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�ાના�ત

સંસારનો �યાગ કરીને 
સં�યાસ �વીકાય�. આમ 
છતાં થોડા અપવાદ 
િસવાય �ે� સંતોની 
ટકાવારી ઓછી રહી. 
આજે શાંિત મેળવવા 
માટ� આ સૌ છોડવાની 
જ�ર નથી પણ પોતાની 
���, �િ�, ક�િતને

બદલવાની જ�ર છ�. द�� बदल दोगे, तो सृ�� बदल 

जाएगी.

નરિસંહ મહ�તાએ ક�ં છ� ક� ‘�યાં લગી 
આ�મા ત�વ ચી�યો નહ� �યાં લગી સાધના સવ� 
જૂઠી.’ અ�ય કિવના શ�દો છ�. ‘શાંિત એ �વધમ� 
આતમ સાર � સમ� ગયા, તો ઝાંઝવાના નીર 
શા ય�ો બધા ટળી ગયા.’ હવે કોણ આ 
�દ�યશાંિતની અનુભૂિત કરાવી શક� ? એનો ઉ�ર 
છ�.. એક િનરાકાર �યોિતિબ��દુ �વ�પ, 
અજ�મા, અકતા�, અભો�ા, સવ� ગુણો અને 
સવ� શિ�ઓના સાગર પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા. જેમનું �દ�ય અવતરણ ��િપતા 
��ા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ)ના તનમાં થયું 
અને તેમણે જ માનવોને સુખ, શાંિત, સ�િ� 
અને અતી���ય સુખની અનુભૂિત કરાવવા માટ� 
ઈ.સ. 1937માં ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયની �થાપના કરી.

તો ��� પરના સવ� આ�માઓએ શાંિતની 
અનુભૂિત કરવી હોય તો ઈ�રીય �ાન, 
સા�તાિહક પા��મ, રાજયોગ િશિબર જેવા 

આજના માનવે 
ભૌિતક સંપિ�, 
િવ�ાનની અ�તન 
શોધોનો િવકાસ કય� છ�. 
સ�ા, સ�િ�, સંબંધો 
એમ િભ�ન િભ�ન �ે�ો 
�ારા એણે શાંિત 
મેળવવાનો �યાસ કય� 
છ�. સાધનો એને
સગવડોનું સુખ આપી શક� છ�. પણ શાંિત આપી 
શકતાં નથી. વૈ�ાિનક ઉપકરણો ગરમીમાં 
શીતળતાનો, ઠ�ડીમાં ગરમીનો અનુભવ કરાવી 
શક� છ�. પણ મનને શાંત, શીતળ, �વ�થ, 
તંદુર�ત, મજબૂત બનાવી શકતાં નથી.

તો આ શાંિતની દુિનયા (Silence World) 
આપણાથી દૂર નથી. મીઠા બાબાએ સૌ �થમ 
આપણને શાંિતની અનુભૂિત કરાવી. આ�માનો 
યથાથ� પ�રચય આ�યો. આ�મા શાંત �વ�પ છ�. 
િપતા પરમા�મા શાંિતના સાગર છ�.  ધામ 
શાંિતધામ - પરમધામ છ�. �વદ�શ, �વકમ� 
�વધમ�, સવ�માં શાંિતની અનુભૂિત કરાવી. આપણે 
સગવડો, સ�ા, સ�િ� મેળવવા અનેક �ય�ો 
કયા� પણ શાંિત આપણાથી દૂર સરક� ગઈ. મન 
અશાંત, નીરસ, હતાશ બની ગયું. જેને 
પ�રણામે આ�મહ�યાઓ જેવા અનેક 
ગુનાઓની વણઝાર શ� થઈ ગઈ.

જેની �ા��ત માટ� રા�ઓએ પોતાનાં રાજ 
છો�ાં. ધિનકોએ ધનને ઠોકર મારી. સ�ા-
ધીશોએ સ�ાનો �યાગ કય�. સાંસા�રક લોકોએ

તં�ી �થાનેથી

શાંિતની દુિનયા
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મા�યમો �ારા થઈ શકશે. પરમા�માના �ાનમાં 
�ાિત, �િત, ધમ�, વય, િશ�ણ, ��ી, પુ�ષ જેવા 
કોઈ ભેદ નથી. પરમા�મા સવ� આ�માઓના િપતા 
છ�. તેથી જ બાબાએ વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવના 
િવ�માં ફ�લાવી છ�. ભારત સિહત િવ�ના 140 
દ�શોના ��ાવ�સો મધુવનમાં આવીને તેની 
અનુભૂિત કર� છ�.

શાંિતની દુિનયા (�વગ�)

સંગમયુગમાં તો આપણે �ાનબળ, 
યોગબળ તથા યોગી�વનના િનયમો અને 
મયા�દાઓના પાલનથી શાંિતની અનુભૂિત 
કરવાની છ�. હવે મહાપ�રવત�ન પછી જે શાંિતની 
દુિનયા (સતયુગ, �વગ�) આવવાની છ�. �યાં મા� 
સદા આ��મક ��થિતમાં રહ�તા, �દ�યગુણ સંપ�ન, 
પિવ�તા અને સ�ાના તાજથી િવભૂિષત દ�વી 
દ�વતાઓ જ હશે. �યાં લડાઈ, ઝઘડા, કોટ� કચેરી, 
વક�લો, �યાયાલયો, પોલીસ, દવાખાનાં વગેર� 
નહ� હોય. અ�યાર� દુઃખદાયી બનતું �યાં કશું જ 
નહ� હોય. સતો�ધાન �ક�િત �વનને �સ�ન 
રાખશે. ફળો અ�ભુત રસથી સંપ�ન હશે. 
�ાક�િતક સ�દય�થી સૌ �સ�ન હશે. �ક�િત પણ 
ઘણી સુખદાયી હશે. તે દુિનયામાં જવા માટ� 
સંગમયુગમાં �ાન, યોગ, ધારણા, ઈ�રીય 
સેવાની ગહનતામાં જઈ તી� પુ�ષાથ� કરવો 
પડશે.

શાંિતની શિ�ને ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ�

િવ�ાનની જનેતા શાંિતની શિ�

િવ�ાનની િભ�ન િભ�ન શોધોમાં શાંિતની 
શિ�નું મહ�વપૂણ� �દાન ર�ં છ�. વૈ�ાિનકો 
અંતમુ�ખ બનીને, એકા�તાથી શાંિતની 
અનુભૂિત કર� છ�. એકાંતમાં રહ� છ�. �યાર�ક તો 
ખાનપાન સુ�ધાંની પણ પરવા કરતાં નથી. 

તેમનું મ��તક શાંત, એકા� થતાં સંશોધનની 
�પ� ક�પનાઓ, િવચારો જ�મે છ�. તેથી 
વૈ�ાિનકો ઓછા બોલા હોય છ�. �હ�ર 
સમારંભોથી અિલ�ત રહ� છ�.

મનની �ય�તતા

આપણા મનને �ાન, યોગ, મનન 
િચંતન, મંથન, હકારા�મક, ક�યાણકારી 
િવચારોમાં �ય�ત રાખવું �ઈએ. िजतने बीझी ईतने 

इजी. નવ�ં મન શેતાનનું કારખાનું બની �ય છ�. 
સદા ��િ�માં રહ�વાથી મન �યથ� બાબતોમાં 
ભટકતુ નથી.

શાંિતની શિ� પર સંશોધન

વૈ�ાિનકોની જેમ, પીએચ.ડી. કરતા 
િવ�ાથ�ઓની જેમ મનની ગિતિવિધઓને 
સૂ�મતાથી સમજવી જ�રી છ�. મીઠા બાબાએ 
��ાબાબા �ારા અ�ભુત શિ�ઓને ��ય� 
કરી જેથી સં�થા િવ� �યાપી બની. મહ�અંશે 
�યથ�, નકારા�મક, િવષય િવકારો સાથે 
�ડાયેલી ઈ�છાઓ અશાંત કરી પતન કરાવે છ�. 
તેથી ગીતાકાર� ક�ં છ�, 

िवहाय कामा�यः सवा��पुमां�रित िनः�पृह।

िनम�मो िनरह�कारः स शा��तमिधग�छित॥
(અ�યાય -2, �ોક 71)

અથા�� ‘જે (પુ�ષ) સવ� કામનાઓ �ય� 
િનઃ��હ, મમતારિહત અને અહ�કારરિહત થઈ 
િવચર� છ�, તે શાંિત પામે છ�.’

શાંિતની અનુભૂિત માટ� ��થત��ની 
અવ�થા જ�રી છ�. તે અંગે ગીતાકાર કહ� છ�,

�जहाित यदा कामा�सवा��पाथ� मनोगता�।

आ�म�येवा�मना तु�ः ��थत ���तदो�यते॥
(અ�યાય -2, �ોક 55)

�ાના�ત
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�ાના�ત

સંસારનો �યાગ કરીને 
સં�યાસ �વીકાય�. આમ 
છતાં થોડા અપવાદ 
િસવાય �ે� સંતોની 
ટકાવારી ઓછી રહી. 
આજે શાંિત મેળવવા 
માટ� આ સૌ છોડવાની 
જ�ર નથી પણ પોતાની 
���, �િ�, ક�િતને

બદલવાની જ�ર છ�. द�� बदल दोगे, तो सृ�� बदल 

जाएगी.

નરિસંહ મહ�તાએ ક�ં છ� ક� ‘�યાં લગી 
આ�મા ત�વ ચી�યો નહ� �યાં લગી સાધના સવ� 
જૂઠી.’ અ�ય કિવના શ�દો છ�. ‘શાંિત એ �વધમ� 
આતમ સાર � સમ� ગયા, તો ઝાંઝવાના નીર 
શા ય�ો બધા ટળી ગયા.’ હવે કોણ આ 
�દ�યશાંિતની અનુભૂિત કરાવી શક� ? એનો ઉ�ર 
છ�.. એક િનરાકાર �યોિતિબ��દુ �વ�પ, 
અજ�મા, અકતા�, અભો�ા, સવ� ગુણો અને 
સવ� શિ�ઓના સાગર પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા. જેમનું �દ�ય અવતરણ ��િપતા 
��ા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ)ના તનમાં થયું 
અને તેમણે જ માનવોને સુખ, શાંિત, સ�િ� 
અને અતી���ય સુખની અનુભૂિત કરાવવા માટ� 
ઈ.સ. 1937માં ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયની �થાપના કરી.

તો ��� પરના સવ� આ�માઓએ શાંિતની 
અનુભૂિત કરવી હોય તો ઈ�રીય �ાન, 
સા�તાિહક પા��મ, રાજયોગ િશિબર જેવા 

આજના માનવે 
ભૌિતક સંપિ�, 
િવ�ાનની અ�તન 
શોધોનો િવકાસ કય� છ�. 
સ�ા, સ�િ�, સંબંધો 
એમ િભ�ન િભ�ન �ે�ો 
�ારા એણે શાંિત 
મેળવવાનો �યાસ કય� 
છ�. સાધનો એને
સગવડોનું સુખ આપી શક� છ�. પણ શાંિત આપી 
શકતાં નથી. વૈ�ાિનક ઉપકરણો ગરમીમાં 
શીતળતાનો, ઠ�ડીમાં ગરમીનો અનુભવ કરાવી 
શક� છ�. પણ મનને શાંત, શીતળ, �વ�થ, 
તંદુર�ત, મજબૂત બનાવી શકતાં નથી.

તો આ શાંિતની દુિનયા (Silence World) 
આપણાથી દૂર નથી. મીઠા બાબાએ સૌ �થમ 
આપણને શાંિતની અનુભૂિત કરાવી. આ�માનો 
યથાથ� પ�રચય આ�યો. આ�મા શાંત �વ�પ છ�. 
િપતા પરમા�મા શાંિતના સાગર છ�.  ધામ 
શાંિતધામ - પરમધામ છ�. �વદ�શ, �વકમ� 
�વધમ�, સવ�માં શાંિતની અનુભૂિત કરાવી. આપણે 
સગવડો, સ�ા, સ�િ� મેળવવા અનેક �ય�ો 
કયા� પણ શાંિત આપણાથી દૂર સરક� ગઈ. મન 
અશાંત, નીરસ, હતાશ બની ગયું. જેને 
પ�રણામે આ�મહ�યાઓ જેવા અનેક 
ગુનાઓની વણઝાર શ� થઈ ગઈ.

જેની �ા��ત માટ� રા�ઓએ પોતાનાં રાજ 
છો�ાં. ધિનકોએ ધનને ઠોકર મારી. સ�ા-
ધીશોએ સ�ાનો �યાગ કય�. સાંસા�રક લોકોએ

તં�ી �થાનેથી

શાંિતની દુિનયા
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મા�યમો �ારા થઈ શકશે. પરમા�માના �ાનમાં 
�ાિત, �િત, ધમ�, વય, િશ�ણ, ��ી, પુ�ષ જેવા 
કોઈ ભેદ નથી. પરમા�મા સવ� આ�માઓના િપતા 
છ�. તેથી જ બાબાએ વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવના 
િવ�માં ફ�લાવી છ�. ભારત સિહત િવ�ના 140 
દ�શોના ��ાવ�સો મધુવનમાં આવીને તેની 
અનુભૂિત કર� છ�.

શાંિતની દુિનયા (�વગ�)

સંગમયુગમાં તો આપણે �ાનબળ, 
યોગબળ તથા યોગી�વનના િનયમો અને 
મયા�દાઓના પાલનથી શાંિતની અનુભૂિત 
કરવાની છ�. હવે મહાપ�રવત�ન પછી જે શાંિતની 
દુિનયા (સતયુગ, �વગ�) આવવાની છ�. �યાં મા� 
સદા આ��મક ��થિતમાં રહ�તા, �દ�યગુણ સંપ�ન, 
પિવ�તા અને સ�ાના તાજથી િવભૂિષત દ�વી 
દ�વતાઓ જ હશે. �યાં લડાઈ, ઝઘડા, કોટ� કચેરી, 
વક�લો, �યાયાલયો, પોલીસ, દવાખાનાં વગેર� 
નહ� હોય. અ�યાર� દુઃખદાયી બનતું �યાં કશું જ 
નહ� હોય. સતો�ધાન �ક�િત �વનને �સ�ન 
રાખશે. ફળો અ�ભુત રસથી સંપ�ન હશે. 
�ાક�િતક સ�દય�થી સૌ �સ�ન હશે. �ક�િત પણ 
ઘણી સુખદાયી હશે. તે દુિનયામાં જવા માટ� 
સંગમયુગમાં �ાન, યોગ, ધારણા, ઈ�રીય 
સેવાની ગહનતામાં જઈ તી� પુ�ષાથ� કરવો 
પડશે.

શાંિતની શિ�ને ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ�

િવ�ાનની જનેતા શાંિતની શિ�

િવ�ાનની િભ�ન િભ�ન શોધોમાં શાંિતની 
શિ�નું મહ�વપૂણ� �દાન ર�ં છ�. વૈ�ાિનકો 
અંતમુ�ખ બનીને, એકા�તાથી શાંિતની 
અનુભૂિત કર� છ�. એકાંતમાં રહ� છ�. �યાર�ક તો 
ખાનપાન સુ�ધાંની પણ પરવા કરતાં નથી. 

તેમનું મ��તક શાંત, એકા� થતાં સંશોધનની 
�પ� ક�પનાઓ, િવચારો જ�મે છ�. તેથી 
વૈ�ાિનકો ઓછા બોલા હોય છ�. �હ�ર 
સમારંભોથી અિલ�ત રહ� છ�.

મનની �ય�તતા

આપણા મનને �ાન, યોગ, મનન 
િચંતન, મંથન, હકારા�મક, ક�યાણકારી 
િવચારોમાં �ય�ત રાખવું �ઈએ. िजतने बीझी ईतने 

इजी. નવ�ં મન શેતાનનું કારખાનું બની �ય છ�. 
સદા ��િ�માં રહ�વાથી મન �યથ� બાબતોમાં 
ભટકતુ નથી.

શાંિતની શિ� પર સંશોધન

વૈ�ાિનકોની જેમ, પીએચ.ડી. કરતા 
િવ�ાથ�ઓની જેમ મનની ગિતિવિધઓને 
સૂ�મતાથી સમજવી જ�રી છ�. મીઠા બાબાએ 
��ાબાબા �ારા અ�ભુત શિ�ઓને ��ય� 
કરી જેથી સં�થા િવ� �યાપી બની. મહ�અંશે 
�યથ�, નકારા�મક, િવષય િવકારો સાથે 
�ડાયેલી ઈ�છાઓ અશાંત કરી પતન કરાવે છ�. 
તેથી ગીતાકાર� ક�ં છ�, 

िवहाय कामा�यः सवा��पुमां�रित िनः�पृह।

िनम�मो िनरह�कारः स शा��तमिधग�छित॥
(અ�યાય -2, �ોક 71)

અથા�� ‘જે (પુ�ષ) સવ� કામનાઓ �ય� 
િનઃ��હ, મમતારિહત અને અહ�કારરિહત થઈ 
િવચર� છ�, તે શાંિત પામે છ�.’

શાંિતની અનુભૂિત માટ� ��થત��ની 
અવ�થા જ�રી છ�. તે અંગે ગીતાકાર કહ� છ�,

�जहाित यदा कामा�सवा��पाथ� मनोगता�।

आ�म�येवा�मना तु�ः ��थत ���तदो�यते॥
(અ�યાય -2, �ોક 55)

�ાના�ત
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અથા�� હ� પાથ� ! �યાર� મનુ�ય મનમાં 
રહ�લી સવ� કામનાઓ �ય� દ� છ� અને આ�મા 
વડે આ�મામાં જ સંતોષ પામે છ�, �યાર� તે 
��થત�� કહ�વાય છ�. મીઠા બાબાએ ઈ�છામા�� 
અિવ�ા કહીને તેનો �યાગ કરવાનું ક�ં છ�. 
િશ�ણ, કાર�કદ�, �વન ઉ�થાન માટ�ની 
વા�તિવક ઈ�છાઓમાં ક�ઈ ખોટું નથી.

શાંિતના સંશોધનમાં ધારણા, સંગ, 
�ાનબળ, યોગબળ, સંક�પશિ�, સકાશ, 
મનસા સેવા આ�દમાં શાંત, એકાંત, �ક�િતના 
ર�ય �થળ� યોગા�યાસ કરીને સંશોધન કરવું 
જ�રી છ�. આ માટ� �િતભાવંત, સમથ� ��ાવ�સો 
મહ�વપૂણ� યોગદાન આપી શક� છ�. જેમ રાજયોગ 
િશિબરનો અ�યાસ�મ ઘડાયો તે રીતે શાંિતની 
શિ�નો અનુભૂિતજ�ય અ�યાસ�મ ઘડાવો 
જ�રી છ�. સંશોધન કરનાર આ�માનાં મન-બુિ� 
�વ�છ અને �પ� હોય તે જ�રી છ�. ટચ�ગ પાવર 
અને ક�ચ�ગ પાવરની �મતા પણ જ�રી છ�. 
સકાશ આપવાની અને મનસા સેવા કરવાની 
�મતા પણ એટલી જ જ�રી છ�.

પરમા�માની ��ય�તાનો આધાર

સવ� ગુણો, ચહ�રા - ચલન �ારા પરમા�મા 
��ય� થાય. આજે વૈ�ાિનક શોધો મનની 
શિ�ઓ ઉપર ક����ત થયેલી છ�. તે અંગેના લેખો 
પણ આપણે વાંચીએ છીએ. �ખર ��ાવ�સ 
બનવા માટ� ભિ�માગ� જેવો પુ�ષાથ� કામ નહ� 
આવે. આપણી પિવ�તા, સ�ાઈ, સફાઈ, યોગની 
ગહનતાને માપવાનાં યં�ો આવશે. તે દૂધનું દૂધ 
અને પાણીનું પાણી કરી દ�શે. એવો સમય પણ 
આવશે ક� દર�ક ��ાવ�સોએ આ પરી�ામાંથી 
પાસ થવું પડશે. તેથી આપણો પુ�ષાથ� �દ�ય, તી� 
હોય જેથી વૈ�ાિનક શોધોની જેમ જ આપણે 
શાંિતની અનુભૂિત કરી શક�એ, કરાવી શક�એ.

આવનારો સમય

�દન�િત�દન સમ�યાઓ, સંઘષ�, િહ�સા, 
ગુનાખોરી, નૈિતક ચા�રિ�યક અધઃપતન, 
��ાચાર, ગરીબી, �ાક�િતક આપદાઓ, બેકારી 
વધતાં જશે. તેમાંયે િશિ�તોની બેકારી ખતરનાક 
સાિબત થશે. સાકાર અને અ�ય� વાણીઓમાં 
બાબાએ જે આગાહીઓ કરી છ� તે દ�ખાઈ રહી છ�. 
આવા સમયે દુઃખી, અશાંત, હતાશ, િનરાશ, 
આ�મહ�યા કરવા ઉ�સુક એવા ક�ટલાયે માનવો 
શાંિતની શોધમાં બાબાના ઘેર આવશે. સ�ા, 
સંપિ� ક� સુખ સગવડનાં અ�તન સાધનો તેમને 
શાંિત નહ� આપી શક� �યાર� તેઓ બાબાના શરણે 
આવશે.

આ આ�માઓની સેવા માટ� મીઠા બાબા 
શાંિતની દુિનયા (Silence World)નો અનુભવ 
કરાવવા ઋિષક�ળની જેમ, �ક�િતની ગોદમાં સેવા 
�થાન બનાવશે એ ન�ી છ�. તે માટ� હા�દ�ક 
શુભકામનાઓ..

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ 

િવકાસ થશે. આપણે �યસનોથી મુ� રહી 
શક�શું. કારણ ક� આ�મ અનુભૂિતથી જ 
આ�મિવ�ાસ વધશે. આપણને �વનનો સાચો 
બોધ મળશે. �વન સંઘષ�ને બદલે એક વરદાન 
બની જશે, �ભુ �સાદ બની જશે. એનાથી આપણો 
�યિ�ગત િવકાસ તો થશે સાથે સાથે પ�રવાર, 
સમાજ, દ�શ અને િવ�નો પણ િવકાસ થશે. 
માનવદ�વતુ�ય બની જશે અને આ સંસાર 
નરકમાંથી �વગ� બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન).. શાંિત અને િવકાસ
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સાકાર મા�યમ છ� અને 
તેઓ ક�ટલા ઉ�કાય� માટ� 
િનિમ� છ�. જેનું સુખ �પી 
ફળ સમ� સંસારને મળશે 
અને જેનાથી 21 પેઢીઓ 
પાવન થશે.

સેવા હ�તુ તેઓ સૂતા પણ નહોતા

િપતા�ી અથક હતા. નેવું વષ� કરતાં પણ 
વધુ �મર હોવા છતાં તેઓ એક ફ�ર�તાની જેમ 
��િત�થી કાય� કરતા રહ�તા હતા. આટલા બધા 
િજ�ાસુઓને તેઓ �િત�દન �ેહ અને �ાનથી 
પોતાના હાથે પ� લખતા હતા. અમે આ �ઈને 
આ�ય�ચ�કત થઈ જતા હતા ક� આ કોમળ હાથ 
થાકતા નહ� હોય. તેઓ આ�માઓના �ેહમાં 
આવીને એમના પથ�દશ�ન હ�તુ સૂતા પણ નહોતા 
અમને એ કહ�તા ક� હવે સૂઈ જવાનો સમય નથી. 
હવે તો સવ� આ�માઓને મુિ�, �વનમુિ�ના 
દાતા, પિતત પાવન પરમા�મા િશવનો સંદ�શ 
આપવાનો સમય છ�.

એમને મળનારા એમના અપાર �ેહથી 
પીગળી જતા હતા

વા�તવમાં એમનું દર�ક કમ�, એમનું દર�ક 
પગલું લોકસેવા માટ� હતું. એમની મધુર �સ�નતા 
�ઈને સમ�યાઓમાં અટવાયેલા મનુ�યોની 
સમ�યાઓ દૂર થઈ જતી. એમની અલૌ�કક 
આભાને �ઈને લોકોના મનના �� �વાભાિવક 
રીતે હલ થઈ જતા. એમની બેઠક �ઈને એમ થતું 
હતું ક� હવે િવકારો ઉપર આપણો િવજય થવાનો 
છ�. એમને મળનારા એમની આ��મક��થિત, 

િપતા�ી ��ાબાબા 18 
��યુઆરી, 1969 ની 
રાિ�એ �ય� દ�હ છોડીને 
અ�ય� લોકના વાસી 
બ�યા હતા. િપતા�ીએ 
અનેક મનુ�યા�માઓને 
ઈ�રીય �ાન અને

�દ�યગુણોનો અણમોલ ખ�નો આ�યો. એમનું 
�વન ક�વું ઉ�મ હતું. તેઓ ક�ટલા રહ�મ�દલ હતા, 
આપણા જેવાઓ ઉપર ક�પા��� કરીને આપણા 
�વનને ઊંચુ બના�યું. કોઈ �યિ�માં ગમે તેટલા 
મોટા અવગુણ હોય, િપતા�ી એને ઈ�રીય �ેમનું 
િસંચન કરીને એ અવગુણોને દૂર કરવાની બધી 
કોિશશ કરતા હતા.

તેઓ ઉદારિચ� અને સહનશીલ હતા.

િપતા�ી 1936-37માં �ભુની લગનમાં મગન 
થઈ ગયા તો એમને પરમિપતા પરમા�મા િશવના, 
િવ�ણુ ચતુભુ�જના અને ���ના મહાિવનાશના 
સા�ા�કાર થયા હતા. �ભુ �ેરણાથી એમણે 
પોતાનું સમ� �વન અને તમામ સંપિ� ઈ�રીય 
�ાન �ારા આ�માઓના ક�યાણ માટ� આપી 
દીધી. એમણે િવશેષ�પે માતાઓ-ક�યાઓને 
�ાનશિ�, યોગશિ�, પિવ�તાની શિ�થી 
સંપ�ન કરીને શિ��પા બનાવવામાં અને 
ભારતને પાવન બનાવવા માટ� પોતાનું સવ��વ 
આપી દીધું. તેઓ ઉદારિચ� અને સહનશીલ 
હતા. પોતાનાં તન, મન, ધન આ અલૌ�કક 
સેવામાં સમિપ�ત કયા� પછી પણ એમને ક�ટલું સહન 
કરવું પ�ું. સંસારના લોકો એ ઓળખી ના શ�યા 
ક� િપતા�ી �વયં પરમિપતા પરમા�મા િશવના 

િપતા�ી ��િપતા ��ાનું અનોખું �વન
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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અથા�� હ� પાથ� ! �યાર� મનુ�ય મનમાં 
રહ�લી સવ� કામનાઓ �ય� દ� છ� અને આ�મા 
વડે આ�મામાં જ સંતોષ પામે છ�, �યાર� તે 
��થત�� કહ�વાય છ�. મીઠા બાબાએ ઈ�છામા�� 
અિવ�ા કહીને તેનો �યાગ કરવાનું ક�ં છ�. 
િશ�ણ, કાર�કદ�, �વન ઉ�થાન માટ�ની 
વા�તિવક ઈ�છાઓમાં ક�ઈ ખોટું નથી.

શાંિતના સંશોધનમાં ધારણા, સંગ, 
�ાનબળ, યોગબળ, સંક�પશિ�, સકાશ, 
મનસા સેવા આ�દમાં શાંત, એકાંત, �ક�િતના 
ર�ય �થળ� યોગા�યાસ કરીને સંશોધન કરવું 
જ�રી છ�. આ માટ� �િતભાવંત, સમથ� ��ાવ�સો 
મહ�વપૂણ� યોગદાન આપી શક� છ�. જેમ રાજયોગ 
િશિબરનો અ�યાસ�મ ઘડાયો તે રીતે શાંિતની 
શિ�નો અનુભૂિતજ�ય અ�યાસ�મ ઘડાવો 
જ�રી છ�. સંશોધન કરનાર આ�માનાં મન-બુિ� 
�વ�છ અને �પ� હોય તે જ�રી છ�. ટચ�ગ પાવર 
અને ક�ચ�ગ પાવરની �મતા પણ જ�રી છ�. 
સકાશ આપવાની અને મનસા સેવા કરવાની 
�મતા પણ એટલી જ જ�રી છ�.

પરમા�માની ��ય�તાનો આધાર

સવ� ગુણો, ચહ�રા - ચલન �ારા પરમા�મા 
��ય� થાય. આજે વૈ�ાિનક શોધો મનની 
શિ�ઓ ઉપર ક����ત થયેલી છ�. તે અંગેના લેખો 
પણ આપણે વાંચીએ છીએ. �ખર ��ાવ�સ 
બનવા માટ� ભિ�માગ� જેવો પુ�ષાથ� કામ નહ� 
આવે. આપણી પિવ�તા, સ�ાઈ, સફાઈ, યોગની 
ગહનતાને માપવાનાં યં�ો આવશે. તે દૂધનું દૂધ 
અને પાણીનું પાણી કરી દ�શે. એવો સમય પણ 
આવશે ક� દર�ક ��ાવ�સોએ આ પરી�ામાંથી 
પાસ થવું પડશે. તેથી આપણો પુ�ષાથ� �દ�ય, તી� 
હોય જેથી વૈ�ાિનક શોધોની જેમ જ આપણે 
શાંિતની અનુભૂિત કરી શક�એ, કરાવી શક�એ.

આવનારો સમય

�દન�િત�દન સમ�યાઓ, સંઘષ�, િહ�સા, 
ગુનાખોરી, નૈિતક ચા�રિ�યક અધઃપતન, 
��ાચાર, ગરીબી, �ાક�િતક આપદાઓ, બેકારી 
વધતાં જશે. તેમાંયે િશિ�તોની બેકારી ખતરનાક 
સાિબત થશે. સાકાર અને અ�ય� વાણીઓમાં 
બાબાએ જે આગાહીઓ કરી છ� તે દ�ખાઈ રહી છ�. 
આવા સમયે દુઃખી, અશાંત, હતાશ, િનરાશ, 
આ�મહ�યા કરવા ઉ�સુક એવા ક�ટલાયે માનવો 
શાંિતની શોધમાં બાબાના ઘેર આવશે. સ�ા, 
સંપિ� ક� સુખ સગવડનાં અ�તન સાધનો તેમને 
શાંિત નહ� આપી શક� �યાર� તેઓ બાબાના શરણે 
આવશે.

આ આ�માઓની સેવા માટ� મીઠા બાબા 
શાંિતની દુિનયા (Silence World)નો અનુભવ 
કરાવવા ઋિષક�ળની જેમ, �ક�િતની ગોદમાં સેવા 
�થાન બનાવશે એ ન�ી છ�. તે માટ� હા�દ�ક 
શુભકામનાઓ..

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ 

િવકાસ થશે. આપણે �યસનોથી મુ� રહી 
શક�શું. કારણ ક� આ�મ અનુભૂિતથી જ 
આ�મિવ�ાસ વધશે. આપણને �વનનો સાચો 
બોધ મળશે. �વન સંઘષ�ને બદલે એક વરદાન 
બની જશે, �ભુ �સાદ બની જશે. એનાથી આપણો 
�યિ�ગત િવકાસ તો થશે સાથે સાથે પ�રવાર, 
સમાજ, દ�શ અને િવ�નો પણ િવકાસ થશે. 
માનવદ�વતુ�ય બની જશે અને આ સંસાર 
નરકમાંથી �વગ� બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન).. શાંિત અને િવકાસ
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સાકાર મા�યમ છ� અને 
તેઓ ક�ટલા ઉ�કાય� માટ� 
િનિમ� છ�. જેનું સુખ �પી 
ફળ સમ� સંસારને મળશે 
અને જેનાથી 21 પેઢીઓ 
પાવન થશે.

સેવા હ�તુ તેઓ સૂતા પણ નહોતા

િપતા�ી અથક હતા. નેવું વષ� કરતાં પણ 
વધુ �મર હોવા છતાં તેઓ એક ફ�ર�તાની જેમ 
��િત�થી કાય� કરતા રહ�તા હતા. આટલા બધા 
િજ�ાસુઓને તેઓ �િત�દન �ેહ અને �ાનથી 
પોતાના હાથે પ� લખતા હતા. અમે આ �ઈને 
આ�ય�ચ�કત થઈ જતા હતા ક� આ કોમળ હાથ 
થાકતા નહ� હોય. તેઓ આ�માઓના �ેહમાં 
આવીને એમના પથ�દશ�ન હ�તુ સૂતા પણ નહોતા 
અમને એ કહ�તા ક� હવે સૂઈ જવાનો સમય નથી. 
હવે તો સવ� આ�માઓને મુિ�, �વનમુિ�ના 
દાતા, પિતત પાવન પરમા�મા િશવનો સંદ�શ 
આપવાનો સમય છ�.

એમને મળનારા એમના અપાર �ેહથી 
પીગળી જતા હતા

વા�તવમાં એમનું દર�ક કમ�, એમનું દર�ક 
પગલું લોકસેવા માટ� હતું. એમની મધુર �સ�નતા 
�ઈને સમ�યાઓમાં અટવાયેલા મનુ�યોની 
સમ�યાઓ દૂર થઈ જતી. એમની અલૌ�કક 
આભાને �ઈને લોકોના મનના �� �વાભાિવક 
રીતે હલ થઈ જતા. એમની બેઠક �ઈને એમ થતું 
હતું ક� હવે િવકારો ઉપર આપણો િવજય થવાનો 
છ�. એમને મળનારા એમની આ��મક��થિત, 

િપતા�ી ��ાબાબા 18 
��યુઆરી, 1969 ની 
રાિ�એ �ય� દ�હ છોડીને 
અ�ય� લોકના વાસી 
બ�યા હતા. િપતા�ીએ 
અનેક મનુ�યા�માઓને 
ઈ�રીય �ાન અને

�દ�યગુણોનો અણમોલ ખ�નો આ�યો. એમનું 
�વન ક�વું ઉ�મ હતું. તેઓ ક�ટલા રહ�મ�દલ હતા, 
આપણા જેવાઓ ઉપર ક�પા��� કરીને આપણા 
�વનને ઊંચુ બના�યું. કોઈ �યિ�માં ગમે તેટલા 
મોટા અવગુણ હોય, િપતા�ી એને ઈ�રીય �ેમનું 
િસંચન કરીને એ અવગુણોને દૂર કરવાની બધી 
કોિશશ કરતા હતા.

તેઓ ઉદારિચ� અને સહનશીલ હતા.

િપતા�ી 1936-37માં �ભુની લગનમાં મગન 
થઈ ગયા તો એમને પરમિપતા પરમા�મા િશવના, 
િવ�ણુ ચતુભુ�જના અને ���ના મહાિવનાશના 
સા�ા�કાર થયા હતા. �ભુ �ેરણાથી એમણે 
પોતાનું સમ� �વન અને તમામ સંપિ� ઈ�રીય 
�ાન �ારા આ�માઓના ક�યાણ માટ� આપી 
દીધી. એમણે િવશેષ�પે માતાઓ-ક�યાઓને 
�ાનશિ�, યોગશિ�, પિવ�તાની શિ�થી 
સંપ�ન કરીને શિ��પા બનાવવામાં અને 
ભારતને પાવન બનાવવા માટ� પોતાનું સવ��વ 
આપી દીધું. તેઓ ઉદારિચ� અને સહનશીલ 
હતા. પોતાનાં તન, મન, ધન આ અલૌ�કક 
સેવામાં સમિપ�ત કયા� પછી પણ એમને ક�ટલું સહન 
કરવું પ�ું. સંસારના લોકો એ ઓળખી ના શ�યા 
ક� િપતા�ી �વયં પરમિપતા પરમા�મા િશવના 

િપતા�ી ��િપતા ��ાનું અનોખું �વન
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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�ાના�ત

એમનું વા�સ�ય, એમનો અલૌ�કક િપતા તુ�ય 
�યવહાર, એમના અપાર �ેહથી પીગળી જતા. 
એમના મુખમાંથી �વાભાિવક રીતે ‘બાબા’ શ�દ 
સંબોધનના �પે નીકળી જતો. એમના 
િનમ�ળ�વન, �દ�યગુણ સંપ�ન આચરણ, 
મધુરતા, સેવાભાવને �ઈને ��ય� �માણ મળતું 
ક� હવે સતયુગ આવવાનો છ�. એમનું �યિ��વ 
લોખંડને પારસ બનાવનાર પારસમિણ જેવું હતું. 
એમનામાં પરમિપતા િશવના ગુણોને �ય� થતા 
�ઈને ના��તક પણ આ��તક બની જતા. માયાથી 
બનેલું પ�થર જેવું �દલ પણ પીગળી જતું. તેઓ 
સંસાર સાગર પાર કરવાનું સાહસ કરતા. તેઓ 
�ગતી �યોત હતા. એમના સંપક�માં આવવાથી 
બુઝાયેલા દીપક ��િલત થઈ જતા હતા. 
તામસમાં ભટકતા યા�ીઓનો �વનપથ �કાિશત 
થઈ જતો. તેઓ એક એવા પાવરહાઉસ હતા ક� 
�યાં સવ� શિ�માન િશવ આવીને િનબ�ળ 
આ�માઓને બળ આપતા. એમના કમળમુખથી 
િશવબાબા �યાર� મુરલી ચલાવતા તો િવકારોથી 
ત�ત આ�મા શીતળતાનો અનુભવ કરતા અને 
�ભુિમલનનું અલૌ�કક સુખ મેળવીને િપતા 
પરમા�માનું વરદાન સહજ રીતે �ા�ત કરતા.

હાથ પકડીને સવ�ને ખ�ચી ર�ા છ�.

આજે આ કત��ય તેઓ અ�ય� લોકથી 
કરી ર�ા છ�. તેઓ અહ� સાકાર મા�યમમાં 
આવીને પણ અમા�ં પથ�દશ�ન કરી �ય છ�. 
અ�ય��પથી તો તેઓ આપણને પાવન 
બનાવવાનું તથા સતયુગી ���ની �થાપનાનું 
કાય� કરી જ ર�ા છ�. જેમ કોઈ ઉપર જઈને 
નીચેવાળાઓનો હાથ પકડીને એમને ઉપર ખ�ચે છ� 
એ રીતે આપણને દ�હ અિભમાનની ખીણમાંથી 
કાઢવા માટ�, યાદની મંિઝલ પર પહ�ચાડવા માટ� 
તેઓ ઉપર અ�ય� લોકમાં ગયા અને હવે 

અ�ય� બનાવનારી િશ�ાઓના �પમાં હાથ 
પકડીને આપણને ખ�ચી ર�ા છ�.

મહાપ�રવત�નમાં હવે થોડો સમય છ�.

�વાભાિવક છ� ક� એમણે આપણને પાવન 
અને �દ�યગુણ સંપ�ન બનાવવા માટ� જે મહ�નત 
કરી છ�, તે વારંવાર આપણા મનને એમની તરફ 
ખ�ચે છ�. પરમિપતા પરમા�મા િશવની તરફ 
આકિષ�ત કર� છ�. તેઓ ઈ�રીય યાદ માટ� 
આપણને વારંવાર કહ�તા હતા. હવે �યાર� તેઓ 
અ�ય� દ�શથી આવીને આપણને મળ� છ� તો 
આપણે અ�ય� ��થિતમાં ��થત થઈને એમને 
મળીએ છીએ તો મનમાં ઉ�સાહ ઊભરાઈ �ય છ�. 
એવો શુભ ઉમંગ �ગે છ� ક� હવે આપણે સંસારને 
િશવબાબાનો સંદ�શ ઘણી તી�ગિતથી આપીશું 
કારણ ક� હવે સમય ઘણો થોડો રહી ગયો છ�. હવે 
���નું મહાપ�રવત�ન ન�ક આવી પહ��યું છ�.

તેઓ આપણી સાથે જ છ�.

િપતા�ીનું કત��ય હવે ઝડપથી થઈ ર�ં છ� 
કારણ ક� અ�ય� ��થિતમાં �ય�ની તુલનામાં 
અડચણ િવના કાય� થઈ શક� છ�. એથી આપણે 
એમની પાસેથી વધાર� ઉ�સાહ મેળવીએ છીએ. 
તેઓ આપણી સાથે જ છ�. એમનું નામ ��ા જ છ�. 
�પ પણ એ જ છ�. એમનું કત��ય પિતતોને પાવન 
બનાવવાનું છ�. સંબંધ એમનો એજ છ�. મા� એમનું 
ધામ જ બદલાયું છ�. પરંતુ બુિ�બળથી આપણે 
પણ એ ધામમાં જઈ શક�એ છીએ. કારણ ક� 
આપણે એ ધામને �ણીએ છીએ અને તેઓ આ 
સાકાર���માં, સાકાર મા�યમમાં આવીને 
આપણને મળ� છ�. આ �ાનયુ� વાતોને એજ 
સમ� શક� છ�. જેની પાસે �ાનચ�ુ છ� યા જેનાં 
�ાન ચ�ુ ખુ�ાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બાબાને હ�મેશા કમ 
ખચ� બાલા નશીનવાળી 
સેવા પસંદ હતી. બાબા 
કદીયે શો કરતા નહોતા. 
મ� �યું છ� ક� બાબા 
મુસાફરી કરીને આવતા, 
તો ઘણી સાદગીથી
પહ�ચતા હતા. કોઈને એમના આગમનની �ણ 
થાય તેવો ભાવ �વા મળતો નહોતો. આ રીતે 
બાબા દ�ખાડાથી મુ� હતા. બાબાને કોઈ કહ�તું ક� 
બાબા મ� આ સેવા કરી અને એમાં ઓછો ખચ� 
થયો. તો આ સમાચાર સાંભળીને બાબા કહ�તા 
હતા ક� અર� બેટા ! આપ તો �ાન ધનથી ભરપૂર 
છો તો આપે એમની �ાન યોગથી સેવા કરવી 
�ઈએ. જેથી તે આપને ઈ�રીય સેવા માટ� િવના 
મૂ�યે �બંધ કરીને આપે. તો બાબા હ�મેશા કહ�તા 
હતા ક� પહ�લાં એમની સેવા કરો, � તેને ઈ�છા 
થાય તો ઈ�રીય સેવામાં સહયોગ આપે.

બાબાને મુરલીથી િવશેષ �ેમ હતો. એની 
યાદગાર ૩૩ કરોડ દ�વી, દ�વતાઓ છ�. પરંતુ ક��ણ 
િસવાય કોઈપણ દ�વી દ�વતાના હાથમાં મુરલી 
બતાવતા નથી. ��ાબાબાને િશવબાબાની 
મુરલીથી ઘણો ગહન �ેમ હતો. જેની યાદગારમાં 
આજે પણ �ીક��ણના હાથમાં સદા મુરલી બતાવે 
છ�. � આપણે નવી દુિનયા બનાવવાની છ� તો 
િશવબાબાનો જે આદ�શ છ� એને તે �વ�પમાં જ 
સાકાર કરવો તે આપણું પરમ કત��ય છ�.

બાબાને અમે કદી સંક�પમાં પણ અ��થર 
થતા �યા નથી. બાબાની અવ�થા સંક�પમાં પણ 
એકરસ રહ�તી હતી. િચંતાની વાત તો દૂર રહી 

કોઈ ફ��ટરીનો માલ 
ક�વો હશે, તે એમાં 
નાખવામાં આવેલા કાચા 
માલ પર આધા�રત છ�. એ 
રીતે પરમા�મા િશવે નવી 
દુિનયા (સતયુગ) 
બનાવવા માટ� સૌ �થમ

સવ� ��ાવ�સોમાં નવી દુિનયાની ગુણવ�ાભરી 
અને સે�પલ તૈયાર કયા�. તો આપણા સવ�નું લ�ય 
છ� પરમા�મા સમાન સેવા કરવી. તો તેને અનુ�પ 
પરમા�માએ સૌ બાળકોને તૈયાર કયા� અને 
ઈ�રીય સેવા માટ� મોક�યાં. સૌ �થમ પરમા�મા 
િશવે એક સે�પલ તૈયાર કયુ� ��ાબાબાના �પમાં 
અને એમને રોડ મેપ અથા�� આદશ�ના �પમાં સામે 
રા�યાં. તો આપણે �ઈએ ક� આપણે �યાં સુધી એ 
સાકાર સે�પલની જેમ િવ�સેવા કરી ર�ા છીએ.

��ાબાબા કઈ રીતે સેવા કરતા હતા એ સૌ 
પોતાની નજરથી �યું અને સમ�યાં. હવે આપણો 
વારો છ� ક� આપણે ��ાબાબાની સાથે તુલના 
કરીને એ મુજબ સેવા કરી ર�ા છીએ ? તો આજે 
�� ��ાબાબા કઈ રીતે સેવા કરતા તે જણાવું છું.

��ાબાબા હ�મેશા િસ�પલ (સાદગીમાં) 
રહ�તા હતા. બાબાને હ�મેશા એ યાદ રહ�તું હતું ક� 
�� જેવાં કમ� કરીશ તે �ઈને બી� કરશે. બાબા 
સેવા કરતાં, સંપક�માં આવતાં, સૌને �ેમ કરતાં 
સવ�થી �યારા રહ�તા હતા. આ ગુણ સદા અમે 
�યા. બાબા જેટલો સંબંધ િનભાવતા હતા તેટલા 
જ બંધનમુ� પણ રહ�તા હતા. બાબા સેવા કરતાં 
�ણે ચમકતી લાઈટના �પમાં ��યમાન થતા 
હતા.

�ાના�ત

��ાબાબા - િસ�પલ, સે�પલ અને એ�ઝા�પલ
�.ક�. સંતોષદીદી, મુંબઈ
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એમનું વા�સ�ય, એમનો અલૌ�કક િપતા તુ�ય 
�યવહાર, એમના અપાર �ેહથી પીગળી જતા. 
એમના મુખમાંથી �વાભાિવક રીતે ‘બાબા’ શ�દ 
સંબોધનના �પે નીકળી જતો. એમના 
િનમ�ળ�વન, �દ�યગુણ સંપ�ન આચરણ, 
મધુરતા, સેવાભાવને �ઈને ��ય� �માણ મળતું 
ક� હવે સતયુગ આવવાનો છ�. એમનું �યિ��વ 
લોખંડને પારસ બનાવનાર પારસમિણ જેવું હતું. 
એમનામાં પરમિપતા િશવના ગુણોને �ય� થતા 
�ઈને ના��તક પણ આ��તક બની જતા. માયાથી 
બનેલું પ�થર જેવું �દલ પણ પીગળી જતું. તેઓ 
સંસાર સાગર પાર કરવાનું સાહસ કરતા. તેઓ 
�ગતી �યોત હતા. એમના સંપક�માં આવવાથી 
બુઝાયેલા દીપક ��િલત થઈ જતા હતા. 
તામસમાં ભટકતા યા�ીઓનો �વનપથ �કાિશત 
થઈ જતો. તેઓ એક એવા પાવરહાઉસ હતા ક� 
�યાં સવ� શિ�માન િશવ આવીને િનબ�ળ 
આ�માઓને બળ આપતા. એમના કમળમુખથી 
િશવબાબા �યાર� મુરલી ચલાવતા તો િવકારોથી 
ત�ત આ�મા શીતળતાનો અનુભવ કરતા અને 
�ભુિમલનનું અલૌ�કક સુખ મેળવીને િપતા 
પરમા�માનું વરદાન સહજ રીતે �ા�ત કરતા.

હાથ પકડીને સવ�ને ખ�ચી ર�ા છ�.

આજે આ કત��ય તેઓ અ�ય� લોકથી 
કરી ર�ા છ�. તેઓ અહ� સાકાર મા�યમમાં 
આવીને પણ અમા�ં પથ�દશ�ન કરી �ય છ�. 
અ�ય��પથી તો તેઓ આપણને પાવન 
બનાવવાનું તથા સતયુગી ���ની �થાપનાનું 
કાય� કરી જ ર�ા છ�. જેમ કોઈ ઉપર જઈને 
નીચેવાળાઓનો હાથ પકડીને એમને ઉપર ખ�ચે છ� 
એ રીતે આપણને દ�હ અિભમાનની ખીણમાંથી 
કાઢવા માટ�, યાદની મંિઝલ પર પહ�ચાડવા માટ� 
તેઓ ઉપર અ�ય� લોકમાં ગયા અને હવે 

અ�ય� બનાવનારી િશ�ાઓના �પમાં હાથ 
પકડીને આપણને ખ�ચી ર�ા છ�.

મહાપ�રવત�નમાં હવે થોડો સમય છ�.

�વાભાિવક છ� ક� એમણે આપણને પાવન 
અને �દ�યગુણ સંપ�ન બનાવવા માટ� જે મહ�નત 
કરી છ�, તે વારંવાર આપણા મનને એમની તરફ 
ખ�ચે છ�. પરમિપતા પરમા�મા િશવની તરફ 
આકિષ�ત કર� છ�. તેઓ ઈ�રીય યાદ માટ� 
આપણને વારંવાર કહ�તા હતા. હવે �યાર� તેઓ 
અ�ય� દ�શથી આવીને આપણને મળ� છ� તો 
આપણે અ�ય� ��થિતમાં ��થત થઈને એમને 
મળીએ છીએ તો મનમાં ઉ�સાહ ઊભરાઈ �ય છ�. 
એવો શુભ ઉમંગ �ગે છ� ક� હવે આપણે સંસારને 
િશવબાબાનો સંદ�શ ઘણી તી�ગિતથી આપીશું 
કારણ ક� હવે સમય ઘણો થોડો રહી ગયો છ�. હવે 
���નું મહાપ�રવત�ન ન�ક આવી પહ��યું છ�.

તેઓ આપણી સાથે જ છ�.

િપતા�ીનું કત��ય હવે ઝડપથી થઈ ર�ં છ� 
કારણ ક� અ�ય� ��થિતમાં �ય�ની તુલનામાં 
અડચણ િવના કાય� થઈ શક� છ�. એથી આપણે 
એમની પાસેથી વધાર� ઉ�સાહ મેળવીએ છીએ. 
તેઓ આપણી સાથે જ છ�. એમનું નામ ��ા જ છ�. 
�પ પણ એ જ છ�. એમનું કત��ય પિતતોને પાવન 
બનાવવાનું છ�. સંબંધ એમનો એજ છ�. મા� એમનું 
ધામ જ બદલાયું છ�. પરંતુ બુિ�બળથી આપણે 
પણ એ ધામમાં જઈ શક�એ છીએ. કારણ ક� 
આપણે એ ધામને �ણીએ છીએ અને તેઓ આ 
સાકાર���માં, સાકાર મા�યમમાં આવીને 
આપણને મળ� છ�. આ �ાનયુ� વાતોને એજ 
સમ� શક� છ�. જેની પાસે �ાનચ�ુ છ� યા જેનાં 
�ાન ચ�ુ ખુ�ાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બાબાને હ�મેશા કમ 
ખચ� બાલા નશીનવાળી 
સેવા પસંદ હતી. બાબા 
કદીયે શો કરતા નહોતા. 
મ� �યું છ� ક� બાબા 
મુસાફરી કરીને આવતા, 
તો ઘણી સાદગીથી
પહ�ચતા હતા. કોઈને એમના આગમનની �ણ 
થાય તેવો ભાવ �વા મળતો નહોતો. આ રીતે 
બાબા દ�ખાડાથી મુ� હતા. બાબાને કોઈ કહ�તું ક� 
બાબા મ� આ સેવા કરી અને એમાં ઓછો ખચ� 
થયો. તો આ સમાચાર સાંભળીને બાબા કહ�તા 
હતા ક� અર� બેટા ! આપ તો �ાન ધનથી ભરપૂર 
છો તો આપે એમની �ાન યોગથી સેવા કરવી 
�ઈએ. જેથી તે આપને ઈ�રીય સેવા માટ� િવના 
મૂ�યે �બંધ કરીને આપે. તો બાબા હ�મેશા કહ�તા 
હતા ક� પહ�લાં એમની સેવા કરો, � તેને ઈ�છા 
થાય તો ઈ�રીય સેવામાં સહયોગ આપે.

બાબાને મુરલીથી િવશેષ �ેમ હતો. એની 
યાદગાર ૩૩ કરોડ દ�વી, દ�વતાઓ છ�. પરંતુ ક��ણ 
િસવાય કોઈપણ દ�વી દ�વતાના હાથમાં મુરલી 
બતાવતા નથી. ��ાબાબાને િશવબાબાની 
મુરલીથી ઘણો ગહન �ેમ હતો. જેની યાદગારમાં 
આજે પણ �ીક��ણના હાથમાં સદા મુરલી બતાવે 
છ�. � આપણે નવી દુિનયા બનાવવાની છ� તો 
િશવબાબાનો જે આદ�શ છ� એને તે �વ�પમાં જ 
સાકાર કરવો તે આપણું પરમ કત��ય છ�.

બાબાને અમે કદી સંક�પમાં પણ અ��થર 
થતા �યા નથી. બાબાની અવ�થા સંક�પમાં પણ 
એકરસ રહ�તી હતી. િચંતાની વાત તો દૂર રહી 

કોઈ ફ��ટરીનો માલ 
ક�વો હશે, તે એમાં 
નાખવામાં આવેલા કાચા 
માલ પર આધા�રત છ�. એ 
રીતે પરમા�મા િશવે નવી 
દુિનયા (સતયુગ) 
બનાવવા માટ� સૌ �થમ

સવ� ��ાવ�સોમાં નવી દુિનયાની ગુણવ�ાભરી 
અને સે�પલ તૈયાર કયા�. તો આપણા સવ�નું લ�ય 
છ� પરમા�મા સમાન સેવા કરવી. તો તેને અનુ�પ 
પરમા�માએ સૌ બાળકોને તૈયાર કયા� અને 
ઈ�રીય સેવા માટ� મોક�યાં. સૌ �થમ પરમા�મા 
િશવે એક સે�પલ તૈયાર કયુ� ��ાબાબાના �પમાં 
અને એમને રોડ મેપ અથા�� આદશ�ના �પમાં સામે 
રા�યાં. તો આપણે �ઈએ ક� આપણે �યાં સુધી એ 
સાકાર સે�પલની જેમ િવ�સેવા કરી ર�ા છીએ.

��ાબાબા કઈ રીતે સેવા કરતા હતા એ સૌ 
પોતાની નજરથી �યું અને સમ�યાં. હવે આપણો 
વારો છ� ક� આપણે ��ાબાબાની સાથે તુલના 
કરીને એ મુજબ સેવા કરી ર�ા છીએ ? તો આજે 
�� ��ાબાબા કઈ રીતે સેવા કરતા તે જણાવું છું.

��ાબાબા હ�મેશા િસ�પલ (સાદગીમાં) 
રહ�તા હતા. બાબાને હ�મેશા એ યાદ રહ�તું હતું ક� 
�� જેવાં કમ� કરીશ તે �ઈને બી� કરશે. બાબા 
સેવા કરતાં, સંપક�માં આવતાં, સૌને �ેમ કરતાં 
સવ�થી �યારા રહ�તા હતા. આ ગુણ સદા અમે 
�યા. બાબા જેટલો સંબંધ િનભાવતા હતા તેટલા 
જ બંધનમુ� પણ રહ�તા હતા. બાબા સેવા કરતાં 
�ણે ચમકતી લાઈટના �પમાં ��યમાન થતા 
હતા.

�ાના�ત

��ાબાબા - િસ�પલ, સે�પલ અને એ�ઝા�પલ
�.ક�. સંતોષદીદી, મુંબઈ
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જેમ બાબાને અનુસરવાના છ�. બાબા કહ�તા હતા 
ક� િશવ ભોલાનાથનો ભંડારો છ�. એમાં જ ��ા 
ભોજન તૈયાર થાય છ�. અને એનાથી જ સવ�ની 
પાલના થાય છ�. એમાં ક�ટલું ગુ� રહ�ય સમાયેલું 
છ�. બાબા કહ�તા ક� િશવબાબાનો ય� છ� અને 
તેઓ જ સવ�ની પાલના કર� છ�. અમે બાબાને કદી 
પણ દ�હભાનમાં આવતા �યા નથી.

બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� રહ�મ કરો અને 
રહ�મ�દલ બનો. બી�ઓને �ે�રત કરો અને 
આગળ વધારો. જેમ કોઈ પડી �ય છ� તો એને 

સાધારણ િચંતન પણ કરતા નહોતા. બાબા હ�મેશા 
ઉ� તથા �ે� સંક�પોમાં રમણ કરતા હતા. 
બાબાને અમે સદાયે કમા�તીત અવ�થામાં �યા છ�.

બાબા સવ�ને �રગાડ� આપતા હતા. ભલે 
તેમની સામે નાના હોય યા મોટા. બાબા અમને 
સૌને ઘણો �ેમ આપતા હતા. �ેમ આપવાની સાથે 
રમિણક રીતે ભૂલો ��યે �યાન પણ ખ�ચાવતા 
હતા. બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� સંગઠનમાં એક� 
ક�ં બી�એ મા�યું એવું હોવું �ઈએ.

��ાબાબા આપણી સામે સે�પલ છ�. તો 
આપણે પણ તેવા જ બનવાનું છ�. કાબ�ન કોપીની (અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)

‘�ાના�ત’ એટલે મારા મતે ‘�ેરણા�ત’. એ અથ�માં ક� જેના વાંચનથી આપણા �વનને �ે� 
બનાવવાની �ેરણા મળ� છ�. માનવ�વનમાં પર�પર �ેમ, સ�ભાવના, શાંિત અને પિવ�તા જેવા 
અનેક સ�ગુણોની �ા��ત માટ� આ એક �ાના�ત�પી િનમ�ળ �ાન-સ�રતા છ�. ‘�વપ�રવત�ન �ારા 
િવ� પ�રવત�ન’ના બાબાના ય�કાય�માં િનિમ� સૌ કોઈ ઉ�સાહી આ�માઓ માટ� તો ‘�ાના�ત’ જે 
ઉ�મ પથદશ�ક સમાન છ�.

‘�ાના�ત’ના બધા જ લેખો જે સરળ ભાવવાહી શૈલીમાં ભાષાક�ય �િતરિહત, ઉ� ગુણવ�ા 
યુ� ઈ�રીય �ાનથી ભરપૂર હોય છ�. આ અંકોનું વૈિવ�યસભર આ�યા��મક �ાન એટલું જ રસ�દ 
હોઈ ��ાસુ વાચકોની એ વાંચન ભૂખ સંતોષે છ�. �ાનમાગ�ને અનુ�પ બાબાના સ�ય �ાનનો પ�રચય 
કરાવનારી અને અનુભવિસ� ઉ�મ ક�િતઓ જ અહ� અ��પરી�ામાંથી પસાર થઈને �િસ� કરાય 
છ� એવો મારો �ત અનુભવ છ�. વળી �ાના�તની મુખ�� ત�વીર સૌને આકષ� છ� જે સમય �માણે 
��િત�દન ક� કોઈ લોક ઉ�સવનો િનદ�શ કરતી સ�તરંગી નયનર�ય ભાસે છ�. ચાર દાયકાથી અનેક 
પડકારો વ�ે પણ અિવરત �ાનની �યોત જલતી રાખવામાં સહભાગી �ાના�ત પ�રવારને મારી 
શુભકામનાઓ પાઠવું છું. 

‘�ાના�ત સંદ�શ’ ‘�ા’ એટલે �ાન થક� પિવ� બનીએ.

   ‘ના’ એટલે નારાયણી નશામાં મ�ત રહીએ.

   ‘�’ એટલે ��યુ ઉપર િવજય મેળવીએ.

   ‘ત’ એટલે તપ�વીમૂત� યોગી�વન �વીએ.

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

તં�ીને પ�ોH œ
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ખુશ થઈ જઈશ. વત�માનમાં રહીને આપણે દર�ક 
પળ યા વીતેલા સમય િવશે િવચારીએ છીએ 
અથવા આપણા આવનારા સમય િવશે િવચારીએ 
છીએ.

એક �દવસ આપ આપના િવચારોને ચેક 
કરો. આપ �શો ક� આપના િવચારો વીતેલી વાતો 
િવશે હશે યા ભિવ�યની વાતો ઉપર આધા�રત 
હશે. પછી આપણે ખુશી મેળવવા ક�ઈક નવું થશે 
�યાર� ખુશી મળશે એના ઉપર િનભ�ર બની જઈએ 
છીએ. આ �િ�યામાં મારી એક એક પળ વીતતી 
ગઈ. આવી ખુશી કોઈ �ા��ત પર, લોકોના 
�યવહાર પર, આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ 
પર, સાધનો પર િનભ�ર છ�. �યાર� આપણી કોઈ 
ચીજ ઉપર િનભ�રતા છ� તો આપણે કઈ રીતે ખુશ 
રહી શક�એ.

ભય અને ખુશી એક સાથે રહી શકતાં નથી. 
� આપણામાં ડર છ� તો આપણે ખુશ નહ� રહી 
શક�એ. મતલબ ક� મારી ખુશી આપ પર િનભ�ર છ� 
તો હ�મેશાં ડરમાં રહીશ ક� આ સારા તો છ� ને ? આ 
ખુશ તો છ� ને ? આ સંતુ� તો છ� ને ? �� એમને 
ખુશ રાખવા માટ� શું ક�ં ? તો આ ડર છ�, અસુર�ા 
છ�. �યાં િનભ�રતા હશે �યાં અસુર�ાની ભાવના 
તો હશે જ. � આપણી ખુશી સાધનો પર િનભ�ર છ� 
તો આપણે આખો �દવસ એના િવશે જ િવચારતા 
રહીશું.

આટલી મહ�નત કરવા છતાં પણ આપણે 
ખુશ નથી. એનું મા� એક જ કારણ છ�. 
‘િનભ�રતા’. આપણે �વયંને પ�ર��થિતઓ પર, 

આપણે જે મા�યતા 
(િબલીફ િસ�ટમ) બનાવી 
છ� એ અનુસાર આપણે 
ખુશીને આખો �દવસ 
ભિવ�યમાં શોધીએ છીએ. 
આપણે એમ કહીએ છીએ 
ક� આમ થશે તો �� ખુશ

થઈ જઈશ. આપણે અતીતમાં જઈને �ઈએ છીએ 
ક� ‘િવ�ાથ� �વન સૌથી સા�ં �વન છ�.’ પરંતુ 
�યાર� િવ�ાથ� �વનમાં હોઈએ છીએ �યાર� એમ 
કહીએ છીએ ક� �યાર� �ક�લનું િશ�ણ પૂ�ં થશે, 
�યાર� �� કૉલેજમાં જઈશ યા નોકરી મળી જશે 
�યાર� �� ખુશ થઈ જઈશ. એમ જ મ� ક�ં ક� �યાર� 
આ થશે તો �� ખુશ થઈ જઈશ. એનો મતલબ છ� ક� 
�� હજુ ખુશ નથી. અમા�ં િશ�ણ પણ પૂ�ં થઈ 
ગયું. પછી આપણે નોકરી કરવા લા�યા. પછી 
આપણે િવચાયુ�, �યાર� �� એકથી બે થઈ જઈશ 
અથા�� સહભાગી બની જઈશ, �યાર� સંબંધ 
બનાવી લઈશ �યાર� ખુશ થઈ જઈશ. પછી સંબંધ 
થયો, પછી આપણે ક�ં �યાર� આપણો પ�રવાર 
બની જશે �યાર� �� ખુશ થઈ જઈશ. એનો અથ� છ� 
દર�ક વખતે આપણી ખુશી �થિગત થતી ગઈ. હવે 
ખુશી �યાર� મળશે ?

આપણે કહીએ છીએ પહ�લાં જે �દવસો હતા 
ઘણા સારા હતા. �� વત�માનમાં છું અને ખુશી જે 
ભિવ�યમાં બનવાનું છ� તેમાંથી અથવા જે વીતી 
ગયું છ� તે ઘણું સા�ં હતું. એમ લાગે છ�. પરંતુ એ 
સમયે �� �યાં ખુશ થઈ હતી. એ સમયે �� એમ 
િવચારીને બેઠી હતી ક� �યાર� આ થશે �યાર� �� 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશીના રચિયતા આપણે �વયં છીએ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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જેમ બાબાને અનુસરવાના છ�. બાબા કહ�તા હતા 
ક� િશવ ભોલાનાથનો ભંડારો છ�. એમાં જ ��ા 
ભોજન તૈયાર થાય છ�. અને એનાથી જ સવ�ની 
પાલના થાય છ�. એમાં ક�ટલું ગુ� રહ�ય સમાયેલું 
છ�. બાબા કહ�તા ક� િશવબાબાનો ય� છ� અને 
તેઓ જ સવ�ની પાલના કર� છ�. અમે બાબાને કદી 
પણ દ�હભાનમાં આવતા �યા નથી.

બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� રહ�મ કરો અને 
રહ�મ�દલ બનો. બી�ઓને �ે�રત કરો અને 
આગળ વધારો. જેમ કોઈ પડી �ય છ� તો એને 

સાધારણ િચંતન પણ કરતા નહોતા. બાબા હ�મેશા 
ઉ� તથા �ે� સંક�પોમાં રમણ કરતા હતા. 
બાબાને અમે સદાયે કમા�તીત અવ�થામાં �યા છ�.

બાબા સવ�ને �રગાડ� આપતા હતા. ભલે 
તેમની સામે નાના હોય યા મોટા. બાબા અમને 
સૌને ઘણો �ેમ આપતા હતા. �ેમ આપવાની સાથે 
રમિણક રીતે ભૂલો ��યે �યાન પણ ખ�ચાવતા 
હતા. બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� સંગઠનમાં એક� 
ક�ં બી�એ મા�યું એવું હોવું �ઈએ.

��ાબાબા આપણી સામે સે�પલ છ�. તો 
આપણે પણ તેવા જ બનવાનું છ�. કાબ�ન કોપીની (અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)

‘�ાના�ત’ એટલે મારા મતે ‘�ેરણા�ત’. એ અથ�માં ક� જેના વાંચનથી આપણા �વનને �ે� 
બનાવવાની �ેરણા મળ� છ�. માનવ�વનમાં પર�પર �ેમ, સ�ભાવના, શાંિત અને પિવ�તા જેવા 
અનેક સ�ગુણોની �ા��ત માટ� આ એક �ાના�ત�પી િનમ�ળ �ાન-સ�રતા છ�. ‘�વપ�રવત�ન �ારા 
િવ� પ�રવત�ન’ના બાબાના ય�કાય�માં િનિમ� સૌ કોઈ ઉ�સાહી આ�માઓ માટ� તો ‘�ાના�ત’ જે 
ઉ�મ પથદશ�ક સમાન છ�.

‘�ાના�ત’ના બધા જ લેખો જે સરળ ભાવવાહી શૈલીમાં ભાષાક�ય �િતરિહત, ઉ� ગુણવ�ા 
યુ� ઈ�રીય �ાનથી ભરપૂર હોય છ�. આ અંકોનું વૈિવ�યસભર આ�યા��મક �ાન એટલું જ રસ�દ 
હોઈ ��ાસુ વાચકોની એ વાંચન ભૂખ સંતોષે છ�. �ાનમાગ�ને અનુ�પ બાબાના સ�ય �ાનનો પ�રચય 
કરાવનારી અને અનુભવિસ� ઉ�મ ક�િતઓ જ અહ� અ��પરી�ામાંથી પસાર થઈને �િસ� કરાય 
છ� એવો મારો �ત અનુભવ છ�. વળી �ાના�તની મુખ�� ત�વીર સૌને આકષ� છ� જે સમય �માણે 
��િત�દન ક� કોઈ લોક ઉ�સવનો િનદ�શ કરતી સ�તરંગી નયનર�ય ભાસે છ�. ચાર દાયકાથી અનેક 
પડકારો વ�ે પણ અિવરત �ાનની �યોત જલતી રાખવામાં સહભાગી �ાના�ત પ�રવારને મારી 
શુભકામનાઓ પાઠવું છું. 

‘�ાના�ત સંદ�શ’ ‘�ા’ એટલે �ાન થક� પિવ� બનીએ.

   ‘ના’ એટલે નારાયણી નશામાં મ�ત રહીએ.

   ‘�’ એટલે ��યુ ઉપર િવજય મેળવીએ.

   ‘ત’ એટલે તપ�વીમૂત� યોગી�વન �વીએ.

- �.ક�. બકાભાઈ આર. પટ�લ, કાલીપુરા (�ાંિતજ)
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ખુશ થઈ જઈશ. વત�માનમાં રહીને આપણે દર�ક 
પળ યા વીતેલા સમય િવશે િવચારીએ છીએ 
અથવા આપણા આવનારા સમય િવશે િવચારીએ 
છીએ.

એક �દવસ આપ આપના િવચારોને ચેક 
કરો. આપ �શો ક� આપના િવચારો વીતેલી વાતો 
િવશે હશે યા ભિવ�યની વાતો ઉપર આધા�રત 
હશે. પછી આપણે ખુશી મેળવવા ક�ઈક નવું થશે 
�યાર� ખુશી મળશે એના ઉપર િનભ�ર બની જઈએ 
છીએ. આ �િ�યામાં મારી એક એક પળ વીતતી 
ગઈ. આવી ખુશી કોઈ �ા��ત પર, લોકોના 
�યવહાર પર, આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ 
પર, સાધનો પર િનભ�ર છ�. �યાર� આપણી કોઈ 
ચીજ ઉપર િનભ�રતા છ� તો આપણે કઈ રીતે ખુશ 
રહી શક�એ.

ભય અને ખુશી એક સાથે રહી શકતાં નથી. 
� આપણામાં ડર છ� તો આપણે ખુશ નહ� રહી 
શક�એ. મતલબ ક� મારી ખુશી આપ પર િનભ�ર છ� 
તો હ�મેશાં ડરમાં રહીશ ક� આ સારા તો છ� ને ? આ 
ખુશ તો છ� ને ? આ સંતુ� તો છ� ને ? �� એમને 
ખુશ રાખવા માટ� શું ક�ં ? તો આ ડર છ�, અસુર�ા 
છ�. �યાં િનભ�રતા હશે �યાં અસુર�ાની ભાવના 
તો હશે જ. � આપણી ખુશી સાધનો પર િનભ�ર છ� 
તો આપણે આખો �દવસ એના િવશે જ િવચારતા 
રહીશું.

આટલી મહ�નત કરવા છતાં પણ આપણે 
ખુશ નથી. એનું મા� એક જ કારણ છ�. 
‘િનભ�રતા’. આપણે �વયંને પ�ર��થિતઓ પર, 

આપણે જે મા�યતા 
(િબલીફ િસ�ટમ) બનાવી 
છ� એ અનુસાર આપણે 
ખુશીને આખો �દવસ 
ભિવ�યમાં શોધીએ છીએ. 
આપણે એમ કહીએ છીએ 
ક� આમ થશે તો �� ખુશ

થઈ જઈશ. આપણે અતીતમાં જઈને �ઈએ છીએ 
ક� ‘િવ�ાથ� �વન સૌથી સા�ં �વન છ�.’ પરંતુ 
�યાર� િવ�ાથ� �વનમાં હોઈએ છીએ �યાર� એમ 
કહીએ છીએ ક� �યાર� �ક�લનું િશ�ણ પૂ�ં થશે, 
�યાર� �� કૉલેજમાં જઈશ યા નોકરી મળી જશે 
�યાર� �� ખુશ થઈ જઈશ. એમ જ મ� ક�ં ક� �યાર� 
આ થશે તો �� ખુશ થઈ જઈશ. એનો મતલબ છ� ક� 
�� હજુ ખુશ નથી. અમા�ં િશ�ણ પણ પૂ�ં થઈ 
ગયું. પછી આપણે નોકરી કરવા લા�યા. પછી 
આપણે િવચાયુ�, �યાર� �� એકથી બે થઈ જઈશ 
અથા�� સહભાગી બની જઈશ, �યાર� સંબંધ 
બનાવી લઈશ �યાર� ખુશ થઈ જઈશ. પછી સંબંધ 
થયો, પછી આપણે ક�ં �યાર� આપણો પ�રવાર 
બની જશે �યાર� �� ખુશ થઈ જઈશ. એનો અથ� છ� 
દર�ક વખતે આપણી ખુશી �થિગત થતી ગઈ. હવે 
ખુશી �યાર� મળશે ?

આપણે કહીએ છીએ પહ�લાં જે �દવસો હતા 
ઘણા સારા હતા. �� વત�માનમાં છું અને ખુશી જે 
ભિવ�યમાં બનવાનું છ� તેમાંથી અથવા જે વીતી 
ગયું છ� તે ઘણું સા�ં હતું. એમ લાગે છ�. પરંતુ એ 
સમયે �� �યાં ખુશ થઈ હતી. એ સમયે �� એમ 
િવચારીને બેઠી હતી ક� �યાર� આ થશે �યાર� �� 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશીના રચિયતા આપણે �વયં છીએ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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કોઈને ઘેર બેઠાં જ ભગવાન મળી �ય. તે 
સવ�શિ�વાન કોઈના ઘરમાં મહ�માન બનીને 
આવે... �વયં ભા�યિવધાતા રા�યભા�ય લઈને 
સામે ઊભા રહી �ય. તે ક�ટલો ભા�યવાન હશે. 
ભગવાન �વયં સામે બેસીને કહ�, હ� મહાન 
આ�મા, �� તમારો છું. �� તમારા માટ� છું. મા�ં સવ� 
કાંઈ તમા�ં છ�. �� સદા હ�ર ભુ�ઓ સિહત 
તમારી સાથે છું. તો શું થાય. આ સવ� કાંઈ થયું છ� 
��ાવ�સોની સાથે. આ સંસારમાં ક�ટલાયે લાખ 
મહાન આ�માઓને ભગવાન મળી ગયા. તેઓ 
�વયં િનરાકાર છ�, અજ�મા છ�, મુિ�દાતા છ�, 
પરમ સ�ગુ� છ�. તેઓ મળી ગયા છ� અને એમનો 
વરદાની હાથ મ�તક પર રાખી દીધો છ�. જેઓએ 
એમને મેળ�યા છ� એમનું જ�મ જ�મનું ભટકવાનું 
બંધ થઈ ગયું છ�.

ભગવાન િ�કાળદશ� છ�. �ાનના સાગર છ�. 
પિતત પાવન છ�. પરમ િશ�ક છ�. તેઓ અમારા 
પરમિપતા છ�. એમને અમે અિત �ેમથી કહીએ 
છીએ મારા બાબા. અહ� અમે એમના માટ� બાબા 
શ�દનો જ �યોગ કરીશું.

ક�ટલાંયે ને કદાચ લાગતું હશે ક� આ 
��ાક�મારીઓ મોટી મોટી વાતો કર� છ�. આવું કદી 
થઈ શક� શું  ભગવાન એટલા સ�તા છ� ક� એમ જ 
મળી �ય. તેઓ િવ�ાનોને ના મ�યા. તેઓ ઋિષ 
મુિનઓને ના મ�યા. તો એમને કઈ રીતે મળ�. 
પરંતુ આ સ�ય છ�. લાખો બુ�વાન લોકો, િશિ�ત 
લોકો, પિવ� આ�માઓ તથા �ે� યોગી આ 
સ�યના સા�ી છ�. ભગવાન �વયં સાકાર તનમાં 
આવીને એ પુ�યા�માઓ સાથે િમલન મનાવી ર�ા 
છ�, જે સતયુગમાં દ�વા�માઓ હતા. તેઓ પરમ 

િપતા છ�. આપણો એમને મળવાનો અિધકાર છ�.

િશવબાબા જેઓ �ાનના સાગર છ�. સવ� 
�થમ એમણે પરમિશ�ક બનીને અમને સ�ય 
�ાન આ�યું. એમને �ાનદાતા કહીએ છીએ, તો શું 
તેઓ �ાન નહ� આપે. મા� દશ�ન આપીને ચા�યા 
જશે. ભગવાન આપણી સ�મુખ આવે, દશ�ન 
આપીને ચા�યા �ય એને િમલન કહીશું. ભગવાન 
અમારી સ�મુખ આ�યા અને અમારા થઈ ગયા. 
એમણે અમને ���ના આ�દ, મ�ય, અંતનું 
આ�મા તથા પરમા�માનું, મુિ� તથા 
�વનમુિ�નું, માયાનું તથા રાજયોગનું �ાન 
આ�યું. એમના �ારા મેળવેલા �ાનને મેળવીને 
અમારી જ�મોજ�મની શોધ સમા�ત થઈ ગઈ. 
વેદશા�� વાંચીને અમારી સ�યની શોધ સમા�ત 
થઈ નહોતી. હવે તો એમણે અમારી ઝોળી �ાન 
ર�ોથી ભરી દીધી છ�.

િવચારો, અમે ભગવાનને ગીતા �ાન 
સંભળાવતાં �યા. એમણે મા� �ાન જ ના આ�યું 
પરંતુ �ાનની દર�ક વાતને �વયં ��� આપીને 
સમ�વી. અમે એમને આ�માઓને �ેમ આપીને 
જ�મ જ�મના દુઃખોથી મુ� કરાવતાં �યા. 
એમની સાથે પોતાનાપણું મેળ�યું. એમને પોતાના 
સાથી બનાવી દીધા. તેઓ �વયં અમારા ખુદાદો�ત 
બની ગયા. એમના ઉપર અમારો અિધકાર થઈ 
ગયો. અમે એમની ઘણી ન�ક આવી ગયા. અમને 
અમારી જ�મ જ�મની ભિ�નું ફળ મળી ગયું. 
અમે કદી િવચાયુ� પણ નહોતું ક� આપણે ભગવાનને 
પોતાના કહીશું, અમે એમની સમીપ આવી જઈશું.

ક�ટલો મોટો અિધકાર એમણે આપણને 
આ�યો. જરા એમના જ શ�દો ઉપર �યાન 

જરા િવચારો : તમને શું શું મ�યું છ�.
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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આપીએ. ‘બાળકો બોલાવે અને બાપ ના આવે, 
એ બની શકતું નથી.’ િવચારો, એમણે શું ક�ં, 
કોઈ પણ સમ�યા હોય, �દલથી યાદ કરો, ‘મારા 
બાબા’ અને બાબા તરત જ હાજર થઈ જશે. ‘શું 
આપને આ અિધકારની અનુભૂિત છ� ? શું આપે 
એમને પોતાના �ેમ તથા અિધકારની દોરીથી 
બાં�યા નથી ?’

તેઓ અમારા માટ� �વગ� સાથે લા�યા છ�. 
તેઓ ખાલી હાથે આ�યા નથી. તાજ તથા િતલક 
લઈને આ�યા છ�. અમને �ાન આ�યું ક� તમે અનેક 
જ�મો માટ� �વગ�ની બાદશાહી કઈ રીતે મેળવી 
શકો. િવચારો, જરા એમણે અમા�ં સૂતેલું ભા�ય 
જગાવી દીધું છ�. અમારા ભા�યે પડખું બદ�યું છ�. 
અમારા ભા�યનો િસતારો િવ�ગગનમાં ચમક� 
ર�ો છ�. �ણ યુગો સુધી આપણે �ે� ભા�યના 
માિલક રહીશું. ભા�ય પડછાયાની જેમ આપણી 
સાથે સાથે ચાલશે. આપણને કદી પણ કોઈ વાતનો 
અભાવ રહ�શે નહ�. એટલું જ નહ� એમણે 
આપણને મા�ટર ભા�યિવધાતા પણ બનાવી 
દીધા. શું આપનું �ે� ભા�ય �ઈને આપ 
����ત નથી થતા ?

અનેક મનુ�યોનું �વન દુઃખ, અશાંિતની 
અ��માં સળગી ર�ં છ�. ક�ટલાયે લોકો તનાવમાં 
રાતો પસાર પસાર કરી ર�ા છ�. ઊંઘના સુખથી 
પણ વંિચત હતા. બાબાએ આવીને �વનની રાહો 
પર ખુશીઓનાં પુ�પ વેરી દીધાં. અનેક મનુ�યોએ 
આ�મ���ત મેળવી. ક�ટલાંયનું �વન ખુશનુમા 
બની ગયું. ક�ટલાયે લોકો �યસનોના િશકાર 
બનીને આસુરી �વન �વી ર�ા હતા. તેઓ 
સુરાપાન છોડીને હવે અ�તપાન કરવા લા�યા.

માનવ�વન પાપની રાહો પર અંધકારના 
ગત�માં ડૂબતું જઈ ર�ં હતું. પાપ-પુ�યનું �ાન 
આ�યું, એમને પાપોમાંથી મુિ� અપાવી અને 

કર�લાં પાપકમ�ના �ાયિ�તની યથાથ� િવિધ 
બતાવી. બદલાની અ��માં �વનાર અનેક 
મનુ�યોના િચ�ને બાબાએ આવીને શાંત કયા�, 
દયાભાવ શીખ�યો. ક�ટલાયે મનુ�યો આ ઉપલ��ધ 
માટ� સાચા મનથી બાબાનો આભાર માને છ�.

ભિ�માં આપણે મા� સવ�શિ�વાન 
કહીને એમની મિહમા ગાતા હતા પરંતુ હવે આપણે 
એમના સવ�શિ�વાનનું �વ�પ �યું. એમની 
શિ�ઓ સવ� મનુ�યા�માઓના િવકમ� ન� કરવા 
માટ� છ�. એમણે �વયં પોતાના વ�સોને પોતાની 
શિ�ઓ �દાન કરીને ક�ં, િ�ય બાળકો, હવે 
તમે મા�ટર સવ�શિ�વાન તથા િવજયી ર� 
બની ગયા. હવે આ શિ�ઓનો �યોગ કરો અને 
આ મહાનશિ�શાળી માયા પર િવજય �ા�ત 
કરો. આ શિ�ઓને મેળવીને અમે કામ, �ોધ 
આ�દ િવકારોથી મુ� થયા. �વનમાં પિવ�તાનો 
�કાશ આ�યો. અમે ચાલી પ�ા રાજયોગના 
સફળ તથા સરળ માગ� પર. આ કોઈ સાધારણ 
�ા��ત નથી.

િવચારો, �વયં ભગવાને આપણને 
રાજયોગની ગુ�િવ�ા આપી. આ યોગના બળથી 
આપણે આ પરમશિ�ઓને, એમની 
પરમશાંિતને તથા પિવ�તાના બળને �ા�ત કરવા 
લા�યા અને આ શિ�ઓ �ારા જ�મ જ�મના 
િવકમ� ન� થવા લા�યા. પ�રણામ �વ�પે આપણે 
કમા�તીત તથા મુ� અવ�થાની તરફ આગળ 
વધવા લા�યા.

જરા િવચારો, તમે ભગવાનને પરમ 
સતગુ�ના �પે મેળ�યા. આ �વ�પથી એમણે 
તમારી ઝોળી અનેક વરદાનોથી ભરી દીધી. આ 
ધરા પર અનેક યોગી ઈ�રીય વરદાનોથી ભરપૂર 
બની ગયા અને એનો �યોગ િવ� ક�યાણના 
કાય�માં કરવા લા�યા. અનેકોના િશર પર એમનો 
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કોઈને ઘેર બેઠાં જ ભગવાન મળી �ય. તે 
સવ�શિ�વાન કોઈના ઘરમાં મહ�માન બનીને 
આવે... �વયં ભા�યિવધાતા રા�યભા�ય લઈને 
સામે ઊભા રહી �ય. તે ક�ટલો ભા�યવાન હશે. 
ભગવાન �વયં સામે બેસીને કહ�, હ� મહાન 
આ�મા, �� તમારો છું. �� તમારા માટ� છું. મા�ં સવ� 
કાંઈ તમા�ં છ�. �� સદા હ�ર ભુ�ઓ સિહત 
તમારી સાથે છું. તો શું થાય. આ સવ� કાંઈ થયું છ� 
��ાવ�સોની સાથે. આ સંસારમાં ક�ટલાયે લાખ 
મહાન આ�માઓને ભગવાન મળી ગયા. તેઓ 
�વયં િનરાકાર છ�, અજ�મા છ�, મુિ�દાતા છ�, 
પરમ સ�ગુ� છ�. તેઓ મળી ગયા છ� અને એમનો 
વરદાની હાથ મ�તક પર રાખી દીધો છ�. જેઓએ 
એમને મેળ�યા છ� એમનું જ�મ જ�મનું ભટકવાનું 
બંધ થઈ ગયું છ�.

ભગવાન િ�કાળદશ� છ�. �ાનના સાગર છ�. 
પિતત પાવન છ�. પરમ િશ�ક છ�. તેઓ અમારા 
પરમિપતા છ�. એમને અમે અિત �ેમથી કહીએ 
છીએ મારા બાબા. અહ� અમે એમના માટ� બાબા 
શ�દનો જ �યોગ કરીશું.

ક�ટલાંયે ને કદાચ લાગતું હશે ક� આ 
��ાક�મારીઓ મોટી મોટી વાતો કર� છ�. આવું કદી 
થઈ શક� શું  ભગવાન એટલા સ�તા છ� ક� એમ જ 
મળી �ય. તેઓ િવ�ાનોને ના મ�યા. તેઓ ઋિષ 
મુિનઓને ના મ�યા. તો એમને કઈ રીતે મળ�. 
પરંતુ આ સ�ય છ�. લાખો બુ�વાન લોકો, િશિ�ત 
લોકો, પિવ� આ�માઓ તથા �ે� યોગી આ 
સ�યના સા�ી છ�. ભગવાન �વયં સાકાર તનમાં 
આવીને એ પુ�યા�માઓ સાથે િમલન મનાવી ર�ા 
છ�, જે સતયુગમાં દ�વા�માઓ હતા. તેઓ પરમ 

િપતા છ�. આપણો એમને મળવાનો અિધકાર છ�.

િશવબાબા જેઓ �ાનના સાગર છ�. સવ� 
�થમ એમણે પરમિશ�ક બનીને અમને સ�ય 
�ાન આ�યું. એમને �ાનદાતા કહીએ છીએ, તો શું 
તેઓ �ાન નહ� આપે. મા� દશ�ન આપીને ચા�યા 
જશે. ભગવાન આપણી સ�મુખ આવે, દશ�ન 
આપીને ચા�યા �ય એને િમલન કહીશું. ભગવાન 
અમારી સ�મુખ આ�યા અને અમારા થઈ ગયા. 
એમણે અમને ���ના આ�દ, મ�ય, અંતનું 
આ�મા તથા પરમા�માનું, મુિ� તથા 
�વનમુિ�નું, માયાનું તથા રાજયોગનું �ાન 
આ�યું. એમના �ારા મેળવેલા �ાનને મેળવીને 
અમારી જ�મોજ�મની શોધ સમા�ત થઈ ગઈ. 
વેદશા�� વાંચીને અમારી સ�યની શોધ સમા�ત 
થઈ નહોતી. હવે તો એમણે અમારી ઝોળી �ાન 
ર�ોથી ભરી દીધી છ�.

િવચારો, અમે ભગવાનને ગીતા �ાન 
સંભળાવતાં �યા. એમણે મા� �ાન જ ના આ�યું 
પરંતુ �ાનની દર�ક વાતને �વયં ��� આપીને 
સમ�વી. અમે એમને આ�માઓને �ેમ આપીને 
જ�મ જ�મના દુઃખોથી મુ� કરાવતાં �યા. 
એમની સાથે પોતાનાપણું મેળ�યું. એમને પોતાના 
સાથી બનાવી દીધા. તેઓ �વયં અમારા ખુદાદો�ત 
બની ગયા. એમના ઉપર અમારો અિધકાર થઈ 
ગયો. અમે એમની ઘણી ન�ક આવી ગયા. અમને 
અમારી જ�મ જ�મની ભિ�નું ફળ મળી ગયું. 
અમે કદી િવચાયુ� પણ નહોતું ક� આપણે ભગવાનને 
પોતાના કહીશું, અમે એમની સમીપ આવી જઈશું.

ક�ટલો મોટો અિધકાર એમણે આપણને 
આ�યો. જરા એમના જ શ�દો ઉપર �યાન 

જરા િવચારો : તમને શું શું મ�યું છ�.
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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આપીએ. ‘બાળકો બોલાવે અને બાપ ના આવે, 
એ બની શકતું નથી.’ િવચારો, એમણે શું ક�ં, 
કોઈ પણ સમ�યા હોય, �દલથી યાદ કરો, ‘મારા 
બાબા’ અને બાબા તરત જ હાજર થઈ જશે. ‘શું 
આપને આ અિધકારની અનુભૂિત છ� ? શું આપે 
એમને પોતાના �ેમ તથા અિધકારની દોરીથી 
બાં�યા નથી ?’

તેઓ અમારા માટ� �વગ� સાથે લા�યા છ�. 
તેઓ ખાલી હાથે આ�યા નથી. તાજ તથા િતલક 
લઈને આ�યા છ�. અમને �ાન આ�યું ક� તમે અનેક 
જ�મો માટ� �વગ�ની બાદશાહી કઈ રીતે મેળવી 
શકો. િવચારો, જરા એમણે અમા�ં સૂતેલું ભા�ય 
જગાવી દીધું છ�. અમારા ભા�યે પડખું બદ�યું છ�. 
અમારા ભા�યનો િસતારો િવ�ગગનમાં ચમક� 
ર�ો છ�. �ણ યુગો સુધી આપણે �ે� ભા�યના 
માિલક રહીશું. ભા�ય પડછાયાની જેમ આપણી 
સાથે સાથે ચાલશે. આપણને કદી પણ કોઈ વાતનો 
અભાવ રહ�શે નહ�. એટલું જ નહ� એમણે 
આપણને મા�ટર ભા�યિવધાતા પણ બનાવી 
દીધા. શું આપનું �ે� ભા�ય �ઈને આપ 
����ત નથી થતા ?

અનેક મનુ�યોનું �વન દુઃખ, અશાંિતની 
અ��માં સળગી ર�ં છ�. ક�ટલાયે લોકો તનાવમાં 
રાતો પસાર પસાર કરી ર�ા છ�. ઊંઘના સુખથી 
પણ વંિચત હતા. બાબાએ આવીને �વનની રાહો 
પર ખુશીઓનાં પુ�પ વેરી દીધાં. અનેક મનુ�યોએ 
આ�મ���ત મેળવી. ક�ટલાંયનું �વન ખુશનુમા 
બની ગયું. ક�ટલાયે લોકો �યસનોના િશકાર 
બનીને આસુરી �વન �વી ર�ા હતા. તેઓ 
સુરાપાન છોડીને હવે અ�તપાન કરવા લા�યા.

માનવ�વન પાપની રાહો પર અંધકારના 
ગત�માં ડૂબતું જઈ ર�ં હતું. પાપ-પુ�યનું �ાન 
આ�યું, એમને પાપોમાંથી મુિ� અપાવી અને 

કર�લાં પાપકમ�ના �ાયિ�તની યથાથ� િવિધ 
બતાવી. બદલાની અ��માં �વનાર અનેક 
મનુ�યોના િચ�ને બાબાએ આવીને શાંત કયા�, 
દયાભાવ શીખ�યો. ક�ટલાયે મનુ�યો આ ઉપલ��ધ 
માટ� સાચા મનથી બાબાનો આભાર માને છ�.

ભિ�માં આપણે મા� સવ�શિ�વાન 
કહીને એમની મિહમા ગાતા હતા પરંતુ હવે આપણે 
એમના સવ�શિ�વાનનું �વ�પ �યું. એમની 
શિ�ઓ સવ� મનુ�યા�માઓના િવકમ� ન� કરવા 
માટ� છ�. એમણે �વયં પોતાના વ�સોને પોતાની 
શિ�ઓ �દાન કરીને ક�ં, િ�ય બાળકો, હવે 
તમે મા�ટર સવ�શિ�વાન તથા િવજયી ર� 
બની ગયા. હવે આ શિ�ઓનો �યોગ કરો અને 
આ મહાનશિ�શાળી માયા પર િવજય �ા�ત 
કરો. આ શિ�ઓને મેળવીને અમે કામ, �ોધ 
આ�દ િવકારોથી મુ� થયા. �વનમાં પિવ�તાનો 
�કાશ આ�યો. અમે ચાલી પ�ા રાજયોગના 
સફળ તથા સરળ માગ� પર. આ કોઈ સાધારણ 
�ા��ત નથી.

િવચારો, �વયં ભગવાને આપણને 
રાજયોગની ગુ�િવ�ા આપી. આ યોગના બળથી 
આપણે આ પરમશિ�ઓને, એમની 
પરમશાંિતને તથા પિવ�તાના બળને �ા�ત કરવા 
લા�યા અને આ શિ�ઓ �ારા જ�મ જ�મના 
િવકમ� ન� થવા લા�યા. પ�રણામ �વ�પે આપણે 
કમા�તીત તથા મુ� અવ�થાની તરફ આગળ 
વધવા લા�યા.

જરા િવચારો, તમે ભગવાનને પરમ 
સતગુ�ના �પે મેળ�યા. આ �વ�પથી એમણે 
તમારી ઝોળી અનેક વરદાનોથી ભરી દીધી. આ 
ધરા પર અનેક યોગી ઈ�રીય વરદાનોથી ભરપૂર 
બની ગયા અને એનો �યોગ િવ� ક�યાણના 
કાય�માં કરવા લા�યા. અનેકોના િશર પર એમનો 
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વરદાની હાથ આવી ગયો.

અમે ભગવાનને ખુદા દો�તના �પમાં પણ 
મેળ�યા. ક�ટલાક ��ાવ�સોએ એમને પોતાના 
સાચા િમ� બનાવી દીધા. તેઓ ખુદા દો�ત બનીને 
સાચી િમ�તા િનભાવી ર�ા છ�. તેઓ પોતાના િ�ય 
સાથીઓના િશર પર છ�છાયા બનીને રહ� છ�. 
આપ આપની આ ચમ�કા�રક �ા��તની અનુભૂિત 
કરો.

ક�ટલાંયનું �વન રડતાં-રડતાં, 
લ�યિવહીન, ઉમંગો રિહત તથા િહ�મત િવના 
ચાલી ર�ં હતું. બાબાએ આવીને �વનદાન 
આ�યું છ�. માયા તથા સમ�યાઓથી મૂિછ�ત 
મનુ�યોનું િશર ફરીથી સુર�ત કયુ� છ�. હ� 
દ�વક�ળના �ૃંગાર આ�માઓ, જરા પોતાના 
ભા�યને �ઈને તેને વારંવાર યાદ કરો. તમે 
પરમા�મ પાલનાનો અનુભવ કરો છો. લોકો તો 
ઉઠતાં જ સમ�યાઓ તથા પડકારોનો સામનો કર� 
છ�. પરંતુ આંખ ખુલતાં જ તમા�ં તો �ભુિમલન 
થાય છ�. તમારા �દવસની શ�આત જ �સ�નતા 
અને �ભુિમલનથી થાય છ�. તમે કદી િવચાયુ� હતું 
ક� �વયં ભગવાન ગીતા �ાન આપવા આવશે. 
તમને તો ખવડાવે પણ તેજ છ� અને મા બનીને 
�ેમનું હાલરડું ગાઈ, મનના સમ� બોજ હરીને 
શયન માટ� પણ રોજ આવે છ�. િવચારો, શું આવી 
�ભુ પાલના અ�ય કોઈના ભા�યમાં છ�. તે દર�ક 
સમયે તમને મદદ આપવા માટ� તૈયાર રહ� છ�.

ક�ટલાયે લોકો �વનમાં એકલા હતા. એમને 
આ સંસારમાં �યાંય પણ �કાશ દ�ખાતો નહોતો. 
તેઓ એ િવચારીને દુઃખી હતા ક� �વનની યા�ા 
કઈ રીતે પાર થશે ? પરંતુ ભગવાન �વયં �વન 
સાથીના �પે મળી ગયા તો તેઓ ધ�ય ધ�ય થઈ 
ગયા. એમના સુખોની સીમા નથી. એમનાં પગલાં 
હવે ધરતી પર પડતાં નથી. તેઓ એકલા હતા, 

હવે બાબા જ એમનો સંસાર બની ગયા.

ભગવાન �વયં લાખોના �વનમાં આ�યા. 
એમના માટ� સહારો બનીને. તેઓ સૌ સહારા 
વગરના હતા. એમના રાહ પર અંધકાર હતો. 
કાંટા પથરાયેલા હતા. આ કાંટા પોતાના જ 
માનવોએ એમના માટ� િબછા�યા હતા. બાબાએ 
આવીને કાંટાઓને �લોની પથારી બનાવી દીધી. 
બાબાએ આવીને નારીને િશવશિ� બનાવી. 
એમનાં આંસુ લૂ�ાં અને �ેમ તથા સ�માન 
આ�યાં. જે મ�તક છુપાવીને રહ�તી હતી એને 
પડકાર આપવાનું શીખવા�ું. નારીના િશર પર 
કળશ રાખીને એને સર�વતી સમાન �ાનની દ�વી 
બનાવી દીધી. િવકારો ઉપર િવકરાળ �પ 
બનાવીને મહાકાળી સમાન બનાવી દીધી.

અનેક િનધ�નોને ��ત કયા�. તેઓ ગરીબ 
છ� એ ભાવથી મુ� કયા�. એમનામાં ઉમંગ ભય� ક� 
તમે � દીન છો તો �� દીનબંધુ છું. તમારી પાસે � 
ધન-દોલત નથી તો કોઈ વાંધો નહ�. મારા બધા 
ખ�ના તમારા છ�. તમે િચંતા ના કરો. તમે કદી 
પણ ભૂ�યા રહ�શો નહ�. સ�ય તો એ છ� ક� બાબાએ 
એમનું અ�પ ધન લઈને એમને ધન સંપ�ન પણ 
બનાવી દીધા. અને િશખામણ આપી ક� આ ધનથી 
પુ�ય જ કરશો.

ભગવાન તો મ�યા જ પરંતુ એમણે આપણને 
��િતઓ અપાવીને આપણું સૂતેલું �વમાન પણ 
��ત કરી દીધું. આપણે �વયંને માયામાં ડૂબેલા 
દીન-હીન, તુ�છ સમજતા હતા પરંતુ એમણે 
આવીને આપણને યાદ અપા�યું ક� ના બાળકો, 
તમે તો દ�વક�ળના મહાન આ�મા છો. તમે મારા છો 
અને �� તમારો છું. બાળકો તમે િનબ�ળ નથી 
મા�ટર સવ� શિ�વાન છો. તમે પોતાની 
શિ�ઓને ઓળખો. તમારામાં અનંત શિ�ઓ 
રહ�લી છ�. તમે સમ�યાઓથી પણ વધુ બળવાન 
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છો. તમે જ મહાવીર છો, તમે જ િવ�ન િવનાશક 
ગણેશ છો. જેમની મં�દરોમાં આરાધના થઈ રહી છ� 
તે જ દ�વીઓ તમે છો. તમે જ િવજયમાળાના 
મણકા છો. જેના �મરણથી ભ� પણ 
સમ�યાઓથી મુ� થઈ ર�ા છ�. પોતાની આ 
�ા��તઓ િવશે િવચારો. એમણે આપણને 
માંગનારા નહ�, �ાથ�ના કરનારા નહ� પરંતુ 
આપનારા બનાવી દીધા. આપણી સુષુ�ત 
શિ�ઓને જગાડી દીધી.

બાબાએ આવીને આપણને પિવ�તાનો 
ખ�નો આ�યો. ખુશીઓની દોલત આપી. મનુ�ય 
તો સંપિ� ખુશી મેળવવા માટ� ભેગી કર� છ� પરંતુ 
બાબાએ આપણને એ અનુભૂિત કરાવી ક� ખુશી જ 
સૌથી મોટી દોલત છ�. અનેકોના �વનમાં 
ખુશીઓના બગીચા ખીલી ઉ�ા. અનેકોના 
ચહ�રાઓ ચમકવા લા�યા. પોતાના સવ� 
ખ�નાઓના બાબાએ આપણને માિલક બનાવી 
દીધા. આપણી આ અનુપમ �ા��તની અનુભૂિત 
કરો, �વીકાર કરો.

બાબાએ પિવ�તા આપણને તપ�યાના 
�પમાં આપી નથી પણ ખ�નાના �પમાં આપી છ�. 
એને મેળવીને આપણું �વન આનંદથી ભરાઈ 
ગયું. એનાથી આપણામાં �ક�િતના માિલક 
બનવાનું બળ આવી ગયું. બાબાએ દરરોજ 
�ાનમુરલી સંભળાવીને આપણા મનમયૂરને ��ય 
કરાવડા�યું. મુરલી સવ��ે� વરદાન અમૂ�ય 
ખ�નો, અમૂ�ય િનિધ તથા સવ� સમ�યાઓનું 
િનરાકરણ કરનારી શિ� છ�.

દરરોજ સવાર� આંખ ખૂલતાં જ પોતાની 
�ા��તઓને યાદ કરો ક� આ અંિતમ પિવ� �ા�ણ 
�વનમાં આપણે શું શું �યું, શું શું મેળ�યું. �દ�ય 
બુિ� મળી. સંક�પશિ�નું �ાન મ�યું. બાબાએ 
આપણને �વદશ�ન ચ�ધારી બના�યા. 

�ાિત�િતથી ઉપર ઉઠાવીને અ�યા�મની 
શિ�થી સંપ�ન બનાવી દીધા. આપણા િવચારો 
બદલી દીધા, બોલ બદલી દીધા, સં�કાર તથા 
આહાર િવહાર, આચરણ બદલી દીધાં. સાચું 
કહીએ તો એમણે આપણને બોલતાં શીખવી દીધું. 
આવા મહાન ભા�યના આપણે માિલક છીએ. 
ભગવાને આપણને �દલમાં �થાન આ�યું અને 
પોતાના સમાન બનવાના આસન ઉપર બેસા�ા. 
એને યાદ કરતા રહીએ અને �ભુ�ેમમાં મ� 
બની જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)..... �સંગ પ�રમલ

જણાવતી હતી. આ ખાસ એમણે મારા માટ� મોકલી 
છ�. વારંવાર બસ નથનીની જ વાત.

એમની પાછળ ચાલતા કબીર�ના કાનમાં 
બધી વાતો સંભળાઈ રહી હતી. ઝડપથી ચાલીને 
કબીર� એ ��ી પાસેથી નીક�યા અને ક�ં ક� 
‘નથની દીની યારને, તો િચંતન બાર�બાર ઔર 
નાક દીની િજસ �કરતારને ઉનકો તો �દયા 
િબસાર’. િવચારો ક� � નાક જ ના હોત તો નથની 
�યાં પહ�રતી ? �વનમાં આપણે આજ કરીએ 
છીએ.

ભૌિતક વ�તુઓનું તો આપણને �ાન રહ� 
છ�. પરંતુ જે પરમા�માએ દુલ�ભ મનુ�ય દ�હ આ�યો 
અને એ દ�હ સંબંિધત બધી વ�તુઓ, સવ� સંબંધો 
આ�યા, એમને યાદ કરવા માટ� આપણી પાસે 
સમય નથી. એટલે અગિણત અમૂ�ય �દાન માટ� 
આપણે પરમા�માના આભારી બનીએ. �ભુ ��િત 
અને િનરાિભમાની ��થિત જ પરમા�માની દ�ણને 
અિવનાશી અને સદ�વ ખૂબસૂરત બનાવી �ળવી 
શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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વરદાની હાથ આવી ગયો.

અમે ભગવાનને ખુદા દો�તના �પમાં પણ 
મેળ�યા. ક�ટલાક ��ાવ�સોએ એમને પોતાના 
સાચા િમ� બનાવી દીધા. તેઓ ખુદા દો�ત બનીને 
સાચી િમ�તા િનભાવી ર�ા છ�. તેઓ પોતાના િ�ય 
સાથીઓના િશર પર છ�છાયા બનીને રહ� છ�. 
આપ આપની આ ચમ�કા�રક �ા��તની અનુભૂિત 
કરો.

ક�ટલાંયનું �વન રડતાં-રડતાં, 
લ�યિવહીન, ઉમંગો રિહત તથા િહ�મત િવના 
ચાલી ર�ં હતું. બાબાએ આવીને �વનદાન 
આ�યું છ�. માયા તથા સમ�યાઓથી મૂિછ�ત 
મનુ�યોનું િશર ફરીથી સુર�ત કયુ� છ�. હ� 
દ�વક�ળના �ૃંગાર આ�માઓ, જરા પોતાના 
ભા�યને �ઈને તેને વારંવાર યાદ કરો. તમે 
પરમા�મ પાલનાનો અનુભવ કરો છો. લોકો તો 
ઉઠતાં જ સમ�યાઓ તથા પડકારોનો સામનો કર� 
છ�. પરંતુ આંખ ખુલતાં જ તમા�ં તો �ભુિમલન 
થાય છ�. તમારા �દવસની શ�આત જ �સ�નતા 
અને �ભુિમલનથી થાય છ�. તમે કદી િવચાયુ� હતું 
ક� �વયં ભગવાન ગીતા �ાન આપવા આવશે. 
તમને તો ખવડાવે પણ તેજ છ� અને મા બનીને 
�ેમનું હાલરડું ગાઈ, મનના સમ� બોજ હરીને 
શયન માટ� પણ રોજ આવે છ�. િવચારો, શું આવી 
�ભુ પાલના અ�ય કોઈના ભા�યમાં છ�. તે દર�ક 
સમયે તમને મદદ આપવા માટ� તૈયાર રહ� છ�.

ક�ટલાયે લોકો �વનમાં એકલા હતા. એમને 
આ સંસારમાં �યાંય પણ �કાશ દ�ખાતો નહોતો. 
તેઓ એ િવચારીને દુઃખી હતા ક� �વનની યા�ા 
કઈ રીતે પાર થશે ? પરંતુ ભગવાન �વયં �વન 
સાથીના �પે મળી ગયા તો તેઓ ધ�ય ધ�ય થઈ 
ગયા. એમના સુખોની સીમા નથી. એમનાં પગલાં 
હવે ધરતી પર પડતાં નથી. તેઓ એકલા હતા, 

હવે બાબા જ એમનો સંસાર બની ગયા.

ભગવાન �વયં લાખોના �વનમાં આ�યા. 
એમના માટ� સહારો બનીને. તેઓ સૌ સહારા 
વગરના હતા. એમના રાહ પર અંધકાર હતો. 
કાંટા પથરાયેલા હતા. આ કાંટા પોતાના જ 
માનવોએ એમના માટ� િબછા�યા હતા. બાબાએ 
આવીને કાંટાઓને �લોની પથારી બનાવી દીધી. 
બાબાએ આવીને નારીને િશવશિ� બનાવી. 
એમનાં આંસુ લૂ�ાં અને �ેમ તથા સ�માન 
આ�યાં. જે મ�તક છુપાવીને રહ�તી હતી એને 
પડકાર આપવાનું શીખવા�ું. નારીના િશર પર 
કળશ રાખીને એને સર�વતી સમાન �ાનની દ�વી 
બનાવી દીધી. િવકારો ઉપર િવકરાળ �પ 
બનાવીને મહાકાળી સમાન બનાવી દીધી.

અનેક િનધ�નોને ��ત કયા�. તેઓ ગરીબ 
છ� એ ભાવથી મુ� કયા�. એમનામાં ઉમંગ ભય� ક� 
તમે � દીન છો તો �� દીનબંધુ છું. તમારી પાસે � 
ધન-દોલત નથી તો કોઈ વાંધો નહ�. મારા બધા 
ખ�ના તમારા છ�. તમે િચંતા ના કરો. તમે કદી 
પણ ભૂ�યા રહ�શો નહ�. સ�ય તો એ છ� ક� બાબાએ 
એમનું અ�પ ધન લઈને એમને ધન સંપ�ન પણ 
બનાવી દીધા. અને િશખામણ આપી ક� આ ધનથી 
પુ�ય જ કરશો.

ભગવાન તો મ�યા જ પરંતુ એમણે આપણને 
��િતઓ અપાવીને આપણું સૂતેલું �વમાન પણ 
��ત કરી દીધું. આપણે �વયંને માયામાં ડૂબેલા 
દીન-હીન, તુ�છ સમજતા હતા પરંતુ એમણે 
આવીને આપણને યાદ અપા�યું ક� ના બાળકો, 
તમે તો દ�વક�ળના મહાન આ�મા છો. તમે મારા છો 
અને �� તમારો છું. બાળકો તમે િનબ�ળ નથી 
મા�ટર સવ� શિ�વાન છો. તમે પોતાની 
શિ�ઓને ઓળખો. તમારામાં અનંત શિ�ઓ 
રહ�લી છ�. તમે સમ�યાઓથી પણ વધુ બળવાન 
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છો. તમે જ મહાવીર છો, તમે જ િવ�ન િવનાશક 
ગણેશ છો. જેમની મં�દરોમાં આરાધના થઈ રહી છ� 
તે જ દ�વીઓ તમે છો. તમે જ િવજયમાળાના 
મણકા છો. જેના �મરણથી ભ� પણ 
સમ�યાઓથી મુ� થઈ ર�ા છ�. પોતાની આ 
�ા��તઓ િવશે િવચારો. એમણે આપણને 
માંગનારા નહ�, �ાથ�ના કરનારા નહ� પરંતુ 
આપનારા બનાવી દીધા. આપણી સુષુ�ત 
શિ�ઓને જગાડી દીધી.

બાબાએ આવીને આપણને પિવ�તાનો 
ખ�નો આ�યો. ખુશીઓની દોલત આપી. મનુ�ય 
તો સંપિ� ખુશી મેળવવા માટ� ભેગી કર� છ� પરંતુ 
બાબાએ આપણને એ અનુભૂિત કરાવી ક� ખુશી જ 
સૌથી મોટી દોલત છ�. અનેકોના �વનમાં 
ખુશીઓના બગીચા ખીલી ઉ�ા. અનેકોના 
ચહ�રાઓ ચમકવા લા�યા. પોતાના સવ� 
ખ�નાઓના બાબાએ આપણને માિલક બનાવી 
દીધા. આપણી આ અનુપમ �ા��તની અનુભૂિત 
કરો, �વીકાર કરો.

બાબાએ પિવ�તા આપણને તપ�યાના 
�પમાં આપી નથી પણ ખ�નાના �પમાં આપી છ�. 
એને મેળવીને આપણું �વન આનંદથી ભરાઈ 
ગયું. એનાથી આપણામાં �ક�િતના માિલક 
બનવાનું બળ આવી ગયું. બાબાએ દરરોજ 
�ાનમુરલી સંભળાવીને આપણા મનમયૂરને ��ય 
કરાવડા�યું. મુરલી સવ��ે� વરદાન અમૂ�ય 
ખ�નો, અમૂ�ય િનિધ તથા સવ� સમ�યાઓનું 
િનરાકરણ કરનારી શિ� છ�.

દરરોજ સવાર� આંખ ખૂલતાં જ પોતાની 
�ા��તઓને યાદ કરો ક� આ અંિતમ પિવ� �ા�ણ 
�વનમાં આપણે શું શું �યું, શું શું મેળ�યું. �દ�ય 
બુિ� મળી. સંક�પશિ�નું �ાન મ�યું. બાબાએ 
આપણને �વદશ�ન ચ�ધારી બના�યા. 

�ાિત�િતથી ઉપર ઉઠાવીને અ�યા�મની 
શિ�થી સંપ�ન બનાવી દીધા. આપણા િવચારો 
બદલી દીધા, બોલ બદલી દીધા, સં�કાર તથા 
આહાર િવહાર, આચરણ બદલી દીધાં. સાચું 
કહીએ તો એમણે આપણને બોલતાં શીખવી દીધું. 
આવા મહાન ભા�યના આપણે માિલક છીએ. 
ભગવાને આપણને �દલમાં �થાન આ�યું અને 
પોતાના સમાન બનવાના આસન ઉપર બેસા�ા. 
એને યાદ કરતા રહીએ અને �ભુ�ેમમાં મ� 
બની જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)..... �સંગ પ�રમલ

જણાવતી હતી. આ ખાસ એમણે મારા માટ� મોકલી 
છ�. વારંવાર બસ નથનીની જ વાત.

એમની પાછળ ચાલતા કબીર�ના કાનમાં 
બધી વાતો સંભળાઈ રહી હતી. ઝડપથી ચાલીને 
કબીર� એ ��ી પાસેથી નીક�યા અને ક�ં ક� 
‘નથની દીની યારને, તો િચંતન બાર�બાર ઔર 
નાક દીની િજસ �કરતારને ઉનકો તો �દયા 
િબસાર’. િવચારો ક� � નાક જ ના હોત તો નથની 
�યાં પહ�રતી ? �વનમાં આપણે આજ કરીએ 
છીએ.

ભૌિતક વ�તુઓનું તો આપણને �ાન રહ� 
છ�. પરંતુ જે પરમા�માએ દુલ�ભ મનુ�ય દ�હ આ�યો 
અને એ દ�હ સંબંિધત બધી વ�તુઓ, સવ� સંબંધો 
આ�યા, એમને યાદ કરવા માટ� આપણી પાસે 
સમય નથી. એટલે અગિણત અમૂ�ય �દાન માટ� 
આપણે પરમા�માના આભારી બનીએ. �ભુ ��િત 
અને િનરાિભમાની ��થિત જ પરમા�માની દ�ણને 
અિવનાશી અને સદ�વ ખૂબસૂરત બનાવી �ળવી 
શક� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ર�ાં છ�. તેઓ નાના નાના દ�શોને આ શ��ો વેચે 
છ�. જેથી આ દ�શ પોતાના પડોસી દુ�મન દ�શ સામે 
લડી શક�. એ પછી તેઓ એ દ�શને વધાર� આધુિનક 
હિથયારો વેચે છ�. આમ બંને બાજુથી નફો રળ� છ�. 
એનાથી ક�ટલાયે દ�શો વ�ે ક�ટલાંયે વષ� સુધી 
યુ� ચાલતું રહ� છ�. સ�ાઈ તો એ છ� ક� શાંિતને 
બદલે િવ�માં હિથયારોની ખતરનાક �પધા� ચાલી 
રહી છ�. જેથી આજે મોતની સંભાવનાઓ વધી રહી 
છ�. આતંકવાદનો ઓછાયો આ �પધા�ને આગળ 
વધારી ર�ો છ�. મોત સ�તું બની ગયું હોય તેમ 
અનેકાનેક િનદ�ષ લોકોની હ�યાઓ થઈ રહી છ�.

િવકાસ માટ�નું ધન 
સુર�ા માટ� ખચા�ઈ ર�ં છ�.

યુ� થાય ક� ના થાય પરંતુ આજે શાંિત એક 
મ�ઘો કારોબાર બની ગઈ છ�. ટુકડાઓમાં વહ�ચાઈ 
ગયેલા આ સંસારમાં શાંિત �ળવી રાખવા ક�ટલો 
સમય, શિ�, ધન, સંસાધન અને મનુ�યોની 
બિલ થઈ રહી છ�. બંદૂકોની આડમાં આપણે �યા 
�કારની શાંિતનો આનંદ લઈ ર�ા છીએ. આ પણ 
એક િવચારણીય િવષય છ�. ATM અથા�� એની 
ટાઈમ મનીની જેમ આજે ATW અથા�� એની 
ટાઈમ વૉર પણ વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. આજે 
આપણને દર�ક બાબત માટ� સુર�ા સૈિનક રાખવા 
પડે છ�. ઘરની બહાર, ઓ�ફસની બહાર, ર��વે 
�ટ�શન, એરપોટ�, બસો અને ��નોમાં પણ 
સુર�ાની આવ�યકતા વધતી જઈ રહી છ�. �યાંય 
પણ, �યાર� પણ ક�ઈ થઈ શક� છ�. માનવનો 
માનવમાંથી િવ�ાસ ઉઠી ગયો છ�. આવી ��થિતમાં 
દર�ક દ�શ પોતાના બજેટમાં સુર�ા પર વધાર�ને 
વધાર� બજેટ ફાળવી ર�ા છ�. પ�રણામ �વ�પ જે 

અમે�રકાના ભૂતપૂવ� 
રા�પિત જૉન એફ. 
ક�નેડીએ ક�ં હતું - આ 
એક દુભા��યની વાત છ� ક� 
આપણે યુ�ની તૈયારીથી 
શાંિત �ા�ત કરી શક�એ 
છીએ. બી� િવ� યુ�

પછી સંસાર માટ� ‘િવ�શાંિત’ િચંતાનો ઘણો મોટો 
િવષય બની ગઈ છ�. કારણ ક� હજુ સુધી પણ 
શીતયુ�, �તીય યુ� અને શ��ોની �પધા�નો 
�મ ચાલુ જ છ�.

શાંિત માટ� શ�� �પધા�

બી� િવ�યુ� પછી િવ�માં ચાલી રહ�લા 
સંઘષ�ને રોકવા અને શાંિત તથા િવકાસની �િ� 
માટ� સંયુ� રા� સંઘની �થાપના કરી. પાછલા 
સાત દશકોમાં એક પણ વષ� એવું નથી વી�યું ક� 
�યાર� નાનાં-મોટાં યુ�ો ના થયાં હોય. આ એક 
કટુ સ�ય છ� ક� આજે પણ આ ��� પર 40 થી 
વધાર� દ�શોમાં �યાંક ને �યાંક યુ� થઈ ર�ાં છ�.

આજે ધમ�ના નામ પર પણ ક�ટલાં યુ� થઈ 
ર�ાં છ�. તેથી શાંિત �ળવી રાખવી એક ઘણું 
મુ�ક�લ કાય� બની ગયું છ�. � ક� યુ.એન. ક�ટલાયે 
દ�શોમાં શાંિત �ળવી રાખવા માટ� શાંિત સૈિનકો 
મોકલી ર�ં છ�. છતાં પણ શાંિત�પી પ�ી ક�ટલાંયે 
માઈલો દૂર છ�. કોઈએ ક�ં છ� ક� શાંિતના 
ઈિતહાસમાં એ સારી �ણ છ� ક� પોતાનાં �ે�માં 
શાંિત �ળવવા માટ� અણુ અ��-શ��ોને વધાર� 
બનાવી ર�ાં છ�. શ�� બનાવનાર દ�શ પોતાની 
જ��રયાત કરતાં વધાર� શ��ોનું િનમા�ણ કરી 

શાંિત અને િવકાસ
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ
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અનેકાનેક િવક�િતઓની િવષમતાઓની �ળમાં 
મનુ�ય ફસાતો જઈ ર�ો છ�. તેના કારણે તે 
�વનમાં દુઃખ અને અશાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
� આપણે શાંિત ઈ�છીએ છીએ તો �વનમાં 
આ�યા��મકતાને �થાન આપવું પડશે. એનો 
અભાવ જ સવ� સમ�યાઓનું મૂળ છ�. 
આ�યા��મકતા શું છ� તેને આપણે સમજવું પડશે.

શાંિતના િચંતનથી મળશે શાંિત

આ�યા��મકતા ધમ�થી મહાન છ�. 
આ�યા��મકતા અથા�� આ�માનું અ�યયન 
અથા�� સમજવું. આપણે કોણ છીએ ? �યાંથી 
આ�યા છીએ. શા માટ� આ�યા છીએ ? �વનનું 
લ�ય શું છ� ? આપણે શું કરવાનું છ� અને �યાં 
જવાનું છ� વગેર� વગેર�. આ�યા��મક �ાન તો કહ� 
છ� ક� શાંિત તો આપ આ�માનો �વધમ� છ�. શાંિત તો 
આપની અંદર જ િનવાસ કર� છ�. પરંતુ આ ક�વી 
આ�ય�ની વાત છ� ક� જે શાંિત અંદર છ� એને 
આપણે બહાર શોધી ર�ા છીએ. શાંિત તો 
આપણી િવચારધારા છ�. � આપણે શાંિતનું િચંતન 
કરીશું તો આપણે શાંિત જ મેળવીશું. અશાંિતનું 
િચંતન કરશો તો અશાંિત જ મળશે. એટલે 
કહ�વાયું છ� ક� તમે જેવું િવચારો છો તેવા બની 
�ઓ છો. તો શાંિત આપણાથી ક�ટલી દૂર છ� ? 
વા�તવમાં શાંિત તો આપણા એક િવચારના જેટલી 
દૂર છ�. શાંિત આપણા ગળાનો હાર છ�. ઓમશાંિત 
મહામં� આપણને શાંિતનો અનુભવ કરાવે છ�. 
આપણે આ દ�હથી િભ�ન એક અજર-અમર-
અિવનાશી ચૈત�યશિ� આ�મા છીએ. જે કદી 
સળગતો નથી, જે ઓગળતો નથી ક� સૂકાતો 
નથી. આ આ�મ િન�ય જ આપણને આ�મબોધ 
કરાવશે અને આપણે �વનમાં શાંિતનો અનુભવ 
અવ�ય કરીશું. બી�ઓને પણ આપણે શાંિતનો 
અનુભવ કરાવી શક�શું. એનાથી �વનમાં પણ 

ધન િવકાસ અથા�� �વા��ય, િશ�ણ, પાયાની 
સગવડો, આિથ�ક �ગિત, ક�િષ વગેર�માં વપરાવું 
�ઈએ તે આજે સુર�ા માટ� લાગી ર�ં છ�. એથી 
આપણે જે ઈ�છીએ છીએ તે કરી શકતા નથી.

આ ધરા પર એવો સમય પણ હતો ક� લોકોને 
પોતાનાં ઘરોમાં તાળાઓ લગાવવાની જ�ર 
નહોતી. એટલો પર�પર િવ�ાસ રહ�તો હતો. પણ 
આજની હાલત �ઈને એક ગીત યાદ આવી ર�ં 
છ� - ‘દ�ખ તેર� સંસાર ક� હાલત �યા હો ગયી 
ભગવાન, �કતના બદલ ગયા ઈ�સાન.’ તો હવે 
એ સમય આવી ગયો છ� ક� શાંિત �ા�ત કરવા માટ� 
આપણે ક�ટલી �ક�મત ચૂકવવી પડશે.

િવ�શાંિત પહ�લાં �ઈએ �યિ�ગત શાંિત

એમ કહ�વામાં આવે છ� ક� યુ��થળ પર યુ� 
શ� થતાં પહ�લાં મનમાં યુ� શ� થાય છ�. એ રીતે 
શાંિત પણ િવ�માં આવતા પહ�લાં મનમાં આવે છ�. 
જે રીતે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય છ� એ રીતે 
�યિ�ગત શાંિતથી જ િવ�માં શાંિત આવશે. 
પ�રવારમાં આવવાથી સમાજમાં આવશે, સમાજમાં 
આવવાથી દ�શમાં આવશે. દ�શમાં શાંિત આવશે, 
તો સમ� િવ�માં શાંિત આવશે. અ�યાર� 
�યિ�ગત શાંિતનો અનુભવ કરવાની ઘણી જ 
જ�ર છ�. મનમાં શાંિત મેળવવા માટ� આપણે 
પોતાનામાં �ેમ, િવ�ાસ, સિહ�ણુતા, સ�યતા, 
સ�માન, સહયોગ, ન�તા વગેર� મૂ�યોનો િવકાસ 
કરવો પડશે. આ મૂ�યોના િવકાસ માટ� �વનમાં 
આ�યા��મકતાને �થાન આપવું પડશે. કારણ ક� 
આ�યા��મકતાના અભાવથી જ સમ� માનવીય 
મૂ�ય ન� થઈ ર�ાં છ�. જેથી આ સંસાર નરક 
બની ગયો છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
ઈ�યા�, ��ષ, આળસ, અલબેલાપણું, �વાથ�, 
લાલચ, જલન, છળકપટ, િનંદા ચાડી, 
અ�માિણકતા, હ�રાફ�રી, બદલાની ભાવના વગેર� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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ર�ાં છ�. તેઓ નાના નાના દ�શોને આ શ��ો વેચે 
છ�. જેથી આ દ�શ પોતાના પડોસી દુ�મન દ�શ સામે 
લડી શક�. એ પછી તેઓ એ દ�શને વધાર� આધુિનક 
હિથયારો વેચે છ�. આમ બંને બાજુથી નફો રળ� છ�. 
એનાથી ક�ટલાયે દ�શો વ�ે ક�ટલાંયે વષ� સુધી 
યુ� ચાલતું રહ� છ�. સ�ાઈ તો એ છ� ક� શાંિતને 
બદલે િવ�માં હિથયારોની ખતરનાક �પધા� ચાલી 
રહી છ�. જેથી આજે મોતની સંભાવનાઓ વધી રહી 
છ�. આતંકવાદનો ઓછાયો આ �પધા�ને આગળ 
વધારી ર�ો છ�. મોત સ�તું બની ગયું હોય તેમ 
અનેકાનેક િનદ�ષ લોકોની હ�યાઓ થઈ રહી છ�.

િવકાસ માટ�નું ધન 
સુર�ા માટ� ખચા�ઈ ર�ં છ�.

યુ� થાય ક� ના થાય પરંતુ આજે શાંિત એક 
મ�ઘો કારોબાર બની ગઈ છ�. ટુકડાઓમાં વહ�ચાઈ 
ગયેલા આ સંસારમાં શાંિત �ળવી રાખવા ક�ટલો 
સમય, શિ�, ધન, સંસાધન અને મનુ�યોની 
બિલ થઈ રહી છ�. બંદૂકોની આડમાં આપણે �યા 
�કારની શાંિતનો આનંદ લઈ ર�ા છીએ. આ પણ 
એક િવચારણીય િવષય છ�. ATM અથા�� એની 
ટાઈમ મનીની જેમ આજે ATW અથા�� એની 
ટાઈમ વૉર પણ વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. આજે 
આપણને દર�ક બાબત માટ� સુર�ા સૈિનક રાખવા 
પડે છ�. ઘરની બહાર, ઓ�ફસની બહાર, ર��વે 
�ટ�શન, એરપોટ�, બસો અને ��નોમાં પણ 
સુર�ાની આવ�યકતા વધતી જઈ રહી છ�. �યાંય 
પણ, �યાર� પણ ક�ઈ થઈ શક� છ�. માનવનો 
માનવમાંથી િવ�ાસ ઉઠી ગયો છ�. આવી ��થિતમાં 
દર�ક દ�શ પોતાના બજેટમાં સુર�ા પર વધાર�ને 
વધાર� બજેટ ફાળવી ર�ા છ�. પ�રણામ �વ�પ જે 

અમે�રકાના ભૂતપૂવ� 
રા�પિત જૉન એફ. 
ક�નેડીએ ક�ં હતું - આ 
એક દુભા��યની વાત છ� ક� 
આપણે યુ�ની તૈયારીથી 
શાંિત �ા�ત કરી શક�એ 
છીએ. બી� િવ� યુ�

પછી સંસાર માટ� ‘િવ�શાંિત’ િચંતાનો ઘણો મોટો 
િવષય બની ગઈ છ�. કારણ ક� હજુ સુધી પણ 
શીતયુ�, �તીય યુ� અને શ��ોની �પધા�નો 
�મ ચાલુ જ છ�.

શાંિત માટ� શ�� �પધા�

બી� િવ�યુ� પછી િવ�માં ચાલી રહ�લા 
સંઘષ�ને રોકવા અને શાંિત તથા િવકાસની �િ� 
માટ� સંયુ� રા� સંઘની �થાપના કરી. પાછલા 
સાત દશકોમાં એક પણ વષ� એવું નથી વી�યું ક� 
�યાર� નાનાં-મોટાં યુ�ો ના થયાં હોય. આ એક 
કટુ સ�ય છ� ક� આજે પણ આ ��� પર 40 થી 
વધાર� દ�શોમાં �યાંક ને �યાંક યુ� થઈ ર�ાં છ�.

આજે ધમ�ના નામ પર પણ ક�ટલાં યુ� થઈ 
ર�ાં છ�. તેથી શાંિત �ળવી રાખવી એક ઘણું 
મુ�ક�લ કાય� બની ગયું છ�. � ક� યુ.એન. ક�ટલાયે 
દ�શોમાં શાંિત �ળવી રાખવા માટ� શાંિત સૈિનકો 
મોકલી ર�ં છ�. છતાં પણ શાંિત�પી પ�ી ક�ટલાંયે 
માઈલો દૂર છ�. કોઈએ ક�ં છ� ક� શાંિતના 
ઈિતહાસમાં એ સારી �ણ છ� ક� પોતાનાં �ે�માં 
શાંિત �ળવવા માટ� અણુ અ��-શ��ોને વધાર� 
બનાવી ર�ાં છ�. શ�� બનાવનાર દ�શ પોતાની 
જ��રયાત કરતાં વધાર� શ��ોનું િનમા�ણ કરી 

શાંિત અને િવકાસ
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ
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અનેકાનેક િવક�િતઓની િવષમતાઓની �ળમાં 
મનુ�ય ફસાતો જઈ ર�ો છ�. તેના કારણે તે 
�વનમાં દુઃખ અને અશાંિતનો અનુભવ કર� છ�. 
� આપણે શાંિત ઈ�છીએ છીએ તો �વનમાં 
આ�યા��મકતાને �થાન આપવું પડશે. એનો 
અભાવ જ સવ� સમ�યાઓનું મૂળ છ�. 
આ�યા��મકતા શું છ� તેને આપણે સમજવું પડશે.

શાંિતના િચંતનથી મળશે શાંિત

આ�યા��મકતા ધમ�થી મહાન છ�. 
આ�યા��મકતા અથા�� આ�માનું અ�યયન 
અથા�� સમજવું. આપણે કોણ છીએ ? �યાંથી 
આ�યા છીએ. શા માટ� આ�યા છીએ ? �વનનું 
લ�ય શું છ� ? આપણે શું કરવાનું છ� અને �યાં 
જવાનું છ� વગેર� વગેર�. આ�યા��મક �ાન તો કહ� 
છ� ક� શાંિત તો આપ આ�માનો �વધમ� છ�. શાંિત તો 
આપની અંદર જ િનવાસ કર� છ�. પરંતુ આ ક�વી 
આ�ય�ની વાત છ� ક� જે શાંિત અંદર છ� એને 
આપણે બહાર શોધી ર�ા છીએ. શાંિત તો 
આપણી િવચારધારા છ�. � આપણે શાંિતનું િચંતન 
કરીશું તો આપણે શાંિત જ મેળવીશું. અશાંિતનું 
િચંતન કરશો તો અશાંિત જ મળશે. એટલે 
કહ�વાયું છ� ક� તમે જેવું િવચારો છો તેવા બની 
�ઓ છો. તો શાંિત આપણાથી ક�ટલી દૂર છ� ? 
વા�તવમાં શાંિત તો આપણા એક િવચારના જેટલી 
દૂર છ�. શાંિત આપણા ગળાનો હાર છ�. ઓમશાંિત 
મહામં� આપણને શાંિતનો અનુભવ કરાવે છ�. 
આપણે આ દ�હથી િભ�ન એક અજર-અમર-
અિવનાશી ચૈત�યશિ� આ�મા છીએ. જે કદી 
સળગતો નથી, જે ઓગળતો નથી ક� સૂકાતો 
નથી. આ આ�મ િન�ય જ આપણને આ�મબોધ 
કરાવશે અને આપણે �વનમાં શાંિતનો અનુભવ 
અવ�ય કરીશું. બી�ઓને પણ આપણે શાંિતનો 
અનુભવ કરાવી શક�શું. એનાથી �વનમાં પણ 

ધન િવકાસ અથા�� �વા��ય, િશ�ણ, પાયાની 
સગવડો, આિથ�ક �ગિત, ક�િષ વગેર�માં વપરાવું 
�ઈએ તે આજે સુર�ા માટ� લાગી ર�ં છ�. એથી 
આપણે જે ઈ�છીએ છીએ તે કરી શકતા નથી.

આ ધરા પર એવો સમય પણ હતો ક� લોકોને 
પોતાનાં ઘરોમાં તાળાઓ લગાવવાની જ�ર 
નહોતી. એટલો પર�પર િવ�ાસ રહ�તો હતો. પણ 
આજની હાલત �ઈને એક ગીત યાદ આવી ર�ં 
છ� - ‘દ�ખ તેર� સંસાર ક� હાલત �યા હો ગયી 
ભગવાન, �કતના બદલ ગયા ઈ�સાન.’ તો હવે 
એ સમય આવી ગયો છ� ક� શાંિત �ા�ત કરવા માટ� 
આપણે ક�ટલી �ક�મત ચૂકવવી પડશે.

િવ�શાંિત પહ�લાં �ઈએ �યિ�ગત શાંિત

એમ કહ�વામાં આવે છ� ક� યુ��થળ પર યુ� 
શ� થતાં પહ�લાં મનમાં યુ� શ� થાય છ�. એ રીતે 
શાંિત પણ િવ�માં આવતા પહ�લાં મનમાં આવે છ�. 
જે રીતે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય છ� એ રીતે 
�યિ�ગત શાંિતથી જ િવ�માં શાંિત આવશે. 
પ�રવારમાં આવવાથી સમાજમાં આવશે, સમાજમાં 
આવવાથી દ�શમાં આવશે. દ�શમાં શાંિત આવશે, 
તો સમ� િવ�માં શાંિત આવશે. અ�યાર� 
�યિ�ગત શાંિતનો અનુભવ કરવાની ઘણી જ 
જ�ર છ�. મનમાં શાંિત મેળવવા માટ� આપણે 
પોતાનામાં �ેમ, િવ�ાસ, સિહ�ણુતા, સ�યતા, 
સ�માન, સહયોગ, ન�તા વગેર� મૂ�યોનો િવકાસ 
કરવો પડશે. આ મૂ�યોના િવકાસ માટ� �વનમાં 
આ�યા��મકતાને �થાન આપવું પડશે. કારણ ક� 
આ�યા��મકતાના અભાવથી જ સમ� માનવીય 
મૂ�ય ન� થઈ ર�ાં છ�. જેથી આ સંસાર નરક 
બની ગયો છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
ઈ�યા�, ��ષ, આળસ, અલબેલાપણું, �વાથ�, 
લાલચ, જલન, છળકપટ, િનંદા ચાડી, 
અ�માિણકતા, હ�રાફ�રી, બદલાની ભાવના વગેર� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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બાબાને પ� લ�યો અને 
મનની લગન �ગટ કરી. 
બાબાએ જવાબમાં લ�યું 
ક�, બેટી �યાર� ઈ�છ� �યાર� 
આવી શક� છ�. �ઢ સંક�પ 
સફળ થયો અને સન 
1968માં �ક�લની પરી�ા
આપીને દાદા�ની સાથે મધુવન પહ�ચી ગઈ.

મને ક�ં, બાબાથી દૂર જવું નથી

પાંડવભવનમાં સાંજે બાબાને મળવાનું થયું. 
મ� બાબાને �યા અને એમની ગોદમાં ચાલી ગઈ. 
એવું લા�યું ક� મારી જ�મ જ�મની �ષા ��ત થઈ 
ગઈ છ�. મન એ જ કહી ર�ં હતું ક� હવે બાબાથી 
દૂર જવું નથી. ફરી બાબાએ પોતાના હાથથી ટોલી 
(�સાદ) ખવડાવી અને ક�ં, બેટી કાલે બાબા 
ફરીથી મળશે. બાબાનાં આ મહાવા�ય સાંભળીને 
મન ખુશીથી નાચી ઉ�ું. ક� કાલે બાબા સાથે 
�યિ�ગત મુલાકાત થશે.

સેવાક��� ઉપર રહ�વાનો પા�ો �ો�ામ 
બનાવી દીધો

બી� �દવસે �� તથા દાદા� બાબાની 
ઝૂંપડીમાં મ�યાં. જેની રાહ �તી હતી તે સ�મુખ 
િમલનની ઘડી આવી ગઈ. �� બાબાની સામે બેઠી 
દાદા� બાજુમાં બેઠા. પહ�લાં તો બાબાએ મને 
શિ�શાળી ��� આપી પછી પૂ�ું, બેટી, 
અ�યાર� શું કરી રહી છો. અ�યાર� �ક�લની પરી�ા 
આપીને આપને મળવા આવી છું. બાબાએ ક�ં, 
અહ�થી પાછા ફરીને શું કરીશ ? મ� ક�ં બાબા, 
હવે તો આગળ ભણવાનું છ�. આ સાંભળીને બાબા 

મારો લૌ�કક જ�મ જયપુરમાં એક ધાિમ�ક 
ક�ટુંબમાં થયો. લૌ�કક દાદા� ઘણા જ ભિ�ભાવ 
વાળા હતા. મારામાં પણ એમણે ભિ�ના સં�કારો 
િસં�યા હતા. �ક�લમાં જતાં પહ�લાં ભગવાનને વંદન 
કરીને જ જવાનું હતું. સન 1964માં દાદા�ને 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો પ�રચય 
થયો. સા�તાિહક કોસ� કયા� પછી તેઓ િનયિમત 
�ાન અ�યાસ કરવા લા�યા. એમને િનયિમત 
બહાર જતા �ઈને એક �દવસે મ� �� કય� ક� 
આપ સાંજે રોજ �યાં �ઓ છો ? મને પણ આપની 
સાથે લઈ �ઓ. એમણે ક�ં, �� સ�સંગમાં �� 
છું. તું હજુ નાની છ� એટલે ભણવામાં મન પરોવ.

બાબા િમલનના અનુભવ સાંભળીને �� 
તડપવા લાગી

એક �દવસ �� હઠ કરીને એમની સાથે ગઈ. 
સેવાક��� ઉપર પગ મૂકતાં જ તેનું વાતાવરણ 
�દયને �પશ� ગયું. યોગ ચાલી ર�ો હતો. લાલ 
�કાશથી ઓરડો (યોગ�મ) �કાિશત હતો. 
િનિમ� બહ�ન યોગ કરાવી ર�ાં હતાં. મનમાં 
એવી ભાવના �ગી ક� અહ� તો રોજ આવવું 
�ઈએ. પછી િનયિમત સે�ટરમાં આવવા લાગી. 
થોડો પ�રચય મ�યો ક� આ િશવબાબા છ�, ��ા 
બાબા છ� અને બાબાનાં મહાવા�યો (મુરલી) 
સાંભળવા લાગી.

ક�ટલાક મહીનાઓ પછી દાદી� તથા 
દાદા� મધુવન (પાંડવભવન)માં સાકારબાબાને 
મળવા ગયાં. �યાંથી આ�યા પછી �યાર� તેઓ 
બાબાને મળવાનો અનુભવ સંભળા�યો તો �� 
તડપતી હતી ક� માર� પણ બાબાને મળવું છ�. મ�

બાબા સાથેના �થમ િમલનમાં સમપ�ણ
બી.ક�. િવજયાબેન, િસ�ધપુર

ગંભીર થઈ ગયા. મને ��� આપવા લા�યા. મને 
લા�યું ક� બાબા મા�ં ભા�ય �ઈ ર�ા છ�. ક�ટલાક 
સમય પછી બો�યા. બેટી, હવે આગળ ભણવાનું 
નથી. આ મહાવા�ય સાંભળીને �� થોડી ગંભીર 
થઈ ગઈ. અને વારંવાર બાબાને અને દાદાને �વા 
લાગી. મનમાં સંક�પ આ�યો ક� બાબાની આ�ા છ� 
તો માર� એનું પાલન કરવાનું છ�. પછી મ� મનનો 
ભાવ �ગટ કરીને ક�ં ક� બાબા, આપની આ�ા 
છ� તો હવે આગળ નહ� ભણું અને ઈ�રીય સેવા 
કરીશ. પછી બાબાએ બી� �� કય� ક� બેટી, 
લગન તો નથી કરવાનું ને ? મ� ક�ં, ના બાબા. �� 
તો આપની જ છું અને આપની જ રહીશ. મારો 
ઉ�ર સાંભળીને બાબાએ દાદા�ને ક�ં ક� �� 
બેટીને અ�તસર તાલીમ માટ� મોકલીશ. આપ 
લૌ�કક ઘેર જ�. બેટી અ�યાર� લૌ�કક ઘેરથી ક�ઈ 
પણ લેશે નહ�. બેટીની પાલના હવે ય�થી થશે. 
�યાર� બાબાને બી� િવચાર આ�યો. બો�યા, સા�ં 
બેટીને �� કલક�ા મોકલું છું. �યાં ��ન�ગ લેશે. આ 
સાંભળીને દાદાએ ક�ં ક� બાબા, એના લૌ�કક 
િપતા તો અમદાવાદમાં રહ� છ�. આપ એને આટલી 
દૂર મોકલશો, તો તે મારાથી નારાજ થશે. � આપ 
બેટીને અમદાવાદ મોકલશો તો ઘણું સા�ં રહ�શે. 
બાબાએ ક�ં હા, બેટી અમદાવાદ પણ જઈ શક� 
છ�. બાબા ચી�ી લખીને આપે છ�. આ રીતે મારો 
સેવાક��� ઉપર રહ�વાનો પા�ો �ો�ામ બાબાએ 
બના�યો અને પછી ��� આપીને મને ગોદમાં 
સમાવી લીધી. �� જેવી બાબાની ગોદમાં ગઈ. 
અનુભવ થયો ક� બાબાએ દ�િહક બંધનોથી મુ� 
કરીને હળવી બનાવી દીધી. ભગવાને �વયં મા�ં 
ભા�ય �ઈને મા�ં ભા�ય ઊંચું બનાવી દીધું. મારી 
ખુશીનો પાર નહોતો.

બાબાની પરી�ામાં પાસ થઈ ગઈ

મારા સમાન �મરવાળી ઘણી ક�યાઓ એ 

સમયે આવી હતી. મ� સવ�ને ક�ં ક� બાબાએ મને 
સેવાક��� ઉપર જવાની ર� આપી દીધી. તે સૌ 
કહ�વા લાગી ક� અમે તો �યારનાંયે કહીએ છીએ ક� 
બાબા અમને સેવાક��� પર મોકલો તો બાબા હજુ 
હા કહ�તા નથી. આપ ઘણાં ભા�યશાળી છો ક� 
બાબાએ આપને સેવાક��� ઉપર જવાની આ�ા 
કરી દીધી. પછી તો બાબાની મુરલી સાંભળતાં, 
િમલન મનાવતાં સેવાક��� પર જવાનો �દવસ 
આવી ગયો. સેવાક��� પર જતાં પહ�લાં બાબાએ 
સૌગાત લેવા માટ� બોલા�યાં. બાબાએ મારા માટ� 
�ણ કા�મીરી ભરતના �ેસ મૂ�યા. મને ક�ં ક� 
બેટી, આમાંથી બે �ેસ પસંદ કરી લો. મ� ક�ં 
બાબા, આપતો મને સેવાક��� પર મોકલો છો. હવે 
તો �� આપની બેટી પા�ી ��ાક�મારી બની છું. 
આપ મારી પરી�ા લો છો ? હવે માર� આ રંગીન 
�ેસ પહ�રવા નથી. મને આપના હ�તે 
��ાક�મારીનો �ેસ આપો. �યાર� બાબાએ ક�ં, 
‘બેટી બાબા આપની પરી�ા લઈ ર�ા હતા ક� હજુ 
પણ મન રંગીન કપડાંમાં તો નથી ને ? આપ પાસ 
થઈ ગઈ. બાબાએ ��ાક�મારી �વનના બે �ેસ 
તૈયાર રા�યા હતા. મ� ક�ં, મને તે �ેસ આપના 
હ�તે આપો. આમ અલૌ�કક �વનનો �ટ��પ મારી 
દીધો.

મારો �ઢ િન�ય �ઈને માતા-િપતા પાછાં 
ગયાં

આગળનો �દવસ બાબાથી િવદાય લેવાનો 
�દવસ હતો. બાબાને છોડવાનું �દલ થતું નહોતું. 
બાબાને ભેટીને આંખોમાંથી અ�ુધારા વહ�વા 
લાગી. બાબાએ �ેમભરી ��� આપતાં ક�ં ક� 
બેટી, આપને સેવા પર મોકલી ર�ો છું. આપે 
બાબાનું નામ બાલા (��ય�) કરવાનું છ�. �� 
બાબાની યાદ અને �યાર લઈને અમદાવાદ-પાલડી 
સેવાક��� પર પહ�ચી. સેવાક��� ઉપર એવું લાગતું 
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બાબાને પ� લ�યો અને 
મનની લગન �ગટ કરી. 
બાબાએ જવાબમાં લ�યું 
ક�, બેટી �યાર� ઈ�છ� �યાર� 
આવી શક� છ�. �ઢ સંક�પ 
સફળ થયો અને સન 
1968માં �ક�લની પરી�ા
આપીને દાદા�ની સાથે મધુવન પહ�ચી ગઈ.

મને ક�ં, બાબાથી દૂર જવું નથી

પાંડવભવનમાં સાંજે બાબાને મળવાનું થયું. 
મ� બાબાને �યા અને એમની ગોદમાં ચાલી ગઈ. 
એવું લા�યું ક� મારી જ�મ જ�મની �ષા ��ત થઈ 
ગઈ છ�. મન એ જ કહી ર�ં હતું ક� હવે બાબાથી 
દૂર જવું નથી. ફરી બાબાએ પોતાના હાથથી ટોલી 
(�સાદ) ખવડાવી અને ક�ં, બેટી કાલે બાબા 
ફરીથી મળશે. બાબાનાં આ મહાવા�ય સાંભળીને 
મન ખુશીથી નાચી ઉ�ું. ક� કાલે બાબા સાથે 
�યિ�ગત મુલાકાત થશે.

સેવાક��� ઉપર રહ�વાનો પા�ો �ો�ામ 
બનાવી દીધો

બી� �દવસે �� તથા દાદા� બાબાની 
ઝૂંપડીમાં મ�યાં. જેની રાહ �તી હતી તે સ�મુખ 
િમલનની ઘડી આવી ગઈ. �� બાબાની સામે બેઠી 
દાદા� બાજુમાં બેઠા. પહ�લાં તો બાબાએ મને 
શિ�શાળી ��� આપી પછી પૂ�ું, બેટી, 
અ�યાર� શું કરી રહી છો. અ�યાર� �ક�લની પરી�ા 
આપીને આપને મળવા આવી છું. બાબાએ ક�ં, 
અહ�થી પાછા ફરીને શું કરીશ ? મ� ક�ં બાબા, 
હવે તો આગળ ભણવાનું છ�. આ સાંભળીને બાબા 

મારો લૌ�કક જ�મ જયપુરમાં એક ધાિમ�ક 
ક�ટુંબમાં થયો. લૌ�કક દાદા� ઘણા જ ભિ�ભાવ 
વાળા હતા. મારામાં પણ એમણે ભિ�ના સં�કારો 
િસં�યા હતા. �ક�લમાં જતાં પહ�લાં ભગવાનને વંદન 
કરીને જ જવાનું હતું. સન 1964માં દાદા�ને 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો પ�રચય 
થયો. સા�તાિહક કોસ� કયા� પછી તેઓ િનયિમત 
�ાન અ�યાસ કરવા લા�યા. એમને િનયિમત 
બહાર જતા �ઈને એક �દવસે મ� �� કય� ક� 
આપ સાંજે રોજ �યાં �ઓ છો ? મને પણ આપની 
સાથે લઈ �ઓ. એમણે ક�ં, �� સ�સંગમાં �� 
છું. તું હજુ નાની છ� એટલે ભણવામાં મન પરોવ.

બાબા િમલનના અનુભવ સાંભળીને �� 
તડપવા લાગી

એક �દવસ �� હઠ કરીને એમની સાથે ગઈ. 
સેવાક��� ઉપર પગ મૂકતાં જ તેનું વાતાવરણ 
�દયને �પશ� ગયું. યોગ ચાલી ર�ો હતો. લાલ 
�કાશથી ઓરડો (યોગ�મ) �કાિશત હતો. 
િનિમ� બહ�ન યોગ કરાવી ર�ાં હતાં. મનમાં 
એવી ભાવના �ગી ક� અહ� તો રોજ આવવું 
�ઈએ. પછી િનયિમત સે�ટરમાં આવવા લાગી. 
થોડો પ�રચય મ�યો ક� આ િશવબાબા છ�, ��ા 
બાબા છ� અને બાબાનાં મહાવા�યો (મુરલી) 
સાંભળવા લાગી.

ક�ટલાક મહીનાઓ પછી દાદી� તથા 
દાદા� મધુવન (પાંડવભવન)માં સાકારબાબાને 
મળવા ગયાં. �યાંથી આ�યા પછી �યાર� તેઓ 
બાબાને મળવાનો અનુભવ સંભળા�યો તો �� 
તડપતી હતી ક� માર� પણ બાબાને મળવું છ�. મ�

બાબા સાથેના �થમ િમલનમાં સમપ�ણ
બી.ક�. િવજયાબેન, િસ�ધપુર

ગંભીર થઈ ગયા. મને ��� આપવા લા�યા. મને 
લા�યું ક� બાબા મા�ં ભા�ય �ઈ ર�ા છ�. ક�ટલાક 
સમય પછી બો�યા. બેટી, હવે આગળ ભણવાનું 
નથી. આ મહાવા�ય સાંભળીને �� થોડી ગંભીર 
થઈ ગઈ. અને વારંવાર બાબાને અને દાદાને �વા 
લાગી. મનમાં સંક�પ આ�યો ક� બાબાની આ�ા છ� 
તો માર� એનું પાલન કરવાનું છ�. પછી મ� મનનો 
ભાવ �ગટ કરીને ક�ં ક� બાબા, આપની આ�ા 
છ� તો હવે આગળ નહ� ભણું અને ઈ�રીય સેવા 
કરીશ. પછી બાબાએ બી� �� કય� ક� બેટી, 
લગન તો નથી કરવાનું ને ? મ� ક�ં, ના બાબા. �� 
તો આપની જ છું અને આપની જ રહીશ. મારો 
ઉ�ર સાંભળીને બાબાએ દાદા�ને ક�ં ક� �� 
બેટીને અ�તસર તાલીમ માટ� મોકલીશ. આપ 
લૌ�કક ઘેર જ�. બેટી અ�યાર� લૌ�કક ઘેરથી ક�ઈ 
પણ લેશે નહ�. બેટીની પાલના હવે ય�થી થશે. 
�યાર� બાબાને બી� િવચાર આ�યો. બો�યા, સા�ં 
બેટીને �� કલક�ા મોકલું છું. �યાં ��ન�ગ લેશે. આ 
સાંભળીને દાદાએ ક�ં ક� બાબા, એના લૌ�કક 
િપતા તો અમદાવાદમાં રહ� છ�. આપ એને આટલી 
દૂર મોકલશો, તો તે મારાથી નારાજ થશે. � આપ 
બેટીને અમદાવાદ મોકલશો તો ઘણું સા�ં રહ�શે. 
બાબાએ ક�ં હા, બેટી અમદાવાદ પણ જઈ શક� 
છ�. બાબા ચી�ી લખીને આપે છ�. આ રીતે મારો 
સેવાક��� ઉપર રહ�વાનો પા�ો �ો�ામ બાબાએ 
બના�યો અને પછી ��� આપીને મને ગોદમાં 
સમાવી લીધી. �� જેવી બાબાની ગોદમાં ગઈ. 
અનુભવ થયો ક� બાબાએ દ�િહક બંધનોથી મુ� 
કરીને હળવી બનાવી દીધી. ભગવાને �વયં મા�ં 
ભા�ય �ઈને મા�ં ભા�ય ઊંચું બનાવી દીધું. મારી 
ખુશીનો પાર નહોતો.

બાબાની પરી�ામાં પાસ થઈ ગઈ

મારા સમાન �મરવાળી ઘણી ક�યાઓ એ 

સમયે આવી હતી. મ� સવ�ને ક�ં ક� બાબાએ મને 
સેવાક��� ઉપર જવાની ર� આપી દીધી. તે સૌ 
કહ�વા લાગી ક� અમે તો �યારનાંયે કહીએ છીએ ક� 
બાબા અમને સેવાક��� પર મોકલો તો બાબા હજુ 
હા કહ�તા નથી. આપ ઘણાં ભા�યશાળી છો ક� 
બાબાએ આપને સેવાક��� ઉપર જવાની આ�ા 
કરી દીધી. પછી તો બાબાની મુરલી સાંભળતાં, 
િમલન મનાવતાં સેવાક��� પર જવાનો �દવસ 
આવી ગયો. સેવાક��� પર જતાં પહ�લાં બાબાએ 
સૌગાત લેવા માટ� બોલા�યાં. બાબાએ મારા માટ� 
�ણ કા�મીરી ભરતના �ેસ મૂ�યા. મને ક�ં ક� 
બેટી, આમાંથી બે �ેસ પસંદ કરી લો. મ� ક�ં 
બાબા, આપતો મને સેવાક��� પર મોકલો છો. હવે 
તો �� આપની બેટી પા�ી ��ાક�મારી બની છું. 
આપ મારી પરી�ા લો છો ? હવે માર� આ રંગીન 
�ેસ પહ�રવા નથી. મને આપના હ�તે 
��ાક�મારીનો �ેસ આપો. �યાર� બાબાએ ક�ં, 
‘બેટી બાબા આપની પરી�ા લઈ ર�ા હતા ક� હજુ 
પણ મન રંગીન કપડાંમાં તો નથી ને ? આપ પાસ 
થઈ ગઈ. બાબાએ ��ાક�મારી �વનના બે �ેસ 
તૈયાર રા�યા હતા. મ� ક�ં, મને તે �ેસ આપના 
હ�તે આપો. આમ અલૌ�કક �વનનો �ટ��પ મારી 
દીધો.

મારો �ઢ િન�ય �ઈને માતા-િપતા પાછાં 
ગયાં

આગળનો �દવસ બાબાથી િવદાય લેવાનો 
�દવસ હતો. બાબાને છોડવાનું �દલ થતું નહોતું. 
બાબાને ભેટીને આંખોમાંથી અ�ુધારા વહ�વા 
લાગી. બાબાએ �ેમભરી ��� આપતાં ક�ં ક� 
બેટી, આપને સેવા પર મોકલી ર�ો છું. આપે 
બાબાનું નામ બાલા (��ય�) કરવાનું છ�. �� 
બાબાની યાદ અને �યાર લઈને અમદાવાદ-પાલડી 
સેવાક��� પર પહ�ચી. સેવાક��� ઉપર એવું લાગતું 

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 01 January 2019 Page No. 19

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 01 January 2019 Page No. 20

�ાના�ત

જવાનું સ�ભા�ય મ�યું. વ�ે વ�ે બાબાના ફોન 
તથા પ�ો �ારા મળવાનું થતું. બાબા સવાર� 6.15 
વાગે �ાસમાં આવતા હતા. એ પહ�લાં અમે તૈયાર 
થઈને બાબાને ગૂડમોન�ગ કરવા જતાં હતાં. એક 
�દવસ ગૂડમોન�ગ કરીને �� બાબા પાસેથી ��� 
લઈ રહી હતી. તો બાબાએ મને પોતાની પાસે 
બેસાડી અને પૂ�ું, બેટી, સેવાક��� પર સા�ં લાગે 
છ� ને ? સૌ હળીમળીને રહો છો ને ? મ� ક�ં હા, 
બાબા. પછી બાબાએ પૂ�ું, બેટી આપ જેની સાથે 
રહો છો તેની સાથે કદી પર�પર લડતાં ઝઘડતાં તો 
નથી ને ? મ� ક�ં, ના બાબા. અમે સૌ પર�પર 
�ેમથી રહીએ છીએ. અને સેવા કરીએ છીએ. 
બાબાએ ક�ં, બેટી કદી પર�પર લડવું - ઝઘડવું 
નહ� કારણ ક� બાબાની પાસે એક બેટી છ� તેને જે 
પણ સેવાક��� ઉપર મોકલું છું �યાંથી લડી ઝઘડીને 
પાછી બાબાની પાસે આવી �ય છ�. બેટી, તને તો 
ખબર છ� ને ક� સતયુગમાં શું બનશે ? બેટી, તાર� 
સેવા કરીને બાબાનું નામ ��ય� કરવાનું છ�.

જ�દી �ઓ, જ�દી આવો

એ સમયે લ�છુદાદી બે �કારની ટોલી લઈને 
આવી અને બાબાને પૂ�ું, બાબા આજ �ાસમાં 
કઈ ટોલી આપવાની છ� ? બાબા મને પૂછવા 
લા�યા. બેટી, બતાવો આજે કઈ ટોલી આપીએ ? 
બાબા �વયં ઑથો�રટી હતા પણ બાળકોનો 
ઉમંગ-ઉ�સાહ વધારવા એમને આગળ રાખતા 
હતા. મ� ઈશારો કરીને ક�ં, આ ટોલી આપીશું. 
પછી અમે �ાસમાં ગયા. બાબાની મુરલી 
સાંભળવા લા�યા. �� ઘણી દૂર બેઠી હતી. બાબાએ 
મને ઈશારાથી બોલાવીને પોતાની સામે બેસાડી. 
�ાસ પૂરો થયા પછી ટોલી વહ�ચવાની સેવા મારા 
�ારા કરાવી. સેવાક��� પર જવાના એક �દવસ 
પહ�લાં બાબાએ મને પોતાની સાથે હ�ચકામાં 
બેસીને મને ઝૂલાવી. મને પૂ�ું, બેટી, કોની સાથે 

હતું ક� �ણે �� મારા ઘેર આવી ગઈ છું. માતા-
િપતાને સમાચાર મ�યા તો તેઓ સેવાક��� પર 
મળવા આ�યા. થોડો સમય વાતચીત કયા� પછી 
ક�ં ક� ચાલો, અમારી સાથે ઘેર. મ� ક�ં, હવે તો �� 
અહ� જ રહીશ. દાદા�એ ક�ં ક� બેટીએ ખુશીથી 
આ �વન બનાવવાનો સંક�પ કય� છ�. માતા-
િપતા મારો �ઢ િન�ય �ઈને પાછાં ગયાં કહ�તાં 
ગયાં ક� ઘર પર મળવા આવતાં રહ��.

લોકોનાં મહ�ણાં

બાબાએ લૌ�કક ઘેર જવાની ર� આપી 
હતી. �� ��ાક�મારી �ેસમાં જ માતાિપતાને મળવા 
જતી હતી. આસપાસના લોકો મને �ઈને કહ�તાં ક� 
આપને લગનનો ખચ� કરવો નહોતો. દહ�જ આપવું 
નહોતું એટલે એને સ�યાસી બનાવી દીધી. લૌ�કક 
માતાિપતાએ ક�ં, તમે તો �વન બનાવી લીધું 
પણ લોકો અમને મહ�ણાં માર� છ�. તેથી �યાર� ઘેર 
આવો �યાર� રંગીન કપડાં પહ�રીને આવો 
માતા�ની આવી મૂંઝવણભરી અવ�થાને કારણે �� 
ક�ટલાયે �દવસો સુધી ઘેર ગઈ નહ�. બ� 
બોલાવવાને કારણે �યાર� ઘેર ગઈ તો તે બોલી, 
આપ તો દ�વી છો. પૂ�ય છો. મ� તો લોકોની વાતોમાં 
આવીને તમને જેમ તેમ કહી દીધું હતું. આમ કહ�તાં 
એમની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. પછીથી તો 
અમારા ઘરની બાજુમાં જ સેવાક��� ખૂ�યું અને 
માતા�, િપતા�, નાની બહ�ન પણ સેવાક��� જવા 
લા�યાં. લૌ�કક નાની બહ�ને પણ બાબાને 
ઓળખીને પોતાનું �વન ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
કરી દીધું. જે ��ાક�મારી લ�મીબેન 40 વષ�થી 
અમરાઈવાડી, અમદાવાદ સેવાક���નું સંચાલન 
કર� છ�.

પર�પર ઝગડવું નહ�

સેવાક��� ઉપર રહ�વાથી મને સેવા કરવાનો 
અનુભવ મ�યો. ક�ટલાક સમય પછી મધુવન 
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હ�ચકો ખાઈ રહી છું ? મ� ક�ં બાપદાદાની સાથે. 
આ રીતે હ�ચકો ખાતાં, િમલન મનાવતાં એક 
સ�તાહ �યાંય વીતી ગયું એની ખબર પણ ના પડી. 
પાછા ફરતાં બાબાએ ક�ં, જલદી �ઓ. જલદી 
આવો. Go Soon, Come Soonની ટોલી આપતાં 
બાબાએ ક�ં, બેટી, તાર� તો દ�શ િવદ�શમાં 
બાબાનું નામ ��ય� કરવાનું છ�.

અ�ય� થવા છતાં પણ બાબા સદા સાથે

મને એ ખબર નહોતી ક� બાબાની સાથે મારી 
આ અંિતમ મુલાકાત છ�. બાબાના શરીર છો�ા 
બાદ પણ એવો અનુભવ થતો ક� હવે મધુવનમાં �� 
કોને મળવા જઈશ ? મને બાબા જેવું સાિન�ય હવે 
કોની પાસેથી મળશે ? પણ �યાર� મધુવન ગઈ તો 
પાંડવભવનના દરવા�માં પગ મૂકતાં જ એમ 
લા�યું ક� બાબા સામે ઊભા છ� અને કહી ર�ા છ� 
બેટી, આવી ગઈ. આવું કહીને બાબા અ��ય થઈ 
ગયા. �યાર� અનુભવ થયો ક� અ�ય� થવા છતાં 
બાબા સદા અમારી સાથે છ�. પછી તો પોતાનો હાથ 
અને સાથ આપીને અનેક �થાનો પર બાબાએ 
સેવા કરાવી. િવદ�શોમાં પણ દુબઈ, િસંગાપુર, 
ઈ�ડોનેિશયા, આિ�કા (નૈરોબી, ક�પાલા, 
દાર�સલામ)માં સેવા કરવાનું સ�ભા�ય મ�યું. બસ 
એક જ સંક�પ કય� ક� શરીરના અંિતમ �ાસ સુધી 
સેવા કરતી ર��. સેવા કરતાં કરતાં બાબાની 
ગોદમાં સમાઈ ��. બાબાનો લાખ લાખ આભાર 
ક� મા�ં �વન ધ�ય બનાવી દીધું. એટલે �દલ ગાય 
છ�, ‘�કન શ�દોમ� આપકા ધ�યાવાદ ક�ં.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લોકો પર, વ�તુઓ પર, કોણ �ણે ક�ટ ક�ટલી 
ચી� પર િનભ�ર બનાવી દીધા છ�. �યાર� આપણે 
આટલી ચી� પર િનભ�ર હોઈશું તો ખુશી �યાંથી 
મળશે ?

એક છ� જે �� બહાર ક�ં છું અને એક છ� જે �� 
ક�ં છું એની અનુભૂિત ક�ં છું. �� આપના માટ� સા�ં 
ખાવાનું બનાવી રહી છું પણ અંદર તો ડર છ� ક� કઈ 
�તનાં �ક�પન જ�મશે ? કોઈ આવી ર�ં છ� 
આપણે દસ ચી� ખાવા માટ� બનાવી ર�ા છીએ 
પણ અંદર કઈ ઉ�� ઉ�પ�ન થઈ એનું પણ �યાન 
રાખવાનું છ�. �યાર� અંદર સકારા�મક ઉ�� પેદા 
થશે તો કમ� કદી ખોટાં હોઈ શકતાં નથી. અ�યાર� 
શું છ� �� આપના ઉપર િનભ�ર છું યા �� આપને ખૂબ 
ખુશ કરવાની કોિશશ ક�ં છું. પછી આપ થોડા પણ 
દુઃખી થઈ ગયા યા આપ મારાથી ખુશ ના થયા તો 
�� એકદમ �િતિ�યા આપીને આપનાથી અલગ 
થઈ �� છું.

�યાર� આપ અંદરથી દદ�માં હોવ છો તો 
ભયમાં હોવ છો. તો માર� સા�ં બોલવા માટ� ઘણી 
મહ�નત કરવી પડે છ�. � �� શાંત છું, ��થર છું તો 
મારી ખુશી મારા હાથમાં છ�. માર� આપને ખુશ 
કરવાના નથી, માર� ખુશ રહ�વાનું છ�. � �� ખુશ 
રહીશ, તો મારાં �ક�પન સાચાં હશે. પછી મારા 
મુખમાંથી કોઈ ખોટો શ�દ નીકળશે નહ� કારણ ક� 
મારા બોલ, મારા કમ�નું બીજ આ�મામાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

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

• દર�ક પ�ર��થિતમાં �વયંને બદલનાર જ 
સાચા સોના સમાન છ�.

• પર���, પરિચતંન અને �પંચને છોડીને 
‘�વદશ�ન’ ચ�ધારી બનો.

• �હાની નશાની �િ�ની ખુશીનું વાયુમંડળ 
બનાવવાની સેવા કરો.
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જવાનું સ�ભા�ય મ�યું. વ�ે વ�ે બાબાના ફોન 
તથા પ�ો �ારા મળવાનું થતું. બાબા સવાર� 6.15 
વાગે �ાસમાં આવતા હતા. એ પહ�લાં અમે તૈયાર 
થઈને બાબાને ગૂડમોન�ગ કરવા જતાં હતાં. એક 
�દવસ ગૂડમોન�ગ કરીને �� બાબા પાસેથી ��� 
લઈ રહી હતી. તો બાબાએ મને પોતાની પાસે 
બેસાડી અને પૂ�ું, બેટી, સેવાક��� પર સા�ં લાગે 
છ� ને ? સૌ હળીમળીને રહો છો ને ? મ� ક�ં હા, 
બાબા. પછી બાબાએ પૂ�ું, બેટી આપ જેની સાથે 
રહો છો તેની સાથે કદી પર�પર લડતાં ઝઘડતાં તો 
નથી ને ? મ� ક�ં, ના બાબા. અમે સૌ પર�પર 
�ેમથી રહીએ છીએ. અને સેવા કરીએ છીએ. 
બાબાએ ક�ં, બેટી કદી પર�પર લડવું - ઝઘડવું 
નહ� કારણ ક� બાબાની પાસે એક બેટી છ� તેને જે 
પણ સેવાક��� ઉપર મોકલું છું �યાંથી લડી ઝઘડીને 
પાછી બાબાની પાસે આવી �ય છ�. બેટી, તને તો 
ખબર છ� ને ક� સતયુગમાં શું બનશે ? બેટી, તાર� 
સેવા કરીને બાબાનું નામ ��ય� કરવાનું છ�.

જ�દી �ઓ, જ�દી આવો

એ સમયે લ�છુદાદી બે �કારની ટોલી લઈને 
આવી અને બાબાને પૂ�ું, બાબા આજ �ાસમાં 
કઈ ટોલી આપવાની છ� ? બાબા મને પૂછવા 
લા�યા. બેટી, બતાવો આજે કઈ ટોલી આપીએ ? 
બાબા �વયં ઑથો�રટી હતા પણ બાળકોનો 
ઉમંગ-ઉ�સાહ વધારવા એમને આગળ રાખતા 
હતા. મ� ઈશારો કરીને ક�ં, આ ટોલી આપીશું. 
પછી અમે �ાસમાં ગયા. બાબાની મુરલી 
સાંભળવા લા�યા. �� ઘણી દૂર બેઠી હતી. બાબાએ 
મને ઈશારાથી બોલાવીને પોતાની સામે બેસાડી. 
�ાસ પૂરો થયા પછી ટોલી વહ�ચવાની સેવા મારા 
�ારા કરાવી. સેવાક��� પર જવાના એક �દવસ 
પહ�લાં બાબાએ મને પોતાની સાથે હ�ચકામાં 
બેસીને મને ઝૂલાવી. મને પૂ�ું, બેટી, કોની સાથે 

હતું ક� �ણે �� મારા ઘેર આવી ગઈ છું. માતા-
િપતાને સમાચાર મ�યા તો તેઓ સેવાક��� પર 
મળવા આ�યા. થોડો સમય વાતચીત કયા� પછી 
ક�ં ક� ચાલો, અમારી સાથે ઘેર. મ� ક�ં, હવે તો �� 
અહ� જ રહીશ. દાદા�એ ક�ં ક� બેટીએ ખુશીથી 
આ �વન બનાવવાનો સંક�પ કય� છ�. માતા-
િપતા મારો �ઢ િન�ય �ઈને પાછાં ગયાં કહ�તાં 
ગયાં ક� ઘર પર મળવા આવતાં રહ��.

લોકોનાં મહ�ણાં

બાબાએ લૌ�કક ઘેર જવાની ર� આપી 
હતી. �� ��ાક�મારી �ેસમાં જ માતાિપતાને મળવા 
જતી હતી. આસપાસના લોકો મને �ઈને કહ�તાં ક� 
આપને લગનનો ખચ� કરવો નહોતો. દહ�જ આપવું 
નહોતું એટલે એને સ�યાસી બનાવી દીધી. લૌ�કક 
માતાિપતાએ ક�ં, તમે તો �વન બનાવી લીધું 
પણ લોકો અમને મહ�ણાં માર� છ�. તેથી �યાર� ઘેર 
આવો �યાર� રંગીન કપડાં પહ�રીને આવો 
માતા�ની આવી મૂંઝવણભરી અવ�થાને કારણે �� 
ક�ટલાયે �દવસો સુધી ઘેર ગઈ નહ�. બ� 
બોલાવવાને કારણે �યાર� ઘેર ગઈ તો તે બોલી, 
આપ તો દ�વી છો. પૂ�ય છો. મ� તો લોકોની વાતોમાં 
આવીને તમને જેમ તેમ કહી દીધું હતું. આમ કહ�તાં 
એમની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. પછીથી તો 
અમારા ઘરની બાજુમાં જ સેવાક��� ખૂ�યું અને 
માતા�, િપતા�, નાની બહ�ન પણ સેવાક��� જવા 
લા�યાં. લૌ�કક નાની બહ�ને પણ બાબાને 
ઓળખીને પોતાનું �વન ઈ�રીય સેવામાં સમિપ�ત 
કરી દીધું. જે ��ાક�મારી લ�મીબેન 40 વષ�થી 
અમરાઈવાડી, અમદાવાદ સેવાક���નું સંચાલન 
કર� છ�.

પર�પર ઝગડવું નહ�

સેવાક��� ઉપર રહ�વાથી મને સેવા કરવાનો 
અનુભવ મ�યો. ક�ટલાક સમય પછી મધુવન 
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હ�ચકો ખાઈ રહી છું ? મ� ક�ં બાપદાદાની સાથે. 
આ રીતે હ�ચકો ખાતાં, િમલન મનાવતાં એક 
સ�તાહ �યાંય વીતી ગયું એની ખબર પણ ના પડી. 
પાછા ફરતાં બાબાએ ક�ં, જલદી �ઓ. જલદી 
આવો. Go Soon, Come Soonની ટોલી આપતાં 
બાબાએ ક�ં, બેટી, તાર� તો દ�શ િવદ�શમાં 
બાબાનું નામ ��ય� કરવાનું છ�.

અ�ય� થવા છતાં પણ બાબા સદા સાથે

મને એ ખબર નહોતી ક� બાબાની સાથે મારી 
આ અંિતમ મુલાકાત છ�. બાબાના શરીર છો�ા 
બાદ પણ એવો અનુભવ થતો ક� હવે મધુવનમાં �� 
કોને મળવા જઈશ ? મને બાબા જેવું સાિન�ય હવે 
કોની પાસેથી મળશે ? પણ �યાર� મધુવન ગઈ તો 
પાંડવભવનના દરવા�માં પગ મૂકતાં જ એમ 
લા�યું ક� બાબા સામે ઊભા છ� અને કહી ર�ા છ� 
બેટી, આવી ગઈ. આવું કહીને બાબા અ��ય થઈ 
ગયા. �યાર� અનુભવ થયો ક� અ�ય� થવા છતાં 
બાબા સદા અમારી સાથે છ�. પછી તો પોતાનો હાથ 
અને સાથ આપીને અનેક �થાનો પર બાબાએ 
સેવા કરાવી. િવદ�શોમાં પણ દુબઈ, િસંગાપુર, 
ઈ�ડોનેિશયા, આિ�કા (નૈરોબી, ક�પાલા, 
દાર�સલામ)માં સેવા કરવાનું સ�ભા�ય મ�યું. બસ 
એક જ સંક�પ કય� ક� શરીરના અંિતમ �ાસ સુધી 
સેવા કરતી ર��. સેવા કરતાં કરતાં બાબાની 
ગોદમાં સમાઈ ��. બાબાનો લાખ લાખ આભાર 
ક� મા�ં �વન ધ�ય બનાવી દીધું. એટલે �દલ ગાય 
છ�, ‘�કન શ�દોમ� આપકા ધ�યાવાદ ક�ં.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લોકો પર, વ�તુઓ પર, કોણ �ણે ક�ટ ક�ટલી 
ચી� પર િનભ�ર બનાવી દીધા છ�. �યાર� આપણે 
આટલી ચી� પર િનભ�ર હોઈશું તો ખુશી �યાંથી 
મળશે ?

એક છ� જે �� બહાર ક�ં છું અને એક છ� જે �� 
ક�ં છું એની અનુભૂિત ક�ં છું. �� આપના માટ� સા�ં 
ખાવાનું બનાવી રહી છું પણ અંદર તો ડર છ� ક� કઈ 
�તનાં �ક�પન જ�મશે ? કોઈ આવી ર�ં છ� 
આપણે દસ ચી� ખાવા માટ� બનાવી ર�ા છીએ 
પણ અંદર કઈ ઉ�� ઉ�પ�ન થઈ એનું પણ �યાન 
રાખવાનું છ�. �યાર� અંદર સકારા�મક ઉ�� પેદા 
થશે તો કમ� કદી ખોટાં હોઈ શકતાં નથી. અ�યાર� 
શું છ� �� આપના ઉપર િનભ�ર છું યા �� આપને ખૂબ 
ખુશ કરવાની કોિશશ ક�ં છું. પછી આપ થોડા પણ 
દુઃખી થઈ ગયા યા આપ મારાથી ખુશ ના થયા તો 
�� એકદમ �િતિ�યા આપીને આપનાથી અલગ 
થઈ �� છું.

�યાર� આપ અંદરથી દદ�માં હોવ છો તો 
ભયમાં હોવ છો. તો માર� સા�ં બોલવા માટ� ઘણી 
મહ�નત કરવી પડે છ�. � �� શાંત છું, ��થર છું તો 
મારી ખુશી મારા હાથમાં છ�. માર� આપને ખુશ 
કરવાના નથી, માર� ખુશ રહ�વાનું છ�. � �� ખુશ 
રહીશ, તો મારાં �ક�પન સાચાં હશે. પછી મારા 
મુખમાંથી કોઈ ખોટો શ�દ નીકળશે નહ� કારણ ક� 
મારા બોલ, મારા કમ�નું બીજ આ�મામાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

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

• દર�ક પ�ર��થિતમાં �વયંને બદલનાર જ 
સાચા સોના સમાન છ�.

• પર���, પરિચતંન અને �પંચને છોડીને 
‘�વદશ�ન’ ચ�ધારી બનો.

• �હાની નશાની �િ�ની ખુશીનું વાયુમંડળ 
બનાવવાની સેવા કરો.



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 01 January 2019 Page No. 22

�ાના�ત

સંકલન -  ��ાબાબાએ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના 
કરી રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન 
ય�ની રચના કરી રાજયોગ �ારા ગહન તપ�યા 
કરી િશવબાબા સમાન બ�યા તેની પાછળ તેમણે 
લીધેલાં આઠ પગલાં ક��� �થાને છ�. ��ાબાબાના 
આઠ કદમ (Step) િવષે આ ક�િતમાં �ણવાનો 
�યાસ કરવામાં આ�યો છ�.

(૧) આ�મ અિભમાની

��ાબાબાએ - એ સમ� લીધું ક� �� શરીર 
નથી, પરંતુ શરીરને ચલાવનારી શિ� છું. �� 
આ�મા છું શરીર તો મા�ં વ�� છ�. �� આ�મા છું. તે 
સમ� લીધા બાદ પાઠ પા�ો કરવા માટ� 
��ાબાબાએ પોતાના મકાનની દીવાલો પર 
અનેક જ�યાએ લ�યું હતું. - �� આ�મા છું. �� 
આ�મા છું... યશોદા (તેમના યુગલ) આ�મા છ�. 
રાિધકા આ�મા છ�. લ�છુ દાદી આ�મા છ�, એમ 
સમજતા. �� આ�મા છું એ પાક�� કરવા મનને �ઢ 
કરતા હતા. મનને કહ�તા હતા હ� મન મં�ી ? તું 
મને દગો તો નથી આપતું ને ? ��ાબાબાને તે 
સમયે �ાન પૂર� પૂ�ં થયું ન હતું. છતાં પણ મારા 
પણું સમા�ત કયુ�. ��ાબાબાનો આ�દનો પાટ� 
આ�મા હતો અંતનો પાટ� પણ આ�મા હતો. અને 
આ રીતે દ�હ અિભમાનને ��યું. આ�માના સાતેય 
ગુણો (�ાન, �ેમ, આનંદ, સુખ, શાંિત, પિવ�તા, 
શિ�)ની શિ�ઓને કમ����યો �ારા િનરંતર 
�વાિહત કરી આ�મ અિભમાનની ��થિત �ા�ત 
કરી. દ�હ અિભમાનની ��થિત એને કહ�વાય જે 
િવકારોનું (કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
ઈષા�, આળસ, છલ, કપટ, િનંદા) વાઈ�ેશન 

ફ�લાવે.

કરાંચીથી આબુ 
આ�યા તે સમયે આબુ 
પવ�ત પર હાલનાં ભવનો 
નહોતાં. અ�થાયી 
રહ�ઠાણો હતાં. ક��ટરોમાં 
��ા વ�સો રહ�તા હતા. 
એક સમયે બાબા યોગમાં હતા �યાર� એક સાપ 
પગ પર લપેટાયો, આ �ઈ પાસે રહ�લી બહ�નો 
િચંતામાં પડી હવે શું થશે ? ��ાબાબાએ હાથ 
�ચો કરી ધીરજ અને શાંિતથી ભયમુ� કયા�. 
સાપ ઉપર ��� નાખી આ��મક ���થી અને 
શિ�થી સાપને રવાના કય�. આવી હતી, 
��ાબાબાની આ�મ અિભમાની ��થત.

(૨) સંપૂણ� સમપ�ણ

દાદા લેખરાજ ઝવેરી હતા. મહારા�ઓ, 
રા�ઓ, જમીનદારો તેમના �ાહકો હતા. 
ઘણીબધી ધન સંપિત હતી. હ�દરાબાદ (િસંધ 
�ા�ત હાલ પા�ક�તાન)માં ઓમ મંડળી �થાપી. 
�યારબાદ પ�રવારના બધા સ�યોને ભેગા કરી 
િવ��ત ચચા� કરી પાંચ બહ�નોને ��ટના ��ટી 
બનાવી, બધીય સંપિત ��ટને દાન કરી દીધી. આ 
રીતે મારાપણાને છોડી સમપ�ણ કયુ�. આ સંપિત 
એટલી બધી હતી ક� ઓમ મંડળીના 350 સ�યોની 
પાલના 14 વષ� સુધી થઈ. બાબાએ તન-મન-
ધનથી સમપ�ણ કયુ�. બુ��ધથી પણ સમિપ�ત થઈ 
ગયા. હાલના સમયમાં તો માણસની ધન સંપિત 
બુરી આદતો અને કમ�રીઓમાં ખચા�ઈ �ય છ�. 
�યાર� બાબાએ ધનને સફળ કયુ�. બાબાએ 

��ાબાબાનાં આઠ કદમ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

બરાબર સમ� લીધું હતું. ‘મ� ઔર મેરાપન’ 
િવ�ન�પ બને, ��ટી હોય તે તો સાચા માગ� વાપર�, 
વેડફ� નિહ.

(૩) ય� �થાપના

��ાબાબાએ પોતાની સંપિતનું ��ટ 
બનાવી દીધું. આ ��ટ મા� બહ�નોનું હતું. આ 
��ટ� બો�ડ�ગ �ક�લ બનાવી હતી. જેમાં 350 
બાળકો અ�યાસ કરતા હતા. 14 વષ� સુધી ��ટમાં 
રહ�લી જમા રાિશથી બાળકોની પાલના કરી. 
બાળકોને આ�યા��મક િશ�ણ આપવામાં આવતું 
હતું. ��ાબાબાએ �ાન અને યોગ �ારા રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�ની રચના 
કરી. ��ાવ�સોમાં મત ભેદો પડતા જ નિહ�. � 
નાના નાના મતભેદો પડે તો તેનું �ાન અને યોગ 
�ારા િનરાકરણ લાવવામાં આવતું. સં�થા એક 
�ક�ા જેવી હતી. જેમાંથી મતભેદોની વાસ પણ 
બહાર ન આવતી. ઈ�રીય �ાન, સહજ 
રાજયોગ, દ�વી-ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય 
સેવા �ારા ��ાવ�સોને ય�ના ર�ક બના�યા. 
આ રીતે ય�નો પાયો મજબૂત કય�.

(૪) બેગરી પાટ�

ઓમ મંડળી હ�દરાબાદથી કરાંચી ગઈ. 
કરાંચીમાં થોડાક વષ� ર�ા, તે સમયે 
િહ�દુ�તાનના ભાગલા પ�ા. ભારત અને 
પા�ક�તાન એમ બે દ�શ બ�યા. ભાગલા દરિમયાન 
અશાંિત થઈ, ��ડો, મારા-મારી, કાપા-કાપી 
લોહીની નદીઓ વહ�તી હોય એવા ��યો હતાં તે 
સમયે ��ાબાબાને િશવઆદ�શ થયો. પવ�ત પર 
�ઓ. એક જહાજ મારફતે ગુજરાતના ઓખા 
બંદર� ઉતરી રાજ�થાનના આબુ પવ�ત પર ઓમ 
મંડળીનું �થળાંતર થયું. શ�આતમાં ભરતપુરના 
રા�ના મહ�લમાં િનવાસ કય�. 350 બાળકોની 

પાલના કરવાની હતી. ��ટની જમા રાિશ ખચા�ઈ 
ચૂક� હતી. આવા કપરા સમયમાં પણ ��ાબાબા 
બે�ફકર બાદશાહ હતા. માથા પરનો બધો જ બોજ 
િશવબાબાને સ�પી દઈ બે�ફકર બ�યા હતા. એક 
�સંગે બપોરના જમવા માટ� ક�ઈજ સામ�ી ન હતી. 
િશવભંડારાનું કાય� સંભાળનાર િ�જે��ા દાદીએ, 
��ાબાબાને આવીને ક�ં - બાબા બપોરના 
ભોજનની �યવ�થા ક�ઈ નથી. શું કરવું ? બાબાએ 
જવાબ આ�યો, બ�ી મને દસ વાગે મળો. 
િ�જે��ા દાદી તો ગયા, પરંતુ ભોજનની 
�યવ�થાની ઉચાટમાં 9.55 કલાક� ��ાબાબાની 
સામે આવીને ઉભા ર�ાં. બાબાએ સમય �ઈ ક�ં 
બ�ી વહ�લી આવી ગઈ ? અને થોડીક િમિનટ 
બાદ પો�ટ મેન આ�યો. મનીઓડ�ર આપીને જતો 
ર�ો. બાબાએ પૈસા દાદીને આ�યા. અને ક�ં - 
રાવણના ઘરની બાંધેલી માતાએ પૈસા મોકલા�યા 
છ�. મનીઓડ�રથી મળ�લા પૈસામાંથી ખરીદી કરી. 
બાજરાના રોટલા અને છાશનું ભોજન બાળકોને 
આપી �ુધા સંતોષી. ��ાબાબાનો િશવબાબા પર 
અટલ િવ�ાસ હતો. આ બાળકો િશવબાબાના છ�. 
જમાડવાની જવાબદારી િશવબાબાની જ છ�. 
િશવબાબાને સ�પેલી િચંતાની ટોકરી (ટોપલી) 
��ાબાબાએ પાછી ના લીધી. બાબા કહ�. �� શું 
કામ �ફકર ક�ં ? આ બધાં બાબાનાં બાળકો છ�. 
બાબાને િચંતા. આવો હતો ��ાબાબાનો અટલ 
િવ�ાસ. તે વખતે ��ાબાબાએ ક�ં હતું ક� - 
બાબાને જે �ેમથી ભોગ લગાવે છ�, તેને િશવબાબા 
કદીય ભૂ�યા રાખતા નથી. ��ાબાબાએ 
િશવબાબાને ભોગ લગાવવાનાં વાસણો પણ 
અલગ રા�યાં હતાં. જેથી પિવ�તા સચવાય. 
બાબાને વા�રસ બનાવો. બાબાને ખવડાવો. પછી 
જ ખાઓ. તો તમાર� ભૂ�યા રહ�વાનો વારો કદીય 
નિહ આવે. આવો હતો ��ાબાબાનો બેગરી પાટ�.
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સંકલન -  ��ાબાબાએ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના 
કરી રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન 
ય�ની રચના કરી રાજયોગ �ારા ગહન તપ�યા 
કરી િશવબાબા સમાન બ�યા તેની પાછળ તેમણે 
લીધેલાં આઠ પગલાં ક��� �થાને છ�. ��ાબાબાના 
આઠ કદમ (Step) િવષે આ ક�િતમાં �ણવાનો 
�યાસ કરવામાં આ�યો છ�.

(૧) આ�મ અિભમાની

��ાબાબાએ - એ સમ� લીધું ક� �� શરીર 
નથી, પરંતુ શરીરને ચલાવનારી શિ� છું. �� 
આ�મા છું શરીર તો મા�ં વ�� છ�. �� આ�મા છું. તે 
સમ� લીધા બાદ પાઠ પા�ો કરવા માટ� 
��ાબાબાએ પોતાના મકાનની દીવાલો પર 
અનેક જ�યાએ લ�યું હતું. - �� આ�મા છું. �� 
આ�મા છું... યશોદા (તેમના યુગલ) આ�મા છ�. 
રાિધકા આ�મા છ�. લ�છુ દાદી આ�મા છ�, એમ 
સમજતા. �� આ�મા છું એ પાક�� કરવા મનને �ઢ 
કરતા હતા. મનને કહ�તા હતા હ� મન મં�ી ? તું 
મને દગો તો નથી આપતું ને ? ��ાબાબાને તે 
સમયે �ાન પૂર� પૂ�ં થયું ન હતું. છતાં પણ મારા 
પણું સમા�ત કયુ�. ��ાબાબાનો આ�દનો પાટ� 
આ�મા હતો અંતનો પાટ� પણ આ�મા હતો. અને 
આ રીતે દ�હ અિભમાનને ��યું. આ�માના સાતેય 
ગુણો (�ાન, �ેમ, આનંદ, સુખ, શાંિત, પિવ�તા, 
શિ�)ની શિ�ઓને કમ����યો �ારા િનરંતર 
�વાિહત કરી આ�મ અિભમાનની ��થિત �ા�ત 
કરી. દ�હ અિભમાનની ��થિત એને કહ�વાય જે 
િવકારોનું (કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, 
ઈષા�, આળસ, છલ, કપટ, િનંદા) વાઈ�ેશન 

ફ�લાવે.

કરાંચીથી આબુ 
આ�યા તે સમયે આબુ 
પવ�ત પર હાલનાં ભવનો 
નહોતાં. અ�થાયી 
રહ�ઠાણો હતાં. ક��ટરોમાં 
��ા વ�સો રહ�તા હતા. 
એક સમયે બાબા યોગમાં હતા �યાર� એક સાપ 
પગ પર લપેટાયો, આ �ઈ પાસે રહ�લી બહ�નો 
િચંતામાં પડી હવે શું થશે ? ��ાબાબાએ હાથ 
�ચો કરી ધીરજ અને શાંિતથી ભયમુ� કયા�. 
સાપ ઉપર ��� નાખી આ��મક ���થી અને 
શિ�થી સાપને રવાના કય�. આવી હતી, 
��ાબાબાની આ�મ અિભમાની ��થત.

(૨) સંપૂણ� સમપ�ણ

દાદા લેખરાજ ઝવેરી હતા. મહારા�ઓ, 
રા�ઓ, જમીનદારો તેમના �ાહકો હતા. 
ઘણીબધી ધન સંપિત હતી. હ�દરાબાદ (િસંધ 
�ા�ત હાલ પા�ક�તાન)માં ઓમ મંડળી �થાપી. 
�યારબાદ પ�રવારના બધા સ�યોને ભેગા કરી 
િવ��ત ચચા� કરી પાંચ બહ�નોને ��ટના ��ટી 
બનાવી, બધીય સંપિત ��ટને દાન કરી દીધી. આ 
રીતે મારાપણાને છોડી સમપ�ણ કયુ�. આ સંપિત 
એટલી બધી હતી ક� ઓમ મંડળીના 350 સ�યોની 
પાલના 14 વષ� સુધી થઈ. બાબાએ તન-મન-
ધનથી સમપ�ણ કયુ�. બુ��ધથી પણ સમિપ�ત થઈ 
ગયા. હાલના સમયમાં તો માણસની ધન સંપિત 
બુરી આદતો અને કમ�રીઓમાં ખચા�ઈ �ય છ�. 
�યાર� બાબાએ ધનને સફળ કયુ�. બાબાએ 

��ાબાબાનાં આઠ કદમ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

બરાબર સમ� લીધું હતું. ‘મ� ઔર મેરાપન’ 
િવ�ન�પ બને, ��ટી હોય તે તો સાચા માગ� વાપર�, 
વેડફ� નિહ.

(૩) ય� �થાપના

��ાબાબાએ પોતાની સંપિતનું ��ટ 
બનાવી દીધું. આ ��ટ મા� બહ�નોનું હતું. આ 
��ટ� બો�ડ�ગ �ક�લ બનાવી હતી. જેમાં 350 
બાળકો અ�યાસ કરતા હતા. 14 વષ� સુધી ��ટમાં 
રહ�લી જમા રાિશથી બાળકોની પાલના કરી. 
બાળકોને આ�યા��મક િશ�ણ આપવામાં આવતું 
હતું. ��ાબાબાએ �ાન અને યોગ �ારા રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�ની રચના 
કરી. ��ાવ�સોમાં મત ભેદો પડતા જ નિહ�. � 
નાના નાના મતભેદો પડે તો તેનું �ાન અને યોગ 
�ારા િનરાકરણ લાવવામાં આવતું. સં�થા એક 
�ક�ા જેવી હતી. જેમાંથી મતભેદોની વાસ પણ 
બહાર ન આવતી. ઈ�રીય �ાન, સહજ 
રાજયોગ, દ�વી-ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય 
સેવા �ારા ��ાવ�સોને ય�ના ર�ક બના�યા. 
આ રીતે ય�નો પાયો મજબૂત કય�.

(૪) બેગરી પાટ�

ઓમ મંડળી હ�દરાબાદથી કરાંચી ગઈ. 
કરાંચીમાં થોડાક વષ� ર�ા, તે સમયે 
િહ�દુ�તાનના ભાગલા પ�ા. ભારત અને 
પા�ક�તાન એમ બે દ�શ બ�યા. ભાગલા દરિમયાન 
અશાંિત થઈ, ��ડો, મારા-મારી, કાપા-કાપી 
લોહીની નદીઓ વહ�તી હોય એવા ��યો હતાં તે 
સમયે ��ાબાબાને િશવઆદ�શ થયો. પવ�ત પર 
�ઓ. એક જહાજ મારફતે ગુજરાતના ઓખા 
બંદર� ઉતરી રાજ�થાનના આબુ પવ�ત પર ઓમ 
મંડળીનું �થળાંતર થયું. શ�આતમાં ભરતપુરના 
રા�ના મહ�લમાં િનવાસ કય�. 350 બાળકોની 

પાલના કરવાની હતી. ��ટની જમા રાિશ ખચા�ઈ 
ચૂક� હતી. આવા કપરા સમયમાં પણ ��ાબાબા 
બે�ફકર બાદશાહ હતા. માથા પરનો બધો જ બોજ 
િશવબાબાને સ�પી દઈ બે�ફકર બ�યા હતા. એક 
�સંગે બપોરના જમવા માટ� ક�ઈજ સામ�ી ન હતી. 
િશવભંડારાનું કાય� સંભાળનાર િ�જે��ા દાદીએ, 
��ાબાબાને આવીને ક�ં - બાબા બપોરના 
ભોજનની �યવ�થા ક�ઈ નથી. શું કરવું ? બાબાએ 
જવાબ આ�યો, બ�ી મને દસ વાગે મળો. 
િ�જે��ા દાદી તો ગયા, પરંતુ ભોજનની 
�યવ�થાની ઉચાટમાં 9.55 કલાક� ��ાબાબાની 
સામે આવીને ઉભા ર�ાં. બાબાએ સમય �ઈ ક�ં 
બ�ી વહ�લી આવી ગઈ ? અને થોડીક િમિનટ 
બાદ પો�ટ મેન આ�યો. મનીઓડ�ર આપીને જતો 
ર�ો. બાબાએ પૈસા દાદીને આ�યા. અને ક�ં - 
રાવણના ઘરની બાંધેલી માતાએ પૈસા મોકલા�યા 
છ�. મનીઓડ�રથી મળ�લા પૈસામાંથી ખરીદી કરી. 
બાજરાના રોટલા અને છાશનું ભોજન બાળકોને 
આપી �ુધા સંતોષી. ��ાબાબાનો િશવબાબા પર 
અટલ િવ�ાસ હતો. આ બાળકો િશવબાબાના છ�. 
જમાડવાની જવાબદારી િશવબાબાની જ છ�. 
િશવબાબાને સ�પેલી િચંતાની ટોકરી (ટોપલી) 
��ાબાબાએ પાછી ના લીધી. બાબા કહ�. �� શું 
કામ �ફકર ક�ં ? આ બધાં બાબાનાં બાળકો છ�. 
બાબાને િચંતા. આવો હતો ��ાબાબાનો અટલ 
િવ�ાસ. તે વખતે ��ાબાબાએ ક�ં હતું ક� - 
બાબાને જે �ેમથી ભોગ લગાવે છ�, તેને િશવબાબા 
કદીય ભૂ�યા રાખતા નથી. ��ાબાબાએ 
િશવબાબાને ભોગ લગાવવાનાં વાસણો પણ 
અલગ રા�યાં હતાં. જેથી પિવ�તા સચવાય. 
બાબાને વા�રસ બનાવો. બાબાને ખવડાવો. પછી 
જ ખાઓ. તો તમાર� ભૂ�યા રહ�વાનો વારો કદીય 
નિહ આવે. આવો હતો ��ાબાબાનો બેગરી પાટ�.
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(૫) કમ�યોગી �વન

��ાબાબાનો �ઢ િવ�ાસ હતો ક� 
ય�સેવાનું દર�ક કામ, કામ કરનાર �ા�ણને 
કમ�યોગી બનાવે. અનાજ દળવાનું હોય, તે પહ�લાં 
અનાજ સાફ કરવા બહ�નોની સાથે બાબા પણ 
બેસતા, બાબા કામ કરતા હોય એટલે બધી જ 
બહ�નો કામ કરવા બેસી જ �ય. ધોબીઘાટનું 
કામ, વાસણ સાફ કરવાં, શાકભા� ધોઈ સાફ 
કરી તૈયાર કરવી બધું જ કામ બાબા કરતા અને 
બહ�નો પાસે કરાવતા, કામ કરતાં કરતાં 
િશવબાબાની યાદ પણ અપાવતા અને કમ�યોગી 
બનાવતા. �દ�હી રોકાણ દરિમયાન ��ાબાબાએ 
નો�યું ક� બે માતાઓ મુરલી �ાસમાં િનયિમત 
આવે છ�. અને આગળની હરોળમાં જ બેસે છ�. એક 
�દવસ માતાઓ ગેરહાજર રહી, પરંતુ �ાસ પૂરો 
થયા બાદ આવી પહ�ચી. બાબાના ��ના 
ઉ�રમાં માતાઓએ જણા�યું ક� બસમાં બાબાની 
યાદમાં અહ�ના �ટ��ડે ઉતરવાનું ભૂલી ગયાં અને 
આગળના �ટ��ડે જતાં ર�ાં અને વળતી બસમાં 
પાછા આવતાં મોડું થઈ ગયું. ��ાબાબાએ ક�ં, 
કમ�માં યોગ હોય તો ભૂલ થાય જ નિહ. એક વખત 
બાબાએ િનમ�લશાંતાદાદીને ક�ં - બ�ી જૂના 
ટાયરમાંથી ચંપલ બનાવો. િનમ�લશાંતાદાદીએ 
ક�ં - �� મોચી થોડી છું તો ચંપલ બનાવું. બાબાએ 
શીખ આપી - મોચી જેટલી અ�લ ન હોય તો 
િવ�ની મહારાણી ક�વી રીતે બનીશ ? બાબાએ 
ટાયરનાં ચંપલ બનાવતાં શીખવા�ાં. ચંપલ 
બ�યાં બાબાએ પહ�યા�. અિભમાન રિહત થઈને 
પહ�યા�. પાછળથી બધા બાળકોએ પણ ટાયરનાં 
ચંપલ પહ�યા�. મ�માએ કદીય બહાનાબા� કરી 
નથી. ��ાબાબાએ એક વખત મ�માને ક�ં 
બ�ી આજે તો બાજરાનો રોટલો બનાવો. મ�માને 
બાજરાનો રોટલો બનાવતાં આવડતો ન હતો. 

છતાંય હા� ક�ં મ�માએ બના�યો. બાબાએ 
વખા�યો અને ખાધો પણ ખરો, બાબા આ રીતે 
નાની બહ�નોને કમ�યોગી બનાવતાં. કમ�યોગી 
�વનમાં ટચ�ગ - ક�િચંગ બનેજ. બાબા કહ�તા - 
ના કહ�નાર ના��તક, હા કહ�નાર આ��તક, 
આવા હતા બાબા કમ�યોગી.

(૬) તપ�વી �વન

��ાબાબાએ અ�તવેળાનું મહ�વ સમ� 
લીધું. સમ� �વન��� રાિ�ના પાછળના 
ભાગમાં િનં�ાધીન ��થિતમાં હોય વાતાવરણ શાંત 
હોય. બાબા બ� જ થોડું �ઘતા. સાંજના વહ�લા 
સૂઈ જતા અને વહ�લી સવારના 2.30 વાગે ઉઠી 
જતાં, મુરલી લખતા અને તે મુરલી સવાર� 7.00 
વાગે વંચાતી. અ�તવેળાના સમયે તપ�યા કરતા. 
બાબાની ગહન યાદમાં અને યોગમાં રહ�તા. આવો 
પુ�ષાથ� લાંબા સમય સુધી ચા�યો. બાબાને એક 
વખતે એમ થયું ક� મારો પુ�ષાથ� ક�ટલા �ટ�જે 
પહ��યો છ� ? િશવબાબામાં અને મારા અ�ય� 
�પમાં ક�ટલું અંતર છ� ? સંદ�શી (રાજયોિગની 
પુ�ષાથ� �દ�ય આ�મા સાકારી દુિનયામાંથી 
િનરાકારી દુિનયામાં સંદ�શા સાથે �ય િશવબાબા 
સાથે �હ�રહાન કર� સંદ�શાઓ આપે અને 
િનરાકારી દુિનયામાંથી િશવબાબાના સંદ�શાઓને 
સાકારી દુિનયામાં લાવે.) બહ�નને બોલાવી પૂ�ું. 
સૂ�મવતનમાં જઈ અ�ય� ��ાબાબાના �ટાર 
અને હાલના �ટાર વ�ે ક�ટલું અંતર છ�? તે �ણી 
મને કહ�! સંદ�શી બહ�ન સૂ�મવતનમાં જઈ જવાબ 
લા�યાં - ‘ઘણું અંતર છ�.’ ��ાબાબાએ �યાર 
પછી વધુ સમય સુધી વધુ પુ�ષાથ� કય�. બી� 
વખત સંદ�શી બહ�નને બોલાવી બંને �ટાર વ�ેના 
અંતર િવષે �ણી લાવવા ક�ં. સંદ�શી બહ�નનો 
જવાબ હતો. બાબા હજુ અંતર છ�. એ પછી 
��ાબાબાએ ઘણા લાંબા સમય સુધી તી� પુ�ષાથ� 
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કય�. સંદ�શી બહ�નને �ી� વખત એજ કામ સ��યું. 
સંદ�શી બહ�નનો જવાબ હતો. બાબા અ�ય� 
��ા બાબાના �ટાર અને હાલના ��ાબાબાના 
�ટાર વ�ે કોઈ અંતર ર�ં નથી ! આખર� 
‘��ાબાબા િશવબાબા સમાન બની ગયા’ આવો 
તી� પુ�ષાથ� ��ાબાબાનો હતો. સાકારબાબાના 
શરીરનો હાથ દાદીઓ પકડતી તો કહ�તી - 
બાબાનો હાથ � જેવો પોચો છ�. છ��ે છ��ે 
��ાબાબાનું શરીર �કાશીય બનતું જતું હતું. 
��ાબાબાનું �ાન અને શિ�ઓ એટલા �ટ�જે 
પહ�ચી હતી ક� સેવા સમાચાર આપનારના ભાવ 
પરથી સમાચાર �ણી લેતા. આવું હતું 
��ાબાબાનું તપ�વી �વન.

(૭) જવાબદારીઓ સાથે શિ�ઓનું વીલ

પા�રવા�રક સંગઠનની �થાપના (1936) 
પછી સંગઠને સં�થાનું �પ ધારણ કયુ� �યારથી 
��ાબાબાએ બધી જ જવાબદારીઓ િનભાવી 
સં�થાને વટ�� સમાન બનાવી લીધી હતી. 
તપ�વી �વન અને પુ�ષાથ�ના બહોળા અનુભવને 
લીધે �દ�ય��� અને દીઘ���� મળી હતી. બાબાને 
છ��ે લા�યું ક� હવે જવાબદારીઓનું અને 
શિ�ઓનું િવક���ીકરણ કરી દાદીઓને તૈયાર 
કરવી જેથી કરીને મારી અ�ય� ��થિતમાં પણ 
સં�થાનો િવકાસ િવ�તાર વેગવંતો બની રહ�. ધીર� 
ધીર� મોટી બહ�નોને જવાબદારીઓ સ�પવા માંડી 
તેમને �દ�યશિ�ઓ પણ આપવા માંડી અને આ 
રીતે તેમની ઉપ��થિતમાં બહ�નોને, દાદીઓને 
માનિસક રીતે તૈયાર કરી ય�સેવા મજબૂત બને 
તે માટ� સં�થાનો કારોબાર ધીર�ધીર� િવભાિજત 
કરતા ર�ા. જે જે દાદીઓ અને જેજે સેવાધારી 
ભાઈઓમાં જેજે �મતા દ�ખાતી તેમને તેવી 
જવાબદારીઓ સ�પતાં. અ�ય� થતા પહ�લા 
ય�સેવાનું િવ��િતકરણ કયુ�. હાલમાં સં�થાની 

20 િવંગો છ�. તે ��ાબાબાના �યવ�થાપનનો જ 
ભાગ છ�.

(૮) ન�ોમોહા ��િતલ�ધા

તપ�યા અને �દ�ય���થી ��ાબાબાએ 
અ�ય� થવાનો સમય �ણી લીધો હતો. તેમના 
ચહ�રા પર ય�સેવાની સફળતાની ખુશીની ઝલક 
દ�ખાતી હતી. અંિતમ સમયે િશવબાબા િસવાય 
કોઈને યાદ ન કયા�. સંપૂણ� ન�ોમોહા બની ગયા. 
સાથે રહ�તી દાદીઓ અને દીદીઓને પણ યાદ ન 
કયા� શરીરથી �ડટ�ચ. કામનાઓથી �ડટ�ચ. 
બાબાના છ��ા શ�દો હતા. અ�છા િવદાઈ. વંદ� 
માતરમ. િનરાકારી ભવ, િનરહ�કારી ભવ, 
િનિવ�કારી ભવ, ��ાબાબાના અંતનો અનુભવ 
હતો. કમ�ભોગ અને કમ�યોગ સાથે લડાઈ હતી. 
કમ�યોગ �તી ગયો. �યારબાદ બાબાએ સહજ 
રીતે શરીર છો�ું. 13 �દવસ સુધી ભોગ લગાવતાં 
છ��ે પૂ�ું બાબા તમને કોઈની યાદ ન આવી ? 
જવાબ હતો ના. આવા હતા ��ાબાબા ન�ોમોહા 
��િત લ�ધા. અ�ય� બાપદાદા ઘણી 
મુરલીઓમાં કહ� છ�. ફોલો ફાધર. ��ાબાબાના 
નકશે કદમ પર ચાલીને આપ સૌ આ�માઓનું 
�થાન સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ પર હોય એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ ઓમશાંિત..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(સંદભ� - તા. 18-01-2018ના �દવસે (PMTV) 
ચેનલ પરથી �સા�રત થયેલ રાજયોિગની 

આદરણીય �.ક�. ઉષાદીદીનું �વચન.)

• પોતાની િવશેષતાઓને �ભુની દ�ણ સમ�ને 
સવ�ને �ભુ �સાદ આપો. એક બાપ તરફ 
ઈશારો કરીને એકરસ બનાવો.

• સમય જ �વન છ�. સમયને ગુમાવવો એટલે 
�વનને ગુમાવવું.
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(૫) કમ�યોગી �વન

��ાબાબાનો �ઢ િવ�ાસ હતો ક� 
ય�સેવાનું દર�ક કામ, કામ કરનાર �ા�ણને 
કમ�યોગી બનાવે. અનાજ દળવાનું હોય, તે પહ�લાં 
અનાજ સાફ કરવા બહ�નોની સાથે બાબા પણ 
બેસતા, બાબા કામ કરતા હોય એટલે બધી જ 
બહ�નો કામ કરવા બેસી જ �ય. ધોબીઘાટનું 
કામ, વાસણ સાફ કરવાં, શાકભા� ધોઈ સાફ 
કરી તૈયાર કરવી બધું જ કામ બાબા કરતા અને 
બહ�નો પાસે કરાવતા, કામ કરતાં કરતાં 
િશવબાબાની યાદ પણ અપાવતા અને કમ�યોગી 
બનાવતા. �દ�હી રોકાણ દરિમયાન ��ાબાબાએ 
નો�યું ક� બે માતાઓ મુરલી �ાસમાં િનયિમત 
આવે છ�. અને આગળની હરોળમાં જ બેસે છ�. એક 
�દવસ માતાઓ ગેરહાજર રહી, પરંતુ �ાસ પૂરો 
થયા બાદ આવી પહ�ચી. બાબાના ��ના 
ઉ�રમાં માતાઓએ જણા�યું ક� બસમાં બાબાની 
યાદમાં અહ�ના �ટ��ડે ઉતરવાનું ભૂલી ગયાં અને 
આગળના �ટ��ડે જતાં ર�ાં અને વળતી બસમાં 
પાછા આવતાં મોડું થઈ ગયું. ��ાબાબાએ ક�ં, 
કમ�માં યોગ હોય તો ભૂલ થાય જ નિહ. એક વખત 
બાબાએ િનમ�લશાંતાદાદીને ક�ં - બ�ી જૂના 
ટાયરમાંથી ચંપલ બનાવો. િનમ�લશાંતાદાદીએ 
ક�ં - �� મોચી થોડી છું તો ચંપલ બનાવું. બાબાએ 
શીખ આપી - મોચી જેટલી અ�લ ન હોય તો 
િવ�ની મહારાણી ક�વી રીતે બનીશ ? બાબાએ 
ટાયરનાં ચંપલ બનાવતાં શીખવા�ાં. ચંપલ 
બ�યાં બાબાએ પહ�યા�. અિભમાન રિહત થઈને 
પહ�યા�. પાછળથી બધા બાળકોએ પણ ટાયરનાં 
ચંપલ પહ�યા�. મ�માએ કદીય બહાનાબા� કરી 
નથી. ��ાબાબાએ એક વખત મ�માને ક�ં 
બ�ી આજે તો બાજરાનો રોટલો બનાવો. મ�માને 
બાજરાનો રોટલો બનાવતાં આવડતો ન હતો. 

છતાંય હા� ક�ં મ�માએ બના�યો. બાબાએ 
વખા�યો અને ખાધો પણ ખરો, બાબા આ રીતે 
નાની બહ�નોને કમ�યોગી બનાવતાં. કમ�યોગી 
�વનમાં ટચ�ગ - ક�િચંગ બનેજ. બાબા કહ�તા - 
ના કહ�નાર ના��તક, હા કહ�નાર આ��તક, 
આવા હતા બાબા કમ�યોગી.

(૬) તપ�વી �વન

��ાબાબાએ અ�તવેળાનું મહ�વ સમ� 
લીધું. સમ� �વન��� રાિ�ના પાછળના 
ભાગમાં િનં�ાધીન ��થિતમાં હોય વાતાવરણ શાંત 
હોય. બાબા બ� જ થોડું �ઘતા. સાંજના વહ�લા 
સૂઈ જતા અને વહ�લી સવારના 2.30 વાગે ઉઠી 
જતાં, મુરલી લખતા અને તે મુરલી સવાર� 7.00 
વાગે વંચાતી. અ�તવેળાના સમયે તપ�યા કરતા. 
બાબાની ગહન યાદમાં અને યોગમાં રહ�તા. આવો 
પુ�ષાથ� લાંબા સમય સુધી ચા�યો. બાબાને એક 
વખતે એમ થયું ક� મારો પુ�ષાથ� ક�ટલા �ટ�જે 
પહ��યો છ� ? િશવબાબામાં અને મારા અ�ય� 
�પમાં ક�ટલું અંતર છ� ? સંદ�શી (રાજયોિગની 
પુ�ષાથ� �દ�ય આ�મા સાકારી દુિનયામાંથી 
િનરાકારી દુિનયામાં સંદ�શા સાથે �ય િશવબાબા 
સાથે �હ�રહાન કર� સંદ�શાઓ આપે અને 
િનરાકારી દુિનયામાંથી િશવબાબાના સંદ�શાઓને 
સાકારી દુિનયામાં લાવે.) બહ�નને બોલાવી પૂ�ું. 
સૂ�મવતનમાં જઈ અ�ય� ��ાબાબાના �ટાર 
અને હાલના �ટાર વ�ે ક�ટલું અંતર છ�? તે �ણી 
મને કહ�! સંદ�શી બહ�ન સૂ�મવતનમાં જઈ જવાબ 
લા�યાં - ‘ઘણું અંતર છ�.’ ��ાબાબાએ �યાર 
પછી વધુ સમય સુધી વધુ પુ�ષાથ� કય�. બી� 
વખત સંદ�શી બહ�નને બોલાવી બંને �ટાર વ�ેના 
અંતર િવષે �ણી લાવવા ક�ં. સંદ�શી બહ�નનો 
જવાબ હતો. બાબા હજુ અંતર છ�. એ પછી 
��ાબાબાએ ઘણા લાંબા સમય સુધી તી� પુ�ષાથ� 
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કય�. સંદ�શી બહ�નને �ી� વખત એજ કામ સ��યું. 
સંદ�શી બહ�નનો જવાબ હતો. બાબા અ�ય� 
��ા બાબાના �ટાર અને હાલના ��ાબાબાના 
�ટાર વ�ે કોઈ અંતર ર�ં નથી ! આખર� 
‘��ાબાબા િશવબાબા સમાન બની ગયા’ આવો 
તી� પુ�ષાથ� ��ાબાબાનો હતો. સાકારબાબાના 
શરીરનો હાથ દાદીઓ પકડતી તો કહ�તી - 
બાબાનો હાથ � જેવો પોચો છ�. છ��ે છ��ે 
��ાબાબાનું શરીર �કાશીય બનતું જતું હતું. 
��ાબાબાનું �ાન અને શિ�ઓ એટલા �ટ�જે 
પહ�ચી હતી ક� સેવા સમાચાર આપનારના ભાવ 
પરથી સમાચાર �ણી લેતા. આવું હતું 
��ાબાબાનું તપ�વી �વન.

(૭) જવાબદારીઓ સાથે શિ�ઓનું વીલ

પા�રવા�રક સંગઠનની �થાપના (1936) 
પછી સંગઠને સં�થાનું �પ ધારણ કયુ� �યારથી 
��ાબાબાએ બધી જ જવાબદારીઓ િનભાવી 
સં�થાને વટ�� સમાન બનાવી લીધી હતી. 
તપ�વી �વન અને પુ�ષાથ�ના બહોળા અનુભવને 
લીધે �દ�ય��� અને દીઘ���� મળી હતી. બાબાને 
છ��ે લા�યું ક� હવે જવાબદારીઓનું અને 
શિ�ઓનું િવક���ીકરણ કરી દાદીઓને તૈયાર 
કરવી જેથી કરીને મારી અ�ય� ��થિતમાં પણ 
સં�થાનો િવકાસ િવ�તાર વેગવંતો બની રહ�. ધીર� 
ધીર� મોટી બહ�નોને જવાબદારીઓ સ�પવા માંડી 
તેમને �દ�યશિ�ઓ પણ આપવા માંડી અને આ 
રીતે તેમની ઉપ��થિતમાં બહ�નોને, દાદીઓને 
માનિસક રીતે તૈયાર કરી ય�સેવા મજબૂત બને 
તે માટ� સં�થાનો કારોબાર ધીર�ધીર� િવભાિજત 
કરતા ર�ા. જે જે દાદીઓ અને જેજે સેવાધારી 
ભાઈઓમાં જેજે �મતા દ�ખાતી તેમને તેવી 
જવાબદારીઓ સ�પતાં. અ�ય� થતા પહ�લા 
ય�સેવાનું િવ��િતકરણ કયુ�. હાલમાં સં�થાની 

20 િવંગો છ�. તે ��ાબાબાના �યવ�થાપનનો જ 
ભાગ છ�.

(૮) ન�ોમોહા ��િતલ�ધા

તપ�યા અને �દ�ય���થી ��ાબાબાએ 
અ�ય� થવાનો સમય �ણી લીધો હતો. તેમના 
ચહ�રા પર ય�સેવાની સફળતાની ખુશીની ઝલક 
દ�ખાતી હતી. અંિતમ સમયે િશવબાબા િસવાય 
કોઈને યાદ ન કયા�. સંપૂણ� ન�ોમોહા બની ગયા. 
સાથે રહ�તી દાદીઓ અને દીદીઓને પણ યાદ ન 
કયા� શરીરથી �ડટ�ચ. કામનાઓથી �ડટ�ચ. 
બાબાના છ��ા શ�દો હતા. અ�છા િવદાઈ. વંદ� 
માતરમ. િનરાકારી ભવ, િનરહ�કારી ભવ, 
િનિવ�કારી ભવ, ��ાબાબાના અંતનો અનુભવ 
હતો. કમ�ભોગ અને કમ�યોગ સાથે લડાઈ હતી. 
કમ�યોગ �તી ગયો. �યારબાદ બાબાએ સહજ 
રીતે શરીર છો�ું. 13 �દવસ સુધી ભોગ લગાવતાં 
છ��ે પૂ�ું બાબા તમને કોઈની યાદ ન આવી ? 
જવાબ હતો ના. આવા હતા ��ાબાબા ન�ોમોહા 
��િત લ�ધા. અ�ય� બાપદાદા ઘણી 
મુરલીઓમાં કહ� છ�. ફોલો ફાધર. ��ાબાબાના 
નકશે કદમ પર ચાલીને આપ સૌ આ�માઓનું 
�થાન સતયુગી દુિનયામાં ઉ� પદ પર હોય એવી 
શુભકામના તથા શુભભાવના સહ ઓમશાંિત..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(સંદભ� - તા. 18-01-2018ના �દવસે (PMTV) 
ચેનલ પરથી �સા�રત થયેલ રાજયોિગની 

આદરણીય �.ક�. ઉષાદીદીનું �વચન.)

• પોતાની િવશેષતાઓને �ભુની દ�ણ સમ�ને 
સવ�ને �ભુ �સાદ આપો. એક બાપ તરફ 
ઈશારો કરીને એકરસ બનાવો.

• સમય જ �વન છ�. સમયને ગુમાવવો એટલે 
�વનને ગુમાવવું.
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��� રચિયતા િશવિપતાના રથી છો ��ાબાબા.

ભાગીરથ નંદીગણ યાદગાર તમારી છ� ��ાબાબા

તમારા તન �ારા સવ�ને પ�રિચત કરા�યા ગીતા �ાનથી,

આવી ચૂ�યા �ભુ ધરતી પર, ��ય�તા કરાવી િશવશિ�ની,

યોગ શિ�થી ��ત કરા�યા, હરા�યા મનોિવકારથી ને,

કો�ટ કો�ટ વ�સોનાં �દયને પાવન બના�યાં માયાવારથી.

િનંદા �તુિત, માનઅપમાનને સહન કરી બ�યા ઉપરામ,

નવ���નું િનમા�ણ કરવા, સેવા કરી િન�કામ.

સરલતા, સાદગી, સ�યતાના તમે હતા સૂ�ધાર,

�ેમ, અિહ�સા પિવ�તાના પથે ચાલી કય� સવ� ઉ�ાર.

અપકારીઓ પર કરી ઉપકાર, અદ ્ભુત ર�યો ઈિતહાસ,

ઈ�રીય શિ�ની ઓળખ આપી, દીધું અનોખું �ાન.

�વન તણી શીખવાડી કલા, સવ�ગુણ સંપ�ન બના�યા.

િવકારો પર િવજય કાજે આ�યું અણમોલ �ાન.

િવર�ભાવ તમારો �ઈ, બિલહાર થયા નર-નાર,

�ભુ િપતાએ �સ�ન થઈ આ�યું અમર વરદાન.

�ે� સંક�પોથી રચી ���, મર�વા ��ા નામ,

કર� છ� માનવ �ત આજે તમારી ગૌરવગાથા ગાન.

માનવને દ�વ બનાવવા, કય� ભગીરથ �યાસ,

યોગ િવ�ાનો પાઠ ભણાવી, આ�યો �દ�ય �કાશ,

આ�મા તણી �યોત જગાવી, લગની િશવની સાથ,

સાકાર�પે રાહ બતા�યો, ભૂલે ક�મ સંસાર ?

ઓમશાંિતના મહામં�થી, ��� �ગે આજ,

તીથ� બનાવી આબુ ધરતી, થયો જયજયકાર,

��િત�દને સંભળાવી દીધો સંપૂણ�તાનો સાર,

��ાવ�સો કદીના ભૂલે, યાદ તમારી આજ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�દ દ�વ ��િપતા ��ાબાબા
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...

ઊભા કરવા માટ� નમવું પડે છ�. 
�યાર� તો એને ઊભો કરી શક�એ 
છીએ. ન�યા િવના પડેલાને ઊભો 
કરી શકતા નથી. એ રીતે કોઈ 
કમ�ર છ� તો એના ઉપર રહ�મ 
કરવાની છ�. અને િનરહ�કારી 
બનીને એને ઊભા કરવાની સેવા 
કરવાની છ�. આ રીતે સરલ રહીને 
બાબા સમાન યોગી બનવાનું છ�. 
ઉપરના સવ� મુ�ાઓને પોતાનામાં 
�ઈને બાબા સાથે એની તુલના 
કરવાથી આપણે પણ બાબા 
સમાન બની જઈશું અને બાબા 
જેવા ગુણ ધારણ કરીને આગળ 
વધતાં પોતાની મંિઝલ સુધી પહ�ચી 
જઈશું.

તો સહજ છ� ને ? કારણ ક� 
બાબા આપણી સામે સે�પલના �પે 
છ�. આપણે તો મા� એમના પગલે 
પગલે ચાલવાનું છ�. કોપી કરવામાં 
કોઈ મુ�ક�લી નથી. કોપી અને 
ક�પેર (તુલના) કરતાં આપણે 
ક�પલીટ (સંપૂણ�) બની જઈશું. 
આ ઘણો સહજ અને સરળ ઉપાય 
છ�. િવચારો નહ�, બસ ચાલતા 
�ઓ. (આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં કર�લું સંબોધન) 

ન�ધ - �.ક�. સંતોષદીદી, 
મુંબઈ જેઓ ��ાક�મારીઝ, 
આબુની મુ�ય સંચાલન સિમિતનાં 
સ�ય છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥
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પરમા�માને �ાનયોગ �ારા મનુ�યા�માઓને 
દુઃખધામમાંથી સુખધામમાં લઈ જવા સાકાર 
મા�યમની જ�ર પડે છ�. આ સાકાર મા�યમ છ�. 
��િપતા ��ા. તેઓ આ�દદ�વ પણ કહ�વાયા. 
કિળયુગના અંત અને સતયુગના આ�દ 
(શ�આત)ના સમયે એટલે ક� સંિધકાળના સમયે 
સંગમયુગમાં ભગવાન િશવ, તેમના સાકાર 
મા�યમ ��િપતા ��ા �ારા નવી દ�વી ���ની 
�થાપના વત�માનમાં કરી ર�ાં છ�. િશવના મં�દરમાં 
જે નંદીગણ એટલે ક� પો�ઠયો હોય છ� તે સાકાર 
મા�યમ ��ાનું જ �તીક છ�.

��િપતા ��ાનું મૂળ નામ દાદા લેખરાજ 
હતું. �દ�ય �ાન મ�યા પછી મહાપુ�ષોના નામ 
બદલાઈ જતા હોય છ�. જેમ ક� બૌ� ધમ�ના �થાપક 
ગૌતમબુ�નું મૂળ નામ રા� િસ�ાથ� હતું તથા 
જૈન ધમ�ના �થાપક મહાવીર �વામીનું મૂળ નામ 
વધ�માન હતું. �વામી િવવેકાનંદનું મૂળ નામ નર��� 
હતું. તે રીતે દાદા લેખરાજને �દ�ય સા�ા�કારો 
થયા પછી તથા તેમના તનમાં િનરાકાર 
�યોિતિબંદુ િશવ પરમા�માનો �વેશ થયા પછી, 
તેમનું નામ બદલાઈને ��િપતા ��ા થયું કારણ 

ભગવાને નવી સતયુગી દ�વી ���ની �થાપના 
��ા �ારા કરાવી. ભગવાન કોણ ? તેમનું 
મા�યમ કોણ ? શા માટ� નવી ���ની �થાપના 
કરવી પડી ? ભગવાનના મા�યમનું �વન ચ�ર� 
ક�વું હતું ? આ બધા રહ�યોને ચાલો સમ�એ.

���ચ� મુ�ય ચાર યુગોનું બનેલું છ� અને 
આ ચ� ચ�ાકાર ગિતએ િનરંતર ચા�યા કર� છ�. 
સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ પછી છ��ો યુગ 
કિલયુગ આવે છ�. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં 
ચાર�બાજુ પાપાચાર, અ�યાચાર, દુરાચાર, 
આતંકવાદ, નીિતિવહીન વેપાર, અંધ��ધાયુ� 
ભિ�, િસ�ાંત િવહીન રાજનીિત, માનવતાશૂ�ય 
િવ�ાન વગેર� ધમ��લાિનના લ�ણો નજર� પડે છ�. 
ધમ��લાિન વખતે અધમ� વધી �ય છ� અને માનવી 
દુઃખી થઈ �ય છ�. દુઃખમાંથી છૂટવા ભગવાનને 
પોકાર કર� છ�.

યદા યદા હી ધમ��ય �લાિનભ�વિત ભારત... 
ધમ��લાિન થઈ ગઈ છ�. આપણો પોકાર સાંભળીને 
ભગવાન આવી ગયા અને ��ા �ારા નવી 
સુખમયી શાંિતપૂણ�, સ�િ�સભર ���ની 

�દ�યદશ�ન

આ�દદ�વ ��ા : ��િપતા ��ા : નવયુગ �વત�ક
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

શા��ોમાં ગાયન અને 
પૂજન છ� ક� - ��ા �ારા 
���ની �થાપના થઈ. તો આ 
��ા કોણ ? તેમણે કઈ 
���ની �થાપના કરી ? શા 
માટ� કરી ? ��ા એ કોઈ 
કા�પિનક પા� નથી. એ આ 
ધરતી ઉપર જ થઈ ગયા. 

�થાપનાનું �દ�ય કત��ય કરી 
ર�ા છ�. ભગવાન કોણ ? 
ભગવાન અથા�� િનરાકાર 
પરમા�મા િશવ. જેઓ 
પરમધામવાસી, �યોિતિબંદુ 
�વ�પ, ગુણોના સાગર, 
પિતત પાવન, મુિ�દાતા, 
દુઃખ હતા� છ�. િનરાકાર 
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��� રચિયતા િશવિપતાના રથી છો ��ાબાબા.

ભાગીરથ નંદીગણ યાદગાર તમારી છ� ��ાબાબા

તમારા તન �ારા સવ�ને પ�રિચત કરા�યા ગીતા �ાનથી,

આવી ચૂ�યા �ભુ ધરતી પર, ��ય�તા કરાવી િશવશિ�ની,

યોગ શિ�થી ��ત કરા�યા, હરા�યા મનોિવકારથી ને,

કો�ટ કો�ટ વ�સોનાં �દયને પાવન બના�યાં માયાવારથી.

િનંદા �તુિત, માનઅપમાનને સહન કરી બ�યા ઉપરામ,

નવ���નું િનમા�ણ કરવા, સેવા કરી િન�કામ.

સરલતા, સાદગી, સ�યતાના તમે હતા સૂ�ધાર,

�ેમ, અિહ�સા પિવ�તાના પથે ચાલી કય� સવ� ઉ�ાર.

અપકારીઓ પર કરી ઉપકાર, અદ ્ભુત ર�યો ઈિતહાસ,

ઈ�રીય શિ�ની ઓળખ આપી, દીધું અનોખું �ાન.

�વન તણી શીખવાડી કલા, સવ�ગુણ સંપ�ન બના�યા.

િવકારો પર િવજય કાજે આ�યું અણમોલ �ાન.

િવર�ભાવ તમારો �ઈ, બિલહાર થયા નર-નાર,

�ભુ િપતાએ �સ�ન થઈ આ�યું અમર વરદાન.

�ે� સંક�પોથી રચી ���, મર�વા ��ા નામ,

કર� છ� માનવ �ત આજે તમારી ગૌરવગાથા ગાન.

માનવને દ�વ બનાવવા, કય� ભગીરથ �યાસ,

યોગ િવ�ાનો પાઠ ભણાવી, આ�યો �દ�ય �કાશ,

આ�મા તણી �યોત જગાવી, લગની િશવની સાથ,

સાકાર�પે રાહ બતા�યો, ભૂલે ક�મ સંસાર ?

ઓમશાંિતના મહામં�થી, ��� �ગે આજ,

તીથ� બનાવી આબુ ધરતી, થયો જયજયકાર,

��િત�દને સંભળાવી દીધો સંપૂણ�તાનો સાર,

��ાવ�સો કદીના ભૂલે, યાદ તમારી આજ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ�દ દ�વ ��િપતા ��ાબાબા
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...

ઊભા કરવા માટ� નમવું પડે છ�. 
�યાર� તો એને ઊભો કરી શક�એ 
છીએ. ન�યા િવના પડેલાને ઊભો 
કરી શકતા નથી. એ રીતે કોઈ 
કમ�ર છ� તો એના ઉપર રહ�મ 
કરવાની છ�. અને િનરહ�કારી 
બનીને એને ઊભા કરવાની સેવા 
કરવાની છ�. આ રીતે સરલ રહીને 
બાબા સમાન યોગી બનવાનું છ�. 
ઉપરના સવ� મુ�ાઓને પોતાનામાં 
�ઈને બાબા સાથે એની તુલના 
કરવાથી આપણે પણ બાબા 
સમાન બની જઈશું અને બાબા 
જેવા ગુણ ધારણ કરીને આગળ 
વધતાં પોતાની મંિઝલ સુધી પહ�ચી 
જઈશું.

તો સહજ છ� ને ? કારણ ક� 
બાબા આપણી સામે સે�પલના �પે 
છ�. આપણે તો મા� એમના પગલે 
પગલે ચાલવાનું છ�. કોપી કરવામાં 
કોઈ મુ�ક�લી નથી. કોપી અને 
ક�પેર (તુલના) કરતાં આપણે 
ક�પલીટ (સંપૂણ�) બની જઈશું. 
આ ઘણો સહજ અને સરળ ઉપાય 
છ�. િવચારો નહ�, બસ ચાલતા 
�ઓ. (આમંિ�ત ભાઈઓની 
ભ�ીમાં કર�લું સંબોધન) 

ન�ધ - �.ક�. સંતોષદીદી, 
મુંબઈ જેઓ ��ાક�મારીઝ, 
આબુની મુ�ય સંચાલન સિમિતનાં 
સ�ય છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥
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પરમા�માને �ાનયોગ �ારા મનુ�યા�માઓને 
દુઃખધામમાંથી સુખધામમાં લઈ જવા સાકાર 
મા�યમની જ�ર પડે છ�. આ સાકાર મા�યમ છ�. 
��િપતા ��ા. તેઓ આ�દદ�વ પણ કહ�વાયા. 
કિળયુગના અંત અને સતયુગના આ�દ 
(શ�આત)ના સમયે એટલે ક� સંિધકાળના સમયે 
સંગમયુગમાં ભગવાન િશવ, તેમના સાકાર 
મા�યમ ��િપતા ��ા �ારા નવી દ�વી ���ની 
�થાપના વત�માનમાં કરી ર�ાં છ�. િશવના મં�દરમાં 
જે નંદીગણ એટલે ક� પો�ઠયો હોય છ� તે સાકાર 
મા�યમ ��ાનું જ �તીક છ�.

��િપતા ��ાનું મૂળ નામ દાદા લેખરાજ 
હતું. �દ�ય �ાન મ�યા પછી મહાપુ�ષોના નામ 
બદલાઈ જતા હોય છ�. જેમ ક� બૌ� ધમ�ના �થાપક 
ગૌતમબુ�નું મૂળ નામ રા� િસ�ાથ� હતું તથા 
જૈન ધમ�ના �થાપક મહાવીર �વામીનું મૂળ નામ 
વધ�માન હતું. �વામી િવવેકાનંદનું મૂળ નામ નર��� 
હતું. તે રીતે દાદા લેખરાજને �દ�ય સા�ા�કારો 
થયા પછી તથા તેમના તનમાં િનરાકાર 
�યોિતિબંદુ િશવ પરમા�માનો �વેશ થયા પછી, 
તેમનું નામ બદલાઈને ��િપતા ��ા થયું કારણ 

ભગવાને નવી સતયુગી દ�વી ���ની �થાપના 
��ા �ારા કરાવી. ભગવાન કોણ ? તેમનું 
મા�યમ કોણ ? શા માટ� નવી ���ની �થાપના 
કરવી પડી ? ભગવાનના મા�યમનું �વન ચ�ર� 
ક�વું હતું ? આ બધા રહ�યોને ચાલો સમ�એ.

���ચ� મુ�ય ચાર યુગોનું બનેલું છ� અને 
આ ચ� ચ�ાકાર ગિતએ િનરંતર ચા�યા કર� છ�. 
સતયુગ, �ેતાયુગ, �ાપરયુગ પછી છ��ો યુગ 
કિલયુગ આવે છ�. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં 
ચાર�બાજુ પાપાચાર, અ�યાચાર, દુરાચાર, 
આતંકવાદ, નીિતિવહીન વેપાર, અંધ��ધાયુ� 
ભિ�, િસ�ાંત િવહીન રાજનીિત, માનવતાશૂ�ય 
િવ�ાન વગેર� ધમ��લાિનના લ�ણો નજર� પડે છ�. 
ધમ��લાિન વખતે અધમ� વધી �ય છ� અને માનવી 
દુઃખી થઈ �ય છ�. દુઃખમાંથી છૂટવા ભગવાનને 
પોકાર કર� છ�.

યદા યદા હી ધમ��ય �લાિનભ�વિત ભારત... 
ધમ��લાિન થઈ ગઈ છ�. આપણો પોકાર સાંભળીને 
ભગવાન આવી ગયા અને ��ા �ારા નવી 
સુખમયી શાંિતપૂણ�, સ�િ�સભર ���ની 

�દ�યદશ�ન

આ�દદ�વ ��ા : ��િપતા ��ા : નવયુગ �વત�ક
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

શા��ોમાં ગાયન અને 
પૂજન છ� ક� - ��ા �ારા 
���ની �થાપના થઈ. તો આ 
��ા કોણ ? તેમણે કઈ 
���ની �થાપના કરી ? શા 
માટ� કરી ? ��ા એ કોઈ 
કા�પિનક પા� નથી. એ આ 
ધરતી ઉપર જ થઈ ગયા. 

�થાપનાનું �દ�ય કત��ય કરી 
ર�ા છ�. ભગવાન કોણ ? 
ભગવાન અથા�� િનરાકાર 
પરમા�મા િશવ. જેઓ 
પરમધામવાસી, �યોિતિબંદુ 
�વ�પ, ગુણોના સાગર, 
પિતત પાવન, મુિ�દાતા, 
દુઃખ હતા� છ�. િનરાકાર 
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ક� ભગવાને ��ા �ારા નવી ���ની �થાપના 
કયા�નું �ણીતું છ�. આમ ��િપતા ��ા નવયુગ 
�વત�ક બ�યા.

દાદા લેખરાજનો જ�મ ઈ.સ. 1876માં 
હાલના પા�ક�તાનના િસંધ �ાંતમાં હ�દરાબાદમાં 
ક�પલાની ક�ળમાં થયો હતો. તેમનાં િપતા� 
ગામડાની શાળામાં હ�ડમા�તર (િશ�ક) હતા. 
દાદા લેખરાજ ભિ� પરાયણ, ગીતાપાઠી, �ી 
નારાયણની પૂ� કરતા, સા��વક કો�ટના, ગુણ 
સંપ�ન, �ે� પુ�ષ હતા. તેઓ �વભાવે મહાદાની 
હતા. ઘરમાં જ પૂ�ના �થાન માટ� નાનકડું મં�દર 
બના�યું હતું. જેમાં મં�પાઠ, પૂ�, ભજન, ક�ત�ન, 
આરતી, ગુ�ઓની પધરામણી તથા સ�સંગનો 
કાય��મ ચાલતો હતો. તેઓ દરરોજ ગીતાનો પાઠ 
તથા નારાયણની ભિ� કરતા.

તેઓએ અનાજના વેપારથી શ�આત કરીને 
પોતાની ક�શા� બુિ�થી હીરા ઝવેરાતનો ધંધો 
શ� કય�. ઝવેરાતના ધંધામાં ખૂબ જ ફાવટ આવી 
અને અઢળક સંપિ�ના માિલક બ�યા. દાદા 
લેખરાજને લોકો �ેમથી ‘લખીરાજ બાબુ’ના 
નામથી પણ સંબોધન કરતાં. કલ�ામાં તેઓનો 
ધીકતો ધંધો ચાલતો હતો. નેપાળના મહારા� 
અને ઉદ�પુરના રા� સાથે તેમનો ઝવેરાતનો ધંધો 
તથા આ�મીય ગાઢ સંબંધ હતો. રાજ દરબારમાં 
તેમનું મોટું સ�માન થતું.

દાદા અિત ધના� હોવા છતાં ‘સાદું �વન, 
ઉ� િવચાર’ના આદશ�માં પાકા હતા. નારીઓ 
��યે તેઓને ખૂબ માન હતું. તેઓ પરોપકારી, 
ન�, સદાચારી, હીરાપારખુની જેમ માનવ પારખું, 
િવિશ� ગુણો ધરાવનાર, �ભાવશાળી 
�યિ��વવાળા, ઉમદા માનવી હતાં. સમાજમાં 
માન �િત�ા ખૂબ હતાં.

ઈ.સ. 1936માં તેમની 60 વષ�ની �મર� 
તેમના �વનમાં અ�ભુત �ાંિતકારી પ�રવત�ન 
આ�યું. તે સમયે ગાંધી�ના ને��વ પદ� ભારતને 
અં�ે�ની ગુલામીમાંથી મુ� કરવા માટ� 
�વતં�તાની રાજક�ય ચળવળ ચાલતી હતી. પરંતુ 
માનવીઓને દુઃખ�પ િવકારોની ગુલામીમાંથી 
આઝાદ કરવાનો કોઈ કાય��મ ચાલતો ન હતો. જે 
કાય� દાદાએ કયુ�. આ સમયે દાદા લેખરાજને 
�યોિત �વ�પ િશવ ભગવાન, કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશ, િવ�ણુ ચતુભુ�જ તથા ભિવ�યમાં 
આવનાર દ�વીદ�વતાઓની �વગ�ય સતયુગી 
���ના સા�ા�કારો થયા. ધમ��લાિનનો સમય 
હોવાથી ગીતામાં આપેલા વાયદા અનુસાર 
િનરાકાર �યોિત�વ�પ િશવ પરમા�માએ તેમના 
સાકાર તનમાં અવતરણ કયુ�. િશવબાબાએ 
દાદાના �� તનમાં પરકાયા �વેશ કરીને 
ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપવાનું 
શ� કયુ�. તેઓ િશવના નંદી અથા�� સાકાર 
મા�યમ બ�યા અને િશવિપતાએ તેમનું નામ 
‘��િપતા ��ા’ રા�યું. તેઓ મહાન સમાજ 
સુધારક, આ�યા��મક �ાંિતના દૂત બ�યા. તેમના 
�ારા નવી દ�વી ���ની �થાપના માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના 
થઈ. તેમણે તેમની સઘળી સંપિ� સં�થાને સમપ�ણ 
કરી, પરમા�માની �ે� મત �ીમત પર ચાલી, 
ય�વ�સોને �દ�ય મહાન બના�યા. આઝાદી પછી 
દ�શના ભાગલા પડતાં આ સં�થા િસંધ હ�દરાબાદ 
વત�માનમાં જે પા�ક�તાન કહ�વાય છ� તેમાંથી 
ભારતમાં �થળાંતર પામી અને આબુ પવ�તમાં 
‘પાંડવભવન’ િવ� િવ�ાલયનું મુ�યાલય બ�યું.

��િપતા ��ાએ 32 વષ� સુધી 
માનવ�તની િનરંતર અથક સેવા કરીને 93 
વષ�ની �� �મર� 18 ��યુઆરી, 1969ના રોજ 
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પોતાનો પાિથ�વ દ�હ છોડીને સૂ�મ લાઈટનું 
‘ફ�ર�તા’ �વ�પ ધારણ કરીને સૂ�મવતનવાસી 
અ�ય� ��ા બ�યા અને અ�યાર� પણ �વત�માન 
સમયમાં પરમિપતા િવ�િપતા િશવબાબાની સાથે 
સાથે સૂ�મ ફ�ર�તાના �વ�પમાં કિળયુગી ���ને 
�વગ�ય સતયુગી ��માં પ�રવત�ન કરવાનું �દ�ય 
કત��ય ગુ�ત રીતે કરી ર�ા છ�. અંિતમ �ાસ 
છોડતા પહ�લાં તેઓએ િનરાકારી, િનરહ�કારી, 
િનિવ�કારી બનવાનો મહામં� અથા�� અંિતમ 
સંદ�શ સવ� ��ાવ�સોને આપી દાદી 
�કાશમિણ�ના હાથમાં હાથ આપી, તેમનામાં સવ� 
અલૌ�કક સવ�શિ�ઓ ભરી દઈને પાિથ�વ દ�હ 
છો�ો. યુનો �ારા મા�ય વત�માન સમયમાં આ 
સં�થા 140થી વધુ દ�શોમાં આવેલી છ�.

18મી ��યુઆરીનો �દવસ ‘િવ� શાંિત 
�દવસ’ તરીક� ઉજવાય છ�. ��ાક�મારીઝના 

ભારત તથા િવ�ભરના તમામ સેવાક���ો 18 
��યુઆરીને ‘અ�ય� ��િત �દવસ’ તરીક� 
મનાવે છ�. તેમની આ પુ�યિતિથના �દવસે સવ� 
��ાક�માર ભાઈ-બહ�નો મૌન રાખી અથવા 
અંતરમુખતાની ગુફાની રહી સેવાક��� પર 
સામૂિહક અખંડ યોગ સાધનાનો િવશેષ પુ�ષાથ� 
કરી િવ�ના સવ� મનુ�યા�માઓને શાંિતનું દાન 
આપવાનું લ�ય રાખે છ�.

આવો, આપણે સૌ યુગપુ�ષ િપતા�ી 
��ાબાબાના 50મા અ�ય� �દવસે �દલના 
ભાવોથી �ેહના ��ાસુમન અપ�ણ કરી, તેમની 
આ�ાઓ તથા િશ�ાઓને �વનમાં ઉતારવાનો 
સંક�પ કરી િવ� પ�રવત�નના ભગીરથ કાય�માં 
સહયોગી બની ક�પ ક�પનું ભા�ય જમા કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥

અવ�ય ફાળવવો �ઈએ. શરીરને િનયિમત 
ભોજન માટ� સમય ફાળવીએ છીએ તે જ રીતે 
િનયિમત �યાયામ માટ� પણ સમય આપવો 
આવ�યક છ�. પોષણયુ� સા��વક આહાર, 
પૂરતી ઊંઘ તથા િનયિમત �યાયામ આ �ણેયના 
સંતુલન �ારા શરીરને �વ�થ અને તંદુર�ત રાખી 
શક�શું, જે માટ� થોડીક ��િતની આવ�યકતા 
છ�. બીમારીઓમાં થતા િબનજ�રી ખચા�ઓથી 
બચી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... �વ�થ �વન

ઈલાજ માટ� તાળી પ�િત અસરકારક છ�.

શારી�રક �મ કરતાં �યિ�ઓને 
�યાયામની ખાસ જ�રત હોતી નથી. બેઠાડું 
�વનની �યિ�ઓએ દ�િનક કાય��મમાં 
�યાયામને અવ�ય �થાન આપવું �ઈએ, અગાઉ 
દશા��યા �માણે શરીરના તમામ કોશોને પૂરતો 
ઓ��સજન તથા પોષણ મળી રહ� તથા વે�ટ 
કચરાનો �વ�રત નીકાલ થાય તે માટ� �યાયામ 
�ે� ઉપાય છ�. તાજેતરમાં લોકો �વા��ય ��યે 
��ત થયા છ�. �વૈ��છક રીતે �યાયામને પોતાના 
િન�ય�મમાં �થાન આપી ર�ા છ�. જે 
આવકારદાયક છ�.

શરીરને �વ�થ રાખવા દ�િનક �દનચયા�માં 
�યાયામ માટ� ઓછામાં ઓછો 1 કલાકનો સમય 

• �વયંને પરમા�માનાં બાળકો સમ�ને એમની 
આ�ાઓ ઉપર ચાલતા રહો તો સવ� 
િચંતાઓથી બચી જશો.
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ક� ભગવાને ��ા �ારા નવી ���ની �થાપના 
કયા�નું �ણીતું છ�. આમ ��િપતા ��ા નવયુગ 
�વત�ક બ�યા.

દાદા લેખરાજનો જ�મ ઈ.સ. 1876માં 
હાલના પા�ક�તાનના િસંધ �ાંતમાં હ�દરાબાદમાં 
ક�પલાની ક�ળમાં થયો હતો. તેમનાં િપતા� 
ગામડાની શાળામાં હ�ડમા�તર (િશ�ક) હતા. 
દાદા લેખરાજ ભિ� પરાયણ, ગીતાપાઠી, �ી 
નારાયણની પૂ� કરતા, સા��વક કો�ટના, ગુણ 
સંપ�ન, �ે� પુ�ષ હતા. તેઓ �વભાવે મહાદાની 
હતા. ઘરમાં જ પૂ�ના �થાન માટ� નાનકડું મં�દર 
બના�યું હતું. જેમાં મં�પાઠ, પૂ�, ભજન, ક�ત�ન, 
આરતી, ગુ�ઓની પધરામણી તથા સ�સંગનો 
કાય��મ ચાલતો હતો. તેઓ દરરોજ ગીતાનો પાઠ 
તથા નારાયણની ભિ� કરતા.

તેઓએ અનાજના વેપારથી શ�આત કરીને 
પોતાની ક�શા� બુિ�થી હીરા ઝવેરાતનો ધંધો 
શ� કય�. ઝવેરાતના ધંધામાં ખૂબ જ ફાવટ આવી 
અને અઢળક સંપિ�ના માિલક બ�યા. દાદા 
લેખરાજને લોકો �ેમથી ‘લખીરાજ બાબુ’ના 
નામથી પણ સંબોધન કરતાં. કલ�ામાં તેઓનો 
ધીકતો ધંધો ચાલતો હતો. નેપાળના મહારા� 
અને ઉદ�પુરના રા� સાથે તેમનો ઝવેરાતનો ધંધો 
તથા આ�મીય ગાઢ સંબંધ હતો. રાજ દરબારમાં 
તેમનું મોટું સ�માન થતું.

દાદા અિત ધના� હોવા છતાં ‘સાદું �વન, 
ઉ� િવચાર’ના આદશ�માં પાકા હતા. નારીઓ 
��યે તેઓને ખૂબ માન હતું. તેઓ પરોપકારી, 
ન�, સદાચારી, હીરાપારખુની જેમ માનવ પારખું, 
િવિશ� ગુણો ધરાવનાર, �ભાવશાળી 
�યિ��વવાળા, ઉમદા માનવી હતાં. સમાજમાં 
માન �િત�ા ખૂબ હતાં.

ઈ.સ. 1936માં તેમની 60 વષ�ની �મર� 
તેમના �વનમાં અ�ભુત �ાંિતકારી પ�રવત�ન 
આ�યું. તે સમયે ગાંધી�ના ને��વ પદ� ભારતને 
અં�ે�ની ગુલામીમાંથી મુ� કરવા માટ� 
�વતં�તાની રાજક�ય ચળવળ ચાલતી હતી. પરંતુ 
માનવીઓને દુઃખ�પ િવકારોની ગુલામીમાંથી 
આઝાદ કરવાનો કોઈ કાય��મ ચાલતો ન હતો. જે 
કાય� દાદાએ કયુ�. આ સમયે દાદા લેખરાજને 
�યોિત �વ�પ િશવ ભગવાન, કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશ, િવ�ણુ ચતુભુ�જ તથા ભિવ�યમાં 
આવનાર દ�વીદ�વતાઓની �વગ�ય સતયુગી 
���ના સા�ા�કારો થયા. ધમ��લાિનનો સમય 
હોવાથી ગીતામાં આપેલા વાયદા અનુસાર 
િનરાકાર �યોિત�વ�પ િશવ પરમા�માએ તેમના 
સાકાર તનમાં અવતરણ કયુ�. િશવબાબાએ 
દાદાના �� તનમાં પરકાયા �વેશ કરીને 
ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપવાનું 
શ� કયુ�. તેઓ િશવના નંદી અથા�� સાકાર 
મા�યમ બ�યા અને િશવિપતાએ તેમનું નામ 
‘��િપતા ��ા’ રા�યું. તેઓ મહાન સમાજ 
સુધારક, આ�યા��મક �ાંિતના દૂત બ�યા. તેમના 
�ારા નવી દ�વી ���ની �થાપના માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની �થાપના 
થઈ. તેમણે તેમની સઘળી સંપિ� સં�થાને સમપ�ણ 
કરી, પરમા�માની �ે� મત �ીમત પર ચાલી, 
ય�વ�સોને �દ�ય મહાન બના�યા. આઝાદી પછી 
દ�શના ભાગલા પડતાં આ સં�થા િસંધ હ�દરાબાદ 
વત�માનમાં જે પા�ક�તાન કહ�વાય છ� તેમાંથી 
ભારતમાં �થળાંતર પામી અને આબુ પવ�તમાં 
‘પાંડવભવન’ િવ� િવ�ાલયનું મુ�યાલય બ�યું.

��િપતા ��ાએ 32 વષ� સુધી 
માનવ�તની િનરંતર અથક સેવા કરીને 93 
વષ�ની �� �મર� 18 ��યુઆરી, 1969ના રોજ 
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પોતાનો પાિથ�વ દ�હ છોડીને સૂ�મ લાઈટનું 
‘ફ�ર�તા’ �વ�પ ધારણ કરીને સૂ�મવતનવાસી 
અ�ય� ��ા બ�યા અને અ�યાર� પણ �વત�માન 
સમયમાં પરમિપતા િવ�િપતા િશવબાબાની સાથે 
સાથે સૂ�મ ફ�ર�તાના �વ�પમાં કિળયુગી ���ને 
�વગ�ય સતયુગી ��માં પ�રવત�ન કરવાનું �દ�ય 
કત��ય ગુ�ત રીતે કરી ર�ા છ�. અંિતમ �ાસ 
છોડતા પહ�લાં તેઓએ િનરાકારી, િનરહ�કારી, 
િનિવ�કારી બનવાનો મહામં� અથા�� અંિતમ 
સંદ�શ સવ� ��ાવ�સોને આપી દાદી 
�કાશમિણ�ના હાથમાં હાથ આપી, તેમનામાં સવ� 
અલૌ�કક સવ�શિ�ઓ ભરી દઈને પાિથ�વ દ�હ 
છો�ો. યુનો �ારા મા�ય વત�માન સમયમાં આ 
સં�થા 140થી વધુ દ�શોમાં આવેલી છ�.

18મી ��યુઆરીનો �દવસ ‘િવ� શાંિત 
�દવસ’ તરીક� ઉજવાય છ�. ��ાક�મારીઝના 

ભારત તથા િવ�ભરના તમામ સેવાક���ો 18 
��યુઆરીને ‘અ�ય� ��િત �દવસ’ તરીક� 
મનાવે છ�. તેમની આ પુ�યિતિથના �દવસે સવ� 
��ાક�માર ભાઈ-બહ�નો મૌન રાખી અથવા 
અંતરમુખતાની ગુફાની રહી સેવાક��� પર 
સામૂિહક અખંડ યોગ સાધનાનો િવશેષ પુ�ષાથ� 
કરી િવ�ના સવ� મનુ�યા�માઓને શાંિતનું દાન 
આપવાનું લ�ય રાખે છ�.

આવો, આપણે સૌ યુગપુ�ષ િપતા�ી 
��ાબાબાના 50મા અ�ય� �દવસે �દલના 
ભાવોથી �ેહના ��ાસુમન અપ�ણ કરી, તેમની 
આ�ાઓ તથા િશ�ાઓને �વનમાં ઉતારવાનો 
સંક�પ કરી િવ� પ�રવત�નના ભગીરથ કાય�માં 
સહયોગી બની ક�પ ક�પનું ભા�ય જમા કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥

અવ�ય ફાળવવો �ઈએ. શરીરને િનયિમત 
ભોજન માટ� સમય ફાળવીએ છીએ તે જ રીતે 
િનયિમત �યાયામ માટ� પણ સમય આપવો 
આવ�યક છ�. પોષણયુ� સા��વક આહાર, 
પૂરતી ઊંઘ તથા િનયિમત �યાયામ આ �ણેયના 
સંતુલન �ારા શરીરને �વ�થ અને તંદુર�ત રાખી 
શક�શું, જે માટ� થોડીક ��િતની આવ�યકતા 
છ�. બીમારીઓમાં થતા િબનજ�રી ખચા�ઓથી 
બચી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 34નું અનુસંધાન)... �વ�થ �વન

ઈલાજ માટ� તાળી પ�િત અસરકારક છ�.

શારી�રક �મ કરતાં �યિ�ઓને 
�યાયામની ખાસ જ�રત હોતી નથી. બેઠાડું 
�વનની �યિ�ઓએ દ�િનક કાય��મમાં 
�યાયામને અવ�ય �થાન આપવું �ઈએ, અગાઉ 
દશા��યા �માણે શરીરના તમામ કોશોને પૂરતો 
ઓ��સજન તથા પોષણ મળી રહ� તથા વે�ટ 
કચરાનો �વ�રત નીકાલ થાય તે માટ� �યાયામ 
�ે� ઉપાય છ�. તાજેતરમાં લોકો �વા��ય ��યે 
��ત થયા છ�. �વૈ��છક રીતે �યાયામને પોતાના 
િન�ય�મમાં �થાન આપી ર�ા છ�. જે 
આવકારદાયક છ�.

શરીરને �વ�થ રાખવા દ�િનક �દનચયા�માં 
�યાયામ માટ� ઓછામાં ઓછો 1 કલાકનો સમય 

• �વયંને પરમા�માનાં બાળકો સમ�ને એમની 
આ�ાઓ ઉપર ચાલતા રહો તો સવ� 
િચંતાઓથી બચી જશો.
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માને �ઈ નથી પણ મ� મા િવશે િપતાને પૂ�ું પણ 
નહોતું. � �� મા િવશે પૂછું તો િપતાને એમ લાગે ક� 
મારા પાલન પોષણમાં કોઈ ખામી રહી ગઈ છ�. 
મારા માટ� મારા િપતાથી વધાર� ક�ઈ નથી.

િપતા �ટ�જ સામે લોકો વ�ે બેસીને આંસુ 
વહાવી ર�ો હતો. પુ�ીની આંખમાં પણ આંસુ 
આવી ગયાં. એણે િપતાને �ટ�જ ઉપર બોલાવવા 
મં�ી પાસે મંજૂરી માંગી. િપતા �ટ�જ ઉપર આ�યો 
અને પુ�ીને ભેટીને બો�યો ક� બેટી, શા માટ� રડે 
છ�? તું મારી પુ� સમાન શેર પુ�ી છો. તું કમ�ર 
થઈ જઈશ તો મા�ં શું થશે ? માર� તને સદા હસતી 
�વી છ�. િપતા પુ�ીનો �ેમ �ઈને લોકોની આંખો 
ભ��ઈ ગઈ. મં�ીએ પુ�ીના ગળામાં સોનાનો 
મેડલ પહ�રા�યો. પુ�ીએ મેડલ ઉતારીને િપતાના 
ગળામાં પહ�રા�યો. મં�ીએ ક�ં ત� આ શું કયુ� ? તો 
પુ�ી બોલી. મેડલને યો�ય �થળ� પહ�ચાડી દીધો. 
એના અસલી હકદાર િપતા� છ�. સમારંભ 
તાળીઓથી ગૂં� ઉ�ો.

મારી નનામી �વયં રા� ઉઠાવશે

એક રા� હતો. તે વેશ બદલીને જનતાની 
સાર સંભાળ રાખતો. એક �દવસ પોતાના મં�ી 
સાથે �મણ કરતાં શહ�રના �કનાર� પહ��યો. એક 
મનુ�ય પડેલો હતો. રા�એ એને હલાવી �યો, તો 
તે મરી ગયો હતો. લોકો એની પાસેથી પસાર થઈ 
ર�ા હતા. રા�એ લોકોને બોલા�યા પરંતુ લોકો 
રા�ને ઓળખી ના શ�યા. અને પૂ�ું શું કામ 
છ�? રા�એ ક�ં આ મર�લા માણસને ક�મ ઉઠા�યો 
નહ�. લોકોએ ક�ં ક� તે ઘણો ખરાબ અને 
ગુનેગાર માણસ છ�.રા�એ ક�ં ‘શું તે માણસ 
નથી’ એ મનુ�યની લાશ ઉઠાવીને એેના ઘેર 

મિહલા સશિ�કરણ

એક ઘરમાં એક બેટીએ જ�મ લીધો. જ�મ 
થતાં જ માનો �વગ�વાસ થયો. બાપે બેટીને ગળ� 
વળગાડી. પરંતુ સંબંધીઓએ પુ�ીના જ�મથી જ 
મહ�ણાં મારવાનું શ� કરી દીધું, ક� પેદા થતાં જ 
માને ભરખી ગઈ.

બાપે બેટીને ક�ઈપણ ક�ં નહ�. એમણે 
બેટીનું પાલન પોષણ શ� કયુ�. તે ખેતરમાં કામ 
કરતો �યાર� પુ�ીને સાથે લઈ જતો. કામ પણ 
કરતો અને પુ�ીને પણ સારી રીતે સંભાળતો. 
સંબંધીઓએ ઘણું સમ��યું ક� બી�ં લગન કરી 
લો. બાપે કોઈની વાત ઉપર �યાન આ�યું નહ�, પૂ�ં 
�યાન પુ�ીને ભણાવવામાં જ આ�યું.

પુ�ી મોટી થઈ. શાળાએ ગઈ પછી કૉલેજ 
ગઈ. દર�ક વગ�માં �થમ આવી. બાપ ઘણો ખુશ 
થતો. લોકો અિભનંદન આપતા. પુ�ી િપતાને 
ખેતરમાં કામમાં મદદ કરતી. પાક સારો થવા 
લા�યો. સંબંધીઓ આ સવ� �ઈને ઈ�યા�થી ચીડાઈ 
ગયા. પુ�ી સા�ં ભણી ગણીને પોલીસમાં એસ.પી. 
બની. એક �દવસ કોઈ મં�ીએ ખેડૂત પુ�ીનું 
સ�માન કરવાનું િવચાયુ�. કાય��મ ગોઠવવાનો 
આદ�શ આ�યો. કાય��મ એમના ગામમાં જ 
રાખવામાં આ�યો. મં�ીએ ગામલોકોને સમ��યું 
ક� પુ�-પુ�ીમાં કોઈ ભેદ રાખવો �ઈએ નહ�. પુ� 
જે કર� છ� તે પુ�ી પણ કરી શક� છ�. �વચન પછી 
મં�ીએ એસ.પી. બનેલી ખેડૂત પુ�ીને બોલવાનું 
ક�ં. પુ�ીએ માઈક પક�ું અને ક�ં ક� આજે �� જે 
ક�ઈ છું તે મારા િપતાને કારણે છું. જેઓ લોકોના 
મહ�ણાં સાંભળીને મને અહ� સુધી લઈ આ�યા. 
મારા પાલનપોષણ માટ� રાત�દવસ એક કયા�. મ� 

�સંગ પ�રમલ
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પહ�ચાડી.

એની પ�ી એની લાશ �ઈને રડવા લાગી. 
અને કહ�વા લાગી ક� ‘�� સા�ી પૂ�ં છું ક� મારો પિત 
ઘણો �ામાિણક માણસ હતો.’ આ સાંભળીને 
રા�ને ઘણું આ�ય� થયું રા�એ ક�ં, ‘આમ કઈ 
રીતે બની શક� ? લોકો તો એની બુરાઈ કરી ર�ા 
હતા. બીજું તો ઠીક, પણ કોઈ એની લાશને 
અડકવા પણ તૈયાર નહોતાં.’ એની પ�ીએ ક�ં, 
મને પણ લોકો પાસેથી આવીજ આશા હતી. 
ખર�ખર હક�કત એ છ� ક� મારો પિત દરરોજ 
શહ�રમાં શરાબખાનામાં જતો. દા� ખરીદતો અને 
લાવીને ગટરમાં ઠાલવી દ�તો. તે કહ�તો ગુનાઓનો 
બો� માનવો પાસેથી હલકો થયો. તે રા�ે વે�યા 
પાસે જતો. એની રાતની પૂરી �ક�મત આપીને તેને 
આવો ધંધો ના કરવાનું કહ�તો. એનું બારણું બંધ 
કરાવી દ�તો. ઘેર આવીને તે કહ�તા ક� પિતત ��ી 
અને દા� પીનારા નવ જવાનોનો બોજ મ� હલકો 
કય�. લોકો તેને આવી જ�યાએ જતો �તા એટલે 
તેને ખરાબ માની લીધો. �� મારા પિતને કહ�તી યાદ 
રાખો. જે �દવસે તમે મરી ગયા, તો લોકો �મશાન 
સુધી પણ નહ� આવે. કોઈ તમા�ં િ�યા કમ� પણ 
કરશે નહ� તો તેઓ હસતાં મને કહ�તા ક� 
ગભરાઈશ નહ�. તું �ઈશ ક� મારી નનામી ખુદ 
રા� અને ભગવાનના �ામાિણક માણસો 
ઉઠાવશે.

આ સાંભળીને રા� રડી પ�ો અને કહ�વા 
લા�યો �� રા� છું. એનાં િ�યાકમ� �� કરીશ અને 
એની નનામી પણ �� ઉઠાવીશ. યાદ રાખો પોતે 
કર�લું સા�ં કમ� કદી એળ� જતું નથી. એટલે સારાં 
કમ� કરતાં રહો.

�યાં સુધી િવજેતા નહ�

િસક�દર� ઈરાનના રા� દારાને પરાિજત 

કરી દીધો તો લોકો એને િવ� િવજેતા કહ�વા 
લા�યા. િવજય પછી એના રા�યમાં એનું ભ�ય 
િવજય સરઘસ કાઢવામાં આ�યું. માઈલો દૂર સુધી 
એના રા�યના િનવાસી એના �વાગત માટ� માથું 
ઝૂકાવીને એનું અિભવાદન કરવા ઊભા હતા. 
ર�તામાં બી� બાજુથી િસક�દર� ક�ટલાક ફક�રોને 
સામેથી આવતા �યા. િસક�દરને લા�યું ક� તે 
ફક�રો નમીને એનું અિભવાદન કરશે. પરંતુ 
કોઈપણ ફક�ર� િસક�દરને �યો પણ નહ�. પોતાની 
આવી અવગણના �ઈને િસક�દર �ોિધત થઈ 
ગયો. એણે પોતાના સૈિનકોને ફક�રોને પકડીને 
લાવવાનું ક�ં.

િસક�દર� ફક�રોને પૂ�ું, ‘શું તમે લોકો એ 
�ણતા નથી ક� �� િવ� િવજેતા િસક�દર છું. મા�ં 
અપમાન કરવાનું ખોટું સાહસ, તમે શા માટ� કયુ�?’ 
ઉ�રમાં એક ફક�ર બો�યો, ‘કયા િમ�યા વૈભવ 
પર તું આટલું અિભમાન કરી ર�ો છ�, િસક�દર ! 
જે અહ�કાર તારા િશર પર સવાર છ� તે અમારા 
ચરણોનો ગુલામ છ�. અમારા ગુલામનો પણ ગુલામ 
થઈને તું અમારી બરાબરની વાત કઈ રીતે કરી 
ર�ો છું ? આ ક�વી �ભુતા ?’ એનો ઉ�ર 
સાંભળીને િસક�દરને લા�યું ક� સંપદાઓ ઉપર 
િવજય �ા�ત કરી શકાય છ� પરંતુ �યાં સુધી 
અહ�કાર પર િવજય �ા�ત નહ� કર�, એને િવજેતા 
કરી શકાય નહ�.

સમય �યાં છ� ?

એકવાર કબીરદાસ� ભગવાનનું ભજન 
કરતા ર�તેથી નીકળી ર�ા હતા. એમની આગળ 
ક�ટલીક ��ીઓ જઈ રહી હતી. એમાંથી એક 
��ીનો લ�સંબંધ �યાંક ન�ી થયો હશે એટલે 
તેની ભેટ �પે એક નથની (ચૂની) મોકલી હતી. તે 
��ી વારંવાર પોતાની સહ�લીઓને નથની િવશે 
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માને �ઈ નથી પણ મ� મા િવશે િપતાને પૂ�ું પણ 
નહોતું. � �� મા િવશે પૂછું તો િપતાને એમ લાગે ક� 
મારા પાલન પોષણમાં કોઈ ખામી રહી ગઈ છ�. 
મારા માટ� મારા િપતાથી વધાર� ક�ઈ નથી.

િપતા �ટ�જ સામે લોકો વ�ે બેસીને આંસુ 
વહાવી ર�ો હતો. પુ�ીની આંખમાં પણ આંસુ 
આવી ગયાં. એણે િપતાને �ટ�જ ઉપર બોલાવવા 
મં�ી પાસે મંજૂરી માંગી. િપતા �ટ�જ ઉપર આ�યો 
અને પુ�ીને ભેટીને બો�યો ક� બેટી, શા માટ� રડે 
છ�? તું મારી પુ� સમાન શેર પુ�ી છો. તું કમ�ર 
થઈ જઈશ તો મા�ં શું થશે ? માર� તને સદા હસતી 
�વી છ�. િપતા પુ�ીનો �ેમ �ઈને લોકોની આંખો 
ભ��ઈ ગઈ. મં�ીએ પુ�ીના ગળામાં સોનાનો 
મેડલ પહ�રા�યો. પુ�ીએ મેડલ ઉતારીને િપતાના 
ગળામાં પહ�રા�યો. મં�ીએ ક�ં ત� આ શું કયુ� ? તો 
પુ�ી બોલી. મેડલને યો�ય �થળ� પહ�ચાડી દીધો. 
એના અસલી હકદાર િપતા� છ�. સમારંભ 
તાળીઓથી ગૂં� ઉ�ો.

મારી નનામી �વયં રા� ઉઠાવશે

એક રા� હતો. તે વેશ બદલીને જનતાની 
સાર સંભાળ રાખતો. એક �દવસ પોતાના મં�ી 
સાથે �મણ કરતાં શહ�રના �કનાર� પહ��યો. એક 
મનુ�ય પડેલો હતો. રા�એ એને હલાવી �યો, તો 
તે મરી ગયો હતો. લોકો એની પાસેથી પસાર થઈ 
ર�ા હતા. રા�એ લોકોને બોલા�યા પરંતુ લોકો 
રા�ને ઓળખી ના શ�યા. અને પૂ�ું શું કામ 
છ�? રા�એ ક�ં આ મર�લા માણસને ક�મ ઉઠા�યો 
નહ�. લોકોએ ક�ં ક� તે ઘણો ખરાબ અને 
ગુનેગાર માણસ છ�.રા�એ ક�ં ‘શું તે માણસ 
નથી’ એ મનુ�યની લાશ ઉઠાવીને એેના ઘેર 

મિહલા સશિ�કરણ

એક ઘરમાં એક બેટીએ જ�મ લીધો. જ�મ 
થતાં જ માનો �વગ�વાસ થયો. બાપે બેટીને ગળ� 
વળગાડી. પરંતુ સંબંધીઓએ પુ�ીના જ�મથી જ 
મહ�ણાં મારવાનું શ� કરી દીધું, ક� પેદા થતાં જ 
માને ભરખી ગઈ.

બાપે બેટીને ક�ઈપણ ક�ં નહ�. એમણે 
બેટીનું પાલન પોષણ શ� કયુ�. તે ખેતરમાં કામ 
કરતો �યાર� પુ�ીને સાથે લઈ જતો. કામ પણ 
કરતો અને પુ�ીને પણ સારી રીતે સંભાળતો. 
સંબંધીઓએ ઘણું સમ��યું ક� બી�ં લગન કરી 
લો. બાપે કોઈની વાત ઉપર �યાન આ�યું નહ�, પૂ�ં 
�યાન પુ�ીને ભણાવવામાં જ આ�યું.

પુ�ી મોટી થઈ. શાળાએ ગઈ પછી કૉલેજ 
ગઈ. દર�ક વગ�માં �થમ આવી. બાપ ઘણો ખુશ 
થતો. લોકો અિભનંદન આપતા. પુ�ી િપતાને 
ખેતરમાં કામમાં મદદ કરતી. પાક સારો થવા 
લા�યો. સંબંધીઓ આ સવ� �ઈને ઈ�યા�થી ચીડાઈ 
ગયા. પુ�ી સા�ં ભણી ગણીને પોલીસમાં એસ.પી. 
બની. એક �દવસ કોઈ મં�ીએ ખેડૂત પુ�ીનું 
સ�માન કરવાનું િવચાયુ�. કાય��મ ગોઠવવાનો 
આદ�શ આ�યો. કાય��મ એમના ગામમાં જ 
રાખવામાં આ�યો. મં�ીએ ગામલોકોને સમ��યું 
ક� પુ�-પુ�ીમાં કોઈ ભેદ રાખવો �ઈએ નહ�. પુ� 
જે કર� છ� તે પુ�ી પણ કરી શક� છ�. �વચન પછી 
મં�ીએ એસ.પી. બનેલી ખેડૂત પુ�ીને બોલવાનું 
ક�ં. પુ�ીએ માઈક પક�ું અને ક�ં ક� આજે �� જે 
ક�ઈ છું તે મારા િપતાને કારણે છું. જેઓ લોકોના 
મહ�ણાં સાંભળીને મને અહ� સુધી લઈ આ�યા. 
મારા પાલનપોષણ માટ� રાત�દવસ એક કયા�. મ� 

�સંગ પ�રમલ
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પહ�ચાડી.

એની પ�ી એની લાશ �ઈને રડવા લાગી. 
અને કહ�વા લાગી ક� ‘�� સા�ી પૂ�ં છું ક� મારો પિત 
ઘણો �ામાિણક માણસ હતો.’ આ સાંભળીને 
રા�ને ઘણું આ�ય� થયું રા�એ ક�ં, ‘આમ કઈ 
રીતે બની શક� ? લોકો તો એની બુરાઈ કરી ર�ા 
હતા. બીજું તો ઠીક, પણ કોઈ એની લાશને 
અડકવા પણ તૈયાર નહોતાં.’ એની પ�ીએ ક�ં, 
મને પણ લોકો પાસેથી આવીજ આશા હતી. 
ખર�ખર હક�કત એ છ� ક� મારો પિત દરરોજ 
શહ�રમાં શરાબખાનામાં જતો. દા� ખરીદતો અને 
લાવીને ગટરમાં ઠાલવી દ�તો. તે કહ�તો ગુનાઓનો 
બો� માનવો પાસેથી હલકો થયો. તે રા�ે વે�યા 
પાસે જતો. એની રાતની પૂરી �ક�મત આપીને તેને 
આવો ધંધો ના કરવાનું કહ�તો. એનું બારણું બંધ 
કરાવી દ�તો. ઘેર આવીને તે કહ�તા ક� પિતત ��ી 
અને દા� પીનારા નવ જવાનોનો બોજ મ� હલકો 
કય�. લોકો તેને આવી જ�યાએ જતો �તા એટલે 
તેને ખરાબ માની લીધો. �� મારા પિતને કહ�તી યાદ 
રાખો. જે �દવસે તમે મરી ગયા, તો લોકો �મશાન 
સુધી પણ નહ� આવે. કોઈ તમા�ં િ�યા કમ� પણ 
કરશે નહ� તો તેઓ હસતાં મને કહ�તા ક� 
ગભરાઈશ નહ�. તું �ઈશ ક� મારી નનામી ખુદ 
રા� અને ભગવાનના �ામાિણક માણસો 
ઉઠાવશે.

આ સાંભળીને રા� રડી પ�ો અને કહ�વા 
લા�યો �� રા� છું. એનાં િ�યાકમ� �� કરીશ અને 
એની નનામી પણ �� ઉઠાવીશ. યાદ રાખો પોતે 
કર�લું સા�ં કમ� કદી એળ� જતું નથી. એટલે સારાં 
કમ� કરતાં રહો.

�યાં સુધી િવજેતા નહ�

િસક�દર� ઈરાનના રા� દારાને પરાિજત 

કરી દીધો તો લોકો એને િવ� િવજેતા કહ�વા 
લા�યા. િવજય પછી એના રા�યમાં એનું ભ�ય 
િવજય સરઘસ કાઢવામાં આ�યું. માઈલો દૂર સુધી 
એના રા�યના િનવાસી એના �વાગત માટ� માથું 
ઝૂકાવીને એનું અિભવાદન કરવા ઊભા હતા. 
ર�તામાં બી� બાજુથી િસક�દર� ક�ટલાક ફક�રોને 
સામેથી આવતા �યા. િસક�દરને લા�યું ક� તે 
ફક�રો નમીને એનું અિભવાદન કરશે. પરંતુ 
કોઈપણ ફક�ર� િસક�દરને �યો પણ નહ�. પોતાની 
આવી અવગણના �ઈને િસક�દર �ોિધત થઈ 
ગયો. એણે પોતાના સૈિનકોને ફક�રોને પકડીને 
લાવવાનું ક�ં.

િસક�દર� ફક�રોને પૂ�ું, ‘શું તમે લોકો એ 
�ણતા નથી ક� �� િવ� િવજેતા િસક�દર છું. મા�ં 
અપમાન કરવાનું ખોટું સાહસ, તમે શા માટ� કયુ�?’ 
ઉ�રમાં એક ફક�ર બો�યો, ‘કયા િમ�યા વૈભવ 
પર તું આટલું અિભમાન કરી ર�ો છ�, િસક�દર ! 
જે અહ�કાર તારા િશર પર સવાર છ� તે અમારા 
ચરણોનો ગુલામ છ�. અમારા ગુલામનો પણ ગુલામ 
થઈને તું અમારી બરાબરની વાત કઈ રીતે કરી 
ર�ો છું ? આ ક�વી �ભુતા ?’ એનો ઉ�ર 
સાંભળીને િસક�દરને લા�યું ક� સંપદાઓ ઉપર 
િવજય �ા�ત કરી શકાય છ� પરંતુ �યાં સુધી 
અહ�કાર પર િવજય �ા�ત નહ� કર�, એને િવજેતા 
કરી શકાય નહ�.

સમય �યાં છ� ?

એકવાર કબીરદાસ� ભગવાનનું ભજન 
કરતા ર�તેથી નીકળી ર�ા હતા. એમની આગળ 
ક�ટલીક ��ીઓ જઈ રહી હતી. એમાંથી એક 
��ીનો લ�સંબંધ �યાંક ન�ી થયો હશે એટલે 
તેની ભેટ �પે એક નથની (ચૂની) મોકલી હતી. તે 
��ી વારંવાર પોતાની સહ�લીઓને નથની િવશે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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છ�. આ અવ�થામાં િવચાર તરંગોની ગિત 8 થી 13 
હઝ / સેક�ડ હોય છ� જેને તં�ા અવ�થા ક� 
મેડીટ�ટીવ �ટ�જ કહ�વાય છ�. બી� અવ�થા થીટા 
�ટ�જ એટલે ક� �વ�નાવ�થા કહ�વાય છ�. આ 
અવ�થામાં િવચાર તરંગોની ગિત 4 થી 7 હઝ / 
સેક�ડ હોય છ�. અને �ી� અવ�થાને ડે�ટા 
અવ�થા કહ�વામાં આવે છ�. આ અવ�થામાં િવચાર 
તરંગોની ગિત 0.5 થી 3 હઝ / સેક�ડ હોય છ�. 
ઊંઘની એક સાયકલમાં ડે�ટા અવ�થા 20 
મીનીટનો હોય છ�.

ડે�ટા અવ�થામાં મનના િવચારો એકદમ 
શાંત થઈ �ય છ�. આ સમયે શરીર પૂણ� આરામની 
અવ�થામાં હોય છ�. મન સંપૂણ� શાંત હોવાથી મનનું 
�ડાણ વૈિ�ક ઉ�� સાથે થતાં વૈિ�ક ઉ�� મન 
અને શરીરમાં �વેશે છ�. શરીરમાં ઉ��નો સંચાર 
થાય છ�. આ ઉ��ને જૈવ ઉ�� (બાયો 
ઈલે��ીસીટી) અથવા આ�યા��મક ઉ�� કહ�વામાં 
આવે છ�. આ �િ�યા િનરંતર ચા�યા કર� છ�. 
દરરોજ કાય���િ� બાદ આરામ ક� િનં�ાથી 
�વ�થતાનો અનુભવ થાય છ�. સામા�ય રીતે પુ�ત 
વયના �યિ� માટ� ઊંઘની 3 સાયકલ પયા��ત છ�. 
એટલે ક� ઊંઘની 3 સાયકલ દરિમયાન મન 
લગભગ 60 િમનીટ ડે�ટા અવ�થામાં હોય છ� 
�યાર� શરીરને જ�રી ઉ�� મળતી હોય છ�. આથી 
િવશેષ ઊંઘની જ��રયાત હોતી નથી.

સારી ઊંઘ માટ� મનના િવચારોની ગિત 
ધીમી થવી જ�રી છ�. ઊંઘ દરિમયાન મન સતત 
િવચારો કરતું રહ�શે તો મા� શરીરને આરામ 
મળશે પરંતુ ડે�ટા અવ�થામાં જે ઉ�� મળવી 
�ઈએ તે ન મળ� તો બી� �દવસે શરીર થાક�લું 

�વ�થ �વનના મુ�ય ચાર આધાર �તંભ 
પૈક� અગાઉ આહાર િવશે ચચા� કરી. આ લેખમાં 
આરામ િવશે સમ�શું. �દવસના 24 કલાક પૈક� 
આરામ અથવા િનં�ા માટ�નો સમય સુિનિ�ત 
થયેલો છ�. ��યેક �યિ� દરરોજ તેની આયુ અને 
શારી�રક �મના આધાર� સર�રાશ 6 થી 8 કલાક 
આરામ ક� િનં�ા લે છ�. ગાઢ િનં�ા લઈ ઉ�ા બાદ 
��િત�નો અનુભવ કર� છ�. જે �દવસે સારી ઊંઘ ન 
મળી હોય તે �દવસે સવારમાં સુ�તી ક� થકાવટનો 
અનુભવ થાય છ� અને �દવસ દરિમયાન પૂરી 
કાય��મતાથી કાય� થઈ શકતું નથી એટલે સારી 
ઊંઘ �વ�થ �વન માટ� તથા કાય��મતા વધારવા 
ખૂબ જ ઉપયોગી છ�.

વૈ�ાિનક સંશોધનો �ારા �ણવા મ�યું છ� 
ક�, આપણા શરીરમાં એક અદ ્ભુત જૈિવક 
ઘડીયાળ બાયોલો�કલ �ોક છ�. જે ખૂબ જ 
ચોકસાઈપૂવ�ક શરીરની તમામ ગિતિવિધઓને 
િનયંિ�ત કર� છ�. આ જૈિવક ઘડીયાળ ઊંઘનું 
િનયં�ણ કર� છ�. સામા�ય રીતે દર�ક �યિ� માટ� 
ઊંઘની એક સાયકલ 90 થી 120 મીનીટની હોય 
છ�. તંદુર�ત �યિ� માટ� આવી 3 સાયકલ એટલે 
ક� 5 થી 6 કલાકની ઊંઘ પૂરતી છ�. ઊંઘ દરિમયાન 
મનના િવચારો ધીર� ધીર� શાંત થઈ �ય છ�.

�દયના ધબકારા માપવા માટ� E C G 
મશીનનો ઉપયોગ થાય છ� તે રીતે મનના 
િવચારોની ગિત માપવા માટ� EEG (ઈલે��ો 
એ�સ�લો�ાફ)નો ઉપયોગ થાય છ�. આપણે 
��ત અવ�થામાં હોઈએ �યાર� મનના િવચારોના 
તરંગો 14 હઝ / સેક�ડ થી વધાર� હોય છ�. ઊંઘની 
�થમ અવ�થાને આ�ફા અવ�થા કહ�વામાં આવે 

�વ�થ �વન
�.ક�. ડૉ. દ�વે��ભાઈ સુતરીયા, િહ�મતનગર
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લાગે છ�. સુ�તી લાગે છ� અને પથારીમાં પ�ા 
રહ�વાનું મન થાય છ�. ઘણા લોકોને 10 થી 12 
કલાકની ઊંઘ લેવા છતાં સવારમાં ઉ�ા પછી 
��િત� નથી હોતી. કારણ ક� રા�ે શરીર આરામ 
કર� છ� પરંતુ મનના િવચારો શાંત થયા નથી એટલે 
તં�ા અવ�થા ક� �વ�નાવ�થામાં જ રાત પૂરી થઈ 
�ય છ� અને બી� �દવસે શરીરને ચલાવવા જ�રી 
ઉ�� ન હોવાથી કાય��મતા ઉપર સીધી અસર પડે 
છ�. આવું લાંબા સમય સુધી ચાલે તો શરીર અને 
મન અનેક બીમારીઓમાં સપડાય છ�. શરીરને 
�વ�થ રાખવા જેટલો પો��ક આહાર, શુ� જળ 
�ાણવાયુની જ�રત છ� તેના જેટલી જ ઊંઘ જ�રી 
છ�. ક�મ ક� ઊંઘ દરિમયાન �ા�ત આ��મક ઉ�� 
�ારા જ શરીરની તમામ ગિતિવિધઓ પૂણ� 
કાય��મતાથી કાય�રત રહ� છ�.

વત�માન સમયમાં મોટાભાગની 
બીમારીઓનું કારણ આ��મક ઉ��ની કમી છ�. આ 
ઉ�� માપવાના સાધનો પણ ઉપલ�ધ છ�. �યિ�ની 
ઉ�� ઔરા ફોટો�ાફ�થી માપી શકાય છ�. ઔરા 
ફોટો�ાફ�ની મદદથી શરીરના �યા અંગમાં 
ક�ટલી ઉ�� છ� તે �ણી શકાય છ�. ઉ�� વધારવા 
અનેક િચ�ક�સા પ�િતઓ જેવી ક� રંગ િચ�ક�સા, 
સંગીત, યોગમુ�ાઓ તથા મેડીટ�શન વગેર�નો 
સહારો લેવામાં આવે છ� જે ખૂબ અસરકારક 
પૂરવાર થઈ છ�.

શરીરને �વ�થ રાખવા ઊંઘનું મહ�વ સમ� 
િનયિમત પૂરતી ઊંઘ મળી રહ� તે માટ� સ�ગ 
થવાની જ�રત છ�. એક કહ�વત છ� રા�ે વહ�લા જે 
સુએ વહ�લા ઉઠ� વીર, બળ બુ�ને ધન વધે સુખમાં 
રહ� શરીર, આ પંિ�ઓ બાળપણથી સાંભળતા 
આ�યા છીએ � એનો પૂણ� રીતે અમલ કરવામાં 
આવે તો સાચા અથ�માં સુખી અને �વ�થ �વન 
�વી શક�શું.

શરીરને �વ�થ રાખવા પૂરતો આરામ લેવો 
�ઈએ. પરંતુ આરામ �યાર� અનુભવ થાય �યાર� 
મન શાંત હોય. િવચારોની ગિત ��થર હોય. 
વત�માન સમયમાં આપણી સમ�યા એ છ� ક� 
િવચારોની �ૃંખલા િનરંતર ચા�યા કર� છ�. તેમાં 
પણ નકારા�મક િવચારોની ગિત ખૂબ વધાર� 
હોવાથી ઉ��નો �ય થાય છ�. શરીરમાં પૂરતી ઉ�� 
�ા�ત ન હોવાતી સામા�ય પ�ર��થિતમાં પણ 
�યિ� ગુ�સે થઈ �ય છ�. દુઃખી નારાજ થાય છ� 
અને લાગણીઓના અિતર�કને કારણે અનેક 
બીમારીઓનો ભોગ બને છ�. તેથી મનના 
િવચારોને શાંત કરતાં શીખવું �ઈએ તે માટ� 
�યાન, યોગ તથા એકા�તાનો િનયિમત અ�યાસ 
કરવો જ�રી છ�. મનને નકારા�મક િવચારોથી 
હટાવી સભાનતાપૂવ�ક હકારા�મક િવચારો કરવા 
�ઈએ. �યાન તથા યોગના િનયિમત અ�યાસથી 
આપણે ઘણી બધી બીમારીઓથી બચી શક�શું 
અને શરીરને તંદુર�ત રાખી શક�શું.

�વ�થ �વનના ચાર આધાર�તંભ પૈક�નો 
�ી� મહ�વનો આધાર �તંભ �યાયામ છ�. 
�યાયામ શ�દથી લગભગ બધા જ પ�રિચત છીએ. 
શરીર �વ�થ રાખવા શરીરના બધા જ અંગોમાં 
લોહીનું પ�ર�મણ સારી રીતે થાય તે માટ� �યાયામ 
જ�રી છ�. �યાયામ ક� કસરત કોઈપણ આયુ 
િવ�ાથ�, યુવા ક� �� અવ�થામાં પોતાની �મતા 
�માણે િનયિમત થવી �ઈએ.

આપણું શરીર અસં�ય કોિશકાઓનું બનેલું 
છ�.જે રીતે સમયનો નાનો એકમ સેક�ડ છ� તે રીતે 
શરીરનો સૌથી નાનો એકમ કોશ છ�. કોશનો 
સમૂહ મળી ટી�યુઝ બને છ� ટી�યુઝનો સમૂહ 
એકઠો થઈ અવયવ બને છ� અને અવયવનો સમૂહ 
એકઠો થઈ શરીર બને છ�. શરીરના �વા��ય માટ� 
એક એક કોશનું મહ�વ છ�. શરીરના ��યેક 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 01 January 2019 Page No. 32

�ાના�ત

છ�. આ અવ�થામાં િવચાર તરંગોની ગિત 8 થી 13 
હઝ / સેક�ડ હોય છ� જેને તં�ા અવ�થા ક� 
મેડીટ�ટીવ �ટ�જ કહ�વાય છ�. બી� અવ�થા થીટા 
�ટ�જ એટલે ક� �વ�નાવ�થા કહ�વાય છ�. આ 
અવ�થામાં િવચાર તરંગોની ગિત 4 થી 7 હઝ / 
સેક�ડ હોય છ�. અને �ી� અવ�થાને ડે�ટા 
અવ�થા કહ�વામાં આવે છ�. આ અવ�થામાં િવચાર 
તરંગોની ગિત 0.5 થી 3 હઝ / સેક�ડ હોય છ�. 
ઊંઘની એક સાયકલમાં ડે�ટા અવ�થા 20 
મીનીટનો હોય છ�.

ડે�ટા અવ�થામાં મનના િવચારો એકદમ 
શાંત થઈ �ય છ�. આ સમયે શરીર પૂણ� આરામની 
અવ�થામાં હોય છ�. મન સંપૂણ� શાંત હોવાથી મનનું 
�ડાણ વૈિ�ક ઉ�� સાથે થતાં વૈિ�ક ઉ�� મન 
અને શરીરમાં �વેશે છ�. શરીરમાં ઉ��નો સંચાર 
થાય છ�. આ ઉ��ને જૈવ ઉ�� (બાયો 
ઈલે��ીસીટી) અથવા આ�યા��મક ઉ�� કહ�વામાં 
આવે છ�. આ �િ�યા િનરંતર ચા�યા કર� છ�. 
દરરોજ કાય���િ� બાદ આરામ ક� િનં�ાથી 
�વ�થતાનો અનુભવ થાય છ�. સામા�ય રીતે પુ�ત 
વયના �યિ� માટ� ઊંઘની 3 સાયકલ પયા��ત છ�. 
એટલે ક� ઊંઘની 3 સાયકલ દરિમયાન મન 
લગભગ 60 િમનીટ ડે�ટા અવ�થામાં હોય છ� 
�યાર� શરીરને જ�રી ઉ�� મળતી હોય છ�. આથી 
િવશેષ ઊંઘની જ��રયાત હોતી નથી.

સારી ઊંઘ માટ� મનના િવચારોની ગિત 
ધીમી થવી જ�રી છ�. ઊંઘ દરિમયાન મન સતત 
િવચારો કરતું રહ�શે તો મા� શરીરને આરામ 
મળશે પરંતુ ડે�ટા અવ�થામાં જે ઉ�� મળવી 
�ઈએ તે ન મળ� તો બી� �દવસે શરીર થાક�લું 

�વ�થ �વનના મુ�ય ચાર આધાર �તંભ 
પૈક� અગાઉ આહાર િવશે ચચા� કરી. આ લેખમાં 
આરામ િવશે સમ�શું. �દવસના 24 કલાક પૈક� 
આરામ અથવા િનં�ા માટ�નો સમય સુિનિ�ત 
થયેલો છ�. ��યેક �યિ� દરરોજ તેની આયુ અને 
શારી�રક �મના આધાર� સર�રાશ 6 થી 8 કલાક 
આરામ ક� િનં�ા લે છ�. ગાઢ િનં�ા લઈ ઉ�ા બાદ 
��િત�નો અનુભવ કર� છ�. જે �દવસે સારી ઊંઘ ન 
મળી હોય તે �દવસે સવારમાં સુ�તી ક� થકાવટનો 
અનુભવ થાય છ� અને �દવસ દરિમયાન પૂરી 
કાય��મતાથી કાય� થઈ શકતું નથી એટલે સારી 
ઊંઘ �વ�થ �વન માટ� તથા કાય��મતા વધારવા 
ખૂબ જ ઉપયોગી છ�.

વૈ�ાિનક સંશોધનો �ારા �ણવા મ�યું છ� 
ક�, આપણા શરીરમાં એક અદ ્ભુત જૈિવક 
ઘડીયાળ બાયોલો�કલ �ોક છ�. જે ખૂબ જ 
ચોકસાઈપૂવ�ક શરીરની તમામ ગિતિવિધઓને 
િનયંિ�ત કર� છ�. આ જૈિવક ઘડીયાળ ઊંઘનું 
િનયં�ણ કર� છ�. સામા�ય રીતે દર�ક �યિ� માટ� 
ઊંઘની એક સાયકલ 90 થી 120 મીનીટની હોય 
છ�. તંદુર�ત �યિ� માટ� આવી 3 સાયકલ એટલે 
ક� 5 થી 6 કલાકની ઊંઘ પૂરતી છ�. ઊંઘ દરિમયાન 
મનના િવચારો ધીર� ધીર� શાંત થઈ �ય છ�.

�દયના ધબકારા માપવા માટ� E C G 
મશીનનો ઉપયોગ થાય છ� તે રીતે મનના 
િવચારોની ગિત માપવા માટ� EEG (ઈલે��ો 
એ�સ�લો�ાફ)નો ઉપયોગ થાય છ�. આપણે 
��ત અવ�થામાં હોઈએ �યાર� મનના િવચારોના 
તરંગો 14 હઝ / સેક�ડ થી વધાર� હોય છ�. ઊંઘની 
�થમ અવ�થાને આ�ફા અવ�થા કહ�વામાં આવે 

�વ�થ �વન
�.ક�. ડૉ. દ�વે��ભાઈ સુતરીયા, િહ�મતનગર
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લાગે છ�. સુ�તી લાગે છ� અને પથારીમાં પ�ા 
રહ�વાનું મન થાય છ�. ઘણા લોકોને 10 થી 12 
કલાકની ઊંઘ લેવા છતાં સવારમાં ઉ�ા પછી 
��િત� નથી હોતી. કારણ ક� રા�ે શરીર આરામ 
કર� છ� પરંતુ મનના િવચારો શાંત થયા નથી એટલે 
તં�ા અવ�થા ક� �વ�નાવ�થામાં જ રાત પૂરી થઈ 
�ય છ� અને બી� �દવસે શરીરને ચલાવવા જ�રી 
ઉ�� ન હોવાથી કાય��મતા ઉપર સીધી અસર પડે 
છ�. આવું લાંબા સમય સુધી ચાલે તો શરીર અને 
મન અનેક બીમારીઓમાં સપડાય છ�. શરીરને 
�વ�થ રાખવા જેટલો પો��ક આહાર, શુ� જળ 
�ાણવાયુની જ�રત છ� તેના જેટલી જ ઊંઘ જ�રી 
છ�. ક�મ ક� ઊંઘ દરિમયાન �ા�ત આ��મક ઉ�� 
�ારા જ શરીરની તમામ ગિતિવિધઓ પૂણ� 
કાય��મતાથી કાય�રત રહ� છ�.

વત�માન સમયમાં મોટાભાગની 
બીમારીઓનું કારણ આ��મક ઉ��ની કમી છ�. આ 
ઉ�� માપવાના સાધનો પણ ઉપલ�ધ છ�. �યિ�ની 
ઉ�� ઔરા ફોટો�ાફ�થી માપી શકાય છ�. ઔરા 
ફોટો�ાફ�ની મદદથી શરીરના �યા અંગમાં 
ક�ટલી ઉ�� છ� તે �ણી શકાય છ�. ઉ�� વધારવા 
અનેક િચ�ક�સા પ�િતઓ જેવી ક� રંગ િચ�ક�સા, 
સંગીત, યોગમુ�ાઓ તથા મેડીટ�શન વગેર�નો 
સહારો લેવામાં આવે છ� જે ખૂબ અસરકારક 
પૂરવાર થઈ છ�.

શરીરને �વ�થ રાખવા ઊંઘનું મહ�વ સમ� 
િનયિમત પૂરતી ઊંઘ મળી રહ� તે માટ� સ�ગ 
થવાની જ�રત છ�. એક કહ�વત છ� રા�ે વહ�લા જે 
સુએ વહ�લા ઉઠ� વીર, બળ બુ�ને ધન વધે સુખમાં 
રહ� શરીર, આ પંિ�ઓ બાળપણથી સાંભળતા 
આ�યા છીએ � એનો પૂણ� રીતે અમલ કરવામાં 
આવે તો સાચા અથ�માં સુખી અને �વ�થ �વન 
�વી શક�શું.

શરીરને �વ�થ રાખવા પૂરતો આરામ લેવો 
�ઈએ. પરંતુ આરામ �યાર� અનુભવ થાય �યાર� 
મન શાંત હોય. િવચારોની ગિત ��થર હોય. 
વત�માન સમયમાં આપણી સમ�યા એ છ� ક� 
િવચારોની �ૃંખલા િનરંતર ચા�યા કર� છ�. તેમાં 
પણ નકારા�મક િવચારોની ગિત ખૂબ વધાર� 
હોવાથી ઉ��નો �ય થાય છ�. શરીરમાં પૂરતી ઉ�� 
�ા�ત ન હોવાતી સામા�ય પ�ર��થિતમાં પણ 
�યિ� ગુ�સે થઈ �ય છ�. દુઃખી નારાજ થાય છ� 
અને લાગણીઓના અિતર�કને કારણે અનેક 
બીમારીઓનો ભોગ બને છ�. તેથી મનના 
િવચારોને શાંત કરતાં શીખવું �ઈએ તે માટ� 
�યાન, યોગ તથા એકા�તાનો િનયિમત અ�યાસ 
કરવો જ�રી છ�. મનને નકારા�મક િવચારોથી 
હટાવી સભાનતાપૂવ�ક હકારા�મક િવચારો કરવા 
�ઈએ. �યાન તથા યોગના િનયિમત અ�યાસથી 
આપણે ઘણી બધી બીમારીઓથી બચી શક�શું 
અને શરીરને તંદુર�ત રાખી શક�શું.

�વ�થ �વનના ચાર આધાર�તંભ પૈક�નો 
�ી� મહ�વનો આધાર �તંભ �યાયામ છ�. 
�યાયામ શ�દથી લગભગ બધા જ પ�રિચત છીએ. 
શરીર �વ�થ રાખવા શરીરના બધા જ અંગોમાં 
લોહીનું પ�ર�મણ સારી રીતે થાય તે માટ� �યાયામ 
જ�રી છ�. �યાયામ ક� કસરત કોઈપણ આયુ 
િવ�ાથ�, યુવા ક� �� અવ�થામાં પોતાની �મતા 
�માણે િનયિમત થવી �ઈએ.

આપણું શરીર અસં�ય કોિશકાઓનું બનેલું 
છ�.જે રીતે સમયનો નાનો એકમ સેક�ડ છ� તે રીતે 
શરીરનો સૌથી નાનો એકમ કોશ છ�. કોશનો 
સમૂહ મળી ટી�યુઝ બને છ� ટી�યુઝનો સમૂહ 
એકઠો થઈ અવયવ બને છ� અને અવયવનો સમૂહ 
એકઠો થઈ શરીર બને છ�. શરીરના �વા��ય માટ� 
એક એક કોશનું મહ�વ છ�. શરીરના ��યેક 
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�ાના�ત

કોશને પોષક ત�વોની તથા ઓ��સજનની જ�રત 
હોય છ�. પોષક ત�વો તથા ઓ��સજનની 
હાજરીમાં �િ�યા થતાં કોશમાં જ�રી ઉ�� ઉ�પ�ન 
થાય છ� જે કોશને �વંત રાખે છ�. પરંતુ આ �િ�યા 
દરિમયાન વે�ટ કચરાનું પણ િનમા�ણ થાય છ�. 
જેનો સમયસર િનકાલ થવો જ�રી હોય છ�. � આ 
વે�ટ કચરો કોિશકામાં લાંબા સમય સુધી સં�િહત 
રહ� તો બોડીમાં ટો�સીન બને છ� જે કોશ માટ� 
હાિનકારક છ�. આ વે�ટ કચરાના િનકાલ માટ� 
�યાયામની જ�ર છ�. �યાયામ દરિમયાન શરીરમાં 
પરસેવો થાય છ� અને પરસેવા �ારા વે�ટ કચરો 
શરીરની બહાર ફ�કાઈ �ય છ�.

�યાયામ દરિમયાન �ાસો�ાસની ગિત વધે 
છ�. જેથી ��યેક કોિશકાને જ�રી ઓ��સજન 
મળી રહ� છ�. તેથી જ �યાયામમાં �ાણાયામનું 
મહ�વ છ�. �ી રામદ�વ�ના યોગમાં પણ મુ�ય�વે 
કપાલભાતી, લોમ અનુલોમ તથા ���તકા 
�ાણાયામ ઉપર િવશેષ ભાર આપવામાં આ�યો છ� 
એમનું કહ�વું છ� ક� મા� આ �ણ �ાણાયામથી જ 
શરીરના 90 % રોગ મટી �ય છ�.

શરીરને �વ�થ રાખવા �ાણાયામ, અંગોનાં 
���ચ�ગની કસરત તથા િનયિમત ચાલવું મુ�ય છ�. 
દરરોજ ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક શરીર 
�વા��ય માટ� �યાયામ થવો જ �ઈએ. ��યેક 
�યિ� પોતાની �િચ �માણે મનગમતી કસરત 
પસંદ કરી શક� છ�. આમ તો શરીરને કયા �કારની 
કસરતની આવ�યકતા છ� એ શરીર પોતે જ 
ઈશારો આપે છ�. આપણે િનરી�ણ કરતાં રહ�વું 
�ઈએ અને એ ઈશારા �માણે કસરત કરવી 
�ઈએ. ઘણી વખત અનાયાસે જ આપણે 

િનરી�ણ કરતાં રહ�વું �ઈએ અને એ ઈશારા 
�માણે કસરત કરવી �ઈએ. ઘણી વખત 
અનાયાસે જ આપણે ���ચ�ગ કરીએ છીએ ક�મ ક� 
�ેઈન જે તે અંગને સૂચના આપે છ� ક� ���ચ�ગ 
કરો, આપણે અચાનક ઉભા થઈ તે સૂચનાનો 
અમલ કરીએ છીએ ક�મક� શરીર માટ� જે તે સમયે 
તેની જ�ર હોય છ�.

શારી�રક રીતે અશ� �યિ�ઓ જે 
�યાયામ કરવા સ�મ ન હોય તેવા �યિ�ઓ 
�યાયામને બદલે યોગમુ�ાઓ તથા એ�યુ�ેશર ક� 
સુ�ક થૅરાપી �ારા શરીરને �વ�થ રાખી શક� છ�. 
શા��ોની ભાષામાં યોગમુ�ાઓ ધરતી પરની �ે� 
ઔષધી છ�. તેથી શારી�રક રીતે અશ� તથા �� 
�યિ�ઓ યોગમુ�ાઓ શીખી િનયિમત �ે�ટીસ 
કરવી �ઈએ, જેનાથી શરીર તંદુર�ત રહ� છ�. 
યોગમુ�ાઓ ખૂબ જ સરળ છ� અને હાલતાં 
ચાલતાં, બેસીને ક� આરામ કરતાં પણ આસાનીથી 
થઈ શક� છ�. શરીરના પાંચેય ત�વો સંતુલનમાં રહ� 
છ�. જે શારી�રક �વા��ય માટ� જ�રી છ�.

આ ઉપરાંત તાળી પ�િત પણ �યાયામની 
એક અસરકારક પ�િત તરીક� �ચારમાં આવી 
છ�. ઘણા બધા લોકો અલગ અલગ રીતે તાળી 
પ�િત શીખવે છ�. મુ�ય�વે સવારના ક� સાંજના 
સમયે 10 થી 15 િમનીટ તાળી પાડી �યારબાદ 10 
િમનીટ રીલે� થવું �ઈએ. તાળી પ�િતના 
િન�ણાતોનું માનવું છ� ક� િનયિમત રીતે તાળી 
પ�િતની �ે�ટીસ કરવાથી શરીરના તમામ 
અંગોમાં લોહીનું પ�ર�મણ સારી રીતે થાય છ� 
અને શરીર �વ�થ રહ� છ�. કોઈપણ બીમારીના 
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