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ધારણાઓ અને �ીમતના અ��તીય અનુસરણથી 
દીદી�એ ��ય�, પરો� રીતે ઉદાહરણ પૂ�ં 
પા�ું. �દ�ય�ેહ નીતરતા પોતાના મુખારિવંદ પર 
��યમાન થતા પિવ�તાના પુંજથી અનેક 
આ�માોને પરમિપતા િશવ પરમા�માનો પ�રચય 
આપીને, કલકલનાદ� વહ�તી સ�રતા શાં 
અ�તઝરતાં સૂ�ા�મક મહાવા�યોથી વષ� જૂનાં 
�યથા, િચંતા અને આિધ, �યાિધ, ઉપાિધમાં ��ત 
લોકોના �વનને શીતળતામાં પ�રવિત�ત કરી 
આ�માઓને �વનની ધ�યતાનો અનુભવ 
કરા�યો.

દીદી�નું �વન �દ�યગુણોના ગુલદ�તાથી 
મહ�કતું હતું. જેની સૌરભ આ�માઓને અલૌ�કક 
આનંદ, �દ�ય �ેરણા અને િવશેષ �ા��તનો 
અનુભવ કરાવતું. િવચ�ણ બુિ�, પરખશિ� 
અને િનણ�યશિ�, �ેહાળ, શિ��વ�પ, 
ચુંબક�ય �યિ��વ, વહીવટી ક�શળતા, �ાન-
યોગની ગહનતા, ન�તા, ગંભીરતા પાછળ 
ડો�કયું કરતી રમિણકતા, બેહદની ઉપરામ�િ�, 
િન�ા�ત, અથક સેવાધારી, સરળતા, સ�ાઈ, 
સફાઈથી સંપ�ન �યાગમૂિત�, વા�સ�યમૂિત� આ�દ 
ગુણો તેમનામાં િવ�માન હતાં. એમના સંપક�માં 
આવનાર આ�માઓને આ પારસ સમાન ગુણોનો 
�પશ� થતાં તે આ�માઓ પણ �દ�યગુણ સંપ�ન 
�વન બનાવવાની �ેરણા મેળવતા.

દીદી�નું �યિ��વ િનરાળું હતું. તેમની 
વાણી �દયમાં સ�સરવી ઊતરી જતી. વાણી કરતાં 
િવશેષ તો �યવહારથી તેઓ આ�માઓને �ભાિવત 
કરતાં પણ પોતાના �ભાવમાં ન રાખતાં ઈશારો 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ તરફ કરતાં. ઘણું થોડું 

દીદી�ના �વન પર ���પાત કરતાં, 
િવચારસાગર મંથન કરતાં િવચારોની હારમાળા 
અ�ખિલત પણે વ�ા કર� છ�. ઘણું વાં�યું અને 
િવચાયુ� છ� છતાં તેના કરતાં દીદી�ના �દ�ય-
�વનની છાપ માનસપટમાં અંકાઈ ગઈ છ� જે 
અિવ�મરણીય છ�.

�ી અને સર�વતીનો સંગમ થવો એ િવ�ની 
િવરલ ઘટના છ�. ઘણા થોડા �ક�સાઓમાં આ �ઈ 
શકાય છ�. ઉદાહરણ તરીક� �િસ� વૈ�ાિનક ડૉ. 
િવ�મ સારાભાઈ, ઉ�ોગપિત અઝીઝ �ેમ�, બીલ 
ગૅ�સ વગેર� નામો આદર, સ�માનથી લઈ શકાય 
છ�. આિથ�ક સ�િ� સભર �વનમાં િવચારોની 
�ે� ચા�ર�યની અને �દ�યતાની સ�િ� હોવી એ 
દીદી�ના �વનની અણમોલ ઘટના છ�. �યાર� 
�ભુ િપતાનો પ�રચય મ�યો �યાર� િસંઘ 
હ�દરાબાદના િવરોધી વાતાવરણમાં રહીને એમણે 
જે �ઢતાથી, આ�મિવ�ાસથી અને �સ�નતાથી 
�યાગનો રાહ �વીકાય� તેનું ગૌરવ િનરાળું છ�.

�યાગ તપ�યા અને સેવાની િ�વેણીથી 
�વનદીપને દ�દી�યમાન બનાવી અ�ય 
આ�માઓના દીપકોને પોતાના �વનની �દ�ય 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોિગની દીદી મનમોિહની�નો �વનસંદ�શ
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દીદી�નું 72 વષ� સુધીનું �વન દધીિચ-
ઋિષની જેમ પરમા�માની �ીમત અનુસાર સવ��વ 
�વાહાનું ર�ં. મન, વાણી અને કમ�ની એક�પતા 
�ારા સૌ આ�માઓનાં તેઓ આદરપા� બની 
ર�ાં. બો�બે હૉ��પટલમાં માંદગીના િબછાને 
રહ�વા છતાં બીમારીની અસરથી મુ� રહી 
ઈ�રીય સેવાના મં�ને �વંત રાખી રાજયોગની 
અલૌ�કક આભા હો��પટલમાં પણ �સરાવી. 
�યાંના વાતાવરણને આ�યા��મક ચમકવાળું 
બનાવી દીધું.

દીદીની ઈ�છા ��ાબાબાની સાથે રહ�વાની 
હતી પણ તેઓ �વાસમાં બહાર હતાં. પરમા�મા 
મુર�બી બાળકોની ઈ�ા પૂણ� કર� છ�. તે રીતે 
દીદી� હૉ��પટલમાં ઓપર�શન થયું તેના બે �દવસ 
પછી આ સાકાર ���માં નહોતાં. ફ� શરીર 
હૉ��પટલમાં હતું. �ાસ પણ ચાલી ર�ો હતો. જેનો 
િનદ�શ ભોગના સંદ�શમાં અ�ય� બાપદાદાએ 
કય� ક� આ િવિચ� �ામાનું રહ�ય હતું. તેથી 
દીદીને દદ�નો અનુભવ થયો નહ�. આ એક િવિચ� 
�ા�સ �ારા બાબાએ દીદીની ઈ�છા પૂણ� કરી. જે 
ઈ� અને અ� છ� તેઓને કોઈપણ ક� ન હોઈ 
શક�. દીદી� ઈ� અને અ� આ�મા હતાં. દીદીએ 
અ�ય� ધામમાંથી સંદ�શમાં જણા�યું હતું ક� મને 
�ણ સંબંધ િ�ય હતા. બાપ, સખા અને સાજન. 
આ સંબંધો િનભાવવાનો આધાર છ� િશ�ાઓ અને 
મયા�દાઓ. દીદી આપણને તેને અનુસરવાની 
સૌગાત આપી ગયાં.

દીદીએ વતનમાં ��ાબાબાનું અવણ�નીય 
કાય� �યું. તેથી ��ાવ�સો �િત દીદી�નો એ 
સંદ�શ ર�ો ક� જે બ�ાબાબા િનરંતર યોગી, 
િનરંતર સેવાધારી હતા અને છ� એવી રીતે િનરંતર 
સેવાધારી હતા અને છ� એવી રીતે િનરંતર 

બોલીને પણ વધાર� શીખવી શકાય છ�. તેનું ��ય� 
�માણ દીદી� હતાં. એમની વાણી રહ�યયુ� 
અને ગહનતાવાળી હતી. દીદી�નું �વન એજ 
એમનો સંદ�શ છ�. દીદી� ક�ા કરતાં ક�, ‘રોજ 
મુરલી �ાસ કરો, �ીમત પર ચાલો, 
અ�તવેળાએ ઉઠીને િવશેષ યાદની યા�ા પર 
રહો, �ય��ક અબ વાપસ ઘર �ના હ�. સવ� 
સંબંધોસે પરમા�મા િશવકો યાદ કરો. ન 
�કસીકો દુઃખ દો, ન દુઃખ લો. �ાન અ�ત કા 
પાન કરો ઔર કરાઓ. પરમા�માક� યાદમ� સદા 
સ�ાઈ ઔર સફાઈસે હર કમ� કરો. સુકમ� કા 
ખાતા બઢાઓ.’ આ માટ� �યાર� તેઓ સં�થા 
તરફથી ભેટ સૌગાત આપતાં �યાર� ��ાવ�સોને 
ડાયરી લેવાનો આ�હ કરી ડાયરીનું આ�યા��મક 
�વનમાં શું મહ�વ છ� તે સમ�વતાં.

��ાક�મારી સં�થામાં આ�યા પછી તેમનો 
પાટ� ઊંચો ર�ો. �યાર� સાકારબાબાએ પોતાની 
સવ� સંપિ� બહ�નોની સિમિતને અપ�ણ કરી દીધી 
�યાર� તેઓ આ સિમિતના સ�યપદ� હતાં. �યાર� 
કરાંચીથી સં�થાનું �થળાંતર થયું. �યાર� પણ 
માઉ�ટ આબુનું �થળ પસંદ કરવામાં તેઓ િનિમ� 
બ�યાં. 1952થી ઈ�રીય સેવાનો મહ�વપૂણ� 
અ�યાય શ� થયો �યાર� 1961 સુધી તેઓ 
ક��ોલર તરીક� અને ��ાબાબાના અ�ય� થયા 
પછી ��યુઆરી, 1969થી સંયુ� મુ�ય 
�શાિસકાના પદ� રહી સમ� ભારત અને 
િવદ�શોનો �વાસ કરી ��ાવ�સો અને 
િજ�ાસુઓની પાલના કરી. દાદી �કાશમિણ�ના 
સંયુ� પુ�ષાથ�ના �તાપે િવ�ના 140 દ�શોમાં 
સેવા ક���ો �ારા આ�યા��મક સેવા માટ� િનિમ� 
બ�યાં. યુનો �ારા સં�થાને પીસ મેડલ અને પીસ 
મેસે�જર એવોડ� મ�યા તેમાં તેમનું મહ�વપૂણ� 
યોગદાન ર�ં.

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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ધારણાઓ અને �ીમતના અ��તીય અનુસરણથી 
દીદી�એ ��ય�, પરો� રીતે ઉદાહરણ પૂ�ં 
પા�ું. �દ�ય�ેહ નીતરતા પોતાના મુખારિવંદ પર 
��યમાન થતા પિવ�તાના પુંજથી અનેક 
આ�માોને પરમિપતા િશવ પરમા�માનો પ�રચય 
આપીને, કલકલનાદ� વહ�તી સ�રતા શાં 
અ�તઝરતાં સૂ�ા�મક મહાવા�યોથી વષ� જૂનાં 
�યથા, િચંતા અને આિધ, �યાિધ, ઉપાિધમાં ��ત 
લોકોના �વનને શીતળતામાં પ�રવિત�ત કરી 
આ�માઓને �વનની ધ�યતાનો અનુભવ 
કરા�યો.

દીદી�નું �વન �દ�યગુણોના ગુલદ�તાથી 
મહ�કતું હતું. જેની સૌરભ આ�માઓને અલૌ�કક 
આનંદ, �દ�ય �ેરણા અને િવશેષ �ા��તનો 
અનુભવ કરાવતું. િવચ�ણ બુિ�, પરખશિ� 
અને િનણ�યશિ�, �ેહાળ, શિ��વ�પ, 
ચુંબક�ય �યિ��વ, વહીવટી ક�શળતા, �ાન-
યોગની ગહનતા, ન�તા, ગંભીરતા પાછળ 
ડો�કયું કરતી રમિણકતા, બેહદની ઉપરામ�િ�, 
િન�ા�ત, અથક સેવાધારી, સરળતા, સ�ાઈ, 
સફાઈથી સંપ�ન �યાગમૂિત�, વા�સ�યમૂિત� આ�દ 
ગુણો તેમનામાં િવ�માન હતાં. એમના સંપક�માં 
આવનાર આ�માઓને આ પારસ સમાન ગુણોનો 
�પશ� થતાં તે આ�માઓ પણ �દ�યગુણ સંપ�ન 
�વન બનાવવાની �ેરણા મેળવતા.

દીદી�નું �યિ��વ િનરાળું હતું. તેમની 
વાણી �દયમાં સ�સરવી ઊતરી જતી. વાણી કરતાં 
િવશેષ તો �યવહારથી તેઓ આ�માઓને �ભાિવત 
કરતાં પણ પોતાના �ભાવમાં ન રાખતાં ઈશારો 
પરમિપતા પરમા�મા િશવ તરફ કરતાં. ઘણું થોડું 

દીદી�ના �વન પર ���પાત કરતાં, 
િવચારસાગર મંથન કરતાં િવચારોની હારમાળા 
અ�ખિલત પણે વ�ા કર� છ�. ઘણું વાં�યું અને 
િવચાયુ� છ� છતાં તેના કરતાં દીદી�ના �દ�ય-
�વનની છાપ માનસપટમાં અંકાઈ ગઈ છ� જે 
અિવ�મરણીય છ�.

�ી અને સર�વતીનો સંગમ થવો એ િવ�ની 
િવરલ ઘટના છ�. ઘણા થોડા �ક�સાઓમાં આ �ઈ 
શકાય છ�. ઉદાહરણ તરીક� �િસ� વૈ�ાિનક ડૉ. 
િવ�મ સારાભાઈ, ઉ�ોગપિત અઝીઝ �ેમ�, બીલ 
ગૅ�સ વગેર� નામો આદર, સ�માનથી લઈ શકાય 
છ�. આિથ�ક સ�િ� સભર �વનમાં િવચારોની 
�ે� ચા�ર�યની અને �દ�યતાની સ�િ� હોવી એ 
દીદી�ના �વનની અણમોલ ઘટના છ�. �યાર� 
�ભુ િપતાનો પ�રચય મ�યો �યાર� િસંઘ 
હ�દરાબાદના િવરોધી વાતાવરણમાં રહીને એમણે 
જે �ઢતાથી, આ�મિવ�ાસથી અને �સ�નતાથી 
�યાગનો રાહ �વીકાય� તેનું ગૌરવ િનરાળું છ�.

�યાગ તપ�યા અને સેવાની િ�વેણીથી 
�વનદીપને દ�દી�યમાન બનાવી અ�ય 
આ�માઓના દીપકોને પોતાના �વનની �દ�ય 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોિગની દીદી મનમોિહની�નો �વનસંદ�શ
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દીદી�નું 72 વષ� સુધીનું �વન દધીિચ-
ઋિષની જેમ પરમા�માની �ીમત અનુસાર સવ��વ 
�વાહાનું ર�ં. મન, વાણી અને કમ�ની એક�પતા 
�ારા સૌ આ�માઓનાં તેઓ આદરપા� બની 
ર�ાં. બો�બે હૉ��પટલમાં માંદગીના િબછાને 
રહ�વા છતાં બીમારીની અસરથી મુ� રહી 
ઈ�રીય સેવાના મં�ને �વંત રાખી રાજયોગની 
અલૌ�કક આભા હો��પટલમાં પણ �સરાવી. 
�યાંના વાતાવરણને આ�યા��મક ચમકવાળું 
બનાવી દીધું.

દીદીની ઈ�છા ��ાબાબાની સાથે રહ�વાની 
હતી પણ તેઓ �વાસમાં બહાર હતાં. પરમા�મા 
મુર�બી બાળકોની ઈ�ા પૂણ� કર� છ�. તે રીતે 
દીદી� હૉ��પટલમાં ઓપર�શન થયું તેના બે �દવસ 
પછી આ સાકાર ���માં નહોતાં. ફ� શરીર 
હૉ��પટલમાં હતું. �ાસ પણ ચાલી ર�ો હતો. જેનો 
િનદ�શ ભોગના સંદ�શમાં અ�ય� બાપદાદાએ 
કય� ક� આ િવિચ� �ામાનું રહ�ય હતું. તેથી 
દીદીને દદ�નો અનુભવ થયો નહ�. આ એક િવિચ� 
�ા�સ �ારા બાબાએ દીદીની ઈ�છા પૂણ� કરી. જે 
ઈ� અને અ� છ� તેઓને કોઈપણ ક� ન હોઈ 
શક�. દીદી� ઈ� અને અ� આ�મા હતાં. દીદીએ 
અ�ય� ધામમાંથી સંદ�શમાં જણા�યું હતું ક� મને 
�ણ સંબંધ િ�ય હતા. બાપ, સખા અને સાજન. 
આ સંબંધો િનભાવવાનો આધાર છ� િશ�ાઓ અને 
મયા�દાઓ. દીદી આપણને તેને અનુસરવાની 
સૌગાત આપી ગયાં.

દીદીએ વતનમાં ��ાબાબાનું અવણ�નીય 
કાય� �યું. તેથી ��ાવ�સો �િત દીદી�નો એ 
સંદ�શ ર�ો ક� જે બ�ાબાબા િનરંતર યોગી, 
િનરંતર સેવાધારી હતા અને છ� એવી રીતે િનરંતર 
સેવાધારી હતા અને છ� એવી રીતે િનરંતર 

બોલીને પણ વધાર� શીખવી શકાય છ�. તેનું ��ય� 
�માણ દીદી� હતાં. એમની વાણી રહ�યયુ� 
અને ગહનતાવાળી હતી. દીદી�નું �વન એજ 
એમનો સંદ�શ છ�. દીદી� ક�ા કરતાં ક�, ‘રોજ 
મુરલી �ાસ કરો, �ીમત પર ચાલો, 
અ�તવેળાએ ઉઠીને િવશેષ યાદની યા�ા પર 
રહો, �ય��ક અબ વાપસ ઘર �ના હ�. સવ� 
સંબંધોસે પરમા�મા િશવકો યાદ કરો. ન 
�કસીકો દુઃખ દો, ન દુઃખ લો. �ાન અ�ત કા 
પાન કરો ઔર કરાઓ. પરમા�માક� યાદમ� સદા 
સ�ાઈ ઔર સફાઈસે હર કમ� કરો. સુકમ� કા 
ખાતા બઢાઓ.’ આ માટ� �યાર� તેઓ સં�થા 
તરફથી ભેટ સૌગાત આપતાં �યાર� ��ાવ�સોને 
ડાયરી લેવાનો આ�હ કરી ડાયરીનું આ�યા��મક 
�વનમાં શું મહ�વ છ� તે સમ�વતાં.

��ાક�મારી સં�થામાં આ�યા પછી તેમનો 
પાટ� ઊંચો ર�ો. �યાર� સાકારબાબાએ પોતાની 
સવ� સંપિ� બહ�નોની સિમિતને અપ�ણ કરી દીધી 
�યાર� તેઓ આ સિમિતના સ�યપદ� હતાં. �યાર� 
કરાંચીથી સં�થાનું �થળાંતર થયું. �યાર� પણ 
માઉ�ટ આબુનું �થળ પસંદ કરવામાં તેઓ િનિમ� 
બ�યાં. 1952થી ઈ�રીય સેવાનો મહ�વપૂણ� 
અ�યાય શ� થયો �યાર� 1961 સુધી તેઓ 
ક��ોલર તરીક� અને ��ાબાબાના અ�ય� થયા 
પછી ��યુઆરી, 1969થી સંયુ� મુ�ય 
�શાિસકાના પદ� રહી સમ� ભારત અને 
િવદ�શોનો �વાસ કરી ��ાવ�સો અને 
િજ�ાસુઓની પાલના કરી. દાદી �કાશમિણ�ના 
સંયુ� પુ�ષાથ�ના �તાપે િવ�ના 140 દ�શોમાં 
સેવા ક���ો �ારા આ�યા��મક સેવા માટ� િનિમ� 
બ�યાં. યુનો �ારા સં�થાને પીસ મેડલ અને પીસ 
મેસે�જર એવોડ� મ�યા તેમાં તેમનું મહ�વપૂણ� 
યોગદાન ર�ં.

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)



આપણે ડીટ�ચ કઈ રીતે 
રહી શક�એ છીએ? �યાર� 
કોઈ કમ�બંધન ના હોય. 
બાબાની યાદમાં રહ�વાથી 
પાપ દ�ધ થઈ ગયાં, તો 
ડીટ�ચ રહ�વાનું સરળ થઈ 
ગયું. િશવબાબાને જેમ

ભોલાનાથ કહીએ છીએ. નીલક�ઠ��ર અથા�� 
સાંભળતાં સાંભળતાં એમનો ક�ઠ નીલ થઈ ગયો. 
ક�ટલાં સારાં નામ છ� સોમનાથ, અમરનાથ વગેર�. 
આવા બાપના �પને પણ �ણવાનું છ�. પરમા�માનું 
જેવું �પ છ� તેવું આપણું પણ લાઈટ �પ છ�. એક તો 
ઉપર રહ�વાથી (સૂ�મવતન, શાંિતધામ) લાઈટ 
હાઉસ બનીશું. આટલી લાઈટ કોઈને બતાવી 
શકતા નથી તો સા�ં છ�, ચાલતાં રહ�નારને લાઈટ 
બતાવી શક�એ છીએ, જેમ ક� રોડની લાઈટ. 
બાબા કહ� છ� ક� ચાલતાં ચાલતાં પણ કોઈની સેવા 
કરી શક�એ છીએ. તો તે સેવા �વાભાિવક છ�. 
સેવા મોટી વાત નથી.

દર�ક વાતમાં િવચારવાનું હોતું નથી. 
બાબાની ક�ટલી ક�ટલી ઊંચી વાતો છ�. એનો 
િવચાર કરીએ છીએ ક� ક�ટલી ઊંચી છ�. ક�ટલી 
કામ લાયક છ�? એના ઉપર િવચાર કરીએ છીએ 
�યાર� તેની વે�યુની ખબર પડે છ�. આ દુઃખધામ છ� 
પણ અહ� અંદર તો દુઃખધામ થઈ શકતું નથી. 
�યાર� �યાર� અંદર દુઃખ ગયું તો દુઃખધામ તો 
અંદર જ આવી ગયું. મનની અંદર દુઃખધામ થઈ 

ગયું, તો ચહ�રા ઉપરથી ખબર પડશે ક� આ 
દુઃખધામ છ�. શાંિતધામ છ� તો બુિ� ઉપર ચાલી 
ગઈ. સુખધામ છ� તો ભિવ�યમાં ચાલી ગઈ, તો આ 
સવ� િવચારવાની વાતો છ�. જે સા�ં ભણે છ� એને 
શાળા �કૉલરશીપ આપે છ�. કારણ ક� એક તો 
એનું ચા�ર�ય સા�ં છ�. બીજું શાળામાં હાજરી સારી 
છ�. સા�ં ભણે છ�, લખે છ�. સૌ સાથે સંબંધો પણ 
સારા છ�. િનયિમત સમયે આવી �ય છ�. �ાસમાં 
�હકાય� કરીને આવે છ�. તો આવાં જે બાળકો હોય 
છ�, એમના એવા સં�કાર - �યવહાર હોય છ� ક� 
એમણે કોઈ પણ વગ�માં ઓછા માક� તો નહ� લીધા 
હોય.

બીજું બાબાએ ક�ં તુમ આમ� છો. તો 
એટ��શન અને એલટ� થઈને ચાલો. કારણ ક� 
બી�ઓને બચાવનાર છીએ. પછી આપણે 
રાજયોગી છીએ. તો યોગ કરવા બેસીએ તો બેઠક 
બાબા જેવી હોય. બાબા ઊભા છ� તો પણ યોગમાં 
રહ�વાની �ે�ટીસ કર� છ�. આપણાં દીદી પણ �યાન 
ખ�ચાવે છ�. કારોબાર ભલે હોય પણ કામ પૂ�ં થયું 
પછી ડીટ�ચ. પછી એ વાતનું િચંતન ના ચાલે. 
કોઈનું મારા ��યે કોઈ કામથી િચંતન ન ચાલે. 
મારા િચંતનને કારણે એની યાદમાં ફરક પડશે, 
તો તેનો દોષ મારા ઉપર આવશે. િનરંતર યોગમાં 
રહ�વું છ� તો એ �યાન રહ� ક� મા�ં કારણ િવના �યથ� 
િચંતન ન ચાલે. કોઈ એવું ખોટું કામ ન ક�ં જેને 
કારણે િચંતન ચાલે ક� મારી બેદરકારી છ�. � તેનો 
યોગ ન લા�યો, એને યોગમાં રહ�વાની મદદ ન 
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શરીરથી ડીટ�ચ રહ�વાનો અ�યાસ કરો, 

તો ખૂ�બુ આવશે બદબૂ ચાલી જશે
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

બનીએ છીએ તેટલી સુગંધ આવે છ�. ખુ�બુથી સા�ં 
લાગે છ�. બદબૂથી થોડો ડર લાગે છ�. કોઈની પાસે 
સારી વાત નથી હોતી તો એનાથી સારી ફ�લ�ગ 
આવતી નથી. બદબૂ આવે છ�. એટલે બાબા કહ� છ� 
ડીટ�ચ રહો. તો વાસ નીકળી જશે અને ખુ�બુ 
આવવા લાગશે. ડીટ�ચ રહ�વાથી યાદ રહ�શે, યાદ 
રહ�વાની ખુ�બુ આવશે. ખુ�બુ આવતાં 
કમ����યોથી કામ કરવા છતાં કોઈની સાથે ભાવ-
�વભાવ, તું તું, મ� મ� આ ઝંઝટની દૂર રહ�નારા 
ડીટ�ચ રહી શક� છ�. એક ડીટ�ચ રહ�શે, બી� 
ઉપરામ રહ�શે તો લાઈટ હાઉસ રહ�શે. જે ડીટ�ચ 
રહી શકતો નથી. તો ડીટ�ચ રહ�વું એટલે વાત પૂરી 
થઈ ગઈ. પૂ�ં થયું પછી ઉપર જવાનું છ�.

નાવ થોડી હલે છ� પણ નાિવક સારો હોય છ� 
તો આપણે ના હલીએ છીએ ના નાવ ડોલાયમાન 
થાય છ�. કારણ ક� સૌ નાવમાં બેઠ�લા છ�. તે માટ�  
�ેકને પાવર�લ બનાવવી �ઈએ. કારની વાત 
અલગ છ�. પણ િવમાન જઈ ર�ં છ� તો ક�ટલું �યાન 
રાખે છ�. કારણક� પાયલોટને �ખમ છ�. તો આપણે 
પણ એટલું �યાન રાખીએ જરા પણ ઉપરથી નીચે 
પ�ા એટલે �યથ� િચંતનમાં આવી ગયા. તો પડવું 
અને ડૂબવું તે અલગ વાત છ�. ડૂબનારને એટલું 
દુઃખ નથી થતું પણ પડનારને વધાર� દુઃખ થાય છ�. 
અહ� બેઠાં ઉપરામ રહ�વાથી આ�મા સમ�શું, 
શરીરથી �યારા સમ�શું પણ આ�મા સમ�ને 
શરીરથી �યારા સમજતાં બાબાને યાદ કરવાથી 
કોઈ િવકમ� થાય છ� તો તેની ગિત ક�વી થશે? તે 
ગિત �ઈ પણ શકાતી નથી ક� િવચારી શકાતી 
પણ નથી. એટલે એકબી�ને બચાવવાની ગુ�ત 
મહ�નત કરીએ. તો �હાની ભાષા, ઈ�રીય 
�ેહવાળી ભાષા કોઈને સુખ આપનારી હોય છ�. 
ભાવના આપણી ઘણી સારી �ે� કોઈ 
કામનાવાળી નહ� હોય તો ભાષામાં મધુરતા હશે.

કરી, તો મારો યોગ કઈ રીતે લાગશે? તો એટલું 
સુખ આપો પણ અવાજમાં ન આવો. કારણ ક� 
અવાજ િવના પણ કામ કરી શકો છો. યાદમાં તો 
અવાજની જ�ર નથી. પણ સેવામાં અવાજમાં ન 
આવીએ. કોઈના �વભાવ, સં�કારની ઝંઝટમાં ના 
પડીએ. તો આવો યોગી ઉદાહરણ�પ બની જશે.

જે બાબા કહ� છ� ઘડી ઘડી ડીટ�ચ થઈને 
યાદમાં રહ�વાનો જેને રસ બેઠો, એનાં દર�ક કાય� 
સહજ થાય છ�. એને કોઈ કાય� મુ�ક�લ લાગશે જ 
નહ�. તો દર�ક વાતમાં એ�યુર�ટ યાિન સ�ાઈ, 
સફાઈ, �પ� હોય. આવું ઉદાહરણ બનવાથી 
લાઈટ�પ બનીએ છીએ. લાઈટ હાઉસ ક�ઈ કહ�તું 
નથી. એક આંખમાં શાંિતધામ બી� આંખમાં 
સુખધામ. નીચે છ� દુઃખધામ. આવું લાઈટ હાઉસ ન 
કોઈને દુઃખ આપે છ� ન લે છ�. આવા જે ઉપરામ 
રહ�નારા છ� જેને બાબા રમતાયોગી કહ� છ� તેઓ 
સદા સુખ પામે છ�. આવા જેમને પોતાની અવ�થા 
જમાવવાનો શોખ છ�. એમને માટ� સેવા �યાં મોટી 
વાત છ�. એવું નહ� સેવા છ�. સેવા ભલે ન કરો. સેવા 
�યાં મોટી વાત છ� મા� અવાજમાં ન આવો. તો 
સેવા સારી વાત છ�. અવાજમાં સેવા ઓછી થાય છ�. 
અવાજ નહ� કરો, તો સેવા સારી થાય છ�. જેટલી 
સેવા કરશો તેટલી પોતાની કમ����યો પાવન બની 
�ય છ�. જે કમ����યોએ �વનમાં ઊલટું કયુ� નથી 
પણ પૂવ�જ�મમાં � કયુ� હોય તો અ��થઓ પણ 
પૂરી પાવન બની �ય તો હ�ી સેવા કરવી ઘણી 
સારી વાત છ�. એમાં કોઈ થાકવાની વાત નથી. 
એટલે કમ����યોથી કામ કરવું એટલે જ 
કમ����યોને શાંત બનાવવી.

આ�મા શરીરમાંથી ચા�યો �ય છ� તો વાસ 
આવે છ�. અને આપણો આ�મા શરીરથી ડીટ�ચ થઈ 
�ય છ�, તો ખુ�બુ આવે છ�. એટલે બાબા કહ� છ� 
બાળકો અંગ અંગમાં સુગંધ. તો જેટલા યોગી 
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આપણે ડીટ�ચ કઈ રીતે 
રહી શક�એ છીએ? �યાર� 
કોઈ કમ�બંધન ના હોય. 
બાબાની યાદમાં રહ�વાથી 
પાપ દ�ધ થઈ ગયાં, તો 
ડીટ�ચ રહ�વાનું સરળ થઈ 
ગયું. િશવબાબાને જેમ

ભોલાનાથ કહીએ છીએ. નીલક�ઠ��ર અથા�� 
સાંભળતાં સાંભળતાં એમનો ક�ઠ નીલ થઈ ગયો. 
ક�ટલાં સારાં નામ છ� સોમનાથ, અમરનાથ વગેર�. 
આવા બાપના �પને પણ �ણવાનું છ�. પરમા�માનું 
જેવું �પ છ� તેવું આપણું પણ લાઈટ �પ છ�. એક તો 
ઉપર રહ�વાથી (સૂ�મવતન, શાંિતધામ) લાઈટ 
હાઉસ બનીશું. આટલી લાઈટ કોઈને બતાવી 
શકતા નથી તો સા�ં છ�, ચાલતાં રહ�નારને લાઈટ 
બતાવી શક�એ છીએ, જેમ ક� રોડની લાઈટ. 
બાબા કહ� છ� ક� ચાલતાં ચાલતાં પણ કોઈની સેવા 
કરી શક�એ છીએ. તો તે સેવા �વાભાિવક છ�. 
સેવા મોટી વાત નથી.

દર�ક વાતમાં િવચારવાનું હોતું નથી. 
બાબાની ક�ટલી ક�ટલી ઊંચી વાતો છ�. એનો 
િવચાર કરીએ છીએ ક� ક�ટલી ઊંચી છ�. ક�ટલી 
કામ લાયક છ�? એના ઉપર િવચાર કરીએ છીએ 
�યાર� તેની વે�યુની ખબર પડે છ�. આ દુઃખધામ છ� 
પણ અહ� અંદર તો દુઃખધામ થઈ શકતું નથી. 
�યાર� �યાર� અંદર દુઃખ ગયું તો દુઃખધામ તો 
અંદર જ આવી ગયું. મનની અંદર દુઃખધામ થઈ 

ગયું, તો ચહ�રા ઉપરથી ખબર પડશે ક� આ 
દુઃખધામ છ�. શાંિતધામ છ� તો બુિ� ઉપર ચાલી 
ગઈ. સુખધામ છ� તો ભિવ�યમાં ચાલી ગઈ, તો આ 
સવ� િવચારવાની વાતો છ�. જે સા�ં ભણે છ� એને 
શાળા �કૉલરશીપ આપે છ�. કારણ ક� એક તો 
એનું ચા�ર�ય સા�ં છ�. બીજું શાળામાં હાજરી સારી 
છ�. સા�ં ભણે છ�, લખે છ�. સૌ સાથે સંબંધો પણ 
સારા છ�. િનયિમત સમયે આવી �ય છ�. �ાસમાં 
�હકાય� કરીને આવે છ�. તો આવાં જે બાળકો હોય 
છ�, એમના એવા સં�કાર - �યવહાર હોય છ� ક� 
એમણે કોઈ પણ વગ�માં ઓછા માક� તો નહ� લીધા 
હોય.

બીજું બાબાએ ક�ં તુમ આમ� છો. તો 
એટ��શન અને એલટ� થઈને ચાલો. કારણ ક� 
બી�ઓને બચાવનાર છીએ. પછી આપણે 
રાજયોગી છીએ. તો યોગ કરવા બેસીએ તો બેઠક 
બાબા જેવી હોય. બાબા ઊભા છ� તો પણ યોગમાં 
રહ�વાની �ે�ટીસ કર� છ�. આપણાં દીદી પણ �યાન 
ખ�ચાવે છ�. કારોબાર ભલે હોય પણ કામ પૂ�ં થયું 
પછી ડીટ�ચ. પછી એ વાતનું િચંતન ના ચાલે. 
કોઈનું મારા ��યે કોઈ કામથી િચંતન ન ચાલે. 
મારા િચંતનને કારણે એની યાદમાં ફરક પડશે, 
તો તેનો દોષ મારા ઉપર આવશે. િનરંતર યોગમાં 
રહ�વું છ� તો એ �યાન રહ� ક� મા�ં કારણ િવના �યથ� 
િચંતન ન ચાલે. કોઈ એવું ખોટું કામ ન ક�ં જેને 
કારણે િચંતન ચાલે ક� મારી બેદરકારી છ�. � તેનો 
યોગ ન લા�યો, એને યોગમાં રહ�વાની મદદ ન 
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અ�તધારા

શરીરથી ડીટ�ચ રહ�વાનો અ�યાસ કરો, 

તો ખૂ�બુ આવશે બદબૂ ચાલી જશે
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

બનીએ છીએ તેટલી સુગંધ આવે છ�. ખુ�બુથી સા�ં 
લાગે છ�. બદબૂથી થોડો ડર લાગે છ�. કોઈની પાસે 
સારી વાત નથી હોતી તો એનાથી સારી ફ�લ�ગ 
આવતી નથી. બદબૂ આવે છ�. એટલે બાબા કહ� છ� 
ડીટ�ચ રહો. તો વાસ નીકળી જશે અને ખુ�બુ 
આવવા લાગશે. ડીટ�ચ રહ�વાથી યાદ રહ�શે, યાદ 
રહ�વાની ખુ�બુ આવશે. ખુ�બુ આવતાં 
કમ����યોથી કામ કરવા છતાં કોઈની સાથે ભાવ-
�વભાવ, તું તું, મ� મ� આ ઝંઝટની દૂર રહ�નારા 
ડીટ�ચ રહી શક� છ�. એક ડીટ�ચ રહ�શે, બી� 
ઉપરામ રહ�શે તો લાઈટ હાઉસ રહ�શે. જે ડીટ�ચ 
રહી શકતો નથી. તો ડીટ�ચ રહ�વું એટલે વાત પૂરી 
થઈ ગઈ. પૂ�ં થયું પછી ઉપર જવાનું છ�.

નાવ થોડી હલે છ� પણ નાિવક સારો હોય છ� 
તો આપણે ના હલીએ છીએ ના નાવ ડોલાયમાન 
થાય છ�. કારણ ક� સૌ નાવમાં બેઠ�લા છ�. તે માટ�  
�ેકને પાવર�લ બનાવવી �ઈએ. કારની વાત 
અલગ છ�. પણ િવમાન જઈ ર�ં છ� તો ક�ટલું �યાન 
રાખે છ�. કારણક� પાયલોટને �ખમ છ�. તો આપણે 
પણ એટલું �યાન રાખીએ જરા પણ ઉપરથી નીચે 
પ�ા એટલે �યથ� િચંતનમાં આવી ગયા. તો પડવું 
અને ડૂબવું તે અલગ વાત છ�. ડૂબનારને એટલું 
દુઃખ નથી થતું પણ પડનારને વધાર� દુઃખ થાય છ�. 
અહ� બેઠાં ઉપરામ રહ�વાથી આ�મા સમ�શું, 
શરીરથી �યારા સમ�શું પણ આ�મા સમ�ને 
શરીરથી �યારા સમજતાં બાબાને યાદ કરવાથી 
કોઈ િવકમ� થાય છ� તો તેની ગિત ક�વી થશે? તે 
ગિત �ઈ પણ શકાતી નથી ક� િવચારી શકાતી 
પણ નથી. એટલે એકબી�ને બચાવવાની ગુ�ત 
મહ�નત કરીએ. તો �હાની ભાષા, ઈ�રીય 
�ેહવાળી ભાષા કોઈને સુખ આપનારી હોય છ�. 
ભાવના આપણી ઘણી સારી �ે� કોઈ 
કામનાવાળી નહ� હોય તો ભાષામાં મધુરતા હશે.

કરી, તો મારો યોગ કઈ રીતે લાગશે? તો એટલું 
સુખ આપો પણ અવાજમાં ન આવો. કારણ ક� 
અવાજ િવના પણ કામ કરી શકો છો. યાદમાં તો 
અવાજની જ�ર નથી. પણ સેવામાં અવાજમાં ન 
આવીએ. કોઈના �વભાવ, સં�કારની ઝંઝટમાં ના 
પડીએ. તો આવો યોગી ઉદાહરણ�પ બની જશે.

જે બાબા કહ� છ� ઘડી ઘડી ડીટ�ચ થઈને 
યાદમાં રહ�વાનો જેને રસ બેઠો, એનાં દર�ક કાય� 
સહજ થાય છ�. એને કોઈ કાય� મુ�ક�લ લાગશે જ 
નહ�. તો દર�ક વાતમાં એ�યુર�ટ યાિન સ�ાઈ, 
સફાઈ, �પ� હોય. આવું ઉદાહરણ બનવાથી 
લાઈટ�પ બનીએ છીએ. લાઈટ હાઉસ ક�ઈ કહ�તું 
નથી. એક આંખમાં શાંિતધામ બી� આંખમાં 
સુખધામ. નીચે છ� દુઃખધામ. આવું લાઈટ હાઉસ ન 
કોઈને દુઃખ આપે છ� ન લે છ�. આવા જે ઉપરામ 
રહ�નારા છ� જેને બાબા રમતાયોગી કહ� છ� તેઓ 
સદા સુખ પામે છ�. આવા જેમને પોતાની અવ�થા 
જમાવવાનો શોખ છ�. એમને માટ� સેવા �યાં મોટી 
વાત છ�. એવું નહ� સેવા છ�. સેવા ભલે ન કરો. સેવા 
�યાં મોટી વાત છ� મા� અવાજમાં ન આવો. તો 
સેવા સારી વાત છ�. અવાજમાં સેવા ઓછી થાય છ�. 
અવાજ નહ� કરો, તો સેવા સારી થાય છ�. જેટલી 
સેવા કરશો તેટલી પોતાની કમ����યો પાવન બની 
�ય છ�. જે કમ����યોએ �વનમાં ઊલટું કયુ� નથી 
પણ પૂવ�જ�મમાં � કયુ� હોય તો અ��થઓ પણ 
પૂરી પાવન બની �ય તો હ�ી સેવા કરવી ઘણી 
સારી વાત છ�. એમાં કોઈ થાકવાની વાત નથી. 
એટલે કમ����યોથી કામ કરવું એટલે જ 
કમ����યોને શાંત બનાવવી.

આ�મા શરીરમાંથી ચા�યો �ય છ� તો વાસ 
આવે છ�. અને આપણો આ�મા શરીરથી ડીટ�ચ થઈ 
�ય છ�, તો ખુ�બુ આવે છ�. એટલે બાબા કહ� છ� 
બાળકો અંગ અંગમાં સુગંધ. તો જેટલા યોગી 
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વત�માનમાં હોતું નથી. � આપણે વત�માનમાં 
રહીશું તો આપણી અપે�ા સમા�ત થઈ જશે. 
અપે�ા અને પૂવ� અનુમાન બંને એક જ છ�. જે 
માનવ વત�માનમાં રહ� છ� તે અચલ હોય છ�. એમાં 
ક�ટલીક વાતો ઉપર આપણે �યાન આપીએ છીએ. 
સૌથી મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� �� જે છું, જેવો છું. �� 
ખુશ છું, સંતુ� છું. આના માટ� માર� કોઈની સાથે 
તુલના કરવાની જ�ર નથી. હવે આપણે 
ભિવ�યમાં ખુશીને શોધીએ છીએ. આપણે 
િવચારીએ છીએ ક� �� તેમના જેવો બની ��. �� 
આ પદ પર પહ�ચી ��. એની પાસે જે પણ છ� તે 
મારી પાસે પણ આવી �ય. આમ આપણે 
ભિવ�યની ક�પનાઓમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ.

દા.ત. �� સહાયક વહીવટીદાર છું. મ� સંક�પ 
કય� ક� �યાર� �� વ�ર� વહીવટદાર પદ પર 
પહ�ચીશ �યાર� મને ખુશી મળશે. હવે આ િવચાર 
કોણ િનિમ�ત કરી ર�ં છ�. આ �� જ િનમા�ણ ક�ં છું. 
એમની પાસે જે ગાડી છ� એ ગાડી હવે મારી પાસે 
આવી જશે. �યાર� �� ખુશ થઈશ. તો આ આ�મા છ� 
તે એક ઉ�� છ�, શિ� છ�. આ શિ�ને કોઈ 
વ�તુની જ�ર નથી. કોઈ પદની જ�ર નથી. તે 
�વયં પૂણ� છ�. ખુશી એનો �વભાવ છ�. કોઈ વ�તુ યા 
કોઈ પદ યા કોઈ શારી�રક સુંદરતા તેને પૂણ� કરી 
શકતી નથી. કારણ ક� તે ઉ�� છ�. એને પૂણ� થવા 
માટ� કોઈ બા� વ�તુની જ�ર નથી. એના માટ� 
આપણે યો�ય સંક�પ કરવાની જ�ર છ�.

�� એ ઉ�� છું જે શરીરના મા�યમ �ારા 
સંક�પ અને અનુભૂિત ક�ં છું. �� મારી જવાબદારી 

વીતેલા સમયમાં 
આપણે શું કયુ�. ભિવ�યમાં 
આપણે શું કરવા ઈ�છીએ 
છીએ. આમ િવચારવું એ 
મનુ�યનો �વભાવ છ�. આ 
સવ� વાતોમાં આપણે 
આ�માની ભૂિમકાને ભૂલી

જઈએ છીએ. આપણે એવું િવચારીએ છીએ ક� જે 
ક�ઈ ક�ં છું તે �� જ ક�ં છું. આપણે � આપણી 
ભાષાને �ઈએ તો તેમાં શું થાય છ�. શું ક�ં, કઈ 
રીતે ક�ં એને કઈ રીતે કરવું �ઈએ સવ� કાંઈ 
‘કરવા’ પર ક����ત થઈ �ય છ� એટલે ખુશી પણ 
‘કરવા’ પર ક����ત થઈ �ય છ�. પછી આપણે 
કહીએ છીએ આ કરીશું, તે કરીશું �યાર� મને 
ખુશી મળશે.

રાજયોગ આપણને શીખવાડે છ� ક� તમે 
શરીર નહ� પણ એક આ�મા છો. બી� વાત એ ક� 
આપણે હ�મેશા ખુશ રહી શક�એ છીએ. એનો 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. વત�માનમાં �વવાનું 
મુ�ક�લ નથી. � આપણે ક�ટલીક વાતો ઉપર 
�યાન આપીશું તો વત�માનમાં �વવાનું સરળ બની 
જશે.

વત�માનમાં છીએ તો ખુશ છીએ જ. 
વત�માનમાં ��થર છીએ. અશાંિત �યાંથી આવી 
રહી હતી? વીતેલા સમયની કોઈ ઘટના દુઃખ યા 
ભિવ�યનો ભય અથવા કોઈના ��યે રાખેલી 
અપે�ા અશાંત કરી શક� છ�. ભિવ�યમાં આપનો 
�યવહાર ક�વો હશે, પ�ર��થિત ક�વી હશે આ સવ� 
વાતોનું અનુમાન કરી લેવું તે અપે�ા છ�. આ 

�સ�નતાના પથ પર

વત�માનમાં �વો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)

કહી શકતી નથી ક� રહી �ઓ. આ �કાર� દીદીએ 
ઈ�રીય ટચ�ગના આધાર� મને મધુવનમાં 
રહ�વાની �વીક�િત આપી.

દીદી �ીમત પર પૂરાં ચાલતાં હતાં તથા 
બી�ઓને ચલાવતાં હતાં

દીદીએ 6 માસ પછી મને �દ�હી, 
પાંડવભવનમાં સેવા માટ� મોકલી દીધો. અહ� મન 
લાગતું નહોતું. મધુવન બ� જ યાદ આવતું હતું. 
એક વાર બાબાને મળવા મધુવન આ�યો તો 
દીદીએ બાબાને બધું જણા�યું. એ પણ ક�ં ક� આ 
ભાઈ પાછા જવા ઈ�છતો નથી. દીદીએ ક�ં, આપે 
બાબાને શુ વાયદો કય�, ‘�યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, �યાં સેવા કરાવશો સવ� મંજૂર છ�.’ 
�યાર� બાબાએ બેસાડી દીધા તો દીદી દીદી શા 
માટ� કરો છો, �યાર� તમારી જ�ર પડશે �યાર� 
બાબા બોલાવી લેશે, એમ કહીને પાછો 
પાંડવભવન, �દ�હી મોકલી આ�યો. પછી ચાર વષ� 
મધુવન આ�યો. જ�ર હતી એટલે મને અહ� રોક� 
દીધો. પછી મને ભંડારાની સેવા સ�પી. આ �કાર� 
બાબાની �ીમત અનુસાર સેવા કરવાની શીખ 
દીદીએ આપી.

દીદી દર�કની િવશેષતા �ઈને, એ આધાર� 
આગળ વધારતાં હતાં

દીદી દર�કના ગુણ જ �તાં હતાં. કદી 
કોઈનો અવગુણ �યો નથી. અવગુણને ગુણમાં 
બદલવા માટ� સમ�વતાં હતાં. જેથી આ�મા 
અવગુણ છોડવા તૈયાર થતો હતો. �યાર� મને 
દીદી�નું ભોજન બનાવવા માટ� મધુવન ભંડારામાં 
રા�યો �યાર� �� �તો હતો ક� દીદી દર�કની 

�� ઈ�રીય �ાનમાં સન 
1972મા ં આ�યો અને 
પહ�લીવાર મધુવન 
આવવાનું િનમં�ણ 
આપવા માટ� દીદી 
મનમોિહની� િનિમ� 
બ�યાં. એ ગુણિનિધના 

અનેકાનેક ગુણોમાંથી ક�ટલાકનું વણ�ન ક�ં છું.

ભગવાનની સાથે બુિ�ની લાઈન �ીયર 
અને ક�ચ�ગ પાવર શિ�શાળી હતાં.

�� �દ�હીમાં રહ�તો હતો, ભારતીય ર�લવેમાં 
સેવા કરતાં પાંચ મિહના વી�યા હતા. �યાં સુધી 
મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) આ�યો 
નહોતો. એક �દવસે દીદી મનમોિહનીએ 
સેવાક���ની િનિમ� બહ�નને પ� લ�યો અને 
ક�ટલીક િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને ક�ં. એવો 
કોઈ ભાઈ આપની આસપાસ હોય તો 15 �દવસો 
માટ� મધુવન મોકલો. િનિમ� બહ�ને મને મધુવન 
મોક�યો. મધુવનમાં સેવા કરતાં કરતાં પંદર 
�દવસ પૂરા થયા તો મ� ક�ં, દીદી �� પાછો �� છું. 
દીદીએ ક�ં બી� પંદર �દવસ રોકાઈ �ઓ. 
આમ કરતાં કરતાં મને છ મિહના સેવા માટ� 
રોકાઈ જવા માટ� ક�ં. મ� એ સમયે ક�ં જવું છ� તો 
અ�યાર�, નહ� તો કદી પાછો જઈશ નહ�. દીદીએ 
ક�ં, આમ એકદમ તો કોઈને રાખીએ નહ�. છ 
માસ �ાયલ પર રાખીને �વભાવ સં�કાર �ઈશું, 
પછી ઠીક લાગશે, તો રાખીશું. મ� ફરી એજ વાતનું 
પુનરાવત�ન કયુ�. દીદીએ ક�ં, સવારના યોગ 
વખતે આપનો ચહ�રો મને દ�ખાય છ� અને બાબા 
કહ� છ�, આ બાળકને અહ� રાખી દો. એટલે �� ક�ઈ 

દીદી મનમોિહની�
�.ક�. રામલોચન, શાંિતવન, આબુરોડ.
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વત�માનમાં હોતું નથી. � આપણે વત�માનમાં 
રહીશું તો આપણી અપે�ા સમા�ત થઈ જશે. 
અપે�ા અને પૂવ� અનુમાન બંને એક જ છ�. જે 
માનવ વત�માનમાં રહ� છ� તે અચલ હોય છ�. એમાં 
ક�ટલીક વાતો ઉપર આપણે �યાન આપીએ છીએ. 
સૌથી મહ�વપૂણ� વાત એ છ� ક� �� જે છું, જેવો છું. �� 
ખુશ છું, સંતુ� છું. આના માટ� માર� કોઈની સાથે 
તુલના કરવાની જ�ર નથી. હવે આપણે 
ભિવ�યમાં ખુશીને શોધીએ છીએ. આપણે 
િવચારીએ છીએ ક� �� તેમના જેવો બની ��. �� 
આ પદ પર પહ�ચી ��. એની પાસે જે પણ છ� તે 
મારી પાસે પણ આવી �ય. આમ આપણે 
ભિવ�યની ક�પનાઓમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ.

દા.ત. �� સહાયક વહીવટીદાર છું. મ� સંક�પ 
કય� ક� �યાર� �� વ�ર� વહીવટદાર પદ પર 
પહ�ચીશ �યાર� મને ખુશી મળશે. હવે આ િવચાર 
કોણ િનિમ�ત કરી ર�ં છ�. આ �� જ િનમા�ણ ક�ં છું. 
એમની પાસે જે ગાડી છ� એ ગાડી હવે મારી પાસે 
આવી જશે. �યાર� �� ખુશ થઈશ. તો આ આ�મા છ� 
તે એક ઉ�� છ�, શિ� છ�. આ શિ�ને કોઈ 
વ�તુની જ�ર નથી. કોઈ પદની જ�ર નથી. તે 
�વયં પૂણ� છ�. ખુશી એનો �વભાવ છ�. કોઈ વ�તુ યા 
કોઈ પદ યા કોઈ શારી�રક સુંદરતા તેને પૂણ� કરી 
શકતી નથી. કારણ ક� તે ઉ�� છ�. એને પૂણ� થવા 
માટ� કોઈ બા� વ�તુની જ�ર નથી. એના માટ� 
આપણે યો�ય સંક�પ કરવાની જ�ર છ�.

�� એ ઉ�� છું જે શરીરના મા�યમ �ારા 
સંક�પ અને અનુભૂિત ક�ં છું. �� મારી જવાબદારી 

વીતેલા સમયમાં 
આપણે શું કયુ�. ભિવ�યમાં 
આપણે શું કરવા ઈ�છીએ 
છીએ. આમ િવચારવું એ 
મનુ�યનો �વભાવ છ�. આ 
સવ� વાતોમાં આપણે 
આ�માની ભૂિમકાને ભૂલી

જઈએ છીએ. આપણે એવું િવચારીએ છીએ ક� જે 
ક�ઈ ક�ં છું તે �� જ ક�ં છું. આપણે � આપણી 
ભાષાને �ઈએ તો તેમાં શું થાય છ�. શું ક�ં, કઈ 
રીતે ક�ં એને કઈ રીતે કરવું �ઈએ સવ� કાંઈ 
‘કરવા’ પર ક����ત થઈ �ય છ� એટલે ખુશી પણ 
‘કરવા’ પર ક����ત થઈ �ય છ�. પછી આપણે 
કહીએ છીએ આ કરીશું, તે કરીશું �યાર� મને 
ખુશી મળશે.

રાજયોગ આપણને શીખવાડે છ� ક� તમે 
શરીર નહ� પણ એક આ�મા છો. બી� વાત એ ક� 
આપણે હ�મેશા ખુશ રહી શક�એ છીએ. એનો 
અનુભવ કરી શક�એ છીએ. વત�માનમાં �વવાનું 
મુ�ક�લ નથી. � આપણે ક�ટલીક વાતો ઉપર 
�યાન આપીશું તો વત�માનમાં �વવાનું સરળ બની 
જશે.

વત�માનમાં છીએ તો ખુશ છીએ જ. 
વત�માનમાં ��થર છીએ. અશાંિત �યાંથી આવી 
રહી હતી? વીતેલા સમયની કોઈ ઘટના દુઃખ યા 
ભિવ�યનો ભય અથવા કોઈના ��યે રાખેલી 
અપે�ા અશાંત કરી શક� છ�. ભિવ�યમાં આપનો 
�યવહાર ક�વો હશે, પ�ર��થિત ક�વી હશે આ સવ� 
વાતોનું અનુમાન કરી લેવું તે અપે�ા છ�. આ 

�સ�નતાના પથ પર

વત�માનમાં �વો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)

કહી શકતી નથી ક� રહી �ઓ. આ �કાર� દીદીએ 
ઈ�રીય ટચ�ગના આધાર� મને મધુવનમાં 
રહ�વાની �વીક�િત આપી.

દીદી �ીમત પર પૂરાં ચાલતાં હતાં તથા 
બી�ઓને ચલાવતાં હતાં

દીદીએ 6 માસ પછી મને �દ�હી, 
પાંડવભવનમાં સેવા માટ� મોકલી દીધો. અહ� મન 
લાગતું નહોતું. મધુવન બ� જ યાદ આવતું હતું. 
એક વાર બાબાને મળવા મધુવન આ�યો તો 
દીદીએ બાબાને બધું જણા�યું. એ પણ ક�ં ક� આ 
ભાઈ પાછા જવા ઈ�છતો નથી. દીદીએ ક�ં, આપે 
બાબાને શુ વાયદો કય�, ‘�યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, �યાં સેવા કરાવશો સવ� મંજૂર છ�.’ 
�યાર� બાબાએ બેસાડી દીધા તો દીદી દીદી શા 
માટ� કરો છો, �યાર� તમારી જ�ર પડશે �યાર� 
બાબા બોલાવી લેશે, એમ કહીને પાછો 
પાંડવભવન, �દ�હી મોકલી આ�યો. પછી ચાર વષ� 
મધુવન આ�યો. જ�ર હતી એટલે મને અહ� રોક� 
દીધો. પછી મને ભંડારાની સેવા સ�પી. આ �કાર� 
બાબાની �ીમત અનુસાર સેવા કરવાની શીખ 
દીદીએ આપી.

દીદી દર�કની િવશેષતા �ઈને, એ આધાર� 
આગળ વધારતાં હતાં

દીદી દર�કના ગુણ જ �તાં હતાં. કદી 
કોઈનો અવગુણ �યો નથી. અવગુણને ગુણમાં 
બદલવા માટ� સમ�વતાં હતાં. જેથી આ�મા 
અવગુણ છોડવા તૈયાર થતો હતો. �યાર� મને 
દીદી�નું ભોજન બનાવવા માટ� મધુવન ભંડારામાં 
રા�યો �યાર� �� �તો હતો ક� દીદી દર�કની 

�� ઈ�રીય �ાનમાં સન 
1972મા ં આ�યો અને 
પહ�લીવાર મધુવન 
આવવાનું િનમં�ણ 
આપવા માટ� દીદી 
મનમોિહની� િનિમ� 
બ�યાં. એ ગુણિનિધના 

અનેકાનેક ગુણોમાંથી ક�ટલાકનું વણ�ન ક�ં છું.

ભગવાનની સાથે બુિ�ની લાઈન �ીયર 
અને ક�ચ�ગ પાવર શિ�શાળી હતાં.

�� �દ�હીમાં રહ�તો હતો, ભારતીય ર�લવેમાં 
સેવા કરતાં પાંચ મિહના વી�યા હતા. �યાં સુધી 
મધુવન (પાંડવભવન, માઉ�ટ આબુ) આ�યો 
નહોતો. એક �દવસે દીદી મનમોિહનીએ 
સેવાક���ની િનિમ� બહ�નને પ� લ�યો અને 
ક�ટલીક િવશેષતાઓનું વણ�ન કરીને ક�ં. એવો 
કોઈ ભાઈ આપની આસપાસ હોય તો 15 �દવસો 
માટ� મધુવન મોકલો. િનિમ� બહ�ને મને મધુવન 
મોક�યો. મધુવનમાં સેવા કરતાં કરતાં પંદર 
�દવસ પૂરા થયા તો મ� ક�ં, દીદી �� પાછો �� છું. 
દીદીએ ક�ં બી� પંદર �દવસ રોકાઈ �ઓ. 
આમ કરતાં કરતાં મને છ મિહના સેવા માટ� 
રોકાઈ જવા માટ� ક�ં. મ� એ સમયે ક�ં જવું છ� તો 
અ�યાર�, નહ� તો કદી પાછો જઈશ નહ�. દીદીએ 
ક�ં, આમ એકદમ તો કોઈને રાખીએ નહ�. છ 
માસ �ાયલ પર રાખીને �વભાવ સં�કાર �ઈશું, 
પછી ઠીક લાગશે, તો રાખીશું. મ� ફરી એજ વાતનું 
પુનરાવત�ન કયુ�. દીદીએ ક�ં, સવારના યોગ 
વખતે આપનો ચહ�રો મને દ�ખાય છ� અને બાબા 
કહ� છ�, આ બાળકને અહ� રાખી દો. એટલે �� ક�ઈ 

દીદી મનમોિહની�
�.ક�. રામલોચન, શાંિતવન, આબુરોડ.
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િવશેષતા �તાં હતાં. �ાસમાં એની િવશેષતાની 
મિહમા કરતાં હતાં. મારી સાથે પણ આવું ક�ટલીયે 
વાર બ�યું. �ાસમાં મિહમા થવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ 
આવી જતો હતો. ઉમંગને કારણે બ� સેવા કરતો 
હતો. દીદીને �દલની દુઆઓ આપતો હતો.

દીદી �યારાં તથા િમલનસાર હતાં

�યાર� કોઈ િવિશ� �યિ� આવતી હતી 
અને દીદી એને મળતાં હતાં તો �વયં તો બાબાની 
યાદમાં રહ�તાં હતાં પણ એને એટલો �ેમ આપતાં 
હતાં ક� એના મુખથી પણ બાબા બાબા નીકળતું 
હતું. શૈલી નામે એક િવદ�શી બહ�ન હતી, એને 
એટલો �યાર આ�યો ક� તેણી બાબા બાબા કરવા 
લાગી અને �ેહનાં આંસુ વહાવવા લાગી. �યાર� 
બાપદાદા આ�યા તો બો�યા, ‘આ મોટા લોકો સદા 
ઓ�ફિશયલ રહ� છ�. �યાંક �ય છ� તો તેમને 
પ�રવારનો �ેમ મળતો નથી. આપે જે પ�રવારનો 
�ેમ આ�યો છ� એટલે પીગળી ગયાં છ�, બાબા 
બાબા કરવા લા�યાં છ�.’

��ાભોજન ઘણા �ેમથી, �ે�, મહાન 
સમ�ને આરોગતાં હતાં

દીદી�એ શીખવા�ું ક� ��ાભોજન એ 
સાધારણ ભોજન નથી. ભિ�માં �સાદનું બ� 
મહ�વ હોય છ� પણ અહ� તો આ ભોજનને સીધા 
ભગવાને જ �વીકાર કયુ� છ�, એટલે તે માટ� 
દ�વતાઓ પણ તે મેળવવા ઉ�સુક હોય છ�, આ 
��િતથી ભોજનનો �વીકાર કરવાનો છ�. ભગવાને 
જેનો �વીકાર કય�, તે સારામાં સા�ં ભોજન છ�. જે 
બાબાને િ�ય, તે બાળકો (��ાવ�સો)ને િ�ય. 
એમણે કદીયે ભોજન િવશે ફ�રયાદ કરી નથી ક� 
આજ ખાવાનું સા�ં બ�યું નથી.

ઈ�રીય �ાન અને યોગમાં િનયિમત હતાં, 
બી�ઓને પણ એવા બનાવવાની કળા 

બ� સારી હતી

ક�ટલાક ભાઈઓ એવા હતા, �ાસમાં 
િનયિમત અને સમયસર પહ�ચતા નહોતા. દીદીએ 
એમને એક બે વાર સમ��યાં, છતાં પણ િનયિમત 
થયા નહ�. દીદીએ યુિ� રચી અને યોગમાં ન 
આવનારને ક�ં, તમે યોગમાં આવનારની હાજરી 
પૂરો, એ �યાર� આવે છ� તે સમય જુઓ, બાબાની 
ક�ટલી યાદ રહ� છ�, દીદીને ચાટ� બતાવ�. જેઓ 
મુરલીમાં િનયિમત નહોતા એમને કહ�તાં હતાં, 
આજે મુરલીના મુ�ાઓની ન�ધ કરીને આવ�. 
દીદીને સંભળાવ�, દીદી સેવા માટ� મોકલશે. સેવા 
મળવાથી એમને �ાસમાં જવું જ પડતું હતું.

િનણ�ય આપવાની િવશેષતા સૌથી �યારી 
હતી

દીદી પાસે � કોઈની ફ�રયાદ આવતી તો 
એમને પૂછતાં હતાં, શું વાત છ�? એકવાર મારી 
ફ�રયાદ થઈ હતી, મ� સાચી વાત જણાવી દીધી. 
દીદીએ પૂ�ું, તમારી ભૂલ છ�? મ� ક�ં, મારી 
સમજથી મારી ભૂલ નથી. ‘નહ�’ શ�દ બોલતાં જ 
દીદી યુિ�થી કહ�તાં હતાં, બાબાના કમરામાં 
�ઓ અને બાબાને પૂછો ક� બાબા, મ� જે જણા�યું 
તે સાચું છ�? બાબાની સામે તો આ�મા દપ�ણની જેમ 
�પ� દ�ખાય છ�. જૂ�ં બોલવાની િહ�મત ચાલતી 
નથી. પછી આવીને દીદીને �પ� જણાવી દ�તા 
હતા. આ �કાર� તેઓ િનણ�ય કરતાં હતાં, સંતુ� 
કરતાં હતાં.

સદા �વમાનમાં રહ�તાં હતાં તથા �વમાનની 
યાદ અપાવીને કમ�રને મહાન બનાવતાં 

હતાં

મારામાં એટલી િવશેષતા નહોતી, બ� 
ભણેલો પણ હતો નહ�. પણ દીદી કહ�તાં હતાં, 
તમારા ઉપર ભગવાનની નજર પડી છ�, 
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આ�માઓમાં મહાન આ�માનું ભોજન બનાવો છો, 
બાબાનો ભોગ પણ બનાવો છો એટલે તમે ઘણા 
મહાન છો, આ �વમાનમાં રહીને સેવા કરો.

વાતાવરણ સદા શિ�શાળી રહ� તેનું પૂ�ં 
�યાન રાખતાં હતાં

એકવાર મારી ફ�રયાદ થઈ, દીદીએ 
પોતાની િવિધ અનુસાર મને બાબાના કમરામાં 
મોક�યો. પાછો આ�યો તો પૂ�ું ક� તમે ભૂલ કરી 
છ�? �વીકાર કરી લો, વાયુમંડળ સુધરી જશે. 
થોડા �દવસ પછી સ�ાઈ સામે આવી મારા 
�વીકાર કરવાથી સમ� વાયુમંડળમાં હલચલ 
શાંત થઈ ગઈ. આ �કાર� વાતાવરણને 
શિ�શાળી બનાવવામાં બ� જ �યાન રાખતાં 
હતાં. દીદીની �યવહા�રક િશ�ાઓથી, મા�વ� 
પાલનાથી આપણે આ�યા��મકતામાં પ�રપ� 
થતા ગયા. આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ યાદ આવે 
છ�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�દ�ય મન, બુિ�, િવવેક, િચ� પછી �િ� 
આ સવ�ને િમલાવીને પંચાયતમાં સ�યતાની 
શિ�થી િનણ�ય કરો. �દલ, મન એકઠાં હશે તો 
ક�ઈક આગળ વધીશું. િવવેક પણ હા હા કરશે. 
સૌને મળીને િનણ�ય કરો, જલદી જલદીમાં ના 
કરો. યોગ એટલે શું? ડીટ�ચ એટલે શું? પહ�લાં 
પિવ�તા, પછી સ�યતા, પછી ન�તા, પછી 
ગંભીરતા પછી મધુરતા ક�વી આવી? પંચાયતમાં 
બેસા�ા તો સૌ સારી રીતે કામ કરશે. અહ� 
આપણો એવો કારોબાર ચલાવશો, તો સતયુગમાં 
કારોબાર �વતઃ ચાલશે.           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

િનભાવી ર�ો છું. હવે ખુશી �યાં છ�? ખુશી તો 
આપણા િવચારમાં છ�. �� એને કોઈપણ �થળ�, 
કોઈપણ સમયે િનિમ�ત કરી શક�� છું. આપણે સંક�પ 
કરીએ છીએ ક� �યાર� �� આ પદ પર પહ�ચીશ 
�યાર� એના જેવો સુંદર બની જઈશ. �યાર� મને 
સા�ં વેતન મળશે �યાર� ખુશ થઈ જઈશ. આ ઉ�� 
છ�. ઉ��ને પૂણ� કરવા શું �ઈએ? મા� સાચી ઉ�� 
�ઈએ. શારી�રક ચી� એને પૂણ� કરી શકતી 
નથી. દા.ત. મારો હાથ કપાઈ ગયો તો �� શારી�રક 
રીતે અપંગ છું. એનો અથ� એ ક� �� ભયમાં છું. આ 
શરીર અપંગ થશે તો પણ �� �ક��ટની મ�યમાં 
બેસીને હકારા�મક સંક�પ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

સેવાધારી બનો. દીદીનું લૌ�કક નામ ગોપી હતું 
પણ ય�નાં આવતાં એમને નવું નામ આ�યું 
મનમોિહની. આ હતો દીદીનો સવ� ��યેનો સંદ�શ.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાને

સ�યનું નાનું �કરણ પણ દ�ખાતું નથી. સ�ય 
નામશેષ બની �ય છ� �યાર� પરમા�માનો સૂય�દય 
થાય છ� અને આજ એ સમય છ� �યાર� પરમા�મા 
આવીને સ�ય �ાન આપીને સવ�ની સદગિત કર� 
છ�. ‘અભી નહ� તો કભી નહ�.’   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... સ�ય રહ�યોનું

તેમના મહાન યોગદાનને યાદ કરી, સ�દયે 
આપણે સૌ સાદર ��ાસુમન અિપ�ત કરીએ.

ગીત - આદી મ� ઔર થે ઉસ ઘર સે, અંત 
વહાં હી �ના હ�, આદી અંત કા મં� યહી હ�, 
સબકો યહી સુનાના હ�... અબ ઘર �ના હ�... 
અબ ઘર �ના હ�...        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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િવશેષતા �તાં હતાં. �ાસમાં એની િવશેષતાની 
મિહમા કરતાં હતાં. મારી સાથે પણ આવું ક�ટલીયે 
વાર બ�યું. �ાસમાં મિહમા થવાથી ઉમંગ ઉ�સાહ 
આવી જતો હતો. ઉમંગને કારણે બ� સેવા કરતો 
હતો. દીદીને �દલની દુઆઓ આપતો હતો.

દીદી �યારાં તથા િમલનસાર હતાં

�યાર� કોઈ િવિશ� �યિ� આવતી હતી 
અને દીદી એને મળતાં હતાં તો �વયં તો બાબાની 
યાદમાં રહ�તાં હતાં પણ એને એટલો �ેમ આપતાં 
હતાં ક� એના મુખથી પણ બાબા બાબા નીકળતું 
હતું. શૈલી નામે એક િવદ�શી બહ�ન હતી, એને 
એટલો �યાર આ�યો ક� તેણી બાબા બાબા કરવા 
લાગી અને �ેહનાં આંસુ વહાવવા લાગી. �યાર� 
બાપદાદા આ�યા તો બો�યા, ‘આ મોટા લોકો સદા 
ઓ�ફિશયલ રહ� છ�. �યાંક �ય છ� તો તેમને 
પ�રવારનો �ેમ મળતો નથી. આપે જે પ�રવારનો 
�ેમ આ�યો છ� એટલે પીગળી ગયાં છ�, બાબા 
બાબા કરવા લા�યાં છ�.’

��ાભોજન ઘણા �ેમથી, �ે�, મહાન 
સમ�ને આરોગતાં હતાં

દીદી�એ શીખવા�ું ક� ��ાભોજન એ 
સાધારણ ભોજન નથી. ભિ�માં �સાદનું બ� 
મહ�વ હોય છ� પણ અહ� તો આ ભોજનને સીધા 
ભગવાને જ �વીકાર કયુ� છ�, એટલે તે માટ� 
દ�વતાઓ પણ તે મેળવવા ઉ�સુક હોય છ�, આ 
��િતથી ભોજનનો �વીકાર કરવાનો છ�. ભગવાને 
જેનો �વીકાર કય�, તે સારામાં સા�ં ભોજન છ�. જે 
બાબાને િ�ય, તે બાળકો (��ાવ�સો)ને િ�ય. 
એમણે કદીયે ભોજન િવશે ફ�રયાદ કરી નથી ક� 
આજ ખાવાનું સા�ં બ�યું નથી.

ઈ�રીય �ાન અને યોગમાં િનયિમત હતાં, 
બી�ઓને પણ એવા બનાવવાની કળા 

બ� સારી હતી

ક�ટલાક ભાઈઓ એવા હતા, �ાસમાં 
િનયિમત અને સમયસર પહ�ચતા નહોતા. દીદીએ 
એમને એક બે વાર સમ��યાં, છતાં પણ િનયિમત 
થયા નહ�. દીદીએ યુિ� રચી અને યોગમાં ન 
આવનારને ક�ં, તમે યોગમાં આવનારની હાજરી 
પૂરો, એ �યાર� આવે છ� તે સમય જુઓ, બાબાની 
ક�ટલી યાદ રહ� છ�, દીદીને ચાટ� બતાવ�. જેઓ 
મુરલીમાં િનયિમત નહોતા એમને કહ�તાં હતાં, 
આજે મુરલીના મુ�ાઓની ન�ધ કરીને આવ�. 
દીદીને સંભળાવ�, દીદી સેવા માટ� મોકલશે. સેવા 
મળવાથી એમને �ાસમાં જવું જ પડતું હતું.

િનણ�ય આપવાની િવશેષતા સૌથી �યારી 
હતી

દીદી પાસે � કોઈની ફ�રયાદ આવતી તો 
એમને પૂછતાં હતાં, શું વાત છ�? એકવાર મારી 
ફ�રયાદ થઈ હતી, મ� સાચી વાત જણાવી દીધી. 
દીદીએ પૂ�ું, તમારી ભૂલ છ�? મ� ક�ં, મારી 
સમજથી મારી ભૂલ નથી. ‘નહ�’ શ�દ બોલતાં જ 
દીદી યુિ�થી કહ�તાં હતાં, બાબાના કમરામાં 
�ઓ અને બાબાને પૂછો ક� બાબા, મ� જે જણા�યું 
તે સાચું છ�? બાબાની સામે તો આ�મા દપ�ણની જેમ 
�પ� દ�ખાય છ�. જૂ�ં બોલવાની િહ�મત ચાલતી 
નથી. પછી આવીને દીદીને �પ� જણાવી દ�તા 
હતા. આ �કાર� તેઓ િનણ�ય કરતાં હતાં, સંતુ� 
કરતાં હતાં.

સદા �વમાનમાં રહ�તાં હતાં તથા �વમાનની 
યાદ અપાવીને કમ�રને મહાન બનાવતાં 

હતાં

મારામાં એટલી િવશેષતા નહોતી, બ� 
ભણેલો પણ હતો નહ�. પણ દીદી કહ�તાં હતાં, 
તમારા ઉપર ભગવાનની નજર પડી છ�, 
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આ�માઓમાં મહાન આ�માનું ભોજન બનાવો છો, 
બાબાનો ભોગ પણ બનાવો છો એટલે તમે ઘણા 
મહાન છો, આ �વમાનમાં રહીને સેવા કરો.

વાતાવરણ સદા શિ�શાળી રહ� તેનું પૂ�ં 
�યાન રાખતાં હતાં

એકવાર મારી ફ�રયાદ થઈ, દીદીએ 
પોતાની િવિધ અનુસાર મને બાબાના કમરામાં 
મોક�યો. પાછો આ�યો તો પૂ�ું ક� તમે ભૂલ કરી 
છ�? �વીકાર કરી લો, વાયુમંડળ સુધરી જશે. 
થોડા �દવસ પછી સ�ાઈ સામે આવી મારા 
�વીકાર કરવાથી સમ� વાયુમંડળમાં હલચલ 
શાંત થઈ ગઈ. આ �કાર� વાતાવરણને 
શિ�શાળી બનાવવામાં બ� જ �યાન રાખતાં 
હતાં. દીદીની �યવહા�રક િશ�ાઓથી, મા�વ� 
પાલનાથી આપણે આ�યા��મકતામાં પ�રપ� 
થતા ગયા. આજે પણ દીદીની િશ�ાઓ યાદ આવે 
છ�.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�દ�ય મન, બુિ�, િવવેક, િચ� પછી �િ� 
આ સવ�ને િમલાવીને પંચાયતમાં સ�યતાની 
શિ�થી િનણ�ય કરો. �દલ, મન એકઠાં હશે તો 
ક�ઈક આગળ વધીશું. િવવેક પણ હા હા કરશે. 
સૌને મળીને િનણ�ય કરો, જલદી જલદીમાં ના 
કરો. યોગ એટલે શું? ડીટ�ચ એટલે શું? પહ�લાં 
પિવ�તા, પછી સ�યતા, પછી ન�તા, પછી 
ગંભીરતા પછી મધુરતા ક�વી આવી? પંચાયતમાં 
બેસા�ા તો સૌ સારી રીતે કામ કરશે. અહ� 
આપણો એવો કારોબાર ચલાવશો, તો સતયુગમાં 
કારોબાર �વતઃ ચાલશે.           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

િનભાવી ર�ો છું. હવે ખુશી �યાં છ�? ખુશી તો 
આપણા િવચારમાં છ�. �� એને કોઈપણ �થળ�, 
કોઈપણ સમયે િનિમ�ત કરી શક�� છું. આપણે સંક�પ 
કરીએ છીએ ક� �યાર� �� આ પદ પર પહ�ચીશ 
�યાર� એના જેવો સુંદર બની જઈશ. �યાર� મને 
સા�ં વેતન મળશે �યાર� ખુશ થઈ જઈશ. આ ઉ�� 
છ�. ઉ��ને પૂણ� કરવા શું �ઈએ? મા� સાચી ઉ�� 
�ઈએ. શારી�રક ચી� એને પૂણ� કરી શકતી 
નથી. દા.ત. મારો હાથ કપાઈ ગયો તો �� શારી�રક 
રીતે અપંગ છું. એનો અથ� એ ક� �� ભયમાં છું. આ 
શરીર અપંગ થશે તો પણ �� �ક��ટની મ�યમાં 
બેસીને હકારા�મક સંક�પ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

સેવાધારી બનો. દીદીનું લૌ�કક નામ ગોપી હતું 
પણ ય�નાં આવતાં એમને નવું નામ આ�યું 
મનમોિહની. આ હતો દીદીનો સવ� ��યેનો સંદ�શ.

॥ ઓમશાંિત ॥

- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાને

સ�યનું નાનું �કરણ પણ દ�ખાતું નથી. સ�ય 
નામશેષ બની �ય છ� �યાર� પરમા�માનો સૂય�દય 
થાય છ� અને આજ એ સમય છ� �યાર� પરમા�મા 
આવીને સ�ય �ાન આપીને સવ�ની સદગિત કર� 
છ�. ‘અભી નહ� તો કભી નહ�.’   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... સ�ય રહ�યોનું

તેમના મહાન યોગદાનને યાદ કરી, સ�દયે 
આપણે સૌ સાદર ��ાસુમન અિપ�ત કરીએ.

ગીત - આદી મ� ઔર થે ઉસ ઘર સે, અંત 
વહાં હી �ના હ�, આદી અંત કા મં� યહી હ�, 
સબકો યહી સુનાના હ�... અબ ઘર �ના હ�... 
અબ ઘર �ના હ�...        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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સંસારની સવ� સં�થા ક� 
�યવ�થાઓનો કોઈ મુ�ય 
િનયં�ક હોય છ�. જે એ 
�યવ�થાની દ�ખર�ખ રાખે 
છ� અને એને �યવ��થત 
રાખે છ�. સંસારના 
�ાક�િતક, સામાિજક, 

પા�રવા�રક �યવ�થાઓના મુ�ય િનયં�કને તો 
આપણે �ણીએ છીએ. પણ સંસારની એ મહાન 
�િતભા કોણ છ� જે સંસારને ફરી સતયુગ 
બનાવવા માટ� કાય� કર� છ� ? એ જગત િનયંતાને 
તો પરમશિ� પરમા�મા કહ� છ�. દર�ક �યવ�થાના 
મૂળ અને મુ�યને જ મૂળભૂત વાતોનું �ાન હોય છ�. 
અ�ય સવ� તો આ િવષયને અંદાજથી બતાવી 
શકશે. આજ સુધી જગતિનયિતના િવિભ�ન 
પાસાંઓ પર જેમણે �કાશ પા�ો તે અનુમાિનત 
જ હતો યા તો કહીએ યથા િચંતન સાધના જ હતાં. 
તે પૂણ� સ�ય નહોતું એટલે સવ��વીક�ત ના થયું. 
અનેક મતોમાં આ સંસાર મૂંઝાયેલો છ�.

પરમા�મા પોતે જ આવે છ�

યથાથ� સ�યની પોતાની એક શિ� હોય છ�. 
જેનો અ�યાસમાં આવે �યાર� અનુભવ થાય છ�. 
તેનાથી ન�ર પ�રણામ કાઢી દ� છ�. હજુ સુધી 
માનવમનના, જન�વનના, સમાજ-સંસારના 
રોગ, શોક, દુઃખ-દદ�, િવકાર-િવક�િત સમા�ત 
થયાં નથી. આટલા િવિભ�ન મતો, �યોગો, 
�યાસોને અજમાવવા છતાં આપણે તેનું સુખદ 
પ�રણામ લાવી શ�યા નથી. એનો મતલબ તો એ 
થયો ક� હજુ સુધી આપણે �વન યા જગતની 
�યવ�થાને સારી બનાવવા માટ� જે ક�ઈ કયુ� તે 

સ�યના આધાર� નહોતું. જગિનયંતાના સ�યોનું 
�પ�ીકરણ જગિનયં�ક પરમા�મા જ કર� છ�. 
એના માટ� તો એ ખુદ આવે છ� એટલે એમને ખુદા 
કહ�વામાં આવે છ�.

સનાતન સ�યોનું �ાન પરમા�મા જ આપે છ�.

માનવ �વયં કદી પોતાના િવશે સ�ય શોધી 
શકતો નથી. �વન અને જગતનાં સવ� સનાતન 
સ�યોનું �ાન પરમા�મા આવીને ��િપતા ��ાના 
મા�યમથી આપે છ� તેથી તો એમના �દ�ય 
અવતરણની વાતો કહ�વામાં આવી છ�. � મનુ�ય 
ખુદ સાધારણ આ�માના �પે યા મહા�મા, ધમા��મા, 
પુ�યા�મા યા દ�વા�માના �પમાં સ�ય શોધે છ� તો 
પરમા�માને અવત�રત થવાની શી જ�ર છ�? 
સ�યનો �કાશ પરમિપતા પરમા�મા જ ફ�લાવે છ�. 
એટલે આપણે એમને અંધકારમાંથી �કાશ તરફ, 
અસ�યથી પરમસ�યની તરફ, ��યુથી અ�તની 
તરફ લઈ જનારા કહીએ છીએ. આ અનુભૂિત 
દર�ક આ�માએ કરી છ�. આપણે ઈ�રને સવ��, 
�ાનસાગર કહીએ છીએ. નહ�તર આપણે કઈ 
રીતે �ણી શક�એ ક� પરમા�મા �ાનના સાગર છ�?

આખરી િનણ�ય પરમા�મા આપે છ�

કોઈપણ વાતને માની લેવી તે અલગ વાત છ� 
અને ખર�ખર સ�ય તે અલગ વાત છ�. આપણે કહી 
શક�એ છીએ ન તો ધમ� સ�ય વાત જણાવે છ� ક� ન 
િવ�ાન પૂણ� સ�ય જણાવે છ�. કારણ ક� બંને 
માનવમનની ઉપજ છ� અને બંને િનરંતર 
�યાસરત છ�. એટલે છ�વટનો િનણ�ય ઈ�ર ઉપર 
છોડી દ�વામાં આવે છ�. તે જ પૂણ� �યાય કરી શક� 
છ�. અસ�યનું અંધા�ં �યાર� ગાઢ બને છ� �યાર� 

સ�ય રહ�યોનું ઉ�ાટન
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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આપણને સ�બુિ� અને શિ� આપે છ� જેથી 
આપણે કથની અને કરણીને એક સમાન બનાવી 
શક�એ.

એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો

ભગવાન પાસેથી � આપણે લેવા ઈ�છીએ 
છીએ, તો બી� હાથથી આપવું પણ પડશે. એમની 
પાસેથી મેળવવાની એક શરત છ� मामेक� शरणं �ज 
અથા�� તમે મારી શરણમાં આવી �ઓ. ગીતામાં 
પણ એનું વણ�ન છ�. પણ આપણે તેને સાચા અથ�માં 
સમ�યા નહ�. એટલે આપણને ભગવાન પાસેથી 
જે મેળવવું છ� તે મળતું નથી. હવે પરમા�મા કહ� છ� 
ક� તમે મારી શરણમાં આવી �ઓ અને બાક�ની 
વાતો ભૂલી �ઓ. બધું મારા ઉપર છોડી દો. તેઓ 
આપણને એટલું આ�ાસન આપે છ�, જે દુિનયામાં 
કોઈ આપતું નથી. પરમા�મા કહ� છ�, તમે જે હો, 
જેવા હો, અ�મીલ જેવા પિતત હોવ, ગમે તેવા 
મહામૂખ� હો, ગમે તેટલા અપરાધ કયા� હોવ ક�ઈ 
વાત નહ�, �� બેઠો છું ને ? �� તમારી જવાબદારી 
લ� છું. મા� તમે મારી શરણમાં આવો. આમ છતાં 
આપણે ભગવાનને જવાબદારી સ�પતા નથી. 
એટલા માટ� પરમા�મા કહ� છ� સમજદારમાં 
સમજદાર �વા હોય, તો અહ� જુઓ. મૂખ�માં મૂખ� 
�વા હોય તો અહ� જુઓ.

સમજવા છતાં ના પાડનાર મૂખ�

મૂખ� કોને કહ�વાય છ�, એને આપણે એક 
બનેલી ઘટના �ારા સમ�વીએ. આપ �ણો છો ક� 
ઈિતહાસમાં બે મૂખ� રા�ઓ થયા છ�. એક 
મોહ�મદ તઘલખ અને બી� �ફરોજ તઘલખ. 
મોહ�મદ તઘલખ િવષે કહ�વાય છ� ક�, તે ભણેલો 

આપણે  ગુ��ારા, 
મં�દરમાં જઈને ભગવાન 
પાસે નથી તે માંગીએ 
છીએ. મં�દરમાં ન જઈએ 
છતાં પણ મનમાં હ�મેશા 
પોતાના ક�યાણ માટ� 
પોતાના �વનમાં સુખ 

સ�િ� માટ� માંગીએ છીએ. માગવાથી જ બધું મળી 
જતું હોત, તો આપણા હાલ આવા ન હોત. આપણે 
બ�રમાં ખરીદી કરવા જઈએ �યાર� એક હાથથી 
પૈસા આપીએ છીએ, બી� હાથે ખરીદ�લી વ�તુઓ 
�વીકારીએ છીએ. આપણે ઈ�છીએ ક� અમને 
ક�ઈક મળી �ય, તો તે �મ અહ� પણ ચાલે છ�. 
આપણે ભ� ભગવાન પાસે માગીએ છીએ, પણ 
તેઓ આપણી પાસે ક�ઈ માગે છ�. �યાર� તો આપણી 
એકબી� સાથે લેણ દ�ણ થશે. પ�રણામ �વ�પ 
આપણને જે �ઈએ છ� તે મળશે અને આપણું 
�વન મંગલમય બનશે.

ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ� ?

હવે આપને અમે એ જણાવવા ઈ�છીએ છીએ 
તે ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ� ? તે આપણું 
કઈ રીતે ક�યાણ કર� છ� ? આજે આપણી હાલત 
એ છ� ક� આપણે સ�ય અને અસ�યનો તફાવત જ 
કરી શકતા નથી. � આપણને સ�યતાની ખબર 
છ� છતાં પણ જૂઠું કયા� કરીએ છીએ. તો આપણે 
સુખ-શાંિત-સ�િ�ની આશા કઈ રીતે રાખી 
શક�શું ? તો સૌથી �થમ આપણી બુિ� કમ�ર 
બની ગઈ છ�. આપણી િવચારધારા, અંતરા�માનો 
અવાજ આપણને સચેત કર� છ�, પણ આપણે તેને 
કામમાં લાવી શકતા નથી. તેથી પરમા�મા આવીને 

આપણી ઈ�છાઓ કઈ રીતે પૂરી થશે ?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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સંસારની સવ� સં�થા ક� 
�યવ�થાઓનો કોઈ મુ�ય 
િનયં�ક હોય છ�. જે એ 
�યવ�થાની દ�ખર�ખ રાખે 
છ� અને એને �યવ��થત 
રાખે છ�. સંસારના 
�ાક�િતક, સામાિજક, 

પા�રવા�રક �યવ�થાઓના મુ�ય િનયં�કને તો 
આપણે �ણીએ છીએ. પણ સંસારની એ મહાન 
�િતભા કોણ છ� જે સંસારને ફરી સતયુગ 
બનાવવા માટ� કાય� કર� છ� ? એ જગત િનયંતાને 
તો પરમશિ� પરમા�મા કહ� છ�. દર�ક �યવ�થાના 
મૂળ અને મુ�યને જ મૂળભૂત વાતોનું �ાન હોય છ�. 
અ�ય સવ� તો આ િવષયને અંદાજથી બતાવી 
શકશે. આજ સુધી જગતિનયિતના િવિભ�ન 
પાસાંઓ પર જેમણે �કાશ પા�ો તે અનુમાિનત 
જ હતો યા તો કહીએ યથા િચંતન સાધના જ હતાં. 
તે પૂણ� સ�ય નહોતું એટલે સવ��વીક�ત ના થયું. 
અનેક મતોમાં આ સંસાર મૂંઝાયેલો છ�.

પરમા�મા પોતે જ આવે છ�

યથાથ� સ�યની પોતાની એક શિ� હોય છ�. 
જેનો અ�યાસમાં આવે �યાર� અનુભવ થાય છ�. 
તેનાથી ન�ર પ�રણામ કાઢી દ� છ�. હજુ સુધી 
માનવમનના, જન�વનના, સમાજ-સંસારના 
રોગ, શોક, દુઃખ-દદ�, િવકાર-િવક�િત સમા�ત 
થયાં નથી. આટલા િવિભ�ન મતો, �યોગો, 
�યાસોને અજમાવવા છતાં આપણે તેનું સુખદ 
પ�રણામ લાવી શ�યા નથી. એનો મતલબ તો એ 
થયો ક� હજુ સુધી આપણે �વન યા જગતની 
�યવ�થાને સારી બનાવવા માટ� જે ક�ઈ કયુ� તે 

સ�યના આધાર� નહોતું. જગિનયંતાના સ�યોનું 
�પ�ીકરણ જગિનયં�ક પરમા�મા જ કર� છ�. 
એના માટ� તો એ ખુદ આવે છ� એટલે એમને ખુદા 
કહ�વામાં આવે છ�.

સનાતન સ�યોનું �ાન પરમા�મા જ આપે છ�.

માનવ �વયં કદી પોતાના િવશે સ�ય શોધી 
શકતો નથી. �વન અને જગતનાં સવ� સનાતન 
સ�યોનું �ાન પરમા�મા આવીને ��િપતા ��ાના 
મા�યમથી આપે છ� તેથી તો એમના �દ�ય 
અવતરણની વાતો કહ�વામાં આવી છ�. � મનુ�ય 
ખુદ સાધારણ આ�માના �પે યા મહા�મા, ધમા��મા, 
પુ�યા�મા યા દ�વા�માના �પમાં સ�ય શોધે છ� તો 
પરમા�માને અવત�રત થવાની શી જ�ર છ�? 
સ�યનો �કાશ પરમિપતા પરમા�મા જ ફ�લાવે છ�. 
એટલે આપણે એમને અંધકારમાંથી �કાશ તરફ, 
અસ�યથી પરમસ�યની તરફ, ��યુથી અ�તની 
તરફ લઈ જનારા કહીએ છીએ. આ અનુભૂિત 
દર�ક આ�માએ કરી છ�. આપણે ઈ�રને સવ��, 
�ાનસાગર કહીએ છીએ. નહ�તર આપણે કઈ 
રીતે �ણી શક�એ ક� પરમા�મા �ાનના સાગર છ�?

આખરી િનણ�ય પરમા�મા આપે છ�

કોઈપણ વાતને માની લેવી તે અલગ વાત છ� 
અને ખર�ખર સ�ય તે અલગ વાત છ�. આપણે કહી 
શક�એ છીએ ન તો ધમ� સ�ય વાત જણાવે છ� ક� ન 
િવ�ાન પૂણ� સ�ય જણાવે છ�. કારણ ક� બંને 
માનવમનની ઉપજ છ� અને બંને િનરંતર 
�યાસરત છ�. એટલે છ�વટનો િનણ�ય ઈ�ર ઉપર 
છોડી દ�વામાં આવે છ�. તે જ પૂણ� �યાય કરી શક� 
છ�. અસ�યનું અંધા�ં �યાર� ગાઢ બને છ� �યાર� 

સ�ય રહ�યોનું ઉ�ાટન
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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આપણને સ�બુિ� અને શિ� આપે છ� જેથી 
આપણે કથની અને કરણીને એક સમાન બનાવી 
શક�એ.

એક હાથથી આપો, બી� હાથથી લો

ભગવાન પાસેથી � આપણે લેવા ઈ�છીએ 
છીએ, તો બી� હાથથી આપવું પણ પડશે. એમની 
પાસેથી મેળવવાની એક શરત છ� मामेक� शरणं �ज 
અથા�� તમે મારી શરણમાં આવી �ઓ. ગીતામાં 
પણ એનું વણ�ન છ�. પણ આપણે તેને સાચા અથ�માં 
સમ�યા નહ�. એટલે આપણને ભગવાન પાસેથી 
જે મેળવવું છ� તે મળતું નથી. હવે પરમા�મા કહ� છ� 
ક� તમે મારી શરણમાં આવી �ઓ અને બાક�ની 
વાતો ભૂલી �ઓ. બધું મારા ઉપર છોડી દો. તેઓ 
આપણને એટલું આ�ાસન આપે છ�, જે દુિનયામાં 
કોઈ આપતું નથી. પરમા�મા કહ� છ�, તમે જે હો, 
જેવા હો, અ�મીલ જેવા પિતત હોવ, ગમે તેવા 
મહામૂખ� હો, ગમે તેટલા અપરાધ કયા� હોવ ક�ઈ 
વાત નહ�, �� બેઠો છું ને ? �� તમારી જવાબદારી 
લ� છું. મા� તમે મારી શરણમાં આવો. આમ છતાં 
આપણે ભગવાનને જવાબદારી સ�પતા નથી. 
એટલા માટ� પરમા�મા કહ� છ� સમજદારમાં 
સમજદાર �વા હોય, તો અહ� જુઓ. મૂખ�માં મૂખ� 
�વા હોય તો અહ� જુઓ.

સમજવા છતાં ના પાડનાર મૂખ�

મૂખ� કોને કહ�વાય છ�, એને આપણે એક 
બનેલી ઘટના �ારા સમ�વીએ. આપ �ણો છો ક� 
ઈિતહાસમાં બે મૂખ� રા�ઓ થયા છ�. એક 
મોહ�મદ તઘલખ અને બી� �ફરોજ તઘલખ. 
મોહ�મદ તઘલખ િવષે કહ�વાય છ� ક�, તે ભણેલો 

આપણે  ગુ��ારા, 
મં�દરમાં જઈને ભગવાન 
પાસે નથી તે માંગીએ 
છીએ. મં�દરમાં ન જઈએ 
છતાં પણ મનમાં હ�મેશા 
પોતાના ક�યાણ માટ� 
પોતાના �વનમાં સુખ 

સ�િ� માટ� માંગીએ છીએ. માગવાથી જ બધું મળી 
જતું હોત, તો આપણા હાલ આવા ન હોત. આપણે 
બ�રમાં ખરીદી કરવા જઈએ �યાર� એક હાથથી 
પૈસા આપીએ છીએ, બી� હાથે ખરીદ�લી વ�તુઓ 
�વીકારીએ છીએ. આપણે ઈ�છીએ ક� અમને 
ક�ઈક મળી �ય, તો તે �મ અહ� પણ ચાલે છ�. 
આપણે ભ� ભગવાન પાસે માગીએ છીએ, પણ 
તેઓ આપણી પાસે ક�ઈ માગે છ�. �યાર� તો આપણી 
એકબી� સાથે લેણ દ�ણ થશે. પ�રણામ �વ�પ 
આપણને જે �ઈએ છ� તે મળશે અને આપણું 
�વન મંગલમય બનશે.

ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ� ?

હવે આપને અમે એ જણાવવા ઈ�છીએ છીએ 
તે ભગવાન ક�યાણકારી કઈ રીતે છ� ? તે આપણું 
કઈ રીતે ક�યાણ કર� છ� ? આજે આપણી હાલત 
એ છ� ક� આપણે સ�ય અને અસ�યનો તફાવત જ 
કરી શકતા નથી. � આપણને સ�યતાની ખબર 
છ� છતાં પણ જૂઠું કયા� કરીએ છીએ. તો આપણે 
સુખ-શાંિત-સ�િ�ની આશા કઈ રીતે રાખી 
શક�શું ? તો સૌથી �થમ આપણી બુિ� કમ�ર 
બની ગઈ છ�. આપણી િવચારધારા, અંતરા�માનો 
અવાજ આપણને સચેત કર� છ�, પણ આપણે તેને 
કામમાં લાવી શકતા નથી. તેથી પરમા�મા આવીને 

આપણી ઈ�છાઓ કઈ રીતે પૂરી થશે ?
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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છતાં મૂખ� હતો. તેણે વાં�યું તો બ� હતું પરંતુ તેને 
વા�તિવક �વ�પમાં આપવામાં શૂ�ય હતું, મૂખ� 
હતો. એણે એવાં કામ કયા� જે આપને સંભળાવવાં 
પડશે. એણે દૌલતાબાદ રાજધાની બનાવી. એણે 
ક�ં, �દ�હીને છોડો. બધા �યાં ચાલો. એના 
મં�ીએ ક�ં ‘બધી રાજધાની તૈયાર થઈ નથી, તો 
લોકો કઈ રીતે જશે ?’ તે કહ�વા લા�યો આ 
બાદશાહનો �કમ છ� આજ રાત પડતાં પહ�લાં 
બધાંએ �યાં પહ�ચવાનું છ�. �દ�હી આજે જ ખાલી 
થવું �ઈએ. � કોઈ અહ� રહ�શે તેને જેલમાં 
પૂરવામાં આવશે. �દ�હીના લાલ�ક�ામાં લાઈટ 
અને સાઉ�ડ શો બતાવવામાં આવે છ�. આ �ઈને 
દશ�કો રડી ર�ા છ�, રડવાનો અવાજ આવે છ�. એ 
�દવસોમાં બસો અને �ક તો હતા નહ�.

બળદગાડીમાં, ઘોડાઓ, ગધેડાઓમાં એ 
સમયે સામાન લઈ જવાતો હતો. ઝાડૂ, ઘરનો 
સામાન અને બાળકો વગેર� લઈને લોકો જઈ ર�ા 
હતા. બાળકો રડી ર�ાં હતાં, �નવર ભાગી ર�ાં 
હતાં. �યાં જઈને �યું, તો પાણીની �યવ�થા 
નહોતી. �યાં જઈને મોહ�મદ તઘલખ કહ� છ�, ‘હવે 
�દ�હી પાછા ચાલો’ આ બાદશાહનો �કમ છ�.’ 
આને શું કહ�શો ? મૂખ�તા જ કહીશું ને ? ક�ટલીક 
વાર આપણે પણ આવાં કામો કરીએ છીએ. 
પોપટની વાતા� પણ સંભળાવીએ છીએ. પોપટ �વયં 
નળ પર બેસીને કહ�તો હતો, ગંગૂરામ નળ પર 
બેસશો નહ�. આપણ એ સમ�એ છીએ ક� આ 
નહ� કરવું �ઈએ અને બી�ઓને પણ 
સમ�વીએ છીએ ક� આ કામ નહ� કરવું �ઈએ. 
પણ ખુદ તે કામ કર� છ�. તો આવા લોકોને શું 
કહ�વાય ? સમજવા છતાં નહ� કરનારાઓને મૂખ�. 
એક હોય છ� નાદાન બેસમજ, ભૂલ કરનારા, જેને 
ખબર જ રહ�તી નથી. બી� છ� બેવક�ફ, જે �ણવા 
છતાં પણ વારંવાર ભૂલ કર� છ�.

ઉ�ધાર હ�તુ શરણાગત થાઓ

આપણે સમજવાનું છ� ક� �યાં સુધી �� 
પરમા�માની શરણાગિત નહ� લ� �યાં સુધી મારો 
ઉ�ધાર થવાનો નથી. ભ� કહ� છ� ક� ભગવાન 
ભ� વ�સલ છ�. ભ�ો પર એની ક�પા હોય છ�. 
આપ પણ �ણો છો, અનુભવી છો, ક� જે એમના 
ભ� છ�, ��ધાળુ છ� જેમનો એમની સાથે �ેમ છ�, 
એમના ��યે એમની મીઠી ��� તો હોય ને ? કોઈ 
�યિ� આપની સેવા કર� છ�, આપની વાતોનો 
અમલ કર� છ�, આપના ��યે અમને �ેમ છ�, આદર 
છ� તો �વાભાિવક છ� ક� એમના ��યે આપનામાં 
થોડી પણ ભાવના હોય છ�. આ સંબંધની વાત છ�. 
એ રીતે ભગવાન શરણાગત વ�સલ છ�. આપને 
કોઈ ચીજ મળશે કઈ રીતે ? સોદાથી. આ 
દુિનયામાં પણ સોદો થાય છ�. ક�વો હોય છ� ? એક 
હાથથી આપો, બી� હાથથી લો. � તમે એવું 
ઈ�છો છો ક� અમે કશું ના આપીએ અને મળ� 
વધાર�. આ કઈ રીતે બની શક� છ� ? આપવું જ 
પડશે. એ અલગ વાત છ� ક� પરમા�મા ભોળાનાથ 
છ�, તમે થોડું આપશો તો તેમને ક�ટલાય ગણું 
આપશે, પરંતુ આપવું તો પડશે. વગર આપે ક�ઈક 
મળ�, તે અસંભવ છ�.

તો મોડું શા માટ� !

ભગવાન કહ� છ� મારી પાસે, જે પણ છ�, 
એની સાથે �� આપને સમિપ�ત થઈ જઈશ. બાળકો, 
� આપનું સવ� કાંઈ મારા માટ� થઈ જશે તો મા�ં 
સવ� કાંઈ આપના માટ� થઈ જશે. એનાથી બી� 
કોઈ સહજ ઉપાય છ� ? �યાર� એમણે જ કહી દીધું 
ક� મારી શરણમાં આવી �ઓ, બાક�નું સવ� �� 
કરી દઈશ. ભ� પણ કહ� છ� ક� ભગવાનની 
ક�પાથી લંગડો પણ ચાલવા લાગે છ�. મૂંગો પણ 
બોલવા લાગેછ�. તો ભગવાન ખુદ આપણને કહી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)

સ�ાઈની �ત
�.ક�. ઓમ�કાશ િતવારી, અમદાવાદ.

રાતના બાર વા�યા હતા. આખું શહ�ર ઊંઘી 
ગયું હતું. ગોપાલ ધીર� ધીર� આગળ વધી ર�ો 
હતો. એવું લાગતું હતું ક� એના પગમાં વજનદાર 
પ�થર બાં�યો છ�. ચાર� બાજુ �તાં �તાં િવચારી 
ર�ો હતો. આ શહ�રમાં જ��યો, મોટો થયો, આજે 
સં�ગોએ એને શહ�ર છોડવા માટ� લાચાર બનાવી 
દીધો છ�. અચાનક એના પગ થંભી ગયા. સામે 
�ટ�શન હતું. એણે મીઠા બાબાને યાદ કયા� અને 
ર��વે �ટ�શન પર પહ��યો. અચાનક એક ��ઈન 
આવીને થોભી હતી. તે ગાડીમાં જઈને એક સીટ 
ઉપર બેસી ગયો. ડબામાં એક બે આદમી જ બેઠ�લા 
હતા. ��ઈન પોતાની મંિઝલ તરફ આગળ દોડવા 
લાગી. ગોપાલ શહ�રને છોડતાં િવચારમાં પડી 
ગયો.

એના પ�રવારમાં િપતા, માતા અને એક 
નાનો ભાઈ હતો. સમ� પ�રવાર ખુશીમાં �વતો 
હતો. િપતાની ક�રયાણાની દુકાન સારી ચાલતી 
હતી. ગોપાલ પણ દુકાન પર જતો હતો. િપતા� 
હમેશાં સમ�વતા હતા ક�, ‘બેટા, �વનમાં 
આગળ વધવું હોય તો મહ�નત અને ઈમાનદારી 
�ઈએ. �યવસાયમાં સ�ાઈનું ઘણું મહ�વ હોય 
છ�. એમાં ��ડીટ બંધાય છ�. જે દુકાનદારની મોટી 
મૂડી છ�.’ સમય બદલાયો. એના િપતા�એ શરીર 
છોડી દીધું. હવે લૌ�કક પ�રવારની જવાબદારી 
એના ખભે આવી ગઈ. પોતાની માની દર�ક વાત તે 
��ધાથી માનતો. એને યાદ રહ�તું હતું ક� ‘� 
મોટાઓની િશખામણ નહ� માનો, તો કટોરો લઈને 
ભીખ માગશો.’ નાના ભાઈને પણ તે �ેમ કરતો 
હતો. તેની દર�ક જ��રયાતનો �યાલ રાખતા.

એક �દવસે રિવવાર� તે ચાલી ર�ો હતો 

�યાર� તેની નજર અચાનક સફ�દ વ��ધારી 
બહ�નો-ભાઈઓ ઉપર પડી. તેઓ આ�યા��મક 
�દશ�નનાં િચ�ો સમ�વી ર�ાં હતાં. તેઓ 
��ાક�મારી આ�મ સાથે �ડાયેલા હતા. ગોપાલ 
પણ િચ�ો સમજવા લા�યો. એને બ� સા�ં લા�યું. 
એમની �દ�યતા �ઈને ઘણો �ભાિવત થયો. એણે 
િન�ય કય� ક� દર રિવવાર� તે ��ાક�મારી 
આ�મમાં જશે અને �વનને �દ�ય બનાવવાનો 
પુ�ષાથ� કરશે.

અચાનક એક અફવા ફ�લાઈ ક� મીઠાની 
અછત થવાની છ�. આ સાંભળીને લોકો મીઠું 
ખરીદવા દુકાનો ઉપર ઊભરાવા લા�યા. 
દુકાનદારોએ મીઠાનો સં�હ કરીને ભાવ વધારી 
દીધો. ગોપાલ પોતાની દુકાનનું કામ પોતે જ કરતો 
હતો. પરંતુ એની માએ એના નાનાભાઈને 
સમ��યું ક� બેટા, તું પણ દુકાને �. ગોપાલ 
પૈસાની ઊચાપત પણ કરતો હોય. માની વાત 
સાંભળીને નાના સુર�શભાઈએ ક�ં ક� આ વખતે 
દુકાનનો માલ ખરીદવા �� જઈશ. તમે દુકાન 
સંભાળ�.

એ �દવસે દુકાન પર અચાનક ભીડ થઈ. 
મોટા ભાગના �ાહકો મીઠાના જ હતા. બી� 
દુકાનદારોએ મીઠાનો ભાવ પાંચ ગણો વધારી 
દીધો હતો. ગોપાલે ભાવ વધાય� નહ�. જેથી સાંજ 
સુધીમાં તો એનું બધું મીઠું વેચાઈ ગયું.

સાંજે ઘર ગયો તો ગોપાલ બ� ખુશ હતો. 
કારણ એ વેચાણ ઘણું સા�ં થયું હતું. સુર�શ પણ 
ઘેર આવી ગયો હતો. માએ પૂ�ું, ગોપાલ, આજે 
બ� ખુશી દ�ખાય છ�. ગોપાલે ક�ં, હા મા, આજે 
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છતાં મૂખ� હતો. તેણે વાં�યું તો બ� હતું પરંતુ તેને 
વા�તિવક �વ�પમાં આપવામાં શૂ�ય હતું, મૂખ� 
હતો. એણે એવાં કામ કયા� જે આપને સંભળાવવાં 
પડશે. એણે દૌલતાબાદ રાજધાની બનાવી. એણે 
ક�ં, �દ�હીને છોડો. બધા �યાં ચાલો. એના 
મં�ીએ ક�ં ‘બધી રાજધાની તૈયાર થઈ નથી, તો 
લોકો કઈ રીતે જશે ?’ તે કહ�વા લા�યો આ 
બાદશાહનો �કમ છ� આજ રાત પડતાં પહ�લાં 
બધાંએ �યાં પહ�ચવાનું છ�. �દ�હી આજે જ ખાલી 
થવું �ઈએ. � કોઈ અહ� રહ�શે તેને જેલમાં 
પૂરવામાં આવશે. �દ�હીના લાલ�ક�ામાં લાઈટ 
અને સાઉ�ડ શો બતાવવામાં આવે છ�. આ �ઈને 
દશ�કો રડી ર�ા છ�, રડવાનો અવાજ આવે છ�. એ 
�દવસોમાં બસો અને �ક તો હતા નહ�.

બળદગાડીમાં, ઘોડાઓ, ગધેડાઓમાં એ 
સમયે સામાન લઈ જવાતો હતો. ઝાડૂ, ઘરનો 
સામાન અને બાળકો વગેર� લઈને લોકો જઈ ર�ા 
હતા. બાળકો રડી ર�ાં હતાં, �નવર ભાગી ર�ાં 
હતાં. �યાં જઈને �યું, તો પાણીની �યવ�થા 
નહોતી. �યાં જઈને મોહ�મદ તઘલખ કહ� છ�, ‘હવે 
�દ�હી પાછા ચાલો’ આ બાદશાહનો �કમ છ�.’ 
આને શું કહ�શો ? મૂખ�તા જ કહીશું ને ? ક�ટલીક 
વાર આપણે પણ આવાં કામો કરીએ છીએ. 
પોપટની વાતા� પણ સંભળાવીએ છીએ. પોપટ �વયં 
નળ પર બેસીને કહ�તો હતો, ગંગૂરામ નળ પર 
બેસશો નહ�. આપણ એ સમ�એ છીએ ક� આ 
નહ� કરવું �ઈએ અને બી�ઓને પણ 
સમ�વીએ છીએ ક� આ કામ નહ� કરવું �ઈએ. 
પણ ખુદ તે કામ કર� છ�. તો આવા લોકોને શું 
કહ�વાય ? સમજવા છતાં નહ� કરનારાઓને મૂખ�. 
એક હોય છ� નાદાન બેસમજ, ભૂલ કરનારા, જેને 
ખબર જ રહ�તી નથી. બી� છ� બેવક�ફ, જે �ણવા 
છતાં પણ વારંવાર ભૂલ કર� છ�.

ઉ�ધાર હ�તુ શરણાગત થાઓ

આપણે સમજવાનું છ� ક� �યાં સુધી �� 
પરમા�માની શરણાગિત નહ� લ� �યાં સુધી મારો 
ઉ�ધાર થવાનો નથી. ભ� કહ� છ� ક� ભગવાન 
ભ� વ�સલ છ�. ભ�ો પર એની ક�પા હોય છ�. 
આપ પણ �ણો છો, અનુભવી છો, ક� જે એમના 
ભ� છ�, ��ધાળુ છ� જેમનો એમની સાથે �ેમ છ�, 
એમના ��યે એમની મીઠી ��� તો હોય ને ? કોઈ 
�યિ� આપની સેવા કર� છ�, આપની વાતોનો 
અમલ કર� છ�, આપના ��યે અમને �ેમ છ�, આદર 
છ� તો �વાભાિવક છ� ક� એમના ��યે આપનામાં 
થોડી પણ ભાવના હોય છ�. આ સંબંધની વાત છ�. 
એ રીતે ભગવાન શરણાગત વ�સલ છ�. આપને 
કોઈ ચીજ મળશે કઈ રીતે ? સોદાથી. આ 
દુિનયામાં પણ સોદો થાય છ�. ક�વો હોય છ� ? એક 
હાથથી આપો, બી� હાથથી લો. � તમે એવું 
ઈ�છો છો ક� અમે કશું ના આપીએ અને મળ� 
વધાર�. આ કઈ રીતે બની શક� છ� ? આપવું જ 
પડશે. એ અલગ વાત છ� ક� પરમા�મા ભોળાનાથ 
છ�, તમે થોડું આપશો તો તેમને ક�ટલાય ગણું 
આપશે, પરંતુ આપવું તો પડશે. વગર આપે ક�ઈક 
મળ�, તે અસંભવ છ�.

તો મોડું શા માટ� !

ભગવાન કહ� છ� મારી પાસે, જે પણ છ�, 
એની સાથે �� આપને સમિપ�ત થઈ જઈશ. બાળકો, 
� આપનું સવ� કાંઈ મારા માટ� થઈ જશે તો મા�ં 
સવ� કાંઈ આપના માટ� થઈ જશે. એનાથી બી� 
કોઈ સહજ ઉપાય છ� ? �યાર� એમણે જ કહી દીધું 
ક� મારી શરણમાં આવી �ઓ, બાક�નું સવ� �� 
કરી દઈશ. ભ� પણ કહ� છ� ક� ભગવાનની 
ક�પાથી લંગડો પણ ચાલવા લાગે છ�. મૂંગો પણ 
બોલવા લાગેછ�. તો ભગવાન ખુદ આપણને કહી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)

સ�ાઈની �ત
�.ક�. ઓમ�કાશ િતવારી, અમદાવાદ.

રાતના બાર વા�યા હતા. આખું શહ�ર ઊંઘી 
ગયું હતું. ગોપાલ ધીર� ધીર� આગળ વધી ર�ો 
હતો. એવું લાગતું હતું ક� એના પગમાં વજનદાર 
પ�થર બાં�યો છ�. ચાર� બાજુ �તાં �તાં િવચારી 
ર�ો હતો. આ શહ�રમાં જ��યો, મોટો થયો, આજે 
સં�ગોએ એને શહ�ર છોડવા માટ� લાચાર બનાવી 
દીધો છ�. અચાનક એના પગ થંભી ગયા. સામે 
�ટ�શન હતું. એણે મીઠા બાબાને યાદ કયા� અને 
ર��વે �ટ�શન પર પહ��યો. અચાનક એક ��ઈન 
આવીને થોભી હતી. તે ગાડીમાં જઈને એક સીટ 
ઉપર બેસી ગયો. ડબામાં એક બે આદમી જ બેઠ�લા 
હતા. ��ઈન પોતાની મંિઝલ તરફ આગળ દોડવા 
લાગી. ગોપાલ શહ�રને છોડતાં િવચારમાં પડી 
ગયો.

એના પ�રવારમાં િપતા, માતા અને એક 
નાનો ભાઈ હતો. સમ� પ�રવાર ખુશીમાં �વતો 
હતો. િપતાની ક�રયાણાની દુકાન સારી ચાલતી 
હતી. ગોપાલ પણ દુકાન પર જતો હતો. િપતા� 
હમેશાં સમ�વતા હતા ક�, ‘બેટા, �વનમાં 
આગળ વધવું હોય તો મહ�નત અને ઈમાનદારી 
�ઈએ. �યવસાયમાં સ�ાઈનું ઘણું મહ�વ હોય 
છ�. એમાં ��ડીટ બંધાય છ�. જે દુકાનદારની મોટી 
મૂડી છ�.’ સમય બદલાયો. એના િપતા�એ શરીર 
છોડી દીધું. હવે લૌ�કક પ�રવારની જવાબદારી 
એના ખભે આવી ગઈ. પોતાની માની દર�ક વાત તે 
��ધાથી માનતો. એને યાદ રહ�તું હતું ક� ‘� 
મોટાઓની િશખામણ નહ� માનો, તો કટોરો લઈને 
ભીખ માગશો.’ નાના ભાઈને પણ તે �ેમ કરતો 
હતો. તેની દર�ક જ��રયાતનો �યાલ રાખતા.

એક �દવસે રિવવાર� તે ચાલી ર�ો હતો 

�યાર� તેની નજર અચાનક સફ�દ વ��ધારી 
બહ�નો-ભાઈઓ ઉપર પડી. તેઓ આ�યા��મક 
�દશ�નનાં િચ�ો સમ�વી ર�ાં હતાં. તેઓ 
��ાક�મારી આ�મ સાથે �ડાયેલા હતા. ગોપાલ 
પણ િચ�ો સમજવા લા�યો. એને બ� સા�ં લા�યું. 
એમની �દ�યતા �ઈને ઘણો �ભાિવત થયો. એણે 
િન�ય કય� ક� દર રિવવાર� તે ��ાક�મારી 
આ�મમાં જશે અને �વનને �દ�ય બનાવવાનો 
પુ�ષાથ� કરશે.

અચાનક એક અફવા ફ�લાઈ ક� મીઠાની 
અછત થવાની છ�. આ સાંભળીને લોકો મીઠું 
ખરીદવા દુકાનો ઉપર ઊભરાવા લા�યા. 
દુકાનદારોએ મીઠાનો સં�હ કરીને ભાવ વધારી 
દીધો. ગોપાલ પોતાની દુકાનનું કામ પોતે જ કરતો 
હતો. પરંતુ એની માએ એના નાનાભાઈને 
સમ��યું ક� બેટા, તું પણ દુકાને �. ગોપાલ 
પૈસાની ઊચાપત પણ કરતો હોય. માની વાત 
સાંભળીને નાના સુર�શભાઈએ ક�ં ક� આ વખતે 
દુકાનનો માલ ખરીદવા �� જઈશ. તમે દુકાન 
સંભાળ�.

એ �દવસે દુકાન પર અચાનક ભીડ થઈ. 
મોટા ભાગના �ાહકો મીઠાના જ હતા. બી� 
દુકાનદારોએ મીઠાનો ભાવ પાંચ ગણો વધારી 
દીધો હતો. ગોપાલે ભાવ વધાય� નહ�. જેથી સાંજ 
સુધીમાં તો એનું બધું મીઠું વેચાઈ ગયું.

સાંજે ઘર ગયો તો ગોપાલ બ� ખુશ હતો. 
કારણ એ વેચાણ ઘણું સા�ં થયું હતું. સુર�શ પણ 
ઘેર આવી ગયો હતો. માએ પૂ�ું, ગોપાલ, આજે 
બ� ખુશી દ�ખાય છ�. ગોપાલે ક�ં, હા મા, આજે 
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બાળકની ખોટ હતી. જે હવે પૂરી થઈ ગઈ. ગોપાલે 
ક�ં, મહારાજ� �� નોકરી કરવા છતાં પણ ભોલે 
બાબાની સેવા નહ� છોડું. શેઠ� ખુશ થઈને ક�ં ક� 
તને 25000 માિસક વેતન, સાથે એક �લેટ અને 
આવવા-જવા માટ� એક મોટર સાયકલ પણ 
આપીશ. નોકરી સવારના 10 થી સાંજના 5 
સુધીની રહ�શે. ગોપાલે તેમાં સંમિત આપી.

કહ�વાય છ� ક� �દવસો વીતતાં વાર લાગતી 
નથી. �ત�તામાં એક વષ� પૂ�ં થઈ ગયું. આ 
બાજુ ગોપાલથી શેઠ� અને પૂ�રી� ખુશ હતા. 
શેઠ�એ િહસાબ કય� તો જણાયું ક� એમની 
ફ��ટરી બે ગણી ફાયદામાં હતી. શેઠ�ને પોતાની 
ગોપાલની પસંદગી પર ખુશી થઈ.

એક �દવસ મં�દરમાં ��િ� વધાર� હતી. 
શેઠ�નો જ�મ �દવસ હતો. તેઓ આ �દવસે 
ભંડારો રાખતા અને વ��ો પણ દાનમાં આપતા 
હતા. ગોપાલમાં આની �યવ�થામાં હતો. 
દ�ર�નારાયણ આવવા લા�યાં. �ત�તામાં ભીડ 
થઈ ગઈ. વ��ોનું િવતરણ થવા લા�યું. ગોપાલ 
એક વ�� લઈને શેઠ, શેઠાણીને આપતો હતો. 
�યાર� અચાનક એક ચીસે બધાને ચ�કાવી દીધા. 
એક ફાટ�લાં વ��ો પહ�ર�લી ��ી બેટા બેટા 
પોકારતી આવી રહી હતી. એની પાછળ એનો 
છોકરો પણ હતો. ગોપાલ આ �ઈને ચ�ક� ગયો ક� 
આ તો એની મા અને ભાઈ છ�. �યાર� પેલી ��ી 
ગોપાલના પગ પકડીને રોવા લાગી. બેટા, મને 
સ� કર. મ� તારી સાથે બ� અ�યાય કય� છ�. મ� 
લોભ અને �ોધને વશીભૂત થઈને એવાં કમ� કયા� 
ક� દુિનયામાં કોઈ મા આવું કરી શક� નહ�. અર� �� 
તો મા કહ�વડાવવા માટ� પણ લાયક નથી. �� પાપી 
છું. તાર� કરવી હોય તે સ� મને આપ. આ ઘટના 
એવી અણધાર�લી હતી ક� ગોપાલ બરફની જેમ 
ઠરી ગયો. �યાર� તં�ા તૂટી ગઈ તો ઝૂક�ને માની 

યુવકને મોકલી દીધો. સફાઈ કરનાર છોકરો 
ચા�યો ગયો હતો. પૂ�રીની તિબયત સારી 
નહોતી. તેમને િચંતા થતી હતી ક� સવારમાં ભ�ો 
આવશે તો શું કહ�શે? પૂ�રી બાળકને (યુવકને) 
ભેટી પ�ા.

ભ�ો આવીને ગયા તે પછી પૂ�રી યુવકને 
પોતાનું રહ�ઠાણ બતાવવા લઈ ગયા. એમણે પૂ�ું 
ક� તને ભોજન બનાવતાં આવડે છ�? ગોપાલે ક�ં, 
�, મહારાજ�. પછી ગોપાલે તેના પ�રચયમાં 
ક�ં, મહારાજ�, મારા શરીરનું નામ ગોપાલ છ�. 
�� િશવબાબાનો બાળક છું. એટલે બાબાની 
સેવામાં રહ�વા ઈ�છું છું.

બે �દવસ વીતી ગયા. ગોપાલની પાસે વ��ો 
િસવાય ક�ઈ નહોતું. મં�દરમાં બધું જ હતું. પૂ�રીએ 
ક�ં ક� જે ચીજની જ�ર હોય તે પૂ�ા વગર 
ઉપયોગ કરજે. બપોરના ભોજન પછી પૂ�રી 
આરામ કરતા હતા. ગોપાલ શહ�ર તરફ ગયો. 
�કમાંથી સામાન ઊતરતો હતો. ગોપાલે તે કામ 
કરવાની ઈ�છા બતાવી. આ કામમાંથી એણે �વન 
જ��રયાતની વ�તુઓ ખરીદી.

મં�દરમાં દર રિવવાર� પૂ�રી �વચન કરતા 
હતા. ગોપાલે ક�ં, મહારાજ�, આપની અનુમિત 
હોય તો બોલું. ગોપાલે નીચે બેસીને ભજન 
સંભળા�યું. �ોતાઓએ તાળીઓથી એને વધાવી 
લીધો. શેઠને યાદ આ�યું ક� આ �વચન કર� છ� તેણે 
મારો સામાન ઊંચક�ને ક�લીનું કામ કયુ� હતું. તેઓ 
ગોપાલને પૂ�ું, તા�ં ભણતર �યાં સુધીનું છ�? 
ગોપાલે ક�ં ક� �� �ે�યુએટ છું. આ સાંભળીને 
શેઠ� ખુશ થયા. તેઓ પુ�રીને કહ�વા લા�યા, 
મહારાજ�, આ બાળક (ગોપાલ)મને આપો. 
પૂ�રી આ�ય�ચ�કત થઈ ગયા. �યાર� શેઠ�એ 
ક�ં, મારી ફ��ટરીમાં એક મેનેજરની જગા ખાલી 
છ�. મને આવાજ મહ�નતું, ઈમાનદાર અને સાચા 
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વેચાણ ઘણું સા�ં થયું. બધું મીઠું વેચાઈ ગયું. સુર�શે 
પૂ�ું ભાઈ ક�ટલી �ક�મતે વે�યું. ગોપાલે સહજ રીતે 
જવાબ આ�યો, પડતર ભાવે. આ સાંભળીને મા 
અને સુર�શ ચીસો પાડવા લા�યાં. ત� શું કયુ�? બધો 
માલ લૂંટાવી દીધો? ગોપાલે હસતાં ક�ં ક� માલ 
લૂંટા�યો નથી. પૈસા લઈને આ�યો છ�. િપતા� 
કહ�તા હતા, ‘બેટા કદી બેઈમાની કરીશ નહ�. 
ઈમાનદારીથી જ બરકત આવે છ�.’ આ વાતે 
આગમાં ઘી નાખવાનું કામ કયુ�. મા બેટો બંને 
ગોપાલ ઉપર તૂટી પ�ાં. આજે તે હ�રોનું 
નુકસાન કયુ� છ�. તને સ� મળવી જ �ઈએ. મા 
બેટા લાતો અને દ�ડાથી ગોપાલને મારવા લા�યાં. 
માએ ચીસો પાડીને ક�ં, મારા ઘરમાંથી ચા�યો 
�. અહ� તારી કોઈ જ�ર નથી. ગોપાલ ગભરાઈ 
ગયો. શું આ મારી મા છ�? જેને �� દ�વીની જેમ 
પૂજતો હતો? શું આ મારો ભાઈ છ�, જેનું �� મારા 
કરતાં પણ વધુ �યાન આપતો હતો. શું 
ઈમાનદારીનું આ પ�રણામ છ�? તે િવચારતો હતો 
તેવામાં માએ ધ�ો મારીને એને બહાર મોકલી 
દીધો.

ગોપાલ ઘણો દુઃખી હતો. � પોતાનાં જ 
�માિણકતાથી �વવા બદલ મા�ં આટલું અપમાન 
કર� છ�. તો બી�ઓનું તો શું કહ�વું? અચાનક એને 
લા�યું ક� કોઈ એના િશર ઉપર હાથ ફ�રવીને કહી 
ર�ં હતું ‘તું િચંતા કરીશ નહ�, �� બેઠો છું.’ 
�ેહના આ શ�દોએ એને પીગળાવી દીધો. એની 
આંખોમાંથી ગંગા જમનાની ધારા વહ�વા લાગી. આ 
આંસુ �ેમનાં હતાં. િવકટ પ�ર��થિતઓમાં �યાર� 
પોતાનાંઓએ ધ�ો માય� પણ િશવબાબાએ તો એે 
ગળ� લગા�યો હતો.

અચાનક ગાડી આંચકાથી થોભી ગઈ તો 
ગોપાલની તં�ા ઉડી ગઈ. તે કોઈ �ટ�શન હતું. 
યા�ી એક પછી એક ઊતરી ર�ાં હતાં. ખબર પડી 

ક� હવે ગાડી આગળ જશે નહ�. ગોપાલ પણ 
ગાડીમાંથી ઊતરી ગયો. એનું મન હલક�� થઈ ગયું 
હતું. �ટ�શનની ઘ�ડયાળમાં 4.30 વા�યા હતા. તે 
િશવબાબા સાથે �હ�રહાન કરવા લા�યો, 
‘બાબા, �� આપનો હતો. આપનો છું અને આપનો 
જ રહીશ. આ �વન આપના હવાલે છ�. બસ, એક 
જ આ�હ છ� ક� આપ મારો હાથ અને સાથ કદી 
છોડશો નહ�. �� આપની દર�ક આ�ાનું પાલન 
કરીશ. મને ઈશારો આપતા રહ�શો.’

ગોપાલને ભૂખનો અનુભવ થયો. રા�ે પણ 
તેણે ખાધું નહોતું. િખ�સુ ખાલી હતું. પૈસા કઈ રીતે 
આવે? દુકાનનો તમામ િહસાબ તો માને આપતો 
હતો. અચાનક એની નજર એક બેચેન �યિ� 
તરફ ગઈ. એની પાસે સામાન પણ હતો. ગોપાલ 
સમ� ગયો ક� તે કોઈ ક�લી શોધે છ�. ગોપાલે 
ક�લીનું કામ કરવાની ત�પરતા બતાવી. તેણે ક�ં 
ક� જેટલા પૈસા આપશો તેટલા લઈ લઈશ. ગોપાલને 
ક�લીના કાય�ના વીસ �િપયા મ�યા. તે થોડી દૂર 
ફળની દુકાને ગયો. �યાંથી ક�ળાં લીધાં. અને 
ધોઈને ચબૂતરા પાસે બેસીને િશવબાબાને ભોગ 
લગા�યો. �સાદ ખાધો.

�યાંથી આગળ જતાં િશવાલય �વા મ�યું. 
તે �સ�ન થયો. વાહ બાબા ! આપે મને 
શરણાગતનું �થાન આપી દીધું. મં�દર બ� ભ�ય 
હતું. દરવાજે જઈને તેણે �યું ક� હજુ સુધી મં�દરમાં 
સફાઈ થઈ નથી. મં�દરના એક ખૂણામાં ઝાડુ, ડોલ 
અને લોટો �યો. તેણે ખૂણેખાંચર�થી સુંદર સફાઈ 
કરી. તે ચબૂતર� બેઠો હતો �યાર� એક �� 
�યિ�એ મં�દરમાં �વેશ કય�. ગોપાલ સમ� 
ગયો ક� આ મં�દરના પૂ�રી હશે. મં�દરની 
�વ�છતા �તાં પૂ�રીએ ગોપાલને પૂ�ું, બેટા 
આ સફાઈ ત� કરી છ�? ગોપાલે ન�તાથી ક�ં, હા. 
પૂ�રી બો�યા ક� ભોળાનાથ મારા સહયોગ માટ� 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 07 July 2020 Page No. 16

�ાના�ત

બાળકની ખોટ હતી. જે હવે પૂરી થઈ ગઈ. ગોપાલે 
ક�ં, મહારાજ� �� નોકરી કરવા છતાં પણ ભોલે 
બાબાની સેવા નહ� છોડું. શેઠ� ખુશ થઈને ક�ં ક� 
તને 25000 માિસક વેતન, સાથે એક �લેટ અને 
આવવા-જવા માટ� એક મોટર સાયકલ પણ 
આપીશ. નોકરી સવારના 10 થી સાંજના 5 
સુધીની રહ�શે. ગોપાલે તેમાં સંમિત આપી.

કહ�વાય છ� ક� �દવસો વીતતાં વાર લાગતી 
નથી. �ત�તામાં એક વષ� પૂ�ં થઈ ગયું. આ 
બાજુ ગોપાલથી શેઠ� અને પૂ�રી� ખુશ હતા. 
શેઠ�એ િહસાબ કય� તો જણાયું ક� એમની 
ફ��ટરી બે ગણી ફાયદામાં હતી. શેઠ�ને પોતાની 
ગોપાલની પસંદગી પર ખુશી થઈ.

એક �દવસ મં�દરમાં ��િ� વધાર� હતી. 
શેઠ�નો જ�મ �દવસ હતો. તેઓ આ �દવસે 
ભંડારો રાખતા અને વ��ો પણ દાનમાં આપતા 
હતા. ગોપાલમાં આની �યવ�થામાં હતો. 
દ�ર�નારાયણ આવવા લા�યાં. �ત�તામાં ભીડ 
થઈ ગઈ. વ��ોનું િવતરણ થવા લા�યું. ગોપાલ 
એક વ�� લઈને શેઠ, શેઠાણીને આપતો હતો. 
�યાર� અચાનક એક ચીસે બધાને ચ�કાવી દીધા. 
એક ફાટ�લાં વ��ો પહ�ર�લી ��ી બેટા બેટા 
પોકારતી આવી રહી હતી. એની પાછળ એનો 
છોકરો પણ હતો. ગોપાલ આ �ઈને ચ�ક� ગયો ક� 
આ તો એની મા અને ભાઈ છ�. �યાર� પેલી ��ી 
ગોપાલના પગ પકડીને રોવા લાગી. બેટા, મને 
સ� કર. મ� તારી સાથે બ� અ�યાય કય� છ�. મ� 
લોભ અને �ોધને વશીભૂત થઈને એવાં કમ� કયા� 
ક� દુિનયામાં કોઈ મા આવું કરી શક� નહ�. અર� �� 
તો મા કહ�વડાવવા માટ� પણ લાયક નથી. �� પાપી 
છું. તાર� કરવી હોય તે સ� મને આપ. આ ઘટના 
એવી અણધાર�લી હતી ક� ગોપાલ બરફની જેમ 
ઠરી ગયો. �યાર� તં�ા તૂટી ગઈ તો ઝૂક�ને માની 

યુવકને મોકલી દીધો. સફાઈ કરનાર છોકરો 
ચા�યો ગયો હતો. પૂ�રીની તિબયત સારી 
નહોતી. તેમને િચંતા થતી હતી ક� સવારમાં ભ�ો 
આવશે તો શું કહ�શે? પૂ�રી બાળકને (યુવકને) 
ભેટી પ�ા.

ભ�ો આવીને ગયા તે પછી પૂ�રી યુવકને 
પોતાનું રહ�ઠાણ બતાવવા લઈ ગયા. એમણે પૂ�ું 
ક� તને ભોજન બનાવતાં આવડે છ�? ગોપાલે ક�ં, 
�, મહારાજ�. પછી ગોપાલે તેના પ�રચયમાં 
ક�ં, મહારાજ�, મારા શરીરનું નામ ગોપાલ છ�. 
�� િશવબાબાનો બાળક છું. એટલે બાબાની 
સેવામાં રહ�વા ઈ�છું છું.

બે �દવસ વીતી ગયા. ગોપાલની પાસે વ��ો 
િસવાય ક�ઈ નહોતું. મં�દરમાં બધું જ હતું. પૂ�રીએ 
ક�ં ક� જે ચીજની જ�ર હોય તે પૂ�ા વગર 
ઉપયોગ કરજે. બપોરના ભોજન પછી પૂ�રી 
આરામ કરતા હતા. ગોપાલ શહ�ર તરફ ગયો. 
�કમાંથી સામાન ઊતરતો હતો. ગોપાલે તે કામ 
કરવાની ઈ�છા બતાવી. આ કામમાંથી એણે �વન 
જ��રયાતની વ�તુઓ ખરીદી.

મં�દરમાં દર રિવવાર� પૂ�રી �વચન કરતા 
હતા. ગોપાલે ક�ં, મહારાજ�, આપની અનુમિત 
હોય તો બોલું. ગોપાલે નીચે બેસીને ભજન 
સંભળા�યું. �ોતાઓએ તાળીઓથી એને વધાવી 
લીધો. શેઠને યાદ આ�યું ક� આ �વચન કર� છ� તેણે 
મારો સામાન ઊંચક�ને ક�લીનું કામ કયુ� હતું. તેઓ 
ગોપાલને પૂ�ું, તા�ં ભણતર �યાં સુધીનું છ�? 
ગોપાલે ક�ં ક� �� �ે�યુએટ છું. આ સાંભળીને 
શેઠ� ખુશ થયા. તેઓ પુ�રીને કહ�વા લા�યા, 
મહારાજ�, આ બાળક (ગોપાલ)મને આપો. 
પૂ�રી આ�ય�ચ�કત થઈ ગયા. �યાર� શેઠ�એ 
ક�ં, મારી ફ��ટરીમાં એક મેનેજરની જગા ખાલી 
છ�. મને આવાજ મહ�નતું, ઈમાનદાર અને સાચા 
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વેચાણ ઘણું સા�ં થયું. બધું મીઠું વેચાઈ ગયું. સુર�શે 
પૂ�ું ભાઈ ક�ટલી �ક�મતે વે�યું. ગોપાલે સહજ રીતે 
જવાબ આ�યો, પડતર ભાવે. આ સાંભળીને મા 
અને સુર�શ ચીસો પાડવા લા�યાં. ત� શું કયુ�? બધો 
માલ લૂંટાવી દીધો? ગોપાલે હસતાં ક�ં ક� માલ 
લૂંટા�યો નથી. પૈસા લઈને આ�યો છ�. િપતા� 
કહ�તા હતા, ‘બેટા કદી બેઈમાની કરીશ નહ�. 
ઈમાનદારીથી જ બરકત આવે છ�.’ આ વાતે 
આગમાં ઘી નાખવાનું કામ કયુ�. મા બેટો બંને 
ગોપાલ ઉપર તૂટી પ�ાં. આજે તે હ�રોનું 
નુકસાન કયુ� છ�. તને સ� મળવી જ �ઈએ. મા 
બેટા લાતો અને દ�ડાથી ગોપાલને મારવા લા�યાં. 
માએ ચીસો પાડીને ક�ં, મારા ઘરમાંથી ચા�યો 
�. અહ� તારી કોઈ જ�ર નથી. ગોપાલ ગભરાઈ 
ગયો. શું આ મારી મા છ�? જેને �� દ�વીની જેમ 
પૂજતો હતો? શું આ મારો ભાઈ છ�, જેનું �� મારા 
કરતાં પણ વધુ �યાન આપતો હતો. શું 
ઈમાનદારીનું આ પ�રણામ છ�? તે િવચારતો હતો 
તેવામાં માએ ધ�ો મારીને એને બહાર મોકલી 
દીધો.

ગોપાલ ઘણો દુઃખી હતો. � પોતાનાં જ 
�માિણકતાથી �વવા બદલ મા�ં આટલું અપમાન 
કર� છ�. તો બી�ઓનું તો શું કહ�વું? અચાનક એને 
લા�યું ક� કોઈ એના િશર ઉપર હાથ ફ�રવીને કહી 
ર�ં હતું ‘તું િચંતા કરીશ નહ�, �� બેઠો છું.’ 
�ેહના આ શ�દોએ એને પીગળાવી દીધો. એની 
આંખોમાંથી ગંગા જમનાની ધારા વહ�વા લાગી. આ 
આંસુ �ેમનાં હતાં. િવકટ પ�ર��થિતઓમાં �યાર� 
પોતાનાંઓએ ધ�ો માય� પણ િશવબાબાએ તો એે 
ગળ� લગા�યો હતો.

અચાનક ગાડી આંચકાથી થોભી ગઈ તો 
ગોપાલની તં�ા ઉડી ગઈ. તે કોઈ �ટ�શન હતું. 
યા�ી એક પછી એક ઊતરી ર�ાં હતાં. ખબર પડી 

ક� હવે ગાડી આગળ જશે નહ�. ગોપાલ પણ 
ગાડીમાંથી ઊતરી ગયો. એનું મન હલક�� થઈ ગયું 
હતું. �ટ�શનની ઘ�ડયાળમાં 4.30 વા�યા હતા. તે 
િશવબાબા સાથે �હ�રહાન કરવા લા�યો, 
‘બાબા, �� આપનો હતો. આપનો છું અને આપનો 
જ રહીશ. આ �વન આપના હવાલે છ�. બસ, એક 
જ આ�હ છ� ક� આપ મારો હાથ અને સાથ કદી 
છોડશો નહ�. �� આપની દર�ક આ�ાનું પાલન 
કરીશ. મને ઈશારો આપતા રહ�શો.’

ગોપાલને ભૂખનો અનુભવ થયો. રા�ે પણ 
તેણે ખાધું નહોતું. િખ�સુ ખાલી હતું. પૈસા કઈ રીતે 
આવે? દુકાનનો તમામ િહસાબ તો માને આપતો 
હતો. અચાનક એની નજર એક બેચેન �યિ� 
તરફ ગઈ. એની પાસે સામાન પણ હતો. ગોપાલ 
સમ� ગયો ક� તે કોઈ ક�લી શોધે છ�. ગોપાલે 
ક�લીનું કામ કરવાની ત�પરતા બતાવી. તેણે ક�ં 
ક� જેટલા પૈસા આપશો તેટલા લઈ લઈશ. ગોપાલને 
ક�લીના કાય�ના વીસ �િપયા મ�યા. તે થોડી દૂર 
ફળની દુકાને ગયો. �યાંથી ક�ળાં લીધાં. અને 
ધોઈને ચબૂતરા પાસે બેસીને િશવબાબાને ભોગ 
લગા�યો. �સાદ ખાધો.

�યાંથી આગળ જતાં િશવાલય �વા મ�યું. 
તે �સ�ન થયો. વાહ બાબા ! આપે મને 
શરણાગતનું �થાન આપી દીધું. મં�દર બ� ભ�ય 
હતું. દરવાજે જઈને તેણે �યું ક� હજુ સુધી મં�દરમાં 
સફાઈ થઈ નથી. મં�દરના એક ખૂણામાં ઝાડુ, ડોલ 
અને લોટો �યો. તેણે ખૂણેખાંચર�થી સુંદર સફાઈ 
કરી. તે ચબૂતર� બેઠો હતો �યાર� એક �� 
�યિ�એ મં�દરમાં �વેશ કય�. ગોપાલ સમ� 
ગયો ક� આ મં�દરના પૂ�રી હશે. મં�દરની 
�વ�છતા �તાં પૂ�રીએ ગોપાલને પૂ�ું, બેટા 
આ સફાઈ ત� કરી છ�? ગોપાલે ન�તાથી ક�ં, હા. 
પૂ�રી બો�યા ક� ભોળાનાથ મારા સહયોગ માટ� 
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પગે પ�ો અને ભાઈને ભેટી પ�ો.

ગોપાલ �વ�થ થયો. તે તૂટક તૂટક શ�દોમાં 
બોલવા લા�યો. મા, આપ તો જનની છો. પહ�લાં 
પણ પૂ�ય હતી, આજે પણ પૂ�ય છો, સદા પણ 
પૂ�ય રહીશ. આ સાંભળી મા �ર �રથી રડવા 
લાગી. તેણીએ િવચાયુ� ક� આવા સોના જેવા પુ� 
��યે મ� ખરાબ �યવહાર કય�. મને િધ�ાર છ�.

થોડા સમય પછી ગોપાલે પૂ�ું, મા આવું 
ક�મ થઈ ગયું? માએ ડૂસકાં લેતાં ક�ં આ સવ� 
લાલચનું ફળ છ�. બેટા, અમે જલદીથી ધનવાન 
થવાની લાલચમાં બધુ ગુમાવી બેઠા. બેટા, તું સાચો 
હતો. ઘેર પાછો આવ. તને મેળવીને મા�ં 
ભટકવાનું બંધ થઈ ગયું. મા, મને માફ કરી દ�. 
હવે �� ઘેર પાછો આવી શક�� તેમ નથી. �� પહ�લાં 
પણ િશવબાબાનો હતો. આજે પણ િશવબાબાનો 
છું અને રહીશ. �� આપ લોકોથી નારાજ નથી. 
એમાં પણ ક�યાણ હતું. આપનો આભારી છું ક� 
આપને લીધે �� સંપૂણ� ��ાક�માર બની ગયો. 
બાબા આપનું પણ ક�યાણ કરશે અને સહયોગ 
પણ આપશે. આપ સાચા �દલથી �િત�ા કરો ક� 
સ�ાઈ અને ઈમાનદારીથી મહ�નત કરીશું. 
ગોપાલે 50 હ�રનો ચેક માને આપતાં ક�ં ક� 
સુર�શ ફરીથી પોતાના �યવસાયની શ�આત કર�. 
િશવબાબા જ�ર મદદ કરશે.

�દવસો ઝડપથી વીતી ર�ા હતા. હવે 
ગોપાલના મનમાં એક જ ઈ�છા હતી ક� રાજયોગનું 
ક��� શ� થાય �યાં અનેક આ�માઓ આવીને 
પોતાનું �વન �ે� બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરી 
શક�. એણે માિહતી મેળવી ક� અહ�થી 25 
�કલોમીટર સેવાક��� છ�.

એક સવાર� એણે પૂ�રીને િનવેદન કયુ� ક� 
આપની સંમિત હોય તો ધમ�શાળામાં જ રાજયોગ 

ક��� શ� ક�ં. આમે ય �યાં ઓરડાઓ ખાલી છ�. 
ગોપાલથી ઘણા ખુશ હોવાથી પૂ�રીએ તરત જ 
સંમિત આપી.

આજે ગોપાલ ઘણો ખુશ હતો. એની વષ�ની 
મનોકામના પૂણ� થઈ રહી હતી. એણે 
��ાભોજનનું આયોજન કયુ�. ખુશીનું વાતાવરણ 
હતું. �યાં જ દૂરથી એક ગીત સંભળાયું.

મુઝે ઔર �નેક� ચાહત ન હોતી અગર તુમ 
ન હોતે, અગર તુમ ન હોતે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આપણા �વનમાં �યવહાર અને �વભાવનું 
ખૂબ મહ�વ છ�. �વભાવના કારણે જ કોઈને કોયલ 
જેવા, તો કોઈ ને બુલબુલ જેવા, તો કોઈને કાગડા 
જેવા �વભાવવાળા કહ�વામાં આવે છ�. આપણે સૌ 
�ણીએ છીએ ક� શરીર પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�, 
આ શરીર અને તેની અસર આ�મા ઉપર પણ પાંચ 
ત�વોના અલગ અલગ �વભાવથી થાય છ�. 

1- ધરતી  2- વાયુ

3- જળ  4- અ��

5- આકાશ 

�ક�િતના પાંચ ત�વોના જુદા જુદા �વભાવની 
અસર આપણા સૌની ઉપર પણ અલગ-અલગ 
રીતે થતી હોય છ�. કઈક સકારા�મક અસર પણ 
હોય છ�. તો ક�ઈક નકારા�મક અસરો પણ �વા 
મળ� છ�.

ધરતી - અથ� �ક�િતવાળી �યિ�ઓ   
સકારા�મક રીતે �ઈએ તો ખૂબ જ �યવહા�, 
�ે�ટીકલ, મજબૂત મનોબળ, �બળ િનણ�યશિ� 
ધરાવે છ�. 

નકારા�મક �વભાવ �ઈએ તો તેમની 
લેબિલંગ પસ�નાિલટી એટલે ક� ઘણીવાર કોઈને 
પણ મળ�  તો લેબલ લગાવી દ� છ�. આ �યિ� �ોધી 
છ�, મૂડી છ�, આવા જુદાં જુદાં લેબલ લગાવી દ� છ�. 
અને અથ� �ક�િતવાળા લોકો પોતાની વાત ઉપર 
અ�ડ રહ� છ�. બી�ની વાતોને �વીકાર કરતા 
નથી. પોતાની જ વાત મનાવીને રહ� છ�.

વાયુ - વાયુ �ક�િત ધરાવતા લોકો �� 
�લો�ગ હોય છ�. એટલે ક� વધુ બુિ�શાળી હોય 
છ�. તેઓ લો�કલ તા�ક�ક વધાર� હોય છ�. તેમની 

િનણ�ય શિ� વધાર� પાવર�લ હોય છ�. વીતેલી 
વાતો થી નહ� પરંતુ પોતાની બુિ�થી િનણ�ય લે છ�.  
વાયુ �ક�િત ના લોકોની એ િવશેષતા રહી એ છ� ક�, 
તેમને કોઈ પણ કામ આપો એ દર�ક કાય� કરવા 
માટ� તૈયાર હોય છ�.

તેમની નકારા�મકતા �ઈએ તો બુિ�નું 
અિભમાન આવી �ય છ�. મારા જેવા સમજદાર 
બી� કોઈ છ� જ નહ�. આવું સમ�ને બી�ની 
ટીકા કરતા રહ� છ�. બી�ની ન�ક જઈ શકતા 
નથી.

જળ - વોટર પસ�નાિલટીવાળા લોકો 
હામ�િનયસ હોય છ�. દર�કની સાથે મળીને ચાલે છ�. 
જેવી રીતે પાણી દર�કમાં મળી �ય છ�. એવી જ 
રીતે આવા લોકો પણ પાણીની જેમ બધાની સાથે 
�યારથી મળી ને ચાલે છ�. પરફ��શન ભલે ન પણ 
હોય, તો ચાલે પરંતુ બધાથી મળીને ચાલે છ� આ   
જળ પસ�નાિલટીવાળા લોકોની િવશેષતા છ�. 
તેમની �ાયો�રટી હોય એ દર�કની વાતને �યાનથી 
સાંભળશે. બધાનું �યાન પણ રાખશે અને �યારથી  
ચાલે છ�. સંગઠનમાં બધાંના િ�ય બનવુ,ં આવા 
�વભાવ વાળા લોકો માટ� ખૂબ સરળ હોય છ�.

નેગેટીવ પસ�નાિલટી તરફ �ઈએ તો જળ 
પસ�નાિલટી વાળા લોકો સે��સ�ટવ વધાર� હોય છ�. 
આંખોમાંથી પણ જળ આંસુના �પમાં ટપકતું જ રહ� 
છ�.તેઓ  લાગણીશીલ હોય છ�. તેમનો િનણ�ય ઠીક 
બતાવતા નથી. આવા �વભાવ વાળા લોકો બી� 
ઉપર જ�દી �ભાિવત થઈ �ય છ�. 

આ�� - ફાયર પસ�નાિલટીવાળા ખૂબ 
િ�એ�ટવ હોય છ�, તેમની ડાયનેિમક પસ�નાિલટી 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... આપણી ઈ�છાઓ

ર�ા છ� ક� મારી શરણમાં આવો, તો િવલંબ શા 
માટ� ! આપ �યાર� ભગવાનને સમિપ�ત થશો, તો 
આખી દુિનયા આપને સમિપ�ત થઈ જશે. દુિનયા 
અનુભવ કરશે ક� આ તો શિ� �વ�પા છ�, આ 
મારી ઈ� દ�વી છ�. આપનાં �ે� વાય�ેશ�સ 
એમને અનુભવ કરાવશે. કારણ ક� આપનું મન એ 
પરમા�માના મન સાથે મળી ગયું છ�.

આપ અને પરમા�મા મળ�લા છો. તો પછી 
આપને િચંતા કરવાની શી જ�ર છ�. એટલે 
ભગવાન કહ� છ� ક� તું િવચારીશ નહ�. ભગવાન 
અભયદાન આપી ર�ા છ� ક� િચંતા કરવાની, ભય 
પામવાની જ�ર નથી. આપનામાં જે ખામી છ�, 
કમ�રી છ�, િવશેષતાઓ છ�, યો�યતાઓ છ�, સવ� 
કાંઈ પરમા�માના હવાલે કરી દો. �યાર� 
પરમા�માની પાસે જે ક�ઈ છ� તે તમા�ં બની જશે. 
ક�ટલી સરળ અને સહજ િવિધ છ�. આપણે માગીએ 
છીએ પણ આપવા ઈ�છતા નથી એટલે આપણું 
ક�યાણ થઈ શકતું નથી.  

॥ ઓમશાંિત ॥ 



�યવહાર - �વભાવ
�.ક�. નીલમ, પાટણ

પગે પ�ો અને ભાઈને ભેટી પ�ો.

ગોપાલ �વ�થ થયો. તે તૂટક તૂટક શ�દોમાં 
બોલવા લા�યો. મા, આપ તો જનની છો. પહ�લાં 
પણ પૂ�ય હતી, આજે પણ પૂ�ય છો, સદા પણ 
પૂ�ય રહીશ. આ સાંભળી મા �ર �રથી રડવા 
લાગી. તેણીએ િવચાયુ� ક� આવા સોના જેવા પુ� 
��યે મ� ખરાબ �યવહાર કય�. મને િધ�ાર છ�.

થોડા સમય પછી ગોપાલે પૂ�ું, મા આવું 
ક�મ થઈ ગયું? માએ ડૂસકાં લેતાં ક�ં આ સવ� 
લાલચનું ફળ છ�. બેટા, અમે જલદીથી ધનવાન 
થવાની લાલચમાં બધુ ગુમાવી બેઠા. બેટા, તું સાચો 
હતો. ઘેર પાછો આવ. તને મેળવીને મા�ં 
ભટકવાનું બંધ થઈ ગયું. મા, મને માફ કરી દ�. 
હવે �� ઘેર પાછો આવી શક�� તેમ નથી. �� પહ�લાં 
પણ િશવબાબાનો હતો. આજે પણ િશવબાબાનો 
છું અને રહીશ. �� આપ લોકોથી નારાજ નથી. 
એમાં પણ ક�યાણ હતું. આપનો આભારી છું ક� 
આપને લીધે �� સંપૂણ� ��ાક�માર બની ગયો. 
બાબા આપનું પણ ક�યાણ કરશે અને સહયોગ 
પણ આપશે. આપ સાચા �દલથી �િત�ા કરો ક� 
સ�ાઈ અને ઈમાનદારીથી મહ�નત કરીશું. 
ગોપાલે 50 હ�રનો ચેક માને આપતાં ક�ં ક� 
સુર�શ ફરીથી પોતાના �યવસાયની શ�આત કર�. 
િશવબાબા જ�ર મદદ કરશે.

�દવસો ઝડપથી વીતી ર�ા હતા. હવે 
ગોપાલના મનમાં એક જ ઈ�છા હતી ક� રાજયોગનું 
ક��� શ� થાય �યાં અનેક આ�માઓ આવીને 
પોતાનું �વન �ે� બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરી 
શક�. એણે માિહતી મેળવી ક� અહ�થી 25 
�કલોમીટર સેવાક��� છ�.

એક સવાર� એણે પૂ�રીને િનવેદન કયુ� ક� 
આપની સંમિત હોય તો ધમ�શાળામાં જ રાજયોગ 

ક��� શ� ક�ં. આમે ય �યાં ઓરડાઓ ખાલી છ�. 
ગોપાલથી ઘણા ખુશ હોવાથી પૂ�રીએ તરત જ 
સંમિત આપી.

આજે ગોપાલ ઘણો ખુશ હતો. એની વષ�ની 
મનોકામના પૂણ� થઈ રહી હતી. એણે 
��ાભોજનનું આયોજન કયુ�. ખુશીનું વાતાવરણ 
હતું. �યાં જ દૂરથી એક ગીત સંભળાયું.

મુઝે ઔર �નેક� ચાહત ન હોતી અગર તુમ 
ન હોતે, અગર તુમ ન હોતે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આપણા �વનમાં �યવહાર અને �વભાવનું 
ખૂબ મહ�વ છ�. �વભાવના કારણે જ કોઈને કોયલ 
જેવા, તો કોઈ ને બુલબુલ જેવા, તો કોઈને કાગડા 
જેવા �વભાવવાળા કહ�વામાં આવે છ�. આપણે સૌ 
�ણીએ છીએ ક� શરીર પાંચ ત�વોનું બનેલું છ�, 
આ શરીર અને તેની અસર આ�મા ઉપર પણ પાંચ 
ત�વોના અલગ અલગ �વભાવથી થાય છ�. 

1- ધરતી  2- વાયુ

3- જળ  4- અ��

5- આકાશ 

�ક�િતના પાંચ ત�વોના જુદા જુદા �વભાવની 
અસર આપણા સૌની ઉપર પણ અલગ-અલગ 
રીતે થતી હોય છ�. કઈક સકારા�મક અસર પણ 
હોય છ�. તો ક�ઈક નકારા�મક અસરો પણ �વા 
મળ� છ�.

ધરતી - અથ� �ક�િતવાળી �યિ�ઓ   
સકારા�મક રીતે �ઈએ તો ખૂબ જ �યવહા�, 
�ે�ટીકલ, મજબૂત મનોબળ, �બળ િનણ�યશિ� 
ધરાવે છ�. 

નકારા�મક �વભાવ �ઈએ તો તેમની 
લેબિલંગ પસ�નાિલટી એટલે ક� ઘણીવાર કોઈને 
પણ મળ�  તો લેબલ લગાવી દ� છ�. આ �યિ� �ોધી 
છ�, મૂડી છ�, આવા જુદાં જુદાં લેબલ લગાવી દ� છ�. 
અને અથ� �ક�િતવાળા લોકો પોતાની વાત ઉપર 
અ�ડ રહ� છ�. બી�ની વાતોને �વીકાર કરતા 
નથી. પોતાની જ વાત મનાવીને રહ� છ�.

વાયુ - વાયુ �ક�િત ધરાવતા લોકો �� 
�લો�ગ હોય છ�. એટલે ક� વધુ બુિ�શાળી હોય 
છ�. તેઓ લો�કલ તા�ક�ક વધાર� હોય છ�. તેમની 

િનણ�ય શિ� વધાર� પાવર�લ હોય છ�. વીતેલી 
વાતો થી નહ� પરંતુ પોતાની બુિ�થી િનણ�ય લે છ�.  
વાયુ �ક�િત ના લોકોની એ િવશેષતા રહી એ છ� ક�, 
તેમને કોઈ પણ કામ આપો એ દર�ક કાય� કરવા 
માટ� તૈયાર હોય છ�.

તેમની નકારા�મકતા �ઈએ તો બુિ�નું 
અિભમાન આવી �ય છ�. મારા જેવા સમજદાર 
બી� કોઈ છ� જ નહ�. આવું સમ�ને બી�ની 
ટીકા કરતા રહ� છ�. બી�ની ન�ક જઈ શકતા 
નથી.

જળ - વોટર પસ�નાિલટીવાળા લોકો 
હામ�િનયસ હોય છ�. દર�કની સાથે મળીને ચાલે છ�. 
જેવી રીતે પાણી દર�કમાં મળી �ય છ�. એવી જ 
રીતે આવા લોકો પણ પાણીની જેમ બધાની સાથે 
�યારથી મળી ને ચાલે છ�. પરફ��શન ભલે ન પણ 
હોય, તો ચાલે પરંતુ બધાથી મળીને ચાલે છ� આ   
જળ પસ�નાિલટીવાળા લોકોની િવશેષતા છ�. 
તેમની �ાયો�રટી હોય એ દર�કની વાતને �યાનથી 
સાંભળશે. બધાનું �યાન પણ રાખશે અને �યારથી  
ચાલે છ�. સંગઠનમાં બધાંના િ�ય બનવુ,ં આવા 
�વભાવ વાળા લોકો માટ� ખૂબ સરળ હોય છ�.

નેગેટીવ પસ�નાિલટી તરફ �ઈએ તો જળ 
પસ�નાિલટી વાળા લોકો સે��સ�ટવ વધાર� હોય છ�. 
આંખોમાંથી પણ જળ આંસુના �પમાં ટપકતું જ રહ� 
છ�.તેઓ  લાગણીશીલ હોય છ�. તેમનો િનણ�ય ઠીક 
બતાવતા નથી. આવા �વભાવ વાળા લોકો બી� 
ઉપર જ�દી �ભાિવત થઈ �ય છ�. 

આ�� - ફાયર પસ�નાિલટીવાળા ખૂબ 
િ�એ�ટવ હોય છ�, તેમની ડાયનેિમક પસ�નાિલટી 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... આપણી ઈ�છાઓ

ર�ા છ� ક� મારી શરણમાં આવો, તો િવલંબ શા 
માટ� ! આપ �યાર� ભગવાનને સમિપ�ત થશો, તો 
આખી દુિનયા આપને સમિપ�ત થઈ જશે. દુિનયા 
અનુભવ કરશે ક� આ તો શિ� �વ�પા છ�, આ 
મારી ઈ� દ�વી છ�. આપનાં �ે� વાય�ેશ�સ 
એમને અનુભવ કરાવશે. કારણ ક� આપનું મન એ 
પરમા�માના મન સાથે મળી ગયું છ�.

આપ અને પરમા�મા મળ�લા છો. તો પછી 
આપને િચંતા કરવાની શી જ�ર છ�. એટલે 
ભગવાન કહ� છ� ક� તું િવચારીશ નહ�. ભગવાન 
અભયદાન આપી ર�ા છ� ક� િચંતા કરવાની, ભય 
પામવાની જ�ર નથી. આપનામાં જે ખામી છ�, 
કમ�રી છ�, િવશેષતાઓ છ�, યો�યતાઓ છ�, સવ� 
કાંઈ પરમા�માના હવાલે કરી દો. �યાર� 
પરમા�માની પાસે જે ક�ઈ છ� તે તમા�ં બની જશે. 
ક�ટલી સરળ અને સહજ િવિધ છ�. આપણે માગીએ 
છીએ પણ આપવા ઈ�છતા નથી એટલે આપણું 
ક�યાણ થઈ શકતું નથી.  

॥ ઓમશાંિત ॥ 



પગની નીચે રાખતા હતા. અને સોય દોરાથી ટાંકા 
લઇ, સોયને  માથા ઉપર પહ�ર�લી ટોપી માં લગાવી 
દ�તા હતા. આ �ઈને દીકરાએ પૂ�ું િપતા� 
આવું ક�મ કરો છો. �યાર� દર� િપતાએ ક�ં ક� 
કાતર અને સોય બંને એક જ લોખંડમાંથી બનેલી 
છ�, છતાં પણ કાતર કાપવાનું કામ કર� છ�. માટ� તે 
પગ નીચે રહ� છ� અને સોય �ડવાનું કામ કર� છ�. 
એટલે તેને માથા પર રાખી છ�. આ ઘટનાથી 
આપણે �વનમાં ઘણું બધું શીખવાની જ�ર છ�. જે 
�ડવાનું કામ કર� છ� તેનું મૂ�ય ક�ટલું છ�. 

બેર�ગ નેચર - સહનશીલ �વભાવ આ 
�વભાવ વાળા �યિ�ઓ ખૂબ સહનશીલ હોય છ�. 
જેવી રીતે એક પ�થર મૂિત� બને છ�. તેનો આધાર 
ટાંકણાઓના �હારને   સહન કરવાની �મતા છ�. 
બેડોળ લાગતું લાકડું, સુંદર ફન�ચર �યાર� જ બને 
છ�, છોલાઈ જવું, કપાઈ જવાની એનામાં  પડેલી 
�મતા છ�. 

�ે�ક�ગ નેચર - ઘણાનો �વભાવ તોડવાનું 
કામ કર� છ�. ગમે એવા સારા સંબંધો વ�ે પણ 
િતરાડ પાડવાનું કામ કર� છ�. જેવી રીતે હથોડો   
મજબૂત ચી�ને પણ તોડી નાખે છ�. હથોડાનો 
�વભાવ જ તોડવાનો છ�. સુરંગ અને બૉ�બનો 
�વભાવ પણ તોડવાનો છ�. કોઈએ ખબૂ  સુંદર 
શ�દોમાં ક�ં છ� ક�, ‘ઇ�સાન ક� અ�છાઇ પર સબ 
ખામોશ રહ�તે હ�, ચચા� અગર બુરાઈ ક� હો તો,  
ગુંગે ભી બોલ  પડતે  હ�’.

બો�રંગ નેચર -  ક�ટાળાજનક ઘણાનો 
�વભાવ જ હોય છ�. ગમે તેટલું સુંદર �રઝ�ટ મળ� 
તો પણ તેમને મનને ખુશી મળતી જ નથી. જેમ 
કોઈને �લ �ઈને કાંટા જ દ�ખાય, નદીને �ઈને 
પણ નદીનું  સુંદર પાણી નહ�, પરંતુ નદીમાં અંદર 
રહ�લો ક�ચડ જ દ�ખાય છ�. સાગરને �ઈ તેમાં 
રહ�લા મોતી નહ�, તેની િવશાળતા નહ�, પરંતુ 

હોય છ�. એક િમિનટ આપીએ તો દસ આઈ�ડયા 
આપી દ�શે. એટલી બધી િ�એ�ટિવટી, ઉમંગ 
ઉ�સાહ રહ�તો હોય છ�. તેમનું �યિ��વ ગિતશીલ 
હોય છ�. અને તેઓ કોઈપણ સભામાં ઉભા થઈ 
�ય તો બધાને આકિષ�ત કરી લે છ�. નકારા�મક 
પસ�નાિલટીમાં �ઈએ તો અ�ેિસવ નેચર, �શ 
વાળી નેચર, ગુ�સો આવે તો બધાનો સ�યાનાશ 
કરી દ� છ�.

 આકાશ - આ �વભાવ ધરાવતા લોકો 
િવશાલ િવચારધારા ધરાવે  છ�.

�લેિસંગ નેચર - ઘણા લોકોનો �વભાવ 
દર�કને શુભ ભાવના શુભકામના આપવાનો હોય 
છ�. ફોન ઉપર પણ દુઆ આપતા હોય ખુશ રહો. 
આમ દર�કને શુભ કામના આપવાવાળો �વભાવ 
સાકર જેવો છ�. જેમ સાકરમાં મીઠાશ ભર�લી છ�.  
મીઠાશ એ સાકરનો ગુણ નહ� પરંતુ �વભાવ છ�. 
સુવાસ એ પુ�પનો ગુણ નહ� પરંતુ પુ�પનો �વભાવ 
છ�. શીતળતા તે ચંદનનો ગુણ નહ�, �વભાવ છ�. 
ક�ણા તે �ભુ નો ગુણ નહ� �વભાવ છ�. સુરજ નો 
�વભાવ દર�કને �કાશ આપવાનો છ�. સ�નોનો 
�વભાવ દર�કને સારા િવચાર આપવાનો છ�. આજ 
સુધી આપણે બી�ના દોષો ગણાતા આ�યા, 
આપણે પોતાની અંદર જ �ઈએ તો એટલે બધા 
અવગુણ છ�, ક� આપણા હોશ પણ ઉડી જશે.

બાઇ��ડંગ નેચર -  દર�કને �ડાયેલા 
રાખવાનો �વભાવ. જેવી રીતે ગુંદર બે વ�તુને 
�ડી દ� છ�. ફ�િવકોલ પણ �ડવાનું જ કામ કર� છ�. 
અને સોય દોરો પણ  તૂટ�લા ને �ડવાનું કામ કર� 
છ�. એકવાર એક દર�નો છોકરો વેક�શન 
હોવાથી ઘરમાં બેઠો, તેના િપતાના કામ ને �ઈ 
ર�ો હતો. િપતા� કપડા ને કાતરથી કાપતા 
હતા, અને જ�ર પડે �યાં સોય દોરાથી ટાંકા લેતા 
હતા. �યાર� કાતરથી કપડું કાપી અને કાતરને  

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 07 July 2020 Page No. 20

�ાના�ત

ખારાશ જ દ�ખાય છ�. ચં�ને �ઈ તેની શીતળ 
ચાંદની ના બદલે ચાંદમાં રહ�લો દાગ દ�ખાય છ�. 
મૂિત�ને �ઈ તેનું સૌ�ય દશ�ન કરવાના બદલે 
પ�થર જ દ�ખાય છ�. આમ આવા �વભાવવાળા 
�યિ�ઓ દર�ક સમયે ક�ટાળાજનક �યવહાર કર� 
છ�.

�લો�ક�ગ નેચર -  ઘણાનો �વભાવ જ 
નડતર�પ બનવાનો  હોય છ�. �યાં �ય �યાં 
દર�કને નડતર�પ બનતાં રહ� છ�. કોઈપણ સા�ં 
કામ થતું હોય �યાં પણ તેને �લોક કરવાનો �યાસ 
કરતાં રહ� છ�. જેવી રીતે શેરડીના સાંઠામાં મધુર  
રસ હોય છ�, પરંતુ શેરડી માં રહ�લી ગાંઠ �વાદ 
માટ� નડતર�પ બને છ�. દોરામાં રહ�લી ગાંઠ 
સોયના �વેશ માટ� નડતર�પ બને છ�. આમ 
આપણે �યાર�ય પણ આવો �વભાવ રાખવો નહ�.

દોષારોપણ કરવાનો �વભાવ - આવા 
�વભાવવાળા �યિ�ઓ સદા એકબી� ઉપર 
�લેમ કરતા રહ� છ�. કોઈપણ ઘટનામાં પોતાનો 
કોઈ પણ દોષ હોતો જ નથી. પોતાની બધી જ ભૂલો 
નો દોષ બી� ઉપર છોડવામાં માહીર હોય છ�.

ઉ� �વભાવ - ઘણાની  બાટીગ નેચર હોય 
છ�. દર�ક વાતમાં ઉ�તા દશા�વે છ�. વાત કોઈ પણ 
હોય પરંતુ ગુ�સાવાળો �વભાવ હોય છ�. જેમ 
પાણીના 100 ટીપાં હોય પરંતુ આગની  િચનગારી 
ભલેને એક જ હોય તો પણ આપણે તેનાથી 
સાવધાન રહ�વું પડે છ�. 500 �લો હોય અને એક જ 
કાંટો હોય પરંતુ આપણે કાંટાથી સાવધાન રહ�વું 
પડે છ�.

 "શીશા ઓર પ�થર સંગ સંગ રહ� તો કોઈ 
બાત નહ� હ�, શત� ઈતની હ� બસ દોનો �દ ન કર� 
ટકરાને ક� ."

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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દ�વતાઓની દુિનયા ગણાય છ�.

આ �વગ�ની �થાપનાનું કાય� ઈ�ર હાલ 
ગુ�ત રીતે કરી ર�ા છ�. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા એ િનરંજન 
િનરાકાર િશવ પરમા�માનો �દ�ય જ�મ 
મહાિશવરા�ીએ િશવ જયંતી તરીક� ઉજવાશે.

અજ�માનો જ�મ�દન ઉજવાય એ પણ લાગે 
છ� ને નવી નવાઈની વાત? આ નવી નવાઈની વાત 
�ણવાને સમજવા તથા એ ઈ�રીય કાય�માં 
સહભાગી થવા આથી આપ સ�ને ઈ�રીય 
આમં�ણ આપવામાં આવે છ�.

અવસર ચૂ�યા મે�લા જેવું ન થાય એ ��. 
અને ઈ�રીય િવ�ાલયની મુલાકાત સ�વર� લે�.

�યાં પૈસા બેસે છ�? મફત છ�....!

વળી �યાં દૂર છ� ? પડોશમાં જ છ�.

અવ�ય પધાર�. ભૂલશો નહ� ચૂકશો નિહ. 
સમજદારને શું વધું કહ�વું પડે?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)...ઈ�રને અચરજ

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)...તી� પુ�ષાથ�

સાવધાન રહો - � પોતામેલ �ારા એ 
ખબર પડે ક� આપણે આપણી મંિઝલથી દૂર છીએ, 
તો તેનાથી મનને ભાર� બનાવીને િનરાશ ના 
થઈએ. બાપ સમાન બનવાનું લ�ય રહ�. એ ��િત 
રહ� ક� િહ�મત કા એક કદમ ભી હમારા હો તો 
સહયોગ ક� હ�ર કદમ બાબા ક� હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 



પગની નીચે રાખતા હતા. અને સોય દોરાથી ટાંકા 
લઇ, સોયને  માથા ઉપર પહ�ર�લી ટોપી માં લગાવી 
દ�તા હતા. આ �ઈને દીકરાએ પૂ�ું િપતા� 
આવું ક�મ કરો છો. �યાર� દર� િપતાએ ક�ં ક� 
કાતર અને સોય બંને એક જ લોખંડમાંથી બનેલી 
છ�, છતાં પણ કાતર કાપવાનું કામ કર� છ�. માટ� તે 
પગ નીચે રહ� છ� અને સોય �ડવાનું કામ કર� છ�. 
એટલે તેને માથા પર રાખી છ�. આ ઘટનાથી 
આપણે �વનમાં ઘણું બધું શીખવાની જ�ર છ�. જે 
�ડવાનું કામ કર� છ� તેનું મૂ�ય ક�ટલું છ�. 

બેર�ગ નેચર - સહનશીલ �વભાવ આ 
�વભાવ વાળા �યિ�ઓ ખૂબ સહનશીલ હોય છ�. 
જેવી રીતે એક પ�થર મૂિત� બને છ�. તેનો આધાર 
ટાંકણાઓના �હારને   સહન કરવાની �મતા છ�. 
બેડોળ લાગતું લાકડું, સુંદર ફન�ચર �યાર� જ બને 
છ�, છોલાઈ જવું, કપાઈ જવાની એનામાં  પડેલી 
�મતા છ�. 

�ે�ક�ગ નેચર - ઘણાનો �વભાવ તોડવાનું 
કામ કર� છ�. ગમે એવા સારા સંબંધો વ�ે પણ 
િતરાડ પાડવાનું કામ કર� છ�. જેવી રીતે હથોડો   
મજબૂત ચી�ને પણ તોડી નાખે છ�. હથોડાનો 
�વભાવ જ તોડવાનો છ�. સુરંગ અને બૉ�બનો 
�વભાવ પણ તોડવાનો છ�. કોઈએ ખબૂ  સુંદર 
શ�દોમાં ક�ં છ� ક�, ‘ઇ�સાન ક� અ�છાઇ પર સબ 
ખામોશ રહ�તે હ�, ચચા� અગર બુરાઈ ક� હો તો,  
ગુંગે ભી બોલ  પડતે  હ�’.

બો�રંગ નેચર -  ક�ટાળાજનક ઘણાનો 
�વભાવ જ હોય છ�. ગમે તેટલું સુંદર �રઝ�ટ મળ� 
તો પણ તેમને મનને ખુશી મળતી જ નથી. જેમ 
કોઈને �લ �ઈને કાંટા જ દ�ખાય, નદીને �ઈને 
પણ નદીનું  સુંદર પાણી નહ�, પરંતુ નદીમાં અંદર 
રહ�લો ક�ચડ જ દ�ખાય છ�. સાગરને �ઈ તેમાં 
રહ�લા મોતી નહ�, તેની િવશાળતા નહ�, પરંતુ 

હોય છ�. એક િમિનટ આપીએ તો દસ આઈ�ડયા 
આપી દ�શે. એટલી બધી િ�એ�ટિવટી, ઉમંગ 
ઉ�સાહ રહ�તો હોય છ�. તેમનું �યિ��વ ગિતશીલ 
હોય છ�. અને તેઓ કોઈપણ સભામાં ઉભા થઈ 
�ય તો બધાને આકિષ�ત કરી લે છ�. નકારા�મક 
પસ�નાિલટીમાં �ઈએ તો અ�ેિસવ નેચર, �શ 
વાળી નેચર, ગુ�સો આવે તો બધાનો સ�યાનાશ 
કરી દ� છ�.

 આકાશ - આ �વભાવ ધરાવતા લોકો 
િવશાલ િવચારધારા ધરાવે  છ�.

�લેિસંગ નેચર - ઘણા લોકોનો �વભાવ 
દર�કને શુભ ભાવના શુભકામના આપવાનો હોય 
છ�. ફોન ઉપર પણ દુઆ આપતા હોય ખુશ રહો. 
આમ દર�કને શુભ કામના આપવાવાળો �વભાવ 
સાકર જેવો છ�. જેમ સાકરમાં મીઠાશ ભર�લી છ�.  
મીઠાશ એ સાકરનો ગુણ નહ� પરંતુ �વભાવ છ�. 
સુવાસ એ પુ�પનો ગુણ નહ� પરંતુ પુ�પનો �વભાવ 
છ�. શીતળતા તે ચંદનનો ગુણ નહ�, �વભાવ છ�. 
ક�ણા તે �ભુ નો ગુણ નહ� �વભાવ છ�. સુરજ નો 
�વભાવ દર�કને �કાશ આપવાનો છ�. સ�નોનો 
�વભાવ દર�કને સારા િવચાર આપવાનો છ�. આજ 
સુધી આપણે બી�ના દોષો ગણાતા આ�યા, 
આપણે પોતાની અંદર જ �ઈએ તો એટલે બધા 
અવગુણ છ�, ક� આપણા હોશ પણ ઉડી જશે.

બાઇ��ડંગ નેચર -  દર�કને �ડાયેલા 
રાખવાનો �વભાવ. જેવી રીતે ગુંદર બે વ�તુને 
�ડી દ� છ�. ફ�િવકોલ પણ �ડવાનું જ કામ કર� છ�. 
અને સોય દોરો પણ  તૂટ�લા ને �ડવાનું કામ કર� 
છ�. એકવાર એક દર�નો છોકરો વેક�શન 
હોવાથી ઘરમાં બેઠો, તેના િપતાના કામ ને �ઈ 
ર�ો હતો. િપતા� કપડા ને કાતરથી કાપતા 
હતા, અને જ�ર પડે �યાં સોય દોરાથી ટાંકા લેતા 
હતા. �યાર� કાતરથી કપડું કાપી અને કાતરને  
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ખારાશ જ દ�ખાય છ�. ચં�ને �ઈ તેની શીતળ 
ચાંદની ના બદલે ચાંદમાં રહ�લો દાગ દ�ખાય છ�. 
મૂિત�ને �ઈ તેનું સૌ�ય દશ�ન કરવાના બદલે 
પ�થર જ દ�ખાય છ�. આમ આવા �વભાવવાળા 
�યિ�ઓ દર�ક સમયે ક�ટાળાજનક �યવહાર કર� 
છ�.

�લો�ક�ગ નેચર -  ઘણાનો �વભાવ જ 
નડતર�પ બનવાનો  હોય છ�. �યાં �ય �યાં 
દર�કને નડતર�પ બનતાં રહ� છ�. કોઈપણ સા�ં 
કામ થતું હોય �યાં પણ તેને �લોક કરવાનો �યાસ 
કરતાં રહ� છ�. જેવી રીતે શેરડીના સાંઠામાં મધુર  
રસ હોય છ�, પરંતુ શેરડી માં રહ�લી ગાંઠ �વાદ 
માટ� નડતર�પ બને છ�. દોરામાં રહ�લી ગાંઠ 
સોયના �વેશ માટ� નડતર�પ બને છ�. આમ 
આપણે �યાર�ય પણ આવો �વભાવ રાખવો નહ�.

દોષારોપણ કરવાનો �વભાવ - આવા 
�વભાવવાળા �યિ�ઓ સદા એકબી� ઉપર 
�લેમ કરતા રહ� છ�. કોઈપણ ઘટનામાં પોતાનો 
કોઈ પણ દોષ હોતો જ નથી. પોતાની બધી જ ભૂલો 
નો દોષ બી� ઉપર છોડવામાં માહીર હોય છ�.

ઉ� �વભાવ - ઘણાની  બાટીગ નેચર હોય 
છ�. દર�ક વાતમાં ઉ�તા દશા�વે છ�. વાત કોઈ પણ 
હોય પરંતુ ગુ�સાવાળો �વભાવ હોય છ�. જેમ 
પાણીના 100 ટીપાં હોય પરંતુ આગની  િચનગારી 
ભલેને એક જ હોય તો પણ આપણે તેનાથી 
સાવધાન રહ�વું પડે છ�. 500 �લો હોય અને એક જ 
કાંટો હોય પરંતુ આપણે કાંટાથી સાવધાન રહ�વું 
પડે છ�.

 "શીશા ઓર પ�થર સંગ સંગ રહ� તો કોઈ 
બાત નહ� હ�, શત� ઈતની હ� બસ દોનો �દ ન કર� 
ટકરાને ક� ."

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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દ�વતાઓની દુિનયા ગણાય છ�.

આ �વગ�ની �થાપનાનું કાય� ઈ�ર હાલ 
ગુ�ત રીતે કરી ર�ા છ�. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા એ િનરંજન 
િનરાકાર િશવ પરમા�માનો �દ�ય જ�મ 
મહાિશવરા�ીએ િશવ જયંતી તરીક� ઉજવાશે.

અજ�માનો જ�મ�દન ઉજવાય એ પણ લાગે 
છ� ને નવી નવાઈની વાત? આ નવી નવાઈની વાત 
�ણવાને સમજવા તથા એ ઈ�રીય કાય�માં 
સહભાગી થવા આથી આપ સ�ને ઈ�રીય 
આમં�ણ આપવામાં આવે છ�.

અવસર ચૂ�યા મે�લા જેવું ન થાય એ ��. 
અને ઈ�રીય િવ�ાલયની મુલાકાત સ�વર� લે�.

�યાં પૈસા બેસે છ�? મફત છ�....!

વળી �યાં દૂર છ� ? પડોશમાં જ છ�.

અવ�ય પધાર�. ભૂલશો નહ� ચૂકશો નિહ. 
સમજદારને શું વધું કહ�વું પડે?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)...ઈ�રને અચરજ

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)...તી� પુ�ષાથ�

સાવધાન રહો - � પોતામેલ �ારા એ 
ખબર પડે ક� આપણે આપણી મંિઝલથી દૂર છીએ, 
તો તેનાથી મનને ભાર� બનાવીને િનરાશ ના 
થઈએ. બાપ સમાન બનવાનું લ�ય રહ�. એ ��િત 
રહ� ક� િહ�મત કા એક કદમ ભી હમારા હો તો 
સહયોગ ક� હ�ર કદમ બાબા ક� હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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એમના યશ�વી �વનનું રહ�ય હતું ક� તેઓ રોજ 
પોતાનો પોતામેલ રાખતા હતા. ભલે ગુણો અને 
શિ�ઓના ના હોય, પણ દર�ક �દવસની 
�દનચયા�, ઘટનાઓ �યેલા, સાંભળ�લા ક� વાંચેલા 
િવચારોનો સં�હ, ઐિતહાિસક �થાનોનું વણ�ન, 
સંબંધ-સંપક�માં આવનારાઓની િવશેષતા વગેર� 
પોતામેલમાં કરતા હતા.

� આ િવશેષ લોકોમાં �દનચયા� લખવાની 
આદત ના હોય તો? આજે આપણે રા�િપતા 
ગાંધી�ની આ�મકથા સ�યના �યોગો, પં�ડત 
જવાહરલાલ નહ��ના ડી�કવરી ઑફ ઈ��ડયા 
જેવા અનુભવી �ંથોના વાચનમાંથી બાકાત રહી 
�ત. સર આ�બટ� એન�ટોન, મેડમ �યૂરી, 
માઈકલ ફ�રાડે વગેર� મહાન વૈ�ાિનકોએ પણ 
પોતાનાં સંશોધનોની, �દન�િત�દન �ગિતની, 
�દનચયા�ની ન�ધ પોતાની રોજનીશીમાં લખી હતી.

િવ�ાથ�ઓ પણ પોતાના અ�યાસનું 
ટાઈમટ�બલ બનાવીને તેની ન�ધ રાખે, તો સારી 
સફળતા મેળવી શક� છ�. સમાજમાં પણ મા રોજના 
ખચા�ની ન�ધ રાખે, તો તે સમાજમાં, પ�રવારમાં 
સુખશાંિતથી રહી શક� છ�.

એ વેપારીઓ ઉ�નિત કરી શક� છ� જે જમા 
ઉધારની ન�ધ �ારા બ�ર ક�ટલું વ�યું, ક�ટલું 
ઘ�ું તેની ન�ધ રાખે છ�. તે કમાણી પણ સારી કર� 
છ� અને પોતાના �ાહકો પણ વધાર� છ�.

નામી�ામી ડૉ�ટરોની પણ એ િવશેષતા છ�. 
જેઓ પોતાના દદ�ઓના ક�સની સંપૂણ� ન�ધ રાખે 
છ�. તેથી દરદીની િવગતો �ણીને દવાઓ લખી 
આપે છ�.

માનવને દ�વ માનવ અને આ રૌરવ નરકને 
�વગ� બનાવવાનું અ�ભુત પ�રવત�ન કાય� 
િનભાવતાં, �ાનસાગર પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ આપણને - પિતત આ�માઓને 
�ાનગુણ અને શિ�ઓમાં પોતાના સમાન 
બનાવવા માટ� અને પિતત દુિનયાને પાવન 
સુખધામ બનાવવા માટ� રોજ આપણા ઉપર 
�ાનની વષા� કરી ર�ા છ�.

બાબા મા� �ાન જ નથી આપતા પણ સાથે 
સાથે એ �ાનને આપણા �વનમાં સમાવીને 
�ાન�વ�પ બનાવવા માટ� અનેક �કારની સહજ 
યુિ�ઓ પણ સમ�વતા ર�ા છ�. આ 
યુિ�ઓમાંથી એક સહજ યુિ� છ� આ યુિ�ને 
� આપણી દરરોજની �દનચયા�માં અમલી 
બનાવીએ તો આપણું �વન સવ� કમ�રીઓમાંથી 
િબલક�લ મુ� અને સવ� ઈ�રીય ખ�નાઓથી 
માલામાલ થઈ જશે. એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલું 
જ નહ� અસંભવને સંભવ બનાવવાનો �દુ મં� 
આ યુિ�માં સમાયેલો છ�.

આ યુિ� આ �કાર� છ�. મીઠાં બાળકો, 
રોજનો પોતામેલ રાખો. યાદની યા�ાનો ચાટ� 
રાખો. �યાર� આપણે ઈિતહાસનાં ��ોને 
પલટાવીએ છીએ તો એક વાત સમજમાં આવે છ� ક� 
જે પણ મહાન પુ�ષોએ ઈિતહાસમાં પોતાનું નામ 
અમર કરીને ગયા છ� યા એક સાધારણ 
પ�રવારમાં જ�મ લઈને અનેક �કારની 
તકલીફોને પાર કરીને રા�નેતા, મહાન 
વૈ�ાિનક યા િવ�ના �િસ� માનવ બનીને 
અનેકોની સામે ઉદાહરણમૂત� અને આદશ� બ�યા 
છ� એ સવ� મહાન પુ�ષોમાં એક િવશેષતા હતી. 

તી� પુ�ષાથ� માટ� સહજ સાધન પોતામેલ (રોજનીશી)
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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તો આ સમાજની કોઈપણ વગ�ની �યિ� 
હોય એના માટ� આગળ વધવાનું, મંિઝલ પર 
પહ�ચવાનું સૌથી સહજ સાધન છ� પોતામેલ 
(દ�િનક ન�ધ) રાખવો યા ચાટ� લખવો. ભગવાન 
�ારા વરદાનના �પમાં મળ�લા આ યોગી�વનમાં 
પણ, આગળ વધવાનું અને મંિઝલ સુધી 
પહ�ચવાનું સાધન પોતામેલ છ�. �ાનના સાગર 
િશવિપતાએ એ વાત �પ� કરી છ� ક� આ અંિતમ 
જ�મ, જડજડીભૂત અવ�થામાં છ�. તમો�ધાનતા 
પણ પરાકા�ાએ પહ�ચી છ�. અને આપણે આ 
જ�મમાં પુ�ષાથ� કરીને સતો�ધાનતાની �ે� 
��થિતએ પહ�ચવાનું છ�. બાબાએ, એ પણ 
ચેતવણી આપી છ� ક� પિતતમાંથી પાવન અવ�થા 
સુધી પહ�ચવું, એ માસીનું ઘર નથી. આ મંિઝલ 
ઘણી ઊંચી છ�. ચઢ� તો ચાખે વૈક��ઠ રસ િગર� તો 
ચકનાચૂર. તો આટલી મોટી મંિઝલ પર ચઢતાં, 
બળવાન માયા અને મુ�ક�લ પ�ર��થિતઓનો 
સામનો કરવો પડે છ�.

આપણાં ક�ટલાંક ભાઈબહ�નો �યાર�ક એવો 
અનુભવ કર� છ� ક� જે અવ�થાએ પહ�ચવું �ઈએ 
�યાં સુધી પહ��યા નથી. સમય વીતતો �ય છ�. 
પણ �વયંના સં�કાર પ�રવત�નમાં સફળતા મળતી 
નથી. તો આ અસફળતાનું મૂળ કારણ એ છ� ક� 
આપણે રોજના પુ�ષાથ�નો િહસાબ રાખતા નથી. 
આ અલબેલાપણાના ભયંકર પ�રણામ િવશે 
બાબા આ ચેતવણી આપે છ� ક� કલકલ કરતે કાલ 
ખા �યેગા.

પહ�લું - તમો�ધાન અને સતો�ધાન આ 
બંને વ�ેના અંતરની ઓળખ

બીજું - આ અંતરને પાર કરતાં, આજે 
આપણે ક�ટલું આગળ વ�યા છીએ?

�ીજું - અંતમ લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� 

આગળ આપણે �યાં સુધી ચાલવાનું છ� યા પુ�ષાથ� 
કરવાનો છ�?

�યાર� આ �ણે વાતોનું �પ� િચ� આપણી 
બુિ��પી આંખ સામે છ� �યાર� જ આપણે પુ�ષાથ�માં 
તી�તા લાવીને મંિઝલ સુધી પહ�ચી શક�એ છીએ. 
તે માટ� રોજનો પોતામેલ રાખીએ.

કઈ વાતોનો પોતામેલ રાખીએ

પોતામેલ રાખવા માટ� સાર�પ પાંચ વાતોનું 
�યાન રાખવાનું છ�.

પહ�લું - 63 જ�મોનાં કર�લાં પાપોનું ખાતું 
ન� થાય અથા�� સહજ રાજયોગનો પોતામેલ 
હોય.

બીજું - મન, વચન, કમ�થી કોઈ નવું પાપનું 
ખાતુ શ� ન થાય અથા�� �લ�ગ પાવર અને 
ક��ોલ�ગ પાવરમાં �િ�નો પોતામેલ હોય.

�ીજું - ‘િવકારી, �યથ� અને સાધારણ’ આ 
�ણે વાતોનું ‘સમથ�’માં પ�રવત�ન થાય. અથા�� 
સમય, સંક�પ, �ાસની સમથ�તાનો પોતામેલ 
હોય.

ચોથું - સંબંધ, સંપક� અને સેવાઓમાં 
દુઆઓ જમા થાય અથા�� �ાન, ગુણ, શિ�ઓ 
અને સહયોગનો પોતામેલ હોય.

પાંચમું - આસુરી સં�કારો ભ�મ થઈને 
મધુર, દ�વી સં�કારો બને. અશુભ અને 
અક�યાણકારી ભાવના ન� થાય પોતામેલમાં 
શુભભાવના, શુભકામનામાં �િ� થાય.

�વનમાં પોતામેલનું શું મહ�વ છ�?

પોતામેલ એક દપ�ણ છ�. દપ�ણમાં કોઈ ચીજ 
છુપાવી શકતા નથી. પોતામેલ �ારા �� જે છું, જેવો 
છું તે �પ� દ�ખાશે. પછી તે કમી-કમ�રીઓ હોય 
ક� િવશેષતાઓ હોય.

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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એમના યશ�વી �વનનું રહ�ય હતું ક� તેઓ રોજ 
પોતાનો પોતામેલ રાખતા હતા. ભલે ગુણો અને 
શિ�ઓના ના હોય, પણ દર�ક �દવસની 
�દનચયા�, ઘટનાઓ �યેલા, સાંભળ�લા ક� વાંચેલા 
િવચારોનો સં�હ, ઐિતહાિસક �થાનોનું વણ�ન, 
સંબંધ-સંપક�માં આવનારાઓની િવશેષતા વગેર� 
પોતામેલમાં કરતા હતા.

� આ િવશેષ લોકોમાં �દનચયા� લખવાની 
આદત ના હોય તો? આજે આપણે રા�િપતા 
ગાંધી�ની આ�મકથા સ�યના �યોગો, પં�ડત 
જવાહરલાલ નહ��ના ડી�કવરી ઑફ ઈ��ડયા 
જેવા અનુભવી �ંથોના વાચનમાંથી બાકાત રહી 
�ત. સર આ�બટ� એન�ટોન, મેડમ �યૂરી, 
માઈકલ ફ�રાડે વગેર� મહાન વૈ�ાિનકોએ પણ 
પોતાનાં સંશોધનોની, �દન�િત�દન �ગિતની, 
�દનચયા�ની ન�ધ પોતાની રોજનીશીમાં લખી હતી.

િવ�ાથ�ઓ પણ પોતાના અ�યાસનું 
ટાઈમટ�બલ બનાવીને તેની ન�ધ રાખે, તો સારી 
સફળતા મેળવી શક� છ�. સમાજમાં પણ મા રોજના 
ખચા�ની ન�ધ રાખે, તો તે સમાજમાં, પ�રવારમાં 
સુખશાંિતથી રહી શક� છ�.

એ વેપારીઓ ઉ�નિત કરી શક� છ� જે જમા 
ઉધારની ન�ધ �ારા બ�ર ક�ટલું વ�યું, ક�ટલું 
ઘ�ું તેની ન�ધ રાખે છ�. તે કમાણી પણ સારી કર� 
છ� અને પોતાના �ાહકો પણ વધાર� છ�.

નામી�ામી ડૉ�ટરોની પણ એ િવશેષતા છ�. 
જેઓ પોતાના દદ�ઓના ક�સની સંપૂણ� ન�ધ રાખે 
છ�. તેથી દરદીની િવગતો �ણીને દવાઓ લખી 
આપે છ�.

માનવને દ�વ માનવ અને આ રૌરવ નરકને 
�વગ� બનાવવાનું અ�ભુત પ�રવત�ન કાય� 
િનભાવતાં, �ાનસાગર પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ આપણને - પિતત આ�માઓને 
�ાનગુણ અને શિ�ઓમાં પોતાના સમાન 
બનાવવા માટ� અને પિતત દુિનયાને પાવન 
સુખધામ બનાવવા માટ� રોજ આપણા ઉપર 
�ાનની વષા� કરી ર�ા છ�.

બાબા મા� �ાન જ નથી આપતા પણ સાથે 
સાથે એ �ાનને આપણા �વનમાં સમાવીને 
�ાન�વ�પ બનાવવા માટ� અનેક �કારની સહજ 
યુિ�ઓ પણ સમ�વતા ર�ા છ�. આ 
યુિ�ઓમાંથી એક સહજ યુિ� છ� આ યુિ�ને 
� આપણી દરરોજની �દનચયા�માં અમલી 
બનાવીએ તો આપણું �વન સવ� કમ�રીઓમાંથી 
િબલક�લ મુ� અને સવ� ઈ�રીય ખ�નાઓથી 
માલામાલ થઈ જશે. એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલું 
જ નહ� અસંભવને સંભવ બનાવવાનો �દુ મં� 
આ યુિ�માં સમાયેલો છ�.

આ યુિ� આ �કાર� છ�. મીઠાં બાળકો, 
રોજનો પોતામેલ રાખો. યાદની યા�ાનો ચાટ� 
રાખો. �યાર� આપણે ઈિતહાસનાં ��ોને 
પલટાવીએ છીએ તો એક વાત સમજમાં આવે છ� ક� 
જે પણ મહાન પુ�ષોએ ઈિતહાસમાં પોતાનું નામ 
અમર કરીને ગયા છ� યા એક સાધારણ 
પ�રવારમાં જ�મ લઈને અનેક �કારની 
તકલીફોને પાર કરીને રા�નેતા, મહાન 
વૈ�ાિનક યા િવ�ના �િસ� માનવ બનીને 
અનેકોની સામે ઉદાહરણમૂત� અને આદશ� બ�યા 
છ� એ સવ� મહાન પુ�ષોમાં એક િવશેષતા હતી. 

તી� પુ�ષાથ� માટ� સહજ સાધન પોતામેલ (રોજનીશી)
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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તો આ સમાજની કોઈપણ વગ�ની �યિ� 
હોય એના માટ� આગળ વધવાનું, મંિઝલ પર 
પહ�ચવાનું સૌથી સહજ સાધન છ� પોતામેલ 
(દ�િનક ન�ધ) રાખવો યા ચાટ� લખવો. ભગવાન 
�ારા વરદાનના �પમાં મળ�લા આ યોગી�વનમાં 
પણ, આગળ વધવાનું અને મંિઝલ સુધી 
પહ�ચવાનું સાધન પોતામેલ છ�. �ાનના સાગર 
િશવિપતાએ એ વાત �પ� કરી છ� ક� આ અંિતમ 
જ�મ, જડજડીભૂત અવ�થામાં છ�. તમો�ધાનતા 
પણ પરાકા�ાએ પહ�ચી છ�. અને આપણે આ 
જ�મમાં પુ�ષાથ� કરીને સતો�ધાનતાની �ે� 
��થિતએ પહ�ચવાનું છ�. બાબાએ, એ પણ 
ચેતવણી આપી છ� ક� પિતતમાંથી પાવન અવ�થા 
સુધી પહ�ચવું, એ માસીનું ઘર નથી. આ મંિઝલ 
ઘણી ઊંચી છ�. ચઢ� તો ચાખે વૈક��ઠ રસ િગર� તો 
ચકનાચૂર. તો આટલી મોટી મંિઝલ પર ચઢતાં, 
બળવાન માયા અને મુ�ક�લ પ�ર��થિતઓનો 
સામનો કરવો પડે છ�.

આપણાં ક�ટલાંક ભાઈબહ�નો �યાર�ક એવો 
અનુભવ કર� છ� ક� જે અવ�થાએ પહ�ચવું �ઈએ 
�યાં સુધી પહ��યા નથી. સમય વીતતો �ય છ�. 
પણ �વયંના સં�કાર પ�રવત�નમાં સફળતા મળતી 
નથી. તો આ અસફળતાનું મૂળ કારણ એ છ� ક� 
આપણે રોજના પુ�ષાથ�નો િહસાબ રાખતા નથી. 
આ અલબેલાપણાના ભયંકર પ�રણામ િવશે 
બાબા આ ચેતવણી આપે છ� ક� કલકલ કરતે કાલ 
ખા �યેગા.

પહ�લું - તમો�ધાન અને સતો�ધાન આ 
બંને વ�ેના અંતરની ઓળખ

બીજું - આ અંતરને પાર કરતાં, આજે 
આપણે ક�ટલું આગળ વ�યા છીએ?

�ીજું - અંતમ લ�ય સુધી પહ�ચવા માટ� 

આગળ આપણે �યાં સુધી ચાલવાનું છ� યા પુ�ષાથ� 
કરવાનો છ�?

�યાર� આ �ણે વાતોનું �પ� િચ� આપણી 
બુિ��પી આંખ સામે છ� �યાર� જ આપણે પુ�ષાથ�માં 
તી�તા લાવીને મંિઝલ સુધી પહ�ચી શક�એ છીએ. 
તે માટ� રોજનો પોતામેલ રાખીએ.

કઈ વાતોનો પોતામેલ રાખીએ

પોતામેલ રાખવા માટ� સાર�પ પાંચ વાતોનું 
�યાન રાખવાનું છ�.

પહ�લું - 63 જ�મોનાં કર�લાં પાપોનું ખાતું 
ન� થાય અથા�� સહજ રાજયોગનો પોતામેલ 
હોય.

બીજું - મન, વચન, કમ�થી કોઈ નવું પાપનું 
ખાતુ શ� ન થાય અથા�� �લ�ગ પાવર અને 
ક��ોલ�ગ પાવરમાં �િ�નો પોતામેલ હોય.

�ીજું - ‘િવકારી, �યથ� અને સાધારણ’ આ 
�ણે વાતોનું ‘સમથ�’માં પ�રવત�ન થાય. અથા�� 
સમય, સંક�પ, �ાસની સમથ�તાનો પોતામેલ 
હોય.

ચોથું - સંબંધ, સંપક� અને સેવાઓમાં 
દુઆઓ જમા થાય અથા�� �ાન, ગુણ, શિ�ઓ 
અને સહયોગનો પોતામેલ હોય.

પાંચમું - આસુરી સં�કારો ભ�મ થઈને 
મધુર, દ�વી સં�કારો બને. અશુભ અને 
અક�યાણકારી ભાવના ન� થાય પોતામેલમાં 
શુભભાવના, શુભકામનામાં �િ� થાય.

�વનમાં પોતામેલનું શું મહ�વ છ�?

પોતામેલ એક દપ�ણ છ�. દપ�ણમાં કોઈ ચીજ 
છુપાવી શકતા નથી. પોતામેલ �ારા �� જે છું, જેવો 
છું તે �પ� દ�ખાશે. પછી તે કમી-કમ�રીઓ હોય 
ક� િવશેષતાઓ હોય.

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)



�દ�યદશ�ન

બડી દીદી મનમોિહની�નાં અનમોલ ઉપહાર
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - ઊંચી ઊંચી દુિનયા ક� �દવાર� સૈયા 
તોડ કર મ� આઈ ર�. તેર� લીયે સારા જગ છોડ કર..

ઉ� ગીતનાં શ�દો એટલે ��ાક�મારીઝ 
સં�થાના દીદી મનમોિહનીના મનના ભાવ. જેમ 
દીદી�નું લૌ�કક ક�ળ અને ચે��ાય પ�રવાર 
એકદમ ઉ� તથા રોયલ હતું. (તે પ�રવાર �ારા 
�થાિપત મુંબઈની જસલોક હૉ��પટલ �િસ� છ�.) 
તેવી રીતે અલૌ�કક પ�રવારમાં પણ રોયલ 
ગુણોની ખાણ એટલે દીદી મનમોિહની�. 
આ�દર�ોમાં દીદી મનમોિહની�નું નામ સિવશેષ 
છ�. દીદી�ના પાટ�નું ય� ઈિતહાસમાં અનોખું 
યોગદાન ર�ં છ�. આજે મહાય�માં અને ઈ�રીય 
પ�રવારને એક સી�ટમ બનાવીને તેમની યાદગાર 
છોડી ગયા છ�. આજે ��ાવ�સોએ ય�ની 
સી�ટમને અલૌ�કક �વનમાં અપનાવી છ�. પણ 
ઘણાં ભાઈબહ�નોને એ ખબર નથી ક� આનું 
બી�રોપણ કરનાર આપણાં સૌના બડી દીદી 
હતાં. 37માં ��િત �દને દીદી મનમોિહની�ને 
ભાવાજિલ આપીએ.

ય�ના સૌ �થમ દીદી એટલે બડી દીદી 
મનમોિહની�

આપણે સૌ આજે પણ દીદી મનમોિહની�ને 
બડી દીદી તરીક� ઓળખીએ છીએ. સાકાર મ�મા 
અને બાબાના સમયમાં દર�ક માતાઓ-બહ�નોનાં 
નામ પાછળ બહ�ન શ�દ કહીને જ સંબોધન 
કરવામાં આવતું. પરંતુ ય�માં એક મા� દીદી 
મનમોિહની�ને સૌ કોઈ દીદી તરીક� બોલાવાતા 
અને ઓળખતા. દીદી એટલે બીજું કોઈ જ નહ�. 

ફ� દીદી મનમોિહની�. અ�યાર� ય�માં 
દાદીઓને આપણે સૌ દાદી કહીને સંબોધન કરીએ 
છીએ તે સમયે તેમને પણ તેમના નામ પાછળ 
બહ�ન શ�દનો જ �યોગ થતો. ભારતીય 
સં�ક�િતમાં આપણે બહ�નને દીદી કહ�વાય છ�, તેથી 
ધીર�-ધીર� અ�ય બહ�નોને દીદી કહ�વાનું શ� કયુ�, 
�યાર બાદ મનમોિહની દીદીને બડી દીદી કહ�વાનું 
શ�ં થયું. તે સમયે ય�માં દીદી િસવાય અ�ય કોઈ 
દીદી હતાં જ નહ�. ય�માં બડી દીદી એટલે એક જ 
દીદી મનમોિહની.

દીદી �ારા ય� માટ� �થાિપત સી�ટમ 
એટલે અનમોલ ઉપહાર

1. તે સમયે ય�માં કોઈ બાકાયદ� 
અ�તવેલા યોગનું કોઈ ચો�સ �વ�પ નહતું. સૌ 
��મુહ�તમાં ઉઠી �યાન-યોગમાં બેસતા, પરંતુ 
દીદીએ અ�તવેળા યોગનો સમય િનિ�ત કરી 
�ા�ણો માટ� એક િનયમ અને �દનચયા�નો એક 
ભાગ બના�યો. જે આજે પણ દર�ક �ા�ણો માટ� 
ફાઉ�ડેશન બની રહ�લ છ�.

2. સાકાર બાબાના સમયે �યાર� પણ 
સેવા�થાનો પર ��ાબાબાનો ફોટો રાખવામાં 
નહતો આવતો. પરંતુ બાબાના અ�ય� થયા 
પછી તેમનો ફોટો દર�ક સેવાક���ો પર અને સવ� 
�ા�ણ પ�રવાર પાસે હોવો જ �ઈએ એમ કહી, 
દીદી�એ કાયદ�સર મધુબનમાં ��ાબાબાનો 
ફોટો છપાવી સૌને સૌગાદ �પે બાબાનો ફોટો 
બાબાનો ફોટો સેવાક���ોમાં લગાવવાની �ીમત 
આપી. �યારથી ય�માં િપતા�ી ��ાબાબાનો 
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ફોટો રાખવાની શ�આત થઈ.

3. તે સમયે કોઈ સેવાક���ો પર યોગ કરવા 
માટ� બાબાનો કમરો અલાયદો રાખવામાં નહોતો 
આવતો, સ�સંગ-�ાસ કરવા માટ�ની જ�યા 
રહ�તી. પરંતુ બાબાના અ�ય� થયા પછી 
��ાબાબા આપણાં ઈ�રીય પ�રવારના મુ�ય 
હ�ડ છ� અને આપણા સવ� સેવાક���ો પર બાબાનો 
કમરો તો અવ�ય હોવો જ �ઈએ. એમ કહીને 
દીદી�એ દર�ક સેવાક��� પર બાબાનો �મ 
બનાવવાની શ�આત કરી. �યારથી આજ સુધી 
દ�શ-િવદ�શના દર�ક સેવાક���ો પર નાનામાં નાનો 
પણ બાબાનો �મ અલાયદો રાખવાની શ�આત 
થઈ.

4. ઘર પ�રવાર �હ�થમાં રહી �ાન-
યોગની બધી ધારણાઓ કરનાર ��ાવ�સોને 
પણ દીદીએ શીખ�યું ક�, તમારા ઘરમાં બાબાનો 
એક અલગ �મ બનાવી શકો તો વધુ સા�ં. પણ 
� �થાન અને સુિવધાઓનો અભાવ હોય તો, 
ઘરમાં એક અલગ જ�યા ક� એક ખૂણો જ�ર 
અલગ રાખો ક�, �યાં બેસી યોગ કરી શકાય. 
જેનાં પ�રણામ �વ�પે આજે સ�કડો પ�રવારોમાં 
પૂ��મને બાબાના કમરો ક� અલગ બાબાનો 
કમરો બનાવેલ છ�.

5. દીદી�એ �હ�થમાં રહ�નાર ભાઈ-
બહ�નોને જે પૂણ��પે ઈ�રીય મયા�દાઓ અને 
અ�નશુિ�ની ધારણાઓમાં છ�, તેમને પોતાના 
ઘર� દરરોજ બાબાને ભોગ લગાવવાનું શીખ�યું. 
આજે આપણે સૌ �ણીએ છીએ ક� આજે મોટ� ભાગે 
મોટી સં�યામાં ઈ�રીય પ�રવારોમાં બાબાને 
અવ�ય ભોગ લગાવીને ભોજન �વીકાર કર� છ�.

6. નુમાશામનો યોગ આપણે સૌ કરીએ 
છીએ, તે સાંજના યોગનું નામ નુમાશામ યોગ 

અને સમય (7.00 થી 7.30)નો બડી દીદી�એ 
ન�ી કય� છ�. આજે આપણે સૌ સં�થામાં �ઈએ 
છીએ ક� સં�યાકાળ� આપણે સૌ યોગ કરવા 
બેસીએ છીએ તેની શ�આત દીદી�એ કરી હતી.

7. દરરોજ રા�ે દર�ક� પોતાનો ચાટ� 
(પોતામેલ) બાબાને અવ�ય આપવો. એ પણ 
દીદી મનમોિહની� એ જ સૌને શીખ�યું.

8. એક વખત મીટ�ગમાં �ા�ફક ક��ોલના 
યોગની ચચા� થઈ હતી. પણ તેને િવિધવત 
કાયા���વત કરવાનું કાય� દીદીએ કયુ�. �ા�ફક 
ક��ોલના સમય અને ગીતો પણ દીદીએ ન�ી 
કયા�. જે આજે પણ સૌ ��ાવ�સોની �દનચયા�નો 
એક ભાગ બની ગયો છ�.

આવી અનેક સી�ટમ બનાવી, તેને યો�ય 
�પ આપી, કાયા���વત કરવાનું કાય� દીદી�નું 
ર�ં. છ��ાં 1 વષ�થી અબ ઘર �ના હ�, અબ ઘર 
�ના હ�, તેમ સૌને કહ�તાં અને ઉપરામ થવાની 
િશ�ા આપતાં. આજે બડી દીદીનાં �ોગન �પે 
બની ગયેલ ગીત - અબ ઘર �ના હ� - ગીત 
આપણે સૌ સાંભળીએ છીએ તે દીદી 
મનમોિહની�નાં અ�ય� આરોહણનાં સમયે 
ખાસ બનેલ હતું. સમ� અંિતમ યા�ામાં આ ગીત 
વગાડવામાં આ�યું હતું. તે સમયથી ય�માં આ પણ 
એક સી�ટમ બની ગઈ. અંિતમ યા�ામાં સમયનું 
આ ગીત ફ��સ કરવાની સેવા પણ બડી દીદી 
છ��ે કરતાં ગયાં.

દીદી મનમોિહની�એ આપણને સૌને આવા 
અનેક અનમોલ ઉપહારો આપી, 28 જુલાઈ 
1983એ સાકાર દ�હ છોડી અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. જુલાઈ માસ આવતાં બડી દીદી�ની 
��િતઓ માનસ પટલ પર છવાઈ �ય છ�. બડી 
દીદીના ��િતમાસ તરીક� યાદ કરી, ય�ને આપેલ 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)



�દ�યદશ�ન

બડી દીદી મનમોિહની�નાં અનમોલ ઉપહાર
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - ઊંચી ઊંચી દુિનયા ક� �દવાર� સૈયા 
તોડ કર મ� આઈ ર�. તેર� લીયે સારા જગ છોડ કર..

ઉ� ગીતનાં શ�દો એટલે ��ાક�મારીઝ 
સં�થાના દીદી મનમોિહનીના મનના ભાવ. જેમ 
દીદી�નું લૌ�કક ક�ળ અને ચે��ાય પ�રવાર 
એકદમ ઉ� તથા રોયલ હતું. (તે પ�રવાર �ારા 
�થાિપત મુંબઈની જસલોક હૉ��પટલ �િસ� છ�.) 
તેવી રીતે અલૌ�કક પ�રવારમાં પણ રોયલ 
ગુણોની ખાણ એટલે દીદી મનમોિહની�. 
આ�દર�ોમાં દીદી મનમોિહની�નું નામ સિવશેષ 
છ�. દીદી�ના પાટ�નું ય� ઈિતહાસમાં અનોખું 
યોગદાન ર�ં છ�. આજે મહાય�માં અને ઈ�રીય 
પ�રવારને એક સી�ટમ બનાવીને તેમની યાદગાર 
છોડી ગયા છ�. આજે ��ાવ�સોએ ય�ની 
સી�ટમને અલૌ�કક �વનમાં અપનાવી છ�. પણ 
ઘણાં ભાઈબહ�નોને એ ખબર નથી ક� આનું 
બી�રોપણ કરનાર આપણાં સૌના બડી દીદી 
હતાં. 37માં ��િત �દને દીદી મનમોિહની�ને 
ભાવાજિલ આપીએ.

ય�ના સૌ �થમ દીદી એટલે બડી દીદી 
મનમોિહની�

આપણે સૌ આજે પણ દીદી મનમોિહની�ને 
બડી દીદી તરીક� ઓળખીએ છીએ. સાકાર મ�મા 
અને બાબાના સમયમાં દર�ક માતાઓ-બહ�નોનાં 
નામ પાછળ બહ�ન શ�દ કહીને જ સંબોધન 
કરવામાં આવતું. પરંતુ ય�માં એક મા� દીદી 
મનમોિહની�ને સૌ કોઈ દીદી તરીક� બોલાવાતા 
અને ઓળખતા. દીદી એટલે બીજું કોઈ જ નહ�. 

ફ� દીદી મનમોિહની�. અ�યાર� ય�માં 
દાદીઓને આપણે સૌ દાદી કહીને સંબોધન કરીએ 
છીએ તે સમયે તેમને પણ તેમના નામ પાછળ 
બહ�ન શ�દનો જ �યોગ થતો. ભારતીય 
સં�ક�િતમાં આપણે બહ�નને દીદી કહ�વાય છ�, તેથી 
ધીર�-ધીર� અ�ય બહ�નોને દીદી કહ�વાનું શ� કયુ�, 
�યાર બાદ મનમોિહની દીદીને બડી દીદી કહ�વાનું 
શ�ં થયું. તે સમયે ય�માં દીદી િસવાય અ�ય કોઈ 
દીદી હતાં જ નહ�. ય�માં બડી દીદી એટલે એક જ 
દીદી મનમોિહની.

દીદી �ારા ય� માટ� �થાિપત સી�ટમ 
એટલે અનમોલ ઉપહાર

1. તે સમયે ય�માં કોઈ બાકાયદ� 
અ�તવેલા યોગનું કોઈ ચો�સ �વ�પ નહતું. સૌ 
��મુહ�તમાં ઉઠી �યાન-યોગમાં બેસતા, પરંતુ 
દીદીએ અ�તવેળા યોગનો સમય િનિ�ત કરી 
�ા�ણો માટ� એક િનયમ અને �દનચયા�નો એક 
ભાગ બના�યો. જે આજે પણ દર�ક �ા�ણો માટ� 
ફાઉ�ડેશન બની રહ�લ છ�.

2. સાકાર બાબાના સમયે �યાર� પણ 
સેવા�થાનો પર ��ાબાબાનો ફોટો રાખવામાં 
નહતો આવતો. પરંતુ બાબાના અ�ય� થયા 
પછી તેમનો ફોટો દર�ક સેવાક���ો પર અને સવ� 
�ા�ણ પ�રવાર પાસે હોવો જ �ઈએ એમ કહી, 
દીદી�એ કાયદ�સર મધુબનમાં ��ાબાબાનો 
ફોટો છપાવી સૌને સૌગાદ �પે બાબાનો ફોટો 
બાબાનો ફોટો સેવાક���ોમાં લગાવવાની �ીમત 
આપી. �યારથી ય�માં િપતા�ી ��ાબાબાનો 
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ફોટો રાખવાની શ�આત થઈ.

3. તે સમયે કોઈ સેવાક���ો પર યોગ કરવા 
માટ� બાબાનો કમરો અલાયદો રાખવામાં નહોતો 
આવતો, સ�સંગ-�ાસ કરવા માટ�ની જ�યા 
રહ�તી. પરંતુ બાબાના અ�ય� થયા પછી 
��ાબાબા આપણાં ઈ�રીય પ�રવારના મુ�ય 
હ�ડ છ� અને આપણા સવ� સેવાક���ો પર બાબાનો 
કમરો તો અવ�ય હોવો જ �ઈએ. એમ કહીને 
દીદી�એ દર�ક સેવાક��� પર બાબાનો �મ 
બનાવવાની શ�આત કરી. �યારથી આજ સુધી 
દ�શ-િવદ�શના દર�ક સેવાક���ો પર નાનામાં નાનો 
પણ બાબાનો �મ અલાયદો રાખવાની શ�આત 
થઈ.

4. ઘર પ�રવાર �હ�થમાં રહી �ાન-
યોગની બધી ધારણાઓ કરનાર ��ાવ�સોને 
પણ દીદીએ શીખ�યું ક�, તમારા ઘરમાં બાબાનો 
એક અલગ �મ બનાવી શકો તો વધુ સા�ં. પણ 
� �થાન અને સુિવધાઓનો અભાવ હોય તો, 
ઘરમાં એક અલગ જ�યા ક� એક ખૂણો જ�ર 
અલગ રાખો ક�, �યાં બેસી યોગ કરી શકાય. 
જેનાં પ�રણામ �વ�પે આજે સ�કડો પ�રવારોમાં 
પૂ��મને બાબાના કમરો ક� અલગ બાબાનો 
કમરો બનાવેલ છ�.

5. દીદી�એ �હ�થમાં રહ�નાર ભાઈ-
બહ�નોને જે પૂણ��પે ઈ�રીય મયા�દાઓ અને 
અ�નશુિ�ની ધારણાઓમાં છ�, તેમને પોતાના 
ઘર� દરરોજ બાબાને ભોગ લગાવવાનું શીખ�યું. 
આજે આપણે સૌ �ણીએ છીએ ક� આજે મોટ� ભાગે 
મોટી સં�યામાં ઈ�રીય પ�રવારોમાં બાબાને 
અવ�ય ભોગ લગાવીને ભોજન �વીકાર કર� છ�.

6. નુમાશામનો યોગ આપણે સૌ કરીએ 
છીએ, તે સાંજના યોગનું નામ નુમાશામ યોગ 

અને સમય (7.00 થી 7.30)નો બડી દીદી�એ 
ન�ી કય� છ�. આજે આપણે સૌ સં�થામાં �ઈએ 
છીએ ક� સં�યાકાળ� આપણે સૌ યોગ કરવા 
બેસીએ છીએ તેની શ�આત દીદી�એ કરી હતી.

7. દરરોજ રા�ે દર�ક� પોતાનો ચાટ� 
(પોતામેલ) બાબાને અવ�ય આપવો. એ પણ 
દીદી મનમોિહની� એ જ સૌને શીખ�યું.

8. એક વખત મીટ�ગમાં �ા�ફક ક��ોલના 
યોગની ચચા� થઈ હતી. પણ તેને િવિધવત 
કાયા���વત કરવાનું કાય� દીદીએ કયુ�. �ા�ફક 
ક��ોલના સમય અને ગીતો પણ દીદીએ ન�ી 
કયા�. જે આજે પણ સૌ ��ાવ�સોની �દનચયા�નો 
એક ભાગ બની ગયો છ�.

આવી અનેક સી�ટમ બનાવી, તેને યો�ય 
�પ આપી, કાયા���વત કરવાનું કાય� દીદી�નું 
ર�ં. છ��ાં 1 વષ�થી અબ ઘર �ના હ�, અબ ઘર 
�ના હ�, તેમ સૌને કહ�તાં અને ઉપરામ થવાની 
િશ�ા આપતાં. આજે બડી દીદીનાં �ોગન �પે 
બની ગયેલ ગીત - અબ ઘર �ના હ� - ગીત 
આપણે સૌ સાંભળીએ છીએ તે દીદી 
મનમોિહની�નાં અ�ય� આરોહણનાં સમયે 
ખાસ બનેલ હતું. સમ� અંિતમ યા�ામાં આ ગીત 
વગાડવામાં આ�યું હતું. તે સમયથી ય�માં આ પણ 
એક સી�ટમ બની ગઈ. અંિતમ યા�ામાં સમયનું 
આ ગીત ફ��સ કરવાની સેવા પણ બડી દીદી 
છ��ે કરતાં ગયાં.

દીદી મનમોિહની�એ આપણને સૌને આવા 
અનેક અનમોલ ઉપહારો આપી, 28 જુલાઈ 
1983એ સાકાર દ�હ છોડી અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. જુલાઈ માસ આવતાં બડી દીદી�ની 
��િતઓ માનસ પટલ પર છવાઈ �ય છ�. બડી 
દીદીના ��િતમાસ તરીક� યાદ કરી, ય�ને આપેલ 
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ઓ �યારી મીઠી મ�મા
બી.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા, ગુજરાત

જય જય ઓ માતે�રી, સર�વતી �ાને�રી,
કામધેનુ ઓ ભગવતી, સુખ-શાંિતની ઐ�રી.

�જરમાન �યિ��વ ધા�રણી, ભા�યિવધાતા રચના �યારી,
17 વષ�ની ઓમ રાધે ક�મારી, બની અલૌ�કક મ�મા �યારી,
નારાયણી �ી મહાલ�મી, કર� ભ�ગણ મિહમા તારી,
આ�દદ�વી મા આ�શિ�, તુ િવ�િનયંતા િશવની �યારી.

સમય-સંક�પનું મૂ�ય સમ�વી, �વન ચ�રતાથ� કરા�યું,
હર ઘડી અંિતમ ઘડીની િશ�ાથી, કમ�ગિતનું �ાન આ�યું,
�ેહ-સહયોગ આ�મીયતા અપ�, માનવમનને મહ�કા�યું,
સ�ય �ાન આચરણમાં લાવી, અ�ભુત પ�રવત�ન કરા�યું. 

અિવરત �ાન ગંગા વહાવી, પિતત પાવન નામ દીપા�યું,
કમ ખચ� બાલાનશીનની િવિધથી, સૌનું ભા�ય જગા�યું,
�કમી �કમ ચલા રહા, એ િનિમ�ભાવથી �ભુ�દય મોહા�યું,
અંતમુ�ખી સદા સુખીની ધારણાથી �વન �ે� બના�યું.

દ��ય સમ બ�યો માનવ, મા જગક�યાણી, બની અસુર સંહા�રણી,
અ�ભૂ�ળી ઓ મહાકાળી, િશવશિ� જગમાં પંકાણી,
કમલ આસની, �વર રાિગણી, માતે તુ વેદ પુરાણોની વાણી,
ઓ સંગીત સા�ા�ી, વીણાના ઝણકાર�, કિવઓએ તને વખાણી.

િશવના �દલને �તનારી, તારી મધુર મુ�કાન �હાની,
�ીમત પર ‘હાં�’ કરનારી, નયન ��થર વરદાની,
સવ� સંબંધનો સાર, એક િશવબાબામાં જ સઘળો સંસાર,
અરજ સુણી મા બાળકોની, િમલન તો મનાવી � પળવાર.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ દુિનયાની માનવક�ત સાત અ�યબી 
આપણે �ણીએ છીએ. પરંતુ ઈ�રની 
અ�યબીથી ઈ�રને પણ નવાઈ લાગે એ ક�વી 
નવી નવાઈની વાત કહ�વાય ?

આવી અનોખી અ�યબીનું ચણતર કોઈની 
નજર� ચડે એવું નથી તેથી તેની શું વાત કરવી? 
પરંતુ ઈિતહાસ કહ� છ� તેથી તે માનવું પડે.

આ અન�ય અ�યબીના િનવાસીનું 
ચા�ર�ય ઘડતર ઈ�ર પોતે જ કર� છ�. આવા ઉ�મ 
ચા�ર�યનું ઘડતર કરવા ઈ�ર જે ભણતર ભણાવે 
છ� તેનાથી ખુદ ઈ�રને પણ આ�ય�ના ઉદિધના 
મો�ં અડક� �ય છ�! એ અ��ય મો�ંમાંથી એવો 
ભાવ �ય� થાય છ� ક� જેમાં ઈ�ર પોતે કહ�તા 
હોય ક�, ‘�� જે ક�ઈ ભણાવું છું એ �� કોઈ પાસેથી 
ભણેલ નથી. ક� શીખેલ નથી. મારો કોઈ િપતા 
નથી. મારા કોઈ િશ�ક નથી. આમ છતાં �� તમને 
બધા જ જ�મોની વાત સંભળાવી દ� છું. �� પોતે 
84ના ચ�માં નથી આવતો પરંતુ ચ�નું �ાન ત�ન 
�બ� આપું છું.’

�યાર� આપણાથી �યાર�ક કોઈ કાય�માં 
અણધારી સફળતા મળ� છ� �યાર� આપણે પણ 
નવાઈમાં ડૂબી જઈએ છીએ ને? આવું ક�વી રીતે 
બની ગયું? એવો િવચાર આવે છ� ને? જ�ર 
આપણને ઈ�રની ગુ�ત મદદ મળી છ�. તેનું જ આ 
સુંદર પ�રણામ મ�યું છ� એવું આપણને લાગે છ� 
ખ�?

આપણી મનુ�ય તરીક�ની શિ�ની ક� 
આવડતની અમુક મયા�દા હોય ને? પરંતુ આપણને 
અણધારી સફળતા અપાવવામાં જેનો ગુ�ત ફાળો 

છ� એ ઈ�રને �યાર� પોતાના કાય�થી નવાઈ લાગે 
એ ક�વી નવી નવાઈની વાત કહ�વાય? ઈ�રના 
ભણાવેલ ચા�ર�યવાન લોકોની દુિનયામાં 
અ�માિણકતાનું નામ િનશાન ન હોય એ સમ�ય 
એવી બાબત છ�. તેથી �યાં કોઈ પોલીસ નથી ક� 
નથી કોઈ અદાલત. ક�મક� �યાં કોઈ લડાઈ ઝગડા 
નથી ક� નથી કોઈ ચોર ડાક�!

સવ��ર સ�ત એ ���માં એવી તો 
આ�ાદક આબોહવા હોય છ� ક� ક�દરતી આફત 
અ��ય થઈ �ય છ�. સુખ શાંિત અને સા�બીના 
એ સા�ા�યમાં ઈ�રના ભણાવેલા સૌ આ�માઓ 
દ�વી દ�વતા �પે જ�મ ધારણ કરવા ભા�યશાળી 
બને છ�. ય�-ત�-સવ�� �ણે આનંદનો ઉદિધ 
ઉછળતો હોય એવું જણાય છ�. ઈ�રના ભણાવેલ 
એ ચા�ર�યવાન દ�વી દ�વતાના દશ�નથી 
પિવ�તાનો પમરાટ અનુભવાય તો એમાં શું નવાઈ 
કહ�વાય? નવાઈ તો �યાર� જ કહ�વાય ક� �યાર� 
ઈ�રને નવાઈ લાગે ક� આવું સરસ મ� ભણા�યું 
ક�વી રીતે?

�ેમના સાગર પરમા�માની ��યેક રચનાના 
નયનમાં નય� �ેમ નીતરતો જણાય �યાં નફરત 
�યાંથી ડોકાય?

ઈ�ર� ભણાવેલ ઉ�મ ગીતા �ાન એ 
ચા�ર�યવાન �યિ�ઓને સં�કાર �પે ઉપયોગી 
થાય છ�. સવ�શિ�વાન િશવ ભગવાને �ણે 
પોતાના જેવા જ મા�ટર સવ�શિ�વાનનું સજ�ન 
કયુ�. તેથી તો ગવાય છ� ક�... ‘ભગવાનને અપને 
જૈસા હર એક ઈ�સાન બનાયા’ ઈ�રની 
અ�યબી �વગ� તરીક� ઓળખાય છ� જે દ�વી 

ઈ�રને અચરજનો અનુભવ !
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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ઓ �યારી મીઠી મ�મા
બી.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા, ગુજરાત

જય જય ઓ માતે�રી, સર�વતી �ાને�રી,
કામધેનુ ઓ ભગવતી, સુખ-શાંિતની ઐ�રી.

�જરમાન �યિ��વ ધા�રણી, ભા�યિવધાતા રચના �યારી,
17 વષ�ની ઓમ રાધે ક�મારી, બની અલૌ�કક મ�મા �યારી,
નારાયણી �ી મહાલ�મી, કર� ભ�ગણ મિહમા તારી,
આ�દદ�વી મા આ�શિ�, તુ િવ�િનયંતા િશવની �યારી.

સમય-સંક�પનું મૂ�ય સમ�વી, �વન ચ�રતાથ� કરા�યું,
હર ઘડી અંિતમ ઘડીની િશ�ાથી, કમ�ગિતનું �ાન આ�યું,
�ેહ-સહયોગ આ�મીયતા અપ�, માનવમનને મહ�કા�યું,
સ�ય �ાન આચરણમાં લાવી, અ�ભુત પ�રવત�ન કરા�યું. 

અિવરત �ાન ગંગા વહાવી, પિતત પાવન નામ દીપા�યું,
કમ ખચ� બાલાનશીનની િવિધથી, સૌનું ભા�ય જગા�યું,
�કમી �કમ ચલા રહા, એ િનિમ�ભાવથી �ભુ�દય મોહા�યું,
અંતમુ�ખી સદા સુખીની ધારણાથી �વન �ે� બના�યું.

દ��ય સમ બ�યો માનવ, મા જગક�યાણી, બની અસુર સંહા�રણી,
અ�ભૂ�ળી ઓ મહાકાળી, િશવશિ� જગમાં પંકાણી,
કમલ આસની, �વર રાિગણી, માતે તુ વેદ પુરાણોની વાણી,
ઓ સંગીત સા�ા�ી, વીણાના ઝણકાર�, કિવઓએ તને વખાણી.

િશવના �દલને �તનારી, તારી મધુર મુ�કાન �હાની,
�ીમત પર ‘હાં�’ કરનારી, નયન ��થર વરદાની,
સવ� સંબંધનો સાર, એક િશવબાબામાં જ સઘળો સંસાર,
અરજ સુણી મા બાળકોની, િમલન તો મનાવી � પળવાર.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ દુિનયાની માનવક�ત સાત અ�યબી 
આપણે �ણીએ છીએ. પરંતુ ઈ�રની 
અ�યબીથી ઈ�રને પણ નવાઈ લાગે એ ક�વી 
નવી નવાઈની વાત કહ�વાય ?

આવી અનોખી અ�યબીનું ચણતર કોઈની 
નજર� ચડે એવું નથી તેથી તેની શું વાત કરવી? 
પરંતુ ઈિતહાસ કહ� છ� તેથી તે માનવું પડે.

આ અન�ય અ�યબીના િનવાસીનું 
ચા�ર�ય ઘડતર ઈ�ર પોતે જ કર� છ�. આવા ઉ�મ 
ચા�ર�યનું ઘડતર કરવા ઈ�ર જે ભણતર ભણાવે 
છ� તેનાથી ખુદ ઈ�રને પણ આ�ય�ના ઉદિધના 
મો�ં અડક� �ય છ�! એ અ��ય મો�ંમાંથી એવો 
ભાવ �ય� થાય છ� ક� જેમાં ઈ�ર પોતે કહ�તા 
હોય ક�, ‘�� જે ક�ઈ ભણાવું છું એ �� કોઈ પાસેથી 
ભણેલ નથી. ક� શીખેલ નથી. મારો કોઈ િપતા 
નથી. મારા કોઈ િશ�ક નથી. આમ છતાં �� તમને 
બધા જ જ�મોની વાત સંભળાવી દ� છું. �� પોતે 
84ના ચ�માં નથી આવતો પરંતુ ચ�નું �ાન ત�ન 
�બ� આપું છું.’

�યાર� આપણાથી �યાર�ક કોઈ કાય�માં 
અણધારી સફળતા મળ� છ� �યાર� આપણે પણ 
નવાઈમાં ડૂબી જઈએ છીએ ને? આવું ક�વી રીતે 
બની ગયું? એવો િવચાર આવે છ� ને? જ�ર 
આપણને ઈ�રની ગુ�ત મદદ મળી છ�. તેનું જ આ 
સુંદર પ�રણામ મ�યું છ� એવું આપણને લાગે છ� 
ખ�?

આપણી મનુ�ય તરીક�ની શિ�ની ક� 
આવડતની અમુક મયા�દા હોય ને? પરંતુ આપણને 
અણધારી સફળતા અપાવવામાં જેનો ગુ�ત ફાળો 

છ� એ ઈ�રને �યાર� પોતાના કાય�થી નવાઈ લાગે 
એ ક�વી નવી નવાઈની વાત કહ�વાય? ઈ�રના 
ભણાવેલ ચા�ર�યવાન લોકોની દુિનયામાં 
અ�માિણકતાનું નામ િનશાન ન હોય એ સમ�ય 
એવી બાબત છ�. તેથી �યાં કોઈ પોલીસ નથી ક� 
નથી કોઈ અદાલત. ક�મક� �યાં કોઈ લડાઈ ઝગડા 
નથી ક� નથી કોઈ ચોર ડાક�!

સવ��ર સ�ત એ ���માં એવી તો 
આ�ાદક આબોહવા હોય છ� ક� ક�દરતી આફત 
અ��ય થઈ �ય છ�. સુખ શાંિત અને સા�બીના 
એ સા�ા�યમાં ઈ�રના ભણાવેલા સૌ આ�માઓ 
દ�વી દ�વતા �પે જ�મ ધારણ કરવા ભા�યશાળી 
બને છ�. ય�-ત�-સવ�� �ણે આનંદનો ઉદિધ 
ઉછળતો હોય એવું જણાય છ�. ઈ�રના ભણાવેલ 
એ ચા�ર�યવાન દ�વી દ�વતાના દશ�નથી 
પિવ�તાનો પમરાટ અનુભવાય તો એમાં શું નવાઈ 
કહ�વાય? નવાઈ તો �યાર� જ કહ�વાય ક� �યાર� 
ઈ�રને નવાઈ લાગે ક� આવું સરસ મ� ભણા�યું 
ક�વી રીતે?

�ેમના સાગર પરમા�માની ��યેક રચનાના 
નયનમાં નય� �ેમ નીતરતો જણાય �યાં નફરત 
�યાંથી ડોકાય?

ઈ�ર� ભણાવેલ ઉ�મ ગીતા �ાન એ 
ચા�ર�યવાન �યિ�ઓને સં�કાર �પે ઉપયોગી 
થાય છ�. સવ�શિ�વાન િશવ ભગવાને �ણે 
પોતાના જેવા જ મા�ટર સવ�શિ�વાનનું સજ�ન 
કયુ�. તેથી તો ગવાય છ� ક�... ‘ભગવાનને અપને 
જૈસા હર એક ઈ�સાન બનાયા’ ઈ�રની 
અ�યબી �વગ� તરીક� ઓળખાય છ� જે દ�વી 

ઈ�રને અચરજનો અનુભવ !
�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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આપણે ગુ�ઓના યુગમાં �વીએ છીએ 
અને કદાચ તેથી જ આપણામાં રહ�લો ‘એકલ�ય 
ડો�કયું’ કરવાનો ઈ�કાર કર� છ�. જે િજ�ાસુ નથી, 
જેનામાં નવું શીખવાની �િ� નથી તે એકલ�ય 
બની શકતો નથી. જે �વનનું પૂણ� દશ�ન કરવા 
માંગે છ�. તેને એકલ�ય બનવું અિનવાય� છ�. િન�ા 
વગર કોઈપણ િવ�ા સાથે સંબંધ �ડી શકાતો 
નથી. ક�ઈક પામવું હશે તો સંપિ� વગર ચાલશે, 
��ધા વગર નહ� ચાલે. ��ધા એ એકલ�યની 
િવ�ાનું ક���િબંદુ હતું. પણ આપણે તો �વનની 
જડતામાં એવા જડાઈ ગયા છીએ ક� નવું 
શીખવાની ક� પામવાની �િ� આપણી બુિ�માંથી 
પાણીની માફક સરી �ય છ�.

ગુ� એને કહ�ાય જેમના િવચાર અને 
આચરણમાં આપણને ��ધા હોય, જેમની પાસેથી 
આપણે �ાન િવ�ા �હણ કરી શક�એ એને ગુ� 
કહ�વાય. ઘણીવાર તો ગુ�ની શોધ આપણને 
અંધ��ા અને પગ પૂ�ની �દશામાં દોરી �ય છ�. 
અને વખત જતાં આપણો અહ�કાર �યાર� આળસ 
મરડીને બેઠો થઈ �ય છ� �યાર�, આપણે આપણી 
�તને જ અનેકના ગુ�પદ� �થાપી દઈએ છીએ. 
આપણા �વાથ� િજંદગીનું સાહિજકપણું ખોઈ બેઠા 
હોઈએ એમ �યાર� નથી લાગતું ? આ સંસારમાં 
સૌથી મોટો ગુ� આપણી પોતાની �ત (આ�મા) 
છ�. આપણી �ત (આ�મા) આપણને જ શીખવે છ� 
એ જગતમાં કોઈ ન હોય તો, આપણે આપણી 
�તને ગુ� ગણી શકતા નથી. સવ� આ�માઓના 
સાચા સ�ગુ� પરમા�મા િશવ છ�.

આપણે જડ સાથે જેટલો સંબંધ બાંધીએ 
છીએ તેટલો પણ ચેતન સાથે બાંધતા નથી. 

આપણને �િત�ા, પૈસા, �ેમ બધુ જ �ઈએ છ�. 
પણ તેનો પુ�ષાથ� કયા� િવના િવ�ાવાન 
કહ�વડાવવું છ�. પણ િવ�ાની ઉપાસના કરવા 
જેટલી ધીરજ ક� �મતા આપણામાં નથી, પછી 
ગુ�દિ�ણામાં અંગૂઠો કાપી આપવાની �યાગ 
ભાવના તો �યાંથી હોય ? એકલ�યે એવી સાધના 
કરી ક� ગુ��ોણ અનાયાસે એની પાસે પહ�ચી 
ગયા. આપણે તો સંઘષ�ના ભાર નીચે એટલા 
દબાઈ ગયા છીએ ક� મન અને �દયને તે 
દબાણમાંથી બહાર પણ કાઢી શકતા નથી. આપણું 
સુખ એ આપણી ��ધા છ�. આપણો �વાથ� એ 
આપણી િન�ા છ� અને તેથી જ આપણે એકલ�ય 
બની શકતા નથી.

� આપણને કદાચ આપણી િનખાલસતા 
એમ કહ� ક� આપણને સાચા સત ્ગુ�ની જ�ર છ� તો 
પરમ સત ્ગુ� િશવ જેવા બી� કોઈ સત ્ગુ� નથી. 
જે �યિ� પોતાના મનને પરમ સત ્ગુ� િશવ 
પાસેથી ઈ�રીય �ાન િવ�ા પામીને પોતાની 
આ�માને સ�ગુણોથી સં�કાયા� કર� છ�. એ 
આ�માને પછી બી� કોઈ દ�હધારી ગુ�ની 
આવ�યકતા રહ�તી નથી.

આપણામાં રહ�લો આપણો અહમ આપણને 
એકલ�ય બનવા દ�તો નથી. �યાર� સાચી સમજ એ 
છ� ક� આપણે પરમા�મા િશવ જે સવ�ધમ� અને સવ� 
આ�માઓના િપતા પણ છ� અને પરમ િશ�ક પણ 
છ� અને પરમ સત ્ગુ� પણ છ� એ પરમા�માને સાચા 
અથ�માં ઓળખવા માટ� �ાનનું �ીજું ને� જ�રી છ�. 
જેના �ારા ઈ�રીય �ાન અને ઈ�રીય શિ�નો 
અને તેના �દ�ય ગુણોનો અનુભવ આપણો 

આપણે જ એકલ�ય ઈ�ર જ આપણા સત ્ગુ�
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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સ� 2016માં �� માઉ�ટ આબુની મીટ�ગમાં 
ઉપ��થત રહીને �યાર� પાછો ફય�, તો શરીર 
એકદમ સા�ં હતું. થોડા સમય પછી શારી�રક ટ��ટ 
(તપાસ) કરા�યા તો ડૉ�ટર� ક�ં ક� તમને ક��સર 
છ�. બીમારી છ��ી �ટ�જ પર છ�. આ સાંભળીને ના 
તો �� િવચિલત થયો ક� ના મને કોઈ િચંતા થઈ 
મનમાં આ�યું ક� જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. �ણ 
વાર ઓપર�શન થયાં. મારા બાળકોએ ક�ં ક� 
શરીરની તપાસ કરાવવામાં તમે ઘણા મોડા પ�ા. 
પરંતુ મને મરવાની પણ િચંતા નહોતી. ક��સર 
દરિમયાન પણ પોતાની �દનચયા� �માણે રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો �ાસ કદી છોડતો નહોતો. મારી છ 
�કમોથેરાપી થઈ. આવી જ હાલતમાં એક વષ� પછી 
મને િચકનગુિનયા થઈ ગયો. જેથી મા�ં હરવા 
ફરવાનું બંધ થઈ ગયું. છતાં પણ ઓરડમાં એકલો 
રહ�વા છતા પોતાનું કાય� �� પોતે જ કરી લેતો હતો. 
મ� �યાયામ અને યોગાસન કરવાનું છો�ું નહોતું. 
એકવાર શાંિતવનના ફ�ઝીયોથેરાપી�ટ ડૉ. 
�યામભાઈએ પૂ�ું, આપ શું કરી ર�ા છો ? મ� 
ક�ં, �� બીમાર છું. મ� ક�ં, આપ ગાજરનો રસ 
પીઓ. રોટલી સાથે લીલાં શાકભા� ખાઓ. આ 
જ�રી છ�. એનાથી આરામ મળશે. મને તો એવું 
લા�યું ક� એમને િશવબાબા જ એમને કહી ર�ા છ� 
ક� �� આ જ દવા લ�. મને એવી અનુભૂિત થઈ ક� 
િશવબાબાએ મને પગલે પગલે સાથ આ�યો છ�. �� 
મારી સવ� સમ�યાઓ બાબાને જણાવતો ર�ો મને 
એવું લા�યું ક� બાબા મને સાકારમાં ગાઈડ કરતા 
હોય. આ �માણે અ�યાર� પણ કરી ર�ા છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શન અને �યાયામના 
અ�યાસને �ળવી રાખાને કારણે �� આજે �વ�થ 

છું. �� તો એવું સમજું છું ક� તે બીમારી નહોતી પણ 
મા�ં �વા��ય પરમા�માએ પહ�લેથી જ વધાર� સા�ં 
�વ�થ કરી દીધું છ�. બાબા મને 88 વષ�ની �મરમાં 
પણ સારી રીતે ચલાવી ર�ા છ�. મારો ઉમંગ 
ઉ�સાહ કદી પણ ઓછો થતો નથી. હ�મેશા ખુશી 
રહ� છ�. ઉઠતાં-બેસતાં, સૂતાં-�ગતાં બાબાને 
ધ�યવાદ આપું છું. બાબા કહ� છ�, યાદની શિ� 
ઘણું મોટું કામ કર� છ�. ડૉ�ટર કહ� છ� આ અમારા 
વશની વાત નથી. આ તો ઉપરવાળાની કમાલ છ�. 
સૌ આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ� ક� આપ �વ�થ કઈ 
રીતે બની ગયા. કોઈ કહ� છ� ક� આપની વીલ પાવર 
હતી, જેનાથી આપ �વ�થ બની ગયા. �� તો ક�� છું 
ક� આતો બાબાની કમાલ છ�. ઈ�છામા�� અિવ�ા 
જેવી મારી ��થિત છ�. એક �દવસ બાબાએ મને પ� 
લ�યો અને બી� જ �દવસે બાબાની પાસે આવી 
ગયો. બાબાએ ક�ં હતું ક� બ�ા દૌડ કર 
આયેગા. એ બાબાને નશો હતો તો મને પણ નશો 
હતો. અ�યાર� પણ મને એવું લાગે છ� ક� સાકાર 
અને િનરાકાર બાબા મારી સાથે છ�.

(�ાતા મદનલાલ શમા��, �યારા િશવબાબા 
અને ઈ�રીય પ�રવારની દુઆઓથી, ભારતનાં 
ક�ટલાંયે �થાનો પર ફ�લાયેલા �યાપારને ઈશારામાં 
સંભાળવા માટ� સમથ� છ�. તનાવમુ� �યાપાર 
�બંધનના આપ સ�વ નમૂના�પ છો. 1965માં 
કલ�ામાં (હવે કોલકાતા) �ટબર�વાલ 
ધમ�શાળામાં ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય તરફથી આ�યા��મક �દશ�નનું 
આયોજન થયું હતું. જેને �ઈને તેઓ �ાનમાં 
આવી ગયા. �યારા ��ાબાબા સાથે અને એમના 
તનમાં િબરાજમાન �યારા િશવબાબાથી આપે 

�વયં પરમા�માએ મને ક��સરના રોગમાંથી સા� કય�.
�.ક�. મદનલાલ શમા�, જયપુર
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આપણે ગુ�ઓના યુગમાં �વીએ છીએ 
અને કદાચ તેથી જ આપણામાં રહ�લો ‘એકલ�ય 
ડો�કયું’ કરવાનો ઈ�કાર કર� છ�. જે િજ�ાસુ નથી, 
જેનામાં નવું શીખવાની �િ� નથી તે એકલ�ય 
બની શકતો નથી. જે �વનનું પૂણ� દશ�ન કરવા 
માંગે છ�. તેને એકલ�ય બનવું અિનવાય� છ�. િન�ા 
વગર કોઈપણ િવ�ા સાથે સંબંધ �ડી શકાતો 
નથી. ક�ઈક પામવું હશે તો સંપિ� વગર ચાલશે, 
��ધા વગર નહ� ચાલે. ��ધા એ એકલ�યની 
િવ�ાનું ક���િબંદુ હતું. પણ આપણે તો �વનની 
જડતામાં એવા જડાઈ ગયા છીએ ક� નવું 
શીખવાની ક� પામવાની �િ� આપણી બુિ�માંથી 
પાણીની માફક સરી �ય છ�.

ગુ� એને કહ�ાય જેમના િવચાર અને 
આચરણમાં આપણને ��ધા હોય, જેમની પાસેથી 
આપણે �ાન િવ�ા �હણ કરી શક�એ એને ગુ� 
કહ�વાય. ઘણીવાર તો ગુ�ની શોધ આપણને 
અંધ��ા અને પગ પૂ�ની �દશામાં દોરી �ય છ�. 
અને વખત જતાં આપણો અહ�કાર �યાર� આળસ 
મરડીને બેઠો થઈ �ય છ� �યાર�, આપણે આપણી 
�તને જ અનેકના ગુ�પદ� �થાપી દઈએ છીએ. 
આપણા �વાથ� િજંદગીનું સાહિજકપણું ખોઈ બેઠા 
હોઈએ એમ �યાર� નથી લાગતું ? આ સંસારમાં 
સૌથી મોટો ગુ� આપણી પોતાની �ત (આ�મા) 
છ�. આપણી �ત (આ�મા) આપણને જ શીખવે છ� 
એ જગતમાં કોઈ ન હોય તો, આપણે આપણી 
�તને ગુ� ગણી શકતા નથી. સવ� આ�માઓના 
સાચા સ�ગુ� પરમા�મા િશવ છ�.

આપણે જડ સાથે જેટલો સંબંધ બાંધીએ 
છીએ તેટલો પણ ચેતન સાથે બાંધતા નથી. 

આપણને �િત�ા, પૈસા, �ેમ બધુ જ �ઈએ છ�. 
પણ તેનો પુ�ષાથ� કયા� િવના િવ�ાવાન 
કહ�વડાવવું છ�. પણ િવ�ાની ઉપાસના કરવા 
જેટલી ધીરજ ક� �મતા આપણામાં નથી, પછી 
ગુ�દિ�ણામાં અંગૂઠો કાપી આપવાની �યાગ 
ભાવના તો �યાંથી હોય ? એકલ�યે એવી સાધના 
કરી ક� ગુ��ોણ અનાયાસે એની પાસે પહ�ચી 
ગયા. આપણે તો સંઘષ�ના ભાર નીચે એટલા 
દબાઈ ગયા છીએ ક� મન અને �દયને તે 
દબાણમાંથી બહાર પણ કાઢી શકતા નથી. આપણું 
સુખ એ આપણી ��ધા છ�. આપણો �વાથ� એ 
આપણી િન�ા છ� અને તેથી જ આપણે એકલ�ય 
બની શકતા નથી.

� આપણને કદાચ આપણી િનખાલસતા 
એમ કહ� ક� આપણને સાચા સત ્ગુ�ની જ�ર છ� તો 
પરમ સત ્ગુ� િશવ જેવા બી� કોઈ સત ્ગુ� નથી. 
જે �યિ� પોતાના મનને પરમ સત ્ગુ� િશવ 
પાસેથી ઈ�રીય �ાન િવ�ા પામીને પોતાની 
આ�માને સ�ગુણોથી સં�કાયા� કર� છ�. એ 
આ�માને પછી બી� કોઈ દ�હધારી ગુ�ની 
આવ�યકતા રહ�તી નથી.

આપણામાં રહ�લો આપણો અહમ આપણને 
એકલ�ય બનવા દ�તો નથી. �યાર� સાચી સમજ એ 
છ� ક� આપણે પરમા�મા િશવ જે સવ�ધમ� અને સવ� 
આ�માઓના િપતા પણ છ� અને પરમ િશ�ક પણ 
છ� અને પરમ સત ્ગુ� પણ છ� એ પરમા�માને સાચા 
અથ�માં ઓળખવા માટ� �ાનનું �ીજું ને� જ�રી છ�. 
જેના �ારા ઈ�રીય �ાન અને ઈ�રીય શિ�નો 
અને તેના �દ�ય ગુણોનો અનુભવ આપણો 

આપણે જ એકલ�ય ઈ�ર જ આપણા સત ્ગુ�
�.ક�. અિનલ, સુરત
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સ� 2016માં �� માઉ�ટ આબુની મીટ�ગમાં 
ઉપ��થત રહીને �યાર� પાછો ફય�, તો શરીર 
એકદમ સા�ં હતું. થોડા સમય પછી શારી�રક ટ��ટ 
(તપાસ) કરા�યા તો ડૉ�ટર� ક�ં ક� તમને ક��સર 
છ�. બીમારી છ��ી �ટ�જ પર છ�. આ સાંભળીને ના 
તો �� િવચિલત થયો ક� ના મને કોઈ િચંતા થઈ 
મનમાં આ�યું ક� જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. �ણ 
વાર ઓપર�શન થયાં. મારા બાળકોએ ક�ં ક� 
શરીરની તપાસ કરાવવામાં તમે ઘણા મોડા પ�ા. 
પરંતુ મને મરવાની પણ િચંતા નહોતી. ક��સર 
દરિમયાન પણ પોતાની �દનચયા� �માણે રાજયોગ 
મેડીટ�શનનો �ાસ કદી છોડતો નહોતો. મારી છ 
�કમોથેરાપી થઈ. આવી જ હાલતમાં એક વષ� પછી 
મને િચકનગુિનયા થઈ ગયો. જેથી મા�ં હરવા 
ફરવાનું બંધ થઈ ગયું. છતાં પણ ઓરડમાં એકલો 
રહ�વા છતા પોતાનું કાય� �� પોતે જ કરી લેતો હતો. 
મ� �યાયામ અને યોગાસન કરવાનું છો�ું નહોતું. 
એકવાર શાંિતવનના ફ�ઝીયોથેરાપી�ટ ડૉ. 
�યામભાઈએ પૂ�ું, આપ શું કરી ર�ા છો ? મ� 
ક�ં, �� બીમાર છું. મ� ક�ં, આપ ગાજરનો રસ 
પીઓ. રોટલી સાથે લીલાં શાકભા� ખાઓ. આ 
જ�રી છ�. એનાથી આરામ મળશે. મને તો એવું 
લા�યું ક� એમને િશવબાબા જ એમને કહી ર�ા છ� 
ક� �� આ જ દવા લ�. મને એવી અનુભૂિત થઈ ક� 
િશવબાબાએ મને પગલે પગલે સાથ આ�યો છ�. �� 
મારી સવ� સમ�યાઓ બાબાને જણાવતો ર�ો મને 
એવું લા�યું ક� બાબા મને સાકારમાં ગાઈડ કરતા 
હોય. આ �માણે અ�યાર� પણ કરી ર�ા છ�.

રાજયોગ મેડીટ�શન અને �યાયામના 
અ�યાસને �ળવી રાખાને કારણે �� આજે �વ�થ 

છું. �� તો એવું સમજું છું ક� તે બીમારી નહોતી પણ 
મા�ં �વા��ય પરમા�માએ પહ�લેથી જ વધાર� સા�ં 
�વ�થ કરી દીધું છ�. બાબા મને 88 વષ�ની �મરમાં 
પણ સારી રીતે ચલાવી ર�ા છ�. મારો ઉમંગ 
ઉ�સાહ કદી પણ ઓછો થતો નથી. હ�મેશા ખુશી 
રહ� છ�. ઉઠતાં-બેસતાં, સૂતાં-�ગતાં બાબાને 
ધ�યવાદ આપું છું. બાબા કહ� છ�, યાદની શિ� 
ઘણું મોટું કામ કર� છ�. ડૉ�ટર કહ� છ� આ અમારા 
વશની વાત નથી. આ તો ઉપરવાળાની કમાલ છ�. 
સૌ આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ� ક� આપ �વ�થ કઈ 
રીતે બની ગયા. કોઈ કહ� છ� ક� આપની વીલ પાવર 
હતી, જેનાથી આપ �વ�થ બની ગયા. �� તો ક�� છું 
ક� આતો બાબાની કમાલ છ�. ઈ�છામા�� અિવ�ા 
જેવી મારી ��થિત છ�. એક �દવસ બાબાએ મને પ� 
લ�યો અને બી� જ �દવસે બાબાની પાસે આવી 
ગયો. બાબાએ ક�ં હતું ક� બ�ા દૌડ કર 
આયેગા. એ બાબાને નશો હતો તો મને પણ નશો 
હતો. અ�યાર� પણ મને એવું લાગે છ� ક� સાકાર 
અને િનરાકાર બાબા મારી સાથે છ�.

(�ાતા મદનલાલ શમા��, �યારા િશવબાબા 
અને ઈ�રીય પ�રવારની દુઆઓથી, ભારતનાં 
ક�ટલાંયે �થાનો પર ફ�લાયેલા �યાપારને ઈશારામાં 
સંભાળવા માટ� સમથ� છ�. તનાવમુ� �યાપાર 
�બંધનના આપ સ�વ નમૂના�પ છો. 1965માં 
કલ�ામાં (હવે કોલકાતા) �ટબર�વાલ 
ધમ�શાળામાં ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય તરફથી આ�યા��મક �દશ�નનું 
આયોજન થયું હતું. જેને �ઈને તેઓ �ાનમાં 
આવી ગયા. �યારા ��ાબાબા સાથે અને એમના 
તનમાં િબરાજમાન �યારા િશવબાબાથી આપે 

�વયં પરમા�માએ મને ક��સરના રોગમાંથી સા� કય�.
�.ક�. મદનલાલ શમા�, જયપુર
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હોય છતાં એનો �ભાવ અનુભવો યા સુખ-
સગવડોમાં આ�માનું ફસાઈ જવું આ વ�તુદોષ છ�. 
આ દોષથી બચવા માટ� વારંવાર બાબા સાતે કર�લી 
�િત�ા યાદ કરો ક� �યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, જેમ રાખો આ ��િતમાં લાવતા રહો.

અ�ન દોષ

વધાર� ચા કૉફ� પીવાં, તળ�લી અને વધાર� 
મરચાંની મસાલેદાર ભોજન સામ�ી હલકા 
�કારનો ખોરાક, અથાણું વગેર� ખાવું તેને 
અ�નદોષ કહ�વામાં આવે છ�. જ��રયાત કરતાં 
વધાર� ખાવું, આસિ�થી ખાવું, છુપાવીને ખાવું, 
વારંવાર ખાવું, પાપની કમાણીથી ખરીદ�લો ખોરાક 
ખાવો, અપિવ� મનસાથી બનાવેલું ખાવું, વધાર� 
પાક� ગયેલું ખાવું આ પણ અ�નદોષ કહ�વાય છ�. 
એનાથી બચવા માટ� શુ� કમાણીથી બનાવેલું, 
�ભુ ��િતમાં સાદુ, સા��વક, િશવબાબાને ભોગમાં 
ધરાવેલું ભોજન ખાઓ.

વીતેલી વાતોનો સંગદોષ

વીતી ગયેલી સારી ખોટી, સુખદ દુખદ 
વાતોનું વારંવાર �મરણ, વણ�ન પણ સંગદોષ છ�. 
એની સાથે સાથે વત�માનમાં થનારાં િવકમ�ની છાપ 
પણ િશવબાબાની યાદમાં બુિ� એકા� થવા દ�તી 
નથી. તેથી જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. સમ� 
િશવબાબાને દરરોજનો પોતામેલ આપીને આ 
દોષથી મુ� થઈ �ઓ.

�યથ� સંક�પોનો સંગદોષ

જે સમયે જે સંક�પોની જ�ર નથી યા જે 
િન�ફળ સંક�પ છ� પછી ભલે તે વત�માન પ�ર��થિત 
યા ભિવ�યની ક�પનાઓના હોય, આવા સંક�પો 

કહ�વામાં આવે છ� ક� જેવો સંગ તેવો રંગ. 
કોઈ માનવ ક�વો છ� તે �ણવું હોય તો તેના સંગને 
જુઓ. આ�માઓની મન બુિ� �યાર� પરમા�માની 
યાદને ભૂલીને અ�યની તરફ આકિષ�ત થાય છ� તો 
તે સંગદોષ કહ�વાય છ�. મા� એક પરમા�મા જ સવ� 
ગુણોના સાગર છ�. એમના સંગથી જ આપણે 
સવ�ગુણ સંપ�ન બનીએ છીએ. અ�યના સંગનો 
રંગ આપણને સંગદોષમાં લાવીને આ��મક 
અવનિતનું કારણ બને છ�. 

દ�હભાન�પી સંગદોષ

�વયંને દ�હ સમજવો અને અ�ય તરફ દ�િહક 
���, �િ� રાખીને એમની સાથે �યવહાર કરવો 
આ સવ� િવકારોનું મૂળ છ�. એનાથી જ આપણે 
�ાપરયુગથી ઉતરતી કળામાં આ�યા છીએ. 
એનાથી બચવા માટ� �વયંને આ�મા સમ�ને, 
આ��મક ��� રાખીને �યવહાર કરવાનો છ�.

સંબંધ - સંપક�નો દોષ

�થૂળ �પથી યા િમ� સંબંધીઓ વગેર�થી 
મોહવશ લગાવ, ઝૂકાવ (આકષ�ણ) થવો, 
કોઈપણ આ�માની િવશેષતાના �ભાવમાં આવી 
જવું યા કોઈની કમી કમ�રીઓ �ઈને એમના 
��યે નકારા�મક ભાવ રાખવો, નફરતનો ભાવ 
રાખવો આ સંગદોષ પણ આ�માને ઊજળો થવા 
દ�તો નથી. એનાથી બચવા માટ� સવ� સંબંધોનો રસ 
એક પરમા�માથી અનુભવવાનો છ�. કોઈપણ એક 
સંબંધથી પણ પરમા�માનો �ેમ છૂટી ગયો તો તે 
મનબુિ�ને ખ�ચતો રહ�શે.

વ�તુઓમાં આકષ�ણ�પી સંગદોષ

કોઈપણ વ�તુમાં આસિ� થવી, જ�ર ના 

પોતાના સંગની સંભાળ રાખો
�.ક�. ડૉ. ���તબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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પણ ઉ�નિતમાં િવ�ન�પ બને છ�. એટલે િનરંતર 
મહાન િવચારોમાં રમણ કરવાનો અ�યાસ રાખો 
તથા િવચારો ઉપર િનયં�ણ શિ� વધારો.

જૂની આદતો યા �વભાવ સં�કારનો 
અ�નદોષ

જૂના આસુરી �વભાવ સં�કાર યા આદતો 
આપણામાં હોવી ના �ઈએ. છતાં પણ વારંવાર 
આ કમ�માં આવી �ય છ�. આ �કાર� આપણે 
ઈ�રીય સંગથી દૂર થઈ બુરાઈના સંગમાં આવી 
જઈએ છીએ. આવી આદતો અને સં�કારોને 
ઓળખીને, �ઢતાથી બદલીને, ઈ�રીય 
આદતોનો િવકાસ કરો.

�ડઝીટલ વ�ડ�નો સંગદોષ

જ�રી ના હોવા છતાં પણ ટી.વી., મોબાઈલ, 
ઈ�ટરનેટ સો�યલ મી�ડયા વગેર�નો ઉપયોગ 
કરવો, લાંબા સમય સુધી આ સાધનોનો ઉપયોગ 
કરવો, અથવા સેવાને બદલે ઈ���યોની તુ�� માટ� 
ઉપયોગ કરવો એ સંગદોષ છ�. જે પતન માટ� 
િનિમ� બને છ�. એનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો 
કરવો, પરમાથ� માટ� કરવો.

સેવામાં સફળતા તથા પોતાની 
િવશેષતાઓનો સંગદોષ

પોતાની િવશેષતાઓનું અિભમાન, યોગના 
સમયે પણ સેવાઓમાં બુિ� ભટકવી તે 
પરમા�માથી યોગ તોડાવી દ� છ�. એનાથી બચવા 
માટ� �વયંને િનિમ� સમ�ને, કરનકરાવનહાર 
કરાવી ર�ા છ� આ ��િત પા�ી કરતા �ઓ.

�ક�િતનો સંગદોષ

� કોઈ િવશેષ �થાન પર જવાથી યા 
બેસવાતી જ � યોગ લાગે છ� તો �યાર� �યાં ના 
જઈ શકો �યાર� બુિ�ની હલચલ થાય છ�. સંક�પ 

ચાલે છ� આ પણ સંગદોષની િનશાની છ�. આપણે 
ચાલતાં-ફરતાં, ઉઠતાં-બેસતાં �યાં છીએ, જેવી 
પ�ર��થિતઓમાં છીએ �યાં જ િશવબાબાની 
યાદમાં રહ�વાનો અ�યાસ કરવાનો છ�. લેખમાં 
જણાવેલા બધી �તના સંગદોષ મન બુિ�ને 
ભટકાવે છ�. ભટકાવથી બચવા માટ� આપણે 
ક��ોલ�ગ પાવર અને �લ�ગ પાવર વધારવાનો 
છ�. સાથે સાથે �યાગ, તપ�યા અને વૈરા�યનું 
વાતાવરણ િનમા�ણ કરવાનું છ�. દ�હભાનનો 
�યાગ, તપ�યા મનમનાભવમાં રહ�વાની તથા 
વૈરા�ય જૂની પુરાણી દુિનયા, દુ�યવી વ�તુઓથી 
રાખવાનો છ�.                  ॥ ઓમશાંિત ॥  

શિ�ઓને યાદ કરીશું તો ગમે તેટલી આંધી 
આપણા માગ�માં આવે તો પણ ડરવાની શી જ�ર? 
આગમાં તપીને જ સોનું વધાર� િનખર� છ�. િવ�નો 
આપણી આ�મામાં નીખાર લાવવાનું કામ કરશે તો 
પછી શા માટ� ગભરાવું ? સવ� શિ�માન આપણી 
સાથે હોય પછી આપણે િચંતા કરવાની શી જ�ર ? 
આપને એક કદમ ચાલીશું તો �ભુ હ�ર કદમ 
આપણી સામે આવે છ�. ભગવાન દુ:ખના સમયે 
આપણને પોતાની ગોદમાં ઉઠાવી લે છ�. આપણા 
પગથી ચાલવાની પણ તકલીફ આપતા નથી.

મુ�ક�લીઓ આપણા �વન �પી હીરાને 
પોલીશ કરનારો પ�થર છ�. જે આપણન ે થોડા 
સમય માટ� દદ� તો આપે છ� પરંતુ ચમકાવીને આપનું 
મૂ�ય વધારી દ� છ�. પ�થર પર પડતો દર�ક હથોડો 
તેમાં રહ�લી મૂિત�ને ઉ�ગર કર� છ� અને વધારાનો 
પ�થર દરૂ  કરવાનું કામ કર� છ�. � પ�થર 
હથોડાના ઘાથી ડરી �ય તો મૂિત� ન બની શક�. 
પરંતુ હથોડા સહન કરીને જ પ�થર મૂિત� બને છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)...મુ��કલો સે કહ દો
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હોય છતાં એનો �ભાવ અનુભવો યા સુખ-
સગવડોમાં આ�માનું ફસાઈ જવું આ વ�તુદોષ છ�. 
આ દોષથી બચવા માટ� વારંવાર બાબા સાતે કર�લી 
�િત�ા યાદ કરો ક� �યાં બેસાડશો, જે 
ખવડાવશો, જેમ રાખો આ ��િતમાં લાવતા રહો.

અ�ન દોષ

વધાર� ચા કૉફ� પીવાં, તળ�લી અને વધાર� 
મરચાંની મસાલેદાર ભોજન સામ�ી હલકા 
�કારનો ખોરાક, અથાણું વગેર� ખાવું તેને 
અ�નદોષ કહ�વામાં આવે છ�. જ��રયાત કરતાં 
વધાર� ખાવું, આસિ�થી ખાવું, છુપાવીને ખાવું, 
વારંવાર ખાવું, પાપની કમાણીથી ખરીદ�લો ખોરાક 
ખાવો, અપિવ� મનસાથી બનાવેલું ખાવું, વધાર� 
પાક� ગયેલું ખાવું આ પણ અ�નદોષ કહ�વાય છ�. 
એનાથી બચવા માટ� શુ� કમાણીથી બનાવેલું, 
�ભુ ��િતમાં સાદુ, સા��વક, િશવબાબાને ભોગમાં 
ધરાવેલું ભોજન ખાઓ.

વીતેલી વાતોનો સંગદોષ

વીતી ગયેલી સારી ખોટી, સુખદ દુખદ 
વાતોનું વારંવાર �મરણ, વણ�ન પણ સંગદોષ છ�. 
એની સાથે સાથે વત�માનમાં થનારાં િવકમ�ની છાપ 
પણ િશવબાબાની યાદમાં બુિ� એકા� થવા દ�તી 
નથી. તેથી જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. સમ� 
િશવબાબાને દરરોજનો પોતામેલ આપીને આ 
દોષથી મુ� થઈ �ઓ.

�યથ� સંક�પોનો સંગદોષ

જે સમયે જે સંક�પોની જ�ર નથી યા જે 
િન�ફળ સંક�પ છ� પછી ભલે તે વત�માન પ�ર��થિત 
યા ભિવ�યની ક�પનાઓના હોય, આવા સંક�પો 

કહ�વામાં આવે છ� ક� જેવો સંગ તેવો રંગ. 
કોઈ માનવ ક�વો છ� તે �ણવું હોય તો તેના સંગને 
જુઓ. આ�માઓની મન બુિ� �યાર� પરમા�માની 
યાદને ભૂલીને અ�યની તરફ આકિષ�ત થાય છ� તો 
તે સંગદોષ કહ�વાય છ�. મા� એક પરમા�મા જ સવ� 
ગુણોના સાગર છ�. એમના સંગથી જ આપણે 
સવ�ગુણ સંપ�ન બનીએ છીએ. અ�યના સંગનો 
રંગ આપણને સંગદોષમાં લાવીને આ��મક 
અવનિતનું કારણ બને છ�. 

દ�હભાન�પી સંગદોષ

�વયંને દ�હ સમજવો અને અ�ય તરફ દ�િહક 
���, �િ� રાખીને એમની સાથે �યવહાર કરવો 
આ સવ� િવકારોનું મૂળ છ�. એનાથી જ આપણે 
�ાપરયુગથી ઉતરતી કળામાં આ�યા છીએ. 
એનાથી બચવા માટ� �વયંને આ�મા સમ�ને, 
આ��મક ��� રાખીને �યવહાર કરવાનો છ�.

સંબંધ - સંપક�નો દોષ

�થૂળ �પથી યા િમ� સંબંધીઓ વગેર�થી 
મોહવશ લગાવ, ઝૂકાવ (આકષ�ણ) થવો, 
કોઈપણ આ�માની િવશેષતાના �ભાવમાં આવી 
જવું યા કોઈની કમી કમ�રીઓ �ઈને એમના 
��યે નકારા�મક ભાવ રાખવો, નફરતનો ભાવ 
રાખવો આ સંગદોષ પણ આ�માને ઊજળો થવા 
દ�તો નથી. એનાથી બચવા માટ� સવ� સંબંધોનો રસ 
એક પરમા�માથી અનુભવવાનો છ�. કોઈપણ એક 
સંબંધથી પણ પરમા�માનો �ેમ છૂટી ગયો તો તે 
મનબુિ�ને ખ�ચતો રહ�શે.

વ�તુઓમાં આકષ�ણ�પી સંગદોષ

કોઈપણ વ�તુમાં આસિ� થવી, જ�ર ના 

પોતાના સંગની સંભાળ રાખો
�.ક�. ડૉ. ���તબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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પણ ઉ�નિતમાં િવ�ન�પ બને છ�. એટલે િનરંતર 
મહાન િવચારોમાં રમણ કરવાનો અ�યાસ રાખો 
તથા િવચારો ઉપર િનયં�ણ શિ� વધારો.

જૂની આદતો યા �વભાવ સં�કારનો 
અ�નદોષ

જૂના આસુરી �વભાવ સં�કાર યા આદતો 
આપણામાં હોવી ના �ઈએ. છતાં પણ વારંવાર 
આ કમ�માં આવી �ય છ�. આ �કાર� આપણે 
ઈ�રીય સંગથી દૂર થઈ બુરાઈના સંગમાં આવી 
જઈએ છીએ. આવી આદતો અને સં�કારોને 
ઓળખીને, �ઢતાથી બદલીને, ઈ�રીય 
આદતોનો િવકાસ કરો.

�ડઝીટલ વ�ડ�નો સંગદોષ

જ�રી ના હોવા છતાં પણ ટી.વી., મોબાઈલ, 
ઈ�ટરનેટ સો�યલ મી�ડયા વગેર�નો ઉપયોગ 
કરવો, લાંબા સમય સુધી આ સાધનોનો ઉપયોગ 
કરવો, અથવા સેવાને બદલે ઈ���યોની તુ�� માટ� 
ઉપયોગ કરવો એ સંગદોષ છ�. જે પતન માટ� 
િનિમ� બને છ�. એનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો 
કરવો, પરમાથ� માટ� કરવો.

સેવામાં સફળતા તથા પોતાની 
િવશેષતાઓનો સંગદોષ

પોતાની િવશેષતાઓનું અિભમાન, યોગના 
સમયે પણ સેવાઓમાં બુિ� ભટકવી તે 
પરમા�માથી યોગ તોડાવી દ� છ�. એનાથી બચવા 
માટ� �વયંને િનિમ� સમ�ને, કરનકરાવનહાર 
કરાવી ર�ા છ� આ ��િત પા�ી કરતા �ઓ.

�ક�િતનો સંગદોષ

� કોઈ િવશેષ �થાન પર જવાથી યા 
બેસવાતી જ � યોગ લાગે છ� તો �યાર� �યાં ના 
જઈ શકો �યાર� બુિ�ની હલચલ થાય છ�. સંક�પ 

ચાલે છ� આ પણ સંગદોષની િનશાની છ�. આપણે 
ચાલતાં-ફરતાં, ઉઠતાં-બેસતાં �યાં છીએ, જેવી 
પ�ર��થિતઓમાં છીએ �યાં જ િશવબાબાની 
યાદમાં રહ�વાનો અ�યાસ કરવાનો છ�. લેખમાં 
જણાવેલા બધી �તના સંગદોષ મન બુિ�ને 
ભટકાવે છ�. ભટકાવથી બચવા માટ� આપણે 
ક��ોલ�ગ પાવર અને �લ�ગ પાવર વધારવાનો 
છ�. સાથે સાથે �યાગ, તપ�યા અને વૈરા�યનું 
વાતાવરણ િનમા�ણ કરવાનું છ�. દ�હભાનનો 
�યાગ, તપ�યા મનમનાભવમાં રહ�વાની તથા 
વૈરા�ય જૂની પુરાણી દુિનયા, દુ�યવી વ�તુઓથી 
રાખવાનો છ�.                  ॥ ઓમશાંિત ॥  

શિ�ઓને યાદ કરીશું તો ગમે તેટલી આંધી 
આપણા માગ�માં આવે તો પણ ડરવાની શી જ�ર? 
આગમાં તપીને જ સોનું વધાર� િનખર� છ�. િવ�નો 
આપણી આ�મામાં નીખાર લાવવાનું કામ કરશે તો 
પછી શા માટ� ગભરાવું ? સવ� શિ�માન આપણી 
સાથે હોય પછી આપણે િચંતા કરવાની શી જ�ર ? 
આપને એક કદમ ચાલીશું તો �ભુ હ�ર કદમ 
આપણી સામે આવે છ�. ભગવાન દુ:ખના સમયે 
આપણને પોતાની ગોદમાં ઉઠાવી લે છ�. આપણા 
પગથી ચાલવાની પણ તકલીફ આપતા નથી.

મુ�ક�લીઓ આપણા �વન �પી હીરાને 
પોલીશ કરનારો પ�થર છ�. જે આપણન ે થોડા 
સમય માટ� દદ� તો આપે છ� પરંતુ ચમકાવીને આપનું 
મૂ�ય વધારી દ� છ�. પ�થર પર પડતો દર�ક હથોડો 
તેમાં રહ�લી મૂિત�ને ઉ�ગર કર� છ� અને વધારાનો 
પ�થર દરૂ  કરવાનું કામ કર� છ�. � પ�થર 
હથોડાના ઘાથી ડરી �ય તો મૂિત� ન બની શક�. 
પરંતુ હથોડા સહન કરીને જ પ�થર મૂિત� બને છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)...મુ��કલો સે કહ દો
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સોમનાથ મં�દર એક જમાનામાં હીરા-
ઝવેરાત અને સોનાથી ભરપૂર હતું. મહ�મદ 
ગઝનવીએ લૂંટ�લું. આ હક�કતથી તો સૌ કોઈ 
વાક�ફ છ�. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો �ણે છ� ક� ખુદ 
પરમા�મા િશવ અથા�� ભગાન સોમનાથ આ ��� 
પર અવત�રત થઈને પોતાના બાળકો - મનુ�ય 
આ�માઓને સામે ચાલીને કહ� છ� ક� �� પિવ�તા, 
સુખ, શાંિત, આનંદ, સંપિ�નો સાગર છું... મારી 
તમને ખુ�ી ઓફર છ� ક� મને લૂંટી શકો એટલું 
લૂંટી લો. આ ઓફર ફ� મયા��દત સમય / 
પુ�ષો�મ સંગમયુગ પૂરતી જ છ�. મારા મોલ 
અથા�� ડીપાટ�મે�ટલ �ટોર / ��ાક�મારી 
િવ�ાલયની અવ�ય મુલાકાત લો.

આતંકવાદીઓને ખ�મ કરવા સેનાએ એર-
��ાઈક કરવી પડી. પરમા�મા કહ� છ� ક� પાંચ 
િવકારો એ મનુ�ય આ�માઓના ગુ�ત સૂ�મ 
આતંકવાદીઓ જ છ�. એમની પર એર-��ાઈક 
કરીને એને ખ�મ કરો. આવા �હાની યો�ા / 

કમા�ડો બનવા માટ� ખુદ પરમા�મા સુ�ીમ 
કમા�ડર બની રાજયોગની તાલીમ આપી ર�ા 
છ�.. સૌને આ તાલીમ ક��પમાં �ડાવાનું ઈ�રીય 
િનમં�ણ છ�. આ િવકારોનો આતંક ખ�મ થશે પછી 
2500 વષ� સુધી િવ�માં સુખ-શાંિતનું સા�ા�ય 
�થાપન થશે.

ભારત દ�શમાં આજકાલ કોમન િસિવલ કોડ 
લાવવાની માંગ વધી રહી છ�. પરમા�મા એક એવી 
સરસ �વગ�ય દુિનયા અ�યારના પુ�ષો�મ સંગમ 
યુગે �થાપન કરી ર�ા છ�. જેમાં એક ધમ�, એક 
રા�ય, એક મત હશે અથા�ત કોમન િસિવલ કોડ 
જ હશે. મનુ�યા�મા દ��વ�પે હશે, મો�ટ 
િસિવલાઈ�ડ (પિવ� ���-�િ� િવચરતા) હશે. 
કોઈ મનુ�ય આ પ�રવત�ન ના કરી શક�. 
સવ�શિ�માન ઈ�ર જ આ ભગીરથ કાય� કરી 
ર�ા છ�. આ વાતોને િવ�તારથી સમજવા ન�કના 
��ાક�મારી સેવાક���માં અવ�ય પધારો..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િચંતનના સથવાર�
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ

�વા�મા એકલ�ય બનીને અવ�ય કરી શક� છ�. 
�યાર� જ માનવી �વનનું પૂણ�દશ�ન કરી શક� છ�.

િમ�ો, ચાલો આપણે એા પરમ સત ્ગુ� 
િશવની ઈ�રીય �ાન િવ�ાને આચરણમાં મૂક�એ 
અને સાચા અથ�માં �ે� ઈ�રીય સં�કારોનું ભાથું 
બાંધીએ િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનીએ અને 
સપ�રવારને પણ આવી સમજ આપવા �ેરણા��ોત 
બનીએ એવી શુભ ભાવના સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)...આપણે જ એકલ�ય

અનેકવાર િમલન મના�યું અને વરદાન મેળ�યાં. 
આપનો અનુભવ કહ� છ� ‘�� પણાથી બચવાનો 
જેટલો પણ વધાર� �યાસ કય� છ� એટલી જ વધાર� 
સફળતા મળી છ�. આપે કમ�ભોગમાં પણ 
કમ�યોગનો અનુભવ જે આગળ લ�યો છ�. તે 
વાં�યો હતો. આપ પણ એકબળ એક ભરોસા પર 
રહીને સદા �વ�થ રહી શકો છો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �વયં પરમા�માએ
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" યે  મત કહો ખુદા સે, મેરી મુ�ક�લે બઢી હ�,
મુ��કલો સે કહ દો ક�, મેરા ખુદા બડા હ�"

�વનમાં આવતી મુસીબતોથી ડરીને 
આપણે આપણા િવ�નો,  સમ�યાઓનું વણ�ન 
કરીને બી�ની દયા, હમદદ�, લાગણી મેળવવા 
�યાસ કરતા રહીએ છીએ. એ �ણતા હોઈએ 
છીએ ક� જેની સામે આપણે સમ�યાઓનું વણ�ન 
કરતા હોઈએ છીએ. તેની પાસે કોઈ ઈલાજ નથી. 
છતાં પણ આદત મુજબ વણ�ન કરતા હોઈએ 
છીએ. પહ�લાંથી જ તેમની પાસે પોતાની અનેક 
સમ�યાઓ છ�. તેઓ આપણને કોઈ પણ રીતે મદદ 
કરી શકવાના નથી. છતાં પણ આદત મુજબ 
આપને જે પણ મળ� તેની આગળ દુ:ખનાં રોદણા 
રોયા કરીએ છીએ. એવું સમ�એ છીએ ક� મારી 
પાસે  રહ�લી સમ�યાઓ સૌથી મોટી છ�. આમ 'યેન 
ક�ન �કાર�ણ' સમ�યાઓ વણ�વીને અનેકોની 
હમદદ�ની ભીખ માંગતા રહીએ છીએ. 

આપણને સદા એવું મનમાં રહ�તું હોય છ� ક� 
બી�ની પાસે રહ�લી સમ�યા તો સાવ સરળ જ છ�. 
પરંતુ મારી સમ�યા ખબૂ  જ કઠીન છ�. આમ 
આપણે પોતાની સમ�યા, િવ�નોનું વણ�ન થોડું 
વધારીને, મસાલા નાખીને, વાતને ટ��ટી બનાવીને 
બી�ની સામે રાખીએ છીએ. િવ�નો પાસ કયા� 
પછી પણ પોતાની બહાદુરીના વણ�ન કરવામાં 
થાકતા નથી. ક� મ� જે પરી�ા પાસ કરી તે કોઈ ન 
કરી શક�. મારી પાસે આવેલા િવ�નો તો અલગ જ 
હતા તમા�ં કામ જ નહ�. તમે ન ટક� શકો. મ� જે 
પેપર આ�યા છ�. આવી વાત કરીને આપણે પોતાની 
શિ� �દશ�ન અને હમ દદ� મેળવવાની કળા છતી 
કરીએ છીએ. આપણ ેલોકો આગળ તો દુ:ખો, 

સમ�યાઓનું વણ�ન કરીએ જ છીએ. પરંતુ સાથે 
સાથે ભગવાન આગળ પણ એક એક િવ�નોને 
ખોલીએ છીએ. �ભુની દયા, ક�પા, રહમ, મદદ 
માંગીએ છીએ. પરમા�માની સામે રોજ આપણી 
મુસીબતોના ગીતો જ ગાતા રહીએ છીએ. અને 
પરમા�મ ક�પા મેળવવા �યાસ કરીએ છીએ. 
પરમા�મ શિ� લઈને િવ�નોનો સામનો કરવા 
અથવા પરમા�મા આપણા માગ�ના, મુસીબતો, 
િવ�નોના પ�થર હટાવે એવી ભાવના રાખી વણ�ન 
કરીએ છીએ.

નાના બાળકો રમતા રમતા પડી �ય �યાર� 
રડીને માતાિપતાનો એ���ા �યાર મેળવવા �યાસ 
કર� છ�. બાળકો જયાર� પડી �ય અને કોઈએ �યું 
ન હોય તો તરત જ ઉભા થઇ �ય છ�. અને � 
માતાિપતાએ �યું હોય તો વધાર� દદ� જતાવી �યાર 
મેળવવા �યાસ કર� છ�. થોડું દદ� વધાર� મોટું વણ�ન 
કરીને બતાવે છ�. તેમ જ કદાચ આપણે પણ 
પરમા�મા પાસે જઈને આપના દદ�ના ગીતો જ ગાયા 
કરીએ છીએ. પરમા�માને �યાર�ય એવું ન કહો ક� 
"હ� �ભુ મારી મુ�ક�લીઓ વધાર� છ�." પરંતુ 
મુ�ક�લીઓને કહી દઈએ ક� મારા િપતા ક�ટલા 
મોટા છ�. મહાન છ�. સવ� શિ�વાન છ�.

આપણે બી�ઓ �ારા મળ�લા થોડા દુ:ખનું 
િચંતન કરીને, જે મળ� તેની આગળ દદ�નું વણ�ન 
કરીને દુ:ખને વધારીએ છીએ. મુસીબતોનું િચંતન 
કરીને આપણે મુ�ક�લીઓને વધુ મહ�વ આપીએ 
છીએ અને આપણી શિ�ઓને ભૂલી જઈએ 
છીએ. જેથી પોતે કમ�ર બની જઈએ છીએ અને 
પ�ર��થિત વધુ મજબતૂ . પરંતુ જયાર� આપણે 
આપણી શિ�ઓને,  આપણા િપતાની 

મુ��કલ� સે કહ દો મેરા ખુદા બડા હ�
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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સોમનાથ મં�દર એક જમાનામાં હીરા-
ઝવેરાત અને સોનાથી ભરપૂર હતું. મહ�મદ 
ગઝનવીએ લૂંટ�લું. આ હક�કતથી તો સૌ કોઈ 
વાક�ફ છ�. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો �ણે છ� ક� ખુદ 
પરમા�મા િશવ અથા�� ભગાન સોમનાથ આ ��� 
પર અવત�રત થઈને પોતાના બાળકો - મનુ�ય 
આ�માઓને સામે ચાલીને કહ� છ� ક� �� પિવ�તા, 
સુખ, શાંિત, આનંદ, સંપિ�નો સાગર છું... મારી 
તમને ખુ�ી ઓફર છ� ક� મને લૂંટી શકો એટલું 
લૂંટી લો. આ ઓફર ફ� મયા��દત સમય / 
પુ�ષો�મ સંગમયુગ પૂરતી જ છ�. મારા મોલ 
અથા�� ડીપાટ�મે�ટલ �ટોર / ��ાક�મારી 
િવ�ાલયની અવ�ય મુલાકાત લો.

આતંકવાદીઓને ખ�મ કરવા સેનાએ એર-
��ાઈક કરવી પડી. પરમા�મા કહ� છ� ક� પાંચ 
િવકારો એ મનુ�ય આ�માઓના ગુ�ત સૂ�મ 
આતંકવાદીઓ જ છ�. એમની પર એર-��ાઈક 
કરીને એને ખ�મ કરો. આવા �હાની યો�ા / 

કમા�ડો બનવા માટ� ખુદ પરમા�મા સુ�ીમ 
કમા�ડર બની રાજયોગની તાલીમ આપી ર�ા 
છ�.. સૌને આ તાલીમ ક��પમાં �ડાવાનું ઈ�રીય 
િનમં�ણ છ�. આ િવકારોનો આતંક ખ�મ થશે પછી 
2500 વષ� સુધી િવ�માં સુખ-શાંિતનું સા�ા�ય 
�થાપન થશે.

ભારત દ�શમાં આજકાલ કોમન િસિવલ કોડ 
લાવવાની માંગ વધી રહી છ�. પરમા�મા એક એવી 
સરસ �વગ�ય દુિનયા અ�યારના પુ�ષો�મ સંગમ 
યુગે �થાપન કરી ર�ા છ�. જેમાં એક ધમ�, એક 
રા�ય, એક મત હશે અથા�ત કોમન િસિવલ કોડ 
જ હશે. મનુ�યા�મા દ��વ�પે હશે, મો�ટ 
િસિવલાઈ�ડ (પિવ� ���-�િ� િવચરતા) હશે. 
કોઈ મનુ�ય આ પ�રવત�ન ના કરી શક�. 
સવ�શિ�માન ઈ�ર જ આ ભગીરથ કાય� કરી 
ર�ા છ�. આ વાતોને િવ�તારથી સમજવા ન�કના 
��ાક�મારી સેવાક���માં અવ�ય પધારો..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િચંતનના સથવાર�
�.ક�. અનંત, ન�ડયાદ

�વા�મા એકલ�ય બનીને અવ�ય કરી શક� છ�. 
�યાર� જ માનવી �વનનું પૂણ�દશ�ન કરી શક� છ�.

િમ�ો, ચાલો આપણે એા પરમ સત ્ગુ� 
િશવની ઈ�રીય �ાન િવ�ાને આચરણમાં મૂક�એ 
અને સાચા અથ�માં �ે� ઈ�રીય સં�કારોનું ભાથું 
બાંધીએ િશિ�તની સાથે દીિ�ત બનીએ અને 
સપ�રવારને પણ આવી સમજ આપવા �ેરણા��ોત 
બનીએ એવી શુભ ભાવના સાથે...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)...આપણે જ એકલ�ય

અનેકવાર િમલન મના�યું અને વરદાન મેળ�યાં. 
આપનો અનુભવ કહ� છ� ‘�� પણાથી બચવાનો 
જેટલો પણ વધાર� �યાસ કય� છ� એટલી જ વધાર� 
સફળતા મળી છ�. આપે કમ�ભોગમાં પણ 
કમ�યોગનો અનુભવ જે આગળ લ�યો છ�. તે 
વાં�યો હતો. આપ પણ એકબળ એક ભરોસા પર 
રહીને સદા �વ�થ રહી શકો છો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �વયં પરમા�માએ
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" યે  મત કહો ખુદા સે, મેરી મુ�ક�લે બઢી હ�,
મુ��કલો સે કહ દો ક�, મેરા ખુદા બડા હ�"

�વનમાં આવતી મુસીબતોથી ડરીને 
આપણે આપણા િવ�નો,  સમ�યાઓનું વણ�ન 
કરીને બી�ની દયા, હમદદ�, લાગણી મેળવવા 
�યાસ કરતા રહીએ છીએ. એ �ણતા હોઈએ 
છીએ ક� જેની સામે આપણે સમ�યાઓનું વણ�ન 
કરતા હોઈએ છીએ. તેની પાસે કોઈ ઈલાજ નથી. 
છતાં પણ આદત મુજબ વણ�ન કરતા હોઈએ 
છીએ. પહ�લાંથી જ તેમની પાસે પોતાની અનેક 
સમ�યાઓ છ�. તેઓ આપણને કોઈ પણ રીતે મદદ 
કરી શકવાના નથી. છતાં પણ આદત મુજબ 
આપને જે પણ મળ� તેની આગળ દુ:ખનાં રોદણા 
રોયા કરીએ છીએ. એવું સમ�એ છીએ ક� મારી 
પાસે  રહ�લી સમ�યાઓ સૌથી મોટી છ�. આમ 'યેન 
ક�ન �કાર�ણ' સમ�યાઓ વણ�વીને અનેકોની 
હમદદ�ની ભીખ માંગતા રહીએ છીએ. 

આપણને સદા એવું મનમાં રહ�તું હોય છ� ક� 
બી�ની પાસે રહ�લી સમ�યા તો સાવ સરળ જ છ�. 
પરંતુ મારી સમ�યા ખબૂ  જ કઠીન છ�. આમ 
આપણે પોતાની સમ�યા, િવ�નોનું વણ�ન થોડું 
વધારીને, મસાલા નાખીને, વાતને ટ��ટી બનાવીને 
બી�ની સામે રાખીએ છીએ. િવ�નો પાસ કયા� 
પછી પણ પોતાની બહાદુરીના વણ�ન કરવામાં 
થાકતા નથી. ક� મ� જે પરી�ા પાસ કરી તે કોઈ ન 
કરી શક�. મારી પાસે આવેલા િવ�નો તો અલગ જ 
હતા તમા�ં કામ જ નહ�. તમે ન ટક� શકો. મ� જે 
પેપર આ�યા છ�. આવી વાત કરીને આપણે પોતાની 
શિ� �દશ�ન અને હમ દદ� મેળવવાની કળા છતી 
કરીએ છીએ. આપણ ેલોકો આગળ તો દુ:ખો, 

સમ�યાઓનું વણ�ન કરીએ જ છીએ. પરંતુ સાથે 
સાથે ભગવાન આગળ પણ એક એક િવ�નોને 
ખોલીએ છીએ. �ભુની દયા, ક�પા, રહમ, મદદ 
માંગીએ છીએ. પરમા�માની સામે રોજ આપણી 
મુસીબતોના ગીતો જ ગાતા રહીએ છીએ. અને 
પરમા�મ ક�પા મેળવવા �યાસ કરીએ છીએ. 
પરમા�મ શિ� લઈને િવ�નોનો સામનો કરવા 
અથવા પરમા�મા આપણા માગ�ના, મુસીબતો, 
િવ�નોના પ�થર હટાવે એવી ભાવના રાખી વણ�ન 
કરીએ છીએ.

નાના બાળકો રમતા રમતા પડી �ય �યાર� 
રડીને માતાિપતાનો એ���ા �યાર મેળવવા �યાસ 
કર� છ�. બાળકો જયાર� પડી �ય અને કોઈએ �યું 
ન હોય તો તરત જ ઉભા થઇ �ય છ�. અને � 
માતાિપતાએ �યું હોય તો વધાર� દદ� જતાવી �યાર 
મેળવવા �યાસ કર� છ�. થોડું દદ� વધાર� મોટું વણ�ન 
કરીને બતાવે છ�. તેમ જ કદાચ આપણે પણ 
પરમા�મા પાસે જઈને આપના દદ�ના ગીતો જ ગાયા 
કરીએ છીએ. પરમા�માને �યાર�ય એવું ન કહો ક� 
"હ� �ભુ મારી મુ�ક�લીઓ વધાર� છ�." પરંતુ 
મુ�ક�લીઓને કહી દઈએ ક� મારા િપતા ક�ટલા 
મોટા છ�. મહાન છ�. સવ� શિ�વાન છ�.

આપણે બી�ઓ �ારા મળ�લા થોડા દુ:ખનું 
િચંતન કરીને, જે મળ� તેની આગળ દદ�નું વણ�ન 
કરીને દુ:ખને વધારીએ છીએ. મુસીબતોનું િચંતન 
કરીને આપણે મુ�ક�લીઓને વધુ મહ�વ આપીએ 
છીએ અને આપણી શિ�ઓને ભૂલી જઈએ 
છીએ. જેથી પોતે કમ�ર બની જઈએ છીએ અને 
પ�ર��થિત વધુ મજબતૂ . પરંતુ જયાર� આપણે 
આપણી શિ�ઓને,  આપણા િપતાની 

મુ��કલ� સે કહ દો મેરા ખુદા બડા હ�
�.ક�. નીતાબેન, પાટણ

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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મારી જ�મ તા. 06-10-1931 છ�. તે મુજબ 
મારી �મર 88 વષ� છ�. અમારો પ�રવાર તા.  06-
11-1974 થી 45 વષ�થી �ાનમાં ચાલે છ�. મારી બે 
લૌ�કક પુ�ીઓ �.ક�. દીિપકાબેન તા. 21-11-
1976થી સમિપ�ત છ�. હાલ અંબા� સેવાક���માં 
સેવારત છ�. �.ક�. ભાનુબેન તા. 15-10-1977થી 
સમિપ�ત છ�. હાલ જલાલપોર નવસારી સેવાક���માં 
સેવારત છ�.

મને કમર તથા પગમાં દુખાવો થતો હતો. 
એનું કારણ કમરના પાંચમા મણકામાં ઘસારો 
હતો. તેની અસર કમરમાં અને પગની નસોમાં 
થતી હતી. જેથી પગમાં ખૂબ દુખાવો થયા કરતો 
હતો. ડૉ�ટરની પાસે ઈલાજ કરા�યો પરંતુ દુખાવો 
મ�ો નહ�. અવાર નવાર ચાર ડો�ટરો પાસે 
સારવાર કરાવી તેમ છતાં દદ� મ�ું નહ�. એક 
ડૉ�ટર� તો ક�ં ક� આની કોઈ દવા નહ�. એની 
એક જ દવા છ� ક� આપ 24 કલાક આરામ કરો. 
કાયમ સૂતા રહો. મ� ક�ં એ શ�ય નથી. જેથી મ� 
ડૉ�ટરોની સારવાર બંધ કરી. ઘણો સમય આમ 
ચાલતું ર�ં.

એક �દવસ તા. 06-06-2019ના રોજ રા�ે 
મને પગમાં ખૂબ દુખાવો થયો. આવું દદ� અ�યાર 
સુધી કોઈ �દવસ થયું નહોતું. આખી રાત દદ�માં 
િવતાવી તેમ છતાં િનયમ મુજબ 3.30 વા�યે ઉઠી 
ગયો અને અ�તવેલાના યોગમાં બેસી ગયો. 
બાબાને �દલની વાત જણાવી ક� બાબા આવી 
��થિતમાં �� ક�વી રીતે આપને યાદ ક�ં ? િજ�માની 

બધા જ ડૉ�ટરોએ કોઈએ દદ� મટા�ું નથી. આપ 
તો મહાન સજ�ન છો. આપ જમા�ં દદ� મટાડી દો. 
ખર�ખર બાબાએ મારા �દલની વાત સાંભળી. એવો 
�દુ કહો ક� ચમ�કાર કહો એક મીનીટમાં મા�ં 
તમામ દદ� ગાયબ થઈ ગયું. �ણે મને કશું જ થયું 
નથી. �� િબલક�લ રી��શ થઈ ગયો. સારી રીતે 
બાબાને યાદ કયા�. મને બ� જ ખુશી થઈ. વાહ 
બાબા વાહ. કમાલ છ� બાબા આપની. એ �દવસથી 
અ�યાર સુધી િબલક�લ દદ� થયું નથી. સારી રીતે 
�વન પસાર કરી રહ�લ છ�.

આ �દવસ હતો ગુજરાત ઝોનનાં મુ�ય 
સંચાિલકા �યારાં સરલાદીદીનો દ�હ છોડવાનો 
�દવસ. સરલાદીદી દ�હથી મુ� થયા અને �� દદ�થી 
મુ� થઈ ગયો. શુિ�યા બાબા શુિ�યા આપકા 
પ�ાપ� શુિ�યા.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�દલની વાત બાબા સાંભળ� છ�.
�.ક�. ડા�ાભાઈ ક�. પટ�લ, ભ�ચ

થઈ �ઓ
ગુલાબો માણવા માટ� તમે ક�ટક થઈ �ઓ.
સુવાસો માણવા માટ� કદી લહ�ર થઈ �ઓ.
અિન�ો �ગવા સામે તમે અગન થઈ �ઓ.
ઉરની વેદના સામે હસતાં ફ�લ થઈ �ઓ.
સળગતી આશવાળાના તમે અરમાન થઈ �ઓ.
કહ�વું બધું છોડી કમ�વીર થઈ �ઓ.
જગત તારક મંડળના �ુવ તારક થઈ �ઓ.
ડૂબેલાં તારવા માટ� કદી ક�તાન થઈ �ઓ.
ટૂંકો રાહ �વનનો મંિઝલ પાર થઈ �ઓ.
ભલે હો પંકમાં દો�તો ! તમે પંકજ થઈ �ઓ.
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