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વષ�માં િવદ�શમાં પોતાની સેવા આપી. 25-08-
2007માં દાદી �કાશમિણના દ�હ�યાગ પછી તેઓ 
સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા બ�યાં.

આજ સુધી તેઓ િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓ 
સાથે સંકળાયેલાં ર�ાં.

• �વ�છ ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર

• રા�ીય આંતરરા�ીય એવોડ�થી સ�માિનત

• ગીતમ િવ�િવ�ાલય, િવશાખાપ�નમ �ારા 
2012માં ડો�ટરની પદવીથી સ�માિનત કયા�.

• દાદી�ના સ�માનમાં �નક� ફાઉ�ડેશનની 
�થાપના.

દાદી�એ લખેલાં પુ�તકો તથા િભ�ન િભ�ન 
સં�થાઓ એ કર�લાં સ�માનોની યાદી દાદી�ના 
સંિ��ત પ�રચયમાં આપી છ�.

�યાગ, તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, સતત 
યોગા�યાસથી એમનું �વન ફ�ર�તા સમાન 
બ�યું. ય�માં જેમ મ�માની મુરલી ��યાત હતી 
તેમ દાદીના �ાસ ઘણા �ણીતા હતા. 
�ાસીસની એક પુ��તકા વાંચવા મળી.

દાદી �યાર� િવદ�શ જતા ક� આવતા �યાર� 
અમદાવાદના ��ાવ�સોને �ાસ કરાવવા માટ� 
ખાસ મોટો હોલ રખાવતા. તે વખતે કોઈ સે�ટર 
પર મોટા હૉલ ન હતા. પછી સૌ �થમ લોટસમાં 
મોટો હૉલ બનતા લોટસના હોલમાં એમના �ાસ 
સાંભળવા દૂર દૂરથી ��ાવ�સો આવતા.

દાદીએ કદી ભૌિતક સ�િ� તરફ, 
ગાડીઓની સુિવધા તરફ �યાન આ�યું નથી. 

‘બ�ર�ા વસુંધરા’ આ ભારત ભૂિમમાં 
એવાં ર�ો થઈ ગયાં છ� ક� જેમની �દ�યતાનો 
�કાશ સમ� િવ�માં ફ�લાઈ ગયો છ�. અનેક 
આ�માઓની �વન �યોિત જગાવવામાં તે િનિમ� 
બ�યો. આ મહાન નારીર� એટલે રાજયોિગની 
દાદી �નક��.

ઈ.સ. 1916માં િસંધ હ��ાબાદમાં એક 
પ�રવારમાં મંગળ ઉ�સવ ઉજવાઈ ર�ો હતો. એનું 
કારણ પ�રવારને એમ લાગતું હતું ક� અમારા ઘેર 
સા�ા� દ�વી પધાયા� છ�.

તેઓ ‘ઓમમંડલી’માં આ�યાં. અહ�ના 
વાતાવરણથી એટલાં �ભાિવત થયાં ક� 21 વષ�ની 
�મર� સવ� સામાિજક બંધનો તોડીને તેમાં �ડાઈ 
ગયાં. આ ‘ઓમમંડલી’ 1937માં ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય તરીક� 
�િસ� થઈ.

કરાંચીમાં બાબા, મ�મા િવ��કશોરભાઈ, 
દીદી મનમોિહની�, દાદી �કાશમિણ� અને 
ય�ના ��ાવ�સો સાથે રહીને 14 વષ� ગુ�ત 
તપ�યા કરી તેનાથી તેઓ �દ�યગુણસંપ�ન 
બ�યાં.

દાદી િવ�સેવા માટ� િવદ�શ ગયાં. તેઓ 
લંડનમાં �.ક�. જયંતીબેન સાથે રહ�તાં હતાં. દાદી 
ક�ચનનું કામ કરતાં હતાં. �.ક�. જયંતીબેન 
�વચનો કરતાં હતાં. એક સમય એવો આ�યો ક� 
દાદી� �વચનો કરતાં હતાં �યાર� �.ક�. 
જયંતીબેન દુભાિષયાનું કામ કરતાં હતાં.

દાદી �નક�� 1970 થી 2007 સુધી 37 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોિગની દાદી �નક��
મહાન ફ�ર�તાનું મહા�યાણ
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લાંબા સમય સુધી ��ાવ�સોની ગાડીઓનો 
ઉપયોગ કરતાં પણ વય�િ�ને કારણે સં�થાએ 
િવશેષ સવલતો આપી.

દાદી કોઈના દોષોને, કોઈ વીતેલી વાતોને 
યાદ નહોતાં કરતા. �યાં જ�ર હોય �યાં તેઓ 
��ાવ�સોને ઈશારો આપતાં પછી તેમને કમ�ના 
િસ�ધાંત ઉપર છોડી દ�તાં હતા.

ભારત અને િવ�ના 140 દ�શોમાં આવેલાં 
8500 સેવાક���ોનું દાદી ક�શળતાપૂવ�ક સંચાલન 
કરતાં હતા. ગયા વષ� દાદીએ 50 હ�ર 
�કલોમીટર સુધી સે�ટરોમાં જઈ યા�ા કરી.

મા� ચાર ધોરણ સુધી ભણેલાં દાદી 46 
હ�ર ��ાક�મારી બહ�નોનાં મા હતાં. 12 લાખથી 
અિધક િનયિમત સે�ટરો પર આવતાં. ��ાવ�સો 
(સાધક)નાં મા હતા. 80 ટકા બાબતો એમને યાદ 
રહ�તી હતી.

િવ�નાં અ�યંત ��થર મિહલાનો એમનો 
વ�ડ� ર�કોડ� હતો. એમનો એક એક શ�દ લાખો 
ભાઈ-બહ�નો માટ� માગ�દશ�ક બનતો હતો. (અ�ય 
િવગતો �વન પ�રચયમાં આપેલી છ�.)

તા. 12-09-1990ની ઘટના છ�. �યાર� 
મધુવન (પાંડવભવન)માં સીિનયર ભાઈઓની 
ભ�ી ચાલતી હતી. એમાં ભાગ લેવા �� નારણપુરા, 
અમદાવાદ સે�ટરથી આ�યો હતો.

�.ક�. અશોકભાઈ (હાલ સેટ�લાઈટ સે�ટર) 
એ સમયે આ�યા અને મને ક�ં ‘કાિલદાસભાઈ, 
આપને, �નક�દાદી બોલાવી ર�ાં છ�.’ આ 
સાંભળીને મારા મનમાં આનંદ અને આ�ય�નો 
િમિ�ત ભાવ અનુભવવા લા�યો.

�.ક�. અશોકભાઈ, �.ક�. િબિપનભાઈ 
અને �� અમે �ણે દાદી�ને મળવા ગયા. દાદી�એ 
��� આપી. દાદી�એ ક�ં, ‘હમણાં �ાના�ત 
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‘િહ�દી’માં �િસ� થયેલો આપનો લેખ ‘િવવેક’ 
વાં�યો. ‘આપના લેખ �� વાંચતી ર�� છું. સા�ં લખો 
છો.’ પછી મારો પ�રચય પૂ�ો. દાદીએ ટોલી 
આપીને મને ��લીશમાં લખવાનું વરદાન આ�યું.

આ ઘટનાએ મને ભાવિવભોર બનાવી 
દીધો. આપણાં આટલાં મહાન, મીઠાં દાદી આપણું 
ક�ટલું �યાન રાખે છ�. �િતભાઓને �ો�સાહન 
આપવાનું ક�ટલું મહાન કાય� કર� છ�. જેના 
ફલ�વ�પે આપણો ય� ‘�દનદૂના રાત ચૌગુના’ 
�ગિતના પથ પર આગળ વધી ર�ો છ�. દ�શ અને 
િવદ�શોમાં પરમા�માની ��ય�તા કરી ર�ાં છ�.

દાદી�એ બી�ઓને આગળ વધારવાનું 
�યેય રા�યું છ�. એ માગ� આપણે પણ ચાલીએ તો 
અનેક આ�માઓને આગળ વધારી શક�એ છીએ. 
�વન ધ�ય ધ�ય બનાવી શક�એ છીએ.

યોગશિ�નું ઉદાહરણ, અ�ભુત, 
અ��તીય, િવ�સનીય �યિ��વ ધરાવતાં 104 
વષ�નાં રાજયોિગની દાદી ડૉ. �નક��એ 27 માચ� 
શુ�વાર� સવાર� 2.00 કલાક� માઉ�ટ આબુની 
�લોબલ હૉ��પટલમાં છ��ો �ાસ લઈ બાબાની 
ગોદમાં સમાઈ ગયાં. પાંડવભવનનાં 4 યા�ાધામો, 
�ાનસરોવરની યા�ા પછી શાંિતવનમાં એમના 
અ�� સં�કાર કરવામાં આ�યા. તેઓ સૂ�મ રીતે 
અનેક આ�માઓને �ેરણા આપતાં રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... ભોગ સંદ�શ
રહ�શો. બુિ�યોગ એક બાબાની સાથે હશે. 
વત�માન સમયની સિવ�સ તપ�યામાં જ છ�. 
સે�ટર પર યોગભ�ી તપ�યાના �પમાં કરો તો 
ઘરમાં રહ�નારાઓને પણ �ેરણા મળશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - �.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, અમદાવાદ.



વષ�માં િવદ�શમાં પોતાની સેવા આપી. 25-08-
2007માં દાદી �કાશમિણના દ�હ�યાગ પછી તેઓ 
સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા બ�યાં.

આજ સુધી તેઓ િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓ 
સાથે સંકળાયેલાં ર�ાં.

• �વ�છ ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર

• રા�ીય આંતરરા�ીય એવોડ�થી સ�માિનત

• ગીતમ િવ�િવ�ાલય, િવશાખાપ�નમ �ારા 
2012માં ડો�ટરની પદવીથી સ�માિનત કયા�.

• દાદી�ના સ�માનમાં �નક� ફાઉ�ડેશનની 
�થાપના.

દાદી�એ લખેલાં પુ�તકો તથા િભ�ન િભ�ન 
સં�થાઓ એ કર�લાં સ�માનોની યાદી દાદી�ના 
સંિ��ત પ�રચયમાં આપી છ�.

�યાગ, તપ�યા, સેવા, સમપ�ણ, સતત 
યોગા�યાસથી એમનું �વન ફ�ર�તા સમાન 
બ�યું. ય�માં જેમ મ�માની મુરલી ��યાત હતી 
તેમ દાદીના �ાસ ઘણા �ણીતા હતા. 
�ાસીસની એક પુ��તકા વાંચવા મળી.

દાદી �યાર� િવદ�શ જતા ક� આવતા �યાર� 
અમદાવાદના ��ાવ�સોને �ાસ કરાવવા માટ� 
ખાસ મોટો હોલ રખાવતા. તે વખતે કોઈ સે�ટર 
પર મોટા હૉલ ન હતા. પછી સૌ �થમ લોટસમાં 
મોટો હૉલ બનતા લોટસના હોલમાં એમના �ાસ 
સાંભળવા દૂર દૂરથી ��ાવ�સો આવતા.

દાદીએ કદી ભૌિતક સ�િ� તરફ, 
ગાડીઓની સુિવધા તરફ �યાન આ�યું નથી. 

‘બ�ર�ા વસુંધરા’ આ ભારત ભૂિમમાં 
એવાં ર�ો થઈ ગયાં છ� ક� જેમની �દ�યતાનો 
�કાશ સમ� િવ�માં ફ�લાઈ ગયો છ�. અનેક 
આ�માઓની �વન �યોિત જગાવવામાં તે િનિમ� 
બ�યો. આ મહાન નારીર� એટલે રાજયોિગની 
દાદી �નક��.

ઈ.સ. 1916માં િસંધ હ��ાબાદમાં એક 
પ�રવારમાં મંગળ ઉ�સવ ઉજવાઈ ર�ો હતો. એનું 
કારણ પ�રવારને એમ લાગતું હતું ક� અમારા ઘેર 
સા�ા� દ�વી પધાયા� છ�.

તેઓ ‘ઓમમંડલી’માં આ�યાં. અહ�ના 
વાતાવરણથી એટલાં �ભાિવત થયાં ક� 21 વષ�ની 
�મર� સવ� સામાિજક બંધનો તોડીને તેમાં �ડાઈ 
ગયાં. આ ‘ઓમમંડલી’ 1937માં ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય તરીક� 
�િસ� થઈ.

કરાંચીમાં બાબા, મ�મા િવ��કશોરભાઈ, 
દીદી મનમોિહની�, દાદી �કાશમિણ� અને 
ય�ના ��ાવ�સો સાથે રહીને 14 વષ� ગુ�ત 
તપ�યા કરી તેનાથી તેઓ �દ�યગુણસંપ�ન 
બ�યાં.

દાદી િવ�સેવા માટ� િવદ�શ ગયાં. તેઓ 
લંડનમાં �.ક�. જયંતીબેન સાથે રહ�તાં હતાં. દાદી 
ક�ચનનું કામ કરતાં હતાં. �.ક�. જયંતીબેન 
�વચનો કરતાં હતાં. એક સમય એવો આ�યો ક� 
દાદી� �વચનો કરતાં હતાં �યાર� �.ક�. 
જયંતીબેન દુભાિષયાનું કામ કરતાં હતાં.

દાદી �નક�� 1970 થી 2007 સુધી 37 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોિગની દાદી �નક��
મહાન ફ�ર�તાનું મહા�યાણ
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લાંબા સમય સુધી ��ાવ�સોની ગાડીઓનો 
ઉપયોગ કરતાં પણ વય�િ�ને કારણે સં�થાએ 
િવશેષ સવલતો આપી.

દાદી કોઈના દોષોને, કોઈ વીતેલી વાતોને 
યાદ નહોતાં કરતા. �યાં જ�ર હોય �યાં તેઓ 
��ાવ�સોને ઈશારો આપતાં પછી તેમને કમ�ના 
િસ�ધાંત ઉપર છોડી દ�તાં હતા.

ભારત અને િવ�ના 140 દ�શોમાં આવેલાં 
8500 સેવાક���ોનું દાદી ક�શળતાપૂવ�ક સંચાલન 
કરતાં હતા. ગયા વષ� દાદીએ 50 હ�ર 
�કલોમીટર સુધી સે�ટરોમાં જઈ યા�ા કરી.

મા� ચાર ધોરણ સુધી ભણેલાં દાદી 46 
હ�ર ��ાક�મારી બહ�નોનાં મા હતાં. 12 લાખથી 
અિધક િનયિમત સે�ટરો પર આવતાં. ��ાવ�સો 
(સાધક)નાં મા હતા. 80 ટકા બાબતો એમને યાદ 
રહ�તી હતી.

િવ�નાં અ�યંત ��થર મિહલાનો એમનો 
વ�ડ� ર�કોડ� હતો. એમનો એક એક શ�દ લાખો 
ભાઈ-બહ�નો માટ� માગ�દશ�ક બનતો હતો. (અ�ય 
િવગતો �વન પ�રચયમાં આપેલી છ�.)

તા. 12-09-1990ની ઘટના છ�. �યાર� 
મધુવન (પાંડવભવન)માં સીિનયર ભાઈઓની 
ભ�ી ચાલતી હતી. એમાં ભાગ લેવા �� નારણપુરા, 
અમદાવાદ સે�ટરથી આ�યો હતો.

�.ક�. અશોકભાઈ (હાલ સેટ�લાઈટ સે�ટર) 
એ સમયે આ�યા અને મને ક�ં ‘કાિલદાસભાઈ, 
આપને, �નક�દાદી બોલાવી ર�ાં છ�.’ આ 
સાંભળીને મારા મનમાં આનંદ અને આ�ય�નો 
િમિ�ત ભાવ અનુભવવા લા�યો.

�.ક�. અશોકભાઈ, �.ક�. િબિપનભાઈ 
અને �� અમે �ણે દાદી�ને મળવા ગયા. દાદી�એ 
��� આપી. દાદી�એ ક�ં, ‘હમણાં �ાના�ત 
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‘િહ�દી’માં �િસ� થયેલો આપનો લેખ ‘િવવેક’ 
વાં�યો. ‘આપના લેખ �� વાંચતી ર�� છું. સા�ં લખો 
છો.’ પછી મારો પ�રચય પૂ�ો. દાદીએ ટોલી 
આપીને મને ��લીશમાં લખવાનું વરદાન આ�યું.

આ ઘટનાએ મને ભાવિવભોર બનાવી 
દીધો. આપણાં આટલાં મહાન, મીઠાં દાદી આપણું 
ક�ટલું �યાન રાખે છ�. �િતભાઓને �ો�સાહન 
આપવાનું ક�ટલું મહાન કાય� કર� છ�. જેના 
ફલ�વ�પે આપણો ય� ‘�દનદૂના રાત ચૌગુના’ 
�ગિતના પથ પર આગળ વધી ર�ો છ�. દ�શ અને 
િવદ�શોમાં પરમા�માની ��ય�તા કરી ર�ાં છ�.

દાદી�એ બી�ઓને આગળ વધારવાનું 
�યેય રા�યું છ�. એ માગ� આપણે પણ ચાલીએ તો 
અનેક આ�માઓને આગળ વધારી શક�એ છીએ. 
�વન ધ�ય ધ�ય બનાવી શક�એ છીએ.

યોગશિ�નું ઉદાહરણ, અ�ભુત, 
અ��તીય, િવ�સનીય �યિ��વ ધરાવતાં 104 
વષ�નાં રાજયોિગની દાદી ડૉ. �નક��એ 27 માચ� 
શુ�વાર� સવાર� 2.00 કલાક� માઉ�ટ આબુની 
�લોબલ હૉ��પટલમાં છ��ો �ાસ લઈ બાબાની 
ગોદમાં સમાઈ ગયાં. પાંડવભવનનાં 4 યા�ાધામો, 
�ાનસરોવરની યા�ા પછી શાંિતવનમાં એમના 
અ�� સં�કાર કરવામાં આ�યા. તેઓ સૂ�મ રીતે 
અનેક આ�માઓને �ેરણા આપતાં રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... ભોગ સંદ�શ
રહ�શો. બુિ�યોગ એક બાબાની સાથે હશે. 
વત�માન સમયની સિવ�સ તપ�યામાં જ છ�. 
સે�ટર પર યોગભ�ી તપ�યાના �પમાં કરો તો 
ઘરમાં રહ�નારાઓને પણ �ેરણા મળશે. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - �.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, અમદાવાદ.



રાજયોિગની દાદી �નક�� �િત શોકસંદ�શ

રાજયોિગની દાદી �નક��ના દ�હાવસાન 
પર રા�પિતથી લઈને �ધાનમં�ીએ �ીટ કરીને 
શોક �ગટ કય�.

��ાક�મારીઝનાં �મુખ રાજયોિગની દાદી 
�નક��ના િનધનના સમાચાર �ણીને મને 
અ�યંત દુઃખ થયું. અ�યા�મ, સમાજક�યાણ અને 
િવશેષ�પે મિહલા સશિ�કરણના �ે�માં અમૂ�ય 
યોગદાન ર�ં છ�. એમના અગિણત ��ધાળુઓ 
��યે મારી શોકસંવેદનાઓ �ય� ક�ં છું. 

- �ી રામનાથ કોિવંદ, રા�પિત.

દાદી �નક��એ પોતાની સાથે બી�ઓનું 
સકારા�મક પ�રવત�ન કયુ� છ�. મિહલાઓના 
સશિ�કરણમાં એમનો �યાસ ઉ�ેખનીય હતો. 
ભાવપૂણ� ��ધાંજિલ. 

- �ી નર��� મોદી, વડા�ધાન (�ધાનમં�ી)

��ાક�મારીઝ સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા 
રાજયોિગની દાદી �નક��ના દ�હાવસાનના 
સમાચાર સાંભળીને મને ગહન વેદના થઈ. એમણે 
પોતાનું સમ� �વન સમાજની સેવા અને એના 
સશિ�કરણમાં વીતાવી દીધું. એમનું �યિ��વ 
અને ક�િત�વ આપણને િનઃ�વાથ�ભાવથી સમાજ-
સેવાની �ેરણા આપે છ�. 

- �ી રાજનાથિસંહ, સંર�ણ મં�ી

��ાક�મારીઝ સેવા સં�થાનનાં �મુખ 
રાજયોિગની દાદી �નક��ના િનધનના 
સમાચાર ઘણા દુઃખદ છ�. દાદી�એ પોતાનું સમ� 
�વન માનવતાની સેવામાં અપ�ણ કયુ� છ�. હ�મેશા 
સમાજને સકારા�મક �દશા આપી. �� �ાથ�ના ક�ં 
છું ક� ઈ�ર પૂ�યા�માને શાંિત �દાન કરો. 
  - �ી જગત�કાશ ન�ા, રા�ીય અ�ય�, BJP

આ�યા��મક સંગઠન ��ાક�મારીઝના 
મુ�ય �શાિસકા તથા �વ�છ ભારત િમશનના 
�ા�ડ એ�બેસેડર રાજયોગીની દાદી �નક��ના 
યોગદાનને સદા યાદ રખાશે. �યાગ, તપ�યા �ારા 
માનવીય મૂ�યોનું તેમણે બી�રોપણ કયુ�. આવી 
મહાન આ�માને શાંિત માટ� �ાથ�ના ક�ં છું. 

- િવજય �પાણી, મુ�યમં�ી, ગુજરાત રા�ય

��ાક�મારીઝના મુ�ય �સાિશકા ડ�. દાદી 
�નક��ના દ�હઅવસાનથી મને ખૂબ દુઃખ થયું 
છ�. નારીશિ�ના �ેરણા��ોત દાદી �નક��એ 
સમ� િવ�ને શાંિત અને સદભાવનાનો ર�તો 
બતા�યો છ�. ભારતીય દશ�ન, રાજયોગ, માનવીય 
મૂ�યોની �થાપના માટ� તેઓએ જે કાય� કર�લ છ� તે 
આપણા માટ� પથદશ�ક બની રહ�શે. સદગતની 
આ�માને પરમશાંિત મળ� તેવી �ાથ�ના. 

- આચાય� દ�વ�ત, રા�યપાલ, ગુજરાત
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�ાના�ત

01 �ી નર��� મોદી - �ધાનમં�ી, ભારત સરકાર
02 �ી �ણવ મુખ� - પૂવ� રા�પિત, કલક�ા
03 �ી આચાય� દ�વ�ત - ગવન�ર�ી, ગુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર
04 �ી િવજયભાઈ �પાણી - મુ�યમં�ી�ી, ગુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર
05 �ીમતી અનુસીયા ઉઈક� - ગવન�ર�ી, છ�ીસગઢ, રાયપુર
06 �ી અશોક ગેહલોત, મુ�યમં�ી�ી, રાજ�થાન, જયપુર
07 �ી �ી રિવશંકર મહારાજ - �મુખ, આટ� ઓફ લીવ�ગ
08 �વામી�ી અ�યા�મનંદ� - �મુખ, િશવાનંદ આ�મ, અમદાવાદ
09 ર�ા �વામી - આક� બીશપ ઓફ અમદાવાદ, િમરઝાપુર, અમદાવાદ
10 �મુખ�ી - બહ�રીન સીકલ સેલ સોસાયટી, �ક�ગડમ બહ�રીન
11 �ી િવવેક આનંદ ઓબેરોય - �ફ�મ અિભનેતા, મુંબઈ
12 �ી ટી. એસ. સ�ગ દ�વ - ક�બીનેટ મીની�ટર, છ�ીસગઢ રા�ય તથા MLA અંિબકાપુર
13 મેને�ગ ડાયર��ટર�ી - ક�રા ડી��ી�ટ કો ઓપ. િમ�ક �ો�ુસર યુિન. લી., આણંદ
14 �ી રા�લક�માર - પૂવ� મેને�ગ ડાયર��ટર, અમૂલ ડેરી, ચે�નાઈ
15 ડૉ. �ગીષાબેન શેઠ - મેયર, વડોદરા શહ�ર
16 �ી મુક�શભાઈ સા� મહ��રી - ભાજપ નેતા, વડોદરા
17 �ીમતી ગીતાબેન વી. રાઠવા - સંસદ સ�ય, છોટા ઉદ�પુર, ગુજરાત
18 �ી અમરીષ ડેર - ધારાસ�ય, �ફરાબાદ, રાજુલા, ખાંભા
19 �ીમતી ડૉ. ભારતી ધી�ભાઈ િશયાળ - સંસદ સ�ય, ભાવનગર, બોટાદ
20 �ી િમતેષ પટ�લ (બકાભાઈ) - સંસદ સ�ય (લોકસભા), આણંદ
21 �ી હીરાભાઈ સોલંક� - પૂવ� સંસદીય સિચવ ભાજપ તથા �મુખ કોળી સેના, રાજુલા, �ફરાબાદ
22 �ી સી. ક�. �યાસ - �મુખ, િશવસેના ગુજરાત, વટવા, અમદાવાદ
23 �મુખ�ી, અમૂલ લાય�સ, આણંદ
24 �ી અ�ણ બુચ - �મુખ, ગાંધીનગર શહ�ર વસાહત મહામંડળ, ગાંધીનગર
25 �ી હા�દ�કભાઈ સોલંક� - બાવળા નગર સંયોજક (�વામી િવવેકાનંદ ગુજરાત રા�ય યુવા બોડ�)
26 �ીમતી �ાંજલ ભ� - ગુજરાતી �ફ�મ અિભને�ી, વડોદરા
27 �ી લાલારામ �ંગયાની - �મુખ, િસંધી પે�શનર વેલફ�ર એસોિશએશન, અમદાવાદ
28 �ીમતી �યો�સના પટ�લ - માનદ મં�ી, ડૉ. રમણભાઈ પી. પટ�લ - માનદ િનયામક SRKSM, આણંદ
29 �વામી�ી િશવક�પાનંદ� - સમપ�ણ આ�મ, દાંડી, ગુજરાત
30 �ી ઓમ�કાશ દાંડેકર - પૂવ� ક�િષમં�ી, હ�રયાણા
�ીટર મેસેજ
01 �ી ઓમ�કાશ ધાનેકર - પૂવ� મં�ી�ી



રાજયોિગની દાદી �નક�� �િત શોકસંદ�શ

રાજયોિગની દાદી �નક��ના દ�હાવસાન 
પર રા�પિતથી લઈને �ધાનમં�ીએ �ીટ કરીને 
શોક �ગટ કય�.

��ાક�મારીઝનાં �મુખ રાજયોિગની દાદી 
�નક��ના િનધનના સમાચાર �ણીને મને 
અ�યંત દુઃખ થયું. અ�યા�મ, સમાજક�યાણ અને 
િવશેષ�પે મિહલા સશિ�કરણના �ે�માં અમૂ�ય 
યોગદાન ર�ં છ�. એમના અગિણત ��ધાળુઓ 
��યે મારી શોકસંવેદનાઓ �ય� ક�ં છું. 

- �ી રામનાથ કોિવંદ, રા�પિત.

દાદી �નક��એ પોતાની સાથે બી�ઓનું 
સકારા�મક પ�રવત�ન કયુ� છ�. મિહલાઓના 
સશિ�કરણમાં એમનો �યાસ ઉ�ેખનીય હતો. 
ભાવપૂણ� ��ધાંજિલ. 

- �ી નર��� મોદી, વડા�ધાન (�ધાનમં�ી)

��ાક�મારીઝ સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા 
રાજયોિગની દાદી �નક��ના દ�હાવસાનના 
સમાચાર સાંભળીને મને ગહન વેદના થઈ. એમણે 
પોતાનું સમ� �વન સમાજની સેવા અને એના 
સશિ�કરણમાં વીતાવી દીધું. એમનું �યિ��વ 
અને ક�િત�વ આપણને િનઃ�વાથ�ભાવથી સમાજ-
સેવાની �ેરણા આપે છ�. 

- �ી રાજનાથિસંહ, સંર�ણ મં�ી

��ાક�મારીઝ સેવા સં�થાનનાં �મુખ 
રાજયોિગની દાદી �નક��ના િનધનના 
સમાચાર ઘણા દુઃખદ છ�. દાદી�એ પોતાનું સમ� 
�વન માનવતાની સેવામાં અપ�ણ કયુ� છ�. હ�મેશા 
સમાજને સકારા�મક �દશા આપી. �� �ાથ�ના ક�ં 
છું ક� ઈ�ર પૂ�યા�માને શાંિત �દાન કરો. 
  - �ી જગત�કાશ ન�ા, રા�ીય અ�ય�, BJP

આ�યા��મક સંગઠન ��ાક�મારીઝના 
મુ�ય �શાિસકા તથા �વ�છ ભારત િમશનના 
�ા�ડ એ�બેસેડર રાજયોગીની દાદી �નક��ના 
યોગદાનને સદા યાદ રખાશે. �યાગ, તપ�યા �ારા 
માનવીય મૂ�યોનું તેમણે બી�રોપણ કયુ�. આવી 
મહાન આ�માને શાંિત માટ� �ાથ�ના ક�ં છું. 

- િવજય �પાણી, મુ�યમં�ી, ગુજરાત રા�ય

��ાક�મારીઝના મુ�ય �સાિશકા ડ�. દાદી 
�નક��ના દ�હઅવસાનથી મને ખૂબ દુઃખ થયું 
છ�. નારીશિ�ના �ેરણા��ોત દાદી �નક��એ 
સમ� િવ�ને શાંિત અને સદભાવનાનો ર�તો 
બતા�યો છ�. ભારતીય દશ�ન, રાજયોગ, માનવીય 
મૂ�યોની �થાપના માટ� તેઓએ જે કાય� કર�લ છ� તે 
આપણા માટ� પથદશ�ક બની રહ�શે. સદગતની 
આ�માને પરમશાંિત મળ� તેવી �ાથ�ના. 

- આચાય� દ�વ�ત, રા�યપાલ, ગુજરાત
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01 �ી નર��� મોદી - �ધાનમં�ી, ભારત સરકાર
02 �ી �ણવ મુખ� - પૂવ� રા�પિત, કલક�ા
03 �ી આચાય� દ�વ�ત - ગવન�ર�ી, ગુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર
04 �ી િવજયભાઈ �પાણી - મુ�યમં�ી�ી, ગુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર
05 �ીમતી અનુસીયા ઉઈક� - ગવન�ર�ી, છ�ીસગઢ, રાયપુર
06 �ી અશોક ગેહલોત, મુ�યમં�ી�ી, રાજ�થાન, જયપુર
07 �ી �ી રિવશંકર મહારાજ - �મુખ, આટ� ઓફ લીવ�ગ
08 �વામી�ી અ�યા�મનંદ� - �મુખ, િશવાનંદ આ�મ, અમદાવાદ
09 ર�ા �વામી - આક� બીશપ ઓફ અમદાવાદ, િમરઝાપુર, અમદાવાદ
10 �મુખ�ી - બહ�રીન સીકલ સેલ સોસાયટી, �ક�ગડમ બહ�રીન
11 �ી િવવેક આનંદ ઓબેરોય - �ફ�મ અિભનેતા, મુંબઈ
12 �ી ટી. એસ. સ�ગ દ�વ - ક�બીનેટ મીની�ટર, છ�ીસગઢ રા�ય તથા MLA અંિબકાપુર
13 મેને�ગ ડાયર��ટર�ી - ક�રા ડી��ી�ટ કો ઓપ. િમ�ક �ો�ુસર યુિન. લી., આણંદ
14 �ી રા�લક�માર - પૂવ� મેને�ગ ડાયર��ટર, અમૂલ ડેરી, ચે�નાઈ
15 ડૉ. �ગીષાબેન શેઠ - મેયર, વડોદરા શહ�ર
16 �ી મુક�શભાઈ સા� મહ��રી - ભાજપ નેતા, વડોદરા
17 �ીમતી ગીતાબેન વી. રાઠવા - સંસદ સ�ય, છોટા ઉદ�પુર, ગુજરાત
18 �ી અમરીષ ડેર - ધારાસ�ય, �ફરાબાદ, રાજુલા, ખાંભા
19 �ીમતી ડૉ. ભારતી ધી�ભાઈ િશયાળ - સંસદ સ�ય, ભાવનગર, બોટાદ
20 �ી િમતેષ પટ�લ (બકાભાઈ) - સંસદ સ�ય (લોકસભા), આણંદ
21 �ી હીરાભાઈ સોલંક� - પૂવ� સંસદીય સિચવ ભાજપ તથા �મુખ કોળી સેના, રાજુલા, �ફરાબાદ
22 �ી સી. ક�. �યાસ - �મુખ, િશવસેના ગુજરાત, વટવા, અમદાવાદ
23 �મુખ�ી, અમૂલ લાય�સ, આણંદ
24 �ી અ�ણ બુચ - �મુખ, ગાંધીનગર શહ�ર વસાહત મહામંડળ, ગાંધીનગર
25 �ી હા�દ�કભાઈ સોલંક� - બાવળા નગર સંયોજક (�વામી િવવેકાનંદ ગુજરાત રા�ય યુવા બોડ�)
26 �ીમતી �ાંજલ ભ� - ગુજરાતી �ફ�મ અિભને�ી, વડોદરા
27 �ી લાલારામ �ંગયાની - �મુખ, િસંધી પે�શનર વેલફ�ર એસોિશએશન, અમદાવાદ
28 �ીમતી �યો�સના પટ�લ - માનદ મં�ી, ડૉ. રમણભાઈ પી. પટ�લ - માનદ િનયામક SRKSM, આણંદ
29 �વામી�ી િશવક�પાનંદ� - સમપ�ણ આ�મ, દાંડી, ગુજરાત
30 �ી ઓમ�કાશ દાંડેકર - પૂવ� ક�િષમં�ી, હ�રયાણા
�ીટર મેસેજ
01 �ી ઓમ�કાશ ધાનેકર - પૂવ� મં�ી�ી



02 �ી �ભુ વસાવા - સાંસદ સ�ય, બારડોલી
03 �ી શશી થ�ર - સાંસદ, તી�વનંતપુર�
04 �ી સી.એમ. રમેશ - સાંસદ, આં��દ�શ
05 �ી ક�ણાલ સારંગી - પૂવ� સાંસદ, બારાગોડા, ઝારખંડ
06 �ી કરમ�ત સ�ગ રી�ટુ - મેટર�ી, અ�તસર, પં�બ

મીડીયા કવર�જ
01 ગુજરાત સમાચાર
02 સંદ�શ
03 �દ�ય ભા�કર
04 નવ ગુજરાત સમય
05 ટાઈ�સ ઓફ ઈ��ડયા - પહ�લા પાને
06 �ભાવ દ�િનક - અમદાવાદ
07 સૂય�કાલ - સાં�ય દ�િનક
08 જયિહ�દ
09 રાજ�થાન પિ�કા

10 યંગલીડર
11 ગુજરાત વૈભવ
12 �ભાત
13 વે�ટન� ટાઈ�સ
14 મું�ા - ક�છ પિ�કા
15 બોટાદ સમાચાર
16 સીટી અમદાવાદ
17 ઉ�ર ગુજરાત - અમદાવાદ
18 જન સ�િ� - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
19 તેજ ગુજરાત - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
20 IBC-24 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
21 DD News - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
22 News 18 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
23 VTV - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
24 TV9 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
25 સંદ�શ - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ  
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રહીશ. મરવું છ� તો તૈયારી કરીને ખુશીથી મરવું 
છ�. અચાનક જ ન મરી ��.

18-02-2019 - બાબાએ સૌને શીખવા�ું 
છ� ક� �વન �વવું છ� તો કઈ રીતે ? � આજે મરી 
�� તો કઈ રીતે ? શરીર તો છૂટવાનું જ છ�. આ 
દ�હને તો છોડવાનો જ છ�. એ તો સૌને ખબર છ� ને? 
દર�ક �ામાને �ણીને સદા િનિ�ંત રહો છો ને ? જે 
વી�યું તે �વ�ન થઈ ગયું. બાબાએ આ ઘણો સારો 
ઉપાય બના�યો છ�. જે વીતી ગયું તે �ામા. જે બનશે 
તે પણ �ામા. અ�યાર� �ામામાં જે સીન છ� તે ઘણો 
સુંદર છ�. એની મ� માણી લો. શાંિત મારો �વધમ� 
છ�. ખુશી મા�ં �વ�પ છ�. મને તો �� કોણ અને 
મા�ં કોણ એની મ�તી ચઢી છ�. અથા�� ઉડતી 
કલામાં ઉડી રહી છું.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

ઘણા બધા ભાઈ બહ�નો થાળીઓ ભરી-ભરીને 
ભોગ લઈને આવેલ. મા�ં ખૂબ સૌભા�ય ર�ં 
આટલા વષ�થી દાદી�ની સાથે રહ�વાનું. ��  
સામા�ય ક�મારી હતી. પરંતુ દાદી� મને ય�ની 
ન�ક લા�યા. દાદી�ના કારણે  �� બધાની ખૂબ 
ન�ક આવી. દાદી� મને કહ�તા બડીદાદી, 
ઈશુદાદી, રતનમોિહની દાદીને ગુડ મોિન�ગ કરીને 
આવો. એ રીતે મને દોડા�યા કરતા. અ�યાર� �� જે 
�થાન પર છું તે દાદી�ના કારણે જ છું.  નહ� તો 
સામા�ય ક�મારી બની કોઈ જ�યાએ સેવા કરતી 
હોત. દાદી�નો મારામાં િવ�ાસ મને ચલાવતો 
હતો. ઘણા મને પૂછતા ક� આટલી બધી �મર હોવા 
છતાં દાદી�ને ક�વી રીતે સાચવો છો? દાદી�ના 
મારામાં િવ�ાસના કારણે તેઓની સેવા માટ� 
િનિમ� બની.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... અંિતમ અવ�થા

• દાદી�નો જ�મ 1916માં હ�દરાબાદ િસંધ 
�ાંતના સુખી અને ધાિમ�ક પ�રવારમાં થયો.

• કરાંચીમાં બાબા મ�મા અને અ�ય દાદીઓ, 
રાજયોગી િવ� �કશોર ભાઉની સાથે રહીને 
14 વષ�ની ગુ�ત સાધના કરી.

• 21 વષ�ની �મરમાં આપ ‘ઓમમંડલી’માં 
�ડાયાં જેનું 1937માં ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય નામ રાખવામાં 
આ�યું. 

• દરરોજ અ�તવેળા વહ�લી સવાર� 4.00 વાગે 
ઉઠતાં હતાં.

• 1974માં આ�યા��મક સેવા અથ� પહ�લી વાર 
િવદ�શમાં ગયા.

• 2007માં દાદી �કાશમિણ�એ દ�હ�યાગ કય� 
એટલે મુ�ય �શાિસકાની જવાબદારી 
�વીકારી.

• 91 વષ� તેઓ સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા બ�યાં.

• 100 દ�શોમાં એકલાં જ રાજયોગ અને 
આ�યા��મક િશ�ણનો સંદ�શ આ�યો.

• સમ� દ�શ અને િવ�ના 140 દ�શોમાં રાજયોગ 
સે�ટરો આવેલાં છ�.

• 140 દ�શોમાં આવેલાં 8500 સેવાક���ોનું તેઓ 
ક�શળ સંચાલન કરતાં.

• 12 લાખથી વધુ ભાઈઓ બહ�નો ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય સાથે 
�ડાયેલાં છ�.

• 40 હ�ર ��ાક�મારીઓનાં મા �વ�પા દાદી 
�નક�નો સાથ છૂટી ગયો.

િવ�ની અ�યંત ��થર મનની મિહલા

મી�ડયા િનદ�શક રાજયોગી ક�ણાભાઈએ 
બતા�યું ક� અમે�રકાના ટ�કસાસ મે�ડકલ અને 
સાય�સ ઈ��ટી�ુટના વૈ�ાિનકો �ારા પરી�ણ 
પછી દાદી�ને મો�ટ �ટ�બલ માઈ�ડ ઓફ ધ વ�ડ� 
વુમનથી નવાજવામાં આ�યાં હતાં. એમણે યોગથી 
પોતાના મનને એટલું સંયિમત, પિવ� શુ� અને 
સકારા�મક બનાવી દીધું હતું ક� જે સમયે ઈ�છ�, જે 
િવચાર યા સંક�પ પર ગમે તેટલો સમય ��થર રહી 
શકતાં હતાં. દાદી�ને લોકો �ઈને, સાંભળીને, 
મળીને �ે�રત થતાં હતાં ક� જેઓ આજે સાચી 
િજંદગીનાં રાહી છ�. એમનો એક એક શ�દ લાખો 
ભાઈ-બહ�નો માટ� પથ�દશ�ક બની જતા હતા.

દાદી� મા� 4 ધોરણ જ ભણેલાં હતાં. 
આટલી �મર હોવા છતાં 12 કલાક તેઓ 
આ�યા��મક સેવામાં ત�પર રહ�તાં હતાં. હ�મેશા 
યુવાઓ જેવો ઉ�સાહ �વા મળતો હતો. સાથે સાથે 
80 ટકા વાતો મોઢ� યાદ રહ�તી હતી.

દાદી� 60 વષ�ની �મર� િવદ�શ ગયાં �યાર� 
લોકો �વયંના કાય�થી સેવા િન�� સમજે છ�. 
દાદી� સૌથી પહ�લાં લંડનમાં 1974ના વષ�થી 
ઈ�રીય સંદ�શ આપવાની શ�આત કરી. �યાં 
1991માં ક�ટલાયે એકરોમાં ફ�લાયેલા ‘�લોબલ કો 
ઓપર�શન હાઉસ’ની �થાપના કરી. ધીર� ધીર� આ 
�વાસ આગળ વધતો ગયો અને યુરોપના દ�શોમાં 
આ�યા��મક શંખનાદ થયો. દાદીની સાથે હ�રો 
��ાક�માર ભાઈઓ-બહ�નો �ડાતાં ગયાં.

દાદીએ ક�ં ક� આજે મને જણાવતાં હષ� થઈ 
ર�ો છ� ક� 102 વષ�ની �મરમાં પણ મને પરમા�મા 
અને લોકોની દુઆઓએ એટલી ભરપૂર કરી છ�. 

રાજયોિગની દાદી �નક��નો સંિ��ત �વન પ�રચય
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02 �ી �ભુ વસાવા - સાંસદ સ�ય, બારડોલી
03 �ી શશી થ�ર - સાંસદ, તી�વનંતપુર�
04 �ી સી.એમ. રમેશ - સાંસદ, આં��દ�શ
05 �ી ક�ણાલ સારંગી - પૂવ� સાંસદ, બારાગોડા, ઝારખંડ
06 �ી કરમ�ત સ�ગ રી�ટુ - મેટર�ી, અ�તસર, પં�બ

મીડીયા કવર�જ
01 ગુજરાત સમાચાર
02 સંદ�શ
03 �દ�ય ભા�કર
04 નવ ગુજરાત સમય
05 ટાઈ�સ ઓફ ઈ��ડયા - પહ�લા પાને
06 �ભાવ દ�િનક - અમદાવાદ
07 સૂય�કાલ - સાં�ય દ�િનક
08 જયિહ�દ
09 રાજ�થાન પિ�કા

10 યંગલીડર
11 ગુજરાત વૈભવ
12 �ભાત
13 વે�ટન� ટાઈ�સ
14 મું�ા - ક�છ પિ�કા
15 બોટાદ સમાચાર
16 સીટી અમદાવાદ
17 ઉ�ર ગુજરાત - અમદાવાદ
18 જન સ�િ� - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
19 તેજ ગુજરાત - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
20 IBC-24 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
21 DD News - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
22 News 18 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
23 VTV - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
24 TV9 - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ
25 સંદ�શ - ગુજરાતી �યુઝ ચેનલ  

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 05 May 2020 Page No. 08

રહીશ. મરવું છ� તો તૈયારી કરીને ખુશીથી મરવું 
છ�. અચાનક જ ન મરી ��.

18-02-2019 - બાબાએ સૌને શીખવા�ું 
છ� ક� �વન �વવું છ� તો કઈ રીતે ? � આજે મરી 
�� તો કઈ રીતે ? શરીર તો છૂટવાનું જ છ�. આ 
દ�હને તો છોડવાનો જ છ�. એ તો સૌને ખબર છ� ને? 
દર�ક �ામાને �ણીને સદા િનિ�ંત રહો છો ને ? જે 
વી�યું તે �વ�ન થઈ ગયું. બાબાએ આ ઘણો સારો 
ઉપાય બના�યો છ�. જે વીતી ગયું તે �ામા. જે બનશે 
તે પણ �ામા. અ�યાર� �ામામાં જે સીન છ� તે ઘણો 
સુંદર છ�. એની મ� માણી લો. શાંિત મારો �વધમ� 
છ�. ખુશી મા�ં �વ�પ છ�. મને તો �� કોણ અને 
મા�ં કોણ એની મ�તી ચઢી છ�. અથા�� ઉડતી 
કલામાં ઉડી રહી છું.        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

ઘણા બધા ભાઈ બહ�નો થાળીઓ ભરી-ભરીને 
ભોગ લઈને આવેલ. મા�ં ખૂબ સૌભા�ય ર�ં 
આટલા વષ�થી દાદી�ની સાથે રહ�વાનું. ��  
સામા�ય ક�મારી હતી. પરંતુ દાદી� મને ય�ની 
ન�ક લા�યા. દાદી�ના કારણે  �� બધાની ખૂબ 
ન�ક આવી. દાદી� મને કહ�તા બડીદાદી, 
ઈશુદાદી, રતનમોિહની દાદીને ગુડ મોિન�ગ કરીને 
આવો. એ રીતે મને દોડા�યા કરતા. અ�યાર� �� જે 
�થાન પર છું તે દાદી�ના કારણે જ છું.  નહ� તો 
સામા�ય ક�મારી બની કોઈ જ�યાએ સેવા કરતી 
હોત. દાદી�નો મારામાં િવ�ાસ મને ચલાવતો 
હતો. ઘણા મને પૂછતા ક� આટલી બધી �મર હોવા 
છતાં દાદી�ને ક�વી રીતે સાચવો છો? દાદી�ના 
મારામાં િવ�ાસના કારણે તેઓની સેવા માટ� 
િનિમ� બની.              ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... અંિતમ અવ�થા

• દાદી�નો જ�મ 1916માં હ�દરાબાદ િસંધ 
�ાંતના સુખી અને ધાિમ�ક પ�રવારમાં થયો.

• કરાંચીમાં બાબા મ�મા અને અ�ય દાદીઓ, 
રાજયોગી િવ� �કશોર ભાઉની સાથે રહીને 
14 વષ�ની ગુ�ત સાધના કરી.

• 21 વષ�ની �મરમાં આપ ‘ઓમમંડલી’માં 
�ડાયાં જેનું 1937માં ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય નામ રાખવામાં 
આ�યું. 

• દરરોજ અ�તવેળા વહ�લી સવાર� 4.00 વાગે 
ઉઠતાં હતાં.

• 1974માં આ�યા��મક સેવા અથ� પહ�લી વાર 
િવદ�શમાં ગયા.

• 2007માં દાદી �કાશમિણ�એ દ�હ�યાગ કય� 
એટલે મુ�ય �શાિસકાની જવાબદારી 
�વીકારી.

• 91 વષ� તેઓ સં�થાનાં મુ�ય �શાિસકા બ�યાં.

• 100 દ�શોમાં એકલાં જ રાજયોગ અને 
આ�યા��મક િશ�ણનો સંદ�શ આ�યો.

• સમ� દ�શ અને િવ�ના 140 દ�શોમાં રાજયોગ 
સે�ટરો આવેલાં છ�.

• 140 દ�શોમાં આવેલાં 8500 સેવાક���ોનું તેઓ 
ક�શળ સંચાલન કરતાં.

• 12 લાખથી વધુ ભાઈઓ બહ�નો ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય સાથે 
�ડાયેલાં છ�.

• 40 હ�ર ��ાક�મારીઓનાં મા �વ�પા દાદી 
�નક�નો સાથ છૂટી ગયો.

િવ�ની અ�યંત ��થર મનની મિહલા

મી�ડયા િનદ�શક રાજયોગી ક�ણાભાઈએ 
બતા�યું ક� અમે�રકાના ટ�કસાસ મે�ડકલ અને 
સાય�સ ઈ��ટી�ુટના વૈ�ાિનકો �ારા પરી�ણ 
પછી દાદી�ને મો�ટ �ટ�બલ માઈ�ડ ઓફ ધ વ�ડ� 
વુમનથી નવાજવામાં આ�યાં હતાં. એમણે યોગથી 
પોતાના મનને એટલું સંયિમત, પિવ� શુ� અને 
સકારા�મક બનાવી દીધું હતું ક� જે સમયે ઈ�છ�, જે 
િવચાર યા સંક�પ પર ગમે તેટલો સમય ��થર રહી 
શકતાં હતાં. દાદી�ને લોકો �ઈને, સાંભળીને, 
મળીને �ે�રત થતાં હતાં ક� જેઓ આજે સાચી 
િજંદગીનાં રાહી છ�. એમનો એક એક શ�દ લાખો 
ભાઈ-બહ�નો માટ� પથ�દશ�ક બની જતા હતા.

દાદી� મા� 4 ધોરણ જ ભણેલાં હતાં. 
આટલી �મર હોવા છતાં 12 કલાક તેઓ 
આ�યા��મક સેવામાં ત�પર રહ�તાં હતાં. હ�મેશા 
યુવાઓ જેવો ઉ�સાહ �વા મળતો હતો. સાથે સાથે 
80 ટકા વાતો મોઢ� યાદ રહ�તી હતી.

દાદી� 60 વષ�ની �મર� િવદ�શ ગયાં �યાર� 
લોકો �વયંના કાય�થી સેવા િન�� સમજે છ�. 
દાદી� સૌથી પહ�લાં લંડનમાં 1974ના વષ�થી 
ઈ�રીય સંદ�શ આપવાની શ�આત કરી. �યાં 
1991માં ક�ટલાયે એકરોમાં ફ�લાયેલા ‘�લોબલ કો 
ઓપર�શન હાઉસ’ની �થાપના કરી. ધીર� ધીર� આ 
�વાસ આગળ વધતો ગયો અને યુરોપના દ�શોમાં 
આ�યા��મક શંખનાદ થયો. દાદીની સાથે હ�રો 
��ાક�માર ભાઈઓ-બહ�નો �ડાતાં ગયાં.

દાદીએ ક�ં ક� આજે મને જણાવતાં હષ� થઈ 
ર�ો છ� ક� 102 વષ�ની �મરમાં પણ મને પરમા�મા 
અને લોકોની દુઆઓએ એટલી ભરપૂર કરી છ�. 

રાજયોિગની દાદી �નક��નો સંિ��ત �વન પ�રચય
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આજે પણ પૂરી દુિનયામાં ચ�ર લગાવીને લોકોની 
સાથે માનવીય મૂ�યોને વહ�ચી નવું �વન �વનની 
�ેરણા આપું છું. એક આ�યા��મક રા�ય ક� જેનો 
સૂય� કદી અ�ત થતો નહોતો. તેવી દુિનયામાં જવા 
માટ� સવ�ને માનિસક અને શારી�રક �પે �વ�થ 
રહ�વાની �ેરણા આપું છું. ક�ટલાયે દ�શોના 
�િતિનિધઓ મને પોતાના દ�શની નાગ�રકતા 
આપવાનું કહ� છ� પરંતુ મને મારો ભારત દ�શ િ�ય 
છ�. નાગ�રકતા આપવાની વાત કરનાર 
�િતિનિધઓને ભારતમાં આવીને અહ�ની સં�ક�િત 
સાથે હળી મળી જવાની સલાહ આપી આમંિ�ત 
ક�ં છું. આજે મને ગવ� છ� ક� લાખો લોકોની 
િજંદગીમાં એક નવી રોશની ભરવાનું કાય� 
પરમા�માએ પૂણ� કરા�યું છ�.

દાદી�નું ભોજન

દાદી શરીરને �વ�થ અને હળવા રાખવા 
માટ� સવારના ના�તામાં દિલયા, ઉપમા અને ફળ 
લેતાં હતાં. બપોર� ખીચડી, શાકભા� પસંદ કરતાં 
હતાં. રાતે ભા�ઓનો ગાઢો સૂપ લેતાં હતાં. 
આહારમાં તેલ મસાલાવાળા ભોજનની પર�� 
પાળતા હતાં. ન�ી સમયે ભોજન કરતાં હતાં. 
દાદી� કહ�તાં હતાં ક� આપણે જેવું અ�ન લઈશું 
તેવું મન બનશે. ભોજન પરમા�માની યાદમાં જ 
કરવું �ઈએ. આપણા મનનો ભોજન સાથે સીધો 
સંબંધ છ�.

દાદી�ને ક�ટલાંયે રા�ીય, આંતરરા�ીય 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યાં હતાં. ભારતમાં પણ 
ક�ટલાય એવોડ� આપવામાં આ�યા. મૂ�યિન� 
િશ�ણ અને આ�યા��મકતામાં િવ�ભરમાં 
�શંસનીય યોગદાન બદલ દાદી�ને વષ� 2012માં 
િવશાખાપ�મની ગીતમ િવ� િવ�ાલયે, 
ડૉ�ટર�ટની પદવીથી િવભૂિષત કયા�.

દાદી� સદા કહ�તાં હતાં �� એક જ વાત યાદ 
રાખું છું. �� કોણ ? અને મા�ં કોણ ? �� એટલે 
આ�મા અને મારા એટલે પરમા�મા. મનમાં દર�ક 
પળ� એક જ સંક�પ પરમા�માની યાદમાં ચાલે છ�. 
બાબા આપવા માટ� બેઠા છ�. આ�યું છ� અને આપી 
ર�ા છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન તન અને મનની દવા 
છ�. આજે એની સૌને આવ�યકતા છ�. પ�રવત�ન 
સંસારનો િનયમ છ�. જેમ કિલયુગ પછી સતયુગ 
આવે છ�. એ રીતે રાત અને �દનનું ચ� ચા�યા કર� 
છ�. � �વનમાં નવીનતા નથી તો તે નીરસ બની 
�ય છ�. દર�ક પળ�, દર�ક �દવસે નવું િવચારો. નવું 
કરીએ અને �વનપથ પર આગળ વધીએ. 
આવનાર સમયમાં સમ�યાઓ વધશે એટલે સૌએ 
યોગબળ વધારવાની જ�ર છ�. દર�કનો �ામામાં 
પોતપોતાનો પાટ� છ�. �� પરમા�માની યાદ વગર 
એક પગલું પણ ભરતી નથી. દર�ક સંક�પમાં 
બાબાની યાદ સમાયેલી છ�. બાબાને યાદ કરવા 
પડતા નથી. બાબા �વતઃ યાદ આવી �ય છ�. 
મનને મારો નહ� પણ સુધારો. એનું ભટકવાનું બંધ 
કરો. એક િશવબાબામાં બુિ�નો તાર સદા 
લાગેલો રહ�શે તો મન ��થર બની જશે.

દાદીના સ�માનમાં લંડનમાં �નક� 
ફાઉ�ડેશનની �થાપના

આ�યા��મક અને ધાિમ�ક લોકો માટ�ના 
સંગઠન ક�પસ� ઑફ િવઝટમનાં દાદી સ�ય હતાં. 
િવ�ક�ાએ માનવ આવાસ અને પયા�વરણની 
સમ�યાઓથી સંબંિધત અનેક આ�યા��મક �પથી 
દુિવધા��ત ��થિતઓના સમાધાન માટ� આ 
સંગઠન કાય� કર� છ�. દાદી�ની એમાં મહ�વપૂણ� 
ભૂિમકા હતી. દાદી�ના સ�માનમાં લંડનમાં 
�નક� ફાઉ�ડેશન ફૉર �લોબલ હ��થ ક�યરની 
�થાપના વષ� 1997માં કરવામાં આવી.

�ાના�ત
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દાદી�ની �વનયા�ા

2005માં અમે�રકાની ક����જ યુિનવિસ�ટી 
�ારા દાદી�ને ‘કર�જ ઑફ કો��યસનેસ’ 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યા.

જૂન 2005માં ‘કાશી �માનાટ��રયન’ 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યા.

1994માં દુિનયાના 60 થી વધુ દ�શોમાં 
બાળકોને શીખવાડવામાં આવેલ ‘લીવ�ગ વે�યુઝ 
ઈન એ�યુક�શન ઈિનિશયેટીવ’નો શુભારંભ 
યૂિનસેફની સાથે મળીને કરવામાં આ�યો.

દાદી� �ારા લખેલાં પુ�તકો

• િવં�સ ઑફ સોલ (2000, U.S.A.)

• પ�સ ઑફ િવઝડમ (2000, U.S.A.)

• ક�પેિનયન ઑફ ગોડ (1999, U.K.)

• ઈ�સાઈડ આઉટ (2003, U.K.)

• �પીરી�યુલ �ેટનેસ (2009, Australia)

•  આઈ નો હાઉ ટુ લીવ, આઈ નો હાઉ ટુ ડાઈ 
(2015 U.K.)

�વ�છ ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર

��ાક�મારીઝ સં�થા સમ� િવ�માં સાફ-
સફાઈ અને �વ�છતાને લઈને િવશેષ �િસિ�માં 
છ�. દ�શમાં �વ�છતાને ઉ�ેજન આપવા માટ� 
�ધાનમં�ી નર��� મોદીએ દાદી �નક��ને �વ�છ 
ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર િનયુ� કયા� 
હતાં. દાદી�ના ને��વમાં સમ� ભારતવષ�માં 
િવશેષ �વ�છતા અિભયાન ચલાવવામાં આ�યાં 
હતાં.

યોગશિ�નાં ઉદાહરણ, અ�ભુત, 
અ��તીય, િવ�સનીય �યિ��વ ધારણ કરનાર 
104 વષ�ય રાજયોિગની દાદી �નક�� હવે ર�ાં 
નથી. એમણે 27 માચ�, શુ�વાર સવાર� 1.30 

કલાક� માઉ�ટઆબુની �લોબલ હૉ��પટલમાં 
અંિતમ �ાસ લીધો. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની મુ�ય �શાિસકા દાદી 
�નક�ના દ�વલોક ગમનથી ભારત સિહત 
િવ�ભરમાં શોકની લહ�ર છવાઈ ગઈ. શુ�વાર� 
બપોર� શાંિતવનમાં એમના અંિતમ સં�કાર 
કરવામાં આ�યા.

તા 09-04-2020 દાદીને અ�ય� થયે તેર 
�દવસ થયા. શાંિતવનમાં દાદીની ��િતમાં દાદીની 
ઈ�છા મુજબ સાદગીથી �મારક ‘શિ� �તંભ’ 
બનાવવામાં આ�યું છ�. િવ�ના અનેક લોકો અહ� 
આવીને �ેરણા મેળવશે, �વન ધ�ય બનાવશે.

રાજયોિગની 
દાદી �દયમોિહની�, 
મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

રાજયોિગની 
દાદી ઈશુ�, 
સંયુ� મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

રાજયોિગની 
દાદી રતનમોિહની�, 
અિધક મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

દાદી� અ�ય� થયા પછી
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આજે પણ પૂરી દુિનયામાં ચ�ર લગાવીને લોકોની 
સાથે માનવીય મૂ�યોને વહ�ચી નવું �વન �વનની 
�ેરણા આપું છું. એક આ�યા��મક રા�ય ક� જેનો 
સૂય� કદી અ�ત થતો નહોતો. તેવી દુિનયામાં જવા 
માટ� સવ�ને માનિસક અને શારી�રક �પે �વ�થ 
રહ�વાની �ેરણા આપું છું. ક�ટલાયે દ�શોના 
�િતિનિધઓ મને પોતાના દ�શની નાગ�રકતા 
આપવાનું કહ� છ� પરંતુ મને મારો ભારત દ�શ િ�ય 
છ�. નાગ�રકતા આપવાની વાત કરનાર 
�િતિનિધઓને ભારતમાં આવીને અહ�ની સં�ક�િત 
સાથે હળી મળી જવાની સલાહ આપી આમંિ�ત 
ક�ં છું. આજે મને ગવ� છ� ક� લાખો લોકોની 
િજંદગીમાં એક નવી રોશની ભરવાનું કાય� 
પરમા�માએ પૂણ� કરા�યું છ�.

દાદી�નું ભોજન

દાદી શરીરને �વ�થ અને હળવા રાખવા 
માટ� સવારના ના�તામાં દિલયા, ઉપમા અને ફળ 
લેતાં હતાં. બપોર� ખીચડી, શાકભા� પસંદ કરતાં 
હતાં. રાતે ભા�ઓનો ગાઢો સૂપ લેતાં હતાં. 
આહારમાં તેલ મસાલાવાળા ભોજનની પર�� 
પાળતા હતાં. ન�ી સમયે ભોજન કરતાં હતાં. 
દાદી� કહ�તાં હતાં ક� આપણે જેવું અ�ન લઈશું 
તેવું મન બનશે. ભોજન પરમા�માની યાદમાં જ 
કરવું �ઈએ. આપણા મનનો ભોજન સાથે સીધો 
સંબંધ છ�.

દાદી�ને ક�ટલાંયે રા�ીય, આંતરરા�ીય 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યાં હતાં. ભારતમાં પણ 
ક�ટલાય એવોડ� આપવામાં આ�યા. મૂ�યિન� 
િશ�ણ અને આ�યા��મકતામાં િવ�ભરમાં 
�શંસનીય યોગદાન બદલ દાદી�ને વષ� 2012માં 
િવશાખાપ�મની ગીતમ િવ� િવ�ાલયે, 
ડૉ�ટર�ટની પદવીથી િવભૂિષત કયા�.

દાદી� સદા કહ�તાં હતાં �� એક જ વાત યાદ 
રાખું છું. �� કોણ ? અને મા�ં કોણ ? �� એટલે 
આ�મા અને મારા એટલે પરમા�મા. મનમાં દર�ક 
પળ� એક જ સંક�પ પરમા�માની યાદમાં ચાલે છ�. 
બાબા આપવા માટ� બેઠા છ�. આ�યું છ� અને આપી 
ર�ા છ�. રાજયોગ મેડીટ�શન તન અને મનની દવા 
છ�. આજે એની સૌને આવ�યકતા છ�. પ�રવત�ન 
સંસારનો િનયમ છ�. જેમ કિલયુગ પછી સતયુગ 
આવે છ�. એ રીતે રાત અને �દનનું ચ� ચા�યા કર� 
છ�. � �વનમાં નવીનતા નથી તો તે નીરસ બની 
�ય છ�. દર�ક પળ�, દર�ક �દવસે નવું િવચારો. નવું 
કરીએ અને �વનપથ પર આગળ વધીએ. 
આવનાર સમયમાં સમ�યાઓ વધશે એટલે સૌએ 
યોગબળ વધારવાની જ�ર છ�. દર�કનો �ામામાં 
પોતપોતાનો પાટ� છ�. �� પરમા�માની યાદ વગર 
એક પગલું પણ ભરતી નથી. દર�ક સંક�પમાં 
બાબાની યાદ સમાયેલી છ�. બાબાને યાદ કરવા 
પડતા નથી. બાબા �વતઃ યાદ આવી �ય છ�. 
મનને મારો નહ� પણ સુધારો. એનું ભટકવાનું બંધ 
કરો. એક િશવબાબામાં બુિ�નો તાર સદા 
લાગેલો રહ�શે તો મન ��થર બની જશે.

દાદીના સ�માનમાં લંડનમાં �નક� 
ફાઉ�ડેશનની �થાપના

આ�યા��મક અને ધાિમ�ક લોકો માટ�ના 
સંગઠન ક�પસ� ઑફ િવઝટમનાં દાદી સ�ય હતાં. 
િવ�ક�ાએ માનવ આવાસ અને પયા�વરણની 
સમ�યાઓથી સંબંિધત અનેક આ�યા��મક �પથી 
દુિવધા��ત ��થિતઓના સમાધાન માટ� આ 
સંગઠન કાય� કર� છ�. દાદી�ની એમાં મહ�વપૂણ� 
ભૂિમકા હતી. દાદી�ના સ�માનમાં લંડનમાં 
�નક� ફાઉ�ડેશન ફૉર �લોબલ હ��થ ક�યરની 
�થાપના વષ� 1997માં કરવામાં આવી.
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દાદી�ની �વનયા�ા

2005માં અમે�રકાની ક����જ યુિનવિસ�ટી 
�ારા દાદી�ને ‘કર�જ ઑફ કો��યસનેસ’ 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યા.

જૂન 2005માં ‘કાશી �માનાટ��રયન’ 
એવોડ�થી નવાજવામાં આ�યા.

1994માં દુિનયાના 60 થી વધુ દ�શોમાં 
બાળકોને શીખવાડવામાં આવેલ ‘લીવ�ગ વે�યુઝ 
ઈન એ�યુક�શન ઈિનિશયેટીવ’નો શુભારંભ 
યૂિનસેફની સાથે મળીને કરવામાં આ�યો.

દાદી� �ારા લખેલાં પુ�તકો

• િવં�સ ઑફ સોલ (2000, U.S.A.)

• પ�સ ઑફ િવઝડમ (2000, U.S.A.)

• ક�પેિનયન ઑફ ગોડ (1999, U.K.)

• ઈ�સાઈડ આઉટ (2003, U.K.)

• �પીરી�યુલ �ેટનેસ (2009, Australia)

•  આઈ નો હાઉ ટુ લીવ, આઈ નો હાઉ ટુ ડાઈ 
(2015 U.K.)

�વ�છ ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર

��ાક�મારીઝ સં�થા સમ� િવ�માં સાફ-
સફાઈ અને �વ�છતાને લઈને િવશેષ �િસિ�માં 
છ�. દ�શમાં �વ�છતાને ઉ�ેજન આપવા માટ� 
�ધાનમં�ી નર��� મોદીએ દાદી �નક��ને �વ�છ 
ભારત િમશનનાં �ા�ડ એ�બેસેડર િનયુ� કયા� 
હતાં. દાદી�ના ને��વમાં સમ� ભારતવષ�માં 
િવશેષ �વ�છતા અિભયાન ચલાવવામાં આ�યાં 
હતાં.

યોગશિ�નાં ઉદાહરણ, અ�ભુત, 
અ��તીય, િવ�સનીય �યિ��વ ધારણ કરનાર 
104 વષ�ય રાજયોિગની દાદી �નક�� હવે ર�ાં 
નથી. એમણે 27 માચ�, શુ�વાર સવાર� 1.30 

કલાક� માઉ�ટઆબુની �લોબલ હૉ��પટલમાં 
અંિતમ �ાસ લીધો. ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયની મુ�ય �શાિસકા દાદી 
�નક�ના દ�વલોક ગમનથી ભારત સિહત 
િવ�ભરમાં શોકની લહ�ર છવાઈ ગઈ. શુ�વાર� 
બપોર� શાંિતવનમાં એમના અંિતમ સં�કાર 
કરવામાં આ�યા.

તા 09-04-2020 દાદીને અ�ય� થયે તેર 
�દવસ થયા. શાંિતવનમાં દાદીની ��િતમાં દાદીની 
ઈ�છા મુજબ સાદગીથી �મારક ‘શિ� �તંભ’ 
બનાવવામાં આ�યું છ�. િવ�ના અનેક લોકો અહ� 
આવીને �ેરણા મેળવશે, �વન ધ�ય બનાવશે.

રાજયોિગની 
દાદી �દયમોિહની�, 
મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

રાજયોિગની 
દાદી ઈશુ�, 
સંયુ� મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

રાજયોિગની 
દાદી રતનમોિહની�, 
અિધક મુ�ય �શાિસકા, 
શાંિતવન, આબુ રોડ

દાદી� અ�ય� થયા પછી
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અ�તધારા

�વન �વવું તો ક�વી રીતે ?
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

0 2 - 0 3 - 2 0 0 9  -
સવ�શિ�વાન મારા સાથી 
છ�. માતા, િપતા, સખા, 
�વામી, સતગુ� છ�. આ 
મા� ભાવના જ નથી એનો 
�ેક�ટકલ અનુભવ છ�. 
દ�હના સંબંધો તો િવનાશી

છ�. આજ નહ� તો કાલ તેઓ આપણા રહ�શે નહ�. 
આપણે પણ તેમના રહીશું નહ�. �યાર� અથ� ઉઠ� 
તો ના આ મા�ં ઘર રહ�શે. ના સંબંધી રહ�શે. જેને 
મારા સમ�એ છીએ તે તરત જ શબને ઘર બહાર 
કાઢશે. મારા તો એક (પરમા�મા) બી� ના કોઈ 
�� �યાર� શરીર છોડીશ તો મારા એક જ સાથી 
હશે. �વવા છતાં સૌને છોડી બેઠી છું. ક�� છું. ના 
તૂ મારી, ના �� તારી.

26-03-2009 - મ� મા�ં વીલ (વિસયતનામું) 
લખી દીધું છ�. �� શ�આતથી જ ઈકોનોમી અને 
એકનામી (પરમા�મા)ની રીતે ચાલી છું. એક પણ 
�િપયો મારી અથ� પર ખચ� ના થાય. માર� કોઈ 
�લમાળા ના �ઈએ. સદા �યાન ર�ં છ� �� અને 
મારા બાબા, �ીજું કોઈ વ�ે આવી જ ના શક�. 
જેમ બાબાએ ક�ં છ� � �ી� વ�ે આવી જશે તો 
�ીજું ને� બંધ થઈ જશે. તો સદા એ �યાન ર�ં છ� 
ક� મારી વ�ે �ીજું કોઈ આવી ન શક�.

09-01-2014 - એક િમિનટ, એક સેક�ડ 
પણ એ ફ�લ�ગ આવતી નથી ક� �� આ�મા એકલો 
છું. દ�હથી પણ �યારી છું. મીઠા બાબાએ જનક 
નામથી પાક�� કરાવી દીધું. ��ટી અને િવદ�હી. 
�્�ટીપણામાં જરા પણ �� સમજતી નથી. સદા 

�યાન રા�યું છ� ક� ના સે�ટર મા�ં છ�. ના �ટુડ�ટ 
મારા છ�. મા�ં કોઈ નથી. મ� શું કયુ� છ� ? હા એટલું 
જ�ર છ� એક બળ એક ભરોસા. િન�યબુિ� 
િવજયંતી. જે બનવાનું હતું તે થયું. મા� સંક�પ એ 
હોવો �ઈએ. થયું, થઈ ગયું. બાબાએ કયુ�, 
કરા�યું એમાં મા� મારી ભાવના રહી. ભાવનાથી 
જ સમ� િવ�ની સેવા થઈ રહી છ�.

21-09-2014 - બાબાએ સૌનાં નામ બદલી 
દીધાં પણ મા�ં નામ બદ�યું નહ�. મને ક�ં જનક 
અથા�� િવદ�હી રહ�વાની �ે��ટસ અને ��ટી. 
િવદ�હી રહ�વું અથા�� અશરીરી બનીને રહ�વાનો 
અંદરથી એવો અ�યાસ કરવાનું મને યાદ રહ� છ�. 
કાય� �યવહારમાં આવવા છતાં પણ કઈ રીતે 
�યારા રહ�વું. �યાર� �� િવદ�શ ગઈ તો બીજું ક�ઈ 
નહ� ડૉ�ટ વરી, નો �ો�લેમ, આ પાઠ પાકો કય�.

24-09-2015 - મને ખુશી છ� ક� મ� જનક 
નામની લાજ રાખી છ�. કદી મ� એવું નથી ક�ં ક� 
આ મા�ં છ�. મા�ં ક�ઈ નથી મેરા તો એક બાબા 
દૂસરા ન કોઈ. અમારાં સૌ ભાઈબહ�નોએ આ મં� 
સારી રીતે પા�ો કય�. મારા મનમાં એ ભાવના 
હતી ક� માર� ��ટી અને િવદ�હી બનવું છ�. મરવું 
�વવું કોઈ વાત થોડી છ�. પણ મરવું છ� તો કઈ 
રીતે? �વવું છ� તો કઈ રીતે ? સદા આ વાતનું 
�યાન રા�યું છ�.

22-08-2015 - આજે સવાર� મરવાની 
તૈયારીમાં હતી અથા�� મારી અંિતમઘડી એવી 
હોય, આવી મારી ��થિત હતી. મારી વાત સાંભળો 
ને. આપ કહ�શો આવું ના બોલો. મ� ક�ં તૈયાર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)
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દાદી�ને કાનમાં પૂછતી ક�, દાદી� આપની 
તિબયત બરાબર રહ�તી ન હોવાથી કણા�ટકનો 
�ો�ામ ક��સલ કરી દ�? દાદી� જણાવતાં ક�, 
સમય પર બાબા મને ઠીક કરી દ�શે. મ� મારી 
આંખોથી ��ય� અનુભવ કય� ક� �વાસના 
આગલા �દવસે દાદી�ની તિબયત ઢીલી હોવા 
છતાં �વાસના �દવસે દાદી� મને પૂછતા ક� આજે 
જવાનું છ� ને ! મને આ�ય� થતું હતું. બાબા 
�વાસના �દવસે દાદી�ના રથને  ઠીક (�વ�થ) 
કરી સેવા કરાવી જ લેતા હતા. દાદી�ની એક 
આંખમાં �ામા, બી� આંખમાં બાબા રહ�તા હતા. 
સમય પર તૈયાર થઈ જતા હતા. દાદી�ને ય�નો 
ખૂબ �યાલ રહ�તો હતો. દાદી� કહ�તા- ય�મા 
ક�ઈક આવશે ને! કમાણી થશે. દાદી�ના રગ-
રગમાં ય�નો �યાલ રહ�તો હતો. કણા�ટકમાં 80 
ક�યાઓનો ભ�ય સમપ�ણ સમારોહ થયો હતો. 
મોટ�ભાગે દર�ક જ�યાએ 30-40 ક�યાઓનો 
સમપ�ણ સમારોહ થતો હોય છ�. આ બાબતમાં 
કણા�ટકવાળા પૂરા મા�સ� લઈ ગયા. રી�ીટ 
સે�ટરનું ઉ�ઘાટન, ભૂિમપૂજન જેવા મોટા 
કાય��મોમાં જ દાદી�ને લઈ જતા હતા. 

��યુઆરી 27-28 તારીખે દાદી�ને પૂના 
લઈને ગયા હતા. શ�આતથી પૂના દાદી�ની 
કમ�ભૂિમ હતી. અંતમાં પણ દાદી� �ારા પૂનામાં 
બ� જ સેવા થઈ. પૂનાથી પાછા આ�યા બાદ 
બાથ�મમાં દાદી� પડી ગયા હતા. જેમાં બ� મોટી 
ઇ� ન હતી થઈ. પરંતુ �યારબાદ પેટનો �ો�લેમ 
શ� થયો. િનવ�રભાઈને આ અંગે �ણ કરી, 
દાદી�ને અમદાવાદ લઈ ગયા. િનવ�રભાઈ એ ર� 
આપતાં જણા�યું ક� અમદાવાદમાં સારવાર કરાવી 

ફ��ુઆરી-માચ� 2020 દરિમયાન દાદી�ની 
અવ�થા અંગે હ�સાદીદીનો ��ય� અનુભવ -

આપણે સૌ '�ામા' શ�દ ઘણા સમયથી 
સાંભળતા આ�યા છીએ. શ�દોમાં બોલી દઈએ 
છીએ '�ામા'. પરંતુ તે �ામામાં આપણે પોતે �યાર� 
પાટ� બ�વતા હોઈએ છીએ �યાર�, તેની લાગણી 
ક�ઈક અલગ જ હોય છ�. છ��ા છ મિહના 
અગાઉથી જ �નક�દાદીની તિબયત ઢીલી રહ�તી 
હતી. અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી સમયે 
હોલમાં સવ�ના સ�મુખ આવવાનો દાદી�નો ચા�સ 
ઘણીવાર નહોતો બની શકતો. મને સંક�પ ચાલતો 
હતો ક�, દાદી�ની નાજુક તિબયત  હોવાથી શા 
માટ� ખ�ચીને (જબરજ�તી પરાણે) લઇ જવા?

દાદી� અમને કહ�તા હતા ક�, 1લી 
��યુઆરી, મારો 104 મો જ�મ�દવસ આવી ર�ો 
છ�. દાદી�એ અમને પા��ં કરા�યું હતું ક�, મારો 
જ�મ�દવસ મનાવવો નહ�. જ�મ�દવસની 
ઉજવણીમાં બે�ડવા�, હારતોરા લાવવા એ 
દાદી�ને પસંદ ન હતું. મ� દાદી�ને િનિ�ંત કયા� 
હતા ક�, આપનો જ�મ �દવસ ધૂમધામથી નહ� 
ઉજવીએ. ફ� કલાસ જ રાખીશું. મોટા કાય��મ 
દરિમયાન ભાઈ-બહ�નોનું વારંવાર ઊઠવા-
બેસવાનું, દાદી�નું �વચન ચાલતું હોય �યાર� 
વચમાંજ ટોલી આપવાનું વગેર� ચાલુ કરી દ� છ�. 
અને તેમાં આ�યા��મકતા દ�ખાતી નથી. જે 
દાદી�ને િબલક�લ પસંદ ન હતું.

��યુઆરી 2020માં દાદી�નો કણા�ટકનો 
�ો�ામ બના�યો હતો. જ�મ �દવસ બાદ પણ 
દાદી�ની તિબયત ઉપર-નીચે રહ�તી હતી. �� 

�નક� દાદી�ની અંિતમ અવ�થા અંગે ��ય� અનુભવ
�.ક�. હ�સાબેન, શાંિતવન, આબુ રોડ.
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અ�તધારા

�વન �વવું તો ક�વી રીતે ?
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

0 2 - 0 3 - 2 0 0 9  -
સવ�શિ�વાન મારા સાથી 
છ�. માતા, િપતા, સખા, 
�વામી, સતગુ� છ�. આ 
મા� ભાવના જ નથી એનો 
�ેક�ટકલ અનુભવ છ�. 
દ�હના સંબંધો તો િવનાશી

છ�. આજ નહ� તો કાલ તેઓ આપણા રહ�શે નહ�. 
આપણે પણ તેમના રહીશું નહ�. �યાર� અથ� ઉઠ� 
તો ના આ મા�ં ઘર રહ�શે. ના સંબંધી રહ�શે. જેને 
મારા સમ�એ છીએ તે તરત જ શબને ઘર બહાર 
કાઢશે. મારા તો એક (પરમા�મા) બી� ના કોઈ 
�� �યાર� શરીર છોડીશ તો મારા એક જ સાથી 
હશે. �વવા છતાં સૌને છોડી બેઠી છું. ક�� છું. ના 
તૂ મારી, ના �� તારી.

26-03-2009 - મ� મા�ં વીલ (વિસયતનામું) 
લખી દીધું છ�. �� શ�આતથી જ ઈકોનોમી અને 
એકનામી (પરમા�મા)ની રીતે ચાલી છું. એક પણ 
�િપયો મારી અથ� પર ખચ� ના થાય. માર� કોઈ 
�લમાળા ના �ઈએ. સદા �યાન ર�ં છ� �� અને 
મારા બાબા, �ીજું કોઈ વ�ે આવી જ ના શક�. 
જેમ બાબાએ ક�ં છ� � �ી� વ�ે આવી જશે તો 
�ીજું ને� બંધ થઈ જશે. તો સદા એ �યાન ર�ં છ� 
ક� મારી વ�ે �ીજું કોઈ આવી ન શક�.

09-01-2014 - એક િમિનટ, એક સેક�ડ 
પણ એ ફ�લ�ગ આવતી નથી ક� �� આ�મા એકલો 
છું. દ�હથી પણ �યારી છું. મીઠા બાબાએ જનક 
નામથી પાક�� કરાવી દીધું. ��ટી અને િવદ�હી. 
�્�ટીપણામાં જરા પણ �� સમજતી નથી. સદા 

�યાન રા�યું છ� ક� ના સે�ટર મા�ં છ�. ના �ટુડ�ટ 
મારા છ�. મા�ં કોઈ નથી. મ� શું કયુ� છ� ? હા એટલું 
જ�ર છ� એક બળ એક ભરોસા. િન�યબુિ� 
િવજયંતી. જે બનવાનું હતું તે થયું. મા� સંક�પ એ 
હોવો �ઈએ. થયું, થઈ ગયું. બાબાએ કયુ�, 
કરા�યું એમાં મા� મારી ભાવના રહી. ભાવનાથી 
જ સમ� િવ�ની સેવા થઈ રહી છ�.

21-09-2014 - બાબાએ સૌનાં નામ બદલી 
દીધાં પણ મા�ં નામ બદ�યું નહ�. મને ક�ં જનક 
અથા�� િવદ�હી રહ�વાની �ે��ટસ અને ��ટી. 
િવદ�હી રહ�વું અથા�� અશરીરી બનીને રહ�વાનો 
અંદરથી એવો અ�યાસ કરવાનું મને યાદ રહ� છ�. 
કાય� �યવહારમાં આવવા છતાં પણ કઈ રીતે 
�યારા રહ�વું. �યાર� �� િવદ�શ ગઈ તો બીજું ક�ઈ 
નહ� ડૉ�ટ વરી, નો �ો�લેમ, આ પાઠ પાકો કય�.

24-09-2015 - મને ખુશી છ� ક� મ� જનક 
નામની લાજ રાખી છ�. કદી મ� એવું નથી ક�ં ક� 
આ મા�ં છ�. મા�ં ક�ઈ નથી મેરા તો એક બાબા 
દૂસરા ન કોઈ. અમારાં સૌ ભાઈબહ�નોએ આ મં� 
સારી રીતે પા�ો કય�. મારા મનમાં એ ભાવના 
હતી ક� માર� ��ટી અને િવદ�હી બનવું છ�. મરવું 
�વવું કોઈ વાત થોડી છ�. પણ મરવું છ� તો કઈ 
રીતે? �વવું છ� તો કઈ રીતે ? સદા આ વાતનું 
�યાન રા�યું છ�.

22-08-2015 - આજે સવાર� મરવાની 
તૈયારીમાં હતી અથા�� મારી અંિતમઘડી એવી 
હોય, આવી મારી ��થિત હતી. મારી વાત સાંભળો 
ને. આપ કહ�શો આવું ના બોલો. મ� ક�ં તૈયાર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)
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દાદી�ને કાનમાં પૂછતી ક�, દાદી� આપની 
તિબયત બરાબર રહ�તી ન હોવાથી કણા�ટકનો 
�ો�ામ ક��સલ કરી દ�? દાદી� જણાવતાં ક�, 
સમય પર બાબા મને ઠીક કરી દ�શે. મ� મારી 
આંખોથી ��ય� અનુભવ કય� ક� �વાસના 
આગલા �દવસે દાદી�ની તિબયત ઢીલી હોવા 
છતાં �વાસના �દવસે દાદી� મને પૂછતા ક� આજે 
જવાનું છ� ને ! મને આ�ય� થતું હતું. બાબા 
�વાસના �દવસે દાદી�ના રથને  ઠીક (�વ�થ) 
કરી સેવા કરાવી જ લેતા હતા. દાદી�ની એક 
આંખમાં �ામા, બી� આંખમાં બાબા રહ�તા હતા. 
સમય પર તૈયાર થઈ જતા હતા. દાદી�ને ય�નો 
ખૂબ �યાલ રહ�તો હતો. દાદી� કહ�તા- ય�મા 
ક�ઈક આવશે ને! કમાણી થશે. દાદી�ના રગ-
રગમાં ય�નો �યાલ રહ�તો હતો. કણા�ટકમાં 80 
ક�યાઓનો ભ�ય સમપ�ણ સમારોહ થયો હતો. 
મોટ�ભાગે દર�ક જ�યાએ 30-40 ક�યાઓનો 
સમપ�ણ સમારોહ થતો હોય છ�. આ બાબતમાં 
કણા�ટકવાળા પૂરા મા�સ� લઈ ગયા. રી�ીટ 
સે�ટરનું ઉ�ઘાટન, ભૂિમપૂજન જેવા મોટા 
કાય��મોમાં જ દાદી�ને લઈ જતા હતા. 

��યુઆરી 27-28 તારીખે દાદી�ને પૂના 
લઈને ગયા હતા. શ�આતથી પૂના દાદી�ની 
કમ�ભૂિમ હતી. અંતમાં પણ દાદી� �ારા પૂનામાં 
બ� જ સેવા થઈ. પૂનાથી પાછા આ�યા બાદ 
બાથ�મમાં દાદી� પડી ગયા હતા. જેમાં બ� મોટી 
ઇ� ન હતી થઈ. પરંતુ �યારબાદ પેટનો �ો�લેમ 
શ� થયો. િનવ�રભાઈને આ અંગે �ણ કરી, 
દાદી�ને અમદાવાદ લઈ ગયા. િનવ�રભાઈ એ ર� 
આપતાં જણા�યું ક� અમદાવાદમાં સારવાર કરાવી 

ફ��ુઆરી-માચ� 2020 દરિમયાન દાદી�ની 
અવ�થા અંગે હ�સાદીદીનો ��ય� અનુભવ -

આપણે સૌ '�ામા' શ�દ ઘણા સમયથી 
સાંભળતા આ�યા છીએ. શ�દોમાં બોલી દઈએ 
છીએ '�ામા'. પરંતુ તે �ામામાં આપણે પોતે �યાર� 
પાટ� બ�વતા હોઈએ છીએ �યાર�, તેની લાગણી 
ક�ઈક અલગ જ હોય છ�. છ��ા છ મિહના 
અગાઉથી જ �નક�દાદીની તિબયત ઢીલી રહ�તી 
હતી. અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી સમયે 
હોલમાં સવ�ના સ�મુખ આવવાનો દાદી�નો ચા�સ 
ઘણીવાર નહોતો બની શકતો. મને સંક�પ ચાલતો 
હતો ક�, દાદી�ની નાજુક તિબયત  હોવાથી શા 
માટ� ખ�ચીને (જબરજ�તી પરાણે) લઇ જવા?

દાદી� અમને કહ�તા હતા ક�, 1લી 
��યુઆરી, મારો 104 મો જ�મ�દવસ આવી ર�ો 
છ�. દાદી�એ અમને પા��ં કરા�યું હતું ક�, મારો 
જ�મ�દવસ મનાવવો નહ�. જ�મ�દવસની 
ઉજવણીમાં બે�ડવા�, હારતોરા લાવવા એ 
દાદી�ને પસંદ ન હતું. મ� દાદી�ને િનિ�ંત કયા� 
હતા ક�, આપનો જ�મ �દવસ ધૂમધામથી નહ� 
ઉજવીએ. ફ� કલાસ જ રાખીશું. મોટા કાય��મ 
દરિમયાન ભાઈ-બહ�નોનું વારંવાર ઊઠવા-
બેસવાનું, દાદી�નું �વચન ચાલતું હોય �યાર� 
વચમાંજ ટોલી આપવાનું વગેર� ચાલુ કરી દ� છ�. 
અને તેમાં આ�યા��મકતા દ�ખાતી નથી. જે 
દાદી�ને િબલક�લ પસંદ ન હતું.

��યુઆરી 2020માં દાદી�નો કણા�ટકનો 
�ો�ામ બના�યો હતો. જ�મ �દવસ બાદ પણ 
દાદી�ની તિબયત ઉપર-નીચે રહ�તી હતી. �� 

�નક� દાદી�ની અંિતમ અવ�થા અંગે ��ય� અનુભવ
�.ક�. હ�સાબેન, શાંિતવન, આબુ રોડ.
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મેમનગર સેવાક���માં લઈ ગયા. દર�કનો દાદી� 
��યે ખૂબ �ેહ-�યાર હતો. �ણ �દવસ પછી 
દાદી�ની તિબયત ખૂબ નાજુક બનતી ગઈ. 
�ાસની તકલીફ વધી ગઈ. બે વાર  હો��પટલમાં 
એડિમટ થયા અને બે વાર �ડ�ચાજ� લીધું. 17 માચ� 
2020ના �દવસે એવું લા�યું ક�, દાદી� જઈ ર�ા 
છ�. ડો�ટરો પણ દાદી�ને મળવા વારંવાર આવતા 
હતા. તેઓ પૂછતા દાદી� તિબયત ક�વી છ�? 
દાદી� મારી તરફ આંગળી કરતા. ડો�ટરો 
દાદી�ની પાસે ચુંબકની જેમ ખ�ચાઈને આવતા 
હતા. જેમ ક� મોટા ગુ� છ� તે રીતે દાદી�ના ચરણ 
�પશ� કરતા હતા. દાદી�નો હાથ પોતાના મ�તક 
પર રાખી આશીવા�દ લેતા હતા. ખૂબ કાળ� લેતા 
હતા. ડો�ટસ� જણાવતા ક� 80 વષ�થી ઉપરના 
દદ�ની સારવાર ક�વી રીતે કરવી તેનું સાિહ�ય 
ઉપલ�ધ છ�. પરંતુ 100 વષ�થી ઉપરના દદ�ની 
સારવાર ક�વી રીતે કરવી તે અમારી પણ 
સમજણમાં નથી આવતું. 

માચ� 17 2020ના �દવસે દાદી�ની તિબયત 
ખૂબ નાજુક બની ગઈ હતી. �ાન સરોવરથી 
જયંતીબેનને તા�કાિલક અમદાવાદ બોલા�યા. 
બધા સે�ટરો પર પણ મેસેજ આ�યો ક� દાદી�ની 
તિબયત િ�ટીકલ હોવાથી બધા અખંડ યોગ કર�. 
દાદી� હ�મેશા એવું કહ�તા ક�, 5 ટકા દવાઓ કામ 
કર� છ�, બાક� બધાની દુઆઓ મારા શરીરને 
ચલાવી રહી છ�. દાદી�ને િજંદગીમાં પહ�લીવાર 
બાઈપાઈપ ચઢાવવામાં આ�યા. દાદી�ને તે પસંદ 
નહોતું. દાદી� મને તથા રાજુભાઈને ઘણી વાર 
કહ�તા વીલ લખો. મારા શરીરને અંિતમ સમયે 
ઓ��સજનની નળીઓ ન ચઢાવવી. માર� 
હો��પટલમાં શરીર નથી છોડવું. દાદી�ના 
િવચારો �પ� હતા ક�, �વું તો ક�વી રીતે �વવું 
અને મ�ં તો ક�વી રીતે મરવું. 

જ�દીથી સા� થઈને પાછા આવી જશો. દાદી�ને 
અમદાવાદ હો��પટલમાં લઈ ગયા. ગે��ોલો��ટ 
ડો�ટર ભ�ા તથા ડો�ટર ડુમરાએ દાદી�ને 
તપાસીને જણા�યું ક�, દાદી�ને બ� જ તકલીફ 
થઈ રહી છ�. ઇ�ફ��શન ઘણું વધી ગયું છ�. આથી 
ICU માં લઈ ગયા. એ�ટીબાયો�ટક દવા આપી. 
દાદી� ઢીલા પડતા જતા હતા. અમે તેઓને એવી 
અનુભૂિત ન થવા દીધી ક�  તેઓ (દાદી�) 
હો��પટલમાં છ�. તે �મમાં ટીવીમાં Awakening 
ચેનલ ચાલુ રાખતા તથા દાદી�ના કાનમાં ઈયર 
ફોન ભરાવીને રાખતા. ટીવીમાં િનવ�રભાઈ, 
શીલુબેન વગેર�નો �ાસ સાંભળતાં, તેઓના 
ચહ�રા  પર �સ�નતા દ�ખાઈ દ�તી હતી. 

રાજુભાઈ દાદી�ની તિબયતના સમાચાર 
પૂછતા મેસેજ મોકલવા જણાવેલ. અમે દાદી�ના 
�વમુખ �ારા આપેલ ઓ�ડયો િવ�ડયો મેસેજ 
તૈયાર કરી બધે મોકલતા. �ી� �દવસે દાદી�ના 
મુખ �ારા ઓમશાંિત �પ� રીતે સંભળાયેલ. 
�યાર� પણ રાજુભાઈનું નામ લેતા �યાર� દાદી�એ 
�યાર�ય પણ ના નહોતી પાડી. તેઓને િવ�ાસ 
હતો ક� તે સમ� િવ�માં મારો મેસેજ તરતજ 
મોકલી દ�શે. દાદી�ને હો��પટલમાં રહ�વું પસંદ 
નહોતું. હો��પટલ અને ઘરમાં ફ�ર તો હોય જ ને ! 
હો��પટલમાં �યાંના િનયમોના કારણે આપણા 
હાથ બંધાયેલા રહ� છ�. મ� ડો�ટરને જણા�યું ક�, 
બાજુમાં જ સે�ટર છ�. દાદી�ને �યાં લઈ જઈએ. 
ડો�ટર� ક�ં ક� �યાં લઈ જઈને શું કરશો? 
દાદી�ને હો��પટલની તથા ડો�ટરની જ�ર છ�. મ� 
તા�કાિલક સે�ટરમાં એક �મમાં ICU તૈયાર 
કરાવી દીધું. તથા �લોબલ હો��પટલમાં સેવા 
આપતા ડો. હીનાને તા�કાિલક અમદાવાદ 
આવવા જણા�યું. તેઓ તરત પહ�ચી ગયા. 
ડો�ટરને જણાવી દાદી�ને 17 ફ��ુઆરીએ 
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18 માચ� 2020 રા�ે નાના બાળકની જેમ 
દાદી�ને ટીપે-ટીપે પાણી પીવડા�યું. દાદી�એ 
મારા ચહ�રા પર હાથ ફ�ર�યો તથા મને ભેટી 
પ�ા. રા�ે 10 વાગે  ક�તનભાઇ મારી સાથે હતા 
તથા ડૉ. પૂ� આવવાના હતા. �� ક�તનભાઇ સાથે 
મેમનગર સે�ટર પર આવી ગઈ. રા�ે 10-30 વાગે 
�ીદ�વી ને જણા�યું ક� દાદી� અંદરથી કહી ર�ા છ� 
ક�, મને અહ�થી લઈ �ઓ. સવાર� 3 �ણ વાગે 
�ાન કરીને �� હો��પટલ પહ�ચી અને ડો�ટર 
સુધીર શાહને જણા�યું ક�, આજે ��  દાદી�ને 
આબુ લઈ જઈ રહી છું. તેઓએ પૂ�ું ક� ક�ટલા 
વાગે લઈ જવા છ�? મ� જણા�યું ક�, બપોર� 12 વાગે 
ડો�ટર ડુમરા આવી �ય, �યાર પછી લઈ જઈશું. 
બપોર� 12 વાગે ડૉ. બનારસીભાઈ, ડૉ. ડુમરા તથા 
અ�ય ડો�ટસ�ની હાજરીમાં ICU એ��યુલ�સમાં 
દાદી�ને લઈને માઉ�ટઆબુ તરફ રવાના થયા. 
મ� તેઓને જણાવેલ ક�  દાદી�ને વે��ટલેટર પર 
નથી રાખવા. બધાએ તે મંજૂર રા�યું. 
અમદાવાદથી આબુ તરફના ર�તા દરિમયાન 
સતત �� બાબાને કહ�તી રહી ક�, બાબા દાદી�ને 
આબુ પહ�ચાડી દો. કારણ ક� દાદી�નું શરીર 
હો��પટલમાં પણ છૂટી શક� તેમ હતું,  ર�તામાં પણ 
છૂટી શક� તેમ હતું. � તેમ થયું હોત તો �� મારી 
�તને �યાર�ય પણ માફ ન કરી શકત. દાદી�ને 
માઉ�ટઆબુ �લોબલ હો��પટલમાં લઈને ગયા. 
�યાં તેમના શરીરને ભીના કપડાંથી એકદમ 
સરસ રીતે �વ�છ કયુ�. જેથી હો��પટલના �વાણુ 
વગેર� નીકળી �ય. ફ�ઝીયોથેરાિપ�ટ  ડો�ટર� 
કસરત કરાવી. 

�ી� �દવસે દાદી�ને ઓ��સજનની જ�ર 
ન હોવાથી ડૉકટર� નળીઓ દૂર કરી. દાદી� 
�વ�થ બનતા ગયા. 26 માચ�  દાદી�ને નાકની 
એક જ નળી લગાડેલ હતી. જે �ારા ફ��ડંગ કયુ�. 

બધાને લા�યું ક�, દાદી� ઠીક થઈ ર�ા છ�. પરંતુ 
�ામાનો તથા દાદી�નો અને બાબાનો પોતાનો 
�લાન હતો. અમદાવાદથી આબુ જતા સમયે ભારત 
બંધ ન હતું. � તે સમયે દાદી�એ શરીર છો�ું 
હોત તો �ક ભરી-ભરીને �લો આવી �ત. 
દાદી�ને આ બધું પસંદ ન હતું. તેઓ આ 
બાબતોથી ઘણા ઉપરામ હતા. રા�ે દાદી�નું પેટ 
ઉછળવા લા�યું, �ાસ ભાર� થતો ગયો. ��  
દાદી�ને ભેટી પડી. રડતા રડતા કહ�વા લાગી 
દાદી�ના �વ. પરંતુ દાદી�ની આ�માએ �ામા 
અનુસાર ન�ર દ�હનો �યાગ કય�. 

બાબા દાદીઓને િનિમ� બનાવે છ�. જેમના 
�વન �ારા આપણે અનુકરણ કરી શક�એ 
છીએ. દાદી�એ પોતાના �વન તથા કમ� �ારા 
મને ઘણું બધું શીખ�યું હતું. મને યો�ય બનાવી. 
દાદી�એ મને જણાવેલ ક�, �યાર�ય પણ �� એકલી 
છું એ અનુભવ ન કરતી. �� તારી સાથે જ છું. 
દાદી�ની અંદરની ઇ�છા હતી ક�, શિ�ભવનનો 
દરવા� �યાર�ય બંધ ન થવો �ઈએ. જેમની પણ 
ઇ�છા હોય, તે ભલે મળવા આવે. ઘણા લોકો એવું 
િવચારતાં હતાં ક�, િવદ�શનાં દાદી છ�. ન�ક જઈ 
શકાય! દાદી� એમ કહ�તાં ક� �� િવદ�શની દાદી 
નથી, સમ� િવ�નાં દાદી છું. બડીદાદીને �� કહ�તી 
ક�, આ મારા દાદી છ�. તો બડીદાદી મને વઢતા ક�, 
ફ� તારા દાદી નથી, િવ�નાં દાદી છ�. દાદી શું 
હતા તે �ે�ટીકલ આંખોથી �વાનો તથા અનુભવ 
કરવાનો મને મોકો મ�યો. છ��ા 4 વષ�થી 
મધુવનમાં દર�ક �ડપાટ�મે�ટમાં (�પાક� િવભાગ, 
રાજુભાઈ, ભંડારા વગેર�) દાદી� બધાને મળતા. 
ભંડારામાં ખાવાનો તથા ખવડાવવાનો બ� જ િ�ય 
િવષય દાદી�નો હતો. ભાઈઓને મુખમાં ટોલી 
ખવડાવતા. બધા શાંિતવનના ભાઈ બહ�નો 
ખ�ચાઈને યોગ કરવા માટ� આવે છ�. દાદી� િનિમ�ે 
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મેમનગર સેવાક���માં લઈ ગયા. દર�કનો દાદી� 
��યે ખૂબ �ેહ-�યાર હતો. �ણ �દવસ પછી 
દાદી�ની તિબયત ખૂબ નાજુક બનતી ગઈ. 
�ાસની તકલીફ વધી ગઈ. બે વાર  હો��પટલમાં 
એડિમટ થયા અને બે વાર �ડ�ચાજ� લીધું. 17 માચ� 
2020ના �દવસે એવું લા�યું ક�, દાદી� જઈ ર�ા 
છ�. ડો�ટરો પણ દાદી�ને મળવા વારંવાર આવતા 
હતા. તેઓ પૂછતા દાદી� તિબયત ક�વી છ�? 
દાદી� મારી તરફ આંગળી કરતા. ડો�ટરો 
દાદી�ની પાસે ચુંબકની જેમ ખ�ચાઈને આવતા 
હતા. જેમ ક� મોટા ગુ� છ� તે રીતે દાદી�ના ચરણ 
�પશ� કરતા હતા. દાદી�નો હાથ પોતાના મ�તક 
પર રાખી આશીવા�દ લેતા હતા. ખૂબ કાળ� લેતા 
હતા. ડો�ટસ� જણાવતા ક� 80 વષ�થી ઉપરના 
દદ�ની સારવાર ક�વી રીતે કરવી તેનું સાિહ�ય 
ઉપલ�ધ છ�. પરંતુ 100 વષ�થી ઉપરના દદ�ની 
સારવાર ક�વી રીતે કરવી તે અમારી પણ 
સમજણમાં નથી આવતું. 

માચ� 17 2020ના �દવસે દાદી�ની તિબયત 
ખૂબ નાજુક બની ગઈ હતી. �ાન સરોવરથી 
જયંતીબેનને તા�કાિલક અમદાવાદ બોલા�યા. 
બધા સે�ટરો પર પણ મેસેજ આ�યો ક� દાદી�ની 
તિબયત િ�ટીકલ હોવાથી બધા અખંડ યોગ કર�. 
દાદી� હ�મેશા એવું કહ�તા ક�, 5 ટકા દવાઓ કામ 
કર� છ�, બાક� બધાની દુઆઓ મારા શરીરને 
ચલાવી રહી છ�. દાદી�ને િજંદગીમાં પહ�લીવાર 
બાઈપાઈપ ચઢાવવામાં આ�યા. દાદી�ને તે પસંદ 
નહોતું. દાદી� મને તથા રાજુભાઈને ઘણી વાર 
કહ�તા વીલ લખો. મારા શરીરને અંિતમ સમયે 
ઓ��સજનની નળીઓ ન ચઢાવવી. માર� 
હો��પટલમાં શરીર નથી છોડવું. દાદી�ના 
િવચારો �પ� હતા ક�, �વું તો ક�વી રીતે �વવું 
અને મ�ં તો ક�વી રીતે મરવું. 

જ�દીથી સા� થઈને પાછા આવી જશો. દાદી�ને 
અમદાવાદ હો��પટલમાં લઈ ગયા. ગે��ોલો��ટ 
ડો�ટર ભ�ા તથા ડો�ટર ડુમરાએ દાદી�ને 
તપાસીને જણા�યું ક�, દાદી�ને બ� જ તકલીફ 
થઈ રહી છ�. ઇ�ફ��શન ઘણું વધી ગયું છ�. આથી 
ICU માં લઈ ગયા. એ�ટીબાયો�ટક દવા આપી. 
દાદી� ઢીલા પડતા જતા હતા. અમે તેઓને એવી 
અનુભૂિત ન થવા દીધી ક�  તેઓ (દાદી�) 
હો��પટલમાં છ�. તે �મમાં ટીવીમાં Awakening 
ચેનલ ચાલુ રાખતા તથા દાદી�ના કાનમાં ઈયર 
ફોન ભરાવીને રાખતા. ટીવીમાં િનવ�રભાઈ, 
શીલુબેન વગેર�નો �ાસ સાંભળતાં, તેઓના 
ચહ�રા  પર �સ�નતા દ�ખાઈ દ�તી હતી. 

રાજુભાઈ દાદી�ની તિબયતના સમાચાર 
પૂછતા મેસેજ મોકલવા જણાવેલ. અમે દાદી�ના 
�વમુખ �ારા આપેલ ઓ�ડયો િવ�ડયો મેસેજ 
તૈયાર કરી બધે મોકલતા. �ી� �દવસે દાદી�ના 
મુખ �ારા ઓમશાંિત �પ� રીતે સંભળાયેલ. 
�યાર� પણ રાજુભાઈનું નામ લેતા �યાર� દાદી�એ 
�યાર�ય પણ ના નહોતી પાડી. તેઓને િવ�ાસ 
હતો ક� તે સમ� િવ�માં મારો મેસેજ તરતજ 
મોકલી દ�શે. દાદી�ને હો��પટલમાં રહ�વું પસંદ 
નહોતું. હો��પટલ અને ઘરમાં ફ�ર તો હોય જ ને ! 
હો��પટલમાં �યાંના િનયમોના કારણે આપણા 
હાથ બંધાયેલા રહ� છ�. મ� ડો�ટરને જણા�યું ક�, 
બાજુમાં જ સે�ટર છ�. દાદી�ને �યાં લઈ જઈએ. 
ડો�ટર� ક�ં ક� �યાં લઈ જઈને શું કરશો? 
દાદી�ને હો��પટલની તથા ડો�ટરની જ�ર છ�. મ� 
તા�કાિલક સે�ટરમાં એક �મમાં ICU તૈયાર 
કરાવી દીધું. તથા �લોબલ હો��પટલમાં સેવા 
આપતા ડો. હીનાને તા�કાિલક અમદાવાદ 
આવવા જણા�યું. તેઓ તરત પહ�ચી ગયા. 
ડો�ટરને જણાવી દાદી�ને 17 ફ��ુઆરીએ 
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18 માચ� 2020 રા�ે નાના બાળકની જેમ 
દાદી�ને ટીપે-ટીપે પાણી પીવડા�યું. દાદી�એ 
મારા ચહ�રા પર હાથ ફ�ર�યો તથા મને ભેટી 
પ�ા. રા�ે 10 વાગે  ક�તનભાઇ મારી સાથે હતા 
તથા ડૉ. પૂ� આવવાના હતા. �� ક�તનભાઇ સાથે 
મેમનગર સે�ટર પર આવી ગઈ. રા�ે 10-30 વાગે 
�ીદ�વી ને જણા�યું ક� દાદી� અંદરથી કહી ર�ા છ� 
ક�, મને અહ�થી લઈ �ઓ. સવાર� 3 �ણ વાગે 
�ાન કરીને �� હો��પટલ પહ�ચી અને ડો�ટર 
સુધીર શાહને જણા�યું ક�, આજે ��  દાદી�ને 
આબુ લઈ જઈ રહી છું. તેઓએ પૂ�ું ક� ક�ટલા 
વાગે લઈ જવા છ�? મ� જણા�યું ક�, બપોર� 12 વાગે 
ડો�ટર ડુમરા આવી �ય, �યાર પછી લઈ જઈશું. 
બપોર� 12 વાગે ડૉ. બનારસીભાઈ, ડૉ. ડુમરા તથા 
અ�ય ડો�ટસ�ની હાજરીમાં ICU એ��યુલ�સમાં 
દાદી�ને લઈને માઉ�ટઆબુ તરફ રવાના થયા. 
મ� તેઓને જણાવેલ ક�  દાદી�ને વે��ટલેટર પર 
નથી રાખવા. બધાએ તે મંજૂર રા�યું. 
અમદાવાદથી આબુ તરફના ર�તા દરિમયાન 
સતત �� બાબાને કહ�તી રહી ક�, બાબા દાદી�ને 
આબુ પહ�ચાડી દો. કારણ ક� દાદી�નું શરીર 
હો��પટલમાં પણ છૂટી શક� તેમ હતું,  ર�તામાં પણ 
છૂટી શક� તેમ હતું. � તેમ થયું હોત તો �� મારી 
�તને �યાર�ય પણ માફ ન કરી શકત. દાદી�ને 
માઉ�ટઆબુ �લોબલ હો��પટલમાં લઈને ગયા. 
�યાં તેમના શરીરને ભીના કપડાંથી એકદમ 
સરસ રીતે �વ�છ કયુ�. જેથી હો��પટલના �વાણુ 
વગેર� નીકળી �ય. ફ�ઝીયોથેરાિપ�ટ  ડો�ટર� 
કસરત કરાવી. 

�ી� �દવસે દાદી�ને ઓ��સજનની જ�ર 
ન હોવાથી ડૉકટર� નળીઓ દૂર કરી. દાદી� 
�વ�થ બનતા ગયા. 26 માચ�  દાદી�ને નાકની 
એક જ નળી લગાડેલ હતી. જે �ારા ફ��ડંગ કયુ�. 

બધાને લા�યું ક�, દાદી� ઠીક થઈ ર�ા છ�. પરંતુ 
�ામાનો તથા દાદી�નો અને બાબાનો પોતાનો 
�લાન હતો. અમદાવાદથી આબુ જતા સમયે ભારત 
બંધ ન હતું. � તે સમયે દાદી�એ શરીર છો�ું 
હોત તો �ક ભરી-ભરીને �લો આવી �ત. 
દાદી�ને આ બધું પસંદ ન હતું. તેઓ આ 
બાબતોથી ઘણા ઉપરામ હતા. રા�ે દાદી�નું પેટ 
ઉછળવા લા�યું, �ાસ ભાર� થતો ગયો. ��  
દાદી�ને ભેટી પડી. રડતા રડતા કહ�વા લાગી 
દાદી�ના �વ. પરંતુ દાદી�ની આ�માએ �ામા 
અનુસાર ન�ર દ�હનો �યાગ કય�. 

બાબા દાદીઓને િનિમ� બનાવે છ�. જેમના 
�વન �ારા આપણે અનુકરણ કરી શક�એ 
છીએ. દાદી�એ પોતાના �વન તથા કમ� �ારા 
મને ઘણું બધું શીખ�યું હતું. મને યો�ય બનાવી. 
દાદી�એ મને જણાવેલ ક�, �યાર�ય પણ �� એકલી 
છું એ અનુભવ ન કરતી. �� તારી સાથે જ છું. 
દાદી�ની અંદરની ઇ�છા હતી ક�, શિ�ભવનનો 
દરવા� �યાર�ય બંધ ન થવો �ઈએ. જેમની પણ 
ઇ�છા હોય, તે ભલે મળવા આવે. ઘણા લોકો એવું 
િવચારતાં હતાં ક�, િવદ�શનાં દાદી છ�. ન�ક જઈ 
શકાય! દાદી� એમ કહ�તાં ક� �� િવદ�શની દાદી 
નથી, સમ� િવ�નાં દાદી છું. બડીદાદીને �� કહ�તી 
ક�, આ મારા દાદી છ�. તો બડીદાદી મને વઢતા ક�, 
ફ� તારા દાદી નથી, િવ�નાં દાદી છ�. દાદી શું 
હતા તે �ે�ટીકલ આંખોથી �વાનો તથા અનુભવ 
કરવાનો મને મોકો મ�યો. છ��ા 4 વષ�થી 
મધુવનમાં દર�ક �ડપાટ�મે�ટમાં (�પાક� િવભાગ, 
રાજુભાઈ, ભંડારા વગેર�) દાદી� બધાને મળતા. 
ભંડારામાં ખાવાનો તથા ખવડાવવાનો બ� જ િ�ય 
િવષય દાદી�નો હતો. ભાઈઓને મુખમાં ટોલી 
ખવડાવતા. બધા શાંિતવનના ભાઈ બહ�નો 
ખ�ચાઈને યોગ કરવા માટ� આવે છ�. દાદી� િનિમ�ે 
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27 માચ� થી 9 એિ�લ 2020 દરિમયાન 
શશીબહ�ન - પાંડવભવન, �કમિણબહ�ન - 
શાંિતવન તથા  મોિહનીબહ�ન - �યૂયોક� �ારા 
�ા�ત િવિવધ ભોગના સંદ�શાઓનો સાર -

દાદી�ને પૂ�ું - આપ અચાનક આ રીતે 
શા માટ� વતનમાં ચા�યા ગયા ? દાદી�એ ઉ�રમાં 
જણા�યું ક� - મા�ં આ શરીર રોજ-રોજ ખેલ કરતું 
હતું. �� બાબાને કહ�તી હતી ક�, બાબા હવે આ 
શરીર સાથ નથી આપી ર�ં. તેથી બાબાએ મને 
વતનમાં બોલાવી દીધી. બાબાએ દાદીને ક�ં ક�, 
અ�યાર� એડવા�સ પાટ�નાં પણ ઘણાં એવાં કાય� 
બાક� રહ�લાં છ�, જેમાં યોગદાન આપવા માટ�ની 
તથા િવ� પ�રવત�નના કાય�માં તી�તા લાવવાની 
જવાબદારી બાબા આપને સ�પી ર�ા છ�.

મોિહનીબહ�ને બાબાને પૂ�ું, બાબા, દાદી 
અચાનક ક�વી રીતે જતાં ર�ાં? અમે તેઓને 
િવદાય આપવા માટ� પણ ન પહ�ચી શ�યા. આવું 
તો અગાઉ �યાર�ય બ�યું નથી. બાબાએ જણા�યું 
ક� આમાં પણ બ� મોટું રહ�ય છ�. વત�માન સમય 
ઘણો નાજુક ચાલી ર�ો છ�. માટ� સાકારમાં તો 
પહ�ચવું શ�ય ન હતું. આવા સમયે આપ સવ� 
બાળકોનો બુિ�યોગ બાબાની સાથે હોવો �ઈએ. 
તથા દર�ક� પોતાના ફ�ર�તા �વ�પમાં જ રહ�વાનું 
છ�. �યાર� તો તમે સૌ દાદીને મળી શકશો. અને 
દાદીનું વતનમાં હોવું પણ જ�રી છ�. 

વતનમાં એડવા�સ પાટ�ની સભા ભરાઈ 
હતી. સવ� જૂનાં દાદીઓ �નક�દાદીને વતનમાં 
�ઈને ખુશ થઈ ગયાં. બધાનો ઉમંગ-ઉ�સાહ વધી 
ગયો. બધા આપસમાં (અંદરો અંદર) વાત કરવા 
લા�યા ક�, હવે સતયુગી નવી દુિનયા �ા�ણો માટ� 
ખૂબ ન�ક છ�.

દુિનયાની વત�માન નાજુક પ�ર��થિતમાં 
�ા�ણોના પુ�ષાથ� અંગે �નક�દાદી�ના 
ઇશારા.

1 હ�મેશા એકનામી અને ઇકોનોમીનો પાઠ પાકો 
કરશો.

2 સમય �માણે હવે �ક�િતએ સવ�ને તપ�યા 
કરવા માટ� ��ત કરી દીધાં છ�. �ા�ણોએ  
પુ�ષાથ�માં  નવીનતા લાવવાની છ�. �વ 
પ�રવત�ન �ારા િવ� પ�રવત�ન કરવાનું છ�. 
હવે જે કાય� બાક� રહ�લું છ� તેને જલદી જલદી 
પૂ� કરવાનું છ�.

3 'એક બલ એક ભરોસા',  '�� તથા મારા 
બાબા'. હ�મેશા બાબાને સાથી બનાવી, 
બાબાનો હાથ પકડી બાબાના કદમ પર કદમ 
રાખી ઉડતા રહ�શો.

4 િવશેષ પોતાનો પુ�ષાથ� કરવા માટ� તથા 
તપ�યા કરવા માટ� �ા�ણ બાળકોને સમય 
મ�યો છ�. વત�માન સમય અનુસાર �ા�ણ 
બાળકોમાં યોગની શિ� જ�રી છ�. 
શાંિતવનના વાઈ�ેશન એવા પાવર�લ હોય 
ક�, જેથી અહ� આવનાર સવ� એવો અનુભવ 
કર� ક�, સાચે જ આ �થાન પર કોઈ પાવર�લ 
શિ� મળી રહી છ�.

દુિનયાની વત�માન નાજુક પ�ર��થિતમાં 
�ા�ણ બાળકોના પુ�ષાથ� અંગે બાબાના 
ઇશારા.

1 અ�યાર� �ક�િત પણ પોતાના કાય�ને પૂ�ં કરવા 
માટ� પોતાનું �પ દ�ખાડી રહી છ�. આગળ ઉપર 
આ પ�ર��થિતઓ �ારા પણ સેવાનું �વ�પ 
બદલાશે અને ��ય�તા થશે. �ા�ણ બાળકો 

આદરણીય �નક� દાદી� િનિમ�ે ભોગ સંદ�શ
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રા�યા. બહાર દુિનયામાં ભલે ક�ઈ પણ થતું 
હતું, અંદર બધા સલામત હતા. તે જ રીતે 
બાબાના બાળકો �યાં પણ છ�, બાબાની તથા 
મહારથીઓની, દાદીઓની છ�છાયામાં 
રહીને પોતાને ખૂબ શિ�શાળી તથા ભરપૂર 
બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�.

7 વત�માન સમયે બે �કારના પુ�ષાથ� ખૂબ 
જ�રી છ�. (અ) બુિ�યોગ બાબાની સાથે 
હોય. (બ)  ફ�ર�તા ��થિતનો અ�યાસ હોય. 
હજુ ટ��શન વધવાનું છ�. આવા સમયે બાળકો 
ઘર� હોય ક� સે�ટર પર હોય વધુમાં વધુ સમય 
તપ�યા કરવાની છ�. અ�યાર� તમે જે કરી ર�ા 
છો તે ભિવ�ય માટ� પૂરતું નથી. યોગ પણ ફ� 
ચાલતા-ફરતા નહ� પરંતુ ભ�ીના �પે 
કરવાનો છ�. અ�તવેલા તથા �દવસમાં શ�ય 
તેટલો વધુ સમય િવિધપૂવ�ક બેસીને યોગ 
કરવાની જ�ર છ�. યોગમાં િવશેષ બાબાની 
શિ�ઓને �ા�ત કરવાની છ�. એમાં િવદ�હી, 
અશરીરી તથા ફ�ર�તા ��થિતનો અ�યાસ 
જ�રી છ�. યોગના સમયે મનસા સેવા િવશે 
િવચારવાની જ�ર નથી, કારણ ક� �યાર� તમે 
તપ�યા કરશો, શિ�ઓ જમા કરશો તો 
બી�ને �ેહ તથા શિ�ના વાઈ�ેશન �વતઃ 
�ા�ત થશે. ઘણા બાળકો િવચાર� છ� ક� અમાર� 
મનસા સેવા કરવી �ઈએ. પરંતુ જે રીતે 
મીણબ�ી સળગાવીએ છીએ �યાર� તે 
(મીણબ�ી) એવું નથી િવચારતી ક� માર� 
�કાશ ફ�લાવવાનો છ�. તે કામ તો �વતઃ થાય 
છ�. તો આપ પણ પોતાની �યોિત જગાવીને 
રાખો.

8 હજુ તો ખૂબ દુઃખ વધશે. તે દુઃખની લહ�ર 
આપને જરા પણ અસર ના કર�, એવું �યાર� જ 
બનશે �યાર� તમે બાબાની સાથે લવલીન  

િવશેષ યોગની શિ� �ારા �ક�િતને સકાશ 
આપી ર�ા છ�.

2 વત�માન સમયે દુિનયાની ���એ જે 
પ�ર��થિતઓ છ� તેમાં બાબાના બાળકોને ક�ઈ 
થવાનું નથી. તમાર� હાલ જે બાબતો સામે 
આવેલ છ� તેને પોતાની શિ�ઓના આધાર�, 
તમારી પાસે જે �ાન-યોગના હિથયાર છ� 
તેનાથી સમા�ત કરવાની છ�.

3 વત�માન પ�ર��થિતઓ �ા�ણ બાળકોની 
અવ�થા અચલ-અડોલ બનાવવા માટ� આવેલ 
છ�.

4 �ક�િતએ સવ� બાળકોને એકાંતવાસી 
બનાવીને એક �થાન પર બેસાડી દીધા છ�. આ 
પ�ર��થિતને પૂવ�વત થવામાં થોડો સમય તો 
લાગશે, કારણ ક� દ�શ-િવદ�શ તમામ �થળોની 
અથ��યવ�થા ઉપર-નીચે થઇ ગઇ છ�.

5 �ા�ણ બાળકોના સંક�પ ચાલી ર�ા છ� ક�, 
દાદીના ગયા પછી ય�નું, સે�ટરનું શું થશે? 
પરંતુ આ તો બાબાએ �થાપન કર�લ ય� છ�. 
બાબા કોઈને પણ િનિમ� બનાવીને ય� 
ચલાવશે. આ પ�ર��થિત સવ� �ા�ણોને પાઠ 
શીખવાડવા માટ�, એલટ� કરવા, ડગમગ 
��થિતને અચલ બનાવવા માટ� આવેલ છ�. 
જેના �ારા �ાનને છોડીને ગયેલ આ�માઓ 
પણ ��ત થશે. તેઓ પણ કહ�શે ક� બાબાએ 
જે ક�ં હતું તે સમય હવે આવેલો છ�. િવપરીત 
સમય તો આવેલો છ�, એ જતો પણ રહ�શે. તો 
�ા�ણોએ પોતાના િન�યના આધાર� અટલ 
રહ�વાનું છ�.

6 અ�યાર� બાળકોએ વાતાવરણને ખૂબ 
પાવર�લ બનાવવાનું છ�. જે રીતે શ�આતમાં 
ય�માં બાબાએ પોતાના બાળકોને અંદર 
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27 માચ� થી 9 એિ�લ 2020 દરિમયાન 
શશીબહ�ન - પાંડવભવન, �કમિણબહ�ન - 
શાંિતવન તથા  મોિહનીબહ�ન - �યૂયોક� �ારા 
�ા�ત િવિવધ ભોગના સંદ�શાઓનો સાર -

દાદી�ને પૂ�ું - આપ અચાનક આ રીતે 
શા માટ� વતનમાં ચા�યા ગયા ? દાદી�એ ઉ�રમાં 
જણા�યું ક� - મા�ં આ શરીર રોજ-રોજ ખેલ કરતું 
હતું. �� બાબાને કહ�તી હતી ક�, બાબા હવે આ 
શરીર સાથ નથી આપી ર�ં. તેથી બાબાએ મને 
વતનમાં બોલાવી દીધી. બાબાએ દાદીને ક�ં ક�, 
અ�યાર� એડવા�સ પાટ�નાં પણ ઘણાં એવાં કાય� 
બાક� રહ�લાં છ�, જેમાં યોગદાન આપવા માટ�ની 
તથા િવ� પ�રવત�નના કાય�માં તી�તા લાવવાની 
જવાબદારી બાબા આપને સ�પી ર�ા છ�.

મોિહનીબહ�ને બાબાને પૂ�ું, બાબા, દાદી 
અચાનક ક�વી રીતે જતાં ર�ાં? અમે તેઓને 
િવદાય આપવા માટ� પણ ન પહ�ચી શ�યા. આવું 
તો અગાઉ �યાર�ય બ�યું નથી. બાબાએ જણા�યું 
ક� આમાં પણ બ� મોટું રહ�ય છ�. વત�માન સમય 
ઘણો નાજુક ચાલી ર�ો છ�. માટ� સાકારમાં તો 
પહ�ચવું શ�ય ન હતું. આવા સમયે આપ સવ� 
બાળકોનો બુિ�યોગ બાબાની સાથે હોવો �ઈએ. 
તથા દર�ક� પોતાના ફ�ર�તા �વ�પમાં જ રહ�વાનું 
છ�. �યાર� તો તમે સૌ દાદીને મળી શકશો. અને 
દાદીનું વતનમાં હોવું પણ જ�રી છ�. 

વતનમાં એડવા�સ પાટ�ની સભા ભરાઈ 
હતી. સવ� જૂનાં દાદીઓ �નક�દાદીને વતનમાં 
�ઈને ખુશ થઈ ગયાં. બધાનો ઉમંગ-ઉ�સાહ વધી 
ગયો. બધા આપસમાં (અંદરો અંદર) વાત કરવા 
લા�યા ક�, હવે સતયુગી નવી દુિનયા �ા�ણો માટ� 
ખૂબ ન�ક છ�.

દુિનયાની વત�માન નાજુક પ�ર��થિતમાં 
�ા�ણોના પુ�ષાથ� અંગે �નક�દાદી�ના 
ઇશારા.

1 હ�મેશા એકનામી અને ઇકોનોમીનો પાઠ પાકો 
કરશો.

2 સમય �માણે હવે �ક�િતએ સવ�ને તપ�યા 
કરવા માટ� ��ત કરી દીધાં છ�. �ા�ણોએ  
પુ�ષાથ�માં  નવીનતા લાવવાની છ�. �વ 
પ�રવત�ન �ારા િવ� પ�રવત�ન કરવાનું છ�. 
હવે જે કાય� બાક� રહ�લું છ� તેને જલદી જલદી 
પૂ� કરવાનું છ�.

3 'એક બલ એક ભરોસા',  '�� તથા મારા 
બાબા'. હ�મેશા બાબાને સાથી બનાવી, 
બાબાનો હાથ પકડી બાબાના કદમ પર કદમ 
રાખી ઉડતા રહ�શો.

4 િવશેષ પોતાનો પુ�ષાથ� કરવા માટ� તથા 
તપ�યા કરવા માટ� �ા�ણ બાળકોને સમય 
મ�યો છ�. વત�માન સમય અનુસાર �ા�ણ 
બાળકોમાં યોગની શિ� જ�રી છ�. 
શાંિતવનના વાઈ�ેશન એવા પાવર�લ હોય 
ક�, જેથી અહ� આવનાર સવ� એવો અનુભવ 
કર� ક�, સાચે જ આ �થાન પર કોઈ પાવર�લ 
શિ� મળી રહી છ�.

દુિનયાની વત�માન નાજુક પ�ર��થિતમાં 
�ા�ણ બાળકોના પુ�ષાથ� અંગે બાબાના 
ઇશારા.

1 અ�યાર� �ક�િત પણ પોતાના કાય�ને પૂ�ં કરવા 
માટ� પોતાનું �પ દ�ખાડી રહી છ�. આગળ ઉપર 
આ પ�ર��થિતઓ �ારા પણ સેવાનું �વ�પ 
બદલાશે અને ��ય�તા થશે. �ા�ણ બાળકો 

આદરણીય �નક� દાદી� િનિમ�ે ભોગ સંદ�શ
...
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રા�યા. બહાર દુિનયામાં ભલે ક�ઈ પણ થતું 
હતું, અંદર બધા સલામત હતા. તે જ રીતે 
બાબાના બાળકો �યાં પણ છ�, બાબાની તથા 
મહારથીઓની, દાદીઓની છ�છાયામાં 
રહીને પોતાને ખૂબ શિ�શાળી તથા ભરપૂર 
બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવાનો છ�.

7 વત�માન સમયે બે �કારના પુ�ષાથ� ખૂબ 
જ�રી છ�. (અ) બુિ�યોગ બાબાની સાથે 
હોય. (બ)  ફ�ર�તા ��થિતનો અ�યાસ હોય. 
હજુ ટ��શન વધવાનું છ�. આવા સમયે બાળકો 
ઘર� હોય ક� સે�ટર પર હોય વધુમાં વધુ સમય 
તપ�યા કરવાની છ�. અ�યાર� તમે જે કરી ર�ા 
છો તે ભિવ�ય માટ� પૂરતું નથી. યોગ પણ ફ� 
ચાલતા-ફરતા નહ� પરંતુ ભ�ીના �પે 
કરવાનો છ�. અ�તવેલા તથા �દવસમાં શ�ય 
તેટલો વધુ સમય િવિધપૂવ�ક બેસીને યોગ 
કરવાની જ�ર છ�. યોગમાં િવશેષ બાબાની 
શિ�ઓને �ા�ત કરવાની છ�. એમાં િવદ�હી, 
અશરીરી તથા ફ�ર�તા ��થિતનો અ�યાસ 
જ�રી છ�. યોગના સમયે મનસા સેવા િવશે 
િવચારવાની જ�ર નથી, કારણ ક� �યાર� તમે 
તપ�યા કરશો, શિ�ઓ જમા કરશો તો 
બી�ને �ેહ તથા શિ�ના વાઈ�ેશન �વતઃ 
�ા�ત થશે. ઘણા બાળકો િવચાર� છ� ક� અમાર� 
મનસા સેવા કરવી �ઈએ. પરંતુ જે રીતે 
મીણબ�ી સળગાવીએ છીએ �યાર� તે 
(મીણબ�ી) એવું નથી િવચારતી ક� માર� 
�કાશ ફ�લાવવાનો છ�. તે કામ તો �વતઃ થાય 
છ�. તો આપ પણ પોતાની �યોિત જગાવીને 
રાખો.

8 હજુ તો ખૂબ દુઃખ વધશે. તે દુઃખની લહ�ર 
આપને જરા પણ અસર ના કર�, એવું �યાર� જ 
બનશે �યાર� તમે બાબાની સાથે લવલીન  

િવશેષ યોગની શિ� �ારા �ક�િતને સકાશ 
આપી ર�ા છ�.

2 વત�માન સમયે દુિનયાની ���એ જે 
પ�ર��થિતઓ છ� તેમાં બાબાના બાળકોને ક�ઈ 
થવાનું નથી. તમાર� હાલ જે બાબતો સામે 
આવેલ છ� તેને પોતાની શિ�ઓના આધાર�, 
તમારી પાસે જે �ાન-યોગના હિથયાર છ� 
તેનાથી સમા�ત કરવાની છ�.

3 વત�માન પ�ર��થિતઓ �ા�ણ બાળકોની 
અવ�થા અચલ-અડોલ બનાવવા માટ� આવેલ 
છ�.

4 �ક�િતએ સવ� બાળકોને એકાંતવાસી 
બનાવીને એક �થાન પર બેસાડી દીધા છ�. આ 
પ�ર��થિતને પૂવ�વત થવામાં થોડો સમય તો 
લાગશે, કારણ ક� દ�શ-િવદ�શ તમામ �થળોની 
અથ��યવ�થા ઉપર-નીચે થઇ ગઇ છ�.

5 �ા�ણ બાળકોના સંક�પ ચાલી ર�ા છ� ક�, 
દાદીના ગયા પછી ય�નું, સે�ટરનું શું થશે? 
પરંતુ આ તો બાબાએ �થાપન કર�લ ય� છ�. 
બાબા કોઈને પણ િનિમ� બનાવીને ય� 
ચલાવશે. આ પ�ર��થિત સવ� �ા�ણોને પાઠ 
શીખવાડવા માટ�, એલટ� કરવા, ડગમગ 
��થિતને અચલ બનાવવા માટ� આવેલ છ�. 
જેના �ારા �ાનને છોડીને ગયેલ આ�માઓ 
પણ ��ત થશે. તેઓ પણ કહ�શે ક� બાબાએ 
જે ક�ં હતું તે સમય હવે આવેલો છ�. િવપરીત 
સમય તો આવેલો છ�, એ જતો પણ રહ�શે. તો 
�ા�ણોએ પોતાના િન�યના આધાર� અટલ 
રહ�વાનું છ�.

6 અ�યાર� બાળકોએ વાતાવરણને ખૂબ 
પાવર�લ બનાવવાનું છ�. જે રીતે શ�આતમાં 
ય�માં બાબાએ પોતાના બાળકોને અંદર 
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છ�. ડો�ટર તેમને જણાવે ક�, શરીરને સા�ં થતાં 
બે-�ણ �દવસ લાગશે. આપે આવતી કાલનો 
�વાસ અને કાય��મ ક��સલ કરવો �ઈએ. તે 
સમયે તેઓ ક�ઈ બોલતા જ નહ�. કારણ ક� 
ડો�ટરનો અનાદર થયો ગણાય. માટ� ફ� 
સાંભળીને હા હા કરીને પોતાના �મમાં જઈને સૂઈ 
�ય છ�. બી� �દવસે સવાર� તેઓને કોઈ કાંઈ કહ� 
એની પહ�લાં જ કાય��મમાં જવા માટ� તૈયાર થઈ 
�ય છ�. કારણ ક� તેઓએ મનોમન ન�ી કરી 
લીધેલું હોય છ� જે તેઓએ કરવાનું છ�. આવું 
અનેકવાર બનેલું છ�. દાદી� જણાવે છ� ક� મા�ં 
શરીર દવાઓના આધાર� ચાલતું નથી, પરંતુ 
ભગવાનની અને �ા�ણ પ�રવારની દુવાઓથી 
ચાલી ર�ં છ�. �� દવાઓના આધાર� નહ� પરંતુ 
બધાના દુવાઓના આધાર� ચાલી રહી  છું. કારણ 
ક� મે�ડકલ સાય�સ નથી કહ�તું ક� તેઓનું શરીર 
પરફ��ટ અને તંદુર�ત છ�. પરંતુ તેઓ પરફ��ટ 
અને તંદુર�ત છ�. 

દાદી� : અદભુત છ�. (વ�ડર�લ છ�).

િશવાનીબેન : વ�ડર�લ આપ છો. દાદી� 
આપના અંગે બતાવી રહી છું.

દાદી� : �� આપને �ઈ રહી છું. અને આપના મુખે 
આ શ�દો સાંભળી રહી છું. આ ડો�ટસ� કો�ફર�સ 
રાખેલ છ�. આપ પહ�લા અહ� આવેલ છો? મ� �ણ 
વાર 'ઓમશાંિત' શા માટ�  ક�ં ?

�થમ 'ઓમશાંિત'. પોતાના માટ�. �� આ�મા છું. 
હલક� છું... મન હલક�� છ�... શરીરથી �યારી છું. 

બીજું 'ઓમશાંિત'. પરમા�મા માટ�. બાબા માટ�. 

ભાઈસાહ�બે બતા�યું 
ક�, ગઈકાલે સાંજે આપણાં 
દાદી�ને 104 વષ� પૂરાં 
થયાં છ�. દાદી�ના લાંબા 
આયુ�યનું રહ�ય ફ� 
�મરનું રહ�ય નથી, પરંતુ 
લાંબી �મર� પણ તેઓ ક�વી

રીતે �વી ર�ા છ� તે અગ�યનું છ�. બે �દવસ પહ�લા 
તેઓ લંડનથી પરત આવેલ છ�. અને છ��ા બે 
મિહનામાં તેમની લંડનની આ બી� યા�ા હતી. 
એક મિહના અગાઉ તેઓ લંડન ગયા, અને 
�યાંથી �યૂયોક� ગયા. �યૂયોક�થી ફરી પાછા લંડન 
આ�યા. પછી ભારતમાં માઉ�ટઆબુમાં આ�યા. 
�યાર બાદ હ�દરાબાદ �ો�ામમાં ગયા. મ� ક�ં ક�, 
�� તો આટલું બધું ન કરી શક��, અને તેઓ 104 
વષ�ની �મર� પણ કરી શક� છ�. આપણે � એક 
મિહના માટ� લંડન ક� અ�ય દ�શમાં કાય��મ માટ� 
જઈએ છીએ, તો પરત આ�યા બાદ 2-3 �દવસ 
આરામ કરવાની જ�ર પડે છ�. પરંતુ તેઓને તેની 
જ�ર નથી પડતી. તેઓ શરીરનો અનુભવ નથી 
કરતા. તેઓ શરીરને એ મંજૂરી આપતા નથી ક� તે 
થાક�લું છ� ક� નહ�, પરંતુ પોતાના શરીરને તેઓ 
એમ જણાવે છ� ક�, તેઓ શરીર �ારા શું કરવા 
ઈ�છ� છ�. અને તેમનું શરીર તે સાંભળ� પણ છ�. 
દાદી� યોગી આ�મા છ�. યોગીનો અથ� જ છ�  
જેઓએ પોતાના શરીર ઉપર સંપૂણ� િવજય 
મેળવેલ હોય. એવું ઘણીવાર બનેલું છ� ક� તેમના 
શરીરને કોઈ વાર કોઈક બીમારી આવી �ય અને 
બી� જ �દવસે કાય��મમાં બહારગામ જવાનું હોય 

�સ�નતાના પથ પર

મેડીકલ કો�ફર�સ (�ાન સરોવર) 8-9-2019
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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પણ ‘શિ�ભવન’માં દાદી� પાસે જતી. �યાર 
ભરી ��� આપતા દાદી�ના મીઠા બોલ આજે 
પણ કાનોમાં ગું� ર�ા છ�. ‘કૌન ભારતી હ�.. 
રાજકોટ વાલી.’ આવો આવો. ક�ટલી અપન�વની 
ભાવના, માનું વા�સ�ય.

એકવાર રાજકોટથી �� તલની ચીક� દાદી� 
માટ� લઈ ગઈ. એકદમ પાતળી ચીક� �ઈ, �ેમથી 
�વીકારી, થોડી ચાખી, દાદી�ના વરદાની બોલ - 
‘ભારતી, તેર� પાસ �યા તીલ ક� ફ��ટરી હ� � 
ઈતની ચીક� ભેજતી રહતી હો?’ ખર�ખર ઠ�ડી શ� 
થાય અને તલ એટલા આવતાં ક� ખૂબ �ેમથી ચીક� 
અમે દાદી�ને મોકલતાં, તેઓ તે ચીક�ને લંડન 
પણ મોકલતાં. જે મા�ં સ�ભા�ય.

ય� �િત અગાઢ �ેહ

ય� �િત દાદી�નો અગાઢ �ેહ, �ેમ.. 
ઈકોનોમીથી ચાલી મધુવન મહાય�માં સફળ 
કરવાની �ેરણા અવાર-નવાર દાદી� પાસેથી 
મળતી. એકવાર દાદી�ને મધુવનમાં મ� ક�ં. 
દાદી�, ય� માટ� થોડી અમાનત રાખેલ છ�. હજુ 
મારી વાત પૂરી ન થઈ ક� તરત દાદી�એ ક�ં.. 
‘અભી હી ય� મ� સફલા કર દો.’ મ� એક પળનો 
પણ િવચાર કયા� વગર ય�માં સફળ કયુ� ક� 
બાબાએ તરત અનેકગણી સફળતા અપાવી. 
કમાલ �યારા દાદી�ના બોલની તાકાતની..

કદમ - કદમમાં પ�

એક વખત જે ભૂિમ પર દાદી�ના કદમ 
પડતાં તે ભૂિમ ધ�ય ધ�ય બની જતી... 
રાજકોટમાં દાદી�ના 3 વખત કદમ ર�ા. 
2003માં ‘�યોિતદશ�ન’ ભવન ઉ�ઘાટન અથ� 

મીઠા દાદી�ના કદમમાં પ� સમાયેલ છ�.
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)

ય�ના ઈિતહાસમાં 
104 વષ� સુધી એ�ટીવ, 
એલટ� બની અથક સેવા 
કરનાર �થમ ઉદાહરણ 
�પ, માગ�દશ�ક ર�ા. 
આપણા સૌના મીઠા �યારા 
દાદી�.

અમારા લૌ�કક પ�રવાર સાથે શ�આતથી જ 
ગહન સંબંધ

અમે 3 બહ�નો (નીમુદીદી, સરલાદીદી, 
ભારતીદીદી) મુંબઈ લૌ�કક ઘરમાં હતા. 
નાનીમાનું ઘર અમારા ઘરની સામે જ હતું. લૌ�કક 
નાનીમાંના ઘર� (માટુંગા) પાઠશાળા ચાલતી. જેમાં 
દાદી� પણ અવાર-નવાર આવતા. �ાનની 
પાલના કરતા જેથી લૌ�કક બા-બાપુ�, 
તીલુમાસી, નાની સાથે દાદી�નો ખૂબ જ ન�કનો 
સંબંધ ર�ો.

શાંિતની મૂત�, �ેહની મૂત�, શિ�ની મૂત�

િશવબાબા તો ક�યાણકારી, ગુણોના ભંડાર 
છ� જ પરંતુ સાકારમાં બાબા-મ�માને ફોલો 
કરનાર, મીઠા દાદી�માં શ�આતથી જ મ� શાંિત, 
�ેહ, શિ�ની મૂત�નો અનુભવ કય�. �� તો 
�મરમાં ઘણી નાની હતી, �ાનના ગુ� રહ�યોની 
પણ ખબર ન હતી. પરંતુ દાદી�ની શિ�શાળી 
���માં જ એવો અનુભવ કય� ક� ખર�ખર આ કોઈ 
િવ�ની મહાન હ�તી છ�.

�યારા બાબાના �િતમૂિત�

બાબા મ�મા સમાન પાલના આપનારા 
દાદી� માટ� આજે શ�દો પણ ઓછા પડે છ�. �યાર� 
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છ�. ડો�ટર તેમને જણાવે ક�, શરીરને સા�ં થતાં 
બે-�ણ �દવસ લાગશે. આપે આવતી કાલનો 
�વાસ અને કાય��મ ક��સલ કરવો �ઈએ. તે 
સમયે તેઓ ક�ઈ બોલતા જ નહ�. કારણ ક� 
ડો�ટરનો અનાદર થયો ગણાય. માટ� ફ� 
સાંભળીને હા હા કરીને પોતાના �મમાં જઈને સૂઈ 
�ય છ�. બી� �દવસે સવાર� તેઓને કોઈ કાંઈ કહ� 
એની પહ�લાં જ કાય��મમાં જવા માટ� તૈયાર થઈ 
�ય છ�. કારણ ક� તેઓએ મનોમન ન�ી કરી 
લીધેલું હોય છ� જે તેઓએ કરવાનું છ�. આવું 
અનેકવાર બનેલું છ�. દાદી� જણાવે છ� ક� મા�ં 
શરીર દવાઓના આધાર� ચાલતું નથી, પરંતુ 
ભગવાનની અને �ા�ણ પ�રવારની દુવાઓથી 
ચાલી ર�ં છ�. �� દવાઓના આધાર� નહ� પરંતુ 
બધાના દુવાઓના આધાર� ચાલી રહી  છું. કારણ 
ક� મે�ડકલ સાય�સ નથી કહ�તું ક� તેઓનું શરીર 
પરફ��ટ અને તંદુર�ત છ�. પરંતુ તેઓ પરફ��ટ 
અને તંદુર�ત છ�. 

દાદી� : અદભુત છ�. (વ�ડર�લ છ�).

િશવાનીબેન : વ�ડર�લ આપ છો. દાદી� 
આપના અંગે બતાવી રહી છું.

દાદી� : �� આપને �ઈ રહી છું. અને આપના મુખે 
આ શ�દો સાંભળી રહી છું. આ ડો�ટસ� કો�ફર�સ 
રાખેલ છ�. આપ પહ�લા અહ� આવેલ છો? મ� �ણ 
વાર 'ઓમશાંિત' શા માટ�  ક�ં ?

�થમ 'ઓમશાંિત'. પોતાના માટ�. �� આ�મા છું. 
હલક� છું... મન હલક�� છ�... શરીરથી �યારી છું. 

બીજું 'ઓમશાંિત'. પરમા�મા માટ�. બાબા માટ�. 

ભાઈસાહ�બે બતા�યું 
ક�, ગઈકાલે સાંજે આપણાં 
દાદી�ને 104 વષ� પૂરાં 
થયાં છ�. દાદી�ના લાંબા 
આયુ�યનું રહ�ય ફ� 
�મરનું રહ�ય નથી, પરંતુ 
લાંબી �મર� પણ તેઓ ક�વી

રીતે �વી ર�ા છ� તે અગ�યનું છ�. બે �દવસ પહ�લા 
તેઓ લંડનથી પરત આવેલ છ�. અને છ��ા બે 
મિહનામાં તેમની લંડનની આ બી� યા�ા હતી. 
એક મિહના અગાઉ તેઓ લંડન ગયા, અને 
�યાંથી �યૂયોક� ગયા. �યૂયોક�થી ફરી પાછા લંડન 
આ�યા. પછી ભારતમાં માઉ�ટઆબુમાં આ�યા. 
�યાર બાદ હ�દરાબાદ �ો�ામમાં ગયા. મ� ક�ં ક�, 
�� તો આટલું બધું ન કરી શક��, અને તેઓ 104 
વષ�ની �મર� પણ કરી શક� છ�. આપણે � એક 
મિહના માટ� લંડન ક� અ�ય દ�શમાં કાય��મ માટ� 
જઈએ છીએ, તો પરત આ�યા બાદ 2-3 �દવસ 
આરામ કરવાની જ�ર પડે છ�. પરંતુ તેઓને તેની 
જ�ર નથી પડતી. તેઓ શરીરનો અનુભવ નથી 
કરતા. તેઓ શરીરને એ મંજૂરી આપતા નથી ક� તે 
થાક�લું છ� ક� નહ�, પરંતુ પોતાના શરીરને તેઓ 
એમ જણાવે છ� ક�, તેઓ શરીર �ારા શું કરવા 
ઈ�છ� છ�. અને તેમનું શરીર તે સાંભળ� પણ છ�. 
દાદી� યોગી આ�મા છ�. યોગીનો અથ� જ છ�  
જેઓએ પોતાના શરીર ઉપર સંપૂણ� િવજય 
મેળવેલ હોય. એવું ઘણીવાર બનેલું છ� ક� તેમના 
શરીરને કોઈ વાર કોઈક બીમારી આવી �ય અને 
બી� જ �દવસે કાય��મમાં બહારગામ જવાનું હોય 

�સ�નતાના પથ પર

મેડીકલ કો�ફર�સ (�ાન સરોવર) 8-9-2019
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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પણ ‘શિ�ભવન’માં દાદી� પાસે જતી. �યાર 
ભરી ��� આપતા દાદી�ના મીઠા બોલ આજે 
પણ કાનોમાં ગું� ર�ા છ�. ‘કૌન ભારતી હ�.. 
રાજકોટ વાલી.’ આવો આવો. ક�ટલી અપન�વની 
ભાવના, માનું વા�સ�ય.

એકવાર રાજકોટથી �� તલની ચીક� દાદી� 
માટ� લઈ ગઈ. એકદમ પાતળી ચીક� �ઈ, �ેમથી 
�વીકારી, થોડી ચાખી, દાદી�ના વરદાની બોલ - 
‘ભારતી, તેર� પાસ �યા તીલ ક� ફ��ટરી હ� � 
ઈતની ચીક� ભેજતી રહતી હો?’ ખર�ખર ઠ�ડી શ� 
થાય અને તલ એટલા આવતાં ક� ખૂબ �ેમથી ચીક� 
અમે દાદી�ને મોકલતાં, તેઓ તે ચીક�ને લંડન 
પણ મોકલતાં. જે મા�ં સ�ભા�ય.

ય� �િત અગાઢ �ેહ

ય� �િત દાદી�નો અગાઢ �ેહ, �ેમ.. 
ઈકોનોમીથી ચાલી મધુવન મહાય�માં સફળ 
કરવાની �ેરણા અવાર-નવાર દાદી� પાસેથી 
મળતી. એકવાર દાદી�ને મધુવનમાં મ� ક�ં. 
દાદી�, ય� માટ� થોડી અમાનત રાખેલ છ�. હજુ 
મારી વાત પૂરી ન થઈ ક� તરત દાદી�એ ક�ં.. 
‘અભી હી ય� મ� સફલા કર દો.’ મ� એક પળનો 
પણ િવચાર કયા� વગર ય�માં સફળ કયુ� ક� 
બાબાએ તરત અનેકગણી સફળતા અપાવી. 
કમાલ �યારા દાદી�ના બોલની તાકાતની..

કદમ - કદમમાં પ�

એક વખત જે ભૂિમ પર દાદી�ના કદમ 
પડતાં તે ભૂિમ ધ�ય ધ�ય બની જતી... 
રાજકોટમાં દાદી�ના 3 વખત કદમ ર�ા. 
2003માં ‘�યોિતદશ�ન’ ભવન ઉ�ઘાટન અથ� 

મીઠા દાદી�ના કદમમાં પ� સમાયેલ છ�.
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)

ય�ના ઈિતહાસમાં 
104 વષ� સુધી એ�ટીવ, 
એલટ� બની અથક સેવા 
કરનાર �થમ ઉદાહરણ 
�પ, માગ�દશ�ક ર�ા. 
આપણા સૌના મીઠા �યારા 
દાદી�.

અમારા લૌ�કક પ�રવાર સાથે શ�આતથી જ 
ગહન સંબંધ

અમે 3 બહ�નો (નીમુદીદી, સરલાદીદી, 
ભારતીદીદી) મુંબઈ લૌ�કક ઘરમાં હતા. 
નાનીમાનું ઘર અમારા ઘરની સામે જ હતું. લૌ�કક 
નાનીમાંના ઘર� (માટુંગા) પાઠશાળા ચાલતી. જેમાં 
દાદી� પણ અવાર-નવાર આવતા. �ાનની 
પાલના કરતા જેથી લૌ�કક બા-બાપુ�, 
તીલુમાસી, નાની સાથે દાદી�નો ખૂબ જ ન�કનો 
સંબંધ ર�ો.

શાંિતની મૂત�, �ેહની મૂત�, શિ�ની મૂત�

િશવબાબા તો ક�યાણકારી, ગુણોના ભંડાર 
છ� જ પરંતુ સાકારમાં બાબા-મ�માને ફોલો 
કરનાર, મીઠા દાદી�માં શ�આતથી જ મ� શાંિત, 
�ેહ, શિ�ની મૂત�નો અનુભવ કય�. �� તો 
�મરમાં ઘણી નાની હતી, �ાનના ગુ� રહ�યોની 
પણ ખબર ન હતી. પરંતુ દાદી�ની શિ�શાળી 
���માં જ એવો અનુભવ કય� ક� ખર�ખર આ કોઈ 
િવ�ની મહાન હ�તી છ�.

�યારા બાબાના �િતમૂિત�

બાબા મ�મા સમાન પાલના આપનારા 
દાદી� માટ� આજે શ�દો પણ ઓછા પડે છ�. �યાર� 
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�યારબાદ ધીર�-ધીર� ગુજરાતનો ખૂણે-ખૂણો હય�-
ભય� થયો.

સરલાદીદી સાથે અગાઢ �હાની �યાર હતો. 
સરલાદીદી�ના અ�ય� થયા બાદ અમે 12 
બહ�નો શિ�ભવનમાં દાદી�ને મ�યા. દાદી�એ 
ક�ં, સરલા કો બાબાને બુલા િલયા. �ામા. 
ખર�ખર દાદી�ના આ એક શ�દમાં એટલી તાકત 
હતી ક� સૌ બહ�નોને �યાર ભરી ��� આપી 
િનિ�ંત - હલકા કરી દીધા.

િવ�ને શાંિતનો સંદ�શ આપનાર, શાંતમૂત� 
મીઠી મા િવ�ના દર�ક ખૂણાને શાંત કરી �ય�થી 
અ�ય� થયા. ગૌરવમયી ગુજરાતની ધરાને 
ધ�ય બનાવવામાં દાદી�નો મહ�વનો ફાળો ર�ો. 
અનેકોના પાલનહાર ર�ા. આજે પણ સૌ 
અનુભવી ર�ા છ�, દાદી� આપણી સાથે જ છ� અને 
હ�મેશા રહ�શે.

સમ�ત ગુજરાત પ�રવાર તરફથી �યારા 
મીઠા દાદી�ને શત શત નમન...   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

દાદી�નું આગમન થયું. અનેક VIPની સેવા થઈ. 
દાદી�ના કદમથી ખર�ખર સેવામાં ચાર ચાંદ 
લા�યા. અનેક �કારની નવી-નવી સેવાઓની 
�ેરણાઓ થક� આજ બાબાની ખીલતી �લવાડીની 
સુગંધ દાદી�ના કદમનો જ �ભાવ છ�.

દાદી�ના સંક�પથી જ હ�પી િવલેજ રી�ીટ 
સે�ટરનું િનમા�ણ

એકવાર મધુવનમાં દાદી� સાથે 
મુલાકાતમાં �� દાદી�ને સેવાઓની તથા 
સે�ટરોની માિહતી આપી રહી હતી. �યાર� 
દાદી�એ મને ક�ં, ‘ભારતી, હમારી યે 
યુિનવિસ�ટી હ� સો બાબા કા એક ગાડ�ન જ�ર 
હોના ચાિહયે.’ �યાર� તો �વ�નમાં પણ નહ� ક� 
ખર�ખર દાદી�ના બોલ િસ� થશે. દાદી�ના કર 
કમલો �ારા જ રી�ીટ સે�ટરનું ભૂિમપૂજન પણ 
થશે.

રાજકોટ શહ�રથી થોડે દૂર ક�તુરબાધામ 
�ંબામાં હ�પી િવલેજ રી�ીટ સે�ટરના ભૂિમપૂજન 
અથ� દાદી�નો �ો�ામ ફાઈનલ થતાં જ �યાંનો 
�ા�ય ર�તો દાદી�ના આગમન પૂવ� કોઈપણ 
મહ�નત વગર �ણે એકદમ સુંદર, સીધો તૈયાર 
થયો. સૌ કોઈ માટ� આ�ય�ની બાબત બની ગઈ, 
સૌ કોઈના �દલનો અવાજ હતો. વાહ બાબા વાહ. 
વાહ દાદી� વાહ. આપના કદમોમાં તો પ� નહી 
પ�ા-પ�ની કમાણી સમાયેલી છ�.

ગુજરાતમાં દાદી�ના કદમ તથા સેવાઓની 
ઝલક

સન 1968માં િશવ સાગરની અનંત 
શિ�ઓ સાથે શાંત, શીતળ વહ�તી નદી સમાન 
�યારા દાદી�એ ગુજરાતની સેવાઓની શ�આત 
અમદાવાદની ધરા પર �ાન વષા�ની શ�આત 
કરી. �યાર� ગુજરાતમાં એક પણ સે�ટર ન હતું. 

આપનાં કપડાં ધોઈ નાખીશ અથવા �� આપની 
બેગ સેટ કરી આપું. પણ દાદી� હ�મેશા કહ�તા ક� 
નહ� ચંિ�કા, મુઝે અપના કામ અપને હાથ� સે 
કરને મ� આનંદ હ�. દાદી સાથેના ક�ટલાક �સંગોથી 
વાત વાતમાં ઘણું શીખવા મ�યું છ�.

સેવા સે કભી ઈ�સાન થકતા નહ� હ�

એક વખત �� અને એક અ�ય ��ાક�મારી 
બહ�ન દાદી�ને મળવા માટ� ગયાં. દાદી�એ 
અમને સેવા સમાચાર પૂ�ા. મારી સાથેના બેને 
ખૂબ જ સારી રીતે સમાચાર સંભળા�યા અન ે છ��ે 
એમ બો�યા ક� �� તો બ� જ થાક� ગઈ. દાદી�એ 
તરત જ ક�ં, ‘દ�ખો બેન, તુમ મેર� સામને સે દૂર 
ચલી �ઓ. યહ દ�હઅિભમાન ક� ભાષા હ�. દાદી 
કો યહ પસંદ નહ� હ�. સેવા સે કભી ઈ�સાન થકતા 
નહ� હ�. ઈસિલયે તુમ દાદી કો મૂંહ નહ� �દખાવો.’ 
તે ઘડી મારા �વનની અંદરથી થાક શ�દ નીકળી 
ગયો. મારી �ડ�નરીમાં કોઈ જ�યાએ થાક શ�દ 
નથી. આ ��ય� રીતે એમના �વનમાંથી શીખેલી 
બ� મોટી િવશેષતા, જે મારા માટ� એક મૂડી છ�, 
ખ�નો છ�.

બાબા િમલનનું ખૂબ જ મહ�વ હતું

એક વખત �ાન સરોવરમાં યુથનો કાય��મ 
પૂરો થયો પછી મને એમ થયું ક� નીચે શાંિતવનમાં 
દાદીમાને મળીને અમદાવાદ જવું. દાદી�ને 
મળવાનો ટાઈમ સાંજે લગભગ 5.00 થી 5.30નો 
હતો. અમદાવાદમાં પછી બે �દવસમાં લગભગ 
�ણેક મી�ટ�ગનું આયોજન હતું. તેથી મોટ� ભાગે �� 
નીકળી જ જવાની હતી એટલે �� દાદી�ને મળવા 
ગઈ. મ� ક�ં ક� દાદી� �� અમદાવાદ જઈ રહી છું. 

આદરણીય દાદી 
�નક��એ તા. 27 માચ� 
2020ના રોજ સાકાર 
દ�હ�યાગ કરી આ 
જગતમાંથી િવદાય લીધી. 
પરંતુ જેઓ દાદીમાને એક 
વાર પણ મ�યા છ� તેમના 

�દલમાંથી દાદી� દૂર થઈ શક� તેમ નથી.

��મૂ�ત� પરમા�મા સાથે વાતો કરવી

1965ના �દવાળીના �દવસોમાં મા�ં �થમ 
વખત દાદી�ને મળવાનું થયું હતું. પાલડી 2-બી, 
�ભુપાક� સોસાયટીમાં ��ાક�મારીનું ક��� હતું. 
�યાં મને ઈ�રીય �ાન મ�યું. ક��� પર અવાર-
નવાર જવાનું થતું હતું. દાદી� ક���ના મોટા હોવા 
છતાં તેમની અંદર સાદગી અને સેવાભાવ ખૂબ જ 
હતો. દાદી� અમને રસોઈ બનાવતાં શીખાવાડતાં 
હતા. બાબાને ભોગ ક�વી રીતે �વીકાર કરાવવો તે 
પણ શીખ�યું. સવાર� 3.30 વાગે ��મૂ�ત�માં 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી એમની સાથે વાતચીત 
કરવાની કળા પણ દાદીમાએ શીખવાડી.

અપને હાથ� સે અપના કામ કરને મ� મુઝે 
આનંદ આતા હ�.

દાદી�નું �વન ખૂબ જ �વા�યી હતું. 
પોતાનાં કપડાં પોતે �તે ધોઈ લેતાં હતાં. પોતાની 
બેગ પોતે જ ભરતાં હતાં. પછી ભલે ને તેમની સાથે 
કોઈ હોય. એક વખત પં�બની યા�ા પર માર� 
દાદી સાથે જવાનું થયું. �� તો બ� નાની, દાદી� 
ખૂબ મોટા. દાદી�ની �મર તે વખતે લગભગ 60 
વષ�ની હશે. �� દાદી�ને બ� આ�હ ક�ં ક� દાદી �� 

િનખાલસ, �વા�યી, સાદગી, સેવાભાવ અને તપ�યા મૂરત
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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આવી શક� તેમ ન હતું. દૂરાંદ�શી દાદી�ને તો 
ખબર હતી ક� સમાચાર મળતાં જ લાખો લોકો 
કરોડો �િપયાનો ખચ� કરી મધુવન આવશે. 
(આ�માએ તો બાબાના કરોડો �િપયાની બચત 
કરી ભા�ય જમા કરી લીધું.) અચાનક તથા 
એવરર��ી બનીને આ�મા સંસારમાંથી ઉડી જવાનો 
પાઠ પણ છ��ે - છ��ે અનંત યા�ાએ �યાણ 
કરતાં જતાં સૌને શીખવતા ગયા અને સંગમયુગનું 
સંભારણું સૌના માટ� બની ગયા. દાદી� આપને 
�દયના પુ�પોથી શત શત નમન... �ેહ સુમન 
અપ�ણ...

ગીત... તુમ સાર� િવ�ક� દાદીમાઁ હો... દાદી 
�નક� તુમ ય�ક� ચાહ હો...     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...  �દ�યદશ�ન



�યારબાદ ધીર�-ધીર� ગુજરાતનો ખૂણે-ખૂણો હય�-
ભય� થયો.

સરલાદીદી સાથે અગાઢ �હાની �યાર હતો. 
સરલાદીદી�ના અ�ય� થયા બાદ અમે 12 
બહ�નો શિ�ભવનમાં દાદી�ને મ�યા. દાદી�એ 
ક�ં, સરલા કો બાબાને બુલા િલયા. �ામા. 
ખર�ખર દાદી�ના આ એક શ�દમાં એટલી તાકત 
હતી ક� સૌ બહ�નોને �યાર ભરી ��� આપી 
િનિ�ંત - હલકા કરી દીધા.

િવ�ને શાંિતનો સંદ�શ આપનાર, શાંતમૂત� 
મીઠી મા િવ�ના દર�ક ખૂણાને શાંત કરી �ય�થી 
અ�ય� થયા. ગૌરવમયી ગુજરાતની ધરાને 
ધ�ય બનાવવામાં દાદી�નો મહ�વનો ફાળો ર�ો. 
અનેકોના પાલનહાર ર�ા. આજે પણ સૌ 
અનુભવી ર�ા છ�, દાદી� આપણી સાથે જ છ� અને 
હ�મેશા રહ�શે.

સમ�ત ગુજરાત પ�રવાર તરફથી �યારા 
મીઠા દાદી�ને શત શત નમન...   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

દાદી�નું આગમન થયું. અનેક VIPની સેવા થઈ. 
દાદી�ના કદમથી ખર�ખર સેવામાં ચાર ચાંદ 
લા�યા. અનેક �કારની નવી-નવી સેવાઓની 
�ેરણાઓ થક� આજ બાબાની ખીલતી �લવાડીની 
સુગંધ દાદી�ના કદમનો જ �ભાવ છ�.

દાદી�ના સંક�પથી જ હ�પી િવલેજ રી�ીટ 
સે�ટરનું િનમા�ણ

એકવાર મધુવનમાં દાદી� સાથે 
મુલાકાતમાં �� દાદી�ને સેવાઓની તથા 
સે�ટરોની માિહતી આપી રહી હતી. �યાર� 
દાદી�એ મને ક�ં, ‘ભારતી, હમારી યે 
યુિનવિસ�ટી હ� સો બાબા કા એક ગાડ�ન જ�ર 
હોના ચાિહયે.’ �યાર� તો �વ�નમાં પણ નહ� ક� 
ખર�ખર દાદી�ના બોલ િસ� થશે. દાદી�ના કર 
કમલો �ારા જ રી�ીટ સે�ટરનું ભૂિમપૂજન પણ 
થશે.

રાજકોટ શહ�રથી થોડે દૂર ક�તુરબાધામ 
�ંબામાં હ�પી િવલેજ રી�ીટ સે�ટરના ભૂિમપૂજન 
અથ� દાદી�નો �ો�ામ ફાઈનલ થતાં જ �યાંનો 
�ા�ય ર�તો દાદી�ના આગમન પૂવ� કોઈપણ 
મહ�નત વગર �ણે એકદમ સુંદર, સીધો તૈયાર 
થયો. સૌ કોઈ માટ� આ�ય�ની બાબત બની ગઈ, 
સૌ કોઈના �દલનો અવાજ હતો. વાહ બાબા વાહ. 
વાહ દાદી� વાહ. આપના કદમોમાં તો પ� નહી 
પ�ા-પ�ની કમાણી સમાયેલી છ�.

ગુજરાતમાં દાદી�ના કદમ તથા સેવાઓની 
ઝલક

સન 1968માં િશવ સાગરની અનંત 
શિ�ઓ સાથે શાંત, શીતળ વહ�તી નદી સમાન 
�યારા દાદી�એ ગુજરાતની સેવાઓની શ�આત 
અમદાવાદની ધરા પર �ાન વષા�ની શ�આત 
કરી. �યાર� ગુજરાતમાં એક પણ સે�ટર ન હતું. 

આપનાં કપડાં ધોઈ નાખીશ અથવા �� આપની 
બેગ સેટ કરી આપું. પણ દાદી� હ�મેશા કહ�તા ક� 
નહ� ચંિ�કા, મુઝે અપના કામ અપને હાથ� સે 
કરને મ� આનંદ હ�. દાદી સાથેના ક�ટલાક �સંગોથી 
વાત વાતમાં ઘણું શીખવા મ�યું છ�.

સેવા સે કભી ઈ�સાન થકતા નહ� હ�

એક વખત �� અને એક અ�ય ��ાક�મારી 
બહ�ન દાદી�ને મળવા માટ� ગયાં. દાદી�એ 
અમને સેવા સમાચાર પૂ�ા. મારી સાથેના બેને 
ખૂબ જ સારી રીતે સમાચાર સંભળા�યા અન ે છ��ે 
એમ બો�યા ક� �� તો બ� જ થાક� ગઈ. દાદી�એ 
તરત જ ક�ં, ‘દ�ખો બેન, તુમ મેર� સામને સે દૂર 
ચલી �ઓ. યહ દ�હઅિભમાન ક� ભાષા હ�. દાદી 
કો યહ પસંદ નહ� હ�. સેવા સે કભી ઈ�સાન થકતા 
નહ� હ�. ઈસિલયે તુમ દાદી કો મૂંહ નહ� �દખાવો.’ 
તે ઘડી મારા �વનની અંદરથી થાક શ�દ નીકળી 
ગયો. મારી �ડ�નરીમાં કોઈ જ�યાએ થાક શ�દ 
નથી. આ ��ય� રીતે એમના �વનમાંથી શીખેલી 
બ� મોટી િવશેષતા, જે મારા માટ� એક મૂડી છ�, 
ખ�નો છ�.

બાબા િમલનનું ખૂબ જ મહ�વ હતું

એક વખત �ાન સરોવરમાં યુથનો કાય��મ 
પૂરો થયો પછી મને એમ થયું ક� નીચે શાંિતવનમાં 
દાદીમાને મળીને અમદાવાદ જવું. દાદી�ને 
મળવાનો ટાઈમ સાંજે લગભગ 5.00 થી 5.30નો 
હતો. અમદાવાદમાં પછી બે �દવસમાં લગભગ 
�ણેક મી�ટ�ગનું આયોજન હતું. તેથી મોટ� ભાગે �� 
નીકળી જ જવાની હતી એટલે �� દાદી�ને મળવા 
ગઈ. મ� ક�ં ક� દાદી� �� અમદાવાદ જઈ રહી છું. 

આદરણીય દાદી 
�નક��એ તા. 27 માચ� 
2020ના રોજ સાકાર 
દ�હ�યાગ કરી આ 
જગતમાંથી િવદાય લીધી. 
પરંતુ જેઓ દાદીમાને એક 
વાર પણ મ�યા છ� તેમના 

�દલમાંથી દાદી� દૂર થઈ શક� તેમ નથી.

��મૂ�ત� પરમા�મા સાથે વાતો કરવી

1965ના �દવાળીના �દવસોમાં મા�ં �થમ 
વખત દાદી�ને મળવાનું થયું હતું. પાલડી 2-બી, 
�ભુપાક� સોસાયટીમાં ��ાક�મારીનું ક��� હતું. 
�યાં મને ઈ�રીય �ાન મ�યું. ક��� પર અવાર-
નવાર જવાનું થતું હતું. દાદી� ક���ના મોટા હોવા 
છતાં તેમની અંદર સાદગી અને સેવાભાવ ખૂબ જ 
હતો. દાદી� અમને રસોઈ બનાવતાં શીખાવાડતાં 
હતા. બાબાને ભોગ ક�વી રીતે �વીકાર કરાવવો તે 
પણ શીખ�યું. સવાર� 3.30 વાગે ��મૂ�ત�માં 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી એમની સાથે વાતચીત 
કરવાની કળા પણ દાદીમાએ શીખવાડી.

અપને હાથ� સે અપના કામ કરને મ� મુઝે 
આનંદ આતા હ�.

દાદી�નું �વન ખૂબ જ �વા�યી હતું. 
પોતાનાં કપડાં પોતે �તે ધોઈ લેતાં હતાં. પોતાની 
બેગ પોતે જ ભરતાં હતાં. પછી ભલે ને તેમની સાથે 
કોઈ હોય. એક વખત પં�બની યા�ા પર માર� 
દાદી સાથે જવાનું થયું. �� તો બ� નાની, દાદી� 
ખૂબ મોટા. દાદી�ની �મર તે વખતે લગભગ 60 
વષ�ની હશે. �� દાદી�ને બ� આ�હ ક�ં ક� દાદી �� 

િનખાલસ, �વા�યી, સાદગી, સેવાભાવ અને તપ�યા મૂરત
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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આવી શક� તેમ ન હતું. દૂરાંદ�શી દાદી�ને તો 
ખબર હતી ક� સમાચાર મળતાં જ લાખો લોકો 
કરોડો �િપયાનો ખચ� કરી મધુવન આવશે. 
(આ�માએ તો બાબાના કરોડો �િપયાની બચત 
કરી ભા�ય જમા કરી લીધું.) અચાનક તથા 
એવરર��ી બનીને આ�મા સંસારમાંથી ઉડી જવાનો 
પાઠ પણ છ��ે - છ��ે અનંત યા�ાએ �યાણ 
કરતાં જતાં સૌને શીખવતા ગયા અને સંગમયુગનું 
સંભારણું સૌના માટ� બની ગયા. દાદી� આપને 
�દયના પુ�પોથી શત શત નમન... �ેહ સુમન 
અપ�ણ...

ગીત... તુમ સાર� િવ�ક� દાદીમાઁ હો... દાદી 
�નક� તુમ ય�ક� ચાહ હો...     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...  �દ�યદશ�ન



પણ તેમણે મને �� પૂ�ો ક� ‘ચંિ�કા તેર� કો 
માલૂમ હ� �ક દો �દન ક� બાદ �યા હ�?’ બે �દવસ 
પછી અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી થવાની 
હતી. એટલે મ� ક�ં ક� હા દાદી, બાબા ક� 
પધરામણી હ�. �યાર� દાદી�એ ટકોર કરતા ક�ં, 
‘તેર� કો ઐસા િવચાર નહ� આતા હ� �ક, બાબા સે 
િમલકર ક� હી �ના ચાિહએ.’ મ� તરત જ ક�ં ક� 
દાદી, ઠીક હ� આપ કહતે હો તો મ� �ક �તી ��. 
દાદીને બાબા િમલનનું ખૂબ જ મહ�વ હતું.  
દાદી�ના વચનોને �� બાબાના વચન સમજતી 
હતી. આજે પણ આદરણીય દાદી �નક��, દાદી 
રતનમોિહની�, દાદી ગુલઝાર�, દાદી ઈશુ� 
મારા વડીલો છ�. તેઓને બાબાના �થાન ઉપર જ 
સમજું છું. તેમના આદ�શને �વનમાં ઉતારવા માટ� 
કોઈ �� ના હોય ક� કોઈ આ�યુ�મે�ટ ના હોય. 
તેથી મ� મારી �ણે િમટ�ગ ફોન �ારા ક��સલ કરવા 
જણાવી અને રોકાઈ ગઈ. એ બે �દવસોમાં દાદીને 
વારંવાર મળવાના �સંગો સાંપ�ા. દાદી� 
પાસેથી ખૂબ શીખવા મ�યું.

આ �વનમાં મને બી� વખત જ�મ આ�યો

એક સમય હતો �યાર� મને સોરાયસીસ 
નામની બીમારી હતી અને લગભગ દસેક વષ�ની 
તેની સારવાર લઈ રહી હતી પણ કોઈ ફ�ર પડતો 
ન હતો અને સોરાયિસસને કારણે તે સમયે �� 
હાથમાં અને પગમાં મો� પહ�રી રાખતી હતી. એક 
વખત માચ� મિહનામાં દાદીનું �વા��ય સા�ં ન 
હોવાથી સારવાર લેવા માટ� લોટસ હાઉસ આ�યાં 
હતાં. �� દાદીને મળવા ગઈ હતી. મ� હાથમાં મો� 
પહ�ર�લાં હતાં તે �ઈને દાદીએ ક�ં ક� ચંિ�કા તને 
ઠ�ડી લાગે છ� અ�યાર�? એટલે આદરણીય 
સરલાદીદીએ દાદીને �ણ કરી ક� દાદી, 
ચંિ�કાબેનને તો બ� તકલીફ છ�. દાદીએ તરત જ 
પૂ�ું ક� શું તકલીફ છ� ? સોરાયસીસને કારણે 

મને એટલી વધાર� તકલીફ હતી ક� હાથમાં અને 
પગમાંથી લોહી નીકળતું હતું. દાદીએ હાથ અને 
પગના મો� કઢાવીને બધું �યું અને પછી ક�ં ક� 
ચંિ�કા તું આટલું બધું સહન કરી રહી છ� છતાં મને 
ખબર પણ ના પડી. તા�કાિલક સારવાર લેવા માટ� 
ક�ં. એ જ �દવસે દાદીને હૉ��પટલમાં એટમીટ 
કરવાના થયા પરંતુ દાદી હૉ��પટલમાંથી દર 
અડધા કલાક� �ણ વાર ફોન કરીને સરલાદીદી 
�ારા પૂછાવતા હતા ક� ચંિ�કાએ સારવાર લેવાનું 
શ� કયુ� ? �યાર� �� દાદીને કહ�તી ક� �� જ�રથી 
એની સારવાર લઈશ. થોડા જ �દવસોમાં દાદી પાસે 
જ સમાચાર પહ��યા ક� આિ�કામાં એક ડૉ�ટર છ� 
અને તેમણે ક�ં છ� ક� તે પોતે એની સારવાર કરી 
શકશે. દાદીએ તરત જ મને આદ�શ આ�યો ક� 
ચંિ�કા તું જેટલું જલદી બને તેટલું જલદી જે પહ�લી 
�લાઈટ મળ� એ લઈને તા�કાિલક સારવાર લેવા 
માટ� આિ�કા પહ�ચી �. દાદી તારી આ બીમારી 
�ઈ નથી શકતાં. આ દાદીની ���ની શિ� જ 
કહ�વાય ક� દાદીની ��� પડી અને ડૉ�ટર પણ 
મળી ગયા. મને આ બીમારીમાંથી મુિ� અપાવી 
દીધી. દાદી મારા માટ� નવ�વન આપવાવાળા આ 
એક જ લાઈફમાં દાદીએ મને બી� વખત જ�મ 
આ�યો.

અમને ટાઈટલ આ�યું - યે નવ રતન હ�

હમણા એક લેટ��ટ એ�ઝા�પલ છ�. 
�ડસે�બર 2019ના 10 તારીખની આ વાત છ�. 8 
ભાઈઓ સાથે 10 �દવસની તપ�યા માટ� સાધના 
ભવનમાં અમે બેસવાના હતાં મોબાઈલનો ઉપયોગ 
નહ� કરવો. મૌન તપ�યા ભ�ી અથવા તો એને 
કોરો�ટાઈન કહી શક�એ. એવી ભ�ીમાં બેસવાનું 
અમે ન�ી કર�લું. ભ�ીમાં બેસતાં પહ�લા મ� દાદી 
�નક��ને આબુમાં ફોન કરી ક�ં ક� દાદી� આ 
કાય� માટ� આપના આશીવા�દ આપો. દાદી�એ 

�ાના�ત
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હતી, પણ તે દાદી�નો સંદ�શો હતો પણ આજે 
દાદી� અ�ય� �વ�પે આપણી સાથે છ� અ�યાર� 
એ વાત આપણને એટલી જલદી અસર કરી એનું 
�વ�પ બની જવાની અનુભૂિત કરી ર�ા છીએ. 
દાદી�નો એ િનખાલસ હસતો ચહ�રો, શિ�ભરી 
આંખો અને વરદાનથી સંપ�ન એવો દાદીનો હાથ 
આપણા માનસ પટ પર અમર િચ� ઉભું કરી દ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ખૂબ સુંદર સંદ�શ આ�યો ક�, ચંિ�કા, સભી ક�માર� 
કો લેકર ક� તુમ શાંિતવન દાદી સે િમલને ક� લીએ 
આના. દાદીએ ક�ં એટલે મને તો ગ�યું. એટલે 
દાદી�ને મળવાનો સમય ન�ી કરી ભ�ીના 
આઠમા �દવસે અમે શાંિતવન ગયા. 8 ભાઈઓ 
અને �� એમ 9 જણા ગયા. દાદીએ એટલા �યારથી 
બેસાડી સાઈલે�સનો અનુભવ કરા�યો. અમને 
ટાઈટલ આ�યું ક� યે નવ રતન હ�. એ છાપ અમારા 
બધાના �દલમાં ખૂબ લાગી ગઈ છ�. દાદી�એ 
તપ�યાના બે-�ણ જણના ખૂબ સુંદર અનુભવો 
પણ સાંભ�યા. દાદી� આટલી �મર હોવા છતાં 
સાય�સના સાધનો �ારા સેવા માટ� હ�મેશા ત�પર 
રહ�તા હતા.

ઉમંગ-ઉ�સાહના ધણી હતા

2017માં અમારી યુથ વ�ગની ‘મેરા ભારત 
�વિણ�મ ભારત’ બસયા�ાની શ�આત કરવાની 
હતી. એની તૈયારીના ભાગ �પે ઓમ િનવાસ, 
મુંબઈમાં અમે યુવા ભાઈ-બહ�નોની એક ��િનંગ 
રાખી હતી. તે �સંગે દાદી�ને સમાચાર આ�યા ક� 
દાદી અમે મુંબઈમાં બેઠા છીએ. આપ અમને 
આશીવા�દ આપો ક� અમે બ� સરસ રીતે આ 
��િનંગ કરી શક�એ. દાદી� ખૂબ જ ખુશ હતાં. 
દાદી�એ ક�ં ક� ચંિ�કા, મેર� કો હોતા હ� મ� મુંબઈ 
આ ��. આપ સભી ક� બીચમ� મ� ભી સુનું ક� આપ 
�યા ��િનંગ દ�તે  હ�? અર�, મેર� કો ભી હોતા હ� �ક 
મ� ભી બસયા�ા મ� તુ�હાર� સાથ ચલું. બ�ત અ�છા 
કર રહી હો. યૂથ વ�ગ હ�મેશા અ�છી-અ�છી સેવા 
કરતી હ�. બાબા,બ��ક� સાથ હ� ઔર બ�ત-
બ�ત સફલતા સદા સાથ રહ�ગી. એમ કહી 
દાદી�એ ખૂબ આશીવા�દ આ�યા.

આવા �યારા દાદીને આપણે �દલમાંથી 
�યાર�ય નહ� ભૂલીએ. એમણે સાકાર �વ�પે જે 
પણ શીખ�યું છ�. એ સમયે આપણા માટ� એક વાત 
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�ાના�ત

(આંગળીથી ઉપરની તરફ ઈશારો કય�). 

�ીજુ 'ઓમશાંિત'. આખી સભા વ�ડર�લ 
શાંિતમાં બેઠી છ�. શરીરથી �યારી લાઈટ. બાપની 
શિ�થી ભરપૂર થઇ રહી છ�. 

સા�ં થયું આજે �� આપની સમ� આવી શક� 
છું. મને એવી ધારણા ન હતી ક� સાચે જ 1000 
ડો�ટર હશે! વ�ડર�લ. મારા �યાલથી 80 વષ� 
�ાનમાં થઈ ગયા. કદાચ તેનાથી પણ વધુ હશે. 
પરંતુ કમાલ છ� પરમા�મા બાપની. પરમધામ મારા 
િપતાનું ઘર છ�. મા�ં ઘર છ�. પરમધામને 
િનવા�ણધામ કહ� છ�. �યાં વાચા નથી હોતી. 
પરમધામ, િનવા�ણધામ, શાંિતધામ - મા� ઘર છ�. 
આપનું પણ ઘર છ�. આવશો બધા પોતાના ઘરમાં? 
�� આ�મા છું, દ�હથી �યારી, �ભુની �યારી.

ગીત :  ખ�ચતે હ� હમારા �યાર �....

�કન શ�દો મ� આપકા ધ�યવાદ કર�..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ-

�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

તથા �.ક�. દીપલબેન, લોટસ હાઉસ, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ



પણ તેમણે મને �� પૂ�ો ક� ‘ચંિ�કા તેર� કો 
માલૂમ હ� �ક દો �દન ક� બાદ �યા હ�?’ બે �દવસ 
પછી અ�ય� બાપદાદાની પધરામણી થવાની 
હતી. એટલે મ� ક�ં ક� હા દાદી, બાબા ક� 
પધરામણી હ�. �યાર� દાદી�એ ટકોર કરતા ક�ં, 
‘તેર� કો ઐસા િવચાર નહ� આતા હ� �ક, બાબા સે 
િમલકર ક� હી �ના ચાિહએ.’ મ� તરત જ ક�ં ક� 
દાદી, ઠીક હ� આપ કહતે હો તો મ� �ક �તી ��. 
દાદીને બાબા િમલનનું ખૂબ જ મહ�વ હતું.  
દાદી�ના વચનોને �� બાબાના વચન સમજતી 
હતી. આજે પણ આદરણીય દાદી �નક��, દાદી 
રતનમોિહની�, દાદી ગુલઝાર�, દાદી ઈશુ� 
મારા વડીલો છ�. તેઓને બાબાના �થાન ઉપર જ 
સમજું છું. તેમના આદ�શને �વનમાં ઉતારવા માટ� 
કોઈ �� ના હોય ક� કોઈ આ�યુ�મે�ટ ના હોય. 
તેથી મ� મારી �ણે િમટ�ગ ફોન �ારા ક��સલ કરવા 
જણાવી અને રોકાઈ ગઈ. એ બે �દવસોમાં દાદીને 
વારંવાર મળવાના �સંગો સાંપ�ા. દાદી� 
પાસેથી ખૂબ શીખવા મ�યું.

આ �વનમાં મને બી� વખત જ�મ આ�યો

એક સમય હતો �યાર� મને સોરાયસીસ 
નામની બીમારી હતી અને લગભગ દસેક વષ�ની 
તેની સારવાર લઈ રહી હતી પણ કોઈ ફ�ર પડતો 
ન હતો અને સોરાયિસસને કારણે તે સમયે �� 
હાથમાં અને પગમાં મો� પહ�રી રાખતી હતી. એક 
વખત માચ� મિહનામાં દાદીનું �વા��ય સા�ં ન 
હોવાથી સારવાર લેવા માટ� લોટસ હાઉસ આ�યાં 
હતાં. �� દાદીને મળવા ગઈ હતી. મ� હાથમાં મો� 
પહ�ર�લાં હતાં તે �ઈને દાદીએ ક�ં ક� ચંિ�કા તને 
ઠ�ડી લાગે છ� અ�યાર�? એટલે આદરણીય 
સરલાદીદીએ દાદીને �ણ કરી ક� દાદી, 
ચંિ�કાબેનને તો બ� તકલીફ છ�. દાદીએ તરત જ 
પૂ�ું ક� શું તકલીફ છ� ? સોરાયસીસને કારણે 

મને એટલી વધાર� તકલીફ હતી ક� હાથમાં અને 
પગમાંથી લોહી નીકળતું હતું. દાદીએ હાથ અને 
પગના મો� કઢાવીને બધું �યું અને પછી ક�ં ક� 
ચંિ�કા તું આટલું બધું સહન કરી રહી છ� છતાં મને 
ખબર પણ ના પડી. તા�કાિલક સારવાર લેવા માટ� 
ક�ં. એ જ �દવસે દાદીને હૉ��પટલમાં એટમીટ 
કરવાના થયા પરંતુ દાદી હૉ��પટલમાંથી દર 
અડધા કલાક� �ણ વાર ફોન કરીને સરલાદીદી 
�ારા પૂછાવતા હતા ક� ચંિ�કાએ સારવાર લેવાનું 
શ� કયુ� ? �યાર� �� દાદીને કહ�તી ક� �� જ�રથી 
એની સારવાર લઈશ. થોડા જ �દવસોમાં દાદી પાસે 
જ સમાચાર પહ��યા ક� આિ�કામાં એક ડૉ�ટર છ� 
અને તેમણે ક�ં છ� ક� તે પોતે એની સારવાર કરી 
શકશે. દાદીએ તરત જ મને આદ�શ આ�યો ક� 
ચંિ�કા તું જેટલું જલદી બને તેટલું જલદી જે પહ�લી 
�લાઈટ મળ� એ લઈને તા�કાિલક સારવાર લેવા 
માટ� આિ�કા પહ�ચી �. દાદી તારી આ બીમારી 
�ઈ નથી શકતાં. આ દાદીની ���ની શિ� જ 
કહ�વાય ક� દાદીની ��� પડી અને ડૉ�ટર પણ 
મળી ગયા. મને આ બીમારીમાંથી મુિ� અપાવી 
દીધી. દાદી મારા માટ� નવ�વન આપવાવાળા આ 
એક જ લાઈફમાં દાદીએ મને બી� વખત જ�મ 
આ�યો.

અમને ટાઈટલ આ�યું - યે નવ રતન હ�

હમણા એક લેટ��ટ એ�ઝા�પલ છ�. 
�ડસે�બર 2019ના 10 તારીખની આ વાત છ�. 8 
ભાઈઓ સાથે 10 �દવસની તપ�યા માટ� સાધના 
ભવનમાં અમે બેસવાના હતાં મોબાઈલનો ઉપયોગ 
નહ� કરવો. મૌન તપ�યા ભ�ી અથવા તો એને 
કોરો�ટાઈન કહી શક�એ. એવી ભ�ીમાં બેસવાનું 
અમે ન�ી કર�લું. ભ�ીમાં બેસતાં પહ�લા મ� દાદી 
�નક��ને આબુમાં ફોન કરી ક�ં ક� દાદી� આ 
કાય� માટ� આપના આશીવા�દ આપો. દાદી�એ 
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હતી, પણ તે દાદી�નો સંદ�શો હતો પણ આજે 
દાદી� અ�ય� �વ�પે આપણી સાથે છ� અ�યાર� 
એ વાત આપણને એટલી જલદી અસર કરી એનું 
�વ�પ બની જવાની અનુભૂિત કરી ર�ા છીએ. 
દાદી�નો એ િનખાલસ હસતો ચહ�રો, શિ�ભરી 
આંખો અને વરદાનથી સંપ�ન એવો દાદીનો હાથ 
આપણા માનસ પટ પર અમર િચ� ઉભું કરી દ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ખૂબ સુંદર સંદ�શ આ�યો ક�, ચંિ�કા, સભી ક�માર� 
કો લેકર ક� તુમ શાંિતવન દાદી સે િમલને ક� લીએ 
આના. દાદીએ ક�ં એટલે મને તો ગ�યું. એટલે 
દાદી�ને મળવાનો સમય ન�ી કરી ભ�ીના 
આઠમા �દવસે અમે શાંિતવન ગયા. 8 ભાઈઓ 
અને �� એમ 9 જણા ગયા. દાદીએ એટલા �યારથી 
બેસાડી સાઈલે�સનો અનુભવ કરા�યો. અમને 
ટાઈટલ આ�યું ક� યે નવ રતન હ�. એ છાપ અમારા 
બધાના �દલમાં ખૂબ લાગી ગઈ છ�. દાદી�એ 
તપ�યાના બે-�ણ જણના ખૂબ સુંદર અનુભવો 
પણ સાંભ�યા. દાદી� આટલી �મર હોવા છતાં 
સાય�સના સાધનો �ારા સેવા માટ� હ�મેશા ત�પર 
રહ�તા હતા.

ઉમંગ-ઉ�સાહના ધણી હતા

2017માં અમારી યુથ વ�ગની ‘મેરા ભારત 
�વિણ�મ ભારત’ બસયા�ાની શ�આત કરવાની 
હતી. એની તૈયારીના ભાગ �પે ઓમ િનવાસ, 
મુંબઈમાં અમે યુવા ભાઈ-બહ�નોની એક ��િનંગ 
રાખી હતી. તે �સંગે દાદી�ને સમાચાર આ�યા ક� 
દાદી અમે મુંબઈમાં બેઠા છીએ. આપ અમને 
આશીવા�દ આપો ક� અમે બ� સરસ રીતે આ 
��િનંગ કરી શક�એ. દાદી� ખૂબ જ ખુશ હતાં. 
દાદી�એ ક�ં ક� ચંિ�કા, મેર� કો હોતા હ� મ� મુંબઈ 
આ ��. આપ સભી ક� બીચમ� મ� ભી સુનું ક� આપ 
�યા ��િનંગ દ�તે  હ�? અર�, મેર� કો ભી હોતા હ� �ક 
મ� ભી બસયા�ા મ� તુ�હાર� સાથ ચલું. બ�ત અ�છા 
કર રહી હો. યૂથ વ�ગ હ�મેશા અ�છી-અ�છી સેવા 
કરતી હ�. બાબા,બ��ક� સાથ હ� ઔર બ�ત-
બ�ત સફલતા સદા સાથ રહ�ગી. એમ કહી 
દાદી�એ ખૂબ આશીવા�દ આ�યા.

આવા �યારા દાદીને આપણે �દલમાંથી 
�યાર�ય નહ� ભૂલીએ. એમણે સાકાર �વ�પે જે 
પણ શીખ�યું છ�. એ સમયે આપણા માટ� એક વાત 
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(આંગળીથી ઉપરની તરફ ઈશારો કય�). 

�ીજુ 'ઓમશાંિત'. આખી સભા વ�ડર�લ 
શાંિતમાં બેઠી છ�. શરીરથી �યારી લાઈટ. બાપની 
શિ�થી ભરપૂર થઇ રહી છ�. 

સા�ં થયું આજે �� આપની સમ� આવી શક� 
છું. મને એવી ધારણા ન હતી ક� સાચે જ 1000 
ડો�ટર હશે! વ�ડર�લ. મારા �યાલથી 80 વષ� 
�ાનમાં થઈ ગયા. કદાચ તેનાથી પણ વધુ હશે. 
પરંતુ કમાલ છ� પરમા�મા બાપની. પરમધામ મારા 
િપતાનું ઘર છ�. મા�ં ઘર છ�. પરમધામને 
િનવા�ણધામ કહ� છ�. �યાં વાચા નથી હોતી. 
પરમધામ, િનવા�ણધામ, શાંિતધામ - મા� ઘર છ�. 
આપનું પણ ઘર છ�. આવશો બધા પોતાના ઘરમાં? 
�� આ�મા છું, દ�હથી �યારી, �ભુની �યારી.

ગીત :  ખ�ચતે હ� હમારા �યાર �....

�કન શ�દો મ� આપકા ધ�યવાદ કર�..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ-

�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, સુખશાંિત ભવન, અમદાવાદ.

તથા �.ક�. દીપલબેન, લોટસ હાઉસ, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ



ખબર જ ન પડી. મ� ક�ં ક� મ� તો લાઈટના દશ�ન 
કરી લીધા, હવે મારા મનમાં કોઈ જ �� નથી. 
આ દાદીની કમાલ હતી. બાબા સાથેની પહ�લી 
મુલાકાતમાં જ બાબાએ મને અ�ભુત અનુભવ 
કરા�યો. હવે તમે કહો ક� આવા દાદીને કઈ રીતે 
ભૂલી શક��? દાદી માટ� ક�ટલા ધ�યવાદના બોલ ક�� 
? મારા �વનને શણગારવાં દાદી� આધાર 
બ�યાં.

બાબાએ નામ આ�યું વેદાંતી

મા�ં નામ તો રંજન હતું. દાદી� સામે જ 
બાબા સાથે વાતચીત ચાલતી હતી. દાદી�એ ક�ં 
ક� બાબા, આ દીકરીએ તો વેદ, શા�� 
ઉપિનષદનો અ�યાસ કય� છ�. બાબાએ 
સાંભળતાની સાથે ક�ં ક� બાબા, આ દીકરીને 
વેદાંતી નામથી બોલાવશે. તે �દવસથી �� વેદાંતીના 
નામથી ઓળખાવા લાગી.

પહ�લી મુલાકાતે ��ાક�મારી બનાવી દીધા

આબુમાં એક જ �દવસમાં દાદી�એ 
બાબાના હાથેથી ��ાક�મારીનો �ેસ િગ�ટમાં 
અપા�યો. �� મા� છ માસમાં જ માતા-િપતાની ર� 
લઈ સમિપ�ત થઈ. શ�-શ�માં છ મિહના 
અમદાવાદ સેવાઓ આપી અને પછી �ણ વષ� સુધી 
મને મુંબઈમાં સેવા આપવાની તક મળી.

િવદ�શ સેવા માટ� આપી �ેરણા

�યાર� �� મુંબઈ સે�ટર પર હતી �યાર� એક 
�દવસે દાદી િવદ�શ યા�ા માટ� પહ�લી વાર જઈ ર�ાં 
હતાં. મનસાથી િવ�ની સેવા કરતા-કરતા 
�ામાએ મને િવદ�શમાં સે�ટર ખોલવાવાળા ટીચસ� 
બહ�નોની પહ�લી યાદીમાં �થાન અપા�યું. દાદી 

દાદી �નક�� સાથેનો અલૌ�કક અનુભવ
�.ક�. વેદાંતીબેન, નૈરોબી-ક��યા

1965માં �� પહ�લી વાર 
��ાક�મારી સં�થાના 
સંપક�માં આવી. �� 
અમદાવાદની કૉલેજમાં 
ભણતી હતી. મા�ં �વન 
અનેક ��ોથી ઘેરાયેલું 
હતું. મને ખુશી એ વાતની

હતી ક� મારા દર�ક ��ના સચોટ જવાબો મળી 
ર�ા હતા. રાજયોગ અ�યાસના બે જ મિહના 
પૂરા થયા હતા. દાદી �નક�� પૂનાથી અમદાવાદ 
આ�યાં હતાં. દાદી� સાથેની પહ�લી મુલાકાતમાં જ 
મ� દાદી�ન ે ક�ં ક� �� ભગવાનને શોધી રહી છું. 
આ વાત સાંભળતાની સાથે જ દાદી�એ તરત જ 
જવાબ આ�યો, ‘ધીરજ રાખો, તમને ભગવાન 
મળી જશે.’

બાબાએ કરા�યો અ�ભુત અનુભવ

ઘર�થી મહામુ�ક�લીથી બે �દવસની મને ર� 
મળીને �� દાદી� સાથે આબુ જવા ��નમાં બેઠી. 
આબુ સુધીના �વાસ દરિમયાન દાદી�એ મને 
�ાન અને �ેમથી ભરપૂર કરી. �દલમાં તો ખુશી 
સમાતી નહોતી. આબુ રોડથી બસમાં માઉ�ટઆબુ 
ગયા. દાદી� મને બાબાને મળવા માટ� બાબાના 
કમરામાં લઈ ગયા. ��ાબાબાની સામે બેસતા જ 
મને તો િપતા� અને દાદા જેવી ભાસના આવવા 
લાગી. દાદી�એ મને ��ાબાબાની સામે બેસીને 
��� લેવા ક�ં. �યાર� બાબાની સામે બેઠી �યાર� 
તરત દાદી� બો�યા ક� બાબા, આ દીકરી તો 
ભગવાનને શોધી રહી છ�. બાબાએ ઘણા સમય 
સુધી ��� આપી. પછી બાબાએ પૂ�ું, ‘ભગવાન 
મ�યા?’ મારા બધા ��ો �યાં ખોવાઈ ગયાં 
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�કાશમિણ� અને દાદી �નક�� બ�નેએ મળી 
મને 1974માં આિ�કા સેવા માટ� મોકલી. દાદી 
�નક�� મને મોકલતા પહ�લા લુસાકા, 
ઝા��બયામાં પોતે જઈને આ�યા ક� �� �યાં �� છું 
એ જ�યા ક�વી છ�? આ તો દાદી�નો મારા માટ� 
સાચો �ેહ, જે મને આજે પણ શિ� પૂરી પાડે છ�. 
આિ�કામાં દોઢ વરસ સેવા આ�યા પછી કોઈ 
સમ�યા આવી �યાર� દાદી�એ સંદ�શ મોક�યો ક� 
બ�ને બહ�નો લંડન આવી �ઓ. એક બેન તો 
લંડન ગયા પણ મ� દાદી�ને ક�ં ક� �� આિ�કા 
છોડવા નથી માગતી. �� બી� દ�શમાં જઈને સેવા 
કરીશ. દાદી�એ મારી િહ�મત �ઈ મને ર� 
આપી. દાદી�નો મારા પરનો િવ�ાસ અને 
વરદાની બોલ આજે પણ મારા થક� આિ�કાની 
ભૂિમમાં સુરિ�ત સેવા કરાવી ર�ા છ�.

દાદી� વ�ે-વ�ે આિ�કાની ટુર પર 
આવતા ર�ાં અને વરદાનોની વષા� કરતા ર�ાં. 
એક વાર નૈરોબીમા દાદી�એ �યું કોઈ મને દીદી 
કહીને સંબોધન કરી ર�ા છ�. �યાર�  દાદી�એ 
�ાસમાં બધાને ક�ં ક� વેદાંતીને કોઈ દીદી કહીને 
ન બોલાવશો. આ તો મારી બહ�ન છ�. દાદી� મને 
હ�મેશા બેન કહીને જ બોલાવતા હતા. દાદી�એ 
મને બેનનો પાઠ પાકો કરા�યો.

મદદ અને િહ�મત આપવાની અનોખી કળા

એક વખત દાદી� લંડનમાં હતા. નૈરોબીમાં 
કોઈ સમ�યા આવી. મ� દાદી�ને ફોન કરીને 
સમાચાર આ�યા અને દાદી�ને મારી મદદ માટ� 
નૈરોબી આવવાનું ક�ં. દાદી�એ ક�ં ક� વેદાંતી, 
તું �ણે છ� ક� મા�ં નામ શું છ� ? મા�ં નામ �નક� 
છ�. એનો અથ� છ� ક� તું મારા �ન ની ક� છું. તું તારા 
�ે�ની રા� છું. તું તારી સમ�યાનું સમાધાન પોતે 
જ ઉક�લ, બાબા તને મદદ કરશે. �� પછી આવીશ. 
દાદી�ના િહ�મતભયા� શ�દોએ સમ�યાનું 

સમાધાન ખૂબ જ સરળતાથી શોધી કા�ું. દૂર 
બેઠા પણ મદદ અને િહ�મત આપવાની કળા 
દાદી�ની અંદર ગજબની શિ� હતી. અ�યાર� 
િવચા�ં છું ક� હવે દાદી�ને પૂછવા �યાં જવું? પરંતુ 
મને પૂર�પૂરો િવ�ાસ છ� ક� દાદી�એ આપેલું 
િશ�ણ મને હર હ�મેશ મદદ કરશે. �યાર�-�યાર� 
પણ �� દાદી�ને મળી છું. �યાર� દાદી�એ મને 
પૂ�ુ છ� ક� મારો કારોબાર ક�વી રીતે ચાલે છ�? 
કોઈ સમ�યા તો નથી ને? �� હ�મેશા કહ�તી ક� 
દાદી�, ખૂબ સરસ ચાલે છ�. કોઈ સમ�યા નથી. 
�યાર� દાદી�એ મને નો �ો�લેમનું ટાઈટલ આપેલું. 
આવી રીતે દાદી�એ મને વરદાનો આ�યા છ�, 
તેથી આજે મને દર�ક બાબતોમાં ખૂબ જ સરળતા 
અનુભવાય છ�.

આજે પણ વરદાનોથી પાલના થઈ રહી છ�

ગયા વરસે, મ� થોડી િહ�મત રાખી �યારાં 
હ�સાબેનને ક�ં ક� દાદી�ને નૈરોબી લઈ લાવો. 
103 વષ�ના દાદી�ને બોલાવવા અને લઈને 
આવવા એ ક�ઠન કાય� હતું. છતાં હ�સાબેનની 
મહ�નત અને દાદી�નો �યાર એવો હતો ક� એિ�લ 
2019માં ચાર �દવસ માટ� દાદી� નૈરોબી આ�યા. 
ઘણા બધા વરદાનોથી અમારા બધાની ઝોળીઓ 
ભરી દીધી. દાદી� સાથે આિ�કાના બી� ઘણા 
�થાનો પર જવાની તક મળી. કમાલ છ� દાદી�ની.

હવે મારા મનમાં એક �� ઊભો થયો છ� ક� 
દાદી�એ મને પહ�લી વાર બાબાને મેળ�યા. મા�ં 
નામ બદ�યું, મારો �ેસ બદ�યો, મને સમિપ�ત 
કરી, િવદ�શમાં લઈ આ�યા. હવે તો દાદી� તો 
વતનમાં ગયા છ�, �યાર� માર� શું કરવું �ઈએ? 
તેનો જવાબ તો મને સમય જ આપશે. પણ મને 
િવ�ાસ છ� ક� મને ખૂબ જ સારો જવાબ મળશે. 
દાદી� વતનમાં બાબા સાથે બેસીને પણ મને નવી 
�ેરણા આપશે.                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�ાના�ત



ખબર જ ન પડી. મ� ક�ં ક� મ� તો લાઈટના દશ�ન 
કરી લીધા, હવે મારા મનમાં કોઈ જ �� નથી. 
આ દાદીની કમાલ હતી. બાબા સાથેની પહ�લી 
મુલાકાતમાં જ બાબાએ મને અ�ભુત અનુભવ 
કરા�યો. હવે તમે કહો ક� આવા દાદીને કઈ રીતે 
ભૂલી શક��? દાદી માટ� ક�ટલા ધ�યવાદના બોલ ક�� 
? મારા �વનને શણગારવાં દાદી� આધાર 
બ�યાં.

બાબાએ નામ આ�યું વેદાંતી

મા�ં નામ તો રંજન હતું. દાદી� સામે જ 
બાબા સાથે વાતચીત ચાલતી હતી. દાદી�એ ક�ં 
ક� બાબા, આ દીકરીએ તો વેદ, શા�� 
ઉપિનષદનો અ�યાસ કય� છ�. બાબાએ 
સાંભળતાની સાથે ક�ં ક� બાબા, આ દીકરીને 
વેદાંતી નામથી બોલાવશે. તે �દવસથી �� વેદાંતીના 
નામથી ઓળખાવા લાગી.

પહ�લી મુલાકાતે ��ાક�મારી બનાવી દીધા

આબુમાં એક જ �દવસમાં દાદી�એ 
બાબાના હાથેથી ��ાક�મારીનો �ેસ િગ�ટમાં 
અપા�યો. �� મા� છ માસમાં જ માતા-િપતાની ર� 
લઈ સમિપ�ત થઈ. શ�-શ�માં છ મિહના 
અમદાવાદ સેવાઓ આપી અને પછી �ણ વષ� સુધી 
મને મુંબઈમાં સેવા આપવાની તક મળી.

િવદ�શ સેવા માટ� આપી �ેરણા

�યાર� �� મુંબઈ સે�ટર પર હતી �યાર� એક 
�દવસે દાદી િવદ�શ યા�ા માટ� પહ�લી વાર જઈ ર�ાં 
હતાં. મનસાથી િવ�ની સેવા કરતા-કરતા 
�ામાએ મને િવદ�શમાં સે�ટર ખોલવાવાળા ટીચસ� 
બહ�નોની પહ�લી યાદીમાં �થાન અપા�યું. દાદી 

દાદી �નક�� સાથેનો અલૌ�કક અનુભવ
�.ક�. વેદાંતીબેન, નૈરોબી-ક��યા

1965માં �� પહ�લી વાર 
��ાક�મારી સં�થાના 
સંપક�માં આવી. �� 
અમદાવાદની કૉલેજમાં 
ભણતી હતી. મા�ં �વન 
અનેક ��ોથી ઘેરાયેલું 
હતું. મને ખુશી એ વાતની

હતી ક� મારા દર�ક ��ના સચોટ જવાબો મળી 
ર�ા હતા. રાજયોગ અ�યાસના બે જ મિહના 
પૂરા થયા હતા. દાદી �નક�� પૂનાથી અમદાવાદ 
આ�યાં હતાં. દાદી� સાથેની પહ�લી મુલાકાતમાં જ 
મ� દાદી�ન ે ક�ં ક� �� ભગવાનને શોધી રહી છું. 
આ વાત સાંભળતાની સાથે જ દાદી�એ તરત જ 
જવાબ આ�યો, ‘ધીરજ રાખો, તમને ભગવાન 
મળી જશે.’

બાબાએ કરા�યો અ�ભુત અનુભવ

ઘર�થી મહામુ�ક�લીથી બે �દવસની મને ર� 
મળીને �� દાદી� સાથે આબુ જવા ��નમાં બેઠી. 
આબુ સુધીના �વાસ દરિમયાન દાદી�એ મને 
�ાન અને �ેમથી ભરપૂર કરી. �દલમાં તો ખુશી 
સમાતી નહોતી. આબુ રોડથી બસમાં માઉ�ટઆબુ 
ગયા. દાદી� મને બાબાને મળવા માટ� બાબાના 
કમરામાં લઈ ગયા. ��ાબાબાની સામે બેસતા જ 
મને તો િપતા� અને દાદા જેવી ભાસના આવવા 
લાગી. દાદી�એ મને ��ાબાબાની સામે બેસીને 
��� લેવા ક�ં. �યાર� બાબાની સામે બેઠી �યાર� 
તરત દાદી� બો�યા ક� બાબા, આ દીકરી તો 
ભગવાનને શોધી રહી છ�. બાબાએ ઘણા સમય 
સુધી ��� આપી. પછી બાબાએ પૂ�ું, ‘ભગવાન 
મ�યા?’ મારા બધા ��ો �યાં ખોવાઈ ગયાં 

�ાના�ત
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�કાશમિણ� અને દાદી �નક�� બ�નેએ મળી 
મને 1974માં આિ�કા સેવા માટ� મોકલી. દાદી 
�નક�� મને મોકલતા પહ�લા લુસાકા, 
ઝા��બયામાં પોતે જઈને આ�યા ક� �� �યાં �� છું 
એ જ�યા ક�વી છ�? આ તો દાદી�નો મારા માટ� 
સાચો �ેહ, જે મને આજે પણ શિ� પૂરી પાડે છ�. 
આિ�કામાં દોઢ વરસ સેવા આ�યા પછી કોઈ 
સમ�યા આવી �યાર� દાદી�એ સંદ�શ મોક�યો ક� 
બ�ને બહ�નો લંડન આવી �ઓ. એક બેન તો 
લંડન ગયા પણ મ� દાદી�ને ક�ં ક� �� આિ�કા 
છોડવા નથી માગતી. �� બી� દ�શમાં જઈને સેવા 
કરીશ. દાદી�એ મારી િહ�મત �ઈ મને ર� 
આપી. દાદી�નો મારા પરનો િવ�ાસ અને 
વરદાની બોલ આજે પણ મારા થક� આિ�કાની 
ભૂિમમાં સુરિ�ત સેવા કરાવી ર�ા છ�.

દાદી� વ�ે-વ�ે આિ�કાની ટુર પર 
આવતા ર�ાં અને વરદાનોની વષા� કરતા ર�ાં. 
એક વાર નૈરોબીમા દાદી�એ �યું કોઈ મને દીદી 
કહીને સંબોધન કરી ર�ા છ�. �યાર�  દાદી�એ 
�ાસમાં બધાને ક�ં ક� વેદાંતીને કોઈ દીદી કહીને 
ન બોલાવશો. આ તો મારી બહ�ન છ�. દાદી� મને 
હ�મેશા બેન કહીને જ બોલાવતા હતા. દાદી�એ 
મને બેનનો પાઠ પાકો કરા�યો.

મદદ અને િહ�મત આપવાની અનોખી કળા

એક વખત દાદી� લંડનમાં હતા. નૈરોબીમાં 
કોઈ સમ�યા આવી. મ� દાદી�ને ફોન કરીને 
સમાચાર આ�યા અને દાદી�ને મારી મદદ માટ� 
નૈરોબી આવવાનું ક�ં. દાદી�એ ક�ં ક� વેદાંતી, 
તું �ણે છ� ક� મા�ં નામ શું છ� ? મા�ં નામ �નક� 
છ�. એનો અથ� છ� ક� તું મારા �ન ની ક� છું. તું તારા 
�ે�ની રા� છું. તું તારી સમ�યાનું સમાધાન પોતે 
જ ઉક�લ, બાબા તને મદદ કરશે. �� પછી આવીશ. 
દાદી�ના િહ�મતભયા� શ�દોએ સમ�યાનું 

સમાધાન ખૂબ જ સરળતાથી શોધી કા�ું. દૂર 
બેઠા પણ મદદ અને િહ�મત આપવાની કળા 
દાદી�ની અંદર ગજબની શિ� હતી. અ�યાર� 
િવચા�ં છું ક� હવે દાદી�ને પૂછવા �યાં જવું? પરંતુ 
મને પૂર�પૂરો િવ�ાસ છ� ક� દાદી�એ આપેલું 
િશ�ણ મને હર હ�મેશ મદદ કરશે. �યાર�-�યાર� 
પણ �� દાદી�ને મળી છું. �યાર� દાદી�એ મને 
પૂ�ુ છ� ક� મારો કારોબાર ક�વી રીતે ચાલે છ�? 
કોઈ સમ�યા તો નથી ને? �� હ�મેશા કહ�તી ક� 
દાદી�, ખૂબ સરસ ચાલે છ�. કોઈ સમ�યા નથી. 
�યાર� દાદી�એ મને નો �ો�લેમનું ટાઈટલ આપેલું. 
આવી રીતે દાદી�એ મને વરદાનો આ�યા છ�, 
તેથી આજે મને દર�ક બાબતોમાં ખૂબ જ સરળતા 
અનુભવાય છ�.

આજે પણ વરદાનોથી પાલના થઈ રહી છ�

ગયા વરસે, મ� થોડી િહ�મત રાખી �યારાં 
હ�સાબેનને ક�ં ક� દાદી�ને નૈરોબી લઈ લાવો. 
103 વષ�ના દાદી�ને બોલાવવા અને લઈને 
આવવા એ ક�ઠન કાય� હતું. છતાં હ�સાબેનની 
મહ�નત અને દાદી�નો �યાર એવો હતો ક� એિ�લ 
2019માં ચાર �દવસ માટ� દાદી� નૈરોબી આ�યા. 
ઘણા બધા વરદાનોથી અમારા બધાની ઝોળીઓ 
ભરી દીધી. દાદી� સાથે આિ�કાના બી� ઘણા 
�થાનો પર જવાની તક મળી. કમાલ છ� દાદી�ની.

હવે મારા મનમાં એક �� ઊભો થયો છ� ક� 
દાદી�એ મને પહ�લી વાર બાબાને મેળ�યા. મા�ં 
નામ બદ�યું, મારો �ેસ બદ�યો, મને સમિપ�ત 
કરી, િવદ�શમાં લઈ આ�યા. હવે તો દાદી� તો 
વતનમાં ગયા છ�, �યાર� માર� શું કરવું �ઈએ? 
તેનો જવાબ તો મને સમય જ આપશે. પણ મને 
િવ�ાસ છ� ક� મને ખૂબ જ સારો જવાબ મળશે. 
દાદી� વતનમાં બાબા સાથે બેસીને પણ મને નવી 
�ેરણા આપશે.                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�દ�યદશ�ન

િવ� ગુ� દાદી �નક��ને વંદન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિતભવન, કાંક�રયા, અમદાવાદ.

િવ� ફલક પર ��ાક�મારીઝ સં�થાને 
પહ�ચાડવનાર, પરદ�શની ધરતી પર �વનનો 
મહ�મ સમય આપી પરમા�માને ��ય� કરનાર, 
જેવું નામ (જનક) તેવું જ કમ� (�યારા અને 
�યારા) તેવી આ�યા��મક, અસાધારણ અલૌ�કક 
�િતભા, િવરલ િવભૂિત એટલે જ દાદી �નક�. 
િવ�નો કોઈ દ�શ બાક� નહ� હોય �યાં દાદી 
�નક��નાં ચરણકમળ ન પ�ાં હોય. જે નામ 
સકલ િવ�માં આજે કોઈ ન �ણતું હોય તેવું બને 
જ નહ�. દ�શ-પરદ�શનાં ખૂણે-ખૂણે સતયુગી 
સં�ક�િતનાં સં�કારોનું બી�રોપણ દ�શી-િવદ�શી 
ભાઈ-બહ�નોમાં કરી તે બાળ છોડ વટ�� ન બને 
�યાં સુધી સતત િનરી�ણ સાથે અલૌ�કક 
પાલનાનો અખૂટ ભંડાર મમતામયી પાલનાનાં 
ધની એટલે દાદી �નક�. ��ાક�મારીઝ સં�થાના 
આ�સં�થાપક સાકાર િપતા�ી ��ાબાબાની 
દીઘ� ��� અને મ�માના વરદાનનાં બોલે એક 
અનોખું રતન સં�થાને �ા�ત થયેલ અને તે છ� 
આદરણીય દાદી �નક�, િવ�િનયંતાએ એમને 
ઘડવામાં િવશેષ સમય ચો�સ લીધો જ હશે �યાર� 
જ આપણને સૌને આજે િવ�નાં એક મા� સૌથી 
��થર મનની મિહલાનું િબ�દ પામેલ આપણા િવ� 
વંદનીય દાદી �નક�� મ�યા.

�થમ મુલાકાત - દાદી� સાથેની મારી સૌ 
�થમ મુલાકાત ઈ.સ. 1984માં થઈ. દાદી� 
ગુજરાતનાં ત�કાલીન મહામહીમ માનનીય 
ગવન�ર�ી િ�જક�માર નહ��ને માઉ�ટ આબુમાં 
થનાર આંતરરા�ીય સંમેલનનું િનયં�ણ પાઠવવા 
આ�યા હતા. �યાર� મારી વય મા� 13 વષ�ની હતી 

અને �� આદરણીય દાદી�, સરલાદીદી અને 
ક�લાસદીદીની સાથે ગવ�નર હાઉસમાં સેવા અથ� 
ગઈ. ગવન�ર�ીને હ� મુલાકાત આપવામાં થોડો 
સમય બાક� હતો. તે વખતે દાદી�એ સૌને યોગમાં 
બેસા�ા તે અપલક પાવર�લ, �દ�ય ���, તે 
પળ તે �ણ આજે પણ નજર સામે તરી આવે છ�. 
દાદી�ની ���એ મારી અંદર સેવાનું બી�રોપણ 
કયુ�, વરદાન મ�યું ક� - ‘સદા યાદ ઓર સેવામ� 
હલક� હો ઉડતે રહ�ના.’

દાદી �નક� એટલે �યિ�ગત પાલના 
કરી આશા પૂરી કરનાર - ઈ.સ. 1985માં દાદી�ને 
ગાંધીનગર સેવાક��� પર ��શ થઈને ઝડપથી 
આબુ સેવા અથ� પહ�ચવાનું હતું. ક�લાસદીદીએ સૌ 
ભાઈ-બહ�નોને ટ�લીફોન �ારા દાદી�ના 
આગમનનાં સમાચાર આ�યાં. લગભગ 10 થી 12 
જેટલાં ભાઈ-બહ�નો સે�ટર પહ�ચી ગયા. સૌને 
મળીને દાદી� છુ�ી લઈને આબુ જવા માટ� ગાડીમાં 
બેસવા જતા હતાં તે વખતે સહસા લંડનવાળા 
રમિણકભાઈ અને હષ�દભાઈ (લૌ�કક િપતા�)ને 
સંક�પ આ�યો ક� દાદી� આપણાં ઘર� આવે. 
દાદી�ને િવનંતી કરી ક�, શ�ય હોય તો આપ 
અમારા ઘર� પધારો. તુરંત જ િનમં�ણ �વીકાર 
કરીને ઘર� આ�યા. �ાન અને અનુભવોની લેન-
દ�ન કરી, શિ�શાળી યોગ કરાવી, ટોલી આપીને 
ક�ં ક� - ‘દ�ખો દાદી આ ગઈ, અબ ખુશ?’ આમ 
દાદી� ��યેક �ા�ણોની �યિ�ગત પણ પાલના 
કરતાં.

મારી લેખની દાદી�ને સમિપ�ત - પરમ 
��ધેય, િવ� વંદનીય, પરમ પૂ�ય, �ાતઃ 
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�મરણીય, સતયુગી રાજધાનીના મહારા�, 
િવદ�શીઓના િવશેષ દાદી�, સી�પલ લ�વ�ગ 
એ�ડ હાઈ થ�ક�ગનાં સૂ�ધાર, મ�ત ફક�ર, �ઢ 
મનોબળ અને ઓજ�વી આભામંડળથી 
ક�ડારાયેલા, રાજયોિગની તપ�વીની આદરણીય 
દાદી �નક��ને સમિપ�ત ક�ં છું. સમિપ�ત 
��ાક�મારી �વનના �થમ અઠવા�ડયે એટલે ક� 
24 નવે�બર, 1989નાં રોજ દાદી� પરદ�શથી 
મુંબઈ થઈ અમદાવાદ એરપોટ� પર આવવાનાં 
હતા, એટલે દાદી�ને લેવા સરલાદીદી� મને સાથે 
એરપોટ� પર લઈ ગયા. એરપોટ� પર સરલાદીદીએ 
મારો પ�રચય દાદી� સાથે કરા�યો ક� - ‘દાદી, યે 
બાલક� અભી-અભી સેવાક��� પર સેવા ક� લીયે 
આઈ હ�.’ �યારબાદ અમદાવાદનાં સૌ ��ાવ�સો 
માટ� દાદી�નો �ાસ રાખવામાં આ�યો હતો. તે 
સમયે �ાસમાં પુનઃ દાદી�ની ��� મારા ઉપર 
પડી. (મને એકદમ આગળ દાદી�ના પગ પાસે 
ખૂબ જ ન�ક બેસવાનું સૌભા�ય સાંપડેલ) �ાસ 
પૂરો થયા બાદ દાદી� સૌને ટોલી-��� આપતા 
હતાં �યાર�, દાદી�એ મારો હાથ પકડીને 
સરલાદીદીને ક�ં ક� - ‘સરલા, એરપોટ� પર � 
ભી િવદ�શી આતે �તે હ� ઉનકો રીસીવ કરને - 
છોડને ભાઈ તો �તે હ�, લેક�ન સાથ મ� ઇસ 
બાલક� કો ભી િવદ�શી�ક� સેવા કરને ભે�’ 
એમ કહી દાદી�એ િવદ�શી પ�રવારની સેવા 
કરવાની તક મુજ આ�માને આપી (તે સમયે 
લોટસહાઉસ બાબાનું ક��� ન હતું, તેથી 
સુખશાંિતભવનથી િવદ�શીઓ માટ� �હા, ના�તો, 
�ા�સપોટ�ની �યવ�થા અને એરટીક�ટની સેવાઓ 
થતી.)

સુખશાંિત ભવન ખાતે 1 માસથી વધુ 
સમય દાદી�ના સાિન�યમાં - �ડસે�બર, 
1990માં દાદી�ની તિબયત થોડી નાદુર�ત હતી, 

ડૉ�ટરોનું માનવું હતું ક� આબુમાં ઠ�ડી થોડી વધાર� 
�માણમાં છ�, તો દાદી અમદાવાદમાં રહ�. તે સમયે 
�નક�દાદી અમારી સાથે સુખશાંિતભવનમાં 1 
માસથી પણ વધુ સમય ર�ા. આ સમયગાળા 
દરિમયાન દાદી�ની ખૂબ ન�ક રહ�વાનો 
સુઅવસર અને પાલના લેવાનુ મુજ આ�માને 
સૌભા�ય �ા�ત થયું. ��યેક �દવસ દાદી� માટ� 
અમે સૌ ક�ઈક નવું-નવું કરતાં, નવું બનાવતાં અને 
દાદી�ને બહ�લાવતા. દાદી� સાથે બેસી �થમ 
વાર િ�સમસ �ી બનાવી અલૌ�કક િ�સમસ 
ઉજવી, થોડા થોડા �દવસના અંતર� વેરાયટી ક�ક 
બનાવી કટ�ગ કરતાં, ભોગ લગાવતાં, ભોગ માટ� 
દાદી ડાયર��શન આપતાં. થોડી �વ�થતા �ા�ત 
થયા બાદ દાદી� સે�ટરમાં બધે ફરીને જ�રી 
સૂચનાઓ આપતાં અને રા�ે તાપણું કરી દાદી 
સાથે બેસી �ાનની ચીટચેટ કરતાં. દાદી�ને 
મળવા માટ� દાદીઓ, વ�ર� ભાઈ-બહ�નોની 
સતત રીમઝીમ રહ�તી અને દાદી� અમને ઘણું 
શીખવતા હતાં. �ડસે�બર માસ હતો એટલે 
િવદ�શીઓની સીઝન હતી. િવદ�શીઓનાં �યારી 
દાદી મધુવનમાં �વા ન મળ�. એટલે સૌ િવદ�શીઓ 
1 �દવસ માટ� ગાડી, બસ, ��નમાં સવાર� બેસી 
દાદી�ને મળવા આવતા. તેઓને દાદી �ાસ 
કરાવી, ���-ટોલી આપતાં. તે �દવસોમાં સે�ટર 
પર કોઈ આધુિનક સુિવધાઓ ક� સાધનો ન હતાં, 
કોઈ �કારની �ા�સલેશનની સુિવધાઓ પણ ન 
હતી. કોઈ પણ બેનની પાસે દાદી� �ા�સલેશન 
કરાવતાં, એમ દાદી�એ અમને અં�ે� બોલતાં 
કરી દીધાં. તે �દવસોમાં દાદી� કહ�તા ક�, આ 
પહ�લી વાર 31 �ડસે�બર� �� મધુવનમાં બાપદાદા 
પાસે હાજર નથી, પહ�લી વખત 18મી 
��યુઆરીએ �� લંડનમાં નથી. અ�યાર સુધીનો 
દાદીનો ર�કોડ� છ� ક�, દાદી દર વષ�ની 31 �ડસે�બર 



�દ�યદશ�ન

િવ� ગુ� દાદી �નક��ને વંદન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિતભવન, કાંક�રયા, અમદાવાદ.

િવ� ફલક પર ��ાક�મારીઝ સં�થાને 
પહ�ચાડવનાર, પરદ�શની ધરતી પર �વનનો 
મહ�મ સમય આપી પરમા�માને ��ય� કરનાર, 
જેવું નામ (જનક) તેવું જ કમ� (�યારા અને 
�યારા) તેવી આ�યા��મક, અસાધારણ અલૌ�કક 
�િતભા, િવરલ િવભૂિત એટલે જ દાદી �નક�. 
િવ�નો કોઈ દ�શ બાક� નહ� હોય �યાં દાદી 
�નક��નાં ચરણકમળ ન પ�ાં હોય. જે નામ 
સકલ િવ�માં આજે કોઈ ન �ણતું હોય તેવું બને 
જ નહ�. દ�શ-પરદ�શનાં ખૂણે-ખૂણે સતયુગી 
સં�ક�િતનાં સં�કારોનું બી�રોપણ દ�શી-િવદ�શી 
ભાઈ-બહ�નોમાં કરી તે બાળ છોડ વટ�� ન બને 
�યાં સુધી સતત િનરી�ણ સાથે અલૌ�કક 
પાલનાનો અખૂટ ભંડાર મમતામયી પાલનાનાં 
ધની એટલે દાદી �નક�. ��ાક�મારીઝ સં�થાના 
આ�સં�થાપક સાકાર િપતા�ી ��ાબાબાની 
દીઘ� ��� અને મ�માના વરદાનનાં બોલે એક 
અનોખું રતન સં�થાને �ા�ત થયેલ અને તે છ� 
આદરણીય દાદી �નક�, િવ�િનયંતાએ એમને 
ઘડવામાં િવશેષ સમય ચો�સ લીધો જ હશે �યાર� 
જ આપણને સૌને આજે િવ�નાં એક મા� સૌથી 
��થર મનની મિહલાનું િબ�દ પામેલ આપણા િવ� 
વંદનીય દાદી �નક�� મ�યા.

�થમ મુલાકાત - દાદી� સાથેની મારી સૌ 
�થમ મુલાકાત ઈ.સ. 1984માં થઈ. દાદી� 
ગુજરાતનાં ત�કાલીન મહામહીમ માનનીય 
ગવન�ર�ી િ�જક�માર નહ��ને માઉ�ટ આબુમાં 
થનાર આંતરરા�ીય સંમેલનનું િનયં�ણ પાઠવવા 
આ�યા હતા. �યાર� મારી વય મા� 13 વષ�ની હતી 

અને �� આદરણીય દાદી�, સરલાદીદી અને 
ક�લાસદીદીની સાથે ગવ�નર હાઉસમાં સેવા અથ� 
ગઈ. ગવન�ર�ીને હ� મુલાકાત આપવામાં થોડો 
સમય બાક� હતો. તે વખતે દાદી�એ સૌને યોગમાં 
બેસા�ા તે અપલક પાવર�લ, �દ�ય ���, તે 
પળ તે �ણ આજે પણ નજર સામે તરી આવે છ�. 
દાદી�ની ���એ મારી અંદર સેવાનું બી�રોપણ 
કયુ�, વરદાન મ�યું ક� - ‘સદા યાદ ઓર સેવામ� 
હલક� હો ઉડતે રહ�ના.’

દાદી �નક� એટલે �યિ�ગત પાલના 
કરી આશા પૂરી કરનાર - ઈ.સ. 1985માં દાદી�ને 
ગાંધીનગર સેવાક��� પર ��શ થઈને ઝડપથી 
આબુ સેવા અથ� પહ�ચવાનું હતું. ક�લાસદીદીએ સૌ 
ભાઈ-બહ�નોને ટ�લીફોન �ારા દાદી�ના 
આગમનનાં સમાચાર આ�યાં. લગભગ 10 થી 12 
જેટલાં ભાઈ-બહ�નો સે�ટર પહ�ચી ગયા. સૌને 
મળીને દાદી� છુ�ી લઈને આબુ જવા માટ� ગાડીમાં 
બેસવા જતા હતાં તે વખતે સહસા લંડનવાળા 
રમિણકભાઈ અને હષ�દભાઈ (લૌ�કક િપતા�)ને 
સંક�પ આ�યો ક� દાદી� આપણાં ઘર� આવે. 
દાદી�ને િવનંતી કરી ક�, શ�ય હોય તો આપ 
અમારા ઘર� પધારો. તુરંત જ િનમં�ણ �વીકાર 
કરીને ઘર� આ�યા. �ાન અને અનુભવોની લેન-
દ�ન કરી, શિ�શાળી યોગ કરાવી, ટોલી આપીને 
ક�ં ક� - ‘દ�ખો દાદી આ ગઈ, અબ ખુશ?’ આમ 
દાદી� ��યેક �ા�ણોની �યિ�ગત પણ પાલના 
કરતાં.

મારી લેખની દાદી�ને સમિપ�ત - પરમ 
��ધેય, િવ� વંદનીય, પરમ પૂ�ય, �ાતઃ 

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 05 May 2020 Page No. 26 Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 05 May 2020 Page No. 27

�ાના�ત

�મરણીય, સતયુગી રાજધાનીના મહારા�, 
િવદ�શીઓના િવશેષ દાદી�, સી�પલ લ�વ�ગ 
એ�ડ હાઈ થ�ક�ગનાં સૂ�ધાર, મ�ત ફક�ર, �ઢ 
મનોબળ અને ઓજ�વી આભામંડળથી 
ક�ડારાયેલા, રાજયોિગની તપ�વીની આદરણીય 
દાદી �નક��ને સમિપ�ત ક�ં છું. સમિપ�ત 
��ાક�મારી �વનના �થમ અઠવા�ડયે એટલે ક� 
24 નવે�બર, 1989નાં રોજ દાદી� પરદ�શથી 
મુંબઈ થઈ અમદાવાદ એરપોટ� પર આવવાનાં 
હતા, એટલે દાદી�ને લેવા સરલાદીદી� મને સાથે 
એરપોટ� પર લઈ ગયા. એરપોટ� પર સરલાદીદીએ 
મારો પ�રચય દાદી� સાથે કરા�યો ક� - ‘દાદી, યે 
બાલક� અભી-અભી સેવાક��� પર સેવા ક� લીયે 
આઈ હ�.’ �યારબાદ અમદાવાદનાં સૌ ��ાવ�સો 
માટ� દાદી�નો �ાસ રાખવામાં આ�યો હતો. તે 
સમયે �ાસમાં પુનઃ દાદી�ની ��� મારા ઉપર 
પડી. (મને એકદમ આગળ દાદી�ના પગ પાસે 
ખૂબ જ ન�ક બેસવાનું સૌભા�ય સાંપડેલ) �ાસ 
પૂરો થયા બાદ દાદી� સૌને ટોલી-��� આપતા 
હતાં �યાર�, દાદી�એ મારો હાથ પકડીને 
સરલાદીદીને ક�ં ક� - ‘સરલા, એરપોટ� પર � 
ભી િવદ�શી આતે �તે હ� ઉનકો રીસીવ કરને - 
છોડને ભાઈ તો �તે હ�, લેક�ન સાથ મ� ઇસ 
બાલક� કો ભી િવદ�શી�ક� સેવા કરને ભે�’ 
એમ કહી દાદી�એ િવદ�શી પ�રવારની સેવા 
કરવાની તક મુજ આ�માને આપી (તે સમયે 
લોટસહાઉસ બાબાનું ક��� ન હતું, તેથી 
સુખશાંિતભવનથી િવદ�શીઓ માટ� �હા, ના�તો, 
�ા�સપોટ�ની �યવ�થા અને એરટીક�ટની સેવાઓ 
થતી.)

સુખશાંિત ભવન ખાતે 1 માસથી વધુ 
સમય દાદી�ના સાિન�યમાં - �ડસે�બર, 
1990માં દાદી�ની તિબયત થોડી નાદુર�ત હતી, 

ડૉ�ટરોનું માનવું હતું ક� આબુમાં ઠ�ડી થોડી વધાર� 
�માણમાં છ�, તો દાદી અમદાવાદમાં રહ�. તે સમયે 
�નક�દાદી અમારી સાથે સુખશાંિતભવનમાં 1 
માસથી પણ વધુ સમય ર�ા. આ સમયગાળા 
દરિમયાન દાદી�ની ખૂબ ન�ક રહ�વાનો 
સુઅવસર અને પાલના લેવાનુ મુજ આ�માને 
સૌભા�ય �ા�ત થયું. ��યેક �દવસ દાદી� માટ� 
અમે સૌ ક�ઈક નવું-નવું કરતાં, નવું બનાવતાં અને 
દાદી�ને બહ�લાવતા. દાદી� સાથે બેસી �થમ 
વાર િ�સમસ �ી બનાવી અલૌ�કક િ�સમસ 
ઉજવી, થોડા થોડા �દવસના અંતર� વેરાયટી ક�ક 
બનાવી કટ�ગ કરતાં, ભોગ લગાવતાં, ભોગ માટ� 
દાદી ડાયર��શન આપતાં. થોડી �વ�થતા �ા�ત 
થયા બાદ દાદી� સે�ટરમાં બધે ફરીને જ�રી 
સૂચનાઓ આપતાં અને રા�ે તાપણું કરી દાદી 
સાથે બેસી �ાનની ચીટચેટ કરતાં. દાદી�ને 
મળવા માટ� દાદીઓ, વ�ર� ભાઈ-બહ�નોની 
સતત રીમઝીમ રહ�તી અને દાદી� અમને ઘણું 
શીખવતા હતાં. �ડસે�બર માસ હતો એટલે 
િવદ�શીઓની સીઝન હતી. િવદ�શીઓનાં �યારી 
દાદી મધુવનમાં �વા ન મળ�. એટલે સૌ િવદ�શીઓ 
1 �દવસ માટ� ગાડી, બસ, ��નમાં સવાર� બેસી 
દાદી�ને મળવા આવતા. તેઓને દાદી �ાસ 
કરાવી, ���-ટોલી આપતાં. તે �દવસોમાં સે�ટર 
પર કોઈ આધુિનક સુિવધાઓ ક� સાધનો ન હતાં, 
કોઈ �કારની �ા�સલેશનની સુિવધાઓ પણ ન 
હતી. કોઈ પણ બેનની પાસે દાદી� �ા�સલેશન 
કરાવતાં, એમ દાદી�એ અમને અં�ે� બોલતાં 
કરી દીધાં. તે �દવસોમાં દાદી� કહ�તા ક�, આ 
પહ�લી વાર 31 �ડસે�બર� �� મધુવનમાં બાપદાદા 
પાસે હાજર નથી, પહ�લી વખત 18મી 
��યુઆરીએ �� લંડનમાં નથી. અ�યાર સુધીનો 
દાદીનો ર�કોડ� છ� ક�, દાદી દર વષ�ની 31 �ડસે�બર 



િવશેષતા ભરી દીધી. આ કાય� બાબાએ 
સરળતાથી ચપટીમાં 1 મહીનાની અંદર ક�વી રીતે 
થઈ ગયું તે એક બ� જ વ�ડર�લ �ામા થઈ ગયો. 
તે આખી બાબાની સીઝન દરિમયાન અિવરત 
સેવાઓ ચાલુ રહ�વાને કારણે સમ� સુખશાંિત 
ભવનનાં સમિપ�ત ભાઈ-બહ�નો બાબાને મળવાનાં 
બાક� ર�ાં હતાં. આદરણીય દાદી 
�કાશમિણ�ના િવશેષ િનમં�ણથી અમે સૌ 
એકસાથે બસમાં મધુવન બાબાને મળવા ગયા. 
�યાર� િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોની દર�ક �કારથી 
કર�લી સેવાઓને એટલા મોટા દાદી�એ મારા 
જેવી નાની બેનનો �દયના ભાવો સાથે સેવાને 
િબરદાવી ક�, આખી સીઝનનો થાક, રાત-
�દવસના ઉ�ગરા અને કામ બાબતની િચંતા 
ભૂલાઈ ગઈ. દાદી�ની યાદશિ� ગજબની હતી, 
અમારા સૌ ભાઈ-બહ�નનાં નામ યાદ હતા અને 
એક-એકને નામથી, તેમની સેવાઓની ભરી 
સભામાં ખૂબ સરાહના કરી ક�ં ક� - ‘મુઝે સરલા 
ઔર ઉસક� � ભૂ� હ�, સુખશાંિત વાલે ઉનક� 
ઉપર નાઝ હ�.’

ઈ.સ. 2018માં દાદી�એ સુખશાંિતભવનનાં 
સૌ સમિપ�ત ભાઈ-બહ�નોને ર�ાબંધન કયુ�. તે 
�દવસોમાં માર� સેવા અથ� બહારગામ જવાનું થયેલ. 
બીજે �દવસે વહ�લી સવાર� �યાર� દાદી�નાં 
��થાન થવાના સમયે �� દાદી પાસે પહ�ચી તો 
દાદીએ હ�સાબેનને ક�ં - ‘હ�સા, રાખી લાવો, નંદી 
બાક� હ�. વો આ ગઈ, ઉસકો રાખી બાંધના હ�.’ 
સતત બી� વષ� (2019) દાદી�નાં હ�તે ર�ા 
બંધાવી. પણ �ામાની ભાિવ �યાં ખબર હતી ક� આ 
દાદી� સાથેની છ��ી ર�ાબંધન હશે. આમ સતત 
બે વષ� દાદીની મીઠી ��� સાથે અલૌ�કક 
ર�ાબંધન સંગમયુગની અણમોલ �ણ એક 
સુવણ� અ�ર� યાદગાર બની ગઈ જેને �� મા�ં 

મધુવનમાં હોય પછી તરત 18મી ��યુઆરીએ 
લંડનના ભાઈ-બહ�નોને અ�ય� માસની પાલના 
આપવા લંડન દોડી �ય. મને હ� પણ બરાબર 
યાદ છ� ક� તે બ�ને અવતરણના �દવસે બાબાના 
સમયે સાંજે 6.00 વા�યાથી દાદીએ સૌને યોગમાં 
બેસાડી મધુવન જેવું જ પાવર�લ અ�ય� 
વાતાવરણ ઈમજ� કરી દીધું. બાબાનું અવતરણ 
થયું. બાપદાદા એ દાદી�ને યાદ �યાર આપીયા. જે 
આશર� 30 િમિનટ પછી ટ�લીિ��ટર ઉપર ટાઈપ 
થઈને અમારી પાસે આ�યા. સરલાદીદીએ દાદીને 
વાંચી સાંભળા�યા. (તે જમાનામાં ઈ-મેઈલ, 
કો��યુટર, ટી.વી., મોબાઈલ જેવા અ�ય કોઈ પણ 
સાધનો ન હતા. મા� ટ�લીિ��ટર ઉપર મુરલી 
ટાઈપ થયેલ અ�રોમાં આવતી) તે 1 મહીનાની 
��િત આજે પણ અકબંધ છ�.

દાદી�નું વા�સ�ય - ઈ.સ. 1991માં 
એરઈ�ડીયા એરલાઈ�સ ક�પનીની હડતાળ પડી. 
મોટ�ભાગે લંડન અને બી� દ�શોમાંથી આવનારા 
િવદ�શી ભાઈ-બહ�નો તે સમયે એરઈ�ડીયાની 
�લાઈટમાં આવતા જતાં. અચાનક પડેલી 
અિનિ�ત મુદતની પડેલી હડતાલ �યાર� પૂરી 
થશે, તે કશું ન�ી થઈ શક� તેમ ન હતું. તે વખતે 
600 થી વધુ �.ક�. ભાઈ-બહ�નોની એરઈ�ડીયાની 
ટીક�ટો એરઈ�ડીયા એરલાઈ�સમાંથી 
એનડો�સમે�ટ કરી અ�ય ક�પનીની �લાઈટમાં 
જેમ-જેમ �યવ�થા થાય અને જે �દવસે જેટલી સીટ 
મળ� તેમ ટીક�ટ બુક�ગ કરતાં જતાં. અને તેવી 
રીતે લગભગ 1 મહીનાના સમયગાળામાં 
મધુવનમાંથી થોડા થોડા �ુપમાં ભાઈ-બહ�નોને 
તેમનાં દ�શમાં પરત મોક�યા. સાચે જ બાપદાદાની 
એ કમાલ હતી અને સતત દાદીની િહ�મતની મદદ 
પણ મળતી હતી. આવા કોઈ કાય�નો કોઈ 
અનુભવ નહોતો પણ દાદીના વરદાની બોલે 

�ાના�ત
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સદ ્ભા�ય સમજું છું.

દાદી� �વયં એક સંદ�શ - માનવતાના 
મસીહા, પરમા�મ ગુણ અને શિ�ઓથી 
સમાિહત, સરળતા અને સાદગીની �િતમૂિત� 
સમાન આદરણીય દાદી�નું �વન સમ�ત િવ� 
માટ� સૌથી મોટું �ેરણાદાયક બની રહ�શે. દ�શ અને 
િવદ�શના એક એક ખૂણે સતત પ�ર�મણ કરી 
લાખો કરોડો આ�માઓના �વનમાં નવી 
રોશનીનો સંચાર કરનારા સાચા અથ�માં એક 
સેનાની હતાં. અનેક દુઃખી, રોગી, મનોરોગી 
આ�માઓને અ�યા�મ બળ આપી નવ�વન 
�દાન કર�લ છ�. દાદી� મુસાફરી દરિમયાન સાથી 
મુસાફરો, એરપોટ�નાં કમ�ચારીઓને આ�યા��મક 
�ાન અને �સાદનો લાભ અચૂક આપીને કહ�તા - 
‘તમે મારી યા�ા સફળ બનાવી તે બદલ આભાર.’ 
માનવીય લાગણી દર�ક �િત અચૂક �ય� 
કરનાર િનમા�ણ દાદી� આજે અ�ય� થયેલ છ�. 
દ�શ ક� પરદ�શમાં ભાષા ન �ણનારને પણ સમીપ 
આવતાં સકારા�મક વાય�ેશન �ારા અલૌ�કક 
ઉ��નો અનુભવ કરતાં.

8ની માળાના મોતી દાદી �નક�ને 
�દયાંજિલ - 12 વષ�ના કાય�કાળ દરિમયાન 104 
વષ�ની વયે સમ� િવ�ના આ�માઓની મનસા-
સેવા કરવાની ઉ�ાત ભાવનાને કારણે સં�થાનો 
િનિવ��ને િવકાસ થયો. દાદી� જે સંક�પ કર�, તે 
�માણે જ કાય� થતું જતું, તેવી જ પ�ર��થિત અને 
સં�ગો પણ ગોઠવાઈ જતાં. ‘કમ ખચ�, બાલા 
નશીન’ના સૂ� આપનાર, સરળ અને સાદગીને 
વળ�લાં દાદી�એ એક વખત ક�ં હતું ક� - ‘મેરી 
અથ� ક� પીછ� એક કોડી કા ભી ખચ� ન કર�.’ 
તેમનો આ સંક�પ પણ બાબાએ પૂરો કય�. સમ� 
િવ�માં સં�ગો પણ એવા ગોઠવાઈ ગયા ક� 
દાદી�ની અંિતમયા�ાના સમયે કોઈ મધુવન 
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�ાના�ત

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... અ�ત ઝરણું

માઉ�ટઆબુ જતાં ગાડીમાં ના�તો ક� ભોજન લેતાં. 
લગભગ 32 વષ�નો તેમની સાથેનો મારો અનુભવ 
કહ� છ� ક� તેમણે �યાર�ય ટાઈમ વે�ટ નથી કય�.

દાદી�એ સ�પેલા કાય�નો રીપોટ� �યાર� �� 
દાદીને આપતી તો દાદી શાંિતથી સમાચાર 
સાંભળતા અને એ કાય�ને વધુ સારી રીતે ક�વી રીતે 
કરી શકાય તે પણ શીખવતા. િહસાબ રાખવાનું 
પણ તેમની પાસેથી જ શીખી છું. એક િશખા� 
�યિ�ને �ેમ પાલનાથી જવાબદાર �યિ� 
બનાવીને જ રહ�તા.

આજે દાદી�નાં �દયનાં સંક�પ, �ેરણા, 
�યાસ અને સહયોગથી ઉભું થયેલ િવ� �િસ� 
લોટસ હાઉસ �ણ-�ણ િવશાળ િબ�ડ�ગોથી 
સુસ� થઈને, ન ક�વળ િવદ�શીઓ પરંતુ �લાઈટ 
�ારા આવનારા દ�શનાં પણ તમામ ��ાવ�સો 
તેમજ દર�ક �ે�નાં િવશેષ મહાનુભાવોનું �વાગત 
કર� છ�. દાદી�નાં મારા �િત ઉ�ારણ કર�લા 
અનેક વા�યો માનસપટલ પર લહ�રોની જેમ મને 
શીતળતાનો અહ�સાસ કરાવે છ�. મારી જ�મપ�ી 
લખવા માટ� દાદી િનિમ� બ�યા...

1. સ�ાઈ, સફાઈ અને સાદગી.
2. એકનામી અને ઈકોનોમી.
3. સફળ કરો, સફળતા મેળવો.

અમે �વન ��યાં એક એવી �ેહ ભરી 
માના ઓથાર�... ઓથાર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)



િવશેષતા ભરી દીધી. આ કાય� બાબાએ 
સરળતાથી ચપટીમાં 1 મહીનાની અંદર ક�વી રીતે 
થઈ ગયું તે એક બ� જ વ�ડર�લ �ામા થઈ ગયો. 
તે આખી બાબાની સીઝન દરિમયાન અિવરત 
સેવાઓ ચાલુ રહ�વાને કારણે સમ� સુખશાંિત 
ભવનનાં સમિપ�ત ભાઈ-બહ�નો બાબાને મળવાનાં 
બાક� ર�ાં હતાં. આદરણીય દાદી 
�કાશમિણ�ના િવશેષ િનમં�ણથી અમે સૌ 
એકસાથે બસમાં મધુવન બાબાને મળવા ગયા. 
�યાર� િવદ�શી ભાઈ-બહ�નોની દર�ક �કારથી 
કર�લી સેવાઓને એટલા મોટા દાદી�એ મારા 
જેવી નાની બેનનો �દયના ભાવો સાથે સેવાને 
િબરદાવી ક�, આખી સીઝનનો થાક, રાત-
�દવસના ઉ�ગરા અને કામ બાબતની િચંતા 
ભૂલાઈ ગઈ. દાદી�ની યાદશિ� ગજબની હતી, 
અમારા સૌ ભાઈ-બહ�નનાં નામ યાદ હતા અને 
એક-એકને નામથી, તેમની સેવાઓની ભરી 
સભામાં ખૂબ સરાહના કરી ક�ં ક� - ‘મુઝે સરલા 
ઔર ઉસક� � ભૂ� હ�, સુખશાંિત વાલે ઉનક� 
ઉપર નાઝ હ�.’

ઈ.સ. 2018માં દાદી�એ સુખશાંિતભવનનાં 
સૌ સમિપ�ત ભાઈ-બહ�નોને ર�ાબંધન કયુ�. તે 
�દવસોમાં માર� સેવા અથ� બહારગામ જવાનું થયેલ. 
બીજે �દવસે વહ�લી સવાર� �યાર� દાદી�નાં 
��થાન થવાના સમયે �� દાદી પાસે પહ�ચી તો 
દાદીએ હ�સાબેનને ક�ં - ‘હ�સા, રાખી લાવો, નંદી 
બાક� હ�. વો આ ગઈ, ઉસકો રાખી બાંધના હ�.’ 
સતત બી� વષ� (2019) દાદી�નાં હ�તે ર�ા 
બંધાવી. પણ �ામાની ભાિવ �યાં ખબર હતી ક� આ 
દાદી� સાથેની છ��ી ર�ાબંધન હશે. આમ સતત 
બે વષ� દાદીની મીઠી ��� સાથે અલૌ�કક 
ર�ાબંધન સંગમયુગની અણમોલ �ણ એક 
સુવણ� અ�ર� યાદગાર બની ગઈ જેને �� મા�ં 

મધુવનમાં હોય પછી તરત 18મી ��યુઆરીએ 
લંડનના ભાઈ-બહ�નોને અ�ય� માસની પાલના 
આપવા લંડન દોડી �ય. મને હ� પણ બરાબર 
યાદ છ� ક� તે બ�ને અવતરણના �દવસે બાબાના 
સમયે સાંજે 6.00 વા�યાથી દાદીએ સૌને યોગમાં 
બેસાડી મધુવન જેવું જ પાવર�લ અ�ય� 
વાતાવરણ ઈમજ� કરી દીધું. બાબાનું અવતરણ 
થયું. બાપદાદા એ દાદી�ને યાદ �યાર આપીયા. જે 
આશર� 30 િમિનટ પછી ટ�લીિ��ટર ઉપર ટાઈપ 
થઈને અમારી પાસે આ�યા. સરલાદીદીએ દાદીને 
વાંચી સાંભળા�યા. (તે જમાનામાં ઈ-મેઈલ, 
કો��યુટર, ટી.વી., મોબાઈલ જેવા અ�ય કોઈ પણ 
સાધનો ન હતા. મા� ટ�લીિ��ટર ઉપર મુરલી 
ટાઈપ થયેલ અ�રોમાં આવતી) તે 1 મહીનાની 
��િત આજે પણ અકબંધ છ�.

દાદી�નું વા�સ�ય - ઈ.સ. 1991માં 
એરઈ�ડીયા એરલાઈ�સ ક�પનીની હડતાળ પડી. 
મોટ�ભાગે લંડન અને બી� દ�શોમાંથી આવનારા 
િવદ�શી ભાઈ-બહ�નો તે સમયે એરઈ�ડીયાની 
�લાઈટમાં આવતા જતાં. અચાનક પડેલી 
અિનિ�ત મુદતની પડેલી હડતાલ �યાર� પૂરી 
થશે, તે કશું ન�ી થઈ શક� તેમ ન હતું. તે વખતે 
600 થી વધુ �.ક�. ભાઈ-બહ�નોની એરઈ�ડીયાની 
ટીક�ટો એરઈ�ડીયા એરલાઈ�સમાંથી 
એનડો�સમે�ટ કરી અ�ય ક�પનીની �લાઈટમાં 
જેમ-જેમ �યવ�થા થાય અને જે �દવસે જેટલી સીટ 
મળ� તેમ ટીક�ટ બુક�ગ કરતાં જતાં. અને તેવી 
રીતે લગભગ 1 મહીનાના સમયગાળામાં 
મધુવનમાંથી થોડા થોડા �ુપમાં ભાઈ-બહ�નોને 
તેમનાં દ�શમાં પરત મોક�યા. સાચે જ બાપદાદાની 
એ કમાલ હતી અને સતત દાદીની િહ�મતની મદદ 
પણ મળતી હતી. આવા કોઈ કાય�નો કોઈ 
અનુભવ નહોતો પણ દાદીના વરદાની બોલે 
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સદ ્ભા�ય સમજું છું.

દાદી� �વયં એક સંદ�શ - માનવતાના 
મસીહા, પરમા�મ ગુણ અને શિ�ઓથી 
સમાિહત, સરળતા અને સાદગીની �િતમૂિત� 
સમાન આદરણીય દાદી�નું �વન સમ�ત િવ� 
માટ� સૌથી મોટું �ેરણાદાયક બની રહ�શે. દ�શ અને 
િવદ�શના એક એક ખૂણે સતત પ�ર�મણ કરી 
લાખો કરોડો આ�માઓના �વનમાં નવી 
રોશનીનો સંચાર કરનારા સાચા અથ�માં એક 
સેનાની હતાં. અનેક દુઃખી, રોગી, મનોરોગી 
આ�માઓને અ�યા�મ બળ આપી નવ�વન 
�દાન કર�લ છ�. દાદી� મુસાફરી દરિમયાન સાથી 
મુસાફરો, એરપોટ�નાં કમ�ચારીઓને આ�યા��મક 
�ાન અને �સાદનો લાભ અચૂક આપીને કહ�તા - 
‘તમે મારી યા�ા સફળ બનાવી તે બદલ આભાર.’ 
માનવીય લાગણી દર�ક �િત અચૂક �ય� 
કરનાર િનમા�ણ દાદી� આજે અ�ય� થયેલ છ�. 
દ�શ ક� પરદ�શમાં ભાષા ન �ણનારને પણ સમીપ 
આવતાં સકારા�મક વાય�ેશન �ારા અલૌ�કક 
ઉ��નો અનુભવ કરતાં.

8ની માળાના મોતી દાદી �નક�ને 
�દયાંજિલ - 12 વષ�ના કાય�કાળ દરિમયાન 104 
વષ�ની વયે સમ� િવ�ના આ�માઓની મનસા-
સેવા કરવાની ઉ�ાત ભાવનાને કારણે સં�થાનો 
િનિવ��ને િવકાસ થયો. દાદી� જે સંક�પ કર�, તે 
�માણે જ કાય� થતું જતું, તેવી જ પ�ર��થિત અને 
સં�ગો પણ ગોઠવાઈ જતાં. ‘કમ ખચ�, બાલા 
નશીન’ના સૂ� આપનાર, સરળ અને સાદગીને 
વળ�લાં દાદી�એ એક વખત ક�ં હતું ક� - ‘મેરી 
અથ� ક� પીછ� એક કોડી કા ભી ખચ� ન કર�.’ 
તેમનો આ સંક�પ પણ બાબાએ પૂરો કય�. સમ� 
િવ�માં સં�ગો પણ એવા ગોઠવાઈ ગયા ક� 
દાદી�ની અંિતમયા�ાના સમયે કોઈ મધુવન 
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�ાના�ત

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... અ�ત ઝરણું

માઉ�ટઆબુ જતાં ગાડીમાં ના�તો ક� ભોજન લેતાં. 
લગભગ 32 વષ�નો તેમની સાથેનો મારો અનુભવ 
કહ� છ� ક� તેમણે �યાર�ય ટાઈમ વે�ટ નથી કય�.

દાદી�એ સ�પેલા કાય�નો રીપોટ� �યાર� �� 
દાદીને આપતી તો દાદી શાંિતથી સમાચાર 
સાંભળતા અને એ કાય�ને વધુ સારી રીતે ક�વી રીતે 
કરી શકાય તે પણ શીખવતા. િહસાબ રાખવાનું 
પણ તેમની પાસેથી જ શીખી છું. એક િશખા� 
�યિ�ને �ેમ પાલનાથી જવાબદાર �યિ� 
બનાવીને જ રહ�તા.

આજે દાદી�નાં �દયનાં સંક�પ, �ેરણા, 
�યાસ અને સહયોગથી ઉભું થયેલ િવ� �િસ� 
લોટસ હાઉસ �ણ-�ણ િવશાળ િબ�ડ�ગોથી 
સુસ� થઈને, ન ક�વળ િવદ�શીઓ પરંતુ �લાઈટ 
�ારા આવનારા દ�શનાં પણ તમામ ��ાવ�સો 
તેમજ દર�ક �ે�નાં િવશેષ મહાનુભાવોનું �વાગત 
કર� છ�. દાદી�નાં મારા �િત ઉ�ારણ કર�લા 
અનેક વા�યો માનસપટલ પર લહ�રોની જેમ મને 
શીતળતાનો અહ�સાસ કરાવે છ�. મારી જ�મપ�ી 
લખવા માટ� દાદી િનિમ� બ�યા...

1. સ�ાઈ, સફાઈ અને સાદગી.
2. એકનામી અને ઈકોનોમી.
3. સફળ કરો, સફળતા મેળવો.

અમે �વન ��યાં એક એવી �ેહ ભરી 
માના ઓથાર�... ઓથાર�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)



શિ�ઓથી િવભૂિષત. એકા�તા, �ઢ મનોબળ, 
�ેમ અને ક�ણામય �વન. વારંવાર મુરલી 
વાંચન. સૌ ��યે આદર અને સ�માનની લાગણી 
આ દાદીની સફળતાનાં રહ�યો છ�.

તેઓ 3 ફ��ુઆરીથી 19 માચ� સુધી �વા��ય 
લાભ માટ� સેવાક���માં ર�ાં. દાદી� તથા  
હ�સાબેનને આ સેવાક��� િવશેષ પસંદ હતું. �યાર� 
દ�શ અને િવદ�શની અનેક �િતભાઓ રાજયોિગની 
દાદી રતનમોિહની�, રાજયોિગની દાદી ઈશુ�, 
રાજયોગી �જમોહનભાઈ, રાજયોગી િનવ�રભાઈ  
દાદીને મળવા આવત◌ા રહ�તા. ડૉ. બનારસીભાઈ 
દાદીની સાથે રહ�તા.

આ િવભૂિતઓના આગમનનો લાભ 
સે�ટરને મળતો તેઓ યોગ કરાવતા, િભ�ન 
િભ�ન િવષયો પર �ાસ કરાવતા. તેથી 
સેવાક���માં ઉમંગ, ઉ�સાહ અને ખુશીનું 
વાતાવરણ જળવાઈ રહ�તું. ��ાવ�સોની 
હાજરીથી હૉલ ભરાઈ જતો. સૌ ભાઈ-બહ�નો 
સંગમયુગની આ �ા��તઓથી �વયંને ધ�ય ધ�ય 
સમજતાં હતાં. મેમનગર સેવાક���ની સવ� સમિપ�ત 
બહ�નો તથા �ાસમાં આવનાર ભાઈ-બહ�નો પણ 
દાદી �નક��ની સેવામાં �ય�ત રહ�તાં. 

અમે શાંિતવન આવતાં �યાર� દાદી�ને તથા 
હ�સાબેનને મળતાં. અમારા સૌ મેમનગર સે�ટરની 
સમિપ�ત બહ�નોને તથા ��ાવ�સોને મળતા. આ 
��િત અમને સતત યાદ રહ�શે અને �ેરણા આપતી 
રહ�શે. આવા સવ�ના લાડલા દાદી�ને શત શત 
નમન... �ેહ સુમન અપ�ણ... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�યાર� ય�ે મને મેમનગર સે�ટરની 
જવાબદારી સ�પી �યાર� ખબર નહોતી ક� ક� 
સેવાક��� આટલું �િ� પામશે. �ભુ વરદાનભવન 
તૈયાર થવા આ�યું હતું �યાર� રાજયોિગની દાદી 
�દયમોિહની�એ પધારીને �ભુ વરદાનભવન 
માટ� વરદાનોની વષા� કરી �યારથી મેમનગરનો 
ચડતો િસતારો થવા લા�યો.

�યાર પછી દાદી �નક��એ પધારી 
સોનામાં સુગંધ ભરવાનું કાય� કયુ�. �ટલ�ગ 
હૉ��પટલ ન�ક હોવાથી દાદી� �વા��યના 
ચે�ક�ગ માટ� સમયાંતાર� આવતાં. આમ તો દાદી 
�નક�� સેવાક���માં આવે �યાર� યોગ કરાવે, 
સંિ��ત �વચન કરતાં. મ� કૌન ? મેરા કૌન ઔર 
મુજે �યા કરના હ�?

દાદી�ની ઉપ��થિતમાં હૉલ ખીચોખીચ 
ભરાઈ જતો. ��ાવ�સો ખુશીથી નાચી ઉઠતા. 
દાદી�ની સ�મુખ િભ�ન િભ�ન ઉ�સવો ઉજવાતા. 
આનંદ ઉ�ાસથી વાતાવરણ �સ�નતા પૂણ� બની 
જતું.

દાદીમાં અનેક િવશેષતાઓ હતી. તેઓ 
�દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો હતાં. બુિ� હ�મેશા 
એમની િવન�તા, સેવા, સાદગીથી િવભૂિષત 
રહ�તી. તેઓ આજની વાત કાલ ઉપર રાખતાં 
નહોતાં. બાબા સાથે એક બળ અને એક ભરોસા 
પર �વતાં. તેઓને આપ, બાપ અને �ામામાં 
સંપૂણ� િન�ય હતો. તેઓ દૂરાંદ�શી હતાં.

એમની સફળતાનો આધાર �યાગ, 
તપ�યા, સેવા, પુ�ષાથ�. સતત બાબાની યાદ અને 
િવચાર સાગરમંથન. �દ�યબુિ� અને અ� 

�દ�ય ફ�ર�તા રાજયોિગની દાદી �નક��
�.ક�. કમલબેન, મેમનગર, અમદાવાદ.
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એક લીલા પાન પર જેણે �હાલ વરસા�યું 
ઘણું ઘણું �યારથી �વન મા�ં બની ગયું અ�ત 
ઝરણું

આ વાત છ� 1990ની, �યાર� મ� અ�યાસ 
પૂરો કયા� બાદ પહ�લાવહ�લા ગાંધીનગર સેવાક��� 
પર રહ�તાં 7 માસ થયાં હતાં. તે સમયે દાદી 
�નક�� �વા��ય લાભ માટ� સુખશાંિતભવનમાં 
રોકાયા હતા. સરલાદીદીએ ભોગ બનાવવા 
ક�લાસદીદીને �યાં બોલા�યા હતાં, �� તેમની સાથે 
�યાં પહ�ચી. જેવી દાદીની નજર મારા પર પડી 
તરત જ તેઓએ, તે સમયે િવદ�શીઓની સેવા અથ� 
એરપોટ� પાસે દયાલબાગ સોસાયટીમાં એક 
નાનકડું મકાન લીધેલ હતું, �યાં મને રહ�વાનો 
આ�હ કય�. મને �તાં તેઓએ સરલાદીદીને ક�ં 
ક� આ ક�યા િવદ�શીઓની ખૂબ સારી સેવા કરી 
શકશે. ��યુ�રમાં દીદીએ જણા�યું ક� આ તો 
બાંધેલી ક�મારી છ�, તેની માતા તેને બાબાનાં ઘરમાં 
રહ�વાની પરવાનગી જ નહ� આપે. કોઈ પણ 
�કારની રાહ �તાં પહ�લાં દાદી�એ ત�કાલ મારા 
િપતાને બોલા�યા, દાદીએ તેમની સાથે વાતચીત 
કરી મને �ેમથી છુ�ી આપી દીધી. આ રીતે મારા 
સમિપ�ત �વનની શ�આત દાદી�ના શિ�શાળી 
આશીવા�દ સાથે થઈ. સુખશાંિતભવનમાં દાદી�એ 
�વયં મને ��િનંગ આપવાનું શ� કયુ�. આવનાર 
િવદ�શીઓને દાદી� સાથે મેળવવા, તેમનાં માટ� 
�ા�સલેશન કરવું વગેર�.. ત�ઉપરાંત આરામનાં 
સમયે ખાસ િવદ�શીઓ માટ� ખુલી રહ�લ નવા 
સેવા�થાન માટ� ખરીદી પણ થતી. માર� સેવાક��� 
પર ક�વી રીતે રહ�વું, શું કરવું તેની �ે��ટકલ 
��િનંગ દાદી�એ �વયં મને સાથે રહીને આપી. આ 

િસલિસલો લગભગ એક માસ સુધી ચા�યો. અંતે 
�ા�સપોટ� એટલે શું તેનું કોઈ પણ �કારનું 
�ાયોિગક �ાન ક� �ણકારી ન હોવા છતાં પણ 
આદરણીય દાદી �નક��એ એક અિત 
િવ�ાસની ��� સાથે એ સમયની નવીન સેવાનો 
તાજ મને પહ�રાવી દીધો.

િવદ�શીઓની અવરજવરનાં કારણે તેઓની 
સુિવધા જળવાય તે ઉ��શથી દાદી �નક��ની 
�ેરણાથી ય� �ારા ખુલેલ સેવાક��� લોટસ 
હાઉસમાં કોઈ િજ�ાસુ ક� િનયિમત �ટુડ��સ તો 
હતાં જ નહ�. તેથી કોઈ પણ ચીજવ�તુઓ ક� અ�ય 
સહયોગ ક�વી રીતે �ા�ત કરવો તે દાદીએ હસતાં 
હસતાં શીખવાડી દીધું.

એક તરફ આવાગમન કરનારા િવદ�શી 
��ાવ�સોની સં�યા વધુમાં વધુ અને બી� તરફ 
મકાન નાનું હોવાથી સુિવધાઓ ઓછી. �યાર�ક 
અડધી રા�ે પણ તેઓને એરપોટ� મૂકવા જવું પડે 
પણ સેવાક���ની પોતાની કોઈ ગાડી નહોતી. 
આવી નાની મોટી અનેક પ�ર��થિતઓને ક�વી 
રીતે મેનેજ કરવી તે કલા દાદી�એ �યાં આવતાં 
જતાં િશખવાડી દીધી. તેના કારણે અડોસ-
પડોસનાં લોકોનો સહયોગ પણ સહજ મળવા 
લા�યો.

દાદી� �યાર� પણ આવતાં. તેઓની �ેમપૂણ� 
પાલનાથી �દય ભરાઈ જતું અને મને �યાર�ય 
ઘરની યાદ નહોતી આવતી. તે સમયે ઓનલાઈન 
બુક�ગની પણ �યવ�થા નહોતી �યાર� �ટક�ટોનાં 
કામ પણ ખૂબ જ સમય અને ધીરજ માંગી લે તેવું 
હતું. દાદી�નાં ઉમંગ ઉ�સાહથી �ેરાઈને અનેક 

અ�ત ઝરણું
�.ક�. ભારતીબેન, લોટસ હાઉસ, અમદાવાદ.
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�ાના�ત



શિ�ઓથી િવભૂિષત. એકા�તા, �ઢ મનોબળ, 
�ેમ અને ક�ણામય �વન. વારંવાર મુરલી 
વાંચન. સૌ ��યે આદર અને સ�માનની લાગણી 
આ દાદીની સફળતાનાં રહ�યો છ�.

તેઓ 3 ફ��ુઆરીથી 19 માચ� સુધી �વા��ય 
લાભ માટ� સેવાક���માં ર�ાં. દાદી� તથા  
હ�સાબેનને આ સેવાક��� િવશેષ પસંદ હતું. �યાર� 
દ�શ અને િવદ�શની અનેક �િતભાઓ રાજયોિગની 
દાદી રતનમોિહની�, રાજયોિગની દાદી ઈશુ�, 
રાજયોગી �જમોહનભાઈ, રાજયોગી િનવ�રભાઈ  
દાદીને મળવા આવત◌ા રહ�તા. ડૉ. બનારસીભાઈ 
દાદીની સાથે રહ�તા.

આ િવભૂિતઓના આગમનનો લાભ 
સે�ટરને મળતો તેઓ યોગ કરાવતા, િભ�ન 
િભ�ન િવષયો પર �ાસ કરાવતા. તેથી 
સેવાક���માં ઉમંગ, ઉ�સાહ અને ખુશીનું 
વાતાવરણ જળવાઈ રહ�તું. ��ાવ�સોની 
હાજરીથી હૉલ ભરાઈ જતો. સૌ ભાઈ-બહ�નો 
સંગમયુગની આ �ા��તઓથી �વયંને ધ�ય ધ�ય 
સમજતાં હતાં. મેમનગર સેવાક���ની સવ� સમિપ�ત 
બહ�નો તથા �ાસમાં આવનાર ભાઈ-બહ�નો પણ 
દાદી �નક��ની સેવામાં �ય�ત રહ�તાં. 

અમે શાંિતવન આવતાં �યાર� દાદી�ને તથા 
હ�સાબેનને મળતાં. અમારા સૌ મેમનગર સે�ટરની 
સમિપ�ત બહ�નોને તથા ��ાવ�સોને મળતા. આ 
��િત અમને સતત યાદ રહ�શે અને �ેરણા આપતી 
રહ�શે. આવા સવ�ના લાડલા દાદી�ને શત શત 
નમન... �ેહ સુમન અપ�ણ... 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�યાર� ય�ે મને મેમનગર સે�ટરની 
જવાબદારી સ�પી �યાર� ખબર નહોતી ક� ક� 
સેવાક��� આટલું �િ� પામશે. �ભુ વરદાનભવન 
તૈયાર થવા આ�યું હતું �યાર� રાજયોિગની દાદી 
�દયમોિહની�એ પધારીને �ભુ વરદાનભવન 
માટ� વરદાનોની વષા� કરી �યારથી મેમનગરનો 
ચડતો િસતારો થવા લા�યો.

�યાર પછી દાદી �નક��એ પધારી 
સોનામાં સુગંધ ભરવાનું કાય� કયુ�. �ટલ�ગ 
હૉ��પટલ ન�ક હોવાથી દાદી� �વા��યના 
ચે�ક�ગ માટ� સમયાંતાર� આવતાં. આમ તો દાદી 
�નક�� સેવાક���માં આવે �યાર� યોગ કરાવે, 
સંિ��ત �વચન કરતાં. મ� કૌન ? મેરા કૌન ઔર 
મુજે �યા કરના હ�?

દાદી�ની ઉપ��થિતમાં હૉલ ખીચોખીચ 
ભરાઈ જતો. ��ાવ�સો ખુશીથી નાચી ઉઠતા. 
દાદી�ની સ�મુખ િભ�ન િભ�ન ઉ�સવો ઉજવાતા. 
આનંદ ઉ�ાસથી વાતાવરણ �સ�નતા પૂણ� બની 
જતું.

દાદીમાં અનેક િવશેષતાઓ હતી. તેઓ 
�દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો હતાં. બુિ� હ�મેશા 
એમની િવન�તા, સેવા, સાદગીથી િવભૂિષત 
રહ�તી. તેઓ આજની વાત કાલ ઉપર રાખતાં 
નહોતાં. બાબા સાથે એક બળ અને એક ભરોસા 
પર �વતાં. તેઓને આપ, બાપ અને �ામામાં 
સંપૂણ� િન�ય હતો. તેઓ દૂરાંદ�શી હતાં.

એમની સફળતાનો આધાર �યાગ, 
તપ�યા, સેવા, પુ�ષાથ�. સતત બાબાની યાદ અને 
િવચાર સાગરમંથન. �દ�યબુિ� અને અ� 

�દ�ય ફ�ર�તા રાજયોિગની દાદી �નક��
�.ક�. કમલબેન, મેમનગર, અમદાવાદ.

�ાના�ત

Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 05 May 2020 Page No. 30

એક લીલા પાન પર જેણે �હાલ વરસા�યું 
ઘણું ઘણું �યારથી �વન મા�ં બની ગયું અ�ત 
ઝરણું

આ વાત છ� 1990ની, �યાર� મ� અ�યાસ 
પૂરો કયા� બાદ પહ�લાવહ�લા ગાંધીનગર સેવાક��� 
પર રહ�તાં 7 માસ થયાં હતાં. તે સમયે દાદી 
�નક�� �વા��ય લાભ માટ� સુખશાંિતભવનમાં 
રોકાયા હતા. સરલાદીદીએ ભોગ બનાવવા 
ક�લાસદીદીને �યાં બોલા�યા હતાં, �� તેમની સાથે 
�યાં પહ�ચી. જેવી દાદીની નજર મારા પર પડી 
તરત જ તેઓએ, તે સમયે િવદ�શીઓની સેવા અથ� 
એરપોટ� પાસે દયાલબાગ સોસાયટીમાં એક 
નાનકડું મકાન લીધેલ હતું, �યાં મને રહ�વાનો 
આ�હ કય�. મને �તાં તેઓએ સરલાદીદીને ક�ં 
ક� આ ક�યા િવદ�શીઓની ખૂબ સારી સેવા કરી 
શકશે. ��યુ�રમાં દીદીએ જણા�યું ક� આ તો 
બાંધેલી ક�મારી છ�, તેની માતા તેને બાબાનાં ઘરમાં 
રહ�વાની પરવાનગી જ નહ� આપે. કોઈ પણ 
�કારની રાહ �તાં પહ�લાં દાદી�એ ત�કાલ મારા 
િપતાને બોલા�યા, દાદીએ તેમની સાથે વાતચીત 
કરી મને �ેમથી છુ�ી આપી દીધી. આ રીતે મારા 
સમિપ�ત �વનની શ�આત દાદી�ના શિ�શાળી 
આશીવા�દ સાથે થઈ. સુખશાંિતભવનમાં દાદી�એ 
�વયં મને ��િનંગ આપવાનું શ� કયુ�. આવનાર 
િવદ�શીઓને દાદી� સાથે મેળવવા, તેમનાં માટ� 
�ા�સલેશન કરવું વગેર�.. ત�ઉપરાંત આરામનાં 
સમયે ખાસ િવદ�શીઓ માટ� ખુલી રહ�લ નવા 
સેવા�થાન માટ� ખરીદી પણ થતી. માર� સેવાક��� 
પર ક�વી રીતે રહ�વું, શું કરવું તેની �ે��ટકલ 
��િનંગ દાદી�એ �વયં મને સાથે રહીને આપી. આ 

િસલિસલો લગભગ એક માસ સુધી ચા�યો. અંતે 
�ા�સપોટ� એટલે શું તેનું કોઈ પણ �કારનું 
�ાયોિગક �ાન ક� �ણકારી ન હોવા છતાં પણ 
આદરણીય દાદી �નક��એ એક અિત 
િવ�ાસની ��� સાથે એ સમયની નવીન સેવાનો 
તાજ મને પહ�રાવી દીધો.

િવદ�શીઓની અવરજવરનાં કારણે તેઓની 
સુિવધા જળવાય તે ઉ��શથી દાદી �નક��ની 
�ેરણાથી ય� �ારા ખુલેલ સેવાક��� લોટસ 
હાઉસમાં કોઈ િજ�ાસુ ક� િનયિમત �ટુડ��સ તો 
હતાં જ નહ�. તેથી કોઈ પણ ચીજવ�તુઓ ક� અ�ય 
સહયોગ ક�વી રીતે �ા�ત કરવો તે દાદીએ હસતાં 
હસતાં શીખવાડી દીધું.

એક તરફ આવાગમન કરનારા િવદ�શી 
��ાવ�સોની સં�યા વધુમાં વધુ અને બી� તરફ 
મકાન નાનું હોવાથી સુિવધાઓ ઓછી. �યાર�ક 
અડધી રા�ે પણ તેઓને એરપોટ� મૂકવા જવું પડે 
પણ સેવાક���ની પોતાની કોઈ ગાડી નહોતી. 
આવી નાની મોટી અનેક પ�ર��થિતઓને ક�વી 
રીતે મેનેજ કરવી તે કલા દાદી�એ �યાં આવતાં 
જતાં િશખવાડી દીધી. તેના કારણે અડોસ-
પડોસનાં લોકોનો સહયોગ પણ સહજ મળવા 
લા�યો.

દાદી� �યાર� પણ આવતાં. તેઓની �ેમપૂણ� 
પાલનાથી �દય ભરાઈ જતું અને મને �યાર�ય 
ઘરની યાદ નહોતી આવતી. તે સમયે ઓનલાઈન 
બુક�ગની પણ �યવ�થા નહોતી �યાર� �ટક�ટોનાં 
કામ પણ ખૂબ જ સમય અને ધીરજ માંગી લે તેવું 
હતું. દાદી�નાં ઉમંગ ઉ�સાહથી �ેરાઈને અનેક 

અ�ત ઝરણું
�.ક�. ભારતીબેન, લોટસ હાઉસ, અમદાવાદ.
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�ે��ટકલમાં કરીને મને વારસામાં બ�ી. મારો એ 
�યિ�ગત અનુભવ છ� ક� એમણે કોઈ �યિ�ને 
નાના ક� મોટા �પે નથી �યાં, યો�યતા અને 
િવશેષતા �ઈ છ� અને િવ�ાસ રાખીને એક 
જવાબદાર ય�ર�ક બના�યા છ�. તેમની સાથે જે 
પણ �યિ� મુસાફરી કર� તેમની ભાવના એ જ 
રહ�તી ક� તે �યિ�ને �ાવેિલંગ દરિમયાન ક�ઈક 
શીખવા મળ� તથા તેને �વનમાં લાભ થાય.

મ� મારી નજર� �યું છ� ક� બીમાર હોય તો 
પણ દાદી અ�તવેલા ક� નુમાશામનો યોગ �યાર�ય 
મીસ નહોતાં કરતાં. મુરલી અને ય�નાં દર�ક 
સાિહ�ય સાથે તેમનો ખૂબ �યાર હતો. ખાસ સમય 
કાઢીને તે વાંચતા અને એ પણ �યું ક� લીટર�ચર 
લખનાર �યિ�ઓનો પણ ખૂબ આદર કરતા. 
મુરલીનાં તો દીવાના હતાં. મુરલી પર આખો �દવસ 
મનન િચંતન કરતા. એમનો કોઈ પણ �ાસ 
એટલો ગહન અનુભવાતો ક� તેને સમજવા માટ� 
િવશેષ એટ��શન આપવું પડતું. એમના �ાસ ક� 
ચીટચેટમાં એ ખાસ �તીત થતું ક� એક પોઈ�ટ 
બી� વખત �યાર�ય રીપીટ થતી ન હતી. એમની 
બોલી અને ટોલીની છાપ તો �વનભર તા� જ 
રહ�શે. અને તેમના �યિ��વમાં એ ખૂબી હતી ક� 
કથની-કરની એક હતી.

એક વાર લોટસ હાઉસનું ઈલે��ીક િબલ 
અચાનક રીવસ� રીડ�ગનાં કારણે ભૂલથી 2 લાખ 
�િપયા જેટલું આ�યું. દાદીએ ક�ં ક� તમે પોતે 
�ઓ, કામ થઈ જશે. તે �દવસથી દાદીનાં આ 
બોલ મારા માટ� વરદાનનું જ કામ કરી ર�ાં છ�. તે 
પછી એવી અનેક ઘટનાઓ ઘટી જેમાં ફ� મારી 
હાજરી આપવાથી જ કઠીન કાય� સહજ હલ થઈ 
ગયાં.

એમની �ઢતા સમ� તો બીમારી પણ હાર 
ખાઈ જતી હતી એ અનુભવ ફ� મારો જ નહ� 

મૂંઝવી નાંખે તેવાં કાય� પણ સહજ થઈ જતાં. મને 
કોઈ પણ �� ઉ�ભવે તો િનખાલસતાથી દાદીને 
સંભળાવતી અને તરત જ માગ�દશ�ના મળતી.

તે સમયે દાદી પોતાની સાથે કોઈ બહ�નને 
પસ�નલ સેવા અથ� રાખતા નહોતા. �યાર� એક 
વખત તેઓની સાથે અમદાવાદથી મધુવન જતાં મ� 
ક�ં દાદી, �યાં સુધી આપણે બી�નાં મકાનો 
વાપરીશું? મને તો આવનાર પેસે�જરોની દયા 
આવે છ�, ક�મક� તેમને પૂરતો આરામ પણ આપણે 
નથી આપી શકતા. હવે આવ�યકતા �માણે 
આપણે મોટું મકાન લેવું �ઈએ. તો દાદીએ 
પોતાની પૂનાથી લંડન સુધીની આ�યા��મક 
સેવાયા�ાની કહાની સંભળાવી ક� ક�વી રીતે 
તેઓએ એક જ �મ-રસોડાનાં નાનાં મકાનમાં 
સેવાઓનો િવકાસ કય�. પૂનામાં એન. આર. 
આઈ.નાં મકાનોની ચાવીઓ દાદી પાસે રહ�તી 
અને દાદી�એ તેઓની �ોપટ� સફળ કરી. આ 
�ેરણા લઈ મને પણ શિ� મળી અને સે�ટરની 
આસપાસના લગભગ પાંચ-છ મકાનો ઉપયોગ 
કરવા માટ� સેવામાં મ�યાં.

આ બધી સેવાઓ કરતાં પણ દાદી� પાસેથી 
સિવશેષ જે શીખવા મ�યું તે એ ક� કારોબાર કરતાં 
પણ �ાન યોગ ના છૂટ�. તેઓ �યાર� �યાર� લોટસ 
આવતાં �યાર� અમે બે ટ��ટ બાંધતા. એક ફોર�નસ� 
માટ� ડાઈિનંગ �સવ�થાનો અને બી� દાદીના 
�ાસ માટ�. ક�મ ક� દાદી �ાસ કયા� વગર 
�યાર�ય ના�તો નહોતાં કરતાં. તેઓની પાલના 
કરવાની રીત �યારી હતી. હરતાં ફરતાં ��ો 
પૂછીને �ણકારી મેળવી લેતા અને ચાલતાં ચાલતાં 
જ સલાહ સૂચનો આપી માગ�દશ�ન કરતાં. એમની 
અનોખી ��િનંગથી મારામાં પણ એ�યુર�સીનો ગુણ 
િવકસવા લા�યો. એક નાના �થાન પર આ બધું 
ક�વી રીતે એડજ�ટ કરવું એ કળા દાદી�એ 
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પરંતુ અમદાવાદની �ટિલ�ગ હૉ�પીટલનાં ��યાત 
ડૉ�ટરો તથા તેમનાં �ટાફનો પણ છ�. એક વાત 
દાદીની યાદ આવે છ�, જે તેઓ હસતા હસતા મને 
સંભળાવતા - મેરા મુદા� ભી બોલેગા અને ખર�ખર 
એવું જ થયું. એક વખત મધુવનમાં �યાર� 
ટીચસ�ની ભ�ટીનો �ો�ામ ચાલતો હતો અને 
તેઓ બેડર��ટ પર હતા, �યાર� મને એમની સેવાનું 
સૌભા�ય �ા�ત થયું હતું. તે જ સમયની આ વાત 
છ�. તેમનો એક �ાસ ટીચસ� માટ� અમે ર�કોડ� 
કય�, �યાર� તેઓ િન�ા અવ�થામાં હતા. 
િન�ાવ�થામાં પણ તેમણે ટીચસ� �િત જે ઉ�બોધન 
કયુ� તે અ�ભુત હતું.

દાદી�ની ભોગ �િતની ભાવના અસાધારણ 
હતી. તેઓ �તાં ક� કોઈ ખાસ તહ�વાર તો તે જ 
�માણે ભોગની �યવ�થા કરવાનું કહ�તા. તેઓ 
કહ�તા ક� બાબાને અને બાબાનાં બાળકોને તા� 
જ ભોગ �ા�ત થવો �ઈએ. ગુ�વારનો �દવસ હોય 
તો દાદી પોતે જ ભોગ લગાવવા બેસતા અને �ાસ 
કરાવતા. ગુ�વારના �દવસે � સવાર� તેઓ 
લોટસમાં હોય તો આ�હ રાખતાં ક� �ાસ કરાવે 
અને બધાને મળ�, એ પછી જ આગળની યા�ા 
આરંભ કરતા.

ય� �િત તેઓને હ�મેશા �ફકર રહ�તી. એક 
વખત તેમની િન� �હ�રહાન કરતાં મને 
સંભળા�યું ક� મધુવનમાં જ� છું તો જેટલો ખચ� 
મુસાફરીનો થાય છ� તેનાથી ડબલ ય�સેવા ક�ં. 
�યાર� કોઈનો જ�મ�દવસ હોય અને તેમના �ારા 
મળ�લ સહયોગમાંથી �ી� િહ�સો સે�ટર માટ� અને 
બે ભાગનો િહ�સો મધુબન ય�માં જ જવો �ઈએ. 
તેમની ય�િન�ા જ અનેકો માટ� �ેરણા��ોત 
બની અને અસં�ય ��ાવ�સોએ બાબાના ય� 
�િત પોતાની �ોપટ�ને વીલ કરી.

એક વાર સરલાદીદી સાથે મોર�િશયસ 

જવાનો �ો�ામ બ�યો. સરલાદીદીએ મને તેમની 
સાથે લઈ જવાની પરિમશન દાદી પાસે માંગી �યાર� 
દાદીએ ક�ં ક� ભારતી મારી સાથે જ િવદ�શયા�ા 
કરશે. ઘણા વષ� બાદ 2008માં એક �દવસ 
અચાનક દાદી તરફથી મારા માટ� એક ઈમેલ 
આ�યો ક� તું તારા િવઝાની તૈયારી કર, �� 
મધુવનથી �યાર� લંડન પાછી જઈશ �યાર� તાર� 
મારી સાથે આવવાનું છ�. જે �યિ�ની અથવા જે 
કાય�ની જવાબદારી દાદીએ લીધી હોય તે કાય� પૂ� 
કય� જ છૂટકો !

�યિ�ગત િશખામણ આપતાં દાદીએ એક 
વખત મને ક�ં ક� લૌ�કક ઘરમાં ક�ઈ કામ હોય તો 
ભલે જવું પણ રા�ે �યાર�ય રોકાવું નહ�. પણ 
�યાર� એમને ખબર પડી ક� મારી લૌ�કક માતાની 
તિબયત ગંભીર છ� તો તેઓએ સામેથી જ મને ક�ં 
ક� તું ઘર� જઈ આવ. ટોલી આપીને મને એમણે ઘર� 
મોકલી અને થોડા �દવસ રહ�વાનું ક�ં. ઘર� 
પહ�ચીને મ�મીને ટોલી ખવડાવી અને �ી� �દવસે 
બાબાની યાદમાં મારી ગોદમાં દ�હ �યાગ કય�. 
આમ, દાદી સમય, પ�ર��થિત �ઈને કોઈ પણ 
સલાહ સૂચન કરતાં. થોડા �દવસ બાદ મારા 
લૌ�કક િપતાને તેઓએ સે�ટર પર રહ�વાનું 
િનમં�ણ આ�યું અને �ામાનુસાર દાદી� સાથે 
િમલન મનાવી તેઓએ ��ાવ�સોની સ�મુખ 
બાબાનાં ઘરમાં જ દ�હ �યાગ કય�. આ ઘટનાઓ 
દાદીની દૂરંદ�શી ���ની સૂચક છ�.

મને યાદ નથી ક� માઉ�ટ આબુથી પાંચ 
કલાકની મુસાફરી બાદ આવીને તરત દાદી 
ડાયર��ટ �યાર�ય �મમાં ગયા હોય,પહ�લાં બધાને 
મળતા, ટોલી ખવડાવતા, ���થી િનહાલ કરતાં. 
�યાર�ક િવદ�શથી લાંબી મુસાફરી કરીને આ�યા 
હોય તો પણ આ જ િસલિસલો દોહરાવતા અને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)



�ે��ટકલમાં કરીને મને વારસામાં બ�ી. મારો એ 
�યિ�ગત અનુભવ છ� ક� એમણે કોઈ �યિ�ને 
નાના ક� મોટા �પે નથી �યાં, યો�યતા અને 
િવશેષતા �ઈ છ� અને િવ�ાસ રાખીને એક 
જવાબદાર ય�ર�ક બના�યા છ�. તેમની સાથે જે 
પણ �યિ� મુસાફરી કર� તેમની ભાવના એ જ 
રહ�તી ક� તે �યિ�ને �ાવેિલંગ દરિમયાન ક�ઈક 
શીખવા મળ� તથા તેને �વનમાં લાભ થાય.

મ� મારી નજર� �યું છ� ક� બીમાર હોય તો 
પણ દાદી અ�તવેલા ક� નુમાશામનો યોગ �યાર�ય 
મીસ નહોતાં કરતાં. મુરલી અને ય�નાં દર�ક 
સાિહ�ય સાથે તેમનો ખૂબ �યાર હતો. ખાસ સમય 
કાઢીને તે વાંચતા અને એ પણ �યું ક� લીટર�ચર 
લખનાર �યિ�ઓનો પણ ખૂબ આદર કરતા. 
મુરલીનાં તો દીવાના હતાં. મુરલી પર આખો �દવસ 
મનન િચંતન કરતા. એમનો કોઈ પણ �ાસ 
એટલો ગહન અનુભવાતો ક� તેને સમજવા માટ� 
િવશેષ એટ��શન આપવું પડતું. એમના �ાસ ક� 
ચીટચેટમાં એ ખાસ �તીત થતું ક� એક પોઈ�ટ 
બી� વખત �યાર�ય રીપીટ થતી ન હતી. એમની 
બોલી અને ટોલીની છાપ તો �વનભર તા� જ 
રહ�શે. અને તેમના �યિ��વમાં એ ખૂબી હતી ક� 
કથની-કરની એક હતી.

એક વાર લોટસ હાઉસનું ઈલે��ીક િબલ 
અચાનક રીવસ� રીડ�ગનાં કારણે ભૂલથી 2 લાખ 
�િપયા જેટલું આ�યું. દાદીએ ક�ં ક� તમે પોતે 
�ઓ, કામ થઈ જશે. તે �દવસથી દાદીનાં આ 
બોલ મારા માટ� વરદાનનું જ કામ કરી ર�ાં છ�. તે 
પછી એવી અનેક ઘટનાઓ ઘટી જેમાં ફ� મારી 
હાજરી આપવાથી જ કઠીન કાય� સહજ હલ થઈ 
ગયાં.

એમની �ઢતા સમ� તો બીમારી પણ હાર 
ખાઈ જતી હતી એ અનુભવ ફ� મારો જ નહ� 

મૂંઝવી નાંખે તેવાં કાય� પણ સહજ થઈ જતાં. મને 
કોઈ પણ �� ઉ�ભવે તો િનખાલસતાથી દાદીને 
સંભળાવતી અને તરત જ માગ�દશ�ના મળતી.

તે સમયે દાદી પોતાની સાથે કોઈ બહ�નને 
પસ�નલ સેવા અથ� રાખતા નહોતા. �યાર� એક 
વખત તેઓની સાથે અમદાવાદથી મધુવન જતાં મ� 
ક�ં દાદી, �યાં સુધી આપણે બી�નાં મકાનો 
વાપરીશું? મને તો આવનાર પેસે�જરોની દયા 
આવે છ�, ક�મક� તેમને પૂરતો આરામ પણ આપણે 
નથી આપી શકતા. હવે આવ�યકતા �માણે 
આપણે મોટું મકાન લેવું �ઈએ. તો દાદીએ 
પોતાની પૂનાથી લંડન સુધીની આ�યા��મક 
સેવાયા�ાની કહાની સંભળાવી ક� ક�વી રીતે 
તેઓએ એક જ �મ-રસોડાનાં નાનાં મકાનમાં 
સેવાઓનો િવકાસ કય�. પૂનામાં એન. આર. 
આઈ.નાં મકાનોની ચાવીઓ દાદી પાસે રહ�તી 
અને દાદી�એ તેઓની �ોપટ� સફળ કરી. આ 
�ેરણા લઈ મને પણ શિ� મળી અને સે�ટરની 
આસપાસના લગભગ પાંચ-છ મકાનો ઉપયોગ 
કરવા માટ� સેવામાં મ�યાં.

આ બધી સેવાઓ કરતાં પણ દાદી� પાસેથી 
સિવશેષ જે શીખવા મ�યું તે એ ક� કારોબાર કરતાં 
પણ �ાન યોગ ના છૂટ�. તેઓ �યાર� �યાર� લોટસ 
આવતાં �યાર� અમે બે ટ��ટ બાંધતા. એક ફોર�નસ� 
માટ� ડાઈિનંગ �સવ�થાનો અને બી� દાદીના 
�ાસ માટ�. ક�મ ક� દાદી �ાસ કયા� વગર 
�યાર�ય ના�તો નહોતાં કરતાં. તેઓની પાલના 
કરવાની રીત �યારી હતી. હરતાં ફરતાં ��ો 
પૂછીને �ણકારી મેળવી લેતા અને ચાલતાં ચાલતાં 
જ સલાહ સૂચનો આપી માગ�દશ�ન કરતાં. એમની 
અનોખી ��િનંગથી મારામાં પણ એ�યુર�સીનો ગુણ 
િવકસવા લા�યો. એક નાના �થાન પર આ બધું 
ક�વી રીતે એડજ�ટ કરવું એ કળા દાદી�એ 
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પરંતુ અમદાવાદની �ટિલ�ગ હૉ�પીટલનાં ��યાત 
ડૉ�ટરો તથા તેમનાં �ટાફનો પણ છ�. એક વાત 
દાદીની યાદ આવે છ�, જે તેઓ હસતા હસતા મને 
સંભળાવતા - મેરા મુદા� ભી બોલેગા અને ખર�ખર 
એવું જ થયું. એક વખત મધુવનમાં �યાર� 
ટીચસ�ની ભ�ટીનો �ો�ામ ચાલતો હતો અને 
તેઓ બેડર��ટ પર હતા, �યાર� મને એમની સેવાનું 
સૌભા�ય �ા�ત થયું હતું. તે જ સમયની આ વાત 
છ�. તેમનો એક �ાસ ટીચસ� માટ� અમે ર�કોડ� 
કય�, �યાર� તેઓ િન�ા અવ�થામાં હતા. 
િન�ાવ�થામાં પણ તેમણે ટીચસ� �િત જે ઉ�બોધન 
કયુ� તે અ�ભુત હતું.

દાદી�ની ભોગ �િતની ભાવના અસાધારણ 
હતી. તેઓ �તાં ક� કોઈ ખાસ તહ�વાર તો તે જ 
�માણે ભોગની �યવ�થા કરવાનું કહ�તા. તેઓ 
કહ�તા ક� બાબાને અને બાબાનાં બાળકોને તા� 
જ ભોગ �ા�ત થવો �ઈએ. ગુ�વારનો �દવસ હોય 
તો દાદી પોતે જ ભોગ લગાવવા બેસતા અને �ાસ 
કરાવતા. ગુ�વારના �દવસે � સવાર� તેઓ 
લોટસમાં હોય તો આ�હ રાખતાં ક� �ાસ કરાવે 
અને બધાને મળ�, એ પછી જ આગળની યા�ા 
આરંભ કરતા.

ય� �િત તેઓને હ�મેશા �ફકર રહ�તી. એક 
વખત તેમની િન� �હ�રહાન કરતાં મને 
સંભળા�યું ક� મધુવનમાં જ� છું તો જેટલો ખચ� 
મુસાફરીનો થાય છ� તેનાથી ડબલ ય�સેવા ક�ં. 
�યાર� કોઈનો જ�મ�દવસ હોય અને તેમના �ારા 
મળ�લ સહયોગમાંથી �ી� િહ�સો સે�ટર માટ� અને 
બે ભાગનો િહ�સો મધુબન ય�માં જ જવો �ઈએ. 
તેમની ય�િન�ા જ અનેકો માટ� �ેરણા��ોત 
બની અને અસં�ય ��ાવ�સોએ બાબાના ય� 
�િત પોતાની �ોપટ�ને વીલ કરી.

એક વાર સરલાદીદી સાથે મોર�િશયસ 

જવાનો �ો�ામ બ�યો. સરલાદીદીએ મને તેમની 
સાથે લઈ જવાની પરિમશન દાદી પાસે માંગી �યાર� 
દાદીએ ક�ં ક� ભારતી મારી સાથે જ િવદ�શયા�ા 
કરશે. ઘણા વષ� બાદ 2008માં એક �દવસ 
અચાનક દાદી તરફથી મારા માટ� એક ઈમેલ 
આ�યો ક� તું તારા િવઝાની તૈયારી કર, �� 
મધુવનથી �યાર� લંડન પાછી જઈશ �યાર� તાર� 
મારી સાથે આવવાનું છ�. જે �યિ�ની અથવા જે 
કાય�ની જવાબદારી દાદીએ લીધી હોય તે કાય� પૂ� 
કય� જ છૂટકો !

�યિ�ગત િશખામણ આપતાં દાદીએ એક 
વખત મને ક�ં ક� લૌ�કક ઘરમાં ક�ઈ કામ હોય તો 
ભલે જવું પણ રા�ે �યાર�ય રોકાવું નહ�. પણ 
�યાર� એમને ખબર પડી ક� મારી લૌ�કક માતાની 
તિબયત ગંભીર છ� તો તેઓએ સામેથી જ મને ક�ં 
ક� તું ઘર� જઈ આવ. ટોલી આપીને મને એમણે ઘર� 
મોકલી અને થોડા �દવસ રહ�વાનું ક�ં. ઘર� 
પહ�ચીને મ�મીને ટોલી ખવડાવી અને �ી� �દવસે 
બાબાની યાદમાં મારી ગોદમાં દ�હ �યાગ કય�. 
આમ, દાદી સમય, પ�ર��થિત �ઈને કોઈ પણ 
સલાહ સૂચન કરતાં. થોડા �દવસ બાદ મારા 
લૌ�કક િપતાને તેઓએ સે�ટર પર રહ�વાનું 
િનમં�ણ આ�યું અને �ામાનુસાર દાદી� સાથે 
િમલન મનાવી તેઓએ ��ાવ�સોની સ�મુખ 
બાબાનાં ઘરમાં જ દ�હ �યાગ કય�. આ ઘટનાઓ 
દાદીની દૂરંદ�શી ���ની સૂચક છ�.

મને યાદ નથી ક� માઉ�ટ આબુથી પાંચ 
કલાકની મુસાફરી બાદ આવીને તરત દાદી 
ડાયર��ટ �યાર�ય �મમાં ગયા હોય,પહ�લાં બધાને 
મળતા, ટોલી ખવડાવતા, ���થી િનહાલ કરતાં. 
�યાર�ક િવદ�શથી લાંબી મુસાફરી કરીને આ�યા 
હોય તો પણ આ જ િસલિસલો દોહરાવતા અને 
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મમતામયી મા કો શત ્ શત ્ નમન
�.ક�. આરતીબેન, રાજકોટ

1916 મ� િસંધ મ� એક ન�હ� સે ફ�ર�તેને િલયા જનમ,

ભિ�-અ�યા�મ સંપ�ન પ�રવારને રખા �નક� નામ.

  બચપન સે હી િમલા માતા-િપતા ઔર ગીતા સે શા���ાન,

  1936 મ� પરમા�માને ��ાબાબા ક� �ારા કરાયા �ાન �ાન.

1937 મ� 21 સાલ ક� �નક� કો િમલા ઈ�રીય �ાન,

�ફર તો �યા બતાય�? િમલા �વન કો એક નયા વરદાન.

  હર ઈ�રીય �ીમત કો પાલન કરને ક� લગ ગઈ તાત,

  ભગવાન કો સ�ા સાથી માનકર માયા કો મારી લાત.

પરમા�મ ગુણ� કો અપને �વન મ� �કયા આ�મસાત,

સ�ાઈ-સફાઈ-સાદગી ક� બની વો દ�વી સા�ાત.

  1974 મ� �આ િવ� સેવા અથ� િવદ�શ મ� �ના,

  �ાન �કાશ ફ�લાકર, પાયા દુઆઓ કા ખ�ના.

2007 મ� િમલા ય� મુ�ય �શાિસકા કા તાજ,

ખોલે િવ� પ�રવત�ન ક� અનેક અ�ભુત રાજ.

  િમલા સબસે ��થર મનવાલી મિહલા કા િખતાબ,

  બન ગઈ વો �વયં ઈ�રીય ગુણ� કા �કતાબ.

મા બનકર િનભાયા િપતા કા �કરદાર,

કહલાઈ આ�યા��મક જગત ક� સરદાર.

  અબ આયા સાકાર સે અ�ય� હોને કા દાવ,

  2020 મ� ફ�ર�તા બન ચલી ભરને અનેકો ક� ઘાવ.

આવો હમ સબ િમલ કરક� એસી મહાન િવભૂિત કો કર�..શત ્ શ� નમન..

॥ ઓમશાંિત ॥ 



2000  - Wings of Soul +{Éà 2000  - Wings of Soul +{Éà 
Parl of Wishdom ~ÉÖ»lÉHíÉà{ÉÖÅ ¡ÉHíÉ¶É{É.Parl of Wishdom ~ÉÖ»lÉHíÉà{ÉÖÅ ¡ÉHíÉ¶É{É.
2000  - Wings of Soul +{Éà 
Parl of Wishdom ~ÉÖ»lÉHíÉà{ÉÖÅ ¡ÉHíÉ¶É{É.

2004  - XàeÇô{É{ÉÉ 2ÉX ËHíNÉ +¥qÖö±±ÉÉ¾ú 2004  - XàeÇô{É{ÉÉ 2ÉX ËHíNÉ +¥qÖö±±ÉÉ¾ú 
wöÉ2É "OÉÉ{eô HíÉàeÇô{É' +à´ÉÉàeÇô.wöÉ2É "OÉÉ{eô HíÉàeÇô{É' +à´ÉÉàeÇô.

2004  - XàeÇô{É{ÉÉ 2ÉX ËHíNÉ +¥qÖö±±ÉÉ¾ú 
wöÉ2É "OÉÉ{eô HíÉàeÇô{É' +à´ÉÉàeÇô.

2005 - ´É±eÇô JíÉáOÉà»É{ÉÉ ~Éà`Äò{É. 2005 - ´É±eÇô JíÉáOÉà»É{ÉÉ ~Éà`Äò{É. 
USA HàíÎ©¦ÉWð LÉÉlÉà USA HàíÎ©¦ÉWð LÉÉlÉà 
"Hí2àWð +Éè£í HíÉà{É»ÉÒ«É»É' +à´ÉÉàeÇô."Hí2àWð +Éè£í HíÉà{É»ÉÒ«É»É' +à´ÉÉàeÇô.

2005 - ´É±eÇô JíÉáOÉà»É{ÉÉ ~Éà`Äò{É. 
USA HàíÎ©¦ÉWð LÉÉlÉà 
"Hí2àWð +Éè£í HíÉà{É»ÉÒ«É»É' +à´ÉÉàeÇô.

2006  - Just A Minute +{Éà 90©ÉÉ 2006  - Just A Minute +{Éà 90©ÉÉ 
Wð{©ÉÊqö´É»Éà LÉÉ»É NÉÒlÉ »É©ÉÌ~ÉlÉ.Wð{©ÉÊqö´É»Éà LÉÉ»É NÉÒlÉ »É©ÉÌ~ÉlÉ.

2006  - Just A Minute +{Éà 90©ÉÉ 
Wð{©ÉÊqö´É»Éà LÉÉ»É NÉÒlÉ »É©ÉÌ~ÉlÉ.

2007  - 27 August 2007  - 27 August 
¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉ ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉ 
©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ{ÉÉ ~Éqàö. ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ{ÉÉ ~Éqàö. 

2007  - 27 August 
¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉ 
©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ{ÉÉ ~Éqàö. 

2008  - +Éà©ÉÉ{É©ÉÉÅ +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É 2008  - +Éà©ÉÉ{É©ÉÉÅ +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É 
¶ÉÉÅÊlÉ Êqö´É»É{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ.¶ÉÉÅÊlÉ Êqö´É»É{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ.

2008  - +Éà©ÉÉ{É©ÉÉÅ +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É 
¶ÉÉÅÊlÉ Êqö´É»É{ÉÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ.

2011  - Ê´É¶ÉÉLÉÉ~É`Þò{É©É{ÉÒ 2011  - Ê´É¶ÉÉLÉÉ~É`Þò{É©É{ÉÒ 
NÉÒlÉ©É «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ2É NÉÒlÉ©É «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ2É 

"eôÉèHí`ò2à`'ò{ÉÒ A~ÉÉÊyÉ."eôÉèHí`ò2à`'ò{ÉÒ A~ÉÉÊyÉ.

2011  - Ê´É¶ÉÉLÉÉ~É`Þò{É©É{ÉÒ 
NÉÒlÉ©É «ÉÖÊ{É´ÉÌ»É`òÒ wöÉ2É 

"eôÉèHí`ò2à`'ò{ÉÒ A~ÉÉÊyÉ.

2012  - {ÉàyÉ2±Éà{eô{ÉÉÅ ¾àúNÉ ¶É¾àú2©ÉÉÅ 2012  - {ÉàyÉ2±Éà{eô{ÉÉÅ ¾àúNÉ ¶É¾àú2©ÉÉÅ 
RIO+20 ¡ÉÒ HíÉà{£í2{»É©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É.RIO+20 ¡ÉÒ HíÉà{£í2{»É©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É.
2012  - {ÉàyÉ2±Éà{eô{ÉÉÅ ¾àúNÉ ¶É¾àú2©ÉÉÅ 
RIO+20 ¡ÉÒ HíÉà{£í2{»É©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É.

2015  - §ÉÉ2lÉ »É2HíÉ2 wöÉ2É »´ÉSUï 2015  - §ÉÉ2lÉ »É2HíÉ2 wöÉ2É »´ÉSUï 
§ÉÉ2lÉ ©ÉÒ¶É{É{ÉÉÅ "¦ÉÉ{eô +à©¥Éà»Éàeô2'.§ÉÉ2lÉ ©ÉÒ¶É{É{ÉÉÅ "¦ÉÉ{eô +à©¥Éà»Éàeô2'.
2015  - §ÉÉ2lÉ »É2HíÉ2 wöÉ2É »´ÉSUï 
§ÉÉ2lÉ ©ÉÒ¶É{É{ÉÉÅ "¦ÉÉ{eô +à©¥Éà»Éàeô2'.

2015  - ±ÉÅeô{É ¥É©ÉÔNÉ¾úÉ©É ~Éà±Éà»É©ÉÉÅ 2015  - ±ÉÅeô{É ¥É©ÉÔNÉ¾úÉ©É ~Éà±Éà»É©ÉÉÅ 
Ê¡É{»É SÉÉ±»ÉÇ »ÉÉoÉà ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ.Ê¡É{»É SÉÉ±»ÉÇ »ÉÉoÉà ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ.

2015  - ±ÉÅeô{É ¥É©ÉÔNÉ¾úÉ©É ~Éà±Éà»É©ÉÉÅ 
Ê¡É{»É SÉÉ±»ÉÇ »ÉÉoÉà ©ÉÖ±ÉÉHíÉlÉ.

2020 -  27 ©ÉÉSÉâ ©É¾úÉ{É Ê´É§ÉÖÊlÉ{ÉÖÅ 2020 -  27 ©ÉÉSÉâ ©É¾úÉ{É Ê´É§ÉÖÊlÉ{ÉÖÅ 
+´«ÉGlÉ ´ÉlÉ{É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ+à ©É¾úÉ¡É«ÉÉiÉ. +´«ÉGlÉ ´ÉlÉ{É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ+à ©É¾úÉ¡É«ÉÉiÉ. 
2020 -  27 ©ÉÉSÉâ ©É¾úÉ{É Ê´É§ÉÖÊlÉ{ÉÖÅ 
+´«ÉGlÉ ´ÉlÉ{É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ+à ©É¾úÉ¡É«ÉÉiÉ. 

2002  - Xà¾úÉÊ{É»É¥ÉNÉÇ©ÉÉÅ 2002  - Xà¾úÉÊ{É»É¥ÉNÉÇ©ÉÉÅ 
UN Ê´É¹É »ÉÊ©É`ò©ÉÉÅ ©Éà»ÉàWð.  UN Ê´É¹É »ÉÊ©É`ò©ÉÉÅ ©Éà»ÉàWð.  

2002  - Xà¾úÉÊ{É»É¥ÉNÉÇ©ÉÉÅ 
UN Ê´É¹É »ÉÊ©É`ò©ÉÉÅ ©Éà»ÉàWð.  

2014  - ±ÉÅeô{É©ÉÉÅ ¾úÉA»É +Éè£í HíÉà©É{É LÉÉlÉà "§ÉÉ2lÉ NÉÉä2´É' +à´ÉÉàeôÇ. 2014  - ±ÉÅeô{É©ÉÉÅ ¾úÉA»É +Éè£í HíÉà©É{É LÉÉlÉà "§ÉÉ2lÉ NÉÉä2´É' +à´ÉÉàeôÇ. 2014  - ±ÉÅeô{É©ÉÉÅ ¾úÉA»É +Éè£í HíÉà©É{É LÉÉlÉà "§ÉÉ2lÉ NÉÉä2´É' +à´ÉÉàeôÇ. 

qöÉqöÒYð 102   qàö¶É  Ê´Éqàö¶É{ÉÉ 53oÉÒ ´ÉyÉÖ ¶É¾àú2Éà©ÉÉÅ »Éà´ÉÉ +oÉâ ©ÉØ±ÉGÉlÉ G2à±É´ÉºÉâ ~ÉiÉ lÉoÉÉ
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01-01-1916 
§ÉÉ2lÉ©ÉÉÅ Wð{©É. 

 1937 - 21 ´ÉºÉâ÷ 
¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò] »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ XàeôÉ«ÉÉ

 1937-1951 - +Éà©É©ÉÅeô³Ò©ÉÉÅ 
»É©ÉÌ~ÉlÉ°÷~Éà {É»ÉÇ{ÉÒ »Éà´ÉÉ

 1951-1974  - §ÉÉ2lÉ©ÉÉÅ 
»Éà´ÉÉHàí{röÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ{ÉÒ §ÉÜÊ©ÉHíÉ.

 1974 ±ÉÅeô{É©ÉÉÅ +ÉNÉ©É{É.  

1983  - »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ 
»É¾ú-¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ~Éqàö.

1993  - Oxford©ÉÉÅ Global Retreat 

Center{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ.

1997  - UK©ÉÉÅ X{ÉHíÒ £íÉA{eàô¶É{É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ.  
±ÉÅeô{É©ÉÉÅ «ÉÖ2Ò NÉà±É2 »ÉÉoÉà "©É{É{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà'~É2 X¾àú2 HíÉ«ÉÇJí©É. 

1999  - {«ÉÖ«ÉÉàHÇí©ÉÉÅ UN Wð{É2±É +à»Éà©¥É±ÉÒ ¾úÉà±É©ÉÉÅ 
Ê©É±ÉàÊ{É«É©É "Ê´É¹É ¶ÉÉÅÊlÉ »ÉÊ©É`ò'©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É. 
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¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð{ÉÒ Yð´É{É«ÉÉmÉÉ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð{ÉÒ Yð´É{É«ÉÉmÉÉ¦ÉÁÉHÖí©ÉÉ2Ò]ñ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡É¶ÉÉÊ»ÉHíÉ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ qöÉqöÒ X{ÉHíÒYð{ÉÒ Yð´É{É«ÉÉmÉÉ

 1978 - +©ÉàÊ2HíÉ©ÉÉÅ 
Ê´É¹É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ Î»oÉ2÷
©É{É´ÉÉ³Ò ©ÉÊ¾ú±ÉÉ lÉ2ÒHàí qöÉqöÒYð PÉÉàÊºÉlÉ.

1991  - ±ÉÅeô{É©ÉÉÅ Global House{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ.

1986  - ©ÉÒ±ÉÒ«É{É ©ÉÒ{ÉÒ`ò»ÉÃ +Éè£í ~ÉÒ»É 
+~ÉÒ±É{ÉÉà +ÉÅlÉ22Éº`ÄòÒ«É ¡ÉÉàWðàG`ò 
88 qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ HíÉ«ÉÉÇÎ{´ÉlÉ. 

1988  - Global Co-operation 
for a Better World{ÉÉà 
¡ÉÉàWðàG`ò 129 qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ SÉ±ÉÉ´«ÉÉà. 

1992  - 2Ò«ÉÉà©ÉÉÅ UN- Earth »É©ÉÒ`ò©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É. 

1996  - USA - San Francisco©ÉÉÅ 
Ê´É¹É©ÉÅSÉ ~É2 ¡É´ÉSÉ{É. 

1995  - SÉÉ>{ÉÉ ¥Éà>YÅðNÉ©ÉÉÅ 
thUN{ÉÒ 4  Ê´É¹É »ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É. 


