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અને કમ�થી ના �વીકાર� �યાં સુધી આ કાય� કપ�ં 
છ�. મા� આ�યા��મક �વન �ારા જ સમાજ, 
રા�, િવ�નું ઉ�થાન થઈ શક�.

રા�માં દ�હ આધા�રત અનેક ધમ�, 
સં�દાયો છ�. તેની ઓળખ માટ� બા� કમ�કાંડો, 
આચારસંિહતાઓ, મા�યતાઓ છ�. પણ 
આ�યા��મક �વન આ સવ�થી પર છ�. �યાં દ�હ ક� 
દ�હ આધા�રત ધમ�ની વાત નથી. કમ�કાંડ ક� 
હદની ઓળખથી પર થઈને દ�હભાન ભૂલી 
ઈ�રીય �ાન �ારા આ�માની અસલ ઓળખની 
અનુભૂિત કરવાની છ�. આ�માના ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓને ઓળખીને તેના અસલી 
સ�વને ધારણ કરવાની વાત છ�. આ�માની 
ઓળખ, અનુભૂિત થતાં સવ� આ�માઓના િપતા 
પારલૌ�કક પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ારા 
અનુસંધાન સાધી આ�માની બેટરીને ચાજ� કરીને 
તેને �ાન, ગુણ, �દ�યતાથી સશ� બનાવવાની 
છ�. �યાં હદનાં બંધનો નથી. સંક�િચતતાની 
દીવાલો નથી. મા� સવ���યે આ��મક ���, �િ� 
અને ક�િતનો �યવહાર કરવાનો છ�. િવ�ના તમામ 
ધમ�એ �વીકાર�લ પરમા�મ ઓળખ �ારા વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમ ્ ભાવનાને ��ત કરવાની છ�.

આવા �ે� પ�રણામલ�ી આ�યા��મક 
�વન �ારા �ાન, ગુણ, શિ�ઓનું સંવધ�ન 
શ�ય છ�. આ�યા��મક �વન �ારા જે સુખમય 
સંસારની �થાપના થશે તે સુખમય, ક�યાણકારી, 
સંસાર હશે. તેને સતયુગ, �વગ�, સુખમય સંસારનું 
નામ આપી શકાય.

��ાક�મારીઝ સં�થાએ મુ�ય�વે �વન 

 સાં�ત સમયે સવ�� નૈિતક અને ચા�રિ�યક 
અધઃપતનનાં ��યો �વા મળ� છ�. �ી�ટ અને 
ઈલે��ોિનક મી�ડયા �ારા સતત તેના સમાચારો 
મળતા રહ� છ�. એકબાજુ િભ�ન િભ�ન ધાિમ�ક 
ચેનલો છ�. િભ�ન િભ�ન ધમ�, સં�દાયોના 
સ�સંગો, મેળાવડાઓ, ઉજવણીઓ થતાં જ રહ� 
છ�. મોટી સં�યામાં ભ�ો, ��ાળુઓ તેમાં ભાગ 
લે છ�. આમ છતાં નૈિતક, ચા�રિ�યક 
ઊ�વ�ગમનની મા�ા ઓછા �માણમાં �વા મળ� છ�.

રા�ય અને ક��� સરકારો તથા �થાિનક 
�વરા�યની સં�થાઓ િભ�ન િભ�ન કાયદાઓ, 
ફરમાનો �ારા સમાજમાં ��ી-પુ�ષ સમાનતા, 
��ાચાર નાબૂદી, િહ�સા િનવારણ આ�દ સમાજને 
સુખદાયી લાગે તેવાં પગલાં ભર� છ�. આમ છતાં 
કાયદાઓ �ારા પણ ઈ�છીએ તેવું પ�રણામ મેળવી 
શકાયું નથી. તે વા�તિવકતા છ�.

સાં�ત સમાજ �વનની સવ� સમ�યાઓનું 
સમાધાન મા� પરમા�માએ ચ�ધેલી આ�યા��મક 
�વનશૈલી �ારા જ સંભવી શક� છ�. �યાં સુધી 
�યિ� પ�રવત�ન ન થાય �યાં સુધી િવ� 
પ�રવત�ન થવું અઘ�ં છ�. અનેક કાયદાઓ હોવા 
છતાં �વનના સવ��ે�ે છવાઈ ગયેલા ��ાચાર� 
અનેક છટકબારીઓ, છ�ડાં મૂ�યાં છ�. �યાર�ક 
જેના હાથમાં આ કાય� છ� �યાં પણ ��ાચાર 
��યોફા�યો છ�. ભારતને રામરા�ય બનાવવાનું 
ગાંધી બાપુનું અધૂ�ં �વ�ન પૂણ� કરવા પરમા�મા 
આ�યા��મક �વનશૈલીનો રાહ ચ�ધે છ�.

�યાં સુધી �યિ� �વનના આદશ�, મૂ�યો, 
�ે� ચા�ર�ય અને ઉમદા આચરણને મન વાણી 

તં�ી �થાનેથી

આ�યા��મક �વન �ારા સુખમય સંસારની �થાપના
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આ�મ�ાન, પરમા�મા સાથે યોગનો િનયિમત 
અ�યાસ. અને બીજું �ાર છ� વૈરા�યભાવ 
ક�ળવવો. આજના ��ો, સમ�યાઓએ જે 
િબહામણાં ��યો રજૂ કયા� છ� તેની ��િત થતાં જ 
વૈરા�ય જ�મે છ�. રાજક�માર િસ�ાથ� તો જરા, 
�યાિધ, ��યુનાં ��યો �ઈને જ બુ�ના �થાને 
પહ��યા. આજે તો અનેક રોગો, અક�માતો, 
�ાક�િતક આપદાઓ, કલહકલેશ, કોટ�ના, કોટ� 
બહારના ઝઘડાઓ, ક�સંપ, િહ�સા, અ�યાચાર, 
શોષણ, કાળા બ�ર, ��ાચાર, �યિભચાર, 
�યસનો, ફ�શન, િવકારો અનેક �વલેણ રોગો 
આ�દનાં ��યો �વા મળ� છ�. જેનું �મરણ થતાં જ 
વૈરા�યભાવ જ�મે છ�.

માનવમાં �મશાન વૈરા�ય નહ� પણ યથાથ� 
સમજપૂવ�કનો વૈરા�ય �ગટ�, તો પણ અનેક 
��ોનું િનરાકરણ થઈ શક� છ�. આજે �વનમાં 
કોઈ સલામતી નથી. �યાર� શું થશે તે કોઈ કહી 
શકતું નથી, તો પરમા�માએ, ���ચ�� આપેલી 
અમૂ�ય �વન ભેટને યથાથ� �પે �વવા માટ� 
આ�યા��મક �વન જ �ે� રાહ છ�. 

આ અંગે મળતું સાિહ�ય, િનયિમત સ�સંગ 
આપણા �વનને �દ�યતાના રાહ� લઈ જવા સ�મ 
છ�. આ યોજના અંગે ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના આપના િવ�તારમાં 
આવેલા સેવાક���ની અચૂક મુલાકાત લઈ �વનને 
ધ�ય બનાવશો એવી શુભકામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

મૂ�યો પર �યાન ક����ત કયુ� છ�. તે છ� પિવ�તા, 
શાંિત, સહનશીલતા, સંતુ�તા, ન�તા, 
જવાબદારી, �ેમ, સ�માન, એકતા, �ઢતા, 
ધીરજ, ઈમાનદારી, સહયોગ, આનંદ, સાહસ 
અને િનભ�યતા. આ દર�ક મૂ�યોમાં અનેક મૂ�યો 
સમાયેલાં છ�. આ મૂ�યોની ગાગરમાં સમ� ગુણોનો 
સાગર સમાયેલો છ�. આ મૂ�યોની ધારણાના 
અભાવને કારણે જ આજે અનેકિવધ સમ�યાઓ 
�વા મળ� છ�. રોગને િનમૂ�ળ કરવા માટ� રોગ 
થવાનાં કારણોના મૂળ સુધી પહ�ચીને તેને િનમૂ�ળ 
કરી શક�એ તો રોગને નાબૂદ કરી શક�એ. તે 
રીતે સમાજમાં �વા મળતી અનેક સમ�યાઓનું 
સમાધાન આ મૂ�યોની ધારણામાં છ�.

કોઈને એમ લાગે ક� આજના તમો�ધાન, 
કિલયુગી, ��ાચારી વાતાવરણમાં શું આ શ�ય 
છ�? તો તેનો ઉ�ર છ�. હા. પરમા�મા �યાર� કોઈ 
રાહ ચ�ધે છ� તો તેનાં આદશ� મોડેલો પણ આપણી 
સમ� રાખે છ�. આજે િવ�ના 144 કરતાંયે વધુ 
દ�શોમાં 8500 કરતાંયે વધુ સેવા ક���ો �ારા 
��ાવ�સો નંબરવાર પુ�ષાથ� અનુસાર 
આ�યા��મક �વન અપનાવીને આ ગુણોની 
ધારણા કરી ર�ા છ�. એટલું જ નહ� �દન�િત�દન 
અનેક આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપી આ પથ 
ઉપર �યાણ કરવાની �ેરણા આપી ર�ા છ�.

આ�યા��મક �વનનો યથાથ� અનુભવ 
પામેલાં અનેક ભાઈઓ, બહ�નો, બાળકો, ��ોના 
�વનમાં જે સુખ, શાંિત અને �દ�યતાની સૌરભ 
અનુભવવા મળ� છ� તેનો સા�ા�કાર કરવાની 
જ�ર છ�. તેથી આવું �ે� �વન �વવાનું બળ 
મળ� છ�. મનોબળ �ઢ બને છ�. સૂ�મ રીતે િનરંતર 
પ�રવત�ન થતું રહ� છ�. અને આમ આ�માનું ઓજસ 
�ગટતાં તેનાં અજવાળાં દ�ખાઈ જ આવે છ�. 
ગીતાએ આ માટ� બે રાહો ચ��યા છ�. દરરોજ 
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અને કમ�થી ના �વીકાર� �યાં સુધી આ કાય� કપ�ં 
છ�. મા� આ�યા��મક �વન �ારા જ સમાજ, 
રા�, િવ�નું ઉ�થાન થઈ શક�.

રા�માં દ�હ આધા�રત અનેક ધમ�, 
સં�દાયો છ�. તેની ઓળખ માટ� બા� કમ�કાંડો, 
આચારસંિહતાઓ, મા�યતાઓ છ�. પણ 
આ�યા��મક �વન આ સવ�થી પર છ�. �યાં દ�હ ક� 
દ�હ આધા�રત ધમ�ની વાત નથી. કમ�કાંડ ક� 
હદની ઓળખથી પર થઈને દ�હભાન ભૂલી 
ઈ�રીય �ાન �ારા આ�માની અસલ ઓળખની 
અનુભૂિત કરવાની છ�. આ�માના ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓને ઓળખીને તેના અસલી 
સ�વને ધારણ કરવાની વાત છ�. આ�માની 
ઓળખ, અનુભૂિત થતાં સવ� આ�માઓના િપતા 
પારલૌ�કક પરમા�મા સાથે બુિ�યોગ �ારા 
અનુસંધાન સાધી આ�માની બેટરીને ચાજ� કરીને 
તેને �ાન, ગુણ, �દ�યતાથી સશ� બનાવવાની 
છ�. �યાં હદનાં બંધનો નથી. સંક�િચતતાની 
દીવાલો નથી. મા� સવ���યે આ��મક ���, �િ� 
અને ક�િતનો �યવહાર કરવાનો છ�. િવ�ના તમામ 
ધમ�એ �વીકાર�લ પરમા�મ ઓળખ �ારા વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમ ્ ભાવનાને ��ત કરવાની છ�.

આવા �ે� પ�રણામલ�ી આ�યા��મક 
�વન �ારા �ાન, ગુણ, શિ�ઓનું સંવધ�ન 
શ�ય છ�. આ�યા��મક �વન �ારા જે સુખમય 
સંસારની �થાપના થશે તે સુખમય, ક�યાણકારી, 
સંસાર હશે. તેને સતયુગ, �વગ�, સુખમય સંસારનું 
નામ આપી શકાય.

��ાક�મારીઝ સં�થાએ મુ�ય�વે �વન 

 સાં�ત સમયે સવ�� નૈિતક અને ચા�રિ�યક 
અધઃપતનનાં ��યો �વા મળ� છ�. �ી�ટ અને 
ઈલે��ોિનક મી�ડયા �ારા સતત તેના સમાચારો 
મળતા રહ� છ�. એકબાજુ િભ�ન િભ�ન ધાિમ�ક 
ચેનલો છ�. િભ�ન િભ�ન ધમ�, સં�દાયોના 
સ�સંગો, મેળાવડાઓ, ઉજવણીઓ થતાં જ રહ� 
છ�. મોટી સં�યામાં ભ�ો, ��ાળુઓ તેમાં ભાગ 
લે છ�. આમ છતાં નૈિતક, ચા�રિ�યક 
ઊ�વ�ગમનની મા�ા ઓછા �માણમાં �વા મળ� છ�.

રા�ય અને ક��� સરકારો તથા �થાિનક 
�વરા�યની સં�થાઓ િભ�ન િભ�ન કાયદાઓ, 
ફરમાનો �ારા સમાજમાં ��ી-પુ�ષ સમાનતા, 
��ાચાર નાબૂદી, િહ�સા િનવારણ આ�દ સમાજને 
સુખદાયી લાગે તેવાં પગલાં ભર� છ�. આમ છતાં 
કાયદાઓ �ારા પણ ઈ�છીએ તેવું પ�રણામ મેળવી 
શકાયું નથી. તે વા�તિવકતા છ�.

સાં�ત સમાજ �વનની સવ� સમ�યાઓનું 
સમાધાન મા� પરમા�માએ ચ�ધેલી આ�યા��મક 
�વનશૈલી �ારા જ સંભવી શક� છ�. �યાં સુધી 
�યિ� પ�રવત�ન ન થાય �યાં સુધી િવ� 
પ�રવત�ન થવું અઘ�ં છ�. અનેક કાયદાઓ હોવા 
છતાં �વનના સવ��ે�ે છવાઈ ગયેલા ��ાચાર� 
અનેક છટકબારીઓ, છ�ડાં મૂ�યાં છ�. �યાર�ક 
જેના હાથમાં આ કાય� છ� �યાં પણ ��ાચાર 
��યોફા�યો છ�. ભારતને રામરા�ય બનાવવાનું 
ગાંધી બાપુનું અધૂ�ં �વ�ન પૂણ� કરવા પરમા�મા 
આ�યા��મક �વનશૈલીનો રાહ ચ�ધે છ�.

�યાં સુધી �યિ� �વનના આદશ�, મૂ�યો, 
�ે� ચા�ર�ય અને ઉમદા આચરણને મન વાણી 

તં�ી �થાનેથી

આ�યા��મક �વન �ારા સુખમય સંસારની �થાપના

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 05

�ાના�ત

આ�મ�ાન, પરમા�મા સાથે યોગનો િનયિમત 
અ�યાસ. અને બીજું �ાર છ� વૈરા�યભાવ 
ક�ળવવો. આજના ��ો, સમ�યાઓએ જે 
િબહામણાં ��યો રજૂ કયા� છ� તેની ��િત થતાં જ 
વૈરા�ય જ�મે છ�. રાજક�માર િસ�ાથ� તો જરા, 
�યાિધ, ��યુનાં ��યો �ઈને જ બુ�ના �થાને 
પહ��યા. આજે તો અનેક રોગો, અક�માતો, 
�ાક�િતક આપદાઓ, કલહકલેશ, કોટ�ના, કોટ� 
બહારના ઝઘડાઓ, ક�સંપ, િહ�સા, અ�યાચાર, 
શોષણ, કાળા બ�ર, ��ાચાર, �યિભચાર, 
�યસનો, ફ�શન, િવકારો અનેક �વલેણ રોગો 
આ�દનાં ��યો �વા મળ� છ�. જેનું �મરણ થતાં જ 
વૈરા�યભાવ જ�મે છ�.

માનવમાં �મશાન વૈરા�ય નહ� પણ યથાથ� 
સમજપૂવ�કનો વૈરા�ય �ગટ�, તો પણ અનેક 
��ોનું િનરાકરણ થઈ શક� છ�. આજે �વનમાં 
કોઈ સલામતી નથી. �યાર� શું થશે તે કોઈ કહી 
શકતું નથી, તો પરમા�માએ, ���ચ�� આપેલી 
અમૂ�ય �વન ભેટને યથાથ� �પે �વવા માટ� 
આ�યા��મક �વન જ �ે� રાહ છ�. 

આ અંગે મળતું સાિહ�ય, િનયિમત સ�સંગ 
આપણા �વનને �દ�યતાના રાહ� લઈ જવા સ�મ 
છ�. આ યોજના અંગે ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના આપના િવ�તારમાં 
આવેલા સેવાક���ની અચૂક મુલાકાત લઈ �વનને 
ધ�ય બનાવશો એવી શુભકામના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

મૂ�યો પર �યાન ક����ત કયુ� છ�. તે છ� પિવ�તા, 
શાંિત, સહનશીલતા, સંતુ�તા, ન�તા, 
જવાબદારી, �ેમ, સ�માન, એકતા, �ઢતા, 
ધીરજ, ઈમાનદારી, સહયોગ, આનંદ, સાહસ 
અને િનભ�યતા. આ દર�ક મૂ�યોમાં અનેક મૂ�યો 
સમાયેલાં છ�. આ મૂ�યોની ગાગરમાં સમ� ગુણોનો 
સાગર સમાયેલો છ�. આ મૂ�યોની ધારણાના 
અભાવને કારણે જ આજે અનેકિવધ સમ�યાઓ 
�વા મળ� છ�. રોગને િનમૂ�ળ કરવા માટ� રોગ 
થવાનાં કારણોના મૂળ સુધી પહ�ચીને તેને િનમૂ�ળ 
કરી શક�એ તો રોગને નાબૂદ કરી શક�એ. તે 
રીતે સમાજમાં �વા મળતી અનેક સમ�યાઓનું 
સમાધાન આ મૂ�યોની ધારણામાં છ�.

કોઈને એમ લાગે ક� આજના તમો�ધાન, 
કિલયુગી, ��ાચારી વાતાવરણમાં શું આ શ�ય 
છ�? તો તેનો ઉ�ર છ�. હા. પરમા�મા �યાર� કોઈ 
રાહ ચ�ધે છ� તો તેનાં આદશ� મોડેલો પણ આપણી 
સમ� રાખે છ�. આજે િવ�ના 144 કરતાંયે વધુ 
દ�શોમાં 8500 કરતાંયે વધુ સેવા ક���ો �ારા 
��ાવ�સો નંબરવાર પુ�ષાથ� અનુસાર 
આ�યા��મક �વન અપનાવીને આ ગુણોની 
ધારણા કરી ર�ા છ�. એટલું જ નહ� �દન�િત�દન 
અનેક આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપી આ પથ 
ઉપર �યાણ કરવાની �ેરણા આપી ર�ા છ�.

આ�યા��મક �વનનો યથાથ� અનુભવ 
પામેલાં અનેક ભાઈઓ, બહ�નો, બાળકો, ��ોના 
�વનમાં જે સુખ, શાંિત અને �દ�યતાની સૌરભ 
અનુભવવા મળ� છ� તેનો સા�ા�કાર કરવાની 
જ�ર છ�. તેથી આવું �ે� �વન �વવાનું બળ 
મળ� છ�. મનોબળ �ઢ બને છ�. સૂ�મ રીતે િનરંતર 
પ�રવત�ન થતું રહ� છ�. અને આમ આ�માનું ઓજસ 
�ગટતાં તેનાં અજવાળાં દ�ખાઈ જ આવે છ�. 
ગીતાએ આ માટ� બે રાહો ચ��યા છ�. દરરોજ 
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�યાર� સાડા સાત વાગે 
છ� ક� ‘જહાં હમારા તન 
હોગા, વહાં હમારા મન 
હોગા’ તો ચેક ક�ં છું ક� 
મા�ં મન �યાં છ�. ધનમાં 
છ�? સંબંધમાં છ�? �યાં છ�. 
બાબાની વાણી વાંચું છુ. તો

�વ ઈ�છ� છ� જે બાબા કહ� છ� તે આપણે કરવાનું 
છ�. ય� સેવા કરતાં પણ આખી િજંદગીમાં મ� 
કમ�ણા સેવા ક�ં નથી. ય� સેવા છ�. કોઈપણ 
�કારની સેવા હોય તે ય� સેવા જ છ�. આ 
કમ����યો જે સમયે ય� સેવા કર� છ� તો હાથ 
પગથી �યાં કદમ, �યાં પ�ોની કમાણી છ�.

આ પાંચ આંગળીઓ ઘણી સારી સેવા કર� 
છ�. આ નાની છ�. આ મોટી છ�. એક સહયોગ આપે 
છ� અને બી� �ઢ સંક�પ કર� છ� પાંચે 
આંગળીઓમાં પહ�લી આંગળી સહયોગની 
િનશાની છ�. થોડો પણ િવજયનું િતલક કરશે 
અનાિમકા આંગળી. આ આંગળી તજ�ની 
બુ�મ�ાની િનશાની છ�. આ એક છ� તો સવ� કાંઈ 
છ�. એ સંક�પ કય� ક� આ કરવાનું છ� તેજ થઈ �ય 
છ�. કારણ ક� બંને આપસમાં મળી ગયા એક બાબા 
બી� આ સંક�પ �દલમાં કામ કરવાથી ક�ટલું સા�ં 
લાગે છ�.

�યાર� પહ�લાં અમે આબુમાં આ�યાં તો ક�ં 
પોતાનું મં�દર �યું છ�. કારણ ક� મન મં�દર છ�. 
કારણ ક� મનમં�દરમાં બાબા િસવાય કોઈ યાદ 
નથી. સંગમયુગ છ�. ઝાડના િચ�ને સારી રીતે 
જુઓ નીચેથી ઉપર સુધી. ઝાડમાં નીચે આપણે 

તપ�યા કરી ર�ા છીએ. બુિ�માં છ� અમે 
સતયુગની �થાપના માટ� પુ�ષાથ� કરી ર�ા છીએ. 
�યાર� �યાગ�િ� હોય �યાર� તપ�યા સારી લાગે 
છ�. �યાગ, તપ�યા, સેવા. �યાગ શા માટ� કરીએ 
છીએ? શું �ઈએ? કામ નહ�, �ોધ નહ�, મોહ 
નહ�, અહ�કારનો અંશ નહ�. આ પાંચ િવકાર જે 
નરકનું �ાર હતા, એનાથી મુ� થઈ ગયા. 
દુિનયાને �ઈએ છીએ પછી પોતાને �ઈએ છીએ 
ક� દુિનયા શું કરી રહી છ� અને આપણે શું કરીએ 
છીએ. જેટલા આપણે દુિનયાથી �યારા, બાબાના 
�યારા અને ક�ટલા ખુશ છીએ. �યારા છીએ, �યારા 
છીએ. બાબાએ આપણને �યાંથી �યાં બનાવી 
દીધા. એટલે �દલ કહ� છ� મારા બાબા. બાબા શ�દ 
�દલથી નીકળ� છ�. કારણ ક� તે આપણા િશ�ક 
પણ છ� અને ર�ક પણ છ�.

એક તો કહ� છ� ગુણોને ધારણ કરો ધારણા 
આચરણથી કરવાની છ�. સવ� ગુણોથી સંપ�ન 
બનવાનું છ�. ગુણોને ધારણ કરવા માટ� બાબાની 
શિ� મળ� છ�. બુિ�થી બાબાને યાદ કરવાથી 
સમાવવાની શિ� આવે છ�. જેથી કોઈનો અવગુણ 
દ�ખાતો નથી. સંભળાતું પણ નથી એટલે ટોક નો 
ઈિવલ, હીયર નો ઈિવલ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

સમાવવાની શિ� ધારણ કરો, તો અવગુણ દ�ખાશે નહ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

• ભારતભૂિમ મહાન ભૂિમ છ�, દ�વભૂિમ છ� અને 
ઈ�રની કમ�ભૂિમ છ�. ઈ�રની આ�ાનાં �ણ 
સૂ� છ�. ‘�ાની બનો, પિવ� બનો અને 
યોગી બનો.’

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું આ સળ�ગ 49મું 
વષ� પૂ�ં થઈ ��યુઆરી 2021માં 50મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 14મું વષ� શ� થશે.

ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે 
�કાિશત કરી શ�યા છીએ. તે માટ� સૌને અિભનંદન.

કોરોનાની મહામારીને લીધે ઑનલાઈન �ાના�ત મૂકતા હતા. �ેસ ચાલુ થતાં આજ સુધીના 
બધા અંકો �ગટ થયા છ�.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ 
મળશે એવી અપે�ા છ�. 

રાજયોિગની સરલાદીદીએ (અ�ય� વતનવાસી તા. 06-06-19) સહયોગ આ�યો હતો. જે 
િચર�મરણીય અને સદા યાદ રહ�શે.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની ��ાક�મારી નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત 
બ�યાં છ�. એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. રાજયોિગની ��ાક�મારી ઉષાબેને ઘણા 
વષ� સુધી �કાશક તરીક� અન�ય ફાળો આ�યો છ�. અ�ય સેવામાં �ય�ત થઈ જવાથી આ સેવામાંથી 
મુ� થયાં છ�. અમારા માટ� ખુશીની વાત એ છ� ક� �.ક�. નં�દનીબેન �ાહકોની રવાનગી, તેનો 
િહસાબ વગેર� કાય� સફળતાપૂવ�ક ઉપાડી લીધું છ�. સાથે સાથે ‘�ાના�ત’ની ત�વીરોનું �કાશન 
કરવાનું પણ �વીકાયુ� છ�. �.ક�. િનક��જભાઈ ટાઈટલની સમ� �ડઝાઈન તૈયાર કર� છ�. અંકો રવાના 
કરવાની સેવા માટ� િનિમ� બનનાર સેવાધારીઓના પણ અમે આભારી છીએ. �.ક�. મીનળબેન 
મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ�. તે બદલ તેમનો અને િનયિમત રીતે ‘�ાના�ત’ નું 
�ી�ટ�ગ સમયસર કરી આપવા માટ� �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા

આપણી �ાહક સં�યા વધારવાની છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતાપાઠશાળાઓ 
(ઈ�રીય �ાનની)માં �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર 
પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા 
છ�. �ાના�તનું લવાજમ યથાવત રહ� છ�.. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની ભારતીદીદી
�કાશક અને ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

રાજયોિગની દમયંતીદીદી
એડીશનલ ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન
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�ાના�ત

�યાર� સાડા સાત વાગે 
છ� ક� ‘જહાં હમારા તન 
હોગા, વહાં હમારા મન 
હોગા’ તો ચેક ક�ં છું ક� 
મા�ં મન �યાં છ�. ધનમાં 
છ�? સંબંધમાં છ�? �યાં છ�. 
બાબાની વાણી વાંચું છુ. તો

�વ ઈ�છ� છ� જે બાબા કહ� છ� તે આપણે કરવાનું 
છ�. ય� સેવા કરતાં પણ આખી િજંદગીમાં મ� 
કમ�ણા સેવા ક�ં નથી. ય� સેવા છ�. કોઈપણ 
�કારની સેવા હોય તે ય� સેવા જ છ�. આ 
કમ����યો જે સમયે ય� સેવા કર� છ� તો હાથ 
પગથી �યાં કદમ, �યાં પ�ોની કમાણી છ�.

આ પાંચ આંગળીઓ ઘણી સારી સેવા કર� 
છ�. આ નાની છ�. આ મોટી છ�. એક સહયોગ આપે 
છ� અને બી� �ઢ સંક�પ કર� છ� પાંચે 
આંગળીઓમાં પહ�લી આંગળી સહયોગની 
િનશાની છ�. થોડો પણ િવજયનું િતલક કરશે 
અનાિમકા આંગળી. આ આંગળી તજ�ની 
બુ�મ�ાની િનશાની છ�. આ એક છ� તો સવ� કાંઈ 
છ�. એ સંક�પ કય� ક� આ કરવાનું છ� તેજ થઈ �ય 
છ�. કારણ ક� બંને આપસમાં મળી ગયા એક બાબા 
બી� આ સંક�પ �દલમાં કામ કરવાથી ક�ટલું સા�ં 
લાગે છ�.

�યાર� પહ�લાં અમે આબુમાં આ�યાં તો ક�ં 
પોતાનું મં�દર �યું છ�. કારણ ક� મન મં�દર છ�. 
કારણ ક� મનમં�દરમાં બાબા િસવાય કોઈ યાદ 
નથી. સંગમયુગ છ�. ઝાડના િચ�ને સારી રીતે 
જુઓ નીચેથી ઉપર સુધી. ઝાડમાં નીચે આપણે 

તપ�યા કરી ર�ા છીએ. બુિ�માં છ� અમે 
સતયુગની �થાપના માટ� પુ�ષાથ� કરી ર�ા છીએ. 
�યાર� �યાગ�િ� હોય �યાર� તપ�યા સારી લાગે 
છ�. �યાગ, તપ�યા, સેવા. �યાગ શા માટ� કરીએ 
છીએ? શું �ઈએ? કામ નહ�, �ોધ નહ�, મોહ 
નહ�, અહ�કારનો અંશ નહ�. આ પાંચ િવકાર જે 
નરકનું �ાર હતા, એનાથી મુ� થઈ ગયા. 
દુિનયાને �ઈએ છીએ પછી પોતાને �ઈએ છીએ 
ક� દુિનયા શું કરી રહી છ� અને આપણે શું કરીએ 
છીએ. જેટલા આપણે દુિનયાથી �યારા, બાબાના 
�યારા અને ક�ટલા ખુશ છીએ. �યારા છીએ, �યારા 
છીએ. બાબાએ આપણને �યાંથી �યાં બનાવી 
દીધા. એટલે �દલ કહ� છ� મારા બાબા. બાબા શ�દ 
�દલથી નીકળ� છ�. કારણ ક� તે આપણા િશ�ક 
પણ છ� અને ર�ક પણ છ�.

એક તો કહ� છ� ગુણોને ધારણ કરો ધારણા 
આચરણથી કરવાની છ�. સવ� ગુણોથી સંપ�ન 
બનવાનું છ�. ગુણોને ધારણ કરવા માટ� બાબાની 
શિ� મળ� છ�. બુિ�થી બાબાને યાદ કરવાથી 
સમાવવાની શિ� આવે છ�. જેથી કોઈનો અવગુણ 
દ�ખાતો નથી. સંભળાતું પણ નથી એટલે ટોક નો 
ઈિવલ, હીયર નો ઈિવલ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

સમાવવાની શિ� ધારણ કરો, તો અવગુણ દ�ખાશે નહ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

• ભારતભૂિમ મહાન ભૂિમ છ�, દ�વભૂિમ છ� અને 
ઈ�રની કમ�ભૂિમ છ�. ઈ�રની આ�ાનાં �ણ 
સૂ� છ�. ‘�ાની બનો, પિવ� બનો અને 
યોગી બનો.’

‘�ાના�ત’ માિસક આભાર અને અપે�ા

1972ના ��યુઆરીથી િનયિમત રીતે �કાિશત થતી ‘�ાના�ત’ પિ�કાનું આ સળ�ગ 49મું 
વષ� પૂ�ં થઈ ��યુઆરી 2021માં 50મા વષ�માં �વેશ કરશે. નવા ર����શન મુજબ 14મું વષ� શ� થશે.

ઈ�રીય પ�રવારની અને �ાહકો, શુભે�છકોની મદદને કારણે ‘�ાના�ત’ િનયિમત રીતે 
�કાિશત કરી શ�યા છીએ. તે માટ� સૌને અિભનંદન.

કોરોનાની મહામારીને લીધે ઑનલાઈન �ાના�ત મૂકતા હતા. �ેસ ચાલુ થતાં આજ સુધીના 
બધા અંકો �ગટ થયા છ�.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ામાં લેખકોએ પણ અમૂ�ય ફાળો આ�યો છ�. વષ� દરિમયાન સહયોગ 
આપનાર લેખકોનો અમે હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. નવા વષ�માં આપ સૌનો ઉ�માભય� સહયોગ 
મળશે એવી અપે�ા છ�. 

રાજયોિગની સરલાદીદીએ (અ�ય� વતનવાસી તા. 06-06-19) સહયોગ આ�યો હતો. જે 
િચર�મરણીય અને સદા યાદ રહ�શે.

‘�ાના�ત’ના �ાહકો ન�ધવામાં સહયોગી બનનાર ઈ�રીય પ�રવારના સ�યો, 
શુભે�છકોનો પણ હા�દ�ક આભાર માનીએ છીએ. 

દીદીના અ�ય� થયા બાદ રાજયોિગની ��ાક�મારી નેહાબેન અમારા માટ� �ેરણા��ોત 
બ�યાં છ�. એમનો િનરંતર સહયોગ અમને મળતો રહ� છ�. રાજયોિગની ��ાક�મારી ઉષાબેને ઘણા 
વષ� સુધી �કાશક તરીક� અન�ય ફાળો આ�યો છ�. અ�ય સેવામાં �ય�ત થઈ જવાથી આ સેવામાંથી 
મુ� થયાં છ�. અમારા માટ� ખુશીની વાત એ છ� ક� �.ક�. નં�દનીબેન �ાહકોની રવાનગી, તેનો 
િહસાબ વગેર� કાય� સફળતાપૂવ�ક ઉપાડી લીધું છ�. સાથે સાથે ‘�ાના�ત’ની ત�વીરોનું �કાશન 
કરવાનું પણ �વીકાયુ� છ�. �.ક�. િનક��જભાઈ ટાઈટલની સમ� �ડઝાઈન તૈયાર કર� છ�. અંકો રવાના 
કરવાની સેવા માટ� િનિમ� બનનાર સેવાધારીઓના પણ અમે આભારી છીએ. �.ક�. મીનળબેન 
મોદી સમયસર ટાઈપ સે�ટ�ગ કરી આપે છ�. તે બદલ તેમનો અને િનયિમત રીતે ‘�ાના�ત’ નું 
�ી�ટ�ગ સમયસર કરી આપવા માટ� �ીધર �ી�ટસ�ના પણ અમે આભારી છીએ.

અપે�ા

આપણી �ાહક સં�યા વધારવાની છ�. ગુજરાતમાં સેવાક���ો અને ગીતાપાઠશાળાઓ 
(ઈ�રીય �ાનની)માં �િ� થઈ છ�. ગુજરાત બહાર ભારત અને િવદ�શોમાં ગુજરાતી ભાષા �ણનાર 
પ�રવારો છ�. તો સૌના સહયોગ, �ઢ મનોબળથી �ાહક સં�યામાં ન�ધપા� �િ� થાય એવી અપે�ા 
છ�. �ાના�તનું લવાજમ યથાવત રહ� છ�.. આપ સૌના ઉ�માભયા� સહયોગની અપે�ા છ�.

રાજયોિગની ભારતીદીદી
�કાશક અને ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન

�.ક�. કાિલદાસ
તં�ી

રાજયોિગની દમયંતીદીદી
એડીશનલ ડાયર��ટર, ગુજરાત ઝોન
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મન પર આ�મણ કરના આતંકવાદી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

જે મનુ�ય કોઈ બી� 
મનુ�ય પર આ�મણ કર� 
છ�. એના તનને ચોટ 
પહ�ચાડે છ� યા ઘાવ લગાવે 
છ�, તે તો અપરાધી, 
આ�મણકારી યા 
આતંકવાદી કહ�વાય જ છ�.

પરંતુ આ એ િવષયમાં શું કહ�શો, જે મનુ�યના 
મનને ચોટ પહ�ચાડે છ�? � કોઈ બી�નું ગળું કાપે 
છ�, એની છાતીમાં છરો ભ�ક� છ� યા એને ગોળી 
લગાવીને મારી દ� છ� અથવા મારવાના �ય�ની 
સા�શ કર� છ�, તો એને જ�મમાં અપરાધ માટ� 
દ�ડસિહતા અંતગ�ત મોટી સ� આપવામાં આવે છ�. 
પરંતુ જે �યિ� મુખ �ારા એવાં વચન બોલે છ� ક� 
બી�ને એ વચનોની ગોળી વાગવાથી પણ વધાર� 
પીડા થાય છ�. અને મરવા જેવો અનુભવ થાય છ�. 
તો એના કમ�ને કઈ �ેણી યા કઈ રીતનું માનશો?

એક અ�ય �કારના આતંકવાદી

આપણે �ઈએ છીએ ક� આજે ઘણા લોકો 
એવો જ ઊતરતી ક�ાનો �યવહાર કર� છ� તેઓ 
બી�ઓનું �વવું પણ મુ�ક�લ બનાવી દ� છ�. એનો 
અવાજ જ નીકળવા દ�તા નથી. તેઓ દુ�ય�વહાર 
અને દુરાચારથી બી�ઓના મન પર આ�મણ 
કર� છ�. ‘ના દુઃખ લો ના દુઃખ દો’ આ ઈ�રીય 
આ�ાનું તેઓ વારંવાર ઉ�ંઘન કરતા રહ� છ�. 
તેઓ �લ યા ફળ બનવાને બદલે કાંટા બનીને 
�વન �યતીત કર� છ�. આવાજ લોકોએ 
ભગવાનના બગીચાને કાંટાનું જંગલ બનાવી દીધું 
છ�. એમના સંપક�માં આવનારા યા એમની સાથે 
સંબંધ રાખનારા લોકો એનાથી સદા ભયભીત રહ� 

છ�. એમને એ ડર લાગેલો રહ� છ� ક� કોણ �ણે આ 
�યિ� �યાર� મન પર આ�મણ કરશે. આપણા 
મનને ઠ�સ પહ�ચાડશે. આપણી સાથે વેરિવરોધ 
કરીને બદલો લેશે. તેથી આવા લોકોને પણ 
આતંકવાદી કહીશું. જેઓ મનુ�યના સંબંધને 
ભૂલીને પોતાની �વાથ� િસિ�ના માટ� બી�ઓને 
ડરાવી ધમકાવીને રોબ જમાવીને હ�ા ગુ�ા 
કરીને �યવહાર કર� છ�. ભલે તેઓ તન પર 
આ�મણ નથી કરતા પરંતુ મન પર તો કર� છ�. 
પોતાના નામ અને પોતાની પાસે ધન, ધામનો 
આધાર બનાવીને બી�ઓ સાથે નીચી. ક�ાનો 
�યવહાર કર� છ�. બદનામ કરવામાં, યા િનક�� 
�યિ�ની સાથે �ણે કોઈ અ�ાની �યવહાર કર� 
છ�. તેવો �યવહાર કરવાની ધમક� તો તેઓ આ�યા 
જ કર� છ�. તેઓ પણ એવા આતં�કત કરી રહ� છ�. 
જેથી �યિ� શાંિતની ઊંઘ લઈ શકતો નથી. પણ 
સૂતેલા પણ ભયભીત બને છ�. આ �કારના લોકો 
પણ આતંકવાદી, ઉ�વાદી યા િહ�સાવાદી છ�.

હવે આ સંસાર �ણે ક� કાંટા જેવા લોકોથી 
ભરાઈને કાંટાઓની �ળ બની ગયા છ�. �યાર� 
ભગવાન આવા સમયે ફરીથી �લોનો બગીચો 
બનાવે છ�. તેઓ પોતાની �દુગરીથી આવા 
કાંટાઓને કોમળ અને સુગંિધત �લ અથવા 
સુમધુર �લ બનાવે છ�. ઈ�રીય �ાન તથા સહજ 
રાજયોગમાં તે આ�યા��મક શિ� છ� ક� તે �યિ� 
બી�ઓને દુઃખ આપવાને બદલે સુખ આપે છ�, 
અને �વયં પણ દુઃખી બનવાને બદલે સુખી બને છ�. 
તે દુખદ�વમાંથી બદલાયને સુખદ�વ બને છ�. એટલે 
જ કહ�વામાં આવે છ�. �ાન યોગ સે જગમ� હ� આનંદ 
િનરાલા, યોગી હી પીતા હ� અ�ત સે ભરા �યાલા.
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�� - �યાર� આપણે 
આ�દ અના�દ પિવ�તા 
તરફ વળીએ છીએ તો 
આપણે પોતાની ઈનોસે�ટ 
(ભોળપણ) તરફ વળીએ 
છીએ. દાદી� અમને 
આપની િવશેષતાનો

અનુભવ થાય છ�. �શંસા પણ કરીએ છીએ. તો 
ક�પા કરીને અમને ઈનોસે�ટના િવષય િવશે 
જણાવો તેથી ધારણ કરી શક�એ.
�� - હવે અમાર� ક�ટલા સમયની પુ�ષાથ�ની 
યોજના બનાવવી �ઈએ? હવે ક�ટલો સમય બાક� 
ર�ો છ�?
ઉ�ર - બાબાએ આપણને કોઈ િનિ�ત તારીખ 
જણાવી નથી, એટલે આપણે સદા એવરર�ડી 
બનવું �ઈએ. અંિતમ પેપર જણા�યા વગર 
આવશે અને તે નંબરવાર બનાવી દ�શે. એટલે 
દર�ક પળને અંિતમ પળ સમ�ને પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. ભિવ�યની યોજનાઓ ભલે બનાવો પણ 
અંદરથી એવરર�ડી રહો.
�� - આપણે સૌ એ પળ માટ� પુ�ષાથ� કરી ર�ા 
છીએ ક� સંસાર બદલાશે, દર�ક �યિ�ને આ 
વાતમાં રસ છ� ક� આ કઈ રીતે થશે? દાદી�એ 
એકવાર સા�ા�કાર કય� હતો, તે એક �ણ આ 
સંસારમાં છ� અને બી� પળ� નવી દુિનયામાં, �યાં 
ચાર� બાજુ સોનાના મહ�લ છ�. તો આવનારા 
ક�ટલાંક વષ�માં આ પ�રવત�ન થશે? એમાં થોડો 
સમય લાગશે યા આ કોઈ �દુ જેવો ચમ�કાર 
હશે?
ઉ�ર - કોઈ �દુની વાત નથી ક� દુિનયા �દુથી 

બદલાશે. આ એક �િ�યા છ�, એક પ�રવત�ન યા 
એક �ા��ત આપણે જ અ�યાર� કરવાની છ�. એના 
માટ� આપણે �યારા અને �યારા બનવાનું છ�. 
બાબાએ જણા�યું છ� ક� આવનાર સમયમાં ભટકતા 
ભૂત�ેત આ�માઓનો, �ક�િતનો તથા �ા�ણોના 
પર�પર િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ે કરવાનો સમય 
હશે. મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� આપણે એ સમયે 
�ેમ�વ�પ બનીને �ઈએ ક� શું થઈ ર�ં છ�. 
�ા�ણોની શિ�શાળી ��થિતનો �ક�િત પર 
�ભાવ પડશે. એડવા�સ પાટ� એ સમયે ��ય� 
થશે અને આપણે અ�ય આ�માઓ ઉપર તેનો 
�ભાવ �ઈ શક�શું. એ સમયે િવિભ�ન �કારનો 
નકારા�મક �ભાવ �ઈશું અને બી� તરફ 
સકારા�મકનો �ભાવ �ઈએ જે પ�રવત�ન કરશે 
તે �ઈ શકશે.
�� - વત�માન સમયે અમાર� પોતાના પુ�ષાથ�ના 
�યા િબ�દુ પર ક����ત કરવાનું છ�.
ઉ�ર - આપણે �ાનને પોતાના �યવહા�રક 
�વનમાં લાવીએ જેનાથી આપણા ચહ�રા, 
�યવહારમાં પ�રવત�ન દ�ખાય ઉદાહરણ તરીક� 
બાબાએ જણા�યું છ� ક� આપણે સેક�ડમાં �લ�ટોપ 
લગાવીએ. કોઈપણ વાતમાં ��િચત ના હોય. 
બાબા આપણી પાસેથી એ ઈ�છ� ક� અ�ય �યિ� 
�યાર� આપણને જુએ તો એમને અનુભવ થાય ક� 
આ સાધારણ લોકો નથી. તેઓ િવશેષ આ�માઓ 
છ�. તે માટ� િવશેષ યોગની શિ�ની આવ�યકતા 
છ�. જેનાથી આપણે �ાનના િબંદુઓને �વનમાં 
પૂણ� �પથી ધારણ કરી શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાલામુખી યોગ �ારા...
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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મન પર આ�મણ કરના આતંકવાદી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

જે મનુ�ય કોઈ બી� 
મનુ�ય પર આ�મણ કર� 
છ�. એના તનને ચોટ 
પહ�ચાડે છ� યા ઘાવ લગાવે 
છ�, તે તો અપરાધી, 
આ�મણકારી યા 
આતંકવાદી કહ�વાય જ છ�.

પરંતુ આ એ િવષયમાં શું કહ�શો, જે મનુ�યના 
મનને ચોટ પહ�ચાડે છ�? � કોઈ બી�નું ગળું કાપે 
છ�, એની છાતીમાં છરો ભ�ક� છ� યા એને ગોળી 
લગાવીને મારી દ� છ� અથવા મારવાના �ય�ની 
સા�શ કર� છ�, તો એને જ�મમાં અપરાધ માટ� 
દ�ડસિહતા અંતગ�ત મોટી સ� આપવામાં આવે છ�. 
પરંતુ જે �યિ� મુખ �ારા એવાં વચન બોલે છ� ક� 
બી�ને એ વચનોની ગોળી વાગવાથી પણ વધાર� 
પીડા થાય છ�. અને મરવા જેવો અનુભવ થાય છ�. 
તો એના કમ�ને કઈ �ેણી યા કઈ રીતનું માનશો?

એક અ�ય �કારના આતંકવાદી

આપણે �ઈએ છીએ ક� આજે ઘણા લોકો 
એવો જ ઊતરતી ક�ાનો �યવહાર કર� છ� તેઓ 
બી�ઓનું �વવું પણ મુ�ક�લ બનાવી દ� છ�. એનો 
અવાજ જ નીકળવા દ�તા નથી. તેઓ દુ�ય�વહાર 
અને દુરાચારથી બી�ઓના મન પર આ�મણ 
કર� છ�. ‘ના દુઃખ લો ના દુઃખ દો’ આ ઈ�રીય 
આ�ાનું તેઓ વારંવાર ઉ�ંઘન કરતા રહ� છ�. 
તેઓ �લ યા ફળ બનવાને બદલે કાંટા બનીને 
�વન �યતીત કર� છ�. આવાજ લોકોએ 
ભગવાનના બગીચાને કાંટાનું જંગલ બનાવી દીધું 
છ�. એમના સંપક�માં આવનારા યા એમની સાથે 
સંબંધ રાખનારા લોકો એનાથી સદા ભયભીત રહ� 

છ�. એમને એ ડર લાગેલો રહ� છ� ક� કોણ �ણે આ 
�યિ� �યાર� મન પર આ�મણ કરશે. આપણા 
મનને ઠ�સ પહ�ચાડશે. આપણી સાથે વેરિવરોધ 
કરીને બદલો લેશે. તેથી આવા લોકોને પણ 
આતંકવાદી કહીશું. જેઓ મનુ�યના સંબંધને 
ભૂલીને પોતાની �વાથ� િસિ�ના માટ� બી�ઓને 
ડરાવી ધમકાવીને રોબ જમાવીને હ�ા ગુ�ા 
કરીને �યવહાર કર� છ�. ભલે તેઓ તન પર 
આ�મણ નથી કરતા પરંતુ મન પર તો કર� છ�. 
પોતાના નામ અને પોતાની પાસે ધન, ધામનો 
આધાર બનાવીને બી�ઓ સાથે નીચી. ક�ાનો 
�યવહાર કર� છ�. બદનામ કરવામાં, યા િનક�� 
�યિ�ની સાથે �ણે કોઈ અ�ાની �યવહાર કર� 
છ�. તેવો �યવહાર કરવાની ધમક� તો તેઓ આ�યા 
જ કર� છ�. તેઓ પણ એવા આતં�કત કરી રહ� છ�. 
જેથી �યિ� શાંિતની ઊંઘ લઈ શકતો નથી. પણ 
સૂતેલા પણ ભયભીત બને છ�. આ �કારના લોકો 
પણ આતંકવાદી, ઉ�વાદી યા િહ�સાવાદી છ�.

હવે આ સંસાર �ણે ક� કાંટા જેવા લોકોથી 
ભરાઈને કાંટાઓની �ળ બની ગયા છ�. �યાર� 
ભગવાન આવા સમયે ફરીથી �લોનો બગીચો 
બનાવે છ�. તેઓ પોતાની �દુગરીથી આવા 
કાંટાઓને કોમળ અને સુગંિધત �લ અથવા 
સુમધુર �લ બનાવે છ�. ઈ�રીય �ાન તથા સહજ 
રાજયોગમાં તે આ�યા��મક શિ� છ� ક� તે �યિ� 
બી�ઓને દુઃખ આપવાને બદલે સુખ આપે છ�, 
અને �વયં પણ દુઃખી બનવાને બદલે સુખી બને છ�. 
તે દુખદ�વમાંથી બદલાયને સુખદ�વ બને છ�. એટલે 
જ કહ�વામાં આવે છ�. �ાન યોગ સે જગમ� હ� આનંદ 
િનરાલા, યોગી હી પીતા હ� અ�ત સે ભરા �યાલા.
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�� - �યાર� આપણે 
આ�દ અના�દ પિવ�તા 
તરફ વળીએ છીએ તો 
આપણે પોતાની ઈનોસે�ટ 
(ભોળપણ) તરફ વળીએ 
છીએ. દાદી� અમને 
આપની િવશેષતાનો

અનુભવ થાય છ�. �શંસા પણ કરીએ છીએ. તો 
ક�પા કરીને અમને ઈનોસે�ટના િવષય િવશે 
જણાવો તેથી ધારણ કરી શક�એ.
�� - હવે અમાર� ક�ટલા સમયની પુ�ષાથ�ની 
યોજના બનાવવી �ઈએ? હવે ક�ટલો સમય બાક� 
ર�ો છ�?
ઉ�ર - બાબાએ આપણને કોઈ િનિ�ત તારીખ 
જણાવી નથી, એટલે આપણે સદા એવરર�ડી 
બનવું �ઈએ. અંિતમ પેપર જણા�યા વગર 
આવશે અને તે નંબરવાર બનાવી દ�શે. એટલે 
દર�ક પળને અંિતમ પળ સમ�ને પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. ભિવ�યની યોજનાઓ ભલે બનાવો પણ 
અંદરથી એવરર�ડી રહો.
�� - આપણે સૌ એ પળ માટ� પુ�ષાથ� કરી ર�ા 
છીએ ક� સંસાર બદલાશે, દર�ક �યિ�ને આ 
વાતમાં રસ છ� ક� આ કઈ રીતે થશે? દાદી�એ 
એકવાર સા�ા�કાર કય� હતો, તે એક �ણ આ 
સંસારમાં છ� અને બી� પળ� નવી દુિનયામાં, �યાં 
ચાર� બાજુ સોનાના મહ�લ છ�. તો આવનારા 
ક�ટલાંક વષ�માં આ પ�રવત�ન થશે? એમાં થોડો 
સમય લાગશે યા આ કોઈ �દુ જેવો ચમ�કાર 
હશે?
ઉ�ર - કોઈ �દુની વાત નથી ક� દુિનયા �દુથી 

બદલાશે. આ એક �િ�યા છ�, એક પ�રવત�ન યા 
એક �ા��ત આપણે જ અ�યાર� કરવાની છ�. એના 
માટ� આપણે �યારા અને �યારા બનવાનું છ�. 
બાબાએ જણા�યું છ� ક� આવનાર સમયમાં ભટકતા 
ભૂત�ેત આ�માઓનો, �ક�િતનો તથા �ા�ણોના 
પર�પર િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ે કરવાનો સમય 
હશે. મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� આપણે એ સમયે 
�ેમ�વ�પ બનીને �ઈએ ક� શું થઈ ર�ં છ�. 
�ા�ણોની શિ�શાળી ��થિતનો �ક�િત પર 
�ભાવ પડશે. એડવા�સ પાટ� એ સમયે ��ય� 
થશે અને આપણે અ�ય આ�માઓ ઉપર તેનો 
�ભાવ �ઈ શક�શું. એ સમયે િવિભ�ન �કારનો 
નકારા�મક �ભાવ �ઈશું અને બી� તરફ 
સકારા�મકનો �ભાવ �ઈએ જે પ�રવત�ન કરશે 
તે �ઈ શકશે.
�� - વત�માન સમયે અમાર� પોતાના પુ�ષાથ�ના 
�યા િબ�દુ પર ક����ત કરવાનું છ�.
ઉ�ર - આપણે �ાનને પોતાના �યવહા�રક 
�વનમાં લાવીએ જેનાથી આપણા ચહ�રા, 
�યવહારમાં પ�રવત�ન દ�ખાય ઉદાહરણ તરીક� 
બાબાએ જણા�યું છ� ક� આપણે સેક�ડમાં �લ�ટોપ 
લગાવીએ. કોઈપણ વાતમાં ��િચત ના હોય. 
બાબા આપણી પાસેથી એ ઈ�છ� ક� અ�ય �યિ� 
�યાર� આપણને જુએ તો એમને અનુભવ થાય ક� 
આ સાધારણ લોકો નથી. તેઓ િવશેષ આ�માઓ 
છ�. તે માટ� િવશેષ યોગની શિ�ની આવ�યકતા 
છ�. જેનાથી આપણે �ાનના િબંદુઓને �વનમાં 
પૂણ� �પથી ધારણ કરી શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ાલામુખી યોગ �ારા...
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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એના આધાર પર તે િનિમ�ત થશે. આ સામ�ી છ� 
માિહતી. આખા �દવસે આપણે ક�વી માિહતી 
આપણી ઈ���યોના મા�યમથી લઈએ છીએ. જેવા 
જ સવાર� ઉઠીએ છીએ તો આપણા સવ�ની એ 
આદત હોય છ� સમાચારપ� વાંચવાની. �યાર�ક 
એવું પણ થાય છ� ક� પથારી પર જ સમાચાર પ� 
વાંચીએ છીએ. એમાં પણ સૌથી પહ�લાં પહ�લું પાનું 
વાંચીએ છીએ. તેમાં �ત �તના સમાચાર હશે. તે 
પહ�લા પાના ઉપર આવશે ક� અહ� આ થયું, �યાં તે 
થયું, કોઈ િપતાએ પોતાનાં બાળકોને મારી દીધાં 
તો સમાચારપ�ના મા�યમથી આ માિહતી આપણી 
અંદર ગઈ. ભલે સૂચના નકારા�મક હોય યા 
સકારા�મક માિહતી અંદર �ય છ�.

સવાર� મન એકદમ શાંત હોય છ�. એ સમયે 
મનમાં જે નાંખીશું તે અંદર ચા�યું જશે. આજે 
િવ�ાને પણ િસ� કરી દીધું છ� ક� સવારના 
લગભગ બે કલાક સુધી આપણા મનની �હણ 
કરવાની શિ� વધાર� હોય છ�. એના પછી એની 
�મતા ધીર� ધીર� ઘટવા લાગે છ�. જેને કારણે તે 
વધાર� �હણ કરી શકતું નથી.

�યાર� ચેતન મન શાંત થઈ �ય છ� તો 
અવચેતન મન સિ�ય બની �ય છ�. સવારના 
સમયે આપણે જ પણ માિહતી નાંખીશું તે �યાં 
જશે? તે સીધી ચેતનમનમાં જશે આપણે 
નકારા�મક માિહતી નાંખી દીધી જેમ ક� અહ� 
ધરતીક�પ થયો, અહ� આતંકવાદ છ�, �યાં પૂર 
આ�યું, �યાં એ�સીડ�ટ થયો. તો આ �કારની 
માિહતી અવચેતન મનમાં નાંખી દઈએ છીએ જે 
આપણામાં ઘણાં ઊંડાણ સુધી �ય છ�. પછી 

ધારીલો ક� ઘર યા 
ઓ�ફસમાં ક�ઈક ઉપર 
નીચે થઈ ર�ં છ�, 
સંબંધોમાં ક�ઈક સં�કાર 
�વભાવની ટ�ર છ�. એ 
સમયે � આપણે 
સકારા�મક સંક�પ 

કરવામાં સ�મ છીએ તો એ પ�ર��થિતને પાર 
કરી શક�એ છીએ. મા� પ�ર��થિતને જ પાર કરી 
શકતા નથી. પણ પોતાના સંક�પોથી એ 
પ�ર��થિતને બદલી શક�એ છીએ કારણક� 
પ�ર��થિત આપણા સંક�પોથી જ બને છ� અને 
બદલાય છ�. એને ઠીક કરવાની આપણા પોતાના 
હાથોમાં છ�. એના માટ� પહ�લી વાત આપણે 
બી�ઓને દોષ દ�વાનું બંધ કરીએ ક� એમના 
કારણે આ થયું, એમના કારણે એવું થયું. નહ�. 
એને બદલે આપણે �વયંને ચેક કરીએ ક� આ 
સમયે �� ક�વા �કારના સંક�પો િનિમ�ત કરી રહી 
છું. એની ગુણવ�ા શું છ�? કોઈ કહ� છ�, પોતાના 
સંક�પોને �વા તે ઘણું મુ�ક�લ છ�. મુ�ક�લ નથી 
બસ આપણે એમને કદી �યા જ નથી.

દુિનયામાં આજે સકારા�મક િવચાર િવશે 
ઘણી ચચા� થઈ રહી છ�. એના સંબંિધત પુ�તકો 
લોકો વાંચે છ�. �વચનો સાંભળ� છ� છતાં પણ 
સકારા�મક િવચારવાનું બનતું નથી. શા માટ�? 
કારણક� િવચારોનો ��ોત �યાં છ� તેની તેમને 
ખબર નથી.

સંક�પ એક ઉ�� છ�. જે અંદર િનિમ�ત થાય 
છ�. એના માટ� જેવી પણ કાચી સામ�ી અંદર જશે 

�સ�નતાના પથ પર

�દનભર સકારા�મક રહ�વાની િવિધ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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�પથી ના કોઈ નવી ખ�ચતાણમાં તણાતો રહ� છ� તો 
તે પણ ખર�ખર દુભા��યશાળી છ�.

આપણે ઉ�તાનું સૂ�મ �પ પણ છોડીયે

� કોઈ આપણને આતંકવાદી અથવા 
ઉ�વાદી માનવા યા કહ�વા લાગે તો આપણને 
ક�ટલું ખરાબ લાગશે. એના બદલે કોઈ આપણને 
સ�ન, સુશીલ અથવા સૌ�ય માને તો ક�ટલું સા�ં 
લાગશે. એનો ભાવ તો એ થયો ક� આપણે ઉ�તા 
અને આતંકને, જૂથબા� અને િહ�સાને, મનની 
કોમળતા અને િનમ�ળતાને સારી માનીએ છીએ તો 
ક�મ આપણે સદાને માટ� લડાઈ ઝઘડા, ધમકાવવું, 
આતંક અને િસતમને સમા�ત કરી દઈએ અને 
દ�વતુ�ય યા દ�વીતુ�ય �વભાવ બને આપણું પોતાનું 
�વન એવું િનમ�ળ, મધુર, શાંત, શીતલ હોવું 
�ઈએ ક� આપણા કાય��યવહારમાં આવનાર 
�યિ�ઓને �ણા યા કટુતાની દુગ�ધ ના આવે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બી� �કારના આતંકવાદી

પરંતુ યોગી બનતાં બનતાં પણ મનુ�ય પણ 
કાંિચડાની જેમ રંગ બદલે છ�. મનુ�યની પોતાની 
�િ� ઓ જ એના યોગી�વનમાં અડચણો ઊભી 
કર� છ�. એના દ�હ અિભમાનના સં�કાર �યાર�ક 
એમને ‘કામ’ ના યા કદી ‘�ોધી’ના કાંટા બનાવી 
દ� છ�. એનો �વાથ� જ એના િવચાર સંક�િચત બનીને 
મનભેદ પેદા કર� છ�. એનો લોભ ઓ�ફસ યા 
દુકાનદારીથી નીકળીને હવે નામ, માન, શાન 
અને આ�મ અનુચર પદ, પૈસા વગેર� એકઠા 
કરવાનું �પ લઈ લે છ�. એમાં ‘કામ’ વાસના યા 
દ�હભોગથી નીકળીને ઈ�છાઓના ��નું �પ 
ધારણ કરી લે છ�. એનો મોહ દ�િહક સંબંધીઓથી 
મુ� બનીને હવે નવા સંબંધીઓના યુ� બનીને 
હવે નવા સંબંધીઓના �પમાં �પાંત�રત થાય છ� 
એમનો અહ�કાર હવે એમના �ારા બનાવેલા 
આ�મો અને અનુયાયીઓની સં�યા પર એનું 
�યાન લાગેલું હોય છ�, અને અિભમાનનું નવું �પ 
લઈ લે છ�. આ �કારનો ભોગિવલાસ, માન-
અિભમાનની �િ� ઈ�યા�દથી મુ� થઈને 
િનિવ�કારી �વન �વવાને બદલે પછી નવા�પમાં 
િવકારી �ય છ�. એના ખરાબ સં�કાર જવાને 
બદલે નવા �પની બીમારી થઈ �ય છ�.

પર�શાન �યિ� �ારા બી�ઓને પણ 
પર�શાની

આજના સંસારનું િચ� એવું છ� ક� દર�ક 
�યિ� કોઈને કોઈ માનિસક�પથી આતં�કત 
એની ઉ�તા યા ઉ�વાદીથી પી�ડત છ�. એમની 
િહ�સા ��િ� અને �વાથ� ભાવનાથી ક� ભોગવી 
ર�ો છ�. ઈ�રીય �ાન અને યોગ જ એવાં સાધન 
છ� જે મનુ�યને આ દલદલમાંથી બહાર કાઢ� છ�. � 
એમના �ારા બહાર નીકળવાને બદલે કોઈ નવા 

• આજે વાતાવરણમાં �દૂષણ વધવાને લીધે 
રોગોમાં ��� થતી રહી છ�. જેથી 
ખા�પદાથ�માં પણ એટલી તાકાત રહી નથી, 
તે રીતે દવાઓમાં પણ રહી નથી. બહારના 
�દૂષણની સાથે સાથે મનુ�યનું મન પણ 
�દૂિષત થઈ ગયું છ�.

• �વા��ય મનુ�યની અણમોલ સંપિ� છ�. પર�તુ 
લોકોની ખોટી �વનશૈલી, તામસી ભોજન, 
�યસનોના સેવન તથા �યાયામ અને 
ચાલવાના અભાવને કારણે આજે દુિનયામાં 
રોગો વધી ર�ા છ�.
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એના આધાર પર તે િનિમ�ત થશે. આ સામ�ી છ� 
માિહતી. આખા �દવસે આપણે ક�વી માિહતી 
આપણી ઈ���યોના મા�યમથી લઈએ છીએ. જેવા 
જ સવાર� ઉઠીએ છીએ તો આપણા સવ�ની એ 
આદત હોય છ� સમાચારપ� વાંચવાની. �યાર�ક 
એવું પણ થાય છ� ક� પથારી પર જ સમાચાર પ� 
વાંચીએ છીએ. એમાં પણ સૌથી પહ�લાં પહ�લું પાનું 
વાંચીએ છીએ. તેમાં �ત �તના સમાચાર હશે. તે 
પહ�લા પાના ઉપર આવશે ક� અહ� આ થયું, �યાં તે 
થયું, કોઈ િપતાએ પોતાનાં બાળકોને મારી દીધાં 
તો સમાચારપ�ના મા�યમથી આ માિહતી આપણી 
અંદર ગઈ. ભલે સૂચના નકારા�મક હોય યા 
સકારા�મક માિહતી અંદર �ય છ�.

સવાર� મન એકદમ શાંત હોય છ�. એ સમયે 
મનમાં જે નાંખીશું તે અંદર ચા�યું જશે. આજે 
િવ�ાને પણ િસ� કરી દીધું છ� ક� સવારના 
લગભગ બે કલાક સુધી આપણા મનની �હણ 
કરવાની શિ� વધાર� હોય છ�. એના પછી એની 
�મતા ધીર� ધીર� ઘટવા લાગે છ�. જેને કારણે તે 
વધાર� �હણ કરી શકતું નથી.

�યાર� ચેતન મન શાંત થઈ �ય છ� તો 
અવચેતન મન સિ�ય બની �ય છ�. સવારના 
સમયે આપણે જ પણ માિહતી નાંખીશું તે �યાં 
જશે? તે સીધી ચેતનમનમાં જશે આપણે 
નકારા�મક માિહતી નાંખી દીધી જેમ ક� અહ� 
ધરતીક�પ થયો, અહ� આતંકવાદ છ�, �યાં પૂર 
આ�યું, �યાં એ�સીડ�ટ થયો. તો આ �કારની 
માિહતી અવચેતન મનમાં નાંખી દઈએ છીએ જે 
આપણામાં ઘણાં ઊંડાણ સુધી �ય છ�. પછી 

ધારીલો ક� ઘર યા 
ઓ�ફસમાં ક�ઈક ઉપર 
નીચે થઈ ર�ં છ�, 
સંબંધોમાં ક�ઈક સં�કાર 
�વભાવની ટ�ર છ�. એ 
સમયે � આપણે 
સકારા�મક સંક�પ 

કરવામાં સ�મ છીએ તો એ પ�ર��થિતને પાર 
કરી શક�એ છીએ. મા� પ�ર��થિતને જ પાર કરી 
શકતા નથી. પણ પોતાના સંક�પોથી એ 
પ�ર��થિતને બદલી શક�એ છીએ કારણક� 
પ�ર��થિત આપણા સંક�પોથી જ બને છ� અને 
બદલાય છ�. એને ઠીક કરવાની આપણા પોતાના 
હાથોમાં છ�. એના માટ� પહ�લી વાત આપણે 
બી�ઓને દોષ દ�વાનું બંધ કરીએ ક� એમના 
કારણે આ થયું, એમના કારણે એવું થયું. નહ�. 
એને બદલે આપણે �વયંને ચેક કરીએ ક� આ 
સમયે �� ક�વા �કારના સંક�પો િનિમ�ત કરી રહી 
છું. એની ગુણવ�ા શું છ�? કોઈ કહ� છ�, પોતાના 
સંક�પોને �વા તે ઘણું મુ�ક�લ છ�. મુ�ક�લ નથી 
બસ આપણે એમને કદી �યા જ નથી.

દુિનયામાં આજે સકારા�મક િવચાર િવશે 
ઘણી ચચા� થઈ રહી છ�. એના સંબંિધત પુ�તકો 
લોકો વાંચે છ�. �વચનો સાંભળ� છ� છતાં પણ 
સકારા�મક િવચારવાનું બનતું નથી. શા માટ�? 
કારણક� િવચારોનો ��ોત �યાં છ� તેની તેમને 
ખબર નથી.

સંક�પ એક ઉ�� છ�. જે અંદર િનિમ�ત થાય 
છ�. એના માટ� જેવી પણ કાચી સામ�ી અંદર જશે 

�સ�નતાના પથ પર

�દનભર સકારા�મક રહ�વાની િવિધ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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�પથી ના કોઈ નવી ખ�ચતાણમાં તણાતો રહ� છ� તો 
તે પણ ખર�ખર દુભા��યશાળી છ�.

આપણે ઉ�તાનું સૂ�મ �પ પણ છોડીયે

� કોઈ આપણને આતંકવાદી અથવા 
ઉ�વાદી માનવા યા કહ�વા લાગે તો આપણને 
ક�ટલું ખરાબ લાગશે. એના બદલે કોઈ આપણને 
સ�ન, સુશીલ અથવા સૌ�ય માને તો ક�ટલું સા�ં 
લાગશે. એનો ભાવ તો એ થયો ક� આપણે ઉ�તા 
અને આતંકને, જૂથબા� અને િહ�સાને, મનની 
કોમળતા અને િનમ�ળતાને સારી માનીએ છીએ તો 
ક�મ આપણે સદાને માટ� લડાઈ ઝઘડા, ધમકાવવું, 
આતંક અને િસતમને સમા�ત કરી દઈએ અને 
દ�વતુ�ય યા દ�વીતુ�ય �વભાવ બને આપણું પોતાનું 
�વન એવું િનમ�ળ, મધુર, શાંત, શીતલ હોવું 
�ઈએ ક� આપણા કાય��યવહારમાં આવનાર 
�યિ�ઓને �ણા યા કટુતાની દુગ�ધ ના આવે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બી� �કારના આતંકવાદી

પરંતુ યોગી બનતાં બનતાં પણ મનુ�ય પણ 
કાંિચડાની જેમ રંગ બદલે છ�. મનુ�યની પોતાની 
�િ� ઓ જ એના યોગી�વનમાં અડચણો ઊભી 
કર� છ�. એના દ�હ અિભમાનના સં�કાર �યાર�ક 
એમને ‘કામ’ ના યા કદી ‘�ોધી’ના કાંટા બનાવી 
દ� છ�. એનો �વાથ� જ એના િવચાર સંક�િચત બનીને 
મનભેદ પેદા કર� છ�. એનો લોભ ઓ�ફસ યા 
દુકાનદારીથી નીકળીને હવે નામ, માન, શાન 
અને આ�મ અનુચર પદ, પૈસા વગેર� એકઠા 
કરવાનું �પ લઈ લે છ�. એમાં ‘કામ’ વાસના યા 
દ�હભોગથી નીકળીને ઈ�છાઓના ��નું �પ 
ધારણ કરી લે છ�. એનો મોહ દ�િહક સંબંધીઓથી 
મુ� બનીને હવે નવા સંબંધીઓના યુ� બનીને 
હવે નવા સંબંધીઓના �પમાં �પાંત�રત થાય છ� 
એમનો અહ�કાર હવે એમના �ારા બનાવેલા 
આ�મો અને અનુયાયીઓની સં�યા પર એનું 
�યાન લાગેલું હોય છ�, અને અિભમાનનું નવું �પ 
લઈ લે છ�. આ �કારનો ભોગિવલાસ, માન-
અિભમાનની �િ� ઈ�યા�દથી મુ� થઈને 
િનિવ�કારી �વન �વવાને બદલે પછી નવા�પમાં 
િવકારી �ય છ�. એના ખરાબ સં�કાર જવાને 
બદલે નવા �પની બીમારી થઈ �ય છ�.

પર�શાન �યિ� �ારા બી�ઓને પણ 
પર�શાની

આજના સંસારનું િચ� એવું છ� ક� દર�ક 
�યિ� કોઈને કોઈ માનિસક�પથી આતં�કત 
એની ઉ�તા યા ઉ�વાદીથી પી�ડત છ�. એમની 
િહ�સા ��િ� અને �વાથ� ભાવનાથી ક� ભોગવી 
ર�ો છ�. ઈ�રીય �ાન અને યોગ જ એવાં સાધન 
છ� જે મનુ�યને આ દલદલમાંથી બહાર કાઢ� છ�. � 
એમના �ારા બહાર નીકળવાને બદલે કોઈ નવા 

• આજે વાતાવરણમાં �દૂષણ વધવાને લીધે 
રોગોમાં ��� થતી રહી છ�. જેથી 
ખા�પદાથ�માં પણ એટલી તાકાત રહી નથી, 
તે રીતે દવાઓમાં પણ રહી નથી. બહારના 
�દૂષણની સાથે સાથે મનુ�યનું મન પણ 
�દૂિષત થઈ ગયું છ�.

• �વા��ય મનુ�યની અણમોલ સંપિ� છ�. પર�તુ 
લોકોની ખોટી �વનશૈલી, તામસી ભોજન, 
�યસનોના સેવન તથા �યાયામ અને 
ચાલવાના અભાવને કારણે આજે દુિનયામાં 
રોગો વધી ર�ા છ�.



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 12

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 13

�ાના�ત

આપવામાં આવે છ�. પરમા�મા �ારા આપવામાં 
આવેલું આ�યા��મક �ાન મનમાં ભરી દ�વામાં 
આવે છ�. જેવા એ સકારા�મક શ�દો અંદર જશે, 
તો તે આખા �દવસમાં સકારા�મક સંક�પ જ 
ઉ�પ�ન કરશે એક છ� સવાર� આપણે ક�વી માિહતી 
લઈએ છીએ અને બીજું છ�, રા�ે સૂતાં પહ�લાં ક�વી 
માિહતી લઈએ છીએ. આ બે વખતે અવચેતન મન 
માટ� ઘણું જ મહ�વપૂણ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એનાથી આપણા સં�કાર બનવા શ� થાય છ�. પછી 
�દનભર આપણે કહીએ છીએ ડર લાગે છ�. કારણ 
ક� આપણે બીજ જ નાં�યું હતું િહ�સા અને 
અસુર�ાની જેવી માિહતી આપણે સવાર� પોતાના 
મનમાં નાંખીશું તો �દવસભર તે �કારના િવચારો 
હશે. ભલે આપણે એ દ�શ સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા ના 
હોય, જેના િવશે સૂચના વાંચી પણ શ�દો કયા 
નાં�યા હતા? આ દ�શમાં આવું થયું જે શ�દો 
આપણા અવચેતન મનમાં ��થત થઈ �ય છ�, જે 
�દવસભર તે �કારના િવચારો હશે. ભલે આપણે 
એ દ�શ સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા ના હોય, જેના િવશે 
સૂચના વાંચી પણ શ�દો કયા નાં�યા હતા? આ 
દ�શમાં આવું થયું. જે શ�દો આપણા અવચેતન 
મનમાં ��થત થઈ �ય છ�, જે �દવસભર િવચારોનું 
િનમા�ણ કર� છ�. હવે આપ ગમે તેટલી કોિશશ કરો 
ક� સકારા�મક માિહતી છ� આપ િવચારી નહ� 
શકો. મુ�ક�લ થઈ જશે.

ધારી લો ક� આપ સાંજે ઘેર પહ��યા એ સમયે 
અ�ય કોઈ સમયથી ઘરમાં આ�યા નહોતા. આપે 
પણ ફોન પર કોિશશ કરી પણ એમણે ફોન 
ઉઠા�યો નહી. તો એ સમયે આપના મનમાં સૌથી 
પહ�લાં ક�વા સંક�પ આવે છ�? �યાંક એ�સીડ�ટ 
તો નહ� થયો હોય ને. આપે ઘણી સહજતાથી 
બોલી દીધું ક� કદાચ એ�સીડ�ટ થઈ ગયો તો. આ 
�કારના સંક�પ ક�મ આ�યા. કારણ ક� આપણે 
સવાર� પોતાના મનમાં શું નાં�યું હતું. તે પર િનભ�ર 
છ�. એટલે સવારનો સમય આપણા માટ� બ� 
મહ�વપૂણ� છ�.

�યાર� આપણે ��ાક�મારીઝ સં�થામાં 
આવીએ છીએ તો મનને સકારા�મક બનાવવામાં 
બ� મહ�નત કરવી પડતી નથી. એની સરળ િવિધ 
છ�. સવાર� �યાર� આપણું અવચેતન મન સિ�ય 
થાય છ� �યાર� ઘણી સકારા�મક માિહતી મનને 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

આંખોનો શાંિત અન સાધુતા સાથે શો સંબંધ? 
મોટા ભાગે તે િભ�ુ આનંદભ�ની સહનશીલતાના 
મમ�થી અપ�રિચત હતો. એને સમ�વવા માટ� 
મહાિભ�ુએ ક�ં, �યાર� �� ઉપર આકાશ તરફ 
�� છું તો મને સમ�ય છ� ક� આ ધરતીનું �વન 
ઘણું જ �ણભંગુર અને �વ�ન જેવું છ�. અને 
�વ�નમાં કોઈએ કર�લો �યવહાર મને કઈ રીતે 
�પશ� શક�? �યાર� મારી ��� અંદર �ય છ� તો �� 
�વયંને આ�મા અનુભવું છું. જે અિવનાશી છ�. એનું 
કોઈ ક�ઈપણ બગાડી શકતું નથી.

�યાર� �� આસપાસ �� છું તો મને દ�ખાય છ� 
આ દુિનયામાં એવા પણ ભાવનાશીલ મનુ�યો છ� 
જેમના �દયોમાં મારા ��યે અસીમ ક�ણા છ�. આ 
અનુભૂિત મને ધ�યતાથી ભરી દ� છ�. પોતાની 
પાછળ �તાં અનુભવ થાય છ� ક� આ સંસારમાં 
એવા ક�ટલાંયે �ાણીઓ છ� જે મારા કરતાં પણ વધુ 
પીડા ભોગવી ર�ાં છ�. એમને �ઈને મા�ં �દય 
ક�ણા - �ેમથી ભરાઈ �ય છ�. આ રીતે �� શાંત 
છું, આનં�દત છું અને �ેમ સભર છું. કારણ ક� મ� 
આંખોનો ઉપયોગ કરવાનું શીખી લીધું છ�. ખર�ખર 
જ આંખો ખોલવાથી જ �વન દશ�ન મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સં�કારોને સરળ તથા સુખદાયી બનાવવા આ 
સુખી રહ�ાની િવિધ છ�. આપણે બદલીશું, તો 
બી�ઓ પણ બદલાશે. � આપણે બી�ઓના 
બદલવાની રાહ �ઈશું, તો તેઓ પણ આપણા 
બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ �વાની ઘટના 
�યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક માણસ િવચાર� છ� ક� 
બી� �યિ� કડવું બોલે છ� તેથી મા�ં સુખ ન� 
થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો �� સુખી ર��. પણ � 
તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે �વનભર દુઃખી જ 
રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો રહ�, આપણે આપણી 
સહનશિ� વધારી દઈએ, તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશું. આપણે 
ખુશી વહ�ચીશું તો ખુશી બમણી થઈને આપણી પાસે 
આવશે. દાતા બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ�વાય છ�. ક�ટલીયે 
ક�યાઓ િવશેષ �પે વધાર� લાગણીશીલ છ� કારણ 
ક� તે બી�ઓ પાસેથી વધાર� અપે�ાઓ રાખે છ�. 
એને પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ 
એમના મ��ત�ક પર પડે છ�. એનાથી તે વધાર� 
દુઃખી રહ� છ�. તેઓ ���ત નજરોથી બી�ઓ તરફ 
જુએ છ� ક� કોઈ એને �ેમ આપે, સ�માન આપે.

આપણે �વયંને એટલા શિ�શાળી 
બનાવવાના છ� ક� કોઈપણ વાત આપણા 
મ��ત�કમાં ઘૂસે નહ�. એટલા માટ� �વયંને િવશાળ 
�દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને ક�ઈ પણ ના કહ� 

સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા માટ� ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને 
સુખી બને છ� તો કોઈ

સંબંધોમાં �ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈ ને સા�ં 
િનવાસ�થાન મળી �ય તો તે �વયંને સુખી સમજે 
છ�. જેના મનની જે ઈ�છા છ� તે સાકાર થતાં મનુ�ય 
સુખનો અનુભવ કર� છ�. પરંતુ જે સુખ અ�યના 
આધાર પર મળ� છ�, તે �થાયી રહી શકતું નથી. 
કારણક� આધાર ચા�યો જતાં સુખ, દુઃખમાં 
પ�રણમે છ�.

�દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ વધી ર�ં છ� 
જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની કથા કહ�વાનું 
શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના સંબંધોમાં 
દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ� � ક� તેમાં મનુ�યનાં 
કમ� તથા સં�કાર જ કારણ ભૂત છ�. તો 
બી�ઓનો �વાથ� તથા દુ�ય�વહાર પણ એનું મૂળ 
કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણે સુખ ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શક�શું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જ ક�ઈ થઈ ર�ં છ� એના 
માટ� જવાબદાર આપણે જ છીએ.

�વયંને સહનશીલ બનાવવા, �વયંની વાત 
કરવાની ઢબ પણ મધુર બનાવવી, �વયંના 

સુખી�વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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આપવામાં આવે છ�. પરમા�મા �ારા આપવામાં 
આવેલું આ�યા��મક �ાન મનમાં ભરી દ�વામાં 
આવે છ�. જેવા એ સકારા�મક શ�દો અંદર જશે, 
તો તે આખા �દવસમાં સકારા�મક સંક�પ જ 
ઉ�પ�ન કરશે એક છ� સવાર� આપણે ક�વી માિહતી 
લઈએ છીએ અને બીજું છ�, રા�ે સૂતાં પહ�લાં ક�વી 
માિહતી લઈએ છીએ. આ બે વખતે અવચેતન મન 
માટ� ઘણું જ મહ�વપૂણ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એનાથી આપણા સં�કાર બનવા શ� થાય છ�. પછી 
�દનભર આપણે કહીએ છીએ ડર લાગે છ�. કારણ 
ક� આપણે બીજ જ નાં�યું હતું િહ�સા અને 
અસુર�ાની જેવી માિહતી આપણે સવાર� પોતાના 
મનમાં નાંખીશું તો �દવસભર તે �કારના િવચારો 
હશે. ભલે આપણે એ દ�શ સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા ના 
હોય, જેના િવશે સૂચના વાંચી પણ શ�દો કયા 
નાં�યા હતા? આ દ�શમાં આવું થયું જે શ�દો 
આપણા અવચેતન મનમાં ��થત થઈ �ય છ�, જે 
�દવસભર તે �કારના િવચારો હશે. ભલે આપણે 
એ દ�શ સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા ના હોય, જેના િવશે 
સૂચના વાંચી પણ શ�દો કયા નાં�યા હતા? આ 
દ�શમાં આવું થયું. જે શ�દો આપણા અવચેતન 
મનમાં ��થત થઈ �ય છ�, જે �દવસભર િવચારોનું 
િનમા�ણ કર� છ�. હવે આપ ગમે તેટલી કોિશશ કરો 
ક� સકારા�મક માિહતી છ� આપ િવચારી નહ� 
શકો. મુ�ક�લ થઈ જશે.

ધારી લો ક� આપ સાંજે ઘેર પહ��યા એ સમયે 
અ�ય કોઈ સમયથી ઘરમાં આ�યા નહોતા. આપે 
પણ ફોન પર કોિશશ કરી પણ એમણે ફોન 
ઉઠા�યો નહી. તો એ સમયે આપના મનમાં સૌથી 
પહ�લાં ક�વા સંક�પ આવે છ�? �યાંક એ�સીડ�ટ 
તો નહ� થયો હોય ને. આપે ઘણી સહજતાથી 
બોલી દીધું ક� કદાચ એ�સીડ�ટ થઈ ગયો તો. આ 
�કારના સંક�પ ક�મ આ�યા. કારણ ક� આપણે 
સવાર� પોતાના મનમાં શું નાં�યું હતું. તે પર િનભ�ર 
છ�. એટલે સવારનો સમય આપણા માટ� બ� 
મહ�વપૂણ� છ�.

�યાર� આપણે ��ાક�મારીઝ સં�થામાં 
આવીએ છીએ તો મનને સકારા�મક બનાવવામાં 
બ� મહ�નત કરવી પડતી નથી. એની સરળ િવિધ 
છ�. સવાર� �યાર� આપણું અવચેતન મન સિ�ય 
થાય છ� �યાર� ઘણી સકારા�મક માિહતી મનને 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

આંખોનો શાંિત અન સાધુતા સાથે શો સંબંધ? 
મોટા ભાગે તે િભ�ુ આનંદભ�ની સહનશીલતાના 
મમ�થી અપ�રિચત હતો. એને સમ�વવા માટ� 
મહાિભ�ુએ ક�ં, �યાર� �� ઉપર આકાશ તરફ 
�� છું તો મને સમ�ય છ� ક� આ ધરતીનું �વન 
ઘણું જ �ણભંગુર અને �વ�ન જેવું છ�. અને 
�વ�નમાં કોઈએ કર�લો �યવહાર મને કઈ રીતે 
�પશ� શક�? �યાર� મારી ��� અંદર �ય છ� તો �� 
�વયંને આ�મા અનુભવું છું. જે અિવનાશી છ�. એનું 
કોઈ ક�ઈપણ બગાડી શકતું નથી.

�યાર� �� આસપાસ �� છું તો મને દ�ખાય છ� 
આ દુિનયામાં એવા પણ ભાવનાશીલ મનુ�યો છ� 
જેમના �દયોમાં મારા ��યે અસીમ ક�ણા છ�. આ 
અનુભૂિત મને ધ�યતાથી ભરી દ� છ�. પોતાની 
પાછળ �તાં અનુભવ થાય છ� ક� આ સંસારમાં 
એવા ક�ટલાંયે �ાણીઓ છ� જે મારા કરતાં પણ વધુ 
પીડા ભોગવી ર�ાં છ�. એમને �ઈને મા�ં �દય 
ક�ણા - �ેમથી ભરાઈ �ય છ�. આ રીતે �� શાંત 
છું, આનં�દત છું અને �ેમ સભર છું. કારણ ક� મ� 
આંખોનો ઉપયોગ કરવાનું શીખી લીધું છ�. ખર�ખર 
જ આંખો ખોલવાથી જ �વન દશ�ન મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સં�કારોને સરળ તથા સુખદાયી બનાવવા આ 
સુખી રહ�ાની િવિધ છ�. આપણે બદલીશું, તો 
બી�ઓ પણ બદલાશે. � આપણે બી�ઓના 
બદલવાની રાહ �ઈશું, તો તેઓ પણ આપણા 
બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ �વાની ઘટના 
�યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક માણસ િવચાર� છ� ક� 
બી� �યિ� કડવું બોલે છ� તેથી મા�ં સુખ ન� 
થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો �� સુખી ર��. પણ � 
તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે �વનભર દુઃખી જ 
રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો રહ�, આપણે આપણી 
સહનશિ� વધારી દઈએ, તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશું. આપણે 
ખુશી વહ�ચીશું તો ખુશી બમણી થઈને આપણી પાસે 
આવશે. દાતા બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ�વાય છ�. ક�ટલીયે 
ક�યાઓ િવશેષ �પે વધાર� લાગણીશીલ છ� કારણ 
ક� તે બી�ઓ પાસેથી વધાર� અપે�ાઓ રાખે છ�. 
એને પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ 
એમના મ��ત�ક પર પડે છ�. એનાથી તે વધાર� 
દુઃખી રહ� છ�. તેઓ ���ત નજરોથી બી�ઓ તરફ 
જુએ છ� ક� કોઈ એને �ેમ આપે, સ�માન આપે.

આપણે �વયંને એટલા શિ�શાળી 
બનાવવાના છ� ક� કોઈપણ વાત આપણા 
મ��ત�કમાં ઘૂસે નહ�. એટલા માટ� �વયંને િવશાળ 
�દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને ક�ઈ પણ ના કહ� 

સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા માટ� ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને 
સુખી બને છ� તો કોઈ

સંબંધોમાં �ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈ ને સા�ં 
િનવાસ�થાન મળી �ય તો તે �વયંને સુખી સમજે 
છ�. જેના મનની જે ઈ�છા છ� તે સાકાર થતાં મનુ�ય 
સુખનો અનુભવ કર� છ�. પરંતુ જે સુખ અ�યના 
આધાર પર મળ� છ�, તે �થાયી રહી શકતું નથી. 
કારણક� આધાર ચા�યો જતાં સુખ, દુઃખમાં 
પ�રણમે છ�.

�દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ વધી ર�ં છ� 
જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની કથા કહ�વાનું 
શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના સંબંધોમાં 
દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ� � ક� તેમાં મનુ�યનાં 
કમ� તથા સં�કાર જ કારણ ભૂત છ�. તો 
બી�ઓનો �વાથ� તથા દુ�ય�વહાર પણ એનું મૂળ 
કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણે સુખ ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શક�શું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જ ક�ઈ થઈ ર�ં છ� એના 
માટ� જવાબદાર આપણે જ છીએ.

�વયંને સહનશીલ બનાવવા, �વયંની વાત 
કરવાની ઢબ પણ મધુર બનાવવી, �વયંના 

સુખી�વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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આપણે સમયના 
એવા દૌરથી પસાર થઈ 
ર�ા છીએ �યાર� આપણી 
આસપાસનું વાતાવરણ, 
સંસાર ઘણી ઝડપથી 
બદલાઈ ર�ાં છ� અને 
�યિ� પણ અંદરથી 

બદલાય ર�ો છ�.

જૂના સો�ટવેર સાથે િજંદગી �વી ર�ા 
છીએ

મોબાઈલ એ�લીક�શન અને કો��યુટરના 
સો�ટવેરનાં નવાં સં�કરણ (વજ�ન-version) 
બ�રમાં આવતાં જ રહ� છ�. આપણે એ બદલવા 
માટ� ત�પર પણ રહીએ છીએ. કારણ ક� � આપણે 
પ�રવત�ન ના કરીએ તો આઉટડેટ�ડ થઈ �ય છ� 
પરંતુ આ�ય�ની વાત છ� ક� આપણે સોળ વષ�ની 
�મરથી, પૂવ�જ�મોના િહસાબ-�કતાબ, ��ઢગત 
મા�યતાઓ, સં�કાર િવચાર તથા વત�માન 
િશ�ણ, સો�યલ મી�ડયાના �ભાવથી જે 
િવક�િ�ઓ �વયંમાં આવી છ�. આવા જૂના 
સૉ�ટવેયરથી જ િજંદગીને �તાં, �વતાં અને એ 
અનુસાર જ �યવહાર કરીએ છીએ.

અંદર પ�રવત�ન થયું ક� નહ�, આ િહસાબ 
�વો જ�રી

વા�તવસમાં આપણે �વયંના વષ� જૂના 
િવચાર, �િ�-�યવહારમાં પ�રવત�ન આ�યું ક� 
નહ�, એનો િહસાબ-�કતાબ �વો �ઈએ. એ 
િવચારવાની વાત છ� ક� શું આપણે અંદરના 
સૉ�ટવેયરને અપડેટ કરવું ના �ઈએ? �યાર� 

આપણે ભણીએ છીએ તો એક જ ક�ામાં ભણતા 
રહીએ છીએ યા આગળ વધીએ છીએ? આપણી 
ડી�ીનું મૂ�યાંકન થાય છ� ને ? એક અ�યાસ�મ 
આપણે ભણીએ છીએ ક� નવા નવા િવષયોના 
ગહન �ાનની  ઉ� ડી�ી �ા�ત કરતા રહીએ 
છીએ? જે ક�ઈ ભણીએ છીએ, શીખીએ છીએ એને 
નોકરી, ધંધા યા સંશોધન કાય�માં ઉપયોગ કરતાં 
�વયંનું પણ ઘડતર કરીએ છીએ અને સમાજ-
દ�શના નવિનમા�ણમાં યોગદાન આપીએ છીએ ને? 
ક� પછી આ�વન અ�યાસ કરતા રહીએ છીએ યા 
રટણ કયા� કરીએ છીએ?

કથા વાતા�ઓથી મા� મનોરંજન યા એના 
પર આચરણ

પરંતુ આ�મક�યાણ યા �વઉ�નિતના 
સંદભ�માં આપણે પોતાના �યાસોને �ઈએ તો 
આપણે બા��વન - �યવહા�રક �વનમાં જે 
કરીએ છીએ, એનાથી િવપરીત જ કરીએ છીએ - 
તે કથા વાતા�ઓ પણ સાંભળતા રહીએ છીએ. 
શા��ો �ંથો, પુરાણો, આ�મકથાઓનો મા� 
િવચારય� જ ચાલુ રાખીએ છીએ? �વનને નવી 
�દશા આપવા અને વા�તિવક જગતને અનુ�પ 
યોજના બનાવીને �વનને સફળ બનાવવા માટ� 
િચંતન કરતા નથી. હવે આપણે ગીતા, રામાયણ, 
ભાગવત, મહાભારત યા �વનચ�ર�ોના સારને 
તો સમ� ગયા છીએને? તો પછી આ �કારના 
સ�સંગને �વનભર પુનરા�ત કરીને મનોરંજન 
જ કરીએ છીએ યા એ અનુસાર આચરણ કરી 
�વનને �ે� - શુ�ધ બનાવતાં આગળ પણ 
વધીશું? આવા સ�સંગના આધાર પર જે �ાન 
�કાશ, સદ ્ િવવેક આપણે �ા�ત કય� છ� ક� એને 

એવા નાજુક ના બનો. એનાથી અંદરમાં ડર પણ 
વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� થાય છ�.

એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે અને આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ પણ બનીશું નહ�. સંક�પ 
કરો ક� માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. 
તો સદા સુખી રહીશું.

શિ�શાળી બનવા માટ� શિ�શાળી 
સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો અ�યાસ ઘણો 
જ�રી છ�. �� સવ�શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન છું. આ ��િત આપણને શિ�શાળી 
બનાવવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે છ� આ નશો 
લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ આ બંને 
��િતઓ આખા �દવસમાં ઓછામાં ઓછી દસ વાર 
તો કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

 ‘संतोष� परम सुख�’ મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એના ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમય ન� થાય છ�. એનાથી મહ�નત પછી 
પણ �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી �ય છ� તો દુઃખમાં 
વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા માટ� યાદ રાખો - 
જેટલી ઓછી ઈ�છાઓ એટલું જ વધાર� સુખ.

��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા? � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ 
આપણી પાસે છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� 

રહો. જે ક�ઈ આપણી પાસે નથી એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક 
મનુ�ય વત�માનનો પણ આનંદ લઈ ર�ા નથી અને 
ભિવ�ય માટ� ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ� છ�.

�વીકાર કરીલો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં �ય છ� તેમ 
તેમ દુઃખ પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું 
વધાર� હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો 
અંત છ�. અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો 
�ય છ� બીમારીઓમાં પણ જેટલા હળવા રહીશું 
તેટલી બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ. અહ� સામૂિહક મોતની ઘટનાઓ પણ 
�દવસે �દવસે વધતી જશે. જેનો આપણે �વીકાર 
કરવો પડશે તથા �વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. 
આપણે ખુશીથી પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી 
ભોગવવાં પણ પડશે. આ ��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે 
એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી શકશે નહ�. આપણે એ 
સદા યાદ રાખવું પડશે ક� હવે સવ� આ�માઓને 
કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરીને ઘેર પાછા 
ફરવાનું છ�.

તો આવો, અ�યારથી જ આપણે દુઃખોથી 
મુ� રહ�વાનું શીખીએ. ગમે તે થઈ �ય પણ 
આપણને દુઃખનો �પશ� ના થાય �યાર� આપણે 
મા�ટર દુઃખ હતા� બની શક�શું. � દુઃખ દૂર 
કરનારા જ દુઃખી બનવા લાગશે તો અ�ય 
આ�માઓનું દુઃખ દૂર કોણ કરશે? ભગવાનુવાચ 
છ� ક� સંસારમાં હવે દુઃખોના પહાડ પડવાના છ�. 
એટલે �વયંને ઈ�રીય સુખોથી અને રાજયોગના 
બળથી એટલા ભરપૂર કરી લઈએ ક� દુઃખ 
આપણને દુઃખ લાગે જ નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અંતમ�નનું નવું સૉ�ટવેર
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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આપણે સમયના 
એવા દૌરથી પસાર થઈ 
ર�ા છીએ �યાર� આપણી 
આસપાસનું વાતાવરણ, 
સંસાર ઘણી ઝડપથી 
બદલાઈ ર�ાં છ� અને 
�યિ� પણ અંદરથી 

બદલાય ર�ો છ�.

જૂના સો�ટવેર સાથે િજંદગી �વી ર�ા 
છીએ

મોબાઈલ એ�લીક�શન અને કો��યુટરના 
સો�ટવેરનાં નવાં સં�કરણ (વજ�ન-version) 
બ�રમાં આવતાં જ રહ� છ�. આપણે એ બદલવા 
માટ� ત�પર પણ રહીએ છીએ. કારણ ક� � આપણે 
પ�રવત�ન ના કરીએ તો આઉટડેટ�ડ થઈ �ય છ� 
પરંતુ આ�ય�ની વાત છ� ક� આપણે સોળ વષ�ની 
�મરથી, પૂવ�જ�મોના િહસાબ-�કતાબ, ��ઢગત 
મા�યતાઓ, સં�કાર િવચાર તથા વત�માન 
િશ�ણ, સો�યલ મી�ડયાના �ભાવથી જે 
િવક�િ�ઓ �વયંમાં આવી છ�. આવા જૂના 
સૉ�ટવેયરથી જ િજંદગીને �તાં, �વતાં અને એ 
અનુસાર જ �યવહાર કરીએ છીએ.

અંદર પ�રવત�ન થયું ક� નહ�, આ િહસાબ 
�વો જ�રી

વા�તવસમાં આપણે �વયંના વષ� જૂના 
િવચાર, �િ�-�યવહારમાં પ�રવત�ન આ�યું ક� 
નહ�, એનો િહસાબ-�કતાબ �વો �ઈએ. એ 
િવચારવાની વાત છ� ક� શું આપણે અંદરના 
સૉ�ટવેયરને અપડેટ કરવું ના �ઈએ? �યાર� 

આપણે ભણીએ છીએ તો એક જ ક�ામાં ભણતા 
રહીએ છીએ યા આગળ વધીએ છીએ? આપણી 
ડી�ીનું મૂ�યાંકન થાય છ� ને ? એક અ�યાસ�મ 
આપણે ભણીએ છીએ ક� નવા નવા િવષયોના 
ગહન �ાનની  ઉ� ડી�ી �ા�ત કરતા રહીએ 
છીએ? જે ક�ઈ ભણીએ છીએ, શીખીએ છીએ એને 
નોકરી, ધંધા યા સંશોધન કાય�માં ઉપયોગ કરતાં 
�વયંનું પણ ઘડતર કરીએ છીએ અને સમાજ-
દ�શના નવિનમા�ણમાં યોગદાન આપીએ છીએ ને? 
ક� પછી આ�વન અ�યાસ કરતા રહીએ છીએ યા 
રટણ કયા� કરીએ છીએ?

કથા વાતા�ઓથી મા� મનોરંજન યા એના 
પર આચરણ

પરંતુ આ�મક�યાણ યા �વઉ�નિતના 
સંદભ�માં આપણે પોતાના �યાસોને �ઈએ તો 
આપણે બા��વન - �યવહા�રક �વનમાં જે 
કરીએ છીએ, એનાથી િવપરીત જ કરીએ છીએ - 
તે કથા વાતા�ઓ પણ સાંભળતા રહીએ છીએ. 
શા��ો �ંથો, પુરાણો, આ�મકથાઓનો મા� 
િવચારય� જ ચાલુ રાખીએ છીએ? �વનને નવી 
�દશા આપવા અને વા�તિવક જગતને અનુ�પ 
યોજના બનાવીને �વનને સફળ બનાવવા માટ� 
િચંતન કરતા નથી. હવે આપણે ગીતા, રામાયણ, 
ભાગવત, મહાભારત યા �વનચ�ર�ોના સારને 
તો સમ� ગયા છીએને? તો પછી આ �કારના 
સ�સંગને �વનભર પુનરા�ત કરીને મનોરંજન 
જ કરીએ છીએ યા એ અનુસાર આચરણ કરી 
�વનને �ે� - શુ�ધ બનાવતાં આગળ પણ 
વધીશું? આવા સ�સંગના આધાર પર જે �ાન 
�કાશ, સદ ્ િવવેક આપણે �ા�ત કય� છ� ક� એને 

એવા નાજુક ના બનો. એનાથી અંદરમાં ડર પણ 
વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� થાય છ�.

એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે અને આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ પણ બનીશું નહ�. સંક�પ 
કરો ક� માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. 
તો સદા સુખી રહીશું.

શિ�શાળી બનવા માટ� શિ�શાળી 
સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો અ�યાસ ઘણો 
જ�રી છ�. �� સવ�શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન છું. આ ��િત આપણને શિ�શાળી 
બનાવવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે છ� આ નશો 
લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ આ બંને 
��િતઓ આખા �દવસમાં ઓછામાં ઓછી દસ વાર 
તો કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

 ‘संतोष� परम सुख�’ મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એના ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમય ન� થાય છ�. એનાથી મહ�નત પછી 
પણ �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી �ય છ� તો દુઃખમાં 
વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા માટ� યાદ રાખો - 
જેટલી ઓછી ઈ�છાઓ એટલું જ વધાર� સુખ.

��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા? � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ 
આપણી પાસે છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� 

રહો. જે ક�ઈ આપણી પાસે નથી એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક 
મનુ�ય વત�માનનો પણ આનંદ લઈ ર�ા નથી અને 
ભિવ�ય માટ� ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ� છ�.

�વીકાર કરીલો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં �ય છ� તેમ 
તેમ દુઃખ પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું 
વધાર� હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો 
અંત છ�. અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો 
�ય છ� બીમારીઓમાં પણ જેટલા હળવા રહીશું 
તેટલી બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ. અહ� સામૂિહક મોતની ઘટનાઓ પણ 
�દવસે �દવસે વધતી જશે. જેનો આપણે �વીકાર 
કરવો પડશે તથા �વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. 
આપણે ખુશીથી પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી 
ભોગવવાં પણ પડશે. આ ��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે 
એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી શકશે નહ�. આપણે એ 
સદા યાદ રાખવું પડશે ક� હવે સવ� આ�માઓને 
કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરીને ઘેર પાછા 
ફરવાનું છ�.

તો આવો, અ�યારથી જ આપણે દુઃખોથી 
મુ� રહ�વાનું શીખીએ. ગમે તે થઈ �ય પણ 
આપણને દુઃખનો �પશ� ના થાય �યાર� આપણે 
મા�ટર દુઃખ હતા� બની શક�શું. � દુઃખ દૂર 
કરનારા જ દુઃખી બનવા લાગશે તો અ�ય 
આ�માઓનું દુઃખ દૂર કોણ કરશે? ભગવાનુવાચ 
છ� ક� સંસારમાં હવે દુઃખોના પહાડ પડવાના છ�. 
એટલે �વયંને ઈ�રીય સુખોથી અને રાજયોગના 
બળથી એટલા ભરપૂર કરી લઈએ ક� દુઃખ 
આપણને દુઃખ લાગે જ નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અંતમ�નનું નવું સૉ�ટવેર
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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સ�ગુણોનું, �દ�ય શિ�ઓનું નવું સો�ટવેયર 
અથા�� નવું સં�કરણ (version-વજ�ન) લઈને 
આ�યા છ� અને પોતાના િનિમ� મા�યમ ��િપતા 
��ા �ારા તથા એમની આ�યા��મક રચના 
��ાક�મારીઓ અને ��ાક�મારો �ારા િવનામૂ�યે 
આપી ર�ા છ�. હર કોઈ લઈ શક�, એવી સહજ 
�ક�મ એમણે બનાવી છ�. અને તે છ� ‘જૂના, પિતત 
- �� સો�ટવેયર આપીને નવું �દ�ય, પિવ� - 
�ે� સો�ટવેયર લઈ લઈએ.

િનિ�ત સમય મયા�દામાં નવું સો�ટવેયર 
ધારણ કરી લઈએ

સમય ઘણો તેજ ગિતથી આગળ વધી ર�ો 
છ�. સંસાર અિતના અંતની સા�ી બનીને, સ�ય 
અને �ે�ની સમા��ત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. 
એક બાજુ િવ�ાન સવ� કાંઈ િવશુ�, ગુણવ�ાપૂણ� 
સૂ�મ અને સંગ�ઠત બની ર�ં છ�, બી� બાજુ, 
પરમા�માનું સ�ય �ાન પણ આપણને 
(ચૈત�યશિ� આ�માને) િવશુ� સતો�ધાન 
બનાવી ર�ં છ�. પરમા�મ �દ� શુ� સો�ટવેયર 
અપનાવવાથી જૂના, કિલયુગી, �� પોતાની મેળ� 
જ ડીલીટ થઈ ર�ા છ�. પરંતુ એક બાજુ �યાન 
રાખવાની વાત કહો યા શરત કહો તે એ છ� ક� આ 
કાય� િનિ�ત સમયાવિધ અંતગ�ત કરવાનું છ�. 
��� પ�રવત�નના પહ�લાં � આપ �વયંને 
પ�રવત�ત કરશો તો મન, વચન, કમ�માં પરમા�મા 
િપતાએ આપેલ �દ�ય સો�ટવેયર ધારણ કરી 
લેશો તો મહાપ�રવત�નના સૂ�ધાર પણ બની 
શકશો.

તો ચાલો, િવચારતા ના રહો. જલદીથી �વયં 
પર �યાન આપો. િહ�મત આપણી હ�રગણી મદદ 
પરમા�માની અને ઊ�વ�ની તરફ વધતા સમયની.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પુનરા�ત કરતા રહ�વા છતાંય �વનમાં ક�ઈ 
ન�ર ઊ�વ�ગામી પ�રવત�ન કરીને ઉ�તા 
મેળવવી પણ જ�રી છ�. � �ાન િ�યાકાંડથી 
આગળ વધીને આચરણ - �વ�પ ધારણ ના કરતા 
હોય તો મા� િવ�તા યા પાં�ડ�ય કોઈ કામનાં 
રહ�તા નથી. સ� �ાનને અનુ�પ �વન �વવા 
છતાં આપણે સવ�કત��ય અદા કરવાનાં છ� �ાન 
�ણવા છતાં અકત��ય કરતા રહીશું યા ભૂલો 
કરતા રહીશું તો અનેક દુઃખદ પ�રણામ આપણે 
ભોગવવાં પડશે.

ગૌરવગાથાઓમાંથી બોધપાઠ લઈએ

અહ� આપણે આ�મમંથન યા �વદશ�ન 
કરવાની જ�ર છ�. જેમ વાતા� છ� ક� નળ પર બેસીને 
રોજ રોજ ભ��તો હોવા છતાં માિલક� ક�ં ક� 
મી�રામ નળ પર ના બેસીશ અને તે પોપટ 
માિલકની િશખામણનું રટણ કરતો ર�ો અને 
નળ પર બેસીને ભ��તો પણ ર�ો - હવે આતો 
િનરથ�કતા થઈને? આવું આપણે પણ કરીએ 
છીએ. જ�રી તો એ છ� ક� ભૂતકાળની ગૌરવ- 
ગાથાઓમાંથી સાચો બોધ લઈને યો�ય �વન 
�વવાનું શીખી લઈએ.

�ક�િ�જગત �દૂષણ મુ� બને એ પણ 
જ�રી છ�. પરંતુ આપણું આંત�રક �વન �દૂષણ 
મુ� બને - આ પણ જ�રી છ�. આ કાય� આપણે 
પોતે જ કરવાનું છ� અને જલદી કરવાનું છ�. શરીર 
હાડ�વેયર છ� અને ચૈત�યશિ� આ�મા 
સો�ટવેયર છ�. શરીર �પી હાડ�વેયર તો આપણે 
જ�મે જ�મે બદલતા રહીએ છીએ. નવો જ�મ થયો 
શરીર સમય અને �ક�િતના સંસગ�માં આવતાં જૂનું 
થઈ �ય છ� અને ન� થઈ �ય છ�. પછી આપણે 
નવું શરીર ધારણ કરીએ છીએ. આ ક�દરતી �મ 
બનેલો છ�.

િવક�ત સં�કારો �પી જૂનું સો�ટવેયર

ચૈત�યશિ� પોતાના અના�દ �વ�પમાં 
શુ�, સ�ય, પિવ� છ� આ ��� ખેલમાં �યાર� 
આપણે પરમધામથી આવીએ છીએ તો આપણે 
આપણી સતો�ધાન ��થિતમાં હોઈએ છીએ. પરંતુ 
સમય અને �ક�િતના �ભાવમાં આવીને આપણે 
આ�મિવ��ત થઈએ છીએ અને પરમા�માથી 
િવયોગી થઈ જઈએ છીએ. એનાથી આ�મા�પી 
સો�ટવેયર પર અ�ાન, િમ�યા�ાન, અપૂણ� 
�ાનનું આવરણ આવવા લાગે છ� જે િવકાર, 
અવગુણ, બુરાઈઓ કમ�રીઓના �પમાં 
િવકિસત થાય છ�. આજે આપણે એ િવક�ત, અપૂણ� 
સં�કારો �પી સો�ટવેયરથી જ કમ� કરીએ છીએ. 
પ�રણામ �વ�પ સંબંધોમાં, પ�રવારમાં, સમાજ 
�યવ�થાઓમાં, કાય��ે�ોમાં શાસન-�શાસન 
�ે�માં અને લગભગ બધી ક�ાએ આપણે 
અરાજકતા, અ�યવ�થાનો અનુભવ કરી ર�ા 
છીએ. એનું પ�રણામ બ� �પ� �પથી આપણા 
સવ�ના સામે દુઃખ, અશાંિત, �ય�તા, િનરાશા, 
તનાવના �પમાં આવી ર�ાં છ�. માનવ�વન 
બોજ-જં�ળ બની ર�ં છ�.

એક બી� ઉપર ક�ચડ ઉછાળવાથી કામ 
થશે નહ� વધુમાં આપણું િવ� આંગણું ગંદુ અને 
િવક�ત બની જશે. મુસીબતની વાત તો  એ છ� ક� 
આપણે દુઃખી - �યિથત થઈને પીડા ભોગવી ર�ા 
છીએ. પરંતુ �વપ�રવત�ન કરવા માટ� તૈયાર નથી.

પરમા�મા િપતા લા�યા છ� નવું સો�ટવેયર

યથાથ� તો એ છ� ક� આપણે આ જૂના િવક�ત 
સો�ટવેયર અથા�ત આ�મામાં રહ�લ અ�ાનતા, 
અસ�ય િવચારો, ભાવો અને એનો સમજપૂવ�ક 
એક ધકથી �યાગ કરી દ�વો �ઈએ. �યાર� �વયં 
પરમા�મા સ�ય �ાન અને રાજયોગ �ારા 

નાતાલના �દવસે ધરા પર આવનારી
 એ આ�મા હતી િવશેષ,
ક�મારી મેરી �ારા પાવન જ�મ લઈ,
 ઈસુએ આ�યો �ભુ સંદ�શ,
રાત ગઈ દુઃખની હવે આવશે, સુખ-શાંિતની સવાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભર�ોને ...
  િ�સમસની મુબારક વારંવાર...

�યાગ, દયા, ક�ણા, �ેમભાવથી ઈસુએ
 હટા�યું અ�ાનતાનું આવરણ,
શૂળીએ ચડાવનાર માટ� પણ દુવા કરી �થા�યું,
 �માનું �ે� ઉદાહરણ,
ઈસુ સમ �વન બનાવવાનો આવો કરીએ �ઢ િનધા�ર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

લાલ વ��ધારી �� સા�તા�ોઝ,
 �યારા બાળકોના �ેહી,
��ધ ��િપતા ��ાનાં તનમાં,
 �વે�યા િશવ લાલ િવદ�હી,
��ામુખથી આ�યો િશવિપતાએ સ�ય �ાનનો સાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

રોશની, �લો સંગ તારલાઓથી,
 સ� િ�સમસ �ીને સ�વે,
રાગ-��ષ ભૂલાવી �વજનો સાથે,
 જમે ને મોજ મનાવે,
ચૈત�ય આ�માઓ જ છ� પરમા�મ બગીચાનો �ૃંગાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

મનગમતા ઉપહાર મેળવવા બાળમાનસ,
 સ�વે �વ�નોની નગરી,
ધરતી પર �વગ� સ�વવા કરી ર�ા,
 િશવિપતા અનોખી �દુગરી,
માનવને દ�વ બનાવી િશવ આપે નવયુગનો ઉપહાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મેરી િ�સમસ
�.ક�.  પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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સ�ગુણોનું, �દ�ય શિ�ઓનું નવું સો�ટવેયર 
અથા�� નવું સં�કરણ (version-વજ�ન) લઈને 
આ�યા છ� અને પોતાના િનિમ� મા�યમ ��િપતા 
��ા �ારા તથા એમની આ�યા��મક રચના 
��ાક�મારીઓ અને ��ાક�મારો �ારા િવનામૂ�યે 
આપી ર�ા છ�. હર કોઈ લઈ શક�, એવી સહજ 
�ક�મ એમણે બનાવી છ�. અને તે છ� ‘જૂના, પિતત 
- �� સો�ટવેયર આપીને નવું �દ�ય, પિવ� - 
�ે� સો�ટવેયર લઈ લઈએ.

િનિ�ત સમય મયા�દામાં નવું સો�ટવેયર 
ધારણ કરી લઈએ

સમય ઘણો તેજ ગિતથી આગળ વધી ર�ો 
છ�. સંસાર અિતના અંતની સા�ી બનીને, સ�ય 
અને �ે�ની સમા��ત તરફ આગળ વધી ર�ો છ�. 
એક બાજુ િવ�ાન સવ� કાંઈ િવશુ�, ગુણવ�ાપૂણ� 
સૂ�મ અને સંગ�ઠત બની ર�ં છ�, બી� બાજુ, 
પરમા�માનું સ�ય �ાન પણ આપણને 
(ચૈત�યશિ� આ�માને) િવશુ� સતો�ધાન 
બનાવી ર�ં છ�. પરમા�મ �દ� શુ� સો�ટવેયર 
અપનાવવાથી જૂના, કિલયુગી, �� પોતાની મેળ� 
જ ડીલીટ થઈ ર�ા છ�. પરંતુ એક બાજુ �યાન 
રાખવાની વાત કહો યા શરત કહો તે એ છ� ક� આ 
કાય� િનિ�ત સમયાવિધ અંતગ�ત કરવાનું છ�. 
��� પ�રવત�નના પહ�લાં � આપ �વયંને 
પ�રવત�ત કરશો તો મન, વચન, કમ�માં પરમા�મા 
િપતાએ આપેલ �દ�ય સો�ટવેયર ધારણ કરી 
લેશો તો મહાપ�રવત�નના સૂ�ધાર પણ બની 
શકશો.

તો ચાલો, િવચારતા ના રહો. જલદીથી �વયં 
પર �યાન આપો. િહ�મત આપણી હ�રગણી મદદ 
પરમા�માની અને ઊ�વ�ની તરફ વધતા સમયની.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પુનરા�ત કરતા રહ�વા છતાંય �વનમાં ક�ઈ 
ન�ર ઊ�વ�ગામી પ�રવત�ન કરીને ઉ�તા 
મેળવવી પણ જ�રી છ�. � �ાન િ�યાકાંડથી 
આગળ વધીને આચરણ - �વ�પ ધારણ ના કરતા 
હોય તો મા� િવ�તા યા પાં�ડ�ય કોઈ કામનાં 
રહ�તા નથી. સ� �ાનને અનુ�પ �વન �વવા 
છતાં આપણે સવ�કત��ય અદા કરવાનાં છ� �ાન 
�ણવા છતાં અકત��ય કરતા રહીશું યા ભૂલો 
કરતા રહીશું તો અનેક દુઃખદ પ�રણામ આપણે 
ભોગવવાં પડશે.

ગૌરવગાથાઓમાંથી બોધપાઠ લઈએ

અહ� આપણે આ�મમંથન યા �વદશ�ન 
કરવાની જ�ર છ�. જેમ વાતા� છ� ક� નળ પર બેસીને 
રોજ રોજ ભ��તો હોવા છતાં માિલક� ક�ં ક� 
મી�રામ નળ પર ના બેસીશ અને તે પોપટ 
માિલકની િશખામણનું રટણ કરતો ર�ો અને 
નળ પર બેસીને ભ��તો પણ ર�ો - હવે આતો 
િનરથ�કતા થઈને? આવું આપણે પણ કરીએ 
છીએ. જ�રી તો એ છ� ક� ભૂતકાળની ગૌરવ- 
ગાથાઓમાંથી સાચો બોધ લઈને યો�ય �વન 
�વવાનું શીખી લઈએ.

�ક�િ�જગત �દૂષણ મુ� બને એ પણ 
જ�રી છ�. પરંતુ આપણું આંત�રક �વન �દૂષણ 
મુ� બને - આ પણ જ�રી છ�. આ કાય� આપણે 
પોતે જ કરવાનું છ� અને જલદી કરવાનું છ�. શરીર 
હાડ�વેયર છ� અને ચૈત�યશિ� આ�મા 
સો�ટવેયર છ�. શરીર �પી હાડ�વેયર તો આપણે 
જ�મે જ�મે બદલતા રહીએ છીએ. નવો જ�મ થયો 
શરીર સમય અને �ક�િતના સંસગ�માં આવતાં જૂનું 
થઈ �ય છ� અને ન� થઈ �ય છ�. પછી આપણે 
નવું શરીર ધારણ કરીએ છીએ. આ ક�દરતી �મ 
બનેલો છ�.

િવક�ત સં�કારો �પી જૂનું સો�ટવેયર

ચૈત�યશિ� પોતાના અના�દ �વ�પમાં 
શુ�, સ�ય, પિવ� છ� આ ��� ખેલમાં �યાર� 
આપણે પરમધામથી આવીએ છીએ તો આપણે 
આપણી સતો�ધાન ��થિતમાં હોઈએ છીએ. પરંતુ 
સમય અને �ક�િતના �ભાવમાં આવીને આપણે 
આ�મિવ��ત થઈએ છીએ અને પરમા�માથી 
િવયોગી થઈ જઈએ છીએ. એનાથી આ�મા�પી 
સો�ટવેયર પર અ�ાન, િમ�યા�ાન, અપૂણ� 
�ાનનું આવરણ આવવા લાગે છ� જે િવકાર, 
અવગુણ, બુરાઈઓ કમ�રીઓના �પમાં 
િવકિસત થાય છ�. આજે આપણે એ િવક�ત, અપૂણ� 
સં�કારો �પી સો�ટવેયરથી જ કમ� કરીએ છીએ. 
પ�રણામ �વ�પ સંબંધોમાં, પ�રવારમાં, સમાજ 
�યવ�થાઓમાં, કાય��ે�ોમાં શાસન-�શાસન 
�ે�માં અને લગભગ બધી ક�ાએ આપણે 
અરાજકતા, અ�યવ�થાનો અનુભવ કરી ર�ા 
છીએ. એનું પ�રણામ બ� �પ� �પથી આપણા 
સવ�ના સામે દુઃખ, અશાંિત, �ય�તા, િનરાશા, 
તનાવના �પમાં આવી ર�ાં છ�. માનવ�વન 
બોજ-જં�ળ બની ર�ં છ�.

એક બી� ઉપર ક�ચડ ઉછાળવાથી કામ 
થશે નહ� વધુમાં આપણું િવ� આંગણું ગંદુ અને 
િવક�ત બની જશે. મુસીબતની વાત તો  એ છ� ક� 
આપણે દુઃખી - �યિથત થઈને પીડા ભોગવી ર�ા 
છીએ. પરંતુ �વપ�રવત�ન કરવા માટ� તૈયાર નથી.

પરમા�મા િપતા લા�યા છ� નવું સો�ટવેયર

યથાથ� તો એ છ� ક� આપણે આ જૂના િવક�ત 
સો�ટવેયર અથા�ત આ�મામાં રહ�લ અ�ાનતા, 
અસ�ય િવચારો, ભાવો અને એનો સમજપૂવ�ક 
એક ધકથી �યાગ કરી દ�વો �ઈએ. �યાર� �વયં 
પરમા�મા સ�ય �ાન અને રાજયોગ �ારા 

નાતાલના �દવસે ધરા પર આવનારી
 એ આ�મા હતી િવશેષ,
ક�મારી મેરી �ારા પાવન જ�મ લઈ,
 ઈસુએ આ�યો �ભુ સંદ�શ,
રાત ગઈ દુઃખની હવે આવશે, સુખ-શાંિતની સવાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભર�ોને ...
  િ�સમસની મુબારક વારંવાર...

�યાગ, દયા, ક�ણા, �ેમભાવથી ઈસુએ
 હટા�યું અ�ાનતાનું આવરણ,
શૂળીએ ચડાવનાર માટ� પણ દુવા કરી �થા�યું,
 �માનું �ે� ઉદાહરણ,
ઈસુ સમ �વન બનાવવાનો આવો કરીએ �ઢ િનધા�ર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

લાલ વ��ધારી �� સા�તા�ોઝ,
 �યારા બાળકોના �ેહી,
��ધ ��િપતા ��ાનાં તનમાં,
 �વે�યા િશવ લાલ િવદ�હી,
��ામુખથી આ�યો િશવિપતાએ સ�ય �ાનનો સાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

રોશની, �લો સંગ તારલાઓથી,
 સ� િ�સમસ �ીને સ�વે,
રાગ-��ષ ભૂલાવી �વજનો સાથે,
 જમે ને મોજ મનાવે,
ચૈત�ય આ�માઓ જ છ� પરમા�મ બગીચાનો �ૃંગાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

મનગમતા ઉપહાર મેળવવા બાળમાનસ,
 સ�વે �વ�નોની નગરી,
ધરતી પર �વગ� સ�વવા કરી ર�ા,
 િશવિપતા અનોખી �દુગરી,
માનવને દ�વ બનાવી િશવ આપે નવયુગનો ઉપહાર...
 �કસિમસથી મીઠા �ભુ ર�ોને...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મેરી િ�સમસ
�.ક�.  પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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છ�. એકવાર ગુ�ક�ળમાં �ીક��ણ અને બલરામને 
રાિ�માં વારાફરતી ચોક�દારના �પમાં ભાગ 
ભજવવાનો હતો. જે રાિ�એ બલરામ �ગી ર�ા 
હતા �યાર� એક ભયાનક રા�સ આવી ગયો. એને 
�ઈને બલરામ ભયભીત થઈ ગયા. જેટલા તેઓ 
ભયભીત બનતા હતા તેટલો રા�સનો આકાર 
વધતો હતો. છ�વટ� બલરામ ભયથી મૂિછ�ત થઈ 
ગયા. બી� રાતે �યાર� ક��ણની પહ�ર�દારી પૂરી 
થઈ ગઈ �યાર� બલરામે પૂ�ું, શું આપની પાસે 
કોઈ રા�સ આ�યો હતો? એમણે ક�ં, હા અને 
િખ�સામાંથી કાઢીને એજ રા�સ બના�યો તો 
રમકડાની જેમ તે લાગી ર�ો હતો તેનું કદ નાનું 
થઈ ચૂ�યું હતું. �યાર� �ી ક��ણે જણા�યું ક� આપ 
ડરી ગયા એટલે એનો આકાર વધી ગયો. મ� 
િનભ�યતાની સાથે એનો સામનો કય� તો તે નાનો 
થતો ગયો.

ભયનાં કારણ
ભયનાં અનેક કારણ હોઈ શક� છ�. જેમ ક� 

��યુનો ભય, પૂવ�જ�મની કોઈ ભયાનક ઘટના 
જેની સૂ�મ ��િત આ જ�મમાં પણ ભયભીત કર� 
છ�. પાપકમ�નો કાળો પડછાયો પણ માનવને અહ� 
તહ� ઘૂમતો દ�ખાય છ� અને તેને ભયભીત કર� છ�. 
જૂ�ં બોલવું અને જૂ� પકડાઈ ના �ય એનો પણ 
ભય હોય છ�. અંદર ક�ઈ અને બહાર ક�ઈ એવી 
�યિ� સ�યનો સામનો કરવામાં ભયભીત બની 
�ય છ�. લોકલાજનો પણ ભય હોય છ� ક� લોકો 
મારા િવશે શું કહ�શે અને કઈવાર અધૂ�ં �ાન પણ 
ભયનું કારણ બની �ય છ�.

જે ડરી ગયો તે મરી ગયો

ક�ટલીકવાર વધાર� પડતા ભયને કારણે 

આજે દર�ક મનુ�યની અંદર કોઈને કોઈ 
�કારનો ભય �યા�ત છ�. ભય એટલે ડર, એનાં 
ક�ટલાંયે પાસાં છ�. ભયનો મોટા ભાગનો િહ�સો 
ભય પર આધા�રત છ� અથા�� કા�પિનક હોય છ�. 
બીજું ક�ઈ પણ કયા� િવના મા� શંકા, અનુમાનના 
આધાર પર પણ ભય સવાર થઈ �ય છ�. � આ 
ભયની તી�તા વધી �ય તો આ ગંભીર બીમારી 
ફોિબયાનું �પ ધારણ કરી લે છ�. � ક� આ 
માનિસક બીમારી છ� એટલે એનો ઈલાજ એટલો 
સરળ નથી. એના માટ� મનને શિ�શાળી 
બનાવવું પડે છ�.

િબલાડીને �ઈને આંખો બંધ કરી દ�વી

ભય કઈ રીતે આપણી શિ�ઓ અને 
િવશેષતાઓને પંગુ બનાવી દ� છ�. તેને આપણે 
િબલાડી અને કબૂતરના ઉદાહરણથી સમ� 
શક�એ છીએ. � િબલાડી અચાનક કબૂતરની 
સામે આવી �ય તો તે એટલું ભયભીત બની �ય 
છ� ક� તે પણ ભૂલી �ય છ� ક� તે ઉડી પણ શક� છ�. 
ભયને કારણે ઉડવાને બદલે તે આંખો જ બંધ કરી 
લે છ�. અને બી� જ પળ� િશકાર થઈ �ય છ�. 
કબૂતરની પાસે પયા��ત સમય અને સામ�ય� હતું 
પણ ભય સવ� કાંઈ ભૂલાવી દીધું. એ રીતે આપણી 
પાસે પણ પ�ર��થિતને િનપટવા માટ� પયા��ત સમય 
અને શિ� હોય છ� પણ ભયને કારણે સવ� કાંઈ 
ભૂલી �ય છ� અને હારી �ય છ� ક� હવે કાંઈ થઈ 
શક� નહ�.

જેટલો વધાર� ભય તેટલી પ�ર��થિત મોટી

ભય આપણને કમ�ર અને પ�ર��થિત-
ઓને મજબૂત બનાવી દ� છ� અથા�� મોટી બનાવી દ� 

��યુ પણ થઈ �ય છ�. કારણ ક� ભયને કારણે 
આપણા મ��ત�કની અંતઃ��ાવી �ંથીઓ બ� 
�માણમાં એ�ેનાલાઈન નામનો ઝેરીલું રસાયણ 
છોડે છ�. જે ઝેરનું કામ કર� છ�. આપણું મ��ત�ક 
સંક�પોના આધાર પર સંસારના સૌથી ઘાતક 
ઝેરનું િનમા�ણ પણ કર� છ� અને �વનદાયી 
અ�તપણ દુઘ�ટનાઓના સવ�થી એ વાત સામે 
આવી ક� દુઘ�ટના ��ત લોકો ભયભીત થઈ ગયા 
અને સાચો િનણ�ય કરી શ�યા નહ�. લગાવવાની 
હતી �ેક પણ ભયને કારણે એ�સીલેટર દબાવી 
બેઠા. વળવાનું હતું ડાબી બાજુ પણ વળી ગયા 
જમણી બાજુ જે િનભ�ય ર�ા એમની બુિ� ��થત 
રહી અને ��થર બુિ�થી સાચો િનણ�ય લઈને 
પોતાના હ�રો લોકોના �વ બચા�યા. યુ� 
નીિતઓમાં પણ પહ�લાં શ�ુના મનને ભયભીત કર� 
છ� જેને કારણે તેમને હરાવવાનું અને મારવાનું 
સરળ બની �ય છ�. ડાળીથી કોઈ �દવસના 
પડનાર વાંદરો. િસંહની �ાડ સાંભળીને હાથ છોડી 
દ� છ� અને ઝાડ ઉપરથી પડી �ય છ�. ભયભીત 
�યિ� વારંવાર મોતથી મર� છ�, િનભ�ક મા� 
એકવાર.

મનોવૈ�ાિનક ભય

� કોઈપણ વાતને કારણે આપનામાં ભય છ� 
તો આપ એના �વનમાં આવા� કરી શકો છો. 
પછી તે બીમારી હોય યા અ�ય કોઈ પ�ર��થિત, 
એનાં લ�ણ આપના શરીરમાં આવવા લાગશે. 
આપણા અચેતન મનમાં ઘણી શિ� છ� પરંતુ 
એનો જૂઠ-સ�ય સાથે મતલબ નથી. એનું કામ છ�. 
જે પણ આપણે િવચાયુ� હોય તેના પર કામ શ� કરી 
દ� છ�.

કઈ રીતે ભયને ભગાવીએ

(૧) �વયંની ��િત - �યાં સુધી આપણે 

�વયંને દ�હ માનીએ છીએ, �યાં સુધી અનેક 
�કારના ભય આપણને વા�તિવક �વ�પનો 
અનુભવ કરીએ છીએ ક� �� એક આ�મા છું તો 
આપણે િનભ�ય બની જઈએ છીએ. આ�મા તો 
�વયંમાં જ શિ�નો પુંજ છ�. એને કોઈ ભૌિતક 
સહારાની જ�ર નથી. ગીતામાં કહ�વામાં આ�યું છ�-

नैनं िछ�द��त श��ािण नैनं दहित पावक

न चैनं वलेयद�तयोपो न शोषयित मा�त

અથા�� આ�માને કોઈ શ�� કાપી શકતું 
નથી ના અ�� એને બાળી શક� છ�. ના પાણી એને 
ભ�જવી શક� છ�, ના હવા સૂક� કરી શક� છ�.

ગૌતમ બુ�નો સામનો �યાર� અંગુિલ 
માલથી થયો તો જરા પણ ભયભીત થયા નહ�. 
અંગુિલમાલે ક�ં, હ� સં�યાસી, તને મારાથી ભય 
લાગતો નથી? મ� અનેક લોકોને મારીને એમની 
આંગળીઓની માળા બનાવીને પહ�રી છ�, જુઓ 
આ સમયે �� ઈ�છું તો આ સમયે તમા�ં મ�તક 
ધડથી અલગ કરી શક�� છું. બુ�� હસતાં ક�ં, � 
તમે આવું કરશો તો મારી ગરદન કપાતાં �� �વયં 
�ઈશ. જે �માણે તમે જુઓ છો �� ન�ર શરીર છું 
જ નહ�. મ� તો અિવનાશી ચેતના છું.

(૨) પરમા�મ ��િત - કહ�વામાં આવે છ� ક� 
જેનો સાથી છ� ભગવાન, એને શું રોક� આંધી અને 
તોફાન. � ભગવાનનો સાથ છ� તો સંસાર�પી 
સાગરમાં ક�ટલીયે લહ�રો આવે પણ ડૂબી શકતા 
નથી. ઈ�ર અપને સાથ હ� તો ડરને ક� �યા બાત 
હ�. આ �વનસફરમાં ખુદાને પોતાના દો�ત 
બનાવો, પછી જુઓ, આપ મોટામાં મોટા ભયને 
પણ આસાનીથી ખેલ સમ�ને પાર કરી લઈશું 
અને સંપૂણ� િનભ�ય આ�મા બની શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભયનું ભૂત
�.ક�. લોકપાલ, શાંિતવન, આબુ રોડ
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છ�. એકવાર ગુ�ક�ળમાં �ીક��ણ અને બલરામને 
રાિ�માં વારાફરતી ચોક�દારના �પમાં ભાગ 
ભજવવાનો હતો. જે રાિ�એ બલરામ �ગી ર�ા 
હતા �યાર� એક ભયાનક રા�સ આવી ગયો. એને 
�ઈને બલરામ ભયભીત થઈ ગયા. જેટલા તેઓ 
ભયભીત બનતા હતા તેટલો રા�સનો આકાર 
વધતો હતો. છ�વટ� બલરામ ભયથી મૂિછ�ત થઈ 
ગયા. બી� રાતે �યાર� ક��ણની પહ�ર�દારી પૂરી 
થઈ ગઈ �યાર� બલરામે પૂ�ું, શું આપની પાસે 
કોઈ રા�સ આ�યો હતો? એમણે ક�ં, હા અને 
િખ�સામાંથી કાઢીને એજ રા�સ બના�યો તો 
રમકડાની જેમ તે લાગી ર�ો હતો તેનું કદ નાનું 
થઈ ચૂ�યું હતું. �યાર� �ી ક��ણે જણા�યું ક� આપ 
ડરી ગયા એટલે એનો આકાર વધી ગયો. મ� 
િનભ�યતાની સાથે એનો સામનો કય� તો તે નાનો 
થતો ગયો.

ભયનાં કારણ
ભયનાં અનેક કારણ હોઈ શક� છ�. જેમ ક� 

��યુનો ભય, પૂવ�જ�મની કોઈ ભયાનક ઘટના 
જેની સૂ�મ ��િત આ જ�મમાં પણ ભયભીત કર� 
છ�. પાપકમ�નો કાળો પડછાયો પણ માનવને અહ� 
તહ� ઘૂમતો દ�ખાય છ� અને તેને ભયભીત કર� છ�. 
જૂ�ં બોલવું અને જૂ� પકડાઈ ના �ય એનો પણ 
ભય હોય છ�. અંદર ક�ઈ અને બહાર ક�ઈ એવી 
�યિ� સ�યનો સામનો કરવામાં ભયભીત બની 
�ય છ�. લોકલાજનો પણ ભય હોય છ� ક� લોકો 
મારા િવશે શું કહ�શે અને કઈવાર અધૂ�ં �ાન પણ 
ભયનું કારણ બની �ય છ�.

જે ડરી ગયો તે મરી ગયો

ક�ટલીકવાર વધાર� પડતા ભયને કારણે 

આજે દર�ક મનુ�યની અંદર કોઈને કોઈ 
�કારનો ભય �યા�ત છ�. ભય એટલે ડર, એનાં 
ક�ટલાંયે પાસાં છ�. ભયનો મોટા ભાગનો િહ�સો 
ભય પર આધા�રત છ� અથા�� કા�પિનક હોય છ�. 
બીજું ક�ઈ પણ કયા� િવના મા� શંકા, અનુમાનના 
આધાર પર પણ ભય સવાર થઈ �ય છ�. � આ 
ભયની તી�તા વધી �ય તો આ ગંભીર બીમારી 
ફોિબયાનું �પ ધારણ કરી લે છ�. � ક� આ 
માનિસક બીમારી છ� એટલે એનો ઈલાજ એટલો 
સરળ નથી. એના માટ� મનને શિ�શાળી 
બનાવવું પડે છ�.

િબલાડીને �ઈને આંખો બંધ કરી દ�વી

ભય કઈ રીતે આપણી શિ�ઓ અને 
િવશેષતાઓને પંગુ બનાવી દ� છ�. તેને આપણે 
િબલાડી અને કબૂતરના ઉદાહરણથી સમ� 
શક�એ છીએ. � િબલાડી અચાનક કબૂતરની 
સામે આવી �ય તો તે એટલું ભયભીત બની �ય 
છ� ક� તે પણ ભૂલી �ય છ� ક� તે ઉડી પણ શક� છ�. 
ભયને કારણે ઉડવાને બદલે તે આંખો જ બંધ કરી 
લે છ�. અને બી� જ પળ� િશકાર થઈ �ય છ�. 
કબૂતરની પાસે પયા��ત સમય અને સામ�ય� હતું 
પણ ભય સવ� કાંઈ ભૂલાવી દીધું. એ રીતે આપણી 
પાસે પણ પ�ર��થિતને િનપટવા માટ� પયા��ત સમય 
અને શિ� હોય છ� પણ ભયને કારણે સવ� કાંઈ 
ભૂલી �ય છ� અને હારી �ય છ� ક� હવે કાંઈ થઈ 
શક� નહ�.

જેટલો વધાર� ભય તેટલી પ�ર��થિત મોટી

ભય આપણને કમ�ર અને પ�ર��થિત-
ઓને મજબૂત બનાવી દ� છ� અથા�� મોટી બનાવી દ� 

��યુ પણ થઈ �ય છ�. કારણ ક� ભયને કારણે 
આપણા મ��ત�કની અંતઃ��ાવી �ંથીઓ બ� 
�માણમાં એ�ેનાલાઈન નામનો ઝેરીલું રસાયણ 
છોડે છ�. જે ઝેરનું કામ કર� છ�. આપણું મ��ત�ક 
સંક�પોના આધાર પર સંસારના સૌથી ઘાતક 
ઝેરનું િનમા�ણ પણ કર� છ� અને �વનદાયી 
અ�તપણ દુઘ�ટનાઓના સવ�થી એ વાત સામે 
આવી ક� દુઘ�ટના ��ત લોકો ભયભીત થઈ ગયા 
અને સાચો િનણ�ય કરી શ�યા નહ�. લગાવવાની 
હતી �ેક પણ ભયને કારણે એ�સીલેટર દબાવી 
બેઠા. વળવાનું હતું ડાબી બાજુ પણ વળી ગયા 
જમણી બાજુ જે િનભ�ય ર�ા એમની બુિ� ��થત 
રહી અને ��થર બુિ�થી સાચો િનણ�ય લઈને 
પોતાના હ�રો લોકોના �વ બચા�યા. યુ� 
નીિતઓમાં પણ પહ�લાં શ�ુના મનને ભયભીત કર� 
છ� જેને કારણે તેમને હરાવવાનું અને મારવાનું 
સરળ બની �ય છ�. ડાળીથી કોઈ �દવસના 
પડનાર વાંદરો. િસંહની �ાડ સાંભળીને હાથ છોડી 
દ� છ� અને ઝાડ ઉપરથી પડી �ય છ�. ભયભીત 
�યિ� વારંવાર મોતથી મર� છ�, િનભ�ક મા� 
એકવાર.

મનોવૈ�ાિનક ભય

� કોઈપણ વાતને કારણે આપનામાં ભય છ� 
તો આપ એના �વનમાં આવા� કરી શકો છો. 
પછી તે બીમારી હોય યા અ�ય કોઈ પ�ર��થિત, 
એનાં લ�ણ આપના શરીરમાં આવવા લાગશે. 
આપણા અચેતન મનમાં ઘણી શિ� છ� પરંતુ 
એનો જૂઠ-સ�ય સાથે મતલબ નથી. એનું કામ છ�. 
જે પણ આપણે િવચાયુ� હોય તેના પર કામ શ� કરી 
દ� છ�.

કઈ રીતે ભયને ભગાવીએ

(૧) �વયંની ��િત - �યાં સુધી આપણે 

�વયંને દ�હ માનીએ છીએ, �યાં સુધી અનેક 
�કારના ભય આપણને વા�તિવક �વ�પનો 
અનુભવ કરીએ છીએ ક� �� એક આ�મા છું તો 
આપણે િનભ�ય બની જઈએ છીએ. આ�મા તો 
�વયંમાં જ શિ�નો પુંજ છ�. એને કોઈ ભૌિતક 
સહારાની જ�ર નથી. ગીતામાં કહ�વામાં આ�યું છ�-

नैनं िछ�द��त श��ािण नैनं दहित पावक

न चैनं वलेयद�तयोपो न शोषयित मा�त

અથા�� આ�માને કોઈ શ�� કાપી શકતું 
નથી ના અ�� એને બાળી શક� છ�. ના પાણી એને 
ભ�જવી શક� છ�, ના હવા સૂક� કરી શક� છ�.

ગૌતમ બુ�નો સામનો �યાર� અંગુિલ 
માલથી થયો તો જરા પણ ભયભીત થયા નહ�. 
અંગુિલમાલે ક�ં, હ� સં�યાસી, તને મારાથી ભય 
લાગતો નથી? મ� અનેક લોકોને મારીને એમની 
આંગળીઓની માળા બનાવીને પહ�રી છ�, જુઓ 
આ સમયે �� ઈ�છું તો આ સમયે તમા�ં મ�તક 
ધડથી અલગ કરી શક�� છું. બુ�� હસતાં ક�ં, � 
તમે આવું કરશો તો મારી ગરદન કપાતાં �� �વયં 
�ઈશ. જે �માણે તમે જુઓ છો �� ન�ર શરીર છું 
જ નહ�. મ� તો અિવનાશી ચેતના છું.

(૨) પરમા�મ ��િત - કહ�વામાં આવે છ� ક� 
જેનો સાથી છ� ભગવાન, એને શું રોક� આંધી અને 
તોફાન. � ભગવાનનો સાથ છ� તો સંસાર�પી 
સાગરમાં ક�ટલીયે લહ�રો આવે પણ ડૂબી શકતા 
નથી. ઈ�ર અપને સાથ હ� તો ડરને ક� �યા બાત 
હ�. આ �વનસફરમાં ખુદાને પોતાના દો�ત 
બનાવો, પછી જુઓ, આપ મોટામાં મોટા ભયને 
પણ આસાનીથી ખેલ સમ�ને પાર કરી લઈશું 
અને સંપૂણ� િનભ�ય આ�મા બની શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભયનું ભૂત
�.ક�. લોકપાલ, શાંિતવન, આબુ રોડ
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બે હ�ર વષ� પહ�લાની વાત છ� જૂના વષ�ના 
અંિતમ �દવસો અને નવા વષ�ના શ�આતના 
સંગમમાં તારીખ 25 �ડસે�બરના �દવસે �િત વષ� 
પયગં�બર ઈશુ િ��તની યાદગાર નાતાલ પવ� 
તરીક� ઉજવાય છ�. પયગં�બર ઈશુ િ��તની 
યાદગારમાં િ��તી વષ� શ� થયું. અ�યાર� ઈ.સ. 
2020નું વષ� ચાલી ર�ં છ� અને આવનારી પહ�લી 
��યુઆરીથી નવું વષ� ઈ.સ. 2021નું શ� થશે. 
આવી રીતે જૂના અને નવા વષ�ના સંિધકાળ� 
અથા�� સંગમના સમયે તારીખ 25 �ડસે�બરથી 1 
��યુઆરી સુધી નાતાલનો તહ�વાર સમ� દ�શ 
અને દુિનયાના ખૂણે ખૂણે બધા લોકો ખૂબ 
ધામધૂમથી ઉજવે છ�. આ તહ�વારમાં િ�સમસ �ી 
અને શાંતા�ોઝ �ારા અપાતી અનોખી ભેટનું 
એક આગવું િવશેષ મહ�વ પણ છ�.

ઈશુના જ�મની કથા

ઈશુ િ��તના જ�મ પહ�લા જ તેમની માતા 
મ�રયમ અને િપતા યુસુફને દ�વદૂત �ારા ઈશુના 
જ�મ ક�વી રીતે થશે તેના સમાચાર આપવામાં 
આ�યા, તેની રસ�દ કથા છ�. નઝેર�થ નામના 
એક ગામમાં મ�રયમ નામની ક�મારી પાસે એક 
પિવ� દૂત (મેસે�જર) ગા�લેયને મોકલવામાં 
આ�યો. રા� દાઉદના વંશજ એક સુથાર યુવાન 
યુસુફ સાથે મરીયમની મા� સગાઈ જ થઈ હતી. 
બંનેની સગાઈ થઈ પરંતુ િવવાહ થયા ન હતા. 
�ભુના દૂતે મ�રયમ પાસે આવીને ક�ં, ‘મ�રયમ 
તું દ�વક�પાની અિધકારી બની છ�, �ભુ તારી સાથે 
છ�. તું સુખી રહ�જે. તને એક દીકરો થશે અને તું 
તેનું નામ ઈશુ પાડજે.’ મ�રયમ તો ક��વારી ક�યા 

હોવાથી આ સંદ�શ સાંભળીને ગભરાઈ ગઈ અને 
દૂતને ક�ં ક�, ‘આવા બાળકનો જ�મ મારી ક�ખે 
કઈ રીતે થઈ શક�?’ તો દૂતે ઉ�ર આ�યો ક�, 
‘મ�રયમ તું જરા પણ ગભરાઈશ નિહ દ�વ પાસેથી 
આવેલું વચન ફળીને જ રહ�શે. પિવ� આ�મા તાર� 
�યાં અવતરશે. જે બાળકોના તારા �ારા જ�મ 
થશે તે પિવ� �ભુનો પુ� કહ�વાશે.

�યાર બાદ દ�વદૂત �યાંથી તેના પિત યુસુફ 
પાસે ગયાં. યુસુફ ખૂબ જ નીિતવાન અને 
�ામાિણક યુવક હતો. દૂતે યુસુફને વાત કરી ક�, 
‘યુસુફ, તારી સગાઈ થઈ છ� તે મ�રયમ અ�યાર� 
ગભ�વતી બની છ�. પરંતુ તું સહ�જપણ ગભરાઈશ 
નહ�. મ�રયમ �ારા જે બાળકનો જ�મ થશે તે 
એક પિવ� આ�મા છ�. આ પિવ� આ�મા તાર� �યાં 
દીકરા તરીક� જ�મે, �યાર� તેનું નામ તમે ઈશુ 
રાખશો. કારણ તે લોકોને પાપથી તારશે.’ આ 
રીતે �ભુના દૂતની આ�ા �માણે તે મ�રયમને 
પોતાને �યાં તેડી લા�યાં.

મ�રયમને મિહનાઓ પૂરા થતાં �ડસે�બર 
માસની તા. 24-25ની મધરાતે બાર કલાક� 
(ઈશુના આ જ�મ�દવસને નાતાલ તરીક� સમ� 
િવ�માં ઉજવાય છ�.) મ�રયમે એક સુંદર પોતાના 
�થમ દીકરાને જ�મ આ�યો. તેનું નામ દૂતે આપેલ 
સંદ�શ �માણે ઈશુ રાખવામાં આ�યું. જ�યાના 
અભાવે બાળક ઈશુને કપડાંમાં લપેટીને ગભાણમાં 
સુવડા�યો. બેથલેહ�મમાં ચમ�કા�રક �ભુપુ�ના 
જ�મની ખબર દૂર-દૂર સુધી અ�ય લોકો પાસે 
પહ�ચી. તે જ�યાના ઘેટા પાળનાર ભરવાડો (જેને 
શેફડ�ઝ કહ�વાતાં) રા�ે ખેતરમાં ઘેટાના ટોળાને 

�દ�યદશ�ન

ઈશુનો જ�મ - એક સંદ�શ - નાતાલ પવ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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સાચવતા હતા. �યાં �ભુનો દૂત તેમની પાસે આ�યો 
અને ક�ં ક�, ‘ડરશો નહ�, ખૂબ આનંદના 
સમાચાર તમને જણાવું છું ક�, રા� દાઉદના 
શહ�રમાં તમારો તારણહાર ઈશુ િ��ત જ��યો છ�. 
તમને તે બાળક કપડામાં લપેટ�લો ગભાણમાં �વા 
મળશે.’ પછી તો સૌ ઘેટાપાલકોએ બેથલેહ�મ 
જઈને આ હક�કતને નજરોનજર નીહાળીને 
એકદમ આનં�દત થયાં. આ રીતે �ભુિપતાએ 
�બોધકો મારફતે જે ભિવ�યવાણી કરાવી હતી તે 
પૂરી થઈ. પિવ�તાની શિ�થી ક��વારી મ�રયમને 
�યાં શુ� આ�મા દ�વદૂત સમાન ઈશુનો જ�મ થયો. 
એટલે માટ� જ મધર મ�રયમને ‘ક�મારી માતા મેરી’ 
તરીક� પણ ઓળખાય છ�.

ઈશુનો સંદ�શ

ઈશુ િ��તે ક�ં ક�, ‘I am not God, I am 
son of God... God is one. God is light. We 
all are Children of one God Father.’ ઈશુએ 
પોતાને �ભુિપતાના પુ� ગણીને, �કાશ �વ�પે 
એક પરમા�માનો �ચાર કય�. તેઓ માનવીઓ 
વ�ે રહીને પાપનો નાશ ક�વી રીતે કરવો, તે 
િવશેનું �ાન (સમજ) આપવા લા�યા. તેમને 
�ેમનાં મૂ�ય િવશે સમ�વતાં ક�ં ક�, �ેમ 
પરમા�મા છ� અને પરમા�મા �ેમ �વ�પ છ�. તેથી 
�ાઈ�ટ �ેમના અવતાર ગણાયા. તેઓ પાપ, 
િનરાશા, સંકટ, બીમારીઓ, અ�યાચારો, િહ�સા 
અને આતંકથી ઘેરાયેલા માનવીઓ માટ� મિહસા 
બની ગયા.

છ�વટ� તેમના ધમ��ચારના િવરોધીઓ 
ક�ટલાંક તો પાદરી બની ગયા. રા� પાસે ફ�રયાદ 
કરીને તેમને પાખંડી કહી, ઢ�ગી ગણાવીને �ોસ 
(વધ�થંભ) ઉપર ચડા�યા. �ોસ પર ��યુ વખતે 
પણ તેમનાં માથા પર કાંટાળો તાજ મૂક�ને તેમને 
અપરાધી કહ�વડાવી તેમને હાથે-પગે ખીલા 

ભ��યા. �યાર� તેમના િવરોધીઓ તેમને ખીલા 
મારી ર�ા હતાં �યાર� પણ તેમણે �ભુિપતાને ક�ં 
ક�, ‘આ લોકો શું કરી ર�ા છ�? તેનું તેમને ભાન 
નથી. માટ� તેમના ��યે દયા દાખવી, �ભુ તેમને 
આ કમ�માંથી માફ કરી દ��’ એમ ઈશુએ િવનંતી 
પણ કરી.

આ રીતે ઈશુએ માનવ જગતના ઉ�ાર માટ� 
લોહી વહાવી. �વનું બિલદાન આપી િવ�ને �ેમ, 
દયા, ક�ણા અને સ�ય જેવા મુ�ય ચાર મૂ�યોનો 
�દ�ય સંદ�શ આ�યો. ઈસાઈ ધમ�ના ઉપદ�શમાં 
મુ�ય�વે �ેમ, દયા, ક�ણા અને સ�યતાનો સૂર 
રહ�લ છ�.

બાળકોની નાતાલ

ઈસાઈ ધમ�ના લોકો નાતાલ પવ� િ�સમસ 
�ીને શણગારી તેની આસપાસ ગી�ટ મૂક� 
સુશોભન કર� છ� અને તે ભેટ-સોગાદોની 
એકબી� સાથે આપલે કરી ખુશી �ય� કર� છ�. 
ખાસ નાના બાળકોનું આકષ�ણક��� છ�. - 
સાંતા�ોઝ. બાળકોને ખાસ જણાવવામાં આવે છ� 
ક�, મધરા�ે લાલ અને સફ�દ પોશાકમાં, સફ�દ 
લાબા વાળ અને દાઢી સાથે એક �� હાથમાં 
ઘંટડી વગાડતા નાચતાં-ગાતાં આવશે, જેમને 
સાંતા�ોઝ કહ�વાય. તે તેમની ઝોળીમાંથી 
ચોકલેટ-ભેટ તમારા ઓશીકાની નીચે મૂક� જશે. 
િ��તી ધમ�માં આ�થા રાખનારા સૌ પોતાના ઘર� 
તથા દ�વળોમાં તારો લટકાવી તેમાં લાઈટ કર� છ�. 
રોશનીથી પણ સુશોભન કરાય છ�. આ તારો 
મધરાતે જ�મ લેનારા તારણબહાર ઈશુના જ�મનું 
�િતક �વ�પે કરાય છ�.

આમ, નાતાલ પવ� અનેક મૂ�યોનો સંદ�શો 
આપતું આપણને સૌને ઘણું બધું સૂચવી �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બે હ�ર વષ� પહ�લાની વાત છ� જૂના વષ�ના 
અંિતમ �દવસો અને નવા વષ�ના શ�આતના 
સંગમમાં તારીખ 25 �ડસે�બરના �દવસે �િત વષ� 
પયગં�બર ઈશુ િ��તની યાદગાર નાતાલ પવ� 
તરીક� ઉજવાય છ�. પયગં�બર ઈશુ િ��તની 
યાદગારમાં િ��તી વષ� શ� થયું. અ�યાર� ઈ.સ. 
2020નું વષ� ચાલી ર�ં છ� અને આવનારી પહ�લી 
��યુઆરીથી નવું વષ� ઈ.સ. 2021નું શ� થશે. 
આવી રીતે જૂના અને નવા વષ�ના સંિધકાળ� 
અથા�� સંગમના સમયે તારીખ 25 �ડસે�બરથી 1 
��યુઆરી સુધી નાતાલનો તહ�વાર સમ� દ�શ 
અને દુિનયાના ખૂણે ખૂણે બધા લોકો ખૂબ 
ધામધૂમથી ઉજવે છ�. આ તહ�વારમાં િ�સમસ �ી 
અને શાંતા�ોઝ �ારા અપાતી અનોખી ભેટનું 
એક આગવું િવશેષ મહ�વ પણ છ�.

ઈશુના જ�મની કથા

ઈશુ િ��તના જ�મ પહ�લા જ તેમની માતા 
મ�રયમ અને િપતા યુસુફને દ�વદૂત �ારા ઈશુના 
જ�મ ક�વી રીતે થશે તેના સમાચાર આપવામાં 
આ�યા, તેની રસ�દ કથા છ�. નઝેર�થ નામના 
એક ગામમાં મ�રયમ નામની ક�મારી પાસે એક 
પિવ� દૂત (મેસે�જર) ગા�લેયને મોકલવામાં 
આ�યો. રા� દાઉદના વંશજ એક સુથાર યુવાન 
યુસુફ સાથે મરીયમની મા� સગાઈ જ થઈ હતી. 
બંનેની સગાઈ થઈ પરંતુ િવવાહ થયા ન હતા. 
�ભુના દૂતે મ�રયમ પાસે આવીને ક�ં, ‘મ�રયમ 
તું દ�વક�પાની અિધકારી બની છ�, �ભુ તારી સાથે 
છ�. તું સુખી રહ�જે. તને એક દીકરો થશે અને તું 
તેનું નામ ઈશુ પાડજે.’ મ�રયમ તો ક��વારી ક�યા 

હોવાથી આ સંદ�શ સાંભળીને ગભરાઈ ગઈ અને 
દૂતને ક�ં ક�, ‘આવા બાળકનો જ�મ મારી ક�ખે 
કઈ રીતે થઈ શક�?’ તો દૂતે ઉ�ર આ�યો ક�, 
‘મ�રયમ તું જરા પણ ગભરાઈશ નિહ દ�વ પાસેથી 
આવેલું વચન ફળીને જ રહ�શે. પિવ� આ�મા તાર� 
�યાં અવતરશે. જે બાળકોના તારા �ારા જ�મ 
થશે તે પિવ� �ભુનો પુ� કહ�વાશે.

�યાર બાદ દ�વદૂત �યાંથી તેના પિત યુસુફ 
પાસે ગયાં. યુસુફ ખૂબ જ નીિતવાન અને 
�ામાિણક યુવક હતો. દૂતે યુસુફને વાત કરી ક�, 
‘યુસુફ, તારી સગાઈ થઈ છ� તે મ�રયમ અ�યાર� 
ગભ�વતી બની છ�. પરંતુ તું સહ�જપણ ગભરાઈશ 
નહ�. મ�રયમ �ારા જે બાળકનો જ�મ થશે તે 
એક પિવ� આ�મા છ�. આ પિવ� આ�મા તાર� �યાં 
દીકરા તરીક� જ�મે, �યાર� તેનું નામ તમે ઈશુ 
રાખશો. કારણ તે લોકોને પાપથી તારશે.’ આ 
રીતે �ભુના દૂતની આ�ા �માણે તે મ�રયમને 
પોતાને �યાં તેડી લા�યાં.

મ�રયમને મિહનાઓ પૂરા થતાં �ડસે�બર 
માસની તા. 24-25ની મધરાતે બાર કલાક� 
(ઈશુના આ જ�મ�દવસને નાતાલ તરીક� સમ� 
િવ�માં ઉજવાય છ�.) મ�રયમે એક સુંદર પોતાના 
�થમ દીકરાને જ�મ આ�યો. તેનું નામ દૂતે આપેલ 
સંદ�શ �માણે ઈશુ રાખવામાં આ�યું. જ�યાના 
અભાવે બાળક ઈશુને કપડાંમાં લપેટીને ગભાણમાં 
સુવડા�યો. બેથલેહ�મમાં ચમ�કા�રક �ભુપુ�ના 
જ�મની ખબર દૂર-દૂર સુધી અ�ય લોકો પાસે 
પહ�ચી. તે જ�યાના ઘેટા પાળનાર ભરવાડો (જેને 
શેફડ�ઝ કહ�વાતાં) રા�ે ખેતરમાં ઘેટાના ટોળાને 

�દ�યદશ�ન

ઈશુનો જ�મ - એક સંદ�શ - નાતાલ પવ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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સાચવતા હતા. �યાં �ભુનો દૂત તેમની પાસે આ�યો 
અને ક�ં ક�, ‘ડરશો નહ�, ખૂબ આનંદના 
સમાચાર તમને જણાવું છું ક�, રા� દાઉદના 
શહ�રમાં તમારો તારણહાર ઈશુ િ��ત જ��યો છ�. 
તમને તે બાળક કપડામાં લપેટ�લો ગભાણમાં �વા 
મળશે.’ પછી તો સૌ ઘેટાપાલકોએ બેથલેહ�મ 
જઈને આ હક�કતને નજરોનજર નીહાળીને 
એકદમ આનં�દત થયાં. આ રીતે �ભુિપતાએ 
�બોધકો મારફતે જે ભિવ�યવાણી કરાવી હતી તે 
પૂરી થઈ. પિવ�તાની શિ�થી ક��વારી મ�રયમને 
�યાં શુ� આ�મા દ�વદૂત સમાન ઈશુનો જ�મ થયો. 
એટલે માટ� જ મધર મ�રયમને ‘ક�મારી માતા મેરી’ 
તરીક� પણ ઓળખાય છ�.

ઈશુનો સંદ�શ

ઈશુ િ��તે ક�ં ક�, ‘I am not God, I am 
son of God... God is one. God is light. We 
all are Children of one God Father.’ ઈશુએ 
પોતાને �ભુિપતાના પુ� ગણીને, �કાશ �વ�પે 
એક પરમા�માનો �ચાર કય�. તેઓ માનવીઓ 
વ�ે રહીને પાપનો નાશ ક�વી રીતે કરવો, તે 
િવશેનું �ાન (સમજ) આપવા લા�યા. તેમને 
�ેમનાં મૂ�ય િવશે સમ�વતાં ક�ં ક�, �ેમ 
પરમા�મા છ� અને પરમા�મા �ેમ �વ�પ છ�. તેથી 
�ાઈ�ટ �ેમના અવતાર ગણાયા. તેઓ પાપ, 
િનરાશા, સંકટ, બીમારીઓ, અ�યાચારો, િહ�સા 
અને આતંકથી ઘેરાયેલા માનવીઓ માટ� મિહસા 
બની ગયા.

છ�વટ� તેમના ધમ��ચારના િવરોધીઓ 
ક�ટલાંક તો પાદરી બની ગયા. રા� પાસે ફ�રયાદ 
કરીને તેમને પાખંડી કહી, ઢ�ગી ગણાવીને �ોસ 
(વધ�થંભ) ઉપર ચડા�યા. �ોસ પર ��યુ વખતે 
પણ તેમનાં માથા પર કાંટાળો તાજ મૂક�ને તેમને 
અપરાધી કહ�વડાવી તેમને હાથે-પગે ખીલા 

ભ��યા. �યાર� તેમના િવરોધીઓ તેમને ખીલા 
મારી ર�ા હતાં �યાર� પણ તેમણે �ભુિપતાને ક�ં 
ક�, ‘આ લોકો શું કરી ર�ા છ�? તેનું તેમને ભાન 
નથી. માટ� તેમના ��યે દયા દાખવી, �ભુ તેમને 
આ કમ�માંથી માફ કરી દ��’ એમ ઈશુએ િવનંતી 
પણ કરી.

આ રીતે ઈશુએ માનવ જગતના ઉ�ાર માટ� 
લોહી વહાવી. �વનું બિલદાન આપી િવ�ને �ેમ, 
દયા, ક�ણા અને સ�ય જેવા મુ�ય ચાર મૂ�યોનો 
�દ�ય સંદ�શ આ�યો. ઈસાઈ ધમ�ના ઉપદ�શમાં 
મુ�ય�વે �ેમ, દયા, ક�ણા અને સ�યતાનો સૂર 
રહ�લ છ�.

બાળકોની નાતાલ

ઈસાઈ ધમ�ના લોકો નાતાલ પવ� િ�સમસ 
�ીને શણગારી તેની આસપાસ ગી�ટ મૂક� 
સુશોભન કર� છ� અને તે ભેટ-સોગાદોની 
એકબી� સાથે આપલે કરી ખુશી �ય� કર� છ�. 
ખાસ નાના બાળકોનું આકષ�ણક��� છ�. - 
સાંતા�ોઝ. બાળકોને ખાસ જણાવવામાં આવે છ� 
ક�, મધરા�ે લાલ અને સફ�દ પોશાકમાં, સફ�દ 
લાબા વાળ અને દાઢી સાથે એક �� હાથમાં 
ઘંટડી વગાડતા નાચતાં-ગાતાં આવશે, જેમને 
સાંતા�ોઝ કહ�વાય. તે તેમની ઝોળીમાંથી 
ચોકલેટ-ભેટ તમારા ઓશીકાની નીચે મૂક� જશે. 
િ��તી ધમ�માં આ�થા રાખનારા સૌ પોતાના ઘર� 
તથા દ�વળોમાં તારો લટકાવી તેમાં લાઈટ કર� છ�. 
રોશનીથી પણ સુશોભન કરાય છ�. આ તારો 
મધરાતે જ�મ લેનારા તારણબહાર ઈશુના જ�મનું 
�િતક �વ�પે કરાય છ�.

આમ, નાતાલ પવ� અનેક મૂ�યોનો સંદ�શો 
આપતું આપણને સૌને ઘણું બધું સૂચવી �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સંગમયુગનો વત�માન સમય ��ય� ફળ 
ખાવાનો સમય છ�. સુંદર ફળોની સીઝન છ�. ફ� 
એક જ શિ�શાળી સંક�પ થક� હ�ર હ�ર 
ગણું ફળ �ા�ત કરવાનો સમય છ�. � મનગમતું 
ફળ ન મળ� તો �ણવું ક� �યાંક સંક�પ �પી 
બીજમાં ખામી છ�. �યાં તો બીજ શિ�શાળી નથી 
અથવા જેમાં બીજ વાવીએ એ ધરતી અથા�ત 
વાતાવરણ �પી ધરતી ફળ�ુપ નથી. મૈ-પન, 
સંગદોષ, પરમત, મનમત જેવાં �યથ� િવચારોનો 
સરવાળો થતો રહ� તો સરવાળ� શું બચે? આ તો 
એવું થયું �ણે ફળ પાકવાની તૈયારીમાં જ હતું ને 
પ�ીઓએ એ ફળ કાચે-કાચુ જ ચણી લીધું. 
અપ�રપ� અને પ�ીઓએ બોટ�લું ફળ ક�ઈ 
કામમાં આવે ખ�ં? તંદુર�ત ફળ માટ� તંદુર�ત 
સંક�પ બ�જ જ�રી છ�. અલબેલાપન અને 
આળસ એ બે એવી બારીઓ છ� જે જરાક ખુ�ી 
રહી �ય તો માયા લપક કરીને ઘૂસી �ય છ�. 
સંક�પ ફ� શિ�શાળી અને ઉ� જ નહ� પરંતુ 
�ઢ પણ હોવાં અ�યંત જ�રી છ�. �યાં વસે �ઢતા 
�યાં વસે સફળતા. �ઢ િન�ય હોય અને સફળતા 
ન મળ� એ વાત જ અશ�ય છ�.

માટ� જ સંગમયુગને મૌ�નો યુગ ક�ો છ�. 
કદીક યાદની મૌજ, કદીક �હાની �ેમની મૌજ, તો 
કદીક �ાનની મૌજ. આ યુગની મિહમા જ 
અપરંપાર છ�. પરમિપતા પરમા�માની મિહમા 
અપરંપાર એટલા માટ� જ કહ�વાય છ� ને ક� 
સાગરની શાહી કરો, આખી ��વી ને કાગળ ગણો 
અને �વયં દ�વી સર�વતી એમની �તુિત લખે તો 
પણ પરમિપતાની મિહમા પૂણ� ન થાય. પરમા�મા 
સાથે �ડાયેલી દર�ક વ�તુ, ચાહ� �ાન હોય, 
સંબંધ-સંપક� હોય, ક� હ�રયાળી �ક�િત હોય ક� 
�ક�િતના પાંચેય ત�વો હોય દર�કની મિહમા 
અપરંપાર છ�. સંગમયુગના અિધકારી આ�મા છ�. 

બી� બધાં યુગમાં જેટલું કરો એટલું જ ફળ પામો, 
પરંતુ સંગમયુગમાં પ�પ�ગુણા ફળની �ા��ત થાય 
છ�. પુ�ષમાંથી ઉ�મ પુ�ષ થઈ દ�વતા બનવાનો 
સમય એ છ� પુ�ષો�મ સંગમયુગ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
પુ�ષો�મ માસનું મહ�વ અને મિહમા

બાર મિહના પછી વધારાનો એક માસ 
એટલે અિધક માસ. આ અિધક માસ 32 મિહના, 
16 �દવસ અને 4 ઘડીના અંતર� આ�યા કર� છ�. 
એટલે ક� દર �ણ વષ� એક માસ અિધક માસ 
તરીક� આવે છ�. આ અિધક માસ તેરમો મિહનો 
હોવાથી જરા જુદો પડી �ય છ�. અિધક માસને 
મળમાસ પણ કહ�વામાં આવે છ�. મળમાસ એટલે 
મિલનમાસ. આ સમયગાળા દરિમયાન મકાનનું 
વા�તુપૂજન, �હ�વેશ, લ� �સંગ જેવા 
શુભકાય� કરવાનો િનષેધ છ�.

અિધક માસ પોતાની આવી અવગણના 
સહન ન થતાં ભગવાનને શરણે �ય છ�. અને 
પરમિપતા પરમા�મા તેનો ભિ�-ભાવ અને �ભુ 
��યેની �ીિત �ઈ તેના પર ખુશ થઈ તેને નવું નામ 
આપે છ� જે ‘પુ�ષો�મ માસ’ તરીક� ��યાત છ�.

સાથે સાથે પરમા�મા એને વરદાન આપે છ� 
ક� જે �યિ� આ પુ�ષો�મ-પાવન માસમાં �ભુ 
�મરણ કરશે, આ�માઓની સેવા કરશે, દાન-ધમ� 
કરશે, સ�સંગ કરશે તેઓ િવકારોથી મુ� થઈ 
પરમધામને પામશે. એક સતકમ�નું ફળ 
અનેકગણું પામશે.

અિધક માસ - પુ�ષો�મ માસ- સંગમયુગ

આ અિધક માસ એજ પરમ પાવન પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ છ�. સંગમયુગ એટલે સહજ �ા��તનો 
યુગ. આપણે વરદાની યુગ પણ કહી શક�એ. જે 
�ઈએ જેટલું �ઈએ લઈ શકો છો. ક�મ ક� 
ભા�યિવધાતા બાબા એ ભા�ય બનાવવાની ચાવી 
જ �ા�ણોના હાથમાં આપી દીધી છ�. છ��ા 

નંબરવાળા આ�મા પણ ફા�ટ ગિત થક� પોતે ધાર� 
તો ફ�ટ� નંબરમાં આવી શક� છ�. ફ� સેવાઓનાં 
�ે�માં, સેવાઓનાં િવ�તારમાં પોતાની ��થિત 
એકજ સેક�ડમાં સાર�પ બની રહ� તેનું િવશેષ 
�યાન રાખવું જ�રી છ�. ઉપરથી ઓડ�ર મળ� ક� 
એક સેક�ડમાં મા�ટર બીજ�પ બની �ઓ. તે 
તેમાં વાર ન લાગવી �ઈએ. આ એક સેક�ડની 
બી� થક� આખા ક�પની �ક�મત બનાવી શકાય. 
ભલે તમે ઈ�રીય પ�રવાર સાથે બેઠાં હોય, 
સંગઠનમાં બેઠાં હોય તો પણ એકાંતનો અનુભવ 
થાય એ સંગમયુગ છ�. બાબા એકાંતમાં પણ સાથે 
જ હોય છ�.

સંગમયુગ એટલે દુઃખના �દવસો પૂરાં થયાં 
અને સુખના શ�. ઉ�સાહમાં રહી ઉ�સવ 
ઉજવવાનો યુગ એટલે સંગમયુગ. ��મુ�ત�માં 
અ�તવેળાએ �ે� જ�મની આંખ ખૂલતાં જ 
�ા��તઓનાં ઢગલાં નજર� ચડે એ સંગમયુગની 
સૌગાત નહ� તો બીજું શું હોઈ શક�? ક�ટક�ટલાં 
નજરાણાં મ�યાં. આંખ ખૂલતાં જ બુઢા બાબાના 
દશ�ન સફ�દ - સફ�દ, �ેત-�ેત બાબા િનહા�યાં 
અને �ેતમાં પણ પાછા લાલ-લાલ બાબાનાં દશ�ન 
થયાં. સ�થી અમૂ�ય ભેટ એટલે �ેહનાં ક�ગન 
મ�યાં. �દૂઈ ક�ગન મ�યાં. જેનાં થક� જે વ�તુ 
�યાર� ચાહો મેળવી શકો. આ�ાન કયુ� ક� �ા��ત 
��ય� થઈ ગઈ.

આજ પય��ત આ ભેટ આપવાની પરંપરા, 
ગી�ટ આપવાની �થા ચાલી રહી છ�. દ�શ-
િવદ�શમાં આ બુઢા બાબા અને ભેટ સૌગાતને 
�પકડું નામ આ�યું છ�. ‘સા�ટા�ોઝ’ જે �ા�ણ 
�વન અને સંગમયુગની યાદગાર છ�.

અિધક માસ - પુ�ષો�મ માસ
બી.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા

• આ ધરા પર નારીને સદ�વ ��ા અને પૂ�ની 
પયા�યવાસી સમજવામાં આવતી હતી પર�તુ 
જેમ જેમ ધમ� અને મૂ�યોની �લાિન થતી ગઈ 
તેમ નારી ��યેનો આદરભાવ ઘટતો ગયો. 
આજે નારીના શરીરને િભ�ન-િભ�ન 
�હ�રાતોમાં િનદ�યતાથી �િસ� કરવામાં 
આવી રહી છ�. તે શરમજનક છ�.

બચાવવાનું સહ�લું નથી. િવવેકનો માગ� ટૂંકો નથી. 
રાજમાગ� પર જવા માટ� જેમ અનેક પગદ�ડીઓ 
પાર કરીને જવું પડે છ� તેમ િવવેકશીલ બનવા માટ� 
ધિમ�� બનવા માટ� અનેક અવરોધોને આંબવા 
પડે છ� એેમાં માનવીના �ય�નો જય થાય છ� અને 
એની િવવેક બુિ�નો િવજય થાય છ�.

ધમ�નું આપણે જૂઠના જગતમાં લીલામ કયુ� 
છ� એના સ�યનું ચીરહરણ કરવાનો સતત �ય� 
કય� છ� પણ ધમ� તો ધમ� જ ર�ો છ�. અંધકારના 
આવરણ અને અસ�યના આટાપાટા પાછળ 
�વવા ટ�વાયેલા આપણે �યાર�ક આપણી િવવેક 
બુિ�થી સ�યને શોધી શક�શું ખરાં? �યાર�ક 
સાચા ધમ�ને ધારણ કરી શક�શું ખરાં?

િમ�ો, આપણે આપણી િવવેક બુિ�ને �દશા 
આપીએ અને સાચા ધિમ�� બનવા પા-પા 
પગલીઓ પાડીએ સાથે સહપ�રવારને પણ �ેરણા 
આપીએ એવી શુભ ભાવના સાથે....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... િવવેક બુિ� સાથે
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સંગમયુગનો વત�માન સમય ��ય� ફળ 
ખાવાનો સમય છ�. સુંદર ફળોની સીઝન છ�. ફ� 
એક જ શિ�શાળી સંક�પ થક� હ�ર હ�ર 
ગણું ફળ �ા�ત કરવાનો સમય છ�. � મનગમતું 
ફળ ન મળ� તો �ણવું ક� �યાંક સંક�પ �પી 
બીજમાં ખામી છ�. �યાં તો બીજ શિ�શાળી નથી 
અથવા જેમાં બીજ વાવીએ એ ધરતી અથા�ત 
વાતાવરણ �પી ધરતી ફળ�ુપ નથી. મૈ-પન, 
સંગદોષ, પરમત, મનમત જેવાં �યથ� િવચારોનો 
સરવાળો થતો રહ� તો સરવાળ� શું બચે? આ તો 
એવું થયું �ણે ફળ પાકવાની તૈયારીમાં જ હતું ને 
પ�ીઓએ એ ફળ કાચે-કાચુ જ ચણી લીધું. 
અપ�રપ� અને પ�ીઓએ બોટ�લું ફળ ક�ઈ 
કામમાં આવે ખ�ં? તંદુર�ત ફળ માટ� તંદુર�ત 
સંક�પ બ�જ જ�રી છ�. અલબેલાપન અને 
આળસ એ બે એવી બારીઓ છ� જે જરાક ખુ�ી 
રહી �ય તો માયા લપક કરીને ઘૂસી �ય છ�. 
સંક�પ ફ� શિ�શાળી અને ઉ� જ નહ� પરંતુ 
�ઢ પણ હોવાં અ�યંત જ�રી છ�. �યાં વસે �ઢતા 
�યાં વસે સફળતા. �ઢ િન�ય હોય અને સફળતા 
ન મળ� એ વાત જ અશ�ય છ�.

માટ� જ સંગમયુગને મૌ�નો યુગ ક�ો છ�. 
કદીક યાદની મૌજ, કદીક �હાની �ેમની મૌજ, તો 
કદીક �ાનની મૌજ. આ યુગની મિહમા જ 
અપરંપાર છ�. પરમિપતા પરમા�માની મિહમા 
અપરંપાર એટલા માટ� જ કહ�વાય છ� ને ક� 
સાગરની શાહી કરો, આખી ��વી ને કાગળ ગણો 
અને �વયં દ�વી સર�વતી એમની �તુિત લખે તો 
પણ પરમિપતાની મિહમા પૂણ� ન થાય. પરમા�મા 
સાથે �ડાયેલી દર�ક વ�તુ, ચાહ� �ાન હોય, 
સંબંધ-સંપક� હોય, ક� હ�રયાળી �ક�િત હોય ક� 
�ક�િતના પાંચેય ત�વો હોય દર�કની મિહમા 
અપરંપાર છ�. સંગમયુગના અિધકારી આ�મા છ�. 

બી� બધાં યુગમાં જેટલું કરો એટલું જ ફળ પામો, 
પરંતુ સંગમયુગમાં પ�પ�ગુણા ફળની �ા��ત થાય 
છ�. પુ�ષમાંથી ઉ�મ પુ�ષ થઈ દ�વતા બનવાનો 
સમય એ છ� પુ�ષો�મ સંગમયુગ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
પુ�ષો�મ માસનું મહ�વ અને મિહમા

બાર મિહના પછી વધારાનો એક માસ 
એટલે અિધક માસ. આ અિધક માસ 32 મિહના, 
16 �દવસ અને 4 ઘડીના અંતર� આ�યા કર� છ�. 
એટલે ક� દર �ણ વષ� એક માસ અિધક માસ 
તરીક� આવે છ�. આ અિધક માસ તેરમો મિહનો 
હોવાથી જરા જુદો પડી �ય છ�. અિધક માસને 
મળમાસ પણ કહ�વામાં આવે છ�. મળમાસ એટલે 
મિલનમાસ. આ સમયગાળા દરિમયાન મકાનનું 
વા�તુપૂજન, �હ�વેશ, લ� �સંગ જેવા 
શુભકાય� કરવાનો િનષેધ છ�.

અિધક માસ પોતાની આવી અવગણના 
સહન ન થતાં ભગવાનને શરણે �ય છ�. અને 
પરમિપતા પરમા�મા તેનો ભિ�-ભાવ અને �ભુ 
��યેની �ીિત �ઈ તેના પર ખુશ થઈ તેને નવું નામ 
આપે છ� જે ‘પુ�ષો�મ માસ’ તરીક� ��યાત છ�.

સાથે સાથે પરમા�મા એને વરદાન આપે છ� 
ક� જે �યિ� આ પુ�ષો�મ-પાવન માસમાં �ભુ 
�મરણ કરશે, આ�માઓની સેવા કરશે, દાન-ધમ� 
કરશે, સ�સંગ કરશે તેઓ િવકારોથી મુ� થઈ 
પરમધામને પામશે. એક સતકમ�નું ફળ 
અનેકગણું પામશે.

અિધક માસ - પુ�ષો�મ માસ- સંગમયુગ

આ અિધક માસ એજ પરમ પાવન પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ છ�. સંગમયુગ એટલે સહજ �ા��તનો 
યુગ. આપણે વરદાની યુગ પણ કહી શક�એ. જે 
�ઈએ જેટલું �ઈએ લઈ શકો છો. ક�મ ક� 
ભા�યિવધાતા બાબા એ ભા�ય બનાવવાની ચાવી 
જ �ા�ણોના હાથમાં આપી દીધી છ�. છ��ા 

નંબરવાળા આ�મા પણ ફા�ટ ગિત થક� પોતે ધાર� 
તો ફ�ટ� નંબરમાં આવી શક� છ�. ફ� સેવાઓનાં 
�ે�માં, સેવાઓનાં િવ�તારમાં પોતાની ��થિત 
એકજ સેક�ડમાં સાર�પ બની રહ� તેનું િવશેષ 
�યાન રાખવું જ�રી છ�. ઉપરથી ઓડ�ર મળ� ક� 
એક સેક�ડમાં મા�ટર બીજ�પ બની �ઓ. તે 
તેમાં વાર ન લાગવી �ઈએ. આ એક સેક�ડની 
બી� થક� આખા ક�પની �ક�મત બનાવી શકાય. 
ભલે તમે ઈ�રીય પ�રવાર સાથે બેઠાં હોય, 
સંગઠનમાં બેઠાં હોય તો પણ એકાંતનો અનુભવ 
થાય એ સંગમયુગ છ�. બાબા એકાંતમાં પણ સાથે 
જ હોય છ�.

સંગમયુગ એટલે દુઃખના �દવસો પૂરાં થયાં 
અને સુખના શ�. ઉ�સાહમાં રહી ઉ�સવ 
ઉજવવાનો યુગ એટલે સંગમયુગ. ��મુ�ત�માં 
અ�તવેળાએ �ે� જ�મની આંખ ખૂલતાં જ 
�ા��તઓનાં ઢગલાં નજર� ચડે એ સંગમયુગની 
સૌગાત નહ� તો બીજું શું હોઈ શક�? ક�ટક�ટલાં 
નજરાણાં મ�યાં. આંખ ખૂલતાં જ બુઢા બાબાના 
દશ�ન સફ�દ - સફ�દ, �ેત-�ેત બાબા િનહા�યાં 
અને �ેતમાં પણ પાછા લાલ-લાલ બાબાનાં દશ�ન 
થયાં. સ�થી અમૂ�ય ભેટ એટલે �ેહનાં ક�ગન 
મ�યાં. �દૂઈ ક�ગન મ�યાં. જેનાં થક� જે વ�તુ 
�યાર� ચાહો મેળવી શકો. આ�ાન કયુ� ક� �ા��ત 
��ય� થઈ ગઈ.

આજ પય��ત આ ભેટ આપવાની પરંપરા, 
ગી�ટ આપવાની �થા ચાલી રહી છ�. દ�શ-
િવદ�શમાં આ બુઢા બાબા અને ભેટ સૌગાતને 
�પકડું નામ આ�યું છ�. ‘સા�ટા�ોઝ’ જે �ા�ણ 
�વન અને સંગમયુગની યાદગાર છ�.

અિધક માસ - પુ�ષો�મ માસ
બી.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા

• આ ધરા પર નારીને સદ�વ ��ા અને પૂ�ની 
પયા�યવાસી સમજવામાં આવતી હતી પર�તુ 
જેમ જેમ ધમ� અને મૂ�યોની �લાિન થતી ગઈ 
તેમ નારી ��યેનો આદરભાવ ઘટતો ગયો. 
આજે નારીના શરીરને િભ�ન-િભ�ન 
�હ�રાતોમાં િનદ�યતાથી �િસ� કરવામાં 
આવી રહી છ�. તે શરમજનક છ�.

બચાવવાનું સહ�લું નથી. િવવેકનો માગ� ટૂંકો નથી. 
રાજમાગ� પર જવા માટ� જેમ અનેક પગદ�ડીઓ 
પાર કરીને જવું પડે છ� તેમ િવવેકશીલ બનવા માટ� 
ધિમ�� બનવા માટ� અનેક અવરોધોને આંબવા 
પડે છ� એેમાં માનવીના �ય�નો જય થાય છ� અને 
એની િવવેક બુિ�નો િવજય થાય છ�.

ધમ�નું આપણે જૂઠના જગતમાં લીલામ કયુ� 
છ� એના સ�યનું ચીરહરણ કરવાનો સતત �ય� 
કય� છ� પણ ધમ� તો ધમ� જ ર�ો છ�. અંધકારના 
આવરણ અને અસ�યના આટાપાટા પાછળ 
�વવા ટ�વાયેલા આપણે �યાર�ક આપણી િવવેક 
બુિ�થી સ�યને શોધી શક�શું ખરાં? �યાર�ક 
સાચા ધમ�ને ધારણ કરી શક�શું ખરાં?

િમ�ો, આપણે આપણી િવવેક બુિ�ને �દશા 
આપીએ અને સાચા ધિમ�� બનવા પા-પા 
પગલીઓ પાડીએ સાથે સહપ�રવારને પણ �ેરણા 
આપીએ એવી શુભ ભાવના સાથે....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... િવવેક બુિ� સાથે
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�ાના�ત

એક સવ� મુજબ ભારતમાં િવિવધ કારણોથી 
થતાં મોતના આંકડા વાંચવા જેવા છ� -

કારણ  દ�નક સર�રાશ મોત

સામા�ય �લુ 347

�યુમોિનયા 348

�કડની ફ�ઈલ 372

અક�માત  454

ટી.બી.  1369

ભૂખમરો  1643

ક��સર  1917

હાટ� એટ�ક 6240

ભારતમાં રોજ 25000ના ��યુ થાય છ� તેમાં 
હાટ� એટ�કનો પહ�લો નંબર આવે છ�. આ ��યુ દર 
ઉ�રો�ર વધતો �ય છ�. હાટ� એટ�ક થવામાં બે 
પ�રબળો ભાગ ભજવે છ�. (૧) શારી�રક અને (૨) 
માનિસક. �થમ શારી�રક પ�રબળની વાત 
કરીએ તો લોહીની નળીઓમાં ચરબી 
(કોલે�ટરોલ) ભરાઈ જવાથી નળી �લોક થઈ 
�ય છ�. જેને પ�રણામે હાટ� એટ�ક આવે છ�.

વષ� પહ�લાંની વાત છ�. ગાંધીનગર ખાતેના 
ગુજરાતના �થમ નંબરના સંદ�શી બહ�ન �.ક�. 
ક�લાસ દીદી પાસે અમે એક ��ાક�મારના 
દ�હાવસાન �સંગે ભગવાનને ભોગ લગાવવા 
ગયેલા. આગલે �દવસે દીદીને હાટ� એટ�ક આવેલ 
તથી અમદાવાદ તિબયત બતાવવા ગયેલ હોઈ 
દીદી થોડીવાર પહ�લાં જ આવેલા. આ બાબતની 
અમને �ણ નહોતી. દીદી �ારા અમને કહ�વામાં 
આ�યું ક� ‘�કશોરભાઈને કહો ક�, દીદી હાલ 

થાક�લાં હોઈ આજે બાબાને ભોગ લાગી શકશે 
નહ�.’ 

અમે ક�ં, ‘કાંઈ વાંધો નહ�.’ �યારબાદ 
અમે આ હાટ� એટ�ક માટ� ઘરગ�થુ ઉપચાર ક�ો ક� 
મધ અને તજના �યોગથી એકવાર આવેલા હાટ� 
એટ�ક પછી બી� એટ�ક �જનો દૂર રહ� છ�. આ 
સંદ�શો દીદીને કહ�તાં તેમણે કહ�વડા�યું ક�, 
‘�કશોરભાઈને રોકો અને કહો ક� �� ભોગ લગાવી 
દ� છું. ક�મક� ભગવાને તેમને અહ� મોક�યા છ�.’ 
મધ અને તજનું સેવન કઈ રીતે કરવું તે પૂછતાં 
જણા�યું ક� દવા તરીક� ઉપયોગમાં લેવાના હોવાથી 
મધ અને તજ સાચા હોવા જ�રી છ�. તજનો 
મી�સરમાં પાવડર કરી નાંખવો. આ એક ચમચો 
પાવડર લઈ તેમાં �ણ ચમચા મધનું િમ�ણ 
કરવાથી તે પે�ટ જેવું બની જશે. આ પે�ટ રોજ 
સવાર� ભાખરી ઉપર ક� �ેડ ઉપર ચોપડીને 
ના�તામાં ખાવાનું. ખુશીના ખબર છ� ક� આ 
�યોગથી દીદીને બી� એટ�ક આવેલ નથી.

ગાંધીનગરમાં રહ�તા ડી.�. ચૌધરી �ાસ 
વન સરકારી ઓ�ફસર છ�. તેમના મા��ીને 1999 
ક� 2000માં હાટ� એટ�ક આ�યો. ડો�ટર� સલાહ 
આપી ક� મા�ની �મર �તાં ઓપર�શન ન 
કરાવાય. આ ��થિતમાં મા� બે પાંચ વષ� ક� પછી 
જેટલાં વષ� કાઢ� તે કાઢવા દ�વાના. એવામાં 
ડા�ાભાઈને એક જૂના િમ� મળી ગયા. તેમણે 
એટ�ક પચી જશલોક હૉ��પટલમાં ઓપર�શન 
કરાવેલું. આ હૉ��પટલના આયુવ��દક 
િવભાગમાંથી તેમને એવી માિહતી મળી ક� 
�દયરોગના ઈલાજમાં દૂધી ખૂબ જ ગુણકારી છ�. 
તેમણે ડા�ાભાઈને ક�ં ક� મા�ને રોજ સવાર� 
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અનુભવ થાય છ�. એટલું જ નિહ પણ સવ�-
શિ�વાન પરમા�માને મ�યાનો આનંદ પણ થાય 
છ�. ઈ�ર અિવનાશી સજ�ન છ�. જે મનની માવજત 
કર� છ�. તેથી માનિસક આઘાત લાગી શકતો નથી. 
પ�રણામે હાટ�એટ�કથી બચી જવાય છ�.

આ ટ��શનના જમાનામાં સમ�યાઓનો પાર 
નથી તેથી માનિસક �વ�થતા ખૂબ જ જ�રી છ�. 
મનના રોગની દવા તનના ડૉ�ટર પાસે ભલા 
�યાંથી હોય? આથી માનિસક રોગો માટ� 
અિવનાશી સજ�ન પાસે જવું જ�રી છ�. ક�મ ક� મન 
� માંદુ હોય તો તેની અસર તન ઉપર પડે છ�. 
જેનાથી શરીર માંદું થાય છ�. જે માંદગીનું મૂળ 
માનિસક છ�. તેનો ઉપાય ક� ઉપચાર કરવા તનના 
ડો�ટર પાસે જવાથી તે માંદગી મટતી નથી. તેથી 
મન માંદુ જ ન પડે અને સદા ખુશખુશાલ ����ત 
રહ� તે માટ� રાજયોગનો અ�યાસ જ�રી છ�. આમ 
તન મનની તંદુર�તી માટ� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક અજબની 
હૉ��પટલનું કામ કર� છ�. �યાં અ��ય �હાની 
અિવનાશી સજ�ન તન મનની અલૌ�કક માવજત 
કર� છ�. આ િવ�ાલયના અ�યાસીને ખાનપાનની 
અશુિ�થી થતા રોગો પણ થતા નથી ક�મ ક� �યાં 
ખાનપાનની શુિ�ની પર�� પાળવાની હોય છ�. 
એટલું જ પરંતુ મનમાં ખોટા ખરાબ �યથ� િવચાર 
પણ ન આવે તેની તાલીમ અપાય છ�. આ �યથ� 
િવચારો મનને નબળું પાડે છ�. આથી ઉલટું �યાં 
શુ� અને સા��વક િવચારો મળતા હોઈ મન 
શિ�શાળી બને છ�. તેથી તો કહ�વાય છ� ક� 
નબળા મનના માનવીને સમ�યા સમયે શું કરવું 
એનો માગ� મળતો નથી. �યાર� મજબૂત મનના 
માનવીને િહમાલય જેવી સમ�યા પણ નડતી નથી. 
તો ચાલો આ ગજબની માવજત માટ� ��ાક�મારી 
િવ� િવ�ાલયમાં જઈએ.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

દૂધીનો �યુસ પીવડાવો. એવી પણ સલાહ આપી ક� 
� બી.પી. ઊંચું રહ�તું હોય તો �યુસમાં મીઠું ના 
નાખવું. અને બી.પી. નીચું રહ�તું હોય તો �યુસમાં 
મીઠું નાંખવું. ડા�ાભાઈને આ �યોગ કરવા જેવો 
લા�યો. તેમણે પોતાના માતાને િનયિમત રીતે 
દૂધીનો �યુસ પીવડાવવાનું ચાલુ કયુ�. એકાદ માસ 
પછી મા�ને ડૉ. જયેશ શાહને બતા�યું.

એક માસ સુધી મા�ના પેટમાં જે દૂધીનો 
�યુસ ગયેલો તેણે ચમ�કાર કય�. ડૉ જયેશ શાહ� 
મા�ના તમામ �રપોટ� કયા� તો તેઓ આભા બની 
ગયા. �રપોટ� નોમ�લ હતા. મા�નું �દય સાજું થઈ 
ગયું હતું. ડૉ�ટર� મા�ને સા� કયા� તેના કરતાં 
દૂધીએ ઝડપથી સા� કરી દીધાં હતાં. બેબે 
એટ�કનો સામનો કરી ચૂક�લ વજુબેન આજે 97માં 
વષ� પણ અડીખમ છ�.

હવે આ હાટ�એટ�ક આવવા માટ�નું બીજું જે 
પ�રબળ છ�. માનિસક તેનું ઉદાહરણ �ઈએ તો 
આ બાબતમાં માનિસક આઘાત લાગવાથી હાટ� 
એટ�ક આવે છ�. ધોરા� ખાતે વષ� પહ�લાં એક 
એવો અક�માતનો �સંગ બ�યો જેમાં બીજે �દવસે 
જેના લ� થવાના હતાં એ વરરા�નું ��યુ થયું. 
આથી એ પ�રવારમાં હ�યાફાટ �દન થવા લા�યું. 
�યાં લ�ના ગીતો ગવાતાં હતાં �યાં રોકકળ 
મચી ગઈ! આ �ઈ કોઈ સમજદાર �યિ�એ 
સૂચન કયુ� ક� તા�કાિલક ��ાક�મારી બહ�નને 
બોલાવો નિહતર આમાં એક માંથી બીજું થશે. 
અથા�� કોઈને રખે હાટ�એટ�ક આવી �ય. 
સમયસર ��ાક�મારીએ આવીને શાંિત �વચન 
કયુ�. વાતાવરણ શાંત થઈ ગયું. લોકોને માનિસક 
આઘાત ન લાગે તેની સમજણ આપી. જેથી 
હાટ�એટ�કથી બચી જવાયું. ��ાક�મારી 
િવ�ાલયમાં ગીતામાં વિણ�ત રાજયોગનું િશ�ણ 
અપાય છ�. આ રાજયોગથી મનને શાંિતનો 

હાટ� એટ�ક હાય હાય!
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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એક સવ� મુજબ ભારતમાં િવિવધ કારણોથી 
થતાં મોતના આંકડા વાંચવા જેવા છ� -

કારણ  દ�નક સર�રાશ મોત

સામા�ય �લુ 347

�યુમોિનયા 348

�કડની ફ�ઈલ 372

અક�માત  454

ટી.બી.  1369

ભૂખમરો  1643

ક��સર  1917

હાટ� એટ�ક 6240

ભારતમાં રોજ 25000ના ��યુ થાય છ� તેમાં 
હાટ� એટ�કનો પહ�લો નંબર આવે છ�. આ ��યુ દર 
ઉ�રો�ર વધતો �ય છ�. હાટ� એટ�ક થવામાં બે 
પ�રબળો ભાગ ભજવે છ�. (૧) શારી�રક અને (૨) 
માનિસક. �થમ શારી�રક પ�રબળની વાત 
કરીએ તો લોહીની નળીઓમાં ચરબી 
(કોલે�ટરોલ) ભરાઈ જવાથી નળી �લોક થઈ 
�ય છ�. જેને પ�રણામે હાટ� એટ�ક આવે છ�.

વષ� પહ�લાંની વાત છ�. ગાંધીનગર ખાતેના 
ગુજરાતના �થમ નંબરના સંદ�શી બહ�ન �.ક�. 
ક�લાસ દીદી પાસે અમે એક ��ાક�મારના 
દ�હાવસાન �સંગે ભગવાનને ભોગ લગાવવા 
ગયેલા. આગલે �દવસે દીદીને હાટ� એટ�ક આવેલ 
તથી અમદાવાદ તિબયત બતાવવા ગયેલ હોઈ 
દીદી થોડીવાર પહ�લાં જ આવેલા. આ બાબતની 
અમને �ણ નહોતી. દીદી �ારા અમને કહ�વામાં 
આ�યું ક� ‘�કશોરભાઈને કહો ક�, દીદી હાલ 

થાક�લાં હોઈ આજે બાબાને ભોગ લાગી શકશે 
નહ�.’ 

અમે ક�ં, ‘કાંઈ વાંધો નહ�.’ �યારબાદ 
અમે આ હાટ� એટ�ક માટ� ઘરગ�થુ ઉપચાર ક�ો ક� 
મધ અને તજના �યોગથી એકવાર આવેલા હાટ� 
એટ�ક પછી બી� એટ�ક �જનો દૂર રહ� છ�. આ 
સંદ�શો દીદીને કહ�તાં તેમણે કહ�વડા�યું ક�, 
‘�કશોરભાઈને રોકો અને કહો ક� �� ભોગ લગાવી 
દ� છું. ક�મક� ભગવાને તેમને અહ� મોક�યા છ�.’ 
મધ અને તજનું સેવન કઈ રીતે કરવું તે પૂછતાં 
જણા�યું ક� દવા તરીક� ઉપયોગમાં લેવાના હોવાથી 
મધ અને તજ સાચા હોવા જ�રી છ�. તજનો 
મી�સરમાં પાવડર કરી નાંખવો. આ એક ચમચો 
પાવડર લઈ તેમાં �ણ ચમચા મધનું િમ�ણ 
કરવાથી તે પે�ટ જેવું બની જશે. આ પે�ટ રોજ 
સવાર� ભાખરી ઉપર ક� �ેડ ઉપર ચોપડીને 
ના�તામાં ખાવાનું. ખુશીના ખબર છ� ક� આ 
�યોગથી દીદીને બી� એટ�ક આવેલ નથી.

ગાંધીનગરમાં રહ�તા ડી.�. ચૌધરી �ાસ 
વન સરકારી ઓ�ફસર છ�. તેમના મા��ીને 1999 
ક� 2000માં હાટ� એટ�ક આ�યો. ડો�ટર� સલાહ 
આપી ક� મા�ની �મર �તાં ઓપર�શન ન 
કરાવાય. આ ��થિતમાં મા� બે પાંચ વષ� ક� પછી 
જેટલાં વષ� કાઢ� તે કાઢવા દ�વાના. એવામાં 
ડા�ાભાઈને એક જૂના િમ� મળી ગયા. તેમણે 
એટ�ક પચી જશલોક હૉ��પટલમાં ઓપર�શન 
કરાવેલું. આ હૉ��પટલના આયુવ��દક 
િવભાગમાંથી તેમને એવી માિહતી મળી ક� 
�દયરોગના ઈલાજમાં દૂધી ખૂબ જ ગુણકારી છ�. 
તેમણે ડા�ાભાઈને ક�ં ક� મા�ને રોજ સવાર� 
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અનુભવ થાય છ�. એટલું જ નિહ પણ સવ�-
શિ�વાન પરમા�માને મ�યાનો આનંદ પણ થાય 
છ�. ઈ�ર અિવનાશી સજ�ન છ�. જે મનની માવજત 
કર� છ�. તેથી માનિસક આઘાત લાગી શકતો નથી. 
પ�રણામે હાટ�એટ�કથી બચી જવાય છ�.

આ ટ��શનના જમાનામાં સમ�યાઓનો પાર 
નથી તેથી માનિસક �વ�થતા ખૂબ જ જ�રી છ�. 
મનના રોગની દવા તનના ડૉ�ટર પાસે ભલા 
�યાંથી હોય? આથી માનિસક રોગો માટ� 
અિવનાશી સજ�ન પાસે જવું જ�રી છ�. ક�મ ક� મન 
� માંદુ હોય તો તેની અસર તન ઉપર પડે છ�. 
જેનાથી શરીર માંદું થાય છ�. જે માંદગીનું મૂળ 
માનિસક છ�. તેનો ઉપાય ક� ઉપચાર કરવા તનના 
ડો�ટર પાસે જવાથી તે માંદગી મટતી નથી. તેથી 
મન માંદુ જ ન પડે અને સદા ખુશખુશાલ ����ત 
રહ� તે માટ� રાજયોગનો અ�યાસ જ�રી છ�. આમ 
તન મનની તંદુર�તી માટ� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક અજબની 
હૉ��પટલનું કામ કર� છ�. �યાં અ��ય �હાની 
અિવનાશી સજ�ન તન મનની અલૌ�કક માવજત 
કર� છ�. આ િવ�ાલયના અ�યાસીને ખાનપાનની 
અશુિ�થી થતા રોગો પણ થતા નથી ક�મ ક� �યાં 
ખાનપાનની શુિ�ની પર�� પાળવાની હોય છ�. 
એટલું જ પરંતુ મનમાં ખોટા ખરાબ �યથ� િવચાર 
પણ ન આવે તેની તાલીમ અપાય છ�. આ �યથ� 
િવચારો મનને નબળું પાડે છ�. આથી ઉલટું �યાં 
શુ� અને સા��વક િવચારો મળતા હોઈ મન 
શિ�શાળી બને છ�. તેથી તો કહ�વાય છ� ક� 
નબળા મનના માનવીને સમ�યા સમયે શું કરવું 
એનો માગ� મળતો નથી. �યાર� મજબૂત મનના 
માનવીને િહમાલય જેવી સમ�યા પણ નડતી નથી. 
તો ચાલો આ ગજબની માવજત માટ� ��ાક�મારી 
િવ� િવ�ાલયમાં જઈએ.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

દૂધીનો �યુસ પીવડાવો. એવી પણ સલાહ આપી ક� 
� બી.પી. ઊંચું રહ�તું હોય તો �યુસમાં મીઠું ના 
નાખવું. અને બી.પી. નીચું રહ�તું હોય તો �યુસમાં 
મીઠું નાંખવું. ડા�ાભાઈને આ �યોગ કરવા જેવો 
લા�યો. તેમણે પોતાના માતાને િનયિમત રીતે 
દૂધીનો �યુસ પીવડાવવાનું ચાલુ કયુ�. એકાદ માસ 
પછી મા�ને ડૉ. જયેશ શાહને બતા�યું.

એક માસ સુધી મા�ના પેટમાં જે દૂધીનો 
�યુસ ગયેલો તેણે ચમ�કાર કય�. ડૉ જયેશ શાહ� 
મા�ના તમામ �રપોટ� કયા� તો તેઓ આભા બની 
ગયા. �રપોટ� નોમ�લ હતા. મા�નું �દય સાજું થઈ 
ગયું હતું. ડૉ�ટર� મા�ને સા� કયા� તેના કરતાં 
દૂધીએ ઝડપથી સા� કરી દીધાં હતાં. બેબે 
એટ�કનો સામનો કરી ચૂક�લ વજુબેન આજે 97માં 
વષ� પણ અડીખમ છ�.

હવે આ હાટ�એટ�ક આવવા માટ�નું બીજું જે 
પ�રબળ છ�. માનિસક તેનું ઉદાહરણ �ઈએ તો 
આ બાબતમાં માનિસક આઘાત લાગવાથી હાટ� 
એટ�ક આવે છ�. ધોરા� ખાતે વષ� પહ�લાં એક 
એવો અક�માતનો �સંગ બ�યો જેમાં બીજે �દવસે 
જેના લ� થવાના હતાં એ વરરા�નું ��યુ થયું. 
આથી એ પ�રવારમાં હ�યાફાટ �દન થવા લા�યું. 
�યાં લ�ના ગીતો ગવાતાં હતાં �યાં રોકકળ 
મચી ગઈ! આ �ઈ કોઈ સમજદાર �યિ�એ 
સૂચન કયુ� ક� તા�કાિલક ��ાક�મારી બહ�નને 
બોલાવો નિહતર આમાં એક માંથી બીજું થશે. 
અથા�� કોઈને રખે હાટ�એટ�ક આવી �ય. 
સમયસર ��ાક�મારીએ આવીને શાંિત �વચન 
કયુ�. વાતાવરણ શાંત થઈ ગયું. લોકોને માનિસક 
આઘાત ન લાગે તેની સમજણ આપી. જેથી 
હાટ�એટ�કથી બચી જવાયું. ��ાક�મારી 
િવ�ાલયમાં ગીતામાં વિણ�ત રાજયોગનું િશ�ણ 
અપાય છ�. આ રાજયોગથી મનને શાંિતનો 

હાટ� એટ�ક હાય હાય!
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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માતા �ારા આપવામાં આવેલી એક મૂ�યવાન 
સંપદાનો ઉ�ેખ કય� છ�. જેને કારણે તેઓ અનેક 
તકલીફોમાંથી બચી ગયા અને આનંદસભર 
સમ� �વન �વી શ�યા.

આ�મકથામાં લ�યું છ� ક� મારી માતાએ 
મરતી વખતે ક�ં, ‘કોઈના ઉપર �ોધ આવે તો 
એની અિભ�યિ� ચોવીશ કલાક પછી કરવી.’ મ� 
આ વાતને �વનમાં �વીકારી લીધી અને 
�વનપય�ત તેને પાળી.

એવા અનેક �સંગો આ�યા જેમાં મને ઘણો 
�ોધ આ�યો હતો. પણ પાછળથી ખબર પડી હતી 
ક� તેમાં ત�ય ઓછું અને �મ વધાર� હતો. �ોધના 
પ�રણામો પર િવચાર કરવાની તક મળતી 
રહ�વાને કારણે એને અમલી બનાવવાનો �સંગ જ 
ના આ�યો. તેથી જે શ�ુ લાગતા હતા તે આ�વન 
િમ� બની ર�ા. માતાની શીખ જ મને આ ��થિત 
સુધી લઈ આવી એમ કહ�વું અિતશયોિ� નથી.

�વનદશ�ન
િભ�ુ આનંદભ�ના �વનનો એક માિમ�ક 

�સંગ છ�. તેઓ પૂવ�ના દ�શોમાં ધમ��ચાર માટ� ગયા 
હતા. ક�ટલાક અ�ાનીઓએ એમને પકડી લીધા 
અને ઘણી યાતનાઓ આપી. પરંતુ આ યાતનાઓ 
વ�ે પણ એમની શાંિત અિવચલ હતી. યાતનાઓ 
વ�ે પણ તેઓ પરમ �સ�ન હતા. ગાળોના 
ઉ�રમાં એમની વાણી મીઠાશપૂણ� હતી. કોઈએ 
એમને પૂ�ું, આપમાં આટલી અલૌ�કકશિ� 
કઈ રીતે આવી? એમણે હળવી �સ�નતા સાથે 
ક�ં, બસ મ� મારી આંખોનો ઉપયોગ કરવાનું 
શીખી લીધું છ�.

�� કતા�એ અચરજમાં સામે �� કય� ક� 

સાધનાનો મમ�
મહાયોગી ગોરખનાથનો એક યુવા િશ�ય 

�યાનમાં અસફળતા મળવાની પીડાથી �ય� હતો. 
વેદના એના ચહ�રા ઉપર �પ� દ�ખાતી હતી. એણે 
ગોરખનાથના ચરણો પર મ�તક રાખીને �ણામ 
કરતાં ક�ં, ‘ગુ�દ�વ, મારી વષ�ની સાધના 
િન�ફળ ક�મ ગઈ? ભગવાન મારાથી આટલા 
નારાજ ક�મ છો?’ મહાયોગી હ�યા અને કહ�વા 
લા�યા, ‘પુ�, કાલે �� એક બગીચામાં ગયો હતો. 
�યાં ક�ટલાક બી� યુવકો પણ હતા. એમાંથી 
એકને તરસ લાગી હતી. એણે ડોલ ક�વામાં નાંખી. 
ક�વો �ડો હતો. ડોલ ખ�ચવામાં ઘણો �મ કરવો 
પ�ો પણ �યાર� ડોલ ક�વા બહાર કાઢી તો તે 
ખાલી હતી. એ યુવકના સવ� િમ�ો હસવા લા�યા.

મ� �યું, તે કહ�વા પૂરતી જ ડોલ હતી. એમાં 
ઠ�ર ઠ�ર કાણાં હતાં. ડોલ ક�વામાં પણ ગઈ. પાણી 
પણ ભરાયું પણ ઉપર આવતાં આવતાં તે વહી 
ગયું. વ�સ, સાધકના મનની પણ આજ દશા છ�. 
આ િછ�વાળા મનથી ગમે તેટલી સાધના કરો, 
પણ િછ�ોને કારણે િસિ� મળતી નથી. િસિ� 
અને ���ત મેળવવી હોય તો પહ�લાં મનના િછ�ોને 
દૂર કરો. પહ�લાં સંયમ, પછી સાધના, પછી િસિ�, 
આજ સાધનાની િસિ�નો મમ� છ�. પોતાના મનની 
ડોલ યો�ય હશે તો સાધના િસિ�દાયી બને છ�. 
મનની ડોલમાં િછ� હશે તો તપ ખૂબ થાય છ� પણ 
���ત મળતી નથી. ભગવાન કદી કોઈનાથી 
નારાજ થતા નથી. મા� સાધકના મનની ડોલ 
�યવ��થત હોવી �ઈ. ક�વો તો સદા પાણી આપવા 
માટ� તૈયાર છ�. તે કદી ના પાડતો નથી.’

માની શીખ
ત�વિચંતક ગુિજ�યેફ� પોતાની આ�મકથામાં 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

હોઈએ �યાર� િવવેક બુિ� પણ ધૂંધળાય �ય છ�. 
અિશ�તની આંધીમાં મા� આપણો પોતાનો જ 
�દય ધબકાર સાંભળી શક�એ છીએ �યાર� 
આચારના પ�ાને �યાયાધીશની ��એ �વાની 
વાત બાજુ પર રહી �ય છ�. અસ�યતાની આંગળી 
પકડીને આપણે સ�યતાના જંગલમાં ઘૂમવા 
ઈ�છીએ છીએ. આપણને કોઈની સલામ ગમે છ�, 
પણ એનો જવાબ આપવો ગમતો નથી.

ધમ� રોષની ભાષામાં �યવહાર કરવાનો 
શીખવતો નથી. ધમ� આપણા પોતાના અ��ત�વ 
કરતાં અ�યના અ��ત�વનો િવશેષ �યાલ રાખે છ�. 
ધમ�ને કોઈ સાથે વેર નથી-ઝેર નથી. ધમ�ને 
કોઈપણ નામે સંબોધી શકાય છ�. સ�ય, �ેહ, �ેમ 
ક� ��ધા તે �િત ક� કોમના ક��ડાળામાં કદી ક�દ 
થતો નથી અને � તે ક�દ થાય તો તે ધમ� નથી. 
ધમ�ના મૂ�યો કદી બદલાતા નથી. ધમ� તો માનવીને 
મૂ�યવાન બનાવે છ�. � આપણે ઈ�રના 
અનુસંધાનમાં �વન મૂ�યોને ધારણ કરતાં જઈએ 
- આચરણમાં મૂકતા જઈએ એને જ િવવેક બુિ�-
િવનય બુિ�વાળો સાચો ધિમ�� કહ�વાય.

�ભુની �ાથ�નામાં અને ઈ�રની 
આરાધનામાં જ મૂ�યોનું આ�ાન કરી શકાય છ� 
અને મૂ�યો જ �વનને ઊજળું બનાવે છ�. આપણે 
ખુદને ઓળખીએ તો ખુદાદો�ત આપોઆપ જ 
ઓળખાય જશે. �યાર� એની ખુદાઈ પણ 
અનુભવાશે. િવવેક બુિ� એવી સમતુલા છ� જે 
મનુ�યને અથા�� માનવને મહામાનવ બનાવવામાં 
સહાયભૂત થાય છ�. માનવીમાં રહ�લો અહમ 
િવવેકનું ક��સર છ� અને એ ક��સર��ત માનવીને 

ધમ� કોઈ �યા�યામાં સમાતો નથી ક� શ�દોમાં 
બંધાતો નથી, એ તો ��ધામાંથી જ�મે છ� અને 
�ેમની ભાષામાં િવવેકબુિ�થી િવ�તર� છ�. એક 
�દયથી બી� �દય સુધી પહ�ચવા માટ� એને કોઈ 
�ંથની જ�ર પડતી નથી એને તો િવવેક બુિ�ના 
દપ�ણથી �ઈ શકાય છ�. િવવેક બુિ� એટલે િવનય 
બુિ� અથા�� સ�યતાપૂણ� બુિ�. િવવેક તો 
માનવીના મનના ગભ�માં જ રહ�લો હોય છ�, પણ 
આપણે તેને પાંગરવા દ�વા ઈ�છતા નથી અને તેથી 
ધમ�-અથ�-કામ અને મો�ના લેબલ વડે આપણે 
બધો �વન �યવહાર ચલાવીએ છીએ.

જે માનવીની શિ�ને સીિમત કરી નાંખે તે 
ધમ� નથી. જે માનવીને અંધ��ાના અંધકારમાં 
લઈ �ય તે ધમ� નથી. જે ��થર છ� તે ધમ� નથી. આ 
જગતમાં જેટલા માનવીઓ છ� એટલા ધમ� છ�. જે 
સ�યની તુલામાં �ખી શકાય તે ધમ�. જે �યાગની 
તપોભૂિમનું સજ�ન કરી શક� તે ધમ�. બાક� ધમ� 
પુ�તકોના બે પૂંઠા વ�ે સમાયેલો છ� એમ માનવું 
ભૂલ ભર�લું છ�. ધમ�ની ધરી છ� માનવીની સનાતન 
આ�થા. ધમ�ની ગિત છ� માનવીના કમ�. ધમ�નો 
અથ� એક એ પણ થાય છ� ક� ધમ� એટલે ધારણ 
કરવું - આચરણમાં મૂકવું.

િવવેક બુિ�થી આપણે જે કોઈ ઈ�દ�વને 
માનીએ છીએ અને તેના તેને આપેલા આ�ા-
પાલનના આદ�શોને આચરણમાં મૂક�એ �યાર� જ 
સાચા અથ�માં આચરણનો અનુભવ માણી શક�એ 
છીએ અને જેમ જેમ એ આચરણના અનુભવનો 
�યવહા�રક �વનમાં ગુણાકાર થતો �ય �યાર� જ 
�વધમ�ની ��િ� પિવ� બનતી �ય. �યાર� 
આપણે સમ�યાના વંટોળના ભાર નીચે દબાયેલા 

િવવેક બુિ� સાથે ધમ� પાલન
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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માતા �ારા આપવામાં આવેલી એક મૂ�યવાન 
સંપદાનો ઉ�ેખ કય� છ�. જેને કારણે તેઓ અનેક 
તકલીફોમાંથી બચી ગયા અને આનંદસભર 
સમ� �વન �વી શ�યા.

આ�મકથામાં લ�યું છ� ક� મારી માતાએ 
મરતી વખતે ક�ં, ‘કોઈના ઉપર �ોધ આવે તો 
એની અિભ�યિ� ચોવીશ કલાક પછી કરવી.’ મ� 
આ વાતને �વનમાં �વીકારી લીધી અને 
�વનપય�ત તેને પાળી.

એવા અનેક �સંગો આ�યા જેમાં મને ઘણો 
�ોધ આ�યો હતો. પણ પાછળથી ખબર પડી હતી 
ક� તેમાં ત�ય ઓછું અને �મ વધાર� હતો. �ોધના 
પ�રણામો પર િવચાર કરવાની તક મળતી 
રહ�વાને કારણે એને અમલી બનાવવાનો �સંગ જ 
ના આ�યો. તેથી જે શ�ુ લાગતા હતા તે આ�વન 
િમ� બની ર�ા. માતાની શીખ જ મને આ ��થિત 
સુધી લઈ આવી એમ કહ�વું અિતશયોિ� નથી.

�વનદશ�ન
િભ�ુ આનંદભ�ના �વનનો એક માિમ�ક 

�સંગ છ�. તેઓ પૂવ�ના દ�શોમાં ધમ��ચાર માટ� ગયા 
હતા. ક�ટલાક અ�ાનીઓએ એમને પકડી લીધા 
અને ઘણી યાતનાઓ આપી. પરંતુ આ યાતનાઓ 
વ�ે પણ એમની શાંિત અિવચલ હતી. યાતનાઓ 
વ�ે પણ તેઓ પરમ �સ�ન હતા. ગાળોના 
ઉ�રમાં એમની વાણી મીઠાશપૂણ� હતી. કોઈએ 
એમને પૂ�ું, આપમાં આટલી અલૌ�કકશિ� 
કઈ રીતે આવી? એમણે હળવી �સ�નતા સાથે 
ક�ં, બસ મ� મારી આંખોનો ઉપયોગ કરવાનું 
શીખી લીધું છ�.

�� કતા�એ અચરજમાં સામે �� કય� ક� 

સાધનાનો મમ�
મહાયોગી ગોરખનાથનો એક યુવા િશ�ય 

�યાનમાં અસફળતા મળવાની પીડાથી �ય� હતો. 
વેદના એના ચહ�રા ઉપર �પ� દ�ખાતી હતી. એણે 
ગોરખનાથના ચરણો પર મ�તક રાખીને �ણામ 
કરતાં ક�ં, ‘ગુ�દ�વ, મારી વષ�ની સાધના 
િન�ફળ ક�મ ગઈ? ભગવાન મારાથી આટલા 
નારાજ ક�મ છો?’ મહાયોગી હ�યા અને કહ�વા 
લા�યા, ‘પુ�, કાલે �� એક બગીચામાં ગયો હતો. 
�યાં ક�ટલાક બી� યુવકો પણ હતા. એમાંથી 
એકને તરસ લાગી હતી. એણે ડોલ ક�વામાં નાંખી. 
ક�વો �ડો હતો. ડોલ ખ�ચવામાં ઘણો �મ કરવો 
પ�ો પણ �યાર� ડોલ ક�વા બહાર કાઢી તો તે 
ખાલી હતી. એ યુવકના સવ� િમ�ો હસવા લા�યા.

મ� �યું, તે કહ�વા પૂરતી જ ડોલ હતી. એમાં 
ઠ�ર ઠ�ર કાણાં હતાં. ડોલ ક�વામાં પણ ગઈ. પાણી 
પણ ભરાયું પણ ઉપર આવતાં આવતાં તે વહી 
ગયું. વ�સ, સાધકના મનની પણ આજ દશા છ�. 
આ િછ�વાળા મનથી ગમે તેટલી સાધના કરો, 
પણ િછ�ોને કારણે િસિ� મળતી નથી. િસિ� 
અને ���ત મેળવવી હોય તો પહ�લાં મનના િછ�ોને 
દૂર કરો. પહ�લાં સંયમ, પછી સાધના, પછી િસિ�, 
આજ સાધનાની િસિ�નો મમ� છ�. પોતાના મનની 
ડોલ યો�ય હશે તો સાધના િસિ�દાયી બને છ�. 
મનની ડોલમાં િછ� હશે તો તપ ખૂબ થાય છ� પણ 
���ત મળતી નથી. ભગવાન કદી કોઈનાથી 
નારાજ થતા નથી. મા� સાધકના મનની ડોલ 
�યવ��થત હોવી �ઈ. ક�વો તો સદા પાણી આપવા 
માટ� તૈયાર છ�. તે કદી ના પાડતો નથી.’

માની શીખ
ત�વિચંતક ગુિજ�યેફ� પોતાની આ�મકથામાં 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)

હોઈએ �યાર� િવવેક બુિ� પણ ધૂંધળાય �ય છ�. 
અિશ�તની આંધીમાં મા� આપણો પોતાનો જ 
�દય ધબકાર સાંભળી શક�એ છીએ �યાર� 
આચારના પ�ાને �યાયાધીશની ��એ �વાની 
વાત બાજુ પર રહી �ય છ�. અસ�યતાની આંગળી 
પકડીને આપણે સ�યતાના જંગલમાં ઘૂમવા 
ઈ�છીએ છીએ. આપણને કોઈની સલામ ગમે છ�, 
પણ એનો જવાબ આપવો ગમતો નથી.

ધમ� રોષની ભાષામાં �યવહાર કરવાનો 
શીખવતો નથી. ધમ� આપણા પોતાના અ��ત�વ 
કરતાં અ�યના અ��ત�વનો િવશેષ �યાલ રાખે છ�. 
ધમ�ને કોઈ સાથે વેર નથી-ઝેર નથી. ધમ�ને 
કોઈપણ નામે સંબોધી શકાય છ�. સ�ય, �ેહ, �ેમ 
ક� ��ધા તે �િત ક� કોમના ક��ડાળામાં કદી ક�દ 
થતો નથી અને � તે ક�દ થાય તો તે ધમ� નથી. 
ધમ�ના મૂ�યો કદી બદલાતા નથી. ધમ� તો માનવીને 
મૂ�યવાન બનાવે છ�. � આપણે ઈ�રના 
અનુસંધાનમાં �વન મૂ�યોને ધારણ કરતાં જઈએ 
- આચરણમાં મૂકતા જઈએ એને જ િવવેક બુિ�-
િવનય બુિ�વાળો સાચો ધિમ�� કહ�વાય.

�ભુની �ાથ�નામાં અને ઈ�રની 
આરાધનામાં જ મૂ�યોનું આ�ાન કરી શકાય છ� 
અને મૂ�યો જ �વનને ઊજળું બનાવે છ�. આપણે 
ખુદને ઓળખીએ તો ખુદાદો�ત આપોઆપ જ 
ઓળખાય જશે. �યાર� એની ખુદાઈ પણ 
અનુભવાશે. િવવેક બુિ� એવી સમતુલા છ� જે 
મનુ�યને અથા�� માનવને મહામાનવ બનાવવામાં 
સહાયભૂત થાય છ�. માનવીમાં રહ�લો અહમ 
િવવેકનું ક��સર છ� અને એ ક��સર��ત માનવીને 

ધમ� કોઈ �યા�યામાં સમાતો નથી ક� શ�દોમાં 
બંધાતો નથી, એ તો ��ધામાંથી જ�મે છ� અને 
�ેમની ભાષામાં િવવેકબુિ�થી િવ�તર� છ�. એક 
�દયથી બી� �દય સુધી પહ�ચવા માટ� એને કોઈ 
�ંથની જ�ર પડતી નથી એને તો િવવેક બુિ�ના 
દપ�ણથી �ઈ શકાય છ�. િવવેક બુિ� એટલે િવનય 
બુિ� અથા�� સ�યતાપૂણ� બુિ�. િવવેક તો 
માનવીના મનના ગભ�માં જ રહ�લો હોય છ�, પણ 
આપણે તેને પાંગરવા દ�વા ઈ�છતા નથી અને તેથી 
ધમ�-અથ�-કામ અને મો�ના લેબલ વડે આપણે 
બધો �વન �યવહાર ચલાવીએ છીએ.

જે માનવીની શિ�ને સીિમત કરી નાંખે તે 
ધમ� નથી. જે માનવીને અંધ��ાના અંધકારમાં 
લઈ �ય તે ધમ� નથી. જે ��થર છ� તે ધમ� નથી. આ 
જગતમાં જેટલા માનવીઓ છ� એટલા ધમ� છ�. જે 
સ�યની તુલામાં �ખી શકાય તે ધમ�. જે �યાગની 
તપોભૂિમનું સજ�ન કરી શક� તે ધમ�. બાક� ધમ� 
પુ�તકોના બે પૂંઠા વ�ે સમાયેલો છ� એમ માનવું 
ભૂલ ભર�લું છ�. ધમ�ની ધરી છ� માનવીની સનાતન 
આ�થા. ધમ�ની ગિત છ� માનવીના કમ�. ધમ�નો 
અથ� એક એ પણ થાય છ� ક� ધમ� એટલે ધારણ 
કરવું - આચરણમાં મૂકવું.

િવવેક બુિ�થી આપણે જે કોઈ ઈ�દ�વને 
માનીએ છીએ અને તેના તેને આપેલા આ�ા-
પાલનના આદ�શોને આચરણમાં મૂક�એ �યાર� જ 
સાચા અથ�માં આચરણનો અનુભવ માણી શક�એ 
છીએ અને જેમ જેમ એ આચરણના અનુભવનો 
�યવહા�રક �વનમાં ગુણાકાર થતો �ય �યાર� જ 
�વધમ�ની ��િ� પિવ� બનતી �ય. �યાર� 
આપણે સમ�યાના વંટોળના ભાર નીચે દબાયેલા 

િવવેક બુિ� સાથે ધમ� પાલન
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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યોગનો શા��દક અથ� છ� �ડાણ, સંયોગ ક� 
સંપક�. આ�યા��મક શ�દાથ� - આ�મા અને 
પરમા�માનું િમલન ‘યોગ’. શ�દને સહ�લાઈથી 
સમજવા સરળ શ�દ ‘યાદ’નો �યોગ પણ 
વત�માનમાં કરાઈ ર�ો છ�.

રાજયોગના અ�યાસથી આ�માને પોતાની 
કમ����યોનો યથાથ��પે ઉપયોગ કરવાની 
શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. રાજયોગને સહજયોગ ક� 
બુિ�યોગ પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ યોગ દર�ક 
�યિ� કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ �થાન પર 
કરી શક� છ�. �વયં પરમા�માએ પોતાનો પ�રચય 
આપીને તેમના સંતાન આ�માઓને યોગ અથવા 
યાદ કરવાની િવિધ શીખવાડી છ�. રાજયોગમાં 
બુિ� �ારા મનને િનયંિ�ત કરી ઈ�રીય �ાનના 
આધાર� પરમા�મા સાથે સંપક� સાધવામાં આવે છ�. 
એટલે ક� પરમા�માની યાદમાં એકરસ ��થિત �ા�ત 
કરવાની હોય છ�.

યોગ-યાદ િવિવધ �ે� સંક�પ ક� િવચારના 
મા�યમથી કરી શકાય છ�. પરમા�માની યાદનો 
�યોગ ચાર સંક�પોને �યાનમાં લઈને કરીશું.

પરમા�માને ધ�યવાદ ક� શુિ�યાથી યાદ

ધ�યવાદ-આભાર-શુિ�યા ક�વી રીતે �ય� 
કરીશું?

હ� �ભુ! હ� પરમા�મા!

Ÿ તું રાત-�દવસ મારી સંભાળ લે છ�, તેથી જ તો 
મારા �વનમાં િનિ�ંતતા છ�...

Ÿ ક�ત� છું �ભુ! તારા એ �ેમ અને �હાની 
ઉપકાર માટ�..

Ÿ ક�વી અ�ભુત રચના કરી છ� મારા શરીરની... 
206 હાડકાઓ, ક�ટ-ક�ટલા સાંધાઓમાં, નહ� 
કોઈ ��� ક� નહ� કોઈ નટ-બૉ�ટ, સાવ છુ�ા, 
છતાં �ડાયેલા, જ કઈ રીતે રહ� છ�, ક�ઈ ખબર 
નથી �ભુ....

Ÿ આખા શરીરને આ ચામડીનું કવર ક�વું ચઢા�યું 
છ� �ભુ, ક�ટલું નાજુક, છતાં ક�વું સંર�ક પડ, 
ઠ�ડી, તાપ, વરસાદમાં શરીરનું અ�ભુત ર�ા-
કવચ, વળી, ક�વી રહ�યમય રચના છ� 
ચામડીની, કોઈ સાંધો નહ�, િસલાઈ નહ�... 
વળી, શરીરનો જેમ જેમ િવકાસ થાય તેમ તેમ 
ચામડીનું કવર પણ મોટું થતું �ય, શરીર 
દુબળું થાય તો નાનું પણ થઈ �ય, કઈ રીતે 
થતું હશે આ, ક�ઈ ખબર નથી, ચામડી તો 
એની એ જ... પણ, ઠ�ડી, ભેજ, ગરમીની 
સંવેદના અલગ-અલગ, કઈ રીતે થતું હશે ..

Ÿ શરીરમાં દોઢ લાખ �ક.મી. જેટલી લાંબી 
લોહીની નળીઓ �ારા લોહીનું સતત 
પ�ર�મણ, �ભુ ત� મારા પર ક�ટલી મોટી 
મહ�રબાની કરી છ�...

Ÿ શરીરમાં 600 અબજ જેટલાં �વકોષ, જેના 
�ારા 80-100 વષ� સુધી શિ�દાયક પદાથ� 
લઈ શકાય, દર�ક �વકોષ શરીરનો 
અંદરનો, બહારનો કચરો, �યથ� પદાથ� 
�કડની અને મોટા આંતરડાં સુધી પહ�ચી 
પેશાબ, મળ, પરસેવાના �ારથી સતત બહાર 
ફ�કાય..

Ÿ લોહીના લાલકણનું આયુ�ય 120 �દવસનું, 
એક પલકારામાં 12 લાખ કણનો નાશ, એની 

યાદની યા�ા
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

આ�યો અને નવી સતયુગી દુિનયાની �થાપનાના 
ભગીરથ કાય�માં સંતાન આ�માઓને િહ�સેદાર 
બનવાનું આવા� કયુ� �યાર� િશવસંતાનોએ 
તેમના �ારા �ા�ત થયેલ �ાન �ારા પોતાની 
�વનયા�ાનું સુકાન તેમના હાથોમાં સ�પી દઈ 
અથા�ત સમિપ�ત કરી િનિ�ંત બ�યા ક� સ�પેલ 
�વનનૌકા �યાર� પણ માગ��� થશે નહ�. 
ડોલશે પણ ક�દ ડૂબશે નહ�. પરંતુ એના માટ� એ 
જ�રી છ� ક� આપણે કિલયુગી સવ� િચંતા, પીડા, 
દુઃખોને પરમા�માને હવાલે કરી દઈને હલકા બની 
જઈએ. પરમા�મા આપના માતા-િપતા ઉપર 
એટલો અતૂટ આ�મિવ�ાસ રાખીએ, જેટલો એક 
નાના બાળકનો પોતાની એક મા પર હોય છ�.

સમિપ�ત �યિ�નું �યિ��વ �સ�નિચ� 
હોય છ�. એનામાં કોઈ આશા, આકાં�ા, ઈ�છાઓ 
હોતી નથી તેથી તે હ�મેશાં િનિ�ંતતા અનુભવે છ�. 
પરમા�માના હાથ અને સાથમાં �વને સમિપ�ત કરી 
દ�વાથી બધી જ દુઃખદ ઘટનાઓ સુખદ બની �ય 
છ�. મીરાંબાઈ, ય�માતા માતે�રી� જેવા અનેક 
મહાન આ�માઓએ ઈ�રના સાિન�યપણાની 
���માં કમ� કરતા રહી �વનયા�ાને 
સફળતાપૂવ�ક પાર કરી ��ાંત�પ બની ગયા.

જેમ એક ખેડૂત પોતાની સંતુ�તા મુજબ 
ખેતરમાં બીજની વાવણી કર� છ� તેમાંથી ક�વી રીતે 
અને ક�ટલું ઉ�પાદન થશે એ એના હ�તક ક� 
આધીનમાં હોતું નથી. ઠીક, આજ વાત આપણાં 
કમ� સંબંધી પણ છ�, જેને િવ� �ામા પર છોડીને 
િનિ�ંત બની જવાનું છ�. સમપ�ણ ભાવમાં આપણે 
પિવ� �દલથી ��યેક કમ� િનિમ� ભાવથી કરીએ 
છીએ. પરમા�મા જ આપણને �વયંમાં ક�ઈપણ 
કરતા નથી એવી સમજ ક� �ાનથી �વમાં રહ�લ 
અહમભાવ પણ દૂર થઈ �ય છ�.

સમપ�ણ િવિધમાં આપણે િશવબાબાના 

જ�યાએ એટલી જ સં�યામાં નવા ર�કણ 
શરીરમાં પાંસળીઓ, હાડકાં, કરોડર�ુમાં 
અને મગજમાં ઉ�પ�ન થાય, દર�ક ર�કણ 
ચાર માસના આયુ�યમાં �દયથી લઈને િભ�ન 
િભ�ન કોષ સુધી 75,000 વખત ફરતા રહ�.

Ÿ ચાલવાની કસરત વખતે લોહીને તેજ ગિતથી 
સાફ કરવાનું, �વ�છ કરવાનું કામ �ેતકણ 
કર� છ�, ત�ઉપરાંત �ેતકણ શરીરમાં સિ�ય 
રહીને સચેતન બનાવી રાખવાનું, મન, બુિ�, 
પાંચ કમ����યો, પાંચ �ાને���યો, 16 ભૌિતક 
ત�વો અને 19 સૂ�મ ત�વોનું શરીર પર�પર 
એકબી�નાં કાય�માં હ�મેશા ત�પર અને 
સહાય�પ, દર�ક ત�વો શુ� ચૈત�ય �વ�પના, 
માનવ�વનને મળ�લ આ �ે� વરદાન..

Ÿ મને એક જ ખબર છ� �ભુ... તારો મારા �િત 
બેહદનો �હાની �ેમ! જેને �� શ�દોમાં કહ�વા 
માટ� અસમથ� છું... છતાં ક�ત� છું... �ભુ તારા 
અનહદભયા� �ેમ માટ�... �ભુ ! તારા એ �ેમને 
સમ� શક�� એવી સમજણ દ�, અનુભવી શક�� 
એવું �દય દ�, એ જ �ાથ�ના.. ધ�યવાદ �ભુ... 
સંલ� ગીત/ સંગીત -

Ÿ હ�રો ધ�યવાદ હ�...

Ÿ ક�સે કર� હમ શુિ�યા...

Ÿ �કન શ�દોમ� આપકા...

સમપ�ણભાવથી યાદની યા�ા

પરમિપતા પરમા�મા ક�યાણકારી છ�. તેઓ 
ક�ણાના સાગર, �ેમના સાગર તથા �ાનના 
સાગર છ�. િનરાકાર પરમા�મા તેમના દુઃખી, 
પી�ડત આ�માઓની વેદનાઓ, �ાથ�નાઓ, 
માંગણીઓનો �વીકાર કરી તથા આપેલ વચનની 
જવાબદારી પૂરી કરવા એક �ે� પિવ� �� 
આ�માના દ�હમાં અવતરીને �યાર� �વનો પ�રચય 
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યોગનો શા��દક અથ� છ� �ડાણ, સંયોગ ક� 
સંપક�. આ�યા��મક શ�દાથ� - આ�મા અને 
પરમા�માનું િમલન ‘યોગ’. શ�દને સહ�લાઈથી 
સમજવા સરળ શ�દ ‘યાદ’નો �યોગ પણ 
વત�માનમાં કરાઈ ર�ો છ�.

રાજયોગના અ�યાસથી આ�માને પોતાની 
કમ����યોનો યથાથ��પે ઉપયોગ કરવાની 
શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. રાજયોગને સહજયોગ ક� 
બુિ�યોગ પણ કહ�વામાં આવે છ�. આ યોગ દર�ક 
�યિ� કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ �થાન પર 
કરી શક� છ�. �વયં પરમા�માએ પોતાનો પ�રચય 
આપીને તેમના સંતાન આ�માઓને યોગ અથવા 
યાદ કરવાની િવિધ શીખવાડી છ�. રાજયોગમાં 
બુિ� �ારા મનને િનયંિ�ત કરી ઈ�રીય �ાનના 
આધાર� પરમા�મા સાથે સંપક� સાધવામાં આવે છ�. 
એટલે ક� પરમા�માની યાદમાં એકરસ ��થિત �ા�ત 
કરવાની હોય છ�.

યોગ-યાદ િવિવધ �ે� સંક�પ ક� િવચારના 
મા�યમથી કરી શકાય છ�. પરમા�માની યાદનો 
�યોગ ચાર સંક�પોને �યાનમાં લઈને કરીશું.

પરમા�માને ધ�યવાદ ક� શુિ�યાથી યાદ

ધ�યવાદ-આભાર-શુિ�યા ક�વી રીતે �ય� 
કરીશું?

હ� �ભુ! હ� પરમા�મા!

Ÿ તું રાત-�દવસ મારી સંભાળ લે છ�, તેથી જ તો 
મારા �વનમાં િનિ�ંતતા છ�...

Ÿ ક�ત� છું �ભુ! તારા એ �ેમ અને �હાની 
ઉપકાર માટ�..

Ÿ ક�વી અ�ભુત રચના કરી છ� મારા શરીરની... 
206 હાડકાઓ, ક�ટ-ક�ટલા સાંધાઓમાં, નહ� 
કોઈ ��� ક� નહ� કોઈ નટ-બૉ�ટ, સાવ છુ�ા, 
છતાં �ડાયેલા, જ કઈ રીતે રહ� છ�, ક�ઈ ખબર 
નથી �ભુ....

Ÿ આખા શરીરને આ ચામડીનું કવર ક�વું ચઢા�યું 
છ� �ભુ, ક�ટલું નાજુક, છતાં ક�વું સંર�ક પડ, 
ઠ�ડી, તાપ, વરસાદમાં શરીરનું અ�ભુત ર�ા-
કવચ, વળી, ક�વી રહ�યમય રચના છ� 
ચામડીની, કોઈ સાંધો નહ�, િસલાઈ નહ�... 
વળી, શરીરનો જેમ જેમ િવકાસ થાય તેમ તેમ 
ચામડીનું કવર પણ મોટું થતું �ય, શરીર 
દુબળું થાય તો નાનું પણ થઈ �ય, કઈ રીતે 
થતું હશે આ, ક�ઈ ખબર નથી, ચામડી તો 
એની એ જ... પણ, ઠ�ડી, ભેજ, ગરમીની 
સંવેદના અલગ-અલગ, કઈ રીતે થતું હશે ..

Ÿ શરીરમાં દોઢ લાખ �ક.મી. જેટલી લાંબી 
લોહીની નળીઓ �ારા લોહીનું સતત 
પ�ર�મણ, �ભુ ત� મારા પર ક�ટલી મોટી 
મહ�રબાની કરી છ�...

Ÿ શરીરમાં 600 અબજ જેટલાં �વકોષ, જેના 
�ારા 80-100 વષ� સુધી શિ�દાયક પદાથ� 
લઈ શકાય, દર�ક �વકોષ શરીરનો 
અંદરનો, બહારનો કચરો, �યથ� પદાથ� 
�કડની અને મોટા આંતરડાં સુધી પહ�ચી 
પેશાબ, મળ, પરસેવાના �ારથી સતત બહાર 
ફ�કાય..

Ÿ લોહીના લાલકણનું આયુ�ય 120 �દવસનું, 
એક પલકારામાં 12 લાખ કણનો નાશ, એની 

યાદની યા�ા
�.ક�. �વણભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

આ�યો અને નવી સતયુગી દુિનયાની �થાપનાના 
ભગીરથ કાય�માં સંતાન આ�માઓને િહ�સેદાર 
બનવાનું આવા� કયુ� �યાર� િશવસંતાનોએ 
તેમના �ારા �ા�ત થયેલ �ાન �ારા પોતાની 
�વનયા�ાનું સુકાન તેમના હાથોમાં સ�પી દઈ 
અથા�ત સમિપ�ત કરી િનિ�ંત બ�યા ક� સ�પેલ 
�વનનૌકા �યાર� પણ માગ��� થશે નહ�. 
ડોલશે પણ ક�દ ડૂબશે નહ�. પરંતુ એના માટ� એ 
જ�રી છ� ક� આપણે કિલયુગી સવ� િચંતા, પીડા, 
દુઃખોને પરમા�માને હવાલે કરી દઈને હલકા બની 
જઈએ. પરમા�મા આપના માતા-િપતા ઉપર 
એટલો અતૂટ આ�મિવ�ાસ રાખીએ, જેટલો એક 
નાના બાળકનો પોતાની એક મા પર હોય છ�.

સમિપ�ત �યિ�નું �યિ��વ �સ�નિચ� 
હોય છ�. એનામાં કોઈ આશા, આકાં�ા, ઈ�છાઓ 
હોતી નથી તેથી તે હ�મેશાં િનિ�ંતતા અનુભવે છ�. 
પરમા�માના હાથ અને સાથમાં �વને સમિપ�ત કરી 
દ�વાથી બધી જ દુઃખદ ઘટનાઓ સુખદ બની �ય 
છ�. મીરાંબાઈ, ય�માતા માતે�રી� જેવા અનેક 
મહાન આ�માઓએ ઈ�રના સાિન�યપણાની 
���માં કમ� કરતા રહી �વનયા�ાને 
સફળતાપૂવ�ક પાર કરી ��ાંત�પ બની ગયા.

જેમ એક ખેડૂત પોતાની સંતુ�તા મુજબ 
ખેતરમાં બીજની વાવણી કર� છ� તેમાંથી ક�વી રીતે 
અને ક�ટલું ઉ�પાદન થશે એ એના હ�તક ક� 
આધીનમાં હોતું નથી. ઠીક, આજ વાત આપણાં 
કમ� સંબંધી પણ છ�, જેને િવ� �ામા પર છોડીને 
િનિ�ંત બની જવાનું છ�. સમપ�ણ ભાવમાં આપણે 
પિવ� �દલથી ��યેક કમ� િનિમ� ભાવથી કરીએ 
છીએ. પરમા�મા જ આપણને �વયંમાં ક�ઈપણ 
કરતા નથી એવી સમજ ક� �ાનથી �વમાં રહ�લ 
અહમભાવ પણ દૂર થઈ �ય છ�.

સમપ�ણ િવિધમાં આપણે િશવબાબાના 

જ�યાએ એટલી જ સં�યામાં નવા ર�કણ 
શરીરમાં પાંસળીઓ, હાડકાં, કરોડર�ુમાં 
અને મગજમાં ઉ�પ�ન થાય, દર�ક ર�કણ 
ચાર માસના આયુ�યમાં �દયથી લઈને િભ�ન 
િભ�ન કોષ સુધી 75,000 વખત ફરતા રહ�.

Ÿ ચાલવાની કસરત વખતે લોહીને તેજ ગિતથી 
સાફ કરવાનું, �વ�છ કરવાનું કામ �ેતકણ 
કર� છ�, ત�ઉપરાંત �ેતકણ શરીરમાં સિ�ય 
રહીને સચેતન બનાવી રાખવાનું, મન, બુિ�, 
પાંચ કમ����યો, પાંચ �ાને���યો, 16 ભૌિતક 
ત�વો અને 19 સૂ�મ ત�વોનું શરીર પર�પર 
એકબી�નાં કાય�માં હ�મેશા ત�પર અને 
સહાય�પ, દર�ક ત�વો શુ� ચૈત�ય �વ�પના, 
માનવ�વનને મળ�લ આ �ે� વરદાન..

Ÿ મને એક જ ખબર છ� �ભુ... તારો મારા �િત 
બેહદનો �હાની �ેમ! જેને �� શ�દોમાં કહ�વા 
માટ� અસમથ� છું... છતાં ક�ત� છું... �ભુ તારા 
અનહદભયા� �ેમ માટ�... �ભુ ! તારા એ �ેમને 
સમ� શક�� એવી સમજણ દ�, અનુભવી શક�� 
એવું �દય દ�, એ જ �ાથ�ના.. ધ�યવાદ �ભુ... 
સંલ� ગીત/ સંગીત -

Ÿ હ�રો ધ�યવાદ હ�...

Ÿ ક�સે કર� હમ શુિ�યા...

Ÿ �કન શ�દોમ� આપકા...

સમપ�ણભાવથી યાદની યા�ા

પરમિપતા પરમા�મા ક�યાણકારી છ�. તેઓ 
ક�ણાના સાગર, �ેમના સાગર તથા �ાનના 
સાગર છ�. િનરાકાર પરમા�મા તેમના દુઃખી, 
પી�ડત આ�માઓની વેદનાઓ, �ાથ�નાઓ, 
માંગણીઓનો �વીકાર કરી તથા આપેલ વચનની 
જવાબદારી પૂરી કરવા એક �ે� પિવ� �� 
આ�માના દ�હમાં અવતરીને �યાર� �વનો પ�રચય 
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સંતાનોએ તન, મન, ધનની દુઃખદ બાબતો, �યથ� 
િચંતન, પરિચંતન, માયાવી ઈ�છાઓ, �વયંની 
નાની-મોટી ખામીઓ ક� નબળાઈઓ જેવી તમામ 
નકારા�મકતાઓ િશવબાબાને હવાલે કરી દઈ 
એકદમ મુ� હલકા થઈ જવાનું છ�. િશવબાબાનો 
સાથ અને હાથ મજબૂતાઈથી હ�મેશ માટ� પકડી 
રાખવાનો છ�, તે સાથે સમપ�ણભાવમાં દૂધમાં 
સાકરની જેમ સમાઈ જઈ હસતાં હસતાં ગાતા 
રહ�વાનું છ�. ‘સબ સ�પ �દયા ઈસ �વન કા, સબ 
ભાર તુ�હાર� હાથ� મ�...’ એ રીતે સમિપ�ત �વન 
ચ�રતાથ� કરવાનું છ�. યાદની યા�ાના None but 
One. હવે �� ક�વળને ક�વળ તમારી યાદમાં જ 
રહીશ. ક�પકાળના એક નાનકડા સંગમયુગમાં 
�વયં પરમા�મા િશવબાબાના સાિન�યમાં પાવન 
બનીને વારસ બનવાની અમૂ�ય તકની �ા��તથી 
�� મારી �તને અિત ભા�યવાન ગણી મા�ં �વન 
ધ�ય બની ગયું છ�.. શુિ�યા બાબા... સંલ� 
ગીત/ સંગીત -

Ÿ  સબ સ�પ દો �યાર� �ભુકો...

Ÿ � હો ગયા સમપ�ણ....

Ÿ �વન ક� નૈયા કર દ� �ભુ ક� હવાલે...

શિ�ઓના �ા��તભાવથી યાદ

મનુ�યોમાં કોઈ વધાર� �ાનવાન, કોઈ 
ઓછા �ાનવાન, કોઈ વધાર� શાંત, પિવ� અને 
શિ�માન તો કોઈ એ ���કોણથી હ� પણ 
પાછળ છ�. મનુ�યોમાં આ �કારનાં �ાન, શિ�, 
શાંિત વગેર� �માણોને �ઈને એ �પ� સંક�ત મળ� 
છ� ક� કોઈ એવા પણ પરમ આ�મા હશે ક� જેનામાં 
સવ�ગુણોની ક� િવભૂિતઓથી સંપૂણ�મયી હશે. એ 
સવ�ગુણ સંપૂણ� પરમ આ�માને �ભુ, ભગવાન, 
ઈ�ર, ગૉડ ક� પરમા�મા કહ�વામાં આવે છ�.

પરમા�મા તો આ�દકાળથી �ાન, શિ�, 

શાંિત, આનંદ વગેર� �દ�ય લ�ણોમાં સંપૂણ� છ�. 
એમની કલાઓ અનંત છ�. જે ક�દ ઓછી થતી 
નથી ક� �િ� પામતી નથી. સદા મુ� �વ�પ છ�. 
પરમા�મા �ાનના સાગર, સદા સાગર�થ, 
શાંિતના સાગર, �ેમના સાગર, આનંદના સાગર, 
પરમપિવ� સવ� શિ�માન, અજ�મા અને 
અભો�ા છ�. એમની યાદમાં આ�માઓના 
જ�મોજ�મના િવકમ� નાશ પામે છ�. આ જ છ� 
યાદની યા�ાનું મહ�વ. આ સવ��મ આ�મા 
પરમા�મા, મા� એક જ છ�. જેમનું �દ�યનામ છ� 
‘િશવ’ - સદા સવ�ના ક�યાણકારી.

પરમા�મા િશવબાબા પાસેથી સવ� 
શિ�ઓની �ા��તઓની �ાથિમક સમજમાં - જે 
રીતે વીજળીના ગોળાને વીજકરંટ સાથે �ડવા 
માટ� એની સાથેના વાયર પરના રબર કવરને દૂર 
કરવું પડે છ� તે જ રીતે મનુ�યના દ�હઅિભમાન �પી 
રબર કવરને દૂર કરીને આ�માનું પરમા�મા સાથે 
�ડાણ કરી ઈ�રીય શિ� �વાહને �ા�ત 
કરવાનો હોય છ�. આ�મા અને પરમા�માની વ�ે 
સંબંધ �ડવા માટ� �ે� સંક�પ જે આ�યા��મક 
શિ� છ�. એના મા�યમ �ારા જ એ શ�ય બની 
શક� છ�. પરંતુ એ પણ એટલું જ જ�રી છ� ક� 
પરમા�મા સાથે સમાનતા અને �ેહના આધાર� 
સવ� સંબંધો �ડવાના છ�.

પરમા�માના બેહદના - અપાર મિહમાના 
�ાન અ�યાસથી �વનમાં અ�ય કોઈ દ�હધારી 
મનુ�યને ગુ�, સ�ગુ� બનાવવાની આવ�યકતા 
નથી. ક�વળ એક સ�ગુ� િશવબાબા, અ�ય કોઈ 
નહ�. િશવબાબાની કાયમી યાદથી, સંગ અને 
સાથથી �ાનના તરંગો અને સવ� ગુણોનો �વાહ 
વધતો જ રહ� છ�. ફળ �વ�પે અપાર ખુશી-આનંદ, 
ઉમંગ-ઉ�સાહની અનુભૂિત થતી જ રહ� છ�. સંલ� 
ગીત/ સંગીત -

Ÿ  ઈ�ર અપને સાથ હ�...

Ÿ હમકો મનક� શિ� દ�ના...

Ÿ યાદ તુ�હારી �કતની �યારી

�માભાવ - માફ�ભાવથી યાદ

ભિ�માગ�માં ભ�જનો મં�દરોમાં જઈને, 
યા�ાઓના �થળ� નદીઓમાં �ાન કરતાં કરતાં 
�ાથ�નાઓ, ભજનો, આરતીઓમાં ગાતા રહી 
ભગવાનને અરજ કરતા ક� હ� �ભુ! હ� ભોળાનાથ! 
હ� દયાળુ! અમે પાપી, કપટી, દુઃખી છીએ. અમોને 
�મા કરો, માફ કરો. આપના દશ�ન કરાવો. 
ભગવાન �માના સાગર તો છ� જ. પરંતુ એમની 
�માના હ�દાર ક� અિધકારી એ જ મનુ�ય બની 
શક� છ�, જે �ાન �ારા �વયં �માશીલ બ�યા હોય.

સમય પ�રવત�ન સાથે �યાર� મનુ�ય 
પરમા�માથી સંપૂણ� રીતે ‘િવપરીત બુિ�’ વાળા 
બની �ય છ� �યાર� �માના સાગરનું મન દયા-
ક�ણાથી ભરાઈ �ય છ� અને માનવમા�ના 
ક�યાણ અથ� ધરતી પર અવતર� છ�. પરમા�મા 
પોતાની પાવન દુિનયાને છોડીને પિતત સંતાન 
આ�માઓની દુઃખી નરક દુિનયામાં પાપા�માઓની 
વચમાં �માશીલ બનીને આવે છ�. આપણે પણ 
આપણા િપતા િશવબાબાની જેમ જ �માશીલ અને 
ક�ણામય બનવાનું છ�.

�માદાન

બી�ઓને �મા આપવી એ માફ� માંગવાની 
જેમ મહ�વપૂણ� આદત છ�. બી�ઓની ભૂલ 
આપણી યાદનું સાધન બની �ય એ તો એનાથી 
પણ મોટી ભૂલ છ�, આપણે તો બી�ઓનું ભલું 
કરવાનું છ�, મનને િવશાળ ક� િવરાટ �વ�પ 
બનાવીને ખુશીથી �મા આપી દ�વાની છ�. વત�માન 
કિલયુગનાં અંિતમ ભયાનક અને િવકરાળ 
દુઃખોના સમયમાં ભૂલ તો બધાં જ કર� છ�, માટ� 

�ેમથી �મા કરો, �વયંને �મા કરો. બી�ઓની 
ભૂલોને �મા કરી ભૂલી �ઓ, �વનમાં �માનો 
અ�યાય શ� કરો. બીજું ક�ઈ દાન ના કરો તો 
�માદાન કરી દો. આપણે દયાળુ િપતાના દયાળુ 
બાળક બનીને રહ�વાનું છ�. આપણે �માદાન 
આપીને �વયં ઉપરનું �હણ ઉગારી દ�વાનું છ�. 
હળવા�લ બ�યાની અનુભૂિતથી મહારા� પણ 
બનશો.

�માથી વધાર� મોટું તપ આ સંસારમાં બીજું 
કોઈ નથી, અપકારી ઉપર ઉપકાર એ જ સાચું 
દ�વ�વ છ�. �માશીલતા એ સંપૂણ�તા અને 
મહાનતાનું �તીક છ�.

�યાર� પણ આપણી વાણીના શ�દો વડે ક� 
ઈશારાથી ભૂલ થાય �યાર� સાફ �દલથી િશવબાબા 
પાસે માફ� માંગી લેવી. િશવબાબા �માના સાગર 
છ� એમની પાસે માફ� માંગી હળવા બની �ઓ. 
સંસારમાં કોઈ શ�ુ ક� દુ�મન બનશે જ નહ�. 
સંસારના સવ� આ�માઓને ભાઈ-ભાઈ સમ� 
વસુધૈવ ક��ટુંબકમના િવચારોથી મન બંધનમુ� 
બની જશે, મન સદા ખુશ િમ�જમાં રહ�શે.

આ જ તો છ� િપતા િશવબાબાનું મહાન �ાન. 
સંલ� ગીત/ સંગીત -

Ÿ �ભુ આપ ક� ઉદારતા કા ...

Ÿ ભૂલ સે બી દ�ખો મત...

Ÿ બાબા તુમ �કતને અ�છ� હો...

અંતમાં આવાજ ક� દુિનયા સે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે ઘણું થોડું અને ધીર�થી બોલે છ� એને 
રૉયલ ઘરના સમજવામાં આવે છ�. બાળકોના 
(��ાવ�સો) મુખેથી સદા �ાન ર� જ 
નીકળવાં �ઈએ.
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સંતાનોએ તન, મન, ધનની દુઃખદ બાબતો, �યથ� 
િચંતન, પરિચંતન, માયાવી ઈ�છાઓ, �વયંની 
નાની-મોટી ખામીઓ ક� નબળાઈઓ જેવી તમામ 
નકારા�મકતાઓ િશવબાબાને હવાલે કરી દઈ 
એકદમ મુ� હલકા થઈ જવાનું છ�. િશવબાબાનો 
સાથ અને હાથ મજબૂતાઈથી હ�મેશ માટ� પકડી 
રાખવાનો છ�, તે સાથે સમપ�ણભાવમાં દૂધમાં 
સાકરની જેમ સમાઈ જઈ હસતાં હસતાં ગાતા 
રહ�વાનું છ�. ‘સબ સ�પ �દયા ઈસ �વન કા, સબ 
ભાર તુ�હાર� હાથ� મ�...’ એ રીતે સમિપ�ત �વન 
ચ�રતાથ� કરવાનું છ�. યાદની યા�ાના None but 
One. હવે �� ક�વળને ક�વળ તમારી યાદમાં જ 
રહીશ. ક�પકાળના એક નાનકડા સંગમયુગમાં 
�વયં પરમા�મા િશવબાબાના સાિન�યમાં પાવન 
બનીને વારસ બનવાની અમૂ�ય તકની �ા��તથી 
�� મારી �તને અિત ભા�યવાન ગણી મા�ં �વન 
ધ�ય બની ગયું છ�.. શુિ�યા બાબા... સંલ� 
ગીત/ સંગીત -

Ÿ  સબ સ�પ દો �યાર� �ભુકો...

Ÿ � હો ગયા સમપ�ણ....

Ÿ �વન ક� નૈયા કર દ� �ભુ ક� હવાલે...

શિ�ઓના �ા��તભાવથી યાદ

મનુ�યોમાં કોઈ વધાર� �ાનવાન, કોઈ 
ઓછા �ાનવાન, કોઈ વધાર� શાંત, પિવ� અને 
શિ�માન તો કોઈ એ ���કોણથી હ� પણ 
પાછળ છ�. મનુ�યોમાં આ �કારનાં �ાન, શિ�, 
શાંિત વગેર� �માણોને �ઈને એ �પ� સંક�ત મળ� 
છ� ક� કોઈ એવા પણ પરમ આ�મા હશે ક� જેનામાં 
સવ�ગુણોની ક� િવભૂિતઓથી સંપૂણ�મયી હશે. એ 
સવ�ગુણ સંપૂણ� પરમ આ�માને �ભુ, ભગવાન, 
ઈ�ર, ગૉડ ક� પરમા�મા કહ�વામાં આવે છ�.

પરમા�મા તો આ�દકાળથી �ાન, શિ�, 

શાંિત, આનંદ વગેર� �દ�ય લ�ણોમાં સંપૂણ� છ�. 
એમની કલાઓ અનંત છ�. જે ક�દ ઓછી થતી 
નથી ક� �િ� પામતી નથી. સદા મુ� �વ�પ છ�. 
પરમા�મા �ાનના સાગર, સદા સાગર�થ, 
શાંિતના સાગર, �ેમના સાગર, આનંદના સાગર, 
પરમપિવ� સવ� શિ�માન, અજ�મા અને 
અભો�ા છ�. એમની યાદમાં આ�માઓના 
જ�મોજ�મના િવકમ� નાશ પામે છ�. આ જ છ� 
યાદની યા�ાનું મહ�વ. આ સવ��મ આ�મા 
પરમા�મા, મા� એક જ છ�. જેમનું �દ�યનામ છ� 
‘િશવ’ - સદા સવ�ના ક�યાણકારી.

પરમા�મા િશવબાબા પાસેથી સવ� 
શિ�ઓની �ા��તઓની �ાથિમક સમજમાં - જે 
રીતે વીજળીના ગોળાને વીજકરંટ સાથે �ડવા 
માટ� એની સાથેના વાયર પરના રબર કવરને દૂર 
કરવું પડે છ� તે જ રીતે મનુ�યના દ�હઅિભમાન �પી 
રબર કવરને દૂર કરીને આ�માનું પરમા�મા સાથે 
�ડાણ કરી ઈ�રીય શિ� �વાહને �ા�ત 
કરવાનો હોય છ�. આ�મા અને પરમા�માની વ�ે 
સંબંધ �ડવા માટ� �ે� સંક�પ જે આ�યા��મક 
શિ� છ�. એના મા�યમ �ારા જ એ શ�ય બની 
શક� છ�. પરંતુ એ પણ એટલું જ જ�રી છ� ક� 
પરમા�મા સાથે સમાનતા અને �ેહના આધાર� 
સવ� સંબંધો �ડવાના છ�.

પરમા�માના બેહદના - અપાર મિહમાના 
�ાન અ�યાસથી �વનમાં અ�ય કોઈ દ�હધારી 
મનુ�યને ગુ�, સ�ગુ� બનાવવાની આવ�યકતા 
નથી. ક�વળ એક સ�ગુ� િશવબાબા, અ�ય કોઈ 
નહ�. િશવબાબાની કાયમી યાદથી, સંગ અને 
સાથથી �ાનના તરંગો અને સવ� ગુણોનો �વાહ 
વધતો જ રહ� છ�. ફળ �વ�પે અપાર ખુશી-આનંદ, 
ઉમંગ-ઉ�સાહની અનુભૂિત થતી જ રહ� છ�. સંલ� 
ગીત/ સંગીત -

Ÿ  ઈ�ર અપને સાથ હ�...

Ÿ હમકો મનક� શિ� દ�ના...

Ÿ યાદ તુ�હારી �કતની �યારી

�માભાવ - માફ�ભાવથી યાદ

ભિ�માગ�માં ભ�જનો મં�દરોમાં જઈને, 
યા�ાઓના �થળ� નદીઓમાં �ાન કરતાં કરતાં 
�ાથ�નાઓ, ભજનો, આરતીઓમાં ગાતા રહી 
ભગવાનને અરજ કરતા ક� હ� �ભુ! હ� ભોળાનાથ! 
હ� દયાળુ! અમે પાપી, કપટી, દુઃખી છીએ. અમોને 
�મા કરો, માફ કરો. આપના દશ�ન કરાવો. 
ભગવાન �માના સાગર તો છ� જ. પરંતુ એમની 
�માના હ�દાર ક� અિધકારી એ જ મનુ�ય બની 
શક� છ�, જે �ાન �ારા �વયં �માશીલ બ�યા હોય.

સમય પ�રવત�ન સાથે �યાર� મનુ�ય 
પરમા�માથી સંપૂણ� રીતે ‘િવપરીત બુિ�’ વાળા 
બની �ય છ� �યાર� �માના સાગરનું મન દયા-
ક�ણાથી ભરાઈ �ય છ� અને માનવમા�ના 
ક�યાણ અથ� ધરતી પર અવતર� છ�. પરમા�મા 
પોતાની પાવન દુિનયાને છોડીને પિતત સંતાન 
આ�માઓની દુઃખી નરક દુિનયામાં પાપા�માઓની 
વચમાં �માશીલ બનીને આવે છ�. આપણે પણ 
આપણા િપતા િશવબાબાની જેમ જ �માશીલ અને 
ક�ણામય બનવાનું છ�.

�માદાન

બી�ઓને �મા આપવી એ માફ� માંગવાની 
જેમ મહ�વપૂણ� આદત છ�. બી�ઓની ભૂલ 
આપણી યાદનું સાધન બની �ય એ તો એનાથી 
પણ મોટી ભૂલ છ�, આપણે તો બી�ઓનું ભલું 
કરવાનું છ�, મનને િવશાળ ક� િવરાટ �વ�પ 
બનાવીને ખુશીથી �મા આપી દ�વાની છ�. વત�માન 
કિલયુગનાં અંિતમ ભયાનક અને િવકરાળ 
દુઃખોના સમયમાં ભૂલ તો બધાં જ કર� છ�, માટ� 

�ેમથી �મા કરો, �વયંને �મા કરો. બી�ઓની 
ભૂલોને �મા કરી ભૂલી �ઓ, �વનમાં �માનો 
અ�યાય શ� કરો. બીજું ક�ઈ દાન ના કરો તો 
�માદાન કરી દો. આપણે દયાળુ િપતાના દયાળુ 
બાળક બનીને રહ�વાનું છ�. આપણે �માદાન 
આપીને �વયં ઉપરનું �હણ ઉગારી દ�વાનું છ�. 
હળવા�લ બ�યાની અનુભૂિતથી મહારા� પણ 
બનશો.

�માથી વધાર� મોટું તપ આ સંસારમાં બીજું 
કોઈ નથી, અપકારી ઉપર ઉપકાર એ જ સાચું 
દ�વ�વ છ�. �માશીલતા એ સંપૂણ�તા અને 
મહાનતાનું �તીક છ�.

�યાર� પણ આપણી વાણીના શ�દો વડે ક� 
ઈશારાથી ભૂલ થાય �યાર� સાફ �દલથી િશવબાબા 
પાસે માફ� માંગી લેવી. િશવબાબા �માના સાગર 
છ� એમની પાસે માફ� માંગી હળવા બની �ઓ. 
સંસારમાં કોઈ શ�ુ ક� દુ�મન બનશે જ નહ�. 
સંસારના સવ� આ�માઓને ભાઈ-ભાઈ સમ� 
વસુધૈવ ક��ટુંબકમના િવચારોથી મન બંધનમુ� 
બની જશે, મન સદા ખુશ િમ�જમાં રહ�શે.

આ જ તો છ� િપતા િશવબાબાનું મહાન �ાન. 
સંલ� ગીત/ સંગીત -

Ÿ �ભુ આપ ક� ઉદારતા કા ...

Ÿ ભૂલ સે બી દ�ખો મત...

Ÿ બાબા તુમ �કતને અ�છ� હો...

અંતમાં આવાજ ક� દુિનયા સે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જે ઘણું થોડું અને ધીર�થી બોલે છ� એને 
રૉયલ ઘરના સમજવામાં આવે છ�. બાળકોના 
(��ાવ�સો) મુખેથી સદા �ાન ર� જ 
નીકળવાં �ઈએ.



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 32

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 33

�ાના�ત

સોનાની સાંકળ બાંધીને પણ �ાન (ક�તરો) 
બદલી જતો નથી. હાથી ધૂળવાળો હોવા છતાં 
સ�માિનત થાય છ�. અ�યા�મ પથ ઉપર સાધક જેમ 
જેમ પોતાની ગિતને �ગિત તરફ લઈ �ય છ� �યાં 
�યાં એણે પોતાની ���ને ઘણી તી�ણ, દૂરદશ� 
અને સૂ�મ રાખવાની જ�ર પડે છ�. એ રીતે 
પિથકને ચાર� બાજુએ �યાન રાખવાનું હોય છ�. 
ગિત વધારતાં પહ�લાં સુર�ાનો �યાલ રાખવો પડે 
છ�. સાધારણ તથા નીચલા દર�ના િવચાર 
આપણને ઊંચે જવા દ�તા નથી. કારણ ક� તે 
આપણા િવચારોનું જ �િતિબંબ છ�.

આપણે જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ 
છીએ. મહ� અંશે મહાન બનવા માટ� �વયંનું ઘણી 
સૂ�મતાથી �યાન રાખવું પડે છ�. એવું ના બને ક� 
એકબાજુ ધન સંપિ� ઉપર �યાન આપીએ છીએ, 
બી� બાજુ ચોર લૂંટારા ડયા� િવના એ સંપિ� લૂંટી 
�ય છ�. લોખંડની સાંકળો તો �વામાં આવે છ�. 
એમાં કોઈ બંધાવા ઈ�છતું નથી. કદાચ બંધાય 
ગયો હોય તો તેનાથી મુ� થવા �યાસ કરશે. પણ 
સોનાની સાંકળ ઘણી આકિષ�ત હોય છ�. તે 
રામાયણના સોનેરી �ગની જેમ રામગાથા બની 
�ય છ�. લોખંડની સાંકળના મોટા મોટા બંધનોથી 
મુ� થવાનું અઘ�ં નથી. પણ સોનાની સાંકળ એ 
મનનું સૂ�મ બંધન છ� તે ઘણી આકષ�ક હોય છ�. 
જેના તરફ ગમે તે માનવ સરળતાથી આકિષ�ત 
થઈ �ય છ�. સાધારણ �યિ� તો �ણી સમ�ને 
અથવા એની �ક�મત ચૂકવીને એને મેળવી લે છ� 
કારણ ક� તે સોનાની સાંકળ છ�. સાંકળતો સાંકળ 
જ છ� તે પછી લોખંડની હોય ક� સોનાની. પહ�લાં તો 
પુ�ષાથ�ને એને સાંકળ યા બંધન સમજવામાં 

મુ�ક�લી પડે છ� �યાર� તે તેને સમ� લે પછી 
ઊંડાણમાં �ય તો એનાથી તે સહજ રીતે મુ� થઈ 
શક� છ�. આમ તો એને સાંકળ કહ�વી તે જ યો�ય 
રહ�શે. કારણ ક� આ એક �દવસની �િ�યા નથી. 
એની �ેણી છ� �િમક િવકાસથી પડતી ટ�વ છ�. જેને 
મન એક જ �દવસમાં માનવા માટ� તૈયાર થતું નથી. 
આ વાત શરીર અને આ�માને પણ લાગુ પડે છ�. 
લાંબા સમય સુધી શરીરમાં રહીને માનવ 
આ�મિવ��ત બની �ય છ�. તે એને જ સવ�કાંઈ 
સમ� લે છ�. એ પાંજરામાં પાળ�લા જૂના પોપટની 
જેમ િપંજરાને જ પોતાનું ઘર ક� અ��ત�વ માની લે 
છ�. આ �વનબંધ અવ�થા છ�. પરંતુ �વનમુ�, 
િવદ�હી બનવા માટ�, મુ� ગગનમાં ઉડવા માટ� 
ઈ�છુક આતમ પ�ી માટ� આ માનિસકતાને 
બદલવી પડશે. આ�મ��િતને સમજવી પડશે. 
જૂની પુરાણી સડી ગયેલી મા�યતાઓના પડને 
સાફ કરવું પડશે તથા પૂવ��હોને છોડીને ખુ�ા 
આકાશમાં ઉડવાનો અનુભવ તો કરવો પડશે.

ઈ�રીય મહાવા�યો (મુરલી)માં વખતો 
વખત તેનાથી મુ� થવાની �ેરણાઓ મળ� છ� પણ 
તે વાતોને પોતાની સમ�ને અ�યાસ, �યાસ તથા 
અનુભવની આંખોથી �વાની જ�ર છ�. 
�ાનયોગની શિ�શાળી પાંખોના અભાવમાં તથા 
�દ�યબુિ� તથા �દ�ય���ની સિ�યતા વગર 
સાધક પ�ી �યાંકને �યાંક માયાનો િશકાર બની 
�ય છ�. યા તો તે સૂ�મ કામનાઓની �ળમાં 
ફસાઈ �ય છ�. યા સૂ�મ લગાવથી સોનેરી ડાળ 
છોડવા ઈ�છતો નથી તે કોઈ દ�હભાન યા દ�હ 
અિભમાનના પાંજરામાં ફસાઈ �ય છ� પછી �� અને 
મારાના દોરડામાં બંધાઈ �ય છ�. સંયોગ અનુસાર 

સોનાની સાંકળ
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ

તેને યોગના સહયોગથી ઉડવાના �ાર ખુ�ાં મળી 
�ય છ� છતાં પણ સૂ�મ સંશયના આ�મહીનતાવશ 
પાંજરાને છોડવાનું સાહસ કરી શકતો નથી. 
�યાર�ક ઉડવાની ઈ�છામાં પોતાની પાંખો પણ 
ફડફડાવે છ� તો નબળા સંક�પોને કારણે અશ� 
બનેલી પાંખો જવાબ આપી દ� છ�. સૂ�મ િવકારોના 
બોજથી બોજવાળું બનેલું મન કોમળ પાંખોથી ઉડી 
શકતું નથી. તે પાછું પોતાના એ જ વતુ�ળમાં મળ�લાં 
દુઃખદાયી અ�પકાલીન સુખોને જ શા�ત સુખ 
સમ�ને દુઃખો સાથે સમજૂતી કરી દ� છ�. પછી તે 
ફ�રયાદ યા પ�ાતાપનાં આંસુ પીતાં પીતાં �વે છ�. 
એની આ દીન દશા પર સહસા �દયમાંથી અવાજ 
નીકળ� છ� ક� ‘િપંજર� ક� પંછી ર� તેરા દદ�ના �ને 
કોઈ.’ લોખંડની સાંકળોથી મોટા ભાગે સૌ 
પ�રચીત હોય છ� પણ એવાં ક�ટલાંક સૂ�મ બંધનો 
છ� જે વગર બાંધે બંધાઈ �ય છ�.

લગાવ, ઝુકાવ અથવા �ભાવનું પાંજ�ં

મોટ� ભાગે જે �યિ�ઓ, વ�તુઓ, વૈભવો 
અથવા વાતાવરણમાં આપણે રહીએ છીએ, સંબંધ 
સંપક�માં આવીએ છીએ. એનાથી અ��ય 
દોરાઓથી આપણે �ડાઈ જઈએ છીએ. સા�ં અને 
ખરાબનું િવ�ેષણ કરતાં મને એ ધારણા ન�ી 
કરી લે છ� ક� મારા માટ� િહતકર, અિહતકર, 
જ�રી તથા બીનજ�રી, આવ�યક તથા 
અનાવ�યક, િ�ય તથા અિ�ય શું છ�. જે વાત 
મનના પ�માં છ� તે લ�ય તેને યો�ય લાગે છ�. તે 
તેની �ાથિમકતા બની �ય છ�. �યાં એના મનમાં 
�ેમ, �વાથ� પૂિત� અથવા આ�મીયતા અનુભવે છ� 
�યાં જ તે થોભી �ય છ�. તેના કારણે તે તેના 
લ�યથી દૂર થઈ �ય છ�. બહારથી તો એવું લાગે 
છ� ક� તેને આપણા ઉપર કોઈ મોહ નથી. પરંતુ 
�યિ�ઓ, વ�તુઓ, વાતાવરણ બદલાતું 
અલગપણું અને લાચારીથી આપણને દુઃખી કર� છ�. 

એના ��યે સંક�પ ચલાવવા અથવા એનાથી 
વૈચા�રક હલચલ થવી એ બતાવે છ� ક� મન ઊંડાણ 
સુધી �ડાયેલું છ�. એની સાથે તાદા��ય થઈ ચૂ�યું 
છ�. આજ લગાવ, ઝુકાવ છ� તેને �ભાિવત થયાનું 
કહ�વાય છ�.

�� અને મારાપણાની માયા�ળ

�� અને મા�ં આ બે માયાના દરવા� છ�. 
આ�મભાન તથા આ��મક�િ�ની ધારણા તો 
િનરંતર રહ�તી નથી. દ�હભાનના ક�ચડમાં લથપથ 
‘��’ અને ‘મા�ં’ આ�માને પણ મિલન કર� છ�. �� 
�ાનવાન છું, �� સમજદાર છું, �� �યાગી છું, યોગી 
છું, �� ઘણો જૂનો છું, અનુભવી છું. મારા િવના આ 
કાય� થઈ શક� નહ�. મને પૂ�ા વગર તમે આ કાય� 
કયુ�? �યું મા�ં ભાષણ. �� જ એ કાય�ને કરી શક�� 
છું. �� અમુક �થાનનો ઈ�ચાજ� છું. ‘��’ અને મા�ં’ 
વા�તવમાં િચંતાઓ, સંઘષ� અને મૂંઝવણોનું �ાર 
છ�. તે ક� આપશે જ. �યાર� �યાર�ક આપણી 
ભાવનાઓ તથા િવચારોની કદર થતી નથી �યાર� 
આપણે પોતાની ઉપે�ા થયાનું અનુભવાય છ�. 
આપણું અપમાન થાય છ� �યાર� ઘવાયેલા સાપની 
જેમ ��ફાડા મારીને મારાપણું જણાઈ આવે છ�. વાત 
આટલા સુધી અટકતી નથી પણ �યાર� પોતાનાં 
�ેહ, ��ધા, સેવા, િનિમ�ભાવ, િવ�ાસ, 
િન�ય અને િનરહ�કારીપણાનો અહ�કાર આવી 
�ય છ� તો ��થિત અવ�ય િવચારણીય બની �ય 
છ�. ‘��’ અને ‘મારાપણું’ દ�હભાન િમટાવવા માટ�નું 
સાધન છ� �દશા બદલી દો. �� �ે� આ�મા છું, 
િશવબાબા આ�માભાવના ચ�માથી તેનો રંગ 
બદલશે. અહ�ભાવથી મુ� થવાનો ભાવ છ� 
સમપ�ણ ભાવ.

રસોની દોરડીઓ

સાધનામાં એકરસ ��થિત અપેિ�ત છ� 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 32

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 12 December 2020 Page No. 33

�ાના�ત

સોનાની સાંકળ બાંધીને પણ �ાન (ક�તરો) 
બદલી જતો નથી. હાથી ધૂળવાળો હોવા છતાં 
સ�માિનત થાય છ�. અ�યા�મ પથ ઉપર સાધક જેમ 
જેમ પોતાની ગિતને �ગિત તરફ લઈ �ય છ� �યાં 
�યાં એણે પોતાની ���ને ઘણી તી�ણ, દૂરદશ� 
અને સૂ�મ રાખવાની જ�ર પડે છ�. એ રીતે 
પિથકને ચાર� બાજુએ �યાન રાખવાનું હોય છ�. 
ગિત વધારતાં પહ�લાં સુર�ાનો �યાલ રાખવો પડે 
છ�. સાધારણ તથા નીચલા દર�ના િવચાર 
આપણને ઊંચે જવા દ�તા નથી. કારણ ક� તે 
આપણા િવચારોનું જ �િતિબંબ છ�.

આપણે જેવું િવચારીએ છીએ તેવા બનીએ 
છીએ. મહ� અંશે મહાન બનવા માટ� �વયંનું ઘણી 
સૂ�મતાથી �યાન રાખવું પડે છ�. એવું ના બને ક� 
એકબાજુ ધન સંપિ� ઉપર �યાન આપીએ છીએ, 
બી� બાજુ ચોર લૂંટારા ડયા� િવના એ સંપિ� લૂંટી 
�ય છ�. લોખંડની સાંકળો તો �વામાં આવે છ�. 
એમાં કોઈ બંધાવા ઈ�છતું નથી. કદાચ બંધાય 
ગયો હોય તો તેનાથી મુ� થવા �યાસ કરશે. પણ 
સોનાની સાંકળ ઘણી આકિષ�ત હોય છ�. તે 
રામાયણના સોનેરી �ગની જેમ રામગાથા બની 
�ય છ�. લોખંડની સાંકળના મોટા મોટા બંધનોથી 
મુ� થવાનું અઘ�ં નથી. પણ સોનાની સાંકળ એ 
મનનું સૂ�મ બંધન છ� તે ઘણી આકષ�ક હોય છ�. 
જેના તરફ ગમે તે માનવ સરળતાથી આકિષ�ત 
થઈ �ય છ�. સાધારણ �યિ� તો �ણી સમ�ને 
અથવા એની �ક�મત ચૂકવીને એને મેળવી લે છ� 
કારણ ક� તે સોનાની સાંકળ છ�. સાંકળતો સાંકળ 
જ છ� તે પછી લોખંડની હોય ક� સોનાની. પહ�લાં તો 
પુ�ષાથ�ને એને સાંકળ યા બંધન સમજવામાં 

મુ�ક�લી પડે છ� �યાર� તે તેને સમ� લે પછી 
ઊંડાણમાં �ય તો એનાથી તે સહજ રીતે મુ� થઈ 
શક� છ�. આમ તો એને સાંકળ કહ�વી તે જ યો�ય 
રહ�શે. કારણ ક� આ એક �દવસની �િ�યા નથી. 
એની �ેણી છ� �િમક િવકાસથી પડતી ટ�વ છ�. જેને 
મન એક જ �દવસમાં માનવા માટ� તૈયાર થતું નથી. 
આ વાત શરીર અને આ�માને પણ લાગુ પડે છ�. 
લાંબા સમય સુધી શરીરમાં રહીને માનવ 
આ�મિવ��ત બની �ય છ�. તે એને જ સવ�કાંઈ 
સમ� લે છ�. એ પાંજરામાં પાળ�લા જૂના પોપટની 
જેમ િપંજરાને જ પોતાનું ઘર ક� અ��ત�વ માની લે 
છ�. આ �વનબંધ અવ�થા છ�. પરંતુ �વનમુ�, 
િવદ�હી બનવા માટ�, મુ� ગગનમાં ઉડવા માટ� 
ઈ�છુક આતમ પ�ી માટ� આ માનિસકતાને 
બદલવી પડશે. આ�મ��િતને સમજવી પડશે. 
જૂની પુરાણી સડી ગયેલી મા�યતાઓના પડને 
સાફ કરવું પડશે તથા પૂવ��હોને છોડીને ખુ�ા 
આકાશમાં ઉડવાનો અનુભવ તો કરવો પડશે.

ઈ�રીય મહાવા�યો (મુરલી)માં વખતો 
વખત તેનાથી મુ� થવાની �ેરણાઓ મળ� છ� પણ 
તે વાતોને પોતાની સમ�ને અ�યાસ, �યાસ તથા 
અનુભવની આંખોથી �વાની જ�ર છ�. 
�ાનયોગની શિ�શાળી પાંખોના અભાવમાં તથા 
�દ�યબુિ� તથા �દ�ય���ની સિ�યતા વગર 
સાધક પ�ી �યાંકને �યાંક માયાનો િશકાર બની 
�ય છ�. યા તો તે સૂ�મ કામનાઓની �ળમાં 
ફસાઈ �ય છ�. યા સૂ�મ લગાવથી સોનેરી ડાળ 
છોડવા ઈ�છતો નથી તે કોઈ દ�હભાન યા દ�હ 
અિભમાનના પાંજરામાં ફસાઈ �ય છ� પછી �� અને 
મારાના દોરડામાં બંધાઈ �ય છ�. સંયોગ અનુસાર 

સોનાની સાંકળ
�.ક�. સતીશ, માઉ�ટ આબુ

તેને યોગના સહયોગથી ઉડવાના �ાર ખુ�ાં મળી 
�ય છ� છતાં પણ સૂ�મ સંશયના આ�મહીનતાવશ 
પાંજરાને છોડવાનું સાહસ કરી શકતો નથી. 
�યાર�ક ઉડવાની ઈ�છામાં પોતાની પાંખો પણ 
ફડફડાવે છ� તો નબળા સંક�પોને કારણે અશ� 
બનેલી પાંખો જવાબ આપી દ� છ�. સૂ�મ િવકારોના 
બોજથી બોજવાળું બનેલું મન કોમળ પાંખોથી ઉડી 
શકતું નથી. તે પાછું પોતાના એ જ વતુ�ળમાં મળ�લાં 
દુઃખદાયી અ�પકાલીન સુખોને જ શા�ત સુખ 
સમ�ને દુઃખો સાથે સમજૂતી કરી દ� છ�. પછી તે 
ફ�રયાદ યા પ�ાતાપનાં આંસુ પીતાં પીતાં �વે છ�. 
એની આ દીન દશા પર સહસા �દયમાંથી અવાજ 
નીકળ� છ� ક� ‘િપંજર� ક� પંછી ર� તેરા દદ�ના �ને 
કોઈ.’ લોખંડની સાંકળોથી મોટા ભાગે સૌ 
પ�રચીત હોય છ� પણ એવાં ક�ટલાંક સૂ�મ બંધનો 
છ� જે વગર બાંધે બંધાઈ �ય છ�.

લગાવ, ઝુકાવ અથવા �ભાવનું પાંજ�ં

મોટ� ભાગે જે �યિ�ઓ, વ�તુઓ, વૈભવો 
અથવા વાતાવરણમાં આપણે રહીએ છીએ, સંબંધ 
સંપક�માં આવીએ છીએ. એનાથી અ��ય 
દોરાઓથી આપણે �ડાઈ જઈએ છીએ. સા�ં અને 
ખરાબનું િવ�ેષણ કરતાં મને એ ધારણા ન�ી 
કરી લે છ� ક� મારા માટ� િહતકર, અિહતકર, 
જ�રી તથા બીનજ�રી, આવ�યક તથા 
અનાવ�યક, િ�ય તથા અિ�ય શું છ�. જે વાત 
મનના પ�માં છ� તે લ�ય તેને યો�ય લાગે છ�. તે 
તેની �ાથિમકતા બની �ય છ�. �યાં એના મનમાં 
�ેમ, �વાથ� પૂિત� અથવા આ�મીયતા અનુભવે છ� 
�યાં જ તે થોભી �ય છ�. તેના કારણે તે તેના 
લ�યથી દૂર થઈ �ય છ�. બહારથી તો એવું લાગે 
છ� ક� તેને આપણા ઉપર કોઈ મોહ નથી. પરંતુ 
�યિ�ઓ, વ�તુઓ, વાતાવરણ બદલાતું 
અલગપણું અને લાચારીથી આપણને દુઃખી કર� છ�. 

એના ��યે સંક�પ ચલાવવા અથવા એનાથી 
વૈચા�રક હલચલ થવી એ બતાવે છ� ક� મન ઊંડાણ 
સુધી �ડાયેલું છ�. એની સાથે તાદા��ય થઈ ચૂ�યું 
છ�. આજ લગાવ, ઝુકાવ છ� તેને �ભાિવત થયાનું 
કહ�વાય છ�.

�� અને મારાપણાની માયા�ળ

�� અને મા�ં આ બે માયાના દરવા� છ�. 
આ�મભાન તથા આ��મક�િ�ની ધારણા તો 
િનરંતર રહ�તી નથી. દ�હભાનના ક�ચડમાં લથપથ 
‘��’ અને ‘મા�ં’ આ�માને પણ મિલન કર� છ�. �� 
�ાનવાન છું, �� સમજદાર છું, �� �યાગી છું, યોગી 
છું, �� ઘણો જૂનો છું, અનુભવી છું. મારા િવના આ 
કાય� થઈ શક� નહ�. મને પૂ�ા વગર તમે આ કાય� 
કયુ�? �યું મા�ં ભાષણ. �� જ એ કાય�ને કરી શક�� 
છું. �� અમુક �થાનનો ઈ�ચાજ� છું. ‘��’ અને મા�ં’ 
વા�તવમાં િચંતાઓ, સંઘષ� અને મૂંઝવણોનું �ાર 
છ�. તે ક� આપશે જ. �યાર� �યાર�ક આપણી 
ભાવનાઓ તથા િવચારોની કદર થતી નથી �યાર� 
આપણે પોતાની ઉપે�ા થયાનું અનુભવાય છ�. 
આપણું અપમાન થાય છ� �યાર� ઘવાયેલા સાપની 
જેમ ��ફાડા મારીને મારાપણું જણાઈ આવે છ�. વાત 
આટલા સુધી અટકતી નથી પણ �યાર� પોતાનાં 
�ેહ, ��ધા, સેવા, િનિમ�ભાવ, િવ�ાસ, 
િન�ય અને િનરહ�કારીપણાનો અહ�કાર આવી 
�ય છ� તો ��થિત અવ�ય િવચારણીય બની �ય 
છ�. ‘��’ અને ‘મારાપણું’ દ�હભાન િમટાવવા માટ�નું 
સાધન છ� �દશા બદલી દો. �� �ે� આ�મા છું, 
િશવબાબા આ�માભાવના ચ�માથી તેનો રંગ 
બદલશે. અહ�ભાવથી મુ� થવાનો ભાવ છ� 
સમપ�ણ ભાવ.

રસોની દોરડીઓ

સાધનામાં એકરસ ��થિત અપેિ�ત છ� 
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કારણક� ��યેક પુ�ષાથ� ઉ�મ અને સાધારણ 
��થિતનો તો અનુભવ કર� છ� પણ િનરંતર 
ચઢતીકલા થાય તે પુ�ષાથ� છ�. તમામ રસોમાં 
રંગાઈ ગયેલું મન એકરસ થવા દ�તું નથી. આપણી 
�િચઓ પણ ક�ટલીક બાબતોમાં ઘણી ઊંડી હોય 
છ� તે બદલાતી રહ� છ�. યોગીજને સવ� રસોથી મુ� 
થવું છ� તો નવી નવી �િચઓ અને શોખ ના 
અપનાવે. યોગી એટલે શોક પણ નહ� અને શોખ 
પણ નહ�. એક િવશેષ મનો�ંથી એ છ� ક� જેમાં 
ઉ� ક�ાના પુ�ષાથ�થી રસ લે છ�. તે 
સંભળાવવાની, અિભ�ય� કરવાની. સેવા 
કરતાં ઉપદ�શક�િ� ના બનવી �ઈએ. તેનાથી 
અનુભવ કરવાની તથા બુિ�ની �મતા ઓછી 
થાય છ�. વાચા ઘણી �િચકર બની �ય છ�. વાચા 
રસ િસવાય કણ� રસ, રસના રસ, નયન રસ અને 
મન રસ સૂ�મ અને શિ�શાળી છ�. જેમાં આ�મા 
િનરંતર સુખ લે છ�. એનાથી મુ� થવાનો એક જ 
ઉપાય છ�. અતી���ય સુખ, ઈ�રીય િમલનનો રસ 
અને સવ� સંબંધોનું સુખ એક પરમા�મા બાપ 
પાસેથી �હણ કરવાનો અ�યાસ તથા પુ�ષાથ�.

રસ લેવાની ��િત મા� સારી �િચકર 
િવષયોમાં જ હોય. �યાર� આપણને ખામીઓ, 
અભાવો, આદતો, દુઃખો તથા દદ�માં પણ રસ 
આવવા લાગે છ�. જેનું પણ આપણને તાદા��ય થઈ 
�ય છ�, મન અને પોતાની ��થિત સમ�ને 
સમજૂતી કરી લે છ�.

‘�ઈએ �ઈએ’ની મનો�િ�ની સાથે ‘આવું 
હોવું �ઈએ’ આ પણ �ાણઘાતક સોનેરી ડાળ છ� 
એમાં પણ નામ, માન, શાનની અિભલાષા ઘણી 

ગહનતાથી આ�મામાં પેઠી છ� એનું કારણ છ� 
�વમાન �વાભાિવક રીતે આ�માનો ગુણ છ�. પણ 
દ�હભાનવશ એનું �પ નામ-માન-શાનમાં થઈ �ય 
છ�. એ િસવાય �યાગનો પણ �યાગ હોય. 
દાતાપણાનો અહ�કાર ના હોય. સૌ આપણને 
પોતાના જ કહ�, આ કામનાનો �યાગ હોય. આ સૌ 
સૂ�મ કામનાઓની સોનેરી ડાળ છોડવા માટ� 
આતમ પંછી તૈયાર નથી. સૂ�મકામનાઓ સૂ�મ 
પાપ કરાવે છ�. કામનાઓ સાકાર કરવામાં જે 
બાધક બને છ� તેનો આપણે દોષ કાઢવા લાગીએ 
છીએ. કોઈને પણ દોિષત માનવો એ સૂ�મ િવકાર 
છ�. તે રીતે સંઘરાખોરીની ��િત પણ ઘાતક છ�.

ટૂંકમાં કહીએ તો તેનાથી મુ� થવા માટ� 
એકરાર કરવાની શિ� વધારવી પડશે. સા�ી 
��ા બનવાનો અ�યાસ કરવો પડશે. એમાં પુ�ય 
તથા દુઆઓના બળથી ઈ�રીય શિ� તથા 
સહયોગ મેળવવો પડશે. હવે તો ‘��-��’નું પાંજ�ં 
છોડો. સોનેરી ડાળ છોડો. તે છોડશો તો છૂટી 
શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મીઠા બાળકો, પાવન બનીને પરમા�મા 
પાસેથી પૂરો વારસો મેળવો. એક પરમા�માની 
�ીમત ઉપર ચાલતા રહો. આ સાચી િમ�તા 
છ�. કહ�વાય છ� ક� �વા�મા પોતાનો જ શ�ુ છ�, 
પોતાનો જ િમ� છ�. �યાર� પરમા�મા આવીને 
�ાન આપે છ� તો �વા�મા પોતાનો િમ� બને 
છ�. આ�મા પિવ� બને છ� અથા�� પોતાનો 
િમ� બને છ�.
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+ÉiÉÅqö Yð±±ÉÉ{ÉÉ {É¶ÉÉ¥ÉÅyÉÒ ¶É~ÉoÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, 
+ÉiÉÅqö ~ÉÒ~É±»É ©ÉàeôÒHàí2 »ÉÉà»ÉÉ«É`òÒ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Ê¥ÉÊ~É{É§ÉÉ> ~É`àò±É, 
eôÉè. ~ÉÉoÉÇ ~É`àò±É, ¨ÉÉlÉÉ +àSÉ.~ÉÒ.»ÉÒ»ÉÉàqöÒ«ÉÉ, »É¥É >{»~ÉàHí`ò2 

+àSÉ.Yð.©É¶É2ÉiÉÒ. 

{É´É»ÉÉ2Ò©ÉÉÅ SÉälÉ{«É qàö´ÉÒ+Éà{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ lÉoÉÉ +Éà{É±ÉÉ>{É {É´É2ÉmÉÒ 
©É¾úÉàl»É´É{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ »É´ÉÇHíÉ±ÉÒ{É {«ÉÖ]ñ +LÉ¥ÉÉ2{ÉÉ lÉÅmÉÒ ¨ÉÉlÉÉ 
NÉÉälÉ©É§ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ{Éà >¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É.  

Hàí¶ÉÉàqö©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ2à÷±É NÉÖWð2ÉlÉ 2ÉV«É »É2HíÉ2{ÉÉ «ÉÉàNÉ¥ÉÉàeÇô{ÉÉ SÉà2©Éà{É 
lÉoÉÉ ~ÉÅlÉÊWð±É «ÉÉàNÉ »ÉÅ»oÉÉ{É{ÉÉ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ ´ÉeôÉ ¨ÉÉlÉÉ Ê¶É¶É~ÉÉ±ÉYð{Éà 
>¹É2Ò«É »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. °÷~ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É. 

UïÉà`òÉAqàö~ÉÖ2©ÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ{ÉÉ "¸Éàºcó yÉÉ2É»É§«É'{ÉÉà +à´ÉÉàeôè 
¡ÉÉ~lÉ Hí2{ÉÉ2 ¨ÉÉlÉÉ ©ÉÉà¾ú{ÉË»É¾ú 2Écó´ÉÉ{ÉÉ »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉ2Éà¾ú©ÉÉÅ 

¦É.HÖí. ©ÉÉà{ÉÒHíÉ¥Éà{É, ~ÉÚ´ÉÇ 2à÷±´Éà©ÉÅmÉÒ {ÉÉ2É«ÉiÉ§ÉÉ> 2Écó´ÉÉ, 
«ÉÖ´ÉÉ »É©ÉÉWð»Éà´ÉHí ¨ÉÉlÉÉ 2ÉWðLÉÉ{ÉYð lÉoÉÉ ¶É¾àú2{ÉÉ +OÉiÉÒ+Éà. 

©ÉÊiÉ{ÉNÉ2 »É¥É]ñÉà{É{ÉÉÅ `òÒSÉ»ÉÇ ¥É¾àú{ÉÉà{ÉÉ >{rö~É»oÉ (GGRC) LÉÉlÉà "+±ÉÉäÊHíHí Êqö´ÉÉ³Ò Al»É´É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉWð´É±±É{É ¥ÉÉq 
NÉÖWð2ÉlÉ ]ñÉà{É >{SÉÉWðÇ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ, ¦É.HÖí. {Éà¾úÉ¥Éà{É +{«É ´ÉÊ2ºcó ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2 §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà 

lÉoÉÉ »É§ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉÎ»oÉlÉ `òÒSÉ»ÉÇ ¥É¾àú{ÉÉà.  


