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શિ�ઓ, િવશેષતાઓની અપે�ા તો રહ� જ છ�. 
એના આધાર� િભ�ન-િભ�ન �થાનો પર એની 
વરણી થાય છ�. પહ�લાં યો�ય બનો પછી એની 
યો�યતાનું ફળ આપોઆપ મળી �ય છ�. ઈ�રીય 
સેવાઓમાં �થૂળ નહ� પણ સૂ�મ �માણપ�ોની 
જ�ર છ�. સ�ાઈ, સફાઈ, પિવ�તા, પારદિશ�તા, 
�ામાિણકતા, િવ�સનીયતા, વફાદારી, �યાગ, 
તપ�યા, સમિપ�ત, સેવાભાવ �વામાં આવે છ�. જેમ 
�પધા��મક પરી�ામાં (G.P.S.C., U.P.S.C.) 
ઉત�ણ થયાની યો�યતા જ�રી છ�. �યાર� આ 
ય�માં લેિખત નહ� પણ �યવહા�રક, 
અનુભવની યો�યતા �વાય છ�. આચરણની 
યો�યતા �વાય છ�. ���, �િ�, ક�િતની 
યો�યતા �વાય છ�. અહ� રાજકારણ જેવો 
�પધા�ભાવ નથી પણ આદરભાવ છ�. �િતનાં 
�માણપ�ો ક� મૂ�યાંકનો અહ� કામનાં નથી અહ� 
ઉ� સં�કારો અને �દ�યતા �વાય છ�. તેથી 
સાચો સાધક �માણપ�ોની પળોજણમાં પડતો 
નથી. િવનોબા ભાવે �ખર સંત, િવ�ાન હતા. 
તેમણે પોતાનાં �માણપ�ો ન� કરી દીધાં. 
એમને �યાર�ય �માણપ�ોની જ�ર ના પડી. 
દુિનયા એમને સંત, ઋિષ, �ખર �ાનીનાં 
�માણપ�ો આપતી રહી.

કોને �માણપ�ની જ�ર નથી

આપણું �વન અપે�ા ભાવવાળું નહ� પણ 
િન�કામ ભાવવાળું હોવું �ઈએ. �ાનમાં �થાયી, 
ઊ�વ�ગિતશીલ બનવા માટ� �ીમતના યથાથ� 
પાલનની જ�ર છ�. પરમા�માના એક બળ અને 
ભરોસા પર �વવું. પરમા�માની છ�છાયામાં 
�વવું, એનાં કમ� �ે� હોય. એને કમ�ની 

�યારથી ઈ�રીય �ાન મ�યું, રાજયોગનો 
અ�યાસ કય� �યારથી આપણી િવચારવાની ��� 
બદલાય ગઈ. �ણે અ��યે માનવ ઈ�છતો હોય 
છ� ક� લોકો મને શું કહ�શે? લોકો મા�ં ક�વું 
મૂ�યાંકન કરશે, સમાજમાં �� ક�વો દ�ખાઈશ વગેર� 
બાબતોનું િચંતન એના મ��ત�કમાં ચાલતું હોય છ�. 
�યાર�ક તો એવું લાગે છ� ક� માનવ પોતાના માટ� 
�વતો નથી. અ�યના �માણપ�ોની અપે�ાથી 
�વતો હોય છ�.

લૌ�કક િશ�ણમાં શાળા-કૉલેજની ઉ� 
ડી�ીઓ, િભ�ન-િભ�ન કલાઓ, ખેલક�દ ક� 
િવશેષતાઓનાં �માણપ�ોની જ�ર હોય છ�. 
નોકરી ધંધા માટ� પણ તે જ�રી છ�. આજે તો પોતે 
પોતે જ હયાત છ� એવું સાિબત કરવા ચૂંટણીકાડ�, 
આધારકાડ� ક� અ�ય ઉપકરણોની જ�ર પડે છ�. 
બધેય લૌ�કક ���કોણ છ�, બિહમુ�ખી ���કોણ 
છ�. જે દ�ખાય છ� તે �વાની ભાવના પણ છ�. 
આજના યાદદા�તની કસોટી કરતા અધૂરા 
િશ�ણની જેમ માનવને યથાથ� �પે, આંત�રક 
રીતે મૂલવવાનું િવશેષ ચલણ નથી.

ઈ�રીય સંતાન બ�યા પછી અંતમુ�ખી 
થયાને આવા િવચારો આવવા લા�યા. ઉજળું 
એટલું દૂધ નહ�. ચમક� એટલું સોનું નહ�, એવું 
મૂલવતા થયા. સતત બિહમુ�ખી, ક�વાના દ�ડકા 
જેવી િજંદગી �વતા આપણે �ાનસાગરના 
િહલોળા લેતા થયા. �ી� ને�ની �સાદી મળી. 
રાજયોગ �ારા અ� શિ�ઓ મળી. હોલી હ�સ 
બ�યા. �ીર-નીર િવવેકની ��� મળી. આમ 
યથાથ� રીતે દુિનયાને સમજવાની ��� મળી. ચાહ� 
લૌ�કક દુિનયા હો ક� અલૌ�કક દુિનયા ગુણો, 

તં�ી �થાનેથી

તો �માણપ�ની જ�ર નથી
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તેને લોકોના �માણપ�ોની જ�ર નથી. તે �વ 
પસંદ, લોક પસંદ, ઈ�રીય પ�રવાર પસંદ અને 
પરમા�મા પસંદ બની �સ�નતાસભર પોતાનું 
પિવ� �વન �વે છ�. તેને લોકલાજ નડતી નથી. 
તેના માટ� િવ�નો �પી કાંટા પણ �લ બની �ય છ�.

રાજયોગી �વનમાં �યાગ િવના ભા�ય 
નથી. �હાની �ેહ િવના શિ� નથી. સમપ�ણ 
િવના સાધના નથી. સેવા િવના સુગંધ નથી. 
આચરણ િવના યો�યતા નથી. તેથી સાચા સોના 
જેવું �વન �વીએ. સોનાને કદી કાટ લાગતો 
નથી. એનું મૂ�ય, એની ચમક સદા જળવાઈ રહ� 
છ�. સંકટકાલીન સમયમાં તે સાથી બને છ�. ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓ સંપ�ન �વન સ�� 
આ�યા��મક �વન છ�. તેથી જ બાબા આપણને 
બેદાગ હીરા બનવાનું કહ� છ�. જેઓ આવું �વન 
�વે છ� તેઓ અતી���ય સુખ માણતાં 
સંતુ�તાપૂણ� �વન �વે છ�. તેને માન, 
સ�માનો, પદ �િત�ા, �શંસા, ચં�કો ક� �માણ 
પ�ોની જ�ર રહ�તી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

ગહનગિતનું �ાન હોવું જ�રી છ�. ગીતામાં ક�ં 
છ�,  ‘गहना कम�णो गितः’ (અ�યાય 4, �ોક 17) 
તે જે કામ હાથમાં લે છ� તે સમિપ�તભાવથી, પૂરી 
લગનથી, એકા�તાથી કર� છ� �વયંને િનિમ� 
અને પરમા�માને કરન કરાવનહાર માને છ�. 
તેથી તેની સેવા પણ ઉ�ેખનીય, સુંદર 
પ�રણામલ�ી હોય છ�. સાચો યોગી પરમા�માને 
સા�ી રાખીને ઈ�રીય િનયમો અને 
મયા�દાઓનું યથાથ� પાલન કરશે. અ�તવેળાથી 
રાિ� શયન સુધીના કમ�ના ચાટ� ઉપર તેની 
નજર હોય છ�. નાનામાં નાની ભૂલ પણ તે 
યોગા�યાસથી સુધારી લે છ�. તેથી તેને 
સતો�ધાન ઊંઘ આવે છ�. ઊંઘ આવતી નથી તેવી 
તેને ફ�રયાદ કરવી પડતી નથી. જે �દલથી 
બાબાના બનેલાઓ છ� તેમની રાજયોગી 
�વનની �દનચયા� સાહિજક રીતે ચાલે છ�. 
�ાનયોગના સતત, તી� પુ�ષાથ�ના કારણે તેની 
અવ�થા ��થત��, અચલ, અડોલ, એકરસ, 
અશરીરી રહ� છ�.

ઉપરના ગુણોથી સંપ�ન બની તે �વન �વે 
છ�. �વયં સ�ય, �યાય, નીિતના માગ� ચાલે છ� તેથી 

બાબાએ મારા �યાસને પણ �માિણત કરી દીધો ક� 
મારી સેવા સફળતાપૂણ� છ�. જેનાથી મારો ઉમંગ 
િવશેષ વધી ગયો.

અંતમાં અંતમ�ન વાહનવાળાઓની 
વાહવાહ થશે.

જે અંતમ�ન વાહનથી સેવા કર� છ� એને 
પરમા�મા પણ િવશેષ અંતમ�નમાં યાદ કર� છ�. 
આવા મહાન આ�માઓ વૈજ�તીમાળામાં પણ 
િશરોમિણ િશવબાપની સમીપ મણકાના �પમાં 
પરોવાય છ�. સમ�ત િવ�ના આ�માઓ પર શાંિત 

અને શિ�ની વષા� કરનારાઓ ઉપર જ વાહ 
વાહના તથા મિહમાના પુ�પોની વષા� કરશે અને 
પરમા�મા પણ આવા સાચા યોગી સો સહયોગી 
આ�માઓ પર �ેહના પુ�પોની વષા� કરીને એને 
ગૌરવ અપાવશે. સવ�ને આવા મહાન આ�માઓનો 
સા�ા�કાર થશે. એમના નામની બોલબાલા ચાર� 
તરફ થશે. એમના જય જયકારનો �વિન આકાશ 
અને ધરતીનું અંતર સમા�ત કરતો જણાશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... અંતમ�ન વાહનથી
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શિ�ઓ, િવશેષતાઓની અપે�ા તો રહ� જ છ�. 
એના આધાર� િભ�ન-િભ�ન �થાનો પર એની 
વરણી થાય છ�. પહ�લાં યો�ય બનો પછી એની 
યો�યતાનું ફળ આપોઆપ મળી �ય છ�. ઈ�રીય 
સેવાઓમાં �થૂળ નહ� પણ સૂ�મ �માણપ�ોની 
જ�ર છ�. સ�ાઈ, સફાઈ, પિવ�તા, પારદિશ�તા, 
�ામાિણકતા, િવ�સનીયતા, વફાદારી, �યાગ, 
તપ�યા, સમિપ�ત, સેવાભાવ �વામાં આવે છ�. જેમ 
�પધા��મક પરી�ામાં (G.P.S.C., U.P.S.C.) 
ઉત�ણ થયાની યો�યતા જ�રી છ�. �યાર� આ 
ય�માં લેિખત નહ� પણ �યવહા�રક, 
અનુભવની યો�યતા �વાય છ�. આચરણની 
યો�યતા �વાય છ�. ���, �િ�, ક�િતની 
યો�યતા �વાય છ�. અહ� રાજકારણ જેવો 
�પધા�ભાવ નથી પણ આદરભાવ છ�. �િતનાં 
�માણપ�ો ક� મૂ�યાંકનો અહ� કામનાં નથી અહ� 
ઉ� સં�કારો અને �દ�યતા �વાય છ�. તેથી 
સાચો સાધક �માણપ�ોની પળોજણમાં પડતો 
નથી. િવનોબા ભાવે �ખર સંત, િવ�ાન હતા. 
તેમણે પોતાનાં �માણપ�ો ન� કરી દીધાં. 
એમને �યાર�ય �માણપ�ોની જ�ર ના પડી. 
દુિનયા એમને સંત, ઋિષ, �ખર �ાનીનાં 
�માણપ�ો આપતી રહી.

કોને �માણપ�ની જ�ર નથી

આપણું �વન અપે�ા ભાવવાળું નહ� પણ 
િન�કામ ભાવવાળું હોવું �ઈએ. �ાનમાં �થાયી, 
ઊ�વ�ગિતશીલ બનવા માટ� �ીમતના યથાથ� 
પાલનની જ�ર છ�. પરમા�માના એક બળ અને 
ભરોસા પર �વવું. પરમા�માની છ�છાયામાં 
�વવું, એનાં કમ� �ે� હોય. એને કમ�ની 

�યારથી ઈ�રીય �ાન મ�યું, રાજયોગનો 
અ�યાસ કય� �યારથી આપણી િવચારવાની ��� 
બદલાય ગઈ. �ણે અ��યે માનવ ઈ�છતો હોય 
છ� ક� લોકો મને શું કહ�શે? લોકો મા�ં ક�વું 
મૂ�યાંકન કરશે, સમાજમાં �� ક�વો દ�ખાઈશ વગેર� 
બાબતોનું િચંતન એના મ��ત�કમાં ચાલતું હોય છ�. 
�યાર�ક તો એવું લાગે છ� ક� માનવ પોતાના માટ� 
�વતો નથી. અ�યના �માણપ�ોની અપે�ાથી 
�વતો હોય છ�.

લૌ�કક િશ�ણમાં શાળા-કૉલેજની ઉ� 
ડી�ીઓ, િભ�ન-િભ�ન કલાઓ, ખેલક�દ ક� 
િવશેષતાઓનાં �માણપ�ોની જ�ર હોય છ�. 
નોકરી ધંધા માટ� પણ તે જ�રી છ�. આજે તો પોતે 
પોતે જ હયાત છ� એવું સાિબત કરવા ચૂંટણીકાડ�, 
આધારકાડ� ક� અ�ય ઉપકરણોની જ�ર પડે છ�. 
બધેય લૌ�કક ���કોણ છ�, બિહમુ�ખી ���કોણ 
છ�. જે દ�ખાય છ� તે �વાની ભાવના પણ છ�. 
આજના યાદદા�તની કસોટી કરતા અધૂરા 
િશ�ણની જેમ માનવને યથાથ� �પે, આંત�રક 
રીતે મૂલવવાનું િવશેષ ચલણ નથી.

ઈ�રીય સંતાન બ�યા પછી અંતમુ�ખી 
થયાને આવા િવચારો આવવા લા�યા. ઉજળું 
એટલું દૂધ નહ�. ચમક� એટલું સોનું નહ�, એવું 
મૂલવતા થયા. સતત બિહમુ�ખી, ક�વાના દ�ડકા 
જેવી િજંદગી �વતા આપણે �ાનસાગરના 
િહલોળા લેતા થયા. �ી� ને�ની �સાદી મળી. 
રાજયોગ �ારા અ� શિ�ઓ મળી. હોલી હ�સ 
બ�યા. �ીર-નીર િવવેકની ��� મળી. આમ 
યથાથ� રીતે દુિનયાને સમજવાની ��� મળી. ચાહ� 
લૌ�કક દુિનયા હો ક� અલૌ�કક દુિનયા ગુણો, 

તં�ી �થાનેથી

તો �માણપ�ની જ�ર નથી
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તેને લોકોના �માણપ�ોની જ�ર નથી. તે �વ 
પસંદ, લોક પસંદ, ઈ�રીય પ�રવાર પસંદ અને 
પરમા�મા પસંદ બની �સ�નતાસભર પોતાનું 
પિવ� �વન �વે છ�. તેને લોકલાજ નડતી નથી. 
તેના માટ� િવ�નો �પી કાંટા પણ �લ બની �ય છ�.

રાજયોગી �વનમાં �યાગ િવના ભા�ય 
નથી. �હાની �ેહ િવના શિ� નથી. સમપ�ણ 
િવના સાધના નથી. સેવા િવના સુગંધ નથી. 
આચરણ િવના યો�યતા નથી. તેથી સાચા સોના 
જેવું �વન �વીએ. સોનાને કદી કાટ લાગતો 
નથી. એનું મૂ�ય, એની ચમક સદા જળવાઈ રહ� 
છ�. સંકટકાલીન સમયમાં તે સાથી બને છ�. ગુણો, 
શિ�ઓ, િવશેષતાઓ સંપ�ન �વન સ�� 
આ�યા��મક �વન છ�. તેથી જ બાબા આપણને 
બેદાગ હીરા બનવાનું કહ� છ�. જેઓ આવું �વન 
�વે છ� તેઓ અતી���ય સુખ માણતાં 
સંતુ�તાપૂણ� �વન �વે છ�. તેને માન, 
સ�માનો, પદ �િત�ા, �શંસા, ચં�કો ક� �માણ 
પ�ોની જ�ર રહ�તી નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

ગહનગિતનું �ાન હોવું જ�રી છ�. ગીતામાં ક�ં 
છ�,  ‘गहना कम�णो गितः’ (અ�યાય 4, �ોક 17) 
તે જે કામ હાથમાં લે છ� તે સમિપ�તભાવથી, પૂરી 
લગનથી, એકા�તાથી કર� છ� �વયંને િનિમ� 
અને પરમા�માને કરન કરાવનહાર માને છ�. 
તેથી તેની સેવા પણ ઉ�ેખનીય, સુંદર 
પ�રણામલ�ી હોય છ�. સાચો યોગી પરમા�માને 
સા�ી રાખીને ઈ�રીય િનયમો અને 
મયા�દાઓનું યથાથ� પાલન કરશે. અ�તવેળાથી 
રાિ� શયન સુધીના કમ�ના ચાટ� ઉપર તેની 
નજર હોય છ�. નાનામાં નાની ભૂલ પણ તે 
યોગા�યાસથી સુધારી લે છ�. તેથી તેને 
સતો�ધાન ઊંઘ આવે છ�. ઊંઘ આવતી નથી તેવી 
તેને ફ�રયાદ કરવી પડતી નથી. જે �દલથી 
બાબાના બનેલાઓ છ� તેમની રાજયોગી 
�વનની �દનચયા� સાહિજક રીતે ચાલે છ�. 
�ાનયોગના સતત, તી� પુ�ષાથ�ના કારણે તેની 
અવ�થા ��થત��, અચલ, અડોલ, એકરસ, 
અશરીરી રહ� છ�.

ઉપરના ગુણોથી સંપ�ન બની તે �વન �વે 
છ�. �વયં સ�ય, �યાય, નીિતના માગ� ચાલે છ� તેથી 

બાબાએ મારા �યાસને પણ �માિણત કરી દીધો ક� 
મારી સેવા સફળતાપૂણ� છ�. જેનાથી મારો ઉમંગ 
િવશેષ વધી ગયો.

અંતમાં અંતમ�ન વાહનવાળાઓની 
વાહવાહ થશે.

જે અંતમ�ન વાહનથી સેવા કર� છ� એને 
પરમા�મા પણ િવશેષ અંતમ�નમાં યાદ કર� છ�. 
આવા મહાન આ�માઓ વૈજ�તીમાળામાં પણ 
િશરોમિણ િશવબાપની સમીપ મણકાના �પમાં 
પરોવાય છ�. સમ�ત િવ�ના આ�માઓ પર શાંિત 

અને શિ�ની વષા� કરનારાઓ ઉપર જ વાહ 
વાહના તથા મિહમાના પુ�પોની વષા� કરશે અને 
પરમા�મા પણ આવા સાચા યોગી સો સહયોગી 
આ�માઓ પર �ેહના પુ�પોની વષા� કરીને એને 
ગૌરવ અપાવશે. સવ�ને આવા મહાન આ�માઓનો 
સા�ા�કાર થશે. એમના નામની બોલબાલા ચાર� 
તરફ થશે. એમના જય જયકારનો �વિન આકાશ 
અને ધરતીનું અંતર સમા�ત કરતો જણાશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... અંતમ�ન વાહનથી
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�વયંને અહ�કારથી બચાવો
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

અહ�કારથી મનુ�ય 
બી�ઓ ઉપર આતંક કર� 
છ�. એમને પોતાનાથી 
ઊતરતા માનીને ખરાબ 
�યવહાર કર� છ�, પોતાનો 
રોબ જમાવીને અપમાિનત 
કર� છ�. એના મનમાં ઠ�સ

પહ�ચાડીને એમને પોતાના િવ�� કરી દ� છ� તથા 
િવ�ોહ કરવા માટ� મજબૂર કર� છ�.

તે િમ�યા અિભમાનથી માનિસક સંતુલન 
ખોઈ બેસે છ�. પોતાની �ભનો ક�હાડીની જેમ 
ઉપયોગ કર� છ� અને એક �દવસ પવ�ત ઉપરથી 
ગબડી પ�ા જેવી ચોટનો અનુભવ કર� છ�. �યાર� 
એનાં કમ�ને કારણે માથું નીચે ઝૂકાવવું પડે છ�. 
તેથી અહ�કાર અનેક ઝઘડાઓનું મૂળ છ�. 
અં�ે�માં ક�ં છ� ક� ‘ઈગો ઈઝ ધી �ટ ઑફ ઑલ 
સફર��સ’. અહ�કારના નશામાં મનુ�ય એ ભૂલી 
�ય છ� ક� દ�હ તો ન�ર છ�. ધન અને સ�ા સદા 
સાથે રહ�તાં નથી. યુવાની પણ કાયમ રહ�તી નથી.

અહ�કારનું એક �પ ‘િજદ’ છ�. ક�ટલીયે વાર 
મનુ�ય પોતાની વાતને ખોટી સમજે છ� પણ તે વાત 
ખોટી છ� એવું કહ�વા તે તૈયાર થતો નથી. કારણક� 
એ એવું માને છ� ક� આમાં તો મા�ં માન ઘટશે. માન 
અપમાનથી આ િમ�યા ધારણા ઉપર ઊભો રહીને 
તે પોતાનું સવ�કાંઈ ગુમાવવા માટ� તૈયાર થાય છ�. 
પરંતુ પોતાની િજ� છોડતો નથી. તેથી સા�ં તો એ 
છ� ક� મનુ�ય અિભમાન છોડીને એ �ે� �વમાનને 
ધારણ કર� ક� �� ‘િ�લોક�નાથ પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છું. આ�માના �વમાનમાં ��થત 
થવાથી મનુ�ય િનંદા, અપમાન, હાિન વગેર� 

પ�ર��થિતઓમાં પણ શાંત, શીતલ, અચલ રહ� છ�. 
આ �વમાન એની વા�તિવક શિ�નું સૂચક છ�.

અહ�કારનું બીજુ �પ પોતાની �શંસા 
સાંભળવાની ઈ�છા છ�. તે પોતાની સાચી ટીકા પણ 
સહન કરતો નથી. � કોઈ એને એનો િમ� દુગુ�ણ 
દૂર કરવા કહ�, તો તેને પોતાનું અપમાન માને છ�. 
પોતાના દુગુ�ણની આવ�યકતા બતાવીને તે ઊંચા 
લ�યની વાત કરનારને શ�ુ સમજે છ�.

અહ�કારી મનુ�યને પોતાની ખુશામત િ�ય 
છ�. પોતાની બુરાઈને છુપાવવા માટ� તે દ�ભનો 
સહારો લે છ� અને આમ �દન�િત�દન તેનું પતન 
થતું �ય છ�. તેથી અહ�કારના આ અશુ� �પને 
છોડીને એને શુ� કરવામાં જ માણસની ભલાઈ 
છ�. ન�તાને ધારણ કરવાથી અહ�કાર એની મેળ� 
ચા�યો જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�સ�નતાના પથ પર

અતીતને વત�માન ન બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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• વારસ અથા�� જેના દર�ક �ાસમાં, દર�ક 
પગલામાં બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) અને 
કત��ય અને સાથે સાથે મન-વચન-કમ�, 
તન-મન-ધન સવ�માં બાબા અને ય� 
સમાયેલો હોય. બેહદની સેવા સમાયેલી હોય, 
સકાશ આપવાની સમથ�તા હોય.

• જે રીતે વાણી �ારા કરવામાં આવતી સેવાનો 
િવ�તાર કય� છ� તે રીતે મનસા સકાશ �ારા 
આ�માઓમાં હ�પી (સુખી) અને હોપ 
(આશા)ની લહ�ર ફ�લાવો. સૌને િહ�મત 
અપાવો. ઉમંગ ઉ�સાહ અપાવો. દુઃખ 
અશાંિતથી મુ�� અપાવો.
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�વયંને અહ�કારથી બચાવો
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

અહ�કારથી મનુ�ય 
બી�ઓ ઉપર આતંક કર� 
છ�. એમને પોતાનાથી 
ઊતરતા માનીને ખરાબ 
�યવહાર કર� છ�, પોતાનો 
રોબ જમાવીને અપમાિનત 
કર� છ�. એના મનમાં ઠ�સ

પહ�ચાડીને એમને પોતાના િવ�� કરી દ� છ� તથા 
િવ�ોહ કરવા માટ� મજબૂર કર� છ�.

તે િમ�યા અિભમાનથી માનિસક સંતુલન 
ખોઈ બેસે છ�. પોતાની �ભનો ક�હાડીની જેમ 
ઉપયોગ કર� છ� અને એક �દવસ પવ�ત ઉપરથી 
ગબડી પ�ા જેવી ચોટનો અનુભવ કર� છ�. �યાર� 
એનાં કમ�ને કારણે માથું નીચે ઝૂકાવવું પડે છ�. 
તેથી અહ�કાર અનેક ઝઘડાઓનું મૂળ છ�. 
અં�ે�માં ક�ં છ� ક� ‘ઈગો ઈઝ ધી �ટ ઑફ ઑલ 
સફર��સ’. અહ�કારના નશામાં મનુ�ય એ ભૂલી 
�ય છ� ક� દ�હ તો ન�ર છ�. ધન અને સ�ા સદા 
સાથે રહ�તાં નથી. યુવાની પણ કાયમ રહ�તી નથી.

અહ�કારનું એક �પ ‘િજદ’ છ�. ક�ટલીયે વાર 
મનુ�ય પોતાની વાતને ખોટી સમજે છ� પણ તે વાત 
ખોટી છ� એવું કહ�વા તે તૈયાર થતો નથી. કારણક� 
એ એવું માને છ� ક� આમાં તો મા�ં માન ઘટશે. માન 
અપમાનથી આ િમ�યા ધારણા ઉપર ઊભો રહીને 
તે પોતાનું સવ�કાંઈ ગુમાવવા માટ� તૈયાર થાય છ�. 
પરંતુ પોતાની િજ� છોડતો નથી. તેથી સા�ં તો એ 
છ� ક� મનુ�ય અિભમાન છોડીને એ �ે� �વમાનને 
ધારણ કર� ક� �� ‘િ�લોક�નાથ પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છું. આ�માના �વમાનમાં ��થત 
થવાથી મનુ�ય િનંદા, અપમાન, હાિન વગેર� 

પ�ર��થિતઓમાં પણ શાંત, શીતલ, અચલ રહ� છ�. 
આ �વમાન એની વા�તિવક શિ�નું સૂચક છ�.

અહ�કારનું બીજુ �પ પોતાની �શંસા 
સાંભળવાની ઈ�છા છ�. તે પોતાની સાચી ટીકા પણ 
સહન કરતો નથી. � કોઈ એને એનો િમ� દુગુ�ણ 
દૂર કરવા કહ�, તો તેને પોતાનું અપમાન માને છ�. 
પોતાના દુગુ�ણની આવ�યકતા બતાવીને તે ઊંચા 
લ�યની વાત કરનારને શ�ુ સમજે છ�.

અહ�કારી મનુ�યને પોતાની ખુશામત િ�ય 
છ�. પોતાની બુરાઈને છુપાવવા માટ� તે દ�ભનો 
સહારો લે છ� અને આમ �દન�િત�દન તેનું પતન 
થતું �ય છ�. તેથી અહ�કારના આ અશુ� �પને 
છોડીને એને શુ� કરવામાં જ માણસની ભલાઈ 
છ�. ન�તાને ધારણ કરવાથી અહ�કાર એની મેળ� 
ચા�યો જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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Èí±õ� FÝëßõ� 20� „� äëÖù� ±ëÕHëõ� ±ëäÞëß�

ÛìäWÝ�ÚëÚÖ�ìäÇëßí±õ�Èí±õ.�±ëÕHëõ�Àèí±õ�

Àõ�±ëäð_� À´� ßíÖõ� ÚÞõ� ?� ÕHë�±ëÕHëëÜë_�±ë�

ÜëËõÞí�½B²ìÖ�½õ´±õ.�@ÝëßõÀ�±ëÕHëõ�çëäÔëÞ�

èùÖë�Þ×í.�±ëÕHëë� ìäÇëßù�ÕþIÝõ�½B²Ö�èùÖë�

Þ×í.�±ëÕHëÞõ�±õ� ÕHë� ÂÚß� ÕÍÖí� Þ×í� Àõ�

±ëÂù� ìØäç�±ëÕHëõ� Àõäë� ìäÇëßù� ÉLÜëäí±õ�

Èí±õ.

ÚíÉ\_� ÕÃáð_� ÕùÖëÞë� ìäåõ� ìäÇëßù�ÀßÖë_�

ÕHë� ½B²Ö� ßèõäð_.� ±õÀ� ìØäç� ±ëÕ� ÕùÖëÞë�

ìäÇëßùÞõ� ÖÕëçåù� Öù� ÂÚß� ÕÍåõ� Àõ� ÖõÜë_�

äíÖõáí�ÕâùÞí�äëÖù�èù´�åÀõ�Èõ.�ÈõSáõ�Éõ�Õâù�

Õçëß� ×´� ÖõÜë_� 10-20� äæý� É^Þí� äëÖù� Ýë�

±ëäÞëß� çÜÝÞí� äëÖù� èù´� åÀõ� Èõ.� ±ëäð_�

±õËáë�ÜëËõ�ÚÞõ�Èõ�Àõ�±ëÕHëõ�äÖýÜëÞÜë_�èù´±õ�

Èí±õ.� çÜÝÞí� ±äÔëßHëë� åð_� Èõ.� ±õÀ� ±õÀ�

ZëHë,�±õÀ�±õÀ�ÕìßãV×ìÖ,�±õÀ�±õÀ�CëËÞë�Éõ�

äíÖõ�Èõ�Öõ�±ÖíÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ,�±ë�äÖýÜëÞ�

çÜÝÜë_�èð_�Àë_Öù�äíÖí�ÃÝõáí�CëËÞë�ìäåõ�ìäÇëßïð_�

È\_.�Ýë�±ëäÞëß�çÜÝ�ìäåõ�ìäÇëßïð_�È\_.�ÉõËáí�

Õâù�Üõî�±ëäÞëß�çÜÝÞë�ìäåõ�ìÇ_ÖÞÜë_�äíÖëäí�

ÖõÞë×í� Öù� Üëßù� äÖýÜëÞ� çÜÝ� äíÖí� ÃÝù.�

±õËáí�ÕâÜë_�Öù�èð_�±èÙ×í�IÝë_�ÕèùîÇí�Ã´�±Þõ�

±ëÉõ� ±ëÕHëõ� äëÖ�

Àßíå ð _ � ä íÖí� ÃÝ õáí�

ä ë Ö ù Þ ë � ç _ Ú _ Ô Ü ë _ .�

ÀõËáíÀ�äëÖù�±õäí�èùÝ�

Èõ�Éõ�äíÖí�ÇñÀõáí�èùÝ�Èõ�

±Þõ� ±ëÕHë õ� ±ëÕHëù�

±ÖíÖ�ÈùÍí�åÀÖë�Þ×í.

Ûáõ�±ëÕHëõ�ÀèõÖë�èù´±õ�Àõ�èð_�ÛñÖÀëâÞí�çäý�

äëÖù�Ûñáí�Ã´�È\_.�ÕHë�FÝëßõ�Àù´�ÕìßãV×ìÖ�

±ëäõ�Èõ�Öù�Öõ�ç_Ú_Ôí�ÚÔí�äëÖù�±ëÕHëí�VQ²ìÖÜë_�

±ëäí�½Ý�Èõ.�±Þõ�Öõ�±ëÕHëí�ÂðåíÞõ�ÕþÛëìäÖ�

Àßõ�Èõ.�±ëäð_�åë�ÜëËõ�×ëÝ�Èõ�±Þõ�±õÞð_�çÜëÔëÞ�

À´�ßíÖõ�×´�åÀõ�±õ�ìäæÝ�µÕß�äëÖ�Àßí±õ�

Èí±õ.

Õþ‘�-�Úþ›ëÀ<Üëßí�ìåäëÞí,�Ã´�äÂÖõ�±ëÕHëõ�

±ÕõZëëÞí�äëÖ�Àßí�èÖí�Öù�Öõ�ÇÇëýÞë_�CëHëë�çëßë_�

ÕìßHëëÜ�±ëTÝë_�èÖë_�ÜÞõ�áëÃõ�Èõ�Àõ�±ëÕHëë�

±ÖíÖ�çë×õ�½õÍëÝõáí�äëÖù�±ëÕHëÞõ�ÝëØ�±ëäõ�

Èõ?

µkëß�-�äíÖõáí�äëÖù�ÝëØ�±ëäÖë_�±ëÕHëù�±ÖíÖ�

±ëÕHëù�äÖýÜëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�äíÖõáë�çÜÝÜë_�

Ào´À�±õäí�äëÖù�ÚÞí�Àõ�Éõ×í�±ëÕHëõ� ØØýÞù�

±ÞðÛä�ÀÝùý�èÖù.�äíÖõáí�äëÖù�ÝëØ�±ëäÖë_�

±ëÕHëõ� VäÝ_� ÜëËõ� ØðÑÂ� ØØý� µIÕøë� ÀÝð*.� èäõ�

ÉõËáíäëß�äíÖõáí�äëÖù�ÝëØ�±ëäõ�Èõ�ÖõËáù�çÜÝ�

ÜÞõ�ØØýÞù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.�Éõ×í�Öõ�±ÖíÖ�Þë�

ßèõÖë�äÖýÜëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�Öù�±ë�±ÖíÖ�ÕHë�

±õÀ�±äÔëßHëë�Èõ,�±õÀ�ÜëLÝÖë�Èõ.�±ÖíÖ�Öù�

äëVÖäÜë_�Ào´�Èõ�É�ÞèÙ.�±ÖíÖÞù�±×ý�Èõ�Éõ�

äíÖí�ÃÝð_�Èõ�Öõ.�±ëÕHëõ�±ÖíÖÞí�äëÖ�Àßí±õ�

�સ�નતાના પથ પર

અતીતને વત�માન ન બનાવો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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• વારસ અથા�� જેના દર�ક �ાસમાં, દર�ક 
પગલામાં બાપ (પરમિપતા પરમા�મા) અને 
કત��ય અને સાથે સાથે મન-વચન-કમ�, 
તન-મન-ધન સવ�માં બાબા અને ય� 
સમાયેલો હોય. બેહદની સેવા સમાયેલી હોય, 
સકાશ આપવાની સમથ�તા હોય.

• જે રીતે વાણી �ારા કરવામાં આવતી સેવાનો 
િવ�તાર કય� છ� તે રીતે મનસા સકાશ �ારા 
આ�માઓમાં હ�પી (સુખી) અને હોપ 
(આશા)ની લહ�ર ફ�લાવો. સૌને િહ�મત 
અપાવો. ઉમંગ ઉ�સાહ અપાવો. દુઃખ 
અશાંિતથી મુ�� અપાવો.
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±èÙ�±ëTÝë�ÕÈí�ÕHë�±ëÕHëõ�äíÖõáë�çÜÝ�ìäåõ�

ìäÇëßäëÞð_� åw� Àßí� Ø´±õ� Èí±õ.� ±ë� ±õÀ�

Úù@ç�çÜëÞ�Èõ.�ÉõÜ�Àõ�±ë� hëHë�Úù@ç�Èõ.�

Õèõáù�ÍOÚù�±ÖíÖ�Èõ.�Úí½õ�äÖýÜëÞ�Èõ�±Þõ�

hëí½õ� ÛìäWÝ� Èõ.� çÜ½õ� Àõ� èð _� ±IÝëßõ�

äÖýÜëÞäëâë� ÍOÚëÜë_� ¶Ûí� È\_.� Õß_Öð� èð_�

ÛñÖÀëâäëâë� ÍOÚë� ÜëËõ� ìäÇëßïð_� È\_� Ýë� ÕÈí�

ÛìäWÝÞë�ìäåõ�ìäÇëßïð_�È\_.�äÖýÜëÞ�µÕß�±ëÕb_�

KÝëÞ�É�ÉÖð_�Þ×í.�ÛñÖÀëâÞë_�Øç�äæùý�ìäåõ�

ìäÇëÝð*� Öù� äÖýÜëÞÜë_� èùäë� ÈÖë_� ÕëÈáë_� Øç�

äæùýÞë� ±ÖíÖÜë_� ÇëSÝë_� ÃÝë_.� ±ëÕHëõ� ±õäð_�

ìäÇëßí±õ� Èí±õ� Àõ� ìäÇëß� Àßäù� Öõ� ±ëÕHëë�

èë×Üë_�Þ×í.�CëHëíäëß�±ëÕHëõ�±ëäí�±ÞðÛñìÖ�

Àßí±õ�Èí±õ.

Õþ‘� -� ±ëÕHëõ� ìØäçÛßÞí� ÝùÉÞë±ù� ÕHë�

ÚÞëäí±õ�Èí±õ�Öù�ÖõÞí�ç_ÛëäÞë�ÕHë�ßëÂäí�

½õ´±õ�?

µkëß�-�ç_ÛëäÞë�Öù�Èõ�É.�±ëÕHëõ�Éõ�ÀßäëÞð_�Èõ�

Öõ� ÜëËõ� ìäÇëßí±õ.� ±õ� ÕâÜë_� °äí±õ.� ÕHë�

äÖýÜëÞ�ÕâùÞõ�ÚØáõ�±ÖíÖ�Ýë�ÛìäWÝ�ÖßÎ�

ÃÝë�Öù�±ëÕHëù�±õËáù�çÜÝ�ÞÀëÜù�ÃÝù.

Õþ‘�-�±ë�Õâõ�±õäð_�Ào´À�ÚÞí�ÃÝð_.�±ëÃ�áëÃí�

Ýë�ÚíÉ\_�Ào´�×Ýð_�Öù�Üëßí�ãV×ßÖë�....�?

µkëß�-�Üëßí�¼ÏÖë�çÜëMïÖ�×åõ�ÞèÙ.�½õ�±ëÃ�

áëÃí�èùÝ�Öù�±õÞõ�Úð{ëääë�ÖßÎ�Üëßïð_�Õñßïð_�KÝëÞ�

èùÝ.�Öù�±ëÕ�±åë_Ö�×åù�ÞèÙ.�ÕHë�èäõ�åð_�

×åõ,�±õÞë×í�ÀõËáð_�ÞðÀçëÞ�×åõ�Öù�VäëÛëìäÀ�

ßíÖõ� ±ëÕHëõ� äÖýÜëÞÜë_×í� Úí½� ÖÚyëÜë_�

ÕèùîÇí� É´åð_.� ÉõÞë� ÀëßHëõ� ±ëÕHëÞõ� äÔëßõ�

ÞðÀçëÞ�×ëÝ�Èõ.�äÖýÜëÞ�çÜÝÜë_�ÕìßãV×ìÖÞù�

çëÜÞù�ÀßäëÞí�ÖëÀëÖ�èùÝ�Èõ.�Úí½�ÖÚyëÜë_�

±ëÕHëõ�ÛÝÛíÖ�ÚÞäëÞð_�åw�Àßí±õ�Èí±õ.

FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ÝùÃëPÝëç� Àßí±õ� Èí±õ�

IÝëßõ�ÝùÃ�±ëÕHëë�ÜÞÞí�ÃìÖÞõ�ÔíÜí�ÀßäëÜë_�

Ö×ë� ½B²Ö� ×äëÜë_� ÜØØ� Àßõ� Èõ.� ÉõÞë� µÕß�

ìÞÝ_hëHë�×´�åÀõ�Öõäí�ÚëÚÖù�µÕß�ìÞÝ_hëHë�

ÀßäëÞð_�ÝùÃ�±ëÕHëÞõ�åíÂäõ�Èõ.�½õ�Àù´�±ë�

Çí½õÞõ�äåÜë_�Àßäë�ÕþÝIïÞ�Àßõ�Èõ�ÕHë�Öõ�±õÞë�

äåÜë_� Þ×í� Öù�±õÞð_� ÕìßHëëÜ� Àõäð_� ±ëäåõ� ?�

±ëÕÞõ�Àõäð_�áëÃåõ�?

ÛñÖÀëâÞë� ìäæÝÜë _ � ìäÇëßäð _ � Ýë�

ÛìäWÝÞë�ìäæÝÜë_�ìäÇëßäð_�Ú_Þõ�ÀõçÜë_�±ëÕHëõ�

±õäí� ÇíÉ� ìäåõ� ìäÇëßí±õ� Èí±õ� Éõ� ±ëÕHëë�

äåÜë_�Þ×í.�Öù�ÜÞÞí�ãV×ìÖ�Àõäí�èåõ�?�Öù�Öõ�

VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� ±åë_Ö� ×´� Éåõ.� ±ëÕHëëÜë_�

ÃèÞ�½B²ìÖÞí�Éwß�Èõ�Àõ�±ëÕHëõ�Öõ�ÕâÜë_�À´�

ßíÖõ� ßèí±õ.�±õ� ÕâÜë_�±ëÕHëõ� Èí±õ� Àõ� ÞèÙ�

±õÞí� ìÞåëÞí�Èõ� ãV×ßÖë.�FÝëßõ�ÜÞ�±åë_Ö�

×ëÝ� IÝëßõ� ìäÇëßù� Àõ� ±ëÕHëõ� åëÞë� ìäåõ�

ìäÇëßí±õ� Èí±õ.� À´� ±ÖíÖÞí� äëÖ� èÖí� Àõ�

ÛìäWÝÞí� äëÖ� èÖí.� ÕÈí� ÜÞÞõ� ÕþõÜ×í� Ú_Þõ�

ÉÃë±õ×í� Øñß� ÀßíÞõ� äÖýÜëÞÜë_� á´� ±ëäù.�

äíÖõáí�äëÖù×í�±ëÕHëõ�åíÂí±õ�Èí±õ�Àõ�äíÖõáí�

äëÖùÞõ� ÝëØ� ßëÂäí� ½õ´±õ.� ±ÖíÖÞõ� ÝëØ�

Àßäë×í�ÖõÜë_×í�åíÂäë�Üâõ�Èõ.�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�

Àßäë×í�ÈõÖßë´åð_�ÞèÙ.�±ë�ÚÔí�ÜëLÝÖë±ù�

±ëÕHëë�äíÖõáë�çÜÝÞí�èÖí.

èäõ�±ë�ÜëLÝÖëÞõ�±ëÕHëõ�×ùÍí�ÇÀëçí±õ.�

Õèõáí�äëÖ�±õ�Àõ�±ëÕHëõ�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�Àßí±õ�

Èí±õõ�±õÞù�±×ý�±ëÕHëõ�ÕðÞßëT²ìÖ�Àßí±õ�Èí±õ.�

±ëÕHëõ� äíÖõáí� ÞÀëÜí� äëÖÞõ� ÝëØ� ÀßäëÞí�

Àùìåå�Àßí±õ�Èí±õ.�ÜëÜñáí�äëÖÞõ�±ëÕHëõ�ÜùËí�

äëÖ�ÚÞëäí±õ�Èí±õ.�Àù´±õ�Üëßí�çë×õ�Ô_ÔëÜë_�

ØÃù� ÀÝùý,� Àù´±õ� Üëßí� çë×õ� ç_Ú_ÔùÜë_� ØÃù�

ÀÝùý.�±ë�äëÖù×í�±ëÕHëë�ÕìßäëßÜë_�ÞëÞí�ÜùËí�

äëÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�Àßäù�±õËáõ�

äíÖí�ÃÝõáí�äëÖùÞõ�ÝëØ�Àßäí.

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)

hëHë� äëÖù� Úþë›Hëù�

(Úþ›ëäIçù)� ÜëËõ� çØë�

çë×õ�èùÝ�Èõ�Ñ�(1)�ìäÇëß�

(2)� ìääõÀ� ±Þõ� (3)�

±ÞðÛä.� Àù´� ÕHë� Õþ‘�

¶Ìõ�Èõ�Öù�ìäÇëß�×ëÝ�Èõ.�

ÕÈí�ìääõÀ�åð_�Àèõ�Èõ�±Þõ���

±ÞðÛä�åð_�Àèõ�Èõ�Öõ�½õäëÞð_�ßèõ�Èõ.�ØßõÀ�çÜÝõ�

ØßõÀÞí�Õëçõ�±ë�hëHë�äëÖù�çØë�çë×õ�èùÝ�Èõ.�

ìäÇëßùÜë_�ìØÞÕþìÖìØÞ�ÕìßäÖýÞ�±ëäÖð_�½Ý�Èõ.�

ìääõÀ�½ÃÖù�½Ý�Èõ.�ÉõËáí�ìäÇëßÔëßë�µEÇ�

èùÝ�Èõ,�ÖõËáù�VäÝ_Üë_�±ëIÜìärëç�äÔÖù�½Ý�

Èõ.�ÚëÚë�(ÕßÜìÕÖë�ìåä�ÕßÜëIÜë)Üë_�ìÞ�Ý�

×ëÝ�Èõ.�iëëÞÜëÃý�çèÉ�áëÃõ�Èõ.�Ü_ì{á�CëHëí�

¬Çí�Èõ�Õß_Öð�±ëÃâ�ÔÕäð_�çèõáð_�áëÃõ�Èõ.�FÝëßõ�

ÀëâÞð_�iëëÞ�±ëäí�ÃÝð_�Öù�iëëÞ×í�±ëÃâ�ÔÕäð_�

çèÉ�áëÃõ�Èõ.�±õÀ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�Úí°�çäý�äëÖù�

çÜëMïÖ� Àßí� Øõ� Èõ.� ¼ãWË� µÕß�ÖßÎ�½Ý�Èõ.�

±ëIÜë� VäÝ_Þõ�±åßíßí� çÜ°�ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ� ÕþÀòìÖ°ÖÞù�±ÞðÛä� Àßõ� Èõ.�

±ëìØÜë_�åð_� Èí±õ,� ÜKÝÜë_�åð_� ×Ýð_�±Þõ�ÈõäËõ�

±_ÖÜë_� åí� ÃìÖ� ×´.� ±õÞù� ç_ÕñHëý� ±ëÝÞù�

ÚëÚë±õ� ±ëMÝù� Èõ.� ½õ� ½Hëäë� ÜYÝð_� Àõ�

ÕßÜëIÜë×í� Øñß� ÉäëÞõ� ÀëßHëõ� Øõè±ìÛÜëÞí�

ÚLÝë.�ßëäHëõ�Õþèëß�Àßí�ØíÔù.�èäõ�ßëäHë�ßëFÝ�

Õß�°Ö�Üõâääë�ÜëËõ�çú�Õþ×Ü�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�

ìäÉÝ�Üõâääù�ÕÍõ.�FÝëßõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�lõWÌ�

ÀÜý�Àßäë�áëÃõ,�IÝëßõ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�çëßí�ßíÖõ�

ßèõ.�ÀëßHë�Àõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�CëHëë_�ìäÀÜùý�

ÀßäëÜë_�±ëTÝë_�Èõ.�èäõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�

ÕHë�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀÜõýãLÄÝù°Ö�ÚÞäð_�±õËáõ�

±õäð_�ÞèÙ�Àõ�ÀÜý�ÀÝëý�ìçäëÝ�±õÀáë�Úõçí�ßèõäð_.�

Õß_Öð�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀëÞ�

¦ëßë�Àõ�ÜðÂ�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�Éõ�äëÖ�

ÀëÜÞí�Þ�èùÝ,�Öõ�çë_Ûâåù�ÞèÙ.�±ë�±ë_Âù×í�

ÞÀëÜí�Çí½õ�½õåù�ÞèÙ.

Àù´�Àù´�Õþ‘�ÕñÈõ�Èõ�Àõ�±õÀ�ÕìßäëßÜë_�

Çëß�ÉHëë�ßèõ�Èõ.�±õÀÞõ�Ëõáíìä{Þ�çëßïð_�áëÃõ�Èõ.�

Úí½Þõ�çëßïð_�áëÃÖð_�Þ×í.�èäõ�åð_�×ëÝ�?�±õÀ�

Çëáð�ÀßíÞõ�Úõçí�½Ý,�Úí½�ÞëßëÉ�×ëÝ.�Çëáð�

Àßåõ� ÕHë� @ÝëßõÝ� Ú_Ô� ÞèÙ� Àßõ.� ±ë� ÕHë�

ÀÜõýãLÄÝù�ØÃù�±ëÕõ�Èõ�±õÜ�×Ýð_.�°Ö�×´�ÞèÙ.�

åëHëë�±õÞõ� ÀèõäëÝ� Éõ�±õÀÚí½Þí� µøëìÖÞù�

AÝëá�ßëÂõ.�½õ�èð_�Üëßí�µøëìÖ�Þ�Àßí�åÀ<_,�Öù�

Úí½Þí�µøëìÖÞù�Öù�AÝëá�ßëÂð_,�ÖõÞõ�ÜØØ�Àßïð_.�

Àù´�Þõ�Àù´�äëÖ�çëßí�Þ�áëÃõ,�Öù�èð_�Öõ�Þ�Àßïð_.�

@ÝëßõÝ� Àù´� ÞÀëÜë _� Õ ðVÖÀù,� äëÖë ýÞë _�

(ÞäáÀ×ëÞë_)�ÕðVÖÀù�Þ�äë_Çù,�ÚõìÎÀß�(ìÇ_Öë�

äÃßÞë)�ÚëØåëè�ÚÞäë�ÜëËõ�±ëÕHëõ�ÀÜëýÖíÖ�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�ãV×ìÖ�ÕþëMïÖ�ÀßäëÞí�Èõ.�Vä�

µøëìÖÞí�çë×õ�çë×õ,�±LÝÞí�µøëìÖ�Àõäí�ßíÖõ�

×ëÝ,�äëÖëäßHë�åð©�À´�ßíÖõ�×ëÝ�Öõ�½õäëÞð_�

Èõ.�Éõ×í�Úí½±ùÞð_�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�×´�½Ý.�

±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�

×´�½Ý.�±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�

çë_Ûâäë� Àõ� äë_ÇäëÞù� çÜÝ� É� èùÖù� Þ×í.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ç_ÃÞí�ÕHë�çëäÇõÖí�ßëÂù.�

Àù´�Þù�ß_Ã�áëÃí�½Ý�Öõäù�ç_Ã�Þ�Àßù.�çÖïû�

ìÕÖëÞù� ç_Ã� ±ëÕHëÞõ� ±åßíßí� ÚÞëäõ� Èõ.�

çäýÃðHë�ç_Õøë�ÚÞëäõ�Èõ.�çäý�ÂëÜí±ù�Øñß�Àßí�Øõ�
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±èÙ�±ëTÝë�ÕÈí�ÕHë�±ëÕHëõ�äíÖõáë�çÜÝ�ìäåõ�

ìäÇëßäëÞð_� åw� Àßí� Ø´±õ� Èí±õ.� ±ë� ±õÀ�

Úù@ç�çÜëÞ�Èõ.�ÉõÜ�Àõ�±ë� hëHë�Úù@ç�Èõ.�

Õèõáù�ÍOÚù�±ÖíÖ�Èõ.�Úí½õ�äÖýÜëÞ�Èõ�±Þõ�

hëí½õ� ÛìäWÝ� Èõ.� çÜ½õ� Àõ� èð _� ±IÝëßõ�

äÖýÜëÞäëâë� ÍOÚëÜë_� ¶Ûí� È\_.� Õß_Öð� èð_�

ÛñÖÀëâäëâë� ÍOÚë� ÜëËõ� ìäÇëßïð_� È\_� Ýë� ÕÈí�

ÛìäWÝÞë�ìäåõ�ìäÇëßïð_�È\_.�äÖýÜëÞ�µÕß�±ëÕb_�

KÝëÞ�É�ÉÖð_�Þ×í.�ÛñÖÀëâÞë_�Øç�äæùý�ìäåõ�

ìäÇëÝð*� Öù� äÖýÜëÞÜë_� èùäë� ÈÖë_� ÕëÈáë_� Øç�

äæùýÞë� ±ÖíÖÜë_� ÇëSÝë_� ÃÝë_.� ±ëÕHëõ� ±õäð_�

ìäÇëßí±õ� Èí±õ� Àõ� ìäÇëß� Àßäù� Öõ� ±ëÕHëë�

èë×Üë_�Þ×í.�CëHëíäëß�±ëÕHëõ�±ëäí�±ÞðÛñìÖ�

Àßí±õ�Èí±õ.

Õþ‘� -� ±ëÕHëõ� ìØäçÛßÞí� ÝùÉÞë±ù� ÕHë�

ÚÞëäí±õ�Èí±õ�Öù�ÖõÞí�ç_ÛëäÞë�ÕHë�ßëÂäí�

½õ´±õ�?

µkëß�-�ç_ÛëäÞë�Öù�Èõ�É.�±ëÕHëõ�Éõ�ÀßäëÞð_�Èõ�

Öõ� ÜëËõ� ìäÇëßí±õ.� ±õ� ÕâÜë_� °äí±õ.� ÕHë�

äÖýÜëÞ�ÕâùÞõ�ÚØáõ�±ÖíÖ�Ýë�ÛìäWÝ�ÖßÎ�

ÃÝë�Öù�±ëÕHëù�±õËáù�çÜÝ�ÞÀëÜù�ÃÝù.

Õþ‘�-�±ë�Õâõ�±õäð_�Ào´À�ÚÞí�ÃÝð_.�±ëÃ�áëÃí�

Ýë�ÚíÉ\_�Ào´�×Ýð_�Öù�Üëßí�ãV×ßÖë�....�?

µkëß�-�Üëßí�¼ÏÖë�çÜëMïÖ�×åõ�ÞèÙ.�½õ�±ëÃ�

áëÃí�èùÝ�Öù�±õÞõ�Úð{ëääë�ÖßÎ�Üëßïð_�Õñßïð_�KÝëÞ�

èùÝ.�Öù�±ëÕ�±åë_Ö�×åù�ÞèÙ.�ÕHë�èäõ�åð_�

×åõ,�±õÞë×í�ÀõËáð_�ÞðÀçëÞ�×åõ�Öù�VäëÛëìäÀ�

ßíÖõ� ±ëÕHëõ� äÖýÜëÞÜë_×í� Úí½� ÖÚyëÜë_�

ÕèùîÇí� É´åð_.� ÉõÞë� ÀëßHëõ� ±ëÕHëÞõ� äÔëßõ�

ÞðÀçëÞ�×ëÝ�Èõ.�äÖýÜëÞ�çÜÝÜë_�ÕìßãV×ìÖÞù�

çëÜÞù�ÀßäëÞí�ÖëÀëÖ�èùÝ�Èõ.�Úí½�ÖÚyëÜë_�

±ëÕHëõ�ÛÝÛíÖ�ÚÞäëÞð_�åw�Àßí±õ�Èí±õ.

FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ÝùÃëPÝëç� Àßí±õ� Èí±õ�

IÝëßõ�ÝùÃ�±ëÕHëë�ÜÞÞí�ÃìÖÞõ�ÔíÜí�ÀßäëÜë_�

Ö×ë� ½B²Ö� ×äëÜë_� ÜØØ� Àßõ� Èõ.� ÉõÞë� µÕß�

ìÞÝ_hëHë�×´�åÀõ�Öõäí�ÚëÚÖù�µÕß�ìÞÝ_hëHë�

ÀßäëÞð_�ÝùÃ�±ëÕHëÞõ�åíÂäõ�Èõ.�½õ�Àù´�±ë�

Çí½õÞõ�äåÜë_�Àßäë�ÕþÝIïÞ�Àßõ�Èõ�ÕHë�Öõ�±õÞë�

äåÜë_� Þ×í� Öù�±õÞð_� ÕìßHëëÜ� Àõäð_� ±ëäåõ� ?�

±ëÕÞõ�Àõäð_�áëÃåõ�?

ÛñÖÀëâÞë� ìäæÝÜë _ � ìäÇëßäð _ � Ýë�

ÛìäWÝÞë�ìäæÝÜë_�ìäÇëßäð_�Ú_Þõ�ÀõçÜë_�±ëÕHëõ�

±õäí� ÇíÉ� ìäåõ� ìäÇëßí±õ� Èí±õ� Éõ� ±ëÕHëë�

äåÜë_�Þ×í.�Öù�ÜÞÞí�ãV×ìÖ�Àõäí�èåõ�?�Öù�Öõ�

VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� ±åë_Ö� ×´� Éåõ.� ±ëÕHëëÜë_�

ÃèÞ�½B²ìÖÞí�Éwß�Èõ�Àõ�±ëÕHëõ�Öõ�ÕâÜë_�À´�

ßíÖõ� ßèí±õ.�±õ� ÕâÜë_�±ëÕHëõ� Èí±õ� Àõ� ÞèÙ�

±õÞí� ìÞåëÞí�Èõ� ãV×ßÖë.�FÝëßõ�ÜÞ�±åë_Ö�

×ëÝ� IÝëßõ� ìäÇëßù� Àõ� ±ëÕHëõ� åëÞë� ìäåõ�

ìäÇëßí±õ� Èí±õ.� À´� ±ÖíÖÞí� äëÖ� èÖí� Àõ�

ÛìäWÝÞí� äëÖ� èÖí.� ÕÈí� ÜÞÞõ� ÕþõÜ×í� Ú_Þõ�

ÉÃë±õ×í� Øñß� ÀßíÞõ� äÖýÜëÞÜë_� á´� ±ëäù.�

äíÖõáí�äëÖù×í�±ëÕHëõ�åíÂí±õ�Èí±õ�Àõ�äíÖõáí�

äëÖùÞõ� ÝëØ� ßëÂäí� ½õ´±õ.� ±ÖíÖÞõ� ÝëØ�

Àßäë×í�ÖõÜë_×í�åíÂäë�Üâõ�Èõ.�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�

Àßäë×í�ÈõÖßë´åð_�ÞèÙ.�±ë�ÚÔí�ÜëLÝÖë±ù�

±ëÕHëë�äíÖõáë�çÜÝÞí�èÖí.

èäõ�±ë�ÜëLÝÖëÞõ�±ëÕHëõ�×ùÍí�ÇÀëçí±õ.�

Õèõáí�äëÖ�±õ�Àõ�±ëÕHëõ�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�Àßí±õ�

Èí±õõ�±õÞù�±×ý�±ëÕHëõ�ÕðÞßëT²ìÖ�Àßí±õ�Èí±õ.�

±ëÕHëõ� äíÖõáí� ÞÀëÜí� äëÖÞõ� ÝëØ� ÀßäëÞí�

Àùìåå�Àßí±õ�Èí±õ.�ÜëÜñáí�äëÖÞõ�±ëÕHëõ�ÜùËí�

äëÖ�ÚÞëäí±õ�Èí±õ.�Àù´±õ�Üëßí�çë×õ�Ô_ÔëÜë_�

ØÃù� ÀÝùý,� Àù´±õ� Üëßí� çë×õ� ç_Ú_ÔùÜë_� ØÃù�

ÀÝùý.�±ë�äëÖù×í�±ëÕHëë�ÕìßäëßÜë_�ÞëÞí�ÜùËí�

äëÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�±ÖíÖÞõ�ÝëØ�Àßäù�±õËáõ�

äíÖí�ÃÝõáí�äëÖùÞõ�ÝëØ�Àßäí.

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)

hëHë� äëÖù� Úþë›Hëù�

(Úþ›ëäIçù)� ÜëËõ� çØë�

çë×õ�èùÝ�Èõ�Ñ�(1)�ìäÇëß�

(2)� ìääõÀ� ±Þõ� (3)�

±ÞðÛä.� Àù´� ÕHë� Õþ‘�

¶Ìõ�Èõ�Öù�ìäÇëß�×ëÝ�Èõ.�

ÕÈí�ìääõÀ�åð_�Àèõ�Èõ�±Þõ���

±ÞðÛä�åð_�Àèõ�Èõ�Öõ�½õäëÞð_�ßèõ�Èõ.�ØßõÀ�çÜÝõ�

ØßõÀÞí�Õëçõ�±ë�hëHë�äëÖù�çØë�çë×õ�èùÝ�Èõ.�

ìäÇëßùÜë_�ìØÞÕþìÖìØÞ�ÕìßäÖýÞ�±ëäÖð_�½Ý�Èõ.�

ìääõÀ�½ÃÖù�½Ý�Èõ.�ÉõËáí�ìäÇëßÔëßë�µEÇ�

èùÝ�Èõ,�ÖõËáù�VäÝ_Üë_�±ëIÜìärëç�äÔÖù�½Ý�

Èõ.�ÚëÚë�(ÕßÜìÕÖë�ìåä�ÕßÜëIÜë)Üë_�ìÞ�Ý�

×ëÝ�Èõ.�iëëÞÜëÃý�çèÉ�áëÃõ�Èõ.�Ü_ì{á�CëHëí�

¬Çí�Èõ�Õß_Öð�±ëÃâ�ÔÕäð_�çèõáð_�áëÃõ�Èõ.�FÝëßõ�

ÀëâÞð_�iëëÞ�±ëäí�ÃÝð_�Öù�iëëÞ×í�±ëÃâ�ÔÕäð_�

çèÉ�áëÃõ�Èõ.�±õÀ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�Úí°�çäý�äëÖù�

çÜëMïÖ� Àßí� Øõ� Èõ.� ¼ãWË� µÕß�ÖßÎ�½Ý�Èõ.�

±ëIÜë� VäÝ_Þõ�±åßíßí� çÜ°�ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ� ÕþÀòìÖ°ÖÞù�±ÞðÛä� Àßõ� Èõ.�

±ëìØÜë_�åð_� Èí±õ,� ÜKÝÜë_�åð_� ×Ýð_�±Þõ�ÈõäËõ�

±_ÖÜë_� åí� ÃìÖ� ×´.� ±õÞù� ç_ÕñHëý� ±ëÝÞù�

ÚëÚë±õ� ±ëMÝù� Èõ.� ½õ� ½Hëäë� ÜYÝð_� Àõ�

ÕßÜëIÜë×í� Øñß� ÉäëÞõ� ÀëßHëõ� Øõè±ìÛÜëÞí�

ÚLÝë.�ßëäHëõ�Õþèëß�Àßí�ØíÔù.�èäõ�ßëäHë�ßëFÝ�

Õß�°Ö�Üõâääë�ÜëËõ�çú�Õþ×Ü�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�

ìäÉÝ�Üõâääù�ÕÍõ.�FÝëßõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�lõWÌ�

ÀÜý�Àßäë�áëÃõ,�IÝëßõ�ÚëÚëÞí�ÝëØ�çëßí�ßíÖõ�

ßèõ.�ÀëßHë�Àõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�CëHëë_�ìäÀÜùý�

ÀßäëÜë_�±ëTÝë_�Èõ.�èäõ�±ë�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�

ÕHë�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀÜõýãLÄÝù°Ö�ÚÞäð_�±õËáõ�

±õäð_�ÞèÙ�Àõ�ÀÜý�ÀÝëý�ìçäëÝ�±õÀáë�Úõçí�ßèõäð_.�

Õß_Öð�ÀÜõýãLÄÝù�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�ÀëÞ�

¦ëßë�Àõ�ÜðÂ�¦ëßë�Àù´�ìäÀÜý�Þ�×ëÝ.�Éõ�äëÖ�

ÀëÜÞí�Þ�èùÝ,�Öõ�çë_Ûâåù�ÞèÙ.�±ë�±ë_Âù×í�

ÞÀëÜí�Çí½õ�½õåù�ÞèÙ.

Àù´�Àù´�Õþ‘�ÕñÈõ�Èõ�Àõ�±õÀ�ÕìßäëßÜë_�

Çëß�ÉHëë�ßèõ�Èõ.�±õÀÞõ�Ëõáíìä{Þ�çëßïð_�áëÃõ�Èõ.�

Úí½Þõ�çëßïð_�áëÃÖð_�Þ×í.�èäõ�åð_�×ëÝ�?�±õÀ�

Çëáð�ÀßíÞõ�Úõçí�½Ý,�Úí½�ÞëßëÉ�×ëÝ.�Çëáð�

Àßåõ� ÕHë� @ÝëßõÝ� Ú_Ô� ÞèÙ� Àßõ.� ±ë� ÕHë�

ÀÜõýãLÄÝù�ØÃù�±ëÕõ�Èõ�±õÜ�×Ýð_.�°Ö�×´�ÞèÙ.�

åëHëë�±õÞõ� ÀèõäëÝ� Éõ�±õÀÚí½Þí� µøëìÖÞù�

AÝëá�ßëÂõ.�½õ�èð_�Üëßí�µøëìÖ�Þ�Àßí�åÀ<_,�Öù�

Úí½Þí�µøëìÖÞù�Öù�AÝëá�ßëÂð_,�ÖõÞõ�ÜØØ�Àßïð_.�

Àù´�Þõ�Àù´�äëÖ�çëßí�Þ�áëÃõ,�Öù�èð_�Öõ�Þ�Àßïð_.�

@ÝëßõÝ� Àù´� ÞÀëÜë _� Õ ðVÖÀù,� äëÖë ýÞë _�

(ÞäáÀ×ëÞë_)�ÕðVÖÀù�Þ�äë_Çù,�ÚõìÎÀß�(ìÇ_Öë�

äÃßÞë)�ÚëØåëè�ÚÞäë�ÜëËõ�±ëÕHëõ�ÀÜëýÖíÖ�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�ãV×ìÖ�ÕþëMïÖ�ÀßäëÞí�Èõ.�Vä�

µøëìÖÞí�çë×õ�çë×õ,�±LÝÞí�µøëìÖ�Àõäí�ßíÖõ�

×ëÝ,�äëÖëäßHë�åð©�À´�ßíÖõ�×ëÝ�Öõ�½õäëÞð_�

Èõ.�Éõ×í�Úí½±ùÞð_�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�×´�½Ý.�

±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�ìÇ_ÖÞ�Ú_Ô�

×´�½Ý.�±ëäí�µøëìÖÞí�çõäë�ÀßÞëßÞõ�TÝ×ý�

çë_Ûâäë� Àõ� äë_ÇäëÞù� çÜÝ� É� èùÖù� Þ×í.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ç_ÃÞí�ÕHë�çëäÇõÖí�ßëÂù.�

Àù´�Þù�ß_Ã�áëÃí�½Ý�Öõäù�ç_Ã�Þ�Àßù.�çÖïû�

ìÕÖëÞù� ç_Ã� ±ëÕHëÞõ� ±åßíßí� ÚÞëäõ� Èõ.�

çäýÃðHë�ç_Õøë�ÚÞëäõ�Èõ.�çäý�ÂëÜí±ù�Øñß�Àßí�Øõ�
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Èõ.�±ëäë�ç_ÃÞë�ß_ÃÜë_�ßèð_.�±ëäù�ç_Ã�Üëßë�

çÜùäìÍÝë _Þ õ � ±ëÕ ð _ . � ÀëßHë� À õ � FÝëß õ�

ÀÜõýãLÄÝù°Ö�ÚÞëåõ� IÝëßõ� ÜëÝë°Ö�ÚÞëåõ.�

Àù´Þõ� ÜëÝëÞë _� ÖùÎëÞù� ÀõÜ� ±ëäõ� Èõ?�

çèÞåíáÖëÞù�±Ûëä�ÀõÜ�Èõ?�´WÝëýÛëä�ÀõÜ�

Èõ�?�ÀëßHë�Àõ�ÀÜõýãLÄÝù�Õß�ìäÉÝ�ÜõâTÝù�Þ×í.�

ÎëáÖð� ìÇ_ÖÞ� Àßõ� Èõ,� ÎëáÖð� Úùáõ� Èõ� Öù�

çèÞåíáÖë�±ëäÖí�Þ×í.�ÕÈí�ÜëÝë�á½ÜHëí�

ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�ÜÍØð_�ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�Öù�ÜëÝë�@Ýë_×í�

±ëäõ�Èõ?�ÀÜõýãLÄÝù±õ�ØÃù�ØíÔù�±õËáõ�ÜëÝë�

±ëäí� Ã´.� ÀÜõýãLÄÝù� µÕß� ìäÉÝ� Üõâäù.�

ÚõìÎÀß�ÚëØåëè�ÚÞù.�±ëÂù�ìØäç�ÇõÀ�Àßù�Àõ�

Üëßí� ¼ãWËÜë_� ßïðèëìÞÝÖ�@Ýë_�çðÔí�±ëäí�Èõ?�

ØßõÀÞõ�±ëIÜë�ÖßíÀõ�É\±ù,�Àù´Þë�ØõèÞõ�½õåù�

ÞèÙ.� ØõèÞõ� ½õåù,� Öù� ÖõÞë� VäÛëä,� ç_VÀëß�

ØõÂëåõ.�±õËáõ�±ëIÜëÞõ�É\±ù.�Öù�¼ãWËÜë_�ÕþõÜ�

ÉLÜåõ.�AÝëá�Àßù,�ìääõÀ�åð_�Àèõ�Èõ.�èð_�Àù´Þð_�

åßíß�½õª�È\_�Öù�±õÞù�Ûëä�VäÛëä�çäý�ÝëØ�

±ëäí�½Ý�Èõ.�±ëIÜë�É\±ù�Öù�çäý�ÚØáë´�Éåõ.�

¼ãWË�ÕëäÞ�×´�Éåõ.�çäýÞð_�ÀSÝëHë�ÀßäëÞí�

ÛëäÞëT²ìkë,�¼ãWËÜë_�ÜÉÚñÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�¼ãWË�

ÚØáäë×í�V²ãWË�ÚØáë´�½Ý�Èõ.

ÜÞÀãSÕÖ� äëÖù� ìäÇëßäëÞí� ÕHë� CëHëí�

ÜëÝë�Èõ.�äëÖ�CëHëí�ÞëÞí�èåõ�ÕHë�ÖõÞõ�CëHëí�ÜùËí�

ÚÞëäí�Øõåõ.�±õHëõ�±õÞõ�±ë�À�ëð_�èåõ,�±õËáõ�±ëÜ�

×Ýð_�èåõ,�±ëÜ�½Hëí�çÜ°Þõ�ÜëÝëÞë_�ÖùÎëÞù�

áëäíÞõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�ÜÞ�ÀãSÕÖ�

äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�wÕ�äç_Ö�(ÝùÃí-

iëëÞí)�çÜ½õ.�ÉõÞõ�É\±ù�Öõ�¼ãWË×í�ÔLÝ�ÚÞí�

½Ý.�ÜðÂ×í�±õäë_�äÇÞ�Úùáù,�iëëÞäHëýÞ�Àßù�

Éõ×í� ÚëÚë� çë×õ� ç_Ú_Ô� ½õÍë´� ½Ý.� FÝëßõ�

±ëIÜë-ìØá×í�ÒÚëÚëÓ�Àèõ�Èõ�IÝëßõ�±õ�CëÍí±õ�

ßïðèëìÞÝÖ�(±ëãIÜÀ�ãV×ìÖ)Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�

Èõ.�ØõèÛëÞ�çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�ÚëÚëÞù�

çIÝ�ÕìßÇÝ�Èõ,�ÚëÚëÜë_�ìärëç�Èõ�±õÞõ�ÜëËõ�

ØðìÞÝëÞí� Àù´ÕHë� äëÖ� ØðÑÂí� ÀßÖí� Þ×í.�

ØðìÞÝëÜë_�ÃÜõ�Öõ�èùÝ.�ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±õÞí�çëÜõ�

ÚëÚë�èåõ.�FÝëßõ�ÚëÚë�çëÜõ�Èõ�Öù�ìÇ_ÖëÞð_�Àù´�

ÀëßHë�Þ×í.�±õÜ�áëÃõ�Èõ�Àõ�±ë�Öù�×äëÞð_�èÖð_.�

±ëÕHëë� ÜëËõ� Öõ� (çÜVÝë±ù)� Àù´� ÜùËí� äëÖ�

Þ×í.�ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�Àèõáð_�É�Èõ�Àõ�ÚëâÀù,�

ìäÞëå�Öù�×åõ�É.�Öõ�Õèõáë_�±ëÕHëõ�ÚëÚë�Õëçõ×í�

äëßçù�áõäëÞù�Èõ.�ìäÞëå�@Ýëßõ�×åõ�Öõ�ÀØí�Þë�

ìäÇëßù.� ìäÞëå�Õèõáë_�ç_ÃÜÝðÃ�Õß�ÚõìÎÀß�

(ìÇ_ÖëÜð@Ö)�ßèõäëÞí�ÚëØåëèí�á´�áù.

ìäÇëß,�ìääõÀ�±Þõ�±ÞðÛä�Àèõ�Èõ�Àõ�ÉõÞõ�

ÚëØåëèíÞù�Þåù�ÇÏõáù�Èõ�ÖõÞë�µÕß�@ÝëßõÝ�

ØðÑÂÞí� ±çß� ×Öí� Þ×í.� Öõ� ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ�ÕþÀòìÖ°Ö�Èõ.�ÚëÚë�ÚëØåëèíÞù�

Þåù�ÇÏëäõ�Èõ�ÕHë�Öõ�Þåù�ÀùHë�µÖëßí�Øõ�Èõ�?�

@Ýëßõ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝÞí�Ç_ÇâÖë,�ÜëÝëÞù�ØÃù,�

ç_ÃÞù�ß_Ã�Èõ.�±õÞí�áÕõËÜë_�±ëäí�Éäë×í�Þåù�

¶Ößí�½Ý�Èõ.�ÂùËë_�ÃMÕë_�ÜëßäëÞí�±ëØÖ�ÕÍõ,�

ÎëáÖð�äëÖù�çë_ÛâäëÞí,�ç_ÛâëääëÞí�±ëØÖ�

ÕÍí�Öù�Öõ�±äV×ë�ßèí�åÀÖí�Þ×í.�×ùÍ<_�ÕHë�

ÎëáÖð_�äëÖùÜë_�±ëääð_�±õËáõ�±äV×ëÞõ�ÍÃÜÃ�

Àßäí.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÂÚßØëß.�ÕùÖëÞë�

µÕß�KÝëÞ�ßëÂù�Àõ�@ÝëßõÝ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝ�ØÃù�

Öù�Þ×í�ØõÖíÞõ?�Àù´Þë�ØÃëÞë�ÛùÃ�Öù�Þ×í�

ÚÞÖëÞõ?� Àù´Þë� Ûëä� VäÛëäÞõ� ½õÖë_� ÕHë�

±çß� ×ëÝ� Èõ.� VäÛëä� Úí½Þù� ÕHë� Ûëßõ�

ÖëHëÝð@Ö�±ëÕHëõ�ÚÞí±õ�Èí±õ.�Öõ×í�gÉØÃíÜë_�

±ëÞ_Ø�ßèõÖù�Þ×í.�çõäëÞù�µÜ_Ã,�µIçëè�ßèõÖù�

Þ×í.�ÀëßHë?�Ûëä�VäÛëäÞí�±çß�×ëÝ�Èõ.�

ÚëÚë�Ûðáë´�½Ý�Èõ.�ÕñÈí±õ�Öù�Ûëßõ�ÚùÉÕñHëý�

ØõÂëåõ.�±õËáõ� ìäÇëß�çØë�lõWÌ�èùäë�½õ´±õ.�

ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±ëÕHëõ�ÜÝëýØë�±Þðçëß�ÇëáäëÞð_�
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Èõ,�äÖýäëÞð_�Èõ.�ÂßëÚ�ìäÇëßù�Àßäë×í�±ëIÜë�

ÍoÂõ�Èõ.�ÕÈí�Àèí±õ�Èí±õ�Àõ�ÀùHë�½Hëõ�ÜÞõ�åð_�

×ëÝ� Èõ.� ¬ÍëHëÜë_� ½±ù� Öù� ÂÚß� ÕÍõ.�

ìääõÀäëÞ�ÖßÖ�É�ÕùÖëÞí�±ë_ÖìßÀ�ãV×ìÖ�Àõäí�

Èõ�Öõ�ÕëßÂí�½Ý�Èõ.�Àù´Þí�äëÖÞí�±_Øß�±çß�

×ëÝ�Èõ.�ÞëÞÀÍù�Àë_Ëù�ÕHë�äÔëßõ�ÕíÍë�±ëÕõ�Èõ.�

Àù´Þõ�ØðÑÂ�±ëMÝë�ÈÖë_�ìØáÃíß�(çùßí)�ÀèõÖë�

Þ×í.�Üëßí�Ûñá�Èõ�±õÜ�ÀÚñá�ÀßÖë�Þ×í.�ÕÈí�

±ëIÜë�ÍoÂõ�Èõ.�Úèëß×í�Àù´�ÃÜõ�ÖõËáð_�È\Õëäõ�

ÕHë�±_ÖßëIÜëÜë_� ÖõÞù� ÍoÂ�×ëÝ�Èõ.�±õÀäëß�

ÕßÜëIÜëÞë�ìØá×í�¶Ößí�ÃÝë,�Öù�±ëÃâ�äÔí�

åÀåù�ÞèÙ.�ØðìÞÝëÞë_�çäý�ç_Ú_Ôí�ØÃù�ÀßÞëßë_�

Èõ.�±õÀ�ÕßÜëIÜë�ìÕÖë�çØë�çðÂ�±ëÕÞëßë_�Èõ.�

±ëÕHëõ�Àù´�Ûñá�Àßíåð_�Öù�ØðìÞÝëÞë�áùÀùÞõ�

ÜÞëäí�á´åð_� ÕHë�ÛÃäëÞÞõ�ÜÞëääð_� Öõ� Cëb_�

ÀÕßïð_�Èõ.�Öõ×í�½õ�ç_ÕñHëý�ÚÞäëÞð_�áZÝ�èùÝ,�Öù�

ÚÔù�çÜÝ�±õ�áÃÞíÜë_�ßèõäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�ÚLÝë�

Õèõáë_�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäëÞð_�Èõ.�Àù´ÕHë�ÀÜýÚ_ÔÞ�

±ëÕHëÞõ�ÕùÖëÞí�ÖßÎ�Þ�ÂõîÇõ.

ÕëÈáë�ÀÜùýÞë�ìèçëÚÞõ�@áíÝß�(Çð@Öð)�

Àßù.�Þäë_�ì¿ÝõË�(ÉLÜ�±ëÕäù)�Þ�Àßù.�ÕëÈáë_�

ÀÜùýÞë�ÂëÖë_Þõ�Çð@Öð� ÀßäëÞí�áÃÞí,�ÔÃå�

èùäí�½õ´±õ.�Þäë_�ÀÜùýÞë_�ÂëÖë_�¶Ûë_�ÀßÞëß�

ÀÜëýÖíÖ�À´�ßíÖõ�ÚÞåõ.�çõäë�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäë�

ÜëËõ� Àßù.� ÀÜýÚ_ÔÞÜë_� Îçëäë� ÜëËõ� ÞèÙ.�

´rßíÝ�çõäë�±ëÕHëÞõ�Ú_ÔÞÜð@Ö�ÚÞëäõ�Èõ.�

çõäë×í� Éõ� Øð±ë±ù� Üâõ� Èõ� Öõ� ÚëÚëÞõ� ÝëØ�

ÀßäëÜë_�çèëÝÀ�ÚÞõ�Èõ.�Àù´Þë�ÕþIÝõ� ìÇ_ÖÞ�

Çëáõ� Èõ� Öù� ÕHë� ÀÜýÚ_ÔÞ�ÚÞõ�Èõ.� Àù´Þë×í�

ÕþÛëìäÖ�×äë×í�ÕHë�Ú_ÔÞ�ÉLÜõ�Èõ.�½õ�C²Hëë�

èùÝ�Öù�Öõäë�ç_ÀSÕù�É�ÉLÜõ�Èõ.�Öõ×í�VäÝ_Þõ�

çØë�@áíÝß,�çëÎ�ßëÂù.�ÀÜëýÖíÖ�±äV×ëÞõ�

çØë�çëÜõ�ßëÂù.�Üð@Ö�Õ_Âí�É�áë´Ë�èëµç�ÚÞí�

åÀõ�Èõ.�ÀÜëýÖíÖ� VËõÉÞõ�çëÜõ� ßëÂíÞõ�çõäëÜë_�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના

Õþ‘�-�èÜõåë�É�±ëÕHëù�äÖýÜëÞ�ÚÞí�ß�ëù�Èõ�?

µkëß�-�±ëÕHëù�äÖýÜëÞ�ÚÞÖù�É´�ß�ëù�Èõ.�Éõ�

¼UÝù� CëHëë� çÜÝ� Õèõáë_Þë� Èõ� ±õÞë� ìäåõ�

ìäÇëßäë×í�Àõ�Úùáäë×í�Ào´�×äëÞð_�Þ×í.

Õþ‘�-�±ëÃâÞë�çÜÝ�ÜëËõ�Üëßë�KÝëÞÜë_�±ëTÝð_�

Èõ� Àõ� èð_� áùÀùÞõ� ÚØáí� åÀÖí� Þ×í,� Þë� Öù�

ÕìßãV×ìÖÞõ�ÚØáí�åÀ<_�È\_.�Õß_Öð�VäÝ_Þõ�ÚØáí�

åÀ<_�È\_�?

µkëß�-�±ëÕHëõ�À�ëð_�Àõ�ãV×ßÖë�VäëÛëìäÀ�Èõ.�

±IÝëßõ�±ëÕ�±ÞðÛä�Àßù�Àõ�èð_�åë_Ö�VäwÕ�È\_.�

ÜÞ�ìÚáÀ<á�åë_Ö�Èõ.�ÕHë�äíÖõáí�Àù´�CëËÞëÞõ�

á´Þõ�ÖÜõ�ÇÇëý�Àßäë�Úõçù,�Öù�åð_�×ëÝ�?

Õþ‘�-�½õ�±ë�ÇÇëý�±ìáMïÖÖëäëâí�èùÝ�Öù�?

µkëß�-�IÝëßõ�ÕHë�±ëÕHëÞõ�ÝëØ�ßèõÖð_�Þ×í�±Þõ�

±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ÂðåíÞõ,� ±ëÕHëí� ãV×ßÖëÞõ�

ÉSØí×í�çÜëMïÖ�Àßí±õ�Èí±õ.�Éõ×í�±ëÕHëõ�Õñßí�

ßíÖõ�Âëáí�×´�É´±õ�Èí±õ.�±ëÕHëõ�ÇõÀ�Àßí±õ�

Àõ�±ÖíÖÞë�ìäåõ�ìäÇëßäð_,�äíÖõáí�CëËÞë�ìäåõ�

ÇÇëý� Àßäí,� äHëýÞ� Àßäð_� ±ë� çäý� ±ëÕHëí�

åã@ÖÞõ� ÞWË� Àßäë� ÚßëÚß� Èõ.� èäõ�±ëÕHëõ�

±õÞë� ÕþIÝõ� ½B²Ö� ßèõäëÞí� Éwß� Èõ.� ÖõÞë×í�

±ëÕHëÞõ� ÀõËáð_� ÞðÀçëÞ�×ëÝ�Èõ� ÖõÞù�±_ØëÉ�

±ëäÖù�Þ×í.�Éõ�äíÖí�ÃÝð_�Èõ�ÖõÜë_×í�ÜÞõ�åð_�

åíÂäë�ÜYÝð_�?

ÐÐ�±ùÜåë_ìÖ�ÐÐ

èëÉß� ßèù� Öù� ´WÝëý,� ¦õæ,� ÜëÞ-±ÕÜëÞÞí�

áëÃHëí×í�Üð@Ö�ßèí�åÀåù.�Öù�VäÝ_Þõ�ÀÜëýÖíÖ�

ÚÞëäù.�çäý�äëÖù×í�ÕùÖëÞõ�Üð@Ö�ÀßÖë�½±ù.�

Öù�ç_ÕñHëý�ÚÞí�É�Éåù.

ÐÐ�±ùÜåë_ìÖ�ÐÐ
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Èõ.�±ëäë�ç_ÃÞë�ß_ÃÜë_�ßèð_.�±ëäù�ç_Ã�Üëßë�

çÜùäìÍÝë _Þ õ � ±ëÕ ð _ . � ÀëßHë� À õ � FÝëß õ�

ÀÜõýãLÄÝù°Ö�ÚÞëåõ� IÝëßõ� ÜëÝë°Ö�ÚÞëåõ.�

Àù´Þõ� ÜëÝëÞë _� ÖùÎëÞù� ÀõÜ� ±ëäõ� Èõ?�

çèÞåíáÖëÞù�±Ûëä�ÀõÜ�Èõ?�´WÝëýÛëä�ÀõÜ�

Èõ�?�ÀëßHë�Àõ�ÀÜõýãLÄÝù�Õß�ìäÉÝ�ÜõâTÝù�Þ×í.�

ÎëáÖð� ìÇ_ÖÞ� Àßõ� Èõ,� ÎëáÖð� Úùáõ� Èõ� Öù�

çèÞåíáÖë�±ëäÖí�Þ×í.�ÕÈí�ÜëÝë�á½ÜHëí�

ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�ÜÍØð_�ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�Öù�ÜëÝë�@Ýë_×í�

±ëäõ�Èõ?�ÀÜõýãLÄÝù±õ�ØÃù�ØíÔù�±õËáõ�ÜëÝë�

±ëäí� Ã´.� ÀÜõýãLÄÝù� µÕß� ìäÉÝ� Üõâäù.�

ÚõìÎÀß�ÚëØåëè�ÚÞù.�±ëÂù�ìØäç�ÇõÀ�Àßù�Àõ�

Üëßí� ¼ãWËÜë_� ßïðèëìÞÝÖ�@Ýë_�çðÔí�±ëäí�Èõ?�

ØßõÀÞõ�±ëIÜë�ÖßíÀõ�É\±ù,�Àù´Þë�ØõèÞõ�½õåù�

ÞèÙ.� ØõèÞõ� ½õåù,� Öù� ÖõÞë� VäÛëä,� ç_VÀëß�

ØõÂëåõ.�±õËáõ�±ëIÜëÞõ�É\±ù.�Öù�¼ãWËÜë_�ÕþõÜ�

ÉLÜåõ.�AÝëá�Àßù,�ìääõÀ�åð_�Àèõ�Èõ.�èð_�Àù´Þð_�

åßíß�½õª�È\_�Öù�±õÞù�Ûëä�VäÛëä�çäý�ÝëØ�

±ëäí�½Ý�Èõ.�±ëIÜë�É\±ù�Öù�çäý�ÚØáë´�Éåõ.�

¼ãWË�ÕëäÞ�×´�Éåõ.�çäýÞð_�ÀSÝëHë�ÀßäëÞí�

ÛëäÞëT²ìkë,�¼ãWËÜë_�ÜÉÚñÖ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�¼ãWË�

ÚØáäë×í�V²ãWË�ÚØáë´�½Ý�Èõ.

ÜÞÀãSÕÖ� äëÖù� ìäÇëßäëÞí� ÕHë� CëHëí�

ÜëÝë�Èõ.�äëÖ�CëHëí�ÞëÞí�èåõ�ÕHë�ÖõÞõ�CëHëí�ÜùËí�

ÚÞëäí�Øõåõ.�±õHëõ�±õÞõ�±ë�À�ëð_�èåõ,�±õËáõ�±ëÜ�

×Ýð_�èåõ,�±ëÜ�½Hëí�çÜ°Þõ�ÜëÝëÞë_�ÖùÎëÞù�

áëäíÞõ�VäÝ_Þõ�ÕßõåëÞ�Àßõ�Èõ.�Öù�ÜÞ�ÀãSÕÖ�

äëÖù�VäÝ_Þõ�±Þõ�±LÝÞõ�CëHëí�ØðÑÂí�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�VäÝ_Þõ�wÕ�äç_Ö�(ÝùÃí-

iëëÞí)�çÜ½õ.�ÉõÞõ�É\±ù�Öõ�¼ãWË×í�ÔLÝ�ÚÞí�

½Ý.�ÜðÂ×í�±õäë_�äÇÞ�Úùáù,�iëëÞäHëýÞ�Àßù�

Éõ×í� ÚëÚë� çë×õ� ç_Ú_Ô� ½õÍë´� ½Ý.� FÝëßõ�

±ëIÜë-ìØá×í�ÒÚëÚëÓ�Àèõ�Èõ�IÝëßõ�±õ�CëÍí±õ�

ßïðèëìÞÝÖ�(±ëãIÜÀ�ãV×ìÖ)Þù�±ÞðÛä�×ëÝ�

Èõ.�ØõèÛëÞ�çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�ÚëÚëÞù�

çIÝ�ÕìßÇÝ�Èõ,�ÚëÚëÜë_�ìärëç�Èõ�±õÞõ�ÜëËõ�

ØðìÞÝëÞí� Àù´ÕHë� äëÖ� ØðÑÂí� ÀßÖí� Þ×í.�

ØðìÞÝëÜë_�ÃÜõ�Öõ�èùÝ.�ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±õÞí�çëÜõ�

ÚëÚë�èåõ.�FÝëßõ�ÚëÚë�çëÜõ�Èõ�Öù�ìÇ_ÖëÞð_�Àù´�

ÀëßHë�Þ×í.�±õÜ�áëÃõ�Èõ�Àõ�±ë�Öù�×äëÞð_�èÖð_.�

±ëÕHëë� ÜëËõ� Öõ� (çÜVÝë±ù)� Àù´� ÜùËí� äëÖ�

Þ×í.�ÚëÚë±õ�±ëÕHëÞõ�Àèõáð_�É�Èõ�Àõ�ÚëâÀù,�

ìäÞëå�Öù�×åõ�É.�Öõ�Õèõáë_�±ëÕHëõ�ÚëÚë�Õëçõ×í�

äëßçù�áõäëÞù�Èõ.�ìäÞëå�@Ýëßõ�×åõ�Öõ�ÀØí�Þë�

ìäÇëßù.� ìäÞëå�Õèõáë_�ç_ÃÜÝðÃ�Õß�ÚõìÎÀß�

(ìÇ_ÖëÜð@Ö)�ßèõäëÞí�ÚëØåëèí�á´�áù.

ìäÇëß,�ìääõÀ�±Þõ�±ÞðÛä�Àèõ�Èõ�Àõ�ÉõÞõ�

ÚëØåëèíÞù�Þåù�ÇÏõáù�Èõ�ÖõÞë�µÕß�@ÝëßõÝ�

ØðÑÂÞí� ±çß� ×Öí� Þ×í.� Öõ� ÀÜõýãLÄÝ°Ö,�

ÜëÝë°Ö�±Þõ�ÕþÀòìÖ°Ö�Èõ.�ÚëÚë�ÚëØåëèíÞù�

Þåù�ÇÏëäõ�Èõ�ÕHë�Öõ�Þåù�ÀùHë�µÖëßí�Øõ�Èõ�?�

@Ýëßõ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝÞí�Ç_ÇâÖë,�ÜëÝëÞù�ØÃù,�

ç_ÃÞù�ß_Ã�Èõ.�±õÞí�áÕõËÜë_�±ëäí�Éäë×í�Þåù�

¶Ößí�½Ý�Èõ.�ÂùËë_�ÃMÕë_�ÜëßäëÞí�±ëØÖ�ÕÍõ,�

ÎëáÖð�äëÖù�çë_ÛâäëÞí,�ç_ÛâëääëÞí�±ëØÖ�

ÕÍí�Öù�Öõ�±äV×ë�ßèí�åÀÖí�Þ×í.�×ùÍ<_�ÕHë�

ÎëáÖð_�äëÖùÜë_�±ëääð_�±õËáõ�±äV×ëÞõ�ÍÃÜÃ�

Àßäí.�±õËáõ�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�ÂÚßØëß.�ÕùÖëÞë�

µÕß�KÝëÞ�ßëÂù�Àõ�@ÝëßõÝ�Àù´�ÀÜõýãLÄÝ�ØÃù�

Öù�Þ×í�ØõÖíÞõ?�Àù´Þë�ØÃëÞë�ÛùÃ�Öù�Þ×í�

ÚÞÖëÞõ?� Àù´Þë� Ûëä� VäÛëäÞõ� ½õÖë_� ÕHë�

±çß� ×ëÝ� Èõ.� VäÛëä� Úí½Þù� ÕHë� Ûëßõ�

ÖëHëÝð@Ö�±ëÕHëõ�ÚÞí±õ�Èí±õ.�Öõ×í�gÉØÃíÜë_�

±ëÞ_Ø�ßèõÖù�Þ×í.�çõäëÞù�µÜ_Ã,�µIçëè�ßèõÖù�

Þ×í.�ÀëßHë?�Ûëä�VäÛëäÞí�±çß�×ëÝ�Èõ.�

ÚëÚë�Ûðáë´�½Ý�Èõ.�ÕñÈí±õ�Öù�Ûëßõ�ÚùÉÕñHëý�

ØõÂëåõ.�±õËáõ� ìäÇëß�çØë�lõWÌ�èùäë�½õ´±õ.�

ìääõÀ�Àèõ�Èõ�±ëÕHëõ�ÜÝëýØë�±Þðçëß�ÇëáäëÞð_�
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Èõ,�äÖýäëÞð_�Èõ.�ÂßëÚ�ìäÇëßù�Àßäë×í�±ëIÜë�

ÍoÂõ�Èõ.�ÕÈí�Àèí±õ�Èí±õ�Àõ�ÀùHë�½Hëõ�ÜÞõ�åð_�

×ëÝ� Èõ.� ¬ÍëHëÜë_� ½±ù� Öù� ÂÚß� ÕÍõ.�

ìääõÀäëÞ�ÖßÖ�É�ÕùÖëÞí�±ë_ÖìßÀ�ãV×ìÖ�Àõäí�

Èõ�Öõ�ÕëßÂí�½Ý�Èõ.�Àù´Þí�äëÖÞí�±_Øß�±çß�

×ëÝ�Èõ.�ÞëÞÀÍù�Àë_Ëù�ÕHë�äÔëßõ�ÕíÍë�±ëÕõ�Èõ.�

Àù´Þõ�ØðÑÂ�±ëMÝë�ÈÖë_�ìØáÃíß�(çùßí)�ÀèõÖë�

Þ×í.�Üëßí�Ûñá�Èõ�±õÜ�ÀÚñá�ÀßÖë�Þ×í.�ÕÈí�

±ëIÜë�ÍoÂõ�Èõ.�Úèëß×í�Àù´�ÃÜõ�ÖõËáð_�È\Õëäõ�

ÕHë�±_ÖßëIÜëÜë_� ÖõÞù� ÍoÂ�×ëÝ�Èõ.�±õÀäëß�

ÕßÜëIÜëÞë�ìØá×í�¶Ößí�ÃÝë,�Öù�±ëÃâ�äÔí�

åÀåù�ÞèÙ.�ØðìÞÝëÞë_�çäý�ç_Ú_Ôí�ØÃù�ÀßÞëßë_�

Èõ.�±õÀ�ÕßÜëIÜë�ìÕÖë�çØë�çðÂ�±ëÕÞëßë_�Èõ.�

±ëÕHëõ�Àù´�Ûñá�Àßíåð_�Öù�ØðìÞÝëÞë�áùÀùÞõ�

ÜÞëäí�á´åð_� ÕHë�ÛÃäëÞÞõ�ÜÞëääð_� Öõ� Cëb_�

ÀÕßïð_�Èõ.�Öõ×í�½õ�ç_ÕñHëý�ÚÞäëÞð_�áZÝ�èùÝ,�Öù�

ÚÔù�çÜÝ�±õ�áÃÞíÜë_�ßèõäëÞð_�Èõ.�ç_ÕñHëý�ÚLÝë�

Õèõáë_�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäëÞð_�Èõ.�Àù´ÕHë�ÀÜýÚ_ÔÞ�

±ëÕHëÞõ�ÕùÖëÞí�ÖßÎ�Þ�ÂõîÇõ.

ÕëÈáë�ÀÜùýÞë�ìèçëÚÞõ�@áíÝß�(Çð@Öð)�

Àßù.�Þäë_�ì¿ÝõË�(ÉLÜ�±ëÕäù)�Þ�Àßù.�ÕëÈáë_�

ÀÜùýÞë�ÂëÖë_Þõ�Çð@Öð� ÀßäëÞí�áÃÞí,�ÔÃå�

èùäí�½õ´±õ.�Þäë_�ÀÜùýÞë_�ÂëÖë_�¶Ûë_�ÀßÞëß�

ÀÜëýÖíÖ�À´�ßíÖõ�ÚÞåõ.�çõäë�ÀÜëýÖíÖ�ÚÞäë�

ÜëËõ� Àßù.� ÀÜýÚ_ÔÞÜë_� Îçëäë� ÜëËõ� ÞèÙ.�

´rßíÝ�çõäë�±ëÕHëÞõ�Ú_ÔÞÜð@Ö�ÚÞëäõ�Èõ.�

çõäë×í� Éõ� Øð±ë±ù� Üâõ� Èõ� Öõ� ÚëÚëÞõ� ÝëØ�

ÀßäëÜë_�çèëÝÀ�ÚÞõ�Èõ.�Àù´Þë�ÕþIÝõ� ìÇ_ÖÞ�

Çëáõ� Èõ� Öù� ÕHë� ÀÜýÚ_ÔÞ�ÚÞõ�Èõ.� Àù´Þë×í�

ÕþÛëìäÖ�×äë×í�ÕHë�Ú_ÔÞ�ÉLÜõ�Èõ.�½õ�C²Hëë�

èùÝ�Öù�Öõäë�ç_ÀSÕù�É�ÉLÜõ�Èõ.�Öõ×í�VäÝ_Þõ�

çØë�@áíÝß,�çëÎ�ßëÂù.�ÀÜëýÖíÖ�±äV×ëÞõ�

çØë�çëÜõ�ßëÂù.�Üð@Ö�Õ_Âí�É�áë´Ë�èëµç�ÚÞí�

åÀõ�Èõ.�ÀÜëýÖíÖ� VËõÉÞõ�çëÜõ� ßëÂíÞõ�çõäëÜë_�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના

Õþ‘�-�èÜõåë�É�±ëÕHëù�äÖýÜëÞ�ÚÞí�ß�ëù�Èõ�?

µkëß�-�±ëÕHëù�äÖýÜëÞ�ÚÞÖù�É´�ß�ëù�Èõ.�Éõ�

¼UÝù� CëHëë� çÜÝ� Õèõáë_Þë� Èõ� ±õÞë� ìäåõ�

ìäÇëßäë×í�Àõ�Úùáäë×í�Ào´�×äëÞð_�Þ×í.

Õþ‘�-�±ëÃâÞë�çÜÝ�ÜëËõ�Üëßë�KÝëÞÜë_�±ëTÝð_�

Èõ� Àõ� èð_� áùÀùÞõ� ÚØáí� åÀÖí� Þ×í,� Þë� Öù�

ÕìßãV×ìÖÞõ�ÚØáí�åÀ<_�È\_.�Õß_Öð�VäÝ_Þõ�ÚØáí�

åÀ<_�È\_�?

µkëß�-�±ëÕHëõ�À�ëð_�Àõ�ãV×ßÖë�VäëÛëìäÀ�Èõ.�

±IÝëßõ�±ëÕ�±ÞðÛä�Àßù�Àõ�èð_�åë_Ö�VäwÕ�È\_.�

ÜÞ�ìÚáÀ<á�åë_Ö�Èõ.�ÕHë�äíÖõáí�Àù´�CëËÞëÞõ�

á´Þõ�ÖÜõ�ÇÇëý�Àßäë�Úõçù,�Öù�åð_�×ëÝ�?

Õþ‘�-�½õ�±ë�ÇÇëý�±ìáMïÖÖëäëâí�èùÝ�Öù�?

µkëß�-�IÝëßõ�ÕHë�±ëÕHëÞõ�ÝëØ�ßèõÖð_�Þ×í�±Þõ�

±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ÂðåíÞõ,� ±ëÕHëí� ãV×ßÖëÞõ�

ÉSØí×í�çÜëMïÖ�Àßí±õ�Èí±õ.�Éõ×í�±ëÕHëõ�Õñßí�

ßíÖõ�Âëáí�×´�É´±õ�Èí±õ.�±ëÕHëõ�ÇõÀ�Àßí±õ�

Àõ�±ÖíÖÞë�ìäåõ�ìäÇëßäð_,�äíÖõáí�CëËÞë�ìäåõ�

ÇÇëý� Àßäí,� äHëýÞ� Àßäð_� ±ë� çäý� ±ëÕHëí�

åã@ÖÞõ� ÞWË� Àßäë� ÚßëÚß� Èõ.� èäõ�±ëÕHëõ�

±õÞë� ÕþIÝõ� ½B²Ö� ßèõäëÞí� Éwß� Èõ.� ÖõÞë×í�

±ëÕHëÞõ� ÀõËáð_� ÞðÀçëÞ�×ëÝ�Èõ� ÖõÞù�±_ØëÉ�

±ëäÖù�Þ×í.�Éõ�äíÖí�ÃÝð_�Èõ�ÖõÜë_×í�ÜÞõ�åð_�

åíÂäë�ÜYÝð_�?

ÐÐ�±ùÜåë_ìÖ�ÐÐ

èëÉß� ßèù� Öù� ´WÝëý,� ¦õæ,� ÜëÞ-±ÕÜëÞÞí�

áëÃHëí×í�Üð@Ö�ßèí�åÀåù.�Öù�VäÝ_Þõ�ÀÜëýÖíÖ�

ÚÞëäù.�çäý�äëÖù×í�ÕùÖëÞõ�Üð@Ö�ÀßÖë�½±ù.�

Öù�ç_ÕñHëý�ÚÞí�É�Éåù.

ÐÐ�±ùÜåë_ìÖ�ÐÐ
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તરફ જઈ ર�ો છ� અને મનસા સેવા કરવાનો પાટ� 
શ� થઈ ર�ો છ�. એટલે િવશેષ શિ�શાળી 
કરવાનો પાટ� શ� થઈ ર�ો છ�. એટલે િવશેષ 
શિ�શાળી ��થિત બનાવવા તરફ �યાન આપતાં 
રહ��.’ િશવબાબાના આ કથનમાં ગુ� રહ�ય 
છુપાયેલું હતું. કારણ ક� આપણે �ઈએ છીએ ક� 
�દન�િત�દન માયાનાં ગંભીર દદ�ઓ વધતા ર�ા 
છ�. મનસા સેવાથી જ એમને માયાની બીમારીથી 
છોડાવવાં સંભવ છ�. દા.ત. કોઈ બાળક ઘણું 
બીમાર છ�. એ સમયે એલોપથી, હોિમયોપથી 
નેચરોપથી વગેર�ના િચ�ક�સક મળ� છ�. સૌ એને 
સાજું કરી શક� છ�. પરંતુ બાળકને જલદીથી સા�ં 
કરવા માટ� એલોપથીના ઉપચારને અ�ીમતા 
આપવામાં આવશે. કારણ ક� �જે�શન આપતાં જ 
દવા લોહીમાં ભળી જઈને તરત જ બીમારીને દૂર 
કરી દ�શે. બી� િચ�ક�સા પ�િતથી વધાર� સમય 
લાગવાની સંભાવના છ�. એ રીતે માયાના ગંભીર 
દદ�ઓને શિ�શાળી સંક�પ�પી �જે�શનથી 
અથા�ત મનસા સેવાથી �વ�થ કરી શક�એ છીએ.

અંતમ�ન વાહનથી સેવા કરવા માટ� દરરોજ 
ઓછામાં ઓછું આઠ કલાક યોગ આવ�યક છ�. 
કારણ ક� �યાર� જ મનમાં સદા પિવ� અને 
શિ�શાળી સંક�પ ઉ�પ�ન થતા રહ�શે. જેથી 
મનુ�યા�માઓને શાંિત અને શિ� �દાન કરી 
શકશે.

દરરોજ 8 કલાક યોગ જ�રી શા માટ�?

ગાડી ચલાવતાં તેની બેટરી નબળી પડી 
�ય તો એને ફરી ચાજ� કરાવવા માટ� મીક�નીકની 
પાસે લઈ જવી પડશે. સમ� ક� બેટરીને �લ ચાજ� 

આ િવ�માં યોગી આ�માઓ વા�તવમાં 
મહાન છ�. તેઓ સંસાર સાગરમાં કમળની જેમ 
િનલ�પ, િન���� તથા શુભ છ�. અનેક આ�માઓની 
કલુિષતતાને ધુએ છ�. એમના મંગલમય 
સાિન�યથી આ�માઓ પોતાની માનિસક તાણથી 
મુ� રહી હળવાશ અનુભવે છ�. તેઓ �યાં �ય 
છ� �યાં �સ�નતાના ક�લ િવકિસત થાય છ�. આવા 
યોગીઓના આધાર� જ આ ��વી ટક� છ�.

આપણે સૌ �ાપરયુગથી પરમા�માની 
મિહમાની સાથે સાથે આવા મહાન યોગીઓની 
મિહમા શા��ો �ારા સાંભળતા આ�યા છીએ. 
કારણક� સંગમયુગ પર પરમા�મા નવી સતયુગી 
દુિનયા �થાપન કરવાના મહાન કાય�માં યોગી 
આ�માઓ િવશેષ સહયોગી બને છ�. એટલે આજ 
સુધી પણ એમની યાદગાર અમર છ�.

સાધનાથી સાધન

યોગી પોતાની િનરંતર યોગસાધનાથી 
બેહદ સેવાથ� અંતમ�ન વાહનનું સાધન વાપર� છ�. 
અંતમ�ન એક એવું સૂ�મ વાહન છ�. જેનાથી યોગી 
એક �થાન પર બેસીને િવ��મણ કરતાં મનસા 
સેવા કરી શક� છ�. પવનપુ� હનુમાન સંક�પ કરતાં 
જ �યાં ઈ�છ� �યાં પહ�ચીને સેવા કરતા બતા�યા 
છ�. વા�તવમાં આ અ�યારની જ અંતમ�ન વાહનની 
યાદગાર છ�. પરંતુ આ �દ�ય સાધનને �ા�ત કરવા 
માટ� આ ભૌિતક જગતનાં સવ� સાધનોથી બ� દૂર 
કરવી તે ઘણું જ�રી છ�.

મનસા સેવા શા માટ� જ�રી છ�?

બાપદાદાએ દાદીઓને મળતી વખતે ક�ં 
હતું. ‘વાણી �ારા સેવા કરવાનો પાટ� હવે સમા��ત 

અંતમ�ન વાહનથી સેવા
�.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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આપણે પોતાના સંક�પોના તરંગોને અ�ય 
લોકોના મન સુધી પહ�ચાડી શક�એ છીએ.

અ�ય ઉદાહરણમાં �ઈએ તો એક 
કાગળના ટુકડાને દૂર સુધી તો ફ�કવા ઈ�છીએ 
છીએ તો તે માટ� આપ કોિશશ કરશો તો હવાના 
�િતરોધને કારણે તે ક�ટલાક �ટ સુધી જ દૂર જશે. 
� એ કાગળના ટુકડાને પ�થરની સાથે બાંધીને 
ફ�ક�શું તો તે દૂર સુધી જશે. તો એ રીતે જ પોતાના 
સંક�પોને પરમા�માની યાદની સાથે મેળવીને 
િવ�ના કોઈપણ ખૂણામાં, કોઈ પણ આ�મા સુધી 
પહ�ચાડી શક�એ છીએ.

બી� એક ઉદાહરણમાં �ઈએ તો � 
બંદૂકની ગોળીને દૂર ટ�કરીઓ સુધી ફ�કવી હોય 
તો એ માટ� એક િવશેષ �કારની બંદૂક હોવી જ�રી 
છ�. � બંદૂક શિ�શાળી નહ� હોય તો ગોળી દૂર 
સુધી જશે નહ�. ગોળી ટ�કરીની સાથે અથડાઈને 
એને તોડે છ�. એ રીતે જ આપણા શિ�શાળી 
સંક�પ યોગની ��થિતમાં છોડવામાં આવે છ� તો તે 
કોઈ પણ આ�માના મન સાથે અથડાઈને એને 
માયાના અપિવ� સં�કારોથી મુ� કરી શક� છ�.

અંતમ�ન વાહનથી આ�માઓની સેવા

બેહદ િવ�ના આ�માઓની સેવા કરવા માટ� 
આપણે િવ� ક�યાણકારી ��થિતનો અ�યાસ 
કરવો જ�રી છ�. એ માટ� આપણે પરમધામમાં 
િશવબાબાની સમીપ બેસીએ અને બાબા પાસેથી 
શાંિતનાં ઘણાં �કરણો �વારાના �પે મુજ આ�મા 
ઉપર પડી ર�ાં છ� અને મારા ઉપરથી તે સમ� 
િવ�ના આ�માઓ ઉપર િવખરાઈ ર�ાં છ�. એવો 
અનુભવ કરશો તો �વાભાિવક રીતે જે 
આ�માઓને શાંિત �ઈએ તે તેમને મળી જશે.

સામૂિહક યા �યિ�ગત �પમાં સેવા કરવા 
માટ� આ િવિધનો �યોગ કરીએ. સૂ�મ વતનમાં 

કરવા માટ� ચાર કલાક લાગે છ�. પરંતુ સમયના 
અભાવને કારણે આપણે બેટરીને બે કલાક માટ� 
જ મીક�નીક પાસે રાખીશું તો તે અડધી જ ચાજ� 
થયેલી મળશે. આ રીતે આ�મા�પી-બેટરીનો 
સંબંધ આ�યા��મક શિ� ક��� (પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ) સાથે ઓછામાં ઓછો આઠ કલાક 
હોવો �ઈએ. �યાર� તે �લ ચાજ� થશે અને િવ� 
માટ� માગ�દશ�ક રોશનીનું કાય� કરશે અથા�ત 
સંક�પ શિ�નો �ભાવ સમ� િવ� પર રહ�શે. � 
યોગા�યાસ આઠ કલાકથી ઓછો હશે તો 
સંક�પોનો �ભાવ સીિમત �ે� પર જ પડશે. 
િશવબાબા ક�ટલીયે વાર મુરલીમાં કહ� છ� ક� 
સેવાની ગિત વધારો. આ વાણીની સેવાથી શ�ય 
નહ� બને. મા� અંતમ�ન વાહનથી સેવા કરવાથી 
જ તે સંભવ બનશે.

સંક�પ શિ�થી સેવા કઈ રીતે કરીએ.

આપની પાસે ઘણું સુંદર ગીત ક�સેટમાં ભર�લું 
છ�. તેને આપ અસં�ય �યિ�ઓને સંભળાવવા 
ઈ�છો છો તો તેને આકાશવાણીથી �સા�રત કરવું 
પડશે. �સા�રત ગીત �વિન ક�પનના �પે ઘણા 
મોટા �ે�માં ફ�લાઈ જશે. તો લોકો એ ગીતને 
પોતાના ર��ડયો સેટ �ારા સાંભળી શકશે. આ કઈ 
રીતે સંભવ છ�? �વિન તરંગોને તી� આ�િ�ના 
તરંગો ઉપર આરોિપત કરીને એક ઘણા ઊંચા 
ટાવર ઉપરથી શિ�શાળી તરંગોના �પમાં 
વાયુમંડળમાં �સા�રત કરવામાં આવે છ�. આ રીતે 
એક ઊંચા ટાવરના �પમાં પોતાની યોગની ��થિત 
બનાવીને પોતાના સંક�પોને આ�યા��મક તી� 
આ�િ�ના તરંગો અથા�ત સવ�શિ�વાન િશવ 
પરમા�મા સાથે શિ�શાળી સંક�પોને 
વાતાવરણમાં ફ�લાવવાથી આ સંક�પ બેહદ �ે�માં 
ફ�લાઈ શક� છ�. � સંક�પોમાં પરમા�માની ��િત 
નહ� હોય, તો આ સંભવ બનશે નહ�. આ રીતે 
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તરફ જઈ ર�ો છ� અને મનસા સેવા કરવાનો પાટ� 
શ� થઈ ર�ો છ�. એટલે િવશેષ શિ�શાળી 
કરવાનો પાટ� શ� થઈ ર�ો છ�. એટલે િવશેષ 
શિ�શાળી ��થિત બનાવવા તરફ �યાન આપતાં 
રહ��.’ િશવબાબાના આ કથનમાં ગુ� રહ�ય 
છુપાયેલું હતું. કારણ ક� આપણે �ઈએ છીએ ક� 
�દન�િત�દન માયાનાં ગંભીર દદ�ઓ વધતા ર�ા 
છ�. મનસા સેવાથી જ એમને માયાની બીમારીથી 
છોડાવવાં સંભવ છ�. દા.ત. કોઈ બાળક ઘણું 
બીમાર છ�. એ સમયે એલોપથી, હોિમયોપથી 
નેચરોપથી વગેર�ના િચ�ક�સક મળ� છ�. સૌ એને 
સાજું કરી શક� છ�. પરંતુ બાળકને જલદીથી સા�ં 
કરવા માટ� એલોપથીના ઉપચારને અ�ીમતા 
આપવામાં આવશે. કારણ ક� �જે�શન આપતાં જ 
દવા લોહીમાં ભળી જઈને તરત જ બીમારીને દૂર 
કરી દ�શે. બી� િચ�ક�સા પ�િતથી વધાર� સમય 
લાગવાની સંભાવના છ�. એ રીતે માયાના ગંભીર 
દદ�ઓને શિ�શાળી સંક�પ�પી �જે�શનથી 
અથા�ત મનસા સેવાથી �વ�થ કરી શક�એ છીએ.

અંતમ�ન વાહનથી સેવા કરવા માટ� દરરોજ 
ઓછામાં ઓછું આઠ કલાક યોગ આવ�યક છ�. 
કારણ ક� �યાર� જ મનમાં સદા પિવ� અને 
શિ�શાળી સંક�પ ઉ�પ�ન થતા રહ�શે. જેથી 
મનુ�યા�માઓને શાંિત અને શિ� �દાન કરી 
શકશે.

દરરોજ 8 કલાક યોગ જ�રી શા માટ�?

ગાડી ચલાવતાં તેની બેટરી નબળી પડી 
�ય તો એને ફરી ચાજ� કરાવવા માટ� મીક�નીકની 
પાસે લઈ જવી પડશે. સમ� ક� બેટરીને �લ ચાજ� 

આ િવ�માં યોગી આ�માઓ વા�તવમાં 
મહાન છ�. તેઓ સંસાર સાગરમાં કમળની જેમ 
િનલ�પ, િન���� તથા શુભ છ�. અનેક આ�માઓની 
કલુિષતતાને ધુએ છ�. એમના મંગલમય 
સાિન�યથી આ�માઓ પોતાની માનિસક તાણથી 
મુ� રહી હળવાશ અનુભવે છ�. તેઓ �યાં �ય 
છ� �યાં �સ�નતાના ક�લ િવકિસત થાય છ�. આવા 
યોગીઓના આધાર� જ આ ��વી ટક� છ�.

આપણે સૌ �ાપરયુગથી પરમા�માની 
મિહમાની સાથે સાથે આવા મહાન યોગીઓની 
મિહમા શા��ો �ારા સાંભળતા આ�યા છીએ. 
કારણક� સંગમયુગ પર પરમા�મા નવી સતયુગી 
દુિનયા �થાપન કરવાના મહાન કાય�માં યોગી 
આ�માઓ િવશેષ સહયોગી બને છ�. એટલે આજ 
સુધી પણ એમની યાદગાર અમર છ�.

સાધનાથી સાધન

યોગી પોતાની િનરંતર યોગસાધનાથી 
બેહદ સેવાથ� અંતમ�ન વાહનનું સાધન વાપર� છ�. 
અંતમ�ન એક એવું સૂ�મ વાહન છ�. જેનાથી યોગી 
એક �થાન પર બેસીને િવ��મણ કરતાં મનસા 
સેવા કરી શક� છ�. પવનપુ� હનુમાન સંક�પ કરતાં 
જ �યાં ઈ�છ� �યાં પહ�ચીને સેવા કરતા બતા�યા 
છ�. વા�તવમાં આ અ�યારની જ અંતમ�ન વાહનની 
યાદગાર છ�. પરંતુ આ �દ�ય સાધનને �ા�ત કરવા 
માટ� આ ભૌિતક જગતનાં સવ� સાધનોથી બ� દૂર 
કરવી તે ઘણું જ�રી છ�.

મનસા સેવા શા માટ� જ�રી છ�?

બાપદાદાએ દાદીઓને મળતી વખતે ક�ં 
હતું. ‘વાણી �ારા સેવા કરવાનો પાટ� હવે સમા��ત 

અંતમ�ન વાહનથી સેવા
�.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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આપણે પોતાના સંક�પોના તરંગોને અ�ય 
લોકોના મન સુધી પહ�ચાડી શક�એ છીએ.

અ�ય ઉદાહરણમાં �ઈએ તો એક 
કાગળના ટુકડાને દૂર સુધી તો ફ�કવા ઈ�છીએ 
છીએ તો તે માટ� આપ કોિશશ કરશો તો હવાના 
�િતરોધને કારણે તે ક�ટલાક �ટ સુધી જ દૂર જશે. 
� એ કાગળના ટુકડાને પ�થરની સાથે બાંધીને 
ફ�ક�શું તો તે દૂર સુધી જશે. તો એ રીતે જ પોતાના 
સંક�પોને પરમા�માની યાદની સાથે મેળવીને 
િવ�ના કોઈપણ ખૂણામાં, કોઈ પણ આ�મા સુધી 
પહ�ચાડી શક�એ છીએ.

બી� એક ઉદાહરણમાં �ઈએ તો � 
બંદૂકની ગોળીને દૂર ટ�કરીઓ સુધી ફ�કવી હોય 
તો એ માટ� એક િવશેષ �કારની બંદૂક હોવી જ�રી 
છ�. � બંદૂક શિ�શાળી નહ� હોય તો ગોળી દૂર 
સુધી જશે નહ�. ગોળી ટ�કરીની સાથે અથડાઈને 
એને તોડે છ�. એ રીતે જ આપણા શિ�શાળી 
સંક�પ યોગની ��થિતમાં છોડવામાં આવે છ� તો તે 
કોઈ પણ આ�માના મન સાથે અથડાઈને એને 
માયાના અપિવ� સં�કારોથી મુ� કરી શક� છ�.

અંતમ�ન વાહનથી આ�માઓની સેવા

બેહદ િવ�ના આ�માઓની સેવા કરવા માટ� 
આપણે િવ� ક�યાણકારી ��થિતનો અ�યાસ 
કરવો જ�રી છ�. એ માટ� આપણે પરમધામમાં 
િશવબાબાની સમીપ બેસીએ અને બાબા પાસેથી 
શાંિતનાં ઘણાં �કરણો �વારાના �પે મુજ આ�મા 
ઉપર પડી ર�ાં છ� અને મારા ઉપરથી તે સમ� 
િવ�ના આ�માઓ ઉપર િવખરાઈ ર�ાં છ�. એવો 
અનુભવ કરશો તો �વાભાિવક રીતે જે 
આ�માઓને શાંિત �ઈએ તે તેમને મળી જશે.

સામૂિહક યા �યિ�ગત �પમાં સેવા કરવા 
માટ� આ િવિધનો �યોગ કરીએ. સૂ�મ વતનમાં 

કરવા માટ� ચાર કલાક લાગે છ�. પરંતુ સમયના 
અભાવને કારણે આપણે બેટરીને બે કલાક માટ� 
જ મીક�નીક પાસે રાખીશું તો તે અડધી જ ચાજ� 
થયેલી મળશે. આ રીતે આ�મા�પી-બેટરીનો 
સંબંધ આ�યા��મક શિ� ક��� (પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ) સાથે ઓછામાં ઓછો આઠ કલાક 
હોવો �ઈએ. �યાર� તે �લ ચાજ� થશે અને િવ� 
માટ� માગ�દશ�ક રોશનીનું કાય� કરશે અથા�ત 
સંક�પ શિ�નો �ભાવ સમ� િવ� પર રહ�શે. � 
યોગા�યાસ આઠ કલાકથી ઓછો હશે તો 
સંક�પોનો �ભાવ સીિમત �ે� પર જ પડશે. 
િશવબાબા ક�ટલીયે વાર મુરલીમાં કહ� છ� ક� 
સેવાની ગિત વધારો. આ વાણીની સેવાથી શ�ય 
નહ� બને. મા� અંતમ�ન વાહનથી સેવા કરવાથી 
જ તે સંભવ બનશે.

સંક�પ શિ�થી સેવા કઈ રીતે કરીએ.

આપની પાસે ઘણું સુંદર ગીત ક�સેટમાં ભર�લું 
છ�. તેને આપ અસં�ય �યિ�ઓને સંભળાવવા 
ઈ�છો છો તો તેને આકાશવાણીથી �સા�રત કરવું 
પડશે. �સા�રત ગીત �વિન ક�પનના �પે ઘણા 
મોટા �ે�માં ફ�લાઈ જશે. તો લોકો એ ગીતને 
પોતાના ર��ડયો સેટ �ારા સાંભળી શકશે. આ કઈ 
રીતે સંભવ છ�? �વિન તરંગોને તી� આ�િ�ના 
તરંગો ઉપર આરોિપત કરીને એક ઘણા ઊંચા 
ટાવર ઉપરથી શિ�શાળી તરંગોના �પમાં 
વાયુમંડળમાં �સા�રત કરવામાં આવે છ�. આ રીતે 
એક ઊંચા ટાવરના �પમાં પોતાની યોગની ��થિત 
બનાવીને પોતાના સંક�પોને આ�યા��મક તી� 
આ�િ�ના તરંગો અથા�ત સવ�શિ�વાન િશવ 
પરમા�મા સાથે શિ�શાળી સંક�પોને 
વાતાવરણમાં ફ�લાવવાથી આ સંક�પ બેહદ �ે�માં 
ફ�લાઈ શક� છ�. � સંક�પોમાં પરમા�માની ��િત 
નહ� હોય, તો આ સંભવ બનશે નહ�. આ રીતે 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 10 October 2020 Page No. 14

�ાના�ત

બાપદાદા આકારી�પમાં ઊભા છ� અને �� �વયં 
એમની સામે િબરાજમાન છું અને બાજુમાં જેની 
સેવા કરવાની છ� એને પણ આકારી �પમાં 
ઉપ��થત કરીએ. બાપદાદા �ારા લાઈટ માઈટ 
મુજ પર આવી રહી છ� અને મારા �ારા એ 
આ�માની તરફ જઈ રહી છ�. એવો અનુભવ કરો. 
તો �વાભાિવક રીતે એ �યિ�ને લાઈટ માઈટનો 
અનુભવ થશે. જેમ એક રોગીને સૂય�ના �કાશની 
જ�ર છ�. રોગી બહાર જઈ શકતો નથી. એ સમયે 
આપણે દપ�ણનો �યોગ કરીને સૂય�નાં �કરણો એ 
રોગી સુધી મોકલી શક�એ છીએ. 

આજકાલ મનુ�યા�માઓ શાંિત અને શિ� 
જ ઈ�છ� છ�. શાંિત શા માટ� ઈ�છ� છ�? કારણ ક� ચાર� 
બાજુ અશાંિત જ અશાંિત છ� અને દુઘ�ટનાઓને 
કારણે અકાળ� ��યુ થતાં આ�માઓ શરીર વગર 
ફરતાં રહ� છ�. આવા ઘણાયે મનુ�યા�માઓ છ� 
જેઓએ �ાક�િતક આપદાઓ વખતે શરીરનો 
�યાગ કય�. ઘરબાર, સંબંધી, સંપિ� વગેર�ને 
ખોયાં. તો િવચારો ક� તે આ�માઓ ક�ટલા અશાંત 
હશે. �દન�િત�દન આવા આ�માઓની સં�યા 
વધતી જ �ય છ�. તે આ�માઓ શાંિત ઈ�છ� છ�. 
શિ� શા માટ� ઈ�છ� છ�? કારણ ક� આજ સંસારમાં 
માનવ અનેકાનેક સમ�યાઓથી ધેરાયેલો છ�. એ 
સમ�યાઓનો હલ કરવાની શિ� કોઈનામાં 
નથી. સમ�યાઓના પાંજરામાં ફસાયેલું પ�ી 
�વતં� બનીને સુખનો �ાસ લેવા માટ� શિ�નો 
સહયોગ ઈ�છ� છ�. એટલે આવા આ�માઓને 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા પાસેથી અંતમ�ન �ારા 
શાંિત અને શિ� લઈને સહયોગ આપવો 
િબલક�લ જ�રી છ�.

અંતમ�ન વાહનથી �ક�િતની સેવા

�ક�િતના પદાથ� ઈલે��ોન, �ોટોન તથા 
�યુ�ોનથી બનેલા છ�. આધુિનક ભૌિતક 

િવ�ાનથી એ માિહતી મળ� છ� ક� મૂળભૂત કણોના 
�વ�પ તથા એના તરંગોના �વ�પમાં કોઈ તફાવત 
નથી. અથા�ત આ મૂળભૂત કણોનું કણોના �પમાં 
અ�યયન કરી શક�એ છીએ. તથા સાથે સાથે આ 
કણોનું તરંગોના �પમાં પણ અ�યયન કરી 
શક�એ છીએ. તરંગોના �પમાં �વાથી આ 
કણોના ગુણ, જે વા�તવમાં આપણા સંક�પોના 
તરંગોના આધાર પર વાતાવરણમાં �સા�રત થયા 
કર� ચે. �યાર� આપણા સંક�પ પિવ� હોય છ� તો એ 
પદાથ� પણ �ભાવ પાડે છ� તથા �યાર� અપિવ� 
હોય છ� તો પદાથ� પણ અપિવ� બને છ�. પિવ� 
સંક�પ તથા અપિવ� સંક�પોમાં શું અંતર છ� તથા 
તેઓ પદાથ�ને કઈ રીતે �ભાિવત કર� છ�? પિવ� 
સંક�પ િનયિમત તથા પુનરાવત�ન સાથેના હોય 
છ�. જે કારણે પિવ� સંક�પોથી �ક�િત િનયિમત 
તથા અપિવ� સંક�પોની �ક�િત અિનયિમત થઈ 
�ય છ�.

આ અંતમ�ન વાહનથી સેવાના સંદભ�માં મને 
પણ ક�ટલાક સારા અનુભવો થયા છ�. �� લગભગ 
�ણ વષ�થી આ સૂ�મ સેવા િવશેષ અ�તવેળાએ 
તથા સં�યાના સમયે ક�ં છું. પરંતુ મારા મનમાં 
સદા એ સંક�પ ચાલતા હતા ક� કઈ રીતે સમ�એ 
ક� આપણે જે સેવા કરી ર�ા છીએ. તે સફળ થઈ 
રહી છ� યા નહ�? બાપદાદાની સાથે મુલાકાત 
કરતી વખતે બાબાએ મને ક�ં હતું. ‘શુભ તથા 
શુિ��િ�થી વાયુમંડળને પ�રવિત�ત કરી ર�ા 
છોને? �િ�થી વાયુમંડળ પ�રવત�ન કરવાની સેવા 
જ �ે� સેવા છ�. આ સેવાથી અનેક આ�માઓના 
આશીવા�દ �ા�ત થાય છ�. એમાં સારા અનુભવ કરી 
ર�ા છો અને આગળ પણ સારા અનુભવ કરતા 
રહ�શો. એમાં સફળતા છ� અને સદા સફળતા 
રહ�શે. આ સેવામાં આગળ વધતા અને વધારતાં 
રહ��.’ આ વરદાનથી મને િવ�ાસ થઈ ગયો તથા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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તનાવ��ત �વન �યતીત કરી ર�ા છ�. એટલે 
ખર�ખર આ દુઃખધામ છ�. તેથી આવી દુિનયાથી 
વૈરા�ય ધારણ કરીને શાંિતધામ અને સુખધામને 
યાદ કરો. 

3. જૂના સંબંધોથી વૈરા�ય - આ�યા��મક 
પુ�ષાથ�ઓ માટ� દ�િહક સંબંધ જૂનો સંબંધ છ� જે 
દ�ખાય છ� તો સુખદાયી પણ છ� તો દુઃખદાયી. 
આટલાં સંબંધોમાં ફસાયેલી બુિ� ભગવાનને યાદ 
કરી શકતી નથી. એ પા��ં કરો ક� મારા તો સંબંધી 
એક િશવબાબા છ�. ક�પના �ારંભમાં �� એમની 
પાસેથી આ�યો હતો ને હવે ક�પના અંતમાં એમની 
પાસે જવાનું છ�. આ લૌ�કક સંબંધો તો િનિમ� મા� 
િનભાવવાના છ�. આ સવ� સંબંધો તો �વાથ�ના 
સંબંધો છ�. િનઃ�વાથ� સેવાધારી તો એક પરમા�મા 
જ છ�. એટલે આ સવ�થી બુિ�નો સંબંધ તોડી એક 
િશવ પરમા�મા સાથે �ડવો એમાં સમજદારી છ�. 
કોઈએ સુંદર ક�ં છ�, સ�કડો અકલમંદ િમલતે હ�, 
કામ ક� લોગ ચંદ િમલતે હ� મુસીબતમ� ભગવાન ક� 
િસવાએ સબક� દરવાજે બંદ િમલતે હ�.

4. જૂના સમાચારોથી વૈરા�ય - ક�ટલાયે 
લોકો આ કિલયુગી તમો�ધાન દુિનયાના 
સમાચારો વાંચવા, સાંભળવા અને �વામાં બ� 
�િચ રાખે છ�. પોતાનો મોટાભાગનો સમય આમાં 
બરબાદ કર� છ�. તે કલાકો સુધી સમાચાર પ�ો 
વાંચતા રહ� છ�. વારંવાર �યુઝ ચેનલો �તા રહ� છ�. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� ખરાબમાં ખરાબ 
સમાચારોને �ાથિમકતા આપવામાં આવે છ�. જેને 
વારંવાર �તાં, સાંભળતાં માનવના મન ઉપર 
ખરાબ �ભાવ પડે છ�. તેથી અસાર સંસારના 
સમાચારોથી પણ વૈરા�ય હોવો �ઈએ.

વૈરા�ય અને તપ�યાનો ઘણો ગહન સંબંધ 
છ�. �યાર� સંસાર અને સાંસા�રક વ�તુઓથી 
વૈરા�ય આવે છ� �યાર� પરમા�મા પર બુિ� એકા� 
થઈ શક� છ�. ઈિતહાસ એ વાતનો સા�ી છ� ક� 
અનેક તપ�વીઓને વૈરા�ય આવતાં તેઓ 
ઈ�રીય લગનમાં મગન થઈ ગયા. જેમ ક� મહા�મા 
બુ�, રા� ભ��હ�ર, રા� ગોપીચંદ વગેર� વગેર�. 
એટલે યોગની ઉ���થિત બનાવવા ઈ�છતા 
પુ�ષાથ�ઓએ વૈરા�ય�િ� અપનાવવી પડશે. આ 
લેખમાં 16 �કારના વૈરા�યની ચચા� છ�.

1. જૂના દ�હથી વૈરા�ય - આ શરીર 
તમો�ધાન અને પિતત છ�. એની અંદર હાડ, 
માંસ, ખૂન, મળમૂ� ભર�લાં છ�. આના ઉપર 
આકિષ�ત થવું તે મહામૂખ�તા છ�. આ દ�હના િમ�યા 
અિભમાનથી જ પાંચ િવકારો પેદા થાય છ�. 
�ભુિમલન માટ� તેને ભૂલવું જ�રી છ�. એટલે આ 
દ�હનો સેવા માટ� ઉપયોગ કરો. �ે� પુ�ષાથ� પણ 
એના �ારા કરો. પરંતુ �ે� તપ�યા માટ� આ જૂના 
પિતત દ�હથી બુિ�નું લંગર ઉઠી �ય અને બુિ� 
પરમા�માની તરફ �ય.

2. જૂની દુિનયાથી વૈરા�ય - ���ચ�ના 
અંતમાં આ કિલયુગી દુિનયા, તમો�ધાન અને 
મોટ�ભાગે પાપા�માઓની દુિનયા છ�. એના 
આકષ�ણથી �ભાિવત થવું તેતો બેવક�ફ� છ�. એનો 
વૈભવ અને વ�તુઓ િવનાશી છ�. એનાથી મળના�ં 
સુખ �ણભંગુર છ�. એટલે જૂની દુિનયાથી બુિ� 
ઉપરામ થવી �ઈએ. જરા િવચાર કરો, લાખો 
હૉ��પટલોમાં કરોડો રોગી ક�વી વેદના અનુભવી 
ર�ા છ�. ક�ટલાય લોકો ગંદી ઝૂંપડીઓ અને 
નાળાઓ ઉપર રહ� છ�. જેઓ સારા ઘરમાં છ� તેઓ 

બેહદની વૈરા�ય�િ�
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બાપદાદા આકારી�પમાં ઊભા છ� અને �� �વયં 
એમની સામે િબરાજમાન છું અને બાજુમાં જેની 
સેવા કરવાની છ� એને પણ આકારી �પમાં 
ઉપ��થત કરીએ. બાપદાદા �ારા લાઈટ માઈટ 
મુજ પર આવી રહી છ� અને મારા �ારા એ 
આ�માની તરફ જઈ રહી છ�. એવો અનુભવ કરો. 
તો �વાભાિવક રીતે એ �યિ�ને લાઈટ માઈટનો 
અનુભવ થશે. જેમ એક રોગીને સૂય�ના �કાશની 
જ�ર છ�. રોગી બહાર જઈ શકતો નથી. એ સમયે 
આપણે દપ�ણનો �યોગ કરીને સૂય�નાં �કરણો એ 
રોગી સુધી મોકલી શક�એ છીએ. 

આજકાલ મનુ�યા�માઓ શાંિત અને શિ� 
જ ઈ�છ� છ�. શાંિત શા માટ� ઈ�છ� છ�? કારણ ક� ચાર� 
બાજુ અશાંિત જ અશાંિત છ� અને દુઘ�ટનાઓને 
કારણે અકાળ� ��યુ થતાં આ�માઓ શરીર વગર 
ફરતાં રહ� છ�. આવા ઘણાયે મનુ�યા�માઓ છ� 
જેઓએ �ાક�િતક આપદાઓ વખતે શરીરનો 
�યાગ કય�. ઘરબાર, સંબંધી, સંપિ� વગેર�ને 
ખોયાં. તો િવચારો ક� તે આ�માઓ ક�ટલા અશાંત 
હશે. �દન�િત�દન આવા આ�માઓની સં�યા 
વધતી જ �ય છ�. તે આ�માઓ શાંિત ઈ�છ� છ�. 
શિ� શા માટ� ઈ�છ� છ�? કારણ ક� આજ સંસારમાં 
માનવ અનેકાનેક સમ�યાઓથી ધેરાયેલો છ�. એ 
સમ�યાઓનો હલ કરવાની શિ� કોઈનામાં 
નથી. સમ�યાઓના પાંજરામાં ફસાયેલું પ�ી 
�વતં� બનીને સુખનો �ાસ લેવા માટ� શિ�નો 
સહયોગ ઈ�છ� છ�. એટલે આવા આ�માઓને 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા પાસેથી અંતમ�ન �ારા 
શાંિત અને શિ� લઈને સહયોગ આપવો 
િબલક�લ જ�રી છ�.

અંતમ�ન વાહનથી �ક�િતની સેવા

�ક�િતના પદાથ� ઈલે��ોન, �ોટોન તથા 
�યુ�ોનથી બનેલા છ�. આધુિનક ભૌિતક 

િવ�ાનથી એ માિહતી મળ� છ� ક� મૂળભૂત કણોના 
�વ�પ તથા એના તરંગોના �વ�પમાં કોઈ તફાવત 
નથી. અથા�ત આ મૂળભૂત કણોનું કણોના �પમાં 
અ�યયન કરી શક�એ છીએ. તથા સાથે સાથે આ 
કણોનું તરંગોના �પમાં પણ અ�યયન કરી 
શક�એ છીએ. તરંગોના �પમાં �વાથી આ 
કણોના ગુણ, જે વા�તવમાં આપણા સંક�પોના 
તરંગોના આધાર પર વાતાવરણમાં �સા�રત થયા 
કર� ચે. �યાર� આપણા સંક�પ પિવ� હોય છ� તો એ 
પદાથ� પણ �ભાવ પાડે છ� તથા �યાર� અપિવ� 
હોય છ� તો પદાથ� પણ અપિવ� બને છ�. પિવ� 
સંક�પ તથા અપિવ� સંક�પોમાં શું અંતર છ� તથા 
તેઓ પદાથ�ને કઈ રીતે �ભાિવત કર� છ�? પિવ� 
સંક�પ િનયિમત તથા પુનરાવત�ન સાથેના હોય 
છ�. જે કારણે પિવ� સંક�પોથી �ક�િત િનયિમત 
તથા અપિવ� સંક�પોની �ક�િત અિનયિમત થઈ 
�ય છ�.

આ અંતમ�ન વાહનથી સેવાના સંદભ�માં મને 
પણ ક�ટલાક સારા અનુભવો થયા છ�. �� લગભગ 
�ણ વષ�થી આ સૂ�મ સેવા િવશેષ અ�તવેળાએ 
તથા સં�યાના સમયે ક�ં છું. પરંતુ મારા મનમાં 
સદા એ સંક�પ ચાલતા હતા ક� કઈ રીતે સમ�એ 
ક� આપણે જે સેવા કરી ર�ા છીએ. તે સફળ થઈ 
રહી છ� યા નહ�? બાપદાદાની સાથે મુલાકાત 
કરતી વખતે બાબાએ મને ક�ં હતું. ‘શુભ તથા 
શુિ��િ�થી વાયુમંડળને પ�રવિત�ત કરી ર�ા 
છોને? �િ�થી વાયુમંડળ પ�રવત�ન કરવાની સેવા 
જ �ે� સેવા છ�. આ સેવાથી અનેક આ�માઓના 
આશીવા�દ �ા�ત થાય છ�. એમાં સારા અનુભવ કરી 
ર�ા છો અને આગળ પણ સારા અનુભવ કરતા 
રહ�શો. એમાં સફળતા છ� અને સદા સફળતા 
રહ�શે. આ સેવામાં આગળ વધતા અને વધારતાં 
રહ��.’ આ વરદાનથી મને િવ�ાસ થઈ ગયો તથા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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તનાવ��ત �વન �યતીત કરી ર�ા છ�. એટલે 
ખર�ખર આ દુઃખધામ છ�. તેથી આવી દુિનયાથી 
વૈરા�ય ધારણ કરીને શાંિતધામ અને સુખધામને 
યાદ કરો. 

3. જૂના સંબંધોથી વૈરા�ય - આ�યા��મક 
પુ�ષાથ�ઓ માટ� દ�િહક સંબંધ જૂનો સંબંધ છ� જે 
દ�ખાય છ� તો સુખદાયી પણ છ� તો દુઃખદાયી. 
આટલાં સંબંધોમાં ફસાયેલી બુિ� ભગવાનને યાદ 
કરી શકતી નથી. એ પા��ં કરો ક� મારા તો સંબંધી 
એક િશવબાબા છ�. ક�પના �ારંભમાં �� એમની 
પાસેથી આ�યો હતો ને હવે ક�પના અંતમાં એમની 
પાસે જવાનું છ�. આ લૌ�કક સંબંધો તો િનિમ� મા� 
િનભાવવાના છ�. આ સવ� સંબંધો તો �વાથ�ના 
સંબંધો છ�. િનઃ�વાથ� સેવાધારી તો એક પરમા�મા 
જ છ�. એટલે આ સવ�થી બુિ�નો સંબંધ તોડી એક 
િશવ પરમા�મા સાથે �ડવો એમાં સમજદારી છ�. 
કોઈએ સુંદર ક�ં છ�, સ�કડો અકલમંદ િમલતે હ�, 
કામ ક� લોગ ચંદ િમલતે હ� મુસીબતમ� ભગવાન ક� 
િસવાએ સબક� દરવાજે બંદ િમલતે હ�.

4. જૂના સમાચારોથી વૈરા�ય - ક�ટલાયે 
લોકો આ કિલયુગી તમો�ધાન દુિનયાના 
સમાચારો વાંચવા, સાંભળવા અને �વામાં બ� 
�િચ રાખે છ�. પોતાનો મોટાભાગનો સમય આમાં 
બરબાદ કર� છ�. તે કલાકો સુધી સમાચાર પ�ો 
વાંચતા રહ� છ�. વારંવાર �યુઝ ચેનલો �તા રહ� છ�. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� ખરાબમાં ખરાબ 
સમાચારોને �ાથિમકતા આપવામાં આવે છ�. જેને 
વારંવાર �તાં, સાંભળતાં માનવના મન ઉપર 
ખરાબ �ભાવ પડે છ�. તેથી અસાર સંસારના 
સમાચારોથી પણ વૈરા�ય હોવો �ઈએ.

વૈરા�ય અને તપ�યાનો ઘણો ગહન સંબંધ 
છ�. �યાર� સંસાર અને સાંસા�રક વ�તુઓથી 
વૈરા�ય આવે છ� �યાર� પરમા�મા પર બુિ� એકા� 
થઈ શક� છ�. ઈિતહાસ એ વાતનો સા�ી છ� ક� 
અનેક તપ�વીઓને વૈરા�ય આવતાં તેઓ 
ઈ�રીય લગનમાં મગન થઈ ગયા. જેમ ક� મહા�મા 
બુ�, રા� ભ��હ�ર, રા� ગોપીચંદ વગેર� વગેર�. 
એટલે યોગની ઉ���થિત બનાવવા ઈ�છતા 
પુ�ષાથ�ઓએ વૈરા�ય�િ� અપનાવવી પડશે. આ 
લેખમાં 16 �કારના વૈરા�યની ચચા� છ�.

1. જૂના દ�હથી વૈરા�ય - આ શરીર 
તમો�ધાન અને પિતત છ�. એની અંદર હાડ, 
માંસ, ખૂન, મળમૂ� ભર�લાં છ�. આના ઉપર 
આકિષ�ત થવું તે મહામૂખ�તા છ�. આ દ�હના િમ�યા 
અિભમાનથી જ પાંચ િવકારો પેદા થાય છ�. 
�ભુિમલન માટ� તેને ભૂલવું જ�રી છ�. એટલે આ 
દ�હનો સેવા માટ� ઉપયોગ કરો. �ે� પુ�ષાથ� પણ 
એના �ારા કરો. પરંતુ �ે� તપ�યા માટ� આ જૂના 
પિતત દ�હથી બુિ�નું લંગર ઉઠી �ય અને બુિ� 
પરમા�માની તરફ �ય.

2. જૂની દુિનયાથી વૈરા�ય - ���ચ�ના 
અંતમાં આ કિલયુગી દુિનયા, તમો�ધાન અને 
મોટ�ભાગે પાપા�માઓની દુિનયા છ�. એના 
આકષ�ણથી �ભાિવત થવું તેતો બેવક�ફ� છ�. એનો 
વૈભવ અને વ�તુઓ િવનાશી છ�. એનાથી મળના�ં 
સુખ �ણભંગુર છ�. એટલે જૂની દુિનયાથી બુિ� 
ઉપરામ થવી �ઈએ. જરા િવચાર કરો, લાખો 
હૉ��પટલોમાં કરોડો રોગી ક�વી વેદના અનુભવી 
ર�ા છ�. ક�ટલાય લોકો ગંદી ઝૂંપડીઓ અને 
નાળાઓ ઉપર રહ� છ�. જેઓ સારા ઘરમાં છ� તેઓ 
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5. જૂના �વભાવ સં�કારથી પણ વૈરા�ય - 
િવકારો અને �યસનોની ગુલામીથી આપણા જે 
�વભાવ સં�કાર બની ગયા છ� તેજ જૂના �વભાવ 
સં�કાર છ�. જે આ�યા��મક પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ 
બને છ�. �દ�યગુણોથી સંપ�ન સં�કાર �વભાવ જ 
નવી સતયુગી દ�વી સં�કાર-�વભાવ છ�. િવકારોની 
આધીનતાને કારણે આ સંસારમાં મનુ�ય દુઃખી છ�. 
તે મનુ�યના સં�કાર બગાડી દ� છ�. આ ક�ટલી મોટી 
િવડંબના છ� ક� મનુ�ય રોજ આ િવકારોના વમળમાં 
ફસાયેલો રહ� છ�. તે પ�તાય છ� એટલે એનાથી 
વૈરા�ય �ઈએ.

6. જૂની વાતોથી વૈરા�ય - જે વાતો વીતી 
ચૂક� છ� જૂની થઈ ચૂક� છ�. આવી વીતેલી વાતોથી 
પણ વૈરા�ય �ઈએ. એટલે પા�ટ ઈઝ પા�ટ 
અથા�� જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. ભૂતકાળની 
વાતોનું વધાર� િચંતન કરશો તો મનોિવકારો �પી 
ભૂત વળગી જશે.

7. પોતાના �થાનથી વૈરા�ય - આપણે �યાં 
રહીએ છીએ તે �થાન, ગામ, શહ�ર તથા રા�યથી 
પણ લગાવ થઈ �ય છ�. તેથી પુ�ષાથ�ઓનું 
બુિ��પી લંગર આ લૌ�કક તથા અલૌ�કક 
�થાનોથી ઉઠ�લું હોવું �ઈએ. ફ�ર�તાઓનું �થાન 
- સૂ�મવતન અને આ�માઓનું �થાન - મૂળવતન. 
એની ��િતમાં વધાર� રહીએ. કાય� માટ� ધરતી 
ઉપર આવીએ પછી ચા�યા જઈએ મૂળવતનમાં.

8. િવક�પ અને �યથ� સંક�પોથી વૈરા�ય -
જેનાથી મનુ�ય જ�મજ�માંતરથી ઊતરતો આ�યો 
છ�. જેણે મનુ�યના સવ� �દ�યગુણ બગાડી દીધા છ�. 
જેણે સમ� �વન દુઃખી અને અશાંત બનાવી દીધું 
છ� એવા િવકારી અને �યથ� સંક�પોનો વૈરા�ય 
�ઈએ. હવે માર� શુ� સંક�પોમાં, �ાનના 
સંક�પોમાં અને �ભુિમલનના સંક�પોમાં મનને 
લગાડવાનું છ�.

9. સુખ-સુિવધાઓથી વૈરા�ય - ‘સાદું 
�વન, ઉ� િવચાર અનુસાર મનુ�યે સાદગીથી 
�વન �યતીત કરવું �ઈએ. જેટલાં સુખ 
સુિવધાઓને આધીને બનીએ છીએ તેટલો જ 
આ�યા��મક પુ�ષાથ� ઓછો થાય છ�. સાધનોનો 
ઉપયોગ કરવા છતાં તેનાથી વૈરા�ય �ઈએ.

10. ખા� પદાથ�થી વૈરા�ય - ક�ટલીક 
�યિ�ઓને ખાવાપીવાની ચી�નો મોટો શોખ 
હોય છ�. િવિવધ િમઠાઈઓ, પૂરી પકોડી, સમોસા, 
ભિજયાં તથા રસવાન પકવાન બ� જ આકિષ�ત 
કર� છ�. એનાથી �વા��ય પણ બગડે છ� અને 
આ�યા��મકતાનું �તર પણ નીચે આવે છ�. એટલે 
�વા�દ� ખા� પદાથ�નો પણ વૈરા�ય �ઈએ.

11. સાધારણ પુ�ષાથ�થી વૈરા�ય - સંપૂણ� 
��થિત મેળવવાની ઈ�છા રાખનારા પુ�ષાથ�ને 
સાધારણ પુ�ષાથ�થી પણ વૈરા�ય આવવો �ઈએ. 
ઢીલો ઢીલો, ધીમી ગિતનો પુ�ષાથ� છોડીને તી� 
ગિતવાળો �ાળામુખી પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. 
પોતાનું �થાન તી� પુ�ષાથ�ઓ વ�ે ન�ી કરી 
દ�વું �ઈએ. કામચલાઉ પુ�ષાથ� નહ� પણ યોગ 
તપ�યા અને સાચી સેવા �દલની લગનથી કરવી 
�ઈએ. પોતાના તી� પુ�ષાથ�ની યોજના પોતેજ 
બનાવવી �ઈએ.

12. હરવા ફરવાનો વૈરા�ય - ક�ટલાક 
લોકો હરવા ફરવાના શોખમાં િજંદગીનાં ક�ટલાંયે 
વષ� બરબાદ કર� છ�. પછી મુખમાંથી નીકળ� છ� 
આટલું અમૂ�ય �વન �ે� પુ�ષાથ� કરવાને બદલે 
હરવા ફરવામાં જ વીતા�યું. એટલે તેનાથી પણ 
વૈરા�ય �ઈએ.

13. હદની સેવાઓથી વૈરા�ય - પોતે 
પોતાના સે�ટર, સબઝોન, ઝોન, પોતાના દ�શ 
સુધી જ સીિમત ના રહ�વું �ઈએ. આ �વન િવ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)

શરીર�પી મોબાઈલમાં જે આ�મા �પી બેટરી છ� 
એને ચાજ� કરવા માટ� રાજયોગ સેવાક���, 
બાબાનો યોગનો ઓરડો, મેડીટ�શન�મમાં જવું 
પડે છ�. બુિ��પી પોઝીટીવ તાર અને મન�પી 
નેગેટીવ તાર બંનેને લાઈટ હાઉસ પરમ િપતા 
પરમા�મા સાથે �ડવાનો છ�. બુિ� �પી તાર 
લગા�યો પણ મન�પી તાર નહ� લગા�યો તો 
આ�મા �પી બેટરી યથાથ� રીતે ચાજ� થશે નહ�. 
એટલે બુિ� પોઝીટીવ તાર, મન �પી નેગેટીવ 
તાર બંનેને પરમા�મા સાથે �ડવા જ�રી છ�.

સમ� ક� એડો�ટર �લગમાં લગા�યું પણ 
�લગની બાજુની �વીચ રાતભર બંધ રહી, તેથી 
�યાંથી પણ વીજળી આવે છ� તે ના મળતાં બેટરી 
ચાજ� થશે નહ�. તે રીતે આપણે સે�ટર પર યા 
બાબાના યોગ�મમાં આ�યા. મન-બુિ� 
પરમા�માની સાથે લગાડી પરંતુ ��િતઓની �વીચ 
બંધ હશે, તો આ�મા�પી બેટરી ચાજ� નહ� થાય. 
એટલે �યાર� આપણે યોગા�યાસ માટ� બેસીએ 
છીએ એ સમયે આજ �દન સુધીની જે ��િતઓ 
બાબાએ આપી છ� એને યાદ કરવાની છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� - બ�ે, તુમ આ�મા હો, અબ 
ઘર �ના હ�, તુમ પૂવ�જ હો, તમારી સાથે 
સવ�શિ�વાન છ� વગેર�. ��િત �વ�પ બનવાથી 
લગનની અ�� િનમા�ણ થઈ �ય છ� જે અ��થી 
આપણા િવકમ�નો િવનાશ થાય છ�. સાથે સાથે 
આ�મા �પી બેટરી પણ ચાજ� થાય છ�.

આની ��િત રાખો

Ÿ પરમા�માએ આપણા ઉપર ક�ટક�ટલા ઉપકાર 
કયા� છ�. એ સવ� ઉપકારોના િચંતનમાં ખોવાઈ 
�ઓ. ઉદાહરણ તરીક� અમે તો િવકારોની 

આમેય આ�યા��મક �વનમાં યોગનું બ� 
મહ�વ છ�. જેઓએ યોગને શિ�શાળી બના�યો 
છ�. એમના માટ� આ સંસારમાં �વવું ઘણું જ 
આનંદકારી અનુભવાય છ�. તેને સંસારની દર�ક 
ઘટના, દર�ક પ�ર��થિત ક�યાણકારી હોવાનો 
અનુભવ થશે. તેને દર�ક �યિ�નો પાટ� 
ક�યાણકારી લાગશે. એને આ સંસારમાંથી ક�ઈ 
પણ મેળવવાની, �વાની, સાંભળવાની ઈ�છા 
રહ�શે નહ�. એનું મને દર�ક પળ� ગાતું રહ� છ� ક� ‘જે 
મેળવવાનું હતું તે મેળવી લીધું.’

યોગ �ારા જ આપણે કમ����ય�ત, 
કમા�તીત, િવકમા��ત બની શક�એ છીએ. યોગ 
�ારા અતી���ય સુખની અનુભૂિત થઈ શક� છ�. 
યોગ �ારા જ આ�મા જ�મ જ�મની તરસ ��ત 
કરી શક� છ�. જેને મેળવવા માટ� આ�મા ઠ�ર-ઠ�ર 
ભટક� છ�. યોગ �ારા જ આ�મબળ - મનોબળમાં 
�િ� કરી શકાય છ�. જેની પાસે યોગબળ છ� તે 
સં�કારો પર, િવકારો પર, ભાવ-�વભાવ પર �ત 
મેળવી શક� છ�. કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� યોગ જ 
માયા પર �ત મેળવવાનું ��ા�� છ�.

તો આવા મહ�વપૂણ� યોગબળને જમા કઈ 
રીતે કરીએ?

જે રીતે મોબાઈલ ફોનની બેટરી વીજળી 
�ારા જ ચાજ� થાય છ�. બસ એ �કાર� 
સવ�શિ�વાનની સાથે મન-બુિ� લગાવીને 
�વયંની આ�મા�પી બેટરીને ચાજ� કરવાની છ�. 
મોબાઈલની બેટરી ચાજ� કરવા માટ� એને 
વીજળીના �લગની પાસે રાખવામાં આવે છ� પછી 
એડો�ટરના પોઝીટીવ અને નેગેટીવ બંને તાર 
�લગમાં નાંખવાથી બેટરી ચાજ� થાય છ�. આ રીતે 
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યથાથ� યોગ કઈ રીતે કરીએ?
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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5. જૂના �વભાવ સં�કારથી પણ વૈરા�ય - 
િવકારો અને �યસનોની ગુલામીથી આપણા જે 
�વભાવ સં�કાર બની ગયા છ� તેજ જૂના �વભાવ 
સં�કાર છ�. જે આ�યા��મક પુ�ષાથ�માં િવ�ન�પ 
બને છ�. �દ�યગુણોથી સંપ�ન સં�કાર �વભાવ જ 
નવી સતયુગી દ�વી સં�કાર-�વભાવ છ�. િવકારોની 
આધીનતાને કારણે આ સંસારમાં મનુ�ય દુઃખી છ�. 
તે મનુ�યના સં�કાર બગાડી દ� છ�. આ ક�ટલી મોટી 
િવડંબના છ� ક� મનુ�ય રોજ આ િવકારોના વમળમાં 
ફસાયેલો રહ� છ�. તે પ�તાય છ� એટલે એનાથી 
વૈરા�ય �ઈએ.

6. જૂની વાતોથી વૈરા�ય - જે વાતો વીતી 
ચૂક� છ� જૂની થઈ ચૂક� છ�. આવી વીતેલી વાતોથી 
પણ વૈરા�ય �ઈએ. એટલે પા�ટ ઈઝ પા�ટ 
અથા�� જે વીતી ગયું તે વીતી ગયું. ભૂતકાળની 
વાતોનું વધાર� િચંતન કરશો તો મનોિવકારો �પી 
ભૂત વળગી જશે.

7. પોતાના �થાનથી વૈરા�ય - આપણે �યાં 
રહીએ છીએ તે �થાન, ગામ, શહ�ર તથા રા�યથી 
પણ લગાવ થઈ �ય છ�. તેથી પુ�ષાથ�ઓનું 
બુિ��પી લંગર આ લૌ�કક તથા અલૌ�કક 
�થાનોથી ઉઠ�લું હોવું �ઈએ. ફ�ર�તાઓનું �થાન 
- સૂ�મવતન અને આ�માઓનું �થાન - મૂળવતન. 
એની ��િતમાં વધાર� રહીએ. કાય� માટ� ધરતી 
ઉપર આવીએ પછી ચા�યા જઈએ મૂળવતનમાં.

8. િવક�પ અને �યથ� સંક�પોથી વૈરા�ય -
જેનાથી મનુ�ય જ�મજ�માંતરથી ઊતરતો આ�યો 
છ�. જેણે મનુ�યના સવ� �દ�યગુણ બગાડી દીધા છ�. 
જેણે સમ� �વન દુઃખી અને અશાંત બનાવી દીધું 
છ� એવા િવકારી અને �યથ� સંક�પોનો વૈરા�ય 
�ઈએ. હવે માર� શુ� સંક�પોમાં, �ાનના 
સંક�પોમાં અને �ભુિમલનના સંક�પોમાં મનને 
લગાડવાનું છ�.

9. સુખ-સુિવધાઓથી વૈરા�ય - ‘સાદું 
�વન, ઉ� િવચાર અનુસાર મનુ�યે સાદગીથી 
�વન �યતીત કરવું �ઈએ. જેટલાં સુખ 
સુિવધાઓને આધીને બનીએ છીએ તેટલો જ 
આ�યા��મક પુ�ષાથ� ઓછો થાય છ�. સાધનોનો 
ઉપયોગ કરવા છતાં તેનાથી વૈરા�ય �ઈએ.

10. ખા� પદાથ�થી વૈરા�ય - ક�ટલીક 
�યિ�ઓને ખાવાપીવાની ચી�નો મોટો શોખ 
હોય છ�. િવિવધ િમઠાઈઓ, પૂરી પકોડી, સમોસા, 
ભિજયાં તથા રસવાન પકવાન બ� જ આકિષ�ત 
કર� છ�. એનાથી �વા��ય પણ બગડે છ� અને 
આ�યા��મકતાનું �તર પણ નીચે આવે છ�. એટલે 
�વા�દ� ખા� પદાથ�નો પણ વૈરા�ય �ઈએ.

11. સાધારણ પુ�ષાથ�થી વૈરા�ય - સંપૂણ� 
��થિત મેળવવાની ઈ�છા રાખનારા પુ�ષાથ�ને 
સાધારણ પુ�ષાથ�થી પણ વૈરા�ય આવવો �ઈએ. 
ઢીલો ઢીલો, ધીમી ગિતનો પુ�ષાથ� છોડીને તી� 
ગિતવાળો �ાળામુખી પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ. 
પોતાનું �થાન તી� પુ�ષાથ�ઓ વ�ે ન�ી કરી 
દ�વું �ઈએ. કામચલાઉ પુ�ષાથ� નહ� પણ યોગ 
તપ�યા અને સાચી સેવા �દલની લગનથી કરવી 
�ઈએ. પોતાના તી� પુ�ષાથ�ની યોજના પોતેજ 
બનાવવી �ઈએ.

12. હરવા ફરવાનો વૈરા�ય - ક�ટલાક 
લોકો હરવા ફરવાના શોખમાં િજંદગીનાં ક�ટલાંયે 
વષ� બરબાદ કર� છ�. પછી મુખમાંથી નીકળ� છ� 
આટલું અમૂ�ય �વન �ે� પુ�ષાથ� કરવાને બદલે 
હરવા ફરવામાં જ વીતા�યું. એટલે તેનાથી પણ 
વૈરા�ય �ઈએ.

13. હદની સેવાઓથી વૈરા�ય - પોતે 
પોતાના સે�ટર, સબઝોન, ઝોન, પોતાના દ�શ 
સુધી જ સીિમત ના રહ�વું �ઈએ. આ �વન િવ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)

શરીર�પી મોબાઈલમાં જે આ�મા �પી બેટરી છ� 
એને ચાજ� કરવા માટ� રાજયોગ સેવાક���, 
બાબાનો યોગનો ઓરડો, મેડીટ�શન�મમાં જવું 
પડે છ�. બુિ��પી પોઝીટીવ તાર અને મન�પી 
નેગેટીવ તાર બંનેને લાઈટ હાઉસ પરમ િપતા 
પરમા�મા સાથે �ડવાનો છ�. બુિ� �પી તાર 
લગા�યો પણ મન�પી તાર નહ� લગા�યો તો 
આ�મા �પી બેટરી યથાથ� રીતે ચાજ� થશે નહ�. 
એટલે બુિ� પોઝીટીવ તાર, મન �પી નેગેટીવ 
તાર બંનેને પરમા�મા સાથે �ડવા જ�રી છ�.

સમ� ક� એડો�ટર �લગમાં લગા�યું પણ 
�લગની બાજુની �વીચ રાતભર બંધ રહી, તેથી 
�યાંથી પણ વીજળી આવે છ� તે ના મળતાં બેટરી 
ચાજ� થશે નહ�. તે રીતે આપણે સે�ટર પર યા 
બાબાના યોગ�મમાં આ�યા. મન-બુિ� 
પરમા�માની સાથે લગાડી પરંતુ ��િતઓની �વીચ 
બંધ હશે, તો આ�મા�પી બેટરી ચાજ� નહ� થાય. 
એટલે �યાર� આપણે યોગા�યાસ માટ� બેસીએ 
છીએ એ સમયે આજ �દન સુધીની જે ��િતઓ 
બાબાએ આપી છ� એને યાદ કરવાની છ�. 
ઉદાહરણ તરીક� - બ�ે, તુમ આ�મા હો, અબ 
ઘર �ના હ�, તુમ પૂવ�જ હો, તમારી સાથે 
સવ�શિ�વાન છ� વગેર�. ��િત �વ�પ બનવાથી 
લગનની અ�� િનમા�ણ થઈ �ય છ� જે અ��થી 
આપણા િવકમ�નો િવનાશ થાય છ�. સાથે સાથે 
આ�મા �પી બેટરી પણ ચાજ� થાય છ�.

આની ��િત રાખો

Ÿ પરમા�માએ આપણા ઉપર ક�ટક�ટલા ઉપકાર 
કયા� છ�. એ સવ� ઉપકારોના િચંતનમાં ખોવાઈ 
�ઓ. ઉદાહરણ તરીક� અમે તો િવકારોની 

આમેય આ�યા��મક �વનમાં યોગનું બ� 
મહ�વ છ�. જેઓએ યોગને શિ�શાળી બના�યો 
છ�. એમના માટ� આ સંસારમાં �વવું ઘણું જ 
આનંદકારી અનુભવાય છ�. તેને સંસારની દર�ક 
ઘટના, દર�ક પ�ર��થિત ક�યાણકારી હોવાનો 
અનુભવ થશે. તેને દર�ક �યિ�નો પાટ� 
ક�યાણકારી લાગશે. એને આ સંસારમાંથી ક�ઈ 
પણ મેળવવાની, �વાની, સાંભળવાની ઈ�છા 
રહ�શે નહ�. એનું મને દર�ક પળ� ગાતું રહ� છ� ક� ‘જે 
મેળવવાનું હતું તે મેળવી લીધું.’

યોગ �ારા જ આપણે કમ����ય�ત, 
કમા�તીત, િવકમા��ત બની શક�એ છીએ. યોગ 
�ારા અતી���ય સુખની અનુભૂિત થઈ શક� છ�. 
યોગ �ારા જ આ�મા જ�મ જ�મની તરસ ��ત 
કરી શક� છ�. જેને મેળવવા માટ� આ�મા ઠ�ર-ઠ�ર 
ભટક� છ�. યોગ �ારા જ આ�મબળ - મનોબળમાં 
�િ� કરી શકાય છ�. જેની પાસે યોગબળ છ� તે 
સં�કારો પર, િવકારો પર, ભાવ-�વભાવ પર �ત 
મેળવી શક� છ�. કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� યોગ જ 
માયા પર �ત મેળવવાનું ��ા�� છ�.

તો આવા મહ�વપૂણ� યોગબળને જમા કઈ 
રીતે કરીએ?

જે રીતે મોબાઈલ ફોનની બેટરી વીજળી 
�ારા જ ચાજ� થાય છ�. બસ એ �કાર� 
સવ�શિ�વાનની સાથે મન-બુિ� લગાવીને 
�વયંની આ�મા�પી બેટરીને ચાજ� કરવાની છ�. 
મોબાઈલની બેટરી ચાજ� કરવા માટ� એને 
વીજળીના �લગની પાસે રાખવામાં આવે છ� પછી 
એડો�ટરના પોઝીટીવ અને નેગેટીવ બંને તાર 
�લગમાં નાંખવાથી બેટરી ચાજ� થાય છ�. આ રીતે 
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યથાથ� યોગ કઈ રીતે કરીએ?
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 10 October 2020 Page No. 18

�ાના�ત

(��ાવ�સ) પ�રવાર મ�યો, સેવાનું ભા�ય 
મ�યું. ભિવ�ય �વગ�ની �ા��તઓને યાદ કરો. 
વગેર�.

Ÿ પરમા�મા �ારા મળ�લી પાલનાને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�માના ગુણોને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�મા �ારા રચવામાં આવતી દુિનયા 
(સતયુગ)ને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�માના �પને પરમધામમાં બુિ��પી ને� 
�ારા �વું અને તેનો અનુભવ કરવો.

Ÿ પોતાના ભા�યને યાદ કરીને ભા�યિવધાતાના 
ગુણ ગાવા.

આ �કાર� �યાર� આપણે યોગા�યાસ માટ� 
બેસીએ છીએ તો ��િત કરવાથી મન-બુિ� 
એકા� થઈ જશે. આપણે �વયંને ચાજ� થયેલા 
અનુભવી શક�શું. યોગમાં બેસીએ છીએ તો 
પરમા�માનું િચંતન કરતાં કરતાં વ�ે કોણ 
બો�યું, કોઈએ શું ક�ં, અપમાન કયુ�. એવી વાતો 
યાદ આવે છ�. જે મન બુિ� �પી તાર પરમા�માથી 
દૂર કર� છ�. આપણે ક�ટલા કલાક યાદ કરીએ 
છીએ તે મહ�વનું નથી. પણ મન-બુિ�નો તાર 
પરમા�મા સાથે ક�ટલો ર�ો તે મહ�વનું છ�. 
આ�મ��િ�નો અનુભવ થશે. આ છ� યથાથ� 
યોગ. આવો યથાથ� યોગ િવિધપૂવ�ક કરવાથી 
આખો �દવસ આપણી આ�મઅિભમાની ��થિત 
રહ�શે. યોગનો મતલબ જ છ� આપણી આ�માની 
�યોિત �ગતી રહ�. જેનાથી આપણામાં દ�વી અને 
સતયુગી સં�કારો આવશે. આ�મઅિભમાની 
��થિત જ સવ� સમ�યા અને િવ�નોને દૂર કરવાનુ 
કવચ છ�. એટલે બાબા કહ� છ� મને યાદ કરો અને 
આ�મ��િત કરીને અંધકાર દૂર કરો. �યાર� જ 
દુઃખ, અશાંિતથી મુ� થઈશું.

યોગા�યાસમાં બુિ�નું ઘણું મહ�વ છ�. 

ગટરમાં પડેલા હતા. બાબા, આપે અમને 
િવકારોની ગટરમાંથી બહાર કાઢીને ગળ� 
લગા�યા. બ�ે, બ�ે કહીને દુઃખોના આંસુ 
લૂ�ાં અને પોતાની ગોદમાં બેસા�ાં. 
પરમિશ�ક બનીને રોજ અમને ભણાવો છો. 
સ�ગુ� બનીને હરપળ વરદાનોનો હાથ િશર 
પર રાખો છ�. માળી બનીને મારા �વન�પી 
બાગને રોજ �ાનયોગથી સ�ચીને હય�-ભય� 
કરી ર�ા છો. મ� કદી િવચાયુ� પણ નહોતું ક� 
�વયં ભગવાન મારા સારથી અને સાથી 
બનશે. �યારા બાબા આપે અમ અપકા�રયો 
પર ઉપકાર કય� છ�. સાજન બનીને રોજ �ાન 
�ૃંગાર કરો છો. આ રીતે અનેક ઉપકાર કય� 
છ�. � મન બુિ�ને એકા� કરીને એને જરા 
યાદ કરશો તો આંખોમાંથી �ેમનાં આંસુ 
આવશે. યાદ રહ� ક� આટલા ઉપકાર કરનારા 
એ ભોળાનાથ િશવ ભંડારીને શા માટ� ભૂલી 
�ઓ છો? જરા િવચારો.

Ÿ સવ� ��િતમાં લાવો ક� પરમા�માએ આપણને 
ક�ટલાં �વમાનોની યાદ અપાવી છ�. ઉદાહરણ 
તરીક� તુમ મહાવીર હો, તુમ િશવશિ�યાં 
હો, તુમ ભ�� ક� ઈ� હો આ �કારનાં 
�વમાનોને મન-બુિ�ને એકા� કરીને યાદ 
કરીએ છીએ તો આપણી આંત�રક શિ�ઓ 
��ત થશે. આપણે �વયં ચાજ� થયા છીએ 
તેવી અનુભૂિત થશે.

Ÿ ��િતમાં લાવો - આજ સુધી પરમા�માએ 
આપણને �યા �યા વરદાનો આ�યાં છ�.

Ÿ પરમા�માના કત��ય અને �વયંના કત��યને 
યાદ કરો.

Ÿ પરમા�મા �ારા થયેલી �ા��તઓને યાદ કરો. 
ઉદાહરણ તરીક� આટલો સારો �ા�ણ 
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બુિ�માં જે �કારનું �ાન છ� જે ���કોણ છ� એ 
�માણે િનણ�ય કર� છ�. � બુિ�ની સામે �ાનયુ� 
��ય છ� તો મન પણ હકારા�મક, શિ�શાળી 
િવચારો કરશે.

બુિ� ક�મેરાની જેમ કાય� કર� છ�. બુિ� �પી 
ક�મેરા સામે જે ��ય હોય છ� તે િવચાર, મન �પી 
ટી.વી. પર આવી �ય છ�. બુિ�ને �ાનના 
આધારથી ધૈય�તાનો અનુભવ કરીને �ાનયુ� 
વાતો પર લગાવવાથી િવચારો પોતાની મેળ� 
બદલાશે. યોગમાં માયા આવે છ� માયા એટલે કોઈ 
રા�સ નહ�. પણ બુિ�ને પરમા�માથી હટાવીને 
�યથ� વાતો તરફ લગાવવી એજ માયા છ�. જેનો 
બેસવાનો યોગ યથાથ� છ�. તે કમ�યોગી સહજ બની 
શક� છ�. બેઠક િવિધપૂવ�ક હોય તો આ�મા �પી 
બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. જે કારણે કમ� કરવા છતાં 
પણ ચાલતાં ચાલતાં એકા�તા જળવાય રહ� છ�. 
આ અવ�થામાં આ�મિચંતન, પરમા�મ િચંતન 

સહજ જ ચાલતું રહ�શે. આવા સાધકની ��થિત 
�વા છતાં ન �વાની �યારી અને �યારી, ઉપરામ, 
શિ�શાળી એવરર�ડી હોય છ�. આવો સાધક 
એકા�તાને કારણે પરમા�માને પોતાની સમીપ 
અનુભવ કરશે.

યોગમાં પોતાની બુિ�નું મહ�વ સમ�ને 
�ાન �ારા બુિ�ને એકા� કરો. એટલા માટ� 
�વનમાં યથાથ� યોગસાધનામાં �યાન આપવાની 
આવ�યકતા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અમે�રકન મે�ડકલ એસોિશએશને માનિસક આરો�યની �યા�યા આપતાં જણા�યું છ� ક� નીચેના 
ગુણો અને શિ�ઓનો એનું નામ માનિસક આરો�ય.

Ÿ લાગણીઓની ��થરતા (Emotional Stability)

Ÿ  ચા�ર�યની પ�રપ�તા (Maturity of Character)

Ÿ પ�ર��થિતનું સાચું મૂ�યાંકન કરવાની શિ�.

Ÿ અંતરા�માનો અસરકારક અવાજ.

Ÿ ખુશિમ�જ રહીને ઉ�પાદક �મ કય� જવાનો જુ�સો.

Ÿ અગમચેતીવાળી તથા ભિવ�યમાં દૂર સુધી �ઈ શક� તેવી ���.

Ÿ ભૂખ, તરસ પોતાની �તને તથા બી�ને નુકસાન ન થાય તે રીતે સંતોષવાની શિ�.

Ÿ �વન દરિમયાન આવી પડતા ધાતક તનાવોમાંથી ઝટ સહીસલામત નીકળી જવાની શિ�.

Ÿ આજુબાજુના માણસો ��યે �ેમભાવ દાખવવાની તથા તેમની સાથે હા�દ�ક સંબંધ �ળવી રાખવાની 
શિ�.

માનિસક આરો�ય

• શુ� િવચારોથી �વા��ય �ા��ત પણ થઈ શક� 
છ�. �યાં સુધી િવચારોમાં શુ��, સામ�ય� અને 
ઐ�ય ન હોય, �યાં સુધી શરીરના કોષોની 
તંદુર�તી, સામ�ય� અને એકતા �ળવી 
રાખવાં મુ�ક�લ છ�.
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(��ાવ�સ) પ�રવાર મ�યો, સેવાનું ભા�ય 
મ�યું. ભિવ�ય �વગ�ની �ા��તઓને યાદ કરો. 
વગેર�.

Ÿ પરમા�મા �ારા મળ�લી પાલનાને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�માના ગુણોને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�મા �ારા રચવામાં આવતી દુિનયા 
(સતયુગ)ને યાદ કરો.

Ÿ પરમા�માના �પને પરમધામમાં બુિ��પી ને� 
�ારા �વું અને તેનો અનુભવ કરવો.

Ÿ પોતાના ભા�યને યાદ કરીને ભા�યિવધાતાના 
ગુણ ગાવા.

આ �કાર� �યાર� આપણે યોગા�યાસ માટ� 
બેસીએ છીએ તો ��િત કરવાથી મન-બુિ� 
એકા� થઈ જશે. આપણે �વયંને ચાજ� થયેલા 
અનુભવી શક�શું. યોગમાં બેસીએ છીએ તો 
પરમા�માનું િચંતન કરતાં કરતાં વ�ે કોણ 
બો�યું, કોઈએ શું ક�ં, અપમાન કયુ�. એવી વાતો 
યાદ આવે છ�. જે મન બુિ� �પી તાર પરમા�માથી 
દૂર કર� છ�. આપણે ક�ટલા કલાક યાદ કરીએ 
છીએ તે મહ�વનું નથી. પણ મન-બુિ�નો તાર 
પરમા�મા સાથે ક�ટલો ર�ો તે મહ�વનું છ�. 
આ�મ��િ�નો અનુભવ થશે. આ છ� યથાથ� 
યોગ. આવો યથાથ� યોગ િવિધપૂવ�ક કરવાથી 
આખો �દવસ આપણી આ�મઅિભમાની ��થિત 
રહ�શે. યોગનો મતલબ જ છ� આપણી આ�માની 
�યોિત �ગતી રહ�. જેનાથી આપણામાં દ�વી અને 
સતયુગી સં�કારો આવશે. આ�મઅિભમાની 
��થિત જ સવ� સમ�યા અને િવ�નોને દૂર કરવાનુ 
કવચ છ�. એટલે બાબા કહ� છ� મને યાદ કરો અને 
આ�મ��િત કરીને અંધકાર દૂર કરો. �યાર� જ 
દુઃખ, અશાંિતથી મુ� થઈશું.

યોગા�યાસમાં બુિ�નું ઘણું મહ�વ છ�. 

ગટરમાં પડેલા હતા. બાબા, આપે અમને 
િવકારોની ગટરમાંથી બહાર કાઢીને ગળ� 
લગા�યા. બ�ે, બ�ે કહીને દુઃખોના આંસુ 
લૂ�ાં અને પોતાની ગોદમાં બેસા�ાં. 
પરમિશ�ક બનીને રોજ અમને ભણાવો છો. 
સ�ગુ� બનીને હરપળ વરદાનોનો હાથ િશર 
પર રાખો છ�. માળી બનીને મારા �વન�પી 
બાગને રોજ �ાનયોગથી સ�ચીને હય�-ભય� 
કરી ર�ા છો. મ� કદી િવચાયુ� પણ નહોતું ક� 
�વયં ભગવાન મારા સારથી અને સાથી 
બનશે. �યારા બાબા આપે અમ અપકા�રયો 
પર ઉપકાર કય� છ�. સાજન બનીને રોજ �ાન 
�ૃંગાર કરો છો. આ રીતે અનેક ઉપકાર કય� 
છ�. � મન બુિ�ને એકા� કરીને એને જરા 
યાદ કરશો તો આંખોમાંથી �ેમનાં આંસુ 
આવશે. યાદ રહ� ક� આટલા ઉપકાર કરનારા 
એ ભોળાનાથ િશવ ભંડારીને શા માટ� ભૂલી 
�ઓ છો? જરા િવચારો.

Ÿ સવ� ��િતમાં લાવો ક� પરમા�માએ આપણને 
ક�ટલાં �વમાનોની યાદ અપાવી છ�. ઉદાહરણ 
તરીક� તુમ મહાવીર હો, તુમ િશવશિ�યાં 
હો, તુમ ભ�� ક� ઈ� હો આ �કારનાં 
�વમાનોને મન-બુિ�ને એકા� કરીને યાદ 
કરીએ છીએ તો આપણી આંત�રક શિ�ઓ 
��ત થશે. આપણે �વયં ચાજ� થયા છીએ 
તેવી અનુભૂિત થશે.

Ÿ ��િતમાં લાવો - આજ સુધી પરમા�માએ 
આપણને �યા �યા વરદાનો આ�યાં છ�.

Ÿ પરમા�માના કત��ય અને �વયંના કત��યને 
યાદ કરો.

Ÿ પરમા�મા �ારા થયેલી �ા��તઓને યાદ કરો. 
ઉદાહરણ તરીક� આટલો સારો �ા�ણ 
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બુિ�માં જે �કારનું �ાન છ� જે ���કોણ છ� એ 
�માણે િનણ�ય કર� છ�. � બુિ�ની સામે �ાનયુ� 
��ય છ� તો મન પણ હકારા�મક, શિ�શાળી 
િવચારો કરશે.

બુિ� ક�મેરાની જેમ કાય� કર� છ�. બુિ� �પી 
ક�મેરા સામે જે ��ય હોય છ� તે િવચાર, મન �પી 
ટી.વી. પર આવી �ય છ�. બુિ�ને �ાનના 
આધારથી ધૈય�તાનો અનુભવ કરીને �ાનયુ� 
વાતો પર લગાવવાથી િવચારો પોતાની મેળ� 
બદલાશે. યોગમાં માયા આવે છ� માયા એટલે કોઈ 
રા�સ નહ�. પણ બુિ�ને પરમા�માથી હટાવીને 
�યથ� વાતો તરફ લગાવવી એજ માયા છ�. જેનો 
બેસવાનો યોગ યથાથ� છ�. તે કમ�યોગી સહજ બની 
શક� છ�. બેઠક િવિધપૂવ�ક હોય તો આ�મા �પી 
બેટરી ચાજ� થઈ �ય છ�. જે કારણે કમ� કરવા છતાં 
પણ ચાલતાં ચાલતાં એકા�તા જળવાય રહ� છ�. 
આ અવ�થામાં આ�મિચંતન, પરમા�મ િચંતન 

સહજ જ ચાલતું રહ�શે. આવા સાધકની ��થિત 
�વા છતાં ન �વાની �યારી અને �યારી, ઉપરામ, 
શિ�શાળી એવરર�ડી હોય છ�. આવો સાધક 
એકા�તાને કારણે પરમા�માને પોતાની સમીપ 
અનુભવ કરશે.

યોગમાં પોતાની બુિ�નું મહ�વ સમ�ને 
�ાન �ારા બુિ�ને એકા� કરો. એટલા માટ� 
�વનમાં યથાથ� યોગસાધનામાં �યાન આપવાની 
આવ�યકતા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અમે�રકન મે�ડકલ એસોિશએશને માનિસક આરો�યની �યા�યા આપતાં જણા�યું છ� ક� નીચેના 
ગુણો અને શિ�ઓનો એનું નામ માનિસક આરો�ય.

Ÿ લાગણીઓની ��થરતા (Emotional Stability)

Ÿ  ચા�ર�યની પ�રપ�તા (Maturity of Character)

Ÿ પ�ર��થિતનું સાચું મૂ�યાંકન કરવાની શિ�.

Ÿ અંતરા�માનો અસરકારક અવાજ.

Ÿ ખુશિમ�જ રહીને ઉ�પાદક �મ કય� જવાનો જુ�સો.

Ÿ અગમચેતીવાળી તથા ભિવ�યમાં દૂર સુધી �ઈ શક� તેવી ���.

Ÿ ભૂખ, તરસ પોતાની �તને તથા બી�ને નુકસાન ન થાય તે રીતે સંતોષવાની શિ�.

Ÿ �વન દરિમયાન આવી પડતા ધાતક તનાવોમાંથી ઝટ સહીસલામત નીકળી જવાની શિ�.

Ÿ આજુબાજુના માણસો ��યે �ેમભાવ દાખવવાની તથા તેમની સાથે હા�દ�ક સંબંધ �ળવી રાખવાની 
શિ�.

માનિસક આરો�ય

• શુ� િવચારોથી �વા��ય �ા��ત પણ થઈ શક� 
છ�. �યાં સુધી િવચારોમાં શુ��, સામ�ય� અને 
ઐ�ય ન હોય, �યાં સુધી શરીરના કોષોની 
તંદુર�તી, સામ�ય� અને એકતા �ળવી 
રાખવાં મુ�ક�લ છ�.
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ભારત એક પાવન-પિવ� ભૂિમ છ�. મનુ�ય 
તથા દ�વતાઓની કમ�ભૂિમ અને ચ�ર�ભૂિમ છ�. 
�વયં પરમિપતા પરમા�માની અવતરણભૂિમ છ�. 
તેથી ભારતવષ�માં અનેક તહ�વારો અને ઉ�સવો 
ઉજવવામાં આવે છ�. મનુ�યોના �વનમાં તહ�વારો 
મનાવવાથી એક નવો ઉમંગ, ઉ�સાહ અને નવી 
�ેરણાઓ આવતી �ય છ�. દર�ક તહ�વારોમાં કોઈ 
ને કોઈ આ�યા��મક રહ�ય છુપાયેલું છ�. ભારત 
ભૂિમનું ગાયન પણ તેટલું જ મહાન છ�. ભારત 
ભૂિમને િવ�માં એક મહાન તીથ��થાન પણ 
માનવામાં આવે છ�.

બધા જ તહ�વારોનું એક બી� તહ�વાર સાથે 
આંતર �ડાય છ�. એમ પણ કહ�વાય ક� કોઈને કોઈ 
સંબંધ છ�. કિળયુગના ઘોર અંધકારના સમયમાં 
�વયં પરમિપતા પરમા�મા આ ધરતી પર સવ� 
આ�માઓને પાવન બનાવવા માટ� આવે છ�. તેઓ 
તેમનું આ �દ�ય કત��ય કરવા માટ� �ાન �પી 
કળશ માતાઓ અને ક�મારીઓના માથા પર 
સ��યો છ�. માતાઓ-ક�મારીઓને �વગ�નો �ાર 
ખોલવા માટ� િનિમ� કહ� છ�. િવ�ાની દ�વી 
સર�વતી, ધનની દ�વી લ�મી, શિ�ની દ�વી 
દુગા�નું ગાયન અને પૂજન છ�. કારણ ક� પરમા�મા 
�વયં માતાઓ અને ક�મારીઓને સ�માન આપે છ�. 
નવરાિ�નાં �દવસોમાં દ�વીઓનું આવાહન 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� માતાઓ અને ક�મારીઓ 
અ�ાનતામાંથી ��ત થઈ િવ�ને �ાન આપે છ� 
�યાર� રાવણ અથા�� મનોિવકારોનો ખાતમો થાય 
છ�. તેને જ સાચો દશેરાનો તહ�વાર કહ�વાય. દશેરા 
પછી �યાર� મનુ�ય આ�માઓ િવકારો પર િવજય 

�ા�ત કરી લે છ� એટલે ખુશી-આનંદના �દવસો 
એટલે �વિણ�મ દુિનયાની �થાપના થાય છ�. તેનું 
યાદગાર પવ� �દવાળીના મનાવાય છ�. આમ દર�ક 
તહ�વારોનું એક બી� તહ�વાર સાથે �ડાણ છ�.

નવ અથા�� પ�રવત�ન કરનાર, �ગિત 
કરનાર અને નવીન કરનાર. રાિ� અથા�� દુઃખ, 
અશાંિત, અંધકાર, ��ાચાર.. ખર�ખર નવરાિ� 
ઉજવવી એટલે ક� આ અંધકાર, દુઃખમય 
દુિનયામાં પોતાના �વનમાં ક�ઈક નવીનતા, 
�ગિત અને પ�રવત�ન કરવું. એટલે જ નવરાિ�ના 
�દવસોમાં લોકો �ગરણ પણ કર� છ�. દ�વીઓનું 
આવા� પણ કર� છ� જેથી પરમા�મા ઝડપથી 
�સ�ન થઈ �વનમાંથી અંધકાર સદાય માટ� દૂર 
કર�. પણ અહ� િવચારવાની એક વાત એ છ� ક�, 
આપણે સૌએ અ�યાર સુધી અનેક વાર 
નવરા�ીનાં ઉ�સવો ઉજ�યાં પરંતુ ઉ�નિત થવાની 
બદલે �વનમાં અને સમ� િવ�માં અંધકાર તો 
વધુ ને વધુ વધતો જ �ય છ�. માતા દુગા�ની પૂ� 
કરીએ છીએ પણ મનુ�ય તો વધાર�ને વધાર� 
દુગુ�ણોમાં ફસાતો જ �ય છ�. માં સંતોષી દ�વીની 
પૂ� કરવા છતાંય �વનમાં અસંતોષ જ નજર� ચડે 
છ�. આનું કારણ મા� એક જ છ� ક� આ તહ�વારોમાં 
જે આ�યા��મક રહ�ય રહ�લું છ� તેને આપણે 
�ણતાં નથી. તેથી આ રહ�યને �વનમાં સમ�ને 
અપના�યું નથી. તેથી જ કહ�વતમાં ક�ં છ� ક� - 
‘મુખ મ� રામ, બગલ મ� છુરી.’

દ�વીઓની પૂ� ને આવા� તો ખૂબ 
આદરપૂવ�ક, િનયમપૂવ�ક અને િવિધસર કરવામાં 
આવે છ�. પરંતુ �યવહારમાં માતાઓ-બહ�નોને તે 

�દ�યદશ�ન

ચાલો ... અ�યા�મની સાથે નવરાિ�ને મનાવીએ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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દ�વીઓનાં �પે ન �તા મા� સામા�ય ��� ક� 
િવષયભોગની નજરથી �વે છ�. સમાજમાં આજે 
માતાઓ અને બહ�નોની લાજ લુંટાઈ છ�, તેમને 
�તાં જ ��� �િ� ચંચળ થઈ �ય છ�. � આમ જ 
કરતાં રહીશું ક� તેમને માન-સ�માન આપીશું 
નહ�, તો અગિણત વખત નવરાિ� ઉજવીશું, 
દ�વીઓ-શિ�ઓની આરાધના કરીશું પણ 
એકપણ દ�વી આપણી પાસે આવશે નહ�. વધુને 
વધુ ચોમેર અંધકાર, દુઃખ અને અશાંિત વધતી જ 
જશે. તેથી સવ� �થમ માતાઓ-ક�મારીઓ �િત 
પિવ� ��� રાખવી જ�રી છ�. �યાર� જ આપણી 
અંદર રહ�લાં દુગુ�ણો અસંતોષ, અંધકાર મટશે. 
આજ સાચી નવરાિ� ઉજવી કહ�વાશે.

�વયં પરમા�મા સમ� િવ�ને પાવન 
બનાવવા માતાઓ-ક�મારીઓનો સહયોગ લે છ�. 
�ાન�પી કળશ સ�પી વંદ� માતર� કહ� છ�. 
માતાઓ-ક�મારીઓ �ારા જ સવ� િવકારોનો 
સંહાર થાય છ�. નારી �ારા પરમા�મા �ાન�પી 
િવ�ા આપે છ� માટ� િવ�ાની દ�વી સર�વતી 
માનવામાં આવે છ�. �ાન �ારા મનોિવકારોનો 
સંહાર કરવામાં આવે છ�. દુગુ�ણોને દૂર કરવામાં 
આવે છ� તેથી દુગા�માતાનું ગાયન છ�. હવે એવો 
સમય છ� ક� દર�ક માનવ િવકારો અને દુગુ�ણોના 
દળ-દળમાં ફસાયા છ�. નવરાિ�નો તહ�વાર આમ 
તો નારીઓનું પુનઃ આવા� કરી દુગુ�ણો અને 
િવકારોને દૂર કરવાનું એક યાદગાર પવ� છ�. 
નવરાિ� ઉજવવી એટલે ક� કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ સવ� િવકારો પર િવજય 
મેળવવો. તેથી દ�વી દુગા�નું વાહન પણ િહ�સક િસંહ 
છ�. જે પાંચ િવકાર અને કમ����ય�તનું �તીક છ�. 
�યાર� પરમા�માને િનરંતર યાદ કરીશું �યાર� જ 
િવકારો પર સદાય માટ� િવજય મેળવી શક�શું 
એટલા માટ� દ�વી દુગા�ને િશવશિ� કહ�વામાં આવે 

છ�. દુગા�ના હાથમાં માળા હોય છ� જે પરમા�માની 
યાદનું �તીક છ�. �યાર� પરમા�માને યાદ કરીશું 
�યાર� �વનમાં પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની 
શિ�, સમાવવાની શિ�, પરખવાની શિ�, 
િનણ�ય શિ�, સહન શિ�, સહયોગની શિ�, 
િવ�તારને સારમાં લાવવાની શિ� જેવી અ� 
શિ�ઓ �વનમાં આવે છ�. તેના �તીક �પે માતા 
દુગા�ને અ� ભૂ�ધારી બતાવવામાં આવે છ�. 
હાથમાં �ાન�પી બાણ જે મુખ �ારા િવકારોનો 
સંહાર કરવાનું �તીક છ�. આમ મા� દ�વી દુગા�નું 
આવા� કરવાનું નથી પણ દ�વી દુગા� સમાન બની 
આપણી અંદરના અને અ�યના દુગુ�ણોનો સંહાર 
કરવો. દ�વી દુગા�નું આવા� કરવા સમાન છ�.

માઁ અંબા - �વનમાં અ�શિ�ઓનો �યોગ 
કરવો એટલે અ� ભૂ�ધારી માઁ અંબાની 
આરાધના કરવા બરાબર છ�.

માઁ ગાય�ી - પરમા�માનું આપેલ સાચું ગીતા �ાન 
સવ�ને સંભળાવવું અને �વયં પણ ધારણ કરવું એ 
જ માઁ ગાય�ીને આવા� કરવા સમાન છ�.

માઁ સંતોષી - કોઈ પણ પ�ર��થિતઓમાં સદા 
સંતુ� રહ�વું અને સવ�ને સંતુ� કરવા જ દ�વી 
સંતોષીનું આગમન છ�.

માઁ ખોડીયાર - �વયંમાં રહ�લી ખામીઓ કાઢી, 
બી� લોકોનાં �વનમાંથી ખોડ-ખાપણ દૂર 
કરવામાં સહયોગી બનવું એટલે માઁ ખોડણને 
િનમં�ણ આપવું જ કહ�વાય.

માઁ ઉમીયા - સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહી અ�ય 
�યિ�ઓને સતત ઉમંગ-ઉ�સાહ આપવો એટલે 
ક� માઁ ઉિમયાનું આગમન કરાવવું.

માઁ દુગા� - શિ� �વ�પા બની સદા ��યેક �ે�માં 
િવજયી બની, સાથીઓને પણ િવજયી બનાવવા 
એટલે ક� માઁ દુગા�ના વધામણાં કરવા.

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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ભારત એક પાવન-પિવ� ભૂિમ છ�. મનુ�ય 
તથા દ�વતાઓની કમ�ભૂિમ અને ચ�ર�ભૂિમ છ�. 
�વયં પરમિપતા પરમા�માની અવતરણભૂિમ છ�. 
તેથી ભારતવષ�માં અનેક તહ�વારો અને ઉ�સવો 
ઉજવવામાં આવે છ�. મનુ�યોના �વનમાં તહ�વારો 
મનાવવાથી એક નવો ઉમંગ, ઉ�સાહ અને નવી 
�ેરણાઓ આવતી �ય છ�. દર�ક તહ�વારોમાં કોઈ 
ને કોઈ આ�યા��મક રહ�ય છુપાયેલું છ�. ભારત 
ભૂિમનું ગાયન પણ તેટલું જ મહાન છ�. ભારત 
ભૂિમને િવ�માં એક મહાન તીથ��થાન પણ 
માનવામાં આવે છ�.

બધા જ તહ�વારોનું એક બી� તહ�વાર સાથે 
આંતર �ડાય છ�. એમ પણ કહ�વાય ક� કોઈને કોઈ 
સંબંધ છ�. કિળયુગના ઘોર અંધકારના સમયમાં 
�વયં પરમિપતા પરમા�મા આ ધરતી પર સવ� 
આ�માઓને પાવન બનાવવા માટ� આવે છ�. તેઓ 
તેમનું આ �દ�ય કત��ય કરવા માટ� �ાન �પી 
કળશ માતાઓ અને ક�મારીઓના માથા પર 
સ��યો છ�. માતાઓ-ક�મારીઓને �વગ�નો �ાર 
ખોલવા માટ� િનિમ� કહ� છ�. િવ�ાની દ�વી 
સર�વતી, ધનની દ�વી લ�મી, શિ�ની દ�વી 
દુગા�નું ગાયન અને પૂજન છ�. કારણ ક� પરમા�મા 
�વયં માતાઓ અને ક�મારીઓને સ�માન આપે છ�. 
નવરાિ�નાં �દવસોમાં દ�વીઓનું આવાહન 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� માતાઓ અને ક�મારીઓ 
અ�ાનતામાંથી ��ત થઈ િવ�ને �ાન આપે છ� 
�યાર� રાવણ અથા�� મનોિવકારોનો ખાતમો થાય 
છ�. તેને જ સાચો દશેરાનો તહ�વાર કહ�વાય. દશેરા 
પછી �યાર� મનુ�ય આ�માઓ િવકારો પર િવજય 

�ા�ત કરી લે છ� એટલે ખુશી-આનંદના �દવસો 
એટલે �વિણ�મ દુિનયાની �થાપના થાય છ�. તેનું 
યાદગાર પવ� �દવાળીના મનાવાય છ�. આમ દર�ક 
તહ�વારોનું એક બી� તહ�વાર સાથે �ડાણ છ�.

નવ અથા�� પ�રવત�ન કરનાર, �ગિત 
કરનાર અને નવીન કરનાર. રાિ� અથા�� દુઃખ, 
અશાંિત, અંધકાર, ��ાચાર.. ખર�ખર નવરાિ� 
ઉજવવી એટલે ક� આ અંધકાર, દુઃખમય 
દુિનયામાં પોતાના �વનમાં ક�ઈક નવીનતા, 
�ગિત અને પ�રવત�ન કરવું. એટલે જ નવરાિ�ના 
�દવસોમાં લોકો �ગરણ પણ કર� છ�. દ�વીઓનું 
આવા� પણ કર� છ� જેથી પરમા�મા ઝડપથી 
�સ�ન થઈ �વનમાંથી અંધકાર સદાય માટ� દૂર 
કર�. પણ અહ� િવચારવાની એક વાત એ છ� ક�, 
આપણે સૌએ અ�યાર સુધી અનેક વાર 
નવરા�ીનાં ઉ�સવો ઉજ�યાં પરંતુ ઉ�નિત થવાની 
બદલે �વનમાં અને સમ� િવ�માં અંધકાર તો 
વધુ ને વધુ વધતો જ �ય છ�. માતા દુગા�ની પૂ� 
કરીએ છીએ પણ મનુ�ય તો વધાર�ને વધાર� 
દુગુ�ણોમાં ફસાતો જ �ય છ�. માં સંતોષી દ�વીની 
પૂ� કરવા છતાંય �વનમાં અસંતોષ જ નજર� ચડે 
છ�. આનું કારણ મા� એક જ છ� ક� આ તહ�વારોમાં 
જે આ�યા��મક રહ�ય રહ�લું છ� તેને આપણે 
�ણતાં નથી. તેથી આ રહ�યને �વનમાં સમ�ને 
અપના�યું નથી. તેથી જ કહ�વતમાં ક�ં છ� ક� - 
‘મુખ મ� રામ, બગલ મ� છુરી.’

દ�વીઓની પૂ� ને આવા� તો ખૂબ 
આદરપૂવ�ક, િનયમપૂવ�ક અને િવિધસર કરવામાં 
આવે છ�. પરંતુ �યવહારમાં માતાઓ-બહ�નોને તે 

�દ�યદશ�ન

ચાલો ... અ�યા�મની સાથે નવરાિ�ને મનાવીએ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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દ�વીઓનાં �પે ન �તા મા� સામા�ય ��� ક� 
િવષયભોગની નજરથી �વે છ�. સમાજમાં આજે 
માતાઓ અને બહ�નોની લાજ લુંટાઈ છ�, તેમને 
�તાં જ ��� �િ� ચંચળ થઈ �ય છ�. � આમ જ 
કરતાં રહીશું ક� તેમને માન-સ�માન આપીશું 
નહ�, તો અગિણત વખત નવરાિ� ઉજવીશું, 
દ�વીઓ-શિ�ઓની આરાધના કરીશું પણ 
એકપણ દ�વી આપણી પાસે આવશે નહ�. વધુને 
વધુ ચોમેર અંધકાર, દુઃખ અને અશાંિત વધતી જ 
જશે. તેથી સવ� �થમ માતાઓ-ક�મારીઓ �િત 
પિવ� ��� રાખવી જ�રી છ�. �યાર� જ આપણી 
અંદર રહ�લાં દુગુ�ણો અસંતોષ, અંધકાર મટશે. 
આજ સાચી નવરાિ� ઉજવી કહ�વાશે.

�વયં પરમા�મા સમ� િવ�ને પાવન 
બનાવવા માતાઓ-ક�મારીઓનો સહયોગ લે છ�. 
�ાન�પી કળશ સ�પી વંદ� માતર� કહ� છ�. 
માતાઓ-ક�મારીઓ �ારા જ સવ� િવકારોનો 
સંહાર થાય છ�. નારી �ારા પરમા�મા �ાન�પી 
િવ�ા આપે છ� માટ� િવ�ાની દ�વી સર�વતી 
માનવામાં આવે છ�. �ાન �ારા મનોિવકારોનો 
સંહાર કરવામાં આવે છ�. દુગુ�ણોને દૂર કરવામાં 
આવે છ� તેથી દુગા�માતાનું ગાયન છ�. હવે એવો 
સમય છ� ક� દર�ક માનવ િવકારો અને દુગુ�ણોના 
દળ-દળમાં ફસાયા છ�. નવરાિ�નો તહ�વાર આમ 
તો નારીઓનું પુનઃ આવા� કરી દુગુ�ણો અને 
િવકારોને દૂર કરવાનું એક યાદગાર પવ� છ�. 
નવરાિ� ઉજવવી એટલે ક� કામ, �ોધ, લોભ, 
મોહ, અહ�કાર આ સવ� િવકારો પર િવજય 
મેળવવો. તેથી દ�વી દુગા�નું વાહન પણ િહ�સક િસંહ 
છ�. જે પાંચ િવકાર અને કમ����ય�તનું �તીક છ�. 
�યાર� પરમા�માને િનરંતર યાદ કરીશું �યાર� જ 
િવકારો પર સદાય માટ� િવજય મેળવી શક�શું 
એટલા માટ� દ�વી દુગા�ને િશવશિ� કહ�વામાં આવે 

છ�. દુગા�ના હાથમાં માળા હોય છ� જે પરમા�માની 
યાદનું �તીક છ�. �યાર� પરમા�માને યાદ કરીશું 
�યાર� �વનમાં પ�ર��થિતનો સામનો કરવાની 
શિ�, સમાવવાની શિ�, પરખવાની શિ�, 
િનણ�ય શિ�, સહન શિ�, સહયોગની શિ�, 
િવ�તારને સારમાં લાવવાની શિ� જેવી અ� 
શિ�ઓ �વનમાં આવે છ�. તેના �તીક �પે માતા 
દુગા�ને અ� ભૂ�ધારી બતાવવામાં આવે છ�. 
હાથમાં �ાન�પી બાણ જે મુખ �ારા િવકારોનો 
સંહાર કરવાનું �તીક છ�. આમ મા� દ�વી દુગા�નું 
આવા� કરવાનું નથી પણ દ�વી દુગા� સમાન બની 
આપણી અંદરના અને અ�યના દુગુ�ણોનો સંહાર 
કરવો. દ�વી દુગા�નું આવા� કરવા સમાન છ�.

માઁ અંબા - �વનમાં અ�શિ�ઓનો �યોગ 
કરવો એટલે અ� ભૂ�ધારી માઁ અંબાની 
આરાધના કરવા બરાબર છ�.

માઁ ગાય�ી - પરમા�માનું આપેલ સાચું ગીતા �ાન 
સવ�ને સંભળાવવું અને �વયં પણ ધારણ કરવું એ 
જ માઁ ગાય�ીને આવા� કરવા સમાન છ�.

માઁ સંતોષી - કોઈ પણ પ�ર��થિતઓમાં સદા 
સંતુ� રહ�વું અને સવ�ને સંતુ� કરવા જ દ�વી 
સંતોષીનું આગમન છ�.

માઁ ખોડીયાર - �વયંમાં રહ�લી ખામીઓ કાઢી, 
બી� લોકોનાં �વનમાંથી ખોડ-ખાપણ દૂર 
કરવામાં સહયોગી બનવું એટલે માઁ ખોડણને 
િનમં�ણ આપવું જ કહ�વાય.

માઁ ઉમીયા - સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં રહી અ�ય 
�યિ�ઓને સતત ઉમંગ-ઉ�સાહ આપવો એટલે 
ક� માઁ ઉિમયાનું આગમન કરાવવું.

માઁ દુગા� - શિ� �વ�પા બની સદા ��યેક �ે�માં 
િવજયી બની, સાથીઓને પણ િવજયી બનાવવા 
એટલે ક� માઁ દુગા�ના વધામણાં કરવા.

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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અશાંિતનું નામ-િનશાન નિહ. સુખ જ સુખ, શાંિત 
જ શાંિત. આપણે સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ, 
પિવ�તા, ખુશી, સંતોષસભર �વન �વીએ 
છીએ. કોઈ બાબતોની કમી નિહ. અ�ા�ત કોઈ 
વ�તુ નિહ દ�વીદ�વતાઓના ખ�નામાં, �થૂલ – 
સૂ�મ સવ� ખ�નોથી સંપ�ન હોઈએ છીએ. કોઈ 
�કારનું બંધન નિહ, િનબ�ધન હોઈએ છીએ, 
�વનમુિ� ��થિત હોય છ�. સતયુગમાં આઠ 
જ�મ, �ેતાયુગમાં બાર જ�મ, આમ વીસ જ�મ, 
૨૫૦૦ વષ� �વનમુિ� ��થિતમાં સ�ગિતમાં 
પસાર કરીએ છીએ. 

૩. પૂ�ય �વ�પ

પછી આવીએ છીએ �ાપરયુગમાં. �ાપરમાં 
આવતા જ િવકારોની �વેશતા થઈ, કળા ઓછી 
થઈ, પિવ�તા ઓછી થઈ, દુ:ખની શ�આત થાય 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં આ�મા સતો�ધાન 
હોય છ�. �ાપરમાં આ�મા ર��ધાન બને છ�. 
�ાપર આવતા આપણી દ�વી �વ�પમાં પૂ� શ� 
થઈ, ગણેશ અને દુગા�ના �પમાં ભિ�માગ�માં 
આપણી પૂ�ય �વ�પની પૂ� થવા લાગી. આપણે 
જ�મ લેતા લેતા નીચે ઉતરતા ગયા. �ાપરમાં ૨૧ 
જ�મ થાય છ�, કળાઓ અડધી ઓછી થાય છ�, 
આઠ કળા હોય છ�. પિવ�તા ઓછી થાય છ�, દુ:ખ 
- અશાંિતવાળાં �વન બને છ�. પછી કિલયુગમાં 
આવીએ છીએ. કિલયુગમાં ઝડપથી નીચે ઉતરીએ 
૪૨ જ�મ થાય છ�, કળા ન� થઈ �ય છ�, 
પિવ�તા ખ�મ થઈ �ય છ�. આ�મા િવકારી પિતત 
બની �ય છ�. પોતાને ભૂલી ગયા, પોતાના િપતાને 
ભૂલી ગયા, દુ:ખ-અશાંિતવાળું �વન બની �ય 
છ�. �વન કોડી જેવું શુ� બની �ય છ�. �યાં દ�વી 

૧. અના�દ �વ�પ

�� િનરાકાર ચમકતી �યોિત િબંદુ આ�મા 
છું. મ� આ શરીરમાં �વેશ કય� છ�. �� આ�મા 
�વ�થ, શુ�, પિવ� છું. આ�માના પિવ�તાના 
�કરણો સમ� શરીરમાં �વાિહત થઈ ર�ા છ�. �� 
આ�મા આ શરીરનો માિલક છું. સવ� કમ����યોની 
માિલક છું, મન બુિ� સં�કારનો માિલક છું, સવ� 
શિ�ઓનો માિલક છું. આ શરીર મા�ં ઘર નથી. 
મા�ં અસલી ઘર િનવા�ણધામ, પરમધામ, 
શાંિતધામ છ�. �� િનરાકાર આ�મા અને િનરાકાર 
પરમિપતા પરમા�માનું અસલી ઘર પરમધામ છ�, 
�યાં આપણે િનવાસ કરીએ છીએ. આ�માનું 
અના�દ �વ�પ િનરાકાર જયોિત�િબંદુ છ�, જેમાં 
આપણે ��થત થઈએ છીએ. (િનરાકાર ��થિતમાં 
��થત થઈ જઈએ.)

૨. આ�દ �વ�પ

અના�દ �વ�પમાંથી આપણે નીચે 
સતયુગમાં આ�દ �વ�પમાં આવીએ છીએ. 
અિહયાં આપણે ૧૬ કળા સંપૂણ�, સવ� ગુણ 
સંપ�ન, મયા�દા પુ�ષો�મ, સંપૂણ� િનિવ�કારી, 
સંપૂણ� અિહ�સક એવા દ�વી ગુણોથી સંપ�ન થઈએ 
છીએ. સોનાના મહ�લોમાં િનવાસ કરીએ છીએ. 
હીરા ઝવેરાતોથી સજેલા હોઈએ છીએ, પુ�પક 
િવમાનમાં ઉડીએ છીએ. આપણે એવર હ��ધી, 
એવર વે�ધી, એવર હ��પી હોઈએ છીએ. િનરોગી 
કાયા, િનરોગી તન, િનરોગી મન, �વ�થ �વન 
હોય છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં આ�મા - 
શરીર - �ક�િત અને પશુ-પ�ી સવ� સતો�ધાન 
હોય છ�. સવ� સુખ આપવાવાળા હોય છ�. દુ:ખ – 

પાંચ �વ�પોક� યાદ
�.ક�. ડા�ાભાઈ ક�. પટ�લ, ભ�ચ
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�વન અને �યાં શુ� �વન, �યાં પાવન �વન, 
�યાં પિતત �વન, �યાં સુખમય �વન, �યાં 
દુ:ખમય �વન. 

૪. �ા�ણ �વ�પ 

આપણે ભગવાનને બોલાવતા શોધતા હતાં, 
પરંતુ બાબા �યાંય મ�યા નહ�. બાબાએ આપણને 
શોધી લીધા. અને નવો જ�મ આ�યો. શ�થી નવો 
�ા�ણ જ�મ થયો. �ા�ણ જ�મ ક�ટલો �ે� 
જ�મ, હીરા જેવો જ�મ મ�યો. બાબા આપણી 
પાલના કર� છ�, ભણાવે છ� અનેક �દ�ય ગુણોથી 
�ૃંગાર કર� છ�. આવી પાલના અને પઢાઈ દ�વી 
દ�વતાઓને પણ નથી મળતી, જે આપણને મળી 
રહી છ�. આપણે માલામાલ થઇ ર�ાં છીએ. આ 
કળીયુગી દુ:ખી-અશાંિત �વનમાંથી આપણા મન 
ઉઠી ગયું, આપણા લંગર ઉઠી �ય છ�. આપણે 
આવીએ છીએ સંગમયુગમાં. સંગમયુગી �ે� 
�ા�ણ �વનમાં. ક�ટલું �યા�ં - �યા�ં - સા�ં, 
મીઠું �ા�ણ �વન. બાબા આપણી પાલના કરી 
ર�ા છ�, ભણાવી ર�ા છ�, �ૃંગાર કરી ર�ાં છ�. 
આપણી કમી દૂર કરી ર�ાં છ�, અવગુણોને કાઢી 
ગુણવાન બનાવે છ�. શિ� ભરીને શિ�શાળી 
બનાવી ર�ાં છ�. આપણે ગુણ �વ�પ, શિ� 
�વ�પ બની ર�ાં છીએ. માલામાલ થઇ ર�ાં 
છીએ. અતી���ય સુખનો અનુભવ કરી ર�ાં 
છીએ. 

૫. ફ�ર�તા �વ�પ

�ા�ણ �વનની સાથે આપણે ફ�ર�તા 
�વ�પનો અનુભવ કરી ર�ા છીએ. ફ�ર�તા 
એટલે દુ�યવી સવ� બાબતોથી આપણા સંબંધ 
પ�રવત�ન થઈ �ય છ�. શરીરના લૌ�કક અલૌ�કક 
સવ� સંબંધોથી આપણે હળવા થઈ જઈએ છીએ, 
બાક� રહી શરીર દ�હભાનનુ બંધન. આનાથી પણ 

આપણે મુ� થઈએ છીએ. દ�હભાનથી પર એવા 
થઇ જઈએ છીએ ક� �ણે દ�હ છ� જ ન�ર. આ�મા 
ચમક�લો, ઉડવાવાળો, �ફકરયુ� �વ�પનો 
અનુભવ કરી રહ�લ છ�.

મનસા સેવા

�� �ાન �વ�પ આ�મા છું, પિવ� �વ�પ, 
શાંત �વ�પ, �ેમ �વ�પ, આનંદ �વ�પ, સુખ 
�વ�પ, શિ� �વ�પ આ�મા છું. રહમ�દલ આ�મા 
છું. �� બાબાનો �દલત�તનશીન આ�મા છું. �� 
મા�ટર સવ�શિ�વાન આ�મા છું. સવ�શિ�વાન 
િશવબાબાની મારા પર છ�છાયા છ�. �� મા�ટર 
�ાનસૂય� છું. �ાનસૂય� િશવબાબા મારી સ�મુખ છ�. 
�ાનસૂય�નાં �કરણો મારા ઉપર પડી ર�ાં છ�. �� 
માલામાલ થઈ ર�ો છું. 

�� જયોિત�િબંદુ આ�મા છું. સવ� શિ�ઓનાં 
�કરણોએ મને શિ�શાળી બનાવી દીધો છ�. �� 
�વ�થ, શાંત, સુખી છું. જે થયું મારા માટ� સા�ં છ�. 
જે થઇ ર�ં છ� તે પણ મારા માટ� સા�ં થઈ ર�ં છ�. 
અને જે થવાનું છ� તે પણ બ� સા�ં હશે.

�� શુભિચંતક આ�મા છું. પરમા�મા િપતાનું 
સંતાન �� આ�મા િવ�ના સવ� આ�માઓ �િત 
દુવાઓ �વાિહત કરી ર�ો છું. મુજ આ�માથી 
શુભકામનાઓનો �કાશ ચાર� તરફ ફ�લાઈ ર�ો 
છ�. િવ�ના સવ� આ�માઓ સદા સુખી રહ�, શાંત 
રહ�, સદા મંગલ હો. ઈ�રીય વરદાનો અને 
શિ�ઓની અિધકારી બને.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• િવચારની શ�� ઘણી હોય છ� માનવીના 
�વન ઘડતરમાં એ નાનો સૂનો ભાગ 
ભજવતી નથી. માનવ જેવું િવચાર� છ� તેવો તે 
બને છ�.
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અશાંિતનું નામ-િનશાન નિહ. સુખ જ સુખ, શાંિત 
જ શાંિત. આપણે સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ, 
પિવ�તા, ખુશી, સંતોષસભર �વન �વીએ 
છીએ. કોઈ બાબતોની કમી નિહ. અ�ા�ત કોઈ 
વ�તુ નિહ દ�વીદ�વતાઓના ખ�નામાં, �થૂલ – 
સૂ�મ સવ� ખ�નોથી સંપ�ન હોઈએ છીએ. કોઈ 
�કારનું બંધન નિહ, િનબ�ધન હોઈએ છીએ, 
�વનમુિ� ��થિત હોય છ�. સતયુગમાં આઠ 
જ�મ, �ેતાયુગમાં બાર જ�મ, આમ વીસ જ�મ, 
૨૫૦૦ વષ� �વનમુિ� ��થિતમાં સ�ગિતમાં 
પસાર કરીએ છીએ. 

૩. પૂ�ય �વ�પ

પછી આવીએ છીએ �ાપરયુગમાં. �ાપરમાં 
આવતા જ િવકારોની �વેશતા થઈ, કળા ઓછી 
થઈ, પિવ�તા ઓછી થઈ, દુ:ખની શ�આત થાય 
છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં આ�મા સતો�ધાન 
હોય છ�. �ાપરમાં આ�મા ર��ધાન બને છ�. 
�ાપર આવતા આપણી દ�વી �વ�પમાં પૂ� શ� 
થઈ, ગણેશ અને દુગા�ના �પમાં ભિ�માગ�માં 
આપણી પૂ�ય �વ�પની પૂ� થવા લાગી. આપણે 
જ�મ લેતા લેતા નીચે ઉતરતા ગયા. �ાપરમાં ૨૧ 
જ�મ થાય છ�, કળાઓ અડધી ઓછી થાય છ�, 
આઠ કળા હોય છ�. પિવ�તા ઓછી થાય છ�, દુ:ખ 
- અશાંિતવાળાં �વન બને છ�. પછી કિલયુગમાં 
આવીએ છીએ. કિલયુગમાં ઝડપથી નીચે ઉતરીએ 
૪૨ જ�મ થાય છ�, કળા ન� થઈ �ય છ�, 
પિવ�તા ખ�મ થઈ �ય છ�. આ�મા િવકારી પિતત 
બની �ય છ�. પોતાને ભૂલી ગયા, પોતાના િપતાને 
ભૂલી ગયા, દુ:ખ-અશાંિતવાળું �વન બની �ય 
છ�. �વન કોડી જેવું શુ� બની �ય છ�. �યાં દ�વી 

૧. અના�દ �વ�પ

�� િનરાકાર ચમકતી �યોિત િબંદુ આ�મા 
છું. મ� આ શરીરમાં �વેશ કય� છ�. �� આ�મા 
�વ�થ, શુ�, પિવ� છું. આ�માના પિવ�તાના 
�કરણો સમ� શરીરમાં �વાિહત થઈ ર�ા છ�. �� 
આ�મા આ શરીરનો માિલક છું. સવ� કમ����યોની 
માિલક છું, મન બુિ� સં�કારનો માિલક છું, સવ� 
શિ�ઓનો માિલક છું. આ શરીર મા�ં ઘર નથી. 
મા�ં અસલી ઘર િનવા�ણધામ, પરમધામ, 
શાંિતધામ છ�. �� િનરાકાર આ�મા અને િનરાકાર 
પરમિપતા પરમા�માનું અસલી ઘર પરમધામ છ�, 
�યાં આપણે િનવાસ કરીએ છીએ. આ�માનું 
અના�દ �વ�પ િનરાકાર જયોિત�િબંદુ છ�, જેમાં 
આપણે ��થત થઈએ છીએ. (િનરાકાર ��થિતમાં 
��થત થઈ જઈએ.)

૨. આ�દ �વ�પ

અના�દ �વ�પમાંથી આપણે નીચે 
સતયુગમાં આ�દ �વ�પમાં આવીએ છીએ. 
અિહયાં આપણે ૧૬ કળા સંપૂણ�, સવ� ગુણ 
સંપ�ન, મયા�દા પુ�ષો�મ, સંપૂણ� િનિવ�કારી, 
સંપૂણ� અિહ�સક એવા દ�વી ગુણોથી સંપ�ન થઈએ 
છીએ. સોનાના મહ�લોમાં િનવાસ કરીએ છીએ. 
હીરા ઝવેરાતોથી સજેલા હોઈએ છીએ, પુ�પક 
િવમાનમાં ઉડીએ છીએ. આપણે એવર હ��ધી, 
એવર વે�ધી, એવર હ��પી હોઈએ છીએ. િનરોગી 
કાયા, િનરોગી તન, િનરોગી મન, �વ�થ �વન 
હોય છ�. સતયુગ અને �ેતાયુગમાં આ�મા - 
શરીર - �ક�િત અને પશુ-પ�ી સવ� સતો�ધાન 
હોય છ�. સવ� સુખ આપવાવાળા હોય છ�. દુ:ખ – 

પાંચ �વ�પોક� યાદ
�.ક�. ડા�ાભાઈ ક�. પટ�લ, ભ�ચ
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�વન અને �યાં શુ� �વન, �યાં પાવન �વન, 
�યાં પિતત �વન, �યાં સુખમય �વન, �યાં 
દુ:ખમય �વન. 

૪. �ા�ણ �વ�પ 

આપણે ભગવાનને બોલાવતા શોધતા હતાં, 
પરંતુ બાબા �યાંય મ�યા નહ�. બાબાએ આપણને 
શોધી લીધા. અને નવો જ�મ આ�યો. શ�થી નવો 
�ા�ણ જ�મ થયો. �ા�ણ જ�મ ક�ટલો �ે� 
જ�મ, હીરા જેવો જ�મ મ�યો. બાબા આપણી 
પાલના કર� છ�, ભણાવે છ� અનેક �દ�ય ગુણોથી 
�ૃંગાર કર� છ�. આવી પાલના અને પઢાઈ દ�વી 
દ�વતાઓને પણ નથી મળતી, જે આપણને મળી 
રહી છ�. આપણે માલામાલ થઇ ર�ાં છીએ. આ 
કળીયુગી દુ:ખી-અશાંિત �વનમાંથી આપણા મન 
ઉઠી ગયું, આપણા લંગર ઉઠી �ય છ�. આપણે 
આવીએ છીએ સંગમયુગમાં. સંગમયુગી �ે� 
�ા�ણ �વનમાં. ક�ટલું �યા�ં - �યા�ં - સા�ં, 
મીઠું �ા�ણ �વન. બાબા આપણી પાલના કરી 
ર�ા છ�, ભણાવી ર�ા છ�, �ૃંગાર કરી ર�ાં છ�. 
આપણી કમી દૂર કરી ર�ાં છ�, અવગુણોને કાઢી 
ગુણવાન બનાવે છ�. શિ� ભરીને શિ�શાળી 
બનાવી ર�ાં છ�. આપણે ગુણ �વ�પ, શિ� 
�વ�પ બની ર�ાં છીએ. માલામાલ થઇ ર�ાં 
છીએ. અતી���ય સુખનો અનુભવ કરી ર�ાં 
છીએ. 

૫. ફ�ર�તા �વ�પ

�ા�ણ �વનની સાથે આપણે ફ�ર�તા 
�વ�પનો અનુભવ કરી ર�ા છીએ. ફ�ર�તા 
એટલે દુ�યવી સવ� બાબતોથી આપણા સંબંધ 
પ�રવત�ન થઈ �ય છ�. શરીરના લૌ�કક અલૌ�કક 
સવ� સંબંધોથી આપણે હળવા થઈ જઈએ છીએ, 
બાક� રહી શરીર દ�હભાનનુ બંધન. આનાથી પણ 

આપણે મુ� થઈએ છીએ. દ�હભાનથી પર એવા 
થઇ જઈએ છીએ ક� �ણે દ�હ છ� જ ન�ર. આ�મા 
ચમક�લો, ઉડવાવાળો, �ફકરયુ� �વ�પનો 
અનુભવ કરી રહ�લ છ�.

મનસા સેવા

�� �ાન �વ�પ આ�મા છું, પિવ� �વ�પ, 
શાંત �વ�પ, �ેમ �વ�પ, આનંદ �વ�પ, સુખ 
�વ�પ, શિ� �વ�પ આ�મા છું. રહમ�દલ આ�મા 
છું. �� બાબાનો �દલત�તનશીન આ�મા છું. �� 
મા�ટર સવ�શિ�વાન આ�મા છું. સવ�શિ�વાન 
િશવબાબાની મારા પર છ�છાયા છ�. �� મા�ટર 
�ાનસૂય� છું. �ાનસૂય� િશવબાબા મારી સ�મુખ છ�. 
�ાનસૂય�નાં �કરણો મારા ઉપર પડી ર�ાં છ�. �� 
માલામાલ થઈ ર�ો છું. 

�� જયોિત�િબંદુ આ�મા છું. સવ� શિ�ઓનાં 
�કરણોએ મને શિ�શાળી બનાવી દીધો છ�. �� 
�વ�થ, શાંત, સુખી છું. જે થયું મારા માટ� સા�ં છ�. 
જે થઇ ર�ં છ� તે પણ મારા માટ� સા�ં થઈ ર�ં છ�. 
અને જે થવાનું છ� તે પણ બ� સા�ં હશે.

�� શુભિચંતક આ�મા છું. પરમા�મા િપતાનું 
સંતાન �� આ�મા િવ�ના સવ� આ�માઓ �િત 
દુવાઓ �વાિહત કરી ર�ો છું. મુજ આ�માથી 
શુભકામનાઓનો �કાશ ચાર� તરફ ફ�લાઈ ર�ો 
છ�. િવ�ના સવ� આ�માઓ સદા સુખી રહ�, શાંત 
રહ�, સદા મંગલ હો. ઈ�રીય વરદાનો અને 
શિ�ઓની અિધકારી બને.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• િવચારની શ�� ઘણી હોય છ� માનવીના 
�વન ઘડતરમાં એ નાનો સૂનો ભાગ 
ભજવતી નથી. માનવ જેવું િવચાર� છ� તેવો તે 
બને છ�.
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સુખ-દુઃખના ચાર �કાર છ�. તનનું સુખ-
દુઃખ, મનનું સુખ-દુઃખ, ધનનું સુખ-દુઃખ, 
જન(સંબંધ)નું સુખ-દુઃખ. સુખ-દુઃખની અનુભૂિત 
�યિ�ની મનો��થિત પર િનભ�ર કર� છ�. દુઃખમાં 
પણ સુખની અનુભૂિત કરી શકાય છ�. તેવી રીતે 
સુખમાં પણ દુઃખની અનુભૂિત કરી શકાય. આ 
કિળયુગી સંસારમાં ક�ટલીક �યિ�ઓ સુખ હોવા 
છતાં પણ દુઃખી હોય છ�. સુખને માણી શકતા નથી. 
સુખને જે માણે તે સુખી તેવી રીતે જે દુઃખને પણ 
સુખ માની માણે તે સુખી. પરંતુ જે �યિ� સુખી 
હોવા છતાં પણ સુખને માણી શકતો નથી તે દુઃખી. 
બ�કના લોકરમાં લાખો �િપયાના સોનાના દાગીના 
હોય તેમજ કરોડો �િપયા બ�કમાં પડેલા હોય પરંતુ 
તે �યિ� તેનો સ�ઉપયોગ કરી શકતો ના હોય 
તો તે દુઃખી. દુઃખને જે ઉ�સવ માણે તે સુખી. હોવા 
છતાં પણ અભાવ અનુભવે તે દુઃખી.

અ��ત ઈ�છાઓ, અસંતુ�તા, લોભ, 
લાલચ, લાલસા, મોહ, ઈ�યા�, કામવાસનાઓ 
અભાવ, �ભાવ, ક�ભાવ, સૂ�મ િવકારો સંવેદન-
શીલતા, લઘુતા�ંથી વગેર� દુઃખને આમં�ણ 
આપતાં મોટાં કારણો છ�. આ સવ� કારણોના 
િવરોધી શ�દો જે �યિ�ના �ે��ટકલ �વનમાં 
વણાયેલા હોય તે સુખી. સંતોષી નર સદા સુખી. 
સંતોષીમાની પૂ� કરવાથી સંતુ�તાનો ગુણ નહ� 
આવે પરંતુ તેના માટ� �વયં એ સંતોષીમા બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરવો પડે. જે સંતુ� રહ� અને બી�ને 
સંતુ� કર� તે જ સંતોષીમા અને તે જ સુખી.

સુખ-દુઃખ એ મનુ�યની �વયંની રચના છ�. 
સુખ-દુઃખનો �ણેતા મનુ�ય જ છ�. મનમાં ઉ�પ�ન 
થતા નકારા�મક િવચારો જ દુઃખનું કારણ બને 

છ�. એ જ રીતે હકારા�મક િવચારો સુખનું કારણ 
બને છ�. મનમાં ઉ�ભવ થતા િવચારો એ સુખ-
દુઃખની જનેતા છ�. નકારા�મક િવચારો એ 
માનિસક બીમારી તો છ� જ પરંતુ સાથે-સાથે 
શરીરમાં થતાં તમામ રોગોનું પહ�લું કારણ પણ 
નકારા�મક િવચારો છ� ક� જે દુઃખમાં પ�રણમે છ�. 
સુખ-દુઃખ એ બ�રમાં વેચાતું મળતું નથી પરંતુ 
�વયં મનુ�ય જ �વયંના સુખ-દુઃખનો �વયં 
વેચનાર તેમજ ખરીદનાર છ�. અિતર�ક તે ઝેર 
સમાન છ�. Excess is poison. સુખનો અિતર�ક 
પણ દુઃખનું કારણ બને છ�. આ િવધાન કિળયુગી 
મનુ�યને જ લાગુ પડે છ�. કારણ ક� સુખનો 
અિતર�ક થતાં કિળયુગી મનુ�ય અહ�કારી તેમજ 
મદા�ધ બને છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� અહ�કાર 
તેમજ મદ એ દુઃખનું કારણ બને છ�. સતયુગમાં 
સુખ અિતર�ક હતું. સતયુગના સુખની તુલના 
કિળયુગના સુખ સાથે થઈ જ ના શક�. સતયુગી 
સુખ કિળયુગમાં �રંચક મા� પણ નથી. સતયુગમાં 
સુખ અિત Excess કરતા પણ વધાર� Excessest 
હતું છતાં પણ દુઃખ �રંચક મા� પણ નહોતું કારણ 
ક� સતયુગી દ�વી-દ�વતાઓ િનરહ�કારી હતા. તેથી 
સતયુગમાં ઉપરો� િવધાન અિતર�ક ઝેર સમાન 
છ� Excess is poison લાગુ પડતી નથી.

સુખ-દુઃખ એ િવચારોને આધીન છ�. કમ�નું 
બીજ મનના િવચારો છ�. મન એ જમીન છ� ક� �યાં 
િવચારોનું વાવેતર થાય છ�. મન�પી જમીન અને 
િવચારો�પી બીજ જેટલાં ફળ�ુપ તેટલો કમ��પી 
છોડ ફળ�ુપ બને છ� અને જેટલો કમ��પી છોડ 
ફળ�ુપ હોય તેટલું સુખ�પી વટ�� મજબૂત બને 
છ�. તેથી � સુખી થવું હોય તો આ જ�મમાં 

સુખ-દુઃખ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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આવી છ�.

સતયુગ-�ેતાયુગમાં પુ�ષ-�ક�િત બ�ને 
સતો�ધાન-સતોગુણી હોવાથી તેમજ પુ�ષો�મ 
સંગમયુગી ��ાવ�સોની ઈ�રીય સેવાના ફળ 
�વ�પે સ�ભા�ય�પી ભા�યફળ ઈમજ� થતાં તે 
વખતના મનુ�યો (દ�વતા) સંપૂણ� સુખી હતા. દુઃખ 
�રંચક મા� નહોતું. �ાપરયુગ આવતાં તે યુગના 
મનુ�યો 50% સુખ અને 50% દુઃખ ભોગવતાં 
થયા. અ�યાર� કિળયુગમાં મનુ�યો 100% દુઃખી 
છ�. સુખ �રંચક મા� નથી. સુખની �યા�યા શું? જે 
�યિ�ના �વનમાં 100% તનનું, મનનું, ધનનું 
અને જન(સંબંધ)નું સુખ હોય તે જ સાચું સુખ.

સુખ-દુઃખ એ મન-બુિ�ની ઉપજ છ�. મન 
ઉપ�વ અને ફળ�ુપ હોય તો સુખનું િનમા�ણ થાય. 
જેવી રીતે સુચા� �પથી ખેડ, ખાતર અને પાણીના 
સ�ઉપયોગથી જમીનને ઉપ�વ અને ફળ�ુપ 
બનાવી શકાય છ� તેવી રીતે મન-બુિ�ને પણ 
�ાન, યોગ, ધારણા અને સેવાથી ઉપ�વ અને 
ફળ�ુપ બનાવી શકાય છ� એટલે ક� બુિ��પી 
વાસણ સોનેરી બનતાં નકારા�મક િવચારો�પી 
બીજમાંથી પણ હકારા�મક િવચારો�પી અંક�ર 
���રત થઈ શક� છ�. અંતે પ�રણામ ફળ �વ�પ 
સુખના સૂય�નો ઉદય થાય છ�.

મન - િવચાર - કમ� - આદત - સં�કાર - 
સુખ ક� દુઃખ, આ એક �ૃંખલા છ�. આ �ૃંખલાની 
દર�ક કળી એક બી� સાથે સંકળાયેલી છ�. સુખ ક� 
દુઃખની પહ�લી કળી મન છ�. મન એ િવચારોની 
ફ��ટરી છ� ક� �યાં િવચારો અમલી થાય છ�. અમલી 
થયેલા ક�ટલાક િવચારો કમ�માં આવે છ� અને 
�યાર� એકનું એક કમ� પુનરા�ત થાય છ� �યાર� તે 
એક આદત બની �ય છ�. આ આદત એક 
સં�કાર બને છ� ક� જે સં�કાર સુખ-દુઃખનું િનમા�ણ 
કર� છ�. મન ફળ�ુપ, પિવ� અને શુ� હોય તો 

સવ��ે� શુભ િવચારોનું વાવેતર કરીએ. િવચારો 
એ આગળના જ�મોનું ભાથું છ�. બુિ��પી વાસણ 
એ ભાથું છ�. અલગ અલગ �કારના સવ��ે� શુભ 
િવચારો એ મનનું ભોજન છ�. આ �કારના 
ભોજનથી બનતું ભાથું સતયુગમાં લઈ જવાનું છ� 
અને �યાં આ ભાથું ખોલીને આરોગવાનું છ�. 
ભોગવવાનું છ�.

સુખ-દુઃખનું બીજું નામ �વન છ�. �વન છ� 
તો સુખ-દુઃખ છ�. �વન નથી તો સુખ પણ નથી 
અને દુઃખ પણ નથી. પરમધામમાં �વન નથી તેથી 
�યાં સુખ પણ નથી તો દુઃખ પણ નથી. આ�મા 
�વા�મા બને તો �વન છ�. આ�માને �વા�મા 
બનવા માટ� �થૂળ શરીરનો આધાર લેવો પડે અને 
કમ� કરવાની શ�આત થાય. કમ�થી જ સુખ-
દુઃખની રચના થાય. સતયુગમાં કમ� અકમ� બને છ� 
પરંતુ િવકમ� બનતું નથી. અકમ� એટલે જે કમ�થી 
નથી િવકમ� બનતું ક� નથી સુકમ� બનતું. અકમ� 
એટલે જે કમ�થી નથી થતું પુ�યનું ખાતું જમા ક� 
નથી થતું પાપનું ખાતુ જમા. �યાર� જે સમયે અને 
જે યુગમાં િચ�ગુ�તના ચોપડે પુ�યના ખાતાની ક� 
પાપના ખાતાની એ��ી પડે �યાર� સુખ-દુઃખની 
શ�આત થાય. સ�કમ� કરવાથી પુ�યના ખાતામાં 
પુ�ય જમા થાય તો સુખની �ા��ત થાય અને દુ�કમ� 
કરવાથી પાપના ખાતામાં પાપ જમા થાય તો 
દુઃખની �ા��ત થાય. �ાપરયુગ આવતાં 
િચ�ગુ�તના ચોપડાની જ�ર પડી અને આ 
ચોપડામાં બે એ��ી રાખવામાં આવી. પુ�યનું ખાતુ 
અને પાપનું ખાતું. વા�તવમાં �� આ�મા જ 
િચ�ગુ�ત છું અને મુજ આ�મામાં જ િચ�ગુ�તનો 
સૂ�મ ચોપડો છ� ક� જેમાં સ�કમ� ક� િવકમ�થી બનતું 
ફળ મજ� થઈ �ય છ� યથા સમયે તે ફળ ઇમજ� થાય 
છ�. િચ�ગુ�ત નામની અ�ય કોઈ સાકાર �યિ� 
નથી. પરંતુ આ તો કટા�યુ� ઉપમા આપવામાં 
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સુખ-દુઃખના ચાર �કાર છ�. તનનું સુખ-
દુઃખ, મનનું સુખ-દુઃખ, ધનનું સુખ-દુઃખ, 
જન(સંબંધ)નું સુખ-દુઃખ. સુખ-દુઃખની અનુભૂિત 
�યિ�ની મનો��થિત પર િનભ�ર કર� છ�. દુઃખમાં 
પણ સુખની અનુભૂિત કરી શકાય છ�. તેવી રીતે 
સુખમાં પણ દુઃખની અનુભૂિત કરી શકાય. આ 
કિળયુગી સંસારમાં ક�ટલીક �યિ�ઓ સુખ હોવા 
છતાં પણ દુઃખી હોય છ�. સુખને માણી શકતા નથી. 
સુખને જે માણે તે સુખી તેવી રીતે જે દુઃખને પણ 
સુખ માની માણે તે સુખી. પરંતુ જે �યિ� સુખી 
હોવા છતાં પણ સુખને માણી શકતો નથી તે દુઃખી. 
બ�કના લોકરમાં લાખો �િપયાના સોનાના દાગીના 
હોય તેમજ કરોડો �િપયા બ�કમાં પડેલા હોય પરંતુ 
તે �યિ� તેનો સ�ઉપયોગ કરી શકતો ના હોય 
તો તે દુઃખી. દુઃખને જે ઉ�સવ માણે તે સુખી. હોવા 
છતાં પણ અભાવ અનુભવે તે દુઃખી.

અ��ત ઈ�છાઓ, અસંતુ�તા, લોભ, 
લાલચ, લાલસા, મોહ, ઈ�યા�, કામવાસનાઓ 
અભાવ, �ભાવ, ક�ભાવ, સૂ�મ િવકારો સંવેદન-
શીલતા, લઘુતા�ંથી વગેર� દુઃખને આમં�ણ 
આપતાં મોટાં કારણો છ�. આ સવ� કારણોના 
િવરોધી શ�દો જે �યિ�ના �ે��ટકલ �વનમાં 
વણાયેલા હોય તે સુખી. સંતોષી નર સદા સુખી. 
સંતોષીમાની પૂ� કરવાથી સંતુ�તાનો ગુણ નહ� 
આવે પરંતુ તેના માટ� �વયં એ સંતોષીમા બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરવો પડે. જે સંતુ� રહ� અને બી�ને 
સંતુ� કર� તે જ સંતોષીમા અને તે જ સુખી.

સુખ-દુઃખ એ મનુ�યની �વયંની રચના છ�. 
સુખ-દુઃખનો �ણેતા મનુ�ય જ છ�. મનમાં ઉ�પ�ન 
થતા નકારા�મક િવચારો જ દુઃખનું કારણ બને 

છ�. એ જ રીતે હકારા�મક િવચારો સુખનું કારણ 
બને છ�. મનમાં ઉ�ભવ થતા િવચારો એ સુખ-
દુઃખની જનેતા છ�. નકારા�મક િવચારો એ 
માનિસક બીમારી તો છ� જ પરંતુ સાથે-સાથે 
શરીરમાં થતાં તમામ રોગોનું પહ�લું કારણ પણ 
નકારા�મક િવચારો છ� ક� જે દુઃખમાં પ�રણમે છ�. 
સુખ-દુઃખ એ બ�રમાં વેચાતું મળતું નથી પરંતુ 
�વયં મનુ�ય જ �વયંના સુખ-દુઃખનો �વયં 
વેચનાર તેમજ ખરીદનાર છ�. અિતર�ક તે ઝેર 
સમાન છ�. Excess is poison. સુખનો અિતર�ક 
પણ દુઃખનું કારણ બને છ�. આ િવધાન કિળયુગી 
મનુ�યને જ લાગુ પડે છ�. કારણ ક� સુખનો 
અિતર�ક થતાં કિળયુગી મનુ�ય અહ�કારી તેમજ 
મદા�ધ બને છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક� અહ�કાર 
તેમજ મદ એ દુઃખનું કારણ બને છ�. સતયુગમાં 
સુખ અિતર�ક હતું. સતયુગના સુખની તુલના 
કિળયુગના સુખ સાથે થઈ જ ના શક�. સતયુગી 
સુખ કિળયુગમાં �રંચક મા� પણ નથી. સતયુગમાં 
સુખ અિત Excess કરતા પણ વધાર� Excessest 
હતું છતાં પણ દુઃખ �રંચક મા� પણ નહોતું કારણ 
ક� સતયુગી દ�વી-દ�વતાઓ િનરહ�કારી હતા. તેથી 
સતયુગમાં ઉપરો� િવધાન અિતર�ક ઝેર સમાન 
છ� Excess is poison લાગુ પડતી નથી.

સુખ-દુઃખ એ િવચારોને આધીન છ�. કમ�નું 
બીજ મનના િવચારો છ�. મન એ જમીન છ� ક� �યાં 
િવચારોનું વાવેતર થાય છ�. મન�પી જમીન અને 
િવચારો�પી બીજ જેટલાં ફળ�ુપ તેટલો કમ��પી 
છોડ ફળ�ુપ બને છ� અને જેટલો કમ��પી છોડ 
ફળ�ુપ હોય તેટલું સુખ�પી વટ�� મજબૂત બને 
છ�. તેથી � સુખી થવું હોય તો આ જ�મમાં 

સુખ-દુઃખ
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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આવી છ�.

સતયુગ-�ેતાયુગમાં પુ�ષ-�ક�િત બ�ને 
સતો�ધાન-સતોગુણી હોવાથી તેમજ પુ�ષો�મ 
સંગમયુગી ��ાવ�સોની ઈ�રીય સેવાના ફળ 
�વ�પે સ�ભા�ય�પી ભા�યફળ ઈમજ� થતાં તે 
વખતના મનુ�યો (દ�વતા) સંપૂણ� સુખી હતા. દુઃખ 
�રંચક મા� નહોતું. �ાપરયુગ આવતાં તે યુગના 
મનુ�યો 50% સુખ અને 50% દુઃખ ભોગવતાં 
થયા. અ�યાર� કિળયુગમાં મનુ�યો 100% દુઃખી 
છ�. સુખ �રંચક મા� નથી. સુખની �યા�યા શું? જે 
�યિ�ના �વનમાં 100% તનનું, મનનું, ધનનું 
અને જન(સંબંધ)નું સુખ હોય તે જ સાચું સુખ.

સુખ-દુઃખ એ મન-બુિ�ની ઉપજ છ�. મન 
ઉપ�વ અને ફળ�ુપ હોય તો સુખનું િનમા�ણ થાય. 
જેવી રીતે સુચા� �પથી ખેડ, ખાતર અને પાણીના 
સ�ઉપયોગથી જમીનને ઉપ�વ અને ફળ�ુપ 
બનાવી શકાય છ� તેવી રીતે મન-બુિ�ને પણ 
�ાન, યોગ, ધારણા અને સેવાથી ઉપ�વ અને 
ફળ�ુપ બનાવી શકાય છ� એટલે ક� બુિ��પી 
વાસણ સોનેરી બનતાં નકારા�મક િવચારો�પી 
બીજમાંથી પણ હકારા�મક િવચારો�પી અંક�ર 
���રત થઈ શક� છ�. અંતે પ�રણામ ફળ �વ�પ 
સુખના સૂય�નો ઉદય થાય છ�.

મન - િવચાર - કમ� - આદત - સં�કાર - 
સુખ ક� દુઃખ, આ એક �ૃંખલા છ�. આ �ૃંખલાની 
દર�ક કળી એક બી� સાથે સંકળાયેલી છ�. સુખ ક� 
દુઃખની પહ�લી કળી મન છ�. મન એ િવચારોની 
ફ��ટરી છ� ક� �યાં િવચારો અમલી થાય છ�. અમલી 
થયેલા ક�ટલાક િવચારો કમ�માં આવે છ� અને 
�યાર� એકનું એક કમ� પુનરા�ત થાય છ� �યાર� તે 
એક આદત બની �ય છ�. આ આદત એક 
સં�કાર બને છ� ક� જે સં�કાર સુખ-દુઃખનું િનમા�ણ 
કર� છ�. મન ફળ�ુપ, પિવ� અને શુ� હોય તો 

સવ��ે� શુભ િવચારોનું વાવેતર કરીએ. િવચારો 
એ આગળના જ�મોનું ભાથું છ�. બુિ��પી વાસણ 
એ ભાથું છ�. અલગ અલગ �કારના સવ��ે� શુભ 
િવચારો એ મનનું ભોજન છ�. આ �કારના 
ભોજનથી બનતું ભાથું સતયુગમાં લઈ જવાનું છ� 
અને �યાં આ ભાથું ખોલીને આરોગવાનું છ�. 
ભોગવવાનું છ�.

સુખ-દુઃખનું બીજું નામ �વન છ�. �વન છ� 
તો સુખ-દુઃખ છ�. �વન નથી તો સુખ પણ નથી 
અને દુઃખ પણ નથી. પરમધામમાં �વન નથી તેથી 
�યાં સુખ પણ નથી તો દુઃખ પણ નથી. આ�મા 
�વા�મા બને તો �વન છ�. આ�માને �વા�મા 
બનવા માટ� �થૂળ શરીરનો આધાર લેવો પડે અને 
કમ� કરવાની શ�આત થાય. કમ�થી જ સુખ-
દુઃખની રચના થાય. સતયુગમાં કમ� અકમ� બને છ� 
પરંતુ િવકમ� બનતું નથી. અકમ� એટલે જે કમ�થી 
નથી િવકમ� બનતું ક� નથી સુકમ� બનતું. અકમ� 
એટલે જે કમ�થી નથી થતું પુ�યનું ખાતું જમા ક� 
નથી થતું પાપનું ખાતુ જમા. �યાર� જે સમયે અને 
જે યુગમાં િચ�ગુ�તના ચોપડે પુ�યના ખાતાની ક� 
પાપના ખાતાની એ��ી પડે �યાર� સુખ-દુઃખની 
શ�આત થાય. સ�કમ� કરવાથી પુ�યના ખાતામાં 
પુ�ય જમા થાય તો સુખની �ા��ત થાય અને દુ�કમ� 
કરવાથી પાપના ખાતામાં પાપ જમા થાય તો 
દુઃખની �ા��ત થાય. �ાપરયુગ આવતાં 
િચ�ગુ�તના ચોપડાની જ�ર પડી અને આ 
ચોપડામાં બે એ��ી રાખવામાં આવી. પુ�યનું ખાતુ 
અને પાપનું ખાતું. વા�તવમાં �� આ�મા જ 
િચ�ગુ�ત છું અને મુજ આ�મામાં જ િચ�ગુ�તનો 
સૂ�મ ચોપડો છ� ક� જેમાં સ�કમ� ક� િવકમ�થી બનતું 
ફળ મજ� થઈ �ય છ� યથા સમયે તે ફળ ઇમજ� થાય 
છ�. િચ�ગુ�ત નામની અ�ય કોઈ સાકાર �યિ� 
નથી. પરંતુ આ તો કટા�યુ� ઉપમા આપવામાં 



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 10 October 2020 Page No. 26

�ાના�ત

હકારા�મક, સકારા�મક તેમજ રચના�મક 
િવચારો મનમાં અમલી થાય છ�. આ �કારના 
િવચારોથી કમ� પણ તેવું સા�ં બને છ� અને આ જ 
કમ� વારંવાર પુનરા�ત થતાં તેવી સારી આદત 
પણ બને છ� ક� જે સારા સં�કારોનું િનમા�ણ કર� છ�. 
આ �કારના સારાં સં�કારોથી સુખની �ા��ત થાય 
છ�. આ ત�યને નકારા�મક લેવામાં આવે તો 
દુઃખનું િનમા�ણ થાય છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� ક� 
સુખ-દુઃખ એ મનનું કારણ છ�. સુખ-દુઃખની 
જનેતા મન છ� એટલે ક� સુખ-દુઃખ એ મનના 
બાળકો છ�. �યા બાળકને જ�મ આપવો એ મન 
પર િનભ�ર કર� છ�. મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા.

જે મનુ�યે ��થત��તાની ��થિત ધારણ 
કર�લી છ� તે મનુ�ય સુખ-દુઃખમાં એકરસ રહ� છ�. 
સુખમાં એ છક� જતો નથી તો દુઃખમાં તે દુઃખી થતો 
નથી. સુખ ભોગવીએ તો સુખ ઓછું થાય. સુખ એ 
પુ�યની નીપજ છ�. સુખ ભોગવીએ એટલે પુ�યના 
ખાતામાંથી પુ�ય ઓછું થાય વળી દુઃખ ભોગવીએ 
તો દુઃખ ઓછું થાય. દુઃખ એ પાપની નીપજ છ�. 
દુઃખ ભોગવીયે તો પાપ ઓછુ થાય. ભોગના એ 
ક�દરતી �િ�યા છ�. �વનમાં સુખ આ�યું તો 
ક�દરતી રીતે જ સુખ ભોગવાઈ �ય છ�. તેવી જ 
રીતે �વનમાં દુઃખ આ�યું તો દુઃખ પણ ક�દરતી 
રીતે જ સુખ ભોગવાઈ �ય છ�. ભોગના ને કોઈ 
રોક� શકતું નથી. પછી તે ભોગના સુખની હોય ક� 
દુઃખની હોય. કોઈ પણ મનુ�ય કાયમી સુખી નથી 
હોતો તો વળી કોઈ પણ મનુ�ય કાયમી દુઃખી પણ 
નથી હોતો. તેનું કારણ આ ‘ભોગના’ છ�. 
ભોગવવું એટલે વાપરવું. વાપરીએ એટલે ઓછું 
થાય પછી તે સુખ હોય ક� દુઃખ હોય.

કોઈ મનુ�ય એવું કહ�તો હોય ક� ‘આ 
�યિ�એ મને બ� દુઃખી કય�.’ આ થીયરી ત�ન 
ખોટી છ�. કોઈ કોઈને દુઃખ આપી શકતો નથી. તો 

વળી કોઈ કોઈને સુખ પણ આપી શકતો નથી. 
દુઃખ આપવા માટ� ક� સુખ આપવા માટ� �યિ� મા� 
િનિમ� બને છ�. કોઈ �યિ�નું ક� �ક�િતનું દુઃખ 
આપવા માટ� ક� સુખ આપવા માટ� િનિમ� બનવું તે 
પણ ક�દરતી �િ�યા છ�.

પુ�ષ(આ�મા) અને �ક�િત આ બે મા�યમ 
એવાં છ� ક� જે મનુ�યને સુખ ક� દુઃખ આપવા માટ� 
મા�ને મા� િનિમ� બને છ�. સુખ-દુઃખની ભોગના 
માટ� શરીર એ એક મા�યમ છ�. ભોગના આ�મા 
ભોગવે છ�. શરીર �ારા ભોગવાય છ�. સુખ-દુઃખની 
ભોગના ભોગવવા માટ� આ�માએ શરીરનો મા� 
આધાર લીધો છ�. શરીર જ ના હોય તો તે 
આ�માની ભોગનાનું �યાં જ પૂણ� િવરામ તો નહ� 
પરંતુ અ�પિવરામ આવી �ય છ�. બી� ભોગના 
આવતા જ�મમાં ભોગના કદી પણ સમા�ત થતી 
નથી પછી તે ભોગના સુખની હોય ક� દુઃખની 
ભોગના એ જ�મોજ�મની સતત ચાલતી �િ�યા 
છ�. ભોગના એ પાપ-પુ�યની નીપજ છ�. જમા થાય 
છ�. ઉધાર થાય છ�. પરંતુ હા, આ�મા �યાં સુધી 
પરમધામમાં હોય �યાં સુધી ઉપરો� �િ�યા થોડા 
સમય માટ� િવરામ કર� છ�. એ આ�મા �યાર� 
પરમધામ છોડી ફરી નીચે ધરતી પર જ�મ-
મરણના ચ�માં આવે છ� �યાર� સતયુગ અને 
�ેતાયુગને બાદ કરતા પાપ-પુ�યની, જમા-
ઉધારની, સતકમ�-દુ�કમ�ની, સુખ-દુઃખની 
ભોગનાની �િ�યા ફરી અિવરત ચાલુ થાય છ�. આ 
જ તો �વન છ�.

િવ�ના સવ� આ�માઓને સવ� �કારની 
સંપૂણ� શાંિત �ા�ત થ� એ જ શુભભાવના- 
શુભકામના. આ ભાવના �ક�િત ��યે પણ અપ�ણ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આપણી સાથે સારો �યવહાર કરતા નથી તેમને 
હસીને ભૂલાવી દો. તેમાંજ ક�યાણ છ�.

� ખેતરમાં બીજ વાવવામાં ના આવે તો 
ખેતર બીનજ�રી ઘાસથી ઢ�કાઈ �ય છ�. તેથી � 
મનમાં સકારા�મક િવચારો નહ� કરીએ તો 
નકારા�મક િવચારો આવી જશે. સુખી સુખ વહ�ચે 
છ� દુઃખી દુઃખ વહ�ચે છ�. �ાની �ાન વહ�ચે છ�. 
�િમત �મ વહ�ચે છ�. જે �વયં ડર�લો હોય છ� તે 
બી�ને પણ ડરાવે છ�. જે ચમક� છ� તે બી�ઓને 
ચમકાવે છ�. તેથી નકારા�મકથી દૂર રહીને 
સકારા�મક િવચારો કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એક �યિ� ઑટોરી�ાથી ર��વે �ટ�શન જઈ 
રહી હતી. ઑટોરી�ાવાળો ઘણા આરામથી રી�ા 
ચલાવી ર�ો હતો. પાક�ગમાંથી નીકળીને એક 
કાર અચાનક રોડ ઉપર આવી ગઈ. ઑટો-
રી�ાવાળાએ ઝડપથી �ેક મારી તેથી કાર અને 
રી�ાનો અક�માત થતો રહી ગયો. કારવાળો 
માણસ ઑટોવાળાને ફાવે તેમ બોલવા લા�યો. � 
ક� ભૂલતો કારવાળાની હતી. ઑટોરી�ાવાળો 
સકારા�મક િવચારો કરનારો એક સ�સંગી હતો. 
એણે કારવાળાની વાતો પર ગુ�સો કય� નહ�. તે 
�મા માગતો આગળ વધી ગયો. ઑટોરી�ામાં 
બેઠ�લ પેસે�જરને કારચાલક પર ગુ�સો આવી 
ર�ો હતો. એણે રી�ાવાળાને ક�ં તમે 
કારવાળાને ક�ઈપણ ક�ા િવના ક�મ જવા દીધો.

ઑટોરી�ાાળાએ ઘણો માિમ�ક જવાબ 
આ�યો. ક�ટલાક લોકો કચરો લઈ જતી �ક જેવા 
હોય છ�. તેઓ ઘણો બધો કચરો પોતાના 
મ��ત�કમાં ભરીને ચાલે છ�. જે ચી�ની �વનમાં 
જ�ર નથી તેને મહ�નત કરીને એકઠી કર� છ�. જેમ 
ક� �ોધ, િચંતા, નફરત, �ણા વગેર�. એમના 
મ��ત�કમાં આ વાતોનો કચરો ઘણો ભર�લો હોય 
છ�. તો પોતાનો બોજ ઓછો કરવા માટ� તેઓ 
બી�ઓ ઉપર કચરો ફ�ક� છ�.

એથી આવા લોકો સાથે �� અંતર રાખું છું. 
એમને દૂરથી હસીને જ િવદાય કરી દ� છું. એમના 
ફ�ક�લો કચરો �� ઉઠાવીશ તો �� પણ એમના જેવો 
બની જઈશ. મારી આજુબાજુના લોકો પર પણ 
કચરો નાખતો જઈશ. �� િવચા�ં છું. ક� િજંદગી 
ઘણી સારી છ�. તેથી જે આપણી સાથે સારો 
�યવહાર કર� છ� એને ધ�યવાદ આપો. જેઓ 

�સંગ પ�રમલ

સકારા�મક િવચારોનું મહ�વ
.

માઁ સર�વતી - પરમા�માએ આપેલ �ાનનું �મરણ 
કરી તેને �વનમાં અપનાવી પોતાને અને અ�યને 
�ાનથી ભરપૂર કરવા તે જ દ�વી સર�વતીનું 
આવા� કરવા જેમ જ છ�.

માઁ મહાકાળી - �વયંની અંદર જે પણ સૂ�મ 
િવકારી ભાવ-�વભાવ ક� સં�કાર છ�, જેની �ઢ 
�િત�ા કરી એક જ ઝાટક� મુિ� મેળવનાર, 
મારાપણાનો સૂ�મ અહ�ભાવનો �યાગ કરવો 
એટલે માઁ મહાકાળીનું આવા� કયુ� કહ�વાય.

માઁ લ�મી- સદાય �વનમાં મહાન લ�ણો ધારણ 
કરવા એટલે જ મહાલ�મીનું આવા� કરવા 
સમાન છ�.

આમ નવ દ�વીઓના આ�યા��મક રહ�યોને 
ધારણ કરવા અથા�� સાચી નવરા�ી માનવવી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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હકારા�મક, સકારા�મક તેમજ રચના�મક 
િવચારો મનમાં અમલી થાય છ�. આ �કારના 
િવચારોથી કમ� પણ તેવું સા�ં બને છ� અને આ જ 
કમ� વારંવાર પુનરા�ત થતાં તેવી સારી આદત 
પણ બને છ� ક� જે સારા સં�કારોનું િનમા�ણ કર� છ�. 
આ �કારના સારાં સં�કારોથી સુખની �ા��ત થાય 
છ�. આ ત�યને નકારા�મક લેવામાં આવે તો 
દુઃખનું િનમા�ણ થાય છ�. એટલે જ કહ�વાય છ� ક� 
સુખ-દુઃખ એ મનનું કારણ છ�. સુખ-દુઃખની 
જનેતા મન છ� એટલે ક� સુખ-દુઃખ એ મનના 
બાળકો છ�. �યા બાળકને જ�મ આપવો એ મન 
પર િનભ�ર કર� છ�. મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા.

જે મનુ�યે ��થત��તાની ��થિત ધારણ 
કર�લી છ� તે મનુ�ય સુખ-દુઃખમાં એકરસ રહ� છ�. 
સુખમાં એ છક� જતો નથી તો દુઃખમાં તે દુઃખી થતો 
નથી. સુખ ભોગવીએ તો સુખ ઓછું થાય. સુખ એ 
પુ�યની નીપજ છ�. સુખ ભોગવીએ એટલે પુ�યના 
ખાતામાંથી પુ�ય ઓછું થાય વળી દુઃખ ભોગવીએ 
તો દુઃખ ઓછું થાય. દુઃખ એ પાપની નીપજ છ�. 
દુઃખ ભોગવીયે તો પાપ ઓછુ થાય. ભોગના એ 
ક�દરતી �િ�યા છ�. �વનમાં સુખ આ�યું તો 
ક�દરતી રીતે જ સુખ ભોગવાઈ �ય છ�. તેવી જ 
રીતે �વનમાં દુઃખ આ�યું તો દુઃખ પણ ક�દરતી 
રીતે જ સુખ ભોગવાઈ �ય છ�. ભોગના ને કોઈ 
રોક� શકતું નથી. પછી તે ભોગના સુખની હોય ક� 
દુઃખની હોય. કોઈ પણ મનુ�ય કાયમી સુખી નથી 
હોતો તો વળી કોઈ પણ મનુ�ય કાયમી દુઃખી પણ 
નથી હોતો. તેનું કારણ આ ‘ભોગના’ છ�. 
ભોગવવું એટલે વાપરવું. વાપરીએ એટલે ઓછું 
થાય પછી તે સુખ હોય ક� દુઃખ હોય.

કોઈ મનુ�ય એવું કહ�તો હોય ક� ‘આ 
�યિ�એ મને બ� દુઃખી કય�.’ આ થીયરી ત�ન 
ખોટી છ�. કોઈ કોઈને દુઃખ આપી શકતો નથી. તો 

વળી કોઈ કોઈને સુખ પણ આપી શકતો નથી. 
દુઃખ આપવા માટ� ક� સુખ આપવા માટ� �યિ� મા� 
િનિમ� બને છ�. કોઈ �યિ�નું ક� �ક�િતનું દુઃખ 
આપવા માટ� ક� સુખ આપવા માટ� િનિમ� બનવું તે 
પણ ક�દરતી �િ�યા છ�.

પુ�ષ(આ�મા) અને �ક�િત આ બે મા�યમ 
એવાં છ� ક� જે મનુ�યને સુખ ક� દુઃખ આપવા માટ� 
મા�ને મા� િનિમ� બને છ�. સુખ-દુઃખની ભોગના 
માટ� શરીર એ એક મા�યમ છ�. ભોગના આ�મા 
ભોગવે છ�. શરીર �ારા ભોગવાય છ�. સુખ-દુઃખની 
ભોગના ભોગવવા માટ� આ�માએ શરીરનો મા� 
આધાર લીધો છ�. શરીર જ ના હોય તો તે 
આ�માની ભોગનાનું �યાં જ પૂણ� િવરામ તો નહ� 
પરંતુ અ�પિવરામ આવી �ય છ�. બી� ભોગના 
આવતા જ�મમાં ભોગના કદી પણ સમા�ત થતી 
નથી પછી તે ભોગના સુખની હોય ક� દુઃખની 
ભોગના એ જ�મોજ�મની સતત ચાલતી �િ�યા 
છ�. ભોગના એ પાપ-પુ�યની નીપજ છ�. જમા થાય 
છ�. ઉધાર થાય છ�. પરંતુ હા, આ�મા �યાં સુધી 
પરમધામમાં હોય �યાં સુધી ઉપરો� �િ�યા થોડા 
સમય માટ� િવરામ કર� છ�. એ આ�મા �યાર� 
પરમધામ છોડી ફરી નીચે ધરતી પર જ�મ-
મરણના ચ�માં આવે છ� �યાર� સતયુગ અને 
�ેતાયુગને બાદ કરતા પાપ-પુ�યની, જમા-
ઉધારની, સતકમ�-દુ�કમ�ની, સુખ-દુઃખની 
ભોગનાની �િ�યા ફરી અિવરત ચાલુ થાય છ�. આ 
જ તો �વન છ�.

િવ�ના સવ� આ�માઓને સવ� �કારની 
સંપૂણ� શાંિત �ા�ત થ� એ જ શુભભાવના- 
શુભકામના. આ ભાવના �ક�િત ��યે પણ અપ�ણ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આપણી સાથે સારો �યવહાર કરતા નથી તેમને 
હસીને ભૂલાવી દો. તેમાંજ ક�યાણ છ�.

� ખેતરમાં બીજ વાવવામાં ના આવે તો 
ખેતર બીનજ�રી ઘાસથી ઢ�કાઈ �ય છ�. તેથી � 
મનમાં સકારા�મક િવચારો નહ� કરીએ તો 
નકારા�મક િવચારો આવી જશે. સુખી સુખ વહ�ચે 
છ� દુઃખી દુઃખ વહ�ચે છ�. �ાની �ાન વહ�ચે છ�. 
�િમત �મ વહ�ચે છ�. જે �વયં ડર�લો હોય છ� તે 
બી�ને પણ ડરાવે છ�. જે ચમક� છ� તે બી�ઓને 
ચમકાવે છ�. તેથી નકારા�મકથી દૂર રહીને 
સકારા�મક િવચારો કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એક �યિ� ઑટોરી�ાથી ર��વે �ટ�શન જઈ 
રહી હતી. ઑટોરી�ાવાળો ઘણા આરામથી રી�ા 
ચલાવી ર�ો હતો. પાક�ગમાંથી નીકળીને એક 
કાર અચાનક રોડ ઉપર આવી ગઈ. ઑટો-
રી�ાવાળાએ ઝડપથી �ેક મારી તેથી કાર અને 
રી�ાનો અક�માત થતો રહી ગયો. કારવાળો 
માણસ ઑટોવાળાને ફાવે તેમ બોલવા લા�યો. � 
ક� ભૂલતો કારવાળાની હતી. ઑટોરી�ાવાળો 
સકારા�મક િવચારો કરનારો એક સ�સંગી હતો. 
એણે કારવાળાની વાતો પર ગુ�સો કય� નહ�. તે 
�મા માગતો આગળ વધી ગયો. ઑટોરી�ામાં 
બેઠ�લ પેસે�જરને કારચાલક પર ગુ�સો આવી 
ર�ો હતો. એણે રી�ાવાળાને ક�ં તમે 
કારવાળાને ક�ઈપણ ક�ા િવના ક�મ જવા દીધો.

ઑટોરી�ાાળાએ ઘણો માિમ�ક જવાબ 
આ�યો. ક�ટલાક લોકો કચરો લઈ જતી �ક જેવા 
હોય છ�. તેઓ ઘણો બધો કચરો પોતાના 
મ��ત�કમાં ભરીને ચાલે છ�. જે ચી�ની �વનમાં 
જ�ર નથી તેને મહ�નત કરીને એકઠી કર� છ�. જેમ 
ક� �ોધ, િચંતા, નફરત, �ણા વગેર�. એમના 
મ��ત�કમાં આ વાતોનો કચરો ઘણો ભર�લો હોય 
છ�. તો પોતાનો બોજ ઓછો કરવા માટ� તેઓ 
બી�ઓ ઉપર કચરો ફ�ક� છ�.

એથી આવા લોકો સાથે �� અંતર રાખું છું. 
એમને દૂરથી હસીને જ િવદાય કરી દ� છું. એમના 
ફ�ક�લો કચરો �� ઉઠાવીશ તો �� પણ એમના જેવો 
બની જઈશ. મારી આજુબાજુના લોકો પર પણ 
કચરો નાખતો જઈશ. �� િવચા�ં છું. ક� િજંદગી 
ઘણી સારી છ�. તેથી જે આપણી સાથે સારો 
�યવહાર કર� છ� એને ધ�યવાદ આપો. જેઓ 

�સંગ પ�રમલ

સકારા�મક િવચારોનું મહ�વ
.

માઁ સર�વતી - પરમા�માએ આપેલ �ાનનું �મરણ 
કરી તેને �વનમાં અપનાવી પોતાને અને અ�યને 
�ાનથી ભરપૂર કરવા તે જ દ�વી સર�વતીનું 
આવા� કરવા જેમ જ છ�.

માઁ મહાકાળી - �વયંની અંદર જે પણ સૂ�મ 
િવકારી ભાવ-�વભાવ ક� સં�કાર છ�, જેની �ઢ 
�િત�ા કરી એક જ ઝાટક� મુિ� મેળવનાર, 
મારાપણાનો સૂ�મ અહ�ભાવનો �યાગ કરવો 
એટલે માઁ મહાકાળીનું આવા� કયુ� કહ�વાય.

માઁ લ�મી- સદાય �વનમાં મહાન લ�ણો ધારણ 
કરવા એટલે જ મહાલ�મીનું આવા� કરવા 
સમાન છ�.

આમ નવ દ�વીઓના આ�યા��મક રહ�યોને 
ધારણ કરવા અથા�� સાચી નવરા�ી માનવવી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 10 October 2020 Page No. 28

�ાના�ત

આજે િવ� એક કટોકટીના સમયમાં પસાર 
થઈ ર�ં છ�. આજે ભૌિતક રીતે �ગિત ચરમસીમા 
પર પહ�ચી છ�. મનુ�યને સુખ, સુિવધાના સાધનો 
પૂરા પાડવામાં તેને અણધારી સફળતા મળી છ�. 
પરંતુ આજના સમયને ખર�ખર ઈરા ઑફ ટ��શન 
અથા�ત તનાવનો યુગ કહ�વાય છ� માનવ મા� એક 
િવિચ� મનો��થિતનો અનુભવ કરી ર�ો છ�. 
શાંિત અને સુખની હોડમાં જગતમાં દુકાળ પડી 
ગયો છ�. સુખ, શાંિત િછનવાઈ ગઈ છ�. પૂરા 
િવ�ની પ�ર��થિત અશાંિતમાં ફ�રવાઈ ગઈ છ�.

�યિ�ના �વા��ય ઉપર અસર થઈ ગઈ છ�. 
શરીરમાં અનેક નાના મોટા રોગો આવી ગયા છ� 
વત�માન કોરોનાની વૈિ�ક મહામારીમાં આજે 
આખુ િવ� સપડાઈ પ�ું છ�.

સામાિજક રીતે માનવીય સંબંધ પા�રવા�રક 
સંબંધો તૂટી ર�ા છ�. �વાથ� વધતો �ય છ�, 
અિવ�ાસ અસંતુ�તાના પ�રણામે સમાજમાં 
સુર�ાનું �તીક બનવાને બદલે બંધન અને 
તનાવનું કારણ બની ગયું છ�.

�યિ�ની આચાર સંિહતા મૂ�યહીન હનન 
કરીને પૈસા કમાવા પાછળ ��ાચાર કર� છ�.

�યિ�ની આચાર સંિહતા મૂ�યહીન 
�યવહાર બની ગયો છ� ��ાચારની સાથે 
પાપાચાર વધી ર�ો છ�. આવા અંધકારમાં �યિ� 
�યસનોનો સહારો લે છ�. આતો એવું થયું ક� 
અંધારામાં ભટકતી કોઈ �યિ� સહારા માટ� 
દોરડું પકડે અને સાપ નીકળ�, �યસનની પરાબ 
અસરોનો ભોગ તેને બનવું પડે છ�.

�યસન એટલે બરબાદી વણ�ન કરવા માટ� 

કોઈ યો�ય શ�દો નથી જેમક� તમાક�થી દર વષ� 30 
લાખ લોકો ��યુ પામે છ� એટલે દર સેક�ડે એક 
માણસનું ��યુ થાય છ� તમાક�થી મરનાર લોકો 
અડધાથી વધુ �કશોર યા યુવાન છ�. િવ�ની 
આરો�ય સં�થાએ તમાક� િવ�� યુ� છ��ું છ� દર 
વષ� 31 મે તમાક� િવ�� �દવસ ઉજવે છ�. આજે જે 
લોકો માને છ� �યસન ખરાબ છ� નાની �મરમાં થતા 
ક��સર અને અ�ય રોગો વધી ર�ા છ� પહ�લા 
ક��સર મોટી �મર� થતો રોગ એ હવે �યસનથી 
નાનામાં નાની �મર 14 વષ�માં પણ થઈ ર�ો છ�. 
જવાબદારી અદા કયા� પહ�લા ��યુ થાય છ� દર�ક 
મા-બાપની ઈ�છા પોતાના બાળકને ભણાવી 
ગણાવી લ� કરી અને સા� કમાતા �વાની 
ઈ�છા હોય છ� પણ મોટા ભાગના �યસની લોકો 
તેમની આ ઈ�છા પૂણ� કરી શકતા નથી અને રડતા 
કકળતા ��યુ પામે છ�. પહ�લી ���એ તંદુર�ત 
દ�ખાતો મનુ�ય ઓિચંતો ��યુ પામે છ� ઓિચંતા જ 
ઘર ઉપર આભ તૂટી પડે છ�.

નાની �મર� મોઢું સાંકડુ થઈ �ય છ� 
ભારતમાં યુવાનોમાં થતો રોગ ગુટખાને આભારી 
છ� નાની �મરમાં મોઢાનું ક��સર થાય છ�. 
‘�યસનનો શોખ, ક�તરાનું મોત.’

�યસનીઓની પ�ી અને બાળકો દુઃખી થઈ 
�ય છ� પ�રવાર ન�ધારો બને ‘કર� એક ભોગવે 
બી�’ �યસની માણસ આિથ�ક, સામાિજક, 
માનિસક અને શારી�રક રીતે દુઃખી થઈ સવ�ને 
હ�રાન પર�શાન કરી ��યુ પામે છ�. તો પોતે તો મર� 
છ� બી�ને પણ મારતો �ય છ� �યસની �વતો હોય 
ક� ��યુ પામે બ�ને ��થિતમાં માતા-િપતાની ��થિત 
દયાજનક બની �ય છ�.

આજની સમ�યા �યસન
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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50 પૈસામાં મળતી નાની પડીક�ઓ આજે 
�ક�લે જતા બાળકો ખાવા માં�ા છ�. તમાક�ની 
બાળકો ઉપર ખરાબ અસર થાય છ�. આ ઝેર 
બાળકો પચાવી શકતા નથી એમને ભિવ�યમાં 
થનાર રોગની ક�પના પણ �દયને હચમચાવી 
નાખે છ�. અને બીડી િસગાર�ટ પીનાર મનુ�યની 
�દગી રોજનો એક-એક કલાક ઘટ� છ�. બી� 
સીગાર�ટ પીનારમાં ટાર અને િનકોટીન નામના 
ઝેર ભળ� છ� િવ�ાને સાિબત કરી બતા�યુ છ� ક� 
નશાબાજ �યિ� પોતાના લોહીમાં ઝેર ભેળવે છ�. 
બીડી સીગાર�ટના �યસનીને ગ�ગરીન અને હાટ� 
એટ�ક, પેરાલીસીસ વગેર� રોગોના ભોગ બનવું પડે 
છ�. અઢી �ચની બીડી 5 �ટનો માનવી ગુલામ થઈ 
ગયો છ� આજે બીડી ન મળતા લોકો દુઃખી થઈ 
ર�ા છ� તમાક� ગુટખા ન મળતા લોકો હ�રાન 
પર�શાન થઈ ર�ા છ�. પરંતુ એ સમજવું જ�રી છ� ક� 
આ �યસન શરીરને ખૂબ જ હાિનકારક છ� મનને 
મ�મ કરો માર� આ �યસન કરવું જ નથી.

માદક પદાથ� દા�-ચરસ-ગાં� એ તો ખૂબ 
ભયાનક �યસન છ� લાખો ઘર બરબાદ થઈ �ય 
છ�. દા�, ચરસ, ગાં�માં પણ ઝેર છ� અને તેમા 
આ�કોહોલનું �માણ છ�.

�યાર� માણસ દા� પીવે છ� �યાર� મગજ તેના 
કબ�માં રહ�તું નથી તે ગમે તેમ બોલે છ� લથડીયા 
ખાય છ�. મુખમાંથી દુગ�ધ આવે છ� ધીર� ધીર� મગજ 
શિ� ખતમ થાય છ� અને અકાળ� ��યુ પામે છ�.

દા�ને દા�ડીયો પીતો નથી પણ દા� જ 
દા�ડીયાને પી �ય છ� �વન બરબાદ કર� છ� જેના 
કારણે મૂખ�તા ગાંડપણ, લકવા, �ય એટલે ક� 
ટીબી વગેર� રોગ થાય છ� દા�ડીયા પોતે તો ડુબે છ� 
અને બી�ને પણ ડુબાડે છ� કોઈપણ �તના 
�યસન મનુ�યને અંદરથી અને ઈ�છા શિ� 
નબળી પડે છ�. માણસ દ�વ જેવો બનવાને બદલે 

પશુથી પણ બદતર હાલત થાય છ� આ સ�માંથી 
મુ� થવા માટ� આપણે સૌએ �યસન મુ� 
બનવાનો �ય� કરવો �ઈએ આપણા �વનને 
આપણે આ�યા��મકતા તરફવાળી ઈ�ર તરફ 
વાળી આપણું અને સવ�નું ક�યાણ થાય એવા 
�ય�ો કરવા �ઈએ.

�યસન મુ� થવા માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય આ�યા��મક 
�ાન અને રાજયોગ શીખવે છ� તેના લાભ જ�ર લો 
તમા�ં �વન �ે� બનાવો એવી શુભે�છા સાથે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�ય� બાપદાદાના અિત લાડલા, 
મીઠા અને �ાના�તના વાચકોને ‘તપ�યા’ના 
�કાર સમ�વનાર એવા આ�મિ�ય દ�વીભાઈ 
કાિલદાસભાઈ

અતી���ય ખુશીના ઝૂલામાં ઝૂલતા હશો. 
બાબાની મધુર યાદમાં ઝૂમતા હશો.

િવશેષ લખવાનું ક�, નાણાંક�ય વષ�ના 
પહ�લા જ અંકમાં તપ �ારા રાજઋિષ બની 
શકાય એનું સુંદર માગ�દશ�ન આપે આ�યું છ� 
એટલું જ નહ� પરંતુ પુ�ષાથ�ની સરળતા માટ� 
આપે તપના �ણ �કાર િવષે મ�નું માગ�દશ�ન 
આ�યું છ�. હાલ �વત�તી કોરોનાની મહામારીના 
વાતાવરણમાં તપ�યાના �ો�ામ દ�શ-િવદ�શમાં 
પૂર બહારમાં ચાલુ છ�. �યાર� આપનો આ 
તં�ીલેખ રાજયોગીઓ માટ� ખૂબ જ ઉપયોગી 
બની રહ�શે. જે બદલ આપને અંતરના 
અિભનંદનથી વધાવે છ�.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

તં�ીને પ�ો
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આજે િવ� એક કટોકટીના સમયમાં પસાર 
થઈ ર�ં છ�. આજે ભૌિતક રીતે �ગિત ચરમસીમા 
પર પહ�ચી છ�. મનુ�યને સુખ, સુિવધાના સાધનો 
પૂરા પાડવામાં તેને અણધારી સફળતા મળી છ�. 
પરંતુ આજના સમયને ખર�ખર ઈરા ઑફ ટ��શન 
અથા�ત તનાવનો યુગ કહ�વાય છ� માનવ મા� એક 
િવિચ� મનો��થિતનો અનુભવ કરી ર�ો છ�. 
શાંિત અને સુખની હોડમાં જગતમાં દુકાળ પડી 
ગયો છ�. સુખ, શાંિત િછનવાઈ ગઈ છ�. પૂરા 
િવ�ની પ�ર��થિત અશાંિતમાં ફ�રવાઈ ગઈ છ�.

�યિ�ના �વા��ય ઉપર અસર થઈ ગઈ છ�. 
શરીરમાં અનેક નાના મોટા રોગો આવી ગયા છ� 
વત�માન કોરોનાની વૈિ�ક મહામારીમાં આજે 
આખુ િવ� સપડાઈ પ�ું છ�.

સામાિજક રીતે માનવીય સંબંધ પા�રવા�રક 
સંબંધો તૂટી ર�ા છ�. �વાથ� વધતો �ય છ�, 
અિવ�ાસ અસંતુ�તાના પ�રણામે સમાજમાં 
સુર�ાનું �તીક બનવાને બદલે બંધન અને 
તનાવનું કારણ બની ગયું છ�.

�યિ�ની આચાર સંિહતા મૂ�યહીન હનન 
કરીને પૈસા કમાવા પાછળ ��ાચાર કર� છ�.

�યિ�ની આચાર સંિહતા મૂ�યહીન 
�યવહાર બની ગયો છ� ��ાચારની સાથે 
પાપાચાર વધી ર�ો છ�. આવા અંધકારમાં �યિ� 
�યસનોનો સહારો લે છ�. આતો એવું થયું ક� 
અંધારામાં ભટકતી કોઈ �યિ� સહારા માટ� 
દોરડું પકડે અને સાપ નીકળ�, �યસનની પરાબ 
અસરોનો ભોગ તેને બનવું પડે છ�.

�યસન એટલે બરબાદી વણ�ન કરવા માટ� 

કોઈ યો�ય શ�દો નથી જેમક� તમાક�થી દર વષ� 30 
લાખ લોકો ��યુ પામે છ� એટલે દર સેક�ડે એક 
માણસનું ��યુ થાય છ� તમાક�થી મરનાર લોકો 
અડધાથી વધુ �કશોર યા યુવાન છ�. િવ�ની 
આરો�ય સં�થાએ તમાક� િવ�� યુ� છ��ું છ� દર 
વષ� 31 મે તમાક� િવ�� �દવસ ઉજવે છ�. આજે જે 
લોકો માને છ� �યસન ખરાબ છ� નાની �મરમાં થતા 
ક��સર અને અ�ય રોગો વધી ર�ા છ� પહ�લા 
ક��સર મોટી �મર� થતો રોગ એ હવે �યસનથી 
નાનામાં નાની �મર 14 વષ�માં પણ થઈ ર�ો છ�. 
જવાબદારી અદા કયા� પહ�લા ��યુ થાય છ� દર�ક 
મા-બાપની ઈ�છા પોતાના બાળકને ભણાવી 
ગણાવી લ� કરી અને સા� કમાતા �વાની 
ઈ�છા હોય છ� પણ મોટા ભાગના �યસની લોકો 
તેમની આ ઈ�છા પૂણ� કરી શકતા નથી અને રડતા 
કકળતા ��યુ પામે છ�. પહ�લી ���એ તંદુર�ત 
દ�ખાતો મનુ�ય ઓિચંતો ��યુ પામે છ� ઓિચંતા જ 
ઘર ઉપર આભ તૂટી પડે છ�.

નાની �મર� મોઢું સાંકડુ થઈ �ય છ� 
ભારતમાં યુવાનોમાં થતો રોગ ગુટખાને આભારી 
છ� નાની �મરમાં મોઢાનું ક��સર થાય છ�. 
‘�યસનનો શોખ, ક�તરાનું મોત.’

�યસનીઓની પ�ી અને બાળકો દુઃખી થઈ 
�ય છ� પ�રવાર ન�ધારો બને ‘કર� એક ભોગવે 
બી�’ �યસની માણસ આિથ�ક, સામાિજક, 
માનિસક અને શારી�રક રીતે દુઃખી થઈ સવ�ને 
હ�રાન પર�શાન કરી ��યુ પામે છ�. તો પોતે તો મર� 
છ� બી�ને પણ મારતો �ય છ� �યસની �વતો હોય 
ક� ��યુ પામે બ�ને ��થિતમાં માતા-િપતાની ��થિત 
દયાજનક બની �ય છ�.

આજની સમ�યા �યસન
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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50 પૈસામાં મળતી નાની પડીક�ઓ આજે 
�ક�લે જતા બાળકો ખાવા માં�ા છ�. તમાક�ની 
બાળકો ઉપર ખરાબ અસર થાય છ�. આ ઝેર 
બાળકો પચાવી શકતા નથી એમને ભિવ�યમાં 
થનાર રોગની ક�પના પણ �દયને હચમચાવી 
નાખે છ�. અને બીડી િસગાર�ટ પીનાર મનુ�યની 
�દગી રોજનો એક-એક કલાક ઘટ� છ�. બી� 
સીગાર�ટ પીનારમાં ટાર અને િનકોટીન નામના 
ઝેર ભળ� છ� િવ�ાને સાિબત કરી બતા�યુ છ� ક� 
નશાબાજ �યિ� પોતાના લોહીમાં ઝેર ભેળવે છ�. 
બીડી સીગાર�ટના �યસનીને ગ�ગરીન અને હાટ� 
એટ�ક, પેરાલીસીસ વગેર� રોગોના ભોગ બનવું પડે 
છ�. અઢી �ચની બીડી 5 �ટનો માનવી ગુલામ થઈ 
ગયો છ� આજે બીડી ન મળતા લોકો દુઃખી થઈ 
ર�ા છ� તમાક� ગુટખા ન મળતા લોકો હ�રાન 
પર�શાન થઈ ર�ા છ�. પરંતુ એ સમજવું જ�રી છ� ક� 
આ �યસન શરીરને ખૂબ જ હાિનકારક છ� મનને 
મ�મ કરો માર� આ �યસન કરવું જ નથી.

માદક પદાથ� દા�-ચરસ-ગાં� એ તો ખૂબ 
ભયાનક �યસન છ� લાખો ઘર બરબાદ થઈ �ય 
છ�. દા�, ચરસ, ગાં�માં પણ ઝેર છ� અને તેમા 
આ�કોહોલનું �માણ છ�.

�યાર� માણસ દા� પીવે છ� �યાર� મગજ તેના 
કબ�માં રહ�તું નથી તે ગમે તેમ બોલે છ� લથડીયા 
ખાય છ�. મુખમાંથી દુગ�ધ આવે છ� ધીર� ધીર� મગજ 
શિ� ખતમ થાય છ� અને અકાળ� ��યુ પામે છ�.

દા�ને દા�ડીયો પીતો નથી પણ દા� જ 
દા�ડીયાને પી �ય છ� �વન બરબાદ કર� છ� જેના 
કારણે મૂખ�તા ગાંડપણ, લકવા, �ય એટલે ક� 
ટીબી વગેર� રોગ થાય છ� દા�ડીયા પોતે તો ડુબે છ� 
અને બી�ને પણ ડુબાડે છ� કોઈપણ �તના 
�યસન મનુ�યને અંદરથી અને ઈ�છા શિ� 
નબળી પડે છ�. માણસ દ�વ જેવો બનવાને બદલે 

પશુથી પણ બદતર હાલત થાય છ� આ સ�માંથી 
મુ� થવા માટ� આપણે સૌએ �યસન મુ� 
બનવાનો �ય� કરવો �ઈએ આપણા �વનને 
આપણે આ�યા��મકતા તરફવાળી ઈ�ર તરફ 
વાળી આપણું અને સવ�નું ક�યાણ થાય એવા 
�ય�ો કરવા �ઈએ.

�યસન મુ� થવા માટ� ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય આ�યા��મક 
�ાન અને રાજયોગ શીખવે છ� તેના લાભ જ�ર લો 
તમા�ં �વન �ે� બનાવો એવી શુભે�છા સાથે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�ય� બાપદાદાના અિત લાડલા, 
મીઠા અને �ાના�તના વાચકોને ‘તપ�યા’ના 
�કાર સમ�વનાર એવા આ�મિ�ય દ�વીભાઈ 
કાિલદાસભાઈ

અતી���ય ખુશીના ઝૂલામાં ઝૂલતા હશો. 
બાબાની મધુર યાદમાં ઝૂમતા હશો.

િવશેષ લખવાનું ક�, નાણાંક�ય વષ�ના 
પહ�લા જ અંકમાં તપ �ારા રાજઋિષ બની 
શકાય એનું સુંદર માગ�દશ�ન આપે આ�યું છ� 
એટલું જ નહ� પરંતુ પુ�ષાથ�ની સરળતા માટ� 
આપે તપના �ણ �કાર િવષે મ�નું માગ�દશ�ન 
આ�યું છ�. હાલ �વત�તી કોરોનાની મહામારીના 
વાતાવરણમાં તપ�યાના �ો�ામ દ�શ-િવદ�શમાં 
પૂર બહારમાં ચાલુ છ�. �યાર� આપનો આ 
તં�ીલેખ રાજયોગીઓ માટ� ખૂબ જ ઉપયોગી 
બની રહ�શે. જે બદલ આપને અંતરના 
અિભનંદનથી વધાવે છ�.

�.ક�. �કશોર મહ�તા, ધોરા�

તં�ીને પ�ો
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આસપાસ ઘણા બધા લોકો હતા તે દૂર થયા પછી 
કાગડો મોર પાસે જઈને કહ� છ� ક� સૌથી વધાર� 
સુખી તમે જ લાગો છો કારણ ક� ભગવાને તમને 
ક�ટલા સુંદર રંગ આ�યા છ� �યાર� મોર � ક�ં ક� હા, 
�� પણ આવું જ સમજતો હતો મ� ક�ટલા વષ�થી ઝૂમાં 
�યું છ� તે મા�ં �વન તો પાંજરાની અંદર બંધ છ� 
આ �ાણી સં�હાલયમાં બધા જ �નવરો છ� પરંતુ 
કાગડો નથી કારણક� કાગડાને કોઈ પકડીને 
લા�ય ું નથી તો સૌથી વધાર� સુખી તો તમે જ છો 
આમ કાગડાને �યાલ આ�યો ક� �� જ સુખી છ.ું

એક સુંદર ગીતમાં ક�ં છ� ક� જે સમજે ચાંદ 
સુખી હ� ચંદા કહ� િસતાર�. આકાશને એવું લાગે છ� 
ક� સૌથી વધાર� સુખી ચં� છ� ચં�ની ક�ટલી સુંદર 
શીતળ ચાંદની છ� પરંતુ ચં�ને લાગે છ� ક� મારા 
કરતા આ િસતારા વધાર� સુખી છ�. દ�રયાની 
લહ�રોને એવું લાગે છ� ક� સામે �કનાર� રહ�લી લહ�રો 
વધાર� સુખી છ� નદીની લહ�રો એવું સમજે છ� ક� �યાં 
સુધી વહ�તા રહ�વાનું સાગરની લહ�રોની જેમ એક 
�કનાર� ટક�ને રહ�વું સા�ં છ�. દૂરથી પવ�ત ક�ટલા 
સુંદર લાગે છ� પરંતુ પાસે જઈને �ઈએ તો 
પ�થરની ચ�ાનો જ છ�. માળી એવું સમજે છ� ક� આ 
બગીચો સુખી છ� અને બગીચો એવું સમજે છ� ક� 
વસંત ઋતુ સુખી છ�. અંધારી રાત એવું િવચાર� છ� 
ક� �દવસમાં અજવાળું છ� માટ� �દવસ સુખી છ�. 
�દવસ સારો છ� અને �દવસની ગરમી એવું િવચાર� 
છ� ક� રાત સારી રા�ે ઠ�ડક હોય છ�. પાનખર ઋતુ 
એવું િવચાર� છ� ક� વરસાદ સારો અને વરસાદ એવું 
માને છ� ક� અ�� સારો. આમ એકબી�ને પાસે જે 
છ� તે સા�ં છ� �ે� છ� મહાન છ� તેવું માનીને પોતાની 
પાસે જે છ� તે કશું જ નથી એવું સમ� નકારા�મક 

ક�પેરીઝન નેચર
�.ક�. નીલમબેન, પાટણ

આપણે �વનમાં શું મ�યું છ�, એના કરતાં 
બી�ની પાસે શું છ�? અને મારી પાસે શું છ�? તેની 
સતત સરખામણી કરતા રહીએ છીએ. ક�પેર��ટવ 
નેચરમાં બે �કાર છ�- પોિઝ�ટવ અન ે નેગે�ટવ. � 
આપણે પોઝીટીવ ભાવથી સરખામણી કરીને 
�ેરણા લઈશું, તો �વનમાં સફળતા મળ� છ�. અને 
� નેગે�ટવ ભાવથી સરખામણી કરતા રહીશું, તો  
િનરાશા, હતાશા �ા�ત થાય છ�. નદીનો એક 
�કનારો સતત એવું કહ� છ� ક�, જે સુખ છ� તે સામેના 
�કનાર� છ�. અને નદીનો બી� �કનારો એવું માને 
છ� ક� જે સુખ છ� તે સામેના �કનાર� જ છ�. ��લીશમાં 
કહ�વામાં આવે છ� ક� ઓલર�ડી અધર સાઈડ.

 એકવાર કાગડો ખૂબ જ ખુશ થતો થતો. 
જંગલમાં જતો હતો. તેણે ર�તામાં પાણીમાં તરતા 
હ�સ �યા હ�સ ને �ઈને તેને દુઃખ થયું ક� અર� મારો 
રંગ તો ક�ટલો કાળો છ� અને હ�સ તો ક�ટલો સફ�દ 
છ�. દુિનયામાં જેટલું પણ સુખ છ�, તે હ�સ પાસે છ� 
એવું સમ� દુઃખી થઈ ગયો અને તેણે હ�સ પાસે 
જઈને હ�સને ક�ં ક� આખી દુિનયામાં સૌથી વધાર� 
સુખી તમે જ લાગો છો. �યાર� હ�સ ે ક�ં ક� હા, �� 
પણ એવું જ સમજતો હતો ક� સૌથી વધાર� સુખી �� 
જ છું. પરંતુ મ� �યાર� એક �દવસ પોપટને �યો 
�યાર� મને સમજ પડી ક� મને તો એક જ રંગ મ�યો 
છ�, પોપટને તો �ણ રંગ મ�યા છ�. તો સૌથી વધાર� 
સુખી તો પોપટ છ�. કાગડો પોપટની પાસે જઈને 
પોપટને ક� ં ક� સૌથી વધાર� સુખી તમે જ હશો 
કારણક� તમને �ણ રંગ મ�યા છ�. પોપટ� ક�ં ક� �� 
પણ એવું જ સમજતો હતો પરંતુ મ� �યાર� મોરને 
�યો તો મોર પાસે તો ક�ટલા બધા રંગ છ�. કાગડો 
ઊડતો ઊડતો મોરની પાસે ગયો. મોર હતો એની 
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ભાવ પેદા કર� છ� આ ઉદાહરણો આપણને ક�ટલો 
સુંદર સંદ�શ આપી �ય છ� ક� આપણને જે ક�ઈ મ�યું 
છ� તે જ �ે� છ� તેજ મહાન છ�. એવું માનીને �વન 
�વીએ તો �યાર� પણ લઘુતા�ંિથના િશકાર નહ� 
થવાય કારણક� કોઈની પાસે કઈક છ� તો બી�ની 
પાસે પણ ક�ઈક છ� આપણે � સરખામણી જ કરતા 
રહીશું તો કદી પણ સુખી થઈ શક�એ નહ�. 

એક વખત એક બેન એવું કહ�વા લાગી ક� 
મારા તણાવનું કારણ એ છ� ક� મારી પાસે જેવી 
ચીજ છ� તેવી ચીજ બી� કોઈ પાસે હોવી �ઈએ 
નહ� � �� બી� પાસે પણ મારા જેવી વ�તુ �વું તો 
મારો તનાવ વધે છ� કારણ ક� �� સદાય એવું સમજુ 
છું ક� મારી પાસે મા�ટરપીસ આ વ�તુ છ� જે બી� 
કોઈની પાસે હોવી �ઈએ નહ� હવે િવચાર કરીએ 
ક� આવું �યાર� બની શક� ખરા પરંતુ આપણે સદા 
એ વાત યાદ રાખીએ જેને જે મ�યું છ� તે સા�ં જ છ�.

એક વખત એક �યિ�ની એવી આદત 
હતી ક� તેની પાસે �યાર� િમ� આવે �યાર� તે 
પોતાનો નવો બંગલો અને બધા જ �મો ખોલીને 
બતાવે. સા�ં અને �ે� શું છ� તે વણ�ન કરતો. 
જેટલી વાર િમ� આવે એટલી વાર એને બતાવતો 
હતો. એક વાર એવું બ�યું આ િમ� પણ ચૂપચાપ 
તેના �વભાવને સહન કરી લેતો હતો દર વખતે 
તેને પોતાના બંગલાની મિહમા કરતો સાંભળી 
લેતો. એક વાર એવું થયું િમ� ગયો પણ પેલા 
ભાઈએ કશું જ ક�ં નહ�. �યાર� પૂ�ું ક� િમ� 
આજે ઘર બતાવવ ું નથી �યાર� તેણે ક�ં ક� મા�ં 
ઘર આ તો કશું જ ના કહ�વાય િબલક�લ તેના 
ઘરની સામે એક નવો બંગલો બ�યો હતો જે ખૂબ 
િવશાળ પણ હતો મ�ઘુ ફિન�ચર ��વિમંગ પુલ 
બગીચો અને એ �ઈને આ િમ� ે ક�ં ક� મારો તો 
એ બંગલાની સામે કશું જ ના કહ�વાય બંગલો તો 
આને કહ�વાય. મા� ઘર તો એક ઘર છ� િવચાર 

કરો આવી એક કહાની નહ� આપણા દર�કના 
�વનમાં પણ આવી કહાનીઓ ઘટતી હોય છ�. 
આપણી ગાડી �યાં સુધી જ નવી રહ� છ� ક� �યાર� 
પડોશીના ઘેર નવી ગાડી ન આવ.ે આપણે નાની-
નાની વાતોમાં પણ સરખામણી કરતાં રહીએ 
છીએ. કોઈનો અવાજ ખબૂ  સરસ હોય તો આપણે 
કહીએ છીએ ક� આનો અવાજ ક�ટલો સરસ છ� 
મારો પણ અવાજ આવો સુંદર મીઠો હોય તો તેમની 
વાણીમાંથી અ�ત ઝર� છ�. મારી તો કડવી છ�. આ 
નાની નાની સરખામણીને આપણે સકારા�મક 
ભાવથી લેવા �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સેવા માટ� છ�. સદા બેહદ સેવાધારી બનવાનું છ�. 
વાચા, કમ�ણા અને ધનથી પણ સેવા કરવાની છ�.

14. હદની કામનાઓથી વૈરા�ય - 
સાંસા�રક ઈ�છાઓ મનુ�યને સારો બનવા દ�તી 
નથી. એટલે હદની કામનાઓનો પણ વૈરા�ય 
�ઈએ. હદના માન-શાનની ઈ�છા આ સવ�થી 
વૈરા�ય ધારણ કરીને સદા આ�યા��મક �ગિત 
કરીએ.

15. ભિ�માગ�થી વૈરા�ય - �ાનમાગ�માં 
ચા�યા પછી ભિ�માગ�થી પણ વૈરા�ય થવો 
�ઈએ. �ાની બ�યા પછી ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોથી મુ� થવું �ઈએ.

16. ટ�ર અને બદલો લેવાની ભાવનાથી 
વૈરા�ય - ક�ટલાક લોકોમાં ટ�રના સં�કાર હોય 
છ�. �યાં રહ� છ� �યાંના સાથીઓ સાથે ટ�ર રાખે 
છ�. આ �કાર� ટ�રના સં�કાર િજંદગી બરબાદ 
કરી દ� છ�. સદા યાદ રાખો, માર� ટ�ર અને બદલો 
લેવાની ભાવનાથી વૈરા�ય લાવવાનો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... બેહદની વૈરા�ય
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આસપાસ ઘણા બધા લોકો હતા તે દૂર થયા પછી 
કાગડો મોર પાસે જઈને કહ� છ� ક� સૌથી વધાર� 
સુખી તમે જ લાગો છો કારણ ક� ભગવાને તમને 
ક�ટલા સુંદર રંગ આ�યા છ� �યાર� મોર � ક�ં ક� હા, 
�� પણ આવું જ સમજતો હતો મ� ક�ટલા વષ�થી ઝૂમાં 
�યું છ� તે મા�ં �વન તો પાંજરાની અંદર બંધ છ� 
આ �ાણી સં�હાલયમાં બધા જ �નવરો છ� પરંતુ 
કાગડો નથી કારણક� કાગડાને કોઈ પકડીને 
લા�ય ું નથી તો સૌથી વધાર� સુખી તો તમે જ છો 
આમ કાગડાને �યાલ આ�યો ક� �� જ સુખી છ.ું

એક સુંદર ગીતમાં ક�ં છ� ક� જે સમજે ચાંદ 
સુખી હ� ચંદા કહ� િસતાર�. આકાશને એવું લાગે છ� 
ક� સૌથી વધાર� સુખી ચં� છ� ચં�ની ક�ટલી સુંદર 
શીતળ ચાંદની છ� પરંતુ ચં�ને લાગે છ� ક� મારા 
કરતા આ િસતારા વધાર� સુખી છ�. દ�રયાની 
લહ�રોને એવું લાગે છ� ક� સામે �કનાર� રહ�લી લહ�રો 
વધાર� સુખી છ� નદીની લહ�રો એવું સમજે છ� ક� �યાં 
સુધી વહ�તા રહ�વાનું સાગરની લહ�રોની જેમ એક 
�કનાર� ટક�ને રહ�વું સા�ં છ�. દૂરથી પવ�ત ક�ટલા 
સુંદર લાગે છ� પરંતુ પાસે જઈને �ઈએ તો 
પ�થરની ચ�ાનો જ છ�. માળી એવું સમજે છ� ક� આ 
બગીચો સુખી છ� અને બગીચો એવું સમજે છ� ક� 
વસંત ઋતુ સુખી છ�. અંધારી રાત એવું િવચાર� છ� 
ક� �દવસમાં અજવાળું છ� માટ� �દવસ સુખી છ�. 
�દવસ સારો છ� અને �દવસની ગરમી એવું િવચાર� 
છ� ક� રાત સારી રા�ે ઠ�ડક હોય છ�. પાનખર ઋતુ 
એવું િવચાર� છ� ક� વરસાદ સારો અને વરસાદ એવું 
માને છ� ક� અ�� સારો. આમ એકબી�ને પાસે જે 
છ� તે સા�ં છ� �ે� છ� મહાન છ� તેવું માનીને પોતાની 
પાસે જે છ� તે કશું જ નથી એવું સમ� નકારા�મક 

ક�પેરીઝન નેચર
�.ક�. નીલમબેન, પાટણ

આપણે �વનમાં શું મ�યું છ�, એના કરતાં 
બી�ની પાસે શું છ�? અને મારી પાસે શું છ�? તેની 
સતત સરખામણી કરતા રહીએ છીએ. ક�પેર��ટવ 
નેચરમાં બે �કાર છ�- પોિઝ�ટવ અન ે નેગે�ટવ. � 
આપણે પોઝીટીવ ભાવથી સરખામણી કરીને 
�ેરણા લઈશું, તો �વનમાં સફળતા મળ� છ�. અને 
� નેગે�ટવ ભાવથી સરખામણી કરતા રહીશું, તો  
િનરાશા, હતાશા �ા�ત થાય છ�. નદીનો એક 
�કનારો સતત એવું કહ� છ� ક�, જે સુખ છ� તે સામેના 
�કનાર� છ�. અને નદીનો બી� �કનારો એવું માને 
છ� ક� જે સુખ છ� તે સામેના �કનાર� જ છ�. ��લીશમાં 
કહ�વામાં આવે છ� ક� ઓલર�ડી અધર સાઈડ.

 એકવાર કાગડો ખૂબ જ ખુશ થતો થતો. 
જંગલમાં જતો હતો. તેણે ર�તામાં પાણીમાં તરતા 
હ�સ �યા હ�સ ને �ઈને તેને દુઃખ થયું ક� અર� મારો 
રંગ તો ક�ટલો કાળો છ� અને હ�સ તો ક�ટલો સફ�દ 
છ�. દુિનયામાં જેટલું પણ સુખ છ�, તે હ�સ પાસે છ� 
એવું સમ� દુઃખી થઈ ગયો અને તેણે હ�સ પાસે 
જઈને હ�સને ક�ં ક� આખી દુિનયામાં સૌથી વધાર� 
સુખી તમે જ લાગો છો. �યાર� હ�સ ે ક�ં ક� હા, �� 
પણ એવું જ સમજતો હતો ક� સૌથી વધાર� સુખી �� 
જ છું. પરંતુ મ� �યાર� એક �દવસ પોપટને �યો 
�યાર� મને સમજ પડી ક� મને તો એક જ રંગ મ�યો 
છ�, પોપટને તો �ણ રંગ મ�યા છ�. તો સૌથી વધાર� 
સુખી તો પોપટ છ�. કાગડો પોપટની પાસે જઈને 
પોપટને ક� ં ક� સૌથી વધાર� સુખી તમે જ હશો 
કારણક� તમને �ણ રંગ મ�યા છ�. પોપટ� ક�ં ક� �� 
પણ એવું જ સમજતો હતો પરંતુ મ� �યાર� મોરને 
�યો તો મોર પાસે તો ક�ટલા બધા રંગ છ�. કાગડો 
ઊડતો ઊડતો મોરની પાસે ગયો. મોર હતો એની 
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ભાવ પેદા કર� છ� આ ઉદાહરણો આપણને ક�ટલો 
સુંદર સંદ�શ આપી �ય છ� ક� આપણને જે ક�ઈ મ�યું 
છ� તે જ �ે� છ� તેજ મહાન છ�. એવું માનીને �વન 
�વીએ તો �યાર� પણ લઘુતા�ંિથના િશકાર નહ� 
થવાય કારણક� કોઈની પાસે કઈક છ� તો બી�ની 
પાસે પણ ક�ઈક છ� આપણે � સરખામણી જ કરતા 
રહીશું તો કદી પણ સુખી થઈ શક�એ નહ�. 

એક વખત એક બેન એવું કહ�વા લાગી ક� 
મારા તણાવનું કારણ એ છ� ક� મારી પાસે જેવી 
ચીજ છ� તેવી ચીજ બી� કોઈ પાસે હોવી �ઈએ 
નહ� � �� બી� પાસે પણ મારા જેવી વ�તુ �વું તો 
મારો તનાવ વધે છ� કારણ ક� �� સદાય એવું સમજુ 
છું ક� મારી પાસે મા�ટરપીસ આ વ�તુ છ� જે બી� 
કોઈની પાસે હોવી �ઈએ નહ� હવે િવચાર કરીએ 
ક� આવું �યાર� બની શક� ખરા પરંતુ આપણે સદા 
એ વાત યાદ રાખીએ જેને જે મ�યું છ� તે સા�ં જ છ�.

એક વખત એક �યિ�ની એવી આદત 
હતી ક� તેની પાસે �યાર� િમ� આવે �યાર� તે 
પોતાનો નવો બંગલો અને બધા જ �મો ખોલીને 
બતાવે. સા�ં અને �ે� શું છ� તે વણ�ન કરતો. 
જેટલી વાર િમ� આવે એટલી વાર એને બતાવતો 
હતો. એક વાર એવું બ�યું આ િમ� પણ ચૂપચાપ 
તેના �વભાવને સહન કરી લેતો હતો દર વખતે 
તેને પોતાના બંગલાની મિહમા કરતો સાંભળી 
લેતો. એક વાર એવું થયું િમ� ગયો પણ પેલા 
ભાઈએ કશું જ ક�ં નહ�. �યાર� પૂ�ું ક� િમ� 
આજે ઘર બતાવવ ું નથી �યાર� તેણે ક�ં ક� મા�ં 
ઘર આ તો કશું જ ના કહ�વાય િબલક�લ તેના 
ઘરની સામે એક નવો બંગલો બ�યો હતો જે ખૂબ 
િવશાળ પણ હતો મ�ઘુ ફિન�ચર ��વિમંગ પુલ 
બગીચો અને એ �ઈને આ િમ� ે ક�ં ક� મારો તો 
એ બંગલાની સામે કશું જ ના કહ�વાય બંગલો તો 
આને કહ�વાય. મા� ઘર તો એક ઘર છ� િવચાર 

કરો આવી એક કહાની નહ� આપણા દર�કના 
�વનમાં પણ આવી કહાનીઓ ઘટતી હોય છ�. 
આપણી ગાડી �યાં સુધી જ નવી રહ� છ� ક� �યાર� 
પડોશીના ઘેર નવી ગાડી ન આવ.ે આપણે નાની-
નાની વાતોમાં પણ સરખામણી કરતાં રહીએ 
છીએ. કોઈનો અવાજ ખબૂ  સરસ હોય તો આપણે 
કહીએ છીએ ક� આનો અવાજ ક�ટલો સરસ છ� 
મારો પણ અવાજ આવો સુંદર મીઠો હોય તો તેમની 
વાણીમાંથી અ�ત ઝર� છ�. મારી તો કડવી છ�. આ 
નાની નાની સરખામણીને આપણે સકારા�મક 
ભાવથી લેવા �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સેવા માટ� છ�. સદા બેહદ સેવાધારી બનવાનું છ�. 
વાચા, કમ�ણા અને ધનથી પણ સેવા કરવાની છ�.

14. હદની કામનાઓથી વૈરા�ય - 
સાંસા�રક ઈ�છાઓ મનુ�યને સારો બનવા દ�તી 
નથી. એટલે હદની કામનાઓનો પણ વૈરા�ય 
�ઈએ. હદના માન-શાનની ઈ�છા આ સવ�થી 
વૈરા�ય ધારણ કરીને સદા આ�યા��મક �ગિત 
કરીએ.

15. ભિ�માગ�થી વૈરા�ય - �ાનમાગ�માં 
ચા�યા પછી ભિ�માગ�થી પણ વૈરા�ય થવો 
�ઈએ. �ાની બ�યા પછી ભિ�માગ�ના 
કમ�કાંડોથી મુ� થવું �ઈએ.

16. ટ�ર અને બદલો લેવાની ભાવનાથી 
વૈરા�ય - ક�ટલાક લોકોમાં ટ�રના સં�કાર હોય 
છ�. �યાં રહ� છ� �યાંના સાથીઓ સાથે ટ�ર રાખે 
છ�. આ �કાર� ટ�રના સં�કાર િજંદગી બરબાદ 
કરી દ� છ�. સદા યાદ રાખો, માર� ટ�ર અને બદલો 
લેવાની ભાવનાથી વૈરા�ય લાવવાનો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... બેહદની વૈરા�ય
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આ દુિનયામાં આપણું અ��ત�વ શરીર અને 
આ�માથી બનેલું છ�. શરીર ભૌિતકતાનું �તીક છ� 
તો આ�મા ચૈત�યતાનું �તીક છ�.

િવચારતરંગોનો ભોજનની ગુણવ�ા પર 
�ભાવ

�ક�િતના પાંચ ત�વોથી બનેલા શરીરની 
દ�ખર�ખ પણ આ પાંચ ત�વોથી થાય છ�. શરીર જે 
રસાયણો, �ારો, પોષક ત�વોથી બનેલું છ� તે 
આપણને િભ�ન િભ�ન �કારના અનાજ, 
શાકભા�ઓ, ફળોમાંથી અને એમાંથી બનેલી 
વાનગીઓથી �ા�ત થાય છ�. આ વાનગીઓથી 
�વાદાનુભૂિત, રસાનુભૂિત, શિ� અનુભૂિત થાય 
છ�. ભોજન એક મહ�વપૂણ� ઘટક છ�. જે આપણા 
શરીરને તંદુર�ત - સૂ�મ બનાવી રાખે છ�. ભોજન 
બનાવતી વખતે જે �કારની આપણી મનો��થિત, 
િવચારતરંગો હોય છ� એનો પણ ભોજનની 
ગુણવ�ા ઉપર �ભાવ પડે છ�.

જેવું અ�ન તેવું મન

ભારતની આ�દકાલીન આ�યા��મક 
સં�ક�િત ભોજન સંબંધી િશ�ણ આપે છ�. ક� જેવું 
પાણી તેવી વાણી.  ‘अ� शु�धो स�वशु��ध’ �ાચીન 
પ�રવાર �ણાલીમાં પુ�ષ ધન કમાવવા માટ� બહાર 
નોકરી-ધંધો કરવા જતા અને મિહલાઓ ઘર-
પ�રવાર ભોજન વગેર� સંભાળવાનું, સુસં�કારો 
આપવાનું કાય� કરતાં હતાં. ઘર, ભોજન, સંબંધ - 
એને મહ�વ આપવામાં આવતું હતું જેથી મા-
બહ�નોનું મોટા ભાગનું �વન સમ� િજંદગી સુધી 
ક�ટુંબ પાલના સં�કાર િસંચન અને ચા�ર�ય 
ઘડતરમાં સાથ�ક થતું હતું.

ઈ���ય રસો ��યે વધતું આકષ�ણ

આજે મનુ�યા�માઓ પોતાના મૂળ ચૈત�ય, 
આ�મ�વ�પને ભૂલી ગયા છ�. પ�રણામે તેઓ 
પોતાને શરીર સમજવા લા�યા છ�. જેને કારણે હવે 
પેટ-પોષણ, ઈ���યરસોની તુ��, શારી�રક 
ભોગો, વેશભૂષાની, પોતાને શણગારવાની તરફ 
વધુ �યાન જવા લા�યું છ�. એમનો વધાર� સમય 
શિ�, ધન એમાં વપરાય છ�. અને આ ચી�માં 
નવીનતા, િવિવધતા, બ�લતા, �યાપકતા 
લાવવામાં લાગેલું છ�. માનવમન વૈિવ�યિ�ય છ�. જે 
ચી� આજે તે ખાય છ�, કાલે એમાં નવીનતા 
લાવવા ઈ�છ� છ�. જે સાધનો આજે ઘરમાં વસાવે છ�. 
થોડા �દવસો પછી તેમાં રસ રહ�તો નથી. નવાં 
સાધનો ખરીદીને લાવે છ�. ક�ઈક બીજું, ક�ઈક બીજું 
એમ ઈ�છા વધતી �ય છ�. માનવમનની આવી 
ઈ�છાઓ, રસો અને �િચઓને સમ� ગયેલા 
લોકો �યાપા�રક બુિ�થી તેનો લાભ લેવા �ય� 
કર� છ�. એના કારણે આજે લોકોનાં ઘર સાધનોથી 
ભરાઈ ગયાં છ�. ઈ�છાઓ તો સતત વધતી �ય છ�. 
એની જ��રયાતો પૂરી કરવામાં સતત તે �ય�ત 
રહ� છ�.

હોટલ �યવસાયી સામાિજક �વા��યની 
જવાબદારી ભૂલી ગયા છ�.

પહ�લાં ઘરનો એક સ�ય કમાતો હતો. એની 
કમાણીથી આખા પ�રવારનું પાલન-પોષણ થતું 
હતું. હવે �વનમાં સ�વટ, દ�ખાડો, એટલો વધી 
ગયો છ� ક� દર�ક નર-નારીને કમાવવા જવાનું 
જ�રી બ�યું છ�. ભલે અનૈિતક યુિ�ઓથી કમાશે 
પણ ફ�શનપર�તી છોડશે નહ�. ઘર સંભાળવું, 

મનનું ફા�ટ �ડ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ 

બાળકોનું પાલનપોષણ કરવું, ભોજન બનાવવું, 
અનાજ મસાલા લાવવા, સાફ કરવાં એમાં વધાર� 
સમય �ય છ�. તો હવે લોકો િવચારવા લા�યા છ� ક� 
આ સમય પણ ધન કમાવવામાં લગાવીએ. ભોજન 
તો હોટલમાંથી મંગાવી શકાય છ�. ભોજન 
બનાવવામાં સમય વીતાવવો નકામો છ�. આવું 
િવચારતાં હવે તો એવી માનિસકતા બની ગઈ છ� ક� 
હોટલ યા ઘરમાં બેસીને ભોજન કરવું પડે એમાં 
પણ સમય શા માટ� વેડફવો. બનાવેલું ભોજન પેક 
કરાવીને લાવવામાં આવે અને મુસાફરી કરતાં, 
ઓ�ફસમાં કામ કરતાં પણ ખાય શકાય તેથી 
વધાર� સમય કમાણી કરવામાં આપી શકાય. 
ભોજન સહજ રીતે બની �ય અને સીધો મોઢામાં 
નાંખવામાં આવે. બસ આજ માનિસકતાએ 
ફા�ટ�ડને જ�મ આ�યો છ�. આજે ફા�ટ�ડની 
બોલબાલા છ�. હોટલ �યવસાયી પણ ખૂબ મરચાં-
મસાલા નાખીને �વાદ����યને ઉ�ેિજત કરનાર 
ચટપટી વાનગીઓ બનાવીને લોકોને લલચાવીને 
આકિષ�ત કરી ર�ા છ�. લોકોનું �વા��ય જળવાય 
ક� બગડે આ સામાિજક જવાબદારીને ભૂલી ગયા 
છ�. તેથી આ �કારના ખાનપાનથી અનેક 
બીમારીઓ અને તકલીફો વધી રહી છ�.

નકારા�મકતાના બીજનો નાશ કરવાની 
જ�ર છ�

જેવું શરીર િવષે થઈ ર�ં છ� એવું જ આજે 
મનના ભોજન - આ�મખોરાક િવષે બની ર�ં છ�. 
ચૈત�યશિ�થી સંબંધીત મૂળ સનાતન સ�યોનું 
�ાન, આ�યા��મક �ાન સાંભળવું, સમજવું અને 
ધારણ કરવામાં કોઈ સમય આપવા માગતા નથી. 
તેને માટ� મહ�નત પણ કરતા નથી. સ�ય�ાન 
આપણા આંત�રક જગતને �પ� કરી તેનું િચ� 
બનાવીને દ�ખાડે છ�. મૂળ સ�ય�ાનની શિ� જ 
આ�મામાં અ�ાનતા જિનત કમ�રીઓ, 

િવક�િતઓને ભ�મીભૂત કર� છ�. પરંતુ આપણે 
�વયંને બદલવા ઈ�છતા નથી. જેવા છીએ તેવા જ 
રહ�વાનું ગમે છ�. �યાગ-તપ�યાનો કોઈ પુ�ષાથ� 
કરવા ઈ�છતા નથી. આ�યા��મકતાથી દુઃખો 
િબલક�લ સમા�ત થઈ �ય છ�. છતાં પણ તે માગ� 
�વીકારવા આપણે તૈયાર થતા નથી. હવે 
િવચારવાની વાત છ� - જે બીજને કારણે આપણી 
નકારા�મકતા િવકસી રહી છ� અને આપણે દુઃખી, 
રોગી બની ર�ા છીએ. એને કાઢીશું નહ� તો 
આપણે રોગ - શોક, દુઃખ દદ�થી મુ� કઈ રીતે 
થઈ શક�શું? ઉપર ઉપરથી ઘાસ કાપીશું તો થોડા 
�દવસે માટ� બગીચો સુંદર બની જશે પણ અનુક�ળ 
વાતાવરણ મળવાથી જ ફરી ઘાસ ઉગી નીકળશે. 
આ રીતે, અ�પ સમય માટ�, બા� �તર પર 
�યવહારમાં પ�રવત�ન લાવવાથી તે સદા કાળ માટ� 
આિધ-�યાિધ-ઉપાિધ દૂર નહ� કરી શક�.

આપણે ‘�વ’થી ‘પર’ આવી ગયા

આપણે સવ� વાતોમાં પ�રવત�ન લાવવાનું 
પસંદ કરીએ છીએ તો આપણો �િતભાવ ઉમંગ-
ઉ�સાહવાળા અને શિ�શાળી હોતા નથી. 
આપણે કોઈપણ પ�ર��થિતના ઊંડાણમાં જઈને, 
મૂળમાંથી પ�રવત�ન નથી કરતા અને ઉપર 
ઉપરથી તેને ઠીક કરવાનો �ય� કરીએ છીએ. 
�વાભાિવક છ� ક� આપણે આ�યા��મકતાથી 
ક�ાથી નીચે આવી ગયા છીએ.  ધમ�, સં�દાય 
જિનત નીિતિનયમ છ�. દર�કને પોતાનો િન�ય�મ 
અને ઉપાસના પ�િત છ�. દર�ક� પોતાના િચંતન 
અનુસાર શા��ો ર�યાં. અને એને યથાથ� 
બતાવીને �સાર-�ચાર કરવા લા�યા. 
આ�યા��મકતા આપણને સીધા �વ પર અને 
પરમિપતા પરમા�મા પર ક����ત કર� છ�. 
પરમશિ�થી સંબંધ �ડીને પૂણ� અને સવ�� 
�ા��ત કરવાના પુ�ષાથ� બનવાને બદલે 
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આ દુિનયામાં આપણું અ��ત�વ શરીર અને 
આ�માથી બનેલું છ�. શરીર ભૌિતકતાનું �તીક છ� 
તો આ�મા ચૈત�યતાનું �તીક છ�.

િવચારતરંગોનો ભોજનની ગુણવ�ા પર 
�ભાવ

�ક�િતના પાંચ ત�વોથી બનેલા શરીરની 
દ�ખર�ખ પણ આ પાંચ ત�વોથી થાય છ�. શરીર જે 
રસાયણો, �ારો, પોષક ત�વોથી બનેલું છ� તે 
આપણને િભ�ન િભ�ન �કારના અનાજ, 
શાકભા�ઓ, ફળોમાંથી અને એમાંથી બનેલી 
વાનગીઓથી �ા�ત થાય છ�. આ વાનગીઓથી 
�વાદાનુભૂિત, રસાનુભૂિત, શિ� અનુભૂિત થાય 
છ�. ભોજન એક મહ�વપૂણ� ઘટક છ�. જે આપણા 
શરીરને તંદુર�ત - સૂ�મ બનાવી રાખે છ�. ભોજન 
બનાવતી વખતે જે �કારની આપણી મનો��થિત, 
િવચારતરંગો હોય છ� એનો પણ ભોજનની 
ગુણવ�ા ઉપર �ભાવ પડે છ�.

જેવું અ�ન તેવું મન

ભારતની આ�દકાલીન આ�યા��મક 
સં�ક�િત ભોજન સંબંધી િશ�ણ આપે છ�. ક� જેવું 
પાણી તેવી વાણી.  ‘अ� शु�धो स�वशु��ध’ �ાચીન 
પ�રવાર �ણાલીમાં પુ�ષ ધન કમાવવા માટ� બહાર 
નોકરી-ધંધો કરવા જતા અને મિહલાઓ ઘર-
પ�રવાર ભોજન વગેર� સંભાળવાનું, સુસં�કારો 
આપવાનું કાય� કરતાં હતાં. ઘર, ભોજન, સંબંધ - 
એને મહ�વ આપવામાં આવતું હતું જેથી મા-
બહ�નોનું મોટા ભાગનું �વન સમ� િજંદગી સુધી 
ક�ટુંબ પાલના સં�કાર િસંચન અને ચા�ર�ય 
ઘડતરમાં સાથ�ક થતું હતું.

ઈ���ય રસો ��યે વધતું આકષ�ણ

આજે મનુ�યા�માઓ પોતાના મૂળ ચૈત�ય, 
આ�મ�વ�પને ભૂલી ગયા છ�. પ�રણામે તેઓ 
પોતાને શરીર સમજવા લા�યા છ�. જેને કારણે હવે 
પેટ-પોષણ, ઈ���યરસોની તુ��, શારી�રક 
ભોગો, વેશભૂષાની, પોતાને શણગારવાની તરફ 
વધુ �યાન જવા લા�યું છ�. એમનો વધાર� સમય 
શિ�, ધન એમાં વપરાય છ�. અને આ ચી�માં 
નવીનતા, િવિવધતા, બ�લતા, �યાપકતા 
લાવવામાં લાગેલું છ�. માનવમન વૈિવ�યિ�ય છ�. જે 
ચી� આજે તે ખાય છ�, કાલે એમાં નવીનતા 
લાવવા ઈ�છ� છ�. જે સાધનો આજે ઘરમાં વસાવે છ�. 
થોડા �દવસો પછી તેમાં રસ રહ�તો નથી. નવાં 
સાધનો ખરીદીને લાવે છ�. ક�ઈક બીજું, ક�ઈક બીજું 
એમ ઈ�છા વધતી �ય છ�. માનવમનની આવી 
ઈ�છાઓ, રસો અને �િચઓને સમ� ગયેલા 
લોકો �યાપા�રક બુિ�થી તેનો લાભ લેવા �ય� 
કર� છ�. એના કારણે આજે લોકોનાં ઘર સાધનોથી 
ભરાઈ ગયાં છ�. ઈ�છાઓ તો સતત વધતી �ય છ�. 
એની જ��રયાતો પૂરી કરવામાં સતત તે �ય�ત 
રહ� છ�.

હોટલ �યવસાયી સામાિજક �વા��યની 
જવાબદારી ભૂલી ગયા છ�.

પહ�લાં ઘરનો એક સ�ય કમાતો હતો. એની 
કમાણીથી આખા પ�રવારનું પાલન-પોષણ થતું 
હતું. હવે �વનમાં સ�વટ, દ�ખાડો, એટલો વધી 
ગયો છ� ક� દર�ક નર-નારીને કમાવવા જવાનું 
જ�રી બ�યું છ�. ભલે અનૈિતક યુિ�ઓથી કમાશે 
પણ ફ�શનપર�તી છોડશે નહ�. ઘર સંભાળવું, 

મનનું ફા�ટ �ડ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ 

બાળકોનું પાલનપોષણ કરવું, ભોજન બનાવવું, 
અનાજ મસાલા લાવવા, સાફ કરવાં એમાં વધાર� 
સમય �ય છ�. તો હવે લોકો િવચારવા લા�યા છ� ક� 
આ સમય પણ ધન કમાવવામાં લગાવીએ. ભોજન 
તો હોટલમાંથી મંગાવી શકાય છ�. ભોજન 
બનાવવામાં સમય વીતાવવો નકામો છ�. આવું 
િવચારતાં હવે તો એવી માનિસકતા બની ગઈ છ� ક� 
હોટલ યા ઘરમાં બેસીને ભોજન કરવું પડે એમાં 
પણ સમય શા માટ� વેડફવો. બનાવેલું ભોજન પેક 
કરાવીને લાવવામાં આવે અને મુસાફરી કરતાં, 
ઓ�ફસમાં કામ કરતાં પણ ખાય શકાય તેથી 
વધાર� સમય કમાણી કરવામાં આપી શકાય. 
ભોજન સહજ રીતે બની �ય અને સીધો મોઢામાં 
નાંખવામાં આવે. બસ આજ માનિસકતાએ 
ફા�ટ�ડને જ�મ આ�યો છ�. આજે ફા�ટ�ડની 
બોલબાલા છ�. હોટલ �યવસાયી પણ ખૂબ મરચાં-
મસાલા નાખીને �વાદ����યને ઉ�ેિજત કરનાર 
ચટપટી વાનગીઓ બનાવીને લોકોને લલચાવીને 
આકિષ�ત કરી ર�ા છ�. લોકોનું �વા��ય જળવાય 
ક� બગડે આ સામાિજક જવાબદારીને ભૂલી ગયા 
છ�. તેથી આ �કારના ખાનપાનથી અનેક 
બીમારીઓ અને તકલીફો વધી રહી છ�.

નકારા�મકતાના બીજનો નાશ કરવાની 
જ�ર છ�

જેવું શરીર િવષે થઈ ર�ં છ� એવું જ આજે 
મનના ભોજન - આ�મખોરાક િવષે બની ર�ં છ�. 
ચૈત�યશિ�થી સંબંધીત મૂળ સનાતન સ�યોનું 
�ાન, આ�યા��મક �ાન સાંભળવું, સમજવું અને 
ધારણ કરવામાં કોઈ સમય આપવા માગતા નથી. 
તેને માટ� મહ�નત પણ કરતા નથી. સ�ય�ાન 
આપણા આંત�રક જગતને �પ� કરી તેનું િચ� 
બનાવીને દ�ખાડે છ�. મૂળ સ�ય�ાનની શિ� જ 
આ�મામાં અ�ાનતા જિનત કમ�રીઓ, 

િવક�િતઓને ભ�મીભૂત કર� છ�. પરંતુ આપણે 
�વયંને બદલવા ઈ�છતા નથી. જેવા છીએ તેવા જ 
રહ�વાનું ગમે છ�. �યાગ-તપ�યાનો કોઈ પુ�ષાથ� 
કરવા ઈ�છતા નથી. આ�યા��મકતાથી દુઃખો 
િબલક�લ સમા�ત થઈ �ય છ�. છતાં પણ તે માગ� 
�વીકારવા આપણે તૈયાર થતા નથી. હવે 
િવચારવાની વાત છ� - જે બીજને કારણે આપણી 
નકારા�મકતા િવકસી રહી છ� અને આપણે દુઃખી, 
રોગી બની ર�ા છીએ. એને કાઢીશું નહ� તો 
આપણે રોગ - શોક, દુઃખ દદ�થી મુ� કઈ રીતે 
થઈ શક�શું? ઉપર ઉપરથી ઘાસ કાપીશું તો થોડા 
�દવસે માટ� બગીચો સુંદર બની જશે પણ અનુક�ળ 
વાતાવરણ મળવાથી જ ફરી ઘાસ ઉગી નીકળશે. 
આ રીતે, અ�પ સમય માટ�, બા� �તર પર 
�યવહારમાં પ�રવત�ન લાવવાથી તે સદા કાળ માટ� 
આિધ-�યાિધ-ઉપાિધ દૂર નહ� કરી શક�.

આપણે ‘�વ’થી ‘પર’ આવી ગયા

આપણે સવ� વાતોમાં પ�રવત�ન લાવવાનું 
પસંદ કરીએ છીએ તો આપણો �િતભાવ ઉમંગ-
ઉ�સાહવાળા અને શિ�શાળી હોતા નથી. 
આપણે કોઈપણ પ�ર��થિતના ઊંડાણમાં જઈને, 
મૂળમાંથી પ�રવત�ન નથી કરતા અને ઉપર 
ઉપરથી તેને ઠીક કરવાનો �ય� કરીએ છીએ. 
�વાભાિવક છ� ક� આપણે આ�યા��મકતાથી 
ક�ાથી નીચે આવી ગયા છીએ.  ધમ�, સં�દાય 
જિનત નીિતિનયમ છ�. દર�કને પોતાનો િન�ય�મ 
અને ઉપાસના પ�િત છ�. દર�ક� પોતાના િચંતન 
અનુસાર શા��ો ર�યાં. અને એને યથાથ� 
બતાવીને �સાર-�ચાર કરવા લા�યા. 
આ�યા��મકતા આપણને સીધા �વ પર અને 
પરમિપતા પરમા�મા પર ક����ત કર� છ�. 
પરમશિ�થી સંબંધ �ડીને પૂણ� અને સવ�� 
�ા��ત કરવાના પુ�ષાથ� બનવાને બદલે 
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પરમા�માની યાદથી જ મહાન બનેલા ધમા��માઓ, 
મહા�માઓ સાથે �ડાઈ ગઈ અને એમની 
સાધનાની શિ�થી �વયંના તાપ-સંતાપ દૂર 
કરવાના મુરાદી બની ગયા. �વયંને શુ� 
બનાવવાની મહ�નત કરવાને બદલે પરાયી મદદ-
ક�પા પર �વનને ચલાવતા રહ�વાના સહજ પરંતુ 
પરાવલંબી માગ� પસંદ કરી બેઠા. આપણે ‘�વ’થી 
‘પર’ �િત ઉતરી ગયા.

ધમ�ના નામ પર શોષણ

મહ�નત વગર સાધના-તપ�યા વગર �યાગ 
વગર વૈરા�ય �ા�ત કરી લેવાની લાલચ �િ� 
આવી ગઈ. બી� બાજુ ધમ�ના નામ પર મનગઢ�ત, 
કા�પિનક િ�યાકાંડોની �િ� કરનારા લોકો પણ 
મેદાનમાં આવી ગયા. �યાં લોિભયા હોય �યાં 
ધૂતારા ભૂખે ના મળ�. તેઓ પણ પરમા�મા, ધમ�, 
ભિ�, યોગના નામ પર ભય-લાલચ આપીને 
બા�ાચાર અને િ�યાકાંડની દુકાન ખોલીને 
આ�મબળ િવહીન, િવવેકશૂ�ય લોકોનું શોષણ 
કરવા લા�યા.

હવે લોકો નૈિતકતા, ધાિમ�કતાની ક�ાથી 
નીચે ઉતરીને મા� પોતાનો �હ�થ ધમ� િનભાઓ, 
કત��ય અદા કરો, કમ� જ પૂ� છ� ના િવચારો ઉપર 
આવી ગયાં. યોગ તપ�યા છૂટી ગઈ, મા� ફરજ 
સંભાળવાની રહી ગઈ. પરંતુ દ�હઅિભમાની 
મનુ�ય �દન�િત�દન વધાર� �વાથ� -�વક���ી 
બનવા લા�યો. પોતે ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો. 
બી�ની પરવા શા માટ� કરવી. માનવતા �તપાયઃ 
બની ગઈ. દાનવતા માથા પર બેઠી ગઈ. 
િવ�પ�રવારની ભાવના, દ�શભિ�, માનવસેવા 

તો દૂર રહી. પોતાનાં માતાિપતા, બંધુ, બહ�નો 
��યેપણ માનવીય �યવહાર ર�ો નથી.

ભેળસેળવાળા ફા�ટ�ડની ટ�વ પડી ગઈ

સાંભળવામાં રસ આવે અને ધારણ 
કરવાની શિ�નો િવકાસ ના થયો હોય તો આવું 
�ાન આપણામાં વધાર� િમ�યાિભમાન, �� પણું, 
દ�ભ, અહ�, વહ�મની બીમારીઓ પેદા કર� છ� 
સ�ય�ાન આપણને ન� સેવાભાવી, �યાગી, 
તપ�વી, પરોપકારી, અંતમુ�ખી બનાવે છ�. આજે 
પતનનું પ�રણામ આવી ચૂ�યું છ�. સંસાર પૂણ� રીતે 
ઘોર કિળયુગ બની ગયો છ�. મનને મા� 
બહ�લાવનાર, ધમ�નું જુ� �ેવર ઓઢીને 
સ�વરિહત ફા�ટ�ડને છોડવું હવે જ�રી બની 
ગયું છ�. સ�ય શુિ��દાયક આચારિવચારને જ 
આપણે આ�મભોજન બનાવીએ. સ�યા�વેષી, 
સ�યાભાસી બનીએ સ�યસંસારનું િનમા�ણ 
કરવામાં પરમા�મા િપતાના મદદગાર બનીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• આનંદમાં રહ�વાથી શારી�રક અને માનિસક 
રીતે તો લાભ થાય છ� જ, પણ આ�યા��મક 
���એ પણ એનાથી અનેક �કારના લાભ 
થાય છ�.

• �વન છ� એટલે મુ�ક�લીઓ તો આવવાની 
જ. મુ�ક�લી િવનાનું �વન એ સાચું �વન 
નથી. દુઃખ િવના સુખની �ક�મત સમ�તી 
નથી. મુ�ક�લી હશે, �વનને પડકાર હશે, તો 
તેનો સામનો કરવા માટ� ક�ટબ�ધ થવાશે.
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