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´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò LÉÉlÉà "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ Ê¶É´É~ÉÖ2ÉiÉ HíoÉÉHíÉ2 
§É´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒ, NÉiÉqàö´ÉÒHí2 ]ñ´Éà2Ò{ÉÉ eôÉ«É2à÷G`ò2 ¨ÉÉlÉÉ NÉÒ2Ò¶É§ÉÉ>, 

¦É.HÖí. eôÉè. Ê{É2Å÷Wð{ÉÉ¥Éà{É, eôÉè. +Ê{É±É§ÉÉ> ¥ÉcóÒX.

»ÉÖ2lÉ ´É2ÉUïÉ{ÉÒ "©É¾úÉ Ê¶É´É2ÉmÉÒ ]ñÉÅLÉÒ'{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
qö¶ÉÇ{ÉÉ Wðà©»É{ÉÉ ¨ÉÉlÉÉ §ÉÚ~Éà{rö§ÉÉ>, ~ÉÚ´ÉÇ MLA Wð{ÉHí§ÉÉ>, Ê´É{É«É 
Wðà©»É{ÉÉ ¨ÉÉlÉÉ Ê´É{ÉÖ§ÉÉ>, ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò §É2lÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É. 

´É±É»ÉÉeô©ÉÉÅ "Ê¶É´É ©É¾úÉàl»É´É'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖ. 2Å÷Wð{É¥Éà{É, 
Yð±±ÉÉ G±ÉàG`ò2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÒ.+É2. LÉ2»ÉÉiÉ IAS, MLA ¨ÉÉlÉÉ §É2lÉ§ÉÉ>, 
{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÅHíWð§ÉÉ>, ©ÉÉä±ÉÉ{ÉÉ +¥qÖö±É ©É{É»ÉÖ2Ò. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö ©É¾úÉqàö´É{ÉNÉ2 LÉÉlÉà "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É, 
AvÉàNÉ~ÉÊlÉ HíÉä¶É±É§ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú, ©ÉÒ2ÉË¥ÉHíÉ »HÖí±É{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅðNÉ `Äò»`òÒ 

§ÉÊNÉ{ÉÒ YðNÉÒ¶ÉÉ¥Éà{É, AvÉàNÉ~ÉÊlÉ ´ÉÒ»ÉÉ§ÉÉ> ~É`àò±É.

§ÉÉ´É{ÉNÉ2©ÉÉÅ "+±ÉÊ´ÉqöÉ lÉ{ÉÉ´É'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖ. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É, §ÉÉ´É{ÉNÉ2 
«ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ`òÒ{ÉÉ VC ¨ÉÉlÉÉ ©É¾úÒ~ÉlÉË»É¾ú SÉÉ´ÉeôÉ, »É2HíÉ2Ò eàô{`ò±É HíÉè±ÉàWð{ÉÉ 

eôÒ{É ¨ÉÉlÉÉ ¾úà©ÉÅlÉ§ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ lÉoÉÉ ¦É.HÖí. ~ÉÚ{É©É¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É LÉÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
NÉÖWð2ÉlÉ Ê´ÉvÉ~ÉÒcó{ÉÉ eôÒ{É §ÉÊNÉ{ÉÒ eôÉè. ~ÉÖÊ{ÉlÉÉ¥Éà{É ¾úiÉâ, 

¦É.HÖí. {Éà¾úÉ¥Éà{É, ~ÉÚ´ÉÇ MLA eôÉè. lÉàWð¸ÉÒ¥Éà{É ~É`àò±É, ¦É.HÖ. +©É2¥Éà{É. 

{É´É»ÉÉ2Ò©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ MLA 

¨ÉÉlÉÉ ~ÉÒ«ÉÚºÉ§ÉÉ>, ~ÉÚ´ÉÇ©ÉÅmÉÒ ©ÉÅNÉÖ§ÉÉ>, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ SÉà2©Éà{É 
¨ÉÉlÉÉ ¡Éà©ÉSÉÅq§ÉÉ>, BJP ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ 2©Éà¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

©ÉÖÅ¥É> ©É±ÉÉeô©ÉÉÅ "®øröÉKÉ{ÉÉ Ê¶É´É±ÉÓNÉ'{ÉÒ SÉälÉ{«É ]ñÉÅLÉÒ{ÉÖÅ qöÒ~É 
¡ÉVWð´É±É{É Híí2lÉÉÅ ©Él»«ÉÉàvÉàNÉ +{Éà ¥ÉÅqö2 Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ Hàí¥ÉÒ{Éà`ò 

©ÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ +É»É©É¶ÉàLÉ, ¦É.HÖí. HÖÅílÉÒ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É.



ÊSÉ±ÉÉàeôÉ©ÉÉÅ "Yð´É{É qö¶ÉÇ{É ©Éà³É'©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É BSF{ÉÉ IGP ¨ÉÉlÉÉ 
Yð.+à»É. ©ÉÊ±ÉHí lÉoÉÉ »ÉÖ{ÉÒlÉÉ ©ÉÊ±ÉHí{Éà »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É 

¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ CRPF{ÉÉ DIGP Hàí.+à©É.«ÉÉqö´É, ¦É.HÖí.+ÅÊ¥ÉHíÉ¥Éà{É.

D]ñÉ©ÉÉÅ "©É¾úÉÊ¶É´É2ÉmÉÒ ©Éà³É'{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. Ê´ÉV«ÉÉ¥Éà{É, 
¨ÉÉlÉÉ ´É»ÉÅlÉ§ÉÉ> SÉÉàG»ÉÒ, ¨ÉÉlÉÉ 2©Éà¶É§ÉÉ> ~É`àò±É, ¦É.HÖí. >WÖð¥Éà{É.  

§ÉÚWð©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ "V«ÉÉàÊlÉÍ±ÉNÉ qö¶ÉÇ{É' ©Éà³É©ÉÉÅ Ê¶É´É HíoÉÉHíÉ2 ¨ÉÉlÉÉ 
¥É`ÖòHí§ÉÉ> ´«ÉÉ»É{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. 2KÉÉ¥Éà{É. 

©ÉÖÅ¥É> ´É2»ÉÉà´ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉ2lÉÒ«É Ê£í±©É »HíÉè2 Hí©~ÉÉà]ñ2 ¨ÉÉlÉÉ 2iÉYðlÉ 
¥ÉÉ2Éàcó{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. ~ÉÜ{É©É¥Éà{É.

NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2 »ÉàHí`ò2-3 LÉÉlÉà +É«ÉÉàÊWðlÉ "+©É2{ÉÉoÉ qö¶ÉÇ{É'HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
©Éà«É2 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ 2Ò`òÉ¥Éà{É{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ{ÉÒlÉÉ¥Éà{É.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö 2ÉWð«ÉÉàNÉ §É´É{É©ÉÉÅ "+©É2{ÉÉoÉ'{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. 
AºÉÉ¥Éà{É, BJP A~É¡É©ÉÖLÉ §ÉÜ~Éà{rö§ÉÉ> ~ÉÅeô«ÉÉ, ¡É§ÉÉ2Ò BJP §ÉÉ´É{ÉNÉ2 

ÊWð±±ÉÉà ©É¾àú¶É§ÉÉ> Hí»É´ÉÉ±ÉÉ, ~ÉÚ´ÉÇ HíÉA{»ÉÒ±É2 ¨ÉÉlÉÉ Hàí«ÉÖ2§ÉÉ>. 

´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É LÉÉlÉà "Ê¶É´ÉWð«ÉÅÊlÉ ©É¾úÉàl»É´É'©ÉÉÅ ±ÉÉ§É OÉÖ~É{ÉÉ 
Ê¥É±eô2 Hí©É±Éà¶É§ÉÉ>, eôÉè. ¾ú2Ò¶ÉHÖí©ÉÉ2, ´ÉÖeôÉ{ÉÉ `òÉA{É ~±ÉÉ{É2 

¨ÉÉlÉÉ »ÉÅWð«É§ÉÉ>, AvÉàNÉ~ÉÊlÉ yÉ{ÉHàí¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖ. +®øiÉÉ¥Éà{É. 
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2ÉWðHíÉà`ò +´ÉyÉ~ÉÖ2Ò©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ +Éqö2iÉÒ«É §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ, 
~ÉÖ2ÖºÉÉoÉÇ «ÉÖ´ÉHí©ÉÅeô³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>, eôÉè. HíÒÊlÉÇ¥Éà{É, HíÉA{»ÉÒ±É2 

2Ê»ÉHí§ÉÉ>, Wðä{É +OÉiÉÒ Wð«Éà{rö§ÉÉ>, ¦É.HÖí.2à÷LÉÉ¥Éà{É. 



+©ÉqöÉ´ÉÉqö {«ÉÖ ©ÉÊiÉ{ÉNÉ2 LÉÉlÉà "+©É2{ÉÉoÉ' ]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÉà{É±É¥Éà{É, 
¸ÉÒ{ÉÅqö OÉÖ~É{ÉÉ ¾ú2à÷¶É§ÉÉ>, £Ùí±ÉÉ§ÉÉ>, HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 +lÉÖ±É§ÉÉ>, 

BJP ¥ÉKÉÒ~ÉÅSÉ ©ÉÉà2SÉÉ©ÉÅmÉÒ ÊHí¶ÉÉà2÷§ÉÉ>, +2Ë´Éqö§ÉÉ>. 

§ÉÅeÖô2Ò©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'+à V«ÉÉàÊlÉÍ±ÉNÉ{ÉÒ ©É¾úÉ+É2lÉÒ Hí2lÉÉÅ Ê¶É´É ©ÉÅÊqö2{ÉÉ
 ~ÉÖX2Ò Hí2¶É{É¥ÉÉ~ÉÖ »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. °÷~ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É.

~ÉeôyÉ2Ò "Ê¶É´É2ÉmÉÒ ©É¾úÉàl»É´É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ Ê¶É´É{ÉÒ +É2lÉÒ Hí2lÉÉÅ 
eôÉè. Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ~É2©ÉÉ2, ©É¾úÉqàö´É{ÉÉ ©ÉÅÊqö2{ÉÉ ©É¾ÅúlÉ ¾áú©ÉlÉNÉÒ2Ò ¥ÉÉ~ÉÖ, 

Ê¶É´É§ÉGlÉÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ÊWð[ÉÉ¶ÉÉ¥Éà{É +{Éà ¦É.HÖí. ¶ÉÒ±ÉÖ¥Éà{É. 

NÉÉÅyÉÒyÉÉ©É©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ' Ê{ÉÊ©ÉlÉà +Éy«ÉÉÎl©ÉHí ¡Éqö¶ÉÇ{É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É 
Hí2lÉÉÅ UK Î»oÉlÉ ©ÉÒ»ÉÒ»É >{eôÒ«ÉÉ ´ÉÒ{É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ eôÉà±ÉÒ +¾ÖúX, 

+É©ÉÔHàí©~É{ÉÉÅ NÉÉàË´ÉqöË»É¾ú, ¦É.HÖí. §ÉÉ2lÉÒ¥Éà{É, ¦É.HÖí. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö PÉÉàeôÉ»É2©ÉÉÅ LÉÉlÉà "+©É2{ÉÉoÉ ]ñÉÅLÉÒ'{ÉÉ AqÃöPÉÉ`òHí MLA 

¨ÉÉlÉÉ WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ>{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. Wð»ÉÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É.
lÉ±ÉÉàqö©ÉÉÅ "©É¾úÉÊ¶É´É2ÉmÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÉ +ÊlÉÊoÉ ±ÉÉ«É{»É G±É¥É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ 

¨ÉÉlÉÉ »ÉÖ§ÉÉºÉ§ÉÉ>{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. SÉÅ~ÉÉ¥Éà{É.

´«ÉÉ2É »Éà´ÉÉHàí{rö LÉÉlÉà "Ê¶É´Éy´ÉX2Éà¾úiÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖ. +®øiÉÉ¥Éà{É
»ÉÉoÉà Wðà.¥ÉÒ.¾úÉ>»HÖí±É{ÉÉ +ÉSÉÉÇ«É ¨ÉÉlÉÉ {É2à÷¶É§ÉÉ>, Hí{«ÉÉ Ê´ÉvÉ±É«É{ÉÉ 

+ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉÊNÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. qöÒ~ÉÉ¥Éà{É. 

~ÉàoÉÉ~ÉÖ2©ÉÉÅ "+©É2{ÉÉoÉ{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ' »ÉÉoÉà {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ 
¨ÉÉlÉÉ 2ÉWÖð§ÉÉ>, ©ÉÅÊqö2{ÉÉ `Äò»`òÒ ¨ÉÉlÉÉ , ¦É.HÖí. Ê¶É±~ÉÉ¥Éà{É. 
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વષ� ૧૩ એિ�લ-૨૦૨૦ અંક : ૦૪

લવાજમની રકમનો �ા�ટ નીચેના નામે લખશો.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય (ગુજરાતી �ાના�ત)

��ાક�મારીઝ, સુખશાંિત ભવન, ભુલાભાઈ પાક� રોડ, કાંક�રયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૨.
Phone: 079 - 2532 4460, 2532 4660

વાિષ�ક લવાજમ �. ૧૧૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૨,૦૦૦.૦૦
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ક�િતઓ તથા સેવા સમાચાર
મોકલવાનું સરનામું

�.ક�. ડૉ. કાિલદાસ ��પિત
તં�ી : �ાના�ત

�-૨/૨૨, િશવમ એપાટ�મે�ટ,
નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩.

Phone : 079 - 2762 0866
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�કાશન �થળ - ગુજરાત ઝોન મુ�યાલય
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Email : gyanamrit.guj@gmail.com

ભારતમાં
લવાજમના દર



માનિસક તપ

મનની ગિત ઉપર સાધકની ઉ�નિત ક� 
અવનિત થાય છ�. � આપણે મનમનાભવનો મં� 
સાકાર કરવો છ� તો ��થિત સંપ�ન રહ� છ�. પણ 
દર�ક સાધકની મનની ગિતનો �ાફ િભ�ન િભ�ન 
હોય છ�. �યાં મનને યથાથ� �દશા અને કાય� 
આપવામાં આવે છ� તો સુખ શાંિતની �ા��ત થાય છ�. 
પણ મન �યાર� િવકારોના બંધનમાં બંધાઈ �ય છ� 
�યાર� જ એની �યથા અને કથા શ� થાય છ�. જે 
માનવનાં દુઃખ, અશાંિત અને અ�વ�થતાનું કારણ 
બને છ�. તપ�યા કરવાથી મન િનમ�ળ બનાવીએ 
જેનાથી સવ�ગુણો અને શિ�ઓનું �િતિબંબ એમાં 
દ�ખાઈ આવે છ�. 

સવ� આ�માઓ ��યે આ��મક ��� રાખીને 
સવ� �કારનાં બંધનોથી મુ� ��થિત રહ�વી 
�ઈએ. �યાં દ�હધારીઓ સાથે હદનો �ેમ અને 
આકષ�ણ હશે �યાં �થાયી �સ�નતા રહ�શે નહ�. 
એટલે સવ� �કારની આસિ�થી મુ� થવું 
�ઈએ. સુખ સુિવધાઓનાં ભૌિતક સાધન અને 
આવાસો ��યે આસિ� હોવી �ઈએ નહ�. સેવાનું 
પણ બંધન હોવું �ઈએ નહ�. પરમા�માનું કાય� છ� 
અને પરમા�મા કરાવી ર�ાં છ�. �� તો મા� િનિમ� 
આ�મા છું. એના માટ� મારો આ�હ, પૂવ��હ અને 
હઠા�હ ના હોવો �ઈએ. આ રીતે બુિ� �વ�છ 
હોય, �લેન હોય તો ઈ�રીય યાદ રહી શક� છ�. 
વત�માન સમયમાં તપ�યાથી લાઈટ અને માઈટ 
બનીને મનસાસેવા કરવાની તૈયારી કરવાની છ�. 
સમેટવાની શિ�ની તી�તા હશે, તો ઉપરામ �િ� 
વધશે. �યાર� જ અશરીરી અવ�થામાં ��થત રહી 
શક�શું.

સં�ક�ત ‘તપ’ ધાતુ ઉપરથી તપ શ�દ બને 
છ�. તપનો અથ� છ� ત�ત થવું. તપ�યા ત�ત 
બનવાની �િ�યા છ�. �થૂળ�પથી �ઈએ તો 
ખાણોમાંથી નીકળનાર સોનાને, હીરાને શુ� 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� જ એનાં �પ રંગ ચમક� 
શક� છ�. તે ચમક�લું �પ જ માનવને આકિષ�ત કર� 
છ�. સૂ�મ�પથી �વામાં આવે તો આ�મા 
�દ�ય�કાશ સંપ�ન હીરો છ�. પણ િવકારોના 
�ભાવથી એનું સ�વ ઢ�કાઈ ગયું છ�. આ�માઓને 
િવકારોના �ભાવથી મુ� કરાવીને સતો�ધાન 
બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો તે જ તપ છ�.

સમયના પ�રવત�નની સાથે સાથે કાય� 
કરવાના તરીકાઓમાં પણ પ�રવત�ન આ�યું છ�. 
�ાચીન ઋિષ મુિનઓએ જેવું તપ કયુ� તેવું તપ તો 
આજ સંભવ નથી. ઘર �હ�થમાં �યારા �યારા 
બનીને કમલ પુ�પ સમાન પિવ� �વન �વનાર 
સાધકોને લૌ�કક - અલૌ�કક જવાબદારીઓના બે 
અ� ઉપર સવારી કરવી પડે છ�. બંનેનું સંતુલન 
રાખીને તપ કરવાનું હોય છ�. જવાબદારીઓને 
પૂણ� કરી શકાય એવી �દનચયા�નું આયોજન કરવું 
પડે છ�.

દ�હ અને આ�માની અનુભૂિત કરતાં આપણે 
સમ�એ છીએ ક� આ�મા જ મુ�ય �થાન પર રહ� 
છ�. આ�મા જ શરીરના મા�યમ �ારા સવ� કાંઈ કર� 
છ�. છતાં પણ પુ�ષાથ�ની સરળતા માટ� આપણે 
અહ� �ણ �કારના તપ િવશે જણાવીએ છીએ.

1. માનિસક તપ 

2. વાિચક તપ 

3. શારી�રક તપ

તં�ી �થાનેથી

તપ�યા
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વાિચક તપ

વાિચક તપ પણ મહ�વપૂણ� છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�ય છ�. થોડું બોલો, ધીર� બોલો, મધુર 
બોલો. આ વાિચક તપ છ�. વાણીથી જ િમ� અને 
શ�ુ બને છ�. સાધકની વાણીમાં આ�માઓને દુઃખ, 
અશાંિત િમટાવીને એને શીતળતા આપવાની 
શિ� �ઈએ. � આંત�રક ��થિત સંપ�ન રહ�શે, 
પ�રપૂણ� રહ�શે તો મુખથી મધુરવાણી, અ�તવાણી 
નીકળી શકશે. કોઈપણ આ�મા ��યે ઈ�યા�, ��ષ 
નહ� હોય, સમાન���, શુભ ભાવના અને શુભ 
કામના હશે, �યાર� જ વાણીમાં એનું �િતિબંબ 
દ�ખાઈ દ�શે. વાણીમાં કટુતા આવે છ�, ટૉ�ટ આવે 
છ�, િનંદા આવે છ� એનો અથ� એ છ� ક� આંત�રક 
��થિતમાં કમ�રી છ�. પુ�ષાથ�માં ઢીલાપણું છ�. 
કથની અને કરણીમાં િભ�નતા છ�. �યાર� આપણે 
વાણીનું ઉ�ારણ કરીએ છીએ તો પૂરી 
સભાનતાની સાથે એના આ�દ, મ�ય, અંતનો 
િવચાર કરવાનો છ�. સમજપૂવ�ક, સદભાવપૂવ�ક 
સ�માન અને આદરયુ� વાણીના �યવહારની 
ટ�વ પાડવી �ઈએ. વાિચક તપમાં સંપ�નતા 
આવવાથી આપણને અનેક ફાયદાઓ થાય છ�. 
એનાં મીઠાં ફળ આપણે ચાખી શક�એ છીએ.

શારી�રક તપ

‘શરીર મા�ં ખલુ ધમ�સાધન�’ અથા�� 
શરીર જ ધમા�ચરણનું મા�યમ છ�. શરીર�પી 
સાધનને પરમા�માની થાપણ સમ�ને એનો સવ� 
કમ����યો �ારા યોગી �વનનો અનુ�પ �યવહાર 
હોવો �ઈએ. દ�વતાઓનાં સવ� અંગોને કમળની 
ઉપમા આપવામાં આવી છ�. જેમ ક� મુખારિવંદ 
વગેર�. આ સાધકનું શારી�રક તપ છ�. સાધક� 
�ભના �વાદને પણ �તવો �ઈએ. આસિ�વશ 
ભોજન કરવું યા ખા� પદાથ� ��યે લોલુપતા નહ� 

હોવી �ઈએ. આહાર અને ઊંઘ ઉપર પણ આપણો 
અિધકાર હોવો �ઈએ. િવ�પ�રવત�ન માટ� 
દધીિચઋિષની જેમ પોતાનું સવ��વ �યોછાવર 
કરવું �ઈએ. આ શારી�રક તપની પરાકા�ા છ�.

પતંજિલએ યોગસૂ�માં તપનું પ�રણામ સારી 
રીતે બતા�યું છ�. ‘काये���यािसि�रशु शुि��या 

तपसः’ અથા�� તપાચરણથી અશુિ�નો �ય 
થવાથી શરીર અને ઈ���યોની ��થિત �ા�ત થાય 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ �દ�યસંદ�શ �ારા 
થોડા જ શ�દોમાં ઘણી સારીવાત બતાવી છ�. 
બ�ે, હવે સમય �માણે તી�ગિત �માણ મન, 
બુિ�, કમ�, સં�કાર, �વ�નમાં પણ સવ� ટ��શનથી 
�� થઈને �ાળા�વ�પની �િ�ના મા�યમથી 
એટ��શનમાં રહો. તપ�યાના અ�� �ારા અંશ 
મા� પણ જે જૂના સં�કાર રહ�લા છ� તેને ભ�મ 
કરીએ. બાપ સમાન સં�કાર બનાવવાના છ�. હવે 
યોગનો �યોગ કરી. લાઈટ હાઉસ બનીને 
લાઈટનાં �કરણો ફ�લાવો. પોતાના દર�ક ગુણ પર 
પૂ�ં �યાન રહ�, તો તપ�યા �વતઃ થતી રહ�શે. 
જેટલા જેટલા સવ� સંબંધી પરમ િપતાપરમા�માનો 
સે��ન �પમાં સવ� સંબંધોનો રસ લીધો હશે એટલું 
તપ�યાનું બળ મળતું રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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• કાયદાની અવગણના કરીને કોઈ બચી શકતું 
નથી. એવું નથી ક� દર�ક �ય�� કાયદો �ણે 
છ�, પર�તુ તે ખબર ન હોવાનું બહાનું જ�ર 
બતાવે છ�.

• પોતાનો સંક�પ તે સાકાર થાયે તે પહ�લાં 
કોઈને ના જણાવો, નહ� તો તે પૂરો કરવો વધુ 
પીડાદાયક હશે.



માનિસક તપ

મનની ગિત ઉપર સાધકની ઉ�નિત ક� 
અવનિત થાય છ�. � આપણે મનમનાભવનો મં� 
સાકાર કરવો છ� તો ��થિત સંપ�ન રહ� છ�. પણ 
દર�ક સાધકની મનની ગિતનો �ાફ િભ�ન િભ�ન 
હોય છ�. �યાં મનને યથાથ� �દશા અને કાય� 
આપવામાં આવે છ� તો સુખ શાંિતની �ા��ત થાય છ�. 
પણ મન �યાર� િવકારોના બંધનમાં બંધાઈ �ય છ� 
�યાર� જ એની �યથા અને કથા શ� થાય છ�. જે 
માનવનાં દુઃખ, અશાંિત અને અ�વ�થતાનું કારણ 
બને છ�. તપ�યા કરવાથી મન િનમ�ળ બનાવીએ 
જેનાથી સવ�ગુણો અને શિ�ઓનું �િતિબંબ એમાં 
દ�ખાઈ આવે છ�. 

સવ� આ�માઓ ��યે આ��મક ��� રાખીને 
સવ� �કારનાં બંધનોથી મુ� ��થિત રહ�વી 
�ઈએ. �યાં દ�હધારીઓ સાથે હદનો �ેમ અને 
આકષ�ણ હશે �યાં �થાયી �સ�નતા રહ�શે નહ�. 
એટલે સવ� �કારની આસિ�થી મુ� થવું 
�ઈએ. સુખ સુિવધાઓનાં ભૌિતક સાધન અને 
આવાસો ��યે આસિ� હોવી �ઈએ નહ�. સેવાનું 
પણ બંધન હોવું �ઈએ નહ�. પરમા�માનું કાય� છ� 
અને પરમા�મા કરાવી ર�ાં છ�. �� તો મા� િનિમ� 
આ�મા છું. એના માટ� મારો આ�હ, પૂવ��હ અને 
હઠા�હ ના હોવો �ઈએ. આ રીતે બુિ� �વ�છ 
હોય, �લેન હોય તો ઈ�રીય યાદ રહી શક� છ�. 
વત�માન સમયમાં તપ�યાથી લાઈટ અને માઈટ 
બનીને મનસાસેવા કરવાની તૈયારી કરવાની છ�. 
સમેટવાની શિ�ની તી�તા હશે, તો ઉપરામ �િ� 
વધશે. �યાર� જ અશરીરી અવ�થામાં ��થત રહી 
શક�શું.

સં�ક�ત ‘તપ’ ધાતુ ઉપરથી તપ શ�દ બને 
છ�. તપનો અથ� છ� ત�ત થવું. તપ�યા ત�ત 
બનવાની �િ�યા છ�. �થૂળ�પથી �ઈએ તો 
ખાણોમાંથી નીકળનાર સોનાને, હીરાને શુ� 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� જ એનાં �પ રંગ ચમક� 
શક� છ�. તે ચમક�લું �પ જ માનવને આકિષ�ત કર� 
છ�. સૂ�મ�પથી �વામાં આવે તો આ�મા 
�દ�ય�કાશ સંપ�ન હીરો છ�. પણ િવકારોના 
�ભાવથી એનું સ�વ ઢ�કાઈ ગયું છ�. આ�માઓને 
િવકારોના �ભાવથી મુ� કરાવીને સતો�ધાન 
બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો તે જ તપ છ�.

સમયના પ�રવત�નની સાથે સાથે કાય� 
કરવાના તરીકાઓમાં પણ પ�રવત�ન આ�યું છ�. 
�ાચીન ઋિષ મુિનઓએ જેવું તપ કયુ� તેવું તપ તો 
આજ સંભવ નથી. ઘર �હ�થમાં �યારા �યારા 
બનીને કમલ પુ�પ સમાન પિવ� �વન �વનાર 
સાધકોને લૌ�કક - અલૌ�કક જવાબદારીઓના બે 
અ� ઉપર સવારી કરવી પડે છ�. બંનેનું સંતુલન 
રાખીને તપ કરવાનું હોય છ�. જવાબદારીઓને 
પૂણ� કરી શકાય એવી �દનચયા�નું આયોજન કરવું 
પડે છ�.

દ�હ અને આ�માની અનુભૂિત કરતાં આપણે 
સમ�એ છીએ ક� આ�મા જ મુ�ય �થાન પર રહ� 
છ�. આ�મા જ શરીરના મા�યમ �ારા સવ� કાંઈ કર� 
છ�. છતાં પણ પુ�ષાથ�ની સરળતા માટ� આપણે 
અહ� �ણ �કારના તપ િવશે જણાવીએ છીએ.

1. માનિસક તપ 

2. વાિચક તપ 

3. શારી�રક તપ

તં�ી �થાનેથી

તપ�યા
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વાિચક તપ

વાિચક તપ પણ મહ�વપૂણ� છ�. ઈ�રીય 
મહાવા�ય છ�. થોડું બોલો, ધીર� બોલો, મધુર 
બોલો. આ વાિચક તપ છ�. વાણીથી જ િમ� અને 
શ�ુ બને છ�. સાધકની વાણીમાં આ�માઓને દુઃખ, 
અશાંિત િમટાવીને એને શીતળતા આપવાની 
શિ� �ઈએ. � આંત�રક ��થિત સંપ�ન રહ�શે, 
પ�રપૂણ� રહ�શે તો મુખથી મધુરવાણી, અ�તવાણી 
નીકળી શકશે. કોઈપણ આ�મા ��યે ઈ�યા�, ��ષ 
નહ� હોય, સમાન���, શુભ ભાવના અને શુભ 
કામના હશે, �યાર� જ વાણીમાં એનું �િતિબંબ 
દ�ખાઈ દ�શે. વાણીમાં કટુતા આવે છ�, ટૉ�ટ આવે 
છ�, િનંદા આવે છ� એનો અથ� એ છ� ક� આંત�રક 
��થિતમાં કમ�રી છ�. પુ�ષાથ�માં ઢીલાપણું છ�. 
કથની અને કરણીમાં િભ�નતા છ�. �યાર� આપણે 
વાણીનું ઉ�ારણ કરીએ છીએ તો પૂરી 
સભાનતાની સાથે એના આ�દ, મ�ય, અંતનો 
િવચાર કરવાનો છ�. સમજપૂવ�ક, સદભાવપૂવ�ક 
સ�માન અને આદરયુ� વાણીના �યવહારની 
ટ�વ પાડવી �ઈએ. વાિચક તપમાં સંપ�નતા 
આવવાથી આપણને અનેક ફાયદાઓ થાય છ�. 
એનાં મીઠાં ફળ આપણે ચાખી શક�એ છીએ.

શારી�રક તપ

‘શરીર મા�ં ખલુ ધમ�સાધન�’ અથા�� 
શરીર જ ધમા�ચરણનું મા�યમ છ�. શરીર�પી 
સાધનને પરમા�માની થાપણ સમ�ને એનો સવ� 
કમ����યો �ારા યોગી �વનનો અનુ�પ �યવહાર 
હોવો �ઈએ. દ�વતાઓનાં સવ� અંગોને કમળની 
ઉપમા આપવામાં આવી છ�. જેમ ક� મુખારિવંદ 
વગેર�. આ સાધકનું શારી�રક તપ છ�. સાધક� 
�ભના �વાદને પણ �તવો �ઈએ. આસિ�વશ 
ભોજન કરવું યા ખા� પદાથ� ��યે લોલુપતા નહ� 

હોવી �ઈએ. આહાર અને ઊંઘ ઉપર પણ આપણો 
અિધકાર હોવો �ઈએ. િવ�પ�રવત�ન માટ� 
દધીિચઋિષની જેમ પોતાનું સવ��વ �યોછાવર 
કરવું �ઈએ. આ શારી�રક તપની પરાકા�ા છ�.

પતંજિલએ યોગસૂ�માં તપનું પ�રણામ સારી 
રીતે બતા�યું છ�. ‘काये���यािसि�रशु शुि��या 

तपसः’ અથા�� તપાચરણથી અશુિ�નો �ય 
થવાથી શરીર અને ઈ���યોની ��થિત �ા�ત થાય 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ �દ�યસંદ�શ �ારા 
થોડા જ શ�દોમાં ઘણી સારીવાત બતાવી છ�. 
બ�ે, હવે સમય �માણે તી�ગિત �માણ મન, 
બુિ�, કમ�, સં�કાર, �વ�નમાં પણ સવ� ટ��શનથી 
�� થઈને �ાળા�વ�પની �િ�ના મા�યમથી 
એટ��શનમાં રહો. તપ�યાના અ�� �ારા અંશ 
મા� પણ જે જૂના સં�કાર રહ�લા છ� તેને ભ�મ 
કરીએ. બાપ સમાન સં�કાર બનાવવાના છ�. હવે 
યોગનો �યોગ કરી. લાઈટ હાઉસ બનીને 
લાઈટનાં �કરણો ફ�લાવો. પોતાના દર�ક ગુણ પર 
પૂ�ં �યાન રહ�, તો તપ�યા �વતઃ થતી રહ�શે. 
જેટલા જેટલા સવ� સંબંધી પરમ િપતાપરમા�માનો 
સે��ન �પમાં સવ� સંબંધોનો રસ લીધો હશે એટલું 
તપ�યાનું બળ મળતું રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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• કાયદાની અવગણના કરીને કોઈ બચી શકતું 
નથી. એવું નથી ક� દર�ક �ય�� કાયદો �ણે 
છ�, પર�તુ તે ખબર ન હોવાનું બહાનું જ�ર 
બતાવે છ�.

• પોતાનો સંક�પ તે સાકાર થાયે તે પહ�લાં 
કોઈને ના જણાવો, નહ� તો તે પૂરો કરવો વધુ 
પીડાદાયક હશે.
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અ�તધારા

ક�ઈપણ કહ�વા યા િવચારવાને બદલે બાબાની યાદમાં રહો.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

પોતાના �યારા 
બાબાની તપ�યાભૂિમ, 
ચ�ર�ભૂિમ, વરદાનોથી 
ભરપૂર કરનારી ભૂિમ છ�. 
ભૂિમનું જે મહ�વ છ� તે 
અંદર આ�મામાં સમાયેલું 
છ�. આપણે મા� 

ભારતવાસી છીએ એટલું જ નહ� પણ ભારતમાં 
પણ પરમા�મા બાપ �યાર� ��વી ઉપર આવે છ� 
�યાં એમનું અવતરણ થાય છ� �યાંના આપણે 
રહ�વાસી છીએ. તો ક�ટલા ભા�યશાળી છીએ. 
આપણા ઈ�રીય �ાનના, િશ�ણમાં કમાણી છ�. 
આ સંગમ પર બધું સા�ં સમજણમાં આવી ગયું છ�. 
સતયુગમાં તો િનિમ� મા� િશ�ણ છ�, મા� 
કારોબાર ચલાવવા. ભણાવનાર પણ િનિમ� 
બનીને ભણાવશે.

અ�યાર� બાબાએ મનને શાંત બનાવવાનું 
શીખવા�ું છ�. બુિ�ને �ે� િવચારવાનું 
શીખવા�ું છ�. જે ભા�યવાન છ� તે બાપ 
(પરમા�મા)થી આ શીખે. દુિનયા આ�ય� પામશે 
ક� અર� ! એમને ભણાવનાર ભગવાન હતા પણ 
અમે ભ�યા નહ�. �વયં પરમા�માએ એમને 
ભણા�યા છ�. તો બાબા આપણી તમો�ધાન બુિ�ને 
સતો�ધાન બનાવી ર�ા છ�. પહ�લાં બનાવે છ� 
સતોગુણી પછી બના�યા સતો�ધાન. આ આંખો 
�ારા જ ખબર પડે છ� ક� બુિ� �યાં સુધી �હણ 
કરી રહી છ�. �હણ કરવાનું છ� બુિ�ને. કાનથી 
સાંભળવાનું છ�. પણ �દલને સા�ં લાગે છ� એટલે 
�યાન છ�, બુિ�માં બેસે છ�. તેથી �યથ� િવચારવાનું, 

�દલિશક�તનું િવચારવાનું સદાને માટ� સમા�ત થઈ 
ગયું. કદી એવું ના િવચારો ક� ખબર નહ� ક�ઈક 
થઈ �ય. આવું ના થઈ �ય. અર� ! િન�યથી 
બળ ધારણ કરો. તો મન, બુિ�ને સમ�વે છ� ક� તું 
િન�ય રાખ. �યાર� મન મનમનાભવ છ� તો બુિ� 
િન�યવાળી હોય છ�. પછી મ�યા� ભવ સામે આવે 
છ�. તો મ�યમાં મન અહ� તહ� ફરતું નથી. વમળો 
વ�ે બુિ� અહ� �યાં ભટકશે નહ�. એટલા માટ� 
બાબા કહ� છ� ઈ�રીય િશ�ણને સાંભળો અને 
પછી તેને અમલમાં લાવો, ધારણ કરો. એના 
િસવાય બીજું કામ નથી. એટલે �� છીએ. અમને 
ટાઈમ નથી એમ કહ�વું તે અકલનું કામ નથી. 
બાબાએ સમયને સફળ કરવાનું શીખવા�ું છ�. 
એટલે એક ઘડી પણ િન�ફળ જઈ શકતી નથી. 
દર�ક સંક�પ યાદમાં રહ�વાનું છ�. આ અંદરની 
ભાવના ક� તી� ઈ�છા છ�. � અ�યાર� બાબાની 
યાદમાં રહ�વાની આદત નહ� પડે તો ક�વા હાલ 
થશે? એવું નહ� ક� આ દુિનયાનું શું થશે ? સેવાનું 
શું થશે, સે�ટરનું શું થશે. અર� બધું એની મેળ� 
થશે, બાબા કરશે એ ગેરંટી છ�. એટલે આપણને 
કોઈ પણ �તની િચંતા નથી. આપણે �� છીએ. 
આપણા િવચારવાના, કહ�વાથી સા�ં થશે નહ�. 
પણ યાદમાં રહ�વું તે બાબાની સવ�સ છ�. બાબાનાં 
બાળકો છીએ એટલે બધું ઠીકઠાક પ�ું છ�. 
�ામામાં થયેલું જ પ�ુંછ�. છતાં પણ બાબા કહ� છ� 
પુ�ષાથ�તો કરવો જ પડે છ�. સતયુગ આવવાનો જ 
છ�. િવનાશ થશે જ એ �ણવા છતાં બાબા મહ�નત 
કરાવે છ�. આમ નથી સાંભળતા તો પણ બાબા કહ� 
છ� તમે િવચારશો નહ�. એ કામમાં આવશે. ભલે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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બાબાએ સંક�પશિ� 
િવશે ક�ટલીક �પ�તા 
કરી છ�. આમ પણ �વામાં 
આવે તો બધો આધાર 
સંક�પ ઉપર છ�. આપણે 
બોલીએ છીએ, કમ� 
કરીએ છીએ પરંતુ પહ�લાં

તો સંક�પ જ ચાલે છ� ને. જેવો સંક�પ ચાલે છ� તેવા 
મુખમાંથી બોલ નીકળ� છ�. જેવી ���, �િ� હોય છ� 
તેવાં જ કમ� હોય છ� એટલે બાબા કહ� છ� ક� 
સંક�પશિ� સૌથી મોટી શિ� છ�. અંતમાં આ 
સંક�પશિ� જ આપણા કામમાં આવશે. આ 
સાધનો હતાં નહ� અને રહ�શે પણ નહ�. �યારથી 
ય�ની �થાપના થઈ છ� �યારથી જ આ સાધનો 
નીક�યાં છ�. આ સવ� સાધનો સેવા માટ� છ�. આગળ 
વધવા માટ� નીક�યાં છ�. પણ આ હ�મેશા રહ�વાનાં 
નથી. તો અંતમાં સંક�પશિ� જ આપણા કામમાં 
આવશે. ટચ�ગ થવી �ઈએ ને. આ ટ�લીફોન, 
ફ��સ, કૉ��યુટર, ઈ મેઈલ વગેર� ક�વું નીક�યું છ�. 
આ સવ� સાધનો િશવબાબાનો સંદ�શ આપવા માટ� 
નીક�યા છ�. પરંતુ સાધના િવના આ સવ� સાધન 
નકામાં છ�. આપણે સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ પણ સાધનોને વશ થવાનું નથી. સાધનોનો 
િનિમ� કાય� માટ� ઉપયોગ કરવો પછી �યારા બની 
જવું. તેને વશ થવું નહ�. એટલે બાબાએ આજકાલ 
સંક�પશિ� ઉપર બ� �યાન ખ�ચા�યું છ�. જેનાં 
મન, બુિ� અને આ�માની લાઈન �ીયર હશે તો 
આપને એવું લાગશે ક� બાબા આપને ક�ઈક કહી 
ર�ા છ�. જેમ ક� આપણે ફોન ઉપર વાત કરીએ 
છીએ �યાર� લાઈન �ીયર હોય છ� �યાર� ફોન મળ� 

છ�. તો પહ�લાં સંક�પશિ� આપણા ક��ોલમાં 
હોવી �ઈએ. છ��ે આ મનસા સંક�પ જ પાસ વીથ 
ઓનર બનાવવામાં મદદ કરશે.

� સંક�પશિ� ક��ોલમાં નથી. �યાર�ક 
અહ� તહ� ફાલતુ સંક�પ ચાલે છ� તો મનસા સેવા 
કઈ રીતે કરી શકશો ? પહ�લાં આપણું એક િચ� 
બ�યું હતું. જેમાં ��ની નીચે એક યોગી બેઠો 
હતો. યોગ કરી ર�ો છ�. ��ની ઉપર વાંદરાં 
બેઠ�લાં છ�. તેઓ અહ� તહ� ક�દકા મારી ર�ાં છ�. 
તો એ િચ�માં જણા�યું હતું ક� મન પણ વાંદરાની 
જેમ એક પળમાં �યાં પહ�ચી �ય છ�. આ તો 
સવ�નો અનુભવ છ�. આપ �યાં ના પહ�ચી શકો 
�યાં સંક�પશિ�થી પહ�ચી શકો છો. તો બાબાએ 
આપણ સવ�ને એ �યાન ખ�ચા�યું છ� ક� શિ� ઉપર 
�યાન રાખો. સંક�પશિ� ઉપર �યાન રાખો. 
સંક�પશિ� સૌની પાસે છ�. પણ આપણે તેનો 
ઉપયોગ �યાં કરીએ છીએ. સંક�પશિ� શુભ 
તરફ વાપરીએ તો તે જમા થાય છ�. �યથ�માં કરીએ 
છીએ તો તે સા�ં ક� ખરાબ નથી. � ખરાબ સંક�પ 
કરીએ છીએ. તો શિ� ગુમાવીએ છીએ. સંક�પ 
એક શિ� છ�. જેમ �થૂળ ધન પણ એક શિ� છ�. 
કોઈને ધનનો સારો ઉપયોગ કરતાં આવડે છ� તો 
તે મોજ કર� છ�. તે મા� એમ જ બ�કમાં પડેલા રહ� 
છ�. અને તે એમ જ મરી �ય છ�. તો ધન �યથ� �ય 
છ�. ધન ગુમાવીએ છીએ, તો નુકસાન થાય છ�. 
આવી જ રીતે સંક�પશિ� પણ એક મોટો ખ�નો 
છ�. એનાથી આપણે જે ઈ�છીએ તેવું ભિવ�ય 
બનાવી શક�એ છીએ. � સંક�પશિ� ઉપર 
આપનો ક��ોલ છ� તો સમ� સવ�શિ�ઓ  ઉપર 
ક��ોલ છ�.                         ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંક�પ સૌથી મોટી શિ� છ�
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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અ�તધારા

ક�ઈપણ કહ�વા યા િવચારવાને બદલે બાબાની યાદમાં રહો.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

પોતાના �યારા 
બાબાની તપ�યાભૂિમ, 
ચ�ર�ભૂિમ, વરદાનોથી 
ભરપૂર કરનારી ભૂિમ છ�. 
ભૂિમનું જે મહ�વ છ� તે 
અંદર આ�મામાં સમાયેલું 
છ�. આપણે મા� 

ભારતવાસી છીએ એટલું જ નહ� પણ ભારતમાં 
પણ પરમા�મા બાપ �યાર� ��વી ઉપર આવે છ� 
�યાં એમનું અવતરણ થાય છ� �યાંના આપણે 
રહ�વાસી છીએ. તો ક�ટલા ભા�યશાળી છીએ. 
આપણા ઈ�રીય �ાનના, િશ�ણમાં કમાણી છ�. 
આ સંગમ પર બધું સા�ં સમજણમાં આવી ગયું છ�. 
સતયુગમાં તો િનિમ� મા� િશ�ણ છ�, મા� 
કારોબાર ચલાવવા. ભણાવનાર પણ િનિમ� 
બનીને ભણાવશે.

અ�યાર� બાબાએ મનને શાંત બનાવવાનું 
શીખવા�ું છ�. બુિ�ને �ે� િવચારવાનું 
શીખવા�ું છ�. જે ભા�યવાન છ� તે બાપ 
(પરમા�મા)થી આ શીખે. દુિનયા આ�ય� પામશે 
ક� અર� ! એમને ભણાવનાર ભગવાન હતા પણ 
અમે ભ�યા નહ�. �વયં પરમા�માએ એમને 
ભણા�યા છ�. તો બાબા આપણી તમો�ધાન બુિ�ને 
સતો�ધાન બનાવી ર�ા છ�. પહ�લાં બનાવે છ� 
સતોગુણી પછી બના�યા સતો�ધાન. આ આંખો 
�ારા જ ખબર પડે છ� ક� બુિ� �યાં સુધી �હણ 
કરી રહી છ�. �હણ કરવાનું છ� બુિ�ને. કાનથી 
સાંભળવાનું છ�. પણ �દલને સા�ં લાગે છ� એટલે 
�યાન છ�, બુિ�માં બેસે છ�. તેથી �યથ� િવચારવાનું, 

�દલિશક�તનું િવચારવાનું સદાને માટ� સમા�ત થઈ 
ગયું. કદી એવું ના િવચારો ક� ખબર નહ� ક�ઈક 
થઈ �ય. આવું ના થઈ �ય. અર� ! િન�યથી 
બળ ધારણ કરો. તો મન, બુિ�ને સમ�વે છ� ક� તું 
િન�ય રાખ. �યાર� મન મનમનાભવ છ� તો બુિ� 
િન�યવાળી હોય છ�. પછી મ�યા� ભવ સામે આવે 
છ�. તો મ�યમાં મન અહ� તહ� ફરતું નથી. વમળો 
વ�ે બુિ� અહ� �યાં ભટકશે નહ�. એટલા માટ� 
બાબા કહ� છ� ઈ�રીય િશ�ણને સાંભળો અને 
પછી તેને અમલમાં લાવો, ધારણ કરો. એના 
િસવાય બીજું કામ નથી. એટલે �� છીએ. અમને 
ટાઈમ નથી એમ કહ�વું તે અકલનું કામ નથી. 
બાબાએ સમયને સફળ કરવાનું શીખવા�ું છ�. 
એટલે એક ઘડી પણ િન�ફળ જઈ શકતી નથી. 
દર�ક સંક�પ યાદમાં રહ�વાનું છ�. આ અંદરની 
ભાવના ક� તી� ઈ�છા છ�. � અ�યાર� બાબાની 
યાદમાં રહ�વાની આદત નહ� પડે તો ક�વા હાલ 
થશે? એવું નહ� ક� આ દુિનયાનું શું થશે ? સેવાનું 
શું થશે, સે�ટરનું શું થશે. અર� બધું એની મેળ� 
થશે, બાબા કરશે એ ગેરંટી છ�. એટલે આપણને 
કોઈ પણ �તની િચંતા નથી. આપણે �� છીએ. 
આપણા િવચારવાના, કહ�વાથી સા�ં થશે નહ�. 
પણ યાદમાં રહ�વું તે બાબાની સવ�સ છ�. બાબાનાં 
બાળકો છીએ એટલે બધું ઠીકઠાક પ�ું છ�. 
�ામામાં થયેલું જ પ�ુંછ�. છતાં પણ બાબા કહ� છ� 
પુ�ષાથ�તો કરવો જ પડે છ�. સતયુગ આવવાનો જ 
છ�. િવનાશ થશે જ એ �ણવા છતાં બાબા મહ�નત 
કરાવે છ�. આમ નથી સાંભળતા તો પણ બાબા કહ� 
છ� તમે િવચારશો નહ�. એ કામમાં આવશે. ભલે 
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બાબાએ સંક�પશિ� 
િવશે ક�ટલીક �પ�તા 
કરી છ�. આમ પણ �વામાં 
આવે તો બધો આધાર 
સંક�પ ઉપર છ�. આપણે 
બોલીએ છીએ, કમ� 
કરીએ છીએ પરંતુ પહ�લાં

તો સંક�પ જ ચાલે છ� ને. જેવો સંક�પ ચાલે છ� તેવા 
મુખમાંથી બોલ નીકળ� છ�. જેવી ���, �િ� હોય છ� 
તેવાં જ કમ� હોય છ� એટલે બાબા કહ� છ� ક� 
સંક�પશિ� સૌથી મોટી શિ� છ�. અંતમાં આ 
સંક�પશિ� જ આપણા કામમાં આવશે. આ 
સાધનો હતાં નહ� અને રહ�શે પણ નહ�. �યારથી 
ય�ની �થાપના થઈ છ� �યારથી જ આ સાધનો 
નીક�યાં છ�. આ સવ� સાધનો સેવા માટ� છ�. આગળ 
વધવા માટ� નીક�યાં છ�. પણ આ હ�મેશા રહ�વાનાં 
નથી. તો અંતમાં સંક�પશિ� જ આપણા કામમાં 
આવશે. ટચ�ગ થવી �ઈએ ને. આ ટ�લીફોન, 
ફ��સ, કૉ��યુટર, ઈ મેઈલ વગેર� ક�વું નીક�યું છ�. 
આ સવ� સાધનો િશવબાબાનો સંદ�શ આપવા માટ� 
નીક�યા છ�. પરંતુ સાધના િવના આ સવ� સાધન 
નકામાં છ�. આપણે સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ પણ સાધનોને વશ થવાનું નથી. સાધનોનો 
િનિમ� કાય� માટ� ઉપયોગ કરવો પછી �યારા બની 
જવું. તેને વશ થવું નહ�. એટલે બાબાએ આજકાલ 
સંક�પશિ� ઉપર બ� �યાન ખ�ચા�યું છ�. જેનાં 
મન, બુિ� અને આ�માની લાઈન �ીયર હશે તો 
આપને એવું લાગશે ક� બાબા આપને ક�ઈક કહી 
ર�ા છ�. જેમ ક� આપણે ફોન ઉપર વાત કરીએ 
છીએ �યાર� લાઈન �ીયર હોય છ� �યાર� ફોન મળ� 

છ�. તો પહ�લાં સંક�પશિ� આપણા ક��ોલમાં 
હોવી �ઈએ. છ��ે આ મનસા સંક�પ જ પાસ વીથ 
ઓનર બનાવવામાં મદદ કરશે.

� સંક�પશિ� ક��ોલમાં નથી. �યાર�ક 
અહ� તહ� ફાલતુ સંક�પ ચાલે છ� તો મનસા સેવા 
કઈ રીતે કરી શકશો ? પહ�લાં આપણું એક િચ� 
બ�યું હતું. જેમાં ��ની નીચે એક યોગી બેઠો 
હતો. યોગ કરી ર�ો છ�. ��ની ઉપર વાંદરાં 
બેઠ�લાં છ�. તેઓ અહ� તહ� ક�દકા મારી ર�ાં છ�. 
તો એ િચ�માં જણા�યું હતું ક� મન પણ વાંદરાની 
જેમ એક પળમાં �યાં પહ�ચી �ય છ�. આ તો 
સવ�નો અનુભવ છ�. આપ �યાં ના પહ�ચી શકો 
�યાં સંક�પશિ�થી પહ�ચી શકો છો. તો બાબાએ 
આપણ સવ�ને એ �યાન ખ�ચા�યું છ� ક� શિ� ઉપર 
�યાન રાખો. સંક�પશિ� ઉપર �યાન રાખો. 
સંક�પશિ� સૌની પાસે છ�. પણ આપણે તેનો 
ઉપયોગ �યાં કરીએ છીએ. સંક�પશિ� શુભ 
તરફ વાપરીએ તો તે જમા થાય છ�. �યથ�માં કરીએ 
છીએ તો તે સા�ં ક� ખરાબ નથી. � ખરાબ સંક�પ 
કરીએ છીએ. તો શિ� ગુમાવીએ છીએ. સંક�પ 
એક શિ� છ�. જેમ �થૂળ ધન પણ એક શિ� છ�. 
કોઈને ધનનો સારો ઉપયોગ કરતાં આવડે છ� તો 
તે મોજ કર� છ�. તે મા� એમ જ બ�કમાં પડેલા રહ� 
છ�. અને તે એમ જ મરી �ય છ�. તો ધન �યથ� �ય 
છ�. ધન ગુમાવીએ છીએ, તો નુકસાન થાય છ�. 
આવી જ રીતે સંક�પશિ� પણ એક મોટો ખ�નો 
છ�. એનાથી આપણે જે ઈ�છીએ તેવું ભિવ�ય 
બનાવી શક�એ છીએ. � સંક�પશિ� ઉપર 
આપનો ક��ોલ છ� તો સમ� સવ�શિ�ઓ  ઉપર 
ક��ોલ છ�.                         ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંક�પ સૌથી મોટી શિ� છ�
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, અિધક મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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ઘટનાઓ પર ટક�લો વૈરા�ય ઘટનાઓ બદલાતાં 
લુ�ત થઈ �ય છ�. જેમનો વૈરા�ય �ાનયુ� અને 
અનુભવોના આધાર પર ટક�લો હોય છ� એવા 
મહાન યોગીઓનો વૈરા�ય જ સંસારમાં વૈરા�યની 
લહ�ર ફ�લાવશે.

���ના અંિતમ સમયમાં તો સવ�ને વૈરા�ય 
આવશે પરંતુ �યાર� પુ�ષાથ�નો વધાર� સમય નહ� 
મળ�. ભય અને અશાંિતના વાતાવરણમાં તી� 
ગિતથી સાધના પણ નહ� થઈ શક�. એટલે સમય 
પહ�લાં ઉ�પ�ન થયેલા વૈરા�યનું મહ�વ છ�. સમય 
પર વૈરા�ય જ�મશે, તો તેનો વધાર� લાભ નહ� 
મળ�.

રાગનું કારણ શું છ� ?

�યાં પણ નજર નાખો �યાં દર�ક �ાણી 
�યાંક ને �યાંક આસ� છ�. �યાંકને �યાંક 
મૂંઝાયેલો છ�. કિલયુગના આ સંપૂણ� �ભાવના 
સમયમાં �ાની અને યોગી �યાંકને �યાંક 
આસ� થઈ �ય છ�. કોઈ વૈભવના સુખોમાં ��ત 
થઈ ર�ા છ� તો કોઈ મનુ�યોના �ેમને જ સવ� �ા��ત 
સમ� ર�ા છ�. કોઈની દોડ માનશાનની પાછળ 
છ�, તો કોઈક અ�પકાલીન �ા��તઓને જ સુખોનું 
સાધન માની ર�ા છ�. ક� આમાં સાચી સંતુ�તા 
નથી. પરંતુ આ રાગ વ�યો ક�મ ? એની શ�આત 
થઈ દ�હઅિભમાન વધવાથી. દ�હની જ��રયાતો 
પૂરી કરવા મનુ�યે, તન, મન, ધન તથા શિ�ઓ 
ખચ� દીધી એટલે તે પદાથ�માં આસ� થઈ ગયો. 
સંસારની �ા��તઓને સવ��વ માનવાની ભૂલે જ 
એના રાગમાં �િ� કરી. � ક� આ સંસારમાં 
અનેક મનુ�યો એ �ણે છ� ક� જેના માટ� એણે 

આ ધરા પર એક 
�દવસ એવો આવશે ક� 
ચાર� બાજુ વૈરા�યની લહ�ર 
ફ�લાઈ જશે. ��યેકના 
મનમાં સમાયેલો રાગ, 
વૈરા�યની આગમાં 
સળગીને ન� થઈ જશે.

�િણક સુખો પાછળ દોડનારની દોડ ધીમી પડી 
જશે અને ��યેક મનુ�યોને િવષયવાસનાની 
ન�રતાનો અ�યાસ થશે. �યાર� સૌ ઈ�રીય માગ� 
પર ચાલશે અને પોતાના પરમિપતા પાસેથી મુિ� 
તથા �વનમુિ�નું વરદાન મેળવવા માટ� ઉ�સુક 
બનશે.

પરંતુ આ સવ� �યાર� અને શા માટ� થશે ? 
આપણે �ણીએ છીએ ક� વૈરા�ય િવના સંપૂણ�તા 
�ા�ત થશે નહ�. કારણ ક� િવિભ�ન �કારના રાગ 
(આસિ�ઓ) જ બુિ�ને �િમત કર� છ�. અને 
�યાં સુધી બુિ�યોગ ��થર નહ� બને, તો િવકમ� 
િવનાશ થશે નહ�, તો આ�માઓ પોતાના લ�યને 
�ા�ત કરી શકશે નહ�.

થોડા જ સમય પછી �ક�િત �યાર� િવનાશનું 
તાંડવ��ય કરવા લાગશે, �યાર� મનુ�યોને લાગશે 
કોણ �ણે �યાર� આ સંસારથી િવદાય લેવી પડશે? 
�યાર� એમને અનુભવાશે ક� ધન અને વૈભવ, 
મનુ�ય અને પદ તેને સહારો નહ� આપે, �યાર� 
એમની બુિ�નું ખ�ચાણ સાચા સહારા જ તરફ જ 
હશે.

પરંતુ યોગયુ� આ�માઓનો વૈરા�ય 
ઘટનાઓ ઉપર આધા�રત નહ� હોય કારણ ક� 

�થાયી વૈરા�યનો આધાર ઈ�રીય સુખ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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રાત�દવસ મહ�નત કરી તેઓ સમય પર કામમાં 
આ�યાં નથી. આ રીતે મારાપણું પણ રાગ ઉ�પ�ન 
કર� છ�. પદાથ� અને વૈભવોનો ભોગ પણ રાગમાં 
�િ� જ�માવે છ�. ઈ�છાઓ અને ��ણાઓ રાગ 
જ�માવે છ�. યોગીઓએ પોતાના ઉપર એ �યાન 
રાખવાનું છ� ક� પોતાના મહાન લ�યને ભૂલીને 
�યાંક તેઓ રાગયુ� બની ગયા નથી ને ?

આપણે એ નહ� ભૂલવું �ઈએ ક� એકવાર 
જ�મેલો રાગ ફરી વૈરા�યમાં, ઘણા સમય પછી 
બદલાય છ�. વૈરા�ય �ણ �કારનો છ�. સતો, ર�, 
તમો. આમતો આજ સુધી લોકો સમજતા હતા ક� 
વૈરા�ય સં�યાસીઓ માટ� છ�. તેમાં આપણે શી લેવા 
દ�વા ? પણ ઈ�રીય �ાનની એ મહાનતા છ� ક� 
એણે �હ�થમાં રહ�નારાઓને પણ વૈરાગી બનાવી 
દીધા.

સતો�ધાન વૈરા�ય

જે �વનના મહાન લ�યને પામવા માટ� 
�ાનયુ� થઈને કરવામાં આવે છ�. તે સતો�ધાન 
વૈરા�ય છ�. આ વૈરા�ય �થાયી હોય છ� તે કદી 
‘રાગ’માં પ�રવિત�ત થતો નથી. કદાચ થોડો પણ 
રાગ ઉ�પ�ન થઈ �ય, તો તે સ�વર� વૈરા�યમાં 
સામેલ થઈ �ય છ�. ��ાબાબાનો વૈરા�ય તથા 
ક�ટલાક મહાન પુ�ષોનો વૈરા�ય આ �કારમાં 
આવે છ�.

ર��ધાન વૈરા�ય

ક�ટલીક ઘટનાઓના કારણે જ�મે છ� તે 
ર��ધાન વૈરા�ય છ�. મોટ� ભાગે લોકો મહા�મા 
બુ�ના વૈરા�યને ર��ધાન વૈરા�ય કહ� છ�. પરંતુ 
આમ નથી. એમના મનમાં ઘટનાઓને કારણે 
વૈરા�ય જ��યો નથી. વૈરા�યનાં બીજ તો એમની 
પાસે પહ�લાંથી જ હતાં. ઘટનાઓ એ તો તેમને 
અંક��રત કયા�. એટલો મહા�મા બુ�ના વૈરા�યને 

તો �થમ �ેણીમાં જ રાખી શકાય. કારણ ક� 
એમનો વૈરા�ય કદી રાગમાં બદલાયો નથી. 
ર��ધાન વૈરા�યને રાગમાં બદલાવવાની 
પ�ર��થિત આવે છ�.

તમો�ધાન વૈરા�ય

મનુ�ય ઘરથી દુઃખી થઈને મોટી હાર થવાને 
કારણે પર�પર સંઘષ�ને કારણે, મનુ�યનું ��યુ 
�ઈને વૈરા�યનો અનુભવ કર� છ�. અને ક�ટલાક 
લોકો આ રીતે સં�યાસ લઈ લે છ�. પરંતુ આ 
વૈરા�ય લાંબો સમય ટકતો નથી. એટલે અનેક 
સં�યાસી ફરીથી �યાં �યાં આસ� થયેલા �વા 
મળ� છ�. આવા વૈરા�યને કારણે પાછળથી તેઓ 
પ�તાય છ� ક� અમે ભાવાવેશમાં આવીને આવો 
િનણ�ય લીધો.

જેની પાસે ઈ�રીય �ાન છ� એણે �ાનયુ� 
વૈરા�ય ધારણ કરવો �ઈએ. જેથી વૈરા�ય �થાયી 
રહ�, સુખદાયી રહ�. મોટ�ભાગે લોકોની મા�યતા 
એવી છ� ક� વૈરા�ય �વનને શુ�કતાના માગ� તરફ 
લઈ �ય છ� પરંતુ આમ એમને જ થાય છ� જેઓનો 
િવવેકયુ� વૈરા�ય નથી. વૈરા�ય પછી તેઓ 
ઈ�રીય સુખોના અનુભવમાં રહ�તા નથી. � થઈ 
ગયા છ� તો શીખવાનું જ બંધ કરી દ� છ�. તો એનો 
િવકાસ કઈ રીતે થશે ?

તેથી અ�યા�મના પુ�ષાથ�નું સૌથી પહ�લાં એ 
વાત ઉપર �યાન જવું �ઈએ ક� હજુ ઘણું શીખવાનું 
છ�. જેની પાસેથી જે ક�ઈ સારી વાત મળ� તેને ધારણ 
કરવી �ઈએ. આ સમ� �વન જ અંત સુધી 
શીખવા માટ� જ છ�.

ગુણ�ાહકતાનો અભાવ

શીખવાનો એક ર�તો એ છ� ક� ગમે તેની 
પાસેથી કોઈ સારી વાત સાંભળવા અને સમજવા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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ઘટનાઓ પર ટક�લો વૈરા�ય ઘટનાઓ બદલાતાં 
લુ�ત થઈ �ય છ�. જેમનો વૈરા�ય �ાનયુ� અને 
અનુભવોના આધાર પર ટક�લો હોય છ� એવા 
મહાન યોગીઓનો વૈરા�ય જ સંસારમાં વૈરા�યની 
લહ�ર ફ�લાવશે.

���ના અંિતમ સમયમાં તો સવ�ને વૈરા�ય 
આવશે પરંતુ �યાર� પુ�ષાથ�નો વધાર� સમય નહ� 
મળ�. ભય અને અશાંિતના વાતાવરણમાં તી� 
ગિતથી સાધના પણ નહ� થઈ શક�. એટલે સમય 
પહ�લાં ઉ�પ�ન થયેલા વૈરા�યનું મહ�વ છ�. સમય 
પર વૈરા�ય જ�મશે, તો તેનો વધાર� લાભ નહ� 
મળ�.

રાગનું કારણ શું છ� ?

�યાં પણ નજર નાખો �યાં દર�ક �ાણી 
�યાંક ને �યાંક આસ� છ�. �યાંકને �યાંક 
મૂંઝાયેલો છ�. કિલયુગના આ સંપૂણ� �ભાવના 
સમયમાં �ાની અને યોગી �યાંકને �યાંક 
આસ� થઈ �ય છ�. કોઈ વૈભવના સુખોમાં ��ત 
થઈ ર�ા છ� તો કોઈ મનુ�યોના �ેમને જ સવ� �ા��ત 
સમ� ર�ા છ�. કોઈની દોડ માનશાનની પાછળ 
છ�, તો કોઈક અ�પકાલીન �ા��તઓને જ સુખોનું 
સાધન માની ર�ા છ�. ક� આમાં સાચી સંતુ�તા 
નથી. પરંતુ આ રાગ વ�યો ક�મ ? એની શ�આત 
થઈ દ�હઅિભમાન વધવાથી. દ�હની જ��રયાતો 
પૂરી કરવા મનુ�યે, તન, મન, ધન તથા શિ�ઓ 
ખચ� દીધી એટલે તે પદાથ�માં આસ� થઈ ગયો. 
સંસારની �ા��તઓને સવ��વ માનવાની ભૂલે જ 
એના રાગમાં �િ� કરી. � ક� આ સંસારમાં 
અનેક મનુ�યો એ �ણે છ� ક� જેના માટ� એણે 

આ ધરા પર એક 
�દવસ એવો આવશે ક� 
ચાર� બાજુ વૈરા�યની લહ�ર 
ફ�લાઈ જશે. ��યેકના 
મનમાં સમાયેલો રાગ, 
વૈરા�યની આગમાં 
સળગીને ન� થઈ જશે.

�િણક સુખો પાછળ દોડનારની દોડ ધીમી પડી 
જશે અને ��યેક મનુ�યોને િવષયવાસનાની 
ન�રતાનો અ�યાસ થશે. �યાર� સૌ ઈ�રીય માગ� 
પર ચાલશે અને પોતાના પરમિપતા પાસેથી મુિ� 
તથા �વનમુિ�નું વરદાન મેળવવા માટ� ઉ�સુક 
બનશે.

પરંતુ આ સવ� �યાર� અને શા માટ� થશે ? 
આપણે �ણીએ છીએ ક� વૈરા�ય િવના સંપૂણ�તા 
�ા�ત થશે નહ�. કારણ ક� િવિભ�ન �કારના રાગ 
(આસિ�ઓ) જ બુિ�ને �િમત કર� છ�. અને 
�યાં સુધી બુિ�યોગ ��થર નહ� બને, તો િવકમ� 
િવનાશ થશે નહ�, તો આ�માઓ પોતાના લ�યને 
�ા�ત કરી શકશે નહ�.

થોડા જ સમય પછી �ક�િત �યાર� િવનાશનું 
તાંડવ��ય કરવા લાગશે, �યાર� મનુ�યોને લાગશે 
કોણ �ણે �યાર� આ સંસારથી િવદાય લેવી પડશે? 
�યાર� એમને અનુભવાશે ક� ધન અને વૈભવ, 
મનુ�ય અને પદ તેને સહારો નહ� આપે, �યાર� 
એમની બુિ�નું ખ�ચાણ સાચા સહારા જ તરફ જ 
હશે.

પરંતુ યોગયુ� આ�માઓનો વૈરા�ય 
ઘટનાઓ ઉપર આધા�રત નહ� હોય કારણ ક� 

�થાયી વૈરા�યનો આધાર ઈ�રીય સુખ
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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રાત�દવસ મહ�નત કરી તેઓ સમય પર કામમાં 
આ�યાં નથી. આ રીતે મારાપણું પણ રાગ ઉ�પ�ન 
કર� છ�. પદાથ� અને વૈભવોનો ભોગ પણ રાગમાં 
�િ� જ�માવે છ�. ઈ�છાઓ અને ��ણાઓ રાગ 
જ�માવે છ�. યોગીઓએ પોતાના ઉપર એ �યાન 
રાખવાનું છ� ક� પોતાના મહાન લ�યને ભૂલીને 
�યાંક તેઓ રાગયુ� બની ગયા નથી ને ?

આપણે એ નહ� ભૂલવું �ઈએ ક� એકવાર 
જ�મેલો રાગ ફરી વૈરા�યમાં, ઘણા સમય પછી 
બદલાય છ�. વૈરા�ય �ણ �કારનો છ�. સતો, ર�, 
તમો. આમતો આજ સુધી લોકો સમજતા હતા ક� 
વૈરા�ય સં�યાસીઓ માટ� છ�. તેમાં આપણે શી લેવા 
દ�વા ? પણ ઈ�રીય �ાનની એ મહાનતા છ� ક� 
એણે �હ�થમાં રહ�નારાઓને પણ વૈરાગી બનાવી 
દીધા.

સતો�ધાન વૈરા�ય

જે �વનના મહાન લ�યને પામવા માટ� 
�ાનયુ� થઈને કરવામાં આવે છ�. તે સતો�ધાન 
વૈરા�ય છ�. આ વૈરા�ય �થાયી હોય છ� તે કદી 
‘રાગ’માં પ�રવિત�ત થતો નથી. કદાચ થોડો પણ 
રાગ ઉ�પ�ન થઈ �ય, તો તે સ�વર� વૈરા�યમાં 
સામેલ થઈ �ય છ�. ��ાબાબાનો વૈરા�ય તથા 
ક�ટલાક મહાન પુ�ષોનો વૈરા�ય આ �કારમાં 
આવે છ�.

ર��ધાન વૈરા�ય

ક�ટલીક ઘટનાઓના કારણે જ�મે છ� તે 
ર��ધાન વૈરા�ય છ�. મોટ� ભાગે લોકો મહા�મા 
બુ�ના વૈરા�યને ર��ધાન વૈરા�ય કહ� છ�. પરંતુ 
આમ નથી. એમના મનમાં ઘટનાઓને કારણે 
વૈરા�ય જ��યો નથી. વૈરા�યનાં બીજ તો એમની 
પાસે પહ�લાંથી જ હતાં. ઘટનાઓ એ તો તેમને 
અંક��રત કયા�. એટલો મહા�મા બુ�ના વૈરા�યને 

તો �થમ �ેણીમાં જ રાખી શકાય. કારણ ક� 
એમનો વૈરા�ય કદી રાગમાં બદલાયો નથી. 
ર��ધાન વૈરા�યને રાગમાં બદલાવવાની 
પ�ર��થિત આવે છ�.

તમો�ધાન વૈરા�ય

મનુ�ય ઘરથી દુઃખી થઈને મોટી હાર થવાને 
કારણે પર�પર સંઘષ�ને કારણે, મનુ�યનું ��યુ 
�ઈને વૈરા�યનો અનુભવ કર� છ�. અને ક�ટલાક 
લોકો આ રીતે સં�યાસ લઈ લે છ�. પરંતુ આ 
વૈરા�ય લાંબો સમય ટકતો નથી. એટલે અનેક 
સં�યાસી ફરીથી �યાં �યાં આસ� થયેલા �વા 
મળ� છ�. આવા વૈરા�યને કારણે પાછળથી તેઓ 
પ�તાય છ� ક� અમે ભાવાવેશમાં આવીને આવો 
િનણ�ય લીધો.

જેની પાસે ઈ�રીય �ાન છ� એણે �ાનયુ� 
વૈરા�ય ધારણ કરવો �ઈએ. જેથી વૈરા�ય �થાયી 
રહ�, સુખદાયી રહ�. મોટ�ભાગે લોકોની મા�યતા 
એવી છ� ક� વૈરા�ય �વનને શુ�કતાના માગ� તરફ 
લઈ �ય છ� પરંતુ આમ એમને જ થાય છ� જેઓનો 
િવવેકયુ� વૈરા�ય નથી. વૈરા�ય પછી તેઓ 
ઈ�રીય સુખોના અનુભવમાં રહ�તા નથી. � થઈ 
ગયા છ� તો શીખવાનું જ બંધ કરી દ� છ�. તો એનો 
િવકાસ કઈ રીતે થશે ?

તેથી અ�યા�મના પુ�ષાથ�નું સૌથી પહ�લાં એ 
વાત ઉપર �યાન જવું �ઈએ ક� હજુ ઘણું શીખવાનું 
છ�. જેની પાસેથી જે ક�ઈ સારી વાત મળ� તેને ધારણ 
કરવી �ઈએ. આ સમ� �વન જ અંત સુધી 
શીખવા માટ� જ છ�.

ગુણ�ાહકતાનો અભાવ

શીખવાનો એક ર�તો એ છ� ક� ગમે તેની 
પાસેથી કોઈ સારી વાત સાંભળવા અને સમજવા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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હોઈશું. અ�યાર� તો નાની નાની વાતોમાં અલગ 
થઈ ર�ા છીએ. આજથી વીસ વષ� પહ�લાં આવું 
બનતું નહોતું.

આપણાં બાળકોને આપણે સૌથી વધાર� 
જ�રી ચીજ કઈ આપવી છ� ? શું મા� બ�કમાં પૈસા 
જમા કરી દ�વાથી બાળકો અને પ�રવાર સફળ 
થશે ? શું આ સંભવ છ� ? ધન કમાવાથી જ બધું 
મળી �ય એવું બનવાનું નથી. આપણે ધન 
કમાવાની સાથે બાળકોની આંત�રક શિ� િવકસે 
તે �વું �ઈએ. બે િમિનટ યોગમાં બેસીને 
િવચારીએ ક� મ� મારા પ�રવાર માટ� શું કયુ� છ� ? 
તેઓ જે વ�તુ માગે તે પહ�લાં તેમને મળી જતી હતી. 
મ� કમાઈને આ�યું છ�. મારી મહ�નતનું આ�યું છ�. મ� 
મારા પ�રવારને સુખ આપવા સવારથી સાંજ સુધી 
મહ�નત કરી છ�. જેથી �� મારા પ�રવારને આરામ 
આપી શક��. હવે માર� મારા પ�રવારને આંત�રક 
શિ� આપવી છ�. આંત�રક શિ�, સં�કાર 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરી શક� તેવી તાકાત 
આપવાની છ�. લોકો સાથે એડજે�ટ કરવાની 
તાકાત, મુ�ક�લીના સમયમાં શાંત રહ�વાની 
તાકાત, િન�ફળતા મળવા છતાં શિ�શાળી 
બનવાની તાકાત, પોતાના સંબંધોને �ેમ અને 
સ�માનથી િનભાવવાની તાકાત, માર� એમનામાં 
જમા કરવાની છ�.

આ તાકાત હ�મેશાં એમને સારી તંદુર�તી 
આપશે, એમને ખુશી મળશે. સુંદરતા આપશે અને 
જેની પાસે આ �ણ ચી� આવશે તેની સફળતા 
ન�ી જ છ�.

આજે બીમારીઓ 
વધી રહી છ�. �ડ�ેશન વધી 
ર�ં છ�, સંબંધો બગડી 
ર�ા છ� એનું કારણ 
આપણી પાસે જે શિ� 
હતી તે ઓછી થઈ રહી છ�. 
ઘણા બધા લોકો આવે છ�,

મને મળ� છ�. ક�ટલાંક દ�પતી આવે છ� તેઓ ફ�રયાદ 
કર� છ� ક� હવે અમે એક બી�ંને ગમતાં નથી તેથી 
સાથે રહી શક�એ તેમ નથી. એ િવચારવા જેવી 
વાત છ� ક� આવું ક�મ બની ર�ં છ� ? આ સંબંધોને 
�યવ��થત કરવાની જ�ર છ�. આવનારી પેઢી તો 
એમ કહ�શે ક� જે સા�ં લાગે તે કરો. શું સમાજમાં 
આ પહ�લાં આવી પ�ર��થિત હતી ? અમે તો 
અમારાં માતાિપતા કહ�તાં હતાં તે �માણે કરતાં 
હતાં. તો એવું શું થઈ ગયું ક� િવચારધારાને 
પડકારવાની શિ� �યાંથી આવી ગઈ ? �વનમાં 
જે પડકારો આ�યાં, જે પ�ર��થિત આવી તેનો 
સામનો કરીએ છીએ. એની સાથે પ�ર��થિતઓ 
સાથે તાલમેલ કરવાની શિ� આવી ગઈ. લગન 
વખતે જણા�યું હતું ક� તાર� તારા પિતની સાથે 
રહ�વાનું છ�. �સુર�હમાંથી રીસાઈને િપયર પાછું 
આવવાનું નથી. આ વાતો સમ�વવાથી આંત�રક 
મનોબળ િવકસતું ર�ં. શિ� વધતી ગઈ.

પહ�લાં કોઈ વાતને કારણે અલગ થયા 
હોઈશું. આજે તો નાની નાની વાતોમાં મતભેદ 
પડતાં અલગ થઈ �ય છ�. હવે તો એવું વાતાવરણ 
બ�યું છ� ક� િપયરઘર પાછા આવી શક�એ છીએ. 

પહ�લાં કોઈ મોટી વાતને કારણે અલગ થયા 

�સ�નતાના પથ પર

આપણાં બાળકોને આપણે શું આપી ર�ા છીએ ?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આપણામાં જે જે છ� તે આપણી ઉ�� છ�. 
ઉ��ને કારણે આપણી પાસે ઓરા ન�ી થાય છ�. 
તે તમારા હાલતાં ચાલતાં તમારી સાથે રહ� છ�. હવે 
� મારી પાસે એડજે�ટ કરવાની તાકાત નથી. �� 
નાની નાની વાતોમાં ચીડાઈ ��, �� નાની નાની 
વાતોમાં ડી�ટબ� થઈ ��, ગુ�સો ક�ં તો મારો 
ઓરા ક�વો હશે ? �યાર� આપણે દ�વી - 
દ�વતાઓની મૂિત�ઓ �ઈએ છીએ તો મ�તકની 
આસપાસ ગોળગોળ ઓરા દ�ખાય છ�. એમનું જે 
વતુ�ળ હોય છ� તે કલરનું હોય છ�. દ�વી દ�વતાઓ 
પાસે સફ�દ રંગના ઓરા હોય છ�. જે િબલક�લ 
સ�ાઈ, સફાઈવાળા હશે તેમનો જ ઓરા સફ�દ 
હશે. તેઓ બ� પૂજનીય હશે. એમની આગળ ગમે 
તેવા સં�કારવાળો ભ� આવશે છતાં પણ તેઓ 
આશીવા�દ જ આપશે. પોતાને કામી, �ોધી, કપટી 
કહ�નારને પણ આશીવા�દ આપશે. એનું કારણ એ 
છ� ક� એમના સં�કારમાં ચી�ડયાપણું, િચંતા કરવી, 
પર�શાન થવું, નારાજ થઈ જવું આ સવ� નથી. તે 

મા� તમને આપે છ�.

� આપણે આપણાં બાળકો સાથે સમય 
વીતાવતા નથી એમ કહ�વું અ�બ લાગે છ�. એનો 
મતલબ એ ક� આપણે નકારા�મક ઉ�� આપી ર�ા 
છીએ. જે આખો �દવસ ઘરમાં મળતું નથી તે 
મં�દરોમાં જઈને મળ� છ�. આપણામાં એટલી શિ� 
છ� જેને ��ત કરવાની જ�ર છ�.

� આપણે બાળકો સાથે વધાર� સમય 
�યતીત કરતા નથી, તો આપણે �યાં પણ હોઈએ 
�યાંથી બાળકોને ઉ�� મોકલી શક�એ છીએ. આ 
તમામ બાબતોથી, િચંતાઓથી, પર�શાનીઓથી, 
ઈ�યા� ��ષથી આંત�રકશિ�નો ઓરા ભાર� બને 
છ�. � આપણે આપણાં બાળકોને સશ� 
બનાવવાં છ� તો આપણો ઓરા સફ�દ રંગ સુધી લઈ 
જઈએ છીએ. આપણા સં�કારોના �ભાવથી 
એમના સં�કાર િવકિસત થતા જશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મળ� તો આપણે અિભમાનમાં આવીને યા ગમે તેવું 
અથ�ઘટન કરીને તેનો િતર�કાર ના કરીએ. પણ 
એ જણાવનારનો હા�દ�ક આભાર માનતાં કહ�વું 
�ઈએ ક� અમે એ વાત ઉપર �યાન આપીશું અને 
ખર�ખર એ વાતો ઉપર �યાન આપીએ. બી� 
ર�તો એ છ� ક� કોઈ આપણને મૌિખક રીતે કોઈ 
એવું �ાન મોતી યા ગુણર� ન આપે તો પણ 
આપણે �યવહારમાં દર�ક પાસેથી ગુણ લઈએ. અને 
એના ગુણની ચચા� પણ કરીએ. � આપણે ગુણ 
નહ� લઈશું તો અવગુણ લઈશું અને તેનાથી પતન 
થશે. �ગિત તો થશે નહ�.

ટાળવાની આદત

આપણી �ગિત ન થવાનું એક કારણ એ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)...�થાયી વૈરા�યનો

પણ છ� ક� આપણે એમ માનીને ચાલીએ છીએ ક� 
આગળ જતાં આપણા સં�કારોને બદલીશું. 
પ�ર��થિતઓ જ એવી આવશે ક� બધા બદલાશે. 
�યાર� આપણે પણ બદલાય જઈશું. �યાર� અમે ખૂબ 
યોગ કરીશું. અમે એવો તી� પુ�ષાથ� કરીશું ક� 
લોકો �તા જ રહી જશે. આ �કારના િવચારથી 
મનુ�ય પુ�ષાથ�ને મુલતવી રાખે છ� અને પ�રણામ 
એ આવે છ� ક� સમય હાથમાંથી ચા�યો �ય છ�. જે 
કરવાનું છ� તે ટાળીએ નહ�. નહ�તર આળસ અને 
અલબેલાપણું ઘણું નુકસાન કરશે. � આપણે આ 
વાતો ઉપર �યાન આપીશું, તો પરમા�મા સાથે 
આપણું �યાન લાગશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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હોઈશું. અ�યાર� તો નાની નાની વાતોમાં અલગ 
થઈ ર�ા છીએ. આજથી વીસ વષ� પહ�લાં આવું 
બનતું નહોતું.

આપણાં બાળકોને આપણે સૌથી વધાર� 
જ�રી ચીજ કઈ આપવી છ� ? શું મા� બ�કમાં પૈસા 
જમા કરી દ�વાથી બાળકો અને પ�રવાર સફળ 
થશે ? શું આ સંભવ છ� ? ધન કમાવાથી જ બધું 
મળી �ય એવું બનવાનું નથી. આપણે ધન 
કમાવાની સાથે બાળકોની આંત�રક શિ� િવકસે 
તે �વું �ઈએ. બે િમિનટ યોગમાં બેસીને 
િવચારીએ ક� મ� મારા પ�રવાર માટ� શું કયુ� છ� ? 
તેઓ જે વ�તુ માગે તે પહ�લાં તેમને મળી જતી હતી. 
મ� કમાઈને આ�યું છ�. મારી મહ�નતનું આ�યું છ�. મ� 
મારા પ�રવારને સુખ આપવા સવારથી સાંજ સુધી 
મહ�નત કરી છ�. જેથી �� મારા પ�રવારને આરામ 
આપી શક��. હવે માર� મારા પ�રવારને આંત�રક 
શિ� આપવી છ�. આંત�રક શિ�, સં�કાર 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરી શક� તેવી તાકાત 
આપવાની છ�. લોકો સાથે એડજે�ટ કરવાની 
તાકાત, મુ�ક�લીના સમયમાં શાંત રહ�વાની 
તાકાત, િન�ફળતા મળવા છતાં શિ�શાળી 
બનવાની તાકાત, પોતાના સંબંધોને �ેમ અને 
સ�માનથી િનભાવવાની તાકાત, માર� એમનામાં 
જમા કરવાની છ�.

આ તાકાત હ�મેશાં એમને સારી તંદુર�તી 
આપશે, એમને ખુશી મળશે. સુંદરતા આપશે અને 
જેની પાસે આ �ણ ચી� આવશે તેની સફળતા 
ન�ી જ છ�.

આજે બીમારીઓ 
વધી રહી છ�. �ડ�ેશન વધી 
ર�ં છ�, સંબંધો બગડી 
ર�ા છ� એનું કારણ 
આપણી પાસે જે શિ� 
હતી તે ઓછી થઈ રહી છ�. 
ઘણા બધા લોકો આવે છ�,

મને મળ� છ�. ક�ટલાંક દ�પતી આવે છ� તેઓ ફ�રયાદ 
કર� છ� ક� હવે અમે એક બી�ંને ગમતાં નથી તેથી 
સાથે રહી શક�એ તેમ નથી. એ િવચારવા જેવી 
વાત છ� ક� આવું ક�મ બની ર�ં છ� ? આ સંબંધોને 
�યવ��થત કરવાની જ�ર છ�. આવનારી પેઢી તો 
એમ કહ�શે ક� જે સા�ં લાગે તે કરો. શું સમાજમાં 
આ પહ�લાં આવી પ�ર��થિત હતી ? અમે તો 
અમારાં માતાિપતા કહ�તાં હતાં તે �માણે કરતાં 
હતાં. તો એવું શું થઈ ગયું ક� િવચારધારાને 
પડકારવાની શિ� �યાંથી આવી ગઈ ? �વનમાં 
જે પડકારો આ�યાં, જે પ�ર��થિત આવી તેનો 
સામનો કરીએ છીએ. એની સાથે પ�ર��થિતઓ 
સાથે તાલમેલ કરવાની શિ� આવી ગઈ. લગન 
વખતે જણા�યું હતું ક� તાર� તારા પિતની સાથે 
રહ�વાનું છ�. �સુર�હમાંથી રીસાઈને િપયર પાછું 
આવવાનું નથી. આ વાતો સમ�વવાથી આંત�રક 
મનોબળ િવકસતું ર�ં. શિ� વધતી ગઈ.

પહ�લાં કોઈ વાતને કારણે અલગ થયા 
હોઈશું. આજે તો નાની નાની વાતોમાં મતભેદ 
પડતાં અલગ થઈ �ય છ�. હવે તો એવું વાતાવરણ 
બ�યું છ� ક� િપયરઘર પાછા આવી શક�એ છીએ. 

પહ�લાં કોઈ મોટી વાતને કારણે અલગ થયા 

�સ�નતાના પથ પર

આપણાં બાળકોને આપણે શું આપી ર�ા છીએ ?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આપણામાં જે જે છ� તે આપણી ઉ�� છ�. 
ઉ��ને કારણે આપણી પાસે ઓરા ન�ી થાય છ�. 
તે તમારા હાલતાં ચાલતાં તમારી સાથે રહ� છ�. હવે 
� મારી પાસે એડજે�ટ કરવાની તાકાત નથી. �� 
નાની નાની વાતોમાં ચીડાઈ ��, �� નાની નાની 
વાતોમાં ડી�ટબ� થઈ ��, ગુ�સો ક�ં તો મારો 
ઓરા ક�વો હશે ? �યાર� આપણે દ�વી - 
દ�વતાઓની મૂિત�ઓ �ઈએ છીએ તો મ�તકની 
આસપાસ ગોળગોળ ઓરા દ�ખાય છ�. એમનું જે 
વતુ�ળ હોય છ� તે કલરનું હોય છ�. દ�વી દ�વતાઓ 
પાસે સફ�દ રંગના ઓરા હોય છ�. જે િબલક�લ 
સ�ાઈ, સફાઈવાળા હશે તેમનો જ ઓરા સફ�દ 
હશે. તેઓ બ� પૂજનીય હશે. એમની આગળ ગમે 
તેવા સં�કારવાળો ભ� આવશે છતાં પણ તેઓ 
આશીવા�દ જ આપશે. પોતાને કામી, �ોધી, કપટી 
કહ�નારને પણ આશીવા�દ આપશે. એનું કારણ એ 
છ� ક� એમના સં�કારમાં ચી�ડયાપણું, િચંતા કરવી, 
પર�શાન થવું, નારાજ થઈ જવું આ સવ� નથી. તે 

મા� તમને આપે છ�.

� આપણે આપણાં બાળકો સાથે સમય 
વીતાવતા નથી એમ કહ�વું અ�બ લાગે છ�. એનો 
મતલબ એ ક� આપણે નકારા�મક ઉ�� આપી ર�ા 
છીએ. જે આખો �દવસ ઘરમાં મળતું નથી તે 
મં�દરોમાં જઈને મળ� છ�. આપણામાં એટલી શિ� 
છ� જેને ��ત કરવાની જ�ર છ�.

� આપણે બાળકો સાથે વધાર� સમય 
�યતીત કરતા નથી, તો આપણે �યાં પણ હોઈએ 
�યાંથી બાળકોને ઉ�� મોકલી શક�એ છીએ. આ 
તમામ બાબતોથી, િચંતાઓથી, પર�શાનીઓથી, 
ઈ�યા� ��ષથી આંત�રકશિ�નો ઓરા ભાર� બને 
છ�. � આપણે આપણાં બાળકોને સશ� 
બનાવવાં છ� તો આપણો ઓરા સફ�દ રંગ સુધી લઈ 
જઈએ છીએ. આપણા સં�કારોના �ભાવથી 
એમના સં�કાર િવકિસત થતા જશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મળ� તો આપણે અિભમાનમાં આવીને યા ગમે તેવું 
અથ�ઘટન કરીને તેનો િતર�કાર ના કરીએ. પણ 
એ જણાવનારનો હા�દ�ક આભાર માનતાં કહ�વું 
�ઈએ ક� અમે એ વાત ઉપર �યાન આપીશું અને 
ખર�ખર એ વાતો ઉપર �યાન આપીએ. બી� 
ર�તો એ છ� ક� કોઈ આપણને મૌિખક રીતે કોઈ 
એવું �ાન મોતી યા ગુણર� ન આપે તો પણ 
આપણે �યવહારમાં દર�ક પાસેથી ગુણ લઈએ. અને 
એના ગુણની ચચા� પણ કરીએ. � આપણે ગુણ 
નહ� લઈશું તો અવગુણ લઈશું અને તેનાથી પતન 
થશે. �ગિત તો થશે નહ�.

ટાળવાની આદત

આપણી �ગિત ન થવાનું એક કારણ એ 
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પણ છ� ક� આપણે એમ માનીને ચાલીએ છીએ ક� 
આગળ જતાં આપણા સં�કારોને બદલીશું. 
પ�ર��થિતઓ જ એવી આવશે ક� બધા બદલાશે. 
�યાર� આપણે પણ બદલાય જઈશું. �યાર� અમે ખૂબ 
યોગ કરીશું. અમે એવો તી� પુ�ષાથ� કરીશું ક� 
લોકો �તા જ રહી જશે. આ �કારના િવચારથી 
મનુ�ય પુ�ષાથ�ને મુલતવી રાખે છ� અને પ�રણામ 
એ આવે છ� ક� સમય હાથમાંથી ચા�યો �ય છ�. જે 
કરવાનું છ� તે ટાળીએ નહ�. નહ�તર આળસ અને 
અલબેલાપણું ઘણું નુકસાન કરશે. � આપણે આ 
વાતો ઉપર �યાન આપીશું, તો પરમા�મા સાથે 
આપણું �યાન લાગશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િવ�ાન અને 
ટ�કનોલો�ના િવકાસમાં 
‘ઈ�ટરનેટ’ નામે એક 
િવ��યાપી �ળ િબછાવી 
દીધી છ� જેનાથી દુિનયાના 
એક ખૂણામાં બેઠ�લા 
આપણે દુિનયાભરની 

વાતોને �ણીને �ણકાર બની શક� છ�. એક 
સમયની અિત અ�ણ �યિ� તેના મા�યમથી 
આજે અિત �ણકાર �યિ� બની ગઈ છ�.

નવો આધાર શોધવાની જ�ર છ�.

ધમ�, િવ�ાન, સં�ક�િત, ક�િષ, ઈિતહાસ, 
રાજનીિત, ભૂગોળ આ�દ સવ��ે�ોનું �ાન 
આપણને ઈ�ટરનેટના મા�યમથી ઘર બેઠાં �ા�ત 
કરી શક�એ છીએ. આપણને અનેક પુ�તકો 
શોધવાની યા પુ�તકાલયોમાં જવાની જ�ર નથી. 
છતાં પણ ઈ�ટરનેટની સુિવધા એ સાધનો અને 
ટ�કનોલો� પર આધા�રત છ�. જે �ક�િત સાથે 
સંબંિધત છ�. �વાભાિવક છ� ક� આ �યવ�થા ગમે 
�યાર� બગડી શક� છ�. િન�ફળ થઈ શક� છ�. 
હલચલની પ�ર��થિતઓ અને અિનિ�તતાના 
દોરથી આપણે પસાર જ થઈ ર�ા છીએ. મનુ�ય જ 
સુિવધાનાં સાધન બનાવે પણ છ� અને બગાડે પણ 
છ�. હવે પ�ર��થિત પહ�લા જેવી ��થર રહી નથી. 
િવ� એક તી�ગિતના પ�રવત�નની �િ�યામાંથી 
પસાર થઈ ર�ં છ�. આવ�યકતા છ� આપણે કોઈ 
નવા આધાર શોધવાની. મનની જે દશાથી અને 
કમ�ના જે �તરથી આપણે સમ�યાઓ ખડી કરી છ� 
એ �તર પર આપણને સમાધાન મળી શકશે નહ�.

આંત�રક �મતાનો િવકાસ જ�રી

માનવમન, માનવબુિ� પણ તમો�ધાન 
બની ગયાં છ�. આ કારણથી �યાર� પણ આ 
�યવ�થા પડી ભાંગે છ�. જેટલાં સુખનાં સાધન 
બનાવવામાં આ�યાં છ�, તમો�ધાન મનુ�ય એટલો 
જ દુઃખનાં, પીડાનાં, દદ�નાં ર�તા તથા રીતો 
કાઢીને �વનની પર�શાનીઓ વધારી ર�ો છ�. 
�યિ� જેટલી બા� સાધનો પર આધા�રત થઈ 
�ય છ� એટલી જ પોતાની આંત�રક �મતા 
ગુમાવી બેસે છ� કારણ ક� બા� સાધનોથી કાય� થઈ 
�ય છ� તો તે પોતાના આંત�રક િવકાસને મહ�વ 
આપતો નથી. �વાભાિવક છ� ક� એનું આંત�રક 
�વ�પ ક���ઠત થઈ �ય છ�. સાધનોનો સહારો ગમે 
�યાર� દગો આપી શક� છ� એટલે પોતાની નૈસિગ�ક 
�મતાઓના િવકાસની જ�ર છ�. આપણું અંતમુ�ખી 
મન જ અંતરનેટનું કામ કરી શક� છ�. આપણું 
આંત�રક ચૈત�ય આ�મ�વ�પ જેટલું શુ�, શાંત, 
એકરસ હશે એટલું આપણે પ�ર��થિતઓ અને 
�યિ�ઓના પૂણ� સંક�તો ઝીલી શક�શું, સમ� 
શક�શું.

અંતરનેટની સુિવધા �ક�િતએ સૌને આપી છ�.

દર�ક �યિ�નાં પોતાનાં વાય�ેશન હોય છ�. 
દર�ક પ�ર��થિતના પોતાના પૂવ� સંક�ત હોય છ�. 
વરસાદ આવવાનો હોય છ� તો આકાશમાં વાદળ 
બંધાવા લાગે છ�. સવાર થવાની હોય છ� તો 
આકાશમાં લાિલમા છવાય �ય છ�. રાત પડવાની 
હોય છ� �યાર� અંધકાર છવાય �ય છ�. કોઈ 
�યિ� આવે �યાર� આનંદ છવાય �ય છ� અને 
કોઈના આવવા પર વાતાવરણ ગંભીર બની �ય 

ઈ�ટરનેટ અને અંતરનેટ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

છ�. કોઈને ઓળખતા ન હોવા છતાં પોતાનાપણું 
અનુભવ કરીએ છીએ અને સંબંધોમાં બંધાયેલા 
હોવા છતાં કોઈની સાથે દૂર હોવાનો અનુભવ થાય 
છ�. દર�ક �યિ�નું પોતાનું આંત�રક વાતાવરણ 
હોય છ�. જે વાય�ેટ થતું રહ� છ�.

�ાક�િતક પ�રવત�નનાં �ક�પનોને પશુ-પ�ી 
જ�દી પકડી લે છ�. અને તેઓ �યાંથી દૂર જઈને 
પોતાનો બચાવ કરી લે છ�. પરંતુ માનવનું મન 
મિલન છ�, �યથ�થી ભર�લું છ� તો તે એ ગડમથલમાં 
ર�ા કર� છ� અને �ાક�િતક યા �યિ�ના સંક�તને 
પકડી શકતો નથી. આ કારણે મોટી સં�યામાં 
�નહાિન થાય છ�. ક�દરતે સવ� મનુ�યા�માઓને 
અંતરનેટની સગવડ આપી છ� તે એવી સુિવધા છ�, 
જે માનવ સિજ�ત હલચલની પ�ર��થિતઓ હોય યા 
�ાક�િતક આપદાઓની ��થિત, કદી પણ 
�િત��ત બનતી નથી.

શુ� પ�ર��થિત મદદ કર� છ�

આપણું અંતરમન જેટલું સાફ હશે એટલું જ 
આપણે તે સંક�ત, �ેરણાઓ �પ��પથી પકડી 
શક�શું. જેમ જળાશયનું પાણી � મેલું હશે અને 
હલી ર�ં હશે તો એમાં કોઈ પણ �િતિબંબ �પ� 
દ�ખાશે નહ�. એ રીતે જ, ચંચળ અ��થર મનથી 
આપણે ઈ�રની �ેરણાઓ અને મહા�માઓના 
ઈશારાઓને �હણ કરી શક�શું નહ�. આજે �યાર� 
સંસાર અસુર�ાના દોરથી પસાર થઈ ર�ો છ� તો 
માનવ સંચાિલત, �ક�િત �દ�, સાધન મં�ડત 
સંદ�શના લેણદ�ણની પ�િતઓ કદી પણ િન�ફળ 
થઈ શક� છ�. આવી અસહાય-િનરાધાર ��થિતમાં 
આપણે �વયંને જ પરખવાનું અને િનણ�ય કરવાનું 
હોય છ�. એ સમય સ�ય, પિવ�, શુ� મનો��થિત 
જ આપણને મદદ કર� છ�. કોઈના �ારા આપેલ 
સલામતી માગ�દશ�નના સંક�તને પણ આપણે આ 
મદદથી પકડી શક�શું યા �ઢમનોબળથી 

આપવામાં આવેલા ઈશારાઓ બી�ઓ સુધી 
પહ�ચાડી શક�શું.

વાઈસલેસ (Viceless) અહ�કાર મુ� 
(Egoless) ��થિત

ખર�ખર આ સુંદર સંસારમાં આજે પણ 
આપણે સવા�ગીણ સુર�ાની આંત�રક સુિવધાથી 
સંપ�ન છીએ. આપણું �વન ઉપેિ�ત યા દયનીય 
દશાનું નથી પણ આપણું �વન ગૌરવ સંપ�ન અને 
�વિનભ�ર છ�. જેમ �ક�િત પર મન એકા� કરવાથી 
િવ�ાનનું �ાન �ા�ત થયું અને �ાક�િતક જગતના 
સૂ�મ િસ�ાંતોને આધાર� વાયરલેસ કોડલેસ જેવા 
સાધનોની સુિવધાઓ મળી. આ �કાર� માનવ 
મનના આ�માિભમાની તથા પરમા�માિભમાની 
બનવાથી વાઈસલેસ, ઈગોલેસની ��થિત આપણને 
�ા�ત થાય છ�. એનાથી �વ�છ-સ�ય મનબુિ� 
બનવાથી બી�ઓના મનના ભાવોને �પ� વાંચી 
શક�એ છીએ. એમના સંક�પ આપણને પહ�ચી 
શક� છ�. અને આપણે પણ દૂરનાં �થાનો પર 
શિ�શાળી મનઃ ��થિતના સંદ�શ મોકલી શક�એ 
છીએ. જેમ અંત�ર�ના ઊંચા �થાન પર 
મોકલવામાં આવેલા ઉપ�હોના મા�યમથી 
િવહ�ગાવલોકન કરી શક�એ છીએ, ત�વીરો ખ�ચી 
શક�એ છીએ અને મોટા પાયા પર સંદ�શ મોકલાવી 
શક�એ છીએ આ રીતે, �યાર� આપણે મન બુિ�ને 
દુ�યવી, દ�િહક, ભૌિતક વાતોથી ઉપર ઉઠાવી 
લઈએ છીએ અને પરમશિ�ના િચંતનમાં 
લગાવીએ છીએ તો આ ઊંચી આ�મ��થિતનાં 
િવચાર તરંગોના મા�યમથી ઈ�રીય સંદ�શ, 
શુભભાવના, યોગશિ�ના તરંગો મોકલી શક�એ 
છીએ.

સ�-અસતની પરખ

આપણી આંત�રક શિ�થી બી�ઓનાં 

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 04 April 2020 Page No. 15

�ાના�ત

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 04 April 2020 Page No. 14
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િવ�ાન અને 
ટ�કનોલો�ના િવકાસમાં 
‘ઈ�ટરનેટ’ નામે એક 
િવ��યાપી �ળ િબછાવી 
દીધી છ� જેનાથી દુિનયાના 
એક ખૂણામાં બેઠ�લા 
આપણે દુિનયાભરની 

વાતોને �ણીને �ણકાર બની શક� છ�. એક 
સમયની અિત અ�ણ �યિ� તેના મા�યમથી 
આજે અિત �ણકાર �યિ� બની ગઈ છ�.

નવો આધાર શોધવાની જ�ર છ�.

ધમ�, િવ�ાન, સં�ક�િત, ક�િષ, ઈિતહાસ, 
રાજનીિત, ભૂગોળ આ�દ સવ��ે�ોનું �ાન 
આપણને ઈ�ટરનેટના મા�યમથી ઘર બેઠાં �ા�ત 
કરી શક�એ છીએ. આપણને અનેક પુ�તકો 
શોધવાની યા પુ�તકાલયોમાં જવાની જ�ર નથી. 
છતાં પણ ઈ�ટરનેટની સુિવધા એ સાધનો અને 
ટ�કનોલો� પર આધા�રત છ�. જે �ક�િત સાથે 
સંબંિધત છ�. �વાભાિવક છ� ક� આ �યવ�થા ગમે 
�યાર� બગડી શક� છ�. િન�ફળ થઈ શક� છ�. 
હલચલની પ�ર��થિતઓ અને અિનિ�તતાના 
દોરથી આપણે પસાર જ થઈ ર�ા છીએ. મનુ�ય જ 
સુિવધાનાં સાધન બનાવે પણ છ� અને બગાડે પણ 
છ�. હવે પ�ર��થિત પહ�લા જેવી ��થર રહી નથી. 
િવ� એક તી�ગિતના પ�રવત�નની �િ�યામાંથી 
પસાર થઈ ર�ં છ�. આવ�યકતા છ� આપણે કોઈ 
નવા આધાર શોધવાની. મનની જે દશાથી અને 
કમ�ના જે �તરથી આપણે સમ�યાઓ ખડી કરી છ� 
એ �તર પર આપણને સમાધાન મળી શકશે નહ�.

આંત�રક �મતાનો િવકાસ જ�રી

માનવમન, માનવબુિ� પણ તમો�ધાન 
બની ગયાં છ�. આ કારણથી �યાર� પણ આ 
�યવ�થા પડી ભાંગે છ�. જેટલાં સુખનાં સાધન 
બનાવવામાં આ�યાં છ�, તમો�ધાન મનુ�ય એટલો 
જ દુઃખનાં, પીડાનાં, દદ�નાં ર�તા તથા રીતો 
કાઢીને �વનની પર�શાનીઓ વધારી ર�ો છ�. 
�યિ� જેટલી બા� સાધનો પર આધા�રત થઈ 
�ય છ� એટલી જ પોતાની આંત�રક �મતા 
ગુમાવી બેસે છ� કારણ ક� બા� સાધનોથી કાય� થઈ 
�ય છ� તો તે પોતાના આંત�રક િવકાસને મહ�વ 
આપતો નથી. �વાભાિવક છ� ક� એનું આંત�રક 
�વ�પ ક���ઠત થઈ �ય છ�. સાધનોનો સહારો ગમે 
�યાર� દગો આપી શક� છ� એટલે પોતાની નૈસિગ�ક 
�મતાઓના િવકાસની જ�ર છ�. આપણું અંતમુ�ખી 
મન જ અંતરનેટનું કામ કરી શક� છ�. આપણું 
આંત�રક ચૈત�ય આ�મ�વ�પ જેટલું શુ�, શાંત, 
એકરસ હશે એટલું આપણે પ�ર��થિતઓ અને 
�યિ�ઓના પૂણ� સંક�તો ઝીલી શક�શું, સમ� 
શક�શું.

અંતરનેટની સુિવધા �ક�િતએ સૌને આપી છ�.

દર�ક �યિ�નાં પોતાનાં વાય�ેશન હોય છ�. 
દર�ક પ�ર��થિતના પોતાના પૂવ� સંક�ત હોય છ�. 
વરસાદ આવવાનો હોય છ� તો આકાશમાં વાદળ 
બંધાવા લાગે છ�. સવાર થવાની હોય છ� તો 
આકાશમાં લાિલમા છવાય �ય છ�. રાત પડવાની 
હોય છ� �યાર� અંધકાર છવાય �ય છ�. કોઈ 
�યિ� આવે �યાર� આનંદ છવાય �ય છ� અને 
કોઈના આવવા પર વાતાવરણ ગંભીર બની �ય 

ઈ�ટરનેટ અને અંતરનેટ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

છ�. કોઈને ઓળખતા ન હોવા છતાં પોતાનાપણું 
અનુભવ કરીએ છીએ અને સંબંધોમાં બંધાયેલા 
હોવા છતાં કોઈની સાથે દૂર હોવાનો અનુભવ થાય 
છ�. દર�ક �યિ�નું પોતાનું આંત�રક વાતાવરણ 
હોય છ�. જે વાય�ેટ થતું રહ� છ�.

�ાક�િતક પ�રવત�નનાં �ક�પનોને પશુ-પ�ી 
જ�દી પકડી લે છ�. અને તેઓ �યાંથી દૂર જઈને 
પોતાનો બચાવ કરી લે છ�. પરંતુ માનવનું મન 
મિલન છ�, �યથ�થી ભર�લું છ� તો તે એ ગડમથલમાં 
ર�ા કર� છ� અને �ાક�િતક યા �યિ�ના સંક�તને 
પકડી શકતો નથી. આ કારણે મોટી સં�યામાં 
�નહાિન થાય છ�. ક�દરતે સવ� મનુ�યા�માઓને 
અંતરનેટની સગવડ આપી છ� તે એવી સુિવધા છ�, 
જે માનવ સિજ�ત હલચલની પ�ર��થિતઓ હોય યા 
�ાક�િતક આપદાઓની ��થિત, કદી પણ 
�િત��ત બનતી નથી.

શુ� પ�ર��થિત મદદ કર� છ�

આપણું અંતરમન જેટલું સાફ હશે એટલું જ 
આપણે તે સંક�ત, �ેરણાઓ �પ��પથી પકડી 
શક�શું. જેમ જળાશયનું પાણી � મેલું હશે અને 
હલી ર�ં હશે તો એમાં કોઈ પણ �િતિબંબ �પ� 
દ�ખાશે નહ�. એ રીતે જ, ચંચળ અ��થર મનથી 
આપણે ઈ�રની �ેરણાઓ અને મહા�માઓના 
ઈશારાઓને �હણ કરી શક�શું નહ�. આજે �યાર� 
સંસાર અસુર�ાના દોરથી પસાર થઈ ર�ો છ� તો 
માનવ સંચાિલત, �ક�િત �દ�, સાધન મં�ડત 
સંદ�શના લેણદ�ણની પ�િતઓ કદી પણ િન�ફળ 
થઈ શક� છ�. આવી અસહાય-િનરાધાર ��થિતમાં 
આપણે �વયંને જ પરખવાનું અને િનણ�ય કરવાનું 
હોય છ�. એ સમય સ�ય, પિવ�, શુ� મનો��થિત 
જ આપણને મદદ કર� છ�. કોઈના �ારા આપેલ 
સલામતી માગ�દશ�નના સંક�તને પણ આપણે આ 
મદદથી પકડી શક�શું યા �ઢમનોબળથી 

આપવામાં આવેલા ઈશારાઓ બી�ઓ સુધી 
પહ�ચાડી શક�શું.

વાઈસલેસ (Viceless) અહ�કાર મુ� 
(Egoless) ��થિત

ખર�ખર આ સુંદર સંસારમાં આજે પણ 
આપણે સવા�ગીણ સુર�ાની આંત�રક સુિવધાથી 
સંપ�ન છીએ. આપણું �વન ઉપેિ�ત યા દયનીય 
દશાનું નથી પણ આપણું �વન ગૌરવ સંપ�ન અને 
�વિનભ�ર છ�. જેમ �ક�િત પર મન એકા� કરવાથી 
િવ�ાનનું �ાન �ા�ત થયું અને �ાક�િતક જગતના 
સૂ�મ િસ�ાંતોને આધાર� વાયરલેસ કોડલેસ જેવા 
સાધનોની સુિવધાઓ મળી. આ �કાર� માનવ 
મનના આ�માિભમાની તથા પરમા�માિભમાની 
બનવાથી વાઈસલેસ, ઈગોલેસની ��થિત આપણને 
�ા�ત થાય છ�. એનાથી �વ�છ-સ�ય મનબુિ� 
બનવાથી બી�ઓના મનના ભાવોને �પ� વાંચી 
શક�એ છીએ. એમના સંક�પ આપણને પહ�ચી 
શક� છ�. અને આપણે પણ દૂરનાં �થાનો પર 
શિ�શાળી મનઃ ��થિતના સંદ�શ મોકલી શક�એ 
છીએ. જેમ અંત�ર�ના ઊંચા �થાન પર 
મોકલવામાં આવેલા ઉપ�હોના મા�યમથી 
િવહ�ગાવલોકન કરી શક�એ છીએ, ત�વીરો ખ�ચી 
શક�એ છીએ અને મોટા પાયા પર સંદ�શ મોકલાવી 
શક�એ છીએ આ રીતે, �યાર� આપણે મન બુિ�ને 
દુ�યવી, દ�િહક, ભૌિતક વાતોથી ઉપર ઉઠાવી 
લઈએ છીએ અને પરમશિ�ના િચંતનમાં 
લગાવીએ છીએ તો આ ઊંચી આ�મ��થિતનાં 
િવચાર તરંગોના મા�યમથી ઈ�રીય સંદ�શ, 
શુભભાવના, યોગશિ�ના તરંગો મોકલી શક�એ 
છીએ.

સ�-અસતની પરખ

આપણી આંત�રક શિ�થી બી�ઓનાં 
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�યિ�ના વણ�નની શ�આત કરીએ તો 
�યિ�એ કર�લા દાન, સ�કાય�, સહયોગ ક� મદદ 
જેવાં કમ� �હ�ર થતાં તેનું ફળ અડધું થઈ �ય છ�. 
ગુ�ત રાખવું �ઈએ એવી ધાિમ�ક મા�યતા છ�. 

કોઈપણ �યિ�ની કમ�રી, િન�ફળતા ક� 
અણઆવડતને ફ�લાવવી એ પણ વાજબી નથી. 
પિત-પ�ી ક�ટુંબમાં ક� સમાજમાં ગુ�તતા �ળવી 
વત�નમાં મયા�દા ન ઓળ�ગે તે િહતાવહ છ�. બધાંની 
નજર સમ� રહ�વામાં ફાયદો છ�. િવભ� ક�ટુંબો 
થવામાં પ�રવારથી દૂર રહ�વાનું વલણ જ મુ�ય 
ભાગ ભજવે છ�. ક�ટલીક પ�ર��થિતમાં આ બાબત 
સમ�યા સજ� છ�. લોકસં�હ માટ� પણ ��ી-પુ�ષે 
ગુ�ત િમલન ક� મુલાકાત ન કરવી �ઈએ ક�મક� એ 
જ એકબી�ના આકષ�ણનું કારણ બને છ�. જેનાં 
પ�રણામો સારાં હોતાં નથી.

પ�રવારમાં પણ ગુ�ત રાખવાની ��િ� 
ઘાતક બની શક� છ�. ખાસ કરીને બાળકના 
માનસપર માઠી અસર થાય છ�. �યાર� એનાથી 
છુપાવીને કોઈ કાય� કરો છો. ગુ�ત રાખવામાં 
આવતી જ�રી નાની નાની વાતોના કારણે 
પ�રવારમાં સંપ તૂટ� છ�. એકતા જળવાતી નથી. 
અનાવ�યક પર�પર ઘષ�ણ ઊભું થાય છ�. િવશેષ 
તરીક� આિથ�ક બાબતો િમલકત ક� સંપિ� માટ� 
રાખવામાં આવતી ગુ�તતા પ�રવાર તૂટવાના 
કારણોમાંથી એક કારણ હોય છ�.

સમાજ ક� સામાિજક સંગઠનો �યાં ગુ�તતા 
વાદિવવાદનું કારણ બને છ�. ખાસ કરીને 
સંગઠનોના વહીવટમાં કોઈ એક સમૂહથી ક�ટલીક 
બાબતો ગુ�ત રાખીને િનણ�ય લેવાય �યાર� 

માનવસંબંધોની િનકટતા, સમીપતા, 
ગુ�તતા પર અવલંિબત હોય છ�. એટલે ક� બે 
�યિ� વ�ે �યાર� ગુ�ત રાખવા જેવું ક�ઈ રહ�તું 
નથી �યાર� તે વધુ સમીપ ક� િનકટ છ� એવું કહી 
શકાય પરંતુ ગુ�તતાના આ ત�વના મૂળમાં �યાંક 
િવ�સનીયતા મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�. એટલે 
એમ કહી શકાય ક� �યાં અિવ�ાસ છ� �યાં ગુ�ત 
રાખવાનું જ�રી બને છ�.

રોજબરોજના �વનમાં મનુ�ય ઘણી બધી 
વાત ગુ�ત રાખે છ�. જેમ ક� કોઈ વાત, સમાચાર, 
સંદ�શ, સમય, �થાન �યિ� કોઈ ઘટના ક� કાય� 
િવષે અ�યને �ણ કરતો નથી. કદાચ એમાં ક�ઈ 
અક�યાણ થવાનો ડર છ�. �યાર�ક એ વાત પોતાને 
જ ખબર છ� એવું �વયંનું મહ�વ બતાવવા તો 
�યાર�ક અચાનક �ણ કરીને આનંદ મેળવવાનો 
પણ તેમાં આશય હોય છ�. ઘણીવાર ફરજના ભાગ 
�પે પણ જવાબદાર �યિ� ��યે ગુ�તતા �ળવવા 
ફરજ પાડવામાં આવે છ�. બી� બાજુ પારદિશ�તાને 
�વનમૂ�ય ક� ગુણ તરીક� �ાધા�ય અપાય છ�. 
�યાર� કોઈના �વન િવષે મિહમા થતી હોય �યાર� 
કહ�વાય છ� એમનું �વન ખુ�ી �કતાબ જેવું હોય 
છ�. આરપાર �ઈ શકાય એવું હોય છ�. ઘણી વાર 
બનેલી ઘટના પર પડદો પાડી સ�યને બહાર 
આવવા દ�વાતું નથી આમ છુપાવીને ક� સંતાડીને 
કરવામાં આવતી ��િ� િનંદનીય અને �યાર�ક 
દ�ડનીય બને છ�. સમાજમાં આવી �યિ� સ�ને 
પા� બને છ�, પદ�� પણ થાય છ�. આમ ગુ�તતા 
�યાં �યાર� અને ક�ટલી રાખવી એ સમજવાની 
જ�ર છ�. �યિ�થી માંડી િવ� સુધી ગુ�તતાનો 
ઉપયોગ ઢાલ તરીક� ક� ર�ણ માટ� થવો �ઈએ.

ગુ�તતા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

�ાના�ત
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બીન ઉપયોગી વાતને �ણવાની �િ� ગુ�તતાને 
જ�મ આપે છ�.

રહ�ય ક� ભેદ યો�ય સમયે યો�ય �થળ� 
અને યો�ય �યિ�ની સામે ખોલવામાં આવે તો 
તેની યથાથ�તા જળવાય રહ�. અહ� સમાવવાની 
શિ� મદદ�પ નીવડે છ�. સમાવવું એ શિ� છ� 
છુપાવવું એ અવગુણ છ�. �યાં સ�ાઈ સફાઈ નથી 
�યાં ક�ઈક છુપાવવું પડે છ�. જેના માટ� �યાર�ક 
અસ�યનો સહારો લેવો પડે છ�.

�યિ� સરળ �યાર� જ બની શક� �યાર� 
તેના �વનમાં ગુ�ત રાખવા જેવું ક�ઈ પણ ન હોય. 
�યિ�ને ન કરવા યો�ય કાય� કરવાનું મન થાય 
છ� �યાર� જ ક�ઈક ગુ�ત રાખવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સામાિજક કાય�માં સફળતા મળતી નથી. લેવામાં 
આવતા િનણ�યો માટ� ભલે નાના નાના સમૂહો, 
કમીટીની રચના થાય પણ લેવાયેલા િનણ�યો 
�હ�ર થાય, ગુ�ત ન રખાય અને સવ� સંમિતથી 
કાય� થાય. કાય� માટ�નો હ�તુ અને આશય સવ�ની 
�ણ બહાર બદલાય �યાર� પણ સમુદાયમાં 
નારાજગી �વત� છ�.

રા� અને િવ�ક�ાએ ક�ટલાંક સંભિવત 
દૂષણોને ટાળવા ગુ�તતા જ�રી અને આવ�યક છ�. 
એટલે જ ગુ�તચર સં�થાઓ કાય�રત હોય છ�. 
અિન�છનીય ��િત અને સંગઠનો પર નજર 
રાખવા માટ� આ અ�યંત જ�રી છ�.

�યાર� �યાર� પણ વ�તુને સંતાડવામાં આવે 
ક� માિહતી ક� કોઈ કાય�ને ગુ�ત રાખવામાં આવે 
�યાર� અિવ�ાસનું વાતાવરણ સ��ય છ�. એકવાર 
િવ�ાસ ગુમા�યા પછી બી� વાર િવ�ાસ મેળવવો 
મુ�ક�લ છ�. તે ભિવ�ય માટ� અવરોધક બને છ�. ડર, 
ભય, સલામતીની શંકા ક� નુકસાનની સંભાવના 
દ�ખાય �યાર� ક�ઈક સંતાડવામાં આવે છ�.

�પધા�ના આ સમયમાં ગુ�તતાનો આશય 
એકબી�થી આગળ વધવાનો છ�. સાથે નથી જવું 
�� આગળ વધુ એ ભાવના છ�. આપણે બધા 
આગળ વધીએ એવી ભાવના નથી. �યાર� બધાને 
સાથે રાખીને િવકાસ કરવાની ભાવના હશે તો ક�ઈ 
ગુ�ત નહ� રાખવું પડે. �પધા� અ�ય સાથે નહ�. 
�વયંની સાથે કરીએ. ગઈ કાલે કયુ� તેના કરતાં 
આજે સા�ં કયુ� આવતી કાલે તેનાથી વધુ સા�ં 
કરીશ જેમાં ગુ�ત રાખવા જેવું કશું જ ન હોય.

ગુ�ત અથા�� જે �ય� થવા નથી દ�તું તે. 
અ�યની ખામી, નબળાઈ, અણઆવડત દુગુ�ણ 
જેને �હ�ર કરવામાં આપણને કોઈ ફાયદો નથી. 
ખર�ખર તો આ ગુ�ત રાખવાની જ�ર છ�. માનવીની 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... નકારા�મકતા 

પણ હોયછ�. તે �ણાશીલ પણ હોય છ�. આમ િજદ, 
િનંદા, ઈ�યા�, �ણા જેવી નકારા�મકતાના કારણે 
તે �યિ� વધુ ને વધુ નકારા�મક બનતી �ય છ�.

કોઈ પણ �યિ�ની નકારા�મકતાને 
હકારા�મકતામાં પ�રવિત�ત કરવી હોય તો તેનો 
ઉપાય શું? તે �યિ�ને શિ�શાળી સકાશ આપો. 
કારણ ક� તે આ�મા માનિસક રીતે કમ�ર 
હોવાના કારણે તેને નકારા�મકતા નામનું ભૂત 
વળ�યું છ�. અ�તવેળા તેવા આ�માને પરમધામમાં 
ઈમજ� કરો. િશવબાબામાંથી નીકળતાં સવ�-
શિ�માનનાં શિ�શાળી રંગબેરંગી �કરણોનો 
�વીકાર કરી તે �કરણોને તે આ�મા પર 
�િતિબંિબત કરો. આ િવિધ 21 �દવસ કરવી. 
વળી તે આ�મા ��યે �દલની સવ� �ે� શુભભાવના 
શુભકામના રાખવી. તેને �દલની સવ�� દુઆઓ 
આપો. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

�યિ�ના વણ�નની શ�આત કરીએ તો 
�યિ�એ કર�લા દાન, સ�કાય�, સહયોગ ક� મદદ 
જેવાં કમ� �હ�ર થતાં તેનું ફળ અડધું થઈ �ય છ�. 
ગુ�ત રાખવું �ઈએ એવી ધાિમ�ક મા�યતા છ�. 

કોઈપણ �યિ�ની કમ�રી, િન�ફળતા ક� 
અણઆવડતને ફ�લાવવી એ પણ વાજબી નથી. 
પિત-પ�ી ક�ટુંબમાં ક� સમાજમાં ગુ�તતા �ળવી 
વત�નમાં મયા�દા ન ઓળ�ગે તે િહતાવહ છ�. બધાંની 
નજર સમ� રહ�વામાં ફાયદો છ�. િવભ� ક�ટુંબો 
થવામાં પ�રવારથી દૂર રહ�વાનું વલણ જ મુ�ય 
ભાગ ભજવે છ�. ક�ટલીક પ�ર��થિતમાં આ બાબત 
સમ�યા સજ� છ�. લોકસં�હ માટ� પણ ��ી-પુ�ષે 
ગુ�ત િમલન ક� મુલાકાત ન કરવી �ઈએ ક�મક� એ 
જ એકબી�ના આકષ�ણનું કારણ બને છ�. જેનાં 
પ�રણામો સારાં હોતાં નથી.

પ�રવારમાં પણ ગુ�ત રાખવાની ��િ� 
ઘાતક બની શક� છ�. ખાસ કરીને બાળકના 
માનસપર માઠી અસર થાય છ�. �યાર� એનાથી 
છુપાવીને કોઈ કાય� કરો છો. ગુ�ત રાખવામાં 
આવતી જ�રી નાની નાની વાતોના કારણે 
પ�રવારમાં સંપ તૂટ� છ�. એકતા જળવાતી નથી. 
અનાવ�યક પર�પર ઘષ�ણ ઊભું થાય છ�. િવશેષ 
તરીક� આિથ�ક બાબતો િમલકત ક� સંપિ� માટ� 
રાખવામાં આવતી ગુ�તતા પ�રવાર તૂટવાના 
કારણોમાંથી એક કારણ હોય છ�.

સમાજ ક� સામાિજક સંગઠનો �યાં ગુ�તતા 
વાદિવવાદનું કારણ બને છ�. ખાસ કરીને 
સંગઠનોના વહીવટમાં કોઈ એક સમૂહથી ક�ટલીક 
બાબતો ગુ�ત રાખીને િનણ�ય લેવાય �યાર� 

માનવસંબંધોની િનકટતા, સમીપતા, 
ગુ�તતા પર અવલંિબત હોય છ�. એટલે ક� બે 
�યિ� વ�ે �યાર� ગુ�ત રાખવા જેવું ક�ઈ રહ�તું 
નથી �યાર� તે વધુ સમીપ ક� િનકટ છ� એવું કહી 
શકાય પરંતુ ગુ�તતાના આ ત�વના મૂળમાં �યાંક 
િવ�સનીયતા મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�. એટલે 
એમ કહી શકાય ક� �યાં અિવ�ાસ છ� �યાં ગુ�ત 
રાખવાનું જ�રી બને છ�.

રોજબરોજના �વનમાં મનુ�ય ઘણી બધી 
વાત ગુ�ત રાખે છ�. જેમ ક� કોઈ વાત, સમાચાર, 
સંદ�શ, સમય, �થાન �યિ� કોઈ ઘટના ક� કાય� 
િવષે અ�યને �ણ કરતો નથી. કદાચ એમાં ક�ઈ 
અક�યાણ થવાનો ડર છ�. �યાર�ક એ વાત પોતાને 
જ ખબર છ� એવું �વયંનું મહ�વ બતાવવા તો 
�યાર�ક અચાનક �ણ કરીને આનંદ મેળવવાનો 
પણ તેમાં આશય હોય છ�. ઘણીવાર ફરજના ભાગ 
�પે પણ જવાબદાર �યિ� ��યે ગુ�તતા �ળવવા 
ફરજ પાડવામાં આવે છ�. બી� બાજુ પારદિશ�તાને 
�વનમૂ�ય ક� ગુણ તરીક� �ાધા�ય અપાય છ�. 
�યાર� કોઈના �વન િવષે મિહમા થતી હોય �યાર� 
કહ�વાય છ� એમનું �વન ખુ�ી �કતાબ જેવું હોય 
છ�. આરપાર �ઈ શકાય એવું હોય છ�. ઘણી વાર 
બનેલી ઘટના પર પડદો પાડી સ�યને બહાર 
આવવા દ�વાતું નથી આમ છુપાવીને ક� સંતાડીને 
કરવામાં આવતી ��િ� િનંદનીય અને �યાર�ક 
દ�ડનીય બને છ�. સમાજમાં આવી �યિ� સ�ને 
પા� બને છ�, પદ�� પણ થાય છ�. આમ ગુ�તતા 
�યાં �યાર� અને ક�ટલી રાખવી એ સમજવાની 
જ�ર છ�. �યિ�થી માંડી િવ� સુધી ગુ�તતાનો 
ઉપયોગ ઢાલ તરીક� ક� ર�ણ માટ� થવો �ઈએ.

ગુ�તતા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

�ાના�ત
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બીન ઉપયોગી વાતને �ણવાની �િ� ગુ�તતાને 
જ�મ આપે છ�.

રહ�ય ક� ભેદ યો�ય સમયે યો�ય �થળ� 
અને યો�ય �યિ�ની સામે ખોલવામાં આવે તો 
તેની યથાથ�તા જળવાય રહ�. અહ� સમાવવાની 
શિ� મદદ�પ નીવડે છ�. સમાવવું એ શિ� છ� 
છુપાવવું એ અવગુણ છ�. �યાં સ�ાઈ સફાઈ નથી 
�યાં ક�ઈક છુપાવવું પડે છ�. જેના માટ� �યાર�ક 
અસ�યનો સહારો લેવો પડે છ�.

�યિ� સરળ �યાર� જ બની શક� �યાર� 
તેના �વનમાં ગુ�ત રાખવા જેવું ક�ઈ પણ ન હોય. 
�યિ�ને ન કરવા યો�ય કાય� કરવાનું મન થાય 
છ� �યાર� જ ક�ઈક ગુ�ત રાખવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સામાિજક કાય�માં સફળતા મળતી નથી. લેવામાં 
આવતા િનણ�યો માટ� ભલે નાના નાના સમૂહો, 
કમીટીની રચના થાય પણ લેવાયેલા િનણ�યો 
�હ�ર થાય, ગુ�ત ન રખાય અને સવ� સંમિતથી 
કાય� થાય. કાય� માટ�નો હ�તુ અને આશય સવ�ની 
�ણ બહાર બદલાય �યાર� પણ સમુદાયમાં 
નારાજગી �વત� છ�.

રા� અને િવ�ક�ાએ ક�ટલાંક સંભિવત 
દૂષણોને ટાળવા ગુ�તતા જ�રી અને આવ�યક છ�. 
એટલે જ ગુ�તચર સં�થાઓ કાય�રત હોય છ�. 
અિન�છનીય ��િત અને સંગઠનો પર નજર 
રાખવા માટ� આ અ�યંત જ�રી છ�.

�યાર� �યાર� પણ વ�તુને સંતાડવામાં આવે 
ક� માિહતી ક� કોઈ કાય�ને ગુ�ત રાખવામાં આવે 
�યાર� અિવ�ાસનું વાતાવરણ સ��ય છ�. એકવાર 
િવ�ાસ ગુમા�યા પછી બી� વાર િવ�ાસ મેળવવો 
મુ�ક�લ છ�. તે ભિવ�ય માટ� અવરોધક બને છ�. ડર, 
ભય, સલામતીની શંકા ક� નુકસાનની સંભાવના 
દ�ખાય �યાર� ક�ઈક સંતાડવામાં આવે છ�.

�પધા�ના આ સમયમાં ગુ�તતાનો આશય 
એકબી�થી આગળ વધવાનો છ�. સાથે નથી જવું 
�� આગળ વધુ એ ભાવના છ�. આપણે બધા 
આગળ વધીએ એવી ભાવના નથી. �યાર� બધાને 
સાથે રાખીને િવકાસ કરવાની ભાવના હશે તો ક�ઈ 
ગુ�ત નહ� રાખવું પડે. �પધા� અ�ય સાથે નહ�. 
�વયંની સાથે કરીએ. ગઈ કાલે કયુ� તેના કરતાં 
આજે સા�ં કયુ� આવતી કાલે તેનાથી વધુ સા�ં 
કરીશ જેમાં ગુ�ત રાખવા જેવું કશું જ ન હોય.

ગુ�ત અથા�� જે �ય� થવા નથી દ�તું તે. 
અ�યની ખામી, નબળાઈ, અણઆવડત દુગુ�ણ 
જેને �હ�ર કરવામાં આપણને કોઈ ફાયદો નથી. 
ખર�ખર તો આ ગુ�ત રાખવાની જ�ર છ�. માનવીની 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... નકારા�મકતા 

પણ હોયછ�. તે �ણાશીલ પણ હોય છ�. આમ િજદ, 
િનંદા, ઈ�યા�, �ણા જેવી નકારા�મકતાના કારણે 
તે �યિ� વધુ ને વધુ નકારા�મક બનતી �ય છ�.

કોઈ પણ �યિ�ની નકારા�મકતાને 
હકારા�મકતામાં પ�રવિત�ત કરવી હોય તો તેનો 
ઉપાય શું? તે �યિ�ને શિ�શાળી સકાશ આપો. 
કારણ ક� તે આ�મા માનિસક રીતે કમ�ર 
હોવાના કારણે તેને નકારા�મકતા નામનું ભૂત 
વળ�યું છ�. અ�તવેળા તેવા આ�માને પરમધામમાં 
ઈમજ� કરો. િશવબાબામાંથી નીકળતાં સવ�-
શિ�માનનાં શિ�શાળી રંગબેરંગી �કરણોનો 
�વીકાર કરી તે �કરણોને તે આ�મા પર 
�િતિબંિબત કરો. આ િવિધ 21 �દવસ કરવી. 
વળી તે આ�મા ��યે �દલની સવ� �ે� શુભભાવના 
શુભકામના રાખવી. તેને �દલની સવ�� દુઆઓ 
આપો. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

એક માણસ - નવી ન�ોર જગુઆર ગાડી 
લઈને ઘેર પહ��યો. આંગણામાં પાક� કરીને અંદર 
ગયો. થોડા સમય પછી બહાર આવીને �યું તો 
તેનો નાનકડો 4-5 વષ�નો દીકરો પ�થર લઈને 
કારની ઉપર આડા અવળા લીટા પાડતો હતો. 
ખૂબ ગુ�સો આ�યો. તેના હાથમાંથી પ�થર લઈને 
દીકરાના હાથ પર ક�ટવા માં�ો. સાચે જ કહ�વાયું 
છ� - �ોધાંધ. �ોધમાં અંધ બનીને બસ હાથમાં 
હથેળી-આંગળા પર પ�થરથી વાર કરતો ર�ો. 
બાળકની ચીસો સાંભળીને બધા દોડી આ�યા. 
બાળકને હૉ��પટલ લઈ ગયા. ડૉ�ટર� તપાસીને 
ક�ં, આંગળીઓ ખરાબ રીતે છુંદાઈ ગઈ છ�. કાપી 
નાંખવી પડશે. બાળકની આંગળીઓ કાપી 
નાંખીને તેના પર પાટા બંધાઈ ગયા. તે માણસ 
�યાર� હૉ��પટલ પહ��યો �યાર� બાળક� પૂ�ું - 
પ�પા, મને ડૉ�ટર કહ� છ� ક� તારી આંગળીઓ 
નવી ઉગી નીકળશે. હ� પ�પા, આંગળીઓ �યાર� 
ઉગશે ? બાળકની વાતો સાંભળીને તે ખૂબ દુઃખી 
થઈ ગયો. આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા માં�ા. ખૂબ 
પ�તાવો થયો. થોડીવાર રહીને ઘેર પહ��યો. 
પોચ�માંથી ઘરની અંદર જવાનું મન જ ન થયું. �યાં 
જ અંદર જવાના પગિથયા પર બેસી પ�ો. મન 
ઉદાસ, દુઃખી, અશાંત, અજંપો... �યાં તો તેની  
નજર પોચ�માં ઉભેલી કાર પર પડી. ઓહ. �યાં 
લખેલું હતું - પાપા, આઈ લવ યુ. �દય ચીરાઈ ગયું. 
ઓહ ! મ� આ શું કરી નાં�યું... આટલો બધો 
ગુ�સો. પણ હવે પ�તાવાથી શું થઈ શક� ? આમ 
�ોધ િનણ�ય શિ� તોડી નાંખે છ�. માનવ 
િવવેકશૂ�ય બની �ય છ�.

શા��ોમાં માનવના છ શ�ુઓ ક�ા છ� - 

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને આળસ. 
તેમાંય ગીતામાં લ�યું છ� - કામેષુ, �ોધેષુ િવજયી 
ભવ... આમ શ�ુઓને િનયં�ણમાં રાખીને જ 
માણસ માણસ તરીક� �ગિત કરી શક� છ�. મનના 
આવેગો, િનરાશા, હતાશા, અિભમાન, અપમાન, 
ઈ�યા�, ��ષ, િન�ફળતા, અસંતુ�તા વગેર� 
આપણા મનમાં �ોધ જ�માવે છ�. આવેગોનો નાશ 
અથવા ઓછા કરવા માટ� તેને સકારા�મક મોડ 
આપવો જ સા�ં. તે માટ� મે�ડટ�શન - �યાનનો 
અ�યાસ કરવો �ઈએ. મે�ડટ�શનથી મન શાંત 
થાય છ�, સકારા�મક બને છ�, Let go (છોડવું - 
ભૂલવું) કરવાની શિ� આવે છ�. માફ કરવા માટ� 
મન તૈયાર થાય છ�.

સામા�યપણે એક મા�યતા છ� ક� �ોધ 
�વાભાિવક �િ�યા છ�, તેને સમા�ત ન કરી 
શકાય. પણ અનેક રાજયોગી ભાઈ-બહ�નોનો 
અનુભવ છ� ક� ઈ�રીય �ાન અને સહજ 
રાજયોગના અ�યાસથી �ોધ પર િનયં�ણમાં 
સફળતા મળ� છ�.

�ોધ આવવાને સમયે મનને બી� �દશામાં 
વાળવાથી પણ �ોધથી મુ� થઈ શકાય છ�. ગુ�સો 
આવે તો કહ�વાય છ� ક� કોઈપણ રમત રમવા જતું 
રહ�વું, ક� મનમાં 1 થી 100 અને 100 થી 1 એમ 
ગણવા માંડવું. ગુ�સાના સમયે ચૂપ રહ�વું અને 
ગુ�સાની મા�ાના �માણે 5 મીનીટ, 1 કલાક, એક 
�દવસ પછી તેને �દિશ�ત કરવો તો તેનો આવેગ 
ખૂબ ઘટી જશે. પિ�મી લેખક સમરસેટ મોમ ખૂબ 
ગુ�સો આવે તો લખવા બેસી જતા.

�પાનમાં ક�ટલીક ઈ�ડ��ીઝમાં એક �મ 

�ોધ પર િનયં�ણ
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

�ાના�ત
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બનાવવામાં આ�યો. બોસ પર �યાર� ગુ�સો આવે 
�યાર� તેમાં જવાનું અને તેમાં રાખેલા ર�બરના 
પૂતળાને બોસ સમ�ને તેને ફટકારવાના. પણ 
થોડા �દવસ પછી �વામાં આ�યું ક� લોકો વારંવાર 
તે �મમાં જવા માં�ા. આ તો એવું થયું ક� ગુ�સાના 
સં�કાર વધાર� �ઢીભૂત થવા માં�ા. એટલે તે �મ 
બંધ કરી દ�વો પ�ો. આમ ઉપરો� ઉપાયો 
ગુ�સો તા�કાિલક ન થાય તે માટ�ના �થૂળ ઉપાયો 
જ છ�. સાચો ઉપાય તો તેને િનમૂ�ળ કરવા ઈ�રીય 
�ાન તથા રાજયોગના અ�યાસ �ારા મનમાં 
સકારા�મક િવચારધારા પેદા કરીને, સહનશિ� 
લેટ ગો કરવાની શિ� તથા �વયંને અને અ�યને 
માફ કરવા માટ�ની માનિસક અવ�થા બનાવવી.

�ોધ એક �કારનું ઈમોશનલ ડી�ટબ��સ છ�. 
જે �યિ� ઈમોશનલી �ટ�બલ હોય તે ગુ�સા પર 
સહજ કાબુ �ા�ત કરી શક� છ�. સામેવાળાની વાત 
સાંભળીને દુઃખ અનુભવાય છ� અને તેથી �ોધની 
ઉ�પિ� થાય છ�. પણ �ોધ આ�યા પછી તે વાત 
િવસરાઈ �ય છ� ક� સામેવાળાની ઈ�છા આપણને 
દુઃખ પહ�ચાડવાની હતી ક� નહ�. ઈમોશનલી 
આપણે ડી�ટબ� થઈએ �યાર� �ોધ આવે છ�.

રવી��નાથ ટાગોર� ક�ં ક� મનની પીડાને 
�પ��પે �ય� કરવામાં અસમથ�તાના સમયે 
�ોધ વધુ આવે છ�. �ોધ આપણી સહનશિ�ને 
અસર કર� છ�. �ોધ લાગણી(Emotions)ને અસર 
કર� છ�. ઘણીવાર અસહાયતા ક� િનરાશાની 
લાગણી થઈ આવે છ� �યાર� �ોધ વધુ આવે છ�. 
ધીમી ગિતએ ચાલતા વાહન ક� રી�ા પાછળ 
ચલાવતા આપણે સતત હોન� મારીએ અને તે 
સાઈડ ન આપે તો ખૂબ ગુ�સો આવે. આપણી વાત 
કોઈને સમ�વી ન શક�એ ક� તે ન માને ક� 
આપણને �ઈએ તે રીતે વાતનો નીવેડો 
(પ�રણામ) ન આવે તો ગુ�સો આવે. જ�રી ફોન  

ન લાગે ક� સામેવાળો ન ઉઠાવે તો ગુ�સો આવે. 
ઘરનો દરવા� બંધ હોય �યાર� ખોલાવવા બેલ 
મારીએ પણ કોઈ જ�દી ન ખોલે તો પણ ગુ�સો 
આવે. કોઈ સામું બોલે, જૂ�ં બોલે ક� નાના-મોટાનું 
�યાન ન રાખે તો પણ ગુ�સો આવે. કોઈ આપણી 
અવગણના કર�, િતર�કાર કર�, �યવહારમાં 
કટુતા દશા�વે તો પણ ગુ�સો આવે. સામેવાળાની 
આમ�યા રાખીને તેના આ�ેપોનો જવાબ ન આપી 
શક�એ તો પણ દબાયેલો ગુ�સો આવી �ય. આમ 
�યાર� પણ લાગણી ઘવાય �યાર� ગુ�સો આવે છ�. 
આપણે રાખેલી અપે�ાઓ ફળીભૂત ન થાય તો 
પણ ગુ�સો આવે છ�.

વડોદરાની જેલમાં ક�ટલાય વષ�થી 
રાજયોગના �ાસીસ ચાલે છ�. તે સબબે જવાનું 
થયું. તો �યાં એક ભાઈ મ�યા. ખૂબ સાદા સીધા 
લાગતા ભાઈ. પૂ�ું ક� ક�વી રીતે અહ� આ�યા. 
કહ� ક� �� રી�ા ચલાવીને કમાણી કરતો હતો. એક 
વખત આખો �દવસ અને રાિ� સુધી રી�ા 
ચલાવીને રા�ે 11 વા�યે ઘર પર પહ��યો. ખૂબ 
થાક�લો હતો. ઘર પર મોટાભાઈ ટીવી �તા બેઠા 
હતા. અમારા બંને પ�રવારો એક જ ઘરમાં રહ�તા 
હતા. મ� દાખલ થતાં જ ક�ટાળાના ભાવ સાથે ક�ં - 
ભાઈ, ટીવી બંધ કરો મને ટી�ટબ��સ થાય છ�. 
મોટાભાઈ કહ� ક� આજે આ ખાસ સમાચાર આવે 
છ�, �ઈ લ� એટલે પાંચેક મીનીટમાં બંધ કરી 
દઈશ. મ� ક�ં, ના, હમણાં જ બંધ કરો. 
મોટાભાઈએ ક�ં એમ બંધ નહ� થાય. થોડીવાર 
પછી જ બંધ થશે. તું શું કરી લઈશ ? એટલે મને 
ગુ�સો આ�યો અને �યાં જ લોખંડની પરાઈ પડેલી 
હતી લઈને તેમના માથામાં મારી દીધી. �યાંને �યાં 
જ તેઓ ��યુ પા�યા. તેમના ખૂન બદલ મને જેલની 
સ� થઈ �યું.. ક�ટલી નાનકડી વાત, ક�ટલી 
થોડી સેક�ડોનો આવેશ અને એક સાથે બે ક�ટુંબો 
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એક માણસ - નવી ન�ોર જગુઆર ગાડી 
લઈને ઘેર પહ��યો. આંગણામાં પાક� કરીને અંદર 
ગયો. થોડા સમય પછી બહાર આવીને �યું તો 
તેનો નાનકડો 4-5 વષ�નો દીકરો પ�થર લઈને 
કારની ઉપર આડા અવળા લીટા પાડતો હતો. 
ખૂબ ગુ�સો આ�યો. તેના હાથમાંથી પ�થર લઈને 
દીકરાના હાથ પર ક�ટવા માં�ો. સાચે જ કહ�વાયું 
છ� - �ોધાંધ. �ોધમાં અંધ બનીને બસ હાથમાં 
હથેળી-આંગળા પર પ�થરથી વાર કરતો ર�ો. 
બાળકની ચીસો સાંભળીને બધા દોડી આ�યા. 
બાળકને હૉ��પટલ લઈ ગયા. ડૉ�ટર� તપાસીને 
ક�ં, આંગળીઓ ખરાબ રીતે છુંદાઈ ગઈ છ�. કાપી 
નાંખવી પડશે. બાળકની આંગળીઓ કાપી 
નાંખીને તેના પર પાટા બંધાઈ ગયા. તે માણસ 
�યાર� હૉ��પટલ પહ��યો �યાર� બાળક� પૂ�ું - 
પ�પા, મને ડૉ�ટર કહ� છ� ક� તારી આંગળીઓ 
નવી ઉગી નીકળશે. હ� પ�પા, આંગળીઓ �યાર� 
ઉગશે ? બાળકની વાતો સાંભળીને તે ખૂબ દુઃખી 
થઈ ગયો. આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા માં�ા. ખૂબ 
પ�તાવો થયો. થોડીવાર રહીને ઘેર પહ��યો. 
પોચ�માંથી ઘરની અંદર જવાનું મન જ ન થયું. �યાં 
જ અંદર જવાના પગિથયા પર બેસી પ�ો. મન 
ઉદાસ, દુઃખી, અશાંત, અજંપો... �યાં તો તેની  
નજર પોચ�માં ઉભેલી કાર પર પડી. ઓહ. �યાં 
લખેલું હતું - પાપા, આઈ લવ યુ. �દય ચીરાઈ ગયું. 
ઓહ ! મ� આ શું કરી નાં�યું... આટલો બધો 
ગુ�સો. પણ હવે પ�તાવાથી શું થઈ શક� ? આમ 
�ોધ િનણ�ય શિ� તોડી નાંખે છ�. માનવ 
િવવેકશૂ�ય બની �ય છ�.

શા��ોમાં માનવના છ શ�ુઓ ક�ા છ� - 

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર અને આળસ. 
તેમાંય ગીતામાં લ�યું છ� - કામેષુ, �ોધેષુ િવજયી 
ભવ... આમ શ�ુઓને િનયં�ણમાં રાખીને જ 
માણસ માણસ તરીક� �ગિત કરી શક� છ�. મનના 
આવેગો, િનરાશા, હતાશા, અિભમાન, અપમાન, 
ઈ�યા�, ��ષ, િન�ફળતા, અસંતુ�તા વગેર� 
આપણા મનમાં �ોધ જ�માવે છ�. આવેગોનો નાશ 
અથવા ઓછા કરવા માટ� તેને સકારા�મક મોડ 
આપવો જ સા�ં. તે માટ� મે�ડટ�શન - �યાનનો 
અ�યાસ કરવો �ઈએ. મે�ડટ�શનથી મન શાંત 
થાય છ�, સકારા�મક બને છ�, Let go (છોડવું - 
ભૂલવું) કરવાની શિ� આવે છ�. માફ કરવા માટ� 
મન તૈયાર થાય છ�.

સામા�યપણે એક મા�યતા છ� ક� �ોધ 
�વાભાિવક �િ�યા છ�, તેને સમા�ત ન કરી 
શકાય. પણ અનેક રાજયોગી ભાઈ-બહ�નોનો 
અનુભવ છ� ક� ઈ�રીય �ાન અને સહજ 
રાજયોગના અ�યાસથી �ોધ પર િનયં�ણમાં 
સફળતા મળ� છ�.

�ોધ આવવાને સમયે મનને બી� �દશામાં 
વાળવાથી પણ �ોધથી મુ� થઈ શકાય છ�. ગુ�સો 
આવે તો કહ�વાય છ� ક� કોઈપણ રમત રમવા જતું 
રહ�વું, ક� મનમાં 1 થી 100 અને 100 થી 1 એમ 
ગણવા માંડવું. ગુ�સાના સમયે ચૂપ રહ�વું અને 
ગુ�સાની મા�ાના �માણે 5 મીનીટ, 1 કલાક, એક 
�દવસ પછી તેને �દિશ�ત કરવો તો તેનો આવેગ 
ખૂબ ઘટી જશે. પિ�મી લેખક સમરસેટ મોમ ખૂબ 
ગુ�સો આવે તો લખવા બેસી જતા.

�પાનમાં ક�ટલીક ઈ�ડ��ીઝમાં એક �મ 

�ોધ પર િનયં�ણ
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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બનાવવામાં આ�યો. બોસ પર �યાર� ગુ�સો આવે 
�યાર� તેમાં જવાનું અને તેમાં રાખેલા ર�બરના 
પૂતળાને બોસ સમ�ને તેને ફટકારવાના. પણ 
થોડા �દવસ પછી �વામાં આ�યું ક� લોકો વારંવાર 
તે �મમાં જવા માં�ા. આ તો એવું થયું ક� ગુ�સાના 
સં�કાર વધાર� �ઢીભૂત થવા માં�ા. એટલે તે �મ 
બંધ કરી દ�વો પ�ો. આમ ઉપરો� ઉપાયો 
ગુ�સો તા�કાિલક ન થાય તે માટ�ના �થૂળ ઉપાયો 
જ છ�. સાચો ઉપાય તો તેને િનમૂ�ળ કરવા ઈ�રીય 
�ાન તથા રાજયોગના અ�યાસ �ારા મનમાં 
સકારા�મક િવચારધારા પેદા કરીને, સહનશિ� 
લેટ ગો કરવાની શિ� તથા �વયંને અને અ�યને 
માફ કરવા માટ�ની માનિસક અવ�થા બનાવવી.

�ોધ એક �કારનું ઈમોશનલ ડી�ટબ��સ છ�. 
જે �યિ� ઈમોશનલી �ટ�બલ હોય તે ગુ�સા પર 
સહજ કાબુ �ા�ત કરી શક� છ�. સામેવાળાની વાત 
સાંભળીને દુઃખ અનુભવાય છ� અને તેથી �ોધની 
ઉ�પિ� થાય છ�. પણ �ોધ આ�યા પછી તે વાત 
િવસરાઈ �ય છ� ક� સામેવાળાની ઈ�છા આપણને 
દુઃખ પહ�ચાડવાની હતી ક� નહ�. ઈમોશનલી 
આપણે ડી�ટબ� થઈએ �યાર� �ોધ આવે છ�.

રવી��નાથ ટાગોર� ક�ં ક� મનની પીડાને 
�પ��પે �ય� કરવામાં અસમથ�તાના સમયે 
�ોધ વધુ આવે છ�. �ોધ આપણી સહનશિ�ને 
અસર કર� છ�. �ોધ લાગણી(Emotions)ને અસર 
કર� છ�. ઘણીવાર અસહાયતા ક� િનરાશાની 
લાગણી થઈ આવે છ� �યાર� �ોધ વધુ આવે છ�. 
ધીમી ગિતએ ચાલતા વાહન ક� રી�ા પાછળ 
ચલાવતા આપણે સતત હોન� મારીએ અને તે 
સાઈડ ન આપે તો ખૂબ ગુ�સો આવે. આપણી વાત 
કોઈને સમ�વી ન શક�એ ક� તે ન માને ક� 
આપણને �ઈએ તે રીતે વાતનો નીવેડો 
(પ�રણામ) ન આવે તો ગુ�સો આવે. જ�રી ફોન  

ન લાગે ક� સામેવાળો ન ઉઠાવે તો ગુ�સો આવે. 
ઘરનો દરવા� બંધ હોય �યાર� ખોલાવવા બેલ 
મારીએ પણ કોઈ જ�દી ન ખોલે તો પણ ગુ�સો 
આવે. કોઈ સામું બોલે, જૂ�ં બોલે ક� નાના-મોટાનું 
�યાન ન રાખે તો પણ ગુ�સો આવે. કોઈ આપણી 
અવગણના કર�, િતર�કાર કર�, �યવહારમાં 
કટુતા દશા�વે તો પણ ગુ�સો આવે. સામેવાળાની 
આમ�યા રાખીને તેના આ�ેપોનો જવાબ ન આપી 
શક�એ તો પણ દબાયેલો ગુ�સો આવી �ય. આમ 
�યાર� પણ લાગણી ઘવાય �યાર� ગુ�સો આવે છ�. 
આપણે રાખેલી અપે�ાઓ ફળીભૂત ન થાય તો 
પણ ગુ�સો આવે છ�.

વડોદરાની જેલમાં ક�ટલાય વષ�થી 
રાજયોગના �ાસીસ ચાલે છ�. તે સબબે જવાનું 
થયું. તો �યાં એક ભાઈ મ�યા. ખૂબ સાદા સીધા 
લાગતા ભાઈ. પૂ�ું ક� ક�વી રીતે અહ� આ�યા. 
કહ� ક� �� રી�ા ચલાવીને કમાણી કરતો હતો. એક 
વખત આખો �દવસ અને રાિ� સુધી રી�ા 
ચલાવીને રા�ે 11 વા�યે ઘર પર પહ��યો. ખૂબ 
થાક�લો હતો. ઘર પર મોટાભાઈ ટીવી �તા બેઠા 
હતા. અમારા બંને પ�રવારો એક જ ઘરમાં રહ�તા 
હતા. મ� દાખલ થતાં જ ક�ટાળાના ભાવ સાથે ક�ં - 
ભાઈ, ટીવી બંધ કરો મને ટી�ટબ��સ થાય છ�. 
મોટાભાઈ કહ� ક� આજે આ ખાસ સમાચાર આવે 
છ�, �ઈ લ� એટલે પાંચેક મીનીટમાં બંધ કરી 
દઈશ. મ� ક�ં, ના, હમણાં જ બંધ કરો. 
મોટાભાઈએ ક�ં એમ બંધ નહ� થાય. થોડીવાર 
પછી જ બંધ થશે. તું શું કરી લઈશ ? એટલે મને 
ગુ�સો આ�યો અને �યાં જ લોખંડની પરાઈ પડેલી 
હતી લઈને તેમના માથામાં મારી દીધી. �યાંને �યાં 
જ તેઓ ��યુ પા�યા. તેમના ખૂન બદલ મને જેલની 
સ� થઈ �યું.. ક�ટલી નાનકડી વાત, ક�ટલી 
થોડી સેક�ડોનો આવેશ અને એક સાથે બે ક�ટુંબો 
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બરબાદ થઈ ગયાં. બંને યુવાન વયના. એકનું 
��યુ થયું અને તેના જ ખૂન િનિમ�ે બી�ને જેલ 
પણ હવે પ�તાવાથી શું થઈ શક� ?

મનોિવ�ાન એવું પણ કહ� છ� ક� નાનપણમાં 
� �ેમ -�ેહ ન મ�યો હોય તો તે અ�ાતપણે 
મનમાં સં�હાતું �ય અને મોટી �મર� િવ�ોહ 
તરીક�, ગુ�સો, વેરભાવના �ગટ� - પિત, પ�ી, 
બાળકો ક� પ�રવારના અ�ય સ�યો અથવા સમાજ 
��યે આ�ોશ, �ોધ �વ�પે �ગટ�. આતંકવાદ પણ 
તેની જ અિભ�યિ� કહી શકાય.

ક�ટલાક વળી કોઈ �ેમથી વાત કર� તો પણ 
તે ગુ�સાથી જ બોલે અથવા વષ� છ�. િમ�ટર િવમલ 
પણ બેઠા હતા. કમલને ખૂબ લાંબા સમય સુધી 
ચૂપચાપ બેઠ�લા �ઈને વાતચીત કરવાના 
ઈરાદાથી િવમલે ક�ં - ભાઈ સાહ�બ, જુઓ તમારો 
�માલ તમારા હાથમાંથી સરક�ને નીચે પડી ગયો 
છ�. આ સાંભળીને આભાર માનવાને બદલે તેમના 
પર ગુ�સો કરતાં કમલે ક�ં - �માલ મારો છ�. તે 
નીચે �ય ક� ઉપર �ય તેની સાથે તમાર� શું 
મતલબ ! તમારો કોટ સીગર�ટથી બળી ર�ો છ�, 
તો પણ �� કશું બોલું છું તો તમે શા માટ� બકબક 
કરી ર�ા છો! આમ ક�ટલાક સતત અંદરથી 
ધુંધવાયેલા જ હોય છ�. એક ગામમાં વઢકણી વ� 
રહ�, તે બધાની સાથે લડતી જ રહ�, ક�વે પાણી 
ભરવા �ય ક� કપડાં ધોવાના હોય પણ લડાઈ તો 
થાય જ. એકવાર ક�વે પાણી ભરવા ગઈ. ક�વા પર 
કોઈજ નહ� ક�વામાં ખાલી ઘડો નાં�યો. પાણી 
ભરાય �યાર� હવા ઘડામાંથી બહાર નીકળતા. 
ડુબુક ડુબુક અવાજ આ�યો તો ક�વામાં નજર 
કરીને કહ� ક� તારો બાપ ડુબુક, તારો દાદો ડુબુક, 
તારો આખો પ�રવાર ડુબુક. આમ ગુ�સો દબાઈને 
�વભાવમાં ઉતરી �ય એમ બને.

એવું ખાસ �વામાં આ�યું છ� ક� �યાં 

માિલક�ભાવ હોય �યાં ગુ�સો આવે છ�. મા-બાપનો 
બાળકો ��યેનો માિલક�ભાવ હોવાને કારણે 
બાળક �યાર� ક�ં ના માને �યાર� ગુ�સો આવી 
�ય છ�. પિતનો પ�ી પર ક� પ�ીનો પિત પર, 
બોસનો એ��લોયી પર ગુ�સો આવે છ�. પણ શું 
ગુ�સો કરવાથી કાય� થાય છ�. ના, થોડા સમય 
સુધી એમ થાય, પણ લાંબા ગાળ� આ િવચારધારા 
નુકશાનકારક બને છ�.

��ાક�મારીઝ ક���માં એક ચીફ 
એ��નીયર આવતા. કત��યિન� હોવાને કારણે 
કાય� ન થાય તો ખૂબ ગુ�સો આવે. તે �વભાવ બની 
ગયેલો. કોઈને પણ પોતાની ક�બીનમાં કાય� અથ� 
બોલાવે તો એ��લોયી તેમની ક�બીનમાં જતાં ડર�. 
બોલાવે �યારથી જ બધા ભયભીત થઈ �ય. પણ 
તે કાંઈ પણ પૂછ� તો લડી પડશે તેવા ડરના માયા� 
જૂઠું બોલી દ�. કોઈ મેટર, જવાબ ક� ફાઈલ ન 
મોકલાવી હોય તો પણ કહી દ� - સાહ�બ મોકલી 
દીધી છ�. અને સાહ�બને તેમના ઉપરી અિધકારી 
પાસેથી લઢ ખાવી પડે ક� ફાઈલ પહ�ચી નથી  અને 
તમે આવો ખો�ો જવાબ ક�મ આપો છો. 
��ાક�મારીઝમાં રાજયોગનો કોસ� કય�. રોજની 
મુરલી સાંભળવાની શ� કરી. ધીર� ધીર� �વભાવમાં 
પ�રવત�ન આવવા માં�ું. ધીરજ આવી, અ�યના 
ડરને અને પોતાના ગુ�સાને સમ� શ�યા. �ેમ, 
ધીરજ અને શાંિતથી �યવહાર કરવા માં�ા. 
તેઓ પોતાનો અનુભવ વણ�વતાં કહ�તા - ક� હવે �� 
કોઈને પણ બોલાવું તો તે પોતાની સાચી વાત કહ� 
છ�. એટલે ફાઈલ ન ગઈ હોય, જવાબ મોકલવામાં 
િવલંબનું સાચું કારણ �ણે એટલે પછી એ��લોયી 
પોતે મોડા સુધી બેસીને �ેમથી કાય� પૂ�ં કરીને જ 
�ય. એટલે ગુ�સા કરતાં. ધીરજ, �ેમથી કાય� 
સહજ થાય છ�, સરળ થાય છ� અને ટ��શન વગર 
કાય� પૂણ� થાય છ�.
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આપણેને નાનપણથી જ ન તો માતાિપતાએ 
ક� િશ�કોએ, વડીલોએ જણા�યું છ� ક� ગુ�સો 
કરવાથી કામ થાય એ મા�યતા જ ખોટી છ�. 
તેઓએ પણ ગુ�સાથી કામ કરા�યું  છ�. પણ 
વા�તિવકતા એ છ� ક� �ેમ, ધીરજ અને શાંિતથી 
ખૂબ કામ થાય છ�. તેવા વાતાવરણમાં કાય� 
કરવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ વધે છ�, કાય��મતા વધે 
છ�. મનોવૈ�ાિનકો કહ� છ� -5 િમનીટ પણ ગુ�સો 
કરવાથી એક કલાક સુધી મનની એકા�તા તૂટી 
�ય છ�. મન ડી�ટબ� થઈ �ય છ�, �ય� બને છ�, 
�યથ� િવચારો ક� નકારા�મક િવચારોનો �મ મનમાં 
ચાલવા માંડે છ�.

જેમ તાવ આવે �યાર� દવા લઈએ એટલે તાવ 
તરત નથી ઉતરી જતો પણ ધીર� ધીર� ઉતર� છ�. 
એમ ઉપરો� રીતે શાંિત, �ેમ, ધીરજથી કાય� 
લેવાથી સફળતા તરત જ મળ�, પણ ધીર� ધીર� 
મળતી �ય છ�. અને મનની શાંિત, એકા�તા 
બની રહ� છ�. �યાર� કોઈ કાંઈ બોલે અને આપણને 
ગુ�સો આવે તેનો અથ� એ જ ક� આપણી લાગણીનું 
રીમોટ ક��ોલ ખુદની પાસે નથી પણ કોઈ અ�યના 
હાથમાં છ�. તે જેમ ચાહ� તેમ આપણી લાગણીને 
ઉ�ક�રી શક� છ�, �ડ�ટબ� કરી શક� છ�, આપણને 
ગુ�સામાં લાવી શક� છ�. અશાંત કરી શક� છ�. એટલે 
આપણું રીમોટ ક��ોલ આપણા હાથમાં જ રહ� તે 
ઈ�છનીય છ�. ધીરજ ન ખોવી તે જ�રી છ�.

આજે તો ધમ�ની બાબતમાં સહ�જ પણ �ચાઈ 
નીચાઈ આવે તો માનવીને ગુ�સો આવી �ય છ�. 
પણ મહા�મા બુ�ના �વનની વાત �ણવા જેવી 
છ�. તેમના િશ�યોને ધમ�ના �ચાર-�સાર માટ� 
અ�ય પાસે જવાની વાત કરી �યાર� સાથે તેમણે 
પૂ�ું ક� -‘તમે તેમની પાસે જશો ને તેઓ તમારી 
ધમ�ની વાતો નહ� સાંભળ� તો શું કરશો ?’ િશ�યો - 
‘તો અમે સમ�શું ક� સા�ંછ� ક� તેઓ અમને લડતા 

નથી.’ ‘અગર તમારી સાથે લડાઈ કરશે તો ?’ - 
‘તો અમે સમ�શું ક� સા�ં છ� ક� તેઓ અમને મારી 
તો નથી નાંખતા.’ - ‘અગર મારશે તો ?’- ‘તો 
સમ�શું ક� ધમ�ની વાતો કરતાં કરતાં ��યુ પણ 
આવે તો તેના જેવું �વનમાં બીજું સા�ં શું કહ�વાય. 
માનવીએ આ હદ� �ોધ પર િવજય મેળવવાની 
જ�ર છ�.

�વયં પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા કહ� છ� 
ક� િવકારોની ક� માયાની સેનામાં મુ�ય રા� કામ 
િવકાર છ� તો �ોધ તેનો વ�ર છ�. એટલે જ �ોધ 
પર િવજય પામવો ક�ઠન છ� પણ અશ�ય તો નથી 
જ. તે માટ� પરમા�મા કહ� છ� તેમ ‘બુરામત દ�ખો, 
બુરામત સુનો, બુરામત બોલો’ પણ સાથે બુરા મત 
સોચો, બુરા મત કરો.’ સ�  િવચાર બ� જ જ�રી 
છ�. એટલે વૈચા�રક પ�રવત�ન લાવવાની જ�ર છ�. 
સાથે પરમા�માએ ક�ં છ� ‘(�વન ક�)અંત તક 
સહન કરના હ�. પ�થર ભી હથોડે ક� ઘાવ સહન 
કરતા હ� તો મૂિત� બન પૂજનીય બન �તા હ�.’ 
સહનશિ� જ શાંિતની જનની છ�. સૌથી 
અગ�યની વાત કરતાં પરમા�મા કહ� છ� ક� - ‘�ોધ 
કરનેવાલે, િનંદા કરનેવાલો પર ભી �લ 
બરસાઓ.’ માના �ેહપૂણ� મીઠા બોલો. ‘સબક� 
�િત સ�ભાવના શુભભાવના રખો.’ જેમ ��ને 
પ�થર મારનારને �� સામો પ�થર ના મારતું ફળ 
આપે છ�. ઠીક એ જ રીતે સામેની �યિ� ��યે ભાવ 
રાખો.

��ાક�મારીઝનું સુંદર ગીત છ� ક� -‘સ�ગુણ 
અવગુણ ક� કારણ કોઈ હીરા હ�, કોઈ પ�થર હ�. 
ધરતી પર �વગ� બસા દ�ના, હ� માનવ તૂઝ પર 
િનભ�ર હ�..’ એટલે ગુ�સો પેદા કરીને ધરતીની 
નક�મય પ�ર��થિતને વધુ બગાડવી ક� �ેમ, 
સહનશિ�, ધીરજ, શાંિતની શિ�થી ધરતી 
પર �વગ� બનાવવું તે આપણા જ હાથની વાત છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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બરબાદ થઈ ગયાં. બંને યુવાન વયના. એકનું 
��યુ થયું અને તેના જ ખૂન િનિમ�ે બી�ને જેલ 
પણ હવે પ�તાવાથી શું થઈ શક� ?

મનોિવ�ાન એવું પણ કહ� છ� ક� નાનપણમાં 
� �ેમ -�ેહ ન મ�યો હોય તો તે અ�ાતપણે 
મનમાં સં�હાતું �ય અને મોટી �મર� િવ�ોહ 
તરીક�, ગુ�સો, વેરભાવના �ગટ� - પિત, પ�ી, 
બાળકો ક� પ�રવારના અ�ય સ�યો અથવા સમાજ 
��યે આ�ોશ, �ોધ �વ�પે �ગટ�. આતંકવાદ પણ 
તેની જ અિભ�યિ� કહી શકાય.

ક�ટલાક વળી કોઈ �ેમથી વાત કર� તો પણ 
તે ગુ�સાથી જ બોલે અથવા વષ� છ�. િમ�ટર િવમલ 
પણ બેઠા હતા. કમલને ખૂબ લાંબા સમય સુધી 
ચૂપચાપ બેઠ�લા �ઈને વાતચીત કરવાના 
ઈરાદાથી િવમલે ક�ં - ભાઈ સાહ�બ, જુઓ તમારો 
�માલ તમારા હાથમાંથી સરક�ને નીચે પડી ગયો 
છ�. આ સાંભળીને આભાર માનવાને બદલે તેમના 
પર ગુ�સો કરતાં કમલે ક�ં - �માલ મારો છ�. તે 
નીચે �ય ક� ઉપર �ય તેની સાથે તમાર� શું 
મતલબ ! તમારો કોટ સીગર�ટથી બળી ર�ો છ�, 
તો પણ �� કશું બોલું છું તો તમે શા માટ� બકબક 
કરી ર�ા છો! આમ ક�ટલાક સતત અંદરથી 
ધુંધવાયેલા જ હોય છ�. એક ગામમાં વઢકણી વ� 
રહ�, તે બધાની સાથે લડતી જ રહ�, ક�વે પાણી 
ભરવા �ય ક� કપડાં ધોવાના હોય પણ લડાઈ તો 
થાય જ. એકવાર ક�વે પાણી ભરવા ગઈ. ક�વા પર 
કોઈજ નહ� ક�વામાં ખાલી ઘડો નાં�યો. પાણી 
ભરાય �યાર� હવા ઘડામાંથી બહાર નીકળતા. 
ડુબુક ડુબુક અવાજ આ�યો તો ક�વામાં નજર 
કરીને કહ� ક� તારો બાપ ડુબુક, તારો દાદો ડુબુક, 
તારો આખો પ�રવાર ડુબુક. આમ ગુ�સો દબાઈને 
�વભાવમાં ઉતરી �ય એમ બને.

એવું ખાસ �વામાં આ�યું છ� ક� �યાં 

માિલક�ભાવ હોય �યાં ગુ�સો આવે છ�. મા-બાપનો 
બાળકો ��યેનો માિલક�ભાવ હોવાને કારણે 
બાળક �યાર� ક�ં ના માને �યાર� ગુ�સો આવી 
�ય છ�. પિતનો પ�ી પર ક� પ�ીનો પિત પર, 
બોસનો એ��લોયી પર ગુ�સો આવે છ�. પણ શું 
ગુ�સો કરવાથી કાય� થાય છ�. ના, થોડા સમય 
સુધી એમ થાય, પણ લાંબા ગાળ� આ િવચારધારા 
નુકશાનકારક બને છ�.

��ાક�મારીઝ ક���માં એક ચીફ 
એ��નીયર આવતા. કત��યિન� હોવાને કારણે 
કાય� ન થાય તો ખૂબ ગુ�સો આવે. તે �વભાવ બની 
ગયેલો. કોઈને પણ પોતાની ક�બીનમાં કાય� અથ� 
બોલાવે તો એ��લોયી તેમની ક�બીનમાં જતાં ડર�. 
બોલાવે �યારથી જ બધા ભયભીત થઈ �ય. પણ 
તે કાંઈ પણ પૂછ� તો લડી પડશે તેવા ડરના માયા� 
જૂઠું બોલી દ�. કોઈ મેટર, જવાબ ક� ફાઈલ ન 
મોકલાવી હોય તો પણ કહી દ� - સાહ�બ મોકલી 
દીધી છ�. અને સાહ�બને તેમના ઉપરી અિધકારી 
પાસેથી લઢ ખાવી પડે ક� ફાઈલ પહ�ચી નથી  અને 
તમે આવો ખો�ો જવાબ ક�મ આપો છો. 
��ાક�મારીઝમાં રાજયોગનો કોસ� કય�. રોજની 
મુરલી સાંભળવાની શ� કરી. ધીર� ધીર� �વભાવમાં 
પ�રવત�ન આવવા માં�ું. ધીરજ આવી, અ�યના 
ડરને અને પોતાના ગુ�સાને સમ� શ�યા. �ેમ, 
ધીરજ અને શાંિતથી �યવહાર કરવા માં�ા. 
તેઓ પોતાનો અનુભવ વણ�વતાં કહ�તા - ક� હવે �� 
કોઈને પણ બોલાવું તો તે પોતાની સાચી વાત કહ� 
છ�. એટલે ફાઈલ ન ગઈ હોય, જવાબ મોકલવામાં 
િવલંબનું સાચું કારણ �ણે એટલે પછી એ��લોયી 
પોતે મોડા સુધી બેસીને �ેમથી કાય� પૂ�ં કરીને જ 
�ય. એટલે ગુ�સા કરતાં. ધીરજ, �ેમથી કાય� 
સહજ થાય છ�, સરળ થાય છ� અને ટ��શન વગર 
કાય� પૂણ� થાય છ�.
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આપણેને નાનપણથી જ ન તો માતાિપતાએ 
ક� િશ�કોએ, વડીલોએ જણા�યું છ� ક� ગુ�સો 
કરવાથી કામ થાય એ મા�યતા જ ખોટી છ�. 
તેઓએ પણ ગુ�સાથી કામ કરા�યું  છ�. પણ 
વા�તિવકતા એ છ� ક� �ેમ, ધીરજ અને શાંિતથી 
ખૂબ કામ થાય છ�. તેવા વાતાવરણમાં કાય� 
કરવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ વધે છ�, કાય��મતા વધે 
છ�. મનોવૈ�ાિનકો કહ� છ� -5 િમનીટ પણ ગુ�સો 
કરવાથી એક કલાક સુધી મનની એકા�તા તૂટી 
�ય છ�. મન ડી�ટબ� થઈ �ય છ�, �ય� બને છ�, 
�યથ� િવચારો ક� નકારા�મક િવચારોનો �મ મનમાં 
ચાલવા માંડે છ�.

જેમ તાવ આવે �યાર� દવા લઈએ એટલે તાવ 
તરત નથી ઉતરી જતો પણ ધીર� ધીર� ઉતર� છ�. 
એમ ઉપરો� રીતે શાંિત, �ેમ, ધીરજથી કાય� 
લેવાથી સફળતા તરત જ મળ�, પણ ધીર� ધીર� 
મળતી �ય છ�. અને મનની શાંિત, એકા�તા 
બની રહ� છ�. �યાર� કોઈ કાંઈ બોલે અને આપણને 
ગુ�સો આવે તેનો અથ� એ જ ક� આપણી લાગણીનું 
રીમોટ ક��ોલ ખુદની પાસે નથી પણ કોઈ અ�યના 
હાથમાં છ�. તે જેમ ચાહ� તેમ આપણી લાગણીને 
ઉ�ક�રી શક� છ�, �ડ�ટબ� કરી શક� છ�, આપણને 
ગુ�સામાં લાવી શક� છ�. અશાંત કરી શક� છ�. એટલે 
આપણું રીમોટ ક��ોલ આપણા હાથમાં જ રહ� તે 
ઈ�છનીય છ�. ધીરજ ન ખોવી તે જ�રી છ�.

આજે તો ધમ�ની બાબતમાં સહ�જ પણ �ચાઈ 
નીચાઈ આવે તો માનવીને ગુ�સો આવી �ય છ�. 
પણ મહા�મા બુ�ના �વનની વાત �ણવા જેવી 
છ�. તેમના િશ�યોને ધમ�ના �ચાર-�સાર માટ� 
અ�ય પાસે જવાની વાત કરી �યાર� સાથે તેમણે 
પૂ�ું ક� -‘તમે તેમની પાસે જશો ને તેઓ તમારી 
ધમ�ની વાતો નહ� સાંભળ� તો શું કરશો ?’ િશ�યો - 
‘તો અમે સમ�શું ક� સા�ંછ� ક� તેઓ અમને લડતા 

નથી.’ ‘અગર તમારી સાથે લડાઈ કરશે તો ?’ - 
‘તો અમે સમ�શું ક� સા�ં છ� ક� તેઓ અમને મારી 
તો નથી નાંખતા.’ - ‘અગર મારશે તો ?’- ‘તો 
સમ�શું ક� ધમ�ની વાતો કરતાં કરતાં ��યુ પણ 
આવે તો તેના જેવું �વનમાં બીજું સા�ં શું કહ�વાય. 
માનવીએ આ હદ� �ોધ પર િવજય મેળવવાની 
જ�ર છ�.

�વયં પરમિપતા પરમા�મા િશવબાબા કહ� છ� 
ક� િવકારોની ક� માયાની સેનામાં મુ�ય રા� કામ 
િવકાર છ� તો �ોધ તેનો વ�ર છ�. એટલે જ �ોધ 
પર િવજય પામવો ક�ઠન છ� પણ અશ�ય તો નથી 
જ. તે માટ� પરમા�મા કહ� છ� તેમ ‘બુરામત દ�ખો, 
બુરામત સુનો, બુરામત બોલો’ પણ સાથે બુરા મત 
સોચો, બુરા મત કરો.’ સ�  િવચાર બ� જ જ�રી 
છ�. એટલે વૈચા�રક પ�રવત�ન લાવવાની જ�ર છ�. 
સાથે પરમા�માએ ક�ં છ� ‘(�વન ક�)અંત તક 
સહન કરના હ�. પ�થર ભી હથોડે ક� ઘાવ સહન 
કરતા હ� તો મૂિત� બન પૂજનીય બન �તા હ�.’ 
સહનશિ� જ શાંિતની જનની છ�. સૌથી 
અગ�યની વાત કરતાં પરમા�મા કહ� છ� ક� - ‘�ોધ 
કરનેવાલે, િનંદા કરનેવાલો પર ભી �લ 
બરસાઓ.’ માના �ેહપૂણ� મીઠા બોલો. ‘સબક� 
�િત સ�ભાવના શુભભાવના રખો.’ જેમ ��ને 
પ�થર મારનારને �� સામો પ�થર ના મારતું ફળ 
આપે છ�. ઠીક એ જ રીતે સામેની �યિ� ��યે ભાવ 
રાખો.

��ાક�મારીઝનું સુંદર ગીત છ� ક� -‘સ�ગુણ 
અવગુણ ક� કારણ કોઈ હીરા હ�, કોઈ પ�થર હ�. 
ધરતી પર �વગ� બસા દ�ના, હ� માનવ તૂઝ પર 
િનભ�ર હ�..’ એટલે ગુ�સો પેદા કરીને ધરતીની 
નક�મય પ�ર��થિતને વધુ બગાડવી ક� �ેમ, 
સહનશિ�, ધીરજ, શાંિતની શિ�થી ધરતી 
પર �વગ� બનાવવું તે આપણા જ હાથની વાત છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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�દ�યગુણ� ક� ગુલદ�તે સે 
�વન મહ�ક �તા હ�

એક �લ �યાં સુધી કળી ક� અધ�િવકિસત 
અવ�થામાં હોય છ� �યાં સુધી તેમાં સુગંધ ક� એની 
�ક�મત નહ�વ� હોય છ�. પરંતુ એજ �લ પૂણ� 
િવકસીત બને છ� �યાર� તેમાં સુગંધ પણ ભરપૂર 
હોય છ�. આવા એક �લ કરતાં, �યાર� િવધિવધ 
પૂણ� �પે ખીલેલ �લો ‘ગુલદ�તા’ના �પમાં હોય 
�યાર� એ ગુલદ�તાની રોનક અનોખી જ હોય છ�. 
અને એની �ક�મત ક�પના બહારની વધી �ય છ�.

િવશેષતાઓનું પણ ક�ઈક એવું જ છ�. માનવી 
એટલે જ િવશેષતા. �યિ��વ િનખારવામાં 
િવશેષતા અગ�યનો ભાગ ભજવે છ�. દર�ક 
માનવોમાં કોઈકને કોઈક િવશેષતા ભર�લી હોય 
છ�. કોઈમાં સમયપાલનની, �ઢતાની, સંગીતકલા, 
��યકલા, �દ�ય સ�ગુણોની ધારણા ઈ�યા�દ અને 
આપણા મીઠા મીઠા, �યારા �યારા બાબા પણ એજ 
વાત વારંવાર યાદ અપાવતા રહ� છ� ક� ભલે 
કોઈનામાં ન�વાણું ટકા દુગુ�ણો હશે જ. તેને � 
�ો�સાિહત કરવામાં આવે તો �મશઃ દુગુ�ણો ઓછા 
થઈ, એ �યિ� સામા�ય માનવમાંથી ‘�યિ� 
િવશેષ’ બની �ય. બાબા ઉપરાંત આપણાં શા��ો 
ઉપિનષ�ો પણ કહ� છ� ક� કોઈની બુરાઈઓ ન 
�તાં, એની િવશેષતાનાં ગુણગાન કરીને, �ેરણા 
આપી, ક�ટલીકવાર ‘આંખ’ બતાવીક� �યાર�ક 
ધ�ા મારી, �ટ�જ ઉપર મોકલવાની પણ જ�ર પડે 
છ�. જેમ ક� ‘સાયગલ’.

િવશેષતાની મા�ા

િવશેષતા હોવી એ સામા�ય બાબત છ�. એજ 

િવશેષતા એના પૂણ� �પમાં સો ટકા હોવી તે િવશેષ 
બાબત છ�. દાખલા તરીક� ‘સહનશીલતા’ કોઈ 
તમને ગાળ આપે, અપશ�દ કહ�, િનંદા કર�, તેવા 
સં�ગોમાં નવ વખત સહન કરી લીધું કોઈ 
�િતકાર ન કય� પરંતુ દસમી વખતે સહનશીલતા 
ગુમાવી, સામનો કય�, એલફ�લ બો�યા, તો તેને 
સો ટકા સહનશીલતા ના કહ�વાય.

િવશેષતાઓનું સંિમ�ણ

આગળ વધતાં એક િવશેષતાની અવેજમાં, 
એક કરતાં વધુ િવશેષતાઓ સાથે સાથે હોય અને 
તે પણ દર�ક એની સંપૂણ� મા�ામાં હોય તે માનવીને 
ઉ�તા તરફ દોરી �ય છ�.

સંલ� િવશેષતાઓ

આથી પણ આગળ વધતાં, સંલ� 
િવશેષતાઓ જેવી ક� ગંભીરતા, રમિણકતા, 
ના�કલા, સ�દયતા ઈ�યા�દ આવી સંલ� 
િવશેષતાઓ માનવીને િવશેષ �યિ� બનાવી દ� છ�.

િવશેષતાઓનું સંકલન અને સંતુલન

ઉપરો�થી પણ આગળ વધતાં, 
િવશેષતાઓનું યો�ય સંકલન અને યો�ય સંતુલન 
યાને યો�ય િવશેષતાનો, યો�ય �થાન પર, યો�ય 
વાતાવરણમાં, યો�ય મા�ામાં અને યો�ય રીતે 
ઉપયોગ માનવીને મહામાનવ, પૂજનીય માનવમાં 
ગણનાપા� બનાવે છ�. �વનને ઉ�નત બનાવે છ�.

��ય� �માણ

અગિણત દાખલાઓ છ�. િવશેષતાઓના 
ભંડાર રામ, ગાંધી�ને કોણ નહ� �ણતું હોય. 
સ�ય અને અિહ�સાના મા�યમથી એમણે િવ�માં 

�વનને ઉ�નત બનાવનાર - િવશેષતા
�.ક�. હ�મનાબેન, ખોરજ, અમદાવાદ.
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મહાનતા �ા�ત કરી. તેમણે િ�ટીશ સ�તનતનો 
પણ સૂરજ અ�ત કય�. ભારતને આઝાદી અપાવી.

આ�યા��મક બાબતોમાં �વામી િવવેકાનંદ 
િપતા�ી ��િપતા ��ા, રામક��ણ પરમહ�સ, 
મહિષ� અરિવંદ ઘોષ, રમણ મહિષ� ઈ�યા�દ 
મહામાનવોએ પોતાનું નામ રોશન કયુ� છ�.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�નો �તાપ

માતે�રી�માં આઠ િવશેષતાઓ હતી. 
સહનશિ�, સમાવવાની શિ�, પરખ શિ�, 
િનણ�ય શિ�, સામનો કરવાની શિ�, 
સમેટવાની શિ�, િવ�તારને સંક�ણ� કરવાની 
શિ�, સહયોગ શિ�. �વનમાં આવનારી 
િભ�ન િભ�ન પ�ર��થિતઓ, �વા��ય વગેર�માં 
અશરીરી ર�ાં. મ�માની મુરલી િવ�યાત છ�. તેમણે 
બાબાએ કહ�લી સવ� વાતોને �વનમાં ઉતારી. 
આવી અનેક િવશેષતાઓ, ગુણો અને 
શિ�ઓથી સંપ�ન મ�માનું �વન �દ�યગુણોના 
ગુલદ�તાથી મહ�કતું હતું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� - ‘�ેમ પ�થર કો ભી પાની 
કર દ�તા હ� ! �ોધ કરનેવાલે ક� ઘરક� મટક� ભી 
સુખ �તે હ�.’ કહ�વાયું છ� ક� ‘�યારમ� તાકાત હ� 
દુિનયા કો ઝૂકાનેક�, વના� �યા જ�રતથી રામકો  
જુઠ� બેર ખાનેક�’

તો ચાલો, આપણે સૌ �ેમની તાકાત સમ�, 
�ોધને આપણા �વનમાંથી તડીપાર કરી, એક 
નવીન સમાજ સુખ, શાિત સંપ�ન દુિનયા, �ેહ-
સુખમય સંસારનું િનમા�ણ કરીએ તો આવો છો ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �ોધ પર િનયં�ણ

�ક�પનોથી આપણે સ�-અસ�, સાર-અસારને 
ઓળખી શક�એ છીએ.

આ�યા��મક �ાન અને સહજ રાજયોગનો 
અ�યાસ આપણને પાવન બનાવે છ�. તેથી સાધનો 
પર આધા�રત થશો નહ�. આપણે આપણી 
આંત�રક અંતરનેટની સુિવધાઓનો લાભ લઈએ. 
�યાં �યિ� અને સાધનનો સાથ હોતો નથી �યાં 
અંતરનેટનો આધાર જ આપણને સાચું માગ�દશ�ન 
આપશે. અંતરનેટ આપણને �ભુ �ેહથી �ડે છ� 
અને ઈ�ટરનેટના ઉપયોગને માયા�ળ 
બનાવવાતી રોક� છ�.

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... ઈ�ટરનેટ અને

કોઈ થોડું પણ સાંભળ� છ�, છતાં પણ તેને સા�ં લાગે 
છ�. ઘણા વષ�થી �ાન લેનારા િવચારી ર�ા છ� ક� 
નવા આવનારા િવચારશે નહ�. તેઓ સાચું કહ� છ�. 
આ તો કામની વાત છ�. ટોટલ અંદરથી આવે છ�, 
બાબા આપે જે આ�યું છ�, તે કમાલ છ�. આપણે �ઈ 
ર�ા છીએ ક� પોતાના બનાવીને આપણને સુધાયા� 
છ�. તો આપણે ક�ટલા સુધયા� છીએ તે પોતે જ 
�ઈએ. આ રીતે સુધરી �ય તો એકપણ ખામી ના 
દ�ખાય. દ�ખાય દ� છ� તો સેવા શું થશે ? તેથી કોઈ 
કમી ના હોય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• ��ાવ�સ �વનનો આધાર પરમા�મ �ેમ છ�. 
�યાર� �યારા બનીશું �યાર� તે મળશે.

• �ેમ, સુખ, શાંિત અને આનંદના સાગરમાં 
સદા સમાયેલા બાળકો જ સાચાં તપ�વી છ�.

• તમે રામ સં�દાયના બની જશો તો રાવણ 
સં�દાય રહ�શે નહ�.



�ાના�ત
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�દ�યગુણ� ક� ગુલદ�તે સે 
�વન મહ�ક �તા હ�

એક �લ �યાં સુધી કળી ક� અધ�િવકિસત 
અવ�થામાં હોય છ� �યાં સુધી તેમાં સુગંધ ક� એની 
�ક�મત નહ�વ� હોય છ�. પરંતુ એજ �લ પૂણ� 
િવકસીત બને છ� �યાર� તેમાં સુગંધ પણ ભરપૂર 
હોય છ�. આવા એક �લ કરતાં, �યાર� િવધિવધ 
પૂણ� �પે ખીલેલ �લો ‘ગુલદ�તા’ના �પમાં હોય 
�યાર� એ ગુલદ�તાની રોનક અનોખી જ હોય છ�. 
અને એની �ક�મત ક�પના બહારની વધી �ય છ�.

િવશેષતાઓનું પણ ક�ઈક એવું જ છ�. માનવી 
એટલે જ િવશેષતા. �યિ��વ િનખારવામાં 
િવશેષતા અગ�યનો ભાગ ભજવે છ�. દર�ક 
માનવોમાં કોઈકને કોઈક િવશેષતા ભર�લી હોય 
છ�. કોઈમાં સમયપાલનની, �ઢતાની, સંગીતકલા, 
��યકલા, �દ�ય સ�ગુણોની ધારણા ઈ�યા�દ અને 
આપણા મીઠા મીઠા, �યારા �યારા બાબા પણ એજ 
વાત વારંવાર યાદ અપાવતા રહ� છ� ક� ભલે 
કોઈનામાં ન�વાણું ટકા દુગુ�ણો હશે જ. તેને � 
�ો�સાિહત કરવામાં આવે તો �મશઃ દુગુ�ણો ઓછા 
થઈ, એ �યિ� સામા�ય માનવમાંથી ‘�યિ� 
િવશેષ’ બની �ય. બાબા ઉપરાંત આપણાં શા��ો 
ઉપિનષ�ો પણ કહ� છ� ક� કોઈની બુરાઈઓ ન 
�તાં, એની િવશેષતાનાં ગુણગાન કરીને, �ેરણા 
આપી, ક�ટલીકવાર ‘આંખ’ બતાવીક� �યાર�ક 
ધ�ા મારી, �ટ�જ ઉપર મોકલવાની પણ જ�ર પડે 
છ�. જેમ ક� ‘સાયગલ’.

િવશેષતાની મા�ા

િવશેષતા હોવી એ સામા�ય બાબત છ�. એજ 

િવશેષતા એના પૂણ� �પમાં સો ટકા હોવી તે િવશેષ 
બાબત છ�. દાખલા તરીક� ‘સહનશીલતા’ કોઈ 
તમને ગાળ આપે, અપશ�દ કહ�, િનંદા કર�, તેવા 
સં�ગોમાં નવ વખત સહન કરી લીધું કોઈ 
�િતકાર ન કય� પરંતુ દસમી વખતે સહનશીલતા 
ગુમાવી, સામનો કય�, એલફ�લ બો�યા, તો તેને 
સો ટકા સહનશીલતા ના કહ�વાય.

િવશેષતાઓનું સંિમ�ણ

આગળ વધતાં એક િવશેષતાની અવેજમાં, 
એક કરતાં વધુ િવશેષતાઓ સાથે સાથે હોય અને 
તે પણ દર�ક એની સંપૂણ� મા�ામાં હોય તે માનવીને 
ઉ�તા તરફ દોરી �ય છ�.

સંલ� િવશેષતાઓ

આથી પણ આગળ વધતાં, સંલ� 
િવશેષતાઓ જેવી ક� ગંભીરતા, રમિણકતા, 
ના�કલા, સ�દયતા ઈ�યા�દ આવી સંલ� 
િવશેષતાઓ માનવીને િવશેષ �યિ� બનાવી દ� છ�.

િવશેષતાઓનું સંકલન અને સંતુલન

ઉપરો�થી પણ આગળ વધતાં, 
િવશેષતાઓનું યો�ય સંકલન અને યો�ય સંતુલન 
યાને યો�ય િવશેષતાનો, યો�ય �થાન પર, યો�ય 
વાતાવરણમાં, યો�ય મા�ામાં અને યો�ય રીતે 
ઉપયોગ માનવીને મહામાનવ, પૂજનીય માનવમાં 
ગણનાપા� બનાવે છ�. �વનને ઉ�નત બનાવે છ�.

��ય� �માણ

અગિણત દાખલાઓ છ�. િવશેષતાઓના 
ભંડાર રામ, ગાંધી�ને કોણ નહ� �ણતું હોય. 
સ�ય અને અિહ�સાના મા�યમથી એમણે િવ�માં 

�વનને ઉ�નત બનાવનાર - િવશેષતા
�.ક�. હ�મનાબેન, ખોરજ, અમદાવાદ.
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મહાનતા �ા�ત કરી. તેમણે િ�ટીશ સ�તનતનો 
પણ સૂરજ અ�ત કય�. ભારતને આઝાદી અપાવી.

આ�યા��મક બાબતોમાં �વામી િવવેકાનંદ 
િપતા�ી ��િપતા ��ા, રામક��ણ પરમહ�સ, 
મહિષ� અરિવંદ ઘોષ, રમણ મહિષ� ઈ�યા�દ 
મહામાનવોએ પોતાનું નામ રોશન કયુ� છ�.

માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�નો �તાપ

માતે�રી�માં આઠ િવશેષતાઓ હતી. 
સહનશિ�, સમાવવાની શિ�, પરખ શિ�, 
િનણ�ય શિ�, સામનો કરવાની શિ�, 
સમેટવાની શિ�, િવ�તારને સંક�ણ� કરવાની 
શિ�, સહયોગ શિ�. �વનમાં આવનારી 
િભ�ન િભ�ન પ�ર��થિતઓ, �વા��ય વગેર�માં 
અશરીરી ર�ાં. મ�માની મુરલી િવ�યાત છ�. તેમણે 
બાબાએ કહ�લી સવ� વાતોને �વનમાં ઉતારી. 
આવી અનેક િવશેષતાઓ, ગુણો અને 
શિ�ઓથી સંપ�ન મ�માનું �વન �દ�યગુણોના 
ગુલદ�તાથી મહ�કતું હતું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� - ‘�ેમ પ�થર કો ભી પાની 
કર દ�તા હ� ! �ોધ કરનેવાલે ક� ઘરક� મટક� ભી 
સુખ �તે હ�.’ કહ�વાયું છ� ક� ‘�યારમ� તાકાત હ� 
દુિનયા કો ઝૂકાનેક�, વના� �યા જ�રતથી રામકો  
જુઠ� બેર ખાનેક�’

તો ચાલો, આપણે સૌ �ેમની તાકાત સમ�, 
�ોધને આપણા �વનમાંથી તડીપાર કરી, એક 
નવીન સમાજ સુખ, શાિત સંપ�ન દુિનયા, �ેહ-
સુખમય સંસારનું િનમા�ણ કરીએ તો આવો છો ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �ોધ પર િનયં�ણ

�ક�પનોથી આપણે સ�-અસ�, સાર-અસારને 
ઓળખી શક�એ છીએ.

આ�યા��મક �ાન અને સહજ રાજયોગનો 
અ�યાસ આપણને પાવન બનાવે છ�. તેથી સાધનો 
પર આધા�રત થશો નહ�. આપણે આપણી 
આંત�રક અંતરનેટની સુિવધાઓનો લાભ લઈએ. 
�યાં �યિ� અને સાધનનો સાથ હોતો નથી �યાં 
અંતરનેટનો આધાર જ આપણને સાચું માગ�દશ�ન 
આપશે. અંતરનેટ આપણને �ભુ �ેહથી �ડે છ� 
અને ઈ�ટરનેટના ઉપયોગને માયા�ળ 
બનાવવાતી રોક� છ�.

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... ઈ�ટરનેટ અને

કોઈ થોડું પણ સાંભળ� છ�, છતાં પણ તેને સા�ં લાગે 
છ�. ઘણા વષ�થી �ાન લેનારા િવચારી ર�ા છ� ક� 
નવા આવનારા િવચારશે નહ�. તેઓ સાચું કહ� છ�. 
આ તો કામની વાત છ�. ટોટલ અંદરથી આવે છ�, 
બાબા આપે જે આ�યું છ�, તે કમાલ છ�. આપણે �ઈ 
ર�ા છીએ ક� પોતાના બનાવીને આપણને સુધાયા� 
છ�. તો આપણે ક�ટલા સુધયા� છીએ તે પોતે જ 
�ઈએ. આ રીતે સુધરી �ય તો એકપણ ખામી ના 
દ�ખાય. દ�ખાય દ� છ� તો સેવા શું થશે ? તેથી કોઈ 
કમી ના હોય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• ��ાવ�સ �વનનો આધાર પરમા�મ �ેમ છ�. 
�યાર� �યારા બનીશું �યાર� તે મળશે.

• �ેમ, સુખ, શાંિત અને આનંદના સાગરમાં 
સદા સમાયેલા બાળકો જ સાચાં તપ�વી છ�.

• તમે રામ સં�દાયના બની જશો તો રાવણ 
સં�દાય રહ�શે નહ�.
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નકારા�મકતા િવ�� હકારા�મક
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

નેગેટીવ -પોઝીટીવનું સજ�ન મનમાં થાય છ�. 
છ� તો બ�ને િવરોધાભાષી પરંતુ બ�નેનું સજ�ન 
એક જ ક����થાનેથી થાય છ�. તે છ� મન. કહ�વાય 
છ� ક� એક �યાનમાં બે તલવાર રહી ના શક�. પરંતુ 
અહ� તો મન�પી તલવારમાં બ�ને અ��ત�વ 
ધરાવે છ�. બંનેનું ઉ�પાદન એક જ �થળ�થી થાય 
છ�. બંનેના ઉ�પાદનમાં ટકાવારી હોય છ� એટલેક� 
નકારા�મક િવચારો અને હકારા�મક િવચારો આ 
બ�નેનું ઉ�પાદન દર�ક �યિ�ના મનમાં સરખું 
થતું નથી. હકારા�મક િવચારો કરવા માટ� મહ�નત 
કરવી પડતી હોય છ� �યાર� નકારા�મક િવચારો 
સરળતાથી થઈ જતા હોય છ�. કારણ ક� 
નકારા�મક િવચારો કરવાનો અ�યાસ વષ�થી છ�. 
હકારા�મક બનવા માટ� કહ�વું પડતું હોય છ� ક� 
હકારા�મક બનો. પરંતુ નકારા�મક બનવા માટ� 
કહ�વું પડતું નથી હોતું ક� નકારા�મક બનો. 
વત�માનસમયમાં આજકાલ મનુ�યમાં 
નકારા�મકતા �વાભાિવક બની ગઈ છ� અને 
�વાભાિવકતાને તેઓએ સં�કાર બનાવી દીધો છ�. 
સર�રાશ એક �દવસમાં મનુ�ય અંદાિજત 70 થી 
75% નકારા�મક િવચારો કરતો હોય છ�.

મનુ�યા�માના મનમાંથી જે િવચારોનું સજ�ન 
થાય છ� તેનાથી આસપાસનું વાતાવરણ ક� 
�ભામંડળ ક� ઔરા પણ જે તે િવચારો અનુસારનું 
જ રચાય છ�. નકારા�મક િવચારો હોય તો 
આસપાસનું વાતાવરણ ક� �ભામંડળ ક� ઔરા પણ 
નકારા�મકતાવાળું રચાય છ�. પ�રણામ �વ�પ 
આવાં નકારા�મક િવચારોવાળા વાતાવરણમાં 
કોઈ રચના�મક ક� સકારા�મક કાય� થઈ શકતું 
નથી. નકારા�મકતાનો �ભાવ બ� પડે છ�. 

નકારા�મક િવચારોવાળી �યિ� �યાર� 
નકારા�મકતામાં ભોજન બનાવે છ� �યાર� તે 
ભોજનમાં નકારા�મકના વાય�ેશન આવી �ય 
છ�. આવું ભોજન જે �યિ� �વીકાર કર� છ� �યાર� 
તે �યિ�માં પણ નકારા�મકતા આ�યા વગર 
રહ�તી નથી એટલે જ ક�ં છ� ક� જેવું અ�ન તેવું 
મન, જેવો આહાર તેવો �યવહાર, જેવું અ�ન તેવો 
ઓડકાર. તેથી � આપણે કોઈ રચના�મક, 
સકારા�મક, હકારા�મક ક� આ�યા��મકતા, 
કાય�માં સફળતા મેળવવી હોય તો આવા 
નકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ના હાથનું 
ભોજન કદી �વીકારવું નહ�. િવકારોમાંનો કોઈ 
એક પણ િવકાર ક� દુગુ�ણોમાંનો કોઈ એક પણ 
દુગુ�ણ ધરાવતી કોઈ �યિ� હોય ક� તામિસક 
ભોજન �વીકારનાર કોઈ �યિ� હોય તો તે 
�યિ� નકારા�મક જ ગણાય. અ�નનો �ભાવ 
મન પર પડે જ છ�. તેવું મા� આ�યા��મકતા કહ�તી 
નથી બ��ક િવ�ાન પણ કહ� છ�. �યાર� તમે ભોજન 
બનાવતાં હો અથવા ભોજનનો �વીકાર કરતાં હો 
�યાર� અચાનક નકારા�મક િવચારો ધરાવતી 
�યિ� તમારા �કચન સુધી પહ�ચી �ય અને તેની 
નકારા�મક ��� તમે જે ભોજન બનાવી ર�ાં છો 
અથવા ભોજનનો �વીકાર કરી ર�ાં છો તેના પર 
પડે તો તે ભોજનમાં નકારા�મક વાય�ેશન સૂ�મ 
�વાણુંની જેમ ફ�લાઈ �ય છ�. તેની નકારા�મક 
અસર તમારા શરીર ક� મન પર થયા વગર રહ�તી 
નથી. તેથી � શાણા માણસો હશે તો તેઓ આવા 
સમયે �કચન સુધી નહ� આવે. તેઓ એવું કહ�શે ક� 
‘સા�ં તમે જમી લો અમે બહાર બેસીએ છીએ.’

ભિ�માગ�માં ભિ� ક� પૂ� ક� �ાનમાગ�માં 
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યોગ અ�તવેળાએ વહ�લી સવારમાં જ કરવામાં 
આવે છ� કારણક� તે સમયે નકારા�મક િવચારો 
ધરાવતા મનુ�યો ગાઢ િન�ામાં ઊંઘતા હોય છ� 
એટલે તે સમયે વાતાવરણમાં એટલી 
નકારા�મકતા હોતી નથી જેટલી �દવસના 
સમયમાં હોય છ�. વહ�લી સવારમાં નકારા�મકતાનું 
િવ�ન હોતું નથી તેથી બાબા સાથે યોગ જલદી 
લાગે છ�. બાક� પરમધામમાં તો અ�તવેળા અને 
નુમાશામના સમયે વાતાવરણ હકારા�મક હોય છ� 
તે સમયે માયા �હાર કરતી નથી તેથી યોગની 
ગહનતાનો અનુભવ થઈ શક� છ�.

નકારા�મકતા એ એક માનિસક ચેપી રોગ 
છ�. મનોિવકાર છ�. આવી �યિ�ના િવચારો િન�ન 
ક�ાના હોય છ�. તેના િવચારોમાં સજ�ના�મકતા 
હોતી જ નથી. તે હર હ�મેશ િન��સાહી તેમજ 
ઉદાસીન હોય છ�. નકારા�મકતા એ પૂવ� જ�મોના 
સં�કારોની ઉપજ છ�. નકારા�મકતા �યિ�ની એ 
એક એવી કમ�રી છ� ક� તે �યિ� �ગિતના 
સોપાન સર કરી શકતી નથી. તે �યિ� �વનના 
દર�ક �ે�માં હતાશા, િનરાશાનો અનુભવ કરતી 
�વા મળ� છ�. નકારા�મકતા એ વાયરલ જ�ય 
રોગ છ� ક� જે ઘરમાં એક �યિ�ને થાય તો તેનો 
ચેપ હકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ને પણ 
થઈ શક� છ�. નાના બાળકો આ રોગના ભોગ જ�દી 
બની જતાં હોય છ�. બાળકો એટલે ક�મળો છોડ, જે 
બાજુ વાળો તે બાજુ વળ�. સબકો�સીયસ મનના 
��િત સમય કાળ દરિમયાન જ નકારા�મક 
ધરાવતી �યિ� નકારા�મક િવચારો વધાર� 
સિ�ય બને છ�.

સદીઓથી નકારા�મકતા િવ�� 
હકારા�મકતા વ�ે સૂ�મમાં તેમજ �થૂળમાં યુ� 
ચાલતું આ�યું છ�. આ સમાજમાં નકારા�મક 
િવચારો ધરાવતી �યિ�ઓનો જન સમુદાય 

વધાર� છ� �યાર� હકારા�મક િવચારો ધરાવતી 
�યિ�ઓનો જન સમુદાય બ� ઓછો છ�. તેથી � 
સમ�ત સમાજનું અધઃપતન થયું હોય તો આવી 
નકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ઓના જન 
સમુદાયના કારણે જ. નકારા�મકતા એ સમાજનું 
દૂષણ છ�, અિભશાપ છ�.

જેવી રીતે હકારા�મક કમ�ની જ�મદા�ી 
હકારા�મક િવચાર છ� તેવી રીતે નકારા�મક 
કમ�ની જ�મદા�ી નકારા�મક િવચાર છ�. કહ�વાનો 
ભાવાથ� િવચારોએ બીજ છ� અને કાય� એ વટ�� 
છ�. વૈચા�રક બીજનું વાવેતર પહ�લા તો મનમાં થાય 
છ�. જેટલું મન શુ�, પિવ� અને ફળ�ુપ એટલે  ક� 
હકારા�મક હોય તેટલા િવચાર પણ શુ�, પિવ� 
અને ફળ�ુપ એટલે ક� હકારા�મક િવચાર ઉ�પ�ન 
થાય અને �યાર પછી તેવાં હકારા�મક િવચારો 
હકારા�મક કાય�માં આવે. તેથી પહ�લા તો મનને 
બદલો �યાં સુધી મન નહ� બદલે �યાં સુધી 
િવચારો નહ� બદલે અને �યાં સુધી િવચારો નહ�. 
બદલે �યાં સુધી કમ� નહ� બદલે. મન બદલો, 
િચંતન બદલો, બદલો િનજ સં�કાર, બદલો િનજ 
સં�કાર, સં�કાર જબ બદલેગા તબ સંસાર 
બદલેગા.

વત�માન સમયમાં આજના ક�ટલાક 
મનુ�યોના શરીરમાં અનેક �કારના શારી�રક 
રોગ સવ��યાપી છ�. આ તમામ રોગો થવાના 
કારણોમાં પહ�લું કારણ � �વા જઈએ તો તે છ� 
નકારા�મક િવચારો. જેમ જેમ તેનામાં 
નકારા�મકતા વધતી �ય તેમ તેમ રોગ ઘર 
કરતો �ય. નકારા�મક િવચારો ધરાવનાર 
�યિ� કોઈ પણ વાત ક� બાબતને મોટાભાગે 
અવગણે છ�. તે િજદી હોય છ�. તે િનંદક હોય છ� 
અથા�ત તે કોઈની પણ �શંસા કરી શકશે નહ�. 
અને �વાભાિવક છ� ક� જે િનંદક હોય તે ઈ�યા�ખોર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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નકારા�મકતા િવ�� હકારા�મક
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.

નેગેટીવ -પોઝીટીવનું સજ�ન મનમાં થાય છ�. 
છ� તો બ�ને િવરોધાભાષી પરંતુ બ�નેનું સજ�ન 
એક જ ક����થાનેથી થાય છ�. તે છ� મન. કહ�વાય 
છ� ક� એક �યાનમાં બે તલવાર રહી ના શક�. પરંતુ 
અહ� તો મન�પી તલવારમાં બ�ને અ��ત�વ 
ધરાવે છ�. બંનેનું ઉ�પાદન એક જ �થળ�થી થાય 
છ�. બંનેના ઉ�પાદનમાં ટકાવારી હોય છ� એટલેક� 
નકારા�મક િવચારો અને હકારા�મક િવચારો આ 
બ�નેનું ઉ�પાદન દર�ક �યિ�ના મનમાં સરખું 
થતું નથી. હકારા�મક િવચારો કરવા માટ� મહ�નત 
કરવી પડતી હોય છ� �યાર� નકારા�મક િવચારો 
સરળતાથી થઈ જતા હોય છ�. કારણ ક� 
નકારા�મક િવચારો કરવાનો અ�યાસ વષ�થી છ�. 
હકારા�મક બનવા માટ� કહ�વું પડતું હોય છ� ક� 
હકારા�મક બનો. પરંતુ નકારા�મક બનવા માટ� 
કહ�વું પડતું નથી હોતું ક� નકારા�મક બનો. 
વત�માનસમયમાં આજકાલ મનુ�યમાં 
નકારા�મકતા �વાભાિવક બની ગઈ છ� અને 
�વાભાિવકતાને તેઓએ સં�કાર બનાવી દીધો છ�. 
સર�રાશ એક �દવસમાં મનુ�ય અંદાિજત 70 થી 
75% નકારા�મક િવચારો કરતો હોય છ�.

મનુ�યા�માના મનમાંથી જે િવચારોનું સજ�ન 
થાય છ� તેનાથી આસપાસનું વાતાવરણ ક� 
�ભામંડળ ક� ઔરા પણ જે તે િવચારો અનુસારનું 
જ રચાય છ�. નકારા�મક િવચારો હોય તો 
આસપાસનું વાતાવરણ ક� �ભામંડળ ક� ઔરા પણ 
નકારા�મકતાવાળું રચાય છ�. પ�રણામ �વ�પ 
આવાં નકારા�મક િવચારોવાળા વાતાવરણમાં 
કોઈ રચના�મક ક� સકારા�મક કાય� થઈ શકતું 
નથી. નકારા�મકતાનો �ભાવ બ� પડે છ�. 

નકારા�મક િવચારોવાળી �યિ� �યાર� 
નકારા�મકતામાં ભોજન બનાવે છ� �યાર� તે 
ભોજનમાં નકારા�મકના વાય�ેશન આવી �ય 
છ�. આવું ભોજન જે �યિ� �વીકાર કર� છ� �યાર� 
તે �યિ�માં પણ નકારા�મકતા આ�યા વગર 
રહ�તી નથી એટલે જ ક�ં છ� ક� જેવું અ�ન તેવું 
મન, જેવો આહાર તેવો �યવહાર, જેવું અ�ન તેવો 
ઓડકાર. તેથી � આપણે કોઈ રચના�મક, 
સકારા�મક, હકારા�મક ક� આ�યા��મકતા, 
કાય�માં સફળતા મેળવવી હોય તો આવા 
નકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ના હાથનું 
ભોજન કદી �વીકારવું નહ�. િવકારોમાંનો કોઈ 
એક પણ િવકાર ક� દુગુ�ણોમાંનો કોઈ એક પણ 
દુગુ�ણ ધરાવતી કોઈ �યિ� હોય ક� તામિસક 
ભોજન �વીકારનાર કોઈ �યિ� હોય તો તે 
�યિ� નકારા�મક જ ગણાય. અ�નનો �ભાવ 
મન પર પડે જ છ�. તેવું મા� આ�યા��મકતા કહ�તી 
નથી બ��ક િવ�ાન પણ કહ� છ�. �યાર� તમે ભોજન 
બનાવતાં હો અથવા ભોજનનો �વીકાર કરતાં હો 
�યાર� અચાનક નકારા�મક િવચારો ધરાવતી 
�યિ� તમારા �કચન સુધી પહ�ચી �ય અને તેની 
નકારા�મક ��� તમે જે ભોજન બનાવી ર�ાં છો 
અથવા ભોજનનો �વીકાર કરી ર�ાં છો તેના પર 
પડે તો તે ભોજનમાં નકારા�મક વાય�ેશન સૂ�મ 
�વાણુંની જેમ ફ�લાઈ �ય છ�. તેની નકારા�મક 
અસર તમારા શરીર ક� મન પર થયા વગર રહ�તી 
નથી. તેથી � શાણા માણસો હશે તો તેઓ આવા 
સમયે �કચન સુધી નહ� આવે. તેઓ એવું કહ�શે ક� 
‘સા�ં તમે જમી લો અમે બહાર બેસીએ છીએ.’

ભિ�માગ�માં ભિ� ક� પૂ� ક� �ાનમાગ�માં 
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યોગ અ�તવેળાએ વહ�લી સવારમાં જ કરવામાં 
આવે છ� કારણક� તે સમયે નકારા�મક િવચારો 
ધરાવતા મનુ�યો ગાઢ િન�ામાં ઊંઘતા હોય છ� 
એટલે તે સમયે વાતાવરણમાં એટલી 
નકારા�મકતા હોતી નથી જેટલી �દવસના 
સમયમાં હોય છ�. વહ�લી સવારમાં નકારા�મકતાનું 
િવ�ન હોતું નથી તેથી બાબા સાથે યોગ જલદી 
લાગે છ�. બાક� પરમધામમાં તો અ�તવેળા અને 
નુમાશામના સમયે વાતાવરણ હકારા�મક હોય છ� 
તે સમયે માયા �હાર કરતી નથી તેથી યોગની 
ગહનતાનો અનુભવ થઈ શક� છ�.

નકારા�મકતા એ એક માનિસક ચેપી રોગ 
છ�. મનોિવકાર છ�. આવી �યિ�ના િવચારો િન�ન 
ક�ાના હોય છ�. તેના િવચારોમાં સજ�ના�મકતા 
હોતી જ નથી. તે હર હ�મેશ િન��સાહી તેમજ 
ઉદાસીન હોય છ�. નકારા�મકતા એ પૂવ� જ�મોના 
સં�કારોની ઉપજ છ�. નકારા�મકતા �યિ�ની એ 
એક એવી કમ�રી છ� ક� તે �યિ� �ગિતના 
સોપાન સર કરી શકતી નથી. તે �યિ� �વનના 
દર�ક �ે�માં હતાશા, િનરાશાનો અનુભવ કરતી 
�વા મળ� છ�. નકારા�મકતા એ વાયરલ જ�ય 
રોગ છ� ક� જે ઘરમાં એક �યિ�ને થાય તો તેનો 
ચેપ હકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ને પણ 
થઈ શક� છ�. નાના બાળકો આ રોગના ભોગ જ�દી 
બની જતાં હોય છ�. બાળકો એટલે ક�મળો છોડ, જે 
બાજુ વાળો તે બાજુ વળ�. સબકો�સીયસ મનના 
��િત સમય કાળ દરિમયાન જ નકારા�મક 
ધરાવતી �યિ� નકારા�મક િવચારો વધાર� 
સિ�ય બને છ�.

સદીઓથી નકારા�મકતા િવ�� 
હકારા�મકતા વ�ે સૂ�મમાં તેમજ �થૂળમાં યુ� 
ચાલતું આ�યું છ�. આ સમાજમાં નકારા�મક 
િવચારો ધરાવતી �યિ�ઓનો જન સમુદાય 

વધાર� છ� �યાર� હકારા�મક િવચારો ધરાવતી 
�યિ�ઓનો જન સમુદાય બ� ઓછો છ�. તેથી � 
સમ�ત સમાજનું અધઃપતન થયું હોય તો આવી 
નકારા�મક િવચારો ધરાવતી �યિ�ઓના જન 
સમુદાયના કારણે જ. નકારા�મકતા એ સમાજનું 
દૂષણ છ�, અિભશાપ છ�.

જેવી રીતે હકારા�મક કમ�ની જ�મદા�ી 
હકારા�મક િવચાર છ� તેવી રીતે નકારા�મક 
કમ�ની જ�મદા�ી નકારા�મક િવચાર છ�. કહ�વાનો 
ભાવાથ� િવચારોએ બીજ છ� અને કાય� એ વટ�� 
છ�. વૈચા�રક બીજનું વાવેતર પહ�લા તો મનમાં થાય 
છ�. જેટલું મન શુ�, પિવ� અને ફળ�ુપ એટલે  ક� 
હકારા�મક હોય તેટલા િવચાર પણ શુ�, પિવ� 
અને ફળ�ુપ એટલે ક� હકારા�મક િવચાર ઉ�પ�ન 
થાય અને �યાર પછી તેવાં હકારા�મક િવચારો 
હકારા�મક કાય�માં આવે. તેથી પહ�લા તો મનને 
બદલો �યાં સુધી મન નહ� બદલે �યાં સુધી 
િવચારો નહ� બદલે અને �યાં સુધી િવચારો નહ�. 
બદલે �યાં સુધી કમ� નહ� બદલે. મન બદલો, 
િચંતન બદલો, બદલો િનજ સં�કાર, બદલો િનજ 
સં�કાર, સં�કાર જબ બદલેગા તબ સંસાર 
બદલેગા.

વત�માન સમયમાં આજના ક�ટલાક 
મનુ�યોના શરીરમાં અનેક �કારના શારી�રક 
રોગ સવ��યાપી છ�. આ તમામ રોગો થવાના 
કારણોમાં પહ�લું કારણ � �વા જઈએ તો તે છ� 
નકારા�મક િવચારો. જેમ જેમ તેનામાં 
નકારા�મકતા વધતી �ય તેમ તેમ રોગ ઘર 
કરતો �ય. નકારા�મક િવચારો ધરાવનાર 
�યિ� કોઈ પણ વાત ક� બાબતને મોટાભાગે 
અવગણે છ�. તે િજદી હોય છ�. તે િનંદક હોય છ� 
અથા�ત તે કોઈની પણ �શંસા કરી શકશે નહ�. 
અને �વાભાિવક છ� ક� જે િનંદક હોય તે ઈ�યા�ખોર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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�વન ચ�ર�
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

માનવ �વનનો સમય ક�ટલો ? 100 વષ�ની 
અંદરનો જ�મ અને ��યુ વ�ેનો સમય તેને 
�વન કહ� છ�. આપણું �વન ખૂબ અમૂ�ય છ�. આ 
માનવ�વનમાં આપણને સુંદર �ે� તક છ�. 
સતકમ� કરવાની, પુ�યકમ� કરવાની, �ભુ 
�ા��તની, દુઆઓ, આશીવા�દ કમાવવાની, 
�વન ચ�ર�ને �ે� બનાવવાની.

ક�ટલું �વન ��યા એ મહ�વનું નથી ક�વું 
�વન �વી ગયા એ મહ�વનું છ�. તો આપણે 
આપણા �વન ચ�ર�ને �ે� બનાવીએ.

આપણામાં કહ�વત છ� - ધન ગયું તો કહ� છ�, 
કાંઈ નથી ગયું.

શારી�રક તંદુર�તી ગઈ તો કાંઈક ગયું છ�,

પરંતુ જેનું �વન ચ�ર� ગયું તો બધું જ ગયું.

એકવાર �વન ચ�ર� પર કલંક લાગે છ� તે 
કાયમ રહી �ય છ�. ભલે �યિ� સુધરી �ય પરંતુ 
લોકોની નજરમાંથી પડી �ય છ�. એકવાર �યિ� 
લોકોની નજરમાંથી ઉતરી �ય છ� પછી લાખ 
�ય� કર� છતાં એને લોકો હીનતાની ���થી જ 
જુએ છ�. તો આપણે આપણું �વન ચા�ર�ય એટલું 
સુંદર બનાવીએ જેમાં કોઈ કલંક ન હોય. 

કહ� છ� ક�,

ઘોડે સે િગરા સંભલ સકતા હ�,

નજર� સે ગીરા સંભલ નહ� સકતા.

એક રા�ના રા�યથી દૂર જંગલમાં એક 
મહા�મા રહ�તા હતા, નાની ઝૂંપડીમાં ખૂબ તપ�યા 
કરતા અને રા�યના લોકો તેમને મળવા જતા 
અને જે મળવા જતા તેમને સતસંગ કરાવતા સારા 
િવચારો આપતા લોકો ખૂબ ખુશ થતા. એકવાર 

રા�ને કોઈએ ક�ં ક� મહારાજ, આપણા રા�યની 
થોડે દૂર જંગલમાં મહા�મા� લોકોને સતસંગ 
કરાવે છ�. ખૂબ જ સુંદર િવચારો આપે છ�. તો રા� 
સતસંગના શોખીન હતા. તેમણે તેમના સેનાપિતને 
ક�ં ક� �ઓ તમે મહા�મા�ને કહો ક� અમારા 
રાજમહ�લમાં સાત �દવસ પધારો અને અમોને 
સતસંગ કરાવો. સેનાપિત ગયા જંગલમાં. 
મહા�મા�ને મળ� છ�, વાત કર� છ� ક� અમારા 
રા��ની ઈ�છા છ� આપ અમારા રાજમહ�લમાં 
પધારો અને સાત �દવસ સતસંગ કરાવો. 
સેનાપિતની વાત સાંભળી મહા�માએ િવચાર 
કરીને ક�ં ભલે �� આવીશ. રા�ના િનમં�ણને 
માન આપી મહા�મા સતસંગ કરાવવા પહ�ચી 
ગયા. સાત �દવસ સતસંગ ચા�યો પછી રા� 
મહા�માનું સ�માન કર� છ�. ભેટ સૌગાદ આપે છ�. 
અને રા� કહ� છ� મહા�મા� તમારા સતસંગમાં 
ખૂબ આનંદ આ�યો. સતસંગનાં ખૂબ વખાણ કયા� 
�યાર� મહા�મા�એ ક�ં ક� સતસંગથી પણ �ચી 
ચીજ છ�. તો રા�એ ક�ં ક� સતસંગથી �ચી ચીજ 
કોઈ નથી. મહા�માએ ક�ં ના સતસંગથી �ચી 
ચીજ છ�. તે �� સમય આવે બતાવીશ. આમ કહી 
મહા�મા� ચા�યા ગયા. અઠવા�ડયા પછી સાંજના 
સં�યા સમયે એક કાળાં કપડાંવાળો ચોર મોઢું 
ઢાંક� મહ�લમાં ઘૂ�યો. મહ�લમાં �યાં રા�નો 
ખ�નો હતો એ તરફ આગળ વ�યો �યાં રા�ના 
િસપાઈ �ઈ ગયા અને તેને પકડી લીધો. રા� 
સમ� હાજર કર� છ�. રા� તેને મોઢું ખોલવાનું કહ� 
છ�. તો તે ચોર મોઢું ખો�યું અને કાળા કપડાં ઉતારી 
ના�યા �યું તો તે ક�સરી કપડાવાળા સંત મહા�મા. 
રા� અવાક બની ગયા આ શું ? મહા�મા તમે... 
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તમે તો ખૂબ સુંદર સતસંગ કરાવો છો. અને તમે 
ચોર બ�યા, �યાર� મહા�મા� એ ક�ં ક� હ� રાજન, 
આપે ક�ં ક� સતસંગથી �ચી કોઈ ચીજ નથી �યાર� 
મ� ક�ં ક� સતસંગથી �ચી ચીજ છ�. એ છ� મનુ�યનું 
�વન ચ�ર� એટલે ભલે લોકો સતસંગ કર� પરંતુ 
�વનમાં પ�રવત�ન ન કર�, પોતાના �વભાવ 
સં�કારને ન સુધાર� ખરાબ આદતો ને ન છોડે તો 
ખાલી સતસંગ કર� એનો કોઈ ફાયદો નથી.

તો આપણું �વન એવું હોય, લોકોની સામે 
એક આદશ� ઉદાહરણ.

લોકો આપણને �ઈને સા�ં શીખે. આપણા 
�વન ચ�ર�માંથી �ેરણા લે.

ખર�ખર માનવ �વન �ભુ તરફથી મળ�લ 
એક ભેટ છ�. જેને આપણે ખૂબ �ે�તાથી 
વીતાવવાનું છ�. આપણું �વન થોડુંક જ છ�. 
આપણા �વનનો સમય �યથ�માં, પાપ કમ�માં, 
કોઈને દુઃખ દ�વામાં, કોઈને લૂંટી લેવામાં, ચોરી 
કરવામાં, કોઈની ઈષા� કરવામાં ગુમાવવાનો નથી.

કબીર◌ે ક�ં છ�, ‘જબ તું આયા ઈસ ધરા 
પે, જગત હશે તું રોય, પર ઐસી કરની કર 
કબીરા તુમ હસે જગ રોય.’

�યાર� આ સંસારમાં આપણો બાળક �પે 
જ�મ  થયો �યાર� બાળક રડતું હતું. ઉવાં તુવાં 
કરતું હતું એટલે હ� ભગવાન, તું �યાં અને �� અહ� 
રહી ગયો. ભલે આપણે આ સંસારમાં આ�યા, 
જગતના લોકો પ�રવાર હસે છ�. મુખ મીઠું કર� છ� ક� 
બાળકનો જ�મ થયો. પરંતુ એવું �વન �વી 
જઈએ હસતાં હસતાં �ભુને �ાર જઈએ. અને 
લોકો આપણને યાદ કર� અને કહ� બેન ખૂબ સારાં 
હતાં યા ભાઈ ખૂબ સારા હતા. જેમનું �વન ચ�ર� 
ખૂબ �ે� હતું એમનાં કમ� ખૂબ �ે� હતાં.

જેવી રીતે ખેતરમાં વાવેલાં બીજ બધા 

અંક�રત નથી થતાં પરંતુ આપણા �વનમાં જે 
આપણે સતકમ� યા પાપ કરીએ છીએ એ બીજ 
�યાર�ય �યથ� નથી જતાં એટલે કહ� છ�. જેવું કમ� 
તેવું ફળ, સારા કમ�નું ફળ સુખ શાંિત અને 
સ�ગિત મળ� છ�. ખરાબ કમ�નું ફળ દુઃખ અશાંિત 
અને દુગ�િત થાય છ�. આપણા �વનને �ે� 
ચા�ર�વાન બનાવવા માટ� આપણે ખુદ જવાબદાર 
છીએ બી� કોઈ નથી. તો ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં અપાતું આ�યા��મક 
�ાન તથા રાજયોગ મેડીટ�શનથી આપણા 
�વનને �ે� ચા�ર�યવાન બનાવવાની શિ� 
મળ� છ�. આપણા �વનમાં ખૂબ જ સહજ અને 
સરળતાથી પ�રવત�ન આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યોગ-િવયોગ
�.ક�.   ગોિવંદભાઈ, મેમનગર, અમદાવાદ.

િવયોગથી છૂટો પડી, �� યોગથી �ડાઈ ગયો,
ગઈ હતાશાને િનરાશા, મુજથી તે ભાગી હવે,
નવ�ેમ અંક�રો ��ાં, તૂટ�લ હ�યે મુજ તણા,
આનંદ આ�યો દોડતોને, થનગનાટ થયો �દલે.
આ તન-મન નાચી ઉ�ાં, પહ�લાં હતાં મક�ટ સમાં,
અંધકારને ઉલેચી એક �દ�યપુંજ આવી મ�યો.
�યાં �યાં ફ�ં, �યાં �યાં બધે, હર કાય� ��િત રહ�,
�� આ નથી, તું તે નથી, અહ� જે �દસે તે �યથ� છ�.
આ ચમ�ચ�ુની ��� વડે, મ� દીઠાં ��યો બધાં,
તે તે બધાંને ભૂંસતો, �� ક�ઈ અગોચર ભાળતો.
અ�ાન અંધાર ઉલેચતો ખુદ શિ� બની ગયો,
અસમથ� �ય� સમથ� બ�યો, ઝોળીઓ ભરપૂર બની.
એ આપતો ર�ો, �� વહ�ચતો ર�ો.
ભંડાર �ભુનો �ેમથી, બધે લૂંટાવતો ર�ો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�વન ચ�ર�
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

માનવ �વનનો સમય ક�ટલો ? 100 વષ�ની 
અંદરનો જ�મ અને ��યુ વ�ેનો સમય તેને 
�વન કહ� છ�. આપણું �વન ખૂબ અમૂ�ય છ�. આ 
માનવ�વનમાં આપણને સુંદર �ે� તક છ�. 
સતકમ� કરવાની, પુ�યકમ� કરવાની, �ભુ 
�ા��તની, દુઆઓ, આશીવા�દ કમાવવાની, 
�વન ચ�ર�ને �ે� બનાવવાની.

ક�ટલું �વન ��યા એ મહ�વનું નથી ક�વું 
�વન �વી ગયા એ મહ�વનું છ�. તો આપણે 
આપણા �વન ચ�ર�ને �ે� બનાવીએ.

આપણામાં કહ�વત છ� - ધન ગયું તો કહ� છ�, 
કાંઈ નથી ગયું.

શારી�રક તંદુર�તી ગઈ તો કાંઈક ગયું છ�,

પરંતુ જેનું �વન ચ�ર� ગયું તો બધું જ ગયું.

એકવાર �વન ચ�ર� પર કલંક લાગે છ� તે 
કાયમ રહી �ય છ�. ભલે �યિ� સુધરી �ય પરંતુ 
લોકોની નજરમાંથી પડી �ય છ�. એકવાર �યિ� 
લોકોની નજરમાંથી ઉતરી �ય છ� પછી લાખ 
�ય� કર� છતાં એને લોકો હીનતાની ���થી જ 
જુએ છ�. તો આપણે આપણું �વન ચા�ર�ય એટલું 
સુંદર બનાવીએ જેમાં કોઈ કલંક ન હોય. 

કહ� છ� ક�,

ઘોડે સે િગરા સંભલ સકતા હ�,

નજર� સે ગીરા સંભલ નહ� સકતા.

એક રા�ના રા�યથી દૂર જંગલમાં એક 
મહા�મા રહ�તા હતા, નાની ઝૂંપડીમાં ખૂબ તપ�યા 
કરતા અને રા�યના લોકો તેમને મળવા જતા 
અને જે મળવા જતા તેમને સતસંગ કરાવતા સારા 
િવચારો આપતા લોકો ખૂબ ખુશ થતા. એકવાર 

રા�ને કોઈએ ક�ં ક� મહારાજ, આપણા રા�યની 
થોડે દૂર જંગલમાં મહા�મા� લોકોને સતસંગ 
કરાવે છ�. ખૂબ જ સુંદર િવચારો આપે છ�. તો રા� 
સતસંગના શોખીન હતા. તેમણે તેમના સેનાપિતને 
ક�ં ક� �ઓ તમે મહા�મા�ને કહો ક� અમારા 
રાજમહ�લમાં સાત �દવસ પધારો અને અમોને 
સતસંગ કરાવો. સેનાપિત ગયા જંગલમાં. 
મહા�મા�ને મળ� છ�, વાત કર� છ� ક� અમારા 
રા��ની ઈ�છા છ� આપ અમારા રાજમહ�લમાં 
પધારો અને સાત �દવસ સતસંગ કરાવો. 
સેનાપિતની વાત સાંભળી મહા�માએ િવચાર 
કરીને ક�ં ભલે �� આવીશ. રા�ના િનમં�ણને 
માન આપી મહા�મા સતસંગ કરાવવા પહ�ચી 
ગયા. સાત �દવસ સતસંગ ચા�યો પછી રા� 
મહા�માનું સ�માન કર� છ�. ભેટ સૌગાદ આપે છ�. 
અને રા� કહ� છ� મહા�મા� તમારા સતસંગમાં 
ખૂબ આનંદ આ�યો. સતસંગનાં ખૂબ વખાણ કયા� 
�યાર� મહા�મા�એ ક�ં ક� સતસંગથી પણ �ચી 
ચીજ છ�. તો રા�એ ક�ં ક� સતસંગથી �ચી ચીજ 
કોઈ નથી. મહા�માએ ક�ં ના સતસંગથી �ચી 
ચીજ છ�. તે �� સમય આવે બતાવીશ. આમ કહી 
મહા�મા� ચા�યા ગયા. અઠવા�ડયા પછી સાંજના 
સં�યા સમયે એક કાળાં કપડાંવાળો ચોર મોઢું 
ઢાંક� મહ�લમાં ઘૂ�યો. મહ�લમાં �યાં રા�નો 
ખ�નો હતો એ તરફ આગળ વ�યો �યાં રા�ના 
િસપાઈ �ઈ ગયા અને તેને પકડી લીધો. રા� 
સમ� હાજર કર� છ�. રા� તેને મોઢું ખોલવાનું કહ� 
છ�. તો તે ચોર મોઢું ખો�યું અને કાળા કપડાં ઉતારી 
ના�યા �યું તો તે ક�સરી કપડાવાળા સંત મહા�મા. 
રા� અવાક બની ગયા આ શું ? મહા�મા તમે... 
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તમે તો ખૂબ સુંદર સતસંગ કરાવો છો. અને તમે 
ચોર બ�યા, �યાર� મહા�મા� એ ક�ં ક� હ� રાજન, 
આપે ક�ં ક� સતસંગથી �ચી કોઈ ચીજ નથી �યાર� 
મ� ક�ં ક� સતસંગથી �ચી ચીજ છ�. એ છ� મનુ�યનું 
�વન ચ�ર� એટલે ભલે લોકો સતસંગ કર� પરંતુ 
�વનમાં પ�રવત�ન ન કર�, પોતાના �વભાવ 
સં�કારને ન સુધાર� ખરાબ આદતો ને ન છોડે તો 
ખાલી સતસંગ કર� એનો કોઈ ફાયદો નથી.

તો આપણું �વન એવું હોય, લોકોની સામે 
એક આદશ� ઉદાહરણ.

લોકો આપણને �ઈને સા�ં શીખે. આપણા 
�વન ચ�ર�માંથી �ેરણા લે.

ખર�ખર માનવ �વન �ભુ તરફથી મળ�લ 
એક ભેટ છ�. જેને આપણે ખૂબ �ે�તાથી 
વીતાવવાનું છ�. આપણું �વન થોડુંક જ છ�. 
આપણા �વનનો સમય �યથ�માં, પાપ કમ�માં, 
કોઈને દુઃખ દ�વામાં, કોઈને લૂંટી લેવામાં, ચોરી 
કરવામાં, કોઈની ઈષા� કરવામાં ગુમાવવાનો નથી.

કબીર◌ે ક�ં છ�, ‘જબ તું આયા ઈસ ધરા 
પે, જગત હશે તું રોય, પર ઐસી કરની કર 
કબીરા તુમ હસે જગ રોય.’

�યાર� આ સંસારમાં આપણો બાળક �પે 
જ�મ  થયો �યાર� બાળક રડતું હતું. ઉવાં તુવાં 
કરતું હતું એટલે હ� ભગવાન, તું �યાં અને �� અહ� 
રહી ગયો. ભલે આપણે આ સંસારમાં આ�યા, 
જગતના લોકો પ�રવાર હસે છ�. મુખ મીઠું કર� છ� ક� 
બાળકનો જ�મ થયો. પરંતુ એવું �વન �વી 
જઈએ હસતાં હસતાં �ભુને �ાર જઈએ. અને 
લોકો આપણને યાદ કર� અને કહ� બેન ખૂબ સારાં 
હતાં યા ભાઈ ખૂબ સારા હતા. જેમનું �વન ચ�ર� 
ખૂબ �ે� હતું એમનાં કમ� ખૂબ �ે� હતાં.

જેવી રીતે ખેતરમાં વાવેલાં બીજ બધા 

અંક�રત નથી થતાં પરંતુ આપણા �વનમાં જે 
આપણે સતકમ� યા પાપ કરીએ છીએ એ બીજ 
�યાર�ય �યથ� નથી જતાં એટલે કહ� છ�. જેવું કમ� 
તેવું ફળ, સારા કમ�નું ફળ સુખ શાંિત અને 
સ�ગિત મળ� છ�. ખરાબ કમ�નું ફળ દુઃખ અશાંિત 
અને દુગ�િત થાય છ�. આપણા �વનને �ે� 
ચા�ર�વાન બનાવવા માટ� આપણે ખુદ જવાબદાર 
છીએ બી� કોઈ નથી. તો ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં અપાતું આ�યા��મક 
�ાન તથા રાજયોગ મેડીટ�શનથી આપણા 
�વનને �ે� ચા�ર�યવાન બનાવવાની શિ� 
મળ� છ�. આપણા �વનમાં ખૂબ જ સહજ અને 
સરળતાથી પ�રવત�ન આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

યોગ-િવયોગ
�.ક�.   ગોિવંદભાઈ, મેમનગર, અમદાવાદ.

િવયોગથી છૂટો પડી, �� યોગથી �ડાઈ ગયો,
ગઈ હતાશાને િનરાશા, મુજથી તે ભાગી હવે,
નવ�ેમ અંક�રો ��ાં, તૂટ�લ હ�યે મુજ તણા,
આનંદ આ�યો દોડતોને, થનગનાટ થયો �દલે.
આ તન-મન નાચી ઉ�ાં, પહ�લાં હતાં મક�ટ સમાં,
અંધકારને ઉલેચી એક �દ�યપુંજ આવી મ�યો.
�યાં �યાં ફ�ં, �યાં �યાં બધે, હર કાય� ��િત રહ�,
�� આ નથી, તું તે નથી, અહ� જે �દસે તે �યથ� છ�.
આ ચમ�ચ�ુની ��� વડે, મ� દીઠાં ��યો બધાં,
તે તે બધાંને ભૂંસતો, �� ક�ઈ અગોચર ભાળતો.
અ�ાન અંધાર ઉલેચતો ખુદ શિ� બની ગયો,
અસમથ� �ય� સમથ� બ�યો, ઝોળીઓ ભરપૂર બની.
એ આપતો ર�ો, �� વહ�ચતો ર�ો.
ભંડાર �ભુનો �ેમથી, બધે લૂંટાવતો ર�ો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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લેખનકળા શ� થઈ �યારથી જ કલમનો 
ઉપયોગ શ� થયો હશે. પુરાણકાળમાં ઋિષ-
મુિનઓ ભોજપ� પર સ�ની સળીથી, પ�છાથી, 
લાકડાની સળીની ટોચથી, વન�પિતના રંગોમાં 
પલાળીને, તેમના �ાનને, અનુભવને લખી 
માનવ�ત માટ� અપ�ણ કરી, �યારથી કલમની 
શ�આત થઈ એમ કહ�વાય. જેના વડે લખાણ 
લખાય, તે સાધન / વ�તુને માટ� કલમ, �ક�ો, 
લેખની - એવા શ�દો �યો�ય છ�. કલમ, �ેફાઈટ 
પે��સલ, શાહીપેન, કાબ�ન પેન, �લોજેલ પેન - 
એમ ઉ�રો�ર કલમની કાયા અને ક�ર�મા 
બદલાયા. આ તો થઈ ભૌિતક કલમો, �થૂલ 
કલમોની વાત. પરંતુ કમ�ની કલમ �થૂલ કલમ 
નથી. ��યમાન નથી. �થૂલ કલમનું લખાણ કદાચ 
સ�કડો વષ� ચાલે પણ યુગો સુધી ન ચાલે. �યાર� 
કમ�ની કલમથી લખાયેલ લખાણ, જ�મજ�મા�તર 
સુધી ચાલે. પૂરા ક�પ સુધી ચાલે. ભિ�માગ�માં 
એવી મા�યતા છ� ક� િશવપુ�, કાિત�ક �વામીની 
પ�ી ષ�ીદ�વી, જે �વયં િવધા�ી દ�વી છ� તે 
બાળકના જ�મના છ�ા �દવસે તે બાળકની 
જ�મપિ�કા - જ�મક��ડળી લખે છ� અને તે અનુસાર 
તે આ�માના તે જ�મ દરિમયાન તે �યિ�ના 
�વનમાં દુઃખ, સુખ, શાંિત, સ�િ�, અ�ય 
�યિ� સાથેની લેણ-દ�ણ બની રહ� છ�. પરંતુ 
બાબાએ આપેલા �ાન મુજબ ક�ઈક જૂદુ છ�. 
આ�માએ કર�લ કમ�થી બનેલા ભા�ય મુજબ 
�વનમાં દુઃખ, સુખ, સ�િ�, સંબંધોની લેણ-દ�ણ 
મળ� છ�.

પરમિપતા પરમિપતા િશવબાબા 
સંગમયુગના સમયે વતન છોડી તેમના સંતાનોનો 

સાથ િનભાવવા સાકારી દુિનયામાં આ�યા છ�. 
સંગમયુગનો સમય ક�યાણકારી છ�. ��ાવ�સો જે 
સ�કમ� કર� છ� તેનું અનેકગણું ફળ મળ� છ�, 
પ�ગુણા ફળ મળ� છ�. ભા�ય તો પોતાના કમ�ના 
િહસાબે દર�કને મળ� છ�. �ાપરથી અ�યાર સુધી 
દર�ક ��ાવ�સને કમ� અને ભા�યના િહસાબ-
�કતાબમાં આવવું પડે છ�, પરંતુ વત�માન સમયના 
ભા�યવાન યુગમાં, ભગવાન ભા�ય આપે છ�. આ 
સમયે જ ભગવાન ભા�યની �ે� ભા�યર�ખા 
ખ�ચવા, �ે�કમ� �પી કલમ પોતાના બાળકોના 
હાથમાં આપે છ�. આ ‘કમ�કલમ’થી �ે�, �પ� 
જ�મજ�મા�તરના ભા�યની ભા�યર�ખા ખ�ચી 
શકો છો. સંગમયુગ િસવાયના, ક�પના કોઈપણ 
સમયે આવું વરદાન બાબા આપતા નથી. ખેડૂતો 
કહ� છ�. ખેડ, ખાતર અને પાણી નસીબને લાવે 
તાણી. આ સંગમયુગે, ��ાવ�સો માટ� બાબાની 
યાદ, ય�સેવા, યોગ તપ�યા અને �ાન ધારણાનો 
પુ�ષાથ� એ ખેડ છ�. ��ાવ�સોના �ે� કમ� એ 
ખાતર છ� અને બાબાના ક�યાણકારી વરદાનો એ 
પાણી છ�. સમ�યું ? ભગવાને પોતે, તમને ખુદને 
પોતાના ભા�યિવધાતા બના�યા ! તમારા કરતાં 
બી� કોઈનું �ે� ભા�ય હોઈ શક� ?

કોઈ ધાિમ�ક / સામાિજક સં�થાના સંચાલક, 
�યિ� પાસે િવકાસ કાય� માટ� ફ�ડફાળો લેવા �ય 
અને દાન કરનાર �યિ� પોતાના બ�ક ખાતાનો 
ચેક તે સં�થાના સંચાલકને આપે અને કહ� ક� �� 
સહી ક�ં છું. રકમ તમે �તે ભરી લો. સંચાલક 
રકમ ક�વી રીતે લખશે ? તો ��ાવ�સને પોતાના 
બાપ પાસેથી લેવાનું હોય �યાર� ક�વી રીતે લેશે ? 
બાબા તો બધા જ ખ�ના ભરપૂર કરીને ભંડારી 

કમ� કલમ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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બનેલા છ�. બાબા કહ� છ�, સંગમયુગે મારા બધા જ 
ખ�ના ખુ�ા રાખું છું. દરવા� પર તાળું મારતો 
નથી, જેને જે �ઈએ જેટલું �ઈએ, એટલું લઈ 
�ઓ ? � આ�મા યથાશિ� લેશે તો થોડું ક જ 
લેશે, પરંતુ બાબાની યાદ, યોગ તપ�યા, ય� સેવા 
અને �ાન ધારણાનો પુ�ષાથ� કરી, બાબા પાસેથી 
શિ�ઓ મેળવી પછી લેશે તો સંપૂણ� થશે. 
બાબાના સાથની શિ�થી મહ�મ મેળવો તો જ 
તમારી ભા�યર�ખા લાંબી થાય. અને તેની 
�ા��તઓ જ�મજ�માતર ચાલશે. બાબા દાતા છ�, 
સંગમયુગે વરદાતા છ�. બાબા સંગમયુગે 
��ાવ�સો પાસે �ાન આપી, પુ�ષાથ� કરાવી 
આ�માને પોતાનો ભા�યિવધાતા બનાવે છ�. બાબા 
રોજ અ�તવેળાએ બાળકોને યાદ કરાવે છ� ક� 
મારા ભંડાર તો ભરપૂર છ�. જેટલું �ઈએ એટલું 
લો. પરંતુ 63 જ�મના ભ� બનેલા બાળકો 
થોડામાં જ ખુશ થઈ �ય છ�. કારણ ક� ભિ� 
માગ�માં તો અ�પ સુખ મળ� છ� અને એક જ જ�મ 
પૂરતું. સંગમયુગનો સમય સવ� �ા��તઓનો સમય 
છ� એ ભૂલી �ય છ�, એટલે જ બાબા યાદ કરાવે છ� 
ક� સમથ� બનો, હજુ મોડા પ�ા નથી. બાબા 
પાસેથી બાપના �પમાં વારસો લો. બાબા બાપના 
�પમાં વારસો આપે છ�. બાબા કહ� છ� અિધકારના 
�પે વારસો લો. બાબા સત ્ગુ�ના �પે વરદાનો 
આપે છ� તેથી સત ્કમ� કરો, સમથ� બનો, ભા�ય 
બનાવો અને સત ્કમ�થી અ�� લાંબી ભા�યર�ખા 
બનાવો.

સવાર� અ�તવેળાએ યોગમાં બેસી બાબાના  
ખ�નાથી ભરપૂર બનીને દાતા બનો. શાંિત દાન 
કરો, શિ� દાન કરો, ગુણદાન કરો. દાન કરો 
અને �વયંનું ભા�ય બનાવો. મનસા સેવા પણ 
ભા�ય બનાવવાનું �ે� સાધન છ�. મીઠી 
�ાનયુ� વાતથી �ાનદાન કરો. આ�મા 

આ�માને મળ� �યાર� બાબાની યાદ અપાવો અને 
યાદ કરો, ય�સેવાની વાતો કરો, મુરલીના 
મહાવા�યોની ચચા� કરો. બાબાના સંદ�શા અ�ય 
આ�માઓ સુધી પહ�ચાડો. આ રીતે વાચા કમ�થી 
પણ ભા�ય બનાવો. ય� સેવામાં થતા ખચા�ઓમાં 
સહયોગ કરીને પણ ભા�ય બનાવો. દર�ક કમ�માં 
બાબાને યાદ કરી બાબાને સાથે રાખી કમ� કરો. 
બાબાની યાદમાં કર�લું દર�ક કમ� �ે� સત ્કમ� 
હશે. �વિચંતન કરી પોતાની કમી કમ�રીઓ 
ઓળખો અને �ય� દો. બાબા પાસેથી શિ�ઓ 
મેળવી તમારા �ે� કમ� કરવામાં ઉપયોગ કરો. 
એવા �ે� કમ� કરી ચીલા ચાતરો ક� જેને �ઈને 
અ�ય આ�માઓ માટ� પથદશ�ક બનો. પરંતુ યાદ 
રાખ� તમે જેવું કમ� કરશો તેને �ઈને અ�ય 
આ�માઓ પણ તમારા જેવું કમ� કરશે. સત ્કમ�નું 
ફળ તો સા�ં હશે જ, પરંતુ તમારા કર�લા િવકમ� 
દ�ખીને અ�ય આ�માઓ જે િવકમ� કરશે તેનો 
દશાંશ કમ�બોજ તમારા પર ચઢશે ? તેથી �ે� 
સત ્કમ� કરી અ�ય આ�માઓ માટ� પથદશ�ક 
બનો. ભા�ય બનાવો અને સત ્કમ�ની કલમથી 
ભા�ય ર�ખા લાંબી ખ�ચો.

સમય થોડો છ�. Too  Lateનું બોડ� લા�યું 
નથી પણ લાગવાનો સમય તો ન�ક જ છ�. ઉઠો, 
�ગો અને લ�ય �ા��ત માટ� તી� પુ�ષાથ� કરો. 
બાપ સમાન દાતા, િવધાતા, વરદાતા બની 
�વયંની કમ� કલમથી �ે� લાંબી અને સ�ત 
ભા�યર�ખા બનાવો એવી શુભકામના શુભભાવના 
સહ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ને 
િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ 
મહાન છ�.
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લેખનકળા શ� થઈ �યારથી જ કલમનો 
ઉપયોગ શ� થયો હશે. પુરાણકાળમાં ઋિષ-
મુિનઓ ભોજપ� પર સ�ની સળીથી, પ�છાથી, 
લાકડાની સળીની ટોચથી, વન�પિતના રંગોમાં 
પલાળીને, તેમના �ાનને, અનુભવને લખી 
માનવ�ત માટ� અપ�ણ કરી, �યારથી કલમની 
શ�આત થઈ એમ કહ�વાય. જેના વડે લખાણ 
લખાય, તે સાધન / વ�તુને માટ� કલમ, �ક�ો, 
લેખની - એવા શ�દો �યો�ય છ�. કલમ, �ેફાઈટ 
પે��સલ, શાહીપેન, કાબ�ન પેન, �લોજેલ પેન - 
એમ ઉ�રો�ર કલમની કાયા અને ક�ર�મા 
બદલાયા. આ તો થઈ ભૌિતક કલમો, �થૂલ 
કલમોની વાત. પરંતુ કમ�ની કલમ �થૂલ કલમ 
નથી. ��યમાન નથી. �થૂલ કલમનું લખાણ કદાચ 
સ�કડો વષ� ચાલે પણ યુગો સુધી ન ચાલે. �યાર� 
કમ�ની કલમથી લખાયેલ લખાણ, જ�મજ�મા�તર 
સુધી ચાલે. પૂરા ક�પ સુધી ચાલે. ભિ�માગ�માં 
એવી મા�યતા છ� ક� િશવપુ�, કાિત�ક �વામીની 
પ�ી ષ�ીદ�વી, જે �વયં િવધા�ી દ�વી છ� તે 
બાળકના જ�મના છ�ા �દવસે તે બાળકની 
જ�મપિ�કા - જ�મક��ડળી લખે છ� અને તે અનુસાર 
તે આ�માના તે જ�મ દરિમયાન તે �યિ�ના 
�વનમાં દુઃખ, સુખ, શાંિત, સ�િ�, અ�ય 
�યિ� સાથેની લેણ-દ�ણ બની રહ� છ�. પરંતુ 
બાબાએ આપેલા �ાન મુજબ ક�ઈક જૂદુ છ�. 
આ�માએ કર�લ કમ�થી બનેલા ભા�ય મુજબ 
�વનમાં દુઃખ, સુખ, સ�િ�, સંબંધોની લેણ-દ�ણ 
મળ� છ�.

પરમિપતા પરમિપતા િશવબાબા 
સંગમયુગના સમયે વતન છોડી તેમના સંતાનોનો 

સાથ િનભાવવા સાકારી દુિનયામાં આ�યા છ�. 
સંગમયુગનો સમય ક�યાણકારી છ�. ��ાવ�સો જે 
સ�કમ� કર� છ� તેનું અનેકગણું ફળ મળ� છ�, 
પ�ગુણા ફળ મળ� છ�. ભા�ય તો પોતાના કમ�ના 
િહસાબે દર�કને મળ� છ�. �ાપરથી અ�યાર સુધી 
દર�ક ��ાવ�સને કમ� અને ભા�યના િહસાબ-
�કતાબમાં આવવું પડે છ�, પરંતુ વત�માન સમયના 
ભા�યવાન યુગમાં, ભગવાન ભા�ય આપે છ�. આ 
સમયે જ ભગવાન ભા�યની �ે� ભા�યર�ખા 
ખ�ચવા, �ે�કમ� �પી કલમ પોતાના બાળકોના 
હાથમાં આપે છ�. આ ‘કમ�કલમ’થી �ે�, �પ� 
જ�મજ�મા�તરના ભા�યની ભા�યર�ખા ખ�ચી 
શકો છો. સંગમયુગ િસવાયના, ક�પના કોઈપણ 
સમયે આવું વરદાન બાબા આપતા નથી. ખેડૂતો 
કહ� છ�. ખેડ, ખાતર અને પાણી નસીબને લાવે 
તાણી. આ સંગમયુગે, ��ાવ�સો માટ� બાબાની 
યાદ, ય�સેવા, યોગ તપ�યા અને �ાન ધારણાનો 
પુ�ષાથ� એ ખેડ છ�. ��ાવ�સોના �ે� કમ� એ 
ખાતર છ� અને બાબાના ક�યાણકારી વરદાનો એ 
પાણી છ�. સમ�યું ? ભગવાને પોતે, તમને ખુદને 
પોતાના ભા�યિવધાતા બના�યા ! તમારા કરતાં 
બી� કોઈનું �ે� ભા�ય હોઈ શક� ?

કોઈ ધાિમ�ક / સામાિજક સં�થાના સંચાલક, 
�યિ� પાસે િવકાસ કાય� માટ� ફ�ડફાળો લેવા �ય 
અને દાન કરનાર �યિ� પોતાના બ�ક ખાતાનો 
ચેક તે સં�થાના સંચાલકને આપે અને કહ� ક� �� 
સહી ક�ં છું. રકમ તમે �તે ભરી લો. સંચાલક 
રકમ ક�વી રીતે લખશે ? તો ��ાવ�સને પોતાના 
બાપ પાસેથી લેવાનું હોય �યાર� ક�વી રીતે લેશે ? 
બાબા તો બધા જ ખ�ના ભરપૂર કરીને ભંડારી 

કમ� કલમ
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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બનેલા છ�. બાબા કહ� છ�, સંગમયુગે મારા બધા જ 
ખ�ના ખુ�ા રાખું છું. દરવા� પર તાળું મારતો 
નથી, જેને જે �ઈએ જેટલું �ઈએ, એટલું લઈ 
�ઓ ? � આ�મા યથાશિ� લેશે તો થોડું ક જ 
લેશે, પરંતુ બાબાની યાદ, યોગ તપ�યા, ય� સેવા 
અને �ાન ધારણાનો પુ�ષાથ� કરી, બાબા પાસેથી 
શિ�ઓ મેળવી પછી લેશે તો સંપૂણ� થશે. 
બાબાના સાથની શિ�થી મહ�મ મેળવો તો જ 
તમારી ભા�યર�ખા લાંબી થાય. અને તેની 
�ા��તઓ જ�મજ�માતર ચાલશે. બાબા દાતા છ�, 
સંગમયુગે વરદાતા છ�. બાબા સંગમયુગે 
��ાવ�સો પાસે �ાન આપી, પુ�ષાથ� કરાવી 
આ�માને પોતાનો ભા�યિવધાતા બનાવે છ�. બાબા 
રોજ અ�તવેળાએ બાળકોને યાદ કરાવે છ� ક� 
મારા ભંડાર તો ભરપૂર છ�. જેટલું �ઈએ એટલું 
લો. પરંતુ 63 જ�મના ભ� બનેલા બાળકો 
થોડામાં જ ખુશ થઈ �ય છ�. કારણ ક� ભિ� 
માગ�માં તો અ�પ સુખ મળ� છ� અને એક જ જ�મ 
પૂરતું. સંગમયુગનો સમય સવ� �ા��તઓનો સમય 
છ� એ ભૂલી �ય છ�, એટલે જ બાબા યાદ કરાવે છ� 
ક� સમથ� બનો, હજુ મોડા પ�ા નથી. બાબા 
પાસેથી બાપના �પમાં વારસો લો. બાબા બાપના 
�પમાં વારસો આપે છ�. બાબા કહ� છ� અિધકારના 
�પે વારસો લો. બાબા સત ્ગુ�ના �પે વરદાનો 
આપે છ� તેથી સત ્કમ� કરો, સમથ� બનો, ભા�ય 
બનાવો અને સત ્કમ�થી અ�� લાંબી ભા�યર�ખા 
બનાવો.

સવાર� અ�તવેળાએ યોગમાં બેસી બાબાના  
ખ�નાથી ભરપૂર બનીને દાતા બનો. શાંિત દાન 
કરો, શિ� દાન કરો, ગુણદાન કરો. દાન કરો 
અને �વયંનું ભા�ય બનાવો. મનસા સેવા પણ 
ભા�ય બનાવવાનું �ે� સાધન છ�. મીઠી 
�ાનયુ� વાતથી �ાનદાન કરો. આ�મા 

આ�માને મળ� �યાર� બાબાની યાદ અપાવો અને 
યાદ કરો, ય�સેવાની વાતો કરો, મુરલીના 
મહાવા�યોની ચચા� કરો. બાબાના સંદ�શા અ�ય 
આ�માઓ સુધી પહ�ચાડો. આ રીતે વાચા કમ�થી 
પણ ભા�ય બનાવો. ય� સેવામાં થતા ખચા�ઓમાં 
સહયોગ કરીને પણ ભા�ય બનાવો. દર�ક કમ�માં 
બાબાને યાદ કરી બાબાને સાથે રાખી કમ� કરો. 
બાબાની યાદમાં કર�લું દર�ક કમ� �ે� સત ્કમ� 
હશે. �વિચંતન કરી પોતાની કમી કમ�રીઓ 
ઓળખો અને �ય� દો. બાબા પાસેથી શિ�ઓ 
મેળવી તમારા �ે� કમ� કરવામાં ઉપયોગ કરો. 
એવા �ે� કમ� કરી ચીલા ચાતરો ક� જેને �ઈને 
અ�ય આ�માઓ માટ� પથદશ�ક બનો. પરંતુ યાદ 
રાખ� તમે જેવું કમ� કરશો તેને �ઈને અ�ય 
આ�માઓ પણ તમારા જેવું કમ� કરશે. સત ્કમ�નું 
ફળ તો સા�ં હશે જ, પરંતુ તમારા કર�લા િવકમ� 
દ�ખીને અ�ય આ�માઓ જે િવકમ� કરશે તેનો 
દશાંશ કમ�બોજ તમારા પર ચઢશે ? તેથી �ે� 
સત ્કમ� કરી અ�ય આ�માઓ માટ� પથદશ�ક 
બનો. ભા�ય બનાવો અને સત ્કમ�ની કલમથી 
ભા�ય ર�ખા લાંબી ખ�ચો.

સમય થોડો છ�. Too  Lateનું બોડ� લા�યું 
નથી પણ લાગવાનો સમય તો ન�ક જ છ�. ઉઠો, 
�ગો અને લ�ય �ા��ત માટ� તી� પુ�ષાથ� કરો. 
બાપ સમાન દાતા, િવધાતા, વરદાતા બની 
�વયંની કમ� કલમથી �ે� લાંબી અને સ�ત 
ભા�યર�ખા બનાવો એવી શુભકામના શુભભાવના 
સહ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• ���ને અલૌ�કક, મનને શીતળ, બુ��ને 
િવશાળ અને મુખને મધુર બનાવનાર જ 
મહાન છ�.
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�દ�યદશ�ન

પુનઃ સાચા રામરા�યની �થાપના એક િનરાકાર રામ �ારા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વી અને આસુરી ક� સ�ય અને અસ�ય, આ 
બ�ને માનવીના �વનના િવશેષ પાસાંઓ છ�. 
જેમાંથી સવ� સામા�ય રીતે મોટા �માણમાં લોકો 
અસ�ય અથવા આસુરી પ� બાજુ ખૂબ ઝડપથી 
અં�ઈને આકિષ�ત થઈ �ય છ�. તેનું કારણ એ છ� 
ક�, તેમાં તે ભોગ-િવલાસ, ભૌિતક દ�હ, પદાથ�, 
વ�તુ અને �યિ�ઓ સુખ અને મનોઆનંદની 
સંભાવનાને િવશેષ �પે જુએ છ�. બી� બાજુ દ�વી 
પ�માં જવાથી �યાગ, તપ�યા, સેવા, પરમાથ� 
જેવી શ�આતમાં અઘરી લાગનારી �વનની 
ધારણાઓને અપનાવવી પડે છ� માટ� જ મોટા 
ભાગના લોકો શ�આતથી જ આસુરી પ� તરફ 
આકિષ�ત થાય છ�. પરંતુ આમ કરતાં સમયે એમને 
એ વાતનું �યાન નથી રહ�તું ક� આ તો મા� ચાર 
�દવસની ચાંદની છ�. (એટલે ક� �ણભંગુર છ� મા� 
થોડી પળો માટ� જ છ�) અને આનું અંિતમ પ�રણામ 
�યાર�ય શુભ નથી આવતું. આજે સંસારના ��યેક 
દુઃખોનું કારણ મનુ�યની આ જ અ�ાનતા છ�. 
કોઈપણ આ વાતને �વીકારવા તૈયાર નથી.

આપણે સૌ કોઈ સારી રીતે �ણીએ છીએ 
ક�, દુિનયામાં ચાર� બાજુ આજે અપાર દુઃખ-
અશાંિત છ�. પરંતુ એનું કોઈ કારણ �ણવા માટ� 
આપણે પોતાની �તને અમુક ��ો પૂછવા જ�રી 
છ� અને એ �� એ છ� ક�, શું ભગવાને �વન 
�વવાના જે િનયમ માનવને બનાવીને આ�યા છ� 
ક� ક�ાં છ� એનું અમલ ક� પાલન તે કરી ર�ો છ� ? 
�યાંક એવું તો નથી ક� ઈ�રના બધા િનયમ અને 
મયા�દાઓને ભૂલાવીને, મનુ�યે પોતાની મનની મત 
ઉપર નવા િનયમો બનાવી દીધા છ�.

મનુ�ય િસવાયના અ�ય બધા જ �ાણીઓ 
ઈ�રના બનાવેલા િનયમ અનુસાર પોતાનું �વન 
�યતીત કર� છ�. દાખલા તરીક�, ગાય ભૂખી મરી 
જશે પરંતુ માંસ �યાર�ય નહ� ખાય, િસંહ મરી જશે 
પણ ઘાસ �યાર�ય નહ� ખાય, ચકલી પોતાના 
બનાવેલા જ માળામાં જ રહ� છ�, �દર પોતાના 
બનાવેલા દરમાં જ રહ� છ�. જંગલી �નવરો 
જંગલમાં, પાણીના �નવર પાણીમાં તેમજ ઘર�લું 
�નવરો ઘરોમાં જ િનયમાનુસાર પોતાનું �વન 
�યતીત કર� છ�, પણ મનુ�ય આજે શું નું શું કરી 
ર�ો છ� ? પોતાને માટ� સુંદર મકાનો-બંગલાઓ, 
સુંદર બાગ -બગીચાઓ, હરવા-ફરવાના અનેક 
સાધનો, બેસુમાર ધન-સંપિ�, �ક�િત ઉપર દર�ક 
�કાર� િનયં�ણ જળ, વાયુ, અ��, ��વી, 
આકાશ ઉપર િવ�ાનના ચમ�કારો �ારા પોતાની 
માિલક�નું અિભમાન રાખનારો મનુ�ય શું પોતાની 
�તને િનભ�ય, દયાળુ, ક�પાળુ, પરોપકારી, 
�ેહી, હિષ�ત, સુખી, સંતુ� તેમજ િનિવ�કારી 
કહી શક� છ� ? આપણે સ� આ કિળયુગી સાધનો 
પાછળ આંધળા થઈને એ ભૂલી ગયા છીએ ક� 
આપણા દ�વી ગુણો ઉપર િવકારોની ધૂળ �મી ગઈ 
છ�. તેથી એ ધૂળને સાફ કયા� બાદ જ આપણે 
આપણી પોતાની �તને ઓળખી શક�શું.

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, દ�હ 
અિભમાન, આળસ જેવા દુઃખદાયી િવકારો 
આપણા �વનમાં પોતાની મેળ� જ આવી �ય છ�. 
આ િવકારોને લાવવાની કોઈ મહ�નત કરવી નથી 
પડતી. તે �યાર� આપણી અંદર �વેશ કરી �ય છ� 
તેની ખબર સુ�ાં પણ નથી પડતી. પણ તેને દૂર 
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કરવા માટ� તેમજ તેના સંક�માંથી છુટકારો 
મેળવવા માટ� ખૂબ જ આકરી મહ�નત કરવી પડે 
છ�. આજે ભલે આપણે ડબલ મેકઅપ કરીને 
પોતાનો ચહ�રો દ�વી-દ�વતાઓના િચ�ો કરતાં પણ 
વધુ સુંદર બનાવી દઈએ, પણ શું ખર�ખર િચ�ો 
પણ એમના જેવા જ આપણે બનાવી શક�એ? 
િચ�ોની નકલ કરવી તો સરળ છ� પણ ચ�ર� પણ 
તેમના જેવું જ બને તેના માટ� ખૂબ અથક બનીને 
પુ�ષાથ� કરવો પડે તેમ છ� અને તે પણ અ�યાર� 
હમણાં જ કરવો પડશે કારણ ક� સમય હવે ખૂબ જ 
નાજુક અને ઓછો રહી ગયો છ�. આપણે સ� એ 
�ઈ જ ર�ા છીએ ક� ક�દરતી આપિ�ઓ ભયંકર 
િવકરાળ �પ ધારણ કરતી �ય છ� અને માનવતા 
સૌથી નીચલી ક�ાએ જઈ રહી છ�. અ�યાર� સમ� 
દુિનયાને પ�ર��થિતમાંથી પસાર થતાં �ઈ ર�ાં 
છીએ, જે પરમા�માએ વષ� પૂવ� ક�ં હતું. ક�, આ 
દુિનયામાં એવી એક ભયંકર બીમારી (જેનું નામ 
અ�યાર� કોરોના વાયરસ આપેલ છ�.) ફ�લાશે ક� જે 
રોગની કોઈ દવા જ નહ� હોય. જે ખૂબ જ ઝડપથી 
એકબી�માં ફ�લાશે અને લોકો હોલસેલના મોતમાં 
મરી જશે. એકબી� પાછળ કોઈ સંતાપ કરવા 
માટ� પણ નહ� હોય. એ રોગની એવી મહાભારી 
સં�ામકતા હશે ક� તે ખૂબ જ ઝડપથી એક 
જ�યાએથી બી� જ�યાએ ફ�લાશે (આ જે રોગની 
શ�આત ચીન દ�શમાં થઈ આજે િવ�ના બી� 
દ�શો સુધી તેનો �સાર થઈ ચૂ�યો છ�.)

એક જ પરમા�માના સંતાનો આપસમાં 
અનેક �કારના �ુપ બનાવીને એક-બી�ના 
લોહીના તર�યા થઈ ગયા છ�. વષ�થી આપણે 
રામરા�યના મોટા-મોટા �વ�ન તો �ઈ ર�ા 
છીએ, પરંતુ વા�તિવક ��ય તો ક�ઈક અલગ જ 
દ�ખાઈ ર�ં છ�. રામરા�યની ક�પના કરનાર 
મહા�મા ગાંધી બાપુનું પણ એજ એક �વ�ન હતું ક�, 

રામરા�યની �થાપના થાય. એની સામે આજે 
મનુ�યોએ રાવણરા�યની �થાપના કરી દીધી છ�. 
જરાક પોતાની �તને �� પૂછો ક�, શું રામ 
રા�યમાં મ�ઘવારી હશે? િનદ�ષો ઉપર અ�યાચાર 
થશે? ચોરીઓ થશે? કોઈની સાથે છ�તરિપંડી 
થશે? વડીલોનું અપમાન થશે? િસગાર�ટ, દા�, 
તમાક�, અફ�ણ જેવા �યસનો હશે ? જરાય નહ�, 
તો પછી શું આ �વ�ન મા� �વ�ન જ બનીને રહ�શે? 
�યાર�ય સાકાર નહ� થાય? ના, એવું નથી.  
આપેલા દ�વી ગુણોને પુનઃ પોતાની અંદર ��ત 
કરીને, એ ગુણોના �કાશથી અ�યોને �વનનો 
અંધકાર દૂર કરીને એક નવી સતયુગી ���નું 
િનમા�ણ કરવું પડશે. આ કાય� કાન �ારા 
સાંભળવામાં અજુકતું અને મુ�ક�લીભયુ� લાગે છ� 
એટલું જ મુ�ક�લ પણ નથી. � આપણે સૌ એક 
લ�ય અને એક �ઢ સંક�પ લઈને આગળ એક 
કદમ વધારીશું તો હવે, રામરા�ય દૂર નથી, બસ 
સામે જ છ�.

ગીત - અબ રામ� ક� નીકલી હ� સવારી... 
રામ� ક� લીલા હ� �યારી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• પોતાને સુધારવા માટ� �યાન આપો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. બાપ કદી કોઈના ઉપર નારાજ 
થતા નથી. િશ�ણ આપે છ�. એમાં ડરવાની 
વાત નથી.

• ફળની રાહ �યા વગર સદા શુભ ભાવનાનાં 
બીજ દર�ક આ�મામાં નાખો.

• �ે� આ�મા એ છ� જે �વ��થિત �ારા 
પ�ર��થિતને પાર કર�.

• �ે� તથા િનઃ�વાથ� સંક�પોની િસ�� 
અવ�ય થાય છ�.
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�દ�યદશ�ન

પુનઃ સાચા રામરા�યની �થાપના એક િનરાકાર રામ �ારા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વી અને આસુરી ક� સ�ય અને અસ�ય, આ 
બ�ને માનવીના �વનના િવશેષ પાસાંઓ છ�. 
જેમાંથી સવ� સામા�ય રીતે મોટા �માણમાં લોકો 
અસ�ય અથવા આસુરી પ� બાજુ ખૂબ ઝડપથી 
અં�ઈને આકિષ�ત થઈ �ય છ�. તેનું કારણ એ છ� 
ક�, તેમાં તે ભોગ-િવલાસ, ભૌિતક દ�હ, પદાથ�, 
વ�તુ અને �યિ�ઓ સુખ અને મનોઆનંદની 
સંભાવનાને િવશેષ �પે જુએ છ�. બી� બાજુ દ�વી 
પ�માં જવાથી �યાગ, તપ�યા, સેવા, પરમાથ� 
જેવી શ�આતમાં અઘરી લાગનારી �વનની 
ધારણાઓને અપનાવવી પડે છ� માટ� જ મોટા 
ભાગના લોકો શ�આતથી જ આસુરી પ� તરફ 
આકિષ�ત થાય છ�. પરંતુ આમ કરતાં સમયે એમને 
એ વાતનું �યાન નથી રહ�તું ક� આ તો મા� ચાર 
�દવસની ચાંદની છ�. (એટલે ક� �ણભંગુર છ� મા� 
થોડી પળો માટ� જ છ�) અને આનું અંિતમ પ�રણામ 
�યાર�ય શુભ નથી આવતું. આજે સંસારના ��યેક 
દુઃખોનું કારણ મનુ�યની આ જ અ�ાનતા છ�. 
કોઈપણ આ વાતને �વીકારવા તૈયાર નથી.

આપણે સૌ કોઈ સારી રીતે �ણીએ છીએ 
ક�, દુિનયામાં ચાર� બાજુ આજે અપાર દુઃખ-
અશાંિત છ�. પરંતુ એનું કોઈ કારણ �ણવા માટ� 
આપણે પોતાની �તને અમુક ��ો પૂછવા જ�રી 
છ� અને એ �� એ છ� ક�, શું ભગવાને �વન 
�વવાના જે િનયમ માનવને બનાવીને આ�યા છ� 
ક� ક�ાં છ� એનું અમલ ક� પાલન તે કરી ર�ો છ� ? 
�યાંક એવું તો નથી ક� ઈ�રના બધા િનયમ અને 
મયા�દાઓને ભૂલાવીને, મનુ�યે પોતાની મનની મત 
ઉપર નવા િનયમો બનાવી દીધા છ�.

મનુ�ય િસવાયના અ�ય બધા જ �ાણીઓ 
ઈ�રના બનાવેલા િનયમ અનુસાર પોતાનું �વન 
�યતીત કર� છ�. દાખલા તરીક�, ગાય ભૂખી મરી 
જશે પરંતુ માંસ �યાર�ય નહ� ખાય, િસંહ મરી જશે 
પણ ઘાસ �યાર�ય નહ� ખાય, ચકલી પોતાના 
બનાવેલા જ માળામાં જ રહ� છ�, �દર પોતાના 
બનાવેલા દરમાં જ રહ� છ�. જંગલી �નવરો 
જંગલમાં, પાણીના �નવર પાણીમાં તેમજ ઘર�લું 
�નવરો ઘરોમાં જ િનયમાનુસાર પોતાનું �વન 
�યતીત કર� છ�, પણ મનુ�ય આજે શું નું શું કરી 
ર�ો છ� ? પોતાને માટ� સુંદર મકાનો-બંગલાઓ, 
સુંદર બાગ -બગીચાઓ, હરવા-ફરવાના અનેક 
સાધનો, બેસુમાર ધન-સંપિ�, �ક�િત ઉપર દર�ક 
�કાર� િનયં�ણ જળ, વાયુ, અ��, ��વી, 
આકાશ ઉપર િવ�ાનના ચમ�કારો �ારા પોતાની 
માિલક�નું અિભમાન રાખનારો મનુ�ય શું પોતાની 
�તને િનભ�ય, દયાળુ, ક�પાળુ, પરોપકારી, 
�ેહી, હિષ�ત, સુખી, સંતુ� તેમજ િનિવ�કારી 
કહી શક� છ� ? આપણે સ� આ કિળયુગી સાધનો 
પાછળ આંધળા થઈને એ ભૂલી ગયા છીએ ક� 
આપણા દ�વી ગુણો ઉપર િવકારોની ધૂળ �મી ગઈ 
છ�. તેથી એ ધૂળને સાફ કયા� બાદ જ આપણે 
આપણી પોતાની �તને ઓળખી શક�શું.

કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, દ�હ 
અિભમાન, આળસ જેવા દુઃખદાયી િવકારો 
આપણા �વનમાં પોતાની મેળ� જ આવી �ય છ�. 
આ િવકારોને લાવવાની કોઈ મહ�નત કરવી નથી 
પડતી. તે �યાર� આપણી અંદર �વેશ કરી �ય છ� 
તેની ખબર સુ�ાં પણ નથી પડતી. પણ તેને દૂર 
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કરવા માટ� તેમજ તેના સંક�માંથી છુટકારો 
મેળવવા માટ� ખૂબ જ આકરી મહ�નત કરવી પડે 
છ�. આજે ભલે આપણે ડબલ મેકઅપ કરીને 
પોતાનો ચહ�રો દ�વી-દ�વતાઓના િચ�ો કરતાં પણ 
વધુ સુંદર બનાવી દઈએ, પણ શું ખર�ખર િચ�ો 
પણ એમના જેવા જ આપણે બનાવી શક�એ? 
િચ�ોની નકલ કરવી તો સરળ છ� પણ ચ�ર� પણ 
તેમના જેવું જ બને તેના માટ� ખૂબ અથક બનીને 
પુ�ષાથ� કરવો પડે તેમ છ� અને તે પણ અ�યાર� 
હમણાં જ કરવો પડશે કારણ ક� સમય હવે ખૂબ જ 
નાજુક અને ઓછો રહી ગયો છ�. આપણે સ� એ 
�ઈ જ ર�ા છીએ ક� ક�દરતી આપિ�ઓ ભયંકર 
િવકરાળ �પ ધારણ કરતી �ય છ� અને માનવતા 
સૌથી નીચલી ક�ાએ જઈ રહી છ�. અ�યાર� સમ� 
દુિનયાને પ�ર��થિતમાંથી પસાર થતાં �ઈ ર�ાં 
છીએ, જે પરમા�માએ વષ� પૂવ� ક�ં હતું. ક�, આ 
દુિનયામાં એવી એક ભયંકર બીમારી (જેનું નામ 
અ�યાર� કોરોના વાયરસ આપેલ છ�.) ફ�લાશે ક� જે 
રોગની કોઈ દવા જ નહ� હોય. જે ખૂબ જ ઝડપથી 
એકબી�માં ફ�લાશે અને લોકો હોલસેલના મોતમાં 
મરી જશે. એકબી� પાછળ કોઈ સંતાપ કરવા 
માટ� પણ નહ� હોય. એ રોગની એવી મહાભારી 
સં�ામકતા હશે ક� તે ખૂબ જ ઝડપથી એક 
જ�યાએથી બી� જ�યાએ ફ�લાશે (આ જે રોગની 
શ�આત ચીન દ�શમાં થઈ આજે િવ�ના બી� 
દ�શો સુધી તેનો �સાર થઈ ચૂ�યો છ�.)

એક જ પરમા�માના સંતાનો આપસમાં 
અનેક �કારના �ુપ બનાવીને એક-બી�ના 
લોહીના તર�યા થઈ ગયા છ�. વષ�થી આપણે 
રામરા�યના મોટા-મોટા �વ�ન તો �ઈ ર�ા 
છીએ, પરંતુ વા�તિવક ��ય તો ક�ઈક અલગ જ 
દ�ખાઈ ર�ં છ�. રામરા�યની ક�પના કરનાર 
મહા�મા ગાંધી બાપુનું પણ એજ એક �વ�ન હતું ક�, 

રામરા�યની �થાપના થાય. એની સામે આજે 
મનુ�યોએ રાવણરા�યની �થાપના કરી દીધી છ�. 
જરાક પોતાની �તને �� પૂછો ક�, શું રામ 
રા�યમાં મ�ઘવારી હશે? િનદ�ષો ઉપર અ�યાચાર 
થશે? ચોરીઓ થશે? કોઈની સાથે છ�તરિપંડી 
થશે? વડીલોનું અપમાન થશે? િસગાર�ટ, દા�, 
તમાક�, અફ�ણ જેવા �યસનો હશે ? જરાય નહ�, 
તો પછી શું આ �વ�ન મા� �વ�ન જ બનીને રહ�શે? 
�યાર�ય સાકાર નહ� થાય? ના, એવું નથી.  
આપેલા દ�વી ગુણોને પુનઃ પોતાની અંદર ��ત 
કરીને, એ ગુણોના �કાશથી અ�યોને �વનનો 
અંધકાર દૂર કરીને એક નવી સતયુગી ���નું 
િનમા�ણ કરવું પડશે. આ કાય� કાન �ારા 
સાંભળવામાં અજુકતું અને મુ�ક�લીભયુ� લાગે છ� 
એટલું જ મુ�ક�લ પણ નથી. � આપણે સૌ એક 
લ�ય અને એક �ઢ સંક�પ લઈને આગળ એક 
કદમ વધારીશું તો હવે, રામરા�ય દૂર નથી, બસ 
સામે જ છ�.

ગીત - અબ રામ� ક� નીકલી હ� સવારી... 
રામ� ક� લીલા હ� �યારી...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• પોતાને સુધારવા માટ� �યાન આપો. દ�વી ગુણ 
ધારણ કરો. બાપ કદી કોઈના ઉપર નારાજ 
થતા નથી. િશ�ણ આપે છ�. એમાં ડરવાની 
વાત નથી.

• ફળની રાહ �યા વગર સદા શુભ ભાવનાનાં 
બીજ દર�ક આ�મામાં નાખો.

• �ે� આ�મા એ છ� જે �વ��થિત �ારા 
પ�ર��થિતને પાર કર�.

• �ે� તથા િનઃ�વાથ� સંક�પોની િસ�� 
અવ�ય થાય છ�.
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�ાના�ત

સાધુ, સંત, મહ�ત હોય મહા�મા

સં�યાસી, ઋિષ મુિન હોય ધમા��મા

દ�વીગુણોથી ભરપૂર ભલે હોય દ�વા�મા

જ�મ, મરણ ક� ભોગતા જ છ� આ�મા

સઘળા દ�હધારી જ છ� �વા�મા

ભલે દ�હધારી ગુ� હોય તો પણ આ�મા

ગજબના િભ�ન ગુ�ઓ તે પણ મનુ�યા�મા

ગમે તેમ અ�પ� જ છ� સદા આ�મા

િવકમ� થક� જ બને છ� પિતત આ�મા

દ�વ-દાનવ ક� દ�હધારી છ� સદા આ�મા

રામ, ક��ણ ... ને સૌ માને છ� પરમા�મા

માનવું, હોવું ને છ� તેમાં જ અંતર સદા

દ�હધારી છ� જ માતિપતાની રચના સદા

��� રંગમંચપર વેશભજવે જ છ� આ�મા

આ કોઈ જ નથી જગપાલનહાર સઘળા

દ�હધારી લેખરાજદાદા પણ છ� આ�મા

�યાર� િનરાકાર િશવ આવે આ તન દાદા

�યાર� જ બને ભાગીરથ ક� ��િપતા ��ા

આ�માની ગભ� �ારા જ�મજયંતી સદા

દ�વી-દ�વતાની જ�મ જયંતી િતિથ માસ સદા

�યાર� પરમનૂર િનરાકાર મહ� આ ��ા

�યાર� જ કહ�વાય છ� સાકાર બાપદાદા.

આબુ પવ�ત મધુવન છ� જ ચૈત�ય �દલવાલા

યાદગાર સામે જ છ� ચૈત�ય �દલવાલા

ભલે િશવ, શંકરને એક કહો સદા,

િવચારો, િનરાકાર-સાકાર એક હોય બે અદા ?

શંકર શ�દ જ દશા�વે િવનાશકારી સદા

જેમ િશવ શ�દ જ દશા�વે ક�યાણકારી સદા

સમ� ��� છ� જ અિવનાશી રચના સદા

નક�ને �વગ� રચે જ િશવ રચિયતા સદા

હર આ�મા પર સમ ��� ક�પાળુ િશવની સદા

સ� ગુ� એક જ છ� િશવ પરમા�મા સદા

દુઃખહતા�, સુખકતા� સદા િશવ સદા

પિતત-પાવન એક જ િનરાકાર િશવ સદા

િનવા�ણધામ સદા િનવાસી, એક જ િશવ સદા

પ�થરાય નમઃ સવ��યાપીય નમઃ ન કોઈકહ�

��ા દ�વતાય નમઃ િવ�ણુ દ�વતાય નમઃ, 

સૌ કોઈ કહ�

શંકર દ�વતાય નમઃ અંતે િશવ પરમા�માય નમઃ,

જ સૌ કહ�

સવ�� જ છ� પરમા�મા િશવ સદા

િશવશિ�ની યાદગાર િશવરાિ� જ સદા

�ભુ પરકાયા �વેશ-અવતરણ િશવરાિ� સદા,

ક�પાળુ �કરતાર ફ� િશવ એક જ સદા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ક�પાળુ - �કરતાર
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»ÉÖ2lÉ CyÉ{ÉÉ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É "»É´ÉÇyÉ©ÉÇ{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ' »ÉÉoÉà 2à÷±ÉÒ©ÉÉÅ PI 

¨ÉÉlÉÉ ©É¾àú¶É§ÉÉ> »ÉÉá±ÉHíÒ, ¦É.HÖí. HíÉäÊ¶ÉHíÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2SÉ{ÉÉ¥Éà{É.
»É2§ÉÉiÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ ©É¾úÉàl»É´É' Ê{ÉÊ©ÉnÉà Ê¶É´É»ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÒ 
¶ÉÉà§ÉÉ«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2 §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà. 

¥ÉÉ2à÷X©ÉÉÅ +É«ÉÉàYðlÉ "Ê¶É´Éqö¶ÉÇ{É' SÉälÉ{«É ]ñÉÅLÉÒ{ÉÉà ¶ÉÖ§ÉÉ2Å÷§Éà 
»ÉÒlÉÉ2É©É ©ÉÅÊqö2{ÉÉ ~ÉÖX2Ò »ÉÉà{ÉÖ§ÉÉ> XàºÉÒ, ¦É.HÖí. ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É. 

©ÉÖÅ¥É> NÉÉà2É>©ÉÉÅ "12 V«ÉÉàÊlÉÍ±ÉNÉ ]ñÉÅLÉÒ'©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É MP ¨ÉÉlÉÉ 
NÉÉà~ÉÉ±É ¶Éà`ÞòÒ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. ~ÉÉ®ø±É¥Éà{É.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö SÉÉÅqö±ÉÉàeôÒ«ÉÉ©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ XNÉÞÊnÉ wöÉ2É »É©ÉÉWð ~ÉÊ2´ÉlÉÇ{É' 
HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ eôÉè. +É2lÉÒ¥Éà{É ~É`àò±É, »ÉÉ©ÉÉYðHí 

HíÉ«ÉÇHílÉÉÇ §ÉÊNÉ{ÉÒ ¶ÉÉ2qöÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É, ¦É.HÖí. +É¶ÉÉ¥Éà{É.

Ê´ÉX~ÉÖ2©ÉÉÅ "+©É2{ÉÉoÉ'{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ »ÉÚ«ÉÉÇ¥Éà{É 
~É`àò±É, +OÉiÉÒ ´«ÉÉ~ÉÉ2Ò ¨ÉÉlÉÉ §ÉÉ>±ÉÉ±É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. Hí±~É{ÉÉ¥Éà{É. 

LÉàeôÉ »Éà´ÉÉHàí{rö ~É2 "Ê¶É´Éy´ÉWð' £í2HíÉ´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUïÉ +É~ÉlÉÉÅ Ê{É´ÉÞnÉ 
¥ÉáHí ©Éà{ÉàWð2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÒ.¥ÉÒ.¶ÉÉ¾ú ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É.
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yÉÉÅNÉzÉÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´Éy´ÉX 2Éà¾úiÉ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ©É©ÉlÉÉ¥Éà{É, 
¶É¾àú2 BJP ¡É©ÉÖLÉ »ÉàJàí`ò2Ò ¨ÉÉlÉÉ ÊHí2Ò`òË»É¾ú XeàôX, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ 

+ÉàÊ£í»É2 ¨ÉÉlÉÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ> SÉÉä¾úÉiÉ, ¦É.HÖí. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É. 



+©ÉqöÉ´ÉÉqö ´É`ò´ÉÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´Éy´ÉX2Éà¾úiÉ' ¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ  BJP ´ÉÉàeÇô 
¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖ¶ÉÒ±É§ÉÉ> 2ÉWð~ÉÚlÉ, ¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É, ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà. 

¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ©ÉÉÅ "Ê¶É´É ¶ÉÉà§ÉÉ«ÉÉmÉÉ' »É©É«Éà {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ »Éqö»«É ¨ÉÉlÉÉ 
2Å÷NÉÉ§ÉÉ>,  BJP ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ YðlÉÖ§ÉÉ> 2ÉcóÉàeô, ¦É.HÖí. ©ÉyÉÖ¥Éà{É.  

HíeôÒ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ+Éà ©ÉÉ`àò "`òÒ-`òÉèHí' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 2Éà`ò2Ò, ±ÉÉ«É{»É, Wðà»ÉÒ»É, 
{ÉÉ2Ò +àHílÉÉ, qÖöNÉÉÇ ´ÉÉÊ¾ú{ÉÒ, SHG OÉÖ~É{ÉÒ ¥É¾àú{ÉÉà »ÉÉoÉà  ¦É.HÖí. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

¥ÉÉYð~ÉÖ2É LÉÉlÉà "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É, 
»ÉÖNÉ2 £àíG`ò2Ò{ÉÉ +Éè{É2 ¨ÉÉlÉÉ »É©ÉÒ2§ÉÉ>, »ÉÖ2lÉ Êeô»`ÄòÒG`ò ¥ÉáHí{ÉÉ 
eôÉ«É2à÷G`ò2 ¨ÉÉlÉÉ Aqö«É§ÉÉ>, SBI{ÉÉ ©Éà{ÉàWð2 ¨ÉÉlÉÉ »ÉÖ2à÷{rö§ÉÉ>. 

©ÉÖÅ¥É> ©ÉÒ2É2Éàeô{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. 2Å÷Wð{É¥Éà{É, eôÉè. NÉÒ2Ò¶É ~É`àò±É, 
Ê£í±©É +{Éà »ÉÒ2Ò«É±É +Ê§É{ÉàmÉÒ §ÉÊNÉ{ÉÒ X{¾ú´ÉÒ Ë»É¾úÉ, BJP Yð±±ÉÉ 

©É¾úÉ©ÉÅmÉÒ +Wð«É§ÉÉ>, HíÉà2Ò«ÉÉàOÉÉ£í2 eôÉè. 2à÷LÉÉ qàö»ÉÉ>. 

2ÉWðHíÉà`ò ©Éà¾Öú±É{ÉNÉ2©ÉÉÅ 1 ±ÉÉLÉ 84 »ÉÉ¥ÉÖqöÉiÉÉ{ÉÉ Ê¶É´É±ÉÓNÉ{ÉÒ 
¶ÉÉà§ÉÉ«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.

¥ÉÉ2eôÉà±ÉÒ©ÉÉÅ "Ê¶É´É2ÉmÉÒ'{ÉÉ »{Éà¾úÊ©É±É{É©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. Wð«É¸ÉÒ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ TDO ¨ÉÉlÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> ~É`àò±É. 
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©ÉÖröÉ-HíSUï©ÉÉÅ 2Éà`ò2Ò G±É¥É +{Éà ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³ wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ 
"©ÉÊ¾ú±ÉÉ XNÉÞÊnÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉNÉ`òÉ´ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É. 



NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉ2©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö{Éàà' ¦É.HÖí. Häí±ÉÉ»É¥Éà{É{ÉÖÅ ¥É¾Öú©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ 
+Éà~ÉÉ±É OÉÖ~É{ÉÉ ¨ÉÉlÉÉ ¡É[Éà¶É§ÉÉ>, ¾úºÉÇ´ÉyÉÇ{É§ÉÉ>, ~ÉmÉHíÉ2 Hí¶«É~É§ÉÉ>.

»ÉÖ2lÉ ~É2¥ÉlÉ©ÉÉÅ "{ÉÉ2Ò ¥É{Éà WðNÉHí±«ÉÉiÉÒ' »Éà©ÉÒ{ÉÉ2©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉVWð´É±É{É 
Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. `òÒ{ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà +OÉiÉÒ ©ÉÊ¾ú±ÉÉ+Éà. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö >»É{É~ÉÖ2©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ »Éà©ÉÒ{ÉÉ2'©ÉÉÅ ¦É.HÖí. {Éà¾úÉ¥Éà{É, 
+ÊLÉ±É Ê¾ú{qÖö ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ~ÉÊ2ºÉqö{ÉÉ HíÉ2Éà¥ÉÉ2Ò »É§«É 2Î¶©É¥Éà{É ©É¾àúlÉÉ, 
§ÉÉ2lÉ Ê´ÉHíÉ»É ~ÉÊ2ºÉqö §ÉÊNÉ{ÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É XàºÉÒ, ¦É.HÖí. XNÉÞÊnÉ¥Éà{É.

NÉÉáeô±É »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É "{ÉÉ2Ò 2l{É »É{©ÉÉ{É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 
¦É.HÖí. ©É«ÉÖ2Ò¥Éà{É, ¦É.HÖí. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É, »É©ÉÉWð{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 
+~ÉÇiÉÉ¥Éà{É, eôÉè. +É¶ÉÉ¥Éà{É, ©É¾úÒ±ÉÉ HíÉè±ÉàWð{ÉÉ ¡ÉÉà£àí»É2 2Ò{ÉÉ¥Éà{É.

¶É¾àú2É LÉÉlÉà "©ÉÊ¾ú±ÉÉ »É¶ÉÎGlÉHí2iÉ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖ. 2lÉ{É¥Éà{É, 
Ë»ÉyÉÒ »É©ÉÉWð{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Wð©É{ÉÉ¥Éà{É `àò±É´ÉÉiÉÒ, SÉÅröÉ¥Éà{É ©ÉàyÉ´ÉÉiÉÒ.

eôÒ»ÉÉ©ÉÉÅ "©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É, ~ÉÚ´ÉÇ 
{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¡É©ÉÖLÉ eôÉè. lÉàWð±É¥Éà{É, ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Hí©É±Éà¶É¥Éà{É. 

+Éà±É~ÉÉeô©ÉÉÅ "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà' HíÉ{ÉÚ{ÉÒ Ê¶ÉKÉiÉ Ê¶ÉÊ¥É2©ÉÉÅ 
©ÉÊ¾ú±ÉÉ+Éà{Éà HíÉ«ÉqöÉ+Éà{ÉÒ XiÉHíÉ2Ò +É~ÉlÉÉÅ +àeô´ÉÉàHàí`ò ©ÉÅNÉ±ÉÉ¥Éà{É ~É`àò±É,

¦É.HÖí. ©É«ÉÖ2Ò¥Éà{É, +àeô´ÉÉàHàí`ò ¥É±É´ÉÅlÉ§ÉÉ> lÉoÉÉ {É`ò´É2§ÉÉ>. 

qöÒ´É©ÉÉÅ "+ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ Êqö´É»Éà'{ÉÉ  HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, 
G±ÉàG`ò2 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »É±ÉÉä{ÉÒ 2É´É, Yð±±ÉÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ 

+Ê¹É{ÉÒ¥Éà{É, NCC +Éà£íÒ»É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ Ê´É{É«É¥Éà{É, §ÉÊNÉ{ÉÒ lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É.



¥Éà±ÉYð«É©É{ÉÉÅ ¦ÉÖ»Éà±É ¶É¾àú2©ÉÉÅ «ÉÖ2Éà~ÉÒ«É{É ~ÉÉ±ÉÉÇ©Éà{`ò ¾úÉA»É LÉÉlÉà 
"4oÉÉà +É«ÉÖ´Éâqö Êqö´É»É'{ÉÒ ~ÉÊ2ºÉqö©ÉÉÅ >¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö 
¦É.HÖí. ~ÉÉ«É±É¥Éà{É{Éà "+à©¥Éà»Éàeô2 +Éè£í +É«ÉÖ´Éâqö'{ÉÉà ÊLÉlÉÉ¥Éô +É~ÉÒ 
»É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉÅ V«ÉÉà£íÒ ´Éà{É +ÉàeÇô{É +{Éà ¨ÉÉlÉÉ +©É2YðlÉ ¦ÉÁÉ. 

´ÉeôÉàqö2É ©ÉÅNÉ±É´ÉÉeôÒ »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 2ÉWð©ÉÉlÉÉ 
¶ÉÖ§ÉÉÅÊNÉ{ÉÒ NÉÉ«ÉHí´ÉÉeô, ¦É.HÖí. Ê¶É´ÉÉ{ÉÒ÷¥Éà{É, USAoÉÒ ~ÉyÉÉ2à÷±É ¨ÉÉlÉÉ 
Ê¶É´ÉÒ{röË»ÉNÉ SÉÉ´É±ÉÉ, +OÉiÉÒ AvÉàNÉ~ÉÊlÉ ¨ÉÉlÉÉ ¾úà©ÉÅlÉ§ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú, 

¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É, «ÉÉàNÉÉSÉÉ«ÉÇ ¦É.HÖí. ¾ú2Ò¶É§ÉÉ> ´Éäv.  

2ÉWðHíÉà`ò©ÉÉÅ ¾àú~~ÉÒ Ê´É±ÉàWð÷©ÉÉÅ "Ê¶É´ÉWð«ÉÅlÉÒ' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ 
§ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ, Ê´ÉcÃócó±É´ÉÉ´É +É¸É©É{ÉÉÅ `Äò»`òÒ ´ÉWÖð¥ÉÉ~ÉÖ, mÉÅ¥ÉÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ 

»É§«É ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÉÅSÉÉ§ÉÉ> 2ä÷«ÉÉiÉÒ, JCO ¨ÉÉlÉÉ ¡Éà©ÉHÖí©ÉÉ2 ¶É©ÉÉÇ lÉoÉÉ 
Ê¶É´É±ÉÓNÉ +ÉHíÉ2©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒà Ê´É¶ÉàºÉ «ÉÉàNÉÉ§«ÉÉ»É Hí2lÉÉÅ ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.  

+©É2à±ÉÒ{ÉÉ {É´ÉÊ{ÉÌ©ÉlÉ ‘Êqö´«É +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ §É´É{É’÷ »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É »É©ÉÉ2Éà¾ú lÉoÉÉ 6 ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò ¥É¾àú{ÉÉà{ÉÉà ‘Êqö´«É ¡É§ÉÖ »É©É~ÉÇiÉ »É©ÉÉ2Éà¾ú’
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ +Éqö2iÉÒ«É >¶ÉÖqöÉqöÒYð,  §ÉÉ2lÉ »É2HíÉ2{ÉÉ HàíÎ{rö«É HÞíÊºÉ ©ÉÅmÉÒ  ¨ÉÉlÉÉ ~ÉÖ®øºÉÉànÉ©É °÷~ÉÉ±ÉÉ, ¦É.HÖí. »É2±ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. lÉÞÎ~lÉ¥Éà{É, 
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