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કલેશ ક�કાસને લીધે, શંકા-ક�શંકાને લીધે, 
આિથ�ક ભ�સને લીધે, પરી�ામાં નાપાસ થવાને 
લીધે, ધાયા� �માણેનું પ�રણામ �ા�ત ન કરવાને 
લીધે, �યાર�કતો નાનાં નાનાં કારણોને લીધે 
આ�મહ�યાઓ થતી રહ� છ�. ચોમેર આંસુ, 
વેદનાનો િચ�કાર, અસલામતીની ભાવના, 
િવરોધાભાસ, િનરાધારીપણાનો અનુભવ થાય છ�. 
જેઓ આ સવ� ��ોથી મુ� છ�. તેઓ 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય �ા�ત કરવા માટ� 
ભટક� ર�ા છ�. કમ�કાંડો ક� બા�ાચાર એમને 
અતી���યસુખની અનુભૂિત કરાવી શ�યા નથી. 
આવા આ�માઓને �ભુિમલનની �યાસ છ�.

ઉપરો� હક�કતોને �યાનમાં લેતાં 
આપણને પરમા�માએ આપેલો મનસા સેવા 
કરવાનો આદ�શ યાદ આવે છ�. રાજયોગ અને 
ઈ�રીય �ાનના સબળ મા�યમથી હાર�લા, 
થાક�લા, નાસીપાસ થયેલા આ�માઓમાં ઉમંગ 
ઉ�સાહ લાવવા ગુણો અને શિ�ઓ ધારણ 
કરવાની �ેરણા આપવા અને સવ�સમ�યાઓના 
સમાધાન માટ� મનસા સેવા એક અ�સીર 
શિ�શાળી, �ભાવશાળી ઈલાજ છ�.

પ�રભાષા - મનસા સેવા અથા�� દર�ક સમયે 
આ�મા ��યે સાહિજક રીતે શુભભાવના અને 
શુભ કામનાનાં વાય�ેશન (આંદોલનો) નીકળ� 
જેનો �વયં તથા બી�ઓ પણ અનુભવ કર�. 
મનસા સેવા િવહ�ગમાગ�ની સેવા છ�. મનસા સેવા 
અથા�� સંક�પ �ારા સેવાની ટચ�ગ થાય.

મનસા સેવા અથા�� મનનાં શિ�શાળી 
આંદોલનો �સરાવી િવ�ક�યાણના હ�તુથી 

સાં�ત સમયનો પોકાર

આપણને �� થાય ક� આપણે તો 
આ�યા��મક �વનને લીધે સુખ, શાંિત અને 
�દ�યાનંદસભર �વન �વીએ છીએ તો મનસા 
સેવા શા માટ� ? આપણે એક પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાન છીએ તે સંબંધે ��� પરના 
સૌ આ�માઓ આપણાં ભાઈઓ, બહ�નો છ�. 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવના મુજબ એક જ 
પ�રવારનાં સ�યો છીએ. પ�રવારમાં એક સુખી 
હોય, બીજું દુઃખી હોય, તો �વાભાિવક રીતે 
ક�ણાની ભાવના જ�મે.

સાં�ત િવ�ની તાસીર િચંતાજનક છ�. 
વધતા જતા વ�તી િવ�ફોટ� અથ�શા��ીઓની 
ગણતરીઓ ઊંધી વાળી દીધી છ�. ક�ટલીયે 
પંચવષ�ય યોજનાઓ પછી પણ આપણે લ�યિબંદુ 
સુધી પહ��યા નથી, પ�રણામે રોટી, કપડાં, 
મકાનની �ાથિમક સુિવધાઓથી અનેક લોકો 
વંિચત છ�. વૈિ�કરણને લીધે નાના ઉ�ોગો નાશ 
પા�યા છ�. �યાંક મરવાના વાંક� ચાલી ર�ા છ�. 
પિ�મના આંધળા અનુકરણે આપણી ઈ�છાઓ, 
શોખ, આદતો, અપે�ાઓ વધતાં જ ર�ાં છ�. માંગ 
અને પૂરવઠાની સમતુલા જળવાતી નથી. સંયુ� 
પ�રવારો તૂટતાં �ય છ�. િવભ� ક�ટુંબો પણ 
અનેક સમ�યાઓથી ��ત છ�.

આજે અખબારોમાં દરરોજ આ�મહ�યા, 
િહ�સા, ખૂન, બળા�કાર, લૂંટફાટ, આતંકવાદી 
��િ�ઓના અહ�વાલો વાંચીએ છીએ. ��ાચારને 
લીધે ક�કમ�ની મા�ા ઝડપથી વધી રહી છ�. તેથી 
�યાંક �ેમમાં િન�ફળતાને લીધે, પા�રવા�રક 

તં�ી �થાનેથી

મનસા સેવા
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કરવામાં આવતી સેવા. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓનું ચુ�ત પાલન કરી, 
એકા�તાની શિ�, યોગની ગહન અનુભૂિત 
અને અચલ, અડોલ, એકરસ અવ�થા �ારા 
મનસા સેવા થઈ શક� છ�. તેમાં સંશય, આળસ, 
અલબેલાપણાને કોઈ �થાન નથી.

�થૂળ રીતે �ઈએ તો અવકાશમાં ઉપ�હ 
છોડતી વખતે જેટલી ઊ��ની જ�ર પડે છ�. તેવી 
અસરકારક, �ભાવશાળી મનની અવ�થાથી 
મનસા સેવા પ�રણામલ�ી બને છ�. જે આ�મા દ�હ 
અને દ�હના સવ� બંધનોથી �યથ� સંક�પોથી 
સંપૂણ� રીતે મુ� હોય અને જેના મનમં�દરમાંથી 
શુભભાવના, શુભકામના અને િવ� ક�યાણના 
તરંગો ઉઠ� છ� તે મનસા સેવા છ�.

મનસા સેવા યોગી �વનના સવ� િનયમોનું 
પાલન કરનાર કોઈપણ આ�મા કરી શક� છ�. તેમાં 
�ાિત, �િત, વય ક� વગ�ભેદ, ધમ�ભેદનાં કોઈ 
બંધનો નથી. મા� તેને �વની, �વિપતાની, 
�વકમ�ની, �વધમ�ની, �વધામની યથાથ� સમજ 
હોય તે જ�રી છ�. િવધુતની ગિત કરતાં પણ મનની 
ગિત અિત તેજ છ�. વાયુની ગિત કરતાં મન વહ�લું 
પહ�ચે છ�. તેથી મનસા સેવા માટ� મનની માવજત 
કરવાની જ�ર છ�.

મનસા સેવા હતાશાની િચતા ઉપર બેઠ�લા 
આ�માઓને નવા �વનનું દાન આપી શક� છ�. 
જેઓ બી� કોઈ સેવા કરતા નથી તેઓ પોતાની 
�ે� ��થિત �ારા મનસા સેવા કરી શક� છ�. 
તેઓ �થમ નંબરના સેવાધારી બની શક� છ�.

મનસા સેવા કોણ કરી શક� ?

જે સાધકમાં એકા�તાની શિ� હોય તેને 
મનસા સેવા સરળ લાગશે. તેનામાં કાનૂન 
(Law) અને �ેમ (Love)નું સમતુલન હોય તે 

જ�રી છ�. મનસા સેવા કરવા માટ� આ��મક 
�ેમની મૂિત� બનવું પડે. વળી સંગમયુગના 
સમયનું મહ�વ સમજવું જ�રી છ�. સંગમયુગની 
એક એક પળ અિત મહ�વની છ�. તેથી મનસા 
સેવા કરનાર દર�ક પળ� પોતાનું �ે� ભા�ય 
બનાવે છ�. તે મહાદાની, વરદાની બનીને 
િવશેષતાઓને વહ�ચવા માટ� િનિમ� બને છ�. પણ 
તેણે યાદ રાખવાનું છ� ક� તેને મળ�લી િવશેષતાઓ 
પરમા�મ �સાદ છ�. તેથી અહ�ભાવ નહ� આવે 
અને સદા �સ�ન, એકરસ અવ�થા જળવાઈ રહ� 
છ�. જેઓ િવ�ના શો ક�સમાં �વયંને ઉદાહરણમૂત� 
સમજે છ� તેઓ મનસા સેવા કરી શક� છ�.

તે માટ� તેણે સેવા અને �વઉ�નિતનું �યાન 
રાખવું પડે છ�. મનસા સેવા માટ� મનની �ીલ 
વારંવાર કરો. એક પળમાં િનરાકારી ��થિતમાં 
��થત થવાની �ીલ કરો. આ અ�યાસ મનસા સેવા 
કરવામાં ઉપયોગી થશે. વળી �ઢ મનોબળ, 
સંક�પશિ�ની પણ જ�ર છ�. જેઓનો લાંબા 
સમયનો અશરીરીપણાનો, દ�હથી �યારા, 
કરાવનહાર ��થિતનો અનુભવ, તી� પુ�ષાથ� છ� 
વળી જે આ�મા એવું સમજે છ� ક� મારો સમય-
સંક�પ િવ� સેવા ��યે જ છ� એ આ�મા મનસા 
સેવા કરી શક� છ�.

તેણે ડબલ સેવા કરવાની છ�. �વની સેવા 
અને સમ� િવ�માં સુખશાંિતનાં �કરણો 
�સરાવવાની સેવા. જે રીયલગો�ડ છ�. 
(સંપ�નયોગી) તે મનસા સેવા કરી શક� છ�. જે 
મનને સદા �ય�ત રાખે છ�, સંપ�ન ��થિતમાં રહ� 
છ�. તેના માટ� મનસા સેવા સહજ છ�. મનસા સેવા, 
કરનારના �દલમાં, મનમાં કોઈના ��યે પણ 
�યથ� �િ�નાં વાય�ેશન ન હોવાં �ઈએ. તેથી 
કોઈની નકારા�મક વાત બુિ�માં ના રાખો. જે 
પળમાં �યાં ઈ�છ�, જે ��થિતમાં ��થત રહ� અથા�� 
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કલેશ ક�કાસને લીધે, શંકા-ક�શંકાને લીધે, 
આિથ�ક ભ�સને લીધે, પરી�ામાં નાપાસ થવાને 
લીધે, ધાયા� �માણેનું પ�રણામ �ા�ત ન કરવાને 
લીધે, �યાર�કતો નાનાં નાનાં કારણોને લીધે 
આ�મહ�યાઓ થતી રહ� છ�. ચોમેર આંસુ, 
વેદનાનો િચ�કાર, અસલામતીની ભાવના, 
િવરોધાભાસ, િનરાધારીપણાનો અનુભવ થાય છ�. 
જેઓ આ સવ� ��ોથી મુ� છ�. તેઓ 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય �ા�ત કરવા માટ� 
ભટક� ર�ા છ�. કમ�કાંડો ક� બા�ાચાર એમને 
અતી���યસુખની અનુભૂિત કરાવી શ�યા નથી. 
આવા આ�માઓને �ભુિમલનની �યાસ છ�.

ઉપરો� હક�કતોને �યાનમાં લેતાં 
આપણને પરમા�માએ આપેલો મનસા સેવા 
કરવાનો આદ�શ યાદ આવે છ�. રાજયોગ અને 
ઈ�રીય �ાનના સબળ મા�યમથી હાર�લા, 
થાક�લા, નાસીપાસ થયેલા આ�માઓમાં ઉમંગ 
ઉ�સાહ લાવવા ગુણો અને શિ�ઓ ધારણ 
કરવાની �ેરણા આપવા અને સવ�સમ�યાઓના 
સમાધાન માટ� મનસા સેવા એક અ�સીર 
શિ�શાળી, �ભાવશાળી ઈલાજ છ�.

પ�રભાષા - મનસા સેવા અથા�� દર�ક સમયે 
આ�મા ��યે સાહિજક રીતે શુભભાવના અને 
શુભ કામનાનાં વાય�ેશન (આંદોલનો) નીકળ� 
જેનો �વયં તથા બી�ઓ પણ અનુભવ કર�. 
મનસા સેવા િવહ�ગમાગ�ની સેવા છ�. મનસા સેવા 
અથા�� સંક�પ �ારા સેવાની ટચ�ગ થાય.

મનસા સેવા અથા�� મનનાં શિ�શાળી 
આંદોલનો �સરાવી િવ�ક�યાણના હ�તુથી 

સાં�ત સમયનો પોકાર

આપણને �� થાય ક� આપણે તો 
આ�યા��મક �વનને લીધે સુખ, શાંિત અને 
�દ�યાનંદસભર �વન �વીએ છીએ તો મનસા 
સેવા શા માટ� ? આપણે એક પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાન છીએ તે સંબંધે ��� પરના 
સૌ આ�માઓ આપણાં ભાઈઓ, બહ�નો છ�. 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમની ભાવના મુજબ એક જ 
પ�રવારનાં સ�યો છીએ. પ�રવારમાં એક સુખી 
હોય, બીજું દુઃખી હોય, તો �વાભાિવક રીતે 
ક�ણાની ભાવના જ�મે.

સાં�ત િવ�ની તાસીર િચંતાજનક છ�. 
વધતા જતા વ�તી િવ�ફોટ� અથ�શા��ીઓની 
ગણતરીઓ ઊંધી વાળી દીધી છ�. ક�ટલીયે 
પંચવષ�ય યોજનાઓ પછી પણ આપણે લ�યિબંદુ 
સુધી પહ��યા નથી, પ�રણામે રોટી, કપડાં, 
મકાનની �ાથિમક સુિવધાઓથી અનેક લોકો 
વંિચત છ�. વૈિ�કરણને લીધે નાના ઉ�ોગો નાશ 
પા�યા છ�. �યાંક મરવાના વાંક� ચાલી ર�ા છ�. 
પિ�મના આંધળા અનુકરણે આપણી ઈ�છાઓ, 
શોખ, આદતો, અપે�ાઓ વધતાં જ ર�ાં છ�. માંગ 
અને પૂરવઠાની સમતુલા જળવાતી નથી. સંયુ� 
પ�રવારો તૂટતાં �ય છ�. િવભ� ક�ટુંબો પણ 
અનેક સમ�યાઓથી ��ત છ�.

આજે અખબારોમાં દરરોજ આ�મહ�યા, 
િહ�સા, ખૂન, બળા�કાર, લૂંટફાટ, આતંકવાદી 
��િ�ઓના અહ�વાલો વાંચીએ છીએ. ��ાચારને 
લીધે ક�કમ�ની મા�ા ઝડપથી વધી રહી છ�. તેથી 
�યાંક �ેમમાં િન�ફળતાને લીધે, પા�રવા�રક 

તં�ી �થાનેથી

મનસા સેવા
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કરવામાં આવતી સેવા. રાજયોગી �વનના 
િનયમો અને મયા�દાઓનું ચુ�ત પાલન કરી, 
એકા�તાની શિ�, યોગની ગહન અનુભૂિત 
અને અચલ, અડોલ, એકરસ અવ�થા �ારા 
મનસા સેવા થઈ શક� છ�. તેમાં સંશય, આળસ, 
અલબેલાપણાને કોઈ �થાન નથી.

�થૂળ રીતે �ઈએ તો અવકાશમાં ઉપ�હ 
છોડતી વખતે જેટલી ઊ��ની જ�ર પડે છ�. તેવી 
અસરકારક, �ભાવશાળી મનની અવ�થાથી 
મનસા સેવા પ�રણામલ�ી બને છ�. જે આ�મા દ�હ 
અને દ�હના સવ� બંધનોથી �યથ� સંક�પોથી 
સંપૂણ� રીતે મુ� હોય અને જેના મનમં�દરમાંથી 
શુભભાવના, શુભકામના અને િવ� ક�યાણના 
તરંગો ઉઠ� છ� તે મનસા સેવા છ�.

મનસા સેવા યોગી �વનના સવ� િનયમોનું 
પાલન કરનાર કોઈપણ આ�મા કરી શક� છ�. તેમાં 
�ાિત, �િત, વય ક� વગ�ભેદ, ધમ�ભેદનાં કોઈ 
બંધનો નથી. મા� તેને �વની, �વિપતાની, 
�વકમ�ની, �વધમ�ની, �વધામની યથાથ� સમજ 
હોય તે જ�રી છ�. િવધુતની ગિત કરતાં પણ મનની 
ગિત અિત તેજ છ�. વાયુની ગિત કરતાં મન વહ�લું 
પહ�ચે છ�. તેથી મનસા સેવા માટ� મનની માવજત 
કરવાની જ�ર છ�.

મનસા સેવા હતાશાની િચતા ઉપર બેઠ�લા 
આ�માઓને નવા �વનનું દાન આપી શક� છ�. 
જેઓ બી� કોઈ સેવા કરતા નથી તેઓ પોતાની 
�ે� ��થિત �ારા મનસા સેવા કરી શક� છ�. 
તેઓ �થમ નંબરના સેવાધારી બની શક� છ�.

મનસા સેવા કોણ કરી શક� ?

જે સાધકમાં એકા�તાની શિ� હોય તેને 
મનસા સેવા સરળ લાગશે. તેનામાં કાનૂન 
(Law) અને �ેમ (Love)નું સમતુલન હોય તે 

જ�રી છ�. મનસા સેવા કરવા માટ� આ��મક 
�ેમની મૂિત� બનવું પડે. વળી સંગમયુગના 
સમયનું મહ�વ સમજવું જ�રી છ�. સંગમયુગની 
એક એક પળ અિત મહ�વની છ�. તેથી મનસા 
સેવા કરનાર દર�ક પળ� પોતાનું �ે� ભા�ય 
બનાવે છ�. તે મહાદાની, વરદાની બનીને 
િવશેષતાઓને વહ�ચવા માટ� િનિમ� બને છ�. પણ 
તેણે યાદ રાખવાનું છ� ક� તેને મળ�લી િવશેષતાઓ 
પરમા�મ �સાદ છ�. તેથી અહ�ભાવ નહ� આવે 
અને સદા �સ�ન, એકરસ અવ�થા જળવાઈ રહ� 
છ�. જેઓ િવ�ના શો ક�સમાં �વયંને ઉદાહરણમૂત� 
સમજે છ� તેઓ મનસા સેવા કરી શક� છ�.

તે માટ� તેણે સેવા અને �વઉ�નિતનું �યાન 
રાખવું પડે છ�. મનસા સેવા માટ� મનની �ીલ 
વારંવાર કરો. એક પળમાં િનરાકારી ��થિતમાં 
��થત થવાની �ીલ કરો. આ અ�યાસ મનસા સેવા 
કરવામાં ઉપયોગી થશે. વળી �ઢ મનોબળ, 
સંક�પશિ�ની પણ જ�ર છ�. જેઓનો લાંબા 
સમયનો અશરીરીપણાનો, દ�હથી �યારા, 
કરાવનહાર ��થિતનો અનુભવ, તી� પુ�ષાથ� છ� 
વળી જે આ�મા એવું સમજે છ� ક� મારો સમય-
સંક�પ િવ� સેવા ��યે જ છ� એ આ�મા મનસા 
સેવા કરી શક� છ�.

તેણે ડબલ સેવા કરવાની છ�. �વની સેવા 
અને સમ� િવ�માં સુખશાંિતનાં �કરણો 
�સરાવવાની સેવા. જે રીયલગો�ડ છ�. 
(સંપ�નયોગી) તે મનસા સેવા કરી શક� છ�. જે 
મનને સદા �ય�ત રાખે છ�, સંપ�ન ��થિતમાં રહ� 
છ�. તેના માટ� મનસા સેવા સહજ છ�. મનસા સેવા, 
કરનારના �દલમાં, મનમાં કોઈના ��યે પણ 
�યથ� �િ�નાં વાય�ેશન ન હોવાં �ઈએ. તેથી 
કોઈની નકારા�મક વાત બુિ�માં ના રાખો. જે 
પળમાં �યાં ઈ�છ�, જે ��થિતમાં ��થત રહ� અથા�� 
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એવરર�ડી રહ� તે �ભાવશાળી મનસા સેવા કરી 
શક� છ�.

જે સાધક અિવનાશી સુખ, શાંિત તથા 
સાચા �ેમનો �ટોક એકઠો કર� છ� તે જ અ�યને 
સકાશ આપી શક� છ�. જેણે �વનું પ�રવત�ન કયુ� 
હશે તે જ િવ� પ�રવત�નનું વાય�ેશન 
તી�ગિતથી ફ�લાવી શકશે. જે હદમાંથી મુ� 
થઈ બેહદ સેવાધારી બને છ�. મનસા સેવા 
કરનાર કદી સાધનો, સુિવધાઓ તરફ 
આકિષ�ત થશે નહ�. એટલે જ તે સાધક મનસા 
સેવાનો �યોગી બનીને સાધનો અથા�� �ક�િત 
ઉપર પણ િવજયી બનશે.

જેના મન, બુિ� �વ�છ છ� વળી જેની પાસે 
શુ� સંક�પોની શિ�નો �ટોક છ�. તેવા સાધકો 
મનસા સેવા કરી શક� છ�. જે આ�મા તી� પુ�ષાથ� 
છ�, જેણે ગહન તપ�યા કરી છ� તેજ સાધક મનસા 
સેવા કરી શક� છ�. આમ મનસા સેવા કરનાર 
સાધકમાં આટલી યો�યતાઓ હોવી જ�રી છ�.

મનસા સેવાની કાય� પ�િત

�યાં પણ અશાંિત હોય �યાં શાંિત 
ફ�લાવનાર શાંિતદૂત બનવું એ મનસા સેવા 
કરનારનો ધમ� છ�. મનસા, વાચા, કમ�ણા �ણે 
સેવાઓ એક� સાથે કરો. જેથી તેનો િવશેષ �ભાવ 
પડશે. સૌથી મોટી સેવા માઈક અને વારસ 
આ�માઓને ઈમજ� કરી તેમને આવાહન કરવું. 
ક�ટલીયે િવિશ� �િતભાઓ આ રીતે પરમા�માના 
તપોવન સુધી પહ�ચી છ�. હવે તેમાં ગિત લાવવાની 
છ�. �ાનિપપાસાવાળા આ�માઓ, અકાળ� ��યુ 
પામેલા, ભટકતા આ�માઓ, અશાંત 
આ�માઓને યોગનાં વાય�ેશન આપો અને 
તેમને શાંત કરો.

લાઈટ હાઉસ બનીને િભ�ન િભ�ન 

લાઈ�સનાં �કરણો (િભ�ન િભ�ન ગુણો અને 
શિ�ઓનાં) આપો. જેને જે ગુણ ક� શિ�ની 
જ�ર હોય તે મેળવી સંતુ� થાય. મનસા સેવા 
કરનાર� �દ�ય���થી નહ� પણ પરમા�મા સમાન 
��થિતથી સા�ા�કાર કરાવવાનો છ�. કારણ ક� 
��ય�ને �માણની જ�ર નથી. મનસા સેવા એવી 
કરો ક� િવ�ના �લોબ ઉપર સવ� આ�માઓ 
ઊભા રહીને આપ સૌના ચહ�રામાં પરમા�માને 
જુએ. અનેક ધમ� હોવા છતાં યથાથ� �ભુ પ�રચય, 
�ભુ �ેમથી વંિચત, અતી���યસુખની 
ઈ�છાવાળાઓને મનસા સેવા બળ આપશે. 
વાયુમંડળ ગમે તેવું દૂિષત હોય પણ �ે� �હાની 
વાય�ેશન મોકલવાથી વાયુમંડળ પણ બદલાઈ 
શક� છ�. સાધકની �હાની ��� �િ�થી ચુંબકની 
જેમ આ�માઓ ખ�ચાઈને તેની પાસે આવે છ�. આ 
સેવા કરનાર� �ાન સૂય�ની ��થિતમાં ��થત થઈને 
ભયભીત, હલચલવાળા આ�માઓને 
સવ�શિ�ઓનાં �કરણો આપવાનાં છ�. જેઓ 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પી�ડત છ�. તેમને મનસા �ારા 
શિ�ઓનું દાન યા સહયોગ આપો. વાચા �ારા 
�ાનનું દાન આપો. સહયોગ આપો. �ેહ સંપક� 
�ારા ખુશીનું દાન આપો. તો તેઓ �ા��તનો 
અનુભવ કરશે.

મા� મુખથી સેવા નહ� પણ મનસા, વાચા 
અને �ેહ સહયોગ �પી કમ�. એક જ સમયમાં 
�ણે સેવાઓ એક સાથે કરો. જેનું સચોટ 
પ�રણામ આવે છ�. સાંભળ�લી વાતો ભૂલી જવાય 
છ�. પણ વાયુમંડળનો અનુભવ ભૂલાતો નથી. 
મનસા શિ� �ારા આ�માઓની દ�હ��� 
િવસરાય તેવી આ��મક�િ� બનાવો, વાયુમંડળ 
બનાવો. સદા રહ�મ�દલ બનીને િવ�ના 
આ�માઓને મનસાશિ� �ારા ક�ઈને ક�ઈ અંજિલ 
આપો. વે�ટને ખતમ કરી બે�ટનો �ભાવ 
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વાયુમંડળમાં ફ�લાવવો તે મનસા સેવા કરનારનું 
લ�ય છ�. શિ�શાળી �કરણોની આ�યા��મક 
શિ� સદા આપતા રહો. જેથી આ�માઓ 
સંપ�નતાનો અનુભવ કર�.

��ાબાબાનાં મનસા વાય�ેશન ક�ટલાંયે 
આ�માઓને ઘેર બેઠાં સા�ા�કાર કરાવતાં હતાં. 
એવો અવાજ સંભળાય ક� કોઈ (પરમા�મશિ�) 
આ�યું છ� �ઓ. આવો અનુભવ ક�ટલાયે 
��ાવ�સોને થયેલો છ�. મનસા સેવા એવી 
શિ�શાળી હોય, જે આ�માઓને �ા��તનો 
અનુભવ કરાવે. એવું વાયુમંડળ બનાવો ક� 
કોઈપણ સામે આવે તે (૧) ક�ઈને ક�ઈ �ેહ �ા�ત 
કર�, (૨) સહયોગ મેળવે, (૩) �માનો અનુભવ 
કર�, (૪) િહ�મતનો અનુભવ કર�, (૫) ઉમંગ 
ઉ�સાહનો અનુભવ કર�.

િવ�સેવાધારીએ મનસા સેવાની શ�આત 
પોતાના �થાનથી, શહ�રથી કરવી �ઈએ. તેના 
અસરકારક પ�રણામ પછી દ�શનું અને િવ�નું 
અસરકારક, �ભાવશાળી વાયુમંડળ બનાવી 
શકાય છ�. મનસા સેવાથી દૂર દૂર સુધી ટચ�ગ કરી 
શકાય છ�. દૂરથી જ આપનો ચહ�રો ચમકતા �કાશ 
�વ�પે દ�ખાશે. મનસા સેવા કરવા મા�ટર �ાનસૂય� 
બનીને �ાનનો �કાશ આપવાની સાથે સાથે 
�કરણોની શિ� આપીને દર�ક આ�માના જૂના 
પુરાણા સં�કારોના ક�ટાણુઓનો નાશ કરીને જે 
આ�માનું પ�રવત�ન કરવા ઈ�છો તેને ઈમજ� કરી 
અથા�ત નયનો સમ� તેની ત�વીર લાવી દરરોજ 
િનિ�ત સમયે યોગદાન આપો.

હજુ િવ�ના ઘણા બધા આ�માઓને 
ઈ�રીય સંદ�શ આપવાનો છ�. આ સૌને ��ય� 
રીતે મળીને સેવા કરતાં ઘણાં વષ� લાગે પણ 
મનસા સેવા �ારા સૂ�મ મશીનરીને ઝડપી બનાવી 
અનેક આ�માઓને સંદ�શ આપી શકાય છ�. જેઓ 

ભિ�માગ�માં છ� પણ જેમની ધારણાઓ ઊંચી છ�, 
શુ�તા અને સા��વકતા છ�. �ભુ �ા��ત માટ� 
ટળવળ� છ� તેવા આ�માઓ ��યે મનસા સેવા 
કરવાથી તેમને જલદીથી �ાન, યોગનું તીર 
લાગી શક� છ�. તેઓ પરમા�માને ઓળખીને, 
સ�વર� ઈ�રીય સંતાન બની શક� છ�.

મનસા સેવામાં મહ�નત ઓછી અને 
પ�રણામ વધાર� છ�. જેમની મનસા સેવા કરીને 
સંબંધ સંપક�માં લાવી, �હાની �ેહ આપી વારસ, 
માઈક આ�માઓને �ો�સાિહત કરીશું તો તેવા 
આ�માઓ આંત�રક ખ�ચાણ અનુભવીને 
પરમા�માના ઘેર-મધુવન તપોભૂિમ યા સેવાક��� 
ઉપર પધારશે. મનસા સેવા કરનારના મનમાંથી 
દર�ક સમયે સવ� આ�માઓ ��યે દુઆઓ 
નીકળતી જ રહ�શે. મનસા સેવા કરનાર સાધક� 
પોતાના તપ�વી �વ�પ �ારા �ક�િત, વાયુમંડળ, 
મનની નબળાઈઓથી બેચેન આ�માઓને 
સુખચેનની અનુભૂિત કરાવવાની છ�.

મનસા સેવાનાં પ�રણામો

મીઠા સાકારબાબાએ દ�શ અને િવદ�શોમાં 
યોગનાં આંદોલનો �સરા�યાં હતાં. તેના ફલ 
�વ�પે આજે ભારત અને િવ�ના 137 દ�શોમાં 
સેવાક���ોની �થાપના થઈ છ�. અનેક િવિશ� 
�િતભાઓ મધુવન તપોભૂિમ વરદાનભૂિમ પર 
પહ�ચી છ�. બાબાએ �ારંભમાં કહ�લી વાતો 
આજની વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. આ મનસા 
સેવાની િ�કાળ ���નું પ�રણામ છ�.

�ાતા િવ��કશોર (ભાઉ)નું �વા��ય 
બગડતાં મુંબઈમાં હૉ��પટલમાં દાખલ કયા� 
હતા. તેમને ખૂબ દદ� થતું હતું. મીઠા બાબાએ 
આ સમાચાર ��યા અને આખી રાત ઝૂંપડીમાં 
બેસીને ગહન તપ�યા કરી મનસા સેવા કરી. 
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એવરર�ડી રહ� તે �ભાવશાળી મનસા સેવા કરી 
શક� છ�.

જે સાધક અિવનાશી સુખ, શાંિત તથા 
સાચા �ેમનો �ટોક એકઠો કર� છ� તે જ અ�યને 
સકાશ આપી શક� છ�. જેણે �વનું પ�રવત�ન કયુ� 
હશે તે જ િવ� પ�રવત�નનું વાય�ેશન 
તી�ગિતથી ફ�લાવી શકશે. જે હદમાંથી મુ� 
થઈ બેહદ સેવાધારી બને છ�. મનસા સેવા 
કરનાર કદી સાધનો, સુિવધાઓ તરફ 
આકિષ�ત થશે નહ�. એટલે જ તે સાધક મનસા 
સેવાનો �યોગી બનીને સાધનો અથા�� �ક�િત 
ઉપર પણ િવજયી બનશે.

જેના મન, બુિ� �વ�છ છ� વળી જેની પાસે 
શુ� સંક�પોની શિ�નો �ટોક છ�. તેવા સાધકો 
મનસા સેવા કરી શક� છ�. જે આ�મા તી� પુ�ષાથ� 
છ�, જેણે ગહન તપ�યા કરી છ� તેજ સાધક મનસા 
સેવા કરી શક� છ�. આમ મનસા સેવા કરનાર 
સાધકમાં આટલી યો�યતાઓ હોવી જ�રી છ�.

મનસા સેવાની કાય� પ�િત

�યાં પણ અશાંિત હોય �યાં શાંિત 
ફ�લાવનાર શાંિતદૂત બનવું એ મનસા સેવા 
કરનારનો ધમ� છ�. મનસા, વાચા, કમ�ણા �ણે 
સેવાઓ એક� સાથે કરો. જેથી તેનો િવશેષ �ભાવ 
પડશે. સૌથી મોટી સેવા માઈક અને વારસ 
આ�માઓને ઈમજ� કરી તેમને આવાહન કરવું. 
ક�ટલીયે િવિશ� �િતભાઓ આ રીતે પરમા�માના 
તપોવન સુધી પહ�ચી છ�. હવે તેમાં ગિત લાવવાની 
છ�. �ાનિપપાસાવાળા આ�માઓ, અકાળ� ��યુ 
પામેલા, ભટકતા આ�માઓ, અશાંત 
આ�માઓને યોગનાં વાય�ેશન આપો અને 
તેમને શાંત કરો.

લાઈટ હાઉસ બનીને િભ�ન િભ�ન 

લાઈ�સનાં �કરણો (િભ�ન િભ�ન ગુણો અને 
શિ�ઓનાં) આપો. જેને જે ગુણ ક� શિ�ની 
જ�ર હોય તે મેળવી સંતુ� થાય. મનસા સેવા 
કરનાર� �દ�ય���થી નહ� પણ પરમા�મા સમાન 
��થિતથી સા�ા�કાર કરાવવાનો છ�. કારણ ક� 
��ય�ને �માણની જ�ર નથી. મનસા સેવા એવી 
કરો ક� િવ�ના �લોબ ઉપર સવ� આ�માઓ 
ઊભા રહીને આપ સૌના ચહ�રામાં પરમા�માને 
જુએ. અનેક ધમ� હોવા છતાં યથાથ� �ભુ પ�રચય, 
�ભુ �ેમથી વંિચત, અતી���યસુખની 
ઈ�છાવાળાઓને મનસા સેવા બળ આપશે. 
વાયુમંડળ ગમે તેવું દૂિષત હોય પણ �ે� �હાની 
વાય�ેશન મોકલવાથી વાયુમંડળ પણ બદલાઈ 
શક� છ�. સાધકની �હાની ��� �િ�થી ચુંબકની 
જેમ આ�માઓ ખ�ચાઈને તેની પાસે આવે છ�. આ 
સેવા કરનાર� �ાન સૂય�ની ��થિતમાં ��થત થઈને 
ભયભીત, હલચલવાળા આ�માઓને 
સવ�શિ�ઓનાં �કરણો આપવાનાં છ�. જેઓ 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પી�ડત છ�. તેમને મનસા �ારા 
શિ�ઓનું દાન યા સહયોગ આપો. વાચા �ારા 
�ાનનું દાન આપો. સહયોગ આપો. �ેહ સંપક� 
�ારા ખુશીનું દાન આપો. તો તેઓ �ા��તનો 
અનુભવ કરશે.

મા� મુખથી સેવા નહ� પણ મનસા, વાચા 
અને �ેહ સહયોગ �પી કમ�. એક જ સમયમાં 
�ણે સેવાઓ એક સાથે કરો. જેનું સચોટ 
પ�રણામ આવે છ�. સાંભળ�લી વાતો ભૂલી જવાય 
છ�. પણ વાયુમંડળનો અનુભવ ભૂલાતો નથી. 
મનસા શિ� �ારા આ�માઓની દ�હ��� 
િવસરાય તેવી આ��મક�િ� બનાવો, વાયુમંડળ 
બનાવો. સદા રહ�મ�દલ બનીને િવ�ના 
આ�માઓને મનસાશિ� �ારા ક�ઈને ક�ઈ અંજિલ 
આપો. વે�ટને ખતમ કરી બે�ટનો �ભાવ 
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વાયુમંડળમાં ફ�લાવવો તે મનસા સેવા કરનારનું 
લ�ય છ�. શિ�શાળી �કરણોની આ�યા��મક 
શિ� સદા આપતા રહો. જેથી આ�માઓ 
સંપ�નતાનો અનુભવ કર�.

��ાબાબાનાં મનસા વાય�ેશન ક�ટલાંયે 
આ�માઓને ઘેર બેઠાં સા�ા�કાર કરાવતાં હતાં. 
એવો અવાજ સંભળાય ક� કોઈ (પરમા�મશિ�) 
આ�યું છ� �ઓ. આવો અનુભવ ક�ટલાયે 
��ાવ�સોને થયેલો છ�. મનસા સેવા એવી 
શિ�શાળી હોય, જે આ�માઓને �ા��તનો 
અનુભવ કરાવે. એવું વાયુમંડળ બનાવો ક� 
કોઈપણ સામે આવે તે (૧) ક�ઈને ક�ઈ �ેહ �ા�ત 
કર�, (૨) સહયોગ મેળવે, (૩) �માનો અનુભવ 
કર�, (૪) િહ�મતનો અનુભવ કર�, (૫) ઉમંગ 
ઉ�સાહનો અનુભવ કર�.

િવ�સેવાધારીએ મનસા સેવાની શ�આત 
પોતાના �થાનથી, શહ�રથી કરવી �ઈએ. તેના 
અસરકારક પ�રણામ પછી દ�શનું અને િવ�નું 
અસરકારક, �ભાવશાળી વાયુમંડળ બનાવી 
શકાય છ�. મનસા સેવાથી દૂર દૂર સુધી ટચ�ગ કરી 
શકાય છ�. દૂરથી જ આપનો ચહ�રો ચમકતા �કાશ 
�વ�પે દ�ખાશે. મનસા સેવા કરવા મા�ટર �ાનસૂય� 
બનીને �ાનનો �કાશ આપવાની સાથે સાથે 
�કરણોની શિ� આપીને દર�ક આ�માના જૂના 
પુરાણા સં�કારોના ક�ટાણુઓનો નાશ કરીને જે 
આ�માનું પ�રવત�ન કરવા ઈ�છો તેને ઈમજ� કરી 
અથા�ત નયનો સમ� તેની ત�વીર લાવી દરરોજ 
િનિ�ત સમયે યોગદાન આપો.

હજુ િવ�ના ઘણા બધા આ�માઓને 
ઈ�રીય સંદ�શ આપવાનો છ�. આ સૌને ��ય� 
રીતે મળીને સેવા કરતાં ઘણાં વષ� લાગે પણ 
મનસા સેવા �ારા સૂ�મ મશીનરીને ઝડપી બનાવી 
અનેક આ�માઓને સંદ�શ આપી શકાય છ�. જેઓ 

ભિ�માગ�માં છ� પણ જેમની ધારણાઓ ઊંચી છ�, 
શુ�તા અને સા��વકતા છ�. �ભુ �ા��ત માટ� 
ટળવળ� છ� તેવા આ�માઓ ��યે મનસા સેવા 
કરવાથી તેમને જલદીથી �ાન, યોગનું તીર 
લાગી શક� છ�. તેઓ પરમા�માને ઓળખીને, 
સ�વર� ઈ�રીય સંતાન બની શક� છ�.

મનસા સેવામાં મહ�નત ઓછી અને 
પ�રણામ વધાર� છ�. જેમની મનસા સેવા કરીને 
સંબંધ સંપક�માં લાવી, �હાની �ેહ આપી વારસ, 
માઈક આ�માઓને �ો�સાિહત કરીશું તો તેવા 
આ�માઓ આંત�રક ખ�ચાણ અનુભવીને 
પરમા�માના ઘેર-મધુવન તપોભૂિમ યા સેવાક��� 
ઉપર પધારશે. મનસા સેવા કરનારના મનમાંથી 
દર�ક સમયે સવ� આ�માઓ ��યે દુઆઓ 
નીકળતી જ રહ�શે. મનસા સેવા કરનાર સાધક� 
પોતાના તપ�વી �વ�પ �ારા �ક�િત, વાયુમંડળ, 
મનની નબળાઈઓથી બેચેન આ�માઓને 
સુખચેનની અનુભૂિત કરાવવાની છ�.

મનસા સેવાનાં પ�રણામો

મીઠા સાકારબાબાએ દ�શ અને િવદ�શોમાં 
યોગનાં આંદોલનો �સરા�યાં હતાં. તેના ફલ 
�વ�પે આજે ભારત અને િવ�ના 137 દ�શોમાં 
સેવાક���ોની �થાપના થઈ છ�. અનેક િવિશ� 
�િતભાઓ મધુવન તપોભૂિમ વરદાનભૂિમ પર 
પહ�ચી છ�. બાબાએ �ારંભમાં કહ�લી વાતો 
આજની વા�તિવકતા બની ગઈ છ�. આ મનસા 
સેવાની િ�કાળ ���નું પ�રણામ છ�.

�ાતા િવ��કશોર (ભાઉ)નું �વા��ય 
બગડતાં મુંબઈમાં હૉ��પટલમાં દાખલ કયા� 
હતા. તેમને ખૂબ દદ� થતું હતું. મીઠા બાબાએ 
આ સમાચાર ��યા અને આખી રાત ઝૂંપડીમાં 
બેસીને ગહન તપ�યા કરી મનસા સેવા કરી. 
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બીજે �દવસે મુંબઈથી માઉ�ટ આબુ ફોન આ�યો 
ક� ભાઉનું �વા��ય સા�ં છ�.

�દ�હી રા�રી ગાડ�નમાં આજે બાબાનું 
ભ�ય ભવન છ�. તે જમીન હાથમાંથી ચાલી �ય 
તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ થયું હતું. �યાર� મનસા 
સેવા અને એડવોક�ટ બી. ક�. લાલચંદભાઈના 
િન�ાપૂવ�કના �યાસોથી સફળતા મળી.

હાપુડમાં સં�થા િવ�� તોફાની િવરોધ 
થયો હતો. આવા સમયે માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી� �યાં પહ��યાં. તેમની યોગયુ� 
મુ�ા અને મધુરવાણીથી સૌ �ભાિવત થયાં, 
િવરોધ શમી ગયો.

હ��ાબાદ શાંિત સરોવરના િનમા�ણમાં 
કાનૂની િવ�નો આ�યાં પણ મનસા સેવા �ારા તે 
દૂર થયા. આજે શાંિત સરોવરની યશગાથા 
આપણે સાંભળીએ છીએ.

�દ�હીના લાલ�ક�ા મેદાનમાં આપણો 
કાય��મ ચાલતો હતો. તેવામાં ત�કાલીન 
રિશયાના �મુખ �ેઝનેવ આ�યા હતા. તેમના 
�વચન માટ� આ �થળ ખાલી કરવાનું હતું. પણ 
મનસા સેવાના પ�રણામે આપણો કાય��મ 
યથાવત ર�ો. રા�પિત �ેઝનેવના �વચનનું 
�થળ બદલાયું.

�પાક� �ારા મનસા સેવાના જે �ોજે�ટ હાથ 
ધરાયા છ� તેનાં સુંદર પ�રણામો �ણવા મ�યાં છ�.

રાજયોગી સૂય�ભાઈ અને અ�ય મહારથી 
ભાઈઓ-બહ�નોએ સૂચવેલા મનસા સેવાના 
�યોગો કરીને અનેક ��ાવ�સોએ �યેય િસિ� 
�ા�ત કરી છ�.

મુ�ય �શાિસકા દાદી �કાશમિણ�ના 
�વા��ય િનિમ�ે સવ� સેવાક���ોમાં સામૂિહક 
યોગા�યાસ કરવામાં આ�યો હતો. આ છ� �વા��ય 

સંબંધી મનસા સેવા.

ભિ�માગ�માં એવાં ��ાંતો મળ� છ� ક� 
િવકારોને વશીભૂત થતાં પહ�લાં જ ગુ�ની �ેરણા ક� 
સચ�લાઈટથી િશ�યો પાપકમ� કરતાં અટક� ગયા 
હોય. તે રીતે માયાને વશીભૂત આ�માઓને 
ઓળખીને � સતત મનસા સેવા કરવામાં આવે, 
તો તેમના પતનને રોક� શકાય છ�.

સં�થાની પિ�કાઓમાં જે અનુભવો 
�કાિશત થાય છ� જે �દય�પશ� હોય છ�. આ 
મનસા સેવાનું પ�રણામ છ�.

આમ આવા તો અનેક અનુભવો છ�. જે 
�ંથ�થ કરવામાં આવે, તો અનેક �ંથો રચાય. 
��યેક ��ાવ�સના �વનમાં કોઈને કોઈ 
ઉ�ેખનીય અનુભવનું ભાથું છ� જ.

આમ મનસા સેવા શિ�શાળી મા�યમ 
છ�. મા� તેનો િવ�ક�યાણ અને બેહદના 
હ�તુઓ માટ� ઉપયોગ થાય તે જ�રી છ�. બાબા, 
મ�માએ, �વામી રામક��ણ પરમહ�સ, 
રમણમહિષ�, ડ�ગર� મહારાજ આ�દએ કદી આ 
શિ�નો ઉપયોગ પોતાના માટ� કય� નહોતો. 
તેમની નજર મા� િવ�ક�યાણ તરફ જ 
મંડાયેલી હતી.

મનસા સેવા માટ� કોમે��ી સાથે યોગ

�� આ�મા અ�ય� બાપદાદાએ આપેલો 
મનસા સેવાનો આદ�શ માથે ચઢાવું છું... મુજ 
આ�માએ મનસા સેવા કરવા માટ�ની યો�યતા 
ધારણ કરી લીધી છ�... તેની કાય� પ�િત પણ 
�ણી લીધી છ�. ... હવે મનસા સેવા કરવી અિત 
સરળ બની છ�.

�� આ�મા રહ�મના સાગર િશવ િપતાનું 
સંતાન મા�ટર રહ�મ�દલ છું. વસુધૈવ ક�ટુંબકમની 
ભાવના મુજબ આ ��� પરનાં સૌ ભાઈઓ બહ�નો 
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મારાં જ છ�.. ઈ�રીય પ�રવારનાં જ છ�.

�� આ�મા લાલ �કાશમયધામ પરમધામમાં 
મીઠા મીઠા િશવબાબાની સામે �� છું... બાબા 
મને મનસા સેવા કરવા િભ�ન િભ�ન ગુણો અને 
શિ�ઓથી શિ�શાળી બનાવી ર�ા છ�.... �� 
આ�મા પરમધામથી શિ�સંપ�ન ��થિતમાં 
સૂ�મવતનમાં આવું છું. �યાં અ�ય� ��ાબાબા 
સાથે �� આ�મા પણ મનસા સેવામાં �ડા� છું.

સતયુગના દ�વી દ�વતાપદની ��િત લાવી 
�ાપરયુગ અને કિલયુગના ભ� આ�માઓને 
યોગદાન ક�ં છું. વળી સંગમયુગમાં �ા�ણમાંથી 
ફ�ર�તા બનીને મનસા સેવા ક�ં છું. િવ�ના 
�લોબ ઉપર િભ�ન િભ�ન �કાર� પી�ડત દુઃખી, 
અશાંત, હતાશ આ�માઓને �� છું. �ભુ પ�રચય 
અને �ભુ િમલન માટ� તડપતા આ�માઓને �� 
છું. ભટકતા આ�માઓને પણ �� છું.

�� આ�મા િવ�ના દુઃખી, અશાંત 
આ�માઓમાંથી જેને જે ગુણ ક� શિ�ની જ�ર 
હોય તેનું દાન ક�ં છું. �વઘાત માટ� તૈયાર થયેલા 
આ�માઓ, શાંત થાઓ ! ધીરજ ધરો ! �વઘાત 
એ સમ�યાઓનું સમાધાન નથી. કમ�ના િસ�ાંત 
મુજબ બી� જ�મમાં પણ સંિચત કમ�ના આધાર� 
કમ�નો િહસાબ�કતાબ તો ચુ�ે કરવો જ પડે છ�. 
માટ� હ� આ�માઓ! આપને દુઃખોની મુિ� માટ�, 
કમ�ભોગને હસતે હસતે ચુ�ે કરવાનો રાહ 
બતાવું છું...

દુઃખી, અશાંત આ�માઓ અને ભ�ોનો 
પોકાર સાંભળીને પરમધામ િનવાસી પરમિપતા 
િશવ પરમા�મા આ ધરતી ઉપર ��ાબાબાના 
મા�યમ �ારા ઈ.સ. 1937થી આવી ચૂ�યા છ�. 
ઈ.સ. 1969થી દાદી �દયમોિહની�ના મા�યમ 
�ારા અ�ય� બાપદાદા સવા�ગ સંપૂણ� �ાન અને 

રાજયોગ �ારા સવ� સમ�યાઓનું સમાધાન આપી 
ર�ા છ�....

માટ� હ� આ�માઓ ! પરમા�માએ �થાપેલ 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
ન�કના સેવાક��� ઉપર પહ�ચો. �યાં ઈ�રીય 
�ાન અને રાજયોગનો િનયિમત અ�યાસ કરો. 
રાજયોગ �ારા �ા�ત થનારી અ�શિ�ઓથી 
તમારી મોટાભાગની સમ�યાઓનું સમાધાન મળી 
જશે... હ� ભ� આ�માઓ ! કમ�કાંડ અને 
�ા�ાચાર કરીને તમે થાક� ગયાં છો. છતાં પણ 
�ભુના યથાથ� પ�રચય, �ભુ�ેમ અને અતી���ય 
સુખથી વંિચત છો. માટ� સંગમયુગમાં અ�ય� 
બાપદાદા અને િનિમ� દાદીઓ, દીદીઓ 
�દ�ય�ેહ �ારા �હાની પાલના કરી ર�ા છ�. તમે 
સેવાક���, મધુવન તપોભૂિમ વરદાનભૂિમ, 
શાંિતવનમાં પધારો. દુઃખ, અશાંિત, �યસનો, 
િવકારો, ખરાબ આદતોથી મુિ� મેળવો...

િવ�ના વારસ અને માઈક આ�માઓ! 
ભૌતક રીતે તો આપ સૌ સુખી છો. માનશાન, 
પદ�િત�ા, �િસિ�, સ�ા, વૈભવ બધું જ તમારી 
પાસે છ�... પણ શાંતિચ�ે મંથન કરશો, તો જણાશે 
ક� તેમાં ક�ઈક ખૂટ� છ�. તે છ� આ�યા��મક શિ�. 
તમે ભિ� તો કરતા જ હશો પણ પરમા�માના 
યથાથ� પ�રચય અને યોગની અનુભૂિતથી વંિચત 
હશો. તેથી મનમાં ક�ઈને ક�ઈ અજંપો, િચંતા, 
તનાવ ર�ા કરતાં હશે....

હવે જનકિવદ�હી જેવું �વન �વવા માટ� 
ત�પર થાઓ. તમને મળ�લી સ�ા, સંપિ� એ 
ઈ�રની થાપણ છ�. તમે એના ��ટી છો. િવ�માં 
અનેક દુઃખી, અશાંત, પી�ડત આ�માઓ છ�... 
તેઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવા માટ� િનિમ� બનો. 
તમે આ ઈ�રીય પ�રવારના જ સ�ય છો. આપને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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બીજે �દવસે મુંબઈથી માઉ�ટ આબુ ફોન આ�યો 
ક� ભાઉનું �વા��ય સા�ં છ�.

�દ�હી રા�રી ગાડ�નમાં આજે બાબાનું 
ભ�ય ભવન છ�. તે જમીન હાથમાંથી ચાલી �ય 
તેવી પ�ર��થિતનું િનમા�ણ થયું હતું. �યાર� મનસા 
સેવા અને એડવોક�ટ બી. ક�. લાલચંદભાઈના 
િન�ાપૂવ�કના �યાસોથી સફળતા મળી.

હાપુડમાં સં�થા િવ�� તોફાની િવરોધ 
થયો હતો. આવા સમયે માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી� �યાં પહ��યાં. તેમની યોગયુ� 
મુ�ા અને મધુરવાણીથી સૌ �ભાિવત થયાં, 
િવરોધ શમી ગયો.

હ��ાબાદ શાંિત સરોવરના િનમા�ણમાં 
કાનૂની િવ�નો આ�યાં પણ મનસા સેવા �ારા તે 
દૂર થયા. આજે શાંિત સરોવરની યશગાથા 
આપણે સાંભળીએ છીએ.

�દ�હીના લાલ�ક�ા મેદાનમાં આપણો 
કાય��મ ચાલતો હતો. તેવામાં ત�કાલીન 
રિશયાના �મુખ �ેઝનેવ આ�યા હતા. તેમના 
�વચન માટ� આ �થળ ખાલી કરવાનું હતું. પણ 
મનસા સેવાના પ�રણામે આપણો કાય��મ 
યથાવત ર�ો. રા�પિત �ેઝનેવના �વચનનું 
�થળ બદલાયું.

�પાક� �ારા મનસા સેવાના જે �ોજે�ટ હાથ 
ધરાયા છ� તેનાં સુંદર પ�રણામો �ણવા મ�યાં છ�.

રાજયોગી સૂય�ભાઈ અને અ�ય મહારથી 
ભાઈઓ-બહ�નોએ સૂચવેલા મનસા સેવાના 
�યોગો કરીને અનેક ��ાવ�સોએ �યેય િસિ� 
�ા�ત કરી છ�.

મુ�ય �શાિસકા દાદી �કાશમિણ�ના 
�વા��ય િનિમ�ે સવ� સેવાક���ોમાં સામૂિહક 
યોગા�યાસ કરવામાં આ�યો હતો. આ છ� �વા��ય 

સંબંધી મનસા સેવા.

ભિ�માગ�માં એવાં ��ાંતો મળ� છ� ક� 
િવકારોને વશીભૂત થતાં પહ�લાં જ ગુ�ની �ેરણા ક� 
સચ�લાઈટથી િશ�યો પાપકમ� કરતાં અટક� ગયા 
હોય. તે રીતે માયાને વશીભૂત આ�માઓને 
ઓળખીને � સતત મનસા સેવા કરવામાં આવે, 
તો તેમના પતનને રોક� શકાય છ�.

સં�થાની પિ�કાઓમાં જે અનુભવો 
�કાિશત થાય છ� જે �દય�પશ� હોય છ�. આ 
મનસા સેવાનું પ�રણામ છ�.

આમ આવા તો અનેક અનુભવો છ�. જે 
�ંથ�થ કરવામાં આવે, તો અનેક �ંથો રચાય. 
��યેક ��ાવ�સના �વનમાં કોઈને કોઈ 
ઉ�ેખનીય અનુભવનું ભાથું છ� જ.

આમ મનસા સેવા શિ�શાળી મા�યમ 
છ�. મા� તેનો િવ�ક�યાણ અને બેહદના 
હ�તુઓ માટ� ઉપયોગ થાય તે જ�રી છ�. બાબા, 
મ�માએ, �વામી રામક��ણ પરમહ�સ, 
રમણમહિષ�, ડ�ગર� મહારાજ આ�દએ કદી આ 
શિ�નો ઉપયોગ પોતાના માટ� કય� નહોતો. 
તેમની નજર મા� િવ�ક�યાણ તરફ જ 
મંડાયેલી હતી.

મનસા સેવા માટ� કોમે��ી સાથે યોગ

�� આ�મા અ�ય� બાપદાદાએ આપેલો 
મનસા સેવાનો આદ�શ માથે ચઢાવું છું... મુજ 
આ�માએ મનસા સેવા કરવા માટ�ની યો�યતા 
ધારણ કરી લીધી છ�... તેની કાય� પ�િત પણ 
�ણી લીધી છ�. ... હવે મનસા સેવા કરવી અિત 
સરળ બની છ�.

�� આ�મા રહ�મના સાગર િશવ િપતાનું 
સંતાન મા�ટર રહ�મ�દલ છું. વસુધૈવ ક�ટુંબકમની 
ભાવના મુજબ આ ��� પરનાં સૌ ભાઈઓ બહ�નો 
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મારાં જ છ�.. ઈ�રીય પ�રવારનાં જ છ�.

�� આ�મા લાલ �કાશમયધામ પરમધામમાં 
મીઠા મીઠા િશવબાબાની સામે �� છું... બાબા 
મને મનસા સેવા કરવા િભ�ન િભ�ન ગુણો અને 
શિ�ઓથી શિ�શાળી બનાવી ર�ા છ�.... �� 
આ�મા પરમધામથી શિ�સંપ�ન ��થિતમાં 
સૂ�મવતનમાં આવું છું. �યાં અ�ય� ��ાબાબા 
સાથે �� આ�મા પણ મનસા સેવામાં �ડા� છું.

સતયુગના દ�વી દ�વતાપદની ��િત લાવી 
�ાપરયુગ અને કિલયુગના ભ� આ�માઓને 
યોગદાન ક�ં છું. વળી સંગમયુગમાં �ા�ણમાંથી 
ફ�ર�તા બનીને મનસા સેવા ક�ં છું. િવ�ના 
�લોબ ઉપર િભ�ન િભ�ન �કાર� પી�ડત દુઃખી, 
અશાંત, હતાશ આ�માઓને �� છું. �ભુ પ�રચય 
અને �ભુ િમલન માટ� તડપતા આ�માઓને �� 
છું. ભટકતા આ�માઓને પણ �� છું.

�� આ�મા િવ�ના દુઃખી, અશાંત 
આ�માઓમાંથી જેને જે ગુણ ક� શિ�ની જ�ર 
હોય તેનું દાન ક�ં છું. �વઘાત માટ� તૈયાર થયેલા 
આ�માઓ, શાંત થાઓ ! ધીરજ ધરો ! �વઘાત 
એ સમ�યાઓનું સમાધાન નથી. કમ�ના િસ�ાંત 
મુજબ બી� જ�મમાં પણ સંિચત કમ�ના આધાર� 
કમ�નો િહસાબ�કતાબ તો ચુ�ે કરવો જ પડે છ�. 
માટ� હ� આ�માઓ! આપને દુઃખોની મુિ� માટ�, 
કમ�ભોગને હસતે હસતે ચુ�ે કરવાનો રાહ 
બતાવું છું...

દુઃખી, અશાંત આ�માઓ અને ભ�ોનો 
પોકાર સાંભળીને પરમધામ િનવાસી પરમિપતા 
િશવ પરમા�મા આ ધરતી ઉપર ��ાબાબાના 
મા�યમ �ારા ઈ.સ. 1937થી આવી ચૂ�યા છ�. 
ઈ.સ. 1969થી દાદી �દયમોિહની�ના મા�યમ 
�ારા અ�ય� બાપદાદા સવા�ગ સંપૂણ� �ાન અને 

રાજયોગ �ારા સવ� સમ�યાઓનું સમાધાન આપી 
ર�ા છ�....

માટ� હ� આ�માઓ ! પરમા�માએ �થાપેલ 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
ન�કના સેવાક��� ઉપર પહ�ચો. �યાં ઈ�રીય 
�ાન અને રાજયોગનો િનયિમત અ�યાસ કરો. 
રાજયોગ �ારા �ા�ત થનારી અ�શિ�ઓથી 
તમારી મોટાભાગની સમ�યાઓનું સમાધાન મળી 
જશે... હ� ભ� આ�માઓ ! કમ�કાંડ અને 
�ા�ાચાર કરીને તમે થાક� ગયાં છો. છતાં પણ 
�ભુના યથાથ� પ�રચય, �ભુ�ેમ અને અતી���ય 
સુખથી વંિચત છો. માટ� સંગમયુગમાં અ�ય� 
બાપદાદા અને િનિમ� દાદીઓ, દીદીઓ 
�દ�ય�ેહ �ારા �હાની પાલના કરી ર�ા છ�. તમે 
સેવાક���, મધુવન તપોભૂિમ વરદાનભૂિમ, 
શાંિતવનમાં પધારો. દુઃખ, અશાંિત, �યસનો, 
િવકારો, ખરાબ આદતોથી મુિ� મેળવો...

િવ�ના વારસ અને માઈક આ�માઓ! 
ભૌતક રીતે તો આપ સૌ સુખી છો. માનશાન, 
પદ�િત�ા, �િસિ�, સ�ા, વૈભવ બધું જ તમારી 
પાસે છ�... પણ શાંતિચ�ે મંથન કરશો, તો જણાશે 
ક� તેમાં ક�ઈક ખૂટ� છ�. તે છ� આ�યા��મક શિ�. 
તમે ભિ� તો કરતા જ હશો પણ પરમા�માના 
યથાથ� પ�રચય અને યોગની અનુભૂિતથી વંિચત 
હશો. તેથી મનમાં ક�ઈને ક�ઈ અજંપો, િચંતા, 
તનાવ ર�ા કરતાં હશે....

હવે જનકિવદ�હી જેવું �વન �વવા માટ� 
ત�પર થાઓ. તમને મળ�લી સ�ા, સંપિ� એ 
ઈ�રની થાપણ છ�. તમે એના ��ટી છો. િવ�માં 
અનેક દુઃખી, અશાંત, પી�ડત આ�માઓ છ�... 
તેઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવા માટ� િનિમ� બનો. 
તમે આ ઈ�રીય પ�રવારના જ સ�ય છો. આપને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 02 February 2020 Page No. 10

�ાના�ત

અ�તધારા

અ�તવેળા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

અ�તવેળાના યોગને 
િનરંતર શિ�શાળી 
બનાવવા માટ� સૌથી પહ�લાં 
અ�તવેળાએ ઉઠવાનો 
શોખ હોવો �ઈએ. એમાં 
સહ�જ પણ આળસનું 
બહાનું કાઢવાથી એક ટ�વ

પડી �ય છ�. એટલે ગમે તે થાય, ગમે �યાં હોવ, 
એમાં આળસુ ના બનો. અમે મ�મા બાબાને �યાં 
છ� તેઓ સવાર� બે વાગે યોગમાં બેસી જતાં હતાં. 
અંદરની લગન શિ�શાળી �યાર� જ બને છ� 
�યાર� લગન છ� - આ માર� કરવાનું છ�. 
અ�તવેળાએ ઉઠવાના િવષયમાં માર� કમ�ર 
બનવાનું નથી. તો બાપ (પરમા�મા)ની મદદ ઘણી 
મળ� છ�. એવું બહાનું ના કાઢીએ ક� �� મોડી સૂઈ 
ગઈ હતી, થાક�લી હતી તેથી મારી આંખ ઊઘડી 
નહ�. આ વાતની ખબર હોય તો તેમાં શિ� ભળ� 
છ�. આપણો આખો �દવસ સારો ગયો હશે, તો 
અ�તવેળા શિ�શાળી બનશે. �દવસભર 
પરિચંતનમાં ઉ�� ખતમ થઈ ગઈ હોય તો સવાર� 
ઉઠશો �યાર� શિ� નહ� હોય. આળસ આવતી 
રહ�શે, ખુશીથી બાબાને યાદ કરી શક�શું નહ�. 
તેમજ ખુશ રહ�વાની શિ� નથી, તો ઉઠીને શું 
ક�ં? ઝોકાં ખાઈને કહ�શે એનાથી સા�ં છ� ક� �� સૂઈ 
��. મારાથી ઉઠાતું નથી. આ રીતે સૂ�મ ઉ�� 
ખચ�વામાં બ� ક�જૂસ છું. ફલાણાને બાબા ટચ કર� 
એમાં પણ મારી ઉ�� વેડફતી નથી. પોતાના 
પુ�ષાથ�માં પણ �� ખુશીથી પુ�ષાથ� ક�ં, તો ઉ�� 
બનશે, સેવા થતી રહ�શે. � મુ�ક�લીમાં પુ�ષાથ� 

કરીશું, તો ઉ�� વપરાય જશે. તો આખા �દવસની 
�દનચયા�નો આધાર અ�તવેળા જ�ર ખરાબ 
જશે. આ પણ એક સ� છ�.

આપણામાં �દન�િત�દન જેટલી સ�ાઈ, 
સફાઈ હશે એટલી અ�તવેળા સારી હશે. મનની 
સફાઈથી અને સાચા �દલથી પુ�ષાથ� કરશો, તો 
પોતાની મેળ� જ અ�તવેળાએ ઊઠી જવાશે. ઈ�છા 
થશે ક� યોગમાં બેસી ��. બાબાની પાસે. બાબા 
બાળકોને બોલાવે છ�. તો બાબાની પાસે જઈને 
બેસો. અ�તવેળા કરવાનાં �ણ લ�ય રહ�શે. 
(૧) �� માતિપતાનો સપૂત બાળક યા સાજનની 
સાચી સજની છું. સાજન �ગતો રહ� અને સજની 
ઊંઘતી રહ� આ થઈ ના શક�. (૨) �યાં ર�� છું 
�યાંનું વાયુમંડળ બનાવવા માટ� અ�તવેળાની યાદ 
શિ�શાળી �ઈએ. આ આપણી ફરજ છ�. 
(૩) િવ�ભરના આ�માઓને આપણી �દનચયા� 
�ઈને આ�ય� થાય છ�. આપણે ઉઠીએ નહ�. 
ઝોકાં ખાઈએ તો એનો એના ઉપર �ભાવ પડશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એ ��િત આવી હશે. તમારી િવ�તા, ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓનો ઈ�રીય કાય�માં 
સદુપયોગ કરી ૨૧ જ�મોના ઈ�રીય વારસાને 
�ા�ત કરો !

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી
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ક�વું લખશો ? કમ�નો િસ�ાંત છ� જેવું કમ� તેવું ફળ. 
એક કહ� છ� જે ક�ઈ થઈ ર�ં તે પરમા�માની 
મર�થી થઈ ર�ં છ�. બી� કહ� છ� જેવું કમ� કરીએ 
છીએ તેવું ફળ મળ� છ�. બ�નેને ચેક કરીએ કોણ 
સાચા છ� ? કોણ ખોટા છ� ? આજે આપણાં કમ� 
પરફ��ટ નથી. ક�ટલાંક કમ� �ે� છ� તો ક�ટલાંક 
સાધારણ છ�. આપણાં કમ� સરખાં નથી. બી� 
વાર ક�ઈ થશે તો કહ�શે ક� મારી સાથે આવું ક�મ 
થાય છ� ? �યાર� આંગળી ઉપર તરફ જતી નથી 
આપણી તરફ �ય છ�. આપણે એવાં કમ� ના 
કરીએ જેથી કરીને બી�નું મ��ત�ક ડી�ટબ� ન 
થાય. �� બી�ને ડી�ટબ� કરીશ તો મા�ં મન શાંત 
રહ�વાનું નથી. જેવું કમ� તેવું ફળ. કારણ ક� 
આપણી બી�ની સાથે જે �યવહાર કરીએ છીએ 
તેવી જ ઉ�� પાછી આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વનમાં �યાર�ય 
એવું બને છ� ક� િવચાયુ� 
હોય છ� ક�ઈ અને બની 
�ય છ� ક�ઈ. ક�ટલીકવાર 
આપણે �લાન બનાવીએ 
છીએ તે મુજબ જ થાય છ�. 
બાળપણથી જ આપણને

એવું િશ�ણ આપવામાં આવે છ� ક� જે ક�ઈ બને છ� 
તે પરમા�માની મર�થી બને છ�. એક િમિનટ માટ� 
િવચારીએ છીએ ક� � આ આખી દુિનયા 
ભગવાનની મર�થી ચાલતી હોત તો આ દુિનયા 
ક�વી હોત. ભૂક�પ આવે અને આટલા આ�માઓના 
ભા�યમાં દુઃખ લખીને ચા�યો �ય. � તમે તમારા 
સંતાનોનું ભા�ય લખશો તો ક�વું લખશો ? આપણાં 
�ણ બાળકો છ�. એક આ�ાકારી છ�. બી� 
મ�તીખોર છ�. તમે આ બ�નેનું ભા�ય લખશો તો 

�સ�નતાના પથ પર

ભા�ય આપણા હાથની ર�ખાઓમાં નથી, આપણા કમ�માં છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

આદર સ�માનનું વાતાવરણ બની જશે.

૫. વાતાવરણ સરળ બનાવો

સં�કાર સરળ હશે, તો વાતાવરણ સરળ 
બનશે. આપણા સં�કારો ટાઈટ ના હોય. 
વાતાવરણ ભાર� ના હોય, હળવું હોય. જે ઘરમાં 
મા-બાપની ��થિત સારી હશે, એનાં બાળકો 
બગડશે નહ�. એવું ક�ઈ પણ હોય, તો સરળ થઈને 
સામનો કરો. હળવા બનો.

૬. બોલ પર �યાન રાખવું

આપણા બોલ બ� મીઠા હોય, આપણા બોલ 

વરદાનોથી ભરપૂર હોય,

૭. ઈ�દ�વી �વમાનનો અ�યાસ

�� ઈ�દ�વી છું.... આ �વમાનમાં રહો. 
ઈ�દ�વીનાં વાય�ેશન જેવાં હશે તેવું ઘરનું 
વાતાવરણ હશે.

૮. સહયોગના માટ� �શંસા કરો

પ�રવારમાં એક બી�ના કાય�ની �શંસા 
કરો, સહયોગ આપો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... ઘરને બનાવીએ �વગ�
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અ�તધારા

અ�તવેળા
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

અ�તવેળાના યોગને 
િનરંતર શિ�શાળી 
બનાવવા માટ� સૌથી પહ�લાં 
અ�તવેળાએ ઉઠવાનો 
શોખ હોવો �ઈએ. એમાં 
સહ�જ પણ આળસનું 
બહાનું કાઢવાથી એક ટ�વ

પડી �ય છ�. એટલે ગમે તે થાય, ગમે �યાં હોવ, 
એમાં આળસુ ના બનો. અમે મ�મા બાબાને �યાં 
છ� તેઓ સવાર� બે વાગે યોગમાં બેસી જતાં હતાં. 
અંદરની લગન શિ�શાળી �યાર� જ બને છ� 
�યાર� લગન છ� - આ માર� કરવાનું છ�. 
અ�તવેળાએ ઉઠવાના િવષયમાં માર� કમ�ર 
બનવાનું નથી. તો બાપ (પરમા�મા)ની મદદ ઘણી 
મળ� છ�. એવું બહાનું ના કાઢીએ ક� �� મોડી સૂઈ 
ગઈ હતી, થાક�લી હતી તેથી મારી આંખ ઊઘડી 
નહ�. આ વાતની ખબર હોય તો તેમાં શિ� ભળ� 
છ�. આપણો આખો �દવસ સારો ગયો હશે, તો 
અ�તવેળા શિ�શાળી બનશે. �દવસભર 
પરિચંતનમાં ઉ�� ખતમ થઈ ગઈ હોય તો સવાર� 
ઉઠશો �યાર� શિ� નહ� હોય. આળસ આવતી 
રહ�શે, ખુશીથી બાબાને યાદ કરી શક�શું નહ�. 
તેમજ ખુશ રહ�વાની શિ� નથી, તો ઉઠીને શું 
ક�ં? ઝોકાં ખાઈને કહ�શે એનાથી સા�ં છ� ક� �� સૂઈ 
��. મારાથી ઉઠાતું નથી. આ રીતે સૂ�મ ઉ�� 
ખચ�વામાં બ� ક�જૂસ છું. ફલાણાને બાબા ટચ કર� 
એમાં પણ મારી ઉ�� વેડફતી નથી. પોતાના 
પુ�ષાથ�માં પણ �� ખુશીથી પુ�ષાથ� ક�ં, તો ઉ�� 
બનશે, સેવા થતી રહ�શે. � મુ�ક�લીમાં પુ�ષાથ� 

કરીશું, તો ઉ�� વપરાય જશે. તો આખા �દવસની 
�દનચયા�નો આધાર અ�તવેળા જ�ર ખરાબ 
જશે. આ પણ એક સ� છ�.

આપણામાં �દન�િત�દન જેટલી સ�ાઈ, 
સફાઈ હશે એટલી અ�તવેળા સારી હશે. મનની 
સફાઈથી અને સાચા �દલથી પુ�ષાથ� કરશો, તો 
પોતાની મેળ� જ અ�તવેળાએ ઊઠી જવાશે. ઈ�છા 
થશે ક� યોગમાં બેસી ��. બાબાની પાસે. બાબા 
બાળકોને બોલાવે છ�. તો બાબાની પાસે જઈને 
બેસો. અ�તવેળા કરવાનાં �ણ લ�ય રહ�શે. 
(૧) �� માતિપતાનો સપૂત બાળક યા સાજનની 
સાચી સજની છું. સાજન �ગતો રહ� અને સજની 
ઊંઘતી રહ� આ થઈ ના શક�. (૨) �યાં ર�� છું 
�યાંનું વાયુમંડળ બનાવવા માટ� અ�તવેળાની યાદ 
શિ�શાળી �ઈએ. આ આપણી ફરજ છ�. 
(૩) િવ�ભરના આ�માઓને આપણી �દનચયા� 
�ઈને આ�ય� થાય છ�. આપણે ઉઠીએ નહ�. 
ઝોકાં ખાઈએ તો એનો એના ઉપર �ભાવ પડશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એ ��િત આવી હશે. તમારી િવ�તા, ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓનો ઈ�રીય કાય�માં 
સદુપયોગ કરી ૨૧ જ�મોના ઈ�રીય વારસાને 
�ા�ત કરો !

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી
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ક�વું લખશો ? કમ�નો િસ�ાંત છ� જેવું કમ� તેવું ફળ. 
એક કહ� છ� જે ક�ઈ થઈ ર�ં તે પરમા�માની 
મર�થી થઈ ર�ં છ�. બી� કહ� છ� જેવું કમ� કરીએ 
છીએ તેવું ફળ મળ� છ�. બ�નેને ચેક કરીએ કોણ 
સાચા છ� ? કોણ ખોટા છ� ? આજે આપણાં કમ� 
પરફ��ટ નથી. ક�ટલાંક કમ� �ે� છ� તો ક�ટલાંક 
સાધારણ છ�. આપણાં કમ� સરખાં નથી. બી� 
વાર ક�ઈ થશે તો કહ�શે ક� મારી સાથે આવું ક�મ 
થાય છ� ? �યાર� આંગળી ઉપર તરફ જતી નથી 
આપણી તરફ �ય છ�. આપણે એવાં કમ� ના 
કરીએ જેથી કરીને બી�નું મ��ત�ક ડી�ટબ� ન 
થાય. �� બી�ને ડી�ટબ� કરીશ તો મા�ં મન શાંત 
રહ�વાનું નથી. જેવું કમ� તેવું ફળ. કારણ ક� 
આપણી બી�ની સાથે જે �યવહાર કરીએ છીએ 
તેવી જ ઉ�� પાછી આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વનમાં �યાર�ય 
એવું બને છ� ક� િવચાયુ� 
હોય છ� ક�ઈ અને બની 
�ય છ� ક�ઈ. ક�ટલીકવાર 
આપણે �લાન બનાવીએ 
છીએ તે મુજબ જ થાય છ�. 
બાળપણથી જ આપણને

એવું િશ�ણ આપવામાં આવે છ� ક� જે ક�ઈ બને છ� 
તે પરમા�માની મર�થી બને છ�. એક િમિનટ માટ� 
િવચારીએ છીએ ક� � આ આખી દુિનયા 
ભગવાનની મર�થી ચાલતી હોત તો આ દુિનયા 
ક�વી હોત. ભૂક�પ આવે અને આટલા આ�માઓના 
ભા�યમાં દુઃખ લખીને ચા�યો �ય. � તમે તમારા 
સંતાનોનું ભા�ય લખશો તો ક�વું લખશો ? આપણાં 
�ણ બાળકો છ�. એક આ�ાકારી છ�. બી� 
મ�તીખોર છ�. તમે આ બ�નેનું ભા�ય લખશો તો 

�સ�નતાના પથ પર

ભા�ય આપણા હાથની ર�ખાઓમાં નથી, આપણા કમ�માં છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

આદર સ�માનનું વાતાવરણ બની જશે.

૫. વાતાવરણ સરળ બનાવો

સં�કાર સરળ હશે, તો વાતાવરણ સરળ 
બનશે. આપણા સં�કારો ટાઈટ ના હોય. 
વાતાવરણ ભાર� ના હોય, હળવું હોય. જે ઘરમાં 
મા-બાપની ��થિત સારી હશે, એનાં બાળકો 
બગડશે નહ�. એવું ક�ઈ પણ હોય, તો સરળ થઈને 
સામનો કરો. હળવા બનો.

૬. બોલ પર �યાન રાખવું

આપણા બોલ બ� મીઠા હોય, આપણા બોલ 

વરદાનોથી ભરપૂર હોય,

૭. ઈ�દ�વી �વમાનનો અ�યાસ

�� ઈ�દ�વી છું.... આ �વમાનમાં રહો. 
ઈ�દ�વીનાં વાય�ેશન જેવાં હશે તેવું ઘરનું 
વાતાવરણ હશે.

૮. સહયોગના માટ� �શંસા કરો

પ�રવારમાં એક બી�ના કાય�ની �શંસા 
કરો, સહયોગ આપો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... ઘરને બનાવીએ �વગ�
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પરમિપતા પરમા�માની 
અવતરણ ભૂિમ ભારતદ�શ 
અ�યા�મ�ધાન દ�શ છ�. 
અહ�ના બધાં �ત અને 
તહ�વારો પરમિપતા 
પરમા�માના �દ�ય 
અવતરણ તથા અલૌ�કક 

કાય�કલાપોની ��િત અપાવે છ� અને એક 
આ�યા��મક સંદ�શ લઈને આવે છ�.

િશવજયંતી િનરાકાર પરમિપતા િ�મૂિત� 
િશવના �દ�ય અલૌ�કક અવતરણનો પાવન 
�મરણો�સવ છ�. િશવરાિ� મહાવદ ચૌદશના 
�દવસે આવે છ�. િશવરાિ� એ અ�ાન અંધકાર 
અને તમો�ધાનતાનું �તીક છ�. ક�પના અંતમાં 
�યાર� ��� પર અ�ાન અંધકાર છવાય �ય છ�. 
કામ�ોધા�દ મનોિવકારોને વશીભૂત થઈને માનવ 
દુઃખી અને અશાંત થઈ �ય છ�. અસુરોના 
અ�યાચારથી માનવતા ��ત થઈ �ય છ� �યાર� 
ફરીથી �ાન �કાશ ફ�લાવવા પાવન દ�વ���ની 
�થાપના કરવા માટ� �ાનસૂય� િનરાકાર પરમા�મા 
િશવનું �દ�ય અવતરણ થાય છ�. ��યુંજય 
પરમા�મા િશવ અજ�મા છ�. એમનો જ�મ માતાના 
ગભ� �ારા થતો નથી. સતયુગી દુિનયાની �થાપના 
માટ� તેઓ સાધારણ �� તનમાં �વેશ કર� છ�. 
તેનો ઉ�ોખ ભગવ�ગીતામાં છ�.

अवजान��त माँ मूढा मानुषी तनुमाि�त�

परमंभावं जानतो, मम भूतो मह��र�

પરમા�મા જે તનમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ� 
એમનું નામ ‘��િપતા ��ા’ (પૂવા��મમાં હીરા-

ઝવેરાતના �િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ) રાખે 
છ�. િનરાકાર પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ાના 
તનમાં �દ�ય �વેશ કર� છ� અને �ાનય� રચે છ� 
જેમાં સમ� આસુરી ���ની આ�િત પડે છ�. આ 
ય� �ારા ��ામુખ વંશાવલી ��ાક�માર-
��ાક�મારીઓની રચના કર� છ� જેનાથી 
સતો�ધાન ���ની �થાપનાનું કાય� ‘��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ �ારા 
પરમા�મા કરાવી ર�ા છ�.

આજે ગીતાના વાયદા અનુસાર ફરીથી 
ધમ��લાિન થઈ રહી છ�. માનવમા�નું ચા�રિ�યક, 
નૈિતક અને આ�યા��મક પતન ચરમસીમા સુધી 
પહ�ચી ર�ં છ�. િવ�ાનનો અિતિવકાસ અને 
વ�તીવધારો થઈ ર�ો છ�. આવા સમયમાં ક�પની 
મહાનતમ ઘટના અને �દ�યસંદ�શ સંભળાવતાં 
અમને અપાર હષ� થઈ ર�ો છ� ક� કિલયુગના અંત 
અને સતયુગના આ�દના આ ક�યાણકારી 
પુ�ષો�મ યુગ પર �ાન સાગર, ક�ણાના સાગર, 
પિતત પાવન, સદા �ગતી �યોિત, �વયંભૂ 
પરમા�મા િશવ �વા�માઓની બુઝાઈ ગયેલી 
�યોિતને ફરીથી ��િલત કરવા માટ� આજે 
એમના �દ�ય અવતરણની 83મી િશવજયંતી 
ઉજવી ર�ા છીએ. તેથી લુ�ત થયેલા ગીતા �ાન 
તથા સહજ રાજયોગના િશ�ણ �ારા 
�વા�માઓને પિતતમાંથી પાવન, સતો�ધાન, 
સતયુગી દ�વી �વરા�યની �થાપના માટ� 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા 
આ�યા��મક �ાંિત કરાવી ર�ા છ�.

િશવના માટ� સૌગાત (ભેટ)
આજે આપણે િભ�ન િભ�ન જયંતીઓ 

િશવરાિ�નો આ�યા��મક સંદ�શ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

�વા�માઓ ઉઠો. શું તમને એ દ�ખાતું નથી ક� જે 
પિતત પાવન પરમા�મા િશવને તમે જ�મ-
જ�માંતરથી પોકારતા ર�ા, જેને મળવા તમે 
કઠોર તપ�યા કરી છ�. જંગલ, ગુફાઓ ફરી વ�યા 
છો, તે �ેમસાગર પરમા�મા તમને પિતતમાંથી 
પાવન બનાવવા માટ� પોતાનું પરમધામ છોડીને આ 
���રંગમંચ પર પધારીને �વયં પોતાનું કાય� કરી 
ર�ા છ�. તમે હવે દ�હઅિભમાન છોડીને આ�માનું 
�ગરણ કરો. પૂણ� પિવ�તાનું સાચું �ત લો. 
િવકારોનો ઉપવાસ કરો. માયાનું િવષપાન છોડીને 
�ાના�તનું પાન કરો. એના ફળ �વ�પે તમને 21 
જ�મો માટ� અમર દ�વપદની �ા��ત થશે �યાં 
��યુનો �વેશ પણ નહ� હોય. �ેમનું અખંડ 
સા�ા�ય હશે. ધી-દૂધની નદીઓ વહ�શે. હીરા 
ઝવેરાતના સુસ��ત મહ�લોમાં િનવાસ હશે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઉજવીએ છીએ. પણ પિતતપાવન, પરમિ�ય, 
પરમપૂ�ય, પારલૌ�કક પરમિપતા પરમા�માની 
�દ�યજયંતી જ હીરા સમાન છ�. તેથી પિતત પાવન 
જયંતી ક�ટલા ઉમંગ ઉ�સાહથી ઉજવવી �ઈએ ! 
જ�મો�સવ વખતે ભેટ આપવાની �થા છ�. િશવ પર 
તો આકડો અને ધંતૂરો ચઢાવવામાં આવે છ�. તેથી 
આપ પણ પોતાના �વનમાં દુઃખ, અશાંિત પેદા 
કરનારા કામ �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર�પી 
હળાહળ, િશવને અથા�� ��યુંજય, પિતતપાવન 
પરમા�મા િશવને ભેટ ચડાવી દઈએ અને �વયં 
પાવન િનિવ�કારી બનવાનું પાનનું બીડું ઉઠાવીએ 
તેના ફળ�વ�પે આપને પૂણ� પિવ�તા, સુખ, 
શાંિતનો ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર અવ�ય જ 
�ા�ત થશે.

િશવસંદ�શ

હ� માયાની મોહક ઊંઘમાં સૂઈ જનાર 

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 02 February 2020 Page No. 13

�ાના�ત

આજે જમવાનું ન મ�યું ?’ તરત તેને યાદ આ�યું 
ક� સાવરણાવાળો સફાઈ કામદાર �વા મળ�લ. 
આથી અપશુકિનયાળ ગણીને મોતની સ� 
કરવામાં આવે છ�.

પેલા સફાઈ કામદારને દ�હાંત દ�ડ દ�તા પહ�લા 
પૂછવામાં આવે છ� ક� ‘તાર� ક�ઈ કહ�વું છ� ?’ પેલો 
કામદાર કહ� છ� ‘હા’ તો તેને કહ�વાની ર� અપાય 
છ�. સફાઈ કામદાર પોતાના મનની વાત કહ� છ� ક� 
‘મા�ં મ� �વાથી બાદશાહને જમવાનું ન મ�યું 
�યાર� મ� બાદશાહનું મ� �યું તો મને દ�હાંત દ�ડની 
સ� કરવામાં આવી તો કોણ અપશુકિનયાળ ?’

આ સાંભળી બાદશાહ� તેની દ�હાંત દ�ડની 
સ� માફ કરી.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

નજરની અણધારી અસર .!
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�ાનસાગર પરમા�માએ જણા�યું છ� ક� 
���ચ� અનુસાર સંગમયુગની અલૌ�કક 
ઘટનાઓની યાદગાર લૌ�કક દુિનયામાં �વા મળ� 
છ�. એ અનુસાર એક રસ�દ અ�ે રજૂ કર�લ છ�.

વષ� પહ�લાં �ાથિમક િશ�ણમાં એક પાઠ 
ભણવામાં આવતો જેનું શીષ�ક હતું ‘કોણ 
અપશુકિનયાળ ?’ તેમાં એક સવારના પહોરમાં 
બાદશાહ ઝ�ખામાં આવીને નજર કર� છ� તો એક 
સફાઈ કામદાર સાવરણાથી પોતાનું મોઢું ઢાંકતો 
�વા મળ� છ�. આમ છતાં બાદશાહ તેનું મોઢું �ઈ 
�ય છ�. સં�ગવશા� બાદશાહને તે �દવસે સાંજ 
સુધી જમવાનું ન મળતાં મનમાં િવચાર આવે છ� ક�, 
‘આજે સવારના પહોરમાં કોનું મોઢું �યું હતું ક� 
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પરમિપતા પરમા�માની 
અવતરણ ભૂિમ ભારતદ�શ 
અ�યા�મ�ધાન દ�શ છ�. 
અહ�ના બધાં �ત અને 
તહ�વારો પરમિપતા 
પરમા�માના �દ�ય 
અવતરણ તથા અલૌ�કક 

કાય�કલાપોની ��િત અપાવે છ� અને એક 
આ�યા��મક સંદ�શ લઈને આવે છ�.

િશવજયંતી િનરાકાર પરમિપતા િ�મૂિત� 
િશવના �દ�ય અલૌ�કક અવતરણનો પાવન 
�મરણો�સવ છ�. િશવરાિ� મહાવદ ચૌદશના 
�દવસે આવે છ�. િશવરાિ� એ અ�ાન અંધકાર 
અને તમો�ધાનતાનું �તીક છ�. ક�પના અંતમાં 
�યાર� ��� પર અ�ાન અંધકાર છવાય �ય છ�. 
કામ�ોધા�દ મનોિવકારોને વશીભૂત થઈને માનવ 
દુઃખી અને અશાંત થઈ �ય છ�. અસુરોના 
અ�યાચારથી માનવતા ��ત થઈ �ય છ� �યાર� 
ફરીથી �ાન �કાશ ફ�લાવવા પાવન દ�વ���ની 
�થાપના કરવા માટ� �ાનસૂય� િનરાકાર પરમા�મા 
િશવનું �દ�ય અવતરણ થાય છ�. ��યુંજય 
પરમા�મા િશવ અજ�મા છ�. એમનો જ�મ માતાના 
ગભ� �ારા થતો નથી. સતયુગી દુિનયાની �થાપના 
માટ� તેઓ સાધારણ �� તનમાં �વેશ કર� છ�. 
તેનો ઉ�ોખ ભગવ�ગીતામાં છ�.

अवजान��त माँ मूढा मानुषी तनुमाि�त�

परमंभावं जानतो, मम भूतो मह��र�

પરમા�મા જે તનમાં �દ�ય અવતરણ કર� છ� 
એમનું નામ ‘��િપતા ��ા’ (પૂવા��મમાં હીરા-

ઝવેરાતના �િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ) રાખે 
છ�. િનરાકાર પરમા�મા િશવ ��િપતા ��ાના 
તનમાં �દ�ય �વેશ કર� છ� અને �ાનય� રચે છ� 
જેમાં સમ� આસુરી ���ની આ�િત પડે છ�. આ 
ય� �ારા ��ામુખ વંશાવલી ��ાક�માર-
��ાક�મારીઓની રચના કર� છ� જેનાથી 
સતો�ધાન ���ની �થાપનાનું કાય� ‘��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ �ારા 
પરમા�મા કરાવી ર�ા છ�.

આજે ગીતાના વાયદા અનુસાર ફરીથી 
ધમ��લાિન થઈ રહી છ�. માનવમા�નું ચા�રિ�યક, 
નૈિતક અને આ�યા��મક પતન ચરમસીમા સુધી 
પહ�ચી ર�ં છ�. િવ�ાનનો અિતિવકાસ અને 
વ�તીવધારો થઈ ર�ો છ�. આવા સમયમાં ક�પની 
મહાનતમ ઘટના અને �દ�યસંદ�શ સંભળાવતાં 
અમને અપાર હષ� થઈ ર�ો છ� ક� કિલયુગના અંત 
અને સતયુગના આ�દના આ ક�યાણકારી 
પુ�ષો�મ યુગ પર �ાન સાગર, ક�ણાના સાગર, 
પિતત પાવન, સદા �ગતી �યોિત, �વયંભૂ 
પરમા�મા િશવ �વા�માઓની બુઝાઈ ગયેલી 
�યોિતને ફરીથી ��િલત કરવા માટ� આજે 
એમના �દ�ય અવતરણની 83મી િશવજયંતી 
ઉજવી ર�ા છીએ. તેથી લુ�ત થયેલા ગીતા �ાન 
તથા સહજ રાજયોગના િશ�ણ �ારા 
�વા�માઓને પિતતમાંથી પાવન, સતો�ધાન, 
સતયુગી દ�વી �વરા�યની �થાપના માટ� 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા 
આ�યા��મક �ાંિત કરાવી ર�ા છ�.

િશવના માટ� સૌગાત (ભેટ)
આજે આપણે િભ�ન િભ�ન જયંતીઓ 

િશવરાિ�નો આ�યા��મક સંદ�શ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

�વા�માઓ ઉઠો. શું તમને એ દ�ખાતું નથી ક� જે 
પિતત પાવન પરમા�મા િશવને તમે જ�મ-
જ�માંતરથી પોકારતા ર�ા, જેને મળવા તમે 
કઠોર તપ�યા કરી છ�. જંગલ, ગુફાઓ ફરી વ�યા 
છો, તે �ેમસાગર પરમા�મા તમને પિતતમાંથી 
પાવન બનાવવા માટ� પોતાનું પરમધામ છોડીને આ 
���રંગમંચ પર પધારીને �વયં પોતાનું કાય� કરી 
ર�ા છ�. તમે હવે દ�હઅિભમાન છોડીને આ�માનું 
�ગરણ કરો. પૂણ� પિવ�તાનું સાચું �ત લો. 
િવકારોનો ઉપવાસ કરો. માયાનું િવષપાન છોડીને 
�ાના�તનું પાન કરો. એના ફળ �વ�પે તમને 21 
જ�મો માટ� અમર દ�વપદની �ા��ત થશે �યાં 
��યુનો �વેશ પણ નહ� હોય. �ેમનું અખંડ 
સા�ા�ય હશે. ધી-દૂધની નદીઓ વહ�શે. હીરા 
ઝવેરાતના સુસ��ત મહ�લોમાં િનવાસ હશે..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઉજવીએ છીએ. પણ પિતતપાવન, પરમિ�ય, 
પરમપૂ�ય, પારલૌ�કક પરમિપતા પરમા�માની 
�દ�યજયંતી જ હીરા સમાન છ�. તેથી પિતત પાવન 
જયંતી ક�ટલા ઉમંગ ઉ�સાહથી ઉજવવી �ઈએ ! 
જ�મો�સવ વખતે ભેટ આપવાની �થા છ�. િશવ પર 
તો આકડો અને ધંતૂરો ચઢાવવામાં આવે છ�. તેથી 
આપ પણ પોતાના �વનમાં દુઃખ, અશાંિત પેદા 
કરનારા કામ �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર�પી 
હળાહળ, િશવને અથા�� ��યુંજય, પિતતપાવન 
પરમા�મા િશવને ભેટ ચડાવી દઈએ અને �વયં 
પાવન િનિવ�કારી બનવાનું પાનનું બીડું ઉઠાવીએ 
તેના ફળ�વ�પે આપને પૂણ� પિવ�તા, સુખ, 
શાંિતનો ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર અવ�ય જ 
�ા�ત થશે.

િશવસંદ�શ

હ� માયાની મોહક ઊંઘમાં સૂઈ જનાર 
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આજે જમવાનું ન મ�યું ?’ તરત તેને યાદ આ�યું 
ક� સાવરણાવાળો સફાઈ કામદાર �વા મળ�લ. 
આથી અપશુકિનયાળ ગણીને મોતની સ� 
કરવામાં આવે છ�.

પેલા સફાઈ કામદારને દ�હાંત દ�ડ દ�તા પહ�લા 
પૂછવામાં આવે છ� ક� ‘તાર� ક�ઈ કહ�વું છ� ?’ પેલો 
કામદાર કહ� છ� ‘હા’ તો તેને કહ�વાની ર� અપાય 
છ�. સફાઈ કામદાર પોતાના મનની વાત કહ� છ� ક� 
‘મા�ં મ� �વાથી બાદશાહને જમવાનું ન મ�યું 
�યાર� મ� બાદશાહનું મ� �યું તો મને દ�હાંત દ�ડની 
સ� કરવામાં આવી તો કોણ અપશુકિનયાળ ?’

આ સાંભળી બાદશાહ� તેની દ�હાંત દ�ડની 
સ� માફ કરી.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

નજરની અણધારી અસર .!
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.

�ાનસાગર પરમા�માએ જણા�યું છ� ક� 
���ચ� અનુસાર સંગમયુગની અલૌ�કક 
ઘટનાઓની યાદગાર લૌ�કક દુિનયામાં �વા મળ� 
છ�. એ અનુસાર એક રસ�દ અ�ે રજૂ કર�લ છ�.

વષ� પહ�લાં �ાથિમક િશ�ણમાં એક પાઠ 
ભણવામાં આવતો જેનું શીષ�ક હતું ‘કોણ 
અપશુકિનયાળ ?’ તેમાં એક સવારના પહોરમાં 
બાદશાહ ઝ�ખામાં આવીને નજર કર� છ� તો એક 
સફાઈ કામદાર સાવરણાથી પોતાનું મોઢું ઢાંકતો 
�વા મળ� છ�. આમ છતાં બાદશાહ તેનું મોઢું �ઈ 
�ય છ�. સં�ગવશા� બાદશાહને તે �દવસે સાંજ 
સુધી જમવાનું ન મળતાં મનમાં િવચાર આવે છ� ક�, 
‘આજે સવારના પહોરમાં કોનું મોઢું �યું હતું ક� 
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૧. વારંવાર ભગવાનનું ઘરમાં આવા�

જે ઘરમાં પાંચ વખત ભગવાન આવે, તો તે 
ઘર મહાન તીથ� બની જશે. ભગવાનનાં 
વાય�ેશન જે ઘરમાં પાંચ વાર ફ�લવા લાગે, તે ઘર 
િનિવ��ન બની જશે. આપણને એ િન�ય હોય, 
િવ�ાસ હોય ક� ભગવાન આવી જશે. એમને 
આવતા જુઓ... �વાનો આનંદ લો. પરમા�માએ 
ક�ં છ� ક� ભગવાનનાં બાળક બોલાવે અને બાપ 
ના આવે, તે હોય નથી શકતું. મદદ માટ� 
ઉપયોગમાં લો. �યાર� તમે હ�ર ભુ�ઓવાળાને 
છોડીને બે ભુ�ઓવાળા પાસે �ઓ છો, તો બાપ 
િવચાર� છ� ક� હવે એના માટ� શું કરીએ.

૨. પોતાના ઘરને ય� બનાવી દો.

�યારા બાબાએ ક�ં છ� ક� જે બાળકો ઘરને 
બાબાનો ય� સમજે છ�, તેઓ બાબાના 
ભંડારમાંથી જ ખાય છ�. એમના ભંડાર તથા 
ભંડારી સદા ભરપૂર રહ� છ�. એની જવાબદારી 
બાબા પર આવી �ય છ�.

૩. બાબાને ઘરની મુ�ય �યિ� બનાવી લો.

આપણે આપણા ઘરના હ�ડ, મુ�ય �યિ� 
બાબાને બનાવી લઈએ, તો સવ� સમ�યાઓ 
સમા�ત થઈ જશે. પૈસા �ઈએ, કોઈ કામ છ�, તો 
બાબાને કહી દો. બધું થઈ જશે.

૪. આ��મક ���

વારંવાર ઘરના સ�યોને આ�મા �પમાં 
જુઓ. સંક�પ કરો... આ મહાન આ�માઓ છ�. આ 
દ�વક�ળના રૉયલ આ�માઓ છ�. આ ઈ� દ�વ દ�વી 
બનનારા આ�માઓ છ�. એનાથી ઘરમાં �રગાડ�, 

ક�ટલીયે વાર આપણે 
સાંભ�યું છ� ‘�वमेव माता� 

िपता �वमेव...’ ભગવાન 
આપણા માતિપતા છ� અને 
આપણે એનાં સંતાનો 
છીએ. તો ભલા મારા 
�વનમાં કોઈપણ �કારનો 

અભાવ રહ�શે. મા� ક�પના કરો ક� પરમા�મા મારા 
બાપ છ� અને �� એમનું સંતાન છું. જેમના બાપ 
સવ�શિ�વાન, સવ� ખ�નાઓના ભંડાર છ� તો 
પછી મારા �વનમાં કમી શા માટ� ? પણ શું આ 
સંબંધ સાચા અથ�માં છ� ? � હા... તો �યાં 
પરમા�મ �કાશ અને સંબંધોનું ઊંડાણ હશે �યાં 
સવ�કાંઈ હશે. શું આવું આપની સાથે છ� ? � આમ 
નથી તો �યાંક સંબંધોમાં મજબૂતીની કમી છ�. બસ 
એને ઠીક કરવાની આવ�યકતા છ�. �� થાય છ� 
ક� કઈ રીતે કરીએ ? શું કરીએ ? આ કઠણ નથી, 
બ� સરળ છ�. ભગવાન પરમિપતાને સમજવા તથા 
એમની સાથે સંબંધ �ળવી રાખવો. પરમા�મા 
એટલે �� આ�મા અને તેઓ મારા પરમિપતા. હવે 
� �વનમાં સુખ �ઈએ તો િપતાની સાથે વાત 
કરો. સંવાદ �ળવી રાખો. �વયંને પા� અને 
યો�ય બનાવો. પરમા�મા સાથેના સંબંધના 
અિધકારી બનો. પછી જુઓ આપના �વનને. એ 
માટ� ભગવાનને રોજ મનમં�દરમાં બોલાવો. 
પોતાના ઘરમાં બોલાવો અને વાત કરો. પોતાના 
�વનને એમના �દશા િનદ�શ �માણે ચલાવો. એના 
માટ� ક�ટલાક િવચારિબંદુઓ પર િવચાર કરીને 
તેને �યવહા�રક બનાવો.

ઘરને બનાવીએ �વગ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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કોઈ નકારા�મક 
િવચાર� છ� તો આપણે 
એમને શું આપીએ છીએ ? 
આપણે એમને કહીએ 
છીએ ક� નકારા�મક શા 
માટ� િવચારો છો 
હકારા�મક િવચારોને ?

એને સલાહ આપી દીધી. પરંતુ �યાર� આપણે પણ 
નેગેટીવ િવચારીએ છીએ તો કોઈ આપણને કહ� છ� 
ક� તમે તો સલાહ આપી ર�ા હતા તો હવે શું થઈ 
ગયું ? તો આપણે શું કહીએ છીએ તારી વાત 
અલગ છ� મારી વાત અલગ છ�. તારી વાતમાં તો 
આજેય ક�� છું ક� તું નેગેટીવ િવચારી ર�ો છ�. પણ 
મારો ક�સ તો અલગ જ છ� ને. એમાં તો માર� એવું તો 
િવચારવું પડે ને. �� તો વા�તિવક િવચારી ર�ો છું. 
પોતે જે બોલે છ� તેને તે વા�તિવક કહ� છ� બી�એ 
િવચાયુ� તે ખોટું િવચાયુ�. એટલે કહ�વામાં આવે છ� ક� 
હકારા�મક િવચારવું એ સલાહ આપવા પૂરતું છ�. 
આપણે બી�ઓને સલાહ આપીએ છીએ પણ 
પોતાને લાગતું વળગતું નથી. આપણે �વયં માટ� તે 
અમલમાં લાવવું �ઈએ.

બા� �વ�પમાં �ઈએ તો ખુશી �યાંથી 
મળશે ? ખુશીને બહાર શોધવાનું ચાલુ કરીએ 
છીએ. ખુશીને ભૌિતક પદાથ�માં શોધીએ છીએ. 
આમ આપણે પણ તેનો િશકાર બની જઈએ છીએ.

બહારથી ખુશી શોધવાનો �યાસ કય� શું 
બહારથી ખુશી મળશે ? એટલે મોટા મોટા 
મહા�માઓ પણ કહ� છ� ખુશી બહાર નહ� અંદર છ�. 
સુખ બહાર નથી, અંદર છ�. શાંિત બહાર નથી 
અંદર છ�. આપણી અંદર જે શિ� છ� તેને ��ત 

કરવાની છ�. એને બહાર લઈ આવવાની છ�. પણ 
આપણે બા� �ભાવને આધીન બનીને એના 
ગુલામ બની જઈએ છીએ. �યાર� આપણને આપણી 
ખુશી મળતી નથી તે ચાલી �ય છ�. એટલે 
આધીનતા કદી ખુશીનો અનુભવ કરવા દ�તી 
નથી. એને આધીન થઈ ગયા તો પોતાનું લ�ય 
સમા�ત થઈ ગયું. પોતાનું જે અ��ત�વ રહ�વું �ઈએ 
તે ર�ં નહ�. એટલે આપણને બી�ઓ પાસેથી 
સ�માન માગવું પડે છ�. � કોઈએ સ�માન ના 
આ�યું તો આપણે ડી�ટબ� થઈ જઈએ છીએ. 
આપણે કહીએ છીએ તે પોતાને શું સમજે છ�. 
આપણું સ�માન જ રાખતો નથી.

સ�માન માગવાની ચીજ નથી તે �ા�ત 
કરવાની ચીજ છ�. એટલે કહ�વાય છ� અહ�કાર અને 
આ�મસ�માનમાં ફરક છ�. ક�ટલીકવાર આપણે 
કરીએ છીએ અિભમાન પણ તેને સ�માન સમ�એ 
છીએ. અિભમાન કોને કહ�વાય અને �વમાન કોને 
કહ�વાય ? અિભમાન શ�દ બે શ�દોથી બનેલો છ� 
અિભ + માન. મોટાઓનું અિભમાન કયું કયું છ� ? 
બધાએ મારી વાત માનવી �ઈએ. મારી વાત 
�વીકારી લીધી તો સંતુ�, ના �વીકારી તો ગુ�સો. 
નાનાનું અિભમાન ક�વું હોય છ� ? હમણાં હમણાં જ 
માન મળવું �ઈએ. અમે જે કયુ� છ� તેની કદર તો 
છ� જ નહ�. એના માટ� �શંસાના બે શ�દો પણ 
નથી. માન કોઈને આપીએ તો માન મળ�. તમે 
કોઈને સહયોગ આપશો તો તમને સહયોગ મળશે. 
આપ કોઈની સાથે �ેમ કરશો તો તમને �ેમ મળશે. 
બાબાએ કહ�લી આ વાતો ગહનિચંતન માંગી લે 
તેવી છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનને સમ� ગયા તો એને ચલાવવું સરળ થશે.
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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૧. વારંવાર ભગવાનનું ઘરમાં આવા�

જે ઘરમાં પાંચ વખત ભગવાન આવે, તો તે 
ઘર મહાન તીથ� બની જશે. ભગવાનનાં 
વાય�ેશન જે ઘરમાં પાંચ વાર ફ�લવા લાગે, તે ઘર 
િનિવ��ન બની જશે. આપણને એ િન�ય હોય, 
િવ�ાસ હોય ક� ભગવાન આવી જશે. એમને 
આવતા જુઓ... �વાનો આનંદ લો. પરમા�માએ 
ક�ં છ� ક� ભગવાનનાં બાળક બોલાવે અને બાપ 
ના આવે, તે હોય નથી શકતું. મદદ માટ� 
ઉપયોગમાં લો. �યાર� તમે હ�ર ભુ�ઓવાળાને 
છોડીને બે ભુ�ઓવાળા પાસે �ઓ છો, તો બાપ 
િવચાર� છ� ક� હવે એના માટ� શું કરીએ.

૨. પોતાના ઘરને ય� બનાવી દો.

�યારા બાબાએ ક�ં છ� ક� જે બાળકો ઘરને 
બાબાનો ય� સમજે છ�, તેઓ બાબાના 
ભંડારમાંથી જ ખાય છ�. એમના ભંડાર તથા 
ભંડારી સદા ભરપૂર રહ� છ�. એની જવાબદારી 
બાબા પર આવી �ય છ�.

૩. બાબાને ઘરની મુ�ય �યિ� બનાવી લો.

આપણે આપણા ઘરના હ�ડ, મુ�ય �યિ� 
બાબાને બનાવી લઈએ, તો સવ� સમ�યાઓ 
સમા�ત થઈ જશે. પૈસા �ઈએ, કોઈ કામ છ�, તો 
બાબાને કહી દો. બધું થઈ જશે.

૪. આ��મક ���

વારંવાર ઘરના સ�યોને આ�મા �પમાં 
જુઓ. સંક�પ કરો... આ મહાન આ�માઓ છ�. આ 
દ�વક�ળના રૉયલ આ�માઓ છ�. આ ઈ� દ�વ દ�વી 
બનનારા આ�માઓ છ�. એનાથી ઘરમાં �રગાડ�, 

ક�ટલીયે વાર આપણે 
સાંભ�યું છ� ‘�वमेव माता� 

िपता �वमेव...’ ભગવાન 
આપણા માતિપતા છ� અને 
આપણે એનાં સંતાનો 
છીએ. તો ભલા મારા 
�વનમાં કોઈપણ �કારનો 

અભાવ રહ�શે. મા� ક�પના કરો ક� પરમા�મા મારા 
બાપ છ� અને �� એમનું સંતાન છું. જેમના બાપ 
સવ�શિ�વાન, સવ� ખ�નાઓના ભંડાર છ� તો 
પછી મારા �વનમાં કમી શા માટ� ? પણ શું આ 
સંબંધ સાચા અથ�માં છ� ? � હા... તો �યાં 
પરમા�મ �કાશ અને સંબંધોનું ઊંડાણ હશે �યાં 
સવ�કાંઈ હશે. શું આવું આપની સાથે છ� ? � આમ 
નથી તો �યાંક સંબંધોમાં મજબૂતીની કમી છ�. બસ 
એને ઠીક કરવાની આવ�યકતા છ�. �� થાય છ� 
ક� કઈ રીતે કરીએ ? શું કરીએ ? આ કઠણ નથી, 
બ� સરળ છ�. ભગવાન પરમિપતાને સમજવા તથા 
એમની સાથે સંબંધ �ળવી રાખવો. પરમા�મા 
એટલે �� આ�મા અને તેઓ મારા પરમિપતા. હવે 
� �વનમાં સુખ �ઈએ તો િપતાની સાથે વાત 
કરો. સંવાદ �ળવી રાખો. �વયંને પા� અને 
યો�ય બનાવો. પરમા�મા સાથેના સંબંધના 
અિધકારી બનો. પછી જુઓ આપના �વનને. એ 
માટ� ભગવાનને રોજ મનમં�દરમાં બોલાવો. 
પોતાના ઘરમાં બોલાવો અને વાત કરો. પોતાના 
�વનને એમના �દશા િનદ�શ �માણે ચલાવો. એના 
માટ� ક�ટલાક િવચારિબંદુઓ પર િવચાર કરીને 
તેને �યવહા�રક બનાવો.

ઘરને બનાવીએ �વગ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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કોઈ નકારા�મક 
િવચાર� છ� તો આપણે 
એમને શું આપીએ છીએ ? 
આપણે એમને કહીએ 
છીએ ક� નકારા�મક શા 
માટ� િવચારો છો 
હકારા�મક િવચારોને ?

એને સલાહ આપી દીધી. પરંતુ �યાર� આપણે પણ 
નેગેટીવ િવચારીએ છીએ તો કોઈ આપણને કહ� છ� 
ક� તમે તો સલાહ આપી ર�ા હતા તો હવે શું થઈ 
ગયું ? તો આપણે શું કહીએ છીએ તારી વાત 
અલગ છ� મારી વાત અલગ છ�. તારી વાતમાં તો 
આજેય ક�� છું ક� તું નેગેટીવ િવચારી ર�ો છ�. પણ 
મારો ક�સ તો અલગ જ છ� ને. એમાં તો માર� એવું તો 
િવચારવું પડે ને. �� તો વા�તિવક િવચારી ર�ો છું. 
પોતે જે બોલે છ� તેને તે વા�તિવક કહ� છ� બી�એ 
િવચાયુ� તે ખોટું િવચાયુ�. એટલે કહ�વામાં આવે છ� ક� 
હકારા�મક િવચારવું એ સલાહ આપવા પૂરતું છ�. 
આપણે બી�ઓને સલાહ આપીએ છીએ પણ 
પોતાને લાગતું વળગતું નથી. આપણે �વયં માટ� તે 
અમલમાં લાવવું �ઈએ.

બા� �વ�પમાં �ઈએ તો ખુશી �યાંથી 
મળશે ? ખુશીને બહાર શોધવાનું ચાલુ કરીએ 
છીએ. ખુશીને ભૌિતક પદાથ�માં શોધીએ છીએ. 
આમ આપણે પણ તેનો િશકાર બની જઈએ છીએ.

બહારથી ખુશી શોધવાનો �યાસ કય� શું 
બહારથી ખુશી મળશે ? એટલે મોટા મોટા 
મહા�માઓ પણ કહ� છ� ખુશી બહાર નહ� અંદર છ�. 
સુખ બહાર નથી, અંદર છ�. શાંિત બહાર નથી 
અંદર છ�. આપણી અંદર જે શિ� છ� તેને ��ત 

કરવાની છ�. એને બહાર લઈ આવવાની છ�. પણ 
આપણે બા� �ભાવને આધીન બનીને એના 
ગુલામ બની જઈએ છીએ. �યાર� આપણને આપણી 
ખુશી મળતી નથી તે ચાલી �ય છ�. એટલે 
આધીનતા કદી ખુશીનો અનુભવ કરવા દ�તી 
નથી. એને આધીન થઈ ગયા તો પોતાનું લ�ય 
સમા�ત થઈ ગયું. પોતાનું જે અ��ત�વ રહ�વું �ઈએ 
તે ર�ં નહ�. એટલે આપણને બી�ઓ પાસેથી 
સ�માન માગવું પડે છ�. � કોઈએ સ�માન ના 
આ�યું તો આપણે ડી�ટબ� થઈ જઈએ છીએ. 
આપણે કહીએ છીએ તે પોતાને શું સમજે છ�. 
આપણું સ�માન જ રાખતો નથી.

સ�માન માગવાની ચીજ નથી તે �ા�ત 
કરવાની ચીજ છ�. એટલે કહ�વાય છ� અહ�કાર અને 
આ�મસ�માનમાં ફરક છ�. ક�ટલીકવાર આપણે 
કરીએ છીએ અિભમાન પણ તેને સ�માન સમ�એ 
છીએ. અિભમાન કોને કહ�વાય અને �વમાન કોને 
કહ�વાય ? અિભમાન શ�દ બે શ�દોથી બનેલો છ� 
અિભ + માન. મોટાઓનું અિભમાન કયું કયું છ� ? 
બધાએ મારી વાત માનવી �ઈએ. મારી વાત 
�વીકારી લીધી તો સંતુ�, ના �વીકારી તો ગુ�સો. 
નાનાનું અિભમાન ક�વું હોય છ� ? હમણાં હમણાં જ 
માન મળવું �ઈએ. અમે જે કયુ� છ� તેની કદર તો 
છ� જ નહ�. એના માટ� �શંસાના બે શ�દો પણ 
નથી. માન કોઈને આપીએ તો માન મળ�. તમે 
કોઈને સહયોગ આપશો તો તમને સહયોગ મળશે. 
આપ કોઈની સાથે �ેમ કરશો તો તમને �ેમ મળશે. 
બાબાએ કહ�લી આ વાતો ગહનિચંતન માંગી લે 
તેવી છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મનને સમ� ગયા તો એને ચલાવવું સરળ થશે.
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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 િવ��કશોરદાદા 
એક વાર મુંબઈમાં સેવા 
અંગે વોટરલૂ મે�શન 
સેવાક��� પર રોકાયા 
હતા. �યાર� તેમને મળવા 
�� પહ��યો તો મ� �યું ક� 
એમની બુિ�માં કોઈ 

વાતનું િચંતન ચાલતું હતું. મ� દાદાને ક�ં, ‘દાદા 
આપ શું િવચારો છો?’ દાદાએ ઉ�ર આ�યો, ‘�� 
�� છું ક� આ બહ�ન ખૂબ કાય� કરીને થાક� �ય 
છ� અને વાર� વાર� આરામ કર� છ�. જ�ર તેને કોઈ 
બીમારી છ�. પરંતુ શરમને લીધે અથવા કાય�ની 
અિધકતાને લીધે કોઈને કહ�તી નથી. આનો 
ઉપાય શું હોઈ શક� ?’

દાદાની આ વાતથી આપણને �ાન થાય છ� 
ક� મોટાઓની ફરજ છ� ક� પોતાના નાના 
સેવાસાથીઓનું દર�ક �કાર� �યાન રાખે. એમને 
માટ� સમય ફાળવવો એ પણ જ�રી બાબત છ�.

દાદા િવ��કશોરના ઓપર�શન અંગે એ 
�દવસોમાં �� મધુવન ગયો હતો. એમનું ઓપર�શન 
મુંબઈમાં થવાનું હતું. તેથી માર� દાદાને લઈને મુંબઈ 
આવવાનું હતું. તો �યાર� �� અને દાદા મુંબઈ જવા 
માટ� ��ાબાબા પાસે િવદાય લેવા ગયા, તો 
િવદાયના સમયે �યારા ��ાબાબાએ ચં�હાસ-
દાદાને ફોટો ક�મેરા લાવવાનું ક�ં. �યાર� મને 
આ�ય� થયું હતું, કારણ ક� સાકારબાબા તો 
પિતત શરીરનો ફોટો લેવા રસ નહોતા લેતા અને 
� કોઈ ��ાવ�સ બાબાનો ફોટો લેવા ઈ�છ�, તો 
બાબા ના પાડી દ�તા હતા. પરંતુ આજે તો બાબાએ 
પોતે જ ફોટો લેવા ક�મેરો મંગા�યો હતો. ખેર, 

ચં�હાસદાદા ક�મેરો લઈ આ�યા અને ��ા-
બાબાએ અમારા બ�નેની સાથે ઊભા રહીને ફોટો 
પડા�યો. �યારપછી ઓપર�શનના પાંચ, છ �દવસ 
પછી દાદા િવ��કશોરનું શરીર છૂટી ગયું. �યાર� 
�યારા બાબાએ આ મહાવા�યો ઉ�ાયા�.

‘બ�ેકો માલૂમ થા �ક ઓપર�શન ક� બાદ 
ઠીક નહ� હોના હ� ઔર અ�ીમ સેવા ક� િલએ યહ 
પુરાના શરીર છોડકર એડવા�સ પાટ�મ� �ના હ� ! 
ઈસલીએ મધુવન સે િવશેષ ખાતરી સિહત ઉનક� 
િવદાઈ �ઈ. ઓપર�શન ટ�બલ પર હી ઉસકા શરીર 
છૂટના થા, લે�કન ડૉ�ટર બદનામ ન હો �યે 
ઈસલીએ બાબાને બ�ે કો ચાર પાંચ �દન આયુ�ય 
ક� બઢા દીએ.’

બાબાનાં આ મહાવા�યો સાંભળીને મારી 
સમજમાં આ�યું ક� �યાર� બાબાએ અમારા બ�નેની 
સાથે ફોટો ક�મ ખ�ચા�યો હતો. મુંબઈ જતી વખતે 
દાદા િવ��કશોર મને ��નમાં એમ કહ�તા હતા ક� 
‘હવે મારો પાટ� પૂરો થઈ ગયો છ�. ય�ની 
જવાબદારી સંભાળવા માટ� આપ સૌ શિ�શાળી 
છો. તેથી બાબા મને આગળનું કાય� કરવા - 
કરાવવા માટ� બોલાવી ર�ા છ�.’ આ રીતે એમને 

�મરણાંજિલ
�.ક�. રમેશભાઈ શાહ, ગામદ�વી, મુંબઈ
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પોતાના ભિવ�ય પાટ�નું પૂર�પૂ�ં �ાન અગાઉથી જ 
હતું.

મારી �યિ�ગત મા�યતા હતી ક� ભાષણને 
માટ� પૂવ� તૈયારી કરવી �ઈએ અને �યાર પછી જ 
સંદલી (આસન) પર બેસીને બોલવું �ઈએ. પરંતુ 
મનબુિ� બાબાને સમિપ�ત કરીને ભાષણ કરવાની 
માતે�રી�ની આ િવશેષતાને શીખવાથી મને 
અનેકવાર બાબાની મદદ મળી છ� આ સંબંધમાં 
એક અનુભવનો અહ� ઉ�ેખ ક�ં છું. થોડા 
�દવસો પહ�લાંની વાત છ� ક� એક સેવાક��� પર 
�ાસ વખતે �ાનની ક�ટલીક વાતોનું 
િવ�તારપૂવ�ક �પ�ીકરણ કયુ�. �ાસ પછી એક 
ભાઈએ મને ક�ં. - ‘રમેશભાઈ! આજે �ાસમાં 
આપે જે વાતોની િવ��ત �યા�યા કરી તે પોતાના 
અનુભવના આધાર� �પ�ીકરણ કયુ� એ મારા 
�યિ�ગત પુ�ષાથ�ને લગતી છ�. એકવાર મ� 
સેવાક���ની મુ�ય બહ�ન સાથે પણ એ બાબતમાં 

ચચા� કરી હતી. મ� એમને એમ પણ િવનંતી કર�લી 
ક� આ બાબતમાં આપ કોઈને કશું બતાવશો નહ�. 
પરંતુ જુઓ, મારી તે �યિ�ગત સમ�યા આપને 
બતાવી દીદી.’ �યાર� મ� એ ભાઈને મ�માની 
ઉપરો� િવશેષતાનું વણ�ન કયુ� અને ક�ં - �ાસ 
શ� કરતાં પહ�લાં મ� પણ પોતાનાં મન બુિ�ને 
બાબાને સમિપ�ત કરી દીધાં હતાં. તેથી બાબાએ 
આ �ાસ માટ� જે જ�રી પોઈ��સ ગ�યા તે મારા 
મુખેથી કહ�વડા�યા. બાક� મને આપના 
સેવાક���ની બહ�ને કશું ક�ં નથી.’

�યાર� આપણે એડવા�સ પાટ�માં ગયેલા 
આ�માઓ િવશે િવચારીએ છીએ તો માતે�રી�, 
દીદી મનમોિહની�, દાદા િવ��કશોર�, દાદી 
�જઈ��ા�, દાદી પુ�પશાંતા�, ચં�મિણ દાદી, 
હસમુખભાઈ, વ�ર� રાજયોગી જગદીશચં��, 
આનંદ�કશોર દાદા, મી�બેન વગેર� નામો આપણા 
��િતપટ પર આવી �ય છ�.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સહજ રાજયોગનું િશ�ણ આપીને 5000 વષ� 
પહ�લાંની માફક ફરીથી સતયુગી દ�વી �વરા�યની 
�થાપના કરાવી ર�ા છ�. તેથી એમને મારા 
તરફથી િનમં�ણ આપો ક� અહ� (��ાક�મારીઝ) 
આવીને આ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગનું 
િશ�ણ મેળવો તથા પિવ� બનીને મારી પાસેથી 
મુિ�નો તથા 21 જ�મોને માટ� સંપૂણ� પિવ�તા, 
સુખ અને શાંિત સંપ�ન સતયુગી દ�વી �વરા�યનો 
ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર �ા�ત કરો એમને 
�પ� રીતે જણાવો ક� ન�કના ભિવ�યમાં 
અણુશ��ો, �હયુ� તથા �ાક�િતક આફતો �ારા 
કિલયુગી ���નો મહાિવનાશ થવાનો જ છ�. 
આથી આની પહ�લાં જ આ ઈ�રીય જ�મ િસ� 
અિધકાર �ા�ત કરી શક� છ�. अभी नह� तो कभी नह�. 

अब नह� कब नह�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િશવ સંદ�શ
(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... નારીનો સવા�ગી

તાજેતરની લોકસભાની ચૂંટણીમાં મથુરા મત 
િવ�તારમાં સંસદસ�ય તરીક� ચૂંટાયાં છ�.

રાજક�ય

આ �ે�ે પણ ઘણી ઉ�નિત થઈ છ� તેનું 
િવવરણ આગળ આવી ગયું છ�.

ધાિમ�ક - આ�યા��મક

ગાંધી�, િવનોબા ભાવે, પૂ�ય મોટા અને 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
િનિમ� �થાપક ��િપતા ��ાએ �ાનનો કળશ 
ક�યાઓ, માતાઓને આપીને વંદનીય કાય� કયુ� 
છ�. માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�ની સેવા 
અણમોલ છ�. જેમના માટ� પુ�તક લખાયું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત

 િવ��કશોરદાદા 
એક વાર મુંબઈમાં સેવા 
અંગે વોટરલૂ મે�શન 
સેવાક��� પર રોકાયા 
હતા. �યાર� તેમને મળવા 
�� પહ��યો તો મ� �યું ક� 
એમની બુિ�માં કોઈ 

વાતનું િચંતન ચાલતું હતું. મ� દાદાને ક�ં, ‘દાદા 
આપ શું િવચારો છો?’ દાદાએ ઉ�ર આ�યો, ‘�� 
�� છું ક� આ બહ�ન ખૂબ કાય� કરીને થાક� �ય 
છ� અને વાર� વાર� આરામ કર� છ�. જ�ર તેને કોઈ 
બીમારી છ�. પરંતુ શરમને લીધે અથવા કાય�ની 
અિધકતાને લીધે કોઈને કહ�તી નથી. આનો 
ઉપાય શું હોઈ શક� ?’

દાદાની આ વાતથી આપણને �ાન થાય છ� 
ક� મોટાઓની ફરજ છ� ક� પોતાના નાના 
સેવાસાથીઓનું દર�ક �કાર� �યાન રાખે. એમને 
માટ� સમય ફાળવવો એ પણ જ�રી બાબત છ�.

દાદા િવ��કશોરના ઓપર�શન અંગે એ 
�દવસોમાં �� મધુવન ગયો હતો. એમનું ઓપર�શન 
મુંબઈમાં થવાનું હતું. તેથી માર� દાદાને લઈને મુંબઈ 
આવવાનું હતું. તો �યાર� �� અને દાદા મુંબઈ જવા 
માટ� ��ાબાબા પાસે િવદાય લેવા ગયા, તો 
િવદાયના સમયે �યારા ��ાબાબાએ ચં�હાસ-
દાદાને ફોટો ક�મેરા લાવવાનું ક�ં. �યાર� મને 
આ�ય� થયું હતું, કારણ ક� સાકારબાબા તો 
પિતત શરીરનો ફોટો લેવા રસ નહોતા લેતા અને 
� કોઈ ��ાવ�સ બાબાનો ફોટો લેવા ઈ�છ�, તો 
બાબા ના પાડી દ�તા હતા. પરંતુ આજે તો બાબાએ 
પોતે જ ફોટો લેવા ક�મેરો મંગા�યો હતો. ખેર, 

ચં�હાસદાદા ક�મેરો લઈ આ�યા અને ��ા-
બાબાએ અમારા બ�નેની સાથે ઊભા રહીને ફોટો 
પડા�યો. �યારપછી ઓપર�શનના પાંચ, છ �દવસ 
પછી દાદા િવ��કશોરનું શરીર છૂટી ગયું. �યાર� 
�યારા બાબાએ આ મહાવા�યો ઉ�ાયા�.

‘બ�ેકો માલૂમ થા �ક ઓપર�શન ક� બાદ 
ઠીક નહ� હોના હ� ઔર અ�ીમ સેવા ક� િલએ યહ 
પુરાના શરીર છોડકર એડવા�સ પાટ�મ� �ના હ� ! 
ઈસલીએ મધુવન સે િવશેષ ખાતરી સિહત ઉનક� 
િવદાઈ �ઈ. ઓપર�શન ટ�બલ પર હી ઉસકા શરીર 
છૂટના થા, લે�કન ડૉ�ટર બદનામ ન હો �યે 
ઈસલીએ બાબાને બ�ે કો ચાર પાંચ �દન આયુ�ય 
ક� બઢા દીએ.’

બાબાનાં આ મહાવા�યો સાંભળીને મારી 
સમજમાં આ�યું ક� �યાર� બાબાએ અમારા બ�નેની 
સાથે ફોટો ક�મ ખ�ચા�યો હતો. મુંબઈ જતી વખતે 
દાદા િવ��કશોર મને ��નમાં એમ કહ�તા હતા ક� 
‘હવે મારો પાટ� પૂરો થઈ ગયો છ�. ય�ની 
જવાબદારી સંભાળવા માટ� આપ સૌ શિ�શાળી 
છો. તેથી બાબા મને આગળનું કાય� કરવા - 
કરાવવા માટ� બોલાવી ર�ા છ�.’ આ રીતે એમને 

�મરણાંજિલ
�.ક�. રમેશભાઈ શાહ, ગામદ�વી, મુંબઈ

�ાના�ત
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પોતાના ભિવ�ય પાટ�નું પૂર�પૂ�ં �ાન અગાઉથી જ 
હતું.

મારી �યિ�ગત મા�યતા હતી ક� ભાષણને 
માટ� પૂવ� તૈયારી કરવી �ઈએ અને �યાર પછી જ 
સંદલી (આસન) પર બેસીને બોલવું �ઈએ. પરંતુ 
મનબુિ� બાબાને સમિપ�ત કરીને ભાષણ કરવાની 
માતે�રી�ની આ િવશેષતાને શીખવાથી મને 
અનેકવાર બાબાની મદદ મળી છ� આ સંબંધમાં 
એક અનુભવનો અહ� ઉ�ેખ ક�ં છું. થોડા 
�દવસો પહ�લાંની વાત છ� ક� એક સેવાક��� પર 
�ાસ વખતે �ાનની ક�ટલીક વાતોનું 
િવ�તારપૂવ�ક �પ�ીકરણ કયુ�. �ાસ પછી એક 
ભાઈએ મને ક�ં. - ‘રમેશભાઈ! આજે �ાસમાં 
આપે જે વાતોની િવ��ત �યા�યા કરી તે પોતાના 
અનુભવના આધાર� �પ�ીકરણ કયુ� એ મારા 
�યિ�ગત પુ�ષાથ�ને લગતી છ�. એકવાર મ� 
સેવાક���ની મુ�ય બહ�ન સાથે પણ એ બાબતમાં 

ચચા� કરી હતી. મ� એમને એમ પણ િવનંતી કર�લી 
ક� આ બાબતમાં આપ કોઈને કશું બતાવશો નહ�. 
પરંતુ જુઓ, મારી તે �યિ�ગત સમ�યા આપને 
બતાવી દીદી.’ �યાર� મ� એ ભાઈને મ�માની 
ઉપરો� િવશેષતાનું વણ�ન કયુ� અને ક�ં - �ાસ 
શ� કરતાં પહ�લાં મ� પણ પોતાનાં મન બુિ�ને 
બાબાને સમિપ�ત કરી દીધાં હતાં. તેથી બાબાએ 
આ �ાસ માટ� જે જ�રી પોઈ��સ ગ�યા તે મારા 
મુખેથી કહ�વડા�યા. બાક� મને આપના 
સેવાક���ની બહ�ને કશું ક�ં નથી.’

�યાર� આપણે એડવા�સ પાટ�માં ગયેલા 
આ�માઓ િવશે િવચારીએ છીએ તો માતે�રી�, 
દીદી મનમોિહની�, દાદા િવ��કશોર�, દાદી 
�જઈ��ા�, દાદી પુ�પશાંતા�, ચં�મિણ દાદી, 
હસમુખભાઈ, વ�ર� રાજયોગી જગદીશચં��, 
આનંદ�કશોર દાદા, મી�બેન વગેર� નામો આપણા 
��િતપટ પર આવી �ય છ�.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

સહજ રાજયોગનું િશ�ણ આપીને 5000 વષ� 
પહ�લાંની માફક ફરીથી સતયુગી દ�વી �વરા�યની 
�થાપના કરાવી ર�ા છ�. તેથી એમને મારા 
તરફથી િનમં�ણ આપો ક� અહ� (��ાક�મારીઝ) 
આવીને આ ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગનું 
િશ�ણ મેળવો તથા પિવ� બનીને મારી પાસેથી 
મુિ�નો તથા 21 જ�મોને માટ� સંપૂણ� પિવ�તા, 
સુખ અને શાંિત સંપ�ન સતયુગી દ�વી �વરા�યનો 
ઈ�રીય જ�મિસ� અિધકાર �ા�ત કરો એમને 
�પ� રીતે જણાવો ક� ન�કના ભિવ�યમાં 
અણુશ��ો, �હયુ� તથા �ાક�િતક આફતો �ારા 
કિલયુગી ���નો મહાિવનાશ થવાનો જ છ�. 
આથી આની પહ�લાં જ આ ઈ�રીય જ�મ િસ� 
અિધકાર �ા�ત કરી શક� છ�. अभी नह� तो कभी नह�. 

अब नह� कब नह�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િશવ સંદ�શ
(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... નારીનો સવા�ગી

તાજેતરની લોકસભાની ચૂંટણીમાં મથુરા મત 
િવ�તારમાં સંસદસ�ય તરીક� ચૂંટાયાં છ�.

રાજક�ય

આ �ે�ે પણ ઘણી ઉ�નિત થઈ છ� તેનું 
િવવરણ આગળ આવી ગયું છ�.

ધાિમ�ક - આ�યા��મક

ગાંધી�, િવનોબા ભાવે, પૂ�ય મોટા અને 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
િનિમ� �થાપક ��િપતા ��ાએ �ાનનો કળશ 
ક�યાઓ, માતાઓને આપીને વંદનીય કાય� કયુ� 
છ�. માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�ની સેવા 
અણમોલ છ�. જેમના માટ� પુ�તક લખાયું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સફળતાનું રહ�ય
બી.ક�. િવનાયક, શાંિતવન, આબુરોડ

�િસ� મહા�મા િન�યાનંદ�એ એકવાર 
પોતાના િશ�યોને વાંસમાંથી બનેલી ડોલો 
પકડાવીને ક�ં, ‘�ઓ આ ડોલોમાં નદીમાંથી 
જળ ભરી લાવો. આ�મમાં સફાઈ કરવાની છ�.’

ગુ�ની આ િવિચ� આ�ાને સાંભળીને 
િશ�યો આ�ય�ચ�કત થઈ ગયા. તેમણે ક�ં 
વાંસની બનેલી ડોલોમાં પાણી ભરીને કઈ રીતે 
લાવી શકાય. આમ છતાં બધા િશ�યોએ ડોલો 
લીધી અને જળ લેવા નદીની તરફ ચાલી નીક�યા. 
તેઓ ડોલોમાં પાણી નાંખતા તો તે બહાર જતું 
રહ�તું હતું.

તેથી િનરાશ થઈને, એક દ�વ�ત િસવાય 
બાક�ના િશ�ય પાછા આ�યા અને ગુ��ને 
પોતાની તકલીફ જણાવી. પણ દ�વ�ત બરાબર 
જળ ભરતો ર�ો. સાંજ પડવા છતાં આ �કારનો 
�મ તે કરતો ર�ો. સતત પાણી પડવાને કારણે 
વાંસની સળીઓ �લી ગઈ અને િછ� બંધ થઈ 
ગયું. �યાર� તે ઘણો રા� થયો. તે ડોલમાં પાણી 
ભરીને ગુ�� પાસે ગયો.

જળથી ભર�લી ડોલ �ઈને ગુ��એ 
દ�વ�તને શાબાશી આપી. બી� િશ�યોને સંબોધન 
કરતાં ક�ં ક� ‘િવવેક, ધૈય�, િન�ા તથા િનરંતર 
પ�ર�મ કરવાથી દુગ�મ કાય�ને પણ સુગમ બનાવી 
શકાય છ�.’ મનુ�યમાંથી દ�વતા બનવા ઈ�છતા 
પુ�ષાથ�ઓ સામે આ �સંગ એક માગ�દશ�ક 
ઉદાહરણ છ�.

પરમ સ�ગુ� િશવ પરમા�મા કહ� છ�, ‘મીઠાં 
બાળકો પોતાને આ�મા સમ�ને તે મુજબ 
પરમિપતા, પરમા�માને િનરંતર યાદ કરો તો 

આસુરી સં�કારો ભ�મ થઈને દ�વી સં�કાર ધારણ 
થઈ જશે.’ પરંતુ આપણે એ િવચારીએ છીએ ક� આ 
કઈ રીતે થશે ? ગમે તેટલા �યાસ કરો પણ 
ઈ�રીય યાદ ટકતી નથી. આપણે �દનભર સ�કડો 
દ�હધારીઓના સંબંધ - સંપક�માં આવવું પડે છ�. 
સવારથી રાત સુધી કમ��ે� પર રહ�વું પડે છ�. 
કમ����યો પણ પોતાની ચંચળતા દ�ખાતી રહ�તી 
હોય છ�. પ�ર��થિતઓ હલચલ મચાવે છ�. માયાનું 
તોફાન પણ લાગે છ� તો યાદ કઈ રીતે ટક� ? 
આપણે જંગલમાં થોડા બેઠા છીએ ? પ�રવારની 
સાથે રહ�વાનું છ� તો આ કઈ રીતે શ�ય બને ? 
ક�ટલાયે પુ�ષાથ� �ય� કર� છ� પણ �યાર� 
એકા�તા તૂટવા લાગે છ� તો હતાશ થઈને છોડી દ� 
છ�. પરંતુ નહ� દ�વ�તની માફક આપણે ચાર 
વાતોને ધારણ કરવાની છ�. િવવેક કહ� છ� 
આપણને આ�ા આપનાર કોઈ સાધારણ નથી 
પણ �વયં િશવ ભગવાન છ�. જે પરમિશ�ક અને 
પરમ સ�ગુ� છ�. ધૈય� રાખો. �વયં સવ�શિ�વાન 
આપણા સાથી છ� આ ��િતને ��ત રાખવાની છ�. 
પુ�ષાથ�માં િન�ા, અ�પકાળના આકષ�ણોથી 
અનાસ� બનાવે છ�. તે િનરંતર પ�ર�મ, મંિઝલ 
સુધી લઈ જનાર એકમા� સાધન છ�.

આપણે પણ �વયંને દ�વ�ત બનાવીએ. 
મનમનાભવ થઈને બુિ�ને િશવ પરમા�મા સાથે 
�ડવાનો પુ�ષાથ� કરીએ. ભલે અગિણત વાર 
યોગ ખં�ડત થાય છતાં અથક બનીને વારંવાર 
યોગ લગાવવાની મહ�નત કરતા રહીએ. જે રીતે 
વાંસની ડોલમાં જળ ભરાઈ ગયું તે રીતે ધીર�ધીર� 
એકા�તા�પી ડોલનાં િછ� ભરી દો તો અસંભવ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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પુ�ષાથ�માં યોગનું મહ�વ
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

સાધનાપથમાં યોગનું ઘણું જ મહ�વ છ�. 
જેની પાસે યોગબળ જમા હશે તે ભિવ�યમાં 
આવનાર �ાક�િતક, માયા, મનુ�ય, શારી�રક, 
�વયંના સં�કાર અને માનિસક �પે આવતાં િવ�નો 
સરળતાથી પાસ કરી શક� છ�. જેની પાસે જેટલું 
યોગબળ હશે એટલું જ એનું આ��મકબળ અને 
મનોબળ મજબૂત રહ�શે. જે સાધકની પાસે 
યોગબળ હશે તે િવનાશથી ડરશે નહ�. કારણ ક� 
યોગબળના કારણે એનાં િવકમ�નો િવનાશ થયો 
છ�. પોતાના ધામમાં ઉડવાની શિ�નું બળ એણે 
એકઠું કર�લું છ�.

જેમ ક� �ક�લ, કૉલેજમાં જેનો અં�ે� િવષય 
સારો હોય છ� એને સારો િવ�ાથ� માનવામાં આવે 
છ�. એ રીતે �ાનમાગ�માં પણ જેનો યોગનો િવષય 
સારો છ� એને ઘણો સારો યોગી કહ�વામાં આવે છ�. 
કારણ ક� જેનો યોગનો િવષય સારો હશે તેનો 
�ાનનો િવષય પણ સારો જ હશે. યોગને કારણે 
મનન િચંતન વધે છ�. યોગને કારણે એકા�તા 
આવે છ�. જેનાથી �મરણશિ� વધશે અને �ાન 
પણ યાદ રહ�શે. યોગને કારણે મનન િચંતન વધે 
છ�. યોગને કારણે એકા�તા આવે છ�. જેનાથી 
�મરણશિ� વધશે અને �ાન પણ યાદ રહ�શે. 
યોગના કારણે એને અતી���ય સુખ મળ� છ�. તેથી 
દર�ક વાત �વનમાં ધારણ કરવી સરળ બને છ�. 
જેટલો યોગનો િવષય સારો હશે. યોગબળને 
કારણે સેવા સફળ થશે. સેવામાં �હાિનયતપણું 
દ�ખાઈ આવશે. યોગબળને કારણે પર�પર 
ટકરાવ ક� જુદાપણું રહ�શે નહ�. જેના કારણે 
આપણે �યાં પણ હોઈશું �યાં અલૌ�કક દ�ખાઈશું 
પર�પર હળીમળીને રહીશું.

યોગબળ �ારા આપણી આંત�રક 
શિ�ઓ ��ત થાય છ�. જેટલો જે સાધક મન 
અને બુિ�ને પરમા�મા પર એકા� કર� છ� એટલી 
જ એની પાસે અનેક સ�ગુણ શિ�ઓ આવે છ�. 
યોગબળથી આપણે આપણા આ�દ અના�દ 
સં�કારોને ��ત કરી શક�એ છીએ. યોગબળ 
સંસારનું સવ�� બળ છ�. જેની પાસે યોગબળ છ� 
તે જેવો બનવા ઈ�છ� તેવો બની શક� છ�. જે કાય� 
કરવા ઈ�છ� છ� તે કાય� કરી શક� છ�. જેની પાસે 
યોગબળ છ� માયા, �ક�િત તેની દાસી બનશે. 
એટલે યોગબળ વધારવાનું છ�.

યોગ �ારા અતી���ય સુખ

મન બુિ�માં હકારા�મક િવચાર ચાલે છ� તો 
સંક�પોમાં ધૈય�તા આવે છ� જેના કારણે આ�માની 
બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. જેટલા આપણા સંક�પો 
ઓછા, શિ�શાળી અને હકારા�મક ચાલે છ� 
એટલી આ�મ��િત વધે છ�. તે આ�મબળ 
વાય�ેશન �ક�પનના �પમાં સમ� શરીરમાં 
ફ�લાય છ�. શરીરના �વાણુને ચાજ� કર� છ�. જેને 
અતી���યસુખ મળ� છ� એ સુખની સામે ઈ���યસુખ 
ફ�ક�� લાગે છ�. જેણે યોગ �ારા આ�મ અનુભૂિત 
�ારા અતી���યસુખનો અનુભવ કય� છ� તેને આ 
સંસારનું આકષ�ણ થશે નહ�. તે સાધક સહજ જ 
માયા�ત, ઈ���ય�ત, �ક�િત�ત �વરા�ય 
અિધકારી બની શક� છ�. એટલે માયાવી દુિનયામાં 
સાચા સુખશાંિત માટ� યોગની આવ�યકતા છ�.

યોગ �ારા આ�મ��િત

જેટલો જેટલો આપણે યોગનો અ�યાસ 
કરીએ છીએ એટલી જ આપણી આ�મ ��િત 
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બી.ક�. િવનાયક, શાંિતવન, આબુરોડ

�િસ� મહા�મા િન�યાનંદ�એ એકવાર 
પોતાના િશ�યોને વાંસમાંથી બનેલી ડોલો 
પકડાવીને ક�ં, ‘�ઓ આ ડોલોમાં નદીમાંથી 
જળ ભરી લાવો. આ�મમાં સફાઈ કરવાની છ�.’

ગુ�ની આ િવિચ� આ�ાને સાંભળીને 
િશ�યો આ�ય�ચ�કત થઈ ગયા. તેમણે ક�ં 
વાંસની બનેલી ડોલોમાં પાણી ભરીને કઈ રીતે 
લાવી શકાય. આમ છતાં બધા િશ�યોએ ડોલો 
લીધી અને જળ લેવા નદીની તરફ ચાલી નીક�યા. 
તેઓ ડોલોમાં પાણી નાંખતા તો તે બહાર જતું 
રહ�તું હતું.

તેથી િનરાશ થઈને, એક દ�વ�ત િસવાય 
બાક�ના િશ�ય પાછા આ�યા અને ગુ��ને 
પોતાની તકલીફ જણાવી. પણ દ�વ�ત બરાબર 
જળ ભરતો ર�ો. સાંજ પડવા છતાં આ �કારનો 
�મ તે કરતો ર�ો. સતત પાણી પડવાને કારણે 
વાંસની સળીઓ �લી ગઈ અને િછ� બંધ થઈ 
ગયું. �યાર� તે ઘણો રા� થયો. તે ડોલમાં પાણી 
ભરીને ગુ�� પાસે ગયો.

જળથી ભર�લી ડોલ �ઈને ગુ��એ 
દ�વ�તને શાબાશી આપી. બી� િશ�યોને સંબોધન 
કરતાં ક�ં ક� ‘િવવેક, ધૈય�, િન�ા તથા િનરંતર 
પ�ર�મ કરવાથી દુગ�મ કાય�ને પણ સુગમ બનાવી 
શકાય છ�.’ મનુ�યમાંથી દ�વતા બનવા ઈ�છતા 
પુ�ષાથ�ઓ સામે આ �સંગ એક માગ�દશ�ક 
ઉદાહરણ છ�.

પરમ સ�ગુ� િશવ પરમા�મા કહ� છ�, ‘મીઠાં 
બાળકો પોતાને આ�મા સમ�ને તે મુજબ 
પરમિપતા, પરમા�માને િનરંતર યાદ કરો તો 

આસુરી સં�કારો ભ�મ થઈને દ�વી સં�કાર ધારણ 
થઈ જશે.’ પરંતુ આપણે એ િવચારીએ છીએ ક� આ 
કઈ રીતે થશે ? ગમે તેટલા �યાસ કરો પણ 
ઈ�રીય યાદ ટકતી નથી. આપણે �દનભર સ�કડો 
દ�હધારીઓના સંબંધ - સંપક�માં આવવું પડે છ�. 
સવારથી રાત સુધી કમ��ે� પર રહ�વું પડે છ�. 
કમ����યો પણ પોતાની ચંચળતા દ�ખાતી રહ�તી 
હોય છ�. પ�ર��થિતઓ હલચલ મચાવે છ�. માયાનું 
તોફાન પણ લાગે છ� તો યાદ કઈ રીતે ટક� ? 
આપણે જંગલમાં થોડા બેઠા છીએ ? પ�રવારની 
સાથે રહ�વાનું છ� તો આ કઈ રીતે શ�ય બને ? 
ક�ટલાયે પુ�ષાથ� �ય� કર� છ� પણ �યાર� 
એકા�તા તૂટવા લાગે છ� તો હતાશ થઈને છોડી દ� 
છ�. પરંતુ નહ� દ�વ�તની માફક આપણે ચાર 
વાતોને ધારણ કરવાની છ�. િવવેક કહ� છ� 
આપણને આ�ા આપનાર કોઈ સાધારણ નથી 
પણ �વયં િશવ ભગવાન છ�. જે પરમિશ�ક અને 
પરમ સ�ગુ� છ�. ધૈય� રાખો. �વયં સવ�શિ�વાન 
આપણા સાથી છ� આ ��િતને ��ત રાખવાની છ�. 
પુ�ષાથ�માં િન�ા, અ�પકાળના આકષ�ણોથી 
અનાસ� બનાવે છ�. તે િનરંતર પ�ર�મ, મંિઝલ 
સુધી લઈ જનાર એકમા� સાધન છ�.

આપણે પણ �વયંને દ�વ�ત બનાવીએ. 
મનમનાભવ થઈને બુિ�ને િશવ પરમા�મા સાથે 
�ડવાનો પુ�ષાથ� કરીએ. ભલે અગિણત વાર 
યોગ ખં�ડત થાય છતાં અથક બનીને વારંવાર 
યોગ લગાવવાની મહ�નત કરતા રહીએ. જે રીતે 
વાંસની ડોલમાં જળ ભરાઈ ગયું તે રીતે ધીર�ધીર� 
એકા�તા�પી ડોલનાં િછ� ભરી દો તો અસંભવ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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પુ�ષાથ�માં યોગનું મહ�વ
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

સાધનાપથમાં યોગનું ઘણું જ મહ�વ છ�. 
જેની પાસે યોગબળ જમા હશે તે ભિવ�યમાં 
આવનાર �ાક�િતક, માયા, મનુ�ય, શારી�રક, 
�વયંના સં�કાર અને માનિસક �પે આવતાં િવ�નો 
સરળતાથી પાસ કરી શક� છ�. જેની પાસે જેટલું 
યોગબળ હશે એટલું જ એનું આ��મકબળ અને 
મનોબળ મજબૂત રહ�શે. જે સાધકની પાસે 
યોગબળ હશે તે િવનાશથી ડરશે નહ�. કારણ ક� 
યોગબળના કારણે એનાં િવકમ�નો િવનાશ થયો 
છ�. પોતાના ધામમાં ઉડવાની શિ�નું બળ એણે 
એકઠું કર�લું છ�.

જેમ ક� �ક�લ, કૉલેજમાં જેનો અં�ે� િવષય 
સારો હોય છ� એને સારો િવ�ાથ� માનવામાં આવે 
છ�. એ રીતે �ાનમાગ�માં પણ જેનો યોગનો િવષય 
સારો છ� એને ઘણો સારો યોગી કહ�વામાં આવે છ�. 
કારણ ક� જેનો યોગનો િવષય સારો હશે તેનો 
�ાનનો િવષય પણ સારો જ હશે. યોગને કારણે 
મનન િચંતન વધે છ�. યોગને કારણે એકા�તા 
આવે છ�. જેનાથી �મરણશિ� વધશે અને �ાન 
પણ યાદ રહ�શે. યોગને કારણે મનન િચંતન વધે 
છ�. યોગને કારણે એકા�તા આવે છ�. જેનાથી 
�મરણશિ� વધશે અને �ાન પણ યાદ રહ�શે. 
યોગના કારણે એને અતી���ય સુખ મળ� છ�. તેથી 
દર�ક વાત �વનમાં ધારણ કરવી સરળ બને છ�. 
જેટલો યોગનો િવષય સારો હશે. યોગબળને 
કારણે સેવા સફળ થશે. સેવામાં �હાિનયતપણું 
દ�ખાઈ આવશે. યોગબળને કારણે પર�પર 
ટકરાવ ક� જુદાપણું રહ�શે નહ�. જેના કારણે 
આપણે �યાં પણ હોઈશું �યાં અલૌ�કક દ�ખાઈશું 
પર�પર હળીમળીને રહીશું.

યોગબળ �ારા આપણી આંત�રક 
શિ�ઓ ��ત થાય છ�. જેટલો જે સાધક મન 
અને બુિ�ને પરમા�મા પર એકા� કર� છ� એટલી 
જ એની પાસે અનેક સ�ગુણ શિ�ઓ આવે છ�. 
યોગબળથી આપણે આપણા આ�દ અના�દ 
સં�કારોને ��ત કરી શક�એ છીએ. યોગબળ 
સંસારનું સવ�� બળ છ�. જેની પાસે યોગબળ છ� 
તે જેવો બનવા ઈ�છ� તેવો બની શક� છ�. જે કાય� 
કરવા ઈ�છ� છ� તે કાય� કરી શક� છ�. જેની પાસે 
યોગબળ છ� માયા, �ક�િત તેની દાસી બનશે. 
એટલે યોગબળ વધારવાનું છ�.

યોગ �ારા અતી���ય સુખ

મન બુિ�માં હકારા�મક િવચાર ચાલે છ� તો 
સંક�પોમાં ધૈય�તા આવે છ� જેના કારણે આ�માની 
બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. જેટલા આપણા સંક�પો 
ઓછા, શિ�શાળી અને હકારા�મક ચાલે છ� 
એટલી આ�મ��િત વધે છ�. તે આ�મબળ 
વાય�ેશન �ક�પનના �પમાં સમ� શરીરમાં 
ફ�લાય છ�. શરીરના �વાણુને ચાજ� કર� છ�. જેને 
અતી���યસુખ મળ� છ� એ સુખની સામે ઈ���યસુખ 
ફ�ક�� લાગે છ�. જેણે યોગ �ારા આ�મ અનુભૂિત 
�ારા અતી���યસુખનો અનુભવ કય� છ� તેને આ 
સંસારનું આકષ�ણ થશે નહ�. તે સાધક સહજ જ 
માયા�ત, ઈ���ય�ત, �ક�િત�ત �વરા�ય 
અિધકારી બની શક� છ�. એટલે માયાવી દુિનયામાં 
સાચા સુખશાંિત માટ� યોગની આવ�યકતા છ�.

યોગ �ારા આ�મ��િત

જેટલો જેટલો આપણે યોગનો અ�યાસ 
કરીએ છીએ એટલી જ આપણી આ�મ ��િત 
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થાય છ�. જેનાથી �વનમાં આ�યા��મક મૂ�ય, 
શાંિત, અંતમુ�ખતા, એકા�તા અને એકરસ 
અવ�થા વગેર� ગુણો �વનમાં આવવા લાગે છ�. 
આ મૂ�યો જ આ�યા��મક �વનનો પાયો છ�. 
જેનાથી આપણે પરમા�મ િમલનની અનુભૂિત ઘણી 
સહજ અને સરળ રીતે કરી શક�એ છીએ. આ 
મૂ�યોના આધાર� બુિ� �પી ને� �ારા 
આ�મદશ�ન, પરમા�મદશ�ન સહજ રીતે કરી 
શક�એ છીએ. યોગ �ારા �વમાનોનો અ�યાસ, 
હકારા�મક િચંતન, �વધમ�ની યાદને કારણે 
આ�મ ��િત થાય છ�. જે સાધક� પોતાનાં 
બુિ��પી ને� �ારા આ�મ અનુભૂિત અને 
પરમા�મ અનુભૂિત કરી છ� તે દ�િહક આકષ�ણમાં 
આવતો નથી.

યોગ �ારા તનાવ મુિ�

જે સાધક યોગનો અ�યાસ કર� છ� એટલી જ 
એના �વનમાં હકારા�મકતા આવવા લાગે છ� 
એનું આ�મબળ અને મનોબળ વધવા લાગે છ�. 
એના �વનમાં સંક�પો અને િવક�પોનું તોફાન 
શાંત થઈ �ય છ�. દર�ક િવપરીત પ�ર��થિતમાં એ 
િવચાર� છ� ક� જે થયું તે સા�ં થયું, જે થાય છ� તે પણ 
સા�ં. જે થવાનું છ� તે આનાથી સા�ં હશે. આ 
હકારા�મક િવચારોથી તે તનાવમુ� રહી શક� છ�. 
યોગને કારણે �વનનો ���કોણ અને ��� 
હકારા�મક બની �ય છ�. યોગને કારણે જ માન-
અપમાન, િનંદા-�તુિત, જય-પરાજયમાં સમાન 
��થિત રહ�વાને કારણે તનાવમુ� બની શક�એ 
છીએ. 21મી સદીમાં તનાવપૂણ� પ�ર��થિતઓમાં 
તનાવમુ� રહ�વા માટ� રાજયોગની જ�ર છ�.

યોગ �ારા શારી�રક બીમારીઓથી મુિ�

યોગનો અ�યાસ કર� છ� તેના �વનમાં 
હકારા�મક ���કોણ આવે છ�. તેથી તે િવકારોથી 
મુ� બને છ�. વા�તવમાં શરીરની બીમારીનું મુ�ય 

કારણ છ� માનિસક તનાવ. �યાર� મનુ�ય કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, ઈ�યા�, �ણા, નફરત 
વગેર� િવકારોના વશ થઈ �ય છ� તો શરીરમાં 
િવિભ�ન �કારનાં રસાયણ પેદા થાય છ�. જેના 
કારણે શરીરમાં િવિભ�ન �કારની બીમારીઓ 
આવે છ�. એટલે િવકારોથી મુ� બનવાનો ઉપાય 
યોગ છ�. ભિવ�યમાં તનાવમાં �િ� કર� તેવી 
પ�ર��થિતઓ આવશે પરંતુ હવે આપણે માનિસક 
તનાવથી મુ� રહ�વા યોગ કરવાનો છ�.

આ રીતે મુરલી �ારા પરમા�મા કહ� છ� મને 
યાદ કરો. મનુ�ય �વનમાં યોગનું ઘણું મહ�વ છ�. 
યોગ �ારા સં�કારોમાં પ�રવત�ન કરી શક�એ 
છીએ. �વન �વવાની કળા શીખી શક�એ છીએ 
વાયુમંડળ શુ� બનાવી શક�એ છીએ એટલે 
�વનમાં યોગનું મહ�વ છ�. યોગ એટલે આ 
�વનમાંથી મન બુિ�ને હટાવીને પરમા�મા સાથે 
�ડવી. જે રીતે �ાસ િવના �વન નથી એ રીતે 
પરમા�માની યાદ િવના �વન �ે� બનતું નથી. 
એટલે વત�માન કિળયુગમાં સુખશાંિતથી �વવું છ� 
તો �વનમાં યોગને મહ�વ આપીને પોતાના 
�વનનું પ�રવત�ન કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• વાણીની સાથે સાથે સંક�પશ�� �ારા સેવા 
કરવી તે શ��શાળી અંિતમ સેવા છ�. �યાર� 
મનસા સેવા અને વાણીની સેવા બંને 
સંયુ��પે થશે �યાર� સહજ સફળતા 
મળશે.

• �ાનમાગ�માં ઘણી સારી વત�ણૂંક રાખવાની 
છ�. ઘણા મીઠા અને િનરહ�કારી બનવાનું છ�. 
ખરાબ વાતો બોલવાની નથી. મતભેદમાં 
આવવાનું નથી.
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પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ કહ� છ� -

બધા ધમ�ના અનુયાયી 
દુઃખ અને અશાંિતના 
સમયે મારી પાસેથી શાંિત 
માગે છ� અને મારો જ 

સહારો શોધે છ� પરંતુ આ ક�ટલી અ�ભુત વાત છ� 
ક� તેઓ મને માને તો છ� પરંતુ �ણતા નથી. તેમજ 
પોત પોતાના આ��મક �વ�પને પણ ઓળખતા 
નથી. � તેઓ યથાથ� રીતે મને અ�ભુત �ભુને 
ઓળખી �ય તો તેઓનું �વન પણ અ�ભુત 
અથવા સંપૂણ� પિવ�તા, સુખ, શાંિત સંપ�ન બની 
�ય.

આ�મા શું છ� ? તમે કોણ છો ?

‘�યારાં બાળકો ! મને પરમા�માને �ણતાં 
પહ�લાં આ�માને �ણવો જ�રી છ�. બાળકો 
માનવના શરીરમાં જે �ક��ટ છ� તેમાં આ�મા રહ� 
છ�. આ આ�મા અિત સૂ�મ, એક અણુ અથવા 
િબ�દુ આકાર છ�. એ �યોિત �વ�પ છ�. જેવી રીતે 
આ ��વી પરથી મનુ�યને તારો એક �યોિતિબ��દુ 
સમાન દ�ખાય છ�, તેવી જ રીતે આ�મા પણ 
�ક��ટમાં એક ચેતન તારો છ� અથવા �યોિતિબ��દુ 
છ�. ભ� લોકો �ક��ટમાં જે િબ�દી અથવા િતલક 
કર� છ� તેમનો આ �રવાજ પણ વા�તવમાં આ 
વાતને સૂચવે છ� ક� �યોિતિબ��દુ આ�માનો વાસ 
અહ� છ�. એટલા માટ� કહ�વાય છ� ક� चमकता ह� 

अजब िसतारा भृक�िट क� बीच પરંતુ આજે કોઈ 
પોતાને પુ�ષ, કોઈ ��ી, કોઈ બાળક અને કોઈ 
�� માને છ�. અથવા બધા પોતાને શરીર માને છ�. 

આ ક�વી િવિચ� વાત છ� ક� પોતે આ�મા હોવા છતાં 
પણ પોતાને દ�હ માને છ�. શરીર જે વા�તવમાં 
આ�માને રહ�વાનું શરીર અથવા મકાન માને છ� શું 
મન અને બુિ� આ�માથી અલગ છ� ? આ 
����પી નાટકમાં આ�મા અનેકાનેક જ�મ લઈને 
જે પાટ� બ�વે છ� તે પાટ� પણ િબ�દુ�પ આ�મામાં 
એવો ભર�લો છ� ક� જેમ એક ટ�પમાં વાણી, 
�ામોફોન ર�કડ�માં ગીત અથવા �ફ�મ રીલમાં 
અિભનેતાઓના પાટ� ભર�લા હોય છ� પરંતુ આ 
અ�ભુત આ�માને કોઈ િવરલા જ �ણે છ�. આજે 
મનુ�યમન અને બુિ�ને આ�માથી અલગ માની 
બેઠા છ�.

ચેતન આ�માની િવચારવાની, સમજવાની 
ઈ�છા કરવાની, િનણ�ય કરવાની વગેર� 
યો�યતાઓનું નામ મન બુિ� છ�. આ મન બુિ� જ 
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થાય છ�. જેનાથી �વનમાં આ�યા��મક મૂ�ય, 
શાંિત, અંતમુ�ખતા, એકા�તા અને એકરસ 
અવ�થા વગેર� ગુણો �વનમાં આવવા લાગે છ�. 
આ મૂ�યો જ આ�યા��મક �વનનો પાયો છ�. 
જેનાથી આપણે પરમા�મ િમલનની અનુભૂિત ઘણી 
સહજ અને સરળ રીતે કરી શક�એ છીએ. આ 
મૂ�યોના આધાર� બુિ� �પી ને� �ારા 
આ�મદશ�ન, પરમા�મદશ�ન સહજ રીતે કરી 
શક�એ છીએ. યોગ �ારા �વમાનોનો અ�યાસ, 
હકારા�મક િચંતન, �વધમ�ની યાદને કારણે 
આ�મ ��િત થાય છ�. જે સાધક� પોતાનાં 
બુિ��પી ને� �ારા આ�મ અનુભૂિત અને 
પરમા�મ અનુભૂિત કરી છ� તે દ�િહક આકષ�ણમાં 
આવતો નથી.

યોગ �ારા તનાવ મુિ�

જે સાધક યોગનો અ�યાસ કર� છ� એટલી જ 
એના �વનમાં હકારા�મકતા આવવા લાગે છ� 
એનું આ�મબળ અને મનોબળ વધવા લાગે છ�. 
એના �વનમાં સંક�પો અને િવક�પોનું તોફાન 
શાંત થઈ �ય છ�. દર�ક િવપરીત પ�ર��થિતમાં એ 
િવચાર� છ� ક� જે થયું તે સા�ં થયું, જે થાય છ� તે પણ 
સા�ં. જે થવાનું છ� તે આનાથી સા�ં હશે. આ 
હકારા�મક િવચારોથી તે તનાવમુ� રહી શક� છ�. 
યોગને કારણે �વનનો ���કોણ અને ��� 
હકારા�મક બની �ય છ�. યોગને કારણે જ માન-
અપમાન, િનંદા-�તુિત, જય-પરાજયમાં સમાન 
��થિત રહ�વાને કારણે તનાવમુ� બની શક�એ 
છીએ. 21મી સદીમાં તનાવપૂણ� પ�ર��થિતઓમાં 
તનાવમુ� રહ�વા માટ� રાજયોગની જ�ર છ�.

યોગ �ારા શારી�રક બીમારીઓથી મુિ�

યોગનો અ�યાસ કર� છ� તેના �વનમાં 
હકારા�મક ���કોણ આવે છ�. તેથી તે િવકારોથી 
મુ� બને છ�. વા�તવમાં શરીરની બીમારીનું મુ�ય 

કારણ છ� માનિસક તનાવ. �યાર� મનુ�ય કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, ઈ�યા�, �ણા, નફરત 
વગેર� િવકારોના વશ થઈ �ય છ� તો શરીરમાં 
િવિભ�ન �કારનાં રસાયણ પેદા થાય છ�. જેના 
કારણે શરીરમાં િવિભ�ન �કારની બીમારીઓ 
આવે છ�. એટલે િવકારોથી મુ� બનવાનો ઉપાય 
યોગ છ�. ભિવ�યમાં તનાવમાં �િ� કર� તેવી 
પ�ર��થિતઓ આવશે પરંતુ હવે આપણે માનિસક 
તનાવથી મુ� રહ�વા યોગ કરવાનો છ�.

આ રીતે મુરલી �ારા પરમા�મા કહ� છ� મને 
યાદ કરો. મનુ�ય �વનમાં યોગનું ઘણું મહ�વ છ�. 
યોગ �ારા સં�કારોમાં પ�રવત�ન કરી શક�એ 
છીએ. �વન �વવાની કળા શીખી શક�એ છીએ 
વાયુમંડળ શુ� બનાવી શક�એ છીએ એટલે 
�વનમાં યોગનું મહ�વ છ�. યોગ એટલે આ 
�વનમાંથી મન બુિ�ને હટાવીને પરમા�મા સાથે 
�ડવી. જે રીતે �ાસ િવના �વન નથી એ રીતે 
પરમા�માની યાદ િવના �વન �ે� બનતું નથી. 
એટલે વત�માન કિળયુગમાં સુખશાંિતથી �વવું છ� 
તો �વનમાં યોગને મહ�વ આપીને પોતાના 
�વનનું પ�રવત�ન કરીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• વાણીની સાથે સાથે સંક�પશ�� �ારા સેવા 
કરવી તે શ��શાળી અંિતમ સેવા છ�. �યાર� 
મનસા સેવા અને વાણીની સેવા બંને 
સંયુ��પે થશે �યાર� સહજ સફળતા 
મળશે.

• �ાનમાગ�માં ઘણી સારી વત�ણૂંક રાખવાની 
છ�. ઘણા મીઠા અને િનરહ�કારી બનવાનું છ�. 
ખરાબ વાતો બોલવાની નથી. મતભેદમાં 
આવવાનું નથી.
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પરમિપતા પરમા�મા 
િશવ કહ� છ� -

બધા ધમ�ના અનુયાયી 
દુઃખ અને અશાંિતના 
સમયે મારી પાસેથી શાંિત 
માગે છ� અને મારો જ 

સહારો શોધે છ� પરંતુ આ ક�ટલી અ�ભુત વાત છ� 
ક� તેઓ મને માને તો છ� પરંતુ �ણતા નથી. તેમજ 
પોત પોતાના આ��મક �વ�પને પણ ઓળખતા 
નથી. � તેઓ યથાથ� રીતે મને અ�ભુત �ભુને 
ઓળખી �ય તો તેઓનું �વન પણ અ�ભુત 
અથવા સંપૂણ� પિવ�તા, સુખ, શાંિત સંપ�ન બની 
�ય.

આ�મા શું છ� ? તમે કોણ છો ?

‘�યારાં બાળકો ! મને પરમા�માને �ણતાં 
પહ�લાં આ�માને �ણવો જ�રી છ�. બાળકો 
માનવના શરીરમાં જે �ક��ટ છ� તેમાં આ�મા રહ� 
છ�. આ આ�મા અિત સૂ�મ, એક અણુ અથવા 
િબ�દુ આકાર છ�. એ �યોિત �વ�પ છ�. જેવી રીતે 
આ ��વી પરથી મનુ�યને તારો એક �યોિતિબ��દુ 
સમાન દ�ખાય છ�, તેવી જ રીતે આ�મા પણ 
�ક��ટમાં એક ચેતન તારો છ� અથવા �યોિતિબ��દુ 
છ�. ભ� લોકો �ક��ટમાં જે િબ�દી અથવા િતલક 
કર� છ� તેમનો આ �રવાજ પણ વા�તવમાં આ 
વાતને સૂચવે છ� ક� �યોિતિબ��દુ આ�માનો વાસ 
અહ� છ�. એટલા માટ� કહ�વાય છ� ક� चमकता ह� 

अजब िसतारा भृक�िट क� बीच પરંતુ આજે કોઈ 
પોતાને પુ�ષ, કોઈ ��ી, કોઈ બાળક અને કોઈ 
�� માને છ�. અથવા બધા પોતાને શરીર માને છ�. 

આ ક�વી િવિચ� વાત છ� ક� પોતે આ�મા હોવા છતાં 
પણ પોતાને દ�હ માને છ�. શરીર જે વા�તવમાં 
આ�માને રહ�વાનું શરીર અથવા મકાન માને છ� શું 
મન અને બુિ� આ�માથી અલગ છ� ? આ 
����પી નાટકમાં આ�મા અનેકાનેક જ�મ લઈને 
જે પાટ� બ�વે છ� તે પાટ� પણ િબ�દુ�પ આ�મામાં 
એવો ભર�લો છ� ક� જેમ એક ટ�પમાં વાણી, 
�ામોફોન ર�કડ�માં ગીત અથવા �ફ�મ રીલમાં 
અિભનેતાઓના પાટ� ભર�લા હોય છ� પરંતુ આ 
અ�ભુત આ�માને કોઈ િવરલા જ �ણે છ�. આજે 
મનુ�યમન અને બુિ�ને આ�માથી અલગ માની 
બેઠા છ�.

ચેતન આ�માની િવચારવાની, સમજવાની 
ઈ�છા કરવાની, િનણ�ય કરવાની વગેર� 
યો�યતાઓનું નામ મન બુિ� છ�. આ મન બુિ� જ 
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આ�માની ચેતના છ�.

આ�માના િપતા કોણ છ�?
પરમા�મા કોણ છ�?

લાડલાં બાળકો ! આજે ધાિમ�ક �વભાવના 
બધા મનુ�યો મને પરમા�માને મળવાની ચાહના 
રાખે છ�. તે મારાં દશ�ન-સા�ા�કાર કરવાની ઈ�છા 
રાખે છ�. પરંતુ આ�ય� થાય છ� ક� બી� તરફ એ 
લોકો એ પણ કહ� છ� ક� પરમા�માનું કોઈ નામ ક� 
કોઈ �પ નથી. જરા િવચાર કરો ક� નામ, �પ િવના 
ભલા કોઈ ચીજ હોઈ શક� ખરી ? િપતાનો સંબંધ 
હોઈ શક� ખરો ?

લાડલાં બાળકો ! જેવી રીતે કોઈ મહા�મા, 
બી� આ�માઓથી વધાર� લાંબો પહોળો આ�મા 
હોતો નથી, પરંતુ ગુણોની ���એ મહાન હોય છ� 
એવી જ રીતે �� પણ વધાર� િવ�તાર અથવા 
�યાપકતાને કારણે પરમા�મા નથી કહ�વાતો, 
પરંતુ મને પરમા�મા એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છ� 
ક� �� ગુણોની ���એ બધા આ�માઓમાં ‘પરમ’ 
અથવા �ે� છું. સવ� આ�માઓની માફક �� પણ 
એક �યોિતિબ��દુ છું. પરંતુ બી� આ�માઓ 
જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખના ચ�રમાં આવે છ�. 
�� જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખના ચ�રમાં 
આવતો નથી. મારા આ �દ�ય �યોિતિબ��દુ �પની 
યાદમાં ભારતમાં ‘િશવિલંગ’ નામથી મં�દર બનેલાં 
છ�. કારણ ક� મા�ં �દ�ય નામ િશવ છ�. િશવનો અથ� 
થાય છ� ક�યાણકારી. બધાંને દુઃખ અને 
અશાંિતથી છોડાવીને સુખ તથા શાંિત, 
આપવાવાળા હોવાને કારણે જ મને ‘િશવ’ 
કહ�વામાં આવે છ�. � મારો અ�ભુત પ�રચય 
બધાને માલૂમ હોય તો મુસલમાન લોક (જેનો 
મ�ામાં ‘સંગે અ�વ�’ નામનો એક પ�થર મારી 
યાદગારના �પમાં છ�.) તેઓને આ બાબતનું �ાન 
હોત તો ભારત ઉપર આ�મણ ન કરત. 

િ��તીઓ પણ મને લાઈટ �વ�પ માને છ� પણ 
ભારતને તીથ��થાન માનત અને �યાર� મારી 
અવતરણની ભૂિમ, િવ�નો ઈિતહાસ જુદો હોત.

પરમા�મા િનરાકાર ક�વી રીતે છ� ?

મીઠાં બાળકો, જેટલા પણ �થૂળ શરીરધારી 
મનુ�યા�માઓ છ� એમને બધાને સાકાર કહ�વામાં 
આવે છ�. ��ા, િવ�ણુ, શંકર જેમનાં �કાશમય 
શરીર છ� તેઓને ‘સૂ�માકાર’ અથવા ‘દ�વાકાર’ 
કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� માર� નથી �થૂળ શરીર ક� 
નથી સૂ�મ શરીર પરંતુ �� તો �યોિતિબ��દુ �વ�પ 
છું અને િબ�દુ તો િનરાકાર જ હોય છ�. કારણ ક� 
એની કોઈ લંબાઈ પહોળાઈ માપી શકાતી નથી. 
બીજું યોગીજન મારી યાદમાં એના મનને એકા� 
રાખવાની ઈ�છા રાખે છ�. ભ�લોક િશવિલંગની 
પૂ� કર� છ� અને કહ� છ� ક� પરમા�માનું કોઈ �પ 
નથી. એનો અથ� એ થયો ક� પરમા�મા છ� જ નહ� ? 
બાળકો, �પ વગરની કોઈ વ�તુ હોઈ જ ના શક�. 
વ�સો, વા�તવમાં મા�ં �પ તો છ� પરંતુ એ �દ�ય છ�. 
આ ચમ�ચ�ુ વડે તે �ઈ શકાતું નથી. પરંતુ �દ�ય 
ચ�ુઓથી જ તેનો સા�ા�કાર થઈ શક� છ�.

પરમા�મા એક ક�વી રીતે છ� ?

હ� બાળકો ! બધા ધમ��ેમી લોકો કહ� છ� ક� 
પરમા�મા એક છ� તે બધાના પરમિપતા અથવા 
બાપ છ�. પરંતુ એ ક�વી અ�ભુત વાત છ� ક� આવું 
માનવા છતાં તેઓ જુદા જુદા દ�વતાઓ અને 
ધમ��થાપકોને િપતા માની બેઠા છ� અને ક�ટલાક 
તો આ�મા અને પરમા�મામાં કોઈ ભેદ જ માનતા 
નથી. એક બાજુ તેઓ એમ કહ� છ� ક� પરમા�મા 
�યોિત �વ�પ છ� બી� તરફ તેઓ કોઈ �પને જ 
ભગવાન માની ર�ા છ�. વ�સો, વા�તવમાં બધા 
�યોિતિબ��દુ આ�માઓનો �� એક �યોિત ‘િશવ’ 
જ છું. પરમિપતા છું. �� જ �ાનનો સાગર હોવાને 
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કારણે બધાંનો પરમ િશ�ક અને પરમ સ�ગુ� 
પણ છું. �� એક જ જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખથી 
પર છું. આથી જ કહ�વાય છ� ક� પરમા�મા એક છ�. 
તે બધાંનો પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમ 
સ�ગુ� છ�.

િશવ-શંકરનો ભેદ

�યાં તુજ (પરમા�મા) છ�. � �� બધી જ�યાએ હોત 
તો લોકો મને શા માટ� બોલાવે ? વ�સો, આ ક�વી 
િવિચ� વાત છ� ક� મને પરમિપતા માને છ� અને 
મારા અવતરણની આશા રાખે છ�. મારા તરફ 
ઈશારો કરતાં તેઓ તેમના હાથ ઉપર રાખે છ�. 
બી� તરફ કહ� છ� ક� પરમા�મા તો સવ��યાપી છ�.

વ�સો ! શું બાપ કદી સવ��યાપી હોઈ શક� ? 
જેનું અવતરણ થાય છ� તે સવ��યાપી હોઈ શક� ? 
એક બાજુ તેઓ કહ� છ� ક� સુખ-શાંિતદાતા, આનંદ 
�વ�પ અને શિ��વ�પ પરમા�મા અમારી અંદર 
જ છ�. �યાર� બી� બાજુ કહ� છ� અમારા મનમાં 
અશાંિત છ�, દુઃખ છ�, િચંતા છ�, કામ, �ોધ આ�દ 
િવકારો છ�. શું લોકોની આ વાતો અટપટી નથી ? 
� �� દુઃખહતા� સુખકતા� અને આનંદ �વ�પ �ભુ 
અંદર હોત તો પછી મારા મનમાં દુઃખ, અશાંિત 
હોઈ જ શક� ક�વી રીતે ? લાડલાં બાળકો ! 
વા�તવમાં મને ‘િ�લોક�નાથ’ અથવા 
‘િ�ભુવને�ર’ પણ કહ�વામાં આવે છ�. ક�મ ક� �� 
મનુ�યલોક, દ�વતાલોક અને પરલોકનો નાથ છું. 
�� આ મનુ�યલોકમાં સવ��યાપી નથી. અહ� તો �� 
ધમ��લાિનના સમયે જ આવું છું. ફરીથી ધમ�ની 
�થાપના અને અધમ�નો મહાિવનાશ ક�ં છું. �� 
દ�વલોકમાં પણ નથી. �યાં તો �કાશમય 
કાયાવાળા ��ા, િવ�ણુ અને શંકર પોતપોતાની 
નગરીમાં રહ� છ�. �� પર�� પરમે�ર તો તેનાથી 
પણ દૂર, પરલોકમાં �યોિતત�વમાં શરીર રિહત 
અવ�થામાં ર�� છું. તેને પરમધામ, ��લોક તથા 
િશવપુરી પણ કહ�વામાં આવે છ�. આથી ગીતામાં 
મારાં મહાવા�યો છ� ક�, ‘આ ��� એક ઊલટા 
�� સમાન છ�. �� એના બીજ �વ�પ પરમા�મા 
સૂય�, ચં� તારાગણ... બધાથી પાર પરમધામમાં 
ર�� છું.’

�યારાં બાળકો ! ��ા, િવ�ણુ અને શંકર 
�કાશમય શરીરવાળા �ણ દ�વતાઓ છ�. પરંતુ �� 
એક પરમા�મા છું. �� આ �ણનો રચિયતા હોવાને 
કારણે ‘િ�મૂિત�’ કહ�વા� છું. પરંતુ એ ક�વી 
આ�ય�ની વાત છ� ક� આજે લોકો કહ� છ� ક� િશવ 
અને શંકર એક છ�. એક જ �યિ�નાં બે નામો છ�. 
જુઓ તો શંકરની મૂિત� તો શારી�રક �પધારી હોય 
છ� મારી મૂિત� િશવિલંગ શરીર વગરની અથા�� 
િબ�દુના મોટા �પવાળી હોય છ�. શંકર તો 
‘િ�દ�વ’ના એક દ�વતા છ�. પરંતુ �� તો એક પરમ 
આ�મા છું અને દ�વોનો પણ દ�વ છું.

પરમા�મા �યાં છ� ?

લાડલાં બાળકો ! એક તરફ તો લોકો કહ� 
છ� ક� હ� �ભુ ! આપ આવો અને અમને પિતતમાંથી 
પાવન બનાવો અને બી� બાજુ કહ� છ� ક� �યાં �� 
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આ�માની ચેતના છ�.

આ�માના િપતા કોણ છ�?
પરમા�મા કોણ છ�?

લાડલાં બાળકો ! આજે ધાિમ�ક �વભાવના 
બધા મનુ�યો મને પરમા�માને મળવાની ચાહના 
રાખે છ�. તે મારાં દશ�ન-સા�ા�કાર કરવાની ઈ�છા 
રાખે છ�. પરંતુ આ�ય� થાય છ� ક� બી� તરફ એ 
લોકો એ પણ કહ� છ� ક� પરમા�માનું કોઈ નામ ક� 
કોઈ �પ નથી. જરા િવચાર કરો ક� નામ, �પ િવના 
ભલા કોઈ ચીજ હોઈ શક� ખરી ? િપતાનો સંબંધ 
હોઈ શક� ખરો ?

લાડલાં બાળકો ! જેવી રીતે કોઈ મહા�મા, 
બી� આ�માઓથી વધાર� લાંબો પહોળો આ�મા 
હોતો નથી, પરંતુ ગુણોની ���એ મહાન હોય છ� 
એવી જ રીતે �� પણ વધાર� િવ�તાર અથવા 
�યાપકતાને કારણે પરમા�મા નથી કહ�વાતો, 
પરંતુ મને પરમા�મા એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છ� 
ક� �� ગુણોની ���એ બધા આ�માઓમાં ‘પરમ’ 
અથવા �ે� છું. સવ� આ�માઓની માફક �� પણ 
એક �યોિતિબ��દુ છું. પરંતુ બી� આ�માઓ 
જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખના ચ�રમાં આવે છ�. 
�� જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખના ચ�રમાં 
આવતો નથી. મારા આ �દ�ય �યોિતિબ��દુ �પની 
યાદમાં ભારતમાં ‘િશવિલંગ’ નામથી મં�દર બનેલાં 
છ�. કારણ ક� મા�ં �દ�ય નામ િશવ છ�. િશવનો અથ� 
થાય છ� ક�યાણકારી. બધાંને દુઃખ અને 
અશાંિતથી છોડાવીને સુખ તથા શાંિત, 
આપવાવાળા હોવાને કારણે જ મને ‘િશવ’ 
કહ�વામાં આવે છ�. � મારો અ�ભુત પ�રચય 
બધાને માલૂમ હોય તો મુસલમાન લોક (જેનો 
મ�ામાં ‘સંગે અ�વ�’ નામનો એક પ�થર મારી 
યાદગારના �પમાં છ�.) તેઓને આ બાબતનું �ાન 
હોત તો ભારત ઉપર આ�મણ ન કરત. 

િ��તીઓ પણ મને લાઈટ �વ�પ માને છ� પણ 
ભારતને તીથ��થાન માનત અને �યાર� મારી 
અવતરણની ભૂિમ, િવ�નો ઈિતહાસ જુદો હોત.

પરમા�મા િનરાકાર ક�વી રીતે છ� ?

મીઠાં બાળકો, જેટલા પણ �થૂળ શરીરધારી 
મનુ�યા�માઓ છ� એમને બધાને સાકાર કહ�વામાં 
આવે છ�. ��ા, િવ�ણુ, શંકર જેમનાં �કાશમય 
શરીર છ� તેઓને ‘સૂ�માકાર’ અથવા ‘દ�વાકાર’ 
કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� માર� નથી �થૂળ શરીર ક� 
નથી સૂ�મ શરીર પરંતુ �� તો �યોિતિબ��દુ �વ�પ 
છું અને િબ�દુ તો િનરાકાર જ હોય છ�. કારણ ક� 
એની કોઈ લંબાઈ પહોળાઈ માપી શકાતી નથી. 
બીજું યોગીજન મારી યાદમાં એના મનને એકા� 
રાખવાની ઈ�છા રાખે છ�. ભ�લોક િશવિલંગની 
પૂ� કર� છ� અને કહ� છ� ક� પરમા�માનું કોઈ �પ 
નથી. એનો અથ� એ થયો ક� પરમા�મા છ� જ નહ� ? 
બાળકો, �પ વગરની કોઈ વ�તુ હોઈ જ ના શક�. 
વ�સો, વા�તવમાં મા�ં �પ તો છ� પરંતુ એ �દ�ય છ�. 
આ ચમ�ચ�ુ વડે તે �ઈ શકાતું નથી. પરંતુ �દ�ય 
ચ�ુઓથી જ તેનો સા�ા�કાર થઈ શક� છ�.

પરમા�મા એક ક�વી રીતે છ� ?

હ� બાળકો ! બધા ધમ��ેમી લોકો કહ� છ� ક� 
પરમા�મા એક છ� તે બધાના પરમિપતા અથવા 
બાપ છ�. પરંતુ એ ક�વી અ�ભુત વાત છ� ક� આવું 
માનવા છતાં તેઓ જુદા જુદા દ�વતાઓ અને 
ધમ��થાપકોને િપતા માની બેઠા છ� અને ક�ટલાક 
તો આ�મા અને પરમા�મામાં કોઈ ભેદ જ માનતા 
નથી. એક બાજુ તેઓ એમ કહ� છ� ક� પરમા�મા 
�યોિત �વ�પ છ� બી� તરફ તેઓ કોઈ �પને જ 
ભગવાન માની ર�ા છ�. વ�સો, વા�તવમાં બધા 
�યોિતિબ��દુ આ�માઓનો �� એક �યોિત ‘િશવ’ 
જ છું. પરમિપતા છું. �� જ �ાનનો સાગર હોવાને 
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કારણે બધાંનો પરમ િશ�ક અને પરમ સ�ગુ� 
પણ છું. �� એક જ જ�મ-મરણ અને સુખ-દુઃખથી 
પર છું. આથી જ કહ�વાય છ� ક� પરમા�મા એક છ�. 
તે બધાંનો પરમિપતા, પરમિશ�ક અને પરમ 
સ�ગુ� છ�.

િશવ-શંકરનો ભેદ

�યાં તુજ (પરમા�મા) છ�. � �� બધી જ�યાએ હોત 
તો લોકો મને શા માટ� બોલાવે ? વ�સો, આ ક�વી 
િવિચ� વાત છ� ક� મને પરમિપતા માને છ� અને 
મારા અવતરણની આશા રાખે છ�. મારા તરફ 
ઈશારો કરતાં તેઓ તેમના હાથ ઉપર રાખે છ�. 
બી� તરફ કહ� છ� ક� પરમા�મા તો સવ��યાપી છ�.

વ�સો ! શું બાપ કદી સવ��યાપી હોઈ શક� ? 
જેનું અવતરણ થાય છ� તે સવ��યાપી હોઈ શક� ? 
એક બાજુ તેઓ કહ� છ� ક� સુખ-શાંિતદાતા, આનંદ 
�વ�પ અને શિ��વ�પ પરમા�મા અમારી અંદર 
જ છ�. �યાર� બી� બાજુ કહ� છ� અમારા મનમાં 
અશાંિત છ�, દુઃખ છ�, િચંતા છ�, કામ, �ોધ આ�દ 
િવકારો છ�. શું લોકોની આ વાતો અટપટી નથી ? 
� �� દુઃખહતા� સુખકતા� અને આનંદ �વ�પ �ભુ 
અંદર હોત તો પછી મારા મનમાં દુઃખ, અશાંિત 
હોઈ જ શક� ક�વી રીતે ? લાડલાં બાળકો ! 
વા�તવમાં મને ‘િ�લોક�નાથ’ અથવા 
‘િ�ભુવને�ર’ પણ કહ�વામાં આવે છ�. ક�મ ક� �� 
મનુ�યલોક, દ�વતાલોક અને પરલોકનો નાથ છું. 
�� આ મનુ�યલોકમાં સવ��યાપી નથી. અહ� તો �� 
ધમ��લાિનના સમયે જ આવું છું. ફરીથી ધમ�ની 
�થાપના અને અધમ�નો મહાિવનાશ ક�ં છું. �� 
દ�વલોકમાં પણ નથી. �યાં તો �કાશમય 
કાયાવાળા ��ા, િવ�ણુ અને શંકર પોતપોતાની 
નગરીમાં રહ� છ�. �� પર�� પરમે�ર તો તેનાથી 
પણ દૂર, પરલોકમાં �યોિતત�વમાં શરીર રિહત 
અવ�થામાં ર�� છું. તેને પરમધામ, ��લોક તથા 
િશવપુરી પણ કહ�વામાં આવે છ�. આથી ગીતામાં 
મારાં મહાવા�યો છ� ક�, ‘આ ��� એક ઊલટા 
�� સમાન છ�. �� એના બીજ �વ�પ પરમા�મા 
સૂય�, ચં� તારાગણ... બધાથી પાર પરમધામમાં 
ર�� છું.’

�યારાં બાળકો ! ��ા, િવ�ણુ અને શંકર 
�કાશમય શરીરવાળા �ણ દ�વતાઓ છ�. પરંતુ �� 
એક પરમા�મા છું. �� આ �ણનો રચિયતા હોવાને 
કારણે ‘િ�મૂિત�’ કહ�વા� છું. પરંતુ એ ક�વી 
આ�ય�ની વાત છ� ક� આજે લોકો કહ� છ� ક� િશવ 
અને શંકર એક છ�. એક જ �યિ�નાં બે નામો છ�. 
જુઓ તો શંકરની મૂિત� તો શારી�રક �પધારી હોય 
છ� મારી મૂિત� િશવિલંગ શરીર વગરની અથા�� 
િબ�દુના મોટા �પવાળી હોય છ�. શંકર તો 
‘િ�દ�વ’ના એક દ�વતા છ�. પરંતુ �� તો એક પરમ 
આ�મા છું અને દ�વોનો પણ દ�વ છું.

પરમા�મા �યાં છ� ?

લાડલાં બાળકો ! એક તરફ તો લોકો કહ� 
છ� ક� હ� �ભુ ! આપ આવો અને અમને પિતતમાંથી 
પાવન બનાવો અને બી� બાજુ કહ� છ� ક� �યાં �� 
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પરમા�માનું અવતરણ અને 
આ�માઓ સાથે મેળાપ

મીઠાં બાળકો ! બી� િવિચ� વાત એ છ� ક� 
માનવો કહ� છ� - ‘હ� �ભુ, અમે તમને પોકારી ર�ા 
છીએ, આપ આવીને અમને મળો, અમને 
પિતતમાંથી પાવન બનાવો અને ફરીથી આવીને 
અમને ગીતા�ાનની મુરલી સંભળાવો અને 
ગીતામાં તમે આપેલા વાયદાઓનું પાલન કરો અને 
આ બગડી ગયેલા સંસારની હાલત સુધારો, ક�મ ક� 
હવે તમારા િસવાય બીજું કોઈ સુધારી શક� તેમ 
નથી. બી� બાજુ કહ� છ� ક� ‘પરમા�માનું અવતરણ 
અથવા �દ�યજ�મ થતો નથી.’ વા�તવમાં આ 
સંસારમાં કિલયુગના અંતમાં �યાર� ધમ�ની અિત 
�લાિન થાય છ� અને મનુ�ય ખૂબ જ દુરાચારી અને 
આસુરી �વભાવના થઈ �ય છ� �યાર� સ�ધમ� અને 
સતયુગની �થાપના માટ� અથવા મનુ�યને દ�વતા 
બનાવવા માટ� આવું છું. આ સમયને ‘પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ’ કહ�વામાં આવે છ�. આની યાદગારમાં 
‘િશવરાિ�’નો તહ�વાર ઉજવવામાં આવે છ�. તેને 
સંગમનો મેળો તરીક� ઉજવવામાં આવે છ�. કારણ 
ક� અ�ાન�પી રાિ�માંજ �� આવીને મળું છું. 
�ાના�તનો કળશ ક�યાઓ - માતાઓને આપીને 
�ાનગંગાથી સૌને પિતતમાંથી પાવન બનાવવાનું 
કત��ય �� ક�ં છું.

પરમા�માનું અવતરણ �યાર�, ક�વી રીતે?

લાડલાં બાળકો ! આ ક�વી િવિચ� વાત છ� ક� 
એ બાજુ �� જ�મરિહત અજ�મા અને અયોિનજ 
કહ�વા� છું અને બી� બાજુ ગીતામાં મારા આ 
�દ�યવા�ય છ� ક� ‘મારો જ�મ �દ�ય છ�.’ બાળકો ! 
મારા જ�મની રીિત અ�ભુત છ�. �� જ�મ તો લ� છું 
ક�મ ક� � �� જ�મ ન લ� તો મનુ�ય આ�માઓને 
�ાન કોણ આપે ? �� �ાન આપું છું એટલે મને 
�ાનના સાગર અને િ�કાલદશ� કહ�વામાં આવે 

છ�. પરંતુ બાળકો ! મારો જ�મ સાધારણ અને 
�ાક�િતક નથી અથા�� �� મનુ�યોની માફક કોઈ 
માતાના ગભ� �ારા બાળકના �પમાં જ�મ લેતો 
નથી. કારણ ક� �� આ સમ� ���નો માતા, િપતા 
અને પાલનકતા� છું અને કમા�તીત છું. માર� 
કમ�ભોગને માટ� તો શરીર લેવું પડતું નથી. તેથી �� 
તો ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું �ાન 
આપવા માટ� પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં પરમધામથી 
અવત�રત થઈને એક સાધારણ �� તનમાં �વેશ 
ક�ં છું. અને દરરોજ તેમના મુખ �ારા �ાનયોગ 
અને રાજયોગનું િશ�ણ આપીને પરમધામ પાછો 
�� છું. મારા આ �કારના જ�મને ‘પરકાયા 
�વેશ’, �દ�યજ�મ અથવા અલૌ�કક જ�મ 
કહ�વામાં આવે છ�. જે મનુ�યના તનમાં �� �વેશ ક�ં 
છું તે મારો રથ કહ�વાય છ�. �� આ આ�માનો 
સારથી પણ બનું છું અને આ મનુ�યને ��િપતા 
��ા નામ આપું છું.

પરમા�મા કરનકરાવનહાર ક�વી રીતે ?

લાડલાં બાળકો ! સંગમયુગમાં ��િપતા 
��ાના તનમાં �દ�ય અવતરણ કરીને તેમના મુખ 
�ારા ���ના આ�દ-મ�ય-અંતનું જે �ાન આપું છું 
જે �ભાવશાળી રીતે રાજયોગ શીખવાડું છું તેને 
શીખવાવાળાં નર-નારી પિતતમાંથી પાવન બને છ� 
અને પોતાના સં�કારોને સતો�ધાન બનાવે છ�. 
અથા�� એક �કારથી નવો જ�મ લે છ�. ��ાના 
આ મુખ �ારા �ાન સાંભળીને નવો જ�મ 
લેવાવાળાને સાચા �ા�ણ (��ાવ�સ) યા ��જ 
કહ�વામાં આવે છ�. આજ લોકો પૂણ��પે પાવન 
બનીને ભિવ�યમાં સતયુગી ���માં દ�વપદની 
�ા��ત કર� છ� અથવા નરમાંથી �ી નારાયણ અને 
નારીમાંથી �ી લ�મી પદને �ા�ત કર� છ�. ��િપતા 
��ા �ારા સવ� �કાર� �ા�ણોની અથવા દ�વી 
દ�વતાઓની રચના કરાવવાના કારણે જ મને 
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કરનકરાવનહાર કહ�વામાં આવે છ�. આ �માણે 
બધા માણસોને પિવ� બનાવીને �ાન અથવા 
સંદ�શ આ�યા પછી �� શંકર �ારા અનેક ધમ�નો 
તથા કિલયુગી ���નો મહાિવનાશ કરાવું છું. 
મારા આ કત��યના ફલ �વ�પ સતયુગની અને 
આ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમ�ની ફરીથી �થાપના 
થઈ �ય છ� અને આ ��� પર સંપૂણ� પિવ�તા, 
સુખ અને શાંિત જેવી મયા�દા થાય છ�. મારા િસવાય 
અનેક આસુરી ધમ�નો અથવા કિલયુગી ���નો 
મહાિવનાશ કોઈ પણ કરાવી ન શક�, ન કોઈ 
સતયુગી દ�વી ���ની �થાપના, પાલના અને 
િવનાશ મારાં જ કત��યો છ�. પરંતુ આ એટલી 
િવિચ� વાત છ� ક� આ જ લોકો �ીમ�, ભગવ� 
ગીતામાં વણ�વેલા મારા અવતરણના રહ�યને 
�ણતા નથી અને માનતા પણ નથી. અને 
કરનકરાવનહારનો આ વા�તિવક અથ� ન 
�ણતા હોવાને કારણે �મવશ માને છ� ક� આ 
સંસારમાં જે ક�ઈ પાપ પુ�ય થઈ ર�ાં છ� તે 
પરમા�મા જ કરાવી ર�ા છ�.

પરમા�મા શું કર� છ� અને શું નથી કરતાં ?

મીઠાં બાળકો ! િવિચ� વાત જુઓ. એક 
તરફ તો તેઓ કહ� છ� ક� પરમા�મા જ બધું કરાવે 
છ�. તેમની �ેરણાથી જ સવ� કાંઈ બને છ�. બી� 
તરફ તેઓ કહ� છ� ક� આજે સંસારની હાલત એવી 
ખરાબ છ� ક� પરમા�મા એને સુધારવા માટ� ક�મ ક�ઈ 
કરતા નથી ? �ી� બાજુ કહ� છ� ક� પરમા�મા જ 
���ની �થાપના, પાલના અને િવનાશ કરાવે છ�. 
વા�તવમાં તેઓને એ ખબર નથી ક� આ મનુ�ય 
��� તો એક અના�દ િનિ�ત નાટક છ�. �� કોઈ 
પહાડ, નદીઓ વગેર� બનાવતો નથી. પરંતુ �� તો 
સંગમયુગમાં આવીને ��િપતા ��ા �ારા એક 
આ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમ�ની �થાપના અને 
શંકર �ારા અનેક આસુરી ધમ�નો મહાિવનાશ 

કરાવું છું અને પછી સતયુગી ���ની �ી લ�મી-
નારાયણ �ારા પાલના કરાવું છું. પરંતુ મારાં આ 
કત��યોને તથા એને કરવાની રીિતને તેઓ 
�ણતાં ન હોવાને કારણે આજે �યાર� �� ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને �દ�ય કત��ય 
કરાવી ર�ો છું �યાર� લોકો મને ઓળખી શકતા 
નથી.

િશવરાિ�

લાડલાં બાળકો ! આ પણ ક�વી િવિચ� વાત 
છ� ક� આજે મનુ�ય અનેક મહા�માઓ નેતાઓ 
વગેર�ના �વનચ�ર�ને �ણતા હોય છ�. તેમના 
કત��યોથી પ�રચીત છ� અને એમનો જ�મ�દવસ 
પણ ઉજવે છ� પરંતુ સ�ગિતદાતા અને 
સુખશાંિતના દાતા મુજ પરમિપતા પરમા�માના 
અલૌ�કક �વનની કથા અથવા મારા �દ�ય 
જ�મના મહા��યને �ણતા નથી. બાળકો ! � 
તેઓ આ રહ�યોને �ણી �ય ક� પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ કિલયુગના અંતમાં �યાર� સમ� 
��� પર અ�ાન�પી રાત હોય છ� �યાર� ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને સતયુગ અથવા 
સંપૂણ� સુખનો યુગ લાવે છ� તથા બી� બધાને 
મુિ�ધામ લઈ �ય છ�. જે કત��ય બી� કોઈ કરી 
શકતા નથી. � તેઓ યથાથ� રીતે મારાં બાળકો 
બની મારી �ીમતનું પાલન કરી, વત�માન 
પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં �વયંનું �વન ઉ� તથા 
�દ�ય બનાવી અ�ય આ�માઓને મારો સંદ�શ 
આપવાના કાય�માં લાગી �ત.

ઈ�રીય િનમં�ણ

લાડલાં બાળકો ! હવે તમે બધાંને મુજ 
પરમિપતા પરમા�મા િશવનો યથાથ� પ�રચય આપો 
અને તેમને જણાવો ક� વત�માન સમય પુ�ષો�મ 
પરમા�મા િશવ ��ા �ારા ઈ�રીય �ાન અને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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પરમા�માનું અવતરણ અને 
આ�માઓ સાથે મેળાપ

મીઠાં બાળકો ! બી� િવિચ� વાત એ છ� ક� 
માનવો કહ� છ� - ‘હ� �ભુ, અમે તમને પોકારી ર�ા 
છીએ, આપ આવીને અમને મળો, અમને 
પિતતમાંથી પાવન બનાવો અને ફરીથી આવીને 
અમને ગીતા�ાનની મુરલી સંભળાવો અને 
ગીતામાં તમે આપેલા વાયદાઓનું પાલન કરો અને 
આ બગડી ગયેલા સંસારની હાલત સુધારો, ક�મ ક� 
હવે તમારા િસવાય બીજું કોઈ સુધારી શક� તેમ 
નથી. બી� બાજુ કહ� છ� ક� ‘પરમા�માનું અવતરણ 
અથવા �દ�યજ�મ થતો નથી.’ વા�તવમાં આ 
સંસારમાં કિલયુગના અંતમાં �યાર� ધમ�ની અિત 
�લાિન થાય છ� અને મનુ�ય ખૂબ જ દુરાચારી અને 
આસુરી �વભાવના થઈ �ય છ� �યાર� સ�ધમ� અને 
સતયુગની �થાપના માટ� અથવા મનુ�યને દ�વતા 
બનાવવા માટ� આવું છું. આ સમયને ‘પુ�ષો�મ 
સંગમયુગ’ કહ�વામાં આવે છ�. આની યાદગારમાં 
‘િશવરાિ�’નો તહ�વાર ઉજવવામાં આવે છ�. તેને 
સંગમનો મેળો તરીક� ઉજવવામાં આવે છ�. કારણ 
ક� અ�ાન�પી રાિ�માંજ �� આવીને મળું છું. 
�ાના�તનો કળશ ક�યાઓ - માતાઓને આપીને 
�ાનગંગાથી સૌને પિતતમાંથી પાવન બનાવવાનું 
કત��ય �� ક�ં છું.

પરમા�માનું અવતરણ �યાર�, ક�વી રીતે?

લાડલાં બાળકો ! આ ક�વી િવિચ� વાત છ� ક� 
એ બાજુ �� જ�મરિહત અજ�મા અને અયોિનજ 
કહ�વા� છું અને બી� બાજુ ગીતામાં મારા આ 
�દ�યવા�ય છ� ક� ‘મારો જ�મ �દ�ય છ�.’ બાળકો ! 
મારા જ�મની રીિત અ�ભુત છ�. �� જ�મ તો લ� છું 
ક�મ ક� � �� જ�મ ન લ� તો મનુ�ય આ�માઓને 
�ાન કોણ આપે ? �� �ાન આપું છું એટલે મને 
�ાનના સાગર અને િ�કાલદશ� કહ�વામાં આવે 

છ�. પરંતુ બાળકો ! મારો જ�મ સાધારણ અને 
�ાક�િતક નથી અથા�� �� મનુ�યોની માફક કોઈ 
માતાના ગભ� �ારા બાળકના �પમાં જ�મ લેતો 
નથી. કારણ ક� �� આ સમ� ���નો માતા, િપતા 
અને પાલનકતા� છું અને કમા�તીત છું. માર� 
કમ�ભોગને માટ� તો શરીર લેવું પડતું નથી. તેથી �� 
તો ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગનું �ાન 
આપવા માટ� પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં પરમધામથી 
અવત�રત થઈને એક સાધારણ �� તનમાં �વેશ 
ક�ં છું. અને દરરોજ તેમના મુખ �ારા �ાનયોગ 
અને રાજયોગનું િશ�ણ આપીને પરમધામ પાછો 
�� છું. મારા આ �કારના જ�મને ‘પરકાયા 
�વેશ’, �દ�યજ�મ અથવા અલૌ�કક જ�મ 
કહ�વામાં આવે છ�. જે મનુ�યના તનમાં �� �વેશ ક�ં 
છું તે મારો રથ કહ�વાય છ�. �� આ આ�માનો 
સારથી પણ બનું છું અને આ મનુ�યને ��િપતા 
��ા નામ આપું છું.

પરમા�મા કરનકરાવનહાર ક�વી રીતે ?

લાડલાં બાળકો ! સંગમયુગમાં ��િપતા 
��ાના તનમાં �દ�ય અવતરણ કરીને તેમના મુખ 
�ારા ���ના આ�દ-મ�ય-અંતનું જે �ાન આપું છું 
જે �ભાવશાળી રીતે રાજયોગ શીખવાડું છું તેને 
શીખવાવાળાં નર-નારી પિતતમાંથી પાવન બને છ� 
અને પોતાના સં�કારોને સતો�ધાન બનાવે છ�. 
અથા�� એક �કારથી નવો જ�મ લે છ�. ��ાના 
આ મુખ �ારા �ાન સાંભળીને નવો જ�મ 
લેવાવાળાને સાચા �ા�ણ (��ાવ�સ) યા ��જ 
કહ�વામાં આવે છ�. આજ લોકો પૂણ��પે પાવન 
બનીને ભિવ�યમાં સતયુગી ���માં દ�વપદની 
�ા��ત કર� છ� અથવા નરમાંથી �ી નારાયણ અને 
નારીમાંથી �ી લ�મી પદને �ા�ત કર� છ�. ��િપતા 
��ા �ારા સવ� �કાર� �ા�ણોની અથવા દ�વી 
દ�વતાઓની રચના કરાવવાના કારણે જ મને 
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કરનકરાવનહાર કહ�વામાં આવે છ�. આ �માણે 
બધા માણસોને પિવ� બનાવીને �ાન અથવા 
સંદ�શ આ�યા પછી �� શંકર �ારા અનેક ધમ�નો 
તથા કિલયુગી ���નો મહાિવનાશ કરાવું છું. 
મારા આ કત��યના ફલ �વ�પ સતયુગની અને 
આ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમ�ની ફરીથી �થાપના 
થઈ �ય છ� અને આ ��� પર સંપૂણ� પિવ�તા, 
સુખ અને શાંિત જેવી મયા�દા થાય છ�. મારા િસવાય 
અનેક આસુરી ધમ�નો અથવા કિલયુગી ���નો 
મહાિવનાશ કોઈ પણ કરાવી ન શક�, ન કોઈ 
સતયુગી દ�વી ���ની �થાપના, પાલના અને 
િવનાશ મારાં જ કત��યો છ�. પરંતુ આ એટલી 
િવિચ� વાત છ� ક� આ જ લોકો �ીમ�, ભગવ� 
ગીતામાં વણ�વેલા મારા અવતરણના રહ�યને 
�ણતા નથી અને માનતા પણ નથી. અને 
કરનકરાવનહારનો આ વા�તિવક અથ� ન 
�ણતા હોવાને કારણે �મવશ માને છ� ક� આ 
સંસારમાં જે ક�ઈ પાપ પુ�ય થઈ ર�ાં છ� તે 
પરમા�મા જ કરાવી ર�ા છ�.

પરમા�મા શું કર� છ� અને શું નથી કરતાં ?

મીઠાં બાળકો ! િવિચ� વાત જુઓ. એક 
તરફ તો તેઓ કહ� છ� ક� પરમા�મા જ બધું કરાવે 
છ�. તેમની �ેરણાથી જ સવ� કાંઈ બને છ�. બી� 
તરફ તેઓ કહ� છ� ક� આજે સંસારની હાલત એવી 
ખરાબ છ� ક� પરમા�મા એને સુધારવા માટ� ક�મ ક�ઈ 
કરતા નથી ? �ી� બાજુ કહ� છ� ક� પરમા�મા જ 
���ની �થાપના, પાલના અને િવનાશ કરાવે છ�. 
વા�તવમાં તેઓને એ ખબર નથી ક� આ મનુ�ય 
��� તો એક અના�દ િનિ�ત નાટક છ�. �� કોઈ 
પહાડ, નદીઓ વગેર� બનાવતો નથી. પરંતુ �� તો 
સંગમયુગમાં આવીને ��િપતા ��ા �ારા એક 
આ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમ�ની �થાપના અને 
શંકર �ારા અનેક આસુરી ધમ�નો મહાિવનાશ 

કરાવું છું અને પછી સતયુગી ���ની �ી લ�મી-
નારાયણ �ારા પાલના કરાવું છું. પરંતુ મારાં આ 
કત��યોને તથા એને કરવાની રીિતને તેઓ 
�ણતાં ન હોવાને કારણે આજે �યાર� �� ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને �દ�ય કત��ય 
કરાવી ર�ો છું �યાર� લોકો મને ઓળખી શકતા 
નથી.

િશવરાિ�

લાડલાં બાળકો ! આ પણ ક�વી િવિચ� વાત 
છ� ક� આજે મનુ�ય અનેક મહા�માઓ નેતાઓ 
વગેર�ના �વનચ�ર�ને �ણતા હોય છ�. તેમના 
કત��યોથી પ�રચીત છ� અને એમનો જ�મ�દવસ 
પણ ઉજવે છ� પરંતુ સ�ગિતદાતા અને 
સુખશાંિતના દાતા મુજ પરમિપતા પરમા�માના 
અલૌ�કક �વનની કથા અથવા મારા �દ�ય 
જ�મના મહા��યને �ણતા નથી. બાળકો ! � 
તેઓ આ રહ�યોને �ણી �ય ક� પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ કિલયુગના અંતમાં �યાર� સમ� 
��� પર અ�ાન�પી રાત હોય છ� �યાર� ��િપતા 
��ાના તનમાં અવત�રત થઈને સતયુગ અથવા 
સંપૂણ� સુખનો યુગ લાવે છ� તથા બી� બધાને 
મુિ�ધામ લઈ �ય છ�. જે કત��ય બી� કોઈ કરી 
શકતા નથી. � તેઓ યથાથ� રીતે મારાં બાળકો 
બની મારી �ીમતનું પાલન કરી, વત�માન 
પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં �વયંનું �વન ઉ� તથા 
�દ�ય બનાવી અ�ય આ�માઓને મારો સંદ�શ 
આપવાના કાય�માં લાગી �ત.

ઈ�રીય િનમં�ણ

લાડલાં બાળકો ! હવે તમે બધાંને મુજ 
પરમિપતા પરમા�મા િશવનો યથાથ� પ�રચય આપો 
અને તેમને જણાવો ક� વત�માન સમય પુ�ષો�મ 
પરમા�મા િશવ ��ા �ારા ઈ�રીય �ાન અને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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માનવ�વન ઈ�ર 
તરફથી િવનામૂ�યે મળ�લ 
મૂ�યવાન ભેટ છ�. ઉપહાર 
છ�, બિ�સ છ�. દર�ક 
તબ�ામાં �વનનું મહ�વ 
સમ� તેની યો�ય સંભાળ 
કરી �વનયા�ાને સફળ

બનાવવી તે આપણા સૌની ફરજ છ�.

�વન એ નાનકડું �ણ પાનાનું પુ�તક છ�. 
�વન�પી પુ�તકના �થમ પાનાનો પહ�લો પાઠ 
એટલે બાળપણ. િનદ�ષ મન, િનખાલસ ભાવ, 
ચહ�રા ઉપર ��મત સાથે હસતાં, રમતાં ખેલતાં... 
મ�તીની સાથે બાળપણના પાઠને સૌ કોઈ ખૂબ 
સારી રીતે ભણી યાદગાર બનાવે છ�. જેમ ઉગતા 
સૂય�નાં �થમ �કરણો ચાર� બાજુ અંધકારને દૂર 
કરીને તાજગીનો અનુભવ કરાવે છ�, જે સુવણ� 
�ભાતનો અનેરો આનંદ લૂંટવા જેવો હોય છ�. તેવી 
જ રીતે �વનની સોનેરી સવાર સમાન બાળપણ 
પણ �ણવા જેવું અને માણવા જેવું છ�. માટ� જ 
કહ�વાયું છ� ક� બચપન ક� �દન ભૂલા ન દ�ના, 
આજ હ�સે કલ �લા ન દ�ના.

�વન �પી પુ�તકના બી� પાનાનો પાઠ 
એટલે બપોરના ધોમધખતા તાપની ભર જુવાનીમાં 
સમય, શરીરમાં �શ, મનમાં હોશ, ક�ઈક કરી 
છૂટવાની ભાવનાઓ, ઊંચે ઊંચે આકાશના 
તારલાઓ સુધી પહ�ચવાની તમ�નાઓ.... 
�યિ��વને �ભાવશાળી બનાવવાની ઈ�છાઓ... 
અનેક અપે�ાઓને પૂરી કરવાની હોડ..... 
ખર�ખર અનેકોનાં �દલ �તીને દુઆઓને પા� 
બનવાનો સુવણ�કાળ એટલે જ યુવાની. જ�ર છ� 

મા� કદમ-કદમ પર સાવધાનીપૂવ�ક ચાલવાની.

�વન�પી પુ�તકના �ી� પાનાનો �ી� 
પાઠ એટલે જ વયો�� અવ�થા... �વનની 
સં�યાનો સમય. સુખ, દુઃખના અનેક �સંગોમાંથી 
પસાર થતા સારા નરસા અનુભવોના ખ�નાની 
ખાણ એટલે જ ��ાવ�થા. જેમ ઢળતા સૂય�ને 
ખબર જ છ� ક� માર� આવતી કાલે ફરીથી ઉદય થઈ 
ચોમેર �કાશ ફ�લાવવાનો છ�. માટ� તો સૂયા��ત પણ 
મનોરંજન અપાવે છ�. તેમ હાય ર� ઘડપણ કહી 
�વનના સં�યાકાળને કપરો, કઠણકાળ ન 
સમજતા... વાહ ર� ઘડપણ કહીને �વનસં�યાનું 
�વાગત કરીએ.

યાદ રાખીએ સંસારચ� પ�રવત�નશીલ છ�. 
તે પ�રવત�નની �િ�યા આપણને �વીકાય� પણ છ�. 
ખૂબ સુંદર, સુશોિભત નવું મકાન, નવું �યાં સુધી 
રહ�શે ? ક�મતી, નવાં વ��ો પણ આખર� જૂનાં 
થતાં એક �દવસ છોડવાનાં જ છ�. �યાર� તો ફરી 
નવાં વ��ોની ખરીદી કરી શક�શું. બાળ 
અવ�થામાંથી ત�ણ અવ�થા અને ત�ણ 
અવ�થામાંથી યુવાવ�થામાં ક�વા તરવરાટનો 
અનુભવ કરીએ છીએ. દબાદબાપૂણ� િજંદગી 
��યા. તો પછી યુવાવ�થામાંથી ��ાવ�થાની 
યા�ાનું આગમન ક�મ ના કરીએ ?

��� પરના જડ અને ચેતન �વોએ સતો, 
ર� અને તમોની ��થિતમાંથી પસાર થવું જ પડે 
છ�. સજ�નહાર� સજ�લા ���ના સ�ય િસ�ાંતોને 
હસતાં હસતાં �વીકારી સજ�નહારના સાથનો 
અનુભવ કરીએ અને દર�ક અવ�થાની પૂવ� તૈયારી 
કરીએ. જેમ કોઈ શુભ �સંગની પહ�લેથી જ તૈયારી 
કરીએ છીએ તેમ ��ાવ�થાના આગમન પૂવ� જ 

�વનસં�યા
રાજયોિગની ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ. (રાજકોટ)
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તેની તૈયારી કરવી �ઈએ. ��યુ િવશે આપણને 
ક�ઈ જ ખબર નથી ક� ��યુ �યાર� અને ક�વી રીતે 
આવશે પરંતુ એ ખબર છ� ક� આવશે તો જ�ર. આ 
અંિતમ અને સનાતન સ�ય છ�. � આ વાત હ�મેશા 
યાદ રહ� તો મોતનો ડર ના રહ�.

�વનયા�ાના અનેક પડાવો પસાર કરતાં 
અંતમાં ��ાવ�થા સૌની પાસે આવશે જ. �વનનો 
આ સં�યાકાળ એ કોઈ રોગ ક� અિભશાપ નથી 
પરંતુ શરીરની �વાભાિવક �િ�યા છ�. જેમાં ડર, 
ભય, શોક ક� રોવા-ધોવાની કોઈ વાત નથી. આ 
કાળમાં શારી�રક બીમારી આવે. સંબંધોના 
બંધનનું દુઃખ પણ આવે. તો મોહ મમતાની 
માયા�ળનો સંતાપ આવે. આ બધું આવશે જ. 
મારી સાથે જ આવું શા માટ� થયું ? આ ��ના 
જવાબ માટ� આપણે કમ�ની ગહનગિતને �ણવી 
પડશે. સારા કમ�નાં સારાં ફળ, ખરાબ કમ�નાં 
ખરાબ ફળથી કોઈ મુ� થઈ શકતું નથી. જેવું 
કરીશું તેવું જ મળશે. ઈ�રના દરબારમાં દ�ર છ�, 
અંધેર નથી. આ િનયમોને �ણી ભૂતકાળમાંથી 
પાઠ ભણી આગળની તૈયારી કરીએ.

આપદાઓ, ��ાવ�થા અને ��યુ આ સૌની 
સમ� આવશે જ. પરંતુ ��ાવ�થામાં િવ�નોની 
વ�ે પણ ક� ઓછું થાય, તેના માટ� પહ�લેથી જ 
તૈયારી કરીને �વનના સં�યાકાળને શાપ નહ� 
પણ વરદાન બનાવીએ. ચાલીસ વષ�થી �વા��ય 
પર પૂ�ં �યાન આપીએ. 

• ફળ અને શાકભા�નું વધાર� સેવન કરીએ. • 
�ક�િત અને પરમા�માની સમીપતાનો આનંદ 
લઈએ. • સમાજ ઉપયોગી સેવાક�ય કાય�માં 
િનઃ�વાથ�-ભાવે �ડાઈએ.

આપણને મળ�લ દર�ક જવાબદારી પૂણ� 
કરવાની છ�. �� તો િનિમ� જ છું.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ સંભવ બની જશે. અ��થર યાદની યા�ા પણ 
��થર અને અિવનાશી બની જશે તેવી આપણા 
સ�ગુ�ની આપણા ��યે આશા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... સફળતાનું રહ�ય

કદાચ જ કોઈ એવું �ાણી હશે ક� જેને થોડો ઘણો 
ભોગ-િવલાસનો અવસર �ા�ત ન થયો હોય. 
પરંતુ, �વામાં એમ આ�યું છ� ક� અનહદ ભોગ-
િવલાસમાં ડૂબેલી �યિ�નું શારી�રક �વા��ય 
નાશ થઈ �ય છ�, મન ગંદુ થઈ �ય છ� અને તેના 
આ�માનું પતન થઈ �ય છ�. એટલા માટ� આપણે 
સારી રીતે એ સમ� લેવું �ઈએ ક� િવષય-
વાસનાની ��ણા એક એવી પુનઃ�ા�ય તરસ છ� ક� 
�યાર�ય શાંત થતી નથી. યાદ રહ�, ભોગ એક 
��િલત અ�� સમાન છ�, જેટલું ભોગવશો, 
એટલી આગ વધાર� ને વધાર� ભડકતી જશે અને 
ધીમે-ધીમે તે મનુ�યની સુખ-શાંિતની બધી જ 
સંભાવનાઓને સદાને માટ� ભ�મીભૂત કરી 
નાખશે. માટ� પોતાના સુખ અને શાંિતને ઈ�છાઓ 
અથવા ભોગ-િવલાસમાં ન શોધો. કારણ ક� જે 
િન�વાથ�, િન�કામ, પુ�ષાથ�, પરોપકારી, સંતોષી 
અને પરમાથ� છ� એ જ �યિ� સુખ-શાંિતનો ખરો 
અિધકારી છ�. તો આવો આજથી આપણે સ� 
ઈ�છા મા�મ અિવ�ાનો પાઠ પાકો કરીને ઓછામાં 
ઓછી ઈ�છાઓ, વધાર� ને વધાર� �યાગ અને 
િવષયવાસનાના ઝેરથી પોતાને બચાવીને 
શાંિતમય અને સુખમય �વન �વીએ.

ગીત ... યોગી �વન � કર દ�ખો...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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માનવ�વન ઈ�ર 
તરફથી િવનામૂ�યે મળ�લ 
મૂ�યવાન ભેટ છ�. ઉપહાર 
છ�, બિ�સ છ�. દર�ક 
તબ�ામાં �વનનું મહ�વ 
સમ� તેની યો�ય સંભાળ 
કરી �વનયા�ાને સફળ

બનાવવી તે આપણા સૌની ફરજ છ�.

�વન એ નાનકડું �ણ પાનાનું પુ�તક છ�. 
�વન�પી પુ�તકના �થમ પાનાનો પહ�લો પાઠ 
એટલે બાળપણ. િનદ�ષ મન, િનખાલસ ભાવ, 
ચહ�રા ઉપર ��મત સાથે હસતાં, રમતાં ખેલતાં... 
મ�તીની સાથે બાળપણના પાઠને સૌ કોઈ ખૂબ 
સારી રીતે ભણી યાદગાર બનાવે છ�. જેમ ઉગતા 
સૂય�નાં �થમ �કરણો ચાર� બાજુ અંધકારને દૂર 
કરીને તાજગીનો અનુભવ કરાવે છ�, જે સુવણ� 
�ભાતનો અનેરો આનંદ લૂંટવા જેવો હોય છ�. તેવી 
જ રીતે �વનની સોનેરી સવાર સમાન બાળપણ 
પણ �ણવા જેવું અને માણવા જેવું છ�. માટ� જ 
કહ�વાયું છ� ક� બચપન ક� �દન ભૂલા ન દ�ના, 
આજ હ�સે કલ �લા ન દ�ના.

�વન �પી પુ�તકના બી� પાનાનો પાઠ 
એટલે બપોરના ધોમધખતા તાપની ભર જુવાનીમાં 
સમય, શરીરમાં �શ, મનમાં હોશ, ક�ઈક કરી 
છૂટવાની ભાવનાઓ, ઊંચે ઊંચે આકાશના 
તારલાઓ સુધી પહ�ચવાની તમ�નાઓ.... 
�યિ��વને �ભાવશાળી બનાવવાની ઈ�છાઓ... 
અનેક અપે�ાઓને પૂરી કરવાની હોડ..... 
ખર�ખર અનેકોનાં �દલ �તીને દુઆઓને પા� 
બનવાનો સુવણ�કાળ એટલે જ યુવાની. જ�ર છ� 

મા� કદમ-કદમ પર સાવધાનીપૂવ�ક ચાલવાની.

�વન�પી પુ�તકના �ી� પાનાનો �ી� 
પાઠ એટલે જ વયો�� અવ�થા... �વનની 
સં�યાનો સમય. સુખ, દુઃખના અનેક �સંગોમાંથી 
પસાર થતા સારા નરસા અનુભવોના ખ�નાની 
ખાણ એટલે જ ��ાવ�થા. જેમ ઢળતા સૂય�ને 
ખબર જ છ� ક� માર� આવતી કાલે ફરીથી ઉદય થઈ 
ચોમેર �કાશ ફ�લાવવાનો છ�. માટ� તો સૂયા��ત પણ 
મનોરંજન અપાવે છ�. તેમ હાય ર� ઘડપણ કહી 
�વનના સં�યાકાળને કપરો, કઠણકાળ ન 
સમજતા... વાહ ર� ઘડપણ કહીને �વનસં�યાનું 
�વાગત કરીએ.

યાદ રાખીએ સંસારચ� પ�રવત�નશીલ છ�. 
તે પ�રવત�નની �િ�યા આપણને �વીકાય� પણ છ�. 
ખૂબ સુંદર, સુશોિભત નવું મકાન, નવું �યાં સુધી 
રહ�શે ? ક�મતી, નવાં વ��ો પણ આખર� જૂનાં 
થતાં એક �દવસ છોડવાનાં જ છ�. �યાર� તો ફરી 
નવાં વ��ોની ખરીદી કરી શક�શું. બાળ 
અવ�થામાંથી ત�ણ અવ�થા અને ત�ણ 
અવ�થામાંથી યુવાવ�થામાં ક�વા તરવરાટનો 
અનુભવ કરીએ છીએ. દબાદબાપૂણ� િજંદગી 
��યા. તો પછી યુવાવ�થામાંથી ��ાવ�થાની 
યા�ાનું આગમન ક�મ ના કરીએ ?

��� પરના જડ અને ચેતન �વોએ સતો, 
ર� અને તમોની ��થિતમાંથી પસાર થવું જ પડે 
છ�. સજ�નહાર� સજ�લા ���ના સ�ય િસ�ાંતોને 
હસતાં હસતાં �વીકારી સજ�નહારના સાથનો 
અનુભવ કરીએ અને દર�ક અવ�થાની પૂવ� તૈયારી 
કરીએ. જેમ કોઈ શુભ �સંગની પહ�લેથી જ તૈયારી 
કરીએ છીએ તેમ ��ાવ�થાના આગમન પૂવ� જ 

�વનસં�યા
રાજયોિગની ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ. (રાજકોટ)
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તેની તૈયારી કરવી �ઈએ. ��યુ િવશે આપણને 
ક�ઈ જ ખબર નથી ક� ��યુ �યાર� અને ક�વી રીતે 
આવશે પરંતુ એ ખબર છ� ક� આવશે તો જ�ર. આ 
અંિતમ અને સનાતન સ�ય છ�. � આ વાત હ�મેશા 
યાદ રહ� તો મોતનો ડર ના રહ�.

�વનયા�ાના અનેક પડાવો પસાર કરતાં 
અંતમાં ��ાવ�થા સૌની પાસે આવશે જ. �વનનો 
આ સં�યાકાળ એ કોઈ રોગ ક� અિભશાપ નથી 
પરંતુ શરીરની �વાભાિવક �િ�યા છ�. જેમાં ડર, 
ભય, શોક ક� રોવા-ધોવાની કોઈ વાત નથી. આ 
કાળમાં શારી�રક બીમારી આવે. સંબંધોના 
બંધનનું દુઃખ પણ આવે. તો મોહ મમતાની 
માયા�ળનો સંતાપ આવે. આ બધું આવશે જ. 
મારી સાથે જ આવું શા માટ� થયું ? આ ��ના 
જવાબ માટ� આપણે કમ�ની ગહનગિતને �ણવી 
પડશે. સારા કમ�નાં સારાં ફળ, ખરાબ કમ�નાં 
ખરાબ ફળથી કોઈ મુ� થઈ શકતું નથી. જેવું 
કરીશું તેવું જ મળશે. ઈ�રના દરબારમાં દ�ર છ�, 
અંધેર નથી. આ િનયમોને �ણી ભૂતકાળમાંથી 
પાઠ ભણી આગળની તૈયારી કરીએ.

આપદાઓ, ��ાવ�થા અને ��યુ આ સૌની 
સમ� આવશે જ. પરંતુ ��ાવ�થામાં િવ�નોની 
વ�ે પણ ક� ઓછું થાય, તેના માટ� પહ�લેથી જ 
તૈયારી કરીને �વનના સં�યાકાળને શાપ નહ� 
પણ વરદાન બનાવીએ. ચાલીસ વષ�થી �વા��ય 
પર પૂ�ં �યાન આપીએ. 

• ફળ અને શાકભા�નું વધાર� સેવન કરીએ. • 
�ક�િત અને પરમા�માની સમીપતાનો આનંદ 
લઈએ. • સમાજ ઉપયોગી સેવાક�ય કાય�માં 
િનઃ�વાથ�-ભાવે �ડાઈએ.

આપણને મળ�લ દર�ક જવાબદારી પૂણ� 
કરવાની છ�. �� તો િનિમ� જ છું.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ સંભવ બની જશે. અ��થર યાદની યા�ા પણ 
��થર અને અિવનાશી બની જશે તેવી આપણા 
સ�ગુ�ની આપણા ��યે આશા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... સફળતાનું રહ�ય

કદાચ જ કોઈ એવું �ાણી હશે ક� જેને થોડો ઘણો 
ભોગ-િવલાસનો અવસર �ા�ત ન થયો હોય. 
પરંતુ, �વામાં એમ આ�યું છ� ક� અનહદ ભોગ-
િવલાસમાં ડૂબેલી �યિ�નું શારી�રક �વા��ય 
નાશ થઈ �ય છ�, મન ગંદુ થઈ �ય છ� અને તેના 
આ�માનું પતન થઈ �ય છ�. એટલા માટ� આપણે 
સારી રીતે એ સમ� લેવું �ઈએ ક� િવષય-
વાસનાની ��ણા એક એવી પુનઃ�ા�ય તરસ છ� ક� 
�યાર�ય શાંત થતી નથી. યાદ રહ�, ભોગ એક 
��િલત અ�� સમાન છ�, જેટલું ભોગવશો, 
એટલી આગ વધાર� ને વધાર� ભડકતી જશે અને 
ધીમે-ધીમે તે મનુ�યની સુખ-શાંિતની બધી જ 
સંભાવનાઓને સદાને માટ� ભ�મીભૂત કરી 
નાખશે. માટ� પોતાના સુખ અને શાંિતને ઈ�છાઓ 
અથવા ભોગ-િવલાસમાં ન શોધો. કારણ ક� જે 
િન�વાથ�, િન�કામ, પુ�ષાથ�, પરોપકારી, સંતોષી 
અને પરમાથ� છ� એ જ �યિ� સુખ-શાંિતનો ખરો 
અિધકારી છ�. તો આવો આજથી આપણે સ� 
ઈ�છા મા�મ અિવ�ાનો પાઠ પાકો કરીને ઓછામાં 
ઓછી ઈ�છાઓ, વધાર� ને વધાર� �યાગ અને 
િવષયવાસનાના ઝેરથી પોતાને બચાવીને 
શાંિતમય અને સુખમય �વન �વીએ.

ગીત ... યોગી �વન � કર દ�ખો...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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�વરાજે િવ�માં ભારતનું નામ રોશન કયુ� છ�. 
પહ�લાં સંર�ણમં�ી તરીક� અને વત�માન સમયે 
ક���નાં નાણાંમં�ી િનમ�લાબેન સીતારમણે 
નારીની બ�મુખી �િતભા ��થાિપત કરી છ�. 
ભારતીય મૂળનાં (ઝુલાસણ, િજ. મહ�સાણા) 
સુિનયા િવિલય�સે છ માસ કરતાં વધુ સમય 
અંતરી�માં રોકાઈને િવ�માં નારીનું નામ રોશન 
કયુ� છ�. દ�શનાં શિ�શાળી �થમ મિહલા 
વડા�ધાન તરીક� �ીમતી ઈ��દરાબેન ગાંધીએ 
અિવ�મરણીય કાય� કયુ� છ�. આ�યા��મક �ે�ે 
આંતરરા�ીય સ�માન મેળવનારાં ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં મુ�ય 
�શાિસકા રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� હતાં. 
જેમને યુનો (U.N.O.) એ પીસ મેડલ આ�યો છ�. 
િવદ�શોમાં રાજયોગ અને આ�યા��મકતાનો સંદ�શ 
આપનાર રાજયોિગની દાદી �નક��એ 
વૈ�ાિનક પરી�ણમાં િવ�નાં અ�યંત �ે� ��થર 
મનનાં મિહલાનું યશ�વી સ�માન મેળ�યું છ�. 
આંતરરા�ીય �યાિત �ા�ત, �વન �બંધન 
િન�ણાત રાજયોિગની િશવાનીબેનને ભારતના 
રા�પિત માનનીય રામનાથ કોિવંદ�એ ‘મિહલા 
ર� - 2018’નો એવોડ� આપીને મિહલાઓનું 
ગૌરવ વધાયુ� છ�. તો ગુજરાતનાં �થમ મિહલા 
મુ�યમં�ી આનંદીબેન પટ�લે રાજક�ય �ે�ે 
મિહલાઓનું નામ રોશન કયુ� છ�. દપ�ણ 
એક�ડમીનાં �થાપક �ણાિલનીબેન સારાભાઈ 
(ડૉ. િવ�મ સારાભાઈનાં ધમ�પ�ી)એ કલા�ે�ે 
નામ રોશન કયુ�. સમાજસેવાના �ે�ે સેવાની 
�થાપના બદલ મે�સેસે એવોડ� મેળવનાર �ીમતી 
ઈલાબેન ભ� હાલ ગુજરાત િવ�ાપીઠનાં ક�લપિત 

ભારતીય સં�ક�િતમાં 
��ીઓનું બ�મૂ�ય �થાન 
હતું. નારી તું નારાયણી.   
य� नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� 

देवताः અથા�� ‘�યાં નારી 
��યે આદર �ય� થાય છ� 
�યાં દ�વતાઓ �સ�ન થાય

છ�.’ એમ કહ�વાતું. �ારંભમાં ઋિષમુિનઓ સાથે 
ઋિષ પ�ીઓ પણ �હ�થીઓ સાથે ધમ�કાય� 
કરતી હતી. સમાજમાં નારી માટ� કોઈ બંધન 
નહોતું.

દ�શ પર મુ��લમ તથા અ�ય શાસકોનાં 
આ�મણ વખતે ��ીઓની સલામતીને �યાનમાં 
રાખીને ક�ટલાક િનયમો ઘ�ા. ઘર જ મં�દર બની 
ગયું. સમય જતાં ��ઢવાદીઓએ તે �ળવી રા�યું. 
પણ િશ�ણને લીધે �ાંિત થતાં જડ િનયમો તૂટતા 
ગયા. નારીને તેનું ગૌરવ મળવા લા�યું.

આજે તો નારી પુ�ષ સમોવડી બની રહી છ�. 
�વનનું કોઈ એવું �ે� બાક� ર�ં નથી ક� �યાં 
��ીઓએ �વેશ ના મેળ�યો હોય. એ સૌ �ે�ોમાં 
�વેશ કરીને નારીએ તેની ગૌરવયુ� �િતભા 
િસ� કરી છ�. ભારતના �થમ મિહલા રા�પિતપદ� 
પહ�ચેલાં �ીમતી �િતભાબેન પાટીલે, 
લોકસભાનાં �થમ �પીકર પદ� પહ�ચેલાં 
મીરાંક�માર અને રા�માં ���ેસનાં કાય�કારી 
અ�ય�ા �ીમતી સોિનયાબેન ગાંધીએ 
નારીજગતને ગૌરવ અપા�યું છ�. અ�ંધતી રૉય 
બુકર અને િસડની પુર�કારથી સ�માિનત છ�. 
ભારતનાં સ�ગત િવદ�શમં�ી �ીમતી સુ�માબેન 

નારીનો સવા�ગી િવકાસ
રાજયોિગની દમયંતી દીદી, એડીશનલ ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ. (જૂનાગઢ)
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સામાિજક

સમાજમાં ��ીઓને સ�માનપૂવ�ક �થાન 
મળવું �ઈએ. પુ�ષોનું આિધપ�ય અને પ�ડ 
સમાજ�વન ઉપર િવશેષ છ�. સમાન યો�યતા-
વાળા �ોફ�સર, ડૉ�ટર, એ��િનયર, વૈ�ાિનક, 
ઓ�ફસર, ��ી પુ�ષોમાં ��ીઓ ઉપર પુ�ષોનું 
આિધપ�ય હોય છ�. નારીની યો�યતાની કદર 
થવી �ઈએ.

આિથ�ક

��ી �યાર� આિથ�ક રીતે પગભર, 
�વાવલંબી બનશે �યાર� જ ઘણી તકલીફો દૂર થઈ 
શકશે. ઈલાબેન ભ� �ારા �થપાયેલી સં�થા 
‘સેવા’ �ારા ઉ�મ કાય� થયું છ�. અનેક મિહલા 
સં�થાઓ, સંગઠનો કાય� કર� છ� પણ ��ીના 
આિથ�ક પાસાને સંપ�ન નહ� કરવામાં આવે �યાં 
સુધી સમાનતાની વાત દૂર રહ�શે. નારી સબળા છ�. 
�થમ આઈ.પી.એસ. ઓ�ફસર �કરણબેદી અને 
�થમ મિહલા ડાયર��ટર ઑફ પોલીસ ક�ચન 
ચૌધરી તેના ��ાંત �પે છ�. િભ�ન િભ�ન 
રમતોમાં, પોલીસદળમાં, લ�કરમાંક� પડકારવાળા 
શારી�રકશિ�ના �ે�માં મિહલાઓ સફળ 
નીવડી છ�.

સાં�ક�િતક

આજે એકવીસમી સદીમાં નારીએ કલાના 
િભ�ન િભ�ન �ે�ોમાં ન�ઘપા� �ગિત કરી છ�. 
સંગીત, ��ય, નાટક, ગાયક, અિભનય, 
સાિહ�ય, િશ�પ, �થાપ�ય, િચ�કળા જેવી 
અનેકિવધ કલાઓ સમાજમાં �વા મળ� છ�. 
પા��ગાિયકાના �ે�ે ઉ�મ �દાન તરીક� લતા 
મંગેશકરને ભારતર�નો ભારતનો મૂ�યવાન 
પદક મ�યો છ�. તો �િસ� અિભને�ી હ�મા 
માિલની� રા�યસભાનાં સ�ય હતાં. તેઓ 

પદ� છ�. આ યાદી ઘણી લાંબી છ�.

આજે ��ીઓની તરફ�ણમાં તેમના િહતના 
અનેક કાયદાઓ બ�યા છ�. આમ છતાં હજુ પણ 
��ીઓને પૂ�ં સ�માન આપી શ�યા નથી. 
��ીઓના અપ��યુની, તેની સાથે થતા રહ�તા 
ખરાબ કમ�ની, િહ�સા, મારપીટ અને ��ી હ�યાની 
ઘટનાઓ આજે પણ બને છ�.

િભ�ન િભ�ન અખબારો અને ટી.વી. 
ચેનલોમાં આવા સમાચારો �િસ� થાય છ� �યાર� 
જ�ર િચંતા અને િચંતન થાય છ�. ��ીઓનો 
સવા�ગી િવકાસ થશે �યાર� જ નારી સશિ�કરણ 
િસ� થયું ગણાશે. નારીના સવા�ગી િવકાસનાં આ 
સોપાનો છ�.

શૈ�િણક

નારીના ઉ�થાન માટ� િશ�ણ જ 
અસરકારક મા�યમ છ�. મહિષ� કવ�એ 
મિહલાઓના િશ�ણ માટ� યુિનવિસ�ટી �થાપી. 
�થમ તે કવ� યુિનવિસ�ટી તરીક� ઓળખાઈ. 
પાછળથી તે ચચ�ગેટ, મુંબઈ િવ�તારમાં થઈ તે 
એસ. એન. ડી.ટી. િવમે�સ યુિનવિસ�ટી તરીક� 
�િસ� થઈ. વડોદરાની એમ.એસ. યુિનવિસ�ટીનાં 
વાઈસ ચા�સેલર હ�સાબેન મહ�તા (ડૉ. �વરાજ 
મહ�તાનાં ધમ�પ�ી) એ િશ�ણ�ે�ે ન�ધપા� 
�દાન કયુ�. નબળી આિથ�ક ��થિતના કારણે જે 
બહ�નો ઉ� િશ�ણ મેળવી શકતી નથી તેઓને 
સમાજ તથા સરકાર તરફથી સહયોગ મળવો 
જ�રી છ�. ઈ.સ. 1917માં �થપાયેલી સં�થા 
‘ગુજરાત ��ી ક�ળવણી મંડળ�’ મિહલાઓના 
શૈ�િણક અને સામાિજક ઉ�થાનમાં મહ�વનો 
ફાળો આ�યો છ�. આ સં�થા �ારા મોરા�રબાપુના 
વર�હ�તે િભ�ન િભ�ન �ે�ની �િતભાવંત 
મિહલાઓને એવોડ� અપાય છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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�વરાજે િવ�માં ભારતનું નામ રોશન કયુ� છ�. 
પહ�લાં સંર�ણમં�ી તરીક� અને વત�માન સમયે 
ક���નાં નાણાંમં�ી િનમ�લાબેન સીતારમણે 
નારીની બ�મુખી �િતભા ��થાિપત કરી છ�. 
ભારતીય મૂળનાં (ઝુલાસણ, િજ. મહ�સાણા) 
સુિનયા િવિલય�સે છ માસ કરતાં વધુ સમય 
અંતરી�માં રોકાઈને િવ�માં નારીનું નામ રોશન 
કયુ� છ�. દ�શનાં શિ�શાળી �થમ મિહલા 
વડા�ધાન તરીક� �ીમતી ઈ��દરાબેન ગાંધીએ 
અિવ�મરણીય કાય� કયુ� છ�. આ�યા��મક �ે�ે 
આંતરરા�ીય સ�માન મેળવનારાં ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનાં મુ�ય 
�શાિસકા રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ� હતાં. 
જેમને યુનો (U.N.O.) એ પીસ મેડલ આ�યો છ�. 
િવદ�શોમાં રાજયોગ અને આ�યા��મકતાનો સંદ�શ 
આપનાર રાજયોિગની દાદી �નક��એ 
વૈ�ાિનક પરી�ણમાં િવ�નાં અ�યંત �ે� ��થર 
મનનાં મિહલાનું યશ�વી સ�માન મેળ�યું છ�. 
આંતરરા�ીય �યાિત �ા�ત, �વન �બંધન 
િન�ણાત રાજયોિગની િશવાનીબેનને ભારતના 
રા�પિત માનનીય રામનાથ કોિવંદ�એ ‘મિહલા 
ર� - 2018’નો એવોડ� આપીને મિહલાઓનું 
ગૌરવ વધાયુ� છ�. તો ગુજરાતનાં �થમ મિહલા 
મુ�યમં�ી આનંદીબેન પટ�લે રાજક�ય �ે�ે 
મિહલાઓનું નામ રોશન કયુ� છ�. દપ�ણ 
એક�ડમીનાં �થાપક �ણાિલનીબેન સારાભાઈ 
(ડૉ. િવ�મ સારાભાઈનાં ધમ�પ�ી)એ કલા�ે�ે 
નામ રોશન કયુ�. સમાજસેવાના �ે�ે સેવાની 
�થાપના બદલ મે�સેસે એવોડ� મેળવનાર �ીમતી 
ઈલાબેન ભ� હાલ ગુજરાત િવ�ાપીઠનાં ક�લપિત 

ભારતીય સં�ક�િતમાં 
��ીઓનું બ�મૂ�ય �થાન 
હતું. નારી તું નારાયણી.   
य� नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� 

देवताः અથા�� ‘�યાં નારી 
��યે આદર �ય� થાય છ� 
�યાં દ�વતાઓ �સ�ન થાય

છ�.’ એમ કહ�વાતું. �ારંભમાં ઋિષમુિનઓ સાથે 
ઋિષ પ�ીઓ પણ �હ�થીઓ સાથે ધમ�કાય� 
કરતી હતી. સમાજમાં નારી માટ� કોઈ બંધન 
નહોતું.

દ�શ પર મુ��લમ તથા અ�ય શાસકોનાં 
આ�મણ વખતે ��ીઓની સલામતીને �યાનમાં 
રાખીને ક�ટલાક િનયમો ઘ�ા. ઘર જ મં�દર બની 
ગયું. સમય જતાં ��ઢવાદીઓએ તે �ળવી રા�યું. 
પણ િશ�ણને લીધે �ાંિત થતાં જડ િનયમો તૂટતા 
ગયા. નારીને તેનું ગૌરવ મળવા લા�યું.

આજે તો નારી પુ�ષ સમોવડી બની રહી છ�. 
�વનનું કોઈ એવું �ે� બાક� ર�ં નથી ક� �યાં 
��ીઓએ �વેશ ના મેળ�યો હોય. એ સૌ �ે�ોમાં 
�વેશ કરીને નારીએ તેની ગૌરવયુ� �િતભા 
િસ� કરી છ�. ભારતના �થમ મિહલા રા�પિતપદ� 
પહ�ચેલાં �ીમતી �િતભાબેન પાટીલે, 
લોકસભાનાં �થમ �પીકર પદ� પહ�ચેલાં 
મીરાંક�માર અને રા�માં ���ેસનાં કાય�કારી 
અ�ય�ા �ીમતી સોિનયાબેન ગાંધીએ 
નારીજગતને ગૌરવ અપા�યું છ�. અ�ંધતી રૉય 
બુકર અને િસડની પુર�કારથી સ�માિનત છ�. 
ભારતનાં સ�ગત િવદ�શમં�ી �ીમતી સુ�માબેન 

નારીનો સવા�ગી િવકાસ
રાજયોિગની દમયંતી દીદી, એડીશનલ ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ. (જૂનાગઢ)
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સામાિજક

સમાજમાં ��ીઓને સ�માનપૂવ�ક �થાન 
મળવું �ઈએ. પુ�ષોનું આિધપ�ય અને પ�ડ 
સમાજ�વન ઉપર િવશેષ છ�. સમાન યો�યતા-
વાળા �ોફ�સર, ડૉ�ટર, એ��િનયર, વૈ�ાિનક, 
ઓ�ફસર, ��ી પુ�ષોમાં ��ીઓ ઉપર પુ�ષોનું 
આિધપ�ય હોય છ�. નારીની યો�યતાની કદર 
થવી �ઈએ.

આિથ�ક

��ી �યાર� આિથ�ક રીતે પગભર, 
�વાવલંબી બનશે �યાર� જ ઘણી તકલીફો દૂર થઈ 
શકશે. ઈલાબેન ભ� �ારા �થપાયેલી સં�થા 
‘સેવા’ �ારા ઉ�મ કાય� થયું છ�. અનેક મિહલા 
સં�થાઓ, સંગઠનો કાય� કર� છ� પણ ��ીના 
આિથ�ક પાસાને સંપ�ન નહ� કરવામાં આવે �યાં 
સુધી સમાનતાની વાત દૂર રહ�શે. નારી સબળા છ�. 
�થમ આઈ.પી.એસ. ઓ�ફસર �કરણબેદી અને 
�થમ મિહલા ડાયર��ટર ઑફ પોલીસ ક�ચન 
ચૌધરી તેના ��ાંત �પે છ�. િભ�ન િભ�ન 
રમતોમાં, પોલીસદળમાં, લ�કરમાંક� પડકારવાળા 
શારી�રકશિ�ના �ે�માં મિહલાઓ સફળ 
નીવડી છ�.

સાં�ક�િતક

આજે એકવીસમી સદીમાં નારીએ કલાના 
િભ�ન િભ�ન �ે�ોમાં ન�ઘપા� �ગિત કરી છ�. 
સંગીત, ��ય, નાટક, ગાયક, અિભનય, 
સાિહ�ય, િશ�પ, �થાપ�ય, િચ�કળા જેવી 
અનેકિવધ કલાઓ સમાજમાં �વા મળ� છ�. 
પા��ગાિયકાના �ે�ે ઉ�મ �દાન તરીક� લતા 
મંગેશકરને ભારતર�નો ભારતનો મૂ�યવાન 
પદક મ�યો છ�. તો �િસ� અિભને�ી હ�મા 
માિલની� રા�યસભાનાં સ�ય હતાં. તેઓ 

પદ� છ�. આ યાદી ઘણી લાંબી છ�.

આજે ��ીઓની તરફ�ણમાં તેમના િહતના 
અનેક કાયદાઓ બ�યા છ�. આમ છતાં હજુ પણ 
��ીઓને પૂ�ં સ�માન આપી શ�યા નથી. 
��ીઓના અપ��યુની, તેની સાથે થતા રહ�તા 
ખરાબ કમ�ની, િહ�સા, મારપીટ અને ��ી હ�યાની 
ઘટનાઓ આજે પણ બને છ�.

િભ�ન િભ�ન અખબારો અને ટી.વી. 
ચેનલોમાં આવા સમાચારો �િસ� થાય છ� �યાર� 
જ�ર િચંતા અને િચંતન થાય છ�. ��ીઓનો 
સવા�ગી િવકાસ થશે �યાર� જ નારી સશિ�કરણ 
િસ� થયું ગણાશે. નારીના સવા�ગી િવકાસનાં આ 
સોપાનો છ�.

શૈ�િણક

નારીના ઉ�થાન માટ� િશ�ણ જ 
અસરકારક મા�યમ છ�. મહિષ� કવ�એ 
મિહલાઓના િશ�ણ માટ� યુિનવિસ�ટી �થાપી. 
�થમ તે કવ� યુિનવિસ�ટી તરીક� ઓળખાઈ. 
પાછળથી તે ચચ�ગેટ, મુંબઈ િવ�તારમાં થઈ તે 
એસ. એન. ડી.ટી. િવમે�સ યુિનવિસ�ટી તરીક� 
�િસ� થઈ. વડોદરાની એમ.એસ. યુિનવિસ�ટીનાં 
વાઈસ ચા�સેલર હ�સાબેન મહ�તા (ડૉ. �વરાજ 
મહ�તાનાં ધમ�પ�ી) એ િશ�ણ�ે�ે ન�ધપા� 
�દાન કયુ�. નબળી આિથ�ક ��થિતના કારણે જે 
બહ�નો ઉ� િશ�ણ મેળવી શકતી નથી તેઓને 
સમાજ તથા સરકાર તરફથી સહયોગ મળવો 
જ�રી છ�. ઈ.સ. 1917માં �થપાયેલી સં�થા 
‘ગુજરાત ��ી ક�ળવણી મંડળ�’ મિહલાઓના 
શૈ�િણક અને સામાિજક ઉ�થાનમાં મહ�વનો 
ફાળો આ�યો છ�. આ સં�થા �ારા મોરા�રબાપુના 
વર�હ�તે િભ�ન િભ�ન �ે�ની �િતભાવંત 
મિહલાઓને એવોડ� અપાય છ�.

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)

શિ�ના �વાહને કોઈપણ �તના શારી�રક 
સંસગ�ના િનં� માગ� ઉપર જવાથી રોક�ને એને 
�પાંત�રત કરીને કોઈ અ�ય માગ�ને અવરોિધત 
કરીને, એમને કોઈ નવા �ે�માં �વાિહત કરીને 
આ�ય�કારક િવ�ુતની ઉ�પિ� કરવામાં આવે છ�, 
બરાબર એવી જ રીતે કામવાસનાના તી� 
�ભાવને �ુ� સાંસા�રક ભોગ-િવલાસના સંક�િચત 
માગ�થી વાળીને કોઈક અ�ય �ે� તરફ વાળવામાં 
આવે, તો એની અ�ભુત શિ� વડે અનેક 
અશ�ય કાય� પણ પ�રપૂણ� થઈ શક� છ�.

કહ�વાય છ� ક�, સંસારને પોતાની અ�ભુત 
શિ�ઓ અને િવશેષતાઓ �ારા હલાવી 
નાખનાર અનેક મહાન િવરલ િવભૂિતઓની 
અંદર કામ ��િ� િવશેષપણે ઉ� હતી, પરંતુ 
એમણે આ �ચંડ શિ�ના �વાહને શારી�રક 
સંપક�ના િવનાશકારી �ે�થી વાળીને એક નવા 
�ે� તરફ �વાિહત કરી દીધી, જેના ફળ�વ�પે, 
શિ�ના આ મહાસાગર� તેમના આ�માને 
નવશિ�ને નવધૈય�ને સમ� એનો �યાગ કય� 
�યાર� એમનું એ જ ઊતરતી ક�ાવાળું �વન 
ઉ�ક�� બની ગયું અને તેઓ સંસારના મહાન 
પુ�ષ બની ગયા.

સામા�યપણે લોકો એવું િવચારતા હોય છ� 
ક�, સુખ તો સાંસા�રક ભોગોમાંથી જ �ા�ત થાય છ�. 
પોતાની આ જ ખોટી મા�યતાને કારણે મનુ�યો 
િવષયવાસનામાં ડૂબીને �વયંના સુખ-શાંિતની 
સંભાવનાનો પણ નાશ કરતા હોય છ�. આ ખર�ખર 
એક િચંતન યો�ય િવષય છ� ક�, � સંસારમાં 

મહાભારતમાં વણ�વાયેલા એક �સંગમાં 
અજુ�ન િજ�ાસાપૂવ�ક �ી ક��ણને એક �� કર� છ� 
ક�, ‘હ� માધવ, પાપ કરવાથી ભયંકર પીડા 
ભોગવવી પડે છ� એ ��યા છતાંય મનુ�ય કઈ 
�ેરણાથી પાપ કરવા માટ� �ે�રત થાય છ� ?’ 
અજુ�નનો આ �� સાંભળીને �ી ક��ણ મીઠું 
મલકાયા અને બો�યા ક� - ‘કામ એષ �ોધ એષ 
ર�ગુણસમુ�ભવઃ મહાશનોમહાપા�મા 
િવ��યેનિમહ વૈ�રણ�’ અથા�� હ� પાથ�, કામ-�ોધ 
જે ર�ગુણથી ઉ�પ�ન થયેલા છ�, તે ભય 
આપનારા છ� ને એમના થક� જ ��યેક પાપની 
��િ� થાય છ� અને આ બ�ને જ માનવના સૌથી 
મોટા દુ�મન છ�. અતઃ જેટલું શ�ય બને તેટલું 
આનો િવનાશ કરવાનો ઉપાય કરો.

ઈિતહાસનાં પાનાંને � ઉથલાવવામાં આવે 
તો �પ�પણે એવું �તીત થાય છ� ક�, 
કામવાસના�પી મનુ�યના સૌથી મોટા દુ�મનને 
મૂળમાંથી ઉખાડવાના �ય�ો અનેક 
મહા�માઓએ કયા�, પરંતુ તેઓ અસફળ ર�ા. 
િવ�ના ઈિતહાસમાં એવા ઘણા મહાપુ�ષોનું 
ગાયન થયુ છ� ક�, જેમણે �ારંભમાં િવષયવાસનાના 
દોષથી બચીને મોટા-મોટા તપ તેમજ �શંસનીય 
સાધનાઓ કરીને ન�ધપા� િસિ�ઓ �ા�ત કરી. 
�યારબાર, એ જ તપ�વી �યિ� િવષયવાસનાના 
દલદલમાં ફસાઈને લાચાર હાલતમાં ��યુ પા�યા. 
રહ�યવાદીઓના મત મુજબ, કામવાસનાને 
સંપૂણ�પણે ન� કરવી તો અશ�ય છ�, પરંતુ 
એમાંથી છૂટવાનો સરળ ઉપાય છ� એનું �પાંતર 
કરી દ�વું. � હાં, એનો અથ� એમ થાય ક� કામની 

�દ�યદશ�ન

સાચું સુખ ભોગી �વનમાં નહી યોગી �વનમાં જ...
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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તને જળ લેવાનો અિધકાર �ા�ત થશે.’ �યારબાદ 
સરોવરના માિલક ય�ે યુિધિ�રને અિગયારથી 
વધુ ��ો પૂ�ા. યુિધિ�ર� બધા ��ોના 
સંતોષકારક ઉ�રો આ�યા. તેથી ય�ે રા� થઈને 
ચાર�ય પાંડવોને સ�વન કયા�. એવી કથા 
મહાભારતમાં આવે છ�.

આપણા િવષયને આ કથાના એક ��ો�ર 
સાથે સંબંધ છ� તે �ણીએ. ય� પૂછ� છ� ક� ‘આ 
જગતમાં આ�ય� પમાડે એવી કઈ બાબત છ� ?’ 
યુિધિ�ર જવાબ આપે છ� ક� ‘��યુ પામેલ 
માનવીની અથ� લઈને જતા ડાઘુઓને લોકો રોજ 
રોજ જુએ છ� છતાં તેઓ એમ જ સમ�ને ચાલે છ� ક� 
માર� કાંઈ જ�દી જવાનું નથી.’

��યુ કઈ ઘડીએ આવીને આપણા �ાર� 
ટકોરા મારશે તેની �ણ પહ�લાં પણ કોઈને �ણ 
થશે નહ�. અ�ાન-િન�ામાં પોઢ�લાં માનવો 
સંસારના રસ-ભોગમાં જ અંિતમ ઘડી સુધી ર�યા-
પ�યાં રહ� છ�. તેથી અંિતમ મહાયા�ા પૂવ�ની કોઈ 
તૈયારી કરવાની તેમનામાં સૂઝ-બૂઝ હોતી નથી. 
ખાલી હાથે આ�યાં હતાં અને ખાલી હાથે જવાનાં. 
પરંતુ સાથે શું લઈ જવાનાં ? તેની ખબર ન હોવાથી 
િજંદગીભર ઈ���ય સુખોના ભોગમાં, �વજનોની 
મોહમાયામાં અને ધન તેમજ સાધનોના સં�હમાં 
અણમોલ �વતર વેડફ� દ� છ�. જેની આળપંપાળ 
િજંદગીભર કરી, તે દ�હ ક� દ�હનાં સંબંધો ક� ધન-
સંપિ�ને છોડીને જતાં �દય િવદીણ� થઈ �ય છ�. 
સંસાર તેને છોડવો ગમતો નથી અને ��યુ તેને 
છોડવા તૈયાર નથી. આવી દયનીય દશામાં તે 
દુઃખી દુઃખી થઈ પરાણે િવદાય લે છ�.

રીટન� જન� - મહા�યાણની તૈયારી
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ

�યાંથી આ�યાં �યાં જવાનું છ�.

એક કિવની સરસ પંિ� યાદ આવે છ� - 
‘અમે તો �વાસી અલખભોમના...’ જે ભોમ દીઠી 
નથી, અલખ-અ��ય છ�. �યાં હવે જવાનું છ�. 
ગામડાનો સાધારણ જણ પણ બોલે છ� ક� ‘�યાંથી 
આ�યાં �યાં પાછા જવાનું છ�.’ પરંતુ એને ખબર 
નથી ક� �યાંથી આ�યાં અને �યાં જવાનું છ� ? જન� 
અથા�� મુસાફરી અને રીટન� જન� એટલે હવે 
પાછા ફરવાનું છ�. આ ધરતી પર આપણે મુસાફર 
છીએ. જેમ ર�લગાડીના મુસાફર� પોતાનું �ટ�શન 
આવે એટલે ઊતરી જવું પડે છ�. એમ આપણી પણ 
હવે યા�ા પૂરી થવા આવી છ� અને આપણે આપણા 
ઘર� પાછા ફરવાનું છ�. કઈ �ણે આ જગત છોડવું 
પડશે એની �ણ અગાઉથી કોઈનેય હોતી નથી. 
સૌને એમ જ લાગે છ� ક� માર� જવાની હજુ વાર છ�.

આ સંસારમાં આ�ય�જનક વાત કઈ છ� ?

બાર વષ�ના વનવાસ દરિમયાન ભરબપોર� 
ક��તીમાતાને તરસ લાગી, એટલે યુિધિ�ર� સૌ 
�થમ ભીમને �યાં હોય �યાંથી પાણી લઈ આવવા 
આ�ા કરી. ભીમ પાછો ના આ�યો એટલે એક 
પછી એક ચાર�ય ભાઈઓ ગયા. એક�ય પાછો ન 
ફરવાથી યુિધિ�ર પોતે જઈને જુએ છ� તો 
સરોવરના કાંઠ� ચાર�ય ભાઈઓ મૂિછ�ત પ�ા છ�. 
ખૂબ વંદન કયા� પછી તે ખોબામાં જળ લઈ મ� ધોવા 
�ય છ� �યાં જ આકાશવાણી થઈ, ‘હ� ક��તીપુ� 
યુિધિ�ર, તારા ચાર�ય ભાઈઓની દશા �. આ 
સરોવરનો માિલક �� ય� છું. મારી આ�ા િવના 
તેઓ જળ પીવા ગયા તેથી તેમની આ હાલત થઈ 
છ�. તું �થમ મારા ��ોના ઉ�ર આપ, પછી જ 
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શિ�ના �વાહને કોઈપણ �તના શારી�રક 
સંસગ�ના િનં� માગ� ઉપર જવાથી રોક�ને એને 
�પાંત�રત કરીને કોઈ અ�ય માગ�ને અવરોિધત 
કરીને, એમને કોઈ નવા �ે�માં �વાિહત કરીને 
આ�ય�કારક િવ�ુતની ઉ�પિ� કરવામાં આવે છ�, 
બરાબર એવી જ રીતે કામવાસનાના તી� 
�ભાવને �ુ� સાંસા�રક ભોગ-િવલાસના સંક�િચત 
માગ�થી વાળીને કોઈક અ�ય �ે� તરફ વાળવામાં 
આવે, તો એની અ�ભુત શિ� વડે અનેક 
અશ�ય કાય� પણ પ�રપૂણ� થઈ શક� છ�.

કહ�વાય છ� ક�, સંસારને પોતાની અ�ભુત 
શિ�ઓ અને િવશેષતાઓ �ારા હલાવી 
નાખનાર અનેક મહાન િવરલ િવભૂિતઓની 
અંદર કામ ��િ� િવશેષપણે ઉ� હતી, પરંતુ 
એમણે આ �ચંડ શિ�ના �વાહને શારી�રક 
સંપક�ના િવનાશકારી �ે�થી વાળીને એક નવા 
�ે� તરફ �વાિહત કરી દીધી, જેના ફળ�વ�પે, 
શિ�ના આ મહાસાગર� તેમના આ�માને 
નવશિ�ને નવધૈય�ને સમ� એનો �યાગ કય� 
�યાર� એમનું એ જ ઊતરતી ક�ાવાળું �વન 
ઉ�ક�� બની ગયું અને તેઓ સંસારના મહાન 
પુ�ષ બની ગયા.

સામા�યપણે લોકો એવું િવચારતા હોય છ� 
ક�, સુખ તો સાંસા�રક ભોગોમાંથી જ �ા�ત થાય છ�. 
પોતાની આ જ ખોટી મા�યતાને કારણે મનુ�યો 
િવષયવાસનામાં ડૂબીને �વયંના સુખ-શાંિતની 
સંભાવનાનો પણ નાશ કરતા હોય છ�. આ ખર�ખર 
એક િચંતન યો�ય િવષય છ� ક�, � સંસારમાં 

મહાભારતમાં વણ�વાયેલા એક �સંગમાં 
અજુ�ન િજ�ાસાપૂવ�ક �ી ક��ણને એક �� કર� છ� 
ક�, ‘હ� માધવ, પાપ કરવાથી ભયંકર પીડા 
ભોગવવી પડે છ� એ ��યા છતાંય મનુ�ય કઈ 
�ેરણાથી પાપ કરવા માટ� �ે�રત થાય છ� ?’ 
અજુ�નનો આ �� સાંભળીને �ી ક��ણ મીઠું 
મલકાયા અને બો�યા ક� - ‘કામ એષ �ોધ એષ 
ર�ગુણસમુ�ભવઃ મહાશનોમહાપા�મા 
િવ��યેનિમહ વૈ�રણ�’ અથા�� હ� પાથ�, કામ-�ોધ 
જે ર�ગુણથી ઉ�પ�ન થયેલા છ�, તે ભય 
આપનારા છ� ને એમના થક� જ ��યેક પાપની 
��િ� થાય છ� અને આ બ�ને જ માનવના સૌથી 
મોટા દુ�મન છ�. અતઃ જેટલું શ�ય બને તેટલું 
આનો િવનાશ કરવાનો ઉપાય કરો.

ઈિતહાસનાં પાનાંને � ઉથલાવવામાં આવે 
તો �પ�પણે એવું �તીત થાય છ� ક�, 
કામવાસના�પી મનુ�યના સૌથી મોટા દુ�મનને 
મૂળમાંથી ઉખાડવાના �ય�ો અનેક 
મહા�માઓએ કયા�, પરંતુ તેઓ અસફળ ર�ા. 
િવ�ના ઈિતહાસમાં એવા ઘણા મહાપુ�ષોનું 
ગાયન થયુ છ� ક�, જેમણે �ારંભમાં િવષયવાસનાના 
દોષથી બચીને મોટા-મોટા તપ તેમજ �શંસનીય 
સાધનાઓ કરીને ન�ધપા� િસિ�ઓ �ા�ત કરી. 
�યારબાર, એ જ તપ�વી �યિ� િવષયવાસનાના 
દલદલમાં ફસાઈને લાચાર હાલતમાં ��યુ પા�યા. 
રહ�યવાદીઓના મત મુજબ, કામવાસનાને 
સંપૂણ�પણે ન� કરવી તો અશ�ય છ�, પરંતુ 
એમાંથી છૂટવાનો સરળ ઉપાય છ� એનું �પાંતર 
કરી દ�વું. � હાં, એનો અથ� એમ થાય ક� કામની 

�દ�યદશ�ન

સાચું સુખ ભોગી �વનમાં નહી યોગી �વનમાં જ...
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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તને જળ લેવાનો અિધકાર �ા�ત થશે.’ �યારબાદ 
સરોવરના માિલક ય�ે યુિધિ�રને અિગયારથી 
વધુ ��ો પૂ�ા. યુિધિ�ર� બધા ��ોના 
સંતોષકારક ઉ�રો આ�યા. તેથી ય�ે રા� થઈને 
ચાર�ય પાંડવોને સ�વન કયા�. એવી કથા 
મહાભારતમાં આવે છ�.

આપણા િવષયને આ કથાના એક ��ો�ર 
સાથે સંબંધ છ� તે �ણીએ. ય� પૂછ� છ� ક� ‘આ 
જગતમાં આ�ય� પમાડે એવી કઈ બાબત છ� ?’ 
યુિધિ�ર જવાબ આપે છ� ક� ‘��યુ પામેલ 
માનવીની અથ� લઈને જતા ડાઘુઓને લોકો રોજ 
રોજ જુએ છ� છતાં તેઓ એમ જ સમ�ને ચાલે છ� ક� 
માર� કાંઈ જ�દી જવાનું નથી.’

��યુ કઈ ઘડીએ આવીને આપણા �ાર� 
ટકોરા મારશે તેની �ણ પહ�લાં પણ કોઈને �ણ 
થશે નહ�. અ�ાન-િન�ામાં પોઢ�લાં માનવો 
સંસારના રસ-ભોગમાં જ અંિતમ ઘડી સુધી ર�યા-
પ�યાં રહ� છ�. તેથી અંિતમ મહાયા�ા પૂવ�ની કોઈ 
તૈયારી કરવાની તેમનામાં સૂઝ-બૂઝ હોતી નથી. 
ખાલી હાથે આ�યાં હતાં અને ખાલી હાથે જવાનાં. 
પરંતુ સાથે શું લઈ જવાનાં ? તેની ખબર ન હોવાથી 
િજંદગીભર ઈ���ય સુખોના ભોગમાં, �વજનોની 
મોહમાયામાં અને ધન તેમજ સાધનોના સં�હમાં 
અણમોલ �વતર વેડફ� દ� છ�. જેની આળપંપાળ 
િજંદગીભર કરી, તે દ�હ ક� દ�હનાં સંબંધો ક� ધન-
સંપિ�ને છોડીને જતાં �દય િવદીણ� થઈ �ય છ�. 
સંસાર તેને છોડવો ગમતો નથી અને ��યુ તેને 
છોડવા તૈયાર નથી. આવી દયનીય દશામાં તે 
દુઃખી દુઃખી થઈ પરાણે િવદાય લે છ�.

રીટન� જન� - મહા�યાણની તૈયારી
�.ક�. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ

�યાંથી આ�યાં �યાં જવાનું છ�.

એક કિવની સરસ પંિ� યાદ આવે છ� - 
‘અમે તો �વાસી અલખભોમના...’ જે ભોમ દીઠી 
નથી, અલખ-અ��ય છ�. �યાં હવે જવાનું છ�. 
ગામડાનો સાધારણ જણ પણ બોલે છ� ક� ‘�યાંથી 
આ�યાં �યાં પાછા જવાનું છ�.’ પરંતુ એને ખબર 
નથી ક� �યાંથી આ�યાં અને �યાં જવાનું છ� ? જન� 
અથા�� મુસાફરી અને રીટન� જન� એટલે હવે 
પાછા ફરવાનું છ�. આ ધરતી પર આપણે મુસાફર 
છીએ. જેમ ર�લગાડીના મુસાફર� પોતાનું �ટ�શન 
આવે એટલે ઊતરી જવું પડે છ�. એમ આપણી પણ 
હવે યા�ા પૂરી થવા આવી છ� અને આપણે આપણા 
ઘર� પાછા ફરવાનું છ�. કઈ �ણે આ જગત છોડવું 
પડશે એની �ણ અગાઉથી કોઈનેય હોતી નથી. 
સૌને એમ જ લાગે છ� ક� માર� જવાની હજુ વાર છ�.

આ સંસારમાં આ�ય�જનક વાત કઈ છ� ?

બાર વષ�ના વનવાસ દરિમયાન ભરબપોર� 
ક��તીમાતાને તરસ લાગી, એટલે યુિધિ�ર� સૌ 
�થમ ભીમને �યાં હોય �યાંથી પાણી લઈ આવવા 
આ�ા કરી. ભીમ પાછો ના આ�યો એટલે એક 
પછી એક ચાર�ય ભાઈઓ ગયા. એક�ય પાછો ન 
ફરવાથી યુિધિ�ર પોતે જઈને જુએ છ� તો 
સરોવરના કાંઠ� ચાર�ય ભાઈઓ મૂિછ�ત પ�ા છ�. 
ખૂબ વંદન કયા� પછી તે ખોબામાં જળ લઈ મ� ધોવા 
�ય છ� �યાં જ આકાશવાણી થઈ, ‘હ� ક��તીપુ� 
યુિધિ�ર, તારા ચાર�ય ભાઈઓની દશા �. આ 
સરોવરનો માિલક �� ય� છું. મારી આ�ા િવના 
તેઓ જળ પીવા ગયા તેથી તેમની આ હાલત થઈ 
છ�. તું �થમ મારા ��ોના ઉ�ર આપ, પછી જ 
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સાથે શું આવશે ?

સંત કબીર સાહ�બની ચાર ચોટદાર 
પંિ�ઓ ટાંકવાનું મન થાય છ� -

 ઈસ તન-ધનની કૌન બડાઈ, 

 દ�ખત પલ મે િમ�ી િમલાઈ... 

ઈસ તન-ધન ક�...

 દ�હ જલે ર� જૈસે લકડે ક� મૌલી,

 બાલ જલે ર� જૈસે ઘાસ ક� પુલી...

ઈસ તન-ધન ક�...

આ ન�ર શરીરની તે શી બડાઈ (ગવ�) 
કરવી ? પલભરમાં જ રાખ થઈને માટીમાં ભળી 
જશે. લાકડાની ભારીની જેમ દ�હ અને ઘાસના 
પૂળાની જેમ વાળ સળગી જશે, જેને માટ� 
�વનભર ખૂબ પળોજણ કરી.

��યુ િવશેનું �ાન

જે જ�મે છ� તેનું ��યુ અવ�ય છ�. જે ઊગે છ� 
તે આથમે પણ છ�. જેમ બીજમાંથી �� થાય છ� અને 
તેના �ય પછી ફરીથી બી�માંથી �� પેદા થાય 
છ�. તેમ આ બીજ�પ આ�મા દ�હ�પી �� અથા�� 
�વન �ીણ થયે ��યુને આધીન થાય છ�. ફરીથી 
એ બીજ�પ આ�મા પુનઃજ�મ ધારણ કર� છ�. 
જ�મ-�વન અને ��યુ પછી પુનજ��મ, પુનઃ�વન 
આમ જ�મ અને ��યુ ચ�ની જેમ િનરંતર ચા�યા 
જ કર� છ�. દ�હનો િવનાશ થાય છ�, આ�મા તો 
અિવનાશી-અમર છ�.

�વનમાં સુખ અને દુઃખનું કારણ શું છ� ? 
(ય�નો ��)

સુખ એ આપણાં સ�કમ�નું ફળ છ� અને દુઃખ 
એ આપમાં દુ�કમ�નું ફળ છ�. ઈ�ર કોઈને ય સ� 
આપતો નથી. આપણાં કમ� જ આપણને સતાવે છ�. 
સ�કમ� જમા કયા� હશે તો �વ સુખેથી િવદાય 

લેશે. ખોટાં કમ� કયા� હશે તો અંિતમ િવદાય 
વસમી બની જશે. બી� જ�મ પણ દુઃખદાયક 
બની જશે. જગતમાં ચાર� તરફ નજર કરી જુઓ, 
સુકમ� અને દુ�કમ�ના ફળ પામતાં હ�રો માનવો 
�વા મળશે. ��યુ એ �વનનું અિનવાય� સ�ય છ�. 
એને �વીકારીએ. ��યુ િવશેની સમજ ક�ળવીએ. 
��યુ આપણને શરીરના અપાર �યાિધમાંથી 
છોડાવી નવો દ�હ, નવા સંબંધો અને નવું �વન 
�દાન કર� છ�. આથી ��યુને િમ� સમજવો �ઈએ. 
જૂના જજ��રત �વનના �વભાવ સં�કાર અને 
સંબંધો, આિધ, �યાિધ, ઉપાિધ તથા ભૂતકાળની 
અનેક ભૂતાવળોની તક આપે છ�. એને �ેહથી 
આવકારીએ. શારી�રક બીમારી કરતાં માનિસક 
બીમારી અથવા અનેક �કારના મનોરોગ-િચંતા, 
�યથા જેને આિધ કહ� છ�, જેની યાતના અસ� 
હોય છ�, �યાર� મનુ�ય યા તો પાગલ બની �ય છ� 
યા તો આપઘાત કરી લે છ�. આ ઉપરાંત અનેક 
�કારની ઉપાિધ જે �ાક�િતક આફતોમાંથી ઉ�ભવે 
છ� યા �ેહી સંબંધી-�વજનોની પર�શાનીમાંથી યા 
આિથ�ક િવટ�બણાઓના કારણે આવે છ�. એમાંથી 
પણ ��યુ છોડાવી આપણને મુિ�નો અનુભવ 
કરાવે છ�. માટ� ��યુનો ભય �ય� ખુશી-ખુશીથી 
િવદાય લઈએ. અગાઉ ભ�જનો અમરનાથ, 
બ�ીનાથ વગેર� તીથ��થળોની યા�ા એ જતાં પૂવ� 
ઘણાં �દવસ અગાઉથી તૈયારી કરતાં. ��ન બસ ક� 
િવમાનની શોધ થઈ ન હતી �યાર� પગપાળા જ 
યા�ા થતી, ઘર� કહીને જતાં ક� પાછાં આ�યા તો 
ભલે અને ન આ�યાં તો નાહી નાંખ�. ધંધાધોરી, 
ઘર-સંપિ� સઘળું સ�પીને, િનિ�ંત થઈને જતાં. 
જ�ર જેટલો જ સામાન સાથે રાખતાં. એ જ રીતે 
હવે સંગમયુગની સમા��તના આર� આવીને ઊભેલા 
આપણે સૌએ મહાિવનાશ અને મહા�યાણ પૂવ� કઈ 
તૈયારી કરવી �ઈએ ? મહાિવનાશની તારીખ દૂર 
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આ��મક ��થિત �ારા �ભુ િપતાની ��િતમાં લીન 
બની જવું.

• િહસાબ-�કતાબ ચૂકવી દ�વાની તૈયારી. 
�થમ છ� આ દ�હ સાથેનો િહસાબ. કર�લાં કમ�ના 
ફળ�પે બીમારી યા રોગને કારણે થતી પીડા-
વેદના શરીર� ભોગવવાની જ છ�. પછી દુઃખી થઈને 
ભોગવવી ક� સા�ીભાવે ભોગવવી ? એ આપણા 
હાથની વાત છ�. ડો�ટરો સાથે પણ ગયા જ�મનો 
િહસાબ ચૂકવવાનો બાક� હોય છ�. પિત-પ�ી, 
પુ�-પુ�ી, માતા-િપતા, બંધુ-સખા જે કોઈ સંબંધો 
�ા�ત થયા છ� તેઓ સાથે પણ કમ� ફળ �પે 
ઋણાનુબંધ છ�. તેઓ �ારા �ા�ત થતાં સુખ-દુઃખ, 
માન-અપમાન, ઉપે�ા-અપે�ા યા દગો, િહસાબ-
�કતાબ �પે આવીને ઊભાં રહ�વાનાં જ છ�. સ�થી 
વધુ ક� તો �વજનો �ારા જ સહન કરવાનું થશે. 
�ાની તુ આ�માએ આ બોજને ખુશી-ખુશી 
ઉપાડીને ઋણ-મુ� થવાનું છ�. રોવું, કકળવું, 
લડવું-ઝગડવું, આંસુ સારવા ક� ફ�રયાદ કરવી 
આ બધું બાલીશતા ક� અ�ાનતા જ છ�. એમાં 
સમય �યથ� જશે. ફ�રયાદને બદલે બાબા કહ� છ�, 
વાર� વાર� મને યાદ કરો તો સમય સમથ� બનશે. 
જમા પણ થશે અને િહસાબ જલદી ચૂકતે પણ થશે. 
મહા��યુ પૂવ�નો બાક� બચેલ થોડો સંગમનો 
અમૂ�ય સમય વેડફાઈ ન �ય એ તક�દારી માટ� 
બાબા �ણ શ�દો યાદ રાખવાનું કહ� છ�. ‘બ�ે 
એલટ�, ખબરદાર, સાવધાન.’ રીટન� જન� 
મહા�યાણના યા�ી માટ�ના આ અણમોલ �ાન 
શ��ો છ�. માયાના સૂ�મ �વ�પોના વાર સામે 
એલટ� રહ�વાનું છ�. �યથ� મનન, િચંતન, આળસ ક� 
અલબેલાપનથી ખબરદાર અને સાવધાન રહ�વાનું 
છ�. નવા ઋણાનુબંધ ન થાય તે માટ� દ�હભાનથી 
�યારા રહ�વાનું છ�.

• રીટન� જન� પૂવ� સાથે શું લઈ જઈ શકાશે? 

લાગતી હોય તો �યિ�નું પોતાનું ��યુ તો ગમે તે 
�ણે, ચૂપચાપ આવીને તેને લઈ જ જશે ને ?

રીટન� જન�ની તૈયારી

• સૌ �થમ જે દ�હ સાથે �વનભર ર�ા 
છીએ તેની સાથેના મમ�વનો �યાગ. દ�હને 
વળગીને રહ�લી ઈ���યોના રસ ભોગનો �યાગ. 
દ�હને આ�માનું વ�� સમ� તેની િચંતા અને 
આળપંપાળમાંથી મુ� થવાનો અ�યાસ કરવો 
એટલે �યારા (ડીટ�ચ) થવું.

• ધન-સંપિ� અને સાધનોનો સં�હ આજ 
લગી કય�. હવે મનને સં�હ�િ�માંથી વાળી લેવું. 
કારણ ક� એ બધું સાથે નહ� આવે. �વનનું લ� 
નજર સમ� સદા રાખી વૈરા�યની �િ� પેદા 
કરવી. મા�ં મા�ં નો જે િવ�તાર છ� તેને મનથી 
સમેટી લેવો. વૈરા�યની ઉ�પિ� �ાનના મનન-
િચંતન અને ગહનતામાંથી પેદા થાય છ�. 
રાજક�માર િસ�ાથ�ને રોગી, ��, સં�યાસી અને 
��યુ પામેલ �યિ�ની અથ�ને �મશાને લઈને જતા 
લોકોને �ઈ �દયમાં ધ�ો લા�યો. આવી દશા 
પ�ી યશોધરાની, પુ� રા�લની અને મારી પણ 
થશે ? રાતભરના િચંતન બાદ તેમણે સંસારનો 
�યાગ કય�. વષ�ની સાધના બાદ તેઓ બુ� એટલે 
�ાની બ�યા. બાબા કહ� છ� ક� સંસારનો �યાગ એ 
હદનો �યાગ છ�. તમાર� તો બેહદનો �યાગ 
કરવાનો છ�. સંસારમાં રહીને જ સંસારથી પર 
અથા�� મારાપણાથી મુ� થવાનો �યાસ કરવાનો 
છ�. આ પુ�ષાથ�ને જ બાબા કમલપુ�પ સમાન 
અથવા જલકમલવ� �વન કહ� છ�. સંસાર�પી 
સરોવરના ક�ચડમાંથી જ��યા છતાં બેદાગ �વન. 
આ ��થિતને જ ભગવ� ગીતામાં સા�ી��ા યા 
ઉપરામ અવ�થા કહી છ�. સંસાર મનમાં રચાય છ�. 
તેને મનમાંથી જ િવદાય આપવી એ છ� તી� 
પુ�ષાથ�ની તૈયારી. િવિધ સરળ છ� �વયંની 
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સાથે શું આવશે ?

સંત કબીર સાહ�બની ચાર ચોટદાર 
પંિ�ઓ ટાંકવાનું મન થાય છ� -

 ઈસ તન-ધનની કૌન બડાઈ, 

 દ�ખત પલ મે િમ�ી િમલાઈ... 

ઈસ તન-ધન ક�...

 દ�હ જલે ર� જૈસે લકડે ક� મૌલી,

 બાલ જલે ર� જૈસે ઘાસ ક� પુલી...

ઈસ તન-ધન ક�...

આ ન�ર શરીરની તે શી બડાઈ (ગવ�) 
કરવી ? પલભરમાં જ રાખ થઈને માટીમાં ભળી 
જશે. લાકડાની ભારીની જેમ દ�હ અને ઘાસના 
પૂળાની જેમ વાળ સળગી જશે, જેને માટ� 
�વનભર ખૂબ પળોજણ કરી.

��યુ િવશેનું �ાન

જે જ�મે છ� તેનું ��યુ અવ�ય છ�. જે ઊગે છ� 
તે આથમે પણ છ�. જેમ બીજમાંથી �� થાય છ� અને 
તેના �ય પછી ફરીથી બી�માંથી �� પેદા થાય 
છ�. તેમ આ બીજ�પ આ�મા દ�હ�પી �� અથા�� 
�વન �ીણ થયે ��યુને આધીન થાય છ�. ફરીથી 
એ બીજ�પ આ�મા પુનઃજ�મ ધારણ કર� છ�. 
જ�મ-�વન અને ��યુ પછી પુનજ��મ, પુનઃ�વન 
આમ જ�મ અને ��યુ ચ�ની જેમ િનરંતર ચા�યા 
જ કર� છ�. દ�હનો િવનાશ થાય છ�, આ�મા તો 
અિવનાશી-અમર છ�.

�વનમાં સુખ અને દુઃખનું કારણ શું છ� ? 
(ય�નો ��)

સુખ એ આપણાં સ�કમ�નું ફળ છ� અને દુઃખ 
એ આપમાં દુ�કમ�નું ફળ છ�. ઈ�ર કોઈને ય સ� 
આપતો નથી. આપણાં કમ� જ આપણને સતાવે છ�. 
સ�કમ� જમા કયા� હશે તો �વ સુખેથી િવદાય 

લેશે. ખોટાં કમ� કયા� હશે તો અંિતમ િવદાય 
વસમી બની જશે. બી� જ�મ પણ દુઃખદાયક 
બની જશે. જગતમાં ચાર� તરફ નજર કરી જુઓ, 
સુકમ� અને દુ�કમ�ના ફળ પામતાં હ�રો માનવો 
�વા મળશે. ��યુ એ �વનનું અિનવાય� સ�ય છ�. 
એને �વીકારીએ. ��યુ િવશેની સમજ ક�ળવીએ. 
��યુ આપણને શરીરના અપાર �યાિધમાંથી 
છોડાવી નવો દ�હ, નવા સંબંધો અને નવું �વન 
�દાન કર� છ�. આથી ��યુને િમ� સમજવો �ઈએ. 
જૂના જજ��રત �વનના �વભાવ સં�કાર અને 
સંબંધો, આિધ, �યાિધ, ઉપાિધ તથા ભૂતકાળની 
અનેક ભૂતાવળોની તક આપે છ�. એને �ેહથી 
આવકારીએ. શારી�રક બીમારી કરતાં માનિસક 
બીમારી અથવા અનેક �કારના મનોરોગ-િચંતા, 
�યથા જેને આિધ કહ� છ�, જેની યાતના અસ� 
હોય છ�, �યાર� મનુ�ય યા તો પાગલ બની �ય છ� 
યા તો આપઘાત કરી લે છ�. આ ઉપરાંત અનેક 
�કારની ઉપાિધ જે �ાક�િતક આફતોમાંથી ઉ�ભવે 
છ� યા �ેહી સંબંધી-�વજનોની પર�શાનીમાંથી યા 
આિથ�ક િવટ�બણાઓના કારણે આવે છ�. એમાંથી 
પણ ��યુ છોડાવી આપણને મુિ�નો અનુભવ 
કરાવે છ�. માટ� ��યુનો ભય �ય� ખુશી-ખુશીથી 
િવદાય લઈએ. અગાઉ ભ�જનો અમરનાથ, 
બ�ીનાથ વગેર� તીથ��થળોની યા�ા એ જતાં પૂવ� 
ઘણાં �દવસ અગાઉથી તૈયારી કરતાં. ��ન બસ ક� 
િવમાનની શોધ થઈ ન હતી �યાર� પગપાળા જ 
યા�ા થતી, ઘર� કહીને જતાં ક� પાછાં આ�યા તો 
ભલે અને ન આ�યાં તો નાહી નાંખ�. ધંધાધોરી, 
ઘર-સંપિ� સઘળું સ�પીને, િનિ�ંત થઈને જતાં. 
જ�ર જેટલો જ સામાન સાથે રાખતાં. એ જ રીતે 
હવે સંગમયુગની સમા��તના આર� આવીને ઊભેલા 
આપણે સૌએ મહાિવનાશ અને મહા�યાણ પૂવ� કઈ 
તૈયારી કરવી �ઈએ ? મહાિવનાશની તારીખ દૂર 
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આ��મક ��થિત �ારા �ભુ િપતાની ��િતમાં લીન 
બની જવું.

• િહસાબ-�કતાબ ચૂકવી દ�વાની તૈયારી. 
�થમ છ� આ દ�હ સાથેનો િહસાબ. કર�લાં કમ�ના 
ફળ�પે બીમારી યા રોગને કારણે થતી પીડા-
વેદના શરીર� ભોગવવાની જ છ�. પછી દુઃખી થઈને 
ભોગવવી ક� સા�ીભાવે ભોગવવી ? એ આપણા 
હાથની વાત છ�. ડો�ટરો સાથે પણ ગયા જ�મનો 
િહસાબ ચૂકવવાનો બાક� હોય છ�. પિત-પ�ી, 
પુ�-પુ�ી, માતા-િપતા, બંધુ-સખા જે કોઈ સંબંધો 
�ા�ત થયા છ� તેઓ સાથે પણ કમ� ફળ �પે 
ઋણાનુબંધ છ�. તેઓ �ારા �ા�ત થતાં સુખ-દુઃખ, 
માન-અપમાન, ઉપે�ા-અપે�ા યા દગો, િહસાબ-
�કતાબ �પે આવીને ઊભાં રહ�વાનાં જ છ�. સ�થી 
વધુ ક� તો �વજનો �ારા જ સહન કરવાનું થશે. 
�ાની તુ આ�માએ આ બોજને ખુશી-ખુશી 
ઉપાડીને ઋણ-મુ� થવાનું છ�. રોવું, કકળવું, 
લડવું-ઝગડવું, આંસુ સારવા ક� ફ�રયાદ કરવી 
આ બધું બાલીશતા ક� અ�ાનતા જ છ�. એમાં 
સમય �યથ� જશે. ફ�રયાદને બદલે બાબા કહ� છ�, 
વાર� વાર� મને યાદ કરો તો સમય સમથ� બનશે. 
જમા પણ થશે અને િહસાબ જલદી ચૂકતે પણ થશે. 
મહા��યુ પૂવ�નો બાક� બચેલ થોડો સંગમનો 
અમૂ�ય સમય વેડફાઈ ન �ય એ તક�દારી માટ� 
બાબા �ણ શ�દો યાદ રાખવાનું કહ� છ�. ‘બ�ે 
એલટ�, ખબરદાર, સાવધાન.’ રીટન� જન� 
મહા�યાણના યા�ી માટ�ના આ અણમોલ �ાન 
શ��ો છ�. માયાના સૂ�મ �વ�પોના વાર સામે 
એલટ� રહ�વાનું છ�. �યથ� મનન, િચંતન, આળસ ક� 
અલબેલાપનથી ખબરદાર અને સાવધાન રહ�વાનું 
છ�. નવા ઋણાનુબંધ ન થાય તે માટ� દ�હભાનથી 
�યારા રહ�વાનું છ�.

• રીટન� જન� પૂવ� સાથે શું લઈ જઈ શકાશે? 

લાગતી હોય તો �યિ�નું પોતાનું ��યુ તો ગમે તે 
�ણે, ચૂપચાપ આવીને તેને લઈ જ જશે ને ?

રીટન� જન�ની તૈયારી

• સૌ �થમ જે દ�હ સાથે �વનભર ર�ા 
છીએ તેની સાથેના મમ�વનો �યાગ. દ�હને 
વળગીને રહ�લી ઈ���યોના રસ ભોગનો �યાગ. 
દ�હને આ�માનું વ�� સમ� તેની િચંતા અને 
આળપંપાળમાંથી મુ� થવાનો અ�યાસ કરવો 
એટલે �યારા (ડીટ�ચ) થવું.

• ધન-સંપિ� અને સાધનોનો સં�હ આજ 
લગી કય�. હવે મનને સં�હ�િ�માંથી વાળી લેવું. 
કારણ ક� એ બધું સાથે નહ� આવે. �વનનું લ� 
નજર સમ� સદા રાખી વૈરા�યની �િ� પેદા 
કરવી. મા�ં મા�ં નો જે િવ�તાર છ� તેને મનથી 
સમેટી લેવો. વૈરા�યની ઉ�પિ� �ાનના મનન-
િચંતન અને ગહનતામાંથી પેદા થાય છ�. 
રાજક�માર િસ�ાથ�ને રોગી, ��, સં�યાસી અને 
��યુ પામેલ �યિ�ની અથ�ને �મશાને લઈને જતા 
લોકોને �ઈ �દયમાં ધ�ો લા�યો. આવી દશા 
પ�ી યશોધરાની, પુ� રા�લની અને મારી પણ 
થશે ? રાતભરના િચંતન બાદ તેમણે સંસારનો 
�યાગ કય�. વષ�ની સાધના બાદ તેઓ બુ� એટલે 
�ાની બ�યા. બાબા કહ� છ� ક� સંસારનો �યાગ એ 
હદનો �યાગ છ�. તમાર� તો બેહદનો �યાગ 
કરવાનો છ�. સંસારમાં રહીને જ સંસારથી પર 
અથા�� મારાપણાથી મુ� થવાનો �યાસ કરવાનો 
છ�. આ પુ�ષાથ�ને જ બાબા કમલપુ�પ સમાન 
અથવા જલકમલવ� �વન કહ� છ�. સંસાર�પી 
સરોવરના ક�ચડમાંથી જ��યા છતાં બેદાગ �વન. 
આ ��થિતને જ ભગવ� ગીતામાં સા�ી��ા યા 
ઉપરામ અવ�થા કહી છ�. સંસાર મનમાં રચાય છ�. 
તેને મનમાંથી જ િવદાય આપવી એ છ� તી� 
પુ�ષાથ�ની તૈયારી. િવિધ સરળ છ� �વયંની 
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બાબા કહ� છ� �થૂળ દ�હ, દ�હના સંબંધો ધન-સંપિ� 
અને સાધનો સાથે નહ� આવે પરંતુ સૂ�મ ચી� 
આ�મા પોતાની સાથે લઈ જશે. જે અંિતમ 
મહાયા�ાને સુખદ બનાવવામાં અને નવી 
દુિનયામાં �ે� ભા�યના િનમા�ણમાં સહાય�પ 
બનશે. જેવી ક� મનસા, સંક�પશિ� યા યોગબળ 
�ારા �વયંની અને અ�યની કમી-કમ�રી ભ�મ 
કરી �વયંની �િ�-��� અને સં�કારના પ�રવત�ન 
�ારા કર�લ જમાખાતું, �ાનની ગુ�તા અને 
યોગના અ�યાસ �ારા �ા�ત �દ�ય ગુણો, 
શિ�ઓ અને �ાનની પ�રપ�તા સાથે આવશે. 
સંક�પ �ારા અ�યના સંક�પોને �ે� બનાવવા, 
�વયંની સતો�ધાન�િ� �ારા અ�યની �િ�ઓનું 
પ�રવત�ન, સતો�ધાન વાઈ�ેશન �ારા �ક�િતના 
પ�રવત�નની સેવા �ારા થયેલ જમાનું ખાતુ અને 
સ�કમ�, ક�ણા, દયા, �ેહ, સહયોગ, િન�વાથ� 
સેવા, �વીકાર અને સ�કાર �ારા �ા�ત કર�લ 
દુઆઓનું જમા ખાતું સાથે આવશે. બાપદાદાની 
આશાઓ અને ચાહનાઓને પૂરી કરવાના 
પુ�ષાથ�ના ફળ �પે બાબાના �દલમાંથી �ા�ત કર�લ 
આશીવા�દ અને વરદાનોનું ભાથું પણ સાથે જ 
આવશે. જે ભિવ�યના �ે� ભા�યના િનમા�ણમાં 
સહાયક બનશે. આપણો પોતાનો યા જૂની 
���નો અંત આવે એ પૂવ� અથા�ત પરમધામ �ભુને 
શરણે જતાં પૂવ� સંક�પ કરીએ ક� �ા�ત થયેલ 
વરદાની સમયને �વયંની સંપૂણ�તા અને સંપ�નતા 
�ા�ત કરવામાં પૂરા �દલથી લગાવી દઈએ.

પાછા ઘર જવાની અંિતમ ઘડીએ

લાઈન ��યર હોય - રીટન� જન�ના સમય 
પહ�લાં બુિ�ની લાઈન �ીન અને ��યર હોવી 
ખૂબ જ આવ�યક છ�. એ માટ� �ે� સંક�પની 
શિ� એટલી �વ�છ-શુ�-પિવ� બનાવી લઈએ 
ક� જેથી �યથ� અને નકારા�મકતાની અસર 
અંશમા� ન હોય. રીટન� જન� પૂવ� તી� પુ�ષાથ�ની 
અંિતમ અવ�થા અથા�� સંપ�ન અને સંપૂણ� 
અવ�થા અ�યને પણ શિ�શાળી ��થિતનો 
અનુભવ કરાવી શક�. જે ��થિતમાં મા�ટર 
�ાનસાગર, મા�ટર સવ�શિ�વાન, સવ� ગુણોમાં 
સંપ�નતા, હર સંક�પ, હર બોલ, હર �ાસમાં 
સદા સા�ી-��ા તથા બાબાના સાથનો અનુભવ 
છલકાતો હોય. ઉપરાંત સવ� �ા�ણ પ�રવારના 
આ�માઓના �ેહ, સહયોગ અને સાથનો 
અનુભવ થતો હોય. આવા ભા�યશાળી આ�મા 
હર સેક�ડ આ��મક ��થિત અથા�� �ાનમૂત�, 
ગુણમૂત�, ધારણામૂત� અને યોગમૂત� �ટ�જનો 
અનુભવ કરતો હોય, તેની ��� સદા મ�તકમિણ 
તરફ રહ�તી હોય, �વયંની અને બાપની ��િત 
નેચરલ-સહજ �વ�પમાં હશે. મહ�નત નહ�. 
મહો�બતની �વનયા�ા હશે. અંિતમ સમયે 
અંિતમ ��થિત સૌ કોઈને �હાિનયતનો અનુભવ 
કરાવનારી લવલીન હશે. ‘વાહ બાબા, વાહ ! 
મેરા ભા�ય’ એ સૂર અંિતમ �ાસમાં હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �ેમના હ�ચકામાં બેસી �ઓ, તો મહ�નત કરવી નહ� પડે. 

• �યથ�થી બચવું છ� તો મુખ પર �ઢ સંક�પનું બટન લગાવી દો.
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