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લાભ લઈ માયા મનના તાર સાથે �ડાઈ �ય છ�. 
��ાવ�સ બનવું એટલે િનરંતર ઈ�રીય 
િનયમો, મયા�દાઓમાં �ડાયેલા રહ�વું. કોઈ 
જુએ ક� ના જુએ, કોઈપણ �થળ�, એકાંતમાં 
હોઈએ તો પણ પરમા�મા સાથે કર�લી 
પિવ�તાની અને અ�ય �દ�યગુણોની 
ધારણાઓની �િત�ાની કદી િવ��િત ન થાય 
તેવી �ગતી �યોિત બનીને �વવાનું છ�. સંગના 
�ભાવમાં આવીને �માદમાં આવીને કર�લી ભૂલો 
�ારંભમાં દોરા જેવી લાગે છ� પણ �યાર� તે દોરડું 
બની �ય છ� �યાર� તેને તોડવી અઘરી લાગે છ�. 
તેથી નવું વષ� �વયંમાં પ�રવત�ન લાવવાની �ેરણા 
આપે છ�. આપણે શાંતિચ�ે, એકા�, યોગયુ� 
��થિતમાં સા�ીભાવે પોતાનું મૂ�યાંકન કરીએ. 
�વયંની �ુ�ટઓને વીણી વીણીને, તેનો એકરાર 
કરીને � પ�રવત�નનો �ઢ સંક�પ કરીએ તો �ઢ 
મનોબળ �ારા �વન પ�રવત�ન થતાં ઉદાસીનતા, 
થાક, ક�ટાળો, બેચેની, અ�સ�નતા આપોઆપ 
દૂર થઈ જશે. આપણે �સ�નતાની હળવાશની, 
�ા��તની અનુભૂિત કરી શક�શું.

પિવ�તાની પરાકા�ા

આપણું પ�રવત�ન પિવ�તાની પરાકા�ાએ 
લઈ જના�ં હોવું �ઈએ. મન, વાણી, કમ�માં 
િનરંતર પિવ�તાની અનુભૂિત થાય. �વ�નમાં 
પણ તે ખં�ડત ના થાય તેવી યોગા�� સતત 
��િલત રહ�વી �ઈએ. સાકાર અને અ�ય� 
વાણીઓમાં પિવ�તાની સૂ�મ પ�રભાષા આપેલી 
છ�. દર�ક ��ાવ�સ તે �ણે છ�. આપણે આપણાં 
મહાન દાદીઓનાં, વ�ર� �ાતાઓનાં, 

કાળનું ચ� િનરંતર ચા�યા જ કર� છ�. �ત 
�તામાં વષ� પૂ�ં થઈ �ય છ�. નવું વષ� શ� થઈ �ય 
છ�. સમય આપણને સતત ગિત, �ગિતનો 
સંદ�શ આપે છ�. જેઓ સમયને ઓળખે છ�, તેનો 
સદુપયોગ કર� છ� તેઓ આગળ વધે છ�. સમયનું 
મૂ�ય ન સમજનાર આળસ, અલબેલાપણામાં 
�યથ�તામાં �ય�ત રહી ઊતરતી ��થિતને પામે છ�, 
પ�ાતાપને પામે છ�.

��ાવ�સ (ઈ�રીય સંતાન) બનવાનું 
�વન એ પરમિપતા પરમા�મા �ારા આપણને 
મળ�લી અમૂ�ય ભેટ છ�. આ ભેટનું જેટલું જતન, 
મૂ�યાંકન કરીશું તેટલી �ા��ત છ�. અનેક વષ�ના 
રાજયોગી �વનના અનુભવો એ આપણી અમૂ�ય 
મૂડી છ�. જેનો સદુપયોગ અનેક આ�માઓના 
ક�યાણ માટ� થઈ શક� છ�.

નૂતનવષ� નવચેતનાનો સંચાર કર� છ�. 
મનમાં ક�ઈક નવું કરવાની, શુભ સંક�પો 
કરવાની �ેરણા આપે છ�. રાજયોગી �વન 
સાત�યપૂણ� �દ�ય �વન હોવાથી �ેરણાઓને 
સાકાર કરવાનું બળ મળ� છ�. તો પુ�ષાથ�ને �ેરક 
એવા પંચશીલ પાંચ મુ�ાઓને અહ� અિભ�ય� 
કયા� છ�.

પ�રવત�ન

પ�રવત�ન એ સંસારનો િનયમ છ�. અહ� 
પ�રવત�નનો અથ� છ� �વયંને બદલવાની, 
સુધારવાની, ભૂલોનો �વીકાર કરી આગળ 
વધવાની �િ�યા, �માદ ક� અસાવધાની, 
ઈ�રીય મયા�દાઓનું ઉ�ંઘન કરાવે છ�. 
ઈ�રીય યાદની યા�ાનો તાર તૂટી �ય છ�. તેનો 

તં�ી �થાનેથી

નૂતન વષ�
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દીદીઓનાં �વચનો સાંભળ�લાં છ�. અ�ય લોકો 
�વચનો સાંભળીને �સ�ન થાય છ�. આપણે 
�વચનો સાંભળીને તેને ધારણ કરવાનાં છ�. 
પિવ�તાની ધારણાની ઓળખ આપનાર આપણી 
કમ����યો છ�. � આપણી સવ� કમ����યો શીતળ 
બને તો પિવ�તાની ધારણા વા�તિવક છ�. જે 
પિવ�તાની ગુ� પ�રભાષા �માણે �વન �વતાં 
હશે તેઓ �વયં આ�માઓ પણ તેમના �વનમાંથી 
�ા��તની અનુભૂિત કર� છ�. આવા યોગીઓનો 
�ભાવ ગુ�ત રહી શકતો નથી. તેનાં તેજ �કરણો 
અનેક આ�માઓની �યોિત જગાવે છ�.

સમપ�ણભાવ

જેનું �વન પિવ�તાની સૂ�મ ધારણાની 
પરાકા�ાએ પહ�ચેલું હોય છ� તેના ઉરમાં 
સમપ�ણભાવ �ગટ� છ�. �વયંના �વનને, સવ� 
િવશેષતાઓને, યો�યતાઓને અથા�ત તન, મન, 
ધન, સવ��વને �ભુિપતાને અપ�ણ કરવાના 
ભાવની ભરતી ઉમટ� છ�. જેનામાં આવી ભરતી 
ઉમટ� છ� તેને કોઈ લૌ�કક સંબંધીઓ પણ રોક� 
શકતા નથી. તેઓના અવરોધો અ�પ�વી બને 
છ�. સમપ�ણનો િસંધુ ઘૂઘવાટ કરતો �ેહસાગર 
િશવબાબામાં સમાઈ �ય છ�. ��� નાટક �યાર� 
અંિતમચરણમાં જઈ ર�ં છ�. િવ� આખું અનેક 
સમ�યાઓના ભરડામાં ભ�સાઈ ર�ં છ�. િવ� 
સ�ા અમે�રકા પણ તેનાથી બાકાત નથી. 
�ક�િતનાં �� �વ�પો તેનું સાત�ય �ળવી ર�ાં 
છ� �યાર� સમપ�ણની સરવાણી એ આજની માંગ 
છ�. આજે નહ� તો �યાર�ય નહ�.

મનસાસેવા

સમપ�ણ ભાવ �ગટ�, તો સૌનું ક�યાણ 
કરવાની કામના �ગટ�. પરમા�માએ તો 
અ�ય�વાણીઓ �ારા સવ�ના ક�યાણ માટ�ની 

�ે� સેવા મનસાસેવાની �ેરણા આપી છ�. તે માટ� 
સતત ��ત કયા� છ�. વાણી �ારા સેવા કરવાનો 
સમય હવે ક�ટલો છ� તેનો અણસાર મળી ર�ો છ�. 
અશાંિત, અરાજકતા, અસલામતી અને �ાક�િતક 
આપદાઓ સેવા ક���ો ઉપર િનયિમત �ાન 
�વણ, યોગા�યાસ માટ� જતા ��ાવ�સોને 
અવરોધે �યાર� કમા�ડોની જેમ જેણે મનસા 
સેવાનો સઘન અ�યાસ કય� હશે તેઓ �વ સેવા 
અને િવ� સેવા માટ� િનિમ� બનશે. આ સેવા 
કોઈપણ બંધનો, ભેદભાવ િવના સૌના માટ� સહજ 
છ�. વળી આજે િવ�માં દુઃખ, અશાંિત, 
વેદનાઓ, સમ�યાઓની વણઝાર છ�. �યાંયે 
શાંિત ક� વા�તિવક સુખ નથી �યાર� મનસા સેવા 
દુઃખી, અશાંત, પી�ડત આ�માઓને શીતળતા 
આપી શકશે.

પ�રપૂણ�તા

મનસા સેવા કયા� પછીનું આપણું અંિતમ લ� 
છ� સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનું. પાંચ �વ�પોના 
અ�યાસમાં છ��ે ફ�ર�તાપણાની સતત 
અનુભૂિત કરવી અને અ�યને કરાવવી તે 
આજના સમયનો યુગધમ� છ�. એડવા�સ પાટ�માં 
ગયેલા આ�માઓ પણ આપણી પ�રપૂણ�તા, 
સંપૂણ�તા, કમા�તીત ��થિતનું આવા� કરી ર�ાં 
છ�. આ ��થિતએ પહ�ચેલા મહાન આ�માઓ અને 
તેમણે કર�લો પુ�ષાથ� આપણી સમ� છ�. તો 
નૂતનવષ�માં આ પંચશીલને પૂણ� �પે અપનાવી 
�વન ધ�ય બનાવીએ એવી શુભકામના સાથે 
નૂતન વષા�િભનંદન, નવયુગ મુબારકની 
શુભે�છાઓ સાથે િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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લાભ લઈ માયા મનના તાર સાથે �ડાઈ �ય છ�. 
��ાવ�સ બનવું એટલે િનરંતર ઈ�રીય 
િનયમો, મયા�દાઓમાં �ડાયેલા રહ�વું. કોઈ 
જુએ ક� ના જુએ, કોઈપણ �થળ�, એકાંતમાં 
હોઈએ તો પણ પરમા�મા સાથે કર�લી 
પિવ�તાની અને અ�ય �દ�યગુણોની 
ધારણાઓની �િત�ાની કદી િવ��િત ન થાય 
તેવી �ગતી �યોિત બનીને �વવાનું છ�. સંગના 
�ભાવમાં આવીને �માદમાં આવીને કર�લી ભૂલો 
�ારંભમાં દોરા જેવી લાગે છ� પણ �યાર� તે દોરડું 
બની �ય છ� �યાર� તેને તોડવી અઘરી લાગે છ�. 
તેથી નવું વષ� �વયંમાં પ�રવત�ન લાવવાની �ેરણા 
આપે છ�. આપણે શાંતિચ�ે, એકા�, યોગયુ� 
��થિતમાં સા�ીભાવે પોતાનું મૂ�યાંકન કરીએ. 
�વયંની �ુ�ટઓને વીણી વીણીને, તેનો એકરાર 
કરીને � પ�રવત�નનો �ઢ સંક�પ કરીએ તો �ઢ 
મનોબળ �ારા �વન પ�રવત�ન થતાં ઉદાસીનતા, 
થાક, ક�ટાળો, બેચેની, અ�સ�નતા આપોઆપ 
દૂર થઈ જશે. આપણે �સ�નતાની હળવાશની, 
�ા��તની અનુભૂિત કરી શક�શું.

પિવ�તાની પરાકા�ા

આપણું પ�રવત�ન પિવ�તાની પરાકા�ાએ 
લઈ જના�ં હોવું �ઈએ. મન, વાણી, કમ�માં 
િનરંતર પિવ�તાની અનુભૂિત થાય. �વ�નમાં 
પણ તે ખં�ડત ના થાય તેવી યોગા�� સતત 
��િલત રહ�વી �ઈએ. સાકાર અને અ�ય� 
વાણીઓમાં પિવ�તાની સૂ�મ પ�રભાષા આપેલી 
છ�. દર�ક ��ાવ�સ તે �ણે છ�. આપણે આપણાં 
મહાન દાદીઓનાં, વ�ર� �ાતાઓનાં, 

કાળનું ચ� િનરંતર ચા�યા જ કર� છ�. �ત 
�તામાં વષ� પૂ�ં થઈ �ય છ�. નવું વષ� શ� થઈ �ય 
છ�. સમય આપણને સતત ગિત, �ગિતનો 
સંદ�શ આપે છ�. જેઓ સમયને ઓળખે છ�, તેનો 
સદુપયોગ કર� છ� તેઓ આગળ વધે છ�. સમયનું 
મૂ�ય ન સમજનાર આળસ, અલબેલાપણામાં 
�યથ�તામાં �ય�ત રહી ઊતરતી ��થિતને પામે છ�, 
પ�ાતાપને પામે છ�.

��ાવ�સ (ઈ�રીય સંતાન) બનવાનું 
�વન એ પરમિપતા પરમા�મા �ારા આપણને 
મળ�લી અમૂ�ય ભેટ છ�. આ ભેટનું જેટલું જતન, 
મૂ�યાંકન કરીશું તેટલી �ા��ત છ�. અનેક વષ�ના 
રાજયોગી �વનના અનુભવો એ આપણી અમૂ�ય 
મૂડી છ�. જેનો સદુપયોગ અનેક આ�માઓના 
ક�યાણ માટ� થઈ શક� છ�.

નૂતનવષ� નવચેતનાનો સંચાર કર� છ�. 
મનમાં ક�ઈક નવું કરવાની, શુભ સંક�પો 
કરવાની �ેરણા આપે છ�. રાજયોગી �વન 
સાત�યપૂણ� �દ�ય �વન હોવાથી �ેરણાઓને 
સાકાર કરવાનું બળ મળ� છ�. તો પુ�ષાથ�ને �ેરક 
એવા પંચશીલ પાંચ મુ�ાઓને અહ� અિભ�ય� 
કયા� છ�.

પ�રવત�ન

પ�રવત�ન એ સંસારનો િનયમ છ�. અહ� 
પ�રવત�નનો અથ� છ� �વયંને બદલવાની, 
સુધારવાની, ભૂલોનો �વીકાર કરી આગળ 
વધવાની �િ�યા, �માદ ક� અસાવધાની, 
ઈ�રીય મયા�દાઓનું ઉ�ંઘન કરાવે છ�. 
ઈ�રીય યાદની યા�ાનો તાર તૂટી �ય છ�. તેનો 

તં�ી �થાનેથી

નૂતન વષ�
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દીદીઓનાં �વચનો સાંભળ�લાં છ�. અ�ય લોકો 
�વચનો સાંભળીને �સ�ન થાય છ�. આપણે 
�વચનો સાંભળીને તેને ધારણ કરવાનાં છ�. 
પિવ�તાની ધારણાની ઓળખ આપનાર આપણી 
કમ����યો છ�. � આપણી સવ� કમ����યો શીતળ 
બને તો પિવ�તાની ધારણા વા�તિવક છ�. જે 
પિવ�તાની ગુ� પ�રભાષા �માણે �વન �વતાં 
હશે તેઓ �વયં આ�માઓ પણ તેમના �વનમાંથી 
�ા��તની અનુભૂિત કર� છ�. આવા યોગીઓનો 
�ભાવ ગુ�ત રહી શકતો નથી. તેનાં તેજ �કરણો 
અનેક આ�માઓની �યોિત જગાવે છ�.

સમપ�ણભાવ

જેનું �વન પિવ�તાની સૂ�મ ધારણાની 
પરાકા�ાએ પહ�ચેલું હોય છ� તેના ઉરમાં 
સમપ�ણભાવ �ગટ� છ�. �વયંના �વનને, સવ� 
િવશેષતાઓને, યો�યતાઓને અથા�ત તન, મન, 
ધન, સવ��વને �ભુિપતાને અપ�ણ કરવાના 
ભાવની ભરતી ઉમટ� છ�. જેનામાં આવી ભરતી 
ઉમટ� છ� તેને કોઈ લૌ�કક સંબંધીઓ પણ રોક� 
શકતા નથી. તેઓના અવરોધો અ�પ�વી બને 
છ�. સમપ�ણનો િસંધુ ઘૂઘવાટ કરતો �ેહસાગર 
િશવબાબામાં સમાઈ �ય છ�. ��� નાટક �યાર� 
અંિતમચરણમાં જઈ ર�ં છ�. િવ� આખું અનેક 
સમ�યાઓના ભરડામાં ભ�સાઈ ર�ં છ�. િવ� 
સ�ા અમે�રકા પણ તેનાથી બાકાત નથી. 
�ક�િતનાં �� �વ�પો તેનું સાત�ય �ળવી ર�ાં 
છ� �યાર� સમપ�ણની સરવાણી એ આજની માંગ 
છ�. આજે નહ� તો �યાર�ય નહ�.

મનસાસેવા

સમપ�ણ ભાવ �ગટ�, તો સૌનું ક�યાણ 
કરવાની કામના �ગટ�. પરમા�માએ તો 
અ�ય�વાણીઓ �ારા સવ�ના ક�યાણ માટ�ની 

�ે� સેવા મનસાસેવાની �ેરણા આપી છ�. તે માટ� 
સતત ��ત કયા� છ�. વાણી �ારા સેવા કરવાનો 
સમય હવે ક�ટલો છ� તેનો અણસાર મળી ર�ો છ�. 
અશાંિત, અરાજકતા, અસલામતી અને �ાક�િતક 
આપદાઓ સેવા ક���ો ઉપર િનયિમત �ાન 
�વણ, યોગા�યાસ માટ� જતા ��ાવ�સોને 
અવરોધે �યાર� કમા�ડોની જેમ જેણે મનસા 
સેવાનો સઘન અ�યાસ કય� હશે તેઓ �વ સેવા 
અને િવ� સેવા માટ� િનિમ� બનશે. આ સેવા 
કોઈપણ બંધનો, ભેદભાવ િવના સૌના માટ� સહજ 
છ�. વળી આજે િવ�માં દુઃખ, અશાંિત, 
વેદનાઓ, સમ�યાઓની વણઝાર છ�. �યાંયે 
શાંિત ક� વા�તિવક સુખ નથી �યાર� મનસા સેવા 
દુઃખી, અશાંત, પી�ડત આ�માઓને શીતળતા 
આપી શકશે.

પ�રપૂણ�તા

મનસા સેવા કયા� પછીનું આપણું અંિતમ લ� 
છ� સંપૂણ� કમા�તીત બનવાનું. પાંચ �વ�પોના 
અ�યાસમાં છ��ે ફ�ર�તાપણાની સતત 
અનુભૂિત કરવી અને અ�યને કરાવવી તે 
આજના સમયનો યુગધમ� છ�. એડવા�સ પાટ�માં 
ગયેલા આ�માઓ પણ આપણી પ�રપૂણ�તા, 
સંપૂણ�તા, કમા�તીત ��થિતનું આવા� કરી ર�ાં 
છ�. આ ��થિતએ પહ�ચેલા મહાન આ�માઓ અને 
તેમણે કર�લો પુ�ષાથ� આપણી સમ� છ�. તો 
નૂતનવષ�માં આ પંચશીલને પૂણ� �પે અપનાવી 
�વન ધ�ય બનાવીએ એવી શુભકામના સાથે 
નૂતન વષા�િભનંદન, નવયુગ મુબારકની 
શુભે�છાઓ સાથે િવરમું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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અ�તધારા

�કનારો ના કરો, �કનારા કરશો તો �કનાર� (દૂર) થઈ જશો.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

બાબાને યાદ શા માટ� 
કરીએ છીએ ? કારણ ક� 
લગન લાગી છ� જલદી 
પાપોનો બો� ઉતરી �ય 
અને ઘેર - પરમધામ 
જઈએ. મૂળવતન, 
સૂ�મવતનની યાદ આવે

છ� કારણક� સૂ�મવતનને પાર કરીને મૂળવતનમાં 
જવાનું છ�. અહ�થી પાર સૂ�મવતનવાસી બનીને 
રહ�વાનું છ�. ફ�ર�તાપણાની ��થિતમાં રહ�વું, આ 
પણ બ� ઘણી સુંદર ��થિત છ�. તેનો મા� 
સંગમયુગમાં અનુભવ થઈ શક� છ�. અહ� દ�હસિહત 
દ�હના જે સંબંધો છ� તે સવ� ખતમ થઈ જશે કારણ 
ક� બાબા સાથે સવ�સંબંધો �ડાઈ ગયા. બાબાની 
આવી અિવનાશી સંપિ� મળી છ�, અિવનાશી 
�ાનર�, ઈ�રીય ગુણ અને સવ� શિ�ઓ તે 
સવ� સંપિ�નો અિધકાર જે અ�યાર� સંગમયુગ પર 
મ�યો છ�. આ બંનેનો પર�પર સંબંધ છ�. 

બાબા �ારા મળનારી સવ�સંપિ�ઓ 
આપણને ફ�ર�તા બનાવે છ�. સંગમયુગ પર આ 
અિધકાર લઈ લઈએ તો સતયુગમાં ઉ�પદ 
મળવાની ગેરંટી (ખા�ી) છ�. ફ�ર�તાનું નામ 
લેવાથી નજર ઉપર ચાલી �ય છ�. તે કોનાં 
બાળકો છ�. કોની રચના છ� તે આપણે �ણીએ 
છીએ. બાબાએ પહ�લાં પોતાનાં સંતાનો બનાવીને 
�વદશ�ન ચ�ધારી બના�યા, �ે� �ા�ણ 
બના�યા. પોતાનો �ેમ આપીને માઈટ (શિ�) 
આપીને ધ�ય બના�યા. હવે સંગમયુગ પર આવી 
��થિત બનાવીને બી�ઓને પણ બાપ 

(પરમા�મા)ની સમીપ લાવો.

બાબા સમાન બનવું એટલે બાબાની 
ન�ક જવું. આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ ક� 
આપણે બાબાની ન�ક છીએ. િશવબાબાએ 
��ાબાબાના તનમાં �વેશ કરીને આપણને 
��ામુખ વંશાવળી �ા�ણ (��ાવ�સ) 
બના�યા. આપણને બાબાએ સતયુગનું �ાન 
આ�યું છ�. સતયુગમાં િનરોગી કાયા હશે. હીરા 
ઝવેરાતના મહ�લો હશે જે અહ� નથી. સંગમયુગમાં 
બાબા સાથે સવ� સંબંધોનું જે સુખ છ� તે સતયુગમાં 
મળવાનું નથી �યાં તો દુિનયા જ સતયુગી છ�. 
�ક�િત સતો�ધાન છ�. સંગમયુગના પુ�ષાથ�ના 
આધાર� જ સતયુગમાં �ાર�ધ મળશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

‘�ાના�ત’નો અંક હાથમાં આવે ક� 
તરત જ ચાલો, તં�ીલેખ વાંચી લઈએ એવું 
થાય છ�. � ક� અંકના બધા જ લેખો 
નવીનતમ �ાનથી ભરપૂર અને સકારા�મક 
ઉ�� આપનારા છ�. શ�આતથી અંત સુધી 
વાચકની રસ�િચ સતત જળવાય રહ� એવી 
તૈયારી સાથે અંક �ગટ થાય છ�. એવું કહી 
શકાય ક� વાંચનથી િવમુખ થતી �� વ�ે 
પણ અડીખમ રહીને �ાન�પી અ�ત 
પીરસવામાં સફળ ર�ા છીએ. તં�ી 
પ�રવારને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું.

�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા

તં�ીને પ�ો
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�ાના�ત

�ાણ �યારા બાબાએ 
અમા�ં ઘણા સુખથી 
પાલનપોષણ કયુ�. 
બાબાની સાથે અમને 
�યાર�ય કોઈ ચીજનો 
અભાવ ર�ો નહોતો. �� 
તો બાળપણથી જ બાબા-

ની પાસે રમતી હતી. બાબા સદા �ેમ અને 
આ�યા��મક િશ�ણ સાથે સાથે આપતા હતા. 
બાબાની પાસે રહીને માતા-િપતા, બંધુ, સખા એમ 
દર�ક �કારના સંબંધોની અનુભૂિત કરી. બાબાએ 
અમા�ં �લોની જેમ �યાન રા�યું. બેહદ �ેમ 
આ�યો. જે કોઈ આપી ના શક�. મને યાદ છ� ક� અમે 
બાબાની સાથે જંગલમાં �મણ કરવા જતાં હતાં તો 
બાબા અમને �યાં િપકનીક કરાવતા. અમે બોર 
તોડીને બાબાની સાથે બેસીને ખાતાં હતાં. એ 
સમયે આખો �દવસ બાબા પાસેથી આ�યા��મક 
િશ�ણ લઈ પૂરા આનંદથી વીતતો હતો.

�યાર� ભારત અને પા�ક�તાનના ભાગલા 
પ�ા પછી 1950માં ભારત આ�યાં તે વખતે 
બાબાની સાથે 300 કરતાં પણ વધુ ભાઈઓ-
બહ�નો હતાં. પરમા�માનો ઈશારો મળતાં અમે સૌ 
કરાંચીથી આબુ આ�યાં. અહ� સવ� �થમ અમે 
�જકોઠીમાં રહ�વા લા�યાં. �યાર� બેગરી પાટ� 
(આિથ�ક સંકટ) આ�યો તો બાબા સદા િચંતા 
મુ� ર�ા. આ ય� િશવબાબાનો જ છ� તો 
િશવબાબા પોતે જ ��ાવ�સોની પાલના કરશે. 
આ સંક�પથી બધાં િચંતામુ� ર�ાં. બાબા સવ�ને 
પૂછતા રહ�તા ક� કોઈને ક�ઈ �ઈએ તો કહ��. તો 
અમે કહ�તાં ક� સવ� કાંઈ છ�. કોઈ ઈ�છા નથી. 

�યાર�ક અમે બાળકો અડધી રોટલી ખાતાં તો 
બાબા કહ�તા ક� આવું ક�મ કરો છો ? 
િશવભોળાનાથનો ભંડારો સદા ભરપૂર છ� જેટલું 
ખાવું હોય તેટલું ખાઓ. અમે કહ�તાં ક� અમને 
જેટલી ભૂખ છ� તેટલું ખાઈએ છીએ. આ રીતે બાબા 
સૌને �ેમ આપીને પાલના કરતા હતા.

બાબાએ અમારી પાલના ઈ�રીય �ાન 
ર�ોથી કરી. મને બ� �ાન આપતા હતા. જેનું �� 
પછીથી ખૂબ મંથન કરતી હતી. એકવાર બાબાએ 
મને ક�ં ક� બેટી, કોઈએ પોતાના �વભાવને 
કારણે આપણને ક�ઈ ક�ં, ખરાબ બોલી દીધું તો 
એનો શો ફાયદો ? તો એની અને આપણી વ�ે 
તફાવત �યાં ર�ો ? એટલે કદી ખરાબ બોલશો 
નહ�. ખરાબ �શો નહ�. તમારામાં એવી �િ� બને 
ક� કોઈ ખરાબ દ�ખાય નહ� સદા બાબાને યાદ 
કરીને િવચારો ક� તે પણ બાબાનું બાળક છ�.

�યાર� બાબા મધુવનમાં મુરલી સંભળાવતા 
તો મુરલી સાંભ�યા પછી �� એકાંતમાં બેસીને 
લ�યા કરતી હતી. એક �દવસ બાબા ચ�ર 
લગાવવા નીક�યા તો મને �ઈને બાબાએ ક�ં ક� 
બેટી, શું કરી રહી છો ? તો મ� ક�ં બાબા �� આપે 

આ�યા��મક િશ�ણ અને પાલના સાથે સાથે
રાજયોિગની દાદી રતનમોિહની�, સંયુ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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�ાના�ત

અ�તધારા

�કનારો ના કરો, �કનારા કરશો તો �કનાર� (દૂર) થઈ જશો.
રાજયોિગની દાદી �નક��, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

બાબાને યાદ શા માટ� 
કરીએ છીએ ? કારણ ક� 
લગન લાગી છ� જલદી 
પાપોનો બો� ઉતરી �ય 
અને ઘેર - પરમધામ 
જઈએ. મૂળવતન, 
સૂ�મવતનની યાદ આવે

છ� કારણક� સૂ�મવતનને પાર કરીને મૂળવતનમાં 
જવાનું છ�. અહ�થી પાર સૂ�મવતનવાસી બનીને 
રહ�વાનું છ�. ફ�ર�તાપણાની ��થિતમાં રહ�વું, આ 
પણ બ� ઘણી સુંદર ��થિત છ�. તેનો મા� 
સંગમયુગમાં અનુભવ થઈ શક� છ�. અહ� દ�હસિહત 
દ�હના જે સંબંધો છ� તે સવ� ખતમ થઈ જશે કારણ 
ક� બાબા સાથે સવ�સંબંધો �ડાઈ ગયા. બાબાની 
આવી અિવનાશી સંપિ� મળી છ�, અિવનાશી 
�ાનર�, ઈ�રીય ગુણ અને સવ� શિ�ઓ તે 
સવ� સંપિ�નો અિધકાર જે અ�યાર� સંગમયુગ પર 
મ�યો છ�. આ બંનેનો પર�પર સંબંધ છ�. 

બાબા �ારા મળનારી સવ�સંપિ�ઓ 
આપણને ફ�ર�તા બનાવે છ�. સંગમયુગ પર આ 
અિધકાર લઈ લઈએ તો સતયુગમાં ઉ�પદ 
મળવાની ગેરંટી (ખા�ી) છ�. ફ�ર�તાનું નામ 
લેવાથી નજર ઉપર ચાલી �ય છ�. તે કોનાં 
બાળકો છ�. કોની રચના છ� તે આપણે �ણીએ 
છીએ. બાબાએ પહ�લાં પોતાનાં સંતાનો બનાવીને 
�વદશ�ન ચ�ધારી બના�યા, �ે� �ા�ણ 
બના�યા. પોતાનો �ેમ આપીને માઈટ (શિ�) 
આપીને ધ�ય બના�યા. હવે સંગમયુગ પર આવી 
��થિત બનાવીને બી�ઓને પણ બાપ 

(પરમા�મા)ની સમીપ લાવો.

બાબા સમાન બનવું એટલે બાબાની 
ન�ક જવું. આપણે પ�ાપ� ભા�યશાળી છીએ ક� 
આપણે બાબાની ન�ક છીએ. િશવબાબાએ 
��ાબાબાના તનમાં �વેશ કરીને આપણને 
��ામુખ વંશાવળી �ા�ણ (��ાવ�સ) 
બના�યા. આપણને બાબાએ સતયુગનું �ાન 
આ�યું છ�. સતયુગમાં િનરોગી કાયા હશે. હીરા 
ઝવેરાતના મહ�લો હશે જે અહ� નથી. સંગમયુગમાં 
બાબા સાથે સવ� સંબંધોનું જે સુખ છ� તે સતયુગમાં 
મળવાનું નથી �યાં તો દુિનયા જ સતયુગી છ�. 
�ક�િત સતો�ધાન છ�. સંગમયુગના પુ�ષાથ�ના 
આધાર� જ સતયુગમાં �ાર�ધ મળશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

‘�ાના�ત’નો અંક હાથમાં આવે ક� 
તરત જ ચાલો, તં�ીલેખ વાંચી લઈએ એવું 
થાય છ�. � ક� અંકના બધા જ લેખો 
નવીનતમ �ાનથી ભરપૂર અને સકારા�મક 
ઉ�� આપનારા છ�. શ�આતથી અંત સુધી 
વાચકની રસ�િચ સતત જળવાય રહ� એવી 
તૈયારી સાથે અંક �ગટ થાય છ�. એવું કહી 
શકાય ક� વાંચનથી િવમુખ થતી �� વ�ે 
પણ અડીખમ રહીને �ાન�પી અ�ત 
પીરસવામાં સફળ ર�ા છીએ. તં�ી 
પ�રવારને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું.

�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા

તં�ીને પ�ો
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�ાના�ત

�ાણ �યારા બાબાએ 
અમા�ં ઘણા સુખથી 
પાલનપોષણ કયુ�. 
બાબાની સાથે અમને 
�યાર�ય કોઈ ચીજનો 
અભાવ ર�ો નહોતો. �� 
તો બાળપણથી જ બાબા-

ની પાસે રમતી હતી. બાબા સદા �ેમ અને 
આ�યા��મક િશ�ણ સાથે સાથે આપતા હતા. 
બાબાની પાસે રહીને માતા-િપતા, બંધુ, સખા એમ 
દર�ક �કારના સંબંધોની અનુભૂિત કરી. બાબાએ 
અમા�ં �લોની જેમ �યાન રા�યું. બેહદ �ેમ 
આ�યો. જે કોઈ આપી ના શક�. મને યાદ છ� ક� અમે 
બાબાની સાથે જંગલમાં �મણ કરવા જતાં હતાં તો 
બાબા અમને �યાં િપકનીક કરાવતા. અમે બોર 
તોડીને બાબાની સાથે બેસીને ખાતાં હતાં. એ 
સમયે આખો �દવસ બાબા પાસેથી આ�યા��મક 
િશ�ણ લઈ પૂરા આનંદથી વીતતો હતો.

�યાર� ભારત અને પા�ક�તાનના ભાગલા 
પ�ા પછી 1950માં ભારત આ�યાં તે વખતે 
બાબાની સાથે 300 કરતાં પણ વધુ ભાઈઓ-
બહ�નો હતાં. પરમા�માનો ઈશારો મળતાં અમે સૌ 
કરાંચીથી આબુ આ�યાં. અહ� સવ� �થમ અમે 
�જકોઠીમાં રહ�વા લા�યાં. �યાર� બેગરી પાટ� 
(આિથ�ક સંકટ) આ�યો તો બાબા સદા િચંતા 
મુ� ર�ા. આ ય� િશવબાબાનો જ છ� તો 
િશવબાબા પોતે જ ��ાવ�સોની પાલના કરશે. 
આ સંક�પથી બધાં િચંતામુ� ર�ાં. બાબા સવ�ને 
પૂછતા રહ�તા ક� કોઈને ક�ઈ �ઈએ તો કહ��. તો 
અમે કહ�તાં ક� સવ� કાંઈ છ�. કોઈ ઈ�છા નથી. 

�યાર�ક અમે બાળકો અડધી રોટલી ખાતાં તો 
બાબા કહ�તા ક� આવું ક�મ કરો છો ? 
િશવભોળાનાથનો ભંડારો સદા ભરપૂર છ� જેટલું 
ખાવું હોય તેટલું ખાઓ. અમે કહ�તાં ક� અમને 
જેટલી ભૂખ છ� તેટલું ખાઈએ છીએ. આ રીતે બાબા 
સૌને �ેમ આપીને પાલના કરતા હતા.

બાબાએ અમારી પાલના ઈ�રીય �ાન 
ર�ોથી કરી. મને બ� �ાન આપતા હતા. જેનું �� 
પછીથી ખૂબ મંથન કરતી હતી. એકવાર બાબાએ 
મને ક�ં ક� બેટી, કોઈએ પોતાના �વભાવને 
કારણે આપણને ક�ઈ ક�ં, ખરાબ બોલી દીધું તો 
એનો શો ફાયદો ? તો એની અને આપણી વ�ે 
તફાવત �યાં ર�ો ? એટલે કદી ખરાબ બોલશો 
નહ�. ખરાબ �શો નહ�. તમારામાં એવી �િ� બને 
ક� કોઈ ખરાબ દ�ખાય નહ� સદા બાબાને યાદ 
કરીને િવચારો ક� તે પણ બાબાનું બાળક છ�.

�યાર� બાબા મધુવનમાં મુરલી સંભળાવતા 
તો મુરલી સાંભ�યા પછી �� એકાંતમાં બેસીને 
લ�યા કરતી હતી. એક �દવસ બાબા ચ�ર 
લગાવવા નીક�યા તો મને �ઈને બાબાએ ક�ં ક� 
બેટી, શું કરી રહી છો ? તો મ� ક�ં બાબા �� આપે 

આ�યા��મક િશ�ણ અને પાલના સાથે સાથે
રાજયોિગની દાદી રતનમોિહની�, સંયુ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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�ાનના મુ�ય િવચારો 
�પ� થતા ગયા. એક 
પછી એક સવ� ગુ� 
રહ�યોની �ણ થવા લાગી 
હતી. સા�ા�કારોની 
વાતની તો એવી હવા 
ફ�લાઈ હતી ક� ઓમ 
મંડલીમાં થતા સા�ા�કાર 
જગ�હ�ર થઈ ગયા. 
સમ� સંસારમાં ‘ઓમ 
મંડલી ઈઝ ધી રીચે�ટ ઈન 
ધ વ�ડ�’ અથા�� ‘િવ�માં  

ઓમમંડલી ધનવાન છ�.’ સાથે સાથે રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�માં 
સંસારને �વાહા કરવાની વાતો પણ થવા લાગી. 
એક િનમ�ળ ક�યાને �દ�ય���નું વરદાન મ�યું 
હતું. એક �દવસ અ�ય� �પધારીએ જણા�યું ક� 
જે બાબાને ય�િપતાના �પમાં સંબોધન કરવામાં 
આવે છ� વા�તવમાં તેઓ ��િપતા ��ા છ�. ય� 
માતા તરીક� જેઓને ઓમ રાધે કહ�તા હતા તે 
જગદ�બા સર�વતી છ�. �યારથી બાબાને ��િપતા 
��ા અને મ�માને જગદ�બા સર�વતી કહ�વામાં 
આવતાં હતાં એમના �ારા જેઓએ અલૌ�કક 
પાલના મેળવી અને �ાનગુણ શી�યાં તે લોકો જ 
�ણતાં હતાં ક� માતાિપતા તરીક� તેઓ ક�ટલી 
િન�વાથ��પથી સેવા કરતાં હતાં. તેઓ રાજક�મારો 
કરતાં પણ વધુ સારી પાલના કરતાં હતાં.

��ા સૂરજ સર�વતી ચ�દા હમ થે �ાન િસતાર� 
સાર� જગકો રોશન કરતે િશવ ક� નયન દો �યાર� 
બાબા ��િપતા કહલાય� - મ�મા ભી જગદ�બાથી

બાદમ� આકર આગે બઢ ગઈ - 
િશવક� યોિગન ક�યાથી

િવ�માં આ એક િવ� િવ�ાલયની સાથે-
સાથે ય�ભૂિમ પણ હતી. �યાં પરમ ઋિષઓ �ારા 
ઓમની િનયિમત �વિન પણ કરવામાં આવતી 
હતી. િવ�શાંિત માટ� ય� રચવામાં આ�યો હતો. 
જેમાં ઈ�રીય િવ�ાના નીત નવા પાઠ ભણાવવામાં 
આવતા હતા. ��ા-મોટી માની �ાન પુ�ીઓ 
��ાક�મારીઓ તથા એમના �ાનપુ� ��ાક�માર 
તરીક� ઓળખાવા લા�યા. આ માટ� આ અ�યયન 
સં�થાને ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય કહ�વામાં આ�યું. એ વખતે આ�યા��મક 
િશ�ણ મેળવનાર 400 ��ાવ�સોને લૌ�કકને 
બદલે �દ�યનામ આપવામાં આ�યાં હતાં. જેમ ક� 
રમાને દાદી �કાશમિણ�, ગોપીને દીદી 
મનમોિહની�, શોભાને દાદી �દયમોિહની� અને 
દાદી �નક�� એમના લૌ�કક નામથી જ �િસ� 
થયાં છ�. નવા �દ�યજ�મને કારણે જ ��ા વ�સોને 
પણ ��જ કહ�વામાં આવે છ�. જેમની �વનશૈલી 
સંસારમાં ઉ� કો�ટની હતી. તેઓ સદા પુ�ષો�મ 
બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. જેમ જેમ 
ય�નું નામ �ણીતું થયું તેમ તેમ ઓમમંડલી 
િવ��ની મંડલી (એ�ટી ઓમમંડલી) તમામ 
�કારનાં િવ�નો નાંખવા લાગી. આ અવરોધોથી 
પણ ��ાવ�સોની ઈ�રીય લગનમાં કોઈ ઓટ 
આવી નહ�. િવરોધીઓને એ દ�ખાતું હતું ક� 
�ાનનાં અિભલાષીઓ સવ�બંધનો તોડીને દાદાની 
પાસે પહ�ચી જતાં હતાં. �યાર� િસંધના અલાબ� 
મં�ીમંડળમાં જે િહ�દુ મં�ીઓ હતા તેમના �ારા 
ઓમમંડલીને ખતમ કરવા જબરદ�ત દબાણ 

જજ સાહ�બના ��ો - મ�માના ઉ�રો
સંકલન - �.ક�. રામલખન, શાંિતવન, આબુરોડ
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કરવા લા�યા. માતાઓ અને ક�યાઓને 
ભગાડવાના બહાને અ�યાચાર �દન દૂના રાત 
ચૌગુના વધવા લા�યો. તં�ીઓને ભડકાવીને, 
પૈસાના બળથી, ઉ�ટી વાતો અખબારોમાં છપાવા 
લાગી. તોફાની ત�વોએ લોકોને ભડકાવીને 
�યાયાલયમાં ક�સ પણ કય�. એક એવું વોર�ટ 
કઢા�યું. જેમાં ઓમમંડલીની �યવ�થાપક 
સિમિતનાં અ�ય�ા ઓમરાધે�ને કોટ�માં હાજર 
થવાનો �કમ કરવામાં આ�યો. િવરોધીઓ ઉ�ટા 
સુ�ટા ��ો પૂછાવડાવીને ભોળી ભલી ક�યાઓને 
- માતાઓની સં�થાને બદનામ કરવાનું ષ�ં� 
ર�યું હતું. આ તમાશો �વા માટ� કોટ�માં લોકોની 
ભીડ એકઠી થઈ હતી. જનતાને ક���ોલ કરવા 
માટ� પોલીસો પણ વધાર� બોલાવવામાં આ�યા. 
ઓમ રાધેની સાથે બી� ચાર ��ાક�મારીઓ 
કોટ�માં દાખલ થઈ. આ સમાચાર સાંભળીને આખું 
શહ�ર ઉ�સુકતાવશ �યાં પહ�ચી ગયું. પાંચ નીડર 
અને �ાની યોગી ક�યાઓમાંથી ઓમરાધેને 
કઠ�ડામાં બોલાવવામાં આ�યાં. સૌ�ય�વભાવ અને 
�ેત વ��ોમાં તેઓ દ�વી જેવાં દ�ખાતાં હતાં. જજ 
સાહ�બ ગંભીર મુ�ામાં પૂછવા લા�યા.

જજ સાહ�બ - ગીતા હાથમાં ઉઠાવીને શપથ લો ક� 
�� ક�ઈ કહીશ તે સ�ય કહીશ.

ઓમ રાધે - શપથ શાના લેવાના છ� અને શું 
બોલવાનું છ�.

જજ સાહ�બ - તમે ગીતા હાથમાં ઉઠાવીને કહો ક� 
�� ભગવાનને હાિજર ના�ર �તાં જે કહીશ તે 
સ�ય કહીશ. સ�ય િસવાય બીજું કશું કહીશ નહ�.

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ, આ ને�ોથી તો �� આપને 
હાિજર નાિજર �� છું. આ આંખોથી તો ભાવના 
�ઈ શકાતી નથી. તો પછી �� જૂ�◌ા શપથ શા માટ� 
લ� ? હા, �� આ�મા જજ સાહ�બને હાિજર નાિજર 

�ઈને તે પણ બોલીશ તે સ�ય નથી.

આવો િવિચ� ઉ�ર કોટ�માં સાંભળીને બધાં લોકો 
તો હસવા લા�યાં. ઘણાંએ તાળીઓ પાડવાની 
શ�આત કરી. એમાંથી ક�ટલાક લોકો બો�યાં ક� 
તેઓ (મ�મા) સાચું બોલે છ�. વધાર� અવાજ થવાથી 
જજ સાહ�બ નારાજ થઈને ઓડ�ર ઓડ�ર બોલીને 
સૌને શાંત કયા�.

જજ સાહ�બ - (ઓમરાધેની તરફ �તાં) �� 
ભગવાન થોડો છું ક� મારા નામે શપથ લો. 
ભગવાનના નામે શપથ લેવા તે કોટ�નો િનયમ છ�. 
અહ� સ�સંગ થઈ ર�ો નથી ક� �ાન �યાનની 
વાતો સાંભળવામાં આવે.

ઓમ રાધે - આપ જ કહો છો ક� સ�ય બોલો. આ 
આંખોથી જેઓને પણ �� છું. એમનામાં િવકાર - 
બુરાઈઓ ભર�લી છ� પરમિપતા ઈ�રને કામ 
�ોધા�દવાળા આ�માઓમાં હાિજર નાિજર કહીને 
જૂ�ી શપથ શા માટ� લ� ? ગીતા અનુસાર 
ધમ��લાિનના સમયે ઈ�ર અવત�રત થાય છ� 
અથા�� સવ�� નથી. તેથી તો તેમને આવવાની 
જ�ર પડે છ�. પરમ િહતકારી પરમા�માને સવ�માં 
હાિજર નાિજર કહીને જૂઠી શપથ કઈ રીતે લ� ? 
(21 વષ�ય ક�યાના મુખથી આવા તક�સંગત ઉ�ર 
સાંભળીને લોકો આ�ય� ચ�કત થઈ ગયા. પછી 
ગણગણાટ થયો ક� કોટ�નો આદ�શ તો માનવો પડે. 
શાંિત �વ�પ ધારણ કરીને  ઓમ રાધે બો�યાં. 
જજ સાહ�બ, જૂ�ી શપથ �� લઈ ના શક�� ?

જજ સાહ�બ - હજુ પણ તક આપું છું. િવચારી લો. 

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ મ� સારી રીતે િવચાયુ� છ�. 
ઓમરાધે�ને ડરાવવા માટ� પોલીસ ઓ�ફસરને 
હાથકડી પહ�રાવવાની આ�ા આપી. પોલીસવાળા 
હાથકડી લઈને આગળ વધવા લા�યા. આ �સંગે 
પણ મ�મા હસતાં િનભ�ય અવ�થામાં ઊભાં ર�ાં.
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�ાનના મુ�ય િવચારો 
�પ� થતા ગયા. એક 
પછી એક સવ� ગુ� 
રહ�યોની �ણ થવા લાગી 
હતી. સા�ા�કારોની 
વાતની તો એવી હવા 
ફ�લાઈ હતી ક� ઓમ 
મંડલીમાં થતા સા�ા�કાર 
જગ�હ�ર થઈ ગયા. 
સમ� સંસારમાં ‘ઓમ 
મંડલી ઈઝ ધી રીચે�ટ ઈન 
ધ વ�ડ�’ અથા�� ‘િવ�માં  

ઓમમંડલી ધનવાન છ�.’ સાથે સાથે રાજ�વ 
અ�મેઘ અિવનાશી �� ગીતા �ાન ય�માં 
સંસારને �વાહા કરવાની વાતો પણ થવા લાગી. 
એક િનમ�ળ ક�યાને �દ�ય���નું વરદાન મ�યું 
હતું. એક �દવસ અ�ય� �પધારીએ જણા�યું ક� 
જે બાબાને ય�િપતાના �પમાં સંબોધન કરવામાં 
આવે છ� વા�તવમાં તેઓ ��િપતા ��ા છ�. ય� 
માતા તરીક� જેઓને ઓમ રાધે કહ�તા હતા તે 
જગદ�બા સર�વતી છ�. �યારથી બાબાને ��િપતા 
��ા અને મ�માને જગદ�બા સર�વતી કહ�વામાં 
આવતાં હતાં એમના �ારા જેઓએ અલૌ�કક 
પાલના મેળવી અને �ાનગુણ શી�યાં તે લોકો જ 
�ણતાં હતાં ક� માતાિપતા તરીક� તેઓ ક�ટલી 
િન�વાથ��પથી સેવા કરતાં હતાં. તેઓ રાજક�મારો 
કરતાં પણ વધુ સારી પાલના કરતાં હતાં.

��ા સૂરજ સર�વતી ચ�દા હમ થે �ાન િસતાર� 
સાર� જગકો રોશન કરતે િશવ ક� નયન દો �યાર� 
બાબા ��િપતા કહલાય� - મ�મા ભી જગદ�બાથી

બાદમ� આકર આગે બઢ ગઈ - 
િશવક� યોિગન ક�યાથી

િવ�માં આ એક િવ� િવ�ાલયની સાથે-
સાથે ય�ભૂિમ પણ હતી. �યાં પરમ ઋિષઓ �ારા 
ઓમની િનયિમત �વિન પણ કરવામાં આવતી 
હતી. િવ�શાંિત માટ� ય� રચવામાં આ�યો હતો. 
જેમાં ઈ�રીય િવ�ાના નીત નવા પાઠ ભણાવવામાં 
આવતા હતા. ��ા-મોટી માની �ાન પુ�ીઓ 
��ાક�મારીઓ તથા એમના �ાનપુ� ��ાક�માર 
તરીક� ઓળખાવા લા�યા. આ માટ� આ અ�યયન 
સં�થાને ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય કહ�વામાં આ�યું. એ વખતે આ�યા��મક 
િશ�ણ મેળવનાર 400 ��ાવ�સોને લૌ�કકને 
બદલે �દ�યનામ આપવામાં આ�યાં હતાં. જેમ ક� 
રમાને દાદી �કાશમિણ�, ગોપીને દીદી 
મનમોિહની�, શોભાને દાદી �દયમોિહની� અને 
દાદી �નક�� એમના લૌ�કક નામથી જ �િસ� 
થયાં છ�. નવા �દ�યજ�મને કારણે જ ��ા વ�સોને 
પણ ��જ કહ�વામાં આવે છ�. જેમની �વનશૈલી 
સંસારમાં ઉ� કો�ટની હતી. તેઓ સદા પુ�ષો�મ 
બનવાનો તી� પુ�ષાથ� કરતાં હતાં. જેમ જેમ 
ય�નું નામ �ણીતું થયું તેમ તેમ ઓમમંડલી 
િવ��ની મંડલી (એ�ટી ઓમમંડલી) તમામ 
�કારનાં િવ�નો નાંખવા લાગી. આ અવરોધોથી 
પણ ��ાવ�સોની ઈ�રીય લગનમાં કોઈ ઓટ 
આવી નહ�. િવરોધીઓને એ દ�ખાતું હતું ક� 
�ાનનાં અિભલાષીઓ સવ�બંધનો તોડીને દાદાની 
પાસે પહ�ચી જતાં હતાં. �યાર� િસંધના અલાબ� 
મં�ીમંડળમાં જે િહ�દુ મં�ીઓ હતા તેમના �ારા 
ઓમમંડલીને ખતમ કરવા જબરદ�ત દબાણ 

જજ સાહ�બના ��ો - મ�માના ઉ�રો
સંકલન - �.ક�. રામલખન, શાંિતવન, આબુરોડ
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કરવા લા�યા. માતાઓ અને ક�યાઓને 
ભગાડવાના બહાને અ�યાચાર �દન દૂના રાત 
ચૌગુના વધવા લા�યો. તં�ીઓને ભડકાવીને, 
પૈસાના બળથી, ઉ�ટી વાતો અખબારોમાં છપાવા 
લાગી. તોફાની ત�વોએ લોકોને ભડકાવીને 
�યાયાલયમાં ક�સ પણ કય�. એક એવું વોર�ટ 
કઢા�યું. જેમાં ઓમમંડલીની �યવ�થાપક 
સિમિતનાં અ�ય�ા ઓમરાધે�ને કોટ�માં હાજર 
થવાનો �કમ કરવામાં આ�યો. િવરોધીઓ ઉ�ટા 
સુ�ટા ��ો પૂછાવડાવીને ભોળી ભલી ક�યાઓને 
- માતાઓની સં�થાને બદનામ કરવાનું ષ�ં� 
ર�યું હતું. આ તમાશો �વા માટ� કોટ�માં લોકોની 
ભીડ એકઠી થઈ હતી. જનતાને ક���ોલ કરવા 
માટ� પોલીસો પણ વધાર� બોલાવવામાં આ�યા. 
ઓમ રાધેની સાથે બી� ચાર ��ાક�મારીઓ 
કોટ�માં દાખલ થઈ. આ સમાચાર સાંભળીને આખું 
શહ�ર ઉ�સુકતાવશ �યાં પહ�ચી ગયું. પાંચ નીડર 
અને �ાની યોગી ક�યાઓમાંથી ઓમરાધેને 
કઠ�ડામાં બોલાવવામાં આ�યાં. સૌ�ય�વભાવ અને 
�ેત વ��ોમાં તેઓ દ�વી જેવાં દ�ખાતાં હતાં. જજ 
સાહ�બ ગંભીર મુ�ામાં પૂછવા લા�યા.

જજ સાહ�બ - ગીતા હાથમાં ઉઠાવીને શપથ લો ક� 
�� ક�ઈ કહીશ તે સ�ય કહીશ.

ઓમ રાધે - શપથ શાના લેવાના છ� અને શું 
બોલવાનું છ�.

જજ સાહ�બ - તમે ગીતા હાથમાં ઉઠાવીને કહો ક� 
�� ભગવાનને હાિજર ના�ર �તાં જે કહીશ તે 
સ�ય કહીશ. સ�ય િસવાય બીજું કશું કહીશ નહ�.

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ, આ ને�ોથી તો �� આપને 
હાિજર નાિજર �� છું. આ આંખોથી તો ભાવના 
�ઈ શકાતી નથી. તો પછી �� જૂ�◌ા શપથ શા માટ� 
લ� ? હા, �� આ�મા જજ સાહ�બને હાિજર નાિજર 

�ઈને તે પણ બોલીશ તે સ�ય નથી.

આવો િવિચ� ઉ�ર કોટ�માં સાંભળીને બધાં લોકો 
તો હસવા લા�યાં. ઘણાંએ તાળીઓ પાડવાની 
શ�આત કરી. એમાંથી ક�ટલાક લોકો બો�યાં ક� 
તેઓ (મ�મા) સાચું બોલે છ�. વધાર� અવાજ થવાથી 
જજ સાહ�બ નારાજ થઈને ઓડ�ર ઓડ�ર બોલીને 
સૌને શાંત કયા�.

જજ સાહ�બ - (ઓમરાધેની તરફ �તાં) �� 
ભગવાન થોડો છું ક� મારા નામે શપથ લો. 
ભગવાનના નામે શપથ લેવા તે કોટ�નો િનયમ છ�. 
અહ� સ�સંગ થઈ ર�ો નથી ક� �ાન �યાનની 
વાતો સાંભળવામાં આવે.

ઓમ રાધે - આપ જ કહો છો ક� સ�ય બોલો. આ 
આંખોથી જેઓને પણ �� છું. એમનામાં િવકાર - 
બુરાઈઓ ભર�લી છ� પરમિપતા ઈ�રને કામ 
�ોધા�દવાળા આ�માઓમાં હાિજર નાિજર કહીને 
જૂ�ી શપથ શા માટ� લ� ? ગીતા અનુસાર 
ધમ��લાિનના સમયે ઈ�ર અવત�રત થાય છ� 
અથા�� સવ�� નથી. તેથી તો તેમને આવવાની 
જ�ર પડે છ�. પરમ િહતકારી પરમા�માને સવ�માં 
હાિજર નાિજર કહીને જૂઠી શપથ કઈ રીતે લ� ? 
(21 વષ�ય ક�યાના મુખથી આવા તક�સંગત ઉ�ર 
સાંભળીને લોકો આ�ય� ચ�કત થઈ ગયા. પછી 
ગણગણાટ થયો ક� કોટ�નો આદ�શ તો માનવો પડે. 
શાંિત �વ�પ ધારણ કરીને  ઓમ રાધે બો�યાં. 
જજ સાહ�બ, જૂ�ી શપથ �� લઈ ના શક�� ?

જજ સાહ�બ - હજુ પણ તક આપું છું. િવચારી લો. 

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ મ� સારી રીતે િવચાયુ� છ�. 
ઓમરાધે�ને ડરાવવા માટ� પોલીસ ઓ�ફસરને 
હાથકડી પહ�રાવવાની આ�ા આપી. પોલીસવાળા 
હાથકડી લઈને આગળ વધવા લા�યા. આ �સંગે 
પણ મ�મા હસતાં િનભ�ય અવ�થામાં ઊભાં ર�ાં.
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સૌ લોકો ઉ�સુકતાવશ �વા લા�યાં ક� હવે તો 
હાથકડી પહ�રાવશે. થોડીવારમાં જજ સાહ�બ 
બો�યા. થોભો થોભો. પોલીસ પાછળ વળતાં લોકો 
તાળીઓ વગાડવા લા�યાં. છ�વટ� આ રીતે શપથ 
લેવાનો આ�હ જજ સાહ�બે છોડી દીધો. કૌરવોની 
ભરી સભામાં �ૌપદીની લાજ બચી તેવું ��ય સ��યું 
હતું. છતાં પણ જજ સાહ�બ ��ોની ઝડી 
વરસાવવા લા�યા.

જજ સાહ�બ - આટલી ના પાડવા છતાં આપ લોકો 
ઘરબાર છોડીને બાબાની પાસે ક�મ �ઓ છો?

ઓમ રાધે - ભગવાન મુરલી વગાડતા હતા તો 
ગોપીઓ એમની પાછળ શા માટ� ભાગતી હતી? તો 
એમના ઉપર ક�સ ક�મ ચલાવવામાં આવતો 
નહોતો? આ �ાન મુરલી પણ એ જ છ�. અમે સૌ એ 
મુરલીનાં અિભલાષી રહીએ છીએ. �યાર� પુ�ષો 
ઘરબાર છોડીને સ�યાસ લઈ લે છ� �યાર� એમના 
ઉપર ક�સ ક�મ ચલાવવામાં આવતો નથી ? એમને 
કોટ�માં આવા ��ો ક�મ પૂછવામાં આવતા નથી? 
અ�યાર� ભગવાને અમ ક�યાઓ માતાઓને 
�ાનનો કળશ આ�યો છ�. ઈ�રીય �ાનમાં 
પિવ�તાની સાથે આગળ વધતાં આવા ��ો શા 
માટ� પૂછવામાં આવે છ� ? સગાં સંબંધીઓ તરફથી 
અમારા આ મહાન માગ�માં વારંવાર શા માટ� 
અડચણો આપવામાં આવે છ�? એમના 
અ�યાચારોથી જ અમે ખોટું કામ કરી ર�ા છીએ 
એવી હવા ફ�લાય છ�.

જજ સાહ�બ - દાદા�ને ક�ટલાં બાળકો છ� ?

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ. અમે દાદા�ના શરીરને 
�તા નથી. �દ�ય���થી અમને એમના તનમાં 
�વેશેલા પરમા�માનો �દ�ય સા�ા�કાર થાય છ�. 

જજ સાહ�બ - આપ જ જણાવો ક� ભગવાનનાં 
ક�ટલાં બાળકો છ� ?

ઓમ રાધે - અમે નહ� પણ તમે પણ એમનાં 
�હાની બાળકો છો.

જજ સાહ�બ સવ� કાંઈ સાંભળીને લખતા 
ર�ા. ઓમ રાધે કઠ�ડામાંથી ઊતરીને નીચે 
આવતાં સવ� લોકો તાળીઓ વગાડવા લા�યાં. 
બી� �દવસે બાબાને સવ� સમાચાર સંભળાવવામાં 
આ�યા. બાબાએ તો સમાચારપ�ોના મા�યમથી 
સવ� કાંઈ �ણી લીધું હતું. 

આ રીતે મ�માએ કોટ�માં ય�નું નામ 
આગળ વધાયુ�. લોકો �ાંિતઓમાંથી બહાર 
આ�યા. માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� શિ�-
સેનાનાં સેનાની તરીક� દ�શમાં �િસ� થયાં. આજે 
તો ��યેક સેવાક���ોમાં એમની �દ�ય ત�વીરો 
�વા મળ� છ�. જે સૌને �ેરણા આપે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મહાિશવરાિ�નો તહ�વાર 21-02-
2020ના �દવસે આવે છ�.

િશવરાિ�ને �યાનમાં રાખીને 
િશવસંદ�શ પુ��તકા લેખ �વ�પે ફ��ુઆરી, 
2020ના અંકમાં �ગટ કરવાના છીએ.

સેવાક���ોનાં ઈ�ચાજ� બહ�નોને ન� 
િવનંતી ક� �ાહકો િસવાય વધાર� ક�ટલા અંકો 
�ઈએ છ� તે સ�વર� જણાવશો.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલય
ગુજરાત ઝોન મુ�યાલય 

ફોન - 079 - 2532 4460, 2532 4660
�.ક�. નં�દનીબેન - 94267 08448

મહ�વપૂણ� 

ઈ�રીય સેવાની સૂચના
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આવું નહોતું કરવું �ય તું. તે એટલી ઝડપથી ચાલે 
છ� ક� ચાલતું જ રહ� છ�. પછી સાંજે ઘેર પહ�ચીએ 
છીએ તો હાલત ક�વી થઈ �ય છ� ? સાંજે ક�ટલા 
તાજગીપૂણ� રહીએ છીએ. કારણ ક� મન ચાલી 
ચાલીને થાક� ગયું છ�. આજકાલ તો તે ચાલતું પણ 
નથી ભાગે છ�. આપણે પણ ભાગી શક�એ છીએ. 
પણ થોડા સમય માટ�. દરરોજ ક�ટલા �દવસ સુધી 
ભાગતા રહીશું ? થોડા સમય માટ�. થાક� જઈશું. 
પછી બેસવું પડશે. આપણે સૂઈ જઈએ છીએ �યાર� 
પણ મન ભાગતું રહ� છ�. મન તરફ �વાનો એટલો 
સમય આપણને મળી રહ� છ�. એને વ�ે વ�ે 
આરામ આપવો પડે છ�. મા� આટલું જ કરવાનું છ�. 
કોઈ ગમે તેટલા �ય�ત હોય એક કલાકમાં એક 
િમિનટ કાઢી શક� છ� ? આજકાલ આપણે મોબાઈલ 
ફોનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એને �લ ચાજ� 
કરીને ઘેરથી નીકળીએ છીએ. આખો �દવસ 
મોબાઈલ ઉપર એટલી વાતો કરીએ છીએ ક� સાંજ 
પડતાં તે ડી�ચાજ� થઈ �ય છ�. ઘેર પાછા ફરતાં 
ખબર પડે છ� ક� ફોન તો ડી�ચાજ� થઈ ગયો છ�. 
આજે મોબાઈલનું ચાજ�ર આપણી સાથે લઈ જઈએ 
છીએ. ઉપયોગ પણ કરતા �ઓ ચાજ� પણ કરતા 
�ઓ. સાંજે �યાર� ઘેર પાછા ફરીશું �યાર� 
મોબાઈલ પૂણ� ચાજ� થઈ ગયો હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એક બાળકને 
જબરદ�તીથી સંભાળી 
શકતા નથી. તો એને કઈ 
રીતે સંભાળીએ ? �ેમથી 
ચાલવું પડે છ�. મા�ં મન 
મારી વાત માનવા માટ� 
તૈયાર થઈને બેઠું છ�. માર�

મા� એને સૂચના આપવી પડશે. તો એક િમિનટ 
માટ� બેસો અને જુઓ ક� મારા મનની હાલત ક�વી 
છ�. ક�વા ક�વા િવચાર આવે છ�. બી� કોઈને ના 
�શો મા� મારા મનમાં ક�વા િવચારો ચાલી ર�ા છ� 
તે જુઓ. �� મનને જે વાત ક�ં છું તેનો તે �વીકાર 
કર� છ� ? �યાં �ણસો માણસો બેઠા હશે �યાં 
�ણસો મન થઈ જશે. જે ઘણાં ઝડપી ચાલે છ�. � 
સૌએ તેના ઉપર �યાન આ�યું તો મન �લો ડાઉન 
બની જશે. ક�ઈ કરવું નહ� પડે પરંતુ જેવું એના 
ઉપર �યાન આ�યું તો તે �લો ડાઉન થઈ જશે. જેવું 
જે �લો ડાઉન થાય છ� �યાર� તમને ક�વું લાગે છ� ? 
શરીર માટ� શું કરીએ છીએ. એના માટ� શું કરીએ 
છીએ. ક�ઈ નહ� બસ એની તરફ થોભીને �વું પડે. 
જેમ કોઈ બાળક છ�, ચંચળ છ�, નટખટ છ�, મ�તી 
કર� છ�. � આપણે તેના તરફ �ઈશું નહ� તો તે 
મ�તી કરતું જશે. તમે એને ક�ઈ બોલો નહ�. ઊભા 
રહીને એની તરફ �યા કરો. પછી તે ઠીક થઈ 
જશે. સભાન બની જશે ક� કોઈ મને �ઈ ર�ં છ�. 
તો માર� સારી રીતે વત�ન કરવાનું છ�. તો મન પણ 
એવું જ છ�. � આપણે તેના તરફ �તા નથી તો 
આખો �દવસ ક�ઈકને ક�ઈક ચા�યા કર� છ�. એ 
આવું ક�મ બો�યા ? એણે આવું ક�મ કયુ� ? એણે 

�સ�નતાના પથ પર

એટ��શન આપવાથી મન �લો ડાઉન થઈ �ય છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

• જે પણ સંક�પ કરો એમાં �ઢ સંક�પ કરતાં જ 
એનું �વ�પ બની �ઓ તો િવજયનો ઝંડો 
ફરકાવી શકશો.
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સૌ લોકો ઉ�સુકતાવશ �વા લા�યાં ક� હવે તો 
હાથકડી પહ�રાવશે. થોડીવારમાં જજ સાહ�બ 
બો�યા. થોભો થોભો. પોલીસ પાછળ વળતાં લોકો 
તાળીઓ વગાડવા લા�યાં. છ�વટ� આ રીતે શપથ 
લેવાનો આ�હ જજ સાહ�બે છોડી દીધો. કૌરવોની 
ભરી સભામાં �ૌપદીની લાજ બચી તેવું ��ય સ��યું 
હતું. છતાં પણ જજ સાહ�બ ��ોની ઝડી 
વરસાવવા લા�યા.

જજ સાહ�બ - આટલી ના પાડવા છતાં આપ લોકો 
ઘરબાર છોડીને બાબાની પાસે ક�મ �ઓ છો?

ઓમ રાધે - ભગવાન મુરલી વગાડતા હતા તો 
ગોપીઓ એમની પાછળ શા માટ� ભાગતી હતી? તો 
એમના ઉપર ક�સ ક�મ ચલાવવામાં આવતો 
નહોતો? આ �ાન મુરલી પણ એ જ છ�. અમે સૌ એ 
મુરલીનાં અિભલાષી રહીએ છીએ. �યાર� પુ�ષો 
ઘરબાર છોડીને સ�યાસ લઈ લે છ� �યાર� એમના 
ઉપર ક�સ ક�મ ચલાવવામાં આવતો નથી ? એમને 
કોટ�માં આવા ��ો ક�મ પૂછવામાં આવતા નથી? 
અ�યાર� ભગવાને અમ ક�યાઓ માતાઓને 
�ાનનો કળશ આ�યો છ�. ઈ�રીય �ાનમાં 
પિવ�તાની સાથે આગળ વધતાં આવા ��ો શા 
માટ� પૂછવામાં આવે છ� ? સગાં સંબંધીઓ તરફથી 
અમારા આ મહાન માગ�માં વારંવાર શા માટ� 
અડચણો આપવામાં આવે છ�? એમના 
અ�યાચારોથી જ અમે ખોટું કામ કરી ર�ા છીએ 
એવી હવા ફ�લાય છ�.

જજ સાહ�બ - દાદા�ને ક�ટલાં બાળકો છ� ?

ઓમ રાધે - જજ સાહ�બ. અમે દાદા�ના શરીરને 
�તા નથી. �દ�ય���થી અમને એમના તનમાં 
�વેશેલા પરમા�માનો �દ�ય સા�ા�કાર થાય છ�. 

જજ સાહ�બ - આપ જ જણાવો ક� ભગવાનનાં 
ક�ટલાં બાળકો છ� ?

ઓમ રાધે - અમે નહ� પણ તમે પણ એમનાં 
�હાની બાળકો છો.

જજ સાહ�બ સવ� કાંઈ સાંભળીને લખતા 
ર�ા. ઓમ રાધે કઠ�ડામાંથી ઊતરીને નીચે 
આવતાં સવ� લોકો તાળીઓ વગાડવા લા�યાં. 
બી� �દવસે બાબાને સવ� સમાચાર સંભળાવવામાં 
આ�યા. બાબાએ તો સમાચારપ�ોના મા�યમથી 
સવ� કાંઈ �ણી લીધું હતું. 

આ રીતે મ�માએ કોટ�માં ય�નું નામ 
આગળ વધાયુ�. લોકો �ાંિતઓમાંથી બહાર 
આ�યા. માતે�રી જગદ�બા સર�વતી� શિ�-
સેનાનાં સેનાની તરીક� દ�શમાં �િસ� થયાં. આજે 
તો ��યેક સેવાક���ોમાં એમની �દ�ય ત�વીરો 
�વા મળ� છ�. જે સૌને �ેરણા આપે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મહાિશવરાિ�નો તહ�વાર 21-02-
2020ના �દવસે આવે છ�.

િશવરાિ�ને �યાનમાં રાખીને 
િશવસંદ�શ પુ��તકા લેખ �વ�પે ફ��ુઆરી, 
2020ના અંકમાં �ગટ કરવાના છીએ.

સેવાક���ોનાં ઈ�ચાજ� બહ�નોને ન� 
િવનંતી ક� �ાહકો િસવાય વધાર� ક�ટલા અંકો 
�ઈએ છ� તે સ�વર� જણાવશો.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�િવ�ાલય
ગુજરાત ઝોન મુ�યાલય 

ફોન - 079 - 2532 4460, 2532 4660
�.ક�. નં�દનીબેન - 94267 08448

મહ�વપૂણ� 
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આવું નહોતું કરવું �ય તું. તે એટલી ઝડપથી ચાલે 
છ� ક� ચાલતું જ રહ� છ�. પછી સાંજે ઘેર પહ�ચીએ 
છીએ તો હાલત ક�વી થઈ �ય છ� ? સાંજે ક�ટલા 
તાજગીપૂણ� રહીએ છીએ. કારણ ક� મન ચાલી 
ચાલીને થાક� ગયું છ�. આજકાલ તો તે ચાલતું પણ 
નથી ભાગે છ�. આપણે પણ ભાગી શક�એ છીએ. 
પણ થોડા સમય માટ�. દરરોજ ક�ટલા �દવસ સુધી 
ભાગતા રહીશું ? થોડા સમય માટ�. થાક� જઈશું. 
પછી બેસવું પડશે. આપણે સૂઈ જઈએ છીએ �યાર� 
પણ મન ભાગતું રહ� છ�. મન તરફ �વાનો એટલો 
સમય આપણને મળી રહ� છ�. એને વ�ે વ�ે 
આરામ આપવો પડે છ�. મા� આટલું જ કરવાનું છ�. 
કોઈ ગમે તેટલા �ય�ત હોય એક કલાકમાં એક 
િમિનટ કાઢી શક� છ� ? આજકાલ આપણે મોબાઈલ 
ફોનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એને �લ ચાજ� 
કરીને ઘેરથી નીકળીએ છીએ. આખો �દવસ 
મોબાઈલ ઉપર એટલી વાતો કરીએ છીએ ક� સાંજ 
પડતાં તે ડી�ચાજ� થઈ �ય છ�. ઘેર પાછા ફરતાં 
ખબર પડે છ� ક� ફોન તો ડી�ચાજ� થઈ ગયો છ�. 
આજે મોબાઈલનું ચાજ�ર આપણી સાથે લઈ જઈએ 
છીએ. ઉપયોગ પણ કરતા �ઓ ચાજ� પણ કરતા 
�ઓ. સાંજે �યાર� ઘેર પાછા ફરીશું �યાર� 
મોબાઈલ પૂણ� ચાજ� થઈ ગયો હશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એક બાળકને 
જબરદ�તીથી સંભાળી 
શકતા નથી. તો એને કઈ 
રીતે સંભાળીએ ? �ેમથી 
ચાલવું પડે છ�. મા�ં મન 
મારી વાત માનવા માટ� 
તૈયાર થઈને બેઠું છ�. માર�

મા� એને સૂચના આપવી પડશે. તો એક િમિનટ 
માટ� બેસો અને જુઓ ક� મારા મનની હાલત ક�વી 
છ�. ક�વા ક�વા િવચાર આવે છ�. બી� કોઈને ના 
�શો મા� મારા મનમાં ક�વા િવચારો ચાલી ર�ા છ� 
તે જુઓ. �� મનને જે વાત ક�ં છું તેનો તે �વીકાર 
કર� છ� ? �યાં �ણસો માણસો બેઠા હશે �યાં 
�ણસો મન થઈ જશે. જે ઘણાં ઝડપી ચાલે છ�. � 
સૌએ તેના ઉપર �યાન આ�યું તો મન �લો ડાઉન 
બની જશે. ક�ઈ કરવું નહ� પડે પરંતુ જેવું એના 
ઉપર �યાન આ�યું તો તે �લો ડાઉન થઈ જશે. જેવું 
જે �લો ડાઉન થાય છ� �યાર� તમને ક�વું લાગે છ� ? 
શરીર માટ� શું કરીએ છીએ. એના માટ� શું કરીએ 
છીએ. ક�ઈ નહ� બસ એની તરફ થોભીને �વું પડે. 
જેમ કોઈ બાળક છ�, ચંચળ છ�, નટખટ છ�, મ�તી 
કર� છ�. � આપણે તેના તરફ �ઈશું નહ� તો તે 
મ�તી કરતું જશે. તમે એને ક�ઈ બોલો નહ�. ઊભા 
રહીને એની તરફ �યા કરો. પછી તે ઠીક થઈ 
જશે. સભાન બની જશે ક� કોઈ મને �ઈ ર�ં છ�. 
તો માર� સારી રીતે વત�ન કરવાનું છ�. તો મન પણ 
એવું જ છ�. � આપણે તેના તરફ �તા નથી તો 
આખો �દવસ ક�ઈકને ક�ઈક ચા�યા કર� છ�. એ 
આવું ક�મ બો�યા ? એણે આવું ક�મ કયુ� ? એણે 

�સ�નતાના પથ પર

એટ��શન આપવાથી મન �લો ડાઉન થઈ �ય છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

• જે પણ સંક�પ કરો એમાં �ઢ સંક�પ કરતાં જ 
એનું �વ�પ બની �ઓ તો િવજયનો ઝંડો 
ફરકાવી શકશો.
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�ાના�ત

�યાર� �� પહ�લીવાર 
મધુવનમાં આ�યો હતો 
�યાર� આ િવ� િવ�ાલય 
પાંડવભવન, માઉ�ટ 
આબુમાં નહોતું પણ 
�જકોઠીમાં હતું. જે 
ઓરડો મોટો હતો. રાિ� 

�ાસ પછી અમે લોકો િવ�ામ કરવા પોતપોતાના 
ઓરડામાં જઈ ર�ા હતા. એટલામાં બાબાએ 
ક�ં, ‘બ�ે, ભારતના રા�પિતને પ� લખવાનો 
છ�. તમે લોકોએ તો અનુભવ કય� છ� ક� િશવ 
િનરાકાર પરમા�મા ��િપતા ��ાના સાકાર 
તનમાં �વેશ કરીને કઈ રીતે નવી દુિનયા બનાવી 
ર�ા છ�. એમને િનમં�ણ આપો ક� તમે પણ એમને 
�ણીને પૂરો વારસો મેળવો.  अभी नह� तो कभी नह�. 
એવો એક પ� એમને લખવાનો છ�. અં�ે�માં અને 
િહ�દીમાં પણ પ� વાંચીને તેઓ અહ� આવે અને 
બાપને મળ� અને પોતાનો જ�મિસ�ધ અિધકાર 
�ા�ત કર�.’ બાબાએ આદ�શ આ�યો ક� કોણ કોણ 
લખશે ? મ� પણ હાથ ઊંચો કય� ક� �� પણ લખીશ. 
અમારા ઓરડામાંથી પણ હાથ ઊંચો કરનાર 
હતા. એમાં ઘણી મોટી ક�પનીના જનરલ મેનેજર 
હતા. એમનું કામજ હતું પ� �યવહાર કરવાનું. 
પ� �યવહાર ઘણી મોટી વાત છ�. બી� સંસદસ�ય 
હતા. �ી� યુિનવિસ�ટીના �ોફ�સર હતા. ચોથા 
કોઈ ઑ�ફસના સુ�ી�ટ��ડટ હતા. એમણે પણ 
હાથ ઊંચો કય� હતો. હા બ�ે, આજે લખી દ��, 
કાલે સવાર� બતાવ�.

�� આમ તો લેખક નહોતો

આજે તો દુિનયામાં એવા લેખકો છ� જેમનાં 
પુ�તકો લાખોની સં�યામાં વેચાય છ�. લોકો વાંચે છ� 
અને લેખકોને પુર�કાર પણ મળ� છ�. આમ તો �� 
લેખક નહોતો પણ વાંચનાર �પ� સમ� શક� એવું 
ક�ઈક લખી શકતો હતો. �યાર� બાબાએ લખવાનું 
ક�ં �યાર� િવચાયુ� ક� બાબાએ મને લખવાનું સ��યું 
છ� તો બાબાની સેવા થશે માટ� લખી દ�.

એવું થયું ક� �યાર� અમે ઓરડામાં ગયા તો 
લાઈટ ચાલી ગઈ. એ �દવસમાં સવાર� �ાસ સાડા 
ચાર સુધી યોગ ચાલતો હતો એની પછી મ�મા 
આવતાં હતાં. તેઓ વાણી ચલાવતાં હતાં એના 
પછી બાબા આવતા હતા. મુરલી સંભળાવતા હતા. 
સવાર� તો નાવા ધોવાનો �ાસમાં જવાનો સમય 
હતો. રાતનો સમય જ લખવાનો હતો. �યાર� 
લાઈટ ચાલી ગઈ તો કઈ રીતે લખીએ ? અમારા 
ઓરડામાં જે લખનારા હતા તેઓ િવચારતા હતા 
ક� લાઈટ ચાલી ગઈ છ� લખીએ કઈ રીતે ? હવે 
અંધા�ં થઈ ગયું છ� ચાલો, સૂઈ જઈએ. કાલે �ઈશું 
બાબા પૂછશે તો કહીશું ક� લાઈટ ચાલી ગઈ. 
અંધા�ં થઈ ગયું હતું.

મ� િનણ�ય કય� ક� માર� લખવાનું જ છ�.

મ� તો િવચાયુ� ક� મારા માટ� તો આ બાબાનો 
આદ�શ છ�. સ�ગુ� કહો, િશ�ક કહો, િપતા કહો 
એમનું આ મારા ��યે પહ�લું વરદાન છ�. � એમ 
કહીએ ક� નહ� થાય તો અવગણના કરવાની ટ�વ 
પડી જશે. િશવબાબા તો િ�કાલદશ� છ� તેઓને 
ખબર હશે ક� લાઈટ ચાલી જશે આમ છતાં એમણે 
ક�ં ક� કાલે લખીને લાવવાનું છ�. તેથી તો �� 

આવી રીતે મ�યું મને સાિહ�ય લખવાનું વરદાન
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

લખીને લઈ જઈશ. અ�ય ભાઈ લોકો મારી મ�ક 
કરતા હતા ક� અંધારામાં કઈ રીતે લખશે ? તેઓ 
મારા માટ� અ�હા�ય કરવા લા�યા. મ� િવચાયુ� ક� 
ઠીક છ� દર�કનો પોતપોતાનો િવચાર છ�. �� તો ગમે 
તે રીતે લખી દઈશ.

એ �દવસોમાં �યાંની જમીન સારી નહોતી 
ઊંચી નીચી હતી. એટલે િવ� રતનદાદાએ મને 
ટોચ� આપી હતી. મ� િવચાયુ� ક� ટોચ� ચાલુ કરીને 
લખીશ. ટોચ� ચાલુ કરી પણ તેમાં રોશની નહોતી. 
તેથી તેનાથી લખવું સંભવ નહોતું. પછી મ� બહાર 
જઈને �યું તો ��ીટ લાઈટ ચાલુ હતી. એ 
�દવસોમાં ઠ�ડી બ� જ હતી. �યાં જઈને પહ�લાં મ� 
િહ�દીમાં લ�યું. એને વાં�યું. સુધારો કય� 
બી�વાર સારા કાગળમાં લ�યું. માર� લખીને મોટી 
ઑથો�રટી િશવબાબાને બતાવવાનું છ�. જે સૌથી 
મોટી ઑથો�રટી છ�. પછી અં�ે�માં લખવાનું શ� 
કયુ�. અં�ે�માં શૈલી અલગ અલગ હોય છ�. સો 
ટકા અનુવાદ તો થઈ ના શક�. એને લખીને પછી 
�યવ��થત કયુ�. એને બી� વાર સારા કાગળમાં 
લ�યું. એટલામાં સવારના �ણ સાડા �ણ વાગી 
ગયા. �યાર� �� ઓરડામાં ગયો �યાર� ગીત વાગી 
ર�ં હતું. ‘�ગ સજિનયાં �ગ’. �યાર� જે સૂઈ 
ર�ા હતા તેઓ ઉઠી ગયા. એમણે �યું ક� �� 
નીચેથી આવી ર�ો છું, રા�ે તેમણે �યું હતું ક� આ 
નીચે જઈ ર�ા છ�. એ વખતે એમણે મને લખવાની 
ના પાડી હતી. એમણે �યું ક� એમણે આખી રાત 
શયન કયુ� નથી. રાત સુધી �ગીને લખી આ�યા 
છ�. એમણે એ પણ િવચાયુ� હશે ક� બાબા તો �� 
આદમી છ�. �� આદમી ઘણી વાતો ભૂલી �ય છ�. 
એમણે એ િવચાયુ� ક� બાબા લખવાનું પૂછશે ક� નહ� 
પૂછ� ? આ ભાઈ મતલબ વગર શા માટ� આટલો 
ગંભીર થઈ ર�ો છ� ? ઓરડામાં લાઈટ ના હોવા 
છતાં બહાર જઈને લખી ર�ા છ�. એમના 

�યવહારથી મને એમ લા�યું ક� બાબાને એમણે 
ઓળ�યા નથી. જેમ ક� બાબા કહ� છ� �� સાધારણ 
તનમાં આવું છું. મને ઘણા ઓછા લોકો ઓળખે છ�. 
એમણે સાધારણ તનમાં િબરાજમાન પરમિપતા 
પરમા�માને ઓળ�યા નહ�. થોડા સમય પછી 
તેઓ �ાન છોડીને ચા�યા ગયા. 

પહાડી પર બાબાએ પૂ�ું.

એના પછી અમે સવારના કલાસમાં ગયા. 
બાબાએ મુરલી સંભળાવી પણ આ િવશે ક�ઈ ક�ં 
નહ�. �� પણ નવો હતો તેઓ પણ નવા હતા. 
એમણે સમ�યું ક� બાબા ભૂલી ગયા. �ાસમાં 
એના િવશે ક�ઈ પૂ�ું નહ�. યાદ હોત તો બાબા 
અવ�ય પૂછ�. મુરલી પૂરી થઈ ગઈ �ાસ સમા�ત 
થઈ ગયો. અ�ય ભાઈઓ - બહ�નો પણ ઉઠીને 
ચા�યા ગયા. અમે પણ ઊભા થયા પણ બાબાએ 
લખવા િવશે ક�ઈ પૂ�ું નહ�. એમણે િવચાયુ� ક� જે 
થયું તે સા�ં થયું અમે લ�યું નહ� તો રાતભર સૂઈ 
શ�યા. આ આદમી એમ જ �ગતો ર�ો. �ાસ 
સમા�ત થયો બાબા ઊભા થયા અને ક�ં ક� બ�ે, 
આજ પહાડી પર પીકનીક કરવા જઈશું. ના�તો 
પણ �યાં જ કરીશું. અડધા �ાકમાં સૌ તૈયાર થઈ 
�ઓ. બાબા પહાડી પર લઈ ગયા. �યાં બાબા-
મ�માએ મહાવા�યો સંભળા�યાં. એ વખતે લખાણ 
બાબત ક�ઈ ક�ં નહ�. તેઓ મારી તરફ વારંવાર 
�તા હતા ને ઈશારો પણ કરતા હતા. �� તો ચૂપ 
હતો. એ પછી બાબાએ ક�ં, અ�છ� બ�ે રા�ે મ� 
લખવાનું ક�ં હતું તે કોઈ કોણ લખી લા�યું છ� ? મ� 
મ�તક નીચે ઝૂકાવી દીધું. તેઓએ બાબાને ક�ં ક� 
રા�ે અંધા�ં હતું. જગદીશભાઈએ લ�યું છ�. અમે 
લ�યું નથી.

બાબા ��યે તે મા�ં ��ધાનું �લ હતું.

પછી બાબાએ ક�ં બ�ે શું લખી લા�યા 
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�યાર� �� પહ�લીવાર 
મધુવનમાં આ�યો હતો 
�યાર� આ િવ� િવ�ાલય 
પાંડવભવન, માઉ�ટ 
આબુમાં નહોતું પણ 
�જકોઠીમાં હતું. જે 
ઓરડો મોટો હતો. રાિ� 

�ાસ પછી અમે લોકો િવ�ામ કરવા પોતપોતાના 
ઓરડામાં જઈ ર�ા હતા. એટલામાં બાબાએ 
ક�ં, ‘બ�ે, ભારતના રા�પિતને પ� લખવાનો 
છ�. તમે લોકોએ તો અનુભવ કય� છ� ક� િશવ 
િનરાકાર પરમા�મા ��િપતા ��ાના સાકાર 
તનમાં �વેશ કરીને કઈ રીતે નવી દુિનયા બનાવી 
ર�ા છ�. એમને િનમં�ણ આપો ક� તમે પણ એમને 
�ણીને પૂરો વારસો મેળવો.  अभी नह� तो कभी नह�. 
એવો એક પ� એમને લખવાનો છ�. અં�ે�માં અને 
િહ�દીમાં પણ પ� વાંચીને તેઓ અહ� આવે અને 
બાપને મળ� અને પોતાનો જ�મિસ�ધ અિધકાર 
�ા�ત કર�.’ બાબાએ આદ�શ આ�યો ક� કોણ કોણ 
લખશે ? મ� પણ હાથ ઊંચો કય� ક� �� પણ લખીશ. 
અમારા ઓરડામાંથી પણ હાથ ઊંચો કરનાર 
હતા. એમાં ઘણી મોટી ક�પનીના જનરલ મેનેજર 
હતા. એમનું કામજ હતું પ� �યવહાર કરવાનું. 
પ� �યવહાર ઘણી મોટી વાત છ�. બી� સંસદસ�ય 
હતા. �ી� યુિનવિસ�ટીના �ોફ�સર હતા. ચોથા 
કોઈ ઑ�ફસના સુ�ી�ટ��ડટ હતા. એમણે પણ 
હાથ ઊંચો કય� હતો. હા બ�ે, આજે લખી દ��, 
કાલે સવાર� બતાવ�.

�� આમ તો લેખક નહોતો

આજે તો દુિનયામાં એવા લેખકો છ� જેમનાં 
પુ�તકો લાખોની સં�યામાં વેચાય છ�. લોકો વાંચે છ� 
અને લેખકોને પુર�કાર પણ મળ� છ�. આમ તો �� 
લેખક નહોતો પણ વાંચનાર �પ� સમ� શક� એવું 
ક�ઈક લખી શકતો હતો. �યાર� બાબાએ લખવાનું 
ક�ં �યાર� િવચાયુ� ક� બાબાએ મને લખવાનું સ��યું 
છ� તો બાબાની સેવા થશે માટ� લખી દ�.

એવું થયું ક� �યાર� અમે ઓરડામાં ગયા તો 
લાઈટ ચાલી ગઈ. એ �દવસમાં સવાર� �ાસ સાડા 
ચાર સુધી યોગ ચાલતો હતો એની પછી મ�મા 
આવતાં હતાં. તેઓ વાણી ચલાવતાં હતાં એના 
પછી બાબા આવતા હતા. મુરલી સંભળાવતા હતા. 
સવાર� તો નાવા ધોવાનો �ાસમાં જવાનો સમય 
હતો. રાતનો સમય જ લખવાનો હતો. �યાર� 
લાઈટ ચાલી ગઈ તો કઈ રીતે લખીએ ? અમારા 
ઓરડામાં જે લખનારા હતા તેઓ િવચારતા હતા 
ક� લાઈટ ચાલી ગઈ છ� લખીએ કઈ રીતે ? હવે 
અંધા�ં થઈ ગયું છ� ચાલો, સૂઈ જઈએ. કાલે �ઈશું 
બાબા પૂછશે તો કહીશું ક� લાઈટ ચાલી ગઈ. 
અંધા�ં થઈ ગયું હતું.

મ� િનણ�ય કય� ક� માર� લખવાનું જ છ�.

મ� તો િવચાયુ� ક� મારા માટ� તો આ બાબાનો 
આદ�શ છ�. સ�ગુ� કહો, િશ�ક કહો, િપતા કહો 
એમનું આ મારા ��યે પહ�લું વરદાન છ�. � એમ 
કહીએ ક� નહ� થાય તો અવગણના કરવાની ટ�વ 
પડી જશે. િશવબાબા તો િ�કાલદશ� છ� તેઓને 
ખબર હશે ક� લાઈટ ચાલી જશે આમ છતાં એમણે 
ક�ં ક� કાલે લખીને લાવવાનું છ�. તેથી તો �� 

આવી રીતે મ�યું મને સાિહ�ય લખવાનું વરદાન
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

લખીને લઈ જઈશ. અ�ય ભાઈ લોકો મારી મ�ક 
કરતા હતા ક� અંધારામાં કઈ રીતે લખશે ? તેઓ 
મારા માટ� અ�હા�ય કરવા લા�યા. મ� િવચાયુ� ક� 
ઠીક છ� દર�કનો પોતપોતાનો િવચાર છ�. �� તો ગમે 
તે રીતે લખી દઈશ.

એ �દવસોમાં �યાંની જમીન સારી નહોતી 
ઊંચી નીચી હતી. એટલે િવ� રતનદાદાએ મને 
ટોચ� આપી હતી. મ� િવચાયુ� ક� ટોચ� ચાલુ કરીને 
લખીશ. ટોચ� ચાલુ કરી પણ તેમાં રોશની નહોતી. 
તેથી તેનાથી લખવું સંભવ નહોતું. પછી મ� બહાર 
જઈને �યું તો ��ીટ લાઈટ ચાલુ હતી. એ 
�દવસોમાં ઠ�ડી બ� જ હતી. �યાં જઈને પહ�લાં મ� 
િહ�દીમાં લ�યું. એને વાં�યું. સુધારો કય� 
બી�વાર સારા કાગળમાં લ�યું. માર� લખીને મોટી 
ઑથો�રટી િશવબાબાને બતાવવાનું છ�. જે સૌથી 
મોટી ઑથો�રટી છ�. પછી અં�ે�માં લખવાનું શ� 
કયુ�. અં�ે�માં શૈલી અલગ અલગ હોય છ�. સો 
ટકા અનુવાદ તો થઈ ના શક�. એને લખીને પછી 
�યવ��થત કયુ�. એને બી� વાર સારા કાગળમાં 
લ�યું. એટલામાં સવારના �ણ સાડા �ણ વાગી 
ગયા. �યાર� �� ઓરડામાં ગયો �યાર� ગીત વાગી 
ર�ં હતું. ‘�ગ સજિનયાં �ગ’. �યાર� જે સૂઈ 
ર�ા હતા તેઓ ઉઠી ગયા. એમણે �યું ક� �� 
નીચેથી આવી ર�ો છું, રા�ે તેમણે �યું હતું ક� આ 
નીચે જઈ ર�ા છ�. એ વખતે એમણે મને લખવાની 
ના પાડી હતી. એમણે �યું ક� એમણે આખી રાત 
શયન કયુ� નથી. રાત સુધી �ગીને લખી આ�યા 
છ�. એમણે એ પણ િવચાયુ� હશે ક� બાબા તો �� 
આદમી છ�. �� આદમી ઘણી વાતો ભૂલી �ય છ�. 
એમણે એ િવચાયુ� ક� બાબા લખવાનું પૂછશે ક� નહ� 
પૂછ� ? આ ભાઈ મતલબ વગર શા માટ� આટલો 
ગંભીર થઈ ર�ો છ� ? ઓરડામાં લાઈટ ના હોવા 
છતાં બહાર જઈને લખી ર�ા છ�. એમના 

�યવહારથી મને એમ લા�યું ક� બાબાને એમણે 
ઓળ�યા નથી. જેમ ક� બાબા કહ� છ� �� સાધારણ 
તનમાં આવું છું. મને ઘણા ઓછા લોકો ઓળખે છ�. 
એમણે સાધારણ તનમાં િબરાજમાન પરમિપતા 
પરમા�માને ઓળ�યા નહ�. થોડા સમય પછી 
તેઓ �ાન છોડીને ચા�યા ગયા. 

પહાડી પર બાબાએ પૂ�ું.

એના પછી અમે સવારના કલાસમાં ગયા. 
બાબાએ મુરલી સંભળાવી પણ આ િવશે ક�ઈ ક�ં 
નહ�. �� પણ નવો હતો તેઓ પણ નવા હતા. 
એમણે સમ�યું ક� બાબા ભૂલી ગયા. �ાસમાં 
એના િવશે ક�ઈ પૂ�ું નહ�. યાદ હોત તો બાબા 
અવ�ય પૂછ�. મુરલી પૂરી થઈ ગઈ �ાસ સમા�ત 
થઈ ગયો. અ�ય ભાઈઓ - બહ�નો પણ ઉઠીને 
ચા�યા ગયા. અમે પણ ઊભા થયા પણ બાબાએ 
લખવા િવશે ક�ઈ પૂ�ું નહ�. એમણે િવચાયુ� ક� જે 
થયું તે સા�ં થયું અમે લ�યું નહ� તો રાતભર સૂઈ 
શ�યા. આ આદમી એમ જ �ગતો ર�ો. �ાસ 
સમા�ત થયો બાબા ઊભા થયા અને ક�ં ક� બ�ે, 
આજ પહાડી પર પીકનીક કરવા જઈશું. ના�તો 
પણ �યાં જ કરીશું. અડધા �ાકમાં સૌ તૈયાર થઈ 
�ઓ. બાબા પહાડી પર લઈ ગયા. �યાં બાબા-
મ�માએ મહાવા�યો સંભળા�યાં. એ વખતે લખાણ 
બાબત ક�ઈ ક�ં નહ�. તેઓ મારી તરફ વારંવાર 
�તા હતા ને ઈશારો પણ કરતા હતા. �� તો ચૂપ 
હતો. એ પછી બાબાએ ક�ં, અ�છ� બ�ે રા�ે મ� 
લખવાનું ક�ં હતું તે કોઈ કોણ લખી લા�યું છ� ? મ� 
મ�તક નીચે ઝૂકાવી દીધું. તેઓએ બાબાને ક�ં ક� 
રા�ે અંધા�ં હતું. જગદીશભાઈએ લ�યું છ�. અમે 
લ�યું નથી.

બાબા ��યે તે મા�ં ��ધાનું �લ હતું.

પછી બાબાએ ક�ં બ�ે શું લખી લા�યા 
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છો? વાંચો. મ� વાં�યું. લેખ એટલો ચમ�કારી 
નહોતો, સાધારણ જ હતો. માર� જે કહ�વાનું હતું તે 
�પ� �પથી લ�યું હતું. આ બાબા ��યે મારી 
��ધાનાં �લ હતાં. મારી બાબા ��યેની એ 
ભાવના હતી. એમાં કોઈ િવિશ� શૈલી ચમ�કાર 
નહોતો. બાબાની આ�ાનું પાલન કરવા માટ� જ 
લ�યું હતું. મ� બાબાને સંભળા�યું. બાબા તો 
ભોળાનાથ છ� બાળકો માટ� સવ� કાંઈ લૂંટાવનારા 
છ�. એમને પોતાનાં બાળકોને આગળ વધારવાનાં 
હતાં. બાબા પોતાનાં વરદાની મહાવા�ય બો�યા 
ક�, ‘‘બ�ે ઈસ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય કા 
સાિહ�ય િલખને કા બાબા આપકો વરદાન દ�તા 
હ�.’’ એ �દવસથી બાબાએ મને ક�ં ક� ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયના �ાનની �યાંય પણ રજૂઆત 
કરવા માટ� મુ�ય વ�ા આપજ છો. આ તો મારા 
માટ� એક આ�ય� હતું. ગજબની વાત હતી. મ� 
આવું િવચાયુ� નહોતું. શ�આતથી જ બાબામાં મારી 
ભાવના હતી, �ેહ હતો, ��ધા હતી, અગાધ �ેમ 
હતો એ માટ� મ� લખવાનું આ કાય� કયુ� હતું.

મારા માટ� ભોલાનાથની 
આ િન�કામ ક�પા હતી

�યાર� બાબાએ આ ક�ં તો એક િમિનટ 
માટ� મા�ં મન ઘણી તી� ગિતથી ચાલવા લા�યું. મ� 
િવચાયુ� ક� �� �યાર� લોકો સમ� �ાન રાખીશ તો 
સૌથી પહ�લાં માર� સમજવું પડશે. �વયં સમ�શ 
નહ� તો બી�ઓ સામે રાખીશ કઈ રીતે ? એનો 
મતલબ ક� બાબાએ મારી બુિ�નું તાળું ખોલી દીધું. 
બાબાએ �યાર� મને િનિમ� બના�યો છ� તો પહ�લાં 
મને જ સમ�વશે. એનો અથ� એ ક� પહ�લાં મા�ં 
ક�યાણ થશે. સૌથી મોટી વાત છ� ક� �� �ાનને 
સમ� શક�શ. �� એની સૂ�મતાને નહ� સમજું તો 
બી�ઓને કઈ રીતે સમ�વીશ ? તો બાબાએ 
મા�ં ક�યાણ કરી દીધું.

એક ચી�ી મ� બાબાને લખી ક� બાબા આપે 
મારા માટ� �ાનનો બધો ખ�નો લૂંટાવી દીધો. આ 
કોઈ મનુ�યનું �ાન નથી. મનુ�યને સમજવો સરળ 
હોય છ� કારણ ક� બ�નેની ક�ા મનુ�યની છ�. 
�ાનના સાગર ભગવાનને સમજવા આ ઘણી મોટી 
વાત છ�. મને ખુશી થઈ ક� એ ગંભીર �ાનને 
સમજવા મને યો�ય બના�યો. મારી બુિ�ને 
વરદાન આપશે, શિ� આપશે. મ� િવચાયુ� ક� 
બાબાએ તો મને માલામાલ કરી દીધો. મારી આંખો 
હષ�નાં આંસુથી ભીની થઈ ગઈ. મને એવું લા�યું ક� 
એક જ પળમાં બાબાએ મને શું આપી દીધું. �� જે 
લખીશ તે લોકો સમ� જશે. એમની સેવા થઈ જશે. 
એમના આશીવા�દ મને મળશે. બાબાએ મને એટલું 
બધું આપી દીધું ક� મને િન�કામ ક�પા મળી ગઈ. 
બાબાને કહ�વાય છ�, ક�પાળુ, દયાળુ, વરદાનોના 
ભંડાર, ભોલા ભંડારી. આ એમની પહ�લી ઝલક 
હતી, પહ�લું �વ�પ હતું.

બાબાએ ક�ં, 
મ�મા એમની બુિ�માં બેસી �ઓ

એ પછી તો ઘણી ઘટનાઓ બની. ચે�બરમાં 
�ાસ પછી મ�માની સાથે �� બેઠો હતો. મ�મા તો 
મા સર�વતી� છ�. બાબાએ મ�માને સંબોિધત 
કરતાં ક�ં ક� આ તો સા�ા� સર�વતી છ�. મ�મા 
તમે એમની બુિ�માં બેસી ગયાં છો ? આ બાબાએ 
મ�માને ક�ં. મ�માના એ �વાભાિવક સં�કારો 
હતા ક� બાબા કહ� �યાર� ‘હાં �’ કહ�તાં. બાબાએ 
ક�ં મ�મા તમે જગદીશભાઈની બુિ�માં બેઠાં છો? 
મ�માએ ક�ં. હા, બાબા. મને ઘણી ખુશી થઈ ક� 
સા�ા� સર�વતી, જે િવ�ાની દ�વી છ�, તે મને 
આશીવા�દ આપી ર�ાં છ�. આ મા�ં પરમ સૌભા�ય 
છ�. એ �દવસે મ� િવચાયુ� કોઈપણ આ�ા હોય તેને 
ટાળવી ના �ઈએ. બાબાની આ�ાનું પાલન 
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મોહન કદી કોઈની િનંદા કરશે નહ�.
બી.ક�. મોહનભાઈ િસંઘલ, માઉ�ટ આબુ

બાબા. બસ લેઈટ થઈ એટલે અમાર� પણ મોડું થઈ 
ગયું.’ બાબાએ ફરીથી એ વા�યનું પુનરાવત�ન 
કયુ�. અમને આભાસ કરા�યો ક� બાબાનો મતલબ 
‘હદ’થી નહ� ‘બેહદ’થી છ�. પૂરા ક�પ અને 
સંગમયુગના સંદભ�માં બાબાએ ક�ં ક� ‘બેટા, 
તમા�ં નામ શું છ� ?’ મ� મા�ં શારી�રક નામ 
જણા�યું. ‘�ી’. બાબાએ ફરી પૂ�ું, શું નામ છ� 
બેટા. મ� ક�ઈક ઊંચા અવાજથી તેજ બતા�યું. જે 
પહ�લાં બતા�યું હતું. બાબાએ ક�ં � બેટા 
‘અ�યાર�તો બાબા પણ પોતાના નામમાં ‘�ી’ 
લગાવી શકતા નથી કારણ ક� ‘�ી’ તો દ�વતાઓ 
માટ� કહ�વાય છ�. જેમનો આ�મા અને શરીર બ�ને 
જ પિવ� હોય છ�. આ સમયે તો ના કોઈ આ�મા 
પિવ� છ�. અને ના તો શરીર. એટલે કોઈપણ ‘�ી’ 
કહ�વડાવવાના અિધકારી નથી. આજથી આપને 
બાબા આપનું �દ�ય નામ ‘મોહન’ આપે છ�. અને 
આપે ‘�ી’ જેવા બનવાનું છ�. બાબાએ પહ�લી 
મુલાકાતમાંજ મને મારો લૌ�કક અને અલૌ�કક 
પ�રચય આ�યો. બાબાએ ઘણા �ેમથી ગળ� 
લગા�યો. ગોદી આપી માથા ઉપર હાથ મૂક�ને 
ટોલી ખવડાવી મને એટલું પોતાનાપણું લા�યું જે 
આજ સુધી ભૂ�યો નથી.

બાબાની વધાર� િનકટ આવવાની અનુભૂિત

સ� 1963માં ‘ઈ��ડયન �ક�લ ઑફ 
સાય�સ’ એ��નીયર�ગ કૉલેજ, ધનબાદમાં 
મારી પસંદગી થતાં માર� �યાં ભણવા માટ� જવાનું 
હતું. ધનબાદ જતાં પહ�લાં બાબાને પૂ�ું ક�, 
ધનબાદમાં તો કોઈ સેવાક��� નથી તથા હૉ�ટ�લમાં 
રહ�વું અને ખાવું પડશે તો અ�નદોષ લાગશે. 
બાબાએ ક�ં ક� બેટા, ��� આપીને બાબાની 

�ેત વ��, ગૌરવણ�, 
ઉ�નત લલાટ, ઈ�રીય 
�ેહ અને નશામાં ડૂબેલાં 
નયન, સવ� અલૌ�કક 
�ા��તઓની �સ�નતા, 
ફ�ર�તા જેવી ચાલ - દૂરથી 
જ એવું લાગતું હતું ક�

�ણે કોઈ �દ�ય ફ�ર�તો આ ધરતી પર ઊતરી 
આ�યો છ�. આવા હતા આપણા િપતા�ી ��િપતા 
��ા. બાબા સાથે મારી પહ�લી મુલાકાત સ� 
1962ના અંતમાં થઈ હતી. એ સમયે બાબા 
કાનપુરમાં આ�યા હતા. તે વખતે �� લખનૌ 
યુિનવિસ�ટીમાં B.Sc. નો અ�યાસ કરતો હતો. 
�ાનના સંપક�માં આ�યે થોડા જ મિહના થયા હતા. 
લખનૌના સવ� ��ાવ�સો બાબા સાથે ��ય� 
મુલાકાત કરવા અને મુરલી સાંભળવા કાનપુરથી 
બસ કરીને આ�યા હતા. �� પણ તે �ુપમાં હતો.

‘�ી’ના બદલે 
બાબાએ મા�ં નામ મોહન રા�યું.

�યાર� બસ કાનપુર પહ�ચી તો જે �થાન પર 
પહ�ચવું હતું �યાં પહ�ચવામાં મોડું થઈ ગયું હતું. 
બાબાની સવારની મુરલી સમા�ત થવામાં હતી. 
મુરલી �ાસ પછી લખનૌથી આવેલા 
ભાઈબહ�નોનું બાબા સાથે િમલન થયું. એક એકને 
બાબા મળી ર�ા હતા. હાલચાલ પૂછીને ટોલી 
આપી ર�ા હતા. અંતમાં મારો નંબર આ�યો. મને 
�તાં જ બાબાએ ક�ં, ‘આવો બેટા, બાબા ઘણા 
સમયથી તમા�ં આવા� કરી ર�ા હતા. રાહ 
�ઈ ર�ા હતા.’ અમે બાબાના સુકથનની ગુ�તા 
સમ� શ�યા નહ�. અમે ઉ�ર આ�યો ક� ‘હા 
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છો? વાંચો. મ� વાં�યું. લેખ એટલો ચમ�કારી 
નહોતો, સાધારણ જ હતો. માર� જે કહ�વાનું હતું તે 
�પ� �પથી લ�યું હતું. આ બાબા ��યે મારી 
��ધાનાં �લ હતાં. મારી બાબા ��યેની એ 
ભાવના હતી. એમાં કોઈ િવિશ� શૈલી ચમ�કાર 
નહોતો. બાબાની આ�ાનું પાલન કરવા માટ� જ 
લ�યું હતું. મ� બાબાને સંભળા�યું. બાબા તો 
ભોળાનાથ છ� બાળકો માટ� સવ� કાંઈ લૂંટાવનારા 
છ�. એમને પોતાનાં બાળકોને આગળ વધારવાનાં 
હતાં. બાબા પોતાનાં વરદાની મહાવા�ય બો�યા 
ક�, ‘‘બ�ે ઈસ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય કા 
સાિહ�ય િલખને કા બાબા આપકો વરદાન દ�તા 
હ�.’’ એ �દવસથી બાબાએ મને ક�ં ક� ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયના �ાનની �યાંય પણ રજૂઆત 
કરવા માટ� મુ�ય વ�ા આપજ છો. આ તો મારા 
માટ� એક આ�ય� હતું. ગજબની વાત હતી. મ� 
આવું િવચાયુ� નહોતું. શ�આતથી જ બાબામાં મારી 
ભાવના હતી, �ેહ હતો, ��ધા હતી, અગાધ �ેમ 
હતો એ માટ� મ� લખવાનું આ કાય� કયુ� હતું.

મારા માટ� ભોલાનાથની 
આ િન�કામ ક�પા હતી

�યાર� બાબાએ આ ક�ં તો એક િમિનટ 
માટ� મા�ં મન ઘણી તી� ગિતથી ચાલવા લા�યું. મ� 
િવચાયુ� ક� �� �યાર� લોકો સમ� �ાન રાખીશ તો 
સૌથી પહ�લાં માર� સમજવું પડશે. �વયં સમ�શ 
નહ� તો બી�ઓ સામે રાખીશ કઈ રીતે ? એનો 
મતલબ ક� બાબાએ મારી બુિ�નું તાળું ખોલી દીધું. 
બાબાએ �યાર� મને િનિમ� બના�યો છ� તો પહ�લાં 
મને જ સમ�વશે. એનો અથ� એ ક� પહ�લાં મા�ં 
ક�યાણ થશે. સૌથી મોટી વાત છ� ક� �� �ાનને 
સમ� શક�શ. �� એની સૂ�મતાને નહ� સમજું તો 
બી�ઓને કઈ રીતે સમ�વીશ ? તો બાબાએ 
મા�ં ક�યાણ કરી દીધું.

એક ચી�ી મ� બાબાને લખી ક� બાબા આપે 
મારા માટ� �ાનનો બધો ખ�નો લૂંટાવી દીધો. આ 
કોઈ મનુ�યનું �ાન નથી. મનુ�યને સમજવો સરળ 
હોય છ� કારણ ક� બ�નેની ક�ા મનુ�યની છ�. 
�ાનના સાગર ભગવાનને સમજવા આ ઘણી મોટી 
વાત છ�. મને ખુશી થઈ ક� એ ગંભીર �ાનને 
સમજવા મને યો�ય બના�યો. મારી બુિ�ને 
વરદાન આપશે, શિ� આપશે. મ� િવચાયુ� ક� 
બાબાએ તો મને માલામાલ કરી દીધો. મારી આંખો 
હષ�નાં આંસુથી ભીની થઈ ગઈ. મને એવું લા�યું ક� 
એક જ પળમાં બાબાએ મને શું આપી દીધું. �� જે 
લખીશ તે લોકો સમ� જશે. એમની સેવા થઈ જશે. 
એમના આશીવા�દ મને મળશે. બાબાએ મને એટલું 
બધું આપી દીધું ક� મને િન�કામ ક�પા મળી ગઈ. 
બાબાને કહ�વાય છ�, ક�પાળુ, દયાળુ, વરદાનોના 
ભંડાર, ભોલા ભંડારી. આ એમની પહ�લી ઝલક 
હતી, પહ�લું �વ�પ હતું.

બાબાએ ક�ં, 
મ�મા એમની બુિ�માં બેસી �ઓ

એ પછી તો ઘણી ઘટનાઓ બની. ચે�બરમાં 
�ાસ પછી મ�માની સાથે �� બેઠો હતો. મ�મા તો 
મા સર�વતી� છ�. બાબાએ મ�માને સંબોિધત 
કરતાં ક�ં ક� આ તો સા�ા� સર�વતી છ�. મ�મા 
તમે એમની બુિ�માં બેસી ગયાં છો ? આ બાબાએ 
મ�માને ક�ં. મ�માના એ �વાભાિવક સં�કારો 
હતા ક� બાબા કહ� �યાર� ‘હાં �’ કહ�તાં. બાબાએ 
ક�ં મ�મા તમે જગદીશભાઈની બુિ�માં બેઠાં છો? 
મ�માએ ક�ં. હા, બાબા. મને ઘણી ખુશી થઈ ક� 
સા�ા� સર�વતી, જે િવ�ાની દ�વી છ�, તે મને 
આશીવા�દ આપી ર�ાં છ�. આ મા�ં પરમ સૌભા�ય 
છ�. એ �દવસે મ� િવચાયુ� કોઈપણ આ�ા હોય તેને 
ટાળવી ના �ઈએ. બાબાની આ�ાનું પાલન 
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મોહન કદી કોઈની િનંદા કરશે નહ�.
બી.ક�. મોહનભાઈ િસંઘલ, માઉ�ટ આબુ

બાબા. બસ લેઈટ થઈ એટલે અમાર� પણ મોડું થઈ 
ગયું.’ બાબાએ ફરીથી એ વા�યનું પુનરાવત�ન 
કયુ�. અમને આભાસ કરા�યો ક� બાબાનો મતલબ 
‘હદ’થી નહ� ‘બેહદ’થી છ�. પૂરા ક�પ અને 
સંગમયુગના સંદભ�માં બાબાએ ક�ં ક� ‘બેટા, 
તમા�ં નામ શું છ� ?’ મ� મા�ં શારી�રક નામ 
જણા�યું. ‘�ી’. બાબાએ ફરી પૂ�ું, શું નામ છ� 
બેટા. મ� ક�ઈક ઊંચા અવાજથી તેજ બતા�યું. જે 
પહ�લાં બતા�યું હતું. બાબાએ ક�ં � બેટા 
‘અ�યાર�તો બાબા પણ પોતાના નામમાં ‘�ી’ 
લગાવી શકતા નથી કારણ ક� ‘�ી’ તો દ�વતાઓ 
માટ� કહ�વાય છ�. જેમનો આ�મા અને શરીર બ�ને 
જ પિવ� હોય છ�. આ સમયે તો ના કોઈ આ�મા 
પિવ� છ�. અને ના તો શરીર. એટલે કોઈપણ ‘�ી’ 
કહ�વડાવવાના અિધકારી નથી. આજથી આપને 
બાબા આપનું �દ�ય નામ ‘મોહન’ આપે છ�. અને 
આપે ‘�ી’ જેવા બનવાનું છ�. બાબાએ પહ�લી 
મુલાકાતમાંજ મને મારો લૌ�કક અને અલૌ�કક 
પ�રચય આ�યો. બાબાએ ઘણા �ેમથી ગળ� 
લગા�યો. ગોદી આપી માથા ઉપર હાથ મૂક�ને 
ટોલી ખવડાવી મને એટલું પોતાનાપણું લા�યું જે 
આજ સુધી ભૂ�યો નથી.

બાબાની વધાર� િનકટ આવવાની અનુભૂિત

સ� 1963માં ‘ઈ��ડયન �ક�લ ઑફ 
સાય�સ’ એ��નીયર�ગ કૉલેજ, ધનબાદમાં 
મારી પસંદગી થતાં માર� �યાં ભણવા માટ� જવાનું 
હતું. ધનબાદ જતાં પહ�લાં બાબાને પૂ�ું ક�, 
ધનબાદમાં તો કોઈ સેવાક��� નથી તથા હૉ�ટ�લમાં 
રહ�વું અને ખાવું પડશે તો અ�નદોષ લાગશે. 
બાબાએ ક�ં ક� બેટા, ��� આપીને બાબાની 

�ેત વ��, ગૌરવણ�, 
ઉ�નત લલાટ, ઈ�રીય 
�ેહ અને નશામાં ડૂબેલાં 
નયન, સવ� અલૌ�કક 
�ા��તઓની �સ�નતા, 
ફ�ર�તા જેવી ચાલ - દૂરથી 
જ એવું લાગતું હતું ક�

�ણે કોઈ �દ�ય ફ�ર�તો આ ધરતી પર ઊતરી 
આ�યો છ�. આવા હતા આપણા િપતા�ી ��િપતા 
��ા. બાબા સાથે મારી પહ�લી મુલાકાત સ� 
1962ના અંતમાં થઈ હતી. એ સમયે બાબા 
કાનપુરમાં આ�યા હતા. તે વખતે �� લખનૌ 
યુિનવિસ�ટીમાં B.Sc. નો અ�યાસ કરતો હતો. 
�ાનના સંપક�માં આ�યે થોડા જ મિહના થયા હતા. 
લખનૌના સવ� ��ાવ�સો બાબા સાથે ��ય� 
મુલાકાત કરવા અને મુરલી સાંભળવા કાનપુરથી 
બસ કરીને આ�યા હતા. �� પણ તે �ુપમાં હતો.

‘�ી’ના બદલે 
બાબાએ મા�ં નામ મોહન રા�યું.

�યાર� બસ કાનપુર પહ�ચી તો જે �થાન પર 
પહ�ચવું હતું �યાં પહ�ચવામાં મોડું થઈ ગયું હતું. 
બાબાની સવારની મુરલી સમા�ત થવામાં હતી. 
મુરલી �ાસ પછી લખનૌથી આવેલા 
ભાઈબહ�નોનું બાબા સાથે િમલન થયું. એક એકને 
બાબા મળી ર�ા હતા. હાલચાલ પૂછીને ટોલી 
આપી ર�ા હતા. અંતમાં મારો નંબર આ�યો. મને 
�તાં જ બાબાએ ક�ં, ‘આવો બેટા, બાબા ઘણા 
સમયથી તમા�ં આવા� કરી ર�ા હતા. રાહ 
�ઈ ર�ા હતા.’ અમે બાબાના સુકથનની ગુ�તા 
સમ� શ�યા નહ�. અમે ઉ�ર આ�યો ક� ‘હા 
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યાદમાં ખાશો તો તે પણ શુ�ધ બની જશે. �યાર� 
આપણે બાબાની યાદમાં પિવ� ���નું િનમા�ણ 
કરી શક�એ છીએ તો શું આપણે ભોજનને પિવ� 
નહ� બનાવી શક�એ ? એક તરફ તો બાબાએ 
લૌ�કક-અલૌ�કક િશ�ણ મેળવતાં �ાનમાં 
ચાલવાનું સાહસ આ�યું, �ાનમાગ�નું �પ�ીકરણ 
આ�યું બી� તરફ ન�કના સેવાક��� ‘િસંદરી’ 
તરફથી સહયોગ મ�યો. પછી તો ધનબાદમાં પણ 
સેવાક��� ખૂલી ગયું. �ણ વષ� સુધી ભોજનની 
પાલના સેવાક��� તરફથી થઈ. આ�મમાંથી 
િનયિમત રીતે હૉ�ટ�લમાં ટીફ�ન આવતું હતું. 
અ�યાસના �થમ વષ�માં જ મારા અ�ય સાથી 
�ાતા િવનોદક�માર જૈન પણ �ાનમાં આવી ગયા. 
આમ ચાર વષ� સુધી સાથે સાથે અ�યાસ કરીને 
�ાનમાગ�માં વધાર� પ�રપ� થયા. આ વષ� 
દરિમયાન બાબાને અનેકવાર મળવાનું સૌભા�ય 
સાંપ�ું. મધુવન િસવાય �દ�હીમાં પણ બે વાર 
મળવાનું થયું. એક વાર માથુર�ની હવેલીમાં �યાં 
બાબા આવીને રહ�તા હતા બી�વાર �દ�હીમાં 
સાઉથ એ�સટ��શનમાં �દશ�ન વખતે બાબા 
મ�યા. દર�ક વખતે બાબાની વધાર�ને વધાર� િનકટ 
જવાની અનૂભુિત થતી રહી.

દર�ક સ�તાહ� બાબાનો પ� આવતો હતો

સ� 1967માં એ��નીયર�ગ કૉલેજનું 
િશ�ણ પૂ�ં કયુ�. O.N.G.C.માં પસંદ થયો તથા 
દહ�રાદૂનમાં �ારંિભક ��ન�ગ પછી આસામમાં 
‘િશવસાગર’ નામે �થળમાં મા�ં પો�ટ�ગ થયું. એ 
વખતે સંપૂણ� નોથ� ઈ�ટ તથા આસામમાં એકપણ 
સે�ટર નહોતું. બાબાએ બ� ઉમંગ ઉ�સાહ ભરતાં 
ક�ં ક� બાબા જ તમને �યાં મોકલી ર�ા છ� કારણ 
ક� બાબાનાં અનેક ભોળાં બાળકો �યાં બાબાના 
સંદ�શની રાહ �ઈ ર�ાં છ�. તમાર� �યાં જઈને 
બાબાનો સંદ�શ આપવાનો છ�. કાય� પૂ�ં થતાં બાબા 

બોલાવી લેશે. �યાં જઈને બાબાની કમાલ �ઈ. 
લગભગ દર સ�તાહ� બાબાનો પ� આવતો હતો 
જેમાંના ઘણા પ�ો મારી પાસે સુરિ�ત છ�. બાબા 
લ�યા કરતા હતા ક� �યાં રોટરીમાં જઈને ભાષણ 
કરો. મં�દરમાં િચ�ો લઈને �ઓ. �યાં સમ�વો. 
િશવસાગર લેક (સરોવર)ની પાસે જઈને બેસો 
ઘણા જ ભ�ો આવશે. એમને સા�ં �ાન 
સંભળાવો.

સમપ�ણથી સેવા

અમે પણ દરરોજ બાબાની આ�ા મુજબ 
િનિમ� બનીને આ સેવા કરતા હતા. અમે �યું ક� 
�ણ ચાર મિહનામાં જ બાબાના અનેકાનેક 
બાળકો તૈયાર થઈ ગયાં. એમાં મારવાડી બાળકો 
તૈયાર થઈ ગયાં. એમાં મારવાડી માતાઓ અિધક 
હતી. બધાં મળીને મં�દરના હૉલમાં જ દરરોજ 
�ાસ કરતા હતા. મારો એ અનુભવ હતો ક� � 
આપણે િનઃ�વાથ� ભાવથી સમિપ�ત થઈ જઈએ 
છીએ તો બાબા �વયં જ આપણને િનિમ� 
બનાવીને સેવા કરાવે છ�. �� દહ�રાદૂનથી આસામ 
ગયો હતો તેથી મારો સંપક� દહ�રાદૂનનાં િનિમ� 
ટીચર �ેમબહ�ન� સાથે જ હતો. �યાંથી જ મને 
મુરલીઓ મળતી હતી. દહ�રાદૂનમાં એ વખતે 
આ�યા��મક �યુિઝયમ બની ર�ં હતું. તેથી મને 
ક�ટલાક �દવસો માટ� �યાં બોલા�યો હતો. લૌ�કક 
કાય�થી ર� લઈને �� પહ�લાં દહ�રાદૂન ગયો. પછી 
મારા લૌ�કક િપતા�ની સાથે 17 ��યુઆરી, 
1969ના �દવસે સવાર� મધુવન ( પાંડવભવન) 
પહ�ચી ગયો. �� મારી �તને પ�ાપ� ભા�યશાળી 
સમજું છું. - ક� મને 18 ��યુઆરી, 1969માં બાબા 
અ�ય� થયા �યાં બાબાની અ�ય� અવ�થા, 
કમા�તીત અવ�થાને �વાની તક મળી.

�ાના�ત
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બાબા જણા�યા િવના મનની વાત �ણી 
લેતા હતા

ધીર� ધીર� એવું લાગતું હતું ક� બાબા ગહન 
અંતમુ�ખી થતા જઈ ર�ા છ�. બાબા થોડા જ 
સમયમાં એમના ��ોના ઉ�ર આપી દ�તા હતા. 
અમે અનુભવ કય� ક� બાબા ��� આપતા હતા 
અને મનમાં જે ��ો હોય, તે �ણી લેતા હતા. 
�યાર� આ�માની ફ�ર�તા �વ�પ, િવદ�હી ��થિત 
હોય છ� તો સંક�પો ઉપર િવજય �ા�ત થઈ �ય છ�. 
તે ‘ઈ�છા મા�� અિવ�ા’ની ��થિતમાં આવે છ�.

ઘણો મીઠો બાળક છ�

18 ��યુઆરીએ સવારના �ાસમાં 
બાબાએ મુરલી ચલાવી નહોતી. મા� યોગ જ 
કરા�યો હતો. એ વખતે રાિ� �ાસ દરરોજના 
સમય કરતાં દોઢ કલાક વહ�લો કરા�યો. બાબાને 
મોટ� ભાગે ખાંસી આવતી હતી. પણ એ �દવસે રાિ� 
�ાસમાં બાબાને િબલક�લ ખાંસી આવી નહોતી. 
જે એ વાતની સૂચક છ� ક� કમા�તીત બનતાં પહ�લાં 
કમ�ભોગ ઉપર યોગબળની સંપૂણ� રીિતથી �ત 
થઈ �ય છ�. એ રા�ે મુરલી સાંભળતાં સાંભળતાં 
મારા મનમાં સંક�પ આ�યો ક� બાબા મારા િવશે 
ક�ઈક કહ�. ખર�ખર થોડી �ણોમાંજ બાબાએ 
મહાવા�ય ઉ�ાયા�. ‘આ બાળક, મોહન ઘણો 
મીઠો બાળક છ� તે કદી પણ કોઈની િનંદા કરશે 
નહ�. સંપૂણ� બની જશે.’ એ રાિ� �ાસમાં 
બાબાની અિધ�ર મુરલી ‘િન�દા હમારી � કર�, 
િમ� હમારા સોય’ આ િવષય ઉપર ચાલી હતી. 
બાબાનાં આ મહાવા�યોને સદા યાદ રાખવાનો 
�યાસ કરીએ છીએ. મુરલી પછી બાબાએ િહ��ી 
હૉલના દરવા� ઉપર ઊભા રહીને નવી વાત કહી 
હતી ‘અ�છા, બાબા બ�� સે છુ�ી લેતા હ� િવદાય 
લેતા હ�’ આ શ�દો પહ�લાં બાબાએ કદી ઉ�ાયા� 

નહોતા. આ વાતનું રહ�ય એમના અ�ય� થયા 
બાદ સૌની સમજમાં આ�યું.

બાબાએ 18 ��યુઆરી, 1969ની રાિ�એ 
શરીર છો�ું. 21 ��યુઆરીએ બપોર પછી 
એમના અ�� સં�કાર કરવામાં આ�યા. �ણ 
�દવસ પછી પણ બાબાનું શરીર એવું ચમક� ર�ં 
હતું. શરીર કાળુ પણ ના પ�ું ક� એમાં કોઈ દુગ�ધ 
પણ નહોતી. આ બાબાના કમા�તીત બનવાની 
સાથે સાથે �ક�િત�ત બનવાની તરફ સંક�ત છ�. 
�ેરણા આપે છ� આપણે પણ તેવા જ બનવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવેલી મુરલી લખું છું. બાબાએ �યું તો ક�ં 
ક� આ તો ઘણી સારી વાત છ�. ક�ટલીયે બીમાર 
માતાઓ છ�. તે સૌ બાબાની મુરલી સાંભળી શકતાં 
નથી. તો એમને મુરલી મોકલવી તે સા�ં છ�. 
બાબાના જણા�યા મુજબ મુરલીને �ણ નકલો 
બનાવીને બાબાને આપી. તેમાંથી બાબાએ બી� 
નકલો બનાવી અને ઠ�ર ઠ�ર મુરલી જવા લાગી.

�યાર� બાબાને 1954માં �પાન જવાનું 
િનમં�ણ મ�યું તો બાબાએ અમને �પાન 
ધમ�સંસદમાં જવા માટ� તૈયાર કયા�. પહ�લાં બાબાએ 
મને ક�ં ક� બહ�નોને િનમં�ણ મ�યું છ�. તો બહ�નો 
જશે. પણ પાછળથી મને દાદી �કાશમિણને તથા 
એક ભાઈ એમ �ણને સેવા માટ� મોક�યા. �યાં 
અમે 12 માસ રહીને િભ�ન િભ�ન શહ�રોમાં જઈને 
બાબાનું �ાન સંભળા�યું. સેવા સંબંધી કોઈ 
માગ�દશ�નની જ�ર પડે તો બાબા પાસેથી 
મંગાવતા. ભારત આવીને અમે સવ� સેવાક���ો પર 
ચ�ર (ટૂર) લગા�યાં. સેવાઓના કાય��મો કયા�. 
�યાર પછી અમે �પાનથી પાછા ફરીને બાબાને 
િવગતવાર સમાચાર સંભળા�યા. બાબા ઘણા ખુશ 
થયા.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)..આ�યા��મક િશ�ણ
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�ાના�ત

યાદમાં ખાશો તો તે પણ શુ�ધ બની જશે. �યાર� 
આપણે બાબાની યાદમાં પિવ� ���નું િનમા�ણ 
કરી શક�એ છીએ તો શું આપણે ભોજનને પિવ� 
નહ� બનાવી શક�એ ? એક તરફ તો બાબાએ 
લૌ�કક-અલૌ�કક િશ�ણ મેળવતાં �ાનમાં 
ચાલવાનું સાહસ આ�યું, �ાનમાગ�નું �પ�ીકરણ 
આ�યું બી� તરફ ન�કના સેવાક��� ‘િસંદરી’ 
તરફથી સહયોગ મ�યો. પછી તો ધનબાદમાં પણ 
સેવાક��� ખૂલી ગયું. �ણ વષ� સુધી ભોજનની 
પાલના સેવાક��� તરફથી થઈ. આ�મમાંથી 
િનયિમત રીતે હૉ�ટ�લમાં ટીફ�ન આવતું હતું. 
અ�યાસના �થમ વષ�માં જ મારા અ�ય સાથી 
�ાતા િવનોદક�માર જૈન પણ �ાનમાં આવી ગયા. 
આમ ચાર વષ� સુધી સાથે સાથે અ�યાસ કરીને 
�ાનમાગ�માં વધાર� પ�રપ� થયા. આ વષ� 
દરિમયાન બાબાને અનેકવાર મળવાનું સૌભા�ય 
સાંપ�ું. મધુવન િસવાય �દ�હીમાં પણ બે વાર 
મળવાનું થયું. એક વાર માથુર�ની હવેલીમાં �યાં 
બાબા આવીને રહ�તા હતા બી�વાર �દ�હીમાં 
સાઉથ એ�સટ��શનમાં �દશ�ન વખતે બાબા 
મ�યા. દર�ક વખતે બાબાની વધાર�ને વધાર� િનકટ 
જવાની અનૂભુિત થતી રહી.

દર�ક સ�તાહ� બાબાનો પ� આવતો હતો

સ� 1967માં એ��નીયર�ગ કૉલેજનું 
િશ�ણ પૂ�ં કયુ�. O.N.G.C.માં પસંદ થયો તથા 
દહ�રાદૂનમાં �ારંિભક ��ન�ગ પછી આસામમાં 
‘િશવસાગર’ નામે �થળમાં મા�ં પો�ટ�ગ થયું. એ 
વખતે સંપૂણ� નોથ� ઈ�ટ તથા આસામમાં એકપણ 
સે�ટર નહોતું. બાબાએ બ� ઉમંગ ઉ�સાહ ભરતાં 
ક�ં ક� બાબા જ તમને �યાં મોકલી ર�ા છ� કારણ 
ક� બાબાનાં અનેક ભોળાં બાળકો �યાં બાબાના 
સંદ�શની રાહ �ઈ ર�ાં છ�. તમાર� �યાં જઈને 
બાબાનો સંદ�શ આપવાનો છ�. કાય� પૂ�ં થતાં બાબા 

બોલાવી લેશે. �યાં જઈને બાબાની કમાલ �ઈ. 
લગભગ દર સ�તાહ� બાબાનો પ� આવતો હતો 
જેમાંના ઘણા પ�ો મારી પાસે સુરિ�ત છ�. બાબા 
લ�યા કરતા હતા ક� �યાં રોટરીમાં જઈને ભાષણ 
કરો. મં�દરમાં િચ�ો લઈને �ઓ. �યાં સમ�વો. 
િશવસાગર લેક (સરોવર)ની પાસે જઈને બેસો 
ઘણા જ ભ�ો આવશે. એમને સા�ં �ાન 
સંભળાવો.

સમપ�ણથી સેવા

અમે પણ દરરોજ બાબાની આ�ા મુજબ 
િનિમ� બનીને આ સેવા કરતા હતા. અમે �યું ક� 
�ણ ચાર મિહનામાં જ બાબાના અનેકાનેક 
બાળકો તૈયાર થઈ ગયાં. એમાં મારવાડી બાળકો 
તૈયાર થઈ ગયાં. એમાં મારવાડી માતાઓ અિધક 
હતી. બધાં મળીને મં�દરના હૉલમાં જ દરરોજ 
�ાસ કરતા હતા. મારો એ અનુભવ હતો ક� � 
આપણે િનઃ�વાથ� ભાવથી સમિપ�ત થઈ જઈએ 
છીએ તો બાબા �વયં જ આપણને િનિમ� 
બનાવીને સેવા કરાવે છ�. �� દહ�રાદૂનથી આસામ 
ગયો હતો તેથી મારો સંપક� દહ�રાદૂનનાં િનિમ� 
ટીચર �ેમબહ�ન� સાથે જ હતો. �યાંથી જ મને 
મુરલીઓ મળતી હતી. દહ�રાદૂનમાં એ વખતે 
આ�યા��મક �યુિઝયમ બની ર�ં હતું. તેથી મને 
ક�ટલાક �દવસો માટ� �યાં બોલા�યો હતો. લૌ�કક 
કાય�થી ર� લઈને �� પહ�લાં દહ�રાદૂન ગયો. પછી 
મારા લૌ�કક િપતા�ની સાથે 17 ��યુઆરી, 
1969ના �દવસે સવાર� મધુવન ( પાંડવભવન) 
પહ�ચી ગયો. �� મારી �તને પ�ાપ� ભા�યશાળી 
સમજું છું. - ક� મને 18 ��યુઆરી, 1969માં બાબા 
અ�ય� થયા �યાં બાબાની અ�ય� અવ�થા, 
કમા�તીત અવ�થાને �વાની તક મળી.

�ાના�ત
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બાબા જણા�યા િવના મનની વાત �ણી 
લેતા હતા

ધીર� ધીર� એવું લાગતું હતું ક� બાબા ગહન 
અંતમુ�ખી થતા જઈ ર�ા છ�. બાબા થોડા જ 
સમયમાં એમના ��ોના ઉ�ર આપી દ�તા હતા. 
અમે અનુભવ કય� ક� બાબા ��� આપતા હતા 
અને મનમાં જે ��ો હોય, તે �ણી લેતા હતા. 
�યાર� આ�માની ફ�ર�તા �વ�પ, િવદ�હી ��થિત 
હોય છ� તો સંક�પો ઉપર િવજય �ા�ત થઈ �ય છ�. 
તે ‘ઈ�છા મા�� અિવ�ા’ની ��થિતમાં આવે છ�.

ઘણો મીઠો બાળક છ�

18 ��યુઆરીએ સવારના �ાસમાં 
બાબાએ મુરલી ચલાવી નહોતી. મા� યોગ જ 
કરા�યો હતો. એ વખતે રાિ� �ાસ દરરોજના 
સમય કરતાં દોઢ કલાક વહ�લો કરા�યો. બાબાને 
મોટ� ભાગે ખાંસી આવતી હતી. પણ એ �દવસે રાિ� 
�ાસમાં બાબાને િબલક�લ ખાંસી આવી નહોતી. 
જે એ વાતની સૂચક છ� ક� કમા�તીત બનતાં પહ�લાં 
કમ�ભોગ ઉપર યોગબળની સંપૂણ� રીિતથી �ત 
થઈ �ય છ�. એ રા�ે મુરલી સાંભળતાં સાંભળતાં 
મારા મનમાં સંક�પ આ�યો ક� બાબા મારા િવશે 
ક�ઈક કહ�. ખર�ખર થોડી �ણોમાંજ બાબાએ 
મહાવા�ય ઉ�ાયા�. ‘આ બાળક, મોહન ઘણો 
મીઠો બાળક છ� તે કદી પણ કોઈની િનંદા કરશે 
નહ�. સંપૂણ� બની જશે.’ એ રાિ� �ાસમાં 
બાબાની અિધ�ર મુરલી ‘િન�દા હમારી � કર�, 
િમ� હમારા સોય’ આ િવષય ઉપર ચાલી હતી. 
બાબાનાં આ મહાવા�યોને સદા યાદ રાખવાનો 
�યાસ કરીએ છીએ. મુરલી પછી બાબાએ િહ��ી 
હૉલના દરવા� ઉપર ઊભા રહીને નવી વાત કહી 
હતી ‘અ�છા, બાબા બ�� સે છુ�ી લેતા હ� િવદાય 
લેતા હ�’ આ શ�દો પહ�લાં બાબાએ કદી ઉ�ાયા� 

નહોતા. આ વાતનું રહ�ય એમના અ�ય� થયા 
બાદ સૌની સમજમાં આ�યું.

બાબાએ 18 ��યુઆરી, 1969ની રાિ�એ 
શરીર છો�ું. 21 ��યુઆરીએ બપોર પછી 
એમના અ�� સં�કાર કરવામાં આ�યા. �ણ 
�દવસ પછી પણ બાબાનું શરીર એવું ચમક� ર�ં 
હતું. શરીર કાળુ પણ ના પ�ું ક� એમાં કોઈ દુગ�ધ 
પણ નહોતી. આ બાબાના કમા�તીત બનવાની 
સાથે સાથે �ક�િત�ત બનવાની તરફ સંક�ત છ�. 
�ેરણા આપે છ� આપણે પણ તેવા જ બનવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવેલી મુરલી લખું છું. બાબાએ �યું તો ક�ં 
ક� આ તો ઘણી સારી વાત છ�. ક�ટલીયે બીમાર 
માતાઓ છ�. તે સૌ બાબાની મુરલી સાંભળી શકતાં 
નથી. તો એમને મુરલી મોકલવી તે સા�ં છ�. 
બાબાના જણા�યા મુજબ મુરલીને �ણ નકલો 
બનાવીને બાબાને આપી. તેમાંથી બાબાએ બી� 
નકલો બનાવી અને ઠ�ર ઠ�ર મુરલી જવા લાગી.

�યાર� બાબાને 1954માં �પાન જવાનું 
િનમં�ણ મ�યું તો બાબાએ અમને �પાન 
ધમ�સંસદમાં જવા માટ� તૈયાર કયા�. પહ�લાં બાબાએ 
મને ક�ં ક� બહ�નોને િનમં�ણ મ�યું છ�. તો બહ�નો 
જશે. પણ પાછળથી મને દાદી �કાશમિણને તથા 
એક ભાઈ એમ �ણને સેવા માટ� મોક�યા. �યાં 
અમે 12 માસ રહીને િભ�ન િભ�ન શહ�રોમાં જઈને 
બાબાનું �ાન સંભળા�યું. સેવા સંબંધી કોઈ 
માગ�દશ�નની જ�ર પડે તો બાબા પાસેથી 
મંગાવતા. ભારત આવીને અમે સવ� સેવાક���ો પર 
ચ�ર (ટૂર) લગા�યાં. સેવાઓના કાય��મો કયા�. 
�યાર પછી અમે �પાનથી પાછા ફરીને બાબાને 
િવગતવાર સમાચાર સંભળા�યા. બાબા ઘણા ખુશ 
થયા.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)..આ�યા��મક િશ�ણ
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અ�ય� થયા. ધીર� ધીર� ચાર� �દશાઓથી 
બાબાનાં બાળકો માઉ�ટ આબુ પર આવવા 
લા�યાં. 19 ��યુઆરી, સાંજે લગભગ 7 વાગે 
અમે િહ��ી હૉલમાં એકઠાં થયાં. અચાનક 
સંતરીદાદીને બાબાએ વતનમાં બોલા�યાં. તેઓ 
ઉઠીને સંદલી ઉપર બેઠાં ને બાબાની પાસે ચા�યાં 
ગયાં. સંતરીદાદીના તનમાં િશવબાબાની 
પધરામણી થઈ. બાબાએ લગભગ સવા કલાક 
મુરલી ચલાવી. ��ાબાબા િવશે જણા�યું ક� બ�ા 
વતનમાં આરામ કરી રહ�લ છ�. એટલે એમને સાથે 
લઈને આવી નથી. 21 ��યુઆરીના �દવસે ભલે 
અ��સં�કાર કરો પછીથી �� આવીશ અને 
ભિવ�યના કારોબાર િવશે પૂણ� માગ�દશ�ન 
આપીશ.

20 ��યુઆરીની સવાર� મુરલી �ાસ પછી 
સંતરીદાદી મારી પાસે આ�યાં અને ક�ં ક� રમેશ� 
�� એવું માનું છું ક� મારા તનમાં િશવબાબા ના 
આવે. ગુલઝારદાદીના તનમાં આવે. કારણે �� 
શ�આતથી ય�ની મુ�ય સંદ�શી રહી છું. ય�ની �� 
ઘણી વાતો �ણું છું. મારા તનમાં આવીને બાબા 
બતાવશે તો લોકોને િવ�ાસ નહ� આવે ક� આ 
બાબા બોલી ર�ા છ� ક� સંતરીદાદી બોલી ર�ાં છ�? 
સંતરીદાદીએ મને પૂ�ું ક� આપ જણાવો. �� શું 
ક�ં? આપ �વયં જ માલીક બનીને બાબાની પાસે 
�ઓ અને પૂછો ક� તમાર� કયો રથ �ઈએ ? 
સંતરીદાદી બાબાની પાસે ગયાં. બાબાએ ક�ં ક� 
તમે �વયં જ ન�ી કરો ક� બાબાને કયો રથ 
�ઈએ ? સંતરીદાદીએ નીચે આવીને ક�ં ક� માએ 
તો માગ�દશ�ન આ�યું નથી બધી વાત બાળકો ઉપર 
છોડી છ�. અમે દાદી �કાશમિણ� પાસે ગયાં. �યાં 

�ાણ�યારા િશવ-
બાબાનો સાકાર મા�યમ 
��ાબાબાના અ�ય� 
થયા પછી પોતાનો �દ�ય 
પાટ� અ�ય� ��ાની 
સાથે જ પુનઃ શ� થયો. આ 
પાલના લેતાં 50 વષ� પૂરાં

થઈ ગયાં. િશવબાબા સવ�શિ�માન, સવ� સમથ� 
હોવા છતાં પોતાનાં બાળકોના ભા�યને માટ� કઈ 
રીતે સૌને પુ�ષાથ�નો ર�તો બતા�ો આ િવષય 
બાબત આપણા મનમાં િજ�ાસા હોય છ� જ. 
બાબાએ આ�દ, મ�ય, અંત, મનસા, વાચા, 
કમ�ણા, સમય, સંક�પ, વાણી, સંગમયુગ, બેહદ 
�ામાનું પૂણ� �ાન ��ાવ�સોને આપી દીધું. એ પણ 
જણા�યું ક� કઈ રીતે બાળકો પોતાની આ�યા��મક 
ઉ�નિત કર�. એનો યો�ય પથ બાબાએ સૌને 
બતા�યો છ�. આ પાલનાના પાટ�ની બાબાએ કઈ 
રીતે શ�આત કરી આ િવષય પર રાજયોગી �ાતા 
રમેશભાઈ�એ પોતાના એક લેખમાં જણા�યું હતું. 
તેની અહ� રજૂઆત છ�.

સંતરીદાદી�ના સાથની મધુર ��િતઓને 
યાદ કરતાં ��ાક�માર રમેશ� કહ� છ�. 
સંતરીદાદી� ય�ની શ�આતથી જ મુ�ય સંદ�શી 
હતાં.�યાર� �યાર� ય�ના કારોબારમાં જ�ર પડે 
�યાર� સંતરીદાદીને ��ાબાબા વતનમાં મોકલતાં 
અને િશવબાબા પાસેથી સંદ�શ મેળવતાં. ય�ની 
�થાપના થઈ �યારથી ય�ની મુ�ય સંદ�શી હોવાના 
કારણે દર�ક નાના મોટા �સંગ પર સંતરીદાદી જ 
અ�ય� બાપદાદા પાસેથી સંદ�શ લઈને આવતાં 
હતાં. 18 ��યુઆરી, 1969ના �દવસે ��ાબાબા 

આ રીતે શ� થયો અ�ય� પાલનાનો અ�ભુત પાટ�
�.ક�. રમેશભાઈ, મુંબઈ
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કરીને ચાલીશું તો બાબા આપણા ભંડારા ભરપૂર 
કરી દ�શે.

�ાનની દ�વી મા સર�વતી

એક �દવસ બાબા અને મ�મા બ�ને બેઠાં 
હતાં. મ�માની મુરલી સમા�ત થઈ હતી. બાબાએ 
મુરલી શ� કરી. બાબાએ ક�ં આપણે સૌ �થમ 
ઉ�ુ હતા, ઊંધા લટક� ર�ા હતા. આ સંસાર 
િવશે ક�ઈ પણ માિહતી નહોતી. પછી બાબાએ ક�ં 
આપણા સૌની અંદરથી એ નીકળવું �ઈએ ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા. �યાર� એવું નહ� સમ�એ ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા અને અ�ાહ� આવીને આપણને 
સીધા બનાવી દીધા તો કઈ રીતે ખબર પડશે ક� 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... આવી રીતે મ�યું

સુધી દીદી મનમોિહની� આવી ચૂ�યાં હતાં. 
બંનેએ એ ક�ં ક� આટલાં ભાઈ બહ�નો આવી ર�ાં 
છ�, અમે �ય�ત છીએ. તેનો િનણ�ય આપ કરો. 
પછી અમે બંને ગુલઝારદાદીની પાસે ગયા અને 
એમને પૂ�ું ક� આપના તનમાં િશવબાબાની 
પધરામણી થશે. આપને એ મંજૂર છ�? આપ જ 
ન�ી કરો. વાત પાછી સંતરીદાદી પાસે આવી. 
સંતરીદાદીએ ફરી ક�ં ક� રમેશ�, �� સમજું છું ક� 
ય�ના ભિવ�ય માટ�, કારોબાર અને સુર�ાની 
���થી મારા તનમાં બાબા ના આવે. ગુલઝારના 
તનમાં આવે. સંતરીદાદીની આ વાત સાંભળીને 
મા�ં મન સંતરીદાદી ��યે ��ધાથી ભરાઈ ગયું. 
32 વષ�થી જેઓ મુ�ય સંદ�શી તરીક� સેવા આપતાં 
હતાં, સાકારબાબાએ એમને િનયુ� કયા� હતાં 
એનો �ણભરમાં �યાગ કરી ર�ાં હતાં. આ ઘણી 
મોટી વાત હતી. મ� દાદીને ક�ં ક� દાદી આપના આ 
�યાગ માટ� ય� આપનો સદાને માટ� ઋણી રહ�શે. 
પછી અમે બંનેએ જઈને દાદી �કાશમિણ અને 

ગુલઝારદાદીને આ િનણ�ય સંભળા�યો. વાતને 
અહ� સમા�ત કરી દીધી.

બી� �દવસે 21 ��યુઆરી, 1969ના 
�દવસે અ�� સં�કાર બાદ ભોગ લગાવવા માટ� 
સભામાંથી ઉઠીને ગુલઝારદાદી સંદલી ઉપર જઈ 
ર�ાં હતાં �યાર� દીદીએ ક�ં ક� ગુલઝાર �યાં જઈ 
રહી છો ? બાબાને ભોગ લગાવવા સંતરી બેસશે. 
�યાર� સંતરીદાદી અને �કાશમિણ�એ એ વાત 
જણાવી ક� ગુલઝારદાદી ભોગ લગાવશે. પછી 21 
��યુઆરી 1969ની અ�ય� મુરલી �ારા 
અ�ય� બાપદાદાનો જે પાટ� શ� થયો તેના તો 
આપણે સા�ી છીએ. સંતરીદાદીએ �યાગ કય� 
�યાર� આપણને �ભુપાલના મળતી હતી. પછી મ� 
દાદી �કાશમિણ�ને જણા�યું ક� સંતરીદાદીનો 
ક�ટલો મોટો �યાગ છ�. આ રીતે આપણા ય�નો 
ઈિતહાસ �યાગની ભૂિમકા ઉપર રચાયેલો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભગવાનનો આપણા ��યે ક�ટલો �ેમ છ� ? બાબાએ 
ક�ં ક� મ�મા બેઠાં છ�. મ�મા તો બોલતાં જ નથી ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા. મ�માએ મ�તક હલાવીને ક�ં 
હા બાબા. �� આ વાતને એટલા માટ� કહ�વા ઈ�છું 
છું ક� મ�માની એ િવશેષતા હતી ક� બાબાએ જે 
ક�ં, મ�માએ સો ટકા િન�ય કરીને માની લીધું 
અને ચાલીને પણ બતા�યું. તેઓ કદી એમ ના 
ભૂ�યાં ક� મને કોણ કહી ર�ં છ�. એટલા માટ� જ 
તેઓ �ાનનાં દ�વી, મા ક�યાણી કહ�વાયાં. �ાનનો 
પૂરો મમ�, �ાનની બધી ગંભીરતા મ�મામાં હતી 
એમનું �વન જ �ાનયુ�, �ાન �વ�પ, �ાનપૂણ� 
હતું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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અ�ય� થયા. ધીર� ધીર� ચાર� �દશાઓથી 
બાબાનાં બાળકો માઉ�ટ આબુ પર આવવા 
લા�યાં. 19 ��યુઆરી, સાંજે લગભગ 7 વાગે 
અમે િહ��ી હૉલમાં એકઠાં થયાં. અચાનક 
સંતરીદાદીને બાબાએ વતનમાં બોલા�યાં. તેઓ 
ઉઠીને સંદલી ઉપર બેઠાં ને બાબાની પાસે ચા�યાં 
ગયાં. સંતરીદાદીના તનમાં િશવબાબાની 
પધરામણી થઈ. બાબાએ લગભગ સવા કલાક 
મુરલી ચલાવી. ��ાબાબા િવશે જણા�યું ક� બ�ા 
વતનમાં આરામ કરી રહ�લ છ�. એટલે એમને સાથે 
લઈને આવી નથી. 21 ��યુઆરીના �દવસે ભલે 
અ��સં�કાર કરો પછીથી �� આવીશ અને 
ભિવ�યના કારોબાર િવશે પૂણ� માગ�દશ�ન 
આપીશ.

20 ��યુઆરીની સવાર� મુરલી �ાસ પછી 
સંતરીદાદી મારી પાસે આ�યાં અને ક�ં ક� રમેશ� 
�� એવું માનું છું ક� મારા તનમાં િશવબાબા ના 
આવે. ગુલઝારદાદીના તનમાં આવે. કારણે �� 
શ�આતથી ય�ની મુ�ય સંદ�શી રહી છું. ય�ની �� 
ઘણી વાતો �ણું છું. મારા તનમાં આવીને બાબા 
બતાવશે તો લોકોને િવ�ાસ નહ� આવે ક� આ 
બાબા બોલી ર�ા છ� ક� સંતરીદાદી બોલી ર�ાં છ�? 
સંતરીદાદીએ મને પૂ�ું ક� આપ જણાવો. �� શું 
ક�ં? આપ �વયં જ માલીક બનીને બાબાની પાસે 
�ઓ અને પૂછો ક� તમાર� કયો રથ �ઈએ ? 
સંતરીદાદી બાબાની પાસે ગયાં. બાબાએ ક�ં ક� 
તમે �વયં જ ન�ી કરો ક� બાબાને કયો રથ 
�ઈએ ? સંતરીદાદીએ નીચે આવીને ક�ં ક� માએ 
તો માગ�દશ�ન આ�યું નથી બધી વાત બાળકો ઉપર 
છોડી છ�. અમે દાદી �કાશમિણ� પાસે ગયાં. �યાં 

�ાણ�યારા િશવ-
બાબાનો સાકાર મા�યમ 
��ાબાબાના અ�ય� 
થયા પછી પોતાનો �દ�ય 
પાટ� અ�ય� ��ાની 
સાથે જ પુનઃ શ� થયો. આ 
પાલના લેતાં 50 વષ� પૂરાં

થઈ ગયાં. િશવબાબા સવ�શિ�માન, સવ� સમથ� 
હોવા છતાં પોતાનાં બાળકોના ભા�યને માટ� કઈ 
રીતે સૌને પુ�ષાથ�નો ર�તો બતા�ો આ િવષય 
બાબત આપણા મનમાં િજ�ાસા હોય છ� જ. 
બાબાએ આ�દ, મ�ય, અંત, મનસા, વાચા, 
કમ�ણા, સમય, સંક�પ, વાણી, સંગમયુગ, બેહદ 
�ામાનું પૂણ� �ાન ��ાવ�સોને આપી દીધું. એ પણ 
જણા�યું ક� કઈ રીતે બાળકો પોતાની આ�યા��મક 
ઉ�નિત કર�. એનો યો�ય પથ બાબાએ સૌને 
બતા�યો છ�. આ પાલનાના પાટ�ની બાબાએ કઈ 
રીતે શ�આત કરી આ િવષય પર રાજયોગી �ાતા 
રમેશભાઈ�એ પોતાના એક લેખમાં જણા�યું હતું. 
તેની અહ� રજૂઆત છ�.

સંતરીદાદી�ના સાથની મધુર ��િતઓને 
યાદ કરતાં ��ાક�માર રમેશ� કહ� છ�. 
સંતરીદાદી� ય�ની શ�આતથી જ મુ�ય સંદ�શી 
હતાં.�યાર� �યાર� ય�ના કારોબારમાં જ�ર પડે 
�યાર� સંતરીદાદીને ��ાબાબા વતનમાં મોકલતાં 
અને િશવબાબા પાસેથી સંદ�શ મેળવતાં. ય�ની 
�થાપના થઈ �યારથી ય�ની મુ�ય સંદ�શી હોવાના 
કારણે દર�ક નાના મોટા �સંગ પર સંતરીદાદી જ 
અ�ય� બાપદાદા પાસેથી સંદ�શ લઈને આવતાં 
હતાં. 18 ��યુઆરી, 1969ના �દવસે ��ાબાબા 

આ રીતે શ� થયો અ�ય� પાલનાનો અ�ભુત પાટ�
�.ક�. રમેશભાઈ, મુંબઈ

�ાના�ત
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કરીને ચાલીશું તો બાબા આપણા ભંડારા ભરપૂર 
કરી દ�શે.

�ાનની દ�વી મા સર�વતી

એક �દવસ બાબા અને મ�મા બ�ને બેઠાં 
હતાં. મ�માની મુરલી સમા�ત થઈ હતી. બાબાએ 
મુરલી શ� કરી. બાબાએ ક�ં આપણે સૌ �થમ 
ઉ�ુ હતા, ઊંધા લટક� ર�ા હતા. આ સંસાર 
િવશે ક�ઈ પણ માિહતી નહોતી. પછી બાબાએ ક�ં 
આપણા સૌની અંદરથી એ નીકળવું �ઈએ ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા. �યાર� એવું નહ� સમ�એ ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા અને અ�ાહ� આવીને આપણને 
સીધા બનાવી દીધા તો કઈ રીતે ખબર પડશે ક� 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... આવી રીતે મ�યું

સુધી દીદી મનમોિહની� આવી ચૂ�યાં હતાં. 
બંનેએ એ ક�ં ક� આટલાં ભાઈ બહ�નો આવી ર�ાં 
છ�, અમે �ય�ત છીએ. તેનો િનણ�ય આપ કરો. 
પછી અમે બંને ગુલઝારદાદીની પાસે ગયા અને 
એમને પૂ�ું ક� આપના તનમાં િશવબાબાની 
પધરામણી થશે. આપને એ મંજૂર છ�? આપ જ 
ન�ી કરો. વાત પાછી સંતરીદાદી પાસે આવી. 
સંતરીદાદીએ ફરી ક�ં ક� રમેશ�, �� સમજું છું ક� 
ય�ના ભિવ�ય માટ�, કારોબાર અને સુર�ાની 
���થી મારા તનમાં બાબા ના આવે. ગુલઝારના 
તનમાં આવે. સંતરીદાદીની આ વાત સાંભળીને 
મા�ં મન સંતરીદાદી ��યે ��ધાથી ભરાઈ ગયું. 
32 વષ�થી જેઓ મુ�ય સંદ�શી તરીક� સેવા આપતાં 
હતાં, સાકારબાબાએ એમને િનયુ� કયા� હતાં 
એનો �ણભરમાં �યાગ કરી ર�ાં હતાં. આ ઘણી 
મોટી વાત હતી. મ� દાદીને ક�ં ક� દાદી આપના આ 
�યાગ માટ� ય� આપનો સદાને માટ� ઋણી રહ�શે. 
પછી અમે બંનેએ જઈને દાદી �કાશમિણ અને 

ગુલઝારદાદીને આ િનણ�ય સંભળા�યો. વાતને 
અહ� સમા�ત કરી દીધી.

બી� �દવસે 21 ��યુઆરી, 1969ના 
�દવસે અ�� સં�કાર બાદ ભોગ લગાવવા માટ� 
સભામાંથી ઉઠીને ગુલઝારદાદી સંદલી ઉપર જઈ 
ર�ાં હતાં �યાર� દીદીએ ક�ં ક� ગુલઝાર �યાં જઈ 
રહી છો ? બાબાને ભોગ લગાવવા સંતરી બેસશે. 
�યાર� સંતરીદાદી અને �કાશમિણ�એ એ વાત 
જણાવી ક� ગુલઝારદાદી ભોગ લગાવશે. પછી 21 
��યુઆરી 1969ની અ�ય� મુરલી �ારા 
અ�ય� બાપદાદાનો જે પાટ� શ� થયો તેના તો 
આપણે સા�ી છીએ. સંતરીદાદીએ �યાગ કય� 
�યાર� આપણને �ભુપાલના મળતી હતી. પછી મ� 
દાદી �કાશમિણ�ને જણા�યું ક� સંતરીદાદીનો 
ક�ટલો મોટો �યાગ છ�. આ રીતે આપણા ય�નો 
ઈિતહાસ �યાગની ભૂિમકા ઉપર રચાયેલો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભગવાનનો આપણા ��યે ક�ટલો �ેમ છ� ? બાબાએ 
ક�ં ક� મ�મા બેઠાં છ�. મ�મા તો બોલતાં જ નથી ક� 
આપણે ઉ�ુ હતા. મ�માએ મ�તક હલાવીને ક�ં 
હા બાબા. �� આ વાતને એટલા માટ� કહ�વા ઈ�છું 
છું ક� મ�માની એ િવશેષતા હતી ક� બાબાએ જે 
ક�ં, મ�માએ સો ટકા િન�ય કરીને માની લીધું 
અને ચાલીને પણ બતા�યું. તેઓ કદી એમ ના 
ભૂ�યાં ક� મને કોણ કહી ર�ં છ�. એટલા માટ� જ 
તેઓ �ાનનાં દ�વી, મા ક�યાણી કહ�વાયાં. �ાનનો 
પૂરો મમ�, �ાનની બધી ગંભીરતા મ�મામાં હતી 
એમનું �વન જ �ાનયુ�, �ાન �વ�પ, �ાનપૂણ� 
હતું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મારો લૌ�કક જ�મ 
કરાંચીમાં થયો. �યાર� 
ભારત અને પા�ક�તાનનું 
િવભાજન થયું હતું. �યાર� 
�� ચાર વરસની હતી. 
િવભાજનને કારણે 
અમારા પ�રવારના સ�યો 

કરાંચીથી �દ�હી આ�યાં. મા�ં લૌ�કક િશ�ણ 
�દ�હીમાં જ થયું. દર�ક પ�રવારમાં ક�ટલીક 
મા�યતાઓ પણ હોય છ�. અમારા પ�રવારમાં એ 
મા�યતા હતી ક� ઘરની છોકરીઓને સારી રીતે 
િશ�ણ આપવું �ઈએ. એનું કારણ એક પુ�ી 
હતી. તે અમારા પ�રવારની હતી જેનું લ� 
ધના� પ�રવારમાં થયું હતું. એમનો બીઝનેસ 
હતો. એક વાર �યાપારમાં ખોટ જતાં એમનું �વન 
મુ�ક�લીઓથી ઘેરાઈ ગયું. �યારથી ઘરમાં દાદા, 
નાના વગેર� જે બુઝુગ� હતા એમને એ િવચાર 
આ�યો ક� આપણે છોકરીઓને એટલું િશ�ણ 
આપીએ ક� સમય જતાં એમના પ�રવારમાં ચઢતી 
પડતી થાય તો તે �વતં� રીતે િનવા�હ કરી શક� 
અથા�� આિથ�ક રીતે પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહી 
શક�.

�યાન હતું લૌ�કક મૂ�યો પર

�� શાળામાં ભણતી હતી �યાર� મા�ં �વન 
�યેય સાધારણ નહોતું. પ�રવારમાં ધાિમ�ક 
કમ�કાંડ ચાલતાં હતાં. જેમ ક� �ાથ�ના કરવી, પૂ� 
કરવી. ગુ�ઓના આ�મોમાં જવું એમાં ખાસ �િચ 
હતી નહ�. હા, નૈિતક મૂ�યો પર ઘણું �યાન હતું. 
સાચું બોલવું, ઈમાનદાર બનીને �વવું આ સા�ં 
લાગતું હતું. ચાર� તરફ �� �તી હતી ક� મને 

�યાંયથી પણ મૂ�યો માટ� �ો�સાહન મળતું નહોતું. 
એટલે મનમાં એ ભાવ �ગતો હતો ક� આપણને 
એવી શિ� મળ� એવું આ�યા��મક �ાન મળ� 
જેનાથી આપણે મૂ�યોની સાથે �વન �વી 
શક�એ. િવ�ાથ� �વનમાં પણ �� શાળાનાં પુ�તકો 
ઉપરાંત �વામી િવવેકાનંદ અને �વામી રામતીથ�નાં 
પુ�તકો વાંચતી હતી.

અમારા પ�રવારનો સંબંધ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થાપના 
કાળથી જ હતો. આ સં�થા ઓમમંડલીના નામથી 
1936માં િસંઘ હ�દરાબાદમાં શ� થઈ. �યાર� 
મોટાભાગનાં િસંધી પ�રવાર �યાં ગયાં હતાં. મારા 
િપતા� પણ સવ� પ�રવારવાળાઓની સાથે ઓમ 
મંડલીમાં ગયાં હતાં. �યાર� અ�ય પ�રવારોની 
બહ�નો સેવામાં સમિપ�ત થવા લાગી તો ડરને લીધે 
અમારા સવ� પ�રવારોને �યાં જવાનું બંધ કરાવી 
દીધું હતું. તે વખતે પણ મારાં માસી અને માસા� તે 
સમયે જ સમિપ�ત થયાં હતાં. માસીને ગોપીદાદી 
કહ�વામાં આવતાં હતાં. એમના યુગલ (પિત)ને 
�વામી� કહ�તા હતા. પછીથી ચૌદ વષ� સુધી 
ઓમમંડલી સાથે અમારા પ�રવારનો કોઈ સંબંધ 
ર�ો નહોતો.

આકિષ�ત કરતી હતી અલૌ�કકતા

�યાર� 1950માં ઓમમંડલી આબુ આવી. 
1951માં ક�ટલીક બહ�નો �દ�હીમાં અમારા ઘેર 
આવી. �દ�હીમાં સેવા કરવા માટ� ક�ઈક 
સહયોગની એમને જ�ર હતી. એ વખતે �� 
લગભગ અિગયાર વષ�ની હતી. મ� પહ�લી વાર 
��ાક�મારી બહ�નોને �ઈ. અમને અમારા 
પ�રવાર �ારા કહ�વામાં આ�યું ક� તમાર� કોઈએ 

બાબાનું �યિ��વ �દ�ય, ભ�ય અને શાલીનતાપૂણ� હતું.
��ાક�મારી મોિહનીબેન, �યૂયોક�, અમે�રકા
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સાંભળીશ તો આપનો બાબા સાથે સંપક� થશે. મને 
લા�યું ક� થોડા સમય માટ� �ાસમાં �� થોડું 
સાભળું, થોડું શીખું. એ �દવસે સા�તાિહક કોસ� 
વગેર� �યાંય નહોતું. સેવાક��� ઉપર મને સાધારણ 
રીિતથી �ાન સમ��યું. સેવાક��� ઉપર જવામાં 
એક મહીનો જ થયો હતો �યાર� સાકાર બાબાનું 
�દ�હીમાં આગમન થયું. પ�ો �ારા મારો સંપક� 
મા� બાબા સાથે જ હતો. મ� ક�ં ક� �� બાબાને 
મળવા ઈ�છું છું. બાબાએ મને સાંજે પાંચ વા�યાનો 
સમય આ�યો. �યાર� મ� કૉલેજ જવાનું શ� કરી 
દીધું હતું.

બાબા જ સાચા માગ�દશ�ક લા�યા

મ� ઈિતહાસ અને રા�યશા��ના િવષય 
રા�યા હતા. �� ઈ�છતી હતી ક� દુિનયાના િવશે 
થોડી પણ માિહતી મળ�. એ �દવસે કૉલેજ પછી �� 
બાબાની પાસે ગઈ. બાબાની સાથે પંદર વીસ 
િમિનટ બેસી રહી. બાબાએ ઘણી �યવહા�રક 
વાતો કરી ક� તમે શું ભણો છો ? ઈિતહાસમાં શું 
શીખો છો ? તમારા કયા કયા શોખ છ� ? બાબાએ 
મારી સાથે ઘણા �ેમથી વાતો કરી. બાબાના 
�યિ��વને �ઈને એવું લાગતું હતું ક� તેઓ અંદર 
બહાર એકદમ �પ� અને �વ�છ હતા. બાબાનું 
�યિ��વ �દ�ય અને ભ�ય તો સદા હતું પરંતુ 
બાબાનો �યવહાર જેવો ક� બાળકોને ટોલી 
ખવડાવવી, એમની સાથે વાતો કરવી. તેઓ ઘણા 
રૉયલ ર�ા. લૌ�કક પ�રવારવાળાઓ સાથે અ�ય 
આ�મોમાં પણ જતી હતી પરંતુ ગુ� વગેર�થી દૂર 
રહ�તી હતી. ઘરવાળાં કહ�તાં હતાં એમના પગ 
ધૂઓ, �ણામ કરો, એમની પાસે બેસો પરંતુ �� 
કહ�તી હતી ના �યાર� તેઓ �વચન આપશે તો 
સાંભળીશ. એમની ન�ક જવાની ઈ�છા થતી 
નહોતી. �યાર� મ� ��ાબાબાને �યા તો થયું ક� 
બાબા જ સાચા માગ�દશ�ક છ�. બાબા જે િશ�ણ 

��ાક�મારી બહ�નોને મળવાનું નથી. બહ�નો ઘર 
પર આવતી જતી હતી. ઘરનાં મોટાં એમને 
(��ાક�મારી) મળતાં હતાં પણ નાનાંને 
��ાક�મારી બહ�નો સાથે મળવા દ�વામાં આવતાં 
નહોતાં. મારા મનમાં એ ઉ�સુકતા રહ�તી હતી ક� 
આ બહ�નોને મળવું �ઈએ. એમની સાથે વાતો 
કરવી �ઈએ. ઘેર આવનારમાં મનોહરદાદી, 
ગંગેદીદી, દીદી મનમોિહની, દાદી ગુલઝાર વગેર� 
હતાં. એમની વેશભૂષા સાધારણ હતી પણ �� 
એમને �તી હતી ક� બી�ંઓ કરતાં િભ�ન છ�. 
એમની અલૌ�કકતા મને આકિષ�ત કરતી હતી. 
એમનો હિષ�ત ચહ�રો, એમની સાદગી, સફાઈ 
વગેર� વાતો મં�મુ�ધ કરતી હતી. એ સમયે મને 
એટલું જ યાદ હતું ક� એક બાબા છ�. જેમને 
��ાબાબા કહ�વામાં આવે છ�.

સાકારબાબાનું �દ�હીમાં આગમન

1956માં મારો કૉલેજનો અ�યાસ પૂરો થયો. 
માર� િવ� િવ�ાલયમાં �માણ પ� લેવાનું હતું. 
એની વ�ે થોડી ર�ઓ હતી. એ સમયે મને 
�ેરણા થઈ ક� માર� આ�યા��મક િશ�ણ લેવું 
�ઈએ. મને ખબર મળી ક� મારા ઘરની ન�ક જ 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�-િવ�ાલયની 
શાખા ખૂલી છ�. એક �દવસે �� �યાં ગઈ. બહ�નોએ 
ક�ં તમે રોજ આવો. તમારી માતાને પણ લઈને 
આવો. �� એમજ જતી હતી મને ખાસ �િચ ન હતી. 
પછી મ� બાબા સાથે સંપક� �થાિપત કરવાનો શ� 
કય�. એક વાર મ� બહ�નોને પૂ�ું ક� �� બાબાને 
પ� લખી શક�� છું. બહ�નોએ ક�ં, હા લખી શકો 
છો. બાબા એનો ઉ�ર પણ આપતા હતા. મારા 
લૌ�કક િપતા�એ શરીર છો�ું હતું. તોમ� બાબાને 
પૂ�ું માર� તમારી પુ�ી બનવું છ� તો કઈ કઈ 
શરતો છ� ? ઉ�રમાં બાબાએ ઘણો સારો પ� 
લ�યો ક� રોજ �ાતઃ �ાસમાં આવીશ, �ાન 
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મારો લૌ�કક જ�મ 
કરાંચીમાં થયો. �યાર� 
ભારત અને પા�ક�તાનનું 
િવભાજન થયું હતું. �યાર� 
�� ચાર વરસની હતી. 
િવભાજનને કારણે 
અમારા પ�રવારના સ�યો 

કરાંચીથી �દ�હી આ�યાં. મા�ં લૌ�કક િશ�ણ 
�દ�હીમાં જ થયું. દર�ક પ�રવારમાં ક�ટલીક 
મા�યતાઓ પણ હોય છ�. અમારા પ�રવારમાં એ 
મા�યતા હતી ક� ઘરની છોકરીઓને સારી રીતે 
િશ�ણ આપવું �ઈએ. એનું કારણ એક પુ�ી 
હતી. તે અમારા પ�રવારની હતી જેનું લ� 
ધના� પ�રવારમાં થયું હતું. એમનો બીઝનેસ 
હતો. એક વાર �યાપારમાં ખોટ જતાં એમનું �વન 
મુ�ક�લીઓથી ઘેરાઈ ગયું. �યારથી ઘરમાં દાદા, 
નાના વગેર� જે બુઝુગ� હતા એમને એ િવચાર 
આ�યો ક� આપણે છોકરીઓને એટલું િશ�ણ 
આપીએ ક� સમય જતાં એમના પ�રવારમાં ચઢતી 
પડતી થાય તો તે �વતં� રીતે િનવા�હ કરી શક� 
અથા�� આિથ�ક રીતે પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહી 
શક�.

�યાન હતું લૌ�કક મૂ�યો પર

�� શાળામાં ભણતી હતી �યાર� મા�ં �વન 
�યેય સાધારણ નહોતું. પ�રવારમાં ધાિમ�ક 
કમ�કાંડ ચાલતાં હતાં. જેમ ક� �ાથ�ના કરવી, પૂ� 
કરવી. ગુ�ઓના આ�મોમાં જવું એમાં ખાસ �િચ 
હતી નહ�. હા, નૈિતક મૂ�યો પર ઘણું �યાન હતું. 
સાચું બોલવું, ઈમાનદાર બનીને �વવું આ સા�ં 
લાગતું હતું. ચાર� તરફ �� �તી હતી ક� મને 

�યાંયથી પણ મૂ�યો માટ� �ો�સાહન મળતું નહોતું. 
એટલે મનમાં એ ભાવ �ગતો હતો ક� આપણને 
એવી શિ� મળ� એવું આ�યા��મક �ાન મળ� 
જેનાથી આપણે મૂ�યોની સાથે �વન �વી 
શક�એ. િવ�ાથ� �વનમાં પણ �� શાળાનાં પુ�તકો 
ઉપરાંત �વામી િવવેકાનંદ અને �વામી રામતીથ�નાં 
પુ�તકો વાંચતી હતી.

અમારા પ�રવારનો સંબંધ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થાપના 
કાળથી જ હતો. આ સં�થા ઓમમંડલીના નામથી 
1936માં િસંઘ હ�દરાબાદમાં શ� થઈ. �યાર� 
મોટાભાગનાં િસંધી પ�રવાર �યાં ગયાં હતાં. મારા 
િપતા� પણ સવ� પ�રવારવાળાઓની સાથે ઓમ 
મંડલીમાં ગયાં હતાં. �યાર� અ�ય પ�રવારોની 
બહ�નો સેવામાં સમિપ�ત થવા લાગી તો ડરને લીધે 
અમારા સવ� પ�રવારોને �યાં જવાનું બંધ કરાવી 
દીધું હતું. તે વખતે પણ મારાં માસી અને માસા� તે 
સમયે જ સમિપ�ત થયાં હતાં. માસીને ગોપીદાદી 
કહ�વામાં આવતાં હતાં. એમના યુગલ (પિત)ને 
�વામી� કહ�તા હતા. પછીથી ચૌદ વષ� સુધી 
ઓમમંડલી સાથે અમારા પ�રવારનો કોઈ સંબંધ 
ર�ો નહોતો.

આકિષ�ત કરતી હતી અલૌ�કકતા

�યાર� 1950માં ઓમમંડલી આબુ આવી. 
1951માં ક�ટલીક બહ�નો �દ�હીમાં અમારા ઘેર 
આવી. �દ�હીમાં સેવા કરવા માટ� ક�ઈક 
સહયોગની એમને જ�ર હતી. એ વખતે �� 
લગભગ અિગયાર વષ�ની હતી. મ� પહ�લી વાર 
��ાક�મારી બહ�નોને �ઈ. અમને અમારા 
પ�રવાર �ારા કહ�વામાં આ�યું ક� તમાર� કોઈએ 

બાબાનું �યિ��વ �દ�ય, ભ�ય અને શાલીનતાપૂણ� હતું.
��ાક�મારી મોિહનીબેન, �યૂયોક�, અમે�રકા
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સાંભળીશ તો આપનો બાબા સાથે સંપક� થશે. મને 
લા�યું ક� થોડા સમય માટ� �ાસમાં �� થોડું 
સાભળું, થોડું શીખું. એ �દવસે સા�તાિહક કોસ� 
વગેર� �યાંય નહોતું. સેવાક��� ઉપર મને સાધારણ 
રીિતથી �ાન સમ��યું. સેવાક��� ઉપર જવામાં 
એક મહીનો જ થયો હતો �યાર� સાકાર બાબાનું 
�દ�હીમાં આગમન થયું. પ�ો �ારા મારો સંપક� 
મા� બાબા સાથે જ હતો. મ� ક�ં ક� �� બાબાને 
મળવા ઈ�છું છું. બાબાએ મને સાંજે પાંચ વા�યાનો 
સમય આ�યો. �યાર� મ� કૉલેજ જવાનું શ� કરી 
દીધું હતું.

બાબા જ સાચા માગ�દશ�ક લા�યા

મ� ઈિતહાસ અને રા�યશા��ના િવષય 
રા�યા હતા. �� ઈ�છતી હતી ક� દુિનયાના િવશે 
થોડી પણ માિહતી મળ�. એ �દવસે કૉલેજ પછી �� 
બાબાની પાસે ગઈ. બાબાની સાથે પંદર વીસ 
િમિનટ બેસી રહી. બાબાએ ઘણી �યવહા�રક 
વાતો કરી ક� તમે શું ભણો છો ? ઈિતહાસમાં શું 
શીખો છો ? તમારા કયા કયા શોખ છ� ? બાબાએ 
મારી સાથે ઘણા �ેમથી વાતો કરી. બાબાના 
�યિ��વને �ઈને એવું લાગતું હતું ક� તેઓ અંદર 
બહાર એકદમ �પ� અને �વ�છ હતા. બાબાનું 
�યિ��વ �દ�ય અને ભ�ય તો સદા હતું પરંતુ 
બાબાનો �યવહાર જેવો ક� બાળકોને ટોલી 
ખવડાવવી, એમની સાથે વાતો કરવી. તેઓ ઘણા 
રૉયલ ર�ા. લૌ�કક પ�રવારવાળાઓ સાથે અ�ય 
આ�મોમાં પણ જતી હતી પરંતુ ગુ� વગેર�થી દૂર 
રહ�તી હતી. ઘરવાળાં કહ�તાં હતાં એમના પગ 
ધૂઓ, �ણામ કરો, એમની પાસે બેસો પરંતુ �� 
કહ�તી હતી ના �યાર� તેઓ �વચન આપશે તો 
સાંભળીશ. એમની ન�ક જવાની ઈ�છા થતી 
નહોતી. �યાર� મ� ��ાબાબાને �યા તો થયું ક� 
બાબા જ સાચા માગ�દશ�ક છ�. બાબા જે િશ�ણ 

��ાક�મારી બહ�નોને મળવાનું નથી. બહ�નો ઘર 
પર આવતી જતી હતી. ઘરનાં મોટાં એમને 
(��ાક�મારી) મળતાં હતાં પણ નાનાંને 
��ાક�મારી બહ�નો સાથે મળવા દ�વામાં આવતાં 
નહોતાં. મારા મનમાં એ ઉ�સુકતા રહ�તી હતી ક� 
આ બહ�નોને મળવું �ઈએ. એમની સાથે વાતો 
કરવી �ઈએ. ઘેર આવનારમાં મનોહરદાદી, 
ગંગેદીદી, દીદી મનમોિહની, દાદી ગુલઝાર વગેર� 
હતાં. એમની વેશભૂષા સાધારણ હતી પણ �� 
એમને �તી હતી ક� બી�ંઓ કરતાં િભ�ન છ�. 
એમની અલૌ�કકતા મને આકિષ�ત કરતી હતી. 
એમનો હિષ�ત ચહ�રો, એમની સાદગી, સફાઈ 
વગેર� વાતો મં�મુ�ધ કરતી હતી. એ સમયે મને 
એટલું જ યાદ હતું ક� એક બાબા છ�. જેમને 
��ાબાબા કહ�વામાં આવે છ�.

સાકારબાબાનું �દ�હીમાં આગમન

1956માં મારો કૉલેજનો અ�યાસ પૂરો થયો. 
માર� િવ� િવ�ાલયમાં �માણ પ� લેવાનું હતું. 
એની વ�ે થોડી ર�ઓ હતી. એ સમયે મને 
�ેરણા થઈ ક� માર� આ�યા��મક િશ�ણ લેવું 
�ઈએ. મને ખબર મળી ક� મારા ઘરની ન�ક જ 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ�-િવ�ાલયની 
શાખા ખૂલી છ�. એક �દવસે �� �યાં ગઈ. બહ�નોએ 
ક�ં તમે રોજ આવો. તમારી માતાને પણ લઈને 
આવો. �� એમજ જતી હતી મને ખાસ �િચ ન હતી. 
પછી મ� બાબા સાથે સંપક� �થાિપત કરવાનો શ� 
કય�. એક વાર મ� બહ�નોને પૂ�ું ક� �� બાબાને 
પ� લખી શક�� છું. બહ�નોએ ક�ં, હા લખી શકો 
છો. બાબા એનો ઉ�ર પણ આપતા હતા. મારા 
લૌ�કક િપતા�એ શરીર છો�ું હતું. તોમ� બાબાને 
પૂ�ું માર� તમારી પુ�ી બનવું છ� તો કઈ કઈ 
શરતો છ� ? ઉ�રમાં બાબાએ ઘણો સારો પ� 
લ�યો ક� રોજ �ાતઃ �ાસમાં આવીશ, �ાન 
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આપતા હતા. માર� એવું િશ�ણ �યતું હતું જેથી �� 
મા�ં �વન બનાવી શક��.

ઈ�રીય સેવામાં સમય વીતવા લા�યો

બાબાએ મને ક�ં, બેટી, તાર� અ�યાસ 
છોડવાનો નથી. બાબાને એવી ભણેલી ગણેલી 
બેટીઓની જ�ર છ� જે િવદ�શોમાં સેવા કર�. મા�ં 
િશ�ણ પણ અં�ે� મા�યમમાં હતું. ઘરવાળાં પણ 
મને ભણાવવા ઈ�છતાં હતાં. �� ભણવા માટ� 
ઈ�છતી હતી. બાબા પણ મને ભણવાનું કહ�તા 
હતા. તેથી �� ખુશી ખુશીથી ભણવા લાગી. વ�ે 
વ�ે સેવા પણ કરતી હતી. �યાં કાય��મો થતા 
હતા. નવાં સે�ટરો �થપાતાં હતાં �યાં ભાષણ 
કરવા પણ જતી હતી. ધીર� ધીર� મારો વધાર� સમય 
ઈ�રીય સેવામાં લાગતો હતો. પ�રવારવાળા પણ 
સમજવા લા�યાં ક� એનું �વન ઈ�રીય સેવા અથ� 
જ વીતશે. મ� બી.એ.ની પદવી મેળવી એના પછી 
પ�કા�રતાનો કોસ� કય�.

ઘરવાળાંઓએ ક�ં ક� �વનમાં દર�કનું 
પોતપોતાનું લ�ય છ�. � તમારા �વનનું લ�ય 
��ાક�મારી બનવાનું હોય તો તમને રોક�શું નહ�. 
એક વષ� મ� પ�કાર તરીક� નોકરી કરી. એમને 
િવ�ાસ હતો ક� �� મારા પગ ઉપર ઊભી રહીને 
�વન �વીશ. પછી તેઓ મને �ાનમાં આગળ 
વધવા માટ� �ો�સાિહત કરવા લા�યાં. િશ�ણ પૂ�ં 
કયા� પછી �� 1962માં સેવાક��� પર રહ�વા લાગી. 
બાબા મને મોટી મોટી યોજનાઓ િવશે જણાવતા 
હતા. તેઓ કહ�તા મોટાં મોટાં પવ�તીય �થાનો પર 
જઈને �દશ�ન કરો. �દ�હીમાં હોવાને લીધે કોઈ 
મં�ી પાસે જવાનું હોય તો બાબા મને મોકલતા. 
કોઈની પાસે ઈ�રીય સેવા સંબંધી કાય� કરવાનું 
હોય �યાર� બાબા મને મોકલતા.

િવ�ન આવે, તો ગભરાશો નહ�.

�� 1958માં પહ�લી વાર મધુવનમાં આવી 

હતી. મધુવનમાં થોડા �દવસો રહીને �દ�હી પાછી 
જઈ રહી હતી. િવ� �કશોરભાઈ મને �ટ�શન ઉપર 
મૂકવા આ�યા હતા. એમણે મને ક�ં ક� બાબાના 
કાય�માં �યાર� પણ કોઈ િવ�ન આવે, તો ગભરાશો 
નહ�. ખુશ રહ�વું �ઈએ. બાબા આ વખતે મદદ 
કરશે. �યાર� કોઈ કાય� સરળ હોય છ� �યાર� 
આપણે બાબાને યાદ કરતા નથી. બાબાને યાદ 
નથી કરતા તો બાબા મદદ કઈ રીતે કરશે ? 
એટલે �યાર� િવ�ન, પ�ર��થિતઓ આવે �યાર� 
ગભરાશો નહ�. એક બાજુ બાબાએ મને વરદાન 
આ�યું હતું ક� તમને સફળતા મળશે. બી� બાજુ 
ભાઉ (િવ� �કશોરદાદા)એ બતાવેલી યુિ� ઘણી 
સારી લાગી. આ �ાનમાગ�માં બાબા સાથે યોગ 
કરવો એ સા�ં લાગતું હતું. �ાનમાં ચાલતાં �ણ 
ચાર મહીના થયાને મને સા�ા�કાર થવા લા�યા. 
મારો �ા�સ (સંદ�શી)નો પાટ� તે વખતે શ� થયો 
હતો. એક બાજુ િશ�ણ હતું બી� બાજુ સેવા હતી 
અને �ી� બાજુ �ા�સનો પાટ� હતો.

આ��મક અ�યાસ - �વનનું ફાઉ�ડેશન

બાબા મને ક�ટલીય સેવાઓ આપતા હતા. 
નાની �મરની ક�મારી હોવાના કારણે બડી દીદી 
(મનમોિહની�) મને કહ�તાં હતાં ક� હ�મેશાં પોતાને 
જગતમાતા સમ� તો કોઈ પણ �કારની, કોઈની 
��� આપના ઉપર જશે નહ�. તમે સુરિ�ત 
રહ�શો. આમ તો મારી સામે કોઈ સમ�યા આવી 
નથી પરંતુ �યાર�ક એકલાં પણ જવું પડતું. રા�ે 
મોડા સેવાક��� ઉપર આવવું પડતું હતું. યા 
અચાનક મધુવનમાં બાબાનું િનમં�ણ આવે તો 
તરત જ રીઝવ�શન વગર જવું પડતું હતું. એ સમય 
મારા મનમાં એ ભાવના રહ�તી હતી ક� �� ‘જગત 
અંબા’ છું. એકવાર મધુવનમાં જના�િલ�ટ 
આવવાના હતા તો બાબાએ ફોન કય�, બેટી, 
મધુવન આવી �ઓ. મ� �ટ�શન ઉપર જઈને 
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રીઝવ�શન કરાવી લીધું. ક�પાટ�મે�ટમાં છ લોકો 
માટ� બથ� હોય છ� એમાં પાંચ ભાઈ હતા જે અ�ય 
ધમ�ના હતાં એમાં એક જ સીટ ખાલી હતી જે મને 
મળી �� �યાં જઈને બેસી. �યાર� ગાડી ઉપડી તો 
�યાલ આ�યો ક� આ એક જ બહ�ન છ�. મ� િવચાયુ� 
છ� ક� બાબાએ જ �ાન આ�યું છ� એનો �યોગ અને 
પરી�ણ કરવાનું છ�. �� બારી પાસે બેસીને 
આ��મક ��થિતનો અ�યાસ કરવા લાગી ક� �� 
એક શુ�ધ આ�મા છું. આ પણ આ�મા છ�. સૌ 
પરમા�માનાં સંતાન છ�. થોડા સમય પછી ટી.ટી.ઈ. 
�ટ�કટ �વા આ�યા. તો એણે એ ભાઈઓને ક�ં 
આ બહ�નને બી� સીટ આપો. એમની પાસે જે 
પાસ હતો તે માંસાહારીનો હતો. એમણે બી� 
જ�યાએ જઈને ભોજન લીધું. �યાર� મ� એ 
અનુભ�યું ક� �યાર� કોઈ પણ ગમે તેવું વાતાવરણ 
હોય તો એવું લાગે ક� િવરોધ થઈ શક� છ�, તકલીફ 
થઈ શક� છ� �યાર� અંદરમાં એકદમ આ��મક 
��થિતનો અ�યાસ કરો. બાબાને યાદ કરીએ તો 
વાય�ેશનમાં પ�રવત�ન આવી શક� છ�. આજ સુધી 
પણ �� આ વાતનો �યોગ ક�ં છું. બાબા કહ� છ� 
સદા શુભભાવના અને શુભકામના રાખો. �યાર� 
આપણો શુભભાવના અને શુભકામનાનો 
અ�યાસ હશે �યાર� જ તે કરી શક�શું. આ��મક 
અ�યાસને મ� મારા �વનનો પાયો બના�યો છ�.

એના પછી બાબાએ મને એક મોટા 
સેવાક���ની િનિમ� બનાવી. જે �દ�હીના સાઉથ 
એ�સટ��શન િવ�તારમાં હતું. એ સમયે ક�ટલીયે 
પ�ર��થિતઓ આવતી હતી ક�ટલાક િવરોધી- 
ભાવવાળા, િવકાર ભાવવાળા આવતા હતા પરંતુ 
સેવાક��� ઉપર આવતાં એમનો ભાવ બદલાય 
જતો હતો. એકવાર એક �યિ�એ અનુભવ 
સંભળા�યો ક� �� અમુક ભાવથી આ�યો હતો. પણ 
આપના સેવાક���ના વાતાવરણે મા�ં મન બદલી 

દીધું. સેવા માટ� બાબા મને અનેક �થાનો પર 
મોકલતા હતા.

દર�ક �થળ� લોકોનો સહયોગ મ�યો

�યાર� બાબાએ મને િવદ�શ સેવા માટ� મોકલી 
તે વખતે િવદ�શોમાં એટલાં સેવાક���ો નહોતાં. માર� 
હોટલોમાં રહ�વું પડતું હતું. શ�આતથી આ��મક 
ભાવમાં રહ�વાનું વરદાન તો મ�યું હતું પણ 
હોટલોનું વાતાવરણ દૂિષત હોય છ�. આવા 
વાતાવરણમાં ઘણું યોગયુ� રહ�વું પડતું હતું. 
એક વાર માર� િસંગાપુર જવાનું થયું. �યાં એક મોટું 
સંમેલન થઈ ર�ં હતું. �યાં �વામી સ��દાનંદ 
આવવાના હતા. તેઓ બાબાને ઓળખતા હતા. 
િસંગાપુરમાં �વામી�ના ઘણા બધા િશ�યો હતા. 
તેઓ �વામી� માટ� મોટી મા�ામાં ફળ શાકભા� 
મોકલતા હતા તેઓ એમના િશ�યોને કહ�તા હતા 
ક� તમે ��ાક�મારી પાસે �ઓ.

એક �દવસમાં જ તે તમને �યોિતનાં 
સા�ા�કાર કરાવી દ�શે.  કહ�વાનો મતલબ એ છ� 
ક� �� �યાં ગઈ �યાં લોકોનો મને સહયોગ મ�યો.

બાબાની તરફથી મ�યો �પ� ઈશારો

બાબાના અ�ય� થયા બાદ મને કહ�વામાં 
આ�યું તમે લંડન �ઓ. માર� લંડનને બદલે જમ�ની 
જવાનું થયું. એક વાર અ�ય� બાપદાદાને મળતી 
વખતે મારા માટ� બાબાએ મહાવા�ય ઉચાયા� હતાં. 
‘�યાંથી પણ િનમં�ણ આવે છ�. �યાંના લોકો સારા 
છ� ક� નહ� એ �ણવા માટ� આપના મનમાં એક 
ઘંટડી વાગશે જેમ ક� બાબા તરફથી ટ�લીફોન 
આવે છ�. જતાં પહ�લાં તમે બાબાને મનથી ફોન 
કરશો તો બાબા આપને માગ�દશ�ન આપતા 
રહ�શે.’ �યાર� �� �યૂયૉક�માં હતી �યાર� �યાર� મને 
એક િનમં�ણ મ�યું. એમણે ક�ં ક� ઘણો મોટો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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આપતા હતા. માર� એવું િશ�ણ �યતું હતું જેથી �� 
મા�ં �વન બનાવી શક��.

ઈ�રીય સેવામાં સમય વીતવા લા�યો

બાબાએ મને ક�ં, બેટી, તાર� અ�યાસ 
છોડવાનો નથી. બાબાને એવી ભણેલી ગણેલી 
બેટીઓની જ�ર છ� જે િવદ�શોમાં સેવા કર�. મા�ં 
િશ�ણ પણ અં�ે� મા�યમમાં હતું. ઘરવાળાં પણ 
મને ભણાવવા ઈ�છતાં હતાં. �� ભણવા માટ� 
ઈ�છતી હતી. બાબા પણ મને ભણવાનું કહ�તા 
હતા. તેથી �� ખુશી ખુશીથી ભણવા લાગી. વ�ે 
વ�ે સેવા પણ કરતી હતી. �યાં કાય��મો થતા 
હતા. નવાં સે�ટરો �થપાતાં હતાં �યાં ભાષણ 
કરવા પણ જતી હતી. ધીર� ધીર� મારો વધાર� સમય 
ઈ�રીય સેવામાં લાગતો હતો. પ�રવારવાળા પણ 
સમજવા લા�યાં ક� એનું �વન ઈ�રીય સેવા અથ� 
જ વીતશે. મ� બી.એ.ની પદવી મેળવી એના પછી 
પ�કા�રતાનો કોસ� કય�.

ઘરવાળાંઓએ ક�ં ક� �વનમાં દર�કનું 
પોતપોતાનું લ�ય છ�. � તમારા �વનનું લ�ય 
��ાક�મારી બનવાનું હોય તો તમને રોક�શું નહ�. 
એક વષ� મ� પ�કાર તરીક� નોકરી કરી. એમને 
િવ�ાસ હતો ક� �� મારા પગ ઉપર ઊભી રહીને 
�વન �વીશ. પછી તેઓ મને �ાનમાં આગળ 
વધવા માટ� �ો�સાિહત કરવા લા�યાં. િશ�ણ પૂ�ં 
કયા� પછી �� 1962માં સેવાક��� પર રહ�વા લાગી. 
બાબા મને મોટી મોટી યોજનાઓ િવશે જણાવતા 
હતા. તેઓ કહ�તા મોટાં મોટાં પવ�તીય �થાનો પર 
જઈને �દશ�ન કરો. �દ�હીમાં હોવાને લીધે કોઈ 
મં�ી પાસે જવાનું હોય તો બાબા મને મોકલતા. 
કોઈની પાસે ઈ�રીય સેવા સંબંધી કાય� કરવાનું 
હોય �યાર� બાબા મને મોકલતા.

િવ�ન આવે, તો ગભરાશો નહ�.

�� 1958માં પહ�લી વાર મધુવનમાં આવી 

હતી. મધુવનમાં થોડા �દવસો રહીને �દ�હી પાછી 
જઈ રહી હતી. િવ� �કશોરભાઈ મને �ટ�શન ઉપર 
મૂકવા આ�યા હતા. એમણે મને ક�ં ક� બાબાના 
કાય�માં �યાર� પણ કોઈ િવ�ન આવે, તો ગભરાશો 
નહ�. ખુશ રહ�વું �ઈએ. બાબા આ વખતે મદદ 
કરશે. �યાર� કોઈ કાય� સરળ હોય છ� �યાર� 
આપણે બાબાને યાદ કરતા નથી. બાબાને યાદ 
નથી કરતા તો બાબા મદદ કઈ રીતે કરશે ? 
એટલે �યાર� િવ�ન, પ�ર��થિતઓ આવે �યાર� 
ગભરાશો નહ�. એક બાજુ બાબાએ મને વરદાન 
આ�યું હતું ક� તમને સફળતા મળશે. બી� બાજુ 
ભાઉ (િવ� �કશોરદાદા)એ બતાવેલી યુિ� ઘણી 
સારી લાગી. આ �ાનમાગ�માં બાબા સાથે યોગ 
કરવો એ સા�ં લાગતું હતું. �ાનમાં ચાલતાં �ણ 
ચાર મહીના થયાને મને સા�ા�કાર થવા લા�યા. 
મારો �ા�સ (સંદ�શી)નો પાટ� તે વખતે શ� થયો 
હતો. એક બાજુ િશ�ણ હતું બી� બાજુ સેવા હતી 
અને �ી� બાજુ �ા�સનો પાટ� હતો.

આ��મક અ�યાસ - �વનનું ફાઉ�ડેશન

બાબા મને ક�ટલીય સેવાઓ આપતા હતા. 
નાની �મરની ક�મારી હોવાના કારણે બડી દીદી 
(મનમોિહની�) મને કહ�તાં હતાં ક� હ�મેશાં પોતાને 
જગતમાતા સમ� તો કોઈ પણ �કારની, કોઈની 
��� આપના ઉપર જશે નહ�. તમે સુરિ�ત 
રહ�શો. આમ તો મારી સામે કોઈ સમ�યા આવી 
નથી પરંતુ �યાર�ક એકલાં પણ જવું પડતું. રા�ે 
મોડા સેવાક��� ઉપર આવવું પડતું હતું. યા 
અચાનક મધુવનમાં બાબાનું િનમં�ણ આવે તો 
તરત જ રીઝવ�શન વગર જવું પડતું હતું. એ સમય 
મારા મનમાં એ ભાવના રહ�તી હતી ક� �� ‘જગત 
અંબા’ છું. એકવાર મધુવનમાં જના�િલ�ટ 
આવવાના હતા તો બાબાએ ફોન કય�, બેટી, 
મધુવન આવી �ઓ. મ� �ટ�શન ઉપર જઈને 
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રીઝવ�શન કરાવી લીધું. ક�પાટ�મે�ટમાં છ લોકો 
માટ� બથ� હોય છ� એમાં પાંચ ભાઈ હતા જે અ�ય 
ધમ�ના હતાં એમાં એક જ સીટ ખાલી હતી જે મને 
મળી �� �યાં જઈને બેસી. �યાર� ગાડી ઉપડી તો 
�યાલ આ�યો ક� આ એક જ બહ�ન છ�. મ� િવચાયુ� 
છ� ક� બાબાએ જ �ાન આ�યું છ� એનો �યોગ અને 
પરી�ણ કરવાનું છ�. �� બારી પાસે બેસીને 
આ��મક ��થિતનો અ�યાસ કરવા લાગી ક� �� 
એક શુ�ધ આ�મા છું. આ પણ આ�મા છ�. સૌ 
પરમા�માનાં સંતાન છ�. થોડા સમય પછી ટી.ટી.ઈ. 
�ટ�કટ �વા આ�યા. તો એણે એ ભાઈઓને ક�ં 
આ બહ�નને બી� સીટ આપો. એમની પાસે જે 
પાસ હતો તે માંસાહારીનો હતો. એમણે બી� 
જ�યાએ જઈને ભોજન લીધું. �યાર� મ� એ 
અનુભ�યું ક� �યાર� કોઈ પણ ગમે તેવું વાતાવરણ 
હોય તો એવું લાગે ક� િવરોધ થઈ શક� છ�, તકલીફ 
થઈ શક� છ� �યાર� અંદરમાં એકદમ આ��મક 
��થિતનો અ�યાસ કરો. બાબાને યાદ કરીએ તો 
વાય�ેશનમાં પ�રવત�ન આવી શક� છ�. આજ સુધી 
પણ �� આ વાતનો �યોગ ક�ં છું. બાબા કહ� છ� 
સદા શુભભાવના અને શુભકામના રાખો. �યાર� 
આપણો શુભભાવના અને શુભકામનાનો 
અ�યાસ હશે �યાર� જ તે કરી શક�શું. આ��મક 
અ�યાસને મ� મારા �વનનો પાયો બના�યો છ�.

એના પછી બાબાએ મને એક મોટા 
સેવાક���ની િનિમ� બનાવી. જે �દ�હીના સાઉથ 
એ�સટ��શન િવ�તારમાં હતું. એ સમયે ક�ટલીયે 
પ�ર��થિતઓ આવતી હતી ક�ટલાક િવરોધી- 
ભાવવાળા, િવકાર ભાવવાળા આવતા હતા પરંતુ 
સેવાક��� ઉપર આવતાં એમનો ભાવ બદલાય 
જતો હતો. એકવાર એક �યિ�એ અનુભવ 
સંભળા�યો ક� �� અમુક ભાવથી આ�યો હતો. પણ 
આપના સેવાક���ના વાતાવરણે મા�ં મન બદલી 

દીધું. સેવા માટ� બાબા મને અનેક �થાનો પર 
મોકલતા હતા.

દર�ક �થળ� લોકોનો સહયોગ મ�યો

�યાર� બાબાએ મને િવદ�શ સેવા માટ� મોકલી 
તે વખતે િવદ�શોમાં એટલાં સેવાક���ો નહોતાં. માર� 
હોટલોમાં રહ�વું પડતું હતું. શ�આતથી આ��મક 
ભાવમાં રહ�વાનું વરદાન તો મ�યું હતું પણ 
હોટલોનું વાતાવરણ દૂિષત હોય છ�. આવા 
વાતાવરણમાં ઘણું યોગયુ� રહ�વું પડતું હતું. 
એક વાર માર� િસંગાપુર જવાનું થયું. �યાં એક મોટું 
સંમેલન થઈ ર�ં હતું. �યાં �વામી સ��દાનંદ 
આવવાના હતા. તેઓ બાબાને ઓળખતા હતા. 
િસંગાપુરમાં �વામી�ના ઘણા બધા િશ�યો હતા. 
તેઓ �વામી� માટ� મોટી મા�ામાં ફળ શાકભા� 
મોકલતા હતા તેઓ એમના િશ�યોને કહ�તા હતા 
ક� તમે ��ાક�મારી પાસે �ઓ.

એક �દવસમાં જ તે તમને �યોિતનાં 
સા�ા�કાર કરાવી દ�શે.  કહ�વાનો મતલબ એ છ� 
ક� �� �યાં ગઈ �યાં લોકોનો મને સહયોગ મ�યો.

બાબાની તરફથી મ�યો �પ� ઈશારો

બાબાના અ�ય� થયા બાદ મને કહ�વામાં 
આ�યું તમે લંડન �ઓ. માર� લંડનને બદલે જમ�ની 
જવાનું થયું. એક વાર અ�ય� બાપદાદાને મળતી 
વખતે મારા માટ� બાબાએ મહાવા�ય ઉચાયા� હતાં. 
‘�યાંથી પણ િનમં�ણ આવે છ�. �યાંના લોકો સારા 
છ� ક� નહ� એ �ણવા માટ� આપના મનમાં એક 
ઘંટડી વાગશે જેમ ક� બાબા તરફથી ટ�લીફોન 
આવે છ�. જતાં પહ�લાં તમે બાબાને મનથી ફોન 
કરશો તો બાબા આપને માગ�દશ�ન આપતા 
રહ�શે.’ �યાર� �� �યૂયૉક�માં હતી �યાર� �યાર� મને 
એક િનમં�ણ મ�યું. એમણે ક�ં ક� ઘણો મોટો 

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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એમાંથી એક છ� ��ા બાબા અને બી�ં છ� દાદી 
�નક��. ��ાબાબાને મારા જ�મ �દવસ પછી 
થોડા �દવસોમાં �યા.

��ાબાબા આ�યા��મક િપતા હતા

એમનું �યિ��વ રા� જેવું હતું. તેઓ 
આ�યા��મક િપતા હતા. પહ�લાં તો �� ડરી પણ 
પછીથી એમની ન�ક જઈને સમીપતાનો અનુભવ 
કરવા લાગી. એમણે મને જે ક�ં તે તો મને યાદ 
નથી પણ એ મુલાકાતનો મારા ઉપર ઊંડો �ભાવ 
પ�ો. સને 1957માં �� પહ�લીવાર લંડન ગઈ. �� 
ભારતમાં દાદી �નક�� �ારા રાજયોગ શીખી 
હતી. મને જણાવવામાં આ�યું ક� િપતા પરમા�માનું 
�પ �યોિતિબ��દુ છ�. મ� આ વાત ઉપર સહજ રીતે 
િવ�ાસ કરી લીધો. લૌ�કક માતા�એ તો 
ભારતમાં સંપૂણ� ઈ�રીય �ાન મેળ�યું હતું. મ� �યું 
ક� માતાની ઈ�રીય લગન, િશ�ત, સાહસ અને 
અ�યાસ ��યેની �ઢતા સહ� ��િતમાં આવે છ�. 
સવાર� તેણી ચાર વાગે ઉઠી જતી હતી અને મને 
પણ પોતાની સાથે રાજયોગના અ�યાસ માટ� 
�ેરણા આપતી હતી. �� એને �સ�ન કરવા માટ� 
સાથ આપતી હતી.

માનવતાની સેવામાં �ડાઈ જવાનો સંક�પ

જેમ જેમ મા�ં િશ�ણ આગળ વધતું ગયું, �� 
મારી ચાર� બાજુની દુિનયાને �ણવામાં �િચ લેવા 
લાગી. �યાર� મારી 12 વષ�ની �મર થઈ �યાર� મ� 
માતા�ની સમ� ઈ�છા �ય� કરી ક� �� રા�ે 
9.00 વાગે યોગ કરવાને બદલે સમાચાર �વાનું 
પસંદ કરીશ. મ�મીએ રાજયોગના અ�યાસ માટ� 
મારા ઉપર કોઈ જબરદ�તી કરી નહોતી. તેણી 

રાજયોિગની બી.ક�. 
જયંતીબેન એક વ�ર� 
રાજયોગ િશિ�કા તથા 
આ�યા��મક નેતા છ�. 
આપનો જ�મ ભારતમાં 
થયો પણ િશ�ણ અને 
પાલના લંડનમાં થઈ. 

ઓગણીસ વષ�ની વયે જ ઈ�રીય �વન �વવાનો 
મહ�વપૂણ� િનણ�ય લીધો. �વયંને ઈ�રીય સેવામાં 
સમિપ�ત કરી દીધાં. સમ� િવ�માં �મણ કરતાં 
ભારતીય સં�ક�િત તથા માનનીય મૂ�યોને ઉ�ેજન 
આપવા હમેશાં લોકોને મદદ�પ બની ર�ાં. 
એમના �વનની સોનેરી પળો એમના જ 
શ�દોમાં... 

સાત વષ�ની �મરમાં �ાનનું બીજ પ�ું.

મારાં દાદીનો મારા �વનપર બાળપણથી જ 
ઘણો �ભાવ પ�ો. દાદીમા િવ�ાસ, ��ધા અને 
સમપ�ણથી ભરપૂર હતાં. મા� ઈ�ર ��યેજ નહ� 
પણ પાડોશીઓ, સમાજના અ�ય લોકોની 
સમયાનુસાર ખૂબ સેવા તથા મદદ કરતાં હતાં. 
સાત વષ�ની �મરમાં �� �થમવાર દાદી �નક��ને 
મળી. પૂનામાં દાદી અમારા ઘેર આ�યાં હતાં. મારા 
દાદા� અને દાદી�ને ��ાક�મારી સં�થાના 
�ાનની �ણકારી આપતાં હતાં. �� સાંભળતી 
નહોતી પણ ઓરડામાંથી એમને �ઈ રહી હતી. 
મારો આઠમો જ�મ�દવસ પૂના સેવાક���માં 
ઉજવવામાં આ�યો. �� એને એટલું ભા�યશાળી 
માનું છું ક� મ� વત�માન જ�મમાં તો કોઈ પુ�ષાથ� 
કય� (નહોતો પણ મારા પૂવ� જ�મના સંિચત કમ� 
એ જ મને ફ�ર�તા �પનાં બે ઉદાહરણો આ�યાં. 

પૂવ�જ�મના સંિચત કમ�એ ફ�ર�તા બના�યાં
બી.ક�. જયંતીબેન, લંડન
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બી� �થાન પર છું. �યાંથી �� �વયંને �ઈ રહી 
હતી. મ� �વયંને પૂ�ું ક� �� અહ� શા માટ� છું ? 
માકો અહ� હોવાનો ઉ���ય કયો છ� ? એ 
��થિતમાંથી બહાર આવવા મ� શરીરને હલા�યું. 
�ોફ�સર� લખેલી ફો�યુ�લા મારી નોટબુકમાં 
બી�વાર લખવાનો �યાસ કય�. બહાર આવીને 
�વયંને �વા લાગી ક� આ અનુભવ એટલે 
શિ�શાળી હતો ક� વારંવાર એ મનમાં આવતો 
ર�ો. તે વખતે લા�યું ક� લંડન અને સમ� િવ�માં 
સમાજ ઘણી ઝડપથી બદલાય ર�ો છ�. નવી હવા 
વહી રહી છ�. મ� આ વાત મારા િપતાને જણાવી.

અનુભવ

ભારતયા�ા દરિમયાન �� મ�મા (માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી)ને મળી. જે સમ� 
માનવ�િતની આ�યા��મક મા છ�. આ મારા માટ� 
ઘણો સુંદર અનુભવ હતો. એમના �હાની 
�યિ��વનો મારા ઉપર ગહન �ભાવ પ�ો હતો. 
એમનો �ેમ અસીમ હતો. એ �દવસોમાં મ�માને 
ક��સર થયું હતું. ક��સરના રોગની અસ� પીડા 
વ�ે એમનો ચહ�રો �કાશથી ચમકતો હતો. 
રોગનો કોઈ પણ �ભાવ એમના ચહ�રા પર દ�ખાતો 
નહોતો. 1965માં શાળાએથી આવીને �યું તો મા 
યોગ કરી રહી હતી. �� એની પાસે બેસી ગઈ. 
માતા� એ વખતે ગહન સાધનામાં ત�ીન હતી. 
તેણીએ મને ક�ં ક� મ�માએ શરીર છો�ું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ણતી હતી ક� પુ�ીમાં �ાનનું જે બીજ પડેલું છ� તે 
અિવનાશી છ�. સન 1964માં �� પાછી ભારત 
આવી. તે સમયે મુંબઈમાં �રદાર વરસાદ પડતો 
હતો એરો�ામથી શહ�રમાં જતાં મ� �યું ક� 
લાકડાની બનેલી ઝૂંપડીઓ જમીનદો�ત થઈ ગઈ 
હતી. ક�ટલાયે લોકો ઝૂંપડાવાસીઓને બચાવવા 
લા�યા હતા. ગરીબીનાં આ સહન કરી ન શકાય 
તેવાં ��યો �ઈને બી� �દવસે અમે પૂના ગયાં. આ 
��યોએ મારામાં ગડમથલ જ�માવી તેથી તે �ણે 
જ મ� િન�ય કય� ક� મા�ં �વન મા� મારા માટ� 
નથી. �વનને માનવતાની સેવામાં �ડવું �ઈએ.

��ાબાબાને મળવાની ઈ�છા થી

આ�યા��મકતામાં એટલી �િચ ના હોવા 
છતાં મને ફરીવાર બાબાને મળવાની ઈ�છા થઈ. 
બાબાને મળવા જવા તૈયાર થઈ. જેવી �� 
મધુવનના મહા�ાર� પહ�ચી તો મને લા�યું ક� મ� 
બહારનો સંસાર છોડી દીધો છ� અને એકદમ નવા 
સંસારમાં આવી ગઈ છું. આ અંતરા�માની 
અનુભૂિત છ�. બાબાએ એક યુવાન ક�યાને મારી 
સાથી બનાવી દીધી. અમે બંને પવ�ત પર ફરવા 
જતાં હતાં અને પર�પર �ાનની ચચા� કરતાં હતાં. 
�� મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) છોડવા 
ઈ�છતી નહોતી. પણ લાંબા સમય સુધી અહ� રહ�વું 
અસંભવ હતું. મધુવન છોડતી વખતે મને લા�યું ક� 
મ� મા�ં �દલ અહ� છોડી દીધું છ�. મધુવન મને �વગ� 
જેવું લા�યું. �યાંથી નીકળતાં મને લા�યું ક� �� 
નરકમાં જઈ રહી છું.

અશરીરી બનવાનો અનુભવ થયો

1967માં મ� િવ�ાલયમાં �વેશ કય�. એક 
�દવસ �� ઘણા સુંદર સભા�હમાં બેસી છું. 
રસાયણિવ�ાનના �ોફ�સર બોડ� ઉપર ફો�યુ�લા 
લખી ર�ા હતા. �યાર� અચાનક મને લા�યું ક� �� 

• �યાર� સૌનું લ�ય સંપૂણ� અને સંપ�ન 
બનવાનું છ�, તો નાની નાની વાતોમાં 
ગભરાશો નહ�.

• સવ�ની દુઆઓનો ખ�નો મેળવી સંપ�ન 
બનો તો પુ�ષાથ�માં મહ�નત કરવી પડશે નહ�.
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એમાંથી એક છ� ��ા બાબા અને બી�ં છ� દાદી 
�નક��. ��ાબાબાને મારા જ�મ �દવસ પછી 
થોડા �દવસોમાં �યા.

��ાબાબા આ�યા��મક િપતા હતા

એમનું �યિ��વ રા� જેવું હતું. તેઓ 
આ�યા��મક િપતા હતા. પહ�લાં તો �� ડરી પણ 
પછીથી એમની ન�ક જઈને સમીપતાનો અનુભવ 
કરવા લાગી. એમણે મને જે ક�ં તે તો મને યાદ 
નથી પણ એ મુલાકાતનો મારા ઉપર ઊંડો �ભાવ 
પ�ો. સને 1957માં �� પહ�લીવાર લંડન ગઈ. �� 
ભારતમાં દાદી �નક�� �ારા રાજયોગ શીખી 
હતી. મને જણાવવામાં આ�યું ક� િપતા પરમા�માનું 
�પ �યોિતિબ��દુ છ�. મ� આ વાત ઉપર સહજ રીતે 
િવ�ાસ કરી લીધો. લૌ�કક માતા�એ તો 
ભારતમાં સંપૂણ� ઈ�રીય �ાન મેળ�યું હતું. મ� �યું 
ક� માતાની ઈ�રીય લગન, િશ�ત, સાહસ અને 
અ�યાસ ��યેની �ઢતા સહ� ��િતમાં આવે છ�. 
સવાર� તેણી ચાર વાગે ઉઠી જતી હતી અને મને 
પણ પોતાની સાથે રાજયોગના અ�યાસ માટ� 
�ેરણા આપતી હતી. �� એને �સ�ન કરવા માટ� 
સાથ આપતી હતી.

માનવતાની સેવામાં �ડાઈ જવાનો સંક�પ

જેમ જેમ મા�ં િશ�ણ આગળ વધતું ગયું, �� 
મારી ચાર� બાજુની દુિનયાને �ણવામાં �િચ લેવા 
લાગી. �યાર� મારી 12 વષ�ની �મર થઈ �યાર� મ� 
માતા�ની સમ� ઈ�છા �ય� કરી ક� �� રા�ે 
9.00 વાગે યોગ કરવાને બદલે સમાચાર �વાનું 
પસંદ કરીશ. મ�મીએ રાજયોગના અ�યાસ માટ� 
મારા ઉપર કોઈ જબરદ�તી કરી નહોતી. તેણી 

રાજયોિગની બી.ક�. 
જયંતીબેન એક વ�ર� 
રાજયોગ િશિ�કા તથા 
આ�યા��મક નેતા છ�. 
આપનો જ�મ ભારતમાં 
થયો પણ િશ�ણ અને 
પાલના લંડનમાં થઈ. 

ઓગણીસ વષ�ની વયે જ ઈ�રીય �વન �વવાનો 
મહ�વપૂણ� િનણ�ય લીધો. �વયંને ઈ�રીય સેવામાં 
સમિપ�ત કરી દીધાં. સમ� િવ�માં �મણ કરતાં 
ભારતીય સં�ક�િત તથા માનનીય મૂ�યોને ઉ�ેજન 
આપવા હમેશાં લોકોને મદદ�પ બની ર�ાં. 
એમના �વનની સોનેરી પળો એમના જ 
શ�દોમાં... 

સાત વષ�ની �મરમાં �ાનનું બીજ પ�ું.

મારાં દાદીનો મારા �વનપર બાળપણથી જ 
ઘણો �ભાવ પ�ો. દાદીમા િવ�ાસ, ��ધા અને 
સમપ�ણથી ભરપૂર હતાં. મા� ઈ�ર ��યેજ નહ� 
પણ પાડોશીઓ, સમાજના અ�ય લોકોની 
સમયાનુસાર ખૂબ સેવા તથા મદદ કરતાં હતાં. 
સાત વષ�ની �મરમાં �� �થમવાર દાદી �નક��ને 
મળી. પૂનામાં દાદી અમારા ઘેર આ�યાં હતાં. મારા 
દાદા� અને દાદી�ને ��ાક�મારી સં�થાના 
�ાનની �ણકારી આપતાં હતાં. �� સાંભળતી 
નહોતી પણ ઓરડામાંથી એમને �ઈ રહી હતી. 
મારો આઠમો જ�મ�દવસ પૂના સેવાક���માં 
ઉજવવામાં આ�યો. �� એને એટલું ભા�યશાળી 
માનું છું ક� મ� વત�માન જ�મમાં તો કોઈ પુ�ષાથ� 
કય� (નહોતો પણ મારા પૂવ� જ�મના સંિચત કમ� 
એ જ મને ફ�ર�તા �પનાં બે ઉદાહરણો આ�યાં. 

પૂવ�જ�મના સંિચત કમ�એ ફ�ર�તા બના�યાં
બી.ક�. જયંતીબેન, લંડન
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બી� �થાન પર છું. �યાંથી �� �વયંને �ઈ રહી 
હતી. મ� �વયંને પૂ�ું ક� �� અહ� શા માટ� છું ? 
માકો અહ� હોવાનો ઉ���ય કયો છ� ? એ 
��થિતમાંથી બહાર આવવા મ� શરીરને હલા�યું. 
�ોફ�સર� લખેલી ફો�યુ�લા મારી નોટબુકમાં 
બી�વાર લખવાનો �યાસ કય�. બહાર આવીને 
�વયંને �વા લાગી ક� આ અનુભવ એટલે 
શિ�શાળી હતો ક� વારંવાર એ મનમાં આવતો 
ર�ો. તે વખતે લા�યું ક� લંડન અને સમ� િવ�માં 
સમાજ ઘણી ઝડપથી બદલાય ર�ો છ�. નવી હવા 
વહી રહી છ�. મ� આ વાત મારા િપતાને જણાવી.

અનુભવ

ભારતયા�ા દરિમયાન �� મ�મા (માતે�રી 
જગદ�બા સર�વતી)ને મળી. જે સમ� 
માનવ�િતની આ�યા��મક મા છ�. આ મારા માટ� 
ઘણો સુંદર અનુભવ હતો. એમના �હાની 
�યિ��વનો મારા ઉપર ગહન �ભાવ પ�ો હતો. 
એમનો �ેમ અસીમ હતો. એ �દવસોમાં મ�માને 
ક��સર થયું હતું. ક��સરના રોગની અસ� પીડા 
વ�ે એમનો ચહ�રો �કાશથી ચમકતો હતો. 
રોગનો કોઈ પણ �ભાવ એમના ચહ�રા પર દ�ખાતો 
નહોતો. 1965માં શાળાએથી આવીને �યું તો મા 
યોગ કરી રહી હતી. �� એની પાસે બેસી ગઈ. 
માતા� એ વખતે ગહન સાધનામાં ત�ીન હતી. 
તેણીએ મને ક�ં ક� મ�માએ શરીર છો�ું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ણતી હતી ક� પુ�ીમાં �ાનનું જે બીજ પડેલું છ� તે 
અિવનાશી છ�. સન 1964માં �� પાછી ભારત 
આવી. તે સમયે મુંબઈમાં �રદાર વરસાદ પડતો 
હતો એરો�ામથી શહ�રમાં જતાં મ� �યું ક� 
લાકડાની બનેલી ઝૂંપડીઓ જમીનદો�ત થઈ ગઈ 
હતી. ક�ટલાયે લોકો ઝૂંપડાવાસીઓને બચાવવા 
લા�યા હતા. ગરીબીનાં આ સહન કરી ન શકાય 
તેવાં ��યો �ઈને બી� �દવસે અમે પૂના ગયાં. આ 
��યોએ મારામાં ગડમથલ જ�માવી તેથી તે �ણે 
જ મ� િન�ય કય� ક� મા�ં �વન મા� મારા માટ� 
નથી. �વનને માનવતાની સેવામાં �ડવું �ઈએ.

��ાબાબાને મળવાની ઈ�છા થી

આ�યા��મકતામાં એટલી �િચ ના હોવા 
છતાં મને ફરીવાર બાબાને મળવાની ઈ�છા થઈ. 
બાબાને મળવા જવા તૈયાર થઈ. જેવી �� 
મધુવનના મહા�ાર� પહ�ચી તો મને લા�યું ક� મ� 
બહારનો સંસાર છોડી દીધો છ� અને એકદમ નવા 
સંસારમાં આવી ગઈ છું. આ અંતરા�માની 
અનુભૂિત છ�. બાબાએ એક યુવાન ક�યાને મારી 
સાથી બનાવી દીધી. અમે બંને પવ�ત પર ફરવા 
જતાં હતાં અને પર�પર �ાનની ચચા� કરતાં હતાં. 
�� મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) છોડવા 
ઈ�છતી નહોતી. પણ લાંબા સમય સુધી અહ� રહ�વું 
અસંભવ હતું. મધુવન છોડતી વખતે મને લા�યું ક� 
મ� મા�ં �દલ અહ� છોડી દીધું છ�. મધુવન મને �વગ� 
જેવું લા�યું. �યાંથી નીકળતાં મને લા�યું ક� �� 
નરકમાં જઈ રહી છું.

અશરીરી બનવાનો અનુભવ થયો

1967માં મ� િવ�ાલયમાં �વેશ કય�. એક 
�દવસ �� ઘણા સુંદર સભા�હમાં બેસી છું. 
રસાયણિવ�ાનના �ોફ�સર બોડ� ઉપર ફો�યુ�લા 
લખી ર�ા હતા. �યાર� અચાનક મને લા�યું ક� �� 

• �યાર� સૌનું લ�ય સંપૂણ� અને સંપ�ન 
બનવાનું છ�, તો નાની નાની વાતોમાં 
ગભરાશો નહ�.

• સવ�ની દુઆઓનો ખ�નો મેળવી સંપ�ન 
બનો તો પુ�ષાથ�માં મહ�નત કરવી પડશે નહ�.
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મારો લૌ�કક જ�મ સન 
1947માં �ા�ણ 
પ�રવારમાં અંબાલાની 
પાસે ડેરાબ�સી ગામમાં 
થયો. લૌ�કકમાં અમે �ણ 
બહ�નો અને ભાઈ. 
િપતા�ની �દ�હીમાં

સરકારી નોકરી હતી. 1958માં અમને �દ�હીના 
સરોિજનીનગરમાં સરકારી મકાન મ�યું. 1958માં 
�યાર� અમે તડકામાં બેઠાં હતાં �યાર� એક ��ધ 
માતા આવી. એક કાગળ હાથમાં લઈને 
સંભળાવવા લાગી ક� ભગવાન આવી ગયા છ�. આ 
તેમની મુરલી છ�. આપ સૌ �ાનનો કોસ� કરવા 
આવ�. સેવાક��� સામેજ છ�. સેવાક��� અમારા 
ઘરની સામે હતું તેથી લૌ�કક માતા �યાં જવા 
લાગી. એણીએ િપતા�ને આ િવશે જણા�યું. 
િપતા� સેવાક��� ઉપર ગયા તો તેમને પણ �ાન 
સા�ં લા�યું. એ સમયે મારી �મર 12 વષ�ની હતી. 
માતાિપતાની સાથે અમે ચાર� બહ�ન-ભાઈઓ જતાં 
હતાં. અમને યોગ કરવાનું સા�ં લાગતું હતું.

અમરનાથમાં અમર �કાશ

માતા-િપતાની �ાન, બાબા ��યેની લગન, 
�િચ તથા સેવાભાવના કારણે લૌ�કક િપતાને 
જલદીથી મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) 
જવાનું સ�ભા�ય મ�યું. �યાર� તેઓ પાછા ફયા� 
�યાર� એમને સારો અનુભવ થયો હતો. �યાર� 
તેઓ બાબાને મ�યા, એમની ગોદ લીધી �યાર� 
સાકાર બાબાએ પૂ�ું તમા�ં નામ શું છ� ? 
િપતા�એ ક�ં અમરનાથ. બાબાએ ક�ં, 
આજથી તમા�ં નવું નામ અમર�કાશ છ�. બીજું 

બાબાએ ક�ં, બેટી પોતાનો િનણ�ય પોતે જ કરશે
બી.ક�. રાજબેન, મંગલવાડી, વડોદરા

બાબાએ એમના કાનમાં ક�ં, તમાર� પાંડવસેના 
બનાવવી છ� ? તેઓ િવચારમાં પડી ગયા ક� 
પાંડવસેના કઈ રીતે બનાવું ? એવામાં સરોિજની-
નગરનું સેવાક��� �યાંથી બદલાઈને અમારા ઘરમાં 
આવી ગયું.

ચાર બાળકોવાળી મા

બાળપણમાં મને િવચારો આવતા હતા ક� 
ભગવાન કોણ છ� ? અને ક�વા છ� ? બીજું માર� મા�ં 
�વન બી�ઓ કરતાં કાંઈક જુદુ જ બનાવવું છ�. 
જેમાં સેવા-સહયોગથી સેવા કરવી છ�. તે ર�તો 
પણ બાળપણમાં મળી ગયો. એ વાતાવરણે મને 
ઉિચત �દશા આપી. લૌ�કક પ�રવારને લઈને 
િપતા� ફરીથી મધુવન ગયા. જેવા અમે પ�રવાર 
સિહત પાંડવભવનમાં દાખલ થયાં �યાર� એવું 
લા�યું ક� કોઈ ચુંબક�ય શિ� અમારા ઉપરથી 
જઈ રહી છ�. એવું લા�યું ક� અમે ધરતી ઉપર જ 
નથી. �યાંનું વાતાવરણ ઘણું જ અ�ભુત હતું. એક 
ઝલકમાં બાબાને �યા. પછી તો સાંજે 5.30 વાગે 
ઈશુદાદીની ઑ�ફસના હૉલમાં જ �યારા બાબા 
સાથે મુલાકાત થઈ. એ સમયે 35 ભાઈઓ-બહ�નો 
યોગ અવ�થામાં બાબાની સામે બેઠાં હતાં. સૌ ધીર� 
ધીર� �થમ મ�માની અને પછી બાબાની ગોદમાં 
જવા લા�યાં. �યાર� મા મળવા ગઈ તો બાબાએ 
પૂ�ું, બેટી, તા�ં નામ શું છ� ? માતાએ ક�ં 
શાંિતદ�વી. બાબાએ પૂ�ું, ક�ટલાં બાળકો છ� ? 
માતાએ ક�ં ચાર. બાબાએ ક�ં બેટી, તું યોિગની 
છું. �યાર� બાબાને મળતી તો બાબા કહ�તા ચાર 
બાળકોવાળી માતા. બાબાએ ક�ં, બેટી, બાબા 
તમારી પાસેથી ઘણી સેવા લેશે.
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લૌ�કક �વન ભૂલાવા લા�યું

પછી �યાર� બાબાને મળી તો બાબા બો�યા, 
આ બેટી પોતાનો િનણ�ય પોતાની �તે જ કરશે. મ� 
એવું િવચાયુ� હતું ક� માર� મા�ં લૌ�કક ઘર છોડવું 
નથી. મને ભણવામાં રસ હતો. �� મારો અ�યાસ 
પૂણ� કરીને િશિ�કાનું કામ કરતી હતી. બાબાને 
મળીને અમારા સૌના ઉપર અલૌ�કક છાપ પડવા 
લાગી. લૌ�કક �વન ભૂલવા લા�યું. બાબાની યાદ 
આવવા લાગી. મનમાં એવું થતું હતું ક� બસ 
બાબાને જ �તી ર��. બાબાનું �હાિનયતભયુ� 
�યિ��વ ખ�ચતું હતું. �� િવચારવા લાગી. એવું 
લા�યું ક� મને મા�ં કોઈ મ�યું છ�. આટલી નાની 
�મરમાં એવો �ભાવ મારા ઉપર પ�ો હતો. મને 
એવું લા�યું ક� બાબા જેવું બીજું કોઈ જ નથી. 
બાબાના મુખમાંથી કોઈપણ ઈ�રીય સંતાન માટ� 
જે શ�દો નીકળતા હતા તે સાકાર થતા હતા. 

વહ�તી નદી બનવાનું છ�

1962માં મ�મા �દ�હી આ�યા. �યાર� મ�મા 
િનિમ�ે ઘણો મોટો કાય��મ રાખવામાં આ�યો 
હતો. મ�મા સૌના મનને હળવું કરતાં હતાં. 

મ�માનાં યોગયુ� નયનો સૌને પોતાની તરફ 
ખ�ચી લેતાં હતાં. તેઓ દર�ક કાય� ર��યુલર, 
એ�યુર�ટ અને એક�યુઅલ હતાં. એમની કથની 
અને કરણી એક હતી. કોઈ પોતાના ��ોનો 
બોજ લઈને મ�મા પાસે આવતાં તો તેઓ એ બોજ 
ભૂલી જતાં હતાં. એવો �ભાવ મ�માની �હાની 
શિ�નો પડતો હતો. આવાં હતાં મીઠાં �યારાં 
મ�મા. બાબા-મ�મા સદા એ જ િશ�ણ આપતાં 
હતાં ક� વહ�તી નદી બનવાનું છ�. એનો અથ� છ� સદા 
બેહદમાં રહ�વાનું છ�. �ામા અનુસાર ��ાક�મારી 
બનવાનો િનણ�ય 1975માં દીદીના િવશેષ કહ�વાથી 
કય�. એમણે મને હદમાંથી નીકળી બેહદમાં 
જવાની �ેરણા આપી. એમનાં મહાવા�યોએ મને 
�ેરણા આપી. મારા પ�રવારનો મને સાથ હતો. 
બંધનનું નામોિનશાન હતું નહ�. એક જ પળમાં 
‘હા�’ કહી દીધું. મધુવનમાં આવી. ગુજરાતમાં 
િભ�ન િભ�ન �થળોએ ગઈ. પછી ગામદ�વી, 
મુંબઈમાં દોઢ વષ� સેવા કરી. 27 માચ�, 1977 થી �� 
મંગલવાડી, વડોદરા સેવાક��� ઉપર સેવા આપું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ો�ામ છ� તમે આવો. જે �કાર� તેઓ કહી ર�ા 
હતા ઘણો મોટો �ો�ામ છ� એ વાતમાં મને શંકા થઈ 
રહી હતી. એમના િસ�ધાંત અને આપણા િસ�ધાંત 
મળતા નહોતા. તો આપણે શા માટ� એમાં ભાગ 
લઈએ ? સૌએ ક�ં ક� આ ઘણી સારી તક છ�. 
તમાર� જવું �ઈએ. બપોરનો સમય હતો. જતાં 
પહ�લો �� થોડો િવ�ામ કરી રહી હતી. એ સમયે 
મને અંદરથી ઘણું �પ��પે મને એવો અનુભવ 
થવા લા�યો ક� બેટી, સૌને સેવા કરવા માટ� મોકલો 
પણ તું જઈશ નહ�. એ સમયે �� િવચારવા લાગી ક� 
લોકોને કઈ રીતે ક�� ક� �� આવતી નથી. તેઓ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... બાબાનું �યિ��વ

કહ�શે ક� બહ�ન�એ �ો�ામ બદલી દીધો. પછી મ� 
એમને ક�ં ક� તમે થોડા સમય પહ�લાં ચા�યા 
�ઓ. તમને � ઉિચત લાગે તો મને ફોન કરી 
દ��. �� આવી જઈશ. �યાર� તેઓ �યાં ગયા તો 
આિથ�ક, રાજનૈિતક િવષયોની વાતો ચાલી રહી 
હતી. તો આપણા ભાઈ બહ�નોએ ફોન કય� ક� તમે 
આવશો નહ�. અમે અહ� છીએ તેથી સંદ�શ આપી 
દઈશું. આ રીતે બાબા તરફથી ઈશારા મળવાનો 
મને અનુભવ છ�.                    ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મારો લૌ�કક જ�મ સન 
1947માં �ા�ણ 
પ�રવારમાં અંબાલાની 
પાસે ડેરાબ�સી ગામમાં 
થયો. લૌ�કકમાં અમે �ણ 
બહ�નો અને ભાઈ. 
િપતા�ની �દ�હીમાં

સરકારી નોકરી હતી. 1958માં અમને �દ�હીના 
સરોિજનીનગરમાં સરકારી મકાન મ�યું. 1958માં 
�યાર� અમે તડકામાં બેઠાં હતાં �યાર� એક ��ધ 
માતા આવી. એક કાગળ હાથમાં લઈને 
સંભળાવવા લાગી ક� ભગવાન આવી ગયા છ�. આ 
તેમની મુરલી છ�. આપ સૌ �ાનનો કોસ� કરવા 
આવ�. સેવાક��� સામેજ છ�. સેવાક��� અમારા 
ઘરની સામે હતું તેથી લૌ�કક માતા �યાં જવા 
લાગી. એણીએ િપતા�ને આ િવશે જણા�યું. 
િપતા� સેવાક��� ઉપર ગયા તો તેમને પણ �ાન 
સા�ં લા�યું. એ સમયે મારી �મર 12 વષ�ની હતી. 
માતાિપતાની સાથે અમે ચાર� બહ�ન-ભાઈઓ જતાં 
હતાં. અમને યોગ કરવાનું સા�ં લાગતું હતું.

અમરનાથમાં અમર �કાશ

માતા-િપતાની �ાન, બાબા ��યેની લગન, 
�િચ તથા સેવાભાવના કારણે લૌ�કક િપતાને 
જલદીથી મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) 
જવાનું સ�ભા�ય મ�યું. �યાર� તેઓ પાછા ફયા� 
�યાર� એમને સારો અનુભવ થયો હતો. �યાર� 
તેઓ બાબાને મ�યા, એમની ગોદ લીધી �યાર� 
સાકાર બાબાએ પૂ�ું તમા�ં નામ શું છ� ? 
િપતા�એ ક�ં અમરનાથ. બાબાએ ક�ં, 
આજથી તમા�ં નવું નામ અમર�કાશ છ�. બીજું 

બાબાએ ક�ં, બેટી પોતાનો િનણ�ય પોતે જ કરશે
બી.ક�. રાજબેન, મંગલવાડી, વડોદરા

બાબાએ એમના કાનમાં ક�ં, તમાર� પાંડવસેના 
બનાવવી છ� ? તેઓ િવચારમાં પડી ગયા ક� 
પાંડવસેના કઈ રીતે બનાવું ? એવામાં સરોિજની-
નગરનું સેવાક��� �યાંથી બદલાઈને અમારા ઘરમાં 
આવી ગયું.

ચાર બાળકોવાળી મા

બાળપણમાં મને િવચારો આવતા હતા ક� 
ભગવાન કોણ છ� ? અને ક�વા છ� ? બીજું માર� મા�ં 
�વન બી�ઓ કરતાં કાંઈક જુદુ જ બનાવવું છ�. 
જેમાં સેવા-સહયોગથી સેવા કરવી છ�. તે ર�તો 
પણ બાળપણમાં મળી ગયો. એ વાતાવરણે મને 
ઉિચત �દશા આપી. લૌ�કક પ�રવારને લઈને 
િપતા� ફરીથી મધુવન ગયા. જેવા અમે પ�રવાર 
સિહત પાંડવભવનમાં દાખલ થયાં �યાર� એવું 
લા�યું ક� કોઈ ચુંબક�ય શિ� અમારા ઉપરથી 
જઈ રહી છ�. એવું લા�યું ક� અમે ધરતી ઉપર જ 
નથી. �યાંનું વાતાવરણ ઘણું જ અ�ભુત હતું. એક 
ઝલકમાં બાબાને �યા. પછી તો સાંજે 5.30 વાગે 
ઈશુદાદીની ઑ�ફસના હૉલમાં જ �યારા બાબા 
સાથે મુલાકાત થઈ. એ સમયે 35 ભાઈઓ-બહ�નો 
યોગ અવ�થામાં બાબાની સામે બેઠાં હતાં. સૌ ધીર� 
ધીર� �થમ મ�માની અને પછી બાબાની ગોદમાં 
જવા લા�યાં. �યાર� મા મળવા ગઈ તો બાબાએ 
પૂ�ું, બેટી, તા�ં નામ શું છ� ? માતાએ ક�ં 
શાંિતદ�વી. બાબાએ પૂ�ું, ક�ટલાં બાળકો છ� ? 
માતાએ ક�ં ચાર. બાબાએ ક�ં બેટી, તું યોિગની 
છું. �યાર� બાબાને મળતી તો બાબા કહ�તા ચાર 
બાળકોવાળી માતા. બાબાએ ક�ં, બેટી, બાબા 
તમારી પાસેથી ઘણી સેવા લેશે.
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લૌ�કક �વન ભૂલાવા લા�યું

પછી �યાર� બાબાને મળી તો બાબા બો�યા, 
આ બેટી પોતાનો િનણ�ય પોતાની �તે જ કરશે. મ� 
એવું િવચાયુ� હતું ક� માર� મા�ં લૌ�કક ઘર છોડવું 
નથી. મને ભણવામાં રસ હતો. �� મારો અ�યાસ 
પૂણ� કરીને િશિ�કાનું કામ કરતી હતી. બાબાને 
મળીને અમારા સૌના ઉપર અલૌ�કક છાપ પડવા 
લાગી. લૌ�કક �વન ભૂલવા લા�યું. બાબાની યાદ 
આવવા લાગી. મનમાં એવું થતું હતું ક� બસ 
બાબાને જ �તી ર��. બાબાનું �હાિનયતભયુ� 
�યિ��વ ખ�ચતું હતું. �� િવચારવા લાગી. એવું 
લા�યું ક� મને મા�ં કોઈ મ�યું છ�. આટલી નાની 
�મરમાં એવો �ભાવ મારા ઉપર પ�ો હતો. મને 
એવું લા�યું ક� બાબા જેવું બીજું કોઈ જ નથી. 
બાબાના મુખમાંથી કોઈપણ ઈ�રીય સંતાન માટ� 
જે શ�દો નીકળતા હતા તે સાકાર થતા હતા. 

વહ�તી નદી બનવાનું છ�

1962માં મ�મા �દ�હી આ�યા. �યાર� મ�મા 
િનિમ�ે ઘણો મોટો કાય��મ રાખવામાં આ�યો 
હતો. મ�મા સૌના મનને હળવું કરતાં હતાં. 

મ�માનાં યોગયુ� નયનો સૌને પોતાની તરફ 
ખ�ચી લેતાં હતાં. તેઓ દર�ક કાય� ર��યુલર, 
એ�યુર�ટ અને એક�યુઅલ હતાં. એમની કથની 
અને કરણી એક હતી. કોઈ પોતાના ��ોનો 
બોજ લઈને મ�મા પાસે આવતાં તો તેઓ એ બોજ 
ભૂલી જતાં હતાં. એવો �ભાવ મ�માની �હાની 
શિ�નો પડતો હતો. આવાં હતાં મીઠાં �યારાં 
મ�મા. બાબા-મ�મા સદા એ જ િશ�ણ આપતાં 
હતાં ક� વહ�તી નદી બનવાનું છ�. એનો અથ� છ� સદા 
બેહદમાં રહ�વાનું છ�. �ામા અનુસાર ��ાક�મારી 
બનવાનો િનણ�ય 1975માં દીદીના િવશેષ કહ�વાથી 
કય�. એમણે મને હદમાંથી નીકળી બેહદમાં 
જવાની �ેરણા આપી. એમનાં મહાવા�યોએ મને 
�ેરણા આપી. મારા પ�રવારનો મને સાથ હતો. 
બંધનનું નામોિનશાન હતું નહ�. એક જ પળમાં 
‘હા�’ કહી દીધું. મધુવનમાં આવી. ગુજરાતમાં 
િભ�ન િભ�ન �થળોએ ગઈ. પછી ગામદ�વી, 
મુંબઈમાં દોઢ વષ� સેવા કરી. 27 માચ�, 1977 થી �� 
મંગલવાડી, વડોદરા સેવાક��� ઉપર સેવા આપું છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ો�ામ છ� તમે આવો. જે �કાર� તેઓ કહી ર�ા 
હતા ઘણો મોટો �ો�ામ છ� એ વાતમાં મને શંકા થઈ 
રહી હતી. એમના િસ�ધાંત અને આપણા િસ�ધાંત 
મળતા નહોતા. તો આપણે શા માટ� એમાં ભાગ 
લઈએ ? સૌએ ક�ં ક� આ ઘણી સારી તક છ�. 
તમાર� જવું �ઈએ. બપોરનો સમય હતો. જતાં 
પહ�લો �� થોડો િવ�ામ કરી રહી હતી. એ સમયે 
મને અંદરથી ઘણું �પ��પે મને એવો અનુભવ 
થવા લા�યો ક� બેટી, સૌને સેવા કરવા માટ� મોકલો 
પણ તું જઈશ નહ�. એ સમયે �� િવચારવા લાગી ક� 
લોકોને કઈ રીતે ક�� ક� �� આવતી નથી. તેઓ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... બાબાનું �યિ��વ

કહ�શે ક� બહ�ન�એ �ો�ામ બદલી દીધો. પછી મ� 
એમને ક�ં ક� તમે થોડા સમય પહ�લાં ચા�યા 
�ઓ. તમને � ઉિચત લાગે તો મને ફોન કરી 
દ��. �� આવી જઈશ. �યાર� તેઓ �યાં ગયા તો 
આિથ�ક, રાજનૈિતક િવષયોની વાતો ચાલી રહી 
હતી. તો આપણા ભાઈ બહ�નોએ ફોન કય� ક� તમે 
આવશો નહ�. અમે અહ� છીએ તેથી સંદ�શ આપી 
દઈશું. આ રીતે બાબા તરફથી ઈશારા મળવાનો 
મને અનુભવ છ�.                    ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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જેવું મન તેવું તન - આ 
વા�ય ઉપર વષ� સુધી 
સંશોધન કરીને ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયની મેડીકલ વ�ગ 
�ારા એક એવી ટ�કનીક 
િવકસાવી છ� ક� જેનાથી 

ડૉ�ટસ� પણ આ�ય�માં પડી ગયા છ�. એને �ી 
ડાયમે�શન હ��થ ક�ર �ો�ામ ફૉર હ��ધી માઈ�ડ, 
હાટ� અને બોડી �ો�ામનું નામ આપવામાં આ�યું 
છ�. એના ઉપ�મે �દયરોગીઓ માટ� સમય સમય 
પર ��ાક�મારીઝના આબુરોડમાં આવેલા 
શાંિતવન સંક�લમાં ��ન�ગ �ો�ામનું આયોજન 
કરવામાં આવે છ�. આબુરોડમાં આવેલ �લોબલ 
હૉ��પટલ, �ોમા સે�ટરના ડાયર��ટર તથા વ�ર� 
�દયરોગ િવશેષ� ડૉ. સતીશક�માર ગુ�તાએ 
આ�યા��મક સંશોધન કરીને એક એવી અ�ભુત 
અને ચમ�કારી પ�િતનો િવકાસ કય� છ� જે આજે 
�દય અને ડાયાબીટીસના રોગીઓ માટ� વરદાન 
સાિબત થયેલ છ�. એનો હ�તુ �દયરોગીઓને 
બાયપાસ સજ�રી કયા� વગર સા� કરવામાં આવે 
છ�. 1998માં શ� કર�લ આ કાય��મથી સાત 
હ�રથી વધાર� �દયરોગીઓ સા� થયા છ�. આ 
પહ�લાં તેઓ દુઃખ, અશાંિત અને બીમારીમાં પસાર 
થઈ ર�ા હતા આજે તેઓ સુખમય, �સ�ન 
િજંદગી �વી ર�ા છ�.

નેવું ટકા �લોક�જ પણ સામા�ય થઈ ગયા

સૌથી મોટી વાત એ છ� ક� �િશ�ણ 
દરિમયાન, સા� થવા સુધી આ સવ�ને ‘�દલવાલા’ 
નામથી સંબોધવામાં આવે છ�. એનું કારણ એ છ� ક� 

ક�ડ �ો�ામથી �દયરોગીઓને મળી રહી છ� નવી િજંદગી
બી.ક�. ડૉ. સતીશક�માર ગુ�તા (�દયરોગ િવશેષ�) �ોમા હો��પટલ, આબુરોડ

મેડીટ�શન, સમતોલ તથા સા��વક આહાર, 
�યાયામ અને �િશ�ણથી ફરીથી હ�રો �દય 
રોગીઓનાં �દલ સામા�ય લોકોની જેમ ધબકવા 
લા�યાં છ�. સ�કડો એવા લોકો છ� ક� જેમના નેવું ટકા 
�લોક�જ દૂર થયાં છ�. આ કાય��મમાં �ડાવાથી 
એમને બાયપાસ સજ�રી કરાવવી પડી નથી.

ભોજન પર મૂડ ન�ી થાય છ�.

� �યિ�ને ભોજન સા�ં મળ� તો મન ખુશ 
થઈ �ય છ�. મનપસંદ ભોજનથી આપણો મૂડ 
બદલાય �ય છ�. જેવો આપણો મૂડ હોય છ� તેવું જ 
ભોજન આપણે કરીએ છીએ. �યાર� આપણને 
કડવાશ લાગે છ�. તો એને દૂર કરવા ગ�યું ખાઈએ 
છીએ. સંબંધોમાં શુ�કતા આવતાં તળ�લું ખાઈએ 
છીએ. બોર�ગ થઈ ગયા હોઈએ �યાર� ફરસાણ 
ખાઈએ છીએ. મેડીટ�શન આપણને બધી જ 
અવ�થામાં ��થર રહ�તાં શીખવે છ�.

આ છ� બીમારીઓનાં મુ�ય કારણ

સવ� શારી�રક અને માનિસક રોગોનું મૂળ છ� 
તનાવ. એ િસવાય થોડું ખાન-પાન, મોડા સૂઈ 
જવું, મોડા ઉઠવું, નશાની ટ�વ, ચા-કૉફ�, 
અિનયિમત �દનચયા�, કામનો બો�, િચંતા, ડર, 
દુઃખ વગેર� કારણો પણ સામે આ�યાં છ�.

�વ�થ રહ�વા માટ� આ ટ�વોમાં સુધારો કરો

સાત �કલો ઘંઉ, લોટમાં એક �કલો કાળા 
ચણા, એક �કલો સોયાબીન, દોઢ �કલો જવનું 
િમ�ણ કરીને તે લોટની રોટલી ખાવાની સલાહ 
આપી. એના પહ�લાં સોયાબીનને વીસ િમિનટ 
પાણીમાં ઉકાળીને, સૂકાયા બાદ તેને દળવું. 
એનાથી શરીરને માટ� �ોટીન મળ� છ�.
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�દયરોગીઓએ તળ�લી ચી�, વન�પિત 
ઘી, ��મ, માખણ, મલાઈયુ� દૂધથી બનેલી 
વ�તુઓ પનીર, માંસાહારી ભોજન અને �ડાં 
ખાવા �ઈએ નહ�.

રોજ લીલાં શાકભા�, અંક��રત અનાજ, 
અંક��રત દાળો, મેથી, ગુવારફળી અને સીઝનનાં 
ફળો ભોજનના ભાગ બનવાં �ઈએ.

િવટામીન ‘એ’ - ફળ ગાજર, પપૈયું, ક�રી, 
િવટામીન ‘બી’ - આંબળા, જમ�ખ, િવટામીન 
‘સી’ અંક��રત અનાજ વગેર�.

ભોજન ચાવીને ખાઓ. ભોજન કરતી વખતે 
વાતચીત ના કરો. તે વખતે ટી.વી. પણ ના જુઓ 
ક� અખબાર પણ ના વાંચો. વધાર� પડતું મીઠું અને 
ખાંડ ના લેવી �ઈએ. કારણ ક� તે અ�ાક�િતક છ�.

આખા �દવસમાં બે ચમચીથી વધાર� તેલનો 
ઉપયોગ કરશો નહ�. તળ�લા તેલનો વધાર� 
ઉપયોગ કરશો નહ�. વધાર� રીફાઈ�ડ તેલ ના 

ખાશો. સોયાબીન, મકાઈ, સરસવ, રાઈના 
તેલનો ઉપયોગ કરો.

શાકભા� અને ફળોને ખાતાં પહ�લાં 
ઓછામાં ઓછું બે �ણ વાર સારા પાણીથી ધુઓ. 
પછીથી �વ�છ કપડાથી લૂછો.

રા�ે સોયાબીન પલાળો. સવાર� મી�ચર 
ચલાવીને 150 �ામ પાવડર એક લીટર પાણીમાં 
નાખીને એને કાઢી લો. એનાથી નીકળ�લા રસને 
ચાર વાર ઉકાળવાથી સોયાબીન દૂધ તૈયાર થઈ 
જશે. એનાથી શરીરને જ�રી �ોટીન મળ� છ�.

(ખાસ ન�ધ - આ લેખ વાંચીને કોઈ પોતાની 
મેળ� શાંિતવન ના પહ�ચે. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું જે આપની ન�કનું 
સેવાક��� હોય �યાં િનિમ� બહ�નને મળો. �યાંથી 
તમને સંપૂણ� માગ�દશ�ન મળશે. - તં�ી)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાહ ર� બાબા વાહ !
�.ક�. વસંતભાઈ અખાણી, રાપર (ક�છ)

�� 1984થી આ �ાનમાં ચાલું છું. મને ગયા 
વષ�, એક વષ�થી મોઢામાં ગાલની નસમાં અસ� 
દુખાવો થતો હતો. �� ઘણા ડૉ�ટરની પાસે ગયો. 
બધાની પાસે િનદાન કરાવડા�યું. ડૉ�ટર એવું 
કહ�તા હતા ક� આ દદ� િબલક�લ મટી જશે એવું 
માનવું નહ�. આની દવા મા� પેઈન મેનેજમે�ટ 
કરશે. આ દદ�થી �� ઘણો ક�ટાળી ગયો હતો. 
ડૉ�ટરનું કહ�વું હતું ક� ઓપર�શન તો કરીશું પણ 
તે ઘણું �ખમી છ�. આ વાત સાંભળીને રાપર 
સેવાક���નાં ��ાક�મારી સરોજબેનને આ વાત 
કરી. સરોજદીદીએ મને ક�ં ક� રોજ િનયિમત 
રીતે, ન�ી કર�લા સમયે 21 �દવસનો યોગ કરો. 

મ� િનયિમત રીતે 21 �દવસનો યોગ કય�. દદ�માં 
થોડો ફાયદો થયો. પછી મનમાં મૂંઝવણ હતી ક� 
ઓપર�શન કરાવું ક� ના કરાવું ? ઓપર�શન 
�ખમી હતું. સરોજદીદીએ ક�ં ક� ચાલો, બાબા 
સમ� પ� મૂક�એ. બાબાએ હા પાડી. પછી �� 
હો��પટલ જવા તૈયાર થઈ ગયો. ઓપર�શન 
થીયેટરમાં જઈને ક�ં ક� બાબા તમે મારી સાથે 
રહ��. મા�ં ઓપર�શન સરળતાથી થઈ ગયું. 
આજે મને ઘણું સા�ં છ�. આજે �� ઘણા આનંદથી 
સેવાક���માં આવું છું. શુિ�યા બાબા શુિ�યા 
આપકા પ�ાપ� શુિ�યા.         ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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જેવું મન તેવું તન - આ 
વા�ય ઉપર વષ� સુધી 
સંશોધન કરીને ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયની મેડીકલ વ�ગ 
�ારા એક એવી ટ�કનીક 
િવકસાવી છ� ક� જેનાથી 

ડૉ�ટસ� પણ આ�ય�માં પડી ગયા છ�. એને �ી 
ડાયમે�શન હ��થ ક�ર �ો�ામ ફૉર હ��ધી માઈ�ડ, 
હાટ� અને બોડી �ો�ામનું નામ આપવામાં આ�યું 
છ�. એના ઉપ�મે �દયરોગીઓ માટ� સમય સમય 
પર ��ાક�મારીઝના આબુરોડમાં આવેલા 
શાંિતવન સંક�લમાં ��ન�ગ �ો�ામનું આયોજન 
કરવામાં આવે છ�. આબુરોડમાં આવેલ �લોબલ 
હૉ��પટલ, �ોમા સે�ટરના ડાયર��ટર તથા વ�ર� 
�દયરોગ િવશેષ� ડૉ. સતીશક�માર ગુ�તાએ 
આ�યા��મક સંશોધન કરીને એક એવી અ�ભુત 
અને ચમ�કારી પ�િતનો િવકાસ કય� છ� જે આજે 
�દય અને ડાયાબીટીસના રોગીઓ માટ� વરદાન 
સાિબત થયેલ છ�. એનો હ�તુ �દયરોગીઓને 
બાયપાસ સજ�રી કયા� વગર સા� કરવામાં આવે 
છ�. 1998માં શ� કર�લ આ કાય��મથી સાત 
હ�રથી વધાર� �દયરોગીઓ સા� થયા છ�. આ 
પહ�લાં તેઓ દુઃખ, અશાંિત અને બીમારીમાં પસાર 
થઈ ર�ા હતા આજે તેઓ સુખમય, �સ�ન 
િજંદગી �વી ર�ા છ�.

નેવું ટકા �લોક�જ પણ સામા�ય થઈ ગયા

સૌથી મોટી વાત એ છ� ક� �િશ�ણ 
દરિમયાન, સા� થવા સુધી આ સવ�ને ‘�દલવાલા’ 
નામથી સંબોધવામાં આવે છ�. એનું કારણ એ છ� ક� 

ક�ડ �ો�ામથી �દયરોગીઓને મળી રહી છ� નવી િજંદગી
બી.ક�. ડૉ. સતીશક�માર ગુ�તા (�દયરોગ િવશેષ�) �ોમા હો��પટલ, આબુરોડ

મેડીટ�શન, સમતોલ તથા સા��વક આહાર, 
�યાયામ અને �િશ�ણથી ફરીથી હ�રો �દય 
રોગીઓનાં �દલ સામા�ય લોકોની જેમ ધબકવા 
લા�યાં છ�. સ�કડો એવા લોકો છ� ક� જેમના નેવું ટકા 
�લોક�જ દૂર થયાં છ�. આ કાય��મમાં �ડાવાથી 
એમને બાયપાસ સજ�રી કરાવવી પડી નથી.

ભોજન પર મૂડ ન�ી થાય છ�.

� �યિ�ને ભોજન સા�ં મળ� તો મન ખુશ 
થઈ �ય છ�. મનપસંદ ભોજનથી આપણો મૂડ 
બદલાય �ય છ�. જેવો આપણો મૂડ હોય છ� તેવું જ 
ભોજન આપણે કરીએ છીએ. �યાર� આપણને 
કડવાશ લાગે છ�. તો એને દૂર કરવા ગ�યું ખાઈએ 
છીએ. સંબંધોમાં શુ�કતા આવતાં તળ�લું ખાઈએ 
છીએ. બોર�ગ થઈ ગયા હોઈએ �યાર� ફરસાણ 
ખાઈએ છીએ. મેડીટ�શન આપણને બધી જ 
અવ�થામાં ��થર રહ�તાં શીખવે છ�.

આ છ� બીમારીઓનાં મુ�ય કારણ

સવ� શારી�રક અને માનિસક રોગોનું મૂળ છ� 
તનાવ. એ િસવાય થોડું ખાન-પાન, મોડા સૂઈ 
જવું, મોડા ઉઠવું, નશાની ટ�વ, ચા-કૉફ�, 
અિનયિમત �દનચયા�, કામનો બો�, િચંતા, ડર, 
દુઃખ વગેર� કારણો પણ સામે આ�યાં છ�.

�વ�થ રહ�વા માટ� આ ટ�વોમાં સુધારો કરો

સાત �કલો ઘંઉ, લોટમાં એક �કલો કાળા 
ચણા, એક �કલો સોયાબીન, દોઢ �કલો જવનું 
િમ�ણ કરીને તે લોટની રોટલી ખાવાની સલાહ 
આપી. એના પહ�લાં સોયાબીનને વીસ િમિનટ 
પાણીમાં ઉકાળીને, સૂકાયા બાદ તેને દળવું. 
એનાથી શરીરને માટ� �ોટીન મળ� છ�.
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�દયરોગીઓએ તળ�લી ચી�, વન�પિત 
ઘી, ��મ, માખણ, મલાઈયુ� દૂધથી બનેલી 
વ�તુઓ પનીર, માંસાહારી ભોજન અને �ડાં 
ખાવા �ઈએ નહ�.

રોજ લીલાં શાકભા�, અંક��રત અનાજ, 
અંક��રત દાળો, મેથી, ગુવારફળી અને સીઝનનાં 
ફળો ભોજનના ભાગ બનવાં �ઈએ.

િવટામીન ‘એ’ - ફળ ગાજર, પપૈયું, ક�રી, 
િવટામીન ‘બી’ - આંબળા, જમ�ખ, િવટામીન 
‘સી’ અંક��રત અનાજ વગેર�.

ભોજન ચાવીને ખાઓ. ભોજન કરતી વખતે 
વાતચીત ના કરો. તે વખતે ટી.વી. પણ ના જુઓ 
ક� અખબાર પણ ના વાંચો. વધાર� પડતું મીઠું અને 
ખાંડ ના લેવી �ઈએ. કારણ ક� તે અ�ાક�િતક છ�.

આખા �દવસમાં બે ચમચીથી વધાર� તેલનો 
ઉપયોગ કરશો નહ�. તળ�લા તેલનો વધાર� 
ઉપયોગ કરશો નહ�. વધાર� રીફાઈ�ડ તેલ ના 

ખાશો. સોયાબીન, મકાઈ, સરસવ, રાઈના 
તેલનો ઉપયોગ કરો.

શાકભા� અને ફળોને ખાતાં પહ�લાં 
ઓછામાં ઓછું બે �ણ વાર સારા પાણીથી ધુઓ. 
પછીથી �વ�છ કપડાથી લૂછો.

રા�ે સોયાબીન પલાળો. સવાર� મી�ચર 
ચલાવીને 150 �ામ પાવડર એક લીટર પાણીમાં 
નાખીને એને કાઢી લો. એનાથી નીકળ�લા રસને 
ચાર વાર ઉકાળવાથી સોયાબીન દૂધ તૈયાર થઈ 
જશે. એનાથી શરીરને જ�રી �ોટીન મળ� છ�.

(ખાસ ન�ધ - આ લેખ વાંચીને કોઈ પોતાની 
મેળ� શાંિતવન ના પહ�ચે. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું જે આપની ન�કનું 
સેવાક��� હોય �યાં િનિમ� બહ�નને મળો. �યાંથી 
તમને સંપૂણ� માગ�દશ�ન મળશે. - તં�ી)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાહ ર� બાબા વાહ !
�.ક�. વસંતભાઈ અખાણી, રાપર (ક�છ)

�� 1984થી આ �ાનમાં ચાલું છું. મને ગયા 
વષ�, એક વષ�થી મોઢામાં ગાલની નસમાં અસ� 
દુખાવો થતો હતો. �� ઘણા ડૉ�ટરની પાસે ગયો. 
બધાની પાસે િનદાન કરાવડા�યું. ડૉ�ટર એવું 
કહ�તા હતા ક� આ દદ� િબલક�લ મટી જશે એવું 
માનવું નહ�. આની દવા મા� પેઈન મેનેજમે�ટ 
કરશે. આ દદ�થી �� ઘણો ક�ટાળી ગયો હતો. 
ડૉ�ટરનું કહ�વું હતું ક� ઓપર�શન તો કરીશું પણ 
તે ઘણું �ખમી છ�. આ વાત સાંભળીને રાપર 
સેવાક���નાં ��ાક�મારી સરોજબેનને આ વાત 
કરી. સરોજદીદીએ મને ક�ં ક� રોજ િનયિમત 
રીતે, ન�ી કર�લા સમયે 21 �દવસનો યોગ કરો. 

મ� િનયિમત રીતે 21 �દવસનો યોગ કય�. દદ�માં 
થોડો ફાયદો થયો. પછી મનમાં મૂંઝવણ હતી ક� 
ઓપર�શન કરાવું ક� ના કરાવું ? ઓપર�શન 
�ખમી હતું. સરોજદીદીએ ક�ં ક� ચાલો, બાબા 
સમ� પ� મૂક�એ. બાબાએ હા પાડી. પછી �� 
હો��પટલ જવા તૈયાર થઈ ગયો. ઓપર�શન 
થીયેટરમાં જઈને ક�ં ક� બાબા તમે મારી સાથે 
રહ��. મા�ં ઓપર�શન સરળતાથી થઈ ગયું. 
આજે મને ઘણું સા�ં છ�. આજે �� ઘણા આનંદથી 
સેવાક���માં આવું છું. શુિ�યા બાબા શુિ�યા 
આપકા પ�ાપ� શુિ�યા.         ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાચીનકાળથી મનને સાધવા માટ� આપણા 
ઋિષમુિનથી લઈને સાધુ સ�યાસી અને તપ�વી 
કઠોર સાધના કરતા હતા. દર�ક� પોતાની 
અનુભૂિતની ગહનતાથી િસ�ાંત બના�યા. 
લોકોને માગ�દશ�ન આ�યું. � સવ�ના અનુભવો 
અને િસ�ાંતોનો સાર કાઢવામાં આવે તો મનને 
સુમન, શિ�શાળી એક મા� ‘એકા�તાની 
શિ�’થી જ બનાવી શકાય છ�. આ શિ�ને 
પોતાના �વનમાં વધારવા માટ� ક� આપણે ક�ટલાક 
મૂળભૂત િસ�ાંતોને અપનાવવા પડશે, પછી જુઓ 
ક� આપે આપના �વનમાં જે �વ�નો �યાં છ� એને 
સાકાર થતાં કોઈ રોક� શકશે નહ�.

લેખક સિચનના મત અનુસાર આ�યા��મક 
માગ� પર ચાલનારાઓ માટ� એકા�તા જ�રી છ�. 
રાજયોગ મેડીટ�શનના ઉ��તર (િવદ�હી) પર 
પહ�ચવા ઈ�છો છો તો એના માટ� એકા�તાની 
શિ�ને હિથયાર બનાવવું પડશે. આ વાત 
�વનના ��યેક �ે�માં લાગુ પડે છ�. એક વાર 
�વામી િવવેકાનંદ� ક�ં ક� ‘� માર� મા�ં બધું જ 
િશ�ણ ફરીથી લેવું હોય તો સૌથી બે ચી� ઉપર 
મા�ટરી (િનપૂણતા) મેળવીશ. એક એકા�તા 
અને બીજું પરમા�મા સાથે �ડાણ.’ આ વાત 
અ�ાહમ િલંકન �ારા પણ કહ�વામાં આવી છ� ક� 
� તમને �� કાપવા માટ� છ કલાક આપવામાં 
આવે, તો તમે શું કરશો ? આ બાબતે એમણે ક�ં 
ક� �� ક�હાડીની ધાર કાઢવા માટ� ચાર કલાક 
કાઢીશ પછી સહ�લાઈથી �� કાપી શક�શ. અહ� 
એક વાત સામે આવે છ� ક� મનની એકા�તા જ સવ� 
શિ�ઓનું મૂળ છ�.

કોઈપણ કમ� હોય તેમાં ખોવાઈ �ઓ.
આપણે આપણી �દનચયા�માં સવારથી શ� 

કરીને રાિ� સુધી જે કમ� કરો તેમાં ખોવાઈ �ઓ. 
તેમાં સંપૂણ� એકા�તા મેળવો. પછી તે મેડીટ�શનનો 
અ�યાસ હોય, યા દ�િનક કાય�. િવ�તારને સારમાં 
લાવી દ�વો અને સારનો �ાનથી િવ�તાર કરવો. 
બંનેમાં એકા�તા હશે તો એક સેક�ડમાં અશરીરી 
અવ�થા બની જશે.

એકા�તાના પાંચ ફાયદા
શરીરની સાધના પણ સાધના છ�. �યાર� 

આપણે દ�હને સાધીશું �યાર� મનનો સાથ મેળવી 
શકશો. પોતાનું મન એક પરમા�મા ઉપર એકા� 
કરો તો અ�ય સવ� રસોની તરફ �યાન જશે નહ�.

િનિવ��ન
�યાર� આપણું મન પરમા�માની સાધનામાં 

લીન થાય છ� તો િવ�ન એની મેળ� સમા�ત થઈ જશે.
ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ

આ ��થિતમાં આપણા મનના િવચારો 
સાકાર થાય છ�. આપણે બેઠાં બેઠાં જ કોઈને કોઈ 
કાય� કરવાની �ેરણા આપી શક�શું.

અચંચળ મન
જેનું મન એક પળ પણ થોભતું નથી એનામાં 

પણ એકા�તા લાવી શક�શું.
કોઈને પણ બોલાવી શકશો

મેડીટ�શનમાં �યાર� આપણે એકા�તાની 
શિ�થી કોઈપણ આ�માનું આવા� કરશો તો 
ટી.વી. �વ�પ એને �પ� દ�ખાશે.

એકા�તા ક�ળવવાની િવિધ
• કોઈ કમ� કરી ર�ા છીએ તેજ આપણને 

દ�ખાય. બીજું કોઈ નહ�. • કોઈને કોઈ �વમાનનો 

એકા�તાની શિ�થી જેવા ઈ�છો છો તેવા બની શકો છો.
�.ક�. ડૉ. સિચન, યોગ િવશેષ�, માઉ�ટ આબુ
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એકા�તાપૂવ�ક અ�યાસ કરવો. • કમ�ર 
સંક�પોને સમા�ત કરવા. પોતાના મનને શુ� 
સંક�પોથી સ�વો. • સંક�પોના ફાઉ�ડેશનને 
મજબૂત બનાવવો. તે બનશે િચંતનથી. • એક જ 
પાટા ઉપર પોતાની ગાડી રાખો. • મનમાં જે �યથ�, 
ક�ચડ જેવાં િવકમ� છ�, ��ષ છ� એને પરમા�માને 
સ�પી દો. • �વનમાં સ�ાઈ અને સફાઈ લાવો. 
સમેટવાની શિ�માં વધારો કરો. આખા �દવસની 
�દનચયા�નું �લાન�ગ કરો. વત�માન અને 
ભિવ�યના �થાનને જુઓ. રોજ આ બધી 
કાય�વાહી ઉપર �યાન આપો.         ॥ ઓમશાંિત 

વીણેલાં મોતી
સંકલન - �.ક�. ચંિ�કાબેન, 

મહાદ�વનગર, અમદાવાદ

સુવણ� જયંતી િનિમ�ેની ભેટ
�વનમાં સફળ થવા આટલું કર�.

લુક ફોરવડ� - આગળ જુઓ, આગળ માટ� 
જુઓ. આગળવાળા વડીલોએ શું કયુ� જેથી 
સફળ થયા તે જુઓ.

બી પોઝીટીવ - હકારા�મક બનો. તે માટ� 
િવચારો. જે થયું તે સા�ં થયું. જે થઈ ર�ં છ� તે 
સા�ં થઈ ર�ં છ� અને જે થશે તે સા�ં જ થશે.

ગીવ કો-ઓપર�શન - સહયોગ આપો. આપની 
પાસે મદદની અપે�ાએ આવનારને િન�કામ-
ભાવે મદદ કરો.

બી કમ એ ગુડ ડોનર - �ે� દાતા બનો. �ેમ 
આપો, સ�માન આપો, ખુશી આપો, દુઆઓ 
આપો.

બી મરસી �લ - �માવાન બનો, દયાળુ બનો. 
દુ�મનને દયા આપી શકો તેવી ઉદારતા રાખો.

�વનમાં સફળ થવા આટલું  ન કરશો.

નોટ ટુ રીએ�ટ - નાની-નાની વાતોમાં 
�િતિ�યા ન આપશો. શાંતિચ� અને ધૈય�વત 
બન�.

નોટ ટુ રીજે�ટ - �યિ�ઓ ��યે િતર�કાર-
ભાવ ન દાખવશો.

નોટ ટુ રીપીટ - અ�યની ખામીઓ, 
કમ�રીઓ તથા ભૂલોનું ભૂલથી પણ વણ�ન ન 
કરશો.

રાજયોગી ��ાક�માર રોિહતભાઈ
વલસાડ, ગુજરાત

જ�મ - 29 નવે�બર, 1948
��ાક�મારી સં�થામાં 1971માં �ડાયા.

અ�ય� આરોહણ - 18 ઓ�ટોબર, 2019
સીનીયર ��ાક�માર રોિહતભાઈ ઑલ 

રાઉ�ડ સેવાધારી હતા. એડમીની���ટર 
વ�ગમાં એમનું મહ�વનું �થાન હતું. તેઓ ન� 
હતા. બધા સાથે હળીમળી જતા હતા. તેમણે 
વલસાડ િજ�ામાં મહ�વપૂણ� સેવાઓ કરી. 
ઉ�ોગપિતઓની સેવા કરી. જેના ફલ�વ�પે 
અતુલમાં સેવાક��� �થપાયું. તેમણે દ�શ અને 
િવદ�શોમાં ઈ�રીય સેવાઓ કરી હતી.

ગુજરાતની �હાની �લવાડી એમને 
હા�દ�ક ��ધાંજિલ પાઠવે છ�.
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�ાચીનકાળથી મનને સાધવા માટ� આપણા 
ઋિષમુિનથી લઈને સાધુ સ�યાસી અને તપ�વી 
કઠોર સાધના કરતા હતા. દર�ક� પોતાની 
અનુભૂિતની ગહનતાથી િસ�ાંત બના�યા. 
લોકોને માગ�દશ�ન આ�યું. � સવ�ના અનુભવો 
અને િસ�ાંતોનો સાર કાઢવામાં આવે તો મનને 
સુમન, શિ�શાળી એક મા� ‘એકા�તાની 
શિ�’થી જ બનાવી શકાય છ�. આ શિ�ને 
પોતાના �વનમાં વધારવા માટ� ક� આપણે ક�ટલાક 
મૂળભૂત િસ�ાંતોને અપનાવવા પડશે, પછી જુઓ 
ક� આપે આપના �વનમાં જે �વ�નો �યાં છ� એને 
સાકાર થતાં કોઈ રોક� શકશે નહ�.

લેખક સિચનના મત અનુસાર આ�યા��મક 
માગ� પર ચાલનારાઓ માટ� એકા�તા જ�રી છ�. 
રાજયોગ મેડીટ�શનના ઉ��તર (િવદ�હી) પર 
પહ�ચવા ઈ�છો છો તો એના માટ� એકા�તાની 
શિ�ને હિથયાર બનાવવું પડશે. આ વાત 
�વનના ��યેક �ે�માં લાગુ પડે છ�. એક વાર 
�વામી િવવેકાનંદ� ક�ં ક� ‘� માર� મા�ં બધું જ 
િશ�ણ ફરીથી લેવું હોય તો સૌથી બે ચી� ઉપર 
મા�ટરી (િનપૂણતા) મેળવીશ. એક એકા�તા 
અને બીજું પરમા�મા સાથે �ડાણ.’ આ વાત 
અ�ાહમ િલંકન �ારા પણ કહ�વામાં આવી છ� ક� 
� તમને �� કાપવા માટ� છ કલાક આપવામાં 
આવે, તો તમે શું કરશો ? આ બાબતે એમણે ક�ં 
ક� �� ક�હાડીની ધાર કાઢવા માટ� ચાર કલાક 
કાઢીશ પછી સહ�લાઈથી �� કાપી શક�શ. અહ� 
એક વાત સામે આવે છ� ક� મનની એકા�તા જ સવ� 
શિ�ઓનું મૂળ છ�.

કોઈપણ કમ� હોય તેમાં ખોવાઈ �ઓ.
આપણે આપણી �દનચયા�માં સવારથી શ� 

કરીને રાિ� સુધી જે કમ� કરો તેમાં ખોવાઈ �ઓ. 
તેમાં સંપૂણ� એકા�તા મેળવો. પછી તે મેડીટ�શનનો 
અ�યાસ હોય, યા દ�િનક કાય�. િવ�તારને સારમાં 
લાવી દ�વો અને સારનો �ાનથી િવ�તાર કરવો. 
બંનેમાં એકા�તા હશે તો એક સેક�ડમાં અશરીરી 
અવ�થા બની જશે.

એકા�તાના પાંચ ફાયદા
શરીરની સાધના પણ સાધના છ�. �યાર� 

આપણે દ�હને સાધીશું �યાર� મનનો સાથ મેળવી 
શકશો. પોતાનું મન એક પરમા�મા ઉપર એકા� 
કરો તો અ�ય સવ� રસોની તરફ �યાન જશે નહ�.

િનિવ��ન
�યાર� આપણું મન પરમા�માની સાધનામાં 

લીન થાય છ� તો િવ�ન એની મેળ� સમા�ત થઈ જશે.
ફ�ર�તા ��થિતનો અનુભવ

આ ��થિતમાં આપણા મનના િવચારો 
સાકાર થાય છ�. આપણે બેઠાં બેઠાં જ કોઈને કોઈ 
કાય� કરવાની �ેરણા આપી શક�શું.

અચંચળ મન
જેનું મન એક પળ પણ થોભતું નથી એનામાં 

પણ એકા�તા લાવી શક�શું.
કોઈને પણ બોલાવી શકશો

મેડીટ�શનમાં �યાર� આપણે એકા�તાની 
શિ�થી કોઈપણ આ�માનું આવા� કરશો તો 
ટી.વી. �વ�પ એને �પ� દ�ખાશે.

એકા�તા ક�ળવવાની િવિધ
• કોઈ કમ� કરી ર�ા છીએ તેજ આપણને 

દ�ખાય. બીજું કોઈ નહ�. • કોઈને કોઈ �વમાનનો 

એકા�તાની શિ�થી જેવા ઈ�છો છો તેવા બની શકો છો.
�.ક�. ડૉ. સિચન, યોગ િવશેષ�, માઉ�ટ આબુ
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એકા�તાપૂવ�ક અ�યાસ કરવો. • કમ�ર 
સંક�પોને સમા�ત કરવા. પોતાના મનને શુ� 
સંક�પોથી સ�વો. • સંક�પોના ફાઉ�ડેશનને 
મજબૂત બનાવવો. તે બનશે િચંતનથી. • એક જ 
પાટા ઉપર પોતાની ગાડી રાખો. • મનમાં જે �યથ�, 
ક�ચડ જેવાં િવકમ� છ�, ��ષ છ� એને પરમા�માને 
સ�પી દો. • �વનમાં સ�ાઈ અને સફાઈ લાવો. 
સમેટવાની શિ�માં વધારો કરો. આખા �દવસની 
�દનચયા�નું �લાન�ગ કરો. વત�માન અને 
ભિવ�યના �થાનને જુઓ. રોજ આ બધી 
કાય�વાહી ઉપર �યાન આપો.         ॥ ઓમશાંિત 

વીણેલાં મોતી
સંકલન - �.ક�. ચંિ�કાબેન, 

મહાદ�વનગર, અમદાવાદ

સુવણ� જયંતી િનિમ�ેની ભેટ
�વનમાં સફળ થવા આટલું કર�.

લુક ફોરવડ� - આગળ જુઓ, આગળ માટ� 
જુઓ. આગળવાળા વડીલોએ શું કયુ� જેથી 
સફળ થયા તે જુઓ.

બી પોઝીટીવ - હકારા�મક બનો. તે માટ� 
િવચારો. જે થયું તે સા�ં થયું. જે થઈ ર�ં છ� તે 
સા�ં થઈ ર�ં છ� અને જે થશે તે સા�ં જ થશે.

ગીવ કો-ઓપર�શન - સહયોગ આપો. આપની 
પાસે મદદની અપે�ાએ આવનારને િન�કામ-
ભાવે મદદ કરો.

બી કમ એ ગુડ ડોનર - �ે� દાતા બનો. �ેમ 
આપો, સ�માન આપો, ખુશી આપો, દુઆઓ 
આપો.

બી મરસી �લ - �માવાન બનો, દયાળુ બનો. 
દુ�મનને દયા આપી શકો તેવી ઉદારતા રાખો.

�વનમાં સફળ થવા આટલું  ન કરશો.

નોટ ટુ રીએ�ટ - નાની-નાની વાતોમાં 
�િતિ�યા ન આપશો. શાંતિચ� અને ધૈય�વત 
બન�.

નોટ ટુ રીજે�ટ - �યિ�ઓ ��યે િતર�કાર-
ભાવ ન દાખવશો.

નોટ ટુ રીપીટ - અ�યની ખામીઓ, 
કમ�રીઓ તથા ભૂલોનું ભૂલથી પણ વણ�ન ન 
કરશો.

રાજયોગી ��ાક�માર રોિહતભાઈ
વલસાડ, ગુજરાત

જ�મ - 29 નવે�બર, 1948
��ાક�મારી સં�થામાં 1971માં �ડાયા.

અ�ય� આરોહણ - 18 ઓ�ટોબર, 2019
સીનીયર ��ાક�માર રોિહતભાઈ ઑલ 

રાઉ�ડ સેવાધારી હતા. એડમીની���ટર 
વ�ગમાં એમનું મહ�વનું �થાન હતું. તેઓ ન� 
હતા. બધા સાથે હળીમળી જતા હતા. તેમણે 
વલસાડ િજ�ામાં મહ�વપૂણ� સેવાઓ કરી. 
ઉ�ોગપિતઓની સેવા કરી. જેના ફલ�વ�પે 
અતુલમાં સેવાક��� �થપાયું. તેમણે દ�શ અને 
િવદ�શોમાં ઈ�રીય સેવાઓ કરી હતી.

ગુજરાતની �હાની �લવાડી એમને 
હા�દ�ક ��ધાંજિલ પાઠવે છ�.
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અ�યાસ �ારા આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરીને 
પોતાનું �વન મનુ�યમાંથી દ�વતા સમાન બનાવી 
ર�ા છ�. એ મહાન િવભૂિત અને તેમનું મહાન કાય� 
એક સ�વ �મારક બનીને િવ�ને આજે પણ 
આલો�કત કરી ર�ાં છ� અને તેમના �ારા 
અપાયેલ િશ�ણ િવ�ભરમાં �યાિત �ા�ત કરી 
ર�ં છ�.

હવે, �� એ છ� ક� એ મહાન િવભૂિત કોણ 
છ� ? આ ઘટના 1936ની છ�. હીરા અને ઝવેરાતના 
��યાત વેપારી દાદા લેખરાજ ઉદારદાની, સાધુ 
�િતવાળા, �માિણક અને ભિ� ભાવનાથી 
રંગાયેલ પુ�ષ તરીક� �યાિત�ા�ત હતા. તેમના 
ધંધાનો ખૂબ જ મોટો ફ�લાવો હતો. કલક�ા, 
મુંબઈ, કરાંચી અને હ�દરાબાદ (િસંધ) તેમના 
વેપારનાં મુ�ય ક���ો હતાં. તેઓ �ી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા અને �ીમ�ભગવ�ગીતાનો 
િન�ય ��ધાપૂવ�ક પાઠ અચૂક કરતા. સ�સંગ અને 
�ભુ-ચચા� તેમજ અ�યા�મ-િચંતનમાં તેમને િવશેષ 
�િચ હતી. દીનદુઃખીઓની સેવા પણ કરતા 
રહ�તા.

ઈ.સ. 1936માં �યાર� તેઓ 60 વષ�ના થયા. 
�યાર� તેઓ વધુ અંતમુ�ખી અને અનાસ� 
�િ�વાળા થઈ ગયા. તેઓ વધુને વધુ �ભુ-
િચંતનના સુખદ આનંદમાં રમણ કરવા લા�યા. 
એક �દવસ �યાર� તેઓ પોતાના હ�દરાબાદ 
(િસંઘ)ના િનવાસ�થાનના ખુ�ા આંગણામાં થઈ 
રહ�લ સ�સંગમાં બેઠા હતા. �યાર� કોઈક શિ�નું 
તેમને અદ�ય ખ�ચાણ થયું અને તેઓ સ�સંગમાંથી 

આપણો ઈિતહાસ �માિણત કર� છ� ક� આ 
વસુંધરા પર �યાર�-�યાર� દુઃખ-અશાંિતના કાળાં 
વાદળો ઘેરાયાં છ� અને માનવ પથ��, 
કત��યિવમૂઢ બ�યો છ�. �યાર�-�યાર� સુખશાંિતના 
પથ-�દશ�ક આ વસુધા પર પોતાનું ભગીરથ કાય� 
કરવા માટ� આ�યા છ�. સામા�ય રીતે મનુ�ય એ 
પથ-�દશ�ક િવશે �ણકારી ધરાવતો નથી. 
પોતાની આસપાસ �યા�ત ચેતન અને જડના 
અ��ત�વના પર�પર �યવહાર િવશે પણ તે અ�ાન 
ધરાવે છ�. પરંતુ ક�ટલીક એવી મહાન િવભૂિતઓ 
પણ થઈ ગઈ છ� જેમના માટ� કહ�વાય છ� ક� તેઓ 
આ બધી �ણકારી ધરાવતા હતા, તે જ કારણે 
તેઓને મહાપુ�ષ ક� અલૌ�કક પુ�ષ તરીક� 
ઓળખવામાં આવે છ�. મહા�મા બુ�, �વામી 
દયાનંદ સર�વતી, મહાવીર �વામી, રામક��ણ 
પરમહ�સ, ઈસુ િ��ત, મહ�મદ પયગ�બર વગેર� 
આવા અલૌ�કક પુ�ષ હતા. આ જ �ૃંખલાની એક 
કડી છ� - ‘��િપતા ��ા’ તેઓ પોતાના પૂવ� 
�વનમાં દાદા લેખરાજના નામથી ઓળખાતા 
હતા. અલૌ�કક પુ�ષોની બધી જ કસોટીઓમાંથી 
તેઓ પાર ઉતયા� છ�.

તેમનું �વન �તાંત પરમા�મ સ�ાના મનુ�ય 
દ�હમાં �દ�ય અવતરણની અને ઈ�રીય કાય�ને 
સંપ�ન કરવાની એક અ�ભુત ગાથા છ�. જેણે 
પુ�તક �વ�પે લાખો નર-નારીનાં �વનમાં 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. આજે તેમના �ારા �થાિપત 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
િવ�ભરમાં ફ�લાયેલાં સેવાક���ોમાં િનયિમત લાખો 
નર-નારી ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગના 

�દ�યદશ�ન

નવયુગ િનમા�તા - િપતા�ી ��ાબાબા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ઉઠીને પોતાના ખંડમાં એકાંત અને શાંત ��થિતમાં 
બેઠા. બસ આ જ �ણ તેમના �વનમાં મહ�વપૂણ� 
વળાંક લાવનારી સાિબત થઈ. �યાર� તેઓ 
િચંતનમાં ડૂબેલા હતા �યાર� પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ તેમની ઉપર અસીમ ક�પા વરસાવી. 
દાદા લેખરાજે શરીરથી િવમુ� આ��મક 
��થિતમાં ��થત થવાનો અને અપૂવ�, અલૌ�કક 
સુખનો અનુભવ કય�. તેમને એવું લા�યું ક� આખો 
ખંડ પરમા�માની ઉપ��થિતથી �કાિશત થઈ ગયો 
છ�. આ જ અનુભૂિતઓની વ�ે તેમને પરમિપતા 
િશવ પરમા�માના આ મહાવા�યોનો �વિન 
સંભળાઈ ર�ો.

િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�
�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�
�કાશ �વ�પમ િશવોહ� િશવોહ�

આ પછી અવારનવાર થઈ રહ�લા 
સા�ા�કારોમાં તેમણે એક �વિણ�મ સંસારની અને 
કિળયુગી દુિનયાના ભયંકર િવનાશની ઝલક પણ 
મેળવી. તેમને એવો ભાસ થઈ ર�ો હતો ક� કોઈ 
અ��ય શિ� તેમને સતયુગી અનુપમ દ�વી 
���ના સજ�નની ઈ�રીય યોજનાને સાકાર �પ 
આપવા માટ� િનિમ� બનવાનું કહી રહી છ�. તેમણે 
આ ઈ�રીય આદ�શને સમ�ને એક પિવ�તમ 
અને સુખશાંિત સંપ�ન ���ની �થાપનાને માટ� 
પોતાનાં તન, મન અને ધનને સંપૂણ� �પે સમિપ�ત 
કરી દીધાં.

જેમ િસ�ાથ� મહા�મા બુ� તરીક� 
ઓળખાયા, બાળક નર��� �વામી િવવેકાનંદ 
બ�યા, મૂળશંકર �વામી દયાનંદ સર�વતી નામ 
પા�યા અને મોહનદાસ ગાંધી, મહા�મા ગાંધી 
તરીક� ��યાત બ�યા. તેમ પરમા�મા િશવે દાદા 
લેખરાજને કત��યવાચક નામ આ�યું ‘��િપતા 
��ા’ તેમનું અનુસરણ કરનાર લાખો નર-નારી 

તેમને �ેહભાવથી ��ાબાબા કહીને સંબોિધત 
કર� છ�.

��ાબાબાએ �યાર� પોતાના પાિથ�વ 
શરીરનો �યાગ કરીને અ�ય� �પ ધારણ કયુ� 
�યાર� તેમની �મર 93 વષ�ની હતી પણ તે સમયે 
પણ તેમના ચહ�રા પર એક અ�ભુત તેજ અને 
અલૌ�કક આભા હતી. તેમના સંપક�માં આવવા 
મા�થી જ અનેક સંતાપ��ત રાહતનો દમ લેતા, 
તેઓ પોતાનાં બધાં જ દુઃખોને ભૂલીને સુખ-શાંત-
પિવ�તા અને આનંદનો અનુભવ કરવા લાગતા. 
�યાગ, તપ�યા અને સેવાની સા�ાતમૂિત� તેમજ 
શુ� શિ�શાળી સંક�પોના �વામી ��ાબાબા 
�ારા જે શાંિતદાયક �ક�પનો વાતાવરણમાં 
ફ�લાતા તેના �ભાવમાં િહ�સક, િવકારી અથવા 
આસુરી �િ�વાળો મનુ�ય પણ શાંત, શીતળ તથા 
દ�વી �વભાવવાળો બની જતો. તેઓ કોઈ 
ભગવાનના અવતાર નહોતા અને ન કોઈ ગુ� 
હતા. તેઓ િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવના 
સાકાર મા�યમ હતા. તેઓ િનરાિભમાની હતા. 
સમપ�ણમયતાનું �લંત ઉદાહરણ હતા.

તેમના મુખારિવંદ �ારા પરમા�માએ 
આ�યા��મક ગૂઢ રહ�યો �પ� કયા�. જે �વણ 
કરીને તેઓ પોતે પણ અને અ�યો પણ 
અ�યા�મના પાવન પથ પર ચાલવા લા�યા. તેમણે 
અનેકોને પિવ� �વન ગાળવાની �ેરણા આપી. 
તેમની ��� જેની ઉપર પડતી, તે �યિ� આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈ જતી. તેઓ કોઈને પણ 
પોતાના ચરણ�પશ� કરવાની અનુમિત આપતા 
નહ�. �ોતાઓ �યાર� તેમની વાણી સાંભળતા 
�યાર� તેમને બાબાના મુખમંડળ પર એક �દ�ય 
�યોિત દ�ખાતી. �ૃક��ટમાં �કાશમાન આ�મા પણ.

િશવબાબાની જ �ેરણાએ િવનાશકારી 
��િ�ઓમાં પોતાનો સમય અને શિ�નો 
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અ�યાસ �ારા આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરીને 
પોતાનું �વન મનુ�યમાંથી દ�વતા સમાન બનાવી 
ર�ા છ�. એ મહાન િવભૂિત અને તેમનું મહાન કાય� 
એક સ�વ �મારક બનીને િવ�ને આજે પણ 
આલો�કત કરી ર�ાં છ� અને તેમના �ારા 
અપાયેલ િશ�ણ િવ�ભરમાં �યાિત �ા�ત કરી 
ર�ં છ�.

હવે, �� એ છ� ક� એ મહાન િવભૂિત કોણ 
છ� ? આ ઘટના 1936ની છ�. હીરા અને ઝવેરાતના 
��યાત વેપારી દાદા લેખરાજ ઉદારદાની, સાધુ 
�િતવાળા, �માિણક અને ભિ� ભાવનાથી 
રંગાયેલ પુ�ષ તરીક� �યાિત�ા�ત હતા. તેમના 
ધંધાનો ખૂબ જ મોટો ફ�લાવો હતો. કલક�ા, 
મુંબઈ, કરાંચી અને હ�દરાબાદ (િસંધ) તેમના 
વેપારનાં મુ�ય ક���ો હતાં. તેઓ �ી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા અને �ીમ�ભગવ�ગીતાનો 
િન�ય ��ધાપૂવ�ક પાઠ અચૂક કરતા. સ�સંગ અને 
�ભુ-ચચા� તેમજ અ�યા�મ-િચંતનમાં તેમને િવશેષ 
�િચ હતી. દીનદુઃખીઓની સેવા પણ કરતા 
રહ�તા.

ઈ.સ. 1936માં �યાર� તેઓ 60 વષ�ના થયા. 
�યાર� તેઓ વધુ અંતમુ�ખી અને અનાસ� 
�િ�વાળા થઈ ગયા. તેઓ વધુને વધુ �ભુ-
િચંતનના સુખદ આનંદમાં રમણ કરવા લા�યા. 
એક �દવસ �યાર� તેઓ પોતાના હ�દરાબાદ 
(િસંઘ)ના િનવાસ�થાનના ખુ�ા આંગણામાં થઈ 
રહ�લ સ�સંગમાં બેઠા હતા. �યાર� કોઈક શિ�નું 
તેમને અદ�ય ખ�ચાણ થયું અને તેઓ સ�સંગમાંથી 

આપણો ઈિતહાસ �માિણત કર� છ� ક� આ 
વસુંધરા પર �યાર�-�યાર� દુઃખ-અશાંિતના કાળાં 
વાદળો ઘેરાયાં છ� અને માનવ પથ��, 
કત��યિવમૂઢ બ�યો છ�. �યાર�-�યાર� સુખશાંિતના 
પથ-�દશ�ક આ વસુધા પર પોતાનું ભગીરથ કાય� 
કરવા માટ� આ�યા છ�. સામા�ય રીતે મનુ�ય એ 
પથ-�દશ�ક િવશે �ણકારી ધરાવતો નથી. 
પોતાની આસપાસ �યા�ત ચેતન અને જડના 
અ��ત�વના પર�પર �યવહાર િવશે પણ તે અ�ાન 
ધરાવે છ�. પરંતુ ક�ટલીક એવી મહાન િવભૂિતઓ 
પણ થઈ ગઈ છ� જેમના માટ� કહ�વાય છ� ક� તેઓ 
આ બધી �ણકારી ધરાવતા હતા, તે જ કારણે 
તેઓને મહાપુ�ષ ક� અલૌ�કક પુ�ષ તરીક� 
ઓળખવામાં આવે છ�. મહા�મા બુ�, �વામી 
દયાનંદ સર�વતી, મહાવીર �વામી, રામક��ણ 
પરમહ�સ, ઈસુ િ��ત, મહ�મદ પયગ�બર વગેર� 
આવા અલૌ�કક પુ�ષ હતા. આ જ �ૃંખલાની એક 
કડી છ� - ‘��િપતા ��ા’ તેઓ પોતાના પૂવ� 
�વનમાં દાદા લેખરાજના નામથી ઓળખાતા 
હતા. અલૌ�કક પુ�ષોની બધી જ કસોટીઓમાંથી 
તેઓ પાર ઉતયા� છ�.

તેમનું �વન �તાંત પરમા�મ સ�ાના મનુ�ય 
દ�હમાં �દ�ય અવતરણની અને ઈ�રીય કાય�ને 
સંપ�ન કરવાની એક અ�ભુત ગાથા છ�. જેણે 
પુ�તક �વ�પે લાખો નર-નારીનાં �વનમાં 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. આજે તેમના �ારા �થાિપત 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 
િવ�ભરમાં ફ�લાયેલાં સેવાક���ોમાં િનયિમત લાખો 
નર-નારી ઈ�રીય �ાન અને સહજ રાજયોગના 

�દ�યદશ�ન

નવયુગ િનમા�તા - િપતા�ી ��ાબાબા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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ઉઠીને પોતાના ખંડમાં એકાંત અને શાંત ��થિતમાં 
બેઠા. બસ આ જ �ણ તેમના �વનમાં મહ�વપૂણ� 
વળાંક લાવનારી સાિબત થઈ. �યાર� તેઓ 
િચંતનમાં ડૂબેલા હતા �યાર� પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ તેમની ઉપર અસીમ ક�પા વરસાવી. 
દાદા લેખરાજે શરીરથી િવમુ� આ��મક 
��થિતમાં ��થત થવાનો અને અપૂવ�, અલૌ�કક 
સુખનો અનુભવ કય�. તેમને એવું લા�યું ક� આખો 
ખંડ પરમા�માની ઉપ��થિતથી �કાિશત થઈ ગયો 
છ�. આ જ અનુભૂિતઓની વ�ે તેમને પરમિપતા 
િશવ પરમા�માના આ મહાવા�યોનો �વિન 
સંભળાઈ ર�ો.

િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�
�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�
�કાશ �વ�પમ િશવોહ� િશવોહ�

આ પછી અવારનવાર થઈ રહ�લા 
સા�ા�કારોમાં તેમણે એક �વિણ�મ સંસારની અને 
કિળયુગી દુિનયાના ભયંકર િવનાશની ઝલક પણ 
મેળવી. તેમને એવો ભાસ થઈ ર�ો હતો ક� કોઈ 
અ��ય શિ� તેમને સતયુગી અનુપમ દ�વી 
���ના સજ�નની ઈ�રીય યોજનાને સાકાર �પ 
આપવા માટ� િનિમ� બનવાનું કહી રહી છ�. તેમણે 
આ ઈ�રીય આદ�શને સમ�ને એક પિવ�તમ 
અને સુખશાંિત સંપ�ન ���ની �થાપનાને માટ� 
પોતાનાં તન, મન અને ધનને સંપૂણ� �પે સમિપ�ત 
કરી દીધાં.

જેમ િસ�ાથ� મહા�મા બુ� તરીક� 
ઓળખાયા, બાળક નર��� �વામી િવવેકાનંદ 
બ�યા, મૂળશંકર �વામી દયાનંદ સર�વતી નામ 
પા�યા અને મોહનદાસ ગાંધી, મહા�મા ગાંધી 
તરીક� ��યાત બ�યા. તેમ પરમા�મા િશવે દાદા 
લેખરાજને કત��યવાચક નામ આ�યું ‘��િપતા 
��ા’ તેમનું અનુસરણ કરનાર લાખો નર-નારી 

તેમને �ેહભાવથી ��ાબાબા કહીને સંબોિધત 
કર� છ�.

��ાબાબાએ �યાર� પોતાના પાિથ�વ 
શરીરનો �યાગ કરીને અ�ય� �પ ધારણ કયુ� 
�યાર� તેમની �મર 93 વષ�ની હતી પણ તે સમયે 
પણ તેમના ચહ�રા પર એક અ�ભુત તેજ અને 
અલૌ�કક આભા હતી. તેમના સંપક�માં આવવા 
મા�થી જ અનેક સંતાપ��ત રાહતનો દમ લેતા, 
તેઓ પોતાનાં બધાં જ દુઃખોને ભૂલીને સુખ-શાંત-
પિવ�તા અને આનંદનો અનુભવ કરવા લાગતા. 
�યાગ, તપ�યા અને સેવાની સા�ાતમૂિત� તેમજ 
શુ� શિ�શાળી સંક�પોના �વામી ��ાબાબા 
�ારા જે શાંિતદાયક �ક�પનો વાતાવરણમાં 
ફ�લાતા તેના �ભાવમાં િહ�સક, િવકારી અથવા 
આસુરી �િ�વાળો મનુ�ય પણ શાંત, શીતળ તથા 
દ�વી �વભાવવાળો બની જતો. તેઓ કોઈ 
ભગવાનના અવતાર નહોતા અને ન કોઈ ગુ� 
હતા. તેઓ િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવના 
સાકાર મા�યમ હતા. તેઓ િનરાિભમાની હતા. 
સમપ�ણમયતાનું �લંત ઉદાહરણ હતા.

તેમના મુખારિવંદ �ારા પરમા�માએ 
આ�યા��મક ગૂઢ રહ�યો �પ� કયા�. જે �વણ 
કરીને તેઓ પોતે પણ અને અ�યો પણ 
અ�યા�મના પાવન પથ પર ચાલવા લા�યા. તેમણે 
અનેકોને પિવ� �વન ગાળવાની �ેરણા આપી. 
તેમની ��� જેની ઉપર પડતી, તે �યિ� આ��મક 
��થિતમાં ��થત થઈ જતી. તેઓ કોઈને પણ 
પોતાના ચરણ�પશ� કરવાની અનુમિત આપતા 
નહ�. �ોતાઓ �યાર� તેમની વાણી સાંભળતા 
�યાર� તેમને બાબાના મુખમંડળ પર એક �દ�ય 
�યોિત દ�ખાતી. �ૃક��ટમાં �કાશમાન આ�મા પણ.

િશવબાબાની જ �ેરણાએ િવનાશકારી 
��િ�ઓમાં પોતાનો સમય અને શિ�નો 



Published and Printed by Bharti Ranchhoddas Somaiya for Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 

Ahmedabad. Printed at Shreedhar Printers Pvt. Ltd., J & K Block No. 4, Ravi Estate, Dudheshwar Road, Ahmedabad - 380 004. 

Published from Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Sukh Shanti Bhavan, Bhulabhai Park Road, Kankaria, 

Ahmedabad - 380 022, Gujarat State, India. Edited by Prof. Dr. Kalidas D. Prajapati.

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 01 January 2020 Page No. 34

�ાના�ત

��ાક�મારી સં�થાનનો પોતાની �થાપનાના 
સમયથી ઉ���ય �વપ�રવત�નથી િવ� પ�રવત�નનો 
ર�ો છ�. એના કારણે આ સં�થા સાથે �ડાનારી 
�યિ� પહ�લાં �વયં મૂ�યોની ધારણા કર� છ�. એના 
પછી બી�ઓને �વનમાં મૂ�યો અને 
આ�યા��મકતા અપનાવવા ઉપર ભાર આપે છ�. 
આ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયની �થાપના વષ� 1937માં િસંધમાં (હાલ 
પા�ક�તાન) સુ�િસ� હીરા ઝવેરાતના �યાપારી 
દાદા લેખરાજે કરી હતી. પાછળથી એમને 
પરમા�મા �ારા ��િપતા ��ા નામ આપવામાં 
આ�યું હતું. ��િપતા ��ાબાબાએ �વયં 
સં�થાની �થાપના કયા� બાદ એનાં પહ�લાં મુ�ય 
�શાિસકા માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�ને 
બના�યાં. ભારતમાની �ાચીન સં�ક�િત 
આ�યા��મકતા અને રાજયોગ મેડીટ�શનનો 
િવ�ભરમાં �ચાર �સાર કરવા માટ� ભારત 
સરકાર� સ�માનની ��િતમાં ��િપતા ��ાના 
નામથી ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડી. સં�થા માટ� આ 
ગૌરવશાળી �ણ હતી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

��િપતા ��ાબાબાની ��િતમાં
1994માં ટપાલ �ટ�કટ બહાર પડી

દુ�પયોગ કરી રહ�લ યુવાવગ�ને િશ�તબ�ધ 
બના�યો. રચના�મક ��િ�ઓમાં સેવારત કયા�. 
રાજયોગી યુવાન સાદાઈિ�ય, મયા�દાપૂણ� અને 
સંયમી �વન �વવાનો અ�યાસી બની �ય છ�.

મિહલાઓ પણ આ�યા��મક �ે�ે ઉ�નિત 
કર� તે માટ� બાબાએ િવશેષ �પે માતાઓ, બહ�નો, 
ક�યાઓને િનિમત બનાવી અને તેમને જ આ 
આ�યા��મક િવ� િવ�ાલયને �યવ��થત �પે 
ચલાવવાની જવાબદારી સ�પી. સદીઓથી 
અબળા, ભો�યા અને િતર�કારને યો�ય જેમને 
ગણવામાં આવતી એવી નારીઓને �મુખ �થાન 
આપીને બાબાએ સમાજ સમ� એક અ��તીય 
ઉદાહરણ ��તુત કયુ�. સમાજમાં જે નારી માટ� 
એવો �મ હતો ક� તે નક�નું �ાર છ�, તેને બાબાએ 
�વગ�ના સજ�ન માટ�ની આધારિશલા બનાવી 
દીધી. વસુંધરા પણ આ મહાપુ�ષને પામીને ધ�ય 
થઈ ઉઠી, જેણે કામ મહાશ�ુને પડકાય�. જેણે 
પિવ�તા અને ��ચય�નો મં� બધાના કાનમાં 
���યો. જેણે માનવતાને આ�યા��મકતાનું બળ 
�દાન કયુ�. જેણે નુમાશામના સમયે પોતાના 
ભૌિતક દ�હનો �યાગ કરીને અ�ય� વતનવાસી 
થયા. આજે પણ તેઓ અ�ય� ફ�ર�તાના �પમાં 
િવ�સેવારત છ�. સ�માન�પે તેમનું અનુકરણ 
અને અનુસરણ કરવું એ જ એ યુગપુ�ષને ��ધા-
પુ�પ સમિપ�ત કરવા બરાબર છ�.

ગીત - 

િપતા�ી કા �વન પઢ લો, ��હ� ફ�ર�તા કહતે હ�.
આઓ, તુ�હ� બતા દ� તા�ક, ઈસે તપ�યા કહતે હ�..
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