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�ાના�ત

�યાર� �ાન મળ� છ�. �ાન મ�યા પછી 
ભિ�માગ�નાં કમ�કાંડો ભૂલાય �ય છ�. તે યાદ 
પણ રહ�તાં નથી.

લાંબા ગાળાની સાધના પછી એવી અવ�થા 
જ�મે છ� ક� �યાર� કા�ક�ટ, લાલ લાઈટ, 
યોગ�મની, ગીતોની અપે�ા રહ�તી નથી. આ 
એવી અવ�થા છ� �યાં ઈ�રીય યાદ �વાભાિવક 
બની �ય છ�. કોઈ એને અ�ય રીતે જુએ પણ તે 
યોગની �દ�ય અનુભૂિત કર� છ�. �યાર� �વન અને 
શરીર મં�દર સમાન પિવ� બને �યાર� 
આ�યા��મક �કાશની અનુભૂિત થાય છ�. તેથી 
સાધનાનાં વષ� મહ�વનાં નથી પણ આ�યા��મક 
પુ�ષાથ� મહ�વનો છ�.

આ�યા��મક �કાશ એ �ી� ને�નું 
વરદાન છ�. �વયંને ઈ�રીય સંતાન કહીએ છીએ 
પણ ઈ�રના ગુણોનો અણસાર આપણા �વનમાં 
�વા મળ� �યાર� �વયંને ઈ�રીય સંતાન કહી 
શકાય. મા� શ�દોનાં લેબલ પૂરતાં નથી. આપણું 
આચરણ એ જ આપણી અવ�થાની ઓળખ છ�.

યોગબળ �ારા, �ાલામુખી યોગ �ારા 
�યાં સુધી િવકમ�ને દ�ધ કયા� ના હોય, પાછલા 
જ�મોના સં�કારને ભ�મીભૂત કયા� ના હોય �યાં 
સુધી અવ�થા એકરસ બનતી નથી. ઈ�છાઓનાં 
વળગણોથી મુ� થવાતું નથી. દ�હભાનની 
��િ�ઓ સમા�ત થતી નથી. ધારણાઓ �થાયી 
થતી નથી. તે ભૂલોની ભૂલ ભૂલામણીમાં રહ� છ�. 
અ�યનું અનુકરણ કર� છ�. પરિચંતન, પરદશ�ન 
િનમૂ�ળ થતાં નથી. �યથ�માંથી સમથ� બનાતું નથી. 
તેથી તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ�થી દ�હભાનને 
દ�ધ કરવાનું છ�.

આ�યા��મક �વનના િનયમોના પાલનથી 
આ�યા��મક માગ� પર ચલાય. મા� યોગી 
�વનના િનયમોમાં જ ધમ� સમાઈ જતો નથી પણ 
આ�યા��મક �વનની ફલ�ુિત એ આ�યા��મક 
�કાશ છ�. જેના અનુભવોથી િવષય િવકારોનાં, 
અ�ાનતા, અંધ��ધાનાં બંધનો સમા�ત થઈ �ય 
છ�. આ�યા��મક �કાશ મળતાં યોગી �વનના 
િનયમો પાળવા પડતા નથી પણ તે સાહિજક રીતે 
પળાય છ�. પોતે કોઈ િનયમો પાળી ર�ા છીએ તેની 
સભાનતા પણ સમા�ત થઈ �ય છ�.

સાચા સાધકને �થળનું ક� ઘરનું બંધન 
નડતું નથી. ચાહ� તે નાના ઓરડામાં રહ� ક� 
બંગલામાં રહ�, તેને સગવડો મળ� ક� ના મળ� પણ 
તેની તેને કોઈ અપે�ા રહ�તી નથી. �ારંભમાં 
આ�યા��મક પુ�તકોનું અ�યયન જ�રી છ�. પણ 
આ�યા��મક �કાશ મ�યા પછી મનન િચંતનમાંથી 
એ બધું મળ� છ�. તેના માટ� િવશેષ �યાસ કરવાની 
જ�ર રહ�તી નથી. આ �કાશ આપને દ�વી 
અનુભૂિતઓ કરાવે છ�. ઘેર બેઠાં પણ બાબા 
િમલનનો અનુભવ કરાવે છ�. �યાર� આ�યા��મક 
�વનનો �કાશ મળ� છ� �યાર� માન, શાન, પદ 
�િત�ા, �િસિ�ની કામનાઓ ઓગળી �ય 
છ�. સ�માનના બદલે આ�માની �વાભાિવક 
��થિતમાં જ રહ�વાનું મન થાય છ�.

આ�યા��મકતા �ારા �ાનનો િવપુલ ભંડાર 
મળ� છ�. એમાં મંથન કરવાથી અ�ભુત �ાન ર�ો 
સાંપડે છ�. િવ�ાન ના હોવા છતાં આ�મા એટલો 
સ�� બને છ� ક� તેને િશ�ણની (ડી�ીની) પણ 
યાદ રહ�તી નથી. ધમ�માં આગળ વધવા માટ� �થમ 
પગિથયું છ�. ભિ�. �યાર� ભિ� પૂણ� થાય છ� 

તં�ી �થાનેથી

આ�યા��મક �કાશ

�યાર� આ�યા��મક �કાશ સાંપડે �યાર� 
આહારનું આકષ�ણ ઓછું થાય. ઈ�રીય યાદનું 
આકષ�ણ વધે. િચંતા દૂર થાય, િચંતન વધે. 
ભૂતકાળ ભૂલાય, ભિવ�યની કોઈ અપે�ા ના 
રહ�. વત�માનમાં �દ�ય આનંદથી �વે. 
પરમા�માની છ�છાયાનો અનુભવ કર�. મોહ 
મમતાની રગો તૂટ�, સમતાનો �ાદુભા�વ થાય. 
ભૌિતકતાની ભ�યતાથી અિલ�ત રહ�. 
અતી���ય સુખમાં મ�ત રહ�. ��ી પુ�ષ ભાવ દૂર 
થાય, આ�મભાવ �થાયી થાય. કરન 
કરાવનહાર પરમા�માને યશના અિધકારી 
બનાવે, અહ�ભાવથી મુ� રહ�.

�કાશને �િસિ�ની જ�ર નથી. તે �વયં 
દ�ખાય. અંધકાર ઓસરતો �ય, �યોિત �ગતી 
�ય. એની ઈ�રીય સેવા થક� �હોને રાહત મળ�, 
અશાંતને શાંિત મળ�, સંસારના તાપથી દાઝેલાને 
શીતળ યોગ વા�ર મળ�. શુભભાવનાઓની 
સરવાણી વહ�. અંતર મનમાં ઉ�ાસ રહ�, 
આનંદની છોળો ઉડે. સેવામાં સુંગધ રહ�. મનસા 
મહાદાની બને. વાણી વરદાની બને. ડગલું મૂક� 
�યાં મંગલ થાય. વાયુમંડળ શિ�શાળી બને, 
માયાની િવદાય થાય.

એને ના કોઈ ઈ�છા, ના કોઈ આશા, ના 
અપે�ાઓની અભી�સા, પળ પળ �હાની �ેમમાં 
વીતે, ઈ�રીય યાદમાં વીતે. પરોપકારનો ભાવ 
�ગટ�. દયાનો દ�રયો બને. �માનો સાગર બને. 
સહનશિ� અને સમાવવાની શિ� સાહિજક 
બને. �યાં િશવની યાદ �યાં ના કોઈ ફ�રયાદ. 
�યાં િશવની છ�છાયા �યાં ના કોઈ ભયની 
છાયા. �વન ધ�ય બને.

સંગમ છ� સોનેરી. લગન છ� અનેરી. પળ પળ 
છ� મ�ઘી. એને બનાવો ના સ�ઘી. નાણું તો મળશે, 
સંગમનું ટાણું નહ� મળ�. આળસમાં અવસર ના 

વીતે. સાયરન સમા��તની વાગી રહી. ઊંઘ, 
આળસમાં રહ�વાય નહ�. બાબા િમલનનો �ભાવ 
ભૂલાય નહ�. અ�ય�વાણીઓનું અ�યયન 
િવસરાય નહ�. કાળનો કોિળયો ભૂલાય નહ�. 
કમ�ની ગિતનું �ાન રહ�. આ�માના સં�કારોમાં જ 
ભવનું ભાથું બંધાય. �ામાનો આધાર સમ�ય. 
પાટ�નું �ાર�ધ સમ�ય. જે થવાનું છ� તેની 
અનુભૂિત થાય. સંગમ યાદ રહ�, િશવબાબા યાદ 
રહ�. ��ાબાબા આદશ� �પે રહ�. �હાની સંગ 
છોડાય નહ�. ય�ને િવસરાય નહ�. સમપ�ણ 
ભૂલાય નહ�. પળ� પળ સફળ થાય તેવી 
અંતરમનની શુભભાવના, શુભ કામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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સાચી અને સાથ�ક હોળી મનાવીએ.

ગીત - 

હો સ�ી હોલી હમ મનાયે, 

 હો �ાન પીચકારી હમ ચલાયે,

આઓ ખેલેગ� હોલી, 

 હમ આ�મા િશવ ક� અબ હોલી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...  �દ�યદશ�ન

કામનાની આવ�યકતા છ�. ઈ�રીય યાદમાં રહ�વું 
પણ મોટી સેવા છ�. તો અશરીરી બનીને 
અંતઃવાહક શરીર �ારા સેવા, મનસા સેવા તથા 
યોગના �યોગ જેવી સેવા પણ જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)...  �ક�િતનો પોકાર
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�યાર� �ાન મળ� છ�. �ાન મ�યા પછી 
ભિ�માગ�નાં કમ�કાંડો ભૂલાય �ય છ�. તે યાદ 
પણ રહ�તાં નથી.

લાંબા ગાળાની સાધના પછી એવી અવ�થા 
જ�મે છ� ક� �યાર� કા�ક�ટ, લાલ લાઈટ, 
યોગ�મની, ગીતોની અપે�ા રહ�તી નથી. આ 
એવી અવ�થા છ� �યાં ઈ�રીય યાદ �વાભાિવક 
બની �ય છ�. કોઈ એને અ�ય રીતે જુએ પણ તે 
યોગની �દ�ય અનુભૂિત કર� છ�. �યાર� �વન અને 
શરીર મં�દર સમાન પિવ� બને �યાર� 
આ�યા��મક �કાશની અનુભૂિત થાય છ�. તેથી 
સાધનાનાં વષ� મહ�વનાં નથી પણ આ�યા��મક 
પુ�ષાથ� મહ�વનો છ�.

આ�યા��મક �કાશ એ �ી� ને�નું 
વરદાન છ�. �વયંને ઈ�રીય સંતાન કહીએ છીએ 
પણ ઈ�રના ગુણોનો અણસાર આપણા �વનમાં 
�વા મળ� �યાર� �વયંને ઈ�રીય સંતાન કહી 
શકાય. મા� શ�દોનાં લેબલ પૂરતાં નથી. આપણું 
આચરણ એ જ આપણી અવ�થાની ઓળખ છ�.

યોગબળ �ારા, �ાલામુખી યોગ �ારા 
�યાં સુધી િવકમ�ને દ�ધ કયા� ના હોય, પાછલા 
જ�મોના સં�કારને ભ�મીભૂત કયા� ના હોય �યાં 
સુધી અવ�થા એકરસ બનતી નથી. ઈ�છાઓનાં 
વળગણોથી મુ� થવાતું નથી. દ�હભાનની 
��િ�ઓ સમા�ત થતી નથી. ધારણાઓ �થાયી 
થતી નથી. તે ભૂલોની ભૂલ ભૂલામણીમાં રહ� છ�. 
અ�યનું અનુકરણ કર� છ�. પરિચંતન, પરદશ�ન 
િનમૂ�ળ થતાં નથી. �યથ�માંથી સમથ� બનાતું નથી. 
તેથી તી� આ�યા��મક પુ�ષાથ�થી દ�હભાનને 
દ�ધ કરવાનું છ�.

આ�યા��મક �વનના િનયમોના પાલનથી 
આ�યા��મક માગ� પર ચલાય. મા� યોગી 
�વનના િનયમોમાં જ ધમ� સમાઈ જતો નથી પણ 
આ�યા��મક �વનની ફલ�ુિત એ આ�યા��મક 
�કાશ છ�. જેના અનુભવોથી િવષય િવકારોનાં, 
અ�ાનતા, અંધ��ધાનાં બંધનો સમા�ત થઈ �ય 
છ�. આ�યા��મક �કાશ મળતાં યોગી �વનના 
િનયમો પાળવા પડતા નથી પણ તે સાહિજક રીતે 
પળાય છ�. પોતે કોઈ િનયમો પાળી ર�ા છીએ તેની 
સભાનતા પણ સમા�ત થઈ �ય છ�.

સાચા સાધકને �થળનું ક� ઘરનું બંધન 
નડતું નથી. ચાહ� તે નાના ઓરડામાં રહ� ક� 
બંગલામાં રહ�, તેને સગવડો મળ� ક� ના મળ� પણ 
તેની તેને કોઈ અપે�ા રહ�તી નથી. �ારંભમાં 
આ�યા��મક પુ�તકોનું અ�યયન જ�રી છ�. પણ 
આ�યા��મક �કાશ મ�યા પછી મનન િચંતનમાંથી 
એ બધું મળ� છ�. તેના માટ� િવશેષ �યાસ કરવાની 
જ�ર રહ�તી નથી. આ �કાશ આપને દ�વી 
અનુભૂિતઓ કરાવે છ�. ઘેર બેઠાં પણ બાબા 
િમલનનો અનુભવ કરાવે છ�. �યાર� આ�યા��મક 
�વનનો �કાશ મળ� છ� �યાર� માન, શાન, પદ 
�િત�ા, �િસિ�ની કામનાઓ ઓગળી �ય 
છ�. સ�માનના બદલે આ�માની �વાભાિવક 
��થિતમાં જ રહ�વાનું મન થાય છ�.

આ�યા��મકતા �ારા �ાનનો િવપુલ ભંડાર 
મળ� છ�. એમાં મંથન કરવાથી અ�ભુત �ાન ર�ો 
સાંપડે છ�. િવ�ાન ના હોવા છતાં આ�મા એટલો 
સ�� બને છ� ક� તેને િશ�ણની (ડી�ીની) પણ 
યાદ રહ�તી નથી. ધમ�માં આગળ વધવા માટ� �થમ 
પગિથયું છ�. ભિ�. �યાર� ભિ� પૂણ� થાય છ� 

તં�ી �થાનેથી

આ�યા��મક �કાશ

�યાર� આ�યા��મક �કાશ સાંપડે �યાર� 
આહારનું આકષ�ણ ઓછું થાય. ઈ�રીય યાદનું 
આકષ�ણ વધે. િચંતા દૂર થાય, િચંતન વધે. 
ભૂતકાળ ભૂલાય, ભિવ�યની કોઈ અપે�ા ના 
રહ�. વત�માનમાં �દ�ય આનંદથી �વે. 
પરમા�માની છ�છાયાનો અનુભવ કર�. મોહ 
મમતાની રગો તૂટ�, સમતાનો �ાદુભા�વ થાય. 
ભૌિતકતાની ભ�યતાથી અિલ�ત રહ�. 
અતી���ય સુખમાં મ�ત રહ�. ��ી પુ�ષ ભાવ દૂર 
થાય, આ�મભાવ �થાયી થાય. કરન 
કરાવનહાર પરમા�માને યશના અિધકારી 
બનાવે, અહ�ભાવથી મુ� રહ�.

�કાશને �િસિ�ની જ�ર નથી. તે �વયં 
દ�ખાય. અંધકાર ઓસરતો �ય, �યોિત �ગતી 
�ય. એની ઈ�રીય સેવા થક� �હોને રાહત મળ�, 
અશાંતને શાંિત મળ�, સંસારના તાપથી દાઝેલાને 
શીતળ યોગ વા�ર મળ�. શુભભાવનાઓની 
સરવાણી વહ�. અંતર મનમાં ઉ�ાસ રહ�, 
આનંદની છોળો ઉડે. સેવામાં સુંગધ રહ�. મનસા 
મહાદાની બને. વાણી વરદાની બને. ડગલું મૂક� 
�યાં મંગલ થાય. વાયુમંડળ શિ�શાળી બને, 
માયાની િવદાય થાય.

એને ના કોઈ ઈ�છા, ના કોઈ આશા, ના 
અપે�ાઓની અભી�સા, પળ પળ �હાની �ેમમાં 
વીતે, ઈ�રીય યાદમાં વીતે. પરોપકારનો ભાવ 
�ગટ�. દયાનો દ�રયો બને. �માનો સાગર બને. 
સહનશિ� અને સમાવવાની શિ� સાહિજક 
બને. �યાં િશવની યાદ �યાં ના કોઈ ફ�રયાદ. 
�યાં િશવની છ�છાયા �યાં ના કોઈ ભયની 
છાયા. �વન ધ�ય બને.

સંગમ છ� સોનેરી. લગન છ� અનેરી. પળ પળ 
છ� મ�ઘી. એને બનાવો ના સ�ઘી. નાણું તો મળશે, 
સંગમનું ટાણું નહ� મળ�. આળસમાં અવસર ના 

વીતે. સાયરન સમા��તની વાગી રહી. ઊંઘ, 
આળસમાં રહ�વાય નહ�. બાબા િમલનનો �ભાવ 
ભૂલાય નહ�. અ�ય�વાણીઓનું અ�યયન 
િવસરાય નહ�. કાળનો કોિળયો ભૂલાય નહ�. 
કમ�ની ગિતનું �ાન રહ�. આ�માના સં�કારોમાં જ 
ભવનું ભાથું બંધાય. �ામાનો આધાર સમ�ય. 
પાટ�નું �ાર�ધ સમ�ય. જે થવાનું છ� તેની 
અનુભૂિત થાય. સંગમ યાદ રહ�, િશવબાબા યાદ 
રહ�. ��ાબાબા આદશ� �પે રહ�. �હાની સંગ 
છોડાય નહ�. ય�ને િવસરાય નહ�. સમપ�ણ 
ભૂલાય નહ�. પળ� પળ સફળ થાય તેવી 
અંતરમનની શુભભાવના, શુભ કામના.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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સાચી અને સાથ�ક હોળી મનાવીએ.

ગીત - 

હો સ�ી હોલી હમ મનાયે, 

 હો �ાન પીચકારી હમ ચલાયે,

આઓ ખેલેગ� હોલી, 

 હમ આ�મા િશવ ક� અબ હોલી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)...  �દ�યદશ�ન

કામનાની આવ�યકતા છ�. ઈ�રીય યાદમાં રહ�વું 
પણ મોટી સેવા છ�. તો અશરીરી બનીને 
અંતઃવાહક શરીર �ારા સેવા, મનસા સેવા તથા 
યોગના �યોગ જેવી સેવા પણ જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)...  �ક�િતનો પોકાર
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 અંતમુ�ખતાથી 
એકા�તાની શિ�નો 
િવકાસ થાય છ�. 
પરમા�માની મુરલીમાંથી 
એવી વાતો મળ� છ� ક� એક 
વાત પણ �દયને �પશ� 
�ય તો આખો �દવસ તેનો

�ભાવ રહ� છ�. બાબા (પરમા�મા) એ જે 
શીખવા�ું છ� તે યાદ આવે છ�. આપણે 
સવ�શિ�માન બાપનાં બાળકો છીએ. આમ છતાં 
�ાન કહ� છ� ક� સંપ�ન બનવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. બાબા ઈ�છ� છ� ક� મા�ં સંતાન મારા જેવું બને. તે 
માટ� આપણામાં કોઈ અવગુણ ના હોય. કોઈના 
અવગુણો �ઈએ પણ નહ�. આ પુ�ષાથ� વગર 
કોઈ સંપ�ન બની ના શક�.

સૌમાં ગુણ છ� તેથી તો બાબાના ઘરમાં બેઠાં 
છીએ. જેવી ��િત છ� એવી �િ�, ���, સાહિજક 
રીતે કાય� કર� છ�. દર�ક મારી ભાવનાને જુએ. 
ભાવનામાં જે સાચું છ� તો તેને �પશ� જશે. જે 
નકામી વાતો છ� તે નીકળી જશે. એક િમિનટ પણ 
કોઈએ બીનજ�રી કામમાં વેડફ� દીધી તો બાબા 
શું કહ�શે ?

મારા �ારા કોઈને દુઃખ ના મળ�. એ 
ભાવનાથી આજ સુધી �� �વી રહી છું. �� કોઈને 
દુઃખ ના આપું. આપણાથી �ણે અ��યે કોઈને 
દુઃખ પહ��યું હોય તો તે બદલ માફ� માગી લ�. 
માફ� માગવામાં અહ�કાર આવવો ના �ઈએ. 
અમારા વ�ે એવી ભાવના હતી ક� કોઈ કોઈને 

દુઃખ ના આપે. કદાચ એવી કોઈ વાત બની �ય 
તો માફ� માગી લેવી. �મા આપવી. કોઈને દુઃખ 
આપવું નહ� અને દુઃખ લેવું પણ નહ�. � માફ� 
માંગતાં આવડે છ� તો આપના રાહમાં કોઈ િવ�ન 
આવશે નહ�, આવશે તો તે દૂર થઈ જશે. આવા 
સમયે � દ�હી અિભમાની બનીશું નહ� તો 
બાબાની યાદ રહ�શે નહ�. �� કોઈને સુખ આપું 
એનો અથ� એ નથી ક� �� કોઈને પૈસા આપું. જેથી 
તમે ખુશ થઈ �ઓ અને મારા િશ�ય બની �ઓ. 
એમાં કોઈ સુખ નથી, છ� તો અ�પકાળનું છ�.

દર�કની સાથે િમ�તાભાવ રાખીને �વયંના 
િમ� બનવું. આ�મા �વયં પોતાનો િમ� છ�, શ�ુ છ�. 
� સુઘરીએ છીએ �વન સા�ં બનાવીએ છીએ, 
એટ��શન (�યાન) રાખીએ છીએ તો બાબા એમાં 
શિ� આપે છ�. માન અને મની ના (પૈસો) આધાર� 
એકબી�થી ખુશ રહીએ યા એકબી�ને ખુશ 
રાખીએ એ ક�ઈ ખુશી આપવી નથી. ખુશી આપવી 
તે પુ�યકાય� છ� તેનાથી પાપ થશે નહ�. પુ�યકાય� 
કરતા રહીશું તો જે પાપકમ� રહી ગયાં હશે તે પણ 
દૂર થશે.

આપણે સૌ - ��ાવ�સોની હવે મર�વા 
િજંદગી છ�. જૂની િજંદગી લૌ�કક ���કોણને 
આધાર� હતી. ભલે આપણે સારા ક�ટુંબમાંથી 
આ�યા હોઈએ પણ હવે �� ઈ�રના ઘરની છું. તો 
મર�વા જ�મમાં લૌ�કક �વનની કોઈપણ વાત 
મને યાદ ના આવે. જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. હવે 
વત�માનમાં �વવાનું છ�. ભગવાન માટ� કહ�વાય છ� 
ક� તે �ની �નનહાર છ�. હાજરાહજૂર છ�. આ 

અ�તધારા

સાધકની સ�તા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

આપણે એવી દુિનયા બનાવવાની છ� �યાં 
લોકો ઈ�છા ��યુ કરી શક� છ�. ક�ટલાક લોકો એવું 
કહ� છ� ક� આ દુિનયા બદલાય �ય. ક�ટલાક એવું 
કહ� છ� ક� અમે આ દુિનયા બદલી દઈશું. ક�ટલાક 
લોકો જૂના મકાનમાં રહ�વા ઈ�છ� છ�. તેઓ કહ� છ� 
આ મા�ં ઘર છ�. માર� એમાં જ રહ�વું છ�. ક�ટલાક 
લોકો તો મકાન તોડવાનું પણ કાય� કર� છ�. તેઓ 
તૂટતી દીવાલમાં ખીલા પણ માર� છ�. ક�ટલાક લોકો 
જૂનાં મકાનમાં રહીને નવું મકાન બનાવે છ�. 
રહ�વાનું તો જૂના મકાનમાં જ હોય છ�. �યાર� 
આપણું નવું મકાન તૈયાર થઈ �ય છ� તો જૂના 
મકાનમાંથી નવા મકાનમાં આવીએ છીએ. શું 
આપ મકાન બનાવવા માટ� તૈયાર છો ? અથા�� 
�વનમાં પ�રવત�ન લાવવા માટ� તૈયાર છો ? તો 
આજથી જ આપણે કોઈ ખોટું કામ કરવાનું નથી. 
દર�ક િવચાર, દર�ક બોલ, દર�ક �યવહારમાં ઉ�� 
(શિ�) ભરવાની છ�. આમ �યિ� પ�રવત�નથી 
િવ� પ�રવત�ન થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અંધકારમાંથી �કાશ 
તરફ જવામાં ક�ટલો સમય 
લાગે છ� ? એક �વીચ 
દબાવીને બધું સાફ દ�ખાવા 
લા�યું. અથા�� ��� 
બદલાઈ ગઈ. �વન 
�વવાની �દશા જ બદલાઈ

ગઈ. � અંધકાર હશે તો ઠોકરો (ઠ�સ) ખાઈશું. 
�યાર� �કાશમાં આવીએ છીએ �યાર� પથ પર 
ચાલવું સરળ બની �ય છ�. આજે આપણું મન પણ 
�વીચ ઑફ કર�લું છ�. કારણ ક� અ�ાનતાનો 
અંધકાર હોવાથી દુઃખ, અશાંિત, દદ� જ દ�ખાશે. 
આપણી આવી દુિનયા ક�મ બની ? કારણ ક� 
આપણે બધું �વીકારતા જ ર�ા. જેમ જેમ દુ�યવી 
વાતો �હણ કરતા ગયા તેમ તેમ તેમાં �િ� થતી 
ગઈ.

શું આપણે એ �ણવા ઈ�છીએ છીએ ક� એવી 
દુિનયા પણ છ� �યાં દુઃખનું નામ િનશાન પણ નથી. 
આવી દુિનયામાં દદ� શું છ� તેની ખબર પણ પડતી 
નથી. �યાં બીમારી તો હોતી જ નથી. �યાં આપણે 
એક શરીર લઈ 150 વષ� સુધી એ શરીરમાં 
િનરોગી રહીએ છીએ. સમય જતાં એવું મન થાય 
છ� ક� આપણે શરીર બદલીએ. આમ આપણી 
ઈ�છાથી આપણા જૂના શરીરનો �યાગ કરીને નવું 
શરીર લઈએ છીએ. આજે પણ પોતાના શરીરને 
છોડીને નવું શરીર ધારણ કર� છ�. પણ અહ� ઉપર 
જણાવેલી દુિનયા જેવું નથી. ક�ટલાક િસ� સંતો 
પણ છ� જેઓ આમ કરી શક� છ�. (ગુજરાતમાં પૂ�ય 
મોટા ��ાંત�પ છ�.)

�સ�નતાના પથ પર

અંધકારમાંથી �કાશ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

ભાવના ભિ�માગ�માં હતી. અ�યાર� વા�તિવક 
રીતે ભગવાનનાં બાળકો છીએ. એમણે આપણને 
દર�ક કમ�ની ગિતની �ણકારી આપી છ�. એ પણ 
ક�ં છ� ક� બાળકો, તમે ઈ�રીય યાદમાં રહ�શો, 
તો તમારી ભૂતકાળની વાતો દ�ધ કરી દઈશ. 
ભગવાન આપણને એ શીખવે છ� ક� માર� 
વત�માનમાં શું કરવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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 અંતમુ�ખતાથી 
એકા�તાની શિ�નો 
િવકાસ થાય છ�. 
પરમા�માની મુરલીમાંથી 
એવી વાતો મળ� છ� ક� એક 
વાત પણ �દયને �પશ� 
�ય તો આખો �દવસ તેનો

�ભાવ રહ� છ�. બાબા (પરમા�મા) એ જે 
શીખવા�ું છ� તે યાદ આવે છ�. આપણે 
સવ�શિ�માન બાપનાં બાળકો છીએ. આમ છતાં 
�ાન કહ� છ� ક� સંપ�ન બનવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. બાબા ઈ�છ� છ� ક� મા�ં સંતાન મારા જેવું બને. તે 
માટ� આપણામાં કોઈ અવગુણ ના હોય. કોઈના 
અવગુણો �ઈએ પણ નહ�. આ પુ�ષાથ� વગર 
કોઈ સંપ�ન બની ના શક�.

સૌમાં ગુણ છ� તેથી તો બાબાના ઘરમાં બેઠાં 
છીએ. જેવી ��િત છ� એવી �િ�, ���, સાહિજક 
રીતે કાય� કર� છ�. દર�ક મારી ભાવનાને જુએ. 
ભાવનામાં જે સાચું છ� તો તેને �પશ� જશે. જે 
નકામી વાતો છ� તે નીકળી જશે. એક િમિનટ પણ 
કોઈએ બીનજ�રી કામમાં વેડફ� દીધી તો બાબા 
શું કહ�શે ?

મારા �ારા કોઈને દુઃખ ના મળ�. એ 
ભાવનાથી આજ સુધી �� �વી રહી છું. �� કોઈને 
દુઃખ ના આપું. આપણાથી �ણે અ��યે કોઈને 
દુઃખ પહ��યું હોય તો તે બદલ માફ� માગી લ�. 
માફ� માગવામાં અહ�કાર આવવો ના �ઈએ. 
અમારા વ�ે એવી ભાવના હતી ક� કોઈ કોઈને 

દુઃખ ના આપે. કદાચ એવી કોઈ વાત બની �ય 
તો માફ� માગી લેવી. �મા આપવી. કોઈને દુઃખ 
આપવું નહ� અને દુઃખ લેવું પણ નહ�. � માફ� 
માંગતાં આવડે છ� તો આપના રાહમાં કોઈ િવ�ન 
આવશે નહ�, આવશે તો તે દૂર થઈ જશે. આવા 
સમયે � દ�હી અિભમાની બનીશું નહ� તો 
બાબાની યાદ રહ�શે નહ�. �� કોઈને સુખ આપું 
એનો અથ� એ નથી ક� �� કોઈને પૈસા આપું. જેથી 
તમે ખુશ થઈ �ઓ અને મારા િશ�ય બની �ઓ. 
એમાં કોઈ સુખ નથી, છ� તો અ�પકાળનું છ�.

દર�કની સાથે િમ�તાભાવ રાખીને �વયંના 
િમ� બનવું. આ�મા �વયં પોતાનો િમ� છ�, શ�ુ છ�. 
� સુઘરીએ છીએ �વન સા�ં બનાવીએ છીએ, 
એટ��શન (�યાન) રાખીએ છીએ તો બાબા એમાં 
શિ� આપે છ�. માન અને મની ના (પૈસો) આધાર� 
એકબી�થી ખુશ રહીએ યા એકબી�ને ખુશ 
રાખીએ એ ક�ઈ ખુશી આપવી નથી. ખુશી આપવી 
તે પુ�યકાય� છ� તેનાથી પાપ થશે નહ�. પુ�યકાય� 
કરતા રહીશું તો જે પાપકમ� રહી ગયાં હશે તે પણ 
દૂર થશે.

આપણે સૌ - ��ાવ�સોની હવે મર�વા 
િજંદગી છ�. જૂની િજંદગી લૌ�કક ���કોણને 
આધાર� હતી. ભલે આપણે સારા ક�ટુંબમાંથી 
આ�યા હોઈએ પણ હવે �� ઈ�રના ઘરની છું. તો 
મર�વા જ�મમાં લૌ�કક �વનની કોઈપણ વાત 
મને યાદ ના આવે. જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. હવે 
વત�માનમાં �વવાનું છ�. ભગવાન માટ� કહ�વાય છ� 
ક� તે �ની �નનહાર છ�. હાજરાહજૂર છ�. આ 

અ�તધારા

સાધકની સ�તા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

આપણે એવી દુિનયા બનાવવાની છ� �યાં 
લોકો ઈ�છા ��યુ કરી શક� છ�. ક�ટલાક લોકો એવું 
કહ� છ� ક� આ દુિનયા બદલાય �ય. ક�ટલાક એવું 
કહ� છ� ક� અમે આ દુિનયા બદલી દઈશું. ક�ટલાક 
લોકો જૂના મકાનમાં રહ�વા ઈ�છ� છ�. તેઓ કહ� છ� 
આ મા�ં ઘર છ�. માર� એમાં જ રહ�વું છ�. ક�ટલાક 
લોકો તો મકાન તોડવાનું પણ કાય� કર� છ�. તેઓ 
તૂટતી દીવાલમાં ખીલા પણ માર� છ�. ક�ટલાક લોકો 
જૂનાં મકાનમાં રહીને નવું મકાન બનાવે છ�. 
રહ�વાનું તો જૂના મકાનમાં જ હોય છ�. �યાર� 
આપણું નવું મકાન તૈયાર થઈ �ય છ� તો જૂના 
મકાનમાંથી નવા મકાનમાં આવીએ છીએ. શું 
આપ મકાન બનાવવા માટ� તૈયાર છો ? અથા�� 
�વનમાં પ�રવત�ન લાવવા માટ� તૈયાર છો ? તો 
આજથી જ આપણે કોઈ ખોટું કામ કરવાનું નથી. 
દર�ક િવચાર, દર�ક બોલ, દર�ક �યવહારમાં ઉ�� 
(શિ�) ભરવાની છ�. આમ �યિ� પ�રવત�નથી 
િવ� પ�રવત�ન થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અંધકારમાંથી �કાશ 
તરફ જવામાં ક�ટલો સમય 
લાગે છ� ? એક �વીચ 
દબાવીને બધું સાફ દ�ખાવા 
લા�યું. અથા�� ��� 
બદલાઈ ગઈ. �વન 
�વવાની �દશા જ બદલાઈ

ગઈ. � અંધકાર હશે તો ઠોકરો (ઠ�સ) ખાઈશું. 
�યાર� �કાશમાં આવીએ છીએ �યાર� પથ પર 
ચાલવું સરળ બની �ય છ�. આજે આપણું મન પણ 
�વીચ ઑફ કર�લું છ�. કારણ ક� અ�ાનતાનો 
અંધકાર હોવાથી દુઃખ, અશાંિત, દદ� જ દ�ખાશે. 
આપણી આવી દુિનયા ક�મ બની ? કારણ ક� 
આપણે બધું �વીકારતા જ ર�ા. જેમ જેમ દુ�યવી 
વાતો �હણ કરતા ગયા તેમ તેમ તેમાં �િ� થતી 
ગઈ.

શું આપણે એ �ણવા ઈ�છીએ છીએ ક� એવી 
દુિનયા પણ છ� �યાં દુઃખનું નામ િનશાન પણ નથી. 
આવી દુિનયામાં દદ� શું છ� તેની ખબર પણ પડતી 
નથી. �યાં બીમારી તો હોતી જ નથી. �યાં આપણે 
એક શરીર લઈ 150 વષ� સુધી એ શરીરમાં 
િનરોગી રહીએ છીએ. સમય જતાં એવું મન થાય 
છ� ક� આપણે શરીર બદલીએ. આમ આપણી 
ઈ�છાથી આપણા જૂના શરીરનો �યાગ કરીને નવું 
શરીર લઈએ છીએ. આજે પણ પોતાના શરીરને 
છોડીને નવું શરીર ધારણ કર� છ�. પણ અહ� ઉપર 
જણાવેલી દુિનયા જેવું નથી. ક�ટલાક િસ� સંતો 
પણ છ� જેઓ આમ કરી શક� છ�. (ગુજરાતમાં પૂ�ય 
મોટા ��ાંત�પ છ�.)

�સ�નતાના પથ પર

અંધકારમાંથી �કાશ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

ભાવના ભિ�માગ�માં હતી. અ�યાર� વા�તિવક 
રીતે ભગવાનનાં બાળકો છીએ. એમણે આપણને 
દર�ક કમ�ની ગિતની �ણકારી આપી છ�. એ પણ 
ક�ં છ� ક� બાળકો, તમે ઈ�રીય યાદમાં રહ�શો, 
તો તમારી ભૂતકાળની વાતો દ�ધ કરી દઈશ. 
ભગવાન આપણને એ શીખવે છ� ક� માર� 
વત�માનમાં શું કરવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 06નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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ન�ક રાખે છ�. કદી અમને ઝૂકવા પણ દ�તા નથી. 
અર�, આ તો ઘણા મહાન છ�, આ તો મનુ�યના 
શરીરમાં કોઈ ફ�ર�તા યા દ�વતા જેવા છ�. એના 
માટ� તો અમે �વ પણ આપી શક�એ. તો આપણું 
�વન વા�તવમાં એવું હોવું �ઈએ ક� આપણા 
�ેમના કારણે લોકો �ેમ કર�, રોબના લીધે નહ�. 
આપણે �વયં યો�ય બનીએ, �વયં પોતાના હાથથી 
કામ કરીએ. બી�ઓને કાય� શીખવાડીએ, 
એમના કાય�માં મદદગાર બનીએ, �હાિનયતમાં 
રહીને કમ� કરીએ પછી રોબ રાખવાની યા 
પોઝીશન બતાવવાની જ�ર નથી રહ�તી.

�ણા પણ મહાબળવાન શ�ુ છ�.

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને 
આળસ - આ છ િવકારોને મનુ�ય માટ� ષ� �રપુ 
અથા�� છ શ�ુ કહ�વામાં આવે છ�. કારણ ક� આ 
મનુ�યના ખ�નાને લૂંટનારા અને એના મનને 
અશાંત કરનારા છ�. પણ આપણે �ઈએ છીએ ક� 
�ણા અને ��ષ પણ આ િવકારોથી ઓછા નથી. છ 
શ�ુઓમાં એની ગણના ન કરવાનો અથ� એ નથી 
ક� આ કોઈ િવકાર નથી. પરંતુ એની ગણના 
અલગ એટલા માટ� કરવામાં આવી છ� ક� આ એવા 
િવકાર છ� જેમાં કામ, �ોધા�દ સવ�િવકાર સમાયેલા 
છ�. તેથી �ણા �પી મહાબળવાન શ�ુ પર પૂણ� 
િવજય �ા�ત કરવાનો સઘન �યાસ કરવો �ઈએ 
કારણ ક� �ણા એક એવી અ�� છ�. જેમાં 
મનુ�યનું પોતાનું ર� અને મ��ત�ક બળતણની 
જેમ સળગે છ�. એનું લોહી ઉકળ� છ� અને રોષના 
કારણે શેકાતો રહ� છ�, તે સદા સળગેલી હાલતમાં 
રહ� છ�. એનો િવવેક ન� થઈ �ય છ�. એનું 
શારી�રક તથા માનિસક �વા��ય પણ બગડવા 
લાગે છ�.

જે મનુ�ય યોગનો અ�યાસ કરવા ઈ�છ� છ�, 

તો એ �યિ� િવ�� આંદોલન શ� થઈ �ય છ�. 
આ રીતે ઘરમાં પણ � કોઈ �યિ� પોતાનાથી 
નાનાંઓને વધાર� દબાવે છ� યા સદા એની પાસેથી 
રોબથી કામ લે છ� તો છ�વટ� એક �દવસે તેમના 
સામે બોલે છ� અને એ �યિ� ��યે મનમાં �ેહ યા 
સ�માનની ભાવના નથી રહ�તી પરંતુ એની સામે 
�ણાની નજર� �વા લાગે છ�. તેથી રોબ િવના 
ગાડી ચાલતી નથી એમ માનવું ખોટું છ�. એવું પણ 
નથી ક� પોઝીશન યા ભપકા િવના લોકો માનતા 
નથી. સાચી વાત તો એ છ� ક� જે બી�ઓ સામે નમે 
છ�, લોકો પણ એની આગળ નમે છ�. જે અકડાઈને 
રહ� છ� તેના ક�ામાં લોકો રહ�તા નથી. એનું એક 
�થૂળ ઉદાહરણ એ છ� ક� જે �� નમેલું હોય છ�, 
છાયા આપે છ� એની નીચે મોટા મોટા ઘિનકો અને 
મજૂરો પણ આવીને બેસે છ�. પણ જે �� એકદમ 
અકડાઈને ઊંચું �ય છ�. દા.ત. ખજૂર યા વાંસ. આ 
�� નીચે કોઈપણ બેસવાનું પસંદ કરતા નથી.

બી�ઓને ડરાવવા, ધમકાવવા યા પોતાની 
પોઝીશનથી એમને દબાવવા એ �દ�ય �વનની 
રીત નથી. જેઓ યો�ય, કાય� ક�શળ, પ�ર�મી 
અને મહ�નતુ હોવા છતાં પણ બી�ઓની આગળ 
નમીને રહ� છ� લોકો એમની આગળ �વાભાિવક 
રીતે ઝૂક� છ�. આપણું કત��ય યા લ�ય કોઈને 
ઝૂકાવવાનું નથી પરંતુ યો�ય બનીને, અહ�કારને 
છોડીને કત��ય કરવાનું છ�. આમ કરવા છતાં પણ 
તે �વયં ઝૂક�ને રહ� છ�. �યાર� આપણે એમ કરીશું, 
તો આપણી નીચે કાય� કરનારા �શે ક� આ 
�યિ� આટલી યો�ય હોવા છતાં પણ ક�ટલી 
િનરહ�કારી છ�. તે નાનાંઓ સાથે પણ ભળી �ય 
છ�. તેઓ એમના મનમાં બોલશે ક� અર� આ તો 
એની મહાનતા છ�. નહ�તર અમે તો એની આગળ 
ક�ઈ નથી. તેઓ અમારી સાથે �ેહ અને 
સહાનુભૂિત રાખે છ� અને આપણને હ�મેશાં એમની 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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તથા પુ�ય કરવાથી જ પોતાના મનમાં પણ હષ� 
થાય છ�. હિષ�ત મનુ�યના મુખમાંથી શીતલકારી 
તથા મધુર વચનો નીકળ� છ�.

આપણે સૌ કહીએ છીએ ક� ‘િહ�દુ-મુ��લમ-
શીખ-ઈસાઈ સબ આપસમ� હ� ભાઈ-ભાઈ’ પરંતુ 
આ સવ� ભાઈઓના એક બાપ કોણ છ� જેની 
એકમત પર ચાલીને એકમત થવાનું છ�. આ ન 
�ણવાને કારણે આજે પર�પર એકબી�થી 
નફરત છ� અને એક બી�ને ખૂની આંખોથી જુએ 
છ�. એક બાપને �ણવાથી પર�પર ભાઈ-ભાઈનો 
સંબંધ �ડાય છ� અને એકમત િનધા��રત થાય છ�.

એ �ણવું પણ જ�રી છ� ક� આ ભાઈ-ભાઈનો 
સંબંધ આ��મક સંબંધ છ�. એટલા માટ� યાદ રાખો 
ક� આપણે સૌ એક જ ઈ�ર િપતાનાં બાળકો 
છીએ. એક જ ઈ�રીય ક�ળના છીએ અને ઈ�ર 
તો �ેમના સાગર છ� તેથી સૌએ પર�પર �ેમથી, 
ભાઈ-ભાઈની જેમ ઘણો �ેહયુ� �યવહાર 
કરવાનો છ�. ભગવાન િશવ કહ� છ�, મીઠાં બાળકો, 
હવે �� આપ સવ�ને સતયુગી �ેમભરી દુિનયામાં લઈ 
જવા માટ� આ�યો છું તેથી ઘણા ઘણા મધુર બનો.

�હાિનયતથી ચાલો, રોબથી નહ�

આજકાલના જમાનામાં દબાવવાથી કોઈ 
કોઈનાથી દબાતો નથી પણ ખોટી રીતે દબાવવાથી 
લોકો ઉ�ક�રાઈ �ય છ� અને દબાવવાવાળાનો 
રોબ તથા સ�માન ચા�યાં �ય છ�. આજે એટલા 
માટ� જ મજૂરો તથા કમ�ચારીઓએ સંગઠન 
(Unions) બનાવી રા�યાં છ�. કોઈ એમની સાથે 
થોડા પણ અકડાઈને �યવહાર કર�, તો એક બે 
વાર જ એને દબાવી શકશે. �ી� વાર આવું કર� 

મધુર બનો

મધમાં એક એવું 
આકષ�ણ છ� ક� લોકો એનો 
�વાદ લેવા ઈ�છ� છ�. એના 
રસ અને શિ�થી 
આનં�દત થવા માટ� એની 
તરફ ખ�ચાય છ�. આ રીતે

મધુરતામાં પણ એક એવું આકષ�ણ છ� ક� લોકો 
મધુર વચનો સાંભળવા માટ� ઉ�સુક બને છ�. 
એનાથી એમને ઘણું સુખ મળ� છ�. એટલે 
િશવબાબા કહ� છ�, મધુર બનો, મીઠા બનો અથવા 
�ીર ખંડ બનો કારણ ક� મધુરતા જ એકતા અને 
�ેહ લાવે છ�. જેનાથી સુખ - શાંિત બ�ને આવી 
�ય છ�.

� ડૉ�ટર રોગીને સારી દવા આપે પરંતુ 
મધુર વચનો ના બોલીને કડકાઈ તથા કટુતાથી 
બોલે તો રોગી એની સારવાર છોડી દ� છ�. તે તેનો 
પૂરો લાભ લઈ શકતો નથી. આ રીતે એક સમાજ 
સેવક ઘણી સેવા કરવા છતાં પણ શીતળ તથા 
મધુર �યવહાર નથી કરતો તો લોકો એનાથી દૂર 
ભાગે છ�. �ાનવાન તથા �હાની સેવક માટ� તો 
મધુરતા અને શીતળતાનો ગુણ ઘણો જ�રી છ�. 
નહ�તર એ શુ�ક અને કડવા માનવ પાસેથી �ાન 
કોણ સાંભળશે ?

આ સંસારમાં મનુ�ય બી�ઓને જે દુઃખ 
આપે છ� તે પાછું એની પાસે આવે છ�. ગુંબજમાં 
બોલનાર માનવનો અવાજ પાછો પોતાની પાસે 
આવે છ�. તેથી યાદ રાખીએ ક� બી�ઓને સુખ 
આપવાથી, દાન કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ન�ક રાખે છ�. કદી અમને ઝૂકવા પણ દ�તા નથી. 
અર�, આ તો ઘણા મહાન છ�, આ તો મનુ�યના 
શરીરમાં કોઈ ફ�ર�તા યા દ�વતા જેવા છ�. એના 
માટ� તો અમે �વ પણ આપી શક�એ. તો આપણું 
�વન વા�તવમાં એવું હોવું �ઈએ ક� આપણા 
�ેમના કારણે લોકો �ેમ કર�, રોબના લીધે નહ�. 
આપણે �વયં યો�ય બનીએ, �વયં પોતાના હાથથી 
કામ કરીએ. બી�ઓને કાય� શીખવાડીએ, 
એમના કાય�માં મદદગાર બનીએ, �હાિનયતમાં 
રહીને કમ� કરીએ પછી રોબ રાખવાની યા 
પોઝીશન બતાવવાની જ�ર નથી રહ�તી.

�ણા પણ મહાબળવાન શ�ુ છ�.

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને 
આળસ - આ છ િવકારોને મનુ�ય માટ� ષ� �રપુ 
અથા�� છ શ�ુ કહ�વામાં આવે છ�. કારણ ક� આ 
મનુ�યના ખ�નાને લૂંટનારા અને એના મનને 
અશાંત કરનારા છ�. પણ આપણે �ઈએ છીએ ક� 
�ણા અને ��ષ પણ આ િવકારોથી ઓછા નથી. છ 
શ�ુઓમાં એની ગણના ન કરવાનો અથ� એ નથી 
ક� આ કોઈ િવકાર નથી. પરંતુ એની ગણના 
અલગ એટલા માટ� કરવામાં આવી છ� ક� આ એવા 
િવકાર છ� જેમાં કામ, �ોધા�દ સવ�િવકાર સમાયેલા 
છ�. તેથી �ણા �પી મહાબળવાન શ�ુ પર પૂણ� 
િવજય �ા�ત કરવાનો સઘન �યાસ કરવો �ઈએ 
કારણ ક� �ણા એક એવી અ�� છ�. જેમાં 
મનુ�યનું પોતાનું ર� અને મ��ત�ક બળતણની 
જેમ સળગે છ�. એનું લોહી ઉકળ� છ� અને રોષના 
કારણે શેકાતો રહ� છ�, તે સદા સળગેલી હાલતમાં 
રહ� છ�. એનો િવવેક ન� થઈ �ય છ�. એનું 
શારી�રક તથા માનિસક �વા��ય પણ બગડવા 
લાગે છ�.

જે મનુ�ય યોગનો અ�યાસ કરવા ઈ�છ� છ�, 

તો એ �યિ� િવ�� આંદોલન શ� થઈ �ય છ�. 
આ રીતે ઘરમાં પણ � કોઈ �યિ� પોતાનાથી 
નાનાંઓને વધાર� દબાવે છ� યા સદા એની પાસેથી 
રોબથી કામ લે છ� તો છ�વટ� એક �દવસે તેમના 
સામે બોલે છ� અને એ �યિ� ��યે મનમાં �ેહ યા 
સ�માનની ભાવના નથી રહ�તી પરંતુ એની સામે 
�ણાની નજર� �વા લાગે છ�. તેથી રોબ િવના 
ગાડી ચાલતી નથી એમ માનવું ખોટું છ�. એવું પણ 
નથી ક� પોઝીશન યા ભપકા િવના લોકો માનતા 
નથી. સાચી વાત તો એ છ� ક� જે બી�ઓ સામે નમે 
છ�, લોકો પણ એની આગળ નમે છ�. જે અકડાઈને 
રહ� છ� તેના ક�ામાં લોકો રહ�તા નથી. એનું એક 
�થૂળ ઉદાહરણ એ છ� ક� જે �� નમેલું હોય છ�, 
છાયા આપે છ� એની નીચે મોટા મોટા ઘિનકો અને 
મજૂરો પણ આવીને બેસે છ�. પણ જે �� એકદમ 
અકડાઈને ઊંચું �ય છ�. દા.ત. ખજૂર યા વાંસ. આ 
�� નીચે કોઈપણ બેસવાનું પસંદ કરતા નથી.

બી�ઓને ડરાવવા, ધમકાવવા યા પોતાની 
પોઝીશનથી એમને દબાવવા એ �દ�ય �વનની 
રીત નથી. જેઓ યો�ય, કાય� ક�શળ, પ�ર�મી 
અને મહ�નતુ હોવા છતાં પણ બી�ઓની આગળ 
નમીને રહ� છ� લોકો એમની આગળ �વાભાિવક 
રીતે ઝૂક� છ�. આપણું કત��ય યા લ�ય કોઈને 
ઝૂકાવવાનું નથી પરંતુ યો�ય બનીને, અહ�કારને 
છોડીને કત��ય કરવાનું છ�. આમ કરવા છતાં પણ 
તે �વયં ઝૂક�ને રહ� છ�. �યાર� આપણે એમ કરીશું, 
તો આપણી નીચે કાય� કરનારા �શે ક� આ 
�યિ� આટલી યો�ય હોવા છતાં પણ ક�ટલી 
િનરહ�કારી છ�. તે નાનાંઓ સાથે પણ ભળી �ય 
છ�. તેઓ એમના મનમાં બોલશે ક� અર� આ તો 
એની મહાનતા છ�. નહ�તર અમે તો એની આગળ 
ક�ઈ નથી. તેઓ અમારી સાથે �ેહ અને 
સહાનુભૂિત રાખે છ� અને આપણને હ�મેશાં એમની 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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તથા પુ�ય કરવાથી જ પોતાના મનમાં પણ હષ� 
થાય છ�. હિષ�ત મનુ�યના મુખમાંથી શીતલકારી 
તથા મધુર વચનો નીકળ� છ�.

આપણે સૌ કહીએ છીએ ક� ‘િહ�દુ-મુ��લમ-
શીખ-ઈસાઈ સબ આપસમ� હ� ભાઈ-ભાઈ’ પરંતુ 
આ સવ� ભાઈઓના એક બાપ કોણ છ� જેની 
એકમત પર ચાલીને એકમત થવાનું છ�. આ ન 
�ણવાને કારણે આજે પર�પર એકબી�થી 
નફરત છ� અને એક બી�ને ખૂની આંખોથી જુએ 
છ�. એક બાપને �ણવાથી પર�પર ભાઈ-ભાઈનો 
સંબંધ �ડાય છ� અને એકમત િનધા��રત થાય છ�.

એ �ણવું પણ જ�રી છ� ક� આ ભાઈ-ભાઈનો 
સંબંધ આ��મક સંબંધ છ�. એટલા માટ� યાદ રાખો 
ક� આપણે સૌ એક જ ઈ�ર િપતાનાં બાળકો 
છીએ. એક જ ઈ�રીય ક�ળના છીએ અને ઈ�ર 
તો �ેમના સાગર છ� તેથી સૌએ પર�પર �ેમથી, 
ભાઈ-ભાઈની જેમ ઘણો �ેહયુ� �યવહાર 
કરવાનો છ�. ભગવાન િશવ કહ� છ�, મીઠાં બાળકો, 
હવે �� આપ સવ�ને સતયુગી �ેમભરી દુિનયામાં લઈ 
જવા માટ� આ�યો છું તેથી ઘણા ઘણા મધુર બનો.

�હાિનયતથી ચાલો, રોબથી નહ�

આજકાલના જમાનામાં દબાવવાથી કોઈ 
કોઈનાથી દબાતો નથી પણ ખોટી રીતે દબાવવાથી 
લોકો ઉ�ક�રાઈ �ય છ� અને દબાવવાવાળાનો 
રોબ તથા સ�માન ચા�યાં �ય છ�. આજે એટલા 
માટ� જ મજૂરો તથા કમ�ચારીઓએ સંગઠન 
(Unions) બનાવી રા�યાં છ�. કોઈ એમની સાથે 
થોડા પણ અકડાઈને �યવહાર કર�, તો એક બે 
વાર જ એને દબાવી શકશે. �ી� વાર આવું કર� 

મધુર બનો

મધમાં એક એવું 
આકષ�ણ છ� ક� લોકો એનો 
�વાદ લેવા ઈ�છ� છ�. એના 
રસ અને શિ�થી 
આનં�દત થવા માટ� એની 
તરફ ખ�ચાય છ�. આ રીતે

મધુરતામાં પણ એક એવું આકષ�ણ છ� ક� લોકો 
મધુર વચનો સાંભળવા માટ� ઉ�સુક બને છ�. 
એનાથી એમને ઘણું સુખ મળ� છ�. એટલે 
િશવબાબા કહ� છ�, મધુર બનો, મીઠા બનો અથવા 
�ીર ખંડ બનો કારણ ક� મધુરતા જ એકતા અને 
�ેહ લાવે છ�. જેનાથી સુખ - શાંિત બ�ને આવી 
�ય છ�.

� ડૉ�ટર રોગીને સારી દવા આપે પરંતુ 
મધુર વચનો ના બોલીને કડકાઈ તથા કટુતાથી 
બોલે તો રોગી એની સારવાર છોડી દ� છ�. તે તેનો 
પૂરો લાભ લઈ શકતો નથી. આ રીતે એક સમાજ 
સેવક ઘણી સેવા કરવા છતાં પણ શીતળ તથા 
મધુર �યવહાર નથી કરતો તો લોકો એનાથી દૂર 
ભાગે છ�. �ાનવાન તથા �હાની સેવક માટ� તો 
મધુરતા અને શીતળતાનો ગુણ ઘણો જ�રી છ�. 
નહ�તર એ શુ�ક અને કડવા માનવ પાસેથી �ાન 
કોણ સાંભળશે ?

આ સંસારમાં મનુ�ય બી�ઓને જે દુઃખ 
આપે છ� તે પાછું એની પાસે આવે છ�. ગુંબજમાં 
બોલનાર માનવનો અવાજ પાછો પોતાની પાસે 
આવે છ�. તેથી યાદ રાખીએ ક� બી�ઓને સુખ 
આપવાથી, દાન કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી 

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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�ક�િતનો પોકાર
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ

અનંતકાળથી �ક�િત પુ�ષની સહચરી રહી 
છ�. ���ના આરંિભક કાળમાં સંપૂણ� સતો�ધાન 
હોય છ�, પછી કિલયુગના અંિતમકાળ સુધી પૂણ� 
તમો�ધાન બની �ય છ�. �ક�િતની જ ગોદમાં જ�મ 
લેનાર અને ઉછરનાર મનુ�ય �યાર� �ક�િત પર જ 
અ�યાચાર કરવા લાગે છ�. એનું દોહન-શોષણ 
કરીને િભ�ન િભ�ન �કારની પીડા પહ�ચાડે છ� તો 
�િતિ�યામાં �ક�િત પણ કોિપત બની �ય છ�. 
��� પર થનારી અિત���, અના���, ભયંકર 
િહમપાત, િવકરાળ ધરતીક�પ, પૂર, અલનીનો-
લીિનનો જેવાં સંકટ �ક�િતના �કોપના �તીક છ�.

મનુ�યની �િ�, ���, ક�િત અને ��િતનો 
�ભાવ �ક�િત પર અવ�ય પડે છ�. તમામ વૈ�ાિનક 
શોધો, �યોગો અને અનુભવોના આધાર� આ વાત 
�િસ� થઈ ગઈ છ�. વૈ�ાિનકોનું માનવું છ� ક� 
�ક�િતનો �કોપ વધાર� તી� બનશે. ધરતીનો 
િમ�જ ગરમ થઈ ર�ો છ�. શતા�દીઓના ઉ� 
તાપમાનવાળા વષ�થી આપણે પસાર થઈ ર�ા 
છીએ. ��વીના વાતાવરણમાં કાબ�ન 
ડાયો�સાઈડનું �માણ વધી ર�ં છ�. ઓઝોનના 
પડમાં િછ�ો થવાના કારણે �વન-જગત પર 
સંકટનાં વાદળ ઘેરાઈ ર�ાં છ�. પ�રણામે ��વીના 
�ુવોમાં �યાપક પ�રવત�ન થઈ શક� છ�. બરફના 
પીગળવાથી સમુ�જળની સપાટી વધશે અને 
નીચેના ભાગોમાં વસેલા દ�શ તથા નગર જળ 
સમાિધ લઈ લેશે. ��વીના �ુવ પ�રવત�નથી 
��વીની ચુંબક�ય શિ�ને અસર થશે. 
�ાળામુખી ફાટીને ધરતીક�પ લાવશે અને 
ક�ટલાયે જમીનના ભાગોને પીગળાવી દ�શે. ખગોળ 
વૈ�ાિનક તમામ �હો - ઉપ�હો સમીપ આવવાના 

અને ટકરાવાના સંક�ત આપી ર�ા છ�. સાથે સાથે 
માનવ િનિમ�ત સામ�ી તો ઘણી ભયાનક છ�. 
�ક�િતના �કોપથી તો માનવ બચી �ય છતાં પણ 
પોતે જ સવ�નાશ માટ� પોતાના હાથે શ��ો બના�યાં 
છ�. જે �ક�િતના સંક�તો સમ� ર�ા નથી તો �ણી 
બૂઝીને મહાિવનાશને આમં�ણ આપી ર�ા છ�. 
મનુ�ય ખુ�ા કાને �ક�િતના પોકારને સમ� 
શ�યો હોત તો સા�ં થાત.

�ક�િતની ભાષાને સમ�

વા�તવમાં �ક�િતનો પોકાર સાંભળતાં પહ�લાં 
એની ભાષાને સમજવાની કોિશશ કરવી �ઈએ. 
જેમ શરીરમાં ક�ટલાંક લ�ણોથી રોગનું અનુમાન 
કરીને �વા��ય ��યે ��ત થઈ જઈએ છીએ એ 
રીતે �ાક�િતક આપદાઓના નાના નાના સંક�તો 
સમ�ને સાવધાની રાખવી �ઈએ.

�ક�િત પોતાની ભાષામાં સહયોગનું 
આવા� કરી રહી છ�. ���ની આ�દમાં સૌ 
ઈ���ય�ત, કામ�ત અને �ક�િત�ત હતા. 
રા�નો �� અને �ક�િત ��યે શાસક તથા શોિષત 
અને શોષકનો સંબંધ નહોતો પણ િપતા-પુ� ભાવ 
તથા મૈ�ીભાવ હતો. ધીર� ધીર� પુ�ષ તથા �ક�િતનો 
સંબંધ �વામી અને દા�યભાવયુ�  થવા લા�યો. 
પુ�ષના આ બદલાયેલા આચરણને લીધે ભયંકર 
ધરતીક�પ થયા, દ�વી સં�દાયના લોકો વામમાગ� 
બ�યા. પ�રણામે દ�વી સં�ક�િત લુ�ત થઈ ગઈ. 
અહ�થી પુ�ષ અને �ક�િતનો સંબંધ �દવસે �દવસે 
પતનો�મુખ બનતો ગયો. પુ�ષ અથા�� આ�માનો 
અને �ક�િત અથા�� શરીરનો પર�પર સંબંધ શું છ� 
એનું �ાન તથા ભાન ર�ં નહ�. આપણે માટીનાં 

પૂતળાં બનીને યં�વ� �યવહાર કરવા લા�યા. 
દ�વ�વતો  દૂર, માનવતાથી પણ નીચે આવીને, 
દાનવતાની સાથે �ક�િતનું દમન થવા લા�યું તેના 
કારણે આજે કિલયુગી માનવ ક�ો ભોગવવા માટ� 
લાચાર છ�. �ાક�િતક આપદાઓને ઈ�રીય આપદા 
કહ�વી તથા �ક�િતને દોષ આપવો તે આપણી 
અ��ય ભૂલ છ�. �ક�િત તો પૂણ� સુખદાયી છ�. 
સહયોગી છ� અને ઉ�મ �ેણીની સેવાધારી છ�. 
એની ભાષાને સમ�. એની પાસે આવ�યકતા 
જેટલું સવ� કાંઈ છ�. પરંતુ લાલચ માટ� ક�ઈ નથી.

આવો, �ક�િતની સેવા કરીએ

િનઃશંક સેવા કરવા માટ� િનઃ�વાથ� ભાવના, 
ન�તા, �યાગ અને સહનશીલતાની જ�ર હોય છ� 
તો �વરા�ય અિધકારી ���પ �ક�િતના ગુણો 
તથા શિ�ઓથી સેવા કર�. આ સેવા માટ� આપણે 
એક �યોગ કરીએ.

પોતાના મૂળ ગુણો - �ાન, �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા અને આનંદને �મશઃ જળ, ��વી, વાયુ, 
અ�� અને આકાશ પર ક����ત કરો. પોતાની 
સામે એક ��યનું િનમા�ણ કરો ક� �� આ�મા �ૃક��ટ 
િસંહાસન પર િબરાજમાન છું. મારાથી �વાિહત 
શુભ અને �ે� સંક�પનાં આંદોલનો વાતચીતનું 
તથા શિ� મોકલવાનું મા�યમ છ�. પાંચે ત�વોપણ 
આ�ાકારી, વફાદાર સૈિનક �મુખની વેશભૂષામાં 
સામે જ ઉપ��થત છ�. ક�શળ�ેમ પછી વાતચીત શ� 
થાય છ�. મારા જળસાથી ભૂમંડલ પર 
રા�યિવ�તાર તો તમારો જ છ�. � પાણી ના હોય 
તો સમ� સંસાર બળીને ખાખ થઈ �ય. ... �વન 
જ ના રહ�... � ક� માનવે તને વહ��યું, સૂકવી દીધું, 
�દૂિષત કયુ� છતાં પણ હ� �વનદાયી જળ ! તાર� 
આ રીતે કોિપત થવાની જ�ર નથી... હા, માનવને 
તો સ� મળશે જ પણ થોડા થોભો... હજુ 

�થાપનાના કાય�માં થોડો સમય �ઈએ... તને 
સમય પર સંક�ત મળી જશે. .. થોડી વધાર� ધીરજ 
ધરો... તારી સાથે મારી પૂરી સહાનુભૂિત છ�.

ત�વ સેનાની સેનાિધપિત ��વી. તું તો 
ધરતીમાતા કહ�વાય છ�... ધૈય� તો તા�ં આભૂષણ 
છ�... સૌને પોતાની ગોદમાં પાલન કરીને એમને 
�વન આ�યું છ�... પરંતુ ક�ત�ની પુ�ોએ મોટી 
��રતાથી તા�ં શોષણ કયુ�... તા�ં િવભાજન કયુ�, 
ખોદકામ કયુ� અને ખાધું... અ�યાચારોના બોજથી 
તને દુઃખ થયું છ�... છતાં પણ મમતામયી, �ેમ 
�વ�પા, ત� પોતાનાં સંતાનોને �મા કરીને ઉપકાર 
જ કય�, છતાં પણ હ� ર�ગભા�, એમનો અપરાધ 
માફ કરીને એને થોડી તક આપ... �ેમનો 
અલંકાર ધારણ કરતી રહો.

આ રીતે વાયુ, અ�� અને આકાશ ત�વોને 
પણ શાંિત, પિવ�તા અને આનંદના 
શ��ાલંકારથી સુસ��ત કરીને એના ઉપર �ેહ 
- સહાનુભૂિત અને શિ�નાં �કરણો, આંદોલનો 
વેરો.

�થૂળ અને સૂ�મ એમ બંને સેવાઓ જ�રી

ક�ટલાક પુ�ષાથ� તો એમ કહ� છ� ક� અમે તો 
યોગ-�યોગ �ણતા નથી એમ કહીને પોતાનું 
કત��ય પૂ�ં થયું સમજે છ�. તેઓ કહ� છ� ક� અમારી 
શુભભાવના તો છ�. બી� એવા પણ છ� જે સમજે છ� 
ક� ઈ�રીય યાદની યા�ા જ અમારા માટ� �ક�િતની 
સેવાનું સાધન છ�. �ી� એવા પુ�ષાથ� છ� જે કહ� છ� 
ક� અમને તો આવા �યોગ વગેર�માં ��ધા નથી. 
અમે તો �યવહા�રક વાતોનો �વીકાર કરીએ 
છીએ. આપણે સામે જઈને પી�ડતોની સેવા કરવી 
�ઈએ. વા�તવમાં �યાં �થૂળ સેવા અને 
સહયોગથી આપણે �ક�િત તથા પી�ડતોની મદદ 
કરી શક�એ છીએ. �યાં જ શુભ ભાવના - શુભ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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અનંતકાળથી �ક�િત પુ�ષની સહચરી રહી 
છ�. ���ના આરંિભક કાળમાં સંપૂણ� સતો�ધાન 
હોય છ�, પછી કિલયુગના અંિતમકાળ સુધી પૂણ� 
તમો�ધાન બની �ય છ�. �ક�િતની જ ગોદમાં જ�મ 
લેનાર અને ઉછરનાર મનુ�ય �યાર� �ક�િત પર જ 
અ�યાચાર કરવા લાગે છ�. એનું દોહન-શોષણ 
કરીને િભ�ન િભ�ન �કારની પીડા પહ�ચાડે છ� તો 
�િતિ�યામાં �ક�િત પણ કોિપત બની �ય છ�. 
��� પર થનારી અિત���, અના���, ભયંકર 
િહમપાત, િવકરાળ ધરતીક�પ, પૂર, અલનીનો-
લીિનનો જેવાં સંકટ �ક�િતના �કોપના �તીક છ�.

મનુ�યની �િ�, ���, ક�િત અને ��િતનો 
�ભાવ �ક�િત પર અવ�ય પડે છ�. તમામ વૈ�ાિનક 
શોધો, �યોગો અને અનુભવોના આધાર� આ વાત 
�િસ� થઈ ગઈ છ�. વૈ�ાિનકોનું માનવું છ� ક� 
�ક�િતનો �કોપ વધાર� તી� બનશે. ધરતીનો 
િમ�જ ગરમ થઈ ર�ો છ�. શતા�દીઓના ઉ� 
તાપમાનવાળા વષ�થી આપણે પસાર થઈ ર�ા 
છીએ. ��વીના વાતાવરણમાં કાબ�ન 
ડાયો�સાઈડનું �માણ વધી ર�ં છ�. ઓઝોનના 
પડમાં િછ�ો થવાના કારણે �વન-જગત પર 
સંકટનાં વાદળ ઘેરાઈ ર�ાં છ�. પ�રણામે ��વીના 
�ુવોમાં �યાપક પ�રવત�ન થઈ શક� છ�. બરફના 
પીગળવાથી સમુ�જળની સપાટી વધશે અને 
નીચેના ભાગોમાં વસેલા દ�શ તથા નગર જળ 
સમાિધ લઈ લેશે. ��વીના �ુવ પ�રવત�નથી 
��વીની ચુંબક�ય શિ�ને અસર થશે. 
�ાળામુખી ફાટીને ધરતીક�પ લાવશે અને 
ક�ટલાયે જમીનના ભાગોને પીગળાવી દ�શે. ખગોળ 
વૈ�ાિનક તમામ �હો - ઉપ�હો સમીપ આવવાના 

અને ટકરાવાના સંક�ત આપી ર�ા છ�. સાથે સાથે 
માનવ િનિમ�ત સામ�ી તો ઘણી ભયાનક છ�. 
�ક�િતના �કોપથી તો માનવ બચી �ય છતાં પણ 
પોતે જ સવ�નાશ માટ� પોતાના હાથે શ��ો બના�યાં 
છ�. જે �ક�િતના સંક�તો સમ� ર�ા નથી તો �ણી 
બૂઝીને મહાિવનાશને આમં�ણ આપી ર�ા છ�. 
મનુ�ય ખુ�ા કાને �ક�િતના પોકારને સમ� 
શ�યો હોત તો સા�ં થાત.

�ક�િતની ભાષાને સમ�

વા�તવમાં �ક�િતનો પોકાર સાંભળતાં પહ�લાં 
એની ભાષાને સમજવાની કોિશશ કરવી �ઈએ. 
જેમ શરીરમાં ક�ટલાંક લ�ણોથી રોગનું અનુમાન 
કરીને �વા��ય ��યે ��ત થઈ જઈએ છીએ એ 
રીતે �ાક�િતક આપદાઓના નાના નાના સંક�તો 
સમ�ને સાવધાની રાખવી �ઈએ.

�ક�િત પોતાની ભાષામાં સહયોગનું 
આવા� કરી રહી છ�. ���ની આ�દમાં સૌ 
ઈ���ય�ત, કામ�ત અને �ક�િત�ત હતા. 
રા�નો �� અને �ક�િત ��યે શાસક તથા શોિષત 
અને શોષકનો સંબંધ નહોતો પણ િપતા-પુ� ભાવ 
તથા મૈ�ીભાવ હતો. ધીર� ધીર� પુ�ષ તથા �ક�િતનો 
સંબંધ �વામી અને દા�યભાવયુ�  થવા લા�યો. 
પુ�ષના આ બદલાયેલા આચરણને લીધે ભયંકર 
ધરતીક�પ થયા, દ�વી સં�દાયના લોકો વામમાગ� 
બ�યા. પ�રણામે દ�વી સં�ક�િત લુ�ત થઈ ગઈ. 
અહ�થી પુ�ષ અને �ક�િતનો સંબંધ �દવસે �દવસે 
પતનો�મુખ બનતો ગયો. પુ�ષ અથા�� આ�માનો 
અને �ક�િત અથા�� શરીરનો પર�પર સંબંધ શું છ� 
એનું �ાન તથા ભાન ર�ં નહ�. આપણે માટીનાં 

પૂતળાં બનીને યં�વ� �યવહાર કરવા લા�યા. 
દ�વ�વતો  દૂર, માનવતાથી પણ નીચે આવીને, 
દાનવતાની સાથે �ક�િતનું દમન થવા લા�યું તેના 
કારણે આજે કિલયુગી માનવ ક�ો ભોગવવા માટ� 
લાચાર છ�. �ાક�િતક આપદાઓને ઈ�રીય આપદા 
કહ�વી તથા �ક�િતને દોષ આપવો તે આપણી 
અ��ય ભૂલ છ�. �ક�િત તો પૂણ� સુખદાયી છ�. 
સહયોગી છ� અને ઉ�મ �ેણીની સેવાધારી છ�. 
એની ભાષાને સમ�. એની પાસે આવ�યકતા 
જેટલું સવ� કાંઈ છ�. પરંતુ લાલચ માટ� ક�ઈ નથી.

આવો, �ક�િતની સેવા કરીએ

િનઃશંક સેવા કરવા માટ� િનઃ�વાથ� ભાવના, 
ન�તા, �યાગ અને સહનશીલતાની જ�ર હોય છ� 
તો �વરા�ય અિધકારી ���પ �ક�િતના ગુણો 
તથા શિ�ઓથી સેવા કર�. આ સેવા માટ� આપણે 
એક �યોગ કરીએ.

પોતાના મૂળ ગુણો - �ાન, �ેમ, શાંિત, 
પિવ�તા અને આનંદને �મશઃ જળ, ��વી, વાયુ, 
અ�� અને આકાશ પર ક����ત કરો. પોતાની 
સામે એક ��યનું િનમા�ણ કરો ક� �� આ�મા �ૃક��ટ 
િસંહાસન પર િબરાજમાન છું. મારાથી �વાિહત 
શુભ અને �ે� સંક�પનાં આંદોલનો વાતચીતનું 
તથા શિ� મોકલવાનું મા�યમ છ�. પાંચે ત�વોપણ 
આ�ાકારી, વફાદાર સૈિનક �મુખની વેશભૂષામાં 
સામે જ ઉપ��થત છ�. ક�શળ�ેમ પછી વાતચીત શ� 
થાય છ�. મારા જળસાથી ભૂમંડલ પર 
રા�યિવ�તાર તો તમારો જ છ�. � પાણી ના હોય 
તો સમ� સંસાર બળીને ખાખ થઈ �ય. ... �વન 
જ ના રહ�... � ક� માનવે તને વહ��યું, સૂકવી દીધું, 
�દૂિષત કયુ� છતાં પણ હ� �વનદાયી જળ ! તાર� 
આ રીતે કોિપત થવાની જ�ર નથી... હા, માનવને 
તો સ� મળશે જ પણ થોડા થોભો... હજુ 

�થાપનાના કાય�માં થોડો સમય �ઈએ... તને 
સમય પર સંક�ત મળી જશે. .. થોડી વધાર� ધીરજ 
ધરો... તારી સાથે મારી પૂરી સહાનુભૂિત છ�.

ત�વ સેનાની સેનાિધપિત ��વી. તું તો 
ધરતીમાતા કહ�વાય છ�... ધૈય� તો તા�ં આભૂષણ 
છ�... સૌને પોતાની ગોદમાં પાલન કરીને એમને 
�વન આ�યું છ�... પરંતુ ક�ત�ની પુ�ોએ મોટી 
��રતાથી તા�ં શોષણ કયુ�... તા�ં િવભાજન કયુ�, 
ખોદકામ કયુ� અને ખાધું... અ�યાચારોના બોજથી 
તને દુઃખ થયું છ�... છતાં પણ મમતામયી, �ેમ 
�વ�પા, ત� પોતાનાં સંતાનોને �મા કરીને ઉપકાર 
જ કય�, છતાં પણ હ� ર�ગભા�, એમનો અપરાધ 
માફ કરીને એને થોડી તક આપ... �ેમનો 
અલંકાર ધારણ કરતી રહો.

આ રીતે વાયુ, અ�� અને આકાશ ત�વોને 
પણ શાંિત, પિવ�તા અને આનંદના 
શ��ાલંકારથી સુસ��ત કરીને એના ઉપર �ેહ 
- સહાનુભૂિત અને શિ�નાં �કરણો, આંદોલનો 
વેરો.

�થૂળ અને સૂ�મ એમ બંને સેવાઓ જ�રી

ક�ટલાક પુ�ષાથ� તો એમ કહ� છ� ક� અમે તો 
યોગ-�યોગ �ણતા નથી એમ કહીને પોતાનું 
કત��ય પૂ�ં થયું સમજે છ�. તેઓ કહ� છ� ક� અમારી 
શુભભાવના તો છ�. બી� એવા પણ છ� જે સમજે છ� 
ક� ઈ�રીય યાદની યા�ા જ અમારા માટ� �ક�િતની 
સેવાનું સાધન છ�. �ી� એવા પુ�ષાથ� છ� જે કહ� છ� 
ક� અમને તો આવા �યોગ વગેર�માં ��ધા નથી. 
અમે તો �યવહા�રક વાતોનો �વીકાર કરીએ 
છીએ. આપણે સામે જઈને પી�ડતોની સેવા કરવી 
�ઈએ. વા�તવમાં �યાં �થૂળ સેવા અને 
સહયોગથી આપણે �ક�િત તથા પી�ડતોની મદદ 
કરી શક�એ છીએ. �યાં જ શુભ ભાવના - શુભ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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કરાવે છ� અને �ી િવ�ણુનો િવરોધ કર� છ�. પરંતુ 
સં�ગવશા� તેનો પુ� જ તેના ��યુનું કારણ બને 
છ�. તેના ઘર� �હલાદનો જ�મ થાય છ� અને તે 
િવ�ણુનો અન�ય ભ� બની, તેમની અપરઅપાર 
ભિ� અને �તુિત કર� છ�. આ હક�કત િપતા 
િહર�યક�યપને િબલક�લ ગમતી નથી. કાંટા વ�ે 
પણ ગુલાબ સુગંધ �સરાવે છ�. કાંટા જેવા રા�સને 
ઘેર ગુલાબ જેવો પુ� જ��યો. રા�સરાજ �થમ 
�હલાદને સમ�વે છ�. પરંતુ તે માગ�માં િન�ફળતા 
મળતાં, બળ વાપરીને તેને મારવાના �ય�ો કર� 
છ�. પરંતુ કહ�વાય છ� ક� - ‘જેને રામ રાખે તેને કોણ 
ચાખે’, �ભુક�પાથી �હલાદને ખતમ કરવાના 
અનેક �ય�ો િન�કામ છતાં, છ�વટ� ધૂંધવાયેલા 
રા�એ પોતાની સગી બહ�ન હોિલકાને �કમ કય� 
ક�, એણે �હલાદને ખોળામાં બેસાડીને િચતામાં 
બેસવું. હોિલકાને ભગવાન િવ�ણુનું વરદાન હોય 
છ� ક� અ�� તેનું દહન નહ� કર�. હોિલકા 
અમરભવની ચુંદડી માથે ઓઢીને �હલાદને 
પોતાના ખોળામાં બેસાડીને િચતામાં બેસે છ�. 
િચતાનો અ�� ભડ ભડ થતાં, તેમાં અસ� 
�િ��પી રા�સી હોિલકા બળી ગઈને, ઈ�ર 
ક�પાથી �હલાદ �વતો િનક�યો. છ�વટ� ભગવાને 
�િસંહ અથા�� નરનું મુખ િસંહ જેવું ધારણ કરીને 
રા�સનો સં�યાકાળ� વધ કય�. ‘હોિલકા’નું દહન 
થતાં અને �હલાદ બચી જતાં હોળી પૂજનની �થા 
શ� થઈ. હોળી આસુરી સં�કારોને બાળી દઈને, 
દ�વી સં�કારોને �વનમાં અપનાવવાનું પવ� છ�.

હોળી પછી બી� �દવસે લોકો ખુશ થઈને 
એકબી� પર રંગ-ગુલાલ છાં�ા, ક�સૂડાના રંગ 

દર વષ� ફાગણ સુદ પૂનમનો �દવસ ‘હોળી’ 
તરીક� અને વદ એકમનો �દવસ ‘ધૂળ�ટી’ના 
ઉ�સવ તરીક� ધામધૂમથી મનાવાય છ�. આ તહ�વાર 
ભારતના બધાં જ �ાંતોમાં તથા દર�ક વણ� �ારા 
ઉમંગ-ઉ�સાહથી ઉજવાય છ�. તેમાંય રાજ�થાનમાં 
મારવાડી ��નો સૌથી વધુ માનીતો ઉ�સવ 
હોળીનો ગણાય છ�. અઠવાડીયા અગાઉ હોળા�ક 
બેસી �ય છ� અને આ સ�તાહમાં કોઈ શુભ કાય� 
કરતા નથી. ઠ�ડી પૂરી થયા પછી ગરમી શ� થતાં, 
િશયાળુ રિવપાકની ફસલ તૈયાર થઈ જતાં, 
બ�રમાં વેચાતાં, ખેડૂતો અને �ામજનોના હાથમાં 
પાકની કમાણી આવતાં આ ઉ�સવ અિધક 
આનંદપૂવ�ક મનાવાય છ�. ૩૧મી માચ� પછી ૧ 
એિ�લથી નવું નાણાંક�ય વષ� ન�કમાં આવતું 
હોય છ�. હોળી ઉ�સવ માટ� બનાવેલા ગીતો પણ 
િવશેષ હોય છ� અને લોકો હળવા થઈને ખુશીથી 
ગાય છ�. રાજ�થાનની ધરતી પર તો પગ મૂકતાં, 
�યાંના લોકો અંતરમાંથી (�દલમાંથી) �કટતો 
ગીતોનો મધુર અવાજ આપણા �દયને પણ આકષ� 
છ�. ગુજરાતમાં ક� અ�ય રા�યોમાં કામ કરતાં 
મારવાડી કારીગરો યા મજૂરો આ �દવસોમાં લાંબી 
ર� પાડી માદર� વતનમાં પહ�ચી જઈને, સગા-
સંબંધીઓ સાથે આ પવ� મોજમઝાથી મનાવી, 
કામનો થાક ઉતારીને, ફરી કામે ચઢવા માટ�નું 
નવું �મ ભરી લે છ�. તેથી કહ�વત છ� ક� - ‘�દવાળી 
તો અઠ� કઠ� પણ હોળી તો ઘર� ઘર�...’

‘હોળી’ પવ� સાથે સંકળાયેલી દ�ત કથા પણ 
�ણીતી છ� �તાપી રા�સ રા� િહર�યક�યપ 
પોતાને જ ભગવાનના માનીને, પોતાની પૂ� 

�દ�યદશ�ન

હોળી આવી ર�... આ�યા��મક અલૌ�કક સંદ�શ લાવી ર�...
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

છાં�ા, ખાંડના પતાસા જેવા હાયડા તથા ખજૂર 
જેવી મીઠાઈ ખવડાવી લોકોએ એકબી�નું �હ� 
મીઠું કરા�યું. આ �સ�નતાનો �દવસ એટલે 
ધૂળ�ટીનું પવ�, હોળીની મ�તી ક�ઈક જુદી જ હોય 
છ�. કહ�વાય છ� ક� ‘હોળી એટલે આગ અને ધૂળ�ટી 
એટલે રાગ’, ‘હોળી એટલે તેજ અને ધૂળ�ટી 
એટલે રંગ’ આથી જ આ પવ�ને રંગોનો ઉ�સવ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. હોળી-ધૂળ�ટીની વાત નીકળતાં 
જ ક��ણ-રાધાની યાદ આ�યા િવના ન રહ�. 
રાધાક��ણના અતૂટ �ેમની યાદગીરીમાં આ �સંગે 
ક�ટલાંક ક��ણગીતો કિવઓએ ઉમળકાભેર ગાયા 
છ�. ‘હોલી ખેલે નંદલાલ, િબરજ મ� હોલી ખેલે 
નંદલાલ’ �ંદાવનમાં પણ આ તહ�વાર અિત 
ઉ�સાહથી મનાવાય છ�. ક�ટલાંક લોકો �ીક��ણને 
ઝુલામાં ઝુલાડતા દ�ખાડે છ�. જેથી આપણા �વનમાં 
ઉમંગ-ઉ�સાહ આવે અને આપણે અતી���ય 
સુખના ઝુલામાં ઝુલીએ. ફાગણના રંગોથી �વનને 
રંગીન બનાવીએ.

હોળી પવ�નો આ�યા��મક અલૌ�કક સંદ�શ

1. હોળી પૂિણ�માને �દવસે મનાવાય છ�, જે 
આપણને સૂચવે છ� ક� આપણે પૂનમના પૂણ� 
ખીલેલા ચં�ની જેમ ૧૬ કળાસંપૂણ� બનીએ.

2. હોળીના �દવસે સૂકા લાકડાં અને છાણાં 
બાળીએ છીએ, જે આપણને એમ કહ� છ� ક�, 
આપણે દુઃખદાયી આસુરી સં�કારો અને 
છાણાં જેવી ગંદી-ખરાબ આદતોને યોગા�� 
�ગટાવીને બાળી દઈએ.

3. ધૂળ�ટી પર પીચકારી �ારા એકબી� પર રંગ 
છાંટીએ છીએ, જેનો ભાવ એ છ� ક�, �ાન�પી 
પીચકારી �ારા, એકબી� પર સ�સંગનો રંગ 
તથા સ�ગુણોનો સુગંધીદાર રંગ ચઢાવીએ, 
જેથી લોકોનું �વન મહ�ક� ઉઠ�.

4. ધૂળ�ટીના �દને લોકો એકબી�ને ભેટીને 
મંગલ િમલન મનાવે છ�. જેનો અથ� એ છ� ક�, 
આપણે પર�પર વેરભાવ તથા ઈ�યા�-��ષ 
િમટાવી, �વભાવ-સં�કારોનું િમલન કરી, 
�ેમભાવ �ગટાવીને સંપથી રહીએ. તલવારો 
ખ�ચીને િહ�સાનું જંગલી િમલન નિહ, પરંતુ 
�ેમનું મંગલ-િમલન મનાવીએ.

5. હોળી પર લોકો શેક�લા ધાણી-ચણા ખાય છ�. 
જે ઠ�ડીની ઋતુમાં શરીરમાં અંદર ભરાયેલ 
કફને બહાર કાઢતાં આરો�ય બ�ે છ�. જેનો 
આ�યા��મક અથ� એ છ� ક�, શેક�લું ધા�ય, 
નવા ફળને પેદા કરી શકતું નથી. એ રીતે 
�ાનયુ� ��થિતમાં ��થત થઈ કર�લું કમ� 
િવકમ�-પાપકમ�નું �પ ધારણ કરતું નથી.

6. આ પવ� પર પતાસાં-હાયડા-ખજૂર જેવી 
મીઠાઈ ખાવા ખવડાવવાનો ભાવાથ� એ છ� ક�, 
આપણો �વભાવ મધુર મીઠો બનાવી, પર�પર 
મધુર વચનોની લેણદ�ણ કરીએ.

7. હોળી એટલે હો+લી અથા�� બીતી સો બીત 
ગઈ. વીતી ગયેલ વાતનું અથા�� ભૂતકાળનું 
િચંતન ન કરો. બીતી કો બીતી કર વત�માનમાં 
ખુશીથી �વો અને ખુશી વહ�ચો.

8. અં�ે� ભાષામાં હોલી શ�દનો અથ� ‘પિવ�’ 
થાય છ�. હોળી એ મન, વચન અને કમ�ને 
પિવ� બનાવવાનો �ઢ સંક�પ લઈએ.

9. હોલી અથા�� હો ગઈ. �� આ�મા હવે 
પરમા�માને અપ�ણ થયો તેથી હવે જે પણ કમ� 
કરીશ તે �ભુના આદ�શ મુજબ �ીમત 
અનુસાર �ે� કમ� કરીશ.

આવો, આવા સાચા આ�યા��મક સંદ�શ 
સાથે હોળી-ધૂળ�ટી પવ�નો અલૌ�કક આનંદ લઈ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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કરાવે છ� અને �ી િવ�ણુનો િવરોધ કર� છ�. પરંતુ 
સં�ગવશા� તેનો પુ� જ તેના ��યુનું કારણ બને 
છ�. તેના ઘર� �હલાદનો જ�મ થાય છ� અને તે 
િવ�ણુનો અન�ય ભ� બની, તેમની અપરઅપાર 
ભિ� અને �તુિત કર� છ�. આ હક�કત િપતા 
િહર�યક�યપને િબલક�લ ગમતી નથી. કાંટા વ�ે 
પણ ગુલાબ સુગંધ �સરાવે છ�. કાંટા જેવા રા�સને 
ઘેર ગુલાબ જેવો પુ� જ��યો. રા�સરાજ �થમ 
�હલાદને સમ�વે છ�. પરંતુ તે માગ�માં િન�ફળતા 
મળતાં, બળ વાપરીને તેને મારવાના �ય�ો કર� 
છ�. પરંતુ કહ�વાય છ� ક� - ‘જેને રામ રાખે તેને કોણ 
ચાખે’, �ભુક�પાથી �હલાદને ખતમ કરવાના 
અનેક �ય�ો િન�કામ છતાં, છ�વટ� ધૂંધવાયેલા 
રા�એ પોતાની સગી બહ�ન હોિલકાને �કમ કય� 
ક�, એણે �હલાદને ખોળામાં બેસાડીને િચતામાં 
બેસવું. હોિલકાને ભગવાન િવ�ણુનું વરદાન હોય 
છ� ક� અ�� તેનું દહન નહ� કર�. હોિલકા 
અમરભવની ચુંદડી માથે ઓઢીને �હલાદને 
પોતાના ખોળામાં બેસાડીને િચતામાં બેસે છ�. 
િચતાનો અ�� ભડ ભડ થતાં, તેમાં અસ� 
�િ��પી રા�સી હોિલકા બળી ગઈને, ઈ�ર 
ક�પાથી �હલાદ �વતો િનક�યો. છ�વટ� ભગવાને 
�િસંહ અથા�� નરનું મુખ િસંહ જેવું ધારણ કરીને 
રા�સનો સં�યાકાળ� વધ કય�. ‘હોિલકા’નું દહન 
થતાં અને �હલાદ બચી જતાં હોળી પૂજનની �થા 
શ� થઈ. હોળી આસુરી સં�કારોને બાળી દઈને, 
દ�વી સં�કારોને �વનમાં અપનાવવાનું પવ� છ�.

હોળી પછી બી� �દવસે લોકો ખુશ થઈને 
એકબી� પર રંગ-ગુલાલ છાં�ા, ક�સૂડાના રંગ 

દર વષ� ફાગણ સુદ પૂનમનો �દવસ ‘હોળી’ 
તરીક� અને વદ એકમનો �દવસ ‘ધૂળ�ટી’ના 
ઉ�સવ તરીક� ધામધૂમથી મનાવાય છ�. આ તહ�વાર 
ભારતના બધાં જ �ાંતોમાં તથા દર�ક વણ� �ારા 
ઉમંગ-ઉ�સાહથી ઉજવાય છ�. તેમાંય રાજ�થાનમાં 
મારવાડી ��નો સૌથી વધુ માનીતો ઉ�સવ 
હોળીનો ગણાય છ�. અઠવાડીયા અગાઉ હોળા�ક 
બેસી �ય છ� અને આ સ�તાહમાં કોઈ શુભ કાય� 
કરતા નથી. ઠ�ડી પૂરી થયા પછી ગરમી શ� થતાં, 
િશયાળુ રિવપાકની ફસલ તૈયાર થઈ જતાં, 
બ�રમાં વેચાતાં, ખેડૂતો અને �ામજનોના હાથમાં 
પાકની કમાણી આવતાં આ ઉ�સવ અિધક 
આનંદપૂવ�ક મનાવાય છ�. ૩૧મી માચ� પછી ૧ 
એિ�લથી નવું નાણાંક�ય વષ� ન�કમાં આવતું 
હોય છ�. હોળી ઉ�સવ માટ� બનાવેલા ગીતો પણ 
િવશેષ હોય છ� અને લોકો હળવા થઈને ખુશીથી 
ગાય છ�. રાજ�થાનની ધરતી પર તો પગ મૂકતાં, 
�યાંના લોકો અંતરમાંથી (�દલમાંથી) �કટતો 
ગીતોનો મધુર અવાજ આપણા �દયને પણ આકષ� 
છ�. ગુજરાતમાં ક� અ�ય રા�યોમાં કામ કરતાં 
મારવાડી કારીગરો યા મજૂરો આ �દવસોમાં લાંબી 
ર� પાડી માદર� વતનમાં પહ�ચી જઈને, સગા-
સંબંધીઓ સાથે આ પવ� મોજમઝાથી મનાવી, 
કામનો થાક ઉતારીને, ફરી કામે ચઢવા માટ�નું 
નવું �મ ભરી લે છ�. તેથી કહ�વત છ� ક� - ‘�દવાળી 
તો અઠ� કઠ� પણ હોળી તો ઘર� ઘર�...’

‘હોળી’ પવ� સાથે સંકળાયેલી દ�ત કથા પણ 
�ણીતી છ� �તાપી રા�સ રા� િહર�યક�યપ 
પોતાને જ ભગવાનના માનીને, પોતાની પૂ� 

�દ�યદશ�ન

હોળી આવી ર�... આ�યા��મક અલૌ�કક સંદ�શ લાવી ર�...
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

છાં�ા, ખાંડના પતાસા જેવા હાયડા તથા ખજૂર 
જેવી મીઠાઈ ખવડાવી લોકોએ એકબી�નું �હ� 
મીઠું કરા�યું. આ �સ�નતાનો �દવસ એટલે 
ધૂળ�ટીનું પવ�, હોળીની મ�તી ક�ઈક જુદી જ હોય 
છ�. કહ�વાય છ� ક� ‘હોળી એટલે આગ અને ધૂળ�ટી 
એટલે રાગ’, ‘હોળી એટલે તેજ અને ધૂળ�ટી 
એટલે રંગ’ આથી જ આ પવ�ને રંગોનો ઉ�સવ પણ 
કહ�વામાં આવે છ�. હોળી-ધૂળ�ટીની વાત નીકળતાં 
જ ક��ણ-રાધાની યાદ આ�યા િવના ન રહ�. 
રાધાક��ણના અતૂટ �ેમની યાદગીરીમાં આ �સંગે 
ક�ટલાંક ક��ણગીતો કિવઓએ ઉમળકાભેર ગાયા 
છ�. ‘હોલી ખેલે નંદલાલ, િબરજ મ� હોલી ખેલે 
નંદલાલ’ �ંદાવનમાં પણ આ તહ�વાર અિત 
ઉ�સાહથી મનાવાય છ�. ક�ટલાંક લોકો �ીક��ણને 
ઝુલામાં ઝુલાડતા દ�ખાડે છ�. જેથી આપણા �વનમાં 
ઉમંગ-ઉ�સાહ આવે અને આપણે અતી���ય 
સુખના ઝુલામાં ઝુલીએ. ફાગણના રંગોથી �વનને 
રંગીન બનાવીએ.

હોળી પવ�નો આ�યા��મક અલૌ�કક સંદ�શ

1. હોળી પૂિણ�માને �દવસે મનાવાય છ�, જે 
આપણને સૂચવે છ� ક� આપણે પૂનમના પૂણ� 
ખીલેલા ચં�ની જેમ ૧૬ કળાસંપૂણ� બનીએ.

2. હોળીના �દવસે સૂકા લાકડાં અને છાણાં 
બાળીએ છીએ, જે આપણને એમ કહ� છ� ક�, 
આપણે દુઃખદાયી આસુરી સં�કારો અને 
છાણાં જેવી ગંદી-ખરાબ આદતોને યોગા�� 
�ગટાવીને બાળી દઈએ.

3. ધૂળ�ટી પર પીચકારી �ારા એકબી� પર રંગ 
છાંટીએ છીએ, જેનો ભાવ એ છ� ક�, �ાન�પી 
પીચકારી �ારા, એકબી� પર સ�સંગનો રંગ 
તથા સ�ગુણોનો સુગંધીદાર રંગ ચઢાવીએ, 
જેથી લોકોનું �વન મહ�ક� ઉઠ�.

4. ધૂળ�ટીના �દને લોકો એકબી�ને ભેટીને 
મંગલ િમલન મનાવે છ�. જેનો અથ� એ છ� ક�, 
આપણે પર�પર વેરભાવ તથા ઈ�યા�-��ષ 
િમટાવી, �વભાવ-સં�કારોનું િમલન કરી, 
�ેમભાવ �ગટાવીને સંપથી રહીએ. તલવારો 
ખ�ચીને િહ�સાનું જંગલી િમલન નિહ, પરંતુ 
�ેમનું મંગલ-િમલન મનાવીએ.

5. હોળી પર લોકો શેક�લા ધાણી-ચણા ખાય છ�. 
જે ઠ�ડીની ઋતુમાં શરીરમાં અંદર ભરાયેલ 
કફને બહાર કાઢતાં આરો�ય બ�ે છ�. જેનો 
આ�યા��મક અથ� એ છ� ક�, શેક�લું ધા�ય, 
નવા ફળને પેદા કરી શકતું નથી. એ રીતે 
�ાનયુ� ��થિતમાં ��થત થઈ કર�લું કમ� 
િવકમ�-પાપકમ�નું �પ ધારણ કરતું નથી.

6. આ પવ� પર પતાસાં-હાયડા-ખજૂર જેવી 
મીઠાઈ ખાવા ખવડાવવાનો ભાવાથ� એ છ� ક�, 
આપણો �વભાવ મધુર મીઠો બનાવી, પર�પર 
મધુર વચનોની લેણદ�ણ કરીએ.

7. હોળી એટલે હો+લી અથા�� બીતી સો બીત 
ગઈ. વીતી ગયેલ વાતનું અથા�� ભૂતકાળનું 
િચંતન ન કરો. બીતી કો બીતી કર વત�માનમાં 
ખુશીથી �વો અને ખુશી વહ�ચો.

8. અં�ે� ભાષામાં હોલી શ�દનો અથ� ‘પિવ�’ 
થાય છ�. હોળી એ મન, વચન અને કમ�ને 
પિવ� બનાવવાનો �ઢ સંક�પ લઈએ.

9. હોલી અથા�� હો ગઈ. �� આ�મા હવે 
પરમા�માને અપ�ણ થયો તેથી હવે જે પણ કમ� 
કરીશ તે �ભુના આદ�શ મુજબ �ીમત 
અનુસાર �ે� કમ� કરીશ.

આવો, આવા સાચા આ�યા��મક સંદ�શ 
સાથે હોળી-ધૂળ�ટી પવ�નો અલૌ�કક આનંદ લઈ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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િશવનો અથ� છ� ક�યાણકારી. િશવનું કત��ય 
આ�માઓનું ક�યાણ કરવાનું છ�. પરમા�મા િશવે 
ક�પના અંતમાં અવત�રત થઈ અ�ાનતા દુઃખ 
અને અશાંિતને સમા�ત કરી હતી.

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક મહ�વ છ�. 
મહાિશવરા�ી માટ� એક મા�યતા એ પણ છ�. આ 
રા�ીમાં પરમા�મા િશવે મહાસંહાર કરા�યો હતો 
અને બી� મા�યતા એ છ� ક� આ રા�ીમાં એકલા 
ભગવાને અંબા જેવી અનેક શિ�ઓને સંપ�ન 
બનાવી રચનાનું કાય� શ� કયુ�. પરંતુ �� એ ઉઠ� 
છ� ક� િશવને �યોિતિલંગ કહ� છ�. અથા�ત �યોિત 
�વ�પ પરમા�મા િશવ છ�. તો એ સંહાર કઈ રીતે 
અને કોના �ારા કરાવે છ� ? અને નવી દુિનયાની 
�થાપનાની �પર�ખા શું છ� ?

�યોિત �વ�પ પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ા �ારા સતયુગી સતો�ધાન 
���ની �થાપના અને શંકર �ારા કિલયુગી તમો 
�ધાન ���નો મહાિવનાશ કરાવે છ�.

કિલયુગના અંતમાં ��ાના તનમાં �વેશ 
કરી એમના મુખ �ારા �ાનગંગા વહ�વડાવે છ�. 
એટલે િશવને ગંગાધર કહ� છ�. સુધાકર અથા�ત 
અ�ત દ�વાવાળા પણ કહ� છ�. ��િપતા ��ા �ારા 
જે ભારતમાતાઓ અને ક�યાઓ ગંગાધર િશવની 
�ાનગંગામાં �ાન કર� યા �ાન અ�તનું પાન કર� 
છ�. એજ િશવ શિ�ઓ અથવા અંબા સર�વતી 
વગેર� નામોથી ��યાત થાય છ�. એ ચૈત�ય 
�ાનગંગાઓ અથવા ��ાની માનસ પુ�ીઓ જ 
િશવનો આદ�શ મેળવી ભારતમાં મનુ�યોને 
િશવ�ાન �ારા પાવન કર� છ�. એટલે િશવને 

ભારતીય જન માનસમાં એ મા�યતા છ� ક� 
િશવમાં સજ�ન અને સંહારની �મતા છ�. બી� એ 
મા�યતા છ� ક� િશવ આશુતોષ છ�. અથા�ત જ�દી 
અને સહજ �સ�ન થાય છ�. આ ભાવના લઈને 
લોકો િશવલ�ગ ઉપર જલ ચડાવે છ� અને પૂ� કર� 
છ�. પરંતુ �� એ ઉઠ� છ� ક� �વનભર રોજ િશવની 
પૂ� કરવા છતાં પણ, ��ાપૂવ�ક �ગરણ �ત 
વગેર� કરવા છતાં મનુ�યના પાપ, સંતાપ, દુઃખ દદ� 
ક�મ નથી મટતા ? ખર�ખર િશવને �સ�ન કરવાની 
સહજ િવિધ શું છ� ? િશવરા�ીનું વા�તિવક રહ�ય 
શું છ� ? સાચી િશવરા�ી ક�વી રીતે ઉજવવી ?

મહારા�ી અ�ાનતા અને પાપાચારની 
સૂચક છ�. િશવરા�ી ફાગણ માસના ક��ણ પ�ની 
છ��ી રા�ી અમાસના આગલા �દવસે મનાવે છ�. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવનું અવતરણ ��� 
લોકમાં ���ના અંિતમ ચરણમાં થાય છ�. �યાર� 
આ ���માં અ�ાન અંધકાર છવાયેલો હોય છ�. 
એટલે િશવની સાથે રા�ી શ�દ કહ� છ�. પરમા�મા 
િશવની રા�ીમાં પૂ�નું અિધક મહ�વ છ�. �ીક��ણ 
�ી રામ વગેર� દ�વતાઓની પૂ� �દવસે થાય છ�. 
કારણ ક� �ીક��ણ �ીરામનો જ�મ સતયુગ અને 
�ેતાયુગમાં થયો હતો. મં�દરોમાં દ�વતાઓને રા�ે 
સુવડાવી દ� છ�. પરંતુ પરમા�મા િશવની પૂ� માટ� 
ભગત લોકો રા�ે �ગરણ કર� છ�. ઘણા લોકો કહ� 
છ� િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા અથા�ત આધાર 
છ�. વા�તવમાં િશવ તમોગુણના આધાર નથી પરંતુ 
તમો ગુણના સંહારક યા નાશ કરનારા છ�. અગર 
િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા અથા�ત આધાર હોય 
તો તેમને િશવ અથા�� ક�યાણકારી, પાપકટ��ર 
યા મુ�ે�ર વગેર� કહ�વાનું િનરથ�ક થઈ �ય, 

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

કારણ ક� ભગવાન િશવ તો �વયં કામારી 
(કામના શ�ુ) છ�. એ ભલા કામી મનુ�ય પર 
�સ�ન ક�મ થઈ શક� ? બી� વાત એ છ� ક� ફાગણ 
માસની ક��ણ પ�ની ચતુદ�શી રા�ીમાં િશવરા�ી 
મનાવે છ� તે ખર�ખર કિલયુગના અંિતમ ચરણનો 
સમય છ�. આવા સમયે ભગવાન િશવે મનુ�યને 
�ાન �ારા પાવન બના�યા હતા વત�માન 
કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ થઈ ચૂ�યું છ�. આ કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશની સામ�ી એટમબો�બ, હાઈ�ોજન 
બો�બ, પરમાણું બો�બના �પમાં તૈયારી થઈ ચૂક� 
છ�.

વત�માન સમયે પરમા�મા િશવ �ારા િવ� 
નવ િનમા�ણનું કાય� થઈ ર�ં છ�. પરમા�મા કહ� છ� 
ક� મનવચન કમ�ની શુ�તાને ધારણ કરો, 
મનોિવકારો ઉપર �ાન-યોગ �ારા િવજય �ા�ત 
કરો એ જ સાચું મહા�ત છ�. એજ મહા�ત િશવ�ત 
નામથી �િસ� છ�. એ જ વા�તવમાં િશવનો મં� 
(મત) છ�. જે તારકમં�ના નામથી �િસ� છ�. 
કારણ ક� આ �તથી યા મં�થી મનુ�ય આ�માઓ 
આ સંસાર �પી િવષય સાગરથી તરી �ય અને 
મુ� બની િશવલોકમાં �ય છ�. પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર 83 વષ�થી અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. 
પરમા�મા િશવ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગની 
િશ�ાથી સવ� મનુ�યા�માઓને પાવન બનાવી ર�ા 
છ�. આપ પણ પરમા�માની સાથે િશવરા�ી મનાવી 
જ�મ જ�માંતર માટ� �ે� ભા�ય �ા�ત કરી શકો 
છો. તો આવો અમારા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં પરમા�માનો સાચો 
પ�રચય �ા�ત કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નારી�ર પિતત પાવન, પાપકટ��ર પણ કહ� છ�. 
કારણ ક� મનુ�ય આ�માઓને શિ��પ નારીઓ 
અથવા માતાઓ �ારા �ાન આપી પાવન કર� છ�. 
તથા િવકારો �પી હળાહળ ઝેર પી એમનું ક�યાણ 
કર� છ�. અને સહજ મુિ� તથા �વન મુિ�નું 
વરદાન આપે છ�. સવ� મનુ�ય આ�માઓને 
શરીરથી મુ� કરી િશવલોકમાં લઈ �ય છ�. 
એટલે તેને મુ�ે�ર કહ� છ�. પરંતુ આ બ�ને કાય� 
કિલયગુના અંતમાં અ�ાન �પી રા�ીના સમયે 
ભગવાન િશવ �ારા સંપ�ન થાય છ�.

એટલે �પ� છ� ક� િશવરા�ી એક અ�યંત 
મહ�વપૂણ� �તાંતનો �મરણોઉ�સવ છ�. િશવરા�ી 
મનુ�યને દ�વતા બનાવવાવાળા, દ�વોના પણ દ�વ, 
ધમ�િપતાઓના પણ િપતા. સદગિતદાતા પરમિ�ય 
પરમિપતા પરમા�માના �દ�ય અને પરમ 
ક�યાણકારી જ�મનો �મરણો�સવ છ�. પરંતુ આજે 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય મનુ�ય પાસે ન 
હોવાથી, પરમા�મા િશવને નામ �પથી �યારા 
માનવાને કારણે િશવ જયંતીનું માહા��ય ખૂબ 
ઓછું થઈ ગયું છ� અને લોકો ધમ�ના નામ પર 
ઝગડા અને ઈ�યા� કર� છ�. ભગત લોકો 
િશવરા�ીના �દવસે ઉ�સવ પર આખી રાત 
�ગરણ કર� છ� અ�નનો �યાગ કર� છ� ક�મ ક� 
ખાવાનું ખાવાથી આળસ િન�ામાં માદકતાનો 
અનુભવ થાય છ�. તેથી ઉપવાસ કર� છ�. અને સમજે 
છ� ક� ઉપવાસ કરવાથી ભગવાન િશવ �સ�ન 
થાય, પરંતુ મનુ�ય આ�માઓને તમોગુણની 
િનં�ામાં લઈ જનાર અને રડાવનાર માદકતા તો 
પાંચિવકાર છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર �યાં સુધી મનુ�ય આ પાંચ િવકારોનો 
�યાગ ન કર� �યાં સુધી આ�મ ��િત સંપૂણ� રીતે 
નહ� થાય અને આશુતોષ ભગવાન િશવ �સ�ન 
ક�વી રીતે થાય ?
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િશવનો અથ� છ� ક�યાણકારી. િશવનું કત��ય 
આ�માઓનું ક�યાણ કરવાનું છ�. પરમા�મા િશવે 
ક�પના અંતમાં અવત�રત થઈ અ�ાનતા દુઃખ 
અને અશાંિતને સમા�ત કરી હતી.

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક મહ�વ છ�. 
મહાિશવરા�ી માટ� એક મા�યતા એ પણ છ�. આ 
રા�ીમાં પરમા�મા િશવે મહાસંહાર કરા�યો હતો 
અને બી� મા�યતા એ છ� ક� આ રા�ીમાં એકલા 
ભગવાને અંબા જેવી અનેક શિ�ઓને સંપ�ન 
બનાવી રચનાનું કાય� શ� કયુ�. પરંતુ �� એ ઉઠ� 
છ� ક� િશવને �યોિતિલંગ કહ� છ�. અથા�ત �યોિત 
�વ�પ પરમા�મા િશવ છ�. તો એ સંહાર કઈ રીતે 
અને કોના �ારા કરાવે છ� ? અને નવી દુિનયાની 
�થાપનાની �પર�ખા શું છ� ?

�યોિત �વ�પ પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
��િપતા ��ા �ારા સતયુગી સતો�ધાન 
���ની �થાપના અને શંકર �ારા કિલયુગી તમો 
�ધાન ���નો મહાિવનાશ કરાવે છ�.

કિલયુગના અંતમાં ��ાના તનમાં �વેશ 
કરી એમના મુખ �ારા �ાનગંગા વહ�વડાવે છ�. 
એટલે િશવને ગંગાધર કહ� છ�. સુધાકર અથા�ત 
અ�ત દ�વાવાળા પણ કહ� છ�. ��િપતા ��ા �ારા 
જે ભારતમાતાઓ અને ક�યાઓ ગંગાધર િશવની 
�ાનગંગામાં �ાન કર� યા �ાન અ�તનું પાન કર� 
છ�. એજ િશવ શિ�ઓ અથવા અંબા સર�વતી 
વગેર� નામોથી ��યાત થાય છ�. એ ચૈત�ય 
�ાનગંગાઓ અથવા ��ાની માનસ પુ�ીઓ જ 
િશવનો આદ�શ મેળવી ભારતમાં મનુ�યોને 
િશવ�ાન �ારા પાવન કર� છ�. એટલે િશવને 

ભારતીય જન માનસમાં એ મા�યતા છ� ક� 
િશવમાં સજ�ન અને સંહારની �મતા છ�. બી� એ 
મા�યતા છ� ક� િશવ આશુતોષ છ�. અથા�ત જ�દી 
અને સહજ �સ�ન થાય છ�. આ ભાવના લઈને 
લોકો િશવલ�ગ ઉપર જલ ચડાવે છ� અને પૂ� કર� 
છ�. પરંતુ �� એ ઉઠ� છ� ક� �વનભર રોજ િશવની 
પૂ� કરવા છતાં પણ, ��ાપૂવ�ક �ગરણ �ત 
વગેર� કરવા છતાં મનુ�યના પાપ, સંતાપ, દુઃખ દદ� 
ક�મ નથી મટતા ? ખર�ખર િશવને �સ�ન કરવાની 
સહજ િવિધ શું છ� ? િશવરા�ીનું વા�તિવક રહ�ય 
શું છ� ? સાચી િશવરા�ી ક�વી રીતે ઉજવવી ?

મહારા�ી અ�ાનતા અને પાપાચારની 
સૂચક છ�. િશવરા�ી ફાગણ માસના ક��ણ પ�ની 
છ��ી રા�ી અમાસના આગલા �દવસે મનાવે છ�. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવનું અવતરણ ��� 
લોકમાં ���ના અંિતમ ચરણમાં થાય છ�. �યાર� 
આ ���માં અ�ાન અંધકાર છવાયેલો હોય છ�. 
એટલે િશવની સાથે રા�ી શ�દ કહ� છ�. પરમા�મા 
િશવની રા�ીમાં પૂ�નું અિધક મહ�વ છ�. �ીક��ણ 
�ી રામ વગેર� દ�વતાઓની પૂ� �દવસે થાય છ�. 
કારણ ક� �ીક��ણ �ીરામનો જ�મ સતયુગ અને 
�ેતાયુગમાં થયો હતો. મં�દરોમાં દ�વતાઓને રા�ે 
સુવડાવી દ� છ�. પરંતુ પરમા�મા િશવની પૂ� માટ� 
ભગત લોકો રા�ે �ગરણ કર� છ�. ઘણા લોકો કહ� 
છ� િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા અથા�ત આધાર 
છ�. વા�તવમાં િશવ તમોગુણના આધાર નથી પરંતુ 
તમો ગુણના સંહારક યા નાશ કરનારા છ�. અગર 
િશવ તમોગુણના અિધ�ાતા અથા�ત આધાર હોય 
તો તેમને િશવ અથા�� ક�યાણકારી, પાપકટ��ર 
યા મુ�ે�ર વગેર� કહ�વાનું િનરથ�ક થઈ �ય, 

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

કારણ ક� ભગવાન િશવ તો �વયં કામારી 
(કામના શ�ુ) છ�. એ ભલા કામી મનુ�ય પર 
�સ�ન ક�મ થઈ શક� ? બી� વાત એ છ� ક� ફાગણ 
માસની ક��ણ પ�ની ચતુદ�શી રા�ીમાં િશવરા�ી 
મનાવે છ� તે ખર�ખર કિલયુગના અંિતમ ચરણનો 
સમય છ�. આવા સમયે ભગવાન િશવે મનુ�યને 
�ાન �ારા પાવન બના�યા હતા વત�માન 
કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં પરમા�મા િશવનું 
અવતરણ થઈ ચૂ�યું છ�. આ કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશની સામ�ી એટમબો�બ, હાઈ�ોજન 
બો�બ, પરમાણું બો�બના �પમાં તૈયારી થઈ ચૂક� 
છ�.

વત�માન સમયે પરમા�મા િશવ �ારા િવ� 
નવ િનમા�ણનું કાય� થઈ ર�ં છ�. પરમા�મા કહ� છ� 
ક� મનવચન કમ�ની શુ�તાને ધારણ કરો, 
મનોિવકારો ઉપર �ાન-યોગ �ારા િવજય �ા�ત 
કરો એ જ સાચું મહા�ત છ�. એજ મહા�ત િશવ�ત 
નામથી �િસ� છ�. એ જ વા�તવમાં િશવનો મં� 
(મત) છ�. જે તારકમં�ના નામથી �િસ� છ�. 
કારણ ક� આ �તથી યા મં�થી મનુ�ય આ�માઓ 
આ સંસાર �પી િવષય સાગરથી તરી �ય અને 
મુ� બની િશવલોકમાં �ય છ�. પરમા�મા િશવ 
આ ��� પર 83 વષ�થી અવત�રત થઈ ચૂ�યા છ�. 
પરમા�મા િશવ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગની 
િશ�ાથી સવ� મનુ�યા�માઓને પાવન બનાવી ર�ા 
છ�. આપ પણ પરમા�માની સાથે િશવરા�ી મનાવી 
જ�મ જ�માંતર માટ� �ે� ભા�ય �ા�ત કરી શકો 
છો. તો આવો અમારા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં પરમા�માનો સાચો 
પ�રચય �ા�ત કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નારી�ર પિતત પાવન, પાપકટ��ર પણ કહ� છ�. 
કારણ ક� મનુ�ય આ�માઓને શિ��પ નારીઓ 
અથવા માતાઓ �ારા �ાન આપી પાવન કર� છ�. 
તથા િવકારો �પી હળાહળ ઝેર પી એમનું ક�યાણ 
કર� છ�. અને સહજ મુિ� તથા �વન મુિ�નું 
વરદાન આપે છ�. સવ� મનુ�ય આ�માઓને 
શરીરથી મુ� કરી િશવલોકમાં લઈ �ય છ�. 
એટલે તેને મુ�ે�ર કહ� છ�. પરંતુ આ બ�ને કાય� 
કિલયગુના અંતમાં અ�ાન �પી રા�ીના સમયે 
ભગવાન િશવ �ારા સંપ�ન થાય છ�.

એટલે �પ� છ� ક� િશવરા�ી એક અ�યંત 
મહ�વપૂણ� �તાંતનો �મરણોઉ�સવ છ�. િશવરા�ી 
મનુ�યને દ�વતા બનાવવાવાળા, દ�વોના પણ દ�વ, 
ધમ�િપતાઓના પણ િપતા. સદગિતદાતા પરમિ�ય 
પરમિપતા પરમા�માના �દ�ય અને પરમ 
ક�યાણકારી જ�મનો �મરણો�સવ છ�. પરંતુ આજે 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય મનુ�ય પાસે ન 
હોવાથી, પરમા�મા િશવને નામ �પથી �યારા 
માનવાને કારણે િશવ જયંતીનું માહા��ય ખૂબ 
ઓછું થઈ ગયું છ� અને લોકો ધમ�ના નામ પર 
ઝગડા અને ઈ�યા� કર� છ�. ભગત લોકો 
િશવરા�ીના �દવસે ઉ�સવ પર આખી રાત 
�ગરણ કર� છ� અ�નનો �યાગ કર� છ� ક�મ ક� 
ખાવાનું ખાવાથી આળસ િન�ામાં માદકતાનો 
અનુભવ થાય છ�. તેથી ઉપવાસ કર� છ�. અને સમજે 
છ� ક� ઉપવાસ કરવાથી ભગવાન િશવ �સ�ન 
થાય, પરંતુ મનુ�ય આ�માઓને તમોગુણની 
િનં�ામાં લઈ જનાર અને રડાવનાર માદકતા તો 
પાંચિવકાર છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર �યાં સુધી મનુ�ય આ પાંચ િવકારોનો 
�યાગ ન કર� �યાં સુધી આ�મ ��િત સંપૂણ� રીતે 
નહ� થાય અને આશુતોષ ભગવાન િશવ �સ�ન 
ક�વી રીતે થાય ?
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છ� ક� �ામામાં મારો રોલ હાર �વીકારવાનો હશે, 
�દલિશક�ત થઈ �ય છ�.

સંબંધ સંપક�માં આવનાર આ�માને મળો 
�યાર� �� આ�મા મારા ભાઈ આ�માને મળી ર�ો છું. 
અને યાદ કરો ક� �ામાના પાટ�માં આ આ�મા સાથે 
મળવાનો મારો રોલ હતો, આપે મેળાપ કરાવી 
આ�યો. તે આ�મા પાસેની સારી અને �ે� 
�ા��તઓને �ણો, �ાન, દ�વીગુણો અને દ�વી 
શિ�ઓને �ણો અને �હણ કરો. તે આ�મામાં 
રહ�લી બુરાઈઓ, અવગુણોને ન �તાં તેનામાં 
રહ�લું સારાપણું અને �દ�ય ગુણોને મેળવો. અને 
કહો ક� વાહ બાબા વાહ ! આપે આ આ�મા �ારા 
મને માઈનસમાંથી �લસમાં �પાંતર કય�.

એક ભાઈ બાબાના બાળક બ�યા, તે પહ�લાં 
ઉ� �વભાવના હતા. વાત વાતમાં ગુ�સો આવી 
�ય. ભોજન લેતી વખતે પોતાની ઈ�છા �વાદ 
અને અનુક�ળતા મુજબની વાનગી ન હોય તો 
�ોધાવેશમાં થાળી પણ ઉછાળ� ! યુગલને અિશ� 
ભાષામાં પણ બોલે, પણ બાબાના બાળક બ�યા 
બાદ ભોજન લેતી વખતે િશવબાબાને યાદ કરી, 
બાબાને ભોગ લગાવી િશવબાબાની યાદમાં 
ભોજન લેતા થયા. ભોજનમાં મીઠું ઓછું હોય તો 
બાબાને યાદ કરીને કહ� વાહ બાબા વાહ ! આપે 
મીઠા વગરનું ભોજન લીધું તો �� પણ તેવું જ 
ભોજન લઈશ. તમને ગ�યું તે મને પણ ગ�યું. વાહ 
બાબા વાહ કહ�તા �ય અને �ભુ�સાદ લેતા �ય. 
પોતે ખુશ અને પ�રવાર પણ ખુશ. તો તમે જ કહો 
વાહ બાબા વાહની ચાવી પ�રવારમાં સુખ શાંિત 
અને ખુશી લાવે ક� ન લાવે ?

જે ��ાવ�સો �યવસાય, નોકરી, �વાસ 

એક �યિ� પાસે મોબાઈલ ફોન હતો. ઘણા 
વષ�થી વાપરતો હતો. િવ�ાન અને ટ�કનોલો�એ 
ઝડપી િવકાસ કરી નવા �માટ� મોબાઈલ ફોન 
આ�યા. સાં�ત સમય સાથે રહ�વા નવો, અ�તન, 
મ�ઘો મોબાઈલ ફોન ખરી�ો. નવા મોબાઈલ 
ફોનમાં ઘણી બધી એ�લીક�શનો હતી, પરંતુ તે 
�યિ�ને એ બધી એ�સ વાપરતાં આવડતી ન 
હતી. તેથી તેને લાગવા માં�ું ક� આના કરતાં 
જૂનો મોબાઈલ સારો. �માટ� મોબાઈલથી આધુિનક 
સમયનાં જ�રી કામો પણ થઈ શક� છ�. કામ સરળ 
થાય, સમય બચે, સુિવધાઓ વધે, સુખ વધે, ખુશી 
વધે, કદાચ સંપિત પણ વધે, એશ આરામથી 
�વન પણ �યતીત થાય. પણ � મોબાઈલ 
ચલાવવાનું �ાન અને મોબાઈલ ચલાવવાની 
ચાવીઓ (એ�સ) યથાથ� રીતે વાપરી શકતો ન 
હોય તો ? મોબાઈલના મૂ�યને સુખમાં પ�રવત�ન ન 
કરી શક� ?

પરમિપતા પરમા�મા રોજ રોજ મુરલીઓમાં 
�ીમત આપે છ�, દરરોજ વરદાનો આપે છ�. 
આ�માને સુખી થવાની િશવબાબાના ખ�નાથી 
ભરપૂર થવાની, મુ�ક�લીઓ અને દુઃખોના 
સમયમાં પ�ર��થિતમાંથી પાર નીકળવાની અનેક 
�ીમતો (એ�સ) આપે છ�. કયા િવ�ન વખતે કઈ 
પ�ર��થિત વખતે કઈ ચાવી (એ�સ) વાપરવાની છ� 
તેનું યથાથ� �ાન ન હોય, િશવબાબાએ આપેલી 
અ� શિ�ઓમાંની ચાવી એક પરખ શિ� ન 
હોય તો પરખશિ�ના અભાવે કઈ ચાવી �યાં 
વાપરવી તેના અભાવે પ�ર��થિતને પાર કરી 
શકતો નથી. એવા સં�ગોમાં પ�ર��થિતને વશ 
થઈ �ય છ� અથવા હાર ખાય છ�. અંતે �વીકારી લે 

વાહ બાબા વાહ !
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

અથ� ��થાન કર� �યાર� િશવબાબાને યાદ કર� અને 
કહ� બાબા ચાલો મારી સાથે ! મારા સાથે વાહન 
પર, મારી સાથે બેસી �ઓ. મારી ઉપર છ�છાયા 
ધરો અને મારી સાથે રહો. પછી તમારા �ારા તો 
વાહન ચલાવવામાં ભૂલ થવાની શ�યતા જ નથી. 
પરંતુ અ�ય વાહનચાલકની ભૂલના લીધે તેનું ક� 
બી�નું વાહન નડી �ય તો તમને બાબા 
બચાવશે. કદાચ વાહનને નુકસાન થઈ �ય તો 
પણ બાબા તમને બચાવશે. તે સમયે વાહ બાબા 
વાહ કહો. બાબાનો આભાર માનો અને કહો ક� 
શૂળીનો ઘા કાંટાથી ટા�યો ! મારા વાહનને 
નુકસાન થયું પણ મને તમે જ બચા�યો. વાહ બાબા 
વાહ આપે મને િવ�નથી બચાવી લીધો. 
િવ�નિવનાશક બના�યો. વાહ બાબા વાહની ચાવી 
સાથે જ રાખો.

કોઈ િવ�ાથ� વષા��ત મહ�વની ક� �પધા��મક 
પરી�ા આપવા જતો હોય તો - બાબાને સાથે રાખે. 
પરી�ા શ� થતા પહ�લાં બાબાને યાદ કર� છ�, આપ 
મારી સાથે છો. આપની આપેલી શિ�ઓ �વ�પ 
આ�મા છું. મા�ં મન અને બુિ� ��થર અને એકા� 
છ�, અ�યાસ �ારા મેળવેલ �ે� �ાન મારી પાસે 
છ�, �ે� યાદશિ� છ�. �� ઉતીણ� થઈશ અને તે 
પણ �થમ હરોળમાં. વાહ બાબા વાહ આપ મારી 
સાથે છો તો મને મૂંઝવણ શાની હોય ? વાહ બાબા 
વાહની એપ િવ�ાથ� સાથે રાખે અને વાપર� તો ? 
લ�ય �ા�ત કર� જ ને ?

�યાર� કોઈ �યિ� નવું મકાન બનાવતો 
હોય, નવો વેપાર ધંધો શ� કરતો હોય ક� 
સાહિસક ઉ�મ શ� કરતો હોય �યાર� - પરમિપતા 
પરમા�મા િશવને યાદ �ારા સાથે રાખે, બાબાને 
યાદ કરીને કહ� ક� મારા નવા �યવસાયમાં આપની 
છ�છાયા મારા પણ બની રહ�, આપનો હાથ અને 
સાથ મારી સાથે રહ� એવી કામના રાખું છું. 

સમયાંતર� બાબાની યાદમાં રહી બાબાની 
શિ�ઓ મેળવતો રહ�. સ�ગુણોથી િન�ા રાખી, 
સખત પ�ર�મ �ારા સફળતા મેળવી શક� છ�. 
બાબા ! આપના સાથ અને આપે આપેલી 
શિ�ઓથી મને સફળતા મળી. વાહ બાબા વાહ. 
આપે તો કમાલ કરી દીધી. મને તો આ�ય� થાય છ� 
ક� આપની યાદ અને આપના સાથથી જ આટલું 
મોટું કામ પાર પાડી શ�યો. વાહ બાબા વાહ.

પરમિપતા પરમા�મા િશવે રચેલા ‘રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�’ �ારા 
ચાલતા કોઈ સેવાકાય�માં સહભાગી થનાર આ�મા 
પણ બાબાની યાદ અને સાથથી સેવાકાય�માં 
સફળતા અવ�ય મેળવી શક� છ�. એક વખત 
�દ�હીના રામલીલા મેદાન પર ઈ�રીય સેવા અથ� 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય સં�થાએ 
અગાઉ સરકારની મંજૂરી મેળવી �દશ�ન ગોઠ�યું 
હતું. પાછળથી, રિશયાના �મુખ �ેઝનેવ ભારત 
આવવાના હતા તે માટ� મોટી સભા માટ� �દ�હીનું 
મોટું મેદાન રામલીલા મેદાનની જ�ર પડી. 
સં�થાએ �દશ�ન ગોઠવવાનું કામ લગભગ પૂણ� 
કયુ� હતું. �યાર� સં�થાને સરકાર� રામલીલા મેદાન 
ખાલી કરવા જણા�યું. સરકારના આદ�શના સમય 
અને �દશ�ની ઉ�ઘાટન સમય વ�ે એક જ 
�દવસનો સમયગાળો હતો. તે સમયે ઉપ��થત 
��ાક�મારી બહ�નોએ આખી રાત સતત ગહન 
યોગ કય�. િવ�ન હટાવવા ��ને હલ કરવા માટ� 
બાબા પાસેથી શિ�ઓ મેળવી. બાબાની મદદના 
ફલ�વ�પે તે સરકાર� સવાર� આદ�શ બદ�યો અને 
બી� મેદાન પર રિશયાના �મુખની સભા રાખી. 
સંગઠનમાં રહી, સામૂિહક યોગની શિ�ના 
શિ�શાળી વાઈ�ેશનથી પહાડ જેવો �� 
રાઈની ઢગલી જેવો થઈ ગયો. િવ�ન પાર પ�ું. 
બાબાએ તેમના બાળકોને િવ�નિવનાશક 
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છ� ક� �ામામાં મારો રોલ હાર �વીકારવાનો હશે, 
�દલિશક�ત થઈ �ય છ�.

સંબંધ સંપક�માં આવનાર આ�માને મળો 
�યાર� �� આ�મા મારા ભાઈ આ�માને મળી ર�ો છું. 
અને યાદ કરો ક� �ામાના પાટ�માં આ આ�મા સાથે 
મળવાનો મારો રોલ હતો, આપે મેળાપ કરાવી 
આ�યો. તે આ�મા પાસેની સારી અને �ે� 
�ા��તઓને �ણો, �ાન, દ�વીગુણો અને દ�વી 
શિ�ઓને �ણો અને �હણ કરો. તે આ�મામાં 
રહ�લી બુરાઈઓ, અવગુણોને ન �તાં તેનામાં 
રહ�લું સારાપણું અને �દ�ય ગુણોને મેળવો. અને 
કહો ક� વાહ બાબા વાહ ! આપે આ આ�મા �ારા 
મને માઈનસમાંથી �લસમાં �પાંતર કય�.

એક ભાઈ બાબાના બાળક બ�યા, તે પહ�લાં 
ઉ� �વભાવના હતા. વાત વાતમાં ગુ�સો આવી 
�ય. ભોજન લેતી વખતે પોતાની ઈ�છા �વાદ 
અને અનુક�ળતા મુજબની વાનગી ન હોય તો 
�ોધાવેશમાં થાળી પણ ઉછાળ� ! યુગલને અિશ� 
ભાષામાં પણ બોલે, પણ બાબાના બાળક બ�યા 
બાદ ભોજન લેતી વખતે િશવબાબાને યાદ કરી, 
બાબાને ભોગ લગાવી િશવબાબાની યાદમાં 
ભોજન લેતા થયા. ભોજનમાં મીઠું ઓછું હોય તો 
બાબાને યાદ કરીને કહ� વાહ બાબા વાહ ! આપે 
મીઠા વગરનું ભોજન લીધું તો �� પણ તેવું જ 
ભોજન લઈશ. તમને ગ�યું તે મને પણ ગ�યું. વાહ 
બાબા વાહ કહ�તા �ય અને �ભુ�સાદ લેતા �ય. 
પોતે ખુશ અને પ�રવાર પણ ખુશ. તો તમે જ કહો 
વાહ બાબા વાહની ચાવી પ�રવારમાં સુખ શાંિત 
અને ખુશી લાવે ક� ન લાવે ?

જે ��ાવ�સો �યવસાય, નોકરી, �વાસ 

એક �યિ� પાસે મોબાઈલ ફોન હતો. ઘણા 
વષ�થી વાપરતો હતો. િવ�ાન અને ટ�કનોલો�એ 
ઝડપી િવકાસ કરી નવા �માટ� મોબાઈલ ફોન 
આ�યા. સાં�ત સમય સાથે રહ�વા નવો, અ�તન, 
મ�ઘો મોબાઈલ ફોન ખરી�ો. નવા મોબાઈલ 
ફોનમાં ઘણી બધી એ�લીક�શનો હતી, પરંતુ તે 
�યિ�ને એ બધી એ�સ વાપરતાં આવડતી ન 
હતી. તેથી તેને લાગવા માં�ું ક� આના કરતાં 
જૂનો મોબાઈલ સારો. �માટ� મોબાઈલથી આધુિનક 
સમયનાં જ�રી કામો પણ થઈ શક� છ�. કામ સરળ 
થાય, સમય બચે, સુિવધાઓ વધે, સુખ વધે, ખુશી 
વધે, કદાચ સંપિત પણ વધે, એશ આરામથી 
�વન પણ �યતીત થાય. પણ � મોબાઈલ 
ચલાવવાનું �ાન અને મોબાઈલ ચલાવવાની 
ચાવીઓ (એ�સ) યથાથ� રીતે વાપરી શકતો ન 
હોય તો ? મોબાઈલના મૂ�યને સુખમાં પ�રવત�ન ન 
કરી શક� ?

પરમિપતા પરમા�મા રોજ રોજ મુરલીઓમાં 
�ીમત આપે છ�, દરરોજ વરદાનો આપે છ�. 
આ�માને સુખી થવાની િશવબાબાના ખ�નાથી 
ભરપૂર થવાની, મુ�ક�લીઓ અને દુઃખોના 
સમયમાં પ�ર��થિતમાંથી પાર નીકળવાની અનેક 
�ીમતો (એ�સ) આપે છ�. કયા િવ�ન વખતે કઈ 
પ�ર��થિત વખતે કઈ ચાવી (એ�સ) વાપરવાની છ� 
તેનું યથાથ� �ાન ન હોય, િશવબાબાએ આપેલી 
અ� શિ�ઓમાંની ચાવી એક પરખ શિ� ન 
હોય તો પરખશિ�ના અભાવે કઈ ચાવી �યાં 
વાપરવી તેના અભાવે પ�ર��થિતને પાર કરી 
શકતો નથી. એવા સં�ગોમાં પ�ર��થિતને વશ 
થઈ �ય છ� અથવા હાર ખાય છ�. અંતે �વીકારી લે 

વાહ બાબા વાહ !
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ

અથ� ��થાન કર� �યાર� િશવબાબાને યાદ કર� અને 
કહ� બાબા ચાલો મારી સાથે ! મારા સાથે વાહન 
પર, મારી સાથે બેસી �ઓ. મારી ઉપર છ�છાયા 
ધરો અને મારી સાથે રહો. પછી તમારા �ારા તો 
વાહન ચલાવવામાં ભૂલ થવાની શ�યતા જ નથી. 
પરંતુ અ�ય વાહનચાલકની ભૂલના લીધે તેનું ક� 
બી�નું વાહન નડી �ય તો તમને બાબા 
બચાવશે. કદાચ વાહનને નુકસાન થઈ �ય તો 
પણ બાબા તમને બચાવશે. તે સમયે વાહ બાબા 
વાહ કહો. બાબાનો આભાર માનો અને કહો ક� 
શૂળીનો ઘા કાંટાથી ટા�યો ! મારા વાહનને 
નુકસાન થયું પણ મને તમે જ બચા�યો. વાહ બાબા 
વાહ આપે મને િવ�નથી બચાવી લીધો. 
િવ�નિવનાશક બના�યો. વાહ બાબા વાહની ચાવી 
સાથે જ રાખો.

કોઈ િવ�ાથ� વષા��ત મહ�વની ક� �પધા��મક 
પરી�ા આપવા જતો હોય તો - બાબાને સાથે રાખે. 
પરી�ા શ� થતા પહ�લાં બાબાને યાદ કર� છ�, આપ 
મારી સાથે છો. આપની આપેલી શિ�ઓ �વ�પ 
આ�મા છું. મા�ં મન અને બુિ� ��થર અને એકા� 
છ�, અ�યાસ �ારા મેળવેલ �ે� �ાન મારી પાસે 
છ�, �ે� યાદશિ� છ�. �� ઉતીણ� થઈશ અને તે 
પણ �થમ હરોળમાં. વાહ બાબા વાહ આપ મારી 
સાથે છો તો મને મૂંઝવણ શાની હોય ? વાહ બાબા 
વાહની એપ િવ�ાથ� સાથે રાખે અને વાપર� તો ? 
લ�ય �ા�ત કર� જ ને ?

�યાર� કોઈ �યિ� નવું મકાન બનાવતો 
હોય, નવો વેપાર ધંધો શ� કરતો હોય ક� 
સાહિસક ઉ�મ શ� કરતો હોય �યાર� - પરમિપતા 
પરમા�મા િશવને યાદ �ારા સાથે રાખે, બાબાને 
યાદ કરીને કહ� ક� મારા નવા �યવસાયમાં આપની 
છ�છાયા મારા પણ બની રહ�, આપનો હાથ અને 
સાથ મારી સાથે રહ� એવી કામના રાખું છું. 

સમયાંતર� બાબાની યાદમાં રહી બાબાની 
શિ�ઓ મેળવતો રહ�. સ�ગુણોથી િન�ા રાખી, 
સખત પ�ર�મ �ારા સફળતા મેળવી શક� છ�. 
બાબા ! આપના સાથ અને આપે આપેલી 
શિ�ઓથી મને સફળતા મળી. વાહ બાબા વાહ. 
આપે તો કમાલ કરી દીધી. મને તો આ�ય� થાય છ� 
ક� આપની યાદ અને આપના સાથથી જ આટલું 
મોટું કામ પાર પાડી શ�યો. વાહ બાબા વાહ.

પરમિપતા પરમા�મા િશવે રચેલા ‘રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�’ �ારા 
ચાલતા કોઈ સેવાકાય�માં સહભાગી થનાર આ�મા 
પણ બાબાની યાદ અને સાથથી સેવાકાય�માં 
સફળતા અવ�ય મેળવી શક� છ�. એક વખત 
�દ�હીના રામલીલા મેદાન પર ઈ�રીય સેવા અથ� 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય સં�થાએ 
અગાઉ સરકારની મંજૂરી મેળવી �દશ�ન ગોઠ�યું 
હતું. પાછળથી, રિશયાના �મુખ �ેઝનેવ ભારત 
આવવાના હતા તે માટ� મોટી સભા માટ� �દ�હીનું 
મોટું મેદાન રામલીલા મેદાનની જ�ર પડી. 
સં�થાએ �દશ�ન ગોઠવવાનું કામ લગભગ પૂણ� 
કયુ� હતું. �યાર� સં�થાને સરકાર� રામલીલા મેદાન 
ખાલી કરવા જણા�યું. સરકારના આદ�શના સમય 
અને �દશ�ની ઉ�ઘાટન સમય વ�ે એક જ 
�દવસનો સમયગાળો હતો. તે સમયે ઉપ��થત 
��ાક�મારી બહ�નોએ આખી રાત સતત ગહન 
યોગ કય�. િવ�ન હટાવવા ��ને હલ કરવા માટ� 
બાબા પાસેથી શિ�ઓ મેળવી. બાબાની મદદના 
ફલ�વ�પે તે સરકાર� સવાર� આદ�શ બદ�યો અને 
બી� મેદાન પર રિશયાના �મુખની સભા રાખી. 
સંગઠનમાં રહી, સામૂિહક યોગની શિ�ના 
શિ�શાળી વાઈ�ેશનથી પહાડ જેવો �� 
રાઈની ઢગલી જેવો થઈ ગયો. િવ�ન પાર પ�ું. 
બાબાએ તેમના બાળકોને િવ�નિવનાશક 
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અનુક�ળ હવા, પાણી અને ખોરાક મળતાં િવકારો 
ચેતન મન �ારા Emerge થાય છ�. સતયુગમાં 
�ક�િતનાં પાંચેય ત�વો સતો�ધાન તેમજ 
�ેતાયુગમાં �ક�િતનાં પાંચેય ત�વો સતોગુણી 
હોવાના કારણે સતયુગી દ�વીદ�વતાઓ અને 
�ેતાયુગી �િ�યોનાં અધ�ચેતન, મનમાં Merge 
થયેલા િવકારો ચેતન મન �ારા Emerge થઈ 
શકતા નથી પરંતુ �ાપરયુગમાં �ક�િત ર�ગુણી 
તેમજ ર��ધાન થતાં વૈ�યોના અધ�ચેતન મનમાં 
Merge થયેલા િવકારો ચેતનમન �ારા Emerge 
થાય છ�. યાદ રહ� િવકારો કદી ન� પામતા નથી. 
પરંતુ અધ�ચેતન મનમાં દ�ધ પામે છ�. Merge થાય 
છ�. ક�યાણકારી પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
િશવબાબાએ ��ાબાબા �ારા આપેલ �ાન, ગુણ 
અને શિ� અધ�ચેતન મનમાં દ�ધ પામે છ�. 
Merge થાય છ�. સતયુગ આવતાં અધ�ચેતન 
મનમાં દ�ધ પામેલ એટલે ક� Merge થયેલા ગુણ 
અને શિ�ઓ ચેતનમન �ારા Emerge થાય છ�. 
સતયુગમાં �ાનને Emerge થવાની આવ�યકતા 
રહ�તી નથી કારણ ક� પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
ઈ�રીય �ાનથી જ �ા�ણ આ�માઓ ગુણ અને 
શિ�ઓથી સ�પ�ન બની આ જ �ા�ણ 
આ�માઓ સતયુગમાં દ�વી-દ�વતા બનતાં 
સવ�ગુણોથી સંપૂણ�, સવ� શિ�ઓથી સંપૂણ� તેમજ 
16 કળાએ સંપૂણ� હોવાથી ઈ�રીય �ાનની 
જ��રયાત જણાતી નથી. પરંતુ તે �ાન અધ�ચેતન 
મનમાં Merge થયેલું હોય છ�.

પુ�ષો�મ સંગમયુગ આવતા તે �ાન યો�ય 
વાતાવરણ મળતા Emerge થાય છ�.

કોઈ એક �યિ� િન��ાવ�થામાં હોય છ� 

Southern California University ના 
સંશોધન �માણે મનુ�યા�માનું મન એક િમિનટમાં 
48 િવચારો કર� છ� પરંતુ દર�ક િવચારને સંક�પ 
કહ�વાય નિહ. એ બાબત સ�ય છ� ક� િવચાર 
કરનાર આ�મા મન �ારા િવચાર� છ�. મન એ 
આ�માની સૂ�મ કમ����ય છ�.

મનોવૈ�ાિનકોએ મનના 3 ભાગ સૂચ�યા છ�.

(૧) ચેતન મન (૧૦ % ભાગ)

(૨) અચેતન મન (૯૦% ભાગ)

(૩) અધ�ચેતન મન (ચેતન અને અચેતન 
મન વ�ેનો ભાગ)

અહ� આપણે અચેતન મન િવષે ચચા� 
કરવાની છ�. રા�ે ઊંઘ દરિમયાન �યાર�ક �વ�ન 
આવે છ� તે અચેતન મનની ઉપજ છ�. રા�ે ઊંઘ 
દરિમયાન અચેતન મન કાય�શીલ બને છ� અને 
િવચાર કરતું થઈ �ય છ�. રા�ે ઊંઘ દરિમયાન 
ચેતન મન સુષુ�ત અવ�થામાં હોય છ� એટલે ક� તે 
ક�ઈ િવચારતું નથી. અચેતન મન �ારા ઉ�પ�ન 
થયેલાં િવચારો અનુસાર અચેતન મન બુિ��પી 
ને�થી કોઈ Seen Visualization કર� છ� ક� જેને 
�વ�ન કહ�વાય છ�. આ �વ�ન અધ� ચેતન મનમાં 
ર�કોડ� થઈ �ય છ�. સવાર થતાં �દવસ દરિમયાન 
અધ� ચેતન મન �વ�નને યાદ કરવાની કોિશશ કર� 
છ�. ભૂખ, તરસ, યૌન ઈ�છાઓ અધ�ચેતન મનમાં 
Merge થયેલાં હોય છ�. �યાર� તે Emerge થાય છ� 
�યાર� તેનાં લ�ણો ચેતન મન �ારા �ય� થાય 
છ�. િવકારો િવનાશ પામતા નથી પરંતુ અધ� ચેતન 
મનમાં Merge થઈ �ય છ�. આ િવકારોને 
Emerge થવા માટ� અનુક�ળ વાતાવરણ તેમજ 

બના�યા. આ રીતે બાબાએ તેમના સંતાનોને મદદ 
કરી. વાહ બાબા વાહ આપે તો કમાલ કરી ! � 
તમે બાબાની સાથે રહો તો બાબા તમારી સાથે 
રહ�શે એમાં કોઈ શંકા ખરી ? તો વાહ બાબા 
વાહના ગીત ગાતા રહો.

ઘણા િશવસંતાનોએ ક��સર જેવી ગંભીર 
બીમારી પર બાબાના સાથથી, બાબાએ આપેલી 
શિ�ઓથી, તેમજ પોતાની આ�મશિ�ઓથી 
બીમારીને કાયમ માટ� �કારો આ�યાની સ�ય 
ઘટનાઓ સાંભળી છ�. આવા દદ�ઓ િશવબાબાની 
િનરંતર યાદ અને યોગથી ��યુંજય બ�યા છ�. 
એવા આ�માઓ વાહ બાબા વાહના ગીત ગાય છ�.

P M T V  પરથી રાજયોિગની બી.ક�. 
ઉષાબેનના �વચન �ારા વણ�વેલી સ�ય ઘટના 
અનુસાર - ભારતના એક મોટા શહ�રના લાય�સ 
�બના �ેિસડે�ટને ઉ�મ સેવા બદલ લાય�સ 
�બની આ�તરરા�ીય કો�ફર�સમાં પરદ�શમાં 
બ�માન થવાનું હતું. કાય��મ ન�ી થયો હતો. 
આ કાય��મમાં જવા માટ� તે �ેિસડે�ટ� િવમાનની 
�ટ�કટ બુક કરાવી લીધી હતી. પરંતુ જવાના 
થોડાક �દવસ પહ�લાં કાર એ��સડે�ટમાં તે 
�યિ�ને પગે ���ર થયું, દવાખાનામાં દાખલ 
થયા હતા. તેમના મનમાં બ� જ ગડમથલ ચાલતી 
હતી. મારા બ�માન થવાના સમય પહ�લાં જ 
અક�માત થયો ? ઈ�રને મારી સાથે જ આવું 
કરવું હતું, તો બ�માન થયા બાદ અક�માત 
કરવો હતો ? મારી સાથે જ આવું ક�મ ? પરંતુ જે 
�દવસે જવાનું હતું જે �લેનમાં જવાનું હતું તે જ 
િવમાનને અક�માત થયો. એર ��શ થયું. આ 
ઘટનાના સમાચાર છાપામાં વાં�યા બાદ તેમના 
મનમાં ઈ�ર ��યે અિત �ેમ થયો. તેમને �પ� 
�તીિત થઈ ક� મને ઈ�ર� જ બચા�યો. તે ભાઈએ 
ઈ�રનો ખૂબ ખૂબ આભાર મા�યો. �� બ�યો છું તો 

�વન છ�, �વન છ� તો બ�માન પછી પણ થઈ 
શક�. તે ભાઈના અંતરમનમાં અવ�ય શ�દો સરી 
પ�ા હશે વાહ �ામા વાહ, વાહ બાબા વાહ, છ�ને 
ઈ�રની ગત મત �યારી.

બાથ�મમાં પગ લપસી પ�ો, પરંતુ બચી 
ગયા, બસ / ��ઈન ચૂક� ગયા, પરંતુ અ�ય વાહન 
મળી જવાથી સમયસર કામ પૂણ� કરી શ�યા, 
પુ�ષાથ� િવ�ાથ�ને પરી�ામાં સંક�પેલો, �ચી 
ટકાવારીવાળો �ાસ મળી ગયો, પોતાની 
શૈ�િણક તેમજ કાય�ક�શળતાની યો�યતા 
અનુસાર ઈ��છત નોકરી મળી ગઈ. પોતાના 
�યવસાય ક� ઉ�ોગમાં સફળતા મળી, પ�રવારમાં 
કલહ કલેશના લીધે ઉ�પ�ન થયેલ િવસંવા�દતાથી 
ઉ�પ�ન થયેલ દુઃખ અશાંિતથી મુિ� મળી, 
પોતાની ક�ટ�વો અને �યસનોને ઈ�રીય �ાન, 
િશવબાબાની યાદ અને યોગથી છુટકારો મ�યો. 
પ�રવારમાં સુશીલ, સં�કારી, સ�ગુણી, ઉ�મી 
સંતાનો મ�યા, નોકરી / �યવસાયમાં િન�ાવાન, 
ઉ�સાહી, સહયોગી સાથીઓ મ�યા. િશવબાબાની 
�ીમત પર ચાલી, યોગમાં રહી પોતાનામાં રહ�લા 
િવકારોથી મુિ� મળી.. આ બધાયે િશવસંતાનો 
વાહ બાબા વાહના ગીત ગાતા રહ� છ�.

િ�ય આ�મન બંધુઓ, તમે પણ વાહ બાબા 
વાહની મા�ટર ક� (એપ) સાથે રાખ�, 
િવ��િતના લોકરમાં મૂકતા નિહ અને સમય 
આ�યે અચૂક વાપર�. સા�ં પ�રણામ મળશે જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સફળતાનું �થમ સોપાન એટલે સમથ� સંક�પો
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

• પિવ� િવચાર માનવ�વનની �ે� શ�� 
અને અમર ઔષધી છ�.

• �ે� તથા િનઃ�વાથ� સંક�પોની િસ�� 
અવ�ય થાય છ�.
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અનુક�ળ હવા, પાણી અને ખોરાક મળતાં િવકારો 
ચેતન મન �ારા Emerge થાય છ�. સતયુગમાં 
�ક�િતનાં પાંચેય ત�વો સતો�ધાન તેમજ 
�ેતાયુગમાં �ક�િતનાં પાંચેય ત�વો સતોગુણી 
હોવાના કારણે સતયુગી દ�વીદ�વતાઓ અને 
�ેતાયુગી �િ�યોનાં અધ�ચેતન, મનમાં Merge 
થયેલા િવકારો ચેતન મન �ારા Emerge થઈ 
શકતા નથી પરંતુ �ાપરયુગમાં �ક�િત ર�ગુણી 
તેમજ ર��ધાન થતાં વૈ�યોના અધ�ચેતન મનમાં 
Merge થયેલા િવકારો ચેતનમન �ારા Emerge 
થાય છ�. યાદ રહ� િવકારો કદી ન� પામતા નથી. 
પરંતુ અધ�ચેતન મનમાં દ�ધ પામે છ�. Merge થાય 
છ�. ક�યાણકારી પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
િશવબાબાએ ��ાબાબા �ારા આપેલ �ાન, ગુણ 
અને શિ� અધ�ચેતન મનમાં દ�ધ પામે છ�. 
Merge થાય છ�. સતયુગ આવતાં અધ�ચેતન 
મનમાં દ�ધ પામેલ એટલે ક� Merge થયેલા ગુણ 
અને શિ�ઓ ચેતનમન �ારા Emerge થાય છ�. 
સતયુગમાં �ાનને Emerge થવાની આવ�યકતા 
રહ�તી નથી કારણ ક� પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં 
ઈ�રીય �ાનથી જ �ા�ણ આ�માઓ ગુણ અને 
શિ�ઓથી સ�પ�ન બની આ જ �ા�ણ 
આ�માઓ સતયુગમાં દ�વી-દ�વતા બનતાં 
સવ�ગુણોથી સંપૂણ�, સવ� શિ�ઓથી સંપૂણ� તેમજ 
16 કળાએ સંપૂણ� હોવાથી ઈ�રીય �ાનની 
જ��રયાત જણાતી નથી. પરંતુ તે �ાન અધ�ચેતન 
મનમાં Merge થયેલું હોય છ�.

પુ�ષો�મ સંગમયુગ આવતા તે �ાન યો�ય 
વાતાવરણ મળતા Emerge થાય છ�.

કોઈ એક �યિ� િન��ાવ�થામાં હોય છ� 

Southern California University ના 
સંશોધન �માણે મનુ�યા�માનું મન એક િમિનટમાં 
48 િવચારો કર� છ� પરંતુ દર�ક િવચારને સંક�પ 
કહ�વાય નિહ. એ બાબત સ�ય છ� ક� િવચાર 
કરનાર આ�મા મન �ારા િવચાર� છ�. મન એ 
આ�માની સૂ�મ કમ����ય છ�.

મનોવૈ�ાિનકોએ મનના 3 ભાગ સૂચ�યા છ�.

(૧) ચેતન મન (૧૦ % ભાગ)

(૨) અચેતન મન (૯૦% ભાગ)

(૩) અધ�ચેતન મન (ચેતન અને અચેતન 
મન વ�ેનો ભાગ)

અહ� આપણે અચેતન મન િવષે ચચા� 
કરવાની છ�. રા�ે ઊંઘ દરિમયાન �યાર�ક �વ�ન 
આવે છ� તે અચેતન મનની ઉપજ છ�. રા�ે ઊંઘ 
દરિમયાન અચેતન મન કાય�શીલ બને છ� અને 
િવચાર કરતું થઈ �ય છ�. રા�ે ઊંઘ દરિમયાન 
ચેતન મન સુષુ�ત અવ�થામાં હોય છ� એટલે ક� તે 
ક�ઈ િવચારતું નથી. અચેતન મન �ારા ઉ�પ�ન 
થયેલાં િવચારો અનુસાર અચેતન મન બુિ��પી 
ને�થી કોઈ Seen Visualization કર� છ� ક� જેને 
�વ�ન કહ�વાય છ�. આ �વ�ન અધ� ચેતન મનમાં 
ર�કોડ� થઈ �ય છ�. સવાર થતાં �દવસ દરિમયાન 
અધ� ચેતન મન �વ�નને યાદ કરવાની કોિશશ કર� 
છ�. ભૂખ, તરસ, યૌન ઈ�છાઓ અધ�ચેતન મનમાં 
Merge થયેલાં હોય છ�. �યાર� તે Emerge થાય છ� 
�યાર� તેનાં લ�ણો ચેતન મન �ારા �ય� થાય 
છ�. િવકારો િવનાશ પામતા નથી પરંતુ અધ� ચેતન 
મનમાં Merge થઈ �ય છ�. આ િવકારોને 
Emerge થવા માટ� અનુક�ળ વાતાવરણ તેમજ 

બના�યા. આ રીતે બાબાએ તેમના સંતાનોને મદદ 
કરી. વાહ બાબા વાહ આપે તો કમાલ કરી ! � 
તમે બાબાની સાથે રહો તો બાબા તમારી સાથે 
રહ�શે એમાં કોઈ શંકા ખરી ? તો વાહ બાબા 
વાહના ગીત ગાતા રહો.

ઘણા િશવસંતાનોએ ક��સર જેવી ગંભીર 
બીમારી પર બાબાના સાથથી, બાબાએ આપેલી 
શિ�ઓથી, તેમજ પોતાની આ�મશિ�ઓથી 
બીમારીને કાયમ માટ� �કારો આ�યાની સ�ય 
ઘટનાઓ સાંભળી છ�. આવા દદ�ઓ િશવબાબાની 
િનરંતર યાદ અને યોગથી ��યુંજય બ�યા છ�. 
એવા આ�માઓ વાહ બાબા વાહના ગીત ગાય છ�.

P M T V  પરથી રાજયોિગની બી.ક�. 
ઉષાબેનના �વચન �ારા વણ�વેલી સ�ય ઘટના 
અનુસાર - ભારતના એક મોટા શહ�રના લાય�સ 
�બના �ેિસડે�ટને ઉ�મ સેવા બદલ લાય�સ 
�બની આ�તરરા�ીય કો�ફર�સમાં પરદ�શમાં 
બ�માન થવાનું હતું. કાય��મ ન�ી થયો હતો. 
આ કાય��મમાં જવા માટ� તે �ેિસડે�ટ� િવમાનની 
�ટ�કટ બુક કરાવી લીધી હતી. પરંતુ જવાના 
થોડાક �દવસ પહ�લાં કાર એ��સડે�ટમાં તે 
�યિ�ને પગે ���ર થયું, દવાખાનામાં દાખલ 
થયા હતા. તેમના મનમાં બ� જ ગડમથલ ચાલતી 
હતી. મારા બ�માન થવાના સમય પહ�લાં જ 
અક�માત થયો ? ઈ�રને મારી સાથે જ આવું 
કરવું હતું, તો બ�માન થયા બાદ અક�માત 
કરવો હતો ? મારી સાથે જ આવું ક�મ ? પરંતુ જે 
�દવસે જવાનું હતું જે �લેનમાં જવાનું હતું તે જ 
િવમાનને અક�માત થયો. એર ��શ થયું. આ 
ઘટનાના સમાચાર છાપામાં વાં�યા બાદ તેમના 
મનમાં ઈ�ર ��યે અિત �ેમ થયો. તેમને �પ� 
�તીિત થઈ ક� મને ઈ�ર� જ બચા�યો. તે ભાઈએ 
ઈ�રનો ખૂબ ખૂબ આભાર મા�યો. �� બ�યો છું તો 

�વન છ�, �વન છ� તો બ�માન પછી પણ થઈ 
શક�. તે ભાઈના અંતરમનમાં અવ�ય શ�દો સરી 
પ�ા હશે વાહ �ામા વાહ, વાહ બાબા વાહ, છ�ને 
ઈ�રની ગત મત �યારી.

બાથ�મમાં પગ લપસી પ�ો, પરંતુ બચી 
ગયા, બસ / ��ઈન ચૂક� ગયા, પરંતુ અ�ય વાહન 
મળી જવાથી સમયસર કામ પૂણ� કરી શ�યા, 
પુ�ષાથ� િવ�ાથ�ને પરી�ામાં સંક�પેલો, �ચી 
ટકાવારીવાળો �ાસ મળી ગયો, પોતાની 
શૈ�િણક તેમજ કાય�ક�શળતાની યો�યતા 
અનુસાર ઈ��છત નોકરી મળી ગઈ. પોતાના 
�યવસાય ક� ઉ�ોગમાં સફળતા મળી, પ�રવારમાં 
કલહ કલેશના લીધે ઉ�પ�ન થયેલ િવસંવા�દતાથી 
ઉ�પ�ન થયેલ દુઃખ અશાંિતથી મુિ� મળી, 
પોતાની ક�ટ�વો અને �યસનોને ઈ�રીય �ાન, 
િશવબાબાની યાદ અને યોગથી છુટકારો મ�યો. 
પ�રવારમાં સુશીલ, સં�કારી, સ�ગુણી, ઉ�મી 
સંતાનો મ�યા, નોકરી / �યવસાયમાં િન�ાવાન, 
ઉ�સાહી, સહયોગી સાથીઓ મ�યા. િશવબાબાની 
�ીમત પર ચાલી, યોગમાં રહી પોતાનામાં રહ�લા 
િવકારોથી મુિ� મળી.. આ બધાયે િશવસંતાનો 
વાહ બાબા વાહના ગીત ગાતા રહ� છ�.

િ�ય આ�મન બંધુઓ, તમે પણ વાહ બાબા 
વાહની મા�ટર ક� (એપ) સાથે રાખ�, 
િવ��િતના લોકરમાં મૂકતા નિહ અને સમય 
આ�યે અચૂક વાપર�. સા�ં પ�રણામ મળશે જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સફળતાનું �થમ સોપાન એટલે સમથ� સંક�પો
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

• પિવ� િવચાર માનવ�વનની �ે� શ�� 
અને અમર ઔષધી છ�.

• �ે� તથા િનઃ�વાથ� સંક�પોની િસ�� 
અવ�ય થાય છ�.
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�યાર� તેની િન��ાવ�થા દરિમયાન તેનું ચેતન મન 
સુષુ�ત અવ�થામાં હોય છ�. તે સમયે તેના અચેતન 
મન સાથે યોિગક �િ�યા �ારા તે આ�મા પાસેથી 
મનોવાં��છત કાય�માં સફળતા �ા�ત કરી શકાય 
છ�. � તે �યિ� આપણાથી હ�રો માઈલ દૂર હોય 
તો પણ આપણે �વયંને (આ�માને) તે �યિ�ના 
આ�મા પાસે Emerge કરી visualization �ારા તે 
આ�માના અચેતન મનને સમથ� સંક�પોના સમથ� 
Vibration �ારા ��ત કરી તે આ�મા પાસેથી 
મનોવાં��છત કાય�માં સફળતા �ા�ત કરી શકાય 
છ�. આ યોગનો �યોગ � અ�તવેળાના સમયે 
કરવામાં આવે તો સોનામાં સુગંધ ભ�યા બરાબર. 
પરંતુ આ કાય�ની �લંત સફળતા માટ� યોગબળ 
હોવું અિત આવ�યક છ�. બળ એટલે શિ�. આ 
માટ� અ�તવેળાના સમયે સવ� �કારની 
શિ�ઓના દાતા, શિ�ઓના સાગર તેમજ 
સવ�શિ�માન િશવબાબા સાથે �ીમત �માણ 
યોગ �ારા યોગ બળ �ા�ત કરી શકાય છ�. �યાર 
પછી યોગના �યોગમાં સફળતા મ�યા વગર 
રહ�તી નથી. સફળતા મળતી નથી તેનો અથ� એ 
થયો ક� યોગબળ નથી. સંક�પમાં સામ�ય� �યાર� જ 
આવશે ક� �યાર� યોગબળ જમા હશે. સમથ� શુભ 
સંક�પો એ સફળતાની ચાવી છ�, સફળતાનું �થમ 
સોપાન છ�.

�ક�ટીના મ�ય ભાગથી 2.5 �ચ અંદર 
તેમજ ઉપરથી 1.5 અંદર Pituitary Gland અને 
Hypothalamus Glandની વ�ે ક� �યાં આ�માનું 
િનવાસ�થાન છ� તે �થાન સંક�પોને Relay  
કરવાનું R e l a y  ક��� છ�. �યાંથી આ�મા 
પોતાનામાંથી ચેતન મન �ારા સંક�પો Relay  કર� 
છ�. બી� અ�ય આ�મા Relay થયેલા સંક�પોને 
Receive કર� છ� એટલે ક� તે Receive ક��� છ�. તે 
આ�મા પણ Receive ક��� �ારા Receive થયેલા 

સંક�પોનો ��યુ�ર ચેતન મન �ારા Relay ક��� 
પણ બને છ�. આ રીતે બંને આ�માઓ બુિ��પી 
તારથી Connec t i o n  �ડી પોતાના સૂ�મ 
િવચારોનું આદાન-�દાન કરી શક� છ�. આજકાલ 
Telepathy નામનો શ�દ �ચિલત છ�. Telepathy 
એ Television, Telephone, Telegram પરથી 
ઉતરી આવેલો શ�દ છ�. Telepathy એટલે 
દૂરાનુભૂિત. જેવી રીતે Television, Telephone, 
Telegramમાંના Scientific યં�ો દૂર Relay ક��� 
�ારા Relay થયેલા િચ� ક� સંદ�શ Catch કરી રજૂ 
કરી શક� છ� તેવી રીતે Television, Telephone, 
Telegramમાંના Scientific યં�ો કરતાં પણ 
મનુ�યા�માના મ��ત�કમાં ��થત આ�માના સૂ�મ 
પરંતુ શિ�શાળી યં�ો �ારા Telepathy કરી 
શક� છ�. Scienceની શિ� કરતા Silenceની 
શિ� બળવાન છ�. મન અને બુિ� એ આ�માના 
સૂ�મ પરંતુ શિ�શાળી યં�ો છ�. Telepathyના 
�યોગ �ારા મહાભારતના યુ�માં દૂર યુ�ના 
મેદાનમાં ચાલતા યુ�નું વણ�ન સંજય મહ�લમાં 
રહીને પણ �તરા�ને કરતો હતો.

િવચારને અં�ે�માં T h o u g h t s  અને 
સંક�પને Determination કહ�વામાં આવે છ�. 
િવચારના �ઢીકરણને સંક�પ કહ�વામાં આવે છ� 
એટલે ક� એકનો એક િવચાર વારંવાર કરવામાં 
આવે �યાર� તે િવચાર સંક�પમાં પ�રણમે છ�. 
સંક�પમાં �યાર� સામ�ય� આવે �યાર� તે સંક�પ �ઢ 
બને છ� પરંતુ સંક�પમાં સામ�ય� �યાર� જ આવે ક� 
�યાર� મનોબળ �ઢ હોય અને �ઢ મનોબળ �યાર� 
જ બને ક� �યાર� યોગબળ જમા હોય અને 
યોગબળ �યાર� જ જમા થાય ક� �યાર� સંક�પ 
કરનાર આ�માનો સમથ� પરમા�મા િશવબાબા 
સાથે યોગ હોય.

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)

ભ� અને ��ાવ�સ �ાની
�.ક�. ભાવના, જસદણ

ભ� સાંભળ�, �ાની સંભળાવે. 
ભ� ક� સહન કર�, �ાની આરામથી રહ�.
ભ� ભગવાનને ભજે, �ાની ભગવાનનું ભણે.
ભ� કિલયુગમાં, �ાની સંગમયુગમાં.
ભ� શા�� પર ચાલે, �ાની �ીમત પર ચાલે.
ભ� મુિ� માંગે, �ાની �વનમુિ� માંગે.
ભ� મુખેથી યાદ કર�, �ાની મનથી યાદ કર�.
ભ� ભગવાનના ચરણમાં રહ�, �ાની ભગવાનના �દલમાં રહ�.
ભ� ચારધામની યા�ા કર�, �ાની યાદની યા�ા કર�.
ભ� ભગવાન પાસે અિધક માગે, �ાની અિધકાર રાખે.
ભ� ધ�ા ખાય, �ાની એક �થાને રહ�.
ભ� ભગવાન પર છોડે, �ાની �ામા પર છોડે.
ભ� સ�માન આપવામાં રહ�, �ાની �વમાનમાં રહ�.
ભ� સંતુ� રહ�, �ાની શુ� લોભી રહ�.
ભ� ભ� ગળ� મળ�, �ાની �ાની નયનથી મળ�.
ભ� ભગવાનને સવ��યાપી કહ�, �ાની ભગવાનને પરમધામ િનવાસી કહ�.
ભ� દ�વતાની યાદ અપાવે, �ાની �વધમ�ની યાદ અપાવે.
ભ� આંખ બંધ કરી યાદ કર�, �ાનીની આંખ ખુ�ી રહ�.
ભ� અવાજથી યાદ કર�, �ાની મૌનમાં યાદ કર�.
ભ� માળા ફ�રવે, �ાની �વદશ�નચ� ફ�રવે.
ભ� ગંગા �ાન કર�, �ાની �ાન �ાન કર�.
ભ� �સાદ ખાય, �ાની ��ાભોજન ખાય.
ભ� દ�વતાના ગુણ ગાય, �ાની દ�વતાના ગુણ �હણ કર�.
ભ� ભગવાનને ભગવાન સમજે, �ાની ભગવાનને સવ� સંબંધી સમજે.
ભ� ભગવાનની �ાથ�ના કર�, �ાની ભગવાન સાથે વાતો કર�.
ભ� ભગવાન સામે દ�ડવત કર�, �ાની �વયંને સમિપ�ત કર�.
ભ� જય જય કાર કર�, �ાની વાહ વાહ કર�.
ભ� ભગવાનને માને, �ાની ભગવાનનું માને.
ભ�ની નજરમાં ભગવાન, ભગવાનની નજરમાં �ાની.
ભ�ના હાથમાં �ભુ પૂ�ની સામ�ી, �ાનીના હાથમાં �ભુ પ�રચયની સામ�ી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાર� તેની િન��ાવ�થા દરિમયાન તેનું ચેતન મન 
સુષુ�ત અવ�થામાં હોય છ�. તે સમયે તેના અચેતન 
મન સાથે યોિગક �િ�યા �ારા તે આ�મા પાસેથી 
મનોવાં��છત કાય�માં સફળતા �ા�ત કરી શકાય 
છ�. � તે �યિ� આપણાથી હ�રો માઈલ દૂર હોય 
તો પણ આપણે �વયંને (આ�માને) તે �યિ�ના 
આ�મા પાસે Emerge કરી visualization �ારા તે 
આ�માના અચેતન મનને સમથ� સંક�પોના સમથ� 
Vibration �ારા ��ત કરી તે આ�મા પાસેથી 
મનોવાં��છત કાય�માં સફળતા �ા�ત કરી શકાય 
છ�. આ યોગનો �યોગ � અ�તવેળાના સમયે 
કરવામાં આવે તો સોનામાં સુગંધ ભ�યા બરાબર. 
પરંતુ આ કાય�ની �લંત સફળતા માટ� યોગબળ 
હોવું અિત આવ�યક છ�. બળ એટલે શિ�. આ 
માટ� અ�તવેળાના સમયે સવ� �કારની 
શિ�ઓના દાતા, શિ�ઓના સાગર તેમજ 
સવ�શિ�માન િશવબાબા સાથે �ીમત �માણ 
યોગ �ારા યોગ બળ �ા�ત કરી શકાય છ�. �યાર 
પછી યોગના �યોગમાં સફળતા મ�યા વગર 
રહ�તી નથી. સફળતા મળતી નથી તેનો અથ� એ 
થયો ક� યોગબળ નથી. સંક�પમાં સામ�ય� �યાર� જ 
આવશે ક� �યાર� યોગબળ જમા હશે. સમથ� શુભ 
સંક�પો એ સફળતાની ચાવી છ�, સફળતાનું �થમ 
સોપાન છ�.

�ક�ટીના મ�ય ભાગથી 2.5 �ચ અંદર 
તેમજ ઉપરથી 1.5 અંદર Pituitary Gland અને 
Hypothalamus Glandની વ�ે ક� �યાં આ�માનું 
િનવાસ�થાન છ� તે �થાન સંક�પોને Relay  
કરવાનું R e l a y  ક��� છ�. �યાંથી આ�મા 
પોતાનામાંથી ચેતન મન �ારા સંક�પો Relay  કર� 
છ�. બી� અ�ય આ�મા Relay થયેલા સંક�પોને 
Receive કર� છ� એટલે ક� તે Receive ક��� છ�. તે 
આ�મા પણ Receive ક��� �ારા Receive થયેલા 

સંક�પોનો ��યુ�ર ચેતન મન �ારા Relay ક��� 
પણ બને છ�. આ રીતે બંને આ�માઓ બુિ��પી 
તારથી Connec t i o n  �ડી પોતાના સૂ�મ 
િવચારોનું આદાન-�દાન કરી શક� છ�. આજકાલ 
Telepathy નામનો શ�દ �ચિલત છ�. Telepathy 
એ Television, Telephone, Telegram પરથી 
ઉતરી આવેલો શ�દ છ�. Telepathy એટલે 
દૂરાનુભૂિત. જેવી રીતે Television, Telephone, 
Telegramમાંના Scientific યં�ો દૂર Relay ક��� 
�ારા Relay થયેલા િચ� ક� સંદ�શ Catch કરી રજૂ 
કરી શક� છ� તેવી રીતે Television, Telephone, 
Telegramમાંના Scientific યં�ો કરતાં પણ 
મનુ�યા�માના મ��ત�કમાં ��થત આ�માના સૂ�મ 
પરંતુ શિ�શાળી યં�ો �ારા Telepathy કરી 
શક� છ�. Scienceની શિ� કરતા Silenceની 
શિ� બળવાન છ�. મન અને બુિ� એ આ�માના 
સૂ�મ પરંતુ શિ�શાળી યં�ો છ�. Telepathyના 
�યોગ �ારા મહાભારતના યુ�માં દૂર યુ�ના 
મેદાનમાં ચાલતા યુ�નું વણ�ન સંજય મહ�લમાં 
રહીને પણ �તરા�ને કરતો હતો.

િવચારને અં�ે�માં T h o u g h t s  અને 
સંક�પને Determination કહ�વામાં આવે છ�. 
િવચારના �ઢીકરણને સંક�પ કહ�વામાં આવે છ� 
એટલે ક� એકનો એક િવચાર વારંવાર કરવામાં 
આવે �યાર� તે િવચાર સંક�પમાં પ�રણમે છ�. 
સંક�પમાં �યાર� સામ�ય� આવે �યાર� તે સંક�પ �ઢ 
બને છ� પરંતુ સંક�પમાં સામ�ય� �યાર� જ આવે ક� 
�યાર� મનોબળ �ઢ હોય અને �ઢ મનોબળ �યાર� 
જ બને ક� �યાર� યોગબળ જમા હોય અને 
યોગબળ �યાર� જ જમા થાય ક� �યાર� સંક�પ 
કરનાર આ�માનો સમથ� પરમા�મા િશવબાબા 
સાથે યોગ હોય.

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)

ભ� અને ��ાવ�સ �ાની
�.ક�. ભાવના, જસદણ

ભ� સાંભળ�, �ાની સંભળાવે. 
ભ� ક� સહન કર�, �ાની આરામથી રહ�.
ભ� ભગવાનને ભજે, �ાની ભગવાનનું ભણે.
ભ� કિલયુગમાં, �ાની સંગમયુગમાં.
ભ� શા�� પર ચાલે, �ાની �ીમત પર ચાલે.
ભ� મુિ� માંગે, �ાની �વનમુિ� માંગે.
ભ� મુખેથી યાદ કર�, �ાની મનથી યાદ કર�.
ભ� ભગવાનના ચરણમાં રહ�, �ાની ભગવાનના �દલમાં રહ�.
ભ� ચારધામની યા�ા કર�, �ાની યાદની યા�ા કર�.
ભ� ભગવાન પાસે અિધક માગે, �ાની અિધકાર રાખે.
ભ� ધ�ા ખાય, �ાની એક �થાને રહ�.
ભ� ભગવાન પર છોડે, �ાની �ામા પર છોડે.
ભ� સ�માન આપવામાં રહ�, �ાની �વમાનમાં રહ�.
ભ� સંતુ� રહ�, �ાની શુ� લોભી રહ�.
ભ� ભ� ગળ� મળ�, �ાની �ાની નયનથી મળ�.
ભ� ભગવાનને સવ��યાપી કહ�, �ાની ભગવાનને પરમધામ િનવાસી કહ�.
ભ� દ�વતાની યાદ અપાવે, �ાની �વધમ�ની યાદ અપાવે.
ભ� આંખ બંધ કરી યાદ કર�, �ાનીની આંખ ખુ�ી રહ�.
ભ� અવાજથી યાદ કર�, �ાની મૌનમાં યાદ કર�.
ભ� માળા ફ�રવે, �ાની �વદશ�નચ� ફ�રવે.
ભ� ગંગા �ાન કર�, �ાની �ાન �ાન કર�.
ભ� �સાદ ખાય, �ાની ��ાભોજન ખાય.
ભ� દ�વતાના ગુણ ગાય, �ાની દ�વતાના ગુણ �હણ કર�.
ભ� ભગવાનને ભગવાન સમજે, �ાની ભગવાનને સવ� સંબંધી સમજે.
ભ� ભગવાનની �ાથ�ના કર�, �ાની ભગવાન સાથે વાતો કર�.
ભ� ભગવાન સામે દ�ડવત કર�, �ાની �વયંને સમિપ�ત કર�.
ભ� જય જય કાર કર�, �ાની વાહ વાહ કર�.
ભ� ભગવાનને માને, �ાની ભગવાનનું માને.
ભ�ની નજરમાં ભગવાન, ભગવાનની નજરમાં �ાની.
ભ�ના હાથમાં �ભુ પૂ�ની સામ�ી, �ાનીના હાથમાં �ભુ પ�રચયની સામ�ી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ગરીબી એટલે અભાવ. ગરીબી એટલે 
ખામી, જે તે આપણી પાસે ન હોવું. ગરીબી શ�દ 
સાંભળતાં આપણને ધનના અભાવવાળી 
�યિ�ઓ નજર� પડે છ�. ગરીબી તો દુિનયામાં 
અનેક �કારની હોય છ�. દર�ક �યિ� પોતાને આ 
અવ�થામાંથી બહાર કાઢવા માટ� �યાસરત હોય 
છ�. �વનભર તનતોડ મહ�નત કરીને એમાંથી 
બહાર આવવા �યાસ કરતા રહ� છ�.

ગરીબી અનેક �કારની હોય છ�.
૧. ધનની ગરીબી
૨. સંબંધોની ગરીબી
૩. સાધનોની ગરીબી
૪. ગુણોની ગરીબી
૫. શિ�ઓની ગરીબી
૬. ચા�ર�યની ગરીબી

આપણે સ� �વનમાં રહ�લી િવિવધ 
�કારની ગરીબીને દૂર કરવા માટ� ખૂબ �યાસ 
કરતા રહીએ છીએ. ધનની ગરીબીથી �વનભર 
ઝઝૂમતા રહીને પણ ગરીબી દૂર કરવા �યાસ 
કરવામાં આવે છ�. ધનના અભાવના કારણે 
ગરીબી આવતી હોય છ�. માટ� તનતોડ મહ�નત 
કરીને ધનની ખામી ભરવાનો �યાસ કરવામાં 
આવે છ�. �વનમાં બીજું ક�ઈ ના મળ� તો �ણ ટાઈમ 
ભોજન ઉપલ�ધ કરી શકાય એટલી તો મહ�નત 
દર�ક �યિ� કર� છ�. જેથી કોઈ પાસેથી માંગીને ન 
ખાવું પડે તે માટ� �યાસ કરતા હોય છ�.

ધનની ગરીબી - ધનનો અભાવ માણસને 
અનેક �કારની ગરીબીમાં ધક�લી દ� છ�. ધનના 
અભાવના કારણે જ સીધી અસર રોટી, કપડાં 
અને મકાન ઉપર પડે છ�. ક�ટલાય લોકો એવા છ� જે 

ભોજન તો માંગીને પણ કરી લે છ�. પરંતુ તેઓની 
પાસે રહ�વા માટ� ઘર નથી, �ટપાથ પર, ર�લવે 
�ટ�શન પર, મં�દરના ઓટલા ક� પછી કોઈપણ 
ગંદી જ�યાઓમાં ગમે તે રીતે પોતાનું ગુજરાન 
ચલાવે છ�. તેઓના માટ� આજની રોટલી િમ�ાન 
બરાબર હોય છ�.

 સંબંધોની ગરીબી - મનુ�ય સામાિજક 
�ાણી છ�. સગા સંબંધીઓ એ આપણી મોટી મૂડી 
છ�. ધન ઓછું હશે તો ચાલશે પરંતુ સંબંધો હશે તો 
પણ માલામાલ છીએ. જેઓની પાસે મોટું પ�રવાર 
અને સંબંધીઓ છ� તેમના �વનમાં ગમે �યાર� ગમે 
તેવી મુસીબત આવે તો પણ સામનો કરવામાં 
સ�મ રહ� છ�.

સાધનોની ગરીબી - વત�માન સાધન 
સંપ�ન, સુિવધાસભર યુગમાં દર�કની પાસે ભરપૂર 
મા�ામાં સાધનો ઉપલ�ધ થયેલા છ�. પરંતુ 
ઘણીવાર ક�ટલાય લોકો એવા છ� જેમની પાસે 
સાધનોનો અભાવ નજર� પડે છ�. અભાવોમાં પણ 
િજંદગી �વી લેતા લોકો �વા મળ� છ�.

ગુણોની ગરીબી - ગુણો એ આપણી મહાન 
મૂડી છ�. ગુણોની ધારણાના કારણે જ માણસનું 
�વન લાખ �િપયાનું અને ધારણ ન કરવાના 
કારણે કોડીનું બની �ય છ�. બી� કોઈ ગરીબી 
તો બી�ની મદદથી દૂર કરી શકાય છ�. પરંતુ 
ગુણોની ગરીબી માટ� તો આપણે જ પોતે મહ�નત 
કરવી પડશે. ગુણો ધારણ કરીને ગુણોના ધનવાન 
બનીએ. ગુણોની ગરીબી દૂર કરવા �યાસરત 
રહીએ.

શિ�ઓની ગરીબી - આપણે સ� દ�વીઓ 
પાસેથી શિ� માંગીએ છીએ. શિ�ઓની 

આરાધના કરીને શિ� માંગીએ છીએ. વત�માન 
સમયે શિ�ઓની ગરીબી વધુને વધુ �વા મળ� 
છ�. સહનશિ� ન હોવાના કારણે ઘર ઘરમાં 
લડાઈ ઝઘડા છ�. � ગુણોના ધનવાન, ગુણવાન 
લોકો હશે તો સહન કરીને �વનને મહાન બનાવે 
છ�. અિભમાનના કારણે ઈષા� વેર, િવરોધ �વનને 
પર�શાન કરી નાખે છ�. સમાવવાની શિ�નો 
અભાવ હોવાથી કોઈની પણ વાતને સમાવી શકતા 
નથી. 

ચા�ર�ય એટલે જે કામ કોઈ ના કરી શક� 
એવા મહાન કમ�ની કલમથી લખાયેલું શા��. 
ચા�ર�ય એટલે સફ�દ ચાદરને જરા સરખો પણ 
દાગ ન લાગે. તેની સાવધાની રાખવી. જેવી રીતે 
પારો હાથમાં પકડી રાખીએ તો પણ પડી �ય છ� 
તેથી પારાને સાચવીને હાથમાં પકડી રાખવાનો 
હોય છ�. ચા�ર�ય એટલે એવી મહાન કલમ જેનાથી 
મહાન કમ�ની કથની લખાય છ�. કોઈ નાનું પણ 
ખરાબ કમ� ન લખાય તેની તક�દારી રાખવાની છ�. 
ચા�ર�યની ગરીબી એટલે ચા�ર�યનો અભાવ.

ચા�ર�યની ગરીબી - ચા�ર�યની ગરીબી 
એટલે ચા�ર�યની ખામી, અભાવ, ખરાબ હોવું, 
ચા�ર�ય એટલે શું ? ચા�ર�ય એટલે મહાન કમ�, 
એવા મહાન િવચાર, એવા મહાન સં�કાર �યાં 
નત મ�તક થઈ જવાય તેને ચા�ર�યના ધની 
કહ�વામાં આવે છ� તેવી જ રીતે ખરાબ કાય� 
કરવાથી ચા�ર�યની ગરીબી છતી થાય છ�. 
પહ�લાના સમયમાં કહ�વામાં આવતું ક� ‘ધન ગયું 
તો કશું જ નથી ગયું. �વા��ય ગયું તો થોડું ગયું, 
અને ચા�ર�ય ગયું તો બધું જ ગયું.’ ચા�ર�યની 
�ળવણી ખાતર �વનભર �યિ� તપ�યા કરતા 
રહ� છ�. ચા�ર�યની �ળવણી એ ગુલાબના છોડને 
ઉછ�રવા બરાબર છ�. ચા�ર�યની �ળવણી એ 
હાથમાં પકડેલા પ�ી જેવી છ�. ચા�ર�યને 

સાચવવાની જવાબદારી એવી છ� ક� જેમ સફ�દ 
ચાદર લઈને કોલસાની ખાણમાં �વેશ કરીએ છતાં 
પણ એક પણ દાગ સફ�દ ચાદર પર ન લાગે તેની 
તક�દારી રાખવા બરાબર છ� એ સૌથી મોટી ર�ા 
છ�. ચા�ર�યની ર�ા કાજે �યિ� પોતાનો �વ 
આપવાનું પસંદ કરશે પરંતુ ચા�ર�યને બદનામ 
થવા દ�શે નહ�. ઈિતહાસ અને શા��ોમાં એવા 
ઘણા ઉદાહરણો ભયા� પ�ા છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� 
ક� ચા�ર�યની ર�ા કાજે રાણી પ�ાવતીએ જૌહર 
કયુ� હતું. ચા�ર�યની ર�ા કાજે નારી રણચંડી 
બની �ય છ� અબળા નારી પણ ચા�ર�યની 
ર�ાકાજે શિ�શાળી, જગદ�બા, મહાકાળી 
બનીને શરીરનું ર�ણ કર� છ�.

�ે� ચા�ર�યના માિલક ભારત દ�શમાં �ચી 
સં�ક�િતના સં�કાર આપણી પાસે હોવા છતાં 
વત�માન સમયે ક�ઈક અલગ ન�રો �વા મળ� છ�. 
ધન અને સંપિ�, ભૌિતક સુખ સુિવધાના 
સાધનોથી આપણે અમીર થતા જઈ ર�ા છીએ તેમ 
તેમ ચા�ર�યથી ગરીબ બનતા જતા �વા મળ� છ�. 
ચા�ર�યની ગરીબી વધતી જઈ રહી છ�.

સરકાર �ારા અનેક સમાજ સેવકો �ારા 
ગરીબી દૂર કરવા માટ� અનેક ઉપાયો, યોજનાઓ 
અને �ોજે�ટ તૈયાર થઈ ર�ા છ� પરંતુ ચા�ર�યની 
ગરીબી તરફ કોઈનું પણ �યાન જતું નથી. અને 
ના કોઈ ચા�ર�યની ગરીબી દૂર કરવા માટ� 
આગળ આવે છ�. ચા�ર�ય મહાન હશે તો જ દ�શ 
મહાન બની શક� છ�. મહાન કમ�નો આધાર પણ 
�ે� ચા�ર�ય છ�. મહાન િવચારો પણ મહાન 
ચા�ર�ય પાસે પાંગર� છ�.

આપણા માટ� તો �ે� ચા�ર�યના ધણીના 
અનેક ઉદાહરણો છ�. જેમણે ચા�ર�યની ર�ા માટ� 
પોતાનું સવ��વ �યાગ કરી દીધો. સીતા માતા હોય 
ક� સતી અનસૂયા હોય. જેમણે પોતાના �ે� 
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ચા�ર�યની ગરીબી
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ
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ગરીબી એટલે અભાવ. ગરીબી એટલે 
ખામી, જે તે આપણી પાસે ન હોવું. ગરીબી શ�દ 
સાંભળતાં આપણને ધનના અભાવવાળી 
�યિ�ઓ નજર� પડે છ�. ગરીબી તો દુિનયામાં 
અનેક �કારની હોય છ�. દર�ક �યિ� પોતાને આ 
અવ�થામાંથી બહાર કાઢવા માટ� �યાસરત હોય 
છ�. �વનભર તનતોડ મહ�નત કરીને એમાંથી 
બહાર આવવા �યાસ કરતા રહ� છ�.

ગરીબી અનેક �કારની હોય છ�.
૧. ધનની ગરીબી
૨. સંબંધોની ગરીબી
૩. સાધનોની ગરીબી
૪. ગુણોની ગરીબી
૫. શિ�ઓની ગરીબી
૬. ચા�ર�યની ગરીબી

આપણે સ� �વનમાં રહ�લી િવિવધ 
�કારની ગરીબીને દૂર કરવા માટ� ખૂબ �યાસ 
કરતા રહીએ છીએ. ધનની ગરીબીથી �વનભર 
ઝઝૂમતા રહીને પણ ગરીબી દૂર કરવા �યાસ 
કરવામાં આવે છ�. ધનના અભાવના કારણે 
ગરીબી આવતી હોય છ�. માટ� તનતોડ મહ�નત 
કરીને ધનની ખામી ભરવાનો �યાસ કરવામાં 
આવે છ�. �વનમાં બીજું ક�ઈ ના મળ� તો �ણ ટાઈમ 
ભોજન ઉપલ�ધ કરી શકાય એટલી તો મહ�નત 
દર�ક �યિ� કર� છ�. જેથી કોઈ પાસેથી માંગીને ન 
ખાવું પડે તે માટ� �યાસ કરતા હોય છ�.

ધનની ગરીબી - ધનનો અભાવ માણસને 
અનેક �કારની ગરીબીમાં ધક�લી દ� છ�. ધનના 
અભાવના કારણે જ સીધી અસર રોટી, કપડાં 
અને મકાન ઉપર પડે છ�. ક�ટલાય લોકો એવા છ� જે 

ભોજન તો માંગીને પણ કરી લે છ�. પરંતુ તેઓની 
પાસે રહ�વા માટ� ઘર નથી, �ટપાથ પર, ર�લવે 
�ટ�શન પર, મં�દરના ઓટલા ક� પછી કોઈપણ 
ગંદી જ�યાઓમાં ગમે તે રીતે પોતાનું ગુજરાન 
ચલાવે છ�. તેઓના માટ� આજની રોટલી િમ�ાન 
બરાબર હોય છ�.

 સંબંધોની ગરીબી - મનુ�ય સામાિજક 
�ાણી છ�. સગા સંબંધીઓ એ આપણી મોટી મૂડી 
છ�. ધન ઓછું હશે તો ચાલશે પરંતુ સંબંધો હશે તો 
પણ માલામાલ છીએ. જેઓની પાસે મોટું પ�રવાર 
અને સંબંધીઓ છ� તેમના �વનમાં ગમે �યાર� ગમે 
તેવી મુસીબત આવે તો પણ સામનો કરવામાં 
સ�મ રહ� છ�.

સાધનોની ગરીબી - વત�માન સાધન 
સંપ�ન, સુિવધાસભર યુગમાં દર�કની પાસે ભરપૂર 
મા�ામાં સાધનો ઉપલ�ધ થયેલા છ�. પરંતુ 
ઘણીવાર ક�ટલાય લોકો એવા છ� જેમની પાસે 
સાધનોનો અભાવ નજર� પડે છ�. અભાવોમાં પણ 
િજંદગી �વી લેતા લોકો �વા મળ� છ�.

ગુણોની ગરીબી - ગુણો એ આપણી મહાન 
મૂડી છ�. ગુણોની ધારણાના કારણે જ માણસનું 
�વન લાખ �િપયાનું અને ધારણ ન કરવાના 
કારણે કોડીનું બની �ય છ�. બી� કોઈ ગરીબી 
તો બી�ની મદદથી દૂર કરી શકાય છ�. પરંતુ 
ગુણોની ગરીબી માટ� તો આપણે જ પોતે મહ�નત 
કરવી પડશે. ગુણો ધારણ કરીને ગુણોના ધનવાન 
બનીએ. ગુણોની ગરીબી દૂર કરવા �યાસરત 
રહીએ.

શિ�ઓની ગરીબી - આપણે સ� દ�વીઓ 
પાસેથી શિ� માંગીએ છીએ. શિ�ઓની 

આરાધના કરીને શિ� માંગીએ છીએ. વત�માન 
સમયે શિ�ઓની ગરીબી વધુને વધુ �વા મળ� 
છ�. સહનશિ� ન હોવાના કારણે ઘર ઘરમાં 
લડાઈ ઝઘડા છ�. � ગુણોના ધનવાન, ગુણવાન 
લોકો હશે તો સહન કરીને �વનને મહાન બનાવે 
છ�. અિભમાનના કારણે ઈષા� વેર, િવરોધ �વનને 
પર�શાન કરી નાખે છ�. સમાવવાની શિ�નો 
અભાવ હોવાથી કોઈની પણ વાતને સમાવી શકતા 
નથી. 

ચા�ર�ય એટલે જે કામ કોઈ ના કરી શક� 
એવા મહાન કમ�ની કલમથી લખાયેલું શા��. 
ચા�ર�ય એટલે સફ�દ ચાદરને જરા સરખો પણ 
દાગ ન લાગે. તેની સાવધાની રાખવી. જેવી રીતે 
પારો હાથમાં પકડી રાખીએ તો પણ પડી �ય છ� 
તેથી પારાને સાચવીને હાથમાં પકડી રાખવાનો 
હોય છ�. ચા�ર�ય એટલે એવી મહાન કલમ જેનાથી 
મહાન કમ�ની કથની લખાય છ�. કોઈ નાનું પણ 
ખરાબ કમ� ન લખાય તેની તક�દારી રાખવાની છ�. 
ચા�ર�યની ગરીબી એટલે ચા�ર�યનો અભાવ.

ચા�ર�યની ગરીબી - ચા�ર�યની ગરીબી 
એટલે ચા�ર�યની ખામી, અભાવ, ખરાબ હોવું, 
ચા�ર�ય એટલે શું ? ચા�ર�ય એટલે મહાન કમ�, 
એવા મહાન િવચાર, એવા મહાન સં�કાર �યાં 
નત મ�તક થઈ જવાય તેને ચા�ર�યના ધની 
કહ�વામાં આવે છ� તેવી જ રીતે ખરાબ કાય� 
કરવાથી ચા�ર�યની ગરીબી છતી થાય છ�. 
પહ�લાના સમયમાં કહ�વામાં આવતું ક� ‘ધન ગયું 
તો કશું જ નથી ગયું. �વા��ય ગયું તો થોડું ગયું, 
અને ચા�ર�ય ગયું તો બધું જ ગયું.’ ચા�ર�યની 
�ળવણી ખાતર �વનભર �યિ� તપ�યા કરતા 
રહ� છ�. ચા�ર�યની �ળવણી એ ગુલાબના છોડને 
ઉછ�રવા બરાબર છ�. ચા�ર�યની �ળવણી એ 
હાથમાં પકડેલા પ�ી જેવી છ�. ચા�ર�યને 

સાચવવાની જવાબદારી એવી છ� ક� જેમ સફ�દ 
ચાદર લઈને કોલસાની ખાણમાં �વેશ કરીએ છતાં 
પણ એક પણ દાગ સફ�દ ચાદર પર ન લાગે તેની 
તક�દારી રાખવા બરાબર છ� એ સૌથી મોટી ર�ા 
છ�. ચા�ર�યની ર�ા કાજે �યિ� પોતાનો �વ 
આપવાનું પસંદ કરશે પરંતુ ચા�ર�યને બદનામ 
થવા દ�શે નહ�. ઈિતહાસ અને શા��ોમાં એવા 
ઘણા ઉદાહરણો ભયા� પ�ા છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� 
ક� ચા�ર�યની ર�ા કાજે રાણી પ�ાવતીએ જૌહર 
કયુ� હતું. ચા�ર�યની ર�ા કાજે નારી રણચંડી 
બની �ય છ� અબળા નારી પણ ચા�ર�યની 
ર�ાકાજે શિ�શાળી, જગદ�બા, મહાકાળી 
બનીને શરીરનું ર�ણ કર� છ�.

�ે� ચા�ર�યના માિલક ભારત દ�શમાં �ચી 
સં�ક�િતના સં�કાર આપણી પાસે હોવા છતાં 
વત�માન સમયે ક�ઈક અલગ ન�રો �વા મળ� છ�. 
ધન અને સંપિ�, ભૌિતક સુખ સુિવધાના 
સાધનોથી આપણે અમીર થતા જઈ ર�ા છીએ તેમ 
તેમ ચા�ર�યથી ગરીબ બનતા જતા �વા મળ� છ�. 
ચા�ર�યની ગરીબી વધતી જઈ રહી છ�.

સરકાર �ારા અનેક સમાજ સેવકો �ારા 
ગરીબી દૂર કરવા માટ� અનેક ઉપાયો, યોજનાઓ 
અને �ોજે�ટ તૈયાર થઈ ર�ા છ� પરંતુ ચા�ર�યની 
ગરીબી તરફ કોઈનું પણ �યાન જતું નથી. અને 
ના કોઈ ચા�ર�યની ગરીબી દૂર કરવા માટ� 
આગળ આવે છ�. ચા�ર�ય મહાન હશે તો જ દ�શ 
મહાન બની શક� છ�. મહાન કમ�નો આધાર પણ 
�ે� ચા�ર�ય છ�. મહાન િવચારો પણ મહાન 
ચા�ર�ય પાસે પાંગર� છ�.

આપણા માટ� તો �ે� ચા�ર�યના ધણીના 
અનેક ઉદાહરણો છ�. જેમણે ચા�ર�યની ર�ા માટ� 
પોતાનું સવ��વ �યાગ કરી દીધો. સીતા માતા હોય 
ક� સતી અનસૂયા હોય. જેમણે પોતાના �ે� 
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યુવાવ�થા એક એવો સમય છ� �યાર� 
માનવના ઉમંગો અને તરંગોમાં ભરતી આવે છ�. 
વળી તે સમયે તેના િહ�મતવાન મનને પોતાના 
સારા ક� ખરાબ �વ�ન સાચા કરવા માટ� શરીરનો 
પણ પૂરતો સહયોગ મળી રહ� છ�. આ એક એવો 
સમયગાળો છ� ક� �યાર� નવી નવી યુિ�ઓ 
અજમાવવાની, શોધો કરવાની અને ક�િતઓ 
રચવાની યો�યતાઓ વધતી જ �ય છ� �યાર� 
માનવ યાદશિ�, �હણશિ�ના કારણે નવી 
નવી ભાષાઓ, કળા કૌશ�ય પણ શીખી શક� છ�. 
આ રીતે યુવા અવ�થા અવણ�નીય મહ�વનો 
�વનકાળ છ�. જેમાં મનુ�ય પોતાની િવશેષતાઓ 
અને નવીન િવચારધારા વડે સમાજને લાભા��વત 
અને �ભાિવત કરી શક� છ�. અનેક રચના�મક 
કાય� કરીને િવ�માં સુખશાંિતના સાધનોનો 
િવકાસ પણ સાધી શક� છ�.

કોઈપણ દ�શની યુવા પેઢી � આળસુ, 
િવલાસી, અિશ�ત ક� લઘુતા�ંથીવાળી બની �ય 
તો, માની લેવું ક� તે દ�શ અને સમાજના ખરાબ-
દુઃખના �દવસો આવી ગયા છ�. �યાર� યુવાનો તે 
દ�શની સાં�ક�િતક અ��મતા અને આિથ�ક સંપિ�ને 
િછ�ન િભ�ન કરી દ�શે અને એનાથી ઉ�ટુ � કોઈ 
દ�શની યુવાન પેઢી ચા�ર�યવાન, મહ�નતુ અને 
િશ�તબ� હોય તો તે દ�શ �ગિત સાઘે છ�. આમ 
સમ� દ�શની સંપૂણ� ��થિતનો આધાર એક જ વાત 
ઉપર છ� ક� તે દ�શના યુવાનો પોતાની શિ�ને 
નકારા�મક ક� સકારા�મક કાય�માં લગાડે છ� !

અનેક દ�શના યુવાનો પોત-પોતાના દ�શને 
પરદ�શી સા�ા�યવાદી શાસકોથી �વતં� કરવાના 
સંઘષ�માં બંદૂકોથી ડયા� િવના �વતં�તાનો ઝંડો 

પોતાના મજબૂત હાથોમાં પકડીને સૌથી આગળની 
હરોળમાં ચાલતા આ�યા છ�. મા�ભૂિમની 
�વતં�તા ખાતર કોઈપણ આફતને મોટી ગણીને 
પાછી પાની કરતા નથી. પરંતુ આપણે સમજવું 
�ઈએ ક� દાસ�િ�, લઘુતા�ંથી ગુલામીનું માનસ, 
આળસ, નૈિતક લાચારીઓ, સામાિજક 
ટ�ટા�ફસાદો અને �યવહા�રક અસ�યતાઓ 
રાજક�ય ગુલામીથી પણ વધાર� નુકસાનકારક છ�. 
એના કારણે જ દ�શ ગુલામીમાં સબળ� છ�. બી�ઓ 
આગળ હાથ લંબાવે છ�. વાસના અને િવલાસની 
ગુલામીનું �ણાપા� �વન �વે છ�. લોભની ગુલામી 
વડે જ આિથ�ક ગુનાઓ થાય છ�. �ોધનું સા�ા�ય 
તો શરમજનક પાપોને જ�મ આપે છ�. તેથી આવા 
�કારની દાસ�િ�માંથી તે મા�ભૂિમને મુ� કરવા 
� યુવાનોની શિ�ને વાપરવામાં આવે તો તે શું 
મંગળકારી નિહ નીવડશે ?

યુવાવગ�ના બિલદાનની ભાવના �ારા 
સમાજ સુધારણા થઈ શક� છ�. આજે એક એવો 
�રવાજ બની ગયો છ� ક� યુવાનોને અપીલ કરવામાં 
આવે ક� ર�દાન િશિબરનું આયોજન કરીને પોતે 
પણ ર�દાન કર�. યુવાનોમાં એવી ભાવના ��ત 
થઈ �ય ક� જેનાથી તેને િન�યમાં ��ધા જ�મે. 
તેના �ે� િનયમો, સ�યના િસ�ાંતો અને નૈિતક 
મૂ�યોની �થાપના સાથે પોતાનું લોહી પણ ર�ડી 
દ�વાની તૈયારી રાખે અને ગરીબોનું લોહી ચૂસનારા 
લાલચુ લોકો સાથે પણ અસહકારનું �ત લઈ લે તો 
સમાજનું ક�ટલું ક�યાણ થાય. એટલે યુવા ધનને 
સાચી �દશા આપવામાં આવે તો સમાજની દશા 
અવ�ય સુધારી શકાય.

યુવા પેઢી સમાજ માટ� દપ�ણ સમાન છ�. જેમ 

છ�. લાખો ભાઈ બહ�નો �હ�થ �વનમાં રહીને, 
નોકરી, ધંધો કરીને �યસનમુ� �વન �વી 
ર�ા છ�. અને ઘર �હ�થમાં રહ�વા છતાં પિવ�, 
ગુણવાન �વન �વે છ�. જે સ�એ �ેરણા લેવાની 
જ�ર છ�. ક�ટલાય યુવા ભાઈ બહ�નો છ� જેમણે 
�યાર�ય િથયેટર નથી �યું અને ન �યાર�ય 
પાનના ગ�ા આગળ ગયા હોય. આ ક�ટલી 
�ેરણા લેવા જેવી વાત છ�.

દાદી �નક�� હોય ક� અનેક વ�ર� ભાઈ-
બહ�નોએ પોતાનું સવ��વ �વન અપ�ણ કરીને 
સમાજ સુધારણા, ચા�ર�ય િનમા�ણનું કાય� કરી 
ર�ા છ� !                            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

ચા�ર�યથી અનેકોને �ેરણા આપી છ�. પાંચ પાંચ 
પિત હોવા છતાં પણ �ૌપદીનું �વન પણ 
પિવ�તાની �િતમૂિત� હતું. આવા અનેક મહાન 
�ેરણાદાયી ઉદાહરણો આપણે પણ �વનમાં લેવા 
જેવા છ�. કૌરવો અને ગંદી નજરથી બચવા માટ� 
�ૌપદીને ક�ટલું બધું સહન કરવું પ�ું હતું.

વત�માન સમયે દુિનયાને ન �તાં આપણને 
ચા�ર�યની ગરીબી છતી થતી નજર� પડે છ�. 
ચા�ર�યની મહાનતા દર�કના �વનમાં ખૂબ જ�રી 
છ�. � ચા�ર�ય �ે� હશે તો આપણી પાસે કશું જ 
ન હોવા છતાં પણ સૌથી મોટો ખ�નો છ�. ચા�ર�ય 
ખરાબ હશે તો આપણી પાસે બધું જ હોવા છતાં 
પણ કશું જ નથીનો અનુભવ કરાવે છ�. આ 
ચા�ર�યની ગરીબી બધી જ ગરીબી કરતાં પણ 
િવિચ� છ�. વત�માન સમયે સાંભળી ન શકાય એવા 
િનત નવા સમાચારો સાંભળીને આપણું �દલ �વી 
ઉઠ� છ�.  �યાં ગયા ચા�ર�યની ર�ાના ઠ�ક�દારો ? 
રોક� આ ચા�ર�યની ગરીબીના વહ�ણને નિહતર 
બરબાદ કરીને રહ�શે. આવા ખરાબ �વાહથી 
બરબાદી િસવાય બીજું કશું જ મળવાનું નથી. 
નાની-નાની દીકરી સાથેના ખરાબ ક��ય આપણી 
સં�ક�િતને લજવી ર�ા છ�. આપણી સં�ક�િત માટ� 
ચા�ર�યની ગરીબી એ મોટામાં મોટું કલંક છ�.

વત�માન સમયે અનેક સાધુ સંત મહા�માઓ 
જેઓ �ે� ચા�ર�યના ધનીની સાથે સાથે અનેક 
લોકોને �ે� ચા�ર�ય બનાવવા માટ�ની �ેરણા 
આપનારા છ�. પરંતુ �યાંક, �યાર�ક, એવા ખરાબ 
સમાચારો સાંભળવા મળ� છ� જેનાથી સમાજ ઉપર 
વધુ ખરાબ અસર પડે છ�. વત�માન સમયે ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �યાં 
ચા�ર�યને �ે� બનાવવાની િશ�ા આપવામાં 
આવે છ�. �યાં હ�રો ભાઈ બહ�નોએ પોતાનું 
�વન પિવ� બનાવીને લોકો માટ� �ેરણા�પ બ�યાં 

યુવા પેઢી સમાજ માટ� દપ�ણ
�.ક�. અિનલ, સુરત

આટલું �ેમપૂવ�ક અપાતું સવા�ગી �ાન 
પરમા�મા િસવાય કોઈ આપી શકતું નથી. આજે 
લોકો િભ�ન િભ�ન કાય� માટ� તગડી ફ� વસૂલે છ�. 
પરમા�માએ આપેલા �ાનની, યોગની તુલના 
અબ� �િપયામાં પણ કરી ના શકાય. મા� 
પરમા�મા જ નગુણા, િવકારી, પરમા�માની �લાિન 
કરનાર આ�માઓને મીઠાં બાળકો કહી શક� છ�. 
કોઈપણ દ�હધારીનું આ કામ નથી. પરમા�માએ 
આપણને િભ�ન િભ�ન કાય� માટ�, સેવા માટ� 
િનિમ� બના�યા તે આપણું અહોભા�ય છ�. તે માટ� 
નારાજ થવું, �રસામણાં કરવાં, વેર િવરોધ 
રાખવો, નકારા�મક કાય� કરવાં તે પાપની પોટલી 
બાંધવા બરાબર છ�.

�યાર�ય એવું ના કહીએ ક� મારા િવના આ 
કાય� થઈ શકશે નહ�. આ આપણો �મ છ�. 
ભારતની ભૂિમ બ�ર�ા વસુંધરા છ�. �યાં અનેક 
માનવર�ો જ�મે છ�. આજ સુધી અનેક મહાન 
આ�માઓ ચા�યા ગયા પણ આ ��� નાટક તો 
ચા�યા જ કર� છ�. આ સૌ વાતો ઉપર ગહન િચંતન 
કરવાની જ�ર છ�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... િચંતન
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યુવાવ�થા એક એવો સમય છ� �યાર� 
માનવના ઉમંગો અને તરંગોમાં ભરતી આવે છ�. 
વળી તે સમયે તેના િહ�મતવાન મનને પોતાના 
સારા ક� ખરાબ �વ�ન સાચા કરવા માટ� શરીરનો 
પણ પૂરતો સહયોગ મળી રહ� છ�. આ એક એવો 
સમયગાળો છ� ક� �યાર� નવી નવી યુિ�ઓ 
અજમાવવાની, શોધો કરવાની અને ક�િતઓ 
રચવાની યો�યતાઓ વધતી જ �ય છ� �યાર� 
માનવ યાદશિ�, �હણશિ�ના કારણે નવી 
નવી ભાષાઓ, કળા કૌશ�ય પણ શીખી શક� છ�. 
આ રીતે યુવા અવ�થા અવણ�નીય મહ�વનો 
�વનકાળ છ�. જેમાં મનુ�ય પોતાની િવશેષતાઓ 
અને નવીન િવચારધારા વડે સમાજને લાભા��વત 
અને �ભાિવત કરી શક� છ�. અનેક રચના�મક 
કાય� કરીને િવ�માં સુખશાંિતના સાધનોનો 
િવકાસ પણ સાધી શક� છ�.

કોઈપણ દ�શની યુવા પેઢી � આળસુ, 
િવલાસી, અિશ�ત ક� લઘુતા�ંથીવાળી બની �ય 
તો, માની લેવું ક� તે દ�શ અને સમાજના ખરાબ-
દુઃખના �દવસો આવી ગયા છ�. �યાર� યુવાનો તે 
દ�શની સાં�ક�િતક અ��મતા અને આિથ�ક સંપિ�ને 
િછ�ન િભ�ન કરી દ�શે અને એનાથી ઉ�ટુ � કોઈ 
દ�શની યુવાન પેઢી ચા�ર�યવાન, મહ�નતુ અને 
િશ�તબ� હોય તો તે દ�શ �ગિત સાઘે છ�. આમ 
સમ� દ�શની સંપૂણ� ��થિતનો આધાર એક જ વાત 
ઉપર છ� ક� તે દ�શના યુવાનો પોતાની શિ�ને 
નકારા�મક ક� સકારા�મક કાય�માં લગાડે છ� !

અનેક દ�શના યુવાનો પોત-પોતાના દ�શને 
પરદ�શી સા�ા�યવાદી શાસકોથી �વતં� કરવાના 
સંઘષ�માં બંદૂકોથી ડયા� િવના �વતં�તાનો ઝંડો 

પોતાના મજબૂત હાથોમાં પકડીને સૌથી આગળની 
હરોળમાં ચાલતા આ�યા છ�. મા�ભૂિમની 
�વતં�તા ખાતર કોઈપણ આફતને મોટી ગણીને 
પાછી પાની કરતા નથી. પરંતુ આપણે સમજવું 
�ઈએ ક� દાસ�િ�, લઘુતા�ંથી ગુલામીનું માનસ, 
આળસ, નૈિતક લાચારીઓ, સામાિજક 
ટ�ટા�ફસાદો અને �યવહા�રક અસ�યતાઓ 
રાજક�ય ગુલામીથી પણ વધાર� નુકસાનકારક છ�. 
એના કારણે જ દ�શ ગુલામીમાં સબળ� છ�. બી�ઓ 
આગળ હાથ લંબાવે છ�. વાસના અને િવલાસની 
ગુલામીનું �ણાપા� �વન �વે છ�. લોભની ગુલામી 
વડે જ આિથ�ક ગુનાઓ થાય છ�. �ોધનું સા�ા�ય 
તો શરમજનક પાપોને જ�મ આપે છ�. તેથી આવા 
�કારની દાસ�િ�માંથી તે મા�ભૂિમને મુ� કરવા 
� યુવાનોની શિ�ને વાપરવામાં આવે તો તે શું 
મંગળકારી નિહ નીવડશે ?

યુવાવગ�ના બિલદાનની ભાવના �ારા 
સમાજ સુધારણા થઈ શક� છ�. આજે એક એવો 
�રવાજ બની ગયો છ� ક� યુવાનોને અપીલ કરવામાં 
આવે ક� ર�દાન િશિબરનું આયોજન કરીને પોતે 
પણ ર�દાન કર�. યુવાનોમાં એવી ભાવના ��ત 
થઈ �ય ક� જેનાથી તેને િન�યમાં ��ધા જ�મે. 
તેના �ે� િનયમો, સ�યના િસ�ાંતો અને નૈિતક 
મૂ�યોની �થાપના સાથે પોતાનું લોહી પણ ર�ડી 
દ�વાની તૈયારી રાખે અને ગરીબોનું લોહી ચૂસનારા 
લાલચુ લોકો સાથે પણ અસહકારનું �ત લઈ લે તો 
સમાજનું ક�ટલું ક�યાણ થાય. એટલે યુવા ધનને 
સાચી �દશા આપવામાં આવે તો સમાજની દશા 
અવ�ય સુધારી શકાય.

યુવા પેઢી સમાજ માટ� દપ�ણ સમાન છ�. જેમ 

છ�. લાખો ભાઈ બહ�નો �હ�થ �વનમાં રહીને, 
નોકરી, ધંધો કરીને �યસનમુ� �વન �વી 
ર�ા છ�. અને ઘર �હ�થમાં રહ�વા છતાં પિવ�, 
ગુણવાન �વન �વે છ�. જે સ�એ �ેરણા લેવાની 
જ�ર છ�. ક�ટલાય યુવા ભાઈ બહ�નો છ� જેમણે 
�યાર�ય િથયેટર નથી �યું અને ન �યાર�ય 
પાનના ગ�ા આગળ ગયા હોય. આ ક�ટલી 
�ેરણા લેવા જેવી વાત છ�.

દાદી �નક�� હોય ક� અનેક વ�ર� ભાઈ-
બહ�નોએ પોતાનું સવ��વ �વન અપ�ણ કરીને 
સમાજ સુધારણા, ચા�ર�ય િનમા�ણનું કાય� કરી 
ર�ા છ� !                            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

ચા�ર�યથી અનેકોને �ેરણા આપી છ�. પાંચ પાંચ 
પિત હોવા છતાં પણ �ૌપદીનું �વન પણ 
પિવ�તાની �િતમૂિત� હતું. આવા અનેક મહાન 
�ેરણાદાયી ઉદાહરણો આપણે પણ �વનમાં લેવા 
જેવા છ�. કૌરવો અને ગંદી નજરથી બચવા માટ� 
�ૌપદીને ક�ટલું બધું સહન કરવું પ�ું હતું.

વત�માન સમયે દુિનયાને ન �તાં આપણને 
ચા�ર�યની ગરીબી છતી થતી નજર� પડે છ�. 
ચા�ર�યની મહાનતા દર�કના �વનમાં ખૂબ જ�રી 
છ�. � ચા�ર�ય �ે� હશે તો આપણી પાસે કશું જ 
ન હોવા છતાં પણ સૌથી મોટો ખ�નો છ�. ચા�ર�ય 
ખરાબ હશે તો આપણી પાસે બધું જ હોવા છતાં 
પણ કશું જ નથીનો અનુભવ કરાવે છ�. આ 
ચા�ર�યની ગરીબી બધી જ ગરીબી કરતાં પણ 
િવિચ� છ�. વત�માન સમયે સાંભળી ન શકાય એવા 
િનત નવા સમાચારો સાંભળીને આપણું �દલ �વી 
ઉઠ� છ�.  �યાં ગયા ચા�ર�યની ર�ાના ઠ�ક�દારો ? 
રોક� આ ચા�ર�યની ગરીબીના વહ�ણને નિહતર 
બરબાદ કરીને રહ�શે. આવા ખરાબ �વાહથી 
બરબાદી િસવાય બીજું કશું જ મળવાનું નથી. 
નાની-નાની દીકરી સાથેના ખરાબ ક��ય આપણી 
સં�ક�િતને લજવી ર�ા છ�. આપણી સં�ક�િત માટ� 
ચા�ર�યની ગરીબી એ મોટામાં મોટું કલંક છ�.

વત�માન સમયે અનેક સાધુ સંત મહા�માઓ 
જેઓ �ે� ચા�ર�યના ધનીની સાથે સાથે અનેક 
લોકોને �ે� ચા�ર�ય બનાવવા માટ�ની �ેરણા 
આપનારા છ�. પરંતુ �યાંક, �યાર�ક, એવા ખરાબ 
સમાચારો સાંભળવા મળ� છ� જેનાથી સમાજ ઉપર 
વધુ ખરાબ અસર પડે છ�. વત�માન સમયે ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �યાં 
ચા�ર�યને �ે� બનાવવાની િશ�ા આપવામાં 
આવે છ�. �યાં હ�રો ભાઈ બહ�નોએ પોતાનું 
�વન પિવ� બનાવીને લોકો માટ� �ેરણા�પ બ�યાં 

યુવા પેઢી સમાજ માટ� દપ�ણ
�.ક�. અિનલ, સુરત

આટલું �ેમપૂવ�ક અપાતું સવા�ગી �ાન 
પરમા�મા િસવાય કોઈ આપી શકતું નથી. આજે 
લોકો િભ�ન િભ�ન કાય� માટ� તગડી ફ� વસૂલે છ�. 
પરમા�માએ આપેલા �ાનની, યોગની તુલના 
અબ� �િપયામાં પણ કરી ના શકાય. મા� 
પરમા�મા જ નગુણા, િવકારી, પરમા�માની �લાિન 
કરનાર આ�માઓને મીઠાં બાળકો કહી શક� છ�. 
કોઈપણ દ�હધારીનું આ કામ નથી. પરમા�માએ 
આપણને િભ�ન િભ�ન કાય� માટ�, સેવા માટ� 
િનિમ� બના�યા તે આપણું અહોભા�ય છ�. તે માટ� 
નારાજ થવું, �રસામણાં કરવાં, વેર િવરોધ 
રાખવો, નકારા�મક કાય� કરવાં તે પાપની પોટલી 
બાંધવા બરાબર છ�.

�યાર�ય એવું ના કહીએ ક� મારા િવના આ 
કાય� થઈ શકશે નહ�. આ આપણો �મ છ�. 
ભારતની ભૂિમ બ�ર�ા વસુંધરા છ�. �યાં અનેક 
માનવર�ો જ�મે છ�. આજ સુધી અનેક મહાન 
આ�માઓ ચા�યા ગયા પણ આ ��� નાટક તો 
ચા�યા જ કર� છ�. આ સૌ વાતો ઉપર ગહન િચંતન 
કરવાની જ�ર છ�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... િચંતન
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આગળ જતાં જહાજની જેમ ડૂબવાની શ�યતા 
ખરી, યા�ા સાથે િનરંતર શ�દ �ડવામાં આવે છ�. 
લાંબો સમય હોવાથી ઘણા સમયનો અ�યાસ 
જ�રી છ�. માગ� એક, પુ�ષાથ� એક અને મંિઝલ 
પણ એક જ છ�. હ�મેશા યાદ રાખવું ક� �ે� 
લ�યનો માગ� ક�ઠન હોય છ�. પણ આપણો ઉ� 
પુ�ષાથ�, �ઢતા અને િન�યથી તેમને સરળ 
બનાવી દ� છ�.

�ાનમાગ�

પરમા�મા મળ� છ�. સાથે સાથે એ કોણ છ� ? 
કયું કાય� કર� છ� ? ક�વું �પ-રંગ-દ�શ-કાળ છ� ? 
સવ� �કારનું �ાન પણ �ા�ત થાય છ�. આપણને 
સંપૂણ� માિહતી મળી �ય છ�. વાત છ� મંિઝલ સુધી 
પહ�ચવાની. લોકો એમને �ઈ તાલી વગાડે છ� જે 
દોરડા પર અચલ-અડોલ ચાલે છ�, જમીન પર 
ચાલવા માટ� નહ�, �ાન તલવાર છ� જેના માગ� પર 
ચાલવું અથા�ત આપણી મંિઝલ સુધી પહ�ચવાનો 
માગ�. સીતાએ પણ સ�યને સાિબત કરવા 
અ��ની પરી�ા આપી હતી. આ માગ� પર 
આગળ વધતાં, �યાર� કઈ �દશામાં વળવું, ક�વું 
વાતાવરણ હશે, કયા સમયે ક�વી પ�ર��થિત હશે, 
�ણેય કાળનું �ાન �ા�ત થયેલું છ�. આજની મુરલી 
�ઈ શક�એ છીએ.

�ાનમાગ� પર પગરણ

િવ�નો આવશે પરંતુ �વયંનું પ�રવત�ન 
કરવાથી, િન�ય રાખવાથી અને �ઢતા રાખવાથી 
િવ�નો પાર થઈ જશે. િવ� એક તરફ તમારો 
િવરોધ કરશે. પરંતુ �વયં ભગવાન �યાં સુધી 
આપણી નાવને મંિઝલ સુધી ન પહ�ચી �ય �યાં 

એક જહાજના માિલક કમા�ડરને જહાજને 
મંિઝલ સુધી પહ�ચાડવા માટ� આદ�શ આપે છ�, તે 
યા�ા માટ�ની સામ�ી, નકશો, �દશાસૂચક યં�, 
વગેર� સાથે આપે છ�. માિલક અનુભવી હોવાથી 
કમા�ડરને �ણ કર� છ� ક� �યાર� કઈ �દશામાં ક�વું 
વાતાવરણ હશે. દ�રયામાં �યાં પ�ર��થિત આવશે 
�યાર� જહાજને �દશા આપવાની છ�, ક�વા 
વાતાવરણમાં થોભી જવું, કયો માગ� સહ�લો અને 
સમયાનુસાર મંિઝલ સુધી પહ�ચી શકાય. 
અનુમિત લઈ કમા�ડર યા�ા માટ� આગળ વધે છ�. 
અમુક સમયે માિલકના કહ�વા અનુસાર 
પ�ર��થિતઓ આવે છ�. પરંતુ નૉલેજ હોવાથી 
િનિ�ંત અને બે�ફકર અવ�થા હોય છ�. છતાં 
થોડો વધાર� સમય પસાર થતાં, આગળ વધતાં 
વાયુમંડળમાં પ�રવત�ન આવે છ�, િન�યની 
પરી�ા થાય છ�. જે નૉલેજ માિલક� આ�યું તેમાં 
કદાચ ભૂલ હોય તો... તરત જ જહાજને બી� 
�દશામાં બી� માગ� પરથી લઈ જવાનો િનણ�ય કર� 
છ�. આ માગ� સરળ અને સહ�લો હોય છ�. ફરીથી 
ખુશ અને િનિ�ંત થાય છ�. ક�મ ક� જહાજ હવે 
સંપૂણ� િનિવ��ન રીતે ચાલી ર�ં હતું, એ માગ� પર 
આગળ વધતાં અચાનક જહાજમાં કોઈ ખરાબી 
આવતા બંધ પડી �ય છ�. તિળયે �તાં એક 
�રદાર પ�થર સાથે અથડાતા જહાજને નુકસાન 
થાય છ�. લીક�જ થતાં જહાજ અને કમા�ડર બ�ને 
ડૂબી �ય છ�.

�વનકાળ દરિમયાન આપણે સૌ એક 
યા�ા પર છીએ. યા�ાની મંિઝલ સૌની એક જ છ�, 
ર�તો પણ એક જ હોવો �ઈએ, બી� કોઈ 
શોટ�કટ� માગ� છ� નિહ, અને છ� તો સરળ હોય પરંતુ 
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શરીરના માળખાને સુ�ઢ કરવામાં કરોડર�ુ 
જ�રી છ� તેવી રીતે યુવાવગ�ની સમ� સમાજ ઉપર 
અ�ભુત પકડ હોય છ�. કોઈપણ સં�થા, સમાજ યા 
દ�શમાં ઉમંગ ઉ�સાહ અને �વન સંચાર તથા 
સિ�યતાનો આધાર �યાંના યુવક-યુવતીઓ પર 
હોય છ�. તેઓ ભયંકર પ�ર��થિતમાં પણ િહ�મત 
અને વીરતાથી કાય� કર� છ�. યુવા ધન આ�યા��મક 
સાધનો �ારા પણ ચા�ર�યઉ�થાન અને 
�યસનમુિ�માં �ે� ફાળો આપી શક� છ�.

માનવ �વનની દર�ક અવ�થાની 
પોતપોતાની િવશેષતા હોય છ�. એમાં યુવાવ�થા 
સોનેરી �વ�નો, �ચા આદશ� એના મનબુિ�માં 
ઉછળતા હોય છ�. ઉભરાતા હોય છ�. એનામાં �મ, 
મુ�ક�લીઓનો મુકાબલો કરવાની સૂઝ, િવ�નો પર 
િવજય પામવાની �બળ બુિ�, તેમજ સાહસપૂવ�ક 
નવા નવા લ�યાંકો સર કરવાની �િચને કારણે 
યુવાધન જગ �િસ� છ�. વેરાન ઘાટોમાં ક� ગાઢ 
જંગલોમાં ક� ર�તીના રણો હોય ક� બરફના પહાડો 
હોય ક� િશખરની �ચી ટોચ હોય, આ યુવાધન 
�યાં જઈ ચઢ� છ�. પરંતુ યુવાન પોતાની અંદરની 
અ�ાન ઘાટીઓ શોધી કાઢ� � તે પોતાના 
આ�માના અ�ાત �ે�ોમાં જઈ પહ�ચ� �યાં તેને 
ઈ�રીય �ાનનો ભંડાર, �દ�યગુણોનો બગીચો 
તેમજ પરમા�મશિ�નો અખૂટ ખ�નો મળી શક� 
એમ છ�. તો તે સાચા અથ�માં આ�માની શોધમાં 
સફળ થઈ શક� છ� અને તે અગિણત મૂ�યવાન 
ખ�નો �ા�ત કરી શક� છ� અને મૂ�યોથી મૂ�યવાન 
બની શક� છ�. ગુણોથી ગુણવાન બની શક� છ� અને 
પરમા�મશિ�થી શિ�વાન બની શક� છ�.

યુવાનોને ખબર હોવી �ઈએ ક� 
ભારતમાતાના સુપુ�ોએ આ નવો પડકાર 
ધરતીમાતાનો પડકાર ઝીલી લઈને �દ�ય અ��-
શ�� ધારણ કરીને દુ�મન રાવણ પર અથા�ત પાંચ 

િવકારો પર, જે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર 
સમાજ પર ઘર� ઘર� જન-જનના મન સુધી પહ�ચી 
ગયા છ� તેને જડમૂળમાંથી આ યુવાશિ�એ 
ઈ�રીય �ાન, �દ�યગુણો અને પરમા�મશિ� 
�ારા તેને અથા�� પાંચ િવકારો�પી રાવણને 
ઉખાડી ફ�કવો પડશે અને એને �તપાય બનાવવો 
પડશે. તોજ સમાજમાં, દ�શમાં અને િવ�માં જે 
સાચાં સુખ અને શાંિતનો આપણે ઈ�છીએ છીએ, જે 
આપણે માંગીએ છીએ તે સુખ-શાંિત આપણે 
અનુભવ કરી શક�શું અને �યાર� જ ભારત જે 
પરમા�માની જ�મભૂિમ છ� તે ભારત જેના ઘર-
ઘરમાં �દ�ય�કાશનો અનુભવ કરશે.

િમ�ો, ચાલો આપણે આ યુવાધનની 
યુવાયા�ામાં સહયોગ આપીએ અને આપણામાં 
રહ�લી બુરાઈઓને દૂર કરીને સુખ-શાંિત �થાપન 
કરવામાં મદદગાર બનીએ અને િમ�-મંડળને 
જણાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાનમાગ�
�.ક�. િગરીશ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �ાનમાગ�

છ�. તે ઉપરાંત પોતાના �થૂળ ઘરનો પણ �યાગ કર� 
છ�. િવ�તારને સમેટી લે છ�. ને બસ એક જ લ�ય ક� 
હવે તો યા�ાને સંપૂણ� સફળ કરીને જ આવવું છ�. 
એવી જ રીતે આપણી પણ પરમા�મા સાથેની 
યાદની યા�ા છ�, દ�હભાનનો �યાગ કરી, સવ� 
સંબંધ પરમિપતા પરમા�મા સાથે �ડી, આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈ, ઘરને યાદ કરવાનું છ�. 
બાબા મુરલીમાં કહ� છ� ક� � તમે આ��મક 
��થિતમાં યાદ કરશો તો સમય અનુસાર 
સા�ા�કાર થશે. અંતે સૌ આ�મ� પોતાની મંિઝલ 
સુધી િનિવ��ન પહ�ચી �ય એવી શુભભાવના 
સાથે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આગળ જતાં જહાજની જેમ ડૂબવાની શ�યતા 
ખરી, યા�ા સાથે િનરંતર શ�દ �ડવામાં આવે છ�. 
લાંબો સમય હોવાથી ઘણા સમયનો અ�યાસ 
જ�રી છ�. માગ� એક, પુ�ષાથ� એક અને મંિઝલ 
પણ એક જ છ�. હ�મેશા યાદ રાખવું ક� �ે� 
લ�યનો માગ� ક�ઠન હોય છ�. પણ આપણો ઉ� 
પુ�ષાથ�, �ઢતા અને િન�યથી તેમને સરળ 
બનાવી દ� છ�.

�ાનમાગ�

પરમા�મા મળ� છ�. સાથે સાથે એ કોણ છ� ? 
કયું કાય� કર� છ� ? ક�વું �પ-રંગ-દ�શ-કાળ છ� ? 
સવ� �કારનું �ાન પણ �ા�ત થાય છ�. આપણને 
સંપૂણ� માિહતી મળી �ય છ�. વાત છ� મંિઝલ સુધી 
પહ�ચવાની. લોકો એમને �ઈ તાલી વગાડે છ� જે 
દોરડા પર અચલ-અડોલ ચાલે છ�, જમીન પર 
ચાલવા માટ� નહ�, �ાન તલવાર છ� જેના માગ� પર 
ચાલવું અથા�ત આપણી મંિઝલ સુધી પહ�ચવાનો 
માગ�. સીતાએ પણ સ�યને સાિબત કરવા 
અ��ની પરી�ા આપી હતી. આ માગ� પર 
આગળ વધતાં, �યાર� કઈ �દશામાં વળવું, ક�વું 
વાતાવરણ હશે, કયા સમયે ક�વી પ�ર��થિત હશે, 
�ણેય કાળનું �ાન �ા�ત થયેલું છ�. આજની મુરલી 
�ઈ શક�એ છીએ.

�ાનમાગ� પર પગરણ

િવ�નો આવશે પરંતુ �વયંનું પ�રવત�ન 
કરવાથી, િન�ય રાખવાથી અને �ઢતા રાખવાથી 
િવ�નો પાર થઈ જશે. િવ� એક તરફ તમારો 
િવરોધ કરશે. પરંતુ �વયં ભગવાન �યાં સુધી 
આપણી નાવને મંિઝલ સુધી ન પહ�ચી �ય �યાં 

એક જહાજના માિલક કમા�ડરને જહાજને 
મંિઝલ સુધી પહ�ચાડવા માટ� આદ�શ આપે છ�, તે 
યા�ા માટ�ની સામ�ી, નકશો, �દશાસૂચક યં�, 
વગેર� સાથે આપે છ�. માિલક અનુભવી હોવાથી 
કમા�ડરને �ણ કર� છ� ક� �યાર� કઈ �દશામાં ક�વું 
વાતાવરણ હશે. દ�રયામાં �યાં પ�ર��થિત આવશે 
�યાર� જહાજને �દશા આપવાની છ�, ક�વા 
વાતાવરણમાં થોભી જવું, કયો માગ� સહ�લો અને 
સમયાનુસાર મંિઝલ સુધી પહ�ચી શકાય. 
અનુમિત લઈ કમા�ડર યા�ા માટ� આગળ વધે છ�. 
અમુક સમયે માિલકના કહ�વા અનુસાર 
પ�ર��થિતઓ આવે છ�. પરંતુ નૉલેજ હોવાથી 
િનિ�ંત અને બે�ફકર અવ�થા હોય છ�. છતાં 
થોડો વધાર� સમય પસાર થતાં, આગળ વધતાં 
વાયુમંડળમાં પ�રવત�ન આવે છ�, િન�યની 
પરી�ા થાય છ�. જે નૉલેજ માિલક� આ�યું તેમાં 
કદાચ ભૂલ હોય તો... તરત જ જહાજને બી� 
�દશામાં બી� માગ� પરથી લઈ જવાનો િનણ�ય કર� 
છ�. આ માગ� સરળ અને સહ�લો હોય છ�. ફરીથી 
ખુશ અને િનિ�ંત થાય છ�. ક�મ ક� જહાજ હવે 
સંપૂણ� િનિવ��ન રીતે ચાલી ર�ં હતું, એ માગ� પર 
આગળ વધતાં અચાનક જહાજમાં કોઈ ખરાબી 
આવતા બંધ પડી �ય છ�. તિળયે �તાં એક 
�રદાર પ�થર સાથે અથડાતા જહાજને નુકસાન 
થાય છ�. લીક�જ થતાં જહાજ અને કમા�ડર બ�ને 
ડૂબી �ય છ�.

�વનકાળ દરિમયાન આપણે સૌ એક 
યા�ા પર છીએ. યા�ાની મંિઝલ સૌની એક જ છ�, 
ર�તો પણ એક જ હોવો �ઈએ, બી� કોઈ 
શોટ�કટ� માગ� છ� નિહ, અને છ� તો સરળ હોય પરંતુ 
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શરીરના માળખાને સુ�ઢ કરવામાં કરોડર�ુ 
જ�રી છ� તેવી રીતે યુવાવગ�ની સમ� સમાજ ઉપર 
અ�ભુત પકડ હોય છ�. કોઈપણ સં�થા, સમાજ યા 
દ�શમાં ઉમંગ ઉ�સાહ અને �વન સંચાર તથા 
સિ�યતાનો આધાર �યાંના યુવક-યુવતીઓ પર 
હોય છ�. તેઓ ભયંકર પ�ર��થિતમાં પણ િહ�મત 
અને વીરતાથી કાય� કર� છ�. યુવા ધન આ�યા��મક 
સાધનો �ારા પણ ચા�ર�યઉ�થાન અને 
�યસનમુિ�માં �ે� ફાળો આપી શક� છ�.

માનવ �વનની દર�ક અવ�થાની 
પોતપોતાની િવશેષતા હોય છ�. એમાં યુવાવ�થા 
સોનેરી �વ�નો, �ચા આદશ� એના મનબુિ�માં 
ઉછળતા હોય છ�. ઉભરાતા હોય છ�. એનામાં �મ, 
મુ�ક�લીઓનો મુકાબલો કરવાની સૂઝ, િવ�નો પર 
િવજય પામવાની �બળ બુિ�, તેમજ સાહસપૂવ�ક 
નવા નવા લ�યાંકો સર કરવાની �િચને કારણે 
યુવાધન જગ �િસ� છ�. વેરાન ઘાટોમાં ક� ગાઢ 
જંગલોમાં ક� ર�તીના રણો હોય ક� બરફના પહાડો 
હોય ક� િશખરની �ચી ટોચ હોય, આ યુવાધન 
�યાં જઈ ચઢ� છ�. પરંતુ યુવાન પોતાની અંદરની 
અ�ાન ઘાટીઓ શોધી કાઢ� � તે પોતાના 
આ�માના અ�ાત �ે�ોમાં જઈ પહ�ચ� �યાં તેને 
ઈ�રીય �ાનનો ભંડાર, �દ�યગુણોનો બગીચો 
તેમજ પરમા�મશિ�નો અખૂટ ખ�નો મળી શક� 
એમ છ�. તો તે સાચા અથ�માં આ�માની શોધમાં 
સફળ થઈ શક� છ� અને તે અગિણત મૂ�યવાન 
ખ�નો �ા�ત કરી શક� છ� અને મૂ�યોથી મૂ�યવાન 
બની શક� છ�. ગુણોથી ગુણવાન બની શક� છ� અને 
પરમા�મશિ�થી શિ�વાન બની શક� છ�.

યુવાનોને ખબર હોવી �ઈએ ક� 
ભારતમાતાના સુપુ�ોએ આ નવો પડકાર 
ધરતીમાતાનો પડકાર ઝીલી લઈને �દ�ય અ��-
શ�� ધારણ કરીને દુ�મન રાવણ પર અથા�ત પાંચ 

િવકારો પર, જે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર 
સમાજ પર ઘર� ઘર� જન-જનના મન સુધી પહ�ચી 
ગયા છ� તેને જડમૂળમાંથી આ યુવાશિ�એ 
ઈ�રીય �ાન, �દ�યગુણો અને પરમા�મશિ� 
�ારા તેને અથા�� પાંચ િવકારો�પી રાવણને 
ઉખાડી ફ�કવો પડશે અને એને �તપાય બનાવવો 
પડશે. તોજ સમાજમાં, દ�શમાં અને િવ�માં જે 
સાચાં સુખ અને શાંિતનો આપણે ઈ�છીએ છીએ, જે 
આપણે માંગીએ છીએ તે સુખ-શાંિત આપણે 
અનુભવ કરી શક�શું અને �યાર� જ ભારત જે 
પરમા�માની જ�મભૂિમ છ� તે ભારત જેના ઘર-
ઘરમાં �દ�ય�કાશનો અનુભવ કરશે.

િમ�ો, ચાલો આપણે આ યુવાધનની 
યુવાયા�ામાં સહયોગ આપીએ અને આપણામાં 
રહ�લી બુરાઈઓને દૂર કરીને સુખ-શાંિત �થાપન 
કરવામાં મદદગાર બનીએ અને િમ�-મંડળને 
જણાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાનમાગ�
�.ક�. િગરીશ, ગાય�ીનગર, રાજકોટ

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �ાનમાગ�

છ�. તે ઉપરાંત પોતાના �થૂળ ઘરનો પણ �યાગ કર� 
છ�. િવ�તારને સમેટી લે છ�. ને બસ એક જ લ�ય ક� 
હવે તો યા�ાને સંપૂણ� સફળ કરીને જ આવવું છ�. 
એવી જ રીતે આપણી પણ પરમા�મા સાથેની 
યાદની યા�ા છ�, દ�હભાનનો �યાગ કરી, સવ� 
સંબંધ પરમિપતા પરમા�મા સાથે �ડી, આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈ, ઘરને યાદ કરવાનું છ�. 
બાબા મુરલીમાં કહ� છ� ક� � તમે આ��મક 
��થિતમાં યાદ કરશો તો સમય અનુસાર 
સા�ા�કાર થશે. અંતે સૌ આ�મ� પોતાની મંિઝલ 
સુધી િનિવ��ન પહ�ચી �ય એવી શુભભાવના 
સાથે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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દુિનયામાં અનેક માગ� હતા ક� જેમાં આપણે 
આ સવ� �ા��તઓની થોડીક ઝલક માટ� દર-દર 
ભટકતા હતા. એમાં છ� ભિ�માગ�. ભિ�માગ� 
સંપૂણ� રીતે પૂણ� થયા બાદ જ �ાન અને બાબા મળ� 
છ�. જેવી ભિ� કરી હશે તેવું �ાન ઉઠાવશે. �ાન 
એ ભિ�માગ�થી થયેલી �ા��ત છ�. ભિ�માગ�માં 
અનેક �દશાઓ હોય છ�. �યાર� �ાનમાગ� 
આપણને એક જ �દશાથી મંિઝલ સુધી પહ�ચાડી દ� 
છ�. ભિ�માગ�માં લોકો �ક�િતના પાંચ ત�વોની, 
33 કરોડ દ�વી-દ�વતાઓની અથવા પરમા�મા 
િશવની પૂ� કરતા હોય છ�. �યાર� �ાન આપણને 
િ�કાળ�ાની બનાવે છ�. િ�ને�ધારી બનાવે છ�. 
િ�લોક�નાથ બનાવે છ�. ભિ�માગ�માં લોકો 
ચાલીને માનતાઓ રાખે છ�. થાકતા નથી, 
�ઢતાથી પૂરી શક� છ�. �ાનમાગ�માં થોડોક પુ�ષાથ� 
પણ ��ય� ફળ આપે છ�. અનેક જ�મોનું ભા�ય 
જમા થઈ જશે. જેમ કોઈ રહ�યમય ગુફાનો 
દરવા� સમય પર ખૂલે છ� અને બંધ થાય છ� તેમ 
આ જ સમયે �ાનનો માગ� ��ય� થાય છ� પછી તો 
�વગ�માં પણ �ાન લુ�ત થાય છ�.

કોઈ ખ�નો �ા�ત કરવો હોય તો નકશામાં 
ડાયર��શન �વામાં આવે ક� �યા માગ�થી �યાં 
પહ�ચવાથી આ ખ�નો �ા�ત થશે. આ નકશો એ 
જ બનાવી શક� જેમણે કોઈ ગુ�ત માગ� શો�યો 
હોય, ક�ઠન માગ� પરથી પસાર થયા હોય અને 
સફળતા સુધી પહ��યા હોય. આ નકશાની રચના 
કરવા માટ�, �વયંને મંિઝલ સુધી પહ�ચાડવા માટ� 
બે ડાયર��શન છ�. ‘સાકાર મુરલી અને અ�ય� 
વાણી’ આપણા િપતા�ી ��ાબાબા અને 
માતે�રી જગદ�બા તો મા� સાકાર મુરલી �ારા જ 
મંિઝલ સુધી પહ�ચી ગયા છ�. અ�ય�વાણી એટલે 
સાકાર મુરલીનો િવ�તાર. ��ાબાબા 
�ાનમાગ�માં બધા જ ર�તાઓમાંથી પસાર થઈ 

ચૂ�યા છ�, અનુભવીમૂત� બની ગયા છ� એટલે હવે 
અ�ય� પાલના �ારા આપણને પણ સાચો અને 
સરળ માગ� બતાવે છ�. સાકાર મુરલી �ારા 
આપણી �દ�યબુિ�ને શિ� �દાન થાય છ�, 
��થિત એકરસ બને છ�, મન ��થર થાય છ�, 
બુિ�ને ભોજન મળ� છ�. �દ�ય સા�ા�કાર થાય છ�, 
બાબાને આમને-સામને ��ય� મુરલી સાંભળતા 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. સાકાર મુરલીમાં 
િવ�ના દર�ક આ�માનું �ણેય કાળનું (ભૂતકાળ, 
વત�માનકાળ અને ભિવ�યકાળ) નૉલેજ છ�. 
અ�ય� મુરલી આપણી વત�માન ��થિત �ણવા, 
�વયંનું ચે�ક�ગ કરવા, �દલ-દપ�ણમાં �વા, 
�વભાવ-સં�કાર પ�રવત�ન કરવા, �વિચંતન 
માટ�ની પોઈ�ટ, કમી-કમ�રીને દૂર કરી 
િવશેષતાઓનું �ાન બાબાને ��ય� કરવા 
�ે��ટકલ ધારણાઓ માટ�નું �ાન, સવ� િસિ�ઓ 
િવિધપૂવ�ક �ા�ત કરવાનું �ાન, તન-મન-ધન 
સફળ કરવાની િવિધ, સવ� મુ�ક�લીનું સો�યુશન 
અપાયેલું છ�. �ાનમાગ�માં નવા-નવા આવેલા 
બાબાના બાળકો માટ� નવ�ત જ�મેલા બાળકને 
માનું દૂધ �ઈએ એમ સાકાર મુરલી જ�રી છ�. 
અ�ય� મુરલી એ માખણ છ�. ઘી છ� જે શિ� 
�દાન કરી છ�. આપણા મનની દર�ક વાત અ�ય� 
વાણીમાં છુપાયેલી છ�.

�ાનને સારમાં કહીએ તો આ�માથી શ� 
થાય છ� અને પરમધામ ઘર સુધી પૂ�ં થાય છ�. 
બાબા મુરલીમાં એક જ વાત િનરંતર કહ� છ� ક� 
�વયંને આ�મા સમ� અને મુજ િનરાકાર 
પરમિપતા પરમા�માને યાદ કરો. �ાનમાગ�માં 
યાદની યા�ા મુ�ય છ�. �યાર� કોઈ યા�ા કરવા 
�ય છ� તો પહ�લાં પોતાના સવ� િહસાબ-�કતાબ 
ચૂ�ુ કરી નાખે, પોતાના સવ� સંબંધ-સં�પક�ને 
ભૂલી એક દશ�નની આશથી યા�ામાં આગળ વધે 

સુધી સાથી બની સાથ આપશે. આપણી 
ધારણાઓ, રીત-�રવા�, પિવ�તાનો કોઈ 
અ�વીકાર કરશે, પરંતુ બી� કોઈ માગ� ન 
હોવાથી અંતના સમયે �ાનમાગ� પર ચાલવા સૌ 
તૈયાર થશે.

‘કૌન કહ�તા હ� હમ મંિઝલ પા નહ� સકતે,

કોિશશ કરક� દ�ખો, ભગવાન સાથ હ�,

દ�ખને ઔર શોચનેવાલે દુિનયા મ� છા નહ� શકતે.’

�ાનમાગ�માં સમય િનિ�ત છ� અને આ 
સંગમયુગનો સમય પણ આપણને ભા�યથી જ મળ� 
છ� અને ભા�ય �ે� કમ�થી મળ� છ�. �ે� કમ� 
કરવા માટ� સંક�પ, શિ� �ાનથી �ા�ત થાય છ�. 
જેમ ��નમાં જવા માટ� આપણે સમયથી પહ�લાં 
પહ�ચી જઈએ છીએ તેમ �ાનમાગ�માં સમયની 
રાહ �વી અલબેલાપણું ક� આળસ આપણી ��નને 
ચૂકાવી દ�શે. જેવી રીતે ��નમાં એસી કોચ, �લીપર 
અને સીટ�ગ (જનરલ) �ણ સુિવધાઓ હોય છ� 
તેમ �ાનમાં મહારા�, દાસ-દાસી અને �� એમ 
�ણ પદ છ�. જેવો પુ�ષાથ� તેવી �ા��ત. બાબા કહ� 
છ� મારા બધા જ બાળકો નં.1 મહારા� - 
મહારાણી બને પરંતુ પુ�ષાથ� �માણે નંબરવાર 
બની �ય છ�. સમય �માણે પ�રવત�ન એ તો 
સમયની મિહમા કહ�વાય પરંતુ આપણે સમયને 
બદલીયે તો બિલહારી કહી શકાય. �ાનમાગ� પર 
બાબા આપણી એકરસ ��થિત બનાવે છ�. એવી 
��થિત ક� 21 જ�મ સુધી �ે� ��થિત રહ� છ�.

‘�ાન હ� ઐસા મોતી, સબક� જગાતા આ�મ 
�યોિત, િજસકો યે લૌટરી િમલે, તકદીર ઉસક� 
હોતી, એક શ�દ હ� લાખો �િપયે કા, � ભી બાંટ� 
બઢતા હી �યે, ખુશી ઉનક� હોતી.’

બાબા કહ� છ� દુિનયા કાંટાનું જંગલ છ�. એમાં 
જ આપણે �લ બની પોતાની �યારા-�યારાની 

��થિત �ારા સુગંધ ફ�લાવી શક�એ છીએ. યોગ 
અ�� છ�. �યાર� �ાન ચંદન છ�. શીતળ છ�, અ�ત 
છ�. અમર બનાવે છ�. �ાન એવું ધન છ� જે વાપરતાં 
વધે છ�. �ાન શુભભાવનાથી ભર�લું સુખ છ�. �ેમનાં 
મોતીથી શણગારાયેલ વાણી છ�, આ�માને ��ત 
કરનાર સુબીરસ છ�. �ાન એ એવી જડીબુ�ી છ�. 
જે હતાશ થયેલ, સફળતા ન મળવાથી હારી 
ગયેલ, મૂિછ�તને સૂિજ�ત કરી દ� છ�. �ાન કટારીથી 
કામકટારીનો નાશ થાય છ�. �ાન દ�રયો છ� જેમાં 
મંથન કરવાથી મોતી મળ� છ�. �ાન એ ખ�નો છ� 
છ��ા જ�મમાં મળ� છ� અને મળી ગયા પછી ખોવાઈ 
જતો નથી. � કોઈ આ �ાન ખ�નો લૂંટ� તો પણ 
એમનું ભા�ય બની જશે.

�ાનમાગ� એ સ�યતાનો એક જ માગ� છ� જે 
અિવનાશી છ�. બાક� શોટ�કટ ર�તાઓ ઘણાં છ� તો 
તેમની �ા��તઓ પણ ટૂંકા સમય સુધી જ રહ� છ�. 
િસિ� મળતી નથી. દુિનયાના વહ�તા �વાહથી 
એકદમ િવ�� �દશામાં ચાલનાર �ાનમાગ� છ�. 63 
જ�મ લીધા બાદ પણ કશી જ �ા��ત નહ�, લ�ય 
નહ�, ચાહના ખરી �ભુિમલનની પરંતુ યથાથ� 
�ાન નહ� હવે ઈ�ર મળ� છ� સાથે-સાથે એમની 
સવ� િમલકત-ખ�ના પણ �ા�ત થઈ �ય છ�. 
પરમા�મા સાચો માગ� બતાવવા આ�યા છ�, સ�કમ� 
કરાવવા આ�યા છ�, 21 જ�મનું અિવનાશી ભા�ય 
જમા કરાવવા આ�યા છ�. સદા સુખ અને શાંિત 
આપવા આ�યા છ�. આપણી અનેક જ�મોની 
મનોકામનાઓ પૂરી કરવા આ�યા છ�. લુ�ત થયેલ 
દ�વી-દ�વતા ધમ�ની �થાપના કરવા આ�યા છ�. �ે� 
તે �ે� �ા�ણ પ�રવારનો મેળાપ કરાવવા 
આ�યા છ�. આ સવ� �ા��તઓ �ાનમાગ�માં જ છ�.

‘ભિ� સે િમલા �ાન ઔર �ાન સે િમલા 
ખુદા, અબ ચાહ� � ભી હો �યે, બાબા સે નહ� 
હ�ગે જુદા.’

(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)
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દુિનયામાં અનેક માગ� હતા ક� જેમાં આપણે 
આ સવ� �ા��તઓની થોડીક ઝલક માટ� દર-દર 
ભટકતા હતા. એમાં છ� ભિ�માગ�. ભિ�માગ� 
સંપૂણ� રીતે પૂણ� થયા બાદ જ �ાન અને બાબા મળ� 
છ�. જેવી ભિ� કરી હશે તેવું �ાન ઉઠાવશે. �ાન 
એ ભિ�માગ�થી થયેલી �ા��ત છ�. ભિ�માગ�માં 
અનેક �દશાઓ હોય છ�. �યાર� �ાનમાગ� 
આપણને એક જ �દશાથી મંિઝલ સુધી પહ�ચાડી દ� 
છ�. ભિ�માગ�માં લોકો �ક�િતના પાંચ ત�વોની, 
33 કરોડ દ�વી-દ�વતાઓની અથવા પરમા�મા 
િશવની પૂ� કરતા હોય છ�. �યાર� �ાન આપણને 
િ�કાળ�ાની બનાવે છ�. િ�ને�ધારી બનાવે છ�. 
િ�લોક�નાથ બનાવે છ�. ભિ�માગ�માં લોકો 
ચાલીને માનતાઓ રાખે છ�. થાકતા નથી, 
�ઢતાથી પૂરી શક� છ�. �ાનમાગ�માં થોડોક પુ�ષાથ� 
પણ ��ય� ફળ આપે છ�. અનેક જ�મોનું ભા�ય 
જમા થઈ જશે. જેમ કોઈ રહ�યમય ગુફાનો 
દરવા� સમય પર ખૂલે છ� અને બંધ થાય છ� તેમ 
આ જ સમયે �ાનનો માગ� ��ય� થાય છ� પછી તો 
�વગ�માં પણ �ાન લુ�ત થાય છ�.

કોઈ ખ�નો �ા�ત કરવો હોય તો નકશામાં 
ડાયર��શન �વામાં આવે ક� �યા માગ�થી �યાં 
પહ�ચવાથી આ ખ�નો �ા�ત થશે. આ નકશો એ 
જ બનાવી શક� જેમણે કોઈ ગુ�ત માગ� શો�યો 
હોય, ક�ઠન માગ� પરથી પસાર થયા હોય અને 
સફળતા સુધી પહ��યા હોય. આ નકશાની રચના 
કરવા માટ�, �વયંને મંિઝલ સુધી પહ�ચાડવા માટ� 
બે ડાયર��શન છ�. ‘સાકાર મુરલી અને અ�ય� 
વાણી’ આપણા િપતા�ી ��ાબાબા અને 
માતે�રી જગદ�બા તો મા� સાકાર મુરલી �ારા જ 
મંિઝલ સુધી પહ�ચી ગયા છ�. અ�ય�વાણી એટલે 
સાકાર મુરલીનો િવ�તાર. ��ાબાબા 
�ાનમાગ�માં બધા જ ર�તાઓમાંથી પસાર થઈ 

ચૂ�યા છ�, અનુભવીમૂત� બની ગયા છ� એટલે હવે 
અ�ય� પાલના �ારા આપણને પણ સાચો અને 
સરળ માગ� બતાવે છ�. સાકાર મુરલી �ારા 
આપણી �દ�યબુિ�ને શિ� �દાન થાય છ�, 
��થિત એકરસ બને છ�, મન ��થર થાય છ�, 
બુિ�ને ભોજન મળ� છ�. �દ�ય સા�ા�કાર થાય છ�, 
બાબાને આમને-સામને ��ય� મુરલી સાંભળતા 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. સાકાર મુરલીમાં 
િવ�ના દર�ક આ�માનું �ણેય કાળનું (ભૂતકાળ, 
વત�માનકાળ અને ભિવ�યકાળ) નૉલેજ છ�. 
અ�ય� મુરલી આપણી વત�માન ��થિત �ણવા, 
�વયંનું ચે�ક�ગ કરવા, �દલ-દપ�ણમાં �વા, 
�વભાવ-સં�કાર પ�રવત�ન કરવા, �વિચંતન 
માટ�ની પોઈ�ટ, કમી-કમ�રીને દૂર કરી 
િવશેષતાઓનું �ાન બાબાને ��ય� કરવા 
�ે��ટકલ ધારણાઓ માટ�નું �ાન, સવ� િસિ�ઓ 
િવિધપૂવ�ક �ા�ત કરવાનું �ાન, તન-મન-ધન 
સફળ કરવાની િવિધ, સવ� મુ�ક�લીનું સો�યુશન 
અપાયેલું છ�. �ાનમાગ�માં નવા-નવા આવેલા 
બાબાના બાળકો માટ� નવ�ત જ�મેલા બાળકને 
માનું દૂધ �ઈએ એમ સાકાર મુરલી જ�રી છ�. 
અ�ય� મુરલી એ માખણ છ�. ઘી છ� જે શિ� 
�દાન કરી છ�. આપણા મનની દર�ક વાત અ�ય� 
વાણીમાં છુપાયેલી છ�.

�ાનને સારમાં કહીએ તો આ�માથી શ� 
થાય છ� અને પરમધામ ઘર સુધી પૂ�ં થાય છ�. 
બાબા મુરલીમાં એક જ વાત િનરંતર કહ� છ� ક� 
�વયંને આ�મા સમ� અને મુજ િનરાકાર 
પરમિપતા પરમા�માને યાદ કરો. �ાનમાગ�માં 
યાદની યા�ા મુ�ય છ�. �યાર� કોઈ યા�ા કરવા 
�ય છ� તો પહ�લાં પોતાના સવ� િહસાબ-�કતાબ 
ચૂ�ુ કરી નાખે, પોતાના સવ� સંબંધ-સં�પક�ને 
ભૂલી એક દશ�નની આશથી યા�ામાં આગળ વધે 

સુધી સાથી બની સાથ આપશે. આપણી 
ધારણાઓ, રીત-�રવા�, પિવ�તાનો કોઈ 
અ�વીકાર કરશે, પરંતુ બી� કોઈ માગ� ન 
હોવાથી અંતના સમયે �ાનમાગ� પર ચાલવા સૌ 
તૈયાર થશે.

‘કૌન કહ�તા હ� હમ મંિઝલ પા નહ� સકતે,

કોિશશ કરક� દ�ખો, ભગવાન સાથ હ�,

દ�ખને ઔર શોચનેવાલે દુિનયા મ� છા નહ� શકતે.’

�ાનમાગ�માં સમય િનિ�ત છ� અને આ 
સંગમયુગનો સમય પણ આપણને ભા�યથી જ મળ� 
છ� અને ભા�ય �ે� કમ�થી મળ� છ�. �ે� કમ� 
કરવા માટ� સંક�પ, શિ� �ાનથી �ા�ત થાય છ�. 
જેમ ��નમાં જવા માટ� આપણે સમયથી પહ�લાં 
પહ�ચી જઈએ છીએ તેમ �ાનમાગ�માં સમયની 
રાહ �વી અલબેલાપણું ક� આળસ આપણી ��નને 
ચૂકાવી દ�શે. જેવી રીતે ��નમાં એસી કોચ, �લીપર 
અને સીટ�ગ (જનરલ) �ણ સુિવધાઓ હોય છ� 
તેમ �ાનમાં મહારા�, દાસ-દાસી અને �� એમ 
�ણ પદ છ�. જેવો પુ�ષાથ� તેવી �ા��ત. બાબા કહ� 
છ� મારા બધા જ બાળકો નં.1 મહારા� - 
મહારાણી બને પરંતુ પુ�ષાથ� �માણે નંબરવાર 
બની �ય છ�. સમય �માણે પ�રવત�ન એ તો 
સમયની મિહમા કહ�વાય પરંતુ આપણે સમયને 
બદલીયે તો બિલહારી કહી શકાય. �ાનમાગ� પર 
બાબા આપણી એકરસ ��થિત બનાવે છ�. એવી 
��થિત ક� 21 જ�મ સુધી �ે� ��થિત રહ� છ�.

‘�ાન હ� ઐસા મોતી, સબક� જગાતા આ�મ 
�યોિત, િજસકો યે લૌટરી િમલે, તકદીર ઉસક� 
હોતી, એક શ�દ હ� લાખો �િપયે કા, � ભી બાંટ� 
બઢતા હી �યે, ખુશી ઉનક� હોતી.’

બાબા કહ� છ� દુિનયા કાંટાનું જંગલ છ�. એમાં 
જ આપણે �લ બની પોતાની �યારા-�યારાની 

��થિત �ારા સુગંધ ફ�લાવી શક�એ છીએ. યોગ 
અ�� છ�. �યાર� �ાન ચંદન છ�. શીતળ છ�, અ�ત 
છ�. અમર બનાવે છ�. �ાન એવું ધન છ� જે વાપરતાં 
વધે છ�. �ાન શુભભાવનાથી ભર�લું સુખ છ�. �ેમનાં 
મોતીથી શણગારાયેલ વાણી છ�, આ�માને ��ત 
કરનાર સુબીરસ છ�. �ાન એ એવી જડીબુ�ી છ�. 
જે હતાશ થયેલ, સફળતા ન મળવાથી હારી 
ગયેલ, મૂિછ�તને સૂિજ�ત કરી દ� છ�. �ાન કટારીથી 
કામકટારીનો નાશ થાય છ�. �ાન દ�રયો છ� જેમાં 
મંથન કરવાથી મોતી મળ� છ�. �ાન એ ખ�નો છ� 
છ��ા જ�મમાં મળ� છ� અને મળી ગયા પછી ખોવાઈ 
જતો નથી. � કોઈ આ �ાન ખ�નો લૂંટ� તો પણ 
એમનું ભા�ય બની જશે.

�ાનમાગ� એ સ�યતાનો એક જ માગ� છ� જે 
અિવનાશી છ�. બાક� શોટ�કટ ર�તાઓ ઘણાં છ� તો 
તેમની �ા��તઓ પણ ટૂંકા સમય સુધી જ રહ� છ�. 
િસિ� મળતી નથી. દુિનયાના વહ�તા �વાહથી 
એકદમ િવ�� �દશામાં ચાલનાર �ાનમાગ� છ�. 63 
જ�મ લીધા બાદ પણ કશી જ �ા��ત નહ�, લ�ય 
નહ�, ચાહના ખરી �ભુિમલનની પરંતુ યથાથ� 
�ાન નહ� હવે ઈ�ર મળ� છ� સાથે-સાથે એમની 
સવ� િમલકત-ખ�ના પણ �ા�ત થઈ �ય છ�. 
પરમા�મા સાચો માગ� બતાવવા આ�યા છ�, સ�કમ� 
કરાવવા આ�યા છ�, 21 જ�મનું અિવનાશી ભા�ય 
જમા કરાવવા આ�યા છ�. સદા સુખ અને શાંિત 
આપવા આ�યા છ�. આપણી અનેક જ�મોની 
મનોકામનાઓ પૂરી કરવા આ�યા છ�. લુ�ત થયેલ 
દ�વી-દ�વતા ધમ�ની �થાપના કરવા આ�યા છ�. �ે� 
તે �ે� �ા�ણ પ�રવારનો મેળાપ કરાવવા 
આ�યા છ�. આ સવ� �ા��તઓ �ાનમાગ�માં જ છ�.

‘ભિ� સે િમલા �ાન ઔર �ાન સે િમલા 
ખુદા, અબ ચાહ� � ભી હો �યે, બાબા સે નહ� 
હ�ગે જુદા.’

(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)
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એમાંથી જ બોધપાઠ લઈને, અનુભવ લઈને 
આગળ વધીએ છીએ. અથા�ત સમય મા� મીનીટો 
ક� કલાકો નથી પરંતુ તેમાં સ��યેલી ઘટનાઓ છ�. 
જેને બી� શ�દોમાં Worldની History ક� 
Geography કહી શકાય.

બી� વાત સમય ગિત સાથે Speed સાથે 
�ડાયેલો છ�. જેને �યિ� જુદા જુદા માપદ�ડોમાં 
માપવાનો �ય� કર� છ�. જેમ ક� Cycle per 
second, Revolution per minute, Killometer 
per hour per day, per week, per month ક� 
per year અને વત�માન સમયમાં તો સેક�ડના 
અનેકગણા ભાગમાં માપવામાં આવે છ�. કદાચ 
આંખના પલકારાથી પણ ઘણા ઓછા સમયમાં ક� 
સમ� ક� માની ન શકાય તેટલા સમયમાં શું નું શું 
બનતું હોય છ�. અને એને પણ માપવાનો અને 
સમજવાનો માનવી �ય� કર� છ�. શું આ રહ�ય 
નથી ? ક��યુટર ક�ટલી બધી માિહતી dataનો 
સં�હ કરી તેનું િવ�ેષણ કરી આપે છ�. આ 
રહ�યોએ આપણને િવ�મયમાં મૂક� દીધા છ�. 
આ�ય�ચ�કત કરી દીધા છ�. અવાજ અને 
�કાશની ગિતને પણ આપણે �ણી લીધી છ�. 
�હો, તારાઓના અંતરને આપણે માપી લીધું છ�. 
શું આ રહ�ય નથી ?

�ી� વાત સમય કાય� સાથે �ડાયેલો છ�. 
માનવી પણ અિવરતપણે કોઈને કોઈ કાય�થી 
�ડાયેલો છ�. Work is Worship એવું કહ�વામાં 
આવે છ�. જેના વગરનું �વન �યથ� છ�. અ�યાર� 
ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ કાય� કરવાની �પધા� 
ચાલી રહી છ�. એટલે ઘણીવાર સમયના ઓછામાં 
ઓછા ભાગમાં તમે વધુમાં વધુ ક�ટલું કાય� કરી 

મનુ�ય �યાર�ય સમયના બંધનોથી મુ� 
થઈ શ�યો નથી. અને ખર�ખર તો �યિ�એ 
�વે�છાએ આ બંધન �વીકારવું �ઈએ. 
વૈ�ાિનકોએ સૂય�-ચં�ની ગિતના આધાર� રાત-
�દવસ, માસ-વષ�, ઋતુઓનું િનમા�ણ કયુ�. આમ 
તો આ બધી ક�દરતી ઘટનાઓ અિવરત રીતે 
ચા�યા જ કર� છ�. અનંત છ� અને કાળચ� 
ભૂતકાળ-વત�માનકાળ-ભિવ�યકાળ બનાવે છ�. 
એક એક �ણ પળ ક� ઘડીથી લઈને કલાકો વષ� 
અને યુગોથી ઓળખાય છ�. જેને મનુ�યે પોતાના 
કાંડા પર એક વતુ�ળ પર 1 થી 12 એમ અં�કત 
કરી દીધો છ�. વારંવાર એક બી�ને પૂછ� છ� ક�ટલા 
વા�યા ? What is the time.

કહ�વામાં આવે છ� સમય પસાર થાય છ�. 
પરંતુ ખર�ખર શું સમય પસાર થાય છ� ક� આપણે 
સમયની ધરી પરથી વારંવાર પસાર થઈ ર�ા 
છીએ. ગિત આપણી છ� ક� પછી સમયની, ��ો તો 
ઊભા જ છ� આપણે મુસાફરી કરી ર�ા છીએ. શું 
આ રહ�ય નથી અને રહ�યને �ણવાની ��યેકને 
િજ�ાસા એક Cueriocity રહ� છ�. �વનમાં 
સમયના મહ�વ કરતાં પણ સમયના રહ�યને 
�યિ� �ણી લે તો તેનો બેડો પાર થઈ �ય અને 
તેને �ણવામાં પણ રસ પડે.

ઘટનાઓ એ સમયનું અિભ�ન અંગ છ�. 
આપણે સમયને એ �ારા જ યાદ રાખીએ છીએ 
પછી આ �સંગો આપણા �વનના હોય, 
પ�રવારના હોય, સમાજના હોય, દ�શના હોય ક� 
િવ�ના હોય જેને આપણે ક�લે�ડરમાં ક�દ કયા� છ�. 
વળી આ ઘટનાઓ ક� �સંગો પાછળ કોઈ કારણ ક� 
મહ�વ ક� પછી રહ�ય હોય છ�. આપણે બધા 

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 03 March 2019 Page No. 31

�ાના�ત

શકો છો. તેને �યિ�ની આવડત ક� efficiancy 
કહ�વાય છ�. જેમાં તેનું મૂ�ય આંકવામાં આવે છ�.

હવે � આપણે િવ�માં બનતી ઘટનાઓ, તે 
માટ� લાગેલો સમય અથા�� speed અને એ 
દરિમયાન થયેલા કાય�ને �ણી લઈએ તો ! આ 
એક અ�ભુત રહ�ય છ� જેને બધા નથી �ણતા 
હોતા અને બધા �ણી પણ ન શક�. કારણ ક� 
દર�કની મયા�દા છ�. પરંતુ જે �ણે છ� એને આપણે 
�ણી લઈએ તો એની પાસેથી આપણે સમયના 
ઘણા બધા રહ�યોને અને એની સાથે સાથે આગળ 
જણાવેલી બધી જ બાબતોને આપણે �ણી શક�એ 
છીએ. પણ આ વાતો એટલી બેહદની છ� ક� આ 
શરીર �ારા તેને �ણવી અને માનવી અશ�ય છ�. 
પણ ક�દરતે આપણને તેને �ણી અને માની શકાય 
તેવી અ�ભુત શિ� આપી છ� અને એ છ� આ��મક 
શિ� (સંક�પ શિ�, િવચારવાની શિ�, કાય� 
કરવાની શિ�) જેમાં અવાજ અને �કાશની 
ગિતથી પણ વધુ ગિતથી િવચારવાની સાય�સથી 
પણ �ે� રીતે સમજવાની અને અસંભવમાં 
અસંભવ કાય�ને સાય�સથી પણ �ે� રીતે 
સમજવાની અને અસંભવમાં અસંભવ કાય�ને પણ 
ક�શળતાથી કરવાની શિ� રહ�લી છ�. જેનું સાધન 
છ�. Silence શાંિત.

શુ આપને હ�રો વષ� પહ�લાંની ઘટનાઓને 
�ણવી છ� ? �યાં િવ�ાન પણ પહ�ચી નથી શ�યું 
તેવા �થાન પર જવું છ� અને તે પણ સેક�ડોમાં 
ક�પી ન શકો તેવી speedથી. આજ સમયનું 
અદભુત રહ�ય છ�. જેના �ણકાર છ� એકમા� 
પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને એથી પણ 
રહ�યમય વાત તો એ છ� ક� તે વચન �માણે ��� 
પર આવી ચૂ�યા છ�. અને વષ�થી આ રહ�યોને 
બતાવી ર�ા છ�. અને કહી ર�ા છ�. આ ��� 
5000 વષ� જૂની છ�. જે ચાર યુગોમાં સમયના ચાર 

ભાગમાં અથા�� 1250 વષ�માં વહ�ચાયેલી છ�. દર�ક 
યુગમાં િવિચ� ઘટનાઓ બને છ�. જેમાં તમે પણ 
સામેલ હતા. તમે પણ સમયના આ ર�તા ઉપરથી 
પસાર થયા હતા. જે હવે પૂરો થવાની તૈયારીમાં છ�. 
તમે એ જ ર�તા પરથી ફરીથી મુસાફરી કરવાના 
છો. તમારા સમયે પરંતુ એ સમયગાળાને તમે 
સુખદ રીતે માણી શકો તે તમારા હાથમાં છ�. આ 
કાય� તમે ખૂબ થોડા સમયમાં કરી શકો તેમ છો. તે 
પણ ખૂબ ઝડપથી તી� ગિતથી. જ�ર છ� મા� 
સમયના રહ�યને �ણનારની વાતને માનીને, � 
માની લેશો તો સમયના રહ�યને �ણી જશો.

તો આવો આ�મા અને પરમા�માના મૂળ 
વતન, મુિ�ધામ શાંિતધામની સફર સેક�ડમાં 
કરી Silence Worldની Tour કરી બેહદ આનંદ 
અને સુખનો અનુભવ કરીએ. પરમસુખની �ા��ત 
કરીએ અને એ �ારા આપણા અનેક જ�મોના 
રહ�યોના �ાતા બનીએ અને �વનમાં ખુશી, 
�ેમ, આનંદ �સ�નતાનો અનુભવ કરીએ. આ જ 
તો �વનનું અતી���ય સુખ છ�. આ�મ અનુભૂિત 
અને પરમા�મ અનુભૂિત િસવાય સમયનો બી� શું 
ઉ�મ ઉપયોગ હોઈ શક� ? હીર� તુ�ય સંગમયુગની 
અંિતમ પળો ગણાઈ રહી છ�. આનાથી બીજું સ�ય 
અને સમયનું અ�ભુત રહ�ય શું હોઈ શક� ! 
િવ�ની સવ�� સ�ા આ ધરા પરથી િવદાય લે તે 
પહ�લાં તેનાં બની જવામાં જ સમજદારી છ�.

અભી નહ� તો કભી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમયનું રહ�ય
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

• �ાનમાગ�માં ઘણી સારી વત�ણૂંક રાખવાની છ� 
ઘણા મીઠા અને િનરહ�કારી બનવાનું છ�. 
ખરાબ વાતો બોલવાની નથી. મતભેદમાં 
આવવાનું નથી.
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એમાંથી જ બોધપાઠ લઈને, અનુભવ લઈને 
આગળ વધીએ છીએ. અથા�ત સમય મા� મીનીટો 
ક� કલાકો નથી પરંતુ તેમાં સ��યેલી ઘટનાઓ છ�. 
જેને બી� શ�દોમાં Worldની History ક� 
Geography કહી શકાય.

બી� વાત સમય ગિત સાથે Speed સાથે 
�ડાયેલો છ�. જેને �યિ� જુદા જુદા માપદ�ડોમાં 
માપવાનો �ય� કર� છ�. જેમ ક� Cycle per 
second, Revolution per minute, Killometer 
per hour per day, per week, per month ક� 
per year અને વત�માન સમયમાં તો સેક�ડના 
અનેકગણા ભાગમાં માપવામાં આવે છ�. કદાચ 
આંખના પલકારાથી પણ ઘણા ઓછા સમયમાં ક� 
સમ� ક� માની ન શકાય તેટલા સમયમાં શું નું શું 
બનતું હોય છ�. અને એને પણ માપવાનો અને 
સમજવાનો માનવી �ય� કર� છ�. શું આ રહ�ય 
નથી ? ક��યુટર ક�ટલી બધી માિહતી dataનો 
સં�હ કરી તેનું િવ�ેષણ કરી આપે છ�. આ 
રહ�યોએ આપણને િવ�મયમાં મૂક� દીધા છ�. 
આ�ય�ચ�કત કરી દીધા છ�. અવાજ અને 
�કાશની ગિતને પણ આપણે �ણી લીધી છ�. 
�હો, તારાઓના અંતરને આપણે માપી લીધું છ�. 
શું આ રહ�ય નથી ?

�ી� વાત સમય કાય� સાથે �ડાયેલો છ�. 
માનવી પણ અિવરતપણે કોઈને કોઈ કાય�થી 
�ડાયેલો છ�. Work is Worship એવું કહ�વામાં 
આવે છ�. જેના વગરનું �વન �યથ� છ�. અ�યાર� 
ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ કાય� કરવાની �પધા� 
ચાલી રહી છ�. એટલે ઘણીવાર સમયના ઓછામાં 
ઓછા ભાગમાં તમે વધુમાં વધુ ક�ટલું કાય� કરી 

મનુ�ય �યાર�ય સમયના બંધનોથી મુ� 
થઈ શ�યો નથી. અને ખર�ખર તો �યિ�એ 
�વે�છાએ આ બંધન �વીકારવું �ઈએ. 
વૈ�ાિનકોએ સૂય�-ચં�ની ગિતના આધાર� રાત-
�દવસ, માસ-વષ�, ઋતુઓનું િનમા�ણ કયુ�. આમ 
તો આ બધી ક�દરતી ઘટનાઓ અિવરત રીતે 
ચા�યા જ કર� છ�. અનંત છ� અને કાળચ� 
ભૂતકાળ-વત�માનકાળ-ભિવ�યકાળ બનાવે છ�. 
એક એક �ણ પળ ક� ઘડીથી લઈને કલાકો વષ� 
અને યુગોથી ઓળખાય છ�. જેને મનુ�યે પોતાના 
કાંડા પર એક વતુ�ળ પર 1 થી 12 એમ અં�કત 
કરી દીધો છ�. વારંવાર એક બી�ને પૂછ� છ� ક�ટલા 
વા�યા ? What is the time.

કહ�વામાં આવે છ� સમય પસાર થાય છ�. 
પરંતુ ખર�ખર શું સમય પસાર થાય છ� ક� આપણે 
સમયની ધરી પરથી વારંવાર પસાર થઈ ર�ા 
છીએ. ગિત આપણી છ� ક� પછી સમયની, ��ો તો 
ઊભા જ છ� આપણે મુસાફરી કરી ર�ા છીએ. શું 
આ રહ�ય નથી અને રહ�યને �ણવાની ��યેકને 
િજ�ાસા એક Cueriocity રહ� છ�. �વનમાં 
સમયના મહ�વ કરતાં પણ સમયના રહ�યને 
�યિ� �ણી લે તો તેનો બેડો પાર થઈ �ય અને 
તેને �ણવામાં પણ રસ પડે.

ઘટનાઓ એ સમયનું અિભ�ન અંગ છ�. 
આપણે સમયને એ �ારા જ યાદ રાખીએ છીએ 
પછી આ �સંગો આપણા �વનના હોય, 
પ�રવારના હોય, સમાજના હોય, દ�શના હોય ક� 
િવ�ના હોય જેને આપણે ક�લે�ડરમાં ક�દ કયા� છ�. 
વળી આ ઘટનાઓ ક� �સંગો પાછળ કોઈ કારણ ક� 
મહ�વ ક� પછી રહ�ય હોય છ�. આપણે બધા 

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 03 March 2019 Page No. 31

�ાના�ત

શકો છો. તેને �યિ�ની આવડત ક� efficiancy 
કહ�વાય છ�. જેમાં તેનું મૂ�ય આંકવામાં આવે છ�.

હવે � આપણે િવ�માં બનતી ઘટનાઓ, તે 
માટ� લાગેલો સમય અથા�� speed અને એ 
દરિમયાન થયેલા કાય�ને �ણી લઈએ તો ! આ 
એક અ�ભુત રહ�ય છ� જેને બધા નથી �ણતા 
હોતા અને બધા �ણી પણ ન શક�. કારણ ક� 
દર�કની મયા�દા છ�. પરંતુ જે �ણે છ� એને આપણે 
�ણી લઈએ તો એની પાસેથી આપણે સમયના 
ઘણા બધા રહ�યોને અને એની સાથે સાથે આગળ 
જણાવેલી બધી જ બાબતોને આપણે �ણી શક�એ 
છીએ. પણ આ વાતો એટલી બેહદની છ� ક� આ 
શરીર �ારા તેને �ણવી અને માનવી અશ�ય છ�. 
પણ ક�દરતે આપણને તેને �ણી અને માની શકાય 
તેવી અ�ભુત શિ� આપી છ� અને એ છ� આ��મક 
શિ� (સંક�પ શિ�, િવચારવાની શિ�, કાય� 
કરવાની શિ�) જેમાં અવાજ અને �કાશની 
ગિતથી પણ વધુ ગિતથી િવચારવાની સાય�સથી 
પણ �ે� રીતે સમજવાની અને અસંભવમાં 
અસંભવ કાય�ને સાય�સથી પણ �ે� રીતે 
સમજવાની અને અસંભવમાં અસંભવ કાય�ને પણ 
ક�શળતાથી કરવાની શિ� રહ�લી છ�. જેનું સાધન 
છ�. Silence શાંિત.

શુ આપને હ�રો વષ� પહ�લાંની ઘટનાઓને 
�ણવી છ� ? �યાં િવ�ાન પણ પહ�ચી નથી શ�યું 
તેવા �થાન પર જવું છ� અને તે પણ સેક�ડોમાં 
ક�પી ન શકો તેવી speedથી. આજ સમયનું 
અદભુત રહ�ય છ�. જેના �ણકાર છ� એકમા� 
પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને એથી પણ 
રહ�યમય વાત તો એ છ� ક� તે વચન �માણે ��� 
પર આવી ચૂ�યા છ�. અને વષ�થી આ રહ�યોને 
બતાવી ર�ા છ�. અને કહી ર�ા છ�. આ ��� 
5000 વષ� જૂની છ�. જે ચાર યુગોમાં સમયના ચાર 

ભાગમાં અથા�� 1250 વષ�માં વહ�ચાયેલી છ�. દર�ક 
યુગમાં િવિચ� ઘટનાઓ બને છ�. જેમાં તમે પણ 
સામેલ હતા. તમે પણ સમયના આ ર�તા ઉપરથી 
પસાર થયા હતા. જે હવે પૂરો થવાની તૈયારીમાં છ�. 
તમે એ જ ર�તા પરથી ફરીથી મુસાફરી કરવાના 
છો. તમારા સમયે પરંતુ એ સમયગાળાને તમે 
સુખદ રીતે માણી શકો તે તમારા હાથમાં છ�. આ 
કાય� તમે ખૂબ થોડા સમયમાં કરી શકો તેમ છો. તે 
પણ ખૂબ ઝડપથી તી� ગિતથી. જ�ર છ� મા� 
સમયના રહ�યને �ણનારની વાતને માનીને, � 
માની લેશો તો સમયના રહ�યને �ણી જશો.

તો આવો આ�મા અને પરમા�માના મૂળ 
વતન, મુિ�ધામ શાંિતધામની સફર સેક�ડમાં 
કરી Silence Worldની Tour કરી બેહદ આનંદ 
અને સુખનો અનુભવ કરીએ. પરમસુખની �ા��ત 
કરીએ અને એ �ારા આપણા અનેક જ�મોના 
રહ�યોના �ાતા બનીએ અને �વનમાં ખુશી, 
�ેમ, આનંદ �સ�નતાનો અનુભવ કરીએ. આ જ 
તો �વનનું અતી���ય સુખ છ�. આ�મ અનુભૂિત 
અને પરમા�મ અનુભૂિત િસવાય સમયનો બી� શું 
ઉ�મ ઉપયોગ હોઈ શક� ? હીર� તુ�ય સંગમયુગની 
અંિતમ પળો ગણાઈ રહી છ�. આનાથી બીજું સ�ય 
અને સમયનું અ�ભુત રહ�ય શું હોઈ શક� ! 
િવ�ની સવ�� સ�ા આ ધરા પરથી િવદાય લે તે 
પહ�લાં તેનાં બની જવામાં જ સમજદારી છ�.

અભી નહ� તો કભી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમયનું રહ�ય
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

• �ાનમાગ�માં ઘણી સારી વત�ણૂંક રાખવાની છ� 
ઘણા મીઠા અને િનરહ�કારી બનવાનું છ�. 
ખરાબ વાતો બોલવાની નથી. મતભેદમાં 
આવવાનું નથી.
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�વભાવ સં�કાર બદલી શકતા નથી, �વનમાં 
�દ�યતા લાવી શકતા નથી તો તેનો અથ� એ ક� 
પાછલા જ�મોના કમ�નો બોજ વધાર� છ�. �ાન, 
યોગ, ધારણા અને સેવા �ારા તેને ચુ�ે કય� 
નથી. �ાલામુખી યોગ �ારા તેને ભ�મ કય� 
નથી. �ાનમાગ�માં ભિ�માગ� જેવો �યવહાર 
કરવાથી કોઈ �ા��ત થતી નથી.

મીઠા બાબા આપણો િન�ય, ��ા અને 
પુ�ષાથ� �ઈને આપણને યો�ય બનાવે છ�. િભ�ન 
િભ�ન કલાઓ, ગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓનો િવકાસ કર� છ� તે માટ� અહ�ભાવનો 
સંપૂણ� �યાગ કરી, �યાગના સ�તાહ કોસ�ને 
�વનમાં અમલી બનાવવો પડે છ�. આંખો સામે 
એવાં ક�ટલાંયે ઉદાહરણો છ� ક� �ભુ વરદાનોથી 
અસંભવ લાગતાં કાય� સંભવ બ�યાં છ�. જે 
સાધારણ ગણાતા હતા તે ઈ�રીય પ�રવારમાં 
નામ રોશન કર� છ�. તે મા� પરમા�મા ��યેના એક 
બળ અને એક ભરોસાનું જ પ�રણામ છ�. ટાગોર� 
ક�ં છ� ક� ‘એકલો �ને ર�’ તે માટ� આ�મિવ�ાસ, 
પરમા�મામાં અ�ભુત ��ા, સમપ�ણ, �યાગ અને 
�ઢ મનોબળ જ�રી છ�.

કાય� ગમે તેટલું મોટું હોય, અસંભવ લાગે 
તેવું હોય પણ ઈ�રીય �ીમત મુજબ િન�કામ, 
િવ�ક�યાણની ભાવના, સવ�નો સહયોગ, 
શુભભાવના અને શુભકામનાનું પીઠબળ હોય તો 
તે શ�ય બને છ�. પરમા�માની અ�ભુત શિ�ઓ, 
�ેરણાઓ અનેક આ�માઓને ટચ કર� છ�. તે સૌ 
�ારા ઉદારતાપૂવ�ક, �ેમપૂવ�ક, આદરપૂવ�ક એવી 
સહયોગની સરવાણી વહ� છ� તે �તાં પરમા�માના 
�દુનો અનુભવ થાય છ�.

આ ���નાટક અ�ભુત, અવણ�નીય છ�. 
મીઠા બાબાએ �ામાના �ાન �ારા આપણને 
હળવા બનાવી દીધા છ�. પાછલા જ�મોનાં કમ�નો 
િહસાબ �કતાબ ચુ�ે થતો જ રહ� છ�. પ�રવારના 
સ�યો, િમ�ો, સંબંધીઓ ��યે �હાની�ેમ અને 
આદરપૂવ�કનો �યવહાર કરવા છતાં તે સૌ 
તરફથી �યાર� યો�ય �િતભાવ ના મળ�, તો 
સમજવું ક� �ામાનો આ ક�યાણકારી પાટ� છ�. જેમ 
�થૂળ નાટક, િસનેમામાં િભ�ન િભ�ન 
અિભનેતાઓ િભ�ન િભ�ન પા� ભજવે છ�. સૌનાં 
પા�ો એક સરખાં હોય તે શ�ય નથી. તેથી 
સા�ીભાવ રાખીને, ઉપરામભાવ, ન�ોમોહા 
બનીને રાજયોગી �વન �વવું તેમાંજ ક�યાણ છ�.

જેમ કરજ ચુકવતાં હળવા, તનાવમુ� 
બની શકાય છ�. તે રીતે � પાછલા જ�મોનાં 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચુ�ે થતો હોય, તો 
તેનાથી બીજું �ડું શું ? બાબાએ આપણને અ�ભુત 
�ાન ર�ો આપીને, યોગની ગહનતા �ારા 
સંપ�ન બના�યા છ�. તેથી જ તો અનેક 
સમ�યાઓના સળગતા દાવાનળમાં પણ આપણે 
�યારા �યારા, શીતળ બની �વી શક�એ છીએ. 
કમલ પુ�પ સમાન પિવ� �વન �વી �દ�યગુણોની 
ધારણા કરી શક�એ છીએ.

કોના �યાં જ�મ લેવો તે આપણા હાથમાં 
નહોતું પણ જ�મ લીધા પછી માનવમાંથી મહાન 
બનવું, િસિ� �વ�પ બનવું તે આપણા હાથની 
વાત છ�. તે માટ� આપણે કોઈપણ �કારનું બહાનું 
કાઢી શક�એ તેમ નથી. આ�યા��મક �વનના 
ઉ�થાન માટ�નું વાતાવરણ, સવલતો મળવા છતાં 
પણ � આપણે ઊ�વ�ગિત કરી શકતા નથી, 

િચંતન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ

શા��ોમાં વણ�ન છ� ક� ��ાએ સંક�પબળથી 
નવ���નું સજ�ન કયુ�. હવે ક�વી રીતે નવ���નું 
સજ�ન થઈ ર�ં છ� તે બાબાના બાળકો આ 
બાબતથી સુિવ�દત છ�. તો પણ કહ�વાનો ભાવાથ� 
એ છ� ક� યોગબળ વગર �ઢ મનોબળ શ�ય નથી 
અને �ઢ મનોબળ વગર �ઢ સંક�પ શ�ય નથી 
અને �ઢ સંક�પ વગર સફળતા શ�ય નથી.

આ રીતે સંક�પને સમથ� બનાવી સફળતાના 
સોપાન સર કરી શકાય છ�. ક�ટલાક વાચક 
િમ�ોને મનમાં �� ઉપ��થત થતો હશે ક� આ 
િવ��ામામાં એવાં ઘણાં વૈ�ાિનકો થઈ ગયા ક� 
જેઓની પાસે યોગબળ �યાં હતું અને છતાંપણ 
તેઓએ અવનવી શોધખોળોમાં �લંત 
સફળતાઓ હાંસલ કર�લી છ�. તે િસવાય એવાં 
ઘણાં મહાનુભાવો, નેતાઓ, મહાન િવભૂિતઓ 
થઈ ગઈ ક� જેઓની પાસે યોગબળ �યાં હતું અને 
છતાં પણ તેઓએ �લંત સફળતાઓ હાંસલ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સફળતાનું �થમ સોપાન

કર�લી છ�. વાત સાચી છ�. પરંતુ તેઓની પાસે 
યોગબળ િસવાય બી� ઘણાં શિ�શાળી ક�દરતી 
સ�ગુણો હતાં. જેમ ક�, મનન શિ�, તક�શિ�, 
�ઢ મનોબળ, એકા�તા, એકાંતિ�ય, િજ�ાશા, 
ધગશ, લગની, સિ�યતા, કઠોર પ�ર�મ, 
ઉ�મીપણું, તી� બુ�મતા વગેર� ગુણ તેઓની 
ગળથૂથીમાં જ ઠાંસોઠાંસ ભર�લાં હતાં.

દા.ત. મહાન વૈ�ાિનક �યુટન. બેઠો હતો 
સફરજનના ઝાડ નીચે. સફરજનના ઝાડ પરથી 
સફરજન નીચે ધરતી પર પ�ું. તક� ચલાવે છ� ક� 
‘ઝાડ પરથી સફરજન નીચે ધરતી પર ક�મ પ�ું ? 
ક�મ ઉપર ના ગયું ?’ તક� િવતક� શ� થઈ ગયાં 
અને પ�રણામના અંતે તેમણે ગુ��વાકષ�ણના 
િનયમો શોધી કા�ાં અને આ ગુ��વાકષ�ણના 
િનયમો સંબંિધત અવનવી શોધખોળો શ� થઈ 
ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તેણે તરત જ �ણાને પોતાના મનમાંથી કાઢી દ�વી 
�ઈએ. કારણ ક� �ણા સદા એ મનુ�યના િચ�ને 
આપણા મનની આંખો સામે લાવે છ�. જેની �ણા 
કરીએ છીએ તેનું િચ� માનસપટ પર આવતાં જ 
આપણામાં ��ષ, �ોધ અને દુઃખની લહ�રો પેદા 
થાય છ�. યોગીનું લ�ય કોઈ �યિ�ને �ણા�િતથી 
યાદ કરવાનું નથી. યોગીએ તો �ભુની 
મધુર��િતમાં ��થત થવાનું છ�. ��ષ અને �ોધને 
બદલે �ભુ�ીિત અને શાંતરસનો અનુભવ 
કરવાનો છ�.

અમુક �યિ�એ આમ કયુ� અને એના 
પ�રણામ �વ�પ અમારા મનમાં �ણાનો ભાવ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... િ�વેણી

જ�મવો �વાભાિવક હતો એમ કહીને �ણાને 
ઉિચત ઠરાવી ના શક�એ. �ણાની ઉપ��થિત તો 
કોઈપણ રીતે મનમાં અનુિચત છ�. બી�ની 
બુરાઈને બુરાઈ કહીને આપણી �ણાની બુરાઈને 
ઉિચત માની શકતા નથી.

જેમ દલદલમાં (કાદવ ક��ડ) ફસાયેલી 
�યિ� ��યે �ણા કરતા નથી પણ તેને તેમાંથી 
બહાર કાઢવાનો �ય� કરીએ છીએ એ રીતે 
કોઈમાં દુગુ�ણ �ઈને એની �ણા કરવી �ઈએ 
નહ�. એના ��યે સહાનુભૂિતનો �યવહાર કરીને 
એને એમાંથી બહાર કાઢવાનો �યાસ કરવાનો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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�વભાવ સં�કાર બદલી શકતા નથી, �વનમાં 
�દ�યતા લાવી શકતા નથી તો તેનો અથ� એ ક� 
પાછલા જ�મોના કમ�નો બોજ વધાર� છ�. �ાન, 
યોગ, ધારણા અને સેવા �ારા તેને ચુ�ે કય� 
નથી. �ાલામુખી યોગ �ારા તેને ભ�મ કય� 
નથી. �ાનમાગ�માં ભિ�માગ� જેવો �યવહાર 
કરવાથી કોઈ �ા��ત થતી નથી.

મીઠા બાબા આપણો િન�ય, ��ા અને 
પુ�ષાથ� �ઈને આપણને યો�ય બનાવે છ�. િભ�ન 
િભ�ન કલાઓ, ગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓનો િવકાસ કર� છ� તે માટ� અહ�ભાવનો 
સંપૂણ� �યાગ કરી, �યાગના સ�તાહ કોસ�ને 
�વનમાં અમલી બનાવવો પડે છ�. આંખો સામે 
એવાં ક�ટલાંયે ઉદાહરણો છ� ક� �ભુ વરદાનોથી 
અસંભવ લાગતાં કાય� સંભવ બ�યાં છ�. જે 
સાધારણ ગણાતા હતા તે ઈ�રીય પ�રવારમાં 
નામ રોશન કર� છ�. તે મા� પરમા�મા ��યેના એક 
બળ અને એક ભરોસાનું જ પ�રણામ છ�. ટાગોર� 
ક�ં છ� ક� ‘એકલો �ને ર�’ તે માટ� આ�મિવ�ાસ, 
પરમા�મામાં અ�ભુત ��ા, સમપ�ણ, �યાગ અને 
�ઢ મનોબળ જ�રી છ�.

કાય� ગમે તેટલું મોટું હોય, અસંભવ લાગે 
તેવું હોય પણ ઈ�રીય �ીમત મુજબ િન�કામ, 
િવ�ક�યાણની ભાવના, સવ�નો સહયોગ, 
શુભભાવના અને શુભકામનાનું પીઠબળ હોય તો 
તે શ�ય બને છ�. પરમા�માની અ�ભુત શિ�ઓ, 
�ેરણાઓ અનેક આ�માઓને ટચ કર� છ�. તે સૌ 
�ારા ઉદારતાપૂવ�ક, �ેમપૂવ�ક, આદરપૂવ�ક એવી 
સહયોગની સરવાણી વહ� છ� તે �તાં પરમા�માના 
�દુનો અનુભવ થાય છ�.

આ ���નાટક અ�ભુત, અવણ�નીય છ�. 
મીઠા બાબાએ �ામાના �ાન �ારા આપણને 
હળવા બનાવી દીધા છ�. પાછલા જ�મોનાં કમ�નો 
િહસાબ �કતાબ ચુ�ે થતો જ રહ� છ�. પ�રવારના 
સ�યો, િમ�ો, સંબંધીઓ ��યે �હાની�ેમ અને 
આદરપૂવ�કનો �યવહાર કરવા છતાં તે સૌ 
તરફથી �યાર� યો�ય �િતભાવ ના મળ�, તો 
સમજવું ક� �ામાનો આ ક�યાણકારી પાટ� છ�. જેમ 
�થૂળ નાટક, િસનેમામાં િભ�ન િભ�ન 
અિભનેતાઓ િભ�ન િભ�ન પા� ભજવે છ�. સૌનાં 
પા�ો એક સરખાં હોય તે શ�ય નથી. તેથી 
સા�ીભાવ રાખીને, ઉપરામભાવ, ન�ોમોહા 
બનીને રાજયોગી �વન �વવું તેમાંજ ક�યાણ છ�.

જેમ કરજ ચુકવતાં હળવા, તનાવમુ� 
બની શકાય છ�. તે રીતે � પાછલા જ�મોનાં 
કમ�નો િહસાબ-�કતાબ ચુ�ે થતો હોય, તો 
તેનાથી બીજું �ડું શું ? બાબાએ આપણને અ�ભુત 
�ાન ર�ો આપીને, યોગની ગહનતા �ારા 
સંપ�ન બના�યા છ�. તેથી જ તો અનેક 
સમ�યાઓના સળગતા દાવાનળમાં પણ આપણે 
�યારા �યારા, શીતળ બની �વી શક�એ છીએ. 
કમલ પુ�પ સમાન પિવ� �વન �વી �દ�યગુણોની 
ધારણા કરી શક�એ છીએ.

કોના �યાં જ�મ લેવો તે આપણા હાથમાં 
નહોતું પણ જ�મ લીધા પછી માનવમાંથી મહાન 
બનવું, િસિ� �વ�પ બનવું તે આપણા હાથની 
વાત છ�. તે માટ� આપણે કોઈપણ �કારનું બહાનું 
કાઢી શક�એ તેમ નથી. આ�યા��મક �વનના 
ઉ�થાન માટ�નું વાતાવરણ, સવલતો મળવા છતાં 
પણ � આપણે ઊ�વ�ગિત કરી શકતા નથી, 

િચંતન
�.ક�. િપનાક, નારણપુરા, અમદાવાદ

શા��ોમાં વણ�ન છ� ક� ��ાએ સંક�પબળથી 
નવ���નું સજ�ન કયુ�. હવે ક�વી રીતે નવ���નું 
સજ�ન થઈ ર�ં છ� તે બાબાના બાળકો આ 
બાબતથી સુિવ�દત છ�. તો પણ કહ�વાનો ભાવાથ� 
એ છ� ક� યોગબળ વગર �ઢ મનોબળ શ�ય નથી 
અને �ઢ મનોબળ વગર �ઢ સંક�પ શ�ય નથી 
અને �ઢ સંક�પ વગર સફળતા શ�ય નથી.

આ રીતે સંક�પને સમથ� બનાવી સફળતાના 
સોપાન સર કરી શકાય છ�. ક�ટલાક વાચક 
િમ�ોને મનમાં �� ઉપ��થત થતો હશે ક� આ 
િવ��ામામાં એવાં ઘણાં વૈ�ાિનકો થઈ ગયા ક� 
જેઓની પાસે યોગબળ �યાં હતું અને છતાંપણ 
તેઓએ અવનવી શોધખોળોમાં �લંત 
સફળતાઓ હાંસલ કર�લી છ�. તે િસવાય એવાં 
ઘણાં મહાનુભાવો, નેતાઓ, મહાન િવભૂિતઓ 
થઈ ગઈ ક� જેઓની પાસે યોગબળ �યાં હતું અને 
છતાં પણ તેઓએ �લંત સફળતાઓ હાંસલ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સફળતાનું �થમ સોપાન

કર�લી છ�. વાત સાચી છ�. પરંતુ તેઓની પાસે 
યોગબળ િસવાય બી� ઘણાં શિ�શાળી ક�દરતી 
સ�ગુણો હતાં. જેમ ક�, મનન શિ�, તક�શિ�, 
�ઢ મનોબળ, એકા�તા, એકાંતિ�ય, િજ�ાશા, 
ધગશ, લગની, સિ�યતા, કઠોર પ�ર�મ, 
ઉ�મીપણું, તી� બુ�મતા વગેર� ગુણ તેઓની 
ગળથૂથીમાં જ ઠાંસોઠાંસ ભર�લાં હતાં.

દા.ત. મહાન વૈ�ાિનક �યુટન. બેઠો હતો 
સફરજનના ઝાડ નીચે. સફરજનના ઝાડ પરથી 
સફરજન નીચે ધરતી પર પ�ું. તક� ચલાવે છ� ક� 
‘ઝાડ પરથી સફરજન નીચે ધરતી પર ક�મ પ�ું ? 
ક�મ ઉપર ના ગયું ?’ તક� િવતક� શ� થઈ ગયાં 
અને પ�રણામના અંતે તેમણે ગુ��વાકષ�ણના 
િનયમો શોધી કા�ાં અને આ ગુ��વાકષ�ણના 
િનયમો સંબંિધત અવનવી શોધખોળો શ� થઈ 
ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

તેણે તરત જ �ણાને પોતાના મનમાંથી કાઢી દ�વી 
�ઈએ. કારણ ક� �ણા સદા એ મનુ�યના િચ�ને 
આપણા મનની આંખો સામે લાવે છ�. જેની �ણા 
કરીએ છીએ તેનું િચ� માનસપટ પર આવતાં જ 
આપણામાં ��ષ, �ોધ અને દુઃખની લહ�રો પેદા 
થાય છ�. યોગીનું લ�ય કોઈ �યિ�ને �ણા�િતથી 
યાદ કરવાનું નથી. યોગીએ તો �ભુની 
મધુર��િતમાં ��થત થવાનું છ�. ��ષ અને �ોધને 
બદલે �ભુ�ીિત અને શાંતરસનો અનુભવ 
કરવાનો છ�.

અમુક �યિ�એ આમ કયુ� અને એના 
પ�રણામ �વ�પ અમારા મનમાં �ણાનો ભાવ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... િ�વેણી

જ�મવો �વાભાિવક હતો એમ કહીને �ણાને 
ઉિચત ઠરાવી ના શક�એ. �ણાની ઉપ��થિત તો 
કોઈપણ રીતે મનમાં અનુિચત છ�. બી�ની 
બુરાઈને બુરાઈ કહીને આપણી �ણાની બુરાઈને 
ઉિચત માની શકતા નથી.

જેમ દલદલમાં (કાદવ ક��ડ) ફસાયેલી 
�યિ� ��યે �ણા કરતા નથી પણ તેને તેમાંથી 
બહાર કાઢવાનો �ય� કરીએ છીએ એ રીતે 
કોઈમાં દુગુ�ણ �ઈને એની �ણા કરવી �ઈએ 
નહ�. એના ��યે સહાનુભૂિતનો �યવહાર કરીને 
એને એમાંથી બહાર કાઢવાનો �યાસ કરવાનો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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�વનની ચાવીઓ
�.ક�. મનસુખ કાસુ��ા, પીપાવાવ (રાજુલા)

�વનમાં �તવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . . . �ેમ છ�.

�વનમાં હારવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . અિભમાન છ�.

�વનમાં દ�ખાડવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . દયા છ�.

�વનમાં સંભાળવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . ગુણ છ�.

�વનમાં બોલવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . . સ�ય છ�.

�વનમાં ભૂલવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . ભૂતકાળ છ�.

�વનમાં સુધારવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . વત�માન છ�.

�વનમાં િવચારવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . ભિવ�ય છ�.

�વનમાં ગળવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . અપમાન છ�.

�વનમાં પચાવવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . બુિ� છ�.

�વનમાં લેવા જેવી ચીજ હોય તો તે. . . . . . . �ાન છ�.

�વનમાં પીવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . . .  �ોધ છ�.

�વનમાં આપવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . . .  સેવા છ�.

�વનમાં વાંચવા જેવી ચીજ હોય તો તે . . . .  મોરલી છ�.

અરીસો  - જેવા હશો તેવા દ�ખાશો.

ગુલાબ  - બી�ને સુગંધ આપતા શીખો.

ઘ�ડયાળ - સમય ચૂકશો તો �વન �વવાનું ચૂક� જશો.

સૂય�  - વધાર� તપશો તો તમારી સામે કોઈ નહ� જુએ.

દીવો  - �તે બળીને બી�ને �કાશ આપો.

વાદળ  - મારી જેમ મન મૂક�ને વરસતા શીખો.

��  - દુઃખ વેઠીને પણ શરણે આવેલાની સેવા કરો.

કોણ શું શીખે છ�.
�.ક�. મનસુખ કાસુ��ા, પીપાવાવ (રાજુલા)

િચંતિનકા
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ

ભારત સરકાર આજકાલ અથ�તં�ને 
ઠીક કરવા, કમ�ર બ�કોને મજબૂત / 
પાવર�લ બ�ક સાથે �ડી રહી છ�. (મજ�ર). 
આપણે મનુ�ય આ�માઓ આ ���નાટકના 
અંિતમ સમયે ખૂબ જ કમ�ર બની જઈએ 
�યાર� આ કિલયુગના અંતે સુ�ીમ પાવર બ�ક 
પરમા�મા આપણને પોતાની સાથે �ડી િવ� 
પ�રવત�ન કરી ર�ા છ�.

બસ ક� ર�લ યા�ામાં પણ મોબાઈલ ચાજ� 
કરી શકાય એ માટ� પાવર બ�ક ખૂબ ઉપયોગી 
છ�. િબલક�લ આ જ રીતે �વનયા�ા 
દરિમયાન આ�મા �પી બેટરી ડાઉન થાય 
�યાર� પરમા�મા �પી પાવરબ�ક �ારા એને 
ચાજ� કરી શક�એ (રાજયોગ મેડીટ�શન)

ડીવીડી �લેયરના લે�સને સાફ કરવા 
લે�સ �ીનર સીડી ખૂબ કામ આવે છ�. 
આ�મા પર �યાર� િવકારોનો મેલ �મી �ય 
છ� �યાર� પરમા�માના પિવ� શિ�શાળી 
�કરણો �ારા એને સાફ કરી શકાય 
(રાજયોગ મેડીટ�શન)

મોદી�એ એક ‘�ટ��યુ ઓફ યુિનટી’ 
બના�યું. તો ઘણા લોકો એને �વા �ય છ�. 
પરંતુ પરમા�મા ગુ�ત રીતે લાખોની સં�યામાં 
‘�ટ��યુ ઓફ �યુ�રટી’ (દ�વા�માઓ) બનાવી 
ર�ા છ�, જેમને આવનાર સમયમાં આખું 
િવ� �શે !                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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qö¶É{ÉÉ©É +É¸É©É{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É¹ÉÉ{ÉÅqö »É2»´ÉlÉÒ, ¦É. HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É.

NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É-HíSUï©ÉÉÅ "»©ÉÞÊlÉ Êqö´É»Éà' +É«ÉÉàYðlÉ »{Éà¾úÊ©É±É{É©ÉÉÅ NÉ³~ÉÉqö2 
Wðà±É{ÉÉ Wðà±É2 ¨ÉÉlÉÉ ©É{ÉÖ§ÉÉ XeàôX, ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 

Häí±ÉÉ»É¥Éà{É §É`Þòò, ¦É.HÖ. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦É.HÖ. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

´«ÉÉ2É©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ "lÉ{ÉÉ´É©ÉÖHílÉí Yð´É{É' HíÉ«ÉÇJí©É ¥ÉÉqö SÉÒ£í £íÉà2à÷»`ò 
+ÉàÊ£í»É2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÒ.Hà. »ÉÉà{É´ÉiÉà{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. 
+®øiÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà {ÉÉ«É¥É £íÉà2à÷»`ò +ÉàÊ£í»É2 ¨ÉÉlÉÉ +É{ÉÅqöHÖí©ÉÉ2. 

Hàí¶ÉÉàqö »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 ~ÉyÉÉ2à÷±É DySP ¨ÉÉlÉÉ Wð«É´ÉÒ2Ë»É¾ú NÉhõ´ÉÒ{ÉÖÅ 
~ÉÖº~ÉNÉÖSUïoÉÒ »´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. ®ø~ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà 
¦É.HÖ. ¶É¶ÉÒHíÉÅlÉ§ÉÉ> NÉÉYð~É2É, ¦É.HÖ. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É.

{É±ÉÒ«ÉÉ-HíSUï©ÉÉÅ ±ÉÉà¾úÉiÉÉ »É©ÉÉWð´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ ¡Éqö¶ÉÇ{É{ÉÉ 
AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ »É2~ÉÅSÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 2à÷LÉÉ¥ÉÉ XeàôX, ±ÉÉà¾úÉiÉÉ »É©ÉÉWð{ÉÉ 

¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ ¾ú2à÷¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. 2Ò{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É. 
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´ÉeôÉàqö2É ¶É¾àú2©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É NÉÖWð2ÉlÉ 2ÉV«É{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ 
¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ 

¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É.

2ÉWðHíÉà`ò{ÉÉ ‘¾àú~~ÉÒ Ê´É±ÉàWð 2Ò`ÄòÒ`ò »Éà{`ò2’ LÉÉlÉà {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ ‘~ÉÉ´É{ÉyÉÉ©É’ ©ÉàeôÒ`àò¶É{É ®ø©É{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à±É NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ 
¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É, ¦É.HÖí. Wð«ÉÅlÉÒ¥Éà{É. 2ÉWðHíÉà`ò »É¥É]ñÉà{É{ÉÉ >¹É2Ò«É »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ 50 ´ÉºÉÇ NÉÉà±eô{É 
V«ÉÖ¥ÉÒ±ÉÒ ¡É»ÉÅNÉà ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ ¶ÉÉè±É +{Éà ©ÉÉà©Éà{`òÉà +É~ÉÒ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ. HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 

Ê¶É´Éy´ÉWð £í2HíÉ´ÉlÉÉÅ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É, ±ÉÅeô{ÉoÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É ¦É.HÖí. Wð«ÉÅlÉÒ¥Éà{É, +Éà»`Äàò±ÉÒ«ÉÉoÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É ¦É.HÖí. ©ÉÉà2{ÉÒ¥Éà{É. 

D]ñÉ÷{ÉÉ {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ ‘[ÉÉ{ÉlÉÒoÉÇ’÷ »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É ¡É»ÉÅNÉà lÉHílÉÒ{ÉÖÅ +{ÉÉ´É2iÉ Hí2lÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ +Éqö2iÉÒ«É qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð 

lÉoÉÉ ¡É§ÉÖ »É©É~ÉÇiÉ »É©ÉÉ2Éà¾ú©ÉÉÅ +Éqö2iÉÒ«É qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð{ÉÒ »ÉÉoÉà 10 »É©ÉÊ~ÉÇlÉ ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉà, ¦É.HÖí. ¾Åú»ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É, 

¦É.HÖí. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. >WÖð¥Éà{É, ¦É.HÖí. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É, >{qöÉà2oÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É ¦É.HÖí. ¾àú©ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ±ÉÊ±ÉlÉ§ÉÉ> lÉoÉÉ +{«É ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà. 

Êqö±¾úÒ LÉÉlÉà +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÉ{É´É +ÊyÉHíÉ2 »ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ 
¦É.HÖí. «ÉÉàÊNÉ{ÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ ©ÉÉ{É´É +ÊyÉHíÉ2 +{Éà 

»ÉÉ©ÉÉÊWðHí {«ÉÉ«É{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí +{Éà 2Éº`ÄòÒ«É ¡É©ÉÖLÉ eôÉè. +è{ÉoÉÉà{ÉÒ 2ÉWÖ. 


