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ઉક�લી ન શકાય તેવો સંઘષ� નથી. બસ �ા��ત જ 
�ા��ત છ�! ખુશીનો ખ�નો તને સદ�વ �ા�ત થયા જ 
કર� છ�. તું ધરાના કોઈપણ બંધનમાં બંધાયા 
િસવાય, ફ�ર�તાની જેમ દ�હભાનની દુિનયાથી પર 
રહીને અતી���ય સુખના નશામાં ઉ�ા જ કર� છ�. 
યાદ અને સેવા એ જ તારો મં� બની �ય છ�.

પણ સાધનાનો પથ સરળમાં સરળ છ�. તો 
ગહનમાં ગહન છ�. તારા સં�કારોએ તને 
અ�તરસ ચાખવાની સાથે સાથે તને બીજે ક�ઈ તો 
ફ�ટાવી દીધો નથી ને? સંગદોષ, િનંદા, માન 
સ�માન, દુ�યવી ભોગ િવલાસની લોભામણી 
�ળ, સુિવધાની અપે�ા આ�દનાં વમળોમાં તું 
ફસાયો નથી ને? તારા �ભુ�ેમના નશાને ઘટાડી 
દીધો તો નથી ને? િવકારોનાં લોભામણાં ��યોએ, 
ટી.વી., મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટની, ચલિચ�ની 
આભાસી ���એ તારી કમ����યોને ચિલત તો 
નથી કરીને ? ગુણ�ાહી બનવાને બદલે કાગડાની 
જેમ કચરો, ગંદક� ઉઠાવવાનું, અવગુણો �હણ 
કરવાનું કાય� તો નથી કયુ� ને? પરમા�મ �ેમનાં 
ગુણગાનને બદલે તારા મુખે િનંદા, ક�થલી ક� 
કડવાં વેણ તો નથી આ�યાં ને? �વયંના 
પુ�ષાથ�ને, ઉ�નિતને �યાનમાં લેવાને બદલે અ�ય 
આ�માઓના પુ�ષાથ�ની િચંતાઓમાં, તુલનામાં, 
તેમના પુ�ષાથ�ને આધાર�તંભ બનાવીને �વનને 
ઊંધા રાહ� તો વા�યું નથી ને? કોઈ શું કર� છ� તેનું 
વધાર� પડતું �યાન રાખીને ત� માર� શું કરવાનું છ�? 
તે ભૂલાવી દીધું તો નથી ને? નવ�ં મન શેતાનનું 
કારખાનું બની �ય છ�. �ાન, યોગ, ધારણાની 
સૂ�મતા, ગહનતા, િવચારસાગર મંથન, 
સાિહ�ય, મેગેિઝન, મુરલી �ાસ, અનુભવનું 

�વનપથના રાહી હ� આતમ! �વનની કોઈ 
અણમોલ પળ� ત� પરમિપતા િશવ પરમા�માનો 
પ�રચય મેળ�યો. પરમા�મા જેના મા�યમથી પિતત 
દુિનયાને પાવન, �ે�ાચારી, �વગ�ની દુિનયા 
બનાવવાનું કાય� કરી ર�ા છ� તે ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો પ�રચય 
મેળ�યો. તારા તે �દવસો તું યાદ કર. ક�ટલા 
સોહામણા, સુખદ, અિવ�મરણીય આનંદના એ 
�દવસો હતા એ! �વનની ધ�ય ઘડી હતી. 
�વનની સવ��મ �ા��ત હતી ! बचपन क� िदन भूला 

न देना પણ આજે તારી પ�ર��થિત જુદી ક�મ છ�? તું 
હતાશ ક�મ છ�? ઉદાસ ક�મ છ�? તને �ભુિપતા માટ� 
�ેમ ક�મ જ�મતો નથી? તું શા માટ� િવકારોની 
લોભામણી �ળમાં ફસાયો છ�? તને �� થાય છ� 
ક� ત� કોનો હાથ પક�ો હતો?

તારી સવ� સમ�યાઓનો, તારા સવ� ��ોનો 
ઉ�ર મા� આ વા�યમાં જ સમાયેલો છ�. સમ� 
િવ�ની સવ��ે� સ�ા હોય, તો એક પરમિપતા 
પરમા�મા જ છ�. સવ� સંબંધોની રસનાની �ે� 
અનુભૂિતનો આધાર હોય, તો તે એક પરમિપતા 
પરમા�મા જ છ�. �વનની એક એવી મંિઝલ ક� 
જેના પછી ક�ઈ જ મેળવવાનું બાક� રહ�તું નથી તે 
મંિઝલ પરમા�મ �ા��ત છ�. જેમ િવરાટ��નો સાર 
બીજમાં સમાયેલો છ� તે રીતે સંસારનો સમ� 
િવ�નો સાર િબંદુ �પ એક પરમિપતા પરમા�મામાં 
સમાયેલો છ�.

તેથી � �ીમતની લ�મણ ર�ખામાં રહીને ત� 
તારી રાજયોગી �વનની નાવ હ�કારી હોય, તો 
તાર� મન કોઈ �� જ નથી, કોઈ સમ�યા ક� 

તં�ી �થાનેથી
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ખુ�ા �દલે એકરાર કરી લે. �ભુ િપતાની �ેમભરી 
��� તને સાધના પર ચાલવાનું નવું બળ આપશે. 
આપણા અલૌ�કક િપતા ��િપતા ��ા અને 
માતે�રી� જગદ�બા સર�વતી�નાં મહાન �વન 
�તાંતો તું તારી બુિ� સમ� રાખ.

�વનના સવ� ��ોને, વાદ િવવાદને, 
આ�હ, પૂવ��હ, હદમાં લાવનારી સવ� વાતોને તું 
ભૂલી �. કોઈના �વભાવ, સં�કાર, વાણી, 
વત�નને તું ભૂલી �. ત� કોનો હાથ પક�ો છ�? ત� 
કોના માટ� સવ� સમપ�ણ કયુ� છ�? તું કોનું સંતાન 
છ�? તું કયા વશંનો છ�. (િશવવંશી ��ામુખ 
વંશાવલી સવ��મ �ા�ણ) ભાિવની 
અસલામતીની િચંતા તું છોડી દ�. પરમા�મા સાથે 
તારો સ�ાઈ, સફાઈનો સંબંધ છ�. તો 
સવ�શિ�માન પરમિપતા પરમા�મા તારી સાથે છ�. 
�વનમાં ગમે તેટલાં િવપિ�નાં વાદળો આવે, 
સંબંધોનાં સંકટો આવે, સમ�યાઓના પહાડ 
આવે, શારી�રક બીમારીઓ આવે, રા� 
હ�ર�ં�ની જેમ તારી કસોટી થાય, આ સવ� 
સમ�યાઓની સામે ઝઝૂમવાનો એક જ રાહ છ�. 
પરમિપતા પરમા�માની યાદ અને �ીમત મુજબનું 
રાજયોગી �વન તારી સવ� સમ�યાઓ તારાથી 
�મશઃ િવદાય લેશે. હ�મેશાં ગુણ�ાહી ��� રાખ, 
તારી પાસે જે ક�ઈ છ� �થૂળ ક� સૂ�મ, તારી જે ક�ઈ 
િવશેષતાઓ ક� આવડતો છ�, તે સવ�ને તું ઈ�રીય 
કાય�માં �ડી દ�. પરમા�મા િપતા તારી શિ�ઓને 
અનેક ગણી વધારી દ�શે. �વનને નવો ઘાટ 
આપશે, નવો આકાર આપશે. �વન �વવા જેવું 
લાગશે.

માટ� હ� આતમ! ત� �ભુ�ેમનો રસ ચા�યો 
હોય અને કોઈને કોઈ કારણે, બહાને, 
પ�ર��થિતવશ, તું આળસ સેવીને �ભુપંથથી 
િવમુખ થયો હોય, તો હવે ઉઠ �ગ. પરમા�માનો 

આદાન�દાન, િવિભ�ન ઈ�રીય સેવા આ�દ 
ઉ�નિતનાં સાધનો તારાથી િવસરાય ગયાં નથી 
ને? તેથી િવપરીત સંગના રંગમાં તું ઊંડો ઊતરતો 
જતો નથી ને?

િવકારોની લોલુપતાએ તને કમ���, 
ધમ��� તો નથી બના�યો ને? તેથી તારાં વાણી 
અને વત�નમાં િવરોધાભાસ તો નથી આ�યો ને? 
વ��ાભૂષણો, ખાનપાન આ�દની લાલચોને તું 
વશીભૂત તો નથી થયો ને? પણ હવે આ સવ� ટીકા 
ટી�પણી કરવાનો વખત નથી. ક�પની સવ��ે� 
ઘડીઓ, સંગમયુગની સોનેરી, સવ��મ ઘડીઓ 
ચાલી રહી છ�. સમ� ક�પનું �ે� ભા�ય સંિચત 
કરવાનો સમય વહી ર�ો છ�. સમય કોની રાહ 
જુએ છ�. તું તારી સવ�િચંતાઓ છોડી દ�! દા.ત. 
તનની, મનની, ધનની અને જનની. દ�હ 
આધા�રત ધમ�ને અનુસરનારા અનુયાયીઓમાં 
પણ ધમ� ��યે ક�ટલી આ�થા, ��ધા, �ઢ િવ�ાસ 
અને સમપ�ણ ભાવ હોય છ�. �યાર� તારી વાત તો 
િનરાળી છ�. દુિનયા જેને શોધે છ� તે સવ� 
આ�માઓના પરમિપતા પરમા�મા િશવે તને 
શો�યો છ�. તેનું તું સંતાન બ�યો છ�. �વનમાં જે 
મેળવવાનું હતું તે તને મળી ગયું હતું. પણ મળ�લી 
મૂડીનું જતન કરવું પડે છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 
�વનની, રાજયોગીની મયા�દાઓ પર ચાલવું પડે 
છ�. તો જ તેની િવિશ� �ા��તની અનુભૂિત થાય 
છ�. માટ� હ� આતમ! ભૂ�યા �યાંથી ફરીથી ગણો 
અને ��યા �યારથી સવાર એ મહાવા�યોને તું 
તારી બુિ� સમ� રાખ. હાલ સવ� કાંઈ ભૂલીને તું 
એક પરમિપતા પરમા�માનું સંતાન છ� એ યાદ કર. 
કિવના શ�દો તું યાદ કર. ‘હા પ�તાવો િવપુલ 
ઝરણું �વગ�થી ઊતયુ� છ�, પાપી તેમાં ડૂબક� દઈને 
પુ�યશાળી બને છ�.’ અંતઃકરણના સાચા 
પ�ાતાપથી, �ભુ િપતા સમ� તું તારી ભૂલોનો 
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ઉક�લી ન શકાય તેવો સંઘષ� નથી. બસ �ા��ત જ 
�ા��ત છ�! ખુશીનો ખ�નો તને સદ�વ �ા�ત થયા જ 
કર� છ�. તું ધરાના કોઈપણ બંધનમાં બંધાયા 
િસવાય, ફ�ર�તાની જેમ દ�હભાનની દુિનયાથી પર 
રહીને અતી���ય સુખના નશામાં ઉ�ા જ કર� છ�. 
યાદ અને સેવા એ જ તારો મં� બની �ય છ�.

પણ સાધનાનો પથ સરળમાં સરળ છ�. તો 
ગહનમાં ગહન છ�. તારા સં�કારોએ તને 
અ�તરસ ચાખવાની સાથે સાથે તને બીજે ક�ઈ તો 
ફ�ટાવી દીધો નથી ને? સંગદોષ, િનંદા, માન 
સ�માન, દુ�યવી ભોગ િવલાસની લોભામણી 
�ળ, સુિવધાની અપે�ા આ�દનાં વમળોમાં તું 
ફસાયો નથી ને? તારા �ભુ�ેમના નશાને ઘટાડી 
દીધો તો નથી ને? િવકારોનાં લોભામણાં ��યોએ, 
ટી.વી., મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટની, ચલિચ�ની 
આભાસી ���એ તારી કમ����યોને ચિલત તો 
નથી કરીને ? ગુણ�ાહી બનવાને બદલે કાગડાની 
જેમ કચરો, ગંદક� ઉઠાવવાનું, અવગુણો �હણ 
કરવાનું કાય� તો નથી કયુ� ને? પરમા�મ �ેમનાં 
ગુણગાનને બદલે તારા મુખે િનંદા, ક�થલી ક� 
કડવાં વેણ તો નથી આ�યાં ને? �વયંના 
પુ�ષાથ�ને, ઉ�નિતને �યાનમાં લેવાને બદલે અ�ય 
આ�માઓના પુ�ષાથ�ની િચંતાઓમાં, તુલનામાં, 
તેમના પુ�ષાથ�ને આધાર�તંભ બનાવીને �વનને 
ઊંધા રાહ� તો વા�યું નથી ને? કોઈ શું કર� છ� તેનું 
વધાર� પડતું �યાન રાખીને ત� માર� શું કરવાનું છ�? 
તે ભૂલાવી દીધું તો નથી ને? નવ�ં મન શેતાનનું 
કારખાનું બની �ય છ�. �ાન, યોગ, ધારણાની 
સૂ�મતા, ગહનતા, િવચારસાગર મંથન, 
સાિહ�ય, મેગેિઝન, મુરલી �ાસ, અનુભવનું 

�વનપથના રાહી હ� આતમ! �વનની કોઈ 
અણમોલ પળ� ત� પરમિપતા િશવ પરમા�માનો 
પ�રચય મેળ�યો. પરમા�મા જેના મા�યમથી પિતત 
દુિનયાને પાવન, �ે�ાચારી, �વગ�ની દુિનયા 
બનાવવાનું કાય� કરી ર�ા છ� તે ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો પ�રચય 
મેળ�યો. તારા તે �દવસો તું યાદ કર. ક�ટલા 
સોહામણા, સુખદ, અિવ�મરણીય આનંદના એ 
�દવસો હતા એ! �વનની ધ�ય ઘડી હતી. 
�વનની સવ��મ �ા��ત હતી ! बचपन क� िदन भूला 

न देना પણ આજે તારી પ�ર��થિત જુદી ક�મ છ�? તું 
હતાશ ક�મ છ�? ઉદાસ ક�મ છ�? તને �ભુિપતા માટ� 
�ેમ ક�મ જ�મતો નથી? તું શા માટ� િવકારોની 
લોભામણી �ળમાં ફસાયો છ�? તને �� થાય છ� 
ક� ત� કોનો હાથ પક�ો હતો?

તારી સવ� સમ�યાઓનો, તારા સવ� ��ોનો 
ઉ�ર મા� આ વા�યમાં જ સમાયેલો છ�. સમ� 
િવ�ની સવ��ે� સ�ા હોય, તો એક પરમિપતા 
પરમા�મા જ છ�. સવ� સંબંધોની રસનાની �ે� 
અનુભૂિતનો આધાર હોય, તો તે એક પરમિપતા 
પરમા�મા જ છ�. �વનની એક એવી મંિઝલ ક� 
જેના પછી ક�ઈ જ મેળવવાનું બાક� રહ�તું નથી તે 
મંિઝલ પરમા�મ �ા��ત છ�. જેમ િવરાટ��નો સાર 
બીજમાં સમાયેલો છ� તે રીતે સંસારનો સમ� 
િવ�નો સાર િબંદુ �પ એક પરમિપતા પરમા�મામાં 
સમાયેલો છ�.

તેથી � �ીમતની લ�મણ ર�ખામાં રહીને ત� 
તારી રાજયોગી �વનની નાવ હ�કારી હોય, તો 
તાર� મન કોઈ �� જ નથી, કોઈ સમ�યા ક� 

તં�ી �થાનેથી

રાજયોગ પથથી િવચિલત થનાર આ�માને
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ખુ�ા �દલે એકરાર કરી લે. �ભુ િપતાની �ેમભરી 
��� તને સાધના પર ચાલવાનું નવું બળ આપશે. 
આપણા અલૌ�કક િપતા ��િપતા ��ા અને 
માતે�રી� જગદ�બા સર�વતી�નાં મહાન �વન 
�તાંતો તું તારી બુિ� સમ� રાખ.

�વનના સવ� ��ોને, વાદ િવવાદને, 
આ�હ, પૂવ��હ, હદમાં લાવનારી સવ� વાતોને તું 
ભૂલી �. કોઈના �વભાવ, સં�કાર, વાણી, 
વત�નને તું ભૂલી �. ત� કોનો હાથ પક�ો છ�? ત� 
કોના માટ� સવ� સમપ�ણ કયુ� છ�? તું કોનું સંતાન 
છ�? તું કયા વશંનો છ�. (િશવવંશી ��ામુખ 
વંશાવલી સવ��મ �ા�ણ) ભાિવની 
અસલામતીની િચંતા તું છોડી દ�. પરમા�મા સાથે 
તારો સ�ાઈ, સફાઈનો સંબંધ છ�. તો 
સવ�શિ�માન પરમિપતા પરમા�મા તારી સાથે છ�. 
�વનમાં ગમે તેટલાં િવપિ�નાં વાદળો આવે, 
સંબંધોનાં સંકટો આવે, સમ�યાઓના પહાડ 
આવે, શારી�રક બીમારીઓ આવે, રા� 
હ�ર�ં�ની જેમ તારી કસોટી થાય, આ સવ� 
સમ�યાઓની સામે ઝઝૂમવાનો એક જ રાહ છ�. 
પરમિપતા પરમા�માની યાદ અને �ીમત મુજબનું 
રાજયોગી �વન તારી સવ� સમ�યાઓ તારાથી 
�મશઃ િવદાય લેશે. હ�મેશાં ગુણ�ાહી ��� રાખ, 
તારી પાસે જે ક�ઈ છ� �થૂળ ક� સૂ�મ, તારી જે ક�ઈ 
િવશેષતાઓ ક� આવડતો છ�, તે સવ�ને તું ઈ�રીય 
કાય�માં �ડી દ�. પરમા�મા િપતા તારી શિ�ઓને 
અનેક ગણી વધારી દ�શે. �વનને નવો ઘાટ 
આપશે, નવો આકાર આપશે. �વન �વવા જેવું 
લાગશે.

માટ� હ� આતમ! ત� �ભુ�ેમનો રસ ચા�યો 
હોય અને કોઈને કોઈ કારણે, બહાને, 
પ�ર��થિતવશ, તું આળસ સેવીને �ભુપંથથી 
િવમુખ થયો હોય, તો હવે ઉઠ �ગ. પરમા�માનો 

આદાન�દાન, િવિભ�ન ઈ�રીય સેવા આ�દ 
ઉ�નિતનાં સાધનો તારાથી િવસરાય ગયાં નથી 
ને? તેથી િવપરીત સંગના રંગમાં તું ઊંડો ઊતરતો 
જતો નથી ને?

િવકારોની લોલુપતાએ તને કમ���, 
ધમ��� તો નથી બના�યો ને? તેથી તારાં વાણી 
અને વત�નમાં િવરોધાભાસ તો નથી આ�યો ને? 
વ��ાભૂષણો, ખાનપાન આ�દની લાલચોને તું 
વશીભૂત તો નથી થયો ને? પણ હવે આ સવ� ટીકા 
ટી�પણી કરવાનો વખત નથી. ક�પની સવ��ે� 
ઘડીઓ, સંગમયુગની સોનેરી, સવ��મ ઘડીઓ 
ચાલી રહી છ�. સમ� ક�પનું �ે� ભા�ય સંિચત 
કરવાનો સમય વહી ર�ો છ�. સમય કોની રાહ 
જુએ છ�. તું તારી સવ�િચંતાઓ છોડી દ�! દા.ત. 
તનની, મનની, ધનની અને જનની. દ�હ 
આધા�રત ધમ�ને અનુસરનારા અનુયાયીઓમાં 
પણ ધમ� ��યે ક�ટલી આ�થા, ��ધા, �ઢ િવ�ાસ 
અને સમપ�ણ ભાવ હોય છ�. �યાર� તારી વાત તો 
િનરાળી છ�. દુિનયા જેને શોધે છ� તે સવ� 
આ�માઓના પરમિપતા પરમા�મા િશવે તને 
શો�યો છ�. તેનું તું સંતાન બ�યો છ�. �વનમાં જે 
મેળવવાનું હતું તે તને મળી ગયું હતું. પણ મળ�લી 
મૂડીનું જતન કરવું પડે છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 
�વનની, રાજયોગીની મયા�દાઓ પર ચાલવું પડે 
છ�. તો જ તેની િવિશ� �ા��તની અનુભૂિત થાય 
છ�. માટ� હ� આતમ! ભૂ�યા �યાંથી ફરીથી ગણો 
અને ��યા �યારથી સવાર એ મહાવા�યોને તું 
તારી બુિ� સમ� રાખ. હાલ સવ� કાંઈ ભૂલીને તું 
એક પરમિપતા પરમા�માનું સંતાન છ� એ યાદ કર. 
કિવના શ�દો તું યાદ કર. ‘હા પ�તાવો િવપુલ 
ઝરણું �વગ�થી ઊતયુ� છ�, પાપી તેમાં ડૂબક� દઈને 
પુ�યશાળી બને છ�.’ અંતઃકરણના સાચા 
પ�ાતાપથી, �ભુ િપતા સમ� તું તારી ભૂલોનો 
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�ેમ તને બોલાવી ર�ો છ�. ઈ�રીય પ�રવાર તને 
િનમં�ણ આપી ર�ો છ�. સેવાધારી ��ાક�મારી 
બહ�નોના સંક�પો હ�મેશા તારા ક�યાણ માટ� જ 
હોય છ�. આવી સોનેરી પળો ચાલી જશે. મોતનો 
કારમો પં� આવીને ઊભો રહ�શે તેની ખબર પણ 
નહ� પડે. ત� જેને સુખનાં સાધનો મા�યાં છ�. તે કાલે 
અિત દુઃખનાં કારણો બની જશે. જે સંબંધોમાં તને 
સુખનો, મીઠાશનો અનુભવ થાય છ� તે �યાર�ક 
િવ�નનો અનુભવ કરાવશે. દ�હ આધા�રત, 
િવ�ાન જનીત સગવડોમાં સાચું સુખ નથી. મા� 
તેમાં સુખની �ાંિત છ�, �ગજળ છ�. િવ�ાન અને 
અ�યા�મના સમ�વયથી જ તેમાં સુગંધ �ગટ� છ�. 
માટ� �ભુ �ેમમાં �વન સાફ�ય સમ�, તું 
�ભુિપતાનો હાથ પકડ. �ીમતનો હાથ અને 
બુિ�નો સાથ.

આજે સમય છ�, કાલે ચા�યો જશે. �ક�િતનાં 
િબહામણાં �વ�પોનું તું દશ�ન કરી ર�ો છ�. 
અણુશ��ોના ખડકલાઓ િવ� િવનાશ માટ� 
ત�પર છ�. ઘાસની જેમ આજે માનવોનો સંહાર થઈ 
ર�ો છ�. વાધ��ય �વનની અંિતમ પળોનો સંક�ત 
કરતું આવી ર�ં છ�. અવનવા રોગોનું આ�મણ 
�યાર� થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. દા.ત. 
કોરોના. �વલેણ અક�માતો કહીને આવતા 
નથી. સાંસા�રક સંબંધોમાં સાર ર�ો નથી. 
નયનોમાં નેહ ર�ો નથી. અંતરમાં અમી ર�ાં 
નથી. મુખમાં મીઠાશ રહી નથી. ઠ�રઠ�ર �વાથ�, 
વેરઝેર, ક�સંપ, િહ�સા, પાપાચાર, �યિભચાર, 
��ાચાર, કાળાબ�ર, દગાખોરી, શોષણ, 
અિવ�ાસ, િવ�ાસઘાત, અ�માિણકતા આ�દ 
પાશવીલીલાઓનું સા�ા�ય છવાય ગયું છ�. તેમાં 
તને શું ગમે છ�? રહ�મ�દલ પરમા�મા તને બોલાવી 
ર�ા છ�. અંત સુધી �લ રહ�મ કરવાની છ�. ગમે 
તેટલાં િવ�નો નાંખે, છતાં પણ કહીએ છીએ ભલે 

ચા�યા આવો. �યાસ કરો. મનાઈ નથી. બાપ છ� જ 
�લ રહ�મ�દલ. તમે એમનાં બાળકો છો ને. 
કહ�વાય છ� માયાએ ભટકાવી દીધાં છ�. છતાં પણ 
એમની સેવા કરવામાં આવે છ�. શરણમાં આવે છ� 
તો એમને બેઠા કરવાના છ�. અવગુણોને દૂર 
કરીને ગુણવાન બનાવવા �ઈએ. બાપ કદી 
દુ�મન બની શકતા નથી. બેહદના બાપ કહ� છ� 
બાળકો સુખી રહો. રહ�મ આવે છ�. �યાં જશે બીજે 
તો કોઈ જ�યા જ નથી. �યાંથી બાપનો વારસો 
લઈ શક�.

(28-05-2018 સાકારવાણી)

હ� આતમ! તું બાબાના ઘેર ચા�યો આવ. 
શરમ રાખીશ નહ�. મૂંઝાઈશ નહ�. પરમા�માનું 
સાિન�ય તને બોલાવી ર�ં છ�. આવ આત�! આવ 
તારા પોતાના ઘેર �વાગત�. રાજયોગ પથથી 
િવચિલત થયેલા આ�માઓને આ છ��ી તક છ�. 
અભી નહ� તો કભી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ક�ટલાંક કમ� �ે� છ� તો ક�ટલાંક સાધારણ છ�. 
આપણાં કમ� એકસરખાં નથી. �યાર� બી�વાર 
ક�ઈક બનશે �યાર� આપણે કહીશું. મારી સાથે 
આવું ક�મ બને છ�. તો આંગળી ઉપરની તરફ જતી 
નથી આપણી તરફ વળ� છ�. આપણાં કમ�થી કોઈ 
ડી�ટબ� ના થવું. �ઈએ. � મારાં કમ�થી કોઈ 
ડી�ટબ� થયું તો મા�ં મન શાંત રહ�શે નહ�. હવે 
�યાન રાખીએ ક� મારાં કમ� ક�વાં હોવાં �ઈએ. 
આપણું ભા�ય લખનાર બીજું કોઈ નથી આપણાં 
કમ� જ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વનમાં �યાર�ક 
એવું બને છ� ક� િવચારીએ 
છીએ તે �માણે જ થાય છ�. 
બાળપણથી આપણને એવું 
શીખવાડવામાં આવે છ� ક� 
જે ક�ઈ બને છ� તે 
ભગવાનની મર�થી બને

છ�. ઝાડનું પાંદડુ પણ ભગવાનની ઈ�છાથી હાલે છ�. 
� આખી દુિનયા ભગવાનની મર�થી જ ચાલતી 
હોય, આપણા સવ�નું ભા�ય પરમા�મા લખતા 
હોય, તો િવચારો આ દુિનયા ક�વી હોત. �યાર� 
ધરતીક�પ આવે છ� તે શું ભગવાન લખે છ�? શું 
ભગવાને આપણા માટ� દુઃખ લ�યું? � તમે તમારાં 
સંતાનોનું ભા�ય લખશો, ક�વું લખશો? તો બે 
િમિનટમાં જ લખી દઈશું ક� એના સંબંધો પણ 
પરફ��ટ હશે. એનો પ�રવાર ક�વો હશે? પરફ��ટ 
એની કાર�કદ� ક�વી બનશે? પરફ��ટ. 
પરફ��ટથી બીજું લખી જ ના શકો. આપણને બે 
બાળકો છ�. એક આ�ાકારી છ�. બીજું મ�તીખોર 
નટખટ છ�. તમે બ�નેનું ભા�ય લખશો, તો ક�વું 
લખશો? પરફ��ટ લખીશું અને એક સરખું લખીશું. 
હવે પરમા�મા તો આપણા બાપ છ�. બ�નેનું અલગ 
અલગ ભા�ય લખીશું નહ�. બાળપણથી જ 
આપણને એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� આપણે જેવાં 
કમ� કરીશું તેવાં ફળ મળશે. એક બાજુ કહીએ 
છીએ ક� બધું પરમા�માની મર�થી થાય છ�. બીજું 
એમ કહીએ છીએ આપણે જેવાં કમ� કરીએ છીએ 
તેવું ફળ મળ� છ�. આ બ�નેને ચેક કરીએ. કયું 
સાચું છ� ને કયું ખોટું છ�? આપણા કમ� �ે� છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર

ભા�ય આપણા કમ�થી બને છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

નથી. િસ�ેર વષ� પહ�લાં મનુ�યનું જે શરીર હતું. 
જેના �ારા એણે પોતાના દાંતથી કોઈને બચક�� 
ભયુ� હતું તો હવે �યાર� એના તે દાંત જ ર�ા નથી 
અને શરીર પણ જજ�ર થઈ ગયું છ� તથા મોટ� ભાગે 
બદલાઈ ગયું છ� �યાર� એનું ફળ કોણ ભોગવશે? 
દ�ડસંિહતાનો એ િનયમછ� ક� જેણે અપરાધ કય� છ� 
તેને સ� મળવી �ઈએ. હવે �યાર� અપરાધ 
કરનારા શરીરની જગાએ લગભગ બીજું જ 
શરીર આવી ગયું, તો એ બી� શરીરને દ�ડ 
મળવો એ �યાયની બાબતમાં િવ�� ગણાશે. તેથી 
સૌથી પહ�લાં આ સ�ય િસ�ાંતના �ાનની જ�ર છ� 
ક� કતા� અને ભો�ા એક �ૈકાિલક સ�ા આ�મા જ 
છ�. તે મા�ં �વ�વ છ�. �� જ મારા કમ�ના બંધનમાં 
બંધાઈને પોતાના જ દ�ડનો પાયો નાખું છું. �� આ 
બંધનમાંથી મુ� બનું તેવાં કમ� પણ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• આપણે �વનમાં સદા એ��ટવ રહ�વું �ઈએ. 
િજંદગીમાં કદી હાર માનવી �ઈએ નહી. આજે 
આપણે સૌ ડર અને માનિસક તાણના 
વાતાવરણમાં �વી ર�ા છીએ. આપણે 
આપણી આવનારી પેઢીઓને શું આપીશું? 
માનવે સદા હકારા�મક રહીને સદા રચના�મક 
કાય�માં �ડાયેલા રહ�વું �ઈએ.

• સમાજમાંથી અપરાધને દૂર કરવા, દુઃખ-દદ�માં 
રાહત અપાવવા, �ક�િત અને પુ�ષનું ર�ણ 
કરવા માટ� શુભભાવનાઓનો સંચાર થવો 
જ�રી છ�. સંસારમાં � િવ�બંધુ�વની 
�થાપના કરવી છ�, તો એકબી� ��યે 
હકારા�મક રીતે િવચારો, સ�ભાવના પૂણ� 
�યવહાર કરો.



Gyan Amrit Vol : 13  Issue : 09 September 2020 Page No. 06

�ાના�ત

�ેમ તને બોલાવી ર�ો છ�. ઈ�રીય પ�રવાર તને 
િનમં�ણ આપી ર�ો છ�. સેવાધારી ��ાક�મારી 
બહ�નોના સંક�પો હ�મેશા તારા ક�યાણ માટ� જ 
હોય છ�. આવી સોનેરી પળો ચાલી જશે. મોતનો 
કારમો પં� આવીને ઊભો રહ�શે તેની ખબર પણ 
નહ� પડે. ત� જેને સુખનાં સાધનો મા�યાં છ�. તે કાલે 
અિત દુઃખનાં કારણો બની જશે. જે સંબંધોમાં તને 
સુખનો, મીઠાશનો અનુભવ થાય છ� તે �યાર�ક 
િવ�નનો અનુભવ કરાવશે. દ�હ આધા�રત, 
િવ�ાન જનીત સગવડોમાં સાચું સુખ નથી. મા� 
તેમાં સુખની �ાંિત છ�, �ગજળ છ�. િવ�ાન અને 
અ�યા�મના સમ�વયથી જ તેમાં સુગંધ �ગટ� છ�. 
માટ� �ભુ �ેમમાં �વન સાફ�ય સમ�, તું 
�ભુિપતાનો હાથ પકડ. �ીમતનો હાથ અને 
બુિ�નો સાથ.

આજે સમય છ�, કાલે ચા�યો જશે. �ક�િતનાં 
િબહામણાં �વ�પોનું તું દશ�ન કરી ર�ો છ�. 
અણુશ��ોના ખડકલાઓ િવ� િવનાશ માટ� 
ત�પર છ�. ઘાસની જેમ આજે માનવોનો સંહાર થઈ 
ર�ો છ�. વાધ��ય �વનની અંિતમ પળોનો સંક�ત 
કરતું આવી ર�ં છ�. અવનવા રોગોનું આ�મણ 
�યાર� થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. દા.ત. 
કોરોના. �વલેણ અક�માતો કહીને આવતા 
નથી. સાંસા�રક સંબંધોમાં સાર ર�ો નથી. 
નયનોમાં નેહ ર�ો નથી. અંતરમાં અમી ર�ાં 
નથી. મુખમાં મીઠાશ રહી નથી. ઠ�રઠ�ર �વાથ�, 
વેરઝેર, ક�સંપ, િહ�સા, પાપાચાર, �યિભચાર, 
��ાચાર, કાળાબ�ર, દગાખોરી, શોષણ, 
અિવ�ાસ, િવ�ાસઘાત, અ�માિણકતા આ�દ 
પાશવીલીલાઓનું સા�ા�ય છવાય ગયું છ�. તેમાં 
તને શું ગમે છ�? રહ�મ�દલ પરમા�મા તને બોલાવી 
ર�ા છ�. અંત સુધી �લ રહ�મ કરવાની છ�. ગમે 
તેટલાં િવ�નો નાંખે, છતાં પણ કહીએ છીએ ભલે 

ચા�યા આવો. �યાસ કરો. મનાઈ નથી. બાપ છ� જ 
�લ રહ�મ�દલ. તમે એમનાં બાળકો છો ને. 
કહ�વાય છ� માયાએ ભટકાવી દીધાં છ�. છતાં પણ 
એમની સેવા કરવામાં આવે છ�. શરણમાં આવે છ� 
તો એમને બેઠા કરવાના છ�. અવગુણોને દૂર 
કરીને ગુણવાન બનાવવા �ઈએ. બાપ કદી 
દુ�મન બની શકતા નથી. બેહદના બાપ કહ� છ� 
બાળકો સુખી રહો. રહ�મ આવે છ�. �યાં જશે બીજે 
તો કોઈ જ�યા જ નથી. �યાંથી બાપનો વારસો 
લઈ શક�.

(28-05-2018 સાકારવાણી)

હ� આતમ! તું બાબાના ઘેર ચા�યો આવ. 
શરમ રાખીશ નહ�. મૂંઝાઈશ નહ�. પરમા�માનું 
સાિન�ય તને બોલાવી ર�ં છ�. આવ આત�! આવ 
તારા પોતાના ઘેર �વાગત�. રાજયોગ પથથી 
િવચિલત થયેલા આ�માઓને આ છ��ી તક છ�. 
અભી નહ� તો કભી નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ક�ટલાંક કમ� �ે� છ� તો ક�ટલાંક સાધારણ છ�. 
આપણાં કમ� એકસરખાં નથી. �યાર� બી�વાર 
ક�ઈક બનશે �યાર� આપણે કહીશું. મારી સાથે 
આવું ક�મ બને છ�. તો આંગળી ઉપરની તરફ જતી 
નથી આપણી તરફ વળ� છ�. આપણાં કમ�થી કોઈ 
ડી�ટબ� ના થવું. �ઈએ. � મારાં કમ�થી કોઈ 
ડી�ટબ� થયું તો મા�ં મન શાંત રહ�શે નહ�. હવે 
�યાન રાખીએ ક� મારાં કમ� ક�વાં હોવાં �ઈએ. 
આપણું ભા�ય લખનાર બીજું કોઈ નથી આપણાં 
કમ� જ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�વનમાં �યાર�ક 
એવું બને છ� ક� િવચારીએ 
છીએ તે �માણે જ થાય છ�. 
બાળપણથી આપણને એવું 
શીખવાડવામાં આવે છ� ક� 
જે ક�ઈ બને છ� તે 
ભગવાનની મર�થી બને

છ�. ઝાડનું પાંદડુ પણ ભગવાનની ઈ�છાથી હાલે છ�. 
� આખી દુિનયા ભગવાનની મર�થી જ ચાલતી 
હોય, આપણા સવ�નું ભા�ય પરમા�મા લખતા 
હોય, તો િવચારો આ દુિનયા ક�વી હોત. �યાર� 
ધરતીક�પ આવે છ� તે શું ભગવાન લખે છ�? શું 
ભગવાને આપણા માટ� દુઃખ લ�યું? � તમે તમારાં 
સંતાનોનું ભા�ય લખશો, ક�વું લખશો? તો બે 
િમિનટમાં જ લખી દઈશું ક� એના સંબંધો પણ 
પરફ��ટ હશે. એનો પ�રવાર ક�વો હશે? પરફ��ટ 
એની કાર�કદ� ક�વી બનશે? પરફ��ટ. 
પરફ��ટથી બીજું લખી જ ના શકો. આપણને બે 
બાળકો છ�. એક આ�ાકારી છ�. બીજું મ�તીખોર 
નટખટ છ�. તમે બ�નેનું ભા�ય લખશો, તો ક�વું 
લખશો? પરફ��ટ લખીશું અને એક સરખું લખીશું. 
હવે પરમા�મા તો આપણા બાપ છ�. બ�નેનું અલગ 
અલગ ભા�ય લખીશું નહ�. બાળપણથી જ 
આપણને એવું કહ�વામાં આવે છ� ક� આપણે જેવાં 
કમ� કરીશું તેવાં ફળ મળશે. એક બાજુ કહીએ 
છીએ ક� બધું પરમા�માની મર�થી થાય છ�. બીજું 
એમ કહીએ છીએ આપણે જેવાં કમ� કરીએ છીએ 
તેવું ફળ મળ� છ�. આ બ�નેને ચેક કરીએ. કયું 
સાચું છ� ને કયું ખોટું છ�? આપણા કમ� �ે� છ� તો 

�સ�નતાના પથ પર

ભા�ય આપણા કમ�થી બને છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

નથી. િસ�ેર વષ� પહ�લાં મનુ�યનું જે શરીર હતું. 
જેના �ારા એણે પોતાના દાંતથી કોઈને બચક�� 
ભયુ� હતું તો હવે �યાર� એના તે દાંત જ ર�ા નથી 
અને શરીર પણ જજ�ર થઈ ગયું છ� તથા મોટ� ભાગે 
બદલાઈ ગયું છ� �યાર� એનું ફળ કોણ ભોગવશે? 
દ�ડસંિહતાનો એ િનયમછ� ક� જેણે અપરાધ કય� છ� 
તેને સ� મળવી �ઈએ. હવે �યાર� અપરાધ 
કરનારા શરીરની જગાએ લગભગ બીજું જ 
શરીર આવી ગયું, તો એ બી� શરીરને દ�ડ 
મળવો એ �યાયની બાબતમાં િવ�� ગણાશે. તેથી 
સૌથી પહ�લાં આ સ�ય િસ�ાંતના �ાનની જ�ર છ� 
ક� કતા� અને ભો�ા એક �ૈકાિલક સ�ા આ�મા જ 
છ�. તે મા�ં �વ�વ છ�. �� જ મારા કમ�ના બંધનમાં 
બંધાઈને પોતાના જ દ�ડનો પાયો નાખું છું. �� આ 
બંધનમાંથી મુ� બનું તેવાં કમ� પણ કરી શક�� છું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• આપણે �વનમાં સદા એ��ટવ રહ�વું �ઈએ. 
િજંદગીમાં કદી હાર માનવી �ઈએ નહી. આજે 
આપણે સૌ ડર અને માનિસક તાણના 
વાતાવરણમાં �વી ર�ા છીએ. આપણે 
આપણી આવનારી પેઢીઓને શું આપીશું? 
માનવે સદા હકારા�મક રહીને સદા રચના�મક 
કાય�માં �ડાયેલા રહ�વું �ઈએ.

• સમાજમાંથી અપરાધને દૂર કરવા, દુઃખ-દદ�માં 
રાહત અપાવવા, �ક�િત અને પુ�ષનું ર�ણ 
કરવા માટ� શુભભાવનાઓનો સંચાર થવો 
જ�રી છ�. સંસારમાં � િવ�બંધુ�વની 
�થાપના કરવી છ�, તો એકબી� ��યે 
હકારા�મક રીતે િવચારો, સ�ભાવના પૂણ� 
�યવહાર કરો.
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િશવબાબા આ�યા છ� 
આપણા સવ� મનોરથો પૂણ� 
કરવા. પણ �યાર� આપણું 
�દલ સાફ હોય છ� �યાર� 
મનોરથો પૂણ� થાય છ�. 
સાફ �દલથી મનોરથો 
સફળ થાય છ�. ઈ�છાઓ

સારી ઉ�નિત કરાવે તેવી હોવી �ઈએ. જેમાં 
અ�યનું પણ ક�યાણ સમાયેલું હોય, તો ઈ�છાઓ 
અવ�ય પૂરી થાય છ�. પણ શરત છ� ક� �દલ સાફ 
હોવું �ઈએ. બાબા કહ� છ� બાળકો, �વધમ�માં 
��થત થઈ �ઓ. �વધમ�માં ��થત થવા માટ� 
મનથી શાંત અને વાણીથી પણ મૌન રહ�વું મુ�ય 
જ�રી છ�. જેટલા મૌનમાં રહીશું એટલી મનની 
એકા�તા સહજ, સારી અને ��થર બની શક� છ�. 
આવ�યક િવનાના બોલ પણ મનની એકા�તા 
માટ� િવ�ન �પ છ�. તે બુિ�ને ��થર, શાંત થવા 
દ�તા નથી. કાચબો જેમ જ�રી હોય �યાર� 
કમ����યોનો ઉપયોગ કર� છ� અને જ�ર ના હોય 
�યાર� અંગો સમેટી લે છ�. આ રીતે �વધમ�માં ��થત 
થઈએ. �� આ�મા કમ����યો �ારા કાય� કરાવી 
ર�ો છું. તેનું ભાન રહ�. બાબાનું સ�યધમ�ની 
�થાપનાનું કાય� ચાલી ર�ં છ�. તેમાં �� મદદગાર છું. 
મારાં મન, વચન, કમ�, સ�યધમ�ની �થાપના માટ� 
છ�.

ધમ�ની પાલનામાં આપણે કોઈપણ હાલતમાં 
નીચે ના આવીએ. �વધમ�માં ��થત રહીએ. 
મહ�નત ના કરવી પડે તેવી સાહિજક અડોલ 
��થિત બની રહ�. � કોઈ સમયે કોઈ થોડો ઘણો 

સહયોગ આપે છ� જે સેવા કર� છ� એનું બાબા 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) રીટન� આપે છ�. 
ભિ�માગ�માં પણ કોઈ હો��પટલ ખોલે છ� તો 
બાબા તેનું રીટન� કર� છ�. આપણે �ઈ ર�ા છીએ 
ક� કોઈપણ આ�મા ક�ઈપણ સેવા કર� છ� તો 
ભગવાન એને એનું ફળ આપે છ�. કોઈ આ�માએ 
કર�લી સેવા બદલ � �� ફળ આપું છું તો તે 
આ�માને �� ભગવાનથી વંિચત ક�ં છુ તો �� પાપ 
ક�ં છું. (કોઈપણ �વ�પે) એને રીટન� ક�ં છું તો 
એને એવું લાગે છ� તેઓ મારા માટ� કર� છ�. 
આનાથી કમ�નો િહસાબ �કતાબ બંધાય છ�. કોઈ 
ગમે તેટલું કર� અને આપણે આભાર ના માનીએ 
એમ નહ�. આભાર ના માનવો તે સ�યતા નથી. 
પણ એનો અથ� એ નહ� ક� �� સહયોગ આપનારના 
ગુણ ગાયા ક�ં. આવું ન બનવું �ઈએ. �� શા માટ� 
ગુણ ગા�. એને ભા�ય બનાવવાની તક મળી છ�. 
તેના બદલામાં તેને ખુશી મળ� છ�. બાબા સવ�ને 
��ય�ફળ ખુશી આપે છ�. �� શુભ િચંતક છું તો 
બાબાને રીટન� આપવા દ�. બાબા જે રીટન� 
આપશે, તે �� નહ� આપી શક��. દર�ક આ�માનું 
�યાન બાબા તરફ �ય તેવી આપણી સેવા હોવી 
�ઈએ. સહયોગ કરનાર િસક�લધા (પાંચ હ�ર 
વષ� પછી મળ�લા) લાડલા સંતાન બનીને પૂરો 
વારસો લે. મારા લાડલા ના બને. આપણી ભાવના 
અનાસ� હોય, પોતાની કોઈ આસિ� ના હોય.

દર�ક આ�માનું �યાન �વયં તરફ ના 
ખ�ચાવીને બાબા તરફ ખ�ચાવવું આ શુભ ભાવના 
છ�. આપણા સુ�ીમ ટીચર કહ� છ� ક� જે �� સમ�વી 
ર�ો છું, જે રીતે સમ�વી ર�ો છું તેવું તમારી 
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બુિ�માં બેસી �ય. કારણ ક� કોઈ વાત બાક� રહી 
જશે, તો અભૂલ નહ� બની શકાય. આ�મ 
અિભમાની હોતા નથી યા �ામા ઉપર િવ�ાસ ના 
હોવાને લીધે ભૂલ થાય છ�. � આ�માનું સંપૂણ� �ાન 
બુિ�માં છ�, તો દુઃખ યા અફસોસની કોઈ વાત જ 
નથી.

ક�ટલાકને દુઃખ નથી થતું પણ થોડો 
અફસોસ થાય છ�. દુઃખ, શોક, અફસોસ થાય છ�. 
દુઃખ, શોક, અફસોસ �ણેમાં ફરક છ�. દુઃખ માટ� 
કહ�વાય છ� ના દુઃખ આપો, ના દુઃખ લો. પણ એવું 
નહ� ક� થોડો અફસોસ પણ ના કરો. શોક થાય છ� 
તે પણ સા�ં લાગતું નથી. � આ�માનું �ાન સારી 
રીતે જેવું છ� તેવું બુિ�માં બેસી �ય છ� તો આ 
વાતથી મુ� રહી શકાય છ�. આ આ�મ 
અિભમાની ��થિત દુઃખ અફસોસ થવા દ�તી નથી. 
આપણી �હાની કમાણીનો આધાર છ�. દ�હી 
અિભમાની ��થિત. જે �� શ�દથી ઉ�નિત થાય છ� 
તે જ શ�દથી અવનિત થાય છ�. �� કહ�તાં જ 
આ�માનું પોતાનું �વ�પ તથા પોતાના �ે� ગુણ 
��િતમાં આવી �ય.

એ વાત તો સૌ માને છ� ક� મનુ�ય કમ� વગર 
રહી શકતો નથી. કોઈપણ કમ�ને છોડી દ�વું તે પણ 
એક કમ� છ�. એને રોક� દ�વું એ પણ કમ� છ� અને 
એને ન કરવાની ચે�ા કરવી તે પણ એક 
માનિસક કમ� છ�. જે આ�મા આ કમ� �ે� પર આવી 
�ય છ� અને શરીર �પી કમ����યોનો સાથ લે છ�. 
તે કમ� િવના રહી શકતો નથી. િન�ા કરવી પણ 
એક કમ� છ�, જે શરીરને િવ�ામ આપવા માટ� 
કરવામાં આવે છ�.

લોકો એ પણ માને છ� ક� મનુ�ય જેવું કમ� કર� 
છ� તેવું જ ફળ તે ભોગવે છ�. મનુ�યને એ ખબર 
પડતી નથી ક� કયું ફળ �યા કમ�નું પ�રણામ છ�. 
કમ�નું ફળ એને વહ�લા યા મોડેથી મળ� છ�. પરંતુ જે 

કમ� કરી લીધું છ� તેનું ફળ તો ભોગવવું પડે છ�. 
મનુ�ય એને ભોગવવા ન ઈ�છ�, તો પણ એનાથી 
મુ� થઈ શકતો નથી એનાથી મુ� થવાનો એક 
મા� ઉપાય યોગ તપ�યા છ�. ક�ટલીક વાર મનુ�ય 
�ારા કરવામાં આવેલું નીચલીક�ાનું કમ� એટલું 
બળવાન હોય છ� ક� એ એના મનને યોગમાં રસ 
લેવા દ�તું નથી.

�યાર� કમ� અને એનું ફળ ન�ી છ� અને 
મનુ�યે કમ� કરવાનું જ છ� તો મનુ�યે િવચારવું 
�ઈએ ક� એણે શું કરવાનું જ છ�. મનુ�યનું કોઈ 
પણ કમ� ઉ���ય વગરનું હોતું નથી. �યાર� કોઈ 
મનુ�ય કહ� છ� ક� �� આ કમ� તો એમ જ ક�ં છું. તે 
માટ� મારા મનમાં કોઈ લ�ય ન�ી નહોતું આવી 
પ�ર��થિતમાં પણ કોઈને કોઈ ઉ���ય તો હોય છ� 
જ. એના ચેતન મનમાં એ �પ� ના હોય ક� એનો 
ઉ���ય શું છ� પરંતુ એના અવચેતનમાં તો કોઈ 
ઉ���યથી જ તે કમ� માટ� �ે�રત થાય છ�.

તેથી � કમ� કયા� િવના કોઈ રહી શકતું 
નથી તો એનું ફળ પણ અવ�ય ભોગવવું પડે છ�. 
કમ�નો ઉ���ય તો હોય છ� જ. તો મનુ�ય કતા� અને 
ફળ ભો�ાને �ણવાનો �ય� કર�. કમ�ની 
ગિતનું �ાન �ા�ત કર� અને કમ�ના મૂળ લ�યને 
પણ �ણે. આ સંસાર તો પ�રવત�નશીલ છ� અને 
મનુ�યનું શરીર પણ પ�રવત�નના િનયમને 
આધીન છ�. �યાર� અવ�ય જ કોઈ એવો શા�ત 
અથવા િન�ય કતા� છ� જે ક�ટલાંયે વષ� પછી અથવા 
ક�ટલાયે જ�મો પછી પણ તેનું ફળ ભોગવે છ�.

� શરીરથી િભ�ન કોઈ શા�ત અને 
િન�યકતા�ને ના માનવામાં આવે અને આ 
પ�રવત�નશીલ શરીરને જ કતા�, ભો�ા માનવામાં 
આવે તો આ શરીરનો અંત થયા પછી એના કમ�નું 
ફળ કોણ ભોગવશે જેનું ફળ અ�યાર� તો મ�યું જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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િશવબાબા આ�યા છ� 
આપણા સવ� મનોરથો પૂણ� 
કરવા. પણ �યાર� આપણું 
�દલ સાફ હોય છ� �યાર� 
મનોરથો પૂણ� થાય છ�. 
સાફ �દલથી મનોરથો 
સફળ થાય છ�. ઈ�છાઓ

સારી ઉ�નિત કરાવે તેવી હોવી �ઈએ. જેમાં 
અ�યનું પણ ક�યાણ સમાયેલું હોય, તો ઈ�છાઓ 
અવ�ય પૂરી થાય છ�. પણ શરત છ� ક� �દલ સાફ 
હોવું �ઈએ. બાબા કહ� છ� બાળકો, �વધમ�માં 
��થત થઈ �ઓ. �વધમ�માં ��થત થવા માટ� 
મનથી શાંત અને વાણીથી પણ મૌન રહ�વું મુ�ય 
જ�રી છ�. જેટલા મૌનમાં રહીશું એટલી મનની 
એકા�તા સહજ, સારી અને ��થર બની શક� છ�. 
આવ�યક િવનાના બોલ પણ મનની એકા�તા 
માટ� િવ�ન �પ છ�. તે બુિ�ને ��થર, શાંત થવા 
દ�તા નથી. કાચબો જેમ જ�રી હોય �યાર� 
કમ����યોનો ઉપયોગ કર� છ� અને જ�ર ના હોય 
�યાર� અંગો સમેટી લે છ�. આ રીતે �વધમ�માં ��થત 
થઈએ. �� આ�મા કમ����યો �ારા કાય� કરાવી 
ર�ો છું. તેનું ભાન રહ�. બાબાનું સ�યધમ�ની 
�થાપનાનું કાય� ચાલી ર�ં છ�. તેમાં �� મદદગાર છું. 
મારાં મન, વચન, કમ�, સ�યધમ�ની �થાપના માટ� 
છ�.

ધમ�ની પાલનામાં આપણે કોઈપણ હાલતમાં 
નીચે ના આવીએ. �વધમ�માં ��થત રહીએ. 
મહ�નત ના કરવી પડે તેવી સાહિજક અડોલ 
��થિત બની રહ�. � કોઈ સમયે કોઈ થોડો ઘણો 

સહયોગ આપે છ� જે સેવા કર� છ� એનું બાબા 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) રીટન� આપે છ�. 
ભિ�માગ�માં પણ કોઈ હો��પટલ ખોલે છ� તો 
બાબા તેનું રીટન� કર� છ�. આપણે �ઈ ર�ા છીએ 
ક� કોઈપણ આ�મા ક�ઈપણ સેવા કર� છ� તો 
ભગવાન એને એનું ફળ આપે છ�. કોઈ આ�માએ 
કર�લી સેવા બદલ � �� ફળ આપું છું તો તે 
આ�માને �� ભગવાનથી વંિચત ક�ં છુ તો �� પાપ 
ક�ં છું. (કોઈપણ �વ�પે) એને રીટન� ક�ં છું તો 
એને એવું લાગે છ� તેઓ મારા માટ� કર� છ�. 
આનાથી કમ�નો િહસાબ �કતાબ બંધાય છ�. કોઈ 
ગમે તેટલું કર� અને આપણે આભાર ના માનીએ 
એમ નહ�. આભાર ના માનવો તે સ�યતા નથી. 
પણ એનો અથ� એ નહ� ક� �� સહયોગ આપનારના 
ગુણ ગાયા ક�ં. આવું ન બનવું �ઈએ. �� શા માટ� 
ગુણ ગા�. એને ભા�ય બનાવવાની તક મળી છ�. 
તેના બદલામાં તેને ખુશી મળ� છ�. બાબા સવ�ને 
��ય�ફળ ખુશી આપે છ�. �� શુભ િચંતક છું તો 
બાબાને રીટન� આપવા દ�. બાબા જે રીટન� 
આપશે, તે �� નહ� આપી શક��. દર�ક આ�માનું 
�યાન બાબા તરફ �ય તેવી આપણી સેવા હોવી 
�ઈએ. સહયોગ કરનાર િસક�લધા (પાંચ હ�ર 
વષ� પછી મળ�લા) લાડલા સંતાન બનીને પૂરો 
વારસો લે. મારા લાડલા ના બને. આપણી ભાવના 
અનાસ� હોય, પોતાની કોઈ આસિ� ના હોય.

દર�ક આ�માનું �યાન �વયં તરફ ના 
ખ�ચાવીને બાબા તરફ ખ�ચાવવું આ શુભ ભાવના 
છ�. આપણા સુ�ીમ ટીચર કહ� છ� ક� જે �� સમ�વી 
ર�ો છું, જે રીતે સમ�વી ર�ો છું તેવું તમારી 
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બુિ�માં બેસી �ય. કારણ ક� કોઈ વાત બાક� રહી 
જશે, તો અભૂલ નહ� બની શકાય. આ�મ 
અિભમાની હોતા નથી યા �ામા ઉપર િવ�ાસ ના 
હોવાને લીધે ભૂલ થાય છ�. � આ�માનું સંપૂણ� �ાન 
બુિ�માં છ�, તો દુઃખ યા અફસોસની કોઈ વાત જ 
નથી.

ક�ટલાકને દુઃખ નથી થતું પણ થોડો 
અફસોસ થાય છ�. દુઃખ, શોક, અફસોસ થાય છ�. 
દુઃખ, શોક, અફસોસ �ણેમાં ફરક છ�. દુઃખ માટ� 
કહ�વાય છ� ના દુઃખ આપો, ના દુઃખ લો. પણ એવું 
નહ� ક� થોડો અફસોસ પણ ના કરો. શોક થાય છ� 
તે પણ સા�ં લાગતું નથી. � આ�માનું �ાન સારી 
રીતે જેવું છ� તેવું બુિ�માં બેસી �ય છ� તો આ 
વાતથી મુ� રહી શકાય છ�. આ આ�મ 
અિભમાની ��થિત દુઃખ અફસોસ થવા દ�તી નથી. 
આપણી �હાની કમાણીનો આધાર છ�. દ�હી 
અિભમાની ��થિત. જે �� શ�દથી ઉ�નિત થાય છ� 
તે જ શ�દથી અવનિત થાય છ�. �� કહ�તાં જ 
આ�માનું પોતાનું �વ�પ તથા પોતાના �ે� ગુણ 
��િતમાં આવી �ય.

એ વાત તો સૌ માને છ� ક� મનુ�ય કમ� વગર 
રહી શકતો નથી. કોઈપણ કમ�ને છોડી દ�વું તે પણ 
એક કમ� છ�. એને રોક� દ�વું એ પણ કમ� છ� અને 
એને ન કરવાની ચે�ા કરવી તે પણ એક 
માનિસક કમ� છ�. જે આ�મા આ કમ� �ે� પર આવી 
�ય છ� અને શરીર �પી કમ����યોનો સાથ લે છ�. 
તે કમ� િવના રહી શકતો નથી. િન�ા કરવી પણ 
એક કમ� છ�, જે શરીરને િવ�ામ આપવા માટ� 
કરવામાં આવે છ�.

લોકો એ પણ માને છ� ક� મનુ�ય જેવું કમ� કર� 
છ� તેવું જ ફળ તે ભોગવે છ�. મનુ�યને એ ખબર 
પડતી નથી ક� કયું ફળ �યા કમ�નું પ�રણામ છ�. 
કમ�નું ફળ એને વહ�લા યા મોડેથી મળ� છ�. પરંતુ જે 

કમ� કરી લીધું છ� તેનું ફળ તો ભોગવવું પડે છ�. 
મનુ�ય એને ભોગવવા ન ઈ�છ�, તો પણ એનાથી 
મુ� થઈ શકતો નથી એનાથી મુ� થવાનો એક 
મા� ઉપાય યોગ તપ�યા છ�. ક�ટલીક વાર મનુ�ય 
�ારા કરવામાં આવેલું નીચલીક�ાનું કમ� એટલું 
બળવાન હોય છ� ક� એ એના મનને યોગમાં રસ 
લેવા દ�તું નથી.

�યાર� કમ� અને એનું ફળ ન�ી છ� અને 
મનુ�યે કમ� કરવાનું જ છ� તો મનુ�યે િવચારવું 
�ઈએ ક� એણે શું કરવાનું જ છ�. મનુ�યનું કોઈ 
પણ કમ� ઉ���ય વગરનું હોતું નથી. �યાર� કોઈ 
મનુ�ય કહ� છ� ક� �� આ કમ� તો એમ જ ક�ં છું. તે 
માટ� મારા મનમાં કોઈ લ�ય ન�ી નહોતું આવી 
પ�ર��થિતમાં પણ કોઈને કોઈ ઉ���ય તો હોય છ� 
જ. એના ચેતન મનમાં એ �પ� ના હોય ક� એનો 
ઉ���ય શું છ� પરંતુ એના અવચેતનમાં તો કોઈ 
ઉ���યથી જ તે કમ� માટ� �ે�રત થાય છ�.

તેથી � કમ� કયા� િવના કોઈ રહી શકતું 
નથી તો એનું ફળ પણ અવ�ય ભોગવવું પડે છ�. 
કમ�નો ઉ���ય તો હોય છ� જ. તો મનુ�ય કતા� અને 
ફળ ભો�ાને �ણવાનો �ય� કર�. કમ�ની 
ગિતનું �ાન �ા�ત કર� અને કમ�ના મૂળ લ�યને 
પણ �ણે. આ સંસાર તો પ�રવત�નશીલ છ� અને 
મનુ�યનું શરીર પણ પ�રવત�નના િનયમને 
આધીન છ�. �યાર� અવ�ય જ કોઈ એવો શા�ત 
અથવા િન�ય કતા� છ� જે ક�ટલાંયે વષ� પછી અથવા 
ક�ટલાયે જ�મો પછી પણ તેનું ફળ ભોગવે છ�.

� શરીરથી િભ�ન કોઈ શા�ત અને 
િન�યકતા�ને ના માનવામાં આવે અને આ 
પ�રવત�નશીલ શરીરને જ કતા�, ભો�ા માનવામાં 
આવે તો આ શરીરનો અંત થયા પછી એના કમ�નું 
ફળ કોણ ભોગવશે જેનું ફળ અ�યાર� તો મ�યું જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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ભગવાનની આપના માટ�ની યોજના (�લાન)
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

શું આપણે ભગવાનના 
અરમાનો પૂરા કરીએ 
છીએ? જેમાં આપણા 
અરમાનો પણ સમાયેલા 
છ�. આ સંગમયુગનું �વન 
હીરાતુ�ય છ�. એને 
એમનેમ જ પૂ�ં કરી દીધું   

તો શું કયુ�? જે ક�ઈ હતું તે લૂંટાવીને હોશમાં આ�યા 
તો તેનો શો ફાયદો. દર�ક ઈ�છ� છ� ક� મા�ં �વન 
સફળ થાય. િવશેષ હોય. બાબા પણ કહ� છ� ક� 
દર�ક આ�મા િવશેષ હોય. ભગવાન સ�ય�વ�પ છ� 
એટલે એમના બોલમાં સ�ય છ�. એમનો એક એક 
અ�ર સ�ય છ� કારણ ક� તેઓ સ�ય �વ�પ છ�. 
મીઠાઈને જે બાજુથી ખાઓ તેમાં મીઠાશ હશે, 
નમક�નમાં નહ�, સ�ય �વ�પ જે ભગવાન છ� 
એમની કહ�લી બધી વાત સ�ય છ�. તેઓ શું કહ� છ� 
તમે મારાં િવશેષ બાળકો છો. આપ કરોડોમાં એક 
છો. આપને વીણી વીણીને મ� મારાં બાળકો 
બના�યાં છ�.

ભગવાનનો આપણા માટ� એક �લાન છ�. તે 
આપણને પસંદ કરીને એમનેમ તો નહ� લા�યા 
હોય. આપણે કોઈ ચીજ બ�રમાંથી શોધી શોધીને 
લાવીએ છીએ, તો એ ખરીદવા પાછળ આપણો 
કોઈ ઉ���ય હોય છ�. એને આ રીતે કામમાં લઈશું. 
ભગવાન તો પરમ બુિ�વાન છ�. એમના જેવું 
બુિ�વાન બીજું કોઈ નથી. તેઓ બુિ�વાનોના 
પણ બુિ�વાન છ�. તેઓ આપણને કરોડોમાંથી 
પસંદ કરીને લા�યા છ�, ઘણા �ેમથી. તેઓ તો 
ભિવ�ય��ા છ�. ક�ટલીકવાર કહ�વામાં આવે છ� 
�ાચીન ઋિષમુિન ભિવ�ય��ા હતા. પણ એમણે 

ક�વું ભિવ�ય �યું હતું? તેઓ ભિવ�ય ��ા તો 
નહોતા. એમણે કોઈ સતયુગની �થાપના કરી 
નહોતી. યુગ પ�રવત�નનું કાય� પણ કયુ� નહોતું. 
મનુ�યમા�ના ભા�યની ર�ખાઓ પણ બદલી નથી. 
પરંતુ પરમા�માતો િવિધના િવધાતા છ�. નવા જગત 
(સતયુગ)ના િનમા�તા છ�. � એમણે આપણને 
પસંદ કયા� છ� તો કયા હ�તુથી પસંદ કયા� છ�. એમને 
સતયુગનું િનમા�ણ કરવાનું છ� એટલે આપણને 
વીણી વીણીને પસંદ કયા� છ�. એમના મનમાં એ છ� 
ક� મારાં બાળકો (��ાવ�સો)ને સતયુગના 
લાયક બનાવું. આ એમનો સંક�પ છ�, અને 
ભગવાનનો સંક�પ અટલ છ�. એમનું જે િચંતન 
ચાલે છ� તે અમરિચંતન હોય છ�. એમના ર�તાને 
કોઈ પહાડ પણ રોક� શકતો નથી. કોઈ તોફાન 
પણ એમને અટકાવી શકતું નથી. એમનું દર�ક 
તીર અચૂક છ� જે િનશાનને તાક� છ�. કારણક� તેઓ 
સવ�શિ�માન છ�. પરમ પિવ� છ� અને ભિવ�યને 
�પ� �પે �ઈ શક� છ�. એની સાથે કાય� કરવામાં 
પણ સમથ� છ� એટલે એમનો �હાર કઈ રીતે ખાલી 
જઈ શક�? તેઓ �વયં કહ� છ� ક� તમે મારાં િશ�ય 
બાળકો છો. �� �વયં આપને લઈને આ�યો છું.

પરમા�મા એ પણ કહ� છ� ક� સતયુગના 
િનમા�ણમાં આપ િવધાયક છો. કાયદા ઘડનારા તો 
‘મનુ’ કહ� છ�. જેમણે ‘મનુ��િત’ લખી. એમણે 
પણ બી� ક�ટલાય �ંથો લ�યા છ� પણ આ 
�ંથોમાંથી ‘મનુ��િત’ �િસ� �ંથ છ�. ધમ� શું છ�, 
અધમ� શું છ�, શું કરવું �ઈએ શું ના કરવું �ઈએ. 
આ �ાપરયુગથી ચાલી આવતી મયા�દાઓ મનુએ 
િલિપબ� કરી છ�. જેનું નામ થયું ‘મનુ��િત’. 
આજ સુધી લોકો તેને ધમ�શા�� માનતા હતા. એ 
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અનુસાર જ �ા�ણ લોકો પં�ડત, પૂ�રી વગ� ચાલે 
છ�. પરમા�માએ જે િનયમો બના�યા છ� એ દુિનયા 
સમ� મૂક� ર�ા છીએ. વા�તવમાં આજ એ 
િનયમો છ� તેથી સંસાર લૉ �લ બને છ�. જેમાં 
િનયમોનું ઉ�ંઘન કરનાર રહ�શે નહ�. આજે 
કિલયુગમાં કાયદા બનાવનાર અલગ છ�. 
કાયદાનું પાલન કરાવનારા અલગ છ�. જે કાયદો 
તોડે તેને પકડનાર અલગ છ�. અદાલતોમાં 
કાયદાનું અથ�ઘટન કરનાર અલગ છ�. આટલા 
બધા કાયદાઓ હોવા છતાં અરાજકતા છ�. 
�યાયાધીશ જજમે�ટ આપે છ�. હાઈકોટ�ના 
જજમે�ટથી નારાજ થઈને આગળ સુ�ીમ કોટ�માં 
�ય છ�. ક�ટલીક વાર અંિતમ અને સાચો �યાય 
મળ� છ�. એમાંને એમાં ક�સ કરનાર મરી પણ �ય 
છ�. એની હયાતીમાં જજમે�ટ આવતું નથી.

બાબાએ ��ાવ�સોને ક�ં છ� તમે 
કાયદાઓ ઘડનારા છો. આપનું ભિવ�ય શું છ�? 
લોકો �યોિતષીઓને પોતાનો હાથ ભિવ�ય 
�ણવા માટ� બતાવે છ�. પણ પરમા�મા આપણા 
ભા�યની ર�ખાઓ યોગબળથી લાંબી કર� છ�. જે 
ભાઈબહ�નો બી�ઓને �ાન આપે છ�, યોગ 
શીખવાડે છ�, પિવ� બનાવે છ� એમણે પણ એમના 
ભા�યની ર�ખાઓ બનાવી. દુિનયામાં એવું કોઈ 
નથી જે 5000 વષ� સુધી કોઈના ભા�યને �ે� 
બનાવી શક�. સતયુગ અને �ેતાયુગના 2500 વષ� 
સુધી કોઈપણ �કારના દુઃખ, અશાંિત, તન, મન, 
ધનનો અભાવ રહ�શે નહ�.

� આપણે બાપ (પરમા�મા) સમાન બનવા 
ઈ�છીએ છીએ, બાપનાં અરમાનો પૂરાં કરવા 
ઈ�છીએ છીએ, તો ક�ટલીક મુ�ય વાતો �ણવી 
જ�રી છ�. એમાંથી એક ‘मामेक� शरण� �ज’ એક 
મારી શરણમાં આવો. આ �ાનનું યોગનું, 
ધારણાનું, આ�યા��મક �વનનું એક મહ�વપૂણ� 

વા�ય છ�. મા� મહ�વપૂણ� જ નહ� અ�યંત 
મહ�વપૂણ� છ�. � એને ચૂક� જશો, તો �ાન, યોગ 
વગેર� બાબતોથી ચૂક થઈ જશો. આગળ કહ�વામાં 
આ�યું છ� मो�िय�यािम मा शुचः �� સવ� પાપોથી મુ� 
કરીશ. જેમ કોઈ િમ� કહ� છ� ક� �� બેઠો છું ને. 
ફલાણા મારા પ�રિચત છ�, ફલાણા મારા સંબંધી 
છ�, મારી પાસે પૈસા છ�. તું શા માટ� િચંતા કર� છ�? 
બધું મારા ઉપર છોડી દ�. તું ચાલ, િચંતામુ� બની 
�. તું શા માટ� માથું ભાર� કરીને બેઠો છ�? ચાલો, 
થોડું હસી લો. આ બધું કહ�નાર મનુ�ય છ�, અહ� 
તો �વયં પરમિપતા પરમા�મા કહ� છ�. આ વાતો 
કોઈ ગુ� કરી શક� તેમ નથી. મુિ� અને 
�વનમુિ� દાતા તો એક પરમા�મા જ છ�. કઈ 
મુિ�ના દાતા? િવતકોની મુિ�ના, િચંતાઓની 
મુિ�ના, દુઃખોથી મુિ�ના સવ� �કારના એક 
દાતા છ�. એટલે કહ�વાય છ� ક�  सबका दाता एक राम 
પરમા�મા ક�યાણકારી છ� અથા�� કોઈ અ�ય 
ક�યાણકારી નથી. બીજું કોઈ ગિત સ�ગિત દાતા 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાય છ� ક� ‘હ�રનો મારગ છ� શૂરાનો, 
નહ� કાયરનું કામ જેને‘ જેને બી� શ�દોમાં 
કહીએ તો હ�રના રંગે રંગાવું એ માસીનું ઘર નથી. 
આળસ, અલબેલાપણું, કાયરતા, સંશય, 
સંગદોષ ક� પાંચ િવકારો�પી માયા�ળમાં જે 
ફસાયેલો રહ� છ� તેના માટ� તો �ભુ�ા��તનો માગ� 
ક�ઠન છ�. ઈ�રીય �ાનના �કાશથી જ આ�મામાં 
પરમ તેજ �ગટ� છ� અને અંતે અંધા�ં ઉલેચાઈ જતાં 
આ�માના સાચા �વ�પનો અનુભવ થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �ભુ તેર� રંગમ�
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ભગવાનની આપના માટ�ની યોજના (�લાન)
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

શું આપણે ભગવાનના 
અરમાનો પૂરા કરીએ 
છીએ? જેમાં આપણા 
અરમાનો પણ સમાયેલા 
છ�. આ સંગમયુગનું �વન 
હીરાતુ�ય છ�. એને 
એમનેમ જ પૂ�ં કરી દીધું   

તો શું કયુ�? જે ક�ઈ હતું તે લૂંટાવીને હોશમાં આ�યા 
તો તેનો શો ફાયદો. દર�ક ઈ�છ� છ� ક� મા�ં �વન 
સફળ થાય. િવશેષ હોય. બાબા પણ કહ� છ� ક� 
દર�ક આ�મા િવશેષ હોય. ભગવાન સ�ય�વ�પ છ� 
એટલે એમના બોલમાં સ�ય છ�. એમનો એક એક 
અ�ર સ�ય છ� કારણ ક� તેઓ સ�ય �વ�પ છ�. 
મીઠાઈને જે બાજુથી ખાઓ તેમાં મીઠાશ હશે, 
નમક�નમાં નહ�, સ�ય �વ�પ જે ભગવાન છ� 
એમની કહ�લી બધી વાત સ�ય છ�. તેઓ શું કહ� છ� 
તમે મારાં િવશેષ બાળકો છો. આપ કરોડોમાં એક 
છો. આપને વીણી વીણીને મ� મારાં બાળકો 
બના�યાં છ�.

ભગવાનનો આપણા માટ� એક �લાન છ�. તે 
આપણને પસંદ કરીને એમનેમ તો નહ� લા�યા 
હોય. આપણે કોઈ ચીજ બ�રમાંથી શોધી શોધીને 
લાવીએ છીએ, તો એ ખરીદવા પાછળ આપણો 
કોઈ ઉ���ય હોય છ�. એને આ રીતે કામમાં લઈશું. 
ભગવાન તો પરમ બુિ�વાન છ�. એમના જેવું 
બુિ�વાન બીજું કોઈ નથી. તેઓ બુિ�વાનોના 
પણ બુિ�વાન છ�. તેઓ આપણને કરોડોમાંથી 
પસંદ કરીને લા�યા છ�, ઘણા �ેમથી. તેઓ તો 
ભિવ�ય��ા છ�. ક�ટલીકવાર કહ�વામાં આવે છ� 
�ાચીન ઋિષમુિન ભિવ�ય��ા હતા. પણ એમણે 

ક�વું ભિવ�ય �યું હતું? તેઓ ભિવ�ય ��ા તો 
નહોતા. એમણે કોઈ સતયુગની �થાપના કરી 
નહોતી. યુગ પ�રવત�નનું કાય� પણ કયુ� નહોતું. 
મનુ�યમા�ના ભા�યની ર�ખાઓ પણ બદલી નથી. 
પરંતુ પરમા�માતો િવિધના િવધાતા છ�. નવા જગત 
(સતયુગ)ના િનમા�તા છ�. � એમણે આપણને 
પસંદ કયા� છ� તો કયા હ�તુથી પસંદ કયા� છ�. એમને 
સતયુગનું િનમા�ણ કરવાનું છ� એટલે આપણને 
વીણી વીણીને પસંદ કયા� છ�. એમના મનમાં એ છ� 
ક� મારાં બાળકો (��ાવ�સો)ને સતયુગના 
લાયક બનાવું. આ એમનો સંક�પ છ�, અને 
ભગવાનનો સંક�પ અટલ છ�. એમનું જે િચંતન 
ચાલે છ� તે અમરિચંતન હોય છ�. એમના ર�તાને 
કોઈ પહાડ પણ રોક� શકતો નથી. કોઈ તોફાન 
પણ એમને અટકાવી શકતું નથી. એમનું દર�ક 
તીર અચૂક છ� જે િનશાનને તાક� છ�. કારણક� તેઓ 
સવ�શિ�માન છ�. પરમ પિવ� છ� અને ભિવ�યને 
�પ� �પે �ઈ શક� છ�. એની સાથે કાય� કરવામાં 
પણ સમથ� છ� એટલે એમનો �હાર કઈ રીતે ખાલી 
જઈ શક�? તેઓ �વયં કહ� છ� ક� તમે મારાં િશ�ય 
બાળકો છો. �� �વયં આપને લઈને આ�યો છું.

પરમા�મા એ પણ કહ� છ� ક� સતયુગના 
િનમા�ણમાં આપ િવધાયક છો. કાયદા ઘડનારા તો 
‘મનુ’ કહ� છ�. જેમણે ‘મનુ��િત’ લખી. એમણે 
પણ બી� ક�ટલાય �ંથો લ�યા છ� પણ આ 
�ંથોમાંથી ‘મનુ��િત’ �િસ� �ંથ છ�. ધમ� શું છ�, 
અધમ� શું છ�, શું કરવું �ઈએ શું ના કરવું �ઈએ. 
આ �ાપરયુગથી ચાલી આવતી મયા�દાઓ મનુએ 
િલિપબ� કરી છ�. જેનું નામ થયું ‘મનુ��િત’. 
આજ સુધી લોકો તેને ધમ�શા�� માનતા હતા. એ 
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અનુસાર જ �ા�ણ લોકો પં�ડત, પૂ�રી વગ� ચાલે 
છ�. પરમા�માએ જે િનયમો બના�યા છ� એ દુિનયા 
સમ� મૂક� ર�ા છીએ. વા�તવમાં આજ એ 
િનયમો છ� તેથી સંસાર લૉ �લ બને છ�. જેમાં 
િનયમોનું ઉ�ંઘન કરનાર રહ�શે નહ�. આજે 
કિલયુગમાં કાયદા બનાવનાર અલગ છ�. 
કાયદાનું પાલન કરાવનારા અલગ છ�. જે કાયદો 
તોડે તેને પકડનાર અલગ છ�. અદાલતોમાં 
કાયદાનું અથ�ઘટન કરનાર અલગ છ�. આટલા 
બધા કાયદાઓ હોવા છતાં અરાજકતા છ�. 
�યાયાધીશ જજમે�ટ આપે છ�. હાઈકોટ�ના 
જજમે�ટથી નારાજ થઈને આગળ સુ�ીમ કોટ�માં 
�ય છ�. ક�ટલીક વાર અંિતમ અને સાચો �યાય 
મળ� છ�. એમાંને એમાં ક�સ કરનાર મરી પણ �ય 
છ�. એની હયાતીમાં જજમે�ટ આવતું નથી.

બાબાએ ��ાવ�સોને ક�ં છ� તમે 
કાયદાઓ ઘડનારા છો. આપનું ભિવ�ય શું છ�? 
લોકો �યોિતષીઓને પોતાનો હાથ ભિવ�ય 
�ણવા માટ� બતાવે છ�. પણ પરમા�મા આપણા 
ભા�યની ર�ખાઓ યોગબળથી લાંબી કર� છ�. જે 
ભાઈબહ�નો બી�ઓને �ાન આપે છ�, યોગ 
શીખવાડે છ�, પિવ� બનાવે છ� એમણે પણ એમના 
ભા�યની ર�ખાઓ બનાવી. દુિનયામાં એવું કોઈ 
નથી જે 5000 વષ� સુધી કોઈના ભા�યને �ે� 
બનાવી શક�. સતયુગ અને �ેતાયુગના 2500 વષ� 
સુધી કોઈપણ �કારના દુઃખ, અશાંિત, તન, મન, 
ધનનો અભાવ રહ�શે નહ�.

� આપણે બાપ (પરમા�મા) સમાન બનવા 
ઈ�છીએ છીએ, બાપનાં અરમાનો પૂરાં કરવા 
ઈ�છીએ છીએ, તો ક�ટલીક મુ�ય વાતો �ણવી 
જ�રી છ�. એમાંથી એક ‘मामेक� शरण� �ज’ એક 
મારી શરણમાં આવો. આ �ાનનું યોગનું, 
ધારણાનું, આ�યા��મક �વનનું એક મહ�વપૂણ� 

વા�ય છ�. મા� મહ�વપૂણ� જ નહ� અ�યંત 
મહ�વપૂણ� છ�. � એને ચૂક� જશો, તો �ાન, યોગ 
વગેર� બાબતોથી ચૂક થઈ જશો. આગળ કહ�વામાં 
આ�યું છ� मो�िय�यािम मा शुचः �� સવ� પાપોથી મુ� 
કરીશ. જેમ કોઈ િમ� કહ� છ� ક� �� બેઠો છું ને. 
ફલાણા મારા પ�રિચત છ�, ફલાણા મારા સંબંધી 
છ�, મારી પાસે પૈસા છ�. તું શા માટ� િચંતા કર� છ�? 
બધું મારા ઉપર છોડી દ�. તું ચાલ, િચંતામુ� બની 
�. તું શા માટ� માથું ભાર� કરીને બેઠો છ�? ચાલો, 
થોડું હસી લો. આ બધું કહ�નાર મનુ�ય છ�, અહ� 
તો �વયં પરમિપતા પરમા�મા કહ� છ�. આ વાતો 
કોઈ ગુ� કરી શક� તેમ નથી. મુિ� અને 
�વનમુિ� દાતા તો એક પરમા�મા જ છ�. કઈ 
મુિ�ના દાતા? િવતકોની મુિ�ના, િચંતાઓની 
મુિ�ના, દુઃખોથી મુિ�ના સવ� �કારના એક 
દાતા છ�. એટલે કહ�વાય છ� ક�  सबका दाता एक राम 
પરમા�મા ક�યાણકારી છ� અથા�� કોઈ અ�ય 
ક�યાણકારી નથી. બીજું કોઈ ગિત સ�ગિત દાતા 
નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કહ�વાય છ� ક� ‘હ�રનો મારગ છ� શૂરાનો, 
નહ� કાયરનું કામ જેને‘ જેને બી� શ�દોમાં 
કહીએ તો હ�રના રંગે રંગાવું એ માસીનું ઘર નથી. 
આળસ, અલબેલાપણું, કાયરતા, સંશય, 
સંગદોષ ક� પાંચ િવકારો�પી માયા�ળમાં જે 
ફસાયેલો રહ� છ� તેના માટ� તો �ભુ�ા��તનો માગ� 
ક�ઠન છ�. ઈ�રીય �ાનના �કાશથી જ આ�મામાં 
પરમ તેજ �ગટ� છ� અને અંતે અંધા�ં ઉલેચાઈ જતાં 
આ�માના સાચા �વ�પનો અનુભવ થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �ભુ તેર� રંગમ�
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ભાવ ઉ��થી સંપ�ન બને છ�. આમ છતાં તેમની 
વ�ે અંતર તો હોય છ�. ઊંડાણથી �ઈએ તો 
બ�નેના લ�યમાં પણ અંતર હોય છ�. આ�યા��મક 
હોવા છતાં પહ�લા વગ�ના સાધકોની ��થિતને અને 
બી� વગ�ના સાધકોની ��થિતને �મશઃ હદ અને 
બેહદની કહ�વામાં આવે છ�. ભાવાથ� એ છ� ક� 
બ�નેની �ા��તઓમાં મોટું અંતર હોય છ�.

પરમા�મા પર િન�ય રાખનારા સાધકોની 
ભાવભંિગમાનું વણ�ન કરીએ. િન�ય, િવ�ાસ, 
િન�ા, ��ધા અને ભરોસો આ સવ� પયા�યવાચી 
શ�દો છ�. આમ છતાં એમના અથ�ની ભાવ ઉ��માં 
સઘનતા અને ગહનતાનું અંતર હોય છ�. 
આરોહણમાં � એને �મબ� કરીએ તો આ રીતે 
લખી શકાય. ��ધા, િન�ા, િવ�ાસ, િન�ય 
અને ભરોસો. ભરોસો એ િન�યથી પણ 
આગળની વાત છ�. િન�યનું પ�રપ��પ ભરોસો 
છ�. સવ�ના ભાવ અથ�માં જઈએ તો િવષયનો 
અિધક િવ�તાર થઈ જશે. એટલે િવષયને સામે 
રાખીને ભરોસાની યથાથ� પ�રભાષાને સમજવાનો 
�ય� કરીએ છીએ.

ભરોસાની આ�યા��મક પ�રભાષા અિત 
ગહન છ�. ભરોસાનો અથ� છ�. એક એવી 
ભાવ��થિતનું હોવું જેમાં એક આંત�રક ��િત 
રહ� છ� ક� એક એવી પરમશિ� પણ છ� જે આપણા 
સૌની શિ�ઓ કરતાં ઉપર છ�. એક એવી 
આ�યા��મક ��િત જેમાં આપણી આંત�રક 
ચેતના એ સમ� રહી હોય છ� ક� આપણે એક 
પરમશિ� સાથે પોતાની ન�કતા સાથે �ડાયેલા 
છીએ. જેનાં આ�માની આંત�રક ��થિતની 
સૂ�મતા �ારા અનુભવ કરી શકાય છ�. એક એવી 

અ�યા�મ એક અિતસૂ�મ િવ�ાન છ�. 
યોગસાધના કરનાર ક�ટલાયે �કારના હોય છ�. 
એમને મુ�ય બે વગ�માં િવભાિજત કરી શક�એ 
છીએ. એક તે હોય છ� જે પોતાની શિ�ઓને 
જગાડવાનો પુ�ષાથ� કર� છ�. એમને મા� પોતાની 
આંત�રક શિ�ઓ પર િવ�ાસ હોય છ�. તેઓ 
એટલા આ�મિવ�ાસી હોય છ� ક� પોતાના 
આ�મિવ�ાસના બળ પર ક�ઈક અ�ભુત કરીને 
બતાવે છ�. તેઓ જે કાય�ને િન�યપૂવ�ક ક�યાણની 
ભાવના સાથે કર� છ� એમાં એને સફળતા મળ� છ�. 
પરંતુ એમને પોતાની આ��મક શિ�થી અલગ 
અલૌ�કક શિ� (પરમા�મા) ઉપર િવ�ાસ હોતો 
નથી. ગહન અથ�માં પણ આ�યા��મક �યિ��વ 
હોય છ�.

બી� અ�યા�મના એવા સાધક હોય છ� 
તેઓ પોતાની અલૌ�કક શિ�ઓ પર િવ�ાસ 
હોવાની સાથે સાથે પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ 
પર પણ પૂરો િવ�ાસ હોય છ�. પરમા�મા ઉપર 
ભરોસો હોવાના કારણે એમનો આ�મિવ�ાસ 
અિધક �બળ બની �ય છ�. તેઓ કોઈપણ કાય�ને 
પૂરી ત�ીનતા, કમ�ઠતા અને િન�ાથી કરતાં 
પોતાની પૂરી ઉ�� એમાં લગાવી દ� છ�. આ��મક 
શિ� અને પરમા�મ શિ�થી એમનાં સવ�કાય� 
સંપ�ન થાય છ�. િન�યપૂવ�ક જે પ�રણામ આવે 
તેને પરમા�માને સમિપ�ત કરી દ� છ�. આવા 
સાધકોની ��થિત સફળતા અને અસફળતામાં 
એકરસ રહ� છ�.

આ બ�ને વગ�ના સાધકોની આંત�રક 
ઉપલ��ધઓમાં ક�ટલીક સમાનતા અને ક�ટલીક 
અસમાનતા હોય છ�. બ�ને �કારના સાધક બેહદ 

એક ભરોસો તારો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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હતો. એમને �ઈને અનેક આ�માઓ પારલૌ�કક 
સ�ા પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ ��યે �ે�રત થઈ. 
અનેકોના મનમાં અસીમ આ�થા �ગી.

ભરોસા શ�દનો સાચો મનોવૈ�ાિનક અથ� 
આ�ય�ચ�કત કરનારો છ�. કહ� છ� ક� િવ�ાસ 
આંધળો હોય છ�. પણ મનોવૈ�ાિનક કહ� છ� એને 
આ �થૂળ ને�ો �ારા �ઈ શકતા નથી. એને 
િવ�ાસની આંખ �ઈ લે છ�. તે આંખ બીજું ક�ઈ 
નહ� પણ �દ�યબુિ� જ છ�. સંપૂણ� ભરોસાની 
માનિસક ��થિતમાં તે �દ�ય બુિ�નું ને� સિ�ય 
હોય છ�. ભરોસાની ભાવ-દશામાં આ�માનું 
�ેમ�વ�પ સિ�ય હોય છ�. મન બુિ�ની પૂરી શિ� 
એને એક ચૈત�ય શિ� તરફ જ એકા� થઈ �ય 
છ�. આવી ��થિતમાં એક અ�ભુત વાત એ હોય છ� 
ક� શિ� પોતાનું િવરાટ �વ�પ લઈ લે છ�. જેના 
ઉપર ભરોસો રાખનારા તરફ �વાિહત થવા લાગે 
છ�. પ�રણામ એ હોય છ� ક� આવા આ�માઓ 
અ�યંત સુખદ શિ�શાળી, એકા� અને 
અલૌ�કક આનંદનો અનુભવ કર� છ�. કોઈ િવશેષ 
��થિતઓમાં આવા આ�માઓ પોતાની પણ 
સુધબુધ ભૂલીને પરમા�મશિ�ને પોતાનું લ�ય 
બનાવી દ� છ�.

એવું નથી ક� જેને પરમા�મ શિ� પર પૂણ� 
ભરોસો હોય છ� એમના �વનમાં િવષમ 
પ�ર��થિતઓ આવતી નથી. પ�ર��થિતઓનો તો 
�ણે કાળ સાથે સંબંધ હોય છ�. પ�ર��થિતઓનો 
તો ���ચ�ના અંત સમય સાથે સીધો સંબંધ છ�. 
�પ અલગ હોઈ શક� છ� પણ પ�ર��થિતઓ તો 
કોઈના �વનમાં ટકોરો મારી શક� છ�. પણ એક 
બળ એક ભરોસાની મનો��થિતવાળા આ�માઓ 
એના �ભાવથી મુ� હોય છ�. તેઓ િવષમ 
પ�ર��થિતઓમાં પણ િવચિલત થતા નથી, તટ�થ 
રહ� છ�. શિ�ઓનો �યોગ કરવાની �ગ�કતા 

આંત�રક ��િત જેને પરમશિ� (અ�ય� 
શિ�)ના અ��ત�વ ��યે સદાયે �વીકાર ભાવ 
બનેલો રહ�. આ �વીકારભાવ જ ગહન અથ�માં 
સમપ�ણ છ�. આ ભાવ��થિતમાં પોતાની આંત�રક 
શિ�ઓનો �ભાવ ગૌણ રહ� છ�. અને પરમા�મ 
શિ�ઓનો �ભાવ ��ય� ���ગોચર થવા લાગે 
છ�. પરમા�મ શિ�ઓ ઉપર ભરોસો કરનાર 
યોગી �વયં શિ�શાળી હોવા છતાં પરમા�મ 
શિ�ઓ પર ભરોસો કર� છ�.

અલૌ�કક અનુભૂિતઓનાં અંતર �ારથી 
સમપ�ણ ભાવ જ�મે છ�. આ સમપ�ણ કોઈપણ 
�કારના ભય યા ચમ�કારના પ�રણામે હોતો 
નથી. તે �વતઃ ��ત� હોય છ�. જે અ�યા�મના 
સાધક એને સમ� શકતા નથી તે સાધનાનું 
અલૌ�કક સુખ લેવાથી વંિચત રહી �ય છ�. 
બેહદની સમપ�ણમયતા અંદરથી ઉપજે છ� 
પરમશિ�ની અ�ય� શિ�ઓનો �વાહ આવા 
આ�માઓના મા�યમથી જ થાય છ�. પરમા�મ- 
શિ�ને �ણવી, માનવી, સમજવી, િન�ય 
કરવો અને ભરોસો કરવો. ‘ભરોસો’ એ સૌથી 
ઉ��મ માનિસક ��થિત છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� ક� 
ક�ટલાક એવા આ�માઓ પણ થયા છ� જેને 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય નહોતો. છતાં પણ 
એમણે પરમા�મા પર ભરોસો કય�. એમના 
અંતઃકરણમાં મા� ��ધા �ગટી. આ અંક�ર જ 
ભરોસાનું �� બની ગયું. આવા અપવાદોના 
િવષયમાં પણ મનોવૈ�ાિનક ���કોણથી એ કહી 
શક�એ છીએ ક� એમનું અંતમ�ન �દ�ય સ�ા 
પરમા�માને �ણવા, સમજવા અને માનવાની 
��થિતમાં હોય છ�. એમના અંતમ�ને એમને ભરોસો 
રાખવા માટ� �ે�રત કયા� હતા. તેઓ એવાં 
આ�યા��મક �યિ��વ હતાં જેમણે પરમા�મ 
ભરોસાના બળ પર સંસારને ચમ�ક�ત કરી દીધો 
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ભાવ ઉ��થી સંપ�ન બને છ�. આમ છતાં તેમની 
વ�ે અંતર તો હોય છ�. ઊંડાણથી �ઈએ તો 
બ�નેના લ�યમાં પણ અંતર હોય છ�. આ�યા��મક 
હોવા છતાં પહ�લા વગ�ના સાધકોની ��થિતને અને 
બી� વગ�ના સાધકોની ��થિતને �મશઃ હદ અને 
બેહદની કહ�વામાં આવે છ�. ભાવાથ� એ છ� ક� 
બ�નેની �ા��તઓમાં મોટું અંતર હોય છ�.

પરમા�મા પર િન�ય રાખનારા સાધકોની 
ભાવભંિગમાનું વણ�ન કરીએ. િન�ય, િવ�ાસ, 
િન�ા, ��ધા અને ભરોસો આ સવ� પયા�યવાચી 
શ�દો છ�. આમ છતાં એમના અથ�ની ભાવ ઉ��માં 
સઘનતા અને ગહનતાનું અંતર હોય છ�. 
આરોહણમાં � એને �મબ� કરીએ તો આ રીતે 
લખી શકાય. ��ધા, િન�ા, િવ�ાસ, િન�ય 
અને ભરોસો. ભરોસો એ િન�યથી પણ 
આગળની વાત છ�. િન�યનું પ�રપ��પ ભરોસો 
છ�. સવ�ના ભાવ અથ�માં જઈએ તો િવષયનો 
અિધક િવ�તાર થઈ જશે. એટલે િવષયને સામે 
રાખીને ભરોસાની યથાથ� પ�રભાષાને સમજવાનો 
�ય� કરીએ છીએ.

ભરોસાની આ�યા��મક પ�રભાષા અિત 
ગહન છ�. ભરોસાનો અથ� છ�. એક એવી 
ભાવ��થિતનું હોવું જેમાં એક આંત�રક ��િત 
રહ� છ� ક� એક એવી પરમશિ� પણ છ� જે આપણા 
સૌની શિ�ઓ કરતાં ઉપર છ�. એક એવી 
આ�યા��મક ��િત જેમાં આપણી આંત�રક 
ચેતના એ સમ� રહી હોય છ� ક� આપણે એક 
પરમશિ� સાથે પોતાની ન�કતા સાથે �ડાયેલા 
છીએ. જેનાં આ�માની આંત�રક ��થિતની 
સૂ�મતા �ારા અનુભવ કરી શકાય છ�. એક એવી 

અ�યા�મ એક અિતસૂ�મ િવ�ાન છ�. 
યોગસાધના કરનાર ક�ટલાયે �કારના હોય છ�. 
એમને મુ�ય બે વગ�માં િવભાિજત કરી શક�એ 
છીએ. એક તે હોય છ� જે પોતાની શિ�ઓને 
જગાડવાનો પુ�ષાથ� કર� છ�. એમને મા� પોતાની 
આંત�રક શિ�ઓ પર િવ�ાસ હોય છ�. તેઓ 
એટલા આ�મિવ�ાસી હોય છ� ક� પોતાના 
આ�મિવ�ાસના બળ પર ક�ઈક અ�ભુત કરીને 
બતાવે છ�. તેઓ જે કાય�ને િન�યપૂવ�ક ક�યાણની 
ભાવના સાથે કર� છ� એમાં એને સફળતા મળ� છ�. 
પરંતુ એમને પોતાની આ��મક શિ�થી અલગ 
અલૌ�કક શિ� (પરમા�મા) ઉપર િવ�ાસ હોતો 
નથી. ગહન અથ�માં પણ આ�યા��મક �યિ��વ 
હોય છ�.

બી� અ�યા�મના એવા સાધક હોય છ� 
તેઓ પોતાની અલૌ�કક શિ�ઓ પર િવ�ાસ 
હોવાની સાથે સાથે પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ 
પર પણ પૂરો િવ�ાસ હોય છ�. પરમા�મા ઉપર 
ભરોસો હોવાના કારણે એમનો આ�મિવ�ાસ 
અિધક �બળ બની �ય છ�. તેઓ કોઈપણ કાય�ને 
પૂરી ત�ીનતા, કમ�ઠતા અને િન�ાથી કરતાં 
પોતાની પૂરી ઉ�� એમાં લગાવી દ� છ�. આ��મક 
શિ� અને પરમા�મ શિ�થી એમનાં સવ�કાય� 
સંપ�ન થાય છ�. િન�યપૂવ�ક જે પ�રણામ આવે 
તેને પરમા�માને સમિપ�ત કરી દ� છ�. આવા 
સાધકોની ��થિત સફળતા અને અસફળતામાં 
એકરસ રહ� છ�.

આ બ�ને વગ�ના સાધકોની આંત�રક 
ઉપલ��ધઓમાં ક�ટલીક સમાનતા અને ક�ટલીક 
અસમાનતા હોય છ�. બ�ને �કારના સાધક બેહદ 

એક ભરોસો તારો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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હતો. એમને �ઈને અનેક આ�માઓ પારલૌ�કક 
સ�ા પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ ��યે �ે�રત થઈ. 
અનેકોના મનમાં અસીમ આ�થા �ગી.

ભરોસા શ�દનો સાચો મનોવૈ�ાિનક અથ� 
આ�ય�ચ�કત કરનારો છ�. કહ� છ� ક� િવ�ાસ 
આંધળો હોય છ�. પણ મનોવૈ�ાિનક કહ� છ� એને 
આ �થૂળ ને�ો �ારા �ઈ શકતા નથી. એને 
િવ�ાસની આંખ �ઈ લે છ�. તે આંખ બીજું ક�ઈ 
નહ� પણ �દ�યબુિ� જ છ�. સંપૂણ� ભરોસાની 
માનિસક ��થિતમાં તે �દ�ય બુિ�નું ને� સિ�ય 
હોય છ�. ભરોસાની ભાવ-દશામાં આ�માનું 
�ેમ�વ�પ સિ�ય હોય છ�. મન બુિ�ની પૂરી શિ� 
એને એક ચૈત�ય શિ� તરફ જ એકા� થઈ �ય 
છ�. આવી ��થિતમાં એક અ�ભુત વાત એ હોય છ� 
ક� શિ� પોતાનું િવરાટ �વ�પ લઈ લે છ�. જેના 
ઉપર ભરોસો રાખનારા તરફ �વાિહત થવા લાગે 
છ�. પ�રણામ એ હોય છ� ક� આવા આ�માઓ 
અ�યંત સુખદ શિ�શાળી, એકા� અને 
અલૌ�કક આનંદનો અનુભવ કર� છ�. કોઈ િવશેષ 
��થિતઓમાં આવા આ�માઓ પોતાની પણ 
સુધબુધ ભૂલીને પરમા�મશિ�ને પોતાનું લ�ય 
બનાવી દ� છ�.

એવું નથી ક� જેને પરમા�મ શિ� પર પૂણ� 
ભરોસો હોય છ� એમના �વનમાં િવષમ 
પ�ર��થિતઓ આવતી નથી. પ�ર��થિતઓનો તો 
�ણે કાળ સાથે સંબંધ હોય છ�. પ�ર��થિતઓનો 
તો ���ચ�ના અંત સમય સાથે સીધો સંબંધ છ�. 
�પ અલગ હોઈ શક� છ� પણ પ�ર��થિતઓ તો 
કોઈના �વનમાં ટકોરો મારી શક� છ�. પણ એક 
બળ એક ભરોસાની મનો��થિતવાળા આ�માઓ 
એના �ભાવથી મુ� હોય છ�. તેઓ િવષમ 
પ�ર��થિતઓમાં પણ િવચિલત થતા નથી, તટ�થ 
રહ� છ�. શિ�ઓનો �યોગ કરવાની �ગ�કતા 

આંત�રક ��િત જેને પરમશિ� (અ�ય� 
શિ�)ના અ��ત�વ ��યે સદાયે �વીકાર ભાવ 
બનેલો રહ�. આ �વીકારભાવ જ ગહન અથ�માં 
સમપ�ણ છ�. આ ભાવ��થિતમાં પોતાની આંત�રક 
શિ�ઓનો �ભાવ ગૌણ રહ� છ�. અને પરમા�મ 
શિ�ઓનો �ભાવ ��ય� ���ગોચર થવા લાગે 
છ�. પરમા�મ શિ�ઓ ઉપર ભરોસો કરનાર 
યોગી �વયં શિ�શાળી હોવા છતાં પરમા�મ 
શિ�ઓ પર ભરોસો કર� છ�.

અલૌ�કક અનુભૂિતઓનાં અંતર �ારથી 
સમપ�ણ ભાવ જ�મે છ�. આ સમપ�ણ કોઈપણ 
�કારના ભય યા ચમ�કારના પ�રણામે હોતો 
નથી. તે �વતઃ ��ત� હોય છ�. જે અ�યા�મના 
સાધક એને સમ� શકતા નથી તે સાધનાનું 
અલૌ�કક સુખ લેવાથી વંિચત રહી �ય છ�. 
બેહદની સમપ�ણમયતા અંદરથી ઉપજે છ� 
પરમશિ�ની અ�ય� શિ�ઓનો �વાહ આવા 
આ�માઓના મા�યમથી જ થાય છ�. પરમા�મ- 
શિ�ને �ણવી, માનવી, સમજવી, િન�ય 
કરવો અને ભરોસો કરવો. ‘ભરોસો’ એ સૌથી 
ઉ��મ માનિસક ��થિત છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� ક� 
ક�ટલાક એવા આ�માઓ પણ થયા છ� જેને 
પરમા�માનો યથાથ� પ�રચય નહોતો. છતાં પણ 
એમણે પરમા�મા પર ભરોસો કય�. એમના 
અંતઃકરણમાં મા� ��ધા �ગટી. આ અંક�ર જ 
ભરોસાનું �� બની ગયું. આવા અપવાદોના 
િવષયમાં પણ મનોવૈ�ાિનક ���કોણથી એ કહી 
શક�એ છીએ ક� એમનું અંતમ�ન �દ�ય સ�ા 
પરમા�માને �ણવા, સમજવા અને માનવાની 
��થિતમાં હોય છ�. એમના અંતમ�ને એમને ભરોસો 
રાખવા માટ� �ે�રત કયા� હતા. તેઓ એવાં 
આ�યા��મક �યિ��વ હતાં જેમણે પરમા�મ 
ભરોસાના બળ પર સંસારને ચમ�ક�ત કરી દીધો 
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એને રહ� છ�. તેઓ અ��યશિ� પરમા�માથી 
અલૌ�કક શિ�ઓની �ા��તઓથી સંપ�ન બને 
છ�. એમના અલૌ�કક અનુભવોમાં ખામી આવતી 
નથી.

અ�યાર� આપણે સમયના એક િવશેષ 
મોડથી પસાર થઈ ર�ા છીએ. હવે પરમશિ� 
પરમા�માનો િવશેષ અનુભવ કરી શકાય છ�. � 
એમના પરમ �ાનમાં આપણને િન�ય છ�, એમના 
કત��યો પર િવ�ાસ છ�, �ે� િવચારોની મૂડી 
આપણી પાસે છ�, એમણે શીખવાડેલી આ�મ-
સાધનાની �ા��તઓ પર આપણને િન�ય છ�. 
એનો અથ� છ� ક� આપણી આંત�રક ��થિત પોતાની 

ઊંચાઈઓનાં સોપાન ચઢી રહી છ�. તેથી આપણે 
કહી શક�એ છીએ ક� પરમા�મા ઉપર અમને 
ભરોસો છ�. તેઓ જ આપણા ક�યાણકારી છ�. તે 
કદમ કદમ પર આપણા સાથી છ�. તેઓ આપણને 
તેમના જેવા બનાવવા માટ� ક�તિન�યી છ�. આપણે 
એ એકની છ�છાયા પર ભરોસો છ�. પરમા�મા 
�ણે કાળ આપણો સંબંધ િનભાવશે.

પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ પર ભરોસો 
કરનારા આ�માઓ સવ� �કારથી િવજયી બનશે. 
એમની સાધના પોતાનો રંગ બતાવશે. તેઓ 
િવષમ પ�ર��થિતઓમાં અચલ અડોલ રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નારદ� ખુશ થતા ��ા પાસે આવીને લી�ટ 
આપીને ક�ં જુઓ, �� કહ�તો હતો ક� �� સવ� �ે� 
ભ� છું. મા�ં નામ �ભુના લી�ટમાં સવ� �થમ છ�. 
��ા� હ�યા અને ક�ં નારદ� આપ પુનઃ 
િવ�ણુ� પાસે �ઓ અને પૂછો ક� ભગવાન જેમને 
તમે ખૂબ યાદ કરો છો એ ભ�ોનું જે નાનું લી�ટ 
છ� તે આપો. નારદ� ભગવાન પાસે ગયા ભગવાન 
પાસે એનું લી�ટ માં�યું જેને �વયં ભગવાન યાદ 
કર� છ� તે લી�ટમાં હનુમાન�નું નામ સવ� �થમ 
હતું. નારદ�નું તેમાં નામ જ નહોતું �યાર� 
નારદ�નો અહ�કાર ઉતરી ગયો.

તેજ �માણે અ�યાર સુધી ભિ� માગ�માં 
આપણે ભગવાનને યાદ કરતા આ�યા. વત�માન 
સંગમયુગે �વયં� ભગવાન આપણને ભણાવી 
ર�ા છ� �યાર� જે બાળકો સાચા �દલથી બાબાને 
યાદ કર� છ� અને િનઃ�વાથ� ભાવથી સેવા કર� છ� 
તેને �વયં િશવબાબા યાદ કર� છ� એવા બાળકોની 
બાબા માળા જપે છ�. અને �યાર� આપણને 

�ભુપસંદ સ�ટ��ફક�ટ મળ� છ�.

હવે �યાર� ���ના િવનાશના સમયે આપણે 
બધા આ�માઓ િશવબાબાની સાથે પરમધામ 
જઈશું �યાર� વ�ે ધમ�રાજપુરી આવશે. �યાં 
ધમ�રાજ ઉભા હશે. જે આ�માઓ િશવબાબા 
સાજનની સમાન ��થિતમાં ��થત હશે અને �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં પાસ વીથ ઓનર હશે અને સજની 
�પમાં િશવબાબાની સાથે-સાથે હશે તેમને ધમ�રાજ 
સે�યુટ કરીને પરમધામ જવા દ�શે બાક� �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં જે નંબરવાર પાસ હશે તેમને 
ધમ�રાજ કહ�શે થોભી �ઓ આપના સ�ટ��ફક�ટ 
બતાઓ. દર�કના સ�ટ��ફક�ટની �ેડ �માણે થોડી 
વધાર� ધમ�રાજની સ�ઓનો અનુભવ કરીને પછી 
પરમધામ જવા દ�શે.

એટલા માટ� આપણે બધા આ�માઓ વીસ 
નાખૂનનું �ર લગાવી તી� પુ�ષાથ� કરીને આ �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં પાસ વીથ ઓનર બનવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... �ણ સ�ટ��ફક�ટ
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યુગ પ�રવત�ક િપતા�ી ��િપતા ��ા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

બદલનાર યુગપ�રવત�ક િસ� થયા. પરમા�માએ 
આપેલી ��િપતાની પદવીને એમણે �વયંના �ે� 
કમ� �ારા સાકાર કરીને બતાવી. દુિનયાની 
નજરોમાં એક સાધારણ હીરા ઝવેરાતના �યાપારી 
��િપતા ��ા બ�યા. તેમના મહાન �વનના 
�ેરણાદાયી �સંગ રજૂ કરીએ છીએ.

બાબા માનવમનની માનિસકતાના 
િવ�ાનના મમ�� હતા. તેઓ બાળકોનાં બદલતાં 
�વ�પોને સારી રીતે �ણતા હતા. એટલે 
િવ�પ�રવત�નના કાય� માટ� બાલક-બાિલકાઓની 
પસંદગી કરી. નાનાંઓને લાડ�યાર કરવામાં 
એનો કોઈ �ટો જડે તેમ નથી. રાજયોિગની દાદી 
�દયમોિહની� પોતાનો અનુભવ �ય� કરતાં 
જણાવે છ� ક� �યાર� દાદી� બા�યકાળમાં 
બાળકોની હૉ�ટ�લમાં હતાં તો બાબા રાજક�માર-
રાજક�મારીને જેમ, તેથી પણ વધાર� પાલના 
આપતા હતા. પોતાના હાથે �ેમભયા� નયનોથી 
�સાદ (ટોલી) આપતા હતા. બાબા સ�દય, સરળ 
�વા મળતા હતા. �ેમ �ેમમાં જ બાળકોને 
સ�ચા�ર�યની શીખ આપતા અને �ેહનું િસંચન 
કરીને સ�ગુણોની સા�ાત ્મૂિત� બનાવતા હતા.

એમની અંદર માની મમતાનાં મો�ં િહલોળા 
લેતાં હતાં. �ણવારમાં માનવ�દયની પીડાને 
�ણી લેતા મા��ેહ આપીને એમનાં દુઃખ દદ� હરી 
લેતાં હતાં. મધુવનમાં આવનારા ��ાવ�સોનાં 
સુખ-સગવડનું �યાન રાખતા હતા. એકવાર 
પૂનાથી ��ાવ�સોની પાટ� આવવાની હતી. એ 
વખતે ઠ�ડીની ઋતુ હતી. આજના જેવાં ઠ�ડી દૂર 
કરનારાં આધુિનક સાધનો નહોતાં. બસ 
�ટ�શનથી એમનો સામાન બળદગાડીમાં લાવવામાં 

�યાર� �યાર� ��વી પર 
અ�યાચાર, પાપાચાર, 
��ાચારની બોલબાલા 
થાય છ� તો માનવતા 
રડવા લાગે છ� અને 
માનવતાના ગળ� ટૂંપો 
દ�વામાં આવે છ�. �યાર� 

�યાર� કોઈ માનવતાના મસીહા આવે છ� અને 
સંસારના એ વહ�તા �વાહને બદલી દ� છ�. સમાજનું 
િવભાજન કરનારી િવક�ત ધારાઓ અને 
ક��રવા�, ક��થાઓના �બળ �વાહને તેઓ 
અસીમ આ�મિવ�ાસ, પરમા�મામાં અતૂટ િન�ય 
અને �ઢ ઈ�છાશિ�થી �યથ� �વાહને બદલી દ� 
છ�. તેઓ માનવ�િત માટ� �કાશ�તંભ હોય છ�. 
તેઓ યુગ પ�રવત�ન માટ� સંસારની િ�િતજ પર 
�દ�યન��ની જેમ ઉદય પામે છ�. આવી મહાનતમ 
િવભૂિતઓમાં એક િશરોમિણ, ભ�ય, �દ�ય, 
અલૌ�કક ર� તથા માનવતાના આદશ� અવતાર 
હતા િપતા�ી ��ાબાબા. િવ�રંગમંચ પર 
�વનનો દર�ક આદશ� ��તુત કરનારા તેઓ 
આ�દદ�વ હતા.

પરમા�માની �વેશતા પહ�લાં એમનું નામ 
દાદા લેખરાજ સાથ�ક હતું. જેવું નામ તેવું કામ એ 
કહ�વત અનુસાર અનેકોને �ે� કમ�ની �ેરણા 
�ારા ભા�યના લેખ લખાવીને �દલો પર રા�ય 
કરનાર માનવતાના ફ�ર�તા િવ�વં� હતા. તેઓ 
મા� િશવના સાકાર મા�યમ બ�યા એટલું જ નહ� 
તેઓ સાચા અથ�માં માનવતાના ઉ�થાન કરનાર 
હતા. તેમણે મા�શિ� (ક�યાઓ-માતાઓ) 
�ારા સદુપયોગથી યુગની અધોગામી ધારાને 
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એને રહ� છ�. તેઓ અ��યશિ� પરમા�માથી 
અલૌ�કક શિ�ઓની �ા��તઓથી સંપ�ન બને 
છ�. એમના અલૌ�કક અનુભવોમાં ખામી આવતી 
નથી.

અ�યાર� આપણે સમયના એક િવશેષ 
મોડથી પસાર થઈ ર�ા છીએ. હવે પરમશિ� 
પરમા�માનો િવશેષ અનુભવ કરી શકાય છ�. � 
એમના પરમ �ાનમાં આપણને િન�ય છ�, એમના 
કત��યો પર િવ�ાસ છ�, �ે� િવચારોની મૂડી 
આપણી પાસે છ�, એમણે શીખવાડેલી આ�મ-
સાધનાની �ા��તઓ પર આપણને િન�ય છ�. 
એનો અથ� છ� ક� આપણી આંત�રક ��થિત પોતાની 

ઊંચાઈઓનાં સોપાન ચઢી રહી છ�. તેથી આપણે 
કહી શક�એ છીએ ક� પરમા�મા ઉપર અમને 
ભરોસો છ�. તેઓ જ આપણા ક�યાણકારી છ�. તે 
કદમ કદમ પર આપણા સાથી છ�. તેઓ આપણને 
તેમના જેવા બનાવવા માટ� ક�તિન�યી છ�. આપણે 
એ એકની છ�છાયા પર ભરોસો છ�. પરમા�મા 
�ણે કાળ આપણો સંબંધ િનભાવશે.

પરમા�માની �દ�યશિ�ઓ પર ભરોસો 
કરનારા આ�માઓ સવ� �કારથી િવજયી બનશે. 
એમની સાધના પોતાનો રંગ બતાવશે. તેઓ 
િવષમ પ�ર��થિતઓમાં અચલ અડોલ રહ�શે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

નારદ� ખુશ થતા ��ા પાસે આવીને લી�ટ 
આપીને ક�ં જુઓ, �� કહ�તો હતો ક� �� સવ� �ે� 
ભ� છું. મા�ં નામ �ભુના લી�ટમાં સવ� �થમ છ�. 
��ા� હ�યા અને ક�ં નારદ� આપ પુનઃ 
િવ�ણુ� પાસે �ઓ અને પૂછો ક� ભગવાન જેમને 
તમે ખૂબ યાદ કરો છો એ ભ�ોનું જે નાનું લી�ટ 
છ� તે આપો. નારદ� ભગવાન પાસે ગયા ભગવાન 
પાસે એનું લી�ટ માં�યું જેને �વયં ભગવાન યાદ 
કર� છ� તે લી�ટમાં હનુમાન�નું નામ સવ� �થમ 
હતું. નારદ�નું તેમાં નામ જ નહોતું �યાર� 
નારદ�નો અહ�કાર ઉતરી ગયો.

તેજ �માણે અ�યાર સુધી ભિ� માગ�માં 
આપણે ભગવાનને યાદ કરતા આ�યા. વત�માન 
સંગમયુગે �વયં� ભગવાન આપણને ભણાવી 
ર�ા છ� �યાર� જે બાળકો સાચા �દલથી બાબાને 
યાદ કર� છ� અને િનઃ�વાથ� ભાવથી સેવા કર� છ� 
તેને �વયં િશવબાબા યાદ કર� છ� એવા બાળકોની 
બાબા માળા જપે છ�. અને �યાર� આપણને 

�ભુપસંદ સ�ટ��ફક�ટ મળ� છ�.

હવે �યાર� ���ના િવનાશના સમયે આપણે 
બધા આ�માઓ િશવબાબાની સાથે પરમધામ 
જઈશું �યાર� વ�ે ધમ�રાજપુરી આવશે. �યાં 
ધમ�રાજ ઉભા હશે. જે આ�માઓ િશવબાબા 
સાજનની સમાન ��થિતમાં ��થત હશે અને �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં પાસ વીથ ઓનર હશે અને સજની 
�પમાં િશવબાબાની સાથે-સાથે હશે તેમને ધમ�રાજ 
સે�યુટ કરીને પરમધામ જવા દ�શે બાક� �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં જે નંબરવાર પાસ હશે તેમને 
ધમ�રાજ કહ�શે થોભી �ઓ આપના સ�ટ��ફક�ટ 
બતાઓ. દર�કના સ�ટ��ફક�ટની �ેડ �માણે થોડી 
વધાર� ધમ�રાજની સ�ઓનો અનુભવ કરીને પછી 
પરમધામ જવા દ�શે.

એટલા માટ� આપણે બધા આ�માઓ વીસ 
નાખૂનનું �ર લગાવી તી� પુ�ષાથ� કરીને આ �ણે 
સ�ટ��ફક�ટમાં પાસ વીથ ઓનર બનવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 17નું અનુસંધાન)... �ણ સ�ટ��ફક�ટ
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યુગ પ�રવત�ક િપતા�ી ��િપતા ��ા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

બદલનાર યુગપ�રવત�ક િસ� થયા. પરમા�માએ 
આપેલી ��િપતાની પદવીને એમણે �વયંના �ે� 
કમ� �ારા સાકાર કરીને બતાવી. દુિનયાની 
નજરોમાં એક સાધારણ હીરા ઝવેરાતના �યાપારી 
��િપતા ��ા બ�યા. તેમના મહાન �વનના 
�ેરણાદાયી �સંગ રજૂ કરીએ છીએ.

બાબા માનવમનની માનિસકતાના 
િવ�ાનના મમ�� હતા. તેઓ બાળકોનાં બદલતાં 
�વ�પોને સારી રીતે �ણતા હતા. એટલે 
િવ�પ�રવત�નના કાય� માટ� બાલક-બાિલકાઓની 
પસંદગી કરી. નાનાંઓને લાડ�યાર કરવામાં 
એનો કોઈ �ટો જડે તેમ નથી. રાજયોિગની દાદી 
�દયમોિહની� પોતાનો અનુભવ �ય� કરતાં 
જણાવે છ� ક� �યાર� દાદી� બા�યકાળમાં 
બાળકોની હૉ�ટ�લમાં હતાં તો બાબા રાજક�માર-
રાજક�મારીને જેમ, તેથી પણ વધાર� પાલના 
આપતા હતા. પોતાના હાથે �ેમભયા� નયનોથી 
�સાદ (ટોલી) આપતા હતા. બાબા સ�દય, સરળ 
�વા મળતા હતા. �ેમ �ેમમાં જ બાળકોને 
સ�ચા�ર�યની શીખ આપતા અને �ેહનું િસંચન 
કરીને સ�ગુણોની સા�ાત ્મૂિત� બનાવતા હતા.

એમની અંદર માની મમતાનાં મો�ં િહલોળા 
લેતાં હતાં. �ણવારમાં માનવ�દયની પીડાને 
�ણી લેતા મા��ેહ આપીને એમનાં દુઃખ દદ� હરી 
લેતાં હતાં. મધુવનમાં આવનારા ��ાવ�સોનાં 
સુખ-સગવડનું �યાન રાખતા હતા. એકવાર 
પૂનાથી ��ાવ�સોની પાટ� આવવાની હતી. એ 
વખતે ઠ�ડીની ઋતુ હતી. આજના જેવાં ઠ�ડી દૂર 
કરનારાં આધુિનક સાધનો નહોતાં. બસ 
�ટ�શનથી એમનો સામાન બળદગાડીમાં લાવવામાં 

�યાર� �યાર� ��વી પર 
અ�યાચાર, પાપાચાર, 
��ાચારની બોલબાલા 
થાય છ� તો માનવતા 
રડવા લાગે છ� અને 
માનવતાના ગળ� ટૂંપો 
દ�વામાં આવે છ�. �યાર� 

�યાર� કોઈ માનવતાના મસીહા આવે છ� અને 
સંસારના એ વહ�તા �વાહને બદલી દ� છ�. સમાજનું 
િવભાજન કરનારી િવક�ત ધારાઓ અને 
ક��રવા�, ક��થાઓના �બળ �વાહને તેઓ 
અસીમ આ�મિવ�ાસ, પરમા�મામાં અતૂટ િન�ય 
અને �ઢ ઈ�છાશિ�થી �યથ� �વાહને બદલી દ� 
છ�. તેઓ માનવ�િત માટ� �કાશ�તંભ હોય છ�. 
તેઓ યુગ પ�રવત�ન માટ� સંસારની િ�િતજ પર 
�દ�યન��ની જેમ ઉદય પામે છ�. આવી મહાનતમ 
િવભૂિતઓમાં એક િશરોમિણ, ભ�ય, �દ�ય, 
અલૌ�કક ર� તથા માનવતાના આદશ� અવતાર 
હતા િપતા�ી ��ાબાબા. િવ�રંગમંચ પર 
�વનનો દર�ક આદશ� ��તુત કરનારા તેઓ 
આ�દદ�વ હતા.

પરમા�માની �વેશતા પહ�લાં એમનું નામ 
દાદા લેખરાજ સાથ�ક હતું. જેવું નામ તેવું કામ એ 
કહ�વત અનુસાર અનેકોને �ે� કમ�ની �ેરણા 
�ારા ભા�યના લેખ લખાવીને �દલો પર રા�ય 
કરનાર માનવતાના ફ�ર�તા િવ�વં� હતા. તેઓ 
મા� િશવના સાકાર મા�યમ બ�યા એટલું જ નહ� 
તેઓ સાચા અથ�માં માનવતાના ઉ�થાન કરનાર 
હતા. તેમણે મા�શિ� (ક�યાઓ-માતાઓ) 
�ારા સદુપયોગથી યુગની અધોગામી ધારાને 
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આવતો હતો. પાટ� બળદગાડીની પાછળ પાછળ 
ચાલીને આવતી હતી. �યાર� બાબાને બંધનવાળી 
માતાઓની ખબર મળી તો બાબાએ લ�છુદાદીને 
ક�ં, ‘બેટી આજે ગોપીવ�ભની બંધનવાળી 
ગોિપકાઓ આવી રહી છ�. તમે ગરમપાણી લઈ 
આવો બાબા એમના પગ ધોશે.’

દ�શ ધમ�ની દીવાલોને ઓળ�ગીને એમનો �ેમ 
મા� માનવ �દયોને જ �પશ�તો નહોતો પણ પશુ-
પ�ી-�ાણી-�ક�િતનાં પાંચ ત�વો પર પણ અિવરત 
વરસતો રહ�તો હતો. એમણે ��ાવ�સોની પાલના 
માટ� ગૌશાળા બનાવી હતી. �યાર� બાબા 
‘મનોહર’ (દાદી મનોહરઈ��ા�) ગંગા, ક�મારકા 
(દાદી �કાશમિણ�) વગેર�ને બોલાવતા �યાર� 
ગાયો દોડી દોડીને બાબાની પાસે આવી જતી. 
બાબાના હાથથી ઘાસ ખાતી. �ાસ પૂરો થયા 
પછી બાબા પોતાના હાથે મીઠી ટોલી(�સાદ) 
વહ�ચતા હતા. �યાર� પ�ી બાબાના હાથ ઉપર 
આવીને બેસી જતું. �ણે તે બાબાનો �ેમ મેળવવા 
આતુર થઈ ર�ં હતું. �યાર� બાબા કહ�તા, ‘પંખી 
બેટી પણ આવી ગઈ.’ બાબાના દ�હ�યાગ પછી 
પંખી પાિથ�વદ�હની આસપાસ ચ�ર મારતું હતું. 
બી� �સંગ છ�. એક વખત માળીએ બાબાની પાસે 
આવીને ક�ં, બાબા, શું ક�ં? વાંદરાઓ 
બગીચાનાં ફળો ખાઈ �ય છ�. �યાર� રમિણક 
અંદાજમાં બાબાએ ક�ં, માળી બેટા, શું વાંદરા 
ફળ ખરીદવા માક�ટમાં જશે.

બાબા �ક�િતનાં પાંચ ત�વોને પણ પોતાનાં 
સંતાન ગણતા હતા. �ક�િતનાં પાંચ ત�વોનો 
ઉપયોગ કરતાં તેના ��યે આ�મીયતા દાખવતા 
હતા. એ �દવસે ય�માં નવું નવું ટ�પર�કોડ�ર આ�યું 
હતું. બાબા ઘણા �ેમથી કહ�તા, ‘જુઓ તમે તો 
બાબાની વાતો (�ાન ર�ો)ને ખાઈ �ઓ છો 
તેમાં ક�ઈક પોતાનું ઉમેરીને સંભળાવો છો. પણ આ 

ટ�પ બેટી ક�ટલી સારી છ� જે બાબાની વાતોને જેવી 
છ� તેવી સંભળાવે છ�.

કલક�ામાં એક �યિ�એ ટીકા�મક લેખ 
લ�યો. તેમાં લ�યું હતું ક� એક સાયકલ રીપેર 
કરનાર �યિ� એમ કહ� છ� ક� �� ક��ણ ભગવાન 
છું. માર� 16,000 પટરાણીઓ �ઈએ છ�. તેમાંથી 
300 મળી ગઈ છ�. બાક�ની તપાસ ચાલુ છ�. આ 
લેખ િનમ�લશાંતાદાદીએ વાં�યો તો તરત આ લેખ 
િવશે ક�ં. તેમણે બાબાને ક�ં, �� આપની લૌ�કક 
- અલૌ�કક પુ�ી છું. તેથી �� સારી રીતે �ણું છું ક� 
મારા િપતા સાયકલ રીપેર કરતા નહોતા. તેમને 
16,000 રાણીઓની જ�ર નથી. તો શું �� એ 
�યિ� પર માનહાિનનો દાવો ક�ં? બાબાએ 
દાદીને �ેમપૂવ�ક પ�માં જણા�યું ક�,‘બેટી કદી કોઈ 
બાપ પોતાના સંતાન પર ક�સ કરી શક�?’ આવી 
વા�સ�યસભર ઉદારતાની ભાવના બાબામાં 
અનુભવાતી હતી. િનંદકને પણ પોતાનો પુ� 
ગણીને માફ કય�.

��ાબાબા માનવતાના મસીહા, શાંિતના 
દૂત, માતાઓના મહાઉ�ારક હતા. એમણે 
આ�વન માનવની મનસા, વાચા, કમ�ણા સેવા 
કરીને માનવતાનો ઉ� આદશ� �થા�યો. સમય, 
સમાજ તથા સંસારની ધારાનો �વાહ બદ�યો. 
છ��ે એ �દવસ પણ આ�યો. 18 જૂન, 1969ના 
�દવસે બાબા સંપૂણ� કમા�તીત બનીને આ 
દુિનયામાંથી ઉડી ગયા. આવા માનવતાના 
અવતાર તથા યુગપ�રવત�ક િપતા�ી 
��ાબાબાને આપણા કો�ટ કો�ટ નમન અને 
વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લોક પસંદ

આપણા અલૌ�કક �યવહારથી આપણા 
સંપક� સંબંધમાં આવતા અનેક મનુ�ય આ�માઓ 
સંતુ� થાય. સદ�વ આપણી મનસા-વાચા-મનુ�ય 
આ�માઓના ક�યાણની ભાવના કરતી રહ� અને 
સવ� સુખીનો ભવ�તુની કામના સદ�વ રહ�. તો 
આપણને અંિતમ સમયે લોક પસંદનું સ�ટ��ફક�ટ 
�ા�ત થશે.

�ભુ પસંદ

બાબા કહ� છ� જે બાળકો સાફ �દલ છ� તેઓ 
મને પસંદ છ� જેઓ �દન રાત સેવામાં વીતાવે છ� 
તેમને �� યાદ ક�ં છું. ચાલો, તો આના સંદભ�માં 
એક સુંદર વાતા� ક��.

એક વખત નારદ�ને અિભમાન આ�યું ક� 
મારા જેવો �ભુનો ભ� સંસારમાં કોઈ નથી. તેઓ 
તેમના િપતા ��ા� પાસે ગયા અને ક�ં ક� 
સંસારમાં �� સવ��ે� ભ� છું. ��ા� સમ� 
ગયા ક� નારદ�ને અિભમાન આ�યું છ�. તેમણે 
અિભમાન ઉતારવા એક યુિ� રચી અને ક�ં 
સાંભ�યું છ� ક� હનુમાન� �ભુના અન�ય ભ� 
છ�. નારદ� માનવા તૈયાર ન હતા. ��ા�એ 
ક�ં ક� તો �ઓ ભગવાન િવ�ણુ પાસે અને �તે જ 
�ણીલો ક� કોણ �ે� છ�. તમે ક� હનુમાન�?

નારદ� િવ�ણુલોકમાં પહ�ચીને િવ�ણુને કહ� 
છ� ક� હ� �ભુ, મને આપના ભ�ોનું લી�ટ આપો. 
ભગવાને લી�ટ આ�યું નારદ�એ �યું ક� આ 
લી�ટમાં પોતાનું નામ સવ� �થમ હતું અને 
હનુમાન�નું નામ તો લી�ટમાં હતું જ નહ�. 

િવ�ાથ�ઓ �ક�લમાં ભણવા માટ� દાખલ 
થાય છ�. �ાયમરી, હાયર સેક�ડરી, કૉલેજમાં 
ભણીને જુદા-જુદા િવષયમાં ડી�ી �ા�ત કર� છ�. 
�યાર� તેને તેના ભણતરનું સ�ટ��ફક�ટ મળ� છ�. એ 
સ�ટ��ફક�ટમાં તે િવ�ાથ�એ પરી�ામાં મેળવેલા 
માક�સ �માણે �ેડ આપવામાં આવે છ�.

�યાર� નોકરી મેળવવા માટ� ઈ�ટર�યુ 
આપવા �ય છ�, �યાર� ઈ�ટર�યુ લેનારને તે 
મૌિખક જણાવે છ� ક� �� આટલું ભણેલો છું, તો તેઓ 
માનશે નહ� અને કહ�શે ક� તમારા સ�ટ��ફક�ટ 
બતાવો, તે સ�ટ��ફક�ટ �યા બાદ તેમને તેમાંના 
�ેડ �માણે પગાર અને હો�ો મળ� છ�.

પરમિપતા પરમા�મા િશવ બાબાએ ખોલેલ 
આ એક ઈ�રીય િવ�-િવ�ાલય છ�. જેમાં �વયંભૂ 
ભગવાન િશવ આપણને ભણાવે છ�. તેના મુ�ય 
િવષયો છ� ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, દ�વી 
ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય સેવા. આ ચાર 
િવષયો �વનમાં ધારણ કરી અંિતમ સમયે આપણે 
�ણ સ�ટ��ફક�ટ મેળવવાના છ�.

(૧) મનપસંદ 

(૨) લોકપસંદ 

(૩) �ભુપસંદ

મન પસંદ

�ાન માગ�માં પરમિપતા પરમા�મા 
િશવબાબાની �ીમત �માણે ચાલીને �ે� �વન 
બનાવવાનું છ�. ઈ�રીય આ�ાઓની લ�મણ 
ર�ખાઓમાં રહીને �વન �વીશું તો આપણને 
આંત�રક આનંદ અને સંતોષ સદ�વ રહ�શે. એને 
કહ�વાય મનપસંદ.
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�ણ સ�ટ��ફક�ટ
�.ક�. રમેશભાઈ, પોરબંદર

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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આવતો હતો. પાટ� બળદગાડીની પાછળ પાછળ 
ચાલીને આવતી હતી. �યાર� બાબાને બંધનવાળી 
માતાઓની ખબર મળી તો બાબાએ લ�છુદાદીને 
ક�ં, ‘બેટી આજે ગોપીવ�ભની બંધનવાળી 
ગોિપકાઓ આવી રહી છ�. તમે ગરમપાણી લઈ 
આવો બાબા એમના પગ ધોશે.’

દ�શ ધમ�ની દીવાલોને ઓળ�ગીને એમનો �ેમ 
મા� માનવ �દયોને જ �પશ�તો નહોતો પણ પશુ-
પ�ી-�ાણી-�ક�િતનાં પાંચ ત�વો પર પણ અિવરત 
વરસતો રહ�તો હતો. એમણે ��ાવ�સોની પાલના 
માટ� ગૌશાળા બનાવી હતી. �યાર� બાબા 
‘મનોહર’ (દાદી મનોહરઈ��ા�) ગંગા, ક�મારકા 
(દાદી �કાશમિણ�) વગેર�ને બોલાવતા �યાર� 
ગાયો દોડી દોડીને બાબાની પાસે આવી જતી. 
બાબાના હાથથી ઘાસ ખાતી. �ાસ પૂરો થયા 
પછી બાબા પોતાના હાથે મીઠી ટોલી(�સાદ) 
વહ�ચતા હતા. �યાર� પ�ી બાબાના હાથ ઉપર 
આવીને બેસી જતું. �ણે તે બાબાનો �ેમ મેળવવા 
આતુર થઈ ર�ં હતું. �યાર� બાબા કહ�તા, ‘પંખી 
બેટી પણ આવી ગઈ.’ બાબાના દ�હ�યાગ પછી 
પંખી પાિથ�વદ�હની આસપાસ ચ�ર મારતું હતું. 
બી� �સંગ છ�. એક વખત માળીએ બાબાની પાસે 
આવીને ક�ં, બાબા, શું ક�ં? વાંદરાઓ 
બગીચાનાં ફળો ખાઈ �ય છ�. �યાર� રમિણક 
અંદાજમાં બાબાએ ક�ં, માળી બેટા, શું વાંદરા 
ફળ ખરીદવા માક�ટમાં જશે.

બાબા �ક�િતનાં પાંચ ત�વોને પણ પોતાનાં 
સંતાન ગણતા હતા. �ક�િતનાં પાંચ ત�વોનો 
ઉપયોગ કરતાં તેના ��યે આ�મીયતા દાખવતા 
હતા. એ �દવસે ય�માં નવું નવું ટ�પર�કોડ�ર આ�યું 
હતું. બાબા ઘણા �ેમથી કહ�તા, ‘જુઓ તમે તો 
બાબાની વાતો (�ાન ર�ો)ને ખાઈ �ઓ છો 
તેમાં ક�ઈક પોતાનું ઉમેરીને સંભળાવો છો. પણ આ 

ટ�પ બેટી ક�ટલી સારી છ� જે બાબાની વાતોને જેવી 
છ� તેવી સંભળાવે છ�.

કલક�ામાં એક �યિ�એ ટીકા�મક લેખ 
લ�યો. તેમાં લ�યું હતું ક� એક સાયકલ રીપેર 
કરનાર �યિ� એમ કહ� છ� ક� �� ક��ણ ભગવાન 
છું. માર� 16,000 પટરાણીઓ �ઈએ છ�. તેમાંથી 
300 મળી ગઈ છ�. બાક�ની તપાસ ચાલુ છ�. આ 
લેખ િનમ�લશાંતાદાદીએ વાં�યો તો તરત આ લેખ 
િવશે ક�ં. તેમણે બાબાને ક�ં, �� આપની લૌ�કક 
- અલૌ�કક પુ�ી છું. તેથી �� સારી રીતે �ણું છું ક� 
મારા િપતા સાયકલ રીપેર કરતા નહોતા. તેમને 
16,000 રાણીઓની જ�ર નથી. તો શું �� એ 
�યિ� પર માનહાિનનો દાવો ક�ં? બાબાએ 
દાદીને �ેમપૂવ�ક પ�માં જણા�યું ક�,‘બેટી કદી કોઈ 
બાપ પોતાના સંતાન પર ક�સ કરી શક�?’ આવી 
વા�સ�યસભર ઉદારતાની ભાવના બાબામાં 
અનુભવાતી હતી. િનંદકને પણ પોતાનો પુ� 
ગણીને માફ કય�.

��ાબાબા માનવતાના મસીહા, શાંિતના 
દૂત, માતાઓના મહાઉ�ારક હતા. એમણે 
આ�વન માનવની મનસા, વાચા, કમ�ણા સેવા 
કરીને માનવતાનો ઉ� આદશ� �થા�યો. સમય, 
સમાજ તથા સંસારની ધારાનો �વાહ બદ�યો. 
છ��ે એ �દવસ પણ આ�યો. 18 જૂન, 1969ના 
�દવસે બાબા સંપૂણ� કમા�તીત બનીને આ 
દુિનયામાંથી ઉડી ગયા. આવા માનવતાના 
અવતાર તથા યુગપ�રવત�ક િપતા�ી 
��ાબાબાને આપણા કો�ટ કો�ટ નમન અને 
વંદન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

લોક પસંદ

આપણા અલૌ�કક �યવહારથી આપણા 
સંપક� સંબંધમાં આવતા અનેક મનુ�ય આ�માઓ 
સંતુ� થાય. સદ�વ આપણી મનસા-વાચા-મનુ�ય 
આ�માઓના ક�યાણની ભાવના કરતી રહ� અને 
સવ� સુખીનો ભવ�તુની કામના સદ�વ રહ�. તો 
આપણને અંિતમ સમયે લોક પસંદનું સ�ટ��ફક�ટ 
�ા�ત થશે.

�ભુ પસંદ

બાબા કહ� છ� જે બાળકો સાફ �દલ છ� તેઓ 
મને પસંદ છ� જેઓ �દન રાત સેવામાં વીતાવે છ� 
તેમને �� યાદ ક�ં છું. ચાલો, તો આના સંદભ�માં 
એક સુંદર વાતા� ક��.

એક વખત નારદ�ને અિભમાન આ�યું ક� 
મારા જેવો �ભુનો ભ� સંસારમાં કોઈ નથી. તેઓ 
તેમના િપતા ��ા� પાસે ગયા અને ક�ં ક� 
સંસારમાં �� સવ��ે� ભ� છું. ��ા� સમ� 
ગયા ક� નારદ�ને અિભમાન આ�યું છ�. તેમણે 
અિભમાન ઉતારવા એક યુિ� રચી અને ક�ં 
સાંભ�યું છ� ક� હનુમાન� �ભુના અન�ય ભ� 
છ�. નારદ� માનવા તૈયાર ન હતા. ��ા�એ 
ક�ં ક� તો �ઓ ભગવાન િવ�ણુ પાસે અને �તે જ 
�ણીલો ક� કોણ �ે� છ�. તમે ક� હનુમાન�?

નારદ� િવ�ણુલોકમાં પહ�ચીને િવ�ણુને કહ� 
છ� ક� હ� �ભુ, મને આપના ભ�ોનું લી�ટ આપો. 
ભગવાને લી�ટ આ�યું નારદ�એ �યું ક� આ 
લી�ટમાં પોતાનું નામ સવ� �થમ હતું અને 
હનુમાન�નું નામ તો લી�ટમાં હતું જ નહ�. 

િવ�ાથ�ઓ �ક�લમાં ભણવા માટ� દાખલ 
થાય છ�. �ાયમરી, હાયર સેક�ડરી, કૉલેજમાં 
ભણીને જુદા-જુદા િવષયમાં ડી�ી �ા�ત કર� છ�. 
�યાર� તેને તેના ભણતરનું સ�ટ��ફક�ટ મળ� છ�. એ 
સ�ટ��ફક�ટમાં તે િવ�ાથ�એ પરી�ામાં મેળવેલા 
માક�સ �માણે �ેડ આપવામાં આવે છ�.

�યાર� નોકરી મેળવવા માટ� ઈ�ટર�યુ 
આપવા �ય છ�, �યાર� ઈ�ટર�યુ લેનારને તે 
મૌિખક જણાવે છ� ક� �� આટલું ભણેલો છું, તો તેઓ 
માનશે નહ� અને કહ�શે ક� તમારા સ�ટ��ફક�ટ 
બતાવો, તે સ�ટ��ફક�ટ �યા બાદ તેમને તેમાંના 
�ેડ �માણે પગાર અને હો�ો મળ� છ�.

પરમિપતા પરમા�મા િશવ બાબાએ ખોલેલ 
આ એક ઈ�રીય િવ�-િવ�ાલય છ�. જેમાં �વયંભૂ 
ભગવાન િશવ આપણને ભણાવે છ�. તેના મુ�ય 
િવષયો છ� ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, દ�વી 
ગુણોની ધારણા અને ઈ�રીય સેવા. આ ચાર 
િવષયો �વનમાં ધારણ કરી અંિતમ સમયે આપણે 
�ણ સ�ટ��ફક�ટ મેળવવાના છ�.

(૧) મનપસંદ 

(૨) લોકપસંદ 

(૩) �ભુપસંદ

મન પસંદ

�ાન માગ�માં પરમિપતા પરમા�મા 
િશવબાબાની �ીમત �માણે ચાલીને �ે� �વન 
બનાવવાનું છ�. ઈ�રીય આ�ાઓની લ�મણ 
ર�ખાઓમાં રહીને �વન �વીશું તો આપણને 
આંત�રક આનંદ અને સંતોષ સદ�વ રહ�શે. એને 
કહ�વાય મનપસંદ.
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�ણ સ�ટ��ફક�ટ
�.ક�. રમેશભાઈ, પોરબંદર

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)
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�ાના�ત

�દ�યદશ�ન

મોહ�પી માયાથી બચો
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - માયા ક� છાયા સે બચના જરા, ઈસમ� 
િવકારો કા �દુ ભરા...

ભગવ�ગીતાના બી� અ�યાયમાં �ીક��ણ 
અજુ�નને કહ� છ� ક�, ‘યદા તે મોહકિલલં 
બુિ��ય�િતત�ર�યિત તદા ગ�તાિસ િનવ�દ� 
�ોત�ય�ય �ૃત�ય’ જે કાળમાં તારી બુિ� 
મોહ�પી દળદળને પૂણ�પણે પાર કરી લેશે. 
અંશમા� મોહ પણ તારી અંદર નહ� રહ�. તે સમયે 
જે સાંભળવા યો�ય છ� એને જ તું સાંભળી શક�શ 
અને તે સાંભ�યા અનુસાર વૈરા�યને �ા�ત થઈશ. 
અથા�� એને આચરણમાં ઉતારી શક�શ.’ એવી જ 
રીતે ગૌતમ બુ�� પણ કહ�લું છ� ક� ‘મોહ-લગાવ 
તમામ �કારનાં દુઃખોનો ��ોત છ�.’ મોહના 
િવષયોમાં કહ�લી આ સુિ�યો ઉપરથી તેટલું તો 
ચો�સ પણે �પ� થાય છ� ક� ‘મોહ અથવા લગાવ 
એ કોઈ સારી ટ�વ નથી.’ પરંતુ તેમ છતાં આપણે 
સૌ મોહની આ માયા�ળમાં ખૂબ જ સરળતાથી 
ફસાઈ જઈએ છીએ અને તે �ણવાં ક� સમજવા 
છતાંય એમાંથી બહાર નીકળવા માગતા નથી. 
એવું શા માટ�? શું કારણ હોઈ શક�? ક� તકલીફ, 
પીડા તેમજ ગૂંગળામણનો અનુભવ થવા છતાંય 
આપણે પોતાનો આ મોહ છોડતા નથી?

સાદી અને સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો 
‘મોહ’ એક �કાર� ‘માયા’નું જ શાહી �વ�પ છ�, � 
હાઁ. આ એક સવ�િસિ� હક�કત છ� ક�, સંસારમાં 
જેને પણ આપણે પોતાના માનવા લાગીએ છીએ, 
તેની અંદર આપણને મોહ થઈ �ય છ� અને પછી 
આપણે તેનાથી એક સેક�ડ દૂર રહી શકતા નથી. 
મોહ કોઈની પણ સાથે થઈ શક� છ�, પછી તે �યિ� 

હોય, વ�તુ હોય ક� પછી કોઈ વૈભવ પરંતુ એક�દર� 
એના લાંબા ગાળાના પ�રણામમાં દુઃખ અને પીડા 
િસવાય બીજું ક�ઈ નથી મળતું. આપણો મોહ 
કોઈની સાથે વધાર�, કોઈની સાથે ઓછો હોઈ શક� 
છ�, કોઈની સાથે સકારા�મક, તો કોઈની સાથે 
નકારા�મક પણ હોઈ શક� છ�. પરંતુ અનુભવે એમ 
�વામાં આ�યું છ� ક�, મોટાભાગના �ક�સાઓમાં તે 
�યિ�ઓ ઉપર નકારા�મક �ભાવ જ નાખે છ�, 
કારણક� મોહને વશ થયેલી �યિ� અ�યંત 
ભાવના�મક બોજ નીચે એવી તો દબાઈને રહ� છ� 
ક�, એમનું �વન �ણે ક� નક� સમાન બની �ય છ�. 
ઉદાહરણ માટ�, માની લો ક� થોડી મુલાકાતો બાદ 
આપણને કોઈ �યિ�નો �વભાવ ફાવે અને તે 
�યિ� સાથે એક લાગણી મનોમન બંધાય અને તે 
�યિ� બ� ગમવા માંડે છ�. આપણે એના િવષે જ 
આખો �દવસ િવચાયા� કરીએ છીએ. પછી �યાર� 
તેમની સાથે મુલાકાત થશે તેની રાહ �ઈએ છીએ. 
તેને �યિ� મળતાંની સાથે જ આપણે એટલા બધા 
લાચાર થઈ જઈએ છીએ ક� ફરીથી એનાથી જુદા 
થવા માંગતા જ નથી. પરંતુ પ�ર��થિતવશ �યાર� 
તે િ�ય પા� દૂર જવા લાગે છ�, તે ઘડીએ આપણે 
દુઃખ-દુઃખી અને હતાશ-િનરાશ થવા લાગીએ 
છીએ. અમુક વાર તો રડવા પણ લાગીએ છીએ. 
આ બાબત ઉપર સાવધાનીપૂવ�ક િવચારવામાં 
આવે તો એ �પ� થશે ક� અમુક સમય સુધી �યાર� 
આપણે તે �યિ� ક� તે િ�ય વ�તુની ન�ક રહીએ 
છીએ �યાર�, આપણે સુખી રહીએ છીએ અને જે 
ઘડીએ તે �યિ� ક� વ�તુ આપણાથી દૂર �ય છ� 
�યાર� આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. અથા�� એક 
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રીતે તો આપણે તે �યિ�ના હાથની કઠપૂતળી 
બની જઈએ છીએ. રમૂજની વાત તો એ છ� ક�, 
આટલું દુઃખ અને પીડા અનુભ�યા બાદ પણ 
આપણે તે વાતનો �વીકાર કરતા નથી ક� આપણે 
આ મોહ�પી મહારોગથી ચેપ��ત છીએ.

સામા�યતઃ મોટાભાગના લોકો �ેમ અને 
મોહને એક જેવો માને છ�, પણ વા�તવમાં બંને 
વ�ે જમીન-આસમાનનો ફરક છ�. �ેમ ગંગા 
સમાન એવું પિવ� જળ છ�, જેને �યાંય પણ 
છાંટવામાં આવે �યાં પિવ�તાનું વાતાવરણ પેદા 
કર� છ�. �યાર� કોઈ �યિ� ક� વ�તુ ��યે એટલું 
બધા આસ� થઈ જઈ તેને મેળવવા ક� પોતાના 
સંક�માં ક� ક��માં રાખવાને માટ� કોઈપણ હદ 
પાર કરી લે છ�. જે કાયમ એમ જ ઈ�છ� છ� ક� 
પોતાની િ�ય �યિ�નો સાથ છૂટવો ના �ઈએ. 
પછી તેને માટ� તે િ�ય �યિ� માટ� થઈને તેનું 
ક�ટલુંય પણ નુકસાન ક�મ ન થાય. માટ� જ મોટી 
બુિ�વાળા લોકોને આ મોહ પણ �ેમ જ લાગે છ�, 
પરંતુ આ તેમનો િમ�યા �મ છ�, જે એમને ભા�યે 
જ સમ�ય છ�. વા�તવમાં આપણે ખર�ખર તે 
સમજવું જ�રી છ� ક� �ેમનો આરંભ કોઈ �યિ�થી 
થઈ શક� છ� પણ તે એના સુધી જ સીિમત ના રહી 
શક�. કારણ ક� � તે એક �યિ� સુધી જ અટક�ને 
રહી �ય તો ક�ઈક મેળવવાની કામના ઉ�પ�ન 
કર� છ� અને �યારબાદ તે મોહમાં �પાંત�રત થઈ 
�ય છ�. સાચો �ેમ એ જ છ� ક� જેમાં ક�ઈ મેળવવાની 
નહ�, પરંતુ આપવાની ભાવના હોય. પરંતુ મોહમાં 
ફસાયેલી �યિ� લેનદ�નની અપે�ા અને 
ઉપભોગની કામના કરતી રહ� છ�. �ેમ વ�તુઓ 
સાથે �ડાઈને સદુપયોગ, �યિ�ઓ સાથે 
�ડાઈને એમના ક�યાણ અને સમ�ત િવ� સાથે 
�ડાઈને પરમાથ� િવશે િવચાર� છ�. �યાર� મોહમાં 
ફસાયેલા લોકોનો �યિ�, પદાથ� અને સંસાર 

સાથે કોઈક ને કોઈક �કારનો �વાથ� �ડાયેલો 
રહ� છ�. દાખલા તરીક�, જે �યિ� સાથે એમનો 
મોહ હોય તે �યિ�ને પોતાની મર� �માણે તેમની 
સાથે ચલાવવાની િજદ કર� છ�. અને � એમાં 
િવ�ેપ થાય ક� ઘષ�ણ થાય તો પોતાની અંદર રોષ 
અને િચંતાની લાગણીઓ ઊભરાવા લાગે છ�. પણ 
અંતરમનનો સાચો �ેમ આવા �કારની કોઈ પણ 
તુ�છ કામના નથી કરતો. મા� પોતાના �ેમીના 
િહત િવશેની િચંતા હોય છ�. તે પછી માતા હોય ક� 
િપતા, ભાઈ હોય ક� બહ�ન, બા હોય ક� બાપુ�, 
દીકરી હોય ક� દીકરો, પાડોશી હોય ક� િમ� હોય, 
ક� પછી ભગવાન પણ હોય શક� અને અ�ય કોઈ 
�ાિહત �યિ� પણ હોઈ શક�. તેના ��યેની 
પોતાની ફરજની પ�રપૂણ�તામાં જ તે સુખ અને 
સંતોષ અનુભવે છ�.

પરમા�માએ આપણને આ ��� ઉપર સુખ, 
શાંિત અને સ�ભાવના સાથે �વન �વવા માટ� 
મોક�યા છ�, પરંતુ આપણે પોતાના લોભ અને 
�વાથ�વશ ચાર� બાજુ મોહ અને મમતાની એવી 
માયા�ળ િનિમ�ત કરી દીધી છ� ક� જેમાં આપણે 
પોતે તો ફસાયા જ છીએ, પરંતુ અ�યોને પણ 
આપણે આ દળદળમાં પોતાની સાથે ફસાવી દીધા 
છ�. હવે આમાંથી બહાર કઈ રીતે નીકળવું ? આની 
િવિધ સાવ જ સરળ છ� અને તે છ� 
‘આ�મઅનુભૂિત’ � હાં... �યાં સુધી આપણે પોતે 
આ વાતનો �વીકાર નહ� કરીએ ક� મોહની આ 
માયા�ળ આપણી માનિસક બીમારીનું પ�રણામ 
છ�, �યાં સુધી આપણે આમાંથી બહાર નીકળી જ 
નહ� શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�દ�યદશ�ન

મોહ�પી માયાથી બચો
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

ગીત - માયા ક� છાયા સે બચના જરા, ઈસમ� 
િવકારો કા �દુ ભરા...

ભગવ�ગીતાના બી� અ�યાયમાં �ીક��ણ 
અજુ�નને કહ� છ� ક�, ‘યદા તે મોહકિલલં 
બુિ��ય�િતત�ર�યિત તદા ગ�તાિસ િનવ�દ� 
�ોત�ય�ય �ૃત�ય’ જે કાળમાં તારી બુિ� 
મોહ�પી દળદળને પૂણ�પણે પાર કરી લેશે. 
અંશમા� મોહ પણ તારી અંદર નહ� રહ�. તે સમયે 
જે સાંભળવા યો�ય છ� એને જ તું સાંભળી શક�શ 
અને તે સાંભ�યા અનુસાર વૈરા�યને �ા�ત થઈશ. 
અથા�� એને આચરણમાં ઉતારી શક�શ.’ એવી જ 
રીતે ગૌતમ બુ�� પણ કહ�લું છ� ક� ‘મોહ-લગાવ 
તમામ �કારનાં દુઃખોનો ��ોત છ�.’ મોહના 
િવષયોમાં કહ�લી આ સુિ�યો ઉપરથી તેટલું તો 
ચો�સ પણે �પ� થાય છ� ક� ‘મોહ અથવા લગાવ 
એ કોઈ સારી ટ�વ નથી.’ પરંતુ તેમ છતાં આપણે 
સૌ મોહની આ માયા�ળમાં ખૂબ જ સરળતાથી 
ફસાઈ જઈએ છીએ અને તે �ણવાં ક� સમજવા 
છતાંય એમાંથી બહાર નીકળવા માગતા નથી. 
એવું શા માટ�? શું કારણ હોઈ શક�? ક� તકલીફ, 
પીડા તેમજ ગૂંગળામણનો અનુભવ થવા છતાંય 
આપણે પોતાનો આ મોહ છોડતા નથી?

સાદી અને સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો 
‘મોહ’ એક �કાર� ‘માયા’નું જ શાહી �વ�પ છ�, � 
હાઁ. આ એક સવ�િસિ� હક�કત છ� ક�, સંસારમાં 
જેને પણ આપણે પોતાના માનવા લાગીએ છીએ, 
તેની અંદર આપણને મોહ થઈ �ય છ� અને પછી 
આપણે તેનાથી એક સેક�ડ દૂર રહી શકતા નથી. 
મોહ કોઈની પણ સાથે થઈ શક� છ�, પછી તે �યિ� 

હોય, વ�તુ હોય ક� પછી કોઈ વૈભવ પરંતુ એક�દર� 
એના લાંબા ગાળાના પ�રણામમાં દુઃખ અને પીડા 
િસવાય બીજું ક�ઈ નથી મળતું. આપણો મોહ 
કોઈની સાથે વધાર�, કોઈની સાથે ઓછો હોઈ શક� 
છ�, કોઈની સાથે સકારા�મક, તો કોઈની સાથે 
નકારા�મક પણ હોઈ શક� છ�. પરંતુ અનુભવે એમ 
�વામાં આ�યું છ� ક�, મોટાભાગના �ક�સાઓમાં તે 
�યિ�ઓ ઉપર નકારા�મક �ભાવ જ નાખે છ�, 
કારણક� મોહને વશ થયેલી �યિ� અ�યંત 
ભાવના�મક બોજ નીચે એવી તો દબાઈને રહ� છ� 
ક�, એમનું �વન �ણે ક� નક� સમાન બની �ય છ�. 
ઉદાહરણ માટ�, માની લો ક� થોડી મુલાકાતો બાદ 
આપણને કોઈ �યિ�નો �વભાવ ફાવે અને તે 
�યિ� સાથે એક લાગણી મનોમન બંધાય અને તે 
�યિ� બ� ગમવા માંડે છ�. આપણે એના િવષે જ 
આખો �દવસ િવચાયા� કરીએ છીએ. પછી �યાર� 
તેમની સાથે મુલાકાત થશે તેની રાહ �ઈએ છીએ. 
તેને �યિ� મળતાંની સાથે જ આપણે એટલા બધા 
લાચાર થઈ જઈએ છીએ ક� ફરીથી એનાથી જુદા 
થવા માંગતા જ નથી. પરંતુ પ�ર��થિતવશ �યાર� 
તે િ�ય પા� દૂર જવા લાગે છ�, તે ઘડીએ આપણે 
દુઃખ-દુઃખી અને હતાશ-િનરાશ થવા લાગીએ 
છીએ. અમુક વાર તો રડવા પણ લાગીએ છીએ. 
આ બાબત ઉપર સાવધાનીપૂવ�ક િવચારવામાં 
આવે તો એ �પ� થશે ક� અમુક સમય સુધી �યાર� 
આપણે તે �યિ� ક� તે િ�ય વ�તુની ન�ક રહીએ 
છીએ �યાર�, આપણે સુખી રહીએ છીએ અને જે 
ઘડીએ તે �યિ� ક� વ�તુ આપણાથી દૂર �ય છ� 
�યાર� આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. અથા�� એક 
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રીતે તો આપણે તે �યિ�ના હાથની કઠપૂતળી 
બની જઈએ છીએ. રમૂજની વાત તો એ છ� ક�, 
આટલું દુઃખ અને પીડા અનુભ�યા બાદ પણ 
આપણે તે વાતનો �વીકાર કરતા નથી ક� આપણે 
આ મોહ�પી મહારોગથી ચેપ��ત છીએ.

સામા�યતઃ મોટાભાગના લોકો �ેમ અને 
મોહને એક જેવો માને છ�, પણ વા�તવમાં બંને 
વ�ે જમીન-આસમાનનો ફરક છ�. �ેમ ગંગા 
સમાન એવું પિવ� જળ છ�, જેને �યાંય પણ 
છાંટવામાં આવે �યાં પિવ�તાનું વાતાવરણ પેદા 
કર� છ�. �યાર� કોઈ �યિ� ક� વ�તુ ��યે એટલું 
બધા આસ� થઈ જઈ તેને મેળવવા ક� પોતાના 
સંક�માં ક� ક��માં રાખવાને માટ� કોઈપણ હદ 
પાર કરી લે છ�. જે કાયમ એમ જ ઈ�છ� છ� ક� 
પોતાની િ�ય �યિ�નો સાથ છૂટવો ના �ઈએ. 
પછી તેને માટ� તે િ�ય �યિ� માટ� થઈને તેનું 
ક�ટલુંય પણ નુકસાન ક�મ ન થાય. માટ� જ મોટી 
બુિ�વાળા લોકોને આ મોહ પણ �ેમ જ લાગે છ�, 
પરંતુ આ તેમનો િમ�યા �મ છ�, જે એમને ભા�યે 
જ સમ�ય છ�. વા�તવમાં આપણે ખર�ખર તે 
સમજવું જ�રી છ� ક� �ેમનો આરંભ કોઈ �યિ�થી 
થઈ શક� છ� પણ તે એના સુધી જ સીિમત ના રહી 
શક�. કારણ ક� � તે એક �યિ� સુધી જ અટક�ને 
રહી �ય તો ક�ઈક મેળવવાની કામના ઉ�પ�ન 
કર� છ� અને �યારબાદ તે મોહમાં �પાંત�રત થઈ 
�ય છ�. સાચો �ેમ એ જ છ� ક� જેમાં ક�ઈ મેળવવાની 
નહ�, પરંતુ આપવાની ભાવના હોય. પરંતુ મોહમાં 
ફસાયેલી �યિ� લેનદ�નની અપે�ા અને 
ઉપભોગની કામના કરતી રહ� છ�. �ેમ વ�તુઓ 
સાથે �ડાઈને સદુપયોગ, �યિ�ઓ સાથે 
�ડાઈને એમના ક�યાણ અને સમ�ત િવ� સાથે 
�ડાઈને પરમાથ� િવશે િવચાર� છ�. �યાર� મોહમાં 
ફસાયેલા લોકોનો �યિ�, પદાથ� અને સંસાર 

સાથે કોઈક ને કોઈક �કારનો �વાથ� �ડાયેલો 
રહ� છ�. દાખલા તરીક�, જે �યિ� સાથે એમનો 
મોહ હોય તે �યિ�ને પોતાની મર� �માણે તેમની 
સાથે ચલાવવાની િજદ કર� છ�. અને � એમાં 
િવ�ેપ થાય ક� ઘષ�ણ થાય તો પોતાની અંદર રોષ 
અને િચંતાની લાગણીઓ ઊભરાવા લાગે છ�. પણ 
અંતરમનનો સાચો �ેમ આવા �કારની કોઈ પણ 
તુ�છ કામના નથી કરતો. મા� પોતાના �ેમીના 
િહત િવશેની િચંતા હોય છ�. તે પછી માતા હોય ક� 
િપતા, ભાઈ હોય ક� બહ�ન, બા હોય ક� બાપુ�, 
દીકરી હોય ક� દીકરો, પાડોશી હોય ક� િમ� હોય, 
ક� પછી ભગવાન પણ હોય શક� અને અ�ય કોઈ 
�ાિહત �યિ� પણ હોઈ શક�. તેના ��યેની 
પોતાની ફરજની પ�રપૂણ�તામાં જ તે સુખ અને 
સંતોષ અનુભવે છ�.

પરમા�માએ આપણને આ ��� ઉપર સુખ, 
શાંિત અને સ�ભાવના સાથે �વન �વવા માટ� 
મોક�યા છ�, પરંતુ આપણે પોતાના લોભ અને 
�વાથ�વશ ચાર� બાજુ મોહ અને મમતાની એવી 
માયા�ળ િનિમ�ત કરી દીધી છ� ક� જેમાં આપણે 
પોતે તો ફસાયા જ છીએ, પરંતુ અ�યોને પણ 
આપણે આ દળદળમાં પોતાની સાથે ફસાવી દીધા 
છ�. હવે આમાંથી બહાર કઈ રીતે નીકળવું ? આની 
િવિધ સાવ જ સરળ છ� અને તે છ� 
‘આ�મઅનુભૂિત’ � હાં... �યાં સુધી આપણે પોતે 
આ વાતનો �વીકાર નહ� કરીએ ક� મોહની આ 
માયા�ળ આપણી માનિસક બીમારીનું પ�રણામ 
છ�, �યાં સુધી આપણે આમાંથી બહાર નીકળી જ 
નહ� શક�એ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાર પછી �મતા, બાળપણમાં બાળકને 
બ� ગરમ ક� બ� ઠ�ડી ક� બ� તીખી વ�તુ અપાતી 
નથી કારણ તેની �મતા નથી. તેના હાથમાં ક�ો 
બારાખડી જેવા પુ�તકો જ આપે છ�. પછી ધીર� ધીર� 
તેની વાંચનની �મતા અનુસાર તેને ભણાવવામાં 
આવે છ�. પુ�તતા આવતા �યિ�ની �િચ અનુસાર 
�મતા ક�ળવી વાંચનના િવષય અને તેની 
વૈિવ�યતામાં વધારો કર� છ�. છ��ે ગુ��ાન 
સમ�ય તેવું વાંચન પણ કર� છ�. આમ બૌિ�કની 
સામે શારી�રક માનિસક �મતાને પણ �વામાં 
આવે છ�.

�યાર� �યિ�માં યો�યતા અને �મતા હોય 
�યાર� તે પા� બને છ�. અથા�ત તેનામાં પા�તા આવે 
છ�. આ ઘણી સૂ�મ બાબત છ�. કોઈપણ કાય� માટ� 
ક� પદ માટ� �યિ�એ તેને પા� બનવું પડે છ�. 
અથા�� લાયક બનવું પડે છ� ક� પા�તા ક�ળવવી પડે 
છ� અને એટલે જ �ે� કાય� ક� �ે� �થાન પર 
મનુ�યની પા�તા �વામાં આવે છ�. જેને સમજદારી 
ક� કોઠાસૂઝ પણ કહી શકાય. જે ક�ઈ �ા��ત થાય 
તેનો યથાયો�ય ઉપયોગ થાય તે જ�રી છ�. જેમાં 
ક�શળતા મૂ�યો, િવશેષતા વગેર�ને સમાવી શકાય. 
યો�યતા ધરાવનારી �યિ�માં �મતા ન પણ હોય 
અને યો�યતા અને �મતા ન પણ હોય અને 
યો�યતા અને �મતા ધરાવનારી �યિ�માં 
પા�તા ન પણ હોય. અં�ે�માં કહીએ તો One 
who is capable may not be efficient and one 
who is capable and efficient may not 
deserve. હવે આ �ણેને ધારણ કરવા �યિ�એ 
શું કરવું �ઈએ.

પરમા�મા, ઈ�ર�ભુ ક�યાણકારી છ�, 
દયાળુ છ�, ક�પાળુ છ�. છતાં તેની ક�પા આશીવા�દ 
દર�ક પર એક સમાન નથી હોતી. આપણે તેની 
ક�પાને પા�, દયાને યો�ય બનવું પડે છ�. પુ�ષાથ� 
કરી આપણી પા�તા ક� �મતાને વધારવી પડે છ� 
અને પુ�ષાથ� અનુસાર જ �ા��ત થાય છ�. 
યો�યતા, �મતા ક� પા�તા લગભગ સમાન ક� 
પયા��ત લાગતા આ શ�દોમાં પાતળી ભેદર�ખા છ�. 
સૂ�મફક� છ�. જેમ અં�ે�માં capable, efficient ને 
deserve આ શ�દો િભ�ન છ�. િચંતન કરતાં એના 
શ�દાથ�ને સમજવા �ય� કરીશું. મહ�વની 
���એ આ શ�દોને કદાચ યો�યતા, �મતા અને 
પછી પા�તા એમ �મબ� ગોઠવી શકાય.

મનુ�યએ �વનમાં �થમ યો�યતાને 
�ાધા�ય આપવું ર�ં. જેમ જેમ યો�ય બનતા 
જઈએ છીએ તેમ તેમ �ા��ત થતી રહ� છ�. �થૂલ 
રીતે �ઈએ તો માતા-િપતા પણ પોતાના બાળકને 
યો�ય સમયે જેમ જેમ યો�યતા આવે તેમ તેમ 
ચીજવ�તુઓ આપતા હોય છ�. બાળક નાનું હોય 
�યાર� તેના હાથમાં હલકા ર�બરના ક� લાકડાના 
રમકડા આપે છ�. તે થોડું યો�ય બને પછી તેના 
હાથમાં એનાથી મોટા, ભાર� ક� અ�ય ધાતુના 
રમકડા મૂક� છ�. પહ�લા ચાલનગાડી, પછી સાયકલ 
પછી �ક�ટર પછી કાર એમ જેમ જેમ તે વ�તુઓ 
વાપરવા યો�ય બને તેમ તેમ તેના હાથમાં આવી 
વ�તુઓ આવે છ�. અથા�� યો�યતાને �વાય છ� 
યો�યતા વગર આપવું �યાર�ક તેના માટ� 
હાિનકારક અથવા નુકસાનકારક નીવડી શક� છ�. 
પરમા�મા પણ આપણા માત-િપતા છ�. આપણને 
યો�ય સમયે યો�યતા આવતા આપે છ�.

યો�યતા, �મતા, પા�તા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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યો�યતા

યો�યતા �યિ�ની આસપાસનું વાતાવરણ 
તેને મળતા સહયોગ અને સંગથી આવે છ�. 
આપણી આસપાસનું વાયુમંડળ આપણને યો�ય 
બનાવવામાં મદદ�પ થાય છ�. સંગનો પણ ઘણો 
�ભાવ છ�. વળી યો�યતા મેળવવા માટ� કોઈનો 
સહયોગ લેવો પડે તો લેવો �ઈએ. મદદની જ�ર 
જણાય તો તે લેવામાં પણ દ�હભાન ક� અિભમાન ન 
આવવું �ઈએ. સંગઠનની અસર પણ એટલી જ 
છ�. સમૂહમાં કોઈપણ યો�યતાને સહજ ધારણ કરી 
શકાય છ�. એકબી�ને �ઈને �યિ� શીખે છ� 
અનુકરણ કરવું સરળ છ�.

�મતા

�યિ�ની તન-મન-ધન વગેર�ની ��થિત 
તેની �મતા ન�ી કર� છ�. શારી�રક �વા��ય, 
માનિસક �વા��ય અને આિથ�ક �વા��ય અથવા 
ધનની ઉપલ�ધતા �યિ�ની �મતામાં વધારો 
કર� છ�. �યિ� આ �ણે બાબતોમાં સૂ�મ હોય તો 
�વનમાં ઘણી સફળતા મેળવી શક� છ�. �યાર�ક 
યો�યતા હોવા છતાં �મતા ન હોવાને કારણે જે 
ઈ�છ� તે નથી કરી શકતો. સમાજમાં આપણને 
એવા ઘણા �સંગો �વા મળ� છ� �યાં આ બાબતને 
લઈ મયા�દા આવી �ય છ�. ભણવામાં તેજ�વી 
િવ�ાથ� તેમની આ કમીને લઈ િશ�ણ �ે�ે 
પસંદગીના �ે�માં નથી જઈ શકતો અથા�ત તેની 
આ કમી જ તેની કમ�રીનું કારણ બને છ�. આમા 
�યાર�ક ક�ટલાંક અપવાદ હોઈ શક� પરંતુ મહ� 
અંશે �મતા મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�.

પા�તા

આ �યિ�ના મૂ�યો, આદશ�, ચા�ર�ને 
�પશ� છ�. જેમા તેના મૂળભૂત સં�કારો પણ એટલો 
જ ભાગ ભજવે છ�. �યિ� ધાર� તો પુ�ષાથ� �ારા 

આ �ે�ે �ગિત કરી શક�. અહી �વ��ય �વનનો 
ચોથો પાયો અથા�� આ�યા��મક �વા��યની 
અગ�યતા મહ�વની છ�. �વનના ક�ટલાંક ગુણો 
શિ�ઓને કારણે �યિ�માં પા�તા આવે છ�. 
પા�તા ક�વી રીતે �યિ� �વનને ઉ�નત બનાવી 
શક� છ�.

�વનની આ મૂ�યવાન સંપિ�માં વધારો 
કરવા મનુ�યે �વ ઉપર રા�ય કરતાં શીખવું પડશે 
અથા�ત કમ����યો પર કાબૂ મેળવવો પડશે. 
�વનમાં શું કરવું શું ન કરવું, શું �વું શું ન �વું, 
શું સાંભળવું શું ન સાંભળવું, શું બોલવું, શું ન 
બોલવું તેનો િવવેક હોવો �ઈએ. �યિ� કરવાનું 
હોય એ જ કર� અને ન કરવાનું ન જ કર� તો તેના 
�વનમાં ધીર� ધીર� યો�યતા, �મતા અને 
પા�તામાં પ�રપ�તા આવતી �ય છ�. જેનું 
ચે�ક�ગ �વયં કરવું પડે અને પુ�ષાથ� �ારા 
ઉ�રો�ર િવકાસ કરવો પડે.

અથા�ત હવે આપણે પરમા�મા પાસે ફ�રયાદ 
કરતાં પહ�લાં �વયંને �� કરવો �ઈએ ક� શું �� 
યો�ય છું, શું મારામાં �મતા છ� ક� પછી તેના 
આશીવા�દ ક� ક�પા મેળવવાની મારામાં પા�તા છ�. 
કારણ ક� પરમા�મા માટ� તો િવ�ના સવ� 
આ�માઓ તેના બાળકો છ�. અને તે દર�કને તેમની 
યો�યતા �મતા અને પા�તા �માણે આપે જ છ�. 
અર� � આ ક�ળવવામાં આપણે એક કદમ પણ 
ઊઠાવીએ તો તે તેનાથી વધુ જ આપે છ� જેનો 
આપણને સવ�ને અનુભવ છ�. માટ� હવે આપણે 
�યાર�ય પરમા�માને ફ�રયાદ કયા� વગર ફરી ફરી 
યાદ કરીને �વયંને સ�મ બનાવી તેમના ક�પાપા� 
બનીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાર પછી �મતા, બાળપણમાં બાળકને 
બ� ગરમ ક� બ� ઠ�ડી ક� બ� તીખી વ�તુ અપાતી 
નથી કારણ તેની �મતા નથી. તેના હાથમાં ક�ો 
બારાખડી જેવા પુ�તકો જ આપે છ�. પછી ધીર� ધીર� 
તેની વાંચનની �મતા અનુસાર તેને ભણાવવામાં 
આવે છ�. પુ�તતા આવતા �યિ�ની �િચ અનુસાર 
�મતા ક�ળવી વાંચનના િવષય અને તેની 
વૈિવ�યતામાં વધારો કર� છ�. છ��ે ગુ��ાન 
સમ�ય તેવું વાંચન પણ કર� છ�. આમ બૌિ�કની 
સામે શારી�રક માનિસક �મતાને પણ �વામાં 
આવે છ�.

�યાર� �યિ�માં યો�યતા અને �મતા હોય 
�યાર� તે પા� બને છ�. અથા�ત તેનામાં પા�તા આવે 
છ�. આ ઘણી સૂ�મ બાબત છ�. કોઈપણ કાય� માટ� 
ક� પદ માટ� �યિ�એ તેને પા� બનવું પડે છ�. 
અથા�� લાયક બનવું પડે છ� ક� પા�તા ક�ળવવી પડે 
છ� અને એટલે જ �ે� કાય� ક� �ે� �થાન પર 
મનુ�યની પા�તા �વામાં આવે છ�. જેને સમજદારી 
ક� કોઠાસૂઝ પણ કહી શકાય. જે ક�ઈ �ા��ત થાય 
તેનો યથાયો�ય ઉપયોગ થાય તે જ�રી છ�. જેમાં 
ક�શળતા મૂ�યો, િવશેષતા વગેર�ને સમાવી શકાય. 
યો�યતા ધરાવનારી �યિ�માં �મતા ન પણ હોય 
અને યો�યતા અને �મતા ન પણ હોય અને 
યો�યતા અને �મતા ધરાવનારી �યિ�માં 
પા�તા ન પણ હોય. અં�ે�માં કહીએ તો One 
who is capable may not be efficient and one 
who is capable and efficient may not 
deserve. હવે આ �ણેને ધારણ કરવા �યિ�એ 
શું કરવું �ઈએ.

પરમા�મા, ઈ�ર�ભુ ક�યાણકારી છ�, 
દયાળુ છ�, ક�પાળુ છ�. છતાં તેની ક�પા આશીવા�દ 
દર�ક પર એક સમાન નથી હોતી. આપણે તેની 
ક�પાને પા�, દયાને યો�ય બનવું પડે છ�. પુ�ષાથ� 
કરી આપણી પા�તા ક� �મતાને વધારવી પડે છ� 
અને પુ�ષાથ� અનુસાર જ �ા��ત થાય છ�. 
યો�યતા, �મતા ક� પા�તા લગભગ સમાન ક� 
પયા��ત લાગતા આ શ�દોમાં પાતળી ભેદર�ખા છ�. 
સૂ�મફક� છ�. જેમ અં�ે�માં capable, efficient ને 
deserve આ શ�દો િભ�ન છ�. િચંતન કરતાં એના 
શ�દાથ�ને સમજવા �ય� કરીશું. મહ�વની 
���એ આ શ�દોને કદાચ યો�યતા, �મતા અને 
પછી પા�તા એમ �મબ� ગોઠવી શકાય.

મનુ�યએ �વનમાં �થમ યો�યતાને 
�ાધા�ય આપવું ર�ં. જેમ જેમ યો�ય બનતા 
જઈએ છીએ તેમ તેમ �ા��ત થતી રહ� છ�. �થૂલ 
રીતે �ઈએ તો માતા-િપતા પણ પોતાના બાળકને 
યો�ય સમયે જેમ જેમ યો�યતા આવે તેમ તેમ 
ચીજવ�તુઓ આપતા હોય છ�. બાળક નાનું હોય 
�યાર� તેના હાથમાં હલકા ર�બરના ક� લાકડાના 
રમકડા આપે છ�. તે થોડું યો�ય બને પછી તેના 
હાથમાં એનાથી મોટા, ભાર� ક� અ�ય ધાતુના 
રમકડા મૂક� છ�. પહ�લા ચાલનગાડી, પછી સાયકલ 
પછી �ક�ટર પછી કાર એમ જેમ જેમ તે વ�તુઓ 
વાપરવા યો�ય બને તેમ તેમ તેના હાથમાં આવી 
વ�તુઓ આવે છ�. અથા�� યો�યતાને �વાય છ� 
યો�યતા વગર આપવું �યાર�ક તેના માટ� 
હાિનકારક અથવા નુકસાનકારક નીવડી શક� છ�. 
પરમા�મા પણ આપણા માત-િપતા છ�. આપણને 
યો�ય સમયે યો�યતા આવતા આપે છ�.

યો�યતા, �મતા, પા�તા
�.ક�. જયુભાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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યો�યતા

યો�યતા �યિ�ની આસપાસનું વાતાવરણ 
તેને મળતા સહયોગ અને સંગથી આવે છ�. 
આપણી આસપાસનું વાયુમંડળ આપણને યો�ય 
બનાવવામાં મદદ�પ થાય છ�. સંગનો પણ ઘણો 
�ભાવ છ�. વળી યો�યતા મેળવવા માટ� કોઈનો 
સહયોગ લેવો પડે તો લેવો �ઈએ. મદદની જ�ર 
જણાય તો તે લેવામાં પણ દ�હભાન ક� અિભમાન ન 
આવવું �ઈએ. સંગઠનની અસર પણ એટલી જ 
છ�. સમૂહમાં કોઈપણ યો�યતાને સહજ ધારણ કરી 
શકાય છ�. એકબી�ને �ઈને �યિ� શીખે છ� 
અનુકરણ કરવું સરળ છ�.

�મતા

�યિ�ની તન-મન-ધન વગેર�ની ��થિત 
તેની �મતા ન�ી કર� છ�. શારી�રક �વા��ય, 
માનિસક �વા��ય અને આિથ�ક �વા��ય અથવા 
ધનની ઉપલ�ધતા �યિ�ની �મતામાં વધારો 
કર� છ�. �યિ� આ �ણે બાબતોમાં સૂ�મ હોય તો 
�વનમાં ઘણી સફળતા મેળવી શક� છ�. �યાર�ક 
યો�યતા હોવા છતાં �મતા ન હોવાને કારણે જે 
ઈ�છ� તે નથી કરી શકતો. સમાજમાં આપણને 
એવા ઘણા �સંગો �વા મળ� છ� �યાં આ બાબતને 
લઈ મયા�દા આવી �ય છ�. ભણવામાં તેજ�વી 
િવ�ાથ� તેમની આ કમીને લઈ િશ�ણ �ે�ે 
પસંદગીના �ે�માં નથી જઈ શકતો અથા�ત તેની 
આ કમી જ તેની કમ�રીનું કારણ બને છ�. આમા 
�યાર�ક ક�ટલાંક અપવાદ હોઈ શક� પરંતુ મહ� 
અંશે �મતા મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�.

પા�તા

આ �યિ�ના મૂ�યો, આદશ�, ચા�ર�ને 
�પશ� છ�. જેમા તેના મૂળભૂત સં�કારો પણ એટલો 
જ ભાગ ભજવે છ�. �યિ� ધાર� તો પુ�ષાથ� �ારા 

આ �ે�ે �ગિત કરી શક�. અહી �વ��ય �વનનો 
ચોથો પાયો અથા�� આ�યા��મક �વા��યની 
અગ�યતા મહ�વની છ�. �વનના ક�ટલાંક ગુણો 
શિ�ઓને કારણે �યિ�માં પા�તા આવે છ�. 
પા�તા ક�વી રીતે �યિ� �વનને ઉ�નત બનાવી 
શક� છ�.

�વનની આ મૂ�યવાન સંપિ�માં વધારો 
કરવા મનુ�યે �વ ઉપર રા�ય કરતાં શીખવું પડશે 
અથા�ત કમ����યો પર કાબૂ મેળવવો પડશે. 
�વનમાં શું કરવું શું ન કરવું, શું �વું શું ન �વું, 
શું સાંભળવું શું ન સાંભળવું, શું બોલવું, શું ન 
બોલવું તેનો િવવેક હોવો �ઈએ. �યિ� કરવાનું 
હોય એ જ કર� અને ન કરવાનું ન જ કર� તો તેના 
�વનમાં ધીર� ધીર� યો�યતા, �મતા અને 
પા�તામાં પ�રપ�તા આવતી �ય છ�. જેનું 
ચે�ક�ગ �વયં કરવું પડે અને પુ�ષાથ� �ારા 
ઉ�રો�ર િવકાસ કરવો પડે.

અથા�ત હવે આપણે પરમા�મા પાસે ફ�રયાદ 
કરતાં પહ�લાં �વયંને �� કરવો �ઈએ ક� શું �� 
યો�ય છું, શું મારામાં �મતા છ� ક� પછી તેના 
આશીવા�દ ક� ક�પા મેળવવાની મારામાં પા�તા છ�. 
કારણ ક� પરમા�મા માટ� તો િવ�ના સવ� 
આ�માઓ તેના બાળકો છ�. અને તે દર�કને તેમની 
યો�યતા �મતા અને પા�તા �માણે આપે જ છ�. 
અર� � આ ક�ળવવામાં આપણે એક કદમ પણ 
ઊઠાવીએ તો તે તેનાથી વધુ જ આપે છ� જેનો 
આપણને સવ�ને અનુભવ છ�. માટ� હવે આપણે 
�યાર�ય પરમા�માને ફ�રયાદ કયા� વગર ફરી ફરી 
યાદ કરીને �વયંને સ�મ બનાવી તેમના ક�પાપા� 
બનીશું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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માનવ મા� િવિચ� છ�. �યાર� વાતાવરણ 
ગરમ હોય �યાર� ઠ�ડી માંગે છ�. ઠ�ડુ હોય �યાર� 
ગરમ હોય એમ ઈ�છ� છ�. તે હ�મેશા જે નથી તેની 
ફ�રયાદ કરતો જ રહ� છ�. અને જે છ� તેનો િવચાર 
પણ નથી કરતો. ઘરમાં નવી કાર ખરીદી છ�. પણ 
તેનો આનંદ એક જ �દવસમાં ખતમ થઈ �ય છ�, 
નવી કાર પણ જૂની થઈ �ય છ� �યાર� તેના 
પડોશીને �યાં, િમ�ને �યાં ક� સંબંધીને �યાં નવી, 
�ચા મોડલની કાર આવે છ�. માનવ પોતાની પાસે 
શું છ� તેને બદલે અ�યની પાસે શું છ� તેની 
સરખામણી કરીને દુઃખની ફ�લ�ગ કરતો રહ� છ�. 
સદ�વ ઈષા�, ��ષ, બદલો, ગુ�સો, ચીડચીડાપન, 
આળસ, અલબેલાપન જેવા નકારા�મક ભાવોને 
મનમાં રાખીને ફરતો રહ� છ�.

પરમા�મા િશવબાબા આ�યા છ�. માનવ 
મા�ને આ દુઃખ, અશાંિત, શોકની દુિનયામાંથી 
દૂર એક નવી દુિનયામાં લઈ જવા. કિવએ તે 
દુિનયાની સુંદર ક�પના કરી છ�. - ‘આ ચલક� 
તુઝે, મ� લે ક� ચલું એક ઐસે ગગન ક� તલે, જહાં 
ગમ ભી ન હો, આંસુ ભી ન હો, બસ �યાર હી �યાર 
પલે.’ �યાં િનરાશા નહ�, ગમ નહ�, એવી 
દુિનયામાં િશવબાબા લઈ જશે. આવી દુિનયાને 
આ ધરા પર ઉતારવા માટ� આપણે �વનમાં એક 
શ�દને વણી લઈએ. SERVE - સવ�

SERVE - સવ�

નવી દુિનયામાં જવા માટ� દ�વતા સમાન 
બનો. દ�વતા અથા�� દાતા. આજે બધાને કાંઈક 
�ઈએ છ�. દર�ક કાંઈક માંગે છ� પણ આપનાર 
ઓછા છ�. સેવા આપનારને આખું જગત યાદ કર� 

છ�. હનુમાન� �ીરામ�ના સેવાધારી તરીક� 
��યાત છ�. �ીરામ�ના પણ મં�દર બ�યાં છ�, 
હનુમાન�નાં પણ મં�દરો બ�યા છ�. પણ મં�દરો 
કોનાં વધાર� છ�? - હનુમાન�ના, �ી રામ� - 
એક ઈ� દ�વ તરીક� ભારતભરમાં જેમની પૂ� 
થાય છ�, તેમના કરતાં પણ તેમના સેવક-
હનુમાન�ના મં�દર વધાર� છ� કારણ ? સેવા-
ભાવનાનું ખૂબ મોટું ગાયન છ�. તેવી �યિ�ઓનું 
માન છ�. િશવબાબા કહ� છ� - જેટલી સેવા કરશો 
તેના �ારા જેને પણ સુખ-શાંિત �ા�ત થશે તેની 
દુઆઓ તમને મળશે. �વનમાં સહજ સુખ-શાંિત 
�ગટશે. દ�વી-દ�વતાઓના �વનમાં શા�ત સુખ 
અને શાંિત હોવાનું મૂળ કારણ તેઓએ અ�યને 
સેવા �ારા સુખ-શાંિત �દાન કયુ� તે જ છ�.

કોઈ એક દ�શમાં એક ડૉ�ટર રહ�તા હતા. 
તેઓ આખો �દવસ બધાની બીમારી - દદ� દૂર 
કરવા માટ� કાય� કરતા રહ�તા. ગરીબોની મફતમાં 
દવા કરતા. અમીર-ગરીબની લાઈનો તેમના 
દવાખાનામાં લાગતી. તેમનું દવાખાનું એક 
મકાનના �થમ માળ� હતું. નીચે એક બોડ� લાગેલું 
હતું. ‘ડૉ�ટર ઉપર છ�.’ મોટી �મર� ડૉ�ટર ��યુ 
પા�યા. તેમની �મશાનયા�ામાં હ�રો �ડાયા. 
તેમને માનપૂવ�ક દફના�યા અને ઉપરમાં �મારક 
રચાયું. બી� �દવસે �યું તો કોઈએ તેમના 
�મારક પર તે બોડ� મૂક� દીધું હતું, જે તેમના 
મકાન પર લાગેલું હતું. ‘ડૉ�ટર ઉપર છ�.’ આ 
તેમના �વનની �ે� ઉપલ��ધ હતી. સેવા 
કરનાર હ�મેશા સવ�ના �દલમાં �વીત રહ� છ�. 
િશવબાબા પણ મુરલીમાં કહ�તા હોય છ�. સેવા 
બીના તો ભોજન ભી નહ� કરના ચાિહયે. �કસીકો 

િવ� પ�રવત�નનો આધાર - SERVE - સવ�
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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સુખ-શાંિતકા રા�તા બતાના બડા પૂ�ય કા કામ 
હ�. દુિનયામ� �કતને લોગ દુઃખી હ�, અશાંત હ�. �યા 
ઉનક� પુકાર તુ�હ� સુનાઈ નહ� દ�તી ? તો ન�દ, 
ખાના-પીના સબ છોડ કર (�યાગ કર) પહલે સેવા 
મ� લગ �ના ચાહીયે. તો આપણે સૌ �વપ�રવત�ન 
તથા સેવા �ારા િવ� પ�રવત�નની સેવામાં લાગી 
જઈએ.

સવ�-ધમા�ન પ�ર�ય�ય, મામેક� શરણ� �જ

દ�હ સિહત દ�હના સવ� ધમ�નો �યાગ કરીને 
પરમા�માના શરણે જવું એટલે ક� સમિપ�ત થવાનો 
તેમાં ભાવ રહ�લો છ�. આ�માએ દ�હ ધારણ કર�લો 
છ�. દ�હના અનેક ધમ� એટલે ક� જ��રયાતો છ� - તે 
સવ� પૂરી કરી શકાય... પણ... ઈ�છાઓ, 
સુિવધાનાં સાધનો, વૈભવ, દ�હના અનેક સંબંધો, 
બધાની પાસે રાખેલી અપે�ાઓ, પદ �િત�ાની 
�ા��ત માટ�ની ઈ�છાઓની મોટી લંગાર લાગેલી છ�. 
આમાંથી મુ� થવા માટ� જ પરમા�માએ કહ�વું 
પ�ું - સવ� ધમા�� પ�ર�ય�ય... આ બધાથી 
ઉ�પ�ન થયેલ િવચારધારાઓથી મુ� થવાય તો 
જ સંતુિલત �વન �વી શકાય. જેમ મોબાઈલ 
અનેકિવધ બાબત, મેસેજ વગેર�થી ભરાઈ �ય, 
મેમરી ક�લ થઈ �ય, જ�યા ન રહ� �યાર� મેસેજ 
આવે ક� - ડીલીટ અનયુઝ�લ ઈમેઈલ એ�ડ 
મેસે�સ. આપણે તે સમયે ક�ટલી સહજતાથી તે 
ડીલીટ કરીને મોબાઈલમાં �પેસ બનાવી દઈએ 
છીએ. પણ માનવ આ�મ-મનમાં ક�ટલી બધી વાતો 
ભર�લી છ�, તેથી પરમા�મા માટ� થોડી પણ જ�યા 
નથી બચી. તો તે ખાલી કરવાની, ડીલીટ કરવાની 
મહ�નત કરવી પડે - પ�ર�ય�ય - એ આપણી 
�વનયા�ામાં પ�રવત�નનું �થમ પગથીયું છ�. 

સવ� ક� સહયોગ સે સુખમય સંસાર

સંસારમાં દુઃખ-અશાંિત ફ�લાયેલાં છ�. માનવ 

િનરાશાના સાગરમાં ડૂબકા ખાઈ ર�ો છ�. પણ 
તેનું �વ�ન છ� ક� િવ� �વગ� બની �ય. પરમા�મા 
િવ� પ�રવત�નના કાય� માટ� આ�યા છ� અને તે 
માટ� આપણી મદદ માંગી ર�ા છ�. આ સંસારને 
સુખમય બનાવવાના કાય�માં આપણાથી બની શક� 
તેટલો સહયોગ આપીએ. કિવએ ક�ં છ� - ‘સાથી 
હાથ બઢાના. એક અક�લા થક �યેગા, મીલકર 
બોજ ઉઠાના.’ દુઃખ-અશાંિતનો બોજ ઉઠાવીને 
ફ�કવાનો છ� તો સહયોગ �પી હાથ આગળ 
વધારવો તે પ�રવત�નયા�ાનું બીજુ પગથીયું છ�.

સવ��વ �યાગી બનીએ

િશવબાબા કહ� છ� - �યાગ સે હી ભા�ય 
બનતા હ�. અ�યના સુખ શાંિતમય �વન અથ� 
આપણી સુખ સુિવધાનો �યાગ કરીએ. આજે 
માનવ �વાથ� બ�યો છ� એટલે �યાગ કરનારા 
ઓછા છ�. ઘરમાં શાક ભાખરી પડી હોય અને 
ખાનાર મે�બસ� પાંચ હોય �યાર� - ‘મને ભૂખ નથી, 
તમે ખાઈ લો.’ એવું કહ�નાર, �યાગ કરનાર મા જ 
હોય. મા જેમ દીકરાઓ માટ�, ક�ટુંબ માટ� �યાગ 
કર� છ� તેવી જ રીતે જગત માતા બનીને, અ�યના 
સુખ માટ� �યાગ કરીએ તે આજના સમયની તાતી 
માંગ છ�.

એક ગુ� િશ�યની વાત છ�. ગુ�� અ�ક�ચન. 
�યાર�ય પૈસા ન રાખે. િશ�યને પણ તેવી જ આદત 
રાખીને ભગવાન પર ભરોસો રાખવાનું જ 
શીખવાડે. એક વખત �યાંક બહારગામ નીક�યા. 
ર�તામાં નદી આવી. પાર જવું હતું. એક નાવવાળો 
�યાં હતો. તેને ક�ં, અમને પાર લઈ �. નાિવક� 
પૈસા માં�યા. ગુ�� કહ�, અમે તો અલગારી �વ, 
અ�ક�ચન છીએ. ધન અમારી પાસે નથી. 
ભગવાનના નામે અમને પાર કરાવી દ�. નાિવક� 
પાર લઈ જવાની ના પાડી. િશ�યે ધીમે રહીને 
ગુ��ને ક�ં, મારી પાસે થોડા પૈસા છ� તો 
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માનવ મા� િવિચ� છ�. �યાર� વાતાવરણ 
ગરમ હોય �યાર� ઠ�ડી માંગે છ�. ઠ�ડુ હોય �યાર� 
ગરમ હોય એમ ઈ�છ� છ�. તે હ�મેશા જે નથી તેની 
ફ�રયાદ કરતો જ રહ� છ�. અને જે છ� તેનો િવચાર 
પણ નથી કરતો. ઘરમાં નવી કાર ખરીદી છ�. પણ 
તેનો આનંદ એક જ �દવસમાં ખતમ થઈ �ય છ�, 
નવી કાર પણ જૂની થઈ �ય છ� �યાર� તેના 
પડોશીને �યાં, િમ�ને �યાં ક� સંબંધીને �યાં નવી, 
�ચા મોડલની કાર આવે છ�. માનવ પોતાની પાસે 
શું છ� તેને બદલે અ�યની પાસે શું છ� તેની 
સરખામણી કરીને દુઃખની ફ�લ�ગ કરતો રહ� છ�. 
સદ�વ ઈષા�, ��ષ, બદલો, ગુ�સો, ચીડચીડાપન, 
આળસ, અલબેલાપન જેવા નકારા�મક ભાવોને 
મનમાં રાખીને ફરતો રહ� છ�.

પરમા�મા િશવબાબા આ�યા છ�. માનવ 
મા�ને આ દુઃખ, અશાંિત, શોકની દુિનયામાંથી 
દૂર એક નવી દુિનયામાં લઈ જવા. કિવએ તે 
દુિનયાની સુંદર ક�પના કરી છ�. - ‘આ ચલક� 
તુઝે, મ� લે ક� ચલું એક ઐસે ગગન ક� તલે, જહાં 
ગમ ભી ન હો, આંસુ ભી ન હો, બસ �યાર હી �યાર 
પલે.’ �યાં િનરાશા નહ�, ગમ નહ�, એવી 
દુિનયામાં િશવબાબા લઈ જશે. આવી દુિનયાને 
આ ધરા પર ઉતારવા માટ� આપણે �વનમાં એક 
શ�દને વણી લઈએ. SERVE - સવ�

SERVE - સવ�

નવી દુિનયામાં જવા માટ� દ�વતા સમાન 
બનો. દ�વતા અથા�� દાતા. આજે બધાને કાંઈક 
�ઈએ છ�. દર�ક કાંઈક માંગે છ� પણ આપનાર 
ઓછા છ�. સેવા આપનારને આખું જગત યાદ કર� 

છ�. હનુમાન� �ીરામ�ના સેવાધારી તરીક� 
��યાત છ�. �ીરામ�ના પણ મં�દર બ�યાં છ�, 
હનુમાન�નાં પણ મં�દરો બ�યા છ�. પણ મં�દરો 
કોનાં વધાર� છ�? - હનુમાન�ના, �ી રામ� - 
એક ઈ� દ�વ તરીક� ભારતભરમાં જેમની પૂ� 
થાય છ�, તેમના કરતાં પણ તેમના સેવક-
હનુમાન�ના મં�દર વધાર� છ� કારણ ? સેવા-
ભાવનાનું ખૂબ મોટું ગાયન છ�. તેવી �યિ�ઓનું 
માન છ�. િશવબાબા કહ� છ� - જેટલી સેવા કરશો 
તેના �ારા જેને પણ સુખ-શાંિત �ા�ત થશે તેની 
દુઆઓ તમને મળશે. �વનમાં સહજ સુખ-શાંિત 
�ગટશે. દ�વી-દ�વતાઓના �વનમાં શા�ત સુખ 
અને શાંિત હોવાનું મૂળ કારણ તેઓએ અ�યને 
સેવા �ારા સુખ-શાંિત �દાન કયુ� તે જ છ�.

કોઈ એક દ�શમાં એક ડૉ�ટર રહ�તા હતા. 
તેઓ આખો �દવસ બધાની બીમારી - દદ� દૂર 
કરવા માટ� કાય� કરતા રહ�તા. ગરીબોની મફતમાં 
દવા કરતા. અમીર-ગરીબની લાઈનો તેમના 
દવાખાનામાં લાગતી. તેમનું દવાખાનું એક 
મકાનના �થમ માળ� હતું. નીચે એક બોડ� લાગેલું 
હતું. ‘ડૉ�ટર ઉપર છ�.’ મોટી �મર� ડૉ�ટર ��યુ 
પા�યા. તેમની �મશાનયા�ામાં હ�રો �ડાયા. 
તેમને માનપૂવ�ક દફના�યા અને ઉપરમાં �મારક 
રચાયું. બી� �દવસે �યું તો કોઈએ તેમના 
�મારક પર તે બોડ� મૂક� દીધું હતું, જે તેમના 
મકાન પર લાગેલું હતું. ‘ડૉ�ટર ઉપર છ�.’ આ 
તેમના �વનની �ે� ઉપલ��ધ હતી. સેવા 
કરનાર હ�મેશા સવ�ના �દલમાં �વીત રહ� છ�. 
િશવબાબા પણ મુરલીમાં કહ�તા હોય છ�. સેવા 
બીના તો ભોજન ભી નહ� કરના ચાિહયે. �કસીકો 

િવ� પ�રવત�નનો આધાર - SERVE - સવ�
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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સુખ-શાંિતકા રા�તા બતાના બડા પૂ�ય કા કામ 
હ�. દુિનયામ� �કતને લોગ દુઃખી હ�, અશાંત હ�. �યા 
ઉનક� પુકાર તુ�હ� સુનાઈ નહ� દ�તી ? તો ન�દ, 
ખાના-પીના સબ છોડ કર (�યાગ કર) પહલે સેવા 
મ� લગ �ના ચાહીયે. તો આપણે સૌ �વપ�રવત�ન 
તથા સેવા �ારા િવ� પ�રવત�નની સેવામાં લાગી 
જઈએ.

સવ�-ધમા�ન પ�ર�ય�ય, મામેક� શરણ� �જ

દ�હ સિહત દ�હના સવ� ધમ�નો �યાગ કરીને 
પરમા�માના શરણે જવું એટલે ક� સમિપ�ત થવાનો 
તેમાં ભાવ રહ�લો છ�. આ�માએ દ�હ ધારણ કર�લો 
છ�. દ�હના અનેક ધમ� એટલે ક� જ��રયાતો છ� - તે 
સવ� પૂરી કરી શકાય... પણ... ઈ�છાઓ, 
સુિવધાનાં સાધનો, વૈભવ, દ�હના અનેક સંબંધો, 
બધાની પાસે રાખેલી અપે�ાઓ, પદ �િત�ાની 
�ા��ત માટ�ની ઈ�છાઓની મોટી લંગાર લાગેલી છ�. 
આમાંથી મુ� થવા માટ� જ પરમા�માએ કહ�વું 
પ�ું - સવ� ધમા�� પ�ર�ય�ય... આ બધાથી 
ઉ�પ�ન થયેલ િવચારધારાઓથી મુ� થવાય તો 
જ સંતુિલત �વન �વી શકાય. જેમ મોબાઈલ 
અનેકિવધ બાબત, મેસેજ વગેર�થી ભરાઈ �ય, 
મેમરી ક�લ થઈ �ય, જ�યા ન રહ� �યાર� મેસેજ 
આવે ક� - ડીલીટ અનયુઝ�લ ઈમેઈલ એ�ડ 
મેસે�સ. આપણે તે સમયે ક�ટલી સહજતાથી તે 
ડીલીટ કરીને મોબાઈલમાં �પેસ બનાવી દઈએ 
છીએ. પણ માનવ આ�મ-મનમાં ક�ટલી બધી વાતો 
ભર�લી છ�, તેથી પરમા�મા માટ� થોડી પણ જ�યા 
નથી બચી. તો તે ખાલી કરવાની, ડીલીટ કરવાની 
મહ�નત કરવી પડે - પ�ર�ય�ય - એ આપણી 
�વનયા�ામાં પ�રવત�નનું �થમ પગથીયું છ�. 

સવ� ક� સહયોગ સે સુખમય સંસાર

સંસારમાં દુઃખ-અશાંિત ફ�લાયેલાં છ�. માનવ 

િનરાશાના સાગરમાં ડૂબકા ખાઈ ર�ો છ�. પણ 
તેનું �વ�ન છ� ક� િવ� �વગ� બની �ય. પરમા�મા 
િવ� પ�રવત�નના કાય� માટ� આ�યા છ� અને તે 
માટ� આપણી મદદ માંગી ર�ા છ�. આ સંસારને 
સુખમય બનાવવાના કાય�માં આપણાથી બની શક� 
તેટલો સહયોગ આપીએ. કિવએ ક�ં છ� - ‘સાથી 
હાથ બઢાના. એક અક�લા થક �યેગા, મીલકર 
બોજ ઉઠાના.’ દુઃખ-અશાંિતનો બોજ ઉઠાવીને 
ફ�કવાનો છ� તો સહયોગ �પી હાથ આગળ 
વધારવો તે પ�રવત�નયા�ાનું બીજુ પગથીયું છ�.

સવ��વ �યાગી બનીએ

િશવબાબા કહ� છ� - �યાગ સે હી ભા�ય 
બનતા હ�. અ�યના સુખ શાંિતમય �વન અથ� 
આપણી સુખ સુિવધાનો �યાગ કરીએ. આજે 
માનવ �વાથ� બ�યો છ� એટલે �યાગ કરનારા 
ઓછા છ�. ઘરમાં શાક ભાખરી પડી હોય અને 
ખાનાર મે�બસ� પાંચ હોય �યાર� - ‘મને ભૂખ નથી, 
તમે ખાઈ લો.’ એવું કહ�નાર, �યાગ કરનાર મા જ 
હોય. મા જેમ દીકરાઓ માટ�, ક�ટુંબ માટ� �યાગ 
કર� છ� તેવી જ રીતે જગત માતા બનીને, અ�યના 
સુખ માટ� �યાગ કરીએ તે આજના સમયની તાતી 
માંગ છ�.

એક ગુ� િશ�યની વાત છ�. ગુ�� અ�ક�ચન. 
�યાર�ય પૈસા ન રાખે. િશ�યને પણ તેવી જ આદત 
રાખીને ભગવાન પર ભરોસો રાખવાનું જ 
શીખવાડે. એક વખત �યાંક બહારગામ નીક�યા. 
ર�તામાં નદી આવી. પાર જવું હતું. એક નાવવાળો 
�યાં હતો. તેને ક�ં, અમને પાર લઈ �. નાિવક� 
પૈસા માં�યા. ગુ�� કહ�, અમે તો અલગારી �વ, 
અ�ક�ચન છીએ. ધન અમારી પાસે નથી. 
ભગવાનના નામે અમને પાર કરાવી દ�. નાિવક� 
પાર લઈ જવાની ના પાડી. િશ�યે ધીમે રહીને 
ગુ��ને ક�ં, મારી પાસે થોડા પૈસા છ� તો 
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નાિવકને આપું? ગુ�� કહ�, હોય તો આપી દ�. 
નાિવક� પૈસા લઈને બંનેને નાવમાં બેસા�ા. પાર 
ઉતરીને િશ�યે ગુ�ને ક�ં, �યું ગુ��, ધનનો 
ક�ટલો �ભાવ છ�. � પૈસા ન હોત તો પેલી પાર જ 
આપણે રહી �ત ને?

ગુ�� કહ�, ના બેટા, તારી પાસે �યાર� પૈસા 
હતા �યાર� નાિવક� બેસાડીને પાર કરાવવાની ના 
પાડી. પણ ત� �યાર� પૈસા છો�ા �યાર� જ નાિવક 
પાર લઈ આ�યો. એટલે હોવા કરતાં �યાગમાં જ 
ક�યાણ છ�. એટલે સવ� માનવના સુખ માટ� આપણે 
સવ��વ �યાગીને આપણા તન, મન, ધન અને જન 
એટલે ક� સંબંધ સંપક�નો ઉપયોગ કરીને કાય� 
કરીશું તો તેના રીટન�માં અપાર સુખ-શાંિત �ા�ત 
કરીશું. એક કિવ કહ� છ� - તા�ં કશું ન હોય તો, 
છોડીને આવ તું. તા�ં જ બધું હોય તો છોડી બતાવ 
તું. �યાગ �વન તથા સંસાર પ�રવત�નનું �ીજુ 
પગિથયું છ�.

સવ� ગુણ સંપ�ન બનીએ

દ�વતાઓની મિહમા છ� - સવ�ગુણ સંપ�ન, 
સોલહકલા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, અિહ�સા 
પરમોધમ�, મયા�દા પુ�ષો�મ. �વન અગરબ�ી 
જેવું હોય �વયં સળગીને સુગંધ આપે, 
મીણબ�ીની જેમ �વયં બળીને અ�યને �કાશ 
આપે. �ેમ, પિવ�તા, ધીરજ, આનંદ, 
�માિણકતા, સાહસ, સહનશીલતા, સાદગી, 
ન�તા, દયાભાવના, સહાનુભૂિત, એક�પતા, 
સહજતા, િનમા�ણતા, સ�યતા, અિહ�સા, 
તટ�થતા, પારદિશ�તા, સંતુિલતતા, િનિમ�ભાવ, 
શુભ ભાવના જેવા ગુણો ખીલવીએ, તો આપણું 
�વન �ઈને િનરાશ �યિ�ઓમાં પણ આશાનું 
�કરણ �ગટ�. �વનમાં લોકોને ખાલીપણું લાગે છ�, 
તેઓને પણ �વન ભયુ� ભયુ�, �વવા લાયક લાગે. 
�વન-સંસાર પ�રવત�નનું ચોથુ પગિથયું છ�.

સવ�નું ભલુ થાવ

આપણા �વનનું લ�ય હોવું �ઈએ - 
‘સબકા ભલા હો, સબ સુખ પાયે.’ અ�યને માટ� 
આપણે ઘસાઈ છૂટીએ. અનેકોને �વનમાં સુખ 
મળ�, માનિસક શાંિત મળ�, મુખ પર હા�ય �ગટ� 
તો આપણું ��યુ સાથ�ક કહ�વાય.

વડોદરામાં થોડા �દવસ પૂવ� એક કાય��મ - 
‘ખુશીઓનું કબાટ’ યો�યો. આિથ�ક રીતે 
જેઓને ચીજવ�તુઓ ખરીદવાનું ન પરવડી શક� 
તેવા માટ� �યાં લગભગ 60,000 ચીજવ�તુઓનો 
ભંડાર હતો. ક�ટલીક જૂની વપરાયેલી પણ સારી 
ચી�એ �યવ��થત કરીને રાખવામાં આવેલી 
હતી. દર�કને એક ચીજ લેવાની છૂટ હતી અને 
દર�ક વ�તુની �ક�તમ �. 10 હતી. નાનીશી બાબત 
પણ ક�ટલાયના �વનમાં ખુશીઓની બહાર લઈ 
આવી હશે.

એક વાર એક ચચ�ની બહાર ફાધર� એક 
મેલાં કપડાં પહ�ર�લી બાિલકાને રડતી �ઈ. તે 
અંદર ચાલી રહ�લી સ�ડે �ક�લમાં અ�યાસ કરવા 
ઈ�છતી હતી પણ યો�ય ધનરાશી ન હતી. ફાધર� 
તેને મદદ કરી. �ાસમાં બેસીને તે ખૂબ ખુશ થઈ 
ગઈ અને રા�ે તે �યાર� સૂઈ ગઈ તો એવા બાળકો 
િવષે િવચારવા લાગી જે તેની જેમ ભા�યશાળી ન 
હતા.

અચાનક તે બાિલકાનું ��યુ થઈ ગયું. અને 
તે ફાધરને બોલાવવામાં આ�યા. ફાધરને તેના 
શબ પાસેથી પસ�માં 57 સે�ટ અને એક કાગળ 
મ�યો. ફાધર� તે કાગળને સવ� સમ� વાં�યો અને 
તે સાંભળીને ઉપ��થત તમામ રડવા લા�યા. તેમાં 
લ�યું હતું - ‘આ નાનકડા ચચ�ને મોટું બનાવવા 
માટ� મારી મદદ કરો જેથી અ�ય બાળકો પણ 
�ક�લમાં જઈ શક�.’
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અઢારમી સદીમાં બનેલી આ ઘટનાને 
પેપરોમાં �િસિ� ખૂબ મળી. સમાચાર �ણીને 
જમીનદાર� ફ� 57 સે�ટમાં જમીન દાન કરી 
દીધી. 5 વષ�માં લગભગ 2,50,000 ડૉલરનું 
ડોનેશન ભેગું થયું જે 18મી સદીમાં ઘણું બધુ 
કહ�વાય. તે બાિલકાની �ેરણાથી અમે�રકાના 
�ફલાડે�ફ�યામાં 3300 સીટવાળું ચચ� અને 
યુિનવિસ�ટી બની, જેમાં હ�રો બાળકો ભણીને 
િજંદગીને બહ�તર બનાવી શ�યા.

આપણે પણ નાનીશી શ�આત કરવામાં 
મા�યમ બનીએ અને સવ�નું ભલું થાય સવ� સુખને 
�ા�ત થાય તે માટ� ક�ટબ� થઈએ.

સવ� શિ�માન પરમા�મા - સવ� બાબતોના 
��ોત

�વનમાં ડગલેને પગલે અનેક મુસીબતો, 
સમ�યાઓ આવે, તનાવમુ� વાતાવરણ સ��ય, 
સંબંધોની કડવાશ આવે.. પણ થોડા સહનશીલ 
બનીને �ેમ-ધીરજ સાથે તેનો સામનો કરીને 
તેમાંથી બહાર આવીએ. કહ�વાય છ� ક� ‘દુિનયા 
ક��લેન ન�ધાવવાનું એવું, કાઉ�ટર છ�, �યાં 
બેઠ�લ ઓ�ફસર હ�મેશા બહ�રો જ હોય છ�.’ એટલે 
માનવ પોતાની જ મુસીબતોમાંથી ઉપર નથી આવી 
શકતો તો અ�યને શું મદદ કર�. એટલે ‘દુિનયામ� 
નહ� �સકા કોઈ, ઉસકા ખુદા હ�’ - એ �યાયે 
સવ�શિ�માન પરમા�માનો સાથ લઈએ, જેથી 
િવપરીત �િતક�ળ પ�ર��થિત પણ અનુક�ળ 
પ�ર��થિતમાં પ�રવિત�ત થઈ �ય. � ક� 
પ�ર��થિતઓ આપણાં જ પૂવ� કમ�નું ફળ છ� એટલે 
ક�ટલીક પ�ર��થિતઓ, સમ�યાઓ ટાળી ન 
શકાય, તેનું બુ� ફળ આપણે ભોગવવાનું જ રહ�, 
પણ તેવી પ�ર��થિતઓને �વીકારવાનું બળ પણ 
રાજયોગના મા�યમથી મળી શક�.

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... િવ� �ામાનું 

વધુમાં વધુ 84 જ�મોની ભૂિમકાનો સંવાદ તે 
આ�મામાં મજ� થઈ �ય છ� તો વળી શરીર 
ધરતીમાં મજ� થઈ �ય છ�. યથા સમયે તેમજ 
િનિ�ત સમયે ફરી તે જ ક�પ પહ�લાવાળો સંવાદ 
�બ� આ�મામાં ઈમજ� થાય છ� અને ફરી ક�પ 
પહ�લાંવાળું શરીર ધરતીમાંથી ઈમજ� થાય છ�. 
દા.ત. �ીક��ણ. ક�પ પહ�લા �ીક��ણનું જે �કાર� 
અને જેવું શરીર હતું તેવું જ શરીર ફરી યથા સમયે 
તેમજ િનિ�ત સમયે આ ધરતીમાંથી જ ઈમજ� થશે 
વળી �ીક��ણ એ જે સંવાદ અને જે અિભનય ક�પ 
પહ�લા કય� હતો તે જ સંવાદ અને એ�ટ�ગ ફરી તે 
જ આ�મામાં ઈમજ� થશે.

ક�ટુંબ-પ�રવાર એ એક પંખીનો માળો છ�. 
આ પ�રવાર�પી પંખીના માળામાં વત�માન સમયમાં 
જે સદ�યો પોતાના કાિમ�ક એકાઉ�ટ અનુસાર 
�વન �યતીત કરી ર�ા હોય અને તે પ�રવારના 
સદ�યો સાથે અ�ય કોઈ આ�માના પૂવ� જ�મોના 
િહસાબ-�કતાબ હશે તો તે આ�માની ઉ� 
પ�રવારમાં િહસાબ-�કતાબ યુ� કરવા માટ� 
પધરામણી થશે. માતા-િપતા, પુ�-પુ�ી, પુ�વધુ, 
ભાઈ-બહ�ન, નણંદ-ભો�ઈ, સાસુ-વ�, પૌ�-
પૌ�ી વગેર� ભલે દ�હના સંબંધઓ ર�ા પરંતુ તે 
સંબંધીઓના શરીરમાં જે આ�માઓ િબરાજમાન 
છ� તે આ�માઓ પોત-પોતાના પૂવ� જ�મોના 
િહસાબ-�કતાબથી બંધાયેલા તેમજ સંકળાયેલા 
છ�. જે તે આ�મા એ િહસાબ-�કતાબ ચુ� કરવા 
માટ� દ�હના સંબંધીઓ �પે રોલ ભજવવો પડતો 
હોય છ�. િહસાબ-�કતાબ ચુ�ે થાય �યાર� તે 
આ�માની ઉ� પ�રવારમાંથી િવદાય થાય. ફરી તે 
આ�મા ઉ� પ�રવારમાં 5000 વષ� પછી ફરી 
આવશે. આવાં તો ક�ટલાય પ�રવારો હશે. આ જ 
તો છ�. િવ� �ામાનું રહ�ય.       ॥ ઓમશાંિત ॥ (અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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નાિવકને આપું? ગુ�� કહ�, હોય તો આપી દ�. 
નાિવક� પૈસા લઈને બંનેને નાવમાં બેસા�ા. પાર 
ઉતરીને િશ�યે ગુ�ને ક�ં, �યું ગુ��, ધનનો 
ક�ટલો �ભાવ છ�. � પૈસા ન હોત તો પેલી પાર જ 
આપણે રહી �ત ને?

ગુ�� કહ�, ના બેટા, તારી પાસે �યાર� પૈસા 
હતા �યાર� નાિવક� બેસાડીને પાર કરાવવાની ના 
પાડી. પણ ત� �યાર� પૈસા છો�ા �યાર� જ નાિવક 
પાર લઈ આ�યો. એટલે હોવા કરતાં �યાગમાં જ 
ક�યાણ છ�. એટલે સવ� માનવના સુખ માટ� આપણે 
સવ��વ �યાગીને આપણા તન, મન, ધન અને જન 
એટલે ક� સંબંધ સંપક�નો ઉપયોગ કરીને કાય� 
કરીશું તો તેના રીટન�માં અપાર સુખ-શાંિત �ા�ત 
કરીશું. એક કિવ કહ� છ� - તા�ં કશું ન હોય તો, 
છોડીને આવ તું. તા�ં જ બધું હોય તો છોડી બતાવ 
તું. �યાગ �વન તથા સંસાર પ�રવત�નનું �ીજુ 
પગિથયું છ�.

સવ� ગુણ સંપ�ન બનીએ

દ�વતાઓની મિહમા છ� - સવ�ગુણ સંપ�ન, 
સોલહકલા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, અિહ�સા 
પરમોધમ�, મયા�દા પુ�ષો�મ. �વન અગરબ�ી 
જેવું હોય �વયં સળગીને સુગંધ આપે, 
મીણબ�ીની જેમ �વયં બળીને અ�યને �કાશ 
આપે. �ેમ, પિવ�તા, ધીરજ, આનંદ, 
�માિણકતા, સાહસ, સહનશીલતા, સાદગી, 
ન�તા, દયાભાવના, સહાનુભૂિત, એક�પતા, 
સહજતા, િનમા�ણતા, સ�યતા, અિહ�સા, 
તટ�થતા, પારદિશ�તા, સંતુિલતતા, િનિમ�ભાવ, 
શુભ ભાવના જેવા ગુણો ખીલવીએ, તો આપણું 
�વન �ઈને િનરાશ �યિ�ઓમાં પણ આશાનું 
�કરણ �ગટ�. �વનમાં લોકોને ખાલીપણું લાગે છ�, 
તેઓને પણ �વન ભયુ� ભયુ�, �વવા લાયક લાગે. 
�વન-સંસાર પ�રવત�નનું ચોથુ પગિથયું છ�.

સવ�નું ભલુ થાવ

આપણા �વનનું લ�ય હોવું �ઈએ - 
‘સબકા ભલા હો, સબ સુખ પાયે.’ અ�યને માટ� 
આપણે ઘસાઈ છૂટીએ. અનેકોને �વનમાં સુખ 
મળ�, માનિસક શાંિત મળ�, મુખ પર હા�ય �ગટ� 
તો આપણું ��યુ સાથ�ક કહ�વાય.

વડોદરામાં થોડા �દવસ પૂવ� એક કાય��મ - 
‘ખુશીઓનું કબાટ’ યો�યો. આિથ�ક રીતે 
જેઓને ચીજવ�તુઓ ખરીદવાનું ન પરવડી શક� 
તેવા માટ� �યાં લગભગ 60,000 ચીજવ�તુઓનો 
ભંડાર હતો. ક�ટલીક જૂની વપરાયેલી પણ સારી 
ચી�એ �યવ��થત કરીને રાખવામાં આવેલી 
હતી. દર�કને એક ચીજ લેવાની છૂટ હતી અને 
દર�ક વ�તુની �ક�તમ �. 10 હતી. નાનીશી બાબત 
પણ ક�ટલાયના �વનમાં ખુશીઓની બહાર લઈ 
આવી હશે.

એક વાર એક ચચ�ની બહાર ફાધર� એક 
મેલાં કપડાં પહ�ર�લી બાિલકાને રડતી �ઈ. તે 
અંદર ચાલી રહ�લી સ�ડે �ક�લમાં અ�યાસ કરવા 
ઈ�છતી હતી પણ યો�ય ધનરાશી ન હતી. ફાધર� 
તેને મદદ કરી. �ાસમાં બેસીને તે ખૂબ ખુશ થઈ 
ગઈ અને રા�ે તે �યાર� સૂઈ ગઈ તો એવા બાળકો 
િવષે િવચારવા લાગી જે તેની જેમ ભા�યશાળી ન 
હતા.

અચાનક તે બાિલકાનું ��યુ થઈ ગયું. અને 
તે ફાધરને બોલાવવામાં આ�યા. ફાધરને તેના 
શબ પાસેથી પસ�માં 57 સે�ટ અને એક કાગળ 
મ�યો. ફાધર� તે કાગળને સવ� સમ� વાં�યો અને 
તે સાંભળીને ઉપ��થત તમામ રડવા લા�યા. તેમાં 
લ�યું હતું - ‘આ નાનકડા ચચ�ને મોટું બનાવવા 
માટ� મારી મદદ કરો જેથી અ�ય બાળકો પણ 
�ક�લમાં જઈ શક�.’
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અઢારમી સદીમાં બનેલી આ ઘટનાને 
પેપરોમાં �િસિ� ખૂબ મળી. સમાચાર �ણીને 
જમીનદાર� ફ� 57 સે�ટમાં જમીન દાન કરી 
દીધી. 5 વષ�માં લગભગ 2,50,000 ડૉલરનું 
ડોનેશન ભેગું થયું જે 18મી સદીમાં ઘણું બધુ 
કહ�વાય. તે બાિલકાની �ેરણાથી અમે�રકાના 
�ફલાડે�ફ�યામાં 3300 સીટવાળું ચચ� અને 
યુિનવિસ�ટી બની, જેમાં હ�રો બાળકો ભણીને 
િજંદગીને બહ�તર બનાવી શ�યા.

આપણે પણ નાનીશી શ�આત કરવામાં 
મા�યમ બનીએ અને સવ�નું ભલું થાય સવ� સુખને 
�ા�ત થાય તે માટ� ક�ટબ� થઈએ.

સવ� શિ�માન પરમા�મા - સવ� બાબતોના 
��ોત

�વનમાં ડગલેને પગલે અનેક મુસીબતો, 
સમ�યાઓ આવે, તનાવમુ� વાતાવરણ સ��ય, 
સંબંધોની કડવાશ આવે.. પણ થોડા સહનશીલ 
બનીને �ેમ-ધીરજ સાથે તેનો સામનો કરીને 
તેમાંથી બહાર આવીએ. કહ�વાય છ� ક� ‘દુિનયા 
ક��લેન ન�ધાવવાનું એવું, કાઉ�ટર છ�, �યાં 
બેઠ�લ ઓ�ફસર હ�મેશા બહ�રો જ હોય છ�.’ એટલે 
માનવ પોતાની જ મુસીબતોમાંથી ઉપર નથી આવી 
શકતો તો અ�યને શું મદદ કર�. એટલે ‘દુિનયામ� 
નહ� �સકા કોઈ, ઉસકા ખુદા હ�’ - એ �યાયે 
સવ�શિ�માન પરમા�માનો સાથ લઈએ, જેથી 
િવપરીત �િતક�ળ પ�ર��થિત પણ અનુક�ળ 
પ�ર��થિતમાં પ�રવિત�ત થઈ �ય. � ક� 
પ�ર��થિતઓ આપણાં જ પૂવ� કમ�નું ફળ છ� એટલે 
ક�ટલીક પ�ર��થિતઓ, સમ�યાઓ ટાળી ન 
શકાય, તેનું બુ� ફળ આપણે ભોગવવાનું જ રહ�, 
પણ તેવી પ�ર��થિતઓને �વીકારવાનું બળ પણ 
રાજયોગના મા�યમથી મળી શક�.

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... િવ� �ામાનું 

વધુમાં વધુ 84 જ�મોની ભૂિમકાનો સંવાદ તે 
આ�મામાં મજ� થઈ �ય છ� તો વળી શરીર 
ધરતીમાં મજ� થઈ �ય છ�. યથા સમયે તેમજ 
િનિ�ત સમયે ફરી તે જ ક�પ પહ�લાવાળો સંવાદ 
�બ� આ�મામાં ઈમજ� થાય છ� અને ફરી ક�પ 
પહ�લાંવાળું શરીર ધરતીમાંથી ઈમજ� થાય છ�. 
દા.ત. �ીક��ણ. ક�પ પહ�લા �ીક��ણનું જે �કાર� 
અને જેવું શરીર હતું તેવું જ શરીર ફરી યથા સમયે 
તેમજ િનિ�ત સમયે આ ધરતીમાંથી જ ઈમજ� થશે 
વળી �ીક��ણ એ જે સંવાદ અને જે અિભનય ક�પ 
પહ�લા કય� હતો તે જ સંવાદ અને એ�ટ�ગ ફરી તે 
જ આ�મામાં ઈમજ� થશે.

ક�ટુંબ-પ�રવાર એ એક પંખીનો માળો છ�. 
આ પ�રવાર�પી પંખીના માળામાં વત�માન સમયમાં 
જે સદ�યો પોતાના કાિમ�ક એકાઉ�ટ અનુસાર 
�વન �યતીત કરી ર�ા હોય અને તે પ�રવારના 
સદ�યો સાથે અ�ય કોઈ આ�માના પૂવ� જ�મોના 
િહસાબ-�કતાબ હશે તો તે આ�માની ઉ� 
પ�રવારમાં િહસાબ-�કતાબ યુ� કરવા માટ� 
પધરામણી થશે. માતા-િપતા, પુ�-પુ�ી, પુ�વધુ, 
ભાઈ-બહ�ન, નણંદ-ભો�ઈ, સાસુ-વ�, પૌ�-
પૌ�ી વગેર� ભલે દ�હના સંબંધઓ ર�ા પરંતુ તે 
સંબંધીઓના શરીરમાં જે આ�માઓ િબરાજમાન 
છ� તે આ�માઓ પોત-પોતાના પૂવ� જ�મોના 
િહસાબ-�કતાબથી બંધાયેલા તેમજ સંકળાયેલા 
છ�. જે તે આ�મા એ િહસાબ-�કતાબ ચુ� કરવા 
માટ� દ�હના સંબંધીઓ �પે રોલ ભજવવો પડતો 
હોય છ�. િહસાબ-�કતાબ ચુ�ે થાય �યાર� તે 
આ�માની ઉ� પ�રવારમાંથી િવદાય થાય. ફરી તે 
આ�મા ઉ� પ�રવારમાં 5000 વષ� પછી ફરી 
આવશે. આવાં તો ક�ટલાય પ�રવારો હશે. આ જ 
તો છ�. િવ� �ામાનું રહ�ય.       ॥ ઓમશાંિત ॥ (અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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યોગ એટલે �ડાવું. મનુ�યા�મા �વયંને 
આ�મા િન�ય કરી, આ�માનું પરમા�મા સાથેનું 
�ેમભયુ� તેમજ હ�તુસંપ�ન િમલન મનાવે એ યોગ 
છ�. આ�મા પરમા�માને �ેહથી યાદ કર� તે યાદ 
મહ�વની છ�. યોગથી કમ�માં કૌશ�ય આવે છ� 
મનનું શુિ�કરણ થાય છ�. આ�મા �ાને���યો 
અને કમ����યોના માિલક હોવાને નાતે કમ����યો 
ઉપર શાસન કરી, કમ����યો �ારા �ે� કમ� 
કરીને રાજયોગી બને છ�. આ�મા પરમા�માનું 
સંતાન હોવાને નાતે યોગી ભીખારી નહ� પરંતુ 
અિધકારી બને છ�. એવા યોગીના લ�ણો ક�વા 
હોય તે �ણીએ.

Ÿ મુ�ય િવકારો - કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર તથા સૂ�મ િવકારો - ઈષા�, િનંદા, 
�પંચ, જૂઠ કપટ, પરપીડનને �યાગનાર 
આ�મા યોગી છ�. િવકારો પર �ત મેળવનાર 
યોગી છ�. તપ (રાજયોગ)થી તપન 
(િવકારોનો અ��) શમે.

Ÿ કોઈ માણસ િનંદા કર�, કોઈ �શંસા કર�, 
�યવસાયમાં નફો થાય, ખોટ �ય. વ�તુ �ા�ત 
થાય, વ�તુ જતી રહ� એવી પ�ર��થિતમાં પણ 
એક સમાન રહ�, માનિસક પ�ર��થિત 
ઉપરનીચે ન થાય તેવી ��થિત �ા�ત કરનાર 
આ�મા યોગી છ�.

Ÿ યોગી આ�મા �ભુની પસંદગીનો આ�મા છ�. 
�ભુનો �યારો બ�યો હોય એવા આ�મા યોગી 
આ�મા છ�.

Ÿ જે આ�મા િનયિમત યોગ અ�યાસુ હોય, 
બાબાના ખ�નામાંથી મેળવેલા વારસાથી 
ભરપૂર થઈ ગયો હોય. ‘પાના થા સો પા 

લીયા’નો પાઠ પાકો કય� હોય તેને કોઈ જ 
અ�ા��ત જેવી ચીજ રહ�તી ન હોય, ઈ�છા 
મા�મ અિવ�ાની ��થિત �ા�ત કરી લીધી હોય 
તેને કોઈ ઈ�છાઓ ક� ��ણાઓ રહ�તી નથી 
એવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ જે આ�મા �ાને���યો અને દ�હની કમ����યો 
પર સાચા અથ�માં �શાસન કરતો હોય. 
કોઈપણ કમ����ય આ�માના આદ�શોનો 
આદર કરતો હોય તેવા આ�મા રાજયોગી છ�.

Ÿ બધા આ�માઓ એક જ િપતા પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાન છ�, આ�મા આ�મા ભાઈ-
ભાઈ છ�. તેમ સમ�ને વત�ન કરતો હોય તેવા 
આ�માને કોઈ જ શ�ુ હોતા નથી, બધા સાથે 
િમ�તા હોય અને બધાના શુભસંક�પો અને 
શુભકાય�માં સહયોગી બનતો હોય તે યોગી 
આ�મા છ�.

Ÿ જે થયું તે સા�ં, જે થઈ ર�ં છ� તે સા�ં થાય છ�, 
અને જે થશે તે સા�ં જ થશે. કારણ ક� �ામા 
મુજબ જ ચાલી ર�ં છ�. બાબામાં અને �ામામાં 
સંપૂણ� િવ�ાસ રાખી જે મ�યું તેનાથી સંતુ�, 
નથી મ�યું તેનો વસવસો રાખે નિહ, સદા 
સંતુ� રહ�, સંતુ�મિણ બની �ય તેવા 
આ�મા યોગી છ�.

Ÿ આ�માના �વધમ� શાંિત છ�. વાયુમંડળમાં 
પ�રવારમાં, �યવસાયમાં, કામના �થળ� 
પ�ર��થિત ઉપર-નીચે થાય તો પણ જેની 
માનિસક પ�ર��થિત એકસરખી રહ� અચળ 
અડોલ રહ�, સદા શાંત રહ� અને તેજ 
પ�ર��થિતમાં પણ �ામા પર િવ�ાસ રાખી સદા 
�સ�ન રહ�નાર આ�મા યોગી છ�.

યોગીના લ�ણો
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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ભરપૂર થયું હોય. દર�ક આ�મા ��યે સદાય 
શુભ ભાવનાઓ અને શુભ કામનાઓ આપતો 
રહ�તો હોય. એકા�ત િ�ય હોય, શાંત િચ� 
ન�િચ� રહ�તો હોય, િનમ�લ િચ� રહ�તો હોય 
એવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં ક�ં છ� ખુશી જેવો 
કોઈ ખોરાક નથી. ય� સેવાના સેવાકાય�થી 
પરમા�મા ખુશ થાય. સામાિજક, આ�યા��મક 
અને સંગઠનના સેવા કાય�થી અ�ય 
આ�માઓ ખુશ થાય, સાથેસાથે પોતે કર�લા 
સેવાકાય�થી આ�મા પોતે જ ખુશ થાય અને 
સંતોષ મળ�. ખુશી આપે અને ખુશી મેળવે. 
દર�ક િપ�ર��થિતમાં ખુશ રહ� તેવા આ�મા 
યોગી આ�મા છ�.

Ÿ કોઈ કાય�માં સફળતા મળ� િન�ફળતા મળ�. 
કોઈ �યિ�એ માન આ�યું, કોઈ વખતે 
અપમાન સહન કરવું પ�ું. �યવસાયમાં નફો 
થયો નુકસાન થયું. - દર�ક પ�ર��થિતમાં એક 
સમાન ��થિત રહ�. માનિસક ��થિત ડામાડોળ 
ન થાય, ��થત �� રહ� તેવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ દ�હ અને દ�હના બધા જ સંબંધો છોડીને આ�મ 
��થિતમાં રહ�, �� કોણ? મા�ં કોણ? મા�ં 
કત��ય? �� દર�ક પ�ર��થિતમાં સા�ી ��ા 
બની મારો પાટ� �લે કરી ર�ો છું. - એવા 
દ�હીઅિભમાનમાં રહ�નાર યોગી છ�.

Ÿ લૌ�કક �વનમાં િમ�, સંબંધી, પાડોશી 
પાસેથી પૈસા ચીજવ�તુઓ લઈએ છીએ. બાબા 
કહ� છ� - માગના મરના બરાબર. લેવતા ન 
બનો દ�વતા બનો. અ�ચક �તધારી 
સુદામાને કોઈ િભખારી કહ� એ ક��ણને પસંદ 
ન હતું. બાબા િવ�ના સવ� સ�ાધીશ છ�. 
બાબાના અખૂટ ભંડારમાંથી સંતાન તરીક� 
હ�થી લો અને જ�રતમંદ આ�માઓને દાન 

Ÿ પોતાના દુઃખને બી� આગળ રજુ કરી 
�વજન, િમ�ોને દુઃખી કરતો નથી. મન, 
વચન અને કમ�થી બી� કોઈ આ�માને દુઃખ 
આપતો નથી તેથી આ�મા યોગી છ�.

Ÿ ખરાબ �વભાવ સં�કારવાળા આ�મા, કમી 
કમ�રીવાળા આ�મા દુગુ�ણી આ�મા, અશાંત 
આ�મા ��યે બી� આ�માઓની જેમ જ સમાન 
ભાવ રાખે - તે યોગી આ�મા છ�.

Ÿ પોતાના �વન પથ પર ક� �યવસાયના માગ�માં 
- અનીિત ન કર�, નીિતના પથ પર ચાલે, 
તોફાનો અવરોધો આવે તો પણ સ�ય માગ� ન 
છોડે. એક બલ એક ભરોસો. િન�ય રાખે. 
સ�યની નાવ હાલશે ડોલશે પરંતુ ડૂબશે નિહ�. 
એમ સમ� સ�યમાગ� પર ચાલનારો આ�મા 
યોગી છ�.

Ÿ �ા�ણ �વનનો એક પાયો પિવ�તા છ�. 
પિવ� શુ� શાકાહારી ભોજન લેતો હોય, 
��� ક� વાણીથી પણ િહ�સા કરતો ન હોય, 
અિહ�સા પરમો ધમ� સમજતો હોય, આચરણ 
કરતો હોય, િહ�સા કર� નિહ અને િહ�સા થવા ન 
દ�, અિહ�સા પાળ� અને પળાવે તેવો આ�મા 
યોગી છ�.

Ÿ ��ગીતા �ાનય�માં યથાશિ� તન, મન 
અને ધનથી, મનસા, વાચા, કમ�ણાથી સેવા 
કાય�માં સહયોગી બને. બી.ક�. સં�થાના 
સંગઠનના કાય�માં સહયોગી બને, સમાધાન 
�વ�પ બને પરંતુ સમ�યા �વ�પ ન બને. 
સમ� િવ�માં ભયંકર રોગો સામે લડવા યોગ 
�ારા સુર�ા કવચ બનાવવા શિ�શાળી 
�ક�પનો પહ�ચાડવામાં સહયોગી થાય, આવા 
સેવાકાય�માં સાથ આપનાર આ�મા યોગી છ�.

Ÿ જેનું મન સદા િવમલ હોય. નકારા�મક ઉ��થી 
મુ� થયું હોય અને સકારા�મક ઉ��થી 
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યોગ એટલે �ડાવું. મનુ�યા�મા �વયંને 
આ�મા િન�ય કરી, આ�માનું પરમા�મા સાથેનું 
�ેમભયુ� તેમજ હ�તુસંપ�ન િમલન મનાવે એ યોગ 
છ�. આ�મા પરમા�માને �ેહથી યાદ કર� તે યાદ 
મહ�વની છ�. યોગથી કમ�માં કૌશ�ય આવે છ� 
મનનું શુિ�કરણ થાય છ�. આ�મા �ાને���યો 
અને કમ����યોના માિલક હોવાને નાતે કમ����યો 
ઉપર શાસન કરી, કમ����યો �ારા �ે� કમ� 
કરીને રાજયોગી બને છ�. આ�મા પરમા�માનું 
સંતાન હોવાને નાતે યોગી ભીખારી નહ� પરંતુ 
અિધકારી બને છ�. એવા યોગીના લ�ણો ક�વા 
હોય તે �ણીએ.

Ÿ મુ�ય િવકારો - કામ, �ોધ, મોહ, લોભ, 
અહ�કાર તથા સૂ�મ િવકારો - ઈષા�, િનંદા, 
�પંચ, જૂઠ કપટ, પરપીડનને �યાગનાર 
આ�મા યોગી છ�. િવકારો પર �ત મેળવનાર 
યોગી છ�. તપ (રાજયોગ)થી તપન 
(િવકારોનો અ��) શમે.

Ÿ કોઈ માણસ િનંદા કર�, કોઈ �શંસા કર�, 
�યવસાયમાં નફો થાય, ખોટ �ય. વ�તુ �ા�ત 
થાય, વ�તુ જતી રહ� એવી પ�ર��થિતમાં પણ 
એક સમાન રહ�, માનિસક પ�ર��થિત 
ઉપરનીચે ન થાય તેવી ��થિત �ા�ત કરનાર 
આ�મા યોગી છ�.

Ÿ યોગી આ�મા �ભુની પસંદગીનો આ�મા છ�. 
�ભુનો �યારો બ�યો હોય એવા આ�મા યોગી 
આ�મા છ�.

Ÿ જે આ�મા િનયિમત યોગ અ�યાસુ હોય, 
બાબાના ખ�નામાંથી મેળવેલા વારસાથી 
ભરપૂર થઈ ગયો હોય. ‘પાના થા સો પા 

લીયા’નો પાઠ પાકો કય� હોય તેને કોઈ જ 
અ�ા��ત જેવી ચીજ રહ�તી ન હોય, ઈ�છા 
મા�મ અિવ�ાની ��થિત �ા�ત કરી લીધી હોય 
તેને કોઈ ઈ�છાઓ ક� ��ણાઓ રહ�તી નથી 
એવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ જે આ�મા �ાને���યો અને દ�હની કમ����યો 
પર સાચા અથ�માં �શાસન કરતો હોય. 
કોઈપણ કમ����ય આ�માના આદ�શોનો 
આદર કરતો હોય તેવા આ�મા રાજયોગી છ�.

Ÿ બધા આ�માઓ એક જ િપતા પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાન છ�, આ�મા આ�મા ભાઈ-
ભાઈ છ�. તેમ સમ�ને વત�ન કરતો હોય તેવા 
આ�માને કોઈ જ શ�ુ હોતા નથી, બધા સાથે 
િમ�તા હોય અને બધાના શુભસંક�પો અને 
શુભકાય�માં સહયોગી બનતો હોય તે યોગી 
આ�મા છ�.

Ÿ જે થયું તે સા�ં, જે થઈ ર�ં છ� તે સા�ં થાય છ�, 
અને જે થશે તે સા�ં જ થશે. કારણ ક� �ામા 
મુજબ જ ચાલી ર�ં છ�. બાબામાં અને �ામામાં 
સંપૂણ� િવ�ાસ રાખી જે મ�યું તેનાથી સંતુ�, 
નથી મ�યું તેનો વસવસો રાખે નિહ, સદા 
સંતુ� રહ�, સંતુ�મિણ બની �ય તેવા 
આ�મા યોગી છ�.

Ÿ આ�માના �વધમ� શાંિત છ�. વાયુમંડળમાં 
પ�રવારમાં, �યવસાયમાં, કામના �થળ� 
પ�ર��થિત ઉપર-નીચે થાય તો પણ જેની 
માનિસક પ�ર��થિત એકસરખી રહ� અચળ 
અડોલ રહ�, સદા શાંત રહ� અને તેજ 
પ�ર��થિતમાં પણ �ામા પર િવ�ાસ રાખી સદા 
�સ�ન રહ�નાર આ�મા યોગી છ�.

યોગીના લ�ણો
�.ક�. ક�શુભાઈ પટ�લ, મહાદ�વપુરા, �ાંિતજ
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ભરપૂર થયું હોય. દર�ક આ�મા ��યે સદાય 
શુભ ભાવનાઓ અને શુભ કામનાઓ આપતો 
રહ�તો હોય. એકા�ત િ�ય હોય, શાંત િચ� 
ન�િચ� રહ�તો હોય, િનમ�લ િચ� રહ�તો હોય 
એવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ બાબાએ અનેક મુરલીઓમાં ક�ં છ� ખુશી જેવો 
કોઈ ખોરાક નથી. ય� સેવાના સેવાકાય�થી 
પરમા�મા ખુશ થાય. સામાિજક, આ�યા��મક 
અને સંગઠનના સેવા કાય�થી અ�ય 
આ�માઓ ખુશ થાય, સાથેસાથે પોતે કર�લા 
સેવાકાય�થી આ�મા પોતે જ ખુશ થાય અને 
સંતોષ મળ�. ખુશી આપે અને ખુશી મેળવે. 
દર�ક િપ�ર��થિતમાં ખુશ રહ� તેવા આ�મા 
યોગી આ�મા છ�.

Ÿ કોઈ કાય�માં સફળતા મળ� િન�ફળતા મળ�. 
કોઈ �યિ�એ માન આ�યું, કોઈ વખતે 
અપમાન સહન કરવું પ�ું. �યવસાયમાં નફો 
થયો નુકસાન થયું. - દર�ક પ�ર��થિતમાં એક 
સમાન ��થિત રહ�. માનિસક ��થિત ડામાડોળ 
ન થાય, ��થત �� રહ� તેવો આ�મા યોગી છ�.

Ÿ દ�હ અને દ�હના બધા જ સંબંધો છોડીને આ�મ 
��થિતમાં રહ�, �� કોણ? મા�ં કોણ? મા�ં 
કત��ય? �� દર�ક પ�ર��થિતમાં સા�ી ��ા 
બની મારો પાટ� �લે કરી ર�ો છું. - એવા 
દ�હીઅિભમાનમાં રહ�નાર યોગી છ�.

Ÿ લૌ�કક �વનમાં િમ�, સંબંધી, પાડોશી 
પાસેથી પૈસા ચીજવ�તુઓ લઈએ છીએ. બાબા 
કહ� છ� - માગના મરના બરાબર. લેવતા ન 
બનો દ�વતા બનો. અ�ચક �તધારી 
સુદામાને કોઈ િભખારી કહ� એ ક��ણને પસંદ 
ન હતું. બાબા િવ�ના સવ� સ�ાધીશ છ�. 
બાબાના અખૂટ ભંડારમાંથી સંતાન તરીક� 
હ�થી લો અને જ�રતમંદ આ�માઓને દાન 

Ÿ પોતાના દુઃખને બી� આગળ રજુ કરી 
�વજન, િમ�ોને દુઃખી કરતો નથી. મન, 
વચન અને કમ�થી બી� કોઈ આ�માને દુઃખ 
આપતો નથી તેથી આ�મા યોગી છ�.

Ÿ ખરાબ �વભાવ સં�કારવાળા આ�મા, કમી 
કમ�રીવાળા આ�મા દુગુ�ણી આ�મા, અશાંત 
આ�મા ��યે બી� આ�માઓની જેમ જ સમાન 
ભાવ રાખે - તે યોગી આ�મા છ�.

Ÿ પોતાના �વન પથ પર ક� �યવસાયના માગ�માં 
- અનીિત ન કર�, નીિતના પથ પર ચાલે, 
તોફાનો અવરોધો આવે તો પણ સ�ય માગ� ન 
છોડે. એક બલ એક ભરોસો. િન�ય રાખે. 
સ�યની નાવ હાલશે ડોલશે પરંતુ ડૂબશે નિહ�. 
એમ સમ� સ�યમાગ� પર ચાલનારો આ�મા 
યોગી છ�.

Ÿ �ા�ણ �વનનો એક પાયો પિવ�તા છ�. 
પિવ� શુ� શાકાહારી ભોજન લેતો હોય, 
��� ક� વાણીથી પણ િહ�સા કરતો ન હોય, 
અિહ�સા પરમો ધમ� સમજતો હોય, આચરણ 
કરતો હોય, િહ�સા કર� નિહ અને િહ�સા થવા ન 
દ�, અિહ�સા પાળ� અને પળાવે તેવો આ�મા 
યોગી છ�.

Ÿ ��ગીતા �ાનય�માં યથાશિ� તન, મન 
અને ધનથી, મનસા, વાચા, કમ�ણાથી સેવા 
કાય�માં સહયોગી બને. બી.ક�. સં�થાના 
સંગઠનના કાય�માં સહયોગી બને, સમાધાન 
�વ�પ બને પરંતુ સમ�યા �વ�પ ન બને. 
સમ� િવ�માં ભયંકર રોગો સામે લડવા યોગ 
�ારા સુર�ા કવચ બનાવવા શિ�શાળી 
�ક�પનો પહ�ચાડવામાં સહયોગી થાય, આવા 
સેવાકાય�માં સાથ આપનાર આ�મા યોગી છ�.

Ÿ જેનું મન સદા િવમલ હોય. નકારા�મક ઉ��થી 
મુ� થયું હોય અને સકારા�મક ઉ��થી 
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આ�મા ઉપર વરસતા હોય છ�. બાબાના 
હ�રો �કરણો �પી હ�રો હાથના નીચે 
છ�છાયાનો અનુભવ કર� છ�. શાંિત, 
પિવ�તા, �દ�યગુણ, �ાન અને શિ�ઓની 
છ�છાયા નીચે છ�. આવી છ�છાયાને ભેદીને 
અશાંિત, અપિવ�તા, દુગુ�ણો, અ�ાન 
અંધકાર, કમીકમ�રીઓ બહારથી 
આ�મામાં �વેશી શકતી નથી. બાબાની આવી 
છ�છાયામાં સુરિ�તતાનો અનુભવ કરનાર 
યોગી છ�.

Ÿ બાબાની �ીમત છ� - ‘કમ બોલો, ધીર� બોલો, 
મીઠા બોલો.’ કડવું સ�ય પણ મીઠી વાણીથી 
ઉ�ારાય તો િવરોધી પણ િમ� બની �ય. 
મીઠી વાણી સેવાકાય�માં પણ સફળતા અપાવે 
છ�. િશવબાબાએ આપેલા �ાનની �ાનયુ� 
મીઠીવાણી બોલનાર યોગી છ�.

Ÿ ભગવાન િશવે ગીતા �ાન આપતાં છ��ે કહ�લ 
છ� ક� જે આ�માનો સાકારી દુિનયાના પદાથ� 
અને સંબંધોનો મોહ નાશ પામે છ� તેને જ મારી 
સતત ��િત રહ� છ�. અને જે આ�માને 
બાબાની સતત ઘિન� અંતરના �ડાણથી 
યાદ રહ�તી હોય તેનો ધમ��ે� હોય તેનાં 
કાય� �ે� હોય, �વન મુિ�માં તેનું પદ 
�ે� હોય. બાબાની યાદમાં રહ�તો આ�મા 
યોગી છ�.

મનના માનસરોવરના હ�સારાણાઓ 
રાજયોગનાં મોતી ચણો અને ભા�ય ચમકાવો. 
રાજયોગથી િવકમ� ભ�મ કરીને 21 જ�મો સુધી 
સુખ, શાંિત અને સ�િ�થી ભરપૂર �વન �વો 
એવી શુભકામના તથા શુભભાવના સહ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરો. શાંિતદાન, ગુણદાન, �ાનદાન, 
શિ�દાન કરીને મા�ટર દાતા બનો. મા�ટર 
દાતા યોગી છ�.

Ÿ બાબાએ �વનિનવા�હ અથ� કમ� કરવાની ના 
કહી નથી પરંતુ �યવસાયના સમયે પણ મને 
યાદ કરો તો તમારામાં બળ ભરાશે. કામ 
કરતાં કરતાં યાદ કરો. �ેક પાડી / રીસેસ 
દરિમયાન બાબાને યાદ કરનાર આ�મામાં 
તાજગી આવશે, શિ� આવશે અને કામમાં 
ઝડપ પણ આવશે. કામ ચોકસાઈપૂવ�ક થશે. 
થાક નિહ લાગે. બાબાની યાદમાં રહીને કામ 
કરનાર કમ�યોગી પણ યોગી આ�મા છ�.

Ÿ પિવ� ભોજન લેતાં પહ�લાં બાબાને ભોગ 
લગાવી, બાબાને યાદ કરી, પછી �યથ� 
િચંતન, �યથ� વાતો છોડી દર�ક કોિળયે 
બાબાને યાદ કરતાં કરતાં �ભુ�સાદ લેનાર. 
મનુ�યા�મામાં શિ� આવશે. બાબાની યાદમાં 
ભોજન કરનાર યોગી છ�.

Ÿ કોઈપણ કામે નીકળતાં, �યવસાયના કામે 
જતાં, બાબાને સાથે રાખી કામ કરતાં 
સફળતા મળશે જ! બાબાના સાથથી 
સફળતામૂત� બનાશે, િવ�નિવનાશક બનાશે. 
ભગવાન હમારા સાથી હ� ડરનેક� �યા બાત 
હ�? િશવબાબાને સાથી બનાવનાર યોગી છ�.

Ÿ જે મનુ�યા�માની વાણી પિવ� હોય, ��� 
પિવ� હોય, ખાનપાન પિવ� હોય, આચરણ 
પિવ� હોય, બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા પિવ�તાના �કરણોની છ�છાયા 
બનાવી, તેવા પિવ�તાની છ�છાયામાં 
રહ�નાર આ�મા યોગી છ�.

Ÿ યોગી આ�મા બાબા સાથે ક�બાઈ�ડ રહ� છ�. 
બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી આવતા �કરણો 
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આ સમ�ત િવ�ના મનુ�ય આ�માઓની 
ક�લ જન સં�યા અ�યાર� લગભગ 800 કરોડ 
જેટલી થવા �ય છ�. આ 800 કરોડ મનુ�યો આ 
ધરતી�પી રંગમંચ પરના અિભનેતા છ�. આ દર�ક 
એ�ટર આ ધરતી�પી રંગમંચ પર પોત પોતાની 
ભૂિમકા પોતાએ જ ભજવવાની હોય છ�. તેની 
ભૂિમકા તેમના વતીથી બી� કોઈ અિભનેતા 
ભજવી શકતો નથી. આ દર�ક� દર�ક મનુ�ય 
આ�માઓમાં પોત પોતાની ભૂિમકા સૂ�મમાં સૂ�મ 
આ�મામાં ર�કોડ� થયેલી છ�. કઈ આ�માએ કઈ અને 
ક�વી રીતે ભૂિમકા ભજવવાની છ�. તેના સંવાદ અને 
અમલ માટ� કોઈ પુ�તક નથી ક� જે ભૂિમકા ક�ઠ�થ 
કરવાની હોય. દર�ક� દર�ક મનુ�યા�માઓની 
ભૂિમકા ક�દરતી છ�. ક�દરતી િ�યા સહજ અને 
�વતઃ થતી હોય છ�. તેથી તેની ભૂિમકામાં કોઈ પણ 
મનુ�ય દખલગીરી કરી શકતો નથી. અને 
દખલગીરી કરવી પણ ના �ઈએ. આ િવ�ના 
દર�ક� દર�ક મનુ�ય આ�મા િવ� �ામા �લાન 
અનુસાર પોતપોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� િવ� 
�ામા સાથે બંધાયેલો તેમજ સંકળાયેલો છ�. તે 
અનુસાર જ તે અિભનેતા પોતાની ભૂિમકા ભજવે 
છ�. તેની ભૂિમકા કોઈ બદલી કરી શકતું નથી. 
�વયં અિભનેતા પોતે પણ પોતાની ભૂિમકા બદલી 
કરી શકતો નથી. અર� ! �યાં સુધી ક� પરમા�મા 
પણ તેની ભૂિમકા બદલી કરી શકતા નથી. કારણ 
ક� પરમા�મા કરતાં �ામા બળવાન છ�. હાં, સલાહ, 
સૂચન, માગ�દશ�ન આપીએ પરંતુ તેને જે ભૂિમકા 
ભજવવાની છ� તે ભજવીને જ રહ�શે. કોઈ કોઈને 
ક�ઈ શીખવાડી શકતું નથી તો વળી કોઈ કોઈને 
સુધારી પણ શકતું નથી. હાં, શીખવાડવા માટ� ક� 

સુધારવા માટ� શીખવાડનાર ક� સુધારનાર પોતાની 
ફરજ બ�વે છ� પરંતુ શીખવું ક� ના શીખવું અથવા 
સુધારવું ક� ના સુધરવું તે તેની ભૂિમકામાં હશે તો તે 
શીખશે ક� નિહ શીખે અથવા સુધરશે ક� નહ� 
સુધર�. તેથી શીખવાડનાર� ક� સુધારનાર� કોઈ 
અફસોસ કરવો નહ�. શીખનાર� ક� સુધરનાર� 
પોતાની ભૂિમકા ભજવી વળી શીખવાડનાર� ક� 
સુધારનાર� પણ ફરજના ભાગ�પે પોતાની ભૂિમકા 
ભજવી. આ તો �ામા છ�! એક �દવસનો ક� બે 
�દવસનો �ામા નથી! આ તો પૂરા 5000 વષ�નો 
�ામા છ� જેની સાથે પરમા�મા સિહત િવ�ના દર�ક� 
દર�ક આ�માઓ સંકળાયેલા છ� તેમજ બંધાયેલા 
પણ છ�.

વળી એ વાત પણ એટલી જ સ�ય છ� ક� -

Ÿ જે થયું તે સા�ં થયું,

Ÿ જે થઈ ર�ં છ� તે પણ વધાર� સા�ં જ થઈ ર�ં 
છ�.

Ÿ જે થશે તે પણ જે થયું અને થઈ ર�ં છ� તેના 
કરતાં પણ સૌથી વધાર� સા�ં થશે.

ઉપરો� �ણેય િવધાનનું જરા િવ�લેષણ 
કરીએ. ક�પ પહ�લાં જે તે ઘટના ઘ�ટત થઈ હતી જે 
ફરી �બ� રીપીટ થઈ અને ક�પ ક�પ પણ રીપીટ 
થયા જ કરશે તેમાં કોઈ જ બદલો નહ� આવે. 
ઘ�ટત ઘટનાને કોઈ રોક� શકતું નથી. ઘ�ટત 
ઘટના ગમે ક� ના ગમે તો પણ આ સ�યતાનો 
�વીકાર કરી મનને મનાવી સંતુ� રહ�વામાં જ 
શાણપણ છ�. સુખ-દુઃખથી પર રહી ઉપરામ ��થિત 
તેમજ ��થત�� ��થિત ધારણ કરી કમા�તીત બની 
આ�મ અિભમાની બનીશું તો જ ખુશી રહ�શે.

િવ� �ામાનું ગૂઢ રહ�ય
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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આ�મા ઉપર વરસતા હોય છ�. બાબાના 
હ�રો �કરણો �પી હ�રો હાથના નીચે 
છ�છાયાનો અનુભવ કર� છ�. શાંિત, 
પિવ�તા, �દ�યગુણ, �ાન અને શિ�ઓની 
છ�છાયા નીચે છ�. આવી છ�છાયાને ભેદીને 
અશાંિત, અપિવ�તા, દુગુ�ણો, અ�ાન 
અંધકાર, કમીકમ�રીઓ બહારથી 
આ�મામાં �વેશી શકતી નથી. બાબાની આવી 
છ�છાયામાં સુરિ�તતાનો અનુભવ કરનાર 
યોગી છ�.

Ÿ બાબાની �ીમત છ� - ‘કમ બોલો, ધીર� બોલો, 
મીઠા બોલો.’ કડવું સ�ય પણ મીઠી વાણીથી 
ઉ�ારાય તો િવરોધી પણ િમ� બની �ય. 
મીઠી વાણી સેવાકાય�માં પણ સફળતા અપાવે 
છ�. િશવબાબાએ આપેલા �ાનની �ાનયુ� 
મીઠીવાણી બોલનાર યોગી છ�.

Ÿ ભગવાન િશવે ગીતા �ાન આપતાં છ��ે કહ�લ 
છ� ક� જે આ�માનો સાકારી દુિનયાના પદાથ� 
અને સંબંધોનો મોહ નાશ પામે છ� તેને જ મારી 
સતત ��િત રહ� છ�. અને જે આ�માને 
બાબાની સતત ઘિન� અંતરના �ડાણથી 
યાદ રહ�તી હોય તેનો ધમ��ે� હોય તેનાં 
કાય� �ે� હોય, �વન મુિ�માં તેનું પદ 
�ે� હોય. બાબાની યાદમાં રહ�તો આ�મા 
યોગી છ�.

મનના માનસરોવરના હ�સારાણાઓ 
રાજયોગનાં મોતી ચણો અને ભા�ય ચમકાવો. 
રાજયોગથી િવકમ� ભ�મ કરીને 21 જ�મો સુધી 
સુખ, શાંિત અને સ�િ�થી ભરપૂર �વન �વો 
એવી શુભકામના તથા શુભભાવના સહ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કરો. શાંિતદાન, ગુણદાન, �ાનદાન, 
શિ�દાન કરીને મા�ટર દાતા બનો. મા�ટર 
દાતા યોગી છ�.

Ÿ બાબાએ �વનિનવા�હ અથ� કમ� કરવાની ના 
કહી નથી પરંતુ �યવસાયના સમયે પણ મને 
યાદ કરો તો તમારામાં બળ ભરાશે. કામ 
કરતાં કરતાં યાદ કરો. �ેક પાડી / રીસેસ 
દરિમયાન બાબાને યાદ કરનાર આ�મામાં 
તાજગી આવશે, શિ� આવશે અને કામમાં 
ઝડપ પણ આવશે. કામ ચોકસાઈપૂવ�ક થશે. 
થાક નિહ લાગે. બાબાની યાદમાં રહીને કામ 
કરનાર કમ�યોગી પણ યોગી આ�મા છ�.

Ÿ પિવ� ભોજન લેતાં પહ�લાં બાબાને ભોગ 
લગાવી, બાબાને યાદ કરી, પછી �યથ� 
િચંતન, �યથ� વાતો છોડી દર�ક કોિળયે 
બાબાને યાદ કરતાં કરતાં �ભુ�સાદ લેનાર. 
મનુ�યા�મામાં શિ� આવશે. બાબાની યાદમાં 
ભોજન કરનાર યોગી છ�.

Ÿ કોઈપણ કામે નીકળતાં, �યવસાયના કામે 
જતાં, બાબાને સાથે રાખી કામ કરતાં 
સફળતા મળશે જ! બાબાના સાથથી 
સફળતામૂત� બનાશે, િવ�નિવનાશક બનાશે. 
ભગવાન હમારા સાથી હ� ડરનેક� �યા બાત 
હ�? િશવબાબાને સાથી બનાવનાર યોગી છ�.

Ÿ જે મનુ�યા�માની વાણી પિવ� હોય, ��� 
પિવ� હોય, ખાનપાન પિવ� હોય, આચરણ 
પિવ� હોય, બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી 
આવતા પિવ�તાના �કરણોની છ�છાયા 
બનાવી, તેવા પિવ�તાની છ�છાયામાં 
રહ�નાર આ�મા યોગી છ�.

Ÿ યોગી આ�મા બાબા સાથે ક�બાઈ�ડ રહ� છ�. 
બાબાના �યોિતિબંદુમાંથી આવતા �કરણો 
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આ સમ�ત િવ�ના મનુ�ય આ�માઓની 
ક�લ જન સં�યા અ�યાર� લગભગ 800 કરોડ 
જેટલી થવા �ય છ�. આ 800 કરોડ મનુ�યો આ 
ધરતી�પી રંગમંચ પરના અિભનેતા છ�. આ દર�ક 
એ�ટર આ ધરતી�પી રંગમંચ પર પોત પોતાની 
ભૂિમકા પોતાએ જ ભજવવાની હોય છ�. તેની 
ભૂિમકા તેમના વતીથી બી� કોઈ અિભનેતા 
ભજવી શકતો નથી. આ દર�ક� દર�ક મનુ�ય 
આ�માઓમાં પોત પોતાની ભૂિમકા સૂ�મમાં સૂ�મ 
આ�મામાં ર�કોડ� થયેલી છ�. કઈ આ�માએ કઈ અને 
ક�વી રીતે ભૂિમકા ભજવવાની છ�. તેના સંવાદ અને 
અમલ માટ� કોઈ પુ�તક નથી ક� જે ભૂિમકા ક�ઠ�થ 
કરવાની હોય. દર�ક� દર�ક મનુ�યા�માઓની 
ભૂિમકા ક�દરતી છ�. ક�દરતી િ�યા સહજ અને 
�વતઃ થતી હોય છ�. તેથી તેની ભૂિમકામાં કોઈ પણ 
મનુ�ય દખલગીરી કરી શકતો નથી. અને 
દખલગીરી કરવી પણ ના �ઈએ. આ િવ�ના 
દર�ક� દર�ક મનુ�ય આ�મા િવ� �ામા �લાન 
અનુસાર પોતપોતાની ભૂિમકા ભજવવા માટ� િવ� 
�ામા સાથે બંધાયેલો તેમજ સંકળાયેલો છ�. તે 
અનુસાર જ તે અિભનેતા પોતાની ભૂિમકા ભજવે 
છ�. તેની ભૂિમકા કોઈ બદલી કરી શકતું નથી. 
�વયં અિભનેતા પોતે પણ પોતાની ભૂિમકા બદલી 
કરી શકતો નથી. અર� ! �યાં સુધી ક� પરમા�મા 
પણ તેની ભૂિમકા બદલી કરી શકતા નથી. કારણ 
ક� પરમા�મા કરતાં �ામા બળવાન છ�. હાં, સલાહ, 
સૂચન, માગ�દશ�ન આપીએ પરંતુ તેને જે ભૂિમકા 
ભજવવાની છ� તે ભજવીને જ રહ�શે. કોઈ કોઈને 
ક�ઈ શીખવાડી શકતું નથી તો વળી કોઈ કોઈને 
સુધારી પણ શકતું નથી. હાં, શીખવાડવા માટ� ક� 

સુધારવા માટ� શીખવાડનાર ક� સુધારનાર પોતાની 
ફરજ બ�વે છ� પરંતુ શીખવું ક� ના શીખવું અથવા 
સુધારવું ક� ના સુધરવું તે તેની ભૂિમકામાં હશે તો તે 
શીખશે ક� નિહ શીખે અથવા સુધરશે ક� નહ� 
સુધર�. તેથી શીખવાડનાર� ક� સુધારનાર� કોઈ 
અફસોસ કરવો નહ�. શીખનાર� ક� સુધરનાર� 
પોતાની ભૂિમકા ભજવી વળી શીખવાડનાર� ક� 
સુધારનાર� પણ ફરજના ભાગ�પે પોતાની ભૂિમકા 
ભજવી. આ તો �ામા છ�! એક �દવસનો ક� બે 
�દવસનો �ામા નથી! આ તો પૂરા 5000 વષ�નો 
�ામા છ� જેની સાથે પરમા�મા સિહત િવ�ના દર�ક� 
દર�ક આ�માઓ સંકળાયેલા છ� તેમજ બંધાયેલા 
પણ છ�.

વળી એ વાત પણ એટલી જ સ�ય છ� ક� -

Ÿ જે થયું તે સા�ં થયું,

Ÿ જે થઈ ર�ં છ� તે પણ વધાર� સા�ં જ થઈ ર�ં 
છ�.

Ÿ જે થશે તે પણ જે થયું અને થઈ ર�ં છ� તેના 
કરતાં પણ સૌથી વધાર� સા�ં થશે.

ઉપરો� �ણેય િવધાનનું જરા િવ�લેષણ 
કરીએ. ક�પ પહ�લાં જે તે ઘટના ઘ�ટત થઈ હતી જે 
ફરી �બ� રીપીટ થઈ અને ક�પ ક�પ પણ રીપીટ 
થયા જ કરશે તેમાં કોઈ જ બદલો નહ� આવે. 
ઘ�ટત ઘટનાને કોઈ રોક� શકતું નથી. ઘ�ટત 
ઘટના ગમે ક� ના ગમે તો પણ આ સ�યતાનો 
�વીકાર કરી મનને મનાવી સંતુ� રહ�વામાં જ 
શાણપણ છ�. સુખ-દુઃખથી પર રહી ઉપરામ ��થિત 
તેમજ ��થત�� ��થિત ધારણ કરી કમા�તીત બની 
આ�મ અિભમાની બનીશું તો જ ખુશી રહ�શે.

િવ� �ામાનું ગૂઢ રહ�ય
�.ક�. કા��તભાઈ મેઘપરા, અટલાદરા, વડોદરા.
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દ�વતાઓની ભિ� કર� છ� તેનું ફળ જે તે સંબંિધત 
દ�વી ક� દ�વતાઓ �ારા પરમા�મા અપાવડાવે છ� 
અથવા જે તે સંબંિધત દ�વી ક� દ�વતાઓ �ારા જે તે 
દ�વી ક� દ�વતાઓના સા�ા�કાર કરાવડાવે છ� પરંતુ 
તેઓ સીધા િચ�માં આવતાં નથી.

િવ� �ામા અને નાટકમાં તફાવત છ�. િવ� 
�ામા એક ક�પનો એટલે ક� 5000 વષ�નો એટલે ક� 
વધુમાં વધુ મનુ�યા�માના 84 જ�મોની �વન 
કહાનીથી બનેલો છ�. િવ� �ામા બેહદનો છ� �યાર� 
નાટક બેહદનું નથી. હદનું છ�. િવ��ામામાં 84 
જ�મોની �વન કહાની છ�. આ 84 જ�મોની �વન 
કહાનીમાંથી એક જ�મની �વન કહાનીને નાટક 
કહ�વામાં આવે છ�. એક આ�મા એક ક�પમાં 
િવ��ામાની અંદર વધુમાં વધુ 84 �વન 
કહાની�પી 84 નાટકમાં ભાગ લે છ�. િવ� �ામાની 
અંદર તે અિભનેતા નાટક ભજવવા માટ� 84 
શરીર�પી �ેસ ધારણ કર� છ� અને બદલે છ� એક 
�વન કહાની સમા�ત થાય એટલે તે અિભનેતા 
એક શરીર�પી �ેસ બદલે, એ�ેસ પણ બદલે, 
સગાસંબંધી, ભાષા, ધમ�, સંવાદ, સં�કાર, રીત-
�રવાજ વગેર�માં પણ બદલાવ આવે.

પ�રવત�ન એ સંસાર તેમજ �ક�િતનો 
અટલ િનયમ છ�.

િવ� �ામા અના�દ, પ�રવત�નશીલ, 
પુનરા�ત તેમજ બેઅંત છ�. જેનો અ�ત છ� છતાં 
બેઅંત છ�. અંત આવી ગયો એટલે તેનો અથ� એવો 
નથી ક� ફરી તેની શ�આત નહ� થાય! સૂયા��ત 
પછી સૂય�દય છ� જ. આ �ામાના દર�ક� દર�ક પા� 
અિભનેતાઓ મૂળ વતન ��વી નથી. ��વી પરની 
એ તો મહ�માન છ�. તેનું મૂળ વતન તો પરમધામ છ�. 
ધરતી પર જ તે પોતાનો પાટ� ભજવવા આવે છ�. 
પરમધામમાં તેની કોઈ ભૂિમકા નથી. પરમધામમાં 

‘જે થશે તે પણ જે થયું અને જે થઈ ર�ં છ� 
તેના કરતાં પણ સૌથી વધાર� સા�ં થશે.’ આ 
હકારા�મક િવચારો કહ�વાય. ઘ�ટત ઘટના સાથે 
જેટલા હકારા�મક રહીશું તેટલું સા�ં થશે. મનના 
કોઈ પણ ખૂણામાં નકારા�મકતાને �થાન આપો 
નહ�. આ નકારા�મકતા નબળી �યિ�ઓ માટ� 
એ એક રાજયોગ છ� જેનો ઉપાય ક� ઈલાજ 
રાજયોગ છ�.

િવ��ામા એ એક બેહદનો �ામા છ�. 
ક�ટલાક મનુ�યો પોતાના એક �વનની આ�મકથા 
લખતા હોય છ�. પરંતુ િવ��ામામાં સતયુગી 2 
કરોડ દ�વી-દ�વતાઓની પૂરા 84 જ�મોની �વન 
કહાનીઓ જે તે આ�મામાં જ આલેખાયેલી છ�. મજ� 
થયેલી છ�. તેના માટ� કોઈ પુ�તક નથી અને આ 
�વન કહાનીઓ લખવી અશ�ય છ�. 84 જ�મોની 
�વન કહાની � લખવા જઈએ તો ક�ટલા પુ�તકો 
�ઈએ! વળી આ િવ��ામાના બધા જ 
અિભનેતાઓની જ�મોજ�મની થીસીસ કાગળ પર 
લખવામાં આવે તો ��વી જેટલો કાગળ �ઈએ 
અને આ ��વી પરના જંગલોના લાકડાઓમાંથી 
કલમો બનાવવી પડે અને સાગરમાંના પાણી 
જેટલી શાહી �ઈએ. આ તો એક અલંકા�રત 
વણ�ન છ�. પરમા�માની મિહમાનાં ગુણગાન પણ 
આવી અલંકા�રત ભાષામાં લખાયેલા છ�. તો 
પરમા�મા કરતાં િવ� �ામા બળવાન છ�. ભલે 
પરમા�મા કરતાં િવ� �ામા બળવાન ર�ો પરંતુ 
પરમા�માની મિહમા તો પરમા�માની મિહમા જ છ�! 
તેની તુલના િવ��ામા સાથે થઈ જ ના શક�. િવ� 
�ામા અનુસાર પરમા�માની ભૂિમકા પુ�ષો�મ 
સંગમયુગમાં જ આ ધરતી�પી રંગમંચ પર મા� 
100 વષ�ની જ છ�, બાક�ના 4900 વષ� સુધી તેઓ 
પરમધામમાં ��થત થઈ �ય છ�. હાં, �ાપરયુગમાં 
તેમજ કિળયુગમાં જે ભ�ો ભાવનાથી જે દ�વી ક� 
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પરમા�મા સાથે �ીતે બંધાયા પછી � 
એકવાર પરમા�માનો રંગ લાગી �ય તો માનવ-
�વન ધ�ય ધ�ય બની �ય. પરમા�મા સતત 
આપણી સાથે હોવાની અનુભૂિત �યાર� જ થાય ક� 
�યાર� આપણે ‘�ભુમય’ બની જઈએ. �ભુ તેર� 
રંગમે... એ ગીતમાં પણ �ભુ સાથે �ડાઈ જવાની 
વાત છ�. આ જગતમાં જેને એક ભગવાન સાથે 
સંબંધ �ડતાં આવડી ગયું એ આ�માઓ અંતે 
સુખ, શાંિત અને સ�િ�ને પામે છ�. પરંતુ 
પરમા�મામાં લીન થવા માટ� સૌ �થમ તો સાધક� 
ચો�સ લ�, �ઢ મનોબળ, આ�મિવ�ાસ અને 
ધીરજથી આ�યા��મક માગ� આગળ વધવાનું હોય 
છ�. તો જ પરમા�મ-�યારના અિધકારી બની 
શકાય છ�.

�વત�માન કિળયુગી શાસનમાં મનુ�ય સાચું 
સુખ અને શા�ત શાંિત ઝંખતો રહ� છ�. સંસારના 
સવ� દુઃખોથી છૂટકારો મેળવવા એ સતત મથતો 
રહ� છ�, પરંતુ એક મા� િશવ પરમા�મા િસવાય 
બીજે �યાંયથી પણ સુખ-શાંિતની �ા��ત થવાની 
નથી. વળી પરમે�રના �પ, રંગ, આકાર ક� 
કત��યથી જે અ�ાન છ� એને પરમા�માની લગની 
લાગે પણ ક�વી રીતે? કોઈની સાથે લગનમાં મગન 
થવું હોય તો તેની સાથે સંબંધ �ડવો પડે. આ માટ� 
સાચી �દશાનો પુ�ષાથ� �ઈએ. ભગવાનને 
સવ��યાપી સમજવાથી સંબંધ �ડી શકાય નહ�. 
‘��ાક�મારીઝ’ �ારા અપાતા �ાનમાં 
પરમા�માને પામવાની અમોલ શિ� છ�. આ 
�ાનમાં ઈ�રનો સ�ય પ�રચય આપવામાં આવે 
છ�. પરમધામ િનવાસી �યોિતિબ�દુ �વ�પ એક 
િશવ પરમા�મા જે સવ�પરી અને સૌના િપતા તેમજ 

���ના રચિયતા છ� એવો પ�રચય �ાનથી �ા�ત 
થાય છ�, �યાર� જ ‘એક બળ, એક ભરોસા’ના 
આધાર� �ભુના સાિન�યને પામવાનો દરવા� ખૂલે 
છ�. આમ પરમા�મા સાથે માત-િપતા, બંધુ, સખા, 
સ�ગુ� ક� સાજન �પે સંબંધ �ડીને માનવ-
�વનને સવ��મ બનાવવાની �દશાનો સાચો 
પુ�ષાથ� અહ� ખુદ ભગવાન �ારા કરાવાય છ�.

વળી નીજ આ�માના અસલ �વ�પને �યાં 
સુધી �ણીએ નહ� �યાં સુધી મનુ�યની બધા જ 
�કારની સાધના જૂ�ી છ�. ‘�� એક આ�મા છું.’ 
એવી અનુભૂિત અંતર મનમાં �ગટ થાય તો જ 
�વનમાં આ�યા��મક ઉ�સ પથરાય. આ માટ� 
દ�હસિહત દ�હના સવ� સંબંધોને ભૂલીને આ��મક 
�વ�પમાં ��થત થવું પડે. આ ��થિતને પામવાનો 
માગ� એ ‘સહજ-રાજયોગ’ છ�. રાજયોગના 
અ�યાસથી આ�માનુભૂિત શ�ય બને છ�. 
‘રાજયોગ’ એ સહજ એટલા માટ� ક� ઉમંગ-
ઉ�સાહ સાથે આ�મ ઉ�નિતના �ાનથી ભરપૂર 
થઈને અિવરતપણે તી� પુ�ષાથ� કરનાર સાધક જે 
સહજ રીતે જ �ભુ સાથે િમલન મનાવી શક� છ�. 
એટલે જ કહ�વાયું છ� ક�, ‘તપોબળ કરતાં તપબળ 
વધુ અસરકારક છ�.’

�ટને જેમ ભ�ીમાં પકવીને પાકો રંગ 
ચઢાવાય છ� એમ આ�માને પણ યોગભ�ી �ારા 
નારાયણ નશાનો પાકો રંગ ચઢ� છ�. તેથી બાબા 
�ાનમોરલીમાં કહ� છ� એમ �યાં સુધી પાકો રંગ 
નહ� લા�યો હોય �યાં સુધી બહાર જતાં જ તેનો 
રંગ ઉડી �ય છ�, માટ� પહ�લાં પાકો રંગ 
ચઢાવવાનો છ�. 

�ભુ તેર� રંગમે...
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા, તા. �ાંિતજ, �. સાબરકાંઠા

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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દ�વતાઓની ભિ� કર� છ� તેનું ફળ જે તે સંબંિધત 
દ�વી ક� દ�વતાઓ �ારા પરમા�મા અપાવડાવે છ� 
અથવા જે તે સંબંિધત દ�વી ક� દ�વતાઓ �ારા જે તે 
દ�વી ક� દ�વતાઓના સા�ા�કાર કરાવડાવે છ� પરંતુ 
તેઓ સીધા િચ�માં આવતાં નથી.

િવ� �ામા અને નાટકમાં તફાવત છ�. િવ� 
�ામા એક ક�પનો એટલે ક� 5000 વષ�નો એટલે ક� 
વધુમાં વધુ મનુ�યા�માના 84 જ�મોની �વન 
કહાનીથી બનેલો છ�. િવ� �ામા બેહદનો છ� �યાર� 
નાટક બેહદનું નથી. હદનું છ�. િવ��ામામાં 84 
જ�મોની �વન કહાની છ�. આ 84 જ�મોની �વન 
કહાનીમાંથી એક જ�મની �વન કહાનીને નાટક 
કહ�વામાં આવે છ�. એક આ�મા એક ક�પમાં 
િવ��ામાની અંદર વધુમાં વધુ 84 �વન 
કહાની�પી 84 નાટકમાં ભાગ લે છ�. િવ� �ામાની 
અંદર તે અિભનેતા નાટક ભજવવા માટ� 84 
શરીર�પી �ેસ ધારણ કર� છ� અને બદલે છ� એક 
�વન કહાની સમા�ત થાય એટલે તે અિભનેતા 
એક શરીર�પી �ેસ બદલે, એ�ેસ પણ બદલે, 
સગાસંબંધી, ભાષા, ધમ�, સંવાદ, સં�કાર, રીત-
�રવાજ વગેર�માં પણ બદલાવ આવે.

પ�રવત�ન એ સંસાર તેમજ �ક�િતનો 
અટલ િનયમ છ�.

િવ� �ામા અના�દ, પ�રવત�નશીલ, 
પુનરા�ત તેમજ બેઅંત છ�. જેનો અ�ત છ� છતાં 
બેઅંત છ�. અંત આવી ગયો એટલે તેનો અથ� એવો 
નથી ક� ફરી તેની શ�આત નહ� થાય! સૂયા��ત 
પછી સૂય�દય છ� જ. આ �ામાના દર�ક� દર�ક પા� 
અિભનેતાઓ મૂળ વતન ��વી નથી. ��વી પરની 
એ તો મહ�માન છ�. તેનું મૂળ વતન તો પરમધામ છ�. 
ધરતી પર જ તે પોતાનો પાટ� ભજવવા આવે છ�. 
પરમધામમાં તેની કોઈ ભૂિમકા નથી. પરમધામમાં 

‘જે થશે તે પણ જે થયું અને જે થઈ ર�ં છ� 
તેના કરતાં પણ સૌથી વધાર� સા�ં થશે.’ આ 
હકારા�મક િવચારો કહ�વાય. ઘ�ટત ઘટના સાથે 
જેટલા હકારા�મક રહીશું તેટલું સા�ં થશે. મનના 
કોઈ પણ ખૂણામાં નકારા�મકતાને �થાન આપો 
નહ�. આ નકારા�મકતા નબળી �યિ�ઓ માટ� 
એ એક રાજયોગ છ� જેનો ઉપાય ક� ઈલાજ 
રાજયોગ છ�.

િવ��ામા એ એક બેહદનો �ામા છ�. 
ક�ટલાક મનુ�યો પોતાના એક �વનની આ�મકથા 
લખતા હોય છ�. પરંતુ િવ��ામામાં સતયુગી 2 
કરોડ દ�વી-દ�વતાઓની પૂરા 84 જ�મોની �વન 
કહાનીઓ જે તે આ�મામાં જ આલેખાયેલી છ�. મજ� 
થયેલી છ�. તેના માટ� કોઈ પુ�તક નથી અને આ 
�વન કહાનીઓ લખવી અશ�ય છ�. 84 જ�મોની 
�વન કહાની � લખવા જઈએ તો ક�ટલા પુ�તકો 
�ઈએ! વળી આ િવ��ામાના બધા જ 
અિભનેતાઓની જ�મોજ�મની થીસીસ કાગળ પર 
લખવામાં આવે તો ��વી જેટલો કાગળ �ઈએ 
અને આ ��વી પરના જંગલોના લાકડાઓમાંથી 
કલમો બનાવવી પડે અને સાગરમાંના પાણી 
જેટલી શાહી �ઈએ. આ તો એક અલંકા�રત 
વણ�ન છ�. પરમા�માની મિહમાનાં ગુણગાન પણ 
આવી અલંકા�રત ભાષામાં લખાયેલા છ�. તો 
પરમા�મા કરતાં િવ� �ામા બળવાન છ�. ભલે 
પરમા�મા કરતાં િવ� �ામા બળવાન ર�ો પરંતુ 
પરમા�માની મિહમા તો પરમા�માની મિહમા જ છ�! 
તેની તુલના િવ��ામા સાથે થઈ જ ના શક�. િવ� 
�ામા અનુસાર પરમા�માની ભૂિમકા પુ�ષો�મ 
સંગમયુગમાં જ આ ધરતી�પી રંગમંચ પર મા� 
100 વષ�ની જ છ�, બાક�ના 4900 વષ� સુધી તેઓ 
પરમધામમાં ��થત થઈ �ય છ�. હાં, �ાપરયુગમાં 
તેમજ કિળયુગમાં જે ભ�ો ભાવનાથી જે દ�વી ક� 
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પરમા�મા સાથે �ીતે બંધાયા પછી � 
એકવાર પરમા�માનો રંગ લાગી �ય તો માનવ-
�વન ધ�ય ધ�ય બની �ય. પરમા�મા સતત 
આપણી સાથે હોવાની અનુભૂિત �યાર� જ થાય ક� 
�યાર� આપણે ‘�ભુમય’ બની જઈએ. �ભુ તેર� 
રંગમે... એ ગીતમાં પણ �ભુ સાથે �ડાઈ જવાની 
વાત છ�. આ જગતમાં જેને એક ભગવાન સાથે 
સંબંધ �ડતાં આવડી ગયું એ આ�માઓ અંતે 
સુખ, શાંિત અને સ�િ�ને પામે છ�. પરંતુ 
પરમા�મામાં લીન થવા માટ� સૌ �થમ તો સાધક� 
ચો�સ લ�, �ઢ મનોબળ, આ�મિવ�ાસ અને 
ધીરજથી આ�યા��મક માગ� આગળ વધવાનું હોય 
છ�. તો જ પરમા�મ-�યારના અિધકારી બની 
શકાય છ�.

�વત�માન કિળયુગી શાસનમાં મનુ�ય સાચું 
સુખ અને શા�ત શાંિત ઝંખતો રહ� છ�. સંસારના 
સવ� દુઃખોથી છૂટકારો મેળવવા એ સતત મથતો 
રહ� છ�, પરંતુ એક મા� િશવ પરમા�મા િસવાય 
બીજે �યાંયથી પણ સુખ-શાંિતની �ા��ત થવાની 
નથી. વળી પરમે�રના �પ, રંગ, આકાર ક� 
કત��યથી જે અ�ાન છ� એને પરમા�માની લગની 
લાગે પણ ક�વી રીતે? કોઈની સાથે લગનમાં મગન 
થવું હોય તો તેની સાથે સંબંધ �ડવો પડે. આ માટ� 
સાચી �દશાનો પુ�ષાથ� �ઈએ. ભગવાનને 
સવ��યાપી સમજવાથી સંબંધ �ડી શકાય નહ�. 
‘��ાક�મારીઝ’ �ારા અપાતા �ાનમાં 
પરમા�માને પામવાની અમોલ શિ� છ�. આ 
�ાનમાં ઈ�રનો સ�ય પ�રચય આપવામાં આવે 
છ�. પરમધામ િનવાસી �યોિતિબ�દુ �વ�પ એક 
િશવ પરમા�મા જે સવ�પરી અને સૌના િપતા તેમજ 

���ના રચિયતા છ� એવો પ�રચય �ાનથી �ા�ત 
થાય છ�, �યાર� જ ‘એક બળ, એક ભરોસા’ના 
આધાર� �ભુના સાિન�યને પામવાનો દરવા� ખૂલે 
છ�. આમ પરમા�મા સાથે માત-િપતા, બંધુ, સખા, 
સ�ગુ� ક� સાજન �પે સંબંધ �ડીને માનવ-
�વનને સવ��મ બનાવવાની �દશાનો સાચો 
પુ�ષાથ� અહ� ખુદ ભગવાન �ારા કરાવાય છ�.

વળી નીજ આ�માના અસલ �વ�પને �યાં 
સુધી �ણીએ નહ� �યાં સુધી મનુ�યની બધા જ 
�કારની સાધના જૂ�ી છ�. ‘�� એક આ�મા છું.’ 
એવી અનુભૂિત અંતર મનમાં �ગટ થાય તો જ 
�વનમાં આ�યા��મક ઉ�સ પથરાય. આ માટ� 
દ�હસિહત દ�હના સવ� સંબંધોને ભૂલીને આ��મક 
�વ�પમાં ��થત થવું પડે. આ ��થિતને પામવાનો 
માગ� એ ‘સહજ-રાજયોગ’ છ�. રાજયોગના 
અ�યાસથી આ�માનુભૂિત શ�ય બને છ�. 
‘રાજયોગ’ એ સહજ એટલા માટ� ક� ઉમંગ-
ઉ�સાહ સાથે આ�મ ઉ�નિતના �ાનથી ભરપૂર 
થઈને અિવરતપણે તી� પુ�ષાથ� કરનાર સાધક જે 
સહજ રીતે જ �ભુ સાથે િમલન મનાવી શક� છ�. 
એટલે જ કહ�વાયું છ� ક�, ‘તપોબળ કરતાં તપબળ 
વધુ અસરકારક છ�.’

�ટને જેમ ભ�ીમાં પકવીને પાકો રંગ 
ચઢાવાય છ� એમ આ�માને પણ યોગભ�ી �ારા 
નારાયણ નશાનો પાકો રંગ ચઢ� છ�. તેથી બાબા 
�ાનમોરલીમાં કહ� છ� એમ �યાં સુધી પાકો રંગ 
નહ� લા�યો હોય �યાં સુધી બહાર જતાં જ તેનો 
રંગ ઉડી �ય છ�, માટ� પહ�લાં પાકો રંગ 
ચઢાવવાનો છ�. 

�ભુ તેર� રંગમે...
�.ક�. બકાભાઈ પટ�લ, કાલીપુરા, તા. �ાંિતજ, �. સાબરકાંઠા

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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�વનમાં િવચારોનું બ� મહ�વ છ�. આપ 
મહાન બનવા ઈ�છો છો, તો આપના િવચારો પણ 
મહાન હોવા �ઈએ. મહાનતાની ત�વીર પોતાના 
િવચારોમાં દ�ખાવી �ઈએ. િવચારો જ આપને 
મહાન બનાવનારી સામ�ી છ�. �ે� િવચારો િવના 
આપ મહાન બની શકતા નથી.

મહાન બનાવનાર ક�ટલાક િવચારો

�યિ� પોતાના િવચારોનું પ�રણામ હોય છ�. 
તે જે િવચાર� છ� તે જ બની �ય છ�.- મહા�મા ગાંધી

લોકોના િવચારોનો નાનો પણ ફરક 
પ�રણામમાં બ� મોટો ફરક બની �ય છ�. તે ફરક 
છ� - ���કોણનો ફરક.   - ડ�લયુ કલેમ�ટ�ટોન

� આપ િવચારો છો ક� આપ અમુક કાય� 
કરી શકો છો. તો આપ સાચા છો. � આપ િવચારો 
છો ક� નથી કરી શકતા તો પણ સાચા છો. 

- હ�નરી ફોડ�

ફ� િવચારો જ એટલા શિ�શાળી હોય 
છ� જે સારા અને ખોટામાં તફાવત કરી શક� છ�. જે 
�યિ�ને ઉપર ઉઠાવી શક� છ� તો નીચે પણ પાડી 
શક� છ�.                                - �યોજ� મર�

આપને અમારામાં િવ�ાસ મૂકવો પડશે ક� 
સંસારની મહાન િવભૂિતઓ � િવચારને આટલું 
મહ�વ આપતા હોય, તો તે સ�ય જ હશે. � આ 
સ�ય છ�, તો દર�ક હકારા�મક િવચાર ઘણા 
મૂ�યવાન છ�. આ સંસારમાં દર�ક મૂ�યવાન ચીજને 
ખચ� કરીને પણ સાચવવામાં આવે છ�. તો માનવ 
િવચારોને ક�મ હળવાશથી લે છ�? � િવચારોમાં 
આટલી શિ� છ� તો દર�કવાર િવચારતાં પહ�લાં 
મનમાં એ િવચાર ઉઠવો �ઈએ ક� આ િવચારો 
�વનને સુંદર બનાવશે ક� બગાડશે. અવચેતન 

મનના િવશેષ�ો કહ� છ� ક� જે આપ સતત િવચારો 
છો, પૂરી શિ�થી િવચારો છો તે રીતે તેનાં 
પ�રણામો પણ પોતાની તરફ આકિષ�ત કર� છ�. � 
આપના િવચાર એટલા શિ�શાળી છ� તો એના 
ઉપર �યાન રાખવું �ઈએ. � આપના િવચાર 
ખર�ખર આટલા શિ�શાળી છ�, તો િવચાયુ� હોય 
છ� તે હક�કત બની શક� છ�. િવચારવામાં પૈસા 
ખચ�વા પડતા નથી. � િવચારો �વનને સુખમય 
અને સ�� બનાવી શક� છ�, તો દુિનયાનો દર�ક 
માનવ જે મેળવવા ઈ�છ� છ� તે ક�મ િવચારતો નથી?

�� � ઉપરવાળાની, દુિનયા બનાવનારી 
કમીટીનો એક ભાગ હોત તો િવચારો પર જ�ર 
ટ�� લગાવી દ�ત. દર�ક માનવને િવચાર કરવાનું 
મૂ�ય ચૂકવવું પડે છ�. તો આપના એકાઉ�ટમાંથી 
ક�ઈક ધન ઓછું થાય છ� અને ખરાબ િવચાર પણ.

� એવું હોત તો આપણે િવ�ાસની સાથે 
કહી શક�એ છીએ દુિનયા એના પછી વધુ 
ખુશહાલ હોત. દર�ક માનવ યોજના બનાવીને 
િવચાર કરતો. દર�ક �યિ�, જલન, હીનતા, 
િનરાશા, નકારા�મક િવચારોથી દૂર રહ�ત. કારણ 
ક� આ અનુ�પાદક િવચારો પર ટ�� લાગતો. ધીર� 
ધીર� મનુ�ય િવચારશે ક� � પૈસા ખચ�વાના છ� તો 
ખરાબ િવચારો માટ� શા માટ� ખચ� ક�ં?

અમારો કહ�વાનો મતલબ છ� ક� � આપ 
માનિસક �પથી સામા�ય છો તો તમને સારા અને 
ખોટા િવચારોની ખબર ન પડે, ગરીબી અને 
સ�િ�ના િવચારોમાં ફરક �ણીએ છીએ, 
તકલીફ એ છ� ક� આપણે આપણા િવચારો ઉપર 
�યાન આપતા નથી.

અમારો અનુભવ છ� ક� માનવે ઊતરતા અને 
સંક�િચત િવચારોનું મૂ�ય આજે પણ ચૂકવવું પડે છ�. 

મહાન કોણ બને છ�?
 .

ભિવ�યકાળના તનાવથી મુ� રહીએ. અમે 
આપને એ જણાવવા ઈ�છીએ છીએ ક� એના માટ� 
ઓછું િવચારનારા માનવની જ�યાએ ક�મ આપણે 
�ે� િવચારમાં ના બદલીયે?

આવો િનણ�ય લો જેનાથી શિ� પેદા થાય. 
આ રીતે �વયંનું, પોતાની િવચારધારા પણ �યાન 
આપવાથી ખબર પડશે ક� આપણી અંદર કઈ 
�ૉિલટીનું મટીરીયલ નાખી ર�ા છીએ. અને 
િવચાર �પે એને વાગોળી ર�ા છીએ. � આપણે 
મહાન બનવા ઈ�છીએ છીએ તો િવચાર�પી 
મટીરીયલ ઉ�મ ગુણવ�ાવાળું હોવું �ઈએ. નહ� 
તો એનું મૂ�ય ચૂકવવું પડશે. તો આપ પોતાની 
શિ�ને ઉ�ક�� બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભલે એકાઉ�ટમાંથી તરત પૈસાના નીકળ� પણ 
નકારા�મક િવચારથી સુખ અને સ�િ�નો 
એકાઉ�ટ ઓછો થતો �ય છ�. આ કારણોને સીધા 
સમ� શકતા નથી. પણ એનું મૂળ કારણ આપણા 
િવચારો છ�.

આપ મહાનતાના િશખર પર પહ�ચવા ઈ�છો 
છો તો આપને આપણા િવચારો પર અવ�ય �યાન 
આપવું જ પડશે. �યાર� આપણે આપણા િવચારો 
ઉપર �યાન આપીએ છીએ તો ખબર પડે છ� ક� 
મોટા ભાગે કયા િવચારોના ઘેરામાં હોઈએ છીએ.

જે મુ�ાઓ આપના િનયં�ણની બહાર છ� 
એની િચંતા કરવાને બદલે સમાધાનનું કાય� કરો. 
આપ પોતાના િવચારોને આ રીતે જુઓ અને 
�વયંને જ �� કરો. - આપ �દવસનો વધાર� 
સમય નકારા�મક િવચારોમાં વીતાવો છો અથવા 
હકારા�મક િવચારોની સાથે ?

અિધકાંશનો ઉ�ર હશે બીમારીનો ભય, 
કોઈપણ કારણથી અપમાનનો ભય, નુકસાનનો 
ભય, બી�ની સ�િ�થી ઈ�યા�, દુઘ�ટનાનો ભય, 
બાળકોના ભિવ�યની િચંતા, ઉિચત માન-સ�માન 
ન મળવાનું દુઃખ, ��યુનો ભય, તમે બી�ઓ માટ� 
ઘસાઈ છૂટો છો પણ યશ ના મળવાનું દુઃખ.

� આપણે �ઈએ તો મુ�ય �પથી સંસારમાં 
િચંતા અને તનાવનાં બે મુ�ય કારણો છ�.

1. વીતેલા કાળ સાથે �ડાયેલી ઘટનાઓ, 
જેને આપણે બદલી શકતા નથી.

2. આવનાર ભિવ�ય સાથે �ડાયેલી 
અ�ણી આશંકાઓનો ડર.

આપણે સૌ માનીએ છીએ ક� વીતેલી કાલને 
બદલી શકતા નથી. એમાંથી મા� શીખ લઈ 
શક�એ છીએ. આમ છતાં પણ વીતેલો કાલ સતાવે 
છ�. સૌની ઈ�છા રહ� છ� ક� કઈ રીતે ભૂતકાળ અને 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવ� પ�રવત�નનો
િનરાકાર પરમા�મા - ઈ�ર, અ�ાહ, 

�ભુ, ગોડ, ખુદા, યહોવા - અલગ અલગ �વ�પે 
સવ�મા�ય છ�. તેઓ સવ�� છ�. આ ���ના આ�દ, 
મ�ય, અંતને ખૂબ સરળ �પે આપણી સમ� દશા�વે 
છ�. �વનના િવિવધ પાસાઓમાંથી પસાર થતા, 
ઉ�ભવતી સવ� સમ�યાઓનું કમ�-કારણ-
િનવારણને સરળ ભાષામાં સમ�વીને, નૈિતક-
આ�યા��મક આપણી ઉ�નિત કર� છ�. િવિવધ 
સમયે જ�રી આંત�રક શિ�ઓને, 
સવ�શિ�વાન હોવાને કારણે, તેઓની સાથેના 
કને�શન - રાજયોગને આધાર�, �દાન કરીને, 
આપણા �વનને િનિવ��ન બનાવે છ�.

તો ચાલો, આવા સવ�શિ�વાન, સવ�મા�ય, 
સવ��, સવ�� પરમા�માને િવ� પ�રવત�નના 
કાય�માં સાથ આપીને ધરતી પર �વગ� ઉતારી 
લાવીએ. આવો છ� ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�વનમાં િવચારોનું બ� મહ�વ છ�. આપ 
મહાન બનવા ઈ�છો છો, તો આપના િવચારો પણ 
મહાન હોવા �ઈએ. મહાનતાની ત�વીર પોતાના 
િવચારોમાં દ�ખાવી �ઈએ. િવચારો જ આપને 
મહાન બનાવનારી સામ�ી છ�. �ે� િવચારો િવના 
આપ મહાન બની શકતા નથી.

મહાન બનાવનાર ક�ટલાક િવચારો

�યિ� પોતાના િવચારોનું પ�રણામ હોય છ�. 
તે જે િવચાર� છ� તે જ બની �ય છ�.- મહા�મા ગાંધી

લોકોના િવચારોનો નાનો પણ ફરક 
પ�રણામમાં બ� મોટો ફરક બની �ય છ�. તે ફરક 
છ� - ���કોણનો ફરક.   - ડ�લયુ કલેમ�ટ�ટોન

� આપ િવચારો છો ક� આપ અમુક કાય� 
કરી શકો છો. તો આપ સાચા છો. � આપ િવચારો 
છો ક� નથી કરી શકતા તો પણ સાચા છો. 

- હ�નરી ફોડ�

ફ� િવચારો જ એટલા શિ�શાળી હોય 
છ� જે સારા અને ખોટામાં તફાવત કરી શક� છ�. જે 
�યિ�ને ઉપર ઉઠાવી શક� છ� તો નીચે પણ પાડી 
શક� છ�.                                - �યોજ� મર�

આપને અમારામાં િવ�ાસ મૂકવો પડશે ક� 
સંસારની મહાન િવભૂિતઓ � િવચારને આટલું 
મહ�વ આપતા હોય, તો તે સ�ય જ હશે. � આ 
સ�ય છ�, તો દર�ક હકારા�મક િવચાર ઘણા 
મૂ�યવાન છ�. આ સંસારમાં દર�ક મૂ�યવાન ચીજને 
ખચ� કરીને પણ સાચવવામાં આવે છ�. તો માનવ 
િવચારોને ક�મ હળવાશથી લે છ�? � િવચારોમાં 
આટલી શિ� છ� તો દર�કવાર િવચારતાં પહ�લાં 
મનમાં એ િવચાર ઉઠવો �ઈએ ક� આ િવચારો 
�વનને સુંદર બનાવશે ક� બગાડશે. અવચેતન 

મનના િવશેષ�ો કહ� છ� ક� જે આપ સતત િવચારો 
છો, પૂરી શિ�થી િવચારો છો તે રીતે તેનાં 
પ�રણામો પણ પોતાની તરફ આકિષ�ત કર� છ�. � 
આપના િવચાર એટલા શિ�શાળી છ� તો એના 
ઉપર �યાન રાખવું �ઈએ. � આપના િવચાર 
ખર�ખર આટલા શિ�શાળી છ�, તો િવચાયુ� હોય 
છ� તે હક�કત બની શક� છ�. િવચારવામાં પૈસા 
ખચ�વા પડતા નથી. � િવચારો �વનને સુખમય 
અને સ�� બનાવી શક� છ�, તો દુિનયાનો દર�ક 
માનવ જે મેળવવા ઈ�છ� છ� તે ક�મ િવચારતો નથી?

�� � ઉપરવાળાની, દુિનયા બનાવનારી 
કમીટીનો એક ભાગ હોત તો િવચારો પર જ�ર 
ટ�� લગાવી દ�ત. દર�ક માનવને િવચાર કરવાનું 
મૂ�ય ચૂકવવું પડે છ�. તો આપના એકાઉ�ટમાંથી 
ક�ઈક ધન ઓછું થાય છ� અને ખરાબ િવચાર પણ.

� એવું હોત તો આપણે િવ�ાસની સાથે 
કહી શક�એ છીએ દુિનયા એના પછી વધુ 
ખુશહાલ હોત. દર�ક માનવ યોજના બનાવીને 
િવચાર કરતો. દર�ક �યિ�, જલન, હીનતા, 
િનરાશા, નકારા�મક િવચારોથી દૂર રહ�ત. કારણ 
ક� આ અનુ�પાદક િવચારો પર ટ�� લાગતો. ધીર� 
ધીર� મનુ�ય િવચારશે ક� � પૈસા ખચ�વાના છ� તો 
ખરાબ િવચારો માટ� શા માટ� ખચ� ક�ં?

અમારો કહ�વાનો મતલબ છ� ક� � આપ 
માનિસક �પથી સામા�ય છો તો તમને સારા અને 
ખોટા િવચારોની ખબર ન પડે, ગરીબી અને 
સ�િ�ના િવચારોમાં ફરક �ણીએ છીએ, 
તકલીફ એ છ� ક� આપણે આપણા િવચારો ઉપર 
�યાન આપતા નથી.

અમારો અનુભવ છ� ક� માનવે ઊતરતા અને 
સંક�િચત િવચારોનું મૂ�ય આજે પણ ચૂકવવું પડે છ�. 

મહાન કોણ બને છ�?
 .

ભિવ�યકાળના તનાવથી મુ� રહીએ. અમે 
આપને એ જણાવવા ઈ�છીએ છીએ ક� એના માટ� 
ઓછું િવચારનારા માનવની જ�યાએ ક�મ આપણે 
�ે� િવચારમાં ના બદલીયે?

આવો િનણ�ય લો જેનાથી શિ� પેદા થાય. 
આ રીતે �વયંનું, પોતાની િવચારધારા પણ �યાન 
આપવાથી ખબર પડશે ક� આપણી અંદર કઈ 
�ૉિલટીનું મટીરીયલ નાખી ર�ા છીએ. અને 
િવચાર �પે એને વાગોળી ર�ા છીએ. � આપણે 
મહાન બનવા ઈ�છીએ છીએ તો િવચાર�પી 
મટીરીયલ ઉ�મ ગુણવ�ાવાળું હોવું �ઈએ. નહ� 
તો એનું મૂ�ય ચૂકવવું પડશે. તો આપ પોતાની 
શિ�ને ઉ�ક�� બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ભલે એકાઉ�ટમાંથી તરત પૈસાના નીકળ� પણ 
નકારા�મક િવચારથી સુખ અને સ�િ�નો 
એકાઉ�ટ ઓછો થતો �ય છ�. આ કારણોને સીધા 
સમ� શકતા નથી. પણ એનું મૂળ કારણ આપણા 
િવચારો છ�.

આપ મહાનતાના િશખર પર પહ�ચવા ઈ�છો 
છો તો આપને આપણા િવચારો પર અવ�ય �યાન 
આપવું જ પડશે. �યાર� આપણે આપણા િવચારો 
ઉપર �યાન આપીએ છીએ તો ખબર પડે છ� ક� 
મોટા ભાગે કયા િવચારોના ઘેરામાં હોઈએ છીએ.

જે મુ�ાઓ આપના િનયં�ણની બહાર છ� 
એની િચંતા કરવાને બદલે સમાધાનનું કાય� કરો. 
આપ પોતાના િવચારોને આ રીતે જુઓ અને 
�વયંને જ �� કરો. - આપ �દવસનો વધાર� 
સમય નકારા�મક િવચારોમાં વીતાવો છો અથવા 
હકારા�મક િવચારોની સાથે ?

અિધકાંશનો ઉ�ર હશે બીમારીનો ભય, 
કોઈપણ કારણથી અપમાનનો ભય, નુકસાનનો 
ભય, બી�ની સ�િ�થી ઈ�યા�, દુઘ�ટનાનો ભય, 
બાળકોના ભિવ�યની િચંતા, ઉિચત માન-સ�માન 
ન મળવાનું દુઃખ, ��યુનો ભય, તમે બી�ઓ માટ� 
ઘસાઈ છૂટો છો પણ યશ ના મળવાનું દુઃખ.

� આપણે �ઈએ તો મુ�ય �પથી સંસારમાં 
િચંતા અને તનાવનાં બે મુ�ય કારણો છ�.

1. વીતેલા કાળ સાથે �ડાયેલી ઘટનાઓ, 
જેને આપણે બદલી શકતા નથી.

2. આવનાર ભિવ�ય સાથે �ડાયેલી 
અ�ણી આશંકાઓનો ડર.

આપણે સૌ માનીએ છીએ ક� વીતેલી કાલને 
બદલી શકતા નથી. એમાંથી મા� શીખ લઈ 
શક�એ છીએ. આમ છતાં પણ વીતેલો કાલ સતાવે 
છ�. સૌની ઈ�છા રહ� છ� ક� કઈ રીતે ભૂતકાળ અને 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... િવ� પ�રવત�નનો
િનરાકાર પરમા�મા - ઈ�ર, અ�ાહ, 

�ભુ, ગોડ, ખુદા, યહોવા - અલગ અલગ �વ�પે 
સવ�મા�ય છ�. તેઓ સવ�� છ�. આ ���ના આ�દ, 
મ�ય, અંતને ખૂબ સરળ �પે આપણી સમ� દશા�વે 
છ�. �વનના િવિવધ પાસાઓમાંથી પસાર થતા, 
ઉ�ભવતી સવ� સમ�યાઓનું કમ�-કારણ-
િનવારણને સરળ ભાષામાં સમ�વીને, નૈિતક-
આ�યા��મક આપણી ઉ�નિત કર� છ�. િવિવધ 
સમયે જ�રી આંત�રક શિ�ઓને, 
સવ�શિ�વાન હોવાને કારણે, તેઓની સાથેના 
કને�શન - રાજયોગને આધાર�, �દાન કરીને, 
આપણા �વનને િનિવ��ન બનાવે છ�.

તો ચાલો, આવા સવ�શિ�વાન, સવ�મા�ય, 
સવ��, સવ�� પરમા�માને િવ� પ�રવત�નના 
કાય�માં સાથ આપીને ધરતી પર �વગ� ઉતારી 
લાવીએ. આવો છ� ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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કોઈ રોકાયા નહ�. મને મદદ કરો. મારી વાત કોઈ 
સાંભળતું નહોતું એટલે માર� �ટ મારવી પડી. એને 
ઘેર લઈ જવામાં મોડું થઈ ર�ં છ�.

ગાડીવાળો ભાઈ બાળક સાથે એના ભાઈને 
�વા ગયો. બંનેએ મદદ કરીને તેને કારમાં 
બેસા�ો. લોહીના ડાઘાથી એની કાર ખરાબ થઈ 
ગઈ હતી. છતાં પણ તેને હૉ��પટલમાં ઈમરજ�સી 
વોડ�માં રા�યો. �યાર� તે ભયમુ� થયો છ� તેવું 
ડૉ�ટર� ક�ં �યાર� ગાડીવાળો પોતાના ઘર� ગયો.

આ વખતે ગાડીની �પીડ ઘણી ઓછી હતી. 
એને સમ�યું નહ� ક� એની સાથે આવું ક�મ થયું 
છ�? ઘેર ગયો. ગાડી પાક� કરી અને એ તૂટ�લા કાચ 
ઉપર નજર ગઈ. કાચ સંપૂણ� રીતે તૂટી ગયો હતો. 
આમ છતાં એણે િવચાયુ� ક� કાચ એમના એમ 
રહ�વા દઈશ. તે મને યાદ અપાવશે ક� િજંદગીમાં 
એટલા કઠોર ના બનો જેથી િજંદગીને �ટ મારીને 
યાદ અપાવવી પડે ક� કોઈ આપની પાસે મદદ માટ� 
રાહ �ઈ ર�ં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

એક વખતની વાત છ�. એક ઘણો જ અમીર 
માનવ પોતાની ઓ�ફસથી પોતાની ઘણી મ�ઘી 
ગાડીને ચલાવતો થોડો આગળ વ�યો. એણે �યું 
ક� ગાડીઓની વ�ે એક બાળક દોડતો પસાર થઈ 
ર�ો હતો. એ બાળકને તે �ઈ ર�ો હતો. �યાંથી 
એક �ટ આવીને એની ગાડી પર પડી. એને 
સમ�તું નહોતું ક� આ નાના બાળક� મારી ગાડી 
ઉપર �ટ ક�મ ફ�ક�? તે ગાડીને રોક�ને, ઊતરીને 
એ બાળકની તરફ દોડવા લા�યો. આ �ઈને 
બાળક ગાડીઓની પાછળ છુપાઈ ગયો. એ માનવે 
એ બાળકને બહાર કા�ો અને પૂ�ું ક� ત� મારી 
ગાડી ઉપર �ટ ક�મ ફ�ક�? એ બાળક� ઘણી 
િવન�તાથી ક�ં. તમને મારા ઉપર ઘણો ગુ�સો 
આવી ર�ો છ�. તમે મને મારવા પણ ઈ�છો છો. 
પરંતુ �� શું ક�ં? કોઈ ગાડી રોક� જ ર�ં નહોતું 
તેથી માર� �ટ ફ�કવી પડી. �� ક�ટલાયે સમયથી 
મદદ માટ� પોકારી ર�ો છું પણ કોઈ મારો અવાજ 
જ સાંભળતું નથી. ગાડીવાળી �યિ�એ બાળકને 
પૂ�ું, બોલ શું કામ છ�? તો એ નાના બાળક� ક�ં 
ક� �� મારા ભાઈની સાથે આવી ર�ો હતો �યાર� 
એક બાઈક સવાર� મારા ભાઈને ટ�ર મારી. 
એના શરીરમાંથી લોહી વહી ર�ં છ�. મારા ભાઈનું 
વજન એટલું છ� ક� �� એને ખ�ચીને ર�તાની બાજુ 
પર લાવી ના શ�યો. જેમ તેમ કરીને ભાઈને 
ર�તાની બહાર લા�યો. લોકો મારી મદદ કર� 
એટલા માટ� વાહનચાલકોને રોક� ર�ો છું. પરંતુ 

�સંગ પ�રમલ

મદદની રાહ
.

• કોઈપણ સમુદાય, સમાજ, સં�થા યા દ�શનું 
ઉ�થાન એના ઉપર આધા�રત છ� ક� એના 
�શાસકોમાં પર�પર �ેહ અને �યાગની 
ભાવના ક�ટલી છ�. �યાગ નથી, �ેહ નથી 
તો ઈ�યા�-��ષના અ��માં સવ�કાંઈ બળીને 
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