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આમ જેણે િવવેક ખોયો તેણે પોતાના �યિ��વને 
કલંક લગા�ું છ�. �યાર� ઉ� �થાને બેઠ�લી 
�યિ�ઓનું લોકો અનુકરણ કર� છ� �યાર� 
તેઓએ પોતાના િવવેકને યથાથ� �પે �ગટ કરવો 
�ઈએ.

સાધનાપથમાં કોઈપણ વાતને ઉપરછ�ી 
રીતે �ઈ ન શકાય. ખૂબ જ ગંભીરતાથી, 
એકા�તાથી દર�ક વાતને સમજવાની હોય છ�. 
માનવના ગુણોમાં, સં�કારોમાં જેમ સા��વકતા, 
શુ�તા આવતી �ય છ� તેમ તેમ બુિ� �પ� 
િનણ�ય લઈ શક� છ�. સારાસારનો િવવેક તે પારખી 
શક� છ�. આવી િવશેષ ��ાની �ા��ત, િવશેષ 
િનણ�યશિ� માટ�નું બળ તે િવવેક છ�. આ 
િવવેકનો પાયો આ�માની શુિ�માંથી �ગટ� છ�.

જેમ ડહોળાયેલું પાણી ��થર થતાં તેનો 
કચરો તિળયે બેસી �ય છ� તે રીતે બુિ� 
િવકારોના �ભાવથી મુ� બની ��થર બને છ� 
�યાર� િવવેક ��ત થાય છ�. કોઈપણ વાતને 
સવા�ગી ���કોણથી મૂલવતાં તેની િવશેષતાઓ 
અને મયા�દાઓ બુિ��પી દપ�ણમાં �પ� થઈ �ય 
છ�. સાધક મા� બુિ�વાન હોય તે પૂરતું નથી. તે 
યોગયુ� હોવો જ�રી છ�. બુિ� �યાર�ક 
અહ�કારનું �પ લે છ� �યાર� યોગા�યાસ એ બુિ�ને 
��થર બનાવવાનું કાય� કર� છ�. ન�તા તથા 
સા�ીભાવ શીખવે છ�. આમ છતાં યોગા�યાસ 
કરતાં બુિ�ત�વનું પ�ુ િવશેષ �ાની, પં�ડત 
બનાવી શક� છ� પણ યથાથ� યોગી બની શકતો 
નથી. સાધકની બુિ�ને િનમ�ળ બનાવવાનું કાય� 
યોગા�યાસ કર� છ�.

સાધનાના િવિભ�ન માગ� છ�. અનેક ધમ�, 
મઠ, પંથ, સં�દાય, િવચારધારાઓ અ��ત�વમાં 
છ�. આજે વૈ�ાિનક શોધખોળોને કારણે આપણે 
િવ�ના ખૂણેખૂણાના સમાચારો મેળવી શક�એ 
છીએ. સાિહ�ય, ધમ� આ�દ િવિભ�ન �વાહોથી 
વાક�ફ રહી શક�એ છીએ. આ સં�ગોમાં માનવની 
મિત �યાર�ક �િમત થઈ �ય છ�. તેમાંયે 
સાધનાપથમાં િવિવધતાઓ હોય છ�. િવિવધ 
વ�ાઓને સાંભળવાને કારણે તેમજ િવિભ�ન 
િવચારધારાનું સાિહ�ય વાંચતાં �યાર�ય મુંઝાઈ 
જવાય છ�. શું કરવું? શું ના કરવું? કઈ વાતને 
�વનમાં અપનાવવી? કોને છોડી દ�વી? આ બધા 
��ો ઉ�ભવે છ�. આવી પ�ર��થિતમાં સાધકને 
મદદ�પ બને છ�. તેનો િવવેક.

માનવ સંબંધોમાં, િભ�ન િભ�ન �ે�ે, િભ�ન 
િભ�ન પ�ર��થિતમાં અંતરા�માના અવાજને 
અનુસરી નીિતપૂણ�, �યાય પૂણ�, ધમ�યુ� 
�યવહાર કરવાની સૂઝ તે છ� િવવેક. િવવેક 
આ�માની સં�કા�રતામાંથી, પ�રવારની િવિશ� 
પાલનાથી તથા સમાજની િવિશ� �યિ�ઓના 
�વનદશ�નમાંથી સાંપડે છ�. �યાં ધમ� છ� �યાં િવવેક 
છ� અને �યાં િવવેક છ� �યાં ધમ� છ�. મહાભારતનું 
યુ� શ� થતાં પહ�લાં યુિધિ�ર ભી�મ િપતામહ, 
�ોણાચાય� આ�દને વંદન કર� છ� અને આશીવા�દ 
માંગે છ�. આ િવભૂિતઓ િવપ�ે હોવા છતાં 
યુિધિ�ર પોતાનો િવવેક ભૂલતા નથી. માનવ 
િભ�ન િભ�ન સંબંધોમાં િવવેકથી વત� તો તે 
પોતાના ભા�યોદયનો અિધકારી બને છ�. �યાર�ક 
માનવને મોહ, આસિ� તેના િવવેકથી િવપરીત 
વત�ન કરાવે છ�. �તરા� આ વાતનું ઉદાહરણ છ�. 

તં�ી �થાનેથી

િવવેક
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આવતી �ય છ� તેમ આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની 
તી�તાને કારણે આ�માની શુિ� થતી �ય છ�. આ 
રીતે િવવેક ��ત થતાં સાધક હોલી હ�સ બને છ�. 
િવવેક ��ત થવો તે એક વાત છ� અને તેનું 
આચરણ કરવું તે બી� વાત છ�. ક�ટલાકમાં િવવેક 
�ગે છ� પણ પોતાના �વભાવ, સં�કારને વશ 
થઈને વત�ન કર� છ�. તેના ફલ�વ�પે દુઃખ, અશાંિત 
અને �યથાપૂણ� પ�રણામો ભોગવે છ�. આમ સાધક� 
િવવેકની કસોટીમાંથી ઉ�ીણ� થઈ સાધનાને 
ગૌરવશાળી બનાવવી �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

�યાર�ક માનવનો િવવેક ��ત થયેલો હોય 
છ� પણ કોઈ દબાણને કારણે ક�, િવકારના કોઈ 
સૂ�મ�ભાવને કારણે તે આ�માના અવાજને, 
િવવેકને દબાવી દ� છ�. દુય�ધન, રાવણ વગેર� 
�ાની હોવા છતાં િવવેકને દબાવી દ�તા હતા. તેથી 
બુિ�શિ�ના દુ�પયોગ માટ� તેઓ િનિમ� 
બ�યા. સાધક� તેના િવવેકને દબાવવો �ઈએ 
નહ�. �યાર� સાધક િવવેક�� થાય છ� �યાર� તેનું 
પતન થાય છ�. માટ� કહ�વાયું છ� ક�, ‘િવવેક 
��ાનાં ભવિત િવિનપાત શતમુખઃ’ અથા�� 
િવવેકથી �� થયેલાનું સો �કાર� પતન થાય છ�. 
િવવેક �� થવાથી અનથ� આચરણના ભોગ 
બનાય છ� અને તેનું પ�રણામ પણ ભોગવવું પડે છ�. 
ઇિતહાસ પણ તેની ન�ધ લે છ�.

િવવેક �� થવામાં ક�સંગ, તમોગુણી 
આહાર, િવકારોને ઉ�ેજે તેવાં ��ય �ા�ય સાધનો 
તેમજ માનવની મહ�વાકાં�ા જવાબદાર છ�. કણ� 
સારાસાર સમજતો હોવા છતાં દુય�ધન સાથેના 
િમ� �ેમના ઋણના બંધનથી મુ� થઈ શ�યો 
નહ�. આમ િવવેક ��ત થવો અને તેને અનુ�પ 
વત�ન કરવું તે સાધક માટ� કપરી સાધના છ�. આ 
કપરી સાધના જે પૂરી કરી શક� છ� તે િસિ�નાં 
િશખરોએ પહ�ચે છ�.

સાધક� હ�મેશા પોતાનાથી �ે� પુ�ષાથ�ના 
પુ�ષાથ�ને �યાનમાં રાખવો �ઈએ. આમ છતાં 
કોઈનું અંધ અનુકરણ કરવાની જ�ર નથી. 
દર�કના સમય, સં�ગો, પ�ર��થિત અલગ હોય 
છ�. �યાર� આપણો િવવેક આપણને શું કહ� છ� તે 
�વું �ઈએ. આપણને � આપણા િવવેકમાં સંશય 
લાગે તો યો�ય �યિ�ને સવ� પ�ર��થિતથી વાક�ફ 
કરી પોતાની વાત કહ�વી �ઈએ. �યાર�ક તટ�થ 
�યિ�નું માગ�દશ�ન ઉપયોગી થઈ પડે છ�.

જેમ જેમ સાધકમાં સરળતા, િનખાલસતા 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

કોઈને િવકારોની અ��માં શીતળતા �દાન કરી 
�સ�નતા આપનાર ક�યાણમયી દ�વી છ�. આજના 
વૈ�ાિનક યુગમાં અંધ��ામાં આવી જઈને 
બીમારીનું િનદાન ડૉ�ટર પાસે કરાવી યો�ય દવા 
સારવાર કરાવવી �ઈએ. અંધ��ામાં ફસાઈને 
લોકો બકરાનો બિલ ચઢાવતા હોય છો. બકરી મ� 
મ� કહીને બોલે છ�. ખર�ખર તો મ� પન એટલે ક� 
મારા પણાનો ભાવની બિલ ચઢાયાની યાદગારનું 
ખોટું અથ�ઘટન કરી બકરીની બિલ દ�વી-
દ�વતાઓને ચઢાવવી એ નરાધમ �વિહ�સા છ�. 
દ�વીને તો મ� પન અથા�� અહ�કારની બિલની 
આવ�યકતા છ�. આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ ને 
િવકારો�પી બીમારીઓમાં મનુ�ય�ત ફસાઈ ગઈ 
છ�. તે સમયે આવી અંધ��ધામાં બહાર કાઢવા 
અને શાંતમૂત�, શીતળ�વ�પ, દ�વીગુણોથી સંપ�ન 
િશવશિ�ઓ જે ગુ�તમાં કાય� કરી રહી છ� તેને 
હવે ��ય� થવાનો સમય આવી ગયો છ�. તો 
આવો, મા�શિ�ના મહ�વ સાથે માઁ ના નોરતાને 
સમ�એ.                          ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આમ જેણે િવવેક ખોયો તેણે પોતાના �યિ��વને 
કલંક લગા�ું છ�. �યાર� ઉ� �થાને બેઠ�લી 
�યિ�ઓનું લોકો અનુકરણ કર� છ� �યાર� 
તેઓએ પોતાના િવવેકને યથાથ� �પે �ગટ કરવો 
�ઈએ.

સાધનાપથમાં કોઈપણ વાતને ઉપરછ�ી 
રીતે �ઈ ન શકાય. ખૂબ જ ગંભીરતાથી, 
એકા�તાથી દર�ક વાતને સમજવાની હોય છ�. 
માનવના ગુણોમાં, સં�કારોમાં જેમ સા��વકતા, 
શુ�તા આવતી �ય છ� તેમ તેમ બુિ� �પ� 
િનણ�ય લઈ શક� છ�. સારાસારનો િવવેક તે પારખી 
શક� છ�. આવી િવશેષ ��ાની �ા��ત, િવશેષ 
િનણ�યશિ� માટ�નું બળ તે િવવેક છ�. આ 
િવવેકનો પાયો આ�માની શુિ�માંથી �ગટ� છ�.

જેમ ડહોળાયેલું પાણી ��થર થતાં તેનો 
કચરો તિળયે બેસી �ય છ� તે રીતે બુિ� 
િવકારોના �ભાવથી મુ� બની ��થર બને છ� 
�યાર� િવવેક ��ત થાય છ�. કોઈપણ વાતને 
સવા�ગી ���કોણથી મૂલવતાં તેની િવશેષતાઓ 
અને મયા�દાઓ બુિ��પી દપ�ણમાં �પ� થઈ �ય 
છ�. સાધક મા� બુિ�વાન હોય તે પૂરતું નથી. તે 
યોગયુ� હોવો જ�રી છ�. બુિ� �યાર�ક 
અહ�કારનું �પ લે છ� �યાર� યોગા�યાસ એ બુિ�ને 
��થર બનાવવાનું કાય� કર� છ�. ન�તા તથા 
સા�ીભાવ શીખવે છ�. આમ છતાં યોગા�યાસ 
કરતાં બુિ�ત�વનું પ�ુ િવશેષ �ાની, પં�ડત 
બનાવી શક� છ� પણ યથાથ� યોગી બની શકતો 
નથી. સાધકની બુિ�ને િનમ�ળ બનાવવાનું કાય� 
યોગા�યાસ કર� છ�.

સાધનાના િવિભ�ન માગ� છ�. અનેક ધમ�, 
મઠ, પંથ, સં�દાય, િવચારધારાઓ અ��ત�વમાં 
છ�. આજે વૈ�ાિનક શોધખોળોને કારણે આપણે 
િવ�ના ખૂણેખૂણાના સમાચારો મેળવી શક�એ 
છીએ. સાિહ�ય, ધમ� આ�દ િવિભ�ન �વાહોથી 
વાક�ફ રહી શક�એ છીએ. આ સં�ગોમાં માનવની 
મિત �યાર�ક �િમત થઈ �ય છ�. તેમાંયે 
સાધનાપથમાં િવિવધતાઓ હોય છ�. િવિવધ 
વ�ાઓને સાંભળવાને કારણે તેમજ િવિભ�ન 
િવચારધારાનું સાિહ�ય વાંચતાં �યાર�ય મુંઝાઈ 
જવાય છ�. શું કરવું? શું ના કરવું? કઈ વાતને 
�વનમાં અપનાવવી? કોને છોડી દ�વી? આ બધા 
��ો ઉ�ભવે છ�. આવી પ�ર��થિતમાં સાધકને 
મદદ�પ બને છ�. તેનો િવવેક.

માનવ સંબંધોમાં, િભ�ન િભ�ન �ે�ે, િભ�ન 
િભ�ન પ�ર��થિતમાં અંતરા�માના અવાજને 
અનુસરી નીિતપૂણ�, �યાય પૂણ�, ધમ�યુ� 
�યવહાર કરવાની સૂઝ તે છ� િવવેક. િવવેક 
આ�માની સં�કા�રતામાંથી, પ�રવારની િવિશ� 
પાલનાથી તથા સમાજની િવિશ� �યિ�ઓના 
�વનદશ�નમાંથી સાંપડે છ�. �યાં ધમ� છ� �યાં િવવેક 
છ� અને �યાં િવવેક છ� �યાં ધમ� છ�. મહાભારતનું 
યુ� શ� થતાં પહ�લાં યુિધિ�ર ભી�મ િપતામહ, 
�ોણાચાય� આ�દને વંદન કર� છ� અને આશીવા�દ 
માંગે છ�. આ િવભૂિતઓ િવપ�ે હોવા છતાં 
યુિધિ�ર પોતાનો િવવેક ભૂલતા નથી. માનવ 
િભ�ન િભ�ન સંબંધોમાં િવવેકથી વત� તો તે 
પોતાના ભા�યોદયનો અિધકારી બને છ�. �યાર�ક 
માનવને મોહ, આસિ� તેના િવવેકથી િવપરીત 
વત�ન કરાવે છ�. �તરા� આ વાતનું ઉદાહરણ છ�. 

તં�ી �થાનેથી

િવવેક

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 10 October 2021 Page No. 05

�ાના�ત

આવતી �ય છ� તેમ આ�યા��મક પુ�ષાથ�ની 
તી�તાને કારણે આ�માની શુિ� થતી �ય છ�. આ 
રીતે િવવેક ��ત થતાં સાધક હોલી હ�સ બને છ�. 
િવવેક ��ત થવો તે એક વાત છ� અને તેનું 
આચરણ કરવું તે બી� વાત છ�. ક�ટલાકમાં િવવેક 
�ગે છ� પણ પોતાના �વભાવ, સં�કારને વશ 
થઈને વત�ન કર� છ�. તેના ફલ�વ�પે દુઃખ, અશાંિત 
અને �યથાપૂણ� પ�રણામો ભોગવે છ�. આમ સાધક� 
િવવેકની કસોટીમાંથી ઉ�ીણ� થઈ સાધનાને 
ગૌરવશાળી બનાવવી �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

�યાર�ક માનવનો િવવેક ��ત થયેલો હોય 
છ� પણ કોઈ દબાણને કારણે ક�, િવકારના કોઈ 
સૂ�મ�ભાવને કારણે તે આ�માના અવાજને, 
િવવેકને દબાવી દ� છ�. દુય�ધન, રાવણ વગેર� 
�ાની હોવા છતાં િવવેકને દબાવી દ�તા હતા. તેથી 
બુિ�શિ�ના દુ�પયોગ માટ� તેઓ િનિમ� 
બ�યા. સાધક� તેના િવવેકને દબાવવો �ઈએ 
નહ�. �યાર� સાધક િવવેક�� થાય છ� �યાર� તેનું 
પતન થાય છ�. માટ� કહ�વાયું છ� ક�, ‘િવવેક 
��ાનાં ભવિત િવિનપાત શતમુખઃ’ અથા�� 
િવવેકથી �� થયેલાનું સો �કાર� પતન થાય છ�. 
િવવેક �� થવાથી અનથ� આચરણના ભોગ 
બનાય છ� અને તેનું પ�રણામ પણ ભોગવવું પડે છ�. 
ઇિતહાસ પણ તેની ન�ધ લે છ�.

િવવેક �� થવામાં ક�સંગ, તમોગુણી 
આહાર, િવકારોને ઉ�ેજે તેવાં ��ય �ા�ય સાધનો 
તેમજ માનવની મહ�વાકાં�ા જવાબદાર છ�. કણ� 
સારાસાર સમજતો હોવા છતાં દુય�ધન સાથેના 
િમ� �ેમના ઋણના બંધનથી મુ� થઈ શ�યો 
નહ�. આમ િવવેક ��ત થવો અને તેને અનુ�પ 
વત�ન કરવું તે સાધક માટ� કપરી સાધના છ�. આ 
કપરી સાધના જે પૂરી કરી શક� છ� તે િસિ�નાં 
િશખરોએ પહ�ચે છ�.

સાધક� હ�મેશા પોતાનાથી �ે� પુ�ષાથ�ના 
પુ�ષાથ�ને �યાનમાં રાખવો �ઈએ. આમ છતાં 
કોઈનું અંધ અનુકરણ કરવાની જ�ર નથી. 
દર�કના સમય, સં�ગો, પ�ર��થિત અલગ હોય 
છ�. �યાર� આપણો િવવેક આપણને શું કહ� છ� તે 
�વું �ઈએ. આપણને � આપણા િવવેકમાં સંશય 
લાગે તો યો�ય �યિ�ને સવ� પ�ર��થિતથી વાક�ફ 
કરી પોતાની વાત કહ�વી �ઈએ. �યાર�ક તટ�થ 
�યિ�નું માગ�દશ�ન ઉપયોગી થઈ પડે છ�.

જેમ જેમ સાધકમાં સરળતા, િનખાલસતા 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન

કોઈને િવકારોની અ��માં શીતળતા �દાન કરી 
�સ�નતા આપનાર ક�યાણમયી દ�વી છ�. આજના 
વૈ�ાિનક યુગમાં અંધ��ામાં આવી જઈને 
બીમારીનું િનદાન ડૉ�ટર પાસે કરાવી યો�ય દવા 
સારવાર કરાવવી �ઈએ. અંધ��ામાં ફસાઈને 
લોકો બકરાનો બિલ ચઢાવતા હોય છો. બકરી મ� 
મ� કહીને બોલે છ�. ખર�ખર તો મ� પન એટલે ક� 
મારા પણાનો ભાવની બિલ ચઢાયાની યાદગારનું 
ખોટું અથ�ઘટન કરી બકરીની બિલ દ�વી-
દ�વતાઓને ચઢાવવી એ નરાધમ �વિહ�સા છ�. 
દ�વીને તો મ� પન અથા�� અહ�કારની બિલની 
આવ�યકતા છ�. આજે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ ને 
િવકારો�પી બીમારીઓમાં મનુ�ય�ત ફસાઈ ગઈ 
છ�. તે સમયે આવી અંધ��ધામાં બહાર કાઢવા 
અને શાંતમૂત�, શીતળ�વ�પ, દ�વીગુણોથી સંપ�ન 
િશવશિ�ઓ જે ગુ�તમાં કાય� કરી રહી છ� તેને 
હવે ��ય� થવાનો સમય આવી ગયો છ�. તો 
આવો, મા�શિ�ના મહ�વ સાથે માઁ ના નોરતાને 
સમ�એ.                          ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યાગ �દલથી થાય છ�. 
યોગ બુિ�થી થાય છ�. દ�હ 
સિહત દ�હના �વભાવ, 
સં�કાર છોડી િમલનસાર 
બનવા માટ� �ાન �ઈએ. 
પહ�લાં �દલમાં એકરાર 
�ઈએ. તો �યાગ થઈ �ય 

છ�. તપ�યા અથા�� એક બાબા બીજું કોઈ નહ�. 
કોઈએ મને પૂ�ું ક� તમે બાબા પાસેથી શિ� 
મેળવવા માટ� શું કરો છો? બાબા પાસેથી શિ� 
મેળવવા માટ� દ�હીઅિભમાની ��થિત પર �યાન 
હોવું �ઈએ. જેમ ક� �� ક�� છું ક� �યાગ, તપ�યા, 
સેવાથી પણ કોઈ કોઈમાં �યાગ�િ� આવતી નથી. 
તપ�વીમૂત� નથી, મા� સેવાધારી છ�. સેવાની 
લગન બ� છ� સેવા, સેવા, સેવા. � સેવાની સાથે 
બુિ� યોગ બાબાની સાથે રાખશો તો બળ મળશે. 
�યાગથી �િ� આવે છ�? તો �� કહીશ એનાથી 
�વ�પની ��થિત શુ� થાય છ� શાંિતથી. મારો �ાસ 
પણ જતો નથી. સેવામાં ચાલતો હશે. પણ સેવામાં 
ભાવના છ�. ઓમશાંિત કહ�શે. સેવામાં ભાગદોડ 
કરશે પણ તપ�યામાં ભાગદોડ નથી કરતા. 
અંદરમાં �યાગ�િ� છ� તો તપ�યા કરી શકો છો. 
પરંતુ જેનો �યાગ પહ�લાં છ� તેને તપ�યા સારી લાગે 
છ�. સેવા ઓટોમેટીક થાય છ�. �� બાબાનો ઉપયોગ 
નથી કરતી તો બાબા મારો ઉપયોગ કર� છ�. 
મારામાં એટલી શિ�-મનોબળ �યાંથી આવે છ�? 
�� કહીશ ક� ઓમશાંિતથી. મારો �ાસ નહ� પણ 
ચાલતો હોય પણ ઓમશાંિત કહીશ તો ઉમંગ, 
ઉ�સાહ, િહ�મતની �વાભાિવક મદદ મળ� છ�. 

આપણે આખા �દવસમાં એવું કોઈ કામ ના કરીએ 
જેથી બી�ઓ સમ� �દલગીર છું એમ કહ�વું ના 
પડે. ��ાક�મારીની સાડીની લાજ રાખો. પોતાની 
��થિતને મજબૂત બનાવવી �ઈએ. કારણ ક� 
સમય અનુસાર બાબા આપણી જેવી ��થિત ઈ�છ� 
છ� તેવી નથી. ભલે આપણે સેવા ગમે તેટલી કરીએ 
છીએ �ાસ કરાવીએ છીએ, કોસ� કરાવીએ 
છીએ. પણ મારામાં એટલી તાકાત નથી ક� �� 
લાંબા સમય સુધી બોલું. જેટલું કામનું હોય તેટલું 
બોલું. કોઈ �ાસમાં મોડા આવે તો સાકારબાબાને 
સા�ં લાગતું નહોતું. બાબાનું કહ�વાનું ઈશારાથી 
હતું. તેથી બધી સમજણ મળી જતી હતી. 
પુ�ષાથ�ની લગન હોય તો પુ�ષાથ� ઓટોમેટીક 
સાથ આપે છ�. સારી સારી વાતો યાદ આવે છ�. 
સંશય આવતો નથી. આપણે પણ આ સવ� વાતોને 
ફોલો કરીને આગળ વધવાનું છ�.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

�યાગ અને તપ�યા
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

રીતે બીમાર પડે છ�. બહાનાબા�, આળસને 
કારણે જેઓ બીમાર પડે છ� તેમને અ�યની 
દુઆઓ મળતી નથી. ક�ટલાક લોકોના મનમાં એ 
��ો ઉઠ� છ� ક� જે લોકો યોગી છ�, તપ�વી છ�, 
સાચા સાધક છ�, સાચા સેવાધારી છ�, ઘણા સારા છ� 
એમને પણ કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરવો 
પડે છ�. પરંતુ જેઓએ સાચા �દલથી સેવા, તપ�યા 
કરી, પોતાની ધારણાઓથી સવ�ને સંતુ� કયા� છ�, 
�વનમાં કોઈ બહાનાં કા�ાં નથી એમને 
પરમા�મા આ��મક �પમાં સુખ આપે છ� અને તેઓ 
દુવાઓ અને આશીવા�દ મેળવે છ�.  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... �વ ઉ�નિતમાં

પછી ચા વગેર� આપે છ�. એમનો સ�કાર કરવામાં 
આવે છ�. તે �યાંની ઔપચા�રકતા છ�. જે પણ 
રા�પિતભવનમાં મહ�માન બનીને જશે એમને 
સ�માન આપવામાં આવશે. એવા એમના િનયમ 
બનેલા છ�. કોઈ રા�ના રા�પિત આવે છ� તો એનું 
શું કરવાનું છ�, કોઈ દ�શના રાજદૂત આવે છ� તો 
એમની સાથે કઈ રીતે વત�વાનું છ� વગેર� િનયમ 
બનેલા છ�. ઈ�રીય પ�રવારને �ઈને આપણે 
પર�પર ખુશ થવું �ઈએ. આ ધરતીના 
િસતારાઓ છ�. ભિવ�યના દ�વતાઓ છ�, �યાગી, 
યોગી, �ાની �ા�ણ દ�વતા છ�. આપણે એ ભૂલી 
જઈએ છીએ એટલે એકબી� સાથે આ�મીયતા 
ઓછી થઈ �ય છ�. સવ� આ�માઓ તો િસતારાઓ 
છ� જ. પરંતુ �ા�ણ આ�માઓ તો એવા 
િસતારાઓ છ� જેમને ��ાબાબાએ શ�આતમાં 
�યા હતા. ઉપરથી બે િસતારો ઉતર� એમાંથી કોઈ 
રાજક�માર રાજક�મારી બની જતાં. ��ાબાબાને 
એમ કહ�વામાં આ�યું હતું ક� તમાર� આવી દુિનયા 
બનાવવાની છ� આ સંગમયુગના �ા�ણ 
ક�લભૂષણ આ�માઓ છ� જેઓ ભિવ�યમાં પૂ�ય 
દ�વી-દ�વતા બનનાર છ�.

આપણે લોકો (��ાવ�સો) �યાર� પર�પર 
મળીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ તો 
આપણને �ઈને લોકો ચ�કત થઈ �ય છ�. તેઓ 
િવચાર� છ� ક� આમની મળવાની રીતભાત ક�ટલી 
સારી છ�. પર�પર ક�ટલા �સ�નતાથી મળ� છ�. 
એકબી�ને સ�માનથી જુએ છ�. મ� �વયં �યું છ�. 
લોકો આપણને �ઈને આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ�. 
આ આપણી નવી સ�યતા, નવી સં�ક�િત, આ 
દ�વી-દ�વતાઓની ઝલક છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 

ભાવના ઘણી મોટી 
ચીજ છ�. મોટાઓ ��યે 
આદર રાખવો, સાથીઓ 
��યે સહયોગી બનવું અને 
નાનાંઓ ��યે �ેહ 
બતાવવો - આ સૌ ભાવના 
ઉપર આધા�રત છ�. �

ભાવના નથી તો આમાંનુ ક�ઈ કરી શકતા નથી. 
�વન શુ�ક લાગે છ�. સંબંધોમાં મીઠાશ હોતી નથી. 
�વન નીરસ થવા લાગે છ�. ચી�ડયાપણું વધતું 
�ય છ�. શરીર બીમાર શા માટ� પડે છ�? એનામાં 
કોઈને કોઈ ચીજનો અભાવ હોય છ�. એટલે 
ડૉ�ટર કહ� છ� ક� ફલાણી ચીજને વધારો, ફલાણી 
ચીજ ઓછી કરો. એ રીતે આ�મામાં �ાન, શિ�, 
અનુભવ સવ� હોવા છતાં પણ � તેમાં ભાવના નથી 
તો તે યો�ય લાગતું નથી. ભાવના એક એવી ચીજ 
છ� જે પ�થરને પણ પાણી બનાવી દ� છ�.

આ આપણી સ�યતા છ�

આપ જુઓ, આપ �યાર� ઈ�રીય 
પ�રવારને મળો છો તો આપને ક�વી લાગણી થાય 
છ�? આ ભિવ�યના દ�વી દ�વતાઓ છ�. �વામાં ગમે 
તેવા લાગે પણ દ�વી આ�માઓ છ� ને! ભગવાનના 
બ�યા છ�, એમણે �યાગ કય� છ�. દુિનયાના સવ� 
રસોનો, સુખોનો �યાગ કરીને બાબા 
(પરમા�મા)નાં બ�યાં છ�. એમને સ�માન આપવું 
�ઈએ. એમની સાથે �ેમ અને શાંિતથી વતા�વ 
કરવો �ઈએ. આ આપણી સ�યતા છ�. � કોઈ 
રા�પિતભવન �ય છ� તો �યાંના લોકો શું કર� છ�? 
એમને �ેમથી બેસાડે છ�. પહ�લાં પાણી આપે છ�. 
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ભાવના અને િન�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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�યાગ �દલથી થાય છ�. 
યોગ બુિ�થી થાય છ�. દ�હ 
સિહત દ�હના �વભાવ, 
સં�કાર છોડી િમલનસાર 
બનવા માટ� �ાન �ઈએ. 
પહ�લાં �દલમાં એકરાર 
�ઈએ. તો �યાગ થઈ �ય 

છ�. તપ�યા અથા�� એક બાબા બીજું કોઈ નહ�. 
કોઈએ મને પૂ�ું ક� તમે બાબા પાસેથી શિ� 
મેળવવા માટ� શું કરો છો? બાબા પાસેથી શિ� 
મેળવવા માટ� દ�હીઅિભમાની ��થિત પર �યાન 
હોવું �ઈએ. જેમ ક� �� ક�� છું ક� �યાગ, તપ�યા, 
સેવાથી પણ કોઈ કોઈમાં �યાગ�િ� આવતી નથી. 
તપ�વીમૂત� નથી, મા� સેવાધારી છ�. સેવાની 
લગન બ� છ� સેવા, સેવા, સેવા. � સેવાની સાથે 
બુિ� યોગ બાબાની સાથે રાખશો તો બળ મળશે. 
�યાગથી �િ� આવે છ�? તો �� કહીશ એનાથી 
�વ�પની ��થિત શુ� થાય છ� શાંિતથી. મારો �ાસ 
પણ જતો નથી. સેવામાં ચાલતો હશે. પણ સેવામાં 
ભાવના છ�. ઓમશાંિત કહ�શે. સેવામાં ભાગદોડ 
કરશે પણ તપ�યામાં ભાગદોડ નથી કરતા. 
અંદરમાં �યાગ�િ� છ� તો તપ�યા કરી શકો છો. 
પરંતુ જેનો �યાગ પહ�લાં છ� તેને તપ�યા સારી લાગે 
છ�. સેવા ઓટોમેટીક થાય છ�. �� બાબાનો ઉપયોગ 
નથી કરતી તો બાબા મારો ઉપયોગ કર� છ�. 
મારામાં એટલી શિ�-મનોબળ �યાંથી આવે છ�? 
�� કહીશ ક� ઓમશાંિતથી. મારો �ાસ નહ� પણ 
ચાલતો હોય પણ ઓમશાંિત કહીશ તો ઉમંગ, 
ઉ�સાહ, િહ�મતની �વાભાિવક મદદ મળ� છ�. 

આપણે આખા �દવસમાં એવું કોઈ કામ ના કરીએ 
જેથી બી�ઓ સમ� �દલગીર છું એમ કહ�વું ના 
પડે. ��ાક�મારીની સાડીની લાજ રાખો. પોતાની 
��થિતને મજબૂત બનાવવી �ઈએ. કારણ ક� 
સમય અનુસાર બાબા આપણી જેવી ��થિત ઈ�છ� 
છ� તેવી નથી. ભલે આપણે સેવા ગમે તેટલી કરીએ 
છીએ �ાસ કરાવીએ છીએ, કોસ� કરાવીએ 
છીએ. પણ મારામાં એટલી તાકાત નથી ક� �� 
લાંબા સમય સુધી બોલું. જેટલું કામનું હોય તેટલું 
બોલું. કોઈ �ાસમાં મોડા આવે તો સાકારબાબાને 
સા�ં લાગતું નહોતું. બાબાનું કહ�વાનું ઈશારાથી 
હતું. તેથી બધી સમજણ મળી જતી હતી. 
પુ�ષાથ�ની લગન હોય તો પુ�ષાથ� ઓટોમેટીક 
સાથ આપે છ�. સારી સારી વાતો યાદ આવે છ�. 
સંશય આવતો નથી. આપણે પણ આ સવ� વાતોને 
ફોલો કરીને આગળ વધવાનું છ�.   ॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

�યાગ અને તપ�યા
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

રીતે બીમાર પડે છ�. બહાનાબા�, આળસને 
કારણે જેઓ બીમાર પડે છ� તેમને અ�યની 
દુઆઓ મળતી નથી. ક�ટલાક લોકોના મનમાં એ 
��ો ઉઠ� છ� ક� જે લોકો યોગી છ�, તપ�વી છ�, 
સાચા સાધક છ�, સાચા સેવાધારી છ�, ઘણા સારા છ� 
એમને પણ કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરવો 
પડે છ�. પરંતુ જેઓએ સાચા �દલથી સેવા, તપ�યા 
કરી, પોતાની ધારણાઓથી સવ�ને સંતુ� કયા� છ�, 
�વનમાં કોઈ બહાનાં કા�ાં નથી એમને 
પરમા�મા આ��મક �પમાં સુખ આપે છ� અને તેઓ 
દુવાઓ અને આશીવા�દ મેળવે છ�.  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 33નું અનુસંધાન)... �વ ઉ�નિતમાં

પછી ચા વગેર� આપે છ�. એમનો સ�કાર કરવામાં 
આવે છ�. તે �યાંની ઔપચા�રકતા છ�. જે પણ 
રા�પિતભવનમાં મહ�માન બનીને જશે એમને 
સ�માન આપવામાં આવશે. એવા એમના િનયમ 
બનેલા છ�. કોઈ રા�ના રા�પિત આવે છ� તો એનું 
શું કરવાનું છ�, કોઈ દ�શના રાજદૂત આવે છ� તો 
એમની સાથે કઈ રીતે વત�વાનું છ� વગેર� િનયમ 
બનેલા છ�. ઈ�રીય પ�રવારને �ઈને આપણે 
પર�પર ખુશ થવું �ઈએ. આ ધરતીના 
િસતારાઓ છ�. ભિવ�યના દ�વતાઓ છ�, �યાગી, 
યોગી, �ાની �ા�ણ દ�વતા છ�. આપણે એ ભૂલી 
જઈએ છીએ એટલે એકબી� સાથે આ�મીયતા 
ઓછી થઈ �ય છ�. સવ� આ�માઓ તો િસતારાઓ 
છ� જ. પરંતુ �ા�ણ આ�માઓ તો એવા 
િસતારાઓ છ� જેમને ��ાબાબાએ શ�આતમાં 
�યા હતા. ઉપરથી બે િસતારો ઉતર� એમાંથી કોઈ 
રાજક�માર રાજક�મારી બની જતાં. ��ાબાબાને 
એમ કહ�વામાં આ�યું હતું ક� તમાર� આવી દુિનયા 
બનાવવાની છ� આ સંગમયુગના �ા�ણ 
ક�લભૂષણ આ�માઓ છ� જેઓ ભિવ�યમાં પૂ�ય 
દ�વી-દ�વતા બનનાર છ�.

આપણે લોકો (��ાવ�સો) �યાર� પર�પર 
મળીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ તો 
આપણને �ઈને લોકો ચ�કત થઈ �ય છ�. તેઓ 
િવચાર� છ� ક� આમની મળવાની રીતભાત ક�ટલી 
સારી છ�. પર�પર ક�ટલા �સ�નતાથી મળ� છ�. 
એકબી�ને સ�માનથી જુએ છ�. મ� �વયં �યું છ�. 
લોકો આપણને �ઈને આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ�. 
આ આપણી નવી સ�યતા, નવી સં�ક�િત, આ 
દ�વી-દ�વતાઓની ઝલક છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 

ભાવના ઘણી મોટી 
ચીજ છ�. મોટાઓ ��યે 
આદર રાખવો, સાથીઓ 
��યે સહયોગી બનવું અને 
નાનાંઓ ��યે �ેહ 
બતાવવો - આ સૌ ભાવના 
ઉપર આધા�રત છ�. �

ભાવના નથી તો આમાંનુ ક�ઈ કરી શકતા નથી. 
�વન શુ�ક લાગે છ�. સંબંધોમાં મીઠાશ હોતી નથી. 
�વન નીરસ થવા લાગે છ�. ચી�ડયાપણું વધતું 
�ય છ�. શરીર બીમાર શા માટ� પડે છ�? એનામાં 
કોઈને કોઈ ચીજનો અભાવ હોય છ�. એટલે 
ડૉ�ટર કહ� છ� ક� ફલાણી ચીજને વધારો, ફલાણી 
ચીજ ઓછી કરો. એ રીતે આ�મામાં �ાન, શિ�, 
અનુભવ સવ� હોવા છતાં પણ � તેમાં ભાવના નથી 
તો તે યો�ય લાગતું નથી. ભાવના એક એવી ચીજ 
છ� જે પ�થરને પણ પાણી બનાવી દ� છ�.

આ આપણી સ�યતા છ�

આપ જુઓ, આપ �યાર� ઈ�રીય 
પ�રવારને મળો છો તો આપને ક�વી લાગણી થાય 
છ�? આ ભિવ�યના દ�વી દ�વતાઓ છ�. �વામાં ગમે 
તેવા લાગે પણ દ�વી આ�માઓ છ� ને! ભગવાનના 
બ�યા છ�, એમણે �યાગ કય� છ�. દુિનયાના સવ� 
રસોનો, સુખોનો �યાગ કરીને બાબા 
(પરમા�મા)નાં બ�યાં છ�. એમને સ�માન આપવું 
�ઈએ. એમની સાથે �ેમ અને શાંિતથી વતા�વ 
કરવો �ઈએ. આ આપણી સ�યતા છ�. � કોઈ 
રા�પિતભવન �ય છ� તો �યાંના લોકો શું કર� છ�? 
એમને �ેમથી બેસાડે છ�. પહ�લાં પાણી આપે છ�. 
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�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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પ�રવારમાં જ �વા મળ� છ�. એકદમ દ�વી દ�વતાઓ 
�યાંથી આવી જશે? અહ� એમના જેવાં લ�ણ 
�વા મળશે તો �યાં જઈને દ�વી દ�વતાઓ બનશે. 
એ સા�ં છ�. ક� �� આ�મા છું. �� બી�ઓમાં પણ 
આ�મા િબંદુને જ �� છું. આ�મા િબંદુમાં શું 
�ઈએ? એ �વાનું છ� ક� આ િવશેષ આ�મા છ�. 
જેને ભગવાને પસંદ કર�લ છ�. �વયં �ાનના સાગર 
ભગવાને એની બુિ�માં �ાન ભયુ� છ�. ભગવાને 
એને ક�ટલો �ેમ આ�યો છ�. એમના મૂ�યને પણ 
આપણે સમજવું �ઈએ. એકબી�નો સ�કાર 
કરવો એ �ા�ણ ક�લની સં�ક�િત છ�. એમાં ભાવના 
સમાયેલી છ�.

ભાવના હોય છ� તો ઘણું બધું થાય છ�. માનવ 
સવ� કાંઈ કરવા માટ� અને �યાગ કરવા માટ� પણ 
તૈયાર થઈ �ય છ�. આપ રોજ બાબાની મુરલી, 
અ�તવાણી સાંભળતાં હશો. આ �કાર� દુિનયામાં 
કોઈ પણ આ�મા સંભળાવતો નહ� હોય. લૌ�કકમાં 
મ� પણ ઘણા સંતમહા�માઓ, બુિ��વીઓનાં 
ભાષણો સાંભ�યાં છ�. પુ�તકો વાં�યા છ�. પણ એમાં 
શ�દોનો ચમ�કાર હોય છ�, બોલવાની કલા હોય 
છ�, આકષ�ણ કર� તેવા હાવભાવ હોય છ�. બાબાની 
એક મુરલીમાં એટલી બધી વાતો હોય છ�, એટલું 
બધું �ાન હોય છ� અને એવા ભાવથી બાબા કહ� છ� 
ક� �� ચેલે�જ કરીને જણાવું છું ક� દુિનયામાં �યાંય 
બીજે આવી વાણી છ� જ નહ�. જેમને ભાવના નહ� 
હોય એ કહ�શે ક� બાબા રોજ રોજ કહ� છ� પોતાને 
આ�મા સમ� અને મુજ બાપને યાદ કરો. કોઈ 
એવા પણ �ા�ણ (��ાવ�સો) છ� જે એમ કહ� છ� 
ક� ફલાણા આચાય�નાં પુ�તકો વાંચો, એમની ક�સેટ 
સાંભળો, ફલાણા �વામી�નાં પુ�તકો વાંચો. 
ફલાણા ત�વિચંતકનાં દશ�ન અને િચંતનનાં 
પુ�તકો વાંચો, ફલાણા આ�મનું આ�યા��મક 
મેગેિઝન વાંચો. ચો�સ એમના ભાષણ અને 

લેખોમાં સારા શ�દોનો ઉપયોગ થયો હશે. 
શ�દોનો રણકાર હશે, ભિ� માગ�ની વાતો, 
વાતા�, ટુચકાઓ, ��ાંત ઘણાં હશે પરંતુ એમાં 
�યાગ કરાવવાની શિ�, �દ�યતા ભરવાની 
શિ�, �વન સુધારવાની શિ�, �વન 
પ�રવત�ત કરવાની શિ�, ���ના આ�દ, મ�ય, 
અંતની �ણકારી વગેર� હોતું નથી. તે ફ� 
ભગવાનની વાણીમાં છ�. બી� કોઈમાં નહ�.

��ાબાબા, જેઓએ પોતાનું તન 
ભગવાનને ઉધાર આ�યું છ�. તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� 
પણ આપના જેવો િવ�ાથ� છું. �� પણ બાબાની 
મુરલી સાંભળું છું. �� પણ બાબાની બાજુમાં જ બેઠો 
ર�� છું. સૌથી પહ�લાં �� જ સાંભળું છું. �� પણ 
પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ જુઓ ક�ટલી �ચી ભાવના છ� ક� 
��ાબાબા પણ પોતાને આપણા જેવા એક સાધક 
અને િવ�ાથ� સમજે છ�. �યાં સુધી ભાવના નહ� 
હોય �યાં સુધી અનુભવ થશે નહ�. ક�ટલાક લોકો 
કહ� છ� ક� ‘જગદીશભાઈ, બાબાએ કાલે પણ તે 
ક�ં હતું, આજે પણ તે વાત જ કહ� છ�.’ �� ક�� છું, 
આપે ભાવનાયુ� બનીને મુરલી સાંભળી નથી, 
એટલે આપને આવું લાગે છ�. ભાવના આ�માને 
�હણ કરવા યો�ય બનાવે છ�, જેનાથી �ા��ત થાય 
છ�. ભાવના ન હોવાને કારણે મન ગહનતામાં ગયું 
નથી, �ાનની ગહનતાને સમ�યું નથી. શું આપ 
મુરલી સાંભળીને આનં�દત થાઓ છો? ગદગદ 
થાઓ છો? �ર��શ થાઓ છો યા એવું સમ� છો ક� 
બાબા તો એનું એ જ સંભળાવે છ�.

ભાવના શું છ�? િન�ય શું છ�?

�યાર� બાબા મુરલી સંભળાવવા બેસે છ�. 
�યાર� �વયં બાળકોને કહ� છ� ક� તમે મને �શો 
નહ�. મુરલી સંભળાવનાર �� નથી, તે છ� 
ઉપરવાળા, �ાનના સાગર. કહ�વાનો ભાવ એ છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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�યાર� ભગવાન સવ� 
ખ�નાઓ લઈને તમારા 
�ાર� આવીને ઊભા હોય, 
�યાર� તમે િન�ાદ�વીની 
ગોદનું સુખ લઈ ર�ા હો, 
તો જે તમારા યુગોના 
િનમં�ણ પર તમારા 

ભા�યનો િસતારો ચમકાવવા આ�યા હોય તેને ક�વું 
લાગશે? �યાર� �વયં વરદાતા ભગવાન વરદાન 
આપવા માટ�, તમને �ેમપૂણ� શ�દોથી કહ� છ� ક� 
બાળકો... અને તમે ફરીથી પડખું બદલીને સૂઈ 
�ઓ છો. તો એમને (પરમા�માને) ક�વું લાગશે? 
�યાર� �વયં સવ�શિ�વાન તમને શિ� �દાન 
કરવા માટ� તમા�ં આવા� કરતા હોય, �યાર� 
તમે બુિ�ને ��થર ન કરી શકો તો તે શું કર�?

જેમનો �ૃંગાર �વયં સતગુ� પરમા�મા કરી 
ર�ા હોય તે આ�માઓ ભા�યશાળી છ�. જેઓ 
ક�ટલીયેવાર ભગવાનને પોતાની સમ� �ઈ 
ચૂ�યા હોય એમના ભા�ય િવશે શું કહ�વું! જેના 
ઉપર �વયં ભગવાનની મહ�રબાની છ� એ 
આ�માઓ ક�ટલા ભા�યશાળી છ�. આવા 
અતુલનીય ભા�યને લઈને લાખો ��ાવ�સ 
��ાની ગોદમાં છ�.

રોજ ��મુ�ત�માં પરમિપતાએ પોતાનાં 
�ાણ �યારાં બાળકોને િવિભ�ન અનુભવ 
કરાવવાનો વાયદો કય� છ�. એ સમયે એમની 
પાસેથી ઈ�છીએ તે વરદાન મેળવીએ. ભોલાનાથ 
આ સમયે ભોળા બનીને બેસે છ�. સહજ જ રા� 
થાય છ�. આપણે ઈ�છીએ તો આપણી ભૂલો માફ 
કરાવી લઈએ. આપણી કોઈ ખામીને સમા�ત 

કરવા માટ� એમની પાસેથી શિ�ઓ લઈએ. આ 
એ સમય છ� ક� �યાર� બાબા આપણી સવ��ે� 
કામનાઓ પૂરી કરવા માટ� તૈયાર રહ� છ�. મા� 
એને પોતાના �ેહ તથા અિધકારની દોરીમાં 
બાંધવાની જ�ર છ�.

આ શુભવેળામાં આપણે શું શું કરીએ

આપણી ��થિતને મહાન બનાવવા માટ�, 
પોતાના �વનને િનિવ��ન, િનભ�ય તથા 
શિ�શાળી બનાવવા માટ� કયો અ�યાસ 
કરીએ? ક�ટલીક અનુભવયુ� બાબતોની 
આપણે અહ� ચચા� કરીશું. સાથે સાથે આ વેળામાં 
સાધકોને જે િવ�ન પડે છ� એનું સમાધાન કઈ રીતે 
કરીએ. એ પણ �પ� કરીશું.

અ�તવેળાનો સમય સમ� �દવસનું બીજ 
છ�. એ સમયે �ક�િત પણ ��થર તથા સતો�ધાન 
હોય છ�. શુ� વાયુમંડલનો �ભાવ તન, મન પર 
પડે છ�. મન પણ લગભગ શાંત હોય છ�. એટલે આ 
સમયે સારા અનુભવ �ા�ત થાય છ�. એક મુ�ય 
વાત �ણવા જેવી છ�. ક�ટલાક િવચાર� છ� ક� યોગ 
અ�યાસ તો આખો �દવસ જ થઈ શક� છ� તો પછી 
��મુ�ત�નું આટલું મહ�વ શા માટ�? એના બે 
ઉ�ર છ�. �થમ આ વરદાની વેળામાં પરમિપતા 
�વયં પોતાના તરફથી આપણને સવ��વ �દાન કર� 
છ�. �યાર� આખા �દવસમાં એમની પાસેથી ક�ઈ પણ 
�ા�ત કરવામાં આપણને મહ�નત કરવી પડે છ�. તો 
�યાર� દાતા �વયં આપવા માટ� ત�પર હોય �યાર� 
જ લેવું એ બુિ�માની છ�. બીજું આ સમયે આપણું 
બા� મન શાંત હોય છ� એટલે બાબાનાં વરદાન યા 
શિ�ઓ સહજ જ અંતમ�ન અને બુિ�માં સમાઈ 
�ય છ�.

અ�તવેળા વરદાન લઈને આવે છ�.
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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પ�રવારમાં જ �વા મળ� છ�. એકદમ દ�વી દ�વતાઓ 
�યાંથી આવી જશે? અહ� એમના જેવાં લ�ણ 
�વા મળશે તો �યાં જઈને દ�વી દ�વતાઓ બનશે. 
એ સા�ં છ�. ક� �� આ�મા છું. �� બી�ઓમાં પણ 
આ�મા િબંદુને જ �� છું. આ�મા િબંદુમાં શું 
�ઈએ? એ �વાનું છ� ક� આ િવશેષ આ�મા છ�. 
જેને ભગવાને પસંદ કર�લ છ�. �વયં �ાનના સાગર 
ભગવાને એની બુિ�માં �ાન ભયુ� છ�. ભગવાને 
એને ક�ટલો �ેમ આ�યો છ�. એમના મૂ�યને પણ 
આપણે સમજવું �ઈએ. એકબી�નો સ�કાર 
કરવો એ �ા�ણ ક�લની સં�ક�િત છ�. એમાં ભાવના 
સમાયેલી છ�.

ભાવના હોય છ� તો ઘણું બધું થાય છ�. માનવ 
સવ� કાંઈ કરવા માટ� અને �યાગ કરવા માટ� પણ 
તૈયાર થઈ �ય છ�. આપ રોજ બાબાની મુરલી, 
અ�તવાણી સાંભળતાં હશો. આ �કાર� દુિનયામાં 
કોઈ પણ આ�મા સંભળાવતો નહ� હોય. લૌ�કકમાં 
મ� પણ ઘણા સંતમહા�માઓ, બુિ��વીઓનાં 
ભાષણો સાંભ�યાં છ�. પુ�તકો વાં�યા છ�. પણ એમાં 
શ�દોનો ચમ�કાર હોય છ�, બોલવાની કલા હોય 
છ�, આકષ�ણ કર� તેવા હાવભાવ હોય છ�. બાબાની 
એક મુરલીમાં એટલી બધી વાતો હોય છ�, એટલું 
બધું �ાન હોય છ� અને એવા ભાવથી બાબા કહ� છ� 
ક� �� ચેલે�જ કરીને જણાવું છું ક� દુિનયામાં �યાંય 
બીજે આવી વાણી છ� જ નહ�. જેમને ભાવના નહ� 
હોય એ કહ�શે ક� બાબા રોજ રોજ કહ� છ� પોતાને 
આ�મા સમ� અને મુજ બાપને યાદ કરો. કોઈ 
એવા પણ �ા�ણ (��ાવ�સો) છ� જે એમ કહ� છ� 
ક� ફલાણા આચાય�નાં પુ�તકો વાંચો, એમની ક�સેટ 
સાંભળો, ફલાણા �વામી�નાં પુ�તકો વાંચો. 
ફલાણા ત�વિચંતકનાં દશ�ન અને િચંતનનાં 
પુ�તકો વાંચો, ફલાણા આ�મનું આ�યા��મક 
મેગેિઝન વાંચો. ચો�સ એમના ભાષણ અને 

લેખોમાં સારા શ�દોનો ઉપયોગ થયો હશે. 
શ�દોનો રણકાર હશે, ભિ� માગ�ની વાતો, 
વાતા�, ટુચકાઓ, ��ાંત ઘણાં હશે પરંતુ એમાં 
�યાગ કરાવવાની શિ�, �દ�યતા ભરવાની 
શિ�, �વન સુધારવાની શિ�, �વન 
પ�રવત�ત કરવાની શિ�, ���ના આ�દ, મ�ય, 
અંતની �ણકારી વગેર� હોતું નથી. તે ફ� 
ભગવાનની વાણીમાં છ�. બી� કોઈમાં નહ�.

��ાબાબા, જેઓએ પોતાનું તન 
ભગવાનને ઉધાર આ�યું છ�. તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� 
પણ આપના જેવો િવ�ાથ� છું. �� પણ બાબાની 
મુરલી સાંભળું છું. �� પણ બાબાની બાજુમાં જ બેઠો 
ર�� છું. સૌથી પહ�લાં �� જ સાંભળું છું. �� પણ 
પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ જુઓ ક�ટલી �ચી ભાવના છ� ક� 
��ાબાબા પણ પોતાને આપણા જેવા એક સાધક 
અને િવ�ાથ� સમજે છ�. �યાં સુધી ભાવના નહ� 
હોય �યાં સુધી અનુભવ થશે નહ�. ક�ટલાક લોકો 
કહ� છ� ક� ‘જગદીશભાઈ, બાબાએ કાલે પણ તે 
ક�ં હતું, આજે પણ તે વાત જ કહ� છ�.’ �� ક�� છું, 
આપે ભાવનાયુ� બનીને મુરલી સાંભળી નથી, 
એટલે આપને આવું લાગે છ�. ભાવના આ�માને 
�હણ કરવા યો�ય બનાવે છ�, જેનાથી �ા��ત થાય 
છ�. ભાવના ન હોવાને કારણે મન ગહનતામાં ગયું 
નથી, �ાનની ગહનતાને સમ�યું નથી. શું આપ 
મુરલી સાંભળીને આનં�દત થાઓ છો? ગદગદ 
થાઓ છો? �ર��શ થાઓ છો યા એવું સમ� છો ક� 
બાબા તો એનું એ જ સંભળાવે છ�.

ભાવના શું છ�? િન�ય શું છ�?

�યાર� બાબા મુરલી સંભળાવવા બેસે છ�. 
�યાર� �વયં બાળકોને કહ� છ� ક� તમે મને �શો 
નહ�. મુરલી સંભળાવનાર �� નથી, તે છ� 
ઉપરવાળા, �ાનના સાગર. કહ�વાનો ભાવ એ છ� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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�યાર� ભગવાન સવ� 
ખ�નાઓ લઈને તમારા 
�ાર� આવીને ઊભા હોય, 
�યાર� તમે િન�ાદ�વીની 
ગોદનું સુખ લઈ ર�ા હો, 
તો જે તમારા યુગોના 
િનમં�ણ પર તમારા 

ભા�યનો િસતારો ચમકાવવા આ�યા હોય તેને ક�વું 
લાગશે? �યાર� �વયં વરદાતા ભગવાન વરદાન 
આપવા માટ�, તમને �ેમપૂણ� શ�દોથી કહ� છ� ક� 
બાળકો... અને તમે ફરીથી પડખું બદલીને સૂઈ 
�ઓ છો. તો એમને (પરમા�માને) ક�વું લાગશે? 
�યાર� �વયં સવ�શિ�વાન તમને શિ� �દાન 
કરવા માટ� તમા�ં આવા� કરતા હોય, �યાર� 
તમે બુિ�ને ��થર ન કરી શકો તો તે શું કર�?

જેમનો �ૃંગાર �વયં સતગુ� પરમા�મા કરી 
ર�ા હોય તે આ�માઓ ભા�યશાળી છ�. જેઓ 
ક�ટલીયેવાર ભગવાનને પોતાની સમ� �ઈ 
ચૂ�યા હોય એમના ભા�ય િવશે શું કહ�વું! જેના 
ઉપર �વયં ભગવાનની મહ�રબાની છ� એ 
આ�માઓ ક�ટલા ભા�યશાળી છ�. આવા 
અતુલનીય ભા�યને લઈને લાખો ��ાવ�સ 
��ાની ગોદમાં છ�.

રોજ ��મુ�ત�માં પરમિપતાએ પોતાનાં 
�ાણ �યારાં બાળકોને િવિભ�ન અનુભવ 
કરાવવાનો વાયદો કય� છ�. એ સમયે એમની 
પાસેથી ઈ�છીએ તે વરદાન મેળવીએ. ભોલાનાથ 
આ સમયે ભોળા બનીને બેસે છ�. સહજ જ રા� 
થાય છ�. આપણે ઈ�છીએ તો આપણી ભૂલો માફ 
કરાવી લઈએ. આપણી કોઈ ખામીને સમા�ત 

કરવા માટ� એમની પાસેથી શિ�ઓ લઈએ. આ 
એ સમય છ� ક� �યાર� બાબા આપણી સવ��ે� 
કામનાઓ પૂરી કરવા માટ� તૈયાર રહ� છ�. મા� 
એને પોતાના �ેહ તથા અિધકારની દોરીમાં 
બાંધવાની જ�ર છ�.

આ શુભવેળામાં આપણે શું શું કરીએ

આપણી ��થિતને મહાન બનાવવા માટ�, 
પોતાના �વનને િનિવ��ન, િનભ�ય તથા 
શિ�શાળી બનાવવા માટ� કયો અ�યાસ 
કરીએ? ક�ટલીક અનુભવયુ� બાબતોની 
આપણે અહ� ચચા� કરીશું. સાથે સાથે આ વેળામાં 
સાધકોને જે િવ�ન પડે છ� એનું સમાધાન કઈ રીતે 
કરીએ. એ પણ �પ� કરીશું.

અ�તવેળાનો સમય સમ� �દવસનું બીજ 
છ�. એ સમયે �ક�િત પણ ��થર તથા સતો�ધાન 
હોય છ�. શુ� વાયુમંડલનો �ભાવ તન, મન પર 
પડે છ�. મન પણ લગભગ શાંત હોય છ�. એટલે આ 
સમયે સારા અનુભવ �ા�ત થાય છ�. એક મુ�ય 
વાત �ણવા જેવી છ�. ક�ટલાક િવચાર� છ� ક� યોગ 
અ�યાસ તો આખો �દવસ જ થઈ શક� છ� તો પછી 
��મુ�ત�નું આટલું મહ�વ શા માટ�? એના બે 
ઉ�ર છ�. �થમ આ વરદાની વેળામાં પરમિપતા 
�વયં પોતાના તરફથી આપણને સવ��વ �દાન કર� 
છ�. �યાર� આખા �દવસમાં એમની પાસેથી ક�ઈ પણ 
�ા�ત કરવામાં આપણને મહ�નત કરવી પડે છ�. તો 
�યાર� દાતા �વયં આપવા માટ� ત�પર હોય �યાર� 
જ લેવું એ બુિ�માની છ�. બીજું આ સમયે આપણું 
બા� મન શાંત હોય છ� એટલે બાબાનાં વરદાન યા 
શિ�ઓ સહજ જ અંતમ�ન અને બુિ�માં સમાઈ 
�ય છ�.

અ�તવેળા વરદાન લઈને આવે છ�.
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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આપણને એક ગુ� ત�ય યાદ રહ� ક� યોગ 
અ�યાસમાં આપણા મ��ત�કની શિ�ઓ કામે 
લગાડવી પડે છ�. આ શિ�ઓ આપણને ��ચય� 
�ારા મળ� છ�. જે મનુ�ય પિવ�તામાં િનબ�ળ છ� 
તેઓ સારા યોગી બની શકતા નથી. કાંતો એમની 
એકા�તા વારંવાર ન� થશે યા એમને માથું 
દુઃખશે �યાર� તેઓ એકા� થવા માટ� પોતાના 
મ��ત�ક પર દબાણ લાગશે. આવી ��થિતમાં 
અ�વેળાએ ઉઠીને સહજ જ યોગરસ લઈ શકાય 
છ�. કારણ ક� એ સમયે મ��ત�કને �યથ� સંક�પોમાં 
શિ� લગાવવી પડતી નથી. � કોઈનું મ��ત�ક 
પહ�લાંથી જ નબળું છ�, એણે પણ એકા�તા માટ� 
મ��ત�ક પર દબાણ નહ� લાવવું �ઈએ. આવા 
આ�માઓ શિ�શાળી સંક�પો કર�. આ સંક�પ 
મ��ત�કને ધીર� ધીર� શિ�શાળી બનાવશે અને 
�યાર� શિ�શાળી યોગનો અ�યાસ થઈ શકશે.

જે લોકો અ�તવેળાએ �ગતા નથી યા 
�ગીને એકા� બનતા નથી એમનું ઈ�રીયસુખ 
અધૂ�ં રહી �ય છ�. કોઈ અમૂ�ય વ�તુ ખોવાઈ 
જતાં મનુ�યની જેવી મનો��થિત બને છ� તેવી જ 
��મુ�ત�થી વંિચત આ�માની બને છ�. આ રીતે 
આ�માઓ �દનો�દન ઉદાસ, િનબ�ળ, િવ�નોથી 
ઘેરાયેલા અને ઈ�રીય �ેમના અભાવમાં 
આ�માઓના �ેમના તર�યા બને છ�. એટલે 
�વયંને આ સમયે સંપૂણ� �ા��તઓ તથા સંપૂણ� 
સુખો માટ� તૈયાર કરીએ.

આંખો ખોલતાં જ અનુભવાય ક� પરમા�મા 
સામે ઊભા છ�. �ેમથી હાથ ફ�લાવીને ..... ���થી 
ધ�ય કર� છ� અને જ�મ જ�મનો થાક દૂર કર� છ�. 
તો િવચારો આવા ભા�યની તુલનામાં સંસારનાં 
અ�ય સુખ ટક� શક�. આ ક�પના નહ� પણ અટલ 
સ�ય છ� ક� સવાર� બાપદાદા પોતાનાં સવ� બાળકોને 
મળવા આવે છ�. ઉઠતાં જ કોઈનું ભગવાન સાથે 

િમલન થાય. અહા... તો આ રીતે આ�માઓ 
ભગવાન સાથે �હ�રહાનનું સુખ લેવા માટ� રોજ 
રાહ જુએ છ� ક� �યાર� ��મુ�ત� આવે અને અમે 
પોતાના પરમ િ�યતમ સાથે વાતો કરીએ.

તો આપણે આ સુખદ �ણોમાં સૂઈ જઈએ 
નહ�. લૌ�કક કમાણી માટ� મોડી રાત સુધી �ગીને 
�ભુ િમલનના સુખથી વંિચત ન રહીએ. �યાર� 
આપને ઈ�રીય સુખ �ા�ત થશે �યાર� જ 
ધનસંપિ� પણ આપને સંપૂણ� સુખ આપશે, સૂઈ 
જવાનો પૂરતો સમય આપણને ચાર� યુગમાં મળશે. 
આપણે ઈ�છીએ તેટલું સતયુગમાં સૂઈ જઈએ. હવે 
આ પળોનો લાભ ઉઠાવવાનો સમય છ�. તો હ� 
બુિ�માન ��ાવ�સો, અ�તવેળાએ �વયંને 
અ�તરસથી ભરપૂર કરો. અ�તવેળા 
શિ�શાળી બનતાં જ બાક�નું બધું એની મેળ� જ 
ગોઠવાઈ જશે.

અ�તવેળાએ આપના મનને શાંત અને 
આનં�દત કરો. �ાનિચંતનથી પણ મન બુિ�ને 
ભરપૂર કરો અને સવ�શિ�વાનની શિ�ઓ પણ 
�વયંમાં સમાવો, તો દરરોજ આપ લાંબા સમયથી 
ભગવાન સાથે િમલન મનાવી ર�ા છો તેવો 
અનુભવ થશે.

અ�તવેળાની શ�આત ક�વી રીતે કરીએ

આંખ ખુલતાં જ અનુભવ કરીએ ક� �� 
આ�મા પરમધામથી આ તનમાં અવત�રત થયો 
છું. આ�મા દ�હમાં �વેશ કર� છ� તેવો અનુભવ કરો. 
અ�યાસ કરો ક� �� ચમકતો મિણ �ક��ટ િસંહાસન 
પર િબરાજમાન છું. આ દ�હનો માિલક છું. 
મારામાંથી નીકળતાં �કરણો દ�હમાં ફ�લાઈ ર�ાં છ�. 
�યાર પછી આ��મક કસરતનો અનુભવ કરો. 
જેનાથી સુ�તી દૂર થઈ જશે અને એકા�તા વધશે. 
પહ�લી પાંચ સેક�ડ �વયંને મ�તકમાં ચમકતો 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 10 October 2021 Page No. 11

�ાના�ત

કરી. આ �મથી કરો તે જ�રી નથી. �મનું કોઈ 
મહ�વ નથી. અ�તવેળાની શ�આત પાંચ 
�વ�પોના અ�યાસથી પણ થઈ શક� છ�. પાંચ 
�વ�પ આ �કાર� છ�.

અના�દ આ��મક �વ�પ - �વયંને �ક��ટ 
વ�ે ચમકતો તારો જુઓ. �� આ�મા દ�હથી �યારો 
છું .. હીરો એ�ટર છું... બાબાના નયનોનું નૂર છું.

આ�દ �વ�પ - અનુભવ કરો ક� �� સતયુગી 
દ�વી યા દ�વ છું. �વગ�ના મહ�લોમાં છું. મારા મ�તક 
પર ડબલ તાજ છ�. �� રાજગાદી ઉપર રાજ-
દરબારમાં િબરાજમાન છું. મારો દ�હ અને આ�મા 
બંને �દ�ય છ�. ચાર� બાજુ ખુશાલી છ�. અનેક દ�વી 
દ�વતા બગીચામાં ફરી ર�ા છ�. સામે પુ�પક િવમાન 
છ�. �� એમાં બેસીને સફર કરી ર�ો છું.

પૂ�ય �વ�પ - �� ગણેશ છું યા દુગા� છું યા 
િવ�ણુ છું. મં�દરમાં �થાિપત છું. િસિ� દાતા, િવ�ન 
િવનાશક છું.... પરમ પિવ� છું. મારી સાથે ભ� 
જયજયકાર કરી ર�ા છ�, �� વરદાની હાથથી 
એમને આશીવા�દ આપું છું.. વગેર�.

�ા�ણ �વ�પ - હવે �� ભગવાનનું સંતાન 
��ામુખ-વંશાવલી �ા�ણ છું. �� િવજયી ર� છું. 
ભગવાન મારા સાથી છ�. મારા ઉપર એમની 
છ�છાયા છ�. એમના આશીવા�દના હાથ મારા 
મ�તક ઉપર છ�.

ફ�ર�તા�વ�પ - �� ફ�ર�તા છું.... ડબલ 
લાઈટ... પોતાનું આ ચમકતું �વ�પ જુઓ. મારી 
ચાર� બાજુ લાઈટ માઈટનાં �કરણો ફ�લાઈ ર�ાં 
છ�... આ પાંચ �વ�પોનો અ�યાસ પહ�લાં એક એક 
સેક�ડ પછી �ણ, પાંચ, દસ સેક�ડ એમ દસવાર 
અ�યાસ કરો. જે �વ�પમાં આપણે ��થત થઈશું 
એ એ �વ�પના ગુણ તથા સં�કાર આપણામાં 
�ગટ થશે.

આ�મા જુઓ. પાંચ સેક�ડ પરમધામમાં ચમકતા 
સવ�શિ�માનને જુઓ ક� એનાં �કરણો ચાર� તરફ 
ફ�લાઈ ર�ાં છ�. આ અ�યાસ દસ વખત કરો. એ 
પછી દસ દસ સેક�ડ આ કસરત દસવાર કરો. પછી 
અ�યાસ કરો ક� �ાન સૂય�નાં �કરણો મારા ઉપર 
પડી ર�ાં છ�. આ રીતે આપ 15 થી 20 િમિનટ સુધી 
યોગરસ �ા�ત કરો. પછી �વયંને ફ�ર�તા તરીક� 
જુઓ ક� �� આ�મા �કાશના શરીરમાં િવરાજમાન 
છું. દસ સેક�ડ સુધી પોતાના આ �વ�પને જુઓ 
પછી અ�યાસ કરો ક� �� ફ�ર�તા ઉડીને સૂ�મ 
વતનમાં �� છું અને �યાં બાપદાદાને સામે �ઈને 
એમની પાસેથી �હ�રહાનનું સુખ મેળવો. આ 
�હ�રહાન મા� �ભુ મિહમા ન હોય, આ 
�હ�રહાનમાં ફ�રયાદો યા �ાથ�ના ન હોય પણ 
�દલની �ેમભર�લી વાતો હોય.

પછી આપ અ�યાસ કરો ક� �� આ�મા 
પરમધામમાં સવ�શિ�વાન સાથે ક�બાઈ�ડ છું. 
(�ડાયેલ છું.) એમની શિ�ઓનાં �કરણો 
મારામાં સમાવું છું. એ પછી આપ િવ�ના 
આ�માઓને યા �ક�િતને સકાશ આપો. 

�� ફ�ર�તા �લોબના ઉપર બેઠો છું. 
સવ�શિ�વાનનાં �કરણો મારા પર પડી ર�ાં છ� 
અને મારામાંથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈ ર�ાં છ�.

�� ફ�ર�તા અંતરી�માં છું. મારા પર 
પિવ�તાના સાગરમાંથી પિવ�તાનાં �કરણો પડી 
ર�ાં છ� અને મારામાંથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈને 
�ક�િતને પાવન કરી ર�ાં છ�.

આ ��� એક ઉલટું ક�પ�� છ�. �� ઉપર 
એના મૂળમાં છું. �ાનસૂય�નાં �કરણો સંપૂણ� 
ક�પ��માં મારા મા�યમથી �વાિહત થઈ ર�ાં છ�.

પાંચ �વ�પોનો અ�યાસ કરો

મ� અ�તવેળા શ� કરવાની ક�ટલીક વાતો 
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આપણને એક ગુ� ત�ય યાદ રહ� ક� યોગ 
અ�યાસમાં આપણા મ��ત�કની શિ�ઓ કામે 
લગાડવી પડે છ�. આ શિ�ઓ આપણને ��ચય� 
�ારા મળ� છ�. જે મનુ�ય પિવ�તામાં િનબ�ળ છ� 
તેઓ સારા યોગી બની શકતા નથી. કાંતો એમની 
એકા�તા વારંવાર ન� થશે યા એમને માથું 
દુઃખશે �યાર� તેઓ એકા� થવા માટ� પોતાના 
મ��ત�ક પર દબાણ લાગશે. આવી ��થિતમાં 
અ�વેળાએ ઉઠીને સહજ જ યોગરસ લઈ શકાય 
છ�. કારણ ક� એ સમયે મ��ત�કને �યથ� સંક�પોમાં 
શિ� લગાવવી પડતી નથી. � કોઈનું મ��ત�ક 
પહ�લાંથી જ નબળું છ�, એણે પણ એકા�તા માટ� 
મ��ત�ક પર દબાણ નહ� લાવવું �ઈએ. આવા 
આ�માઓ શિ�શાળી સંક�પો કર�. આ સંક�પ 
મ��ત�કને ધીર� ધીર� શિ�શાળી બનાવશે અને 
�યાર� શિ�શાળી યોગનો અ�યાસ થઈ શકશે.

જે લોકો અ�તવેળાએ �ગતા નથી યા 
�ગીને એકા� બનતા નથી એમનું ઈ�રીયસુખ 
અધૂ�ં રહી �ય છ�. કોઈ અમૂ�ય વ�તુ ખોવાઈ 
જતાં મનુ�યની જેવી મનો��થિત બને છ� તેવી જ 
��મુ�ત�થી વંિચત આ�માની બને છ�. આ રીતે 
આ�માઓ �દનો�દન ઉદાસ, િનબ�ળ, િવ�નોથી 
ઘેરાયેલા અને ઈ�રીય �ેમના અભાવમાં 
આ�માઓના �ેમના તર�યા બને છ�. એટલે 
�વયંને આ સમયે સંપૂણ� �ા��તઓ તથા સંપૂણ� 
સુખો માટ� તૈયાર કરીએ.

આંખો ખોલતાં જ અનુભવાય ક� પરમા�મા 
સામે ઊભા છ�. �ેમથી હાથ ફ�લાવીને ..... ���થી 
ધ�ય કર� છ� અને જ�મ જ�મનો થાક દૂર કર� છ�. 
તો િવચારો આવા ભા�યની તુલનામાં સંસારનાં 
અ�ય સુખ ટક� શક�. આ ક�પના નહ� પણ અટલ 
સ�ય છ� ક� સવાર� બાપદાદા પોતાનાં સવ� બાળકોને 
મળવા આવે છ�. ઉઠતાં જ કોઈનું ભગવાન સાથે 

િમલન થાય. અહા... તો આ રીતે આ�માઓ 
ભગવાન સાથે �હ�રહાનનું સુખ લેવા માટ� રોજ 
રાહ જુએ છ� ક� �યાર� ��મુ�ત� આવે અને અમે 
પોતાના પરમ િ�યતમ સાથે વાતો કરીએ.

તો આપણે આ સુખદ �ણોમાં સૂઈ જઈએ 
નહ�. લૌ�કક કમાણી માટ� મોડી રાત સુધી �ગીને 
�ભુ િમલનના સુખથી વંિચત ન રહીએ. �યાર� 
આપને ઈ�રીય સુખ �ા�ત થશે �યાર� જ 
ધનસંપિ� પણ આપને સંપૂણ� સુખ આપશે, સૂઈ 
જવાનો પૂરતો સમય આપણને ચાર� યુગમાં મળશે. 
આપણે ઈ�છીએ તેટલું સતયુગમાં સૂઈ જઈએ. હવે 
આ પળોનો લાભ ઉઠાવવાનો સમય છ�. તો હ� 
બુિ�માન ��ાવ�સો, અ�તવેળાએ �વયંને 
અ�તરસથી ભરપૂર કરો. અ�તવેળા 
શિ�શાળી બનતાં જ બાક�નું બધું એની મેળ� જ 
ગોઠવાઈ જશે.

અ�તવેળાએ આપના મનને શાંત અને 
આનં�દત કરો. �ાનિચંતનથી પણ મન બુિ�ને 
ભરપૂર કરો અને સવ�શિ�વાનની શિ�ઓ પણ 
�વયંમાં સમાવો, તો દરરોજ આપ લાંબા સમયથી 
ભગવાન સાથે િમલન મનાવી ર�ા છો તેવો 
અનુભવ થશે.

અ�તવેળાની શ�આત ક�વી રીતે કરીએ

આંખ ખુલતાં જ અનુભવ કરીએ ક� �� 
આ�મા પરમધામથી આ તનમાં અવત�રત થયો 
છું. આ�મા દ�હમાં �વેશ કર� છ� તેવો અનુભવ કરો. 
અ�યાસ કરો ક� �� ચમકતો મિણ �ક��ટ િસંહાસન 
પર િબરાજમાન છું. આ દ�હનો માિલક છું. 
મારામાંથી નીકળતાં �કરણો દ�હમાં ફ�લાઈ ર�ાં છ�. 
�યાર પછી આ��મક કસરતનો અનુભવ કરો. 
જેનાથી સુ�તી દૂર થઈ જશે અને એકા�તા વધશે. 
પહ�લી પાંચ સેક�ડ �વયંને મ�તકમાં ચમકતો 
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કરી. આ �મથી કરો તે જ�રી નથી. �મનું કોઈ 
મહ�વ નથી. અ�તવેળાની શ�આત પાંચ 
�વ�પોના અ�યાસથી પણ થઈ શક� છ�. પાંચ 
�વ�પ આ �કાર� છ�.

અના�દ આ��મક �વ�પ - �વયંને �ક��ટ 
વ�ે ચમકતો તારો જુઓ. �� આ�મા દ�હથી �યારો 
છું .. હીરો એ�ટર છું... બાબાના નયનોનું નૂર છું.

આ�દ �વ�પ - અનુભવ કરો ક� �� સતયુગી 
દ�વી યા દ�વ છું. �વગ�ના મહ�લોમાં છું. મારા મ�તક 
પર ડબલ તાજ છ�. �� રાજગાદી ઉપર રાજ-
દરબારમાં િબરાજમાન છું. મારો દ�હ અને આ�મા 
બંને �દ�ય છ�. ચાર� બાજુ ખુશાલી છ�. અનેક દ�વી 
દ�વતા બગીચામાં ફરી ર�ા છ�. સામે પુ�પક િવમાન 
છ�. �� એમાં બેસીને સફર કરી ર�ો છું.

પૂ�ય �વ�પ - �� ગણેશ છું યા દુગા� છું યા 
િવ�ણુ છું. મં�દરમાં �થાિપત છું. િસિ� દાતા, િવ�ન 
િવનાશક છું.... પરમ પિવ� છું. મારી સાથે ભ� 
જયજયકાર કરી ર�ા છ�, �� વરદાની હાથથી 
એમને આશીવા�દ આપું છું.. વગેર�.

�ા�ણ �વ�પ - હવે �� ભગવાનનું સંતાન 
��ામુખ-વંશાવલી �ા�ણ છું. �� િવજયી ર� છું. 
ભગવાન મારા સાથી છ�. મારા ઉપર એમની 
છ�છાયા છ�. એમના આશીવા�દના હાથ મારા 
મ�તક ઉપર છ�.

ફ�ર�તા�વ�પ - �� ફ�ર�તા છું.... ડબલ 
લાઈટ... પોતાનું આ ચમકતું �વ�પ જુઓ. મારી 
ચાર� બાજુ લાઈટ માઈટનાં �કરણો ફ�લાઈ ર�ાં 
છ�... આ પાંચ �વ�પોનો અ�યાસ પહ�લાં એક એક 
સેક�ડ પછી �ણ, પાંચ, દસ સેક�ડ એમ દસવાર 
અ�યાસ કરો. જે �વ�પમાં આપણે ��થત થઈશું 
એ એ �વ�પના ગુણ તથા સં�કાર આપણામાં 
�ગટ થશે.

આ�મા જુઓ. પાંચ સેક�ડ પરમધામમાં ચમકતા 
સવ�શિ�માનને જુઓ ક� એનાં �કરણો ચાર� તરફ 
ફ�લાઈ ર�ાં છ�. આ અ�યાસ દસ વખત કરો. એ 
પછી દસ દસ સેક�ડ આ કસરત દસવાર કરો. પછી 
અ�યાસ કરો ક� �ાન સૂય�નાં �કરણો મારા ઉપર 
પડી ર�ાં છ�. આ રીતે આપ 15 થી 20 િમિનટ સુધી 
યોગરસ �ા�ત કરો. પછી �વયંને ફ�ર�તા તરીક� 
જુઓ ક� �� આ�મા �કાશના શરીરમાં િવરાજમાન 
છું. દસ સેક�ડ સુધી પોતાના આ �વ�પને જુઓ 
પછી અ�યાસ કરો ક� �� ફ�ર�તા ઉડીને સૂ�મ 
વતનમાં �� છું અને �યાં બાપદાદાને સામે �ઈને 
એમની પાસેથી �હ�રહાનનું સુખ મેળવો. આ 
�હ�રહાન મા� �ભુ મિહમા ન હોય, આ 
�હ�રહાનમાં ફ�રયાદો યા �ાથ�ના ન હોય પણ 
�દલની �ેમભર�લી વાતો હોય.

પછી આપ અ�યાસ કરો ક� �� આ�મા 
પરમધામમાં સવ�શિ�વાન સાથે ક�બાઈ�ડ છું. 
(�ડાયેલ છું.) એમની શિ�ઓનાં �કરણો 
મારામાં સમાવું છું. એ પછી આપ િવ�ના 
આ�માઓને યા �ક�િતને સકાશ આપો. 

�� ફ�ર�તા �લોબના ઉપર બેઠો છું. 
સવ�શિ�વાનનાં �કરણો મારા પર પડી ર�ાં છ� 
અને મારામાંથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈ ર�ાં છ�.

�� ફ�ર�તા અંતરી�માં છું. મારા પર 
પિવ�તાના સાગરમાંથી પિવ�તાનાં �કરણો પડી 
ર�ાં છ� અને મારામાંથી ચાર� બાજુ ફ�લાઈને 
�ક�િતને પાવન કરી ર�ાં છ�.

આ ��� એક ઉલટું ક�પ�� છ�. �� ઉપર 
એના મૂળમાં છું. �ાનસૂય�નાં �કરણો સંપૂણ� 
ક�પ��માં મારા મા�યમથી �વાિહત થઈ ર�ાં છ�.

પાંચ �વ�પોનો અ�યાસ કરો

મ� અ�તવેળા શ� કરવાની ક�ટલીક વાતો 
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• �� હીરો એ�ટર છું. મારા પાટ� ઉપર સમ� 
િવ�ની નજર છ�.

• �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. સવ�શિ�વાને 
પોતાની સમ�ત શિ�ઓ મને આપી છ�.

• �� આ સંસારમાં સૌથી અિધક ભા�યવાન છું 
કારણ ક� મને ભગવાનનો સાથ મ�યો છ�.

• �� િવજયીર� છું. મારા દર�ક પગલે િવજય 
ન�ી છ�.

એક એક શિ�શાળી સંક�પ શિ� પેદા 
કર� છ�. જેવા આપણા સંક�પ હશે, તેવો જ આપણો 
આખો �દવસ �યતીત થશે.

ક�ટલીક �ણવા જેવી વાતો

રા�ે સૂવાના �ણ કલાક પહ�લાં હળવું 
ભોજન લો. જેથી સહ�લાઈથી પચી શક�. વધાર� 
ભોજન લેનાર સફળ યોગી બની શકતા નથી.

�યાર� આપણે સૂઈ જઈએ છીએ �યાર� 
આપણું મ��ત�ક પણ શાંત બની �ય છ�. તેનાથી 
ક�ટલાંક ક���ો બંધ થઈ �ય છ�. તો �યાર�ક 
કોઈનાં ક���ો ઉઠતાં જ જ�દી કાય�રત થતાં નથી. 
પેટમાં કબ�યાત, ગેસ યા િપ�ની �િ�ને કારણે 
બંધ થઈ �ય છ� જેને લીધે ઊંઘ આવે છ�. એટલે 
એને ��ત કરવા માટ� પથારીમાંથી ઉઠીને હાથ 
મ� ધોવાં, થોડું ફરવું, 10 વખત ઊંડા �ાસ લેવા 
જ�રી છ�. એનાથી મ��ત�કમાં તાજગી આવે છ�.

� આપ �ાન કરો તો ઘણું સા�ં. થોડી ચા 
પીવામાં પણ વાંધો નહ�. આમ છતાં � આપને 
યોગમાં ઊંઘ આવે છ� તો ઉઠીને પાંચ દસ િમિનટ 
ઈ�રીય મહાવા�ય વાંચો. િબંદુ �વ�પનો સંક�પ 
છોડીને ક�ટલુંક િચંતન કરો અને બની શક� તો 
હાલતાં ચાલતાં યોગ અ�યાસ કરો.

બાપદાદાનું આવા�

આપ સવારના સમયે એકલા બેસીને યોગ 
ના કરો પણ પોતાની સમ� બાપદાદાનું આવા� 
કરો. જેમ ક� આપ પરમધામમાં �ઓ અને 
િશવબાબાને આમં�ણ આપો ક� આવો �ાણે�ર 
અમારી પાસે આવો. બસ જુઓ ક� િનરાકાર િશવ 
નીચે સૂ�મવતનમાં ઉતર� છ� ��ાના ફ�ર�તા 
તનમાં �વેશ કર� છ� અને નીચે આવે છ�... આપનાં 
�દ�યને�ોથી જુઓ ક� બાપદાદા આપની સમ� 
ઊભા હસી ર�ા છ�. આપને ��� આપી ર�ા છ� 
એમનાં �કરણો ચાર� બાજુ ફ�લાઈ ર�ાં છ�. એમને 
ધરાઈને જુઓ. એમની સામે બેસીને યોગ કરો. 
આપનું ઘર ઈ�રીય તરંગોથી ભરાઈ જશે અને 
આપ ખુ�ા �દલે �ેમના સાગરમાં સમાઈને એમની 
સામે વાતો કરી શકશો. આ રીતે અનુભવ આપ 
વારંવાર પણ કરી શકો છો. આને તમે ક�પના 
સમજશો નહ�. બાબાનો એ વાયદો છ� ક� �યાર� 
પણ તમે બોલાવશો �� તરત ચાલી આવીશ. તે 
ભ�ોનો પોકાર સાંભળીને ખુ�ા પગે દોડી આવે 
છ� તો પોતાના �ાણોથી પણ િ�ય વ�સોનો પોકાર 
સાંભળીને શું નહ� આવે? તે અવ�ય આવે છ�. 
િવ�ાસ કરો. બસ આપણને એમને બોલાવતાં 
આવડતું �ઈએ.

�ે� સંક�પ કરીએ

એ અિત આવ�યક છ� ક� આપણે અ�ત-
વેળાએ આપણા મનને ઓછામાં ઓછું પાંચ �ે� 
સંક�પોથી ભરી દો. આ સંક�પ સમ� �દવસમાં 
ચમ�કાર બતાવશે. સૌ અનુભવ કરીને જુઓ. 
ઉદાહરણ �પે ક�ટલાક સંક�પો લ�યા છ�.

• �� િનિવ��ન આ�મા છું, �� િવ�નિવનાશક છું. 
માર� �વયં િનિવ��ન રહીને બી�ઓના પણ 
િવ�ન દૂર કરવાનાં છ�.
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છ�. યોગ પછી આપને થોડા સમય સૂઈ જવાની 
ઈ�છા થાય છ� યા જ�ર પડે છ� તો વાંધો નહ�. પરંતુ 
ઉઠતાં જ ફરીથી એ ��થિતમાં ��થત થઈ જવું 
�ઈએ. તમે સવાર� યોગનો જેવો અ�યાસ કરવા 
ઇ�છો છો તેવા રા�ે કરીને સૂઈ �ઓ. ટી.વી. 
�ઈને સૂઈ જનારા અ�તવેળાએ અ�તપાન કરી 
શકતા નથી.

તો આવો, સવાર� ઉઠીને ભગવાનને મળો. 
એમની પાસેથી �ે� �ેરણાઓ �ા�ત કરો. એમની 
પાસેથી સમ�યાઓનું સમાધાન મેળવો. પોતાનો 
બધો બોજ પરમા�માને સ�પીને ડબલ લાઈટ બનો. 
જેઓ પોતાના �વનમાં મહાન લ�ય પામવા ઈ�છ� 
છ� તેઓ રોજ સવાર� પોતાના લ�યને �ઢ કર�. 
�વયં ક�ઈક �ત લો તો આખો �દવસ �હાિનયતમાં 
વીતશે. અનુભવ થશે ક� સદા ભગવાન આપણા 
સાથી છ�, આપણે એમની અિત સમીપ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તવેળાના આનંદ માટ�

અ�તવેળાના આનંદ માટ� પૂરી ઊંઘ લેવી 
જ�રી છ�. ઘણા વહ�લા ઉઠીને ચાયનો આધાર લઈ 
જબરદ�તી યોગ કરવો િહતકર નથી. 

ક�ટલાક સાધક િવચાર� છ� ક� મ�મા બે અઢી 
વાગે ઉઠીને યોગ કરતાં હતાં. આપણે પણ તેમ 
કરીએ. પરંતુ મ�મા ક�ટલા વાગે સૂતા હતાં? તો 
રાિ�ની 5 કલાકની ઊંઘ બાદ યોગનો આનંદ લઈ 
શકો છો. જેમને �દવસે આરામનો સમય મળતો 
નથી, એમના માટ� રાિ�ની 6 કલાકની ઊંઘ અિત 
આવ�યક છ�. � શરીરમાં કોઈ બીમારી હોય, 
શરીર નબળું હોય તો ઊંઘનો સમય વધારી પણ 
શકાય છ�.

ક�ટલાક લોકો સવાર� બે વાગે ઉઠીને યોગ 
કર� છ� અને એક યા બે કલાક જ યોગ કર� છ� �યાં 
થાક લાગે છ� તો તેઓ સૂઈ �ય છ�. એના કરતાં 
સવાર� ચાર વાગે ઉઠીને યોગનો આનંદ લો તે �ે� 

• િવચાર-�યવહાર, સંબંધ-સંપક�માં શુિ�ની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• િવકમ� િવનાશ થવાથી આ�મા સતો�ધાન બને 
છ� તે અનુભવ થાય છ�.

યોગમાં �ે� િચંતન �ારા �વન-
�યવહારમાં કયું પ�રવત�ન આવે છ�?

• ઓછું બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલોની 
ધારણા થાય છ�.

• ચહ�રો હ�મેશા હિષ�તમુખ રહ� છ�.

• �ેહયુ� �યવહાર બને છ�.

• ચાલ-ચલન રોયલ બને છ�.

• સૂ�મમાં પણ �ોધ સં�કારોના ટ�રથી બચી 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �ે� િચંતન �ારા

શકાય છ�.

• કોઈપણ પ�ર��થિતમાં અવ�થા અચલ, 
અડોલ રહ� છ�.

• �વયંના કમ�માં સહનશીલતા અને ધૈય�તા 
ધારણ થાય છ�.

• મનસા, વાચા, કમ�ણા પિવ�તાની ધારણા 
થાય છ�.

• હ�મેશાં અંતમુ�ખતાની ધારણા શ�ય બને છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• �� હીરો એ�ટર છું. મારા પાટ� ઉપર સમ� 
િવ�ની નજર છ�.

• �� મા�ટર સવ�શિ�વાન છું. સવ�શિ�વાને 
પોતાની સમ�ત શિ�ઓ મને આપી છ�.

• �� આ સંસારમાં સૌથી અિધક ભા�યવાન છું 
કારણ ક� મને ભગવાનનો સાથ મ�યો છ�.

• �� િવજયીર� છું. મારા દર�ક પગલે િવજય 
ન�ી છ�.

એક એક શિ�શાળી સંક�પ શિ� પેદા 
કર� છ�. જેવા આપણા સંક�પ હશે, તેવો જ આપણો 
આખો �દવસ �યતીત થશે.

ક�ટલીક �ણવા જેવી વાતો

રા�ે સૂવાના �ણ કલાક પહ�લાં હળવું 
ભોજન લો. જેથી સહ�લાઈથી પચી શક�. વધાર� 
ભોજન લેનાર સફળ યોગી બની શકતા નથી.

�યાર� આપણે સૂઈ જઈએ છીએ �યાર� 
આપણું મ��ત�ક પણ શાંત બની �ય છ�. તેનાથી 
ક�ટલાંક ક���ો બંધ થઈ �ય છ�. તો �યાર�ક 
કોઈનાં ક���ો ઉઠતાં જ જ�દી કાય�રત થતાં નથી. 
પેટમાં કબ�યાત, ગેસ યા િપ�ની �િ�ને કારણે 
બંધ થઈ �ય છ� જેને લીધે ઊંઘ આવે છ�. એટલે 
એને ��ત કરવા માટ� પથારીમાંથી ઉઠીને હાથ 
મ� ધોવાં, થોડું ફરવું, 10 વખત ઊંડા �ાસ લેવા 
જ�રી છ�. એનાથી મ��ત�કમાં તાજગી આવે છ�.

� આપ �ાન કરો તો ઘણું સા�ં. થોડી ચા 
પીવામાં પણ વાંધો નહ�. આમ છતાં � આપને 
યોગમાં ઊંઘ આવે છ� તો ઉઠીને પાંચ દસ િમિનટ 
ઈ�રીય મહાવા�ય વાંચો. િબંદુ �વ�પનો સંક�પ 
છોડીને ક�ટલુંક િચંતન કરો અને બની શક� તો 
હાલતાં ચાલતાં યોગ અ�યાસ કરો.

બાપદાદાનું આવા�

આપ સવારના સમયે એકલા બેસીને યોગ 
ના કરો પણ પોતાની સમ� બાપદાદાનું આવા� 
કરો. જેમ ક� આપ પરમધામમાં �ઓ અને 
િશવબાબાને આમં�ણ આપો ક� આવો �ાણે�ર 
અમારી પાસે આવો. બસ જુઓ ક� િનરાકાર િશવ 
નીચે સૂ�મવતનમાં ઉતર� છ� ��ાના ફ�ર�તા 
તનમાં �વેશ કર� છ� અને નીચે આવે છ�... આપનાં 
�દ�યને�ોથી જુઓ ક� બાપદાદા આપની સમ� 
ઊભા હસી ર�ા છ�. આપને ��� આપી ર�ા છ� 
એમનાં �કરણો ચાર� બાજુ ફ�લાઈ ર�ાં છ�. એમને 
ધરાઈને જુઓ. એમની સામે બેસીને યોગ કરો. 
આપનું ઘર ઈ�રીય તરંગોથી ભરાઈ જશે અને 
આપ ખુ�ા �દલે �ેમના સાગરમાં સમાઈને એમની 
સામે વાતો કરી શકશો. આ રીતે અનુભવ આપ 
વારંવાર પણ કરી શકો છો. આને તમે ક�પના 
સમજશો નહ�. બાબાનો એ વાયદો છ� ક� �યાર� 
પણ તમે બોલાવશો �� તરત ચાલી આવીશ. તે 
ભ�ોનો પોકાર સાંભળીને ખુ�ા પગે દોડી આવે 
છ� તો પોતાના �ાણોથી પણ િ�ય વ�સોનો પોકાર 
સાંભળીને શું નહ� આવે? તે અવ�ય આવે છ�. 
િવ�ાસ કરો. બસ આપણને એમને બોલાવતાં 
આવડતું �ઈએ.

�ે� સંક�પ કરીએ

એ અિત આવ�યક છ� ક� આપણે અ�ત-
વેળાએ આપણા મનને ઓછામાં ઓછું પાંચ �ે� 
સંક�પોથી ભરી દો. આ સંક�પ સમ� �દવસમાં 
ચમ�કાર બતાવશે. સૌ અનુભવ કરીને જુઓ. 
ઉદાહરણ �પે ક�ટલાક સંક�પો લ�યા છ�.

• �� િનિવ��ન આ�મા છું, �� િવ�નિવનાશક છું. 
માર� �વયં િનિવ��ન રહીને બી�ઓના પણ 
િવ�ન દૂર કરવાનાં છ�.
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છ�. યોગ પછી આપને થોડા સમય સૂઈ જવાની 
ઈ�છા થાય છ� યા જ�ર પડે છ� તો વાંધો નહ�. પરંતુ 
ઉઠતાં જ ફરીથી એ ��થિતમાં ��થત થઈ જવું 
�ઈએ. તમે સવાર� યોગનો જેવો અ�યાસ કરવા 
ઇ�છો છો તેવા રા�ે કરીને સૂઈ �ઓ. ટી.વી. 
�ઈને સૂઈ જનારા અ�તવેળાએ અ�તપાન કરી 
શકતા નથી.

તો આવો, સવાર� ઉઠીને ભગવાનને મળો. 
એમની પાસેથી �ે� �ેરણાઓ �ા�ત કરો. એમની 
પાસેથી સમ�યાઓનું સમાધાન મેળવો. પોતાનો 
બધો બોજ પરમા�માને સ�પીને ડબલ લાઈટ બનો. 
જેઓ પોતાના �વનમાં મહાન લ�ય પામવા ઈ�છ� 
છ� તેઓ રોજ સવાર� પોતાના લ�યને �ઢ કર�. 
�વયં ક�ઈક �ત લો તો આખો �દવસ �હાિનયતમાં 
વીતશે. અનુભવ થશે ક� સદા ભગવાન આપણા 
સાથી છ�, આપણે એમની અિત સમીપ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તવેળાના આનંદ માટ�

અ�તવેળાના આનંદ માટ� પૂરી ઊંઘ લેવી 
જ�રી છ�. ઘણા વહ�લા ઉઠીને ચાયનો આધાર લઈ 
જબરદ�તી યોગ કરવો િહતકર નથી. 

ક�ટલાક સાધક િવચાર� છ� ક� મ�મા બે અઢી 
વાગે ઉઠીને યોગ કરતાં હતાં. આપણે પણ તેમ 
કરીએ. પરંતુ મ�મા ક�ટલા વાગે સૂતા હતાં? તો 
રાિ�ની 5 કલાકની ઊંઘ બાદ યોગનો આનંદ લઈ 
શકો છો. જેમને �દવસે આરામનો સમય મળતો 
નથી, એમના માટ� રાિ�ની 6 કલાકની ઊંઘ અિત 
આવ�યક છ�. � શરીરમાં કોઈ બીમારી હોય, 
શરીર નબળું હોય તો ઊંઘનો સમય વધારી પણ 
શકાય છ�.

ક�ટલાક લોકો સવાર� બે વાગે ઉઠીને યોગ 
કર� છ� અને એક યા બે કલાક જ યોગ કર� છ� �યાં 
થાક લાગે છ� તો તેઓ સૂઈ �ય છ�. એના કરતાં 
સવાર� ચાર વાગે ઉઠીને યોગનો આનંદ લો તે �ે� 

• િવચાર-�યવહાર, સંબંધ-સંપક�માં શુિ�ની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• િવકમ� િવનાશ થવાથી આ�મા સતો�ધાન બને 
છ� તે અનુભવ થાય છ�.

યોગમાં �ે� િચંતન �ારા �વન-
�યવહારમાં કયું પ�રવત�ન આવે છ�?

• ઓછું બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલોની 
ધારણા થાય છ�.

• ચહ�રો હ�મેશા હિષ�તમુખ રહ� છ�.

• �ેહયુ� �યવહાર બને છ�.

• ચાલ-ચલન રોયલ બને છ�.

• સૂ�મમાં પણ �ોધ સં�કારોના ટ�રથી બચી 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... �ે� િચંતન �ારા

શકાય છ�.

• કોઈપણ પ�ર��થિતમાં અવ�થા અચલ, 
અડોલ રહ� છ�.

• �વયંના કમ�માં સહનશીલતા અને ધૈય�તા 
ધારણ થાય છ�.

• મનસા, વાચા, કમ�ણા પિવ�તાની ધારણા 
થાય છ�.

• હ�મેશાં અંતમુ�ખતાની ધારણા શ�ય બને છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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રાજયોગ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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È\_.�±ëãIÜÀ�VQ²ìÖ�ÕÈí� ìÕÖë�ÕßÜëIÜëÞõ�ÝëØ�
Àßù.�Éõäí�ÖÜëßí�VQ²ìÖ�èåõ�Öõäí�ÖÜëßí�ãV×ìÖ�
ÚÞåõ.� ±ëIÜ� ±ìÛÜëÞí� ãV×ìÖÜë_� Úõçäë×í�
ÕßÜëIÜëÞí� ÝëØ� VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� ±ëäõ� Èõ.�
±ëÕHëõ�ÕßÜÔëÜ�Cëß×í�±ëTÝë_�èÖë_.�Öù�±ëÕHëõ�
ÕßÜÔëÜÞù� ÕHë� ±ÞðÛä� ÀÝùý� Èõ.� ±ëÕHëõ�
ìÕÖëÞí�çë×õ�IÝë_�ßèõÖë�èÖë�±õÞí�çëìÚÖí�±õ�Èõ�
Àõ�±ëÉõ�FÝëßõ�±ëÕHëõ� ØðÑÂí�×´±õ�Èí±õ.�Öù�
±õÜÞõ�ÝëØ�Àßí±õ�Èí±õ.

±ëÕHëõ�FÝëßõ�ÜõÍíËõåÞÞù�±PÝëç�Àßí±õ�
Èí±õ�Öù�±_ØßÜë_�èíìá_ÃÞí�åw±ëÖ�×ëÝ�Èõ.�
±ëÂù�ìØäç�ÀÜý�ÀßäëÜë_�Ýë�áùÀùÞõ�ÜâäëÜë_�
åã@Ö±ùÞí�Éwß�ÕÍõ�Èõ.�iëëÞ�Öù�Üâí�ÃÝð_�ÕHë�
ÖõÞõ� ±ÜáÜë_� áëääë� ÜëËõ� åã@Ö� ½ṍ ±õ.� Éõ�
ÜõÍíËõåÞ×í�±ëÕHëëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±ëÕHëëÜë_�Õèõáí�
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Úþ›ëÀ<Üëßí{� ¦ëßë�
Éõ� ÜõÍíËõåÞÞí� Õ©ìÖ�
åíÂäëÍäëÜë_�±ëäõ�Èõ�Öõ�
Èõ� ßëÉÝùÃ� ÜõÍíËõåÞ.�
ÝùÃ� ±×ë ýÖ ï û � ½õÍëHë�
±×äë� ÕßÜëIÜëÞí� çë×õ�
ç _ Ú _ Ô . � ß ë É Ý ù Ã��

çäýlõWÌ,�¬ÇëÜë_�¬Çù�ÝùÃ�Èõ.�FÝë_�±ëIÜëÞù�
ÕßÜëIÜë�çë×õ�ç_Ú_Ô�½õÍë´�½Ý�Èõ.�Öõ�ßëÉÝùÃ�
Èõ.�ÉõÞë×í�±ëÕHëõ�VäÝ_�Õß�ìÞÝ_hëHë�Àßí�åÀí±õ�
Èí±õ.�±ëÕHëõ�CëßB²èV×Üë_�ßèíÞõ�ÕHë�ßëÉÝùÃ�
åíÂí�åÀí±õ�Èí±õ.�ÜõÍíËõåÞ�±õÀ�ØZëÖë�Èõ.�
±õÀ�µ½ý�Èõ.�Éõ�±ëÕHëÞõ�ÝùÃëPÝëç×í�Üâõ�Èõ.�
Éõ×í�ØßõÀ�ÕþÀëßÞí�ÕìßãV×ìÖ�±ëÕHëõ�ÕßõåëÞ�
×Ýë�äÃß�Õçëß�Àßí�åÀí±õ�Èí±õ.�åëßíìßÀ�
ÚíÜëßí�ÜëËõ�Íë"@Ëß�±ëÕHëÞõ�Øäë�±ëÕõ�Èõ�Öõ�ßíÖõ�
ÜõÍíËõåÞ�±ëÕHëí�ÜëÞìçÀ�ÚíÜëßí±ùÞõ�çÜëMÖï �
Àßí�Øõ�Èõ.�±ëKÝëãIÜÀÖë�±Þõ�ÜõÍíËõåÞ�±õÀ�
ìåZëHë�Èõ�Éõ�±ëÕÞí�åã@Ö±ùÞù�ÝùBÝ�VäwÕÜë_�
ìäÀëç� Àßõ� Èõ.� ÜõÍíËõåÞ×í� ±ëÕHëí� VQ²ìÖ�
åã@ÖÞù�ÕHë�ìäÀëç�×ëÝ�Èõ.�ÉõÜ�ÉõÜ�TÝ×ý�±Þõ�
ÞÀëßëIÜÀ�ç_ÀSÕù�çÜëMÖï �×Öë�½Ý�Èõ�ÖõÜ�ÖõÜ�
±õÀëÃþÖëÞí�åã@Ö�äÔõ�Èõ.�ÉõÞë×í�±ëÕHëõ�×ùÍë�
çÜÝÜë_� Cëb_� ÚÔð_� ÀëÜ� Àßí� åÀí±õ� Èí±õ.�
ÜõÍíËõåÞ×í�±ëÕHëë_�TÝçÞù�Øñß�×ëÝ�Èõ.

ßëÉÝùÃ×í�ÖÞëä�Øñß�×ëÝ�Èõ.�ÜÞ�VäV×�
ÚÞõ�Èõ.�ÜÞ�VäV×�ßèõåõ,�Öù�åßíß�ÕHë�VäV×�
ÚÞåõ.� ÝùÃëPÝëç×í� ±ëIÜëÞë� çëÖ� ÃðHëù� -�
çðÂ,� åë_ìÖ,� ±ëÞ_Ø,� ÕþõÜ,� ÕìähëÖë,� åã@Ö,�
iëëÞÞí�±ÞðÛñìÖ�×ëÝ�Èõ.�èð_�±ëIÜë�ÜÞ,�Úðì©,�

ç_VÀëß� çìèÖ� ÇöÖLÝ� åã@Ö� È\_.� åë_ìÖÔëÜ�
ìÞäëçí�èð_�±ëIÜë�FÝùìÖìÚýLØð�VäwÕ�È\_.�FÝëßõ�
ÝùÃëPÝëç� ÀßÖí� äÂÖõ� áë_Úë� ÃëâëÞë�
±PÝëç×í� ±ëãIÜÀ� ãV×ìÖ� ÕìßÕ@ä� ÚÞõ� Èõ�
IÝëßõ�ÝùÃëPÝëç�çßâ,�çèÉ�ÚÞõ�Èõ.

è½ßù� äæùý×í� � ÜèëÞ� ±ëIÜë±ù±õ,�
ÔÜëýIÜë±ù±õ,�ç_Ö�±ëIÜë±ù±õ,�±áÃ�±áÃ�
áùÀù±õ�±ëäíÞõ�±ëÕHëÞõ�±õ�ÕßÜëIÜëÞù�ÕìßÇÝ�
±ëMÝù.�ØßõÀõ�Éõ�¼ãWË×í�½õÝë,�Éõ�ç_Ú_Ô×í�±õÜÞõ�
±ùâAÝë� ±Þõ� Éõ� ç_Ú_Ô×í� ±õÜÞõ� ½HÝë� ±õ�
±Þðçëß�±õÜHëõ�ÕìßÇÝ�±ëMÝù.�±áÃ�±áÃ�
Àù´Þí�äëÖ�Àßí�Þ×í.�Öõ±ù�çú�±õÀ�É�åã@ÖÞù�
ÕìßÇÝ�±ëÕí�ß�ëë�èÖë.�ÕHë�ÖõÜë_�ÕßÜëIÜëÞù�
çù�ËÀë�çëÇù�ÕìßÇÝ�ÞèùÖù.�V²ãWËÇ¿Üë_�±õÀ�
±õäù�çÜÝ�±ëäõ�Èõ�FÝëßõ�ÕßÜëIÜë�VäÝ_�±ëäíÞõ�
ÕùÖëÞù�çëÇù�ÕìßÇÝ�±ëÕõ�Èõ.

Öù�ÕßÜëIÜëÞð_�VäÝ_�CëùìæÖ�Àßõáð_�ÞëÜ�Èõ�
ìåä.�ìåäÞù�±×ý�Èõ�ÚíÉ.�±õÞí�±_Øß�çÜÃþ�
V²ãWËÞð_� iëëÞ�Èõ.� ìåä�±×ëýÖûï�ÀSÝëHëÀëßí.�Öõ�
ÀØí�Àù´Þð_�±ÀSÝëHë�ÀßÖë�Þ×í.�FÝëßõ�±ëÕHëõ�
ìåä� Àèí±õ� Èí±õ� Öù� ±õÜÞõ� Àù´� ÔÜý� çë×õ�
½õÍäëÜë_�Þë�±ëäõ.�ìåäÞõ,�å_ÀßÞí�Éõ�ÜñìÖý�Èõ�
±õÞí�çë×õ�Þë�½õÍí±õ.�å_Àß°�ØõäÖë�Èõ.�ìåä�
±×ëýÖûï� FÝùìÖ� VäwÕ.� Öõ±ù�±ëÕHëë� ìÕÖë� Èõ�
±õËáõ�±Üõ�ìåäÚëÚë�ÀèíÞõ�±õÜÞõ�ÝëØ�Àßí±õ�
Èí±õ.�Öõ±ù�ìÞßëÀëß�FÝùìÖ�VäwÕ�ÕßÜëIÜë�Èõ.

ßëÉÝùÃÜë_�ÕßÜëIÜë�çë×õ�ç_Ú_Ô�½õÍäëÞù�
Èõ.�FÝë_�±ëÕHëõ�ÜÞÞí�ßÇÞëIÜÀÖëÞù�µÕÝùÃ�
Àßí±õ� Èí±õ.� ÕßÜëIÜë� çë×õ� ç_Ú_Ô� V×ëìÕÖ�
ÀßäëÞð_� çßâ� Èõ.� Àù´Þõ� ÝëØ� ÀßäëÞë� Çëß�

�સ�નતાના પથ પર

રાજયોગ
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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Éõ�åã@Ö�±ëäõ�Èõ�Öõ�ìäVÖëßÞõ�çÜõËäëÞí�åã@Ö�
Èõ.�±ë�CëHëí�ÜèkäÕñHëý�åã@Ö�Èõ.�ÀëÇÚëÞõ�FÝë_�
ÛÝ�áëÃõ�Èõ�IÝë_�Öõ�ÕùÖëÞë�±_ÃùÞõ�çÜõËí�áõ�Èõ.�
FÝë_�Àù´Þë�äëHëí,�TÝäèëßÜë_�ÞÀëßëIÜÀ�äáHë�
½õäë�Üâõ,�Öù�çëäÔ�×´�½±ù.�Üëßõ� VäÝ_Þõ�
çðßìZëÖ� ßëÂäëÞë� Èõ.� ±ë� ÜõÍíËõåÞ×í�
çèÞåã@Ö�CëHëí�äÔí�½Ý�Èõ.�±ëÕ�ÜùËõ�ÛëÃõ�
èâäë�ßèí�åÀù�Èù.�çèÞåã@Ö�±ëääëÞí�çë×õ�
É�çÜëääëÞí�åã@Ö�±ëäí�½Ý�Èõ.�Éõ�çÜëäí�
åÀÖë_�Þ×í�Öõ�CëßÞí�äëÖ�Úèëß�Àßäë�áëÃõ�Èõ.�
ÉõÞë×í�ç_Ú_Ôù�ÚÃÍõ�Èõ.

±ëÉÀëáÞí� ØðìÞÝëÜë_� ØÃë,� ÈõÖßgÕÍí�
äÃõßõ×í�çðßìZëÖ�ßèõäëÞð_�Èõ.�çú×í�ÜùËí�äëÖ�±õ�
Èõ� Àõ� çIÝ�åð_� Èõ�±Þõ�±çIÝ�åð_� Èõ?� FÝëßõ�
±ëÕHëí�Úðì©Þí�áë´Þ�VÕWË�èåõ�IÝëßõ�É�±ëÕHëõ�
ÕëßÂí� åÀíåð_.� Àù´� ÕHë� äëÖÞù� ìÞHëýÝ� áõÖë_�
Õèõáë_� VäÝ_� LÝëÝëÔíå�ÚÞíÞõ� ÖÕëçäëÞð_� Èõ.�
FÝëßõ�ÕëßÂäëÞí�åã@Ö�ÚßëÚß�ÞèÙ�èùÝ�IÝëßõ�
ìÞHëýÝ� áõäëÞð_� ÜðUÀõá� ÚÞõ� Èõ.� Éwß� ÕÍõ� IÝë_�
çëÜÞù�ÀßäëÞí�åã@ÖÞù�ÕHë�µÕÝùÃ�Àßäù.�
±ëÉõ�FÝë_�çëÜÞù�ÀßäëÞù�èùÝ,�IÝë_�çèÞ�Àßí�
á´±õ�Èí±õ.�FÝë_�çèÞ�ÀßäëÞð_�èùÝ�IÝë_�çëÜÞù�
Àß í± õ � È í± õ . � °äÞÜ ë _ � C ë H ë í � ÚÔ í�
ÕìßãV×ìÖ±ùÞù�çëÜÞù�ÀßäëÞí�åã@Ö�½ṍ ±õ.�
FÝëßõ�Àù´�ÕùÖëÞð_�åßíß�ÈùÍõ�Èõ�IÝëßõ�VäÝ_Þõ�±õ�
çÜ½ääëÞð_�Èõ�Àõ�Üëßù�ÕþõÜ�±ëIÜë�çë×õ�èÖù.�
±ëIÜë�ÇëSÝù�ÃÝù�Èõ.�ÖõHëõ�Úí°�ÉBÝë±õ�ÉLÜ�
áíÔù�Èõ.�½õ�ÜÞõ�ÂßõÂß�±õ�±ëIÜë�ÕþIÝõ�ÕþõÜ�Èõ�Öù�
Üëßõ�±õÞõ�åë_ìÖÞë_�äëÝÚþõåÞ�±ëÕäëÞë_�Èõ.�ÉõËáð_�
±ëÕHëõ�ÜõÍíËõåÞ�Àßí±õ�Èí±õ�Öù�çäýåã@Ö±ù�
±ëÕHëëÜë_�±ëäí�½Ý�Èõ.

ßëÉÝùÃ�ÀÜýÞí�ÃèÞÃìÖÞð_�iëëÞ�±ëÕõ�Èõ.�
Éõ×í�ÜÞ,�äëHëí,�ÀÜý×í�ÀëÝý�TÝäèëßÜë_�±ëäÖë_�
±ëÕb_�ÀÜýÞí�ÃðHëäkëë�µÕß�KÝëÞ�½Ý�Èõ.�Éõ×í�
ìäÀÜý� ×Öë_� Þ×í.� ±õËáõ� ±ëÕHëõ� ÀÜýÞí�

±ëÔëß� èùÝ�Èõ.� (1)� ÕìßÇÝÞë�±ëÔëßõ� ÝëØ�
(2) ÕþëãMÖï Þë�±ëÔëßõ�ÝëØ�(3)�ç_Ú_ÔÞë�±ëÔëßõ�
ÝëØ�(4)�VÞõèÞë�±ëÔëß�Õß�ÝëØ.�ÕßÜëIÜëÞù�
±ëÕHëÞõ�Éõ�ìäVI²Ö�±Þõ�ç_ÕñHëý�ÕìßÇÝ�ÜYÝù�Èõ.�
ÉõÞë�±ëÔëßõ�ÕßÜëIÜëÞí�ÝëØ�±ëäõ�Èõ.�ÕßÜëIÜë�
çë×õ�ç_Ú_Ô�V×ëìÕÖ�ÀÝëý�ÚëØ�ÕßÜëIÜë�¦ëßë�
±õËáí�ìØTÝ�ÕþëãMÖï ±ù�×ëÝ�Èõ�Àõ�ÉõÞõ�äHëýäí�ÕHë�
åÀÖë� Þ×í.� ÕßÜëIÜë� çë×õ� çäý� ç_Ú_ÔùÞí�
V×ëÕÞë� Àßí� ±õÞí� ±ÞðÛñìÖ� Àßäë×í�
ÕßÜëIÜëÞí� ÝëØ� ÛñáëÖí� Þ×í.� ÕßÜëIÜë±õ�
±ëÕHëÞõ�±õËáù� ìÞÑVäë×ý� ÕþõÜ�±ëMÝù�Èõ�Éõäù�
±ëÉ�çðÔí�±ëÕHëÞõ�Àù´±õ�±ëMÝù�Þ×í.�½õ�±ë�
Çëß� ÚëÚÖùÞð_� ÃèÞ� ìÇ_ÖÞ� Àßí±õ� Öù� ÝùÃ�
áëÃäù�±ìÖ�çèÉ,�çßâ�ÚÞõ�Èõ.

ÜõÍíËõåÞ�±õÀ�±ë_ÖìßÀ�Ýëhëë�Èõ.�±ëÜ�Öù�
Çùäíç�ÀáëÀ�ÃÜõ�IÝëßõ�ÜõÍíËõåÞ�Àßí�åÀëÝ�Èõ�
ÕHë�ÕßùìÏÝõ�4�×í�5Þù�çÜÝ�äÔëßõ�±ëØåý�Èõ.�
±ë�çÜÝõ�äëÝðÜ_Íá�Cëb_�åë_Ö�èùÝ�Èõ.�ÜÞ�±ë�
çÜÝõ� ½B²Ö�±äV×ëÜë_� ±ëäí� ½Ý� Èõ.� ±ëÕ�
ÂðSáõ�±ë_Âõ�ìÇ_ÖÞ�Àßù�Àõ�èð_�åë_Ö�VäwÕ�±ëIÜë�
È\_.�±ëãIÜÀ�VQ²ìÖ�ÕÈí� ìÕÖë�ÕßÜëIÜëÞõ�ÝëØ�
Àßù.�Éõäí�ÖÜëßí�VQ²ìÖ�èåõ�Öõäí�ÖÜëßí�ãV×ìÖ�
ÚÞåõ.� ±ëIÜ� ±ìÛÜëÞí� ãV×ìÖÜë_� Úõçäë×í�
ÕßÜëIÜëÞí� ÝëØ� VäëÛëìäÀ� ßíÖõ� ±ëäõ� Èõ.�
±ëÕHëõ�ÕßÜÔëÜ�Cëß×í�±ëTÝë_�èÖë_.�Öù�±ëÕHëõ�
ÕßÜÔëÜÞù� ÕHë� ±ÞðÛä� ÀÝùý� Èõ.� ±ëÕHëõ�
ìÕÖëÞí�çë×õ�IÝë_�ßèõÖë�èÖë�±õÞí�çëìÚÖí�±õ�Èõ�
Àõ�±ëÉõ�FÝëßõ�±ëÕHëõ� ØðÑÂí�×´±õ�Èí±õ.�Öù�
±õÜÞõ�ÝëØ�Àßí±õ�Èí±õ.

±ëÕHëõ�FÝëßõ�ÜõÍíËõåÞÞù�±PÝëç�Àßí±õ�
Èí±õ�Öù�±_ØßÜë_�èíìá_ÃÞí�åw±ëÖ�×ëÝ�Èõ.�
±ëÂù�ìØäç�ÀÜý�ÀßäëÜë_�Ýë�áùÀùÞõ�ÜâäëÜë_�
åã@Ö±ùÞí�Éwß�ÕÍõ�Èõ.�iëëÞ�Öù�Üâí�ÃÝð_�ÕHë�
ÖõÞõ� ±ÜáÜë_� áëääë� ÜëËõ� åã@Ö� ½ṍ ±õ.� Éõ�
ÜõÍíËõåÞ×í�±ëÕHëëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±ëÕHëëÜë_�Õèõáí�
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Àù´�Þäë�ç_VÀëß�ÚÞëäí�ß�ëë�Þ×í�Úç�±õÞí�
µÕß�áëÃõáë_� ìäÀëßùÞë_� ÕÍÞõ�ÝùÃëãBÞï ×í� Øñß�
Àßí�ß�ëë_�Èí±õ.�èäõ�Úí½±ùÞõ�Øùæ�±ëÕäëÞõ�
ÚØáõ�VäÝ_Þõ�É\±ù�Àõ�±õäð_�ÀÝð_�ÀëßHë�Èõ�Éõ×í�
ÜÞõ� ØØý� ×´� ß�ëð_� Èõ.� Üëßõ� èäõ� ÀÜýÞë� ìèçëÚ�
ìÀÖëÚÞõ�çÜëMÖï �ÀßäëÞù�Èõ.

॥ ઓમશાિંત ॥ 

ÉäëÚØëßí� á´Þõ� ±õÞù� VäíÀëß� ÀßäëÞù� Èõ.�
±ëÕHëõ� ÛñÖÀëâÜë_� Àßõáë_� ÀÜùýÞë� ìèçëÚ�
ìÀÖëÚÞõ�çÜëMÖï �ÀßäëÞù�Èõ.�çë×õ�çë×õ�Þäë_�
±õäë_�ÀÜùý�Þë�×ëÝ,�ÉõÞù�ìèçëÚ�ìÀÖëÚ�ÚÞõ.�
±õÞð_�ÕHë�KÝëÞ�ßëÂäëÞð_�Èõ.

FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ±ëIÜ±ìÛÜëÞí� ãV×ìÖÜë_�
±ëäí±õ�Èí±õ�Öù�±õ�çIÝÖëÞí�çë×õ�ØßõÀ�ÀÜý�
Àßíåð_�Àõ�èð_�±ëIÜë�È\_.�±ë�Üëßë�ÃðHë�Èõ.�Üëßõ�
Àù´Þí�Õëçõ×í�Àó �Þë�½ṍ ±õ.�±õËáõ�ÜÞõ�Àù´�
ÛÝ�Þ×í.�Ôíßõ�Ôíßõ�¿ùÔ,�´WÝëý,�ÛÝÞë�Üëßë�
ç_ÀSÕù�çÜëMÖï �×Öë�Éåõ.�½õ�èð_�Ûñáí�½ª�È\_�Öù�
Üëßõ�VäÝ_Þõ�½B²Ö�ÀßäëÞë�Èõ.�±õËáõ�CëHëë_�ÚÔë_�
çõLËçý�Èõ.�FÝëßõ�±ë�Ýëhëë�Õß�±ëÕHëõ�±õÀáë�
ÞíÀâí±õ� Èí±õ� Öù,� ±ëäë� áùÀùÞë� çë×Þí�
±ëäUÝÀÖë�Èõ.�Öõ±ù�½Ãõáë�èùÝ�Èõ.�±ëÕHëõ�Éõ�
äëÝðÜ_ÍáÜë_�ßèí±õ�Èí±õ�IÝë_�ÚÔë_�É�(iëëÞÞí�
¼ãWË×í)�çñÖõáë_�èåõ�Öù�±ëÕHëõ�(iëëÞ×í�½Ãõáë�
èùäë� ÈÖë_� ÕHë)� çñ´� É´±õ� Èí±õ.� Öõ×í�
ÕßÜëIÜë±õ� çäý� V×âù±õ� Úþ›ëÀ<Üëßí{Þë_�
çõäëÀõLÄù�ÚÞëäõáë_�Èõ.�IÝë_�ìÞÝìÜÖ�ßíÖõ�iëëÞ�
ÝùÃ� ±KÝÝÞ� ÜëËõ� Éäð_� ½ṍ ±õ.� IÝë_� ÕþIÝõÀ�
TÝã@Ö�ÕùÖëÞí�±ëãIÜÀ�VQ²ìÖ×í�½Ãõáù�èùÝ�Èõ.�
±ëÕ�±õÜÞë�±ÞðÛäù�çë_Ûâù�Èù,�±õÜÞí�Ýëhëë�
ìäåõ�½Hëù�Èù�Öù�±ëÕÞõ�±õ�ÕþõßHëë�Üâõ�Èõ�Àõ�
±ëÕÞë� ßVÖëÜë_� ±ëäÖí� ±ÍÇHëùÞõ� ±ëÕ�
çèÉÖë×í�Õëß�Àßí�åÀù�Èù.

±ëÕHëõ� KÝëÞ×í� ìØäçÞí� ìäÇëßÔëßëÜë_�
ÕìßäÖýÞ�ÀßäëÞð_�Èõ.�±ëÕHëÞõ�±õ�çÜ½Ý�ÃÝð_�
Àõ�±ë�ÞÀëßëIÜÀ�ÀÜý�Èõ�Àõ�çÀëßëIÜÀ�ÀÜý�Èõ.�
±ëÕ�äëß_äëßÞë�±PÝëç×í�±õ�ìÇ_ÖÞ�Àßù�Àõ�èð_�
±ëIÜë�È\_�±Þõ�±ëIÜë�çë×õ�äëÖ�Àßí�ß�ëù�È\_.�
±ëIÜë�FÝëßõ�çú×í�Õèõáë_�±ëTÝù�èÖù�IÝëßõ�èð_�
åë_Ö�±ëIÜë�È\_,�èð_�Õìähë�±ëIÜë�È\_.�±õ�ç_VÀëßù�
èÖë.� ±õÞë� ÕÈí� ¿ùÔ,� ´WÝëý,� ¦õæ� ±ëìØÞë_�
ç_VÀëßùÞð_�ÕÍ�±ëIÜë�µÕß�ÇÏÖð_�ÃÝð_.�±ëÕHëõ�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... ભાવના - િન�ય

ક� સવ� શિ�વાન િશવબાબા ��ાના તનમાં 
�વેશ કરીને મુરલી સંભળાવે છ�. આ ભાવના 
રાખો. િન�ય એ છ� ક� બુિ�માં સમ� લીધું ક� આ 
બરાબર છ�. મ� માની લીધું. �વીકાર કરી લીધો. મ� 
સમ� લીધું. ભાવનામાં બી� ક�ટલીયે બાબતો છ� 
જે િન�યમાં નથી. િન�ય તો આપણી પાયાની 
ચીજ છ�. િન�ય જ�ર �ઈએ પણ િન�ય સાથે 
બી� ક�ટલીક બાબતોની જ�ર છ�. આપણે 
આ�માઓ છીએ. પરમા�માનાં સંતાન છીએ. 
પરમા�મા પરમધામ િનવાસી છ�, સવ��યાપી નથી. 
આ િન�ય છ�. હ� બાબા, મા�ં �વન તમા�ં છ�. �� 
તમારા ઉપર ક�રબાન છું. આ ભાવના છ�. �ા�ણ 
આ�મામાં સેવા, ધારણા, યોગ અને �ાન 
નંબરવાર હોય છ�. શા માટ�? કારણ ક� ભાવના 
નંબરવાર હોય છ�. ભાવનાના આધાર પર જ 
પુ�ષાથ� અને પદનો તફાવત હોય છ�. જે રીતે 
દાદી�નો છ�. દાદી� િવશે આપ સમ� છો ક� 
દાદી� આ�દ ર� છ�, સારાં �ાની છ�, મહાન 
યોિગની છ�. �યાગી છ�, સરળ છ�, સવ�નાં �ેહી છ�. 
આ છ� િન�ય. પણ દાદી� મહાન છ�. બાબાએ જ 
એમને િનિમ� બના�યાં છ�. એ ફ�સલો બાબાનો છ�. 
કારણ ક� એ બાબાના �થાન પર બેઠાં છ�. બાબાએ 
જ એમને પોતાના આસન પર બેસા�ાં છ�. એમની 
દર�ક વાત અમને મંજુર છ�. આ ભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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રાિ� એટલે અંધા�ં. રાિ� અંધારાની સૂચક 
છ�. મનુ�ય�વનની નકારા�મક ભાવનાઓને 
�ગટ કરવાનો શ�દ પણ રાિ� જ છ�, અથા�� 
દુઃખ, અશાંિત, િનરાશા, ઉદાસીનતા વગેર� 
નકારા�મક ભાવનાઓની સૂચક રાિ� જ છ�.

�યાર� કોઈ �દશાિવિહન થઈને ભટક� છ�, 
લ�યહીન થઈને અસંમજસતા અનુભવે છ�, �યાર� 
રાિ� સાથે તેની તુલના કરવામાં આવે છ�. દર�ક 
�દવસ બાદ રાિ� આવે છ� અને રાત બાદ �કાશ-
સભર �દવસ આવે છ�. દર�ક રાિ� �દવસની 
સમા��તની સૂચના આપે છ�, અજવાળાની આશા 
જગાવે છ�. આ �કાર� રાત-�દવસના ચ�માં �ાણી 
પોતાના �વનનાં અનેક ચ�ર કાપતો રહ� છ�.

અંધા�ં ઉપેિ�ત છ�, અજવાળું અપેિ�ત છ�. 
દર�ક પોતાના �વનમાંથી અંધારાને દૂર કરવા 
ઈ�છ� છ�. િનરાશા, ઉદાસીનતા ભટકવું વગેર� 
અંધારાને �ડાયેલી દુભા�વનાઓથી બચવા ઈ�છ� 
છ�. દર�ક મનુ�ય અજવાળું, �કાશ ઈ�છ� છ�, એના 
માટ� જેટલા �ય� કરવા પડે એને માટ� એ યુ�ની 
જેમ ઝઝૂમવા તૈયાર છ�. અજવાળું એને પોતાનું 
લાગે છ�. એને કારણે એ �વનમાં ખુશ છ�, સુખી 
છ�, એની પાસે શાંિત, આનંદ, �ેમ, ઉમંગ, ઉ�સાહ 
છ�. ક�ઈ કરી જવાની ઉ�ક�ઠા છ�. �વનના 
અજવાળામાં મનુ�ય �વયંના અ��ત�વને સ�ય 
�પમાં �ઈ શક� છ�, અનુભવી શક� છ�. �વયંના 
�વવાનાં કારણને સમ� શક� છ�. અજવાળામાં 
પોતાના અ��ત�વને સાથ�ક કરી શક� છ�.

પરંતુ અહ� વાત અજવાળાની નહ� રાિ�ની 
થાય છ�. આ કઈ રાત છ� જેની રાહ �વાય છ�, જેને 
ઉ�સવનાં �પમાં ઉજવવાની પૂવ� તૈયારી થાય છ�, જે 

રાિ�ને પામવા માટ� તરસે છ�, પસંદ કર� છ�.

જેવી રીતે ભૂ�યું તર�યું બાળક પોતાની મા 
માટ� તડપતું હોય છ� કારણ ક� ‘મા’ એને પોતાની 
મમતાથી સંતુ� કર� છ�. આ રાિ� પણ એક 
��ાળુ ભ�ને પોતાના ઈ�થી મેળાપ કરાવે છ�, 
બાળકનું મા સાથે િમલન કરાવે છ�, અંધારામાં 
અથડાતાં માનવીને સૂય�ના �થમ �કરણનો નવો 
�કાશ દશા�વે છ�. દુઃખ, િનરાશા, ઉદાસીનતા તથા 
નકારા�મક ભાવનાઓનું સૂચક નહ� પરંતુ 
અંધારામાં ઝગમગતા તારા - ન�� અને માગ�-
�દશ�ક �ુવ તારા સમાન છ�. શીતળ ચં�માનો 
�કાશ �દાન કરવાવાળી છ�. તેથી આ રાતને 
પામવા ઈ�છીએ છીએ. તો આ રાિ� ઈ� દ�વીઓ, 
િશવશિ�ઓ સાથે �ડાયેલી છ� જે રાિ� 
‘નવરાિ�’ નામના ધાિમ�ક તહ�વાર �પે 
મનાવવામાં આવે છ�. જે નવરાિ� નામને સાથ�ક 
કર� છ� અથા�ત �વનમાં નવીનતા લાવે છ�, અથા�� 
ઉ�સાહ, ઉમંગ, આશા, �ેરણા, �શ, િહ�મત 
એવી અનેક સકારા�મક ભાવનાઓના �કાશને 
પિવ�તા સુખ શાંિત સાથે લાવે છ�, શા માટ� રાહ 
�વાય આ રાિ�ની !! !!

તો યાદ કરીએ ભારતના એ અનેકાનેક 
દ�વદ�વીઓને જેમનું ગાયન - પૂજન - મિહમા 
શા��ોમાં છ�. ��યેક દ�વીની િવશેષતાઓ, શિ� 
અને ગુણ વણ�ન કરવાવાળાં અલગ અલગ નામ 
આપેલ છ�. જેવી રીતે લ�મી - ધનની દ�વી, દુગા� - 
શિ�ની દ�વી, સર�વતી - �ાનની દ�વી, ગાય�ી - 
સવ� મનોકામનાઓ પૂણ� કરવાવાળી દ�વી, સંતોષી 
- સંતુ�તાની દ�વી એવી જ રીતે જગતઅંબા - સવ� 
શિ�ઓની દાતા દ�વી. આ રીતે િવિભ�ન 

નવરાિ�
�.ક�. નિલનીબેન, ઘાટકોપર, મુંબઈ
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Àù´�Þäë�ç_VÀëß�ÚÞëäí�ß�ëë�Þ×í�Úç�±õÞí�
µÕß�áëÃõáë_� ìäÀëßùÞë_� ÕÍÞõ�ÝùÃëãBÞï ×í� Øñß�
Àßí�ß�ëë_�Èí±õ.�èäõ�Úí½±ùÞõ�Øùæ�±ëÕäëÞõ�
ÚØáõ�VäÝ_Þõ�É\±ù�Àõ�±õäð_�ÀÝð_�ÀëßHë�Èõ�Éõ×í�
ÜÞõ� ØØý� ×´� ß�ëð_� Èõ.� Üëßõ� èäõ� ÀÜýÞë� ìèçëÚ�
ìÀÖëÚÞõ�çÜëMÖï �ÀßäëÞù�Èõ.

॥ ઓમશાિંત ॥ 

ÉäëÚØëßí� á´Þõ� ±õÞù� VäíÀëß� ÀßäëÞù� Èõ.�
±ëÕHëõ� ÛñÖÀëâÜë_� Àßõáë_� ÀÜùýÞë� ìèçëÚ�
ìÀÖëÚÞõ�çÜëMÖï �ÀßäëÞù�Èõ.�çë×õ�çë×õ�Þäë_�
±õäë_�ÀÜùý�Þë�×ëÝ,�ÉõÞù�ìèçëÚ�ìÀÖëÚ�ÚÞõ.�
±õÞð_�ÕHë�KÝëÞ�ßëÂäëÞð_�Èõ.

FÝëßõ� ±ëÕHëõ� ±ëIÜ±ìÛÜëÞí� ãV×ìÖÜë_�
±ëäí±õ�Èí±õ�Öù�±õ�çIÝÖëÞí�çë×õ�ØßõÀ�ÀÜý�
Àßíåð_�Àõ�èð_�±ëIÜë�È\_.�±ë�Üëßë�ÃðHë�Èõ.�Üëßõ�
Àù´Þí�Õëçõ×í�Àó �Þë�½ṍ ±õ.�±õËáõ�ÜÞõ�Àù´�
ÛÝ�Þ×í.�Ôíßõ�Ôíßõ�¿ùÔ,�´WÝëý,�ÛÝÞë�Üëßë�
ç_ÀSÕù�çÜëMÖï �×Öë�Éåõ.�½õ�èð_�Ûñáí�½ª�È\_�Öù�
Üëßõ�VäÝ_Þõ�½B²Ö�ÀßäëÞë�Èõ.�±õËáõ�CëHëë_�ÚÔë_�
çõLËçý�Èõ.�FÝëßõ�±ë�Ýëhëë�Õß�±ëÕHëõ�±õÀáë�
ÞíÀâí±õ� Èí±õ� Öù,� ±ëäë� áùÀùÞë� çë×Þí�
±ëäUÝÀÖë�Èõ.�Öõ±ù�½Ãõáë�èùÝ�Èõ.�±ëÕHëõ�Éõ�
äëÝðÜ_ÍáÜë_�ßèí±õ�Èí±õ�IÝë_�ÚÔë_�É�(iëëÞÞí�
¼ãWË×í)�çñÖõáë_�èåõ�Öù�±ëÕHëõ�(iëëÞ×í�½Ãõáë�
èùäë� ÈÖë_� ÕHë)� çñ´� É´±õ� Èí±õ.� Öõ×í�
ÕßÜëIÜë±õ� çäý� V×âù±õ� Úþ›ëÀ<Üëßí{Þë_�
çõäëÀõLÄù�ÚÞëäõáë_�Èõ.�IÝë_�ìÞÝìÜÖ�ßíÖõ�iëëÞ�
ÝùÃ� ±KÝÝÞ� ÜëËõ� Éäð_� ½ṍ ±õ.� IÝë_� ÕþIÝõÀ�
TÝã@Ö�ÕùÖëÞí�±ëãIÜÀ�VQ²ìÖ×í�½Ãõáù�èùÝ�Èõ.�
±ëÕ�±õÜÞë�±ÞðÛäù�çë_Ûâù�Èù,�±õÜÞí�Ýëhëë�
ìäåõ�½Hëù�Èù�Öù�±ëÕÞõ�±õ�ÕþõßHëë�Üâõ�Èõ�Àõ�
±ëÕÞë� ßVÖëÜë_� ±ëäÖí� ±ÍÇHëùÞõ� ±ëÕ�
çèÉÖë×í�Õëß�Àßí�åÀù�Èù.

±ëÕHëõ� KÝëÞ×í� ìØäçÞí� ìäÇëßÔëßëÜë_�
ÕìßäÖýÞ�ÀßäëÞð_�Èõ.�±ëÕHëÞõ�±õ�çÜ½Ý�ÃÝð_�
Àõ�±ë�ÞÀëßëIÜÀ�ÀÜý�Èõ�Àõ�çÀëßëIÜÀ�ÀÜý�Èõ.�
±ëÕ�äëß_äëßÞë�±PÝëç×í�±õ�ìÇ_ÖÞ�Àßù�Àõ�èð_�
±ëIÜë�È\_�±Þõ�±ëIÜë�çë×õ�äëÖ�Àßí�ß�ëù�È\_.�
±ëIÜë�FÝëßõ�çú×í�Õèõáë_�±ëTÝù�èÖù�IÝëßõ�èð_�
åë_Ö�±ëIÜë�È\_,�èð_�Õìähë�±ëIÜë�È\_.�±õ�ç_VÀëßù�
èÖë.� ±õÞë� ÕÈí� ¿ùÔ,� ´WÝëý,� ¦õæ� ±ëìØÞë_�
ç_VÀëßùÞð_�ÕÍ�±ëIÜë�µÕß�ÇÏÖð_�ÃÝð_.�±ëÕHëõ�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... ભાવના - િન�ય

ક� સવ� શિ�વાન િશવબાબા ��ાના તનમાં 
�વેશ કરીને મુરલી સંભળાવે છ�. આ ભાવના 
રાખો. િન�ય એ છ� ક� બુિ�માં સમ� લીધું ક� આ 
બરાબર છ�. મ� માની લીધું. �વીકાર કરી લીધો. મ� 
સમ� લીધું. ભાવનામાં બી� ક�ટલીયે બાબતો છ� 
જે િન�યમાં નથી. િન�ય તો આપણી પાયાની 
ચીજ છ�. િન�ય જ�ર �ઈએ પણ િન�ય સાથે 
બી� ક�ટલીક બાબતોની જ�ર છ�. આપણે 
આ�માઓ છીએ. પરમા�માનાં સંતાન છીએ. 
પરમા�મા પરમધામ િનવાસી છ�, સવ��યાપી નથી. 
આ િન�ય છ�. હ� બાબા, મા�ં �વન તમા�ં છ�. �� 
તમારા ઉપર ક�રબાન છું. આ ભાવના છ�. �ા�ણ 
આ�મામાં સેવા, ધારણા, યોગ અને �ાન 
નંબરવાર હોય છ�. શા માટ�? કારણ ક� ભાવના 
નંબરવાર હોય છ�. ભાવનાના આધાર પર જ 
પુ�ષાથ� અને પદનો તફાવત હોય છ�. જે રીતે 
દાદી�નો છ�. દાદી� િવશે આપ સમ� છો ક� 
દાદી� આ�દ ર� છ�, સારાં �ાની છ�, મહાન 
યોિગની છ�. �યાગી છ�, સરળ છ�, સવ�નાં �ેહી છ�. 
આ છ� િન�ય. પણ દાદી� મહાન છ�. બાબાએ જ 
એમને િનિમ� બના�યાં છ�. એ ફ�સલો બાબાનો છ�. 
કારણ ક� એ બાબાના �થાન પર બેઠાં છ�. બાબાએ 
જ એમને પોતાના આસન પર બેસા�ાં છ�. એમની 
દર�ક વાત અમને મંજુર છ�. આ ભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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રાિ� એટલે અંધા�ં. રાિ� અંધારાની સૂચક 
છ�. મનુ�ય�વનની નકારા�મક ભાવનાઓને 
�ગટ કરવાનો શ�દ પણ રાિ� જ છ�, અથા�� 
દુઃખ, અશાંિત, િનરાશા, ઉદાસીનતા વગેર� 
નકારા�મક ભાવનાઓની સૂચક રાિ� જ છ�.

�યાર� કોઈ �દશાિવિહન થઈને ભટક� છ�, 
લ�યહીન થઈને અસંમજસતા અનુભવે છ�, �યાર� 
રાિ� સાથે તેની તુલના કરવામાં આવે છ�. દર�ક 
�દવસ બાદ રાિ� આવે છ� અને રાત બાદ �કાશ-
સભર �દવસ આવે છ�. દર�ક રાિ� �દવસની 
સમા��તની સૂચના આપે છ�, અજવાળાની આશા 
જગાવે છ�. આ �કાર� રાત-�દવસના ચ�માં �ાણી 
પોતાના �વનનાં અનેક ચ�ર કાપતો રહ� છ�.

અંધા�ં ઉપેિ�ત છ�, અજવાળું અપેિ�ત છ�. 
દર�ક પોતાના �વનમાંથી અંધારાને દૂર કરવા 
ઈ�છ� છ�. િનરાશા, ઉદાસીનતા ભટકવું વગેર� 
અંધારાને �ડાયેલી દુભા�વનાઓથી બચવા ઈ�છ� 
છ�. દર�ક મનુ�ય અજવાળું, �કાશ ઈ�છ� છ�, એના 
માટ� જેટલા �ય� કરવા પડે એને માટ� એ યુ�ની 
જેમ ઝઝૂમવા તૈયાર છ�. અજવાળું એને પોતાનું 
લાગે છ�. એને કારણે એ �વનમાં ખુશ છ�, સુખી 
છ�, એની પાસે શાંિત, આનંદ, �ેમ, ઉમંગ, ઉ�સાહ 
છ�. ક�ઈ કરી જવાની ઉ�ક�ઠા છ�. �વનના 
અજવાળામાં મનુ�ય �વયંના અ��ત�વને સ�ય 
�પમાં �ઈ શક� છ�, અનુભવી શક� છ�. �વયંના 
�વવાનાં કારણને સમ� શક� છ�. અજવાળામાં 
પોતાના અ��ત�વને સાથ�ક કરી શક� છ�.

પરંતુ અહ� વાત અજવાળાની નહ� રાિ�ની 
થાય છ�. આ કઈ રાત છ� જેની રાહ �વાય છ�, જેને 
ઉ�સવનાં �પમાં ઉજવવાની પૂવ� તૈયારી થાય છ�, જે 

રાિ�ને પામવા માટ� તરસે છ�, પસંદ કર� છ�.

જેવી રીતે ભૂ�યું તર�યું બાળક પોતાની મા 
માટ� તડપતું હોય છ� કારણ ક� ‘મા’ એને પોતાની 
મમતાથી સંતુ� કર� છ�. આ રાિ� પણ એક 
��ાળુ ભ�ને પોતાના ઈ�થી મેળાપ કરાવે છ�, 
બાળકનું મા સાથે િમલન કરાવે છ�, અંધારામાં 
અથડાતાં માનવીને સૂય�ના �થમ �કરણનો નવો 
�કાશ દશા�વે છ�. દુઃખ, િનરાશા, ઉદાસીનતા તથા 
નકારા�મક ભાવનાઓનું સૂચક નહ� પરંતુ 
અંધારામાં ઝગમગતા તારા - ન�� અને માગ�-
�દશ�ક �ુવ તારા સમાન છ�. શીતળ ચં�માનો 
�કાશ �દાન કરવાવાળી છ�. તેથી આ રાતને 
પામવા ઈ�છીએ છીએ. તો આ રાિ� ઈ� દ�વીઓ, 
િશવશિ�ઓ સાથે �ડાયેલી છ� જે રાિ� 
‘નવરાિ�’ નામના ધાિમ�ક તહ�વાર �પે 
મનાવવામાં આવે છ�. જે નવરાિ� નામને સાથ�ક 
કર� છ� અથા�ત �વનમાં નવીનતા લાવે છ�, અથા�� 
ઉ�સાહ, ઉમંગ, આશા, �ેરણા, �શ, િહ�મત 
એવી અનેક સકારા�મક ભાવનાઓના �કાશને 
પિવ�તા સુખ શાંિત સાથે લાવે છ�, શા માટ� રાહ 
�વાય આ રાિ�ની !! !!

તો યાદ કરીએ ભારતના એ અનેકાનેક 
દ�વદ�વીઓને જેમનું ગાયન - પૂજન - મિહમા 
શા��ોમાં છ�. ��યેક દ�વીની િવશેષતાઓ, શિ� 
અને ગુણ વણ�ન કરવાવાળાં અલગ અલગ નામ 
આપેલ છ�. જેવી રીતે લ�મી - ધનની દ�વી, દુગા� - 
શિ�ની દ�વી, સર�વતી - �ાનની દ�વી, ગાય�ી - 
સવ� મનોકામનાઓ પૂણ� કરવાવાળી દ�વી, સંતોષી 
- સંતુ�તાની દ�વી એવી જ રીતે જગતઅંબા - સવ� 
શિ�ઓની દાતા દ�વી. આ રીતે િવિભ�ન 

નવરાિ�
�.ક�. નિલનીબેન, ઘાટકોપર, મુંબઈ
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ભારત દ�શમાં પૂવ��એ, ઋિષયોએ, મુિનયોએ, 
શા��ોએ એ શીખવા�ું ક� ‘ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે 
રમ�તે ત� દ�વતા’ અહ� તો ન નારીની પૂ� છ� 
અને ન કોઈ રમણ કરતા દ�વતા દ�ખાય છ�. તો એ 
સુવણ�કાળ �યાર� હતો �યાર� આ દ�વીઓ, 
શિ�ઓની ગાયન ગાથા, વા�તિવક �વ�પમાં 
હતી? તો શું એવો સમય ફરી આવશે �યાર� આ 
દ�વીઓ, શિ�ઓ વા�તિવક �વ�પમાં નારીના 
�પમાં જ�મ લઈને ઘર ઘરમાં પોષાતાં અને 
સતામણીઓ કરતાં, ���ને દુઃખો, અશાંત તેમજ 
કાજળ જેવી કલં�કત અને કાળી કરવાવાળા 
અસુરોનો સંહાર કર�, એવો પુ�ય ઉદય ��� પર 
�ઈ શક�શું? સુખનાં સૌભા�યના એ �થમ 
�કરણનો અનુભવ કરી શક�શું? ક� પછી ફ� 
આપણે દ�વીઓને, શિ�ઓને યાદ કરતા રહીશું, 
ફ�રયાદ કરતા રહીશું, દુઃખી થઈને મા મા કરીને, 
રડી રડીને ફ� બોલાવતાં રહીશું!!!

સુર અને અસુર

સુર એટલે દ�વતા અને અસુર એટલે જે 
દ�વતા નથી એ. દ�વતાનો અથ� જે �દ�ય 
�ક�િતવાળા, �દ�ય ગુણધારી, મુક�ટધારી, શાસન 
અિધકારી, �દ�ય મનુ�યોને સુર કહ�વાય છ�. જે 
પિવ� હતાં, સુખ, શાંિત, આનંદમાં રમણ કરતા 
હતાં, જે પોતાની ��ને પણ સુખ, શાંિત, સંપિ� 
ધનધા�યથી ભરપૂર અને સંપ�ન રાખતા હતાં. 
જેઓ �થૂળ અથા�� અ�� શ�� �ારા િહ�સા અને 
સૂ�મ અથા�� િવકારો �ારા િહ�સાથી દૂર રહ�તા 
હતાં. અથા�� જેઓ શાંત, શીતળ, ધૈય�તા, ન�તા 
અને અિહ�સક �વભાવવાળાં હતાં. અથા�� �ોધ-
લોભ-મોહ મુ� હતાં. આ રીતે તેઓ િવકારોથી 
પણ મુ� હતાં. અસુર એટલે િવષય િવકારોથી 
��ત, બેતાજ બાદશાહ બનીને ચાલવાવાળાં, 
ડબલ િહ�સક અથા�� �થૂળ િહ�સાની સાથે સાથે 

દ�વીઓના િવિભ�ન ગાયન છ�. દર�ક દ�વીનું 
આ�યા��મક રહ�યથી સભર િવશેષ વાહન ક� 
આસન પણ છ�, ઉદાહરણ તરીક� સર�વતીની મોર 
પર સવારી, જગતઅંબાની િસંહ પર સવારી, 
લ�મી�નું કમલ આસન. િવિવધ દ�વીઓની 
િવિવધ શિ�ઓને પણ અ�� શ��ના �પમાં 
દશા�વેલ છ�. જે શ��ોમાં તલવાર, િ�શુળ, ખડગ, 
ક�હાડી વગેર� અનેક શ�� દ�ખાડવામાં આવેલ છ�. 
આ�ય�ની વાત છ� ક� એકતરફ એમને અસુર 
સંહા�રણીના ભયાનક �પમાં બતાવવામાં આવે છ� 
તો બી� તરફ અિત આકષ�ક મોિહની દશ�ન, 
મમતામૂત� મા સમાન �પ બતાવવામાં આવે છ�. 
ભ�જન એમને મા-મા કહીને યાદ કર� છ�, મં� 
બોલે છ�, �તો� ગાય છ�, આરતી આરાધના, પૂ� 
ઉપાસના કર� છ�, િસિ�ઓને પણ �ા�ત કર� છ� 
અને ગુજરાતમાં તો જેટલા લોકો તેટલા ગરબા 
ગાય છ�, મા ના નામની, �પની, કત��યોની, 
ગુણની, શણગારની, િનવાસ�થાનની, એમના 
સંબંધ સંપક�, �યવહારમાં આવનારની બધાની 
મિહમા થાય છ�.

તો �� થાય છ� ક� એ કઈ નારીઓ હતી ક� 
જે નારીઓને મં�દરોમાં અિવનાશી, પૂજનીય �ચ 
�થાન �ા�ત થયું? �યા સમયે એ નારીઓ આ 
ધરતી પર હતી? �યા એ અસુરો હતા ક� જેમનો 
એમણે સંહાર કય�? તો શા��ોમાં અસુરોના 
સંહારની તથા માના કત��યોની ગાથાઓ લખેલી 
છ�. દર�ક કથા સાથે, િવશેષ અસુરોનાં નામ 
�ડાયેલ છ�. વત�માન સમય એવા સંહાર કરવાને 
યો�ય રાવણ, દુઃશાસન, દુય�ધન, મિહષાસુર, 
અકાસુર, બકાસુર અસુર વગેર�.... તો ઘર ઘરમાં 
િવરાજમાન છ�, અને ગુ�ત �પમાં પોતાના 
જુ�મોથી, પોતાની સતામણીથી, અનેક 
સીતાઓને, �ૌપદીઓને, સતાવી ર�ા છ�. જે 
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સૂ�મ િહ�સા પણ કરતા રહ�વાવાળા. લોભ, લાલચ, 
અિભમાન, �ણા, વૈર�િ�, બદલો લેવાની 
ભાવના, ઈ�યા, ��ષ, અસ�ય બોલવું, ઠગી કરવી 
વગેર� વગેર�.... �વય� ��ત અને અ�યને પણ 
��ત કરવાવાળાને અસુર કહ�વું એ ખોટું નથી.

આ દ�વીઓ ને શા માટ� િશવશિ� 
કહ�વામાં આવે છ�?

��યેક મનુ�યનું �વન, જ�મ-�વન-
��યુની �ંખલામાંથી પસાર થાય છ�. અને જ�મથી 
��યુ સુધીના �વનકાળમાં અનેકાનેક અનુક�ળ-
�િતક�ળ, અનેકાનેક નાની મોટી પરી�ાઓ, 
િવરોધાભાસી પ�ર��થિતઓ આવે છ�, કમ�ભોગનો 
ક� �યાિધના �પમાં ક� પછી ક�દરતી આપદાઓ ક� 
ઋતુઓનાં અિભશાપના �પમાં ક� અનેક �કારની 
કમ�રીઓનાં �પમાં, અવગુણ જેને કારણે જયને 
બદલે પરાજય થાય છ� અથા�� હાર-�ત વગેર� 
વગેર�.... અનેકાનેક વાતો સામે આવે છ�. મનુ�યને 
આ વાતોમાં િવજય �ા�ત કરવા િવિભ�ન 
શિ�ઓની જ�ર પડે છ�. જેવી રીતે સહનશિ�, 
સામનો કરવાની શિ�, પારખવાની શિ�, 
િનણ�ય કરવાની શિ�, સમાવવાની શિ�, 
િવ�તારને સંક�ણ� કરવાની શિ�, સમેટવાની 
શિ�, સહયોગ શિ�, �વીકાર કરવાની 
શિ�, �મા શિ�, ભૂલવાની- ભૂલાવવાની 
શિ�, યાદ રાખવાની શિ� વગેર� વગેર�... તો 
આ શિ�ઓને મનુ�ય �યાંથી �ા�ત કરશે? �યાર� 
મનુ�ય આ દ�વીઓ પાસે આવે છ�. આ 
િશવશિ�ઓ પાસે શિ� માટ� નતમ�તક થઈને 
ઝોલી ફ�લાવીએ છીએ. �યાર� એમના દુઃખ-ક�પાળુ 
બની એમને શિ�શાળી બનાવે છ�, ધ�ય કર� છ�, 
ખુશહાલ કર� છ�, ભગવાન-ઈ�ર �િત એમની 
આ�થા-��ા-ભિ�-�ેમ અને િવ�ાસ વધાર� છ�. 
તેથી એમને િશવ શિ� કહ�વામાં આવે છ�. એમનું 

ગાયન થાય છ�, પૂજન થાય છ� અને માની દર�ક 
પળ� યાદ આવે છ�.

ગરબા રાસ શું છ�? શા માટ� છ�?

નવરાિ�માં દ�વીઓ, શિ�ઓના પૂજનની 
સાથે સાથે દીપ ��લન પણ કરવામાં આવે છ�, 
સાથે સાથે પૂ�-આરતી-અચ�ના શા માટ� છ�? એ 
સહજ સમ�ય છ�, પરંતુ આ ગરબા-રાસ શું છ�? 
શા માટ� કરવામાં આવે છ�? ગરબા-રાસમાં 
સંગ�ઠત �પમાં મિહલાઓ ક� પુ�ષવગ� ક� પછી બંને 
મળીને એકસાથે તાલ સાથે તાલ મેળવીને, બે 
હાથોના પં�ને મેળવીને તાળી �ારા અવાજ 
સંભળાવે છ� ક� પછી દાં�ડયા (બે લાકડીઓ) �ારા 
અવાજ �કટ કરીને ખુશીને �ય� કર� છ�. એ 
�ઈને એવું નથી લાગતું ક� ��યેક ઘરના માિલક 
સાથે એ ઘરનાં ��યેક સદ�ય એ માિલકને ઘર 
�યવ�થાનાં સંચાલન સાથી બનીને, ભુ� બનીને 
સાથ દઈ ર�ાં છ�. તો આ સવ�ના સંગઠન, એકતા 
અને સાથના પ�રણામ �વ�પે ઘર આનંદથી નાચી 
ર�ં છ�. ઘરમાં ખુશહાલી છવાયેલ રહ� છ�. ઘરમાં 
નાનાં મોટાં લડાઈ-ઝગડા થવા છતાં પણ તાલ 
સાથે તાલ મેળવીને અથા�� �વભાવ-સં�કાર 
ટકરાવા છતાં, સુખ-દુઃખનાં ચ�રના ફ�રામાં 
ફરતા આનંદ માણતાં, થાકવા છતાં પણ �વનને 
માણતાં રહીને, એકબી� સાથે �વનની �ણોને 
ખુશીથી �વે છ�, રમે છ�.

રાિ� કઈ?

હવે ‘નવરાિ�’ શ�દમાં જે રાિ� શ�દ આવે 
છ� એનું મહા��ય �ણીએ. હવે આ કઈ રાિ� છ�? 
જે દ�વીઓ, શિ�ઓ સાથે �ડાયેલી છ�. આ રાિ� 
છ� શા��ો� ��ાની રાતવાળી રાિ�. કાલચ�માં 
અડધો સમય છ� ��ાનો �દવસ અને અડધો સમય 
છ� ��ાની રાત. અથા�� ચાર યુગોમાં બે યુગ 
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ભારત દ�શમાં પૂવ��એ, ઋિષયોએ, મુિનયોએ, 
શા��ોએ એ શીખવા�ું ક� ‘ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે 
રમ�તે ત� દ�વતા’ અહ� તો ન નારીની પૂ� છ� 
અને ન કોઈ રમણ કરતા દ�વતા દ�ખાય છ�. તો એ 
સુવણ�કાળ �યાર� હતો �યાર� આ દ�વીઓ, 
શિ�ઓની ગાયન ગાથા, વા�તિવક �વ�પમાં 
હતી? તો શું એવો સમય ફરી આવશે �યાર� આ 
દ�વીઓ, શિ�ઓ વા�તિવક �વ�પમાં નારીના 
�પમાં જ�મ લઈને ઘર ઘરમાં પોષાતાં અને 
સતામણીઓ કરતાં, ���ને દુઃખો, અશાંત તેમજ 
કાજળ જેવી કલં�કત અને કાળી કરવાવાળા 
અસુરોનો સંહાર કર�, એવો પુ�ય ઉદય ��� પર 
�ઈ શક�શું? સુખનાં સૌભા�યના એ �થમ 
�કરણનો અનુભવ કરી શક�શું? ક� પછી ફ� 
આપણે દ�વીઓને, શિ�ઓને યાદ કરતા રહીશું, 
ફ�રયાદ કરતા રહીશું, દુઃખી થઈને મા મા કરીને, 
રડી રડીને ફ� બોલાવતાં રહીશું!!!

સુર અને અસુર

સુર એટલે દ�વતા અને અસુર એટલે જે 
દ�વતા નથી એ. દ�વતાનો અથ� જે �દ�ય 
�ક�િતવાળા, �દ�ય ગુણધારી, મુક�ટધારી, શાસન 
અિધકારી, �દ�ય મનુ�યોને સુર કહ�વાય છ�. જે 
પિવ� હતાં, સુખ, શાંિત, આનંદમાં રમણ કરતા 
હતાં, જે પોતાની ��ને પણ સુખ, શાંિત, સંપિ� 
ધનધા�યથી ભરપૂર અને સંપ�ન રાખતા હતાં. 
જેઓ �થૂળ અથા�� અ�� શ�� �ારા િહ�સા અને 
સૂ�મ અથા�� િવકારો �ારા િહ�સાથી દૂર રહ�તા 
હતાં. અથા�� જેઓ શાંત, શીતળ, ધૈય�તા, ન�તા 
અને અિહ�સક �વભાવવાળાં હતાં. અથા�� �ોધ-
લોભ-મોહ મુ� હતાં. આ રીતે તેઓ િવકારોથી 
પણ મુ� હતાં. અસુર એટલે િવષય િવકારોથી 
��ત, બેતાજ બાદશાહ બનીને ચાલવાવાળાં, 
ડબલ િહ�સક અથા�� �થૂળ િહ�સાની સાથે સાથે 

દ�વીઓના િવિભ�ન ગાયન છ�. દર�ક દ�વીનું 
આ�યા��મક રહ�યથી સભર િવશેષ વાહન ક� 
આસન પણ છ�, ઉદાહરણ તરીક� સર�વતીની મોર 
પર સવારી, જગતઅંબાની િસંહ પર સવારી, 
લ�મી�નું કમલ આસન. િવિવધ દ�વીઓની 
િવિવધ શિ�ઓને પણ અ�� શ��ના �પમાં 
દશા�વેલ છ�. જે શ��ોમાં તલવાર, િ�શુળ, ખડગ, 
ક�હાડી વગેર� અનેક શ�� દ�ખાડવામાં આવેલ છ�. 
આ�ય�ની વાત છ� ક� એકતરફ એમને અસુર 
સંહા�રણીના ભયાનક �પમાં બતાવવામાં આવે છ� 
તો બી� તરફ અિત આકષ�ક મોિહની દશ�ન, 
મમતામૂત� મા સમાન �પ બતાવવામાં આવે છ�. 
ભ�જન એમને મા-મા કહીને યાદ કર� છ�, મં� 
બોલે છ�, �તો� ગાય છ�, આરતી આરાધના, પૂ� 
ઉપાસના કર� છ�, િસિ�ઓને પણ �ા�ત કર� છ� 
અને ગુજરાતમાં તો જેટલા લોકો તેટલા ગરબા 
ગાય છ�, મા ના નામની, �પની, કત��યોની, 
ગુણની, શણગારની, િનવાસ�થાનની, એમના 
સંબંધ સંપક�, �યવહારમાં આવનારની બધાની 
મિહમા થાય છ�.

તો �� થાય છ� ક� એ કઈ નારીઓ હતી ક� 
જે નારીઓને મં�દરોમાં અિવનાશી, પૂજનીય �ચ 
�થાન �ા�ત થયું? �યા સમયે એ નારીઓ આ 
ધરતી પર હતી? �યા એ અસુરો હતા ક� જેમનો 
એમણે સંહાર કય�? તો શા��ોમાં અસુરોના 
સંહારની તથા માના કત��યોની ગાથાઓ લખેલી 
છ�. દર�ક કથા સાથે, િવશેષ અસુરોનાં નામ 
�ડાયેલ છ�. વત�માન સમય એવા સંહાર કરવાને 
યો�ય રાવણ, દુઃશાસન, દુય�ધન, મિહષાસુર, 
અકાસુર, બકાસુર અસુર વગેર�.... તો ઘર ઘરમાં 
િવરાજમાન છ�, અને ગુ�ત �પમાં પોતાના 
જુ�મોથી, પોતાની સતામણીથી, અનેક 
સીતાઓને, �ૌપદીઓને, સતાવી ર�ા છ�. જે 
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સૂ�મ િહ�સા પણ કરતા રહ�વાવાળા. લોભ, લાલચ, 
અિભમાન, �ણા, વૈર�િ�, બદલો લેવાની 
ભાવના, ઈ�યા, ��ષ, અસ�ય બોલવું, ઠગી કરવી 
વગેર� વગેર�.... �વય� ��ત અને અ�યને પણ 
��ત કરવાવાળાને અસુર કહ�વું એ ખોટું નથી.

આ દ�વીઓ ને શા માટ� િશવશિ� 
કહ�વામાં આવે છ�?

��યેક મનુ�યનું �વન, જ�મ-�વન-
��યુની �ંખલામાંથી પસાર થાય છ�. અને જ�મથી 
��યુ સુધીના �વનકાળમાં અનેકાનેક અનુક�ળ-
�િતક�ળ, અનેકાનેક નાની મોટી પરી�ાઓ, 
િવરોધાભાસી પ�ર��થિતઓ આવે છ�, કમ�ભોગનો 
ક� �યાિધના �પમાં ક� પછી ક�દરતી આપદાઓ ક� 
ઋતુઓનાં અિભશાપના �પમાં ક� અનેક �કારની 
કમ�રીઓનાં �પમાં, અવગુણ જેને કારણે જયને 
બદલે પરાજય થાય છ� અથા�� હાર-�ત વગેર� 
વગેર�.... અનેકાનેક વાતો સામે આવે છ�. મનુ�યને 
આ વાતોમાં િવજય �ા�ત કરવા િવિભ�ન 
શિ�ઓની જ�ર પડે છ�. જેવી રીતે સહનશિ�, 
સામનો કરવાની શિ�, પારખવાની શિ�, 
િનણ�ય કરવાની શિ�, સમાવવાની શિ�, 
િવ�તારને સંક�ણ� કરવાની શિ�, સમેટવાની 
શિ�, સહયોગ શિ�, �વીકાર કરવાની 
શિ�, �મા શિ�, ભૂલવાની- ભૂલાવવાની 
શિ�, યાદ રાખવાની શિ� વગેર� વગેર�... તો 
આ શિ�ઓને મનુ�ય �યાંથી �ા�ત કરશે? �યાર� 
મનુ�ય આ દ�વીઓ પાસે આવે છ�. આ 
િશવશિ�ઓ પાસે શિ� માટ� નતમ�તક થઈને 
ઝોલી ફ�લાવીએ છીએ. �યાર� એમના દુઃખ-ક�પાળુ 
બની એમને શિ�શાળી બનાવે છ�, ધ�ય કર� છ�, 
ખુશહાલ કર� છ�, ભગવાન-ઈ�ર �િત એમની 
આ�થા-��ા-ભિ�-�ેમ અને િવ�ાસ વધાર� છ�. 
તેથી એમને િશવ શિ� કહ�વામાં આવે છ�. એમનું 

ગાયન થાય છ�, પૂજન થાય છ� અને માની દર�ક 
પળ� યાદ આવે છ�.

ગરબા રાસ શું છ�? શા માટ� છ�?

નવરાિ�માં દ�વીઓ, શિ�ઓના પૂજનની 
સાથે સાથે દીપ ��લન પણ કરવામાં આવે છ�, 
સાથે સાથે પૂ�-આરતી-અચ�ના શા માટ� છ�? એ 
સહજ સમ�ય છ�, પરંતુ આ ગરબા-રાસ શું છ�? 
શા માટ� કરવામાં આવે છ�? ગરબા-રાસમાં 
સંગ�ઠત �પમાં મિહલાઓ ક� પુ�ષવગ� ક� પછી બંને 
મળીને એકસાથે તાલ સાથે તાલ મેળવીને, બે 
હાથોના પં�ને મેળવીને તાળી �ારા અવાજ 
સંભળાવે છ� ક� પછી દાં�ડયા (બે લાકડીઓ) �ારા 
અવાજ �કટ કરીને ખુશીને �ય� કર� છ�. એ 
�ઈને એવું નથી લાગતું ક� ��યેક ઘરના માિલક 
સાથે એ ઘરનાં ��યેક સદ�ય એ માિલકને ઘર 
�યવ�થાનાં સંચાલન સાથી બનીને, ભુ� બનીને 
સાથ દઈ ર�ાં છ�. તો આ સવ�ના સંગઠન, એકતા 
અને સાથના પ�રણામ �વ�પે ઘર આનંદથી નાચી 
ર�ં છ�. ઘરમાં ખુશહાલી છવાયેલ રહ� છ�. ઘરમાં 
નાનાં મોટાં લડાઈ-ઝગડા થવા છતાં પણ તાલ 
સાથે તાલ મેળવીને અથા�� �વભાવ-સં�કાર 
ટકરાવા છતાં, સુખ-દુઃખનાં ચ�રના ફ�રામાં 
ફરતા આનંદ માણતાં, થાકવા છતાં પણ �વનને 
માણતાં રહીને, એકબી� સાથે �વનની �ણોને 
ખુશીથી �વે છ�, રમે છ�.

રાિ� કઈ?

હવે ‘નવરાિ�’ શ�દમાં જે રાિ� શ�દ આવે 
છ� એનું મહા��ય �ણીએ. હવે આ કઈ રાિ� છ�? 
જે દ�વીઓ, શિ�ઓ સાથે �ડાયેલી છ�. આ રાિ� 
છ� શા��ો� ��ાની રાતવાળી રાિ�. કાલચ�માં 
અડધો સમય છ� ��ાનો �દવસ અને અડધો સમય 
છ� ��ાની રાત. અથા�� ચાર યુગોમાં બે યુગ 
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�ાના�ત

�વન જે �ભુની અમૂ�ય ભેટ છ� એમાં ઉ�સાહ-
ઉમંગનું �ત નાખો અને પછી ન�કનાં ક� પછી 
દૂરના સવ� સાથીઓ સાથે, �ેહપૂણ� �યવહાર 
કરતા, એમનાં �વભાવ-સં�કારો સાથે રાસ કરી, 
તાલમાં તાલ મેળવીએ જેથી સ�ની સાથે ચાલી 
શક�એ. આપણે કોઈ �ે� લ� સાથે �વીએ અને 
�વનને સફળ કરીએ. સવ� ઉપર પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ સિહત, મા િશવ શિ�ઓની, 
દ�વીઓની અમી ���, ક�પા ��� બનેલી રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સતયુગ, �ેતાયુગ છ� ��ાનો �દવસ અને 
�ાપરયુગ કિલયુગ છ� ��ાની રાિ�. તો �યાર� 
��ાની રાિ�નો ઘોર અંધકાર એટલે ક� 
કિલયુગનો અંિતમ સમય હોય છ�. �યાર� ��� પર 
��ાચાર, પાપાચાર, દુઃખ, અશાંિત અને િવષય 
િવકાર પડાવ નાખીને બેઠા હોય છ�. લોકો 
ધમ���, કમ��� થઈ �ય છ� એ સમયને 
ધમ��લાિનનો સમય કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� �વયં 
સવ�શિ�માન પરમિપતા પરમા�મા િશવ ગીતામાં 
આપેલ પોતાના વચન �માણે ��� પર અવત�રત 
થાય છ�. પરમિપતા પરમા�મા ‘િશવ’ જે 
‘�યોિતિબંદુ’ છ�, અથા�� �કાશ પુંજ છ�, �વયંભૂ 
છ�, જેઓ સવ� આ�માઓના આ�યા��મક માત-
િપતા, સખા-બંધુ-સવ� સંબંધી છ�, જે સવ� ધમ�ના 
આ�માઓનો સવ�મા�ય િપતા છ�, જે ઈ�ર, ખુદા, 
ભગવાન છ� જે સવ�નાં પિતત-પાવન, સુખ-
શાંિતનાં દાતા, ઉ�ધારક તથા નવયુગના િનમા�તા 
છ�. શિ�ઓના જ�મદાતા છ�. તો �વયં િશવિપતા 
આ અલગ અલગ શિ�યો �ારા િવષય િવકારો 
�પી િવિભ�ન નામવાળા આસુરી નર નારીઓની, 
આસુરી મનો�િતઓનો સંહાર કરાવીને ��� પર 
નવીન યુગ, નવયુગ, સતયુગ અથા�ત સુવણ�-
કાળનો નવ�ભાતનો સમય ફરી લાવે છ�.

નવરાિ�નો સંદ�શ

નવરાિ� કહ� છ� �વનમાં �કાશ લાવો, 
�કાશમાં �વો અથા�� �વનમાં સકારા�મક 
નવીનતા લાવો. � �વનમાં નકારા�મકતા છ�, 
અંધા�ં છ� ક� પછી �વનમાં રાિ� સમાન દુઃખ-
અશાંિત-િનરાશા, ઉદાસીનતા ક� હતાશા છ� તો 
�ાનની, સમજની, અનુભવની, િશ�ાઓની 
�યોત જગાવો. યેનક�ન �કાર�ણ �વનમાં �કાશ 
લાવો. કોઈની મદદ લેવી પડે તો એ પણ લો પરંતુ 
�કાશ માટ� કોઈ પણ સં�ગોમાં દીપ જગાવો અને 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)...  ઉ�બોધન

રાજિષ� બનવાનું છ�. �ાળામુખી અવ�થા બનાવી 
યોગનો રસ લો. યોગની િભ�ન િભ�ન અવ�થાનું 
�ાન રાખો, અનુભૂિત કરો. �વયંમાં િનહાળો ક� 
પરમા�મા આપણી પાસે જેવી અપે�ા રાખે છ� તેવો 
મારો પુ�ષાથ� છ�? �યાં પુ�ષાથ�માં અંતર છ� �યાં 
�ા��તમાં પણ અંતર છ�.

પરમા�મા કહ� છ� સમ�યા? અથા�� 
સમજવાનું બાક� છ�. અંત સુધી �ાસ પરમા�માની 
યાદમાં ચાલવા �ઈએ. પરમા�માને એવો િવ�ાસ 
આપીએ ક� આપણે ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ 
યોગી�વનના પથ ઉપરથી ચિલત થઈશું નહ� 
અને અચલ, અટલ બનીશું. પરમા�માના એક 
એક મહાવા�યનું મૂ�ય અમૂ�ય છ�. સમ�યાઓના 
વમળમાં અટવાઈને ��ાથ� કરી પૂણ� િવરામ 
મૂક�એ તેના કરતાં સમ�યાઓ જ�મે ક� તરત જ 
�ાનયોગના આયુધો �ારા �યાં પૂણ� િવરામ 
મૂક�એ. આપણે એવો પુ�ષાથ� કરવાનો છ� ક� જે 
��થિતનું ગાયન થાય. તો આપણે આપણી 
��થિતને સંપૂણ� બનાવીએ એ જ આ ભ�ીનું 
�યોજન છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

હમણાં જે ગીત સાંભ�યું તે ગીતમાં �ણ 
ર�ોની વાત કરવામાં આવી. (૧) બાબા 
(પરમા�મા) (૨) મુરલી (�ાનમુરલી- પરમા�માના 
મહાવા�યો) અને (૩) મધુવન (પાંડવભવન - 
માઉ�ટ આબુ). આ ર�ોને સમજવા માટ� પુ�ષાથ� 
કરીશું તો તેના રસની અનુભૂિત થશે. યોગી-
�વનમાં રસ �ઈએ. આ પહ�લાં �વન િન��સાહી 
હતું, હતાશા હતી. �વનમાં એવો રસ ડો�કયું 
કરવો �ઈએ ક� આપણને �ઈએ અ�યને �વન 
�વવાની �ેરણા મળ�. �યાર� �વનમાં રસ હોય છ� 
તો ખુશી હોય છ�. �યાર� �વન �વવાની �ેરણા 
મળ� છ�. આજના રસહીન માનવો, �વનમાં રસની 
અનુભૂિત ન કરતાં આ�મહ�યા, �વઘાત તરફ 
ખ�ચાઈ �ય છ�. �યાર� આવા દુઃખી, હતાશ, 
અશાંત માનવો ઈ�રીય �વનનો અનુભવ કરશે 
ક� ��ાવ�સોનું �વન ક�ટલું �સ�નતા સભર છ� 
�યાર� તેઓને પણ આવું �વન �વવાની �ેરણા 
મળશે.

પરમા�માને િચ�ચોર પણ કહ�વામાં આવે છ�. 
મન, બુિ� અને સં�કારમાં સૌથી સૂ�મ અંગ િચ� 
છ�. બુિ�ને ઈ�રીય યાદમાં �ડીએ છીએ �યાર� 
બુિ�યોગ તોડાવનાર િચ� જ છ�. તે સૂ�મ છ�. તે 
માટ� ભૂતકાળની ��િતઓને િવસારી દ�વામાં આવે 
તો જ મોહ ન� થઈ શક�. તે માટ� સતત આંતર 
િનરી�ણ કરવું પડશે ક� ઈ�રીય �વનની ખુશી 
આપણામાં ક�ટલી હદ સુધી રહ� છ�. ઈ�ર� આપણને 
સજયા� પણ કઈ રીતે સ�યા�? ઈ�ર ભા�યિવધાતા 
છ�. તેઓ કઈ રીતે ભા�ય બનાવે છ� તે પણ 
અનુભૂિતનો િવષય છ�. આપણે આપણું �વન 
જેટલું �ે� બનાવવા ઈ�છીએ તેટલું બનાવી 

શક�એ છીએ. � પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને 
��િપતા ��ાનું િમલન ન થયું હોત તો આપણે 
પણ ઈ�રીય જ�મ ધારણ કરી શ�યા ન હોત. 
બંનેનું િમલન થાય છ� તેથી આપણું પણ િમલન 
તેમની સાથે થાય છ�. ઈ�રીય �વન ધારણ કયા� 
પછી પોતાનો પૂછવાનું છ� ક� ઈ�રીય �વનની 
ખુમારી કયાં સુધી ધારણ કરી છ�? આપણે 
��ામુખ વંશાવલી, િશવિપતા �ારા �દ�ય જ�મ 
ધારણ કર�લ સવ��મ �ા�ણક�ળના, �ા�ણ 
પ�રવારના છીએ. આપણને આવા �દ�ય 
પ�રવારની ખુશી છ�? 

આપણે આપણા ક�ળધમ�ને યાદ કરીશું તો 
આપણામાં �દ�ય ધારણાઓ આવતી જશે. પોતાના 
�દ�ય �વનના ઈ�રીય પ�રવારના ક�ળને ભૂલશો 
નહ�. �દ�ય જ�મની ખુશી ક�ટલી છ�? �દ�ય 
અલૌ�કક જ�મ શા માટ� લીધો છ�? �ે� કમ� કરવા 
માટ� પરમા�મા પણ આપણને કમ� કરતાં શીખવાડે 
છ� જેથી આપણું �વન �ે� બને. તેથી � �દ�ય 
�વન �ા�ત કરીને, ઈ�રીય પ�રવારમાં 
અલૌ�કક જ�મ લઈને પણ કમ� એટલા �ે� ન 
બને તો? આપણે પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને 
��િપતા ��ાને અનુસરવાના છ�. કમા�તીત ક�ઈ 
રીતે થવાય? િવકમા��ત કઈ રીતે થવાય? તે અંગે 
િવચાર સાગર મંથન કરવાનું છ�. કમળ પુ�પ 
સમાન �વન ��ાબાપને �ઈને �વીશું. 
િનરાકારી અને િનરઅહ�કારી બની શક�શું. બંને 
બાપને ��� સમ� રાખો. એક આંખમાં મુિ� 
અને બી� આંખમાં �વનમુિ�. �ી� આંખમાં 
િશવિપતા �ારા મળ�લ �ાનની �દ�ય બુિ� યુ� 
���. નારાયણી નશો આપણને ��ાબાબાને 
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�વન જે �ભુની અમૂ�ય ભેટ છ� એમાં ઉ�સાહ-
ઉમંગનું �ત નાખો અને પછી ન�કનાં ક� પછી 
દૂરના સવ� સાથીઓ સાથે, �ેહપૂણ� �યવહાર 
કરતા, એમનાં �વભાવ-સં�કારો સાથે રાસ કરી, 
તાલમાં તાલ મેળવીએ જેથી સ�ની સાથે ચાલી 
શક�એ. આપણે કોઈ �ે� લ� સાથે �વીએ અને 
�વનને સફળ કરીએ. સવ� ઉપર પરમિપતા 
પરમા�મા િશવ સિહત, મા િશવ શિ�ઓની, 
દ�વીઓની અમી ���, ક�પા ��� બનેલી રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સતયુગ, �ેતાયુગ છ� ��ાનો �દવસ અને 
�ાપરયુગ કિલયુગ છ� ��ાની રાિ�. તો �યાર� 
��ાની રાિ�નો ઘોર અંધકાર એટલે ક� 
કિલયુગનો અંિતમ સમય હોય છ�. �યાર� ��� પર 
��ાચાર, પાપાચાર, દુઃખ, અશાંિત અને િવષય 
િવકાર પડાવ નાખીને બેઠા હોય છ�. લોકો 
ધમ���, કમ��� થઈ �ય છ� એ સમયને 
ધમ��લાિનનો સમય કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� �વયં 
સવ�શિ�માન પરમિપતા પરમા�મા િશવ ગીતામાં 
આપેલ પોતાના વચન �માણે ��� પર અવત�રત 
થાય છ�. પરમિપતા પરમા�મા ‘િશવ’ જે 
‘�યોિતિબંદુ’ છ�, અથા�� �કાશ પુંજ છ�, �વયંભૂ 
છ�, જેઓ સવ� આ�માઓના આ�યા��મક માત-
િપતા, સખા-બંધુ-સવ� સંબંધી છ�, જે સવ� ધમ�ના 
આ�માઓનો સવ�મા�ય િપતા છ�, જે ઈ�ર, ખુદા, 
ભગવાન છ� જે સવ�નાં પિતત-પાવન, સુખ-
શાંિતનાં દાતા, ઉ�ધારક તથા નવયુગના િનમા�તા 
છ�. શિ�ઓના જ�મદાતા છ�. તો �વયં િશવિપતા 
આ અલગ અલગ શિ�યો �ારા િવષય િવકારો 
�પી િવિભ�ન નામવાળા આસુરી નર નારીઓની, 
આસુરી મનો�િતઓનો સંહાર કરાવીને ��� પર 
નવીન યુગ, નવયુગ, સતયુગ અથા�ત સુવણ�-
કાળનો નવ�ભાતનો સમય ફરી લાવે છ�.

નવરાિ�નો સંદ�શ

નવરાિ� કહ� છ� �વનમાં �કાશ લાવો, 
�કાશમાં �વો અથા�� �વનમાં સકારા�મક 
નવીનતા લાવો. � �વનમાં નકારા�મકતા છ�, 
અંધા�ં છ� ક� પછી �વનમાં રાિ� સમાન દુઃખ-
અશાંિત-િનરાશા, ઉદાસીનતા ક� હતાશા છ� તો 
�ાનની, સમજની, અનુભવની, િશ�ાઓની 
�યોત જગાવો. યેનક�ન �કાર�ણ �વનમાં �કાશ 
લાવો. કોઈની મદદ લેવી પડે તો એ પણ લો પરંતુ 
�કાશ માટ� કોઈ પણ સં�ગોમાં દીપ જગાવો અને 

(પેજ નં. 24નું અનુસંધાન)...  ઉ�બોધન

રાજિષ� બનવાનું છ�. �ાળામુખી અવ�થા બનાવી 
યોગનો રસ લો. યોગની િભ�ન િભ�ન અવ�થાનું 
�ાન રાખો, અનુભૂિત કરો. �વયંમાં િનહાળો ક� 
પરમા�મા આપણી પાસે જેવી અપે�ા રાખે છ� તેવો 
મારો પુ�ષાથ� છ�? �યાં પુ�ષાથ�માં અંતર છ� �યાં 
�ા��તમાં પણ અંતર છ�.

પરમા�મા કહ� છ� સમ�યા? અથા�� 
સમજવાનું બાક� છ�. અંત સુધી �ાસ પરમા�માની 
યાદમાં ચાલવા �ઈએ. પરમા�માને એવો િવ�ાસ 
આપીએ ક� આપણે ગમે તેવી પ�ર��થિતમાં પણ 
યોગી�વનના પથ ઉપરથી ચિલત થઈશું નહ� 
અને અચલ, અટલ બનીશું. પરમા�માના એક 
એક મહાવા�યનું મૂ�ય અમૂ�ય છ�. સમ�યાઓના 
વમળમાં અટવાઈને ��ાથ� કરી પૂણ� િવરામ 
મૂક�એ તેના કરતાં સમ�યાઓ જ�મે ક� તરત જ 
�ાનયોગના આયુધો �ારા �યાં પૂણ� િવરામ 
મૂક�એ. આપણે એવો પુ�ષાથ� કરવાનો છ� ક� જે 
��થિતનું ગાયન થાય. તો આપણે આપણી 
��થિતને સંપૂણ� બનાવીએ એ જ આ ભ�ીનું 
�યોજન છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

હમણાં જે ગીત સાંભ�યું તે ગીતમાં �ણ 
ર�ોની વાત કરવામાં આવી. (૧) બાબા 
(પરમા�મા) (૨) મુરલી (�ાનમુરલી- પરમા�માના 
મહાવા�યો) અને (૩) મધુવન (પાંડવભવન - 
માઉ�ટ આબુ). આ ર�ોને સમજવા માટ� પુ�ષાથ� 
કરીશું તો તેના રસની અનુભૂિત થશે. યોગી-
�વનમાં રસ �ઈએ. આ પહ�લાં �વન િન��સાહી 
હતું, હતાશા હતી. �વનમાં એવો રસ ડો�કયું 
કરવો �ઈએ ક� આપણને �ઈએ અ�યને �વન 
�વવાની �ેરણા મળ�. �યાર� �વનમાં રસ હોય છ� 
તો ખુશી હોય છ�. �યાર� �વન �વવાની �ેરણા 
મળ� છ�. આજના રસહીન માનવો, �વનમાં રસની 
અનુભૂિત ન કરતાં આ�મહ�યા, �વઘાત તરફ 
ખ�ચાઈ �ય છ�. �યાર� આવા દુઃખી, હતાશ, 
અશાંત માનવો ઈ�રીય �વનનો અનુભવ કરશે 
ક� ��ાવ�સોનું �વન ક�ટલું �સ�નતા સભર છ� 
�યાર� તેઓને પણ આવું �વન �વવાની �ેરણા 
મળશે.

પરમા�માને િચ�ચોર પણ કહ�વામાં આવે છ�. 
મન, બુિ� અને સં�કારમાં સૌથી સૂ�મ અંગ િચ� 
છ�. બુિ�ને ઈ�રીય યાદમાં �ડીએ છીએ �યાર� 
બુિ�યોગ તોડાવનાર િચ� જ છ�. તે સૂ�મ છ�. તે 
માટ� ભૂતકાળની ��િતઓને િવસારી દ�વામાં આવે 
તો જ મોહ ન� થઈ શક�. તે માટ� સતત આંતર 
િનરી�ણ કરવું પડશે ક� ઈ�રીય �વનની ખુશી 
આપણામાં ક�ટલી હદ સુધી રહ� છ�. ઈ�ર� આપણને 
સજયા� પણ કઈ રીતે સ�યા�? ઈ�ર ભા�યિવધાતા 
છ�. તેઓ કઈ રીતે ભા�ય બનાવે છ� તે પણ 
અનુભૂિતનો િવષય છ�. આપણે આપણું �વન 
જેટલું �ે� બનાવવા ઈ�છીએ તેટલું બનાવી 

શક�એ છીએ. � પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને 
��િપતા ��ાનું િમલન ન થયું હોત તો આપણે 
પણ ઈ�રીય જ�મ ધારણ કરી શ�યા ન હોત. 
બંનેનું િમલન થાય છ� તેથી આપણું પણ િમલન 
તેમની સાથે થાય છ�. ઈ�રીય �વન ધારણ કયા� 
પછી પોતાનો પૂછવાનું છ� ક� ઈ�રીય �વનની 
ખુમારી કયાં સુધી ધારણ કરી છ�? આપણે 
��ામુખ વંશાવલી, િશવિપતા �ારા �દ�ય જ�મ 
ધારણ કર�લ સવ��મ �ા�ણક�ળના, �ા�ણ 
પ�રવારના છીએ. આપણને આવા �દ�ય 
પ�રવારની ખુશી છ�? 

આપણે આપણા ક�ળધમ�ને યાદ કરીશું તો 
આપણામાં �દ�ય ધારણાઓ આવતી જશે. પોતાના 
�દ�ય �વનના ઈ�રીય પ�રવારના ક�ળને ભૂલશો 
નહ�. �દ�ય જ�મની ખુશી ક�ટલી છ�? �દ�ય 
અલૌ�કક જ�મ શા માટ� લીધો છ�? �ે� કમ� કરવા 
માટ� પરમા�મા પણ આપણને કમ� કરતાં શીખવાડે 
છ� જેથી આપણું �વન �ે� બને. તેથી � �દ�ય 
�વન �ા�ત કરીને, ઈ�રીય પ�રવારમાં 
અલૌ�કક જ�મ લઈને પણ કમ� એટલા �ે� ન 
બને તો? આપણે પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને 
��િપતા ��ાને અનુસરવાના છ�. કમા�તીત ક�ઈ 
રીતે થવાય? િવકમા��ત કઈ રીતે થવાય? તે અંગે 
િવચાર સાગર મંથન કરવાનું છ�. કમળ પુ�પ 
સમાન �વન ��ાબાપને �ઈને �વીશું. 
િનરાકારી અને િનરઅહ�કારી બની શક�શું. બંને 
બાપને ��� સમ� રાખો. એક આંખમાં મુિ� 
અને બી� આંખમાં �વનમુિ�. �ી� આંખમાં 
િશવિપતા �ારા મળ�લ �ાનની �દ�ય બુિ� યુ� 
���. નારાયણી નશો આપણને ��ાબાબાને 
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�ડાયેલો ર�ો છ�. પરમા�મા આપણને સવ� 
સંબંધોમાંથી આસિ� િમટાવી દઈ પોતાની સાથે 
સવ� સંબંધો �ડવા માટ� કહ� છ�. પરમા�મા 
િમલનથી, યોગથી અતી���ય સુખની અનુભૂિત 
થાય છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� અતી���ય સુખનો 
અનુભવ પૂછવો હોય તો પૂછો ગોપ ગોપીઓને. 
યોગીએ એવી �સ�ન મુ�ામાં રહ�વું �ઈએ ક� 
કોઈને પૂછવું ન પડે ક� આનંદમાં છો? ઠીક છો? 
તેથી ઈ�રીય િમલનના મેળામાં રહો. દશ�નીય 
મૂરત બનો. એવી અવ�થા બનાવો જેથી લાખો 
લોકો તમને િનહાળ�. 

એકરસ ��થિત ક�મ રહ�તી નથી? કારણક� 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �થાિપત કય� નથી. �વયંને 
પૂછીએ ક� પરમા�મા સાથે �હ�રહાન કરી સામી�ય 
િસ� કરીએ. સવ� રસોનો આ�વાદ કરાવવા 
સોમનાથ બાપ-પરમિપતા િશવ પરમા�મા આ�યા 
છ�. પરમા�મા ભિ�માગ�માં પણ સૌના �દયનો 
અવાજ સાંભળતા આ�યા તો શું બાળકોની વાતોને 
નહ� સાંભળ�? સંદ�શીઓ �યાર� �યાનમાં �ય છ�, 
�યાર� િભ�ન િભ�ન સંદ�શાઓ લાગે છ� તેથી એ 
વાત િસ� થાય છ� ક� પરમા�મા સવ� આ�માઓને 
�ેહપૂવ�કની યાદનો ��યુ�ર વાળ� છ�. તેથી દર�ક 
આ�માઓએ પરમા�માના સાથનો અનુભવ 
કરવાનો છ�. ઈ�રીય યાદની લગનમાં મગન 
રહ�નાર આ�માઓ ઈ�રીય �ેરણાઓ ઝીલી શક� 
છ�. પરમા�માના સંક�તોને ઝીલી શક� છ�. તેથી 
આ�માઓની સેવા કરવા �ઓ તે પહ�લાં 
પરમા�માને ખૂબ �ેમથી યાદ કરીને �ઓ. 
યોગી�વનમાં રસ લાવવા માટ� અ�તવેળાએ 
ઉઠીને પરમા�મા સાથે યોગની અનુભૂિત �ારા રસ 
મેળવવાનો છ�. ઈ�રીય �ેરણાઓને ઝીલવા બુિ� 
સાફ �ઈએ. બુિ� સાફ થશે યોગથી. દર�ક 
સમયનું પણ િવિશ� મહ�વ હોય છ�. જેમ ક� 

�તાં મળશે. આમ માતા અને િપતાને 
અનુસરવાના છ�. બંનેને અનુસરવાનો રસ હોવો 
�ઈએ. આપણો સંબંધ બંને સાથે છ�. સતયુગથી 
સંગમયુગ સુધી િભ�ન િભ�ન �પે ��ાબાબા સાથે 
સંબંધ િનભાવવાનો છ�. ��ાબાબાને �તાં 
ઈ�રીય �વનમાં રસ આવશે. એમને �તાં લ�ય 
બદલાઈ �ય છ�, તો લ�ણ પણ બદલાઈ �ય છ�. 
��ાબાપે કદીયે પોતાની મહ�ા વણ�વી નથી. 
િશવિપતા �વયંને િવ�સેવક જ સમજે છ�. આ રીતે 
બંનેના િનકટના સંબંધમાં નહ� આવીએ તો 
બંનેના �વન �ારા �ા�ત રસની અનુભૂિત કરી 
શક�શું નહ�. ��ાબાપ આપણા માટ� 
યોગી�વનની સંપ�નતાનું ઉ�મ ઉદાહરણ છ�.

આપણે પરમા�મા પાસે �વગ�નું સુખ માંગીએ 
છીએ. પરમા�મા આ સમયે આપણા તન, મન, 
ધન, સમય, સંક�પ સવ��વને �દ�ય રીતે �વા 
માંગે છ�. ���ના પ�રવત�ન સાથે માંગે છ�. જેનો 
યથાથ� ઉપયોગ કરતાં આ સૌ સાધનો શિ�ઓ 
સતયુગના �ાર�ધમાં મળશે. પરમા�મા આપણને 
આજ તનમાં શિ� આપી શક� છ�. પણ નૂતન 
શરીર નહ�. પિવ� તન પિવ� આ�મા સિહત 
સતયુગમાં મળશે. િવનાશી ધન પણ સંગમયુગમાં 
ઈ�રીય કાય�માં વપરાતાં તેની યથાથ� સાથ�કતાને 
પામે છ�. સવ� �કાર� ઈ�રીય સેવા કરો પણ ��ય� 
ફળની આશા રાખો નહ�. અિવનાશી �ાનનું 
��ય� ફળ સુખ, શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા છ�.

આપણે અ�તવેળાથી �ઈએ ક� પમરા�મા 
સાથે િપતા �પનો સંબંધ િનભાવીએ છીએ. �યાર 
પછી પરમ િશ�ક, પરમ સ�ગુ� અને િભ�ન 
િભ�ન સંબંધોની રસના પરમા�મા �ારા પામીએ 
છીએ? પરમા�મા સવ� સંબંધોથી સાથ આપે છ�. 
પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધો શા માટ� �ડવાના છ�? 
કારણ ક� આ�મા ક�પમાં અનેક સંબંધોથી 
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ગુ�વારનું. પરમા�મા આપણને �ાન સંભળાવે છ�. 
તો િવ�ાથ� �વનની અનુભૂિત કરી �ાન�ા��તમાં 
ખોવાઈ જવું �ઈએ. �ાન સાંભળવાનો રસ હોવો 
�ઈએ. તે રીતે �ાન સંભળાવવાનો પણ રસ હોવો 
�ઈએ. �ાન ખર�ખર અંદર ગયું છ� તે િનહાળો. 
�ાન સાંભ�યા પછી મનનમંથન કરો. િવચાર 
સાગર મંથન કરો. મંથન કરવાથી �ાન ર�ો 
મળશે. પરમા�મા આ�માઓની યો�યતાઓ �ઈ 
વરદાન આપે છ�. સાકારબાબાએ �નક�દાદીને 
ક�ં તે �માણે તેમની િવશાળબુિ�નો પ�રચય 
આપણને મળી ર�ો છ�. 104 વષ� વટાવી ગયેલાં 
�નક�દાદીનો િવ�ાથ� �વનનો અનુભવ, 
�ાનયોગની ગહનતા આપણને �ેરણા આપે છ�. 
પરમા�મા �ારા �ા�ત થયેલી તેવી ��થિત �ા�ત 
કરવાના પુ�ષાથ�ની �ાન ર�ોની ન�ધ માટ� 
ડાયરીપેનનો ઉપયોગ પણ અિનવાય� છ�. 
િવ�ાલયનાં અ�ણી બહ�નો તેનું ઉદાહરણ છ�. 
આજના સમયમાં મનને નવ�ં રાખવું પોસાય નહ�. 
મનન મનને �ય�ત રાખે છ�. તેથી �ાનસાગરની 
ગહનતામાં ચા�યા �ઓ, �ાનીઓની ગહનતામાં 
જશો નહ�. �ાની માટ�, યોગી માટ� મુરલી 
(�ાનવાણી) એ ધન છ�. ઈ�રીય �ાન �ારા સવ� 
રીતે સંપ�ન બનો.

રાજયોગીએ સોળ� કળાએ સંપૂણ� બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. રાજયોગીમાં સોળ� કળાઓ 
હોવી �ઈએ. પરમા�મા પણ આ�માઓને કોઈ 
કાય� કરવાની �ેરણા આપે છ�. જે બાળક 
પરમા�માની �ીમત મેળવે છ� તે માટ� પરમા�મા 
બંધાયમાન છ�. પરમા�માના સામી�યનું વણ�ન એવું 
કરો ક� જેથી અ�ય આ�માઓને બળ મળ�. િહ�મતે 
મદા� તો મદદ� બાપ. પરમા�મા સૌની િહ�મત �ઈને 
વરદાન આપે છ�. રાજયોગી તરીક� �ાન�ા��ત 
માટ�ના રસમાં પણ નવીનતા લાવતા �ઓ. હવે 

સમયની સમીપતા �તાં અ�ય આ�માઓને 
સા�ા�કાર કરાવે તેવી અવ�થા માટ� તૈયાર 
રહ�વાનું છ�. હવે વરદાતાની અવ�થાને ધારણ 
કરો. ��ત આ�મા બની �ઓ. લૌ�કકને 
અલૌ�કકમાં પ�રવત�ન કરો. આજે આપ સૌ 
ભ�ીમાં (�ાનયોગના િવશેષ �ાસીસ)માં તપ�યા 
કરી ર�ા છો �યાર� �વયંને પૂછો ક� ઈ�છા મા�� 
અિવ�ાની ��થિત ધારણ કરી છ�? આ�મા 
કોઈપણ બંધનમાં અટક� નહ�. પરમા�મા આપણી 
સામે સવ� �ાનભંડાર ખોલી બેઠા છ� �યાર� આપણે 
અ��ત, અપૂણ� કઈ રીતે રહી શક�એ? મધમાખી 
બનો. સવ�માંથી ગુણ ઉઠાવો અને સવ�ના ગુણોની 
કદર કરો. પોતાનામાં ગુણ અને શિ�ઓ ભરતા 
રહો. આ દુિનયા કાંટાઓનું જંગલ છ� તેથી 
પરમા�મા સાથે ગુ�ના સંબંધની અનુભૂિત કરી 
�ીમત મેળવતા રહો. પરમા�માની દર�ક વાતને, 
મહાવા�યને અનુસરો. આ છ� તી� પુ�ષાથ�ની 
િનશાની. મનમનાભવના મં�ને ભૂલશો નહ�. આ 
મારાથી નહ� થઈ શક� એવા સૂર પણ કાઢશો નહ�. 
પરમા�મા સાથે સાજનનો સંબંધ પણ જ�રી છ�, 
નહ�તર ક�યાઓની બુિ� �યાંક અટક� જશે. સૌ 
આ�માઓએ પણ પરમા�માને સાજનના સંબંધથી 
પણ યાદ કરવાના છ�. આ�ાકારી, વફાદાર, 
ઈમાનદાર બનવાનું છ�. આ�ાઓનું આખું પુ�તક 
ગીતા બ�યું છ�. જેમાં અજુ�નને િભ�ન િભ�ન 
આ�ાઓ આપવામાં આવી છ�. માટ� �દલની વાત 
�દલાવર-પરમિપતા િશવ પરમા�માને સંભળાવી 
હળવાશ અનુભવો. કારણ ક� કોઈપણ સંબંધની 
ખામી-અભાવ માણસને ક�ટલું દુઃખ આપે છ�. 
ર�ાબંધન વખતે લૌ�કક ભાઈબહ�ન ન હોય તો 
ક�ટલાં દુઃખી થાય છ�. તેથી કોઈની સાથે િવશેષ 
(Extra) સંબંધ ન રાખતાં પરમા�મા સાથે જ સવ� 
સંબંધો �ડો. કારણ �યાં િવશેષ સંબંધ �થાિપત 
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�ડાયેલો ર�ો છ�. પરમા�મા આપણને સવ� 
સંબંધોમાંથી આસિ� િમટાવી દઈ પોતાની સાથે 
સવ� સંબંધો �ડવા માટ� કહ� છ�. પરમા�મા 
િમલનથી, યોગથી અતી���ય સુખની અનુભૂિત 
થાય છ�. માટ� જ કહ�વાયું છ� ક� અતી���ય સુખનો 
અનુભવ પૂછવો હોય તો પૂછો ગોપ ગોપીઓને. 
યોગીએ એવી �સ�ન મુ�ામાં રહ�વું �ઈએ ક� 
કોઈને પૂછવું ન પડે ક� આનંદમાં છો? ઠીક છો? 
તેથી ઈ�રીય િમલનના મેળામાં રહો. દશ�નીય 
મૂરત બનો. એવી અવ�થા બનાવો જેથી લાખો 
લોકો તમને િનહાળ�. 

એકરસ ��થિત ક�મ રહ�તી નથી? કારણક� 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �થાિપત કય� નથી. �વયંને 
પૂછીએ ક� પરમા�મા સાથે �હ�રહાન કરી સામી�ય 
િસ� કરીએ. સવ� રસોનો આ�વાદ કરાવવા 
સોમનાથ બાપ-પરમિપતા િશવ પરમા�મા આ�યા 
છ�. પરમા�મા ભિ�માગ�માં પણ સૌના �દયનો 
અવાજ સાંભળતા આ�યા તો શું બાળકોની વાતોને 
નહ� સાંભળ�? સંદ�શીઓ �યાર� �યાનમાં �ય છ�, 
�યાર� િભ�ન િભ�ન સંદ�શાઓ લાગે છ� તેથી એ 
વાત િસ� થાય છ� ક� પરમા�મા સવ� આ�માઓને 
�ેહપૂવ�કની યાદનો ��યુ�ર વાળ� છ�. તેથી દર�ક 
આ�માઓએ પરમા�માના સાથનો અનુભવ 
કરવાનો છ�. ઈ�રીય યાદની લગનમાં મગન 
રહ�નાર આ�માઓ ઈ�રીય �ેરણાઓ ઝીલી શક� 
છ�. પરમા�માના સંક�તોને ઝીલી શક� છ�. તેથી 
આ�માઓની સેવા કરવા �ઓ તે પહ�લાં 
પરમા�માને ખૂબ �ેમથી યાદ કરીને �ઓ. 
યોગી�વનમાં રસ લાવવા માટ� અ�તવેળાએ 
ઉઠીને પરમા�મા સાથે યોગની અનુભૂિત �ારા રસ 
મેળવવાનો છ�. ઈ�રીય �ેરણાઓને ઝીલવા બુિ� 
સાફ �ઈએ. બુિ� સાફ થશે યોગથી. દર�ક 
સમયનું પણ િવિશ� મહ�વ હોય છ�. જેમ ક� 

�તાં મળશે. આમ માતા અને િપતાને 
અનુસરવાના છ�. બંનેને અનુસરવાનો રસ હોવો 
�ઈએ. આપણો સંબંધ બંને સાથે છ�. સતયુગથી 
સંગમયુગ સુધી િભ�ન િભ�ન �પે ��ાબાબા સાથે 
સંબંધ િનભાવવાનો છ�. ��ાબાબાને �તાં 
ઈ�રીય �વનમાં રસ આવશે. એમને �તાં લ�ય 
બદલાઈ �ય છ�, તો લ�ણ પણ બદલાઈ �ય છ�. 
��ાબાપે કદીયે પોતાની મહ�ા વણ�વી નથી. 
િશવિપતા �વયંને િવ�સેવક જ સમજે છ�. આ રીતે 
બંનેના િનકટના સંબંધમાં નહ� આવીએ તો 
બંનેના �વન �ારા �ા�ત રસની અનુભૂિત કરી 
શક�શું નહ�. ��ાબાપ આપણા માટ� 
યોગી�વનની સંપ�નતાનું ઉ�મ ઉદાહરણ છ�.

આપણે પરમા�મા પાસે �વગ�નું સુખ માંગીએ 
છીએ. પરમા�મા આ સમયે આપણા તન, મન, 
ધન, સમય, સંક�પ સવ��વને �દ�ય રીતે �વા 
માંગે છ�. ���ના પ�રવત�ન સાથે માંગે છ�. જેનો 
યથાથ� ઉપયોગ કરતાં આ સૌ સાધનો શિ�ઓ 
સતયુગના �ાર�ધમાં મળશે. પરમા�મા આપણને 
આજ તનમાં શિ� આપી શક� છ�. પણ નૂતન 
શરીર નહ�. પિવ� તન પિવ� આ�મા સિહત 
સતયુગમાં મળશે. િવનાશી ધન પણ સંગમયુગમાં 
ઈ�રીય કાય�માં વપરાતાં તેની યથાથ� સાથ�કતાને 
પામે છ�. સવ� �કાર� ઈ�રીય સેવા કરો પણ ��ય� 
ફળની આશા રાખો નહ�. અિવનાશી �ાનનું 
��ય� ફળ સુખ, શાંિત, આનંદ અને પિવ�તા છ�.

આપણે અ�તવેળાથી �ઈએ ક� પમરા�મા 
સાથે િપતા �પનો સંબંધ િનભાવીએ છીએ. �યાર 
પછી પરમ િશ�ક, પરમ સ�ગુ� અને િભ�ન 
િભ�ન સંબંધોની રસના પરમા�મા �ારા પામીએ 
છીએ? પરમા�મા સવ� સંબંધોથી સાથ આપે છ�. 
પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધો શા માટ� �ડવાના છ�? 
કારણ ક� આ�મા ક�પમાં અનેક સંબંધોથી 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 10 October 2021 Page No. 23

�ાના�ત

ગુ�વારનું. પરમા�મા આપણને �ાન સંભળાવે છ�. 
તો િવ�ાથ� �વનની અનુભૂિત કરી �ાન�ા��તમાં 
ખોવાઈ જવું �ઈએ. �ાન સાંભળવાનો રસ હોવો 
�ઈએ. તે રીતે �ાન સંભળાવવાનો પણ રસ હોવો 
�ઈએ. �ાન ખર�ખર અંદર ગયું છ� તે િનહાળો. 
�ાન સાંભ�યા પછી મનનમંથન કરો. િવચાર 
સાગર મંથન કરો. મંથન કરવાથી �ાન ર�ો 
મળશે. પરમા�મા આ�માઓની યો�યતાઓ �ઈ 
વરદાન આપે છ�. સાકારબાબાએ �નક�દાદીને 
ક�ં તે �માણે તેમની િવશાળબુિ�નો પ�રચય 
આપણને મળી ર�ો છ�. 104 વષ� વટાવી ગયેલાં 
�નક�દાદીનો િવ�ાથ� �વનનો અનુભવ, 
�ાનયોગની ગહનતા આપણને �ેરણા આપે છ�. 
પરમા�મા �ારા �ા�ત થયેલી તેવી ��થિત �ા�ત 
કરવાના પુ�ષાથ�ની �ાન ર�ોની ન�ધ માટ� 
ડાયરીપેનનો ઉપયોગ પણ અિનવાય� છ�. 
િવ�ાલયનાં અ�ણી બહ�નો તેનું ઉદાહરણ છ�. 
આજના સમયમાં મનને નવ�ં રાખવું પોસાય નહ�. 
મનન મનને �ય�ત રાખે છ�. તેથી �ાનસાગરની 
ગહનતામાં ચા�યા �ઓ, �ાનીઓની ગહનતામાં 
જશો નહ�. �ાની માટ�, યોગી માટ� મુરલી 
(�ાનવાણી) એ ધન છ�. ઈ�રીય �ાન �ારા સવ� 
રીતે સંપ�ન બનો.

રાજયોગીએ સોળ� કળાએ સંપૂણ� બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. રાજયોગીમાં સોળ� કળાઓ 
હોવી �ઈએ. પરમા�મા પણ આ�માઓને કોઈ 
કાય� કરવાની �ેરણા આપે છ�. જે બાળક 
પરમા�માની �ીમત મેળવે છ� તે માટ� પરમા�મા 
બંધાયમાન છ�. પરમા�માના સામી�યનું વણ�ન એવું 
કરો ક� જેથી અ�ય આ�માઓને બળ મળ�. િહ�મતે 
મદા� તો મદદ� બાપ. પરમા�મા સૌની િહ�મત �ઈને 
વરદાન આપે છ�. રાજયોગી તરીક� �ાન�ા��ત 
માટ�ના રસમાં પણ નવીનતા લાવતા �ઓ. હવે 

સમયની સમીપતા �તાં અ�ય આ�માઓને 
સા�ા�કાર કરાવે તેવી અવ�થા માટ� તૈયાર 
રહ�વાનું છ�. હવે વરદાતાની અવ�થાને ધારણ 
કરો. ��ત આ�મા બની �ઓ. લૌ�કકને 
અલૌ�કકમાં પ�રવત�ન કરો. આજે આપ સૌ 
ભ�ીમાં (�ાનયોગના િવશેષ �ાસીસ)માં તપ�યા 
કરી ર�ા છો �યાર� �વયંને પૂછો ક� ઈ�છા મા�� 
અિવ�ાની ��થિત ધારણ કરી છ�? આ�મા 
કોઈપણ બંધનમાં અટક� નહ�. પરમા�મા આપણી 
સામે સવ� �ાનભંડાર ખોલી બેઠા છ� �યાર� આપણે 
અ��ત, અપૂણ� કઈ રીતે રહી શક�એ? મધમાખી 
બનો. સવ�માંથી ગુણ ઉઠાવો અને સવ�ના ગુણોની 
કદર કરો. પોતાનામાં ગુણ અને શિ�ઓ ભરતા 
રહો. આ દુિનયા કાંટાઓનું જંગલ છ� તેથી 
પરમા�મા સાથે ગુ�ના સંબંધની અનુભૂિત કરી 
�ીમત મેળવતા રહો. પરમા�માની દર�ક વાતને, 
મહાવા�યને અનુસરો. આ છ� તી� પુ�ષાથ�ની 
િનશાની. મનમનાભવના મં�ને ભૂલશો નહ�. આ 
મારાથી નહ� થઈ શક� એવા સૂર પણ કાઢશો નહ�. 
પરમા�મા સાથે સાજનનો સંબંધ પણ જ�રી છ�, 
નહ�તર ક�યાઓની બુિ� �યાંક અટક� જશે. સૌ 
આ�માઓએ પણ પરમા�માને સાજનના સંબંધથી 
પણ યાદ કરવાના છ�. આ�ાકારી, વફાદાર, 
ઈમાનદાર બનવાનું છ�. આ�ાઓનું આખું પુ�તક 
ગીતા બ�યું છ�. જેમાં અજુ�નને િભ�ન િભ�ન 
આ�ાઓ આપવામાં આવી છ�. માટ� �દલની વાત 
�દલાવર-પરમિપતા િશવ પરમા�માને સંભળાવી 
હળવાશ અનુભવો. કારણ ક� કોઈપણ સંબંધની 
ખામી-અભાવ માણસને ક�ટલું દુઃખ આપે છ�. 
ર�ાબંધન વખતે લૌ�કક ભાઈબહ�ન ન હોય તો 
ક�ટલાં દુઃખી થાય છ�. તેથી કોઈની સાથે િવશેષ 
(Extra) સંબંધ ન રાખતાં પરમા�મા સાથે જ સવ� 
સંબંધો �ડો. કારણ �યાં િવશેષ સંબંધ �થાિપત 



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 10 October 2021 Page No. 24

�ાના�ત

જેટલી એકા�તા ક�ળવીશું તેટલા સા�ા�કાર 
મૂરત બની શક�શું. આપણે �વયંનું િનરી�ણ 
કરીએ ક� આપણું મન �યાં સુધી �ામાિણક બ�યું 
છ�. બુિ� �યાં સુધી આ�ાકારી બની છ�! �ે� 
�વન મ�યું છ� તો કમ� કરવા ઉપર �યાન આપો. 
ઈ�રીય �વનની �ા��ત સો ગણી છ�, તો િવકમ� 
કરવાથી સ� પણ સો ગણી મળ� છ�. દર�ક �કાર� 
કમ� કરવાનું પરમા�માએ આપણને શીખવા�ું છ�. 
આપણે પુ�ષાથ�થી જે ��થિત-અવ�થા બનાવીશું 
તેજ ��થિત અંતમાં આપણી સાથે આવવાની છ�. 
તેથી સવ� સેવાની ��િ�ઓ કરતાં સમતુલન રહ� તે 
જ�રી છ�. આપણે ક�ટલા �ે� આ�માઓ છીએ તે 
િવચારો. ભ�ીનું આયોજન બાળકોની ��થિત-
અવ�થા સુધારવા માટ� કરવામાં આ�યું છ�. હાલ 
સાંભ�યો, અહ�વાલ સાંભ�યો, પણ હાલત ક�વી 
રહી? દર�ક પ�ર��થિતમાં પુ�ષાથ� �ળવી 
રાખવાનો છ�. હવે દુિનયાની હાલત બગડશે, 
પ�ર��થિતઓ િવકરાળ�પ ધારણ કરશે. તો 
ઈ�રીય યાદની અવ�થામાં ��થત થઈ �ઓ. 
માતે�રી� જગદ�બા સર�વતી હમેશાં દર�ક 
�કારની પ�ર��થિતઓમાં �વ�થ રહ�તાં હતાં. જે 
િવલાપ કયા� કરશે તે માળામાં આવી શકશે નહ�. 
બુિ�નો તાર પરમા�મા સાથે જ �ડાયેલો રહ�વો 
�ઈએ. પરિચંતન, િનંદા કરનાર માળામાં નહ� 
આવી શક�. અ� ર�ોમાં એ આ�માઓ આવશે. 
જેઓનામાં કોઈ ખામી નહ� હોય.

ઈ�રીય સંતાન બ�યા પછી ખોટા સંક�પો 
આવતા જ નથી. આપણામાં કોઈપણ �કારની 
માયા આવે નહ�. પરમા�મા ખામીઓનું પણ �ાન 
આપે છ�. તો �વયંને માયાથી સુરિ�ત રાખો. 
સં�કાર પ�રવત�ન એજ સાચો પુ�ષાથ� છ�. 
પરમા�મા �યથ� સં�કારોનો અ�� સં�કાર કરવા 
જ આ�યા છ�. રાજયોગી તો બ�યા છીએ પણ હવે 

કરીશું �યાં મમ�વ પણ જશે. આ ઈ�રીય પ�રવાર 
તો આ દુિનયામાંથી �વગ�ની દુિનયામાં જવા 
માટ�નો વ�ેનો પ�રવાર છ�. તેથી અહ� કોઈ િવશેષ 
સંબંધોની ઘટમાળ સજ�વાની નથી. જે પણ રસ 
�ઈતા હોય તે પરમા�મા પાસેથી લો. દર�ક 
સંબંધની પરમા�મા �ારા અનુભૂિત કરો. 
પરમા�મા આપણા સવ��વ છ�. ક�વળ પરમા�મા 
િપતા જ તરીક� નહ� સવ� રીતે મ�યા છ�.

આ બેહદનો પ�રવાર અને બેહદનું સંગઠન 
છ�. સંગઠન વ�ે રહ�વાનો પણ એકરસ છ�. 
તેમાંથી કોઈ અલગ પડી �ય તો રસ રહ� છ�? કોઈ 
તો સંગ�નથી પણ દૂર ભાગે છ�. અલૌ�કક 
પ�રવારથી મીઠા �યારા રહો. પરમા�માના બ�યા 
પછી િવકારોનું સેવન અિતદુઃખદાયી છ�. �ાનમાં 
આ�યા પછી િવકારોનો �યાગ જ�રી છ�. લોભ પણ 
ન હોવો �ઈએ. � �યાગી નહ� બની શક�એ તો 
ઉ�પદ મેળવવાના અિધકારી પણ નહ� બની 
શક�એ. લોભ ઈ�રીય પ�રવારનાં �ેમથી મુ� 
બનાવી દ� છ�. અહ� પણ નહ� હોવો �ઈએ. ગમે તે 
રીતે સેવા કરી હોય પણ મારાપણાનો ભાવ 
આવવો �ઈએ નહ�. મોહ પણ ન આવવો �ઈએ. 
તેથી ઈ�રીય પ�રવાર સાથે સંબંધ �ડતાં �ુ�ટ 
રહી જશે. ઈ�રીય સંતાનનો નશો મોહને કારણે 
આવી શકશે નહ�. અહ�કાર કદીયે નહ� આવવો 
�ઈએ. મ� અહ�કાર છો�ો છ� એમ કહ�વું તે પણ 
અહ�કારનું જ સૂ�મ �વ�પ છ�. એક છ� અિભમાન, 
બીજું છ� અહ�કાર. �ાનમાગ�માં આ�યા પછી 
િવકારોનું સેવન વેરી બનાવી દ� છ� તેનાથી 
ઉ�પદની �ા��ત થતી નથી. વારસો મળતો નથી. 
તેમજ ઈ�રીય પ�રવારના િ�ય બની શકતા નથી. 
�વન એકરસ રહ� તે માટ� સતત પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. ��થિત ઉ� રહ�, ડામાડોળ ન રહ�. આપણા 
�વનમાં માયા આવે તો ગાળ જેવું લાગવું �ઈએ. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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�યાર� �યાર� અધમ�નું રા�ય છવાઈ �ય છ� 
�યાર� �યાર� માણસ હ�વાન બનતો �ય છ�. તેને 
પાપ ક� પુ�યનું સંતુલન રહ�તું નથી ફ� અધમ�નું 
એટલે ક� િવકારોનું સા�ા�ય છવાઈ �ય છ�. તેમાં 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, ઈષા�, ��ષ 
વગેર� વગેર� ઘણા અવગુણો આવી �ય છ�. જેથી 
માણસ ભાન ભૂલે છ� કામવશ થઈ ��ીઓનું 
અપમાન કરવું, લાજ લૂંટવી, જૂઠું બોલવું 
છ�તરપ�ડી, સં�હખોરી કરવી, બી�નું સુખ �ઈ 
ઈષા� કરવી, કોઈ સાથે વેરઝેર રાખી દુ�મની કરવી 
આ બધા પાપના લ�ણો છ�. જે િચ�ગુ�તના ચોપડે 
લખાઈ �ય ચે. કોઈને �પનો તો કોઈને ધનનો તો 
કોઈને પો�ટ પોઝીશનનો પણ અહ�કાર આવી �ય 

છ�. તેથી તે �ણે અ�ણે બી�ને દુઃખ 
પહ�ચાડવાનું કામ કર� છ� જે અંત સમયે આપણને 
રોગ ક� માનિસક પીડા ધમ�રાજની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. �.ક�. સૂય�, માઉ�ટ આબુ લખે છ� ક� 
પરમા�મા આપણને મનુ�યમાંથી દ�વતા બનાવવા 
માટ� આવેલ છ�. તો તેનો લાભ લો ભગવાન િશવનું 
મહાવા�ય છ� અને આદ�શ પણ છ�, ‘સમય તુ�હારા 
ઈ�ત�ર કર રહા હ�. ઉન મહાન યોિગયો ક� િલયે 
મહાન �ેરણા હ�. �નકા જ�મ, િવ� ક�યાણ ક� 
િલયે �આ હ�. ઐસા સમય આ રહા હ� જબ યે 
વસુંધરા ધમ�રાજપુરી કા �પ લે લેગી. જબ 
માનિસક ઔર શારી�રક રોગો ક� સુનામી 

ધમ�રાજપુરી
�.ક�. ગુણવંત, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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જેટલી એકા�તા ક�ળવીશું તેટલા સા�ા�કાર 
મૂરત બની શક�શું. આપણે �વયંનું િનરી�ણ 
કરીએ ક� આપણું મન �યાં સુધી �ામાિણક બ�યું 
છ�. બુિ� �યાં સુધી આ�ાકારી બની છ�! �ે� 
�વન મ�યું છ� તો કમ� કરવા ઉપર �યાન આપો. 
ઈ�રીય �વનની �ા��ત સો ગણી છ�, તો િવકમ� 
કરવાથી સ� પણ સો ગણી મળ� છ�. દર�ક �કાર� 
કમ� કરવાનું પરમા�માએ આપણને શીખવા�ું છ�. 
આપણે પુ�ષાથ�થી જે ��થિત-અવ�થા બનાવીશું 
તેજ ��થિત અંતમાં આપણી સાથે આવવાની છ�. 
તેથી સવ� સેવાની ��િ�ઓ કરતાં સમતુલન રહ� તે 
જ�રી છ�. આપણે ક�ટલા �ે� આ�માઓ છીએ તે 
િવચારો. ભ�ીનું આયોજન બાળકોની ��થિત-
અવ�થા સુધારવા માટ� કરવામાં આ�યું છ�. હાલ 
સાંભ�યો, અહ�વાલ સાંભ�યો, પણ હાલત ક�વી 
રહી? દર�ક પ�ર��થિતમાં પુ�ષાથ� �ળવી 
રાખવાનો છ�. હવે દુિનયાની હાલત બગડશે, 
પ�ર��થિતઓ િવકરાળ�પ ધારણ કરશે. તો 
ઈ�રીય યાદની અવ�થામાં ��થત થઈ �ઓ. 
માતે�રી� જગદ�બા સર�વતી હમેશાં દર�ક 
�કારની પ�ર��થિતઓમાં �વ�થ રહ�તાં હતાં. જે 
િવલાપ કયા� કરશે તે માળામાં આવી શકશે નહ�. 
બુિ�નો તાર પરમા�મા સાથે જ �ડાયેલો રહ�વો 
�ઈએ. પરિચંતન, િનંદા કરનાર માળામાં નહ� 
આવી શક�. અ� ર�ોમાં એ આ�માઓ આવશે. 
જેઓનામાં કોઈ ખામી નહ� હોય.

ઈ�રીય સંતાન બ�યા પછી ખોટા સંક�પો 
આવતા જ નથી. આપણામાં કોઈપણ �કારની 
માયા આવે નહ�. પરમા�મા ખામીઓનું પણ �ાન 
આપે છ�. તો �વયંને માયાથી સુરિ�ત રાખો. 
સં�કાર પ�રવત�ન એજ સાચો પુ�ષાથ� છ�. 
પરમા�મા �યથ� સં�કારોનો અ�� સં�કાર કરવા 
જ આ�યા છ�. રાજયોગી તો બ�યા છીએ પણ હવે 

કરીશું �યાં મમ�વ પણ જશે. આ ઈ�રીય પ�રવાર 
તો આ દુિનયામાંથી �વગ�ની દુિનયામાં જવા 
માટ�નો વ�ેનો પ�રવાર છ�. તેથી અહ� કોઈ િવશેષ 
સંબંધોની ઘટમાળ સજ�વાની નથી. જે પણ રસ 
�ઈતા હોય તે પરમા�મા પાસેથી લો. દર�ક 
સંબંધની પરમા�મા �ારા અનુભૂિત કરો. 
પરમા�મા આપણા સવ��વ છ�. ક�વળ પરમા�મા 
િપતા જ તરીક� નહ� સવ� રીતે મ�યા છ�.

આ બેહદનો પ�રવાર અને બેહદનું સંગઠન 
છ�. સંગઠન વ�ે રહ�વાનો પણ એકરસ છ�. 
તેમાંથી કોઈ અલગ પડી �ય તો રસ રહ� છ�? કોઈ 
તો સંગ�નથી પણ દૂર ભાગે છ�. અલૌ�કક 
પ�રવારથી મીઠા �યારા રહો. પરમા�માના બ�યા 
પછી િવકારોનું સેવન અિતદુઃખદાયી છ�. �ાનમાં 
આ�યા પછી િવકારોનો �યાગ જ�રી છ�. લોભ પણ 
ન હોવો �ઈએ. � �યાગી નહ� બની શક�એ તો 
ઉ�પદ મેળવવાના અિધકારી પણ નહ� બની 
શક�એ. લોભ ઈ�રીય પ�રવારનાં �ેમથી મુ� 
બનાવી દ� છ�. અહ� પણ નહ� હોવો �ઈએ. ગમે તે 
રીતે સેવા કરી હોય પણ મારાપણાનો ભાવ 
આવવો �ઈએ નહ�. મોહ પણ ન આવવો �ઈએ. 
તેથી ઈ�રીય પ�રવાર સાથે સંબંધ �ડતાં �ુ�ટ 
રહી જશે. ઈ�રીય સંતાનનો નશો મોહને કારણે 
આવી શકશે નહ�. અહ�કાર કદીયે નહ� આવવો 
�ઈએ. મ� અહ�કાર છો�ો છ� એમ કહ�વું તે પણ 
અહ�કારનું જ સૂ�મ �વ�પ છ�. એક છ� અિભમાન, 
બીજું છ� અહ�કાર. �ાનમાગ�માં આ�યા પછી 
િવકારોનું સેવન વેરી બનાવી દ� છ� તેનાથી 
ઉ�પદની �ા��ત થતી નથી. વારસો મળતો નથી. 
તેમજ ઈ�રીય પ�રવારના િ�ય બની શકતા નથી. 
�વન એકરસ રહ� તે માટ� સતત પુ�ષાથ� કરવાનો 
છ�. ��થિત ઉ� રહ�, ડામાડોળ ન રહ�. આપણા 
�વનમાં માયા આવે તો ગાળ જેવું લાગવું �ઈએ. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 20 પર)
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�યાર� �યાર� અધમ�નું રા�ય છવાઈ �ય છ� 
�યાર� �યાર� માણસ હ�વાન બનતો �ય છ�. તેને 
પાપ ક� પુ�યનું સંતુલન રહ�તું નથી ફ� અધમ�નું 
એટલે ક� િવકારોનું સા�ા�ય છવાઈ �ય છ�. તેમાં 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર, ઈષા�, ��ષ 
વગેર� વગેર� ઘણા અવગુણો આવી �ય છ�. જેથી 
માણસ ભાન ભૂલે છ� કામવશ થઈ ��ીઓનું 
અપમાન કરવું, લાજ લૂંટવી, જૂઠું બોલવું 
છ�તરપ�ડી, સં�હખોરી કરવી, બી�નું સુખ �ઈ 
ઈષા� કરવી, કોઈ સાથે વેરઝેર રાખી દુ�મની કરવી 
આ બધા પાપના લ�ણો છ�. જે િચ�ગુ�તના ચોપડે 
લખાઈ �ય ચે. કોઈને �પનો તો કોઈને ધનનો તો 
કોઈને પો�ટ પોઝીશનનો પણ અહ�કાર આવી �ય 

છ�. તેથી તે �ણે અ�ણે બી�ને દુઃખ 
પહ�ચાડવાનું કામ કર� છ� જે અંત સમયે આપણને 
રોગ ક� માનિસક પીડા ધમ�રાજની અનુભૂિત 
કરાવે છ�. �.ક�. સૂય�, માઉ�ટ આબુ લખે છ� ક� 
પરમા�મા આપણને મનુ�યમાંથી દ�વતા બનાવવા 
માટ� આવેલ છ�. તો તેનો લાભ લો ભગવાન િશવનું 
મહાવા�ય છ� અને આદ�શ પણ છ�, ‘સમય તુ�હારા 
ઈ�ત�ર કર રહા હ�. ઉન મહાન યોિગયો ક� િલયે 
મહાન �ેરણા હ�. �નકા જ�મ, િવ� ક�યાણ ક� 
િલયે �આ હ�. ઐસા સમય આ રહા હ� જબ યે 
વસુંધરા ધમ�રાજપુરી કા �પ લે લેગી. જબ 
માનિસક ઔર શારી�રક રોગો ક� સુનામી 

ધમ�રાજપુરી
�.ક�. ગુણવંત, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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નોરતા આ�યા ર�... ભારતભૂિમ પર અનેક 
પવ� અને ઉ�સવો આવે છ�. દર�ક તહ�વાર આપણા 
�વનને મંગલમય બનાવી �ગિત લાવે છ�. સાથે-
સાથે સ�ગુણોનું િસંચન પણ કર� છ�. તહ�વાર 
સમાજનું અિભ�ન અંગ બની ગયું છ�. સામાિજક 
તથા ધાિમ�ક પવ�માં બધા વણ�ના લોકો ભાગ લેતા 
હોવાથી સામાિજક એકતાના પણ દશ�ન થાય છ�. 
ઉ�સવ ઉ�સાહને વધાર� છ�. આજના ર�ઢીયાળ, 
અિત�ય�ત અને નીરસ �વનમાં ઉ�સવ 
માનવીના દુઃખ ભૂલાવીને િનરાશા દૂર કરી નવી 
ચેતના �ગટાવે છ�. આપણા ભારત દ�શનો અથ� 
પણ સમજવા જેવો છ�. ભારત એટલે ક� ભા અને 
રત અથા�� �ાનમાં રત. આ�યા��મક �ાનમાં 
ભારત અ�ડ અને સવ� દ�શોમાં િશરોમણી �થમ 
�થાને છ�. ભારતની સં�ક�િત અ�ય સં�ક�િતઓની 
જ�મદાતા પણ કહ�વાય છ�. પવ� અને ઉ�સવો 
સં�ક�િતમાં વણાઈ ગયેલા છ�. ભારત પરમા�માની 
અવતરણભૂિમ હોવા ઉપરાંત મહાન ઋિષ-
મુિનઓની, તપ�વી ર�ોની જ�મભૂિમ છ�. બુ�, 
મહાવીર, ગુ�નાનક જેવા ધમ� �થાપકો તથા 
મહા�મા ગાંધી જેવા અનેક સંતોની જ�મભૂિમ છ�. 
રામ, ક��ણ, ��ા, િવ�ણુ, શંકર, ગણેશ જેવા 
મહાન દ�વો ઉપરાંત જગદ��બા સર�વતી, દુગા�, 
લ�મી, ગાય�ી, ઉિમયા, ખોડીયાર, બ�ચર અને 
મહાકાળી જેવી અનેકાનેક મહાન દ�વીઓએ આ 
પાવનભૂિમ ભારતમાં જ�મ લઈને �ે� �દ�ય 
કત��યો કયા� છ�. સમ� દ�વીઓના ગાયન-પૂજનનું 
એકમા� પવ� નવરાિ� છ�. અ�ય પવ� એક �દવસ 
માટ� ઉજવાય છ�. પરંતુ દ�વીઓના મહા�મયવાળું 

આ નવરા�ી પવ�, સળ�ગ નવ-નવ �દવસ સુખી 
ધામધમ અને ભ�ય ભપકા સાથે મનાવાય છ�. 
નવરાિ� પવ� લોકોમાં સામૂિહક રીતે અનેરો 
આનંદ તથા ખુશી બ�ી આ�યા��મક માગ� 
આપણને દોર� છ�. નવરાિ�નું આ�યા��મક રહ�ય 
�ણવા જેવું છ�.

મા�શિ�નું મહ�વ

નારીઓની મિહમા માટ� સં�ક�તમાં બ� સુંદર 
ઉિ� લખાયેલી છ�. ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે રમ�તે 
ત� દ�વતાઃ અથા�� �યાં �યાં નારીઓની પૂ� 
થાય છ�. સ�માન થાય છ�. �યાં �યાં દ�વતાઓ 
િવચરણ કર� છ�. દ�શમાં મિહલા સશિ�કરણના 
કાય��મો અ�યાર� ભલે કરવામાં આવે પરંતુ 
ભારતીય સં�ક�િત અને પરંપરામાં તો નારીઓનું 
સવ�� �થાન આપી મિહમાવંત ગણી છ�. નારી તૂ 
નારાયણી કહીને નવાજવામાં આવી છ�. નારીને 
શિ��પા શિ� અવતાર, જગક�યાણી 
વરદાનીમૂત� ગણવામાં આવી છ�. તેનું કારણ શું 
છ�? પુ�ષ ભલે 32 લ�ણોવાળો કહ�વાતો હોય, 
પરંતુ ��ીને 36 લ�ણોવાળી માનવામાં આવી છ�. 
દ�વદ�વીઓના નામમાં પણ �થમ નામ દ�વીનું 
અથા�� નારીનું નામ રાખવામાં આવે છ�. ઉદાહરણ 
તરીક� લ�મીનારાયણ, પાવ�તીશંકર, રાધાક��ણ, 
સીતારામ વગેર�. નદીઓના નામ સાથે પણ 
નારીઓનું નામ �ડવામાં આવે છ� અને નદીને 
લોકમાતાનું િબ�દ પણ આપવામાં આવે છ�. 
નદીના નામ ગંગા, યમુના, નમ�દા, સર�વતી, 
ગોદાવરી વગેર� ��ીઓના નામ પરથી પાડવામાં 
આ�યા છ�. અ�હાબાદમાં નદીઓના િ�વેણી સંગમ 

�દ�યદશ�ન

આ�યા માઁના નોરતા... મા�શિ�ના મહ�વ સાથે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પિવ� બનાવી, તે બહ�નો ��ાક�મારી બહ�નો 
તરીક� ઓળખાઈ. આ આ�યા��મક �ાનના 
આધાર� જ�મેલી ��ાક�મારી બહ�નોએ �વયંનું 
સશિ�કરણ કરીને પિવ�તા, સહનશીલતા, 
�ેહ, �યાગ, ધીરજ, દયા, ન�તા, મધુરતા, 
સેવા અને સમપ�ણભાવ જેવા િવશેષ સ�ગુણો 
�વયંમાં અપનાવી બાદમાં મનુ�ય ���માં �યાપ 
આસુરી�િ�ઓ અને અવગુણોમાંથી લોકોને મુ� 
કયા�. ફળ�વ�પે તે પિવ� નારીઓને શિ� 
અવતાર તરીક� પૂજવાની �થા ચાલુ થઈ. 
સંગમયુગમાં થઈ ગયેલ આ િશવશિ�ઓની 
યાદગારમાં નવરાિ�પવ� ધામધૂમથી મનાવાય છ�.

અંધિવ�ાસ અને અંધ��ધા

ભારતમાં િવશેષ કરીને ગામડાઓના 
લોકોમાં ક�ટલીક અંધ��ધા ક� અંધિવ�ાસના 
�ભાવમાં આવીને ઘણાં ખોટા �રવા� કરવામાં 
આવે છ�. દ�વીઓના �કોપથી બચવા ક� પોતાનો 
�વાથ�વાળો ઉ���ય પૂરો કરવા દ�વીઓને નરબિલ 
ક� બકરાની બિલ ચઢાવવામાં આવે છ�. સામા�ય 
�ાનના આધાર� અને િવવેકથી િવચારવા જેવી 
વાત છ� ક�, �દ�ય ગુણોને ધારણ કરનારી સા��વક 
દ�વી કોઈ �દવસ કોઈ મનુ�ય ઉપર �કોપ કર� 
ખરી? અિહ�સાને વર�લી દ�વી કોઈ �દવસ �વિહ�સા 
કરાવે ખરી? �યાર�ય નહ�.

�ાવણમાસની વદ સાતમે શીતળામાતાના 
મં�દરમાં બાળકોની બાધા કર� છ�. બાળકોને 
તાવની બીમારીમાં ઓરી ક� અછબડા નીકળતા 
માતા પધાયા� છ� તેમ માનીને ભુવાઓ પાસે 
દોરાધાગા કરાવે છ�. તે સમયે ડૉ�ટર પાસે દવા 
પણ નથી કરાવતા. આ એક અંધ��ા ક� 
ક��રવાજ જ કહ�વાય ક� શીતળા માતાના કોપથી 
આ બીમારી થાય છ�. પરંતુ શીતળામાતા તો સૌ 

પણ ��યાત તીથ��થાન છ�. ક�દરતી રીતે 
નદીઓના થતા સંગમને તીથ� તરીક� ગણાય છ�. 
દર�ક દ�વીના નામની પાછળ માતા શ�દ �ડવામાં 
આવે છ�. જે મા�શિ�ની અપાર મિહમા સૂચવે છ�. 
દા.ત. અંબામાતા, દુગા�માતા, ઉિમયામાતા, 
બ�ચરમાતા, સંતોષીમાતા વગેર�. ભાદરવી 
પુનમના અંબા�માં ભરાતા મેળામાં જનાર 
પદયા�ીઓ જય માડી અંબેના મધુર શ�દોથી 
વાતાવરણને ગું�વી દ� છ�. ��ી અથા�� 
સજ�નશિ� જે ફ� માતામાં રહ�લી છ�. મનુ�યોનો 
વંશવેલો ક� પેઢીને આગળ ચાલુ રાખવામાં પણ 
માતાનું યોગદાન સૌ મોખર� છ�. બાળકને નવ માસ 
ગભ�માં રાખી અનેક ક�ોને વેઠીને જ�મ આપનાર 
માતા જ છ�. એક માતા સો િશ�કોની ગરજ સાર� 
છ�. રા�ગાન વંદ� માતર� તથા ભારત માતા ક� 
જયનો નારો માતાની મિહમા પૂરવાર કર� છ�. 
કહ�વતમાં ક�ં છ� ક� આપી દ� સો જ�મ ��, એવું 
માઁ તુજ લહ�ણું. ��ાક�મારીઝ સં�થામાં પણ 
અ�યાર� સમ� િવ�માં સેવાક���ોનું સંચાલન 
બહ�નો અને માતાઓ જ કર� છ�.

િશવશિ�ઓનું નવરાિ� પવ�

નવરા�ી પવ�માં રાસ-ગરબા દ�વીઓના 
કત��યની મિહમા�પે ગવાય છ�. આરતી ઉતારતા 
માંડવીમાં ભલે અ�ય કોઈ પણ દ�વીઓનો ફોટો ક� 
મૂિત� હોય છતાં સૌ કોઈ એક સાથે આરતીમાં 
ગાઈએ છીએ ક�, િશવશિ�ની આરતી જે કોઈ 
ગાશે તે વૈક��ઠ� જશે. આમ બધી દ�વીઓ િનરાકાર 
હોવાથી, જગતમાં �યાપેલ આસુરી�િ�ઓ �પી 
અસુરોને હણવા માટ� સાકારમાં શિ�ઓની 
ઉ�પિ� કર� છ�. તે િશવનો ઈ�રીય સંદ�શ ઠ�રઠ�ર 
પહ�ચાડનાર િશવદૂત છ�. િશવિપતાએ સૌ �થમ 
ક�યા અને માતાઓને રાજયોગ શીખવી 
કામિવકાર પર �ત મેળવી, �દ�યગુણ સંપ�ન (અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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નોરતા આ�યા ર�... ભારતભૂિમ પર અનેક 
પવ� અને ઉ�સવો આવે છ�. દર�ક તહ�વાર આપણા 
�વનને મંગલમય બનાવી �ગિત લાવે છ�. સાથે-
સાથે સ�ગુણોનું િસંચન પણ કર� છ�. તહ�વાર 
સમાજનું અિભ�ન અંગ બની ગયું છ�. સામાિજક 
તથા ધાિમ�ક પવ�માં બધા વણ�ના લોકો ભાગ લેતા 
હોવાથી સામાિજક એકતાના પણ દશ�ન થાય છ�. 
ઉ�સવ ઉ�સાહને વધાર� છ�. આજના ર�ઢીયાળ, 
અિત�ય�ત અને નીરસ �વનમાં ઉ�સવ 
માનવીના દુઃખ ભૂલાવીને િનરાશા દૂર કરી નવી 
ચેતના �ગટાવે છ�. આપણા ભારત દ�શનો અથ� 
પણ સમજવા જેવો છ�. ભારત એટલે ક� ભા અને 
રત અથા�� �ાનમાં રત. આ�યા��મક �ાનમાં 
ભારત અ�ડ અને સવ� દ�શોમાં િશરોમણી �થમ 
�થાને છ�. ભારતની સં�ક�િત અ�ય સં�ક�િતઓની 
જ�મદાતા પણ કહ�વાય છ�. પવ� અને ઉ�સવો 
સં�ક�િતમાં વણાઈ ગયેલા છ�. ભારત પરમા�માની 
અવતરણભૂિમ હોવા ઉપરાંત મહાન ઋિષ-
મુિનઓની, તપ�વી ર�ોની જ�મભૂિમ છ�. બુ�, 
મહાવીર, ગુ�નાનક જેવા ધમ� �થાપકો તથા 
મહા�મા ગાંધી જેવા અનેક સંતોની જ�મભૂિમ છ�. 
રામ, ક��ણ, ��ા, િવ�ણુ, શંકર, ગણેશ જેવા 
મહાન દ�વો ઉપરાંત જગદ��બા સર�વતી, દુગા�, 
લ�મી, ગાય�ી, ઉિમયા, ખોડીયાર, બ�ચર અને 
મહાકાળી જેવી અનેકાનેક મહાન દ�વીઓએ આ 
પાવનભૂિમ ભારતમાં જ�મ લઈને �ે� �દ�ય 
કત��યો કયા� છ�. સમ� દ�વીઓના ગાયન-પૂજનનું 
એકમા� પવ� નવરાિ� છ�. અ�ય પવ� એક �દવસ 
માટ� ઉજવાય છ�. પરંતુ દ�વીઓના મહા�મયવાળું 

આ નવરા�ી પવ�, સળ�ગ નવ-નવ �દવસ સુખી 
ધામધમ અને ભ�ય ભપકા સાથે મનાવાય છ�. 
નવરાિ� પવ� લોકોમાં સામૂિહક રીતે અનેરો 
આનંદ તથા ખુશી બ�ી આ�યા��મક માગ� 
આપણને દોર� છ�. નવરાિ�નું આ�યા��મક રહ�ય 
�ણવા જેવું છ�.

મા�શિ�નું મહ�વ

નારીઓની મિહમા માટ� સં�ક�તમાં બ� સુંદર 
ઉિ� લખાયેલી છ�. ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે રમ�તે 
ત� દ�વતાઃ અથા�� �યાં �યાં નારીઓની પૂ� 
થાય છ�. સ�માન થાય છ�. �યાં �યાં દ�વતાઓ 
િવચરણ કર� છ�. દ�શમાં મિહલા સશિ�કરણના 
કાય��મો અ�યાર� ભલે કરવામાં આવે પરંતુ 
ભારતીય સં�ક�િત અને પરંપરામાં તો નારીઓનું 
સવ�� �થાન આપી મિહમાવંત ગણી છ�. નારી તૂ 
નારાયણી કહીને નવાજવામાં આવી છ�. નારીને 
શિ��પા શિ� અવતાર, જગક�યાણી 
વરદાનીમૂત� ગણવામાં આવી છ�. તેનું કારણ શું 
છ�? પુ�ષ ભલે 32 લ�ણોવાળો કહ�વાતો હોય, 
પરંતુ ��ીને 36 લ�ણોવાળી માનવામાં આવી છ�. 
દ�વદ�વીઓના નામમાં પણ �થમ નામ દ�વીનું 
અથા�� નારીનું નામ રાખવામાં આવે છ�. ઉદાહરણ 
તરીક� લ�મીનારાયણ, પાવ�તીશંકર, રાધાક��ણ, 
સીતારામ વગેર�. નદીઓના નામ સાથે પણ 
નારીઓનું નામ �ડવામાં આવે છ� અને નદીને 
લોકમાતાનું િબ�દ પણ આપવામાં આવે છ�. 
નદીના નામ ગંગા, યમુના, નમ�દા, સર�વતી, 
ગોદાવરી વગેર� ��ીઓના નામ પરથી પાડવામાં 
આ�યા છ�. અ�હાબાદમાં નદીઓના િ�વેણી સંગમ 

�દ�યદશ�ન

આ�યા માઁના નોરતા... મા�શિ�ના મહ�વ સાથે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પિવ� બનાવી, તે બહ�નો ��ાક�મારી બહ�નો 
તરીક� ઓળખાઈ. આ આ�યા��મક �ાનના 
આધાર� જ�મેલી ��ાક�મારી બહ�નોએ �વયંનું 
સશિ�કરણ કરીને પિવ�તા, સહનશીલતા, 
�ેહ, �યાગ, ધીરજ, દયા, ન�તા, મધુરતા, 
સેવા અને સમપ�ણભાવ જેવા િવશેષ સ�ગુણો 
�વયંમાં અપનાવી બાદમાં મનુ�ય ���માં �યાપ 
આસુરી�િ�ઓ અને અવગુણોમાંથી લોકોને મુ� 
કયા�. ફળ�વ�પે તે પિવ� નારીઓને શિ� 
અવતાર તરીક� પૂજવાની �થા ચાલુ થઈ. 
સંગમયુગમાં થઈ ગયેલ આ િશવશિ�ઓની 
યાદગારમાં નવરાિ�પવ� ધામધૂમથી મનાવાય છ�.

અંધિવ�ાસ અને અંધ��ધા

ભારતમાં િવશેષ કરીને ગામડાઓના 
લોકોમાં ક�ટલીક અંધ��ધા ક� અંધિવ�ાસના 
�ભાવમાં આવીને ઘણાં ખોટા �રવા� કરવામાં 
આવે છ�. દ�વીઓના �કોપથી બચવા ક� પોતાનો 
�વાથ�વાળો ઉ���ય પૂરો કરવા દ�વીઓને નરબિલ 
ક� બકરાની બિલ ચઢાવવામાં આવે છ�. સામા�ય 
�ાનના આધાર� અને િવવેકથી િવચારવા જેવી 
વાત છ� ક�, �દ�ય ગુણોને ધારણ કરનારી સા��વક 
દ�વી કોઈ �દવસ કોઈ મનુ�ય ઉપર �કોપ કર� 
ખરી? અિહ�સાને વર�લી દ�વી કોઈ �દવસ �વિહ�સા 
કરાવે ખરી? �યાર�ય નહ�.

�ાવણમાસની વદ સાતમે શીતળામાતાના 
મં�દરમાં બાળકોની બાધા કર� છ�. બાળકોને 
તાવની બીમારીમાં ઓરી ક� અછબડા નીકળતા 
માતા પધાયા� છ� તેમ માનીને ભુવાઓ પાસે 
દોરાધાગા કરાવે છ�. તે સમયે ડૉ�ટર પાસે દવા 
પણ નથી કરાવતા. આ એક અંધ��ા ક� 
ક��રવાજ જ કહ�વાય ક� શીતળા માતાના કોપથી 
આ બીમારી થાય છ�. પરંતુ શીતળામાતા તો સૌ 

પણ ��યાત તીથ��થાન છ�. ક�દરતી રીતે 
નદીઓના થતા સંગમને તીથ� તરીક� ગણાય છ�. 
દર�ક દ�વીના નામની પાછળ માતા શ�દ �ડવામાં 
આવે છ�. જે મા�શિ�ની અપાર મિહમા સૂચવે છ�. 
દા.ત. અંબામાતા, દુગા�માતા, ઉિમયામાતા, 
બ�ચરમાતા, સંતોષીમાતા વગેર�. ભાદરવી 
પુનમના અંબા�માં ભરાતા મેળામાં જનાર 
પદયા�ીઓ જય માડી અંબેના મધુર શ�દોથી 
વાતાવરણને ગું�વી દ� છ�. ��ી અથા�� 
સજ�નશિ� જે ફ� માતામાં રહ�લી છ�. મનુ�યોનો 
વંશવેલો ક� પેઢીને આગળ ચાલુ રાખવામાં પણ 
માતાનું યોગદાન સૌ મોખર� છ�. બાળકને નવ માસ 
ગભ�માં રાખી અનેક ક�ોને વેઠીને જ�મ આપનાર 
માતા જ છ�. એક માતા સો િશ�કોની ગરજ સાર� 
છ�. રા�ગાન વંદ� માતર� તથા ભારત માતા ક� 
જયનો નારો માતાની મિહમા પૂરવાર કર� છ�. 
કહ�વતમાં ક�ં છ� ક� આપી દ� સો જ�મ ��, એવું 
માઁ તુજ લહ�ણું. ��ાક�મારીઝ સં�થામાં પણ 
અ�યાર� સમ� િવ�માં સેવાક���ોનું સંચાલન 
બહ�નો અને માતાઓ જ કર� છ�.

િશવશિ�ઓનું નવરાિ� પવ�

નવરા�ી પવ�માં રાસ-ગરબા દ�વીઓના 
કત��યની મિહમા�પે ગવાય છ�. આરતી ઉતારતા 
માંડવીમાં ભલે અ�ય કોઈ પણ દ�વીઓનો ફોટો ક� 
મૂિત� હોય છતાં સૌ કોઈ એક સાથે આરતીમાં 
ગાઈએ છીએ ક�, િશવશિ�ની આરતી જે કોઈ 
ગાશે તે વૈક��ઠ� જશે. આમ બધી દ�વીઓ િનરાકાર 
હોવાથી, જગતમાં �યાપેલ આસુરી�િ�ઓ �પી 
અસુરોને હણવા માટ� સાકારમાં શિ�ઓની 
ઉ�પિ� કર� છ�. તે િશવનો ઈ�રીય સંદ�શ ઠ�રઠ�ર 
પહ�ચાડનાર િશવદૂત છ�. િશવિપતાએ સૌ �થમ 
ક�યા અને માતાઓને રાજયોગ શીખવી 
કામિવકાર પર �ત મેળવી, �દ�યગુણ સંપ�ન (અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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ખુદાનો �ફર�તો
િવ�મ સંવત 1945ના અરસાની આ વાત 

છ�. એક વાર એક આરબે મુંબઈના એક �િતિ�ત 
ઝવેરી સાથે હીરાના સોદા કયા�. સોદા કરતી વખતે 
એમ ન�ી થયેલું ક� અમુક સમયે ન�ી કર�લા 
ભાવે આરબ વેપારીએ મુંબઈના ઝવેરીને હીરા 
આપવા. આનો દ�તાવેજ પણ તૈયાર થઈ ગયો.

સમય પાકતાં એ હીરાની �ક�મત ખૂબ જ વધી 
ગઈ! � આરબ વેપારી દ�તાવેજમાં લખેલી �ક�મતે 
હીરા આપે તો તેને દ�વાળું કાઢવાનો સમય આવે.

આ બાજુ તે ઝવેરી જમવા બેસવાની તૈયારી 
કરતા હતા �યાર� તેમને સોદો અને સાથે હીરાના 
ખૂબ વધી ગયેલા ભાવ યાદ આવી ગયા. જમવાનું 
બાજુએ મૂક� તેઓ ઊપ�ા સીધા આરબ વેપારીને 
�યાં! પોતાના લેણદારને દુકાને આવેલો �ઈ 
વેપારી િબચારો ગભરાટમાં પડી ગયો. �વાભાિવક 
રીતે જ એણે માની લીધું ક� સમય થઈ ગયેલો હોઈ 
ઝવેરી સોદાની પતાવટ માટ� જ આ�યો હશે.

આરબ વેપારીએ ક�ં, ‘આપણી વ�ે 
થયેલા હીરાના સોદા અંગે �� ખૂબ િચંતામાં પ�ો 
છું. મા�ં જે થવાનું હશે તે થશે પરંતુ તમે ખાતરી 
રાખ� ક� �� તમને આજના બ�રભાવે મારી સવ� 
િમલકત વેચીને પણ સોદો ચૂકવી આપીશ.’

�યાં તો વા�સ�યપૂણ� ક�ણાભય� અવાજ 
આ�યો, ‘વાહ ભાઈ વાહ. �� િચંતા શા માટ� ન ક�ં? 
તમને સોદાની િચંતા હોય તો મને ક�મ ન હોય?

િચંતાનું મૂળ કારણ આ નાની સરખી 
ચબરખી છ�. તેનો નાશ કરી દઈએ એટલે આપણા 
બ�નેની િચંતા મટી �ય.’

આમ કહી ઝવેરીએ સોદાનો દ�તાવેજ 

નકામા કાગળની માફક જ ફાડી ના�યો, જેમાંથી 
તેમને �. 70,000નો નફો થવાનો હતો! �યારથી 
આરબ જગતમાં તે વેપારી કહ�તો ક� િહ�દુ�તાનમાં 
માનવદ�હ� એક ‘ખુદાનો �ફર�તો’ વસે છ�. આ 
વેપારી તે બી� કોઈ નહ� પરંતુ જગતને 
અ�યા�મનો સંદ�શો આપનાર અને ગાંધી�ને સ�ય 
અને અિહ�સાની �ેરણા આપનાર �ીમ� 
રાજચં�� (રાયચંદભાઈ).

આ એક દાખલામાં જુઓ! મોટા પુ�ષની 
ઉદારતા, નીિત, સંતોષ અને સૂ�મ અિહ�સાધમ�ને 
સાચવવાની લગન!

�ામાિણકતાનો �તાપ
િવ�મ સંવત 1740માં ગુજરાત-સૌરા�માં 

મોટો દુકાળ પ�ો, જેમાં અનેક પશુઓ અને 
મનુ�યો પણ ભૂખે મરવા લા�યાં. ચોમાસુ બેસી ગયું 
હતું અને �દવસો પસાર થયે જતા હતા. તો પણ 
વરસાદ આ�યો નહ�.

તે વખતના ગુજરાતના નર�શે અનેક ય�ો 
કયા� અને સાધુ-સંતોને પણ �ાથ�ના કરી. પરંતુ 
વરસાદ આ�યો જ નહ�. કોઈ ��જનોએ ક�ં ક� 
આપણા રા�યમાં અમુક વેપારી છ� તે ચાહ� તો 
વરસાદ થાય.

રા� તરત તે વેપારી પાસે ગયા અને 
વાતચીત કરી. વેપારી કહ�, ‘મહારાજ! �� તો 
આપનો એક સામા�ય ��જન છું, મારાથી શું થઈ 
શક�?’ તો પણ રા� મા�ય નહ�, તે તો હઠ કરીને 
બેસી ગયા ક� તમાર� આ અનેક મૂક પશુઓ અને 
ભૂ�યા ��જનો ઉપર દયા કરવી જ પડશે. તમે 
તેમ નહ� કરો �યાં સુધી તમારા ઓટલા ઉપર 
ભૂ�યો બેસી રહીશ.

�સંગ પ�રમલ
.
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િચંિતત થતો નથી. તેમ છતાં � તેઓ મારી પાસે 
ફરીથી આવે છ� તો મારાં �ાર સદા ખુ�ાં રહ� છ�. 
�� ફરીથી તેમને યો�ય સલાહ આપીને તેમને 
િવદાય ક�ં છું.’

��ની વાત સાંભળીને સો��ટીસ ઘણા 
�સ�ન થયા. અને બો�યા ક� આ �મરમાં �વન 
ક�વી રીતે �વવામાં આવે, એ આપે સમ� લીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આખર� વેપારીને માનવું પ�ું. તેણે પોતાનું 
�ાજવું ઉઠા�યું અને આકાશ સામે �ઈને ક�ં, ‘� 
આ �ાજવાથી મ� કોઈને �યાર�ય ઓછું-અિધક�� 
તોલી દીધું ન હોય. નીિતનું જ સેવન કયુ� હોય, 
સ�યનું જ આચરણ કયુ� હોય તો હ� દ�વતાઓ! તમે 
અનુ�હ કર�.’

હજુ તો વેપારીએ પોતાની �ાથ�ના પૂરી કરી 
તેટલામાં તો આકાશ ધીમે ધીમે વાદળાઓથી 
ઘેરાવા લા�યું. ઠ�ડો પવન આવવા લા�યો અને 
વરસાદ પડવા લા�યો. 

સ�ય અને �ામાિણકતાનો આવો �ભાવ 
�ઈ રા� અને સમ�ત ��જનો ખૂબ ખુશ થઈ 
ગયા. પેલા વેપારીની ક�િત� રા�યભરમાં ફ�લાઈ 
ગઈ.  �ામાિણકતાને પરમા�મા પણ વશ વત� છ�.

�વન �વવાની કળા
�ીસના �િસ� ત�વિચંતક ફરતાં ફરતાં 

એક શહ�રમાં પહો�યાં. �યાં તેમને એક �� માનવ 
મ�યો. સો��ટીસે ��ને એના �યિ�ગત �વન 
િવશે પૂ�ું. તે �� બો�યો ક�, ‘�� મારી કૌટુંિબક 
જવાબદારી મારા પુ�ોને સ�પીને િનિ�ંત છું. તેઓ 
જે કહ� છ� તે ક�ં છું. જે ખવડાવે છ� તે ખાઈ લ� છું. 
મારા બધા પૌ� પૌ�ીઓની સાથે હસતો રમતો ર�� 
છું. બાળકો ભૂલ કર� તો પણ �� ચૂપ ર�� છું. �� 
તેમના કાય�માં બાધક બનતો નથી. �યાર� તેઓ 
મારી સલાહ લેવા આવે છ� �યાર� �� મારા �વનના 
બધા અનુભવોને સામે રાખીને �વનમાં કર�લી 
ભૂલો એનાથી આવેલાં ખરાબ પ�રણામોની તરફ 
એમને સચેત કરી દ� છું. તેઓ મારી સલાહ મુજબ 
ક�ટલું ચાલે છ� એ �વું અને પોતાનું મગજ ખરાબ 
કરવું તે મા�ં કામ નથી. તેઓ મારા િનદ�શો �માણે 
જ ચાલે એવો આ�હ �� રાખતો નથી. સલાહ 
આ�યા પછી પણ તેઓ ક�ઈ ભૂલો કર� છ� તેથી �� 

સતાવતી હતી, આજે તેણે રંગીન કપડાં સ�યાં 
નહોતાં. સાદાં �ેત વ��ોમાં સ� થઈ તે સૌરભને 
મળવા આવી, સમય થયો, સૌરભ દ�ખાયો નહ�, 
�ણ વાર તેને સમુ�માં ડૂબક� મારી સમુ�માં સમાઈ 
જવાનું મન થયું,પણ દૂર નજર ફ�ક� તો તેને 
સૌરભ આવતો જણાયો. તેને આનંદ થયો. 
સૌરભમાં આવેલા પ�રવત�નના િવચારોમાં તે 
ખોવાઈ ગઈ, સૌરભ આજે ક�ઈક લઈને આ�યો 
હતો. બંને મ�યાં. દૂર એકાંતમાં સમુ�ના તટ� 
બેઠાં. સૌરભે ��મતાને �સાદ ખવડા�યો, પોતાના 
�વન પ�રવત�નની સવ� વાતો તેણે ��મતાને કરી. 
ટ�પ ર�કોડ�ર વગાડી તેણે ��મતાને રાજયોગનો 
પ�રચય આ�યો, ગીતો સંભળા�યાં અન �દ�ય 
�વન ભણી પગરણ માંડવા ��મતાને સમ�વી. 
��મતા સૌરભની વાતોને એકા�િચ�ે સાંભળી 
રહી, ગહન િવચારોના વમળમાં ખોવાઈ ગઈ અને 
બોલી, ‘સૌરભ �� હરપળ� તને સાથ આપવા તૈયાર 
હતી. આજે પણ તૈયાર છું. તારા માગ� િવચારવા �� 
તૈયાર છું. આજે ��મતાને િજંદગીની સૌરભ મળી 
છ�. સૌરભ પાછો મ�યો છ�. નવાજ �પે’ અને �દ�ય 
�વનના રાહના િનણ�ય સાથે ��મતા અને સૌરભે 
�યાંથી િવદાય લીધી �યાર� �ક�િત �ણે મરક મરક 
હસી રહી હતી.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�ય �વનની
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ખુદાનો �ફર�તો
િવ�મ સંવત 1945ના અરસાની આ વાત 

છ�. એક વાર એક આરબે મુંબઈના એક �િતિ�ત 
ઝવેરી સાથે હીરાના સોદા કયા�. સોદા કરતી વખતે 
એમ ન�ી થયેલું ક� અમુક સમયે ન�ી કર�લા 
ભાવે આરબ વેપારીએ મુંબઈના ઝવેરીને હીરા 
આપવા. આનો દ�તાવેજ પણ તૈયાર થઈ ગયો.

સમય પાકતાં એ હીરાની �ક�મત ખૂબ જ વધી 
ગઈ! � આરબ વેપારી દ�તાવેજમાં લખેલી �ક�મતે 
હીરા આપે તો તેને દ�વાળું કાઢવાનો સમય આવે.

આ બાજુ તે ઝવેરી જમવા બેસવાની તૈયારી 
કરતા હતા �યાર� તેમને સોદો અને સાથે હીરાના 
ખૂબ વધી ગયેલા ભાવ યાદ આવી ગયા. જમવાનું 
બાજુએ મૂક� તેઓ ઊપ�ા સીધા આરબ વેપારીને 
�યાં! પોતાના લેણદારને દુકાને આવેલો �ઈ 
વેપારી િબચારો ગભરાટમાં પડી ગયો. �વાભાિવક 
રીતે જ એણે માની લીધું ક� સમય થઈ ગયેલો હોઈ 
ઝવેરી સોદાની પતાવટ માટ� જ આ�યો હશે.

આરબ વેપારીએ ક�ં, ‘આપણી વ�ે 
થયેલા હીરાના સોદા અંગે �� ખૂબ િચંતામાં પ�ો 
છું. મા�ં જે થવાનું હશે તે થશે પરંતુ તમે ખાતરી 
રાખ� ક� �� તમને આજના બ�રભાવે મારી સવ� 
િમલકત વેચીને પણ સોદો ચૂકવી આપીશ.’

�યાં તો વા�સ�યપૂણ� ક�ણાભય� અવાજ 
આ�યો, ‘વાહ ભાઈ વાહ. �� િચંતા શા માટ� ન ક�ં? 
તમને સોદાની િચંતા હોય તો મને ક�મ ન હોય?

િચંતાનું મૂળ કારણ આ નાની સરખી 
ચબરખી છ�. તેનો નાશ કરી દઈએ એટલે આપણા 
બ�નેની િચંતા મટી �ય.’

આમ કહી ઝવેરીએ સોદાનો દ�તાવેજ 

નકામા કાગળની માફક જ ફાડી ના�યો, જેમાંથી 
તેમને �. 70,000નો નફો થવાનો હતો! �યારથી 
આરબ જગતમાં તે વેપારી કહ�તો ક� િહ�દુ�તાનમાં 
માનવદ�હ� એક ‘ખુદાનો �ફર�તો’ વસે છ�. આ 
વેપારી તે બી� કોઈ નહ� પરંતુ જગતને 
અ�યા�મનો સંદ�શો આપનાર અને ગાંધી�ને સ�ય 
અને અિહ�સાની �ેરણા આપનાર �ીમ� 
રાજચં�� (રાયચંદભાઈ).

આ એક દાખલામાં જુઓ! મોટા પુ�ષની 
ઉદારતા, નીિત, સંતોષ અને સૂ�મ અિહ�સાધમ�ને 
સાચવવાની લગન!

�ામાિણકતાનો �તાપ
િવ�મ સંવત 1740માં ગુજરાત-સૌરા�માં 

મોટો દુકાળ પ�ો, જેમાં અનેક પશુઓ અને 
મનુ�યો પણ ભૂખે મરવા લા�યાં. ચોમાસુ બેસી ગયું 
હતું અને �દવસો પસાર થયે જતા હતા. તો પણ 
વરસાદ આ�યો નહ�.

તે વખતના ગુજરાતના નર�શે અનેક ય�ો 
કયા� અને સાધુ-સંતોને પણ �ાથ�ના કરી. પરંતુ 
વરસાદ આ�યો જ નહ�. કોઈ ��જનોએ ક�ં ક� 
આપણા રા�યમાં અમુક વેપારી છ� તે ચાહ� તો 
વરસાદ થાય.

રા� તરત તે વેપારી પાસે ગયા અને 
વાતચીત કરી. વેપારી કહ�, ‘મહારાજ! �� તો 
આપનો એક સામા�ય ��જન છું, મારાથી શું થઈ 
શક�?’ તો પણ રા� મા�ય નહ�, તે તો હઠ કરીને 
બેસી ગયા ક� તમાર� આ અનેક મૂક પશુઓ અને 
ભૂ�યા ��જનો ઉપર દયા કરવી જ પડશે. તમે 
તેમ નહ� કરો �યાં સુધી તમારા ઓટલા ઉપર 
ભૂ�યો બેસી રહીશ.

�સંગ પ�રમલ
.
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િચંિતત થતો નથી. તેમ છતાં � તેઓ મારી પાસે 
ફરીથી આવે છ� તો મારાં �ાર સદા ખુ�ાં રહ� છ�. 
�� ફરીથી તેમને યો�ય સલાહ આપીને તેમને 
િવદાય ક�ં છું.’

��ની વાત સાંભળીને સો��ટીસ ઘણા 
�સ�ન થયા. અને બો�યા ક� આ �મરમાં �વન 
ક�વી રીતે �વવામાં આવે, એ આપે સમ� લીધું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આખર� વેપારીને માનવું પ�ું. તેણે પોતાનું 
�ાજવું ઉઠા�યું અને આકાશ સામે �ઈને ક�ં, ‘� 
આ �ાજવાથી મ� કોઈને �યાર�ય ઓછું-અિધક�� 
તોલી દીધું ન હોય. નીિતનું જ સેવન કયુ� હોય, 
સ�યનું જ આચરણ કયુ� હોય તો હ� દ�વતાઓ! તમે 
અનુ�હ કર�.’

હજુ તો વેપારીએ પોતાની �ાથ�ના પૂરી કરી 
તેટલામાં તો આકાશ ધીમે ધીમે વાદળાઓથી 
ઘેરાવા લા�યું. ઠ�ડો પવન આવવા લા�યો અને 
વરસાદ પડવા લા�યો. 

સ�ય અને �ામાિણકતાનો આવો �ભાવ 
�ઈ રા� અને સમ�ત ��જનો ખૂબ ખુશ થઈ 
ગયા. પેલા વેપારીની ક�િત� રા�યભરમાં ફ�લાઈ 
ગઈ.  �ામાિણકતાને પરમા�મા પણ વશ વત� છ�.

�વન �વવાની કળા
�ીસના �િસ� ત�વિચંતક ફરતાં ફરતાં 

એક શહ�રમાં પહો�યાં. �યાં તેમને એક �� માનવ 
મ�યો. સો��ટીસે ��ને એના �યિ�ગત �વન 
િવશે પૂ�ું. તે �� બો�યો ક�, ‘�� મારી કૌટુંિબક 
જવાબદારી મારા પુ�ોને સ�પીને િનિ�ંત છું. તેઓ 
જે કહ� છ� તે ક�ં છું. જે ખવડાવે છ� તે ખાઈ લ� છું. 
મારા બધા પૌ� પૌ�ીઓની સાથે હસતો રમતો ર�� 
છું. બાળકો ભૂલ કર� તો પણ �� ચૂપ ર�� છું. �� 
તેમના કાય�માં બાધક બનતો નથી. �યાર� તેઓ 
મારી સલાહ લેવા આવે છ� �યાર� �� મારા �વનના 
બધા અનુભવોને સામે રાખીને �વનમાં કર�લી 
ભૂલો એનાથી આવેલાં ખરાબ પ�રણામોની તરફ 
એમને સચેત કરી દ� છું. તેઓ મારી સલાહ મુજબ 
ક�ટલું ચાલે છ� એ �વું અને પોતાનું મગજ ખરાબ 
કરવું તે મા�ં કામ નથી. તેઓ મારા િનદ�શો �માણે 
જ ચાલે એવો આ�હ �� રાખતો નથી. સલાહ 
આ�યા પછી પણ તેઓ ક�ઈ ભૂલો કર� છ� તેથી �� 

સતાવતી હતી, આજે તેણે રંગીન કપડાં સ�યાં 
નહોતાં. સાદાં �ેત વ��ોમાં સ� થઈ તે સૌરભને 
મળવા આવી, સમય થયો, સૌરભ દ�ખાયો નહ�, 
�ણ વાર તેને સમુ�માં ડૂબક� મારી સમુ�માં સમાઈ 
જવાનું મન થયું,પણ દૂર નજર ફ�ક� તો તેને 
સૌરભ આવતો જણાયો. તેને આનંદ થયો. 
સૌરભમાં આવેલા પ�રવત�નના િવચારોમાં તે 
ખોવાઈ ગઈ, સૌરભ આજે ક�ઈક લઈને આ�યો 
હતો. બંને મ�યાં. દૂર એકાંતમાં સમુ�ના તટ� 
બેઠાં. સૌરભે ��મતાને �સાદ ખવડા�યો, પોતાના 
�વન પ�રવત�નની સવ� વાતો તેણે ��મતાને કરી. 
ટ�પ ર�કોડ�ર વગાડી તેણે ��મતાને રાજયોગનો 
પ�રચય આ�યો, ગીતો સંભળા�યાં અન �દ�ય 
�વન ભણી પગરણ માંડવા ��મતાને સમ�વી. 
��મતા સૌરભની વાતોને એકા�િચ�ે સાંભળી 
રહી, ગહન િવચારોના વમળમાં ખોવાઈ ગઈ અને 
બોલી, ‘સૌરભ �� હરપળ� તને સાથ આપવા તૈયાર 
હતી. આજે પણ તૈયાર છું. તારા માગ� િવચારવા �� 
તૈયાર છું. આજે ��મતાને િજંદગીની સૌરભ મળી 
છ�. સૌરભ પાછો મ�યો છ�. નવાજ �પે’ અને �દ�ય 
�વનના રાહના િનણ�ય સાથે ��મતા અને સૌરભે 
�યાંથી િવદાય લીધી �યાર� �ક�િત �ણે મરક મરક 
હસી રહી હતી.                 ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�ય �વનની
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��મતા આજે ઉદાસ હતી. એના ચહ�રા 
ઉપરનું નૂર ચા�યું ગયું હતું. મુખ ઉપરથી ��મતે 
િવદાય લીધી હતી. આજે તે પોતાની ભ�ય �વન 
ઈમારતને જમીનદો�ત થતી �ઈ રહી હતી. 
પળવાર તો તે સમ� ન શક� ક� માર� શું કરવું? 
�યાર�ક સમુ�માં ડૂબક� લગાવીને આ�મહ�યા 
કરવાના િવચારો આવતા હતા. એને લાગતું હતું 
ક� સૌરભે એને દગો દીધો છ�. જે સૌરભના 
સા��ન�યમાં ભિવ�યની દુિનયાનાં રંગબેરંગી 
�વ�નોમાં ખોવાઈ જતી તે સૌરભ પોતાના �વન 
ઉ�ાનમાં સૌરભ ફ�લાવી �યાંક દૂર દૂર જતો 
જણાયો.

��મતા અને સૌરભ કૉલેજનાં સહા�યાયી 
હતાં. સૌરભની અ�ભુત વાકછટા, �િતભાવંત 
ચહ�રો અને િવ�તાથી તે અં�ઈ ગઈ હતી. 
કૉલેજના એક સાં�ક�િતક કાય��મમાં ��મતા અને 
સૌરભે સાથે ભાગ લીધો હતો. �યારથી તેઓ એક-
બી�ની ન�ક આ�યાં હતાં. યૌવનના અપૂવ� 
ઉ�ાસભયા� વાતાવરણમાં ��મતા અને સૌરભ 
પંખી બનીને ઊડતાં હતાં. �યાર�ક મરીન �ાઈવની 
પાળ, �યાર�ક કમલા નહ�� પાક� યા હ�ગ�ગ ગાડ�ન 
તો �યાર�ક જુ� બીચના દ�રયા કાંઠ� ભાિવ 
�વનનાં શમણાંમાં ��મતા અને સૌરભ ખોવાઈ 
જતાં. સંયમની પાળ� �ેહની છોળો ઉઠળતી તેઓ 
અનુભવતાં.

છ��ા ક�ટલાક �દવસથી સૌરભમાં અજબ 
પ�રવત�ન આ�યું હતું. તેનાં બોલચાલ, વાણી, 
વત�ન, પોશાક, ખાનપાન આ�દમાં તેને અપૂવ� 
પ�રવત�ન લાગતું હતું. ચોપાટીનાં ભેળપૂરી આ�દ 
ખા� પદાથ�માં આસ� સૌરભ ક�ટલાક �દવસથી 

ફળો ખાતો હતો. �યાર� ��મતાને તે મનભાવતી 
ચી� ખવડાવતો પણ આમ તે ક�ટલા �દવસ ચાલે? 
સૌરભના પ�રવિત�ત �વનથી ��મતા શંકાશીલ 
બની હતી. ભયભીત બની હતી. અને એક �દવસે 
તો સૌરભે ��મતાને જણાવી દીધું, ‘��મતા, �� એક 
વાત તને ઘણા �દવસથી કહ�વાનું િવચારી ર�ો 
હતો. �� તારી ક�પનાની દુિનયાનું સુખ તને આપી 
શક�� તેમ નથી. તો તું તને યો�ય લાગે તેની સાથે 
લ� કરીને સુખી થજે.’ ��મતા સૌરભના આ 
શ�દો સાંભળી ન શક�. તેના માથે �ણે વીજળી 
પડી, તેની આંખોમાંથી અ�ુધારા વહ�વા લાગી. 
સૌરભે િનમ�હીભાવે આ ��ય �યું. ફરીથી 
ગુ�વાર� સાંજે મળવાનું ન�ી કયુ� અને ભાર� હ�યે 
િવદાય લીધી.

સૌરભ છ��ા એક માસથી ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો િવ�ાથ� 
બ�યો હતો. રાજયોગનો િવ�ાથ� બ�યો હતો. 
��મતાને તેણે આ વાત કરી નહોતી. કરવી હતી 
પણ તે સમયની રાહ �તો હતો. તે માટ�નું 
વાતાવરણ તૈયાર કરતો હતો. આજે ગુ�વારનો 
�દવસ હતો. સાંજે ��મતાને મળવાનું હતું. પરો�ઢયે 
ચાર વાગે ઉઠીને તે યોગમાં બેઠો. ��મતાને 
યોગદાન કયુ�. સેવાક���માંથી તે ભોગ (�સાદ) 
લા�યો. ��મતાને ટ�પર�કોડ�ર �ારા ઈ�રીય 
�ાનનો ગીતોનો અનુભવ કરાવવો અને સમ� 
સવ� વાતો જણાવી દ�વી અને પરમા�માની �દ�ય 
�ેહયુ� યાદમાં બનાવેલો �સાદ પણ ખવડાવવો 
એવો સૌરભે િનણ�ય કય�.

ગુ�વારની એ પળો આવી, ��મતા આજે 
ઉદાસ હતી. સૌરભ આજે શું કહ�શે તેની િચંતા 

�દ�ય �વનની ક�ડી
�.ક�. મીનળબેન મોદી, નારણપુરા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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યોગમાં કયું �ે� િચંતન કરવું �ઈએ?

�વ�પનું િચંતન - �� એક ચૈત�ય શિ� 
�યોિતિબંદુ �પ આ�મા છું. મા�ં ઘર પરમધામ છ�. 
�યાં આ�માઓ તથા પરમા�મા િનવાસ કર� છ�. આ 
શરીરમાં �� �ૂક�ટીના મ�યમાં િનવાસ ક�ં છું. મન 
�ારા �� િવચારવાનું કાય� ક�ં છું. બુિ� �ારા 
િનણ�ય ક�ં છું. જે િવચારોનો અમલ ક�ં છું તે 
સં�કાર �પે મારામાં જમા થાય છ�. શરીરની 
કમ����યો �ારા કાય� કરનાર �� ચૈત�ય શિ� 
આ�મા છું.

�વના િપતા પરમા�માનું િચંતન - મુજ 
આ�માના િપતા �યોિત �વ�પ પરમા�મા િશવ છ�. 
પરમા�મા �ેમ - સુખ - શાંિત - આનંદ - પિવ�તાના 
સાગર છ�, પરમધામ િનવાસી છ�. િશવબાબા સવ� 
સંબંધથી મારા સાથી છ�, ક�યાણકારી છ�, દુઃખ 
હતા�-સુખહતા� છ�.

ફ�ર�તા �વ�પ બની સૂ�મ વતનમાં 
િમલન મનાવવું - �વયંના સંપૂણ� દ�વી �વ�પને 
ઈમજ� કરી બાપ-દાદા સાથે ચ�ર લગાવવું, ભ� 
આ�માઓની ભાવના પૂરી કરવી, દુઃખી - અશાંત 
આ�માઓને શિ� - શાંિત આપવી. સૂ�મ 
વતનમાં બાબા સાથે ��ાભોજન કરવું. આજનું 
�વમાન યાદ કરવું.

અશરીરી આ�મા બની પરમધામમાં 
િશવબાબા સાથે િમલન મનાવવું - �� ચૈત�ય 
�યોિતિબ�દુ આ�મા પરમધામમાં િશવબાબાની 
સામે બેઠો છું. પરમા�મા િશવિપતા �ેમના સાગર 
છ�. �� આ�મા સાગરના �કનાર� બેઠો છું. �ેમની 
લહ�રો આવી રહી છ�. �� �ેમ �વ�પ બની ર�ો છું. 

પરમા�મા સુખ - શાંિત - આનંદ - પિવ�તાના 
સાગર છ�. સાગરની લહ�રો આવી રહી છ�. �� સુખ - 
શાંિત - આનંદ - પિવ�તા �વ�પ બની ર�ો છું. 
�ાન સૂય�ના �કરણો મુજ આ�મા ઉપર પડી ર�ાં 
છ�. �� આ�મા પાવન બની ર�ો છું. મારા િવકમ� 
િવનાશ થઈ ર�ા છ�.

સંપૂણ� પાવન આ�મા બની સતયુગી 
દુિનયામાં ચ�ર લગાવવું - �� સંપૂણ� પાવન 
આ�મા સતયુગી દુિનયામાં �વેશ ક�ં છું. 
સતયુગના મહારા� લ�મી - નારાયણ મને ર�-
જ�ડત તાજ પહ�રાવે છ�. �ીક��ણની સાથે �� 
સતયુગના રાજમહ�લ, બાગ-બગીચા, ફળોની 
વાડીની મુલાકાત લ� છું. રસથી ભરપૂર ફળો �� 
ખા� છું.

યોગમાં �ે� િચંતન �ારા કઈ કઈ �ા��ત - 
અનુભૂિત થાય છ�?

• અશરીરી બનવાની અનુભૂિત થાય છ�.

• સંક�પોની િસિ�ની અનુભૂિત થાય છ�.

• શાંિતની અનુભૂિત થાય છ�.

• પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધોના રસની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• અતી���ય સુખની ઈ�રીય શિ�ઓની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• પરમા�માના �ેમની, સવ� ખ�નાની �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• �� બાબાની સાથે છું. બેફ�કર બાદશાહ છું. 
તેની અનુભૂિત થાય છ�.

�ે� િચંતન �ારા યોગમાં �ે� અનુભૂિત
�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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��મતા આજે ઉદાસ હતી. એના ચહ�રા 
ઉપરનું નૂર ચા�યું ગયું હતું. મુખ ઉપરથી ��મતે 
િવદાય લીધી હતી. આજે તે પોતાની ભ�ય �વન 
ઈમારતને જમીનદો�ત થતી �ઈ રહી હતી. 
પળવાર તો તે સમ� ન શક� ક� માર� શું કરવું? 
�યાર�ક સમુ�માં ડૂબક� લગાવીને આ�મહ�યા 
કરવાના િવચારો આવતા હતા. એને લાગતું હતું 
ક� સૌરભે એને દગો દીધો છ�. જે સૌરભના 
સા��ન�યમાં ભિવ�યની દુિનયાનાં રંગબેરંગી 
�વ�નોમાં ખોવાઈ જતી તે સૌરભ પોતાના �વન 
ઉ�ાનમાં સૌરભ ફ�લાવી �યાંક દૂર દૂર જતો 
જણાયો.

��મતા અને સૌરભ કૉલેજનાં સહા�યાયી 
હતાં. સૌરભની અ�ભુત વાકછટા, �િતભાવંત 
ચહ�રો અને િવ�તાથી તે અં�ઈ ગઈ હતી. 
કૉલેજના એક સાં�ક�િતક કાય��મમાં ��મતા અને 
સૌરભે સાથે ભાગ લીધો હતો. �યારથી તેઓ એક-
બી�ની ન�ક આ�યાં હતાં. યૌવનના અપૂવ� 
ઉ�ાસભયા� વાતાવરણમાં ��મતા અને સૌરભ 
પંખી બનીને ઊડતાં હતાં. �યાર�ક મરીન �ાઈવની 
પાળ, �યાર�ક કમલા નહ�� પાક� યા હ�ગ�ગ ગાડ�ન 
તો �યાર�ક જુ� બીચના દ�રયા કાંઠ� ભાિવ 
�વનનાં શમણાંમાં ��મતા અને સૌરભ ખોવાઈ 
જતાં. સંયમની પાળ� �ેહની છોળો ઉઠળતી તેઓ 
અનુભવતાં.

છ��ા ક�ટલાક �દવસથી સૌરભમાં અજબ 
પ�રવત�ન આ�યું હતું. તેનાં બોલચાલ, વાણી, 
વત�ન, પોશાક, ખાનપાન આ�દમાં તેને અપૂવ� 
પ�રવત�ન લાગતું હતું. ચોપાટીનાં ભેળપૂરી આ�દ 
ખા� પદાથ�માં આસ� સૌરભ ક�ટલાક �દવસથી 

ફળો ખાતો હતો. �યાર� ��મતાને તે મનભાવતી 
ચી� ખવડાવતો પણ આમ તે ક�ટલા �દવસ ચાલે? 
સૌરભના પ�રવિત�ત �વનથી ��મતા શંકાશીલ 
બની હતી. ભયભીત બની હતી. અને એક �દવસે 
તો સૌરભે ��મતાને જણાવી દીધું, ‘��મતા, �� એક 
વાત તને ઘણા �દવસથી કહ�વાનું િવચારી ર�ો 
હતો. �� તારી ક�પનાની દુિનયાનું સુખ તને આપી 
શક�� તેમ નથી. તો તું તને યો�ય લાગે તેની સાથે 
લ� કરીને સુખી થજે.’ ��મતા સૌરભના આ 
શ�દો સાંભળી ન શક�. તેના માથે �ણે વીજળી 
પડી, તેની આંખોમાંથી અ�ુધારા વહ�વા લાગી. 
સૌરભે િનમ�હીભાવે આ ��ય �યું. ફરીથી 
ગુ�વાર� સાંજે મળવાનું ન�ી કયુ� અને ભાર� હ�યે 
િવદાય લીધી.

સૌરભ છ��ા એક માસથી ��િપતા 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનો િવ�ાથ� 
બ�યો હતો. રાજયોગનો િવ�ાથ� બ�યો હતો. 
��મતાને તેણે આ વાત કરી નહોતી. કરવી હતી 
પણ તે સમયની રાહ �તો હતો. તે માટ�નું 
વાતાવરણ તૈયાર કરતો હતો. આજે ગુ�વારનો 
�દવસ હતો. સાંજે ��મતાને મળવાનું હતું. પરો�ઢયે 
ચાર વાગે ઉઠીને તે યોગમાં બેઠો. ��મતાને 
યોગદાન કયુ�. સેવાક���માંથી તે ભોગ (�સાદ) 
લા�યો. ��મતાને ટ�પર�કોડ�ર �ારા ઈ�રીય 
�ાનનો ગીતોનો અનુભવ કરાવવો અને સમ� 
સવ� વાતો જણાવી દ�વી અને પરમા�માની �દ�ય 
�ેહયુ� યાદમાં બનાવેલો �સાદ પણ ખવડાવવો 
એવો સૌરભે િનણ�ય કય�.

ગુ�વારની એ પળો આવી, ��મતા આજે 
ઉદાસ હતી. સૌરભ આજે શું કહ�શે તેની િચંતા 

�દ�ય �વનની ક�ડી
�.ક�. મીનળબેન મોદી, નારણપુરા, અમદાવાદ

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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યોગમાં કયું �ે� િચંતન કરવું �ઈએ?

�વ�પનું િચંતન - �� એક ચૈત�ય શિ� 
�યોિતિબંદુ �પ આ�મા છું. મા�ં ઘર પરમધામ છ�. 
�યાં આ�માઓ તથા પરમા�મા િનવાસ કર� છ�. આ 
શરીરમાં �� �ૂક�ટીના મ�યમાં િનવાસ ક�ં છું. મન 
�ારા �� િવચારવાનું કાય� ક�ં છું. બુિ� �ારા 
િનણ�ય ક�ં છું. જે િવચારોનો અમલ ક�ં છું તે 
સં�કાર �પે મારામાં જમા થાય છ�. શરીરની 
કમ����યો �ારા કાય� કરનાર �� ચૈત�ય શિ� 
આ�મા છું.

�વના િપતા પરમા�માનું િચંતન - મુજ 
આ�માના િપતા �યોિત �વ�પ પરમા�મા િશવ છ�. 
પરમા�મા �ેમ - સુખ - શાંિત - આનંદ - પિવ�તાના 
સાગર છ�, પરમધામ િનવાસી છ�. િશવબાબા સવ� 
સંબંધથી મારા સાથી છ�, ક�યાણકારી છ�, દુઃખ 
હતા�-સુખહતા� છ�.

ફ�ર�તા �વ�પ બની સૂ�મ વતનમાં 
િમલન મનાવવું - �વયંના સંપૂણ� દ�વી �વ�પને 
ઈમજ� કરી બાપ-દાદા સાથે ચ�ર લગાવવું, ભ� 
આ�માઓની ભાવના પૂરી કરવી, દુઃખી - અશાંત 
આ�માઓને શિ� - શાંિત આપવી. સૂ�મ 
વતનમાં બાબા સાથે ��ાભોજન કરવું. આજનું 
�વમાન યાદ કરવું.

અશરીરી આ�મા બની પરમધામમાં 
િશવબાબા સાથે િમલન મનાવવું - �� ચૈત�ય 
�યોિતિબ�દુ આ�મા પરમધામમાં િશવબાબાની 
સામે બેઠો છું. પરમા�મા િશવિપતા �ેમના સાગર 
છ�. �� આ�મા સાગરના �કનાર� બેઠો છું. �ેમની 
લહ�રો આવી રહી છ�. �� �ેમ �વ�પ બની ર�ો છું. 

પરમા�મા સુખ - શાંિત - આનંદ - પિવ�તાના 
સાગર છ�. સાગરની લહ�રો આવી રહી છ�. �� સુખ - 
શાંિત - આનંદ - પિવ�તા �વ�પ બની ર�ો છું. 
�ાન સૂય�ના �કરણો મુજ આ�મા ઉપર પડી ર�ાં 
છ�. �� આ�મા પાવન બની ર�ો છું. મારા િવકમ� 
િવનાશ થઈ ર�ા છ�.

સંપૂણ� પાવન આ�મા બની સતયુગી 
દુિનયામાં ચ�ર લગાવવું - �� સંપૂણ� પાવન 
આ�મા સતયુગી દુિનયામાં �વેશ ક�ં છું. 
સતયુગના મહારા� લ�મી - નારાયણ મને ર�-
જ�ડત તાજ પહ�રાવે છ�. �ીક��ણની સાથે �� 
સતયુગના રાજમહ�લ, બાગ-બગીચા, ફળોની 
વાડીની મુલાકાત લ� છું. રસથી ભરપૂર ફળો �� 
ખા� છું.

યોગમાં �ે� િચંતન �ારા કઈ કઈ �ા��ત - 
અનુભૂિત થાય છ�?

• અશરીરી બનવાની અનુભૂિત થાય છ�.

• સંક�પોની િસિ�ની અનુભૂિત થાય છ�.

• શાંિતની અનુભૂિત થાય છ�.

• પરમા�મા સાથે સવ� સંબંધોના રસની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• અતી���ય સુખની ઈ�રીય શિ�ઓની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• પરમા�માના �ેમની, સવ� ખ�નાની �ા��તની 
અનુભૂિત થાય છ�.

• �� બાબાની સાથે છું. બેફ�કર બાદશાહ છું. 
તેની અનુભૂિત થાય છ�.

�ે� િચંતન �ારા યોગમાં �ે� અનુભૂિત
�.ક�. �ો. હ�મંત પરીખ, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)
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�વન સાફ�ય
�.ક�. ભગવાનભાઈ, મંગલવાડી, વડોદરા

‘�વન’ અથા�� જનમ-મરણ વ�ેનો 
અમૂ�ય સમય. સફળતાપૂવ�ક તે ક�વી રીતે પસાર 
કરવો તેને કહ�વાય ‘�વન સાફ�ય’. �વન ક�ટલું 
લાંબુ �વવું તે અગ�યનું નથી પરંતુ ક�વી રીતે 
�વવું તે અગ�યનું છ�. આપણી સમ� રા�િપતા 
ગાંધી બાપુના �વનનો �લંત દાખલો છ�. તે 
�યિ� પાસે દ�હનું સ�દય� ન હતું પરંતુ 
આ�મિવ�ાસ અને અ�ય મહાન ગુણોની સુવાસ 
હતી. તેથી જ તેમનું સાદગીપૂણ� �વન સફળ બની 
ગયું. સાથે સાથે દ�શની �વતં�તા અથ� �વનનું 
સંપૂણ� બિલદાન આપી દીધું. તેઓ�ીનો મહાન 
સંદ�શ હતો ‘મા�ં �વન એજ મારો સંદ�શ છ�.’ 
�વન સાફ�ય માટ� ઉમદા ગુણોની જ��રયાત છ� 
તે પણ �વનમાં �યાર� જ ઉતારી શકાય �યાર� 
�વયંના �વનનો �વયં મમ� સમ� શક�એ.

સવ� �થમ તો આપણે �વન �યા �કારનું 
�વવું છ� તેનું લ�ય પાક�� કરવું પડે. તો તેવા 
�કારના લ�ણો �વનમાં ધારણ કરવાની સમજ 
આવશે. અથા�� લ�ય હ�મેશા લ�ણ તરફ દોરી 
�ય છ�. તેથી �વનનાં િનયમ - સંયમ ન�ી કરી 
લેવા પડે. સાથે સાથે �વનનાં ન�ી કર�લા માગ� 
માટ� વળગી રહ�વું પડે. �વન �વવાની શૈલી �યા 
�કારની ઘડવી તે િનિ�ત કરવું પડે. અં�ે�માં 
કહ�વાય છ�. What is important? Standard of 
living? or living with correct standard? 
અથા�� �વન �વવાની �ણાિલકા અગ�યની છ�. 
�વન સ�યના મૂ�યો �માણે �વો તે મહ�વનું છ�.

�વનના મૂ�યો માટ� સમ� લેવું �ઈએ ક� 
�વન સાફ�ય માટ� માર� ક�ટલું મૂ�ય ચૂકવવું 
પડશે? તેનું મૂ�ય તન-મન ક� ધનની ચૂકવણી હોઈ 

શક�. કશું પણ િવના મૂ�યે મળતું નથી. તમે 
સફળતા કોઈપણ �ક�મત ચૂકવવા તૈયાર છો? તેથી 
ક�ઈક ભોગ તો આપવો જ પડશે. વત�માન સમયની 
દુિનયામાં ક�ટુંબ દ�શ ક� રાજનૈિતકતા ક� કોઈપણ 
વ�તુ �ા��ત માટ� કોઈએ ભોગ આપવો જ પડે છ�. 
ક�ટુંબની સફળતા માટ� - એક સ�યે તો ભોગ 
આપવો જ પડે. તન-મન-ધન માટ� ક� ક�િત�, 
સ�ાની સફળતા માટ� જે �કાર� સફળતા �ઈએ તે 
�કાર� �ક�મત તો ચૂકવવી પડે છ�. સાચી �ક�મત 
��યા વગર આ સોદો મ�ઘો પડે છ�. તેને માટ� 
ગિણતની કોઈ ફો�યુ�લા છ� જ નહ�. એક 
�યિ�ની બાબતમાં એક નુ�ખો સફળ અને બી� 
�યિ� અજમાવવા �ય તો સફળતા ના પણ મળ�.

�વન સાફ�યનું એક ગૂઢ ત�વ છ� - ‘કમ�’ 
એવું કહ�વાય છ� જેવી કરની તેવી ભરની. અથા�� 
�વન સાફ�ય માટ� �ે� કમ�ની કમાણી જ�રી 
છ�. �યાર� જ �વનની સફળતા મળ� છ�. આપણા 
�ે� કમ�નો ખ�નો ભરપૂર હોય �યાં સુધી ભાથુ 
ભય� જ જવું �ઈએ.

િજંદગી �વવા માટ� તમે કતા� છો, 
‘િ�યાપદ’ તમાર� ન�ી કરવાનું છ�. કમ� પણ 
તમાર� કરવાનું છ�. તમારી િજંદગી મા� કમ�ની 
ઘડાયેલ ગીત ગાતી ક�સેટ જેવી છ�. જેમ એક 
ટ�પર�કોડ�રમાં ભરાયેલા ગીત વા�યા જ કર� છ� તેમ 
તમારા કમ�ની ભરાયેલ ક�સેટ સમય�પી હ�ડ સાથે 
સંપક�માં આવવાથી તે વા�યા જ કર� છ�. કદાચ 
તમને તે ન ગમે તો બદલવા �ય� કરશો નિહ. 
કારણ ક� તે પૂવ�માં કર�લ કમ�નું પ�રણામ છ�. 
વત�માનમાં ભર�લ ભાથું ભિવ�યનું ભાથું છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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આજના િવ�ાન યુગમાં સુખ સગવડનાં 
સાધનોએ માનવને આળસ, અલબેલાપણાની 
ઊંઘમાં સૂવાડી દીધો છ�. જેનાથી તેને શારી�રક 
અને માનિસક રીતે નુકસાન થાય છ�. બાબા કહ� 
છ�, બાળકો, સાધનો તમારી સાધનાને ખતમ ના 
કરી દ� તેનું �યાન રાખ�. સાધનો જ�રી છ� પણ 
તેના ઉપર પણ ક��ોલ�ગ પાવર જ�રી છ�. માનવે 
�િતપળ� સતક� રહ�વું જ�રી છ�. કહ�વત છ� ક� 
ભગવાન ભા�ય વહ�ચવા આ�યા �યાર� તમે સૂઈ 
ગયા હતા. જેઓ આળસ છોડીને અ�તવેળાનો 
િનયિમત રસપૂવ�ક, શિ�શાળી યોગ કર� છ� 
તેઓ અખૂટ ખ�નાઓના માિલક બની �ય છ�.

આળસ અને અલબેલાપણા ઉપર િવજય 
મેળવવા માટ� મુ�ય ચાર વાતો ઉપર �યાન આપવું 
જ�રી છ�. હકારા�મક િવચાર, યોગા�યાસ, રોજ 
મુરલી સાંભળવી, પોતાના લ�યને બુિ� સમ� 
રાખવું. આજના સમયમાં માનવ બહાનાં કાઢવામાં 
પણ અચકાતો નથી. બહાનાં કાઢવાં એક ટ�વ 
બની ગઈ છ�. અને એમાં પોતાને ખુશ કરી દઈએ 
છીએ. બહાનાં કાઢવાથી ક�ટલું નુકસાન થાય છ� 
તેની તેને ખબર નથી. જે બહાનાબા� કર� છ� 
તેઓ કદી પણ �ભુિ�ય, લોકિ�ય બની શકતા 
નથી. બહાનાબા� જૂ�ં બોલવાની ટ�વ પાડે છ�. 
જેને જુ�ં બોલવાની ટ�વ પડી ગઈ છ� તે કદી કોઈના 
�દલને �તી શકતો નથી. એટલા માટ� કહ�વત છ� 
‘સ�ે �દલ પર સાિહબ (પરમા�મા) રા�.’ જે 
સાચો છ� તે બહાનાં કાઢતો નથી. માનવ જેવો છ� 
તેવો તે પોતાને અિભ�ય� કર� છ�. કોઈ કાય� યા 
સેવા વખતે બહાનાં કાઢવાથી �વયંને નુકસાન 
થાય છ�. આવા લોકો શારી�રક અને માનિસક 

આજના િવ�ાનના યુગમાં માનવના 
ચા�ર�યના પતનનું ભારતની અવનિતનું કારણ 
પાંચ િવકારો છ�. સાથે સાથે આળસ પણ છ�. 
આળસને છ�ો િવકાર કહ�વાય છ�. જેને ઘણા થોડા 
લોકો �ણે છ�. ઘણા થોડા લોકો આળસને દૂર કરી 
શક� છ�. �વનનાં દર�ક �ે�ોની જેમ આ�યા��મક 
�ે�માં પણ આળસને કારણે માનવ �વયંને 
શિ�હીન સમજે છ�. તે જે કાય� સમયસર કરવું 
�ઈએ તે કરી શકતો નથી. સમયની સાથે ચાલવું 
તે બુિ�માની તથા �ે� ભા�ય છ�. સમયની સાથે 
ચાલવા માટ� ઘણા એલટ� - ��ત રહ�વાની જ�ર 
છ�. �યાં સુધી આળસ છ�, અલબેલાપણું છ� �યાં 
સુધી મંિઝલ પર સમયસર પહ�ચી શકાતું નથી. આ 
અંગે કાચબા અને સસલાની દોડનું ��ાંત �ણીતું 
છ�. આળસને કારણે સસલું દોડ હારી ગયું. 
કાચબો સાવધાનીના કારણે દોડ �તી ગયો.

આળસનો ઉ�ભવ પહ�લાં મનમાં થાય છ�. 
મનમાં �યથ� અને નકારા�મક સંક�પોની ઉ�પિ� 
એજ આળસ છ�. આળસ, અલબેલાપણું અને 
બહાનાબા� �ણે એક બી�ની સાથે �ડાયેલાં 
છ�. પરો�ઢયે ચાર વાગે ઉઠીને શિ�શાળી યોગ 
કરીને શિ� સંચયનો સંક�પ કય�. ચાર વા�યા 
તો આળસ આવી ક� વધાર� દસ િમિનટ આરામ 
કરી લ�. આમ આળસને કારણે િનિ�ત સમયે 
શિ�શાળી યોગ થતો નથી. 

પોતાની આળસને યથાથ� ઠ�રવવા માટ� મન 
કારણો શોધે છ�. થોડો તાવ હતો. ઊંઘ પૂરી થઈ 
નહોતી. માથામાં દદ� હતું. મહારથીઓ પણ યોગ 
ચૂક� �ય છ�. સંપૂણ� કોણ બ�યું છ�. આ બહાનાં 
જૂ�ં બોલવાના સં�કારને ઉ�ેજન આપે છ�.

�વઉ�નિતમાં બાધક આળસ અલબેલા બહાનાબા�
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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�વન સાફ�ય
�.ક�. ભગવાનભાઈ, મંગલવાડી, વડોદરા

‘�વન’ અથા�� જનમ-મરણ વ�ેનો 
અમૂ�ય સમય. સફળતાપૂવ�ક તે ક�વી રીતે પસાર 
કરવો તેને કહ�વાય ‘�વન સાફ�ય’. �વન ક�ટલું 
લાંબુ �વવું તે અગ�યનું નથી પરંતુ ક�વી રીતે 
�વવું તે અગ�યનું છ�. આપણી સમ� રા�િપતા 
ગાંધી બાપુના �વનનો �લંત દાખલો છ�. તે 
�યિ� પાસે દ�હનું સ�દય� ન હતું પરંતુ 
આ�મિવ�ાસ અને અ�ય મહાન ગુણોની સુવાસ 
હતી. તેથી જ તેમનું સાદગીપૂણ� �વન સફળ બની 
ગયું. સાથે સાથે દ�શની �વતં�તા અથ� �વનનું 
સંપૂણ� બિલદાન આપી દીધું. તેઓ�ીનો મહાન 
સંદ�શ હતો ‘મા�ં �વન એજ મારો સંદ�શ છ�.’ 
�વન સાફ�ય માટ� ઉમદા ગુણોની જ��રયાત છ� 
તે પણ �વનમાં �યાર� જ ઉતારી શકાય �યાર� 
�વયંના �વનનો �વયં મમ� સમ� શક�એ.

સવ� �થમ તો આપણે �વન �યા �કારનું 
�વવું છ� તેનું લ�ય પાક�� કરવું પડે. તો તેવા 
�કારના લ�ણો �વનમાં ધારણ કરવાની સમજ 
આવશે. અથા�� લ�ય હ�મેશા લ�ણ તરફ દોરી 
�ય છ�. તેથી �વનનાં િનયમ - સંયમ ન�ી કરી 
લેવા પડે. સાથે સાથે �વનનાં ન�ી કર�લા માગ� 
માટ� વળગી રહ�વું પડે. �વન �વવાની શૈલી �યા 
�કારની ઘડવી તે િનિ�ત કરવું પડે. અં�ે�માં 
કહ�વાય છ�. What is important? Standard of 
living? or living with correct standard? 
અથા�� �વન �વવાની �ણાિલકા અગ�યની છ�. 
�વન સ�યના મૂ�યો �માણે �વો તે મહ�વનું છ�.

�વનના મૂ�યો માટ� સમ� લેવું �ઈએ ક� 
�વન સાફ�ય માટ� માર� ક�ટલું મૂ�ય ચૂકવવું 
પડશે? તેનું મૂ�ય તન-મન ક� ધનની ચૂકવણી હોઈ 

શક�. કશું પણ િવના મૂ�યે મળતું નથી. તમે 
સફળતા કોઈપણ �ક�મત ચૂકવવા તૈયાર છો? તેથી 
ક�ઈક ભોગ તો આપવો જ પડશે. વત�માન સમયની 
દુિનયામાં ક�ટુંબ દ�શ ક� રાજનૈિતકતા ક� કોઈપણ 
વ�તુ �ા��ત માટ� કોઈએ ભોગ આપવો જ પડે છ�. 
ક�ટુંબની સફળતા માટ� - એક સ�યે તો ભોગ 
આપવો જ પડે. તન-મન-ધન માટ� ક� ક�િત�, 
સ�ાની સફળતા માટ� જે �કાર� સફળતા �ઈએ તે 
�કાર� �ક�મત તો ચૂકવવી પડે છ�. સાચી �ક�મત 
��યા વગર આ સોદો મ�ઘો પડે છ�. તેને માટ� 
ગિણતની કોઈ ફો�યુ�લા છ� જ નહ�. એક 
�યિ�ની બાબતમાં એક નુ�ખો સફળ અને બી� 
�યિ� અજમાવવા �ય તો સફળતા ના પણ મળ�.

�વન સાફ�યનું એક ગૂઢ ત�વ છ� - ‘કમ�’ 
એવું કહ�વાય છ� જેવી કરની તેવી ભરની. અથા�� 
�વન સાફ�ય માટ� �ે� કમ�ની કમાણી જ�રી 
છ�. �યાર� જ �વનની સફળતા મળ� છ�. આપણા 
�ે� કમ�નો ખ�નો ભરપૂર હોય �યાં સુધી ભાથુ 
ભય� જ જવું �ઈએ.

િજંદગી �વવા માટ� તમે કતા� છો, 
‘િ�યાપદ’ તમાર� ન�ી કરવાનું છ�. કમ� પણ 
તમાર� કરવાનું છ�. તમારી િજંદગી મા� કમ�ની 
ઘડાયેલ ગીત ગાતી ક�સેટ જેવી છ�. જેમ એક 
ટ�પર�કોડ�રમાં ભરાયેલા ગીત વા�યા જ કર� છ� તેમ 
તમારા કમ�ની ભરાયેલ ક�સેટ સમય�પી હ�ડ સાથે 
સંપક�માં આવવાથી તે વા�યા જ કર� છ�. કદાચ 
તમને તે ન ગમે તો બદલવા �ય� કરશો નિહ. 
કારણ ક� તે પૂવ�માં કર�લ કમ�નું પ�રણામ છ�. 
વત�માનમાં ભર�લ ભાથું ભિવ�યનું ભાથું છ�. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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આજના િવ�ાન યુગમાં સુખ સગવડનાં 
સાધનોએ માનવને આળસ, અલબેલાપણાની 
ઊંઘમાં સૂવાડી દીધો છ�. જેનાથી તેને શારી�રક 
અને માનિસક રીતે નુકસાન થાય છ�. બાબા કહ� 
છ�, બાળકો, સાધનો તમારી સાધનાને ખતમ ના 
કરી દ� તેનું �યાન રાખ�. સાધનો જ�રી છ� પણ 
તેના ઉપર પણ ક��ોલ�ગ પાવર જ�રી છ�. માનવે 
�િતપળ� સતક� રહ�વું જ�રી છ�. કહ�વત છ� ક� 
ભગવાન ભા�ય વહ�ચવા આ�યા �યાર� તમે સૂઈ 
ગયા હતા. જેઓ આળસ છોડીને અ�તવેળાનો 
િનયિમત રસપૂવ�ક, શિ�શાળી યોગ કર� છ� 
તેઓ અખૂટ ખ�નાઓના માિલક બની �ય છ�.

આળસ અને અલબેલાપણા ઉપર િવજય 
મેળવવા માટ� મુ�ય ચાર વાતો ઉપર �યાન આપવું 
જ�રી છ�. હકારા�મક િવચાર, યોગા�યાસ, રોજ 
મુરલી સાંભળવી, પોતાના લ�યને બુિ� સમ� 
રાખવું. આજના સમયમાં માનવ બહાનાં કાઢવામાં 
પણ અચકાતો નથી. બહાનાં કાઢવાં એક ટ�વ 
બની ગઈ છ�. અને એમાં પોતાને ખુશ કરી દઈએ 
છીએ. બહાનાં કાઢવાથી ક�ટલું નુકસાન થાય છ� 
તેની તેને ખબર નથી. જે બહાનાબા� કર� છ� 
તેઓ કદી પણ �ભુિ�ય, લોકિ�ય બની શકતા 
નથી. બહાનાબા� જૂ�ં બોલવાની ટ�વ પાડે છ�. 
જેને જુ�ં બોલવાની ટ�વ પડી ગઈ છ� તે કદી કોઈના 
�દલને �તી શકતો નથી. એટલા માટ� કહ�વત છ� 
‘સ�ે �દલ પર સાિહબ (પરમા�મા) રા�.’ જે 
સાચો છ� તે બહાનાં કાઢતો નથી. માનવ જેવો છ� 
તેવો તે પોતાને અિભ�ય� કર� છ�. કોઈ કાય� યા 
સેવા વખતે બહાનાં કાઢવાથી �વયંને નુકસાન 
થાય છ�. આવા લોકો શારી�રક અને માનિસક 

આજના િવ�ાનના યુગમાં માનવના 
ચા�ર�યના પતનનું ભારતની અવનિતનું કારણ 
પાંચ િવકારો છ�. સાથે સાથે આળસ પણ છ�. 
આળસને છ�ો િવકાર કહ�વાય છ�. જેને ઘણા થોડા 
લોકો �ણે છ�. ઘણા થોડા લોકો આળસને દૂર કરી 
શક� છ�. �વનનાં દર�ક �ે�ોની જેમ આ�યા��મક 
�ે�માં પણ આળસને કારણે માનવ �વયંને 
શિ�હીન સમજે છ�. તે જે કાય� સમયસર કરવું 
�ઈએ તે કરી શકતો નથી. સમયની સાથે ચાલવું 
તે બુિ�માની તથા �ે� ભા�ય છ�. સમયની સાથે 
ચાલવા માટ� ઘણા એલટ� - ��ત રહ�વાની જ�ર 
છ�. �યાં સુધી આળસ છ�, અલબેલાપણું છ� �યાં 
સુધી મંિઝલ પર સમયસર પહ�ચી શકાતું નથી. આ 
અંગે કાચબા અને સસલાની દોડનું ��ાંત �ણીતું 
છ�. આળસને કારણે સસલું દોડ હારી ગયું. 
કાચબો સાવધાનીના કારણે દોડ �તી ગયો.

આળસનો ઉ�ભવ પહ�લાં મનમાં થાય છ�. 
મનમાં �યથ� અને નકારા�મક સંક�પોની ઉ�પિ� 
એજ આળસ છ�. આળસ, અલબેલાપણું અને 
બહાનાબા� �ણે એક બી�ની સાથે �ડાયેલાં 
છ�. પરો�ઢયે ચાર વાગે ઉઠીને શિ�શાળી યોગ 
કરીને શિ� સંચયનો સંક�પ કય�. ચાર વા�યા 
તો આળસ આવી ક� વધાર� દસ િમિનટ આરામ 
કરી લ�. આમ આળસને કારણે િનિ�ત સમયે 
શિ�શાળી યોગ થતો નથી. 

પોતાની આળસને યથાથ� ઠ�રવવા માટ� મન 
કારણો શોધે છ�. થોડો તાવ હતો. ઊંઘ પૂરી થઈ 
નહોતી. માથામાં દદ� હતું. મહારથીઓ પણ યોગ 
ચૂક� �ય છ�. સંપૂણ� કોણ બ�યું છ�. આ બહાનાં 
જૂ�ં બોલવાના સં�કારને ઉ�ેજન આપે છ�.

�વઉ�નિતમાં બાધક આળસ અલબેલા બહાનાબા�
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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છોડી દ�વી. આજના �દવસની ઉગમણી ઉષાએ 
�થમ �કરણ આપણા પર પડતા ‘�વન 
સાફ�ય’ના �ે� સંક�પ સાથે કાય�નો આરંભ 
કરીએ. (આકાશવાણી પરથી �સા�રત)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...ધમ�રાજપુરી

આયેગી. મનુ�યો કો સુખો સે વંિચત કરને લગેગી. 
��હ�ને પાપ કમ� કા આનંદ િલયા હ� વે સ�ઓક� 
પીડા પાય�ગે. ��હ�ને મુગ� કો મુદા� બનાયા હ� 
ઉ�હ� અંતમ� ઉતની હી પીડા હોગી �તની 
�વનભર મુગ�ને પીડા �ા�ત ક� હ�. �ક�િત કોિપત 
હોગી ઔર સબ ક�છ અપને આંખો ક� સામને 
હોગા. પાંચો ત�વો િમલકર ઈસ સંસાર મ� િવનાશ 
કા તાંડવ ��ય કર�ગે. મોહ મનુ�ય� કો અિત પીડા 
પહ�ચાયેલા. વાસનાઓમ� જલતી �ઈ આ�માય� 
પ�ાતાપ ક� અ�� મ� જલને લગેગી. મોત કા ખેલ 
ચલેગા. સંસાર ક� અનેકાનેક લોગ રાત કો સો 
નહ� પાય�ગે.’ આ મહાવા�ય ભગવાન િશવના છ�. 
તો હવે સમ� ધમ�રાજપુરીની સ�ઓથી બચવા 
પાપ અને પુ�યનો તફાવત સમ�. બી�ઓને 
દુઃખ થાય તેવું બોલવું પણ પાપ છ�. તેથી એવું કોઈ 
કમ� ન કરશો જેથી બી� આ�માને દુઃખ થાય. 
પરમા�માના આદ�શ મુજબ સ�કમ� કરશો એવી 
મારી શુભભાવના છ�. પરમા�મા િશવે આપણને 
દ�વતુ�ય બનવાની �ેરણા આપી છ�. તો તેનું �ઢ 
િન�ય સાથે પાલન થાય તેવી શુભ ભાવના ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �વન સાફ�ય

ભિવ�ય તે સામે ઉગતા સૂરજ માફક જ સંદ�શ છ�.

તમે ઘણીવાર �વનના સૂર બદલવા �ય� 
કયા� હશે પરંતુ તેથી િનરાશ થવાની જ�ર નથી. 
ઘણીવાર તમે �ણે અ�ણે એવું સમ� છો ક� આ 
સંસાર તમારી ચ�ધેલ આંગળીએ ચાલે છ� પરંતુ તે 
અ�ાનતા છ�. ઘણીવાર એવું સાંભળવા મળ� છ�. 
‘મારા િવના તો આ સંસારનું ગાડું ચાલે જ નહ�.’ 
આ સંસારની સવ� ત�વોની ચાવીઓ અિવરત છ� તે 
ચા�યા જ કર� છ� �યાર� માનવને એ અનુભૂિત થાય 
ક� મારા વગર પણ બધું સારી રીતે ચા�યા કર� છ�. 
�યાર� તેમના અિભમાનને ધ�ો લાગે છ�. તે એવું 
માને છ� ક� ‘તે હવે સામા�ય �ાણી છ�.’ તેથી જ 
�વન સાફ�ય માટ� �થમ અિભમાનને ઓગાળવું 
પડે અથા�� ‘��’ ક�ં છું તે ભૂલવું પડે અને �� 
િનિમ� છું તે યાદ કરવું પડે.

�વન સાફ�ય માટ� મુ�ય પાંચ ચાવીઓ -

• દ�હ અિભમાનનો �યાગ કરી િનિમ� ભાવના 
ક�ળવવી.

• આ સંસારને ��� રંગમંચ સમ� �વયંને 
નાટકનો હીરો પાટ�ધારી સમજવો.

• �વન �વવાની �ણાિલકા ન�ી કરી લેવી. 
તે �માણે સંયમ-િનયમ બનાવવા. તેને વળગી 
રહ�વું.

• �વનનો દર�ક �દવસ નવો �દવસ છ� તેમ 
સમ� કાય�નો આરંભ કરવો.

• વત�માનમાં �વવાનો અ�યાસ કરવો. 
ભૂતકાળ ભૂલી જવો. ભિવ�યની િચંતા �ભુ પર 
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