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�ાના�ત

પણ તે મા� ક�ચ�ગ પાવર ધરાવતાં આ�માઓ ને જ 
સમ�ય છ�. વાય�ેશન, ટ�લીપથી સમાન નથી. 
આમ છતાં સમથ� યોગીઓના િવચાર �વાહો 
િજ�ાસુ આ�માઓ સુધી પહ�ચે છ�. િવ�ાલયની 
લીધેલી મુલાકાત તેના અથ�ને સહજ સમ� શક� 
છ�. �યાર�ક નવાસવા આ�માઓને સા�ા�કાર 
�ારા તેની અનુભૂિત કરાવે છ�. સાકારબાબાની 
હયાતી વખતે પણ સા�ા�કારો થતા હતા. 
��ાિપતા સંપૂણ� કમા�તીત બનતાં �થાન, ��થિત 
અને ગિતના અવરોધો િવના દ�શિવદ�શોના 
આ�માઓને સા�ા�કારો થાય છ�. ભાષા, 
આચારિવચાર, ખાનપાન, �વનશૈલી બદલીને 
��ાવ�સો મધુવન (પાંડવભવન, �ાનસરોવર, 
શાંિતવન)માં આવે છ�. તે પણ વાય�ેશન અને 
સા�ા�કારનો �દુ છ�.

વાય�ેશનનો �ભાવ સૂ�મ બાબતો પર, 
ચૈત�ય બાબતો પર તો પડે છ�. સાથે સાથે એવાં 
સંશોધનો થયાં છ� ક� �થૂલ સાધનો પર પણ તેનો 
�ભાવ પડે છ�. યોગીએ એવા મકાનમાં રહ�વું 
�ઈએ �યાં સં�કારી, આ�યા��મક �િ� ધરાવતા 
લોકો રહ�તા હોય. મકાન �થળની ચકાસણી 
કરીને નવું જ બનાવવું. જૂનું મકાન ખરીદતાં 
પહ�લાં એની તપાસ કરવી. તે મકાનમાં કોઈએ 
આ�મહ�યાના કરી હોય. દ�વાળું �કાતાં ઘર વેચવું 
પ�ું ના હોય. શોષણ ક� અનાિધકારથી ખરીદ�લું 
ના હોય. તે રીતે કોઈના પણ બેડ ક� પથારીમાં ના 
બેસવું. કોઈનાં વ��ો પણ ના પહ�રવા. બાબા કહ� 
છ� ક� કોઈનાં આપેલાં વ��ોનો ઉપયોગ કરશો તો 
તે દ�હધારી યાદ આવશે. ય�માંથી મળ�લાં વ��ો 
બાબાની યાદ અપાવશે.

શ�દકોશમાં Vibrationનો અથ� આ�યો 
છ�. ક�પન-ડોલન. આપણે તેને આંદોલન 
(િવચાર �વાહ)ના નામથી લઈશું. ભિ�માગ�માં 
આ શ�દનો ઉપયોગ ઓછો છ�. સમથ� સાધકો જ 
તેનો યથાથ� ઉપયોગ કર� છ�. �ાન માગ�માં 
��ાક�મારીઝમાં આ શ�દ ઘણું મહ�વ ધરાવે છ�. 
��ાવ�સો ભિ�માગ�ના બા� કમ�કાંડોથી મુ� 
છ�. વાય�ેશન શ�દ સમથ� રાજયોગીઓ માટ� 
સેવાનું અમૂ�ય સાધન છ�. આ શ�દમાં જે શિ� 
છ� તેને ��ાવ�સો �ણે છ�.

ગિત
વાય�ેશનમાં ગિત છ�. �કાશના જેવી. 

હવાના જેવી. મન તેની સાથે શુભક�યાણકારી 
ભાવના સાથે �ડાયેલું છ�. આ�યા��મક પથમાં 
�યથ� વાય�ેશનનું કામ નથી. પરમા�મા િપતાનાં 
સંતાનો વાય�ેશનનો ઉપયોગ િવ� ક�યાણ 
માટ� કર� છ�. દર વખતે ��ાબાબાના ઉ�ેખ 
િસવાય લેખને અધૂરો સમજું છું. અ�પસમયમાં 
અનેક આ�માઓને ટચ�ગ કરાવવાની શિ� 
વાય�ેશનમાં છ�. િવ�ાનની અ�તન શોધો તો 
પાછળથી થઈ પણ આ�યા��મક પથમાં 
વાય�ેશનનું મહ�વ હતું. ક�ટલાયે સમથ� 
યોગીઓએ, ��ાબાબાએ તેનો યથાથ� 
ઉપયોગ કરીને સતયુગ �થાપનાની ગિતને વેગ 
આ�યો.

�ભાવ
જેનું મન �ીન (�વ�છ) અને �ીયર 

(�પ�) છ� તેઓ વાય�ેશનનો ઉપયોગ કરી 
શક� છ�. સાધનાપથમાં ટ�લીપથીનું મહ�વ છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ક�પન-ડોલન (Vibration)

આ �માણે કોઈનું વપરાયેલું ફન�ચર, 
વપરાયેલી વ�તુઓ ના લેવી. આિથ�ક �મતા ના 
હોય, તો ભલે સ�ઘી વ�તુઓ ખરીદવી. આ 
બાબતોનું �યાન જ�રી છ�.

�થૂલ સાધનોનો �ભાવ
િભ�ન િભ�ન હૉ��પટલોમાં જતાં તેનાં 

વાય�ેશન માનવને અ�વ�થ બનાવે છ�. પોતાની 
માનિસક ��થિત પર તેનો �ભાવ પાડે છ�. 
�મશાનમાં જતાં પણ અ�પકાળની વૈરા�યની 
ભાવના ઉ�પ�ન થાય છ�. શાળા કોલે�નાં 
વાય�ેશન િશ�ણ સાધના શીખવાડે છ�. સાથે 
સાથે આજની યુવાપેઢીના વાણી, �યવહારનો પણ 
�ભાવ પાડે છ�. મનોરંજનનાં �થળો-િસનેમા ઘર, 
હૉટલ, �બ, પાટ�ઓ, લ�ો વગેર�માં જવાની 
બાબા ના પાડે છ�. અંગત સંબંધોને કારણે જવું 
પડે, તો સાથે જ અ�ન, પાણી સાથે, બેજ 
પહ�રીને જવું. જેથી �ંગારી વાતાવરણમાં પણ 
બાબાની યાદ રહ�શે. આ �થળોનાં વાય�ેશન 
રાજયોગી �વન પર �ભાવ પાડે છ�. તેથી 
��િત રાખવી જ�રી છ�.

મનસા સેવા
આજે આપણે વાણી �ારા ઘણી સેવાઓ 

કરીએ છીએ. થોડાં વષ� તે ચાલશે. �યાર પછી 
પ�ર��થિત, વાતાવરણ બદલાતાં, સમ�યાઓ, 
િહ�સાનું �માણ વધતાં વાણીની સેવા અઘરી 
બનશે. �યાર� મા� વાય�ેશન �ારા 
આ�માઓએ સકાશ આપવાની સેવા કરી 
શક�શું. જેણે યોગી�વનના ચાર િવષયો - �ાન, 
યોગ, ધારણા અને સેવામાં �ે�તા �ા�ત કરી હશે 
તેઓ જ મનસા સેવા કરી શકશે. �ાન અને 
રાજયોગના લાંબા ગાળાનો અ�યાસ તેમાં 
સહાયક બનશે. � રાજયોગીની અવ�થા �ે� 
હશે, તો તે રડતાં-હતાશ-િનરાશ, નાસીપાસ 

થયેલ, દુઃખી, પી�ડત આ�માઓની વેદનાને 
સાંભળી શકશે. અનુભવી શકશે. તે વખતે �ાન 
સાંભળવાનો, તેટલા સમયનો અવકાશ રહ�શે 
નહ�. બાબા કહ� છ� ક� આવા આ�માઓે તમારી 
���થી સંતુ� થશે. તમારા ચહ�રા અને 
�યવહારનો તેમના પર �ભાવ પાડશે. તમારા 
થોડા શ�દો તેમના માટ� વરદાન બની જશે. જેમ 
ન�ભાડામાં િબલાડીનાં બાળકો સુરિ�ત ર�ાં તેમ 
યો�ય ��થિતએ પહ�ચેલા ��ાવ�સો સુરિ�ત 
રહ�શે. �યાર�ક ઈ�રીય �ેરણા તેને સંદ�શ આપીને 
મધુવન બોલાવી લેશે. સુરિ�ત પાવનધામોમાં 
બોલાવી લેશે. અંતકાળ� આગગાડી, િવમાનીસેવા, 
વીજળીના ઉપયોગથી થતી સેવાઓ બંધ થઈ જશે. 
એકમા� પરમા�માના બળ અને ભરોસા પર 
�વવાનું બનશે.

અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ� બાબા અવનવાં 
��યોને સામે લાવી દ� છ�. ઊંઘમાં પણ અચેતનમન 
િભ�ન િભ�ન ��યો દ�ખાડે છ�. આ ��યો સાંક�િતક 
છ�. તેના સૂ�મ અથ�ને સમજવાની જ�ર છ�, 
ભયભીત થવાની જ�ર નથી.

�પાક�નું સંશોધન
આદરણીય રાજયોગી રમેશભાઈ�એ 

�પાક�ની જે રચના કરી તે રાજયોગી વૈ�ાિનકો 
સજ� છ�. લોટસહાઉસ (હાંસોલ)ની મુલાકાત વખતે 
મને તેઓએ �પાક�માં �ડાવાનું આમં�ણ આપેલું. 
તે વખતે �� મી�ડયા સેવામાં સિ�ય હતો. આજે મને 
મારી ભૂલ સમ�ય છ�. પણ તેનો ખેદ નથી. 
સા�ીભાવે �પાક�માં સિ�ય છું ભલે તેને સ�યનું 
લેબલ લાગેલું ના હોય. �પાક�નાં �કાશનો 
અ�યાસપૂણ� છ�. �યોગા�મક છ�. આજે તો 
વાય�ેશન લેખ મા� ��તાવનામાં જ પૂરો થાય છ�. 
ધ�યવાદ.      ॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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પણ તે મા� ક�ચ�ગ પાવર ધરાવતાં આ�માઓ ને જ 
સમ�ય છ�. વાય�ેશન, ટ�લીપથી સમાન નથી. 
આમ છતાં સમથ� યોગીઓના િવચાર �વાહો 
િજ�ાસુ આ�માઓ સુધી પહ�ચે છ�. િવ�ાલયની 
લીધેલી મુલાકાત તેના અથ�ને સહજ સમ� શક� 
છ�. �યાર�ક નવાસવા આ�માઓને સા�ા�કાર 
�ારા તેની અનુભૂિત કરાવે છ�. સાકારબાબાની 
હયાતી વખતે પણ સા�ા�કારો થતા હતા. 
��ાિપતા સંપૂણ� કમા�તીત બનતાં �થાન, ��થિત 
અને ગિતના અવરોધો િવના દ�શિવદ�શોના 
આ�માઓને સા�ા�કારો થાય છ�. ભાષા, 
આચારિવચાર, ખાનપાન, �વનશૈલી બદલીને 
��ાવ�સો મધુવન (પાંડવભવન, �ાનસરોવર, 
શાંિતવન)માં આવે છ�. તે પણ વાય�ેશન અને 
સા�ા�કારનો �દુ છ�.

વાય�ેશનનો �ભાવ સૂ�મ બાબતો પર, 
ચૈત�ય બાબતો પર તો પડે છ�. સાથે સાથે એવાં 
સંશોધનો થયાં છ� ક� �થૂલ સાધનો પર પણ તેનો 
�ભાવ પડે છ�. યોગીએ એવા મકાનમાં રહ�વું 
�ઈએ �યાં સં�કારી, આ�યા��મક �િ� ધરાવતા 
લોકો રહ�તા હોય. મકાન �થળની ચકાસણી 
કરીને નવું જ બનાવવું. જૂનું મકાન ખરીદતાં 
પહ�લાં એની તપાસ કરવી. તે મકાનમાં કોઈએ 
આ�મહ�યાના કરી હોય. દ�વાળું �કાતાં ઘર વેચવું 
પ�ું ના હોય. શોષણ ક� અનાિધકારથી ખરીદ�લું 
ના હોય. તે રીતે કોઈના પણ બેડ ક� પથારીમાં ના 
બેસવું. કોઈનાં વ��ો પણ ના પહ�રવા. બાબા કહ� 
છ� ક� કોઈનાં આપેલાં વ��ોનો ઉપયોગ કરશો તો 
તે દ�હધારી યાદ આવશે. ય�માંથી મળ�લાં વ��ો 
બાબાની યાદ અપાવશે.

શ�દકોશમાં Vibrationનો અથ� આ�યો 
છ�. ક�પન-ડોલન. આપણે તેને આંદોલન 
(િવચાર �વાહ)ના નામથી લઈશું. ભિ�માગ�માં 
આ શ�દનો ઉપયોગ ઓછો છ�. સમથ� સાધકો જ 
તેનો યથાથ� ઉપયોગ કર� છ�. �ાન માગ�માં 
��ાક�મારીઝમાં આ શ�દ ઘણું મહ�વ ધરાવે છ�. 
��ાવ�સો ભિ�માગ�ના બા� કમ�કાંડોથી મુ� 
છ�. વાય�ેશન શ�દ સમથ� રાજયોગીઓ માટ� 
સેવાનું અમૂ�ય સાધન છ�. આ શ�દમાં જે શિ� 
છ� તેને ��ાવ�સો �ણે છ�.

ગિત
વાય�ેશનમાં ગિત છ�. �કાશના જેવી. 

હવાના જેવી. મન તેની સાથે શુભક�યાણકારી 
ભાવના સાથે �ડાયેલું છ�. આ�યા��મક પથમાં 
�યથ� વાય�ેશનનું કામ નથી. પરમા�મા િપતાનાં 
સંતાનો વાય�ેશનનો ઉપયોગ િવ� ક�યાણ 
માટ� કર� છ�. દર વખતે ��ાબાબાના ઉ�ેખ 
િસવાય લેખને અધૂરો સમજું છું. અ�પસમયમાં 
અનેક આ�માઓને ટચ�ગ કરાવવાની શિ� 
વાય�ેશનમાં છ�. િવ�ાનની અ�તન શોધો તો 
પાછળથી થઈ પણ આ�યા��મક પથમાં 
વાય�ેશનનું મહ�વ હતું. ક�ટલાયે સમથ� 
યોગીઓએ, ��ાબાબાએ તેનો યથાથ� 
ઉપયોગ કરીને સતયુગ �થાપનાની ગિતને વેગ 
આ�યો.

�ભાવ
જેનું મન �ીન (�વ�છ) અને �ીયર 

(�પ�) છ� તેઓ વાય�ેશનનો ઉપયોગ કરી 
શક� છ�. સાધનાપથમાં ટ�લીપથીનું મહ�વ છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ક�પન-ડોલન (Vibration)

આ �માણે કોઈનું વપરાયેલું ફન�ચર, 
વપરાયેલી વ�તુઓ ના લેવી. આિથ�ક �મતા ના 
હોય, તો ભલે સ�ઘી વ�તુઓ ખરીદવી. આ 
બાબતોનું �યાન જ�રી છ�.

�થૂલ સાધનોનો �ભાવ
િભ�ન િભ�ન હૉ��પટલોમાં જતાં તેનાં 

વાય�ેશન માનવને અ�વ�થ બનાવે છ�. પોતાની 
માનિસક ��થિત પર તેનો �ભાવ પાડે છ�. 
�મશાનમાં જતાં પણ અ�પકાળની વૈરા�યની 
ભાવના ઉ�પ�ન થાય છ�. શાળા કોલે�નાં 
વાય�ેશન િશ�ણ સાધના શીખવાડે છ�. સાથે 
સાથે આજની યુવાપેઢીના વાણી, �યવહારનો પણ 
�ભાવ પાડે છ�. મનોરંજનનાં �થળો-િસનેમા ઘર, 
હૉટલ, �બ, પાટ�ઓ, લ�ો વગેર�માં જવાની 
બાબા ના પાડે છ�. અંગત સંબંધોને કારણે જવું 
પડે, તો સાથે જ અ�ન, પાણી સાથે, બેજ 
પહ�રીને જવું. જેથી �ંગારી વાતાવરણમાં પણ 
બાબાની યાદ રહ�શે. આ �થળોનાં વાય�ેશન 
રાજયોગી �વન પર �ભાવ પાડે છ�. તેથી 
��િત રાખવી જ�રી છ�.

મનસા સેવા
આજે આપણે વાણી �ારા ઘણી સેવાઓ 

કરીએ છીએ. થોડાં વષ� તે ચાલશે. �યાર પછી 
પ�ર��થિત, વાતાવરણ બદલાતાં, સમ�યાઓ, 
િહ�સાનું �માણ વધતાં વાણીની સેવા અઘરી 
બનશે. �યાર� મા� વાય�ેશન �ારા 
આ�માઓએ સકાશ આપવાની સેવા કરી 
શક�શું. જેણે યોગી�વનના ચાર િવષયો - �ાન, 
યોગ, ધારણા અને સેવામાં �ે�તા �ા�ત કરી હશે 
તેઓ જ મનસા સેવા કરી શકશે. �ાન અને 
રાજયોગના લાંબા ગાળાનો અ�યાસ તેમાં 
સહાયક બનશે. � રાજયોગીની અવ�થા �ે� 
હશે, તો તે રડતાં-હતાશ-િનરાશ, નાસીપાસ 

થયેલ, દુઃખી, પી�ડત આ�માઓની વેદનાને 
સાંભળી શકશે. અનુભવી શકશે. તે વખતે �ાન 
સાંભળવાનો, તેટલા સમયનો અવકાશ રહ�શે 
નહ�. બાબા કહ� છ� ક� આવા આ�માઓે તમારી 
���થી સંતુ� થશે. તમારા ચહ�રા અને 
�યવહારનો તેમના પર �ભાવ પાડશે. તમારા 
થોડા શ�દો તેમના માટ� વરદાન બની જશે. જેમ 
ન�ભાડામાં િબલાડીનાં બાળકો સુરિ�ત ર�ાં તેમ 
યો�ય ��થિતએ પહ�ચેલા ��ાવ�સો સુરિ�ત 
રહ�શે. �યાર�ક ઈ�રીય �ેરણા તેને સંદ�શ આપીને 
મધુવન બોલાવી લેશે. સુરિ�ત પાવનધામોમાં 
બોલાવી લેશે. અંતકાળ� આગગાડી, િવમાનીસેવા, 
વીજળીના ઉપયોગથી થતી સેવાઓ બંધ થઈ જશે. 
એકમા� પરમા�માના બળ અને ભરોસા પર 
�વવાનું બનશે.

અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ� બાબા અવનવાં 
��યોને સામે લાવી દ� છ�. ઊંઘમાં પણ અચેતનમન 
િભ�ન િભ�ન ��યો દ�ખાડે છ�. આ ��યો સાંક�િતક 
છ�. તેના સૂ�મ અથ�ને સમજવાની જ�ર છ�, 
ભયભીત થવાની જ�ર નથી.

�પાક�નું સંશોધન
આદરણીય રાજયોગી રમેશભાઈ�એ 

�પાક�ની જે રચના કરી તે રાજયોગી વૈ�ાિનકો 
સજ� છ�. લોટસહાઉસ (હાંસોલ)ની મુલાકાત વખતે 
મને તેઓએ �પાક�માં �ડાવાનું આમં�ણ આપેલું. 
તે વખતે �� મી�ડયા સેવામાં સિ�ય હતો. આજે મને 
મારી ભૂલ સમ�ય છ�. પણ તેનો ખેદ નથી. 
સા�ીભાવે �પાક�માં સિ�ય છું ભલે તેને સ�યનું 
લેબલ લાગેલું ના હોય. �પાક�નાં �કાશનો 
અ�યાસપૂણ� છ�. �યોગા�મક છ�. આજે તો 
વાય�ેશન લેખ મા� ��તાવનામાં જ પૂરો થાય છ�. 
ધ�યવાદ.      ॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ
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નહોતાં. આજે �� જ એને દુઃખ આપી રહી છું. �� દદ� 
મોકલતી ર�� છું. એટલા માટ� ક� તે આપણી વ�ે 
નથી. આપણને એ ખબર નથી ક� આપણા 
રડવાનો એ આ�મા ઉપર ક�વો �ભાવ પડશે ? માર� 
મા�ં �યાન રાખવાનું નથી પણ એ આ�માની શાંિત 
માટ� આપણે પોતાનું �યાન રાખવું પડશે.

આપણે જે ઉ�� મોકલીએ છીએ તે ઉ��ને તે 
�હણ કર� છ�. ઉ�� એવી ચીજ છ� ક� આપ જેના 
��યે સજ�ન કરશો તો �યાં સુધી જ�ર પહ�ચે છ�. 
આપણી આસપાસની ઉ��થી આપણે �ભાિવત 
થઈએ છીએ. કોઈ ગમે �યાં હોય પણ તે જે ઉ�� 
મોકલે છ� એનો �ભાવ આપણા ઉપર પડે જ છ�.

માતા-િપતા, પિત-પ�ીના �પમાં આપણે 
છીએ, આપણે કહીએ છીએ ક� અમુક સંબંધીના 
દ�હ�યાગને કારણે આપણે ખુશ રહી શકતા નથી. 
આપણે જેટલી વાર દદ� જ�માવીશું તેટલો આપણને 
દદ�નો અનુભવ થશે. સાથે સાથે એ સંબંધીને પણ 
દદ� મોકલીશું. પુ� ફોન કર� �યાર� આપણે 
તકલીફમાં હોઈએ છતાં કહીએ છીએ ક� અમે 
મ�માં છીએ. તેની પાછળ આપણો હ�તુ એ છ� ક� તે 
�યાં િચંતામુ� રહ�. એ રીતે હવે સ�ગત આ�મા 
બી� જગાએ છ�. આપણી તેના ��યે શુભકામના 
એ હોવી �ઈએ ક� તે �યાં છ� �યાં આનંદમાં રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�� એક એવી માતાને 
મળી જેના 21 વષ�ના પુ�નું 
દુઘ�ટનામાં ��યુ થઈ ગયું. 
એમનો પુ� કોઈ બી� 
દ�શમાં રહ�તો હતો. એણે 
ક�ં પુ� સાથે મારો એટલો 
મજબૂત સંબંધ હતો ક� �

�� અહ� ઉદાસ ર�� તો એને ખબર પડી જતી હતી. 
એની સાથે ક�ઈક થાય તો મને અહ� ખબર પડી 
જતી હતી. અમે એકબી�ને ફોન કરીને સમાચાર 
પૂછતાં ક� ક�ઈ થયું તો નથી ને ? હવે તે પુ�, તે 
આ�મા �યાંક ચાલી ગયો. મા રોજ રડે છ�, બ� રડે 
છ�. મ� ક�ં, હવે એ આ�માએ બીજું શરીર લીધું 
છતાં શું સંબંધ સમા�ત થઈ ગયો ? શું એ ઉ��ની 
લેણદ�ણ સમા�ત થઈ ગઈ ? એ સમજવાની જ�ર છ� 
ક� એ આ�મા હવે એક બી� શરીરમાં, માતાના 
ગભ�માં છ�. અ�યાર� તે એક નાનું બાળક છ�. હવે તે 
તમને ફોન કરી શકતું નથી. આપની સાથે વાત 
કરી શકતું નથી. પરંતુ તે � પહ�લાં આપના એક 
એક દદ�ને સમ� જતું હતું તો શું અ�યાર� તે નહ� 
સમજે ? અ�યાર� પણ સમજશે. અહ� તમે એટલું 
રડી ર�ાં છો ક� એ આ�માને યાદ કરીને એ આ�મા 
સુધી આપનાં દુઃખનાં �ક�પન પહ�ચી ર�ાં છ�.

ઉ��નું આદાન�દાન શરીર શરીર વ�ે થતું 
નથી આ�મા આ�મા વ�ે થાય છ�. � આપણે 
રડીએ છીએ તો દદ�ની ઉ�� સ�એ છીએ. તે �યાં 
જશે. � આપણે આપણા તા�ક�ક �ેમથી અને 
�પથી સમ�વીએ ક� �યાર� તે આ�મા હયાત હતો 
�યાર� આપણે તેને આપણા દુઃખ સાથે �ડતાં 

�સ�નતાના પથ પર

જનારને દદ�ની ઉ�� ના મોકલો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

• સવ� િસ��ઓને �ા�ત કરવા માટ� 
એકા�તાની શ�� વધારો. આ 
એકા�તાની શ�� સહજ જ િનિવ��ન 
બનાવી દ� છ�.

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 09 September 2019 Page No. 09

�ાના�ત

િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ક�યાણકારી ���

સંસારનાં સવ� મનુ�યો 
સુખ અને શાંિત મેળવવા 
માટ� �યાસ કર� છ�. પરંતુ 
ક�ટલી અ�બ વાત છ� ક� 
સુખ અને શાંિતની 

ઈ�છાથી કરવામાં આવેલાં કમ� �ારા જ આજે 
સંસારમાં એટલું દુઃખ અને અશાંિત છવાયેલ છ�. 
શાંિતના બીજથી અશાંિતનું ફળ શા માટ� અને કઈ 
રીતે નીકળી ર�ં છ� ? આ એક કોયડો બની ગયો 
છ�. તેને ઉક�લવાનો છ�.

�વિહત અને સવ�િહત

આપણે મનુ�યની �યિ�ગત અશાંિતનું 
કારણ શોધીએ યા સામાિજક અવ�થાના મૂળ 
સુધી જઈએ તો આપણને એક વાત �પ� રીતે 
�વા મળશે ક� તેનું મુ�ય કારણ છ� ‘સવ� િહતમાં 
પોતાનું િહત �ઈ શકવાની સમજણનો અભાવ’. 
મનુ�ય �યાર� પોતાના િહતને સમાજ અને 
સંસારના િહતથી અથવા ક�યાણથી અલગ સમજે 
છ� �યાર� તે પોતાના ક�યાણથી પણ વંિચત દુઃખી 
અને અશાંત થાય છ�. એનાથી જ સમાજમાં 
અ�યવ�થા અને અશાંિત વધે છ�. ‘બી�ઓનું 
ક�યાણ કરવામાં જ પોતાનું ક�યાણ છ�.’ આજે 
આવી સમજણની પાયાની જ�ર છ�. આ સમજણ 
ઉપરાંત મનુ�યના પાંચ િવકાર - કામ, �ોધ, 
લોભ, મોહ અને અહ�કાર એની મેળ� જ નીકળતા 
જશે. કારણ ક� તેના �ારા જ આપણે 
અક�યાણકારી કાય� કરીએ છીએ. પરંતુ આજે 
માનવ આ િવકારોને પોતાના સુખનાં સાધન 
સમજવાના �મમાં પડેલો છ� અને બી�ઓનું 

અિહત કરીને પોતાનું િહત સાધવાની �ગ��ણામાં 
છ�. � સવ� મનુ�યો બી�ઓનું અિહત કરવા લાગી 
�ય તો કોઈનું પણ િહત કઈ રીતે થઈ શક� છ�?

સદ ્�યવહારથી મળ� છ� સ�ગુણ

આ દૂિષત ચ�માંથી બહાર નીકળવાનો 
એકમા� ઉપાય એ છ� ક� આપણે સમાજમાં આ 
�કારના િવચારો �વાિહત કરીએ. જેમાં મનુ�યની 
��ર િહ�સક ��� બદલાયને ક�યાણકારી ��� 
બને. દર�ક કાય�માં દર�ક એ સમજે ક� મારી જ આ 
વાતની �ારંિભક જવાબદારી છ�. આજે સંસારને 
મારી આ નાનકડી ક�યાણકારી ���ની ઘણી જ 
જ�ર છ�. એવું િવચારીને નવા �કારના િવચાર 
તરંગો વાતાવરણમાં ફ�લાવવાના છ�. જે વા�તવમાં 
આપણા ક�યાણ માટ� જ હશે. એમાં એ સંભવ છ� ક� 
આપણા જ જૂના સં�કારોના કારણે ક�ટલીક 
તકલીફો આવે આપણે જેવું ઈ�છીએ છીએ તેવું 
ફળ તરત જ �વા ના મળ�. પરંતુ હતાશ થયા 
વગર એ િવચારીએ ક� �વનના દર�ક �ે�ોમાં 
�ારંિભક સમયે મુ�ક�લીઓ તો આવે જ છ�. બાળક 
�યાર� �ક�લમાં �ય છ� �યાર� તરત જ તેનો આિથ�ક 
લાભ મળતો નથી પરંતુ તે લાભ બુિ�ના 
િવકાસના �પમાં મળ� છ�. આ રીતે સ� �યવહારને 
લીધે અ�યાસકાળ દરિમયાન તે લાભ સ�ગુણોના 
�પે મળશે. ધીર� ધીર� તેનો �થૂળ લાભ અવ�ય 
મળશે.

સમાજસેવા

સંસારનાં સવ� �કારનાં સેવાકાય�ના ભાવ 
દુઃખીઓને સુખી બનાવવાનો છ�. સેવા કરવાથી 
મનુ�યમાં ન�તા, ઉદારતા, �યાગ, કાય� 
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નહોતાં. આજે �� જ એને દુઃખ આપી રહી છું. �� દદ� 
મોકલતી ર�� છું. એટલા માટ� ક� તે આપણી વ�ે 
નથી. આપણને એ ખબર નથી ક� આપણા 
રડવાનો એ આ�મા ઉપર ક�વો �ભાવ પડશે ? માર� 
મા�ં �યાન રાખવાનું નથી પણ એ આ�માની શાંિત 
માટ� આપણે પોતાનું �યાન રાખવું પડશે.

આપણે જે ઉ�� મોકલીએ છીએ તે ઉ��ને તે 
�હણ કર� છ�. ઉ�� એવી ચીજ છ� ક� આપ જેના 
��યે સજ�ન કરશો તો �યાં સુધી જ�ર પહ�ચે છ�. 
આપણી આસપાસની ઉ��થી આપણે �ભાિવત 
થઈએ છીએ. કોઈ ગમે �યાં હોય પણ તે જે ઉ�� 
મોકલે છ� એનો �ભાવ આપણા ઉપર પડે જ છ�.

માતા-િપતા, પિત-પ�ીના �પમાં આપણે 
છીએ, આપણે કહીએ છીએ ક� અમુક સંબંધીના 
દ�હ�યાગને કારણે આપણે ખુશ રહી શકતા નથી. 
આપણે જેટલી વાર દદ� જ�માવીશું તેટલો આપણને 
દદ�નો અનુભવ થશે. સાથે સાથે એ સંબંધીને પણ 
દદ� મોકલીશું. પુ� ફોન કર� �યાર� આપણે 
તકલીફમાં હોઈએ છતાં કહીએ છીએ ક� અમે 
મ�માં છીએ. તેની પાછળ આપણો હ�તુ એ છ� ક� તે 
�યાં િચંતામુ� રહ�. એ રીતે હવે સ�ગત આ�મા 
બી� જગાએ છ�. આપણી તેના ��યે શુભકામના 
એ હોવી �ઈએ ક� તે �યાં છ� �યાં આનંદમાં રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�� એક એવી માતાને 
મળી જેના 21 વષ�ના પુ�નું 
દુઘ�ટનામાં ��યુ થઈ ગયું. 
એમનો પુ� કોઈ બી� 
દ�શમાં રહ�તો હતો. એણે 
ક�ં પુ� સાથે મારો એટલો 
મજબૂત સંબંધ હતો ક� �

�� અહ� ઉદાસ ર�� તો એને ખબર પડી જતી હતી. 
એની સાથે ક�ઈક થાય તો મને અહ� ખબર પડી 
જતી હતી. અમે એકબી�ને ફોન કરીને સમાચાર 
પૂછતાં ક� ક�ઈ થયું તો નથી ને ? હવે તે પુ�, તે 
આ�મા �યાંક ચાલી ગયો. મા રોજ રડે છ�, બ� રડે 
છ�. મ� ક�ં, હવે એ આ�માએ બીજું શરીર લીધું 
છતાં શું સંબંધ સમા�ત થઈ ગયો ? શું એ ઉ��ની 
લેણદ�ણ સમા�ત થઈ ગઈ ? એ સમજવાની જ�ર છ� 
ક� એ આ�મા હવે એક બી� શરીરમાં, માતાના 
ગભ�માં છ�. અ�યાર� તે એક નાનું બાળક છ�. હવે તે 
તમને ફોન કરી શકતું નથી. આપની સાથે વાત 
કરી શકતું નથી. પરંતુ તે � પહ�લાં આપના એક 
એક દદ�ને સમ� જતું હતું તો શું અ�યાર� તે નહ� 
સમજે ? અ�યાર� પણ સમજશે. અહ� તમે એટલું 
રડી ર�ાં છો ક� એ આ�માને યાદ કરીને એ આ�મા 
સુધી આપનાં દુઃખનાં �ક�પન પહ�ચી ર�ાં છ�.

ઉ��નું આદાન�દાન શરીર શરીર વ�ે થતું 
નથી આ�મા આ�મા વ�ે થાય છ�. � આપણે 
રડીએ છીએ તો દદ�ની ઉ�� સ�એ છીએ. તે �યાં 
જશે. � આપણે આપણા તા�ક�ક �ેમથી અને 
�પથી સમ�વીએ ક� �યાર� તે આ�મા હયાત હતો 
�યાર� આપણે તેને આપણા દુઃખ સાથે �ડતાં 

�સ�નતાના પથ પર

જનારને દદ�ની ઉ�� ના મોકલો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

• સવ� િસ��ઓને �ા�ત કરવા માટ� 
એકા�તાની શ�� વધારો. આ 
એકા�તાની શ�� સહજ જ િનિવ��ન 
બનાવી દ� છ�.
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િ�વેણી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ક�યાણકારી ���

સંસારનાં સવ� મનુ�યો 
સુખ અને શાંિત મેળવવા 
માટ� �યાસ કર� છ�. પરંતુ 
ક�ટલી અ�બ વાત છ� ક� 
સુખ અને શાંિતની 

ઈ�છાથી કરવામાં આવેલાં કમ� �ારા જ આજે 
સંસારમાં એટલું દુઃખ અને અશાંિત છવાયેલ છ�. 
શાંિતના બીજથી અશાંિતનું ફળ શા માટ� અને કઈ 
રીતે નીકળી ર�ં છ� ? આ એક કોયડો બની ગયો 
છ�. તેને ઉક�લવાનો છ�.

�વિહત અને સવ�િહત

આપણે મનુ�યની �યિ�ગત અશાંિતનું 
કારણ શોધીએ યા સામાિજક અવ�થાના મૂળ 
સુધી જઈએ તો આપણને એક વાત �પ� રીતે 
�વા મળશે ક� તેનું મુ�ય કારણ છ� ‘સવ� િહતમાં 
પોતાનું િહત �ઈ શકવાની સમજણનો અભાવ’. 
મનુ�ય �યાર� પોતાના િહતને સમાજ અને 
સંસારના િહતથી અથવા ક�યાણથી અલગ સમજે 
છ� �યાર� તે પોતાના ક�યાણથી પણ વંિચત દુઃખી 
અને અશાંત થાય છ�. એનાથી જ સમાજમાં 
અ�યવ�થા અને અશાંિત વધે છ�. ‘બી�ઓનું 
ક�યાણ કરવામાં જ પોતાનું ક�યાણ છ�.’ આજે 
આવી સમજણની પાયાની જ�ર છ�. આ સમજણ 
ઉપરાંત મનુ�યના પાંચ િવકાર - કામ, �ોધ, 
લોભ, મોહ અને અહ�કાર એની મેળ� જ નીકળતા 
જશે. કારણ ક� તેના �ારા જ આપણે 
અક�યાણકારી કાય� કરીએ છીએ. પરંતુ આજે 
માનવ આ િવકારોને પોતાના સુખનાં સાધન 
સમજવાના �મમાં પડેલો છ� અને બી�ઓનું 

અિહત કરીને પોતાનું િહત સાધવાની �ગ��ણામાં 
છ�. � સવ� મનુ�યો બી�ઓનું અિહત કરવા લાગી 
�ય તો કોઈનું પણ િહત કઈ રીતે થઈ શક� છ�?

સદ ્�યવહારથી મળ� છ� સ�ગુણ

આ દૂિષત ચ�માંથી બહાર નીકળવાનો 
એકમા� ઉપાય એ છ� ક� આપણે સમાજમાં આ 
�કારના િવચારો �વાિહત કરીએ. જેમાં મનુ�યની 
��ર િહ�સક ��� બદલાયને ક�યાણકારી ��� 
બને. દર�ક કાય�માં દર�ક એ સમજે ક� મારી જ આ 
વાતની �ારંિભક જવાબદારી છ�. આજે સંસારને 
મારી આ નાનકડી ક�યાણકારી ���ની ઘણી જ 
જ�ર છ�. એવું િવચારીને નવા �કારના િવચાર 
તરંગો વાતાવરણમાં ફ�લાવવાના છ�. જે વા�તવમાં 
આપણા ક�યાણ માટ� જ હશે. એમાં એ સંભવ છ� ક� 
આપણા જ જૂના સં�કારોના કારણે ક�ટલીક 
તકલીફો આવે આપણે જેવું ઈ�છીએ છીએ તેવું 
ફળ તરત જ �વા ના મળ�. પરંતુ હતાશ થયા 
વગર એ િવચારીએ ક� �વનના દર�ક �ે�ોમાં 
�ારંિભક સમયે મુ�ક�લીઓ તો આવે જ છ�. બાળક 
�યાર� �ક�લમાં �ય છ� �યાર� તરત જ તેનો આિથ�ક 
લાભ મળતો નથી પરંતુ તે લાભ બુિ�ના 
િવકાસના �પમાં મળ� છ�. આ રીતે સ� �યવહારને 
લીધે અ�યાસકાળ દરિમયાન તે લાભ સ�ગુણોના 
�પે મળશે. ધીર� ધીર� તેનો �થૂળ લાભ અવ�ય 
મળશે.

સમાજસેવા

સંસારનાં સવ� �કારનાં સેવાકાય�ના ભાવ 
દુઃખીઓને સુખી બનાવવાનો છ�. સેવા કરવાથી 
મનુ�યમાં ન�તા, ઉદારતા, �યાગ, કાય� 
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ક��રોગને દૂર કરવાની સેવા કરવાની છ�. મનમાં 
િવકારોના પૂરથી પી�ડત, �ોધના ધરતીક�પથી 
દુઃખી આ�માને રાહત પહ�ચાડવાની એક મહાન 
સેવા છ� જેનાથી સમાજની સવ� સમ�યાઓના 
મૂળનો અંત આવી શક� છ�. આપદા આવતી વખતે 
લોકોને વ��, અ�ન, દવાઓ તો આપવાં જ 
�ઈએ પરંતુ આ દુઃખ��ત સંસારના માળખાને 
�યવ��થત કરવા માટ� મનુ�ય મા�ને સદાચાર 
અને સા��વકતાનો પાઠ ભણાવવા�પી 
સમાજસેવાથી લાભા��વત કરવા જ�રી છ�.

પરિચંતન પતનનું મૂળ

મનુ�યનું મન ક�ઈકને ક�ઈ િચંતન તો કર� છ�. 
તે જેવું િચંતન કર� છ� તેવો તેનો �વભાવ બને છ�. 
ક�ટલાક લોકો તો બી�ઓ ��યે ક�યાણની 
ભાવના રાખવા છતાં પોતાના િવકાસમાં જ પોતાનો 
સમય અને સંક�પ સફળ કર� છ�. તેઓ બી�ઓ-
માંથી પણ ગુણો ઉઠાવે છ�. તેઓ �વિચંતન કરતાં 
આ�માનુભૂિતના રસમાં લવલીન રહ� છ�. 
પરિચંતન કરીને પોતાના મનને મેલું કરતા નથી.

આ��મક શિ�ના િવકાસને માટ� 
આ�મિચંતન જ�રી છ�. આ�મિવ��િતને લીધે 
મનુ�ય શરીરમાં પોતાનું તાદા�મય �થાિપત કરી લે 
છ� અને દ�હભાનમાં ફસાઈને િવકારી, દુઃખી અને 
અશાંત થઈ �ય છ�. �યાર� આ�મિચંતન �ારા જ 
તે આ�માિભમાની અને િનિવ�કારી બનીને સાચાં 
સુખ શાંિતની �ા��ત કરી શક� છ�. �� પાંચ ત�વોનું 
બનેલું િવનાશી શરીર નથી પણ સદા �ગતી 
�યોિત, સવ�શિ�વાન પરમિપતા પરમા�મા 
િશવનું સંતાન �યોિતિબ�દુ આ�મા છું. આ સ�યની 
ગહન અનુભૂિત થવાને કારણે આપણા �વનમાં 
એક �દ�ય અને અલૌ�કક પ�રવત�ન આવે છ�. 
સવ�શિ�વાન પરમા�માનું સંતાન હોવાના કારણે 

ક�શળતા, સહયોગ વગેર� ક�ટલાયે ગુણોનો િવકાસ 
થાય છ�. જેનાથી એને ઉ� કત��યનું �ે� ફળ 
મળ� છ�. એટલા માટ� કહ�વામાં આ�યું છ� ક� ‘સેવા 
િવના મેવા નહ�.’ અ�યા�મમાં િવ�ાસ નહ� 
રાખનારા લોકો સમાજસેવામાં �ડાઈ �ય છ�. 
તેઓ બાળકો તથા બાિલકાઓના િશ�ણ, 
મિહલાઓનું �વન ઉ�થાન, પિતત ��ીઓના 
ક�યાણનું કાય� દિલત અને પછાત વગ�ની ઉ�નિત 
સંબંિધત કાય�, અિશિ�તો માટ� અ�યાસ 
કરાવવાની �ગવાઈ તથા ભૂ�યાં, વ��િવિહન 
અને પૂર પી�ડત લોકોને રાહત પહ�ચાડવાના 
કાય�માં �ડાઈ �ય છ�.

પરમા�મા કહ� છ� આજે કરોડો લોકો �વયંને 
જ �ણતા નથી અને પરમિપતા પરમા�માનું �ાન 
નથી. તેથી આવી સમજણ વગરનાને પહ�લાં 
�વનમૂ�યોનું �ાન આપીએ. માનવતાના પાઠ 
ભણાવીએ, સારી આદતો શીખવાડવી જ�રી છ�. 
‘અ�ર’ શ�દનો અથ� છ� જેનો િવનાશ ના થાય. 
તેથી વણ�માળાના અ�રોના �ાનથી પણ પહ�લાં 
તો મનુ�યને ‘નાશ’ ન થનારા (અ�ર) આ�માનું 
તથા પરમા�મા વ�ેના �ેમના અઢી અ�ર પણ 
ભણવા જ�રી છ�. હા, ભાષાના અ�રો પણ ભણવા 
જ�રી છ� પરંતુ એક સારા નાગ�રક અથવા એક 
સારા મનુ�ય બનવા માટ�ની િવ�ા ભણવી એનાથી 
પણ વધુ જ�રી છ�. નહ�તર ભણી ગણીને પણ 
મનુ�ય દગાબાજ, ��તખોર, �મગલર, જમાખોર 
તથા કામવાસના �ારા બી�ઓને પિતત 
બનાવનારા અને જનસં�યામાં અિત���ધ 
કરનાર તો સમાજ માટ� અિભશાપ �પ છ�.

તેથી સમાજ માટ� સૌથી મોટી સેવા મનુ�યને 
ઈ�રીય �ાન �ારા નૈિતકતા અને 
આ�યા��મકતાનો પાઠ ભણાવવાની છ�. કામ, 
�ોધા�દ િવકારોથી કો�ઢયા બનેલા આ�માના (અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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સંસારનો ઈિતહાસ જણાવે છ� ક� સમય �િત 
સમય આ ��� રંગમંચ પર અનેકાનેક 
ધમા��માઓ, મહા�માઓ, સમાજ સુધારક, 
વૈ�ાિનક, સાિહ�યકાર આવતા ર�ા છ� અને 
સમાજને એ સમયને અનુ�પ જ�રી મૂ�યોનું �ાન 
અને િશ�ણ આપતા ર�ા છ�. સંસાર ચ�માં 
મ�યયુગ-�ાપરયુગમાં �યાર� આપણે મનુ�ય- 
આ�માઓ વામમાગ�માં જઈએ છીએ અને �વનના 
િનયમ-સંયમ નબળાં બનવા લાગે છ� �યાર� દૂર 
પિ�મની તરફ �થમ ધમ� ઈ�લામ ધમ�ના આ�દ 
િપતામહ ઈ�ાહીમ� તથા એના પછી મોહ�મદ 
પેગંબર સાહ�બે આવીને સંસારને �વનની �ે� 
ધારણાઓના િનયમ શીખવા�ા અને એને 
કાયદાનું �પ આપીને સ�તાઈથી પાલન પણ 
કરા�યું. આ રીતે કમ�માં ધમ�ના સમ�વયનો �યાસ 
કરવામાં આ�યો. પરંતુ સમય વીતતાં આજે 
આપણે �ઈએ છીએ ક� એ માગ� પર ચાલનારા 
કરોડો લોકો હોવા છતાં એમનામાં પણ 
અરાજકતા, અશાંિત, લડાઈ ઝગડા અને યુ� 
થવા લા�યાં છ�. લોકો લક�રના ફક�ર બની ગયા 
છ� પરંતુ ધમ�ની ધારણાથી જે ઉદારતા, િવશાળતા, 
રહ�મ અને સહયોગની ભાવના આવવી �ઈએ તે 
આવી નથી.

વધાર� આગળ �ઈએ તો ય�દી પ�રવારમાં 
જ�મેલા િજસસ �ાઈ�ટ� આવીને �ેમ અને 
ભાઈચારાનો પાઠ શીખવા�ો અને એ સમયના 
સમાજમાં �યા�ત સીતમ-જુ�મોથી લોકોને મુ� 
કરવાનો �યાસ કય�. આજે િવ�માં િજસસ 
�ાઈ�ટને માનનારી સં�યા સૌથી વધાર� છ� પરંતુ 
એમનામાં પણ વેર-��ષ, સ�ાની લાલસા અને 

ધનની લોલુપતા વધતી રહી છ�.

પૂવ�માં ભારતમાં �ઈએ. મ�યયુગમાં ધમ�ના 
નામે અંધ��ધા, િહ�સા, પશુબિલ-નરબિલ વધી 
ગઈ �યાર� મહાવીર �વામીએ આવીને અિહ�સા, 
�વદયા અને િજતે���યતાના પાઠ શીખવા�ા 
પરંતુ આજે એમને માનવાવાળા લોકોમાં પણ નય� 
�વાથ� અને અિત પ�ર�હ�િ� આવી ગઈ છ�.

તથાગત બુ�� પણ મૈ�ી, ક�ણા, અિહ�સાના 
પાઠ શીખવા�ા અને સમાજમાંથી કોરા પાં�ડ�ય, 
મા� િવ�તાથી બહાર કાઢીને મૂ�યોની ધારણા, 
ઈ�છાઓનો િન�હ, સદ ્�યવહાર તથા �વવા માટ� 
અ�ાંગ સ�યક, માગ� બતા�યો પરંતુ સદીઓ 
પછી, એમની પાછળ ચાલવાવાળો વગ� તથાગત 
બુ�ના સારભૂત સંદ�શને ભૂલી ગયા છ�. ફરીથી 
તેઓ અલૌ�કક િસિ�ઓ તથા ચમ�કારી 
િવિધઓમાં ગરકાવ થઈ ગયા છ�.

ધમ�, અ�યા�મ, યોગના નામે િ�યાકાંડોમાં 
ખૂંપેલો એક િવશાળ વગ�, ધમ�ની વાતો - ચચા�ઓ 
તો કર� છ� પણ ધાિમ�કતા, માનવતા, સ��ર�તા. 
એમનામાં િબલક�લ �વા મળતાં નથી. અનાસ� 
કમ�યોગી �વન પ�િતનું ‘ગીત�ાન’નું િન�ય 
અ�યયન કરનારો િવશાળ વગ� આજ સુધી પણ 
�વનને ‘ગીતા’માં �બો�યા મુજબનું �વન 
બનાવી શ�યો નથી. �વન એક �ભુ વરદાન છ�, 
સુંદરતમ ભેટ છ�. આવું વણ�ન કરનારા લોકો એ 
તો પોતાના �વનને સંક�િચત, રસહીન અને 
ઉદાસ બનાવી દીધું છ� અને બા�ાચારમાં વધાર� 
પડતો સમય, શિ�, ધન ખચ�તા �વા મળ� છ�.

��� રંગમંચ પર આવીને પોત-પોતાના 
ધમ�ની �થાપના કરનારા મહાનુભાવોને 

આપણે પરમા�માના ચૈત�યિચ� બનીએ
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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ક��રોગને દૂર કરવાની સેવા કરવાની છ�. મનમાં 
િવકારોના પૂરથી પી�ડત, �ોધના ધરતીક�પથી 
દુઃખી આ�માને રાહત પહ�ચાડવાની એક મહાન 
સેવા છ� જેનાથી સમાજની સવ� સમ�યાઓના 
મૂળનો અંત આવી શક� છ�. આપદા આવતી વખતે 
લોકોને વ��, અ�ન, દવાઓ તો આપવાં જ 
�ઈએ પરંતુ આ દુઃખ��ત સંસારના માળખાને 
�યવ��થત કરવા માટ� મનુ�ય મા�ને સદાચાર 
અને સા��વકતાનો પાઠ ભણાવવા�પી 
સમાજસેવાથી લાભા��વત કરવા જ�રી છ�.

પરિચંતન પતનનું મૂળ

મનુ�યનું મન ક�ઈકને ક�ઈ િચંતન તો કર� છ�. 
તે જેવું િચંતન કર� છ� તેવો તેનો �વભાવ બને છ�. 
ક�ટલાક લોકો તો બી�ઓ ��યે ક�યાણની 
ભાવના રાખવા છતાં પોતાના િવકાસમાં જ પોતાનો 
સમય અને સંક�પ સફળ કર� છ�. તેઓ બી�ઓ-
માંથી પણ ગુણો ઉઠાવે છ�. તેઓ �વિચંતન કરતાં 
આ�માનુભૂિતના રસમાં લવલીન રહ� છ�. 
પરિચંતન કરીને પોતાના મનને મેલું કરતા નથી.

આ��મક શિ�ના િવકાસને માટ� 
આ�મિચંતન જ�રી છ�. આ�મિવ��િતને લીધે 
મનુ�ય શરીરમાં પોતાનું તાદા�મય �થાિપત કરી લે 
છ� અને દ�હભાનમાં ફસાઈને િવકારી, દુઃખી અને 
અશાંત થઈ �ય છ�. �યાર� આ�મિચંતન �ારા જ 
તે આ�માિભમાની અને િનિવ�કારી બનીને સાચાં 
સુખ શાંિતની �ા��ત કરી શક� છ�. �� પાંચ ત�વોનું 
બનેલું િવનાશી શરીર નથી પણ સદા �ગતી 
�યોિત, સવ�શિ�વાન પરમિપતા પરમા�મા 
િશવનું સંતાન �યોિતિબ�દુ આ�મા છું. આ સ�યની 
ગહન અનુભૂિત થવાને કારણે આપણા �વનમાં 
એક �દ�ય અને અલૌ�કક પ�રવત�ન આવે છ�. 
સવ�શિ�વાન પરમા�માનું સંતાન હોવાના કારણે 

ક�શળતા, સહયોગ વગેર� ક�ટલાયે ગુણોનો િવકાસ 
થાય છ�. જેનાથી એને ઉ� કત��યનું �ે� ફળ 
મળ� છ�. એટલા માટ� કહ�વામાં આ�યું છ� ક� ‘સેવા 
િવના મેવા નહ�.’ અ�યા�મમાં િવ�ાસ નહ� 
રાખનારા લોકો સમાજસેવામાં �ડાઈ �ય છ�. 
તેઓ બાળકો તથા બાિલકાઓના િશ�ણ, 
મિહલાઓનું �વન ઉ�થાન, પિતત ��ીઓના 
ક�યાણનું કાય� દિલત અને પછાત વગ�ની ઉ�નિત 
સંબંિધત કાય�, અિશિ�તો માટ� અ�યાસ 
કરાવવાની �ગવાઈ તથા ભૂ�યાં, વ��િવિહન 
અને પૂર પી�ડત લોકોને રાહત પહ�ચાડવાના 
કાય�માં �ડાઈ �ય છ�.

પરમા�મા કહ� છ� આજે કરોડો લોકો �વયંને 
જ �ણતા નથી અને પરમિપતા પરમા�માનું �ાન 
નથી. તેથી આવી સમજણ વગરનાને પહ�લાં 
�વનમૂ�યોનું �ાન આપીએ. માનવતાના પાઠ 
ભણાવીએ, સારી આદતો શીખવાડવી જ�રી છ�. 
‘અ�ર’ શ�દનો અથ� છ� જેનો િવનાશ ના થાય. 
તેથી વણ�માળાના અ�રોના �ાનથી પણ પહ�લાં 
તો મનુ�યને ‘નાશ’ ન થનારા (અ�ર) આ�માનું 
તથા પરમા�મા વ�ેના �ેમના અઢી અ�ર પણ 
ભણવા જ�રી છ�. હા, ભાષાના અ�રો પણ ભણવા 
જ�રી છ� પરંતુ એક સારા નાગ�રક અથવા એક 
સારા મનુ�ય બનવા માટ�ની િવ�ા ભણવી એનાથી 
પણ વધુ જ�રી છ�. નહ�તર ભણી ગણીને પણ 
મનુ�ય દગાબાજ, ��તખોર, �મગલર, જમાખોર 
તથા કામવાસના �ારા બી�ઓને પિતત 
બનાવનારા અને જનસં�યામાં અિત���ધ 
કરનાર તો સમાજ માટ� અિભશાપ �પ છ�.

તેથી સમાજ માટ� સૌથી મોટી સેવા મનુ�યને 
ઈ�રીય �ાન �ારા નૈિતકતા અને 
આ�યા��મકતાનો પાઠ ભણાવવાની છ�. કામ, 
�ોધા�દ િવકારોથી કો�ઢયા બનેલા આ�માના (અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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સંસારનો ઈિતહાસ જણાવે છ� ક� સમય �િત 
સમય આ ��� રંગમંચ પર અનેકાનેક 
ધમા��માઓ, મહા�માઓ, સમાજ સુધારક, 
વૈ�ાિનક, સાિહ�યકાર આવતા ર�ા છ� અને 
સમાજને એ સમયને અનુ�પ જ�રી મૂ�યોનું �ાન 
અને િશ�ણ આપતા ર�ા છ�. સંસાર ચ�માં 
મ�યયુગ-�ાપરયુગમાં �યાર� આપણે મનુ�ય- 
આ�માઓ વામમાગ�માં જઈએ છીએ અને �વનના 
િનયમ-સંયમ નબળાં બનવા લાગે છ� �યાર� દૂર 
પિ�મની તરફ �થમ ધમ� ઈ�લામ ધમ�ના આ�દ 
િપતામહ ઈ�ાહીમ� તથા એના પછી મોહ�મદ 
પેગંબર સાહ�બે આવીને સંસારને �વનની �ે� 
ધારણાઓના િનયમ શીખવા�ા અને એને 
કાયદાનું �પ આપીને સ�તાઈથી પાલન પણ 
કરા�યું. આ રીતે કમ�માં ધમ�ના સમ�વયનો �યાસ 
કરવામાં આ�યો. પરંતુ સમય વીતતાં આજે 
આપણે �ઈએ છીએ ક� એ માગ� પર ચાલનારા 
કરોડો લોકો હોવા છતાં એમનામાં પણ 
અરાજકતા, અશાંિત, લડાઈ ઝગડા અને યુ� 
થવા લા�યાં છ�. લોકો લક�રના ફક�ર બની ગયા 
છ� પરંતુ ધમ�ની ધારણાથી જે ઉદારતા, િવશાળતા, 
રહ�મ અને સહયોગની ભાવના આવવી �ઈએ તે 
આવી નથી.

વધાર� આગળ �ઈએ તો ય�દી પ�રવારમાં 
જ�મેલા િજસસ �ાઈ�ટ� આવીને �ેમ અને 
ભાઈચારાનો પાઠ શીખવા�ો અને એ સમયના 
સમાજમાં �યા�ત સીતમ-જુ�મોથી લોકોને મુ� 
કરવાનો �યાસ કય�. આજે િવ�માં િજસસ 
�ાઈ�ટને માનનારી સં�યા સૌથી વધાર� છ� પરંતુ 
એમનામાં પણ વેર-��ષ, સ�ાની લાલસા અને 

ધનની લોલુપતા વધતી રહી છ�.

પૂવ�માં ભારતમાં �ઈએ. મ�યયુગમાં ધમ�ના 
નામે અંધ��ધા, િહ�સા, પશુબિલ-નરબિલ વધી 
ગઈ �યાર� મહાવીર �વામીએ આવીને અિહ�સા, 
�વદયા અને િજતે���યતાના પાઠ શીખવા�ા 
પરંતુ આજે એમને માનવાવાળા લોકોમાં પણ નય� 
�વાથ� અને અિત પ�ર�હ�િ� આવી ગઈ છ�.

તથાગત બુ�� પણ મૈ�ી, ક�ણા, અિહ�સાના 
પાઠ શીખવા�ા અને સમાજમાંથી કોરા પાં�ડ�ય, 
મા� િવ�તાથી બહાર કાઢીને મૂ�યોની ધારણા, 
ઈ�છાઓનો િન�હ, સદ ્�યવહાર તથા �વવા માટ� 
અ�ાંગ સ�યક, માગ� બતા�યો પરંતુ સદીઓ 
પછી, એમની પાછળ ચાલવાવાળો વગ� તથાગત 
બુ�ના સારભૂત સંદ�શને ભૂલી ગયા છ�. ફરીથી 
તેઓ અલૌ�કક િસિ�ઓ તથા ચમ�કારી 
િવિધઓમાં ગરકાવ થઈ ગયા છ�.

ધમ�, અ�યા�મ, યોગના નામે િ�યાકાંડોમાં 
ખૂંપેલો એક િવશાળ વગ�, ધમ�ની વાતો - ચચા�ઓ 
તો કર� છ� પણ ધાિમ�કતા, માનવતા, સ��ર�તા. 
એમનામાં િબલક�લ �વા મળતાં નથી. અનાસ� 
કમ�યોગી �વન પ�િતનું ‘ગીત�ાન’નું િન�ય 
અ�યયન કરનારો િવશાળ વગ� આજ સુધી પણ 
�વનને ‘ગીતા’માં �બો�યા મુજબનું �વન 
બનાવી શ�યો નથી. �વન એક �ભુ વરદાન છ�, 
સુંદરતમ ભેટ છ�. આવું વણ�ન કરનારા લોકો એ 
તો પોતાના �વનને સંક�િચત, રસહીન અને 
ઉદાસ બનાવી દીધું છ� અને બા�ાચારમાં વધાર� 
પડતો સમય, શિ�, ધન ખચ�તા �વા મળ� છ�.

��� રંગમંચ પર આવીને પોત-પોતાના 
ધમ�ની �થાપના કરનારા મહાનુભાવોને 

આપણે પરમા�માના ચૈત�યિચ� બનીએ
બી.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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માનનારાઓમાં એ દુરા�હ છ� ક� અમારો ધમ� જ 
ઉ� છ�. અમા�ં ધમ�શા�� જ સ�ય છ�. અમારાં 
તીથ��થાન જ પિવ� છ�. આને કારણે જ આજે 
િવ�માં આટલા ધાિમ�ક લોકો છ�, દર�ક ધમ�ના 
અનુયાયી છ� છતાં પણ સંસારનો વત�માન સમય 
ઘણો ધૂંધળો, �ણા�પદ અને ડરાવે તેવો છ�.

ધમ�નો અથ� છ� ધારણ કરવું

સંસારનો સવ��ે� બુિ�શાળી �ાણી માનવ 
ક�ટલાયે �કારના તનાવ, ટ�ર, અભાવ તથા 
િનરાશામાં ડૂબી ગયો છ�. વા�તવમાં જેના 
આદ�શમાં સ�ાઈ લાગે છ�, જેનાથી આપણે 
�ભાિવત થઈએ છીએ, આપણે મા� એમના 
શ�દોને પકડી રાખીએ છીએ. મા� આટલું 
કરવાથી જ ધમ� બની જતો નથી. ધમ�નો અથ� છ� 
ધારણ કરવું. ધમ� કોઈ �ચાર, �પધા� યા દ�ખાડો 
કરવાનું નામ નથી. ધમ� તો �વયંના �યવહા�રક 
�વનમાં �ે� પ�રણામ લાવવાની શુભ રીિત છ�.

આપણામાં પરમા�મા દ�ખાય

આપણે તો આપણા અિતિ�ય પરમા�માને 
પોતાના �વન �ારા, મન-વચન-કમ� �ારા, 
ભાવ-ભાવના તથા સંવેદનાઓને અિભ�ય� 
કરવાની છ�. પરમા�મા િપતાના સવ�� સ��ાન 
સવ� ઈ�રીય ગુણો એમની સમ�ત �હાની 
શિ�ઓનો પોતાની િજંદગીમાં સમાવેશ કરવાનો 
છ�. આપણે તો એ અિવનાશી, સવ�� રચિયતાની 
સુંદર અિવનાશી રચના બનવાનું છ�. આપણે 
એટલા પિવ�, શાંત, સ�ય, �ેમ�પ, આનંદમય 
બનવાનું છ� જે આપણા �વનમાં �વા મળ�. 
આપણે પરમા�માના ��ય� �માણ બની જઈએ. 
પરંતુ �વનની સ�ાઈ એ છ� ક� આપણે 
પરમા�માને તો માનીએ છીએ પરંતુ એમનું ક�ં 
માનતા નથી.

જેવા િપતા તેવો પુ�

વા�તવમાં જેની સાથે આપણો સાચો �ેમ 
હોય છ� એનું તો આપણે દર�ક પગલે અનુસરણ 
કરવું �ઈએ. પરમા�મા આપણા િપતા છ� તો જેવા 
િપતા તેવો પુ� હોવો �ઈએ. જેવો રચિયતા, તેવી 
તેની રચના. રચિયતાની ખામીઓ યા િવશેષતાઓ 
રચનામાં પણ આવે છ�. આ રીતે આ�યા��મક 
���થી પણ આ વાત આપણે િવચારીએ. અવ�ય 
આપણે આ�માઓ પોતાના અના�દ �વ�પમાં 
પરમા�મા િપતાની જેમ જ ગુણમૂત� હોવા �ઈએ 
અને છીએ જ. � પરમિપતા પરમા�માના આપણે 
સપૂત ના બનીએ, પરમ િશ�કના સુપા� િવ�ાથ� 
ના બનીએ, પરમ સ�ગુ�ના સંપૂણ� અનુગામી ના 
બનીએ તો મા� પરમા�માને યાદ કરવાનો અને 
એમના પર કમ�કાંડ કરીને ખુશ થઈ જવાનો શો 
અથ� છ� ?

પરમા�મા િપતા ��યે આપણો સાચો �ેમ છ�, 
સમપ�ણ છ�, સ�માન છ� તો આપણે મન-વચન-
કમ�થી એમનું અનુસરણ કરીએ, અનુકરણ 
કરીએ. એટલું જ નહ�, મન-વચન-કમ�થી, તન-
મન-ધનથી, સંબંધ-સંપક� અને સમયથી િવ�- 
ક�યાણના �દ�યકાય�માં સાથી-સહયોગી પણ બની 
જઈએ.

આપણને �ઈને �ભુિપતાની યાદ આવે

આપણે પરમિપતા પરમા�માના �વંત 
ઉદાહરણ બની જઈએ. એમનું �ાન, એમની યાદ, 
એમની મિહમા આપણા �દલો�દમાગમાં એટલી 
સમાયેલી હોય, જેથી કોઈ આપણને જુએ તો 
એમને �ભુિપતાની યાદ આવી �ય. આપણને 
�નાર લોકો અંતમુ�ખ, આ�મ અિભમાની બની 
�ય. ચંચળ િચ� �યિ� આપણને જુએ તો ��થર 
મનવાળા, ��થત�� બની �ય. આવો આપણે સૌ 
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�ઢસંક�પ કરીએ. એવું મનન-િચંતન, વણ�ન, 
અ�યયન, અ�યાસ, અ�યાપન આપણે સૌ 
કરીએ. આવો પુ�ષાથ� સવ�કોઈ કરી શક� છ�. �યાં 
આપણે રહીએ છીએ, જેની સાથે રહીએ છીએ, જે 
પ�ર��થિતઓમાં રહીએ છીએ, એમાં રહ�વા છતાં 
કરી શક�એ છીએ. એમાં કોઈ હઠ-દમન, દ�ખાડો-
દ�ભ, ઢ�ગ કરવાની તો આવ�યકતા જ નથી. 
એમાં આપણને કોઈ મનુ�ય ગુ� યા િવશેષ 
�યિ�નો આધાર લેવાની પણ આવ�યકતા નથી.

આપણે દર�ક �ણીએ છીએ ક� પરમિપતા 
પરમા�મા શાંિતદાતા છ�, સુખકતા� છ�, શિ�દાતા 
છ�, �ેમના સાગર છ�, સ��ાનદાતા છ� આપણી પણ 
શ�ય તેટલી �ઢ કોિશશ એ હોવી �ઈએ ક� 
આપણે એમના જેવા ગુણવાન બની જઈએ. �યાર� 
જ આપણે પરમા�માની સ�વ મૂિત� બની શક�એ 
છીએ.

ભાલમાંથી ફ�લાય પિવ�તાનો �કાશ

િવ�ની સવ�� સ�ા પરમ સ�ય 
પરમા�માની �િતક�િત બનવાનો �ઢ સંક�પ તથા 
અથાગ પુ�ષાથ� કરનારા આપણા સૌના 
ભાલ�દ�શથી પિવ�તાનો �કાશ ફ�લતો રહ�. 
મુખથી સદા �હાની �ેહ સુમનોની વષા� થતી રહ�. 
નયનોમાંથી આ�મઅિભમાનીપણાની તપ�યાનું 
તેજ ફ�લાતું રહ�, હોઠો પર આંત�રક �સ�નતાના 
�તીક�પ હા�યની ચમક હોય. આપણા દર�કના 
�દલ-�દમાગમાં અથા�� આપણા િવવેક અને 
ભાવનામાં પરમિપતા પરમા�માની ��િત અને 
�વ�પની ઝલક ચમકતી રહ�. આપણા દર�કના 
હાથોમાંથી અિવનાશી �ાન ર�ોનો ખ�નો, 
સ�ગુણો �પી હીરા મોતીથી ભર�લા થાળ, 
સ�કમ�ની સંપિ�નો �ૃંગાર, અિવરત - અબાિધત 
�પથી �વાિહત થતો રહ�. આપણા દર�કના પગલે 
પગલે પ�ોની �ા��તનાં િનશાન દ�ખાતાં રહ�. આ 

શુભભાવોના વા�તિવક �વ�પ બનવાથી આપણે 
�ભુિપતાના ચૈત�યિચ� બની શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણે અશ� અને અસમથ� કઈ રીતે બની 
શક�એ છીએ ? આનંદના સાગર અને શાંિતના 
સાગરનું સંતાન હોવાના કારણે આપણે દુઃખી અને 
અશાંત શા માટ� છીએ ? �ેમના સાગર પરમા�માનાં 
સંતાન આપણે પર�પર કઈ રીતે લડી ઝઘડી 
શક�એ છીએ ? આ રીતે ગુણોના સાગર 
પરમા�માના �દ�યગુણોનું િચંતન કરવાથી આ 
ગુણ આપણો �વભાવ બની �ય છ�. આમ ધીર� 
ધીર� આપણે સવ�ગુણ સંપ�ન બની જઈએ છીએ. 
તેથી આ�મિચંતન અને ઈ�રીય િચંતન જ આ�મ 
ક�યાણનું એક મા� સાધન છ�.

એ િનિવ�વાદ છ� ક� મનુ�ય બી�ઓમાં 
અવગુણ જુએ છ� તેથી �વયં પણ એવા બની �ય 
છ�. બા� સંસાર દપ�ણ મા� છ� જે આપણા આ�માને 
સ�ય �વ�પમાં �િતિબંિબત કર� છ�. એ દપ�ણમાં 
આપણે આપણી વા�તિવકતાનું દશ�ન કરી શક�એ 
છીએ. ઈ�યા�ળુ �યિ�ને એવું લાગશે ક� બધા 
એની ઈ�યા� કરી ર�ા છ�. અથ�લોલુપ �યિ�ને 
બધા લોકો ઘોર ભૌિતકવાદી દ�ખાશે. િવષયીને 
બધી ��� કામ પી�ડત દ�ખાશે. �યાર� આ પણ 
કોઈની તરફ આંગળી કરીએ છીએ બાક�ની ચાર 
આંગળીઓ �વાભાિવક રીતે આપણી તરફ વળ� 
છ�. આપણે એ િસ� કર� છ� ક� બી�ઓમાં જે 
અવગુણ આપણે �ઈએ છીએ પણ આપણામાં 
તેનાથી ચાર ઘણા અવગુણો વધાર� છ�. તેથી 
આ�યા��મક સાધકોએ બી�ના દોષો ના �તાં 
અવગુણોનું મૂળ આપણી અંદર શોધવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...િ�વેણી
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માનનારાઓમાં એ દુરા�હ છ� ક� અમારો ધમ� જ 
ઉ� છ�. અમા�ં ધમ�શા�� જ સ�ય છ�. અમારાં 
તીથ��થાન જ પિવ� છ�. આને કારણે જ આજે 
િવ�માં આટલા ધાિમ�ક લોકો છ�, દર�ક ધમ�ના 
અનુયાયી છ� છતાં પણ સંસારનો વત�માન સમય 
ઘણો ધૂંધળો, �ણા�પદ અને ડરાવે તેવો છ�.

ધમ�નો અથ� છ� ધારણ કરવું

સંસારનો સવ��ે� બુિ�શાળી �ાણી માનવ 
ક�ટલાયે �કારના તનાવ, ટ�ર, અભાવ તથા 
િનરાશામાં ડૂબી ગયો છ�. વા�તવમાં જેના 
આદ�શમાં સ�ાઈ લાગે છ�, જેનાથી આપણે 
�ભાિવત થઈએ છીએ, આપણે મા� એમના 
શ�દોને પકડી રાખીએ છીએ. મા� આટલું 
કરવાથી જ ધમ� બની જતો નથી. ધમ�નો અથ� છ� 
ધારણ કરવું. ધમ� કોઈ �ચાર, �પધા� યા દ�ખાડો 
કરવાનું નામ નથી. ધમ� તો �વયંના �યવહા�રક 
�વનમાં �ે� પ�રણામ લાવવાની શુભ રીિત છ�.

આપણામાં પરમા�મા દ�ખાય

આપણે તો આપણા અિતિ�ય પરમા�માને 
પોતાના �વન �ારા, મન-વચન-કમ� �ારા, 
ભાવ-ભાવના તથા સંવેદનાઓને અિભ�ય� 
કરવાની છ�. પરમા�મા િપતાના સવ�� સ��ાન 
સવ� ઈ�રીય ગુણો એમની સમ�ત �હાની 
શિ�ઓનો પોતાની િજંદગીમાં સમાવેશ કરવાનો 
છ�. આપણે તો એ અિવનાશી, સવ�� રચિયતાની 
સુંદર અિવનાશી રચના બનવાનું છ�. આપણે 
એટલા પિવ�, શાંત, સ�ય, �ેમ�પ, આનંદમય 
બનવાનું છ� જે આપણા �વનમાં �વા મળ�. 
આપણે પરમા�માના ��ય� �માણ બની જઈએ. 
પરંતુ �વનની સ�ાઈ એ છ� ક� આપણે 
પરમા�માને તો માનીએ છીએ પરંતુ એમનું ક�ં 
માનતા નથી.

જેવા િપતા તેવો પુ�

વા�તવમાં જેની સાથે આપણો સાચો �ેમ 
હોય છ� એનું તો આપણે દર�ક પગલે અનુસરણ 
કરવું �ઈએ. પરમા�મા આપણા િપતા છ� તો જેવા 
િપતા તેવો પુ� હોવો �ઈએ. જેવો રચિયતા, તેવી 
તેની રચના. રચિયતાની ખામીઓ યા િવશેષતાઓ 
રચનામાં પણ આવે છ�. આ રીતે આ�યા��મક 
���થી પણ આ વાત આપણે િવચારીએ. અવ�ય 
આપણે આ�માઓ પોતાના અના�દ �વ�પમાં 
પરમા�મા િપતાની જેમ જ ગુણમૂત� હોવા �ઈએ 
અને છીએ જ. � પરમિપતા પરમા�માના આપણે 
સપૂત ના બનીએ, પરમ િશ�કના સુપા� િવ�ાથ� 
ના બનીએ, પરમ સ�ગુ�ના સંપૂણ� અનુગામી ના 
બનીએ તો મા� પરમા�માને યાદ કરવાનો અને 
એમના પર કમ�કાંડ કરીને ખુશ થઈ જવાનો શો 
અથ� છ� ?

પરમા�મા િપતા ��યે આપણો સાચો �ેમ છ�, 
સમપ�ણ છ�, સ�માન છ� તો આપણે મન-વચન-
કમ�થી એમનું અનુસરણ કરીએ, અનુકરણ 
કરીએ. એટલું જ નહ�, મન-વચન-કમ�થી, તન-
મન-ધનથી, સંબંધ-સંપક� અને સમયથી િવ�- 
ક�યાણના �દ�યકાય�માં સાથી-સહયોગી પણ બની 
જઈએ.

આપણને �ઈને �ભુિપતાની યાદ આવે

આપણે પરમિપતા પરમા�માના �વંત 
ઉદાહરણ બની જઈએ. એમનું �ાન, એમની યાદ, 
એમની મિહમા આપણા �દલો�દમાગમાં એટલી 
સમાયેલી હોય, જેથી કોઈ આપણને જુએ તો 
એમને �ભુિપતાની યાદ આવી �ય. આપણને 
�નાર લોકો અંતમુ�ખ, આ�મ અિભમાની બની 
�ય. ચંચળ િચ� �યિ� આપણને જુએ તો ��થર 
મનવાળા, ��થત�� બની �ય. આવો આપણે સૌ 
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�ઢસંક�પ કરીએ. એવું મનન-િચંતન, વણ�ન, 
અ�યયન, અ�યાસ, અ�યાપન આપણે સૌ 
કરીએ. આવો પુ�ષાથ� સવ�કોઈ કરી શક� છ�. �યાં 
આપણે રહીએ છીએ, જેની સાથે રહીએ છીએ, જે 
પ�ર��થિતઓમાં રહીએ છીએ, એમાં રહ�વા છતાં 
કરી શક�એ છીએ. એમાં કોઈ હઠ-દમન, દ�ખાડો-
દ�ભ, ઢ�ગ કરવાની તો આવ�યકતા જ નથી. 
એમાં આપણને કોઈ મનુ�ય ગુ� યા િવશેષ 
�યિ�નો આધાર લેવાની પણ આવ�યકતા નથી.

આપણે દર�ક �ણીએ છીએ ક� પરમિપતા 
પરમા�મા શાંિતદાતા છ�, સુખકતા� છ�, શિ�દાતા 
છ�, �ેમના સાગર છ�, સ��ાનદાતા છ� આપણી પણ 
શ�ય તેટલી �ઢ કોિશશ એ હોવી �ઈએ ક� 
આપણે એમના જેવા ગુણવાન બની જઈએ. �યાર� 
જ આપણે પરમા�માની સ�વ મૂિત� બની શક�એ 
છીએ.

ભાલમાંથી ફ�લાય પિવ�તાનો �કાશ

િવ�ની સવ�� સ�ા પરમ સ�ય 
પરમા�માની �િતક�િત બનવાનો �ઢ સંક�પ તથા 
અથાગ પુ�ષાથ� કરનારા આપણા સૌના 
ભાલ�દ�શથી પિવ�તાનો �કાશ ફ�લતો રહ�. 
મુખથી સદા �હાની �ેહ સુમનોની વષા� થતી રહ�. 
નયનોમાંથી આ�મઅિભમાનીપણાની તપ�યાનું 
તેજ ફ�લાતું રહ�, હોઠો પર આંત�રક �સ�નતાના 
�તીક�પ હા�યની ચમક હોય. આપણા દર�કના 
�દલ-�દમાગમાં અથા�� આપણા િવવેક અને 
ભાવનામાં પરમિપતા પરમા�માની ��િત અને 
�વ�પની ઝલક ચમકતી રહ�. આપણા દર�કના 
હાથોમાંથી અિવનાશી �ાન ર�ોનો ખ�નો, 
સ�ગુણો �પી હીરા મોતીથી ભર�લા થાળ, 
સ�કમ�ની સંપિ�નો �ૃંગાર, અિવરત - અબાિધત 
�પથી �વાિહત થતો રહ�. આપણા દર�કના પગલે 
પગલે પ�ોની �ા��તનાં િનશાન દ�ખાતાં રહ�. આ 

શુભભાવોના વા�તિવક �વ�પ બનવાથી આપણે 
�ભુિપતાના ચૈત�યિચ� બની શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણે અશ� અને અસમથ� કઈ રીતે બની 
શક�એ છીએ ? આનંદના સાગર અને શાંિતના 
સાગરનું સંતાન હોવાના કારણે આપણે દુઃખી અને 
અશાંત શા માટ� છીએ ? �ેમના સાગર પરમા�માનાં 
સંતાન આપણે પર�પર કઈ રીતે લડી ઝઘડી 
શક�એ છીએ ? આ રીતે ગુણોના સાગર 
પરમા�માના �દ�યગુણોનું િચંતન કરવાથી આ 
ગુણ આપણો �વભાવ બની �ય છ�. આમ ધીર� 
ધીર� આપણે સવ�ગુણ સંપ�ન બની જઈએ છીએ. 
તેથી આ�મિચંતન અને ઈ�રીય િચંતન જ આ�મ 
ક�યાણનું એક મા� સાધન છ�.

એ િનિવ�વાદ છ� ક� મનુ�ય બી�ઓમાં 
અવગુણ જુએ છ� તેથી �વયં પણ એવા બની �ય 
છ�. બા� સંસાર દપ�ણ મા� છ� જે આપણા આ�માને 
સ�ય �વ�પમાં �િતિબંિબત કર� છ�. એ દપ�ણમાં 
આપણે આપણી વા�તિવકતાનું દશ�ન કરી શક�એ 
છીએ. ઈ�યા�ળુ �યિ�ને એવું લાગશે ક� બધા 
એની ઈ�યા� કરી ર�ા છ�. અથ�લોલુપ �યિ�ને 
બધા લોકો ઘોર ભૌિતકવાદી દ�ખાશે. િવષયીને 
બધી ��� કામ પી�ડત દ�ખાશે. �યાર� આ પણ 
કોઈની તરફ આંગળી કરીએ છીએ બાક�ની ચાર 
આંગળીઓ �વાભાિવક રીતે આપણી તરફ વળ� 
છ�. આપણે એ િસ� કર� છ� ક� બી�ઓમાં જે 
અવગુણ આપણે �ઈએ છીએ પણ આપણામાં 
તેનાથી ચાર ઘણા અવગુણો વધાર� છ�. તેથી 
આ�યા��મક સાધકોએ બી�ના દોષો ના �તાં 
અવગુણોનું મૂળ આપણી અંદર શોધવું �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)...િ�વેણી
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આજની િશ�ણ �ણાલી

આજની િશ�ણ �ણાલીમાં કશીક પાયાની 
ખામી છ�. એવું ન હોત તો િશ�ણનો ફ�લાવો 
વધવાની સાથે િવ�માં સુખ શાંિત અને સ�િ� 
વ�યાં હોત. પરંતુ એવું બ�યું નથી. આજે ઘેર ઘેર 
માનિસક તાણ અને અશાંિતનું વાતાવરણ છ�. 
લોકો અનેક �કારના શારી�રક અને માનિસક 
રોગથી પીડાય છ�. શિ�હીનતા, દુઘ�ટના અને 
ગરીબીનું �માણ વધતું �ય છ�. ઔ�ોિગક 
અશાંિત અને તેની સાથે હડતાલ, બેકારી, 
સં�હખોરી અને ગુંડાગીરી વધતી �ય છ�. ધાિમ�ક 
અંધ��ા અને અસિહ�ણુતાને કારણે િવ�માં 
મોટા ભાગની લડાઈઓ છ�ડાઈ છ�. આ જ �માણે 
રા�યસ�ાના મોહથી પણ ખા�સી અશાંિત વધી 
છ�. રા�ો વ�ે ભય અને અિવ�ાસનું વાતાવરણ 
છ�. આજે �યાર� િવકરાલ અણુ યુ�ના તાંડવ 
��યની તૈયારી ચાલી રહી હોય �યાર� કોણ 
શાંિતથી સૂઈ શક� ?

આજની િશ�ણ �ણાલીમાં અશાંિત અને 
દુઃખના મૂળગામી ઉપાય પર �યાન આપવામાં 
આવતું નથી. છોડના પાંદડા પર પાણી છાંટવામાં 
આવી ર�ં છ�. મૂિળયાને પાણીથી સ�ચવામાં 
આવતાં નથી. આને કારણે િવ� �પી છોડ 
નવપ�િવત નથી થતો. િવ�ની કોઈ પણ 
સમ�યાનું િવ�ેષણ કરીશું તો �યાલ આવશે ક� તે 
સમ�યા કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને 
આળસ અથા�� માનવ �િતના ષ�  �રપુને કારણે 
ઉ�ભવી છ�. � એમ જ હોય તો માનવ �િતને આ 
િવકારો પર િવજય �ા�ત કરી િનિવ�કાર શાંિતપૂણ� 
��થિતમાં શી રીતે રહી શકાય તેનું િશ�ણ મળવું 

�ઈએ. આને જ શાંિત 
િશ�ણ (P e a c e 
Educat ion) કહ�વાય. 
આજની િશ�ણ �ણાલીમાં 
આવું િશ�ણ અપાય છ� 
ખ�ં ?

શાંિતનું િશ�ણ

િશ�ણની ક�ટલીક �યા�યા -

િશ�ણ માણસને આ�મ��ાવાન અને 
િનઃ�વાથ� બનાવે છ�.  - એક સુભાિષત

માનવની પૂણ�તાનું �ગટીકરણ એ જ 
િશ�ણ છ�.  - િવવેકાનંદ

િશ�ણ અથા�� જે પરમ સ�યની શોધમાં 
મનને સહાયક બનતું હોય. જે �યિ�ને કાળના 
બંધનમાંથી મુ� કર� અને ભૌિતક જ નહ� 
આંત�રક �કાશ આપે. શિ�નો જ નહ� �ેમનો 
પણ ખ�નો આપે તથા સ�યને વા�તિવક �પમાં 
�ગટ કર�.  - ટાગોર

બાળક અને મનુ�યના મન શરીર અને 
આ�મામાં જે કાંઈ �ે� પ�ું છ�. તેને બહાર લાવે 
તેને જ �� િશ�ણ ક�� છું.  - ગાંધી�

�વનના અંધકારમાં �કાશ ફ�લાવે તેનું 
નામ િશ�ણ.  - એચ.�.વે�સ

સા િવ�ા યા િવમુ�યે - સુભાિષત. જેના વડે 
મુ� થવાય તેને િશ�ણ અથવા િવ�ા કહ�વાય.

િશ�ણ (Education) શ�દનો �દ�ય અથ� - 
નવ અ�રના બનેલા આ શ�દના દર�ક અ�રને 
લઈ �દ�યતાપૂણ� �યવહા�રક એવી એક નવી જ 

શાંિત િશ�ણમાં મિહલાઓનો ફાળો
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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�યા�યા આપી શકાય.

E - Etiquette (િશ�ાચાર) - સુિશિ�ત 
માનવ ન�તા, મધુરતા વગેર� �દ�ય ગુણોથી યુ� 
હોય છ�.

D- Discipline (િશ�ત) - સાચા િશ�ણ 
�ારા મનુ�ય બા� િશ�તની સાથે સાથે આંત�રક 
િશ�ત પણ શીખે છ�.

U  -  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d 
(િવ�બંધુ�વ) - િવ�ના બધા જ માનવો એક જ 
પરમિપતા પરમા�માના સંતાન અને આપસમાં 
ભાઈભાઈ છ�. આ ભાવના સાચા િશ�ણથી િવકસે.

C - Creativity (રચના�મકતા અથવા 
�જના�મકતા) - િશિ�ત માનવને વે�ટ 
(Waste)માંથી બે�ટ (Best) બનાવતાં આવડે.

A - Awareness (��િત) - સાચું િશ�ણ 
માનવને સ�ય �ાનમાં (બોધમાં અથા�� 
��િતમાં) ��થત કર� છ�.

T - Transformation (�પાંતરણ) - સાચું 
િશ�ણ મળવાથી મનુ�યની આસુરી �િ� દ�વી 
�િ�માં �પાંત�રત થઈ �ય છ�.

I - Integrity (એકા�મતા) - જેમ સૂય�મુખીનું 
�લ છોડ સાથે �ડાયેલું હોવા છતાં સૂયા�િભમુખ 
રહ� છ� તે જ �માણે િશિ�ત માનવી પોતાને 
શરીરમાં બેઠ�લો આ�મા સમ� પરમા�માની મધુર 
��િત �ારા પરમા�માિભમુખ રહ� છ�.

O - Optimist (આશાવાદી) - િશ�ણ �ા�ત 
માનવી કદી િનરાશ થતો નથી.

N - Nobility (સૌજ�ય) - િશ�ણથી 
માનવમાં સ�નતા િવકિસત થાય છ�.

શાંિત િશ�ણનું �યેય

�� કોણ છું, �યાંથી આ�યો છું ? મારા 

�વનનું લ�ય શું છ� ? દુિનયાના અ�ય લોકો અને 
���કતા� સાથે મારો શો સંબંધ છ� ? િવ�ની જે 
વત�માન ��થિત છ� તે શા કારણે છ� અને તે શી રીતે 
બદલી શકાય ? સાચું િશ�ણ આ બધા ��ોનો 
સાચો ખુલાસો આપે છ�. િશ�ણનું �યેય છ� ચ�ર�ને 
મહાન બનાવવું અને માનવ સં�કારનું નવિનમા�ણ 
કરવું. શાંિતનું િશ�ણ માનવીને સ� કમ� માટ� 
�ે�રત ઉ�સાિહત અને ઉ�ુત કર� છ�.

શાંિત િશ�ણનું �યેય છ� - મનુ�યને નાત 
�ત, શારી�રક આક�િત, રંગ, વંશ અને દ�શની 
િભ�નતા પર આધા�રત સંક�િચત િવચારો, બંધનો 
તથા ��ષ વગેર�થી મુ� કરીને �વતં� શુ� અને 
સુશીલ બનાવવો.

શાંિતનું િશ�ણ �ીજું લોચન ઉઘાડે છ�. 
જેનાથી માનવને સ�યનો બોધ થાય છ�.

શાંિત િશ�ણ મનુ�યને આપવું શી રીતે ?

વત�માન િશ�ણ �ણાલીમાં શાંિત િશ�ણનો 
સમાવેશ કરવો.

આજનું િશ�ણ િવ�નું �ાન તો આપે છ�. 
પરંતુ અિખલ ��ાંડ, તેનું �યોજન િવ� રચિયતા 
િવષેના �ાનનો પણ સમાવેશ કરવો �ઈએ.

આજનું િશ�ણ દ�શનું ર�ણ કરવાનું તો 
િશખવે છ� પરંતુ સાથે સાથે �વયંનું ર�ણ 
મનોિવકારો સામે ક�વી રીતે કરવું �ઈએ તે 
બાબતનો પણ સમાવેશ કરવો �ઈએ.

આજનું િશ�ણ શરીરનું �ાન તો આપે છ� 
પરંતુ આ�મા, મન, બુિ�, સં�કાર, ગુણો, 
કત��ય, કમ�ની ગિત ઈ�યા�દ બાબતોનું પણ 
િશ�ણ સામે કરવું �ઈએ.

આજનું િશ�ણ �થૂળ ધનસંપિતની કમાણી 
કરવાનું તો શીખવાડે છ� પણ �ડે સંતોષ, આનંદ, 
�ેમ, શિ� વગેર� આ�યા��મક સ�િ� પણ ક�મ 
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આજની િશ�ણ �ણાલી

આજની િશ�ણ �ણાલીમાં કશીક પાયાની 
ખામી છ�. એવું ન હોત તો િશ�ણનો ફ�લાવો 
વધવાની સાથે િવ�માં સુખ શાંિત અને સ�િ� 
વ�યાં હોત. પરંતુ એવું બ�યું નથી. આજે ઘેર ઘેર 
માનિસક તાણ અને અશાંિતનું વાતાવરણ છ�. 
લોકો અનેક �કારના શારી�રક અને માનિસક 
રોગથી પીડાય છ�. શિ�હીનતા, દુઘ�ટના અને 
ગરીબીનું �માણ વધતું �ય છ�. ઔ�ોિગક 
અશાંિત અને તેની સાથે હડતાલ, બેકારી, 
સં�હખોરી અને ગુંડાગીરી વધતી �ય છ�. ધાિમ�ક 
અંધ��ા અને અસિહ�ણુતાને કારણે િવ�માં 
મોટા ભાગની લડાઈઓ છ�ડાઈ છ�. આ જ �માણે 
રા�યસ�ાના મોહથી પણ ખા�સી અશાંિત વધી 
છ�. રા�ો વ�ે ભય અને અિવ�ાસનું વાતાવરણ 
છ�. આજે �યાર� િવકરાલ અણુ યુ�ના તાંડવ 
��યની તૈયારી ચાલી રહી હોય �યાર� કોણ 
શાંિતથી સૂઈ શક� ?

આજની િશ�ણ �ણાલીમાં અશાંિત અને 
દુઃખના મૂળગામી ઉપાય પર �યાન આપવામાં 
આવતું નથી. છોડના પાંદડા પર પાણી છાંટવામાં 
આવી ર�ં છ�. મૂિળયાને પાણીથી સ�ચવામાં 
આવતાં નથી. આને કારણે િવ� �પી છોડ 
નવપ�િવત નથી થતો. િવ�ની કોઈ પણ 
સમ�યાનું િવ�ેષણ કરીશું તો �યાલ આવશે ક� તે 
સમ�યા કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને 
આળસ અથા�� માનવ �િતના ષ�  �રપુને કારણે 
ઉ�ભવી છ�. � એમ જ હોય તો માનવ �િતને આ 
િવકારો પર િવજય �ા�ત કરી િનિવ�કાર શાંિતપૂણ� 
��થિતમાં શી રીતે રહી શકાય તેનું િશ�ણ મળવું 

�ઈએ. આને જ શાંિત 
િશ�ણ (P e a c e 
Educat ion) કહ�વાય. 
આજની િશ�ણ �ણાલીમાં 
આવું િશ�ણ અપાય છ� 
ખ�ં ?

શાંિતનું િશ�ણ

િશ�ણની ક�ટલીક �યા�યા -

િશ�ણ માણસને આ�મ��ાવાન અને 
િનઃ�વાથ� બનાવે છ�.  - એક સુભાિષત

માનવની પૂણ�તાનું �ગટીકરણ એ જ 
િશ�ણ છ�.  - િવવેકાનંદ

િશ�ણ અથા�� જે પરમ સ�યની શોધમાં 
મનને સહાયક બનતું હોય. જે �યિ�ને કાળના 
બંધનમાંથી મુ� કર� અને ભૌિતક જ નહ� 
આંત�રક �કાશ આપે. શિ�નો જ નહ� �ેમનો 
પણ ખ�નો આપે તથા સ�યને વા�તિવક �પમાં 
�ગટ કર�.  - ટાગોર

બાળક અને મનુ�યના મન શરીર અને 
આ�મામાં જે કાંઈ �ે� પ�ું છ�. તેને બહાર લાવે 
તેને જ �� િશ�ણ ક�� છું.  - ગાંધી�

�વનના અંધકારમાં �કાશ ફ�લાવે તેનું 
નામ િશ�ણ.  - એચ.�.વે�સ

સા િવ�ા યા િવમુ�યે - સુભાિષત. જેના વડે 
મુ� થવાય તેને િશ�ણ અથવા િવ�ા કહ�વાય.

િશ�ણ (Education) શ�દનો �દ�ય અથ� - 
નવ અ�રના બનેલા આ શ�દના દર�ક અ�રને 
લઈ �દ�યતાપૂણ� �યવહા�રક એવી એક નવી જ 

શાંિત િશ�ણમાં મિહલાઓનો ફાળો
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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�યા�યા આપી શકાય.

E - Etiquette (િશ�ાચાર) - સુિશિ�ત 
માનવ ન�તા, મધુરતા વગેર� �દ�ય ગુણોથી યુ� 
હોય છ�.

D- Discipline (િશ�ત) - સાચા િશ�ણ 
�ારા મનુ�ય બા� િશ�તની સાથે સાથે આંત�રક 
િશ�ત પણ શીખે છ�.

U  -  U n i v e r s a l  B r o t h e r h o o d 
(િવ�બંધુ�વ) - િવ�ના બધા જ માનવો એક જ 
પરમિપતા પરમા�માના સંતાન અને આપસમાં 
ભાઈભાઈ છ�. આ ભાવના સાચા િશ�ણથી િવકસે.

C - Creativity (રચના�મકતા અથવા 
�જના�મકતા) - િશિ�ત માનવને વે�ટ 
(Waste)માંથી બે�ટ (Best) બનાવતાં આવડે.

A - Awareness (��િત) - સાચું િશ�ણ 
માનવને સ�ય �ાનમાં (બોધમાં અથા�� 
��િતમાં) ��થત કર� છ�.

T - Transformation (�પાંતરણ) - સાચું 
િશ�ણ મળવાથી મનુ�યની આસુરી �િ� દ�વી 
�િ�માં �પાંત�રત થઈ �ય છ�.

I - Integrity (એકા�મતા) - જેમ સૂય�મુખીનું 
�લ છોડ સાથે �ડાયેલું હોવા છતાં સૂયા�િભમુખ 
રહ� છ� તે જ �માણે િશિ�ત માનવી પોતાને 
શરીરમાં બેઠ�લો આ�મા સમ� પરમા�માની મધુર 
��િત �ારા પરમા�માિભમુખ રહ� છ�.

O - Optimist (આશાવાદી) - િશ�ણ �ા�ત 
માનવી કદી િનરાશ થતો નથી.

N - Nobility (સૌજ�ય) - િશ�ણથી 
માનવમાં સ�નતા િવકિસત થાય છ�.

શાંિત િશ�ણનું �યેય

�� કોણ છું, �યાંથી આ�યો છું ? મારા 

�વનનું લ�ય શું છ� ? દુિનયાના અ�ય લોકો અને 
���કતા� સાથે મારો શો સંબંધ છ� ? િવ�ની જે 
વત�માન ��થિત છ� તે શા કારણે છ� અને તે શી રીતે 
બદલી શકાય ? સાચું િશ�ણ આ બધા ��ોનો 
સાચો ખુલાસો આપે છ�. િશ�ણનું �યેય છ� ચ�ર�ને 
મહાન બનાવવું અને માનવ સં�કારનું નવિનમા�ણ 
કરવું. શાંિતનું િશ�ણ માનવીને સ� કમ� માટ� 
�ે�રત ઉ�સાિહત અને ઉ�ુત કર� છ�.

શાંિત િશ�ણનું �યેય છ� - મનુ�યને નાત 
�ત, શારી�રક આક�િત, રંગ, વંશ અને દ�શની 
િભ�નતા પર આધા�રત સંક�િચત િવચારો, બંધનો 
તથા ��ષ વગેર�થી મુ� કરીને �વતં� શુ� અને 
સુશીલ બનાવવો.

શાંિતનું િશ�ણ �ીજું લોચન ઉઘાડે છ�. 
જેનાથી માનવને સ�યનો બોધ થાય છ�.

શાંિત િશ�ણ મનુ�યને આપવું શી રીતે ?

વત�માન િશ�ણ �ણાલીમાં શાંિત િશ�ણનો 
સમાવેશ કરવો.

આજનું િશ�ણ િવ�નું �ાન તો આપે છ�. 
પરંતુ અિખલ ��ાંડ, તેનું �યોજન િવ� રચિયતા 
િવષેના �ાનનો પણ સમાવેશ કરવો �ઈએ.

આજનું િશ�ણ દ�શનું ર�ણ કરવાનું તો 
િશખવે છ� પરંતુ સાથે સાથે �વયંનું ર�ણ 
મનોિવકારો સામે ક�વી રીતે કરવું �ઈએ તે 
બાબતનો પણ સમાવેશ કરવો �ઈએ.

આજનું િશ�ણ શરીરનું �ાન તો આપે છ� 
પરંતુ આ�મા, મન, બુિ�, સં�કાર, ગુણો, 
કત��ય, કમ�ની ગિત ઈ�યા�દ બાબતોનું પણ 
િશ�ણ સામે કરવું �ઈએ.

આજનું િશ�ણ �થૂળ ધનસંપિતની કમાણી 
કરવાનું તો શીખવાડે છ� પણ �ડે સંતોષ, આનંદ, 
�ેમ, શિ� વગેર� આ�યા��મક સ�િ� પણ ક�મ 
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�ા�ત કરી શકાય તેનું �ાન પણ આપી શક� તેવું 
આયોજન કરવું ઘટ�.

આજનું િશ�ણ િવિવધ ધમ� િવશેનું �ાન તો 
આપે છ� પરંતુ તેમાં �વધમ�, �વદ�શ, �વ�પ, 
�વ��થિત, �વલ�ણ, �વકમ�, �વલ�ય વગેર� 
બાબતોનું �ાન આપી શક� તેવી પ�રપૂિત� ફરી 
�વનમાં સાચી શાંિત મેળવવાના ખ�નાની ચાવી 
પણ બ�ી શક� તેટલું ઉ�નત કરવું �ઈએ.

અનૌપચા�રક રીતે

મનુ�ય પુ�તક, ફ��મ, નાટક, ��ય 
સંગીત, કા�ય, લેખ, ર��ડયો, અખબાર, 
ટ�િલિવઝન, �વચન, સંમેલન, પ�રસંવાદ, �દશ�ન 
વગેર� મા�યમો �ારા પણ ક�ટલુંક િશ�ણ મેળવે છ�. 
આ જ મા�યમોનો ઉપયોગ કરીને મનુ�યને 
શાંિતનું િશ�ણ આપી શકાય. શાંિતપૂણ� િવ�ની 
�થાપના માટ� આ મા�યમોનો ઉપયોગ કરીને 
અનૌપચા�રક રીતે મનુ�યને �ો�સાિહત અને 
ઉ�મશીલ બનાવી શકાય.

ઔપચા�રક રીતે પણ શાંિત િશ�ણ 
આપવાનું શ�ય છ�.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય એક �વાયત સં�થાન છ� ક� �યાં િવના 
મૂ�યે શાંિતનું િશ�ણ આપવામાં આવી ર�ં છ�. તે 
મનુ�યને શાંિતના િશખર� પહ�ચાડતું શૈ�િણક 
સં�થાન છ�. જે િવ� �િસ� તથા આંતરરા�ીય 
�તર� મા�યતા �ા�ત છ�.

તેનું િશ�ણ િવ�ભરમાં માનનીય છ�. તેનાં 
ક���ો પાંચ મહા�ીપોના 137 કરતાં પણ વધુ 
દ�શોમાં ફ�લાયેલાં છ�. સેવાક���ોની સં�યા લગભગ 
આઠ હ�ર કરતાં વધુ છ�. સં�થાન બીનસરકારી 
સં�થાનના �પે સંયુ� રા�સંઘનું સ�ય છ�. તેને 
સંયુ� રા�સંઘે ‘શાંિત પા�રતોિષક’ તથા એક 

આંતરરા�ીય અને પાંચ રા�ીય (ક�ાના) 
‘શાંિતદૂત’ નામનાં એવોડ� �દાન કયા� છ�.

જેમ �બ અથવા બગીચા બનાવવાનો હ�તુ 
લોકોને �સ�નતા મળ� તે છ�. જેમ દદ�ઓ માટ� 
હૉ��પટલ બનાવવામાં આવે છ� તેવી જ રીતે મનની 
અશાંિત અને તાણ દૂર કરવા માટ� શાંિત ક��ડોનું 
િનમા�ણ કરવું જ�રી છ�. એવા શાંિત ક��ડ િવ�માં 
ફ�લાયેલા આ િવ�ાલયના સેવાક���ો છ�. �યાં 
લાખોની સં�યામાં ભાઈ-બહ�નો આવીને શાંિતના 
સાગર પરમા�માના સા��ન�યમાં બેસીને પરમ 
શાંિતનો અનુભવ કર� છ�.

આનંદ અને ગૌરવની વાત છ� ક� આ 
િવ�િવ�ાલય અને તેના સેવાક���ોનું સંચાલન 
ઘણું ખ�ં ક�યાઓ અને માતાઓ કર� છ�. અથા�� 
મિહલાઓ કર� છ�.

�યિ�ગત �પે પણ અને �યિ�ગત રીતે જ 
શાંિત િશ�ણનો ફ�લાવો વધુ ઝડપી અને વધુ 
અસરકારક રીતે સંભિવત છ�.

આ કાય�માં મિહલાઓ ક� જે સમાજનું એક 
મહ�વપૂણ� અંગ છ�, તેઓ પોતાનો ફાળો શી રીતે 
આપી શક� તેનો આપણે િવચાર કરીએ.

શાંિત િશ�ણ આપવા માટ� નારીઓએ 
પોતાની શિ�ઓ અંગે સભાન બનવું પડશે. પુ�ષ 
�ધાન િવ�માં મિહલાઓની ��થિત એવી છ� ક� 
�ણે તેઓ બી� ક�ાની નાગ�રક હોય ! 
સૈકાઓથી તેમને અભણ રાખવામાં આવી. 
િવચાર, વાણી અને આિથ�ક �વાતં�યથી તેમને 
વંિચત રાખવામાં આવી. જેથી તેઓ પુ�ષોની 
સાંકળોમાં જકડાયેલી રહ�. ધમ�ની આડમાં ખોટા 
�યાલોથી ભરમાવી તેમને ડરપોક બનાવી દ�વામાં 
આવી. �ત �તના બંધનો લાદી તેમને દોરડાં 
િવનાની ગુલામ અને પુ�ષ �તની દાસી બનાવી 
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દ�વામાં આવી. આ �કારની માનિસક ગુલામી 
તેમને એવી તો સદી ગઈ ક� તેમને પહ�રાવેલી 
બેડીઓ હવે તેમને ઘર�ણાં લાગવા માંડી.

આપણા સંત સાધુ અને સ�યાસીઓ પણ 
��ીઓ બાબતે િનંદાપૂણ� િવચારો ફ�લાવતા ર�ા. 
તુલસીદાસ� કહ� છ� -

‘ઢોલ ગંવાર શુ� પશુ નારી

યે સબ તાડન ક� અિધકારી’

કબીર� કહ� છ� - ‘નારી કહૌ �ક નાહરી 
નખ સીખ સે ચડ ખાય’ તેઓ નારીને માનવભ�ી 
કહ� છ�. આ�દ શંકરાચાય�� ��ો�રી નામના 
પુ�તકમાં લખે છ�. ‘િવ�ાસપા� ન �કમ��ત?’ - 
‘નારી’ અથા�� નારી િવ�ાસપા� નથી.

વેદો શા��ોમાં સુ�ાં નારીઓની િનંદા 
કરવામાં આવી. ‘��ીઓના મન પર શાસન થઈ 
શકતું નથી, તેમની બુિ� અને કમ� �ુ� હોય છ�.’ 
- ઋ�વેદ.

આ �માણે સમાજના એક મહ�વપૂણ� અંગને 
પછાત રાખવામાં આ�યું. સમાજને પ�ઘાત થયો. 
સમાજ �પી પ�ી એક પાંખથી ક�વી રીતે ઉડી 
શકશે ? પુ�ષ એક પાંખ છ� તો બી� પાંખ છ� ��ી. 
કોઈ પણ સમાજ ક�ટલો આગળ વ�યો છ� તે �ણવું 
હોય તો તે સમાજની ��ીઓ પર નજર કરો. તેઓ 
ક�ટલી િવકિસત, સુખી િનભ�ય અને સંતોષ પૂણ� 
��થિતમાં છ� તેનું અવલોકન કરો અને સમાજનું 
માપ નીકળી જશે.

સમાજમાં શાંિતનું િશ�ણ ફ�લાય તે માટ� 
આપણે ��ીઓને �ચે આણવી પડશે અને 
��ીઓએ પોતે પણ પોતાની શિ� પીછાણી ઉપર 
ઉઠવું પડશે.

માતા એ તો માનવીની �થમ ગુ� છ�. - જે 
બાળકને માતા પોતાના દ�હમાં નવ માસ સુધી 

ધારણ કર� છ�. બાળકના જ�મ બાદ તેનું લાલન 
પાલન કર� છ�. નવડાવે ધોવડાવે છ�. સંભાળપૂવ�ક 
સુધાર�, સંભાળ� છ�. લાડ �યાર આપી બોલતાં 
ચાલતાં શીખવાડે છ�. તે બાળકનો �થમ ગુ� છ�. 
આવી માતાને �ેહ ન કરનાર અને માતા ગુ�નું 
ક�ં ન માનનાર તો દુિનયામાં કોઈ વીરલો જ 
ક�ત�ન બાળક હશે.

શાંિતનું િશ�ણ કોઈ પાઠશાળામાં જ આપી 
શકાય? દર�ક �યિ� પણ અ�યને શાંિતનું 
િશ�ણ આપી શક�. ખાસ કરીને એક માતા 
પોતાની શાંિતપૂણ� ��થિત, હ�તપૂણ� હાલરડાં, મધુર 
વાણી, વા�સ�યતાપૂણ� કમ� અને સંબંધ �ારા તથા 
િનઃ�વાથ� �વવહાર અને બાળકના િહત ��યે 
સમિપ�ત પોતાના �વનની દર�ક �ણ �ારા 
બાળકને શાંિતનો પાઠ શીખવાડી શક�. બાળક પર 
માતાનો સૌથી વધુ અને ઊંડો �ભાવ પડે છ�.

માતાના �પે મિહલા ક�વી રીતે શાંિતનું 
િશ�ણ આપી શક� ?

તે બોલતાં તો શીખવાડે છ� પરંતુ શું બોલવું 
અને શું ન બોલવું તે પણ શીખવાડી શક�. મીઠું 
બોલવું કડવું ન બોલવું. પોતાને આ�મા સમ� 
શાિલનતાથી બોલવું. માતા બાળકને આંગળી 
પકડીને ચાલતાં જ શીખવાડે એટલું જ નહ� પરંતુ 
�વનના માગ� પર શાંિત અને આનંદથી ક�મ 
ચા�યા જવું તે પણ શીખવાડશે.

બાળકના જ�મતાં જ તે બાળકની �ભ પર 
મધ વડે ઓમ તો લખે જ છ� પરંતુ તે એને મધમીઠું 
બોલતાં પણ શીખવાડે શક� અને ઓમના અથ� 
�વ�પ શાંત ��થિતમાં રહ�વાનું પણ શીખવાડી શક�. 
તે બાળકને ચોકલેટ અથવા મીઠાઈ ખવડાવી ખુશ 
તો કરશે જ સાથે સાથે સદા ખુશ િમ�જ અને 
ખુશહાલ રહ�વા માટ�નું આ�યા��મક ભણતર પણ 
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�ા�ત કરી શકાય તેનું �ાન પણ આપી શક� તેવું 
આયોજન કરવું ઘટ�.

આજનું િશ�ણ િવિવધ ધમ� િવશેનું �ાન તો 
આપે છ� પરંતુ તેમાં �વધમ�, �વદ�શ, �વ�પ, 
�વ��થિત, �વલ�ણ, �વકમ�, �વલ�ય વગેર� 
બાબતોનું �ાન આપી શક� તેવી પ�રપૂિત� ફરી 
�વનમાં સાચી શાંિત મેળવવાના ખ�નાની ચાવી 
પણ બ�ી શક� તેટલું ઉ�નત કરવું �ઈએ.

અનૌપચા�રક રીતે

મનુ�ય પુ�તક, ફ��મ, નાટક, ��ય 
સંગીત, કા�ય, લેખ, ર��ડયો, અખબાર, 
ટ�િલિવઝન, �વચન, સંમેલન, પ�રસંવાદ, �દશ�ન 
વગેર� મા�યમો �ારા પણ ક�ટલુંક િશ�ણ મેળવે છ�. 
આ જ મા�યમોનો ઉપયોગ કરીને મનુ�યને 
શાંિતનું િશ�ણ આપી શકાય. શાંિતપૂણ� િવ�ની 
�થાપના માટ� આ મા�યમોનો ઉપયોગ કરીને 
અનૌપચા�રક રીતે મનુ�યને �ો�સાિહત અને 
ઉ�મશીલ બનાવી શકાય.

ઔપચા�રક રીતે પણ શાંિત િશ�ણ 
આપવાનું શ�ય છ�.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય એક �વાયત સં�થાન છ� ક� �યાં િવના 
મૂ�યે શાંિતનું િશ�ણ આપવામાં આવી ર�ં છ�. તે 
મનુ�યને શાંિતના િશખર� પહ�ચાડતું શૈ�િણક 
સં�થાન છ�. જે િવ� �િસ� તથા આંતરરા�ીય 
�તર� મા�યતા �ા�ત છ�.

તેનું િશ�ણ િવ�ભરમાં માનનીય છ�. તેનાં 
ક���ો પાંચ મહા�ીપોના 137 કરતાં પણ વધુ 
દ�શોમાં ફ�લાયેલાં છ�. સેવાક���ોની સં�યા લગભગ 
આઠ હ�ર કરતાં વધુ છ�. સં�થાન બીનસરકારી 
સં�થાનના �પે સંયુ� રા�સંઘનું સ�ય છ�. તેને 
સંયુ� રા�સંઘે ‘શાંિત પા�રતોિષક’ તથા એક 

આંતરરા�ીય અને પાંચ રા�ીય (ક�ાના) 
‘શાંિતદૂત’ નામનાં એવોડ� �દાન કયા� છ�.

જેમ �બ અથવા બગીચા બનાવવાનો હ�તુ 
લોકોને �સ�નતા મળ� તે છ�. જેમ દદ�ઓ માટ� 
હૉ��પટલ બનાવવામાં આવે છ� તેવી જ રીતે મનની 
અશાંિત અને તાણ દૂર કરવા માટ� શાંિત ક��ડોનું 
િનમા�ણ કરવું જ�રી છ�. એવા શાંિત ક��ડ િવ�માં 
ફ�લાયેલા આ િવ�ાલયના સેવાક���ો છ�. �યાં 
લાખોની સં�યામાં ભાઈ-બહ�નો આવીને શાંિતના 
સાગર પરમા�માના સા��ન�યમાં બેસીને પરમ 
શાંિતનો અનુભવ કર� છ�.

આનંદ અને ગૌરવની વાત છ� ક� આ 
િવ�િવ�ાલય અને તેના સેવાક���ોનું સંચાલન 
ઘણું ખ�ં ક�યાઓ અને માતાઓ કર� છ�. અથા�� 
મિહલાઓ કર� છ�.

�યિ�ગત �પે પણ અને �યિ�ગત રીતે જ 
શાંિત િશ�ણનો ફ�લાવો વધુ ઝડપી અને વધુ 
અસરકારક રીતે સંભિવત છ�.

આ કાય�માં મિહલાઓ ક� જે સમાજનું એક 
મહ�વપૂણ� અંગ છ�, તેઓ પોતાનો ફાળો શી રીતે 
આપી શક� તેનો આપણે િવચાર કરીએ.

શાંિત િશ�ણ આપવા માટ� નારીઓએ 
પોતાની શિ�ઓ અંગે સભાન બનવું પડશે. પુ�ષ 
�ધાન િવ�માં મિહલાઓની ��થિત એવી છ� ક� 
�ણે તેઓ બી� ક�ાની નાગ�રક હોય ! 
સૈકાઓથી તેમને અભણ રાખવામાં આવી. 
િવચાર, વાણી અને આિથ�ક �વાતં�યથી તેમને 
વંિચત રાખવામાં આવી. જેથી તેઓ પુ�ષોની 
સાંકળોમાં જકડાયેલી રહ�. ધમ�ની આડમાં ખોટા 
�યાલોથી ભરમાવી તેમને ડરપોક બનાવી દ�વામાં 
આવી. �ત �તના બંધનો લાદી તેમને દોરડાં 
િવનાની ગુલામ અને પુ�ષ �તની દાસી બનાવી 
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દ�વામાં આવી. આ �કારની માનિસક ગુલામી 
તેમને એવી તો સદી ગઈ ક� તેમને પહ�રાવેલી 
બેડીઓ હવે તેમને ઘર�ણાં લાગવા માંડી.

આપણા સંત સાધુ અને સ�યાસીઓ પણ 
��ીઓ બાબતે િનંદાપૂણ� િવચારો ફ�લાવતા ર�ા. 
તુલસીદાસ� કહ� છ� -

‘ઢોલ ગંવાર શુ� પશુ નારી

યે સબ તાડન ક� અિધકારી’

કબીર� કહ� છ� - ‘નારી કહૌ �ક નાહરી 
નખ સીખ સે ચડ ખાય’ તેઓ નારીને માનવભ�ી 
કહ� છ�. આ�દ શંકરાચાય�� ��ો�રી નામના 
પુ�તકમાં લખે છ�. ‘િવ�ાસપા� ન �કમ��ત?’ - 
‘નારી’ અથા�� નારી િવ�ાસપા� નથી.

વેદો શા��ોમાં સુ�ાં નારીઓની િનંદા 
કરવામાં આવી. ‘��ીઓના મન પર શાસન થઈ 
શકતું નથી, તેમની બુિ� અને કમ� �ુ� હોય છ�.’ 
- ઋ�વેદ.

આ �માણે સમાજના એક મહ�વપૂણ� અંગને 
પછાત રાખવામાં આ�યું. સમાજને પ�ઘાત થયો. 
સમાજ �પી પ�ી એક પાંખથી ક�વી રીતે ઉડી 
શકશે ? પુ�ષ એક પાંખ છ� તો બી� પાંખ છ� ��ી. 
કોઈ પણ સમાજ ક�ટલો આગળ વ�યો છ� તે �ણવું 
હોય તો તે સમાજની ��ીઓ પર નજર કરો. તેઓ 
ક�ટલી િવકિસત, સુખી િનભ�ય અને સંતોષ પૂણ� 
��થિતમાં છ� તેનું અવલોકન કરો અને સમાજનું 
માપ નીકળી જશે.

સમાજમાં શાંિતનું િશ�ણ ફ�લાય તે માટ� 
આપણે ��ીઓને �ચે આણવી પડશે અને 
��ીઓએ પોતે પણ પોતાની શિ� પીછાણી ઉપર 
ઉઠવું પડશે.

માતા એ તો માનવીની �થમ ગુ� છ�. - જે 
બાળકને માતા પોતાના દ�હમાં નવ માસ સુધી 

ધારણ કર� છ�. બાળકના જ�મ બાદ તેનું લાલન 
પાલન કર� છ�. નવડાવે ધોવડાવે છ�. સંભાળપૂવ�ક 
સુધાર�, સંભાળ� છ�. લાડ �યાર આપી બોલતાં 
ચાલતાં શીખવાડે છ�. તે બાળકનો �થમ ગુ� છ�. 
આવી માતાને �ેહ ન કરનાર અને માતા ગુ�નું 
ક�ં ન માનનાર તો દુિનયામાં કોઈ વીરલો જ 
ક�ત�ન બાળક હશે.

શાંિતનું િશ�ણ કોઈ પાઠશાળામાં જ આપી 
શકાય? દર�ક �યિ� પણ અ�યને શાંિતનું 
િશ�ણ આપી શક�. ખાસ કરીને એક માતા 
પોતાની શાંિતપૂણ� ��થિત, હ�તપૂણ� હાલરડાં, મધુર 
વાણી, વા�સ�યતાપૂણ� કમ� અને સંબંધ �ારા તથા 
િનઃ�વાથ� �વવહાર અને બાળકના િહત ��યે 
સમિપ�ત પોતાના �વનની દર�ક �ણ �ારા 
બાળકને શાંિતનો પાઠ શીખવાડી શક�. બાળક પર 
માતાનો સૌથી વધુ અને ઊંડો �ભાવ પડે છ�.

માતાના �પે મિહલા ક�વી રીતે શાંિતનું 
િશ�ણ આપી શક� ?

તે બોલતાં તો શીખવાડે છ� પરંતુ શું બોલવું 
અને શું ન બોલવું તે પણ શીખવાડી શક�. મીઠું 
બોલવું કડવું ન બોલવું. પોતાને આ�મા સમ� 
શાિલનતાથી બોલવું. માતા બાળકને આંગળી 
પકડીને ચાલતાં જ શીખવાડે એટલું જ નહ� પરંતુ 
�વનના માગ� પર શાંિત અને આનંદથી ક�મ 
ચા�યા જવું તે પણ શીખવાડશે.

બાળકના જ�મતાં જ તે બાળકની �ભ પર 
મધ વડે ઓમ તો લખે જ છ� પરંતુ તે એને મધમીઠું 
બોલતાં પણ શીખવાડે શક� અને ઓમના અથ� 
�વ�પ શાંત ��થિતમાં રહ�વાનું પણ શીખવાડી શક�. 
તે બાળકને ચોકલેટ અથવા મીઠાઈ ખવડાવી ખુશ 
તો કરશે જ સાથે સાથે સદા ખુશ િમ�જ અને 
ખુશહાલ રહ�વા માટ�નું આ�યા��મક ભણતર પણ 
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મિહલાઓ ચાહ� તો �યોિતઓવાળી માતા 
બની શક�. ભ�ો અ�ાન, તમો�ધાનતા, અધમ� 
અને જડતાના અંધકારમાં ભવસાગર તરવા 
�યોિતવાળી માતાઓને આ�ાન આપે છ�. પોકાર 
પાડે છ�. નારીઓના અંતઃકરણમાં � એ પોકાર ક� 
આત�નાદ સંભળાતો હોય તો તેઓ �ગી �ય. 
પોતાની �ાન �યોિત ��િલત કર�. જગતમાતા 
�પ ધારણ કરી મનોિવકારો પર િવજય �ા�ત કરી 
ભ�ોને પોતાના દ�વી �પના દશ�ન કરાવે. �ાન 
�યોિત �ારા ભ�ોને માગ� �દશ�ન કર� તેમના 
તન મનના પ�રતાપો હર� અને શાંિતનું વરદાન 
આપે.

મિહષાસુર મ�દ�ની, કાલી અને દુગા� કોણ ? 
ભારતીય નારીઓનાં જ આ �તીકા�મક નામો છ�. 
મિહષાસુર ર�બીજ ક� િ�પુરાસુર પણ કોઈ 
સં�ાવાચક નામો થોડાં જ છ�. મિહષ તો મંદબુિ� 
અને અિવવેકનું �તીક છ�. ર�બીજ લોહીના 
દર�ક ટ�પામાં �વેશેલ આસુરીપણાનું જ નામ છ�. 
િ�પુરાસુર અ� ત� સવ�� ફ�લાયેલ આસુરીપણાનું 
જ પ�રચાયક નામ છ�. આવા આસુરીપણાને 
કાળનો કોિળયો બનાવનારી નારીઓ તથા 
મનોિવકારો અને દુગુ�ણોનો નાશ કરનારી 
નારીઓ કાલી દુગા� જેવાં �તીકા�મક નામથી 
ઓળખાઈ. િચરાતીત કાળમાં � નારીઓએ 
શિ� બનીને જન જનને આસુરીપણાથી મુ� 
કયા� હોય, યાતનાથી બચાવી ઉગાયા� હોય, શાંિત 
અને શીતળતા બ�ી હોય, તો હવે ફરીથી એ 
કત��ય કરવાનો સમય તેમને માટ� આવી પહ��યો 
છ�. એ કત��ય એ સમયોિચત ધમ�, તેઓ બ�વશે 
જ. વાર છ� ક�વળ તેમને તેમના સામ�ય�નું ભાન 
થાય એટલી.

�હ�થને આ�મ બનાવી નારીઓ ઘર 
ઘરમાં સુખ અને શાંિત આણી શક�. સૈકાઓથી 

ભણાવશે. જે માતા બાળકના શારી�રક િવકાસ 
ઉપર �યાન આપવા સાથે તેના આ�યા��મક 
િવકાસ પર પણ �યાન આપે તો તે માતા પોતાના 
બાળક ��યે અને પ�રવાર, સમાજ અને િવ� 
��યે શાંિત િશ�ણ આપવાનું ઉ�ક�� કત��ય 
િનભાવે છ� એમ કહી શકાય.

નારીને અબળા ક�મ કહી શકાય ? જે મોટા 
મોટા ચ�વત� અને છ�પિતઓને પોતાને ખોળ� 
બેસાડી રમાડે છ� પાલન પોષણ કરી સં�કાર િસંચે 
છ�. જે કરોડોના મન પર શાસન કરનારા �ુવ, 
શંકરાચાય�, �સસ અને ગાંધી જેવાઓને ધમ�નો 
પહ�લો પાઠ ભણાવે છ�. જે �ી ક��ણ અને �ી રામ 
જેવા દ�વોને જ�મ આપે છ� તેને અબળા ક�મ 
કહ�વાય ? તેને અબળા કહ�નારાઓ, નરકનું �ાર 
કહ�નારાઓ, િવષયની ઢ�ગલી કહ�નારાઓને 
લલકાર કરી ��ા િવ�ણુ અને શંકર પણ જેને 
માતા કહ�વા િવવશ બ�યા એવી અનસૂયા સમાન 
તપ��વની બનવું �ઈએ. એવા અપકારી લોકો પર 
પણ દયા આણી તેમને િનબ�ળતાથી, િવષયથી 
તથા નરકથી છૂટવાનું શાંિત િશ�ણ આપી 
ઉ�ા�રણી બની શક�.

ઘરમાં �યાર� વ� આવે છ�. �યાર� લોકો કહ� 
છ� ક� - જુઓ ! આ �હલ�મી આવી. આ એમ 
દશા�વે છ� ક� નારીનું તો આ�દ �વ�પ જ લ�મીનું છ�. 
�હ�થ �વનમાં કમળ પુ�પ જેવું પિવ� �વન 
હોવાથી જ �ી લ�મીનું નામ કમળા છ�. માટ� � 
ભારતની નારીઓ ફરીથી પોતાના �વનમાં 
કમળપુ�પ સમાન પિવ�તા ધારણ કર� તો પિવ�તા 
જ સુખ અને શાંિતની જનની હોવાને કારણે 
ભારતમાં ફરીથી અહ� ચેનની વાંસળી શ� થશે, 
ફરીથી અહ� દ�વી દ�વતાઓ અતી���ય સુખના 
િહ�ડોળ� હ�ચશે. દુિનયામાં સુખપૂણ� શાંિત લાવવાનું 
કાય� ખ�ં �તાં નારીઓ જ કરી શક�.
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ભ�મીભૂત થવા જતા અનેકાનેક સગર પુ�ોને તે 
નવ�વન બ�ી શક�. તેમને શાંિતનો લેપ લગાવી 
સ�ગુણોથી સુગંધ છાંટી અને સુકમ�નો શણગાર 
સ� શક�. આ જ શાંિતનું િશ�ણ છ�. અને એવું 
િશ�ણ આપનારી નારીઓને જગદ�બા 
સર�વતીની સેનાને ધ�ય છ� ! માનવ �િતના 
તેમને કો�ટ વંદન હો !

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાતું આ�યું ક� પિત ��ીનો પરમે�ર છ�. પરંતુ 
પરમે�ર તો પિવ� અને પિતત પાવન છ�. 
િનઃસંદ�હ �ી નારાયણ અને �ી રામ જેવા પિત તો 
‘પિતદ�વ’ છ�. પરંતુ કામાતુર, િવકારોનો ગુલામ, 
દા�ના નશામાં ભાન ગુમાવેલ બુિ� િવનાનો અને 
નારી પર અ�યાચાર કરનારો પિત પણ પરમે�ર 
છ� ? પરમે�રને સૌ કોઈ �ાથ�ના કર� છ� ક� િવષય 
િવકાર િમટાઓ અને પાપ હરો. એટલે સાચી વાત 
તો એ છ� ક� પરમે�ર જ પિતઓના પિત તથા 
ગુ�ઓના ગુ� છ�. સૌના સ�ગુ� છ�, એટલે નારી 
પરમા�મા પિત તથા ગુ�ને ઓળખીને તેણે 
બતાવેલા સ�માગ� પર ચાલે તો પોતાનું જ નહ� 
પરંતુ પોતાના લૌ�કક પિત, બાળકો અને 21 
પેઢીનો ઉ�ાર કરી શક�. પિતને ધમ�ના માગ�થી 
િવચિલત ન થવા દ�નાર નારી જ સાચી ધમ� પ�ી 
છ�. તે �હ�થને આ�મ (પિવ�) બનાવનાર 
આદશ� નારી છ�. પોતાના સ�યવાનની તે જ તો 
સાિવ�ી છ�.

��ીઓ ચૈત�ય �ાન ગંગા બની હ�રો 
સગર પુ�ોને (ભ�મ થયેલાઓને) પુનઃ �વન 
બ�ી શક�. િશવ પરમા�મામાંથી ઉતરીને આવતા 
�ાન જળને ��ી પોતામાં �વાિહત થવા દઈને પોતે 
માતા �પ લઈને ચૈત�ય �ાન ગંગા બનીને અનેક 
આ�માઓને �ાન �ાન કરાવી પાવન બનાવી 
શક�.

જે �વયં પાવનકારી હોય તેની પાસે 
અપિવ�તા ક�વી રીતે આવી શક� ? તામિસક 
ભોજન, બી�ઓને દુભવીને કમાયેલું ધન, 
�લે�છો �ારા ઉપયોગમાં લેવાતા �યસનોના પદાથ� 
તેની ન�ક ક�વી રીતે આવી શક� ? માટ� � નારી 
સંક�પ કર� તો તે ઘર ઘરને માંસ, મ�દરા, બીડી, 
િસગાર�ટ, કાળુ ધન અને દ�િહક �ૃંગારથી મુ� 
કરી શક�. િવકાર અને �યસનોના અંગારા પર 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)... તમે જેવું િવચારો

બધા મુસાફરોનાં ર�તા અલગ છ�. મંિઝલ અલગ 
છ�. ચાલવાની રીત અલગ છ�. તો બી� સાથે 
તુલના શા માટ� ? હ�મેશા તુલના ખુદ સાથે કરો. 
પોતે �યાં છો જેવા છો એનાથી બહ�તર બનવાનું 
છ�. એક પગિથયું ઉપર ચડવાનું છ�... રા�ે સૂતા 
પહ�લાંની પાંચ િમનીટ અને સવાર� ઉ�ા પછીની 
પાંચ િમનીટ આ બ�ને સમયમાં અવચેતન મન 
સંક�પો �વીકારવાની પાવર�લ અવ�થામાં હોય 
છ�. �યાર� એવા જ પાવર�લ શુભ સંક�પો મનને 
આપો ક� જે તમે બનવા ઈ�છો છો ક� મેળવવા ઈ�છો 
છો તે િસ� થાય જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંતુ�તા સૌથી મોટો ગુણ છ�. જે સદા સંતુ� 
રહ� છ� તે �ભુિ�ય, લોકિ�ય તથા �વયં િ�ય 
બને છ�.

• પોતાની સેવાને પણ બાપની સમ� અિપ�ત 
કરી દો, તો સમિપ�ત આ�મા કહ�વાશો.

• સમયને બરબાદ કયા� િસવાય તરત જ 
િનણ�ય લઈ લો.

• જે સવ� �ા��તઓથી સંપ�ન છ� તે સદા 
હિષ�ત, સદા સુખી અને ખુશનસીબ છ�.
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મિહલાઓ ચાહ� તો �યોિતઓવાળી માતા 
બની શક�. ભ�ો અ�ાન, તમો�ધાનતા, અધમ� 
અને જડતાના અંધકારમાં ભવસાગર તરવા 
�યોિતવાળી માતાઓને આ�ાન આપે છ�. પોકાર 
પાડે છ�. નારીઓના અંતઃકરણમાં � એ પોકાર ક� 
આત�નાદ સંભળાતો હોય તો તેઓ �ગી �ય. 
પોતાની �ાન �યોિત ��િલત કર�. જગતમાતા 
�પ ધારણ કરી મનોિવકારો પર િવજય �ા�ત કરી 
ભ�ોને પોતાના દ�વી �પના દશ�ન કરાવે. �ાન 
�યોિત �ારા ભ�ોને માગ� �દશ�ન કર� તેમના 
તન મનના પ�રતાપો હર� અને શાંિતનું વરદાન 
આપે.

મિહષાસુર મ�દ�ની, કાલી અને દુગા� કોણ ? 
ભારતીય નારીઓનાં જ આ �તીકા�મક નામો છ�. 
મિહષાસુર ર�બીજ ક� િ�પુરાસુર પણ કોઈ 
સં�ાવાચક નામો થોડાં જ છ�. મિહષ તો મંદબુિ� 
અને અિવવેકનું �તીક છ�. ર�બીજ લોહીના 
દર�ક ટ�પામાં �વેશેલ આસુરીપણાનું જ નામ છ�. 
િ�પુરાસુર અ� ત� સવ�� ફ�લાયેલ આસુરીપણાનું 
જ પ�રચાયક નામ છ�. આવા આસુરીપણાને 
કાળનો કોિળયો બનાવનારી નારીઓ તથા 
મનોિવકારો અને દુગુ�ણોનો નાશ કરનારી 
નારીઓ કાલી દુગા� જેવાં �તીકા�મક નામથી 
ઓળખાઈ. િચરાતીત કાળમાં � નારીઓએ 
શિ� બનીને જન જનને આસુરીપણાથી મુ� 
કયા� હોય, યાતનાથી બચાવી ઉગાયા� હોય, શાંિત 
અને શીતળતા બ�ી હોય, તો હવે ફરીથી એ 
કત��ય કરવાનો સમય તેમને માટ� આવી પહ��યો 
છ�. એ કત��ય એ સમયોિચત ધમ�, તેઓ બ�વશે 
જ. વાર છ� ક�વળ તેમને તેમના સામ�ય�નું ભાન 
થાય એટલી.

�હ�થને આ�મ બનાવી નારીઓ ઘર 
ઘરમાં સુખ અને શાંિત આણી શક�. સૈકાઓથી 

ભણાવશે. જે માતા બાળકના શારી�રક િવકાસ 
ઉપર �યાન આપવા સાથે તેના આ�યા��મક 
િવકાસ પર પણ �યાન આપે તો તે માતા પોતાના 
બાળક ��યે અને પ�રવાર, સમાજ અને િવ� 
��યે શાંિત િશ�ણ આપવાનું ઉ�ક�� કત��ય 
િનભાવે છ� એમ કહી શકાય.

નારીને અબળા ક�મ કહી શકાય ? જે મોટા 
મોટા ચ�વત� અને છ�પિતઓને પોતાને ખોળ� 
બેસાડી રમાડે છ� પાલન પોષણ કરી સં�કાર િસંચે 
છ�. જે કરોડોના મન પર શાસન કરનારા �ુવ, 
શંકરાચાય�, �સસ અને ગાંધી જેવાઓને ધમ�નો 
પહ�લો પાઠ ભણાવે છ�. જે �ી ક��ણ અને �ી રામ 
જેવા દ�વોને જ�મ આપે છ� તેને અબળા ક�મ 
કહ�વાય ? તેને અબળા કહ�નારાઓ, નરકનું �ાર 
કહ�નારાઓ, િવષયની ઢ�ગલી કહ�નારાઓને 
લલકાર કરી ��ા િવ�ણુ અને શંકર પણ જેને 
માતા કહ�વા િવવશ બ�યા એવી અનસૂયા સમાન 
તપ��વની બનવું �ઈએ. એવા અપકારી લોકો પર 
પણ દયા આણી તેમને િનબ�ળતાથી, િવષયથી 
તથા નરકથી છૂટવાનું શાંિત િશ�ણ આપી 
ઉ�ા�રણી બની શક�.

ઘરમાં �યાર� વ� આવે છ�. �યાર� લોકો કહ� 
છ� ક� - જુઓ ! આ �હલ�મી આવી. આ એમ 
દશા�વે છ� ક� નારીનું તો આ�દ �વ�પ જ લ�મીનું છ�. 
�હ�થ �વનમાં કમળ પુ�પ જેવું પિવ� �વન 
હોવાથી જ �ી લ�મીનું નામ કમળા છ�. માટ� � 
ભારતની નારીઓ ફરીથી પોતાના �વનમાં 
કમળપુ�પ સમાન પિવ�તા ધારણ કર� તો પિવ�તા 
જ સુખ અને શાંિતની જનની હોવાને કારણે 
ભારતમાં ફરીથી અહ� ચેનની વાંસળી શ� થશે, 
ફરીથી અહ� દ�વી દ�વતાઓ અતી���ય સુખના 
િહ�ડોળ� હ�ચશે. દુિનયામાં સુખપૂણ� શાંિત લાવવાનું 
કાય� ખ�ં �તાં નારીઓ જ કરી શક�.
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ભ�મીભૂત થવા જતા અનેકાનેક સગર પુ�ોને તે 
નવ�વન બ�ી શક�. તેમને શાંિતનો લેપ લગાવી 
સ�ગુણોથી સુગંધ છાંટી અને સુકમ�નો શણગાર 
સ� શક�. આ જ શાંિતનું િશ�ણ છ�. અને એવું 
િશ�ણ આપનારી નારીઓને જગદ�બા 
સર�વતીની સેનાને ધ�ય છ� ! માનવ �િતના 
તેમને કો�ટ વંદન હો !

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાતું આ�યું ક� પિત ��ીનો પરમે�ર છ�. પરંતુ 
પરમે�ર તો પિવ� અને પિતત પાવન છ�. 
િનઃસંદ�હ �ી નારાયણ અને �ી રામ જેવા પિત તો 
‘પિતદ�વ’ છ�. પરંતુ કામાતુર, િવકારોનો ગુલામ, 
દા�ના નશામાં ભાન ગુમાવેલ બુિ� િવનાનો અને 
નારી પર અ�યાચાર કરનારો પિત પણ પરમે�ર 
છ� ? પરમે�રને સૌ કોઈ �ાથ�ના કર� છ� ક� િવષય 
િવકાર િમટાઓ અને પાપ હરો. એટલે સાચી વાત 
તો એ છ� ક� પરમે�ર જ પિતઓના પિત તથા 
ગુ�ઓના ગુ� છ�. સૌના સ�ગુ� છ�, એટલે નારી 
પરમા�મા પિત તથા ગુ�ને ઓળખીને તેણે 
બતાવેલા સ�માગ� પર ચાલે તો પોતાનું જ નહ� 
પરંતુ પોતાના લૌ�કક પિત, બાળકો અને 21 
પેઢીનો ઉ�ાર કરી શક�. પિતને ધમ�ના માગ�થી 
િવચિલત ન થવા દ�નાર નારી જ સાચી ધમ� પ�ી 
છ�. તે �હ�થને આ�મ (પિવ�) બનાવનાર 
આદશ� નારી છ�. પોતાના સ�યવાનની તે જ તો 
સાિવ�ી છ�.

��ીઓ ચૈત�ય �ાન ગંગા બની હ�રો 
સગર પુ�ોને (ભ�મ થયેલાઓને) પુનઃ �વન 
બ�ી શક�. િશવ પરમા�મામાંથી ઉતરીને આવતા 
�ાન જળને ��ી પોતામાં �વાિહત થવા દઈને પોતે 
માતા �પ લઈને ચૈત�ય �ાન ગંગા બનીને અનેક 
આ�માઓને �ાન �ાન કરાવી પાવન બનાવી 
શક�.

જે �વયં પાવનકારી હોય તેની પાસે 
અપિવ�તા ક�વી રીતે આવી શક� ? તામિસક 
ભોજન, બી�ઓને દુભવીને કમાયેલું ધન, 
�લે�છો �ારા ઉપયોગમાં લેવાતા �યસનોના પદાથ� 
તેની ન�ક ક�વી રીતે આવી શક� ? માટ� � નારી 
સંક�પ કર� તો તે ઘર ઘરને માંસ, મ�દરા, બીડી, 
િસગાર�ટ, કાળુ ધન અને દ�િહક �ૃંગારથી મુ� 
કરી શક�. િવકાર અને �યસનોના અંગારા પર 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)... તમે જેવું િવચારો

બધા મુસાફરોનાં ર�તા અલગ છ�. મંિઝલ અલગ 
છ�. ચાલવાની રીત અલગ છ�. તો બી� સાથે 
તુલના શા માટ� ? હ�મેશા તુલના ખુદ સાથે કરો. 
પોતે �યાં છો જેવા છો એનાથી બહ�તર બનવાનું 
છ�. એક પગિથયું ઉપર ચડવાનું છ�... રા�ે સૂતા 
પહ�લાંની પાંચ િમનીટ અને સવાર� ઉ�ા પછીની 
પાંચ િમનીટ આ બ�ને સમયમાં અવચેતન મન 
સંક�પો �વીકારવાની પાવર�લ અવ�થામાં હોય 
છ�. �યાર� એવા જ પાવર�લ શુભ સંક�પો મનને 
આપો ક� જે તમે બનવા ઈ�છો છો ક� મેળવવા ઈ�છો 
છો તે િસ� થાય જ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંતુ�તા સૌથી મોટો ગુણ છ�. જે સદા સંતુ� 
રહ� છ� તે �ભુિ�ય, લોકિ�ય તથા �વયં િ�ય 
બને છ�.

• પોતાની સેવાને પણ બાપની સમ� અિપ�ત 
કરી દો, તો સમિપ�ત આ�મા કહ�વાશો.

• સમયને બરબાદ કયા� િસવાય તરત જ 
િનણ�ય લઈ લો.

• જે સવ� �ા��તઓથી સંપ�ન છ� તે સદા 
હિષ�ત, સદા સુખી અને ખુશનસીબ છ�.
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જ�મ જ�માતર કર�લાં કમ�નું ફળ વત�માન 
જ�મમાં સારા યા ખરાબ ફળના �પમાં ભોગવવું 
પડે છ�. કમ�ગિતનું �ાન ન હોવાના કારણે, િવ�ન 
યા પ�ર��થિતના સમયે આપણે હલચલમાં 
આવીએ છીએ. જેના કારણે સંક�પ, િવક�પ 
ચલાવીને દુઃખી, અશાંત યા તનાવ��ત બનીએ 
છીએ. એકબી� ��યે ખરાબ ભાવનાઓ જ�મે છ�. 
ઈ�યા�, �ણા, વેર-િવરોધ, િનિમ�ત થાય છ�. આવા 
સમયે સાધન, સગવડો યા �વનમાં સવ�કાંઈ હોવા 
છતાં પણ મન અશાંત બની �ય છ�. એ સમયે લાગે 
છ� ક� મારી સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. પરંતુ આ 
અ�યાય નહ�, અનેક જ�મોનાં કર�લાં કમ�નું 
પ�રણામ છ�.

કોઈ માતાને એનો પિત હ�રાન કર� છ�. 
કોઈને એની સાસુ હ�રાન કર� છ�, કોઈને સંબંધી 
હ�રાન કર� છ�. કોઈને પોતાનો પુ� જ ક�સંગમાં 
આવીને પૈસા બરબાદ કર� છ�. કોઈ બીમારીના 
કારણે પર�શાન છ�. કોઈને કારણ વગર લોકો 
હ�રાન કર� છ�. આ સવ� સમ�યાઓનું કારણ છ� 
એના જ અનેક જ�મોના, એ �યિ� સાથેના 
િહસાબ �કતાબ. આવા સમયે બુિ�માં કમ�ની 
ગિતનું �ાન હોવાથી જ આ�મિચંતન, પરમા�મ 
િચંતન યા �ે� મનન િચંતન કરી શક�એ છીએ. 
એટલે મનને એકા� કરવા માટ� કમ�ગિતને 
સમજવી જ�રી છ�.

આ�ામાં એક ગરીબ પિત-પ�ી ઝૂંપડીમાં 
રહ�તાં હતાં. એકવાર એમની પાસે એમને 
ઓળખનાર એક વેપારી, હૉટલમાં જગા ન 
મળવાને કારણે રાત વીતાવવા માટ� ઝૂંપડીમાં 
આવીને ર�ો. વેપારીએ ગરીબ પિત-પ�ીની 

સાથે ભોજન કયુ�. વાતચીત પણ કરી. રા�ે સૂતાં 
પહ�લાં કપડાં બદલવા માટ� એણે પોતાની બેગ 
ખોલી. ગરીબની પ�ીની નજર એ પર પડી. તે 
લલચાઈ ગઈ કારણ ક� બેગમાં પાંચસો, સો તથા 
પચાસ �િપયાની નોટોનાં બંડલ હતાં. એને ઊંઘ 
આવી નહ�. આંખોની સામે �િપયા જ દ�ખાતા હતા. 
વેપારી બેગ માથા નીચે મૂક�ને ગાઢ િન�ામાં હતો. 
તે મિહલા ઝૂંપડીની બહાર ગઈ. એક મોટો પ�થર 
ઉઠાવી લાવી અને સૂતેલા વેપારીના માથામાં માય�. 
તે તરત જ મરી ગયો. એણે બેગ ઉઠાવી. પિતને 
બતાવી. અને ક�ં ક� હવે આપણી ગરીબી ખતમ 
થઈ ગઈ. પરંતુ પિત તો ગભરાઈ ગયો. એણે ક�ં, 
� પોલીસને ખબર પડશે તો આપણને જેલની સ� 
મળશે. પછી પ�ીના કહ�વાથી પર�પર મળીને એ 
શ�દને યમુના નદીમાં ધક�લી લીધું. ઘરને ધોઈને 
સાફ કયુ�. એમણે લોકોથી યા પોલીસથી તો હ�યા 
છુપાવી પરંતુ કમ�થી તે છુપાવી શકાયું નહ�.

એમણે એ �િપયામાંથી મકાન બના�યું. 
�િપયા ઘણા હતા એટલે એક ગાડી ખરીદી. દુકાન 
ખોલી અને ઘર�ણાં બના�યાં. ગરીબી દૂર થઈ ગઈ. 
ક�ટલાક વષ� પછી એમના ઘેર એક પુ� જ��યો. 
ઘણા લાડ �યારથી એને મોટો કય�. કલે�ટર બની 
શક� તેવું ભણા�યો. નોકરીએ �ડાવાનો જ હતો. 
એવામાં બીમાર પ�ો. મોટી હૉ��પટલમાં એનો 
ઈલાજ કરા�યો. ખચ� ઘણો વધાર� થયો. પહ�લાં 
ઘર�ણાં વે�યાં. પછી ગાડી, દુકાન અને મકાન 
વે�યું. છતાં પણ પુ� સા� થયો નહ�. એક �દવસે 
એમના પુ�ે એમનાં મા-બાપને ક�ં, હવે તો તમારા 
બધા �િપયા વપરાઈ ગયા છ�. હવે �� �� છું. એમ 
કહીને પુ� મરી ગયો. તે પુ� કોણ હતો ? 

કમ�ની ગુ�ગિત
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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વા�તવમાં તે પુ� બીજું કોઈ નહ� પણ જે મહ�માન 
વેપારીને માય� હતો તે હતો. તે પોતાના �િપયા 
વસૂલ કરવા પુ�ના �પે આ�યો હતો. આ છ� 
કમ�ની ગુ�ગિત. � એ �યિ�ના મનમાં આવે છ� 
ક� હ� ભગવાન, આપે મારા �વનમાં એટલી 
સમ�યાઓ આપી છ� ક� મા�ં સવ� કાંઈ ગયું. �� 
બરબાદ થઈ ગયો. તો સમ�યાઓ ભગવાને 
આપી? ના. એ �યિ�એ પોતાનાં કમ� �ારા જ 
સમ�યાઓ જ�માવી. એટલે કહ�વાય છ� ક� જેવું 
વાવશો તેવું લણશો.

આ રીતે આપણા �વનમાં પણ સમ�યાઓ 
કઈ રીતે આવી? તે આપણા જ કોઈને કોઈ 
જ�મના કમ�નો િહસાબ �કતાબ છ�. હવે આપણે 
એને ચૂ�ુ કરવો પડે છ�. તો પછી એ સમ�યાથી 
પર�શાન, દુઃખી, હ�રાન થવાનો યા કોઈને 
જણાવવાનો શો ફાયદો ? � કોઈ માતાને એનો 
પિત હ�રાન કર� છ� તો જ�ર એણે પણ કોઈ જ�મમાં 
પિત બનીને હ�રાન કય� હશે. તેથી તેને સહન 
કરવું પડે છ�. કોઈ માતાને એની સાસુ હ�રાન કર� છ� 
તો એ ન�ી છ� ક� એણે પણ કોઈ જ�મમાં સાસુ 
બનીને એને હ�રાન કરી હશે. આ રીતે કમ�ગિતને 
બુિ�માં રાખશો, તો િવપરીત પ�ર��થિતમાં પણ 
સહનશીલ, એકા�, શાંત અને તનાવમુ� રહી 
શકશો. આ સંસારમાં આપણા �ારા �ણતાં 
અ�ણતાં થયેલાં િવકમ�નો િહસાબ �કતાબ ચૂ�ે 
કરવા માટ� આ ર�તા છ�.

પરમા�માની યાદ
પરમા�માને યાદ કરવાથી પણ પૂવ� જ�મોના 

િહસાબ ચૂ�ે થાય છ�.

સહનશીલતા
�વનમાં આવનારાં િવ�ન યા સમ�યાને 

પોતાના જ પૂવ� જ�મોનો િહસાબ સમ�ને સહન 

કરવાથી િવકમ� ચુ�ુ થાય છ�.

કમ�ભોગ

� પરમા�માને યાદ નહ� કરીએ યા 
સહનશીલ નહ� બનીએ, તો ભિવ�યમાં આવનારી 
િવનાશકારી ��થિતથી પણ િહસાબ �કતાબ ચુ�ુ 
થશે. પરંતુ એનાથી �ા��તઓ થશે નહ�. એ સદા 
યાદ રાખો ક� �યાં સુધી પોતાનો િહસાબ �કતાબ 
ચુ�ુ ના કય� �યાં સુધી પાછા પરમધામ કોઈ જઈ 
શકતું નથી.

એટલે િશવબાબા કહ� છ� બાળકો, મને યાદ 
કરો. સહન કરો. િવનાશકાલીન પ�ર��થિતઓમાં 
અનેક દુઃખી, અશાંત આ�માઓને ધીરજ 
આપવાની સેવા કરવાની છ� પરંતુ આ સેવા એજ 
કરી શક� છ� જેણે �વયંના િહસાબ�કતાબ ચુ�ુ 
કયા� હશે. રડનારા, બી�ઓની આંખોનાં આંસુ 
કઈ રીતે લૂછી શકશે ? કઈ રીતે ધીરજ આપી 
શકશે ? એટલે કમ�ગિતના �ાનને બુિ�માં 
રાખીને સદા હળવા રહો. કમ�ગિતના �ાનવાળો 
આ�મા જ નકારા�મક યા �યથ� સંક�પો પર 
પૂણ�િવરામ મૂક�ને દર�ક ��યે શુભિચંતક બની 
હકારા�મક �યવહાર કરી શક� છ�. અને અંતમુ�ખી, 
એકા� એકરસ બનીને �ભુ િચંતનનો આનંદ લઈ 
શક� છ�. તેથી �વનની દર�ક સમ�યાના સમાધાન 
માટ� કમ�ગિતને બુિ�માં રાખવી જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• પોતાને િનિમ� સમ�ને સદા ડબલ લાઈટ 
રહો, તો ખુશીની અનુભૂિત થતી રહ�શે.

• જે સંક�પ કરો છો એને વ�ે વ�ે �ઢતાનો 
િસ�ો મારી દો, તો સદા િવજયી બની જશો.

• સમયને બરબાદ કયા� િસવાય તરત જ 
િનણ�ય લઈ લો.
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જ�મ જ�માતર કર�લાં કમ�નું ફળ વત�માન 
જ�મમાં સારા યા ખરાબ ફળના �પમાં ભોગવવું 
પડે છ�. કમ�ગિતનું �ાન ન હોવાના કારણે, િવ�ન 
યા પ�ર��થિતના સમયે આપણે હલચલમાં 
આવીએ છીએ. જેના કારણે સંક�પ, િવક�પ 
ચલાવીને દુઃખી, અશાંત યા તનાવ��ત બનીએ 
છીએ. એકબી� ��યે ખરાબ ભાવનાઓ જ�મે છ�. 
ઈ�યા�, �ણા, વેર-િવરોધ, િનિમ�ત થાય છ�. આવા 
સમયે સાધન, સગવડો યા �વનમાં સવ�કાંઈ હોવા 
છતાં પણ મન અશાંત બની �ય છ�. એ સમયે લાગે 
છ� ક� મારી સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. પરંતુ આ 
અ�યાય નહ�, અનેક જ�મોનાં કર�લાં કમ�નું 
પ�રણામ છ�.

કોઈ માતાને એનો પિત હ�રાન કર� છ�. 
કોઈને એની સાસુ હ�રાન કર� છ�, કોઈને સંબંધી 
હ�રાન કર� છ�. કોઈને પોતાનો પુ� જ ક�સંગમાં 
આવીને પૈસા બરબાદ કર� છ�. કોઈ બીમારીના 
કારણે પર�શાન છ�. કોઈને કારણ વગર લોકો 
હ�રાન કર� છ�. આ સવ� સમ�યાઓનું કારણ છ� 
એના જ અનેક જ�મોના, એ �યિ� સાથેના 
િહસાબ �કતાબ. આવા સમયે બુિ�માં કમ�ની 
ગિતનું �ાન હોવાથી જ આ�મિચંતન, પરમા�મ 
િચંતન યા �ે� મનન િચંતન કરી શક�એ છીએ. 
એટલે મનને એકા� કરવા માટ� કમ�ગિતને 
સમજવી જ�રી છ�.

આ�ામાં એક ગરીબ પિત-પ�ી ઝૂંપડીમાં 
રહ�તાં હતાં. એકવાર એમની પાસે એમને 
ઓળખનાર એક વેપારી, હૉટલમાં જગા ન 
મળવાને કારણે રાત વીતાવવા માટ� ઝૂંપડીમાં 
આવીને ર�ો. વેપારીએ ગરીબ પિત-પ�ીની 

સાથે ભોજન કયુ�. વાતચીત પણ કરી. રા�ે સૂતાં 
પહ�લાં કપડાં બદલવા માટ� એણે પોતાની બેગ 
ખોલી. ગરીબની પ�ીની નજર એ પર પડી. તે 
લલચાઈ ગઈ કારણ ક� બેગમાં પાંચસો, સો તથા 
પચાસ �િપયાની નોટોનાં બંડલ હતાં. એને ઊંઘ 
આવી નહ�. આંખોની સામે �િપયા જ દ�ખાતા હતા. 
વેપારી બેગ માથા નીચે મૂક�ને ગાઢ િન�ામાં હતો. 
તે મિહલા ઝૂંપડીની બહાર ગઈ. એક મોટો પ�થર 
ઉઠાવી લાવી અને સૂતેલા વેપારીના માથામાં માય�. 
તે તરત જ મરી ગયો. એણે બેગ ઉઠાવી. પિતને 
બતાવી. અને ક�ં ક� હવે આપણી ગરીબી ખતમ 
થઈ ગઈ. પરંતુ પિત તો ગભરાઈ ગયો. એણે ક�ં, 
� પોલીસને ખબર પડશે તો આપણને જેલની સ� 
મળશે. પછી પ�ીના કહ�વાથી પર�પર મળીને એ 
શ�દને યમુના નદીમાં ધક�લી લીધું. ઘરને ધોઈને 
સાફ કયુ�. એમણે લોકોથી યા પોલીસથી તો હ�યા 
છુપાવી પરંતુ કમ�થી તે છુપાવી શકાયું નહ�.

એમણે એ �િપયામાંથી મકાન બના�યું. 
�િપયા ઘણા હતા એટલે એક ગાડી ખરીદી. દુકાન 
ખોલી અને ઘર�ણાં બના�યાં. ગરીબી દૂર થઈ ગઈ. 
ક�ટલાક વષ� પછી એમના ઘેર એક પુ� જ��યો. 
ઘણા લાડ �યારથી એને મોટો કય�. કલે�ટર બની 
શક� તેવું ભણા�યો. નોકરીએ �ડાવાનો જ હતો. 
એવામાં બીમાર પ�ો. મોટી હૉ��પટલમાં એનો 
ઈલાજ કરા�યો. ખચ� ઘણો વધાર� થયો. પહ�લાં 
ઘર�ણાં વે�યાં. પછી ગાડી, દુકાન અને મકાન 
વે�યું. છતાં પણ પુ� સા� થયો નહ�. એક �દવસે 
એમના પુ�ે એમનાં મા-બાપને ક�ં, હવે તો તમારા 
બધા �િપયા વપરાઈ ગયા છ�. હવે �� �� છું. એમ 
કહીને પુ� મરી ગયો. તે પુ� કોણ હતો ? 

કમ�ની ગુ�ગિત
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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વા�તવમાં તે પુ� બીજું કોઈ નહ� પણ જે મહ�માન 
વેપારીને માય� હતો તે હતો. તે પોતાના �િપયા 
વસૂલ કરવા પુ�ના �પે આ�યો હતો. આ છ� 
કમ�ની ગુ�ગિત. � એ �યિ�ના મનમાં આવે છ� 
ક� હ� ભગવાન, આપે મારા �વનમાં એટલી 
સમ�યાઓ આપી છ� ક� મા�ં સવ� કાંઈ ગયું. �� 
બરબાદ થઈ ગયો. તો સમ�યાઓ ભગવાને 
આપી? ના. એ �યિ�એ પોતાનાં કમ� �ારા જ 
સમ�યાઓ જ�માવી. એટલે કહ�વાય છ� ક� જેવું 
વાવશો તેવું લણશો.

આ રીતે આપણા �વનમાં પણ સમ�યાઓ 
કઈ રીતે આવી? તે આપણા જ કોઈને કોઈ 
જ�મના કમ�નો િહસાબ �કતાબ છ�. હવે આપણે 
એને ચૂ�ુ કરવો પડે છ�. તો પછી એ સમ�યાથી 
પર�શાન, દુઃખી, હ�રાન થવાનો યા કોઈને 
જણાવવાનો શો ફાયદો ? � કોઈ માતાને એનો 
પિત હ�રાન કર� છ� તો જ�ર એણે પણ કોઈ જ�મમાં 
પિત બનીને હ�રાન કય� હશે. તેથી તેને સહન 
કરવું પડે છ�. કોઈ માતાને એની સાસુ હ�રાન કર� છ� 
તો એ ન�ી છ� ક� એણે પણ કોઈ જ�મમાં સાસુ 
બનીને એને હ�રાન કરી હશે. આ રીતે કમ�ગિતને 
બુિ�માં રાખશો, તો િવપરીત પ�ર��થિતમાં પણ 
સહનશીલ, એકા�, શાંત અને તનાવમુ� રહી 
શકશો. આ સંસારમાં આપણા �ારા �ણતાં 
અ�ણતાં થયેલાં િવકમ�નો િહસાબ �કતાબ ચૂ�ે 
કરવા માટ� આ ર�તા છ�.

પરમા�માની યાદ
પરમા�માને યાદ કરવાથી પણ પૂવ� જ�મોના 

િહસાબ ચૂ�ે થાય છ�.

સહનશીલતા
�વનમાં આવનારાં િવ�ન યા સમ�યાને 

પોતાના જ પૂવ� જ�મોનો િહસાબ સમ�ને સહન 

કરવાથી િવકમ� ચુ�ુ થાય છ�.

કમ�ભોગ

� પરમા�માને યાદ નહ� કરીએ યા 
સહનશીલ નહ� બનીએ, તો ભિવ�યમાં આવનારી 
િવનાશકારી ��થિતથી પણ િહસાબ �કતાબ ચુ�ુ 
થશે. પરંતુ એનાથી �ા��તઓ થશે નહ�. એ સદા 
યાદ રાખો ક� �યાં સુધી પોતાનો િહસાબ �કતાબ 
ચુ�ુ ના કય� �યાં સુધી પાછા પરમધામ કોઈ જઈ 
શકતું નથી.

એટલે િશવબાબા કહ� છ� બાળકો, મને યાદ 
કરો. સહન કરો. િવનાશકાલીન પ�ર��થિતઓમાં 
અનેક દુઃખી, અશાંત આ�માઓને ધીરજ 
આપવાની સેવા કરવાની છ� પરંતુ આ સેવા એજ 
કરી શક� છ� જેણે �વયંના િહસાબ�કતાબ ચુ�ુ 
કયા� હશે. રડનારા, બી�ઓની આંખોનાં આંસુ 
કઈ રીતે લૂછી શકશે ? કઈ રીતે ધીરજ આપી 
શકશે ? એટલે કમ�ગિતના �ાનને બુિ�માં 
રાખીને સદા હળવા રહો. કમ�ગિતના �ાનવાળો 
આ�મા જ નકારા�મક યા �યથ� સંક�પો પર 
પૂણ�િવરામ મૂક�ને દર�ક ��યે શુભિચંતક બની 
હકારા�મક �યવહાર કરી શક� છ�. અને અંતમુ�ખી, 
એકા� એકરસ બનીને �ભુ િચંતનનો આનંદ લઈ 
શક� છ�. તેથી �વનની દર�ક સમ�યાના સમાધાન 
માટ� કમ�ગિતને બુિ�માં રાખવી જ�રી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• પોતાને િનિમ� સમ�ને સદા ડબલ લાઈટ 
રહો, તો ખુશીની અનુભૂિત થતી રહ�શે.

• જે સંક�પ કરો છો એને વ�ે વ�ે �ઢતાનો 
િસ�ો મારી દો, તો સદા િવજયી બની જશો.

• સમયને બરબાદ કયા� િસવાય તરત જ 
િનણ�ય લઈ લો.
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તમે જેવું િવચારો છો તેવા બનો છો.
�.ક�. ડૉ. મીના�ી એ. માકડીયા, ધોરા�

માણસ એક સામાિજક �ાણી છ� માટ� 
સમાજમાં કઈ રીતે રહ�વું, ક�મ બોલવું, ક�મ ખાવું 
ક�મ પીવું, ક�મ ઉઠવું, ક�મ બેસવું, �યાં હસવું, �યાં 
રોવું - આ બધું જ શીખવવામાં આવે છ�. બસ એક 
જ વ�તુ નથી શીખવવામાં આવતી - ક�મ િવચારવું? 
હા, આ ખર�ખર િવચારણીય બાબત છ� ક� 
આપણને માણસ તરીક� સમાજમાં રહ�વાના બધા 
જ નીિત-િનયમો શીખવવામાં આવે છ�. પરંતુ 
માણસના સવા�ગી ઘડતરમાં સૌથી મોટો ફાળો 
�યિ�ના િવચારોનો છ�. કારણક� માણસ જેવું 
િવચાર� છ�. એવા શ�દો મગજમાં ઘડાય છ�. શ�દો 
પછી કમ�માં આવે છ�. વારંવારનું કમ� જ સં�કાર 
બને છ�. અને સં�કાર પરથી �યિ��વ ઘડાય છ�. 
માટ� માણસના સંપૂણ� �યિ��વનું ઘડતર જે 
િવચારોથી થાય છ� એ િવચારોનું ઘડતર કરવાનું 
કોઈ શીખવતું નથી. માટ� તો મનને મક�ટ ક�ધું છ�. 
વાંદરાની માફક સતત િવચારોની છલાંગો 
લગાવતું જ રહ� છ�. પરંતુ એને પણ ક��ોલ કરી 
શકાય છ�. એને પણ શાંત કરી શકાય છ�. અંતે તો 
િવચારો એ Output છ�. �દવસભર કર�લા Inputનું 
આખો �દવસ � તમે �યથ� વાતો, બી�ની પંચાત, 
ઈષા�, ગુ�સો જેવી નકારા�મક ��િ�માં રહ�શો તો 
તમારા િવચારોનું ક���િબંદુ પણ નેગેટીવ વાતો જ 
હશે. નકારા�મક એન� માણસને હતાશા, 
િનરાશા ને અશાંિત આપે છ�. એને બદલે પોઝીટીવ 
Input..  જેમ ક� અ�યને મદદ કરવી, સહકારની 
ભાવના, �ેમ, �ેહ, બી�ને માફ કરવું, સારા 
પુ�તકોનું વાંચન, �ાથ�ના, યોગ, મૌન આ બધાથી 
મનમાં સકારા�મક ઉ��નો આિવભા�વ થાય છ�. 
સા�ં િવચાર�, એ સા�ં બોલે, સા�ં કમ� કર�, સારા 

સં�કાર બને અને અંતે એક સુંદર �યિ��વનું 
ઘડતર થાય.

આજે ચાર�બાજુનું વાયુમંડલ નકારા�મક 
ઉ��થી ��ત છ�. �યાર� હકારા�મક ઉ�� ક�મ 
ઉ�પ�ન કરવી ? �યથ� વાતો અને િવચારોથી 
બચવું ક�મ ? મહાન દાશ�િનક સો��ટીસની વાતોમાં 
એનો ખૂબ સુંદર જવાબ મળ� છ�.

સો��ટીસને એક �દવસ એનો એક િમ� 
મળવા આ�યો અને એ િમ� આ બંનેનાં એક �ી� 
િમ� િવશે સો��ટીસને વાત કરવા માંગતો હતો. 
પરંતુ સો��ટીસ તો મહાન �યિ� હતા. પોતાના 
મનમાં કોઈ પણ �યથ� વાત ને અંિ� થવા દ�વા 
માંગતા નહોતા માટ� એમણે પોતાના િમ�ને ક�ં ક� 
તું જે વાત મને કહ�વા માંગે છ� એ પછી કહ�જે પહ�લાં 
મને આ �ણ ��ના જવાબ આપ -

�� - ૧, તું જે વાત મને કહ�વા માંગે છ� એ 
સ�ય છ� ? ક� પછી તે �યાંકથી સાંભળ�લી છ�. સો 
ટકા સ�ય હોય તો જ વાત મને કહ�જે, બીજેથી 
સાંભળ�લી હોય તો માર� નથી સાંભળવી.

�� - ૨, શું આ વાત સારી છ� ? તું જે વાત 
કરવા માંગે છ� એ �યિ�ની મિહમા માટ�ની છ� તો 
કહ��, એને વગોવવા માટ�ની હોય તો માર� નથી 
સાંભળવી.

�� - ૩, શું આ વાત માર� સાંભળવી જ�રી 
છ� ? આ વાત સાંભળીને મને એમાંથી કોઈ ફાયદો 
થાય એમ છ�. એ વાત મને અસર કરતી હોય અને 
મને એમાંથી ક�ઈક સા�ં �ા�ત થાય એમ હોય તો જ 
માર� આ વાત સાંભળવી છ�.

� આ �ણ ��ોના જવાબ હકારા�મક 
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હોય તો જ માર� આ વાત સાંભળવી છ�. શું આપણે 
એકપણ વાર કોઈ વાત સાંભળતા પહ�લા કશું પણ 
િવચારીએ છીએ ખરા ? જ�રી ન હોય એવી ક�ટલી 
બધી વાતો આપણા મનમાં ઠલવાતી રહ� છ�. કોઈ 
અ�ય �યિ� આપણા પર ઉલટી કર� તો ક�વી સૂગ 
ચડે ? આપણે ઉલટીવાળા કપડાં ક�ટલા ઝડપથી 
બદલી નાખીએ છીએ ? પરંતુ કોઈ એના �યથ�, 
નકામા િવચારોની ઉલટી આપણા મન પર કર� તો 
ક�મ કરવા દઈએ છીએ ? આપણા કાન હ�મેશા 
તૈયાર હોય છ� જેની ને તેની વાતો સાંભળવા, શા 
માટ� ? આપણા મનને દૂિષત કરનારી �યથ� 
બાબતોને ક�મ રોકતા નથી ? જેવું તમારા મનમાં 
નાખશો એવું િવચારશો અને જેવું િવચારશો એવા 
બની જશો. તો પછી સો��ટીસ માફક �ણ ��ોના 
�ફ�ટરમાંથી આપણે પણ બી�ની વાતોને ગાળવી 
ખૂબ જ�રી છ�.

Is it true ? Is it kind ? Is it necessary ?

આ વાત મા� કોઈ વાત સાંભળવા પૂરતી જ 
નથી બ�ક� કોઈ િવશે કઈ બોલતા પહ�લા પણ આ 
�ણ ��ો �તને પૂછવા જ�રી છ�. એક વાત 
હ�મેશા યાદ રાખો ક� આપણી અંદર જેવું નાખીશું 
એવું જ બહાર આવશે. આપણું અવચેતન મન 
એક બાળક જેવું છ�. એ શું સા�ં ? ક� શું ખરાબ ? 
એવો િનણ�ય નથી કરતું પણ તમે અંદર જે નાખો 
એના પર કામ કરતું થઈ જશે. અવચેતન મનની 
શિ�ઓ ઉપર ખૂબ બધા મનોવૈ�ાિનક �યોગો 
થયા છ�. િવચારો પરનું �ભુ�વ અને સંક�પ 
શિ�થી ક�ટક�ટલી િસિ�ઓ મેળવી શકાય છ�. 
�સેફમસ�નું પુ�તક ‘પાવર ઓફ સબકો�સીયસ 
માઈ�ડ’માં ક�ટલાં બધાં ઉદાહરણો સાથે સ�ય 
ઘટનાની ��તુિત છ�. આપણા મનને � 10 ખંડમાં 
િવભા�ત કરીએ તો 1 ખંડ ચેતનમન અને 9 ખંડ 
અવચેતન મનનાં છ�. સંમોહનનાં બધા જ 

�યોગોમાં ચેતનમનને સુવડાવીને અવચેતન મનને 
મેસેજ આપવામાં આવે છ�. અવચેતન મન પાસે 
એવી ગજબની શિ� છ� ક� એકવાર કોઈ વાત 
અવચેતન મન �વીકારી લે તો તેનો િવરોધ શરીર 
પણ કરી શકતુ નથી. એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છ� 
અમે�રકાની એક જેલમાં એક ક�દી પર કરવામાં 
આવેલો �યોગ.

અમે�રકાના મનોવૈ�ાિનકો ક� જે અવચેતન 
મન પર અ�યાસ કરતા હતા તેમણે ફાંસીની સ� 
પામેલા ક�દી પર એક �યોગ કરવાની પરવાનગી 
લીધી. ક�દીને આગલા �દવસે કો�ાને જે કોટડીમાં 
રાખવામાં આ�યો હતો �યાં લઈ જઈને બતાવવામાં 
આ�યું ક� તને ફાંસીને બદલે આ કો�ાના ડંશથી 
��યુ આપવાનું છ�. કો�ાનું ઝેર ક�ટલું ઝડપથી 
શરીરમાં ફ�લાય �ય છ� ને માણસ ��યુ પામે છ� એ 
��ય બતાવવા માટ� એક ��, બીમાર ઘોડાને આ 
�ોબાની કોટડીમાં લાવવામાં આ�યો. જેવો 
કો�ાએ ડંશ દીધો ક� થોડી જ સેક�ડમાં ઘોડાનું 
��યુ થયું. હવે ક�દીને પાછો એની કોટડીમાં પૂરી 
દ�વામાં આ�યો. હવે ક�દીને �દવસ-રાત કો�ાના જ 
િવચારો આ�યા. કો�ાનું ઝેર થોડી સેક�ડમાં 
ફ�લાય જશે અને એનું ��યુ થશે. સવાર� િનિ�ત 
સમયે ક�દીને મ� પર કાળુ કપડું ઢાંક�ને એ ઝેરી 
કો�ાવાળી કોટડીમાં લઈ જવામાં આ�યો. એક 
નકલી ઓ�રમાં બે �ીપ ભરાવીને એ ક�દીનાં 
પગમાં કો�ાએ ડંખ દીધો એવો અહ�સાસ કરા�યો 
અને તરત જ એ ક�દી ��યુ પા�પો. આપણને લાગે 
છ� ક� ક�દીને ડરથી હાટ�એટ�ક આ�યો હશે પણ ખ�ં 
આ�ય� તો �યાર� થયું �યાર� એના શરીરમાંથી 
લોહીનાં સે�પલ લઈને પરી�ણ કયુ� તો એના 
લોહીમાં કો�ાનું ઝેર �વા મ�યું. આપણા િવચારો 
શરીરમાં ઝેર ઉ�પ�ન કરી શકતા હોય તો તમે 
િવચારો �વનમાં બનતી ઘણી ઘટનાઓ આપણા 
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તમે જેવું િવચારો છો તેવા બનો છો.
�.ક�. ડૉ. મીના�ી એ. માકડીયા, ધોરા�

માણસ એક સામાિજક �ાણી છ� માટ� 
સમાજમાં કઈ રીતે રહ�વું, ક�મ બોલવું, ક�મ ખાવું 
ક�મ પીવું, ક�મ ઉઠવું, ક�મ બેસવું, �યાં હસવું, �યાં 
રોવું - આ બધું જ શીખવવામાં આવે છ�. બસ એક 
જ વ�તુ નથી શીખવવામાં આવતી - ક�મ િવચારવું? 
હા, આ ખર�ખર િવચારણીય બાબત છ� ક� 
આપણને માણસ તરીક� સમાજમાં રહ�વાના બધા 
જ નીિત-િનયમો શીખવવામાં આવે છ�. પરંતુ 
માણસના સવા�ગી ઘડતરમાં સૌથી મોટો ફાળો 
�યિ�ના િવચારોનો છ�. કારણક� માણસ જેવું 
િવચાર� છ�. એવા શ�દો મગજમાં ઘડાય છ�. શ�દો 
પછી કમ�માં આવે છ�. વારંવારનું કમ� જ સં�કાર 
બને છ�. અને સં�કાર પરથી �યિ��વ ઘડાય છ�. 
માટ� માણસના સંપૂણ� �યિ��વનું ઘડતર જે 
િવચારોથી થાય છ� એ િવચારોનું ઘડતર કરવાનું 
કોઈ શીખવતું નથી. માટ� તો મનને મક�ટ ક�ધું છ�. 
વાંદરાની માફક સતત િવચારોની છલાંગો 
લગાવતું જ રહ� છ�. પરંતુ એને પણ ક��ોલ કરી 
શકાય છ�. એને પણ શાંત કરી શકાય છ�. અંતે તો 
િવચારો એ Output છ�. �દવસભર કર�લા Inputનું 
આખો �દવસ � તમે �યથ� વાતો, બી�ની પંચાત, 
ઈષા�, ગુ�સો જેવી નકારા�મક ��િ�માં રહ�શો તો 
તમારા િવચારોનું ક���િબંદુ પણ નેગેટીવ વાતો જ 
હશે. નકારા�મક એન� માણસને હતાશા, 
િનરાશા ને અશાંિત આપે છ�. એને બદલે પોઝીટીવ 
Input..  જેમ ક� અ�યને મદદ કરવી, સહકારની 
ભાવના, �ેમ, �ેહ, બી�ને માફ કરવું, સારા 
પુ�તકોનું વાંચન, �ાથ�ના, યોગ, મૌન આ બધાથી 
મનમાં સકારા�મક ઉ��નો આિવભા�વ થાય છ�. 
સા�ં િવચાર�, એ સા�ં બોલે, સા�ં કમ� કર�, સારા 

સં�કાર બને અને અંતે એક સુંદર �યિ��વનું 
ઘડતર થાય.

આજે ચાર�બાજુનું વાયુમંડલ નકારા�મક 
ઉ��થી ��ત છ�. �યાર� હકારા�મક ઉ�� ક�મ 
ઉ�પ�ન કરવી ? �યથ� વાતો અને િવચારોથી 
બચવું ક�મ ? મહાન દાશ�િનક સો��ટીસની વાતોમાં 
એનો ખૂબ સુંદર જવાબ મળ� છ�.

સો��ટીસને એક �દવસ એનો એક િમ� 
મળવા આ�યો અને એ િમ� આ બંનેનાં એક �ી� 
િમ� િવશે સો��ટીસને વાત કરવા માંગતો હતો. 
પરંતુ સો��ટીસ તો મહાન �યિ� હતા. પોતાના 
મનમાં કોઈ પણ �યથ� વાત ને અંિ� થવા દ�વા 
માંગતા નહોતા માટ� એમણે પોતાના િમ�ને ક�ં ક� 
તું જે વાત મને કહ�વા માંગે છ� એ પછી કહ�જે પહ�લાં 
મને આ �ણ ��ના જવાબ આપ -

�� - ૧, તું જે વાત મને કહ�વા માંગે છ� એ 
સ�ય છ� ? ક� પછી તે �યાંકથી સાંભળ�લી છ�. સો 
ટકા સ�ય હોય તો જ વાત મને કહ�જે, બીજેથી 
સાંભળ�લી હોય તો માર� નથી સાંભળવી.

�� - ૨, શું આ વાત સારી છ� ? તું જે વાત 
કરવા માંગે છ� એ �યિ�ની મિહમા માટ�ની છ� તો 
કહ��, એને વગોવવા માટ�ની હોય તો માર� નથી 
સાંભળવી.

�� - ૩, શું આ વાત માર� સાંભળવી જ�રી 
છ� ? આ વાત સાંભળીને મને એમાંથી કોઈ ફાયદો 
થાય એમ છ�. એ વાત મને અસર કરતી હોય અને 
મને એમાંથી ક�ઈક સા�ં �ા�ત થાય એમ હોય તો જ 
માર� આ વાત સાંભળવી છ�.

� આ �ણ ��ોના જવાબ હકારા�મક 
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હોય તો જ માર� આ વાત સાંભળવી છ�. શું આપણે 
એકપણ વાર કોઈ વાત સાંભળતા પહ�લા કશું પણ 
િવચારીએ છીએ ખરા ? જ�રી ન હોય એવી ક�ટલી 
બધી વાતો આપણા મનમાં ઠલવાતી રહ� છ�. કોઈ 
અ�ય �યિ� આપણા પર ઉલટી કર� તો ક�વી સૂગ 
ચડે ? આપણે ઉલટીવાળા કપડાં ક�ટલા ઝડપથી 
બદલી નાખીએ છીએ ? પરંતુ કોઈ એના �યથ�, 
નકામા િવચારોની ઉલટી આપણા મન પર કર� તો 
ક�મ કરવા દઈએ છીએ ? આપણા કાન હ�મેશા 
તૈયાર હોય છ� જેની ને તેની વાતો સાંભળવા, શા 
માટ� ? આપણા મનને દૂિષત કરનારી �યથ� 
બાબતોને ક�મ રોકતા નથી ? જેવું તમારા મનમાં 
નાખશો એવું િવચારશો અને જેવું િવચારશો એવા 
બની જશો. તો પછી સો��ટીસ માફક �ણ ��ોના 
�ફ�ટરમાંથી આપણે પણ બી�ની વાતોને ગાળવી 
ખૂબ જ�રી છ�.

Is it true ? Is it kind ? Is it necessary ?

આ વાત મા� કોઈ વાત સાંભળવા પૂરતી જ 
નથી બ�ક� કોઈ િવશે કઈ બોલતા પહ�લા પણ આ 
�ણ ��ો �તને પૂછવા જ�રી છ�. એક વાત 
હ�મેશા યાદ રાખો ક� આપણી અંદર જેવું નાખીશું 
એવું જ બહાર આવશે. આપણું અવચેતન મન 
એક બાળક જેવું છ�. એ શું સા�ં ? ક� શું ખરાબ ? 
એવો િનણ�ય નથી કરતું પણ તમે અંદર જે નાખો 
એના પર કામ કરતું થઈ જશે. અવચેતન મનની 
શિ�ઓ ઉપર ખૂબ બધા મનોવૈ�ાિનક �યોગો 
થયા છ�. િવચારો પરનું �ભુ�વ અને સંક�પ 
શિ�થી ક�ટક�ટલી િસિ�ઓ મેળવી શકાય છ�. 
�સેફમસ�નું પુ�તક ‘પાવર ઓફ સબકો�સીયસ 
માઈ�ડ’માં ક�ટલાં બધાં ઉદાહરણો સાથે સ�ય 
ઘટનાની ��તુિત છ�. આપણા મનને � 10 ખંડમાં 
િવભા�ત કરીએ તો 1 ખંડ ચેતનમન અને 9 ખંડ 
અવચેતન મનનાં છ�. સંમોહનનાં બધા જ 

�યોગોમાં ચેતનમનને સુવડાવીને અવચેતન મનને 
મેસેજ આપવામાં આવે છ�. અવચેતન મન પાસે 
એવી ગજબની શિ� છ� ક� એકવાર કોઈ વાત 
અવચેતન મન �વીકારી લે તો તેનો િવરોધ શરીર 
પણ કરી શકતુ નથી. એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છ� 
અમે�રકાની એક જેલમાં એક ક�દી પર કરવામાં 
આવેલો �યોગ.

અમે�રકાના મનોવૈ�ાિનકો ક� જે અવચેતન 
મન પર અ�યાસ કરતા હતા તેમણે ફાંસીની સ� 
પામેલા ક�દી પર એક �યોગ કરવાની પરવાનગી 
લીધી. ક�દીને આગલા �દવસે કો�ાને જે કોટડીમાં 
રાખવામાં આ�યો હતો �યાં લઈ જઈને બતાવવામાં 
આ�યું ક� તને ફાંસીને બદલે આ કો�ાના ડંશથી 
��યુ આપવાનું છ�. કો�ાનું ઝેર ક�ટલું ઝડપથી 
શરીરમાં ફ�લાય �ય છ� ને માણસ ��યુ પામે છ� એ 
��ય બતાવવા માટ� એક ��, બીમાર ઘોડાને આ 
�ોબાની કોટડીમાં લાવવામાં આ�યો. જેવો 
કો�ાએ ડંશ દીધો ક� થોડી જ સેક�ડમાં ઘોડાનું 
��યુ થયું. હવે ક�દીને પાછો એની કોટડીમાં પૂરી 
દ�વામાં આ�યો. હવે ક�દીને �દવસ-રાત કો�ાના જ 
િવચારો આ�યા. કો�ાનું ઝેર થોડી સેક�ડમાં 
ફ�લાય જશે અને એનું ��યુ થશે. સવાર� િનિ�ત 
સમયે ક�દીને મ� પર કાળુ કપડું ઢાંક�ને એ ઝેરી 
કો�ાવાળી કોટડીમાં લઈ જવામાં આ�યો. એક 
નકલી ઓ�રમાં બે �ીપ ભરાવીને એ ક�દીનાં 
પગમાં કો�ાએ ડંખ દીધો એવો અહ�સાસ કરા�યો 
અને તરત જ એ ક�દી ��યુ પા�પો. આપણને લાગે 
છ� ક� ક�દીને ડરથી હાટ�એટ�ક આ�યો હશે પણ ખ�ં 
આ�ય� તો �યાર� થયું �યાર� એના શરીરમાંથી 
લોહીનાં સે�પલ લઈને પરી�ણ કયુ� તો એના 
લોહીમાં કો�ાનું ઝેર �વા મ�યું. આપણા િવચારો 
શરીરમાં ઝેર ઉ�પ�ન કરી શકતા હોય તો તમે 
િવચારો �વનમાં બનતી ઘણી ઘટનાઓ આપણા 
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નકારા�મક િવચારોને આધીન જ નહ� હોય ? 
ક�ટલીય બીમારી આપણે નબળા િવચારોથી જ 
નોતરતા હોઈશું ને ? આ એક ઉદાહરણ આપણા 
મનની અસીમ શિ�ઓને સમજવા માટ� પૂરતું છ�. 
આપણા િવચારો અને શુભસંક�પો �ારા 
સકારા�મક વલણ ક�ળવીએ તો શું ન થઈ શક� ?

'Nothing is Impossible' - સફળ થવા માટ� 
પોતાનામાં રહ�લી શિ�ને ઓળખવાની જ�ર છ�. 
સકારા�મક િવચારો ખુદને આપવાથી આ�મ-
િવ�ાસ વધે છ�. આખી દુિનયા કહ� છ� ક� 'As you 
think so you become' - તમે જેવું િવચારો છો 
એવા બનો છો પણ �� એનાથી એક પગલું ઉપર 
કહીશ - 'As you believe so you become....' 
કોઈના કહ�વાથી તમે સકારા�મક િવચાર રોજ 
કરો પણ એ િવચાર િસ� થશે એવું તમે માનતા ન 
હોય તમને તમારા જ સંક�પો ઉપર ભરોસો ના 
હોય તો મા� િવચારવાથી સંક�પ િસ� નથી થતા. 
િવચારવાની સાથે �વયંની મા�યતા સંલ� હોવી 
�ઈએ. કારણ ક� અવચેતન મન તમારી અંદર 
ચાલતા િવચારોનાં યુ�ને મનોમંથનને જેમનું તેમ 
�વીકાર� છ�. અવચેતન મન એક બાળક જેવું છ� 
એને તમે જે કહો તે અવ�ય કરશે. પણ એને 
જવાબ �ઈએ છ� એ જવાબ � તમે આપી શકશો 
તો તે તમારા ઓડ�રને અવ�ય ફોલો કરશે. ધારો 
ક� તમે એવા સંક�પો રોજ કરો છો ક� ‘�� 
શિ�શાળી છું, �� ધા�ં તે કરી શક�� છું.’ તો 
અવચેતન મન પૂછશે ક� ‘તું ક�મ શિ�શાળી છ� ?’ 
તો જવાબ આપો ક� મારા મનનો માલીક �� છું. 
મારા કમ� પર મારો અિધકાર છ�. માર� જે કરવું છ� 
જે બનવું છ� એ બનવાની મારામાં તાકાત છ�... 
બસ �ઢપણે � તમે આવું માનતા હશો તો તમા�ં 
અવચેતન મન તમારી સંક�પ િસિ� માટ� 100% 
કામ કરશે જ. �યાં સુધી આ�મિવ�ાસ નહ� હોય. 

થોડીઘણી શંકા હશે તો સંક�પ િસ� થશે નહ� 
માટ� યાદ રાખો મા� શુભ િવચારવાથી સફળતા 
મળતી નથી. હા, િવચારવાથી �દશા મળ� છ� પણ �� 
સફળ છું એમ માનવાથી આ�મિવ�ાસ વધે છ� 
અને આ આ�મિવ�ાસ જ સંક�પ િસ� કરાવે છ�.

આમ, શું િવચારવું ? અને ક�મ િવચારવું ? - 
આ બે બાબત આપણે શીખી જઈએ તો આપણા 
ઘડવૈયા આપણે જ બની જઈએ. બી�ની વાતો, 
િવચારો ક�ટલી સાંભળવી ? તમારી અંદર એમાંથી 
શું �વેશવા દ�વું આ બધાનો આખરી િનણ�ય તમારા 
જ હાથમાં છ�. ભગવાને દર�ક માણસમાં એક 
િવિશ� ખાસીયત આપી જ છ�. પોતાની 
િવિશ�તાને ઓળખો તેના પર કામ કરો તો 
ચો�સ સફળ થવાશે. ગુજરાતીમાં કહ�વત છ� 
‘ગાડરીયો �વાહ’ - આ �વાહમાં �યાર�ય ના 
ભળવું. બી� કોઈની કોપી ના કરો અ�ય સાથે 
પોતાની તુલના ના કરો. ચકલીને �ઈને માછલીને 
થાય ક� કાશ �� આની જેમ ઉડી શકતી હોત !!! 
માછલીને �ઈને ચકલીને થાય ક� કાશ �� આની 
જેમ તરી શકતી હોત !!! આવી તુલનાથી ઈષા�, 
હતાશા અને દુઃખ અનુભવાય છ�. તમારા િવચારો 
પર નકારા�મક �ભાવ પડે છ� અને ખુદની 
િવિશ�તાને પણ ભૂલી જવાય છ�. હા, કોઈની 
સફળતા �ઈને એમાંથી �ેરણા લેવાય. શીખો 
બધા પાસેથી પણ કોઈ જેવા બનવાની કોિશષ 
�યાર�ય ના કરો. બી� સાથે પોતાની સરખામણી 
કરવાથી બે નેગેટીવ પ�રણામ આવશે.

(1) અ�ય આપણાથી આગળ છ� તો - ઈષા�

(2) અ�ય આપણાથી પાછળ છ� તો - 
અિભમાન.

આ બ�ને બાબત આપણા મનમાં 
નકારા�મક ઉ�� ફ�લાવશે. આ િજંદગીની સફરમાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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�ઈ શક� છ�. આ�માના અંગો - મનઅને બુિ� - 
�ારા જે ��યને �વાય, અનુભવાય તે �દ�ય ��� 
છ�. �દ�ય ���માં ભૌિતક શરીરનો કોઈ અવયવ 
ભાગ ભજવતો નથી. �દ�ય ���થી �યેલું ��ય 
બંધ આંખેથી દ�ખાય, ન�કનું પણ દ�ખાય 
અિતદૂરનું પણ દ�ખાય અને અનુભવાય પણ.

પરમિપતા પરમા�માને તેમના બાળકોને 
સંગમયુગના સમયે ગીતા�ાન �ારા �દ�ય ��� 
આપી છ�. આ �દ�ય - ���થી બાબાના બાળકો 
આ�મા અને પરમા�માને �ઈ શક� છ�. પાંચ હ�ર 
વષ� પહ�લાં આ �ાન બાબાએ સંભળા�યું હતું. 
આ�મા જ સાંભળ� છ�. આ�મા ખૂબ જ નાનો, 
સૂ�માિતસૂ�મ િબંદુ છ�. એટલો નાનો ક� ચમ�ચ�ુથી 
�ઈ શકાતો નથી. માઈ�ો�કોપથી પણ �ઈ 
શકાતો નથી. એવો મનુ�ય / વૈ�ાિનક નથી ક� 
જેણે આંખો �ારા આ�માને �યો હોય, �વામાં તો 
આવે છ� પણ બાબાએ આપેલી �દ�ય ���થી. 
આ�માને �ાન ચ�ુ મળ� છ�. જેનાથી દ�ખી શક� છ� 
પરંતુ �યાનમાં. ભિ�માગ�માં બ� જ ભિ� કર� 
છ� �યાર� સા�ા�કાર થાય છ�. મીરાંબાઈ, નરિસંહ 
મહ�તા તેનાં ઉદાહરણો છ�.

મા�ટર નોલેજ�લ બનેલા બાળકોમાં કોઈ 
જ �કારનું અ��યાપણું રહ�તું નથી. �ાન�વ�પ 
બાબાના બાળકોમાં કોઈ જ વાતની અ�ાનતા 
રહ�તી નથી, જે યોગયુ� આ�માઓ છ� તેમને 
અનુભવ થતો હોય છ� ક� આ તો પહ�લેથી જ બધું 
�ણેલું છ�. િ�કાલદશ� બની વત�માન અને 
ભિવ�યના �ે� િચ�ને �તાં બધી જ �ા��તઓનો 
અનુભવ કર� છ�, જે �દ�ય ���નું ફળ છ�.

પરમિપતા પરમા�માએ તેમના બાળકોને 
ગીતા �ાન આપી, અ�ાન અંધકારમાંથી મુ� 
કરી �ાન ઉ�સમાં લા�યા છ�. પુ�ષો�મ 
સંગમયુગના સમયે રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી 
�� ગીતા �ાન ય� �ારા તેમના સંતાનો 
ભૂતકાળમાં ક�વા હતા, વત�માનમાં �ાનસંપ�નતા 
આવવાથી ક�વા સંપ�ન થયા છ� અને તેમના 
ભિવ�યના રા�ઈ પદો ક�વા હશે તેની સમજ આપી 
છ�. િશવબાબાની યાદ અને બાબાના િમલન �ારા 
યોગથી આ�માઓમાં શિ�ઓ ભરી છ�. બાબાએ 
તો બાળકોને ઘણી શિ�ઓ આપી છ� પરંતુ 
તેમાંની એક શિ� છ� �દ�ય ���ની શિ�. 
બાબાએ આપેલા �ાનથી �દ�ય ��� �ા�ત થઈ છ� 
અને આ છ� બાબા �ારા તેમના બાળકોને મળ�લી 
અમૂ�ય ભેટ.

ભિ� માગ�ની પૌરાિણક કથાઓ અનુસાર 
- ક��ણએ પોતાના િવ��પના દશ�ન કરાવવા 
અજુ�નને �દ�ય ��� આપી હતી. મહાભારતના 
યુ�માં યુ�ભૂિમ પરના યુ�ના �તાંતો �તરા�ને 
આપવા સંજયને �દ�ય ��� મળી હતી. આમ વેદ 
�યાસ, બબ�રક, ભી�મિપતામહ વગેર�ને �દ�ય 
��� મળી હતી. શરીરમાં �ીજુ ને� હોય એ તો Ab 
n o rma l  c a s e  બની �ય છ� જે કરોડો 
દ�હધારીઓમાં એકાદ ક�સ હોય છ� અને તેને પણ 
આધુિનક મે�ડકલ સાય�સમાં શ��િ�યાથી દૂર 
કરી શકાય છ�. શંકરને �ીજુ ને� છ� જે �લય 
વખતે િવનાશ કરવા ખુલે છ�.

પરંતુ �ાનનું �ીજુ ને� ભૌિતક અવયવના 
�પમાં નથી, તેથી ��યમાન નથી. �ાનની 
શિ�ઓથી જ આ�મા, પરમા�મા ક� પરમધામ 

�દ�ય ���
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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નકારા�મક િવચારોને આધીન જ નહ� હોય ? 
ક�ટલીય બીમારી આપણે નબળા િવચારોથી જ 
નોતરતા હોઈશું ને ? આ એક ઉદાહરણ આપણા 
મનની અસીમ શિ�ઓને સમજવા માટ� પૂરતું છ�. 
આપણા િવચારો અને શુભસંક�પો �ારા 
સકારા�મક વલણ ક�ળવીએ તો શું ન થઈ શક� ?

'Nothing is Impossible' - સફળ થવા માટ� 
પોતાનામાં રહ�લી શિ�ને ઓળખવાની જ�ર છ�. 
સકારા�મક િવચારો ખુદને આપવાથી આ�મ-
િવ�ાસ વધે છ�. આખી દુિનયા કહ� છ� ક� 'As you 
think so you become' - તમે જેવું િવચારો છો 
એવા બનો છો પણ �� એનાથી એક પગલું ઉપર 
કહીશ - 'As you believe so you become....' 
કોઈના કહ�વાથી તમે સકારા�મક િવચાર રોજ 
કરો પણ એ િવચાર િસ� થશે એવું તમે માનતા ન 
હોય તમને તમારા જ સંક�પો ઉપર ભરોસો ના 
હોય તો મા� િવચારવાથી સંક�પ િસ� નથી થતા. 
િવચારવાની સાથે �વયંની મા�યતા સંલ� હોવી 
�ઈએ. કારણ ક� અવચેતન મન તમારી અંદર 
ચાલતા િવચારોનાં યુ�ને મનોમંથનને જેમનું તેમ 
�વીકાર� છ�. અવચેતન મન એક બાળક જેવું છ� 
એને તમે જે કહો તે અવ�ય કરશે. પણ એને 
જવાબ �ઈએ છ� એ જવાબ � તમે આપી શકશો 
તો તે તમારા ઓડ�રને અવ�ય ફોલો કરશે. ધારો 
ક� તમે એવા સંક�પો રોજ કરો છો ક� ‘�� 
શિ�શાળી છું, �� ધા�ં તે કરી શક�� છું.’ તો 
અવચેતન મન પૂછશે ક� ‘તું ક�મ શિ�શાળી છ� ?’ 
તો જવાબ આપો ક� મારા મનનો માલીક �� છું. 
મારા કમ� પર મારો અિધકાર છ�. માર� જે કરવું છ� 
જે બનવું છ� એ બનવાની મારામાં તાકાત છ�... 
બસ �ઢપણે � તમે આવું માનતા હશો તો તમા�ં 
અવચેતન મન તમારી સંક�પ િસિ� માટ� 100% 
કામ કરશે જ. �યાં સુધી આ�મિવ�ાસ નહ� હોય. 

થોડીઘણી શંકા હશે તો સંક�પ િસ� થશે નહ� 
માટ� યાદ રાખો મા� શુભ િવચારવાથી સફળતા 
મળતી નથી. હા, િવચારવાથી �દશા મળ� છ� પણ �� 
સફળ છું એમ માનવાથી આ�મિવ�ાસ વધે છ� 
અને આ આ�મિવ�ાસ જ સંક�પ િસ� કરાવે છ�.

આમ, શું િવચારવું ? અને ક�મ િવચારવું ? - 
આ બે બાબત આપણે શીખી જઈએ તો આપણા 
ઘડવૈયા આપણે જ બની જઈએ. બી�ની વાતો, 
િવચારો ક�ટલી સાંભળવી ? તમારી અંદર એમાંથી 
શું �વેશવા દ�વું આ બધાનો આખરી િનણ�ય તમારા 
જ હાથમાં છ�. ભગવાને દર�ક માણસમાં એક 
િવિશ� ખાસીયત આપી જ છ�. પોતાની 
િવિશ�તાને ઓળખો તેના પર કામ કરો તો 
ચો�સ સફળ થવાશે. ગુજરાતીમાં કહ�વત છ� 
‘ગાડરીયો �વાહ’ - આ �વાહમાં �યાર�ય ના 
ભળવું. બી� કોઈની કોપી ના કરો અ�ય સાથે 
પોતાની તુલના ના કરો. ચકલીને �ઈને માછલીને 
થાય ક� કાશ �� આની જેમ ઉડી શકતી હોત !!! 
માછલીને �ઈને ચકલીને થાય ક� કાશ �� આની 
જેમ તરી શકતી હોત !!! આવી તુલનાથી ઈષા�, 
હતાશા અને દુઃખ અનુભવાય છ�. તમારા િવચારો 
પર નકારા�મક �ભાવ પડે છ� અને ખુદની 
િવિશ�તાને પણ ભૂલી જવાય છ�. હા, કોઈની 
સફળતા �ઈને એમાંથી �ેરણા લેવાય. શીખો 
બધા પાસેથી પણ કોઈ જેવા બનવાની કોિશષ 
�યાર�ય ના કરો. બી� સાથે પોતાની સરખામણી 
કરવાથી બે નેગેટીવ પ�રણામ આવશે.

(1) અ�ય આપણાથી આગળ છ� તો - ઈષા�

(2) અ�ય આપણાથી પાછળ છ� તો - 
અિભમાન.

આ બ�ને બાબત આપણા મનમાં 
નકારા�મક ઉ�� ફ�લાવશે. આ િજંદગીની સફરમાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર)
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�ઈ શક� છ�. આ�માના અંગો - મનઅને બુિ� - 
�ારા જે ��યને �વાય, અનુભવાય તે �દ�ય ��� 
છ�. �દ�ય ���માં ભૌિતક શરીરનો કોઈ અવયવ 
ભાગ ભજવતો નથી. �દ�ય ���થી �યેલું ��ય 
બંધ આંખેથી દ�ખાય, ન�કનું પણ દ�ખાય 
અિતદૂરનું પણ દ�ખાય અને અનુભવાય પણ.

પરમિપતા પરમા�માને તેમના બાળકોને 
સંગમયુગના સમયે ગીતા�ાન �ારા �દ�ય ��� 
આપી છ�. આ �દ�ય - ���થી બાબાના બાળકો 
આ�મા અને પરમા�માને �ઈ શક� છ�. પાંચ હ�ર 
વષ� પહ�લાં આ �ાન બાબાએ સંભળા�યું હતું. 
આ�મા જ સાંભળ� છ�. આ�મા ખૂબ જ નાનો, 
સૂ�માિતસૂ�મ િબંદુ છ�. એટલો નાનો ક� ચમ�ચ�ુથી 
�ઈ શકાતો નથી. માઈ�ો�કોપથી પણ �ઈ 
શકાતો નથી. એવો મનુ�ય / વૈ�ાિનક નથી ક� 
જેણે આંખો �ારા આ�માને �યો હોય, �વામાં તો 
આવે છ� પણ બાબાએ આપેલી �દ�ય ���થી. 
આ�માને �ાન ચ�ુ મળ� છ�. જેનાથી દ�ખી શક� છ� 
પરંતુ �યાનમાં. ભિ�માગ�માં બ� જ ભિ� કર� 
છ� �યાર� સા�ા�કાર થાય છ�. મીરાંબાઈ, નરિસંહ 
મહ�તા તેનાં ઉદાહરણો છ�.

મા�ટર નોલેજ�લ બનેલા બાળકોમાં કોઈ 
જ �કારનું અ��યાપણું રહ�તું નથી. �ાન�વ�પ 
બાબાના બાળકોમાં કોઈ જ વાતની અ�ાનતા 
રહ�તી નથી, જે યોગયુ� આ�માઓ છ� તેમને 
અનુભવ થતો હોય છ� ક� આ તો પહ�લેથી જ બધું 
�ણેલું છ�. િ�કાલદશ� બની વત�માન અને 
ભિવ�યના �ે� િચ�ને �તાં બધી જ �ા��તઓનો 
અનુભવ કર� છ�, જે �દ�ય ���નું ફળ છ�.

પરમિપતા પરમા�માએ તેમના બાળકોને 
ગીતા �ાન આપી, અ�ાન અંધકારમાંથી મુ� 
કરી �ાન ઉ�સમાં લા�યા છ�. પુ�ષો�મ 
સંગમયુગના સમયે રાજ�વ અ�મેઘ અિવનાશી 
�� ગીતા �ાન ય� �ારા તેમના સંતાનો 
ભૂતકાળમાં ક�વા હતા, વત�માનમાં �ાનસંપ�નતા 
આવવાથી ક�વા સંપ�ન થયા છ� અને તેમના 
ભિવ�યના રા�ઈ પદો ક�વા હશે તેની સમજ આપી 
છ�. િશવબાબાની યાદ અને બાબાના િમલન �ારા 
યોગથી આ�માઓમાં શિ�ઓ ભરી છ�. બાબાએ 
તો બાળકોને ઘણી શિ�ઓ આપી છ� પરંતુ 
તેમાંની એક શિ� છ� �દ�ય ���ની શિ�. 
બાબાએ આપેલા �ાનથી �દ�ય ��� �ા�ત થઈ છ� 
અને આ છ� બાબા �ારા તેમના બાળકોને મળ�લી 
અમૂ�ય ભેટ.

ભિ� માગ�ની પૌરાિણક કથાઓ અનુસાર 
- ક��ણએ પોતાના િવ��પના દશ�ન કરાવવા 
અજુ�નને �દ�ય ��� આપી હતી. મહાભારતના 
યુ�માં યુ�ભૂિમ પરના યુ�ના �તાંતો �તરા�ને 
આપવા સંજયને �દ�ય ��� મળી હતી. આમ વેદ 
�યાસ, બબ�રક, ભી�મિપતામહ વગેર�ને �દ�ય 
��� મળી હતી. શરીરમાં �ીજુ ને� હોય એ તો Ab 
n o rma l  c a s e  બની �ય છ� જે કરોડો 
દ�હધારીઓમાં એકાદ ક�સ હોય છ� અને તેને પણ 
આધુિનક મે�ડકલ સાય�સમાં શ��િ�યાથી દૂર 
કરી શકાય છ�. શંકરને �ીજુ ને� છ� જે �લય 
વખતે િવનાશ કરવા ખુલે છ�.

પરંતુ �ાનનું �ીજુ ને� ભૌિતક અવયવના 
�પમાં નથી, તેથી ��યમાન નથી. �ાનની 
શિ�ઓથી જ આ�મા, પરમા�મા ક� પરમધામ 

�દ�ય ���
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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પણ �ઈ શક� છ�. પરમધામને પણ �ઈ શક� છ�. �હ 
�રહાન કરી શક� છ�. આ મન અને બુિ� �ારા 
દ�ખાતા ��યોએ જ �દ�ય ���નું પ�રણામ છ�, જે 
િશવબાબાએ �ાનના મા�યમથી આપી છ�. �દ�ય 
���થી �વાની �િ�યામાં �ાન ઉપરાંત 
ક�પનાશિ�, સંક�પશિ� પણ કામ કર� છ�. 
પરમધામના �ાન �ારા થયેલ વણ�ન િચતાર 
મુજબ આ�મા પોતાની ક�પના શિ�ને સામેલ 
કરીને તેના વણ�ન મુજબનું �ી - ડાઈમે�શન 
પ�ર�પ તૈયાર કર� છ� - આ છ� �દ�ય ���. પરંતુ 
બાબાના �ાન િસવાય, મા� ક�પનાશિ�નો 
ઉપયોગ કરીને ક�પેલા ��યો એ �દ�ય��� નથી.

કોઈ મનુ�યા�મા સોમનાથ મં�દરના દશ�ન 
કરી ઘેર પાછો ફર�. થોડાક �દવસો બાદ િમ� 
સંબંધી �ડે ચચા� કરતો હોય �યાર� મં�દરની 
�ચાઈ, પહોળાઈ, િશ�પ �થાપ�ય, રંગ, ધ�, 
�ાર, અંદરનો ભાગ, બહારનો ભાગ, 
બાંધકામનો ��ય િચતાર વણ�વી શક� છ�. કારણ ક� 
તેના પોતાના ચમ�ચ�ુથી �યેલું છ�, અનુભવેલું છ�, 
મં�દરથી દૂર હોવા છતાં ભૌિતક શરીર અને તેના 
અવયવો �ારા મેળવેલા �ાનનું પુનઃવણ�ન કર� છ�, 
પુનઃઅવલોકન ��િત �ારા વણ�ન કર� છ� પરંતુ 
આ પુનઃ��િત એ �દ�ય ��� નથી. પરંતુ જે વ�તુ 
પદાથ�, �થળ, દુિનયા �ઈ જ નથી પરંતુ તેના માટ� 
આપવામાં આવેલા �ાન અને વણ�ન �ારા મન 
અને બુિ�થી સમ� શક� તે �દ�ય ��� છ�. આ 
પુ�ષો�મ સંગમયુગના સમયે આ�માનો આ છ��ો 
જ�મ છ�. આ�માને તેના પાછલા 83 જ�મોનો 
ઈિતહાસ યાદ નથી. િવ��ત થઈ ગયો છ�. �ડિલટ 
થઈ ગયો છ�. પરંતુ બાબાના �ાન �ારા સતયુગ, 
�ેતા, �ાપર અને ભૂતકાળ બની ગયેલા 
કિલયુગનું �ાન આપી તેને સમજવાની, �વાની, 
અનુભવવાની �દ�ય ��� બાબાએ આપી છ� અને 

શાંત, પિવ�, ચંચળતારિહત, ��થર, 
એકા�, શુભ સંક�પો અને શુભ ભાવનાથી 
ભરપૂર િનમ�ળ, �વ�છ, િવકારરિહત, બુિ�થી 
અંક�િશત, લગામ લગાવેલા ઘોડા સમાન �દ�ય 
મન હોય, બાબાના �ાનમાં સંશય રિહત, 
બાબાની શિ�ઓથી સંપ�ન, સ�ય-અસ�ય, 
સતકમ�-િવકમ�ને પારખનાર, �દ�ય બુિ� હોય, 
જ�મ દર જ�મ દ�વી ગુણો ધારણ કરીને અ�ય 
આ�માઓની સેવા કરીને, તન-મન-ધન ય� 
સેવામાં સમિપ�ત કરીને બનાવેલા �દ�ય સં�કાર 
હોય, આ�માએ િનરંતર યોગ અ�યાસથી 
દ�વીગુણો ધારણ કરી ગુણમૂત� આ�મા બની દ�વી 
ગુણ ધારણ કયા� હોય, સંગમયુગના સમયે બાબા 
તેમના બાળકોને સતયુગમાં હતી પરંતુ 
���ચ�ના અંતે ગુમાવેલી અ�શિ�ઓ પુનઃ 
�ા�ત કરી અ�શિ� સંપ�ન બનેલ આ�માઓ 
�દ�ય શિ� સંપ�ન હોય આવી �દ�ય મન, �દ�ય 
બુિ�, �દ�ય સં�કારવાળા, શિ� �વ�પ, પિવ� 
�વ�પ ગુણમૂત� મા�ટર �ાનસૂય� આ�માઓને જ 
પરમિપતા પરમા�મા �દ�ય ��� આપે છ�.

આ �દ�ય ���વાળા આ�મા વત�માનની જેમ 
જ ભૂતકાળ અને ભિવ�યકાળને �પ� �ઈ 
શકશે. ભૂતકાળ, વત�માનકાળના �ાન ઉપર 
��થત થઈને �ઈ લેશે ક� મા�ં (આ�માનું) 
સતયુગમાં �થાન કયાં છ�.

આ�મા �યાર� યોગ દરિમયાન પરમધામ 
�ય છ� �યાર� તેનું ભૌિતક શરીર સાકારી 
દુિનયામાં છોડીને �ય છ�, પરમધામ ચમ�ચ�ુથી 
દ�ખાતું નથી છતાં �ાનના મા�યમથી પૂણ� 
પ�રિચત, અનુભવાયેલું લાગે છ�. આ�મા મન અને 
બુિ�થી સાકારી દુિનયા અને િનરાકારી દુિનયા 
વ�ેનો માગ� પણ �ઈ શક� છ�, અનુભવી શક� છ�. 
સૂ�મ દુિનયા - ��લોક, િવ�ણુલોક, ��લોકને 
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બધા જ યુગોને આ�માની સામે ���ન પર મૂક� છ�, 
આ�મા �ઈ િનહાળી શક� છ� આ છ� બાબાએ 
આપેલી �દ�ય ���.

િશવબાબા તેમના િસક�લધે બાળકોને - ક� 
જેઓ િનયિમત મુરલી �ાસમાં �ય છ� 
એકા�તાથી સાંભળી સમ�ને �ાન ધારણ કર� 
છ�, િશવબાબાની યાદમાં રહ� છ�, અ�તવેળાએ 
યોગા�યાસ િનયિમત કર� છ�. બાબાની �ીમત પર 
ચાલીને બાબાએ િનદ�શેલી સેવાઓ કર� છ�, 
બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર છ� - તેઓને પોતાના 
પુ�ષાથ� અનુસાર મળનાર પદને, બાબાએ 
આપેલી �દ�ય ���થી સતયુગી દુિનયા અને તેમનું 
રા�ય ભા�ય બતાવે છ�. ભૂતકાળ, વત�માનકાળ, 
ભિવ�યના �ાન ઉપર ��થત થઈને પોતાનું �થાન 
�દ�ય ���થી �ઈ શકશે ક� મારો નંબર �યાં છ� ? 
મા�ં પદ કયું હશે ? એવા પ�ાપ� ભા�યશાળી 
આ�માઓને માટ� પુ�ષાથ� અનુસાર રા� મહારા� 
પદ પામેલ આ�માઓના સુવણ� મહ�લ હશે. 
દીવાલો, સોનાની �ટોની ર�જ�ડત હશે. તેમનું 
િસંહાસન ર�જ�ડત સુવણ�નું હશે. તેમની 
આસપાસ દાસ-દાસી, નોકર ચાકર સેવામાં 
ઉપ��થત હશે. તેમના મહ�લની આગળ પુ�પક 
િવમાન હશે, તેમનો આ�મા અને દ�હ સુંદર હશે, 
રોગરિહત, 150 વષ�ના આયુ�યવાળો દ�હ હશે. 
��યુનો ભય નિહ હોય, શરીર �� થતાં તે �� 
શરીર છોડી નવો �કશોરાવ�થાવાળો દ�હ ધારણ 
કરશે. સતયુગી દુિનયામાં દ�વા�માઓ જ હશે. 
જેથી િવકારોનું નામ િનશાન નિહ હોય. તેથી 
તેમના રા�યસંચાલન માટ� પોિલસ, કોટ�, વક�લ, 
જેલ નિહ હોય. રા�ય િવ�તારવાનો લોભ નિહ 
હોય. તેથી લ�કરની જ�ર નિહ હોય. મં�ીની 
જ�ર નિહ હોય. રા�ય િન�કલંક હશે પિવ�તા 
અને નૈિતક મૂ�યોના આધાર� રા�યશાસન 

ચાલશે. રા� મહારા� કરતાં નીચલા પદો પર 
જનાર આ�માઓને પણ બાબા �દ�ય ���થી 
તેમનું ભા�ય બતાવે છ�. આ જ રીતે �ાપર અને 
કિલયુગના પાછલા જ�મોને પણ આ�મા �દ�ય 
���થી �ઈ શક� છ�.

હ� િ�ય આ�મન, આપ સૌ િશવબાબાના 
પુ�ષાથ� િસકલધે બાળકો બની �દ�ય ��� પામો 
અને આપનું જ સતયુગી રા�યભા�ય આપની જ 
�દ�ય ���થી જુઓ એવી શુભકામના શુભભાવના 
સહ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનથી સતત યાદ કરવાથી વારસદારના હ�દાર 
બની શકાય છ�. ��ાબાબાના મુખવંશાવલી સાચા 
�ા�ણો ગણાઈશું.

દાતા

અ�નદાન, િવ�ાદાન, ક�યાદાન, ધનદાન, 
�લડ ડોનેશન અને �િમકદાન વગેર� પુ�ય અને 
પરોપકારીની �ેણીઓ છ�. ધનની શુિ� દાનથી 
થાય છ�. દાને�રી કણ� પોતાની સુર�ા માટ�ના 
કવચક��ડળ પણ દાનમાં આપી દીધા હતા. 
��ાબાબાએ પોતાની સંપિત ઈ�રીય િવ� 
ક�યાણ માટ� સ� ધમ�ની �થાપનામાં રોક� દીધી. 
જેથી ��ાબાબા િપતા તરીક� પણ પૂ�ય છ�. 
�વનમાં પરોપકારની ભાવના માટ� કોઈપણ 
દાનની સરવાણી �વન સાથે વણાઈ જવી �ઈએ. 
જે માણસ ���મંચને (�વન) એક નાટક 
સમ�ને �વે છ� એ પોતાના ભાગે જે પા� આ�યું 
હોય તેને પરમા�માનો �સાદ ગણીને ઉ�મ રીતે 
ભજવવા તરફ �યાન ક����ત કર� છ� તે સુખે �વે 
છ� અને �સ�નતાપૂવ�ક મર� છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...  સંક�પ િસિ�
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પણ �ઈ શક� છ�. પરમધામને પણ �ઈ શક� છ�. �હ 
�રહાન કરી શક� છ�. આ મન અને બુિ� �ારા 
દ�ખાતા ��યોએ જ �દ�ય ���નું પ�રણામ છ�, જે 
િશવબાબાએ �ાનના મા�યમથી આપી છ�. �દ�ય 
���થી �વાની �િ�યામાં �ાન ઉપરાંત 
ક�પનાશિ�, સંક�પશિ� પણ કામ કર� છ�. 
પરમધામના �ાન �ારા થયેલ વણ�ન િચતાર 
મુજબ આ�મા પોતાની ક�પના શિ�ને સામેલ 
કરીને તેના વણ�ન મુજબનું �ી - ડાઈમે�શન 
પ�ર�પ તૈયાર કર� છ� - આ છ� �દ�ય ���. પરંતુ 
બાબાના �ાન િસવાય, મા� ક�પનાશિ�નો 
ઉપયોગ કરીને ક�પેલા ��યો એ �દ�ય��� નથી.

કોઈ મનુ�યા�મા સોમનાથ મં�દરના દશ�ન 
કરી ઘેર પાછો ફર�. થોડાક �દવસો બાદ િમ� 
સંબંધી �ડે ચચા� કરતો હોય �યાર� મં�દરની 
�ચાઈ, પહોળાઈ, િશ�પ �થાપ�ય, રંગ, ધ�, 
�ાર, અંદરનો ભાગ, બહારનો ભાગ, 
બાંધકામનો ��ય િચતાર વણ�વી શક� છ�. કારણ ક� 
તેના પોતાના ચમ�ચ�ુથી �યેલું છ�, અનુભવેલું છ�, 
મં�દરથી દૂર હોવા છતાં ભૌિતક શરીર અને તેના 
અવયવો �ારા મેળવેલા �ાનનું પુનઃવણ�ન કર� છ�, 
પુનઃઅવલોકન ��િત �ારા વણ�ન કર� છ� પરંતુ 
આ પુનઃ��િત એ �દ�ય ��� નથી. પરંતુ જે વ�તુ 
પદાથ�, �થળ, દુિનયા �ઈ જ નથી પરંતુ તેના માટ� 
આપવામાં આવેલા �ાન અને વણ�ન �ારા મન 
અને બુિ�થી સમ� શક� તે �દ�ય ��� છ�. આ 
પુ�ષો�મ સંગમયુગના સમયે આ�માનો આ છ��ો 
જ�મ છ�. આ�માને તેના પાછલા 83 જ�મોનો 
ઈિતહાસ યાદ નથી. િવ��ત થઈ ગયો છ�. �ડિલટ 
થઈ ગયો છ�. પરંતુ બાબાના �ાન �ારા સતયુગ, 
�ેતા, �ાપર અને ભૂતકાળ બની ગયેલા 
કિલયુગનું �ાન આપી તેને સમજવાની, �વાની, 
અનુભવવાની �દ�ય ��� બાબાએ આપી છ� અને 

શાંત, પિવ�, ચંચળતારિહત, ��થર, 
એકા�, શુભ સંક�પો અને શુભ ભાવનાથી 
ભરપૂર િનમ�ળ, �વ�છ, િવકારરિહત, બુિ�થી 
અંક�િશત, લગામ લગાવેલા ઘોડા સમાન �દ�ય 
મન હોય, બાબાના �ાનમાં સંશય રિહત, 
બાબાની શિ�ઓથી સંપ�ન, સ�ય-અસ�ય, 
સતકમ�-િવકમ�ને પારખનાર, �દ�ય બુિ� હોય, 
જ�મ દર જ�મ દ�વી ગુણો ધારણ કરીને અ�ય 
આ�માઓની સેવા કરીને, તન-મન-ધન ય� 
સેવામાં સમિપ�ત કરીને બનાવેલા �દ�ય સં�કાર 
હોય, આ�માએ િનરંતર યોગ અ�યાસથી 
દ�વીગુણો ધારણ કરી ગુણમૂત� આ�મા બની દ�વી 
ગુણ ધારણ કયા� હોય, સંગમયુગના સમયે બાબા 
તેમના બાળકોને સતયુગમાં હતી પરંતુ 
���ચ�ના અંતે ગુમાવેલી અ�શિ�ઓ પુનઃ 
�ા�ત કરી અ�શિ� સંપ�ન બનેલ આ�માઓ 
�દ�ય શિ� સંપ�ન હોય આવી �દ�ય મન, �દ�ય 
બુિ�, �દ�ય સં�કારવાળા, શિ� �વ�પ, પિવ� 
�વ�પ ગુણમૂત� મા�ટર �ાનસૂય� આ�માઓને જ 
પરમિપતા પરમા�મા �દ�ય ��� આપે છ�.

આ �દ�ય ���વાળા આ�મા વત�માનની જેમ 
જ ભૂતકાળ અને ભિવ�યકાળને �પ� �ઈ 
શકશે. ભૂતકાળ, વત�માનકાળના �ાન ઉપર 
��થત થઈને �ઈ લેશે ક� મા�ં (આ�માનું) 
સતયુગમાં �થાન કયાં છ�.

આ�મા �યાર� યોગ દરિમયાન પરમધામ 
�ય છ� �યાર� તેનું ભૌિતક શરીર સાકારી 
દુિનયામાં છોડીને �ય છ�, પરમધામ ચમ�ચ�ુથી 
દ�ખાતું નથી છતાં �ાનના મા�યમથી પૂણ� 
પ�રિચત, અનુભવાયેલું લાગે છ�. આ�મા મન અને 
બુિ�થી સાકારી દુિનયા અને િનરાકારી દુિનયા 
વ�ેનો માગ� પણ �ઈ શક� છ�, અનુભવી શક� છ�. 
સૂ�મ દુિનયા - ��લોક, િવ�ણુલોક, ��લોકને 
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બધા જ યુગોને આ�માની સામે ���ન પર મૂક� છ�, 
આ�મા �ઈ િનહાળી શક� છ� આ છ� બાબાએ 
આપેલી �દ�ય ���.

િશવબાબા તેમના િસક�લધે બાળકોને - ક� 
જેઓ િનયિમત મુરલી �ાસમાં �ય છ� 
એકા�તાથી સાંભળી સમ�ને �ાન ધારણ કર� 
છ�, િશવબાબાની યાદમાં રહ� છ�, અ�તવેળાએ 
યોગા�યાસ િનયિમત કર� છ�. બાબાની �ીમત પર 
ચાલીને બાબાએ િનદ�શેલી સેવાઓ કર� છ�, 
બાબાના ખ�નાથી ભરપૂર છ� - તેઓને પોતાના 
પુ�ષાથ� અનુસાર મળનાર પદને, બાબાએ 
આપેલી �દ�ય ���થી સતયુગી દુિનયા અને તેમનું 
રા�ય ભા�ય બતાવે છ�. ભૂતકાળ, વત�માનકાળ, 
ભિવ�યના �ાન ઉપર ��થત થઈને પોતાનું �થાન 
�દ�ય ���થી �ઈ શકશે ક� મારો નંબર �યાં છ� ? 
મા�ં પદ કયું હશે ? એવા પ�ાપ� ભા�યશાળી 
આ�માઓને માટ� પુ�ષાથ� અનુસાર રા� મહારા� 
પદ પામેલ આ�માઓના સુવણ� મહ�લ હશે. 
દીવાલો, સોનાની �ટોની ર�જ�ડત હશે. તેમનું 
િસંહાસન ર�જ�ડત સુવણ�નું હશે. તેમની 
આસપાસ દાસ-દાસી, નોકર ચાકર સેવામાં 
ઉપ��થત હશે. તેમના મહ�લની આગળ પુ�પક 
િવમાન હશે, તેમનો આ�મા અને દ�હ સુંદર હશે, 
રોગરિહત, 150 વષ�ના આયુ�યવાળો દ�હ હશે. 
��યુનો ભય નિહ હોય, શરીર �� થતાં તે �� 
શરીર છોડી નવો �કશોરાવ�થાવાળો દ�હ ધારણ 
કરશે. સતયુગી દુિનયામાં દ�વા�માઓ જ હશે. 
જેથી િવકારોનું નામ િનશાન નિહ હોય. તેથી 
તેમના રા�યસંચાલન માટ� પોિલસ, કોટ�, વક�લ, 
જેલ નિહ હોય. રા�ય િવ�તારવાનો લોભ નિહ 
હોય. તેથી લ�કરની જ�ર નિહ હોય. મં�ીની 
જ�ર નિહ હોય. રા�ય િન�કલંક હશે પિવ�તા 
અને નૈિતક મૂ�યોના આધાર� રા�યશાસન 

ચાલશે. રા� મહારા� કરતાં નીચલા પદો પર 
જનાર આ�માઓને પણ બાબા �દ�ય ���થી 
તેમનું ભા�ય બતાવે છ�. આ જ રીતે �ાપર અને 
કિલયુગના પાછલા જ�મોને પણ આ�મા �દ�ય 
���થી �ઈ શક� છ�.

હ� િ�ય આ�મન, આપ સૌ િશવબાબાના 
પુ�ષાથ� િસકલધે બાળકો બની �દ�ય ��� પામો 
અને આપનું જ સતયુગી રા�યભા�ય આપની જ 
�દ�ય ���થી જુઓ એવી શુભકામના શુભભાવના 
સહ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનથી સતત યાદ કરવાથી વારસદારના હ�દાર 
બની શકાય છ�. ��ાબાબાના મુખવંશાવલી સાચા 
�ા�ણો ગણાઈશું.

દાતા

અ�નદાન, િવ�ાદાન, ક�યાદાન, ધનદાન, 
�લડ ડોનેશન અને �િમકદાન વગેર� પુ�ય અને 
પરોપકારીની �ેણીઓ છ�. ધનની શુિ� દાનથી 
થાય છ�. દાને�રી કણ� પોતાની સુર�ા માટ�ના 
કવચક��ડળ પણ દાનમાં આપી દીધા હતા. 
��ાબાબાએ પોતાની સંપિત ઈ�રીય િવ� 
ક�યાણ માટ� સ� ધમ�ની �થાપનામાં રોક� દીધી. 
જેથી ��ાબાબા િપતા તરીક� પણ પૂ�ય છ�. 
�વનમાં પરોપકારની ભાવના માટ� કોઈપણ 
દાનની સરવાણી �વન સાથે વણાઈ જવી �ઈએ. 
જે માણસ ���મંચને (�વન) એક નાટક 
સમ�ને �વે છ� એ પોતાના ભાગે જે પા� આ�યું 
હોય તેને પરમા�માનો �સાદ ગણીને ઉ�મ રીતે 
ભજવવા તરફ �યાન ક����ત કર� છ� તે સુખે �વે 
છ� અને �સ�નતાપૂવ�ક મર� છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...  સંક�પ િસિ�
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શ�દોએ શ�દો નથી પરંતુ કાય� છ� કાય� ! 
નીડરતા એ પવ�તની ઊંચાઈ પરની સફળતાના 
િશખરો સર કરાવે છ�.

અિહ�સા

અિહ�સા એટલે બી�ને દુઃખ ક� ક� થાય 
એવું કરવું નિહ�. અિહ�સા પરમોધમ� છ�. ‘દ�દી હમ� 
આઝાદી િબના ખડગ િબના ઢાલ, સાબરમતી ક� 
સંત તૂને કર �દયા કમાલ.’ આમ ગાંધીબાપુએ 
અિહ�સક લડાઈના ધમ� પર દ�શને આઝાદી 
અપાવી. િવદ�શીઓ મજબૂર બની ઘૂંટણે પડી 
ભારત દ�શને �ય� દીધો. આમ અિહ�સા, સ�ાને 
�ભાિવત કરવા સાથે મજબૂર બનાવી િનયમનું 
પાલન કરવા �ે�રત કર� છ�. ‘લ�ય રખો તો લ�ણ 
જ�ર આયેગા, �તના િવચાર મહાન હોગે �વન 
ભી ઉતની હી મહાન બનેગા.’

�માભાવ

�મા વીર�ય ભૂષણ�, �મા �� છ�. �મા 
તપ છ�, �મા પિવ�તા છ�. જે ય�દીઓએ ઈશુ 
િ��તને વધ�તંભ પર ચઢા�યા તેમને �મા અથવા 
�ભુને �ાથ�ના કરી જેમની િ��તી ધમ�માં આજે 
પૂ� થાય છ�. દયાનંદ સર�વતીને ઝેર આપનાર 
રસોઈયાનો �વ બચાવવા તેને પૈસા આપી ભગાડી 
મૂ�યો. �યાર� �ીક��ણે િશશુપાલના ૯૯ ગુના માફ 
કરી �મા આપી. સંસારમાં �માપનાની ભાવના 
એક સં�વની પૂરવાર થાય છ�. શ�ુતામાં કાયમ 
ડરનો વાસ રહ� છ�. વેરભાવ �યાર�ય કોઈને 
શાંિતથી �વવા દ�તો નથી. �મામાં �કાશ છ�, 
વેરમાં અંધકાર છ�. �મામાં સાંધો છ� વેરમાં વાંધો 
છ�. �માથી ઉ�મ કોઈ દવા નથી. ‘�મા સે બઢકર 
સંસારમ� ઔર કોઈ તપ નહ� હ�.’

�વન એટલે �ત-�તનાને ભાત-ભાતના 
અનુભવોની પાઠશાળા છ�. સમ�યા વગરનું �વન 
એ ક�ઈ �વન નથી, સમ�યા વગરનું �વન જેનું 
હોય તે સ�� �વન નથી. ‘જબ તક કાયા હ� તબ 
તક માયા હ�, ઈસમે દુઃખો ક� મૂલ સમ�યા હ�.’ 
�ેશ-ક�કાશ તો ઘરના ગોળાનું પાણી સૂકવી 
નાખે છ�. સંસાર સુખ-દુઃખનો દ�રયો છ�. સતકમ� 
એ જ �વન છ�. ક�િવચાર અને અસં�ક�ત 
િવચારોજ મનુ�યના સૌથી મોટા શ�ુ છ�. �ે� 
િવચારો મનુ�યના �ે�ત� િમ�ો છ�. આજનો 
યુવાન પાનના ગ�ે ગવાઈ ગયો છ� તે િસનેમા 
હૉલમાં સપડાઈ ગયો છ�. એરક�લરમાં અટવાઈને 
ફ�સબુકમાં ફસાઈ ગયો છ�. ગુગલમાં ગુંચવાયેલા 
યુવાનને િ�ક�ટનો કૉલેરાને, મોબાઈલનો 
મેલે�રયા થયો છ�. એટલે જ િસ�ાંત વગરનું �વન 
એ �ાણ િવનાના શરીર જેવું છ�. ‘�વન મે ક�છ 
કરના હ� તો મન કો માર મત બેઠો, અગર આગે 
બઢના હ� તો િહ�મત હાર� મત બૈઠો.’ 

નીચે જણાવેલ િસ�ાંતો પૈક� કોઈપણ એક 
િસ�ાંત અપનાવવાથી આદશ� �વન બને છ�. 

નીડરતા

સરદાર વ�ભભાઈ પટ�લે 563 રજવાડા 
સંગ�ઠત કરવાનું પાર પાડી ભારતને અખંડ 
રા�નો દર�ો અપા�યો. એટલે સરદારને દ�વોથી 
મુ�ી ઊંચેરા મહામાનવ માનવામાં આવે છ�. તેમજ 
‘લોખંડી પુ�ષનું’ િબ�દ આપવામાં આવેલ છ�. 
‘જવાહર સંભાળ� દ�શનું સુકાન, વ�ભ વીરલો 
ફ�રવે આણર�, ભારત ભા�ય િવધાતા વ�ભ 
ઐસો નર ��વી મહી દુલ�ભ.’ નીડરતા અને 
સહનશીલતા તેમનો ધમ� િસ�ાંત હતો. સરદારના 

સંક�પ િસિ� �વનની આધારિશલા
�.ક�. ચતુરભાઈ , પંચાસર

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 09 September 2019 Page No. 29

�ાના�ત

અપ�ણ કરી દીધી. લાલબહાદુર શા��ી જે 
સાદગીના સાગર હતા. સાદગી જેનો �વનમં� છ� 
તેમના કમ�ને દ�શ યાદ કરીને બોધ �હણ કર� છ�.

સંયમ

સંયમ એટલે મનની િવક�િતઓ પરનો 
િવજય, મનની એકા�તા અને સંયમ એટલે 
��ચય�. સંયમ એટલે તપ�યા�. સંયમ એ 
સફળતાનો શા�ત મં� છ�. ��ચય� પાલનથી 
આપણા શરીર, મન અને આ�મા �ણેયને લાભ 
થાય છ�. સંયમ હોય તો એકા�તા આવે, � 
એકા�તા આવે તો તેજ��વતા આવે જ અને 
તેજ��વતા હોય તો સફળતા મળ� જ. િવષય ભોગો 
કાદવથી ભર�લા ખાબોિચયા જેવા છ�. ભોગના 
�યાગથી શાંિત મળ� છ�. સંયમ એ સુખ અને 
સફળતાનો રાજમાગ� છ�. અસંયમ એ ખર�ખર 
પતનનું મહા�ાર છ�. ��ચય�નું પાલન કરનાર 
�યિ� વીરતા અને િવજય મેળવે છ�. િવકારી 
�વન એ નરકનું �વન છ�. જે ��યુ સમાન છ�. 
મન અને બુિ�ની શુિ� ��ચય�થી થાય છ�. 
શિ�ના સં�હમાં બ� સુખ છ�. શિ�ના 
િવનાશમાં અિત દુઃખ છ�. ઈ���યોમાં વાસનાનું િવષ 
હશે તો ભિ�રસ ટકશે નિહ. કમળના �લ 
સમાન પિવ� �વન �વો.

આ��મકભાવ

દ�હ ��� રાખવાને બદલે દ�વ ��� રાખવી 
એજ �વનનું ક�યાણ છ�. ‘દ�હ અિભમાન હી સવ� 
સમ�યાઓક� જડ હ�, આ�મ�વ�પમ� �ટકના હી 
સવ� સમ�યા�કા સમાધાન હ�.’ �યાર� દ�હભાન 
ભૂલાય �યાર� આ�માનું પરમા�મા સાથે કને�શન 
�ડાય છ� �યાર� પરમધામનો ���પાત થાય છ� 
અને િશવબાબા આપણા આ�માને પાવન બનાવી 
ર�ા હોય તેવો અહ�સાસ થાય છ�. પરમા�માને 

દયાભાવ

દયા એજ ધમ�નું �વ�પ છ�. �યાં દયા નથી 
�યાં ધમ� નથી. �ોધ અ�� �ાળા છ�. એ પોતાને 
તો દઝાડે છ� સાથે સાથે બી�ને પણ દઝાડતી હોય 
છ�. પશુ-પ�ી તેમજ �ાણીઓ ઉપર દયાભાવ�પી 
કમ� કરવામાં આવે તો તેને પરમધામમાં રા�ઈ 
મળ� છ�. તેનું �વન ધ�ય બને છ�.

સ�યતા

�યાં સ�યતા �યાં �ભુતા છ�. સ�યની સાથે 
પુ�યનું બળ હોય છ�. અસ�યનું પાપ મનુ�યને 
અધોગિતના પંથે લઈ �ય છ�. સતકમ� હમેશાં સુખ 
આપે છ�. સ�યની નાવ ડોલે ખરી પરંતુ આજ 
સુધીના ઈિતહાસમાં સ�યની નાવ ડૂબી હોવાનો 
દાખલો નથી. એક અસ�ય એકસોવાર 
ઉ�ારવામાં આવે તો તે સ�ય બોલવા માંડે છ�. 
�યાર� એ સ�યને એક હ�રવાર અસ�યનો ઢોળ 
અઢાવવામાં આવે તો પણ અસ�ય લેખી શકાતું 
નથી. એટલે સ�યનો િવજય હમેશાં થાય છ�. પાપ 
અને પારો એ બહાર આવે છ� એ કોઈ �દવસ ગુ�ત 
રહી શક� નિહ. સ�યથી �યાર�ય પણ િવચિલત થવું 
ના �ઈએ. સ�યના માગ� ઉપર ચાલવાથી િવકટ 
પ�ર��થિત ટળી �ય છ�.

સાદગી

સાદી િજંદગીમાં જેવું સુખ છ� તેવું િવલાસી 
�દગીમાં નથી. સાદગીમાં બા� આડંબર ક� 
મોટાપણું હોતું નથી. જેની પાસે ઘણું બધું છ� તે 
ધિનક નથી. પણ જેની ભૌિતક જ��રયાતો 
ઓછામાં ઓછી છ� તે ધિનક છ�. ભૌિતક ચી�માં 
ખુશી નથી. જે થોડા સમય માટ� છ�. કાયમ ખુશી 
આપી શકતી નથી. સરદાર વ�ભભાઈએ 
પોતાની વક�લાતની કમાણી જતી કરીને, પોતાનું 
ઘર, પુ�ી અને પૌ� તથા રહીસહી સંપિત રા�ને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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શ�દોએ શ�દો નથી પરંતુ કાય� છ� કાય� ! 
નીડરતા એ પવ�તની ઊંચાઈ પરની સફળતાના 
િશખરો સર કરાવે છ�.

અિહ�સા

અિહ�સા એટલે બી�ને દુઃખ ક� ક� થાય 
એવું કરવું નિહ�. અિહ�સા પરમોધમ� છ�. ‘દ�દી હમ� 
આઝાદી િબના ખડગ િબના ઢાલ, સાબરમતી ક� 
સંત તૂને કર �દયા કમાલ.’ આમ ગાંધીબાપુએ 
અિહ�સક લડાઈના ધમ� પર દ�શને આઝાદી 
અપાવી. િવદ�શીઓ મજબૂર બની ઘૂંટણે પડી 
ભારત દ�શને �ય� દીધો. આમ અિહ�સા, સ�ાને 
�ભાિવત કરવા સાથે મજબૂર બનાવી િનયમનું 
પાલન કરવા �ે�રત કર� છ�. ‘લ�ય રખો તો લ�ણ 
જ�ર આયેગા, �તના િવચાર મહાન હોગે �વન 
ભી ઉતની હી મહાન બનેગા.’

�માભાવ

�મા વીર�ય ભૂષણ�, �મા �� છ�. �મા 
તપ છ�, �મા પિવ�તા છ�. જે ય�દીઓએ ઈશુ 
િ��તને વધ�તંભ પર ચઢા�યા તેમને �મા અથવા 
�ભુને �ાથ�ના કરી જેમની િ��તી ધમ�માં આજે 
પૂ� થાય છ�. દયાનંદ સર�વતીને ઝેર આપનાર 
રસોઈયાનો �વ બચાવવા તેને પૈસા આપી ભગાડી 
મૂ�યો. �યાર� �ીક��ણે િશશુપાલના ૯૯ ગુના માફ 
કરી �મા આપી. સંસારમાં �માપનાની ભાવના 
એક સં�વની પૂરવાર થાય છ�. શ�ુતામાં કાયમ 
ડરનો વાસ રહ� છ�. વેરભાવ �યાર�ય કોઈને 
શાંિતથી �વવા દ�તો નથી. �મામાં �કાશ છ�, 
વેરમાં અંધકાર છ�. �મામાં સાંધો છ� વેરમાં વાંધો 
છ�. �માથી ઉ�મ કોઈ દવા નથી. ‘�મા સે બઢકર 
સંસારમ� ઔર કોઈ તપ નહ� હ�.’

�વન એટલે �ત-�તનાને ભાત-ભાતના 
અનુભવોની પાઠશાળા છ�. સમ�યા વગરનું �વન 
એ ક�ઈ �વન નથી, સમ�યા વગરનું �વન જેનું 
હોય તે સ�� �વન નથી. ‘જબ તક કાયા હ� તબ 
તક માયા હ�, ઈસમે દુઃખો ક� મૂલ સમ�યા હ�.’ 
�ેશ-ક�કાશ તો ઘરના ગોળાનું પાણી સૂકવી 
નાખે છ�. સંસાર સુખ-દુઃખનો દ�રયો છ�. સતકમ� 
એ જ �વન છ�. ક�િવચાર અને અસં�ક�ત 
િવચારોજ મનુ�યના સૌથી મોટા શ�ુ છ�. �ે� 
િવચારો મનુ�યના �ે�ત� િમ�ો છ�. આજનો 
યુવાન પાનના ગ�ે ગવાઈ ગયો છ� તે િસનેમા 
હૉલમાં સપડાઈ ગયો છ�. એરક�લરમાં અટવાઈને 
ફ�સબુકમાં ફસાઈ ગયો છ�. ગુગલમાં ગુંચવાયેલા 
યુવાનને િ�ક�ટનો કૉલેરાને, મોબાઈલનો 
મેલે�રયા થયો છ�. એટલે જ િસ�ાંત વગરનું �વન 
એ �ાણ િવનાના શરીર જેવું છ�. ‘�વન મે ક�છ 
કરના હ� તો મન કો માર મત બેઠો, અગર આગે 
બઢના હ� તો િહ�મત હાર� મત બૈઠો.’ 

નીચે જણાવેલ િસ�ાંતો પૈક� કોઈપણ એક 
િસ�ાંત અપનાવવાથી આદશ� �વન બને છ�. 

નીડરતા

સરદાર વ�ભભાઈ પટ�લે 563 રજવાડા 
સંગ�ઠત કરવાનું પાર પાડી ભારતને અખંડ 
રા�નો દર�ો અપા�યો. એટલે સરદારને દ�વોથી 
મુ�ી ઊંચેરા મહામાનવ માનવામાં આવે છ�. તેમજ 
‘લોખંડી પુ�ષનું’ િબ�દ આપવામાં આવેલ છ�. 
‘જવાહર સંભાળ� દ�શનું સુકાન, વ�ભ વીરલો 
ફ�રવે આણર�, ભારત ભા�ય િવધાતા વ�ભ 
ઐસો નર ��વી મહી દુલ�ભ.’ નીડરતા અને 
સહનશીલતા તેમનો ધમ� િસ�ાંત હતો. સરદારના 

સંક�પ િસિ� �વનની આધારિશલા
�.ક�. ચતુરભાઈ , પંચાસર
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અપ�ણ કરી દીધી. લાલબહાદુર શા��ી જે 
સાદગીના સાગર હતા. સાદગી જેનો �વનમં� છ� 
તેમના કમ�ને દ�શ યાદ કરીને બોધ �હણ કર� છ�.

સંયમ

સંયમ એટલે મનની િવક�િતઓ પરનો 
િવજય, મનની એકા�તા અને સંયમ એટલે 
��ચય�. સંયમ એટલે તપ�યા�. સંયમ એ 
સફળતાનો શા�ત મં� છ�. ��ચય� પાલનથી 
આપણા શરીર, મન અને આ�મા �ણેયને લાભ 
થાય છ�. સંયમ હોય તો એકા�તા આવે, � 
એકા�તા આવે તો તેજ��વતા આવે જ અને 
તેજ��વતા હોય તો સફળતા મળ� જ. િવષય ભોગો 
કાદવથી ભર�લા ખાબોિચયા જેવા છ�. ભોગના 
�યાગથી શાંિત મળ� છ�. સંયમ એ સુખ અને 
સફળતાનો રાજમાગ� છ�. અસંયમ એ ખર�ખર 
પતનનું મહા�ાર છ�. ��ચય�નું પાલન કરનાર 
�યિ� વીરતા અને િવજય મેળવે છ�. િવકારી 
�વન એ નરકનું �વન છ�. જે ��યુ સમાન છ�. 
મન અને બુિ�ની શુિ� ��ચય�થી થાય છ�. 
શિ�ના સં�હમાં બ� સુખ છ�. શિ�ના 
િવનાશમાં અિત દુઃખ છ�. ઈ���યોમાં વાસનાનું િવષ 
હશે તો ભિ�રસ ટકશે નિહ. કમળના �લ 
સમાન પિવ� �વન �વો.

આ��મકભાવ

દ�હ ��� રાખવાને બદલે દ�વ ��� રાખવી 
એજ �વનનું ક�યાણ છ�. ‘દ�હ અિભમાન હી સવ� 
સમ�યાઓક� જડ હ�, આ�મ�વ�પમ� �ટકના હી 
સવ� સમ�યા�કા સમાધાન હ�.’ �યાર� દ�હભાન 
ભૂલાય �યાર� આ�માનું પરમા�મા સાથે કને�શન 
�ડાય છ� �યાર� પરમધામનો ���પાત થાય છ� 
અને િશવબાબા આપણા આ�માને પાવન બનાવી 
ર�ા હોય તેવો અહ�સાસ થાય છ�. પરમા�માને 

દયાભાવ

દયા એજ ધમ�નું �વ�પ છ�. �યાં દયા નથી 
�યાં ધમ� નથી. �ોધ અ�� �ાળા છ�. એ પોતાને 
તો દઝાડે છ� સાથે સાથે બી�ને પણ દઝાડતી હોય 
છ�. પશુ-પ�ી તેમજ �ાણીઓ ઉપર દયાભાવ�પી 
કમ� કરવામાં આવે તો તેને પરમધામમાં રા�ઈ 
મળ� છ�. તેનું �વન ધ�ય બને છ�.

સ�યતા

�યાં સ�યતા �યાં �ભુતા છ�. સ�યની સાથે 
પુ�યનું બળ હોય છ�. અસ�યનું પાપ મનુ�યને 
અધોગિતના પંથે લઈ �ય છ�. સતકમ� હમેશાં સુખ 
આપે છ�. સ�યની નાવ ડોલે ખરી પરંતુ આજ 
સુધીના ઈિતહાસમાં સ�યની નાવ ડૂબી હોવાનો 
દાખલો નથી. એક અસ�ય એકસોવાર 
ઉ�ારવામાં આવે તો તે સ�ય બોલવા માંડે છ�. 
�યાર� એ સ�યને એક હ�રવાર અસ�યનો ઢોળ 
અઢાવવામાં આવે તો પણ અસ�ય લેખી શકાતું 
નથી. એટલે સ�યનો િવજય હમેશાં થાય છ�. પાપ 
અને પારો એ બહાર આવે છ� એ કોઈ �દવસ ગુ�ત 
રહી શક� નિહ. સ�યથી �યાર�ય પણ િવચિલત થવું 
ના �ઈએ. સ�યના માગ� ઉપર ચાલવાથી િવકટ 
પ�ર��થિત ટળી �ય છ�.

સાદગી

સાદી િજંદગીમાં જેવું સુખ છ� તેવું િવલાસી 
�દગીમાં નથી. સાદગીમાં બા� આડંબર ક� 
મોટાપણું હોતું નથી. જેની પાસે ઘણું બધું છ� તે 
ધિનક નથી. પણ જેની ભૌિતક જ��રયાતો 
ઓછામાં ઓછી છ� તે ધિનક છ�. ભૌિતક ચી�માં 
ખુશી નથી. જે થોડા સમય માટ� છ�. કાયમ ખુશી 
આપી શકતી નથી. સરદાર વ�ભભાઈએ 
પોતાની વક�લાતની કમાણી જતી કરીને, પોતાનું 
ઘર, પુ�ી અને પૌ� તથા રહીસહી સંપિત રા�ને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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ગણપિતનો ભાવાથ� છ�. ગણપિત = ગણ + પિત 
અથા�� ગુણોના પિત. ગણનાયક તરીક� ગણપિત 
જગ�િસ� છ�. ગણનાયક એટલે ગુણોમાં નાયક, 
ગુણોમાં અ�ેસર. આમ �ી ગણેશ ગુણોના ભંડાર 
હોવાથી, િસિ� દાતા તથા િવ�ન િવનાશક દ�વ 
તરીક� પણ પૂ�ય છ� અને તેથી સવ� માંગિલક કાય� 
િનિવ��ને પૂરા પડે તે માટ�, સૌ �થમ ગણેશની પૂ� 
કરવામાં આવે છ�. ગણેશને �વ��તકના િચ�હ 
સાથે પણ સરખાવવામાં આવે છ�. સાિથયાનું િચ�હ 
�વ��તક છ�. ‘�વ��તક’ શ�દનો અથ� છ� 
શુભકારી, મંગલકારી તેથી તે િવ�ન િવનાશક 
ગણપિતનું સમાનાથ�ક છ�. સાિથયો શુભ-લાભનું 
પણ �તીક છ�.

ગણપિત ગ�નન કહ�વાય છ�. તેમનું મુખ 
ગજ એટલે ક� હાથીનું છ�. ગણપિતની �તુિત સૌ 
�થમ થવાનું કારણ તેમના ��યેક અંગ ગુણોને 
�દિશ�ત કર� છ�. ગણપિતના િચ�ને �તા િવિવધ 
અંગો �ારા િન�નિલિખત ભાવો અને ગુણો �પ� 
થાય છ�.

અંગો �ારા �દિશ�ત ગુણો

ગજિશર - હાથી બુિ�માન, િવશાળ 
મગજવાળું ડા�ં �ાણી ગણાય છ�. હાથીની ��િત-
યાદશિ� તેજ હોય છ�. તે વફાદાર રહ� છ� માટ� 
અં�ે�માં કહ�વાય છ� ક�, ‘As wise as an 
elephant and as faithful as an elephant. 
હાથીની બી� એક િવશેષતા છ� તે �યાર� ગલી-
મહો�ા-બ�ર ક� શેરીઓમાંથી પસાર થાય છ� 
�યાર� તેની આગળ-પાછળ ક�તરા ભસતાં હોય ક� 

જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ દ�વા, 
માતા �ક� પાવ�તી ઔર િપતા મહાદ�વા...

દર વષ� ભાદરવા સુદ ચોથ ગણપિત ચોથ 
એટલે ક� ગણેશચતુથ� તરીક� ઉજવાય છ�. 
ગણેશો�સવ અનંત ચૌદશ સુધી 11 �દવસ ખૂબ 
ભપકાભેર મનાવાય છ�. ગણેશ િવસજ�ન વખતે તો 
બધા લોકો ‘ગણપિત બાપા મોરીયા... મંગલમૂિત� 
મો�રયા’ના નારાઓથી વાતાવરણને પણ ગજવી 
દ� છ�. ગુજરાતની પૂવ� રાજધાની અમદાવાદ 
મહાનગરના લાલદરવા� તથા દિ�ણી 
સોસાયટી, મિણનગર િવ�તારમાં મુંબઈના 
લાલબાગના ગણપિતની જેમ ખૂબ ��યાત છ�. 
�યાં મુ�ય�વે મહારા�ીયન ભાઈ-બહ�નો મોટી 
િવશાળકાય, નવીનતા તથા િવશેષતા સંપ�ન 
�ફ�મો, િવિવધ �યા�યાનો તથા સુંદર મનોરંજક 
સાં�ક�િતક કાય��મો આયો�ને હષ�ભેર ભાવ અને 
ભાવનાથી સિ�યપણે ભાગ લે છ�. આ તહ�વાર 
દરિમયાન મોડી રાત સુધી ભાિવક ભ�ો ઠ�ર ઠ�ર 
િવિવધ કાય��મોનું આયોજન કરીને આનંદ 
મનાવે છ�. જ�મા�મી પછી આવતો આ તહ�વાર 
11 �દવસ જેટલો લાંબો ચાલતો હોવાથી, લોકોમાં 
ભિ�ભાવની સાથે સાથે ખૂબ ઉમંગ-ઉ�સાહ �ેરી 
નવ�વન બ�ે છ�.

�ી ‘ગણેશ’ શ�દનો ભાવાથ�

ગણેશ અથા�� ગણપિતનું આ�યા��મક 
રહ�યને સમ�ને આ પવ�ને મનાવાય તો લોકોનું 
�વન સાથ�ક બની �ય. ગણેશનો અથ� છ�. ગણેશ 
= ગણ +ઈશ અથા�� ગુણોના ઈ�ર તથા 

�દ�યદશ�ન

િવ�નિવનાશક બની �દ�ય ગણેશઉ�સવને ચ�રતાથ� કરીએ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

Gyan Amrit Vol : 12  Issue : 09 September 2019 Page No. 31

�ાના�ત

વાંદરા ઘૂરક�યા કરતા હોય, તો તેમ છતાં તે તેની 
પણ પરવા કયા� વગર, તે હાથી પોતાની મૌલાઈ 
મ�તીથી ચા�યા કર� છ�. આપણે પણ બી�ઓની 
ટીકા-િનંદા પર �યાન ન આપી, આ�મિવ�ાસથી 
ખુશીથી કાય� કરતા જ રહ�વું �ઈએ.

આપણી સાચી �ગિતથી લોકો ઈ�યા�વશ 
ભલે બણબણાટ કર�, મન ફાવે તેમ ગમે તેમ બોલે, 
પરંતુ આપણે તેની િચંતા કયા� વગર આપણે 
આપણા લ�યાંક સુધી પહ�ચવા માટ� સતત 
આગળ વ�યા જ કરવું તેમાં જ ખ�ં શાણપણ છ�.

ગજસૂંઢ - સવ� શિ�વાન અને ગુણિસંધુ 
િશવના સુત (િશવપુ�)ને સૂંઢ ક�મ દશા�વવામાં 
આવે છ� ? હાથીની સૂંઢ એક તો બુલડોઝર અને 
બીજું ��નની જેમ બ�નેના જેવું જ કામ કર� છ�. 
હાથીની સૂંઢ એટલી તો શિ�શાળી હોય છ� ક�, તે 
ઝાડના ઝાડને જડમૂળથી ઉખાડીને દૂર ફ�ક� દ� છ�. 
�ાની �યિ�એ હાથીમાંથી બોધપાઠ લઈ, 
આપણી બુરાઈઓ - ખરાબ સં�કારો - ક�ટ�વોને 
જડમૂળથી કાઢી નાંખી દૂર હડસેલી દ�વી �ઈએ. 
જેથી ફરીથી �વનમાં �વેશે નહ�.

હાથીની સૂંઢ સામ�ય�ની સાથે-સાથે ન�તાનો 
પણ ગુણ દશા�વે છ�. ગજ સૂંઢથી િશવિલંગ પર પુ�પ 
તથા લોટાનું પાણી ચઢાવે છ� તથા નાના બાળકોને 
પણ સલામ કર� છ�. આપણે પણ �વયંમાં રહ�લી 
શિ�ઓનો અહ�કાર ન કરતાં ન�િચત બની 
સૌની સાથે સ�માનપૂવ�ક �યવહાર કરવો �ઈએ. 
સ�માન આપવાથી માન મળ� છ�.

ગજકણ� - હાથીના કાન સૂપડા જેવા મોટા 
હોય છ�. જે �ાન�વણનું �તીક છ�. કાન મુ�ય 
કમ����ય ગણાય છ�. સુખી થવું હોય તો, ‘ઓછું 
બોલો, પરંતુ વધુ સાંભળો.’ સામેવાળાની વાત 
પૂરી ધીરજપૂવ�ક સાંભળીએ તો ઘણા ��ો હલ 

થઈ �ય છ�. �ાનની વાતો િચ� દઈને, �યાનથી 
એકા�તાપૂવ�ક, િજ�ાસા�િ�થી સાંભળીને પછી 
તેનું મનન િચંતન કરી, �વનમાં ધારણ કરવી 
�ઈએ. �ાનની સાધનામાં �વણ-મનન-િચંતન 
જ�રી છ�. વળી સૂપડું જેમ સારી વ�તુને રાખે છ�, 
કચરો બહાર ફ�ક� દ� છ� તેમ આપણે પણ સારા 
િવચારોને અપનાવીને નકામા કચરા સમાન 
િવચારોને કાઢી નાંખીએ.

ગજને� - મોટી કાયા છતાં ગણેશની આંખો 
સૂ�મ ���ને કારણે હાથી સોય જેવી એકદમ 
ઝીણી ચીજ-વ�તુઓને પણ �ઈને ઉઠાવી લે છ�. � 
હાથીને નાની ચીજ ન દ�ખાય તો મોટા પગ નીચે 
દબાઈ �ય. દીઘ����થી કાય� કરવું, આપણે પણ 
નાનાઓને મોટા સમ� આદરભાવ �ગટ કરવો 
તથા પોતાની નાની સૂ�મ નબળાઈ પારખી દૂર 
કરવી.

ગજઉદર - હાથીને દુંદાળા મોટા પેટવાળા 
દ�વ કહ� છ�. મોટું પેટ એ દશા�વે છ� ક�, બી� 
લોકોની વાતોને અ�યને કહ�વાને બદલે ગંભીર 
બની મોટું પેટ રાખી તેમાં સમાવી લેતાં શીખવું 
�ઈએ. સાગર નદીઓનો કચરો જેમ સમાવી લે 
છ�, તેમ આપણે મોટું પેટ રાખીને સમાવવાનો ગુણ 
ધારણ કરવો. એક કિવ હલકા પેટવાળાઓ માટ� 
પંિ� લખે છ� ક�... ‘� પેટ ક� હ�ક� હો, પચે બાત 
કબ ઉનસે, રોક� તો અકડ �યે, શીખ ઔર 
�યાદા.’

ગજદ�ત - હાથીના દાત બતાવવાના જુદા 
અને ચાવવાના જુદા એમ કહ�વતમાં ક�ં છ�. 
અથા�� બ�ને જુદા-જુદા દાંત ચતુરાઈના �તીક છ�, 
જેથી કોઈ આપણને બોધા સમ� બનાવી ન �ય. 
હોિશયાર અને સાવધાન રહ�વું �ઈએ.

ગજવદન - હાથીનું મોટું �સ�નતાનું પણ 
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ગણપિતનો ભાવાથ� છ�. ગણપિત = ગણ + પિત 
અથા�� ગુણોના પિત. ગણનાયક તરીક� ગણપિત 
જગ�િસ� છ�. ગણનાયક એટલે ગુણોમાં નાયક, 
ગુણોમાં અ�ેસર. આમ �ી ગણેશ ગુણોના ભંડાર 
હોવાથી, િસિ� દાતા તથા િવ�ન િવનાશક દ�વ 
તરીક� પણ પૂ�ય છ� અને તેથી સવ� માંગિલક કાય� 
િનિવ��ને પૂરા પડે તે માટ�, સૌ �થમ ગણેશની પૂ� 
કરવામાં આવે છ�. ગણેશને �વ��તકના િચ�હ 
સાથે પણ સરખાવવામાં આવે છ�. સાિથયાનું િચ�હ 
�વ��તક છ�. ‘�વ��તક’ શ�દનો અથ� છ� 
શુભકારી, મંગલકારી તેથી તે િવ�ન િવનાશક 
ગણપિતનું સમાનાથ�ક છ�. સાિથયો શુભ-લાભનું 
પણ �તીક છ�.

ગણપિત ગ�નન કહ�વાય છ�. તેમનું મુખ 
ગજ એટલે ક� હાથીનું છ�. ગણપિતની �તુિત સૌ 
�થમ થવાનું કારણ તેમના ��યેક અંગ ગુણોને 
�દિશ�ત કર� છ�. ગણપિતના િચ�ને �તા િવિવધ 
અંગો �ારા િન�નિલિખત ભાવો અને ગુણો �પ� 
થાય છ�.

અંગો �ારા �દિશ�ત ગુણો

ગજિશર - હાથી બુિ�માન, િવશાળ 
મગજવાળું ડા�ં �ાણી ગણાય છ�. હાથીની ��િત-
યાદશિ� તેજ હોય છ�. તે વફાદાર રહ� છ� માટ� 
અં�ે�માં કહ�વાય છ� ક�, ‘As wise as an 
elephant and as faithful as an elephant. 
હાથીની બી� એક િવશેષતા છ� તે �યાર� ગલી-
મહો�ા-બ�ર ક� શેરીઓમાંથી પસાર થાય છ� 
�યાર� તેની આગળ-પાછળ ક�તરા ભસતાં હોય ક� 

જય ગણેશ, જય ગણેશ, જય ગણેશ દ�વા, 
માતા �ક� પાવ�તી ઔર િપતા મહાદ�વા...

દર વષ� ભાદરવા સુદ ચોથ ગણપિત ચોથ 
એટલે ક� ગણેશચતુથ� તરીક� ઉજવાય છ�. 
ગણેશો�સવ અનંત ચૌદશ સુધી 11 �દવસ ખૂબ 
ભપકાભેર મનાવાય છ�. ગણેશ િવસજ�ન વખતે તો 
બધા લોકો ‘ગણપિત બાપા મોરીયા... મંગલમૂિત� 
મો�રયા’ના નારાઓથી વાતાવરણને પણ ગજવી 
દ� છ�. ગુજરાતની પૂવ� રાજધાની અમદાવાદ 
મહાનગરના લાલદરવા� તથા દિ�ણી 
સોસાયટી, મિણનગર િવ�તારમાં મુંબઈના 
લાલબાગના ગણપિતની જેમ ખૂબ ��યાત છ�. 
�યાં મુ�ય�વે મહારા�ીયન ભાઈ-બહ�નો મોટી 
િવશાળકાય, નવીનતા તથા િવશેષતા સંપ�ન 
�ફ�મો, િવિવધ �યા�યાનો તથા સુંદર મનોરંજક 
સાં�ક�િતક કાય��મો આયો�ને હષ�ભેર ભાવ અને 
ભાવનાથી સિ�યપણે ભાગ લે છ�. આ તહ�વાર 
દરિમયાન મોડી રાત સુધી ભાિવક ભ�ો ઠ�ર ઠ�ર 
િવિવધ કાય��મોનું આયોજન કરીને આનંદ 
મનાવે છ�. જ�મા�મી પછી આવતો આ તહ�વાર 
11 �દવસ જેટલો લાંબો ચાલતો હોવાથી, લોકોમાં 
ભિ�ભાવની સાથે સાથે ખૂબ ઉમંગ-ઉ�સાહ �ેરી 
નવ�વન બ�ે છ�.

�ી ‘ગણેશ’ શ�દનો ભાવાથ�

ગણેશ અથા�� ગણપિતનું આ�યા��મક 
રહ�યને સમ�ને આ પવ�ને મનાવાય તો લોકોનું 
�વન સાથ�ક બની �ય. ગણેશનો અથ� છ�. ગણેશ 
= ગણ +ઈશ અથા�� ગુણોના ઈ�ર તથા 

�દ�યદશ�ન

િવ�નિવનાશક બની �દ�ય ગણેશઉ�સવને ચ�રતાથ� કરીએ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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વાંદરા ઘૂરક�યા કરતા હોય, તો તેમ છતાં તે તેની 
પણ પરવા કયા� વગર, તે હાથી પોતાની મૌલાઈ 
મ�તીથી ચા�યા કર� છ�. આપણે પણ બી�ઓની 
ટીકા-િનંદા પર �યાન ન આપી, આ�મિવ�ાસથી 
ખુશીથી કાય� કરતા જ રહ�વું �ઈએ.

આપણી સાચી �ગિતથી લોકો ઈ�યા�વશ 
ભલે બણબણાટ કર�, મન ફાવે તેમ ગમે તેમ બોલે, 
પરંતુ આપણે તેની િચંતા કયા� વગર આપણે 
આપણા લ�યાંક સુધી પહ�ચવા માટ� સતત 
આગળ વ�યા જ કરવું તેમાં જ ખ�ં શાણપણ છ�.

ગજસૂંઢ - સવ� શિ�વાન અને ગુણિસંધુ 
િશવના સુત (િશવપુ�)ને સૂંઢ ક�મ દશા�વવામાં 
આવે છ� ? હાથીની સૂંઢ એક તો બુલડોઝર અને 
બીજું ��નની જેમ બ�નેના જેવું જ કામ કર� છ�. 
હાથીની સૂંઢ એટલી તો શિ�શાળી હોય છ� ક�, તે 
ઝાડના ઝાડને જડમૂળથી ઉખાડીને દૂર ફ�ક� દ� છ�. 
�ાની �યિ�એ હાથીમાંથી બોધપાઠ લઈ, 
આપણી બુરાઈઓ - ખરાબ સં�કારો - ક�ટ�વોને 
જડમૂળથી કાઢી નાંખી દૂર હડસેલી દ�વી �ઈએ. 
જેથી ફરીથી �વનમાં �વેશે નહ�.

હાથીની સૂંઢ સામ�ય�ની સાથે-સાથે ન�તાનો 
પણ ગુણ દશા�વે છ�. ગજ સૂંઢથી િશવિલંગ પર પુ�પ 
તથા લોટાનું પાણી ચઢાવે છ� તથા નાના બાળકોને 
પણ સલામ કર� છ�. આપણે પણ �વયંમાં રહ�લી 
શિ�ઓનો અહ�કાર ન કરતાં ન�િચત બની 
સૌની સાથે સ�માનપૂવ�ક �યવહાર કરવો �ઈએ. 
સ�માન આપવાથી માન મળ� છ�.

ગજકણ� - હાથીના કાન સૂપડા જેવા મોટા 
હોય છ�. જે �ાન�વણનું �તીક છ�. કાન મુ�ય 
કમ����ય ગણાય છ�. સુખી થવું હોય તો, ‘ઓછું 
બોલો, પરંતુ વધુ સાંભળો.’ સામેવાળાની વાત 
પૂરી ધીરજપૂવ�ક સાંભળીએ તો ઘણા ��ો હલ 

થઈ �ય છ�. �ાનની વાતો િચ� દઈને, �યાનથી 
એકા�તાપૂવ�ક, િજ�ાસા�િ�થી સાંભળીને પછી 
તેનું મનન િચંતન કરી, �વનમાં ધારણ કરવી 
�ઈએ. �ાનની સાધનામાં �વણ-મનન-િચંતન 
જ�રી છ�. વળી સૂપડું જેમ સારી વ�તુને રાખે છ�, 
કચરો બહાર ફ�ક� દ� છ� તેમ આપણે પણ સારા 
િવચારોને અપનાવીને નકામા કચરા સમાન 
િવચારોને કાઢી નાંખીએ.

ગજને� - મોટી કાયા છતાં ગણેશની આંખો 
સૂ�મ ���ને કારણે હાથી સોય જેવી એકદમ 
ઝીણી ચીજ-વ�તુઓને પણ �ઈને ઉઠાવી લે છ�. � 
હાથીને નાની ચીજ ન દ�ખાય તો મોટા પગ નીચે 
દબાઈ �ય. દીઘ����થી કાય� કરવું, આપણે પણ 
નાનાઓને મોટા સમ� આદરભાવ �ગટ કરવો 
તથા પોતાની નાની સૂ�મ નબળાઈ પારખી દૂર 
કરવી.

ગજઉદર - હાથીને દુંદાળા મોટા પેટવાળા 
દ�વ કહ� છ�. મોટું પેટ એ દશા�વે છ� ક�, બી� 
લોકોની વાતોને અ�યને કહ�વાને બદલે ગંભીર 
બની મોટું પેટ રાખી તેમાં સમાવી લેતાં શીખવું 
�ઈએ. સાગર નદીઓનો કચરો જેમ સમાવી લે 
છ�, તેમ આપણે મોટું પેટ રાખીને સમાવવાનો ગુણ 
ધારણ કરવો. એક કિવ હલકા પેટવાળાઓ માટ� 
પંિ� લખે છ� ક�... ‘� પેટ ક� હ�ક� હો, પચે બાત 
કબ ઉનસે, રોક� તો અકડ �યે, શીખ ઔર 
�યાદા.’

ગજદ�ત - હાથીના દાત બતાવવાના જુદા 
અને ચાવવાના જુદા એમ કહ�વતમાં ક�ં છ�. 
અથા�� બ�ને જુદા-જુદા દાંત ચતુરાઈના �તીક છ�, 
જેથી કોઈ આપણને બોધા સમ� બનાવી ન �ય. 
હોિશયાર અને સાવધાન રહ�વું �ઈએ.

ગજવદન - હાથીનું મોટું �સ�નતાનું પણ 
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�યારા �ભુ િશવ િનરાકારી, તમારી યાદ આવે છ�, તમારી યાદ આવે છ�.

લીધું ��ા તન સાકારી, તમારી યાદ આવે છ�, �ભુ તમારી યાદ આવે છ�.

નવી ���ના સજ�નહાર, �વગ�ય દુિનયાના રચનાકાર

આવી ચૂ�યા આ ધરા પર, કરવા સૌનો બેડો પાર,

સવ� ધમ�માં ક�યાણકારી, તમારી યાદ આવે છ�, �ભુ તમારી યાદ આવે છ�.

ગીતાનું �ાન સંભળાવી, પિતતોને પાવન બનાવી,

�દ�યગુણોથી સ�વી, દુગુ�ણોથી હટાવીને,

બનાવો મનને િનરઅંહકારી, તમારી યાદ આવે છ�, �ભુ તમારી યાદ આવે છ�.

મધુર મહાવા�ય તમારા ખુશી અનોખી આપે છ�.

સમાવી પાપ સંતાપને ક�ો અનેક કાપે છ�.

અ�ભુત લીલા િનહાળી, તમારી યાદ આવે છ�, �ભુ તમારી યાદ આવે છ�.

અિવનાશી �ાનની �યોિત, જગાવી �વનમાં તમે

ભૂલી શક�એ ક�મ તમને, ઘડી ઘડી યાદ કરીએ અમે

ગાઈએ �દલથી બિલહારી, તમારી યાદ આવે છ�, િનરંતર યાદ આવે છ�.

�યારા �ભુ િશવ િનરાકારી, તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ગીત
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

�તીક છ�. િવ�નોથી �યાર�ય ગભરાવું નિહ. દુબ�ળતા ન દાખવવી. હાથીની જેમ િનભ�યતાથી �વન 
�વવું.

આમ ઉપર દશા�વેલ �ી ગણેશના જુદા-જુદા ગુણો અને િવશેષતાઓને �વનમાં બધા લોકો ધારણ 
કર� તો, મૂ�યિન� સમાજની રચના થતાં સુંદર સુખમય સંસાર બની જશે. ચાલો આપણે સૌ પરંપરાગત 
રીતે ગણેશો�સવ ન ઉજવી, ગણપિતના �દ�ય ગુણોને ધારણ કરી આ પવ�ની યથાથ� ઉજવણી �વનને 
સુખશાંિતમય અવ�ય બનાવી દ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. ÊHí2iÉ¥Éà{É. í 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö {ÉÉ2iÉ~ÉÖ2É ~ÉÉè±ÉÒ»É »`àò¶É{É LÉÉlÉà 
PI ¨ÉÉlÉÉ Wðà.+É2.~É`àò±É{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. 2Ò`òÉ¥Éà{É.

»ÉÖ2à÷{rö{ÉNÉ2 »É¥ÉWðà±É©ÉÉÅ HàíqöÒ+Éà{ÉÉ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö Wðà±É2 
¨ÉÉlÉÉ ¾úcóÒ»ÉÓNÉ 2ÉcóÉàeô{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. HíÉà©É±É¥Éà{É. 



´É±É»ÉÉeô ¾úÉà©ÉNÉÉeÇô©ÉÉÅ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É ¥ÉÉq ´ÉHíÒ±É »ÉSÉÒ{É§ÉÉ>, 
Yð±±ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ §É2lÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖ. 2ÉàÊ¾úlÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ©ÉÉàÊ{ÉHíÉ¥Éà{É. 

´ÉÉ±ÉÒ«ÉÉ ®ø~É{ÉNÉ2©ÉÉÅ SRPF GR-10©ÉÉÅ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É HíÉ«ÉÇJí©É ¥ÉÉqö 
»É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ Hí©ÉÉ{eô{`ò ¨ÉÉlÉÉ Wðà.´ÉÒ.~É`àò±É »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ¾àú©ÉÉ¥Éà{É. 

ÊSÉ±ÉÉàeôÉ CRPF©ÉÉÅ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É HíÉ«ÉÇJí©É ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ DIG ¨ÉÉlÉÉ 
Wðà.Hàí. «ÉÉqö´É »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É, ¦É.HÖ. lÉÉ2É¥Éà{É. 

2ÉWðHíÉà`ò NÉÉ«ÉHí´ÉÉeôÒ©ÉÉÅ SRPF GR-13{ÉÉ DYSP ¨ÉÉlÉÉ +2WðiÉ§ÉÉ> 
¥ÉÉ2eô lÉoÉÉ »É´ÉÇ Wð´ÉÉ{ÉÉà{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. W«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É. 

2ÊLÉ«ÉÉ±É©ÉÉÅ ¾úÉà©ÉNÉÉeÇô{ÉÉ Wð´ÉÉ{ÉÉà{Éà >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉÒ 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É. 

+Å¥ÉÉYð©ÉÉÅ ¾úÉà©ÉNÉÉeÇô{ÉÉ +ÊyÉHíÉ2Ò lÉoÉÉ Wð´ÉÉ{ÉÉà{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖ. qöÒÊ~ÉHíÉ¥Éà{É. 
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+©ÉqöÉ´ÉÉqö +Éàhõ´É©ÉÉÅ RPF{ÉÉ Hí©ÉÉ{eô{`ò ¨ÉÉlÉÉ Wðà.Hàí. +Éà]ñÉ{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. HíÉàÊHí±ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É.

NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2 >{eôÒ«É{É HíÉà»`ò NÉÉeÇ ¾àúeôG´ÉÉ`ò2ô©ÉÉÅ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö 
»É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ IG ¨ÉÉlÉÉ 2ÉHàí¶É ~ÉÉ±É »ÉÉoÉà ¦É.HÖ. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É.



´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ wöÉ2É 2Ê´É¶ÉÅHí2 ©É¾úÉ2ÉWð{ÉÉ Ê¶Éº«É ~É2©É ~ÉÚWð«É 
NÉÖ®øqàö´É +ÊlÉlÉYð ©É¾úÉ2ÉWð{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. 2ÉW¥Éà{É. 

~ÉàoÉÉ~ÉÖ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ 2Éà©É{É HàíoÉÉà±ÉÒHí{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ +ÉHÇí Ê¥É¶É~É oÉÉè©É»É 
>N{ÉÉ`òÒ«É»É ©ÉàHí´ÉÉ{É{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê¶É±~ÉÉ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö 2ÉWð«ÉÉàNÉ§É´É{É©ÉÉÅ »´ÉlÉÅmÉlÉÉÊqö{Éà y´ÉWð´ÉÅqö{É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É 
~ÉÚ´ÉÇ ©Éà«É2 ¨ÉÉlÉÉ +É»ÉÒlÉ§ÉÉ>{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É. 

{É´É»ÉÉ2Ò »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ 15©ÉÒ +ÉàNÉº`ò »´ÉlÉÅmÉlÉÉ Êqö´É»Éà 2Éº`Äòy´ÉWð 
£í2HíÉ´ÉÒ »É±ÉÉ©ÉÒ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É +{Éà ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà. 

2ÉWðHíÉà`ò +´ÉyÉ~ÉÖ2Ò©ÉÉÅ +É´Éà±É »ÉÖ¡ÉÊ»ÉyyÉ The Grand Thakar ¾úÉà`ò±É{ÉÉ 
©ÉÉÊ±ÉHí ¨ÉÉlÉÉ NÉÉà~ÉÉ±É§ÉÉ>{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. 2à÷LÉÉ¥Éà{É.

2ÉWÖð±ÉÉ LÉÉlÉà 2Ò±ÉÉ«É{»É ¶ÉÒ~É«ÉÉeÇô©ÉÉÅ 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
»´ÉÉNÉlÉ Hí2lÉÉÅ CEO ¨ÉÉlÉÉ ¸ÉÒ[ÉÉ{É¡ÉHíÉ¶É ©ÉÅSÉ ~É2 ¦É.HÖí. +{ÉÖ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö LÉÉà2Wð »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É qöÉqöÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ÊmÉqàö´É ©ÉÅÊqö2{ÉÉ 
~ÉÚV«É qöÒ~ÉHí§ÉÉ>{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö ¦É.HÖí. ¾àú©É{ÉÉ¥Éà{É.

´ÉÉÅHíÉ{Éà2{ÉÉ »ÉÖ¡ÉÊ»ÉyyÉ Wðeàô¹É2 ©É¾úÉqàö´É{ÉÉ ©É¾ÅúlÉ 2ÊlÉ±ÉÉ±ÉYð 
©É¾úÉ2ÉWð{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÉÊ2HíÉ¥Éà{É.
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yÉÉ{É~ÉÖ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ »É2HíÉ2 2ÉV«ÉHíKÉÉ{ÉÉ OÉÉ©É-NÉÞ¾ú, 
OÉÉ©ÉÊ´ÉHíÉ»É{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ¨ÉÉlÉÉ ¥ÉSÉÖ§ÉÉ> LÉÉ¥Éeô{Éà 

2ÉLÉeôÒ ¥ÉÉÅyÉlÉÉ ¦É.HÖ. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. »ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É, 
¦É.HÖ. ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ>. 

NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ NÉ´É{ÉÇ2 ¨ÉÉlÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ qàö´ÉµÉlÉ{Éà 
©ÉÉà©Éà{`òÉà +É~ÉÒ »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ Hí2lÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ ]ñÉà{É >{SÉÉWðÇ 

2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. AºÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É, 
¦É.HÖí. +©É2¥Éà{É, ¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É, ¦É.HÖ. +ÅWÖð¥Éà{É.  

§ÉÉ2lÉ{ÉÉ ´ÉeôÉ¡ÉyÉÉ{É ¨ÉÉlÉÉ {É2à÷{rö§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ{Éà 2KÉÉ»ÉÚmÉ ¥ÉÉÅyÉlÉÉ 
ORC{ÉÉ eôÉ«É2à÷G`ò2 ¦É.HÖí. +É¶ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉà.  

NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ®ø~ÉÉiÉÒ{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ ]ñÉà{É >{SÉÉWðÇ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ. 

ÊNÉ«ÉÉ{ÉÉ{ÉÉ 2Éº`Äò~ÉÊlÉ ¨ÉÉlÉÉ eàôÊ´Éeô +ÉoÉÇ2 OÉà{Wð2{Éà 
2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É 

lÉoÉÉ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà »ÉÉoÉà. 

´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ÊJíHàí`ò LÉà±ÉÉeôÒ 
¨ÉÉlÉÉ >2£íÉ{É ~ÉcóÉiÉ{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. ´É»ÉÅlÉÉ¥Éà{É 

»ÉÉoÉà ¦É.HÖ. ´ÉÅqö{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. {É2à÷{rö§ÉÉ>, ¦É.HÖí. WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ>. 


