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18 X{«ÉÖ+É2Ò »©ÉÞÊlÉ »ÉÉà »É©ÉoÉÔ Êqö´É»É ~É2 Ê´É¶ÉàºÉ18 X{«ÉÖ+É2Ò »©ÉÞÊlÉ »ÉÉà »É©ÉoÉÔ Êqö´É»É ~É2 Ê´É¶ÉàºÉ18 X{«ÉÖ+É2Ò »©ÉÞÊlÉ »ÉÉà »É©ÉoÉÔ Êqö´É»É ~É2 Ê´É¶ÉàºÉ

18 X{«ÉÖ+É2Ò{ÉÉ +´«ÉGlÉ Êqö´É»Éà +~ÉÔ+à ¡Éà©É~ÉÚiÉÇ ¸ÉuöÉÅWðÊ±É,18 X{«ÉÖ+É2Ò{ÉÉ +´«ÉGlÉ Êqö´É»Éà +~ÉÔ+à ¡Éà©É~ÉÚiÉÇ ¸ÉuöÉÅWðÊ±É,
 ¦ÉÁÉ¥ÉÉ~É{Éà +{ÉÖ»É2Ò »ÉÉä ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà +~Éâ ©ÉÒcóÒ »{Éà¾úÉÅWðÊ±É,  ¦ÉÁÉ¥ÉÉ~É{Éà +{ÉÖ»É2Ò »ÉÉä ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà +~Éâ ©ÉÒcóÒ »{Éà¾úÉÅWðÊ±É, 
Ê´É¹ÉÊ{É«ÉÅlÉÉ{ÉÒ yÉ2É ~É2 +´ÉlÉ2iÉ{ÉÒ Ê´ÉÊSÉmÉ ´ÉÉlÉ ±«ÉÉà XiÉÒ, Ê´É¹ÉÊ{É«ÉÅlÉÉ{ÉÒ yÉ2É ~É2 +´ÉlÉ2iÉ{ÉÒ Ê´ÉÊSÉmÉ ´ÉÉlÉ ±«ÉÉà XiÉÒ, 
� [ÉÉ{É»ÉÉNÉ2{ÉÒ [ÉÉ{É»É2´ÉÉiÉÒ Wðà §ÉÉNÉÒ2oÉ©ÉÉÅ ]ñÒ±ÉÉiÉÒ, � [ÉÉ{É»ÉÉNÉ2{ÉÒ [ÉÉ{É»É2´ÉÉiÉÒ Wðà §ÉÉNÉÒ2oÉ©ÉÉÅ ]ñÒ±ÉÉiÉÒ, 
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

»É{É 1876 Ë»ÉyÉ ¡ÉÉÅlÉ©ÉÉÅ +àHí +ÊwölÉÒ«É ¥ÉÉ³Hàí Wð{©É ±ÉÒyÉÉà, »É{É 1876 Ë»ÉyÉ ¡ÉÉÅlÉ©ÉÉÅ +àHí +ÊwölÉÒ«É ¥ÉÉ³Hàí Wð{©É ±ÉÒyÉÉà, 
� ¥ÉÉ³~ÉiÉoÉÒ Wð +àiÉà §ÉÎGlÉ§ÉÉ´É +{Éà »ÉÖ»ÉÅ»HíÉ2Éà{ÉÉà 2»É ~ÉÒyÉÉà,� ¥ÉÉ³~ÉiÉoÉÒ Wð +àiÉà §ÉÎGlÉ§ÉÉ´É +{Éà »ÉÖ»ÉÅ»HíÉ2Éà{ÉÉà 2»É ~ÉÒyÉÉà,
©ÉyÉÖ2lÉÉ »ÉÅNÉ >©ÉÉ{ÉqöÉ2ÒoÉÒ +É~Éà Hí«ÉÉâ ¾úÒ2É{ÉÉà yÉÒLÉlÉÉà ´«ÉÉ~ÉÉ2,©ÉyÉÖ2lÉÉ »ÉÅNÉ >©ÉÉ{ÉqöÉ2ÒoÉÒ +É~Éà Hí«ÉÉâ ¾úÒ2É{ÉÉà yÉÒLÉlÉÉà ´«ÉÉ~ÉÉ2,
� 2ÉX+Éà-©É¾úÉ2ÉX+Éà »ÉÉoÉà ~ÉiÉ SÉ±ÉÉ´ÉlÉÉ »É¾úWð2ÒlÉoÉÒ HíÉ2Éà¥ÉÉ2,� 2ÉX+Éà-©É¾úÉ2ÉX+Éà »ÉÉoÉà ~ÉiÉ SÉ±ÉÉ´ÉlÉÉ »É¾úWð2ÒlÉoÉÒ HíÉ2Éà¥ÉÉ2,
+»ÉÉyÉÉ2iÉ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉ yÉiÉÒ +àHí Êqö´«É ~ÉÖ®øºÉ{ÉÒ +Wð¥É Hí¾úÉiÉÒ,+»ÉÉyÉÉ2iÉ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉ yÉiÉÒ +àHí Êqö´«É ~ÉÖ®øºÉ{ÉÒ +Wð¥É Hí¾úÉiÉÒ,
� NÉÖ®ø+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2{ÉÉ2É +à ©ÉÉ{É´É ¾úlÉÉ ±ÉàLÉ2ÉWð HÞí~É±ÉÉiÉÒ,� NÉÖ®ø+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2{ÉÉ2É +à ©ÉÉ{É´É ¾úlÉÉ ±ÉàLÉ2ÉWð HÞí~É±ÉÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

»É{É 1936{ÉÒ +àHí »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà +à lÉ{É©ÉÉÅ ~É2©ÉÉl©ÉÉ+à Hí«ÉÉâ ¡É´Éà¶É, »É{É 1936{ÉÒ +àHí »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà +à lÉ{É©ÉÉÅ ~É2©ÉÉl©ÉÉ+à Hí«ÉÉâ ¡É´Éà¶É, 
� Ê{ÉX{ÉÅqö, [ÉÉ{É, ¡ÉHíÉ¶É »´É°÷~É ¾ÖÅú Ê¶É´É UÖÅï - +à +É~«ÉÉà Êqö´«É »ÉÅqàö¶É,� Ê{ÉX{ÉÅqö, [ÉÉ{É, ¡ÉHíÉ¶É »´É°÷~É ¾ÖÅú Ê¶É´É UÖÅï - +à +É~«ÉÉà Êqö´«É »ÉÅqàö¶É,
+à ´ÉÞyyÉlÉ{É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hí2Ò Ê¶É´Éà +É~«ÉÖÅ +à©É{Éà ¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ {ÉÉ©É,+à ´ÉÞyyÉlÉ{É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hí2Ò Ê¶É´Éà +É~«ÉÖÅ +à©É{Éà ¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ {ÉÉ©É,
� »ÉÉKÉÉlHíÉ2 Hí2É´ÉÒ Ê¶É´Éà ¦ÉÁÉ{Éà »ÉÉá~«ÉÖÅ Ê´É¹É{ÉÉ ~ÉÊ2´ÉlÉÇ{É{ÉÖÅ HíÉ©É÷,� »ÉÉKÉÉlHíÉ2 Hí2É´ÉÒ Ê¶É´Éà ¦ÉÁÉ{Éà »ÉÉá~«ÉÖÅ Ê´É¹É{ÉÉ ~ÉÊ2´ÉlÉÇ{É{ÉÖÅ HíÉ©É÷,
¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ NÉÖ~lÉ ±ÉÉ±É Ê´Éqàö¾úÒ{Éà Wðà ©ÉÉ{É´Éà ±ÉÒyÉÉ ~ÉÒUïÉiÉÒ,¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ NÉÖ~lÉ ±ÉÉ±É Ê´Éqàö¾úÒ{Éà Wðà ©ÉÉ{É´Éà ±ÉÒyÉÉ ~ÉÒUïÉiÉÒ,
� Wð{©ÉÉà{ÉÒ [ÉÉ{É»ÉÖyÉÉ{Éà ¡É§ÉÖÊ©É±É{É{ÉÒ ~«ÉÉ»É +à©É{ÉÒ Ê~ÉUïÉiÉÒ,� Wð{©ÉÉà{ÉÒ [ÉÉ{É»ÉÖyÉÉ{Éà ¡É§ÉÖÊ©É±É{É{ÉÒ ~«ÉÉ»É +à©É{ÉÒ Ê~ÉUïÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...
��
¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ, ¦ÉÁ~ÉÖmÉÉ, +ÉÊqöqàö´É, +àeô©É ´É ~ÉÊ´ÉmÉ NÉA©ÉÖLÉ, ¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ, ¦ÉÁ~ÉÖmÉÉ, +ÉÊqöqàö´É, +àeô©É ´É ~ÉÊ´ÉmÉ NÉA©ÉÖLÉ, 
 »É±ÉÉà{ÉÉ Ê¶É´É »ÉÉWð{É{ÉÒ »ÉWð{ÉÒ, §ÉÉNÉÒ2oÉ °÷~Éà oÉ«ÉÉ »É{©ÉÖLÉ, »É±ÉÉà{ÉÉ Ê¶É´É »ÉÉWð{É{ÉÒ »ÉWð{ÉÒ, §ÉÉNÉÒ2oÉ °÷~Éà oÉ«ÉÉ »É{©ÉÖLÉ,
~É2©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉ ~ÉÉ±É{ÉÉ »Éqäö´É ©ÉÉ{ÉÒ Ê¶É2ÉàyÉÉ«ÉÇ,~É2©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉ ~ÉÉ±É{ÉÉ »Éqäö´É ©ÉÉ{ÉÒ Ê¶É2ÉàyÉÉ«ÉÇ,
� ¥É{ÉÒ qöyÉÒÊSÉ EìÊºÉ lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ Hí«ÉÖÇ ¡É§ÉÖHíÉ«ÉÇ »´ÉÒHíÉ«ÉÇ,� ¥É{ÉÒ qöyÉÒÊSÉ EìÊºÉ lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ Hí«ÉÖÇ ¡É§ÉÖHíÉ«ÉÇ »´ÉÒHíÉ«ÉÇ,
©É¾àúHíÉ´«ÉÖÅ Ê{ÉWð Yð´É{É{Éà Êqö´«É NÉÖiÉÉà{ÉÉà »ÉÖÅNÉyÉoÉÒ XiÉà 2ÉlÉ2ÉiÉÒ,©É¾àúHíÉ´«ÉÖÅ Ê{ÉWð Yð´É{É{Éà Êqö´«É NÉÖiÉÉà{ÉÉà »ÉÖÅNÉyÉoÉÒ XiÉà 2ÉlÉ2ÉiÉÒ,
� Ê{É2ÉHíÉ2 »ÉÉoÉà Hàí´ÉÒ +{ÉÖ~É©É +{Éà2Ò ¡ÉÒlÉ +É~Éà Ê{É§ÉÉ´ÉÒ XiÉÒ,� Ê{É2ÉHíÉ2 »ÉÉoÉà Hàí´ÉÒ +{ÉÖ~É©É +{Éà2Ò ¡ÉÒlÉ +É~Éà Ê{É§ÉÉ´ÉÒ XiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

+ÉÊqö2l{ÉÉà{Éà »ÉÉHíÉ2 »ÉÉoÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É´É{ÉÒ +©ÉÚ±«É lÉHí Wðà »ÉÉÅ~ÉeôÒ, +ÉÊqö2l{ÉÉà{Éà »ÉÉHíÉ2 »ÉÉoÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É´É{ÉÒ +©ÉÚ±«É lÉHí Wðà »ÉÉÅ~ÉeôÒ, 
� ¦ÉÁÉ{ÉÒ Hí©ÉÇ§ÉÚÊ©É©ÉÉÅ +à £íÊ2»lÉÉ{Éà Ê{É¾úÉ³´ÉÉ lÉ2»Éà ©ÉÉ2Ò +ÉÅLÉeôÒ,� ¦ÉÁÉ{ÉÒ Hí©ÉÇ§ÉÚÊ©É©ÉÉÅ +à £íÊ2»lÉÉ{Éà Ê{É¾úÉ³´ÉÉ lÉ2»Éà ©ÉÉ2Ò +ÉÅLÉeôÒ,
¥ÉÉNÉ´ÉÉ{É Ê¶É´É{ÉÉ SÉälÉ{«É ¥ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÉ³Ò ¦ÉÁÉ{Éà +à`ò±ÉÒ Wð ¥É»É £íÊ2«ÉÉqö,¥ÉÉNÉ´ÉÉ{É Ê¶É´É{ÉÉ SÉälÉ{«É ¥ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÉ³Ò ¦ÉÁÉ{Éà +à`ò±ÉÒ Wð ¥É»É £íÊ2«ÉÉqö,
� ©ÉÒcóÉ ¥ÉÉ³HíÉà, ~«ÉÉ2É ¥ÉÉ³HíÉà +à ~«ÉÉ2§É«ÉÉÇ ¥ÉÉà±É{Éà +ÅlÉ2©É{É Hí2à÷ «ÉÉqö÷,� ©ÉÒcóÉ ¥ÉÉ³HíÉà, ~«ÉÉ2É ¥ÉÉ³HíÉà +à ~«ÉÉ2§É«ÉÉÇ ¥ÉÉà±É{Éà +ÅlÉ2©É{É Hí2à÷ «ÉÉqö÷,
¥ÉÉ~ÉqöÉqöÉ+à ±ÉLÉà±ÉÉ ±ÉÉ±É +KÉ2Éà{ÉÉ ~ÉmÉÉà©ÉÉÅ ¶ÉÎGlÉ +à´ÉÒ »É©ÉÉiÉÒ,¥ÉÉ~ÉqöÉqöÉ+à ±ÉLÉà±ÉÉ ±ÉÉ±É +KÉ2Éà{ÉÉ ~ÉmÉÉà©ÉÉÅ ¶ÉÎGlÉ +à´ÉÒ »É©ÉÉiÉÒ,
� Wðà ~ÉÖ®øºÉÉoÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà lÉÒµÉ NÉÊlÉ, Êqö±É ~É2 +Ê©É`ò UïÉ~É +ÅHíÉiÉÒ,� Wðà ~ÉÖ®øºÉÉoÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà lÉÒµÉ NÉÊlÉ, Êqö±É ~É2 +Ê©É`ò UïÉ~É +ÅHíÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

Ê{É2ÉHíÉ2Ò, Ê{ÉÌ´ÉHíÉ2Ò, Ê{É2¾ÅúHíÉ2Ò - {ÉÒ +É~ÉÒ +{ÉÖ§É´É«ÉÖGlÉ +ÅÊlÉ©É Ê¶ÉKÉÉ, Ê{É2ÉHíÉ2Ò, Ê{ÉÌ´ÉHíÉ2Ò, Ê{É2¾ÅúHíÉ2Ò - {ÉÒ +É~ÉÒ +{ÉÖ§É´É«ÉÖGlÉ +ÅÊlÉ©É Ê¶ÉKÉÉ, 
� yÉä«ÉÇ yÉ2Ò ~É2 ´ÉºÉÉâoÉÒ ´ÉlÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÉ Hí2Ò 2ÂÉ +É~ÉiÉÒ ¡ÉlÉÒKÉÉ,� yÉä«ÉÇ yÉ2Ò ~É2 ´ÉºÉÉâoÉÒ ´ÉlÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÉ Hí2Ò 2ÂÉ +É~ÉiÉÒ ¡ÉlÉÒKÉÉ,
21©ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉ 2021{ÉÉ ´ÉºÉâ §ÉÊ´Éº«É 21 Wð{©ÉÉà{ÉÖÅ ¥É{Éà ¸Éàºcó ¡ÉÉ±É¥yÉ,21©ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉ 2021{ÉÉ ´ÉºÉâ §ÉÊ´Éº«É 21 Wð{©ÉÉà{ÉÖÅ ¥É{Éà ¸Éàºcó ¡ÉÉ±É¥yÉ,
 ~ÉÖ®øºÉÉàlÉ©É »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ©ÉÉÅ §ÉÉN«ÉÊ´ÉyÉÉlÉÉ »ÉÅNÉ ´É2qöÉ{ÉÒ »É©É«É ~ÉiÉ Uïà A~É±É¥yÉ, ~ÉÖ®øºÉÉàlÉ©É »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ©ÉÉÅ §ÉÉN«ÉÊ´ÉyÉÉlÉÉ »ÉÅNÉ ´É2qöÉ{ÉÒ »É©É«É ~ÉiÉ Uïà A~É±É¥yÉ,
SÉälÉ{«É Ê¶É´ÉÉ±É«É ¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ Ê¥É2ÉWðà±É Ê¶É´É wöÉ2É NÉÖÂÉlÉÉ Hí©ÉÉâ{ÉÒ »É©ÉXiÉÒ,SÉälÉ{«É Ê¶É´ÉÉ±É«É ¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ Ê¥É2ÉWðà±É Ê¶É´É wöÉ2É NÉÖÂÉlÉÉ Hí©ÉÉâ{ÉÒ »É©ÉXiÉÒ,
� ¦ÉÁÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Î»oÉÊlÉ »©ÉÞÊlÉ »´É°÷~Éà ¶ÉÉÅÊlÉ »lÉÅ§É lÉ2ÒHàí +Éà³LÉÉiÉÒ,� ¦ÉÁÉ{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Î»oÉÊlÉ »©ÉÞÊlÉ »´É°÷~Éà ¶ÉÉÅÊlÉ »lÉÅ§É lÉ2ÒHàí +Éà³LÉÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

18 X{«ÉÖ+É2Ò{ÉÉ +´«ÉGlÉ Êqö´É»Éà +~ÉÔ+à ¡Éà©É~ÉÚiÉÇ ¸ÉuöÉÅWðÊ±É,
 ¦ÉÁÉ¥ÉÉ~É{Éà +{ÉÖ»É2Ò »ÉÉä ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà +~Éâ ©ÉÒcóÒ »{Éà¾úÉÅWðÊ±É, 
Ê´É¹ÉÊ{É«ÉÅlÉÉ{ÉÒ yÉ2É ~É2 +´ÉlÉ2iÉ{ÉÒ Ê´ÉÊSÉmÉ ´ÉÉlÉ ±«ÉÉà XiÉÒ, 
� [ÉÉ{É»ÉÉNÉ2{ÉÒ [ÉÉ{É»É2´ÉÉiÉÒ Wðà §ÉÉNÉÒ2oÉ©ÉÉÅ ]ñÒ±ÉÉiÉÒ, 
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

»É{É 1876 Ë»ÉyÉ ¡ÉÉÅlÉ©ÉÉÅ +àHí +ÊwölÉÒ«É ¥ÉÉ³Hàí Wð{©É ±ÉÒyÉÉà, 
� ¥ÉÉ³~ÉiÉoÉÒ Wð +àiÉà §ÉÎGlÉ§ÉÉ´É +{Éà »ÉÖ»ÉÅ»HíÉ2Éà{ÉÉà 2»É ~ÉÒyÉÉà,
©ÉyÉÖ2lÉÉ »ÉÅNÉ >©ÉÉ{ÉqöÉ2ÒoÉÒ +É~Éà Hí«ÉÉâ ¾úÒ2É{ÉÉà yÉÒLÉlÉÉà ´«ÉÉ~ÉÉ2,
� 2ÉX+Éà-©É¾úÉ2ÉX+Éà »ÉÉoÉà ~ÉiÉ SÉ±ÉÉ´ÉlÉÉ »É¾úWð2ÒlÉoÉÒ HíÉ2Éà¥ÉÉ2,
+»ÉÉyÉÉ2iÉ ´«ÉÎGlÉl´É{ÉÉ yÉiÉÒ +àHí Êqö´«É ~ÉÖ®øºÉ{ÉÒ +Wð¥É Hí¾úÉiÉÒ,
� NÉÖ®ø+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2{ÉÉ2É +à ©ÉÉ{É´É ¾úlÉÉ ±ÉàLÉ2ÉWð HÞí~É±ÉÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

»É{É 1936{ÉÒ +àHí »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà +à lÉ{É©ÉÉÅ ~É2©ÉÉl©ÉÉ+à Hí«ÉÉâ ¡É´Éà¶É, 
� Ê{ÉX{ÉÅqö, [ÉÉ{É, ¡ÉHíÉ¶É »´É°÷~É ¾ÖÅú Ê¶É´É UÖÅï - +à +É~«ÉÉà Êqö´«É »ÉÅqàö¶É,
+à ´ÉÞyyÉlÉ{É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hí2Ò Ê¶É´Éà +É~«ÉÖÅ +à©É{Éà ¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ {ÉÉ©É,
� »ÉÉKÉÉlHíÉ2 Hí2É´ÉÒ Ê¶É´Éà ¦ÉÁÉ{Éà »ÉÉá~«ÉÖÅ Ê´É¹É{ÉÉ ~ÉÊ2´ÉlÉÇ{É{ÉÖÅ HíÉ©É÷,
¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ NÉÖ~lÉ ±ÉÉ±É Ê´Éqàö¾úÒ{Éà Wðà ©ÉÉ{É´Éà ±ÉÒyÉÉ ~ÉÒUïÉiÉÒ,
� Wð{©ÉÉà{ÉÒ [ÉÉ{É»ÉÖyÉÉ{Éà ¡É§ÉÖÊ©É±É{É{ÉÒ ~«ÉÉ»É +à©É{ÉÒ Ê~ÉUïÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...
�
¡ÉXÊ~ÉlÉÉ ¦ÉÁÉ, ¦ÉÁ~ÉÖmÉÉ, +ÉÊqöqàö´É, +àeô©É ´É ~ÉÊ´ÉmÉ NÉA©ÉÖLÉ, 
 »É±ÉÉà{ÉÉ Ê¶É´É »ÉÉWð{É{ÉÒ »ÉWð{ÉÒ, §ÉÉNÉÒ2oÉ °÷~Éà oÉ«ÉÉ »É{©ÉÖLÉ,
~É2©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉ ~ÉÉ±É{ÉÉ »Éqäö´É ©ÉÉ{ÉÒ Ê¶É2ÉàyÉÉ«ÉÇ,
� ¥É{ÉÒ qöyÉÒÊSÉ EìÊºÉ lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ Hí«ÉÖÇ ¡É§ÉÖHíÉ«ÉÇ »´ÉÒHíÉ«ÉÇ,
©É¾àúHíÉ´«ÉÖÅ Ê{ÉWð Yð´É{É{Éà Êqö´«É NÉÖiÉÉà{ÉÉà »ÉÖÅNÉyÉoÉÒ XiÉà 2ÉlÉ2ÉiÉÒ,
� Ê{É2ÉHíÉ2 »ÉÉoÉà Hàí´ÉÒ +{ÉÖ~É©É +{Éà2Ò ¡ÉÒlÉ +É~Éà Ê{É§ÉÉ´ÉÒ XiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

+ÉÊqö2l{ÉÉà{Éà »ÉÉHíÉ2 »ÉÉoÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É´É{ÉÒ +©ÉÚ±«É lÉHí Wðà »ÉÉÅ~ÉeôÒ, 
� ¦ÉÁÉ{ÉÒ Hí©ÉÇ§ÉÚÊ©É©ÉÉÅ +à £íÊ2»lÉÉ{Éà Ê{É¾úÉ³´ÉÉ lÉ2»Éà ©ÉÉ2Ò +ÉÅLÉeôÒ,
¥ÉÉNÉ´ÉÉ{É Ê¶É´É{ÉÉ SÉälÉ{«É ¥ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÉ³Ò ¦ÉÁÉ{Éà +à`ò±ÉÒ Wð ¥É»É £íÊ2«ÉÉqö,
� ©ÉÒcóÉ ¥ÉÉ³HíÉà, ~«ÉÉ2É ¥ÉÉ³HíÉà +à ~«ÉÉ2§É«ÉÉÇ ¥ÉÉà±É{Éà +ÅlÉ2©É{É Hí2à÷ «ÉÉqö÷,
¥ÉÉ~ÉqöÉqöÉ+à ±ÉLÉà±ÉÉ ±ÉÉ±É +KÉ2Éà{ÉÉ ~ÉmÉÉà©ÉÉÅ ¶ÉÎGlÉ +à´ÉÒ »É©ÉÉiÉÒ,
� Wðà ~ÉÖ®øºÉÉoÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà lÉÒµÉ NÉÊlÉ, Êqö±É ~É2 +Ê©É`ò UïÉ~É +ÅHíÉiÉÒ,
»ÉÖiÉÉà +à ¦ÉÁÉ¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ +SÉ2Wð§É2Ò Hí¾úÉiÉÒ...

Ê{É2ÉHíÉ2Ò, Ê{ÉÌ´ÉHíÉ2Ò, Ê{É2¾ÅúHíÉ2Ò - {ÉÒ +É~ÉÒ +{ÉÖ§É´É«ÉÖGlÉ +ÅÊlÉ©É Ê¶ÉKÉÉ, 
� yÉä«ÉÇ yÉ2Ò ~É2 ´ÉºÉÉâoÉÒ ´ÉlÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÉ¥ÉÉ Hí2Ò 2ÂÉ +É~ÉiÉÒ ¡ÉlÉÒKÉÉ,
21©ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉ 2021{ÉÉ ´ÉºÉâ §ÉÊ´Éº«É 21 Wð{©ÉÉà{ÉÖÅ ¥É{Éà ¸Éàºcó ¡ÉÉ±É¥yÉ,
 ~ÉÖ®øºÉÉàlÉ©É »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ©ÉÉÅ §ÉÉN«ÉÊ´ÉyÉÉlÉÉ »ÉÅNÉ ´É2qöÉ{ÉÒ »É©É«É ~ÉiÉ Uïà A~É±É¥yÉ,
SÉälÉ{«É Ê¶É´ÉÉ±É«É ¦ÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ Ê¥É2ÉWðà±É Ê¶É´É wöÉ2É NÉÖÂÉlÉÉ Hí©ÉÉâ{ÉÒ »É©ÉXiÉÒ,
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બના�યા. તમને ના બના�યા. રા�પણાના સવ� 
(રૉયલ) સં�કાર આપનામાં છ�.’

લેખરાજ� બા�યકાળથી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા. ��ીઓ ��યે એમને િવશેષ 
માન હતું. શેષશ�યા પર પોઢ�લા િવ�ણુના પગ 
દબાવતાં લ�મીવાળી ત�વીર તેમણે �ઈ. તેઓએ 
આ ��ય કપાવી દીધું. એમના ભિ�ભાવથી 
સભર �વનમાં સાદાઈ, સંયમ, િનયિમતતાને બ� 
જ મહ�વ હતું. એક પણ �દવસ ભિ�, પાઠ અને 
િન�યિનયમથી વંિચત રહ�તા નહ�. તેઓ �ીમ� 
ભગવતગીતાનો ઊંડો અ�યાસ કરીને િનયિમત 
ગીતા પાઠ કરતા.

ધમ� અને �યવહાર બંનેનું સમતોલપણું 
તેમણે સાચ�યું હતું. �ીમંત હોવા છતાં એમના 
�વનમાં દ�ભ, આડંબર ક� અિભમાનને �થાન 
નહોતું. �યવહારમાં દયાભાવના સરળતા, 
િનખાલસતા, દાન ભાવના, સ�ાઈ અને 
�ામાિણકતા દ�ખાઈ આવતાં હતાં. તેઓ �યાર� 
પાટ� આપતાં તેમાં મા� શાકાહારી ભોજન જ 
ખવડાવતા. પાટ�માં બીડી, િસગાર�ટ, શરાબ ક� 

 18 ��યુઆરીનો �દવસ એ ભારત અને 
િવદ�શો માટ� ઉ�ેખનીય �દવસ છ�. આ �દવસે 
��ાબાબાએ પોતાના િનરાકારી, િનિવ�કારી, 
િનરહ�કારી �વનને કમા�તીત અવ�થાએ લઈ 
જઈને પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� અને 
અ�ય� વતનવાસી બની ગયા.

સામા�ય માનવમાંથી મહામાનવ બનનાર 
લેખરાજ�નું (મર�વા જ�મથી ��િપતા ��ા) 
�વન �ારંભકાળથી જ ઉ�ેખનીય હતું. એમનો 
જ�મ ઈ.સ. 1876માં િસંધ હ�દરાબાદમાં ક�પલાની 
ક�ળમાં એક વ�ભાચારી ભ�ને �યાં થયો. 
તેમના િપતા શાળામાં મુ�ય િશ�ક હતા. િશ�ક 
િપતાના ઉ� સં�કારોની છાપ લેખરાજ� ઉપર 
પડી હતી.

�ારંભમાં પોતાના ભાઈની સાથે ઘ�નો 
વેપાર કરવા લા�યા. તેમાંથી િવશેષ અનુભવ, 
આંતરસૂઝ, �દુભાષા અને સૌ�ય �યિ��વને 
લીધે હીરાઝવેરાતના �િસ�ધ �યાપારી બ�યા. 
તેઓ ઝવેરાતના �યાપારને લીધે રા�, 
મહારા�ઓ, ધના� �યિ�ઓના સંપક�માં 
આ�યા. લેખરાજ�નું �યિ��વ અ�ભુત હતું. 
ધમ�, �ે�ચા�ર�ય અને કત��યિન�ાને લીધે તેઓ 
નેપાળ અને ઉદયપુરના મહારા�ના બ� 
�ીિતપા� િવશેષ આિત�ય અને સ�માનના 
અિધકારી બ�યા. તેમના ધમ�િન� �વભાવ અને 
�યવહારથી રાજવી પ�રવારોમાં ઝવેરાત બતાવવા 
જઈ શકતા. તેમના મહાન �યિ��વથી અં�ઈને 
રા�ઓ ઘણી વાર કહ�તા, ‘લખીબાબુ, 
ભગવાનથી એ ભૂલ થઈ ગઈ ક� અમને રા� 

તં�ી �થાનેથી

��િપતા ��ા
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િવ�ણુ ચતુભુ�જના સા�ા�કાર થયા. તેઓ ગુ� પાસે 
ગયા અને આ સા�ા�કાર સંબંધી પૂ�ું. પરંતુ ગુ� 
તે અંગે ક�ઈજ �ણતા નહોતા. હવે એમને મનમાં 
એવો િન�ય થયો ક� �દ�ય��� અને �દ�યબુિ� 
દાતા મા� પરમા�મા જ છ� અને પરમા�માની 
ક�પાથી જ આ અનુભવ થયો છ�.

આમ, �દ�યચેતનાના અનુભવ પછી દાદા 
વારાણસી ગયા. �યાં એમના એક િમ�ના 
બગીચામાં બેસીને તેઓ મનનિચંતન કરતા હતા. 
�યાર� િન�ય નવા અનુભવો અને �દ�ય 
સા�ા�કારો થવા લા�યા. એક �દવસ એમને 
િનરાકાર �યોિતિલંગ� િશવ પરમા�માનો 
સા�ા�કાર થયો. �યાર પછી કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશનો સા�ા�કાર થયો. ભયંકર 
બ�બમારાથી િવ�ફોટથી ચાર� બાજુ અ��ની 
�ાળાઓ, માનવ િચ�કારો અને િવનાશનો 
સા�ા�કાર થયો �યાર� આજે જે અણુબ�બ છ� તે 
�ાયોિગક દશામાં જ હતા. આમ િવનાશના 
ભયંકર ��યો �ઈને એમની આંખોમાંથી 
અ�ુધારા વહ�વા લાગી. તેઓ બો�યા, ‘�ભુ બસ 
કરો, બસ કરો, �ભુ આટલો ભયંકર િવનાશ?’ 
આ સા�ા�કાર પછી દાદાને હીરા ઝવેરાત પ�થર 
સમાન દ�ખાવા લા�યા. તેમણે ધીખતી 
કમાણીવાળો હીરા ઝવેરાતનો ધંધો સમેટી લીધો. 
દાદાના આ પ�રવત�નથી તેમના ભાગીદાર પણ 
અચંબામાં પડી ગયા.

એક વખત ફરીથી એમને એમના કાકા 
મૂલચંદની ��યુદશાનો સા�ા�કાર થયો. જેમાં 
આ�મા શરીરમાંથી નીકળતો િનહા�યો. 
�યારબાદ ફરીથી િવ�ણુ ચતુભુ�જનો સા�ા�કાર 
થયો. મ� (દાદી �જઈ��ા�) �યું ક� દાદા અથા�� 
બાબાના ને�ોમાં એટલી લાલી હતી ક� એવું લાગતું 
હતું ક� �ણે એમાં કોઈ લાલબ�ી સળગી રહી 

માંસાહાર ન મળતાં ક�ટલાક ધિનક િમ�ો કહ�તા, 
‘દાદા, પાટ� �ફ�ી રહી’ પણ દાદા ��મત આપીને 
એ વાતને ઉડાવી દ�તા. ‘આપના માટ� �� ધમ� શા 
માટ� �� ક�ં? તમે તો મને કાગળની નોટો આપો 
છો પરંતુ �� તો તેના બદલામાં આપને હીરા આપું 
છું. આ સાંભળી સૌ હસી પડતાં.

દાદાએ અનેક ગુ�ઓ કયા� હતા. ભિ� 
માટ� તેઓને િવશેષ પ�પાત હતો. તે માટ� તેમણે 
અમરનાથ, હ�ર�ાર, �યાગ, �ંદાવન, કાશી 
આ�દ િવિવધ �થળોએ યા�ાઓ કરી હતી. તેઓ 
સાધુ સં�યાસીઓને પોતાને �યાં િનમં�ણ આપતા, 
તેઓનું સ�માન કરતા. સ�સંગ કરાવતા અને 
હ�રો �િપયા એ સ�સંગમાં ખચ� દ�તા.

ગુ� ��યે એમને ઉ� ભાવના હતી. એક 
�દવસ દાદાના પૌ�ની નામકરણ િવિધ અંગે 
િવશેષ કાય��મ રા�યો હતો. અનેક �યિ�ઓને 
ભોજનનું િનમં�ણ આપવામાં આ�યું હતું. તેવામાં 
ગુ�નો તાર આ�યો. ગુ� દાદાને બોલાવી ર�ા 
હતા. દાદાએ તરત જ ગાડી તૈયાર કરવા ક�ં. 
તેમનાં પ�ીએ ક�ં, ‘ઘેર આટલો મોટો ઉ�સવ છ� 
ને તમે જશો? અ�યાર� રોકાઈ �ઓ પછીથી જ�’ 
�યાર� દાદાએ ક�ં, ‘સાંભળો, ગુ�નું િનમં�ણ 
એટલે કાળનું િનમં�ણ, કાળ આવે તો શું આપણે 
એમ કહીને એને રોક�શું ક� આજે મારા પૌ�ની 
નામકરણ િવિધ છ�.’

દાદા ગુ� પાસે ગયા. ગુ�ના એક િશ�યને 
ખોટ જવાથી દસ હ�ર �િપયાની જ�ર હતી. 
દાદાને ગુ�નો �યવહાર ન ગ�યો. તેમણે જણા�યું 
ક� પૈસા અંગે આપે જણા�યું હોત તો આપને મોકલી 
આપત. એકવાર મુંબઈમાં બાબુલનાથ મં�દરની 
સામે આવેલા પોતાના ઘરના િવશાળ આંગણામાં 
થઈ રહ�લા સ�સંગમાં બેઠા હતા. �યાર� તેમને એક 
િનરાળો જ આંત�રક અનુભવ થવા લા�યો. તેમને 
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બના�યા. તમને ના બના�યા. રા�પણાના સવ� 
(રૉયલ) સં�કાર આપનામાં છ�.’

લેખરાજ� બા�યકાળથી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા. ��ીઓ ��યે એમને િવશેષ 
માન હતું. શેષશ�યા પર પોઢ�લા િવ�ણુના પગ 
દબાવતાં લ�મીવાળી ત�વીર તેમણે �ઈ. તેઓએ 
આ ��ય કપાવી દીધું. એમના ભિ�ભાવથી 
સભર �વનમાં સાદાઈ, સંયમ, િનયિમતતાને બ� 
જ મહ�વ હતું. એક પણ �દવસ ભિ�, પાઠ અને 
િન�યિનયમથી વંિચત રહ�તા નહ�. તેઓ �ીમ� 
ભગવતગીતાનો ઊંડો અ�યાસ કરીને િનયિમત 
ગીતા પાઠ કરતા.

ધમ� અને �યવહાર બંનેનું સમતોલપણું 
તેમણે સાચ�યું હતું. �ીમંત હોવા છતાં એમના 
�વનમાં દ�ભ, આડંબર ક� અિભમાનને �થાન 
નહોતું. �યવહારમાં દયાભાવના સરળતા, 
િનખાલસતા, દાન ભાવના, સ�ાઈ અને 
�ામાિણકતા દ�ખાઈ આવતાં હતાં. તેઓ �યાર� 
પાટ� આપતાં તેમાં મા� શાકાહારી ભોજન જ 
ખવડાવતા. પાટ�માં બીડી, િસગાર�ટ, શરાબ ક� 

 18 ��યુઆરીનો �દવસ એ ભારત અને 
િવદ�શો માટ� ઉ�ેખનીય �દવસ છ�. આ �દવસે 
��ાબાબાએ પોતાના િનરાકારી, િનિવ�કારી, 
િનરહ�કારી �વનને કમા�તીત અવ�થાએ લઈ 
જઈને પોતાના પાિથ�વ દ�હનો �યાગ કય� અને 
અ�ય� વતનવાસી બની ગયા.

સામા�ય માનવમાંથી મહામાનવ બનનાર 
લેખરાજ�નું (મર�વા જ�મથી ��િપતા ��ા) 
�વન �ારંભકાળથી જ ઉ�ેખનીય હતું. એમનો 
જ�મ ઈ.સ. 1876માં િસંધ હ�દરાબાદમાં ક�પલાની 
ક�ળમાં એક વ�ભાચારી ભ�ને �યાં થયો. 
તેમના િપતા શાળામાં મુ�ય િશ�ક હતા. િશ�ક 
િપતાના ઉ� સં�કારોની છાપ લેખરાજ� ઉપર 
પડી હતી.

�ારંભમાં પોતાના ભાઈની સાથે ઘ�નો 
વેપાર કરવા લા�યા. તેમાંથી િવશેષ અનુભવ, 
આંતરસૂઝ, �દુભાષા અને સૌ�ય �યિ��વને 
લીધે હીરાઝવેરાતના �િસ�ધ �યાપારી બ�યા. 
તેઓ ઝવેરાતના �યાપારને લીધે રા�, 
મહારા�ઓ, ધના� �યિ�ઓના સંપક�માં 
આ�યા. લેખરાજ�નું �યિ��વ અ�ભુત હતું. 
ધમ�, �ે�ચા�ર�ય અને કત��યિન�ાને લીધે તેઓ 
નેપાળ અને ઉદયપુરના મહારા�ના બ� 
�ીિતપા� િવશેષ આિત�ય અને સ�માનના 
અિધકારી બ�યા. તેમના ધમ�િન� �વભાવ અને 
�યવહારથી રાજવી પ�રવારોમાં ઝવેરાત બતાવવા 
જઈ શકતા. તેમના મહાન �યિ��વથી અં�ઈને 
રા�ઓ ઘણી વાર કહ�તા, ‘લખીબાબુ, 
ભગવાનથી એ ભૂલ થઈ ગઈ ક� અમને રા� 

તં�ી �થાનેથી

��િપતા ��ા
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િવ�ણુ ચતુભુ�જના સા�ા�કાર થયા. તેઓ ગુ� પાસે 
ગયા અને આ સા�ા�કાર સંબંધી પૂ�ું. પરંતુ ગુ� 
તે અંગે ક�ઈજ �ણતા નહોતા. હવે એમને મનમાં 
એવો િન�ય થયો ક� �દ�ય��� અને �દ�યબુિ� 
દાતા મા� પરમા�મા જ છ� અને પરમા�માની 
ક�પાથી જ આ અનુભવ થયો છ�.

આમ, �દ�યચેતનાના અનુભવ પછી દાદા 
વારાણસી ગયા. �યાં એમના એક િમ�ના 
બગીચામાં બેસીને તેઓ મનનિચંતન કરતા હતા. 
�યાર� િન�ય નવા અનુભવો અને �દ�ય 
સા�ા�કારો થવા લા�યા. એક �દવસ એમને 
િનરાકાર �યોિતિલંગ� િશવ પરમા�માનો 
સા�ા�કાર થયો. �યાર પછી કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશનો સા�ા�કાર થયો. ભયંકર 
બ�બમારાથી િવ�ફોટથી ચાર� બાજુ અ��ની 
�ાળાઓ, માનવ િચ�કારો અને િવનાશનો 
સા�ા�કાર થયો �યાર� આજે જે અણુબ�બ છ� તે 
�ાયોિગક દશામાં જ હતા. આમ િવનાશના 
ભયંકર ��યો �ઈને એમની આંખોમાંથી 
અ�ુધારા વહ�વા લાગી. તેઓ બો�યા, ‘�ભુ બસ 
કરો, બસ કરો, �ભુ આટલો ભયંકર િવનાશ?’ 
આ સા�ા�કાર પછી દાદાને હીરા ઝવેરાત પ�થર 
સમાન દ�ખાવા લા�યા. તેમણે ધીખતી 
કમાણીવાળો હીરા ઝવેરાતનો ધંધો સમેટી લીધો. 
દાદાના આ પ�રવત�નથી તેમના ભાગીદાર પણ 
અચંબામાં પડી ગયા.

એક વખત ફરીથી એમને એમના કાકા 
મૂલચંદની ��યુદશાનો સા�ા�કાર થયો. જેમાં 
આ�મા શરીરમાંથી નીકળતો િનહા�યો. 
�યારબાદ ફરીથી િવ�ણુ ચતુભુ�જનો સા�ા�કાર 
થયો. મ� (દાદી �જઈ��ા�) �યું ક� દાદા અથા�� 
બાબાના ને�ોમાં એટલી લાલી હતી ક� એવું લાગતું 
હતું ક� �ણે એમાં કોઈ લાલબ�ી સળગી રહી 

માંસાહાર ન મળતાં ક�ટલાક ધિનક િમ�ો કહ�તા, 
‘દાદા, પાટ� �ફ�ી રહી’ પણ દાદા ��મત આપીને 
એ વાતને ઉડાવી દ�તા. ‘આપના માટ� �� ધમ� શા 
માટ� �� ક�ં? તમે તો મને કાગળની નોટો આપો 
છો પરંતુ �� તો તેના બદલામાં આપને હીરા આપું 
છું. આ સાંભળી સૌ હસી પડતાં.

દાદાએ અનેક ગુ�ઓ કયા� હતા. ભિ� 
માટ� તેઓને િવશેષ પ�પાત હતો. તે માટ� તેમણે 
અમરનાથ, હ�ર�ાર, �યાગ, �ંદાવન, કાશી 
આ�દ િવિવધ �થળોએ યા�ાઓ કરી હતી. તેઓ 
સાધુ સં�યાસીઓને પોતાને �યાં િનમં�ણ આપતા, 
તેઓનું સ�માન કરતા. સ�સંગ કરાવતા અને 
હ�રો �િપયા એ સ�સંગમાં ખચ� દ�તા.

ગુ� ��યે એમને ઉ� ભાવના હતી. એક 
�દવસ દાદાના પૌ�ની નામકરણ િવિધ અંગે 
િવશેષ કાય��મ રા�યો હતો. અનેક �યિ�ઓને 
ભોજનનું િનમં�ણ આપવામાં આ�યું હતું. તેવામાં 
ગુ�નો તાર આ�યો. ગુ� દાદાને બોલાવી ર�ા 
હતા. દાદાએ તરત જ ગાડી તૈયાર કરવા ક�ં. 
તેમનાં પ�ીએ ક�ં, ‘ઘેર આટલો મોટો ઉ�સવ છ� 
ને તમે જશો? અ�યાર� રોકાઈ �ઓ પછીથી જ�’ 
�યાર� દાદાએ ક�ં, ‘સાંભળો, ગુ�નું િનમં�ણ 
એટલે કાળનું િનમં�ણ, કાળ આવે તો શું આપણે 
એમ કહીને એને રોક�શું ક� આજે મારા પૌ�ની 
નામકરણ િવિધ છ�.’

દાદા ગુ� પાસે ગયા. ગુ�ના એક િશ�યને 
ખોટ જવાથી દસ હ�ર �િપયાની જ�ર હતી. 
દાદાને ગુ�નો �યવહાર ન ગ�યો. તેમણે જણા�યું 
ક� પૈસા અંગે આપે જણા�યું હોત તો આપને મોકલી 
આપત. એકવાર મુંબઈમાં બાબુલનાથ મં�દરની 
સામે આવેલા પોતાના ઘરના િવશાળ આંગણામાં 
થઈ રહ�લા સ�સંગમાં બેઠા હતા. �યાર� તેમને એક 
િનરાળો જ આંત�રક અનુભવ થવા લા�યો. તેમને 



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 01 January 2021 Page No. 06

�ાના�ત

હતી. એમનો ચહ�રો એકદમ લાલ હતો. અને 
ઓરડો પણ લાલ �કાશમય થઈ ગયો હતો. �� પણ 
શરીરભાનથી અલગ, અશરીરી બની ગઈ. 
એટલામાં ઉપરથી એક અવાજ આવતો હોય તેમ 
લા�યું. જેમ ક� દાદાના મુખથી બીજું કોઈ બોલી ર�ં 
હતું. આ અવાજ પહ�લાં ધીમો હતો પછી ધીર� ધીર� 
અવાજ મોટો થઈ ગયો. અવાજ એ હતો.

િન�નંદ �વ�પં, િશવોડહ� િશવોડહ�, 
�ાન �વ�પં િશવોડહ� િશવોડહ�, �કાશ �વ�પં 
િશવોડહ� િશવોડહ� ફરી દાદાનાં નયન બંધ થઈ 
ગયા. �� આજ સુધી એ અ�ભુત ��ય ભૂલી નથી. 
આ વાતાવરણ અિવ�મરણીય છ�. એ સમયની 
અશરીરી અવ�થા મને સારી રીતે યાદ છ�.

દાદાનાં નયન ખૂ�યાં તો તેઓ ઉપર નીચે 
ઓરડામાં આ��ય�થી �વા લા�યા. એમણે જે ક�ઈ 
�યું હતું તેની ��િતમાં લવલીન હતા. મ� પૂ�ું, 
‘બાબા, આપ શું �ઈ ર�ા છો?’ બાબા બો�યા 
કોણ હતું? એક લાઈટ હતી માઈટ હતી કોઈ નવી 
દુિનયા હતી. એનાથી ઘણી જ દૂર ઉપર 
તારાઓની જેમ �યાર� તેઓ નીચે આવતા હતા તો 
કોઈ રાજક�માર બની જતા હતા કોઈ રાજક�મારી 
બની જતાં હતાં. એક લાઈટ અને માઈટ� ક�ં તાર� 
આવી દુિનયા બનાવવાની છ�. પરંતુ એણે એ ના 
જણા�યું ક� નવી દુિનયા કઈ રીતે બનાવવાની છ�. 
તે કોણ હતું કોઈ માઈટ હતી. �વયં દાદાને આગળ 
જતાં એ રહ�ય �પ� થયું ક� પરમિપતા પરમા�મા 
િશવે દાદાના તનમાં �વેશ કરીને પોતાનો પ�રચય 
આ�યો હતો. એમણે જ દાદાને કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશના તથા આવનારી સતયુગી ���નો 
પણ સા�ા�કાર કરા�યો હતો. એ પાવન���ની 
�થાપના માટ� એમને િનિમ� બનાવીને િનદ�શ 
આ�યો હતો.

મુંબઈ, કલ�ાથી હીરા ઝવેરાતનો ધંધો 

સમેટીને દાદા િસંધ હ�દરાબાદ આ�યા. �યાં તેમણે 
�દ�ય અનુભવો આધા�રત સ�સંગ શ� કય�. 
શ�આતમાં સ�સંગ ‘ઓમમંડલી’ના નામે 
ઓળખાતો હતો. સ�સંગમાં જે બહ�નો માતાઓ 
આવતી હતી તેઓને દાદાના �પમાં �ીક��ણના 
સા�ા�કાર થવા લા�યા. ક�ટલીક બહ�નો �યાન 
(�ા�સ)માં જવા લાગી. સમ� િસંધ હ�દરાબાદમાં 
સ�નાટો �યાપી ગયો. દાદાના સંપક�માં આવનાર 
સ�સંગી પિવ�તાનું �ત ધારણ કરતાં, શુ� 
શાકાહારી ભોજન લેતાં. પા�ા�ય સં�કારોમાં 
�વતા લોકો સ�સંગી બનતાં �યસન, ફ�શન, 
િવકારો છોડી સાદગી પૂણ�, સંયમી �વન �વવા 
લા�યા. એકાએક આવેલા અનેક લોકોના �વન 
પ�રવત�નને ક�ટલાક� આવકાયુ�, તો ક�ટલાક� 
િવરોધો કયા�. કારણ ક� િવલાસી �વન �વતા 
લોકોના �વનમાં આની અસર થવા લાગી. 
તેઓને પ�રવારના સ�સંગી સ�યોને લીધે સંયમી 
�વન �વવું પ�ું હતું. તેઓ અકળાઈ ઉ�ા.

દાદાએ ઈ.સ. 1937માં બહ�નોની એક 
સિમિત બનાવીને પોતાની સવ� સંપિ� ઈ�રીય 
કાય�માં દાનમાં આપી દીધી. પછી ‘ઓમ મંડલી’નું 
નામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય થયું. જે ક�યાઓ પિવ� �વન �વી 
આ�યા��મક િશ�ણ મેળવવા માગતી હતી. તેઓ 
માટ� લૌ�કક અલૌ�કક િશ�ણની શ�આત કરી. 
હૉ�ટ�લની શ�આત કરી. �યાં તેઓને 
�દ�યગુણોથી સભર િશ�ણ આપવામાં આવતું 
હતું. સ�સંગમાં આવનાર ક�યાઓ, માતાઓ પર 
અ�યાચારો થવા લા�યા. �યાર પછી દાદાએ 
સ�સંગનું �થળાંતર કરાંચીમાં કયુ�. કરાંચીમાં 
��ાબાબાએ ચૌદ વષ� સુધી લગભગ 350 
��ાવ�સો (બહ�નો-ભાઈઓ)ને �દ�યગુણોની 
ધારણાની તપ�યા કરાવી. તેથી સ�સંગી બહ�નો-
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ભાઈઓના �વનમાં આમૂલ પ�રવત�ન આ�યું. 
તેઓ દ�વી�વન માટ�ની અનેક યો�યતાઓથી 
સંપ�ન થયાં.

ભારત �વતં� થતાં તેમાંથી કરાંચી 
પા�ક�તાનમાં ગયું. આ વખતે િહ�સાનું તાંડવ ��ય 
થયું હતું. લોહીની નદીઓ વહ�તી હતી. આમ છતાં 
આ સં�થા કરાંચીમાં ત�ન ભયમુ� હતી. મુ��લમ 
ભાઈઓ તેનું ર�ણ કરતા હતા. આઝાદી પછીના 
�ણ વષ� ઈ�રીય �ેરણા થતાં આ સં�થાનું 
કરાંચીમાંથી રાજ�થાનના માઉ�ટ આબુમાં 
�થળાંતર થયું.

િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવે દાદાના 
તનમાં �દ�ય અવતરણ કયુ� હતું. �ેમ, ન�તા, 
સાદાઈ અને પિવ�તાની મૂિત� હતા. તેમનું 
�દ�યલલાટ, �સ�ન મુખારિવંદ, વયો�� �મર� 
પણ ચ�ુઓનું તેજ, ટ�ાર શરીર, ઝડપી ચાલ 
અને યુવાનોને શરમાવે તેવાં ઉમંગ, ઉ�સાહ અને 
�હાિનયત તેમજ પિવ�તા સૌને �ભાિવત કરતાં. 
એમના મુખમાંથી ‘મીઠ� બ�ે !’નું થતું સંબોધન 
આ�માઓ ઉપર �દુઈ અસર કરતું. ક�યાઓ 
માતાઓના િશર� �ાનનો કળશ મૂક� ��ી 
શિ�ના આ�યા��મક પાસાને િવકસાવી અનેક 
મહાન ��ાક�મારી બહ�નો-ભાઈઓને તૈયાર 
કયા�. ખૂબ ઓછું ભણેલી બહ�નોને, ભાઈઓને 
એમણે ન�ર તાલીમ આપી ક� આજે દ�શ અને 
િવદ�શોના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
માનવ�તની સેવામાં �ય�ત છ�.

18, ��યુઆરી, 1969ની રા�ે દાદી 
�કાશમિણ�ના હાથમાં સવ� શિ�ઓ સ�પીને 
તેઓ અ�ય� વતનવાસી બ�યા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

��યુઆરી, 1972થી ‘�ાના�ત’ પિ�કા 
�કાિશત થાય છ�. �યાર� પંિ�ઓ લખું છું.

તમે જન જનને સંદ�શો િશવનો આપ�,

 એની વરદાની વાણી યાદ રાખ�.

�ત �તામાં વષ� ર� વહી ગયાં,

 આવી સુવણ�જયંતી છ� આજ,

અવસર આ�યો આંગણે.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ા અ�ભુત છ� 
આજ સુધી તેના બધા અંકો �કાિશત થયા છ�. 
કોરોના મહામારીમાં પણ �ેસ ખૂલતાં બધા અંકો 
છપાયાં છ�.

‘�ાના�ત’નો ��યુઆરી, 2021નો અંક 
તૈયાર થયો છ�. તેથી િવશેષ વાતો આગામી અંકોમાં 
લખીશું.

‘સુવણ�જયંતી’ વષ�માં ‘�ાના�ત’ના પચાસ 
હ�ર અંકો �કાિશત થાય તેવી અપે�ા છ�. 
ઈ�રીય સેવા કરવાનો આ અમૂ�ય અવસર છ�.

સેવાક���નાં બહ�નો, ��ાવ�સો, �ાહક 
ન�ધવાની ઝુંબેશને સફળ બનાવે તેવી અપે�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- તં�ી

�ાના�ત - સુવણ� જયંતી વષ�
.

• ચંદન સમાન સુગંધી આપનાર �ે� 
આ�માઓને પરમા�મા પણ સદા યાદ કર� છ�.

• ગાળો અને �લાિનને ફ�લોની ભેટ સમ�ને 
�વીકાર કરો તો સદા હિષ�ત રહ�શો.

• એકબી�ના �ેહી બનવા માટ� સરળતા 
અને સહનશ��નો ગુણ ધારણ કરો.
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હતી. એમનો ચહ�રો એકદમ લાલ હતો. અને 
ઓરડો પણ લાલ �કાશમય થઈ ગયો હતો. �� પણ 
શરીરભાનથી અલગ, અશરીરી બની ગઈ. 
એટલામાં ઉપરથી એક અવાજ આવતો હોય તેમ 
લા�યું. જેમ ક� દાદાના મુખથી બીજું કોઈ બોલી ર�ં 
હતું. આ અવાજ પહ�લાં ધીમો હતો પછી ધીર� ધીર� 
અવાજ મોટો થઈ ગયો. અવાજ એ હતો.

િન�નંદ �વ�પં, િશવોડહ� િશવોડહ�, 
�ાન �વ�પં િશવોડહ� િશવોડહ�, �કાશ �વ�પં 
િશવોડહ� િશવોડહ� ફરી દાદાનાં નયન બંધ થઈ 
ગયા. �� આજ સુધી એ અ�ભુત ��ય ભૂલી નથી. 
આ વાતાવરણ અિવ�મરણીય છ�. એ સમયની 
અશરીરી અવ�થા મને સારી રીતે યાદ છ�.

દાદાનાં નયન ખૂ�યાં તો તેઓ ઉપર નીચે 
ઓરડામાં આ��ય�થી �વા લા�યા. એમણે જે ક�ઈ 
�યું હતું તેની ��િતમાં લવલીન હતા. મ� પૂ�ું, 
‘બાબા, આપ શું �ઈ ર�ા છો?’ બાબા બો�યા 
કોણ હતું? એક લાઈટ હતી માઈટ હતી કોઈ નવી 
દુિનયા હતી. એનાથી ઘણી જ દૂર ઉપર 
તારાઓની જેમ �યાર� તેઓ નીચે આવતા હતા તો 
કોઈ રાજક�માર બની જતા હતા કોઈ રાજક�મારી 
બની જતાં હતાં. એક લાઈટ અને માઈટ� ક�ં તાર� 
આવી દુિનયા બનાવવાની છ�. પરંતુ એણે એ ના 
જણા�યું ક� નવી દુિનયા કઈ રીતે બનાવવાની છ�. 
તે કોણ હતું કોઈ માઈટ હતી. �વયં દાદાને આગળ 
જતાં એ રહ�ય �પ� થયું ક� પરમિપતા પરમા�મા 
િશવે દાદાના તનમાં �વેશ કરીને પોતાનો પ�રચય 
આ�યો હતો. એમણે જ દાદાને કિલયુગી ���ના 
મહાિવનાશના તથા આવનારી સતયુગી ���નો 
પણ સા�ા�કાર કરા�યો હતો. એ પાવન���ની 
�થાપના માટ� એમને િનિમ� બનાવીને િનદ�શ 
આ�યો હતો.

મુંબઈ, કલ�ાથી હીરા ઝવેરાતનો ધંધો 

સમેટીને દાદા િસંધ હ�દરાબાદ આ�યા. �યાં તેમણે 
�દ�ય અનુભવો આધા�રત સ�સંગ શ� કય�. 
શ�આતમાં સ�સંગ ‘ઓમમંડલી’ના નામે 
ઓળખાતો હતો. સ�સંગમાં જે બહ�નો માતાઓ 
આવતી હતી તેઓને દાદાના �પમાં �ીક��ણના 
સા�ા�કાર થવા લા�યા. ક�ટલીક બહ�નો �યાન 
(�ા�સ)માં જવા લાગી. સમ� િસંધ હ�દરાબાદમાં 
સ�નાટો �યાપી ગયો. દાદાના સંપક�માં આવનાર 
સ�સંગી પિવ�તાનું �ત ધારણ કરતાં, શુ� 
શાકાહારી ભોજન લેતાં. પા�ા�ય સં�કારોમાં 
�વતા લોકો સ�સંગી બનતાં �યસન, ફ�શન, 
િવકારો છોડી સાદગી પૂણ�, સંયમી �વન �વવા 
લા�યા. એકાએક આવેલા અનેક લોકોના �વન 
પ�રવત�નને ક�ટલાક� આવકાયુ�, તો ક�ટલાક� 
િવરોધો કયા�. કારણ ક� િવલાસી �વન �વતા 
લોકોના �વનમાં આની અસર થવા લાગી. 
તેઓને પ�રવારના સ�સંગી સ�યોને લીધે સંયમી 
�વન �વવું પ�ું હતું. તેઓ અકળાઈ ઉ�ા.

દાદાએ ઈ.સ. 1937માં બહ�નોની એક 
સિમિત બનાવીને પોતાની સવ� સંપિ� ઈ�રીય 
કાય�માં દાનમાં આપી દીધી. પછી ‘ઓમ મંડલી’નું 
નામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય થયું. જે ક�યાઓ પિવ� �વન �વી 
આ�યા��મક િશ�ણ મેળવવા માગતી હતી. તેઓ 
માટ� લૌ�કક અલૌ�કક િશ�ણની શ�આત કરી. 
હૉ�ટ�લની શ�આત કરી. �યાં તેઓને 
�દ�યગુણોથી સભર િશ�ણ આપવામાં આવતું 
હતું. સ�સંગમાં આવનાર ક�યાઓ, માતાઓ પર 
અ�યાચારો થવા લા�યા. �યાર પછી દાદાએ 
સ�સંગનું �થળાંતર કરાંચીમાં કયુ�. કરાંચીમાં 
��ાબાબાએ ચૌદ વષ� સુધી લગભગ 350 
��ાવ�સો (બહ�નો-ભાઈઓ)ને �દ�યગુણોની 
ધારણાની તપ�યા કરાવી. તેથી સ�સંગી બહ�નો-
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ભાઈઓના �વનમાં આમૂલ પ�રવત�ન આ�યું. 
તેઓ દ�વી�વન માટ�ની અનેક યો�યતાઓથી 
સંપ�ન થયાં.

ભારત �વતં� થતાં તેમાંથી કરાંચી 
પા�ક�તાનમાં ગયું. આ વખતે િહ�સાનું તાંડવ ��ય 
થયું હતું. લોહીની નદીઓ વહ�તી હતી. આમ છતાં 
આ સં�થા કરાંચીમાં ત�ન ભયમુ� હતી. મુ��લમ 
ભાઈઓ તેનું ર�ણ કરતા હતા. આઝાદી પછીના 
�ણ વષ� ઈ�રીય �ેરણા થતાં આ સં�થાનું 
કરાંચીમાંથી રાજ�થાનના માઉ�ટ આબુમાં 
�થળાંતર થયું.

િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવે દાદાના 
તનમાં �દ�ય અવતરણ કયુ� હતું. �ેમ, ન�તા, 
સાદાઈ અને પિવ�તાની મૂિત� હતા. તેમનું 
�દ�યલલાટ, �સ�ન મુખારિવંદ, વયો�� �મર� 
પણ ચ�ુઓનું તેજ, ટ�ાર શરીર, ઝડપી ચાલ 
અને યુવાનોને શરમાવે તેવાં ઉમંગ, ઉ�સાહ અને 
�હાિનયત તેમજ પિવ�તા સૌને �ભાિવત કરતાં. 
એમના મુખમાંથી ‘મીઠ� બ�ે !’નું થતું સંબોધન 
આ�માઓ ઉપર �દુઈ અસર કરતું. ક�યાઓ 
માતાઓના િશર� �ાનનો કળશ મૂક� ��ી 
શિ�ના આ�યા��મક પાસાને િવકસાવી અનેક 
મહાન ��ાક�મારી બહ�નો-ભાઈઓને તૈયાર 
કયા�. ખૂબ ઓછું ભણેલી બહ�નોને, ભાઈઓને 
એમણે ન�ર તાલીમ આપી ક� આજે દ�શ અને 
િવદ�શોના 140 દ�શોમાં 8500 સેવાક���ો 
માનવ�તની સેવામાં �ય�ત છ�.

18, ��યુઆરી, 1969ની રા�ે દાદી 
�કાશમિણ�ના હાથમાં સવ� શિ�ઓ સ�પીને 
તેઓ અ�ય� વતનવાસી બ�યા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

��યુઆરી, 1972થી ‘�ાના�ત’ પિ�કા 
�કાિશત થાય છ�. �યાર� પંિ�ઓ લખું છું.

તમે જન જનને સંદ�શો િશવનો આપ�,

 એની વરદાની વાણી યાદ રાખ�.

�ત �તામાં વષ� ર� વહી ગયાં,

 આવી સુવણ�જયંતી છ� આજ,

અવસર આ�યો આંગણે.

‘�ાના�ત’ની િવકાસયા�ા અ�ભુત છ� 
આજ સુધી તેના બધા અંકો �કાિશત થયા છ�. 
કોરોના મહામારીમાં પણ �ેસ ખૂલતાં બધા અંકો 
છપાયાં છ�.

‘�ાના�ત’નો ��યુઆરી, 2021નો અંક 
તૈયાર થયો છ�. તેથી િવશેષ વાતો આગામી અંકોમાં 
લખીશું.

‘સુવણ�જયંતી’ વષ�માં ‘�ાના�ત’ના પચાસ 
હ�ર અંકો �કાિશત થાય તેવી અપે�ા છ�. 
ઈ�રીય સેવા કરવાનો આ અમૂ�ય અવસર છ�.

સેવાક���નાં બહ�નો, ��ાવ�સો, �ાહક 
ન�ધવાની ઝુંબેશને સફળ બનાવે તેવી અપે�ા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- તં�ી

�ાના�ત - સુવણ� જયંતી વષ�
.

• ચંદન સમાન સુગંધી આપનાર �ે� 
આ�માઓને પરમા�મા પણ સદા યાદ કર� છ�.

• ગાળો અને �લાિનને ફ�લોની ભેટ સમ�ને 
�વીકાર કરો તો સદા હિષ�ત રહ�શો.

• એકબી�ના �ેહી બનવા માટ� સરળતા 
અને સહનશ��નો ગુણ ધારણ કરો.



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 01 January 2021 Page No. 08

�ાના�ત

બાબા જ આપણો 
સંસાર છ�, સંસારમાં સંબંધ 
હોય છ�, પદાથ� હોય છ� 
એમાં મા� �ેમ અને ખુશી 
�ઈએ. તો અમા�ં એ 
ભા�ય છ� ક� એક બાબામાં 
પણ સવ� સમાયેલું છ�. બાપ

પણ એક જ છ�, િશ�ક પણ એક જ છ� અને 
સતગુ� પણ એક જ છ�. કારણ ક� �વનમાં આ 
�ણ સંબંધ જ�રી છ�. તે તો અલગ અલગ હોય છ�. 
પણ આપણા માટ� એકમાંજ �ણ સંબંધ છ�. જે પણ 
બનાવો તે બની �ય છ�, આવા બાબા આપણને 
મ�યા છ�. બાળકના �પમાં પણ બાબાને �ઈ શકો 
છો. જે સંબંધથી આપને �ેમ હોય એ સંબંધથી એક 
િનરાકાર બાબાને �ઈ શકો છો. તો બીજું 
સંસારમાં ર�ં શું ? �યાર� એ િન�ય કરી લઈએ 
છીએ ક� બાબા જ આપણો સંસાર છ�. તો બી� કોઈ 
ચીજ રહી નહ�. � આપ ��િ�માં રહ�લા છો તો 
બાબાના ડાયર��શનથી ર�ાં છો. તો આપ કદી 
પણ ��િ�માં રહ�તાં, �ક�િતને વશ થશો નહ�. 
કારણ ક� બાબાના ડાયર��શનથી ર�ા છો. તો 
આપણને ખવડાવનાર બાબા છ�. પછી આપ ધંધો 
કરતા હો, નોકરી કરતા હો, એનાથી પૈસા આવે 
છ�. પણ અપાવનાર કોણ? � આપણે �વયંને 
��ટી સમ�એ છીએ તો બ� મોજમાં રહીશું, 
કારણ ક� જવાબદાર બાબા છ�, જેમણે આપણને 
��ટી બના�યા છ�. બાબાની �ીમત પર ��ટી 
બનીને ચાલતા રહો તો સદા બેિ�ક બાદશાહની 
જેમ રહ�શો. જે બાબાનાં પા�ાં ��ટી બાળકો છ� 
એમના માટ� એ ગેર�ટી છ�. કદી પણ બાબાના 

બાળકો ભૂ�યા રહી શકતા નથી. અંત સુધી દાળ 
રોટલી મળશે. એના માટ� બાબા બંધાયેલા છ�. નામ 
ભલે ��િ� છ�. પણ રહ�વાનું પર-�િ�માં અથા�� 
�યારા અને �યારા થઈને રહ�વાનું છ�. ��ટી અથા�� 
જવાબદાર બી� છ�. આ માનીને ચાલી ર�ા છો તો 
બાબાની ગેર�ટી છ�. અ�યાર� એક જ�મ બાબાના 
બ�યા તો 21 જ�મ માટ� ભગવાનની ગેરંટી છ� ક� 
આપને કદી દુઃખ, અશાંિતનું નામિનશાન જ નહ� 
આવે. આટલી ગેર�ટી કોઈ આપી શક� છ�? બાળક 
અથા�� બાપ િસવાય ક�ઈ નહ� એનો આધાર છ� 
�ીમત. �ીમત ક�ટલી સારી છ�. સવાર� ઉઠવાથી 
માંડીને રાત સુધી સૂઈ જવાના સુધી �ીમત દર�ક 
કદમમાં મળી છ�. એક છ� િવચારવું - આ ક�ં ક� ના 
ક�ં, આમ ક�ં તેમ ક�ં એ તો બાબા કહ� છ� ક� 
કદમ કદમ પર �ીમત આપેલી છ�. કદમ બનાવીને 
આ�યાં છ� સવાર� આ રીતે ઊઠો, રાતે આ રીતે સૂઈ 
�ઓ. �દવસમાં આ રીતે કામકાજ કરો. એ રીતે 
ર�તો બનાવીને આ�યો છ�. એ ઉપર મા� ચાલવાનું 
છ�. િવચારવાનું નથી. ર�તો બરાબર છ� યા નહ�. 
મંિઝલ ઉપર પહ�ચીશ ક� નહ�. ર�તો સારો છ� તો 
��ાબાબા મંિઝલ સુધી પહ�ચી ગયા. તો બસ 
એમના પગલે પગલે ચાલો. અથા�� ��ાબાબા એ 
જે કયુ� છ� તે કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ીમત પર ��ટી બનીને ચાલનારા જ બે�ફ� છ�
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

• જે વાત વીતી ગઈ એને ભૂલી �ઓ વીતેલી 
વાતોમાંથી બોધપાઠ લઈને આગળના માટ� 
સદા સાવધાન રહો.

• શુભ અને શુ�ધ સંક�પ આપણા �વનનો 
અમૂ�ય ખ�નો છ�.
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બધા જ �ાનનો સાર 
એક ઓમશાંિત શ�દમાં 
આવી �ય છ�. પહ�લું 
ઓમશાંિત છ� ‘મ� કૌન?’ 
એને સારી રીતે �ણવું 
�ઈએ. ‘મ� ઓર મેરા’ 
િસવાય કોઈ વાત હોતી 

નથી. હવે મ� મેરામ� બદલાય ગયું. પહ�લાં આપણે 
આ દ�શના છીએ. આ ધમ�ના છીએ. ફલાણા 
ફલાણા છ�. �યાં રહ� છ�? હવે ક�ટલું િચંતન 
બદલાય ગયું.

�યાર� �� બોલું છું. �� આ�મા છું. તો સંભળાયું 
અને મુખથી શુ� અ�ન ખવડા�યું, �યાર� આપણું 
�વન આવું બ�યું છ�. �� સમજું છું જે �દવસથી 
બાબા મ�યા �યારથી બંને વાતો બદલાય ગઈ. 
શરીરથી �યારા, સંબંધથી �યારા અને બાબાના 
�યારા બનવાનું છ�. �યાં મન છ�, �યાં તનથી પણ 
સેવા કરીને �વન સફળ કરી રહી છું. � સેવા ના 
કરીએ તો ચાર� િવષય કઈ રીતે કવર થશે? 
�દશ�ની સમ�વવાની સેવા પણ બ� સારી છ�.

શાંત છું. શાંિત પણ એવી ક� બાબાના બનીને 
રહીએ. અપાર સુખ લેતા રહીએ. �ાનનો સાર છ�. 
આ�મ અિભમાની ��થિતમાં રહ�વું અને દ�હ 
અિભમાન સમા�ત કરવું. દ�હ અિભમાનમાં દ�હ, 
દ�હના સંબંધીઓ સાથે લગાવ યા ઝુકાવ યા 
ટકરાવથી મુ� બની ગયા છો, � થોડો પણ 
લગાવ છ� તો અહ� જ શાંિત નહ� મળ�. બાબાએ 
એટલી શાંિત આપી, જે શાંિતમાં જે સમયે જેને 
મળીએ યા � આપણને મળ�, કોઈપણ દ�શ યા 

કોઈપણ ધમ�ના હોય, કોઈપણ ભાષાવાળા હોય 
સમ� �ય છ�. �ાનથી અ�યાર� એવી પાલના થઈ 
રહી છ� જેમાં ઘણું સુખ મળ� છ�. પહ�લાં સાકાર 
બાબા વખતે 300-400 ભાઈ-બહ�નો હતાં. પછી 
હ�રો થયા અ�યાર� લાખો થઈ ગયા છ�. બાબાએ 
મુખથી �ાન સંભળા�યું અને મુખમાં શુ� અ�ન 
ખવડા�યું. �યાર� અ�યાર� આવું આપણું �વન છ�. 
�� સમજું છું જે �દવસથી બાબા મ�યા બંને વાતો 
બદલાય ગઈ. શરીરથી �યારા, સંબંધથી �યારા 
અને બાબાના �યારા બનવાનું છ�. �યાં મન છ�, 
�યાં તનથી પણ સેવા કરીને �વન સફળ કરી 
ર�ા છીએ. � સેવા ના કરીએ તો ચાર� િવષય 
(�ાન, યોગ, ધારણા, સેવા) કઈ રીતે કવર થશે? 
�દશ�ની સમ�વવાની સેવા પણ બ� સારી છ�. પણ 
જેટલું �ાન �� અને મારાનું �પ� છ�, આ 5 
ત�વોની દુિનયા છ�. 5 ત�વોનું શરીર છ�. સવ� કાંઈ 
5 ત�વોનું છ�. અ��, ��વી, જળ, વાયુ, આકાશ 
આ 5 ત�વ છ�. આ 5 ત�વ પણ સુખ આપી ર�ાં છ�. 
િવ�ાન આ 5 ત�વોના િવનાશનું કામ કરી ર�ં છ�. 
િવનાશ કઈ રીતે જ�દી થઈ �ય, તેની તેઓ 
તૈયારીઓ કરી ર�ાં છ�. એ પણ સંક�ત મળી ર�ો 
છ�. આપણે તો સાઈલે�સમાં બાબાના સંગથી 
સતો�ધાન બની ર�ા છીએ. બાબાના બાળક 
બનવાથી અતી���ય સુખના ઝૂલામાં ઝૂલી ર�ા 
છીએ. અતી���ય સુખ અથા�� ઈ���યો આપણા 
વશમાં છ�, ચંચળ હોતી નથી. આ ખા� તે ખા� આ 
�ઈએ તે �ઈએથી મુ� થઈ ગયા. તેથી �ાનની 
ગહનતામાં �ઓ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

બાબાના �યારા બનવા - શરીર અને સંબંધથી �યારા બનો
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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બાબા જ આપણો 
સંસાર છ�, સંસારમાં સંબંધ 
હોય છ�, પદાથ� હોય છ� 
એમાં મા� �ેમ અને ખુશી 
�ઈએ. તો અમા�ં એ 
ભા�ય છ� ક� એક બાબામાં 
પણ સવ� સમાયેલું છ�. બાપ

પણ એક જ છ�, િશ�ક પણ એક જ છ� અને 
સતગુ� પણ એક જ છ�. કારણ ક� �વનમાં આ 
�ણ સંબંધ જ�રી છ�. તે તો અલગ અલગ હોય છ�. 
પણ આપણા માટ� એકમાંજ �ણ સંબંધ છ�. જે પણ 
બનાવો તે બની �ય છ�, આવા બાબા આપણને 
મ�યા છ�. બાળકના �પમાં પણ બાબાને �ઈ શકો 
છો. જે સંબંધથી આપને �ેમ હોય એ સંબંધથી એક 
િનરાકાર બાબાને �ઈ શકો છો. તો બીજું 
સંસારમાં ર�ં શું ? �યાર� એ િન�ય કરી લઈએ 
છીએ ક� બાબા જ આપણો સંસાર છ�. તો બી� કોઈ 
ચીજ રહી નહ�. � આપ ��િ�માં રહ�લા છો તો 
બાબાના ડાયર��શનથી ર�ાં છો. તો આપ કદી 
પણ ��િ�માં રહ�તાં, �ક�િતને વશ થશો નહ�. 
કારણ ક� બાબાના ડાયર��શનથી ર�ા છો. તો 
આપણને ખવડાવનાર બાબા છ�. પછી આપ ધંધો 
કરતા હો, નોકરી કરતા હો, એનાથી પૈસા આવે 
છ�. પણ અપાવનાર કોણ? � આપણે �વયંને 
��ટી સમ�એ છીએ તો બ� મોજમાં રહીશું, 
કારણ ક� જવાબદાર બાબા છ�, જેમણે આપણને 
��ટી બના�યા છ�. બાબાની �ીમત પર ��ટી 
બનીને ચાલતા રહો તો સદા બેિ�ક બાદશાહની 
જેમ રહ�શો. જે બાબાનાં પા�ાં ��ટી બાળકો છ� 
એમના માટ� એ ગેર�ટી છ�. કદી પણ બાબાના 

બાળકો ભૂ�યા રહી શકતા નથી. અંત સુધી દાળ 
રોટલી મળશે. એના માટ� બાબા બંધાયેલા છ�. નામ 
ભલે ��િ� છ�. પણ રહ�વાનું પર-�િ�માં અથા�� 
�યારા અને �યારા થઈને રહ�વાનું છ�. ��ટી અથા�� 
જવાબદાર બી� છ�. આ માનીને ચાલી ર�ા છો તો 
બાબાની ગેર�ટી છ�. અ�યાર� એક જ�મ બાબાના 
બ�યા તો 21 જ�મ માટ� ભગવાનની ગેરંટી છ� ક� 
આપને કદી દુઃખ, અશાંિતનું નામિનશાન જ નહ� 
આવે. આટલી ગેર�ટી કોઈ આપી શક� છ�? બાળક 
અથા�� બાપ િસવાય ક�ઈ નહ� એનો આધાર છ� 
�ીમત. �ીમત ક�ટલી સારી છ�. સવાર� ઉઠવાથી 
માંડીને રાત સુધી સૂઈ જવાના સુધી �ીમત દર�ક 
કદમમાં મળી છ�. એક છ� િવચારવું - આ ક�ં ક� ના 
ક�ં, આમ ક�ં તેમ ક�ં એ તો બાબા કહ� છ� ક� 
કદમ કદમ પર �ીમત આપેલી છ�. કદમ બનાવીને 
આ�યાં છ� સવાર� આ રીતે ઊઠો, રાતે આ રીતે સૂઈ 
�ઓ. �દવસમાં આ રીતે કામકાજ કરો. એ રીતે 
ર�તો બનાવીને આ�યો છ�. એ ઉપર મા� ચાલવાનું 
છ�. િવચારવાનું નથી. ર�તો બરાબર છ� યા નહ�. 
મંિઝલ ઉપર પહ�ચીશ ક� નહ�. ર�તો સારો છ� તો 
��ાબાબા મંિઝલ સુધી પહ�ચી ગયા. તો બસ 
એમના પગલે પગલે ચાલો. અથા�� ��ાબાબા એ 
જે કયુ� છ� તે કરો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�ીમત પર ��ટી બનીને ચાલનારા જ બે�ફ� છ�
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

• જે વાત વીતી ગઈ એને ભૂલી �ઓ વીતેલી 
વાતોમાંથી બોધપાઠ લઈને આગળના માટ� 
સદા સાવધાન રહો.

• શુભ અને શુ�ધ સંક�પ આપણા �વનનો 
અમૂ�ય ખ�નો છ�.
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બધા જ �ાનનો સાર 
એક ઓમશાંિત શ�દમાં 
આવી �ય છ�. પહ�લું 
ઓમશાંિત છ� ‘મ� કૌન?’ 
એને સારી રીતે �ણવું 
�ઈએ. ‘મ� ઓર મેરા’ 
િસવાય કોઈ વાત હોતી 

નથી. હવે મ� મેરામ� બદલાય ગયું. પહ�લાં આપણે 
આ દ�શના છીએ. આ ધમ�ના છીએ. ફલાણા 
ફલાણા છ�. �યાં રહ� છ�? હવે ક�ટલું િચંતન 
બદલાય ગયું.

�યાર� �� બોલું છું. �� આ�મા છું. તો સંભળાયું 
અને મુખથી શુ� અ�ન ખવડા�યું, �યાર� આપણું 
�વન આવું બ�યું છ�. �� સમજું છું જે �દવસથી 
બાબા મ�યા �યારથી બંને વાતો બદલાય ગઈ. 
શરીરથી �યારા, સંબંધથી �યારા અને બાબાના 
�યારા બનવાનું છ�. �યાં મન છ�, �યાં તનથી પણ 
સેવા કરીને �વન સફળ કરી રહી છું. � સેવા ના 
કરીએ તો ચાર� િવષય કઈ રીતે કવર થશે? 
�દશ�ની સમ�વવાની સેવા પણ બ� સારી છ�.

શાંત છું. શાંિત પણ એવી ક� બાબાના બનીને 
રહીએ. અપાર સુખ લેતા રહીએ. �ાનનો સાર છ�. 
આ�મ અિભમાની ��થિતમાં રહ�વું અને દ�હ 
અિભમાન સમા�ત કરવું. દ�હ અિભમાનમાં દ�હ, 
દ�હના સંબંધીઓ સાથે લગાવ યા ઝુકાવ યા 
ટકરાવથી મુ� બની ગયા છો, � થોડો પણ 
લગાવ છ� તો અહ� જ શાંિત નહ� મળ�. બાબાએ 
એટલી શાંિત આપી, જે શાંિતમાં જે સમયે જેને 
મળીએ યા � આપણને મળ�, કોઈપણ દ�શ યા 

કોઈપણ ધમ�ના હોય, કોઈપણ ભાષાવાળા હોય 
સમ� �ય છ�. �ાનથી અ�યાર� એવી પાલના થઈ 
રહી છ� જેમાં ઘણું સુખ મળ� છ�. પહ�લાં સાકાર 
બાબા વખતે 300-400 ભાઈ-બહ�નો હતાં. પછી 
હ�રો થયા અ�યાર� લાખો થઈ ગયા છ�. બાબાએ 
મુખથી �ાન સંભળા�યું અને મુખમાં શુ� અ�ન 
ખવડા�યું. �યાર� અ�યાર� આવું આપણું �વન છ�. 
�� સમજું છું જે �દવસથી બાબા મ�યા બંને વાતો 
બદલાય ગઈ. શરીરથી �યારા, સંબંધથી �યારા 
અને બાબાના �યારા બનવાનું છ�. �યાં મન છ�, 
�યાં તનથી પણ સેવા કરીને �વન સફળ કરી 
ર�ા છીએ. � સેવા ના કરીએ તો ચાર� િવષય 
(�ાન, યોગ, ધારણા, સેવા) કઈ રીતે કવર થશે? 
�દશ�ની સમ�વવાની સેવા પણ બ� સારી છ�. પણ 
જેટલું �ાન �� અને મારાનું �પ� છ�, આ 5 
ત�વોની દુિનયા છ�. 5 ત�વોનું શરીર છ�. સવ� કાંઈ 
5 ત�વોનું છ�. અ��, ��વી, જળ, વાયુ, આકાશ 
આ 5 ત�વ છ�. આ 5 ત�વ પણ સુખ આપી ર�ાં છ�. 
િવ�ાન આ 5 ત�વોના િવનાશનું કામ કરી ર�ં છ�. 
િવનાશ કઈ રીતે જ�દી થઈ �ય, તેની તેઓ 
તૈયારીઓ કરી ર�ાં છ�. એ પણ સંક�ત મળી ર�ો 
છ�. આપણે તો સાઈલે�સમાં બાબાના સંગથી 
સતો�ધાન બની ર�ા છીએ. બાબાના બાળક 
બનવાથી અતી���ય સુખના ઝૂલામાં ઝૂલી ર�ા 
છીએ. અતી���ય સુખ અથા�� ઈ���યો આપણા 
વશમાં છ�, ચંચળ હોતી નથી. આ ખા� તે ખા� આ 
�ઈએ તે �ઈએથી મુ� થઈ ગયા. તેથી �ાનની 
ગહનતામાં �ઓ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

બાબાના �યારા બનવા - શરીર અને સંબંધથી �યારા બનો
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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��ાબાબાના �વનની 16 કળાઓ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

િશવબાબાએ જે ચાર 
િવષયો - �ાન, યોગ, 
ધારણા અને ઈ�રીય સેવા 
બતા�યા છ� તે ચાર� 
િવષયોનું ક���િબંદુ ��ા-
બાબાનું �વન�તાંત છ�. 
એટલે િશવબાબા કહ� છ� 

ફોલો ફાધર અથા�� બાબાની �વનકથા આપણે 
પોતાના �વનમાં ઉતારવાની છ�. આમ તો આપણે 
કહીશું ક� બાબા દર�ક વાતમાં સંપૂણ� હતા પરંતુ 
આપણે તેને સોળ કળાઓમાં વહ�ચીશું.

શીખવાની કળા - Art of learning

શીખવું અથા�� �વનમાં પ�રવત�ન આણવું. 
િશવબાબા સવ�ને એક સરખું ભણાવે છ� પરંતુ સૌ 
પોતાની શિ� અનુસાર તેને ધારણ કર� છ�. જેમ 
ક� ��ાબાબાએ એ �ાનથી એટલી �ા��ત કરી 
લીધી જેથી તેઓ કમા�તીત બની ગયા. પરંતુ 
ક�ટલાંક ભાઈબહ�નો ઘણાં વષ�થી �ાનમાં ચાલે છ� 
છતાં પણ એમના �વનમાં કોઈ �ગિત થઈ નથી. 
એનું શું કારણ છ�? એમની એ મનો�િ� બની �ય 
છ� ક� આપણે તો સવ� કાંઈ શીખી લીધું. બસ આજ 
વાતથી માયાનો �હાર થઈ �ય છ� જે આ�માને 
શીખવામાં અડચણ�પ બને છ�. ��ાબાબા 
આટલી �મર હોવા છતાં પણ સમજતા હતા ક� �� 
િવ�ાથ� છું. આ મનો�િ�એ એમને ઉ�તાના 
િશખર� પહ�ચાડી દીધા. તો આ �કાર� શીખવા માટ� 
��િત જ�રી છ�. શીખવું એટલે મા�યતામાં 
પ�રવત�ન કરવું અને તે �યાર� થાય છ� �યાર� 
શીખવાની વાતનું મહ�વ સમ�ય છ�. જેમ ક� બાબા 
કહ�તા હતા ક� બાળકો, આ �વન હીરા સમાન છ�. 

અથા�� આ િશ�ણથી 
આપણે એટલા ઉ� બની 
શક�એ છીએ. �યાર� આ 
વાત સમ�ય છ� �યાર� 
અ�યયનમાં �યાન વધી 
�ય છ�. શીખવા માટ� 
�લોભન અને �ેરણાની 
જ�ર છ�. �યાર� બાબા કહ� છ� ક� જે નવા નવા આવે 
છ� તેઓને તમે પહ�લાં અહ�નું લ�ય જણાવો. �યાર� 
આપણને ખબર છ� ક� િવનાશ સામે જ ઊભો છ� તો 
જલદી જલદી પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. શીખવા માટ� બે 
મા�યતાઓમાં તુલના કરવી જ�રી છ�. પહ�લાં એ 
વાતનું મૂ�ય આંકવું અથા�� મૂ�યાંકન કરવું 
પછીથી ધારણ કરવું. � કોઈના �વનમાં 
પ�રવત�ન થતું નથી તો એનો અથ� એ છ� ક� એણે 
સાંભળ�લી વાતોનું મહ�વ �વીકાયુ� નથી. તેનાથી 
લાભ થાય છ� યા હાિન તેની તુલના કરી નથી. 
એટલે ધારણા પણ થઈ નથી. બાબા આપણને રોજ 
કહ� છ� ક� બાળકો, જે કાંઈ સાંભ�યું છ� તેને રીપીટ 
(ફરી યાદ) કરો. એનાથી શો લાભ છ� તે શોધો, 
તો ધારણા થશે. અથા�� હજમ થઈ જશે. શીખવા 
માટ� િજ�ાસા જ�રી છ�. બાબા અ�યયનનું મહ�વ 
સમ�વતાં કહ� છ� ક� બાળકો, જેને મુરલી સાથે �ેમ 
છ�. તમા�ં અ�યયન મુરલી (�ાનનાં મહાવા�યો) 
છ�. એટલે અ�યયન છોડશો નહ�. એ રીતે બાબા 
�યાર� ��ોને બાળકો કહ�તા તો એમનામાં 
અ�યયન ��યે ��િત આવી જતી અને જે યુવાન 
હોવા છતાં પણ કહ�તા ક� અમે તો સવ� કાંઈ શીખી 
લીધું છ�. તો બાબા કહ�તા ક� વા ��ો છ�.
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થઈને જ રહ�શે. આમ છતાં પણ બાબા સાવધાન 
રહ�તા. કોઈપણ િવ�ન આવતું તો બાબા કહ�તા 
નથ�ગ �યુ. (આ ક�ઈ નવી વાત નથી.) બાબાના 
�વ�પમાં હા�ય રહ�તું. એટલે એવું સમજવાનું છ� ક� 
કરન કરાવનહાર બાબા છ�. આપણે તો િનિમ� 
છીએ. આને જ �ાનમાં િન�ય કહ�વાય. બાબા જ 
સવ� કાંઈ કરાવે છ�. તો આ િન�યથી આપણે સદા 
િનિ�ંત રહી શક�એ છીએ. આવી િનિ�ંત 
રહ�વાની કળા બાબામાં હતી. જે એમના �વનમાં 
આપણે સૌએ �ઈ. બાબા કહ�તા, ‘પા�ટ ઈઝ 
પા�ટ સીન સમા�ત થઈ ગયો પછીથી એનું િચંતન 
ના કરો.’ બાબા એ પણ જણાવતા હતા ક� કોને 
ભૂલવાનું છ� અને કોને યાદ કરવાનું છ�. કોઈપણ 
આ�માને યાદ કરવાનો નથી કારણ ક� તે દુઃખનો 
જ સાગર છ�. તો એને ભૂલવાના છ� અને સુખના 
સાગર બાબા છ� એમને યાદ કરવાના છ�. 
બીમારીમાં પણ બાબા ‘આ કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ છ�.’ એમ િવચારીને મા� દુઃખને ભૂલતા જ 
નહોતા પણ એને સેવાનું સાધન બનાવી દ�તા. જેમ 
ક� એકવાર બીમારીમાં ડૉ�ટર આ�યા તો બાબાએ 
ડૉ�ટરને પૂ�ું હાઉ આર યુ ડૉ�ટર? (ડૉ�ટર 
ક�મ છો?) ડૉ�ટરને દદ�ની આ વાતથી આ�ય� 
થયું. પછી બાબાએ સેવા શ� કરી. �વ�થ રહ�વાનો 
અથ� સમ��યો. �વ+અ�થ. �વ એટલે આ�મા 
અિભમાની અને અ�થ એટલે ��થિત. તો �યાર� 
આ��મક ��તિથમાં છીએ �યાર� �વ�થ છીએ. પછી 
બાબા જણાવતા. બીમારીમાં કોઈ હાલચાલ પૂછવા 
આવે તો આપણે રડીને ના કહીએ ક� િહસાબ 
�કતાબ પૂરો કરી ર�ા છીએ. િહસાબ �કતાબની 
વાત અંદરમાં સમ�ને સંતુ� રહીએ, ખુશ 
રહીએ. િન�યથી િનિ�ંતતા આવે છ�. બાબા 
�ામાની પોઈ�ટથી દર�ક ��થિતમાં એકરસ રહ�તા 
અથા�� િનિ�ંત રહ�તા, આરામમાં રહ�તા, બાબા 

�યવહાર કરવાની કળા - 
Art of dealing or behaviour

મ�મા કહ�તાં ‘બાળકો પડે છ� પણ પોતાના 
કમ�થી અને ઉ�નિત પણ કર� છ� પોતાના કમ�થી.’ 
એટલે સૌથી મોટી ચીજ કમ� છ�. હવે દ�વી સં�કાર, 
નવા સં�કાર કઈ રીતે બને? કમ�થી સં�કાર બને 
છ�. સતયુગમાં આપણા દ�વી સં�કાર હશે. તે 
આપણે અહ�થી જ બનાવવાના છ�. કોઈ કહ� છ� 
�ાન પણ સાંભળીએ છીએ, યોગ પણ કરીએ 
છીએ છતાં પાંચ િવકારો ઉપર ક��ોલ આવતો 
નથી યા �યવહારમાં કોઈ તફાવત જણાતો નથી. 
એનો અથ� એ થયો ક� �ાન સાંભ�યું જ નથી. 
કહ�વાય છ� ક� Handsome is that who 
handsome does. અથા�� સુંદર એ છ� જે સુંદર 
કાય� કર� છ�. તો આપણો �યવહાર એવો હોય જેમાં 
િનઃ�વાથ� �ેહ, મીઠાશ અને સ�ભાવ હોય. 
બાબાનો �યવહાર આવો હતો જેનાથી એમને 
�ઈને બી�ઓના �વનમાં, �યવહારમાં 
પ�રવત�ન આવતું હતું. આપણા દર�ક કમ�માં સેવા 
સમાયેલી હોય. સેવા માટ� કર�લું કાય� જ �ે� છ�.

િવ�ામ યા િનિ�ંત રહ�વાની કળા - 
Art of relaxation

�યાર� આ દ�હથી �યારા બનીએ છીએ �યાર� 
િવ�ામ થાય છ�. જેમ ક� આપણે સૂઈ જઈએ છીએ 
�યાર� આ�મા દ�હથી �યારો હોય છ�. અહ� પણ 
આ�માને આરામ મળ� છ�. પરંતુ રાજયોગ �ારા 
આ�મા �યાર� શરીરથી �યારો થાય છ� તો તે છ� 
સતોગુણી આરામ. િનઃસંક�પ ��થિતથી આપણે 
�યારા �યારા પણ બનીએ છીએ અને આરામ પણ 
કરીએ છીએ. આ ��થિત બાબામાં હતી જેમ ક� 
મુરલીમાં બાબા કહ� છ� ‘બની બનાઈ બન રહી 
અબ ક�છ બનની નહ�.’ અથા�� જે િનમા�યું છ� તે 
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��ાબાબાના �વનની 16 કળાઓ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી 

િશવબાબાએ જે ચાર 
િવષયો - �ાન, યોગ, 
ધારણા અને ઈ�રીય સેવા 
બતા�યા છ� તે ચાર� 
િવષયોનું ક���િબંદુ ��ા-
બાબાનું �વન�તાંત છ�. 
એટલે િશવબાબા કહ� છ� 

ફોલો ફાધર અથા�� બાબાની �વનકથા આપણે 
પોતાના �વનમાં ઉતારવાની છ�. આમ તો આપણે 
કહીશું ક� બાબા દર�ક વાતમાં સંપૂણ� હતા પરંતુ 
આપણે તેને સોળ કળાઓમાં વહ�ચીશું.

શીખવાની કળા - Art of learning

શીખવું અથા�� �વનમાં પ�રવત�ન આણવું. 
િશવબાબા સવ�ને એક સરખું ભણાવે છ� પરંતુ સૌ 
પોતાની શિ� અનુસાર તેને ધારણ કર� છ�. જેમ 
ક� ��ાબાબાએ એ �ાનથી એટલી �ા��ત કરી 
લીધી જેથી તેઓ કમા�તીત બની ગયા. પરંતુ 
ક�ટલાંક ભાઈબહ�નો ઘણાં વષ�થી �ાનમાં ચાલે છ� 
છતાં પણ એમના �વનમાં કોઈ �ગિત થઈ નથી. 
એનું શું કારણ છ�? એમની એ મનો�િ� બની �ય 
છ� ક� આપણે તો સવ� કાંઈ શીખી લીધું. બસ આજ 
વાતથી માયાનો �હાર થઈ �ય છ� જે આ�માને 
શીખવામાં અડચણ�પ બને છ�. ��ાબાબા 
આટલી �મર હોવા છતાં પણ સમજતા હતા ક� �� 
િવ�ાથ� છું. આ મનો�િ�એ એમને ઉ�તાના 
િશખર� પહ�ચાડી દીધા. તો આ �કાર� શીખવા માટ� 
��િત જ�રી છ�. શીખવું એટલે મા�યતામાં 
પ�રવત�ન કરવું અને તે �યાર� થાય છ� �યાર� 
શીખવાની વાતનું મહ�વ સમ�ય છ�. જેમ ક� બાબા 
કહ�તા હતા ક� બાળકો, આ �વન હીરા સમાન છ�. 

અથા�� આ િશ�ણથી 
આપણે એટલા ઉ� બની 
શક�એ છીએ. �યાર� આ 
વાત સમ�ય છ� �યાર� 
અ�યયનમાં �યાન વધી 
�ય છ�. શીખવા માટ� 
�લોભન અને �ેરણાની 
જ�ર છ�. �યાર� બાબા કહ� છ� ક� જે નવા નવા આવે 
છ� તેઓને તમે પહ�લાં અહ�નું લ�ય જણાવો. �યાર� 
આપણને ખબર છ� ક� િવનાશ સામે જ ઊભો છ� તો 
જલદી જલદી પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. શીખવા માટ� બે 
મા�યતાઓમાં તુલના કરવી જ�રી છ�. પહ�લાં એ 
વાતનું મૂ�ય આંકવું અથા�� મૂ�યાંકન કરવું 
પછીથી ધારણ કરવું. � કોઈના �વનમાં 
પ�રવત�ન થતું નથી તો એનો અથ� એ છ� ક� એણે 
સાંભળ�લી વાતોનું મહ�વ �વીકાયુ� નથી. તેનાથી 
લાભ થાય છ� યા હાિન તેની તુલના કરી નથી. 
એટલે ધારણા પણ થઈ નથી. બાબા આપણને રોજ 
કહ� છ� ક� બાળકો, જે કાંઈ સાંભ�યું છ� તેને રીપીટ 
(ફરી યાદ) કરો. એનાથી શો લાભ છ� તે શોધો, 
તો ધારણા થશે. અથા�� હજમ થઈ જશે. શીખવા 
માટ� િજ�ાસા જ�રી છ�. બાબા અ�યયનનું મહ�વ 
સમ�વતાં કહ� છ� ક� બાળકો, જેને મુરલી સાથે �ેમ 
છ�. તમા�ં અ�યયન મુરલી (�ાનનાં મહાવા�યો) 
છ�. એટલે અ�યયન છોડશો નહ�. એ રીતે બાબા 
�યાર� ��ોને બાળકો કહ�તા તો એમનામાં 
અ�યયન ��યે ��િત આવી જતી અને જે યુવાન 
હોવા છતાં પણ કહ�તા ક� અમે તો સવ� કાંઈ શીખી 
લીધું છ�. તો બાબા કહ�તા ક� વા ��ો છ�.
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થઈને જ રહ�શે. આમ છતાં પણ બાબા સાવધાન 
રહ�તા. કોઈપણ િવ�ન આવતું તો બાબા કહ�તા 
નથ�ગ �યુ. (આ ક�ઈ નવી વાત નથી.) બાબાના 
�વ�પમાં હા�ય રહ�તું. એટલે એવું સમજવાનું છ� ક� 
કરન કરાવનહાર બાબા છ�. આપણે તો િનિમ� 
છીએ. આને જ �ાનમાં િન�ય કહ�વાય. બાબા જ 
સવ� કાંઈ કરાવે છ�. તો આ િન�યથી આપણે સદા 
િનિ�ંત રહી શક�એ છીએ. આવી િનિ�ંત 
રહ�વાની કળા બાબામાં હતી. જે એમના �વનમાં 
આપણે સૌએ �ઈ. બાબા કહ�તા, ‘પા�ટ ઈઝ 
પા�ટ સીન સમા�ત થઈ ગયો પછીથી એનું િચંતન 
ના કરો.’ બાબા એ પણ જણાવતા હતા ક� કોને 
ભૂલવાનું છ� અને કોને યાદ કરવાનું છ�. કોઈપણ 
આ�માને યાદ કરવાનો નથી કારણ ક� તે દુઃખનો 
જ સાગર છ�. તો એને ભૂલવાના છ� અને સુખના 
સાગર બાબા છ� એમને યાદ કરવાના છ�. 
બીમારીમાં પણ બાબા ‘આ કમ�નો િહસાબ 
�કતાબ છ�.’ એમ િવચારીને મા� દુઃખને ભૂલતા જ 
નહોતા પણ એને સેવાનું સાધન બનાવી દ�તા. જેમ 
ક� એકવાર બીમારીમાં ડૉ�ટર આ�યા તો બાબાએ 
ડૉ�ટરને પૂ�ું હાઉ આર યુ ડૉ�ટર? (ડૉ�ટર 
ક�મ છો?) ડૉ�ટરને દદ�ની આ વાતથી આ�ય� 
થયું. પછી બાબાએ સેવા શ� કરી. �વ�થ રહ�વાનો 
અથ� સમ��યો. �વ+અ�થ. �વ એટલે આ�મા 
અિભમાની અને અ�થ એટલે ��થિત. તો �યાર� 
આ��મક ��તિથમાં છીએ �યાર� �વ�થ છીએ. પછી 
બાબા જણાવતા. બીમારીમાં કોઈ હાલચાલ પૂછવા 
આવે તો આપણે રડીને ના કહીએ ક� િહસાબ 
�કતાબ પૂરો કરી ર�ા છીએ. િહસાબ �કતાબની 
વાત અંદરમાં સમ�ને સંતુ� રહીએ, ખુશ 
રહીએ. િન�યથી િનિ�ંતતા આવે છ�. બાબા 
�ામાની પોઈ�ટથી દર�ક ��થિતમાં એકરસ રહ�તા 
અથા�� િનિ�ંત રહ�તા, આરામમાં રહ�તા, બાબા 

�યવહાર કરવાની કળા - 
Art of dealing or behaviour

મ�મા કહ�તાં ‘બાળકો પડે છ� પણ પોતાના 
કમ�થી અને ઉ�નિત પણ કર� છ� પોતાના કમ�થી.’ 
એટલે સૌથી મોટી ચીજ કમ� છ�. હવે દ�વી સં�કાર, 
નવા સં�કાર કઈ રીતે બને? કમ�થી સં�કાર બને 
છ�. સતયુગમાં આપણા દ�વી સં�કાર હશે. તે 
આપણે અહ�થી જ બનાવવાના છ�. કોઈ કહ� છ� 
�ાન પણ સાંભળીએ છીએ, યોગ પણ કરીએ 
છીએ છતાં પાંચ િવકારો ઉપર ક��ોલ આવતો 
નથી યા �યવહારમાં કોઈ તફાવત જણાતો નથી. 
એનો અથ� એ થયો ક� �ાન સાંભ�યું જ નથી. 
કહ�વાય છ� ક� Handsome is that who 
handsome does. અથા�� સુંદર એ છ� જે સુંદર 
કાય� કર� છ�. તો આપણો �યવહાર એવો હોય જેમાં 
િનઃ�વાથ� �ેહ, મીઠાશ અને સ�ભાવ હોય. 
બાબાનો �યવહાર આવો હતો જેનાથી એમને 
�ઈને બી�ઓના �વનમાં, �યવહારમાં 
પ�રવત�ન આવતું હતું. આપણા દર�ક કમ�માં સેવા 
સમાયેલી હોય. સેવા માટ� કર�લું કાય� જ �ે� છ�.

િવ�ામ યા િનિ�ંત રહ�વાની કળા - 
Art of relaxation

�યાર� આ દ�હથી �યારા બનીએ છીએ �યાર� 
િવ�ામ થાય છ�. જેમ ક� આપણે સૂઈ જઈએ છીએ 
�યાર� આ�મા દ�હથી �યારો હોય છ�. અહ� પણ 
આ�માને આરામ મળ� છ�. પરંતુ રાજયોગ �ારા 
આ�મા �યાર� શરીરથી �યારો થાય છ� તો તે છ� 
સતોગુણી આરામ. િનઃસંક�પ ��થિતથી આપણે 
�યારા �યારા પણ બનીએ છીએ અને આરામ પણ 
કરીએ છીએ. આ ��થિત બાબામાં હતી જેમ ક� 
મુરલીમાં બાબા કહ� છ� ‘બની બનાઈ બન રહી 
અબ ક�છ બનની નહ�.’ અથા�� જે િનમા�યું છ� તે 
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લોકોને �ભાિવત કર� છ�. વળી બાબા કહ�તા 
પોતાનું �વન એવું ચલાવો જેનાથી કોઈને પણ 
દુઃખ ના થાય. કમ� િનયમપૂવ�ક હોય, પરંતુ ક� 
આપનાર ન હોય, પોતાનું કામ �તે કરો. તો 
બી�ઓને ક� થશે નહ� અને મતભેદ પણ થશે 
નહ�. પછીથી આવે છ� માગવાની ટ�વ. ક�ટલાક 
સમજે છ� ક� આપણે તો ય�ના માટ� માગી ર�ા 
છીએ, તેનાથી તો આપનારનું ક�યાણ જ થશે. 
પરંતુ બાબા કહ�તા માંગવાથી મરવું ભલું. બાબા તો 
�યાં સુધી કહ�તા ક� કોઈ સંબંધી િશવબાબાને 
ઓળ�યા વગર લૌ�કક સંબંધથી આપે છ� તો તે 
પણ લેવું નહ�. કારણ ક� અ�યારનું લેવું ભિવ�યમાં 
21 જ�મ સુધી અનેકઘણું કરીને આપવું છ�. તો 
આપણે કઈ રીતે લઈ શક�એ. વળી બાબાની સામે 
બેગરી પાટ�ના �પે પ�ર��થિતઓ પણ ઘણી આવી. 
છતાં બાબાએ ખુશી ખુશીથી તેને પાર કરી પરંતુ 
કોઈની પાસે માં�યું નહ�. આપણે �ઈએ છીએ ક� 
સંસારમાં �ે� �યિ� એને કહ�વાય છ� જે કોઈ 
નવી શોધ કર� છ�. જેમ ક� કોઈએ િહમાલયના ઉપર 
આરોહણ કયુ�. વીજળી વગેર�ની શોધ કરી. યા 
એટમ બ�બની શોધ કરી. તો તેને �િસિ� મળ� છ�. 
પરંતુ બાબાએ તો નવી જ દુિનયા બનાવી. આવી 
�યિ� સંસારમાં કોઈ હશે નહ�. તો આપણે એવું 
જ �વન બનાવવાનું છ�.

પ�રવત�નની કળા - Art of 
transformation of moulding

બાબા કહ�તા ‘ધરત પ�રયે ધમ� ન છો�ડયે.’ 
(માથું પડે પણ ધમ� ન છોડવો) એકવાર સમ� 
લીધું ક� �વધમ� શું છ�, �વલ�ય શું છ� તો મો�ડ 
થવાનું છ�. આ પણ ��ાબાબાના �વનમાં �યું. 
જે �દવસે સા�ા�કાર થયો ‘અહ� ચતુભુ�જ 
તત�વ�’ આ તમે જ છો. બસ એ �દવસથી જ 
પ�રવત�ન થઈ ગયું. જેઓ વારંવાર કહ�વડાવે છ� 

કહ�તા બેગમપુરના તમે બાદશાહ છો. કાપારી 
(િનરંતર એકરસ) ખુશીમાં રહો. જેને �ઈને કોઈ 
પૂછ� ક� આપનામાં આવી ખુશી �યાંથી આવી?

�વવાની કળા - Art of living

�ાનમાં આવતાં પહ�લાં બાબા રા�ઓને 
મળતા હતા. એમનું �વન પહ�લાં ક�ટલું ભ�ય હતું. 
પરંતુ �ાનમાં આવતાં સાદગી આવી ગઈ. બાબા 
કહ�તા ‘સાદું �વન ઉ� િવચાર’ ખચ� ઓછો કરો 
પરંતુ ચીજ લાંબા સમય સુધી ચાલે. ખાવા પહ�રવા 
અને રહ�વાની બાબતમાં આપણા લીધે કોઈને 
પર�શાની થાય તેવું ના કરો. બાબા તો �યાં સુધી 
કહ�તા હતા ક� બાળકો, �ટ�શન ઉપર વધાર� ભાઈ-
બહ�નોએ આવવું જ�રી નથી. �લ વગેર� લાવીને 
પણ દ�ખાવ કરવાનો નથી. તે પૈસા સેવામાં લગાવો. 
તો બાબાની સાદગી જ ��ય�તા કરતી હતી. પૈસા 
ખચ�ને શો (દ�ખાવ) કરવાનો નથી. બાબા એટલા 
સાદા હતા ક� �યાર� વધાર� બાળકો મધુવનમાં 
આવી જતાં તો બાબા કહ�તા બાળકો, મારા 
ઓરડામાં પણ આવીને સૂઈ શકો છો. � ક� 
બાબાનો ઓરડો ઘણો નાનો હતો (હાલ બાબાનો 
ઓરડો િવ��ત કરાયેલ છ�.) બાબાનું �વન 
બાળકો માટ� હતું. પોતાના ખાવામાંથી બચાવીને 
પણ બી�ને આપવું. ક�ટલી મોટી સેવા બાબાએ 
કરી. એ જ કારણે આજે કોઈ નવા બાળકો આવે 
છ� તો તેઓ �ાનને મોડેથી સમજે છ�. પરંતુ અહ�ના 
�યાગ, સેવાભાવ �ઈને જ �ભાિવત થઈ �ય છ�. 
બાબાને �ઈને લોકો મા� સંતુ� જ થતા નહોતા 
પણ પોતાનું �વન જ �યોછાવર કરી દ�તા હતા. તો 
આપણે એ �વાનું છ� ક� આપણાથી ક�ટલા લોકો 
સંતુ�, ખુશ છ�? પછી આવે છ� �વ�છતા. બાબા 
કહ�તા Cleanliness is next to Godliness પણ 
એ બાબાના �વનમાં �યું ક� ખચ� ઓછો પણ 
�વ�છતા વધાર�. મધુવનની �વ�છતા આજે પણ 
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િશ�યો હોય છ�. પરંતુ અહ� બાબાને મળીને સૌ 
હળવાશનો અનુભવ કરતા. ડર લાગતો નહ� ને 
એવું અનુભવતા ક� આ પહ�લાં ઘણીવાર મળ�લા 
છીએ. બાબા મા� �ાન અને યોગ શીખવાડતા 
નહોતા પણ પા�રવા�રક લાગણીનો અનુભવ 
કરાવતા. જેમ ક� �ા� તો સવ� શહ�રોમાં મળ� છ� 
છતાં પણ બાબા સૌને �ા� મોકલતા. કોઈને 
વષ�ગાંઠની શુભે�છાનો તાર પણ મોકલતા. જેમ ક� 
કોઈ મકાનનો પાયો નંખાય છ� તો તાંબુ, પીતળ 
વગેર� સવ� કાંઈ નાખવામાં આવે છ�. તે રીતે �ાન 
અને યોગની સાથે આ સવ� પણ �ઈએ. નહ�તર 
સે�ટરનો િવકાસ થાય નહ�. બાબા બાળકોની 
એટલી મિહમા કરતા જેથી એમના ગુણોનો વધાર� 
િવકાસ થતો અને તેઓ કમાલ કરતા. બાબા 
બાળકોને આંગળી પકડીને ઘર બતાવતા. �ટોક 
બતાવતા. એમની સાથે ખાવાનું ખાતા. કોઈ સેવા 
કરવા જતું તો બાબા એના િખ�સામાં સૂકો મેવો 
(�ાય �ટ) ભરી દ�તા. બાબા એટલા દૂરંદ�શી હતા 
ક� બાળકોને પોતાના બનાવવાના ઉપાયો બાબા 
જેટલા કોઈ �ણતું નહ�.

�વ�થ રહ�વાની કળા - 
Art of keeping healthy

બાબા કહ�તા, શરીર સા�ં હશે તો સેવા કરી 
શકશો. સૌથી પહ�લી વાત એ છ� ક� તંદુર�તી 
�ળવવા ખુશી �ઈએ. જે �ાનથી મળ� છ�. બીજું 
તાજું ભોજન. રાતનું વધેલું વાસી ભોજન ખાવાની 
બાબાની મનાઈ કરતા. કારણ ક� એમાં રાિ�ના 
અશુ� વાય�ેશન (આંદોલનો) આવી �ય છ�. 
બાબા બાળકોને પહાડી ઉપર ફરવા પણ લઈ જતા 
જેનાથી તા� હવા મળતી. આ રીતે તંદુર�તી 
�ળવવાનું �ાન પણ બાબા આપતા. જેમ 
ફ��ટરીમાં એક મુ�ય ચીજનું િનમા�ણ થાય છ�. 
સાથે સાથે તેના છૂટા ભાગો પણ બને છ�. તે રીતે 

તેઓ મનુ�ય છ�. તી� પુ�ષાથ�નો અથ� જ છ� તી� 
પ�રવત�ન. બાબા કહ�તા હતા ક� આપ જ 
આધારમૂત� અને ઉ�ારમૂત� છો. જેમ ક� કોઈ કામ 
કોઈ એક �યિ�ના કારણે અટક� ગયું અને એને 
કહ�વામાં આવે છ� ક� આટલું જ�રી કામ તમારા 
કારણે જ બાક� રહી ગયું છ�. તો તે �યિ� ક�ટલી 
જલદીથી પોતાની ભૂલને કબૂલીને તે પૂ�ં કર� છ�. તે 
રીતે આપણે બાબાને પૂછતા ક� બાબા સતયુગ 
�યાર� આવશે? તો બાબા કહ�તા તમારા કારણે જ 
અટ�યો છ�. તો િવનાશ માટ� બાબાને પૂછો નહ� ક� 
િવનાશ �યાર� થશે. તેના કરતાં જલદી જલદી 
પુ�ષાથ�માં લાગી જવું સા�ં છ�.

પોતાના બનાવવાની કળા - 
Art of making your own

બાબા સામે ગમે તેવો આ�મા આવે તો પણ 
બાબા કહ�તા, તમે તો ઘણું મોટું કાય� કરી શકો 
છો. બાબા િનરાશ આ�માઓમાં પણ આશા 
ઉ�પ�ન કરી દ�તા. ગામડાનો ગમે તેવો, અભણ, 
ગરીબ આ�મા હોય પણ બાબા એને એ રીતે 
મળતા ક� �ણે તે ઘણો મોટો િવિશ� માનવ હોય. 
(વી.આઈ.પી.) મધુવનમાં જે કોઈ પણ આવે તેને 
બાબા સ�કારતા અને િવદાય આપતા. ગો સૂન 
કમ સૂન (જલદી �ઓ અને જલદી પાછા 
આવો)ની ટોલી (�સાદ) પણ અહ�થી શ� થઈ. 
મોકલતી વખતે બાબા ગીત વગડાવતા. ગીતના 
શ�દો હતા. ‘ભગવાન તુ�હાર� ઘરકા �ૃંગાર � 
રહા હ�.’ જેનાથી સૌ પોતાને મહાન સમજતા. એની 
સાથે સાથે બાબા પથ �દશ�ન પણ કરતા. જેનાથી 
સૌને મધુવન ‘પોતાનું ઘર છ�.’ એવી અનુભૂિત 
થતી. મધુવન આવીને બાબાને મળીને સૌ પોતાના 
ઘરને ભૂલી જતાં. નાનાં બાળકોનું પણ બાબા એવું 
�દલ �તી લેતા ક� �યાર� પોતાને ઘેર જવાનું થાય 
�યાર� બાળકો સંતાઈ જતાં. દુિનયામાં ગુ� અને 
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લોકોને �ભાિવત કર� છ�. વળી બાબા કહ�તા 
પોતાનું �વન એવું ચલાવો જેનાથી કોઈને પણ 
દુઃખ ના થાય. કમ� િનયમપૂવ�ક હોય, પરંતુ ક� 
આપનાર ન હોય, પોતાનું કામ �તે કરો. તો 
બી�ઓને ક� થશે નહ� અને મતભેદ પણ થશે 
નહ�. પછીથી આવે છ� માગવાની ટ�વ. ક�ટલાક 
સમજે છ� ક� આપણે તો ય�ના માટ� માગી ર�ા 
છીએ, તેનાથી તો આપનારનું ક�યાણ જ થશે. 
પરંતુ બાબા કહ�તા માંગવાથી મરવું ભલું. બાબા તો 
�યાં સુધી કહ�તા ક� કોઈ સંબંધી િશવબાબાને 
ઓળ�યા વગર લૌ�કક સંબંધથી આપે છ� તો તે 
પણ લેવું નહ�. કારણ ક� અ�યારનું લેવું ભિવ�યમાં 
21 જ�મ સુધી અનેકઘણું કરીને આપવું છ�. તો 
આપણે કઈ રીતે લઈ શક�એ. વળી બાબાની સામે 
બેગરી પાટ�ના �પે પ�ર��થિતઓ પણ ઘણી આવી. 
છતાં બાબાએ ખુશી ખુશીથી તેને પાર કરી પરંતુ 
કોઈની પાસે માં�યું નહ�. આપણે �ઈએ છીએ ક� 
સંસારમાં �ે� �યિ� એને કહ�વાય છ� જે કોઈ 
નવી શોધ કર� છ�. જેમ ક� કોઈએ િહમાલયના ઉપર 
આરોહણ કયુ�. વીજળી વગેર�ની શોધ કરી. યા 
એટમ બ�બની શોધ કરી. તો તેને �િસિ� મળ� છ�. 
પરંતુ બાબાએ તો નવી જ દુિનયા બનાવી. આવી 
�યિ� સંસારમાં કોઈ હશે નહ�. તો આપણે એવું 
જ �વન બનાવવાનું છ�.

પ�રવત�નની કળા - Art of 
transformation of moulding

બાબા કહ�તા ‘ધરત પ�રયે ધમ� ન છો�ડયે.’ 
(માથું પડે પણ ધમ� ન છોડવો) એકવાર સમ� 
લીધું ક� �વધમ� શું છ�, �વલ�ય શું છ� તો મો�ડ 
થવાનું છ�. આ પણ ��ાબાબાના �વનમાં �યું. 
જે �દવસે સા�ા�કાર થયો ‘અહ� ચતુભુ�જ 
તત�વ�’ આ તમે જ છો. બસ એ �દવસથી જ 
પ�રવત�ન થઈ ગયું. જેઓ વારંવાર કહ�વડાવે છ� 

કહ�તા બેગમપુરના તમે બાદશાહ છો. કાપારી 
(િનરંતર એકરસ) ખુશીમાં રહો. જેને �ઈને કોઈ 
પૂછ� ક� આપનામાં આવી ખુશી �યાંથી આવી?

�વવાની કળા - Art of living

�ાનમાં આવતાં પહ�લાં બાબા રા�ઓને 
મળતા હતા. એમનું �વન પહ�લાં ક�ટલું ભ�ય હતું. 
પરંતુ �ાનમાં આવતાં સાદગી આવી ગઈ. બાબા 
કહ�તા ‘સાદું �વન ઉ� િવચાર’ ખચ� ઓછો કરો 
પરંતુ ચીજ લાંબા સમય સુધી ચાલે. ખાવા પહ�રવા 
અને રહ�વાની બાબતમાં આપણા લીધે કોઈને 
પર�શાની થાય તેવું ના કરો. બાબા તો �યાં સુધી 
કહ�તા હતા ક� બાળકો, �ટ�શન ઉપર વધાર� ભાઈ-
બહ�નોએ આવવું જ�રી નથી. �લ વગેર� લાવીને 
પણ દ�ખાવ કરવાનો નથી. તે પૈસા સેવામાં લગાવો. 
તો બાબાની સાદગી જ ��ય�તા કરતી હતી. પૈસા 
ખચ�ને શો (દ�ખાવ) કરવાનો નથી. બાબા એટલા 
સાદા હતા ક� �યાર� વધાર� બાળકો મધુવનમાં 
આવી જતાં તો બાબા કહ�તા બાળકો, મારા 
ઓરડામાં પણ આવીને સૂઈ શકો છો. � ક� 
બાબાનો ઓરડો ઘણો નાનો હતો (હાલ બાબાનો 
ઓરડો િવ��ત કરાયેલ છ�.) બાબાનું �વન 
બાળકો માટ� હતું. પોતાના ખાવામાંથી બચાવીને 
પણ બી�ને આપવું. ક�ટલી મોટી સેવા બાબાએ 
કરી. એ જ કારણે આજે કોઈ નવા બાળકો આવે 
છ� તો તેઓ �ાનને મોડેથી સમજે છ�. પરંતુ અહ�ના 
�યાગ, સેવાભાવ �ઈને જ �ભાિવત થઈ �ય છ�. 
બાબાને �ઈને લોકો મા� સંતુ� જ થતા નહોતા 
પણ પોતાનું �વન જ �યોછાવર કરી દ�તા હતા. તો 
આપણે એ �વાનું છ� ક� આપણાથી ક�ટલા લોકો 
સંતુ�, ખુશ છ�? પછી આવે છ� �વ�છતા. બાબા 
કહ�તા Cleanliness is next to Godliness પણ 
એ બાબાના �વનમાં �યું ક� ખચ� ઓછો પણ 
�વ�છતા વધાર�. મધુવનની �વ�છતા આજે પણ 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 01 January 2021 Page No. 13

�ાના�ત

િશ�યો હોય છ�. પરંતુ અહ� બાબાને મળીને સૌ 
હળવાશનો અનુભવ કરતા. ડર લાગતો નહ� ને 
એવું અનુભવતા ક� આ પહ�લાં ઘણીવાર મળ�લા 
છીએ. બાબા મા� �ાન અને યોગ શીખવાડતા 
નહોતા પણ પા�રવા�રક લાગણીનો અનુભવ 
કરાવતા. જેમ ક� �ા� તો સવ� શહ�રોમાં મળ� છ� 
છતાં પણ બાબા સૌને �ા� મોકલતા. કોઈને 
વષ�ગાંઠની શુભે�છાનો તાર પણ મોકલતા. જેમ ક� 
કોઈ મકાનનો પાયો નંખાય છ� તો તાંબુ, પીતળ 
વગેર� સવ� કાંઈ નાખવામાં આવે છ�. તે રીતે �ાન 
અને યોગની સાથે આ સવ� પણ �ઈએ. નહ�તર 
સે�ટરનો િવકાસ થાય નહ�. બાબા બાળકોની 
એટલી મિહમા કરતા જેથી એમના ગુણોનો વધાર� 
િવકાસ થતો અને તેઓ કમાલ કરતા. બાબા 
બાળકોને આંગળી પકડીને ઘર બતાવતા. �ટોક 
બતાવતા. એમની સાથે ખાવાનું ખાતા. કોઈ સેવા 
કરવા જતું તો બાબા એના િખ�સામાં સૂકો મેવો 
(�ાય �ટ) ભરી દ�તા. બાબા એટલા દૂરંદ�શી હતા 
ક� બાળકોને પોતાના બનાવવાના ઉપાયો બાબા 
જેટલા કોઈ �ણતું નહ�.

�વ�થ રહ�વાની કળા - 
Art of keeping healthy

બાબા કહ�તા, શરીર સા�ં હશે તો સેવા કરી 
શકશો. સૌથી પહ�લી વાત એ છ� ક� તંદુર�તી 
�ળવવા ખુશી �ઈએ. જે �ાનથી મળ� છ�. બીજું 
તાજું ભોજન. રાતનું વધેલું વાસી ભોજન ખાવાની 
બાબાની મનાઈ કરતા. કારણ ક� એમાં રાિ�ના 
અશુ� વાય�ેશન (આંદોલનો) આવી �ય છ�. 
બાબા બાળકોને પહાડી ઉપર ફરવા પણ લઈ જતા 
જેનાથી તા� હવા મળતી. આ રીતે તંદુર�તી 
�ળવવાનું �ાન પણ બાબા આપતા. જેમ 
ફ��ટરીમાં એક મુ�ય ચીજનું િનમા�ણ થાય છ�. 
સાથે સાથે તેના છૂટા ભાગો પણ બને છ�. તે રીતે 

તેઓ મનુ�ય છ�. તી� પુ�ષાથ�નો અથ� જ છ� તી� 
પ�રવત�ન. બાબા કહ�તા હતા ક� આપ જ 
આધારમૂત� અને ઉ�ારમૂત� છો. જેમ ક� કોઈ કામ 
કોઈ એક �યિ�ના કારણે અટક� ગયું અને એને 
કહ�વામાં આવે છ� ક� આટલું જ�રી કામ તમારા 
કારણે જ બાક� રહી ગયું છ�. તો તે �યિ� ક�ટલી 
જલદીથી પોતાની ભૂલને કબૂલીને તે પૂ�ં કર� છ�. તે 
રીતે આપણે બાબાને પૂછતા ક� બાબા સતયુગ 
�યાર� આવશે? તો બાબા કહ�તા તમારા કારણે જ 
અટ�યો છ�. તો િવનાશ માટ� બાબાને પૂછો નહ� ક� 
િવનાશ �યાર� થશે. તેના કરતાં જલદી જલદી 
પુ�ષાથ�માં લાગી જવું સા�ં છ�.

પોતાના બનાવવાની કળા - 
Art of making your own

બાબા સામે ગમે તેવો આ�મા આવે તો પણ 
બાબા કહ�તા, તમે તો ઘણું મોટું કાય� કરી શકો 
છો. બાબા િનરાશ આ�માઓમાં પણ આશા 
ઉ�પ�ન કરી દ�તા. ગામડાનો ગમે તેવો, અભણ, 
ગરીબ આ�મા હોય પણ બાબા એને એ રીતે 
મળતા ક� �ણે તે ઘણો મોટો િવિશ� માનવ હોય. 
(વી.આઈ.પી.) મધુવનમાં જે કોઈ પણ આવે તેને 
બાબા સ�કારતા અને િવદાય આપતા. ગો સૂન 
કમ સૂન (જલદી �ઓ અને જલદી પાછા 
આવો)ની ટોલી (�સાદ) પણ અહ�થી શ� થઈ. 
મોકલતી વખતે બાબા ગીત વગડાવતા. ગીતના 
શ�દો હતા. ‘ભગવાન તુ�હાર� ઘરકા �ૃંગાર � 
રહા હ�.’ જેનાથી સૌ પોતાને મહાન સમજતા. એની 
સાથે સાથે બાબા પથ �દશ�ન પણ કરતા. જેનાથી 
સૌને મધુવન ‘પોતાનું ઘર છ�.’ એવી અનુભૂિત 
થતી. મધુવન આવીને બાબાને મળીને સૌ પોતાના 
ઘરને ભૂલી જતાં. નાનાં બાળકોનું પણ બાબા એવું 
�દલ �તી લેતા ક� �યાર� પોતાને ઘેર જવાનું થાય 
�યાર� બાળકો સંતાઈ જતાં. દુિનયામાં ગુ� અને 
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ટોલી કહીને ખવડાવતા. એકવાર બાબા ક�ટલાક 
બાળકો સાથે પહાડીમાંથી સૂકા લાકડા અને ચેરી 
વગેર� લઈ આ�યા અને મ�માની પૂ� કરવા 
લા�યા. આ રીતે બાબા ખૂબ હસાવતા અને 
બહ�લાવતા પણ ખરા. આ પણ એમનામાં એક 
િવશેષ કળા હતી.

ને��વ કળા - Art of leadership

નેતાનું કાય� હોય છ� જનસમુદાયને ��ત 
કરીને આગળ ધપાવવાનું. બાબાએ એવું કામ કયુ� 
જેથી દર�ક લીડર (નેતા) યા ટીચર (િશ�ક) 
બની ગયાં. બાબાના આશર� પાંચ લાખ બાળકો 
સવ� ટીચર છ�. બાબા સૌને ��ત કરી દ�તા. બુિ� 
�યાર� રચના�મક કાય�માં લાગી �ય છ� તો 
ખંડના�મક કાય� સમા�ત થઈ �ય છ�. જેમ ક� 
પ�થર પાણીના �વાહમાં ઘસાઈ ઘસાઈ પૂજન 
યો�ય બની �ય છ�. તે રીતે બી�ઓની સેવા 
કરતાં કરતાં આ�મા લાયક બની �ય છ�. દર�કને 
બાબાએ કામ સ�પીને આગળ ધપા�યા.

પાલના કરવાની કળા - Art of caring

બાબા કહ�તા ક� �દશ�ન કરીને પછી થાક�ને 
સૂઈ જશો નહ� તેની પાછળ મહ�નત કરો. �યાર� 
તેનું ફળ મળશે. � કોઈ િજ�ાસુ કોઈ કારણથી 
સે�ટરમાં નથી આવતો, તો બી� િજ�ાસુને �ુટી 
સ�પો. જેથી તે તેની તપાસ કર�. તેને મુરલી 
મોકલો. પ� મોકલો. ટોલી મોકલો યા કોઈને કોઈ 
કાય� સ�પીને સંપક� �ળવી રાખો.

સમાવવાની કળા - Art of inclusion 

બાબાના �વનમાં એ �વા મળતું ક� � 
બાબાને કોઈ બાળક િવ�ાસથી પોતાની વાત 
કહ�તું તો બાબા તેની વાતને સાગરની જેમ સમાવી 
દ�તા. બી�ઓ સુધી તે વાતને પહ�ચવા દ�તા નહ�. 
એથી સવ� ખુ�ા મનથી પોતાની વાત બાબાને 

બાબા �ાન અને યોગની સાથે સાથે આ સવ� પણ 
શીખવાડતા. બાબા કહ�તા તંદુર�તી �ળવવા માટ� 
દવાની સાથે દુઆઓ પણ લેતા રહો.

  પ� લખવાની કળા - Art of letter writing

પ�ો �ારા પ�લેખકની 
મનો�િ�નો પ�રચય મળ� 
છ�. બાબાના પ�ો �વનમાં 
ઉ�સાહ જ�માવનારા હતા. 
બાબા કોઈનું એની ભૂલ 
તરફ �યાન ખ�ચાવતા તો 
સૌ પહ�લાં તેની �શંસા

કરતા પછીથી તેને સારી રીતે તેની ભૂલ બતાવતા. 
જેથી તેને દુઃખ ન થાય. બાબા એવા પ�ો લખતા ક� 
વારંવાર વાંચવાની ઈ�છા થતી. બાબા પ�ોથી જ 
આ�માઓને પોતાના બનાવી લેતા. પ� વાંચીને 
આ�મા �ભુ માટ� �યોછાવર કરી દ�તો.

�કાશન યા �િસિ� મેળવવાની કળા - 
Art of publicity

બાબા કહ�તા, જેમ ધંધામાં સે�પલ 
બતાવવામાં આવે છ�, તે રીતે �ાનમાં લોકોને 
�વ�પ બનીને, સે�પલ બનીને બતાવો. તો િજ�ાસુ 
પણ ખુશ થશે અને ઓ�ફસ, પ�રવારમાં �શંસા 
કરશે અને સવ�ને લઈને આવશે. આ રીતે ખચ� 
વગર �િસિ� થશે. બાબા કહ�તા ક� સવ�ને બાપ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા)નો પ�રચય આપો. 
ઘરો પર, ગાડીઓ પર બોડ� લખીને લગાડો. આવી 
આવી પ�લીિસટી કરવાની તાલીમ પણ બાબા 
આપતા. જેથી િશવબાબાનું નામ �િસ� થાય.

હા�ય કળા યા િવનોદ કળા - 
Art of entertainment

�ાનની સાથે સાથે બાબા હસાવતા અને 
બહ�લાવતા. હસવા હસવામાં લોટની ગોળીને તા� 
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ચલનથી, ���, �િ�, �યવહારથી ભણાવતા. 
બાબાની ભાષામાં રસ પણ છ�, સ�ા પણ છ� અને 
શિ� પણ છ�.

�શાસન કરવાની કળા - 
Art of administration

એક નવી દુિનયાની �થાપના કરવી, એક 
એકના સં�કારોને બદલવા એ ક�ટલું કપ�ં કાય� 
છ�. મોટામાં મોટો કલાકાર તે છ� જે થોડાં સાધનોથી 
મોટું કાય� કર�. બાબાના �વનમાં હતું ક� કાય� શ� 
કરો. સાધનો �વતઃ મળી જશે. બાબાના �વનમાં 
સા�યવાદ �યો. જેને જેટલી જ�ર હોય તે 
અનુસાર �ા��ત. બાબા ડી�ીઓવાળાને તેમની 
યો�યતા મુજબનું કામ આપતા. દર�કને તક 
આપતા. અહ� સૌ કામ માગે છ� કારણ ક� અહ� 
કામને સેવા અને સેવાને ભિવ�યની �ા��ત 
કહ�વામાં આવે છ�. અહ� કોઈ બોસ યા મેનેજર 
નથી. રોબ નથી. લોકો વક� (કામ)ને લેબર 
(મજૂરી) સમજે છ�. અહ� વક�ને ગુડલક 
(સદભા�ય) સમજે છ�. બાબાના �શાસનમાં 
��ાઈક યા ર� નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવી દ�તા. આ કળા પણ બાબામાં હતી.

િનરથ�કને સાથ�ક બનાવવાની કળા - 
Art of making waste into best

લોકો નકામાં લોખંડને સોનાને ઓગાળીને 
નવો આકાર આપે છ�. તે રીતે બાબા આ�માઓના 
િવકારી સં�કારો, નકામી ટ�વોને સમા�ત કરાવીને 
સારી ટ�વો પાડતા. સમ� પિતત દુિનયાને પાવન 
બનાવવાનો બાબાનો શુભ સંક�પ હતો. ઘરની 
નકામી ચીજને બાબા નવું �પ આપીને ઉપયોગી 
બનાવી દ�તા.

ભણાવવાની કળા - Art of teaching

અ�યાપન કરાવવામાં પહ�લી વાત �થાન 
તથા વાતાવરણની હોય છ�. સાફ સફાઈવાળા અને 
શાંત વાતાવરણ એવા મધુવનને બાબાએ 
અ�યાપન માટ�નું �થાન બના�યું. સમય પણ 
અ�તવેળાનો. જેમાં મન ત�ન નવું હોય છ�. �ાન 
આપતાં પહ�લાં બાબા યોગ કરાવતા અને ગીત 
વાગતું. અગરબ�ી પણ સળગાવવામાં આવતી 
જેનાથી મનનું યો�ય સેટ�ગ થઈ જતું. ભગવાનનું 
આટલું ઊંચુ �ાન બાબા એકદમ સરળ બનાવીને 
સંભળાવતા જેને ગામડાના અભણ લોકો પણ 
સમ� શકતા. બાબાના િશ�ણમાં અનેક િવષય 
છ�. પરંતુ બાબા એ રીતે ભણાવતા જેથી લાગતું ક� 
એક જ િવષય ભણાવી ર�ા છ�. અને વાત કહ�તા 
હોય તે રીતે ભણાવતા. બાબાનું િશ�ણ િવ�ાથ� 
અને િશ�કની વ�ે િનકટતા લાવના�ં હોવા છતાં 
ગંભીર હતું. સવ�નો સમ�વય રહ�તો. બાબાના 
શ�દોમાં ગરમી હોય તો મીઠાશ પણ હોય. અને 
શ�દો યો�ય રીતે નીકળતા. બાબાને કોઈ વાત 
સંભળાવવી હોય તો જનરલ �ાસમાં 
સંભળાવતા. જેનાથી જેને વાત લાગુ પડતી તે 
�વયંનું પ�રવત�ન કરી લેતા. બાબા પોતાની 

મળી ર�ં હતું ને તમે અહ� બેઠા છો. �યાર� તે 
બો�યો, આજસુધી જૂઠા સુખ સંતોષ મેળ�યાં પણ 
આજે સાચું સુખ મ�યું છ�. તમે પણ મારી સાથે 
સ�સંગમાં આવીને સાંભળો.

સાર એ છ� ક� ભૌિતક સંપદા શરીરને સુખ 
આપે છ�. પરંતુ સ�સંગ આ�માનું સુખ આપે છ�. 
આ�માનો સંતોષ શરીરના સુખથી વધાર� હોય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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ટોલી કહીને ખવડાવતા. એકવાર બાબા ક�ટલાક 
બાળકો સાથે પહાડીમાંથી સૂકા લાકડા અને ચેરી 
વગેર� લઈ આ�યા અને મ�માની પૂ� કરવા 
લા�યા. આ રીતે બાબા ખૂબ હસાવતા અને 
બહ�લાવતા પણ ખરા. આ પણ એમનામાં એક 
િવશેષ કળા હતી.

ને��વ કળા - Art of leadership

નેતાનું કાય� હોય છ� જનસમુદાયને ��ત 
કરીને આગળ ધપાવવાનું. બાબાએ એવું કામ કયુ� 
જેથી દર�ક લીડર (નેતા) યા ટીચર (િશ�ક) 
બની ગયાં. બાબાના આશર� પાંચ લાખ બાળકો 
સવ� ટીચર છ�. બાબા સૌને ��ત કરી દ�તા. બુિ� 
�યાર� રચના�મક કાય�માં લાગી �ય છ� તો 
ખંડના�મક કાય� સમા�ત થઈ �ય છ�. જેમ ક� 
પ�થર પાણીના �વાહમાં ઘસાઈ ઘસાઈ પૂજન 
યો�ય બની �ય છ�. તે રીતે બી�ઓની સેવા 
કરતાં કરતાં આ�મા લાયક બની �ય છ�. દર�કને 
બાબાએ કામ સ�પીને આગળ ધપા�યા.

પાલના કરવાની કળા - Art of caring

બાબા કહ�તા ક� �દશ�ન કરીને પછી થાક�ને 
સૂઈ જશો નહ� તેની પાછળ મહ�નત કરો. �યાર� 
તેનું ફળ મળશે. � કોઈ િજ�ાસુ કોઈ કારણથી 
સે�ટરમાં નથી આવતો, તો બી� િજ�ાસુને �ુટી 
સ�પો. જેથી તે તેની તપાસ કર�. તેને મુરલી 
મોકલો. પ� મોકલો. ટોલી મોકલો યા કોઈને કોઈ 
કાય� સ�પીને સંપક� �ળવી રાખો.

સમાવવાની કળા - Art of inclusion 

બાબાના �વનમાં એ �વા મળતું ક� � 
બાબાને કોઈ બાળક િવ�ાસથી પોતાની વાત 
કહ�તું તો બાબા તેની વાતને સાગરની જેમ સમાવી 
દ�તા. બી�ઓ સુધી તે વાતને પહ�ચવા દ�તા નહ�. 
એથી સવ� ખુ�ા મનથી પોતાની વાત બાબાને 

બાબા �ાન અને યોગની સાથે સાથે આ સવ� પણ 
શીખવાડતા. બાબા કહ�તા તંદુર�તી �ળવવા માટ� 
દવાની સાથે દુઆઓ પણ લેતા રહો.

  પ� લખવાની કળા - Art of letter writing

પ�ો �ારા પ�લેખકની 
મનો�િ�નો પ�રચય મળ� 
છ�. બાબાના પ�ો �વનમાં 
ઉ�સાહ જ�માવનારા હતા. 
બાબા કોઈનું એની ભૂલ 
તરફ �યાન ખ�ચાવતા તો 
સૌ પહ�લાં તેની �શંસા

કરતા પછીથી તેને સારી રીતે તેની ભૂલ બતાવતા. 
જેથી તેને દુઃખ ન થાય. બાબા એવા પ�ો લખતા ક� 
વારંવાર વાંચવાની ઈ�છા થતી. બાબા પ�ોથી જ 
આ�માઓને પોતાના બનાવી લેતા. પ� વાંચીને 
આ�મા �ભુ માટ� �યોછાવર કરી દ�તો.

�કાશન યા �િસિ� મેળવવાની કળા - 
Art of publicity

બાબા કહ�તા, જેમ ધંધામાં સે�પલ 
બતાવવામાં આવે છ�, તે રીતે �ાનમાં લોકોને 
�વ�પ બનીને, સે�પલ બનીને બતાવો. તો િજ�ાસુ 
પણ ખુશ થશે અને ઓ�ફસ, પ�રવારમાં �શંસા 
કરશે અને સવ�ને લઈને આવશે. આ રીતે ખચ� 
વગર �િસિ� થશે. બાબા કહ�તા ક� સવ�ને બાપ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા)નો પ�રચય આપો. 
ઘરો પર, ગાડીઓ પર બોડ� લખીને લગાડો. આવી 
આવી પ�લીિસટી કરવાની તાલીમ પણ બાબા 
આપતા. જેથી િશવબાબાનું નામ �િસ� થાય.

હા�ય કળા યા િવનોદ કળા - 
Art of entertainment

�ાનની સાથે સાથે બાબા હસાવતા અને 
બહ�લાવતા. હસવા હસવામાં લોટની ગોળીને તા� 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 01 January 2021 Page No. 15

�ાના�ત

ચલનથી, ���, �િ�, �યવહારથી ભણાવતા. 
બાબાની ભાષામાં રસ પણ છ�, સ�ા પણ છ� અને 
શિ� પણ છ�.

�શાસન કરવાની કળા - 
Art of administration

એક નવી દુિનયાની �થાપના કરવી, એક 
એકના સં�કારોને બદલવા એ ક�ટલું કપ�ં કાય� 
છ�. મોટામાં મોટો કલાકાર તે છ� જે થોડાં સાધનોથી 
મોટું કાય� કર�. બાબાના �વનમાં હતું ક� કાય� શ� 
કરો. સાધનો �વતઃ મળી જશે. બાબાના �વનમાં 
સા�યવાદ �યો. જેને જેટલી જ�ર હોય તે 
અનુસાર �ા��ત. બાબા ડી�ીઓવાળાને તેમની 
યો�યતા મુજબનું કામ આપતા. દર�કને તક 
આપતા. અહ� સૌ કામ માગે છ� કારણ ક� અહ� 
કામને સેવા અને સેવાને ભિવ�યની �ા��ત 
કહ�વામાં આવે છ�. અહ� કોઈ બોસ યા મેનેજર 
નથી. રોબ નથી. લોકો વક� (કામ)ને લેબર 
(મજૂરી) સમજે છ�. અહ� વક�ને ગુડલક 
(સદભા�ય) સમજે છ�. બાબાના �શાસનમાં 
��ાઈક યા ર� નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સંભળાવી દ�તા. આ કળા પણ બાબામાં હતી.

િનરથ�કને સાથ�ક બનાવવાની કળા - 
Art of making waste into best

લોકો નકામાં લોખંડને સોનાને ઓગાળીને 
નવો આકાર આપે છ�. તે રીતે બાબા આ�માઓના 
િવકારી સં�કારો, નકામી ટ�વોને સમા�ત કરાવીને 
સારી ટ�વો પાડતા. સમ� પિતત દુિનયાને પાવન 
બનાવવાનો બાબાનો શુભ સંક�પ હતો. ઘરની 
નકામી ચીજને બાબા નવું �પ આપીને ઉપયોગી 
બનાવી દ�તા.

ભણાવવાની કળા - Art of teaching

અ�યાપન કરાવવામાં પહ�લી વાત �થાન 
તથા વાતાવરણની હોય છ�. સાફ સફાઈવાળા અને 
શાંત વાતાવરણ એવા મધુવનને બાબાએ 
અ�યાપન માટ�નું �થાન બના�યું. સમય પણ 
અ�તવેળાનો. જેમાં મન ત�ન નવું હોય છ�. �ાન 
આપતાં પહ�લાં બાબા યોગ કરાવતા અને ગીત 
વાગતું. અગરબ�ી પણ સળગાવવામાં આવતી 
જેનાથી મનનું યો�ય સેટ�ગ થઈ જતું. ભગવાનનું 
આટલું ઊંચુ �ાન બાબા એકદમ સરળ બનાવીને 
સંભળાવતા જેને ગામડાના અભણ લોકો પણ 
સમ� શકતા. બાબાના િશ�ણમાં અનેક િવષય 
છ�. પરંતુ બાબા એ રીતે ભણાવતા જેથી લાગતું ક� 
એક જ િવષય ભણાવી ર�ા છ�. અને વાત કહ�તા 
હોય તે રીતે ભણાવતા. બાબાનું િશ�ણ િવ�ાથ� 
અને િશ�કની વ�ે િનકટતા લાવના�ં હોવા છતાં 
ગંભીર હતું. સવ�નો સમ�વય રહ�તો. બાબાના 
શ�દોમાં ગરમી હોય તો મીઠાશ પણ હોય. અને 
શ�દો યો�ય રીતે નીકળતા. બાબાને કોઈ વાત 
સંભળાવવી હોય તો જનરલ �ાસમાં 
સંભળાવતા. જેનાથી જેને વાત લાગુ પડતી તે 
�વયંનું પ�રવત�ન કરી લેતા. બાબા પોતાની 

મળી ર�ં હતું ને તમે અહ� બેઠા છો. �યાર� તે 
બો�યો, આજસુધી જૂઠા સુખ સંતોષ મેળ�યાં પણ 
આજે સાચું સુખ મ�યું છ�. તમે પણ મારી સાથે 
સ�સંગમાં આવીને સાંભળો.

સાર એ છ� ક� ભૌિતક સંપદા શરીરને સુખ 
આપે છ�. પરંતુ સ�સંગ આ�માનું સુખ આપે છ�. 
આ�માનો સંતોષ શરીરના સુખથી વધાર� હોય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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અને તે બધા �ાન-ધન િવનાના રહી જશે. આ 
રીતે �� ઊઠી તૈયાર થઈ આ�યો છું. પરંતુ પાંચ 
િમિનટ મોડું થઈ ગયું છ�. જુઓ પહ�લા દાદા 
કોઈપણ વખતે ભિ� પૂ�ના કાય�ને છોડતા ન 
હતા. જેવી રીતે પહ�લાં તેમને તેમના લૌ�કક ગુ�માં 
��ધા હતી અને તેઓ તેમની આ�ાને ‘કાળનું 
િનમં�ણ’ માનતા હતા તથા તેમના સ�સંગ 
વ�ેથી ઊઠી જતા ન હતા, તેવી રીતે તેઓ સાચા 
ગુ� િશવબાબાની ‘મહાકાળની આ�ા’ માનીને 
તેનું પાલન કરતા હતા અને તેમના �ાસમાં પૂરી 
રીતે િવ�ા અ�યયન કરતા હતા. તેને કારણે 
તેઓને �ાનસાગર પરમિપતાએ પસંદ કયા�. અને 
અપાર �ાન આપી ‘��િપતા ��ા’નું પદ આ�યું. 
તે સવ�ના િવ�ાસપા� હતા માટ� િશવબાબાએ 
તેમને પસંદ કયા�.

દાદાના સં�કાર એવા શુ� હતા ક� બધાને 
તેમના પર િવ�ાસ હતો. જે લોકો તેમની સાથે 
સોદો અથવા લેણદ�ણ કરતા હતા, તેમને એ 
િન�ય હતો ક� તેઓ સાચો સોદો કરી જતા હતા. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવની �વેશતા પહ�લાંની 
વાત છ� ક� રા�ઓએ �પ� છૂટ રાખી હતી ક� 
તેઓ ગમે �યાર� સીધા જ રાજમહ�લોમાં �વેશ 
શકતા હતા. તેમના ભાગીદારો અને િમ� 
સંબંધીઓએ તેમના સલાહસૂચન પર પૂરી ��ધા 
હતી. તેમના સાચાપણાને કારણે તો, ‘સ�ે �દલ 
પર સાિહબ રા�’ થયા. અથા�� સ�ય�વ�પ 
પરમા�માએ પણ તેમને પોતાના િવ�ાસ પા� 
બના�યા. દાદાના મનની િનમ�ળતા અને 
કોમળતાએ પરમા�માને પણ મુ�ધ કરી દીધા હતા. 
તેથી પરમા�માની �વેશતા પછી તેમની એ 

મને હજુ સુધી એ વાત 
યાદ છ� ક� એક વખતે 
બાબા લાંબા સમય સુધી 
�ગતા ર�ા હતા. તેઓ 
એ બાબતનો િવચાર 
કરતા હતા ક� કરોડો 
મનુ�યા�માઓને પરમ-

િપતા િશવ પરમા�માનો પ�રચય ક�વી રીતે મળ�. એ 
િવચાર મંથનમાં પરો�ઢયાના �ણ વા�યા હતા. તે 
વખતે તેમને થોડોક આરામ કરવાનો અથવા 
ઊંઘવાનો િવચાર આ�યો. પરંતુ એ વખતે તેઓ 
એક કલાક ઊં�યા હશે એટલામાં તેમની આંખ 
ઊઘડી ગઈ. તેમણે િવચાયુ� ક� હવે �ાસનો સમય 
થનાર છ�. સવાર� પાંચ વા�યાના �ાસમાં આ�યા 
અને આવતાં જ તેઓ પહ�લું વા�ય આ �માણે 
બો�યા, ‘બાળકો �� તમારી �મા માગું છું. (I am 
sorry) મ� િવચાયુ� કોણ �ણે આજે શું થયું.’ વાત 
એમ હતી ક� બાબા �ાસમાં પાંચ િમિનટ મોડા 
આ�યા હતા. બાબાએ ક�ં, બાળકો �� પણ 
પુ�ષાથ� છું, આજે લગભગ �ણ વાગે ઊઠી ગયો. 
પરંતુ મગજ થોડું ભાર� હતું. માટ� એ િવચારતો 
ચાલી ર�ો હતો ક� થોડો આરામ કરી લ�, આજે 
વગ�માં મોડો જઈશ. બી� િવચાર એ ચાલતો હતો 
ક� � �� નહ� �� તો િશવબાબા આવીને �ાન-
ખ�નો ક�વી રીતે આપશે? બાબા તો મારી રાહ 
�તા હશે નંદીગણ નહ� �ય તો િશવબાબા કોના 
ઉપર સવારી કરશે? સવ� સેવા ક���ોમાં આ સમયે 
એ િવચારતાં હશે ક� િશવબાબા આ�યા હશે. તેમણે 
�ાન મુરલી ચલાવી હશે તે (મુરલી) અમને મળી 
જશે. � �� નહ� �� તો મારી ગેરહાજરી પડશે. 

��િપતા ��ાનું એક અનોખુ અને અલૌ�કક �વન �તાંત
�.ક�. દાદી �જઈ��ા, સાયન મુંબઈ
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કરવા તૈયાર રહ�તા. મને યાદ છ� ક� એક 
આ�યા��મક સાવ�જિનક સેવાકાય�માં ઠીક ઠીક 
ખચ� થયું હતું. પરંતુ તે સેવા કાય�થી જેવી આશા 
રાખી હતી તેટલી સેવા ના થઈ. પરંતુ બાબાએ ક�ં 
ક� બાળકો! આ િવ�ાલય નરને �ી નારાયણ 
બનાવનાર છ�. બધા ઓછા નારાયણ બની જશે? 
કોઈ એક પણ લાલ � માયાને �તનાર નીકળી 
આવે તો પણ ઠીક છ� એ ગાયન તો છ� ક� કો�ટ 
કો�ટ મનુ�યોમાં કોઈ વીરલા જ આ આ�યા��મક 
�ાનને પૂરી રીતે ધારણ કરીને આવું ઊંયુ ભા�ય 
બનાવે છ�. બાબા હ�મેશા રા�ના ક�ળને યો�ય 
એવી રીતે સેવા કરવાનો આદ�શ આપતા હતા. 
પણ તેમને ગરીબ �વનનો પણ અનુભવ હતો. 
માટ� તેમને ગરીબો ��યે િવશેષ સહાનુભૂિત હતી. 
તેઓ ક�ા કરતા હતા ક� પરમા�મા ગરીબ-નવાઝ 
(ગરીબોના બેલી) છ�. તેથી પરમા�માએ એમને તે 
કાય� માટ� િનિમ� બના�યા. કારણક� તેમને ગરીબ 
�વનથી માંડી રા�ઈ �વન સુધીનો અનુભવ 
હતો. તેઓ એટલા માટ� બધાને �ણતા હોવા છતાં 
તેમને �ાનનો લાભ આપવાની યુિ� �ણતા.

દાદાની શારી�રક આક�િતનો �ભાવ

પરમિપતા પરમા�માની �વેશતા માટ� ન 
ક�વળ એક સારા �વભાવવાળી �યિ�નું શરીર 
�ઈએ. પરંતુ તે શરીર પણ એવું હોવું �ઈએ ક� જે 
સાધારણ હોવા છતાં �દ�ય જેવું હોય. બાબાનું 
શરીર એવું જ હતું.

એમનો વણ� ગૌર હતો અને ચહ�રો િવશેષ 
�કારનો હતો. તેમનું કદ ઠીક ઊંચું હતું. શરીર 
સ�માણ હતું. મુખમંડળ �દ�યતેજથી ચમકતું હતું. 
તેમની આંખોમાં િવશેષ રીતે એવું લાગતું હતું ક� 
જેવી રીતે તેમનામાં આખા જગત માટ� �ેહ અને 
દયાની ભાવના ઝળકતી હતી અને તેમના હાથ 
વીરપુ�ષોની જેમ લાંબા હતા. તેઓ તેમના સાહસ 

ઈમાનદારી, વફાદારી અને સ�ાઈને કારણે તેઓ 
પરમિપતા પરમા�માના મુર�બી સંતાન અથવા 
Most Beloved Child બની ગયા.

દાદાનું �યિ��વ પણ ધણું જ �ભાવશાળી 
હતું. સાધારણ પોષાકમાં પણ તેઓ એક રા� જેવા 
દ�ખાતા હતા. �યાર� તેઓ અમરનાથની યા�ાએ 
ગયા હતા �યાર� તેઓ સાધારણ પોષાકમાં હતા 
પરંતુ �યાર� પણ �યાંના પૂ�રીઓ સમ�યા ક� તે 
કોઈ રા� આ�યા હતા. દાદાની �િતભા એવી હતી 
ક� રા�ઓ એમને ક�ા કરતા હતા - દાદા 
ભગવાને ભૂલ કરી છ�, વા�તવમાં આપે તો રા� 
થવું �ઈતું હતું. કારણ ક� આપનામાં રા�ઈના 
બધા સં�કાર છ�. મહારા�ઓ જેવું આપનું 
�યિ��વ પણ છ� બસ, ક�વળ રા�યની ઊણપ છ�. 
ભગવાને ભૂલ કરી છ� ક� અમને રા� બના�યા પણ 
આપને રા�ય ન આ�યું. દાદાના એ સં�કારને 
કારણે પણ પરમિપતા િશવે તેમને પોતાનું મા�યમ 
બના�યા. પરમા�મા પણ રાજયોગ શીખવી. 
રા�ઓના રા� બનાવવા માટ� અવતાર લે છ� 
દાદાને ધનની, વૈભવની, સ�ાની જરા પણ ભૂખ 
ન હતી. તેઓ સંપૂણ� ��ત હતા. તેમનામાં રા�ના 
ક�ળને યો�ય સં�કાર હતા. એટલા માટ� તે 
બી�ઓના સં�કારોને પણ એવા બનાવવામાં 
લા�યા. તે બધાં બાળકોને િશ�ા આપતા હ� 
બાળકો, માગવા કરતાં મરવું સા�ં છ�. કોઈપણ 
વખતે કોઈની પાસે દાન માગવું નહ�. કારણક� તમે 
‘દાતા’નાં સંતાનો છો અને રા�ઓના પણ રા� 
બનનાર છો. દાદા સાચે જ રા�ઓ જેવા 
િશ�ાચાર, આિત�ય, ઉદારતા, �વ�છતા વગેર� 
ગુણો ધારણ કરવાની િશ�ા આપતા હતા તેઓ 
એવા ઉદાર મનવાળા હતા ક� � કોઈ સખાવત 
શીખવા માગે તો તેમની પાસેથી શીખે તેઓ એક 
એક આ�માના ક�યાણ માટ� હ�રો �િપયા ખચ� 
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અને તે બધા �ાન-ધન િવનાના રહી જશે. આ 
રીતે �� ઊઠી તૈયાર થઈ આ�યો છું. પરંતુ પાંચ 
િમિનટ મોડું થઈ ગયું છ�. જુઓ પહ�લા દાદા 
કોઈપણ વખતે ભિ� પૂ�ના કાય�ને છોડતા ન 
હતા. જેવી રીતે પહ�લાં તેમને તેમના લૌ�કક ગુ�માં 
��ધા હતી અને તેઓ તેમની આ�ાને ‘કાળનું 
િનમં�ણ’ માનતા હતા તથા તેમના સ�સંગ 
વ�ેથી ઊઠી જતા ન હતા, તેવી રીતે તેઓ સાચા 
ગુ� િશવબાબાની ‘મહાકાળની આ�ા’ માનીને 
તેનું પાલન કરતા હતા અને તેમના �ાસમાં પૂરી 
રીતે િવ�ા અ�યયન કરતા હતા. તેને કારણે 
તેઓને �ાનસાગર પરમિપતાએ પસંદ કયા�. અને 
અપાર �ાન આપી ‘��િપતા ��ા’નું પદ આ�યું. 
તે સવ�ના િવ�ાસપા� હતા માટ� િશવબાબાએ 
તેમને પસંદ કયા�.

દાદાના સં�કાર એવા શુ� હતા ક� બધાને 
તેમના પર િવ�ાસ હતો. જે લોકો તેમની સાથે 
સોદો અથવા લેણદ�ણ કરતા હતા, તેમને એ 
િન�ય હતો ક� તેઓ સાચો સોદો કરી જતા હતા. 
પરમિપતા પરમા�મા િશવની �વેશતા પહ�લાંની 
વાત છ� ક� રા�ઓએ �પ� છૂટ રાખી હતી ક� 
તેઓ ગમે �યાર� સીધા જ રાજમહ�લોમાં �વેશ 
શકતા હતા. તેમના ભાગીદારો અને િમ� 
સંબંધીઓએ તેમના સલાહસૂચન પર પૂરી ��ધા 
હતી. તેમના સાચાપણાને કારણે તો, ‘સ�ે �દલ 
પર સાિહબ રા�’ થયા. અથા�� સ�ય�વ�પ 
પરમા�માએ પણ તેમને પોતાના િવ�ાસ પા� 
બના�યા. દાદાના મનની િનમ�ળતા અને 
કોમળતાએ પરમા�માને પણ મુ�ધ કરી દીધા હતા. 
તેથી પરમા�માની �વેશતા પછી તેમની એ 

મને હજુ સુધી એ વાત 
યાદ છ� ક� એક વખતે 
બાબા લાંબા સમય સુધી 
�ગતા ર�ા હતા. તેઓ 
એ બાબતનો િવચાર 
કરતા હતા ક� કરોડો 
મનુ�યા�માઓને પરમ-

િપતા િશવ પરમા�માનો પ�રચય ક�વી રીતે મળ�. એ 
િવચાર મંથનમાં પરો�ઢયાના �ણ વા�યા હતા. તે 
વખતે તેમને થોડોક આરામ કરવાનો અથવા 
ઊંઘવાનો િવચાર આ�યો. પરંતુ એ વખતે તેઓ 
એક કલાક ઊં�યા હશે એટલામાં તેમની આંખ 
ઊઘડી ગઈ. તેમણે િવચાયુ� ક� હવે �ાસનો સમય 
થનાર છ�. સવાર� પાંચ વા�યાના �ાસમાં આ�યા 
અને આવતાં જ તેઓ પહ�લું વા�ય આ �માણે 
બો�યા, ‘બાળકો �� તમારી �મા માગું છું. (I am 
sorry) મ� િવચાયુ� કોણ �ણે આજે શું થયું.’ વાત 
એમ હતી ક� બાબા �ાસમાં પાંચ િમિનટ મોડા 
આ�યા હતા. બાબાએ ક�ં, બાળકો �� પણ 
પુ�ષાથ� છું, આજે લગભગ �ણ વાગે ઊઠી ગયો. 
પરંતુ મગજ થોડું ભાર� હતું. માટ� એ િવચારતો 
ચાલી ર�ો હતો ક� થોડો આરામ કરી લ�, આજે 
વગ�માં મોડો જઈશ. બી� િવચાર એ ચાલતો હતો 
ક� � �� નહ� �� તો િશવબાબા આવીને �ાન-
ખ�નો ક�વી રીતે આપશે? બાબા તો મારી રાહ 
�તા હશે નંદીગણ નહ� �ય તો િશવબાબા કોના 
ઉપર સવારી કરશે? સવ� સેવા ક���ોમાં આ સમયે 
એ િવચારતાં હશે ક� િશવબાબા આ�યા હશે. તેમણે 
�ાન મુરલી ચલાવી હશે તે (મુરલી) અમને મળી 
જશે. � �� નહ� �� તો મારી ગેરહાજરી પડશે. 

��િપતા ��ાનું એક અનોખુ અને અલૌ�કક �વન �તાંત
�.ક�. દાદી �જઈ��ા, સાયન મુંબઈ
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કરવા તૈયાર રહ�તા. મને યાદ છ� ક� એક 
આ�યા��મક સાવ�જિનક સેવાકાય�માં ઠીક ઠીક 
ખચ� થયું હતું. પરંતુ તે સેવા કાય�થી જેવી આશા 
રાખી હતી તેટલી સેવા ના થઈ. પરંતુ બાબાએ ક�ં 
ક� બાળકો! આ િવ�ાલય નરને �ી નારાયણ 
બનાવનાર છ�. બધા ઓછા નારાયણ બની જશે? 
કોઈ એક પણ લાલ � માયાને �તનાર નીકળી 
આવે તો પણ ઠીક છ� એ ગાયન તો છ� ક� કો�ટ 
કો�ટ મનુ�યોમાં કોઈ વીરલા જ આ આ�યા��મક 
�ાનને પૂરી રીતે ધારણ કરીને આવું ઊંયુ ભા�ય 
બનાવે છ�. બાબા હ�મેશા રા�ના ક�ળને યો�ય 
એવી રીતે સેવા કરવાનો આદ�શ આપતા હતા. 
પણ તેમને ગરીબ �વનનો પણ અનુભવ હતો. 
માટ� તેમને ગરીબો ��યે િવશેષ સહાનુભૂિત હતી. 
તેઓ ક�ા કરતા હતા ક� પરમા�મા ગરીબ-નવાઝ 
(ગરીબોના બેલી) છ�. તેથી પરમા�માએ એમને તે 
કાય� માટ� િનિમ� બના�યા. કારણક� તેમને ગરીબ 
�વનથી માંડી રા�ઈ �વન સુધીનો અનુભવ 
હતો. તેઓ એટલા માટ� બધાને �ણતા હોવા છતાં 
તેમને �ાનનો લાભ આપવાની યુિ� �ણતા.

દાદાની શારી�રક આક�િતનો �ભાવ

પરમિપતા પરમા�માની �વેશતા માટ� ન 
ક�વળ એક સારા �વભાવવાળી �યિ�નું શરીર 
�ઈએ. પરંતુ તે શરીર પણ એવું હોવું �ઈએ ક� જે 
સાધારણ હોવા છતાં �દ�ય જેવું હોય. બાબાનું 
શરીર એવું જ હતું.

એમનો વણ� ગૌર હતો અને ચહ�રો િવશેષ 
�કારનો હતો. તેમનું કદ ઠીક ઊંચું હતું. શરીર 
સ�માણ હતું. મુખમંડળ �દ�યતેજથી ચમકતું હતું. 
તેમની આંખોમાં િવશેષ રીતે એવું લાગતું હતું ક� 
જેવી રીતે તેમનામાં આખા જગત માટ� �ેહ અને 
દયાની ભાવના ઝળકતી હતી અને તેમના હાથ 
વીરપુ�ષોની જેમ લાંબા હતા. તેઓ તેમના સાહસ 

ઈમાનદારી, વફાદારી અને સ�ાઈને કારણે તેઓ 
પરમિપતા પરમા�માના મુર�બી સંતાન અથવા 
Most Beloved Child બની ગયા.

દાદાનું �યિ��વ પણ ધણું જ �ભાવશાળી 
હતું. સાધારણ પોષાકમાં પણ તેઓ એક રા� જેવા 
દ�ખાતા હતા. �યાર� તેઓ અમરનાથની યા�ાએ 
ગયા હતા �યાર� તેઓ સાધારણ પોષાકમાં હતા 
પરંતુ �યાર� પણ �યાંના પૂ�રીઓ સમ�યા ક� તે 
કોઈ રા� આ�યા હતા. દાદાની �િતભા એવી હતી 
ક� રા�ઓ એમને ક�ા કરતા હતા - દાદા 
ભગવાને ભૂલ કરી છ�, વા�તવમાં આપે તો રા� 
થવું �ઈતું હતું. કારણ ક� આપનામાં રા�ઈના 
બધા સં�કાર છ�. મહારા�ઓ જેવું આપનું 
�યિ��વ પણ છ� બસ, ક�વળ રા�યની ઊણપ છ�. 
ભગવાને ભૂલ કરી છ� ક� અમને રા� બના�યા પણ 
આપને રા�ય ન આ�યું. દાદાના એ સં�કારને 
કારણે પણ પરમિપતા િશવે તેમને પોતાનું મા�યમ 
બના�યા. પરમા�મા પણ રાજયોગ શીખવી. 
રા�ઓના રા� બનાવવા માટ� અવતાર લે છ� 
દાદાને ધનની, વૈભવની, સ�ાની જરા પણ ભૂખ 
ન હતી. તેઓ સંપૂણ� ��ત હતા. તેમનામાં રા�ના 
ક�ળને યો�ય સં�કાર હતા. એટલા માટ� તે 
બી�ઓના સં�કારોને પણ એવા બનાવવામાં 
લા�યા. તે બધાં બાળકોને િશ�ા આપતા હ� 
બાળકો, માગવા કરતાં મરવું સા�ં છ�. કોઈપણ 
વખતે કોઈની પાસે દાન માગવું નહ�. કારણક� તમે 
‘દાતા’નાં સંતાનો છો અને રા�ઓના પણ રા� 
બનનાર છો. દાદા સાચે જ રા�ઓ જેવા 
િશ�ાચાર, આિત�ય, ઉદારતા, �વ�છતા વગેર� 
ગુણો ધારણ કરવાની િશ�ા આપતા હતા તેઓ 
એવા ઉદાર મનવાળા હતા ક� � કોઈ સખાવત 
શીખવા માગે તો તેમની પાસેથી શીખે તેઓ એક 
એક આ�માના ક�યાણ માટ� હ�રો �િપયા ખચ� 
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�હાની કમા�ડર જેવા �યિ��વવાળા માનવના 
શરીરમાં પરમા�માનું અવતરણ થાય એ 
�વાભાિવક છ�.

બાણું વષ�ની �મર� પણ તેઓ સીધા ટ�ાર 
ઊભા રહ�તા હતા અને કલાકો સુધી એક જ 
પલાંઠી પર િબલક�લ સીધા બેસતા હતા. કોઈ 
યુવાન માટ� પણ એમ બેસવું મુ�ક�લ હતું. મને યાદ 
છ� ક� એક વખતે ધાિમ�ક અને રાજનૈિતક �ે�માં 
��યાત અને તે સમયના રાજ�થાનના ક�ળવણી 
�ધાન હ�રભાઈ ઉપા�યાય બાબાને મ�યા હતા. 
એ તો બાબાના �યિ��વથી અને સીધી બેઠકથી 
બ� જ �ભાિવત થયા હતા. બાબાના ચહ�રા પરનું 
�દ�ય તેજ તથા તેમની સીધી બેઠકને �ઈને તેમના 
મનમાં એ �ઢ ધારણા થઈ ગઈ ક� બાબા એક 
�ે�ાચારી �યિ� છ�. તેવી જ રીતે એક �યિ� જે 
તેમની પ�ીને ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં 
આવવાની મનાઈ કરતા હતા તે એક વખતે ખબર 
કરવા માટ� �દ�હીમાં બાબાા સ�સંગમાં આ�યા 
હતા. �ાન સાંભ�યા અગાઉ પહ�લી વાર જ 
બાબાને �તાં જ તેમના પર એવો �ભાવ પ�ો ક� 
તેમના બધા િવચારો બદલાઈ ગયા. તેઓ બો�યા 
ક� � મને પહ�લાં બાબાનાં દશ�ન થયાં હોત તો મ� 
િવરોધ કરવાનું પાપ જ ના કયુ� હોત. કમાલની 
વાત તો એ છ� ક� બાબાના �વા��યમાં પ�રવત�ન 
થતું ન હતું. કાળનો તેમના પર �ભાવ પડતો ન 
હતો. તેમના લૌ�કક સંબંધીઓ તેમને વષ� પછી 
મળતાં કહ�તા - દાદા તો અગાઉ હતા તેવા જ છ�.

સાઈઠ વષ� પછી લોકો ઘણું કરીને આરામ 
કરવાનું પસંદ કર� છ�. ક�ડે વાંકા વળી �ય છ�. 
અગાઉની જેમ આંખો કામ કરતી નથી અને ઘણું 
કરીને ચ�માનો ઉપયોગ કર� છ�. તેમની ચાલ ધીમી 
પડે છ� અને તેઓ લાકડીનો આશરો લઈને ચાલે 
છ�. પરંતુ બધાને એ �ઈ આ�ય� થતું ક� 85 વષ�થી 

અને સહનશિ�ના �તીક હતા અને આખા 
જગતને પોતાનામાં સમાવી લેવાની �મતાના 
સૂચક હતા. તેમનું �દય �ેમ અને ક�ણાથી 
ભરપૂર હતું. તેમનું �યિ��વ એવું હતું ક� � 
તેમની સામે કોઈ તેમના જેટલી �મરવાળી અથવા 
તેમનાથી અિધક ��ધ �યિ� પણ આવીને બેસી 
�ય તો તેને પણ એમ લાગતું હતું ક� દાદા તેના 
િપતા છ�. તેમનું શરીર એવું િવિચ� હતું ક� તેઓ 
એક અ��તીય ધમ� �થાપક, એક યોગી, એક 
ફ�ર�તા અને એક કમા�ડર માલૂમ પડતા હતા.

મને યાદ છ� ક� �દ�હીમાં એક વખતે બાબા 
એક મેજરને �યાં ઊતયા� હતા. �યાર� તે મેજર 
એમને ક�ા કરતા હતા ‘બાબા! આપે તો 
કમા�ડર બનવું �ઈતું હતું. િવના યુિનફોમ� પણ 
આપનું �યિ��વ એવું દ�ખાય આવે છ� ક� આ 
લ�કરી માણસોમાં િવ�ાસ, સાહસ અપૂવ� વીરતા, 
િશ�ત અને ક�રબાનીનો �આબ પેદા કરનાર છો. 
આપ બધાના મનને એ રીતે �તી લો છો, એવો 
કોઈ કમા�ડર હોય તો બધા જ લ�કરી માણસો 
એના એક શ�દ પર તે �ણે જ �ન આપવા માટ� 
તૈયાર થઈ �ય. આપનામાં માણસોની પરખ 
અચૂક છ� અને મનુ�યને પોતાનો બનાવી લેવાની 
શિ� પણ અજબ છ�.’ બાબાનું એ �યિ��વ 
એટલું ઉપયોગ હતું ક� તેનાથી �ભાિવત થઈ લોકો 
જલદી મનોિવકારોની ક�રબાની કરવાની વાત 
માની જતા હતા અને તેમને �હાની કમા�ડર 
િશવના મા�યમ સમ�ને તેમની આ�ા પર 
ક�રબાન થતા હતા. પરમિપતા પરમા�માનું 
અવતરણ તો માયા સાથે યુ�ધ કરવાની િશ�ા 
આપવા માટ� મનોિવકારો પર િવજય �ા�ત 
કરવાની િવ�ા શીખવવા માટ� �ાન અને યોગનાં 
અ��-શ��થી સુસ� કરી �હાની સેના અથવા 
શિ�દળ ખડુ કરવા માટ� હોય છ�. તેથી એવા 
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પણ વધાર� �મર� બાબા �યાર� બધા વ�સોને 
આબુની પહાડી ઉપર ફરવા લઈ જતા. તેઓ એવી 
��િત�થી ચાલતા હતા ક� ભલભલા યુવાનો પણ 
પાછળ રહી જતા અને હાંફ� જતા તેઓ એટલી 
��િત�થી ચાલતા અને ચઢતા ક� કોઈ અંદાજ 
લગાવી શકતું ન હતું ક� દાદા એટલા ��ધ છ�.

અદ�ય સેવાભાવ અને િન�યદાન �િ�

દાદા શ�આત જ થી જ દાની �વભાવના 
હતા. િશવ પરમા�માની �વેશતા અગાઉ પણ તેઓ 
તેમના કાકાની હાટડી - દુકાન પર બેસીને પૂરા 
�દલથી દાન કરતા હતા. પરમા�મા પણ ‘દાતા’ તો 
છ� જ. તેથી તેમને માટ� એવું જ મા�યમ ઉપયોગી 
હતું. દાદાને �યાર� પરમિપતા પરમા�માના 
સા�ા�કાર થયા તો તેમણે સૌથી પહ�લાં તેમના 
મનોિવકારોને તરત જ પરમા�માને દાનમાં આપી 
દીધા. ભિ�કાળમાં તેમને એક કહ�વત હતી ક� ‘દ� 
દાન તો છૂટ� �હણ’ હવે તેમણે �ાન-માગ�માં એનો 
ખૂબ �યોગ કય�. એક તો તેમણે ભગવાનને 
મનોિવકારોનું દાન આપી દીધું અને બીજું તેઓ 
હ�મેશા �ાન ર�ોના દાનમાં ત�ીન રહ�તા હતા. 
તેઓ કહ�તા હતા ક�, પરમા�મા મહાદાની છ� 
આપણે પણ તેમના બાળક છીએ. માટ� આપણે પણ 
આ�માઓને �ાનદાન તથા યોગદાન કરો. તેમનું 
ક�યાણ કરવાની સવ��મ સમાજસેવા કરવી 
�ઈએ. તેઓ કહ�તા બાપ સદાને માટ� બાળકોના 
‘સેવક’ હોય છ�. તે ધન કમાઈ, સંપિ� કમાઈ, 
સંપિ� એકઠી કરી બધું બાળકોને આપી દ� છ�. એ 
રીતે આ બાપ પણ બાળકોના �હાની સેવક છ�. 
જુઓ ! બાબા ક�ટલા િનરહ�કારી હતા. ઈ�રીય 
સેવાકાય�માં એવું જ મા�યમ �ઈતું હતું કારણક� 
���ના મનુ�ય આ�માઓને સંદ�શ આપવા માટ� 
કોઈ આળસુ, ડરપોક માણસથી કામ ન થઈ શક� 
પરંતુ એવું મા�યમ જ�રી હતું ક� બી�ઓમાં 

ઉ�સાહ, ઉમંગ, ��િત� અને સેવાભાવ પેદા કર�. 
અહા! બાબા સંપક�માં લોકો આ�યા. તેઓ એ 
�ઈને શરમાતા હતા. ક� નેવું - બાણું વષ�નું 
આયુ�ય અને તે આટલા અથક. તેમનામાં આટલી 
��િત� આટલો ઉ�સાહ! તેમના ચહ�રાને �ઈને 
બધાને �ેરણા મળતી હતી. તેઓ વહ�લી સવાર� બે 
અથવા �ણ વા�યાથી રા�ે અિગયાર વા�યા સુધી 
મનુ�ય આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવાના 
કાય�માં તી�તા લાવવા માટ� ર�યાપ�યા રહ�તા 
હતા. તેઓ ��િપતા ��ા હતા. તેમને નવી 
સતયુગી ��� રચવી હતી.

સેવા, સેવા, સેવા બસ તેમને સેવાની જ ધૂન 
લાગી રહ�તી હતી તેઓ કહ�તા હતા ક� સેવાકાય� 
માટ� ‘ના’ પાડનાર ના��તક છ�. તેઓ બધાને એ 
પણ કહ�તા હતા ક� આ�યા��મક સં�હાલય ખોલો 
�દવસ દરિમયાન �થળ� �થળ� પરમા�માનો પ�રચય 
આપો અને ભારત તથા િવ�ને પાવન બનાવવાની 
સેવા માટ� પોતાનાં તન, મન, ધન પણ આપી દો. 
તેમણે પોતાનું સવ��વ એ સેવા માટ� અપ�ણ કયુ� 
હતું. તેઓ કહ�તા હતા ક� ય�માં દધીિચ ઋિષની 
જેમ પોતાનાં અ��થ (હાડકાં) પણ આપી દ�વાં 
�ઈએ. સંપૂણ� રીતે અ�ય� થયા પછી �યાં 
તેમના �ય� શરીર� અ��માં ભળીને સવ� 
ત�વોને પાવન કરવાની સેવા કરી �યાં જ આજે 
તેમના અ��થ પર �તંભ બનાવવામાં આ�યો છ� 
�યાં તેમનાં અ��થ પણ ખર�ખર �લ બની ગયાં 
હતાં. અથા�� સવ�ને �દ�યગુણ�પી અિવનાશી 
સુવાસ આપી ર�ાં છ�. 
તેના પર જે �તંભ, શિ� 
�તંભ, �ાન �તંભ અને 
પિવ�તાના �તંભ તેવું જ 
તેમનું કાય� પણ છ�. 
‘��ાબાબા’ �ારા 
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�હાની કમા�ડર જેવા �યિ��વવાળા માનવના 
શરીરમાં પરમા�માનું અવતરણ થાય એ 
�વાભાિવક છ�.

બાણું વષ�ની �મર� પણ તેઓ સીધા ટ�ાર 
ઊભા રહ�તા હતા અને કલાકો સુધી એક જ 
પલાંઠી પર િબલક�લ સીધા બેસતા હતા. કોઈ 
યુવાન માટ� પણ એમ બેસવું મુ�ક�લ હતું. મને યાદ 
છ� ક� એક વખતે ધાિમ�ક અને રાજનૈિતક �ે�માં 
��યાત અને તે સમયના રાજ�થાનના ક�ળવણી 
�ધાન હ�રભાઈ ઉપા�યાય બાબાને મ�યા હતા. 
એ તો બાબાના �યિ��વથી અને સીધી બેઠકથી 
બ� જ �ભાિવત થયા હતા. બાબાના ચહ�રા પરનું 
�દ�ય તેજ તથા તેમની સીધી બેઠકને �ઈને તેમના 
મનમાં એ �ઢ ધારણા થઈ ગઈ ક� બાબા એક 
�ે�ાચારી �યિ� છ�. તેવી જ રીતે એક �યિ� જે 
તેમની પ�ીને ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયમાં 
આવવાની મનાઈ કરતા હતા તે એક વખતે ખબર 
કરવા માટ� �દ�હીમાં બાબાા સ�સંગમાં આ�યા 
હતા. �ાન સાંભ�યા અગાઉ પહ�લી વાર જ 
બાબાને �તાં જ તેમના પર એવો �ભાવ પ�ો ક� 
તેમના બધા િવચારો બદલાઈ ગયા. તેઓ બો�યા 
ક� � મને પહ�લાં બાબાનાં દશ�ન થયાં હોત તો મ� 
િવરોધ કરવાનું પાપ જ ના કયુ� હોત. કમાલની 
વાત તો એ છ� ક� બાબાના �વા��યમાં પ�રવત�ન 
થતું ન હતું. કાળનો તેમના પર �ભાવ પડતો ન 
હતો. તેમના લૌ�કક સંબંધીઓ તેમને વષ� પછી 
મળતાં કહ�તા - દાદા તો અગાઉ હતા તેવા જ છ�.

સાઈઠ વષ� પછી લોકો ઘણું કરીને આરામ 
કરવાનું પસંદ કર� છ�. ક�ડે વાંકા વળી �ય છ�. 
અગાઉની જેમ આંખો કામ કરતી નથી અને ઘણું 
કરીને ચ�માનો ઉપયોગ કર� છ�. તેમની ચાલ ધીમી 
પડે છ� અને તેઓ લાકડીનો આશરો લઈને ચાલે 
છ�. પરંતુ બધાને એ �ઈ આ�ય� થતું ક� 85 વષ�થી 

અને સહનશિ�ના �તીક હતા અને આખા 
જગતને પોતાનામાં સમાવી લેવાની �મતાના 
સૂચક હતા. તેમનું �દય �ેમ અને ક�ણાથી 
ભરપૂર હતું. તેમનું �યિ��વ એવું હતું ક� � 
તેમની સામે કોઈ તેમના જેટલી �મરવાળી અથવા 
તેમનાથી અિધક ��ધ �યિ� પણ આવીને બેસી 
�ય તો તેને પણ એમ લાગતું હતું ક� દાદા તેના 
િપતા છ�. તેમનું શરીર એવું િવિચ� હતું ક� તેઓ 
એક અ��તીય ધમ� �થાપક, એક યોગી, એક 
ફ�ર�તા અને એક કમા�ડર માલૂમ પડતા હતા.

મને યાદ છ� ક� �દ�હીમાં એક વખતે બાબા 
એક મેજરને �યાં ઊતયા� હતા. �યાર� તે મેજર 
એમને ક�ા કરતા હતા ‘બાબા! આપે તો 
કમા�ડર બનવું �ઈતું હતું. િવના યુિનફોમ� પણ 
આપનું �યિ��વ એવું દ�ખાય આવે છ� ક� આ 
લ�કરી માણસોમાં િવ�ાસ, સાહસ અપૂવ� વીરતા, 
િશ�ત અને ક�રબાનીનો �આબ પેદા કરનાર છો. 
આપ બધાના મનને એ રીતે �તી લો છો, એવો 
કોઈ કમા�ડર હોય તો બધા જ લ�કરી માણસો 
એના એક શ�દ પર તે �ણે જ �ન આપવા માટ� 
તૈયાર થઈ �ય. આપનામાં માણસોની પરખ 
અચૂક છ� અને મનુ�યને પોતાનો બનાવી લેવાની 
શિ� પણ અજબ છ�.’ બાબાનું એ �યિ��વ 
એટલું ઉપયોગ હતું ક� તેનાથી �ભાિવત થઈ લોકો 
જલદી મનોિવકારોની ક�રબાની કરવાની વાત 
માની જતા હતા અને તેમને �હાની કમા�ડર 
િશવના મા�યમ સમ�ને તેમની આ�ા પર 
ક�રબાન થતા હતા. પરમિપતા પરમા�માનું 
અવતરણ તો માયા સાથે યુ�ધ કરવાની િશ�ા 
આપવા માટ� મનોિવકારો પર િવજય �ા�ત 
કરવાની િવ�ા શીખવવા માટ� �ાન અને યોગનાં 
અ��-શ��થી સુસ� કરી �હાની સેના અથવા 
શિ�દળ ખડુ કરવા માટ� હોય છ�. તેથી એવા 
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પણ વધાર� �મર� બાબા �યાર� બધા વ�સોને 
આબુની પહાડી ઉપર ફરવા લઈ જતા. તેઓ એવી 
��િત�થી ચાલતા હતા ક� ભલભલા યુવાનો પણ 
પાછળ રહી જતા અને હાંફ� જતા તેઓ એટલી 
��િત�થી ચાલતા અને ચઢતા ક� કોઈ અંદાજ 
લગાવી શકતું ન હતું ક� દાદા એટલા ��ધ છ�.

અદ�ય સેવાભાવ અને િન�યદાન �િ�

દાદા શ�આત જ થી જ દાની �વભાવના 
હતા. િશવ પરમા�માની �વેશતા અગાઉ પણ તેઓ 
તેમના કાકાની હાટડી - દુકાન પર બેસીને પૂરા 
�દલથી દાન કરતા હતા. પરમા�મા પણ ‘દાતા’ તો 
છ� જ. તેથી તેમને માટ� એવું જ મા�યમ ઉપયોગી 
હતું. દાદાને �યાર� પરમિપતા પરમા�માના 
સા�ા�કાર થયા તો તેમણે સૌથી પહ�લાં તેમના 
મનોિવકારોને તરત જ પરમા�માને દાનમાં આપી 
દીધા. ભિ�કાળમાં તેમને એક કહ�વત હતી ક� ‘દ� 
દાન તો છૂટ� �હણ’ હવે તેમણે �ાન-માગ�માં એનો 
ખૂબ �યોગ કય�. એક તો તેમણે ભગવાનને 
મનોિવકારોનું દાન આપી દીધું અને બીજું તેઓ 
હ�મેશા �ાન ર�ોના દાનમાં ત�ીન રહ�તા હતા. 
તેઓ કહ�તા હતા ક�, પરમા�મા મહાદાની છ� 
આપણે પણ તેમના બાળક છીએ. માટ� આપણે પણ 
આ�માઓને �ાનદાન તથા યોગદાન કરો. તેમનું 
ક�યાણ કરવાની સવ��મ સમાજસેવા કરવી 
�ઈએ. તેઓ કહ�તા બાપ સદાને માટ� બાળકોના 
‘સેવક’ હોય છ�. તે ધન કમાઈ, સંપિ� કમાઈ, 
સંપિ� એકઠી કરી બધું બાળકોને આપી દ� છ�. એ 
રીતે આ બાપ પણ બાળકોના �હાની સેવક છ�. 
જુઓ ! બાબા ક�ટલા િનરહ�કારી હતા. ઈ�રીય 
સેવાકાય�માં એવું જ મા�યમ �ઈતું હતું કારણક� 
���ના મનુ�ય આ�માઓને સંદ�શ આપવા માટ� 
કોઈ આળસુ, ડરપોક માણસથી કામ ન થઈ શક� 
પરંતુ એવું મા�યમ જ�રી હતું ક� બી�ઓમાં 

ઉ�સાહ, ઉમંગ, ��િત� અને સેવાભાવ પેદા કર�. 
અહા! બાબા સંપક�માં લોકો આ�યા. તેઓ એ 
�ઈને શરમાતા હતા. ક� નેવું - બાણું વષ�નું 
આયુ�ય અને તે આટલા અથક. તેમનામાં આટલી 
��િત� આટલો ઉ�સાહ! તેમના ચહ�રાને �ઈને 
બધાને �ેરણા મળતી હતી. તેઓ વહ�લી સવાર� બે 
અથવા �ણ વા�યાથી રા�ે અિગયાર વા�યા સુધી 
મનુ�ય આ�માઓને ઈ�રીય સંદ�શ આપવાના 
કાય�માં તી�તા લાવવા માટ� ર�યાપ�યા રહ�તા 
હતા. તેઓ ��િપતા ��ા હતા. તેમને નવી 
સતયુગી ��� રચવી હતી.

સેવા, સેવા, સેવા બસ તેમને સેવાની જ ધૂન 
લાગી રહ�તી હતી તેઓ કહ�તા હતા ક� સેવાકાય� 
માટ� ‘ના’ પાડનાર ના��તક છ�. તેઓ બધાને એ 
પણ કહ�તા હતા ક� આ�યા��મક સં�હાલય ખોલો 
�દવસ દરિમયાન �થળ� �થળ� પરમા�માનો પ�રચય 
આપો અને ભારત તથા િવ�ને પાવન બનાવવાની 
સેવા માટ� પોતાનાં તન, મન, ધન પણ આપી દો. 
તેમણે પોતાનું સવ��વ એ સેવા માટ� અપ�ણ કયુ� 
હતું. તેઓ કહ�તા હતા ક� ય�માં દધીિચ ઋિષની 
જેમ પોતાનાં અ��થ (હાડકાં) પણ આપી દ�વાં 
�ઈએ. સંપૂણ� રીતે અ�ય� થયા પછી �યાં 
તેમના �ય� શરીર� અ��માં ભળીને સવ� 
ત�વોને પાવન કરવાની સેવા કરી �યાં જ આજે 
તેમના અ��થ પર �તંભ બનાવવામાં આ�યો છ� 
�યાં તેમનાં અ��થ પણ ખર�ખર �લ બની ગયાં 
હતાં. અથા�� સવ�ને �દ�યગુણ�પી અિવનાશી 
સુવાસ આપી ર�ાં છ�. 
તેના પર જે �તંભ, શિ� 
�તંભ, �ાન �તંભ અને 
પિવ�તાના �તંભ તેવું જ 
તેમનું કાય� પણ છ�. 
‘��ાબાબા’ �ારા 
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‘િશવબાબા’ એ જે અણમોલ િશ�ાઓ આપી તે 
તેના પર અં�કત છ�. તે ખર�ખર બધાને પિવ�તા, 
શિ� અને શાંિત આપનારી છ�.

જેવી રીતે આ�યાન છ� ક� દધીિચ ઋિષનાં 
અ��થમાંથી શ�� બનાવી અસુરો પર િવજય �ા�ત 
કરવામાં આ�યો. તેવી જ રીતે આ દધીિચનાં 
અ��થ પણ �ાન �પ, પિવ�તા �પ અને શિ��પ 
અિવનાશી શ��ોને આપનાર તથા મનોિવકારો 
�પી અસુરો પર િવજય અપાવનાર છ�. �તંભ ઉપર 
‘િશવ’ પરમા�મા �કાશમાન છ� અને નીચે �તંભ 
તેવો જ �ેત છ�. જેવા ��ાબાબા �ેતવ��ધારી 
હતા અને મનના પણ ઊજળા તથા ગૌરવણ�ના, 
�ેત ક�શવાળા, એકદમ �ેત ફ�ર�તા જેવા હતા 
�યાર� તેઓ સાકાર�પમાં હતા તો પણ અથક સેવા 
કરતા હતા. હવે તો અ�ય� બની તેઓ િન�ા, 
પાિથ�વદ�હ તથા ભાવબંધનથી મુ� થઈ િનરંતર 
સેવામાં લા�યા છ�. શું એમનાથી સા�ં બીજું 
કોઈપણ મા�યમ િશવ પરમા�મા માટ� યો�ય હતું?

બાબાની �યાગ�િ� ઘણી ઊંચી હતી. તેઓ 
સાધારણ વ��ો પહ�રતા હતા. નવું ભવન તૈયાર 
થવા છતાં �વયં જૂના ઓરડામાં રહ�તા હતા. અને 
�યાં આવનારની સં�યા વધી જતાં તેઓ કહ�તા 
હતા આ ઓરડામાં આવી રહો. મને યાદ છ� ક� 
એકવાર માઉ�ટ આબુમાં ક�ટલીક ��ાક�મારી 
બહ�નોએ �વચન કયુ� હતું. તેના પ�રણામે ક�ટલાક 
િજ�ાસુઓ �યાં ઈ�રીય �ાનના �પ�ીકરણ માટ� 
આવતા હતા. એજ સમયે આવીને એકઠા થઈ 
જતા હતા. એક �દવસે તેમને સમ�વવા માટ� 
જ�યા ન રહી. બાબાને �યાર� તેની ખબર પડી તો 
તેઓ તેમનો ઓરડો છોડીને કોઈ બી� જ�યાએ 
જઈને બેઠા. અમે લોકોએ બ� િવનંતી કરી. પરંતુ 
તેમણે મા�યુ નહ�. તેઓ બો�યા સેવા પહ�લાં 
અથા�� પહ�લાં સેવાકાય�ને મહ�વ આપવું �ઈએ.

અસંભવને સંભવ કરનાર દાદા

બાબાનો એ િવશેષ ગુણ હતો ક� તેઓ 
કોઈપણ કાય�ને અસંભવ માનતા ન હતા. છ��ી 
ઘડી સુધી તેઓ પુ�ષાથ� કરતા અને કરાવતા 
રહ�તા હતા. તેઓ કોઈપણ વખતે િહ�મત હારતા ન 
હતા. િનરાશ થતા ન હતા. િન�ફળતા સામે 
આવવા છતાં ઉદાસ પણ થતા ન હતા. આ ગુણ 
કોઈ સાધારણ ગુણ નથી. આખી ���ને 
પલટાવવાના કાય�માં સવ�શિ�માન પરમા�માને 
એવું જ કોઈ ચેતન સાધન ઉપયોગી હતું. િહ�મત 
કરનારને જ ઈ�ર મદદ કર� છ�. તેથી એવી જ 
સાહિસક, મહાવીર, માયાને પડકાર દ�નાર, 
િવ�નોને ખેલક�દ સમજનાર અસાધારણ 
�યિ�ના તનમાં િશવબાબાએ �વેશ કય�.

તેમની એ િવશેષતા હતી ક� જે બાળકો 
તેમની પાસેથી િશ�ા લેતા હતા તેમાં કોઈનાથી 
પણ િનરાશ થતા ન હતા. તેઓ વારંવાર એમને 
આગળ ધપાવવા માટ� પૂરો �ય� કરતા હતા. 
તેમના પાકા ક�સં�કાર અથવા તેમની બુરાઈઓને 
�ઈને તેઓ તે અસંભવ માનતા હતા. પરંતુ તેમના 
પર મધુર ��� રાખી ��િત લાવવાનો �ય� 
કરતા હતા. આ�માઓને પિતતમાંથી પાવન 
બનાવવાના કાય�માં એવી જ અલૌ�કક �યિ� 
જ�રી હતી.

બાબા ઈષા� રિહત બની બધાને આગળ 
વધારતા હતા. તેઓ ઘણું કરીને ક�ા કરતા ક� 
‘બાળકો મારાથી પણ આગળ છ�.’ � કોઈ 
નરનારીએ લગન કયા� પછી ��ચય�નું પાલન 
કયુ� હોય તો તેઓ કહ�તા ક� જુઓ, તેઓ સાથે 
રહ�વા છતાં પણ તેઓ પિવ� રહ� છ�. તેઓ 
બાબાથી પણ આગળ છ�. કારણ ક� બાબા તો 
પહ�લા ‘સીડી’ ઊતયા� હતા. પરંતુ તેઓ તો સીડી 
ઊતયા� નથી. કોઈ ક�મારી ભાષણ કરવા અથવા 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 01 January 2021 Page No. 21

�ાના�ત

બી�ને સમ�વવાની સેવા કરતી હોય તો બાબા 
કહ�તા ક�, એ મારાથી સવ�સમાં આગળ છ� 
કારણક� તેને જનતામાં મોટી સભામાં બોલવાનો 
તથા અનેક �કારના માણસોને સમ�વવાનો 
અ�યાસ છ�. એવી રીતે બી�ને આગળ વધવાની 
િહ�મત આપતા રહ�તા હતા.

એ વાત ફરીથી કહ�વાનું �દલ થાય છ� ક� 
આખી દુિનયાના ક�યાણનો સંક�પ રહ�તો હતો. 
એટલે સુધી ક� સ�સંગમાં આવનાર જે ક�યાઓ, 
માતાઓને તેમના સંબંધીઓએ ઘણી જ 
િનદ�યતાથી ઘર બહાર કાઢી મૂક� હતી. તેમના 
ક�યાણ માટ� પણ તેમણે ક�યાઓ-માતાઓને 
મોકલી અને આદ�શ આ�યો ક� જઈને તેમને પણ 
�ાન આપો. અને �વનનું લ�ય સમ�વો. અ�ય 
મત ધરાવનારને કઈ રીતે પરમિપતા પરમા�માનો 
સ�ય પ�રચય આપવામાં આવે અને તેમને પણ 
પિવ� બનાવવામાં આવે, તે માટ� પણ તેઓ િવચાર 
કરતા અને તે બધાને સમ�વવાની યુિ�ઓ 
અમને શીખવાડતા હતા જે કોઈ વ�સો �ાન લેતા 
હતા જે બધા માટ� હ�મેશા એ િવચાર કરતા ક� એ 
ઊંચુ જ �ા�ત કર�. અથા�� સતયુગી ���માં િવ� 
મહારાજ� અથવા િવ� મહારાણી પદ �ા�ત કર�. 
કોઈ વ�સ કોઈ બૂરા સં�કારને કારણે પાછળ રહી 
�ય તે માટ� તેઓ અનેક �ય�ો કરતા હતા અને 
યુિ�ઓ પણ રચતા હતા.

બાબાનો દર�ક ગુણ �ેરણાદાયક હતો. 
િવશેષ વાત તે છ� ક� �યાર�ય પણ કોઈ અવગુણ 
�તા તો તે મનમાં રાખી તે �યિ� તરફની 
પોતાની ��� બદલતા ન હતા. તેઓ તેના ��યે 
�ણા દશા�વતા ન હતા. પરંતુ તેના તરફ 
શુભિચંતક બની હ�મેશા તેને ઊંચે લઈ જતા હતા. 
દર�ક �યિ�ગત �યાન આપવા છતાં અને સવ�ના 
�ેહી છતાં તેઓ ઉપરામ રહ�તા હતા. ય� પર 

ક�ટલાંયે િવ�નો આ�યા પરંતુ તેઓ કોઈ વખતે 
ગભરાયા નહ�. િચંતાતુર ન ર�ા તેમની ઉ� 
ધારણાઓને છોડી નહ�. એ રીતના પોતાના �ે� 
�વનથી તથા દર�કની સાથે તથા �યિ�ગત 
મહ�નતથી તેમણે એટલી સં�યામાં ��ાક�મારીઓ 
તથા ��ાક�મારોને તૈયાર કયા�. આજે તેઓ 
��ચય��તનું તથા અ�ય િનયમોનું પાલન કરવા 
છતાં સમ�ત �વનને લોકસેવામાં અપ� લોકોના 
ક�યાણના કાય�માં �ડાઈ ગયાં. 18 ��યુઆરી, 
1969ના �દવસે બાબા અ�ય� અવ�થાને પા�યા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાથે-સાથે પરમા�મા િપતાને ઓળખી શક�એ છ�. 
એની સાથે સંબંધો �ડીને યાદ કરવા એજ 
'રાજયોગ' છ�. યોગ અને િવયોગ િવરોધાથ� શ�દ 
છ�. િવયોગનો અથ� થાય છ� અલગ થવું, િવખૂટા 
પડવુ,ં જુદા થવું, તેનો િવરોધાથ� શ�દ યોગ એટલે 
ક� િમલન, યાદ, સંબંધ, �ડાણ. અ�યાર સુધી 
આપણે વ��, �યિ�, વૈભવ સાથે યોગ કરતા 
આ�યા પણ તે િવનાશી છ�. �યાર� આ�મા અને 
પરમા�મા અિવનાશી છ�. અહ�યા આ�મા અને 
પરમા�માનું �ડાણ એ જ 'રાજયોગ' છ�. જે 
રાજયોગ �ારા મનને શાંિત મળ� છ�. સાથે 
ક��ોલ�ગ પાવર વધે છ�. એકા�તાની શિ� વધે 
છ�. સાથે-સાથે આ�મા �દ�યગુણોથી ભરપૂર થઇ 
�ય છ�. જેવા ક�, મધુરતા, ન�તા, હિષ�તમુખતા, 
સંતુ�તા વગેર� વગેર�. �દ�ય ગુણોથી આ�માનું 
આંત�રક સ�દય� વધે છ�. એ આંત�રક સ�દય� 
વધારવા માટ� ન�કના �યુટી પાલ�ર '��િપતા 
��ાક�મારી ઇ�રીય િવ� િવ�ાલય'માં જશો, 
એવી મારી શુભકામના છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... આંત�રક સ�દય�
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‘િશવબાબા’ એ જે અણમોલ િશ�ાઓ આપી તે 
તેના પર અં�કત છ�. તે ખર�ખર બધાને પિવ�તા, 
શિ� અને શાંિત આપનારી છ�.

જેવી રીતે આ�યાન છ� ક� દધીિચ ઋિષનાં 
અ��થમાંથી શ�� બનાવી અસુરો પર િવજય �ા�ત 
કરવામાં આ�યો. તેવી જ રીતે આ દધીિચનાં 
અ��થ પણ �ાન �પ, પિવ�તા �પ અને શિ��પ 
અિવનાશી શ��ોને આપનાર તથા મનોિવકારો 
�પી અસુરો પર િવજય અપાવનાર છ�. �તંભ ઉપર 
‘િશવ’ પરમા�મા �કાશમાન છ� અને નીચે �તંભ 
તેવો જ �ેત છ�. જેવા ��ાબાબા �ેતવ��ધારી 
હતા અને મનના પણ ઊજળા તથા ગૌરવણ�ના, 
�ેત ક�શવાળા, એકદમ �ેત ફ�ર�તા જેવા હતા 
�યાર� તેઓ સાકાર�પમાં હતા તો પણ અથક સેવા 
કરતા હતા. હવે તો અ�ય� બની તેઓ િન�ા, 
પાિથ�વદ�હ તથા ભાવબંધનથી મુ� થઈ િનરંતર 
સેવામાં લા�યા છ�. શું એમનાથી સા�ં બીજું 
કોઈપણ મા�યમ િશવ પરમા�મા માટ� યો�ય હતું?

બાબાની �યાગ�િ� ઘણી ઊંચી હતી. તેઓ 
સાધારણ વ��ો પહ�રતા હતા. નવું ભવન તૈયાર 
થવા છતાં �વયં જૂના ઓરડામાં રહ�તા હતા. અને 
�યાં આવનારની સં�યા વધી જતાં તેઓ કહ�તા 
હતા આ ઓરડામાં આવી રહો. મને યાદ છ� ક� 
એકવાર માઉ�ટ આબુમાં ક�ટલીક ��ાક�મારી 
બહ�નોએ �વચન કયુ� હતું. તેના પ�રણામે ક�ટલાક 
િજ�ાસુઓ �યાં ઈ�રીય �ાનના �પ�ીકરણ માટ� 
આવતા હતા. એજ સમયે આવીને એકઠા થઈ 
જતા હતા. એક �દવસે તેમને સમ�વવા માટ� 
જ�યા ન રહી. બાબાને �યાર� તેની ખબર પડી તો 
તેઓ તેમનો ઓરડો છોડીને કોઈ બી� જ�યાએ 
જઈને બેઠા. અમે લોકોએ બ� િવનંતી કરી. પરંતુ 
તેમણે મા�યુ નહ�. તેઓ બો�યા સેવા પહ�લાં 
અથા�� પહ�લાં સેવાકાય�ને મહ�વ આપવું �ઈએ.

અસંભવને સંભવ કરનાર દાદા

બાબાનો એ િવશેષ ગુણ હતો ક� તેઓ 
કોઈપણ કાય�ને અસંભવ માનતા ન હતા. છ��ી 
ઘડી સુધી તેઓ પુ�ષાથ� કરતા અને કરાવતા 
રહ�તા હતા. તેઓ કોઈપણ વખતે િહ�મત હારતા ન 
હતા. િનરાશ થતા ન હતા. િન�ફળતા સામે 
આવવા છતાં ઉદાસ પણ થતા ન હતા. આ ગુણ 
કોઈ સાધારણ ગુણ નથી. આખી ���ને 
પલટાવવાના કાય�માં સવ�શિ�માન પરમા�માને 
એવું જ કોઈ ચેતન સાધન ઉપયોગી હતું. િહ�મત 
કરનારને જ ઈ�ર મદદ કર� છ�. તેથી એવી જ 
સાહિસક, મહાવીર, માયાને પડકાર દ�નાર, 
િવ�નોને ખેલક�દ સમજનાર અસાધારણ 
�યિ�ના તનમાં િશવબાબાએ �વેશ કય�.

તેમની એ િવશેષતા હતી ક� જે બાળકો 
તેમની પાસેથી િશ�ા લેતા હતા તેમાં કોઈનાથી 
પણ િનરાશ થતા ન હતા. તેઓ વારંવાર એમને 
આગળ ધપાવવા માટ� પૂરો �ય� કરતા હતા. 
તેમના પાકા ક�સં�કાર અથવા તેમની બુરાઈઓને 
�ઈને તેઓ તે અસંભવ માનતા હતા. પરંતુ તેમના 
પર મધુર ��� રાખી ��િત લાવવાનો �ય� 
કરતા હતા. આ�માઓને પિતતમાંથી પાવન 
બનાવવાના કાય�માં એવી જ અલૌ�કક �યિ� 
જ�રી હતી.

બાબા ઈષા� રિહત બની બધાને આગળ 
વધારતા હતા. તેઓ ઘણું કરીને ક�ા કરતા ક� 
‘બાળકો મારાથી પણ આગળ છ�.’ � કોઈ 
નરનારીએ લગન કયા� પછી ��ચય�નું પાલન 
કયુ� હોય તો તેઓ કહ�તા ક� જુઓ, તેઓ સાથે 
રહ�વા છતાં પણ તેઓ પિવ� રહ� છ�. તેઓ 
બાબાથી પણ આગળ છ�. કારણ ક� બાબા તો 
પહ�લા ‘સીડી’ ઊતયા� હતા. પરંતુ તેઓ તો સીડી 
ઊતયા� નથી. કોઈ ક�મારી ભાષણ કરવા અથવા 
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બી�ને સમ�વવાની સેવા કરતી હોય તો બાબા 
કહ�તા ક�, એ મારાથી સવ�સમાં આગળ છ� 
કારણક� તેને જનતામાં મોટી સભામાં બોલવાનો 
તથા અનેક �કારના માણસોને સમ�વવાનો 
અ�યાસ છ�. એવી રીતે બી�ને આગળ વધવાની 
િહ�મત આપતા રહ�તા હતા.

એ વાત ફરીથી કહ�વાનું �દલ થાય છ� ક� 
આખી દુિનયાના ક�યાણનો સંક�પ રહ�તો હતો. 
એટલે સુધી ક� સ�સંગમાં આવનાર જે ક�યાઓ, 
માતાઓને તેમના સંબંધીઓએ ઘણી જ 
િનદ�યતાથી ઘર બહાર કાઢી મૂક� હતી. તેમના 
ક�યાણ માટ� પણ તેમણે ક�યાઓ-માતાઓને 
મોકલી અને આદ�શ આ�યો ક� જઈને તેમને પણ 
�ાન આપો. અને �વનનું લ�ય સમ�વો. અ�ય 
મત ધરાવનારને કઈ રીતે પરમિપતા પરમા�માનો 
સ�ય પ�રચય આપવામાં આવે અને તેમને પણ 
પિવ� બનાવવામાં આવે, તે માટ� પણ તેઓ િવચાર 
કરતા અને તે બધાને સમ�વવાની યુિ�ઓ 
અમને શીખવાડતા હતા જે કોઈ વ�સો �ાન લેતા 
હતા જે બધા માટ� હ�મેશા એ િવચાર કરતા ક� એ 
ઊંચુ જ �ા�ત કર�. અથા�� સતયુગી ���માં િવ� 
મહારાજ� અથવા િવ� મહારાણી પદ �ા�ત કર�. 
કોઈ વ�સ કોઈ બૂરા સં�કારને કારણે પાછળ રહી 
�ય તે માટ� તેઓ અનેક �ય�ો કરતા હતા અને 
યુિ�ઓ પણ રચતા હતા.

બાબાનો દર�ક ગુણ �ેરણાદાયક હતો. 
િવશેષ વાત તે છ� ક� �યાર�ય પણ કોઈ અવગુણ 
�તા તો તે મનમાં રાખી તે �યિ� તરફની 
પોતાની ��� બદલતા ન હતા. તેઓ તેના ��યે 
�ણા દશા�વતા ન હતા. પરંતુ તેના તરફ 
શુભિચંતક બની હ�મેશા તેને ઊંચે લઈ જતા હતા. 
દર�ક �યિ�ગત �યાન આપવા છતાં અને સવ�ના 
�ેહી છતાં તેઓ ઉપરામ રહ�તા હતા. ય� પર 

ક�ટલાંયે િવ�નો આ�યા પરંતુ તેઓ કોઈ વખતે 
ગભરાયા નહ�. િચંતાતુર ન ર�ા તેમની ઉ� 
ધારણાઓને છોડી નહ�. એ રીતના પોતાના �ે� 
�વનથી તથા દર�કની સાથે તથા �યિ�ગત 
મહ�નતથી તેમણે એટલી સં�યામાં ��ાક�મારીઓ 
તથા ��ાક�મારોને તૈયાર કયા�. આજે તેઓ 
��ચય��તનું તથા અ�ય િનયમોનું પાલન કરવા 
છતાં સમ�ત �વનને લોકસેવામાં અપ� લોકોના 
ક�યાણના કાય�માં �ડાઈ ગયાં. 18 ��યુઆરી, 
1969ના �દવસે બાબા અ�ય� અવ�થાને પા�યા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાથે-સાથે પરમા�મા િપતાને ઓળખી શક�એ છ�. 
એની સાથે સંબંધો �ડીને યાદ કરવા એજ 
'રાજયોગ' છ�. યોગ અને િવયોગ િવરોધાથ� શ�દ 
છ�. િવયોગનો અથ� થાય છ� અલગ થવું, િવખૂટા 
પડવુ,ં જુદા થવું, તેનો િવરોધાથ� શ�દ યોગ એટલે 
ક� િમલન, યાદ, સંબંધ, �ડાણ. અ�યાર સુધી 
આપણે વ��, �યિ�, વૈભવ સાથે યોગ કરતા 
આ�યા પણ તે િવનાશી છ�. �યાર� આ�મા અને 
પરમા�મા અિવનાશી છ�. અહ�યા આ�મા અને 
પરમા�માનું �ડાણ એ જ 'રાજયોગ' છ�. જે 
રાજયોગ �ારા મનને શાંિત મળ� છ�. સાથે 
ક��ોલ�ગ પાવર વધે છ�. એકા�તાની શિ� વધે 
છ�. સાથે-સાથે આ�મા �દ�યગુણોથી ભરપૂર થઇ 
�ય છ�. જેવા ક�, મધુરતા, ન�તા, હિષ�તમુખતા, 
સંતુ�તા વગેર� વગેર�. �દ�ય ગુણોથી આ�માનું 
આંત�રક સ�દય� વધે છ�. એ આંત�રક સ�દય� 
વધારવા માટ� ન�કના �યુટી પાલ�ર '��િપતા 
��ાક�મારી ઇ�રીય િવ� િવ�ાલય'માં જશો, 
એવી મારી શુભકામના છ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... આંત�રક સ�દય�
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અમર કહાની ��ા ક�, �વિણ�મ દુિનયા લાયેગી,
ઉનક� �યાગ, તપ�યા, સેવા, િશવ ક� ઝલક 

�દખાયેગી.

િવ�માં એવા લોકો મહાન અને માગ�દશ�ક 
બને છ� ક�, જેઓ પોતાનું �વન �વયં માટ� જ નિહ, 
પરંતુ સમ� માનવ �તની સેવા માટ� સમિપ�ત કર� 
છ�. �વયં માટ� તો ��યેક માનવ �વે છ� પરંતુ અ�ય 
માટ� �વી જનાર હોય તે જ મહાપુ�ષ કહ�વાય.

�યાર� આ ��� પર માનવતાની ભાવના 
નાશ પામી રહી હતી. અ�ાન અંધકાર વધતો 
જવા લા�યો, �યાર� તેને દૂર કરવા માટ� એક 
�ા��તની જ��રયાત ઉભી થવા લાગી હતી ક� જે 
�ારા માનવમાં એકતા, ક�ણા અને ગુણવાન 
સમાજની �થાપના થઈ શક�. આવી મહ�વની �ણે 
એક નૂતન યુગની �થાપના માટ� એક મહાન 
િવભૂિત િપતા�ી ��ાબાબાનો જ�મ થયો અને 
આ�યા��મક �ાંિતનું બી� રોપણ થયું.

આ મહાન િવભૂિતનો જ�મ ઈ.સ. 1876 
(તા. 15-12-1876)ના રોજ એક આદશ� અને 
સ�યતા ભયા� પ�રવારમાં થયો. તેમનું બાળપણનું 
નામ લેખરાજ હતું. પરંતુ બાળપણથી જ તેઓનું 
�વન ખૂબ જ ધમ� પરાયણ હતું તેમજ એક ક�શળ 
તથા �ભાવશાલી �યિ��વ હોવાથી બધા તેઓને 
�ેમથી દાદા કહી સંબોધતા. તેમની પરોપકારી 
�િ�ને કારણે બી�ના દુઃખને તે પોતાનું દુઃખ 
સમજતા હતા. બાળપણમાં જ તેમના મા��ી 
��યુને શરણ થયાં, આથી દાદા રોજ ��યેક 
માનવ આ�માઓના દુઃખ અને પીડાની મુિ� માટ� 

પરમા�માનું �યાન ધરતાં હતાં, આ દાદા લેખરાજે 
હીરા-ઝવેરાતનો ધંધો શ� કય� અને �ત�તામાં 
તેમનો આ ધંધો િવ�માં �િસ� બ�યો. મધુર અને 
િનખાલસ �યવહારના લીધે તેઓને અનેક મહાન 
�યિ�ઓ તેમજ રા�-મહારા�ઓના �દયમાં 
તેમનું સ�માનભયુ� �થાન હતું. ક�ટલીકવાર તે 
રા�-મહારા�ઓ એવું અનુભવતા એટલે 
િપતા�ીને કહ�તા ક�, દાદા આપ આ રા�યના રા� 
હોય તેવી સવ� યો�યતાઓ ધરાવો છો. પરંતુ 
િપતા�ી આવી �શંસાઓ ક� મિહમાથી �ભાિવત 
થતાં ન હતાં. તેઓ એક એવી દુિનયાની �થાપના 
થાય તેમ ઈ�છતા હતાં ક� �યાં દુઃખ-દ�ર�તાનું 
કોઈ નામ-િનશાન જ ન હોય. ��ાબાબાએ 
તેમના �વનકાળમાં 12 જેટલાં ગુ�ઓ કયા� હતાં. 
પરંતુ આ બધા ગુ�માંથી કોઈ તેમને સ�ય 
પરમા�માની �ા��તનો માગ� ન બતાવી શ�યાં.

બરોબર 60 વષ�ની ��ધાવ�થાની વયે દાદા 
લેખરાજના �વનમાં એક મહાન પ�રવત�ન 
આ�યું. �યાર� તેઓ પોતાના િમ�ને �યાં વારાણસી 
ગયા હતાં �યાર� એક �દવસ તેમને આ દુઃખી 
કિળયુગનો મહાિવનાશ તેમજ નવી સુખદાયી 
સતયુગી દુિનયાની �થાપના ક�વી રીતે થશે? તેનો 
�દ�ય સા�ા�કાર થયો. તે સમયે તેમને પોતાના 
શરીરમાં કોઈ એક ઈ�રીય શિ�ની હાજરીનો 
અનુભવ થયો. આ ઈ�રીય શિ�એ તેઓને 
આ�દ-અના�દ કાળના �મરણો સંભળા�યાં તથા 
એવું કહ�વા માં�ું ક�, હવે આવી નવી �વિણ�મ 
સતયુગી દુિનયાની �થાપના કરવાનું મહાન કાય� 
કરવાનું છ�, પરંતુ તે સમયે તો દાદાના મનમાં 

�દ�યદશ�ન

માનવ સેવામાં �વન સમિપ�ત કરનાર - િપતા�ી ��ાબાબા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આવી કોઈ વાતની સમજણ ન પડી. તે સમયે તેઓ 
એવું સમ�યા ક� આ બધી ગુ�ની ક�પા છ� માટ� તેઓ 
આ બાબતના વધુ �પ�ીકરણ માટ� પોતાના 
ગુ�ઓ પાસે ગયાં. પરંતુ દર�ક ગુ� સમ� ગયાં ક�, 
આ કોઈ ઈ�રીય શિ�નું જ કામ છ�. સમયાંતર� 
આ ઈ�રીય શિ� એ તેમના સવ� ��ોનું 
િનરાકરણ કરી સમ��યું ક� આ સા�ા�કાર 
કરાવનાર ‘�� સવ� આ�માઓના ક�યાણકારી 
િપતા િશવ પરમા�મા �વયં છું.’

આ કાય� માટ� પરમા�માએ તેમને દાદા 
લેખરાજમાંથી ઉપનામ આપી ��િપતા ��ા નામ 
આ�યું અને માતાઓ તથા બહ�નોને ઈ�રીય 
શિ��વ�પમાં મોખર� રાખવાનો આદ�શ આ�યો. 
પરમા�મ �ાનને અનુસરી દાદા લેખરાજે 
નારીઓને સમાજના �િણક લોભામણા સુખ-
વૈભવોથી દૂર રહી �વયંની શિ�ઓને 
ઓળખવાનું સાચું માગ�દશ�ન આ�યું. ભૌિતક 
િશ�ણથી પણ ઉ� આ�યા��મક િશ�ણ એટલે 
રાજયોગનું િશ�ણ આ�યું. તેમજ દર�ક ધમ�ને 
�યાય આપી નારીઓને ધમ�-આ�યા�મ, સ�ય 
અને તપ�યાના િવષયોની સમજ આપી આસુરી 
શિ�ઓને દૂર કરી દ�વી શિ�ઓને ધારણ 
કરવા �ેરણાઓ આપી. અહ�થી �વપ�રવત�નથી 
િવ� પ�રવત�નનું મહાન કાય�નો શુભારંભ થયો. 
રાજયોગને એક ધાિમ�ક, આ�યા��મક અને 
વૈ�ાિનક ઢબે સમ�વી દાદાએ સવ� મનુ�યા�માઓ 
માટ� તેને �ા�ય બના�યો.

દાદા લેખરાજે હીરા-ઝવેરાતના વેપારને 
છોડી માનવ આ�માઓમાં છૂપાયેલાં સાચા હીરા 
અને તેના સ�ગુણોને ��ત કરવાનું કાય� માટ� 
ધન-સ�પિત સિહત પોતાનું સવ��વ આ ઈ�રીય 
કાય� માટ� અપ�ણ કરી દીધું.

આ સં�થાની �થાપના હ��ાબાદ (િસંધ, જે 

હાલ પા�ક�તાનમાં આવેલું છ� �યાં ઓમ મંડળીના 
�પે કરી �યાર� દાદા લેખરાજને અનેક સામા�ક 
મુ�ક�લીઓનો સામો કરવો પડેલો, તેમને અનેક 
�કારના લાંછન, શંકા-ક�શંકાની નજર� �યા 
પરંતુ અંતે સ�યનો િવજય થયો. મહા�મા ગાંધીએ 
પણ ક�ં છ� ક� - પાપથી ડરો, પાપીથી નહ�.

પરોપકારની રાહ� ચાલી દાદા લેખરાજે 
અપકારી લોકો ઉપર પણ ઉપકાર કરી તેમને પણ 
આ કાય�માં સહયોગી બના�યાં. �યાર� ભારત-
પા�ક�તાનનું િવભાજન થયું તે સમયે ઈ�રીય 
શિ�ના આદ�શને અનુસરી ��ાબાબાએ �યાં 
દ�લવાડા મં�દર અને નખી તળાવનું �ે� સાિન�ય 
છ� અને ઋિષમુિનઓની તપ�યા ભૂિમ માઉ�ટ 
આબુ તરફ સંઘ સાથે �યાણ કયુ� અને આ 
મહાય�નું નામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય આપવામાં આ�યું. ��ાબાબાની 
મૂળ તપ�યા કર�લી ભૂિમનું નામ ‘પાંડવભવન’ 
રાખવામાં આવેલ છ�. િપતા�ી બાબાએ પોતાનું 
સમ� �વન ઈ�રીય સેવાઓમાં જ િવતા�યું. 
તેઓ એક આ��મક ડૉ�ટરની જેમ સહાયક બની 
અનેક િનરાશામય �વન �વતા મનુ�યોને દ�વી 
ગુણોથી નવું �વન બ�યું.

કાળ�મે ધીર�-ધીર� સંગઠન મોટું થવા 
લા�યું. બાબાનો એકજ ઉ���ય હતો ક�, માર� એક 
એવી દુિનયાનું િનમા�મ કરવાનું છ� ક�, �યાં દુઃખ-
દ�ર�તાનું નામ િનશાન ન હોય. તેમ માટ� તેઓએ 
બા� �ક�િત અને પયા�વરણને લ�યમાં રાખી 
�વયંને સતો�ધાન બનાવવાના પુ�ષાથ�માં લાગી 
ગયાં. સફ�દ વ��ો આ સંગઠનના સ�યોનો મુ�ય 
ગણવેશ બ�યો. આ સં�થાએ સફ�દ પ�રધાનમાં 
સ� બાલ��ચારી બહ�નોને િનિમ� રાખી. 
તેઓને ભારતમાતા નામથી સંબોધન કરી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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અમર કહાની ��ા ક�, �વિણ�મ દુિનયા લાયેગી,
ઉનક� �યાગ, તપ�યા, સેવા, િશવ ક� ઝલક 

�દખાયેગી.

િવ�માં એવા લોકો મહાન અને માગ�દશ�ક 
બને છ� ક�, જેઓ પોતાનું �વન �વયં માટ� જ નિહ, 
પરંતુ સમ� માનવ �તની સેવા માટ� સમિપ�ત કર� 
છ�. �વયં માટ� તો ��યેક માનવ �વે છ� પરંતુ અ�ય 
માટ� �વી જનાર હોય તે જ મહાપુ�ષ કહ�વાય.

�યાર� આ ��� પર માનવતાની ભાવના 
નાશ પામી રહી હતી. અ�ાન અંધકાર વધતો 
જવા લા�યો, �યાર� તેને દૂર કરવા માટ� એક 
�ા��તની જ��રયાત ઉભી થવા લાગી હતી ક� જે 
�ારા માનવમાં એકતા, ક�ણા અને ગુણવાન 
સમાજની �થાપના થઈ શક�. આવી મહ�વની �ણે 
એક નૂતન યુગની �થાપના માટ� એક મહાન 
િવભૂિત િપતા�ી ��ાબાબાનો જ�મ થયો અને 
આ�યા��મક �ાંિતનું બી� રોપણ થયું.

આ મહાન િવભૂિતનો જ�મ ઈ.સ. 1876 
(તા. 15-12-1876)ના રોજ એક આદશ� અને 
સ�યતા ભયા� પ�રવારમાં થયો. તેમનું બાળપણનું 
નામ લેખરાજ હતું. પરંતુ બાળપણથી જ તેઓનું 
�વન ખૂબ જ ધમ� પરાયણ હતું તેમજ એક ક�શળ 
તથા �ભાવશાલી �યિ��વ હોવાથી બધા તેઓને 
�ેમથી દાદા કહી સંબોધતા. તેમની પરોપકારી 
�િ�ને કારણે બી�ના દુઃખને તે પોતાનું દુઃખ 
સમજતા હતા. બાળપણમાં જ તેમના મા��ી 
��યુને શરણ થયાં, આથી દાદા રોજ ��યેક 
માનવ આ�માઓના દુઃખ અને પીડાની મુિ� માટ� 

પરમા�માનું �યાન ધરતાં હતાં, આ દાદા લેખરાજે 
હીરા-ઝવેરાતનો ધંધો શ� કય� અને �ત�તામાં 
તેમનો આ ધંધો િવ�માં �િસ� બ�યો. મધુર અને 
િનખાલસ �યવહારના લીધે તેઓને અનેક મહાન 
�યિ�ઓ તેમજ રા�-મહારા�ઓના �દયમાં 
તેમનું સ�માનભયુ� �થાન હતું. ક�ટલીકવાર તે 
રા�-મહારા�ઓ એવું અનુભવતા એટલે 
િપતા�ીને કહ�તા ક�, દાદા આપ આ રા�યના રા� 
હોય તેવી સવ� યો�યતાઓ ધરાવો છો. પરંતુ 
િપતા�ી આવી �શંસાઓ ક� મિહમાથી �ભાિવત 
થતાં ન હતાં. તેઓ એક એવી દુિનયાની �થાપના 
થાય તેમ ઈ�છતા હતાં ક� �યાં દુઃખ-દ�ર�તાનું 
કોઈ નામ-િનશાન જ ન હોય. ��ાબાબાએ 
તેમના �વનકાળમાં 12 જેટલાં ગુ�ઓ કયા� હતાં. 
પરંતુ આ બધા ગુ�માંથી કોઈ તેમને સ�ય 
પરમા�માની �ા��તનો માગ� ન બતાવી શ�યાં.

બરોબર 60 વષ�ની ��ધાવ�થાની વયે દાદા 
લેખરાજના �વનમાં એક મહાન પ�રવત�ન 
આ�યું. �યાર� તેઓ પોતાના િમ�ને �યાં વારાણસી 
ગયા હતાં �યાર� એક �દવસ તેમને આ દુઃખી 
કિળયુગનો મહાિવનાશ તેમજ નવી સુખદાયી 
સતયુગી દુિનયાની �થાપના ક�વી રીતે થશે? તેનો 
�દ�ય સા�ા�કાર થયો. તે સમયે તેમને પોતાના 
શરીરમાં કોઈ એક ઈ�રીય શિ�ની હાજરીનો 
અનુભવ થયો. આ ઈ�રીય શિ�એ તેઓને 
આ�દ-અના�દ કાળના �મરણો સંભળા�યાં તથા 
એવું કહ�વા માં�ું ક�, હવે આવી નવી �વિણ�મ 
સતયુગી દુિનયાની �થાપના કરવાનું મહાન કાય� 
કરવાનું છ�, પરંતુ તે સમયે તો દાદાના મનમાં 

�દ�યદશ�ન

માનવ સેવામાં �વન સમિપ�ત કરનાર - િપતા�ી ��ાબાબા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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આવી કોઈ વાતની સમજણ ન પડી. તે સમયે તેઓ 
એવું સમ�યા ક� આ બધી ગુ�ની ક�પા છ� માટ� તેઓ 
આ બાબતના વધુ �પ�ીકરણ માટ� પોતાના 
ગુ�ઓ પાસે ગયાં. પરંતુ દર�ક ગુ� સમ� ગયાં ક�, 
આ કોઈ ઈ�રીય શિ�નું જ કામ છ�. સમયાંતર� 
આ ઈ�રીય શિ� એ તેમના સવ� ��ોનું 
િનરાકરણ કરી સમ��યું ક� આ સા�ા�કાર 
કરાવનાર ‘�� સવ� આ�માઓના ક�યાણકારી 
િપતા િશવ પરમા�મા �વયં છું.’

આ કાય� માટ� પરમા�માએ તેમને દાદા 
લેખરાજમાંથી ઉપનામ આપી ��િપતા ��ા નામ 
આ�યું અને માતાઓ તથા બહ�નોને ઈ�રીય 
શિ��વ�પમાં મોખર� રાખવાનો આદ�શ આ�યો. 
પરમા�મ �ાનને અનુસરી દાદા લેખરાજે 
નારીઓને સમાજના �િણક લોભામણા સુખ-
વૈભવોથી દૂર રહી �વયંની શિ�ઓને 
ઓળખવાનું સાચું માગ�દશ�ન આ�યું. ભૌિતક 
િશ�ણથી પણ ઉ� આ�યા��મક િશ�ણ એટલે 
રાજયોગનું િશ�ણ આ�યું. તેમજ દર�ક ધમ�ને 
�યાય આપી નારીઓને ધમ�-આ�યા�મ, સ�ય 
અને તપ�યાના િવષયોની સમજ આપી આસુરી 
શિ�ઓને દૂર કરી દ�વી શિ�ઓને ધારણ 
કરવા �ેરણાઓ આપી. અહ�થી �વપ�રવત�નથી 
િવ� પ�રવત�નનું મહાન કાય�નો શુભારંભ થયો. 
રાજયોગને એક ધાિમ�ક, આ�યા��મક અને 
વૈ�ાિનક ઢબે સમ�વી દાદાએ સવ� મનુ�યા�માઓ 
માટ� તેને �ા�ય બના�યો.

દાદા લેખરાજે હીરા-ઝવેરાતના વેપારને 
છોડી માનવ આ�માઓમાં છૂપાયેલાં સાચા હીરા 
અને તેના સ�ગુણોને ��ત કરવાનું કાય� માટ� 
ધન-સ�પિત સિહત પોતાનું સવ��વ આ ઈ�રીય 
કાય� માટ� અપ�ણ કરી દીધું.

આ સં�થાની �થાપના હ��ાબાદ (િસંધ, જે 

હાલ પા�ક�તાનમાં આવેલું છ� �યાં ઓમ મંડળીના 
�પે કરી �યાર� દાદા લેખરાજને અનેક સામા�ક 
મુ�ક�લીઓનો સામો કરવો પડેલો, તેમને અનેક 
�કારના લાંછન, શંકા-ક�શંકાની નજર� �યા 
પરંતુ અંતે સ�યનો િવજય થયો. મહા�મા ગાંધીએ 
પણ ક�ં છ� ક� - પાપથી ડરો, પાપીથી નહ�.

પરોપકારની રાહ� ચાલી દાદા લેખરાજે 
અપકારી લોકો ઉપર પણ ઉપકાર કરી તેમને પણ 
આ કાય�માં સહયોગી બના�યાં. �યાર� ભારત-
પા�ક�તાનનું િવભાજન થયું તે સમયે ઈ�રીય 
શિ�ના આદ�શને અનુસરી ��ાબાબાએ �યાં 
દ�લવાડા મં�દર અને નખી તળાવનું �ે� સાિન�ય 
છ� અને ઋિષમુિનઓની તપ�યા ભૂિમ માઉ�ટ 
આબુ તરફ સંઘ સાથે �યાણ કયુ� અને આ 
મહાય�નું નામ ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલય આપવામાં આ�યું. ��ાબાબાની 
મૂળ તપ�યા કર�લી ભૂિમનું નામ ‘પાંડવભવન’ 
રાખવામાં આવેલ છ�. િપતા�ી બાબાએ પોતાનું 
સમ� �વન ઈ�રીય સેવાઓમાં જ િવતા�યું. 
તેઓ એક આ��મક ડૉ�ટરની જેમ સહાયક બની 
અનેક િનરાશામય �વન �વતા મનુ�યોને દ�વી 
ગુણોથી નવું �વન બ�યું.

કાળ�મે ધીર�-ધીર� સંગઠન મોટું થવા 
લા�યું. બાબાનો એકજ ઉ���ય હતો ક�, માર� એક 
એવી દુિનયાનું િનમા�મ કરવાનું છ� ક�, �યાં દુઃખ-
દ�ર�તાનું નામ િનશાન ન હોય. તેમ માટ� તેઓએ 
બા� �ક�િત અને પયા�વરણને લ�યમાં રાખી 
�વયંને સતો�ધાન બનાવવાના પુ�ષાથ�માં લાગી 
ગયાં. સફ�દ વ��ો આ સંગઠનના સ�યોનો મુ�ય 
ગણવેશ બ�યો. આ સં�થાએ સફ�દ પ�રધાનમાં 
સ� બાલ��ચારી બહ�નોને િનિમ� રાખી. 
તેઓને ભારતમાતા નામથી સંબોધન કરી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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આગલા �દવસે મ� આદરણીય સુરજભાઈનો �ાસ 
સાંભ�યો તો તે �ાસમાં સુરજભાઈએ ક�ં હતું ક� 
ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં ક� િબમારીમાં સુિ�મ સજ�ન 
તમારી સાથે છ�. બસ એ જ િન�યથી મા�ં 
ઓપર�શન સફળ ર�ં અને આજે મને એકદમ 
સા�ં છ�. બાબા કહ� છ� ને ક� આ અંિતમ જ�મમાં 
િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ું કરીને જવાનું છ� તો વષ� 
2020માં મારા �વનમાં ફરીથી એવું મોટું પેપર 
આ�યું. એ પણ એવા સમયે ક� �યાર� સમ� 
િવ�માં કોરોનાનો મહાકહ�ર હતો. એવા સમયે 
મારા શરીરમાં ગભા�શયનું ક��સર આ�યું. આ 
િબમારી સાંભળતા માણસનાં �વાડા ઉભા થઈ 
�ય એટલે �વાભાિવક �� પણ ગભરાઈ ગઈ અને 
રોવા લાગી પણ મારા યુગલનો અને મારા લૌ�કક 
પ�રવારનો ખૂબ જ સાથ અને સહકાર મ�યો. 
મારા યુગલે મને ક�ં ક� બાબા આપણી સાથે છ� 
િચંતા કરવાની જ�ર નથી. અલૌ�કક ઈ�રીય 
પ�રવાર તરફથી પરમ આદરણીય સરલાદીદી - 
મહ�સાણા, આદરણીય ���તદીદી - ભાવનગર, 
નીતાદીદી - બોટાદ સેવાક���ના ઈ�ચાજ� તથા 
તમામ બહ�નો �ારા િવશેષ સહયોગ મ�યો. ચૈત�ય 
દ�વીઓની શુભભાવના - શુભકામનાથી બાબા 
��યેનો િન�ય વધી ગયો. આમ લૌ�કક - 
અલૌ�કક પ�રવારનો સાથ-સહકાર અને સુિ�મ 
સજ�ન બનીને િશવબાબા મારો ઈલાજ કરી ર�ા 
છ�. પછી તો એક બળ, એક ભરોસો બાબા સદા 
છ�છાયા બની મારી સાથે છ�. મારા �વનમાં 
આવી પડેલ પેપર મ� �વીકારી લીધું. બાબા પર 
િન�ય આવી ગયો ક� બાબાના વરદાની હાથ 
મારા મ�તક ઉપર છ�. મ� બાબાને ક�ં ક�, બાબા 

મારા શરીરનું નામ બી.ક�. નીતાબેન 
ધન�ભાઈ લક�મ છ� અને વષ� 2006થી બાબાનું 
�ાન મળ�લ છ�. મારા યુગલ �ારા જ મને બાબાનો 
પ�રચય મળ�લ. અમે સંયુ� પ�રવારમાં �દયર-
દ�રાણી તેમનાં બે બાળકો સાથે રહીએ છીએ. 
બાબાનો પ�રચય મ�યા પછી બાબાના સાથનો 
અનુભવથી બાબા પર િન�ય ધીર� ધીર� વધી 
ગયો. પરંતુ બાબા કહ� છ� ને ક� �ામાનો પાઠ પાકો 
હોવો �ઈએ તો �ામાનુસાર મને વષ� 2015માં 
કમરની તકલીફ થઈ �યાર� ડૉ�ટર� ક�ં ક� તમને 
ગમે �યાર� સજ�રી કરવી પડશે. બધા મને કહ�તા ક� 
કમરનું ઓપર�શન �યાર�ય ના કરાય કારણ ક� 
તમે અ�યાર� આટલુ ચાલી કામ કરી શકો છો એ 
પણ બંધ થઈ જશે. આથી કમરના દુઃખાવાની દવા 
ચાલુ હતી પરંતુ વષ� 2018માં મારા �વનમાં 
અચાનક એવું પેપર આ�યું ક� �� પણ ગભરાઈ ગઈ. 
મારા પ�રવારમાં મારા �દયરનો �દકરો એટલે ક� 
સંયુ� પ�રવાર હોવાથી �દકરાની જેમ પાલન-
પોષણ કર�લ હોવાથી મારા લૌ�કક �દકરાનાં 
લ�ને સાત �દવસ બાક� હતા અને �� એકદમ 
પથારીવશ થઈ ગઈ. બેડ પરથી હલી પણ ના શક��. 
એકબાજુ ઘર� �દકરાના લગનની તૈયારીઓ અને 
અમે યુગલ સાથે અમદાવાદ ડૉ. ભરત દવે જે 
ઓથ�પે�ડક �પાઈન સજ�રીનાં �પે��યાલી�ટ છ� 
�યાં ગયા તો તેમણે તપાસ કરીને ક�ં ક� તમાર� 
તા�કાિલક ઓપર�શન કરાવવું પડશે કારણ ક� 
કમરમાં ગાદી ખસીને ��ક થઈ ગઈ છ�. મ� બાબાને 
ક�ં બાબા મારા �વનમાં ક�વી પરી�ા આવી એક 
બાજુ �દકરાનાં લગનનાં 5 �દવસ બાક� અને 
બી� બાજુ ઓપર�શનની તૈયારી. ઓપર�શનનાં 

એક બળ એક ભરોસો િશવબાબા
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આ તન �ારા તો હ� ઘણી બધી સેવા કરાવવાની 
છ�. પછી �� અને મારા યુગલ સારવાર કરાવવા 
માટ� અમદાવાદ િસિવલ હો��પટલમાં ગયા. �યાં 
ડૉ�ટર� તપાસ કરીને મારા યુગલને ક�ં ક� બેનને 
ગભા�શયનું �ી� �ટ�જ ઉપરનું ક��સર છ� એટલે 
તા�કાિલક દાખલ થઈ એમને 25 ર�ડીએશનના 
શેક તેમજ 5 ક�મો થેરાપી લેવી પડશે. એટલે અમે 
હૉ��પટલમાં દાખલ થઈ �ીટમે�ટ લેવાનું ચાલુ કરી 
દીધું. તે સમયે હૉ��પટલમાં કોિવડ વોડ�માંથી 
કોરોનામાં 10 થી 15 �યિ�ઓ દરરોજ શરીર 
છોડતા મ� મારી નજર સમ� �યું. ક��સર વોડ�માં 
પણ 4 તી 5 દદ� શરીર છોડે એવા વાતાવરણમાં 
કોઈપણ �યિ�નું મન હલચલમાં આવી �ય અને 
ગભરાઈ �ય પણ મને અને મારા યુગલને બાબા 
ઉપર એટલો િવ�ાસ ક� બાબા મંને ક�ઈ થવા નહ� 
દ� અને �� સંપૂણ� �વ�થ બની જઈશ. હૉ��પટલમાં 
અમે 1 મિહનો અને 10 �દવસ રોકાણ કયુ�. એવા 
સમયે અમે અ�તવેળા �યાર�ય પણ મીસ નથી 
કય�. મારા �યારા બાબાની કમાલ તો �વો દોઢ 
મિહના પછી �� �વ�થ બનીને ઘર� આવી. 
સગાસંબંધી કહ�વા લા�યા આ કોઈ નાનીસુની 
વાત નથી ક� કોરોનાની વ�ે રહ�વા છતાં પણ તમે 
સંપૂણ� �વ�થ ર�ા. 6 મિહના પછી ફરીથી તપાસ 
કરાવી �યાર� ડૉ�ટર� ક�ં ક� હવે તમાર� કોઈ દવા 
લેવાની જ�ર નથી. આ મારા સુિ�મ સજ�ન 
િશવબાબાની કમાલ છ�. બાબાએ મને વરદાન 
આપી દીધું ક� તું િવજયી આ�મા છું. આમ �� મારા 
�યારા િશવબાબાનો �દલથી ખૂબ ખૂબ આભાર 
માનું છું. મારા લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવારનો 
પણ ખૂબ ખૂબ આભાર . સવ�ના સાથ અને 
સહકારથી આ િબમારીમાંથી �� મુ� બની ગઈ. 
�દલથી ધ�યવાદ મારા બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

વંદ�માતરમ ્ના સૂ�ને સાકાર કરવા િવ�ના 
ઉ�ધાર માટ� આગળ કયા�. તેમજ ��ાબાબા પોતે 
એક િનિમ� સેવાધારી બનીને જ ર�ાં અને સમ� 
િવ�માં આ સંગઠનનું �ભુ�વ �થપાવવા લા�યું.

18મી ��યુઆરી 1969ના રોજ ઈ�રીય 
સેવા કરતાં �વયંને તપ-સાધના �ારા પ�રપ� 
બની પોતાના ન�ર ભૌિતક દ�હનો �યાગ કય�.

આજે ભલે ��િપતા ��ા આપણી વ�ે 
સાકાર �પે હયાત નથી પરંતુ એમની સૂ�મ ��� 
અને શિ�ઓના અનુભવ આજે પણ લાખો 
આ�માઓ કર� છ�. તેઓ તેમને આસુરી 
અવગુણોથી મુ� બની દ�વી ગુણવાન �વન 
�વવાની સૂ�મ �ેરણાઓ આપી રહ�લ છ�. આજે 
િવ�ના 140થી વધુ દ�શોમાં સં�થા એક ઘટાદાર 
�� સમાન બની ગયેલ છ� અને લાખો આ�માઓ 
તેઓનું �વન દ�વી ગુણોથી યુ� બનાવવાનાં 
પુ�ષાથ�માં �ય�ત છ�.

18 ��યુઆરીના રોજ િવ� િવ�ાલય આ 
વષ� ��ાબાબાની 52(બાવન)મી પુ�યિતિથ 
મનાવી રહ�લ છ�. આજના �દવસે આ િવ�ાલયના 
લાખો ��ાવ�સો ��ાબાબાની ઉપ��થિતના 
સા�ા�કાર કરાવી િવ�માંથી આતંકવાદ, 
��ાચાર, અ�યાચારનો નાશ કરી શાંિતની 
દુિનયાનું િનમા�ણ કરવા િવ� શાંિત માટ� યોગનું 
દાન કરશે. આપ સવ� પણ આ મહાન કાય�માં 
�ડાઈને સહયોગી બનો એવી શુભ�ાથ�ના.

 વો �દન �કતને �યાર� થે, 
યે �દન ભી �કતને �યાર� હ�,

 જબ બાબા સાથ હમાર� થે, 
બાબા અબ ભી સાથ હમાર� હ�...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આગલા �દવસે મ� આદરણીય સુરજભાઈનો �ાસ 
સાંભ�યો તો તે �ાસમાં સુરજભાઈએ ક�ં હતું ક� 
ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં ક� િબમારીમાં સુિ�મ સજ�ન 
તમારી સાથે છ�. બસ એ જ િન�યથી મા�ં 
ઓપર�શન સફળ ર�ં અને આજે મને એકદમ 
સા�ં છ�. બાબા કહ� છ� ને ક� આ અંિતમ જ�મમાં 
િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ું કરીને જવાનું છ� તો વષ� 
2020માં મારા �વનમાં ફરીથી એવું મોટું પેપર 
આ�યું. એ પણ એવા સમયે ક� �યાર� સમ� 
િવ�માં કોરોનાનો મહાકહ�ર હતો. એવા સમયે 
મારા શરીરમાં ગભા�શયનું ક��સર આ�યું. આ 
િબમારી સાંભળતા માણસનાં �વાડા ઉભા થઈ 
�ય એટલે �વાભાિવક �� પણ ગભરાઈ ગઈ અને 
રોવા લાગી પણ મારા યુગલનો અને મારા લૌ�કક 
પ�રવારનો ખૂબ જ સાથ અને સહકાર મ�યો. 
મારા યુગલે મને ક�ં ક� બાબા આપણી સાથે છ� 
િચંતા કરવાની જ�ર નથી. અલૌ�કક ઈ�રીય 
પ�રવાર તરફથી પરમ આદરણીય સરલાદીદી - 
મહ�સાણા, આદરણીય ���તદીદી - ભાવનગર, 
નીતાદીદી - બોટાદ સેવાક���ના ઈ�ચાજ� તથા 
તમામ બહ�નો �ારા િવશેષ સહયોગ મ�યો. ચૈત�ય 
દ�વીઓની શુભભાવના - શુભકામનાથી બાબા 
��યેનો િન�ય વધી ગયો. આમ લૌ�કક - 
અલૌ�કક પ�રવારનો સાથ-સહકાર અને સુિ�મ 
સજ�ન બનીને િશવબાબા મારો ઈલાજ કરી ર�ા 
છ�. પછી તો એક બળ, એક ભરોસો બાબા સદા 
છ�છાયા બની મારી સાથે છ�. મારા �વનમાં 
આવી પડેલ પેપર મ� �વીકારી લીધું. બાબા પર 
િન�ય આવી ગયો ક� બાબાના વરદાની હાથ 
મારા મ�તક ઉપર છ�. મ� બાબાને ક�ં ક�, બાબા 

મારા શરીરનું નામ બી.ક�. નીતાબેન 
ધન�ભાઈ લક�મ છ� અને વષ� 2006થી બાબાનું 
�ાન મળ�લ છ�. મારા યુગલ �ારા જ મને બાબાનો 
પ�રચય મળ�લ. અમે સંયુ� પ�રવારમાં �દયર-
દ�રાણી તેમનાં બે બાળકો સાથે રહીએ છીએ. 
બાબાનો પ�રચય મ�યા પછી બાબાના સાથનો 
અનુભવથી બાબા પર િન�ય ધીર� ધીર� વધી 
ગયો. પરંતુ બાબા કહ� છ� ને ક� �ામાનો પાઠ પાકો 
હોવો �ઈએ તો �ામાનુસાર મને વષ� 2015માં 
કમરની તકલીફ થઈ �યાર� ડૉ�ટર� ક�ં ક� તમને 
ગમે �યાર� સજ�રી કરવી પડશે. બધા મને કહ�તા ક� 
કમરનું ઓપર�શન �યાર�ય ના કરાય કારણ ક� 
તમે અ�યાર� આટલુ ચાલી કામ કરી શકો છો એ 
પણ બંધ થઈ જશે. આથી કમરના દુઃખાવાની દવા 
ચાલુ હતી પરંતુ વષ� 2018માં મારા �વનમાં 
અચાનક એવું પેપર આ�યું ક� �� પણ ગભરાઈ ગઈ. 
મારા પ�રવારમાં મારા �દયરનો �દકરો એટલે ક� 
સંયુ� પ�રવાર હોવાથી �દકરાની જેમ પાલન-
પોષણ કર�લ હોવાથી મારા લૌ�કક �દકરાનાં 
લ�ને સાત �દવસ બાક� હતા અને �� એકદમ 
પથારીવશ થઈ ગઈ. બેડ પરથી હલી પણ ના શક��. 
એકબાજુ ઘર� �દકરાના લગનની તૈયારીઓ અને 
અમે યુગલ સાથે અમદાવાદ ડૉ. ભરત દવે જે 
ઓથ�પે�ડક �પાઈન સજ�રીનાં �પે��યાલી�ટ છ� 
�યાં ગયા તો તેમણે તપાસ કરીને ક�ં ક� તમાર� 
તા�કાિલક ઓપર�શન કરાવવું પડશે કારણ ક� 
કમરમાં ગાદી ખસીને ��ક થઈ ગઈ છ�. મ� બાબાને 
ક�ં બાબા મારા �વનમાં ક�વી પરી�ા આવી એક 
બાજુ �દકરાનાં લગનનાં 5 �દવસ બાક� અને 
બી� બાજુ ઓપર�શનની તૈયારી. ઓપર�શનનાં 

એક બળ એક ભરોસો િશવબાબા
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આ તન �ારા તો હ� ઘણી બધી સેવા કરાવવાની 
છ�. પછી �� અને મારા યુગલ સારવાર કરાવવા 
માટ� અમદાવાદ િસિવલ હો��પટલમાં ગયા. �યાં 
ડૉ�ટર� તપાસ કરીને મારા યુગલને ક�ં ક� બેનને 
ગભા�શયનું �ી� �ટ�જ ઉપરનું ક��સર છ� એટલે 
તા�કાિલક દાખલ થઈ એમને 25 ર�ડીએશનના 
શેક તેમજ 5 ક�મો થેરાપી લેવી પડશે. એટલે અમે 
હૉ��પટલમાં દાખલ થઈ �ીટમે�ટ લેવાનું ચાલુ કરી 
દીધું. તે સમયે હૉ��પટલમાં કોિવડ વોડ�માંથી 
કોરોનામાં 10 થી 15 �યિ�ઓ દરરોજ શરીર 
છોડતા મ� મારી નજર સમ� �યું. ક��સર વોડ�માં 
પણ 4 તી 5 દદ� શરીર છોડે એવા વાતાવરણમાં 
કોઈપણ �યિ�નું મન હલચલમાં આવી �ય અને 
ગભરાઈ �ય પણ મને અને મારા યુગલને બાબા 
ઉપર એટલો િવ�ાસ ક� બાબા મંને ક�ઈ થવા નહ� 
દ� અને �� સંપૂણ� �વ�થ બની જઈશ. હૉ��પટલમાં 
અમે 1 મિહનો અને 10 �દવસ રોકાણ કયુ�. એવા 
સમયે અમે અ�તવેળા �યાર�ય પણ મીસ નથી 
કય�. મારા �યારા બાબાની કમાલ તો �વો દોઢ 
મિહના પછી �� �વ�થ બનીને ઘર� આવી. 
સગાસંબંધી કહ�વા લા�યા આ કોઈ નાનીસુની 
વાત નથી ક� કોરોનાની વ�ે રહ�વા છતાં પણ તમે 
સંપૂણ� �વ�થ ર�ા. 6 મિહના પછી ફરીથી તપાસ 
કરાવી �યાર� ડૉ�ટર� ક�ં ક� હવે તમાર� કોઈ દવા 
લેવાની જ�ર નથી. આ મારા સુિ�મ સજ�ન 
િશવબાબાની કમાલ છ�. બાબાએ મને વરદાન 
આપી દીધું ક� તું િવજયી આ�મા છું. આમ �� મારા 
�યારા િશવબાબાનો �દલથી ખૂબ ખૂબ આભાર 
માનું છું. મારા લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવારનો 
પણ ખૂબ ખૂબ આભાર . સવ�ના સાથ અને 
સહકારથી આ િબમારીમાંથી �� મુ� બની ગઈ. 
�દલથી ધ�યવાદ મારા બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

વંદ�માતરમ ્ના સૂ�ને સાકાર કરવા િવ�ના 
ઉ�ધાર માટ� આગળ કયા�. તેમજ ��ાબાબા પોતે 
એક િનિમ� સેવાધારી બનીને જ ર�ાં અને સમ� 
િવ�માં આ સંગઠનનું �ભુ�વ �થપાવવા લા�યું.

18મી ��યુઆરી 1969ના રોજ ઈ�રીય 
સેવા કરતાં �વયંને તપ-સાધના �ારા પ�રપ� 
બની પોતાના ન�ર ભૌિતક દ�હનો �યાગ કય�.

આજે ભલે ��િપતા ��ા આપણી વ�ે 
સાકાર �પે હયાત નથી પરંતુ એમની સૂ�મ ��� 
અને શિ�ઓના અનુભવ આજે પણ લાખો 
આ�માઓ કર� છ�. તેઓ તેમને આસુરી 
અવગુણોથી મુ� બની દ�વી ગુણવાન �વન 
�વવાની સૂ�મ �ેરણાઓ આપી રહ�લ છ�. આજે 
િવ�ના 140થી વધુ દ�શોમાં સં�થા એક ઘટાદાર 
�� સમાન બની ગયેલ છ� અને લાખો આ�માઓ 
તેઓનું �વન દ�વી ગુણોથી યુ� બનાવવાનાં 
પુ�ષાથ�માં �ય�ત છ�.

18 ��યુઆરીના રોજ િવ� િવ�ાલય આ 
વષ� ��ાબાબાની 52(બાવન)મી પુ�યિતિથ 
મનાવી રહ�લ છ�. આજના �દવસે આ િવ�ાલયના 
લાખો ��ાવ�સો ��ાબાબાની ઉપ��થિતના 
સા�ા�કાર કરાવી િવ�માંથી આતંકવાદ, 
��ાચાર, અ�યાચારનો નાશ કરી શાંિતની 
દુિનયાનું િનમા�ણ કરવા િવ� શાંિત માટ� યોગનું 
દાન કરશે. આપ સવ� પણ આ મહાન કાય�માં 
�ડાઈને સહયોગી બનો એવી શુભ�ાથ�ના.

 વો �દન �કતને �યાર� થે, 
યે �દન ભી �કતને �યાર� હ�,

 જબ બાબા સાથ હમાર� થે, 
બાબા અબ ભી સાથ હમાર� હ�...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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 "સ�દય�". આ શ�દ જ ક�ટલો સુંદર લાગે છ�. 
નામની સાથે જ �દયમાં ખુશી છવાઈ �ય છ�. 
સ�દય� શ�દ સાંભળતા જ સૌથી પહ�લા �ાક�િતક 
સ�દય� જ યાદ આવી �ય. નદીઓ, ઝરણાં, પવ�તો 
અને પવ�ત ઉપરથી આથમતો સૂરજ દ�ખાય, તેની 
ઉપરથી આકાશમાં ઉડતા પ�ીઓ દ�ખાય, આછા 
વાદળો દ�ખાય, ક�ટલું સુંદર ��ય આંખ સામે આવી 
�ય છ�.  રંગબેરંગી �લો અને �લો ઉપર પતંગીયું 
ગોળ-ગોળ ફરીને બેસે �યાર� �ણે નજર તેને 
�યા જ કર�. ઝરણાં વહ� �યાર� તેનો ખડ-ખડ 
અવાજ સાંભળવાની પણ એક મ� છ�. �યાર� 
નાના હતા �યાર� કોઈ િચ� દોરવાનું કહ� તો સૌથી 
પહ�લા ક�દરતી ��ય દોરવાનું મન થાય. આમ, આ 
�ાક�િતક સ�દય�ની તો વાત જ કરીએ એટલી 
ઓછી છ�. કોઈ સુંદર વ�તુ ક� �યિ�ને �ઈને 
તમારી નજર ��થર થઈ �ય છ�. મન મોહી લે છ�. 
તેમાં પણ શારી�રક સુંદરતાની તો વાત જ શી 
કરવી, વરસોથી �તાં આ�યા છ� ક� ��ીની બાહરી 
સુંદરતાને આગવી �ાથિમકતા આપવામાં આવે છ�. 
ભલે પછી તે પ�ી, પુ�ી, ક� માંના �પમાં જ ક�મ ન 
હોય. આ બા� સ�દય� �ળવવા માટ� બી� ઉપર 
િનભ�ર રહ�વું પડે છ�.

આપણને કોઈ કહ� તમારા ચહ�રા પર કોઈ 
ડાઘ પડેલ છ� તો તરત જ આપણે દપ�ણમાં �વા 
જઈશું અને તેને કાઢવા માટ� ક�ટલી મથામણ 
કરીશું. પહ�લા ઘર ઉપચાર કરીશું તેનાથી ના 
નીકળ� તો કોઇ ડો�ટર પાસે અથવા તો 
આયુવ��દક ઉપચારો કરીને �યુટી પાલ�રમાં જઈને 
પણ તેને દૂર કરવાનો �યાસ કરીશું. સુંદર 
દ�ખાઈએ તેના માટ� અલગ-અલગ �સાધનો 

વાપરીને સુંદરતા લાવીએ છ�. બા� સુંદરતા ન 
બગડે તેના માટ� વારંવાર દપ�ણમાં �ઈએ છીએ ક� 
�યાંય મારો �ુંગાર બગડયો તો નથી ને! કોઈ 
�સંગમાં સુંદર કપડાં પહ�રીને મેકઅપ કરીને 
તૈયાર થઈને જઈએ છીએ પણ �યાં અચાનક 
ભૂલથી કોઇના �ારા આપણા કપડા પર ચા 
ઢોળાય �યાર� આપણો ચહ�રો બગડી જશે. �યાં જ 
આપણી ખુશી ગુમ, સુંદરતા નથી રહ�તી. ઘણીવાર 
બા� સુંદરતા �ગિતમાં અવરોધ �પ બને છ�. 
આપણો ચહ�રો સુંદર હોય, આપણાં કપડા સુંદર 
હોય પણ � આપણી અંદર ચીડચીડાપણ હોય, 
કોઈના માટ� નફરત હોય તો તે આપણી સુંદરતાને 
ન� કરી નાખે છ�.

તો મારા �હાલા િમ�ો, શું �વનમાં બા� 
સ�દય� જ મહ�વનું છ�. દપ�ણમાં આપણું બા� �વ�પ 
તો �યું પણ હશે. �વયંને દ�ખવાની જ�રત છ�. 
આ�યા��મક દપ�ણ �ારા �વયંન,ે આ�માના િપતા 
પરમા�માને તેમજ આપણા કમ� ને �ઈ શક�એ છ�.

આંત�રક સ�દય� માટ� આપણે આપણી 
�તને ઓળખવી જ�રી છ�. �વદશ�ન કરવું જ�રી 
છ�. એટલે ક� �વયંનું દશ�ન કરવું �ઈએ. અ�યાર 
સુધી આપણે પરદશ�ન કરતા આ�યા, બી�ને 
નીહાળતા આ�યા,  બી�ના અવગુણો �તા 
આ�યા પણ �યાર�ય આપણી �તને દ�ખવાનો 
�યાસ ન કય�. � આપણે આપણી �તને દ�ખીશું 
તો આ�માનાં નીજ ગુણ જેવાં ક�, શાંિત, �ેમ, 
આનંદ,  પિવ�તા,  શિ�,  સુખ ઈમજ� થતા 
સદભાવના, સમભાવના, વસુદ�વ ક�ટું�બકમની 
ભાવના, આપસમાં આપસી �યાર ��ત થાય છ�. 

આતં�રક સ�દય�
�.ક�. નીલમ પાર�ખ, ઈસનપુર, અમદાવાદ.
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(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

બાબાએ ક�ં છ� ક� ભારત અિવનાશી ખંડ છ� 
એટલે જ ભગવાન ભારતભૂિમ પર અવત�રત 
થાય છ�. એવી �ાચીન મા�યતા છ�, ભારત િવ�માં 
તેની �ાચીન દ�વી સં�ક�િત અને સ�યતા માટ� 
�ચિલત - �િસ�ધ છ�. પરમા�માની અવતરણભૂિમ 
હોવાના કારણે તેની મિહમા િવ�ભરમાં છ�. 
ય�નો ઈિતહાસ કહ� છ�, પરમા�માનું અવતરણ 
��ાબાબાના તનમાં 1936માં િસંધ હ�દરાબાદ 
(હાલ પા�ક�તાન)માં થયું �યાર � ભારત દ�શ અખંડ 
હતો. ભારતમાંથી એક ભાગમાં પા�ક�તાન થયું. 
ય� ભારતમાં માઉ�ટ આબુ પર �થાનાંત�રત 
થયો. આમ આબુ પવ�ત �ે� તીથ�ભૂિમ બની જે 
આજે જગ�િસ�ધ સં�થા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું મુ�યાલય છ�.

વત�માન સમયમાં પરમા�માના અવતરણના 
આ�દ �થાન પા�ક�તાનને લઈને િન�ય નવા 
સમાચાર �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં આવે 
છ�. એમાં પણ 5મી ઑગ�ટ 2019ના રોજ જે ઘટના 
બની તેમાં ભારતીય બંધારણની કલમ 370 દૂર 
કરવામાં આવી. િવ�એ િવવાદથી મુ� થઈ ગયું. 
આ વાત આવનારા સમયમાં ઘણા સંક�તો આપી 
�ય છ�. આપણા ય�ના અિધક મહાસિચવ 
રાજયોગી રમેશભાઈ� (ગામદ�વી, મુંબઈ) એ આ 
ઘટનાના સંદભ�માં �ામાના આ ��યને દીઘ���� 
રાખીને આપણી સમ� રજૂ કયુ� હોય એવું મને 
લાગે છ�. કારણ ક� િવભાિજત ભારત ફરી અખંડ 
ભારત તરીક� �ામાના અંતમાં ��ય� થશે એવું 
લાગી ર�ં છ�. આખી બાબત સમયના અંિતમ 
સંક�તો આપી ર�ં છ�. અંિતમ સમયના િવનાશ 
અને નવી દુિનયાનાં �થાપનાનાં ��યો દ�ખાય ર�ાં 

છ�. જેની ક�ટલીક વાતો જે મારી સમજમાં આવી છ� 
તે આપની સમ� રજૂ ક�ં છું. ભારતભરમાં અં�ે� 
અિધકાર �ા�ત કય�. �યારથી જ એટલે ક� 1876 
થી ભારતના િવભાજનની શ�આત થઈ. તેમાંથી 
જ �મશઃ અફઘાિન�તાન, નેપાળ, ભૂતાન, 
િતબેટ, �ીલંકા, બમા� અને છ��ે પિ�મ, બમા� 
અને છ��ે પિ�મ પા�ક�તાન અને પૂવ� પા�ક�તાન 
જે 1971માં બાં�લાદ�શ બ�યા અને કા�મીર જેવા 
િવવાદોની શ�આત થઈ.

ભારતમાંથી િવભા�ત થયેલ રા�ો ફરી 
ભારતમાં ભળી ભારતને શિ�શાળી રા� 
બનાવશે જે આજે લગભગ એિશયાની મહાસ�ા છ� 
એવું કહ�વું અિતશયોિ� નથી. સાથે સાથે િવ�ની 
રાજક�ય અને આિથ�ક પ�ર��થિત પણ �ી� 
િવ�યુ�નાં એંધાણ આપી ર�ં છ�. િવ�ના દર�ક 
રા�ોની આંત�રક પ�ર��થિત પણ સંતોષજનક 
નથી. જે મહાિવનાશ માટ� કારણ�પ બનશે. એક 
બાજુ અમે�રકા ભારત તરફ� નીિત અપનાવી ર�ં 
છ�. �યાર� બી� બાજુ પિ�મના ક�ટલાક દ�શો અને 
ઈ�લાિમક રા�ો �ારા પણ પા�ક�તાન માટ� 
અસંતોષનો પવન ��કાયો છ�. આમ પણ 
ભૂતકાળમાં ક�ટલાક િવ�ાન �યોિતષીઓએ 
ભારત િવષે કર�લી આગાહી સાચી પૂરવાર કર� છ�. 
િવ�ની વત�માન મહાસ�ાઓને નીિતિવષયક 
માગ�દશ�ન આપતી સં�થાઓએ વત�માન સમયે 
ભિવ�યની ઘટના તરફ જે �યાન ખ��યું છ� તે �તાં 
તેમનાં સૂચનો અને શ�યતાઓને નકારી શકાય 
તેમ નથી. વળી ભારતના િવ�ના અ�ય રા�ો 
સાથેના મૈ�ીપૂણ� સંબંધો, શાંિતપૂણ� �યવહાર અને 
યો�ય તેમજ સંયમી વલણ પણ ભારત માટ� 

અખંડ ભારત
�.ક�. જયભુ ાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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 "સ�દય�". આ શ�દ જ ક�ટલો સુંદર લાગે છ�. 
નામની સાથે જ �દયમાં ખુશી છવાઈ �ય છ�. 
સ�દય� શ�દ સાંભળતા જ સૌથી પહ�લા �ાક�િતક 
સ�દય� જ યાદ આવી �ય. નદીઓ, ઝરણાં, પવ�તો 
અને પવ�ત ઉપરથી આથમતો સૂરજ દ�ખાય, તેની 
ઉપરથી આકાશમાં ઉડતા પ�ીઓ દ�ખાય, આછા 
વાદળો દ�ખાય, ક�ટલું સુંદર ��ય આંખ સામે આવી 
�ય છ�.  રંગબેરંગી �લો અને �લો ઉપર પતંગીયું 
ગોળ-ગોળ ફરીને બેસે �યાર� �ણે નજર તેને 
�યા જ કર�. ઝરણાં વહ� �યાર� તેનો ખડ-ખડ 
અવાજ સાંભળવાની પણ એક મ� છ�. �યાર� 
નાના હતા �યાર� કોઈ િચ� દોરવાનું કહ� તો સૌથી 
પહ�લા ક�દરતી ��ય દોરવાનું મન થાય. આમ, આ 
�ાક�િતક સ�દય�ની તો વાત જ કરીએ એટલી 
ઓછી છ�. કોઈ સુંદર વ�તુ ક� �યિ�ને �ઈને 
તમારી નજર ��થર થઈ �ય છ�. મન મોહી લે છ�. 
તેમાં પણ શારી�રક સુંદરતાની તો વાત જ શી 
કરવી, વરસોથી �તાં આ�યા છ� ક� ��ીની બાહરી 
સુંદરતાને આગવી �ાથિમકતા આપવામાં આવે છ�. 
ભલે પછી તે પ�ી, પુ�ી, ક� માંના �પમાં જ ક�મ ન 
હોય. આ બા� સ�દય� �ળવવા માટ� બી� ઉપર 
િનભ�ર રહ�વું પડે છ�.

આપણને કોઈ કહ� તમારા ચહ�રા પર કોઈ 
ડાઘ પડેલ છ� તો તરત જ આપણે દપ�ણમાં �વા 
જઈશું અને તેને કાઢવા માટ� ક�ટલી મથામણ 
કરીશું. પહ�લા ઘર ઉપચાર કરીશું તેનાથી ના 
નીકળ� તો કોઇ ડો�ટર પાસે અથવા તો 
આયુવ��દક ઉપચારો કરીને �યુટી પાલ�રમાં જઈને 
પણ તેને દૂર કરવાનો �યાસ કરીશું. સુંદર 
દ�ખાઈએ તેના માટ� અલગ-અલગ �સાધનો 

વાપરીને સુંદરતા લાવીએ છ�. બા� સુંદરતા ન 
બગડે તેના માટ� વારંવાર દપ�ણમાં �ઈએ છીએ ક� 
�યાંય મારો �ુંગાર બગડયો તો નથી ને! કોઈ 
�સંગમાં સુંદર કપડાં પહ�રીને મેકઅપ કરીને 
તૈયાર થઈને જઈએ છીએ પણ �યાં અચાનક 
ભૂલથી કોઇના �ારા આપણા કપડા પર ચા 
ઢોળાય �યાર� આપણો ચહ�રો બગડી જશે. �યાં જ 
આપણી ખુશી ગુમ, સુંદરતા નથી રહ�તી. ઘણીવાર 
બા� સુંદરતા �ગિતમાં અવરોધ �પ બને છ�. 
આપણો ચહ�રો સુંદર હોય, આપણાં કપડા સુંદર 
હોય પણ � આપણી અંદર ચીડચીડાપણ હોય, 
કોઈના માટ� નફરત હોય તો તે આપણી સુંદરતાને 
ન� કરી નાખે છ�.

તો મારા �હાલા િમ�ો, શું �વનમાં બા� 
સ�દય� જ મહ�વનું છ�. દપ�ણમાં આપણું બા� �વ�પ 
તો �યું પણ હશે. �વયંને દ�ખવાની જ�રત છ�. 
આ�યા��મક દપ�ણ �ારા �વયંન,ે આ�માના િપતા 
પરમા�માને તેમજ આપણા કમ� ને �ઈ શક�એ છ�.

આંત�રક સ�દય� માટ� આપણે આપણી 
�તને ઓળખવી જ�રી છ�. �વદશ�ન કરવું જ�રી 
છ�. એટલે ક� �વયંનું દશ�ન કરવું �ઈએ. અ�યાર 
સુધી આપણે પરદશ�ન કરતા આ�યા, બી�ને 
નીહાળતા આ�યા,  બી�ના અવગુણો �તા 
આ�યા પણ �યાર�ય આપણી �તને દ�ખવાનો 
�યાસ ન કય�. � આપણે આપણી �તને દ�ખીશું 
તો આ�માનાં નીજ ગુણ જેવાં ક�, શાંિત, �ેમ, 
આનંદ,  પિવ�તા,  શિ�,  સુખ ઈમજ� થતા 
સદભાવના, સમભાવના, વસુદ�વ ક�ટું�બકમની 
ભાવના, આપસમાં આપસી �યાર ��ત થાય છ�. 

આતં�રક સ�દય�
�.ક�. નીલમ પાર�ખ, ઈસનપુર, અમદાવાદ.
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(અનુસંધાન પેજ નં. 21 પર)

બાબાએ ક�ં છ� ક� ભારત અિવનાશી ખંડ છ� 
એટલે જ ભગવાન ભારતભૂિમ પર અવત�રત 
થાય છ�. એવી �ાચીન મા�યતા છ�, ભારત િવ�માં 
તેની �ાચીન દ�વી સં�ક�િત અને સ�યતા માટ� 
�ચિલત - �િસ�ધ છ�. પરમા�માની અવતરણભૂિમ 
હોવાના કારણે તેની મિહમા િવ�ભરમાં છ�. 
ય�નો ઈિતહાસ કહ� છ�, પરમા�માનું અવતરણ 
��ાબાબાના તનમાં 1936માં િસંધ હ�દરાબાદ 
(હાલ પા�ક�તાન)માં થયું �યાર � ભારત દ�શ અખંડ 
હતો. ભારતમાંથી એક ભાગમાં પા�ક�તાન થયું. 
ય� ભારતમાં માઉ�ટ આબુ પર �થાનાંત�રત 
થયો. આમ આબુ પવ�ત �ે� તીથ�ભૂિમ બની જે 
આજે જગ�િસ�ધ સં�થા ��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું મુ�યાલય છ�.

વત�માન સમયમાં પરમા�માના અવતરણના 
આ�દ �થાન પા�ક�તાનને લઈને િન�ય નવા 
સમાચાર �ી�ટ અને ઈલે��ોિનક મી�ડયામાં આવે 
છ�. એમાં પણ 5મી ઑગ�ટ 2019ના રોજ જે ઘટના 
બની તેમાં ભારતીય બંધારણની કલમ 370 દૂર 
કરવામાં આવી. િવ�એ િવવાદથી મુ� થઈ ગયું. 
આ વાત આવનારા સમયમાં ઘણા સંક�તો આપી 
�ય છ�. આપણા ય�ના અિધક મહાસિચવ 
રાજયોગી રમેશભાઈ� (ગામદ�વી, મુંબઈ) એ આ 
ઘટનાના સંદભ�માં �ામાના આ ��યને દીઘ���� 
રાખીને આપણી સમ� રજૂ કયુ� હોય એવું મને 
લાગે છ�. કારણ ક� િવભાિજત ભારત ફરી અખંડ 
ભારત તરીક� �ામાના અંતમાં ��ય� થશે એવું 
લાગી ર�ં છ�. આખી બાબત સમયના અંિતમ 
સંક�તો આપી ર�ં છ�. અંિતમ સમયના િવનાશ 
અને નવી દુિનયાનાં �થાપનાનાં ��યો દ�ખાય ર�ાં 

છ�. જેની ક�ટલીક વાતો જે મારી સમજમાં આવી છ� 
તે આપની સમ� રજૂ ક�ં છું. ભારતભરમાં અં�ે� 
અિધકાર �ા�ત કય�. �યારથી જ એટલે ક� 1876 
થી ભારતના િવભાજનની શ�આત થઈ. તેમાંથી 
જ �મશઃ અફઘાિન�તાન, નેપાળ, ભૂતાન, 
િતબેટ, �ીલંકા, બમા� અને છ��ે પિ�મ, બમા� 
અને છ��ે પિ�મ પા�ક�તાન અને પૂવ� પા�ક�તાન 
જે 1971માં બાં�લાદ�શ બ�યા અને કા�મીર જેવા 
િવવાદોની શ�આત થઈ.

ભારતમાંથી િવભા�ત થયેલ રા�ો ફરી 
ભારતમાં ભળી ભારતને શિ�શાળી રા� 
બનાવશે જે આજે લગભગ એિશયાની મહાસ�ા છ� 
એવું કહ�વું અિતશયોિ� નથી. સાથે સાથે િવ�ની 
રાજક�ય અને આિથ�ક પ�ર��થિત પણ �ી� 
િવ�યુ�નાં એંધાણ આપી ર�ં છ�. િવ�ના દર�ક 
રા�ોની આંત�રક પ�ર��થિત પણ સંતોષજનક 
નથી. જે મહાિવનાશ માટ� કારણ�પ બનશે. એક 
બાજુ અમે�રકા ભારત તરફ� નીિત અપનાવી ર�ં 
છ�. �યાર� બી� બાજુ પિ�મના ક�ટલાક દ�શો અને 
ઈ�લાિમક રા�ો �ારા પણ પા�ક�તાન માટ� 
અસંતોષનો પવન ��કાયો છ�. આમ પણ 
ભૂતકાળમાં ક�ટલાક િવ�ાન �યોિતષીઓએ 
ભારત િવષે કર�લી આગાહી સાચી પૂરવાર કર� છ�. 
િવ�ની વત�માન મહાસ�ાઓને નીિતિવષયક 
માગ�દશ�ન આપતી સં�થાઓએ વત�માન સમયે 
ભિવ�યની ઘટના તરફ જે �યાન ખ��યું છ� તે �તાં 
તેમનાં સૂચનો અને શ�યતાઓને નકારી શકાય 
તેમ નથી. વળી ભારતના િવ�ના અ�ય રા�ો 
સાથેના મૈ�ીપૂણ� સંબંધો, શાંિતપૂણ� �યવહાર અને 
યો�ય તેમજ સંયમી વલણ પણ ભારત માટ� 

અખંડ ભારત
�.ક�. જયભુ ાઈ, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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આવનારા સમયના શુભ સંક�ત આપી ર�ં છ�.

લાગે છ� ક� નવી દુિનયાના સા�ા�કાર 
થવાને હવે વધુ સમય નથી. સાથે સાથે િવનાશના 
��યને પણ �વા આપણે સ� થવું પડશે. અંિતમ 
સમયની તૈયારીનો સમય હવે ખર�ખર પાક� ગયો 
છ�. ય�માં પણ ખૂબ ન�કના સમયમાં જ 
પ�રવત�નનાં આવાં જ ��યો �વા મળ� તો નવાઈ 
નહ�. �વિણ�મ ભારતની થાપણ આજના �ા�ણ 
(��ાવ�સ) સો હોવનહાર દ�વતાઓના હાથમાં 
આવે તે પહ�લાં �વરા�ય અિધકારી બનવું પડશે. 
જે ક�ઈ �વયંને �ા�ત થઈ ર�ં છ� તે સવ�ને ઉદાર 
�દલે રહ�મ�દલ બનીને આપવું પડશે. �વાથ� બની 
�વ અથ� જ વાપરીશું તો ઉ� પદની �ા��તથી 
વંિચત રહીશું. �થૂલ અથવા સૂ�મમાં બાબાએ જે 
આ�યું છ� તેને ઉદારતાથી વહ�ચવું પડશે. રા�ઈ 
ગુણોને ધારણ કરવાનો સમય પાક� ગયો છ�. 
આવનારી નવી દુિનયામાં રા�ય કરવાને લાયક 
બનવા રૉય�ટીની પસ�નાિલટી આપણાં વાણી અને 
વત�નમાં દ�ખાવી �ઈશે. આસપાસ બનતી 
ઘટનાઓ અને પ�ર��થિતને સૂ�મ રીતે સમ� 
ભિવ�ય માટ� સ� થવું પડશે. બાબાના સૂ�મ 
ઈશારાઓને ટચ�ગ અને ક�ચ�ગ પાવરથી ક�ચ 
કરી યોગ �ારા સમજવા પડશે. ટૂંકમાં ��ાવ�સો 
માટ� સપૂણ� સંપ�ન અને પરમા�મા સમાન બનવા 
માટ� ખર�ખર સમય ઘણો જ ઓછો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ સંસારમાં હાર-�ત, સુખ-દુઃખ, ચડતી-
પડતી, �ચાઈ-ન�ચાઈ મનુ�યથી ન સહ�વાય એવી 
અગિણત પ�ર��થિતઓ અથવા �િતક�ળ સં�ગો 
આવવાનાં છ�. પરંતુ એમાં પણ મનની ��થરતા, 
ધૈય�તા, સહનશીલતા રાખવી એ મનુ�ય મા�નું 
કત��ય છ�. સહનશિ�નાં અભાવે વાત-વાતમાં 
�શ આવવો, ગુ�સો કરવો જેનાથી �વા��ય પર 
પણ નુકસાન થાય છ�. �યિ� અનેક �કારનાં 
રોગોનો િશકાર બની �ય છ�. નકારા�મક 
િવચારોનાં કારણે સમય, શિ�, �ાસનું સંતુલન 
રહ�તું નથી. સહન કરવાની �મતા ઓછી થઈ 
�ય છ� અને આવેલી પ�ર��થિતઓનો સામનો 
કરવામાં �વ��થિત િનબ�ળ બની �ય છ�.

યાદ આવે છ� ક�, મહિષ� અ�ાવ� આઠ 
અંગોથી વાકાં હતાં, ચાણ�ય પણ ક��પ હતાં, 
સુ�ાંત પણ કદ�પ હતાં, આ�દ શંકરાચાય� ભગંદર 
રોગમાં પીડાતા હતાં, સૂરદાસ આંધળા હતા એવા 
અનેકાનેક ��ાંતો છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક�, 
આ સંસારમાં કોઈનું કોઈ નથી સવ� �વાથ� છ�. 
વત�માન સમયે �ક�િ�નું તાંડવ પણ �રદાર છ�. 
થોડાં સમય પહ�લાં રોગનાં કદીય નામ સાંભ�યા ન 
હોય એવી બીમારીઓ જેવી ક� ચીકનગુનીયા, 
�લુય, ડ��યુ અને હવે કોરોના મહામારી રસ 
િવહોણું વાયરસ નામનું નીક�યું છ�. જેનાથી 
િવ�ભરમાં ગભરાહટ સાચા અથ�માં ફ�લાઈ ગયો 
છ�. કારણ ક� એ બીમારી એક સેક�ડમાં લોકોને 
ભરખી લે છ�. લાખો લોકોને ��યુની શૈયા પર 
પોઢાળી દીધા છ�. આ પણ એક �કારનો �િતક�ળ 
સં�ાત�મક રોગ જ છ�. જે મનુ�યનાં મન-બુિ� 
અને િવચારો પર આ�મણ કર� છ�. જેને આપણે 

બી� શ�દોમાં �ક�િતનો �કોપ, ક�દરતનો કોપ 
અથવા કોઈ જ�મનાં પાપકમ�નો દોષ કહી શકાય. 
આવી પ�ર��થિતમાં મનનું સંતુલન �ળવવું, 
લોકતં�નાં િવિધ-િવધાન અનુસરવું, ઈ�રીય 
આ�ાઓનું પાલન કરવું. એ જ આપણી ���એ 
સાચી સમજશિ� છ�. �ભુિપતા પણ કહ� છ� ક� તમે 
એક ચૈત�ય શિ� આ�મા છો. સદાય �ગતા રહો 
અને સતક�તા રાખો, ખબરદાર રહો, સાવધાન 
રહો કારણ ક� માયા એટલે પાંચ િવકાર (કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર) આ સવ� તમારાં 
�વનનાં દુ�મનો છ�. કોઈપણ સમયે, કોઈપણ 
�વ�પે આવી તમારી મનો��થિતને હચમચાવી શક� 
છ� પરંતુ તમે િહ�મતવાન બની નૈિતક, સામાિજક, 
�યવહા�રક તં�માં ગભરાઈને ગરબડ પેદા ન 
કરો. િવકારો �પી શ�ુઓથી હાર નહ� ખાઓ. 
સંસારનાં �વાથ� આંધળાં �ેમમાં આક�ષાઈ સ�ય�-
િશવ�-સુંદર� ઈ�રને ભૂલો નહ�. અ�ાની લોકો 
મનુ�યની ઉચ� હ��તને મીટાવવાં ભલે ઘણાં 
ષડયં� રચતાં હોય. નકારા�મક �િ�વાળા 
લોકોને હ�મેશા ભયનું ભૂત, ��યુનો ભય, 
�યવહાર �યાપારમાં નુકસાન, જૂઠાં લોકોનું 
આ�મણ તેમ જ િવ�ાસઘાત જેવી મુ�ક�લીઓ 
આવતી હોય છ� પરંતુ આવા સમયે માનિસક 
શિ�નો �યોગ કરી પ�ર��થિતઓનો સામનો 
કરી �વનની સંતુલનતા �ળવી રાખવી. મનનું 
િનયં�ણ એક શા�ત �ભુ િપતાની યાદથી જ �ા�ત 
થઈ શક� છ�.

એવું પણ �વામાં આવે છ� ક� આવા સમયે 
લોકો, ‘�� ચૈત�ય શિ� આ�મા છું.’ એ ભાન 

િવપરીત પ�ર��થિતમાં પણ �વ��થિતનું સંતુલન
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

ખુશામતની ખુશામત.

આપણે તો રંગને મોહ અને આસિ�ના 
�પમાં ઓળખીએ છીએ, �વીએ છીએ પ�રણામે 
�વન સંગીત સરી �ય છ�. આપણી દર�ક �ણ બે 
તાલમાં �વાય છ� કારણ ક� આપણે તો થોડી જ 
�ણોમાં બધું જ �ા�ત કરી નાખવું છ�. પ�રણામ એ 
આવે છ� ક� આપણે સદાને માટ� �ષાતુર રહીએ 
છીએ. તરસી આંખોથી આપણે સુખને આરોગી 
જવા ઈ�છીએ છીએ. કારણ ક� મધુરમ જ�મે �યાં 
સુધી થોભવાની આપણામાં ધીરજ નથી.

� આપણે �વનના રાગને �ણવા ઈ�છતા 
હોઈએ, � આપણે આપણાથી �ભુ સુધી જવા 
ઈ�છતા હોઈએ, તો અંતરનો અનુરાગ એ �થમ 
શરત છ�. ��� સાથેની સ�યમય - �ેહમય - 
સંવા�દતા એ બી� શરત છ�. એવો માનવી જ 
રાગનો મોહનો િવજેતા છ�, રાગનો સૂરનો સજ�ક 
છ�. અિવનાશી ઈ�રનો આરાધક છ�.

િમ�ો, આપણે �વાતા �વનમાં �દલથી 
�વનરાગ સુધીની યા�ા કરવી હોય તો, અંતરના 
અનુરાગથી જ શ�આત કરવી પડશે.  સાચા સુખ, 
શાંિત, આનંદ અને પિવ�તાનો અનુભવ કરી 
શક�એ, ચાલો સહપ�રવાર સાથે યા�ામાં �થમ 
પગલાઓ પાડીએ અનુભવી બનતા જઈએ એવી 
શુભ ભાવના સાથે...        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �વન રાગની 

છ�. કારણ ક� આજે આ િવ� િવ�ાલયની ઘણી 
જ�ર છ�. ચાર� બાજુ અશાંિત, તનાવ, �યિભચાર, 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કારની બોલબાલા 
છ�. આ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક સં�થાન છ�. 
જે શાંિતના આંદોલનો ફ�લાવીને દુઃખી માનવતામાં 
શાંિતની, શિ�ની �ેમની, પિવ�તાની, �ાનની, 

શિ�ની લહ�રોનું સંચાર કરી ર�ં છ�. પૂરા િવ�ને 
કિલયુગમાંથી કાઢીને સતયુગમાં લઈ જઈ ર�ં છ�. 
આવો, આપ સવ� મળીને આ ય�ને આગળ 
વધારવામાં �ડાઈ જઈએ. આપ પોતાના ન�કના 
સેવાક��� ઉપર �ઓ. �વનને સુખી બનાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... આટલા �દવસ �ાનથી
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આવનારા સમયના શુભ સંક�ત આપી ર�ં છ�.

લાગે છ� ક� નવી દુિનયાના સા�ા�કાર 
થવાને હવે વધુ સમય નથી. સાથે સાથે િવનાશના 
��યને પણ �વા આપણે સ� થવું પડશે. અંિતમ 
સમયની તૈયારીનો સમય હવે ખર�ખર પાક� ગયો 
છ�. ય�માં પણ ખૂબ ન�કના સમયમાં જ 
પ�રવત�નનાં આવાં જ ��યો �વા મળ� તો નવાઈ 
નહ�. �વિણ�મ ભારતની થાપણ આજના �ા�ણ 
(��ાવ�સ) સો હોવનહાર દ�વતાઓના હાથમાં 
આવે તે પહ�લાં �વરા�ય અિધકારી બનવું પડશે. 
જે ક�ઈ �વયંને �ા�ત થઈ ર�ં છ� તે સવ�ને ઉદાર 
�દલે રહ�મ�દલ બનીને આપવું પડશે. �વાથ� બની 
�વ અથ� જ વાપરીશું તો ઉ� પદની �ા��તથી 
વંિચત રહીશું. �થૂલ અથવા સૂ�મમાં બાબાએ જે 
આ�યું છ� તેને ઉદારતાથી વહ�ચવું પડશે. રા�ઈ 
ગુણોને ધારણ કરવાનો સમય પાક� ગયો છ�. 
આવનારી નવી દુિનયામાં રા�ય કરવાને લાયક 
બનવા રૉય�ટીની પસ�નાિલટી આપણાં વાણી અને 
વત�નમાં દ�ખાવી �ઈશે. આસપાસ બનતી 
ઘટનાઓ અને પ�ર��થિતને સૂ�મ રીતે સમ� 
ભિવ�ય માટ� સ� થવું પડશે. બાબાના સૂ�મ 
ઈશારાઓને ટચ�ગ અને ક�ચ�ગ પાવરથી ક�ચ 
કરી યોગ �ારા સમજવા પડશે. ટૂંકમાં ��ાવ�સો 
માટ� સપૂણ� સંપ�ન અને પરમા�મા સમાન બનવા 
માટ� ખર�ખર સમય ઘણો જ ઓછો છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ સંસારમાં હાર-�ત, સુખ-દુઃખ, ચડતી-
પડતી, �ચાઈ-ન�ચાઈ મનુ�યથી ન સહ�વાય એવી 
અગિણત પ�ર��થિતઓ અથવા �િતક�ળ સં�ગો 
આવવાનાં છ�. પરંતુ એમાં પણ મનની ��થરતા, 
ધૈય�તા, સહનશીલતા રાખવી એ મનુ�ય મા�નું 
કત��ય છ�. સહનશિ�નાં અભાવે વાત-વાતમાં 
�શ આવવો, ગુ�સો કરવો જેનાથી �વા��ય પર 
પણ નુકસાન થાય છ�. �યિ� અનેક �કારનાં 
રોગોનો િશકાર બની �ય છ�. નકારા�મક 
િવચારોનાં કારણે સમય, શિ�, �ાસનું સંતુલન 
રહ�તું નથી. સહન કરવાની �મતા ઓછી થઈ 
�ય છ� અને આવેલી પ�ર��થિતઓનો સામનો 
કરવામાં �વ��થિત િનબ�ળ બની �ય છ�.

યાદ આવે છ� ક�, મહિષ� અ�ાવ� આઠ 
અંગોથી વાકાં હતાં, ચાણ�ય પણ ક��પ હતાં, 
સુ�ાંત પણ કદ�પ હતાં, આ�દ શંકરાચાય� ભગંદર 
રોગમાં પીડાતા હતાં, સૂરદાસ આંધળા હતા એવા 
અનેકાનેક ��ાંતો છ�. આપણે �ણીએ છીએ ક�, 
આ સંસારમાં કોઈનું કોઈ નથી સવ� �વાથ� છ�. 
વત�માન સમયે �ક�િ�નું તાંડવ પણ �રદાર છ�. 
થોડાં સમય પહ�લાં રોગનાં કદીય નામ સાંભ�યા ન 
હોય એવી બીમારીઓ જેવી ક� ચીકનગુનીયા, 
�લુય, ડ��યુ અને હવે કોરોના મહામારી રસ 
િવહોણું વાયરસ નામનું નીક�યું છ�. જેનાથી 
િવ�ભરમાં ગભરાહટ સાચા અથ�માં ફ�લાઈ ગયો 
છ�. કારણ ક� એ બીમારી એક સેક�ડમાં લોકોને 
ભરખી લે છ�. લાખો લોકોને ��યુની શૈયા પર 
પોઢાળી દીધા છ�. આ પણ એક �કારનો �િતક�ળ 
સં�ાત�મક રોગ જ છ�. જે મનુ�યનાં મન-બુિ� 
અને િવચારો પર આ�મણ કર� છ�. જેને આપણે 

બી� શ�દોમાં �ક�િતનો �કોપ, ક�દરતનો કોપ 
અથવા કોઈ જ�મનાં પાપકમ�નો દોષ કહી શકાય. 
આવી પ�ર��થિતમાં મનનું સંતુલન �ળવવું, 
લોકતં�નાં િવિધ-િવધાન અનુસરવું, ઈ�રીય 
આ�ાઓનું પાલન કરવું. એ જ આપણી ���એ 
સાચી સમજશિ� છ�. �ભુિપતા પણ કહ� છ� ક� તમે 
એક ચૈત�ય શિ� આ�મા છો. સદાય �ગતા રહો 
અને સતક�તા રાખો, ખબરદાર રહો, સાવધાન 
રહો કારણ ક� માયા એટલે પાંચ િવકાર (કામ, 
�ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર) આ સવ� તમારાં 
�વનનાં દુ�મનો છ�. કોઈપણ સમયે, કોઈપણ 
�વ�પે આવી તમારી મનો��થિતને હચમચાવી શક� 
છ� પરંતુ તમે િહ�મતવાન બની નૈિતક, સામાિજક, 
�યવહા�રક તં�માં ગભરાઈને ગરબડ પેદા ન 
કરો. િવકારો �પી શ�ુઓથી હાર નહ� ખાઓ. 
સંસારનાં �વાથ� આંધળાં �ેમમાં આક�ષાઈ સ�ય�-
િશવ�-સુંદર� ઈ�રને ભૂલો નહ�. અ�ાની લોકો 
મનુ�યની ઉચ� હ��તને મીટાવવાં ભલે ઘણાં 
ષડયં� રચતાં હોય. નકારા�મક �િ�વાળા 
લોકોને હ�મેશા ભયનું ભૂત, ��યુનો ભય, 
�યવહાર �યાપારમાં નુકસાન, જૂઠાં લોકોનું 
આ�મણ તેમ જ િવ�ાસઘાત જેવી મુ�ક�લીઓ 
આવતી હોય છ� પરંતુ આવા સમયે માનિસક 
શિ�નો �યોગ કરી પ�ર��થિતઓનો સામનો 
કરી �વનની સંતુલનતા �ળવી રાખવી. મનનું 
િનયં�ણ એક શા�ત �ભુ િપતાની યાદથી જ �ા�ત 
થઈ શક� છ�.

એવું પણ �વામાં આવે છ� ક� આવા સમયે 
લોકો, ‘�� ચૈત�ય શિ� આ�મા છું.’ એ ભાન 

િવપરીત પ�ર��થિતમાં પણ �વ��થિતનું સંતુલન
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)

ખુશામતની ખુશામત.

આપણે તો રંગને મોહ અને આસિ�ના 
�પમાં ઓળખીએ છીએ, �વીએ છીએ પ�રણામે 
�વન સંગીત સરી �ય છ�. આપણી દર�ક �ણ બે 
તાલમાં �વાય છ� કારણ ક� આપણે તો થોડી જ 
�ણોમાં બધું જ �ા�ત કરી નાખવું છ�. પ�રણામ એ 
આવે છ� ક� આપણે સદાને માટ� �ષાતુર રહીએ 
છીએ. તરસી આંખોથી આપણે સુખને આરોગી 
જવા ઈ�છીએ છીએ. કારણ ક� મધુરમ જ�મે �યાં 
સુધી થોભવાની આપણામાં ધીરજ નથી.

� આપણે �વનના રાગને �ણવા ઈ�છતા 
હોઈએ, � આપણે આપણાથી �ભુ સુધી જવા 
ઈ�છતા હોઈએ, તો અંતરનો અનુરાગ એ �થમ 
શરત છ�. ��� સાથેની સ�યમય - �ેહમય - 
સંવા�દતા એ બી� શરત છ�. એવો માનવી જ 
રાગનો મોહનો િવજેતા છ�, રાગનો સૂરનો સજ�ક 
છ�. અિવનાશી ઈ�રનો આરાધક છ�.

િમ�ો, આપણે �વાતા �વનમાં �દલથી 
�વનરાગ સુધીની યા�ા કરવી હોય તો, અંતરના 
અનુરાગથી જ શ�આત કરવી પડશે.  સાચા સુખ, 
શાંિત, આનંદ અને પિવ�તાનો અનુભવ કરી 
શક�એ, ચાલો સહપ�રવાર સાથે યા�ામાં �થમ 
પગલાઓ પાડીએ અનુભવી બનતા જઈએ એવી 
શુભ ભાવના સાથે...        ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �વન રાગની 

છ�. કારણ ક� આજે આ િવ� િવ�ાલયની ઘણી 
જ�ર છ�. ચાર� બાજુ અશાંિત, તનાવ, �યિભચાર, 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કારની બોલબાલા 
છ�. આ ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય એક સં�થાન છ�. 
જે શાંિતના આંદોલનો ફ�લાવીને દુઃખી માનવતામાં 
શાંિતની, શિ�ની �ેમની, પિવ�તાની, �ાનની, 

શિ�ની લહ�રોનું સંચાર કરી ર�ં છ�. પૂરા િવ�ને 
કિલયુગમાંથી કાઢીને સતયુગમાં લઈ જઈ ર�ં છ�. 
આવો, આપ સવ� મળીને આ ય�ને આગળ 
વધારવામાં �ડાઈ જઈએ. આપ પોતાના ન�કના 
સેવાક��� ઉપર �ઓ. �વનને સુખી બનાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... આટલા �દવસ �ાનથી
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�ાના�ત

સામા�ય રીતે રાગનો અથ� થાય છ� સૂરમય 
અવાજ. જે સંવા�દતાનું સ�ય છ�. રાગ એ માનવીને 
શરીર �પી િપંજરાના ક�દી નથી બનાવતો. એ એક 
એવુ મા�યમ છ� ક� જે �પંદનની ભાષામાં વાત કરી 
ઐ�યનું િનમા�ણ કર� છ�. સંગીતની ભાષાને જે �ણે 
છ� તેને ખબર છ� ક� એ �દયથી �દય સુધી 
િવ�તરીને ઈ�ર સુધી પહ�ચવાનો માગ� એક જ છ� 
અને તે છ� �વનરાગ. રાગના �પ સમી �ક�િતનું 
સ�ય માનવીના સ�યથી અલગ નથી. ભાષા એ 
�થૂળ સાધન છ� પણ સંગીત સૂ�મની ન�ક છ�. 
તેથી જ તે સ�યની વધુ િનકટ છ�.

આ �વનરાગના સ�યને આપણે એક 
��ાંતથી સમ�એ. એક વખત અકબરને કોઈએ 
વાત કરી ક�. તાનસેન આટલું સરસ મ�નું ગાય 
છ� પણ એના ગુ� હ�રદાસ એનાથી પણ સા� ગાઈ 
છ�. અકબર� તાનસેનને બોલાવીને એમના ગુ� 
હ�રદાસને સાંભળવાની ઈ�છા �ય� કરી. 
તાનસેને ક�ં, આપ � મારા ગુ�દ�વનું સંગીત 
માણવા માંગતા હો તો આપે મારી સાથે એમના 
આ�મ પર આવવું પડશે. કારણ ક� ગુ�દ�વ 
મહ�લમાં નહ� આવે. અકબરને હ�રદાસને 
સાંભળવાની તાલાવેલી હતી આથી એમને મહ�લ 
છોડીને આ�મમાં જવાની તૈયારી બતાવી. 
તાનસેન અકબર રા�ને લઈને ગુ�� પાસે 
પહ��યો. ગુ��ને વંદન કરીને સામે બેસી ગયો, 
અકબર રા�ને પણ બેસી જવા માટ� ઈશારો કય�.

શહ�નશાહ અકબર પોતાના પદને બાજુએ 
મૂક�ને જમીન પર નીચે બેસી ગયા. હ�રદાસ�એ 
ગાવાની શ�આત કરી. ધીમે-ધીમે રા� સિહતના 
સૌ ગુ��ની ગાયક�માં ડૂબી ગયા. તાનસેનનું 

સંગીત શરીર ડોલાવતું હતું, �યાર� ગુ� 
હ�રદાસ�નું સંગીત તો આજે આ�માને ડોલાવી 
ર�ં હતું. દરબારમાં પાછા ફયા� બાદ અકબર� 
તાનસેનને પૂ�ુ, તારાં ગુ�ની ગાયક�માં એક 
જુદા જ �કારની ખુમારી હતી. એમના શ�દો મારા 
�દયને �પશ�તા હતાં. તારાં ગાયનમાં એવી મ� 
નથી જેવી તારાં ગુ��ના ગાયનમાં છ�. આવું ક�મ? 
તાનસેને હાથ �ડીને ક�ં શહ�નશાહ �� 
િહ�દુ�તાનના રા�ને રા� કરવા માટ� ગા� છું 
�યાર� મારા ગુ� અનંત કો�ટ ��ાંડના રા� 
ઈ�રને રા� કરવા માટ� ગાઈ છ� એટલે ફરક તો 
રહ�વાનો જ ને?

આપણને સંગીતની મા�ાનું પૂ�ં �ાન નથી, 
તે છતાં રાગની વાતો કરવી છ�, કારણ ક� આપણે 
રાગનો અથ� જ ઊંધો ઘટા�યો છ�. આસિ�નો 
આસવ પીને રાગને રમાડી ન શકાય. બનાવટી 
ચોકઠાં જેવી જૂ�ી આંગળીઓ વડે સંગીતના સૂરો 
ર�લાવી ન શકાય. અંતરના અનુરાગ વગર, 
સંગીતને ��યા વગર રાગને ર�લાવી શકાતો 
નથી. સંગીતને ��યા વગર - ��યા વગર 
ઈ�રને ઓળખી શકાતો નથી. �દયની અવે�માં 
બુિ� કામ ન લાગી શક�. બુિ�ની અવે�માં અંતર 
આસન ન લઈ શક�. મન અને �દયના સમ�વય 
વડે જ �વનની સંવા�દતાના સૂર ર�લાવી શકાય. 
આપણે જે ક�ઈ �વીએ છીએ તે રાગના સંદ�ભમાં 
નથી �વતાં. આપણો સંદભ� છ� આપણું સુખ. 
આપણી આંખોની નજરનો િવ�તાર છ� આપણો 
�વાથ�. આપણા કાનોનો �વભાવ છ� - �વ �શંસાનો 
આવકાર. આપણી �ભનો વલવલાટ છ� - 

�વન રાગની યા�ા કરવી હોય તો..
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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મારી �મર 70 વષ� છ�. �� ભિ�માગ�માં ઘણી 
ગહનતાથી ડૂબેલો હતો. અચાનક બે માસ પહ�લાં 
મારા એક િમ�એ ક�ં, આપ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થાિનક 
સેવાક���માં સાત �દવસનો કોસ� કરી લો, આપને 
સા�ં લાગશે. આપ એના માટ� યો�ય પા� છો. મ� 
ના પાડી. બે ચાર �દવસ બાદ એમણે ફરી 
દબાણથી ક�ં, �� મન વગર જવા તૈયાર થઈ 
ગયો. એમણે તારીખ અને સમય ન�ી કય�.

ભિ� કરતાં પણ તનાવ, હલચલ 
ભટકવાનું યથાવત

ડેરાવાલ નગર, �દ�હીનું સેવાક��દર મારા 
િનવાસની સમીપ હતું �યાં એક ��ાક�મારી બહ�ન 
�ારા મારો કોસ� શ� કય�. �થમ �દવસના કોસ� 
પછી �� સતત આવતો ર�ો. ��યેક �દવસે મ� 
અનુભવ કય� ક� આ �ાન કોઈ સાધારણ �ાન 
નથી. આવા �ાનની મને ઘણા સમયથી શોધ હતી. 
ભિ�માગ�માં આટલા વષ� સુધી લીન રહ�વા છતાં 
પ�રવત�ન તો દૂર, મારો તનાવ, મનની હલચલ, 
બુિ�નું ભટકવાનું યથાવ� હતું. પરંતુ અહ� કોસ� 
કરતાં મે અનુભ�યું ક� �ાન તો મારી દબાતી નસને 
ગોસારી કરી ર�ં છ�. મારી દુખતી રહો પર મલમનું 
કામ કરી ર�ં છ�. �� આટલા �દવસ �ાનથી દૂર શા 
માટ� ર�ો?

મૂંઝવણ, તનાવ થયા પળવારમાં ગાયબ

િનિમ� િશિ�કા બહ�ને �થમ �દવસે ક�ં 
હતું ક� ના દુઃખ આપવું છ�, ના દુઃખ લેવું છ�. મા� 
સુખ જ આપવાનું છ�, સુખ જ લેવાનું છ�. દુ�મનને 
પણ માફ કરી દ�વાના છ�. સવ�માંથી ગુણ �હણ 

કરવાના છ�. બી�ઓનું િચંતન કરવાનું નથી. 
એમણે �વમાન આ�યું ક� આપ ભા�યશાળી આ�મા 
છો. આપની હાર થઈ શકતી નથી. આપ 
બી�ઓના િવ�નોને દૂર કરનારા બની ગયા છો. 
સફળતા આપનો જ�મ િસ� અિધકાર છ�. આપને 
પરમા�મા બાબા િશવે લાખો કરોડોમાંથી પસંદ 
કયા� છ�. એમનો વરદાની હાથ આપના િશર પર 
છ�. સાચું ક�� આ સાંભળીને ભટકાવ, મૂંઝવણ, 
હલચલ, મનની ચંચળતા, અલબેલાપણું 
પળવારમાં ગાયબ થઈ ગયું છ�. �� વષ�થી કોઈ 
�યેય િવના �વી ર�ો હતો. �� તો એમ કહીશ ક� 
મારી િજંદગીનાં આ બે વષ� મારા માટ� અમૂ�ય 
િનિધ છ�. આજે �� િવચા�ં છું ક� 10-20 વષ� પહ�લાં 
આ સવ�� િવ� િવ�ાલયમાં શા માટ� ના આ�યો? 
પરંતુ ��ાક�મારી બહ�ને જણા�યું ક� બાબાને 
�યાર� જેની જ�ર હોય છ�, એ સમયે એનો હાથ 
પકડી લે ચે. અહ� મોડું વહ�લું હોતું નથી. ક�ટલીક 
વાર જે પાછળથી �ાનમાં આવે છ� તે આગળ વધી 
�ય છ�. હવે �� દરરોજ મુરલી સાંભળવા આવું છું. 
મારો �યાસ એ રહ� છ� ક� એકપણ મુરલી મીસ ના 
ક�ં. મુરલીને ઘેર જઈને બે વાર સાંભળું છું. મુરલી 
સંભળાવું છું જેથી મારો પુ�ષાથ� વધે.

�� બાબાનો લાખ લાખ આભાર માનું છું ક� 
એમણે મારો હાથ પકડીને મને ધ�ય ધ�ય બનાવી 
દીધો. મારા �વનને પ�રવિત�ત કરી દીધું. આજે �� 
પોતાને સંસારનો સુખી �સ�ન, આનં�દત 
ભા�યશાળી માનવ સમજું છું. �� ઈ�છું છું ક� આ 
િવ�ાલયને આપણે વધાર� આગળ લઈ જઈએ. આ 
ય�માં જેટલી આ�િતઓ આપીએ તેટલી ઓછી 

આટલા �દવસ �ાનથી શા માટ� દૂર ર�ો
�.ક�. મહાવીર�સાદ ટાં�ટયા, �દ�હી

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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સામા�ય રીતે રાગનો અથ� થાય છ� સૂરમય 
અવાજ. જે સંવા�દતાનું સ�ય છ�. રાગ એ માનવીને 
શરીર �પી િપંજરાના ક�દી નથી બનાવતો. એ એક 
એવુ મા�યમ છ� ક� જે �પંદનની ભાષામાં વાત કરી 
ઐ�યનું િનમા�ણ કર� છ�. સંગીતની ભાષાને જે �ણે 
છ� તેને ખબર છ� ક� એ �દયથી �દય સુધી 
િવ�તરીને ઈ�ર સુધી પહ�ચવાનો માગ� એક જ છ� 
અને તે છ� �વનરાગ. રાગના �પ સમી �ક�િતનું 
સ�ય માનવીના સ�યથી અલગ નથી. ભાષા એ 
�થૂળ સાધન છ� પણ સંગીત સૂ�મની ન�ક છ�. 
તેથી જ તે સ�યની વધુ િનકટ છ�.

આ �વનરાગના સ�યને આપણે એક 
��ાંતથી સમ�એ. એક વખત અકબરને કોઈએ 
વાત કરી ક�. તાનસેન આટલું સરસ મ�નું ગાય 
છ� પણ એના ગુ� હ�રદાસ એનાથી પણ સા� ગાઈ 
છ�. અકબર� તાનસેનને બોલાવીને એમના ગુ� 
હ�રદાસને સાંભળવાની ઈ�છા �ય� કરી. 
તાનસેને ક�ં, આપ � મારા ગુ�દ�વનું સંગીત 
માણવા માંગતા હો તો આપે મારી સાથે એમના 
આ�મ પર આવવું પડશે. કારણ ક� ગુ�દ�વ 
મહ�લમાં નહ� આવે. અકબરને હ�રદાસને 
સાંભળવાની તાલાવેલી હતી આથી એમને મહ�લ 
છોડીને આ�મમાં જવાની તૈયારી બતાવી. 
તાનસેન અકબર રા�ને લઈને ગુ�� પાસે 
પહ��યો. ગુ��ને વંદન કરીને સામે બેસી ગયો, 
અકબર રા�ને પણ બેસી જવા માટ� ઈશારો કય�.

શહ�નશાહ અકબર પોતાના પદને બાજુએ 
મૂક�ને જમીન પર નીચે બેસી ગયા. હ�રદાસ�એ 
ગાવાની શ�આત કરી. ધીમે-ધીમે રા� સિહતના 
સૌ ગુ��ની ગાયક�માં ડૂબી ગયા. તાનસેનનું 

સંગીત શરીર ડોલાવતું હતું, �યાર� ગુ� 
હ�રદાસ�નું સંગીત તો આજે આ�માને ડોલાવી 
ર�ં હતું. દરબારમાં પાછા ફયા� બાદ અકબર� 
તાનસેનને પૂ�ુ, તારાં ગુ�ની ગાયક�માં એક 
જુદા જ �કારની ખુમારી હતી. એમના શ�દો મારા 
�દયને �પશ�તા હતાં. તારાં ગાયનમાં એવી મ� 
નથી જેવી તારાં ગુ��ના ગાયનમાં છ�. આવું ક�મ? 
તાનસેને હાથ �ડીને ક�ં શહ�નશાહ �� 
િહ�દુ�તાનના રા�ને રા� કરવા માટ� ગા� છું 
�યાર� મારા ગુ� અનંત કો�ટ ��ાંડના રા� 
ઈ�રને રા� કરવા માટ� ગાઈ છ� એટલે ફરક તો 
રહ�વાનો જ ને?

આપણને સંગીતની મા�ાનું પૂ�ં �ાન નથી, 
તે છતાં રાગની વાતો કરવી છ�, કારણ ક� આપણે 
રાગનો અથ� જ ઊંધો ઘટા�યો છ�. આસિ�નો 
આસવ પીને રાગને રમાડી ન શકાય. બનાવટી 
ચોકઠાં જેવી જૂ�ી આંગળીઓ વડે સંગીતના સૂરો 
ર�લાવી ન શકાય. અંતરના અનુરાગ વગર, 
સંગીતને ��યા વગર રાગને ર�લાવી શકાતો 
નથી. સંગીતને ��યા વગર - ��યા વગર 
ઈ�રને ઓળખી શકાતો નથી. �દયની અવે�માં 
બુિ� કામ ન લાગી શક�. બુિ�ની અવે�માં અંતર 
આસન ન લઈ શક�. મન અને �દયના સમ�વય 
વડે જ �વનની સંવા�દતાના સૂર ર�લાવી શકાય. 
આપણે જે ક�ઈ �વીએ છીએ તે રાગના સંદ�ભમાં 
નથી �વતાં. આપણો સંદભ� છ� આપણું સુખ. 
આપણી આંખોની નજરનો િવ�તાર છ� આપણો 
�વાથ�. આપણા કાનોનો �વભાવ છ� - �વ �શંસાનો 
આવકાર. આપણી �ભનો વલવલાટ છ� - 

�વન રાગની યા�ા કરવી હોય તો..
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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મારી �મર 70 વષ� છ�. �� ભિ�માગ�માં ઘણી 
ગહનતાથી ડૂબેલો હતો. અચાનક બે માસ પહ�લાં 
મારા એક િમ�એ ક�ં, આપ ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના �થાિનક 
સેવાક���માં સાત �દવસનો કોસ� કરી લો, આપને 
સા�ં લાગશે. આપ એના માટ� યો�ય પા� છો. મ� 
ના પાડી. બે ચાર �દવસ બાદ એમણે ફરી 
દબાણથી ક�ં, �� મન વગર જવા તૈયાર થઈ 
ગયો. એમણે તારીખ અને સમય ન�ી કય�.

ભિ� કરતાં પણ તનાવ, હલચલ 
ભટકવાનું યથાવત

ડેરાવાલ નગર, �દ�હીનું સેવાક��દર મારા 
િનવાસની સમીપ હતું �યાં એક ��ાક�મારી બહ�ન 
�ારા મારો કોસ� શ� કય�. �થમ �દવસના કોસ� 
પછી �� સતત આવતો ર�ો. ��યેક �દવસે મ� 
અનુભવ કય� ક� આ �ાન કોઈ સાધારણ �ાન 
નથી. આવા �ાનની મને ઘણા સમયથી શોધ હતી. 
ભિ�માગ�માં આટલા વષ� સુધી લીન રહ�વા છતાં 
પ�રવત�ન તો દૂર, મારો તનાવ, મનની હલચલ, 
બુિ�નું ભટકવાનું યથાવ� હતું. પરંતુ અહ� કોસ� 
કરતાં મે અનુભ�યું ક� �ાન તો મારી દબાતી નસને 
ગોસારી કરી ર�ં છ�. મારી દુખતી રહો પર મલમનું 
કામ કરી ર�ં છ�. �� આટલા �દવસ �ાનથી દૂર શા 
માટ� ર�ો?

મૂંઝવણ, તનાવ થયા પળવારમાં ગાયબ

િનિમ� િશિ�કા બહ�ને �થમ �દવસે ક�ં 
હતું ક� ના દુઃખ આપવું છ�, ના દુઃખ લેવું છ�. મા� 
સુખ જ આપવાનું છ�, સુખ જ લેવાનું છ�. દુ�મનને 
પણ માફ કરી દ�વાના છ�. સવ�માંથી ગુણ �હણ 

કરવાના છ�. બી�ઓનું િચંતન કરવાનું નથી. 
એમણે �વમાન આ�યું ક� આપ ભા�યશાળી આ�મા 
છો. આપની હાર થઈ શકતી નથી. આપ 
બી�ઓના િવ�નોને દૂર કરનારા બની ગયા છો. 
સફળતા આપનો જ�મ િસ� અિધકાર છ�. આપને 
પરમા�મા બાબા િશવે લાખો કરોડોમાંથી પસંદ 
કયા� છ�. એમનો વરદાની હાથ આપના િશર પર 
છ�. સાચું ક�� આ સાંભળીને ભટકાવ, મૂંઝવણ, 
હલચલ, મનની ચંચળતા, અલબેલાપણું 
પળવારમાં ગાયબ થઈ ગયું છ�. �� વષ�થી કોઈ 
�યેય િવના �વી ર�ો હતો. �� તો એમ કહીશ ક� 
મારી િજંદગીનાં આ બે વષ� મારા માટ� અમૂ�ય 
િનિધ છ�. આજે �� િવચા�ં છું ક� 10-20 વષ� પહ�લાં 
આ સવ�� િવ� િવ�ાલયમાં શા માટ� ના આ�યો? 
પરંતુ ��ાક�મારી બહ�ને જણા�યું ક� બાબાને 
�યાર� જેની જ�ર હોય છ�, એ સમયે એનો હાથ 
પકડી લે ચે. અહ� મોડું વહ�લું હોતું નથી. ક�ટલીક 
વાર જે પાછળથી �ાનમાં આવે છ� તે આગળ વધી 
�ય છ�. હવે �� દરરોજ મુરલી સાંભળવા આવું છું. 
મારો �યાસ એ રહ� છ� ક� એકપણ મુરલી મીસ ના 
ક�ં. મુરલીને ઘેર જઈને બે વાર સાંભળું છું. મુરલી 
સંભળાવું છું જેથી મારો પુ�ષાથ� વધે.

�� બાબાનો લાખ લાખ આભાર માનું છું ક� 
એમણે મારો હાથ પકડીને મને ધ�ય ધ�ય બનાવી 
દીધો. મારા �વનને પ�રવિત�ત કરી દીધું. આજે �� 
પોતાને સંસારનો સુખી �સ�ન, આનં�દત 
ભા�યશાળી માનવ સમજું છું. �� ઈ�છું છું ક� આ 
િવ�ાલયને આપણે વધાર� આગળ લઈ જઈએ. આ 
ય�માં જેટલી આ�િતઓ આપીએ તેટલી ઓછી 

આટલા �દવસ �ાનથી શા માટ� દૂર ર�ો
�.ક�. મહાવીર�સાદ ટાં�ટયા, �દ�હી

(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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આ�માનો સંતોષ
એકવાર અવંતીપુરમાં સાધુ કો�ટકણ� 

આ�યા. એ �દવસે એમના નામની ધૂમ હતી. 
એમના સ�સંગમાં લોકો દૂર દૂરથી આવતા હતા. 
એ નગરમાં રહ�નારી કલાવતી પણ સ�સંગમાં 
આવતી હતી. કલાવતીની પાસે અપાર સંપિ� 
હતી. એમના રાિ� સ�સંગની વાત નગરના 
ચોરોને મળી તો એમણે ઘરમાં બાકો�ં પાડવાની 
યોજના બનાવી. એકવાર �યાર� કલાવતી 
સ�સંગમાં ગઈ, �યાર� ચોર ઘરમાં આ�યા. ઘર પર 
દાસી એકલી હતી.

�યાર� દાસીને ખબર પડી ક� ચોર ઘરમાં 
બાકો�ં પાડી ર�ા છ� તો તે ડરીને �યાંથી ભાગી 
અને કલાવતી સ�સંગમાં બેઠી હતી �યાં ગઈ. 
કલાવતી ત�મય બનીને કો�ટકણ�ની અ�તવાણી 
સાંભળી રહી હતી. દાસીએ એને ઈશારો કરીને 
બોલાવી, પરંતુ કલાવતીએ �યાન આ�યું નહ�. 
એની વ�ે ચોરોનો સરદાર દાસીઓ પીછો કરીને 
સ�સંગમાં પહ�ચી ગયો. �યાર� દાસી ડરીને 
કલાવતીની પાસે જઈને બોલી - �વાિમન ઘરમાં 
જઈએ ચોર આ�યા છ�. કલાવતીએ ક�ં, તું 
ચૂપચાપ સ�સંગ સાંભળ. ધન તો ગમે �યાર� મળશે 
પરંતુ આટલો સારો સ�સંગ �યાં મળશે?

કલાવતીનો જવાબ સાંભળીને ચોરોનો 
સરદાર �ત�ધ બની ગયો અને એણે પૂરો સ�સંગ 
સાંભ�યો. સ�સંગ સમા��ત પર તે કલાવતીના પગે 
પ�ો અને બો�યો, આજે તમે મારી આંખો પરથી 
અ�ાનનો પડદો હટાવી દીધો છ� હવે �� કદી ચોરી 
નહ� ક�ં. �યાં સુધી એના સાથે ચોર પણ �યાં 
આવી પહ��યા. એમણે ક�ં, આપણને ક�ટલું ધન 

અનુભવથી મળ�લું �ાન બ�મૂ�ય
એક ઝવેરી હતો. તેનું આક��મક મોત થઈ 

ગયું. પ�રવારમાં તેની પ�ી અને નાનો પુ� હતો. 
ઝવેરીની પ�ીએ લાંબો સમય બચતથી પસાર 
કય�. એક �દવસ પોતાના પુ�ને એક પોટલી અને 
ઝવેરીનું સરનામું આપતાં ક�ં, આ આપણા જૂના 
સંબંધી છ�. એમને આખી વાત જણાવજે અને 
ઘર�ણાં વેચી આવજે. છોકરો હવે ઝવેરીની દુકાને 
હતો. ઝવેરીએ ઘર�ણાં �યાં પરંતુ બાળકને પાછા 
આ�યા અને ક�ં, ‘મ�મીને કહ�જે, �યાર� સારો 
ભાવ હશે �યાર� ઘર�ણાં વેચશો તો સારા પૈસા 
મળશે. રહી વાત તારા અ�યાસ અને ઘર ખચ�ની. 
તો આવતી કાલથી તું મારી દુકાને મદદ કર. 
બદલામાં �� તારો ખચ� ઉઠાવીશ.’ વષ� સુધી 
છોકરો ઝવેરીને �યાં કામ કરતો ર�ો. એક �દવસ 
ઝવેરીએ છોકરાને ક�ં, આવતી કાલે પોટલી લેતો 
આવજે. હવે સારો ભાવ છ�. છોકરાએ ઘેર જઈને 
માતા પાસેથી પોટલી લઈ લીધી. ઉ�સુકતા સાથે 
તેણે પોટલી ખોલી. �ક� ઘર�ણાં નકલી હતાં. હવે 
છોકરાને સમ�યું નહ� ક� આવતી કાલે તે ઝવેરીને 
શું કહ�શે. � ક� બી� �દવસે ઝવેરીને �યાં પહ��યો. 
તેણે પૂ�ું. તમે મને એ �દવસે ક�મ ના ક�ં ક� 
ઘર�ણાં નકલી છ�. ઝવેરીએ ક�ં, � એ �દવસે 
બતાવી દ�તો તો તને અને તારી માતાને લાગતું ક� 
તમને સંકટમાં �ઈને �� બદલાઈ ગયો છું. આથી મ� 
ઉિચત સમયની રાહ �ઈ છોકરાની આંખોમાં 
ક�ત�તાના આંસુ હતાં.

બોધપાઠ - સમય અને અનુભવ સૌથી 
મોટા િશ�ક છ�. જે કોઈ નથી શીખવાડતું, તે આ 
શીખવાડી શક� છ�.

�સંગ પ�રમલ
.
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18મી સદીની વાત છ�. ઈમૈ�યુઅલ િલંગર 
નામનો એક િચ�કાર જમ�નીથી આવીને 
અમે�રકાના એક ગામમાં રહ�તો હતો. તે ઘણાં 
સુંદર િચ�ો દોરતો હતો. એટલે લોકો એને પસંદ 
કરતાં હતાં. એક �દવસ એના મનમાં ઘણો ખરાબ 
િવચાર આ�યો ક� �� ડૉલરની નકલી નોટ બનાવું. 
જેથી �� તરત જ અમીર બની ��. આ િવચારથી 
તે ઘણો ઉ�ેિજત થયો તરત ડૉલરની નોટ 
બનાવવા માટ� કાગળ, અલગ અલગ રંગ વગેર� 
એકઠાં કરીને નોટ બનાવવાનું શ� કયુ�. હાથથી 
નોટનું િચ� બનાવવું તે ઘણું અઘ�ં કામ હતું. એક 
સ�તાહમાં મા� વીસ �ીસ ડૉલર બનાવી શકતો 
હતો અને તેનાથી ગુજરાન ચલાવતો હતો.

એક સવાર� એણે શાકભા� ખરીદી. નકલી 
નોટ કાઢીને શાકવાળાને આપી અને ચાલી પ�ો. 
શાકભા�વાળો હ�મેશાં બોરીની નીચે પૈસા એકઠાં 
કરતો હતો. એ નોટને પણ બોરીની નીચે રાખી. 
�યાર� ઘેર પાછા જવાનો સમય થયો તો એણે 
ગણવા માટ� બધી નોટો બહાર કાઢી. એણે �યું ક� 
એક નોટનો રંગ ફ�લાઈ ગયો છ�. તે રંગ બી� 
નોટોને પણ લાગી ગયો છ�. કારણ ક� બોરી થોડી 
ભીની હતી. બાક� નોટ પલળ�લી હતી પણ નકલી 
નોટનો રંગ ફ�લાઈ ગયો. આસપાસના લોકોને પણ 
ખબર પડી ક� નકલી નોટ બ�રમાં આવી છ�. 
�ત�તામાં �યાં ભીડ એકઠી થઈ ગઈ.

સમાચાર મળતાં પોલીસ પણ આવી ગઈ. 
શાકભા�વાળાને ખબર હતી ક� નોટ િલંગર� આપી 
છ�. કારણ ક� એ �દવસે વધાર� મૂ�યની નોટ મા� 
આજ હતી. િલંગરને તે ઓળખતો હતો. 
પોલીસવાળાઓને તે િલંગના દરવા� સુધી લઈ 

ગયો. પોલીસ ધીર�થી અંદર આવીને જુએ છ� તો 
ઓરડામાં રંગ, પ�છી, કાગળ િવખરાયેલા પ�ાં 
છ�. આ સમયે તે નોટ બનાવવામાં ત�ીન હતો. 
એની ધરપકડ કરવામાં આવી અને આ ગુના માટ� 
તેને �ણ વષ�ની જેલની સ� થઈ.

જેલમાં એને પૂછવામાં આ�યું ક� તે કયું કામ 
કરી શક� છ�. િલંગર� ક�ં ક� મને િચ�ો દોરવાનું 
એક જ કામ આવડે છ�. જેલના અિધકારીએ 
જ�રી સામ�ી બનાવીને એને આપી. એને ક�ં 
ઠીક છ� િચ�ો બનાવતા રહો. રોજબરોજ 
િચ�કલામાં રોનક આવતી હતી. એના િચ�ોથી 
સ�વતા અને ગહન ભાવનાઓની ભાસના 
આવતી હતી. આ િચ�ોને જેલવાળા વેચતા હતા.

સારો �વભાવ �ઈને િલંગરની સ�માં 
ઘટાડો કરવામાં આ�યો અને િચ�ો વેચવાથી જે 
પૈસા મળ� તે િલંગરને આપવાનો િનણ�ય થયો. 
જેલમાંથી મુિ� વખતે જેલ અિધકારીએ ક�ં, 
િલંગર તમારા પૈસા લઈ �ઓ. ક�દીઓની મજૂરી 
ઓછી �ક�મતની હોય છ�. એટલે િલંગર� ઉદાસ 
થઈને પૂ�ું ક� ક�ટલા પૈસા મળશે? અિધકારીનો 
જવાબ સાંભળીને િલંગર આ�ય�ચ�કત થઈ ગયો. 
તે હતા પંચોતેર હ�ર ડૉલર. િલંગને લા�યું ક� 
અિધકારી મ�ક તો નથી કરતા ને? એના 
આ�ય�ને �ઈને અિધકારીએ ક�ં, િલંગર તમે 
ઘણા નાદાન છો. તમે એક િવ� �િસ�ધ િચ�કાર 
બની શકો છો. પણ આટલી િવશેષતા એ 
ભગવાનની ભેટ છ�. એનો તમે ચોરીના કામમાં 
ઉપયોગ કય�. હવે સુધરી �ઓ. આગળ જતાં 
િલંગર �િસ�ધ િચ�કાર તો બ�યા પણ 
પ�ાતાપનો કાંટો એમના �દયને વાગતો ર�ો ક� 

િવશેષતાનો ખોટો ઉપયોગ કરશો નહ�
�.ક�. િવનાયક, સોલાર �લા�ટ, શાંિતવન, આબુરોડ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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આ�માનો સંતોષ
એકવાર અવંતીપુરમાં સાધુ કો�ટકણ� 

આ�યા. એ �દવસે એમના નામની ધૂમ હતી. 
એમના સ�સંગમાં લોકો દૂર દૂરથી આવતા હતા. 
એ નગરમાં રહ�નારી કલાવતી પણ સ�સંગમાં 
આવતી હતી. કલાવતીની પાસે અપાર સંપિ� 
હતી. એમના રાિ� સ�સંગની વાત નગરના 
ચોરોને મળી તો એમણે ઘરમાં બાકો�ં પાડવાની 
યોજના બનાવી. એકવાર �યાર� કલાવતી 
સ�સંગમાં ગઈ, �યાર� ચોર ઘરમાં આ�યા. ઘર પર 
દાસી એકલી હતી.

�યાર� દાસીને ખબર પડી ક� ચોર ઘરમાં 
બાકો�ં પાડી ર�ા છ� તો તે ડરીને �યાંથી ભાગી 
અને કલાવતી સ�સંગમાં બેઠી હતી �યાં ગઈ. 
કલાવતી ત�મય બનીને કો�ટકણ�ની અ�તવાણી 
સાંભળી રહી હતી. દાસીએ એને ઈશારો કરીને 
બોલાવી, પરંતુ કલાવતીએ �યાન આ�યું નહ�. 
એની વ�ે ચોરોનો સરદાર દાસીઓ પીછો કરીને 
સ�સંગમાં પહ�ચી ગયો. �યાર� દાસી ડરીને 
કલાવતીની પાસે જઈને બોલી - �વાિમન ઘરમાં 
જઈએ ચોર આ�યા છ�. કલાવતીએ ક�ં, તું 
ચૂપચાપ સ�સંગ સાંભળ. ધન તો ગમે �યાર� મળશે 
પરંતુ આટલો સારો સ�સંગ �યાં મળશે?

કલાવતીનો જવાબ સાંભળીને ચોરોનો 
સરદાર �ત�ધ બની ગયો અને એણે પૂરો સ�સંગ 
સાંભ�યો. સ�સંગ સમા��ત પર તે કલાવતીના પગે 
પ�ો અને બો�યો, આજે તમે મારી આંખો પરથી 
અ�ાનનો પડદો હટાવી દીધો છ� હવે �� કદી ચોરી 
નહ� ક�ં. �યાં સુધી એના સાથે ચોર પણ �યાં 
આવી પહ��યા. એમણે ક�ં, આપણને ક�ટલું ધન 

અનુભવથી મળ�લું �ાન બ�મૂ�ય
એક ઝવેરી હતો. તેનું આક��મક મોત થઈ 

ગયું. પ�રવારમાં તેની પ�ી અને નાનો પુ� હતો. 
ઝવેરીની પ�ીએ લાંબો સમય બચતથી પસાર 
કય�. એક �દવસ પોતાના પુ�ને એક પોટલી અને 
ઝવેરીનું સરનામું આપતાં ક�ં, આ આપણા જૂના 
સંબંધી છ�. એમને આખી વાત જણાવજે અને 
ઘર�ણાં વેચી આવજે. છોકરો હવે ઝવેરીની દુકાને 
હતો. ઝવેરીએ ઘર�ણાં �યાં પરંતુ બાળકને પાછા 
આ�યા અને ક�ં, ‘મ�મીને કહ�જે, �યાર� સારો 
ભાવ હશે �યાર� ઘર�ણાં વેચશો તો સારા પૈસા 
મળશે. રહી વાત તારા અ�યાસ અને ઘર ખચ�ની. 
તો આવતી કાલથી તું મારી દુકાને મદદ કર. 
બદલામાં �� તારો ખચ� ઉઠાવીશ.’ વષ� સુધી 
છોકરો ઝવેરીને �યાં કામ કરતો ર�ો. એક �દવસ 
ઝવેરીએ છોકરાને ક�ં, આવતી કાલે પોટલી લેતો 
આવજે. હવે સારો ભાવ છ�. છોકરાએ ઘેર જઈને 
માતા પાસેથી પોટલી લઈ લીધી. ઉ�સુકતા સાથે 
તેણે પોટલી ખોલી. �ક� ઘર�ણાં નકલી હતાં. હવે 
છોકરાને સમ�યું નહ� ક� આવતી કાલે તે ઝવેરીને 
શું કહ�શે. � ક� બી� �દવસે ઝવેરીને �યાં પહ��યો. 
તેણે પૂ�ું. તમે મને એ �દવસે ક�મ ના ક�ં ક� 
ઘર�ણાં નકલી છ�. ઝવેરીએ ક�ં, � એ �દવસે 
બતાવી દ�તો તો તને અને તારી માતાને લાગતું ક� 
તમને સંકટમાં �ઈને �� બદલાઈ ગયો છું. આથી મ� 
ઉિચત સમયની રાહ �ઈ છોકરાની આંખોમાં 
ક�ત�તાના આંસુ હતાં.

બોધપાઠ - સમય અને અનુભવ સૌથી 
મોટા િશ�ક છ�. જે કોઈ નથી શીખવાડતું, તે આ 
શીખવાડી શક� છ�.

�સંગ પ�રમલ
.
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18મી સદીની વાત છ�. ઈમૈ�યુઅલ િલંગર 
નામનો એક િચ�કાર જમ�નીથી આવીને 
અમે�રકાના એક ગામમાં રહ�તો હતો. તે ઘણાં 
સુંદર િચ�ો દોરતો હતો. એટલે લોકો એને પસંદ 
કરતાં હતાં. એક �દવસ એના મનમાં ઘણો ખરાબ 
િવચાર આ�યો ક� �� ડૉલરની નકલી નોટ બનાવું. 
જેથી �� તરત જ અમીર બની ��. આ િવચારથી 
તે ઘણો ઉ�ેિજત થયો તરત ડૉલરની નોટ 
બનાવવા માટ� કાગળ, અલગ અલગ રંગ વગેર� 
એકઠાં કરીને નોટ બનાવવાનું શ� કયુ�. હાથથી 
નોટનું િચ� બનાવવું તે ઘણું અઘ�ં કામ હતું. એક 
સ�તાહમાં મા� વીસ �ીસ ડૉલર બનાવી શકતો 
હતો અને તેનાથી ગુજરાન ચલાવતો હતો.

એક સવાર� એણે શાકભા� ખરીદી. નકલી 
નોટ કાઢીને શાકવાળાને આપી અને ચાલી પ�ો. 
શાકભા�વાળો હ�મેશાં બોરીની નીચે પૈસા એકઠાં 
કરતો હતો. એ નોટને પણ બોરીની નીચે રાખી. 
�યાર� ઘેર પાછા જવાનો સમય થયો તો એણે 
ગણવા માટ� બધી નોટો બહાર કાઢી. એણે �યું ક� 
એક નોટનો રંગ ફ�લાઈ ગયો છ�. તે રંગ બી� 
નોટોને પણ લાગી ગયો છ�. કારણ ક� બોરી થોડી 
ભીની હતી. બાક� નોટ પલળ�લી હતી પણ નકલી 
નોટનો રંગ ફ�લાઈ ગયો. આસપાસના લોકોને પણ 
ખબર પડી ક� નકલી નોટ બ�રમાં આવી છ�. 
�ત�તામાં �યાં ભીડ એકઠી થઈ ગઈ.

સમાચાર મળતાં પોલીસ પણ આવી ગઈ. 
શાકભા�વાળાને ખબર હતી ક� નોટ િલંગર� આપી 
છ�. કારણ ક� એ �દવસે વધાર� મૂ�યની નોટ મા� 
આજ હતી. િલંગરને તે ઓળખતો હતો. 
પોલીસવાળાઓને તે િલંગના દરવા� સુધી લઈ 

ગયો. પોલીસ ધીર�થી અંદર આવીને જુએ છ� તો 
ઓરડામાં રંગ, પ�છી, કાગળ િવખરાયેલા પ�ાં 
છ�. આ સમયે તે નોટ બનાવવામાં ત�ીન હતો. 
એની ધરપકડ કરવામાં આવી અને આ ગુના માટ� 
તેને �ણ વષ�ની જેલની સ� થઈ.

જેલમાં એને પૂછવામાં આ�યું ક� તે કયું કામ 
કરી શક� છ�. િલંગર� ક�ં ક� મને િચ�ો દોરવાનું 
એક જ કામ આવડે છ�. જેલના અિધકારીએ 
જ�રી સામ�ી બનાવીને એને આપી. એને ક�ં 
ઠીક છ� િચ�ો બનાવતા રહો. રોજબરોજ 
િચ�કલામાં રોનક આવતી હતી. એના િચ�ોથી 
સ�વતા અને ગહન ભાવનાઓની ભાસના 
આવતી હતી. આ િચ�ોને જેલવાળા વેચતા હતા.

સારો �વભાવ �ઈને િલંગરની સ�માં 
ઘટાડો કરવામાં આ�યો અને િચ�ો વેચવાથી જે 
પૈસા મળ� તે િલંગરને આપવાનો િનણ�ય થયો. 
જેલમાંથી મુિ� વખતે જેલ અિધકારીએ ક�ં, 
િલંગર તમારા પૈસા લઈ �ઓ. ક�દીઓની મજૂરી 
ઓછી �ક�મતની હોય છ�. એટલે િલંગર� ઉદાસ 
થઈને પૂ�ું ક� ક�ટલા પૈસા મળશે? અિધકારીનો 
જવાબ સાંભળીને િલંગર આ�ય�ચ�કત થઈ ગયો. 
તે હતા પંચોતેર હ�ર ડૉલર. િલંગને લા�યું ક� 
અિધકારી મ�ક તો નથી કરતા ને? એના 
આ�ય�ને �ઈને અિધકારીએ ક�ં, િલંગર તમે 
ઘણા નાદાન છો. તમે એક િવ� �િસ�ધ િચ�કાર 
બની શકો છો. પણ આટલી િવશેષતા એ 
ભગવાનની ભેટ છ�. એનો તમે ચોરીના કામમાં 
ઉપયોગ કય�. હવે સુધરી �ઓ. આગળ જતાં 
િલંગર �િસ�ધ િચ�કાર તો બ�યા પણ 
પ�ાતાપનો કાંટો એમના �દયને વાગતો ર�ો ક� 

િવશેષતાનો ખોટો ઉપયોગ કરશો નહ�
�.ક�. િવનાયક, સોલાર �લા�ટ, શાંિતવન, આબુરોડ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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ભગવાનની આ ભેટનો દુ�પયોગ કરવાથી મને 
આ સ� મળી.

હવે રાજયોગીઓએ પોતાની તપાસ 
કરવાની છ�. િવ� સામે ઉદાહરણમૂત� બનવા માટ� 
પરમિપતા િશવ પરમા�માએ વરદાનના �પમાં પાંચ 
િવશેષતાઓ આપી છ�. મનને ઈ�રમાં �ડવું, 
ઈ�રીય �ાનનું મંથન કરવું, બુિ�ને િશવિપતાની 
યાદમાં એકા� કરવી �યથ�થી મુ� બનવું યા 
�વદશ�ન ચ� ફ�રવવું, સદા સવ� ��યે સા�ં 
િવચારવું. આપણે એ �વાનું છ� ક� િવશેષતાઓનો 
આપણે ખોટો ઉપયોગ તો નથી કરતાને? મનને 
િશવબાબાને બદલે �યિ�, વ�તુ, વૈભવમાં તો 
લગાવીને નથી બેઠાને? �ાન-મંથનને બદલે �યથ� 
તથા દુ�યવી વાતોમાં મન ભટકતું નથીને? 
બુ��ધને એકા� કરવાને બદલે ટી.વી., િસનેમા, 
વી�ડયો, મોબાઈલ, દુ�યવી સમાચાર, મનોરંજન 
વગેર�માં તો મ� નથી કરતાને? �વદશ�નને 
છોડીને પરદશ�ન નથી કરતાને? નફરત, ઈ�યા�, 
બદલો લેવો, આ ભાવનાઓ રાખીને �દલનો 
ઉપયોગ તો નથી કરતાને?

� આ િવશેષતાઓનો દુ�પયોગ કરીશું તો 
અવ�ય યાદ રાખ� ક� એક �દવસે દુિનયા 
આપણને કહ�શે ભગવાને તમને ઊંચા બનાવવાનું 
વરદાન આ�યું પણ તમે એનો પતન માટ� દુ�પયોગ 
કય�. તમારા જેવા નાદાન દુિનયામાં કોઈ નથી. મ� 
આવું શા માટ� કયુ�? આ �� પ�ાતાપના �પે 
અંિતમ �ાસ સુધી યાદ રહ�શે.

િલંગરની આંખો સ� ભોગ�યા પછી ખુલી 
પણ આપણે સ� પહ�લાં જ આપણી આંખો ખોલીને 
�વયંને �ઈએ. પોતાની િવશેષતાઓને િશવ-

િપતાને ��ય� કરવા માટ� સફળ કરીએ અને 
િવ�ની સામે ઉદાહરણમૂત� બનીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...િવપરીત પ�ર��થિત

ભૂલીને દ�હભાનમાં આવીને �િણક સુખનાં નશામાં 
આવી �ય છ�. જેથી તેઓનું મન માનિસક 
હતાશામાં આવી િવિચ� વલણ અપનાવે છ�. 
સામા�ય બાબતને મોટું �વ�પ આપીને પોતાનું 
સંતુલન ગુમાવી દ� છ� એટલે ઈ�રીય �ાન માનવ 
આ�માઓને આવેશ ઉ�ેજનાનાં િનરાશ 
િવચારોથી મુ� કરી �ક�િ�ની િવક�ત 
પ�ર��થિતઓથી મુ� કરી સાચી સં�ક�િતનો 
ભાન કરાવે છ�. જેથી મનુ�ય આ�માઓનું 
અગિણત પ�ર��થિતઓનો સામનો કરી 
�વ��થિતનું સંતુલન �ળવી રાખે છ�. જેના માટ� 
સાથ�ક યોગા�યાસ �િત�દન કરવો જ�રી છ�. 
એટલે �િતપળ �ભુ િપતાને યાદ કરી કમ� કરવાથી 
��યેક સમ�યાઓનું સહજ રીતે મળી �ય છ� જેને 
સહજ રાજયોગ કહ�વાય છ�. જે અનેક િવપરીત 
પ�ર��થિતઓમાં �વ��થિતનું સંતુલન રખાવે છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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