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વષ� દરિમયાન પણ બની શક� છ�. 
તેમને ��યુઆરીથી �ડસે�બર   

સુધીના દર�ક મિહનાના અંક મળશે. 
જેમનું લવાજમ જમા કરાવવાનું 

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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‘‘મેગેિઝન ક�સી ચલતી હ�?’ �� કહ�તો દાદી� 
આપની દુઆથી તે િનયિમત ચાલે છ�. પછી તો 
��ાવ�સોની સં�યા વધતી ગઈ. ટોલી લેવા 
બધાંની સાથે લાઈનમાં જતો તો દાદી� ઓળખી 
જતાં ને કહ�તાં ‘ક�સે હો?’ �યાર� મારા આનંદનો 
પાર ન રહ�તો. આમ ‘�ાના�ત’ના 43 વષ�ના 
સંપાદક�ય કાય�માં �વા��યની પરી�ાઓ આવી 
ગઈ છતાં એક પણ અંક �ગટ થયો ન હોય તેવું 
બ�યું નથી. આ હતી દાદી�ના વરદાનોની 
કમાલ!

દાદી� ગુજરાતને મધુવનનો કમરો 
(ઓરડો) સમજતાં હતાં એટલે �યાર� �યાર� 
મુ�યાલયમાં સેવાની જ�ર જણાઈ �યાર� �યાર� 
ગુજરાતને એ સ�ભા�ય સાંપ�ું - અમદાવાદને 
બાબા અ�ાહની નગરી કહ�તા. ઈ�રીય સેવા 
િનિમ�ે સૌ �થમ દાદી�એ મુંબઈથી આવીને 
એમના ચરણારિવંદ વડોદરામાં મૂ�યા હતા. 
વડોદરામાં સેવાક���નું ઉ�ાટન થયું. તેનો �દુ 
આજે અનુભવાઈ ર�ો છ�. ગુજરાતમાં ઈ�રીય 
સેવાઓનો િવશાળ �યાપ વ�યો, નવાં નવાં 
ઈ�રીય સેવાનાં સંશોધનો થયાં, નવી શ�આતો 
થઈ તેમાં દાદી�ની શિ�શાળી �ેરણાનો 
ગુજરાતવાસીઓ અનુભવ કરતાં.

દાદી�નો જ�મ અખંડ ભારતના િસંધ, 
હ�દરાબાદમાં ઈ.સ. 1922માં સુખી પ�રવારમાં થયો 
હતો. ઈ.સ. 1936માં �યાર� હીરા ઝવેરાતના 
�િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ �દ�ય સા�ા�કારો 
પછી ��િપતા ��ાના �દ�ય જ�મના નામથી 
ઓમ મંડલી નામે સ�સંગ ચલાવતા હતા �યાર� 

દાદી�નો િવ��ત 
પ�રચય તો આ અંકમાં 
છપાયેલા અ�ય લેખોમાંથી 
મેળવી શકશો પણ માર� તો 
દાદી�ના �દ�યગુણોની 
વાત કરવી છ�.

�� 1973માં સપ�રવાર �ાનમાં આ�યો �યાર� 
મધુવનમાં િહ��ી હૉલ હતો અને પાટ�માં આવનાર 
��ાવ�સોની સં�યા ઘણી જ ઓછી હતી. �યાર� 
સ�તાહ સુધી મધુવનમાં રહ�તાં. આમ દાદી�ની 
િનકટ પાલનાનો િવશેષ અનુભવ થયો.

ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ છ માસથી બંધ પ�ું 
હતું. એટલે દાદી�ના તે અંગે સંક�પો ચાલતા 
હતા. ઈ.સ. 1978માં નારણપુરા સેવાક���માં 
�.ક�. રમેશભાઈ શાહ (મુંબઈ)ની ઉપ��થિતમાં 
ગુજરાતની મીટ�ગમાં મને ‘�ાના�ત’ના તં�ી 
તરીક�ની જવાબદારી સ�પવામાં આવી. 
‘�ાના�ત’ બાક�ના અંકોના �કાશન સાથે 
િનયિમત થયું. અમે પાટ�માં મધુવન ગયાં �યાર� 
દાદી�ને મારો પ�રચય કરાવી ‘�ાના�ત’ની વાત 
કરવામાં આવી. દાદી� ઘણાં ખુશ થયાં. મને 
શાબાશી અને શુભકામનાઓ પણ આપી. 
દાદી�એ મને મા�ં નામ બદલવાનું પણ કહ�તાં 
હતાં. આમ દાદીના િવશેષ આશીવા�દની તક મળી.

�.ક�. મોહનભાઈ િસંગલની દહ�રાદૂન 
બદલી થઈ એટલે મી�ડયા સેવાની જવાબદારી 
મારા િશર� આવી. અવારનવાર પ�કારોને લઈને 
માઉ�ટઆબુ જતો અને દર�ક પ�કારનો પ�રચય 
દાદી�ને કરાવતો. છ��ે દાદી� પૂછતાં, 

તં�ી �થાનેથી

�દ�ય ગુણોનો ગુલદ�તો રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
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માળખાવાળું મધુવન હતું. ધીર� ધીર� િવ�ાથ�ઓની 
સં�યા અને ભવનોની સં�યા વધતી ગઈ. 
મેડીટ�શન હૉલ, ભંડારાનું રીનોવેશન, ઓમશાંિત 
ભવન, સુખધામ, �ાન-િવ�ાન ભવન વગેર� 
ક�ટલાંયે ભવનો, �ાન સરોવર, �લોબલ 
હૉ��પટલ, પીસ પાક�, શાંિતવન આ સૌ અ�ભુત 
િવશાળ સંક�લો બ�યાં. એમાં દાદી�નું 
�ભાવશાળી �યિ��વ જ િનિમ� હતું. આ સંક�લો 
િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓથી સદા ધબકતાં રહ� તે 
માટ� દાદી� સમ� વષ�નું સમયપ�ક બનાવી, 
મીટ�ગો યો� તેનો અમલ કરતાં હતાં.

�યાર પછી તો િવદ�શોમાં પણ ભ�ય ભવનો 
બનવા લા�યાં. લંડન, અમે�રકા, ઑ���િલયા, 
આિ�કા જેવા દ�શોમાં અનેક ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું. િવદ�શોની ધરતી ઉપર આ ચમ�કાર 
જ કહી શકાય.

પહ�લાં તીન પૈર ��વી મેળવવાની તકલીફ 
હતી. પણ પછીથી તો ભારતભરમાં અિતભ�ય, 
િવશાળ ભવનો બ�યાં. ભાડાના મકાનોમાંથી 
સં�થાની માિલક�નાં અ�તન સંચાર સાધનોથી 
સ� સેવા ક���ો બ�યાં. દાદી�એ દ�શ અને 
િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં �વાસ કરી પોતાના �દ�ય, 
અલૌ�કક, ચુંબક�ય �યિ��વથી િવ�ની અનેક 
નામી�ામી �િતભાઓને પણ �ભાિવત કરી.

આંતરરા�ીય સં�થા યુનોએ એમનું શાંિત 
પદક શાંિતદૂત પુર�કારથી સ�માન કયુ�, 
રાજ�થાનની મોહનલાલ સુખ�ડયા યુિનવિસ�ટી, 
ઉદયપુર� ડી. લીટની પદવીથી સ�માન કયુ�. 
અનેક રા�યપાલોએ રાજભવનોમાં સ�માનો 
કયા�. િવિભ�ન દ�શોના નગરોમાં િસટી મેડલ યા 
Key to city આપી સ�માન આ�યાં. આમ દ�શ-
િવદ�શોના અનેક નગરો, અનેક સં�થાઓએ 
દાદી�નાં સ�માનો કયા� છ� તેની ગણ�ી કરવી 

દાદી� 14 વષ�ની વયે સ�સંગમાં ગયા. ��ા-
બાબામાં એમને �ીક��ણના સા�ા�કાર થયા 
એટલે તેઓ ��ાક�મારી સં�થામાં �ડાયાં.

ચૌદ વષ� સુધી રાજયોગની ગહન તપ�યા 
કરી �વન �દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો 
બના�યું. એમની આંત�રક સ�િ�નો સવ�ને 
સા�ા�કાર થવા લા�યો. એમના �યિ��વ 
િવકાસનો �ાફ ઊંચેને ઊંચે જવા લા�યો. 
દાદી�એ અનેક �દ�યગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓને ધારણ કરી લીધાં હતાં. બાબા એમને 
ક�મારકાના નામથી બોલાવતાં એમનું �દ�ય-
�વનનું નામ �કાશમિણ� હતું જે �વયં �કાશ 
પુંજ બનીને એમણે સાથ�ક કયુ� હતું.

િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદી�ના 
�યિ��વને પારખી લીધું હતું એટલે જ એમની 
હયાતીમાં દાદી�ને પોતાની સવ� �દ�યશિ�ઓ 
સાથે મુ�ય �શાિસકાનું પદ સ��યું. ��ાબાબા 18, 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. દાદી�એ સં�થાનું સુકાન સંભા�યું.

દાદી� સામે અિત મહ�વપૂણ� જવાબદારી 
હતી. બાબાના અ�ય� થયા પછી �થમ વષ� 
��ાવ�સોમાં શિ�નો સંચાર કરવાનું અને 
સંગઠનને મજબૂત બનાવવાનું હતું. દાદી�એ 
અ�ય દાદીઓ, દીદીઓ, વ�ર� ભાઈઓ અને 
સીિનયર ભાઈઓની ટીમ તૈયાર કરી. સૌને 
પોતાની શિ�ઓ, યો�યતાઓ અનુસાર કાય� 
સ��યું. મેનેજમે�ટના પાઠ ન ભણેલાં, એવી કોઈ 
ડી�ી ન મેળવેલાં દાદી�એ �શાસનમાં �ે�તા 
સાિબત કરી.

દાદી�એ 38 વષ� સુધી મુ�ય �શાિસકા પદ 
સંભા�યું. આ ગાળામાં સં�થાએ હરણફાળ �ગિત 
કરી. વષ� પહ�લાં મા� િહ��ી હૉલ અને જૂના 
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‘‘મેગેિઝન ક�સી ચલતી હ�?’ �� કહ�તો દાદી� 
આપની દુઆથી તે િનયિમત ચાલે છ�. પછી તો 
��ાવ�સોની સં�યા વધતી ગઈ. ટોલી લેવા 
બધાંની સાથે લાઈનમાં જતો તો દાદી� ઓળખી 
જતાં ને કહ�તાં ‘ક�સે હો?’ �યાર� મારા આનંદનો 
પાર ન રહ�તો. આમ ‘�ાના�ત’ના 43 વષ�ના 
સંપાદક�ય કાય�માં �વા��યની પરી�ાઓ આવી 
ગઈ છતાં એક પણ અંક �ગટ થયો ન હોય તેવું 
બ�યું નથી. આ હતી દાદી�ના વરદાનોની 
કમાલ!

દાદી� ગુજરાતને મધુવનનો કમરો 
(ઓરડો) સમજતાં હતાં એટલે �યાર� �યાર� 
મુ�યાલયમાં સેવાની જ�ર જણાઈ �યાર� �યાર� 
ગુજરાતને એ સ�ભા�ય સાંપ�ું - અમદાવાદને 
બાબા અ�ાહની નગરી કહ�તા. ઈ�રીય સેવા 
િનિમ�ે સૌ �થમ દાદી�એ મુંબઈથી આવીને 
એમના ચરણારિવંદ વડોદરામાં મૂ�યા હતા. 
વડોદરામાં સેવાક���નું ઉ�ાટન થયું. તેનો �દુ 
આજે અનુભવાઈ ર�ો છ�. ગુજરાતમાં ઈ�રીય 
સેવાઓનો િવશાળ �યાપ વ�યો, નવાં નવાં 
ઈ�રીય સેવાનાં સંશોધનો થયાં, નવી શ�આતો 
થઈ તેમાં દાદી�ની શિ�શાળી �ેરણાનો 
ગુજરાતવાસીઓ અનુભવ કરતાં.

દાદી�નો જ�મ અખંડ ભારતના િસંધ, 
હ�દરાબાદમાં ઈ.સ. 1922માં સુખી પ�રવારમાં થયો 
હતો. ઈ.સ. 1936માં �યાર� હીરા ઝવેરાતના 
�િસ� �યાપારી દાદા લેખરાજ �દ�ય સા�ા�કારો 
પછી ��િપતા ��ાના �દ�ય જ�મના નામથી 
ઓમ મંડલી નામે સ�સંગ ચલાવતા હતા �યાર� 

દાદી�નો િવ��ત 
પ�રચય તો આ અંકમાં 
છપાયેલા અ�ય લેખોમાંથી 
મેળવી શકશો પણ માર� તો 
દાદી�ના �દ�યગુણોની 
વાત કરવી છ�.

�� 1973માં સપ�રવાર �ાનમાં આ�યો �યાર� 
મધુવનમાં િહ��ી હૉલ હતો અને પાટ�માં આવનાર 
��ાવ�સોની સં�યા ઘણી જ ઓછી હતી. �યાર� 
સ�તાહ સુધી મધુવનમાં રહ�તાં. આમ દાદી�ની 
િનકટ પાલનાનો િવશેષ અનુભવ થયો.

ગુજરાતી ‘�ાના�ત’ છ માસથી બંધ પ�ું 
હતું. એટલે દાદી�ના તે અંગે સંક�પો ચાલતા 
હતા. ઈ.સ. 1978માં નારણપુરા સેવાક���માં 
�.ક�. રમેશભાઈ શાહ (મુંબઈ)ની ઉપ��થિતમાં 
ગુજરાતની મીટ�ગમાં મને ‘�ાના�ત’ના તં�ી 
તરીક�ની જવાબદારી સ�પવામાં આવી. 
‘�ાના�ત’ બાક�ના અંકોના �કાશન સાથે 
િનયિમત થયું. અમે પાટ�માં મધુવન ગયાં �યાર� 
દાદી�ને મારો પ�રચય કરાવી ‘�ાના�ત’ની વાત 
કરવામાં આવી. દાદી� ઘણાં ખુશ થયાં. મને 
શાબાશી અને શુભકામનાઓ પણ આપી. 
દાદી�એ મને મા�ં નામ બદલવાનું પણ કહ�તાં 
હતાં. આમ દાદીના િવશેષ આશીવા�દની તક મળી.

�.ક�. મોહનભાઈ િસંગલની દહ�રાદૂન 
બદલી થઈ એટલે મી�ડયા સેવાની જવાબદારી 
મારા િશર� આવી. અવારનવાર પ�કારોને લઈને 
માઉ�ટઆબુ જતો અને દર�ક પ�કારનો પ�રચય 
દાદી�ને કરાવતો. છ��ે દાદી� પૂછતાં, 

તં�ી �થાનેથી

�દ�ય ગુણોનો ગુલદ�તો રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�
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માળખાવાળું મધુવન હતું. ધીર� ધીર� િવ�ાથ�ઓની 
સં�યા અને ભવનોની સં�યા વધતી ગઈ. 
મેડીટ�શન હૉલ, ભંડારાનું રીનોવેશન, ઓમશાંિત 
ભવન, સુખધામ, �ાન-િવ�ાન ભવન વગેર� 
ક�ટલાંયે ભવનો, �ાન સરોવર, �લોબલ 
હૉ��પટલ, પીસ પાક�, શાંિતવન આ સૌ અ�ભુત 
િવશાળ સંક�લો બ�યાં. એમાં દાદી�નું 
�ભાવશાળી �યિ��વ જ િનિમ� હતું. આ સંક�લો 
િભ�ન િભ�ન ��િ�ઓથી સદા ધબકતાં રહ� તે 
માટ� દાદી� સમ� વષ�નું સમયપ�ક બનાવી, 
મીટ�ગો યો� તેનો અમલ કરતાં હતાં.

�યાર પછી તો િવદ�શોમાં પણ ભ�ય ભવનો 
બનવા લા�યાં. લંડન, અમે�રકા, ઑ���િલયા, 
આિ�કા જેવા દ�શોમાં અનેક ભ�ય ભવનોનું 
િનમા�ણ થયું. િવદ�શોની ધરતી ઉપર આ ચમ�કાર 
જ કહી શકાય.

પહ�લાં તીન પૈર ��વી મેળવવાની તકલીફ 
હતી. પણ પછીથી તો ભારતભરમાં અિતભ�ય, 
િવશાળ ભવનો બ�યાં. ભાડાના મકાનોમાંથી 
સં�થાની માિલક�નાં અ�તન સંચાર સાધનોથી 
સ� સેવા ક���ો બ�યાં. દાદી�એ દ�શ અને 
િવ�ના ખૂણે ખૂણામાં �વાસ કરી પોતાના �દ�ય, 
અલૌ�કક, ચુંબક�ય �યિ��વથી િવ�ની અનેક 
નામી�ામી �િતભાઓને પણ �ભાિવત કરી.

આંતરરા�ીય સં�થા યુનોએ એમનું શાંિત 
પદક શાંિતદૂત પુર�કારથી સ�માન કયુ�, 
રાજ�થાનની મોહનલાલ સુખ�ડયા યુિનવિસ�ટી, 
ઉદયપુર� ડી. લીટની પદવીથી સ�માન કયુ�. 
અનેક રા�યપાલોએ રાજભવનોમાં સ�માનો 
કયા�. િવિભ�ન દ�શોના નગરોમાં િસટી મેડલ યા 
Key to city આપી સ�માન આ�યાં. આમ દ�શ-
િવદ�શોના અનેક નગરો, અનેક સં�થાઓએ 
દાદી�નાં સ�માનો કયા� છ� તેની ગણ�ી કરવી 

દાદી� 14 વષ�ની વયે સ�સંગમાં ગયા. ��ા-
બાબામાં એમને �ીક��ણના સા�ા�કાર થયા 
એટલે તેઓ ��ાક�મારી સં�થામાં �ડાયાં.

ચૌદ વષ� સુધી રાજયોગની ગહન તપ�યા 
કરી �વન �દ�યગુણોનો ચૈત�ય ગુલદ�તો 
બના�યું. એમની આંત�રક સ�િ�નો સવ�ને 
સા�ા�કાર થવા લા�યો. એમના �યિ��વ 
િવકાસનો �ાફ ઊંચેને ઊંચે જવા લા�યો. 
દાદી�એ અનેક �દ�યગુણો, િવશેષતાઓ અને 
શિ�ઓને ધારણ કરી લીધાં હતાં. બાબા એમને 
ક�મારકાના નામથી બોલાવતાં એમનું �દ�ય-
�વનનું નામ �કાશમિણ� હતું જે �વયં �કાશ 
પુંજ બનીને એમણે સાથ�ક કયુ� હતું.

િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદી�ના 
�યિ��વને પારખી લીધું હતું એટલે જ એમની 
હયાતીમાં દાદી�ને પોતાની સવ� �દ�યશિ�ઓ 
સાથે મુ�ય �શાિસકાનું પદ સ��યું. ��ાબાબા 18, 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા. દાદી�એ સં�થાનું સુકાન સંભા�યું.

દાદી� સામે અિત મહ�વપૂણ� જવાબદારી 
હતી. બાબાના અ�ય� થયા પછી �થમ વષ� 
��ાવ�સોમાં શિ�નો સંચાર કરવાનું અને 
સંગઠનને મજબૂત બનાવવાનું હતું. દાદી�એ 
અ�ય દાદીઓ, દીદીઓ, વ�ર� ભાઈઓ અને 
સીિનયર ભાઈઓની ટીમ તૈયાર કરી. સૌને 
પોતાની શિ�ઓ, યો�યતાઓ અનુસાર કાય� 
સ��યું. મેનેજમે�ટના પાઠ ન ભણેલાં, એવી કોઈ 
ડી�ી ન મેળવેલાં દાદી�એ �શાસનમાં �ે�તા 
સાિબત કરી.

દાદી�એ 38 વષ� સુધી મુ�ય �શાિસકા પદ 
સંભા�યું. આ ગાળામાં સં�થાએ હરણફાળ �ગિત 
કરી. વષ� પહ�લાં મા� િહ��ી હૉલ અને જૂના 
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મહાન આ�મા બ�યાં. દાદી�નું �ેમ, શિ�, 
ન�તાપૂણ� અ�ડ �યિ��વ ના��તકને પણ 
આ��તક બનાવતું હતું.

દાદી� સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાની 
�િતમૂિત� હતાં. એમનામાં સમપ�ણમયતા, 
ધમ�પરાયણતા અને િનઃ�વાથ� સેવાના િવશેષ 
ગુણો હતાં. દાદી� કોઈનાયે અવગુણ િચ� 
ઉપર ધરતાં નહોતાં. દર�કનું ક�યાણ થાય એવી 
એમની હકારા�મક ��� હતી.

દાદી�એ ��ાક�મારી ટીચસ� ��ન�ગમાં 
િવશેષરસ લઈ નવી નવી રાજયોગ િશિ�કાઓ 
તૈયાર થાય તે ઉપર ભાર મૂ�યો. વષ�થી 
ક�મારીઓની તાલીમ તો ચાલતી હતી પણ 
શાંિતવનમાં ટીચસ� ��ન�ગનાં િવશાળ ભવનો 
તેમજ મનમોિહની કો�પલે� બનાવડા�યાં. 
મનમોિહની કો�પલે�નું ઉ�ાટન દાદી�ના હ�તે 
થયું હતું.

દાદી�ની ��� મળતાં અ�ભુત શિ�નો 
સંચાર થતો હતો. આ�યા��મક �વનને વર�લી 
નારીશિ� િવ�સેવા કરી િવ�માં સુખ, શાંિત 
અને સ�ભાવનાનો સંદ�શ ફ�લાવી શક� છ� એનું 
દાદી�એ િવ�ને ��ય� �માણ આ�યું. દાદી�એ 
તા. 25-08-2007ને શિનવાર� સવાર� 10:05 
કલાક� પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
આરોહણ કયુ� �યાર પછી ભારત અને િવ�ના 
અનેક ��ાવ�સો શાંિતવનમાં પધારી દાદી�ને 
��ાસુમન અપ� ગયાં. ગુજરાતના મુ�યમં�ી 
નર��� મોદી તેમજ અ�ય મં�ીઓ ઉપ��થત ર�ા 
હતા. ભારત અને િવ�ભરમાંથી અનેક મહાન 
�િતભાઓના શોક સંદ�શાઓનો �વાહ અિવરત 
ચાલુ ર�ો. ટી.વી. ચેનલો ઉપરનું અં�યે��નું 
લાઈવ �સારણ અને �યાર પછી �મરણાંજિલ 
સભાઓનું �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયાએ 

મુ�ક�લ છ�. જે મુ�યાલયના ભવનોમાં ��યમાન 
થાય છ�.

દાદી�એ મા� ભૌિતક �ગિતથી જ સંતોષ 
ના મા�યો. ��ાવ�સોની આ�યા��મક ઉ�નિત 
થાય તે માટ� તેઓ સતત ��ત ર�ાં. નવા 
��ાવ�સથી લઈને જૂના ��ાવ�સો, સમિપ�ત 
ભાઈઓ, ક�મારો, ક�મારીઓ, માતાઓ, સીિનયર 
ટીચસ�, �ધસ� સૌના માટ� તાલીમ ક��પો, 
ભ�ીઓનું સતત આયોજન થતું ર�ં. દાદી સૌમાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ ભરીને આ�યા��મક ઉ�નિત માટ� 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પુ�ષાથ� કરાવતાં. વૈ�ાિનક 
શોધખોળોનાં અ�તન સાધનો, સંચારસાધનો, 
��ય �ા�ય સાધનો �ારા સેવા કરવામાં આવી. 
આમ આધુિનક ��� દાદી�એ અપનાવી હતી. 
સવ�ના સહયોગથી સુખમય સંસાર �ોજે�ટના ફલ 
�વ�પે આજે અનેક વ�ગોની રચના થઈ તેનાથી 
ઈ�રીય સેવામાં ઘણો વેગ આ�યો અને �ત 
�તામાં િવ�ના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
અને અનેક સમિપ�ત રાજયોગ િશિ�કાઓ તેમજ 
અનિગનત ��ાવ�સોની �હાનીસેના તૈયાર થઈ.

આ સવ� િવકાસમાં દાદી�ના �દ�યગુણોની 
મહ�ક હતી. દાદી� પાસે અ�ભુત પરખશિ� 
હતી. ય�ના સંચાલનમાં ગમે તેવી ગંભીર 
પ�ર��થિતઓ આવી પણ દાદી અચલ, અડોલ 
ર�ાં. દાદી�નું �યિ��વ એટલું અ�ભુત હતું. 
સવ� ��યે સમભાવ રાખી, સૌનાં �દલ �તવાં અને 
સૌને સંતુ� કરવાં આ ભગીરથ કાય� દાદી�એ 
કરી બતા�યું.

દાદી �ેહમૂિત�ની સાથે અનુશાસન િ�ય 
પણ હતાં એમનામાં લવ અને લોનું બેલે�સ �વા 
મળતું હતું. એમનું �દય એટલું તો �ેહભર�લું હતું 
ક� આપણું મ�તક એમના આગળ ઝૂક� �ય. 
દાદી� એમનાં વંદનીય આદશ� અને તપને કારણે 
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કર�લું કવર�જ દાદી�ની અ�ભુત લોકિ�યતા 
સૂચવે છ�. આવાં મહાન દાદી�ના પંચશીલના 
િસ�ાંતો (૧) �વમાનમાં રહ�વું (૨) સ�માન 
આપવું. (૩) િનિમ� (૪) િનમા�ણ (માનશાનની 
અપે�ા રિહત) અને (૫) િનમ�ળ વાણી. આપણા 
�વનમાં ઉતારીને જનજનની સેવા કરીએ. એજ 
દાદી�ને આપેલી યથાથ� �મરણાંજિલ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

ર�ા છીએ. અને આ ઘણું જ સુંદર �વન છ� જેના 
હીરો આપ છો. ઘણા લોકો �વનની આ 
સુંદરતાનો આનંદ જ ઉઠાવી શકતા નથી. કારણ 
ક� આપણે આ�માના �વા��ય તરફ �યાન જ 
આ�યું નથી. અ�ય ચી�નું તો આપણે સા�ં �યાન 
રાખીએ છીએ. પરંતુ આપણું જે આધારભૂત કાય� 
છ� �યાંથી ક�ઈક સારી શ�આત થાય છ� એનું 
�યાન જ રાખતા નથી. આપણું �વન એક �� 
જેવું છ�. � આપણે બીજની ગુણવ�ા ઉપર �યાન 
આપીશું નહ�, તો સારો છોડ ઉછ�રી શક�શું નહ�. 
આપણે કહીએ છીએ ક� થડનો ભાગ સારો છ�, 
ડાળીઓ ઘણી સારી છ�, પાંદડાં ફળ સવ� કાંઈ સા�ં 
છ� પરંતુ બીજની ગુણવ�ા સારી નહ� હોય તો 
�યાંકને �યાંક દર�ક વખતે ક�ઈક ઊણપ રહ�શે.

�� - એટલે તો ખામી રહ� છ� અને આપણે એમ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

નથી કહી શકતા ક� તે સા�ં છ�. આપણે તેના સારા 
બનાવવાનો �યાસ કઈ રીતે કરીએ?

ઉ�ર - આપણે આ�માના ગુણોને િવકસાવવાનો 
�યાસ કરતા જ નથી. આપણે બીજ ઉપર પાણી ના 
નાંખતા એના દર�ક પાંદડા ઉપર પામી નાખી ર�ા 
છીએ. દર�ક ફળ ઉપર પાણી નાખી ર�ા છીએ 
અને મૂળ સુધી પહ�ચતાં પહ�ચતા સૂકાઈ �ય છ�.

આ રીતે આપણે પ�રવારમાં કહીએ છીએ ક� 
બાળકોનું �યાન રાખું ક� ઑ�ફસનું �યાન રાખું. 
એમને ખુશ ક�ં યા આમને ખુશ ક�ં. મહ�નત ઘણી 
વધાર� થઈ રહી છ� કારણ ક� એક નબળું મન 
પોતાને ઠીક નથી કરી ર�ં પણ મહ�નત ઘણી 
વધાર� કરી ર�ં છ�. સમ� ક� આજે આપણે દસ 
કલાક કામ કરીએ છીએ. કાલે આપણે બીમાર 
થઈ જઈએ અને શારી�રક �પથી દસ કલાક કામ 
કરીએ. તો બંને �દવસના કાય�માં ફરક પડશે યા 
નહ� પડે. ફરક પડશે. એક તો આપણી �મતાઓ 
ઓછી થઈ જશે અને બી� મહ�વપૂણ� વાત છ� ક� 
આપણે એ પૂરા �દવસની જેમ મોજ નહ� કરી 
શક�એ જેવી અ�ય �દવસોમાં કરતા હતા. એટલે 
આપણે શું કરીએ છીએય આજે તિબયત સારી 
નથી લાગતી. થોડો આરામ કરી લો. પહ�લાં કોઈ 
ડૉ�ટરને બતાવો. જેથી આગળનો �દવસ આપણો 
સારો �ય અને પૂરી �મતાથી કાય� કરી શક�એ.

આમ � આપણે આ�માના �વા��ય તરફ 
�યાન આપીએ તો આપણે આપણા �વનને ખ�ચવું 
નહ� પડે. બીમારીની હાલતમાં તમામ કાય� કરવા 
છતાં મહ�નત તો લાગી રહી છ� પણ આપણે ખુશી 
અનુભવતા નથી. �યાર� માનિસક �પથી આપણે 
આનંદ લઈ શકતા નથી તો આ કોઈ �વન નથી. 
પછી મનોરંજન માટ� બી� ઉપાયો કરવા પડે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેટલા જેટલા પોતાની િવશેષતાઓને મનસા  
વાચા, કમ�ણાની સેવાઓમાં લગાવશો, તો તે 
િવશેષતાઓ વધતી જશે.

• જેઓ ન� બને છ� એને �વતઃ સવ�નું માન 
મળ� છ�.
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મહાન આ�મા બ�યાં. દાદી�નું �ેમ, શિ�, 
ન�તાપૂણ� અ�ડ �યિ��વ ના��તકને પણ 
આ��તક બનાવતું હતું.

દાદી� સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાની 
�િતમૂિત� હતાં. એમનામાં સમપ�ણમયતા, 
ધમ�પરાયણતા અને િનઃ�વાથ� સેવાના િવશેષ 
ગુણો હતાં. દાદી� કોઈનાયે અવગુણ િચ� 
ઉપર ધરતાં નહોતાં. દર�કનું ક�યાણ થાય એવી 
એમની હકારા�મક ��� હતી.

દાદી�એ ��ાક�મારી ટીચસ� ��ન�ગમાં 
િવશેષરસ લઈ નવી નવી રાજયોગ િશિ�કાઓ 
તૈયાર થાય તે ઉપર ભાર મૂ�યો. વષ�થી 
ક�મારીઓની તાલીમ તો ચાલતી હતી પણ 
શાંિતવનમાં ટીચસ� ��ન�ગનાં િવશાળ ભવનો 
તેમજ મનમોિહની કો�પલે� બનાવડા�યાં. 
મનમોિહની કો�પલે�નું ઉ�ાટન દાદી�ના હ�તે 
થયું હતું.

દાદી�ની ��� મળતાં અ�ભુત શિ�નો 
સંચાર થતો હતો. આ�યા��મક �વનને વર�લી 
નારીશિ� િવ�સેવા કરી િવ�માં સુખ, શાંિત 
અને સ�ભાવનાનો સંદ�શ ફ�લાવી શક� છ� એનું 
દાદી�એ િવ�ને ��ય� �માણ આ�યું. દાદી�એ 
તા. 25-08-2007ને શિનવાર� સવાર� 10:05 
કલાક� પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કરી અ�ય� 
આરોહણ કયુ� �યાર પછી ભારત અને િવ�ના 
અનેક ��ાવ�સો શાંિતવનમાં પધારી દાદી�ને 
��ાસુમન અપ� ગયાં. ગુજરાતના મુ�યમં�ી 
નર��� મોદી તેમજ અ�ય મં�ીઓ ઉપ��થત ર�ા 
હતા. ભારત અને િવ�ભરમાંથી અનેક મહાન 
�િતભાઓના શોક સંદ�શાઓનો �વાહ અિવરત 
ચાલુ ર�ો. ટી.વી. ચેનલો ઉપરનું અં�યે��નું 
લાઈવ �સારણ અને �યાર પછી �મરણાંજિલ 
સભાઓનું �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયાએ 

મુ�ક�લ છ�. જે મુ�યાલયના ભવનોમાં ��યમાન 
થાય છ�.

દાદી�એ મા� ભૌિતક �ગિતથી જ સંતોષ 
ના મા�યો. ��ાવ�સોની આ�યા��મક ઉ�નિત 
થાય તે માટ� તેઓ સતત ��ત ર�ાં. નવા 
��ાવ�સથી લઈને જૂના ��ાવ�સો, સમિપ�ત 
ભાઈઓ, ક�મારો, ક�મારીઓ, માતાઓ, સીિનયર 
ટીચસ�, �ધસ� સૌના માટ� તાલીમ ક��પો, 
ભ�ીઓનું સતત આયોજન થતું ર�ં. દાદી સૌમાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ ભરીને આ�યા��મક ઉ�નિત માટ� 
િભ�ન િભ�ન �કાર� પુ�ષાથ� કરાવતાં. વૈ�ાિનક 
શોધખોળોનાં અ�તન સાધનો, સંચારસાધનો, 
��ય �ા�ય સાધનો �ારા સેવા કરવામાં આવી. 
આમ આધુિનક ��� દાદી�એ અપનાવી હતી. 
સવ�ના સહયોગથી સુખમય સંસાર �ોજે�ટના ફલ 
�વ�પે આજે અનેક વ�ગોની રચના થઈ તેનાથી 
ઈ�રીય સેવામાં ઘણો વેગ આ�યો અને �ત 
�તામાં િવ�ના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
અને અનેક સમિપ�ત રાજયોગ િશિ�કાઓ તેમજ 
અનિગનત ��ાવ�સોની �હાનીસેના તૈયાર થઈ.

આ સવ� િવકાસમાં દાદી�ના �દ�યગુણોની 
મહ�ક હતી. દાદી� પાસે અ�ભુત પરખશિ� 
હતી. ય�ના સંચાલનમાં ગમે તેવી ગંભીર 
પ�ર��થિતઓ આવી પણ દાદી અચલ, અડોલ 
ર�ાં. દાદી�નું �યિ��વ એટલું અ�ભુત હતું. 
સવ� ��યે સમભાવ રાખી, સૌનાં �દલ �તવાં અને 
સૌને સંતુ� કરવાં આ ભગીરથ કાય� દાદી�એ 
કરી બતા�યું.

દાદી �ેહમૂિત�ની સાથે અનુશાસન િ�ય 
પણ હતાં એમનામાં લવ અને લોનું બેલે�સ �વા 
મળતું હતું. એમનું �દય એટલું તો �ેહભર�લું હતું 
ક� આપણું મ�તક એમના આગળ ઝૂક� �ય. 
દાદી� એમનાં વંદનીય આદશ� અને તપને કારણે 
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કર�લું કવર�જ દાદી�ની અ�ભુત લોકિ�યતા 
સૂચવે છ�. આવાં મહાન દાદી�ના પંચશીલના 
િસ�ાંતો (૧) �વમાનમાં રહ�વું (૨) સ�માન 
આપવું. (૩) િનિમ� (૪) િનમા�ણ (માનશાનની 
અપે�ા રિહત) અને (૫) િનમ�ળ વાણી. આપણા 
�વનમાં ઉતારીને જનજનની સેવા કરીએ. એજ 
દાદી�ને આપેલી યથાથ� �મરણાંજિલ ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

ર�ા છીએ. અને આ ઘણું જ સુંદર �વન છ� જેના 
હીરો આપ છો. ઘણા લોકો �વનની આ 
સુંદરતાનો આનંદ જ ઉઠાવી શકતા નથી. કારણ 
ક� આપણે આ�માના �વા��ય તરફ �યાન જ 
આ�યું નથી. અ�ય ચી�નું તો આપણે સા�ં �યાન 
રાખીએ છીએ. પરંતુ આપણું જે આધારભૂત કાય� 
છ� �યાંથી ક�ઈક સારી શ�આત થાય છ� એનું 
�યાન જ રાખતા નથી. આપણું �વન એક �� 
જેવું છ�. � આપણે બીજની ગુણવ�ા ઉપર �યાન 
આપીશું નહ�, તો સારો છોડ ઉછ�રી શક�શું નહ�. 
આપણે કહીએ છીએ ક� થડનો ભાગ સારો છ�, 
ડાળીઓ ઘણી સારી છ�, પાંદડાં ફળ સવ� કાંઈ સા�ં 
છ� પરંતુ બીજની ગુણવ�ા સારી નહ� હોય તો 
�યાંકને �યાંક દર�ક વખતે ક�ઈક ઊણપ રહ�શે.

�� - એટલે તો ખામી રહ� છ� અને આપણે એમ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

નથી કહી શકતા ક� તે સા�ં છ�. આપણે તેના સારા 
બનાવવાનો �યાસ કઈ રીતે કરીએ?

ઉ�ર - આપણે આ�માના ગુણોને િવકસાવવાનો 
�યાસ કરતા જ નથી. આપણે બીજ ઉપર પાણી ના 
નાંખતા એના દર�ક પાંદડા ઉપર પામી નાખી ર�ા 
છીએ. દર�ક ફળ ઉપર પાણી નાખી ર�ા છીએ 
અને મૂળ સુધી પહ�ચતાં પહ�ચતા સૂકાઈ �ય છ�.

આ રીતે આપણે પ�રવારમાં કહીએ છીએ ક� 
બાળકોનું �યાન રાખું ક� ઑ�ફસનું �યાન રાખું. 
એમને ખુશ ક�ં યા આમને ખુશ ક�ં. મહ�નત ઘણી 
વધાર� થઈ રહી છ� કારણ ક� એક નબળું મન 
પોતાને ઠીક નથી કરી ર�ં પણ મહ�નત ઘણી 
વધાર� કરી ર�ં છ�. સમ� ક� આજે આપણે દસ 
કલાક કામ કરીએ છીએ. કાલે આપણે બીમાર 
થઈ જઈએ અને શારી�રક �પથી દસ કલાક કામ 
કરીએ. તો બંને �દવસના કાય�માં ફરક પડશે યા 
નહ� પડે. ફરક પડશે. એક તો આપણી �મતાઓ 
ઓછી થઈ જશે અને બી� મહ�વપૂણ� વાત છ� ક� 
આપણે એ પૂરા �દવસની જેમ મોજ નહ� કરી 
શક�એ જેવી અ�ય �દવસોમાં કરતા હતા. એટલે 
આપણે શું કરીએ છીએય આજે તિબયત સારી 
નથી લાગતી. થોડો આરામ કરી લો. પહ�લાં કોઈ 
ડૉ�ટરને બતાવો. જેથી આગળનો �દવસ આપણો 
સારો �ય અને પૂરી �મતાથી કાય� કરી શક�એ.

આમ � આપણે આ�માના �વા��ય તરફ 
�યાન આપીએ તો આપણે આપણા �વનને ખ�ચવું 
નહ� પડે. બીમારીની હાલતમાં તમામ કાય� કરવા 
છતાં મહ�નત તો લાગી રહી છ� પણ આપણે ખુશી 
અનુભવતા નથી. �યાર� માનિસક �પથી આપણે 
આનંદ લઈ શકતા નથી તો આ કોઈ �વન નથી. 
પછી મનોરંજન માટ� બી� ઉપાયો કરવા પડે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જેટલા જેટલા પોતાની િવશેષતાઓને મનસા  
વાચા, કમ�ણાની સેવાઓમાં લગાવશો, તો તે 
િવશેષતાઓ વધતી જશે.

• જેઓ ન� બને છ� એને �વતઃ સવ�નું માન 
મળ� છ�.
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સંગમયુગ - કમાણીનો સમય  
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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ભારત બીન-
સાં�દાિયક રા� હોવા 
છતાં ભારત જ એક એવો 
દ�શ છ� �યાં દર�ક ધમ�ના 
અનુયાયીઓ િનવાસ કર� 
છ�. તેથી કોઈને કોઈ ધમ� 
સાથે સંબંિધત તહ�વારો  

ઉજવાતા સવ� તહ�વારો સાથે અહ�ની સં�ક�િત, 
સામાિજક તથા રાજનૈિતક, ધાિમ�ક તેમજ 
ઐિતહાિસક ���કોણ કોઈને કોઈ રીતે સંબંધ 
ધરાવે છ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીનું પવ� પણ ભારત સાથે 
સંબંધ ધરાવે છ�, િવદ�શો સાથે નહ�. િહ�દી 
સાિહ�યકાળમાં આજ સુધી જેટલા પણ િવ�ાન 
લેખકોએ �ી ક��ણ જ�મા�મી પર સમય �િત 
સમય જે ક�ઈ પણ િવચારો �દિશ�ત કયા� છ� અને 
ટીકા�ટ�પણી કરી છ� એ સૌ કરતાં જૂદું આ પાવન 
પવ�નું અ�ભુત પરંતુ સ�ય આ�યા��મક રહ�ય 
જણાવીશ.

ભારતવાસી �ી ક��ણ જ�મા�મીના આ 
પવ�ને પરંપરાગત તેમજ �ાચીન મા�યતાઓને 
આધાર� ઉજવતા આ�યા છ�. લગભગ આ ઉ�સવ 
ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહામાનવોની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. આજે પણ �યાર� આવા જ 
ભ�ય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવે છ� 
�યાર� જૂનામાં જૂની ધૂંધળી ��િતઓ પણ એકવાર 
ફરીથી મનુ�યના માનસપટ પર ઊપસી આવે છ�. 
એક સમય હશે �યાર� સા�ા� �ી ક��ણ આ ધરતી 
પર િબરાજમાન હશે, પરંતુ �� એ છ� ક� �ી ક��ણ 
જ�મા�મીનું આટલું મહ�વ શા માટ� છ�?

�ી ક��ણ કોણ હતા ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર સામા�ય 
લોકોનું મંત�ય છ� ક� �ી ક��ણ ગીતાના ભગવાન 
છ�. ગીતાના ભગવાનને �ી ક��ણ માનવા એટલું જ 
અસ�ય હશે, જેટલું પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ંની 
આ�મકથા ઉપર �ીમતી ઈ��દરા ગાંધીનું નામ 
લખવું! વા�તવમાં તો �ી ક��ણ પરમા�મા નહોતા ક� 
ના એમણે ગીતાનું �ાન આ�યું હતું. �ી ક��ણ તો 
સોળ� કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મ હતા. �યાર� ગીતા �ાનદાતા તો 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ છ�. જેઓને જ 
પિતતપાવન, �ાનસાગર, િ�કાલદશ�, 
અકાલમૂત� તથા જ�મમરણથી �યારા, �કાશ 
�વ�પ અને સવ�શિ�માન કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ �ી ક��ણે તો માના ઉદર �ારા જ�મ લીધો 
હતો તથા માબાપ �ારા પાલના લઈને રાજગુ� 
પાસેથી િશ�ણ �હણ કયુ� હતું. �યાર� સૌ એ �ણે 
છ� અને માને છ� ક પરમા�મા માતાના ઉદર �ારા 
જ�મ લેતા નથી. કારણ ક� ભગવાન તો �વયં 
પાલનહાર છ� તથા સૌના પરમ િશ�ક અને 
સ�ગુ� છ�. એમને કોઈ ભણાવી શક� નહ�.

વા�તવમાં સ�યતા એ છ� ક� �ી ક��ણ સોળ� 
કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતયુગી પાવન 
���ના �થમ-મહારાજક�માર છ�. પરમા�મા િશવ 
�ારા સંભળાવવામાં આવેલી ગીતાના �ાનનું 
સાર�પમાં મનન મંથન કરીને �ી ક��ણે 
પૂવ��વનમાં ધારણ કયુ� હતું. �ીક��ણને 
‘માખણચોર’ પણ એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છ� ક� 
�ાનનો સાર એમણે પૂવ��વનમાં ધારણ કય� 
હતો. જેના ફલ�વ�પે ભિવ�યમાં એમને �થમ 

�ી ક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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સંગમયુગ - કમાણીનો સમય  
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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ભારત બીન-
સાં�દાિયક રા� હોવા 
છતાં ભારત જ એક એવો 
દ�શ છ� �યાં દર�ક ધમ�ના 
અનુયાયીઓ િનવાસ કર� 
છ�. તેથી કોઈને કોઈ ધમ� 
સાથે સંબંિધત તહ�વારો  

ઉજવાતા સવ� તહ�વારો સાથે અહ�ની સં�ક�િત, 
સામાિજક તથા રાજનૈિતક, ધાિમ�ક તેમજ 
ઐિતહાિસક ���કોણ કોઈને કોઈ રીતે સંબંધ 
ધરાવે છ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીનું પવ� પણ ભારત સાથે 
સંબંધ ધરાવે છ�, િવદ�શો સાથે નહ�. િહ�દી 
સાિહ�યકાળમાં આજ સુધી જેટલા પણ િવ�ાન 
લેખકોએ �ી ક��ણ જ�મા�મી પર સમય �િત 
સમય જે ક�ઈ પણ િવચારો �દિશ�ત કયા� છ� અને 
ટીકા�ટ�પણી કરી છ� એ સૌ કરતાં જૂદું આ પાવન 
પવ�નું અ�ભુત પરંતુ સ�ય આ�યા��મક રહ�ય 
જણાવીશ.

ભારતવાસી �ી ક��ણ જ�મા�મીના આ 
પવ�ને પરંપરાગત તેમજ �ાચીન મા�યતાઓને 
આધાર� ઉજવતા આ�યા છ�. લગભગ આ ઉ�સવ 
ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા મહામાનવોની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. આજે પણ �યાર� આવા જ 
ભ�ય સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવે છ� 
�યાર� જૂનામાં જૂની ધૂંધળી ��િતઓ પણ એકવાર 
ફરીથી મનુ�યના માનસપટ પર ઊપસી આવે છ�. 
એક સમય હશે �યાર� સા�ા� �ી ક��ણ આ ધરતી 
પર િબરાજમાન હશે, પરંતુ �� એ છ� ક� �ી ક��ણ 
જ�મા�મીનું આટલું મહ�વ શા માટ� છ�?

�ી ક��ણ કોણ હતા ?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર સામા�ય 
લોકોનું મંત�ય છ� ક� �ી ક��ણ ગીતાના ભગવાન 
છ�. ગીતાના ભગવાનને �ી ક��ણ માનવા એટલું જ 
અસ�ય હશે, જેટલું પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ંની 
આ�મકથા ઉપર �ીમતી ઈ��દરા ગાંધીનું નામ 
લખવું! વા�તવમાં તો �ી ક��ણ પરમા�મા નહોતા ક� 
ના એમણે ગીતાનું �ાન આ�યું હતું. �ી ક��ણ તો 
સોળ� કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી મયા�દા 
પુ�ષો�મ હતા. �યાર� ગીતા �ાનદાતા તો 
િનરાકાર પરમા�મા િશવ છ�. જેઓને જ 
પિતતપાવન, �ાનસાગર, િ�કાલદશ�, 
અકાલમૂત� તથા જ�મમરણથી �યારા, �કાશ 
�વ�પ અને સવ�શિ�માન કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ �ી ક��ણે તો માના ઉદર �ારા જ�મ લીધો 
હતો તથા માબાપ �ારા પાલના લઈને રાજગુ� 
પાસેથી િશ�ણ �હણ કયુ� હતું. �યાર� સૌ એ �ણે 
છ� અને માને છ� ક પરમા�મા માતાના ઉદર �ારા 
જ�મ લેતા નથી. કારણ ક� ભગવાન તો �વયં 
પાલનહાર છ� તથા સૌના પરમ િશ�ક અને 
સ�ગુ� છ�. એમને કોઈ ભણાવી શક� નહ�.

વા�તવમાં સ�યતા એ છ� ક� �ી ક��ણ સોળ� 
કળા સંપૂણ�, સંપૂણ� િનિવ�કારી, સતયુગી પાવન 
���ના �થમ-મહારાજક�માર છ�. પરમા�મા િશવ 
�ારા સંભળાવવામાં આવેલી ગીતાના �ાનનું 
સાર�પમાં મનન મંથન કરીને �ી ક��ણે 
પૂવ��વનમાં ધારણ કયુ� હતું. �ીક��ણને 
‘માખણચોર’ પણ એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છ� ક� 
�ાનનો સાર એમણે પૂવ��વનમાં ધારણ કય� 
હતો. જેના ફલ�વ�પે ભિવ�યમાં એમને �થમ 

�ી ક��ણ જ�મા�મી
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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મહારાજક�માર �ી ક��ણ તથા �વયંવર પછી �ી 
નારાયણનું પદ મળ� છ�. આ રીતે �ી ક��ણ ગીતા 
પુ� છ� �યાર� ગીતા પિત ક�વળ પરમા�મા િશવ જ 
છ�. �ી ક��ણ સમ� ���ના માિલક બને છ�. �યાર� 
ભગવાન િશવ �ણ લોકના �વામી છ�. �ી ક��ણને 
પોતાનું શરીર છ� પરંતુ પરમા�મા તો િનરાકાર 
સૂ�માિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ �વ�પ છ�. જેમની 
યાદગાર ભારતમાં િશવિલંગ છ�. �ી ક��ણના 
ક�પમાં ક�લ 84 જ�મ થાય છ�. જેમાં 8 જ�મ 
સતયુગ, 12 જ�મ �ેતાયુગ, 21 જ�મ �ાપર તથા 
42 જ�મ કિળયુગ અને એક જ�મ કિળયુગના 
અંત અને સતયુગના આ�દમાં પુ�ષો�મ 
સંગમયુગમાં થાય છ�. 84મા જ�મના અંતમાં �યાર� 
�ી ક��ણનો આ�મા અ�ય સમ� િવ�ના 
આ�માઓ સિહત તમો�ધાન બની �ય છ� તેવા 
સમય પર ગીતાના ભગવાન િશવ પોતાના 
મહાવા�યો અનુસાર પોતાનો વાયદો િનભાવવા, 
આ ��� ઉપર અવત�રત થાય છ�. અને ઈ�રીય 
�ાન તેમજ સહજ રાજયોગ શીખવાડીને સવ� 
પિતત આ�માઓને પુનઃપાવન બનાવે છ� અથા�� 
તેઓ �ી ક��ણ જેમને ‘�યામસુંદર’ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. તેમને �યામ (તમો�ધાન)માંથી સુંદર 
(સતો�ધાન) બનાવી દ� છ�. �ી ક��ણની સતયુગમાં 
�ી નારાયણના નામે આઠ રાજગાદીઓ ચાલે છ�. 
નવમી ગાદી રામની હોય છ�. તેથી �ી ક��ણની 
જ�મા�મી તથા �ી રામની નવમી ઉજવવામાં 
આવે છ�.

�ી ક��ણનો જ�મ �યાર� થયો હતો?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર �ી ક��ણનો 
જ�મ �ાપરમાં થયો હતો એમ કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ એ િવચારવા જેવું છ� ક� � �ી ક��ણ �ાપરમાં 
હોય તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય 
તો શું ભગવાન આ ��� ઉપર આવવાથી �ાપર 

પછી કિલયુગ અથા�� વત�માન દુઃખ રોગ આ�દ 
અિભશાપ મનુ�ય આ�માને ભોગવવા મ�યા? તો 
પછી ભગવાનના અવતરણનો મનુ�યા�માઓને 
શો લાભ? ભગવાન તો દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. 
પરંતુ � ઉપરો� �ચિલત મા�યતાને સાચી 
માનવામાં આવે તો �ાપર પછી સુખની દુિનયા 
આજે આપણી સમ� હોવી �ઈએ પરંતુ એમ 
નથી. ગીતાના ભગવાન િશવ હવે વત�માન સમયે 
�વયં અવત�રત થઈને પોતાનો સ�ય પ�રચય 
આપી ર�ા છ�. વા�તવમાં �યાર� �ી ક��ણનો જ�મ 
આ ��� ઉપર થાય છ� તે �દવસથી જ સતયુગનો 
આરંભ થાય છ�. પછી દુઃખ, રોગ, કલહ-કલેશ 
વગેર�નું નામિનશાન રહ�તું નથી. એ �ણીતું છ� ક� 
�ી ક��ણનો જ�મ જેલમાં થયો હતો. એનો પણ 
સાચો અથ� એ છ� ક� �ી ક��ણનો જ�મ એવા 
વાતાવરણમાં થયો હતો ક� �યાર� આ સંસાર 
માયા�પી િવકારોની અંધારી કોટડીમાં બંધ થાય 
છ�. એમનો જ�મ થવાથી ક�સ અથા�� કામ જેને 
શા��ોમાં ‘મહાશ�ુ’ કહ�વામાં આવે છ�, તેનો 
સંહાર થઈ �ય છ�. પછી કોઈપણ �ાણી આ 
દુિનયામાં દુઃખી અને અશાંત રહ�તું નથી.

�ી ક��ણને મળવાનો સમય

� િવવેકનો આધાર લઈને આપણે 
િન�પ�ભાવથી �ી ક��ણના જ�મો�સવ પર િવચાર 
કરીએ તો એ સ�ય િન�કષ�ને અવગણી નહ� 
શકાય ક� જે પ�ર��થિતઓમાં �ી ક��ણનો જ�મ 
થયો હતો તે વાતાવરણ હવે ફરીથી રચાઈ ર�ં છ�. 
આજે િવ�ને આપણે િવકારોની જં�રોમાં 
બંધાયેલું અ�ાનની અંધારી જેલ કોટડીમાં, 
�ભુ�ીિતથી િવપરીત મહાકાળના મુખની તરફ 
તી� ગિતએ ધસતું નથી �ઈ ર�ા? ��ય�ને 
�માણની જ�ર રહ�તી નથી. વત�માન 
ધમ��લાિનના આ સમય પર ગીતાના ભગવાન 
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ઈ�છતા હો તો અ�યાર� પિવ� બનો અને યોગી 
બનો નિહતર �યાર�ય �ી ક��ણને મળવાની ઈ�છા 
પૂરી કરી શકશો નહ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીના આ પાવન પવ� પર �� 
દ�શવાસીઓને આ�હ કરીશ ક� તેઓ �ી ક��ણ 
��યે કોરી ભાવના ��ાથી મા� સામાિજક 
રીત�રવાજ અથા�� બા� આડંબર પૂરાં ન કર� પણ 
આ પાવન પવ� �ારા �વયં �ી ક��ણ જેવા 
િનિવ�કારી દ�વતા બનવાની �ેરણા મેળવે અને 
આજે જ પોતાના �વન માટ� નરમાંથી �ી 

નારાયણ તથા 
નારીમાંથી �ી લ�મી 
બનવાનું લ�ય 
ધારણ કર�. �યાર� 
દર�ક ભારતવાસીના 
મનમાં આ શુ� 
લ�ય હશે �યાર� જ 
આપણું �હ�થ 
�વન �ી લ�મી-
નારાયણ જેવું 
�સ�ન બની શકશે. 
એ �યાનમાં 
રાખવાનું છ� ક� �ી 

ક��ણ સંપૂણ� િનિવ�કારી દ�વતા હતા એમના પર 
ગોપીઓનાં ચીર હરણનું લાંછન લગાવવું તે મહા 
પાપ છ�. એમના મુગુટમાં મોરનાં પીછાં એમની 
સંપૂણ� પિવ�તાનું �તીક છ�. મોર જ એવું પ�ી છ� 
જેને પિવ� માનવામાં આવે છ�. તેથી હવે િવકારો 
�પી િવષ પીવાનું અને પીવડાવવાનું બંધ કરો �યાર� 
જ �ી ક��ણ જ�મા�મીનો વા�તિવક આનંદ �ા�ત 
કરી શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િ�મૂિત� િશવ પોતાનો વાયદો િનભાવવા ફરીથી આ 
��� પર ગીતા�ાન આપી ર�ા છ�, �યાર� બી� 
બાજુ લોકો ભગવાનને સાધારણ તનમાં આવેલા 
�ઈને એમને ઓળખી શકતા નથી. ગીતા�ાન 
�ારા �વયં �ી ક��ણનો આ�મા આ સમયે પાવન 
બનીને નવી સતયુગી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
કરી ર�ો છ�. હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
ક��ણના એ ��ાળુ ભ�ોને કહી ર�ા ક� � તેઓ 
�ી ક��ણને મળવા ઈ�છ� છ� અથવા એમનો ��ય� 
સા�ા�કાર કરવા ઈ�છ� છ� તો એમણે સતયુગી 
સંપૂણ� િનિવ�કારી 
દુિનયામાં જવાનો 
પુ�ષાથ� આજથી જ 
આરંભી દ�વો 
�ઈએ. જેના માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને 
સહજ રાજયોગ જ 
એવી યુિ�ઓ છ� 
જેના િનરંતર 
અ�યાસ �ારા જ 
આપણે સતયુગી 
રાજધાનીમાં �વેશ 
કરી શક�એ છીએ.

�ી ક��ણ આવી ર�ા છ�.

કદાચ આપ િવ�ાસ નહ� કરો પરંતુ આ 
એક સ�ય છ� ક� ઘણા ઝડપી િનકટના ભિવ�યમાં 
આ ���ના મહાિવનાશ પછી તરત જ �ી ક��ણ 
આ ��� પર �વગ� અથવા વૈક��ઠના �થમ 
મહારાજક�મારના �પમાં જ�મ લેશે. આ અ�ભુત 
પરંતુ સ�ય સમાચારનું રહ�યો�ઘાટન �વયં 
િ�કાલદશ�, અકાલમૂત�, �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�મા િશવે ��િપતા ��ાના મુખ �ારા કયુ� 
છ�. તેથી ભગવાન કહ� છ� ક� � �ી ક��ણને મળવા 
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મહારાજક�માર �ી ક��ણ તથા �વયંવર પછી �ી 
નારાયણનું પદ મળ� છ�. આ રીતે �ી ક��ણ ગીતા 
પુ� છ� �યાર� ગીતા પિત ક�વળ પરમા�મા િશવ જ 
છ�. �ી ક��ણ સમ� ���ના માિલક બને છ�. �યાર� 
ભગવાન િશવ �ણ લોકના �વામી છ�. �ી ક��ણને 
પોતાનું શરીર છ� પરંતુ પરમા�મા તો િનરાકાર 
સૂ�માિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ �વ�પ છ�. જેમની 
યાદગાર ભારતમાં િશવિલંગ છ�. �ી ક��ણના 
ક�પમાં ક�લ 84 જ�મ થાય છ�. જેમાં 8 જ�મ 
સતયુગ, 12 જ�મ �ેતાયુગ, 21 જ�મ �ાપર તથા 
42 જ�મ કિળયુગ અને એક જ�મ કિળયુગના 
અંત અને સતયુગના આ�દમાં પુ�ષો�મ 
સંગમયુગમાં થાય છ�. 84મા જ�મના અંતમાં �યાર� 
�ી ક��ણનો આ�મા અ�ય સમ� િવ�ના 
આ�માઓ સિહત તમો�ધાન બની �ય છ� તેવા 
સમય પર ગીતાના ભગવાન િશવ પોતાના 
મહાવા�યો અનુસાર પોતાનો વાયદો િનભાવવા, 
આ ��� ઉપર અવત�રત થાય છ�. અને ઈ�રીય 
�ાન તેમજ સહજ રાજયોગ શીખવાડીને સવ� 
પિતત આ�માઓને પુનઃપાવન બનાવે છ� અથા�� 
તેઓ �ી ક��ણ જેમને ‘�યામસુંદર’ પણ કહ�વામાં 
આવે છ�. તેમને �યામ (તમો�ધાન)માંથી સુંદર 
(સતો�ધાન) બનાવી દ� છ�. �ી ક��ણની સતયુગમાં 
�ી નારાયણના નામે આઠ રાજગાદીઓ ચાલે છ�. 
નવમી ગાદી રામની હોય છ�. તેથી �ી ક��ણની 
જ�મા�મી તથા �ી રામની નવમી ઉજવવામાં 
આવે છ�.

�ી ક��ણનો જ�મ �યાર� થયો હતો?

�ચિલત િવચારધારા અનુસાર �ી ક��ણનો 
જ�મ �ાપરમાં થયો હતો એમ કહ�વામાં આવે છ�. 
પરંતુ એ િવચારવા જેવું છ� ક� � �ી ક��ણ �ાપરમાં 
હોય તથા ગીતાના ભગવાન પણ તે વખતે જ હોય 
તો શું ભગવાન આ ��� ઉપર આવવાથી �ાપર 

પછી કિલયુગ અથા�� વત�માન દુઃખ રોગ આ�દ 
અિભશાપ મનુ�ય આ�માને ભોગવવા મ�યા? તો 
પછી ભગવાનના અવતરણનો મનુ�યા�માઓને 
શો લાભ? ભગવાન તો દુઃખહતા�, સુખકતા� છ�. 
પરંતુ � ઉપરો� �ચિલત મા�યતાને સાચી 
માનવામાં આવે તો �ાપર પછી સુખની દુિનયા 
આજે આપણી સમ� હોવી �ઈએ પરંતુ એમ 
નથી. ગીતાના ભગવાન િશવ હવે વત�માન સમયે 
�વયં અવત�રત થઈને પોતાનો સ�ય પ�રચય 
આપી ર�ા છ�. વા�તવમાં �યાર� �ી ક��ણનો જ�મ 
આ ��� ઉપર થાય છ� તે �દવસથી જ સતયુગનો 
આરંભ થાય છ�. પછી દુઃખ, રોગ, કલહ-કલેશ 
વગેર�નું નામિનશાન રહ�તું નથી. એ �ણીતું છ� ક� 
�ી ક��ણનો જ�મ જેલમાં થયો હતો. એનો પણ 
સાચો અથ� એ છ� ક� �ી ક��ણનો જ�મ એવા 
વાતાવરણમાં થયો હતો ક� �યાર� આ સંસાર 
માયા�પી િવકારોની અંધારી કોટડીમાં બંધ થાય 
છ�. એમનો જ�મ થવાથી ક�સ અથા�� કામ જેને 
શા��ોમાં ‘મહાશ�ુ’ કહ�વામાં આવે છ�, તેનો 
સંહાર થઈ �ય છ�. પછી કોઈપણ �ાણી આ 
દુિનયામાં દુઃખી અને અશાંત રહ�તું નથી.

�ી ક��ણને મળવાનો સમય

� િવવેકનો આધાર લઈને આપણે 
િન�પ�ભાવથી �ી ક��ણના જ�મો�સવ પર િવચાર 
કરીએ તો એ સ�ય િન�કષ�ને અવગણી નહ� 
શકાય ક� જે પ�ર��થિતઓમાં �ી ક��ણનો જ�મ 
થયો હતો તે વાતાવરણ હવે ફરીથી રચાઈ ર�ં છ�. 
આજે િવ�ને આપણે િવકારોની જં�રોમાં 
બંધાયેલું અ�ાનની અંધારી જેલ કોટડીમાં, 
�ભુ�ીિતથી િવપરીત મહાકાળના મુખની તરફ 
તી� ગિતએ ધસતું નથી �ઈ ર�ા? ��ય�ને 
�માણની જ�ર રહ�તી નથી. વત�માન 
ધમ��લાિનના આ સમય પર ગીતાના ભગવાન 
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ઈ�છતા હો તો અ�યાર� પિવ� બનો અને યોગી 
બનો નિહતર �યાર�ય �ી ક��ણને મળવાની ઈ�છા 
પૂરી કરી શકશો નહ�.

�ી ક��ણ જ�મા�મીના આ પાવન પવ� પર �� 
દ�શવાસીઓને આ�હ કરીશ ક� તેઓ �ી ક��ણ 
��યે કોરી ભાવના ��ાથી મા� સામાિજક 
રીત�રવાજ અથા�� બા� આડંબર પૂરાં ન કર� પણ 
આ પાવન પવ� �ારા �વયં �ી ક��ણ જેવા 
િનિવ�કારી દ�વતા બનવાની �ેરણા મેળવે અને 
આજે જ પોતાના �વન માટ� નરમાંથી �ી 

નારાયણ તથા 
નારીમાંથી �ી લ�મી 
બનવાનું લ�ય 
ધારણ કર�. �યાર� 
દર�ક ભારતવાસીના 
મનમાં આ શુ� 
લ�ય હશે �યાર� જ 
આપણું �હ�થ 
�વન �ી લ�મી-
નારાયણ જેવું 
�સ�ન બની શકશે. 
એ �યાનમાં 
રાખવાનું છ� ક� �ી 

ક��ણ સંપૂણ� િનિવ�કારી દ�વતા હતા એમના પર 
ગોપીઓનાં ચીર હરણનું લાંછન લગાવવું તે મહા 
પાપ છ�. એમના મુગુટમાં મોરનાં પીછાં એમની 
સંપૂણ� પિવ�તાનું �તીક છ�. મોર જ એવું પ�ી છ� 
જેને પિવ� માનવામાં આવે છ�. તેથી હવે િવકારો 
�પી િવષ પીવાનું અને પીવડાવવાનું બંધ કરો �યાર� 
જ �ી ક��ણ જ�મા�મીનો વા�તિવક આનંદ �ા�ત 
કરી શકશો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િ�મૂિત� િશવ પોતાનો વાયદો િનભાવવા ફરીથી આ 
��� પર ગીતા�ાન આપી ર�ા છ�, �યાર� બી� 
બાજુ લોકો ભગવાનને સાધારણ તનમાં આવેલા 
�ઈને એમને ઓળખી શકતા નથી. ગીતા�ાન 
�ારા �વયં �ી ક��ણનો આ�મા આ સમયે પાવન 
બનીને નવી સતયુગી દુિનયામાં જવાનો પુ�ષાથ� 
કરી ર�ો છ�. હવે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
ક��ણના એ ��ાળુ ભ�ોને કહી ર�ા ક� � તેઓ 
�ી ક��ણને મળવા ઈ�છ� છ� અથવા એમનો ��ય� 
સા�ા�કાર કરવા ઈ�છ� છ� તો એમણે સતયુગી 
સંપૂણ� િનિવ�કારી 
દુિનયામાં જવાનો 
પુ�ષાથ� આજથી જ 
આરંભી દ�વો 
�ઈએ. જેના માટ� 
ઈ�રીય �ાન અને 
સહજ રાજયોગ જ 
એવી યુિ�ઓ છ� 
જેના િનરંતર 
અ�યાસ �ારા જ 
આપણે સતયુગી 
રાજધાનીમાં �વેશ 
કરી શક�એ છીએ.

�ી ક��ણ આવી ર�ા છ�.

કદાચ આપ િવ�ાસ નહ� કરો પરંતુ આ 
એક સ�ય છ� ક� ઘણા ઝડપી િનકટના ભિવ�યમાં 
આ ���ના મહાિવનાશ પછી તરત જ �ી ક��ણ 
આ ��� પર �વગ� અથવા વૈક��ઠના �થમ 
મહારાજક�મારના �પમાં જ�મ લેશે. આ અ�ભુત 
પરંતુ સ�ય સમાચારનું રહ�યો�ઘાટન �વયં 
િ�કાલદશ�, અકાલમૂત�, �યોિતિબંદુ �વ�પ 
પરમા�મા િશવે ��િપતા ��ાના મુખ �ારા કયુ� 
છ�. તેથી ભગવાન કહ� છ� ક� � �ી ક��ણને મળવા 
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�� - આપણે શારી�રક 
�વા��ય માટ� �યાયામ શ� 
કય�. એ િવચારીને 
�યાયામ શ� કય� ક� તે 
�વા��ય માટ� સા�ં છ�. 
પરંતુ એને પણ આપણે 
એક તનાવ (���સ)ની જેમ

લઈએ છીએ. હવે લોકોમાંએ ��િત આવી છ� ક� 
માર� શું ખાવું છ�, કયા સમયે ખાવું છ� અને એના 
માટ� ક�ટલો �યાયામ કરવો જ�રી છ�.

ઉ�ર - અ�યાર� લોકો શારી�રક �વા��ય િવશે 
આટલું ક�મ િવચાર� છ�? શા માટ� આટલું �યાન 
રાખવામાં આવે છ�? એના માટ� આપણે ઘણું લાંબુ 
િવચારવાની જ�ર નથી. આપણે ફ� એક પેઢી 
પાછળ જઈએ છીએ. અને મા� પોતાનાં 
માતાિપતાને �ઈએ છીએ. તેઓ કદી �યાયામ 
કરવા ગયા નથી. એમણે કદી મીનરલ વૉટર 
(પાણી) પીધું નથી. એ સમયે ભોજનનું એટલું 
�યાન રાખવામાં આવતું નહોતું. આપણે �યાં 
સાધારણ ભોજન બનતું હતું એને જ સવ� લોકો 
ખુશીથી ખાતા હતા. આજે આપણા �વા��ય ઉપર 
આટલું �યાન ક�મ આપવામાં આવે છ�? કારણ ક� 
ભાવના�મક દબાણ એટલું છ� ક� કોઈને કોઈ 
સમ�યા શરીર સાથે ચાલે છ�. એનું કારણ એ છ� ક� 
આપણે આ�માનું �યાન રા�યું નથી. એને કારણે 
જ બધી સમ�યાઓ આવવાની શ�આત થઈ ગઈ 
છ�. � આપણે આ�માનું �યાન રાખીએ તો મન પર 
જે આટલું દબાણ છ� તે માટ� મહ�નત કરવી ના પડે. 
આપ �યાયામ કરવા તો જઈ ર�ા છો એમાં � બે 

�ણ લોકો એકઠા �યાયામ કરી ર�ા છ� તો એ 
સમયે આપ �વયંને તપાસો ક� આપણા િવચારોની 
ગુણવ�ા ક�વી છ�. આપણે �વા��ય માટ� દોડી ર�ા 
છીએ પરંતુ સાથે સાથે નકારા�મક િવચાર ઉ�પ�ન 
થઈ ર�ા છ�. આ િવચારોનો મા� આપણા મન પર 
જ નહ� સમ� શરીર પર �ભાવ પડે છ�. �યાં સુધી 
આપણે શારી�રક �વા��ય પર ભાવના�મક 
�વા��યનો ક�ટલો ઊંડો �ભાવ પડે છ� તે 
અનુભવીશું નહ� �યાં સુધી આપણે ��થર રહી 
શક�શું નહ�.

હવે આપ એક ત�ય પર �યાન આપો અને 
બી� ત�યને અવગણતા �ઓ તો એનું પ�રણામ 
શું આવશે? મહ�નત વધાર� અને સફળતા ઓછી. 
આજે ડૉ�ટસ�ની પાસે 30 વષ�ની અંદરના આયુ�ય 
�ેણીના યુવા �ોફ�શનલ આવે છ�. તેઓ કહ� છ� ક� 
મારી �વનશૈલી સારી છ�. શરાબ પીતા નથી. 
ધૂ�પાન કરતા નથી. શાકાહારી ભોજન લઈ ર�ા 
છીએ. દરરોજ દોડવા પણ �� છું. છતાં પણ 30 
વષ�ની �મરમાં આટલી સુ�તી ક�મ? કારણક� 
એમણે સવ�ચી�નું તો �યાન રા�યું નહ� ક� મનની 
��થિત ક�વી છ�? એને તો એમણે પૂરી રીતે 
અવગણી છ� અથવા તો એવો �વીકાર કરી લીધો 
છ� ક� એનું તો ક�ઈ થઈ ના શક�. તનાવ તો રહ�વાનો 
જ છ� અને એનો ખરાબ �ભાવ િભ�ન િભ�ન 
બીમારીઓ �પે આપણી સામે આવે છ�.

�� - માનિસક અને ભાવના�મક �વા��યનો 
અથ� શો છ�?

ઉ�ર - ખુશી આપણા માનિસક �વા��યનું �તીક 
છ�. જે સમયે આપ ખુશીનો અનુભવ નથી કરતા તો 

�સ�નતાના પથ પર

આ��મક �વા��ય
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 08 August 2021 Page No. 13

�ાના�ત

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)

સમ� લો ક� આપ માનિસક �પે �વ�થ નથી. હવે 
આપ પોતાના �દવસભરના �તરને તપાસો ક� 
આખો �દવસ ક�વો વી�યો છ�? ખાસ કરીને જે સમયે 
આપ સામા�ય યા સુખદ અનુભવ કરો છો તે સમય 
તપાસો. સમ� ક� �� લટાર મારી રહી છું. લટાર 
મારતી વખતે મને પગમાં યા ઘૂંટણોમાં �યાંક દદ� 
થઈ ર�ં છ�. પરંતુ �� દદ�ની સાથે ચાલું છું. કોઈ કહ� 
છ� ક� કોઈ ડૉ�ટરને બતાવો. �� ક�� છું ક� હા 
બતાવીશું. અ�યાર� સમય નથી પછીથી બતાવીશું. 
પછી �� ધીર� ધીર� એ વાતનો �વીકાર કરી લ� છું 
ક� ઈલાજ કરાવાનો મારી પાસે સમય નથી. ડૉ�ટર 
પાસે કોણ �ય. પછી �� ક�� છું ક� શારી�રક દદ� તો 
મારા �વનનો એક ભાગ બની ગયું છ�. અને �� 
દદ�ની સાથે જ �વવાનું �વીકારી લ� છું. શું આ 
�વા��ય છ�? શું �વ�થ પગ છ�. શું આ ઘૂંટણો સારા 
છ�. ના. મ� એ દદ�નો �વીકાર કરી લીધો અને એને 
જ સામા�ય કહી દીધું. પણ તે સામા�ય નથી.

�� - શું આપણે માનિસક તનાવનો પણ આ રીતે 
�વીકાર કરવો �ઈએ?

ઉ�ર - મનની ��થિતના સંબંધમાં પણ લોકો એવું 
જ િવચાર� છ�. �યાર� આપણને દદ� થાય છ� યા 
તનાવ થાય છ� �યાર� આપણે પોતાને એમ કહીએ 
છીએ ક� પોતાની મેળ� ઠીક થઈ જશે. પછી આપણે 
દદ�નો �વીકાર કરી લઈએ છીએ. � કોઈ આ 
બાબતે આપણને ક�ઈ કહ� છ� તો આપણે એવો 
જવાબ આપીએ છીએ ક� આ તો સવ�ને છ�. મા� 
મને જ �યાં છ�? � આપ કોઈ કાય�શાળામાં �ઓ 
�યાં 100 યા 1000 લોકો બેઠ�લા હોય. �યાં જઈને 
આપ એ લોકોને એક સાધારણ જેવો �� પૂછો ક� 
આપને એક પણ �યિ� ઊભી થઈએ એમ કહ�તી 
ના મળ� હા, મને તનાવ નથી. 99 ટકા લોકો એવું 
કહ� છ� ક� આ તો સૌને હોય છ� આ તો �વાભાિવક 
છ�. કારમ ક� લોકોએ એની સાથે �વવાનું 

�વીકારી લીધું છ�.

�� - એવું કોણ છ� જેને તનાવ નથી?

ઉ�ર - � કોઈ �યિ�ગત રીતે એમ કહ� ક� હા, 
મને તનાવ નથી. તો કોઈપણ એનો �વીકાર કરશે 
નહ�. જેમ ક� આપણે ક�ં ક� આપણને સવ�ને થાય 
છ�. તમે બાકાત નથી. આ બીમારી આજકાલ 
સવ�ને છ�. સવ�ને છ� માટ� �� તેનો �વીકાર કરી લ� 
છું. છતાં પણ �� એમને �વાભાિવક કહી દ� છું. � 
આપણે આપણા દદ�ની શ�આતથી જ તપાસ 
કરાવી લઈએ તો પછી આપણે શું હોઈશું? 
ભાવના�મક રીતે �વ�થ. પરંતુ દદ� છ�. ચી�ડયાપણું 
આવી ર�ં છ�, તનાવ થઈ ર�ો છ�. ગુ�સામાં 
આપણે ક�ં ક� પોતાનું �યાન રાખવા માટ� મારી 
પાસે સમય નથી. તો શું આપણે �વયંને �વ�થ 
કહીશું. ના. કારણ ક� આપણે આરામની અનુભૂિત 
નથી કરી ર�ા. આપણું ભાવના�મક �વા��ય 
આજે કઈ ક�ાએ છ� તે પૂછવા માટ� માર� બી� કોઈ 
પાસે જવાની જ�ર નથી.

�� - �યાર� આપણે કોઈ કાય�માં �ય�ત થઈ 
જઈએ છીએ તો �ણે ક� દદ�ને આપણે સમ�એ 
છીએ ક� દદ� મટી ગયું. �યાર� થોડા સમય બાદ દદ� 
ફરીથી શ� થઈ ગયું. આવું ક�મ થાય છ�.

ઉ�ર - કદાચ આપણે કોઈને કોઈ પ�ર��થિત યા 
કોઈને કોઈ ઉપાય શોધીએ છીએ. જેથી આપણે 
આપણું મન �યાંથી હટાવી દઈએ. આ રીતે 
ભાવના�મક �વા��યમાં પણ આપણે દદ� ભૂલવા 
માટ� એવું જ ક�ઈ કરીએ છીએ. જેમ ક� �� ખરીદી 
કરવા ��. કોઈની સાથે થોડો સમય ફોન ઉપર 
વાત ક�ં. તો પોતાનું ખાલીપણું થોડીવાર ભૂલી 
��. એનાથી દદ� તો ગયું નહ� મા� થોડા સમય 
માટ� એને અલગ કરી દીધું. �યાંકને �યાંક 
આપણે ઘણું મેળ�યું છ�. અ�યાર� પણ ઘણું બધું કરી 
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�� - આપણે શારી�રક 
�વા��ય માટ� �યાયામ શ� 
કય�. એ િવચારીને 
�યાયામ શ� કય� ક� તે 
�વા��ય માટ� સા�ં છ�. 
પરંતુ એને પણ આપણે 
એક તનાવ (���સ)ની જેમ

લઈએ છીએ. હવે લોકોમાંએ ��િત આવી છ� ક� 
માર� શું ખાવું છ�, કયા સમયે ખાવું છ� અને એના 
માટ� ક�ટલો �યાયામ કરવો જ�રી છ�.

ઉ�ર - અ�યાર� લોકો શારી�રક �વા��ય િવશે 
આટલું ક�મ િવચાર� છ�? શા માટ� આટલું �યાન 
રાખવામાં આવે છ�? એના માટ� આપણે ઘણું લાંબુ 
િવચારવાની જ�ર નથી. આપણે ફ� એક પેઢી 
પાછળ જઈએ છીએ. અને મા� પોતાનાં 
માતાિપતાને �ઈએ છીએ. તેઓ કદી �યાયામ 
કરવા ગયા નથી. એમણે કદી મીનરલ વૉટર 
(પાણી) પીધું નથી. એ સમયે ભોજનનું એટલું 
�યાન રાખવામાં આવતું નહોતું. આપણે �યાં 
સાધારણ ભોજન બનતું હતું એને જ સવ� લોકો 
ખુશીથી ખાતા હતા. આજે આપણા �વા��ય ઉપર 
આટલું �યાન ક�મ આપવામાં આવે છ�? કારણ ક� 
ભાવના�મક દબાણ એટલું છ� ક� કોઈને કોઈ 
સમ�યા શરીર સાથે ચાલે છ�. એનું કારણ એ છ� ક� 
આપણે આ�માનું �યાન રા�યું નથી. એને કારણે 
જ બધી સમ�યાઓ આવવાની શ�આત થઈ ગઈ 
છ�. � આપણે આ�માનું �યાન રાખીએ તો મન પર 
જે આટલું દબાણ છ� તે માટ� મહ�નત કરવી ના પડે. 
આપ �યાયામ કરવા તો જઈ ર�ા છો એમાં � બે 

�ણ લોકો એકઠા �યાયામ કરી ર�ા છ� તો એ 
સમયે આપ �વયંને તપાસો ક� આપણા િવચારોની 
ગુણવ�ા ક�વી છ�. આપણે �વા��ય માટ� દોડી ર�ા 
છીએ પરંતુ સાથે સાથે નકારા�મક િવચાર ઉ�પ�ન 
થઈ ર�ા છ�. આ િવચારોનો મા� આપણા મન પર 
જ નહ� સમ� શરીર પર �ભાવ પડે છ�. �યાં સુધી 
આપણે શારી�રક �વા��ય પર ભાવના�મક 
�વા��યનો ક�ટલો ઊંડો �ભાવ પડે છ� તે 
અનુભવીશું નહ� �યાં સુધી આપણે ��થર રહી 
શક�શું નહ�.

હવે આપ એક ત�ય પર �યાન આપો અને 
બી� ત�યને અવગણતા �ઓ તો એનું પ�રણામ 
શું આવશે? મહ�નત વધાર� અને સફળતા ઓછી. 
આજે ડૉ�ટસ�ની પાસે 30 વષ�ની અંદરના આયુ�ય 
�ેણીના યુવા �ોફ�શનલ આવે છ�. તેઓ કહ� છ� ક� 
મારી �વનશૈલી સારી છ�. શરાબ પીતા નથી. 
ધૂ�પાન કરતા નથી. શાકાહારી ભોજન લઈ ર�ા 
છીએ. દરરોજ દોડવા પણ �� છું. છતાં પણ 30 
વષ�ની �મરમાં આટલી સુ�તી ક�મ? કારણક� 
એમણે સવ�ચી�નું તો �યાન રા�યું નહ� ક� મનની 
��થિત ક�વી છ�? એને તો એમણે પૂરી રીતે 
અવગણી છ� અથવા તો એવો �વીકાર કરી લીધો 
છ� ક� એનું તો ક�ઈ થઈ ના શક�. તનાવ તો રહ�વાનો 
જ છ� અને એનો ખરાબ �ભાવ િભ�ન િભ�ન 
બીમારીઓ �પે આપણી સામે આવે છ�.

�� - માનિસક અને ભાવના�મક �વા��યનો 
અથ� શો છ�?

ઉ�ર - ખુશી આપણા માનિસક �વા��યનું �તીક 
છ�. જે સમયે આપ ખુશીનો અનુભવ નથી કરતા તો 

�સ�નતાના પથ પર

આ��મક �વા��ય
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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સમ� લો ક� આપ માનિસક �પે �વ�થ નથી. હવે 
આપ પોતાના �દવસભરના �તરને તપાસો ક� 
આખો �દવસ ક�વો વી�યો છ�? ખાસ કરીને જે સમયે 
આપ સામા�ય યા સુખદ અનુભવ કરો છો તે સમય 
તપાસો. સમ� ક� �� લટાર મારી રહી છું. લટાર 
મારતી વખતે મને પગમાં યા ઘૂંટણોમાં �યાંક દદ� 
થઈ ર�ં છ�. પરંતુ �� દદ�ની સાથે ચાલું છું. કોઈ કહ� 
છ� ક� કોઈ ડૉ�ટરને બતાવો. �� ક�� છું ક� હા 
બતાવીશું. અ�યાર� સમય નથી પછીથી બતાવીશું. 
પછી �� ધીર� ધીર� એ વાતનો �વીકાર કરી લ� છું 
ક� ઈલાજ કરાવાનો મારી પાસે સમય નથી. ડૉ�ટર 
પાસે કોણ �ય. પછી �� ક�� છું ક� શારી�રક દદ� તો 
મારા �વનનો એક ભાગ બની ગયું છ�. અને �� 
દદ�ની સાથે જ �વવાનું �વીકારી લ� છું. શું આ 
�વા��ય છ�? શું �વ�થ પગ છ�. શું આ ઘૂંટણો સારા 
છ�. ના. મ� એ દદ�નો �વીકાર કરી લીધો અને એને 
જ સામા�ય કહી દીધું. પણ તે સામા�ય નથી.

�� - શું આપણે માનિસક તનાવનો પણ આ રીતે 
�વીકાર કરવો �ઈએ?

ઉ�ર - મનની ��થિતના સંબંધમાં પણ લોકો એવું 
જ િવચાર� છ�. �યાર� આપણને દદ� થાય છ� યા 
તનાવ થાય છ� �યાર� આપણે પોતાને એમ કહીએ 
છીએ ક� પોતાની મેળ� ઠીક થઈ જશે. પછી આપણે 
દદ�નો �વીકાર કરી લઈએ છીએ. � કોઈ આ 
બાબતે આપણને ક�ઈ કહ� છ� તો આપણે એવો 
જવાબ આપીએ છીએ ક� આ તો સવ�ને છ�. મા� 
મને જ �યાં છ�? � આપ કોઈ કાય�શાળામાં �ઓ 
�યાં 100 યા 1000 લોકો બેઠ�લા હોય. �યાં જઈને 
આપ એ લોકોને એક સાધારણ જેવો �� પૂછો ક� 
આપને એક પણ �યિ� ઊભી થઈએ એમ કહ�તી 
ના મળ� હા, મને તનાવ નથી. 99 ટકા લોકો એવું 
કહ� છ� ક� આ તો સૌને હોય છ� આ તો �વાભાિવક 
છ�. કારમ ક� લોકોએ એની સાથે �વવાનું 

�વીકારી લીધું છ�.

�� - એવું કોણ છ� જેને તનાવ નથી?

ઉ�ર - � કોઈ �યિ�ગત રીતે એમ કહ� ક� હા, 
મને તનાવ નથી. તો કોઈપણ એનો �વીકાર કરશે 
નહ�. જેમ ક� આપણે ક�ં ક� આપણને સવ�ને થાય 
છ�. તમે બાકાત નથી. આ બીમારી આજકાલ 
સવ�ને છ�. સવ�ને છ� માટ� �� તેનો �વીકાર કરી લ� 
છું. છતાં પણ �� એમને �વાભાિવક કહી દ� છું. � 
આપણે આપણા દદ�ની શ�આતથી જ તપાસ 
કરાવી લઈએ તો પછી આપણે શું હોઈશું? 
ભાવના�મક રીતે �વ�થ. પરંતુ દદ� છ�. ચી�ડયાપણું 
આવી ર�ં છ�, તનાવ થઈ ર�ો છ�. ગુ�સામાં 
આપણે ક�ં ક� પોતાનું �યાન રાખવા માટ� મારી 
પાસે સમય નથી. તો શું આપણે �વયંને �વ�થ 
કહીશું. ના. કારણ ક� આપણે આરામની અનુભૂિત 
નથી કરી ર�ા. આપણું ભાવના�મક �વા��ય 
આજે કઈ ક�ાએ છ� તે પૂછવા માટ� માર� બી� કોઈ 
પાસે જવાની જ�ર નથી.

�� - �યાર� આપણે કોઈ કાય�માં �ય�ત થઈ 
જઈએ છીએ તો �ણે ક� દદ�ને આપણે સમ�એ 
છીએ ક� દદ� મટી ગયું. �યાર� થોડા સમય બાદ દદ� 
ફરીથી શ� થઈ ગયું. આવું ક�મ થાય છ�.

ઉ�ર - કદાચ આપણે કોઈને કોઈ પ�ર��થિત યા 
કોઈને કોઈ ઉપાય શોધીએ છીએ. જેથી આપણે 
આપણું મન �યાંથી હટાવી દઈએ. આ રીતે 
ભાવના�મક �વા��યમાં પણ આપણે દદ� ભૂલવા 
માટ� એવું જ ક�ઈ કરીએ છીએ. જેમ ક� �� ખરીદી 
કરવા ��. કોઈની સાથે થોડો સમય ફોન ઉપર 
વાત ક�ં. તો પોતાનું ખાલીપણું થોડીવાર ભૂલી 
��. એનાથી દદ� તો ગયું નહ� મા� થોડા સમય 
માટ� એને અલગ કરી દીધું. �યાંકને �યાંક 
આપણે ઘણું મેળ�યું છ�. અ�યાર� પણ ઘણું બધું કરી 
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સતયુગના �દવસમાં �વેશ કર� છ�.

સવ� ��ાવ�સ �ણે છ� ક� ��� િનયંતા હવે 
આ ખેલને પૂરો કરવામાં છ�. એને અંિતમ સીટી 
વગાડવાની છ�. એ આ 108 મહાન આ�માઓની 
િવદ�હી બનવાની પળોની રાહ �ઈ ર�ો છ�. એણે 
�વયં એ માટ� એમને સહજ સાધનાઓ શીખવાડી 
છ� અને પોતાનું બળ તથા વરદાન આપીને આ 
અંિતમ મંિઝલની તરફ આગળ ધપા�યા છ�. આ 
ચચા�માં આપણે િવદ�હી ��થિતનું િવ�ેષણ કરીશું.

િવદ�હી અવ�થા

િવદ�હી અવ�થા એક ��થિત છ� અને આ 
��થિતને પામવાનું સાધન છ� અશરીરીપણાનો 
અ�યાસ, પોતાના ફ�ર�તા�વ�પનો અ�યાસ 
અથવા યોગયુ� રહ�વાનો અ�યાસ. સમ� 
�દવસમાં આઠ કલાક યોગયુ� રહ�નાર સહજ 
રીતે આ ��થિતને �ા�ત કરી શક� છ�.

આ ��થિતને �પ� કરવા માટ� આપણે 
�િસ� રા� જનકનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. 
પૌરાિણક ગાથાઓમાં રા� જનકની અવ�થાનું 
ક�ઈક આ �કાર� વણ�ન છ�.
• રા� જનક િવદ�હી રા� હતા.
• રાજ કામ કરતાં પણ �યારા હતા.
• તેઓ સાધનો તથા વૈભવોનો ઉપયોગ કરવા 

છતાં પણ ઉપરામ રહ�તા હતા.

િવદ�હી અવ�થાની �યા�યા

• િવદ�હી યોગી દ�હમાં રહ�વા છતાં પણ એ 
અનુભવ કર� છ� ક� �ણે તે આ દ�હમાં નથી.

• આ અવ�થા ધારણ કરનાર આ�મા કમ� 
કરવા છતાં પણ પોતે ક�ઈ પણ કરતો નથી 

આ સમ�ત સંસાર મારા 
તારાના દ�હ અિભમાનને 
કારણે અનેક ઈ�છાઓ 
તથા કામનાઓથી પી�ડત 
છ�. જેને પણ મળો તે 
પોતાની દુઃખભરી વાતો 
કહ�તાં થાકતું નથી. કામ

િવકાર� મનુ�યની આંત�રક શિ�ઓને 
સળગાવીને રાખ બનાવી દીધી છ�. �ોધે 
પા�રવા�રક સુખોને ઘોર દુઃખમાં બદલી દીધાં છ�. 
લોભ મનુ�યને રાત�દવસ નચાવી ર�ો છ�, એને 
દોડાવી ર�ો છ�. એને શાંિતની ઊંઘ લેવા દ�તો 
નથી. લોભના આ ભયંકર �કોપે મનની શાંિત 
છીનવી લીધી છ�. મોહ મમ�વ તથા આસિ�ઓ 
મનુ�યને તનાવ��ત બનાવીને એના �વનનો 
આનંદ લઈ લીધો છ�.

સંસારની અ�યંત દયાજનક ��થિતને 
સુધારવાનું કામ રાજનૈિતક સ�ા ક� િવ�ાનની 
સ�ા પણ કરી શકશે નહ�. હવે ધમ�સ�ા ક� બી� 
કોઈ સ�ામાં એને બદલવાની શિ� રહી નથી. 
હવે સૌની નજર મા� એક તરફ છ�, એની 
શિ�ઓ અનંત છ�.

ઈ�ર એક છ�. એની શિ�ઓ અનંત છ�. 
એની શિ�ઓને �વયંમાં સમાવનાર સમ� 
િવ�માંથી પસંદ થયેલ 108 મહાન આ�માઓ છ�. 
જેઓ રાજયોગના મા�યમથી પરમા�મ શિ�ઓને 
�વયંમાં ધારણ કરી લે છ�. આ સવ�ની શિ�ઓ 
એક સાથે મળીને દુઃખ, અશાંિત, તનાવ, સમ�યા 
અને તોફાનોમાં ��ત માનવને દ�વ�વની તરફ લઈ 
શક� છ� અને આ સંસાર કિલયુગી રા�ીમાંથી 

િવદ�હી બનો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એવો અનુભવ કર� છ�. સવ� કાંઈ કરન 
કરાવનહાર (પરમા�મા) કરાવી ર�ા છ� તેવું 
માને છ�.

• કમ� તથા સેવા કયા� પછી તેઓ ઉપરામ થઈ 
�ય છ�.

• આવો િવદ�હી આ�મા સવ�ને �વા છતાં સા�ી 
તથા િનિ�ંત રહ� છ�.

• આવી મહાન ��થિત ધારણ કરનાર યોગી 
વ�તુઓ, સાધનો તથા વૈભવોનો ઉપયોગ 
કરવા છતાં, ભોજન કરવા છતાં એમાં 
આસ� થતો નથી પણ �યારો રહ� છ�.

અ�યાસ કરતાં કરતાં તે યોગી ધીર� ધીર� 
હળવો થતાં ઉપરામ��થિતએ પહ�ચે છ�. પરંતુ આ 
અવ�થા સુધી પહ�ચવામાં વધાર� અ�યાસની જ�ર 
છ�. �યાર� યોગી આ ��થિતએ પહ�ચે છ� પછી એના 
ઉપર તમો�ધાન િવ�ના વાતાવરણનો કોઈ 
�ભાવ પડતો નથી. પ�ર��થિતઓ તથા 
સમ�યાઓ એને પોતાને આધીન રાખી શકતી 
નથી. એનું મન ��ોમાં, ફ�રયાદોમાં, મૂંઝવણોમાં 
અને મારા તારામાં પડતું નથી. તે તો ઈ�રીય 
િમલનમાં મ� રહ� છ�. સવ� શિ�વાન પાસેથી 
શિ�ઓ �ા�ત કરવામાં તે તો આનં�દત રહ� છ� 
એની સાથે વાતો કર� છ�.

�વયં પરમિશ�ક ભગવાને હવે આપણને 
પડકાર ફ��યો છ� ક� ઓછામાં ઓછાં 108 
આ�માઓ તો િવદ�હી બને. કારણ ક� હવે આપણે 
િવનાશકાળમાં �વેશી ર�ા છીએ. િવજયી ર� 
બનવાની આપણી �પધા� છ�. માયા ઉપર સંપૂણ� 
રીતે િવજયી હોય તેવા 108 આ�માઓ સમ� 
િવ�માંથી પસંદ થઈ ર�ા છ�. ઘણી મોટી �પધા� છ� 
અને આ �પધા�માં �તવા માટ� િવદ�હી અવ�થાની 
જ�ર છ�.

આપણે 2021ના અનુપમ વષ�માં �વેશી 

ચૂ�યા છીએ તો આપણે આ વષ� કઈ રીતે વીતાવવા 
ઈ�છીએ છીએ, તેનું ગહન િચંતન કરીએ. 
ઓછામાં ઓછું પાંચ મુ�ાનો કાય��મ બનાવીએ.
• આ વષ�માં સાચી લગનથી, �ઢ સંક�પથી �ે� 

પુ�ષાથ� કરવાની ધૂન લાગવી �ઈએ. આમ 
કરનારને પરમિપતા �ારા િવશેષ મદદ 
અવ�ય મળશે.

• �હ�થ �યવહારમાં રહ�નારા તથા અ�ય માટ� 
આ �કારનો અ�યાસ જ�રી છ�. �દવસમાં 
દસથી પચીસ વાર આ અ�યાસ કરીએ, તો 
વધાર� કાંઈ કરવાનું રહ�શે નહ�.

• યોગયુ� બનીને એક ��યનું િનમા�ણ કરીએ 
ક� વતનમાંથી અ�ય� બાપદાદા નીચે 
ઊતરીને મારી સામે આવી ર�ા છ� અને મને 
યાદ અપાવી ર�ા છ� ક� બાળકો, ફ�ર�તા 
બનીને મારી સાથે ચાલો. અને આપણે 
ફ�ર�તા બનીને એમની સાથે વતનમાં જઈએ 
છીએ. �દવસમાં વારંવાર આ અ�યાસ કરીએ.

• �� આ�મા યા ફ�ર�તા આ દ�હમાં અવત�રત 
થયો છું. વતનથી બાપદાદા (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા અને અ�ય� ��િપતા ��ા) 
મારી સામે આવે છ�. યાદ અપાવે છ� ક� બાળકો, 
તમા�ં કાય� પૂણ� થયું. હવે ચાલો મારી સાથે, 
અમે બંને ઉડીને વતનમાં જઈએ છીએ.

• આપણે �ઢતાપૂવ�ક ક�ટલાક િનયમો 
અપનાવીશું.

• આપણે મારા-તારાના દલદલ (કાદવ)માં 
ફસાઈશું નહ�.

• �� િન�કામ તથા િનઃ�વાથ�ભાવથી કાય� 
કરીશ.

• �� સમ� વષ� પરોપકારી બનીશ.
• �� કોઈપણ વાતમાં કોઈનાથી સંઘષ�માં આવીશ 

નહ�.
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સતયુગના �દવસમાં �વેશ કર� છ�.

સવ� ��ાવ�સ �ણે છ� ક� ��� િનયંતા હવે 
આ ખેલને પૂરો કરવામાં છ�. એને અંિતમ સીટી 
વગાડવાની છ�. એ આ 108 મહાન આ�માઓની 
િવદ�હી બનવાની પળોની રાહ �ઈ ર�ો છ�. એણે 
�વયં એ માટ� એમને સહજ સાધનાઓ શીખવાડી 
છ� અને પોતાનું બળ તથા વરદાન આપીને આ 
અંિતમ મંિઝલની તરફ આગળ ધપા�યા છ�. આ 
ચચા�માં આપણે િવદ�હી ��થિતનું િવ�ેષણ કરીશું.

િવદ�હી અવ�થા

િવદ�હી અવ�થા એક ��થિત છ� અને આ 
��થિતને પામવાનું સાધન છ� અશરીરીપણાનો 
અ�યાસ, પોતાના ફ�ર�તા�વ�પનો અ�યાસ 
અથવા યોગયુ� રહ�વાનો અ�યાસ. સમ� 
�દવસમાં આઠ કલાક યોગયુ� રહ�નાર સહજ 
રીતે આ ��થિતને �ા�ત કરી શક� છ�.

આ ��થિતને �પ� કરવા માટ� આપણે 
�િસ� રા� જનકનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. 
પૌરાિણક ગાથાઓમાં રા� જનકની અવ�થાનું 
ક�ઈક આ �કાર� વણ�ન છ�.
• રા� જનક િવદ�હી રા� હતા.
• રાજ કામ કરતાં પણ �યારા હતા.
• તેઓ સાધનો તથા વૈભવોનો ઉપયોગ કરવા 

છતાં પણ ઉપરામ રહ�તા હતા.

િવદ�હી અવ�થાની �યા�યા

• િવદ�હી યોગી દ�હમાં રહ�વા છતાં પણ એ 
અનુભવ કર� છ� ક� �ણે તે આ દ�હમાં નથી.

• આ અવ�થા ધારણ કરનાર આ�મા કમ� 
કરવા છતાં પણ પોતે ક�ઈ પણ કરતો નથી 

આ સમ�ત સંસાર મારા 
તારાના દ�હ અિભમાનને 
કારણે અનેક ઈ�છાઓ 
તથા કામનાઓથી પી�ડત 
છ�. જેને પણ મળો તે 
પોતાની દુઃખભરી વાતો 
કહ�તાં થાકતું નથી. કામ

િવકાર� મનુ�યની આંત�રક શિ�ઓને 
સળગાવીને રાખ બનાવી દીધી છ�. �ોધે 
પા�રવા�રક સુખોને ઘોર દુઃખમાં બદલી દીધાં છ�. 
લોભ મનુ�યને રાત�દવસ નચાવી ર�ો છ�, એને 
દોડાવી ર�ો છ�. એને શાંિતની ઊંઘ લેવા દ�તો 
નથી. લોભના આ ભયંકર �કોપે મનની શાંિત 
છીનવી લીધી છ�. મોહ મમ�વ તથા આસિ�ઓ 
મનુ�યને તનાવ��ત બનાવીને એના �વનનો 
આનંદ લઈ લીધો છ�.

સંસારની અ�યંત દયાજનક ��થિતને 
સુધારવાનું કામ રાજનૈિતક સ�ા ક� િવ�ાનની 
સ�ા પણ કરી શકશે નહ�. હવે ધમ�સ�ા ક� બી� 
કોઈ સ�ામાં એને બદલવાની શિ� રહી નથી. 
હવે સૌની નજર મા� એક તરફ છ�, એની 
શિ�ઓ અનંત છ�.

ઈ�ર એક છ�. એની શિ�ઓ અનંત છ�. 
એની શિ�ઓને �વયંમાં સમાવનાર સમ� 
િવ�માંથી પસંદ થયેલ 108 મહાન આ�માઓ છ�. 
જેઓ રાજયોગના મા�યમથી પરમા�મ શિ�ઓને 
�વયંમાં ધારણ કરી લે છ�. આ સવ�ની શિ�ઓ 
એક સાથે મળીને દુઃખ, અશાંિત, તનાવ, સમ�યા 
અને તોફાનોમાં ��ત માનવને દ�વ�વની તરફ લઈ 
શક� છ� અને આ સંસાર કિલયુગી રા�ીમાંથી 

િવદ�હી બનો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એવો અનુભવ કર� છ�. સવ� કાંઈ કરન 
કરાવનહાર (પરમા�મા) કરાવી ર�ા છ� તેવું 
માને છ�.

• કમ� તથા સેવા કયા� પછી તેઓ ઉપરામ થઈ 
�ય છ�.

• આવો િવદ�હી આ�મા સવ�ને �વા છતાં સા�ી 
તથા િનિ�ંત રહ� છ�.

• આવી મહાન ��થિત ધારણ કરનાર યોગી 
વ�તુઓ, સાધનો તથા વૈભવોનો ઉપયોગ 
કરવા છતાં, ભોજન કરવા છતાં એમાં 
આસ� થતો નથી પણ �યારો રહ� છ�.

અ�યાસ કરતાં કરતાં તે યોગી ધીર� ધીર� 
હળવો થતાં ઉપરામ��થિતએ પહ�ચે છ�. પરંતુ આ 
અવ�થા સુધી પહ�ચવામાં વધાર� અ�યાસની જ�ર 
છ�. �યાર� યોગી આ ��થિતએ પહ�ચે છ� પછી એના 
ઉપર તમો�ધાન િવ�ના વાતાવરણનો કોઈ 
�ભાવ પડતો નથી. પ�ર��થિતઓ તથા 
સમ�યાઓ એને પોતાને આધીન રાખી શકતી 
નથી. એનું મન ��ોમાં, ફ�રયાદોમાં, મૂંઝવણોમાં 
અને મારા તારામાં પડતું નથી. તે તો ઈ�રીય 
િમલનમાં મ� રહ� છ�. સવ� શિ�વાન પાસેથી 
શિ�ઓ �ા�ત કરવામાં તે તો આનં�દત રહ� છ� 
એની સાથે વાતો કર� છ�.

�વયં પરમિશ�ક ભગવાને હવે આપણને 
પડકાર ફ��યો છ� ક� ઓછામાં ઓછાં 108 
આ�માઓ તો િવદ�હી બને. કારણ ક� હવે આપણે 
િવનાશકાળમાં �વેશી ર�ા છીએ. િવજયી ર� 
બનવાની આપણી �પધા� છ�. માયા ઉપર સંપૂણ� 
રીતે િવજયી હોય તેવા 108 આ�માઓ સમ� 
િવ�માંથી પસંદ થઈ ર�ા છ�. ઘણી મોટી �પધા� છ� 
અને આ �પધા�માં �તવા માટ� િવદ�હી અવ�થાની 
જ�ર છ�.

આપણે 2021ના અનુપમ વષ�માં �વેશી 

ચૂ�યા છીએ તો આપણે આ વષ� કઈ રીતે વીતાવવા 
ઈ�છીએ છીએ, તેનું ગહન િચંતન કરીએ. 
ઓછામાં ઓછું પાંચ મુ�ાનો કાય��મ બનાવીએ.
• આ વષ�માં સાચી લગનથી, �ઢ સંક�પથી �ે� 

પુ�ષાથ� કરવાની ધૂન લાગવી �ઈએ. આમ 
કરનારને પરમિપતા �ારા િવશેષ મદદ 
અવ�ય મળશે.

• �હ�થ �યવહારમાં રહ�નારા તથા અ�ય માટ� 
આ �કારનો અ�યાસ જ�રી છ�. �દવસમાં 
દસથી પચીસ વાર આ અ�યાસ કરીએ, તો 
વધાર� કાંઈ કરવાનું રહ�શે નહ�.

• યોગયુ� બનીને એક ��યનું િનમા�ણ કરીએ 
ક� વતનમાંથી અ�ય� બાપદાદા નીચે 
ઊતરીને મારી સામે આવી ર�ા છ� અને મને 
યાદ અપાવી ર�ા છ� ક� બાળકો, ફ�ર�તા 
બનીને મારી સાથે ચાલો. અને આપણે 
ફ�ર�તા બનીને એમની સાથે વતનમાં જઈએ 
છીએ. �દવસમાં વારંવાર આ અ�યાસ કરીએ.

• �� આ�મા યા ફ�ર�તા આ દ�હમાં અવત�રત 
થયો છું. વતનથી બાપદાદા (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા અને અ�ય� ��િપતા ��ા) 
મારી સામે આવે છ�. યાદ અપાવે છ� ક� બાળકો, 
તમા�ં કાય� પૂણ� થયું. હવે ચાલો મારી સાથે, 
અમે બંને ઉડીને વતનમાં જઈએ છીએ.

• આપણે �ઢતાપૂવ�ક ક�ટલાક િનયમો 
અપનાવીશું.

• આપણે મારા-તારાના દલદલ (કાદવ)માં 
ફસાઈશું નહ�.

• �� િન�કામ તથા િનઃ�વાથ�ભાવથી કાય� 
કરીશ.

• �� સમ� વષ� પરોપકારી બનીશ.
• �� કોઈપણ વાતમાં કોઈનાથી સંઘષ�માં આવીશ 

નહ�.
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• �� અનુમાનના આધાર� �યથ�િચંતન કરીશ 
નહ�. ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - જે �યથ� તથા 
નકારા�મક િચંતનથી મુ� રહ�શે, તેજ 
િવજયી ર� બનશે. તો આ વષ� �વયં �િત�ા 
કરીએ ક� આ વષ�ને ‘�યથ� તથા નકારા�મક 
િચંતનથી મુ� વષ�’ તરીક� ઉજવીશું. દર 
રિવવાર� પોતાની �િત�ાને યાદ કરીએ અને 
�વયંમાં �ેરણા ભરીએ.

�વયંને િવદ�હી બનાવવા માટ� આ 
અ�યાસની સફળતા માટ� આપણે ચાર વાતોનો 
�યાગ કરીએ. તમે �શો ક� આ �યાગ પછી �યથ�નું 
નામ-િનશાન રહ�શે નહ�.

• ઈ�છાઓનો �યાગ

• વીતી ગયેલી વાતોના િચંતનનો �યાગ

• અશુભ તથા બદલાની ભાવનાનો �યાગ

• સં�હ�િ�નો �યાગ

કોઈપણ મહાન અવ�થા �યાગ િવના �ા�ત 
થતી નથી. વ�તુઓનો ઉપયોગ એનામાં આસિ� 
જ�માવે છ�, કમ����યોનો રસ મનને સાંસા�રકતા 
તરફ લઈ �ય છ�, દૂિષત તથા નકારા�મક 
�િ�ઓ મનુ�યના મનને િવના કારણે ભટકતું કરી 
દ� છ�. પોતે ઉદાસ ક�મ છ� એની પણ એને ખબર 
હોતી નથી. એનો આનંદ કયાં ચા�યો ગયો તેની 
પણ તેને ખબર પડતી નથી અને આમ ધીર� ધીર� તે 
પુ�ષાથ�હીનતા તરફ વળ� છ�.

એટલે યોગીઓનું �વન �યાગ તથા 
તપ�યાનું �લંત ઉદાહરણ બને. આપણો સમય 
તથા શિ�ઓ હવે ઈ�રીય �ા��તના સમયે જે 
જ�રી નથી તેવી સાંસા�રક �ા��તઓ તરફ ન 
વળ�. કારણ ક� તે સૌનો હવે િવનાશ થવાનો છ�.

આપણા �યાગનું તેજ િવકારોને િન�તેજ 
બનાવી દ�શે. આપણો �યાગ સંસારને સંપ�નતાની 

તરફ લઈ જશે. આપણો �યાગ �ે� બળ બનીને 
મનુ�યોની િનબ�ળતા દૂર કરશે. આપણો �યાગ 
સંસારમાં ધમ� તથા અ�યા�મની પુનઃ�થાપના 
કરશે. એટલે �યાગ ભાવને ઘટવા ના દો.

આપણી સાધનાઓ સરળ છ�, મા� મહાન 
લ�ય અને લગનનો અભાવ છ�. બહાનાં કાઢવાં 
િનરથ�ક છ�. કમ� કરવા છતાં આ સાધના કરી 
શકાય છ�. પરંતુ જે સાચા �દલથી સાધના કરવા 
ઈ�છ� છ�, તે જ કરી શક� છ�.

આપણી સ�વર� એ �ઈ શક�શું ક� જેઓએ 
પોતાની અવ�થા િવદ�હી બનાવી હશે, તેઓ જ 
સુખી રહ�શે. તેઓ જ દાતા બની જશે, તેઓ 
ઈ�દ�વ બનીને સવ�ને સહારો આપશે, એમના 
�ારા નીકળતાં આંદોલનો બી�ઓને સુર�ા તથા 
િનભ�યતા આપશે. જેમણે પોતાની અણમોલ પળોને 
સંઘષ�માં જ વીતાવી હશે, જેમણે �યથ� ચ�રમાં 
ઈ�રીય �ા��તને ભૂલાવી દીધી હશે. જેઓ તારા 
મારા યા માન-મિહમાના ક�ચ�માં જ ફસાયેલા 
હશે, જેમણે બી�ઓને પાડવા, ચઢાવવામાં 
સંગમયુગ પર પાપનું ખાતું વધાયુ� હશે અથવા 
જેઓ િવકારોને ન� કરી શ�યા નથી તો 
સરસવની જેમ ઘંટીમાં દળાઈ જશે. જેમણે 
ભગવાનના અવાજ પર �યાન નહ� આ�યું હોય, 
તેમનો અવાજ કોઈ સાંભળશે નહ� પછી 
પ�ાતાપનો અ�� જ એમને પાપ-મુ� બનાવીને 
સંપૂણ�તાની તરફ લઈ જશે.

એટલા માટ� બુિ�વાન આ�માઓને િનવેદન 
છ� ક� સમયની ગિતને ઓળખે, ખેલ પૂરાં થવાનો જ 
છ�. સમયના પડકારો ઉપર �યાન આપીને 
ભગવાનની એ પાલનાનો લાભ ઉઠાવીએ. મા� 
ઈ�રીય શિ� જ હવે સાચો સહારો બનશે. 
યોગીજનોએ તો એ સમયે ભગવાનના સાચા દૂત 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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ભારત જેવા ધમ��ધાન દ�શમાં સમય �િત 
સમય આવતાં તહ�વારો રોિજંદા �વન �યવહારમાં 
�ય�ત માનવીને િવશેષ ઉ�સાહ, આનંદ તેમજ 
ધમ�પરાયણતાની �ેરણા બ�ે છ�. ભારત વષ�માં 
ઉજવાતા અનેક તહ�વારોમાં ર�ાબંધન જ એક 
િવશેષ તહ�વાર છ� ક� જે પિવ� સંબંધની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. ખર�ખર આ તહ�વાર સાચો 
�ેહ, સા��વક સંબંધ અને પિવ�તાનાં �તીકનો 
અનોખો તહ�વાર છ�.

પરંપરાગત ઊજવાઈ રહ�લાં આ પવ�ની 
સૂ�મતા ક� તેનાં આ�યા��મક રહ�યને શું �ણીએ 
છીએ? કહ�વાય છ� ક� �વતં� મન બુિ� ધરાવતો 
મનુ�ય સામા�ય રીતે પોતાનાં �વનમાં �યાર�ય 
કોઈ પણ �કારનાં બંધનને ઈ�છતો નથી. પછી તે 
તનનાં રોગનું બંધન હોય, ધનની અ�ા��તને 
કારણે આિથ�ક બંધન હોય ક� પછી પા�રવા�રક 
સંબંધોનું બંધન હોય. માનવ�વનમાં આવતી 
અનેક નાની-મોટી સમ�યાઓ અને મનની 
મૂંઝવણોમાં અટવાયેલ માનવી તેનાથી મુ� થવા 
માટ� હ�મેશ �ય�શીલ હોય છ�. તો પછી આ 
ર�ાબંધનના બંધનથી બંધાવા માટ� માનવમન 
ક�મ આટલું આતુર બનતું હોય છ�? કારણ 
ર�ાબંધનનો તહ�વાર સાં�ક�િતક કમ�બંધનની 
યાદગાર �પ નહ� પરંતુ ઈ�રીય બંધનનાં 
�તીકનું પાવન પવ� છ�.

�ચિલત �થા અનુસાર આજે સમાજમાં 
બહ�નો �વયંની ર�ાની ��િત અપાવતાં ભાઈઓને 
રાખડી બાંધે છ�. તથા િતલક પણ કર� છ�. પરંતુ 
�યવહા�રક ���એ �તાં કહી શકાય ક� નારી એ 
ક�યાવ�થાના સમયે પોતાના િપતા �ારા અને 

લ� બાદ પ�ીના �પે પોતાના પિત �ારા રિ�ત 
હોય છ�. તો ભલા ભાઈ �ારા બહ�નની ર�ાનું 
આટલું મહ�વ ક�મ? શું એક મોટી બહ�ન પોતાના 
નાના ભાઈને, એક ધનવાન બહ�ન પોતાના 
ગરીબ ભાઈને એક પરદ�શી બહ�ન પોતાનાથી દૂર 
રહ�તા ભાઈને ર�ા બાંધીને પોતાના ર�ણની કોઈ 
પણ સલામતીની આશા શું તેનાં ભાઈ �ારા રાખી 
શક� ખરી? શું એક બહ�નની પિવ�તા અથવા 
સતી�વની ર�ા આજે સમાજમાં તેનાં પિત િપતા ક� 
શાસનકતા� નહ� પણ શું એક તેનો મા� ભાઈ જ 
કરી રહ�લ છ�? આમ આ િવિવધ રસમિવિધને 
અગર �યિ� તટ�થપણે િવવેક બુિ�થી િવચાર� 
તો અનેક ��ો ઉ�ભવી શક� છ�.

ઐિતહાિસક ���થી �તાં પણ રાખીનો 
�ચિલત �રવાજ પરંપરાગત લાગતો નથી. એ 
માનવું �યાં સુધી ઉિચત છ� ક� નારી આ�દકાળથી 
જ અબળા હતી? યાદ કરો એ અંબા, દૂગા�, 
લ�મી, કાલી ઈ�યા�દ શિ�ઓને ક� જેમની 
પાસેથી ભ� આજ સુધી સુર�ાની ઈ�છા રાખે છ�. 
એમને કોના ર�ણની જ�ર હતી?

���ના આ�દ અથા�� સતયુગમાં ધન 
સંપિ�નો કોઈ અભાવ ન હતો. નર અને નારી 
બ�નેનાં અિધકાર સમાન હતા. એ સમાનતાના 
�મરણ �પે આજે પણ એ મૂિત�ઓ તથા િચ�ોને 
સાથે �વા મળ� છ�. જેમાં સતયુગી િવ�મહારાજ� 
�ીનારાયણ અને િવ� મહારાણી �ી લ�મીને 
િસંહાસન પર એક સાથે જ િવરાજમાન બતાવે છ�. 
‘યથા રા� રાણી તથા ��’ની ઉિ� અનુસાર 
એ કાળની બધી જ નારીઓ સ�માિનત તથા 
સુરિ�ત હતી. થોડા સમય પૂવ� જ પુરોિહતો 

ર�ાબંધન - એક પિવ� તહ�વાર
�.ક�. ભાવના, �યુિઝલે�ડ



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 08 August 2021 Page No. 16

�ાના�ત

• �� અનુમાનના આધાર� �યથ�િચંતન કરીશ 
નહ�. ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - જે �યથ� તથા 
નકારા�મક િચંતનથી મુ� રહ�શે, તેજ 
િવજયી ર� બનશે. તો આ વષ� �વયં �િત�ા 
કરીએ ક� આ વષ�ને ‘�યથ� તથા નકારા�મક 
િચંતનથી મુ� વષ�’ તરીક� ઉજવીશું. દર 
રિવવાર� પોતાની �િત�ાને યાદ કરીએ અને 
�વયંમાં �ેરણા ભરીએ.

�વયંને િવદ�હી બનાવવા માટ� આ 
અ�યાસની સફળતા માટ� આપણે ચાર વાતોનો 
�યાગ કરીએ. તમે �શો ક� આ �યાગ પછી �યથ�નું 
નામ-િનશાન રહ�શે નહ�.

• ઈ�છાઓનો �યાગ

• વીતી ગયેલી વાતોના િચંતનનો �યાગ

• અશુભ તથા બદલાની ભાવનાનો �યાગ

• સં�હ�િ�નો �યાગ

કોઈપણ મહાન અવ�થા �યાગ િવના �ા�ત 
થતી નથી. વ�તુઓનો ઉપયોગ એનામાં આસિ� 
જ�માવે છ�, કમ����યોનો રસ મનને સાંસા�રકતા 
તરફ લઈ �ય છ�, દૂિષત તથા નકારા�મક 
�િ�ઓ મનુ�યના મનને િવના કારણે ભટકતું કરી 
દ� છ�. પોતે ઉદાસ ક�મ છ� એની પણ એને ખબર 
હોતી નથી. એનો આનંદ કયાં ચા�યો ગયો તેની 
પણ તેને ખબર પડતી નથી અને આમ ધીર� ધીર� તે 
પુ�ષાથ�હીનતા તરફ વળ� છ�.

એટલે યોગીઓનું �વન �યાગ તથા 
તપ�યાનું �લંત ઉદાહરણ બને. આપણો સમય 
તથા શિ�ઓ હવે ઈ�રીય �ા��તના સમયે જે 
જ�રી નથી તેવી સાંસા�રક �ા��તઓ તરફ ન 
વળ�. કારણ ક� તે સૌનો હવે િવનાશ થવાનો છ�.

આપણા �યાગનું તેજ િવકારોને િન�તેજ 
બનાવી દ�શે. આપણો �યાગ સંસારને સંપ�નતાની 

તરફ લઈ જશે. આપણો �યાગ �ે� બળ બનીને 
મનુ�યોની િનબ�ળતા દૂર કરશે. આપણો �યાગ 
સંસારમાં ધમ� તથા અ�યા�મની પુનઃ�થાપના 
કરશે. એટલે �યાગ ભાવને ઘટવા ના દો.

આપણી સાધનાઓ સરળ છ�, મા� મહાન 
લ�ય અને લગનનો અભાવ છ�. બહાનાં કાઢવાં 
િનરથ�ક છ�. કમ� કરવા છતાં આ સાધના કરી 
શકાય છ�. પરંતુ જે સાચા �દલથી સાધના કરવા 
ઈ�છ� છ�, તે જ કરી શક� છ�.

આપણી સ�વર� એ �ઈ શક�શું ક� જેઓએ 
પોતાની અવ�થા િવદ�હી બનાવી હશે, તેઓ જ 
સુખી રહ�શે. તેઓ જ દાતા બની જશે, તેઓ 
ઈ�દ�વ બનીને સવ�ને સહારો આપશે, એમના 
�ારા નીકળતાં આંદોલનો બી�ઓને સુર�ા તથા 
િનભ�યતા આપશે. જેમણે પોતાની અણમોલ પળોને 
સંઘષ�માં જ વીતાવી હશે, જેમણે �યથ� ચ�રમાં 
ઈ�રીય �ા��તને ભૂલાવી દીધી હશે. જેઓ તારા 
મારા યા માન-મિહમાના ક�ચ�માં જ ફસાયેલા 
હશે, જેમણે બી�ઓને પાડવા, ચઢાવવામાં 
સંગમયુગ પર પાપનું ખાતું વધાયુ� હશે અથવા 
જેઓ િવકારોને ન� કરી શ�યા નથી તો 
સરસવની જેમ ઘંટીમાં દળાઈ જશે. જેમણે 
ભગવાનના અવાજ પર �યાન નહ� આ�યું હોય, 
તેમનો અવાજ કોઈ સાંભળશે નહ� પછી 
પ�ાતાપનો અ�� જ એમને પાપ-મુ� બનાવીને 
સંપૂણ�તાની તરફ લઈ જશે.

એટલા માટ� બુિ�વાન આ�માઓને િનવેદન 
છ� ક� સમયની ગિતને ઓળખે, ખેલ પૂરાં થવાનો જ 
છ�. સમયના પડકારો ઉપર �યાન આપીને 
ભગવાનની એ પાલનાનો લાભ ઉઠાવીએ. મા� 
ઈ�રીય શિ� જ હવે સાચો સહારો બનશે. 
યોગીજનોએ તો એ સમયે ભગવાનના સાચા દૂત 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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ભારત જેવા ધમ��ધાન દ�શમાં સમય �િત 
સમય આવતાં તહ�વારો રોિજંદા �વન �યવહારમાં 
�ય�ત માનવીને િવશેષ ઉ�સાહ, આનંદ તેમજ 
ધમ�પરાયણતાની �ેરણા બ�ે છ�. ભારત વષ�માં 
ઉજવાતા અનેક તહ�વારોમાં ર�ાબંધન જ એક 
િવશેષ તહ�વાર છ� ક� જે પિવ� સંબંધની યાદગારમાં 
ઉજવવામાં આવે છ�. ખર�ખર આ તહ�વાર સાચો 
�ેહ, સા��વક સંબંધ અને પિવ�તાનાં �તીકનો 
અનોખો તહ�વાર છ�.

પરંપરાગત ઊજવાઈ રહ�લાં આ પવ�ની 
સૂ�મતા ક� તેનાં આ�યા��મક રહ�યને શું �ણીએ 
છીએ? કહ�વાય છ� ક� �વતં� મન બુિ� ધરાવતો 
મનુ�ય સામા�ય રીતે પોતાનાં �વનમાં �યાર�ય 
કોઈ પણ �કારનાં બંધનને ઈ�છતો નથી. પછી તે 
તનનાં રોગનું બંધન હોય, ધનની અ�ા��તને 
કારણે આિથ�ક બંધન હોય ક� પછી પા�રવા�રક 
સંબંધોનું બંધન હોય. માનવ�વનમાં આવતી 
અનેક નાની-મોટી સમ�યાઓ અને મનની 
મૂંઝવણોમાં અટવાયેલ માનવી તેનાથી મુ� થવા 
માટ� હ�મેશ �ય�શીલ હોય છ�. તો પછી આ 
ર�ાબંધનના બંધનથી બંધાવા માટ� માનવમન 
ક�મ આટલું આતુર બનતું હોય છ�? કારણ 
ર�ાબંધનનો તહ�વાર સાં�ક�િતક કમ�બંધનની 
યાદગાર �પ નહ� પરંતુ ઈ�રીય બંધનનાં 
�તીકનું પાવન પવ� છ�.

�ચિલત �થા અનુસાર આજે સમાજમાં 
બહ�નો �વયંની ર�ાની ��િત અપાવતાં ભાઈઓને 
રાખડી બાંધે છ�. તથા િતલક પણ કર� છ�. પરંતુ 
�યવહા�રક ���એ �તાં કહી શકાય ક� નારી એ 
ક�યાવ�થાના સમયે પોતાના િપતા �ારા અને 

લ� બાદ પ�ીના �પે પોતાના પિત �ારા રિ�ત 
હોય છ�. તો ભલા ભાઈ �ારા બહ�નની ર�ાનું 
આટલું મહ�વ ક�મ? શું એક મોટી બહ�ન પોતાના 
નાના ભાઈને, એક ધનવાન બહ�ન પોતાના 
ગરીબ ભાઈને એક પરદ�શી બહ�ન પોતાનાથી દૂર 
રહ�તા ભાઈને ર�ા બાંધીને પોતાના ર�ણની કોઈ 
પણ સલામતીની આશા શું તેનાં ભાઈ �ારા રાખી 
શક� ખરી? શું એક બહ�નની પિવ�તા અથવા 
સતી�વની ર�ા આજે સમાજમાં તેનાં પિત િપતા ક� 
શાસનકતા� નહ� પણ શું એક તેનો મા� ભાઈ જ 
કરી રહ�લ છ�? આમ આ િવિવધ રસમિવિધને 
અગર �યિ� તટ�થપણે િવવેક બુિ�થી િવચાર� 
તો અનેક ��ો ઉ�ભવી શક� છ�.

ઐિતહાિસક ���થી �તાં પણ રાખીનો 
�ચિલત �રવાજ પરંપરાગત લાગતો નથી. એ 
માનવું �યાં સુધી ઉિચત છ� ક� નારી આ�દકાળથી 
જ અબળા હતી? યાદ કરો એ અંબા, દૂગા�, 
લ�મી, કાલી ઈ�યા�દ શિ�ઓને ક� જેમની 
પાસેથી ભ� આજ સુધી સુર�ાની ઈ�છા રાખે છ�. 
એમને કોના ર�ણની જ�ર હતી?

���ના આ�દ અથા�� સતયુગમાં ધન 
સંપિ�નો કોઈ અભાવ ન હતો. નર અને નારી 
બ�નેનાં અિધકાર સમાન હતા. એ સમાનતાના 
�મરણ �પે આજે પણ એ મૂિત�ઓ તથા િચ�ોને 
સાથે �વા મળ� છ�. જેમાં સતયુગી િવ�મહારાજ� 
�ીનારાયણ અને િવ� મહારાણી �ી લ�મીને 
િસંહાસન પર એક સાથે જ િવરાજમાન બતાવે છ�. 
‘યથા રા� રાણી તથા ��’ની ઉિ� અનુસાર 
એ કાળની બધી જ નારીઓ સ�માિનત તથા 
સુરિ�ત હતી. થોડા સમય પૂવ� જ પુરોિહતો 

ર�ાબંધન - એક પિવ� તહ�વાર
�.ક�. ભાવના, �યુિઝલે�ડ
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અથવા �ા�ણો �ારા પોતાનાં યજમાનોને રાખડી 
બાંધીને િતલક કરવાની �થા પણ �ચિલત હતી. 
ઈિતહાસમાં પણ િહ�દુ ��ીઓ �ારા ભાઈ 
બનાવીને મુસલમાન ભાઈઓને રાખડી 
મોકલવાનાં ઉદાહરણો મળ� છ�. ક��તાએ પણ 
યુ�ની �ેરણા આપી તેના ર�ણ માટ� અિભમ�યુને 
રાખડી બાંધી હતી. આમ આ �તાંતોથી �વયં 
�પ� છ� ક� આ પવ� મા� બહ�નના પિવ� �ેમના 
યાદગારનો જ તહ�વાર નહ� પરંતુ ઘણો જ �ે� 
આ�યા��મક તહ�વાર છ�.

આ તહ�વારના િવષયમાં એક શા��કથા છ� 
ક� યમે પોતાની બહ�ન યમુના પાસે રાખડી 
બંધાવતાં એમ ક�ં હતું ક� જે આ પિવ�તાનું બંધન 
બાંધશે તે યમદૂતોના ભયથી મુ� બનશે. એક 
બી� શા��કથા અનુસાર �યાર� દ�વરાજ ઈ�� 
પોતાનું દ�વી �વરા�ય હારી ગયા �યાર� તેમણે 
ઈ��ાણી �ારા એ પિવ�તાની રાખડી બંધાવી 
હતી. જેના �ારા ઈ��ે ખોવાયેલું �વરા�ય ફરી 
મેળ�યું. આમ કહી શકાય ક� આ તહ�વારનો સંબંધ 
�વનમાં �ે�તા તથા િનિવ�કા�રતા સાથે છ�. તેથી 
જ તેને ‘િવષતોડક’ પવ� પણ કહ�વામાં આવે છ�.

ખર�ખર ! વા�તિવકતા �તાં જણાય છ� ક� 
ફ�શન, િસનેમા, માંસ, મ�દરા વગેર� �યસનોને 
વશીભૂત તેમજ ચા�ર�યહીનતાની ચરમસીમા પર 
પહ�ચેલા આ િનલ�� સમાજના ભાઈઓમાં એ 
પિવ�તાનું બળ અને શિ� �યાં છ�? ક� જેઓ 
�વયંની અને સમાજની બહ�નોનું ર�ણ કરી શક�. 
કામિવકારની અિતમાં ખદબદતાં વત�માન 
સમયમાં સમાજની ��યેક નારીનું સતી�વ શું 
સલામત છ�? આજની �ૌપદી સમાન નારી �તનું 
દુય�ધન અને દુઃશાસન સમાન િવકારી મનુ�યો 
�ારા ચા�ર�યપતન થઈ ર�ં છ�. તો િવચારો ક� 
�યાર� ર�ક જ ભ�ક બની �ય �યાર� કોની ર�ા 

કોનાથી થવાની?

એ તો સવ�મા�ય છ� ક� ���ના સવ� મનુ�ય-
આ�માઓનાં એક મા� સવ�શિ�માન 
ક�યાણકારી, પિતત-પાવન, પારલૌ�કક 
પરમિપતા પરમા�મા જ સવ�ની ર�ા કરનારા છ�, 
માટ� જ ઈ�રની દુઃખભંજન, તારણહાર, ખેવૈયા 
તથા ર�ણહાર તરીક� મિહમા કરવામાં આવે છ�. 
મનુ�યો પરમા�મા પાસેથી જ �ાણદાન તથા તન, 
મન, ધનના ર�ણનું વરદાન માંગે છ�. ���ચ�માં 
કિળયુગના અંતમાં એક એવો સમય પણ આવે છ� 
ક� સમ� માનવ સમાજનું નૈિતક તથા ચા�રિ�ક 
પતન થાય છ�. મા બહ�નોની લાજ ભયમાં આવી 
�ય છ�, આવા ધમ��લાિનના સમયમાં પરમિપતા 
પરમા�મા નવી પાવન સતયુગી દ�વી ���ની 
�થાપનાનું કાય� ��િપતા ��ા �ારા કરાવે છ�. 
કહ�વત પણ �િસ� છ� ક� �ા�ણ ��ા�ના મુખ 
�ારા ઉ�પ�ન થયા એનું આ�યા��મક રહ�ય એ છ� 
ક� �ાનસાગર પરમા�માએ ��ાના મુખથી �ાન 
સંભળાવીને જે મનુ�ય આ�માઓને પિતતમાંથી 
પાવન બના�યા તેઓ જ સાચા ��ામુખ વંશાવલી 
�ા�ણ કહ�વાયા. આ ��ાવ�સોમાં મુ�યતઃ 
આ�યા��મક બહ�નોએ એ બધા પુ�ષોને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધીને ���થી પોતાની ર�ા 
કરવા માટ� સવ� ર�ક પરમા�મા િપતાના 
સંર�ણમાં રહ�વાની �િત�ા કરાવી હતી. આમ 
ર�ાબંધનનો તહ�વાર એ આ મહ�વપૂણ� �તાંતનો 
�મરણ �દવસ છ�. એની યાદમાં જ દર વષ� �ા�ણો 
�ારા અથવા બહ�નો �ારા રાખડી બાંધી િતલક 
કરવાની રસમ છ�. િતલક એ આ�યા��મક ��િતનું 
�તીક છ�. જેમાં ��થત રહ�વાથી મનુ�ય કામ િવકાર 
�પી મહાશ�ુ પર િવજય �ા�ત કરી શક� છ�.

આમ પરંપરાગત મંત�ય અનુસાર આ 
તહ�વાર ભાઈઓ �ારા બહ�નોની ર�ાનું �તીક 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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આજની દુિનયામાં મનુ�ય િવકારોમાં 
ઘેરાયેલો છ�, જે દુઃખ અને અશાંિત આપે છ� આ 
મુ�ય િવકાર છ� - કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર તથા એનાં બાળ બ�ાં જેવાં ક� ઈષા�, 
��ષ, છળ, કપટ, નફરત, ઠગાઈ, કટુતા, વૈર 
િવરોધ વગેર� વગેર�. આ સૌની એક લાંબી સૂિચ છ�, 
જે સૌ �ણે છ�. આમ તો દર�ક િવકાર િવનાશકારી 
છ� પરંતુ આજે આપણે �ોધ પર ચચા� કરીશું. જેની 
દુિનયામાં બોલબાલા છ�. અને �ોધે પોતાનો િસ�ો 
દર�ક જ�યાએ ચલા�યો છ�. �ોધથી કોઈપણ માનવ 
બાકાત નથી. �યાં તેનો �ભાવ ના હોય. પછી ભલે 
કોઈ વગ� હોય, �ે� હોય યા કોઈ બાળકો 
નવજવાન યા �� હોય, �ોધથી કોઈ બચી શકતું 
નથી.

�ોધ મનમાં િહ�સાભાવથી આવે છ� મનની 
સમતુલા બગડવાથી �ોધ આવે છ�. પછી માનિસક 
��થિત બગડે છ�. �યાં અહ�કાર, �વાથ�, ઈષા�, 
ઈ�છાઓ અને કામનાઓ હોય છ� �યાં �ોધનો 
જ�મ થાય છ�. �ોધનો જ�મ આ�મબળની 
કમ�રીથી થાય છ�. �વનના અનેક �ે�ોમાં 
ઉઠનાર ‘�ય�’ શ�દ પણ �ોધને જ�મ આપે છ�. 
જેમ ક� - એણે મારો આદ�શ ક�મ નહ� મા�યો, આપે 
આ કામ આવું ક�મ કયુ�, એણે મને શા માટ� ક�ં 
વગેર� વગેર�

�ોધ ક�મ આવે છ�?

�યાર� ઈ�છાપૂિત� ન થાય, જેવું ઈ�છીએ 
છીએ તેવું ન થાય, મનમાં િહ�સાભાવ યા બદલો 
લેવાની ભાવના હોય, તો �ોધ આવે છ�. કોઈ 
�યિ� સાથે લડાઈ, ઝઘડો થયો હોય, વેપારમાં 

દગો કય� હોય, આપની કોઈ ભરી સભામાં 
બેઈ�તી કરી હોય યા િનંદા કરી હોય યા 
આપની િવ�� કોઈએ કોઈ કામ કયુ� હોય તો 
એનો ચહ�રો �તાં જ આપને ગુ�સો આવે છ�. 
ક�ટલાક મનુ�યો ઘરમાં બાળકો પર બ� ગુ�સો 
કર� છ�. કારણક� બાળકો સારી રીતે ભણતાં નથી. 
મા-બાપની આ�ા નથી માનતા, યા ખરાબ સોબતે 
ચઢી ગયા હોય છ�.

મનુ�યોને કોઈ વ�તુઓની �ા��ત ન થાય, 
વ�તુની ઈ�છાપૂિત� ન થવાને કારણે યા પોતાના 
�વભાવ-સં�કારોના કારણે પણ �ોધ આવે છ�. 
ભયાનક પ�ર��થિતને કારણે યા નુકસાન થવાના 
કારણે મનુ�યને ગુ�સો આવે છ�. દ�હ-અિભમાન 
અને અ�ય િવકારો પણ �ોધનું કારણ છ�.

�ોધની ઓળખ, કાય� અને અસર

�ોધી મનુ�યનો ચહ�રો લાલ થઈ �ય છ�. 
આંખો લાલ થઈ �ય છ�. હોઠ ફફડવા લાગે છ�. 
જબાન થોથવાય છ�, �શ ભર�લા અવાજમાં બોલે 
છ�, ��વાડાં ખડાં થઈ �ય છ�. આંગળી બતાવીને 
વાતો કર� છ�. વાળ ખ�ચવા લાગે છ� અપશ�દનો 
�યોગ કર� છ�. �ાસ �લી �ય છ�. પોતાનાં કપડાં 
ફાડવા લાગે છ�. સૂતી વખતે દાંત  કચકચાવે છ�. 
એની ભોજન કરવાની રીત િવિચ� હોય છ�. 
�ોધથી મનુ�ય િવવેક ગુમાવી બેસે છ�. પાગલ જેવો 
થઈ �ય છ� મનની સમતુલા બગડી �ય છ�. નાની 
નાની વાતમાં પણ ભડક� છ�. �શમાં હોશ ગુમાવી 
બેસે છ�. તે એવાં એવાં કાય� કર� છ� તેથી પાછળથી 
પ�તાવું પડે છ�. મનમાં જેવા િવચાર આવે છ� તેવી જ 
ભાવના બને છ�. �ોધથી મનુ�ય સારી રીતે કાય� 

�ોધમુ� બનો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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અથવા �ા�ણો �ારા પોતાનાં યજમાનોને રાખડી 
બાંધીને િતલક કરવાની �થા પણ �ચિલત હતી. 
ઈિતહાસમાં પણ િહ�દુ ��ીઓ �ારા ભાઈ 
બનાવીને મુસલમાન ભાઈઓને રાખડી 
મોકલવાનાં ઉદાહરણો મળ� છ�. ક��તાએ પણ 
યુ�ની �ેરણા આપી તેના ર�ણ માટ� અિભમ�યુને 
રાખડી બાંધી હતી. આમ આ �તાંતોથી �વયં 
�પ� છ� ક� આ પવ� મા� બહ�નના પિવ� �ેમના 
યાદગારનો જ તહ�વાર નહ� પરંતુ ઘણો જ �ે� 
આ�યા��મક તહ�વાર છ�.

આ તહ�વારના િવષયમાં એક શા��કથા છ� 
ક� યમે પોતાની બહ�ન યમુના પાસે રાખડી 
બંધાવતાં એમ ક�ં હતું ક� જે આ પિવ�તાનું બંધન 
બાંધશે તે યમદૂતોના ભયથી મુ� બનશે. એક 
બી� શા��કથા અનુસાર �યાર� દ�વરાજ ઈ�� 
પોતાનું દ�વી �વરા�ય હારી ગયા �યાર� તેમણે 
ઈ��ાણી �ારા એ પિવ�તાની રાખડી બંધાવી 
હતી. જેના �ારા ઈ��ે ખોવાયેલું �વરા�ય ફરી 
મેળ�યું. આમ કહી શકાય ક� આ તહ�વારનો સંબંધ 
�વનમાં �ે�તા તથા િનિવ�કા�રતા સાથે છ�. તેથી 
જ તેને ‘િવષતોડક’ પવ� પણ કહ�વામાં આવે છ�.

ખર�ખર ! વા�તિવકતા �તાં જણાય છ� ક� 
ફ�શન, િસનેમા, માંસ, મ�દરા વગેર� �યસનોને 
વશીભૂત તેમજ ચા�ર�યહીનતાની ચરમસીમા પર 
પહ�ચેલા આ િનલ�� સમાજના ભાઈઓમાં એ 
પિવ�તાનું બળ અને શિ� �યાં છ�? ક� જેઓ 
�વયંની અને સમાજની બહ�નોનું ર�ણ કરી શક�. 
કામિવકારની અિતમાં ખદબદતાં વત�માન 
સમયમાં સમાજની ��યેક નારીનું સતી�વ શું 
સલામત છ�? આજની �ૌપદી સમાન નારી �તનું 
દુય�ધન અને દુઃશાસન સમાન િવકારી મનુ�યો 
�ારા ચા�ર�યપતન થઈ ર�ં છ�. તો િવચારો ક� 
�યાર� ર�ક જ ભ�ક બની �ય �યાર� કોની ર�ા 

કોનાથી થવાની?

એ તો સવ�મા�ય છ� ક� ���ના સવ� મનુ�ય-
આ�માઓનાં એક મા� સવ�શિ�માન 
ક�યાણકારી, પિતત-પાવન, પારલૌ�કક 
પરમિપતા પરમા�મા જ સવ�ની ર�ા કરનારા છ�, 
માટ� જ ઈ�રની દુઃખભંજન, તારણહાર, ખેવૈયા 
તથા ર�ણહાર તરીક� મિહમા કરવામાં આવે છ�. 
મનુ�યો પરમા�મા પાસેથી જ �ાણદાન તથા તન, 
મન, ધનના ર�ણનું વરદાન માંગે છ�. ���ચ�માં 
કિળયુગના અંતમાં એક એવો સમય પણ આવે છ� 
ક� સમ� માનવ સમાજનું નૈિતક તથા ચા�રિ�ક 
પતન થાય છ�. મા બહ�નોની લાજ ભયમાં આવી 
�ય છ�, આવા ધમ��લાિનના સમયમાં પરમિપતા 
પરમા�મા નવી પાવન સતયુગી દ�વી ���ની 
�થાપનાનું કાય� ��િપતા ��ા �ારા કરાવે છ�. 
કહ�વત પણ �િસ� છ� ક� �ા�ણ ��ા�ના મુખ 
�ારા ઉ�પ�ન થયા એનું આ�યા��મક રહ�ય એ છ� 
ક� �ાનસાગર પરમા�માએ ��ાના મુખથી �ાન 
સંભળાવીને જે મનુ�ય આ�માઓને પિતતમાંથી 
પાવન બના�યા તેઓ જ સાચા ��ામુખ વંશાવલી 
�ા�ણ કહ�વાયા. આ ��ાવ�સોમાં મુ�યતઃ 
આ�યા��મક બહ�નોએ એ બધા પુ�ષોને 
પિવ�તાની રાખડી બાંધીને ���થી પોતાની ર�ા 
કરવા માટ� સવ� ર�ક પરમા�મા િપતાના 
સંર�ણમાં રહ�વાની �િત�ા કરાવી હતી. આમ 
ર�ાબંધનનો તહ�વાર એ આ મહ�વપૂણ� �તાંતનો 
�મરણ �દવસ છ�. એની યાદમાં જ દર વષ� �ા�ણો 
�ારા અથવા બહ�નો �ારા રાખડી બાંધી િતલક 
કરવાની રસમ છ�. િતલક એ આ�યા��મક ��િતનું 
�તીક છ�. જેમાં ��થત રહ�વાથી મનુ�ય કામ િવકાર 
�પી મહાશ�ુ પર િવજય �ા�ત કરી શક� છ�.

આમ પરંપરાગત મંત�ય અનુસાર આ 
તહ�વાર ભાઈઓ �ારા બહ�નોની ર�ાનું �તીક 

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)
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આજની દુિનયામાં મનુ�ય િવકારોમાં 
ઘેરાયેલો છ�, જે દુઃખ અને અશાંિત આપે છ� આ 
મુ�ય િવકાર છ� - કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, 
અહ�કાર તથા એનાં બાળ બ�ાં જેવાં ક� ઈષા�, 
��ષ, છળ, કપટ, નફરત, ઠગાઈ, કટુતા, વૈર 
િવરોધ વગેર� વગેર�. આ સૌની એક લાંબી સૂિચ છ�, 
જે સૌ �ણે છ�. આમ તો દર�ક િવકાર િવનાશકારી 
છ� પરંતુ આજે આપણે �ોધ પર ચચા� કરીશું. જેની 
દુિનયામાં બોલબાલા છ�. અને �ોધે પોતાનો િસ�ો 
દર�ક જ�યાએ ચલા�યો છ�. �ોધથી કોઈપણ માનવ 
બાકાત નથી. �યાં તેનો �ભાવ ના હોય. પછી ભલે 
કોઈ વગ� હોય, �ે� હોય યા કોઈ બાળકો 
નવજવાન યા �� હોય, �ોધથી કોઈ બચી શકતું 
નથી.

�ોધ મનમાં િહ�સાભાવથી આવે છ� મનની 
સમતુલા બગડવાથી �ોધ આવે છ�. પછી માનિસક 
��થિત બગડે છ�. �યાં અહ�કાર, �વાથ�, ઈષા�, 
ઈ�છાઓ અને કામનાઓ હોય છ� �યાં �ોધનો 
જ�મ થાય છ�. �ોધનો જ�મ આ�મબળની 
કમ�રીથી થાય છ�. �વનના અનેક �ે�ોમાં 
ઉઠનાર ‘�ય�’ શ�દ પણ �ોધને જ�મ આપે છ�. 
જેમ ક� - એણે મારો આદ�શ ક�મ નહ� મા�યો, આપે 
આ કામ આવું ક�મ કયુ�, એણે મને શા માટ� ક�ં 
વગેર� વગેર�

�ોધ ક�મ આવે છ�?

�યાર� ઈ�છાપૂિત� ન થાય, જેવું ઈ�છીએ 
છીએ તેવું ન થાય, મનમાં િહ�સાભાવ યા બદલો 
લેવાની ભાવના હોય, તો �ોધ આવે છ�. કોઈ 
�યિ� સાથે લડાઈ, ઝઘડો થયો હોય, વેપારમાં 

દગો કય� હોય, આપની કોઈ ભરી સભામાં 
બેઈ�તી કરી હોય યા િનંદા કરી હોય યા 
આપની િવ�� કોઈએ કોઈ કામ કયુ� હોય તો 
એનો ચહ�રો �તાં જ આપને ગુ�સો આવે છ�. 
ક�ટલાક મનુ�યો ઘરમાં બાળકો પર બ� ગુ�સો 
કર� છ�. કારણક� બાળકો સારી રીતે ભણતાં નથી. 
મા-બાપની આ�ા નથી માનતા, યા ખરાબ સોબતે 
ચઢી ગયા હોય છ�.

મનુ�યોને કોઈ વ�તુઓની �ા��ત ન થાય, 
વ�તુની ઈ�છાપૂિત� ન થવાને કારણે યા પોતાના 
�વભાવ-સં�કારોના કારણે પણ �ોધ આવે છ�. 
ભયાનક પ�ર��થિતને કારણે યા નુકસાન થવાના 
કારણે મનુ�યને ગુ�સો આવે છ�. દ�હ-અિભમાન 
અને અ�ય િવકારો પણ �ોધનું કારણ છ�.

�ોધની ઓળખ, કાય� અને અસર

�ોધી મનુ�યનો ચહ�રો લાલ થઈ �ય છ�. 
આંખો લાલ થઈ �ય છ�. હોઠ ફફડવા લાગે છ�. 
જબાન થોથવાય છ�, �શ ભર�લા અવાજમાં બોલે 
છ�, ��વાડાં ખડાં થઈ �ય છ�. આંગળી બતાવીને 
વાતો કર� છ�. વાળ ખ�ચવા લાગે છ� અપશ�દનો 
�યોગ કર� છ�. �ાસ �લી �ય છ�. પોતાનાં કપડાં 
ફાડવા લાગે છ�. સૂતી વખતે દાંત  કચકચાવે છ�. 
એની ભોજન કરવાની રીત િવિચ� હોય છ�. 
�ોધથી મનુ�ય િવવેક ગુમાવી બેસે છ�. પાગલ જેવો 
થઈ �ય છ� મનની સમતુલા બગડી �ય છ�. નાની 
નાની વાતમાં પણ ભડક� છ�. �શમાં હોશ ગુમાવી 
બેસે છ�. તે એવાં એવાં કાય� કર� છ� તેથી પાછળથી 
પ�તાવું પડે છ�. મનમાં જેવા િવચાર આવે છ� તેવી જ 
ભાવના બને છ�. �ોધથી મનુ�ય સારી રીતે કાય� 

�ોધમુ� બનો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ
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કરી શકતો નથી �ોધથી વાયુમંડળમાં �ોધનાં 
�ક�પન ફ�લાય છ�. જે બી�ઓ ઉપર �ભાવ પાડે 
છ�. �ોધથી મનુ�ય પોતે પણ સળગે છ� અને 
બી�ઓને પણ સળગાવે છ�. માનિસક ��થિત 
બગડવાને કારણે પાગલો જેવી હરકતો કર� છ�. 
જેને Temporary madness કહ� છ�.

�ોધમાં મનુ�યની બુિ� બહ�ર મારી �ય છ�. 
અને ખોટાં ખોટાં કાય� કર� છ�. �ોધને રા�સ�િ� 
પણ કહ� છ�. �ોધ િવનાશની એક િચનગારી છ�. જે 
ખુશી ઝૂંટવી લે છ�. જે �ભુ �ા��તમાં બાધક છ�. �ોધ 
મનુ�યનું નૈિતક પતન કર� છ�. બુિ�ને આસુરી 
બનાવી દ� છ�. લડાઈ, ઝઘડાઓ વધે છ�. અદાલત 
અને જેલમાં મોકલે છ�. �ોધ �ેમભાવ સમા�ત 
કરીને દુ�મની વધાર� છ�. તનાવ અને િચંતાઓને 
જ�મ આપે છ�. ભાઈ-ભાઈની ભાવના ખતમ કર� છ� 
અને માનવતાને નફરતમાં બદલી દ� છ�. �ોધ એવી 
અ�� છ�. જે પહ�લાં સળગે છ� પછી ધૂમાડો કર� છ�. 
એક �દવસ અચાનક આગ ભભક� ઉઠ� છ�. જે 
નકારા�મક િવચારોથી થાય છ�. જે ઘરમાં �ોધનો 
વાસ હોય છ� એનાં સુખ, શાંિત, �ેમ, સંતુ�તા, 
મધુરતા, દયા જેવા ખ�નાને ખાલી કરી દ� છ�. 
કહ�વાય છ� જે ઘરમાં �ોધ હોય છ� તેના ઘરનું 
માટલું પણ સૂકાય �ય છ�. � ઘરનો કોઈ �� 
આદમી �ોધમાં સળગે છ� તો તે ઘરની ખુશાલી 
ખતમ થઈ �ય છ�. આખો પ�રવાર એનાથી ડર� છ�. 
�ોધ બુિ�નો પરમ શ�ુ છ�. �ોધથી મનુ�યની 
િનણ�યશિ� સમા�ત થઈ �ય છ�. �યાર� �ોધ 
આવે છ� �યાર� બુિ�ને મૂઢ બનાવે છ�. �ોધ મન, 
મ��ત�કને કમ�ર બનાવે છ�. અિધકારી કહ� છ� ક� 
ઓ�ફસ �ટાફ ગુ�સો કયા� વગર સા�ં કામ કરતા 
નથી, એટલે ગુ�સો કરવો પડે છ�. શું આપે કદી 
િવચાયુ� છ� ક� કાય�કતા�ઓની ભાવના પર ક�વી 
અસર થાય છ�? �ેમભાવથી કામ કરાવવાથી 

પ�રણામ સા�ં આવે છ�. અને એમાં ક�યાણ 
સમાયેલું છ�. આપની શિ� પણ �યથ� જતી નથી. 
ક�ટલાક મનુ�યો એ તો �ોધને પોતાનો �વભાવ 
બનાવી લીધો છ�. �ોધ પણ કામિવકારની જેમ બ� 
ધાતક છ�. �ોધ નકારા�મક ઊ��થી આવે છ�. �ોધ 
મૂખ�તાથી શ� થાય છ�. અને પ�ાતાપમાં સમા�ત 
થાય છ�. �યાર� આપ �ોધ કરો છો �યાર� મા� 
આપનો ચહ�રો જ બગડતો નથી પણ સંબંધ બગડે 
છ�. �ોધ એક �કારનું ભૂત છ�. �ોધનું ભૂત એવું છ� 
ક� ભગવાનનો પણ સામનો કરવામાં મોડું કરતા 
નથી. �ીમ� ભગવ� ગીતામાં �ોધને મહાવેરી 
કહ�વામાં આ�યો છ� જે મનુ�યની બુિ�નો નાશ 
કરી દ� છ�.

�ોધની અસર

�ોધની અસર મનુ�ય પર 72 કલાક સુધી 
રહ� છ�. જે તનાવ વધાર� છ� અને શરીર નાડીતં� 
પર ખરાબ �ભાવ પાડે છ�. �ોધની અસર આપણા 
લોહી, ધબકારા, �દલ અને �દમાગ પર પડે છ�. 
જેનાથી અનેક �કારની બીમારીઓ જ�મ લે છ�. 
જેમ ક� �લડ �ેશર, �દયરોગ, અ�સર તથા 
માનિસક રોગ. �ોધથી પાચનિ�યા �ીણ થાય છ�. 
�ોધ મનુ�યની �ંિથઓ પર પણ અસર કર� છ�. 
જેનાથી તે સારી રીતે કામ કરી શકતો નથી. 
�ોધની કોઈ સમયસીમા નથી. �ોધ ગમે �યાર� 
આવી શક� છ�. �ોધની કોઈ �મર હોતી નથી. �ોધ 
5 વષ�ના બાળકને પણ આવે છ� અને 90 વષ�ના 
��ને પણ આવે છ�. �ોધ પોતાની અસર દ�િહક 
સંબંધોમાં પણ બતાવે છ�.

ઐિતહાિસક ઉદાહરણ

એ તો સ�ય છ� ક� કોઈને કોઈ વાત ક� 
ઘટનાને લઈને લોકોએ �ોધ કય� છ� પોતાનું 
રા�ય, રા�યની જનતાને પણ ગુમાવી છ� અને 
��યુ મેળ�યું છ�.
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મહાભારતમાં એક નાનીશી વાતને લઈને 
દુય�ધન ગુ�સે થઈ ગયો અને એ �ોધને કારણે જ 
પોતાનું રા�ય પ�રવારજન અને ��ને ગુમાવી 
હતી. રામાયણમાં વણ�ન છ� ક� રાવણે સીતાનું 
અપહરણ કયુ� હતું. કહ�વાય છ� ક� રાવણ ઘણો 
બુિ�વાન અને બળવાન હતો. દ�હ અિભમાન 
તથા �ોધને કારણે જ એનું રા�ય (લંકા) ખતમ 
થઈ ગયું. અને તે ��યુ પા�યો. �ીમ� ભગવત 
ગીતામાં લ�યું છ� ક� ક�સ પોતાની બહ�ન દ�વક�ને 
એના સાસર� છોડવા જઈ ર�ો હતો ર�તામાં 
આકાશવાણીએ ક�સને ક�ં ક� દ�વક�નો આઠમો 
પુ� તને મારશે. આ વાણી સાંભળતાં જ �ોધમાં 
આવીને ક�સ તલવાર લઈને દ�વક�ને મારવા તૈયાર 
થઈ ગયો પરંતુ દ�વક�ના પિતએ વચન આ�યું ક� 
દ�વક�ને જેટલાં સંતાન થશે. તે ક�સને આપીશું. 
ક�સે એ બંનેને જેલમાં પૂયા�. �ોધને કારણે જ ક�સનું 
��યું થયું.

�ોધને સમા�ત કરવો છ� તો �િત�ા કરો ક� 
આપણે ઘર-ઘરમાં �ેમ, શાંિત, ખુશીની સ�રતા 
વહાવીશું. અપમાન, િનંદા કરનારાઓને �મા 
કરીશું.

િશવ પરમા�મા ભારત પર ગુ�ત �પથી 
અવત�રત થયા છ�. તેઓ મનુ�ય ���ના આ�દ, 
મ�ય, અંતનું િશ�ણ આપી ર�ા છ� અને રાજયોગ 
શીખવાડી ર�ા છ�. આપ પરમા�માને સવ� 
િવકારોનું દાન કરો. એમાં આપનું ક�યાણ 
સમાયેલું છ�. િશવ પરમા�મા ક�યાણકારી છ�. 
પોતાના �વધમ�ને યાદ કરો ક� �� શાંત �વ�પ 
આ�મા છું. પોતાના ઘર (પરમધામ)ને યાદ કરો ક� 
�� આ�મા શાંિતધામનો રહ�વાસી છું. પોતાના 
િપતાને યાદ કરો ક� �� શાંિતના સાગરનું સંતાન છું. 
�યાર� �ોધ કઈ રીતે આવી શક�? રાજયોગનો 
અ�યાસ કરો જે �ોધ દૂર કરવાની સં�વની છ� 

રાજયોગનું િશ�ણ મેળવવા આપની ન�કના 
��ાક�મારી સે�ટર પર �ઓ �યાં િવના મૂ�યે 
�ાન, યોગનું િશ�ણ આપવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

માનવામાં આવે છ�. પરંતુ ઉપરો� િવવરણથી એ 
સ�યતા સામે આવે છ� ક� વા�તવમાં આ પવ� બહ�નો 
�ારા પોતાના ભાઈઓની પિવ�તા માટ� આ 
�િત�ા કરવાનું �તીક છ� ક� તેઓ બધી જ 
��ીઓને પોતાની સગી બહ�ન સમજે. આમ �યાર� 
બધી જ ��ીઓને પોતાની સગી બહ�ન માનીશું 
�યાર� એ બહ�નો લાજ સુરિ�ત રહ�શે.

આ ર�ાબંધનના પાવન પવ�નું �વયં 
પરમા�માએ બતાવેલ આ આ�યા��મક રહ�યને 
�ણી ચાલો આપણે સૌ પણ એ પિવ�તાના 
મહાનબંધનમાં �વયંને બાંધીને આ દુલ�ભ એવા 
અંિતમ જ�મને �ે� બનાવીએ અને િવ�-
પ�રવત�નના આ �દ�ય કત��યમાં પરમા�મા િપતાના 
સહયોગી બનીએ. આ જ�મમાં અને ભિવ�યનાં 
અનેક જ�મોમાં અિવનાશી સુખ શાંિત સંપ�ન 
�વનને �ા�ત કરીએ. એ �ભુિપતાનો �દ�ય સંદ�શ 
પણ યાદ રહ�. ‘પિવ� બનો યોગી બનો.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... ર�ાબંધન

એકદમ પરફ��ટ હતું. પછી એમણે મા�ં 
કાઉ�સેલ�ગ શ� કયુ�. મને લ�ય આ�યું ક� માર� 3 
મિહનામાં સા� થવાનું છ�. તેઓ જે હોમવક� આપે 
તે માર� �ઢતાથી કરવાનું છ�. દરરોજ એક કલાક 
ફોન પર કાઉ�સેલ�ગ લેવાનું છ�. હવે 110 
�દવસમાં �� સંપૂણ� રીતે સા� થઈ ગયો છું. 
ધ�યવાદ, રાજયોગી સુધાકરભઆઈ જેઓએ મને 
મનોરોગમાંથી સા� કય�.          ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)...કાઉ�સેલીગ �ારા
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કરી શકતો નથી �ોધથી વાયુમંડળમાં �ોધનાં 
�ક�પન ફ�લાય છ�. જે બી�ઓ ઉપર �ભાવ પાડે 
છ�. �ોધથી મનુ�ય પોતે પણ સળગે છ� અને 
બી�ઓને પણ સળગાવે છ�. માનિસક ��થિત 
બગડવાને કારણે પાગલો જેવી હરકતો કર� છ�. 
જેને Temporary madness કહ� છ�.

�ોધમાં મનુ�યની બુિ� બહ�ર મારી �ય છ�. 
અને ખોટાં ખોટાં કાય� કર� છ�. �ોધને રા�સ�િ� 
પણ કહ� છ�. �ોધ િવનાશની એક િચનગારી છ�. જે 
ખુશી ઝૂંટવી લે છ�. જે �ભુ �ા��તમાં બાધક છ�. �ોધ 
મનુ�યનું નૈિતક પતન કર� છ�. બુિ�ને આસુરી 
બનાવી દ� છ�. લડાઈ, ઝઘડાઓ વધે છ�. અદાલત 
અને જેલમાં મોકલે છ�. �ોધ �ેમભાવ સમા�ત 
કરીને દુ�મની વધાર� છ�. તનાવ અને િચંતાઓને 
જ�મ આપે છ�. ભાઈ-ભાઈની ભાવના ખતમ કર� છ� 
અને માનવતાને નફરતમાં બદલી દ� છ�. �ોધ એવી 
અ�� છ�. જે પહ�લાં સળગે છ� પછી ધૂમાડો કર� છ�. 
એક �દવસ અચાનક આગ ભભક� ઉઠ� છ�. જે 
નકારા�મક િવચારોથી થાય છ�. જે ઘરમાં �ોધનો 
વાસ હોય છ� એનાં સુખ, શાંિત, �ેમ, સંતુ�તા, 
મધુરતા, દયા જેવા ખ�નાને ખાલી કરી દ� છ�. 
કહ�વાય છ� જે ઘરમાં �ોધ હોય છ� તેના ઘરનું 
માટલું પણ સૂકાય �ય છ�. � ઘરનો કોઈ �� 
આદમી �ોધમાં સળગે છ� તો તે ઘરની ખુશાલી 
ખતમ થઈ �ય છ�. આખો પ�રવાર એનાથી ડર� છ�. 
�ોધ બુિ�નો પરમ શ�ુ છ�. �ોધથી મનુ�યની 
િનણ�યશિ� સમા�ત થઈ �ય છ�. �યાર� �ોધ 
આવે છ� �યાર� બુિ�ને મૂઢ બનાવે છ�. �ોધ મન, 
મ��ત�કને કમ�ર બનાવે છ�. અિધકારી કહ� છ� ક� 
ઓ�ફસ �ટાફ ગુ�સો કયા� વગર સા�ં કામ કરતા 
નથી, એટલે ગુ�સો કરવો પડે છ�. શું આપે કદી 
િવચાયુ� છ� ક� કાય�કતા�ઓની ભાવના પર ક�વી 
અસર થાય છ�? �ેમભાવથી કામ કરાવવાથી 

પ�રણામ સા�ં આવે છ�. અને એમાં ક�યાણ 
સમાયેલું છ�. આપની શિ� પણ �યથ� જતી નથી. 
ક�ટલાક મનુ�યો એ તો �ોધને પોતાનો �વભાવ 
બનાવી લીધો છ�. �ોધ પણ કામિવકારની જેમ બ� 
ધાતક છ�. �ોધ નકારા�મક ઊ��થી આવે છ�. �ોધ 
મૂખ�તાથી શ� થાય છ�. અને પ�ાતાપમાં સમા�ત 
થાય છ�. �યાર� આપ �ોધ કરો છો �યાર� મા� 
આપનો ચહ�રો જ બગડતો નથી પણ સંબંધ બગડે 
છ�. �ોધ એક �કારનું ભૂત છ�. �ોધનું ભૂત એવું છ� 
ક� ભગવાનનો પણ સામનો કરવામાં મોડું કરતા 
નથી. �ીમ� ભગવ� ગીતામાં �ોધને મહાવેરી 
કહ�વામાં આ�યો છ� જે મનુ�યની બુિ�નો નાશ 
કરી દ� છ�.

�ોધની અસર

�ોધની અસર મનુ�ય પર 72 કલાક સુધી 
રહ� છ�. જે તનાવ વધાર� છ� અને શરીર નાડીતં� 
પર ખરાબ �ભાવ પાડે છ�. �ોધની અસર આપણા 
લોહી, ધબકારા, �દલ અને �દમાગ પર પડે છ�. 
જેનાથી અનેક �કારની બીમારીઓ જ�મ લે છ�. 
જેમ ક� �લડ �ેશર, �દયરોગ, અ�સર તથા 
માનિસક રોગ. �ોધથી પાચનિ�યા �ીણ થાય છ�. 
�ોધ મનુ�યની �ંિથઓ પર પણ અસર કર� છ�. 
જેનાથી તે સારી રીતે કામ કરી શકતો નથી. 
�ોધની કોઈ સમયસીમા નથી. �ોધ ગમે �યાર� 
આવી શક� છ�. �ોધની કોઈ �મર હોતી નથી. �ોધ 
5 વષ�ના બાળકને પણ આવે છ� અને 90 વષ�ના 
��ને પણ આવે છ�. �ોધ પોતાની અસર દ�િહક 
સંબંધોમાં પણ બતાવે છ�.

ઐિતહાિસક ઉદાહરણ

એ તો સ�ય છ� ક� કોઈને કોઈ વાત ક� 
ઘટનાને લઈને લોકોએ �ોધ કય� છ� પોતાનું 
રા�ય, રા�યની જનતાને પણ ગુમાવી છ� અને 
��યુ મેળ�યું છ�.
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મહાભારતમાં એક નાનીશી વાતને લઈને 
દુય�ધન ગુ�સે થઈ ગયો અને એ �ોધને કારણે જ 
પોતાનું રા�ય પ�રવારજન અને ��ને ગુમાવી 
હતી. રામાયણમાં વણ�ન છ� ક� રાવણે સીતાનું 
અપહરણ કયુ� હતું. કહ�વાય છ� ક� રાવણ ઘણો 
બુિ�વાન અને બળવાન હતો. દ�હ અિભમાન 
તથા �ોધને કારણે જ એનું રા�ય (લંકા) ખતમ 
થઈ ગયું. અને તે ��યુ પા�યો. �ીમ� ભગવત 
ગીતામાં લ�યું છ� ક� ક�સ પોતાની બહ�ન દ�વક�ને 
એના સાસર� છોડવા જઈ ર�ો હતો ર�તામાં 
આકાશવાણીએ ક�સને ક�ં ક� દ�વક�નો આઠમો 
પુ� તને મારશે. આ વાણી સાંભળતાં જ �ોધમાં 
આવીને ક�સ તલવાર લઈને દ�વક�ને મારવા તૈયાર 
થઈ ગયો પરંતુ દ�વક�ના પિતએ વચન આ�યું ક� 
દ�વક�ને જેટલાં સંતાન થશે. તે ક�સને આપીશું. 
ક�સે એ બંનેને જેલમાં પૂયા�. �ોધને કારણે જ ક�સનું 
��યું થયું.

�ોધને સમા�ત કરવો છ� તો �િત�ા કરો ક� 
આપણે ઘર-ઘરમાં �ેમ, શાંિત, ખુશીની સ�રતા 
વહાવીશું. અપમાન, િનંદા કરનારાઓને �મા 
કરીશું.

િશવ પરમા�મા ભારત પર ગુ�ત �પથી 
અવત�રત થયા છ�. તેઓ મનુ�ય ���ના આ�દ, 
મ�ય, અંતનું િશ�ણ આપી ર�ા છ� અને રાજયોગ 
શીખવાડી ર�ા છ�. આપ પરમા�માને સવ� 
િવકારોનું દાન કરો. એમાં આપનું ક�યાણ 
સમાયેલું છ�. િશવ પરમા�મા ક�યાણકારી છ�. 
પોતાના �વધમ�ને યાદ કરો ક� �� શાંત �વ�પ 
આ�મા છું. પોતાના ઘર (પરમધામ)ને યાદ કરો ક� 
�� આ�મા શાંિતધામનો રહ�વાસી છું. પોતાના 
િપતાને યાદ કરો ક� �� શાંિતના સાગરનું સંતાન છું. 
�યાર� �ોધ કઈ રીતે આવી શક�? રાજયોગનો 
અ�યાસ કરો જે �ોધ દૂર કરવાની સં�વની છ� 

રાજયોગનું િશ�ણ મેળવવા આપની ન�કના 
��ાક�મારી સે�ટર પર �ઓ �યાં િવના મૂ�યે 
�ાન, યોગનું િશ�ણ આપવામાં આવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

માનવામાં આવે છ�. પરંતુ ઉપરો� િવવરણથી એ 
સ�યતા સામે આવે છ� ક� વા�તવમાં આ પવ� બહ�નો 
�ારા પોતાના ભાઈઓની પિવ�તા માટ� આ 
�િત�ા કરવાનું �તીક છ� ક� તેઓ બધી જ 
��ીઓને પોતાની સગી બહ�ન સમજે. આમ �યાર� 
બધી જ ��ીઓને પોતાની સગી બહ�ન માનીશું 
�યાર� એ બહ�નો લાજ સુરિ�ત રહ�શે.

આ ર�ાબંધનના પાવન પવ�નું �વયં 
પરમા�માએ બતાવેલ આ આ�યા��મક રહ�યને 
�ણી ચાલો આપણે સૌ પણ એ પિવ�તાના 
મહાનબંધનમાં �વયંને બાંધીને આ દુલ�ભ એવા 
અંિતમ જ�મને �ે� બનાવીએ અને િવ�-
પ�રવત�નના આ �દ�ય કત��યમાં પરમા�મા િપતાના 
સહયોગી બનીએ. આ જ�મમાં અને ભિવ�યનાં 
અનેક જ�મોમાં અિવનાશી સુખ શાંિત સંપ�ન 
�વનને �ા�ત કરીએ. એ �ભુિપતાનો �દ�ય સંદ�શ 
પણ યાદ રહ�. ‘પિવ� બનો યોગી બનો.’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... ર�ાબંધન

એકદમ પરફ��ટ હતું. પછી એમણે મા�ં 
કાઉ�સેલ�ગ શ� કયુ�. મને લ�ય આ�યું ક� માર� 3 
મિહનામાં સા� થવાનું છ�. તેઓ જે હોમવક� આપે 
તે માર� �ઢતાથી કરવાનું છ�. દરરોજ એક કલાક 
ફોન પર કાઉ�સેલ�ગ લેવાનું છ�. હવે 110 
�દવસમાં �� સંપૂણ� રીતે સા� થઈ ગયો છું. 
ધ�યવાદ, રાજયોગી સુધાકરભઆઈ જેઓએ મને 
મનોરોગમાંથી સા� કય�.          ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)...કાઉ�સેલીગ �ારા



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 08 August 2021 Page No. 22

�ાના�ત

મા�ં નામ આલોક શમા� છ�. �� મ�ય�દ�શના 
�વાિલયર િજ�ામાં ર�� છું. �� અને મારી યુગલ 4 
વષ�થી �ાનમાં ચાલીએ છીએ. ઘણી બાધાઓ 
રા�યા બાદ મારો જ�મ થયો હતો એ કારણે માતા-
િપતા મા�ં બ� �યાન રાખતાં હતાં. એમને 
જણા�યા િવના �� ક�ઈ કરતો નહોતો. મારો 
પ�રવાર પણ મારા િપતા� કહ� તેમ ચાલતો હતો. 
િપતા�ના રાજક�ય �યિ�ઓ સાથે સંબધો હતા 
તેથી એમનું ઘર તરફ �યાન રહ�તું નહોતું. મારી 
માતાનો �વભાવ પ�પાતી હતો. તે મારાં ભાઈ-
બહ�ન તરફ વધાર� �યાન આપતી હતી �યાર� 
મારા તરફ �યાન આપતી નહોતી.

ભણવામાં �� હ�િશયાર હતો એટલે મને ઘર 
બહાર હૉ�ટ�લમાં રાખવાનો િનણ�ય લેવામાં 
આ�યો. પણ મને બહાર રહ�વાનો અનુભવ ન 
હોવાને કારણે �� હૉ�ટ�લમાં રહી ના શ�યો. �યાંથી 
પાછો ઘેર આ�યો. ગામમાં પાછા આ�યા પછી મારા 
મનમાં કમ�રી થવા લાગી. આ�મ િવ�ાસનો પણ 
અભાવ �વા મ�યો.

એ �દવસોમાં �� અિગયારમાં ધોરણમાં 
ભણતો હતો. મનમાં કમ�રીને કારણે �� એકલો 
રહ�તો હતો. વધાર� લોકોમાં ભળી જતો નહોતો. એ 
દરિમયાન કદાચ એકલવાયાપણાને લીધે મને 
ક�ઈક આભાસ થવા લા�યો. આભાસ આગળ 
જતાં શંકા અને ����મમાં પ�રવિત�ત થયો.

મને ડૉ�ટરની પાસે લઈ જવામાં આ�યો. 
મને હૉ��પટલમાં દાખલ કય�. દવાઓ ચાલુ 
કરવામાં આવી. મને શૉક �ીટમે�ટ આપવામાં 
આવી. પછી સામા�ય થઈ ગયો. શોક �ીટમે�ટને 
કારણે અમે બી� શહ�રમાં �ીટમે�ટ ચાલુ રાખી. 

�યાં મને �જે�શન આપવામાં આવતું હતું. 3 
મિહના પછી એનું ફોલોઅપ હતું. �� ઉપર ઉપરથી 
તો ઠીક થઈ ગયો. પણ સૂ�મ માનિસક બીમારી 
બ� હતી. મારામાં �યવહાર �ાન નહોતું. �� થોડો 
સમય જ લોકોમાં ભળતો. 25 વષ�ની �મરમાં �� 13 
વષ�નો હો� એવો �યવહાર કરતો હતો.

35 વષ�ની �મરમાં �� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના સંપક�માં આ�યો. 
સેવાક���ોના કાય��મોમાં હાજરી આપતો. 
ઈ�રીય પ�રવારમાં આ�યા પછી મને બ� જ 
શાંિતની અનુભૂિત થવા લાગી. એ દરિમયાન મને 
��ાક�મારીના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ જવાની 
તક મળી િશવબાબાની ટચ�ગથી શાંિતવનમાં 
�.ક�. ભગવાનભાઈ સાથે વાત થઈ. તેઓ 
�ાના�ત �ેસમાં સેવા આપતા હતા. એમણે મારી 
વાતોથી મારી આંત�રક ��થિત સમ� લીધી. 
એમણે મને ��પ�ર�યુઅલ કાઉ�સેલર અને 
��યાત મનોવૈ�ાિનક રાજયોગી સુધાકર દવે� 
સાથે મુલાકાત કરાવી. તેઓ દવા િવના અને ખચ� 
િવના માનિસક બીમારી ઓછી કર� છ�.

રાજયોગી સુધાકરભાઈને મ�યા �યાર� મને 
OCD, Depression, આંખો સામે �યિ� હોય 
તેવો ભાસ થવો, હ�મેશા બી� લોકોના �ભાવમાં 
રહ�વું, ચી�ડયાપણું, િજ�ી �વભાવ, �યથ�ની 
ગરબડ, નકારા�મક િવચાર વત�માનનું �યાન ન 
રાખવું, આળસ, આ�મિવ�ાસનો અભાવ, 
બાળક જેવું વત�ન આ માનિસક રોગોનાં લ�ણ 
છ�. રાજયોગી સુધાકરભાઈએ મારી બીમારીનું 
િવ�ેષણ કયુ�. મને કઈ બીમારી છ� તેનું િનદાન 
કયુ�. મને આ�ય� થયું ક� જે િનદાન કર�લું છ� તે 

કાઉ�સીલ�ગ �ારા મનોરોગોમાંથી મુિ�
�ેષક - �.ક�. સુધાકરભાઈ દવે, શાંિતવન, આબુરોડ
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કૌિશક નામનો એક �ા�ણ ઘણો તપ�વી 
હતો. તપના �ભાવથી એનામાં ઘણું આ�મબળ 
આ�યું હતું. એક �દવસ તે ��ની નીચે બેઠો હતો. 
�� ઉપર બેઠ�લું પ�ી એના ઉપર ચરક� ગયું. 
કૌિશકને �ોધ આવી ગયો. લાલ ને�થી ઉપર �યું 
તો તેજના �ભાવથી પ�ી સળગીને નીચે પ�ું. 
�ા�ણને પોતાના બળનું અિભમાન થયું.

બી� �દવસે તે એક સ��હ�થના �યાં 
િભ�ા માગવા ગયો. �હ�વાિમની પિતને ભોજન 
પીરસવામાં રોકાયેલી હતી. એણીએ ક�ં, 
‘ભગવાન થોડી રાહ જુઓ પછી આપને િભ�ા 
આપીશ.’ આ બાબત �ા�ણને �ોધ આ�યો ક� 
મારા જેવા તપ�વીની ઉપે�ા કરીને 
�હ�વાિમનીએ �દ�ય���થી બધી વાત �ણી 
લીધી. એણીએ �ા�ણને ક�ં, ‘�ોધ ના કરો. �� 
પ�ી નથી. મા�ં કામ પૂ�ં કયા� પછી સેવા કરીશ.’ 
�ા�ણ �ોધ કરવાનું તો ભૂલી ગયો પણ તેને 
આ�ય� એ વાતનું થયું ક� પ�ીની વાત આ 
�હ�વાિમનીએ કઈ રીતે �ણી. �ા�ણીએ એના 
પિતની સેવાનું ફળ જણા�યું. આ સંબંધમાં વધુ 
�ણવું હોય તો િમિથલાપુરીમાં તુલાધાર વૈ�ય પાસે 
�ઓ. તે આપને વધુ જણાવી શકશે.

િભ�ા લઈને �ા�ણ િમિથલાપુરીમાં 
તુલાધાર વૈ�યને �યાં ગયો. તે તોલમાપના કામમાં 
�ય�ત હતો. એણે �ા�ણને �તાં જ �ણામ 
અિભવાદન કયા� અને ક�ં, ‘તપોધન કૌિશકદ�વ, 
આપને એ સ��હ�થ �હ �વાિમનીએ મોક�યા છ� 
તે સારી વાત છ�. �� મા�ં કમ� પૂ�ં કરીને તમારી 
સેવા કરીશ.’ �ા�ણને ઘણું આ�ય� થયું ક� મારા 
જણા�યા િવના મારો અહ� આવવાનો હ�તુ અને 

�સંગ પ�રમલ
િન�ાપૂવ�ક કમ�

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

નામની ખબર કઈ રીતે પડી. કામથી પરવારીને 
એણે ક�ં ક� �� ઈમાનદારી સાથે ઉિચત નફો 
મેળવીને સારી ચી� લોકિહતની ���એ વેચું છું. 
આ િનયત કમ� કરવાથી મને આ �દ�ય��� મળી 
છ�. વધાર� �ણવું હોય તો મગધના િન�તા 
ચાંડાલની પાસે �ઓ. કૌિશક મગધ ચા�યો ગયો. 
તે ચાંડાલના ઘેર પહ��યો. તે નગરની સફાઈ કરી 
ર�ો હતો. �ા�ણને �ઈને ચાંડાલે સા�ાત 
�ણામ કયા� અને ક�ં, ‘આપે પ�ીને મારવા માટ� 
જેટલું તપ કયુ� એ સ��હ�થ દ�વી અને તુલાધાર 
વૈ�યને �યાં થઈને અહ� પધાયા� તે મા�ં સ�ભા�ય 
છ�. �� િનયત કરી લ� �યાં સુધી િવ�ામ કરો.

ચાંડાલ �યાર� સેવાકાય�થી પરવાય� તો એને 
પોતાની સાથે લઈ ગયો. એનાં �� માતાિપતાને 
બતાવીને ક�ં, ‘હવે માર� એમની સેવા કરવાની 
છ�. િનયત કમ�માં સતત �ડાયેલો ર�� છું. એનાથી 
મને �દ�ય��� મળી છ�.’

�યાર� કૌિશકની સમજણમાં આ�યું ક� મા� 
તપ સાધનાથી નહ�, િનયત કત��ય, કમ� 
િન�ાપૂવ�ક કરવાથી આ�યા��મક લ�ય પૂ�ં થઈ 
શક� છ� અને િસિ�ઓ મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બનીને અલૌ�કક પાટ� બ�વવાનો છ�. એમણે તો 
બી�ઓના મનનો પોકાર સાંભળીને એને મદદ 
કરવાની છ�. આવા મહાન કાય� માટ� િનિમત 
બનનાર આ�માઓ શું કરી ર�ાં છ�?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... િવદ�હી બનો
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મા�ં નામ આલોક શમા� છ�. �� મ�ય�દ�શના 
�વાિલયર િજ�ામાં ર�� છું. �� અને મારી યુગલ 4 
વષ�થી �ાનમાં ચાલીએ છીએ. ઘણી બાધાઓ 
રા�યા બાદ મારો જ�મ થયો હતો એ કારણે માતા-
િપતા મા�ં બ� �યાન રાખતાં હતાં. એમને 
જણા�યા િવના �� ક�ઈ કરતો નહોતો. મારો 
પ�રવાર પણ મારા િપતા� કહ� તેમ ચાલતો હતો. 
િપતા�ના રાજક�ય �યિ�ઓ સાથે સંબધો હતા 
તેથી એમનું ઘર તરફ �યાન રહ�તું નહોતું. મારી 
માતાનો �વભાવ પ�પાતી હતો. તે મારાં ભાઈ-
બહ�ન તરફ વધાર� �યાન આપતી હતી �યાર� 
મારા તરફ �યાન આપતી નહોતી.

ભણવામાં �� હ�િશયાર હતો એટલે મને ઘર 
બહાર હૉ�ટ�લમાં રાખવાનો િનણ�ય લેવામાં 
આ�યો. પણ મને બહાર રહ�વાનો અનુભવ ન 
હોવાને કારણે �� હૉ�ટ�લમાં રહી ના શ�યો. �યાંથી 
પાછો ઘેર આ�યો. ગામમાં પાછા આ�યા પછી મારા 
મનમાં કમ�રી થવા લાગી. આ�મ િવ�ાસનો પણ 
અભાવ �વા મ�યો.

એ �દવસોમાં �� અિગયારમાં ધોરણમાં 
ભણતો હતો. મનમાં કમ�રીને કારણે �� એકલો 
રહ�તો હતો. વધાર� લોકોમાં ભળી જતો નહોતો. એ 
દરિમયાન કદાચ એકલવાયાપણાને લીધે મને 
ક�ઈક આભાસ થવા લા�યો. આભાસ આગળ 
જતાં શંકા અને ����મમાં પ�રવિત�ત થયો.

મને ડૉ�ટરની પાસે લઈ જવામાં આ�યો. 
મને હૉ��પટલમાં દાખલ કય�. દવાઓ ચાલુ 
કરવામાં આવી. મને શૉક �ીટમે�ટ આપવામાં 
આવી. પછી સામા�ય થઈ ગયો. શોક �ીટમે�ટને 
કારણે અમે બી� શહ�રમાં �ીટમે�ટ ચાલુ રાખી. 

�યાં મને �જે�શન આપવામાં આવતું હતું. 3 
મિહના પછી એનું ફોલોઅપ હતું. �� ઉપર ઉપરથી 
તો ઠીક થઈ ગયો. પણ સૂ�મ માનિસક બીમારી 
બ� હતી. મારામાં �યવહાર �ાન નહોતું. �� થોડો 
સમય જ લોકોમાં ભળતો. 25 વષ�ની �મરમાં �� 13 
વષ�નો હો� એવો �યવહાર કરતો હતો.

35 વષ�ની �મરમાં �� ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના સંપક�માં આ�યો. 
સેવાક���ોના કાય��મોમાં હાજરી આપતો. 
ઈ�રીય પ�રવારમાં આ�યા પછી મને બ� જ 
શાંિતની અનુભૂિત થવા લાગી. એ દરિમયાન મને 
��ાક�મારીના મુ�યાલય માઉ�ટ આબુ જવાની 
તક મળી િશવબાબાની ટચ�ગથી શાંિતવનમાં 
�.ક�. ભગવાનભાઈ સાથે વાત થઈ. તેઓ 
�ાના�ત �ેસમાં સેવા આપતા હતા. એમણે મારી 
વાતોથી મારી આંત�રક ��થિત સમ� લીધી. 
એમણે મને ��પ�ર�યુઅલ કાઉ�સેલર અને 
��યાત મનોવૈ�ાિનક રાજયોગી સુધાકર દવે� 
સાથે મુલાકાત કરાવી. તેઓ દવા િવના અને ખચ� 
િવના માનિસક બીમારી ઓછી કર� છ�.

રાજયોગી સુધાકરભાઈને મ�યા �યાર� મને 
OCD, Depression, આંખો સામે �યિ� હોય 
તેવો ભાસ થવો, હ�મેશા બી� લોકોના �ભાવમાં 
રહ�વું, ચી�ડયાપણું, િજ�ી �વભાવ, �યથ�ની 
ગરબડ, નકારા�મક િવચાર વત�માનનું �યાન ન 
રાખવું, આળસ, આ�મિવ�ાસનો અભાવ, 
બાળક જેવું વત�ન આ માનિસક રોગોનાં લ�ણ 
છ�. રાજયોગી સુધાકરભાઈએ મારી બીમારીનું 
િવ�ેષણ કયુ�. મને કઈ બીમારી છ� તેનું િનદાન 
કયુ�. મને આ�ય� થયું ક� જે િનદાન કર�લું છ� તે 

કાઉ�સીલ�ગ �ારા મનોરોગોમાંથી મુિ�
�ેષક - �.ક�. સુધાકરભાઈ દવે, શાંિતવન, આબુરોડ
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કૌિશક નામનો એક �ા�ણ ઘણો તપ�વી 
હતો. તપના �ભાવથી એનામાં ઘણું આ�મબળ 
આ�યું હતું. એક �દવસ તે ��ની નીચે બેઠો હતો. 
�� ઉપર બેઠ�લું પ�ી એના ઉપર ચરક� ગયું. 
કૌિશકને �ોધ આવી ગયો. લાલ ને�થી ઉપર �યું 
તો તેજના �ભાવથી પ�ી સળગીને નીચે પ�ું. 
�ા�ણને પોતાના બળનું અિભમાન થયું.

બી� �દવસે તે એક સ��હ�થના �યાં 
િભ�ા માગવા ગયો. �હ�વાિમની પિતને ભોજન 
પીરસવામાં રોકાયેલી હતી. એણીએ ક�ં, 
‘ભગવાન થોડી રાહ જુઓ પછી આપને િભ�ા 
આપીશ.’ આ બાબત �ા�ણને �ોધ આ�યો ક� 
મારા જેવા તપ�વીની ઉપે�ા કરીને 
�હ�વાિમનીએ �દ�ય���થી બધી વાત �ણી 
લીધી. એણીએ �ા�ણને ક�ં, ‘�ોધ ના કરો. �� 
પ�ી નથી. મા�ં કામ પૂ�ં કયા� પછી સેવા કરીશ.’ 
�ા�ણ �ોધ કરવાનું તો ભૂલી ગયો પણ તેને 
આ�ય� એ વાતનું થયું ક� પ�ીની વાત આ 
�હ�વાિમનીએ કઈ રીતે �ણી. �ા�ણીએ એના 
પિતની સેવાનું ફળ જણા�યું. આ સંબંધમાં વધુ 
�ણવું હોય તો િમિથલાપુરીમાં તુલાધાર વૈ�ય પાસે 
�ઓ. તે આપને વધુ જણાવી શકશે.

િભ�ા લઈને �ા�ણ િમિથલાપુરીમાં 
તુલાધાર વૈ�યને �યાં ગયો. તે તોલમાપના કામમાં 
�ય�ત હતો. એણે �ા�ણને �તાં જ �ણામ 
અિભવાદન કયા� અને ક�ં, ‘તપોધન કૌિશકદ�વ, 
આપને એ સ��હ�થ �હ �વાિમનીએ મોક�યા છ� 
તે સારી વાત છ�. �� મા�ં કમ� પૂ�ં કરીને તમારી 
સેવા કરીશ.’ �ા�ણને ઘણું આ�ય� થયું ક� મારા 
જણા�યા િવના મારો અહ� આવવાનો હ�તુ અને 

�સંગ પ�રમલ
િન�ાપૂવ�ક કમ�

(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

નામની ખબર કઈ રીતે પડી. કામથી પરવારીને 
એણે ક�ં ક� �� ઈમાનદારી સાથે ઉિચત નફો 
મેળવીને સારી ચી� લોકિહતની ���એ વેચું છું. 
આ િનયત કમ� કરવાથી મને આ �દ�ય��� મળી 
છ�. વધાર� �ણવું હોય તો મગધના િન�તા 
ચાંડાલની પાસે �ઓ. કૌિશક મગધ ચા�યો ગયો. 
તે ચાંડાલના ઘેર પહ��યો. તે નગરની સફાઈ કરી 
ર�ો હતો. �ા�ણને �ઈને ચાંડાલે સા�ાત 
�ણામ કયા� અને ક�ં, ‘આપે પ�ીને મારવા માટ� 
જેટલું તપ કયુ� એ સ��હ�થ દ�વી અને તુલાધાર 
વૈ�યને �યાં થઈને અહ� પધાયા� તે મા�ં સ�ભા�ય 
છ�. �� િનયત કરી લ� �યાં સુધી િવ�ામ કરો.

ચાંડાલ �યાર� સેવાકાય�થી પરવાય� તો એને 
પોતાની સાથે લઈ ગયો. એનાં �� માતાિપતાને 
બતાવીને ક�ં, ‘હવે માર� એમની સેવા કરવાની 
છ�. િનયત કમ�માં સતત �ડાયેલો ર�� છું. એનાથી 
મને �દ�ય��� મળી છ�.’

�યાર� કૌિશકની સમજણમાં આ�યું ક� મા� 
તપ સાધનાથી નહ�, િનયત કત��ય, કમ� 
િન�ાપૂવ�ક કરવાથી આ�યા��મક લ�ય પૂ�ં થઈ 
શક� છ� અને િસિ�ઓ મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

બનીને અલૌ�કક પાટ� બ�વવાનો છ�. એમણે તો 
બી�ઓના મનનો પોકાર સાંભળીને એને મદદ 
કરવાની છ�. આવા મહાન કાય� માટ� િનિમત 
બનનાર આ�માઓ શું કરી ર�ાં છ�?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... િવદ�હી બનો
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• �� િનરાકાર છું છતાં આ�માઓનો મુિ�-
�વનમુિ� દાતા છું. 

• �� સવ��યાપી નથી. પણ �� પરમધામ િનવાસી 
છું. ક�પ-ક�પ-ક�પના અંતે સંગમયુગમાં 
��ાના શરીરમાં પધરામણી કરી �થાપના, 
િવનાશ અને પાલનાનું કત��ય ક�ં છું.’

પરમા�મા સવ� �ાન-ગુણો-શિ�ઓનો 
સાગર છ�. તેઓની ક�યાણમયી ��� દર�ક 
આ�માઓ ઉપર છ�. તેઓની ���માં અક�યાણ, 
ભેદભાવ ક� અ�યાય નથી. પરમા�મા માટ� ક�ં છ� 
ક� ભગવાનના ઘરમાં દ�ર છ� પણ અંધેર નથી.

પરમા�મા િનરાકાર છ� એનો અથ� એવો 
નથી ક� પરમા�માને કોઈ આકાર જ નથી. 
િનરાકારનો ભાવાથ� એ છ� ક� પરમા�મા 
મનુ�યા�માઓની જેમ ગભ�થી પાંચ ક� �ણ ત�વનું 
શરીર અથવા આકાર ધારણ કરતા નથી. 
પરમા�માનું નામ પણ છ�, કત��ય પણ છ� તો 
આકાર પણ છ�.

પરમા�મા સવ��યાપી નથી.

સવ��યાપીનો અથ� થાય છ� ક� પરમા�મા કણ-
કણમાં વસે છ�. � પરમા�મા બધે જ વસે છ� તો પછી 
પરમા�માને આવવાની શું જ�ર છ�? વળી તેઓ 
સવ��યાપી છ� તો પછી તેમના ગુણો પણ સવ��યા�ત 
હોવા �ઈએ ને! પરંતુ એવું �યાં �વા મળ� છ� ક� 
અનુભવ થાય છ�? હા એ વાત સાચી છ� ક� 
પરમા�માની એ તાકાત છ� ક� તેઓ દુિનયામાં ગમે 
�યાં, ગમે તે બાળકને આકારી ��ા �વ�પમાં, 
િનરાકાર �વ�પમાં અનુભવ કરાવી શક� છ�. મદદ 
કરી શક� છ�. એ તો સવ�શિ�માન છ�. સવ�� છ�. 

�ાન મુરલીમાં પરમા�મા િશવ િપતાએ ઘણા 
રહ�ય ખો�યા છ�. જેમાંથી બે �ાન િબંદુ 
(1) �ાનની સ�યતાનું રહ�ય (2) િન�ય બુિ� 
િવજયંતીનું રહ�ય પર ચચા� કરી. આજે બી� 
રહ�યોની ચચા� કરીશું.

પરમા�માનું રહ�ય

પરમા�માનો ભાવ છ� જે આ�મા પરમ છ� તે 
અથા�� જે સવ�પરી છ� તે આ�મા. ભિ�માં 
પરમા�માનો યથાથ� મિહમા ક� પ�રચય ન હોવાને 
કારણે આપણે ખૂબ મહ�નત કયા� પછી પણ 
અ�પકાળની જ �ા��ત કરી શ�યા. કોઈ કહ� 
પરમા�મા િનગુ�ણ િનરાકાર છ� તો કોઈ કહ� 
પરમા�મા તો સગુણ સાકાર છ�. કોઈ કહ� છ� ક� 
પરમા�મા તો દસ અવતાર લે છ� તો કોઈ કહ� છ� 
ચોવીસ અવતાર લે છ�. કોઈ કહ� છ� પરમા�મા તો 
ધમ��લાિનના સમયે જ�મ લે છ� ક� અવત�રત થાય 
છ� તો કોઈ કહ� છ� ક� પરમા�મા તો સવ��યાપી છ�. 
અનેક મત મતાંતર વ�ે પરમા�મા આવીને 
પરમા�માનું રહ�ય પોતે જ ખોલે છ� ક� ‘�� પણ 
તમારી જેમ જ એક આ�મા છું. પણ �� આ�મા 
બી� આ�માઓથી િવશેષ છું. માટ� જ મને 
પરમા�મા કહ�વામાં આવે છ�.’

પરમા�માની િવશેષતા શું છ�? તેઓ અ�ય 
આ�માઓ કરતા િભ�ન ક�વી રીતે છ�? તેઓનું 
કત��ય શું છ�? બધા રહ�ય પરમા�માએ પોતે જ 
ખો�યા છ�.

પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ�...

• �� �યોિત િબંદુ છું. ક�યાણકારી છું. 
મંગલકારી છું. તેથી જ મા�ં નામ િશવ છ�... 

�ાન મુરલી - િવ� નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ
�.ક�. િવવેકાનંદ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

છું. � �� ના �ણતો હોત તો સુખ અને દુઃખનું ફળ 
ક�વી રીતે આપત? બધું જ �ણું છું પરંતુ આખો 
�દવસ બેસીને સંભળાવવાનું કામ �� ના ક�ં. તેથી 
કોઈ ગફલત ના કરશો. સ�ય હોય તે કહી દ�શો.’

બે �ાન િબંદુના રહ�યને ��યા પછી

1. આપણે પરમા�મા િશવ િપતાને યથાથ� �પમાં 
યાદ કરવા �ઈએ.

2. તેમને યથાથ� અનુભવ કરવા માટ�ની િભ�ન-
િભ�ન યુિ�ઓ અપનાવવી �ઈએ.

3. પરમા�મા ક�પમાં એક જ વાર આવે છ� તેથી 
તેઓને યથાથ� યાદ કરી પરમા�મા પાસેથી 
ભરપૂર મદદ લેવી �ઈએ.

4. પરમા�માની જેમ સવ� શિ�માન બનવા 
પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ.

5. પરમા�માને સ�ાઈથી તન-મન-ધન-જનનો 
યથાથ� પ�રચય આપવો �ઈએ. કોઈ પણ વાત 
છુપાવવી �ઈએ નિહ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અને આ કત��યો માટ� તેઓને સવ��યાપક હોવું 
જ�રી નથી. તેઓ સૂ�મ હોવાના કારણે એક 
સેક�ડથી પણ ઓછા સમયમાં ગમે �યાં પહ�ચી શક� 
છ�. વા�તવમાં �વા જઈએ તો દુિનયામાં કોઈ પણ 
વ�તુ સવ��યાપી નથી. કારણ ક� દર�ક ત�વનું એક 
પરમાણું હોય છ�. િવચારવા જેવી વાત તો એ છ� ક� 
એક પરમાણું બી�માં ક�વી રીતે �યા�ત હોઈ શક�? 
બે પરમાણુ એક સાથે રહી શક� છ� પણ એક-
બી�માં �યા�ત તો નહ� જ થાય ને!

પરમા�મા સવ�� છ�, �ની-�નનહાર નથી.

પરમા�માએ સવ�� અને �ની-�નનહારનું 
રહ�ય ખો�યું છ�. આ બંને શ�દોના અથ�માં ખૂબ જ 
અંતર છ�. પરમા�મા કહ� છ� ક� �� ���ના આ�દ-
મ�ય-અંતના �ાનને �ણું છું. તેથી �� સવ�� છું 
પણ �ની-�નનહાર નથી. કારણ ક� �� કોઈ 
અ�પકાળની િસિ�વાળાની જેમ પોતાની શિ�થી 
મનની વાત ક� કોઈ છુપાયેલી વ�તુને �ણતો નથી. 
�� તો �ામા અને કમ�ના િવિધ-િવધાનને �ણું છું. 

પરમા�મા સવ��યાપી નથી પરંતુ તેઓ આ 
���નું પૂર�પૂ�ં �ાન ધરાવે છ�. તેથી તેઓ એક 
�થાનેથી દુિનયાના કોઈ પણ �થાનની બાબત ક� 
િવષયને �ણે છ�. પરમા�મા �ામાના સંપૂણ� �ાતા 
હોવાના કારણે તેઓને કોઈના �દયમાં ડો�કયું 
કરવાની આવ�યકતા નથી. પરમા�મા તો કહ� છ�.  
‘એ �યાર�ય િવચારશો નહ� ક� �� બધું જ �ણું 
છું. બાપને �ણવાની શી આવ�યકતા છ�! જે 
જેવું કમ� કરશે તેવું પામશે. �� સા�ી બનીને બધું 
જ િનહાળું છું.’ પરમા�મા સવ�� છ� તેથી જ તેઓ 
કહ� છ� ક� રહ�મ �દલ બાપ છ�. દર�ક બાળકોના 
�દયના ધબકારા ક� મનના સંક�પોનો ચાટ� 
બાપની સામે હોય છ�. કોણ �યાર� શું કર� છ�. 
િતિથ-�થાન-સમય અને શું-શું કયુ� બધું જ બતાવી 
શક�� છું. પરંતુ બધું જ ��યા પછી પણ અ��યો 
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તીથ� બનાવી સવ� આ�માઓની સેવાઓના �ાર 
ખોલી દીધા. છ��ે છ��ે થોડા વષ� દાદી� બ� જ 
ઉપરામ ��થિતમાં ��થત થઈ ગયા હતા. ગહન 
તપ�યા કરી, િવકમા��ત, �ક�િત�ત, કમા�તીત 
બાપસમાન અ�ય� ફ�ર�તા બની, અ�ય� 
વતનવાસી તેઓ બની ગયા. દાદી� આપને 
�દયના પુ�પોથી શ� શ� નમન... �ેહ સુમન 
અપ�ણ...
ગીત - 
તેરા વો �યાર હ� દાદી, વો સમ�યા નહ� �તા,

બરસ � તો હ� નયનો સે, 
વો બતલાયા નહ� �તા....

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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• �� િનરાકાર છું છતાં આ�માઓનો મુિ�-
�વનમુિ� દાતા છું. 

• �� સવ��યાપી નથી. પણ �� પરમધામ િનવાસી 
છું. ક�પ-ક�પ-ક�પના અંતે સંગમયુગમાં 
��ાના શરીરમાં પધરામણી કરી �થાપના, 
િવનાશ અને પાલનાનું કત��ય ક�ં છું.’

પરમા�મા સવ� �ાન-ગુણો-શિ�ઓનો 
સાગર છ�. તેઓની ક�યાણમયી ��� દર�ક 
આ�માઓ ઉપર છ�. તેઓની ���માં અક�યાણ, 
ભેદભાવ ક� અ�યાય નથી. પરમા�મા માટ� ક�ં છ� 
ક� ભગવાનના ઘરમાં દ�ર છ� પણ અંધેર નથી.

પરમા�મા િનરાકાર છ� એનો અથ� એવો 
નથી ક� પરમા�માને કોઈ આકાર જ નથી. 
િનરાકારનો ભાવાથ� એ છ� ક� પરમા�મા 
મનુ�યા�માઓની જેમ ગભ�થી પાંચ ક� �ણ ત�વનું 
શરીર અથવા આકાર ધારણ કરતા નથી. 
પરમા�માનું નામ પણ છ�, કત��ય પણ છ� તો 
આકાર પણ છ�.

પરમા�મા સવ��યાપી નથી.

સવ��યાપીનો અથ� થાય છ� ક� પરમા�મા કણ-
કણમાં વસે છ�. � પરમા�મા બધે જ વસે છ� તો પછી 
પરમા�માને આવવાની શું જ�ર છ�? વળી તેઓ 
સવ��યાપી છ� તો પછી તેમના ગુણો પણ સવ��યા�ત 
હોવા �ઈએ ને! પરંતુ એવું �યાં �વા મળ� છ� ક� 
અનુભવ થાય છ�? હા એ વાત સાચી છ� ક� 
પરમા�માની એ તાકાત છ� ક� તેઓ દુિનયામાં ગમે 
�યાં, ગમે તે બાળકને આકારી ��ા �વ�પમાં, 
િનરાકાર �વ�પમાં અનુભવ કરાવી શક� છ�. મદદ 
કરી શક� છ�. એ તો સવ�શિ�માન છ�. સવ�� છ�. 

�ાન મુરલીમાં પરમા�મા િશવ િપતાએ ઘણા 
રહ�ય ખો�યા છ�. જેમાંથી બે �ાન િબંદુ 
(1) �ાનની સ�યતાનું રહ�ય (2) િન�ય બુિ� 
િવજયંતીનું રહ�ય પર ચચા� કરી. આજે બી� 
રહ�યોની ચચા� કરીશું.

પરમા�માનું રહ�ય

પરમા�માનો ભાવ છ� જે આ�મા પરમ છ� તે 
અથા�� જે સવ�પરી છ� તે આ�મા. ભિ�માં 
પરમા�માનો યથાથ� મિહમા ક� પ�રચય ન હોવાને 
કારણે આપણે ખૂબ મહ�નત કયા� પછી પણ 
અ�પકાળની જ �ા��ત કરી શ�યા. કોઈ કહ� 
પરમા�મા િનગુ�ણ િનરાકાર છ� તો કોઈ કહ� 
પરમા�મા તો સગુણ સાકાર છ�. કોઈ કહ� છ� ક� 
પરમા�મા તો દસ અવતાર લે છ� તો કોઈ કહ� છ� 
ચોવીસ અવતાર લે છ�. કોઈ કહ� છ� પરમા�મા તો 
ધમ��લાિનના સમયે જ�મ લે છ� ક� અવત�રત થાય 
છ� તો કોઈ કહ� છ� ક� પરમા�મા તો સવ��યાપી છ�. 
અનેક મત મતાંતર વ�ે પરમા�મા આવીને 
પરમા�માનું રહ�ય પોતે જ ખોલે છ� ક� ‘�� પણ 
તમારી જેમ જ એક આ�મા છું. પણ �� આ�મા 
બી� આ�માઓથી િવશેષ છું. માટ� જ મને 
પરમા�મા કહ�વામાં આવે છ�.’

પરમા�માની િવશેષતા શું છ�? તેઓ અ�ય 
આ�માઓ કરતા િભ�ન ક�વી રીતે છ�? તેઓનું 
કત��ય શું છ�? બધા રહ�ય પરમા�માએ પોતે જ 
ખો�યા છ�.

પરમા�મા િશવ િપતા કહ� છ�...

• �� �યોિત િબંદુ છું. ક�યાણકારી છું. 
મંગલકારી છું. તેથી જ મા�ં નામ િશવ છ�... 

�ાન મુરલી - િવ� નાટકના સવ� અ�ભુત રહ�યોની ખાણ
�.ક�. િવવેકાનંદ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

છું. � �� ના �ણતો હોત તો સુખ અને દુઃખનું ફળ 
ક�વી રીતે આપત? બધું જ �ણું છું પરંતુ આખો 
�દવસ બેસીને સંભળાવવાનું કામ �� ના ક�ં. તેથી 
કોઈ ગફલત ના કરશો. સ�ય હોય તે કહી દ�શો.’

બે �ાન િબંદુના રહ�યને ��યા પછી

1. આપણે પરમા�મા િશવ િપતાને યથાથ� �પમાં 
યાદ કરવા �ઈએ.

2. તેમને યથાથ� અનુભવ કરવા માટ�ની િભ�ન-
િભ�ન યુિ�ઓ અપનાવવી �ઈએ.

3. પરમા�મા ક�પમાં એક જ વાર આવે છ� તેથી 
તેઓને યથાથ� યાદ કરી પરમા�મા પાસેથી 
ભરપૂર મદદ લેવી �ઈએ.

4. પરમા�માની જેમ સવ� શિ�માન બનવા 
પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ.

5. પરમા�માને સ�ાઈથી તન-મન-ધન-જનનો 
યથાથ� પ�રચય આપવો �ઈએ. કોઈ પણ વાત 
છુપાવવી �ઈએ નિહ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અને આ કત��યો માટ� તેઓને સવ��યાપક હોવું 
જ�રી નથી. તેઓ સૂ�મ હોવાના કારણે એક 
સેક�ડથી પણ ઓછા સમયમાં ગમે �યાં પહ�ચી શક� 
છ�. વા�તવમાં �વા જઈએ તો દુિનયામાં કોઈ પણ 
વ�તુ સવ��યાપી નથી. કારણ ક� દર�ક ત�વનું એક 
પરમાણું હોય છ�. િવચારવા જેવી વાત તો એ છ� ક� 
એક પરમાણું બી�માં ક�વી રીતે �યા�ત હોઈ શક�? 
બે પરમાણુ એક સાથે રહી શક� છ� પણ એક-
બી�માં �યા�ત તો નહ� જ થાય ને!

પરમા�મા સવ�� છ�, �ની-�નનહાર નથી.

પરમા�માએ સવ�� અને �ની-�નનહારનું 
રહ�ય ખો�યું છ�. આ બંને શ�દોના અથ�માં ખૂબ જ 
અંતર છ�. પરમા�મા કહ� છ� ક� �� ���ના આ�દ-
મ�ય-અંતના �ાનને �ણું છું. તેથી �� સવ�� છું 
પણ �ની-�નનહાર નથી. કારણ ક� �� કોઈ 
અ�પકાળની િસિ�વાળાની જેમ પોતાની શિ�થી 
મનની વાત ક� કોઈ છુપાયેલી વ�તુને �ણતો નથી. 
�� તો �ામા અને કમ�ના િવિધ-િવધાનને �ણું છું. 

પરમા�મા સવ��યાપી નથી પરંતુ તેઓ આ 
���નું પૂર�પૂ�ં �ાન ધરાવે છ�. તેથી તેઓ એક 
�થાનેથી દુિનયાના કોઈ પણ �થાનની બાબત ક� 
િવષયને �ણે છ�. પરમા�મા �ામાના સંપૂણ� �ાતા 
હોવાના કારણે તેઓને કોઈના �દયમાં ડો�કયું 
કરવાની આવ�યકતા નથી. પરમા�મા તો કહ� છ�.  
‘એ �યાર�ય િવચારશો નહ� ક� �� બધું જ �ણું 
છું. બાપને �ણવાની શી આવ�યકતા છ�! જે 
જેવું કમ� કરશે તેવું પામશે. �� સા�ી બનીને બધું 
જ િનહાળું છું.’ પરમા�મા સવ�� છ� તેથી જ તેઓ 
કહ� છ� ક� રહ�મ �દલ બાપ છ�. દર�ક બાળકોના 
�દયના ધબકારા ક� મનના સંક�પોનો ચાટ� 
બાપની સામે હોય છ�. કોણ �યાર� શું કર� છ�. 
િતિથ-�થાન-સમય અને શું-શું કયુ� બધું જ બતાવી 
શક�� છું. પરંતુ બધું જ ��યા પછી પણ અ��યો 
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તીથ� બનાવી સવ� આ�માઓની સેવાઓના �ાર 
ખોલી દીધા. છ��ે છ��ે થોડા વષ� દાદી� બ� જ 
ઉપરામ ��થિતમાં ��થત થઈ ગયા હતા. ગહન 
તપ�યા કરી, િવકમા��ત, �ક�િત�ત, કમા�તીત 
બાપસમાન અ�ય� ફ�ર�તા બની, અ�ય� 
વતનવાસી તેઓ બની ગયા. દાદી� આપને 
�દયના પુ�પોથી શ� શ� નમન... �ેહ સુમન 
અપ�ણ...
ગીત - 
તેરા વો �યાર હ� દાદી, વો સમ�યા નહ� �તા,

બરસ � તો હ� નયનો સે, 
વો બતલાયા નહ� �તા....

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા ઈ.સ. 
1936માં ઓમ મંડળી નામથી ચાલુ થયેલ 
સ�સંગમાં દાદી �કાશમિણ�એ આવવાની 
શ�આત કરી. તેઓ આવતાની સાથે જ િશવિપતા 
પરમા�માની �ાન મુરલીના �દવાના-મ�તાની 
બની ગઈ. દાદી� ખૂબ જ મનનશીલ હતા અને 
તેઓ સદા ઓમની �વિનમાં જ મગન રહ�તા હતા.

એક જવાબદાર �યિ��વ

ઈ.સ. 1937માં િશવબાબાએ બાળકોના 
ક�યાણ માટ� �દવાળીના શુભઅવસર પર 
ઓમિનવાસ બો�ડંગની શ�આત કરી અને તેની 
જવાબદારી દાદી �કાશમિણ�ને સ�પવામાં આવી. 
��ાબાબાએ સ�સંગમાં આવનાર સૌ માતાઓ 
અને બહ�નોને ક�ં ક�, તમે સૌ તમારા લૌ�કક 
િપતા�ી ક� વાલીનું સંમિતપ� લઈ આવો ક� �� મારી 
દીકરીને ઓમમંડળીમાં ભણવા માટ� �ેમથી ર� 
આપું છું. દાદી� તેમના લૌ�કક િપતા� પાસેથી 
આવો એક પ� લઈ આ�યા અને આવી રીતે 
ઈ�રીય ય�માં સમપ�ણ થવાનો સૌ �થમ પાટ� 
દાદી�એ �લે કય�. �યારથી િનરંતર ઈ�રીય 
ય�માં સેવાઓની જવાબદારીઓનો તાજ (મુગટ) 
ધારણ કરી મન-વચન-કમ�થી સેવાઓ પર ત�પર 
ર�ાં અને અ�ય બહ�નોને પણ અ�તવેળાથી રાત 
સુધી ક�વી રીતે રહ�વું. તેનો પાઠ પોતાના આદશ� 
�વન �ારા બી�ઓને શીખવાડવા ર�ા.

િવદ�શ સેવા માટ� સૌ �થમ િનિમ� બ�યા

ભારતમાં ય�ના �થાના�તરણ પછી 
દાદી�એ �દ�હી, કાનપુર, પટણા, કોલક�ા, 

મુંબઈમાં િવશેષ સેવાઓનો પાટ� બ��યો. િવદ�શમાં 
પણ ઈ�રીય સેવાથ� સૌ �થમ �પાનમાં શાંિતનો 
સંદ�શ આપવા �યારા બાબાએ તેમને િનિમ� 
બના�યા. �યારબાદ �ામાનુસાર 18 ��યુઆરી, 
1969એ �યારા ��ાબાબા અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા �યાર� િશવબાબાએ દાદી�ને જ પસંદ કરી 
મુ�ય �શાિસકાની જવાબદારીનો તાજ પહ�રા�યો. 
�યારથી 38 વષ� સુધી દ�શ-િવદ�શમાં ઈ�રીય 
સેવામાં મુ�ય ભૂિમકા િનભાવતા ર�ાં. સમય, 
સંક�પ, �ાસ અને પોતાની હ�ી-હ�ી �ાનય�માં 
�વાહા કરી.

મુ�યાલયમાં સૌ �થમ આંતરરા�ીય સંમેલન

િપતા�ીના અ�ય� આરોહણ બાદ સૌ 
�થમ િવશાળ કાય� ઓમશાંિત ભવનનું િનમા�ણનું 
કયુ�. જેમાં યુિનવસ�લ પીસ કો�ફર�સનું આયોજન 
થયું. જેમાં દ�શ-િવદ�શના હ�રો ગણમા�ય લોકો 
સાથે યુ.એન.ના ડૉ. રોબટ� મૂલર પણ પધાર�લ. 
લગભગ 250 થી વધુ મી�ડયાકમ�ઓ અને 
માિલકો પણ પહ��યા હતા. એક મુ�ય સંપાદક� 
દાદી �કાશમિણ�ને �� કય� ક�, દાદી� તમે 
એવી તો કઈ �દુની લાકડી ફ�રવી છ� ક�, આ કાય� 
માટ� દ�શભરમાંથી સુ�િસ� મુ�ય અખબારોના 
તં�ીઓ, મુ�ય સંપાદકો અને અખબારના માિલકો 
પોતે આવી ગયા છ�. સામા�ય રીતે સંમેલનોમાં 
મોટ�ભાગે પ�કારો ક� વ�ર� પ�કારો જ જતા 
હોય છ�. �યાર� દાદી�એ જવાબ આ�યો ક�, અમે 
કશું જ નથી કયુ�. તમને સૌને તો તમારા િપતા 
પરમા�માએ તેમના ઘર� બોલા�યા છ�. આ િપતાનું 
ઘર એ જ તમા�ં ઘર. ડૉ. રોબટ� મુલર પણ આ 

�દ�યદશ�ન

�કાશપુંજ - દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આપણને સૌને સદા માટ� મયા�દાની ર�ખાની અંદર 
રહ�વાનું શીખ�યું છ�. દાદી�, અતૂટ િન�યબુિ� 
હતા, જેના કારણે �ીમતનું યથાવત પાલન કરતા 
હતાં. તેઓ જેટલાં ગંભીર તેટલા જ રમિણક પણ 
હતા. જેટલા �ય�ત હતાં તેટલા જ મ�ત પણ હતા. 
સવ�ગુણોનું બેલે�સ હોવાને કારણે કાયમ તેઓ 
આનંદમય ��થિતમાં રહ�તાં. આ બધા જ ગુણોને 
તેમણે �વાભાિવક રીતે પોતાના �વભાવમાં ઢાળી 
દીધા હતા. જેના કારણે સૌ કોઈ એકદમ હલકા 
બની પોતાના મન �દયની વાતો પણ દાદી�ને 
સખા-સખીના �પે કહી હળવા થઈ જતાં. તેમણે સૌ 
કોઈનું �દલ �તી લીધું હતું. આજે પણ અ�ય� 
બાપદાદાની સાથે દાદી �કાશમિણ� �ણે 
સમાયેલા જ છ�.

આબુને િવ� િવ�યાત બના�યું

દાદી�ની અંદર સાવધાની અથાગ શિ� 
સાગર સમાન િવશાળ હતી. તેઓ સહનશીલતાની 
મૂિત� હતાં. ખર�ખર �વા જઈએ તો આપણા સૌ 
માટ� તેઓ સંતોષી માઁ હતા. તેઓ સ�યતાની મૂિત� 
હતાં. મનની અંદર અને બહાર સાફ �દય હોવાને 
કારણે તેઓ સૌ કોઈના �દયને �તી લીધા હતાં. 
તેઓ સૌના િ�ય હતા. દર�ક� આવી �દ�ય િવભૂિતને 
પોતાના �દલમાં અચૂક સમાવી લીધા હશે જ. �ે� 
આદશ� સે�પલ (ઉદાહરણ �પ) અને િસ�પલ 
(સાદગીપૂણ�) હતાં. દ�હઅિભમાને �યાર�ક તેમને 
�પશ� કય� જ નથી એમ ચો�સ કહી શકાય. કોઈ 
પણ પ�ર��થિતઓમાં તેઓ �યારથી સમજતા 
થયા �યારથી �યાર�ય જૂઠું નથી બો�યા. તેમણે 
�ાનસરોવર અને શાંિતવન જેવા િવશાળ 
પ�રસરોના િનમા�ણ જેવા અનેક બેહદના સેવાના 
કાય� કરી ઈ�રીય સેવાઓમાં 4 (ચાર) નહી પણ 
14 (ચૌદ) ચાંદ લગાવી દીધા. આબુને િવ�નું 

વાતા�લાપ વખતે �યાં ઉપ��થત હતા.

મધુર હા�યએ પરમા�માનું વરદાન ક� ભેટ

બી� મહાસંમેલનમાં યુ.એન. થી બહ�ન 
શૈલી પધાયા� હતા. તેઓ િવચારતા હતા ક�, દાદી 
�કાશમિણ� તો એક િવશાળ આંતરરા�ીય 
સં�થાના મુ�ય �શાિસકા છ� અને તેમની સાથે 
મુલાકાત કરવી સંભવ થશે ક� ક�મ? અથવા થશે 
તો ક�વી રીતે થશે? જ�ર મુ�ક�લીઓ પડશે. પરંતુ 
દાદી� તો િનમા�ણતાની મૂિત� હતા. સંમેલનના સ� 
બાદ રોજ હાથ હલાવીને બધાને મળતાં. બહ�ન 
શૈલીએ દાદીને ક�ં ક�, દાદી� તમારી પાસે 3 થી 4 
હ�ર ભાઈ-બહ�નો મહ�માનો છ� અને તેમાંય 
એકાદ હ�ર જેટલા તો િવશેષ મહાનુભાવો 
(વી.આઈ.પી.) છ�. તમને કોઈ તનાવ તો નથી 
થતો ? �યાર� દાદી�એ જવાબ આ�યો ક�, આ સૌ 
મહ�માનો તેમના િપતાના ઘર� આ�યા છ�, 
કરનકરાવનહાર તો પરમિપતા પરમા�મા છ�. 
એટલા માટ� જ અમને કોઈને કોઈ પણ �કારનો 
તનાવ છ� જ નહ�. �યાર� દાદી�એ બહ�ન શૈલીને 
પૂ�ું ક�, બહ�ન તમને શું ઈ�રીય ભેટ આપું? 
�યાર� બહ�ન શૈલી બો�યા ક�, દાદી� એક સૌગાદ 
માગું? આપ તે મને આપશો? તમા�ં શા�ત 
(અિવરત) હા�ય સૌગાદના �પે મને આપો. 
દાદી�એ ક�ં ક�, આ ગોડલી ગી�ટ છ�, લઈ લો.

સવ� ગુણોનો ભંડાર અને બેલે�સ

દાદી�ના ચહ�રા પર સદાને માટ� �હાિનયત 
અને મધુર મુ�કાનની ઝલક રહ�તી. દાદી� સદા 
સવ� �િત શુભિચંતક હોવાને કારણે નાના-મોટા 
સવ�ને સ�માન આપતાં. દાદી�ની પાસે સવ� 
ગુણોનું બેલે�સ હતું. જેટલા દાદી� નોલેજ�લ 
હતા તેટલા જ પાવર�લ (શિ�શાળી) પણ હતા. 
જેટલા લવ�લ તેટલા જ લો-�લ પણ હતાં. તેમણે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય �ારા ઈ.સ. 
1936માં ઓમ મંડળી નામથી ચાલુ થયેલ 
સ�સંગમાં દાદી �કાશમિણ�એ આવવાની 
શ�આત કરી. તેઓ આવતાની સાથે જ િશવિપતા 
પરમા�માની �ાન મુરલીના �દવાના-મ�તાની 
બની ગઈ. દાદી� ખૂબ જ મનનશીલ હતા અને 
તેઓ સદા ઓમની �વિનમાં જ મગન રહ�તા હતા.

એક જવાબદાર �યિ��વ

ઈ.સ. 1937માં િશવબાબાએ બાળકોના 
ક�યાણ માટ� �દવાળીના શુભઅવસર પર 
ઓમિનવાસ બો�ડંગની શ�આત કરી અને તેની 
જવાબદારી દાદી �કાશમિણ�ને સ�પવામાં આવી. 
��ાબાબાએ સ�સંગમાં આવનાર સૌ માતાઓ 
અને બહ�નોને ક�ં ક�, તમે સૌ તમારા લૌ�કક 
િપતા�ી ક� વાલીનું સંમિતપ� લઈ આવો ક� �� મારી 
દીકરીને ઓમમંડળીમાં ભણવા માટ� �ેમથી ર� 
આપું છું. દાદી� તેમના લૌ�કક િપતા� પાસેથી 
આવો એક પ� લઈ આ�યા અને આવી રીતે 
ઈ�રીય ય�માં સમપ�ણ થવાનો સૌ �થમ પાટ� 
દાદી�એ �લે કય�. �યારથી િનરંતર ઈ�રીય 
ય�માં સેવાઓની જવાબદારીઓનો તાજ (મુગટ) 
ધારણ કરી મન-વચન-કમ�થી સેવાઓ પર ત�પર 
ર�ાં અને અ�ય બહ�નોને પણ અ�તવેળાથી રાત 
સુધી ક�વી રીતે રહ�વું. તેનો પાઠ પોતાના આદશ� 
�વન �ારા બી�ઓને શીખવાડવા ર�ા.

િવદ�શ સેવા માટ� સૌ �થમ િનિમ� બ�યા

ભારતમાં ય�ના �થાના�તરણ પછી 
દાદી�એ �દ�હી, કાનપુર, પટણા, કોલક�ા, 

મુંબઈમાં િવશેષ સેવાઓનો પાટ� બ��યો. િવદ�શમાં 
પણ ઈ�રીય સેવાથ� સૌ �થમ �પાનમાં શાંિતનો 
સંદ�શ આપવા �યારા બાબાએ તેમને િનિમ� 
બના�યા. �યારબાદ �ામાનુસાર 18 ��યુઆરી, 
1969એ �યારા ��ાબાબા અ�ય� વતનવાસી 
બ�યા �યાર� િશવબાબાએ દાદી�ને જ પસંદ કરી 
મુ�ય �શાિસકાની જવાબદારીનો તાજ પહ�રા�યો. 
�યારથી 38 વષ� સુધી દ�શ-િવદ�શમાં ઈ�રીય 
સેવામાં મુ�ય ભૂિમકા િનભાવતા ર�ાં. સમય, 
સંક�પ, �ાસ અને પોતાની હ�ી-હ�ી �ાનય�માં 
�વાહા કરી.

મુ�યાલયમાં સૌ �થમ આંતરરા�ીય સંમેલન

િપતા�ીના અ�ય� આરોહણ બાદ સૌ 
�થમ િવશાળ કાય� ઓમશાંિત ભવનનું િનમા�ણનું 
કયુ�. જેમાં યુિનવસ�લ પીસ કો�ફર�સનું આયોજન 
થયું. જેમાં દ�શ-િવદ�શના હ�રો ગણમા�ય લોકો 
સાથે યુ.એન.ના ડૉ. રોબટ� મૂલર પણ પધાર�લ. 
લગભગ 250 થી વધુ મી�ડયાકમ�ઓ અને 
માિલકો પણ પહ��યા હતા. એક મુ�ય સંપાદક� 
દાદી �કાશમિણ�ને �� કય� ક�, દાદી� તમે 
એવી તો કઈ �દુની લાકડી ફ�રવી છ� ક�, આ કાય� 
માટ� દ�શભરમાંથી સુ�િસ� મુ�ય અખબારોના 
તં�ીઓ, મુ�ય સંપાદકો અને અખબારના માિલકો 
પોતે આવી ગયા છ�. સામા�ય રીતે સંમેલનોમાં 
મોટ�ભાગે પ�કારો ક� વ�ર� પ�કારો જ જતા 
હોય છ�. �યાર� દાદી�એ જવાબ આ�યો ક�, અમે 
કશું જ નથી કયુ�. તમને સૌને તો તમારા િપતા 
પરમા�માએ તેમના ઘર� બોલા�યા છ�. આ િપતાનું 
ઘર એ જ તમા�ં ઘર. ડૉ. રોબટ� મુલર પણ આ 

�દ�યદશ�ન

�કાશપુંજ - દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આપણને સૌને સદા માટ� મયા�દાની ર�ખાની અંદર 
રહ�વાનું શીખ�યું છ�. દાદી�, અતૂટ િન�યબુિ� 
હતા, જેના કારણે �ીમતનું યથાવત પાલન કરતા 
હતાં. તેઓ જેટલાં ગંભીર તેટલા જ રમિણક પણ 
હતા. જેટલા �ય�ત હતાં તેટલા જ મ�ત પણ હતા. 
સવ�ગુણોનું બેલે�સ હોવાને કારણે કાયમ તેઓ 
આનંદમય ��થિતમાં રહ�તાં. આ બધા જ ગુણોને 
તેમણે �વાભાિવક રીતે પોતાના �વભાવમાં ઢાળી 
દીધા હતા. જેના કારણે સૌ કોઈ એકદમ હલકા 
બની પોતાના મન �દયની વાતો પણ દાદી�ને 
સખા-સખીના �પે કહી હળવા થઈ જતાં. તેમણે સૌ 
કોઈનું �દલ �તી લીધું હતું. આજે પણ અ�ય� 
બાપદાદાની સાથે દાદી �કાશમિણ� �ણે 
સમાયેલા જ છ�.

આબુને િવ� િવ�યાત બના�યું

દાદી�ની અંદર સાવધાની અથાગ શિ� 
સાગર સમાન િવશાળ હતી. તેઓ સહનશીલતાની 
મૂિત� હતાં. ખર�ખર �વા જઈએ તો આપણા સૌ 
માટ� તેઓ સંતોષી માઁ હતા. તેઓ સ�યતાની મૂિત� 
હતાં. મનની અંદર અને બહાર સાફ �દય હોવાને 
કારણે તેઓ સૌ કોઈના �દયને �તી લીધા હતાં. 
તેઓ સૌના િ�ય હતા. દર�ક� આવી �દ�ય િવભૂિતને 
પોતાના �દલમાં અચૂક સમાવી લીધા હશે જ. �ે� 
આદશ� સે�પલ (ઉદાહરણ �પ) અને િસ�પલ 
(સાદગીપૂણ�) હતાં. દ�હઅિભમાને �યાર�ક તેમને 
�પશ� કય� જ નથી એમ ચો�સ કહી શકાય. કોઈ 
પણ પ�ર��થિતઓમાં તેઓ �યારથી સમજતા 
થયા �યારથી �યાર�ય જૂઠું નથી બો�યા. તેમણે 
�ાનસરોવર અને શાંિતવન જેવા િવશાળ 
પ�રસરોના િનમા�ણ જેવા અનેક બેહદના સેવાના 
કાય� કરી ઈ�રીય સેવાઓમાં 4 (ચાર) નહી પણ 
14 (ચૌદ) ચાંદ લગાવી દીધા. આબુને િવ�નું 

વાતા�લાપ વખતે �યાં ઉપ��થત હતા.

મધુર હા�યએ પરમા�માનું વરદાન ક� ભેટ

બી� મહાસંમેલનમાં યુ.એન. થી બહ�ન 
શૈલી પધાયા� હતા. તેઓ િવચારતા હતા ક�, દાદી 
�કાશમિણ� તો એક િવશાળ આંતરરા�ીય 
સં�થાના મુ�ય �શાિસકા છ� અને તેમની સાથે 
મુલાકાત કરવી સંભવ થશે ક� ક�મ? અથવા થશે 
તો ક�વી રીતે થશે? જ�ર મુ�ક�લીઓ પડશે. પરંતુ 
દાદી� તો િનમા�ણતાની મૂિત� હતા. સંમેલનના સ� 
બાદ રોજ હાથ હલાવીને બધાને મળતાં. બહ�ન 
શૈલીએ દાદીને ક�ં ક�, દાદી� તમારી પાસે 3 થી 4 
હ�ર ભાઈ-બહ�નો મહ�માનો છ� અને તેમાંય 
એકાદ હ�ર જેટલા તો િવશેષ મહાનુભાવો 
(વી.આઈ.પી.) છ�. તમને કોઈ તનાવ તો નથી 
થતો ? �યાર� દાદી�એ જવાબ આ�યો ક�, આ સૌ 
મહ�માનો તેમના િપતાના ઘર� આ�યા છ�, 
કરનકરાવનહાર તો પરમિપતા પરમા�મા છ�. 
એટલા માટ� જ અમને કોઈને કોઈ પણ �કારનો 
તનાવ છ� જ નહ�. �યાર� દાદી�એ બહ�ન શૈલીને 
પૂ�ું ક�, બહ�ન તમને શું ઈ�રીય ભેટ આપું? 
�યાર� બહ�ન શૈલી બો�યા ક�, દાદી� એક સૌગાદ 
માગું? આપ તે મને આપશો? તમા�ં શા�ત 
(અિવરત) હા�ય સૌગાદના �પે મને આપો. 
દાદી�એ ક�ં ક�, આ ગોડલી ગી�ટ છ�, લઈ લો.

સવ� ગુણોનો ભંડાર અને બેલે�સ

દાદી�ના ચહ�રા પર સદાને માટ� �હાિનયત 
અને મધુર મુ�કાનની ઝલક રહ�તી. દાદી� સદા 
સવ� �િત શુભિચંતક હોવાને કારણે નાના-મોટા 
સવ�ને સ�માન આપતાં. દાદી�ની પાસે સવ� 
ગુણોનું બેલે�સ હતું. જેટલા દાદી� નોલેજ�લ 
હતા તેટલા જ પાવર�લ (શિ�શાળી) પણ હતા. 
જેટલા લવ�લ તેટલા જ લો-�લ પણ હતાં. તેમણે 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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મનન મંથન એટલે જ અ�ત મંથન
�.ક�. અિનલ, સુરત

િબંદુ છ� ક� જે �વન �વવાની કળા શીખવે છ�. 
જ�મી તો સૌ �ણે છ�, પણ �વી �ણે તે જ સાચો 
ઉપાસક. આ ધરતી પર એવો કોઈ માનવી હશે 
ખરો ક� જે આનંદનું આચમન કરવા નહ� ઈ�છતો 
હોય? પોતાનું સુખ તો ઝંખે છ� પણ અ�યનું સુખ 
કોણ ઝંખે છ�? અ�તનો ઉપાસક જ એમ કરી શક�. 
પોતાનામાં રહ�લા અહ�ને �યાં સુધી માનવી 
ઓગાળતો નથી �યાં સુધી માનવી અ�તનો 
ઉપાસક બની શકતો નથી. િવકારો�પી ઝેરને 
મન-બુિ�માંથી �કારો આ�યા િવના અ�તપાન 
અનુભવી શકાતું નથી.

વહ�લા ક� મોડા દર�ક માનવીએ પોતાના 
સારા ક� નરસા કમ�નું સરવૈયું માંડવું જ પડે છ�. �ત 
સાથેની છ�તરિપંડી ઝાઝો સમય ચાલતી નથી. 
છળથી બહારના માણસો છ�તરાઈ શક� છ�, પણ 
આ�માને અંધારામાં રાખી શકાતો નથી. સ�ા, 
સંપિ� ક� �િત�ા તા�કાિલક લાભ દશા�વે છ�, 
કદાચ તેથી જ આપણે એના મોહમાં સપડાઈ 
જઈએ છીએ. આ�માનું ઊ�વ�કરણ ન કરી શક� 
એ લાભ શા કામનો? િજંદગીનો અંત દ�ખાય �યાર� 
� આપણે કમ�નું સરવૈયું કાઢવા બેસીએ, અને � 
આપણે ખોટનો વેપાર કરી બેઠા હોઈએ તો પછી તે 
સમયે �વનની ઉધાર બાજુને જમા બાજુમાં 
પલટાવવાનું મુ�ક�લ બની �ય છ�.

િજંદગીની દર�ક �ણ એ �વતી �ણ છ�, 
પણ તે સાથે તે ��યુની પણ �ણ છ�. એમ માનીએ 
તો લાભ અને નુકશાનને આપણે આપણી આંખો 
વડે નહ� પણ અ�યની આંખો વડે �ઈશું. 
આપણને આપણી ભૂલો આવરણ મૂક�ને �વાની 
ટ�વ છ�, �યાર� બી�ના દોષો માઈ�ો�કોપથી 

સમુ� મંથનમાંથી દ�વોએ ભલે અ�ત �ા�ત 
કયુ� હોય પણ સંસારના સાગરમાંથી અ�તનો 
આ�વાદ લેનાર મહાન આ�મા છ�. અ�તના 
ઉપાસકો સૌ �થમ તો સ�યનું શરણું શોધે છ�, 
કારણ સ�ય આચરણ વગર બધું શૂ�ય છ�. માનવી 
શું ક� દ�વ શું યુગોથી સૌ કોઈ અ�તને ઝંખતું આ�યું 
છ�. અમર થવા કોણ નથી ઈ�છતું? પણ આયુ�યની 
યા�ા લંબાવવાથી ક�ઈ અમર નથી થવાતું. જે 
�વન અ�તને પામે છ�. અથા�� જે �ભુ સાથે 
મનન-મંથન કરી જે આ�યા��મક �ેમ અને આનંદ 
અનુભવે છ� તે �વા�મા અમર બની �ય છ�.

આપણે �વા�માઓ �ભુ સાથે મનન-મંથન 
કરતાં પણ મને ક�ટલો લાભ મળશે એ પહ�લું 
િવચારીએ છીએ. આપણે લાભને �યિ�ગત 
બાબત ગણીએ છીએ. એનું કારણ એ છ� ક� 
આપણને ગળથૂથીમાંથી જ �વાથ� �પી ઝેર પાવામાં 
આવે છ�. અને એકવાર ઝેરની આદત પડી ગયા 
પછી એ ઝેર જ આપણું �વન બની �ય છ�. 
પ�રણામે આપણાં અંગત �વાથ� િસવાયના કોઈપણ 
કામનો �િતકાર કરીએ છીએ. લાભ એટલે 
આપણા �વાથ�નો સંતોષ. િજંદગીની િસિ�ને 
આપણે આ �કાર� લાભ અને નુકસાનના 
કાટલાથી તોલીએ છીએ. એટલે �યાંથી સાચા 
અથ�માં �ભુ સાથે મનન-મંથન �ારા સીધી જ વાત 
કરી શકાય?

આ�યા��મક અ�તપાનનો આ�વાદ 
અનુભવવો હોય તો સ�ય� િશવ� સુંદરમ ્ના 
સાિન�યના આધાર�, સ�યના આધાર િવના 
�ેહનું કોઈ મૂ�ય નથી. સ�ય તથા �ેહનો સાધક 
�વાભાિવક રીતે જ આનંદનો ઉપાસક બની 
રહ�વાનો આ અલૌ�કક આનંદ એક એવું અ�ત (અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ભારતવષ�નો ભ�ય સાં�ક�િતક વારસો અનેકિવધ તહ�વારોથી છ� �ૃંગા�રત,
 દર�ક ઉ�સવોની ઊજવણી પાછળ સં�કારોની શાલીનતા છ� સમાિહત,
ર�, મુલાકાત, �ૃંગાર, ખાન-પાન - આ વષ� પણ એ જ િનભાવીશું રસમ-�રવાજ,
 ક� �વનને �ે� બનાવવા આ અવસરીએ અપનાવીશું ક�ઈક �યારો અંદાજ,

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
15 ઓગ�ટ - 74મો �વતં�તા �દવસ
અનેકો ગુ�ત - ��ય� �વાતં�ય સં�ામીઓએ આ�યું �વયંનું િનઃ�વાથ�, બિલદાન,
 જેઓની ક�રબાનીથી આપણા �યારા વતન ભારત દ�શમાં ગૂં�યું આઝાદીનું બુલંદ ગાન,
પણ �યસનો, બુરાઈઓ, િવકારોએ માનવને ફરી બના�યો ક�ઈ�છાઓનો ગુ�ત ગુલામ,
 �યાર� જ તો કરશે ભારત દ�શની ડાળીઓ પર ફરી ગુંજન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
22 ઓગ�ટ - ર�ાબંધન
�ાવણી પૂનમને �દવસે આવે ર�ાબંધનનું પાવન સુગંિધત િવષતોડક પવ�,
 બહ�નોના પિવ� �ેહના તાંતણે બંધાઈને �હાલાં વીરના હ�યામાં ઊછળ� ગવ�,
કિળયુગના અંતમાં અક�પનીય આપિ�ઓના �હારથી માનવા�મા અનુભવે અસુર�ા,
 શુ� આહાર, િવચાર, �યવહારના ’મયા�દા સૂ�’થી પરમા�મા કર� સાચી ર�ા,
મધુર વચનોની મીઠાઈ, �ે� ��િતના િતલક સંગે સંક�પોની �ઢતા જ સાચું �વર�ાબંઘન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
25 ઓગ�ટ - દાદી �કાશમિણ�નો 14મો ��િત �દવસ - ‘િવ� બંધુ�વ �દવસ’
િવ� બંધુ�વ �દવસે �દલમાં ભાઈચારાની ભાવના જગાવે દાદી �કાશમિણ�ની ��િત
 અ�દૂત નારી શિ�ની દાદી ક�મારકા, પાલનામાં �ેહ-શિ�ની સા�ા� આક�િ�,
અપન�વની પા�રવા�રક ભાવનાથી સૌનું પ�રવત�ન કરાવવામાં અ�ભુત �ભુ�વ,
 ��ાક�મારી સં�થાનના અંક�રને િવશાળ વટ��નું �પ �દાન કરનાર અ��તીય ને��વ,
‘વ�દ� માતર�’ કહો સજ�નહાર િશવ �વયં કર� નારી શિ�ને શ� શ� નમન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
30 ઓગ�ટ - જ�મા�મી
�ભામંડળથી શોિભત, હીરાજ�ડત �વણ�મોરમુગટથી સ� સતયુગના �થમ મહારાજક�માર,
 વૈક��ઠનાથ, જ�મથી પૂ�ય, યોગીરાજ, મનમોહક �ીિ��નના જ�મનો આ તહ�વાર,
રા�યકળામાં �ભુ�વશાળી, �દ�યગુણોની પરાકા�ાથી બ�યા એ પુ�ષો�મ,
 કિળયુગની ઘોર રાિ�માં પરમા�મ �ીમત પર લગાવે �વગ�ય દુિનયાની કલમ,
િમચનુ િ��નની દ�વી દુિનયામાં જવા બનાવીએ �વનને �દ�યગુણોનું ઉપવન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...

ભારતના વૈિવ�ય તહ�વારોનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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મનન મંથન એટલે જ અ�ત મંથન
�.ક�. અિનલ, સુરત

િબંદુ છ� ક� જે �વન �વવાની કળા શીખવે છ�. 
જ�મી તો સૌ �ણે છ�, પણ �વી �ણે તે જ સાચો 
ઉપાસક. આ ધરતી પર એવો કોઈ માનવી હશે 
ખરો ક� જે આનંદનું આચમન કરવા નહ� ઈ�છતો 
હોય? પોતાનું સુખ તો ઝંખે છ� પણ અ�યનું સુખ 
કોણ ઝંખે છ�? અ�તનો ઉપાસક જ એમ કરી શક�. 
પોતાનામાં રહ�લા અહ�ને �યાં સુધી માનવી 
ઓગાળતો નથી �યાં સુધી માનવી અ�તનો 
ઉપાસક બની શકતો નથી. િવકારો�પી ઝેરને 
મન-બુિ�માંથી �કારો આ�યા િવના અ�તપાન 
અનુભવી શકાતું નથી.

વહ�લા ક� મોડા દર�ક માનવીએ પોતાના 
સારા ક� નરસા કમ�નું સરવૈયું માંડવું જ પડે છ�. �ત 
સાથેની છ�તરિપંડી ઝાઝો સમય ચાલતી નથી. 
છળથી બહારના માણસો છ�તરાઈ શક� છ�, પણ 
આ�માને અંધારામાં રાખી શકાતો નથી. સ�ા, 
સંપિ� ક� �િત�ા તા�કાિલક લાભ દશા�વે છ�, 
કદાચ તેથી જ આપણે એના મોહમાં સપડાઈ 
જઈએ છીએ. આ�માનું ઊ�વ�કરણ ન કરી શક� 
એ લાભ શા કામનો? િજંદગીનો અંત દ�ખાય �યાર� 
� આપણે કમ�નું સરવૈયું કાઢવા બેસીએ, અને � 
આપણે ખોટનો વેપાર કરી બેઠા હોઈએ તો પછી તે 
સમયે �વનની ઉધાર બાજુને જમા બાજુમાં 
પલટાવવાનું મુ�ક�લ બની �ય છ�.

િજંદગીની દર�ક �ણ એ �વતી �ણ છ�, 
પણ તે સાથે તે ��યુની પણ �ણ છ�. એમ માનીએ 
તો લાભ અને નુકશાનને આપણે આપણી આંખો 
વડે નહ� પણ અ�યની આંખો વડે �ઈશું. 
આપણને આપણી ભૂલો આવરણ મૂક�ને �વાની 
ટ�વ છ�, �યાર� બી�ના દોષો માઈ�ો�કોપથી 

સમુ� મંથનમાંથી દ�વોએ ભલે અ�ત �ા�ત 
કયુ� હોય પણ સંસારના સાગરમાંથી અ�તનો 
આ�વાદ લેનાર મહાન આ�મા છ�. અ�તના 
ઉપાસકો સૌ �થમ તો સ�યનું શરણું શોધે છ�, 
કારણ સ�ય આચરણ વગર બધું શૂ�ય છ�. માનવી 
શું ક� દ�વ શું યુગોથી સૌ કોઈ અ�તને ઝંખતું આ�યું 
છ�. અમર થવા કોણ નથી ઈ�છતું? પણ આયુ�યની 
યા�ા લંબાવવાથી ક�ઈ અમર નથી થવાતું. જે 
�વન અ�તને પામે છ�. અથા�� જે �ભુ સાથે 
મનન-મંથન કરી જે આ�યા��મક �ેમ અને આનંદ 
અનુભવે છ� તે �વા�મા અમર બની �ય છ�.

આપણે �વા�માઓ �ભુ સાથે મનન-મંથન 
કરતાં પણ મને ક�ટલો લાભ મળશે એ પહ�લું 
િવચારીએ છીએ. આપણે લાભને �યિ�ગત 
બાબત ગણીએ છીએ. એનું કારણ એ છ� ક� 
આપણને ગળથૂથીમાંથી જ �વાથ� �પી ઝેર પાવામાં 
આવે છ�. અને એકવાર ઝેરની આદત પડી ગયા 
પછી એ ઝેર જ આપણું �વન બની �ય છ�. 
પ�રણામે આપણાં અંગત �વાથ� િસવાયના કોઈપણ 
કામનો �િતકાર કરીએ છીએ. લાભ એટલે 
આપણા �વાથ�નો સંતોષ. િજંદગીની િસિ�ને 
આપણે આ �કાર� લાભ અને નુકસાનના 
કાટલાથી તોલીએ છીએ. એટલે �યાંથી સાચા 
અથ�માં �ભુ સાથે મનન-મંથન �ારા સીધી જ વાત 
કરી શકાય?

આ�યા��મક અ�તપાનનો આ�વાદ 
અનુભવવો હોય તો સ�ય� િશવ� સુંદરમ ્ના 
સાિન�યના આધાર�, સ�યના આધાર િવના 
�ેહનું કોઈ મૂ�ય નથી. સ�ય તથા �ેહનો સાધક 
�વાભાિવક રીતે જ આનંદનો ઉપાસક બની 
રહ�વાનો આ અલૌ�કક આનંદ એક એવું અ�ત (અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ભારતવષ�નો ભ�ય સાં�ક�િતક વારસો અનેકિવધ તહ�વારોથી છ� �ૃંગા�રત,
 દર�ક ઉ�સવોની ઊજવણી પાછળ સં�કારોની શાલીનતા છ� સમાિહત,
ર�, મુલાકાત, �ૃંગાર, ખાન-પાન - આ વષ� પણ એ જ િનભાવીશું રસમ-�રવાજ,
 ક� �વનને �ે� બનાવવા આ અવસરીએ અપનાવીશું ક�ઈક �યારો અંદાજ,

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
15 ઓગ�ટ - 74મો �વતં�તા �દવસ
અનેકો ગુ�ત - ��ય� �વાતં�ય સં�ામીઓએ આ�યું �વયંનું િનઃ�વાથ�, બિલદાન,
 જેઓની ક�રબાનીથી આપણા �યારા વતન ભારત દ�શમાં ગૂં�યું આઝાદીનું બુલંદ ગાન,
પણ �યસનો, બુરાઈઓ, િવકારોએ માનવને ફરી બના�યો ક�ઈ�છાઓનો ગુ�ત ગુલામ,
 �યાર� જ તો કરશે ભારત દ�શની ડાળીઓ પર ફરી ગુંજન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
22 ઓગ�ટ - ર�ાબંધન
�ાવણી પૂનમને �દવસે આવે ર�ાબંધનનું પાવન સુગંિધત િવષતોડક પવ�,
 બહ�નોના પિવ� �ેહના તાંતણે બંધાઈને �હાલાં વીરના હ�યામાં ઊછળ� ગવ�,
કિળયુગના અંતમાં અક�પનીય આપિ�ઓના �હારથી માનવા�મા અનુભવે અસુર�ા,
 શુ� આહાર, િવચાર, �યવહારના ’મયા�દા સૂ�’થી પરમા�મા કર� સાચી ર�ા,
મધુર વચનોની મીઠાઈ, �ે� ��િતના િતલક સંગે સંક�પોની �ઢતા જ સાચું �વર�ાબંઘન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
25 ઓગ�ટ - દાદી �કાશમિણ�નો 14મો ��િત �દવસ - ‘િવ� બંધુ�વ �દવસ’
િવ� બંધુ�વ �દવસે �દલમાં ભાઈચારાની ભાવના જગાવે દાદી �કાશમિણ�ની ��િત
 અ�દૂત નારી શિ�ની દાદી ક�મારકા, પાલનામાં �ેહ-શિ�ની સા�ા� આક�િ�,
અપન�વની પા�રવા�રક ભાવનાથી સૌનું પ�રવત�ન કરાવવામાં અ�ભુત �ભુ�વ,
 ��ાક�મારી સં�થાનના અંક�રને િવશાળ વટ��નું �પ �દાન કરનાર અ��તીય ને��વ,
‘વ�દ� માતર�’ કહો સજ�નહાર િશવ �વયં કર� નારી શિ�ને શ� શ� નમન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...
30 ઓગ�ટ - જ�મા�મી
�ભામંડળથી શોિભત, હીરાજ�ડત �વણ�મોરમુગટથી સ� સતયુગના �થમ મહારાજક�માર,
 વૈક��ઠનાથ, જ�મથી પૂ�ય, યોગીરાજ, મનમોહક �ીિ��નના જ�મનો આ તહ�વાર,
રા�યકળામાં �ભુ�વશાળી, �દ�યગુણોની પરાકા�ાથી બ�યા એ પુ�ષો�મ,
 કિળયુગની ઘોર રાિ�માં પરમા�મ �ીમત પર લગાવે �વગ�ય દુિનયાની કલમ,
િમચનુ િ��નની દ�વી દુિનયામાં જવા બનાવીએ �વનને �દ�યગુણોનું ઉપવન...

પવ�ની શા�ત ખુશી મેળવવા સુણો પરમા�મા િશવનું �દ�ય કથન...

ભારતના વૈિવ�ય તહ�વારોનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા
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�ાના�ત

િનરાકાર િશવ 
પરમા�મા જયાર� િવ� 
ક�યાણ અથ� ��ાના 
શરીરમાં અવત�રત થાય 
છ� �યાર� આ સંસાર �વાથ�, 
મનોિવકાર, ભોગ�િ�, 
પાપાચાર - ��ાચારથી

ભર�લો હોય છ�. તેવા સમયે િવ�ક�યાણ માટ� જે 
સ�ગુણોની આવ�યકતા હોય છ�, એમાં મુ�ય છ� - 
પિવ�તા, �ેમ, દયા, �મા, �યાગ, અને સેવા. 
એટલે જ પરમા�મા આ ક�યાણકારી કત��યને પૂ�ં 
કરવા માટ� �ાનનો કળશ નારી શિ�ને સ�પે છ�. 
મા�શિ� સા�ાત આ સ�ગુણોની �િતમૂિત� હોય 
છ�. પુ�ષોને તો આ ગુણોને ધારણ કરવા માટ� 
ક�ઠન સાધના (પુ�ષાથ�) કરવી પડતી હોય છ�, 
પરંતુ માતાઓની અંદર આ ગુણો �વાભાિવક રીતે 
હોય છ�. 

આવી જ રીતે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
�ારા આપવામાં આવેલ �ાન કળશને પૂણ� 
સમપ�ણ ભાવથી અને સ�યિન�ાથી ધારણ કરીને 
પોતાનું �વન ઈ�રીય કત��યોમાં �યોછાવર 
કરનાર ય�ની એક મહાન નારીશિ� બરવાળા  
(ગુજરાત)ના �વીણાબાના આ�માએ ૧૮ એિ�લ, 
૨૦૨૧ ના રોજ ૮૮ વષ�ની ઉમરમાં ૬૧ વષ�ની �દ�ય 
અલૌ�કક �વનની યા�ા પૂરી કરીને પોતાની 
સંપૂણ� ��થિત �ા�ત કરી. જેમની મહાન �વન-
ગાથાથી આપણે સૌ પ�રિચત થઈશું.  

લૌ�કકમાં આપના પાંચ સંતાનો પૈક� બે 
દીકરીઓ �.ક�. અ�ણાબેન અને �.ક�. પૂનમબેન 
ક� જેઓ વડોદરામાં અટલાદરા સેવાક���ના 

સંચાિલકા અને સહ સંચાિલકા તરીક� સેવાઓમાં 
સમિપ�ત છ�. એક પુ�, ક�માર�વનમાં ઈ�રીય 
સેવાઓમાં સમિપ�ત છ� અને અ�ય એક પુ�, 
પુ�વધૂ અને પુ�ી �હ�થ �વનમાં રહીને ઈ�રીય 
�ાનમાં પૂણ� ધારણાઓ સાથે ચાલી ર�ા છ�. 
આપના યુગલે પણ ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતા- 
ચાલતા જ થોડાક વષ� પહ�લા દ�હનો �યાગ કય� 
હતો. આ રીતે આવા �દ�ય ર�ોને અલૌ�કક 
�વનમાં લાવવા માટ� પણ આપ જ િનિમ� બ�યા 
હતા.

�વીણાબાનો જ�મ ૨૩ ઓગ�, ૧૯૩૨માં 
ગુજરાતના દ�રયા �કનાર� વસેલા ઉમરગાંવમાં 
એક સંપ�ન મર�દી વૈ�ણવ ક�ટુંબમાં થયો હતો. 
મર�દી વૈ�ણવ હોવાથી તેઓના ઘરમાં ભિ�ની 
ચુ�ત ધારણાઓનું પાલન કરવામાં આવતું હતું. 
મા� એક �ીક��ણની ભિ� કરવી. ખાન-પાન 
અને રહન-સહનની પૂરી શુિ� અને �� મુ�ત�માં 
ચાર વાગે ઉઠવું એવા પા�રવા�રક સં�કારો તેઓને 
જ�મથી જ મ�યા હતા. િપતા� સંપ�નતાના 
કારણે નગરશેઠ કહ�વાતા હતા. �વીણાબાના 
લ� મહારા�ના પનવેલમાં થયા હતા. �યાંથી 
લગભગ ૧ કલાકના અંતર� આવેલું સાયન 
સેવાક���. આ સેવાક���ના િનિમ� બહ�ન ય�ના 
આ�દર� ��ાબાબાની લૌ�કક પુ�વધૂ �ીજે��ા 
દાદી હતા. સ� ૧૯૬૧માં એક સાથે સાસુ-સસરા, 
નણંદ-�દયર અને �વીણાબાએ �યાંથી �ાન �ા�ત 
કયુ�. બધા સાથે જ ઈ�રીય �ાનમાં ચાલવા 
લા�યા. પ�રવારના આ સ�યોને િ�જે��દાદી 
�ારા ખૂબજ ઊંચી પાલના મળી. બધાજ ખૂબજ 
લગનથી �ાનમાગ�માં આગળ વધવા લા�યા.

સાચા ય�ર�ક - ય�સેવક �વીણાબાનું મહા�યાણ
�.ક�. અ�ણાબેન, અટલાદરા, વડોદરા

ઈ�રીય લગનની સાથે સાથે �વીણાબાની 
�યાગ, તપ�યા અને પરી�ાઓની યા�ા પણ શ� 
થઈ. પિવ�તાને કારણે લૌ�કક પિતનો સહયોગ 
મળતો નહતો. તેમણે ખૂબ િવરોધ સહન કય� છતાં 
પણ માતા� બાબા ��યેના િન�યમાં અડગ ર�ા. 
૪ વષ� પછી વેપાર અથ� િપતા�-બા પ�રવાર સિહત 
ધોલેરા, ગુજરાતમાં આવીને વ�યા. અહી આવીને 
પણ �વીણાબા પોતાના પુ�ષાથ� અને ધારણાઓમાં 
િનરંતર ચાલતા ર�ા. �યાર બાદ લગભગ 
૧૯૭૦માં વેપાર અથ� આખો પ�રવાર બરવાળામાં 
�થાયી થયો. �યાં સુધી ઈ�રીય �ાનમાં બાને ૯ 
વષ� થયા હતા. આ સમય દરિમયાન બાએ સાકાર 
મ�મા-બાબાની પણ પાલના લીધી. �યાં સુધીમાં 
બાના લૌ�કક પિત પણ થોડું થોડું �ાનને સમજતા 
થયા હતા. પરંતુ પરમા�માની �પ� ઓળખ હજુ 
પણ નહોતી. િપતા� ગહન ભિ� ભાવવાળા 
હોવાથી હ�મેશા સામાિજક કાય�માં પોતાની ખૂબ 
સેવાઓ આપી ર�ા હતા. �વીણાબાનું આચરણ 
અને િન�ય �ઈને સમય જતા િપતા�નું પણ 
�દય પ�રવત�ન થઈ ગયું. તેઓ બાને સંપૂણ� 
સહયોગી બનીને �ાન માગ�માં ચાલવા લા�યા. 
બરવાળામાં બા ઈ�રીય સેવાઓમાં િનિમ� 
બ�યા. િપતા�એ પણ એમને લૌ�કક ઘરની 
સામેજ જ�યા લઈને ગીતા પાઠશાળા ખોલવા માટ� 
ખૂબ મોટો સહયોગ આ�યો. 

પાઠશાળા ખો�યા પછી બાની સામે ઘણી 
બધી પરી�ાઓ આવી. શ�આતમાં જ અહ� 
ગામના હ�રજન કોમના આ�માઓ ર��યુલર 
�ટુડ�ટ બ�યા. �વીણાબાના પિતની બરવાળામાં 
ખૂબ મોટી ઓઈલ મીલ હતી. તેના લીધે 
બરવાળામાં તેઓ ખૂબજ �િતિ�ત અને સંપ�ન 
�યિ� તરીક� ઓળખાતા હતા. પણ જેવું ગીતા 
પાઠશાળામાં હ�રજન ક�ળના આ�માઓનું 

આવવાનું શ� થયું તો અ�ય બી� �િતના 
લોકોએ િવરોધ કય�. બી� સૌને અહ� આવતા 
રોકવા લા�યા. પરંતુ બાએ �યાર�ય તેઓના 
િવરોધને મન પર ના લેતા પોતાની સેવાઓમાં 
અડગ ર�ા. દર�ક આ�માને પરમા�માના અમૂ�ય 
ર�ો સમ�ને પાલના કરી. તેઓ બાબાને �ેમથી 
ભોગ લગાવતા અને દર�કને ભોગ ખવડાવતા. 
જેના કારણે અનેક �ટુડ�ટ �ાનમાં િન�ય બુિ� 
બની ગયા હતા. બા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� ભોગ 
લગાવવાથી ભોગના દૂર થાય છ�. બાબાને પોતાનું 
બાળક બનાવીને ખૂબજ ભાવનાથી સંબંધ 
િનભાવીને બાએ બાબાને �ેહ અને અિધકારના 
બંધનમાં બાંધી લીધા હતા. આટલા મોટા ક�ળના 
હોવા છતાં પણ તેમણે લોકલાજ ક� નામ-માન-
શાનને છોડીને ઈ�રીય આદશ�-મૂ�યોને જ 
આગળ રા�યા. બાની અથક સેવાઓને કારણે 
િવરોધ કરનારાઓ પણ સહયોગી બની ગયા. 
૧૦૦ જેટલી સં�યામાં આજે અહ� ર��યુલર �ટુડ�ટ 
�ાન લઈ ર�ા છ�. આ એમના અટલ િન�ય અને 
આદશ�નું જ પ�રણામ છ�. હાલમાં જ મધુબન �ારા 
બરવાળામાં સેવાક��� �થાિપત કરવાની અનુમિત 
પણ મળી ગઈ છ�. છ��ા થોડા વષ�થી બાના 
લૌ�કક પ�રવાર� વેપારને પણ સમેટી લીધો તેમજ 
ઓઈલ મીલને વેચીને સંપૂણ� રીતે સેવાઓમાં 
સમિપ�ત થઈ ગયા છ�. બરવાળા ગીતા પાઠશાળા 
ખોલવા માટ� િનિમ� એવા �વીણાબાનો સંક�પ 
હતો ક� બરવાળામાં સેવાક��� બને. તો જે �થાન 
પર ઓઈલ મીલ હતી �યાં �વીણાબાએ પોતાનું 
શરીર છોડતા પહ�લા જ આ જ�યા સેવાક��� માટ� 
સમિપ�ત કરી દીધી.

�વીણાબા એ હ�મેશા લૌ�કક અને અલૌ�કક 
બંને જવાબદારીઓ સમાનતાપૂવ�ક ઈમાનદારીથી 
િનભાવી. લૌ�કકને અલૌ�કકમાં પ�રવત�ન કરી 
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િનરાકાર િશવ 
પરમા�મા જયાર� િવ� 
ક�યાણ અથ� ��ાના 
શરીરમાં અવત�રત થાય 
છ� �યાર� આ સંસાર �વાથ�, 
મનોિવકાર, ભોગ�િ�, 
પાપાચાર - ��ાચારથી

ભર�લો હોય છ�. તેવા સમયે િવ�ક�યાણ માટ� જે 
સ�ગુણોની આવ�યકતા હોય છ�, એમાં મુ�ય છ� - 
પિવ�તા, �ેમ, દયા, �મા, �યાગ, અને સેવા. 
એટલે જ પરમા�મા આ ક�યાણકારી કત��યને પૂ�ં 
કરવા માટ� �ાનનો કળશ નારી શિ�ને સ�પે છ�. 
મા�શિ� સા�ાત આ સ�ગુણોની �િતમૂિત� હોય 
છ�. પુ�ષોને તો આ ગુણોને ધારણ કરવા માટ� 
ક�ઠન સાધના (પુ�ષાથ�) કરવી પડતી હોય છ�, 
પરંતુ માતાઓની અંદર આ ગુણો �વાભાિવક રીતે 
હોય છ�. 

આવી જ રીતે પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
�ારા આપવામાં આવેલ �ાન કળશને પૂણ� 
સમપ�ણ ભાવથી અને સ�યિન�ાથી ધારણ કરીને 
પોતાનું �વન ઈ�રીય કત��યોમાં �યોછાવર 
કરનાર ય�ની એક મહાન નારીશિ� બરવાળા  
(ગુજરાત)ના �વીણાબાના આ�માએ ૧૮ એિ�લ, 
૨૦૨૧ ના રોજ ૮૮ વષ�ની ઉમરમાં ૬૧ વષ�ની �દ�ય 
અલૌ�કક �વનની યા�ા પૂરી કરીને પોતાની 
સંપૂણ� ��થિત �ા�ત કરી. જેમની મહાન �વન-
ગાથાથી આપણે સૌ પ�રિચત થઈશું.  

લૌ�કકમાં આપના પાંચ સંતાનો પૈક� બે 
દીકરીઓ �.ક�. અ�ણાબેન અને �.ક�. પૂનમબેન 
ક� જેઓ વડોદરામાં અટલાદરા સેવાક���ના 

સંચાિલકા અને સહ સંચાિલકા તરીક� સેવાઓમાં 
સમિપ�ત છ�. એક પુ�, ક�માર�વનમાં ઈ�રીય 
સેવાઓમાં સમિપ�ત છ� અને અ�ય એક પુ�, 
પુ�વધૂ અને પુ�ી �હ�થ �વનમાં રહીને ઈ�રીય 
�ાનમાં પૂણ� ધારણાઓ સાથે ચાલી ર�ા છ�. 
આપના યુગલે પણ ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતા- 
ચાલતા જ થોડાક વષ� પહ�લા દ�હનો �યાગ કય� 
હતો. આ રીતે આવા �દ�ય ર�ોને અલૌ�કક 
�વનમાં લાવવા માટ� પણ આપ જ િનિમ� બ�યા 
હતા.

�વીણાબાનો જ�મ ૨૩ ઓગ�, ૧૯૩૨માં 
ગુજરાતના દ�રયા �કનાર� વસેલા ઉમરગાંવમાં 
એક સંપ�ન મર�દી વૈ�ણવ ક�ટુંબમાં થયો હતો. 
મર�દી વૈ�ણવ હોવાથી તેઓના ઘરમાં ભિ�ની 
ચુ�ત ધારણાઓનું પાલન કરવામાં આવતું હતું. 
મા� એક �ીક��ણની ભિ� કરવી. ખાન-પાન 
અને રહન-સહનની પૂરી શુિ� અને �� મુ�ત�માં 
ચાર વાગે ઉઠવું એવા પા�રવા�રક સં�કારો તેઓને 
જ�મથી જ મ�યા હતા. િપતા� સંપ�નતાના 
કારણે નગરશેઠ કહ�વાતા હતા. �વીણાબાના 
લ� મહારા�ના પનવેલમાં થયા હતા. �યાંથી 
લગભગ ૧ કલાકના અંતર� આવેલું સાયન 
સેવાક���. આ સેવાક���ના િનિમ� બહ�ન ય�ના 
આ�દર� ��ાબાબાની લૌ�કક પુ�વધૂ �ીજે��ા 
દાદી હતા. સ� ૧૯૬૧માં એક સાથે સાસુ-સસરા, 
નણંદ-�દયર અને �વીણાબાએ �યાંથી �ાન �ા�ત 
કયુ�. બધા સાથે જ ઈ�રીય �ાનમાં ચાલવા 
લા�યા. પ�રવારના આ સ�યોને િ�જે��દાદી 
�ારા ખૂબજ ઊંચી પાલના મળી. બધાજ ખૂબજ 
લગનથી �ાનમાગ�માં આગળ વધવા લા�યા.

સાચા ય�ર�ક - ય�સેવક �વીણાબાનું મહા�યાણ
�.ક�. અ�ણાબેન, અટલાદરા, વડોદરા

ઈ�રીય લગનની સાથે સાથે �વીણાબાની 
�યાગ, તપ�યા અને પરી�ાઓની યા�ા પણ શ� 
થઈ. પિવ�તાને કારણે લૌ�કક પિતનો સહયોગ 
મળતો નહતો. તેમણે ખૂબ િવરોધ સહન કય� છતાં 
પણ માતા� બાબા ��યેના િન�યમાં અડગ ર�ા. 
૪ વષ� પછી વેપાર અથ� િપતા�-બા પ�રવાર સિહત 
ધોલેરા, ગુજરાતમાં આવીને વ�યા. અહી આવીને 
પણ �વીણાબા પોતાના પુ�ષાથ� અને ધારણાઓમાં 
િનરંતર ચાલતા ર�ા. �યાર બાદ લગભગ 
૧૯૭૦માં વેપાર અથ� આખો પ�રવાર બરવાળામાં 
�થાયી થયો. �યાં સુધી ઈ�રીય �ાનમાં બાને ૯ 
વષ� થયા હતા. આ સમય દરિમયાન બાએ સાકાર 
મ�મા-બાબાની પણ પાલના લીધી. �યાં સુધીમાં 
બાના લૌ�કક પિત પણ થોડું થોડું �ાનને સમજતા 
થયા હતા. પરંતુ પરમા�માની �પ� ઓળખ હજુ 
પણ નહોતી. િપતા� ગહન ભિ� ભાવવાળા 
હોવાથી હ�મેશા સામાિજક કાય�માં પોતાની ખૂબ 
સેવાઓ આપી ર�ા હતા. �વીણાબાનું આચરણ 
અને િન�ય �ઈને સમય જતા િપતા�નું પણ 
�દય પ�રવત�ન થઈ ગયું. તેઓ બાને સંપૂણ� 
સહયોગી બનીને �ાન માગ�માં ચાલવા લા�યા. 
બરવાળામાં બા ઈ�રીય સેવાઓમાં િનિમ� 
બ�યા. િપતા�એ પણ એમને લૌ�કક ઘરની 
સામેજ જ�યા લઈને ગીતા પાઠશાળા ખોલવા માટ� 
ખૂબ મોટો સહયોગ આ�યો. 

પાઠશાળા ખો�યા પછી બાની સામે ઘણી 
બધી પરી�ાઓ આવી. શ�આતમાં જ અહ� 
ગામના હ�રજન કોમના આ�માઓ ર��યુલર 
�ટુડ�ટ બ�યા. �વીણાબાના પિતની બરવાળામાં 
ખૂબ મોટી ઓઈલ મીલ હતી. તેના લીધે 
બરવાળામાં તેઓ ખૂબજ �િતિ�ત અને સંપ�ન 
�યિ� તરીક� ઓળખાતા હતા. પણ જેવું ગીતા 
પાઠશાળામાં હ�રજન ક�ળના આ�માઓનું 

આવવાનું શ� થયું તો અ�ય બી� �િતના 
લોકોએ િવરોધ કય�. બી� સૌને અહ� આવતા 
રોકવા લા�યા. પરંતુ બાએ �યાર�ય તેઓના 
િવરોધને મન પર ના લેતા પોતાની સેવાઓમાં 
અડગ ર�ા. દર�ક આ�માને પરમા�માના અમૂ�ય 
ર�ો સમ�ને પાલના કરી. તેઓ બાબાને �ેમથી 
ભોગ લગાવતા અને દર�કને ભોગ ખવડાવતા. 
જેના કારણે અનેક �ટુડ�ટ �ાનમાં િન�ય બુિ� 
બની ગયા હતા. બા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� ભોગ 
લગાવવાથી ભોગના દૂર થાય છ�. બાબાને પોતાનું 
બાળક બનાવીને ખૂબજ ભાવનાથી સંબંધ 
િનભાવીને બાએ બાબાને �ેહ અને અિધકારના 
બંધનમાં બાંધી લીધા હતા. આટલા મોટા ક�ળના 
હોવા છતાં પણ તેમણે લોકલાજ ક� નામ-માન-
શાનને છોડીને ઈ�રીય આદશ�-મૂ�યોને જ 
આગળ રા�યા. બાની અથક સેવાઓને કારણે 
િવરોધ કરનારાઓ પણ સહયોગી બની ગયા. 
૧૦૦ જેટલી સં�યામાં આજે અહ� ર��યુલર �ટુડ�ટ 
�ાન લઈ ર�ા છ�. આ એમના અટલ િન�ય અને 
આદશ�નું જ પ�રણામ છ�. હાલમાં જ મધુબન �ારા 
બરવાળામાં સેવાક��� �થાિપત કરવાની અનુમિત 
પણ મળી ગઈ છ�. છ��ા થોડા વષ�થી બાના 
લૌ�કક પ�રવાર� વેપારને પણ સમેટી લીધો તેમજ 
ઓઈલ મીલને વેચીને સંપૂણ� રીતે સેવાઓમાં 
સમિપ�ત થઈ ગયા છ�. બરવાળા ગીતા પાઠશાળા 
ખોલવા માટ� િનિમ� એવા �વીણાબાનો સંક�પ 
હતો ક� બરવાળામાં સેવાક��� બને. તો જે �થાન 
પર ઓઈલ મીલ હતી �યાં �વીણાબાએ પોતાનું 
શરીર છોડતા પહ�લા જ આ જ�યા સેવાક��� માટ� 
સમિપ�ત કરી દીધી.

�વીણાબા એ હ�મેશા લૌ�કક અને અલૌ�કક 
બંને જવાબદારીઓ સમાનતાપૂવ�ક ઈમાનદારીથી 
િનભાવી. લૌ�કકને અલૌ�કકમાં પ�રવત�ન કરી 
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સંચાિલકા હોવા છતાં તેમજ પોતે વ�ર� હોવા 
છતાં બાએ મધુબન ઘરમાં તથા ઝોનમાંથી 
સેવાક���માં રહ�વા માટ� પરવાનગી માગી. 

મધુબન ઘર�થી દાદી રતનમોિહની� તથા 
ઝોનમાંથી સરલાદીદીએ �વીણાબાને સેવાક��� 
પર રહ�વા માટ� સહષ� �વીક�િત આપી દીધી. ક�ં ક� 
આપ તો છો જ સમિપ�ત. �વીક�િત મ�યા પછી 
જયાર� તેઓ સેવાક���માં રહ�વા માટ� આ�યા 
�યારથી લઈને અંત સુધી તેમણે �.ક�. 
અ�ણાબેનને �યાર�ય લૌ�કક પુ�ીના �પમાં નથી 
�યા. તેઓ હ�મેશા તેમને દીદી કહીને જ સંબોિધત 
કરતાં. દીદીની અંદર એમને બાબા દ�ખાતા અને 
હ�મેશા દીદીની ��� લેતા. સેવાક���માં આ�યા 
બાદ તેઓ પોતાની લૌ�કક પુ�ીઓથી પણ વધાર� 
સેવાક���માં રહ�તી નાની �.ક�. બહ�નો અને 
ક�યાઓને અિત �ેહથી પાલના આપતા રહ�તા. 
તેઓ નાની બહ�નો સાથે સખીની જેમ રહ�તા હતા. 
�યાર�ય કોઈ ભેદભાવ નહોતા રાખતા. સેવા-
ક���માં આવનાર ભાઈ-બહ�નોને પણ તેઓ ખૂબજ 
�ેમથી સેવામાં સાથ આપતા. �ાન, યોગ, 
પુ�ષાથ�ની તેમની અવ�થા ખૂબ ઊંચી હતી. 
સેવાક���માં આવનાર ભાઈબહ�નો તેમની ��� 
લેવા ત�પર રહ�તા અને તેઓ હ�મેશા કહ�તા ક� સદા 
ખુશ રહો, ભા�યશાળી બનો. 

મુરલી સંભળાવવાનો એમનો એક ગજબનો 
શોખ હતો. એમના અવાજમાં િસંહની ગજ�ના જેવો 
અનુભવ થતો. સાંભળનારને એમ જ લાગતું ક� 
િશવ-શિ�નો �ણે લલકાર હોય. �દવસમાં �ણ-
ચાર વખત તેઓ મુરલી વાંચતા હતા. અંતમાં તો 
મુરલી એમના �દયથી જ લગાવીને રાખતા. 
�દવસમાં ૧૦ થી ૧૫ વાર તેઓ �વદશ�નચ� 
ફ�રવતા હતા. ૫૦ થી ૬૦ �વમાન એક સાથે 
મૌિખક તેઓ બોલી જતા. સાંભળનાર સાંભળીને 

દીધું. �દલથી તેમણે િશવબાબા અને અલૌ�કક  
સેવાઓને આગળ રાખી. િશવબાબાને તેઓ 
હ�મેશા પોતાનું �થમ સંતાન માનતા હતા. તેથીજ 
જયાર� પણ લૌ�કક પ�રવારમાંથી કોઈને સામાન 
ખરીદવા માટ� ભાવનગર મોકલતા �યાર� 
ભાવનગર સેવાક���ની આવ�યકતા �માણે �યાં 
પણ એ સામાન મોકલતા અને કહ�તા ક� પહ�લા 
મારા િશવબાળકના ઘરમાં આપ�, પછી આ 
ઘરમાં લાવ�. �વીણાબા બપોર� આરામનો �યાગ 
કરીને બરવાળા ૩૦ �ક.મી દૂર ધંધુકા તથા બોટાદ 
બસથી યા�ા કરીને ઈ�રીય �ાન સંભળાવવા 
જતા હતા. સાંજે પાછા આવીને ઘરનું કામ કરતાં. 
બરવાળા આટલી નાની જ�યા હોવા છતાં 
પાઠશાળામાં ય�ના મહાન આ�માઓ અને વ�ર� 
દાદીઓ પણ અહ� બે વખત આવીને ર�ા હતા. 
દાદીઓ જયાર� પણ ભાવનગર આવે �યાર� 
બપોરનું ભોજન બરવાળામાં જ કરતાં હતા. આ 
પાઠશાળાનું ઉ�ઘાટન દાદી �કાશમિણ�ના હાથે 
થયું હતું, �યાર� દાદી�એ ક�ં હતું ક� બરવાળા 
બળવાળું બનશે. દાદી �કાશમિણ� ઉપરાંત દાદી 
ગુલઝાર�, દાદી મનોહર�, દાદી રતન-
મોિહની�, મોિહનીબેન વગેર� આ�દ ર�ોની 
પાલના બરવાળા પાઠશાળાના �ટુડ�ટને મળતી 
રહી. આ બધાજ દાદીઓ �વીણાબાને પણ 
આ�દર� કહ�તા હતા. અલૌ�કક પ�રવારમાં પણ 
િનિમ� આ�માઓ ��યે બાની ભાવના ખૂબજ 
ઊંચી રહ�તી. મન વચન કમ�થી બા હ�મેશા 
ય�ર�ક બનીને ર�ા. બાએ સવ� સેવાઓ 
ઈ�રીય મયા�દાઓમાં રહીને જ કરી.   

લગભગ ૮૦ વષ�ની �મર� લૌ�કક પિતએ 
શરીર છો�ું. �યારબાદ બાને સંક�પ આ�યો ક� �� 
હવે સમિપ�ત�પથી સેવાક���માં ર�� અને બાબાના 
ઘરમાં જ શરીર છૂટ�. લૌ�કક પુ�ી સેવાક���ની 
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(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

બહ�નો બરવાળા આવતા �યાર� બા ખૂબ જ �ેમથી 
તેઓ માટ� ગીત ક� કિવતા બનાવીને ગાઈને બધાનું 
અિભવાદન કરતા રહ�તા હતા. ગીત ગાતી વખતે 
એમના અવાજમાં ખૂબજ �ેમભાવ અને �ભુ 
�ીતની ઝલક દ�ખાતી હતી. આ રીતે હ�મેશા ગુ�ત 
અને િનિમ� થઈ સાધારણ �પથી પોતાના પુ�ષાથ� 
�ારા �ા�ણ પ�રવાર અને િનિમ� આ�માઓનું 
�દલ �તી લીધું હતું. તેઓના આવા િન�વાથ� 
�ેહના કારણે ૧૨૧ સેવા�થાનોમાં તેમના િનિમત 
ભોગ લગાવવામાં આ�યો. મધુબનમાં પણ ભોગ 
લા�યો. આ રીતે સંતુ�તા અને દુવાઓનું 
સ�ટ�ફ�ક�ટ સૌની પાસેથી લઈને �વનભર પોતાના 
�ારા લૂટાવેલ �ેમ અને સેવાઓની યાદગાર 
છોડીને આ�મા બધાના �દલો પર એક અિમટ છાપ 
છોડીને ગયા.

આવા �ેમમૂત�, �દ�યમૂત�, �ેરણામૂત�  
આ�માને આખા �ા�ણ પ�રવાર તરફથી 
��ાંજિલ, �દયથી ધ�યવાદ, શ� શ� નમન..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અચંિબત થઇ જતા. હ�મેશા િનિમ�ભાવથી સેવા 
કરતા. સેવાક���ના કોઈપણ મામલામાં તેમણે 
�યાર�ય દખલગીરી નથી કરી. પોતાની બુિ�ને તો 
હ�મેશા બાબામાં લગાવીને રાખતા. છ��ા પાંચ-છ 
મિહનાથી એમનું શરીર િશિથલ થવા લા�યું હતું. 
જયાર� મધુબનમાં �વીણાબાના િનિમ� ભોગ 
લગાવવામાં આ�યો �યાર� સંદ�શમાં બાબાએ ક�ં 
ક� બ�ી માટ� ગભ� મહ�લ તૈયાર થઈ ર�ો છ�. 
બાબાનો આ સંદ�શ આ�યાને સાડા �ણ માસ બાદ 
બાએ શરીર છો�ું.

અંિતમ સમયે શરીર છોડતી વખતે બાએ 
પોતાની ��થિત �ક�િત�ત બનાવી દીધી હતી.  
તેઓ પથારી પર એકજ અવ�થામાં લાંબા સમય 
સુધી સુઈ રહ�તા એકદમ શાંત થઈને બાબાની 
યાદમાં �વદશ�નચ� ફ�રવતા રહ�તા હતા. આંખ 
ખુલે �યાર� �દયે મુક�લી મુરલી વાં�યા કરતા હતા. 
અંતમાં એકદમ નાજુક અવ�થા થઈ �યાર� 
સેવાક���ના સંચાિલકા �.ક�. અ�ણાબેને અમુક 
કારણોસર બાને ક�ં ક� બા હજુ મા� પાંચ જ 
�દવસ તમે રોકાઈ �વ પછી િવદાય લે�.

હ�મેશા િનિમ� બહ�નોને ‘હા �’ કહ�નાર 
બાએ અંિતમ સમયે પણ ‘હા �’ કરીને પાંચ 
�દવસ રોકાયા પછી સવાર� ૯ વાગે �.ક�. 
અ�ણાબેન અને �.ક�. પૂનમબેનના હ�તે જળ 
પીને ��� લેતા લેતા એકદમ સહજ ભાવે જેમ 
માખણમાંથી વાળ કાઢીએ એમ સેક�ડમાં બાબાની 
યાદમાં બાના આ�માએ પોતાનો દ�હ�યાગ કરી 
બાબાની ગોદ લીધી. 

�વીણાબાએ પોતાના �વનમાં ખૂબ ઊંચી 
સાધના કરી હતી. હ�મેશા ઉમંગ ઉ�સાહમાં રહ�તા 
હતા. એમની બુિ� ખૂબ રચના�મક હતી. તેઓ 
�ાનના ખૂબ રમિણક �વરિચત ગીતો - કિવતાઓ 
બનાવતા હતા. �યાર�ક દાદીયો ક� વ�ર� ભાઈ 
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સંચાિલકા હોવા છતાં તેમજ પોતે વ�ર� હોવા 
છતાં બાએ મધુબન ઘરમાં તથા ઝોનમાંથી 
સેવાક���માં રહ�વા માટ� પરવાનગી માગી. 

મધુબન ઘર�થી દાદી રતનમોિહની� તથા 
ઝોનમાંથી સરલાદીદીએ �વીણાબાને સેવાક��� 
પર રહ�વા માટ� સહષ� �વીક�િત આપી દીધી. ક�ં ક� 
આપ તો છો જ સમિપ�ત. �વીક�િત મ�યા પછી 
જયાર� તેઓ સેવાક���માં રહ�વા માટ� આ�યા 
�યારથી લઈને અંત સુધી તેમણે �.ક�. 
અ�ણાબેનને �યાર�ય લૌ�કક પુ�ીના �પમાં નથી 
�યા. તેઓ હ�મેશા તેમને દીદી કહીને જ સંબોિધત 
કરતાં. દીદીની અંદર એમને બાબા દ�ખાતા અને 
હ�મેશા દીદીની ��� લેતા. સેવાક���માં આ�યા 
બાદ તેઓ પોતાની લૌ�કક પુ�ીઓથી પણ વધાર� 
સેવાક���માં રહ�તી નાની �.ક�. બહ�નો અને 
ક�યાઓને અિત �ેહથી પાલના આપતા રહ�તા. 
તેઓ નાની બહ�નો સાથે સખીની જેમ રહ�તા હતા. 
�યાર�ય કોઈ ભેદભાવ નહોતા રાખતા. સેવા-
ક���માં આવનાર ભાઈ-બહ�નોને પણ તેઓ ખૂબજ 
�ેમથી સેવામાં સાથ આપતા. �ાન, યોગ, 
પુ�ષાથ�ની તેમની અવ�થા ખૂબ ઊંચી હતી. 
સેવાક���માં આવનાર ભાઈબહ�નો તેમની ��� 
લેવા ત�પર રહ�તા અને તેઓ હ�મેશા કહ�તા ક� સદા 
ખુશ રહો, ભા�યશાળી બનો. 

મુરલી સંભળાવવાનો એમનો એક ગજબનો 
શોખ હતો. એમના અવાજમાં િસંહની ગજ�ના જેવો 
અનુભવ થતો. સાંભળનારને એમ જ લાગતું ક� 
િશવ-શિ�નો �ણે લલકાર હોય. �દવસમાં �ણ-
ચાર વખત તેઓ મુરલી વાંચતા હતા. અંતમાં તો 
મુરલી એમના �દયથી જ લગાવીને રાખતા. 
�દવસમાં ૧૦ થી ૧૫ વાર તેઓ �વદશ�નચ� 
ફ�રવતા હતા. ૫૦ થી ૬૦ �વમાન એક સાથે 
મૌિખક તેઓ બોલી જતા. સાંભળનાર સાંભળીને 

દીધું. �દલથી તેમણે િશવબાબા અને અલૌ�કક  
સેવાઓને આગળ રાખી. િશવબાબાને તેઓ 
હ�મેશા પોતાનું �થમ સંતાન માનતા હતા. તેથીજ 
જયાર� પણ લૌ�કક પ�રવારમાંથી કોઈને સામાન 
ખરીદવા માટ� ભાવનગર મોકલતા �યાર� 
ભાવનગર સેવાક���ની આવ�યકતા �માણે �યાં 
પણ એ સામાન મોકલતા અને કહ�તા ક� પહ�લા 
મારા િશવબાળકના ઘરમાં આપ�, પછી આ 
ઘરમાં લાવ�. �વીણાબા બપોર� આરામનો �યાગ 
કરીને બરવાળા ૩૦ �ક.મી દૂર ધંધુકા તથા બોટાદ 
બસથી યા�ા કરીને ઈ�રીય �ાન સંભળાવવા 
જતા હતા. સાંજે પાછા આવીને ઘરનું કામ કરતાં. 
બરવાળા આટલી નાની જ�યા હોવા છતાં 
પાઠશાળામાં ય�ના મહાન આ�માઓ અને વ�ર� 
દાદીઓ પણ અહ� બે વખત આવીને ર�ા હતા. 
દાદીઓ જયાર� પણ ભાવનગર આવે �યાર� 
બપોરનું ભોજન બરવાળામાં જ કરતાં હતા. આ 
પાઠશાળાનું ઉ�ઘાટન દાદી �કાશમિણ�ના હાથે 
થયું હતું, �યાર� દાદી�એ ક�ં હતું ક� બરવાળા 
બળવાળું બનશે. દાદી �કાશમિણ� ઉપરાંત દાદી 
ગુલઝાર�, દાદી મનોહર�, દાદી રતન-
મોિહની�, મોિહનીબેન વગેર� આ�દ ર�ોની 
પાલના બરવાળા પાઠશાળાના �ટુડ�ટને મળતી 
રહી. આ બધાજ દાદીઓ �વીણાબાને પણ 
આ�દર� કહ�તા હતા. અલૌ�કક પ�રવારમાં પણ 
િનિમ� આ�માઓ ��યે બાની ભાવના ખૂબજ 
ઊંચી રહ�તી. મન વચન કમ�થી બા હ�મેશા 
ય�ર�ક બનીને ર�ા. બાએ સવ� સેવાઓ 
ઈ�રીય મયા�દાઓમાં રહીને જ કરી.   

લગભગ ૮૦ વષ�ની �મર� લૌ�કક પિતએ 
શરીર છો�ું. �યારબાદ બાને સંક�પ આ�યો ક� �� 
હવે સમિપ�ત�પથી સેવાક���માં ર�� અને બાબાના 
ઘરમાં જ શરીર છૂટ�. લૌ�કક પુ�ી સેવાક���ની 
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(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

બહ�નો બરવાળા આવતા �યાર� બા ખૂબ જ �ેમથી 
તેઓ માટ� ગીત ક� કિવતા બનાવીને ગાઈને બધાનું 
અિભવાદન કરતા રહ�તા હતા. ગીત ગાતી વખતે 
એમના અવાજમાં ખૂબજ �ેમભાવ અને �ભુ 
�ીતની ઝલક દ�ખાતી હતી. આ રીતે હ�મેશા ગુ�ત 
અને િનિમ� થઈ સાધારણ �પથી પોતાના પુ�ષાથ� 
�ારા �ા�ણ પ�રવાર અને િનિમ� આ�માઓનું 
�દલ �તી લીધું હતું. તેઓના આવા િન�વાથ� 
�ેહના કારણે ૧૨૧ સેવા�થાનોમાં તેમના િનિમત 
ભોગ લગાવવામાં આ�યો. મધુબનમાં પણ ભોગ 
લા�યો. આ રીતે સંતુ�તા અને દુવાઓનું 
સ�ટ�ફ�ક�ટ સૌની પાસેથી લઈને �વનભર પોતાના 
�ારા લૂટાવેલ �ેમ અને સેવાઓની યાદગાર 
છોડીને આ�મા બધાના �દલો પર એક અિમટ છાપ 
છોડીને ગયા.

આવા �ેમમૂત�, �દ�યમૂત�, �ેરણામૂત�  
આ�માને આખા �ા�ણ પ�રવાર તરફથી 
��ાંજિલ, �દયથી ધ�યવાદ, શ� શ� નમન..

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અચંિબત થઇ જતા. હ�મેશા િનિમ�ભાવથી સેવા 
કરતા. સેવાક���ના કોઈપણ મામલામાં તેમણે 
�યાર�ય દખલગીરી નથી કરી. પોતાની બુિ�ને તો 
હ�મેશા બાબામાં લગાવીને રાખતા. છ��ા પાંચ-છ 
મિહનાથી એમનું શરીર િશિથલ થવા લા�યું હતું. 
જયાર� મધુબનમાં �વીણાબાના િનિમ� ભોગ 
લગાવવામાં આ�યો �યાર� સંદ�શમાં બાબાએ ક�ં 
ક� બ�ી માટ� ગભ� મહ�લ તૈયાર થઈ ર�ો છ�. 
બાબાનો આ સંદ�શ આ�યાને સાડા �ણ માસ બાદ 
બાએ શરીર છો�ું.

અંિતમ સમયે શરીર છોડતી વખતે બાએ 
પોતાની ��થિત �ક�િત�ત બનાવી દીધી હતી.  
તેઓ પથારી પર એકજ અવ�થામાં લાંબા સમય 
સુધી સુઈ રહ�તા એકદમ શાંત થઈને બાબાની 
યાદમાં �વદશ�નચ� ફ�રવતા રહ�તા હતા. આંખ 
ખુલે �યાર� �દયે મુક�લી મુરલી વાં�યા કરતા હતા. 
અંતમાં એકદમ નાજુક અવ�થા થઈ �યાર� 
સેવાક���ના સંચાિલકા �.ક�. અ�ણાબેને અમુક 
કારણોસર બાને ક�ં ક� બા હજુ મા� પાંચ જ 
�દવસ તમે રોકાઈ �વ પછી િવદાય લે�.

હ�મેશા િનિમ� બહ�નોને ‘હા �’ કહ�નાર 
બાએ અંિતમ સમયે પણ ‘હા �’ કરીને પાંચ 
�દવસ રોકાયા પછી સવાર� ૯ વાગે �.ક�. 
અ�ણાબેન અને �.ક�. પૂનમબેનના હ�તે જળ 
પીને ��� લેતા લેતા એકદમ સહજ ભાવે જેમ 
માખણમાંથી વાળ કાઢીએ એમ સેક�ડમાં બાબાની 
યાદમાં બાના આ�માએ પોતાનો દ�હ�યાગ કરી 
બાબાની ગોદ લીધી. 

�વીણાબાએ પોતાના �વનમાં ખૂબ ઊંચી 
સાધના કરી હતી. હ�મેશા ઉમંગ ઉ�સાહમાં રહ�તા 
હતા. એમની બુિ� ખૂબ રચના�મક હતી. તેઓ 
�ાનના ખૂબ રમિણક �વરિચત ગીતો - કિવતાઓ 
બનાવતા હતા. �યાર�ક દાદીયો ક� વ�ર� ભાઈ 
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�વાની ટ�વ છ�. પ�રણામે �વાથ�ના 
ક��ડાળાની બહાર કદી જઈ શકતા નથી. 
આ �વાથ�ના ક��ડાળામાંથી બહાર 
નીકળવાનો ફ� એક જ માગ� છ� અને 
તે છ� �ભુ સાથે અંતરની આરાધના, 
સાચા �દલની �ાથ�ના અને મનન-મંથન 
�ારા મન-બુિ�નો તાર સ�ય�-િશવ�-
સુંદર� સાથે �ડવો.

તમે પણ અ�તના ઉપાસક છો. 
કદાચ તમને એની ખબર નથી. એકવાર 
અંતરના અરીસામાં �શો તો તમને 
તમારો સાચો ચહ�રો જ�ર દ�ખાશે. તો 
પછી સ�ય તમારા સાથમાં હશે, �ેહની 
તમને ��ફ હશે અને તમે આનંદ યા�ી 
બની જશો. આનંદનું અ�ત સ�ય અને 
�ેહનું અ�ત આપણાથી એક વ�ત પણ 
દૂર નથી. આપણી પાસે જ છ�, આપણામાં 
જ છ�. તો પછી તેને ક�મ ન પામીએ!

િમ�ો, ચાલો આપણે �ભુ િપતાના 
સાિન�ય સાથે અંતરનો વાતા�લાપ 
કરીએ. મનન-મંથન કરીને અ�ત 
મંથન કરીએ. એનો આ�યા��મક 
આનંદ આપણે અનુભવીએ અને 
આપણા સહ પ�રવારને એવો આનંદનો 
અનુભવ કરાવવા �ેરણા ��ોત બનીએ 
એવી શુભ કામના સાથે ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)..મનન મંથનબાબા તમારી યાદ આવે છ�
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

તજ� - બહારો �લ બરસાવો...

િશવબાબા ભા�યિવધાતા, 

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

સુખશાંિતના છો દાતા, 

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

તમે છો િવ� રચિયતા, રચનાનું રાજ બતાવો છો,

�ાનનાં ચ�ુ આપીને, અંધકાર અંતરનો હટાવો છો,

ગુણીનાં સાજ સ�વી, શિ� અલૌ�કક આપો છો.

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

ભોલા ભંડારી બનીને, ભંડાર ભરપૂર કરો છો,

�દલથી યાદ કર� જે, તેના દુઃખડા દૂર કરો છો,

�ાનઅ�ત પાન કરાવી, �વન પાવન બનાવો છો. તમે ..

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

િ�કાળદશ� બનાવીને, ખો�યા ભા�યનાં તાળા,

હટાવી માયા �ળને, કયા� �દયમાં અજવાળા,

પુ�ષાથ�ની આપી કલમ હાથે, તકદીર �ે� બનાવો છો.

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

માનવને દ�વ બનાવવા, દુગુ�ણોથી છોડાવો છો,

ભટકતા મન બુિ�ને, એકા�તામાં �ડાવો છો,

પ�રવત�ન �વનનું કરાવવા, અિવનાશી વરદાન આપો છો.

તમે વરદાન આપો છો, િશવબાબા

તમારી યાદ આવે છ�, બાબા તમારી યાદ આવે છ�...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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