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�ાના�ત

પ�લીસીટીના િન�ણાત 
છ�.

બહ�નોમાં નીમૂબેન 
(��ાક�મારી તરીક� 
મુંબઈમાં સેવા આપતાં 
હતાં.) પછી સરલાદીદી. 
ભારતીબેન રાજકોટમાં 
સેવા આપે છ�. સૌની 
મહાનતા પોતપોતાની છ�.

દીદી મેિ�ક 
એસ.ટી.સી.નો અ�યાસ 
કરીને ડોન બો�કો 
��લીશ �ક�લમા ં

ભણાવતાં હતાં. મન લૌ�કક દુિનયાથી ઉપરામ 
હતું. પાછલા જ�મના �દ�ય સં�કારોનો ઉદય 
થયો હોય એવું �પ� દ�ખાતું હતું.

�દ�ય �વન

દીદીનાં દાદીમા દ�વકાબેન નરિસંહદાસ 
પોપટ �ાનમાં ચાલતાં હતાં. મુંબઈમાં એમના હ�તે 
જ સેવાક���ની શ�આત થઈ હતી. તે વખતે 
મુંબઈમાં માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� પધાયા� 
હતાં. એમનાં દાદીમાએ એમનો પ�રચય મ�મા 
સાથે કરા�યો. મ�મા �ણે બહ�નોને �તાં જ 
એમના મહાન ભા�યને �તાં હતાં. 14 વષ�ની 
વયે દીદી� આ�યા��મક �વન તરફ 
આકષા�યાં. 16 વષ�ની વયે તો એમણે 
��ાક�મારી સં�થામાં �વન સમપ�ણ કયુ�.

આ સંસારમાં એવી 
મહાન િવભૂિતઓ જ�મે 
છ� ક� જેઓ પોતાના 
�વન અને કાય�ની 
અમીટ છાપ છોડી �ય 
છ�. તેમનું આ ધરા પર 
આગમન જ 
િવ�ક�યાણ માટ� હોય 
છ�. આ મહાન િવભૂિત 
એટલે રાજયોિગની 
સરલાદીદી. કોઈએ 
�વ�ને પણ િવચાયુ� નહ� 
હોય ક� દીદી આપણી  
વ�ેથી અણધારી િવદાય લેશે. એમણે ઈ�રીય 
સેવા �ારા અનેક આ�માઓને જે �દ�યભાથુ 
આ�યું છ� તેને લોકો અનેક વષ� સુધી યાદ કરશે. 
એ સંભવ છ� ક� દર�ક ��ાવ�સોને દીદીની પૂણ� 
�ણકારી ના પણ હોય. તેથી અહ� એને ટૂંકાણમાં 
આલેખવાનો �યાસ કય� છ�.

લૌ�કક �વન પ�રચય

દીદી�નો જ�મ તા. 8 માચ�, 1940ના �દવસે 
ક�છના જખૌ ગામે થયો હતો. આપ ક�છી 
લૌહાણા પ�રવારનાં હતાં. િપતાનું નામ 
રણછોડલાલ આણંદ� સોમૈયા હતું. માતાનું નામ 
િ�વેણીબેન હતું. રાજે��ભાઈ અને �કશોરભાઈ 
એમના ભાઈઓ. જેઓ ધંધાથ� મુંબઈ આવીને 
વ�યા હતા. એમનો �યવસાય રાજ�કશોર 
એડવટા�ઈઝ�ગના એજ�ટ તરીક�નો છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ગુજરાત ઝોન ડાયર��ટર 

રાજયોિગની ��ાક�મારી સરલાદીદીનું મહા�યાણ

2 વષ� સુધી દીદીએ મુંબઈમાં ��ાક�મારી 
તરીક� સેવાઓ આપી. પછી 6 વષ� પૂનામાં 
�નક�દાદી� સાથ ેરહીને સેવાઓ આપી. �વયં 
��ાબાબાએ �ભુપાક� સોસાયટી, પાલડી, 
અમદાવાદમાં સેવા શ� કરાવી. મીઠા બાબા 
અમદાવાદને અ�ાહની નગરી કહ�તા. બાબાને 
લા�યું ક� કોઈ કાબેલ ગુજરાતી ક�યા હોય તો 
ગુજરાતની સેવા દીપી ઉઠ�. તે વખતે ઉ�ોગપિતના 
પ�રવારમાંથી ગુલાબબેન હઠીસ�ગ �ાનમાં 
આવતાં હતાં. એમની પણ એ જ ઈ�છા હતી.

આમ બાબાએ દીદીની 1967માં ગુજરાત 
ઝોનનાં મુ�ય �શાિસકા તરીક�ની િનમણૂંક કરી. 
જે દીદી�એ 52 વષ� સુધી િનભાવી. પાલડી 
સે�ટર પછી નારણપુરામાં અમરનાથ સોસાયટીમાં 
ભાડાના મકાનમાં સે�ટર શ� કયુ�. પછી પરીખ 
�ા�સપોટ� ક�પનીવાળા �.ક�. હસમુખભાઈ પરીખ 
અને �.ક�. મંજુલાબેન પરીખે એમના બંગલામાં 
એક નાનકડો �મ આ�યો. ઉપર �ાસ ચાલતો. 
આ નાનો �મ જ સરલાદીદીનું ગુજરાત ઝોનનું 
કાયા�લય. આમ છતાં �સ�નતાથી અહ� રહી 
એમણે રજતજયંતીની સુંદર ઉજવણી કરી. 
ગુજરાતની આ રજતજયંતી વખતે ટાઈટલ પેજ 
ઉપર ગુજરાતના નકશાવાળી પ�રચય પુ��તકા 
ગુજરાતી અને અં�ે�માં �િસ� કરી.

તે વખતે રાજયોગ િશિબર, નવ દ�વીઓની 
ચૈત�ય ઝાંખી, િભ�ન િભ�ન િવષયોને આવરી 
લેતાં આ�યા��મક �દશ�નો, આ�યા��મક 
મેળાઓ, લાઈટ અને સાઉ�ડ શો દીદીના ને��વ 
અને �ો�સાહનમાં થયા.

ગુજરાતની સેવાઓના અ�ભુત િવકાસ 
માટ� સારંગપુર ક�રીપીઠા મેદાનમાં એક માસ માટ� 
રાખેલ ‘નવિવ� આ�યા��મક મેળો અને 
રાજયોગ િશિબર’નું દીદીએ આયોજન કયુ�. 

તેમાં ઘણી લાંબી લાઈનો મેળો �વા થતી હતી. 
સવ� સેવાક���ોના સહયોગથી દીદીના ને��વમાં 
આ અ�ભુત સેવા થઈ.

અમદાવાદ એ�યુક�શન સોસાયટીના 
મેદાનમાં ‘ભારત એકવીસમી સદીનો 
�કાશ�તંભ’ નામે અ�ભુત કાય��મ લગભગ 
�ણ સ�તાહ સુધી થયો. તેમાં િભ�ન િભ�ન 
વ�ગોના કાય��મો, મોડલ, િભ�ન િભ�ન સ�વટ, 
આકષ�ક �દશ�ન વગેર�નું આયોજન થયું. દીદીએ 
આ કાય��મ માટ� ઘણી મહ�નત કરી. �યાર� 
ગુજરાતના �યારના મુ�યમં�ી ક�શુભાઈ પટ�લ 
ઉપ��થત ર�ા હતા. �યાં દાદી �કાશમિણ�ને 
સ�માનપ� અપાયું હતું.

એકવાર દાદી �કાશમિણ�એ ક�ં ‘ક�છ 
બડા કાય��મ કરો’. દાદી�ની આ વાત દીદીએ 
�વીકારી લીધી. �થમવાર એક લાખની સં�યાનો 
કાય��મ ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના મેદાનમાં થયો. 
દાદી �કાશમિણ�, દાદી �દયમોિહની� તથા 
દાદી �નક��ને રથોમાં બેસાડીને ફ�ર�યાં. 
મી�ડયાએ પણ સારો �િતભાવ આ�યો. આ 
કાય��મ �ારા દીદીએ ગુજરાતનું નામ સમ� 
ય�માં રોશન કયુ�.

સેવાનો િવ�તાર

સુખશાંિતભવન તથા બાજુમાં બી� 
ભવનના િનમા�ણથી ઈ�રીય સેવાનો િવ�તાર 
ઘણો વધતો ગયો. સુવણ�જયંતીની ઉજવણી 
સુધીમાં તો સં�થાએ દીદીના ને��વમાં અ�ભુત 
િવકાસ કય�. 450 થી વધુ સેવાક���ો અને 4000 
થી વધુ ગીતા પાઠશાળા (આ�યા��મક) તેનો 
પૂરાવો છ�.

દીદી સમ� ગુજરાતમાં પ�ર�મણ કરતાં. 
કોઈપણ તકલીફો, રાત�દવસ �યા િવના દીદીએ 
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પ�લીસીટીના િન�ણાત 
છ�.

બહ�નોમાં નીમૂબેન 
(��ાક�મારી તરીક� 
મુંબઈમાં સેવા આપતાં 
હતાં.) પછી સરલાદીદી. 
ભારતીબેન રાજકોટમાં 
સેવા આપે છ�. સૌની 
મહાનતા પોતપોતાની છ�.

દીદી મેિ�ક 
એસ.ટી.સી.નો અ�યાસ 
કરીને ડોન બો�કો 
��લીશ �ક�લમા ં

ભણાવતાં હતાં. મન લૌ�કક દુિનયાથી ઉપરામ 
હતું. પાછલા જ�મના �દ�ય સં�કારોનો ઉદય 
થયો હોય એવું �પ� દ�ખાતું હતું.

�દ�ય �વન

દીદીનાં દાદીમા દ�વકાબેન નરિસંહદાસ 
પોપટ �ાનમાં ચાલતાં હતાં. મુંબઈમાં એમના હ�તે 
જ સેવાક���ની શ�આત થઈ હતી. તે વખતે 
મુંબઈમાં માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� પધાયા� 
હતાં. એમનાં દાદીમાએ એમનો પ�રચય મ�મા 
સાથે કરા�યો. મ�મા �ણે બહ�નોને �તાં જ 
એમના મહાન ભા�યને �તાં હતાં. 14 વષ�ની 
વયે દીદી� આ�યા��મક �વન તરફ 
આકષા�યાં. 16 વષ�ની વયે તો એમણે 
��ાક�મારી સં�થામાં �વન સમપ�ણ કયુ�.

આ સંસારમાં એવી 
મહાન િવભૂિતઓ જ�મે 
છ� ક� જેઓ પોતાના 
�વન અને કાય�ની 
અમીટ છાપ છોડી �ય 
છ�. તેમનું આ ધરા પર 
આગમન જ 
િવ�ક�યાણ માટ� હોય 
છ�. આ મહાન િવભૂિત 
એટલે રાજયોિગની 
સરલાદીદી. કોઈએ 
�વ�ને પણ િવચાયુ� નહ� 
હોય ક� દીદી આપણી  
વ�ેથી અણધારી િવદાય લેશે. એમણે ઈ�રીય 
સેવા �ારા અનેક આ�માઓને જે �દ�યભાથુ 
આ�યું છ� તેને લોકો અનેક વષ� સુધી યાદ કરશે. 
એ સંભવ છ� ક� દર�ક ��ાવ�સોને દીદીની પૂણ� 
�ણકારી ના પણ હોય. તેથી અહ� એને ટૂંકાણમાં 
આલેખવાનો �યાસ કય� છ�.

લૌ�કક �વન પ�રચય

દીદી�નો જ�મ તા. 8 માચ�, 1940ના �દવસે 
ક�છના જખૌ ગામે થયો હતો. આપ ક�છી 
લૌહાણા પ�રવારનાં હતાં. િપતાનું નામ 
રણછોડલાલ આણંદ� સોમૈયા હતું. માતાનું નામ 
િ�વેણીબેન હતું. રાજે��ભાઈ અને �કશોરભાઈ 
એમના ભાઈઓ. જેઓ ધંધાથ� મુંબઈ આવીને 
વ�યા હતા. એમનો �યવસાય રાજ�કશોર 
એડવટા�ઈઝ�ગના એજ�ટ તરીક�નો છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ગુજરાત ઝોન ડાયર��ટર 

રાજયોિગની ��ાક�મારી સરલાદીદીનું મહા�યાણ

2 વષ� સુધી દીદીએ મુંબઈમાં ��ાક�મારી 
તરીક� સેવાઓ આપી. પછી 6 વષ� પૂનામાં 
�નક�દાદી� સાથ ેરહીને સેવાઓ આપી. �વયં 
��ાબાબાએ �ભુપાક� સોસાયટી, પાલડી, 
અમદાવાદમાં સેવા શ� કરાવી. મીઠા બાબા 
અમદાવાદને અ�ાહની નગરી કહ�તા. બાબાને 
લા�યું ક� કોઈ કાબેલ ગુજરાતી ક�યા હોય તો 
ગુજરાતની સેવા દીપી ઉઠ�. તે વખતે ઉ�ોગપિતના 
પ�રવારમાંથી ગુલાબબેન હઠીસ�ગ �ાનમાં 
આવતાં હતાં. એમની પણ એ જ ઈ�છા હતી.

આમ બાબાએ દીદીની 1967માં ગુજરાત 
ઝોનનાં મુ�ય �શાિસકા તરીક�ની િનમણૂંક કરી. 
જે દીદી�એ 52 વષ� સુધી િનભાવી. પાલડી 
સે�ટર પછી નારણપુરામાં અમરનાથ સોસાયટીમાં 
ભાડાના મકાનમાં સે�ટર શ� કયુ�. પછી પરીખ 
�ા�સપોટ� ક�પનીવાળા �.ક�. હસમુખભાઈ પરીખ 
અને �.ક�. મંજુલાબેન પરીખે એમના બંગલામાં 
એક નાનકડો �મ આ�યો. ઉપર �ાસ ચાલતો. 
આ નાનો �મ જ સરલાદીદીનું ગુજરાત ઝોનનું 
કાયા�લય. આમ છતાં �સ�નતાથી અહ� રહી 
એમણે રજતજયંતીની સુંદર ઉજવણી કરી. 
ગુજરાતની આ રજતજયંતી વખતે ટાઈટલ પેજ 
ઉપર ગુજરાતના નકશાવાળી પ�રચય પુ��તકા 
ગુજરાતી અને અં�ે�માં �િસ� કરી.

તે વખતે રાજયોગ િશિબર, નવ દ�વીઓની 
ચૈત�ય ઝાંખી, િભ�ન િભ�ન િવષયોને આવરી 
લેતાં આ�યા��મક �દશ�નો, આ�યા��મક 
મેળાઓ, લાઈટ અને સાઉ�ડ શો દીદીના ને��વ 
અને �ો�સાહનમાં થયા.

ગુજરાતની સેવાઓના અ�ભુત િવકાસ 
માટ� સારંગપુર ક�રીપીઠા મેદાનમાં એક માસ માટ� 
રાખેલ ‘નવિવ� આ�યા��મક મેળો અને 
રાજયોગ િશિબર’નું દીદીએ આયોજન કયુ�. 

તેમાં ઘણી લાંબી લાઈનો મેળો �વા થતી હતી. 
સવ� સેવાક���ોના સહયોગથી દીદીના ને��વમાં 
આ અ�ભુત સેવા થઈ.

અમદાવાદ એ�યુક�શન સોસાયટીના 
મેદાનમાં ‘ભારત એકવીસમી સદીનો 
�કાશ�તંભ’ નામે અ�ભુત કાય��મ લગભગ 
�ણ સ�તાહ સુધી થયો. તેમાં િભ�ન િભ�ન 
વ�ગોના કાય��મો, મોડલ, િભ�ન િભ�ન સ�વટ, 
આકષ�ક �દશ�ન વગેર�નું આયોજન થયું. દીદીએ 
આ કાય��મ માટ� ઘણી મહ�નત કરી. �યાર� 
ગુજરાતના �યારના મુ�યમં�ી ક�શુભાઈ પટ�લ 
ઉપ��થત ર�ા હતા. �યાં દાદી �કાશમિણ�ને 
સ�માનપ� અપાયું હતું.

એકવાર દાદી �કાશમિણ�એ ક�ં ‘ક�છ 
બડા કાય��મ કરો’. દાદી�ની આ વાત દીદીએ 
�વીકારી લીધી. �થમવાર એક લાખની સં�યાનો 
કાય��મ ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના મેદાનમાં થયો. 
દાદી �કાશમિણ�, દાદી �દયમોિહની� તથા 
દાદી �નક��ને રથોમાં બેસાડીને ફ�ર�યાં. 
મી�ડયાએ પણ સારો �િતભાવ આ�યો. આ 
કાય��મ �ારા દીદીએ ગુજરાતનું નામ સમ� 
ય�માં રોશન કયુ�.

સેવાનો િવ�તાર

સુખશાંિતભવન તથા બાજુમાં બી� 
ભવનના િનમા�ણથી ઈ�રીય સેવાનો િવ�તાર 
ઘણો વધતો ગયો. સુવણ�જયંતીની ઉજવણી 
સુધીમાં તો સં�થાએ દીદીના ને��વમાં અ�ભુત 
િવકાસ કય�. 450 થી વધુ સેવાક���ો અને 4000 
થી વધુ ગીતા પાઠશાળા (આ�યા��મક) તેનો 
પૂરાવો છ�.

દીદી સમ� ગુજરાતમાં પ�ર�મણ કરતાં. 
કોઈપણ તકલીફો, રાત�દવસ �યા િવના દીદીએ 
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એમણે આબુ મુ�યાલયની મુલાકાત લીધી હતી. 
વડા�ધાન બ�યા પછી દીદી �દ�હી જઈને 
ર�ાબંધન કરતાં.

ગુજરાતના રા�યપાલ માનનીય �ી. ઓ. 
પી. કોહલી, ગુજરાતના મુ�યમં�ી �ાતા 
િવજયભાઈ �પાણી, ઉપમુ�યમં�ી �ાતા 
નીિતનભાઈ પટ�લ સાથે આ�મીયતા હતી. 
રાજકારણથી પર હતાં એટલે િવરોધપ�ના 
નેતાઓ સાથે પણ એમની આ�મીયતા હતી.

દીદીને રા�ીય મહાન �િતભાઓ સાથે પણ 
આ�મીય સંબંધ હતો. જેમાં પૂવ� વડા�ધાન અટલ 
િબહારી બાજપાઈ, પૂવ� રા�પિત ડૉ. એ. પી. જે. 
અ�દુલ કલામ, યુનોની �ટ��ડ�ગ કમીટીના 
ચેરમેન માનનીય �ી એસ. આર. ઈ�સાનઅલી, 
�યુઝીલે�ડમાં ��થત ભારતના હાઈકિમ�ર, 
અમે�રકાના પૂવ� રા�પિત માનનીય બીલ 
�ી�ટન, �ીમતી સોિનયા ગાંધી વગેર�નો 
સમાવેશ થાય છ�.

ઉ�ોગપિતઓ કરસનભાઈ પટ�લ 
શા�તાબેન પટ�લ, ગૌતમભાઈ અદાણી, �ીિતબેન 
અદાણી જેવી અનેક �િતભાઓ દીદીના સંપક�માં, 
આ�મીય સંબંધમાં હતી. ધાિમ�ક િવિશ� 
�િતભાઓ સાથે એમનો સંપક� હતો. જેમાં 
જગ�નાથ મં�દરના મહ�ત �ી �દલીપદાસ�, 
િશવાનંદ આ�મના �વામી અ�યા�માનંદ�, 
ઈ�લામ, િ��તી, શીખ વગેર� તમામ ધમ�ના 
નેતાઓ સાથે આ�મીયતા હતી.

દીદીને મહાનતાના િશખર� પહ�ચાડવામાં 
દાદી �કાશમિણ�, દાદી �નક��, દાદી 
�દયમોિહની�, દાદી રતનમોિહની�, 
રાજયોગી જગદીશચં��, રાજયોગી 
િનવ�રભાઈ�, રાજયોગી રમેશભાઈ�, 
રાજયોગી �ીજમોહનભાઈ� વગેર�નો અમૂ�ય 

દધીિચ ઋિષ જેવું સમપ�ણ કયુ�. જુદી જુદી 20 
વ�ગોના ઉ�થાન માટ� એમણે �ેરણાઓ આપી. 
��ાવ�સોના ઉ�થાન માટ� દીદી ��ત હતાં. 
સૌના માટ� �વઉ�નિતના કાય��મો બનાવતાં. સુખ 
શાંિત ભવનથી આવતાં બુલેટીનો તેનો ��ય� 
પૂરાવો છ�. અ�યાર� 12 સબઝોનનો અ�ભુત 
િવકાસ થયો છ�. સં�થાનાં ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું છ�. આમ છતાં દીદી અમીર-ગરીબ 
જેવો કોઈપણ �કારનો ભેદભાવ રા�યા િવના 
સૌની સાથે ��થત�� અવ�થાની જેમ વત�તાં 
હતાં.

સં�થામાં મહ�વપૂણ� �થાન

�દ�યગુણોના ચૈત�ય ગુલદ�તા એવાં 
દીદી�ને એમની યો�યતા અને મહાનતા �ઈને 
િભ�ન િભ�ન સ�માનનીય �થાન આ�યાં છ�.

• ��ાક�મારીઝની મ�ય�થ સંચાલન સિમિતનાં 
સ�ય હતાં.

• એ�યુક�શન સોસાયટીનાં સ�ય.

• રાજયોગ એ�યુક�શન એ�ડ રીસચ� 
ફાઉ�ડેશનના બોડ�માં સ�ય

• િશવ આ�યા��મક ફાઉ�ડેશન ��ટનાં મુ�ય 
��ટી.

• સાય�ટીસ અને એ��નીયર�ગ વ�ગનાં 
રા�ીય અ�ય�.

• �િસ� ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું 
�કાશન.

દીદીએ એમને મળ�લાં �થાન શોભા�યાં હતાં.

િવિશ� �િતભાઓ સાથે આ�મીયતા

ગુજરાતમાં જે મુ�યમં�ી, રા�યપાલ, 
હાઈકોટ�ના જજ આવે દીદી તેમને ર�ાબંધન 
કરવા જતાં. ગુજરાતના ત�કાલીન મુ�યમં�ી 
�ાતા નર���ભાઈ મોદી સાથે આ�મીયતા હતી. 

ફાળો હતો.

િવદ�શયા�ાઓ

ઈ.સ. 1971થી દીદીએ િવદ�શોની સેવાઓ 
શ� કરી. આપ અમે�રકા, યુરોપ, ઓ���િલયા, 
આિ�કા, એિશયાના દ�શોમાં ઈ�રીય સેવાથ� 
ગયાં હતાં. જેના �ારા અનેક આ�માઓની 
�યોિત જગાવી હતી. તેઓ સૌ દીદીને આજે 
સ�માનપૂવ�ક યાદ કર� છ�.

એવોડ� સ�માનો

દીદીને યુનો સાથે �ડાયેલી બીન 
રાજક�ય સં�થાએ ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ 
આ�યો હતો. આ ઉપરાંત સ�માનપ�ો તેમજ 
િભ�ન િભ�ન �કાર� એમનાં અગિણત સ�માનો 
થયાં હતાં.

અંગત અનુભવ

દીદી સાથે માર� 43 વષ�થી મા-બેટાનો, માની 
મમતાનો સંબંધ હતો. દીદીએ મે, 1978માં મને 
‘�ાના�ત’નું તં�ીપદ આ�યું. �યાર� મહાદ�વનગર 
સબઝોનમાં મા� �.ક�. વાડીભાઈ જ વાિષ�ક 
મીટ�ગ મે�બર હતા. દીદીએ મને મીટ�ગ મે�બર 
બના�યો. મી�ડયા વ�ગના ઝોનલ કોઓડ�નેટરની 
જવાબદારી સ�પી. લેખન ��િ�ને કારણે, 
�ાના�ત અને મી�ડયા સેવાને કારણે દીદીને 
વારંવાર મળવાનું થતું. દીદીના �દ�યગુણો અને 
િવશેષતાઓથી ખૂબ જ �ભાિવત છું. �થળ 
સંકોચને લીધે દીદીને અંતરમનની હા�દ�ક 
��ધાંજિલ આપીને કલમને િવરામ આપું છું.          

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

સરદાર પટ�લ �મારક ભવન, શાહીબાગ, અમદાવાદમાં દીદીને ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ આપવાના 
કાય��મમાં દીપ �ગટાવતાં રાજયોિગની સરલાદીદી�. બાજુમાં જેમના વરદ હ�તે એવોડ� અપાયો 

હતો તેવા ગુજરાત િવધાનસભાના અ�ય� �ાતા ધી�ભાઈ શાહ છ�.
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એમણે આબુ મુ�યાલયની મુલાકાત લીધી હતી. 
વડા�ધાન બ�યા પછી દીદી �દ�હી જઈને 
ર�ાબંધન કરતાં.

ગુજરાતના રા�યપાલ માનનીય �ી. ઓ. 
પી. કોહલી, ગુજરાતના મુ�યમં�ી �ાતા 
િવજયભાઈ �પાણી, ઉપમુ�યમં�ી �ાતા 
નીિતનભાઈ પટ�લ સાથે આ�મીયતા હતી. 
રાજકારણથી પર હતાં એટલે િવરોધપ�ના 
નેતાઓ સાથે પણ એમની આ�મીયતા હતી.

દીદીને રા�ીય મહાન �િતભાઓ સાથે પણ 
આ�મીય સંબંધ હતો. જેમાં પૂવ� વડા�ધાન અટલ 
િબહારી બાજપાઈ, પૂવ� રા�પિત ડૉ. એ. પી. જે. 
અ�દુલ કલામ, યુનોની �ટ��ડ�ગ કમીટીના 
ચેરમેન માનનીય �ી એસ. આર. ઈ�સાનઅલી, 
�યુઝીલે�ડમાં ��થત ભારતના હાઈકિમ�ર, 
અમે�રકાના પૂવ� રા�પિત માનનીય બીલ 
�ી�ટન, �ીમતી સોિનયા ગાંધી વગેર�નો 
સમાવેશ થાય છ�.

ઉ�ોગપિતઓ કરસનભાઈ પટ�લ 
શા�તાબેન પટ�લ, ગૌતમભાઈ અદાણી, �ીિતબેન 
અદાણી જેવી અનેક �િતભાઓ દીદીના સંપક�માં, 
આ�મીય સંબંધમાં હતી. ધાિમ�ક િવિશ� 
�િતભાઓ સાથે એમનો સંપક� હતો. જેમાં 
જગ�નાથ મં�દરના મહ�ત �ી �દલીપદાસ�, 
િશવાનંદ આ�મના �વામી અ�યા�માનંદ�, 
ઈ�લામ, િ��તી, શીખ વગેર� તમામ ધમ�ના 
નેતાઓ સાથે આ�મીયતા હતી.

દીદીને મહાનતાના િશખર� પહ�ચાડવામાં 
દાદી �કાશમિણ�, દાદી �નક��, દાદી 
�દયમોિહની�, દાદી રતનમોિહની�, 
રાજયોગી જગદીશચં��, રાજયોગી 
િનવ�રભાઈ�, રાજયોગી રમેશભાઈ�, 
રાજયોગી �ીજમોહનભાઈ� વગેર�નો અમૂ�ય 

દધીિચ ઋિષ જેવું સમપ�ણ કયુ�. જુદી જુદી 20 
વ�ગોના ઉ�થાન માટ� એમણે �ેરણાઓ આપી. 
��ાવ�સોના ઉ�થાન માટ� દીદી ��ત હતાં. 
સૌના માટ� �વઉ�નિતના કાય��મો બનાવતાં. સુખ 
શાંિત ભવનથી આવતાં બુલેટીનો તેનો ��ય� 
પૂરાવો છ�. અ�યાર� 12 સબઝોનનો અ�ભુત 
િવકાસ થયો છ�. સં�થાનાં ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું છ�. આમ છતાં દીદી અમીર-ગરીબ 
જેવો કોઈપણ �કારનો ભેદભાવ રા�યા િવના 
સૌની સાથે ��થત�� અવ�થાની જેમ વત�તાં 
હતાં.

સં�થામાં મહ�વપૂણ� �થાન

�દ�યગુણોના ચૈત�ય ગુલદ�તા એવાં 
દીદી�ને એમની યો�યતા અને મહાનતા �ઈને 
િભ�ન િભ�ન સ�માનનીય �થાન આ�યાં છ�.

• ��ાક�મારીઝની મ�ય�થ સંચાલન સિમિતનાં 
સ�ય હતાં.

• એ�યુક�શન સોસાયટીનાં સ�ય.

• રાજયોગ એ�યુક�શન એ�ડ રીસચ� 
ફાઉ�ડેશનના બોડ�માં સ�ય

• િશવ આ�યા��મક ફાઉ�ડેશન ��ટનાં મુ�ય 
��ટી.

• સાય�ટીસ અને એ��નીયર�ગ વ�ગનાં 
રા�ીય અ�ય�.

• �િસ� ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું 
�કાશન.

દીદીએ એમને મળ�લાં �થાન શોભા�યાં હતાં.

િવિશ� �િતભાઓ સાથે આ�મીયતા

ગુજરાતમાં જે મુ�યમં�ી, રા�યપાલ, 
હાઈકોટ�ના જજ આવે દીદી તેમને ર�ાબંધન 
કરવા જતાં. ગુજરાતના ત�કાલીન મુ�યમં�ી 
�ાતા નર���ભાઈ મોદી સાથે આ�મીયતા હતી. 

ફાળો હતો.

િવદ�શયા�ાઓ

ઈ.સ. 1971થી દીદીએ િવદ�શોની સેવાઓ 
શ� કરી. આપ અમે�રકા, યુરોપ, ઓ���િલયા, 
આિ�કા, એિશયાના દ�શોમાં ઈ�રીય સેવાથ� 
ગયાં હતાં. જેના �ારા અનેક આ�માઓની 
�યોિત જગાવી હતી. તેઓ સૌ દીદીને આજે 
સ�માનપૂવ�ક યાદ કર� છ�.

એવોડ� સ�માનો

દીદીને યુનો સાથે �ડાયેલી બીન 
રાજક�ય સં�થાએ ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ 
આ�યો હતો. આ ઉપરાંત સ�માનપ�ો તેમજ 
િભ�ન િભ�ન �કાર� એમનાં અગિણત સ�માનો 
થયાં હતાં.

અંગત અનુભવ

દીદી સાથે માર� 43 વષ�થી મા-બેટાનો, માની 
મમતાનો સંબંધ હતો. દીદીએ મે, 1978માં મને 
‘�ાના�ત’નું તં�ીપદ આ�યું. �યાર� મહાદ�વનગર 
સબઝોનમાં મા� �.ક�. વાડીભાઈ જ વાિષ�ક 
મીટ�ગ મે�બર હતા. દીદીએ મને મીટ�ગ મે�બર 
બના�યો. મી�ડયા વ�ગના ઝોનલ કોઓડ�નેટરની 
જવાબદારી સ�પી. લેખન ��િ�ને કારણે, 
�ાના�ત અને મી�ડયા સેવાને કારણે દીદીને 
વારંવાર મળવાનું થતું. દીદીના �દ�યગુણો અને 
િવશેષતાઓથી ખૂબ જ �ભાિવત છું. �થળ 
સંકોચને લીધે દીદીને અંતરમનની હા�દ�ક 
��ધાંજિલ આપીને કલમને િવરામ આપું છું.          

॥ ઓમશાંિત ॥
- �.ક�. કાિલદાસ

સરદાર પટ�લ �મારક ભવન, શાહીબાગ, અમદાવાદમાં દીદીને ‘ગુજરાત ગૌરવ એવોડ�’ આપવાના 
કાય��મમાં દીપ �ગટાવતાં રાજયોિગની સરલાદીદી�. બાજુમાં જેમના વરદ હ�તે એવોડ� અપાયો 

હતો તેવા ગુજરાત િવધાનસભાના અ�ય� �ાતા ધી�ભાઈ શાહ છ�.
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કામ, �ોધ, લોભ - નરકનાં �ાર
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ

મનુ�ય �વન 
�વાભાિવક રીતે સૌથી 
�ે� �વન છ� અને 
માનવ, ઈ�રની સૌથી 
�ે� રચના છ�. એક 
કહ�વત �િસ�ધ છ� ક� 
ઈ�ર �યાર� મનુ�યને

પેદા કય� તો તેને પોતાના જેવો બના�યો. (God 
created man in his own image) અથા�� ઈ�ર� 
પોતાના સવ� ગુણો મનુ�યમાં ભરી દીધા. માનવ દ�વ 
સમાન હતો, �ે� હતો. એનામાં �દ�યતા હતી, 
�દ�યગુણો હતા. પરંતુ આજનો માનવ પોતાની 
�દ�યતાની શિ� ગુમાવી બેઠોછ�. એના ફલ�વ�પે 
અનેક �કારના િવકારોને વશ થઈ ગયો છ�. તે 
કામવાસના, �ોધ, લોભ, મોહ, અશુ� અિભમાન 
વગેર� અનેક િવકારોમાં ઘેરાઈ ગયો છ�. જેના 
કારણે આજની દુિનયાને કિલયુગ કહ�વામાં આવે 
છ�. અ�યાર� તો કિલયુગ જ નહ� પણ ઘોર કિલયુગ 
આવી ગયો છ�. �ક�િત જે મનુ�યના સુખ માટ� છ� તે 
આજે દુઃખ આપી રહી છ�. �ાક�િતક �કોપોને 
કારણે માનવ અનેક �કારનાં ક�ો ભોગવે છ�. 
એનું કારણ શું છ� ? કારણ છ� - મનુ�યનાં કમ�. 
આજે માનવનાં કમ� િવકારોને વશીભૂત હોવાના 
કારણે પાપના ખાતામાં જઈ ર�ાં છ�. એજ કારણે 
તે �દન �િત�દન દુઃખી બનતો ર�ો છ�.

આ��મક ���થી કામવાસના પર િવજય

આજે કામવાસનાને વશીભૂત માનવ 
પોતાના કત��યને ભૂલી ચૂ�યો છ�. ભગવાન 
આપણને કહ� છ� ક� હ� બાળકો, હ� મારા આ�માઓ, 
તમે સૌ મુજ પરમિપતા પરમા�માનાં સંતાન છો. 

પર�પર ભાઈ-ભાઈ છો. પરંતુ આજનો માનવ એ 
પિવ� ���ને �યાં અપનાવી ર�ો છ� ? તેઓ કહ� 
છ� ક� ��ી પુ�ષનું અંતર તો ���નો િનયમ છ�. આ 
અંતર ભગવાને ��ી અને પુ�ષને સંસારમાં રચના 
પેદા કરવા માટ� બના�યાં. પરંતુ આપણે �ઈ ર�ા 
છીએ ક� રચના ઉ�પ�ન કરવાને અં�ે� 
Procreation કહ�વાય છ�. જેના કારણે મનુ�ય 
કામવાસનાનો આધાર લે છ�. તે Procreationને 
બદલે recreationનું �પ બની ચૂ�યું છ�. અથા�� 
મનુ�ય ઈ���યોના અ�પકાળના સુખને માટ� 
કામવાસનાને વશીભૂત થઈ ગયો છ�. આ 
કામવાસનાની અિતના પ�રણામે આજની 
દુિનયામાં બળા�કારની ઘટનાઓ વધી રહી છ�. 
��ીની કોઈ સુર�ા નથી અને માનવ પોતાની 
ઈ���યોને યા આસુરી �િ�ઓને વશ થઈને પશુ 
કરતાંયે ખરાબ હાલતમાં પહ�ચી ગયો છ�. પશુમાં 
તો બુિ� હોતી નથી પરંતુ મનુ�યમાં તો બુિ� છ�. 
કામવાસનાને વશીભૂત થઈને બુિ� �� મનુ�ય 
એ ભૂલી ગયો છ� ક� તે આ સંસારમાં શા માટ� 
આ�યો છ� ?

મનુ�ય આ�યો છ� ઈ�રનું નામ રોશન 
કરવા માટ�. તે આ ��� મંચ પર પાટ� બ�વવા 
માટ� આ�યો હતો. પરંતુ તે �વયંને, પોતાના 
કત��યને, પોતાના સાચા િપતાને ભૂલી ગયો અને 
ઈ���યોને વશીભૂત માનવ, કામવાસનાને 
આધીન થઈને િવકમ�નો ભાગી બનતો જઈ ર�ો 
છ�. વા�તવમાં આપણે આપણી ���ને પિવ� 
બનાવવાની જ�ર છ�. તે ��� કામવાસનાની 
અ��માં સળગી રહી છ�. આપણે �યાર� કોઈ 
��ીને �ઈએ છીએ �યાર� શું આપણા મનમાં એ 

અસમથ� છીએ. કારણ ક� તેવા સં�કારો આપણા 
આ�મામાં નથી. દા.ત. એક ભજનની સીડી છ�. 
બી� િહ�દી ફ��મી ગીતોની સીડી છ�. �ી� રૉક 
�યુિઝકની સીડી છ�. �ણે એક ઘરમાં આવી ગઈ. 
એ રીતે આપણે એકબી�થી અલગ છીએ. 
આપણને એક બી�નાં ગીતો પસંદ પડતાં નથી. 
આપણે કહીએ છીએ ક� �� તને સમ� શકતો નથી. 
આપણને તે ક�મ સમ�તું નથી કારણ ક� તેનામાં જે 
સં�કાર છ� તે આપણી પાસે નથી. દર�ક વખતે સૌને 
ઓળખવાં શ�ય હોતું નથી. કોઈની પાસે િવ�ાસ 
કરવાના સં�કાર છ� અને કોઈ પિત યા પ�ીમાં 
શંકા કરવાના સં�કાર છ�. િવ�ાસ કરનાર માનવ 
કોઈ ��ય સામે આવશે તો િવ�ાસ કરશે. શંકાના 
સં�કારવાળો બી�નામાં શંકા રાખશે. � આપણી 
સામે અં�ે� અને ચાઈનીઝ ભાષા બોલનાર છ� તો 
તેઓ એકબી�ને સમ� નહ� શક�. આવા સમયે 
આપણે એકબી�નો �વીકાર કરીએ.

આ �વનને સમજવું સહ�લું છ� પણ જે 
આ�માઓ પાછલા જ�મોના સં�કારો લઈને આ�યા 
છ� તેમને સમજવા અઘરા છ�. એમના �યવહારને 
�તાં આપણે કહીએ છીએ ક� આ આવું ક�મ કર� 
છ�? આવા સમયે એકબી�ના સં�કારોનો �વીકાર 
કરીએ. અ�યના સં�કારોને �ઈને આપણે 
ડી�ટબ� થઈ જઈએ છીએ. તે ના થઈએ. મીઠા 
બાબા એટલા માટ� જ સહનશિ� અને 
સમાવવાની શિ� ધારણ કરવાનું કહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સં�કારો પર થોડું 
�યાન રાખીને મહ�નત 
કરીએ, તો આ સં�કાર 
મા� વત�માન �વનમાં જ 
નહ� પણ આપણી સાથે 
આવશે. ક�ટલી મહ�નત 
કરીને ડૉ�ટર બ�યા પરંતુ

�યાર� શરીર છોડશો તો નવા જ�મમાં નસ�રીથી 
ફરી ભણવું પડશે. ડૉ�ટર બનવાની મહ�નત ફરી 
કરવી પડશે. આમ છતાં � સં�કાર લઈને જશો તો 
એટલી મહ�નત નહ� કરવી પડે. આજે આપ અલગ 
અલગ બાળકોને જુઓ. કોઈ બ� જ શાંત છ�. કોઈ 
બ� જ આ�મક છ�. કોઈ આદાન �દાન કરનાર 
છ�. કોઈ દર�ક ચીજ પોતાની પાસે પકડી રાખે છ�. 
આ બાળકો અલગ અલગ સં�કારનાં ક�મ છ� ? 
કારણ ક� આ બાળકો પાછલા જ�મના સં�કારો 
પોતાની પાસે લઈને આ�યાં છ�. આની સાિબતી એ 
છ� ક� જે સં�કાર આપણે અ�યાર� બનાવીએ છીએ 
તે સં�કાર અ�યાર� આપણી સાથે રહ�શે અને નવા 
જ�મમાં સાથે આવશે. આ સં�કારોનું કાયમી 
ર�કોડ�ગ છ�. આપણે જેની સાથે કામ કરીએ છીએ 
તેમાં એકબી�ને �ઈએ. દર�ક આ�મા પોતાનો 
પાટ� ભજવે છ�. આપણે આપણા સં�કારો મુજબ 
અ�ય પાસે અપે�ા રાખીએ છીએ. � આપનામાં 
કામની ગંભીરતાનો ગુણ છ� તો બી�ઓ પણ તેમ 
કર� એવી અપે�ા રાખીએ છીએ. પોતાના કરતાં 
કોઈ આગળ �ય તે �વીકારી શકતા નથી. 
આપણા જે સં�કારો છ� તે આપણને સાચા લાગે છ�.

આપણે બી�ઓના સં�કાર સમજવામાં 

�સ�નતાના પથ પર

�વીકાર કરવાના સં�કાર બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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કામ, �ોધ, લોભ - નરકનાં �ાર
બી.ક�. શીલુબેન, માઉ�ટ આબુ

મનુ�ય �વન 
�વાભાિવક રીતે સૌથી 
�ે� �વન છ� અને 
માનવ, ઈ�રની સૌથી 
�ે� રચના છ�. એક 
કહ�વત �િસ�ધ છ� ક� 
ઈ�ર �યાર� મનુ�યને

પેદા કય� તો તેને પોતાના જેવો બના�યો. (God 
created man in his own image) અથા�� ઈ�ર� 
પોતાના સવ� ગુણો મનુ�યમાં ભરી દીધા. માનવ દ�વ 
સમાન હતો, �ે� હતો. એનામાં �દ�યતા હતી, 
�દ�યગુણો હતા. પરંતુ આજનો માનવ પોતાની 
�દ�યતાની શિ� ગુમાવી બેઠોછ�. એના ફલ�વ�પે 
અનેક �કારના િવકારોને વશ થઈ ગયો છ�. તે 
કામવાસના, �ોધ, લોભ, મોહ, અશુ� અિભમાન 
વગેર� અનેક િવકારોમાં ઘેરાઈ ગયો છ�. જેના 
કારણે આજની દુિનયાને કિલયુગ કહ�વામાં આવે 
છ�. અ�યાર� તો કિલયુગ જ નહ� પણ ઘોર કિલયુગ 
આવી ગયો છ�. �ક�િત જે મનુ�યના સુખ માટ� છ� તે 
આજે દુઃખ આપી રહી છ�. �ાક�િતક �કોપોને 
કારણે માનવ અનેક �કારનાં ક�ો ભોગવે છ�. 
એનું કારણ શું છ� ? કારણ છ� - મનુ�યનાં કમ�. 
આજે માનવનાં કમ� િવકારોને વશીભૂત હોવાના 
કારણે પાપના ખાતામાં જઈ ર�ાં છ�. એજ કારણે 
તે �દન �િત�દન દુઃખી બનતો ર�ો છ�.

આ��મક ���થી કામવાસના પર િવજય

આજે કામવાસનાને વશીભૂત માનવ 
પોતાના કત��યને ભૂલી ચૂ�યો છ�. ભગવાન 
આપણને કહ� છ� ક� હ� બાળકો, હ� મારા આ�માઓ, 
તમે સૌ મુજ પરમિપતા પરમા�માનાં સંતાન છો. 

પર�પર ભાઈ-ભાઈ છો. પરંતુ આજનો માનવ એ 
પિવ� ���ને �યાં અપનાવી ર�ો છ� ? તેઓ કહ� 
છ� ક� ��ી પુ�ષનું અંતર તો ���નો િનયમ છ�. આ 
અંતર ભગવાને ��ી અને પુ�ષને સંસારમાં રચના 
પેદા કરવા માટ� બના�યાં. પરંતુ આપણે �ઈ ર�ા 
છીએ ક� રચના ઉ�પ�ન કરવાને અં�ે� 
Procreation કહ�વાય છ�. જેના કારણે મનુ�ય 
કામવાસનાનો આધાર લે છ�. તે Procreationને 
બદલે recreationનું �પ બની ચૂ�યું છ�. અથા�� 
મનુ�ય ઈ���યોના અ�પકાળના સુખને માટ� 
કામવાસનાને વશીભૂત થઈ ગયો છ�. આ 
કામવાસનાની અિતના પ�રણામે આજની 
દુિનયામાં બળા�કારની ઘટનાઓ વધી રહી છ�. 
��ીની કોઈ સુર�ા નથી અને માનવ પોતાની 
ઈ���યોને યા આસુરી �િ�ઓને વશ થઈને પશુ 
કરતાંયે ખરાબ હાલતમાં પહ�ચી ગયો છ�. પશુમાં 
તો બુિ� હોતી નથી પરંતુ મનુ�યમાં તો બુિ� છ�. 
કામવાસનાને વશીભૂત થઈને બુિ� �� મનુ�ય 
એ ભૂલી ગયો છ� ક� તે આ સંસારમાં શા માટ� 
આ�યો છ� ?

મનુ�ય આ�યો છ� ઈ�રનું નામ રોશન 
કરવા માટ�. તે આ ��� મંચ પર પાટ� બ�વવા 
માટ� આ�યો હતો. પરંતુ તે �વયંને, પોતાના 
કત��યને, પોતાના સાચા િપતાને ભૂલી ગયો અને 
ઈ���યોને વશીભૂત માનવ, કામવાસનાને 
આધીન થઈને િવકમ�નો ભાગી બનતો જઈ ર�ો 
છ�. વા�તવમાં આપણે આપણી ���ને પિવ� 
બનાવવાની જ�ર છ�. તે ��� કામવાસનાની 
અ��માં સળગી રહી છ�. આપણે �યાર� કોઈ 
��ીને �ઈએ છીએ �યાર� શું આપણા મનમાં એ 

અસમથ� છીએ. કારણ ક� તેવા સં�કારો આપણા 
આ�મામાં નથી. દા.ત. એક ભજનની સીડી છ�. 
બી� િહ�દી ફ��મી ગીતોની સીડી છ�. �ી� રૉક 
�યુિઝકની સીડી છ�. �ણે એક ઘરમાં આવી ગઈ. 
એ રીતે આપણે એકબી�થી અલગ છીએ. 
આપણને એક બી�નાં ગીતો પસંદ પડતાં નથી. 
આપણે કહીએ છીએ ક� �� તને સમ� શકતો નથી. 
આપણને તે ક�મ સમ�તું નથી કારણ ક� તેનામાં જે 
સં�કાર છ� તે આપણી પાસે નથી. દર�ક વખતે સૌને 
ઓળખવાં શ�ય હોતું નથી. કોઈની પાસે િવ�ાસ 
કરવાના સં�કાર છ� અને કોઈ પિત યા પ�ીમાં 
શંકા કરવાના સં�કાર છ�. િવ�ાસ કરનાર માનવ 
કોઈ ��ય સામે આવશે તો િવ�ાસ કરશે. શંકાના 
સં�કારવાળો બી�નામાં શંકા રાખશે. � આપણી 
સામે અં�ે� અને ચાઈનીઝ ભાષા બોલનાર છ� તો 
તેઓ એકબી�ને સમ� નહ� શક�. આવા સમયે 
આપણે એકબી�નો �વીકાર કરીએ.

આ �વનને સમજવું સહ�લું છ� પણ જે 
આ�માઓ પાછલા જ�મોના સં�કારો લઈને આ�યા 
છ� તેમને સમજવા અઘરા છ�. એમના �યવહારને 
�તાં આપણે કહીએ છીએ ક� આ આવું ક�મ કર� 
છ�? આવા સમયે એકબી�ના સં�કારોનો �વીકાર 
કરીએ. અ�યના સં�કારોને �ઈને આપણે 
ડી�ટબ� થઈ જઈએ છીએ. તે ના થઈએ. મીઠા 
બાબા એટલા માટ� જ સહનશિ� અને 
સમાવવાની શિ� ધારણ કરવાનું કહ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સં�કારો પર થોડું 
�યાન રાખીને મહ�નત 
કરીએ, તો આ સં�કાર 
મા� વત�માન �વનમાં જ 
નહ� પણ આપણી સાથે 
આવશે. ક�ટલી મહ�નત 
કરીને ડૉ�ટર બ�યા પરંતુ

�યાર� શરીર છોડશો તો નવા જ�મમાં નસ�રીથી 
ફરી ભણવું પડશે. ડૉ�ટર બનવાની મહ�નત ફરી 
કરવી પડશે. આમ છતાં � સં�કાર લઈને જશો તો 
એટલી મહ�નત નહ� કરવી પડે. આજે આપ અલગ 
અલગ બાળકોને જુઓ. કોઈ બ� જ શાંત છ�. કોઈ 
બ� જ આ�મક છ�. કોઈ આદાન �દાન કરનાર 
છ�. કોઈ દર�ક ચીજ પોતાની પાસે પકડી રાખે છ�. 
આ બાળકો અલગ અલગ સં�કારનાં ક�મ છ� ? 
કારણ ક� આ બાળકો પાછલા જ�મના સં�કારો 
પોતાની પાસે લઈને આ�યાં છ�. આની સાિબતી એ 
છ� ક� જે સં�કાર આપણે અ�યાર� બનાવીએ છીએ 
તે સં�કાર અ�યાર� આપણી સાથે રહ�શે અને નવા 
જ�મમાં સાથે આવશે. આ સં�કારોનું કાયમી 
ર�કોડ�ગ છ�. આપણે જેની સાથે કામ કરીએ છીએ 
તેમાં એકબી�ને �ઈએ. દર�ક આ�મા પોતાનો 
પાટ� ભજવે છ�. આપણે આપણા સં�કારો મુજબ 
અ�ય પાસે અપે�ા રાખીએ છીએ. � આપનામાં 
કામની ગંભીરતાનો ગુણ છ� તો બી�ઓ પણ તેમ 
કર� એવી અપે�ા રાખીએ છીએ. પોતાના કરતાં 
કોઈ આગળ �ય તે �વીકારી શકતા નથી. 
આપણા જે સં�કારો છ� તે આપણને સાચા લાગે છ�.

આપણે બી�ઓના સં�કાર સમજવામાં 

�સ�નતાના પથ પર

�વીકાર કરવાના સં�કાર બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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જેના કારણે મન પોતાની શિ� ગુમાવી ચૂ�યું છ�. 
હવે આવ�યકતા એ વાતની છ� ક� આપણે એ �ઢ 
સંક�પ કરીએ ક� કામ અને �ોધને સમા�ત કરીશું. 
એના બદલે આ��મક �ેમ અને શાંિત મનમાં 
જગાડીશું. આ��મક શાંિત મનમાં �ગટાવીશું. 
આ��મક �ેમ અને શાંિતથી જ સંસારમાં કામ અને 
�ોધની અ�� સમા�ત થશે.

લોભી નર ક�ગાલ છ�.

એના પછી �ી� િવકાર આવે છ� લોભ. આ 
પણ ઘણો મોટો િવકાર છ�. લોભ માટ� કહ�વાય છ� 
લોભી નર ક�ગાલ છ�. જે �યિ� લોભી હોય છ� તે 
ભલે કરોડપિત ક�મ ના હોય છતાં પણ ક�ગાલ છ�. 
એનું કારણ છ� ક� એણે ધન �ા�ત કયુ� છ�. એ 
ધનથી સેવા કરતો નથી. એના પ�રણામે 
આ�માઓની દુઆઓ પણ તેને મળતી નથી. તો 
એનું ધન જ એને �યાર�ય સુખ આપશે નહ�. 
‘લોભી નર ક�ગાલ હ�, દુઃખ પાવત દુઃખ દ�ત’. 
િનલ�ભી �યિ�ને ઈ�ર સદા આપતો રહ� છ�. 
કારણ ક� એની પાસે જે છ� તે સવ�ના માટ� છ�. આજે 
માનવ લોભવશ ક�ટલી ઈ�છાઓ રાખે છ�. એક 
ઈ�છા પૂરી થતાં જ બી� ઈ�છા જ�મ છ�. વા�તવમાં 
�યિ� પાસે જેટલું છ� એનાથી જ સંતુ� રહ� તો આ 
સંસારમાં સૌ સુખી થઈ શક� છ�. કહ�વત �િસ� છ� 
‘There is everything for one's need. but not 
for one's greed.’ જ�રી એટલું �ક�િતએ 
આપણને સવ� કાંઈ આ�યું છ�. ધરતી અનાજ આપી 
રહી છ�. તરસ િછપાવવા માટ� પાણી આપણી પાસે 
પયા��ત છ�. હવા આપણને તાજગી આપી રહી છ�. 
અ�� આપણને શિ� આપી ર�ો છ�. આમ છતાં 
પાંચ ત�વોનો આપણે દુ�પયોગ કરી ર�ા છીએ. 
અને જ�ર કરતાં વધુ મેળવવા લોભને વશ થઈ 
ગયા છીએ. એટલે �ક�િતનો �કોપ માનવીને 
સહન કરવો પડે છ�. જે �ક�િત માનવને �િવત 

રહ�વા માટ� અનાજ �દાન કરતી હતી અને સુખ 
આપતી હતી તે �ક�િત અિત���, અના���, 
ધરતીક�પ અને વાતાવરણમાં �દૂષણના �પે 
લોભનાં ભયંકર પ�રણામ માનવની સામે લાવી 
રહી છ�. તેથી લોભને �વતો ઘણો જ�રી છ�. 
લોભિવકાર પણ મનુ�યને બ� દુઃખ આપે છ�. 
કહ�વત છ� ક� ‘Stretch your legs according to 
your sheet’ આપણે જેટલાં સાધનશિ� આપણી 
પાસે છ� તેટલું જ કાય� કરીએ. � આપણી પાસે 
સાધન નથી તો આપણે વધાર� ઈ�છા રાખીને યા 
લોભ રાખીને સાધનોની પાછળ ભાગીશું તો એક 
�દવસ એવો આવશે ક� સાધન જ આપણને દુઃખ 
આપશે. સાધનો પહ�લાં સાધના જ�રી છ�. અંતરથી 
વૈરા�યની જ�ર છ�. અંતરમાં �યાગની જ�ર છ�. 
� �� બે રોટલી ખાઈ ર�ો છું અને એક �યિ�ને 
એક રોટલી આપું. માનવ ઓછું ખાઈને મરી �ય 
એવું બનતું નથી. વધાર� ખાઈને કોઈ મરી શક� છ�. 
મેદ�િ� માનવને મારી શક� છ�. પણ ઓછું ખાઈને, 
ગમ ખાઈને �યિ� વધુ �વી શક� છ�.

િનલ�ભી સદા સુખી

લોભને કારણે આજે સંસારમાં તા�ં મા�ં થઈ 
ચૂ�યું છ�. માનવ તો માનવ જ છ�. પેટને ક�ટલું 
�ઈએ. પેટને વધુ ખોરાક �ઈતો નથી પરંતુ 
જેટલી પેટીઓ ભરતા જશો તેટલી ઓછી જ 
લાગશે. પણ પેટ વધુ નથી માંગતું. શું પેટના માટ� 
પાપ કરવું ઉિચત છ� ? માનવની �િ� બદલાઈ �ય 
છ� �યાર� તે રા�સ બની �ય છ�. તેજ માનવની 
�િ� �ે� બનતાં તે દ�વ કહ�વાય છ�. જે દ�વ સમાન 
હશે તે કહ�શે મા�ં અને તા�ં શું બધું ભગવાનનું છ�. 
�યાર� આ દુિનયામાં આ�યા હતા �યાર� શું લઈને 
આ�યા હતા. ખાલી હાથે આ�યા હતા અને ખાલી 
હાથે પાછા જવાનું છ�. આ સંસારની કોઈપણ 
ભૌિતકવ�તુ આપણે સાથે લઈ જતા નથી. આ�મા 

ભાવ ઉ�પ�ન થાય છ� ક� આ એક દ�વી છ�, આ પણ 
ઈ�રની રચના છ�, આ પણ એક શિ� છ� ? 
ભગવાને એને પેદા કરી છ�. એટલે ��ીને પિવ� 
���થી �વાની છ�. પરંતુ આજનો માનવ કામાતુર 
બનીને પોતાની બુિ�ને ન� કરી બેઠો છ�. હવે 
�� એ છ� ક� આ ���નું પ�રવત�ન કઈ રીતે 
કરવામાં આવે ? એના માટ� એક મા� ઉપાય છ� ક� 
આપણે ��ીને એક આ�માના �પે �ઈએ. સંસાર 
એક પ�રવાર છ�. ‘વસુધૈવ ક�ટુ�બક�’ની ભાવના 
આપણી �િ�માં �ગવી �ઈએ. ���માં પિવ�તા 
આવવી �ઈએ. �યાર� જ આ સંસારમાંથી 
કામવાસનાનું ભૂત સમા�ત થશે. નહ�તર આજના 
યુગમાં આ િવકાર એટલો વધી ર�ો છ� ક� હવે તો 
કિલયુગ નહ� પણ ઘોર કિલયુગ આ�યોછ�, ઘોર 
નક� આ�યું છ�.

કામથી �ોધની ઉ�પિ�

કામવાસનાને વશીભૂત માનવ ��ત થતો 
નથી એટલે એનામાં �ોધની ઉ�પિ� થાય છ�. �ોધી 
માનવ અ��ની જેમ �વયંને પણ સળગાવે છ� અને 
બી�ઓને પણ સળગાવે છ�. એ કહ�વત �િસ� છ� 
ક� ‘�ોધીના ઘરના માટલાનું પાણી પણ સૂકાઈ 
�ય છ�.’ �ોધમાં આવીને માનવ એ જરા પણ 
િવચારતો નથી ક� એનું પ�રણામ શું આવશે, 
એનાથી મને ક�વું ફળ મળશે. �ોધ ભૂતના સમાન 
છ�. જેને વશ થઈને તેની બુિ� �� થઈ �ય છ�. 
�ોધનું અંિતમ �પ આ�મઘાત અને હ�યા. આજે 
એક માસૂમ બાળક જ�મે છ� કાલે તે કલી બને છ�, 
�લ બનવા તરફ તે અ�ેસર બને છ� પરંતુ �લ 
બને તે પહ�લાં તેને ન� કરી દ�વામાં આવે છ�. શું 
આપણને આ અિધકાર છ� ? હ�યાનું કારણ શું છ�? 
એનું કારણ છ� �ોધ. �યાર� મનુ�યને �ોધ આવે છ� 
�યાર� તે ક�ઈ પણ �તો નથી. �યાં સુધી ક� મા પણ 
પોતાના બેટાની હ�યા કરી દ� છ�. એક બાળક પણ 

પોતાના િપતાની કતલ કરી દ� છ�. એ સમયે મા એ 
ભૂલી �ય છ� ક� મ� તેને જ�મ આ�યો છ�. બાળક 
ભૂલી �ય છ� ક� િપતાએ એને જ�મ આ�યો છ�. એક 
પિત પોતાની પ�ીની હ�યા કરી દ� છ�. કોને આ 
અિધકાર છ� ? ભગવાને તો આપણને આ 
અિધકાર આ�યો નથી. ભગવાન જે આપણા સૌના 
પરમિ�ય છ�, આપણા િપતા છ�, એમણે આ 
અિધકાર આપણને આ�યો નથી. તો પછી કોણે 
આ�યો ? ��� ભગવાનની છ�. આ ��� ઉપર 
પોતાનો અિધકાર જમાવીને બેસી ગયા છ�. તેના 
ફલ �વ�પે પોતાના જ પાપ કમ�નો દ�ડ ભોગવી 
ર�ા છ�.

શાંિતની શિ�થી �ોધ પર િવજય

�ોધની ઉ�પિ� �યાંથી થાય છ� ? વા�તવમાં 
�ોધની ઉ�પિ� મનથી જ થાય છ�. �ોધનો સંક�પ 
પહ�લાં મનમાં આવે છ�. મનથી વચનમાં આવે છ�. તે 
પછી કમ�માં આવે છ�. જે �કાર� ��ને ખતમ કરવા 
માટ� એના બીજને ખતમ કરવાની આવ�યકતા 
છ�. �ોધનું બીજ છ� નકારા�મક સંક�પ. �ોધમાં 
મનુ�ય આંધળો બની �ય છ�. જે રીતે અંધકારને 
સમા�ત કરવા માટ� �ાનનો �કાશ મનમાં 
લાવવાની આવ�યકતા છ�. અને તે �ાનનો �કાશ 
છ� ક� ‘�� એક શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ આ સંક�પ 
આવતાં જ �ોધનું બીજ સમા�ત થઈ �ય છ�. 
મનમાં શાંિતની અનુભૂિત થાય છ�. તો આ કામ, 
�ોધ બંનેય નરકનાં �ાર છ�. આજે માનવ બંને 
િવકારોને વશીભૂત થઈને આ ���ને નક� બનાવી 
ચૂ�યો છ�. આ બંનેનું કારણ છ� દ�હનું અિભમાન. 
આ દ�હ અિભમાનને સમા�ત કરવું ઘણું જ�રી છ�.

આપણે �વન અને સંસારમાં શાંિતની 
અનુભૂિત કરવા ઈ�છીએ છીએ તો કામ અને �ોધ 
િવકારોને સમા�ત કરવા એ જ લાભદાયી રહ�શે. 
કામ અને �ોધે �વનને નરક બનાવી દીધું છ�. 
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જેના કારણે મન પોતાની શિ� ગુમાવી ચૂ�યું છ�. 
હવે આવ�યકતા એ વાતની છ� ક� આપણે એ �ઢ 
સંક�પ કરીએ ક� કામ અને �ોધને સમા�ત કરીશું. 
એના બદલે આ��મક �ેમ અને શાંિત મનમાં 
જગાડીશું. આ��મક શાંિત મનમાં �ગટાવીશું. 
આ��મક �ેમ અને શાંિતથી જ સંસારમાં કામ અને 
�ોધની અ�� સમા�ત થશે.

લોભી નર ક�ગાલ છ�.

એના પછી �ી� િવકાર આવે છ� લોભ. આ 
પણ ઘણો મોટો િવકાર છ�. લોભ માટ� કહ�વાય છ� 
લોભી નર ક�ગાલ છ�. જે �યિ� લોભી હોય છ� તે 
ભલે કરોડપિત ક�મ ના હોય છતાં પણ ક�ગાલ છ�. 
એનું કારણ છ� ક� એણે ધન �ા�ત કયુ� છ�. એ 
ધનથી સેવા કરતો નથી. એના પ�રણામે 
આ�માઓની દુઆઓ પણ તેને મળતી નથી. તો 
એનું ધન જ એને �યાર�ય સુખ આપશે નહ�. 
‘લોભી નર ક�ગાલ હ�, દુઃખ પાવત દુઃખ દ�ત’. 
િનલ�ભી �યિ�ને ઈ�ર સદા આપતો રહ� છ�. 
કારણ ક� એની પાસે જે છ� તે સવ�ના માટ� છ�. આજે 
માનવ લોભવશ ક�ટલી ઈ�છાઓ રાખે છ�. એક 
ઈ�છા પૂરી થતાં જ બી� ઈ�છા જ�મ છ�. વા�તવમાં 
�યિ� પાસે જેટલું છ� એનાથી જ સંતુ� રહ� તો આ 
સંસારમાં સૌ સુખી થઈ શક� છ�. કહ�વત �િસ� છ� 
‘There is everything for one's need. but not 
for one's greed.’ જ�રી એટલું �ક�િતએ 
આપણને સવ� કાંઈ આ�યું છ�. ધરતી અનાજ આપી 
રહી છ�. તરસ િછપાવવા માટ� પાણી આપણી પાસે 
પયા��ત છ�. હવા આપણને તાજગી આપી રહી છ�. 
અ�� આપણને શિ� આપી ર�ો છ�. આમ છતાં 
પાંચ ત�વોનો આપણે દુ�પયોગ કરી ર�ા છીએ. 
અને જ�ર કરતાં વધુ મેળવવા લોભને વશ થઈ 
ગયા છીએ. એટલે �ક�િતનો �કોપ માનવીને 
સહન કરવો પડે છ�. જે �ક�િત માનવને �િવત 

રહ�વા માટ� અનાજ �દાન કરતી હતી અને સુખ 
આપતી હતી તે �ક�િત અિત���, અના���, 
ધરતીક�પ અને વાતાવરણમાં �દૂષણના �પે 
લોભનાં ભયંકર પ�રણામ માનવની સામે લાવી 
રહી છ�. તેથી લોભને �વતો ઘણો જ�રી છ�. 
લોભિવકાર પણ મનુ�યને બ� દુઃખ આપે છ�. 
કહ�વત છ� ક� ‘Stretch your legs according to 
your sheet’ આપણે જેટલાં સાધનશિ� આપણી 
પાસે છ� તેટલું જ કાય� કરીએ. � આપણી પાસે 
સાધન નથી તો આપણે વધાર� ઈ�છા રાખીને યા 
લોભ રાખીને સાધનોની પાછળ ભાગીશું તો એક 
�દવસ એવો આવશે ક� સાધન જ આપણને દુઃખ 
આપશે. સાધનો પહ�લાં સાધના જ�રી છ�. અંતરથી 
વૈરા�યની જ�ર છ�. અંતરમાં �યાગની જ�ર છ�. 
� �� બે રોટલી ખાઈ ર�ો છું અને એક �યિ�ને 
એક રોટલી આપું. માનવ ઓછું ખાઈને મરી �ય 
એવું બનતું નથી. વધાર� ખાઈને કોઈ મરી શક� છ�. 
મેદ�િ� માનવને મારી શક� છ�. પણ ઓછું ખાઈને, 
ગમ ખાઈને �યિ� વધુ �વી શક� છ�.

િનલ�ભી સદા સુખી

લોભને કારણે આજે સંસારમાં તા�ં મા�ં થઈ 
ચૂ�યું છ�. માનવ તો માનવ જ છ�. પેટને ક�ટલું 
�ઈએ. પેટને વધુ ખોરાક �ઈતો નથી પરંતુ 
જેટલી પેટીઓ ભરતા જશો તેટલી ઓછી જ 
લાગશે. પણ પેટ વધુ નથી માંગતું. શું પેટના માટ� 
પાપ કરવું ઉિચત છ� ? માનવની �િ� બદલાઈ �ય 
છ� �યાર� તે રા�સ બની �ય છ�. તેજ માનવની 
�િ� �ે� બનતાં તે દ�વ કહ�વાય છ�. જે દ�વ સમાન 
હશે તે કહ�શે મા�ં અને તા�ં શું બધું ભગવાનનું છ�. 
�યાર� આ દુિનયામાં આ�યા હતા �યાર� શું લઈને 
આ�યા હતા. ખાલી હાથે આ�યા હતા અને ખાલી 
હાથે પાછા જવાનું છ�. આ સંસારની કોઈપણ 
ભૌિતકવ�તુ આપણે સાથે લઈ જતા નથી. આ�મા 

ભાવ ઉ�પ�ન થાય છ� ક� આ એક દ�વી છ�, આ પણ 
ઈ�રની રચના છ�, આ પણ એક શિ� છ� ? 
ભગવાને એને પેદા કરી છ�. એટલે ��ીને પિવ� 
���થી �વાની છ�. પરંતુ આજનો માનવ કામાતુર 
બનીને પોતાની બુિ�ને ન� કરી બેઠો છ�. હવે 
�� એ છ� ક� આ ���નું પ�રવત�ન કઈ રીતે 
કરવામાં આવે ? એના માટ� એક મા� ઉપાય છ� ક� 
આપણે ��ીને એક આ�માના �પે �ઈએ. સંસાર 
એક પ�રવાર છ�. ‘વસુધૈવ ક�ટુ�બક�’ની ભાવના 
આપણી �િ�માં �ગવી �ઈએ. ���માં પિવ�તા 
આવવી �ઈએ. �યાર� જ આ સંસારમાંથી 
કામવાસનાનું ભૂત સમા�ત થશે. નહ�તર આજના 
યુગમાં આ િવકાર એટલો વધી ર�ો છ� ક� હવે તો 
કિલયુગ નહ� પણ ઘોર કિલયુગ આ�યોછ�, ઘોર 
નક� આ�યું છ�.

કામથી �ોધની ઉ�પિ�

કામવાસનાને વશીભૂત માનવ ��ત થતો 
નથી એટલે એનામાં �ોધની ઉ�પિ� થાય છ�. �ોધી 
માનવ અ��ની જેમ �વયંને પણ સળગાવે છ� અને 
બી�ઓને પણ સળગાવે છ�. એ કહ�વત �િસ� છ� 
ક� ‘�ોધીના ઘરના માટલાનું પાણી પણ સૂકાઈ 
�ય છ�.’ �ોધમાં આવીને માનવ એ જરા પણ 
િવચારતો નથી ક� એનું પ�રણામ શું આવશે, 
એનાથી મને ક�વું ફળ મળશે. �ોધ ભૂતના સમાન 
છ�. જેને વશ થઈને તેની બુિ� �� થઈ �ય છ�. 
�ોધનું અંિતમ �પ આ�મઘાત અને હ�યા. આજે 
એક માસૂમ બાળક જ�મે છ� કાલે તે કલી બને છ�, 
�લ બનવા તરફ તે અ�ેસર બને છ� પરંતુ �લ 
બને તે પહ�લાં તેને ન� કરી દ�વામાં આવે છ�. શું 
આપણને આ અિધકાર છ� ? હ�યાનું કારણ શું છ�? 
એનું કારણ છ� �ોધ. �યાર� મનુ�યને �ોધ આવે છ� 
�યાર� તે ક�ઈ પણ �તો નથી. �યાં સુધી ક� મા પણ 
પોતાના બેટાની હ�યા કરી દ� છ�. એક બાળક પણ 

પોતાના િપતાની કતલ કરી દ� છ�. એ સમયે મા એ 
ભૂલી �ય છ� ક� મ� તેને જ�મ આ�યો છ�. બાળક 
ભૂલી �ય છ� ક� િપતાએ એને જ�મ આ�યો છ�. એક 
પિત પોતાની પ�ીની હ�યા કરી દ� છ�. કોને આ 
અિધકાર છ� ? ભગવાને તો આપણને આ 
અિધકાર આ�યો નથી. ભગવાન જે આપણા સૌના 
પરમિ�ય છ�, આપણા િપતા છ�, એમણે આ 
અિધકાર આપણને આ�યો નથી. તો પછી કોણે 
આ�યો ? ��� ભગવાનની છ�. આ ��� ઉપર 
પોતાનો અિધકાર જમાવીને બેસી ગયા છ�. તેના 
ફલ �વ�પે પોતાના જ પાપ કમ�નો દ�ડ ભોગવી 
ર�ા છ�.

શાંિતની શિ�થી �ોધ પર િવજય

�ોધની ઉ�પિ� �યાંથી થાય છ� ? વા�તવમાં 
�ોધની ઉ�પિ� મનથી જ થાય છ�. �ોધનો સંક�પ 
પહ�લાં મનમાં આવે છ�. મનથી વચનમાં આવે છ�. તે 
પછી કમ�માં આવે છ�. જે �કાર� ��ને ખતમ કરવા 
માટ� એના બીજને ખતમ કરવાની આવ�યકતા 
છ�. �ોધનું બીજ છ� નકારા�મક સંક�પ. �ોધમાં 
મનુ�ય આંધળો બની �ય છ�. જે રીતે અંધકારને 
સમા�ત કરવા માટ� �ાનનો �કાશ મનમાં 
લાવવાની આવ�યકતા છ�. અને તે �ાનનો �કાશ 
છ� ક� ‘�� એક શાંત �વ�પ આ�મા છું.’ આ સંક�પ 
આવતાં જ �ોધનું બીજ સમા�ત થઈ �ય છ�. 
મનમાં શાંિતની અનુભૂિત થાય છ�. તો આ કામ, 
�ોધ બંનેય નરકનાં �ાર છ�. આજે માનવ બંને 
િવકારોને વશીભૂત થઈને આ ���ને નક� બનાવી 
ચૂ�યો છ�. આ બંનેનું કારણ છ� દ�હનું અિભમાન. 
આ દ�હ અિભમાનને સમા�ત કરવું ઘણું જ�રી છ�.

આપણે �વન અને સંસારમાં શાંિતની 
અનુભૂિત કરવા ઈ�છીએ છીએ તો કામ અને �ોધ 
િવકારોને સમા�ત કરવા એ જ લાભદાયી રહ�શે. 
કામ અને �ોધે �વનને નરક બનાવી દીધું છ�. 
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દીદી મનમોિહની�નો સંિ��ત �વન પ�રચય
.

આ િવ�માં અનેકવાર 
પ�રવત�ન લાવનારી 
�ા��તઓ થઈ છ�. 
િવ�ક�ાએ આ�યા��મક 
�ે�માં અભૂતપૂવ� �ાંિત 
લાવવા માટ� િનિમ� �વયં 
પરમિપતા �ારા પસંદગી

પામેલાં િવલ�ણ ગુણ સંપ�ન દીદી 
મનમોિહની�નો જ�મ હ�દરાબાદ િસંધના 
સુ�િસ� અિત ધના� પ�રવારમાં થયો હતો. 
એમનું બા�યકાળનું નામ ગોપી હતું. (હવે આપણે 
એમને દીદી કહીએ છીએ.) એમનું જેવું નામ હતું 
તેવું કામ હતું. તેઓ �ી ક��ણના અન�ય ભ� 
હતાં. અને સદા એવી લગની રહ�તી હતી ? માર� 
પણ એવું જ બનવું છ�. 10 વષ�ની નાની �મરમાં 
િવવાહ થઈ ગયો. પરંતુ બાળપણથી જ 
સમાજસેવાની ��િ�માં હતાં. સાસ�ં ધના� હોવા 
છતાં પોતાની કમાણીથી ગરીબો વગેર�ની સેવા 
કરવાની ભાવનાથી િસવણકામ કરીને 
સમાજસેવાની ��િ� કરતાં હતાં.

આ સમાજસેવાની ભાવનાના આધાર� જ 
એમનો સંપક� બાબા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ 
પછીથી ��િપતા ��ા)ના પ�રવાર સાથે થયો. 
મનમોિહની�એ બાબાને �યા તો એમના 
મ�તકમાં એમને અલૌ�કક આભાનો આભાસ 
થયો. બાબાના મુખારિવંદ ઉપર એક �દ�ય 
અલૌ�કક કાંિત અને �િતભાનું આકષ�ણ હતું. 
ક�ટલાક �દવસો પછી એમનાં લૌ�કક માતા ��મણી 
(�ીન મધર)ને બાબાની પાસે સ�સંગ કરવા 
જવાની તક મળી. એમણે બાબાને �યા અને 

સ�સંગ સાંભ�યો તો મન ����ત થઈ ગયું અને 
પરમશાંિતનો અનુભવ કય�. બાબા એટલી �િસ� 
�યિ� હતા જેથી સૌ એમનાથી પ�રિચત હતા. 
�ીન મધર� બાબાના �વનમાં મહાન પ�રવત�ન 
�યું. એમને જણાયું ક� બાબા સાધારણ નથી. 
એમનામાં હવે પહ�લાં ન �વા મળ�લ 
અલૌ�કકતાનો �ભાવ હતો. એમણે ��ાબાબામાં 
ઈ�રીય શિ�ની અનુભૂિત કરી. ��� અને 
�ક��ટમાં ભગવાનનું �વ�પ �યું. આ રીતે 
બાબાના �યિ��વ પ�રવત�ન અને સ�સંગથી 
�ભાિવત થઈને એમણે પોતાની લૌ�કક પુ�ી ગોપી 
(દીદી મનમોિહની)ને પણ સ�સંગમાં આવવાનું 
િનમં�ણ આ�યું. દીદીએ બાબાના મુખેથી સાંભ�યું 
ક� તમે દ�હ નથી પણ આ�મા છો, શરીર પાંચ 
ત�વોનું પૂતળું છ�. આપ આ�મા અજર, અમર, 
અિવનાશી છો. આ�માના �પથી જ એક બી�ને 
જુઓ. આ ઉપરાંત �યાર� આ�માનો અનુભવ કય� 
અને બાબાના મ�તક પર ચમક�લા �કાશનો 
અનુભવ કય� �યાર� એમને લા�યું ક� પહ�લાંના 
બાબામાં અને અ�યારમાં ઘણું અંતર છ�. એમણે 
બાબા સાથે �યિ�ગત રીતે �ાન ચચા� કરી. િહ�દુ 
નારી પિતને જ પરમે�ર ગુ� માને છ� પરંતુ બાબા 
પાસેથી સાંભ�યું ક� અહ� ગુ� કરવાની વાત નથી 
પરંતુ આ �ાન સમજવાનું છ�, ક� મનુ�યમાંથી 
દ�વતા કઈ રીતે બની શકાય. તેથી બુિ� તી�ણ 
હોવાને લીધે બાબાની આ વાત િવવેકસંગત લાગી 
અને દરરોજ સ�સંગમાં આવવાનું શ� કયુ�. 
અનેકવાર બાબામાં તેમને ક��ણના સા�ા�કાર 
થયા. સાથે સાથે �ાન મળતું રહ�વાને લીધે મન 
સંતુ� બનવા લા�યું. ગીતાનું �ાન હવે સાચી રીતે 

આ શરીરમાં આ�યો તો શરીર પણ તેનું પોતાનું 
નહોતું અને જશે �યાર� પણ શરીરને સાથે નહ� લઈ 
�ય.

દ�વી �િ� વાળો આ�મા કહ�શે તા�ં મા�ં ક�ઈ 
નથી આ ઈ�રનું જ છ�. સામા�ય માનવ કહ�શે તા�ં 
તારી પાસે રાખ. મા�ં મારી પાસે રાખું. આસુરી 
�િ�વાળો માનવ કહ�શે મા�ં તો મા�ં પણ તા�ં પણ 
મા�ં. તે ચોરી કરીને ધાડ પાડીને, ખૂન કરીને, 
હ�રાફ�રી કરીને, ��ાચાર કરીને અનેક 
�કારનાં પાપકમ� કરીને બી�ની વ�તુ પડાવી 
લેશે. આમ લોભી માનવ કદી સાચું સુખ મેળવી 
શકતો નથી. આ લોભ િવકારને છોડીને �વનમાં 
સંતોષનો ગુણ ધારણ કરો.

ભગવાને આપણને ઘણું બધું આ�યું છ�. 
આજે ક�ટલાયે લોકો એવા છ� ક� જેમની પાસે ક�ઈ 
નથી. આવા લોકોને �ઈ આપણે સહયોગ 
આપવાનો છ�. પોતાની વ�તુઓ આપીને તેમને 
સુખી કરવાના છ�.

કામ, �ોધ, લોભ આ �ણેય િવકારો 
નરકનાં �ાર છ�. �યાર� આ �ણ િવકારોને, �ણે 
અવગુણોને યા �ણે ભૂતોને ઓળખીશું, એના 
ઉપર િવજય મેળવીશું �યાર� શાંિત અને સંતોષનું 
�વન �વી શક�શું. આ માનવ�વન, જે 
હીરાતુ�ય �વન છ� એને �ે� બનાવીને અનેકોને 
સુખી બનાવી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...

દીદી કહ�તાં ક� �� તો પહ�લાં �હાની િવ�ાથ� છું. 
અંત સુધી ઈ�રીય �ાનના અ�યાસનો સંપૂણ� 
શોખ હતો. �ાન, યોગ, ધારણા અને સેવા ચાર�ય 
િવષયોમાં તેઓ પ�રપૂણ� બ�યાં, �યાગ, તપ�યા 
અને સેવાની મૂિત� બની ર�ાં.

1937 થી 1951 સુધી 14 વષ� ય� વ�સોની 
સેવા, તપ�વી બનવાની, બનાવવાની સેવા કયા� 
પછી �ાનસાગરમાંથી નીકળ�લી �ાનગંગા 
પોતાના ક�ટલાક સાથીઓ સિહત િવ� સેવા માટ� 
નીકળી પ�ાં. ય�ના ઈિતહાસમાં 1952માં �યાર� 
ઈ�રીય સેવાનો અ�યાય શ� થયો તેમાં પણ દીદી 
અ�ણી ર�ાં અને પોતાની ધારણાઓ, 
મયા�દાઓ, એકરસ યોગ, �યાગ તથા તપ�યાને 
કારણે સેવાના �ે�ને આગળ ધપાવતાં ર�ાં. દીદી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું �થમ સેવા ક��� ખોલવા 
માટ� િનિમ� બ�યાં. શીખવાની અને અ�યને 
શીખવાડવાની કલામાં િનપુણ હોવાને લીધે દીદી� 

અનેકો માટ� �ેરણા ��ોત બ�યાં. દ�શિવદ�શમાં 
સવ�� ખૂણેખાંચર� પથરાયેલા �હાની 
િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવા માટ� તેઓ �વાસ 
કરતાં ર�ાં.

દીદીએ આ સાકારલોકના અંિતમ �દવસોમાં 
ઉડતી કલામાં ઉડવાનો, હવે ઘર (પરમધામ) 
જવાનું છ�, બાપ સમાન બનવાનું છ�, વૈરા�ય �િ�, 
ઉપરામ�િ�, ફોલો ફાધર, કમ�ભોગ પર યોગ 
�ારા િવજય કઈ રીતે મેળવવો, દવા, દુવા અને 
યોગબળનું બેલે�સ કઈ રીતે �ળવવું આ સવ� 
ધારણાઓનો અનુભવ કરા�યો. કદી �વા��ય 
ઠીક ન હોવા છતાં પણ �ાનયોગની ધારણાઓ 
છોડી નહોતી. દીદી� આપણી સમ� બાપ સમાન 
એક મૂિત� છ�. (દીદી�એ 28, જુલાઈ, 1983ને 
સતગુ�વારના �દવસે દ�હ�યાગ કય� હતો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 



Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 07 July 2019 Page No. 12

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 07 July 2019 Page No. 13

�ાના�ત

દીદી મનમોિહની�નો સંિ��ત �વન પ�રચય
.

આ િવ�માં અનેકવાર 
પ�રવત�ન લાવનારી 
�ા��તઓ થઈ છ�. 
િવ�ક�ાએ આ�યા��મક 
�ે�માં અભૂતપૂવ� �ાંિત 
લાવવા માટ� િનિમ� �વયં 
પરમિપતા �ારા પસંદગી

પામેલાં િવલ�ણ ગુણ સંપ�ન દીદી 
મનમોિહની�નો જ�મ હ�દરાબાદ િસંધના 
સુ�િસ� અિત ધના� પ�રવારમાં થયો હતો. 
એમનું બા�યકાળનું નામ ગોપી હતું. (હવે આપણે 
એમને દીદી કહીએ છીએ.) એમનું જેવું નામ હતું 
તેવું કામ હતું. તેઓ �ી ક��ણના અન�ય ભ� 
હતાં. અને સદા એવી લગની રહ�તી હતી ? માર� 
પણ એવું જ બનવું છ�. 10 વષ�ની નાની �મરમાં 
િવવાહ થઈ ગયો. પરંતુ બાળપણથી જ 
સમાજસેવાની ��િ�માં હતાં. સાસ�ં ધના� હોવા 
છતાં પોતાની કમાણીથી ગરીબો વગેર�ની સેવા 
કરવાની ભાવનાથી િસવણકામ કરીને 
સમાજસેવાની ��િ� કરતાં હતાં.

આ સમાજસેવાની ભાવનાના આધાર� જ 
એમનો સંપક� બાબા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ 
પછીથી ��િપતા ��ા)ના પ�રવાર સાથે થયો. 
મનમોિહની�એ બાબાને �યા તો એમના 
મ�તકમાં એમને અલૌ�કક આભાનો આભાસ 
થયો. બાબાના મુખારિવંદ ઉપર એક �દ�ય 
અલૌ�કક કાંિત અને �િતભાનું આકષ�ણ હતું. 
ક�ટલાક �દવસો પછી એમનાં લૌ�કક માતા ��મણી 
(�ીન મધર)ને બાબાની પાસે સ�સંગ કરવા 
જવાની તક મળી. એમણે બાબાને �યા અને 

સ�સંગ સાંભ�યો તો મન ����ત થઈ ગયું અને 
પરમશાંિતનો અનુભવ કય�. બાબા એટલી �િસ� 
�યિ� હતા જેથી સૌ એમનાથી પ�રિચત હતા. 
�ીન મધર� બાબાના �વનમાં મહાન પ�રવત�ન 
�યું. એમને જણાયું ક� બાબા સાધારણ નથી. 
એમનામાં હવે પહ�લાં ન �વા મળ�લ 
અલૌ�કકતાનો �ભાવ હતો. એમણે ��ાબાબામાં 
ઈ�રીય શિ�ની અનુભૂિત કરી. ��� અને 
�ક��ટમાં ભગવાનનું �વ�પ �યું. આ રીતે 
બાબાના �યિ��વ પ�રવત�ન અને સ�સંગથી 
�ભાિવત થઈને એમણે પોતાની લૌ�કક પુ�ી ગોપી 
(દીદી મનમોિહની)ને પણ સ�સંગમાં આવવાનું 
િનમં�ણ આ�યું. દીદીએ બાબાના મુખેથી સાંભ�યું 
ક� તમે દ�હ નથી પણ આ�મા છો, શરીર પાંચ 
ત�વોનું પૂતળું છ�. આપ આ�મા અજર, અમર, 
અિવનાશી છો. આ�માના �પથી જ એક બી�ને 
જુઓ. આ ઉપરાંત �યાર� આ�માનો અનુભવ કય� 
અને બાબાના મ�તક પર ચમક�લા �કાશનો 
અનુભવ કય� �યાર� એમને લા�યું ક� પહ�લાંના 
બાબામાં અને અ�યારમાં ઘણું અંતર છ�. એમણે 
બાબા સાથે �યિ�ગત રીતે �ાન ચચા� કરી. િહ�દુ 
નારી પિતને જ પરમે�ર ગુ� માને છ� પરંતુ બાબા 
પાસેથી સાંભ�યું ક� અહ� ગુ� કરવાની વાત નથી 
પરંતુ આ �ાન સમજવાનું છ�, ક� મનુ�યમાંથી 
દ�વતા કઈ રીતે બની શકાય. તેથી બુિ� તી�ણ 
હોવાને લીધે બાબાની આ વાત િવવેકસંગત લાગી 
અને દરરોજ સ�સંગમાં આવવાનું શ� કયુ�. 
અનેકવાર બાબામાં તેમને ક��ણના સા�ા�કાર 
થયા. સાથે સાથે �ાન મળતું રહ�વાને લીધે મન 
સંતુ� બનવા લા�યું. ગીતાનું �ાન હવે સાચી રીતે 

આ શરીરમાં આ�યો તો શરીર પણ તેનું પોતાનું 
નહોતું અને જશે �યાર� પણ શરીરને સાથે નહ� લઈ 
�ય.

દ�વી �િ� વાળો આ�મા કહ�શે તા�ં મા�ં ક�ઈ 
નથી આ ઈ�રનું જ છ�. સામા�ય માનવ કહ�શે તા�ં 
તારી પાસે રાખ. મા�ં મારી પાસે રાખું. આસુરી 
�િ�વાળો માનવ કહ�શે મા�ં તો મા�ં પણ તા�ં પણ 
મા�ં. તે ચોરી કરીને ધાડ પાડીને, ખૂન કરીને, 
હ�રાફ�રી કરીને, ��ાચાર કરીને અનેક 
�કારનાં પાપકમ� કરીને બી�ની વ�તુ પડાવી 
લેશે. આમ લોભી માનવ કદી સાચું સુખ મેળવી 
શકતો નથી. આ લોભ િવકારને છોડીને �વનમાં 
સંતોષનો ગુણ ધારણ કરો.

ભગવાને આપણને ઘણું બધું આ�યું છ�. 
આજે ક�ટલાયે લોકો એવા છ� ક� જેમની પાસે ક�ઈ 
નથી. આવા લોકોને �ઈ આપણે સહયોગ 
આપવાનો છ�. પોતાની વ�તુઓ આપીને તેમને 
સુખી કરવાના છ�.

કામ, �ોધ, લોભ આ �ણેય િવકારો 
નરકનાં �ાર છ�. �યાર� આ �ણ િવકારોને, �ણે 
અવગુણોને યા �ણે ભૂતોને ઓળખીશું, એના 
ઉપર િવજય મેળવીશું �યાર� શાંિત અને સંતોષનું 
�વન �વી શક�શું. આ માનવ�વન, જે 
હીરાતુ�ય �વન છ� એને �ે� બનાવીને અનેકોને 
સુખી બનાવી શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...

દીદી કહ�તાં ક� �� તો પહ�લાં �હાની િવ�ાથ� છું. 
અંત સુધી ઈ�રીય �ાનના અ�યાસનો સંપૂણ� 
શોખ હતો. �ાન, યોગ, ધારણા અને સેવા ચાર�ય 
િવષયોમાં તેઓ પ�રપૂણ� બ�યાં, �યાગ, તપ�યા 
અને સેવાની મૂિત� બની ર�ાં.

1937 થી 1951 સુધી 14 વષ� ય� વ�સોની 
સેવા, તપ�વી બનવાની, બનાવવાની સેવા કયા� 
પછી �ાનસાગરમાંથી નીકળ�લી �ાનગંગા 
પોતાના ક�ટલાક સાથીઓ સિહત િવ� સેવા માટ� 
નીકળી પ�ાં. ય�ના ઈિતહાસમાં 1952માં �યાર� 
ઈ�રીય સેવાનો અ�યાય શ� થયો તેમાં પણ દીદી 
અ�ણી ર�ાં અને પોતાની ધારણાઓ, 
મયા�દાઓ, એકરસ યોગ, �યાગ તથા તપ�યાને 
કારણે સેવાના �ે�ને આગળ ધપાવતાં ર�ાં. દીદી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું �થમ સેવા ક��� ખોલવા 
માટ� િનિમ� બ�યાં. શીખવાની અને અ�યને 
શીખવાડવાની કલામાં િનપુણ હોવાને લીધે દીદી� 

અનેકો માટ� �ેરણા ��ોત બ�યાં. દ�શિવદ�શમાં 
સવ�� ખૂણેખાંચર� પથરાયેલા �હાની 
િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવા માટ� તેઓ �વાસ 
કરતાં ર�ાં.

દીદીએ આ સાકારલોકના અંિતમ �દવસોમાં 
ઉડતી કલામાં ઉડવાનો, હવે ઘર (પરમધામ) 
જવાનું છ�, બાપ સમાન બનવાનું છ�, વૈરા�ય �િ�, 
ઉપરામ�િ�, ફોલો ફાધર, કમ�ભોગ પર યોગ 
�ારા િવજય કઈ રીતે મેળવવો, દવા, દુવા અને 
યોગબળનું બેલે�સ કઈ રીતે �ળવવું આ સવ� 
ધારણાઓનો અનુભવ કરા�યો. કદી �વા��ય 
ઠીક ન હોવા છતાં પણ �ાનયોગની ધારણાઓ 
છોડી નહોતી. દીદી� આપણી સમ� બાપ સમાન 
એક મૂિત� છ�. (દીદી�એ 28, જુલાઈ, 1983ને 
સતગુ�વારના �દવસે દ�હ�યાગ કય� હતો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ભગવાને જે સમ��યું 
છ� અને આજ સુધી આપણે 
જે �ણીએ છીએ તે 
િસ�ાંત છ� જેવું કરશો તેવું 
પામશો. જેવું કરશે એને 
��પ�ર�યુઅલ લૉ કહો, 
યુિનવસ�લ લૉ ઓફ કમ� 

એ તો સ�ય છ� ક� એમાં ભગવાન ક�ઈ કરતા નથી. 
આપણું કમ� જ એ ન�ી કર� છ� ક� દર�ક કમ�નો જે 
��યુ�ર છ� તે આપણને જ �ા�ત થાય છ�. જેવું 
કરશો તેવું મેળવશો. આ અટલ િનયમ છ�. આ 
િનયમને કોઈ બદલી શકતું નથી. સંસારની 
કોઈપણ શિ� એને બદલી શકતી નથી. � 
આપણે કમ� િસ�ાંતને સમ�શું તો કમ� કરતાં 
પહ�લાં ��િત આવી જશે. 

કમ� કોઈને છોડતું નથી. એમાં ભગવાનનો 
પણ કોઈ રોલ નથી. મને મહાભારતનો એ �સંગ 
યાદ આવે છ�. �યાર� પાંડવોમાંથી અજુ�ન અને 
કૌરવોમાંથી દુય�ધન બંને ભગવાન પાસે મદદ 
માગવા �ય છ�. એ સમયે ભગવાન સૂતા હતા. 
�યાર� દુય�ધન મ�તકના ભાગે અને અજુ�ન પગના 
ભાગે ઊભો ર�ો. જેવી ભગવાનની આંખો ખૂલી 
તો સામે અજુ�નને �યો. અજુ�નને ક�ં, તું �યાર� 
આ�યો ? દુય�ધને ક�ં ક� �� પહ�લાં આ�યો છું. તો 
પહ�લાં મને માગવાનું કહ�વામાં આવે. અજુ�ને 
દુય�ધનને ક�ં, સા�ં તમે માગી લો. એ સમયે 
ભગવાને એ ક�ં ક� એક તરફ �� છું અને બી� 
તરફ મારી અ�ૌિહણી સેના છ�. તમાર� શું �ઈએ, 
બોલો. એમાં એક વા�ય ઉમેયુ�. ક� જે તરફ �� 
રહીશ તેમાં �� શ�� હાથમાં લઈશ નહ�. �� યુ� 

કરીશ નહ�. �� સારથી અવ�ય બની શક�� છું. 
સારથી બનીને રથ ચલાવીશ. �વન પણ એક 
સંઘષ� છ� �યાં દર�ક �યિ�ને યુ� કરવું પડે છ�. 
આ યુ�માં તે સારથી બની શક� છ� પણ આપણા 
બદલે તેઓ યુ� કરતા નથી. તેમાં કમ�ની ગુ� 
ગિત ર� આપતી નથી. 

ભગવાને ક�ં છ� તમારા �વનનું યુ� 
તમાર� જ લડવું પડશે. �� સારથી બનું, માગ�દશ�ન 
અવ�ય આપું પણ તમારા બદલે �� યુ� ક�ં તે 
શ�ય નથી. તો ભગવાન આપણા કમ�માં દખલ 
દ�તા નથી. એવો કાયદો જ નથી. આપણા �વનનું 
યુ� આપણે જ લડવું પડશે. એમાં પાછલા જ�મોનાં 
કમ� એ ન�ી કર� છ� ક� �યા �કારનો જ�મ હશે. 
ક�વા પ�રવારમાં જ�મ થશે. �યા �કારની 
�વનયા�ા હશે. આપણી �વનયા�ાને આપણાં 
કમ� જ ન�ી કર� છ�. તો આપણે �વયંને �ઈએ. 
�વનની ક�ા સારી છ�. સારા ઘરમાં સા�ં િશ�ણ 
મેળવીને મોટા થયા, આપણું �વન સ�યતાપૂણ� છ� 
તો �વનમાં આપણે ભા�યશાળી છીએ. તે સારાં 
કમ�નું ફળ છ�. આ �વનમાં એવું કોઈ કમ� ના 
કરીએ જેથી આવનાર �વન તકલીફોવાળું બને. 
આપણાં કમ� એવાં હોય ક� આપણી આગળની 
�વનયા�ા સારામાં સારી હોય. કમ�ના િસ�ાંતને 
બુિ�માં રાખીને આપણે આગળ વધી શક�એ 
છીએ. તેથી દર�ક સમયે ��િત રાખીને કમ� 
કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કમ� િસ�ાંત
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

સમ�યું. ધીર� ધીર� આ રીતે લગની વધતી થઈ. 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થવા લા�યો. 
પિવ�તાની ભાવના �ઢ બની. િવ�ાસ અને 
િન�ય વધતાં ચા�યાં. ઈ�રીય લગની અને 
અનુભવથી ભૌિતક સુખ-સાધનોનો પ�ર�યાગ 
સાહિજકતાથી થઈ ગયો. પોતાના આ નવા 
અલૌ�કક �વનને ધારણ કરવામાં એમને 
પ�રવાર તથા સમાજ તરફથી અનેક તકલીફો 
િસતમ સહન કરવાં પ�ાં. પરંતુ હવે દીદી 
ભગવાનની સાચી ગોિપકા બની ગયાં હતાં.

તેઓ પોતાની િવલ�ણ બુિ�, કાય��મતા, 
અતૂટ િન�ય, લગનીને કારણે દર�ક �ે�માં 
અ�ણી ર�ાં. 1937માં �યાર� બાબાએ મેનેિજંગ 
કમીટી બનાવી તેમાં મુ�ય સ�ય તરીક� દીદી�ને 
લેવામાં આ�યાં.

દીદી�ની પરખ બુિ� અને િનણ�ય શિ� 
ઘણાં િવકિસત હતાં. આ�મબળ તથા 
આ�મિવ�ાસ તથા �વમાનના તેઓ ઉદાહરણમૂત� 
હતા. દીદી�એ ગીતાના મહાવા�યો सव� धमा�� 

प�र�य�य मामेकम शरणं �ज,  દ�હ સિહત દ�હના સવ� 
સંબંધોને ભૂલો... ને �યાવહા�રક �પ આ�યું હતું. 
દીદી� સદાય ક�ા કરતાં હતાં ક� एक बाप दूसरा न 

कोई. એમનું �વન એકરસ યોગ અને સવ� સંબંધ 
બાબાની સાથે �ડીને એને સુંદર રીતે િનભાવવાનું 
એક ��ય� �માણ હતું. એમના સંપક�માં 
આવનારાં એ અનુભવ કરતાં હતાં ક� દીદી ક�વું 
બાલક અને માિલકનું સમતુલન રાખે છ�. બાપ, 
િશ�ક, સદગુ�ના �પમાં આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનબરદાર, ઈમાનદાર તથા ડગલે ડગલે 
�ીમતનું કઈ રીતે પાલન કરી શકાય તે માટ� 
પોતાના �વનને દપ�ણ બનાવીને તેઓએ 
બી�ઓને બતા�યું.

પોતાની આ સવ� િવશેષતાઓને લીધે 
દીદી�એ સવ�નું મન મોહી લીધું અને બાબાએ 
નામ રા�યું. ‘મનમોિહની’ �ેમથી મોટી બહ�ન 
અથવા માના �પથી �થૂલ સૂ�મ, સવ� આ�માઓની 
પાલના કરવાને લીધે સૌ એમને દીદી કહીને 
સંબોધતાં હતાં. � ક� દીદી સવ� િ�ય હતાં પરંતુ 
કોઈને પોતાના �ભાવમાં આવવા દ�તાં નહોતાં પણ 
સવ�નો બુિ�યોગ િશવબાબા તરફ વાળતાં. દીદી 
કહ�તાં ક� न �भाव म� आओ न �भािवत करो. गुणदाता 

से ही सव� संबंध जोडो. જે રીતે �વયં સ�ાઈ 
સફાઈવાળાં હતાં એ રીતે જ અનેક આ�માઓને 
તેવા બનવાની �ેરણા આપતાં. તેઓને નાના 
મોટા, �� યુવાન, સવ� વગ�ના આ�માઓ સાથે 
હળીમળી જતાં કોઈ તકલીફ નહોતી લાગતી. 
તેથી તેઓ સૌના सखी બની જતાં અને સૌ એમને 

सखी �પથી જ �તાં.

ને��વની શિ�, �લાન�ગ બુિ�, 
અનુભવીમૂત�, તી�ણબુિ�, દર�કની 
િવશેષતાઓનો લાભ લેવાની કલાવાળાં, 
િનભ�યતા, �પ�તા અને ઉદાહરણમૂત� હોવાને 
લીધે બાબાએ 1969માં દીદીને સંયુ� મુ�ય 
�શાિસકાના પદ� સમ� ય�ને સંભાળવા માટ� 
િનિમ� બના�યાં. સમ� ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયનાં �મુખ હોવા છતાં દીદી�માં ઘણી જ 
ન�તા, ગંભીરતા તથા રમિણકતાના ગુણો હતા. 
દ�ા�ેયની જેમ સવ� પાસેથી તેઓ ગુણ �હણ 
કરતાં. દીદી ક�ા કરતાં बड� तो बड� छोट� सुभान 

अ�ाह. હ�સની જેમ ગુણ�ાહક ��� હોવાને લીધે 
તેઓ સવ� ગુણસંપ�ન બની ગયાં. �યાં સુધી 
�વવાનું છ� �યાં સુધી ઈ�રીય �ાન ભણવાનું છ�, 
શીખવાનું છ� - એ તેમનું �યેય હતું. તેઓ મહાન 
િશિ�કા, ક��ોલર અને �શાિસકા હતાં. પરંતુ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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�ાના�ત

ભગવાને જે સમ��યું 
છ� અને આજ સુધી આપણે 
જે �ણીએ છીએ તે 
િસ�ાંત છ� જેવું કરશો તેવું 
પામશો. જેવું કરશે એને 
��પ�ર�યુઅલ લૉ કહો, 
યુિનવસ�લ લૉ ઓફ કમ� 

એ તો સ�ય છ� ક� એમાં ભગવાન ક�ઈ કરતા નથી. 
આપણું કમ� જ એ ન�ી કર� છ� ક� દર�ક કમ�નો જે 
��યુ�ર છ� તે આપણને જ �ા�ત થાય છ�. જેવું 
કરશો તેવું મેળવશો. આ અટલ િનયમ છ�. આ 
િનયમને કોઈ બદલી શકતું નથી. સંસારની 
કોઈપણ શિ� એને બદલી શકતી નથી. � 
આપણે કમ� િસ�ાંતને સમ�શું તો કમ� કરતાં 
પહ�લાં ��િત આવી જશે. 

કમ� કોઈને છોડતું નથી. એમાં ભગવાનનો 
પણ કોઈ રોલ નથી. મને મહાભારતનો એ �સંગ 
યાદ આવે છ�. �યાર� પાંડવોમાંથી અજુ�ન અને 
કૌરવોમાંથી દુય�ધન બંને ભગવાન પાસે મદદ 
માગવા �ય છ�. એ સમયે ભગવાન સૂતા હતા. 
�યાર� દુય�ધન મ�તકના ભાગે અને અજુ�ન પગના 
ભાગે ઊભો ર�ો. જેવી ભગવાનની આંખો ખૂલી 
તો સામે અજુ�નને �યો. અજુ�નને ક�ં, તું �યાર� 
આ�યો ? દુય�ધને ક�ં ક� �� પહ�લાં આ�યો છું. તો 
પહ�લાં મને માગવાનું કહ�વામાં આવે. અજુ�ને 
દુય�ધનને ક�ં, સા�ં તમે માગી લો. એ સમયે 
ભગવાને એ ક�ં ક� એક તરફ �� છું અને બી� 
તરફ મારી અ�ૌિહણી સેના છ�. તમાર� શું �ઈએ, 
બોલો. એમાં એક વા�ય ઉમેયુ�. ક� જે તરફ �� 
રહીશ તેમાં �� શ�� હાથમાં લઈશ નહ�. �� યુ� 

કરીશ નહ�. �� સારથી અવ�ય બની શક�� છું. 
સારથી બનીને રથ ચલાવીશ. �વન પણ એક 
સંઘષ� છ� �યાં દર�ક �યિ�ને યુ� કરવું પડે છ�. 
આ યુ�માં તે સારથી બની શક� છ� પણ આપણા 
બદલે તેઓ યુ� કરતા નથી. તેમાં કમ�ની ગુ� 
ગિત ર� આપતી નથી. 

ભગવાને ક�ં છ� તમારા �વનનું યુ� 
તમાર� જ લડવું પડશે. �� સારથી બનું, માગ�દશ�ન 
અવ�ય આપું પણ તમારા બદલે �� યુ� ક�ં તે 
શ�ય નથી. તો ભગવાન આપણા કમ�માં દખલ 
દ�તા નથી. એવો કાયદો જ નથી. આપણા �વનનું 
યુ� આપણે જ લડવું પડશે. એમાં પાછલા જ�મોનાં 
કમ� એ ન�ી કર� છ� ક� �યા �કારનો જ�મ હશે. 
ક�વા પ�રવારમાં જ�મ થશે. �યા �કારની 
�વનયા�ા હશે. આપણી �વનયા�ાને આપણાં 
કમ� જ ન�ી કર� છ�. તો આપણે �વયંને �ઈએ. 
�વનની ક�ા સારી છ�. સારા ઘરમાં સા�ં િશ�ણ 
મેળવીને મોટા થયા, આપણું �વન સ�યતાપૂણ� છ� 
તો �વનમાં આપણે ભા�યશાળી છીએ. તે સારાં 
કમ�નું ફળ છ�. આ �વનમાં એવું કોઈ કમ� ના 
કરીએ જેથી આવનાર �વન તકલીફોવાળું બને. 
આપણાં કમ� એવાં હોય ક� આપણી આગળની 
�વનયા�ા સારામાં સારી હોય. કમ�ના િસ�ાંતને 
બુિ�માં રાખીને આપણે આગળ વધી શક�એ 
છીએ. તેથી દર�ક સમયે ��િત રાખીને કમ� 
કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કમ� િસ�ાંત
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

સમ�યું. ધીર� ધીર� આ રીતે લગની વધતી થઈ. 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થવા લા�યો. 
પિવ�તાની ભાવના �ઢ બની. િવ�ાસ અને 
િન�ય વધતાં ચા�યાં. ઈ�રીય લગની અને 
અનુભવથી ભૌિતક સુખ-સાધનોનો પ�ર�યાગ 
સાહિજકતાથી થઈ ગયો. પોતાના આ નવા 
અલૌ�કક �વનને ધારણ કરવામાં એમને 
પ�રવાર તથા સમાજ તરફથી અનેક તકલીફો 
િસતમ સહન કરવાં પ�ાં. પરંતુ હવે દીદી 
ભગવાનની સાચી ગોિપકા બની ગયાં હતાં.

તેઓ પોતાની િવલ�ણ બુિ�, કાય��મતા, 
અતૂટ િન�ય, લગનીને કારણે દર�ક �ે�માં 
અ�ણી ર�ાં. 1937માં �યાર� બાબાએ મેનેિજંગ 
કમીટી બનાવી તેમાં મુ�ય સ�ય તરીક� દીદી�ને 
લેવામાં આ�યાં.

દીદી�ની પરખ બુિ� અને િનણ�ય શિ� 
ઘણાં િવકિસત હતાં. આ�મબળ તથા 
આ�મિવ�ાસ તથા �વમાનના તેઓ ઉદાહરણમૂત� 
હતા. દીદી�એ ગીતાના મહાવા�યો सव� धमा�� 

प�र�य�य मामेकम शरणं �ज,  દ�હ સિહત દ�હના સવ� 
સંબંધોને ભૂલો... ને �યાવહા�રક �પ આ�યું હતું. 
દીદી� સદાય ક�ા કરતાં હતાં ક� एक बाप दूसरा न 

कोई. એમનું �વન એકરસ યોગ અને સવ� સંબંધ 
બાબાની સાથે �ડીને એને સુંદર રીતે િનભાવવાનું 
એક ��ય� �માણ હતું. એમના સંપક�માં 
આવનારાં એ અનુભવ કરતાં હતાં ક� દીદી ક�વું 
બાલક અને માિલકનું સમતુલન રાખે છ�. બાપ, 
િશ�ક, સદગુ�ના �પમાં આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનબરદાર, ઈમાનદાર તથા ડગલે ડગલે 
�ીમતનું કઈ રીતે પાલન કરી શકાય તે માટ� 
પોતાના �વનને દપ�ણ બનાવીને તેઓએ 
બી�ઓને બતા�યું.

પોતાની આ સવ� િવશેષતાઓને લીધે 
દીદી�એ સવ�નું મન મોહી લીધું અને બાબાએ 
નામ રા�યું. ‘મનમોિહની’ �ેમથી મોટી બહ�ન 
અથવા માના �પથી �થૂલ સૂ�મ, સવ� આ�માઓની 
પાલના કરવાને લીધે સૌ એમને દીદી કહીને 
સંબોધતાં હતાં. � ક� દીદી સવ� િ�ય હતાં પરંતુ 
કોઈને પોતાના �ભાવમાં આવવા દ�તાં નહોતાં પણ 
સવ�નો બુિ�યોગ િશવબાબા તરફ વાળતાં. દીદી 
કહ�તાં ક� न �भाव म� आओ न �भािवत करो. गुणदाता 

से ही सव� संबंध जोडो. જે રીતે �વયં સ�ાઈ 
સફાઈવાળાં હતાં એ રીતે જ અનેક આ�માઓને 
તેવા બનવાની �ેરણા આપતાં. તેઓને નાના 
મોટા, �� યુવાન, સવ� વગ�ના આ�માઓ સાથે 
હળીમળી જતાં કોઈ તકલીફ નહોતી લાગતી. 
તેથી તેઓ સૌના सखी બની જતાં અને સૌ એમને 

सखी �પથી જ �તાં.

ને��વની શિ�, �લાન�ગ બુિ�, 
અનુભવીમૂત�, તી�ણબુિ�, દર�કની 
િવશેષતાઓનો લાભ લેવાની કલાવાળાં, 
િનભ�યતા, �પ�તા અને ઉદાહરણમૂત� હોવાને 
લીધે બાબાએ 1969માં દીદીને સંયુ� મુ�ય 
�શાિસકાના પદ� સમ� ય�ને સંભાળવા માટ� 
િનિમ� બના�યાં. સમ� ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયનાં �મુખ હોવા છતાં દીદી�માં ઘણી જ 
ન�તા, ગંભીરતા તથા રમિણકતાના ગુણો હતા. 
દ�ા�ેયની જેમ સવ� પાસેથી તેઓ ગુણ �હણ 
કરતાં. દીદી ક�ા કરતાં बड� तो बड� छोट� सुभान 

अ�ाह. હ�સની જેમ ગુણ�ાહક ��� હોવાને લીધે 
તેઓ સવ� ગુણસંપ�ન બની ગયાં. �યાં સુધી 
�વવાનું છ� �યાં સુધી ઈ�રીય �ાન ભણવાનું છ�, 
શીખવાનું છ� - એ તેમનું �યેય હતું. તેઓ મહાન 
િશિ�કા, ક��ોલર અને �શાિસકા હતાં. પરંતુ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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�દલ-�દમાગને અસંતુિલત, અિવવેક� બનાવે છ�. 
આ�ય�ની વાત તો એ છ� ક� આ ચી� પર પણ 
લ�યું હોય છ� ક� ‘�વા��ય માટ� હાિનકારક છ�’ 
છતાં પણ ભણેલો ગણેલો માનવ તેની ચુંગાલમાં 
ફસાતો જઈ ર�ો છ�. બીજું તો એકબાજુએ ર�ં 
પણ દ�શ અને નાગ�રકોની જવાબદારી જેના િશર� 
છ� તે સરકાર આ નુકસાનકારક ચી�નું 
ઉ�પાદન, આયા�-િનકાસ કરતી રહ� છ�. 
�યાપાર-ઉ�ોગ કરનાર લોકો પણ પોતાની 
સામાિજક અને નૈિતક જવાબદારીઓને કોરાણે 
મૂક�ને માનવ�િત માટ� મોતનો સામાન તૈયાર 
કરી ર�ાં છ�. 

મૂખ�તાની પરાકા�ા

ગીત-સંગીત, ��યકલા, સાજ શણગાર, 
સ�દય� યૌવન વગેર�નું સજ�ન માનવ�વનને સરસ 
અને સુંદર બનાવવામાં જ કરવામાં આ�યું પરંતુ 
દ�હઅિભમાની મનુ�યે દ�િહક આકષ�ણ, કામ-
વાસનાયુ� માનિસકતાવશ અ�ીલ �દશ�ન 
કયુ�. તેના પ�રણામે �િ�ઓનું બહ�ક� જવું, 
ચ�ર�હીનતા, અસંયિમત કમ� અને �યવહાર 
વગેર� પ�રણામ સામે આ�યાં છ�. િચ�ો, ચલિચ�ો, 
અખબારો, માિસક પિ�કાઓ, સો�યલ 
મી�ડયાના મા�યમથી રજૂ થતાં દ�હ�દશ�નો, 
અ�ીલ વતા�વનાં ��યો �ઈને માનવ �વયં પર 
િનયં�ણ ગુમાવી બેઠો, જેને કારણે યૌનશોષણ, 
બળા�કાર, અપહરણની િવક�ત ઘટનાઓ બનવા 
લાગી છ�. જરા િવચારો, આપણે જ સજ�ક, આપણે 
જ �દ�દશ�ક, આપણે જ કલાકાર અને આપણી 
બનાવેલી ક�િત આપણા જ ચ�ર� અને સં�કારોને 
બગાડનાર હોય તો તેને મૂખ�તાની પરાકા�ા જ 
કહીશું.

સંબંધ અને બંધન

સરવાળ� આપણે �વયં જ �વયંને જંગલી 

બનાવવા માટ� તૈયાર થયા છીએ. ઈ���યોના 
રસા�વાદની, િહ�સા, છળ, કપટની �િ�ઓને 
ઉ�ક�રીને િચ�ો, પુ�તકો �ારા માનવમનમાં 
કામિવકારનો અ�� �ગટાવીને આપણે 
માનવ�વનને �વતાં જ બેહાલ કરી ર�ાં છીએ. 
આજ પતનનું આવા� છ�, પતનની જ આરાધના 
છ�. મનુ�ય એક સામાિજક �ાણી છ�. એમાં ભાવ છ�, 
ભાવનાઓ છ�, સંવેદનાઓ છ�. તે એકલો �વી 
શકતો નથી. એને કારણે આપણે અનેક સંબંધોમાં 
બંધાઈ ર�ા છીએ. આપણે પ�રવાર રચીએ છીએ, 
આપણે િમ�મંડળ બનાવીએ છીએ, સમાજનું 
િનમા�ણ કરીએ છીએ. �વનનાં સમ�ત કાય�માં 
જેમ ક� સફાઈ, ભોજન, વ��, િશ�ણ, �વા��ય, 
કારોબાર, વાહન �યવહાર, ધનોપા�જન, 
�વઉ�નિત વગેર�માં આપણને �યિ�ઓ, 
સં�થાઓ, �યવ�થાઓના સહયોગની જ�ર પડે 
છ�. પરંતુ આજે આપણે અહમ અને વહમને 
કારણે, �ય�તા અને ઉ�તાના કારણે, �શ અને 
આવેશને કારણે, લગાવ અને ટકરાવના કારણે, 
આ સંબંધોને દુઃખ, કલહ-કલેશ મતભેદને કારણે 
બંધનોમાં બાંધી દીધા છ�. વાણીની મધુરતા, 
�યિ��વની સંવા�દતા, સંબંધોની વફાદારી, જેવા 
સ�ગુણોનો અભાવ હોવાના કારણે પ�રવાર તૂટી 
ર�ાં છ�. �દલો-�દલો વ�ેનું અંતર વધી ર�ં છ�. 
સામાિજક માળખું તૂટી ર�ં છ�. વ�ર�ો, બુઝુગ�, 
અનુભવીઓની છ�છાયા લોકોએ ફગાવી દીધી 
છ�. આપણે �વતં�તાના બહાને �વ�છ�દ બની ર�ા 
છીએ. નવી પેઢીનાં બાળકો, �ેહ અને 
સુસં�કારોની પાલનાથી વંિચત બની ર�ા છ�. 
અપ�રપ� મનોદશાને કારણે અનેક �કારના 
અનૈિતક કમ�ના િશકાર બની ર�ા છીએ. તેના 
પ�રણામે માનવ ન ઘરનો ના ઘાટનો ર�ો છ�. તે 
�વન સમા�ત કરવાના �યાસો કરવા લાગે છ�.

છતાં આપણે કહ�વું પડશે ક� માનવ �વનની દર�ક 
પળની સાથી સહયોગી એવી �ક�િતની સાથે 
આપણે ક�વો �યવહાર કરી ર�ા છીએ. આપણે 
આપણાં લોભ, લાલચ, �વાથ�, ધનલોલુપતા, 
બેદરકારીને કારણે �ક�િતને �દૂિષત કરીએ 
છીએ. આપણે �ક�િતનું એટલું દોહન કયુ� છ� ક� 
આજે પયા�વરણીય અસમતુલા જ�મી છ�. એના 
પ�રણામ �વ�પે �ાક�િતક આપદાનો �કોપ વધતો 
જ ર�ો છ�. જે માનવ એટલો િવવેક શૂ�ય બની 
ગયો છ� ક� �દૂષણના ક���િબંદુ, ઉ�ગમ િબંદુ 
પોતાના મનને શુ�, �ે� અને શુભ બનાવવા 
તૈયાર નથી. આપણે તો આપણા મનને સાધન 
અને સ�િ� મેળવવાની સાધનામાં રોક� દીધું છ�. 
ખોટાં સાધનો અને ખોટા ઉપાયોથી આપણે 
પોતાની કમાણી વધારવાનું ઈ�છીએ છીએ. પરંતુ 
પોતાની દ�િહક, ભૌિતક ઈહલૌ�કક કામનાઓને 
સંયિમત કરીને સાદું, સરળ, સા��વક �વન 
�વવા ઈ�છતા નથી. એવું લાગે છ� ક� ભૌિતકતાનું 
ભયાનક ભૂત, વાસનાનું િવકરાળ �પ અને 
અ�ીલતાનો અસુર આપણા ઉપર �ભાવ પાડી 
ર�ો છ� અને ઘણી ઝડપથી આપણે પતનની ખાઈ 
તરફ જઈ ર�ા છીએ.

ઝેરીલું ચ��યૂહ

વૈભવનો િવકાસ થવાથી માનવ ગંદી ટ�વોનો 
પણ િશકાર બનતો જઈ ર�ો છ�. ખોટા ખચા�ઓ 
વધી ર�ા છ�. ખર�ખર તે એવા ઝેરીલા ચ��યૂહમાં 
ફસાઈ ગયો છ� ક� ના ખાવા યો�ય ચી�નું તે 
ભ�ણ કરવા લા�યો છ�. જે પાંદડાઓ (તમાક�)ને 
�નવર પણ સૂંઘતાં નથી, તે સવ��ે� બુિ�શાળી 
માનવ એને ખાય છ�, સૂંઘે છ�, ��ક� છ� અને પોતાના 

આજે તટ�થ થઈને ચાર� બાજુના સંસારને 
�ઈએ તો �વા મળ� છ� ક� આપણે ઉ�થાનને બદલે 
પતનનું જતન કરી ર�ા છીએ. દર�ક ઉ�નિત થાય 
તેવું ઈ�છ� છ�. પણ આપણે �ણે અ��યે પતનની 
તરફ જઈ ર�ા છીએ. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આપણે મનુ�યે જે �થમ અણુબ�બ બના�યો હતો તે 
બી� િવ�યુ� વખતે તેનાથી જે િવનાશ થયો તે 
પણ આપણે �યો હતો. એની ભયાનકતાનો 
અંદાજ તથા અનુભવ રાજનેતાઓ અને 
વૈ�ાિનકોને આવી ગયો હતો આમ છતાં 
િવનાશકાળ� િવપરીત બુિ� માનવ વધાર� 
શિ�શાળી શ��ોનું િનમા�ણ કરવા તરફ આગળ 
વધી ર�ો છ�. ચી�, મકાન સલામત રહ� અને 
માનવ ખતમ થઈ �ય એવા ક�િમક�સ બ�બ પણ 
બનાવવામાં આ�યા છ�. તો આ શું છ� ? આ પતનનું 
જ જતન છ�. આપણે મહાિવનાશના મુખમાં જવાની 
તૈયારીઓ તી� ગિતથી કરી ર�ા છીએ.

આપણા ઉપર ભૌિતકતાનું ભૂત છવાયેલું છ�.

સંસારનો ખેલ આ�મા �પી પુ�ષ અને 
�ક�િતનાં પાંચ ત�વોથી બનેલો છ�. �ક�િત આપણા 
ભૌિતક અ��ત�વને ટકાવી રાખવા હવા, પાણી, 
ખોરાક, કપડાં, મકાન આપે છ�. સંસારમાં જેટલી 
પણ ચી�, સાધન, વૈભવ, પદાથ� આપણે �ઈએ 
છીએ તે આ પાંચ ત�વોમાંથી બને છ�. કહ�વાનો 
મતલબ એ છ� ક� િવ�નાટકમાં �ક�િત માનવ 
આ�માઓની સહયોગી છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ 
તો આપણે - ચૈત�ય શિ� આ�માઓની 
અિભ�યિ� શરીરના મા�યમથી થાય છ�. આપણે 
આ ��� ખેલના અિભનેતા �યાર� �ક�િતનો 
સહયોગ હોય �યાર� જ બની શક�એ છીએ. આમ 

પતનનું જતન
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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�દલ-�દમાગને અસંતુિલત, અિવવેક� બનાવે છ�. 
આ�ય�ની વાત તો એ છ� ક� આ ચી� પર પણ 
લ�યું હોય છ� ક� ‘�વા��ય માટ� હાિનકારક છ�’ 
છતાં પણ ભણેલો ગણેલો માનવ તેની ચુંગાલમાં 
ફસાતો જઈ ર�ો છ�. બીજું તો એકબાજુએ ર�ં 
પણ દ�શ અને નાગ�રકોની જવાબદારી જેના િશર� 
છ� તે સરકાર આ નુકસાનકારક ચી�નું 
ઉ�પાદન, આયા�-િનકાસ કરતી રહ� છ�. 
�યાપાર-ઉ�ોગ કરનાર લોકો પણ પોતાની 
સામાિજક અને નૈિતક જવાબદારીઓને કોરાણે 
મૂક�ને માનવ�િત માટ� મોતનો સામાન તૈયાર 
કરી ર�ાં છ�. 

મૂખ�તાની પરાકા�ા

ગીત-સંગીત, ��યકલા, સાજ શણગાર, 
સ�દય� યૌવન વગેર�નું સજ�ન માનવ�વનને સરસ 
અને સુંદર બનાવવામાં જ કરવામાં આ�યું પરંતુ 
દ�હઅિભમાની મનુ�યે દ�િહક આકષ�ણ, કામ-
વાસનાયુ� માનિસકતાવશ અ�ીલ �દશ�ન 
કયુ�. તેના પ�રણામે �િ�ઓનું બહ�ક� જવું, 
ચ�ર�હીનતા, અસંયિમત કમ� અને �યવહાર 
વગેર� પ�રણામ સામે આ�યાં છ�. િચ�ો, ચલિચ�ો, 
અખબારો, માિસક પિ�કાઓ, સો�યલ 
મી�ડયાના મા�યમથી રજૂ થતાં દ�હ�દશ�નો, 
અ�ીલ વતા�વનાં ��યો �ઈને માનવ �વયં પર 
િનયં�ણ ગુમાવી બેઠો, જેને કારણે યૌનશોષણ, 
બળા�કાર, અપહરણની િવક�ત ઘટનાઓ બનવા 
લાગી છ�. જરા િવચારો, આપણે જ સજ�ક, આપણે 
જ �દ�દશ�ક, આપણે જ કલાકાર અને આપણી 
બનાવેલી ક�િત આપણા જ ચ�ર� અને સં�કારોને 
બગાડનાર હોય તો તેને મૂખ�તાની પરાકા�ા જ 
કહીશું.

સંબંધ અને બંધન

સરવાળ� આપણે �વયં જ �વયંને જંગલી 

બનાવવા માટ� તૈયાર થયા છીએ. ઈ���યોના 
રસા�વાદની, િહ�સા, છળ, કપટની �િ�ઓને 
ઉ�ક�રીને િચ�ો, પુ�તકો �ારા માનવમનમાં 
કામિવકારનો અ�� �ગટાવીને આપણે 
માનવ�વનને �વતાં જ બેહાલ કરી ર�ાં છીએ. 
આજ પતનનું આવા� છ�, પતનની જ આરાધના 
છ�. મનુ�ય એક સામાિજક �ાણી છ�. એમાં ભાવ છ�, 
ભાવનાઓ છ�, સંવેદનાઓ છ�. તે એકલો �વી 
શકતો નથી. એને કારણે આપણે અનેક સંબંધોમાં 
બંધાઈ ર�ા છીએ. આપણે પ�રવાર રચીએ છીએ, 
આપણે િમ�મંડળ બનાવીએ છીએ, સમાજનું 
િનમા�ણ કરીએ છીએ. �વનનાં સમ�ત કાય�માં 
જેમ ક� સફાઈ, ભોજન, વ��, િશ�ણ, �વા��ય, 
કારોબાર, વાહન �યવહાર, ધનોપા�જન, 
�વઉ�નિત વગેર�માં આપણને �યિ�ઓ, 
સં�થાઓ, �યવ�થાઓના સહયોગની જ�ર પડે 
છ�. પરંતુ આજે આપણે અહમ અને વહમને 
કારણે, �ય�તા અને ઉ�તાના કારણે, �શ અને 
આવેશને કારણે, લગાવ અને ટકરાવના કારણે, 
આ સંબંધોને દુઃખ, કલહ-કલેશ મતભેદને કારણે 
બંધનોમાં બાંધી દીધા છ�. વાણીની મધુરતા, 
�યિ��વની સંવા�દતા, સંબંધોની વફાદારી, જેવા 
સ�ગુણોનો અભાવ હોવાના કારણે પ�રવાર તૂટી 
ર�ાં છ�. �દલો-�દલો વ�ેનું અંતર વધી ર�ં છ�. 
સામાિજક માળખું તૂટી ર�ં છ�. વ�ર�ો, બુઝુગ�, 
અનુભવીઓની છ�છાયા લોકોએ ફગાવી દીધી 
છ�. આપણે �વતં�તાના બહાને �વ�છ�દ બની ર�ા 
છીએ. નવી પેઢીનાં બાળકો, �ેહ અને 
સુસં�કારોની પાલનાથી વંિચત બની ર�ા છ�. 
અપ�રપ� મનોદશાને કારણે અનેક �કારના 
અનૈિતક કમ�ના િશકાર બની ર�ા છીએ. તેના 
પ�રણામે માનવ ન ઘરનો ના ઘાટનો ર�ો છ�. તે 
�વન સમા�ત કરવાના �યાસો કરવા લાગે છ�.

છતાં આપણે કહ�વું પડશે ક� માનવ �વનની દર�ક 
પળની સાથી સહયોગી એવી �ક�િતની સાથે 
આપણે ક�વો �યવહાર કરી ર�ા છીએ. આપણે 
આપણાં લોભ, લાલચ, �વાથ�, ધનલોલુપતા, 
બેદરકારીને કારણે �ક�િતને �દૂિષત કરીએ 
છીએ. આપણે �ક�િતનું એટલું દોહન કયુ� છ� ક� 
આજે પયા�વરણીય અસમતુલા જ�મી છ�. એના 
પ�રણામ �વ�પે �ાક�િતક આપદાનો �કોપ વધતો 
જ ર�ો છ�. જે માનવ એટલો િવવેક શૂ�ય બની 
ગયો છ� ક� �દૂષણના ક���િબંદુ, ઉ�ગમ િબંદુ 
પોતાના મનને શુ�, �ે� અને શુભ બનાવવા 
તૈયાર નથી. આપણે તો આપણા મનને સાધન 
અને સ�િ� મેળવવાની સાધનામાં રોક� દીધું છ�. 
ખોટાં સાધનો અને ખોટા ઉપાયોથી આપણે 
પોતાની કમાણી વધારવાનું ઈ�છીએ છીએ. પરંતુ 
પોતાની દ�િહક, ભૌિતક ઈહલૌ�કક કામનાઓને 
સંયિમત કરીને સાદું, સરળ, સા��વક �વન 
�વવા ઈ�છતા નથી. એવું લાગે છ� ક� ભૌિતકતાનું 
ભયાનક ભૂત, વાસનાનું િવકરાળ �પ અને 
અ�ીલતાનો અસુર આપણા ઉપર �ભાવ પાડી 
ર�ો છ� અને ઘણી ઝડપથી આપણે પતનની ખાઈ 
તરફ જઈ ર�ા છીએ.

ઝેરીલું ચ��યૂહ

વૈભવનો િવકાસ થવાથી માનવ ગંદી ટ�વોનો 
પણ િશકાર બનતો જઈ ર�ો છ�. ખોટા ખચા�ઓ 
વધી ર�ા છ�. ખર�ખર તે એવા ઝેરીલા ચ��યૂહમાં 
ફસાઈ ગયો છ� ક� ના ખાવા યો�ય ચી�નું તે 
ભ�ણ કરવા લા�યો છ�. જે પાંદડાઓ (તમાક�)ને 
�નવર પણ સૂંઘતાં નથી, તે સવ��ે� બુિ�શાળી 
માનવ એને ખાય છ�, સૂંઘે છ�, ��ક� છ� અને પોતાના 

આજે તટ�થ થઈને ચાર� બાજુના સંસારને 
�ઈએ તો �વા મળ� છ� ક� આપણે ઉ�થાનને બદલે 
પતનનું જતન કરી ર�ા છીએ. દર�ક ઉ�નિત થાય 
તેવું ઈ�છ� છ�. પણ આપણે �ણે અ��યે પતનની 
તરફ જઈ ર�ા છીએ. આપણે કહીએ છીએ ક� 
આપણે મનુ�યે જે �થમ અણુબ�બ બના�યો હતો તે 
બી� િવ�યુ� વખતે તેનાથી જે િવનાશ થયો તે 
પણ આપણે �યો હતો. એની ભયાનકતાનો 
અંદાજ તથા અનુભવ રાજનેતાઓ અને 
વૈ�ાિનકોને આવી ગયો હતો આમ છતાં 
િવનાશકાળ� િવપરીત બુિ� માનવ વધાર� 
શિ�શાળી શ��ોનું િનમા�ણ કરવા તરફ આગળ 
વધી ર�ો છ�. ચી�, મકાન સલામત રહ� અને 
માનવ ખતમ થઈ �ય એવા ક�િમક�સ બ�બ પણ 
બનાવવામાં આ�યા છ�. તો આ શું છ� ? આ પતનનું 
જ જતન છ�. આપણે મહાિવનાશના મુખમાં જવાની 
તૈયારીઓ તી� ગિતથી કરી ર�ા છીએ.

આપણા ઉપર ભૌિતકતાનું ભૂત છવાયેલું છ�.

સંસારનો ખેલ આ�મા �પી પુ�ષ અને 
�ક�િતનાં પાંચ ત�વોથી બનેલો છ�. �ક�િત આપણા 
ભૌિતક અ��ત�વને ટકાવી રાખવા હવા, પાણી, 
ખોરાક, કપડાં, મકાન આપે છ�. સંસારમાં જેટલી 
પણ ચી�, સાધન, વૈભવ, પદાથ� આપણે �ઈએ 
છીએ તે આ પાંચ ત�વોમાંથી બને છ�. કહ�વાનો 
મતલબ એ છ� ક� િવ�નાટકમાં �ક�િત માનવ 
આ�માઓની સહયોગી છ�. બી� શ�દોમાં કહીએ 
તો આપણે - ચૈત�ય શિ� આ�માઓની 
અિભ�યિ� શરીરના મા�યમથી થાય છ�. આપણે 
આ ��� ખેલના અિભનેતા �યાર� �ક�િતનો 
સહયોગ હોય �યાર� જ બની શક�એ છીએ. આમ 

પતનનું જતન
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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��ાક�મારીઝ સં�થાના આ�દર�ોમાં એક 
અ�ડ નામ દીદી મનમોિહની�નું િવશેષ છ�. 
તેઓનો પાટ� ય� ઈિતહાસમાં સાકાર િપતા�ી 
��ાબાબા અને િપતા�ીના અ�ય� થયા પ�ાત 
અનોખો ર�ો છ�. તેમનું મૂળ લૌ�કક નામ ‘ગોપી’ 
હતું પરંતુ અ�ય� નામ ‘મનમોિહની’ બાબાએ 
વતનથી આપેલ. લૌ�કક અને અલૌ�કક બ�ને 
નામ તેવા જ ગુણ અને િવશેષતાઓથી સંપ�ન 
એવા દીદી મનમોિહની�ના 36મા ��િત �દવસે 
તેઓની િવશેષતાઓને યાદ કરી તેમને સાચા 
�દયથી �ેહ સુમન અપ�ણ કરીએ.

દીદી મનમોિહની�ની િવશેષતાઓ

1. કોઈપણ કાય� દીદી� પહ�લા પોતે �તે જ 
કરતા હતા, �યાર બાદ તેઓ અ�ય પાસે કરાવતાં 
હતાં. તેમની િવશેષતા એ હતી ક�, જે કહ�વાનું છ� તે 
જ કરવાનું છ�. તેઓ પોતાના કમ� �ારા બી�ઓને 
શીખવતા. યોગનો ચાટ�, ય�ની સેવા બધું જ 
એ�યુર�ટ રાખતાં હતા. સાફ-સુફ�માં તેઓ અ�વલ 
નંબર હતાં.

2. દીદી નંબરવન �ટુડ�ટ હતાં. તેઓએ 
સાકાર બાબાને સંપૂણ�પણે ફોલો કયા� હતા. 
સમયસર આવવું, ખૂબ જ લગનથી અ�યયન 
કરવું (મુરલી સાંભળવી), મુ�ાઓ ડાયરીમાં 
ન�ધવા અને બાબા જે કહ� તે તરત જ કરવું. છ�ક 
અંિતમ સમય (�યાં સુધી �વ�થ હતાં) સુધી તેઓ 
ચ�મા, પેન અને ડાયરી લઈને જ મુરલી �ાસમાં 
આવતા ર�ાં. મુરલીમાં સારા-સારા ��ો શોધીને 
કાઢતા. �યાર બાદ અંદરો-અંદર સૌ સાથે �ાન-

ચચા� કરતા હતા. રા�ે એક બહ�નને �મમાં 
બોલાવીને કહ�તા ક�, આજે જે ��ો તમે 
મુરલીમાંથી શોધીને કા�ા તે મને સંભળાવો. 
�યાર બાદ જે પાટ�વાળા તેઓને મળવા માટ� 
આવતા તેઓને �� પૂછીને બહ�લાવતા પણ હતાં. 
�ીમત પર ચાલવાની ખૂબ અ�ભુત શિ� દીદીની 
અંદર હતી. દીદીનું સમ� �વન ��યેક કદમ 
બાબાની �ીમત અનુસાર જ. તેઓ ચાલીને 
આપણા સૌ સામે એક ઉદાહરણ �વ�પ બની 
ગયાં.

3. તેમનો બાબા ��યેનો િન�યનો પાયો 
ખૂબ જ પાકો અને �ડો હતો.

4. સમિપ�ત તો હતાં, પરંતુ સંપૂણ� 
સમિપ�તભાવ તેમનાં રગે-રગમાં સમાયેલ હતો. 
ય�માં સમપ�ણ થયા બાદ તેઓએ �યાર�ય લૌ�કક 
ઘર તરફ ક� ધન-દોલતની તરફ તેઓ આકષા�યા 
નહ�.

5. દીદી જેઓને પણ મળતાં, તો તે દર�કને 
એમ કહ�તા ક� - તમે મારી સખી (બહ�નપણી) છો. 
કદાચ નાની બહ�ન હોય ક� તેઓથી �મરમાં મોટા 
હોય પણ તેઓના સખીપણાના ભાવથી 
સામાવાળાનું �દલ તેઓ �તી લેતાં.

6. તેઓ દર�ક �યિ�નાં ગુણોને �તા. � 
કોઈ સરસ ભાષણ કર� તો ઝટ દીદીનું �યાન તે 
તરફ �ય અને કહ� ક�, જુઓ તેઓએ ખૂબ જ 
સા�ં ભાષણ કયુ�. કોઈએ કોઈ સા�ં કામ કયુ� હોય 
તો, તે આ�માનો ઉ�સાહ વધારવા માટ� તેને અચૂક 
શાબાશી અને �ો�સાહનનાં બે બોલ કહી, તે 

�દ�યદશ�ન

દીદી મનમોિહની�ની િવશેષતાઓ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

કરવા માટ�ની િહ�મત કરતા નથી. જૂઠા લોકોના 
પૂ�રી બનીને રહીએ છીએ. એ ક�વા આ�ય�ની 
વાત છ� ક� ધમ� �પી સાધન �ારા આ�મ��િત 
કરવાના બદલે, ઊ�વ�ગામી બનવાના બદલે 
આપણે અવનિતને િનમં�ણ આપી ર�ા છીએ, 
અધમગિતને પામી ર�ા છીએ.

પાઠક િમ�ો, સુ� આ�મીયજનો, િભ�ન 
િભ�ન �ે�ોનું �દશાદશ�ન કરાવીને એ અનુભૂિત 
કરાવવા ઈ�છું છું ક� આપણે �ણે અ��યે પતનનું 
જતન કરી ર�ા છીએ. સંસારચ�ના 
અંિતમચરણમાં આપણે પહ�ચી ગયા છીએ. �યાં 
સવ�નાશ જ ���ગોચર થાય છ�.

હજુ પણ સમય છ�. હજુ પણ આપણે �વયંને 
બચાવી શક�એ છીએ. અ�યાર� આપણે �ગી 
જઈએ. સ�ય�ાનનો �કાશ મેળવી લઈએ. 
ક�યાણકારી પરમિપતા અ�યાર� પણ આપને 
તારવા અને પાર ઉતારવા તૈયાર છ�. આપણે 
એમનો હાથ પકડી લઈએ. ચાલો, કિલયુગથી 
મુ� બનીને આપણે સતયુગથી સંબંધ �ડીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુખનાં ફળો મેળવવા માટ� કમ� અને ધમ�નો 
સમ�વય જ�રી છ�.

માનવ શુભભાવના, સ� િવચાર, સ�ગુણ, 
સ� �યવહારની ધારણાઓ ઉપર �યાન ન 
આપવાથી �વયં �વનાશ અને સવ�નાશ કરવા 
તરફ જઈ ર�ો છ�. આપણે આપણો જ �વન 
ઉ�ાન િવખેરવા લા�યા છીએ. પ�રવાર સં�થાને 
ન� કરીને સમાજને નરક બનાવી ર�ો છ�. છ�વટ� 
આપણે તમાશા જ �યા કરીશું, કોઈ સા�ં 
પ�રણામ મેળવી શક�શું નહ�. �વનમાં કમ�ની 
સાથે ધમ�નું પણ ઘણું મહ�વ છ�. આપણે જે ક�ઈ 
મેળવીએ છીએ તે કમ�બળથી મેળવીએ છીએ. 
ધમ�ની ધારણાઓનો કમ�માં સમ�વય કરીશું.

ધમ� તેના મૂળ ઉ���યથી િવચિલત થયો છ�

આ�યા��મક �ાન અને યોગ આપણને 
અંતમુ�ખી બનાવી પરમા�મા તરફ લઈ �ય છ�. ધમ� 
આજે પોતાના મૂળ ઉ���યોથી દૂર થઈ ગયો. બા� 
િ�યાકાંડ, સાધનસામ�ી, િવિવધ િવિધઓ, 
િવ�તા, પાં�ડ�યમાં ધમ� અટવાઈ ગયો છ�. આમ 
છતાં સ�યને �વીકારવા આપણે તૈયાર નથી. 
લોકોની ��ધાનો ખોટો લાભ ઉઠાવનાર બ�યો 
છ�. ધમ�માં �વનિનવા�હને સાધન બનાવનાર, 
ભયથી ભ� બનાવનાર લોકો પણ છ�. 
ધમા�િધકારીઓનું કત��ય છ� ધમ� ભી�ઓને 
માયાના મદહોશમાંથી જગાડવા અને એમને સારા 
માગ� વાળવા પરંતુ દુઃખની વાત છ� ક� કોઈ કોઈ 
વખત તેઓ જ માયાવી બની �ય છ� અને 
પાપલીલા કરતા રહ� છ�. એનાથી યે વધાર� દુઃખની 
વાત એ છ� ક� પાપ ��ા છતાં પણ સ�યને સમજવા 
અને સીધો પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવા તૈયાર 
નથી એને શું કહીશું ?

આમ છતાં આપણે �ગીને જૂઠનો બિહ�કાર 

• જેને �વમાનનું અિભમાન નથી તે સદા 
ન�િચ� રહ� છ�.

• ધમ�માં ��થત થઈને કમ� કરનાર જ ધમા��મા 
છ�.

• �વ િચંતન અને �ભુ િચંતન કરો, તો �યથ� 
િચંતન એની મેળ� દૂર થશે.

• બુ��માં �ાન ર�ોને �હણ કરવાં અને 
કરાવવાં એજ હોલીહ�સ બનવું છ�.
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��ાક�મારીઝ સં�થાના આ�દર�ોમાં એક 
અ�ડ નામ દીદી મનમોિહની�નું િવશેષ છ�. 
તેઓનો પાટ� ય� ઈિતહાસમાં સાકાર િપતા�ી 
��ાબાબા અને િપતા�ીના અ�ય� થયા પ�ાત 
અનોખો ર�ો છ�. તેમનું મૂળ લૌ�કક નામ ‘ગોપી’ 
હતું પરંતુ અ�ય� નામ ‘મનમોિહની’ બાબાએ 
વતનથી આપેલ. લૌ�કક અને અલૌ�કક બ�ને 
નામ તેવા જ ગુણ અને િવશેષતાઓથી સંપ�ન 
એવા દીદી મનમોિહની�ના 36મા ��િત �દવસે 
તેઓની િવશેષતાઓને યાદ કરી તેમને સાચા 
�દયથી �ેહ સુમન અપ�ણ કરીએ.

દીદી મનમોિહની�ની િવશેષતાઓ

1. કોઈપણ કાય� દીદી� પહ�લા પોતે �તે જ 
કરતા હતા, �યાર બાદ તેઓ અ�ય પાસે કરાવતાં 
હતાં. તેમની િવશેષતા એ હતી ક�, જે કહ�વાનું છ� તે 
જ કરવાનું છ�. તેઓ પોતાના કમ� �ારા બી�ઓને 
શીખવતા. યોગનો ચાટ�, ય�ની સેવા બધું જ 
એ�યુર�ટ રાખતાં હતા. સાફ-સુફ�માં તેઓ અ�વલ 
નંબર હતાં.

2. દીદી નંબરવન �ટુડ�ટ હતાં. તેઓએ 
સાકાર બાબાને સંપૂણ�પણે ફોલો કયા� હતા. 
સમયસર આવવું, ખૂબ જ લગનથી અ�યયન 
કરવું (મુરલી સાંભળવી), મુ�ાઓ ડાયરીમાં 
ન�ધવા અને બાબા જે કહ� તે તરત જ કરવું. છ�ક 
અંિતમ સમય (�યાં સુધી �વ�થ હતાં) સુધી તેઓ 
ચ�મા, પેન અને ડાયરી લઈને જ મુરલી �ાસમાં 
આવતા ર�ાં. મુરલીમાં સારા-સારા ��ો શોધીને 
કાઢતા. �યાર બાદ અંદરો-અંદર સૌ સાથે �ાન-

ચચા� કરતા હતા. રા�ે એક બહ�નને �મમાં 
બોલાવીને કહ�તા ક�, આજે જે ��ો તમે 
મુરલીમાંથી શોધીને કા�ા તે મને સંભળાવો. 
�યાર બાદ જે પાટ�વાળા તેઓને મળવા માટ� 
આવતા તેઓને �� પૂછીને બહ�લાવતા પણ હતાં. 
�ીમત પર ચાલવાની ખૂબ અ�ભુત શિ� દીદીની 
અંદર હતી. દીદીનું સમ� �વન ��યેક કદમ 
બાબાની �ીમત અનુસાર જ. તેઓ ચાલીને 
આપણા સૌ સામે એક ઉદાહરણ �વ�પ બની 
ગયાં.

3. તેમનો બાબા ��યેનો િન�યનો પાયો 
ખૂબ જ પાકો અને �ડો હતો.

4. સમિપ�ત તો હતાં, પરંતુ સંપૂણ� 
સમિપ�તભાવ તેમનાં રગે-રગમાં સમાયેલ હતો. 
ય�માં સમપ�ણ થયા બાદ તેઓએ �યાર�ય લૌ�કક 
ઘર તરફ ક� ધન-દોલતની તરફ તેઓ આકષા�યા 
નહ�.

5. દીદી જેઓને પણ મળતાં, તો તે દર�કને 
એમ કહ�તા ક� - તમે મારી સખી (બહ�નપણી) છો. 
કદાચ નાની બહ�ન હોય ક� તેઓથી �મરમાં મોટા 
હોય પણ તેઓના સખીપણાના ભાવથી 
સામાવાળાનું �દલ તેઓ �તી લેતાં.

6. તેઓ દર�ક �યિ�નાં ગુણોને �તા. � 
કોઈ સરસ ભાષણ કર� તો ઝટ દીદીનું �યાન તે 
તરફ �ય અને કહ� ક�, જુઓ તેઓએ ખૂબ જ 
સા�ં ભાષણ કયુ�. કોઈએ કોઈ સા�ં કામ કયુ� હોય 
તો, તે આ�માનો ઉ�સાહ વધારવા માટ� તેને અચૂક 
શાબાશી અને �ો�સાહનનાં બે બોલ કહી, તે 

�દ�યદશ�ન

દીદી મનમોિહની�ની િવશેષતાઓ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

કરવા માટ�ની િહ�મત કરતા નથી. જૂઠા લોકોના 
પૂ�રી બનીને રહીએ છીએ. એ ક�વા આ�ય�ની 
વાત છ� ક� ધમ� �પી સાધન �ારા આ�મ��િત 
કરવાના બદલે, ઊ�વ�ગામી બનવાના બદલે 
આપણે અવનિતને િનમં�ણ આપી ર�ા છીએ, 
અધમગિતને પામી ર�ા છીએ.

પાઠક િમ�ો, સુ� આ�મીયજનો, િભ�ન 
િભ�ન �ે�ોનું �દશાદશ�ન કરાવીને એ અનુભૂિત 
કરાવવા ઈ�છું છું ક� આપણે �ણે અ��યે પતનનું 
જતન કરી ર�ા છીએ. સંસારચ�ના 
અંિતમચરણમાં આપણે પહ�ચી ગયા છીએ. �યાં 
સવ�નાશ જ ���ગોચર થાય છ�.

હજુ પણ સમય છ�. હજુ પણ આપણે �વયંને 
બચાવી શક�એ છીએ. અ�યાર� આપણે �ગી 
જઈએ. સ�ય�ાનનો �કાશ મેળવી લઈએ. 
ક�યાણકારી પરમિપતા અ�યાર� પણ આપને 
તારવા અને પાર ઉતારવા તૈયાર છ�. આપણે 
એમનો હાથ પકડી લઈએ. ચાલો, કિલયુગથી 
મુ� બનીને આપણે સતયુગથી સંબંધ �ડીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુખનાં ફળો મેળવવા માટ� કમ� અને ધમ�નો 
સમ�વય જ�રી છ�.

માનવ શુભભાવના, સ� િવચાર, સ�ગુણ, 
સ� �યવહારની ધારણાઓ ઉપર �યાન ન 
આપવાથી �વયં �વનાશ અને સવ�નાશ કરવા 
તરફ જઈ ર�ો છ�. આપણે આપણો જ �વન 
ઉ�ાન િવખેરવા લા�યા છીએ. પ�રવાર સં�થાને 
ન� કરીને સમાજને નરક બનાવી ર�ો છ�. છ�વટ� 
આપણે તમાશા જ �યા કરીશું, કોઈ સા�ં 
પ�રણામ મેળવી શક�શું નહ�. �વનમાં કમ�ની 
સાથે ધમ�નું પણ ઘણું મહ�વ છ�. આપણે જે ક�ઈ 
મેળવીએ છીએ તે કમ�બળથી મેળવીએ છીએ. 
ધમ�ની ધારણાઓનો કમ�માં સમ�વય કરીશું.

ધમ� તેના મૂળ ઉ���યથી િવચિલત થયો છ�

આ�યા��મક �ાન અને યોગ આપણને 
અંતમુ�ખી બનાવી પરમા�મા તરફ લઈ �ય છ�. ધમ� 
આજે પોતાના મૂળ ઉ���યોથી દૂર થઈ ગયો. બા� 
િ�યાકાંડ, સાધનસામ�ી, િવિવધ િવિધઓ, 
િવ�તા, પાં�ડ�યમાં ધમ� અટવાઈ ગયો છ�. આમ 
છતાં સ�યને �વીકારવા આપણે તૈયાર નથી. 
લોકોની ��ધાનો ખોટો લાભ ઉઠાવનાર બ�યો 
છ�. ધમ�માં �વનિનવા�હને સાધન બનાવનાર, 
ભયથી ભ� બનાવનાર લોકો પણ છ�. 
ધમા�િધકારીઓનું કત��ય છ� ધમ� ભી�ઓને 
માયાના મદહોશમાંથી જગાડવા અને એમને સારા 
માગ� વાળવા પરંતુ દુઃખની વાત છ� ક� કોઈ કોઈ 
વખત તેઓ જ માયાવી બની �ય છ� અને 
પાપલીલા કરતા રહ� છ�. એનાથી યે વધાર� દુઃખની 
વાત એ છ� ક� પાપ ��ા છતાં પણ સ�યને સમજવા 
અને સીધો પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડવા તૈયાર 
નથી એને શું કહીશું ?

આમ છતાં આપણે �ગીને જૂઠનો બિહ�કાર 

• જેને �વમાનનું અિભમાન નથી તે સદા 
ન�િચ� રહ� છ�.

• ધમ�માં ��થત થઈને કમ� કરનાર જ ધમા��મા 
છ�.

• �વ િચંતન અને �ભુ િચંતન કરો, તો �યથ� 
િચંતન એની મેળ� દૂર થશે.

• બુ��માં �ાન ર�ોને �હણ કરવાં અને 
કરાવવાં એજ હોલીહ�સ બનવું છ�.
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શું આપણે ઈ�રનાં આ�ાકારી સંતાન છીએ ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

ખોળી લે છ� દુઃખ. એમાં ઈ�ર શું કર� ? તેમણે તો 
તેમની પહ�લી આ�ામાં જ આપણને રાજયોગનો 
રાજમાગ� બતા�યો પરંતુ આપણે એ માગ� ચાલીએ 
જ નિહ તો કોનો વાંક કહ�વાય ?

�યાં સુધી આ�મિવ�ા ભણવાની લગની ન 
લાગે �યાં સુધી આપણું �વન સાથ�ક થતું નથી. 
તેથી તો ગવાયું છ� ક�. ‘જબ તક ના લગન હો 
સીનેમ�, બેકાર હ� ઐસે �ને મે’ િનરથ�ક �વન 
�વવાની મ� આવતી નથી ��ાંત િવના િસ�ાંત 
સમ�તો નથી. જેણે ઈ�રની આ�ાનું �ખર 
પાલન કરીને પોતાનું �વન સાથ�ક કયુ�. એવા 
ઈ�રના �થમ નંબરના આ�ાપાલક ��િપતા 
��ાનું ઉદાહરણ �ઈએ. તેમણે પોતાના બેનમૂન 
પુ�ષાથ�થી �થમ નંબર મેળવી ‘�ીક��ણ’નું 
સવ��ે� સતયુગી પદ �ા�ત કયુ�.

જેમ લૌ�કક ભણતરની શ�આતમાં એકડો 
શીખવાય છ�. આ એકડો પાકો કરવા તેને ઘૂંટવાનું 
કહ�વાય છ� - િશ�ક� લખી આપેલ એકડાની માથે 
માથે ઘૂંટી ઘૂંટીને �ડો કરી દ�વાય છ�. આમ એકડો 
પાકો થઈ �ય. આવડી �ય પછી જ બગડો 
શીખવાય છ�.. તેમ આ�મ િવ�ામાં ઈ�ર� એકડો 
શીખવતાં ક�ં ક�, ‘પોતાને મા� આ�મા સમ�.’ 
આ એકડો શીખવા માટ� - તેને પાકો કરવા માટ� 
��િપતા ��ાએ જે લગની બતાવી એ અ�ભુત 
છ�. ‘�� આ�મા છું’ એ ��િત પાક� કરવા તેમણે એ 
વાતનું રટણ શ� કયુ�. ‘�� આ�મા છું. શરીર નથી 
શરીર તો કાય� કરવાનું સાધન મા� છ�.’ જમવા 
બેસે તો કહ�, ‘�� આ�મા, મારા શરીરને ખવડાવું 
છું.’ નહાવા બેસે તો કહ�, ‘�� આ�મા મારા શરીરને 
સાફ ક�ં છું.’ ઘરમાં જે �યિ�ને જુએ તો મનમાં 

િવ�ા િવનયથી શોભે છ�. એક કહ�વાય છ�. 
આપણે ઈ�રીય િવ�ાલયમાં ઊંચામાં ઊંચુ 
ભણતર એટલે ભગવાનનું ભણતર ભણીએ 
છીએ. ભગવાન આપણને આ�મિવ�ા શીખવે છ�. 
આ િવ�ાને શોભાવે એવો િવનય આપણે દાખવીએ 
છીએ ખરા ?

ઈ�ર ખુદ �યાર� આપણા પરમિપતાને નાતે 
�ેહથી પરમિશ�ક બની ગીતા �ાન ભણાવે 
અને આપણે એમની આ�ાનું પાલન ન કરીએ તો 
શું આપણે ઈ�રનાં સપૂત સંતાન કહ�વડાવવાને 
લાયક ઠરીશું ?

જે િવ�ાથ� િવનય ચૂક� અને િશ�કની 
આ�ાનું ઉ�ંઘન કરીને અિવનય દાખવે તો તેને 
શું આદશ� િવ�ાથ� કહ�વાય ?

ઈ�રની પહ�લી આ�ા છ� ક�, ‘બાળકો, 
પોતાને આ�મા સમ�ને મને યાદ કરો.’ શું આપણે 
ઈ�રની આ �થમ આ�ાનું પાલન કરીએ છીએ 
ખરા ? પોતાને દ�હ સમ�એ તો �યાં જ આપણી 
ભૂલ થાય છ�. દ�હ ભાન હોય �યાં આ�મભાન 
�યાંથી આવે ? અને આ�મભાન ક�ળ�યા િવના 
ઈ�રની યાદ �યાંથી આવે ?

�� શરીર નથી પણ તેને ચલાવનાર અજર 
અમર આ�મા છું એ �ાન હોય પણ તેનો અમલ ન 
હોય તો આપણા વત�નમાં ગરબડ થઈ �ય જેમ ક� 
અ�ય આ�મા સાથે ભાઈચારો ન રાખી શક�એ તે 
ઈ�રની આ�ાનું ઉ�ંઘન કયા�નું પ�રણામ છ�. 
વળી યોગ લાગતો નથી તેથી આપણાં િવકમ� દ�ધ 
થતાં નથી.

ઈ�ર� તો સ�યુ� છ� સુખ પરંતુ મન મનનું 

આ�માનો ઉ�સાહ વધારતાં. દીદી� દર�કના 
ગુણોને �ઈ પોતાનામાં અપનાવી લેતાં એટલે ક� 
દીદી� બધાંના ગુણોની ચોરી કરી લેતાં.

7. સૌગાત આપવાની પણ દીદી�માં 
અ�ભુત કળા હતી. બાબાના ઘર� બાળકો તો 
આવતાં જ રહ�તા હોય છ�. તેઓને મીઠા વચન 
કહીને ખૂબ જ �ેમથી સૌગાત આપતાં. ડાયરી-પેન 
આપતાં તો �યાર� ડાયરીના પાનાં ખોલીને તેમાં 
લખેલ �લૉગન વાંચીને સંભળાવતા અને કહ�તાં 
ક�, જુઓ ક�ટલું સરસ �લૉગન છ�. �યારબાદ 
કહ�તાં ક� આ �લૉગનમાંથી શું �ેરણા મળી ? આવી 
રીતે �ાન આપી �ાનયુ� સૌગાત આપતાં.

8. કદાચ દીદી�થી �યાર�ક કોઈ નાની-
મોટી ભૂલ થઈ �ય તો તેઓ તેમનાંથી નાની 
�મરના �યિ�ની સામે પણ પોતાની ભૂલ કબૂલ 
કરવામાં ખચકાતાં ન હતાં. તથા તે આ�માને એમ 
પણ કહ�તા ક� મ� આ ભાવથી વાત કહી હતી પરંતુ 
� આપને દુઃખ થયું હોય તો ભૂલી જશો.

9. દીદી સાચે મ�તાની ગોપીકા હતાં. બાબા 
સાથે તેમનો અતૂટ �ેહભાવ હતો જે તેમની 
નજરોમાં એક બાબા જ સદાય વસતા રહ�તા. 
દીદી�નાં �દલમાં એક બાબા િસવાય કોઈ ન હતું. 
બાબાના �ેમમાં �યાર�ક �યાર�ક ડા�સ (અલૌ�કક 
��ય) પણ કરતાં તો સેમી�ા�સમાં જઈ લવલીન 
(મગન) થઈ જતાં.

10. દીદી સાચા પિત�તા, સતી�તા, 
િપતા�તા હતાં. સદાય તુ�હ� સંગ ખા�, તુ�હી સંગ 
બેઠું, તુ�હ� સંગ-રાસ ક�ં - એવા એક�તા થઈને, 
સદા એકના જ ગુણગાન ગાઈ, આ�ાકારી, 
વફાદાર, �માિણક બનીને ર�ાં. �યાર�ય કોઈ 
વ�તુ ક� �યિ�ની તરફ આકિષ�ત થયા ન હતાં.

11. દીદી એ �યાર�ય કોઈ મોટા મંચ પર 

જઈને �વચન ક� સંદ�શો નહોતો આ�યો. પરંતુ 
તેઓ એક-એક આ�માને ખૂબ જ �દલથી પાલના 
આપી �ેહની ભાસના આપતાં. અને દર�કનો �ેમ 
એક બાબાની સાથે �ડાવતાં. દર�ક આ�માને 
તેઓએ િન�વાથ� �ેમ આપી એક બાબા સાથે 
સવ�નું કને�શન �ડતાં. જેથી કોઈ �યિ�માં 
તેઓની બુિ� ના ફસાઈ �ય.

12. દીદીની બુિ� એટલી �વ�છ અને �પ� 
હતી ક�, તેમની સામે કોઈ પણ �કારનો આ�મા 
આવતો તો તેઓ તેને તરત જ પારખી લેતાં અને 
તેની દર�ક આવ�યકતાઓને પૂણ� કરી તેને 
બાબાનાં બનાવી દ�તાં. દીદીની વાતચીત કરવાની 
ઢબ એવી અજબ હતી ક� મોટા-મોટા વ�ર� 
અિતિથઓ દીદી�ને મ�યાં પછી તેઓ િનયિમત 
િવ�ાથ� બની જતાં.

ઈ.સ. 28 જુલાઈ, 1983માં મુંબઈમાં ટૂંક� 
માંદગી બાદ ભૌિતક દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
વતનવાસી બ�યા. દીદી�નો અ�ભુત, િનઃ�વાથ�, 
�દ�ય �ેમ-પાલના તો સંગમયુગમાં અિવ�મરણીય 
બની ગઈ. દીદી�, આપને કોટી-કોટી વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેની ઉપર બાપદાદાના �ેહની છ�છાયા છ� 
તે ભા�યવાન આ�મા છ�.

• જેની સાથે હ�રભુ�ઓવાળા પરમા�મા 
િપતા છ� તેઓ કદી હતાશ થઈ શકતા નથી.

• કમ�ભોગનું વણ�ન કરવાને બદલે કમ�યોગની 
��થિતનું વણ�ન કરો.

• �ાની અને યોગી આ�માનું વા�તિવક �વ�પ 
ન�તા અને િનભ�યતા છ�.

• જેની પાસે સવ�શ��ઓનો �ટોક છ�, �ક�િત 
એની દાસી બની �ય છ�.
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શું આપણે ઈ�રનાં આ�ાકારી સંતાન છીએ ?
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

ખોળી લે છ� દુઃખ. એમાં ઈ�ર શું કર� ? તેમણે તો 
તેમની પહ�લી આ�ામાં જ આપણને રાજયોગનો 
રાજમાગ� બતા�યો પરંતુ આપણે એ માગ� ચાલીએ 
જ નિહ તો કોનો વાંક કહ�વાય ?

�યાં સુધી આ�મિવ�ા ભણવાની લગની ન 
લાગે �યાં સુધી આપણું �વન સાથ�ક થતું નથી. 
તેથી તો ગવાયું છ� ક�. ‘જબ તક ના લગન હો 
સીનેમ�, બેકાર હ� ઐસે �ને મે’ િનરથ�ક �વન 
�વવાની મ� આવતી નથી ��ાંત િવના િસ�ાંત 
સમ�તો નથી. જેણે ઈ�રની આ�ાનું �ખર 
પાલન કરીને પોતાનું �વન સાથ�ક કયુ�. એવા 
ઈ�રના �થમ નંબરના આ�ાપાલક ��િપતા 
��ાનું ઉદાહરણ �ઈએ. તેમણે પોતાના બેનમૂન 
પુ�ષાથ�થી �થમ નંબર મેળવી ‘�ીક��ણ’નું 
સવ��ે� સતયુગી પદ �ા�ત કયુ�.

જેમ લૌ�કક ભણતરની શ�આતમાં એકડો 
શીખવાય છ�. આ એકડો પાકો કરવા તેને ઘૂંટવાનું 
કહ�વાય છ� - િશ�ક� લખી આપેલ એકડાની માથે 
માથે ઘૂંટી ઘૂંટીને �ડો કરી દ�વાય છ�. આમ એકડો 
પાકો થઈ �ય. આવડી �ય પછી જ બગડો 
શીખવાય છ�.. તેમ આ�મ િવ�ામાં ઈ�ર� એકડો 
શીખવતાં ક�ં ક�, ‘પોતાને મા� આ�મા સમ�.’ 
આ એકડો શીખવા માટ� - તેને પાકો કરવા માટ� 
��િપતા ��ાએ જે લગની બતાવી એ અ�ભુત 
છ�. ‘�� આ�મા છું’ એ ��િત પાક� કરવા તેમણે એ 
વાતનું રટણ શ� કયુ�. ‘�� આ�મા છું. શરીર નથી 
શરીર તો કાય� કરવાનું સાધન મા� છ�.’ જમવા 
બેસે તો કહ�, ‘�� આ�મા, મારા શરીરને ખવડાવું 
છું.’ નહાવા બેસે તો કહ�, ‘�� આ�મા મારા શરીરને 
સાફ ક�ં છું.’ ઘરમાં જે �યિ�ને જુએ તો મનમાં 

િવ�ા િવનયથી શોભે છ�. એક કહ�વાય છ�. 
આપણે ઈ�રીય િવ�ાલયમાં ઊંચામાં ઊંચુ 
ભણતર એટલે ભગવાનનું ભણતર ભણીએ 
છીએ. ભગવાન આપણને આ�મિવ�ા શીખવે છ�. 
આ િવ�ાને શોભાવે એવો િવનય આપણે દાખવીએ 
છીએ ખરા ?

ઈ�ર ખુદ �યાર� આપણા પરમિપતાને નાતે 
�ેહથી પરમિશ�ક બની ગીતા �ાન ભણાવે 
અને આપણે એમની આ�ાનું પાલન ન કરીએ તો 
શું આપણે ઈ�રનાં સપૂત સંતાન કહ�વડાવવાને 
લાયક ઠરીશું ?

જે િવ�ાથ� િવનય ચૂક� અને િશ�કની 
આ�ાનું ઉ�ંઘન કરીને અિવનય દાખવે તો તેને 
શું આદશ� િવ�ાથ� કહ�વાય ?

ઈ�રની પહ�લી આ�ા છ� ક�, ‘બાળકો, 
પોતાને આ�મા સમ�ને મને યાદ કરો.’ શું આપણે 
ઈ�રની આ �થમ આ�ાનું પાલન કરીએ છીએ 
ખરા ? પોતાને દ�હ સમ�એ તો �યાં જ આપણી 
ભૂલ થાય છ�. દ�હ ભાન હોય �યાં આ�મભાન 
�યાંથી આવે ? અને આ�મભાન ક�ળ�યા િવના 
ઈ�રની યાદ �યાંથી આવે ?

�� શરીર નથી પણ તેને ચલાવનાર અજર 
અમર આ�મા છું એ �ાન હોય પણ તેનો અમલ ન 
હોય તો આપણા વત�નમાં ગરબડ થઈ �ય જેમ ક� 
અ�ય આ�મા સાથે ભાઈચારો ન રાખી શક�એ તે 
ઈ�રની આ�ાનું ઉ�ંઘન કયા�નું પ�રણામ છ�. 
વળી યોગ લાગતો નથી તેથી આપણાં િવકમ� દ�ધ 
થતાં નથી.

ઈ�ર� તો સ�યુ� છ� સુખ પરંતુ મન મનનું 

આ�માનો ઉ�સાહ વધારતાં. દીદી� દર�કના 
ગુણોને �ઈ પોતાનામાં અપનાવી લેતાં એટલે ક� 
દીદી� બધાંના ગુણોની ચોરી કરી લેતાં.

7. સૌગાત આપવાની પણ દીદી�માં 
અ�ભુત કળા હતી. બાબાના ઘર� બાળકો તો 
આવતાં જ રહ�તા હોય છ�. તેઓને મીઠા વચન 
કહીને ખૂબ જ �ેમથી સૌગાત આપતાં. ડાયરી-પેન 
આપતાં તો �યાર� ડાયરીના પાનાં ખોલીને તેમાં 
લખેલ �લૉગન વાંચીને સંભળાવતા અને કહ�તાં 
ક�, જુઓ ક�ટલું સરસ �લૉગન છ�. �યારબાદ 
કહ�તાં ક� આ �લૉગનમાંથી શું �ેરણા મળી ? આવી 
રીતે �ાન આપી �ાનયુ� સૌગાત આપતાં.

8. કદાચ દીદી�થી �યાર�ક કોઈ નાની-
મોટી ભૂલ થઈ �ય તો તેઓ તેમનાંથી નાની 
�મરના �યિ�ની સામે પણ પોતાની ભૂલ કબૂલ 
કરવામાં ખચકાતાં ન હતાં. તથા તે આ�માને એમ 
પણ કહ�તા ક� મ� આ ભાવથી વાત કહી હતી પરંતુ 
� આપને દુઃખ થયું હોય તો ભૂલી જશો.

9. દીદી સાચે મ�તાની ગોપીકા હતાં. બાબા 
સાથે તેમનો અતૂટ �ેહભાવ હતો જે તેમની 
નજરોમાં એક બાબા જ સદાય વસતા રહ�તા. 
દીદી�નાં �દલમાં એક બાબા િસવાય કોઈ ન હતું. 
બાબાના �ેમમાં �યાર�ક �યાર�ક ડા�સ (અલૌ�કક 
��ય) પણ કરતાં તો સેમી�ા�સમાં જઈ લવલીન 
(મગન) થઈ જતાં.

10. દીદી સાચા પિત�તા, સતી�તા, 
િપતા�તા હતાં. સદાય તુ�હ� સંગ ખા�, તુ�હી સંગ 
બેઠું, તુ�હ� સંગ-રાસ ક�ં - એવા એક�તા થઈને, 
સદા એકના જ ગુણગાન ગાઈ, આ�ાકારી, 
વફાદાર, �માિણક બનીને ર�ાં. �યાર�ય કોઈ 
વ�તુ ક� �યિ�ની તરફ આકિષ�ત થયા ન હતાં.

11. દીદી એ �યાર�ય કોઈ મોટા મંચ પર 

જઈને �વચન ક� સંદ�શો નહોતો આ�યો. પરંતુ 
તેઓ એક-એક આ�માને ખૂબ જ �દલથી પાલના 
આપી �ેહની ભાસના આપતાં. અને દર�કનો �ેમ 
એક બાબાની સાથે �ડાવતાં. દર�ક આ�માને 
તેઓએ િન�વાથ� �ેમ આપી એક બાબા સાથે 
સવ�નું કને�શન �ડતાં. જેથી કોઈ �યિ�માં 
તેઓની બુિ� ના ફસાઈ �ય.

12. દીદીની બુિ� એટલી �વ�છ અને �પ� 
હતી ક�, તેમની સામે કોઈ પણ �કારનો આ�મા 
આવતો તો તેઓ તેને તરત જ પારખી લેતાં અને 
તેની દર�ક આવ�યકતાઓને પૂણ� કરી તેને 
બાબાનાં બનાવી દ�તાં. દીદીની વાતચીત કરવાની 
ઢબ એવી અજબ હતી ક� મોટા-મોટા વ�ર� 
અિતિથઓ દીદી�ને મ�યાં પછી તેઓ િનયિમત 
િવ�ાથ� બની જતાં.

ઈ.સ. 28 જુલાઈ, 1983માં મુંબઈમાં ટૂંક� 
માંદગી બાદ ભૌિતક દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
વતનવાસી બ�યા. દીદી�નો અ�ભુત, િનઃ�વાથ�, 
�દ�ય �ેમ-પાલના તો સંગમયુગમાં અિવ�મરણીય 
બની ગઈ. દીદી�, આપને કોટી-કોટી વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેની ઉપર બાપદાદાના �ેહની છ�છાયા છ� 
તે ભા�યવાન આ�મા છ�.

• જેની સાથે હ�રભુ�ઓવાળા પરમા�મા 
િપતા છ� તેઓ કદી હતાશ થઈ શકતા નથી.

• કમ�ભોગનું વણ�ન કરવાને બદલે કમ�યોગની 
��થિતનું વણ�ન કરો.

• �ાની અને યોગી આ�માનું વા�તિવક �વ�પ 
ન�તા અને િનભ�યતા છ�.

• જેની પાસે સવ�શ��ઓનો �ટોક છ�, �ક�િત 
એની દાસી બની �ય છ�.
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સંગમયુગે કર�લા પુ�ષાથ�નું ફળ અનેકગણું 
મળશે, પ�ગુણા મળશે અને તેથી જ સંગમયુગ 
ક�યાણકારી યુગ કહ�વાય છ�. સંગમયુગે 
સતકમ�ના બીજની વાવણીનો સમય છ�. 
સતયુગમાં હશે લણણીનો સમય ! �કસાન પોતાના 
ખેતરમાંથી પુ�ષાથ� અનુસાર પાક મેળવે છ� તે જ 
રીતે આ�મા તેના સ�કમ�ના ફળ �વ�પે �વિણ�મ 
સતયુગી િવ�માં રા�યભા�ય મેળવે છ�. 
િશવબાબા ક�પના છ��ા 100 વષ�ના સમયગાળા 
દરિમયાન જ સાકારી દુિનયામાં આવી ��ા 
વ�સોને �ાન આપે છ�, આ સમયે જ તેમના 
બાળકોને સાથ આપે છ� માટ� જ િશવબાબાના 
સાથથી સંગમયુગ સમથ� યુગ બની �ય છ�. મા� 
સંગમયુગ જ એવો સમય છ� ક� આ�માઓને �ાન 
મળ� છ�, બાબાની �ીમત મળ� છ�. �ાનથી જ પિવ� 
�વન �વે છ�, �ાનથી જ દુઃખ દૂર થાય છ� 21 
જ�મોનું સુખ મળ� છ�. સંગમયુગે જ આ�માઓને 
બાબા વરદાનો આપે છ�. વરદાનોથી આ�માઓમાં 
પુ�ષાથ� કરવાની �િ� પેદા થાય છ�. પુ�ષાથ�માં 
સફળ થાય છ�. સતકમ�થી પુ�યનું ખાતું વધે છ�. 
બાબાનો સાથ છ�, સમયનો સાથ છ�, યુગ 
ક�યાણકારી છ� માટ� જ સંગમયુગ સમથ� યુગ છ�.

સમથ� િપતા

પરમિપતા પરમા�મા, િશવબાબા શાંિતના 
સાગર છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, �દ�યગુણોના 
ભંડાર છ�, �ાનસૂય� છ�, સવ�શિ�માન છ�, �ેમના 
સાગર છ�, ક�ણાના સાગર છ�, સુખના સાગર છ�. 
કિલયુગના શૂ� આ�માઓને સુખી થવા માટ� 
શાંિત, પિવ�તા, �દ�યગુણ, �ાન, શિ�ઓ 
ઈ�રીય �ેમ બાબાની ક�ણા અને તન મન ધનનું 

આપણે સૌ આ�માઓ બાબાના બાળક 
બ�યા, ��ા મુખવંશાવલી �ા�ણો બ�યા, 
બાબાના ગીતા �ાનય�માં સહયોગી થયા 
�યારથી, આપણું સૌનું લ�ય �વિણ�મ સતયુગી 
દુિનયામાં જવાનું અને ઉ� પદ મેળવી સુખ શાંિત 
અને સ�િ�થી ભરપૂર થવાના સંક�પો સેવીએ 
છીએ. મા� સંક�પો કરવાથી િસિ� મળતી નથી. 
સંક�પો િસ� કરવામાં વાતાવરણ, સહયોગ, 
પુ�ષાથ�, દુઆઓ, �ાર�ધ, એવા અનેક પ�રબળો 
ભાગ ભજવે છ�. સામ�ય�થી ભરપૂર થયેલો આ�મા 
જ સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ મેળવી શક� અને તે 
માટ� ક�યાણકારી સમથ� યુગ, સમથ� િપતાનો હાથ 
અને સાથ જ આ�માને સમથ� બનાવી શક� અને 
તેવા જ આ�માનું લ�ય િસ� થાય.

સમથ� યુગ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
સંગમયુગે ��િપતા ��ાબાબાના તનમાં 
અવત�રત થઈ, અનેક આ�માઓને ��ા 
મુખવંશાવલી �ા�ણ બનાવી �� ગીતા �ાન ય� 
ચલાવી ર�ા છ�. ��ા વ�સોને રોજ રોજ મુરલી 
સંભળાવી, સાચી અમરકથા સંભળાવી �ાન 
આપી ર�ા છ�. ���ચ�ના 84 જ�મો, પૈક�નો આ 
છ��ો જ�મ છ�. આ છ��ા જ�મે, જે આ�માઓ 
બાબાએ આપેલું �ાન લઈ ધારણ કરશે, આ�મા 
�વ�પે બાબાને યાદ કરશે, બાબાના �� ગીતા 
�ાન ય�માં ઈ�રીય સેવાઓ કરશે અને યોગ 
અવ�થામાં રહી પાપ કમ� અને િવકારોથી મુ� 
થઈ પિવ� બનશે તેવા આ�માઓ પુ�ષાથ� 
અનુસાર સતયુગી દુિનયામાં પદ મેળવશે. 
બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં જણા�યું છ� ક� 

સમથ� યુગ, સમથ� િપતા, સમથ� આ�મા
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

કહ�, ‘આ જશોદા આ�મા છ�. આ નારાયણ આ�મા 
છ�.’ આમ કરીને આ�મા-આ�મા ભાઈ-ભાઈની 
��� ક�ળવી. ‘�� આ�મા ઈ�રનું સંતાન છું. ને એ 
પણ આ�મા ઈ�રનું સંતાન છ�. લૌ�કક સંબંધનો 
છ�દ ઉડાડી દીધો ! અને અલૌ�કક સંબંધ �થાપી 
દીધો. આવા આ�મભાનથી જ ઈ�રને યાદ કરી 
શકાય છ�. ક�મ ક� ઈ�ર િનરંજન િનરાકાર �દ�ય 
�યોિતિબંદુ �પ છ� તેને યાદ કરવા આપણે પણ 
પોતાને �દ�ય �યોિત િબંદુ બનવું પડે છ� તેથી તો 
ગવાય છ� ક�, ‘� તુજ સા હો વો તુજે �ને.’ આ�મા 
શરીરમાં બે �ક�ટી વ�ે મ�તકમાં હાઈપોથેલેમસ 
�ંિથની બાજુમાં િબરાજે છ�. આ��મક ��થિતમાં 
��થત થવાથી એકા�તા આવે છ�. ઈ�રને યાદ 
કરવા માટ� ��િપતા ��ાએ જે મહ�નત કરી છ� તે 
ખર�ખર અ�ભુત છ�. તેના �માણ �પે એમને મળવા 
આવનારને તેમના ભિવ�ય પદ �પે �ીક��ણના 
સા�ા�કાર થવા લા�યા !

ઈ�ર� ��િપતા ��ાને સા�ા�કાર કરા�યા 
�વગ�ય દુિનયાના અને ક�ં ક�, ‘તારા �ારા �� 
આવી દુિનયાની �થાપના કરવા આ ધરતી ઉપર 
આવેલ છું.’ કોઈ આપણને સારા કામ માટ� િનિમત 
બનાવે તો આપણને ક�વી ખુશી થાય છ� ને ? આ તો 
સવ��ે� �વગ�ના સજ�નનું કાય� ! આથી 
��િપતાને મનમાં અહોભાવ થયો. ક�, ‘વાહ ! 
આવા ઉ�મ, કાય� માટ� ઈ�ર� મને િનિમ� 
બના�યો ?’ આથી પોતાને ‘ધ�ય’ સમ� ઈ�રીય 
કાય� માટ� પોતાના તન-મન-ધન સમપ�ણ કરી દઈ 
તેનું ��ટ બનાવી માતાઓને સ�પી દીધું ! અને પોતે 
ઈ�રને યાદ કરવાની તપ�યા� આદરી દીધી. 
એમની આ લગનીથી આકષા�ઈને જે ભાઈ 
બહ�નોનું ઈ�રીય કાય� માટ� સંગઠન થયું તે ‘ઓમ 
મંડલી’ને નામે ઓળખાયું.

‘�� આ�મા છું’ એ િન�ય પાકો કરવા 

અ�યને પણ સમ�ને �યવહાર કરવાનો તથા 
આવા વાતાવરણમાં ઈ�રને યાદ કરવાની 
તપ�યા� 14 વષ� સુધી સતત ચાલી. ક�મ ક� �વગ�નું 
પદ મેળવતા પહ�લાં પોતાના જનમોજનમનાં જે 
પાપકમ� છ� તે આ ઈ�રીય યાદથી જ બાળવાનાં 
હોય છ�. નરી આંખે જે દ�ખાય છ� તેને તો આપણે 
સહ�જે યાદ કરી શક�એ. આ તો જે અ��ય ઈ�ર 
છ� તેને યાદ કરવાના છ�. િબંદુ �વ�પને યાદ કરવું 
એ ક�ઈ જેવી તેવી વાત નથી. તેથી તો ગવાયું છ�. 
ઈ�ર જેવી િનરાકાર ��થિત માટ� મનની 
એકા�તા �ઈએ. જેવું અ�ન એવું મન તેથી 
અ�નશુિ� રાખવાની ખાસ જ�ર છ�.

પિવ�તાના સાગર પરમા�માને યાદ કરવા 
પિવ�તાનું પાલન કરવું �ઈએ. લૌ�કક દુિનયામાં 
િવ�ાનનો િનયમ છ� ક� િવ�તીય �ુવ એકબી�થી 
આકષા�ય છ�. તો અલૌ�કક દુિનયામાં અ�યા�મ 
િવ�ાનનો િનયમ છ� - સમાનતા એકબી�નું 
આકષ�ણ કર� છ�. તેથી ઈ�ર ��યે આકિષ�ત થવા 
પિવ�તા જ�રી છ�. એ ���એ ��િપતા ��ાએ 
��ચય�નું �ત લીધું. વળી ઈ�રીય �ાન અને 
યોગના વગ�માં કદી ગેરહાજર નહ� ! રોજ રોજ 
�દ�યગુણોની ધારણા કરવા લા�યા. ઈ�રીય યાદ 
�ારા જનમોજનમનાં પાપ બાળતી અને 
�દ�યગુણોની ધારણા કરાવતી અજબની ઈ�રીય 
યાદની �પધા�માં એવી તો દોડ લગાવી ક� �થમ 
નંબર લઈ લીધો ! ��િપતા ��ાના આ �ખર 
પુ�ષાથ�ને આપણે અનુસરીએ તો ક�વું સા�ં !

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• અ�તવેળા િવશેષ �ભુપાલનાની વેળા 
છ�.એનું મહ�વ �ણીને પૂરો લાભ લો.

• જે મનની એકા�તા �ારા સવ� િસ��ઓ 
�ા�ત કર� છ� તે િસ�� �વ�પ બને છ�.
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સંગમયુગે કર�લા પુ�ષાથ�નું ફળ અનેકગણું 
મળશે, પ�ગુણા મળશે અને તેથી જ સંગમયુગ 
ક�યાણકારી યુગ કહ�વાય છ�. સંગમયુગે 
સતકમ�ના બીજની વાવણીનો સમય છ�. 
સતયુગમાં હશે લણણીનો સમય ! �કસાન પોતાના 
ખેતરમાંથી પુ�ષાથ� અનુસાર પાક મેળવે છ� તે જ 
રીતે આ�મા તેના સ�કમ�ના ફળ �વ�પે �વિણ�મ 
સતયુગી િવ�માં રા�યભા�ય મેળવે છ�. 
િશવબાબા ક�પના છ��ા 100 વષ�ના સમયગાળા 
દરિમયાન જ સાકારી દુિનયામાં આવી ��ા 
વ�સોને �ાન આપે છ�, આ સમયે જ તેમના 
બાળકોને સાથ આપે છ� માટ� જ િશવબાબાના 
સાથથી સંગમયુગ સમથ� યુગ બની �ય છ�. મા� 
સંગમયુગ જ એવો સમય છ� ક� આ�માઓને �ાન 
મળ� છ�, બાબાની �ીમત મળ� છ�. �ાનથી જ પિવ� 
�વન �વે છ�, �ાનથી જ દુઃખ દૂર થાય છ� 21 
જ�મોનું સુખ મળ� છ�. સંગમયુગે જ આ�માઓને 
બાબા વરદાનો આપે છ�. વરદાનોથી આ�માઓમાં 
પુ�ષાથ� કરવાની �િ� પેદા થાય છ�. પુ�ષાથ�માં 
સફળ થાય છ�. સતકમ�થી પુ�યનું ખાતું વધે છ�. 
બાબાનો સાથ છ�, સમયનો સાથ છ�, યુગ 
ક�યાણકારી છ� માટ� જ સંગમયુગ સમથ� યુગ છ�.

સમથ� િપતા

પરમિપતા પરમા�મા, િશવબાબા શાંિતના 
સાગર છ�, પિવ�તાના સાગર છ�, �દ�યગુણોના 
ભંડાર છ�, �ાનસૂય� છ�, સવ�શિ�માન છ�, �ેમના 
સાગર છ�, ક�ણાના સાગર છ�, સુખના સાગર છ�. 
કિલયુગના શૂ� આ�માઓને સુખી થવા માટ� 
શાંિત, પિવ�તા, �દ�યગુણ, �ાન, શિ�ઓ 
ઈ�રીય �ેમ બાબાની ક�ણા અને તન મન ધનનું 

આપણે સૌ આ�માઓ બાબાના બાળક 
બ�યા, ��ા મુખવંશાવલી �ા�ણો બ�યા, 
બાબાના ગીતા �ાનય�માં સહયોગી થયા 
�યારથી, આપણું સૌનું લ�ય �વિણ�મ સતયુગી 
દુિનયામાં જવાનું અને ઉ� પદ મેળવી સુખ શાંિત 
અને સ�િ�થી ભરપૂર થવાના સંક�પો સેવીએ 
છીએ. મા� સંક�પો કરવાથી િસિ� મળતી નથી. 
સંક�પો િસ� કરવામાં વાતાવરણ, સહયોગ, 
પુ�ષાથ�, દુઆઓ, �ાર�ધ, એવા અનેક પ�રબળો 
ભાગ ભજવે છ�. સામ�ય�થી ભરપૂર થયેલો આ�મા 
જ સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ મેળવી શક� અને તે 
માટ� ક�યાણકારી સમથ� યુગ, સમથ� િપતાનો હાથ 
અને સાથ જ આ�માને સમથ� બનાવી શક� અને 
તેવા જ આ�માનું લ�ય િસ� થાય.

સમથ� યુગ

પરમિપતા પરમા�મા ભગવાન િશવ 
સંગમયુગે ��િપતા ��ાબાબાના તનમાં 
અવત�રત થઈ, અનેક આ�માઓને ��ા 
મુખવંશાવલી �ા�ણ બનાવી �� ગીતા �ાન ય� 
ચલાવી ર�ા છ�. ��ા વ�સોને રોજ રોજ મુરલી 
સંભળાવી, સાચી અમરકથા સંભળાવી �ાન 
આપી ર�ા છ�. ���ચ�ના 84 જ�મો, પૈક�નો આ 
છ��ો જ�મ છ�. આ છ��ા જ�મે, જે આ�માઓ 
બાબાએ આપેલું �ાન લઈ ધારણ કરશે, આ�મા 
�વ�પે બાબાને યાદ કરશે, બાબાના �� ગીતા 
�ાન ય�માં ઈ�રીય સેવાઓ કરશે અને યોગ 
અવ�થામાં રહી પાપ કમ� અને િવકારોથી મુ� 
થઈ પિવ� બનશે તેવા આ�માઓ પુ�ષાથ� 
અનુસાર સતયુગી દુિનયામાં પદ મેળવશે. 
બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં જણા�યું છ� ક� 

સમથ� યુગ, સમથ� િપતા, સમથ� આ�મા
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

કહ�, ‘આ જશોદા આ�મા છ�. આ નારાયણ આ�મા 
છ�.’ આમ કરીને આ�મા-આ�મા ભાઈ-ભાઈની 
��� ક�ળવી. ‘�� આ�મા ઈ�રનું સંતાન છું. ને એ 
પણ આ�મા ઈ�રનું સંતાન છ�. લૌ�કક સંબંધનો 
છ�દ ઉડાડી દીધો ! અને અલૌ�કક સંબંધ �થાપી 
દીધો. આવા આ�મભાનથી જ ઈ�રને યાદ કરી 
શકાય છ�. ક�મ ક� ઈ�ર િનરંજન િનરાકાર �દ�ય 
�યોિતિબંદુ �પ છ� તેને યાદ કરવા આપણે પણ 
પોતાને �દ�ય �યોિત િબંદુ બનવું પડે છ� તેથી તો 
ગવાય છ� ક�, ‘� તુજ સા હો વો તુજે �ને.’ આ�મા 
શરીરમાં બે �ક�ટી વ�ે મ�તકમાં હાઈપોથેલેમસ 
�ંિથની બાજુમાં િબરાજે છ�. આ��મક ��થિતમાં 
��થત થવાથી એકા�તા આવે છ�. ઈ�રને યાદ 
કરવા માટ� ��િપતા ��ાએ જે મહ�નત કરી છ� તે 
ખર�ખર અ�ભુત છ�. તેના �માણ �પે એમને મળવા 
આવનારને તેમના ભિવ�ય પદ �પે �ીક��ણના 
સા�ા�કાર થવા લા�યા !

ઈ�ર� ��િપતા ��ાને સા�ા�કાર કરા�યા 
�વગ�ય દુિનયાના અને ક�ં ક�, ‘તારા �ારા �� 
આવી દુિનયાની �થાપના કરવા આ ધરતી ઉપર 
આવેલ છું.’ કોઈ આપણને સારા કામ માટ� િનિમત 
બનાવે તો આપણને ક�વી ખુશી થાય છ� ને ? આ તો 
સવ��ે� �વગ�ના સજ�નનું કાય� ! આથી 
��િપતાને મનમાં અહોભાવ થયો. ક�, ‘વાહ ! 
આવા ઉ�મ, કાય� માટ� ઈ�ર� મને િનિમ� 
બના�યો ?’ આથી પોતાને ‘ધ�ય’ સમ� ઈ�રીય 
કાય� માટ� પોતાના તન-મન-ધન સમપ�ણ કરી દઈ 
તેનું ��ટ બનાવી માતાઓને સ�પી દીધું ! અને પોતે 
ઈ�રને યાદ કરવાની તપ�યા� આદરી દીધી. 
એમની આ લગનીથી આકષા�ઈને જે ભાઈ 
બહ�નોનું ઈ�રીય કાય� માટ� સંગઠન થયું તે ‘ઓમ 
મંડલી’ને નામે ઓળખાયું.

‘�� આ�મા છું’ એ િન�ય પાકો કરવા 

અ�યને પણ સમ�ને �યવહાર કરવાનો તથા 
આવા વાતાવરણમાં ઈ�રને યાદ કરવાની 
તપ�યા� 14 વષ� સુધી સતત ચાલી. ક�મ ક� �વગ�નું 
પદ મેળવતા પહ�લાં પોતાના જનમોજનમનાં જે 
પાપકમ� છ� તે આ ઈ�રીય યાદથી જ બાળવાનાં 
હોય છ�. નરી આંખે જે દ�ખાય છ� તેને તો આપણે 
સહ�જે યાદ કરી શક�એ. આ તો જે અ��ય ઈ�ર 
છ� તેને યાદ કરવાના છ�. િબંદુ �વ�પને યાદ કરવું 
એ ક�ઈ જેવી તેવી વાત નથી. તેથી તો ગવાયું છ�. 
ઈ�ર જેવી િનરાકાર ��થિત માટ� મનની 
એકા�તા �ઈએ. જેવું અ�ન એવું મન તેથી 
અ�નશુિ� રાખવાની ખાસ જ�ર છ�.

પિવ�તાના સાગર પરમા�માને યાદ કરવા 
પિવ�તાનું પાલન કરવું �ઈએ. લૌ�કક દુિનયામાં 
િવ�ાનનો િનયમ છ� ક� િવ�તીય �ુવ એકબી�થી 
આકષા�ય છ�. તો અલૌ�કક દુિનયામાં અ�યા�મ 
િવ�ાનનો િનયમ છ� - સમાનતા એકબી�નું 
આકષ�ણ કર� છ�. તેથી ઈ�ર ��યે આકિષ�ત થવા 
પિવ�તા જ�રી છ�. એ ���એ ��િપતા ��ાએ 
��ચય�નું �ત લીધું. વળી ઈ�રીય �ાન અને 
યોગના વગ�માં કદી ગેરહાજર નહ� ! રોજ રોજ 
�દ�યગુણોની ધારણા કરવા લા�યા. ઈ�રીય યાદ 
�ારા જનમોજનમનાં પાપ બાળતી અને 
�દ�યગુણોની ધારણા કરાવતી અજબની ઈ�રીય 
યાદની �પધા�માં એવી તો દોડ લગાવી ક� �થમ 
નંબર લઈ લીધો ! ��િપતા ��ાના આ �ખર 
પુ�ષાથ�ને આપણે અનુસરીએ તો ક�વું સા�ં !

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• અ�તવેળા િવશેષ �ભુપાલનાની વેળા 
છ�.એનું મહ�વ �ણીને પૂરો લાભ લો.

• જે મનની એકા�તા �ારા સવ� િસ��ઓ 
�ા�ત કર� છ� તે િસ�� �વ�પ બને છ�.
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�વણ, �યથ� સમય, �યથ� િચંતન... જેવા �યથ�ની 
મુિ�થી (૬) સકારા�મક સંક�પો કરવાથી અને 
નકારા�મક સંક�પોની મુિ�થી (૭) કોઈપણ કમ� 
કરતી વખતે બાબાને સાથી બનાવી, તે કમ� કરવા 
માટ� સલાહ લેવાથી. (૮) બાબાએ આપેલ મં� 
‘મનમનાભવ’ને પાકો કરવાથી. (૯) સંગમ-
યુગના સમથ� યુગના �ે� સમયે શાંિતદાન, 
શિ�દાન, ગુણદાન, �ાનદાન જેવા �ે� 
પુ�ષાથ� કરવાથી (૧૦) સમથ� બાપની 
છ�છાયામાં રહી િવકારો (માયા)થી બચી પિવ� 
�વન �વવાથી. (૧૧) બાબાએ આપેલી �ે� 
ધારણાઓના કવચમાં રહ�વાથી (૧૨) લોભવશ 
પાપકમ�થી થતી કમાણી છોડી �વપુ�ષાથ�થી થતી 
કમાણીમાં સંતુ� રહ�વાથી. (૧૩) બાબાએ 
આપેલા વરદાનો - સફળતા મૂત�ભવ, િવજયી 
ભવના ધારણાયુ� અને અનુભવયુ�નો 
અહ�સાસ થવાથી. (૧૪) અ�ાન, અશ�, 
િવકારી અને �યસની આ�માઓ ��યે ક�ણાભાવ 
રાખી શાંિત અને શિ�ઓનાં દાન કરવાથી. 
(૧૫) �ક�િતના પાંચેય ત�વોની સેવા કરનાર 
(૧૬) �ક�િતના પાંચેય ત�વનો બગાડ બંધ કરી 
તેમને શુ� અને પિવ� બનાવવાની ��િત 
લાવનાર (૧૭) શાંિતવન અને મધુવનમાં થતા 
િવિવધ કાય��મોમાં જઈ �ર��શ થતો હોય 
(૧૮) બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થઈ અશાંત, 
અશ� આ�માઓને તેમની કમ�રીઓ દૂર 

કરવા જ�રી દાન કરનારો દાતા આ�મા હોય 
(૧૯) દર�ક આ�માઓ ��યે શુભ કામનાઓ અને 
શુભભાવનાઓ પહ�ચાડતો હોય. (૨૦) તન, મન 
અને ધનથી ય�સેવામાં સહયોગી થનાર 
(૨૧) અસા�ય રોગના દરદીને શાંિતનું અને દુઃખ 
સહન કરવાની શિ�નું દાન કરતો હોય 
(૨૨) બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થનાર અને 
ફ�ર�તા �પ ધારણ કરનાર. (૨૩) પરમિપતા 
પરમા�મા સવ��ે� દાતા છ�. તેમના બાળકો 
મા�ટર દાતા હોય. (૨૪) કમ�યોગી હોય. 
(૨૫) ન�ોમોહા ��િતલ�ધા આ�મા હોય. તેવા 
આ�માઓ સમથ� આ�માઓ બની શક�.

પ�ગુણા ફળ આપનાર ફળ�ુપ અને 
ઉપ�ઉ સંગમયુગની ધરની છ�, જેમાં આ�મા �ારા 
બાબાની યાદ અને યોગથી ખેડાયેલી ખેડ છ�. 
બાબાએ આપેલા �ાનની ધારણા અને ગીતા 
�ાનમાં કર�લી સેવા એ આ�માઓ �ારા ધરનીમાં 
નંખાયેલું ખાતર છ�, સંગમયુગના પુ�ષાથ�થી 
ઉ�પ�ન થયેલ ��વેદ િબંદુઓ, એ આ�માએ 
િસંચેલુ પાણી છ�. ખેડ, ખાતર અને પાણી નસીબને 
લાવે તાણી-એ અનુસાર સમથ�યુગના સંગમયુગના 
સમયે, સમથ� બાપના હાથ અને સાથથી, સમથ� 
આ�માઓ �વિણ�મ સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ� 
િબરાજશે એમાં કોઈ સંશય રહ�શે નિહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• એવા અચલ અડોલ બનો ક� કોઈપણ �કારની સમ�યા બુ�� �પી પગને હલાવી ના શક�.

• પરમા�માના �ેમમાં સદા લીન રહો, તો અનેક �કારનાં દુઃખ અને દગાથી બચી શકશો.

• સદા પરમા�મા િપતાની લાઈટમાઈટની અંદર રહો તો માયા આપની સામે ઊભી પણ નહ� રહ�.

• સદા ખુશ રહ�વું, ખુશીનો ખ�નો વહ�ચવો અને સૌમાં ખુશીની લહ�ર ફ�લાવવી એજ �ે� સેવા છ�.

• સદા પોતાના �વમાનમાં રહો, તો સવ�નું માન મળતું રહ�શે.

સુખ �ઈએ છ�. બાબા દાતા છ�. દાતા િશવબાબા, 
તેમના બાળકોના દુઃખ હરનાર છ� અને સુખ 
આપનાર છ�. બાબા પાસે અખૂટ ભંડાર છ�. 
બાબાએ તેમના સંતાનો માટ� ખ�ના ખૂ�ા રા�યા 
છ�. બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં અનેક વાર ક�ં 
છ� ક� મારા ખ�ના પર તમારો હ� છ�. જે �ઈએ 
તે, જેટલું �ઈએ તેટલું લઈ �ઓ, તો સમથ� 
િપતા, તેમના બાળકો અસમથ� રહ� એવું ઈ�છ� 
ખરા? જે �ા�ણ આ�માઓ રોજ સવાર� 
અ�તવેળાએ રાજયોગ કર� છ�, પરમધામમાં 
બાબાની સામે ઉભા રહીને �હ�રહાન કર� છ�, 
શિ�ઓના મૂળ ��ોત મેળવે છ� તે ખાલી હોય ? 
અસમથ� હોય ? બાબા તો તેમના બાળકોને તેમના 
જેવા જ સમથ� બનાવે છ�, આપ સમાન બનાવે છ�.

િશવબાબા, સતયુગી દુિનયાની, નવા 
સુખમય સંસારની રચના કરી ર�ા છ�. ખખડી 
ગયેલ, જજ��રત કિલયુગી દુિનયાનો નાશ કરી 
�વિણ�મ સતયુગી િવ�ની રચના કરી ર�ા છ�, 
કોઈ સાકાર મનુ�યા�મા કરી શકતો નથી, મા� 
પરમિપતા પરમા�મા જ સમથ� છ�. િશવબાબા - 
સાકારી, આકારી અને િનરાકારી િવ�ના એક 
મા� સવ�સ�ાધીશ છ�. આ�દ મ�ય અંતના 
�ણકાર છ�. તેથી જ તો તેમના સંતાનોને 
ભિવ�યમાં આવનાર દુઃખોમાંથી દૂર કરવા 
સંગમયુગે �ાન આપી સ� કર� છ�, શિ�ઓથી 
ભરપૂર કર� છ�. બાબા તેમના બાળકોને 
સ�ય�ાનથી સ� કરી �ક�િતના પાંચ ત�વોની 
સેવા કરાવે છ�. આ સેવાના ફળ �વ�પે, �યાર� 
ક�દરતી આપદાઓ આવશે �યાર� �ક�િત તેવા 
સેવાધારી આ�માઓને મદદ કરશે, ર�ણ કરશે, 
પિતત પાવન િશવબાબા પિતત આ�માઓને 
પાવન બનાવી સતયુગી દુિનયામાં સુખ આપે છ�. જે 
�ા�ણ બાળકો, બાબાનો હાથ પકડી છોડતા 

નથી તેમને બાબા, િવ�નિવનાશક બનાવી દર�ક 
સતકમ�માં, સેવાઓમાં સફળતા અપાવે છ�. આવું 
કામ સમથ� િપતા િસવાય કોણ કરી શક� ?

સમથ� આ�મા

���ચ�ના અંતનો ભાગ ચાલી ર�ો છ�. 
સમ� િવ� એક ના�મંચ છ� અને આ સમયે 
�ામાનો અંિતમ ભાગ ચાલી ર�ો છ�, અંિતમ ��યો 
ચાલી ર�ાં છ�. સતયુગના સમયથી િવ�રંગમંચ 
પર આવેલા આ�માઓનો આ છ��ો જ�મ છ�. 
લાંબી યા�ા કરી ચૂક�લ આ�માઓ ક�પના અંતે 
થાક�લા છ�. હાર�લા છ�. શિ�હીન અને અસમથ� 
બની ગયા છ�. સતયુગી દુિનયામાં જવાનું અને 
ઉ�પદ મેળવવાનું લ�ય તો દર�ક આ�માઓ રાખે 
જ છ� પરંતુ તેના માટ� �ઈ તો પૂ�ષાથ�, જે 
આ�માઓએ �વયં કરવો પડે. સમથ� યુગ છ�. 
સમથ� બાપનો સાથ છ�. બાબાએ તો આ�માઓની 
તરફ હાથ લંબા�યો જ છ�. બાબાના હાથ અને 
સાથ તથા આ�માના પોતાના પુ�ષાથ� થી જ આ�મા 
સમથ� બની શક�.

સતયુગમાં રા�ઈ મેળવી, રાજગાદીના 
િસંહાસન પર િબરાજવું હોય તો પુ�ષાથ� �પે ચાર 
પાયા મજબૂત �ઈએ - (૧) ગીતા �ાન આપનાર 
બાબાની યાદ (૨) �ાન ધારણા (૩) ય� સેવા 
અને (૪) યોગ તપ�યા.

આ�મા સમથ� ક�વી રીતે બને ?

(૧) સંગમયુગી આ�મા બાબાનું બાળક 
બની, બાબાએ રચેલા ગીતા �ાન ય�માં �ડાઈ 
સેવા કાય� �ારા પુ�ષાથ� કરનાર (૨) િનયિમત 
મુરલી પઠન અને બાબાની �ીમતનું પાલન 
(૩) અ�તવેળા / સં�યાવેળાના યોગ અ�યાસથી 
(૪) �ાલામુખી યોગથી પાપ કમ�, િવકમ�ના 
નાશથી (૫) �યથ� વાણી, �યથ� સંક�પો, �યથ� 
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�વણ, �યથ� સમય, �યથ� િચંતન... જેવા �યથ�ની 
મુિ�થી (૬) સકારા�મક સંક�પો કરવાથી અને 
નકારા�મક સંક�પોની મુિ�થી (૭) કોઈપણ કમ� 
કરતી વખતે બાબાને સાથી બનાવી, તે કમ� કરવા 
માટ� સલાહ લેવાથી. (૮) બાબાએ આપેલ મં� 
‘મનમનાભવ’ને પાકો કરવાથી. (૯) સંગમ-
યુગના સમથ� યુગના �ે� સમયે શાંિતદાન, 
શિ�દાન, ગુણદાન, �ાનદાન જેવા �ે� 
પુ�ષાથ� કરવાથી (૧૦) સમથ� બાપની 
છ�છાયામાં રહી િવકારો (માયા)થી બચી પિવ� 
�વન �વવાથી. (૧૧) બાબાએ આપેલી �ે� 
ધારણાઓના કવચમાં રહ�વાથી (૧૨) લોભવશ 
પાપકમ�થી થતી કમાણી છોડી �વપુ�ષાથ�થી થતી 
કમાણીમાં સંતુ� રહ�વાથી. (૧૩) બાબાએ 
આપેલા વરદાનો - સફળતા મૂત�ભવ, િવજયી 
ભવના ધારણાયુ� અને અનુભવયુ�નો 
અહ�સાસ થવાથી. (૧૪) અ�ાન, અશ�, 
િવકારી અને �યસની આ�માઓ ��યે ક�ણાભાવ 
રાખી શાંિત અને શિ�ઓનાં દાન કરવાથી. 
(૧૫) �ક�િતના પાંચેય ત�વોની સેવા કરનાર 
(૧૬) �ક�િતના પાંચેય ત�વનો બગાડ બંધ કરી 
તેમને શુ� અને પિવ� બનાવવાની ��િત 
લાવનાર (૧૭) શાંિતવન અને મધુવનમાં થતા 
િવિવધ કાય��મોમાં જઈ �ર��શ થતો હોય 
(૧૮) બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થઈ અશાંત, 
અશ� આ�માઓને તેમની કમ�રીઓ દૂર 

કરવા જ�રી દાન કરનારો દાતા આ�મા હોય 
(૧૯) દર�ક આ�માઓ ��યે શુભ કામનાઓ અને 
શુભભાવનાઓ પહ�ચાડતો હોય. (૨૦) તન, મન 
અને ધનથી ય�સેવામાં સહયોગી થનાર 
(૨૧) અસા�ય રોગના દરદીને શાંિતનું અને દુઃખ 
સહન કરવાની શિ�નું દાન કરતો હોય 
(૨૨) બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર થનાર અને 
ફ�ર�તા �પ ધારણ કરનાર. (૨૩) પરમિપતા 
પરમા�મા સવ��ે� દાતા છ�. તેમના બાળકો 
મા�ટર દાતા હોય. (૨૪) કમ�યોગી હોય. 
(૨૫) ન�ોમોહા ��િતલ�ધા આ�મા હોય. તેવા 
આ�માઓ સમથ� આ�માઓ બની શક�.

પ�ગુણા ફળ આપનાર ફળ�ુપ અને 
ઉપ�ઉ સંગમયુગની ધરની છ�, જેમાં આ�મા �ારા 
બાબાની યાદ અને યોગથી ખેડાયેલી ખેડ છ�. 
બાબાએ આપેલા �ાનની ધારણા અને ગીતા 
�ાનમાં કર�લી સેવા એ આ�માઓ �ારા ધરનીમાં 
નંખાયેલું ખાતર છ�, સંગમયુગના પુ�ષાથ�થી 
ઉ�પ�ન થયેલ ��વેદ િબંદુઓ, એ આ�માએ 
િસંચેલુ પાણી છ�. ખેડ, ખાતર અને પાણી નસીબને 
લાવે તાણી-એ અનુસાર સમથ�યુગના સંગમયુગના 
સમયે, સમથ� બાપના હાથ અને સાથથી, સમથ� 
આ�માઓ �વિણ�મ સતયુગી િવ�માં ઉ� પદ� 
િબરાજશે એમાં કોઈ સંશય રહ�શે નિહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• એવા અચલ અડોલ બનો ક� કોઈપણ �કારની સમ�યા બુ�� �પી પગને હલાવી ના શક�.

• પરમા�માના �ેમમાં સદા લીન રહો, તો અનેક �કારનાં દુઃખ અને દગાથી બચી શકશો.

• સદા પરમા�મા િપતાની લાઈટમાઈટની અંદર રહો તો માયા આપની સામે ઊભી પણ નહ� રહ�.

• સદા ખુશ રહ�વું, ખુશીનો ખ�નો વહ�ચવો અને સૌમાં ખુશીની લહ�ર ફ�લાવવી એજ �ે� સેવા છ�.

• સદા પોતાના �વમાનમાં રહો, તો સવ�નું માન મળતું રહ�શે.

સુખ �ઈએ છ�. બાબા દાતા છ�. દાતા િશવબાબા, 
તેમના બાળકોના દુઃખ હરનાર છ� અને સુખ 
આપનાર છ�. બાબા પાસે અખૂટ ભંડાર છ�. 
બાબાએ તેમના સંતાનો માટ� ખ�ના ખૂ�ા રા�યા 
છ�. બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં અનેક વાર ક�ં 
છ� ક� મારા ખ�ના પર તમારો હ� છ�. જે �ઈએ 
તે, જેટલું �ઈએ તેટલું લઈ �ઓ, તો સમથ� 
િપતા, તેમના બાળકો અસમથ� રહ� એવું ઈ�છ� 
ખરા? જે �ા�ણ આ�માઓ રોજ સવાર� 
અ�તવેળાએ રાજયોગ કર� છ�, પરમધામમાં 
બાબાની સામે ઉભા રહીને �હ�રહાન કર� છ�, 
શિ�ઓના મૂળ ��ોત મેળવે છ� તે ખાલી હોય ? 
અસમથ� હોય ? બાબા તો તેમના બાળકોને તેમના 
જેવા જ સમથ� બનાવે છ�, આપ સમાન બનાવે છ�.

િશવબાબા, સતયુગી દુિનયાની, નવા 
સુખમય સંસારની રચના કરી ર�ા છ�. ખખડી 
ગયેલ, જજ��રત કિલયુગી દુિનયાનો નાશ કરી 
�વિણ�મ સતયુગી િવ�ની રચના કરી ર�ા છ�, 
કોઈ સાકાર મનુ�યા�મા કરી શકતો નથી, મા� 
પરમિપતા પરમા�મા જ સમથ� છ�. િશવબાબા - 
સાકારી, આકારી અને િનરાકારી િવ�ના એક 
મા� સવ�સ�ાધીશ છ�. આ�દ મ�ય અંતના 
�ણકાર છ�. તેથી જ તો તેમના સંતાનોને 
ભિવ�યમાં આવનાર દુઃખોમાંથી દૂર કરવા 
સંગમયુગે �ાન આપી સ� કર� છ�, શિ�ઓથી 
ભરપૂર કર� છ�. બાબા તેમના બાળકોને 
સ�ય�ાનથી સ� કરી �ક�િતના પાંચ ત�વોની 
સેવા કરાવે છ�. આ સેવાના ફળ �વ�પે, �યાર� 
ક�દરતી આપદાઓ આવશે �યાર� �ક�િત તેવા 
સેવાધારી આ�માઓને મદદ કરશે, ર�ણ કરશે, 
પિતત પાવન િશવબાબા પિતત આ�માઓને 
પાવન બનાવી સતયુગી દુિનયામાં સુખ આપે છ�. જે 
�ા�ણ બાળકો, બાબાનો હાથ પકડી છોડતા 

નથી તેમને બાબા, િવ�નિવનાશક બનાવી દર�ક 
સતકમ�માં, સેવાઓમાં સફળતા અપાવે છ�. આવું 
કામ સમથ� િપતા િસવાય કોણ કરી શક� ?

સમથ� આ�મા

���ચ�ના અંતનો ભાગ ચાલી ર�ો છ�. 
સમ� િવ� એક ના�મંચ છ� અને આ સમયે 
�ામાનો અંિતમ ભાગ ચાલી ર�ો છ�, અંિતમ ��યો 
ચાલી ર�ાં છ�. સતયુગના સમયથી િવ�રંગમંચ 
પર આવેલા આ�માઓનો આ છ��ો જ�મ છ�. 
લાંબી યા�ા કરી ચૂક�લ આ�માઓ ક�પના અંતે 
થાક�લા છ�. હાર�લા છ�. શિ�હીન અને અસમથ� 
બની ગયા છ�. સતયુગી દુિનયામાં જવાનું અને 
ઉ�પદ મેળવવાનું લ�ય તો દર�ક આ�માઓ રાખે 
જ છ� પરંતુ તેના માટ� �ઈ તો પૂ�ષાથ�, જે 
આ�માઓએ �વયં કરવો પડે. સમથ� યુગ છ�. 
સમથ� બાપનો સાથ છ�. બાબાએ તો આ�માઓની 
તરફ હાથ લંબા�યો જ છ�. બાબાના હાથ અને 
સાથ તથા આ�માના પોતાના પુ�ષાથ� થી જ આ�મા 
સમથ� બની શક�.

સતયુગમાં રા�ઈ મેળવી, રાજગાદીના 
િસંહાસન પર િબરાજવું હોય તો પુ�ષાથ� �પે ચાર 
પાયા મજબૂત �ઈએ - (૧) ગીતા �ાન આપનાર 
બાબાની યાદ (૨) �ાન ધારણા (૩) ય� સેવા 
અને (૪) યોગ તપ�યા.

આ�મા સમથ� ક�વી રીતે બને ?

(૧) સંગમયુગી આ�મા બાબાનું બાળક 
બની, બાબાએ રચેલા ગીતા �ાન ય�માં �ડાઈ 
સેવા કાય� �ારા પુ�ષાથ� કરનાર (૨) િનયિમત 
મુરલી પઠન અને બાબાની �ીમતનું પાલન 
(૩) અ�તવેળા / સં�યાવેળાના યોગ અ�યાસથી 
(૪) �ાલામુખી યોગથી પાપ કમ�, િવકમ�ના 
નાશથી (૫) �યથ� વાણી, �યથ� સંક�પો, �યથ� 
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તેની કદર થાય છ�.

આ સવ� �થૂલ દાનની સાથ�કતા અથવા 
મૂ�યથી પણ ક�ટલાંક દાન એવાં છ� જેનો મિહમા 
અને મૂ�ય અિધક છ�. જે સૂ�મ છ� પરંતુ અિત 
મહ�વપૂણ� છ�. જે છ� �ાનદાન, ગુણદાન, 
શિ�ઓનું દાન અને �ે� સંક�પોનું દાન. જે 
મન-વચન-કમ� �ારા કરવામાં આવે છ�. આવા 
આ�માઓ દાનીના લી�ટમાંથી આગળ વધી 
વરદાની અને મહાદાની બને છ�. જેઓ બેહદના 
દાની છ�. જે િવ� માટ� ઉપયોગી નીવડે છ�. જેમનાં 
કમ�, વાણી, સંક�પ, ��� અને �િ�થી િવ�નું 
ક�યાણ થાય છ�. આવા દાતાપણાના લ�ણો એવા 
આ�માઓમાં �વા મળ� છ�. જેમનામાં �યાગ, 
�ેહ-�ેમ, સમપ�ણભાવ, દયા અને વફાદારી જેવા 
ગુણો સમાયેલા છ�. �વનમાં દાન કરવાની - 
આપવાની ભાવના �યાર� જ જ�મે છ� �યાર� 
માિલક�પણાનો ભાવ ન� થાય છ�. મા�ં છ� એ 
િવચાર જ તમને ક�ઈપણ આપતા અટકાવે છ�. 
�વનમાં સં�કારો, �ે� કમ� જ મા� આપણા છ�. 
જે આપણે સાથે લઈ જઈએ છીએ. બાક� તો જે ક�ઈ 
પણ છ� તે આપણી પાસે છ�, આપણું નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આજના સમયમાં તેનાથી પણ આગળ વધી 
ર�દાન, ને�દાન, ક�ડનીનું દાન જેવા અંગદાન 
અથવા દ�હદાન �ારા અ�યના �વનને મદદ�પ 
થવાની ભાવના પણ ઉ�મ દાન છ�. જે િન�વાથ� 
ભાવે કરવામાં આવે. �વનમાં �ા�ત અમૂ�ય 
ચીજવ�તુઓનું પણ દાન આપનારા છ�. દ�શની 
ર�ા કાજે સીમાઓ પર પોતાનું �વન બિલદાન 
કરનારા વીરોની પણ ગાથા છ�. કોઈ િવશેષ 
કાય�માં લાંબા સમયથી પોતાને �ડી રાખી જે 
કાય�ને સફળ બનાવે છ� તેને યોગદાન કહ�વામાં 
આવે છ�. અથા�� �યિ�ના �વન પય�ત તેના માટ� 
�ય�શીલ રહ� છ� પછી તે કોઈ ભવનના િનમા�ણનું 
કાય� હોય ક� લોકોના મોટા સમૂહને માગ�દશ�ન 
કરતા હોય ક� કોઈ �ે� િવચારધારાને સંસારમાં 
�થાિપત કરવાના કાય�માં �ય�શીલ હોય, આવા 
યોગદાનનું મૂ�ય આંક� ન શકાય. �યાં �યિ� 
પોતાના �વનનો મૂ�યવાન સમય ખચ� છ�. તેથી 
આ રીતે મદદ�પ થવું, સહયોગી બનવું એ પણ 
એક �કારનું દાન જ છ�. સમાજમાં �હ�ર સેવાઓ 
�ડે �ડાયેલી �યિ�ઓ પણ િન�ાપૂવ�ક પોતાની 
ફરજ બ�વે �યાર� િવિવધ �ે�માં તેમણે આપેલું 
યોગદાન જ કહ�વાય જે �શંસનીય હોય છ� અને 

• સમય થોડો છ� અને હજુ ઘણી બધી સેવા કરવાની છ�. સૌથી સહજ સેવાનું સાધન છ� - �િ� �ારા 
વાય�ેશન બનાવવાં અને વાય�ેશન �ારા વાયુમંડળ બનાવવું કારણ ક� �િ� સૌથી ઝડપી સાધન 
છ�. જે રીતે િવ�ાન સિજ�ત રોક�ટ ઝડપથી �ય છ� તે રીતે આપની �હાની શુભભાવના શુભકામનાની 
�િ�, ��� અને ���ને બદલી દ� છ�. એક �થાન પર બેસવા છતાં પણ �િ� �ારા સેવા કરી શકો છો. 
સાંભળ�લી વાતો ભુલાઈ �ય છ�. પર�તુ જે વાયુમંડળનો અનુભવ થાય છ�, તે ભુલાતો નથી.

• મનની એકા�તા જ એકરસ ��થિતનો અનુભવ કરાવશે. એકા�તા જ એકરસ ��થિતનો અનુભવ 
કરાવશે. એકા�તાની શ�� �ારા અ�ય� ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ કરી શકશો. એકા�તાની 
શ��, માિલકપણાની શ�� સહજ િનિવ��ન બનાવી દ�શે. એકા�તા અથા�� મનને �યાં ઈ�છો, જે 
રીતે ઈ�છો, જેટલા સમય માટ� ઈ�છો એટલો સમય એકા� કરી લો. મન વશમાં હોય. સાકાર�પમાં 
ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ કરવા માટ� મનની એકા�તા ઉપર �યાન આપો. ઓડ�રથી મનને ચલાવો.

ગરમી મળી જ �ય અને તમે લીધું એટલે બદલામાં 
ક�ઈપણ અપે�ા રાખી લાચાર ન બનાવે. તેથી તેની 
પાસેથી �યાર�ય ઓછું થતું નથી. સદા આપતા 
રહ�વું એ એનો ગુણ છ�. ધમ� છ�. મનુ�યો પણ �યાર� 
આપવું એ તેની �િ� બની �ય છ�. �યાર� તે 
�યાર�ય ખાલી થતો નથી. માટ� જ ક�ઈપણ આ�યા 
િસવાય, જે મેળ�યું છ� ક� મ�યું છ� તેના �ારા સાચું 
સુખ મળવું સંભવ નથી.

સંસારના સવ� ��ો પ�ર��થિતઓ ક� 
સમ�યાના મૂળમાં રહ�લી આ નહ� આપવાની �િ� 
છ�. જે મ�યું છ� તેનું યો�ય િવતરણ થવું �ઈએ. 
દુઃખમાંથી મુ� થવાનો આ ર�તો છ�. �ા�ત થયેલ 
દાન યો�ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે �વાની 
જવાબદારી જે દાન �વીકાર� છ� તેની છ�. 
આપનારનો ઉ��શ સફળ થવો �ઈએ. વત�માન 
સમયમાં મં�દરો, તીથ��થાનો, ધાિમ�ક સં�થાઓ, 
આ�યા��મક સંગઠનો અને તેની સાથે સંકળાયેલી 
�યિ�ઓ િતર�ક�ત થઈ રહી છ�. તેઓ પોતાની 
�િત�ાને જ વધારવાની ર�સમાં છ�. જેનો સહારો 
લઈ કહ�વાતા દાનવીરો પોતાની રોટલી શેક� ર�ા 
છ�. આવા સંગઠનો તેમની આવી ��િ�ને પોષી 
ર�ા છ�. �યાર� દાન ગુ�ત રહ�તું નથી. �યાર�ક 
�યવ�થાના ભાગ�પે ક� તેની આડમાં તેમના આ 
કાય�ને �હ�ર કરી તેને �ેરણાનું વ�� ઓઢાડવામાં 
આવે છ�. �યાંથી �ેરણા લેવાનું મન થતું નથી. 
િનમા�ણભાવ અનુભવાતો નથી. દાનની ગુ�તતાનું 
મહ�વનું લ�ણ લુ�ત થઈ �ય છ�. તેની �ે�તા ક� 
મહાનતા જળવાતી નથી. આ તો આપણે �થૂલ 
દાન, સંપિ�ના દાનની વાત કરી જે આપનારાઓ 
દાનીના લી�ટમાં સમાવેશ કરી શકાય.

સદીઓથી ઋિષ-મુિન, સાધુ-સંતો અને 
અનેક દાશ�િનકો, કથાકારોએ દાનનું મહ�વ, 
�વનમાં દાનના ગુણ અથવા લ�ણ િવષે સંસારને 
ઘણું બધું સમ��યું છ�. તેની મિહમા પણ કરી છ�. 
દાનવીરો ક� દાતાઓના ગુણગાનની ગાથાઓ 
આપણા ઈિતહાસમાં ગવાઈ છ�. સંપિ�વાનોના આ 
ગુણોને લઈ ઘણાં લોકોપયોગી કાય� થયાં છ�. 
આવા ઉમદા કાય� તરફ લોકો �ેરાયા પણ છ�.

વહ�તા સમયની સાથે દાનની રીત, મૂ�ય 
અને પ�રભાષામાં પણ ઘણું પ�રવત�ન આ�યું છ�. 
આજે દાતાઓ અને દાન �વીકારનારાઓનો પણ 
એક સમૂહ છ�. સરકાર �ારા કર-બચત �ારા તેને 
�ો�સાિહત કરવામાં આવે છ�. �યાર� બી� બાજુ 
દાન માટ� યો�યતા અને પા�તા સંબંધી પણ 
િવચારાઈ ર�ં છ�. દાન પણ કયાં, �યાર�, કોને 
ક�ટલું અને ક�વી રીતે અપાવું �ઈએ તેની પણ ચચા� 
થવા લાગી છ�. ‘આપણે તો �ા�ણને લોટો આ�યો 
પછી તે એનો જે ઉપયોગ કર�.’ એવી અંધ મા�યતા 
અને ભાવનાને તેની ઉપયોિગતા સાથે દાન 
આપનારના પાપ-પુ�યને સાંકળવામાં આવે છ�. 
અથા�� આપનારને પણ પાપનો ભાગીદાર 
ગણવામાં આવે છ�. આમ ક�ટલાંક સમજથી તો 
ક�ટલાંક ડરથી તો ક�ટલાંક �શંસાની લાલચે દાન 
કરતા હોય છ�. તેથી દાનનો મિહમા અને �ા��તમાં 
ફક� પડવા માં�ો છ�. દાન શ�દનું ઉમદાપણું 
અથવા ગાંભીય� �ણે લુ�ત થઈ ર�ં છ�. એવા દાન 
કરનારાઓ આજે સમાજ માટ� ઉદાહરણ �પ નથી 
બની ર�ાં. જેમ ��ો, નદીઓ, સાગર ક� સૂય� 
સૌને આપે છ�. એ તેમનો �વભાવ છ�. કોઈપણ તેની 
ન�ક �ય તેને વગર માગે શીતળતા છાયા ક� 

દાન
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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તેની કદર થાય છ�.

આ સવ� �થૂલ દાનની સાથ�કતા અથવા 
મૂ�યથી પણ ક�ટલાંક દાન એવાં છ� જેનો મિહમા 
અને મૂ�ય અિધક છ�. જે સૂ�મ છ� પરંતુ અિત 
મહ�વપૂણ� છ�. જે છ� �ાનદાન, ગુણદાન, 
શિ�ઓનું દાન અને �ે� સંક�પોનું દાન. જે 
મન-વચન-કમ� �ારા કરવામાં આવે છ�. આવા 
આ�માઓ દાનીના લી�ટમાંથી આગળ વધી 
વરદાની અને મહાદાની બને છ�. જેઓ બેહદના 
દાની છ�. જે િવ� માટ� ઉપયોગી નીવડે છ�. જેમનાં 
કમ�, વાણી, સંક�પ, ��� અને �િ�થી િવ�નું 
ક�યાણ થાય છ�. આવા દાતાપણાના લ�ણો એવા 
આ�માઓમાં �વા મળ� છ�. જેમનામાં �યાગ, 
�ેહ-�ેમ, સમપ�ણભાવ, દયા અને વફાદારી જેવા 
ગુણો સમાયેલા છ�. �વનમાં દાન કરવાની - 
આપવાની ભાવના �યાર� જ જ�મે છ� �યાર� 
માિલક�પણાનો ભાવ ન� થાય છ�. મા�ં છ� એ 
િવચાર જ તમને ક�ઈપણ આપતા અટકાવે છ�. 
�વનમાં સં�કારો, �ે� કમ� જ મા� આપણા છ�. 
જે આપણે સાથે લઈ જઈએ છીએ. બાક� તો જે ક�ઈ 
પણ છ� તે આપણી પાસે છ�, આપણું નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આજના સમયમાં તેનાથી પણ આગળ વધી 
ર�દાન, ને�દાન, ક�ડનીનું દાન જેવા અંગદાન 
અથવા દ�હદાન �ારા અ�યના �વનને મદદ�પ 
થવાની ભાવના પણ ઉ�મ દાન છ�. જે િન�વાથ� 
ભાવે કરવામાં આવે. �વનમાં �ા�ત અમૂ�ય 
ચીજવ�તુઓનું પણ દાન આપનારા છ�. દ�શની 
ર�ા કાજે સીમાઓ પર પોતાનું �વન બિલદાન 
કરનારા વીરોની પણ ગાથા છ�. કોઈ િવશેષ 
કાય�માં લાંબા સમયથી પોતાને �ડી રાખી જે 
કાય�ને સફળ બનાવે છ� તેને યોગદાન કહ�વામાં 
આવે છ�. અથા�� �યિ�ના �વન પય�ત તેના માટ� 
�ય�શીલ રહ� છ� પછી તે કોઈ ભવનના િનમા�ણનું 
કાય� હોય ક� લોકોના મોટા સમૂહને માગ�દશ�ન 
કરતા હોય ક� કોઈ �ે� િવચારધારાને સંસારમાં 
�થાિપત કરવાના કાય�માં �ય�શીલ હોય, આવા 
યોગદાનનું મૂ�ય આંક� ન શકાય. �યાં �યિ� 
પોતાના �વનનો મૂ�યવાન સમય ખચ� છ�. તેથી 
આ રીતે મદદ�પ થવું, સહયોગી બનવું એ પણ 
એક �કારનું દાન જ છ�. સમાજમાં �હ�ર સેવાઓ 
�ડે �ડાયેલી �યિ�ઓ પણ િન�ાપૂવ�ક પોતાની 
ફરજ બ�વે �યાર� િવિવધ �ે�માં તેમણે આપેલું 
યોગદાન જ કહ�વાય જે �શંસનીય હોય છ� અને 

• સમય થોડો છ� અને હજુ ઘણી બધી સેવા કરવાની છ�. સૌથી સહજ સેવાનું સાધન છ� - �િ� �ારા 
વાય�ેશન બનાવવાં અને વાય�ેશન �ારા વાયુમંડળ બનાવવું કારણ ક� �િ� સૌથી ઝડપી સાધન 
છ�. જે રીતે િવ�ાન સિજ�ત રોક�ટ ઝડપથી �ય છ� તે રીતે આપની �હાની શુભભાવના શુભકામનાની 
�િ�, ��� અને ���ને બદલી દ� છ�. એક �થાન પર બેસવા છતાં પણ �િ� �ારા સેવા કરી શકો છો. 
સાંભળ�લી વાતો ભુલાઈ �ય છ�. પર�તુ જે વાયુમંડળનો અનુભવ થાય છ�, તે ભુલાતો નથી.

• મનની એકા�તા જ એકરસ ��થિતનો અનુભવ કરાવશે. એકા�તા જ એકરસ ��થિતનો અનુભવ 
કરાવશે. એકા�તાની શ�� �ારા અ�ય� ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ કરી શકશો. એકા�તાની 
શ��, માિલકપણાની શ�� સહજ િનિવ��ન બનાવી દ�શે. એકા�તા અથા�� મનને �યાં ઈ�છો, જે 
રીતે ઈ�છો, જેટલા સમય માટ� ઈ�છો એટલો સમય એકા� કરી લો. મન વશમાં હોય. સાકાર�પમાં 
ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ કરવા માટ� મનની એકા�તા ઉપર �યાન આપો. ઓડ�રથી મનને ચલાવો.

ગરમી મળી જ �ય અને તમે લીધું એટલે બદલામાં 
ક�ઈપણ અપે�ા રાખી લાચાર ન બનાવે. તેથી તેની 
પાસેથી �યાર�ય ઓછું થતું નથી. સદા આપતા 
રહ�વું એ એનો ગુણ છ�. ધમ� છ�. મનુ�યો પણ �યાર� 
આપવું એ તેની �િ� બની �ય છ�. �યાર� તે 
�યાર�ય ખાલી થતો નથી. માટ� જ ક�ઈપણ આ�યા 
િસવાય, જે મેળ�યું છ� ક� મ�યું છ� તેના �ારા સાચું 
સુખ મળવું સંભવ નથી.

સંસારના સવ� ��ો પ�ર��થિતઓ ક� 
સમ�યાના મૂળમાં રહ�લી આ નહ� આપવાની �િ� 
છ�. જે મ�યું છ� તેનું યો�ય િવતરણ થવું �ઈએ. 
દુઃખમાંથી મુ� થવાનો આ ર�તો છ�. �ા�ત થયેલ 
દાન યો�ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે �વાની 
જવાબદારી જે દાન �વીકાર� છ� તેની છ�. 
આપનારનો ઉ��શ સફળ થવો �ઈએ. વત�માન 
સમયમાં મં�દરો, તીથ��થાનો, ધાિમ�ક સં�થાઓ, 
આ�યા��મક સંગઠનો અને તેની સાથે સંકળાયેલી 
�યિ�ઓ િતર�ક�ત થઈ રહી છ�. તેઓ પોતાની 
�િત�ાને જ વધારવાની ર�સમાં છ�. જેનો સહારો 
લઈ કહ�વાતા દાનવીરો પોતાની રોટલી શેક� ર�ા 
છ�. આવા સંગઠનો તેમની આવી ��િ�ને પોષી 
ર�ા છ�. �યાર� દાન ગુ�ત રહ�તું નથી. �યાર�ક 
�યવ�થાના ભાગ�પે ક� તેની આડમાં તેમના આ 
કાય�ને �હ�ર કરી તેને �ેરણાનું વ�� ઓઢાડવામાં 
આવે છ�. �યાંથી �ેરણા લેવાનું મન થતું નથી. 
િનમા�ણભાવ અનુભવાતો નથી. દાનની ગુ�તતાનું 
મહ�વનું લ�ણ લુ�ત થઈ �ય છ�. તેની �ે�તા ક� 
મહાનતા જળવાતી નથી. આ તો આપણે �થૂલ 
દાન, સંપિ�ના દાનની વાત કરી જે આપનારાઓ 
દાનીના લી�ટમાં સમાવેશ કરી શકાય.

સદીઓથી ઋિષ-મુિન, સાધુ-સંતો અને 
અનેક દાશ�િનકો, કથાકારોએ દાનનું મહ�વ, 
�વનમાં દાનના ગુણ અથવા લ�ણ િવષે સંસારને 
ઘણું બધું સમ��યું છ�. તેની મિહમા પણ કરી છ�. 
દાનવીરો ક� દાતાઓના ગુણગાનની ગાથાઓ 
આપણા ઈિતહાસમાં ગવાઈ છ�. સંપિ�વાનોના આ 
ગુણોને લઈ ઘણાં લોકોપયોગી કાય� થયાં છ�. 
આવા ઉમદા કાય� તરફ લોકો �ેરાયા પણ છ�.

વહ�તા સમયની સાથે દાનની રીત, મૂ�ય 
અને પ�રભાષામાં પણ ઘણું પ�રવત�ન આ�યું છ�. 
આજે દાતાઓ અને દાન �વીકારનારાઓનો પણ 
એક સમૂહ છ�. સરકાર �ારા કર-બચત �ારા તેને 
�ો�સાિહત કરવામાં આવે છ�. �યાર� બી� બાજુ 
દાન માટ� યો�યતા અને પા�તા સંબંધી પણ 
િવચારાઈ ર�ં છ�. દાન પણ કયાં, �યાર�, કોને 
ક�ટલું અને ક�વી રીતે અપાવું �ઈએ તેની પણ ચચા� 
થવા લાગી છ�. ‘આપણે તો �ા�ણને લોટો આ�યો 
પછી તે એનો જે ઉપયોગ કર�.’ એવી અંધ મા�યતા 
અને ભાવનાને તેની ઉપયોિગતા સાથે દાન 
આપનારના પાપ-પુ�યને સાંકળવામાં આવે છ�. 
અથા�� આપનારને પણ પાપનો ભાગીદાર 
ગણવામાં આવે છ�. આમ ક�ટલાંક સમજથી તો 
ક�ટલાંક ડરથી તો ક�ટલાંક �શંસાની લાલચે દાન 
કરતા હોય છ�. તેથી દાનનો મિહમા અને �ા��તમાં 
ફક� પડવા માં�ો છ�. દાન શ�દનું ઉમદાપણું 
અથવા ગાંભીય� �ણે લુ�ત થઈ ર�ં છ�. એવા દાન 
કરનારાઓ આજે સમાજ માટ� ઉદાહરણ �પ નથી 
બની ર�ાં. જેમ ��ો, નદીઓ, સાગર ક� સૂય� 
સૌને આપે છ�. એ તેમનો �વભાવ છ�. કોઈપણ તેની 
ન�ક �ય તેને વગર માગે શીતળતા છાયા ક� 

દાન
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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પ�ીઓના હાડકાં ભેગાં કરી સમાન હાડકાં એક 
લાઈનમાં મૂક� ક�પના કરી ક� આ �ાણીમાંથી 
બાજુનું �ાણી બ�યું હશે અને તેમાંથી પછી તેની 
બાજુનું �ાણી બ�યું હશે. વાંદરાના હાડકાં 
મનુ�યને મળતાં આવે છ�. તેથી વાંદરામાંથી છ��ે 
મનુ�ય બ�યો તેવો વાદ રજૂ કય�. આ વાદ 
િવ��ની સાિબતીઓ �ઈએ. (ડાિવ�નનો 
‘સવા�ઈવલ ઓફ ધી ફ�ટ��ટ’ વાદ સાચો છ�. પરંતુ 
ઉ��ાંિતવાદ જૂઠો છ�.)

પાછલા ઘણા વષ�થી વૈ�ાિનકો સંકરણ કરી 
એક �િતમાંથી બી� �િત ઉ�પ�ન કરવા અનેક 
�ય�ો કરી ર�ા છ�. પરંતુ એક �િતમાંથી બી� 
�િત કાયમ માટ� ઉ�પ�ન કરી શકાઈ જ નથી. 
ઘોડો અને ગધેડાના સંકરણથી ખ�ર તો 
બના�યું. પરંતુ તે પોતાનો નવો વંશ વધારી શકતું 
જ નથી. એ જ રીતે બટાટા અને ટામેટાના 
સંકરણથી Pomatoનો છોડ તો તૈયાર કય�. જે 
એક જ છોડ ઉપરના ભાગે ટામેટા અને જમીનની 
અંદરના ભાગે બટાટા ઉ�પ�ન કરતો હતો. પરંતુ 
ટામેટા અને બટાટાની સાઈઝ ખૂબ જ નાની હતી 
અને ઉતાર ખૂબ જ ઓછો હતો. તેના બીયારણથી 
વાવતાં તે કશું રીઝ�ટ ન આપી શ�યો. આથી 
લાખો �િપયાનો ખચ� કર�લો િન�ફળ ગયો. 

હવે વૈ�ાિનકોએ એવું તારણ કા�ું છ� ક� 
સંકરણથી એની એ જ �િતમાં િવિવધતા લાવી 
શકાય છ�. વધુ િવકસીત અને વધુ �ોડ�શન 
આપતી �િતઓ બનાવી શકાય છ�. પરંતુ �િત 
બદલી શકાતી નથી. અથા�� લાખ �ય�ો કરો તો 
પણ હાથીમાંથી ઊંટ અથવા કોબીજમાંથી �લાવર 
બનાવી શકાતું નથી. આથી એક અમીબામાંથી 
િવ�ભરની કરોડો �િતનાં �ાણીઓ, પ�ીઓ, 
વન�પિત ક�વી રીતે બને ?

પિ�મના વૈ�ાિનકોના મત �માણે � આ 

બધુ આક��મક જ ઉ�પ�ન થયેલ હોય તો

• દર�ક શરીરમાં એક આ�મા હોય છ�. જે 
એક શરીરનો નાશ થતાં બીજું શરીર ધારણ કર� 
છ�. પુનજ��મના હ�રો �ક�સા દુિનયામાં બ�યા છ�. 
જેની સંપૂણ� ચકાસણી વૈ�ાિનકોએ કર�લી છ�. અને 
સમથ�ન આપી તે અંગેનાં ઘણાં પુ�તકો પણ બહાર 
પડેલા છ�. આ અિવનાશી આ�મા �યાંથી આ�યો 
તેની વૈ�ાિનકોને ખબર નથી. ડાિવ�ને આ�માનો 
તો િવચાર કર�લો જ નથી.

• ��વી, સૂય� અને �હો આ બધું � આ 
આક��મક જ ઉ�પ�ન થઈ ગયું હોય તો સૂય� અને 
ચં�નું ��વીથી એવું અંતર ગોઠવાયેલ છ� ક� બંને 
એક સરખા જ દ�ખાય. ખ�ાસ સૂય��હણ વખતે 
સૂય� આગળ ચં� આવીને સૂય�ને બરાબર ઢાંક� 
કાઢ� છ� તે વખતે �પ� જણાય છ�. ક� બંનેના માપ 
એકદમ સરખા છ�. એક મીલીમીટરનો પણ ફક� 
દ�ખાતો નથી. આકાશમાં સૂય� કરતાં મોટા લાખો 
તારા છ� અને ચં� કરતાં નાના ઉપ�હો પણ લાખો 
હ�ર છ� તો પછી વેરાઈટી સાઈઝના તારા અને 
�હો આપણને ક�મ દ�ખાતા નથી ? સૂય� અને ચં� 
િસવાયના બધા જ એક ટપકા (િબંદુ) સમાન ક�મ 
દ�ખાય છ� ?

• ચં�ને પોતાની ધરી આસપાસ ફરવામાં ૧ 
મિહનો લાગે છ� અને તેને ��વીની �દિ�ણા 
કરવામાં પણ ૧ મિહનો જ લાગે છ�. એક પણ 
સેક�ડનો એમાં ફરક ન હોવાથી આપણને ચં�ની 
પાછળની સાઈડ કદાિપ દ�ખાતી જ નથી. એક 
સેક�ડનો પણ ફરક ન પડે તેવી ગોઠવણ શું 
આક��મક હોઈ શક� ? કદાિપ નિહ.

��વી અને �ાણીઓની ઉ�પિ� અંગે 
ભારતીય ફ�લોસોફ�

ભારતીય ફ�લોસોફ� �માણે ��વી, સૂય�, 

છ� ?

• બધા સૂય�ને કાટખૂણે ધરી રાખીને ક�મ 
ફરતા નથી ?

• ૯ �હોના સેકડો ઉપ�હો પણ ક�મ આડા 
અવળા ફર� છ� ? જેમ ક� ગુ�ના ૩ ઉપ�હ બાક�ના 
બધા કરતાં ઉલટી �દશામાં ફર� છ� આવું ક�મ ?

આવા અનેક ��ોના જવાબ ન મળતાં તે 
વાદ ઉઠી ગયો અને બી� વૈ�ાિનક� નવો વાદ 
ક��ભારના ચાકડાનો રજૂ કય�. તેમણે ક�ં ક� જેમ 
ક��ભારનો ચાકડો ફ�રવતાં વ�ે મૂક�લા માટીના 
મોટા લ�દામાંથી અનેક ટુકડા આજુબાજુ ફ�કાય 
છ�. પછી જ બાક�નો વધેલો ભાગ ગોળાકાર બની 
�ય છ�. તે રીતે સૂય� પોતાની ધરી આસપાસ 
�રથી ફરતો હતો અને જે ટુકડા ફ�કાઈ ગયા તે ૯ 
�હો બ�યા.

આ વાદ પણ જૂઠી ક�પના મા� છ�. કારણ ક� 
ક��ભારના ચાકડાને ��વી ઉપર ફ�રવીએ તો જ 
કટકા છુટા પડે પરંતુ આ ચાકડાને 200 માઈલ 
ઊંચે �યાં કોઈનું ગુ��વાકષ�ણ બળ નથી �યાં લઈ 
જઈ ફ�રવવામાં આવે તો એક પણ કટકો છુટો ન 
પડે, કારણક� વ�ે મૂક�લા લ�દા ઉપર કોઈ ખ�ચાણ 
બળ લગાતું નથી. ��વી ઉપર તો ��વીનું 
ગુ��વબળ લાગવાથી કટકા છુટા પડે છ�. આથી 
આ વાદ પણ ઉડી ગયો. હવે નવો કોઈ વાદ 
વૈ�ાિનકો લાવવાની િહ�મત કરતા નથી. કારણ ક� 
��ોના જવાબ ક�વી રીતે આપવા ?

હવે �ઈએ ડાિવ�નનો ઉ��ાંિતવાદ

ડાિવ�ન નામના વૈ�ાિનક� દુિનયાભરમાં 
�મણ કરીને િભ�ન િભ�ન �ાણીઓ અને 

સૂય�માંથી 9 �હોની ઉ�પિ� અંગેનો 
િનહારીકાવાદ તથા ��વી ઉપર આક��મક 
ઉ�પ�ન થયેલ એકકોષી સૂ�મ �વ અમીબામાંથી 
સમ� �વ��� ઉ�પ�ન થઈ તે ડાિવ�નનો 
ઉ��ાંિતવાદ એક જૂઠી ક�પના મા� છ�. એમાં જરા 
પણ સ�ાઈ નથી.

પહ�લાં આપણે િનહારીકાવાદનો અ�યાસ 
કરીએ, પિ�મી વૈ�ાિનકોએ ક�પના દોડાવી અને 
સૂય�માંથી 9 �હો ક�વી રીતે ઉ�પ�ન થયા તેની એક 
રોમાંચક કહાની બનાવી દીધી ક� કરોડો વષ� 
પહ�લાં સૂય�ની બાજુમાંથી એક મોટો તારો 
િનહારીકા પસાર થયો તેના ગુ��વ ખ�ચાણબળથી 
સૂય�માંથી વેલણ જેવો ભાગ બહાર આવી ગયો. 
હવે પેલો િનહારીકા તો દૂર દૂર ચા�યો ગયો. પરંતુ 
બહાર આવી ગયેલ વેલણ જેવા ભાગ ઉપર બે 
બળો કાયમ માટ� લાગી ગયાં. એક તો 
િનહારીકાનું ગુ��વબળ અને સૂય�નું ગુ��વબળ. 
આથી તે સૂય�ની આસપાસ ફરતો થઈ ગયો. 
કાળ�મે તે ભાગ ઠ�ડો પડતો ગયો અને તેમાંથી 9 
�હો બ�યા. પાછળથી બી� વૈ�ાિનકોએ 
��ોની ઝડી વરસાવી જેના એ વૈ�ાિનક પાસે 
જવાબ ન હતા.

• એક જ વેલણ જેવા ભાગમાંથી ૯ �હો 
બ�યા હોય અને બંને લાગેલાં બળમાં કોઈ ફ�રફાર 
ન થયેલ હોય તો તે બધા �હો એક જ લાઈનમાં 
રહી સૂય�ની આસપાસ ફરતા ક�મ નથી. સૂય�ની 
આસપાસ ફરવાનો સમય બધાનો િભ�ન િભ�ન 
ક�મ છ� ?

• એક જ વેલણ જેવા ભાગમાંથી બધા �હો 
બ�યા હોય તો બધાનું બંધારણ િભ�ન િભ�ન ક�મ 

ડાિવ�નનો ઉ��ાંિતવાદ િમ�યા ક�પના છ�.
સંકલન - �.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા
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પ�ીઓના હાડકાં ભેગાં કરી સમાન હાડકાં એક 
લાઈનમાં મૂક� ક�પના કરી ક� આ �ાણીમાંથી 
બાજુનું �ાણી બ�યું હશે અને તેમાંથી પછી તેની 
બાજુનું �ાણી બ�યું હશે. વાંદરાના હાડકાં 
મનુ�યને મળતાં આવે છ�. તેથી વાંદરામાંથી છ��ે 
મનુ�ય બ�યો તેવો વાદ રજૂ કય�. આ વાદ 
િવ��ની સાિબતીઓ �ઈએ. (ડાિવ�નનો 
‘સવા�ઈવલ ઓફ ધી ફ�ટ��ટ’ વાદ સાચો છ�. પરંતુ 
ઉ��ાંિતવાદ જૂઠો છ�.)

પાછલા ઘણા વષ�થી વૈ�ાિનકો સંકરણ કરી 
એક �િતમાંથી બી� �િત ઉ�પ�ન કરવા અનેક 
�ય�ો કરી ર�ા છ�. પરંતુ એક �િતમાંથી બી� 
�િત કાયમ માટ� ઉ�પ�ન કરી શકાઈ જ નથી. 
ઘોડો અને ગધેડાના સંકરણથી ખ�ર તો 
બના�યું. પરંતુ તે પોતાનો નવો વંશ વધારી શકતું 
જ નથી. એ જ રીતે બટાટા અને ટામેટાના 
સંકરણથી Pomatoનો છોડ તો તૈયાર કય�. જે 
એક જ છોડ ઉપરના ભાગે ટામેટા અને જમીનની 
અંદરના ભાગે બટાટા ઉ�પ�ન કરતો હતો. પરંતુ 
ટામેટા અને બટાટાની સાઈઝ ખૂબ જ નાની હતી 
અને ઉતાર ખૂબ જ ઓછો હતો. તેના બીયારણથી 
વાવતાં તે કશું રીઝ�ટ ન આપી શ�યો. આથી 
લાખો �િપયાનો ખચ� કર�લો િન�ફળ ગયો. 

હવે વૈ�ાિનકોએ એવું તારણ કા�ું છ� ક� 
સંકરણથી એની એ જ �િતમાં િવિવધતા લાવી 
શકાય છ�. વધુ િવકસીત અને વધુ �ોડ�શન 
આપતી �િતઓ બનાવી શકાય છ�. પરંતુ �િત 
બદલી શકાતી નથી. અથા�� લાખ �ય�ો કરો તો 
પણ હાથીમાંથી ઊંટ અથવા કોબીજમાંથી �લાવર 
બનાવી શકાતું નથી. આથી એક અમીબામાંથી 
િવ�ભરની કરોડો �િતનાં �ાણીઓ, પ�ીઓ, 
વન�પિત ક�વી રીતે બને ?

પિ�મના વૈ�ાિનકોના મત �માણે � આ 

બધુ આક��મક જ ઉ�પ�ન થયેલ હોય તો

• દર�ક શરીરમાં એક આ�મા હોય છ�. જે 
એક શરીરનો નાશ થતાં બીજું શરીર ધારણ કર� 
છ�. પુનજ��મના હ�રો �ક�સા દુિનયામાં બ�યા છ�. 
જેની સંપૂણ� ચકાસણી વૈ�ાિનકોએ કર�લી છ�. અને 
સમથ�ન આપી તે અંગેનાં ઘણાં પુ�તકો પણ બહાર 
પડેલા છ�. આ અિવનાશી આ�મા �યાંથી આ�યો 
તેની વૈ�ાિનકોને ખબર નથી. ડાિવ�ને આ�માનો 
તો િવચાર કર�લો જ નથી.

• ��વી, સૂય� અને �હો આ બધું � આ 
આક��મક જ ઉ�પ�ન થઈ ગયું હોય તો સૂય� અને 
ચં�નું ��વીથી એવું અંતર ગોઠવાયેલ છ� ક� બંને 
એક સરખા જ દ�ખાય. ખ�ાસ સૂય��હણ વખતે 
સૂય� આગળ ચં� આવીને સૂય�ને બરાબર ઢાંક� 
કાઢ� છ� તે વખતે �પ� જણાય છ�. ક� બંનેના માપ 
એકદમ સરખા છ�. એક મીલીમીટરનો પણ ફક� 
દ�ખાતો નથી. આકાશમાં સૂય� કરતાં મોટા લાખો 
તારા છ� અને ચં� કરતાં નાના ઉપ�હો પણ લાખો 
હ�ર છ� તો પછી વેરાઈટી સાઈઝના તારા અને 
�હો આપણને ક�મ દ�ખાતા નથી ? સૂય� અને ચં� 
િસવાયના બધા જ એક ટપકા (િબંદુ) સમાન ક�મ 
દ�ખાય છ� ?

• ચં�ને પોતાની ધરી આસપાસ ફરવામાં ૧ 
મિહનો લાગે છ� અને તેને ��વીની �દિ�ણા 
કરવામાં પણ ૧ મિહનો જ લાગે છ�. એક પણ 
સેક�ડનો એમાં ફરક ન હોવાથી આપણને ચં�ની 
પાછળની સાઈડ કદાિપ દ�ખાતી જ નથી. એક 
સેક�ડનો પણ ફરક ન પડે તેવી ગોઠવણ શું 
આક��મક હોઈ શક� ? કદાિપ નિહ.

��વી અને �ાણીઓની ઉ�પિ� અંગે 
ભારતીય ફ�લોસોફ�

ભારતીય ફ�લોસોફ� �માણે ��વી, સૂય�, 

છ� ?

• બધા સૂય�ને કાટખૂણે ધરી રાખીને ક�મ 
ફરતા નથી ?

• ૯ �હોના સેકડો ઉપ�હો પણ ક�મ આડા 
અવળા ફર� છ� ? જેમ ક� ગુ�ના ૩ ઉપ�હ બાક�ના 
બધા કરતાં ઉલટી �દશામાં ફર� છ� આવું ક�મ ?

આવા અનેક ��ોના જવાબ ન મળતાં તે 
વાદ ઉઠી ગયો અને બી� વૈ�ાિનક� નવો વાદ 
ક��ભારના ચાકડાનો રજૂ કય�. તેમણે ક�ં ક� જેમ 
ક��ભારનો ચાકડો ફ�રવતાં વ�ે મૂક�લા માટીના 
મોટા લ�દામાંથી અનેક ટુકડા આજુબાજુ ફ�કાય 
છ�. પછી જ બાક�નો વધેલો ભાગ ગોળાકાર બની 
�ય છ�. તે રીતે સૂય� પોતાની ધરી આસપાસ 
�રથી ફરતો હતો અને જે ટુકડા ફ�કાઈ ગયા તે ૯ 
�હો બ�યા.

આ વાદ પણ જૂઠી ક�પના મા� છ�. કારણ ક� 
ક��ભારના ચાકડાને ��વી ઉપર ફ�રવીએ તો જ 
કટકા છુટા પડે પરંતુ આ ચાકડાને 200 માઈલ 
ઊંચે �યાં કોઈનું ગુ��વાકષ�ણ બળ નથી �યાં લઈ 
જઈ ફ�રવવામાં આવે તો એક પણ કટકો છુટો ન 
પડે, કારણક� વ�ે મૂક�લા લ�દા ઉપર કોઈ ખ�ચાણ 
બળ લગાતું નથી. ��વી ઉપર તો ��વીનું 
ગુ��વબળ લાગવાથી કટકા છુટા પડે છ�. આથી 
આ વાદ પણ ઉડી ગયો. હવે નવો કોઈ વાદ 
વૈ�ાિનકો લાવવાની િહ�મત કરતા નથી. કારણ ક� 
��ોના જવાબ ક�વી રીતે આપવા ?

હવે �ઈએ ડાિવ�નનો ઉ��ાંિતવાદ

ડાિવ�ન નામના વૈ�ાિનક� દુિનયાભરમાં 
�મણ કરીને િભ�ન િભ�ન �ાણીઓ અને 

સૂય�માંથી 9 �હોની ઉ�પિ� અંગેનો 
િનહારીકાવાદ તથા ��વી ઉપર આક��મક 
ઉ�પ�ન થયેલ એકકોષી સૂ�મ �વ અમીબામાંથી 
સમ� �વ��� ઉ�પ�ન થઈ તે ડાિવ�નનો 
ઉ��ાંિતવાદ એક જૂઠી ક�પના મા� છ�. એમાં જરા 
પણ સ�ાઈ નથી.

પહ�લાં આપણે િનહારીકાવાદનો અ�યાસ 
કરીએ, પિ�મી વૈ�ાિનકોએ ક�પના દોડાવી અને 
સૂય�માંથી 9 �હો ક�વી રીતે ઉ�પ�ન થયા તેની એક 
રોમાંચક કહાની બનાવી દીધી ક� કરોડો વષ� 
પહ�લાં સૂય�ની બાજુમાંથી એક મોટો તારો 
િનહારીકા પસાર થયો તેના ગુ��વ ખ�ચાણબળથી 
સૂય�માંથી વેલણ જેવો ભાગ બહાર આવી ગયો. 
હવે પેલો િનહારીકા તો દૂર દૂર ચા�યો ગયો. પરંતુ 
બહાર આવી ગયેલ વેલણ જેવા ભાગ ઉપર બે 
બળો કાયમ માટ� લાગી ગયાં. એક તો 
િનહારીકાનું ગુ��વબળ અને સૂય�નું ગુ��વબળ. 
આથી તે સૂય�ની આસપાસ ફરતો થઈ ગયો. 
કાળ�મે તે ભાગ ઠ�ડો પડતો ગયો અને તેમાંથી 9 
�હો બ�યા. પાછળથી બી� વૈ�ાિનકોએ 
��ોની ઝડી વરસાવી જેના એ વૈ�ાિનક પાસે 
જવાબ ન હતા.

• એક જ વેલણ જેવા ભાગમાંથી ૯ �હો 
બ�યા હોય અને બંને લાગેલાં બળમાં કોઈ ફ�રફાર 
ન થયેલ હોય તો તે બધા �હો એક જ લાઈનમાં 
રહી સૂય�ની આસપાસ ફરતા ક�મ નથી. સૂય�ની 
આસપાસ ફરવાનો સમય બધાનો િભ�ન િભ�ન 
ક�મ છ� ?

• એક જ વેલણ જેવા ભાગમાંથી બધા �હો 
બ�યા હોય તો બધાનું બંધારણ િભ�ન િભ�ન ક�મ 

ડાિવ�નનો ઉ��ાંિતવાદ િમ�યા ક�પના છ�.
સંકલન - �.ક�. ઈ�રભાઈ , �ઝા
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પિ�મના વૈ�ાિનકો �વની ઉ�પિ� થઈ, 
કોઈ કહ� છ� 25 કરોડ વષ� કોઈ કહ� છ� 60 કરોડ 
વષ� પહ�લાં �વની ઉ�પિ� થઈ, કોઈ કહ� છ� 10 
કરોડ અને કોઈક કહ� છ� ક� 6 કરોડ વષ� પહ�લાં 
�વની ઉ�પિ� થઈ. �યાં 60 કરોડ અને �યાં 6 
કરોડ વષ� પહ�લાં �વની ઉ�પિ� થઈ. આવા 
કા�પિનક વાદ જેની ન�ર કોઈ સાિબતી છ� જ 
નિહ તેને માની લેનારા વૈ�ાિનકો માટ� શું કહ�વું?

અમીબા જેવા �ાથિમક એકકોષી �વમાંથી 
દુિનયાભરનાં બધાં જ �ાણીઓ, પ�ીઓ, 
વન�પિત ઉ�પ�ન થયેલ હોય તો અમીબા હાલ જે 
��વી ઉપર કરોડોની સં�યામાં હયાત છ� તેમાંથી 
ક�મ કોઈ ઉ��ાંિત ના થઈ ? અમીબા કરોડો વષ� 
પહ�લા હતા તેવા ને તેવા ક�મ રહી ગયા ?

ડાિવ�નના ઉ�કાંિતવાદ �માણે � સૂ�મ 
એકકોષી �વ અમીબામાંથી િવકાસ થતો જ ગયો 
છ�ક છ��ે મનુ�ય બ�યો �યાં સુધી િવકાસ થયો. � 
એમ જ હોય તો વ�ેનાં અનેક �ાણીઓ અને 
પ�ીઓ જે અદભુત �મતા ધરાવે છ� તે તેમની 
આગળ પાછળના �ાણીઓમાં ક�મ નથી ? જેમ ક� 
ક�તરામાં સૂંઘવાની શિ� મનુ�ય કરતાં 10 લાખ 
ગણી વધાર� હોય છ� તેવી તેવી શિ� ક�તરાની 
આગળપાછળના �ાણીઓમાં ક�મ નથી ?

સમડી એક માઈલ દૂરથી �દરને �ઈ શક� 
છ�. આપણે �ઈ શકતા નથી. ઘણા પ�ીઓ ઉડતા 
ઉડતાં અનેક દ�શોનો �વાસ કરી ઋતુ બદલાય 
�યાર� ફરી પોતાના મૂળ દ�શમાં પરત આવી શક� છ� 
તે કઈ શિ�થી આવે છ�. તે હજુ આપણે શોધી 
શ�યા નથી.

આગીયો પોતાના શરીરમાંથી �કાશ 
ઉ�પ�ન કરી શક� છ�. ઘણી માછલીઓ પણ �કાશ 
અને વીજળી ઉ�પ�ન કરી શક� છ�. આવી 

ચમ�કારી શિ� ફ� તેમને જ ક�વી રીતે મળી ?

ચામાચીડીયાને અંધારી રા�ે આંખે પાટા 
બાંધીને ઉડાડવામાં આવે તો પણ ઉડી શક� છ�. 
�યાંય પણ અથડાતું નથી. ક�દરતે તેને આપણા 
કરતાં લાખો ગણી વધું �વણ શિ� આપેલી છ�. 
ઉડતી વખતે તે અવાજ ઉ�પ�ન કર� છ� અને 
વ�તુઓને અથડાઈ પરાવત�ત થયેલ અવાજને 
પકડી તે ઉપરથી કઈ વ�તુ ક�ટલે દૂર છ� તે પારખી 
શક� છ�. આવી અ�ભુત શિ� બી� કોઈ �વમાં 
ક�મ નથી ?

ધરતીક�પની અગાઉથી �ણ �ાણીઓને થઈ 
�ય છ� અને તેઓ િવ�ળ બની દોડાદોડ કરી 
મૂક� છ�. તો આગળના વજ�નની બધી જ ખૂબીઓ 
લેટ��ટ વજ�ન અથા�ત મનુ�યમાં ક�મ નથી ? 
ધરતીક�પની અગાઉથી �ણ મનુ�યને ક�મ થતી 
નથી ? આ�ય� તો તે વાતનું છ� ક� દુિનયામાં બધાં 
જ �ાણીઓ, પ�ીઓને જ�મથી જ તરતાં આવડે 
છ�. �યાર� માણસ તો 50-60 વષ�નો થાય તો પણ 
તરતાં આવડતું નથી ? મનુ�ય સવ�� હોય અને 
લેટ��ટ આ�િ� હોય તો આ બે બાબતોમાં સૌ 
�ાણીઓમાંથી પાછળ ક�મ ? છ� ડાિવ�ન પાસે 
જવાબ?

� સૂય�, ��વી અને સમ� �વ��� 
આક��મક, આડેધડ િવના કોઈ �યોજન ઉ�પ�ન 
થયેલ હોય તો હ�તર�ખાિવ�ા, �હોનું શા��, 
જ�મક��ડળી વગેર� અ��ત�વ ન ધરાવતાં હોત ?

હ�તર�ખા �વાવાળા િન�ણાત �યોિતષીઓ 
�વનની નાનીમોટી અનેક બાબતો બતાવે છ� જે 
100% સ�ય હોય છ�. આડેધડ જ બધું ઉ�પ�ન 
થયેલ હોય તો સમ� �વનને આવરી લેતી બધી 
બાબતો હાથની ર�ખાઓમાં કોણે બનાવી ?

જ�મ સમય અને જ�મ �થળ ઉપરથી 

ચં� અને સમ�ત ��ાંડ એ પરમા�માની રચના છ�. 
આડેધડ કશું જ �યોજન િવના ઉ�પ�ન થયેલ 
નથી. ��વી એક રંગમંચ છ�. સતયુગથી કિલયુગ 
સુધી ચાલતું એક બેહદનું આ નાટક છ�. સૌ 
આ�માઓ િભ�ન િભ� શરીર ધારણ કરી પાટ� 
ભજવી ર�ા છ�. સૂય� અને ચં� રંગમંચની લાઈટો 
છ�. તારા એ ડેકોર�શન (સીરીઝ) છ�.

ભારતીય ફ�લોસોફ� પિ�મી િવ�ાન માનતું 
નથી તેનું એક જ કારણ છ� અનેક િભ�ન િભ�ન 
મત કોઈનો કોઈની સાથે તાલમેલ બેસે નિહ. જેમ 
અનેક રસોઈયા ભેગા થાય તો રસોઈ બગાડે તેવો 
ઘાટ ભારતીય શા��ોનો થયો છ�. એક જ ગીતા 
ઉપરથી રામાનુ�ચાય�, શંકરાચાય� અને 
વ�ભાચાય�, ��તવાદ, અ��તવાદ અને 
અ��તા��તવાદ સાિબત થઈ શકતો હોય તો �યા 
વાદને સ�ય માનવો ? ગીતા ઉપરથી આવા 
પર�પર િવરોધી વાદ ક�મ સાિબત થાય છ�. તે હવે 
સંશોધન કરવું જ�રી છ�. ગીતામાં અ-11 �ો-
8માં �ીક��ણ કહ� છ�, ‘�� અજ�મા, અ�ય� અને 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છું.’ અ-8 �ો-21માં કહ� છ� 
ક� ‘પરમધામ મા� ધામ છ�. �યાં સૂય� ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી.’ આવા અનેક �ોક ��ધા 
ઉ�પ�ન કર� છ�. ક� આવા શ�દો શું દ�હધારી 
�ીક��ણના છ� ક� િનરાકાર, �યોિત�વ�પ 
પરમા�મા િશવના છ� ?

ભગવાન માટ� કોઈ કહ� છ� - કણકણમાં 
ભગવાન. કોઈ કહ� છ� - ઉપરવાળો �ણે. કોઈ કહ� 
છ� - આ�મા એ જ પરમા�મા. કોઈ કહ� છ� - 24 
અવતાર. ગીતા કહ� છ� ક� - યુગે યુગે અથા�� 4 
અવતાર - ક�ટલા મત ?

ગળ� ન ઉતર� તેવી વાતોથી આપણાં શા��ો 
ભર�લાં છ�. જેમ ક� દ�વીઓની 8 ભૂ�ઓ, િવ�ણુ 
ભગવાનના 4 હાથ, ��ાના 4 મુખ, રાવણના 10 

મ�તક, પિ�મી લોકો આ પા�ોને - ઐિતહાિસક 
માને ખરા ?

વધુમાં �ઈએ તો... સૂય� �ારા કણ�નો જ�મ 
- એ પણ કવચ ક��ડળ સાથે, વાયુ �ારા ભીમનો 
જ�મ, ધમ� દ�વતા �ારા યુિધિ�રનો, ઈ�� �ારા 
અજુ�નનો જ�મ, ગંગા નદી �ારા ભી�મનો જ�મ 
આવી વાતો કોના ગણે ઉતર� ?

જરાસંઘના બે ફાડચાં કરવામાં આવે તો 
પણ ભેગા �તે થઈ તે �વીત થઈ જતો. આવી 
અસંભવ વાતો લખવામાં આવે તો ક�ટલાંય પાનાં 
ભરાઈ �ય.

પિ�મના લોકો આપણા બંને ભગવાનની 
મ�કરી કરતાં કહ� છ� ક� તમારા એક ભગવાન 
જેમની એક જ પ�ી હતી તે પણ રાવણ ઉપાડી 
ગયો. બી� ભગવાને તો 16108 રાણીઓ કરી 
અને દર�કને 10-10 પુ�ો ઉ�પ�ન કયા�.

હવે �ીરામ અને �ીક��ણને ઐિતહાિસક 
પા�ો સાિબત કરવા હોય તો રામાયણ, 
મહાભારત અને ગીતા ઉપર સંશોધન કરવું 
આવ�યક છ� આવું સંશોધન તથા ��વી અને 
��ાંડનાં બધાં જ રહ�યો હવે �વયં પરમા�માએ 
ખો�યાં છ� તે માટ� િનરાકાર િશવ પરમા�માએ જ 
��ાક�મારીઝ િવ� િવ�ાલયની �થાપના કરી છ�.

ડાિવ�નના ઉ��ાંિતવાદ િવ�� વધુ 
સાિબતીઓ

ડાિવ�ને તેના પુ�તક origin of speciesમાં 
કબૂલ કયુ� છ� ક� એક �િત અને બી� �િત 
વ�ેની તેમને �ડતી કડી દુિનયાભરમાંથી અમને 
એક પણ મળી નથી તેથી મારા ઉ��ાંિતવાદની 
કોઈ ન�ર સાિબતી (proof) હજુ મળ�લ નથી. તો 
પછી એકપણ સાિબતી િવનાના વાદને પિ�મના 
વૈ�ાિનકોએ કઈ રીતે સાચો માની લીધો ?
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પિ�મના વૈ�ાિનકો �વની ઉ�પિ� થઈ, 
કોઈ કહ� છ� 25 કરોડ વષ� કોઈ કહ� છ� 60 કરોડ 
વષ� પહ�લાં �વની ઉ�પિ� થઈ, કોઈ કહ� છ� 10 
કરોડ અને કોઈક કહ� છ� ક� 6 કરોડ વષ� પહ�લાં 
�વની ઉ�પિ� થઈ. �યાં 60 કરોડ અને �યાં 6 
કરોડ વષ� પહ�લાં �વની ઉ�પિ� થઈ. આવા 
કા�પિનક વાદ જેની ન�ર કોઈ સાિબતી છ� જ 
નિહ તેને માની લેનારા વૈ�ાિનકો માટ� શું કહ�વું?

અમીબા જેવા �ાથિમક એકકોષી �વમાંથી 
દુિનયાભરનાં બધાં જ �ાણીઓ, પ�ીઓ, 
વન�પિત ઉ�પ�ન થયેલ હોય તો અમીબા હાલ જે 
��વી ઉપર કરોડોની સં�યામાં હયાત છ� તેમાંથી 
ક�મ કોઈ ઉ��ાંિત ના થઈ ? અમીબા કરોડો વષ� 
પહ�લા હતા તેવા ને તેવા ક�મ રહી ગયા ?

ડાિવ�નના ઉ�કાંિતવાદ �માણે � સૂ�મ 
એકકોષી �વ અમીબામાંથી િવકાસ થતો જ ગયો 
છ�ક છ��ે મનુ�ય બ�યો �યાં સુધી િવકાસ થયો. � 
એમ જ હોય તો વ�ેનાં અનેક �ાણીઓ અને 
પ�ીઓ જે અદભુત �મતા ધરાવે છ� તે તેમની 
આગળ પાછળના �ાણીઓમાં ક�મ નથી ? જેમ ક� 
ક�તરામાં સૂંઘવાની શિ� મનુ�ય કરતાં 10 લાખ 
ગણી વધાર� હોય છ� તેવી તેવી શિ� ક�તરાની 
આગળપાછળના �ાણીઓમાં ક�મ નથી ?

સમડી એક માઈલ દૂરથી �દરને �ઈ શક� 
છ�. આપણે �ઈ શકતા નથી. ઘણા પ�ીઓ ઉડતા 
ઉડતાં અનેક દ�શોનો �વાસ કરી ઋતુ બદલાય 
�યાર� ફરી પોતાના મૂળ દ�શમાં પરત આવી શક� છ� 
તે કઈ શિ�થી આવે છ�. તે હજુ આપણે શોધી 
શ�યા નથી.

આગીયો પોતાના શરીરમાંથી �કાશ 
ઉ�પ�ન કરી શક� છ�. ઘણી માછલીઓ પણ �કાશ 
અને વીજળી ઉ�પ�ન કરી શક� છ�. આવી 

ચમ�કારી શિ� ફ� તેમને જ ક�વી રીતે મળી ?

ચામાચીડીયાને અંધારી રા�ે આંખે પાટા 
બાંધીને ઉડાડવામાં આવે તો પણ ઉડી શક� છ�. 
�યાંય પણ અથડાતું નથી. ક�દરતે તેને આપણા 
કરતાં લાખો ગણી વધું �વણ શિ� આપેલી છ�. 
ઉડતી વખતે તે અવાજ ઉ�પ�ન કર� છ� અને 
વ�તુઓને અથડાઈ પરાવત�ત થયેલ અવાજને 
પકડી તે ઉપરથી કઈ વ�તુ ક�ટલે દૂર છ� તે પારખી 
શક� છ�. આવી અ�ભુત શિ� બી� કોઈ �વમાં 
ક�મ નથી ?

ધરતીક�પની અગાઉથી �ણ �ાણીઓને થઈ 
�ય છ� અને તેઓ િવ�ળ બની દોડાદોડ કરી 
મૂક� છ�. તો આગળના વજ�નની બધી જ ખૂબીઓ 
લેટ��ટ વજ�ન અથા�ત મનુ�યમાં ક�મ નથી ? 
ધરતીક�પની અગાઉથી �ણ મનુ�યને ક�મ થતી 
નથી ? આ�ય� તો તે વાતનું છ� ક� દુિનયામાં બધાં 
જ �ાણીઓ, પ�ીઓને જ�મથી જ તરતાં આવડે 
છ�. �યાર� માણસ તો 50-60 વષ�નો થાય તો પણ 
તરતાં આવડતું નથી ? મનુ�ય સવ�� હોય અને 
લેટ��ટ આ�િ� હોય તો આ બે બાબતોમાં સૌ 
�ાણીઓમાંથી પાછળ ક�મ ? છ� ડાિવ�ન પાસે 
જવાબ?

� સૂય�, ��વી અને સમ� �વ��� 
આક��મક, આડેધડ િવના કોઈ �યોજન ઉ�પ�ન 
થયેલ હોય તો હ�તર�ખાિવ�ા, �હોનું શા��, 
જ�મક��ડળી વગેર� અ��ત�વ ન ધરાવતાં હોત ?

હ�તર�ખા �વાવાળા િન�ણાત �યોિતષીઓ 
�વનની નાનીમોટી અનેક બાબતો બતાવે છ� જે 
100% સ�ય હોય છ�. આડેધડ જ બધું ઉ�પ�ન 
થયેલ હોય તો સમ� �વનને આવરી લેતી બધી 
બાબતો હાથની ર�ખાઓમાં કોણે બનાવી ?

જ�મ સમય અને જ�મ �થળ ઉપરથી 

ચં� અને સમ�ત ��ાંડ એ પરમા�માની રચના છ�. 
આડેધડ કશું જ �યોજન િવના ઉ�પ�ન થયેલ 
નથી. ��વી એક રંગમંચ છ�. સતયુગથી કિલયુગ 
સુધી ચાલતું એક બેહદનું આ નાટક છ�. સૌ 
આ�માઓ િભ�ન િભ� શરીર ધારણ કરી પાટ� 
ભજવી ર�ા છ�. સૂય� અને ચં� રંગમંચની લાઈટો 
છ�. તારા એ ડેકોર�શન (સીરીઝ) છ�.

ભારતીય ફ�લોસોફ� પિ�મી િવ�ાન માનતું 
નથી તેનું એક જ કારણ છ� અનેક િભ�ન િભ�ન 
મત કોઈનો કોઈની સાથે તાલમેલ બેસે નિહ. જેમ 
અનેક રસોઈયા ભેગા થાય તો રસોઈ બગાડે તેવો 
ઘાટ ભારતીય શા��ોનો થયો છ�. એક જ ગીતા 
ઉપરથી રામાનુ�ચાય�, શંકરાચાય� અને 
વ�ભાચાય�, ��તવાદ, અ��તવાદ અને 
અ��તા��તવાદ સાિબત થઈ શકતો હોય તો �યા 
વાદને સ�ય માનવો ? ગીતા ઉપરથી આવા 
પર�પર િવરોધી વાદ ક�મ સાિબત થાય છ�. તે હવે 
સંશોધન કરવું જ�રી છ�. ગીતામાં અ-11 �ો-
8માં �ીક��ણ કહ� છ�, ‘�� અજ�મા, અ�ય� અને 
ચમ�ચ�ુથી અ��ય� છું.’ અ-8 �ો-21માં કહ� છ� 
ક� ‘પરમધામ મા� ધામ છ�. �યાં સૂય� ચં�નો �કાશ 
પહ�ચતો નથી.’ આવા અનેક �ોક ��ધા 
ઉ�પ�ન કર� છ�. ક� આવા શ�દો શું દ�હધારી 
�ીક��ણના છ� ક� િનરાકાર, �યોિત�વ�પ 
પરમા�મા િશવના છ� ?

ભગવાન માટ� કોઈ કહ� છ� - કણકણમાં 
ભગવાન. કોઈ કહ� છ� - ઉપરવાળો �ણે. કોઈ કહ� 
છ� - આ�મા એ જ પરમા�મા. કોઈ કહ� છ� - 24 
અવતાર. ગીતા કહ� છ� ક� - યુગે યુગે અથા�� 4 
અવતાર - ક�ટલા મત ?

ગળ� ન ઉતર� તેવી વાતોથી આપણાં શા��ો 
ભર�લાં છ�. જેમ ક� દ�વીઓની 8 ભૂ�ઓ, િવ�ણુ 
ભગવાનના 4 હાથ, ��ાના 4 મુખ, રાવણના 10 

મ�તક, પિ�મી લોકો આ પા�ોને - ઐિતહાિસક 
માને ખરા ?

વધુમાં �ઈએ તો... સૂય� �ારા કણ�નો જ�મ 
- એ પણ કવચ ક��ડળ સાથે, વાયુ �ારા ભીમનો 
જ�મ, ધમ� દ�વતા �ારા યુિધિ�રનો, ઈ�� �ારા 
અજુ�નનો જ�મ, ગંગા નદી �ારા ભી�મનો જ�મ 
આવી વાતો કોના ગણે ઉતર� ?

જરાસંઘના બે ફાડચાં કરવામાં આવે તો 
પણ ભેગા �તે થઈ તે �વીત થઈ જતો. આવી 
અસંભવ વાતો લખવામાં આવે તો ક�ટલાંય પાનાં 
ભરાઈ �ય.

પિ�મના લોકો આપણા બંને ભગવાનની 
મ�કરી કરતાં કહ� છ� ક� તમારા એક ભગવાન 
જેમની એક જ પ�ી હતી તે પણ રાવણ ઉપાડી 
ગયો. બી� ભગવાને તો 16108 રાણીઓ કરી 
અને દર�કને 10-10 પુ�ો ઉ�પ�ન કયા�.

હવે �ીરામ અને �ીક��ણને ઐિતહાિસક 
પા�ો સાિબત કરવા હોય તો રામાયણ, 
મહાભારત અને ગીતા ઉપર સંશોધન કરવું 
આવ�યક છ� આવું સંશોધન તથા ��વી અને 
��ાંડનાં બધાં જ રહ�યો હવે �વયં પરમા�માએ 
ખો�યાં છ� તે માટ� િનરાકાર િશવ પરમા�માએ જ 
��ાક�મારીઝ િવ� િવ�ાલયની �થાપના કરી છ�.

ડાિવ�નના ઉ��ાંિતવાદ િવ�� વધુ 
સાિબતીઓ

ડાિવ�ને તેના પુ�તક origin of speciesમાં 
કબૂલ કયુ� છ� ક� એક �િત અને બી� �િત 
વ�ેની તેમને �ડતી કડી દુિનયાભરમાંથી અમને 
એક પણ મળી નથી તેથી મારા ઉ��ાંિતવાદની 
કોઈ ન�ર સાિબતી (proof) હજુ મળ�લ નથી. તો 
પછી એકપણ સાિબતી િવનાના વાદને પિ�મના 
વૈ�ાિનકોએ કઈ રીતે સાચો માની લીધો ?
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�ધાન કહ�વાય છ�. િવ�ા િવનયથી શોભે તેમ 
માનવી પણ િવવેક બુિ�થી શોભે.

વત�માન યુગમાં બુિ�ના �યિભચાર� જેટલો 
��ાચાર સજ�યો છ� એટલો �યાર�ય સ�ય� ન 
હતો. આપણે જેમ જેમ બુિ�નાં ખાનાઓ પાડતા 
ગયા તેમ તેમ માનવીઓને પણ િવિવધ 
ખાનાઓમાં મૂકતા ગયા. અમુક ખાનામાં બેઠ�લા 
માનવી જ�મથી જ સવા�િધકાર ભોગવવા સ��યેલો 
છ� તો બી� ખાનામાં બેઠ�લા માનવીએ આ�વન 
ગુલામી જ ભોગવવાની છ� - આ બધા ભેદ 
માનવીની બુિ�એ જ પા�ા છ�.

િવવેક એક પ�ીય નથી. એ સામી �યિ� ક� 
સમૂહ પાસે પણ િવવેક-િવનયની અપે�ા રાખે છ�, 
આપણને કોઈની સલામ ગમે છ�, પણ એનો 
��યુ�ર આપવો ગમતો નથી. આપણે િવવેકનો 
એવો બોદો અથ� પણ કય� છ� ક� ઝૂક� જનારાને 
આપણે િવવેક� કહીએ છીએ. િવવેકની �યા�યા 
સામાને સમજવામાં રહ�લી છ� અને એની શ�આત 
આપણા પોતાનાથી જ થાય છ� તેને િવવેકબુિ� 
�ધાન માનવી કહ�વાય. આયનામાં આપણે જેવો 
ચહ�રો બનાવીને નીરખીએ તેવું જ �િતિબંબ પડે 
છ�. અહમ િવવેકનું ક��સર છ� અને ક��સર��ત 
માનવીને બચાવવાનું સહજ નથી. શાંત મન સાથે 
અ��માં ચાલવાનું સરળ નથી. પણ એ અ��ના 
�વ�થ - શાંત ઉપયોગમાં જ મનુ�યની શિ� 
રહ�લી છ�.

આ જગતનું અ��ત�વ છ� �યાં સુધી સા�ં 
અને નરસું બ�ને રહ�શે. પણ � બુિ� સ�ગ હોય 
અને ઉદાર હોય તો યાતનાઓ ઓછી રહ�શે. 

વત�માનયુગ એ બુિ�યુગ છ�. એમાં જડ અને 
ચેતન બંનેનું સંચાલન બુિ� કર� છ�. આપના 
�દયની ચાવી પણ એના જ હાથમાં છ�. બુિ�ને 
પણ અનેક બારણાં છ�. � ભૂલથી જુદું બારણું ખૂલી 
ગયું તો આપણે એની ભૂલામણીમાં અટવાઈ જઈએ 
છીએ. આપણો સમ� �વન �યાપાર બુિ�એ 
પોષેલા �વાથ� વડે ચાલે છ�... � ક� આપણા િવિવધ 
�ે�ોનાં સંશોધનની ધરી પણ બુિ� જ છ�. 
માનવીના �દય કરતા એની બુિ�એ અનેક ગણી 
મોટી હરણફાળ ભરી છ� તે આજના સુખ 
સગવડનાં સાધનો િસ� કર� છ�.

બુિ�એ જેમ માનવીને �વવાની શિ� 
આપી છ� અને અ�યનો સંહાર કરવાની શિ� પણ 
આપી છ�. આજે િવ�ના એક ભાગનો માનવી 
િવ�ના બી� ભાગના માનવી સાથે બુિ�થી 
જેટલો ન�ક આ�યો છ� એટલો �દયથી નથી 
આ�યો. �દય માનવીની લાગણીનું તં� સંભાળ� છ� 
તો બુિ� એના સુખ અને �વાથ�નું અહ� જ બુિ� 
માર ખાય છ�.

�યાં બુિ� માર ખાય છ� �યાર� જ અને �યાં 
જ�ર પડે છ� િવવેકસભર બુિ�ની. એટલે એવો 
િવવેક તો માનવીના મનના ગભ�માં જ રહ�લો હોય 
છ� પણ આપણે તેને પાંગરવા દ�વા ઈ�છતા નથી. 
તેથી ઈ�છાઅિન�છાના લેબલ વડે આપણે બધો 
�વન �યવહાર ચલાવીએ છીએ. િવવેક એટલે 
િવનય, િવવેક એટલે સ�યતા પણ આપણે તો 
અસ�યતાની આંગળી પકડીને સ�યતાના 
જંગલમાં ઘૂમવા ઈ�છીએ છીએ. િવવેક એક એવી 
સમતુલા છ� ક� જે મનુ�યને મનુ�ય બનાવવામાં 
સહાયભૂત થાય છ� અને એવો મનુ�ય િવવેક બુિ� 

િવવેક- િવવેક બુિ� અને બુિ�યુગ
�.ક�. અિનલ, સુરત

�વીકાર કરો ��ાંજિલ
ઓ �યારી સરલા દીદી, હમ� છોડકર તુમ કહાં ચલી,
�ા�ણ પ�રવાર પુકાર�, ઓ દીદી તુમ કહાં ચલી....

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

ભૂલે ના ભૂલાયે દીદી આપકો, �દયા � �ેહ હમ સબકો,
પુકારતે હ� આજ હમ તુમકો, આ �ઓ દીદી ફ�ર ઘર કો,
બીના તેર� ઓ દીદી, સુની લાગે હર ઘર ક� ગલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

યે પાંવ ભી ડગમગાતે થે, ના આતા થા ચલના હમકો,
�ગલી પકડ ક� િસખાયા હ�, �દ�ય �વન �ના હમકો,
ભૂલે ના ભૂલાયે દીદી, હમે છોડકર તુમ કહાં ચલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

વો ચાંદની સૂ�મ વતન ક� આજ, ફ�લી હ� ઈન ચાર દીવાર� મ�,
હ� ગુંજ રહી મીઠી િશ�ાય�, આજ ભી ઈન કાનો મ�,
અ�ુ� ક� ધારાએ ભી, પૂછ� ઓ દીદી તુમ કહાં ચલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...
॥ ઓમશાંિત ॥ 

તા. ૧૦-૬-૨૦૧૯ સોમવાર�, �દનેશ હૉલ, અમદાવાદ.

�ાથ�નાસભા િનિમ�ે ગાયેલું ગીત

�.ક�. ડૉ. દાિમનીબેન

બનાવેલી જ�મ ક��ડળી પણ પૂરા �વનની 
ઝલક પૂરી પાડે છ�. શું પરમા�માનો આ 
ચમ�કાર નથી ?

અવકાશી �હો અને ન��ો 
ઉપરથી વરસાદ, વાવાઝોડું વગેર�ની 
આગાહી કરવાવાળા સાચા પડે છ� અને 
હવામાનખાતા વાળા ખોટાં પડે છ�. તે 
આપણે ગઈ સાલ અનુભવેલ છ�. ગઈ સાલ 
હવામાન ખાતાએ �હ�ર કયુ� ક� 
ચોમાસાએ િવદાય લઈ લીધી છ� અને 
બી� જ �દવસે �યુઝપેપરમાં 
ગાંધીનગરનાં અંબાલાલ દા. પટ�લનો 
ખુલાસો આ�યો ક� ચોમાસાએ િવદાય 
નથી લીધી. વરસાદની તારીખો પણ 
તેમણે આપી દીધી અને તે સાચી પડેલી 
આપણે અનુભવેલ છ�.

મઘા ન��માં વરસાદ પડે તો તે 
વન�પિતને અ�ત સમાન હોય છ�. તે 
પાણી સંઘરી રાખવામાં આવે તો વષ� સુધી 
બગડતું નથી. આનું શું કારણ છ� તે 
વૈ�ાિનકો હજુ સુધી શોધી શ�યા નથી. 
આટલી બધી સાિબતીઓ પછી શું તમને 
નથી લાગતું ક� હવે ડાિવ�નના 
ઉ��ાંિતવાદને ફગાવી દઈ ભારતીય 
ફ�લોસોફ� અપનાવવી �ઈએ ?

��ાક�મારીઝ િવ�િવ�ાલયે 
સાિબત કયુ� છ� ક� આપણા પૂવ�� વાંદરા 
નિહ પરંતુ �ીરામ, �ીક��ણ જેવા પૂ�ય 
દ�વીદ�વતાઓ હતા. આપણે પણ આપણા 
પૂવ�� જેવા પૂ�ય દ�વી-દ�વતા ક�વી રીતે 
બની શકાય તેનું િશ�ણ અને રાજયોગ 
આ િવ�ાલય �ારા પરમા�મા િશવ 
શીખવી ર�ા છ�. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોિગની સરલાદીદી
(૧૯૪૦ - ૨૦૧૯)
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�ધાન કહ�વાય છ�. િવ�ા િવનયથી શોભે તેમ 
માનવી પણ િવવેક બુિ�થી શોભે.

વત�માન યુગમાં બુિ�ના �યિભચાર� જેટલો 
��ાચાર સજ�યો છ� એટલો �યાર�ય સ�ય� ન 
હતો. આપણે જેમ જેમ બુિ�નાં ખાનાઓ પાડતા 
ગયા તેમ તેમ માનવીઓને પણ િવિવધ 
ખાનાઓમાં મૂકતા ગયા. અમુક ખાનામાં બેઠ�લા 
માનવી જ�મથી જ સવા�િધકાર ભોગવવા સ��યેલો 
છ� તો બી� ખાનામાં બેઠ�લા માનવીએ આ�વન 
ગુલામી જ ભોગવવાની છ� - આ બધા ભેદ 
માનવીની બુિ�એ જ પા�ા છ�.

િવવેક એક પ�ીય નથી. એ સામી �યિ� ક� 
સમૂહ પાસે પણ િવવેક-િવનયની અપે�ા રાખે છ�, 
આપણને કોઈની સલામ ગમે છ�, પણ એનો 
��યુ�ર આપવો ગમતો નથી. આપણે િવવેકનો 
એવો બોદો અથ� પણ કય� છ� ક� ઝૂક� જનારાને 
આપણે િવવેક� કહીએ છીએ. િવવેકની �યા�યા 
સામાને સમજવામાં રહ�લી છ� અને એની શ�આત 
આપણા પોતાનાથી જ થાય છ� તેને િવવેકબુિ� 
�ધાન માનવી કહ�વાય. આયનામાં આપણે જેવો 
ચહ�રો બનાવીને નીરખીએ તેવું જ �િતિબંબ પડે 
છ�. અહમ િવવેકનું ક��સર છ� અને ક��સર��ત 
માનવીને બચાવવાનું સહજ નથી. શાંત મન સાથે 
અ��માં ચાલવાનું સરળ નથી. પણ એ અ��ના 
�વ�થ - શાંત ઉપયોગમાં જ મનુ�યની શિ� 
રહ�લી છ�.

આ જગતનું અ��ત�વ છ� �યાં સુધી સા�ં 
અને નરસું બ�ને રહ�શે. પણ � બુિ� સ�ગ હોય 
અને ઉદાર હોય તો યાતનાઓ ઓછી રહ�શે. 

વત�માનયુગ એ બુિ�યુગ છ�. એમાં જડ અને 
ચેતન બંનેનું સંચાલન બુિ� કર� છ�. આપના 
�દયની ચાવી પણ એના જ હાથમાં છ�. બુિ�ને 
પણ અનેક બારણાં છ�. � ભૂલથી જુદું બારણું ખૂલી 
ગયું તો આપણે એની ભૂલામણીમાં અટવાઈ જઈએ 
છીએ. આપણો સમ� �વન �યાપાર બુિ�એ 
પોષેલા �વાથ� વડે ચાલે છ�... � ક� આપણા િવિવધ 
�ે�ોનાં સંશોધનની ધરી પણ બુિ� જ છ�. 
માનવીના �દય કરતા એની બુિ�એ અનેક ગણી 
મોટી હરણફાળ ભરી છ� તે આજના સુખ 
સગવડનાં સાધનો િસ� કર� છ�.

બુિ�એ જેમ માનવીને �વવાની શિ� 
આપી છ� અને અ�યનો સંહાર કરવાની શિ� પણ 
આપી છ�. આજે િવ�ના એક ભાગનો માનવી 
િવ�ના બી� ભાગના માનવી સાથે બુિ�થી 
જેટલો ન�ક આ�યો છ� એટલો �દયથી નથી 
આ�યો. �દય માનવીની લાગણીનું તં� સંભાળ� છ� 
તો બુિ� એના સુખ અને �વાથ�નું અહ� જ બુિ� 
માર ખાય છ�.

�યાં બુિ� માર ખાય છ� �યાર� જ અને �યાં 
જ�ર પડે છ� િવવેકસભર બુિ�ની. એટલે એવો 
િવવેક તો માનવીના મનના ગભ�માં જ રહ�લો હોય 
છ� પણ આપણે તેને પાંગરવા દ�વા ઈ�છતા નથી. 
તેથી ઈ�છાઅિન�છાના લેબલ વડે આપણે બધો 
�વન �યવહાર ચલાવીએ છીએ. િવવેક એટલે 
િવનય, િવવેક એટલે સ�યતા પણ આપણે તો 
અસ�યતાની આંગળી પકડીને સ�યતાના 
જંગલમાં ઘૂમવા ઈ�છીએ છીએ. િવવેક એક એવી 
સમતુલા છ� ક� જે મનુ�યને મનુ�ય બનાવવામાં 
સહાયભૂત થાય છ� અને એવો મનુ�ય િવવેક બુિ� 

િવવેક- િવવેક બુિ� અને બુિ�યુગ
�.ક�. અિનલ, સુરત

�વીકાર કરો ��ાંજિલ
ઓ �યારી સરલા દીદી, હમ� છોડકર તુમ કહાં ચલી,
�ા�ણ પ�રવાર પુકાર�, ઓ દીદી તુમ કહાં ચલી....

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

ભૂલે ના ભૂલાયે દીદી આપકો, �દયા � �ેહ હમ સબકો,
પુકારતે હ� આજ હમ તુમકો, આ �ઓ દીદી ફ�ર ઘર કો,
બીના તેર� ઓ દીદી, સુની લાગે હર ઘર ક� ગલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

યે પાંવ ભી ડગમગાતે થે, ના આતા થા ચલના હમકો,
�ગલી પકડ ક� િસખાયા હ�, �દ�ય �વન �ના હમકો,
ભૂલે ના ભૂલાયે દીદી, હમે છોડકર તુમ કહાં ચલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...

વો ચાંદની સૂ�મ વતન ક� આજ, ફ�લી હ� ઈન ચાર દીવાર� મ�,
હ� ગુંજ રહી મીઠી િશ�ાય�, આજ ભી ઈન કાનો મ�,
અ�ુ� ક� ધારાએ ભી, પૂછ� ઓ દીદી તુમ કહાં ચલી.

�વીકાર કરો ��ાંજિલ...
॥ ઓમશાંિત ॥ 

તા. ૧૦-૬-૨૦૧૯ સોમવાર�, �દનેશ હૉલ, અમદાવાદ.

�ાથ�નાસભા િનિમ�ે ગાયેલું ગીત

�.ક�. ડૉ. દાિમનીબેન

બનાવેલી જ�મ ક��ડળી પણ પૂરા �વનની 
ઝલક પૂરી પાડે છ�. શું પરમા�માનો આ 
ચમ�કાર નથી ?

અવકાશી �હો અને ન��ો 
ઉપરથી વરસાદ, વાવાઝોડું વગેર�ની 
આગાહી કરવાવાળા સાચા પડે છ� અને 
હવામાનખાતા વાળા ખોટાં પડે છ�. તે 
આપણે ગઈ સાલ અનુભવેલ છ�. ગઈ સાલ 
હવામાન ખાતાએ �હ�ર કયુ� ક� 
ચોમાસાએ િવદાય લઈ લીધી છ� અને 
બી� જ �દવસે �યુઝપેપરમાં 
ગાંધીનગરનાં અંબાલાલ દા. પટ�લનો 
ખુલાસો આ�યો ક� ચોમાસાએ િવદાય 
નથી લીધી. વરસાદની તારીખો પણ 
તેમણે આપી દીધી અને તે સાચી પડેલી 
આપણે અનુભવેલ છ�.

મઘા ન��માં વરસાદ પડે તો તે 
વન�પિતને અ�ત સમાન હોય છ�. તે 
પાણી સંઘરી રાખવામાં આવે તો વષ� સુધી 
બગડતું નથી. આનું શું કારણ છ� તે 
વૈ�ાિનકો હજુ સુધી શોધી શ�યા નથી. 
આટલી બધી સાિબતીઓ પછી શું તમને 
નથી લાગતું ક� હવે ડાિવ�નના 
ઉ��ાંિતવાદને ફગાવી દઈ ભારતીય 
ફ�લોસોફ� અપનાવવી �ઈએ ?

��ાક�મારીઝ િવ�િવ�ાલયે 
સાિબત કયુ� છ� ક� આપણા પૂવ�� વાંદરા 
નિહ પરંતુ �ીરામ, �ીક��ણ જેવા પૂ�ય 
દ�વીદ�વતાઓ હતા. આપણે પણ આપણા 
પૂવ�� જેવા પૂ�ય દ�વી-દ�વતા ક�વી રીતે 
બની શકાય તેનું િશ�ણ અને રાજયોગ 
આ િવ�ાલય �ારા પરમા�મા િશવ 
શીખવી ર�ા છ�. ॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોિગની સરલાદીદી
(૧૯૪૦ - ૨૦૧૯)
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ક�યાણનું-સુખનું વજન વધશે. િવ�ા િવનયથી જ 
શોભે આ વાત ��ાંતથી સમ� લઈએ.

ક�મારસેન નામના એક રા�નો પુ� 
દયાનંદના આ�મમાં ભણવા ગયો. તે બધી 
િવ�ામાં યુ� શા��માં પણ �વીણતા મેળવી. 
રા�નો પુ� ખૂબ ગિવ�� હતો. તેણે ગુ�� સાથે 
યુ� કરવાની ઈ�છા દશા�વી. ગુ��એ ક�ં ક� �� 
તો �� થયો છું. અશ� પણ છું છતાં રા�ના પુ�ે 
યુ� કરવાની િજ� છોડી નહ�. આખર� પંદર 
�દવસની મુ�ત પછી યુ� કરવાનું ગુ�દ�વે કબૂલ 
કયુ�. ગુ�દ�વ યુ�ની તૈયારી ક�વી રીતે કર� છ� તે 
�વા માટ� પુ�ે �સૂસો રા�યા. �સૂસોએ ખબર 
આ�યા ક� ગુ�દ�વે લુહારને પ�ીસ �ટ લાંબુ 
તલવારનું �યાન તૈયાર કરવા આ�યું છ�. રા�ના 
પુ�ે િવચાયુ�, પ�ીસ �ટ દૂરથી ગુ�દ�વ મારા પર 
વાર કરશે �યાર� મારી �ણ �ટની તલવાર શા 
કામની ? તેણે પણ પ�ીસ �ટ લાંબી તલવાર 
અને �યાન તૈયાર કરા�યા.

પંદર �દવસની મુદત પૂરી થતાં ગુ� િશ�યની 
�ડી સમરાંગણમાં ઉતરી. ન�ી કર�લો સમય 
થતાં જ ગુ�દ�વ પ�ીસ �ટ લાંબા �યાનમાંથી �ણ 
�ટ લાંબી તલવાર બહાર કાઢીને વીજળીવેગે 
િશ�ય તરફ ધ�યા. િશ�ય હ� તો પ�ીસ �ટ 
લાંબી તલવાર �યાનમાંથી કાઢતો હતો �યાં તો 
ગુ�દ�વે તેમની તલવાર િશ�ય પર ધરી દીધી. 
િશ�ના તો મોતીયા જ મરી ગયા. ગુ�દ�વ તમે 
��યા અને �� હાય�. કહ�તાં જ િશ�ય ગુ�દ�વના 
પગમાં પડી ગયો.

ગુ�દ�વે િપતાના વા�સ�ય ભાવ સાથે િશ�યને 
ક�ં બેટા, �યાનમાં રાખજે આજ સુધી મ� તને જે 

પાઠો - િવ�ા શીખવી છ� તેનો છ��ો પણ અગ�યનો 
પાઠ આજે શીખવું છું. ભિવ�યમાં િવ�ાનો કદી ગવ� 
ન કરતો. િવ�ા િવનયથી જ શોભે છ�.

િવવેકશીલ માનવી િવવેકબુિ� �ારા 
આજના બુિ�યુગમાં �યાર� જ િવજયી બની શક� 
�યાર� તેનો બુિ�યોગ એક પરમિપતા પરમા�મા 
સાથે સતત �ડાયેલો હોય અને �યવહારમાં 
પરમાથ� અને પરમાથ�માં �યવહારમાં સમતુલન 
રાખવાની કળા આચરણમાં હોય. બુિ�યુગના 
આપણે માનવીઓએ આપણી બુિ�ને 
�યાયાધીશની ખુરસીમાં બેસાડવી પડે અને �વન 
�વવાની કળામાં િનણ�ય લેવો પડે.

િમ�ો ચાલો આપણે આપણી બુિ�ને 
િવવેકબુિ�થી ભરી દઈએ. �યવહારમાં 
સકારા�મક કમ� જ કરીએ અને આ વાત આપણા 
પ�રવારને સમ�વવા �ેરણા��ોત બનીએ એવી 
શુભ કામના સાથે....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• િવકારોનો સદાને માટ� �યાગ કરનારા જ 
પરમા�માના અિભનંદનના અિધકારી બને 
છ�.

• સવ� ખ�નાઓની ચાવી ‘મારા બાબા’ સાથે 
હશે, તો કોઈપણ આકષ�ણ આકિષ�ત કરી 
નહ� શક�.

• િવજયી આ�મા બનવું છ�, તો એટ��શન અને 
અ�યાસને પોતાના સં�કાર બનાવી લો.

• શુભ સંક�પ અને �દ�ય બુ��ના યં� �ારા 
તી�ગિતનું ઉ�યન કરતા રહો.
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