
Vol.15 - Issue 08
August 2022

Price 12/-

qöÉqöÒ ¡ÉHíÉ¶É©ÉiÉÒYð{ÉÉà »©ÉÞÊlÉ Êqö´É»É (25-08-2007)qöÉqöÒ ¡ÉHíÉ¶É©ÉiÉÒYð{ÉÉà »©ÉÞÊlÉ Êqö´É»É (25-08-2007)qöÉqöÒ ¡ÉHíÉ¶É©ÉiÉÒYð{ÉÉà »©ÉÞÊlÉ Êqö´É»É (25-08-2007)



´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É©ÉÉÅ "Hí±~ÉlÉ°÷' ¡ÉÉàWðàG`ò +ÅlÉNÉÇlÉ NÉÞ¾ú´ÉÉÊ`òHíÉ{ÉÖÅ 
AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ OÉÉ©É Ê´ÉHíÉ»É ¡É§ÉÉNÉ{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàWðHí ¦É.HÖí. 2ÉWÖð§ÉÉ>, 

]ñÉ«ÉeàôKÉ{ÉÉ CEO eôÉè. +Wð«É§ÉÉ> 2É{ÉHíÉ, ¦É.HÖí. +°÷iÉÉ¥Éà{É. 

»ÉÖ2lÉ 2ÉÅqàö2 »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "Hí±~ÉlÉ°÷' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É, 
SÉÒ£í Hí{]ñ2´Éà`ò2 £íÉà2à÷»`ò ¨ÉÉlÉÉ ËSÉlÉ2Å÷Wð{É »ÉÉà{É´ÉÉiÉà, ´É{É2KÉHíÉà 
¶ÉÖ§ÉÉÅNÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ ¾àúlÉ±É¥Éà{É, ¦É.HÖí. A©Éà¶É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. EìÊüüºÉ¥Éà{É.  

yÉÉÅNÉzÉÉ©ÉÉÅ "Hí±~ÉlÉ°÷' ¡ÉÉàWðàG`ò©ÉÉÅ »É2HíÉ2Ò qö´ÉÉLÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÞKÉÉ2Éà~ÉiÉ
¥ÉÉqö »ÉÖ¡ÉÒ`àò{eô{`ò eôÉè. 2©Éà¶É §É±ÉÉ±ÉÉ, ´É¾úÒ´É`òÒ +ÊyÉHíÉ2Ò ¨ÉÉlÉÉ 

ÊHí2Ò`ò§ÉÉ>, ¾àúeô {É»ÉÇ ©ÉÒ2É¥Éà{É, +{«É »`òÉ£í »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É. 

+©É2à÷±ÉÒ©ÉÉÅ "Hí±~ÉlÉ°÷' ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ AqÃöPÉÉ`ò{É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, 
2Éà`ò2Ò G±É¥É{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ +Å¥É2Ò¶É§ÉÉ>, 

~ÉÚ´ÉÇ »ÉàJí`ò2Ò ¨ÉÉlÉÉ 2Ê´É§ÉÉ>, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ »É§«É ¨ÉÉlÉÉ ¾ú2à÷¶É§ÉÉ>.

¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ©ÉÉÅ "Ê´É¹É «ÉÉàNÉ Êqö´É»Éà' {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¡É©ÉÖLÉ 2iÉYðlÉ§ÉÉ>,
¶É¾àú2 BJP »ÉÖÊ{É±É§ÉÉ>, PI Ê´ÉWð«ÉÉ¥Éà{É, «ÉÉàNÉ OÉÖ~É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ 

yÉ{É¶«ÉÉ©É§ÉÉ>, »É2HíÉ2Ò ¶ÉÉ³É{ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ »ÉÖ´ÉÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ©ÉyÉÖ¥Éà{É.  

2ÉWðHíÉà`ò ©«ÉÖ. HíÉà2~ÉÉà2à÷¶É{É wöÉ2É +É«ÉÉàÊWðlÉ "«ÉÉàNÉÉ eàô'{ÉÖÅ AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ 
~ÉÖ®øºÉÉoÉÇ «ÉÖ´ÉHí ©ÉÅeô³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ÊHí¶ÉÉà2§ÉÉ>, HíÉA{»ÉÒ±É2 ~É2à÷¶É§ÉÉ>, 

Êqö±ÉÒ~É§ÉÉ>, ¦É.HÖ.2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¥ÉÒ.Hà.+ÅWÖð¥Éà{É, ¥ÉÒ.Hà.±ÉK©ÉÒ¥Éà{É. 

+©ÉqöÉ´ÉÉqö >»É{É~ÉÖ2 LÉÉlÉà "Ê´É¹É «ÉÉàNÉ Êqö´É»Éà' ~ÉlÉÅWðÊ±É «ÉÉàNÉ OÉÖ~É, 
¾àúNÉeàô´ÉÉ2 »©ÉÉ2Hí »ÉÊ©ÉlÉÒ wöÉ2É +É«ÉÉàYðlÉ «ÉÉàNÉ Ê¶ÉÊ¥É2©ÉÉÅ 

2ÉWð«ÉÉàNÉ{ÉÉà »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. XNÉÞÊlÉ¥Éà{É. 

Ê»ÉyyÉ~ÉÖ2ö©ÉÉÅ "eôÉèHí`ò2»ÉÇ eàô' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ eôÉè. +ÉHíÉ¶É§ÉÉ>, +ÉoÉÉàÇ~ÉàÊeôHí 
»ÉWðÇ{É eôÉè. lÉàW»É§ÉÉ>, ¾úÉàÊ©É«ÉÉà~ÉàoÉÒ eôÉè. ~ÉÒ{É±É¥Éà{É, eôÉè. ~ÉÞo´ÉÒ§ÉÉ>, 

eàô{`òÒ»`ò eôÉè. LÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ¥Éà{É, ¦É.HÖí.Ê´ÉV«ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É.  



±Q²ÖçñìÇ±Q²ÖçñìÇ±Q²ÖçñìÇ

વષ� ૧૫ ઓગ�ટ - ૨૦૨૨ અંક : ૦૮

વાિષ�ક લવાજમ �. ૧૧૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૨,૦૦૦.૦૦
છૂટક નકલ �. ૧૨.૦૦

િવદ�શમાં

એરમેઈલ વાિષ�ક �. ૧,૧૦૦.૦૦
આ�વન સ�ય �. ૧૦,૦૦૦.૦૦

ક�િતઓ તથા સેવા સમાચાર
મોકલવાનું સરનામું

�.ક�. ડૉ. કાિલદાસ ��પિત
તં�ી : �ાના�ત

�-૨/૨૨, િશવમ એપાટ�મે�ટ,
નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩.

Phone : 99798 99104

મુ�ક અને �કાશક
રાજયોિગની ભારતીદીદી

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

પિવ�તા ........................................ 04તં�ી �થાનેથી ..

અ�તધારા .................................... 08દાદા �નક��..

��ાબાપ સમાન, કમા�તીત .......... 10�.ક�. ચં�વદનભાઈ..

�સ�નતાના પથ પર .................... 14�.ક�. િશવાનીબેન ..

સાધના �ા��ત........................... 15�.ક�. ડૉ. િનરંજના ..

કોણ ભૂલી શક� આવાં �યારા ........ 16�.ક�. ગોદાવરીબેન ..

નૂતન િવ�નો આધાર - ર�ાબંધન 18.....�.ક�. ગીતાબેન ..

�સંગ પ�રમલ.................................................. ..21

પયા�વરણ ...................................... 24�.ક�. મધુબેન ..

સમાજ પ�રવત�નમાં નારીવગ�નું ........ 26�.ક�. રોિહતભાઈ..

સ�ગુણ - અવગુણ ક� કારણ ........... 28�.ક�. નર���ભાઈ..

અ�ાનવશ કર�લાં કમ�નું ફળ ....... 31�.ક�. ભગવાનભાઈ..

�દ�યદશ�ન ................................. 32�.ક�. નં�દનીબેન ..

સંગમયુગની શ�દાવલી ....................................... ..34

Email : gyanamrit.guj@gmail.com

ભારતમાં
લવાજમના દર

-ઃ- િવશેષ ન�ધ -ઃ-
�ાના�તના નવા સ�યો સમ� 

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.



Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 04

�ાના�ત

ßëÂäð_�½õ´±õ.

çÜÝÞù�ÕùÀëß�-�ÕßÜëIÜëÞí�±Õíá

´rßíÝ�Üèëäë@Ýù�CëHëë_�çñÇÀ�Èõ.�ÒÒèäõ�

±ë�ÀìáÝðÃí�V²ãWËÞù�ÜèëìäÞëå�ìÞÀË�Èõ.�èäõ�

Üëßí� ±ëiëë� "Ordinance" Èõ� Àõ� Õìähë� ÚÞù.� 

Úþ›ÇÝýÞð_� ÕëáÞ� Àßù� ±Þõ� ÀëÜwÕí� ÜèëåhëðÞõ�

°Öù.� ÀëßHë� Àõ� èäõ� Üëßõ� Øõäí-ØõäÖë±ù,� lí�

áZÜí-líÞëßëÝHëÞð_�ÕëäÞ�ßëFÝ�V×ëìÕÖ�Àßäð_�

Èõ.� èäõ� Üëßõ� ±ë� çÜÃþ� ÛëßÖÞõ� äõUÝëáÝÜë_×í�

ìåäëáÝ�±×äë�ØõäëáÝ�ÚÞëääëÞð_�Èõ.�±ëÜõÝ�

±ë� V²ãWËÞë� ÜèëìäÞëå×í� çäýìäÀëßù� Öù� Øñß�

×äëÞë�É�Èõ.�Õß_Öð�½õ�ÖÜõ�VäõEÈë×í�Úþ›ÇÝýÞð_�

ÕëáÞ�Àßåù�Öù�±ëäÞëß�Øöäí�VäßëFÝÜë_�ÉLÜ�

É L Ü ë _ Ö ß � Ü ë Ë õ � Õ ì ä h ë � ± Þ õ � Ø ö ä í � ß ë F Ý Þ ë�

çèÛëÃí� ÚÞåù.� Öù� åð_� ±ëÕ� ÚëâÀù� ×ùÍë�

çÜÝ� ÜëËõ� ÕHë� ÀëÜìäÀëß� ÞèÙ� ÈùÍù� ?� Ã_Øí�

±ëØÖÞõ�ÈùÍí�åÀù�±õËáí�ÕHë�ÖÜëßí�Üëßí�çë×õ�

ÕþíìÖ�Þ×í?ÓÓ

ÀùÞõ�ÕìähëÖëÞù�Û_Ã�ÀèõäëÝ�?

ÀõËáëÀ�áùÀù�ÀëÜìäÀëßÞõ�°ÖäëÞí�äëÖ�

É� ÕìähëÖë� ÃHëõ� Èõ.� ÕHë� ÕìähëÖëÞð_� ÀëÝýZëõhë�

±õËáð_�çíìÜÖ�Þ×í.�ÕßÜëIÜë±õ�ÕìähëÖëÞí�Ãð�ë�

ÕìßÛëæë� ±ëÕí� ÖõÞí� V×ñá,� çñZÜ� ÔëßHëëÞù�

±ëØõå�±ëMÝù�Èõ.�±ë�¼ãWË±õ�½õ´±õ�Öù�Àù´Þë�

Øõè�ÕþIÝõ,�åëßíìßÀ�çúîØÝý�ÕþIÝõ�±ëÀìæýÖ�×äð_�Öõ�

ÕìähëÖëÞù� Û_Ã� Èõ.� Öõ� ßíÖõ� ´rßíÝ� ÜÝëýØë±ù�

ìäßïð©�ÀÜõýãLÄÝùÞð_�ÂõîÇëHë,�ÀÜõýãLÄÝùÞõ�±ëÔíÞ�

×äð_,� ÜÞÜë_� ±åð©� ìäÇëßù� ÉLÜäë,� èØÞí�

ÀëÜÞë±ù� èùäí,� ìääõÀåã@Ö� ÞWË� ×´� Éäí� Öõ�

ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�çÜëÞ�Èõ.

ÕìßÛëæë� - ßëÉÝùÃí� °äÞÞù� lò_Ãëß�

ì Ø T Ý Ã ð H ë ù � È õ . � Ö õ Ü ë _ Ý õ � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ð _ � V × ë Þ � Ö ù�

ìåßùÜìHë�Èõ.�ÕìähëÖë�ßëÉÝùÃí�°äÞ,�Úþë›Hë�

( Ú þ › ë ä I ç ) � ° ä Þ Þ ù � Õ ë Ý ù � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë�

ÜñSÝÞõ� çÜÉÞëß� çëÔÀ� Ý×ë×ý� ÝùÃí� ÚÞõ� Èõ.�

ÕìähëÖë�çðÂåë_ìÖÞí�ÉÞÞí�Èõ.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëëÞõ�Úþ›ÇÝý�ÀèõäëÝ�Èõ.�

Úþ›ÇÝý�±×ëýÖïû�́ LÄíÝ�ç_ÝÜ.�Úþ›Çëßí�±×ëýÖïû�

Úþ›ëÇëßí.� Úþ›ëÚëÚëÞë� ØßõÀ� ÀÜýÞë� ÍÃáë�

µÕß�ÇëáÞëß�Õìähë�±×ëýÖïû�ÕþëÜëìHëÀ�ÝùÃí.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�Ýðäë�Ûë´±ù,�ÚèõÞù,�

B²èV×í�Ûë´±ù-ÚèõÞù,�T²KÔù�çäý�Àßí�åÀõ�Èõ.�

çë_ÕþÖ�çÜÝõ�ÖõÞí�±ìÖ�±ëäUÝÀÖë�Èõ�ÀëßHë�Àõ�

ÕìähëÖë±õ� ±ëIÜëÞð_� ±ÞëìØ� ±Þõ� ±ëìØ� VäwÕ�

Èõ.�ÕìähëÖë�¼ãWË,�T²ìkë,�ÀòìÖÜë_�¼UÝÜëÞ�×ëÝ.�

Öõ� ÜëËõ� ÕùÖëÞë� ç_ÀSÕùÞõ� åð©,� iëëÞ� VäwÕ,�

åã@Ö� VäwÕ� ÚÞëääëÞù� Õðßïðæë×ý� ÀßäëÞù� Èõ.�

ÕìähëÖëÞí� çë×õ� çIÝÖë� ±Þõ� ìØTÝÖë� ÕHë�

½õÍëÝõáí�Èõ.�ÕìähëÖëÞë�±ëÔëßõ�ÝùÃíÞù�Çèõßù�

ßïðèëìÞÝÖ�ÕñHëý�ÚÞõ�Èõ.

Ûã@ÖÜëÃýÜë_� áùÀù� Â_Í� çÜÝ� Àõ� ìÞì�Ö�

çÜÝ� ÜëËõ� ÕìähëÖëÞð_� ÕëáÞ� Àßõ� Èõ� ÕHë� çÜÝ�

äíÖÖë_� ÕñäýäÖïû� ìäÀëßí� °äÞ� åw� ×´� ½Ý� Èõ.�

FÝëßõ� ÕßÜìÕÖë� ìåä� ÕßÜëIÜë±õ� Õþ½ìÕÖë�

Úþ›ëÞë� ÜðÂ� ¦ëßë� iëëÞ� ±ëÕíÞõ� ÉHëëTÝð_� Èõ� Àõ�

ÀìáÝðÃÞë�±_Ö�±Þõ�çÖÝðÃÞë�±ëß_Û�äEÇõÞù�

±ë� Ãëâù� ±õ� ÀSÝëHëÀëßí� ÕðßïðæùkëÜ� ç_ÃÜÝðÃ�

Èõ.� ÕßÜëIÜë±õ� ±ë� ÈõSáë� ÉLÜÜë_� ÕìähëÖëÞð_�

±Â_Í,�±Ëá�äþÖ�áõäëÞð_�À�ëð_�Èõ.�Öõ×í�Úþ›ëäIç�

çÜëÞ� èùáí±õVË� ÚÞäëÞð_,� ÖÕVäí±ù±õ� áZÝ�

તં�ી �થાનેથી

પિવ�તા

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 05

�ાના�ત

Þ×í�Àõ�±ë_ÖìßÀ�Âðåí�ÜâÖí�Þ×í.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëëÜë_�

ÕìßÕ@äÖë�@Ýëßõ�±ëäõ?

å ð © , � ç ë ã k ä À � ± ë è ë ß × í � Õ ì ä h ë Ö ë Þ í�

ÔëßHëëÜë_� Úâ� Üâõ� Èõ.� Öõ� ßíÖõ� ìÞÝìÜÖ� iëëÞ�

V Þ ë Þ � É w ß í � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ í � Ô ë ß H ë ë � Ü ë Ë õ�

ÕþìÖiëëÚ©�×´�ØßßùÉ�±õ�ÕþìÖiëëÞð_�VÜßHë�ßèõ�

Öõ� Éwßí� Èõ.� ìÞß_Öß� ±ëãIÜÀ� ãV×ìÖ� ßëÂäí,�

ÝùÃÞù� ÃèÞ� ±PÝëç� Àßäù,� äÂÖù-äÂÖ�

Û§í� ¦ëßë� ÖÕVÝëÞí� ÃèÞ� ±ÞðÛñìÖ� Àßäí.�

å @ Ý � è ù Ý � Ö ù � å ë _ Ö , � Õ þ ë À ò ì Ö À � ç ú î Ø Ý ý Ý ð @ Ö�

ÖÕVÝë�ÔëÜÜë_�Éäð_,�çëÔÞë�ÛäÞÜë_�Éäð_.�Öõ×í�

ÕìähëÖëÞõ� Úâ� Üâõ� Èõ.� ±åßíßí� ÚÞäëÞù�

çÖÖ� ±PÝëç� Àßäù� Éõ×í� ÀÜõýãLÄÝù� åíÖâ�

ÚÞÖë_�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�çèÉ�ÚÞõ�Èõ.

ÜÞÞí� ÕìähëÖë� ÇíìÍÝëÕHëëÞõ� Øñß� Àßí�

åë_Ö,�åíÖâ,�VäV×�ÝùÃí�ÚÞëäõ�Èõ.�Öõ×í�çÖÖ�

á Z Ü í � Þ ë ß ë Ý H ë Þ ë � á Z Ý Þ í � V Q ² ì Ö � ß è õ .�

Úþ›ëÚëÚëÞõ� ìÞß_Öß� ±õ� VQ²ìÖ� ßèõÖí� èÖí.�

ç_VÀòÖÜë_� À�ëð_� Èõ� Àõ�Ò·¤æ×æÌéÚUæ‡ææ¢�Ù�ÖØ¢�Ù�Ü”ææÓ�
±×ëýÖïû� ÀëÜëÖðßÜë_� ÛÝ� Àõ� áF½� èùÖë_� Þ×í.�

Ý ù Ã í � À ë Ü ë Ö ð ß � T Ý ã @ Ö Þ ë � ° ä Þ Þ ë � Õ Ö Þ Þ ù�

ìäÇëß� Àßí,� ØíCëý¼ãWË� ßëÂõ,� Öù� ÕìähëÖë� ¼Ï�

ÚÞõ.� ÕìähëÖë� ±ëÕHëí� ±ÜñSÝ� ÜñÍí� Èõ.� ÖõÞð_�

ÉÖÞ� Àßí±õ.� çäý� çë×õ� Ûë´-Ûë´Þí� ¼ãWË�

ßëÂí±õ�Öù�ÕìähëÖë�ÕHë�åërÖ�ßèõ.

Éõ� ±Q²ÖäõâëÞð_� ±Þõ� ÝùÃíÞí� ìØÞÇÝëýÞð_�

Üèkä�çÜ°Þõ�ÖõÜë_�ÇðVÖ�ßèõ�Èõ�Öõ�É�ÕìähëÖëÞí�

ÔëßHëë� çèÉ� ßíÖõ� Àßí� åÀõ� Èõ.� äâí� ìØáÜë_�

çEÇë´,�çÎë´�èåõ�Öù�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�çèÉ�

ÚÞåõ.�Öõ�ÜëËõ�TÝ×ý�ç_ÀSÕùÞù�IÝëÃ,�ÕßìÇ_ÖÞ,�

ÕßØåýÞÞù� IÝëÃ� Éwßí� Èõ.� ÖõÜÉ� çßáìÇkë�

ÚÞäð_�ÕHë�±ëäUÝÀ�Èõ.

Õìähë�ÝùÃíÞë�çäý�ç_Ú_Ôù�±õÀ�ÕßÜëIÜë�

çë×õ� É� èùÝ� Èõ.� Öõ� ±õÀ� ÕßÜëIÜëÞë� Úâ� ±Þõ�

Ûßùçë� µÕß� É� °äõ� Èõ.� ±ëÜ� ÈÖë_� ç_ÃØùæÜë_�

±ëäí�Àù´Þë�ÕþIÝõ�ÂßëÚ�½õäð_,�ìäÇëßäð_,�Úùáäð_�

±Þõ� çë_Ûâäð_� Öõ� ´EÈÞíÝ� Þ×í.� FÝëßõ� Àù´�

ÝùÃí�Üð_{äHëÜë_�ßèõ,�±ëâç�±ëäõ,�µØëçíÞÖë�

±ëäõ,� iëëÞÝùÃ,� ´rßíÝ� °äÞÜë_� ßç� ±ùÈù�

×Öù�½Ý,�µÜ_Ã�µIçëè�CëËõ,�ßëÉÝùÃí�°äÞÞí�

ì Ø Þ Ç Ý ë ý � Õ þ I Ý õ � ì å ì × á Ö ë � É L Ü õ � - � ± ë � ç ú�

ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�çÜëÞ�Èõ.

Ý ù Ã í ± õ � Ý ù Ã í ° ä Þ Þ í � Ü Ý ë ý Ø ë � ì ä ß ï ð ©�

Àù´Þí� çë×õ� ±õÀáÖë,� ìÞÀËÖë� ÀõâääëÞù�

ÕþÝëç� Ëëâäù� ½õ´±õ.� ìÕþÝ� TÝã@Ö� çë×õÞí� äÔð�

ÜðáëÀëÖù,� Õhë� TÝäèëßù� Àõ� ÎùÞ� µÕßÞí� áë_Úí�

äëÖù� èçí� Ü½À� ÕÖÞÞõ� ÞùîÖßõ� Èõ.� ìÛøë� ìÛøë�

ÔÜùýÜë_� ±õäë_� ÀõËáë_Ýõ� ¼WËë_Öù� Èõ� Àõ� ±ëäë_�

ÀëßHëù×í� É� Öõ±ù� ÝùÃÜëÃý×í� ìäÇìáÖ� ×´Þõ�

ç_çëßí� ÚÞõ� Èõ.� IÝëßõ� ÖõÜÞí� ãV×ìÖ� ÔùÚíÞë�

À>Ößë�Éõäí�×ëÝ�Èõ.

V ä ë Ø õ ã L Ä Ý Þ í � Ã ð á ë Ü í , � Ü ë Þ å ë Þ ,�

Õ Ø Õ þ ì Ö W Ì ë Þ í � Ö õ Ü É � T Ý ã @ Ö Ã Ö � Õ þ ì ç ì © Þ í�

ÀëÜÞë�ÞöìÖÀ�ÜñSÝù×í�ÞíÇõ�áëäõ�Èõ.�áë_Úõ�Ãëâõ�

Öõ�ÞðÀçëÞÀëßÀ�ÞíäÍõ�Èõ.�±èoÛëäÞù�±ìÖßõÀ�

ÕÖÞ� ÞùîÖßõ� Èõ.� Àù´� ÕHë� ±ëIÜë� ÕþIÝõ� ìÞ_Øë,�

¦ õ æ Û ë ä , � Þ Î ß Ö � À õ � C ² H ë ë Û ë ä , � ä õ ß { õ ß � -�

Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë � Û _ Ã � ç Ü ë Þ � È õ . � ä â í � Ý ù Ã í ± õ�

ËÿVËíåíÕÞí�ÛëäÞëÞõ�½âäí�ßëÂíÞõ�ÝiëßZëÀ�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�±ÜëÞÖ�(×ëÕHë)Üë_�AÝëÞÖ�(T²ìkë�

ÚÃëÍäí)�±õ�ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�ÚßùÚß�Èõ.

iëëÞ� ÜYÝë� ÕÈí� ÕìähëÖëÞí,� ÂëÞÕëÞÞí�

åðì©,� ìÞÝìÜÖ� iëëÞ� VÞëÞ� ÀßäëÞí� ÔëßHëë�

ÜÉÚñÖ�Àßù,�Öù�±LÝ�ØöäíÃðHëù�VäëÛëìäÀ�ßíÖõ�

±ëäõ� Èõ,� ÕþçøëÖëÜë_� T²ãKÔ� ×ëÝ� Èõ.� ÖõÜ� ÞèÙ�

ÀßÞëßÞë�iëëÞÜë_�T²ãKÔ�×Öí�Þ×í,�ÝùÃ�áëÃÖù�



Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 04

�ાના�ત

ßëÂäð_�½õ´±õ.

çÜÝÞù�ÕùÀëß�-�ÕßÜëIÜëÞí�±Õíá

´rßíÝ�Üèëäë@Ýù�CëHëë_�çñÇÀ�Èõ.�ÒÒèäõ�

±ë�ÀìáÝðÃí�V²ãWËÞù�ÜèëìäÞëå�ìÞÀË�Èõ.�èäõ�

Üëßí� ±ëiëë� "Ordinance" Èõ� Àõ� Õìähë� ÚÞù.� 

Úþ›ÇÝýÞð_� ÕëáÞ� Àßù� ±Þõ� ÀëÜwÕí� ÜèëåhëðÞõ�

°Öù.� ÀëßHë� Àõ� èäõ� Üëßõ� Øõäí-ØõäÖë±ù,� lí�

áZÜí-líÞëßëÝHëÞð_�ÕëäÞ�ßëFÝ�V×ëìÕÖ�Àßäð_�

Èõ.� èäõ� Üëßõ� ±ë� çÜÃþ� ÛëßÖÞõ� äõUÝëáÝÜë_×í�

ìåäëáÝ�±×äë�ØõäëáÝ�ÚÞëääëÞð_�Èõ.�±ëÜõÝ�

±ë� V²ãWËÞë� ÜèëìäÞëå×í� çäýìäÀëßù� Öù� Øñß�

×äëÞë�É�Èõ.�Õß_Öð�½õ�ÖÜõ�VäõEÈë×í�Úþ›ÇÝýÞð_�

ÕëáÞ�Àßåù�Öù�±ëäÞëß�Øöäí�VäßëFÝÜë_�ÉLÜ�

É L Ü ë _ Ö ß � Ü ë Ë õ � Õ ì ä h ë � ± Þ õ � Ø ö ä í � ß ë F Ý Þ ë�

çèÛëÃí� ÚÞåù.� Öù� åð_� ±ëÕ� ÚëâÀù� ×ùÍë�

çÜÝ� ÜëËõ� ÕHë� ÀëÜìäÀëß� ÞèÙ� ÈùÍù� ?� Ã_Øí�

±ëØÖÞõ�ÈùÍí�åÀù�±õËáí�ÕHë�ÖÜëßí�Üëßí�çë×õ�

ÕþíìÖ�Þ×í?ÓÓ

ÀùÞõ�ÕìähëÖëÞù�Û_Ã�ÀèõäëÝ�?

ÀõËáëÀ�áùÀù�ÀëÜìäÀëßÞõ�°ÖäëÞí�äëÖ�

É� ÕìähëÖë� ÃHëõ� Èõ.� ÕHë� ÕìähëÖëÞð_� ÀëÝýZëõhë�

±õËáð_�çíìÜÖ�Þ×í.�ÕßÜëIÜë±õ�ÕìähëÖëÞí�Ãð�ë�

ÕìßÛëæë� ±ëÕí� ÖõÞí� V×ñá,� çñZÜ� ÔëßHëëÞù�

±ëØõå�±ëMÝù�Èõ.�±ë�¼ãWË±õ�½õ´±õ�Öù�Àù´Þë�

Øõè�ÕþIÝõ,�åëßíìßÀ�çúîØÝý�ÕþIÝõ�±ëÀìæýÖ�×äð_�Öõ�

ÕìähëÖëÞù� Û_Ã� Èõ.� Öõ� ßíÖõ� ´rßíÝ� ÜÝëýØë±ù�

ìäßïð©�ÀÜõýãLÄÝùÞð_�ÂõîÇëHë,�ÀÜõýãLÄÝùÞõ�±ëÔíÞ�

×äð_,� ÜÞÜë_� ±åð©� ìäÇëßù� ÉLÜäë,� èØÞí�

ÀëÜÞë±ù� èùäí,� ìääõÀåã@Ö� ÞWË� ×´� Éäí� Öõ�

ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�çÜëÞ�Èõ.

ÕìßÛëæë� - ßëÉÝùÃí� °äÞÞù� lò_Ãëß�

ì Ø T Ý Ã ð H ë ù � È õ . � Ö õ Ü ë _ Ý õ � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ð _ � V × ë Þ � Ö ù�

ìåßùÜìHë�Èõ.�ÕìähëÖë�ßëÉÝùÃí�°äÞ,�Úþë›Hë�

( Ú þ › ë ä I ç ) � ° ä Þ Þ ù � Õ ë Ý ù � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë�

ÜñSÝÞõ� çÜÉÞëß� çëÔÀ� Ý×ë×ý� ÝùÃí� ÚÞõ� Èõ.�

ÕìähëÖë�çðÂåë_ìÖÞí�ÉÞÞí�Èõ.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëëÞõ�Úþ›ÇÝý�ÀèõäëÝ�Èõ.�

Úþ›ÇÝý�±×ëýÖïû�́ LÄíÝ�ç_ÝÜ.�Úþ›Çëßí�±×ëýÖïû�

Úþ›ëÇëßí.� Úþ›ëÚëÚëÞë� ØßõÀ� ÀÜýÞë� ÍÃáë�

µÕß�ÇëáÞëß�Õìähë�±×ëýÖïû�ÕþëÜëìHëÀ�ÝùÃí.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�Ýðäë�Ûë´±ù,�ÚèõÞù,�

B²èV×í�Ûë´±ù-ÚèõÞù,�T²KÔù�çäý�Àßí�åÀõ�Èõ.�

çë_ÕþÖ�çÜÝõ�ÖõÞí�±ìÖ�±ëäUÝÀÖë�Èõ�ÀëßHë�Àõ�

ÕìähëÖë±õ� ±ëIÜëÞð_� ±ÞëìØ� ±Þõ� ±ëìØ� VäwÕ�

Èõ.�ÕìähëÖë�¼ãWË,�T²ìkë,�ÀòìÖÜë_�¼UÝÜëÞ�×ëÝ.�

Öõ� ÜëËõ� ÕùÖëÞë� ç_ÀSÕùÞõ� åð©,� iëëÞ� VäwÕ,�

åã@Ö� VäwÕ� ÚÞëääëÞù� Õðßïðæë×ý� ÀßäëÞù� Èõ.�

ÕìähëÖëÞí� çë×õ� çIÝÖë� ±Þõ� ìØTÝÖë� ÕHë�

½õÍëÝõáí�Èõ.�ÕìähëÖëÞë�±ëÔëßõ�ÝùÃíÞù�Çèõßù�

ßïðèëìÞÝÖ�ÕñHëý�ÚÞõ�Èõ.

Ûã@ÖÜëÃýÜë_� áùÀù� Â_Í� çÜÝ� Àõ� ìÞì�Ö�

çÜÝ� ÜëËõ� ÕìähëÖëÞð_� ÕëáÞ� Àßõ� Èõ� ÕHë� çÜÝ�

äíÖÖë_� ÕñäýäÖïû� ìäÀëßí� °äÞ� åw� ×´� ½Ý� Èõ.�

FÝëßõ� ÕßÜìÕÖë� ìåä� ÕßÜëIÜë±õ� Õþ½ìÕÖë�

Úþ›ëÞë� ÜðÂ� ¦ëßë� iëëÞ� ±ëÕíÞõ� ÉHëëTÝð_� Èõ� Àõ�

ÀìáÝðÃÞë�±_Ö�±Þõ�çÖÝðÃÞë�±ëß_Û�äEÇõÞù�

±ë� Ãëâù� ±õ� ÀSÝëHëÀëßí� ÕðßïðæùkëÜ� ç_ÃÜÝðÃ�

Èõ.� ÕßÜëIÜë±õ� ±ë� ÈõSáë� ÉLÜÜë_� ÕìähëÖëÞð_�

±Â_Í,�±Ëá�äþÖ�áõäëÞð_�À�ëð_�Èõ.�Öõ×í�Úþ›ëäIç�

çÜëÞ� èùáí±õVË� ÚÞäëÞð_,� ÖÕVäí±ù±õ� áZÝ�

તં�ી �થાનેથી

પિવ�તા
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Þ×í�Àõ�±ë_ÖìßÀ�Âðåí�ÜâÖí�Þ×í.

ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëëÜë_�

ÕìßÕ@äÖë�@Ýëßõ�±ëäõ?

å ð © , � ç ë ã k ä À � ± ë è ë ß × í � Õ ì ä h ë Ö ë Þ í�

ÔëßHëëÜë_� Úâ� Üâõ� Èõ.� Öõ� ßíÖõ� ìÞÝìÜÖ� iëëÞ�

V Þ ë Þ � É w ß í � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ í � Ô ë ß H ë ë � Ü ë Ë õ�

ÕþìÖiëëÚ©�×´�ØßßùÉ�±õ�ÕþìÖiëëÞð_�VÜßHë�ßèõ�

Öõ� Éwßí� Èõ.� ìÞß_Öß� ±ëãIÜÀ� ãV×ìÖ� ßëÂäí,�

ÝùÃÞù� ÃèÞ� ±PÝëç� Àßäù,� äÂÖù-äÂÖ�

Û§í� ¦ëßë� ÖÕVÝëÞí� ÃèÞ� ±ÞðÛñìÖ� Àßäí.�

å @ Ý � è ù Ý � Ö ù � å ë _ Ö , � Õ þ ë À ò ì Ö À � ç ú î Ø Ý ý Ý ð @ Ö�

ÖÕVÝë�ÔëÜÜë_�Éäð_,�çëÔÞë�ÛäÞÜë_�Éäð_.�Öõ×í�

ÕìähëÖëÞõ� Úâ� Üâõ� Èõ.� ±åßíßí� ÚÞäëÞù�

çÖÖ� ±PÝëç� Àßäù� Éõ×í� ÀÜõýãLÄÝù� åíÖâ�

ÚÞÖë_�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�çèÉ�ÚÞõ�Èõ.

ÜÞÞí� ÕìähëÖë� ÇíìÍÝëÕHëëÞõ� Øñß� Àßí�

åë_Ö,�åíÖâ,�VäV×�ÝùÃí�ÚÞëäõ�Èõ.�Öõ×í�çÖÖ�

á Z Ü í � Þ ë ß ë Ý H ë Þ ë � á Z Ý Þ í � V Q ² ì Ö � ß è õ .�

Úþ›ëÚëÚëÞõ� ìÞß_Öß� ±õ� VQ²ìÖ� ßèõÖí� èÖí.�

ç_VÀòÖÜë_� À�ëð_� Èõ� Àõ�Ò·¤æ×æÌéÚUæ‡ææ¢�Ù�ÖØ¢�Ù�Ü”ææÓ�
±×ëýÖïû� ÀëÜëÖðßÜë_� ÛÝ� Àõ� áF½� èùÖë_� Þ×í.�

Ý ù Ã í � À ë Ü ë Ö ð ß � T Ý ã @ Ö Þ ë � ° ä Þ Þ ë � Õ Ö Þ Þ ù�

ìäÇëß� Àßí,� ØíCëý¼ãWË� ßëÂõ,� Öù� ÕìähëÖë� ¼Ï�

ÚÞõ.� ÕìähëÖë� ±ëÕHëí� ±ÜñSÝ� ÜñÍí� Èõ.� ÖõÞð_�

ÉÖÞ� Àßí±õ.� çäý� çë×õ� Ûë´-Ûë´Þí� ¼ãWË�

ßëÂí±õ�Öù�ÕìähëÖë�ÕHë�åërÖ�ßèõ.

Éõ� ±Q²ÖäõâëÞð_� ±Þõ� ÝùÃíÞí� ìØÞÇÝëýÞð_�

Üèkä�çÜ°Þõ�ÖõÜë_�ÇðVÖ�ßèõ�Èõ�Öõ�É�ÕìähëÖëÞí�

ÔëßHëë� çèÉ� ßíÖõ� Àßí� åÀõ� Èõ.� äâí� ìØáÜë_�

çEÇë´,�çÎë´�èåõ�Öù�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�çèÉ�

ÚÞåõ.�Öõ�ÜëËõ�TÝ×ý�ç_ÀSÕùÞù�IÝëÃ,�ÕßìÇ_ÖÞ,�

ÕßØåýÞÞù� IÝëÃ� Éwßí� Èõ.� ÖõÜÉ� çßáìÇkë�

ÚÞäð_�ÕHë�±ëäUÝÀ�Èõ.

Õìähë�ÝùÃíÞë�çäý�ç_Ú_Ôù�±õÀ�ÕßÜëIÜë�

çë×õ� É� èùÝ� Èõ.� Öõ� ±õÀ� ÕßÜëIÜëÞë� Úâ� ±Þõ�

Ûßùçë� µÕß� É� °äõ� Èõ.� ±ëÜ� ÈÖë_� ç_ÃØùæÜë_�

±ëäí�Àù´Þë�ÕþIÝõ�ÂßëÚ�½õäð_,�ìäÇëßäð_,�Úùáäð_�

±Þõ� çë_Ûâäð_� Öõ� ´EÈÞíÝ� Þ×í.� FÝëßõ� Àù´�

ÝùÃí�Üð_{äHëÜë_�ßèõ,�±ëâç�±ëäõ,�µØëçíÞÖë�

±ëäõ,� iëëÞÝùÃ,� ´rßíÝ� °äÞÜë_� ßç� ±ùÈù�

×Öù�½Ý,�µÜ_Ã�µIçëè�CëËõ,�ßëÉÝùÃí�°äÞÞí�

ì Ø Þ Ç Ý ë ý � Õ þ I Ý õ � ì å ì × á Ö ë � É L Ü õ � - � ± ë � ç ú�

ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�çÜëÞ�Èõ.

Ý ù Ã í ± õ � Ý ù Ã í ° ä Þ Þ í � Ü Ý ë ý Ø ë � ì ä ß ï ð ©�

Àù´Þí� çë×õ� ±õÀáÖë,� ìÞÀËÖë� ÀõâääëÞù�

ÕþÝëç� Ëëâäù� ½õ´±õ.� ìÕþÝ� TÝã@Ö� çë×õÞí� äÔð�

ÜðáëÀëÖù,� Õhë� TÝäèëßù� Àõ� ÎùÞ� µÕßÞí� áë_Úí�

äëÖù� èçí� Ü½À� ÕÖÞÞõ� ÞùîÖßõ� Èõ.� ìÛøë� ìÛøë�

ÔÜùýÜë_� ±õäë_� ÀõËáë_Ýõ� ¼WËë_Öù� Èõ� Àõ� ±ëäë_�

ÀëßHëù×í� É� Öõ±ù� ÝùÃÜëÃý×í� ìäÇìáÖ� ×´Þõ�

ç_çëßí� ÚÞõ� Èõ.� IÝëßõ� ÖõÜÞí� ãV×ìÖ� ÔùÚíÞë�

À>Ößë�Éõäí�×ëÝ�Èõ.

V ä ë Ø õ ã L Ä Ý Þ í � Ã ð á ë Ü í , � Ü ë Þ å ë Þ ,�

Õ Ø Õ þ ì Ö W Ì ë Þ í � Ö õ Ü É � T Ý ã @ Ö Ã Ö � Õ þ ì ç ì © Þ í�

ÀëÜÞë�ÞöìÖÀ�ÜñSÝù×í�ÞíÇõ�áëäõ�Èõ.�áë_Úõ�Ãëâõ�

Öõ�ÞðÀçëÞÀëßÀ�ÞíäÍõ�Èõ.�±èoÛëäÞù�±ìÖßõÀ�

ÕÖÞ� ÞùîÖßõ� Èõ.� Àù´� ÕHë� ±ëIÜë� ÕþIÝõ� ìÞ_Øë,�

¦ õ æ Û ë ä , � Þ Î ß Ö � À õ � C ² H ë ë Û ë ä , � ä õ ß { õ ß � -�

Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë � Û _ Ã � ç Ü ë Þ � È õ . � ä â í � Ý ù Ã í ± õ�

ËÿVËíåíÕÞí�ÛëäÞëÞõ�½âäí�ßëÂíÞõ�ÝiëßZëÀ�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�±ÜëÞÖ�(×ëÕHë)Üë_�AÝëÞÖ�(T²ìkë�

ÚÃëÍäí)�±õ�ÕìähëÖëÞë�Û_Ã�ÚßùÚß�Èõ.

iëëÞ� ÜYÝë� ÕÈí� ÕìähëÖëÞí,� ÂëÞÕëÞÞí�

åðì©,� ìÞÝìÜÖ� iëëÞ� VÞëÞ� ÀßäëÞí� ÔëßHëë�

ÜÉÚñÖ�Àßù,�Öù�±LÝ�ØöäíÃðHëù�VäëÛëìäÀ�ßíÖõ�

±ëäõ� Èõ,� ÕþçøëÖëÜë_� T²ãKÔ� ×ëÝ� Èõ.� ÖõÜ� ÞèÙ�

ÀßÞëßÞë�iëëÞÜë_�T²ãKÔ�×Öí�Þ×í,�ÝùÃ�áëÃÖù�
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µKäýÃìÖÞù�±ëÔëß�-�ÕìähëÖë

°äÞÜë_� Éõ� Zëõhë� ±ÕÞëTÝð_� èùÝ� ÖõÜë_�

µKäýÃìÖ� ×ëÝ� Öõäð_� çú� Àù´� ´EÈõ� Èõ.� ßëÉÝùÃí�

°äÞÜë_� ÕìähëÖëÞí� ç_ÕñHëý� ÔëßHëë� Àßäë×í�

ÀÜùýÜë_� lõWÌÖë� ±ëäõ� Èõ.� ÜÞùÚâÜë_� ¼ÏÖë,�

±ëIÜìärëçÜë_� T²ì©� ×ëÝ� Èõ.� äâí� ìÞß_Öß�

Õ þ ç ø ë Ö ë Þ ù � ± Þ ð Û ä � × ë Ý � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë�

ì Ø T Ý Ã ð H ë × í � Õ ß Ü ë I Ü Õ þ õ Ü Þ ë � ± ì Ô À ë ß í � Ú Þ í�

å À ë Ý � È õ . � À Ü á Õ ð W Õ � ç Ü ë Þ � L Ý ë ß ë - M Ý ë ß ë�

ÚÞäë×í�Çìßhë�lõWÌ�ÚÞõ�Èõ.�ç_ÕñHëý�ÕìähëÖë×í�

ÝùÃ�çèÉ�ÚÞõ�Èõ.�±ë�µÕßë_Ö�ÜÞðWÝ�ìÞßùÃí,�

çðÂí,�Õþçøë�ßèõ�Èõ.�ÖõÞë�ÀëÝùýÜë_�À<åâÖë�±ëäõ�

Èõ.� ÕìähëÖë×í� çIÝÖë� ±ëäõ� Èõ.� çIÝÖëÜë_×í�

±ÞõÀ� ÃðHëù� ÉLÜõ� Èõ.� ÜÞ,� äëHëí,� ÀÜýÞí�

ÕìähëÖë� É� ç_ÕñHëý� ÀÜëýÖíÖ� ÚÞäëÞù� ÜëÃý�

ÜùÀâù�ÚÞëäõ�Èõ.

Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë Þ ë � Þ Ý Þ ù Ü ë _ × í � Ý ù Ã Þ ë _�

±ë_ØùáÞù� ÕþÃËíÞõ� ±ëIÜë±ùÞõ� çðÂ,� åë_ìÖ,�

åã@ÖÞí�±ÞðÛñìÖ�Àßëäõ�Èõ.�äëÝð�Ü_ÍâÞõ�åð©�

ÚÞëäõ� Èõ.� ÕìähëÖë� ÝùÃíÞõ� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ�

Èõ.� ÚëÚë� Éõ� ´EÈõ� Èõ� Öõ� ÕßÜëIÜëÞí� ÕþIÝZëÖë�

ç_ÕñHëý� Õìähë� ÝùÃí±ù� ¦ëßë� É� ×åõ.� Õìähë�

±ëIÜëÞù� ÕþIÝõÀ� TÝäèëß� ßïðèëìÞÝÖÕñHëý� èùÝ�

Èõ.� ç_ÕñHëý� Õìähë� ±ëIÜë±ùÞù� ÕþÛëä� ìäÀëßí,�

TÝçÞí� ±ëIÜë±ù� µÕß� ÕÍõ� Èõ� ±Þõ� ÖõÜÞð_�

°äÞÕìßäÖýÞ�Àßëäí�åÀõ�Èõ.

Õìähë� ±ëIÜë� VäÝ_� çðÂåë_ìÖ� VäwÕ� èåõ�

ç ë × ù - ç ë × � ± L Ý Þ õ � Õ H ë � ç ð Â å ë _ ì Ö � V ä w Õ�

ÚÞëääë� ÜëËõ� ìÞìÜkë� ÚÞåõ.� Öõ� çäý� ÕþIÝõ�

åðÛÛëäÞë,� åðÛÀëÜÞë� ßëÂåõ� ±Þõ� ìÞß_Öß�

ÇÏÖíÀâëÞù� ±ÞðÛä� Àßåõ.� ÕìähëÖëÞí� Ãð�ë�

ÔëßHëë×í� ÕßÜ� ÕñFÝ� ±ëIÜë� ÚÞí� åÀëÝ� Èõ.�

ìär� ÕìßäÖýÞÞë� ÀëÝýÜë_� ìÞìÜkë� ÚÞëäõ� Èõ.�

ØðÑÂí,� èÖëå,� ìÞßëå,� ìäìäÔ� ÖëÕÜë_� ÖMïÖ�

f ² _ Ã ë ß � Õ þ Ô ë Þ � Þ ä á À × ë ± ù , � ± f á í á�

ÕìhëÀë±ù,� Ëí.äí.� ÇõÞáùÞë� èáÀë� ÀëÝý¿Üù,�

½ÖíÝÖëÞõ� µUÀõßõ� Öõäë_� ¼UÝù,� ìÇhëù� ±ëìØÞù�

IÝëÃ�Àßäë×í�ÕìähëÖëÜë_�¼ÏÖë�±ëäõ�Èõ.�¼ãWË,�

T²ìkë,�ÀòìÖÜë_�ÀëÜðÀÖëÞù�Àù´�±_å�Þ�ßèõ.�ÖõÞí�

çÖÖ� çëäÔëÞí� ÕìähëÖëÞí� ÔëßHëëÞõ� ÕìßÕÀä�

ÚÞëäõ�Èõ.�Õìähë�±ëIÜë�ÕùÖëÞí�åã@Ö,�çÜÝ,�

ç_ÀSÕ,� TÝ×ý� ÃðÜëäåõ� ÞèÙ.� Öõ� VäÝ_� VäÜëÞÜë_�

ßèíÞõ� ØßõÀÞõ� çLÜëÞ� ±ëÕäë×í� ÕìähëÖëÞí�

ßë"ÝSËí� ÕþIÝZë� ×ëÝ� Èõ.� Õìähë� ±ëIÜë� VäÝ_�

ç_ÖðWË,�Õþçøë�ßèí�±LÝÞõ�ÕHë�ç_ÖðWË�Ö×ë�Õþçøë�

ÀßäëÞù�Õðßïðæë×ý�Àßåõ.�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�ÜëËõ�

Úõ�äëÖù�ÜèkäÞí�Èõ.�(1)�Àù´Þí�ìäåõæÖë±ù×í�

ÕþÛëìäÖ�Þ�×Öë_�ÖõÞë�ÃðHëùÞõ�ÃþèHë�Àßäë�ÕHë�

±ëçã@Öäå� Þ� ÚÞäð_.� (2)� Àù´� äëÖÞõ� ìçKÔ�

ÀßäëÜë_� ÕùÖëÞí� °Ø� ÀßíÞõ� ÕùÖëÞí� åã@Ö±ù�

TÝ×ý�ÃðÜëääí�½õ´±õ�ÞèÙ.

ÕìähëÖëÞí�åã@Ö�ÕþÀòìÖÞõ�ÕHë�çÖùÕþÔëÞ�

ÚÞëäõ� Èõ.� ìärÞë_� ÉÍ,� ÇöÖLÝ� çäýÞõ� ÕëäÞ�

ÚÞëäõ� Èõ.� Öõ×í� çÖÝðÃÜë_� ±ëIÜë,� åßíß� ±Þõ�

ÕþÀòìÖÞë_� çëÔÞù� ÕHë� çÖùÕþÔëÞ� ÚÞõ� Èõ.� çØë�

± õ À � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë � l õ W Ì � ç _ Ã Ü ë _ � ß è õ ä ë × í�

èùáí±õVË� ±Þõ� èë´±õVË� ÚÞí� åÀëÝ� Èõ.�

M Ý ð ì ß Ë í Þ í � ß ë " Ý S Ë í Ü ë _ � ß è õ ä ë × í � è Ø Þ ë _�

±ëÀæýHëù×í�LÝëßë�ÚÞí�åÀëÝ�Èõ.

Ã_Ãë� ±ëìØ� çìßÖë±ù� Àõ� ÉâëåÝùÜë_�

VÞëÞ�Àßäë×í�åßíß�åð©�×ëÝ�Èõ.�ÕHë�ÜÞÞù�

Üõá�ÔùäëÖù�Þ×í.�@ÝëßõÀ�Öù�CëßÞë�ÕëHëí�ÀßÖë_�

ÉâëåÝùÞð_� ÕëHëí� ±ìÖ� ÕþØñìæÖ� èùÝ� Èõ.� Öõ×í�

Ü Þ Þ ù � Ü õ á � Ô ù ä ë , � æ Í ï û ì ß Õ ð ± ù � µ Õ ß � ì ä É Ý�

Üõâääë� ÕßÜëIÜë� çë×õ� ÕþíÖÚðì©� ÚÞí,� iëëÞ�

ÝùÃÞë� ìÞÝìÜÖ� ÃèÞ� ±PÝëç×í� ±Þõ� Öíäþ�

äößëBÝ×í�Õìähë�ÚÞí�åÀëÝ�Èõ.�±ëäí�ÕìähëÖë�

É�Ý×ë×ý�ÕìähëÖë�Èõ.

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 07

�ાના�ત

±ëIÜë±ùÞõ�Öõ�åíÖâ�ÚÞëäõ�Èõ.

ç_ÕñHëý� Õìähë� ÝùÃí� ÕìßHëëÜáZëí� ÜÞçë�

çõäë� Àß í� åÀõ� Èõ.� MÝðìßËíÞí� ßùÝSËíäëâë�

Úþ›ëäIçÞõ� Õðßïðæë×ý� ÀØí� ÜèõÞÖ� áëÃåõ� ÞèÙ.�

Õìähë� ÝùÃí� ±Çá,� ±Íùá,� ±õÀßç,� ìÞÛýÝ,�

ìÞì�_Ö�±äV×ëÜë_�ßèí�åÀõ�Èõ.�Õìähë�ÝùÃí±ù�

ç_çëßÞõ� ÞÜëäí� åÀõ� Èõ.� ßë½±ù,� çkëëÔíåù�

±õÜÞí�±ëÃâ�{ñÀí�½Ý�Èõ.�ÕìähëÖë×í�±¼QÝ�

ÞöìÖÀÚâ� ÉLÜõ� Èõ.� ÕìähëÖëÞí� åã@Ö×í� äVÖí�

ì ä V Î ù Ë , � Ú õ À ë ß í , � å ù æ H ë � É õ ä í � ± Þ õ À ì ä Ô�

çÜVÝë±ùÞð_�çÜëÔëÞ�å@Ý�Èõ.�äâí�ÕìähëÖëÞí�

ÔëßHëë×í�åëßíìßÀ�-�±ëãIÜÀ�åã@Ö�±ëäõ�Èõ.

Õ ì ä h ë � Ý ù Ã í � ä Ý ù T ² ì © � À õ � À Ü ý Û ù Ã Þ ë�

ìèçëÚ�ìÀÖëÚÞë�Îâ�VäwÕõ�ÚíÜëß�ÕÍõ�Èõ�±ëÜ�

ÈÖë_� Öõ� ÃèÞ� ÝùÃëPÝëç� ±Þõ� çèÞåã@ÖÞõ�

áíÔõ�äõØÞë×í�Üðã@ÖÞù�±ÞðÛä�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

Õ ì ä h ë � Ý ù Ã í Þ ð _ � ì Ø á � ç Ø ë � ì Ø á ë ß ë Ü � Ú ë Õ�

(ìåäÚëÚë)Üë_� áëÃõáð_� ßèõ� Èõ.� Õìähë� ±ëIÜëÞë�

Çèõßë,�Çëá�ÇáÃÖ�çúÜë_�ÇÜÀ�±ëäí�½Ý�Èõ.�

ç _ Õ ñ H ë ý � Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë � ± á ú ì À À � Î ì ß V Ö ë Þ í�

±ÞðÛñìÖ�Àßëäõ�Èõ.�ÕìähëÖëÞí�åã@ÖÜë_�Øð±ëÞí�

å ã @ Ö � È õ . � Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë Þ í � ¼ ã W Ë , � T ² ì k ë ,�

çØëÀëâÞí� ÕþëãMïÖ� Àßëäõ� Èõ.� ±ëäë� ÜëVËß�

ØðÑÂèÖëý,� çðÂÀÖëýÞí� Ûã@Ö� ÜëÃýÜë_� ÕHë� Õñ½�

×ëÝ�Èõ.

ÕìähëÖëÞí� åã@Ö� ÜëÝë°Ö,� ÀÜõýãLÄÝ�

°Ö,� ìäÉÝí� ÚÞëäí� Øõ� Èõ.� ±ë� åã@Ö� áë´ËÞë�

ÖëÉÔëßí� ÚÞëäõ� Èõ.� ÉõÞí� ÝëØÃëß� çÖÝðÃÜë_�

ØõäÖë±ùÞõ� ìåßõ� ÕìähëÖëÞù� ÖõÜÉ� ßIïÞÉìÍÖ�

ÖëÉ�èùÝ�Èõ.�ÕìähëÖëÞí�ÃèÞ�ÔëßHëë×í�ØßõÀ�

ÀÜý� ÕHë� Ý×ë×ý� ±Þõ� lõWÌ� ÚÞõ� Èõ.� ±ëÜ� ç_ÕñHëý�

ÀÜëýÖíÖ� ±äV×ëÞí� ÔëßHëë� ÜëËõ,� ÕßÜëIÜëÞí�

ÕþIÝZëÖë� ÜëËõ� ÕìähëÖëÞí� ÃèÞ� ÔëßHëë� Àßäí�

±õ�±ëÉÞù�ÝðÃÔÜý�Èõ.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

�વપ�રવત�ન કરવાની આવ�યકતા છ�. આજે 
નારી લાયોનેસ, ઈનરવીલ જેવી �બો ક� મિહલા 
મંડળો ચલાવે છ�. જેમાં અનેક કાય� કર� છ� પરંતુ 
આપણે સમાજને બદલવો છ�. �ી રામ અને �ી 
ક��ણ જેવી િવભૂિતઓને આ ધરા પર લાવવી છ�. 
સતયુગી દ�વી સમાજ �થાપન કરવો છ�. તો 
નારીએ સૌ �થમ યશોમતી ક� કૌશ�યા મા, �ી 
સીતા �ી રાધે બનવું પડશે. ��ી શિ� ��ત 
થાય તો એ ઘણું કરી શક�. ��ી શિ��પા બને 
િશવશિ� બને. તેને માટ� મયા�દાયુ� �વન 
અપનાવે. મયા�દા પહોરવેશની, વાણીના �યવહાર 
અને વત�નની. આંત�રક મનોમળ ક�ળવે, 
આંત�રક ગુણોનો િવકાસ કર� એને માટ� જ�રી છ� 
આ�યા��મકતાની, ઈ�ર� પણ આ ધરા પર 

અવત�રત થઈને ��ીશિ�ને પુનઃ આગવું �થાન 
આ�યું છ�. ��ીને �વગ�નું �ાર બનાવી છ�. બહ�નો 
પર �ાનનો કળશ રા�યો છ�. �વિણ�મ સંસારની 
પુનઃ રચનામાં નારીને અ��થાને બેસાડી છ�. 
સં�થાના સંચાલનથી માંડીને સં�થાનું નામ પણ 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય આ�યું છ�. 
આ િવ�ાલયના મુ�ય સચાિલકા બહ�નો-દાદીઓ 
છ� ક� જેઓ �ઢ, �વતં�, િન�પ�, તાણમુ�, 
કમ�ઠ, શાંત અને શીતળ �ક�િતના ક�શળ 
સંચાિલકા છ�. ક� જેઓ િવ�પ�રવત�નનો ઝંડો 
હાથમાં લઈને હ�રો નર-નારીઓને ��ત કરી, 
એમના �વનનું પ�રવત�ન કરી �ે� �વિણ�મ 
સમાજના િનમા�ણમાં પોતાનું �ે� યોગદાન આપી 
ર�ાં છ�.                            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... સમાજ પ�રવત�નમાં
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µKäýÃìÖÞù�±ëÔëß�-�ÕìähëÖë

°äÞÜë_� Éõ� Zëõhë� ±ÕÞëTÝð_� èùÝ� ÖõÜë_�

µKäýÃìÖ� ×ëÝ� Öõäð_� çú� Àù´� ´EÈõ� Èõ.� ßëÉÝùÃí�

°äÞÜë_� ÕìähëÖëÞí� ç_ÕñHëý� ÔëßHëë� Àßäë×í�

ÀÜùýÜë_� lõWÌÖë� ±ëäõ� Èõ.� ÜÞùÚâÜë_� ¼ÏÖë,�

±ëIÜìärëçÜë_� T²ì©� ×ëÝ� Èõ.� äâí� ìÞß_Öß�

Õ þ ç ø ë Ö ë Þ ù � ± Þ ð Û ä � × ë Ý � È õ . � Õ ì ä h ë Ö ë Þ ë�

ì Ø T Ý Ã ð H ë × í � Õ ß Ü ë I Ü Õ þ õ Ü Þ ë � ± ì Ô À ë ß í � Ú Þ í�

å À ë Ý � È õ . � À Ü á Õ ð W Õ � ç Ü ë Þ � L Ý ë ß ë - M Ý ë ß ë�

ÚÞäë×í�Çìßhë�lõWÌ�ÚÞõ�Èõ.�ç_ÕñHëý�ÕìähëÖë×í�

ÝùÃ�çèÉ�ÚÞõ�Èõ.�±ë�µÕßë_Ö�ÜÞðWÝ�ìÞßùÃí,�

çðÂí,�Õþçøë�ßèõ�Èõ.�ÖõÞë�ÀëÝùýÜë_�À<åâÖë�±ëäõ�

Èõ.� ÕìähëÖë×í� çIÝÖë� ±ëäõ� Èõ.� çIÝÖëÜë_×í�

±ÞõÀ� ÃðHëù� ÉLÜõ� Èõ.� ÜÞ,� äëHëí,� ÀÜýÞí�

ÕìähëÖë� É� ç_ÕñHëý� ÀÜëýÖíÖ� ÚÞäëÞù� ÜëÃý�

ÜùÀâù�ÚÞëäõ�Èõ.

Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë Þ ë � Þ Ý Þ ù Ü ë _ × í � Ý ù Ã Þ ë _�

±ë_ØùáÞù� ÕþÃËíÞõ� ±ëIÜë±ùÞõ� çðÂ,� åë_ìÖ,�

åã@ÖÞí�±ÞðÛñìÖ�Àßëäõ�Èõ.�äëÝð�Ü_ÍâÞõ�åð©�

ÚÞëäõ� Èõ.� ÕìähëÖë� ÝùÃíÞõ� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ�

Èõ.� ÚëÚë� Éõ� ´EÈõ� Èõ� Öõ� ÕßÜëIÜëÞí� ÕþIÝZëÖë�

ç_ÕñHëý� Õìähë� ÝùÃí±ù� ¦ëßë� É� ×åõ.� Õìähë�

±ëIÜëÞù� ÕþIÝõÀ� TÝäèëß� ßïðèëìÞÝÖÕñHëý� èùÝ�

Èõ.� ç_ÕñHëý� Õìähë� ±ëIÜë±ùÞù� ÕþÛëä� ìäÀëßí,�

TÝçÞí� ±ëIÜë±ù� µÕß� ÕÍõ� Èõ� ±Þõ� ÖõÜÞð_�

°äÞÕìßäÖýÞ�Àßëäí�åÀõ�Èõ.

Õìähë� ±ëIÜë� VäÝ_� çðÂåë_ìÖ� VäwÕ� èåõ�

ç ë × ù - ç ë × � ± L Ý Þ õ � Õ H ë � ç ð Â å ë _ ì Ö � V ä w Õ�

ÚÞëääë� ÜëËõ� ìÞìÜkë� ÚÞåõ.� Öõ� çäý� ÕþIÝõ�

åðÛÛëäÞë,� åðÛÀëÜÞë� ßëÂåõ� ±Þõ� ìÞß_Öß�

ÇÏÖíÀâëÞù� ±ÞðÛä� Àßåõ.� ÕìähëÖëÞí� Ãð�ë�

ÔëßHëë×í� ÕßÜ� ÕñFÝ� ±ëIÜë� ÚÞí� åÀëÝ� Èõ.�

ìär� ÕìßäÖýÞÞë� ÀëÝýÜë_� ìÞìÜkë� ÚÞëäõ� Èõ.�

ØðÑÂí,� èÖëå,� ìÞßëå,� ìäìäÔ� ÖëÕÜë_� ÖMïÖ�

f ² _ Ã ë ß � Õ þ Ô ë Þ � Þ ä á À × ë ± ù , � ± f á í á�

ÕìhëÀë±ù,� Ëí.äí.� ÇõÞáùÞë� èáÀë� ÀëÝý¿Üù,�

½ÖíÝÖëÞõ� µUÀõßõ� Öõäë_� ¼UÝù,� ìÇhëù� ±ëìØÞù�

IÝëÃ�Àßäë×í�ÕìähëÖëÜë_�¼ÏÖë�±ëäõ�Èõ.�¼ãWË,�

T²ìkë,�ÀòìÖÜë_�ÀëÜðÀÖëÞù�Àù´�±_å�Þ�ßèõ.�ÖõÞí�

çÖÖ� çëäÔëÞí� ÕìähëÖëÞí� ÔëßHëëÞõ� ÕìßÕÀä�

ÚÞëäõ�Èõ.�Õìähë�±ëIÜë�ÕùÖëÞí�åã@Ö,�çÜÝ,�

ç_ÀSÕ,� TÝ×ý� ÃðÜëäåõ� ÞèÙ.� Öõ� VäÝ_� VäÜëÞÜë_�

ßèíÞõ� ØßõÀÞõ� çLÜëÞ� ±ëÕäë×í� ÕìähëÖëÞí�

ßë"ÝSËí� ÕþIÝZë� ×ëÝ� Èõ.� Õìähë� ±ëIÜë� VäÝ_�

ç_ÖðWË,�Õþçøë�ßèí�±LÝÞõ�ÕHë�ç_ÖðWË�Ö×ë�Õþçøë�

ÀßäëÞù�Õðßïðæë×ý�Àßåõ.�ÕìähëÖëÞí�ÔëßHëë�ÜëËõ�

Úõ�äëÖù�ÜèkäÞí�Èõ.�(1)�Àù´Þí�ìäåõæÖë±ù×í�

ÕþÛëìäÖ�Þ�×Öë_�ÖõÞë�ÃðHëùÞõ�ÃþèHë�Àßäë�ÕHë�

±ëçã@Öäå� Þ� ÚÞäð_.� (2)� Àù´� äëÖÞõ� ìçKÔ�

ÀßäëÜë_� ÕùÖëÞí� °Ø� ÀßíÞõ� ÕùÖëÞí� åã@Ö±ù�

TÝ×ý�ÃðÜëääí�½õ´±õ�ÞèÙ.

ÕìähëÖëÞí�åã@Ö�ÕþÀòìÖÞõ�ÕHë�çÖùÕþÔëÞ�

ÚÞëäõ� Èõ.� ìärÞë_� ÉÍ,� ÇöÖLÝ� çäýÞõ� ÕëäÞ�

ÚÞëäõ� Èõ.� Öõ×í� çÖÝðÃÜë_� ±ëIÜë,� åßíß� ±Þõ�

ÕþÀòìÖÞë_� çëÔÞù� ÕHë� çÖùÕþÔëÞ� ÚÞõ� Èõ.� çØë�

± õ À � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë � l õ W Ì � ç _ Ã Ü ë _ � ß è õ ä ë × í�

èùáí±õVË� ±Þõ� èë´±õVË� ÚÞí� åÀëÝ� Èõ.�

M Ý ð ì ß Ë í Þ í � ß ë " Ý S Ë í Ü ë _ � ß è õ ä ë × í � è Ø Þ ë _�

±ëÀæýHëù×í�LÝëßë�ÚÞí�åÀëÝ�Èõ.

Ã_Ãë� ±ëìØ� çìßÖë±ù� Àõ� ÉâëåÝùÜë_�

VÞëÞ�Àßäë×í�åßíß�åð©�×ëÝ�Èõ.�ÕHë�ÜÞÞù�

Üõá�ÔùäëÖù�Þ×í.�@ÝëßõÀ�Öù�CëßÞë�ÕëHëí�ÀßÖë_�

ÉâëåÝùÞð_� ÕëHëí� ±ìÖ� ÕþØñìæÖ� èùÝ� Èõ.� Öõ×í�

Ü Þ Þ ù � Ü õ á � Ô ù ä ë , � æ Í ï û ì ß Õ ð ± ù � µ Õ ß � ì ä É Ý�

Üõâääë� ÕßÜëIÜë� çë×õ� ÕþíÖÚðì©� ÚÞí,� iëëÞ�

ÝùÃÞë� ìÞÝìÜÖ� ÃèÞ� ±PÝëç×í� ±Þõ� Öíäþ�

äößëBÝ×í�Õìähë�ÚÞí�åÀëÝ�Èõ.�±ëäí�ÕìähëÖë�

É�Ý×ë×ý�ÕìähëÖë�Èõ.
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±ëIÜë±ùÞõ�Öõ�åíÖâ�ÚÞëäõ�Èõ.

ç_ÕñHëý� Õìähë� ÝùÃí� ÕìßHëëÜáZëí� ÜÞçë�

çõäë� Àß í� åÀõ� Èõ.� MÝðìß ËíÞí� ß ùÝSËíäëâë�

Úþ›ëäIçÞõ� Õðßïðæë×ý� ÀØí� ÜèõÞÖ� áëÃåõ� ÞèÙ.�

Õìähë� ÝùÃí� ±Çá,� ±Íùá,� ±õÀßç,� ìÞÛýÝ,�

ìÞì�_Ö�±äV×ëÜë_�ßèí�åÀõ�Èõ.�Õìähë�ÝùÃí±ù�

ç_çëßÞõ� ÞÜëäí� åÀõ� Èõ.� ßë½±ù,� çkëëÔíåù�

±õÜÞí�±ëÃâ�{ñÀí�½Ý�Èõ.�ÕìähëÖë×í�±¼QÝ�

ÞöìÖÀÚâ� ÉLÜõ� Èõ.� ÕìähëÖëÞí� åã@Ö×í� äVÖí�

ì ä V Î ù Ë , � Ú õ À ë ß í , � å ù æ H ë � É õ ä í � ± Þ õ À ì ä Ô�

çÜVÝë±ùÞð_�çÜëÔëÞ�å@Ý�Èõ.�äâí�ÕìähëÖëÞí�

ÔëßHëë×í�åëßíìßÀ�-�±ëãIÜÀ�åã@Ö�±ëäõ�Èõ.

Õ ì ä h ë � Ý ù Ã í � ä Ý ù T ² ì © � À õ � À Ü ý Û ù Ã Þ ë�

ìèçëÚ�ìÀÖëÚÞë�Îâ�VäwÕõ�ÚíÜëß�ÕÍõ�Èõ�±ëÜ�

ÈÖë_� Öõ� ÃèÞ� ÝùÃëPÝëç� ±Þõ� çèÞåã@ÖÞõ�

áíÔõ�äõØÞë×í�Üðã@ÖÞù�±ÞðÛä�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�

Õ ì ä h ë � Ý ù Ã í Þ ð _ � ì Ø á � ç Ø ë � ì Ø á ë ß ë Ü � Ú ë Õ�

(ìåäÚëÚë)Üë_� áëÃõáð_� ßèõ� Èõ.� Õìähë� ±ëIÜëÞë�

Çèõßë,�Çëá�ÇáÃÖ�çúÜë_�ÇÜÀ�±ëäí�½Ý�Èõ.�

ç _ Õ ñ H ë ý � Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë � ± á ú ì À À � Î ì ß V Ö ë Þ í�

±ÞðÛñìÖ�Àßëäõ�Èõ.�ÕìähëÖëÞí�åã@ÖÜë_�Øð±ëÞí�

å ã @ Ö � È õ . � Õ ì ä h ë � ± ë I Ü ë Þ í � ¼ ã W Ë , � T ² ì k ë ,�

çØëÀëâÞí� ÕþëãMïÖ� Àßëäõ� Èõ.� ±ëäë� ÜëVËß�

ØðÑÂèÖëý,� çðÂÀÖëýÞí� Ûã@Ö� ÜëÃýÜë_� ÕHë� Õñ½�

×ëÝ�Èõ.

ÕìähëÖëÞí� åã@Ö� ÜëÝë°Ö,� ÀÜõýãLÄÝ�

°Ö,� ìäÉÝí� ÚÞëäí� Øõ� Èõ.� ±ë� åã@Ö� áë´ËÞë�

ÖëÉÔëßí� ÚÞëäõ� Èõ.� ÉõÞí� ÝëØÃëß� çÖÝðÃÜë_�

ØõäÖë±ùÞõ� ìåßõ� ÕìähëÖëÞù� ÖõÜÉ� ßIïÞÉìÍÖ�

ÖëÉ�èùÝ�Èõ.�ÕìähëÖëÞí�ÃèÞ�ÔëßHëë×í�ØßõÀ�

ÀÜý� ÕHë� Ý×ë×ý� ±Þõ� lõWÌ� ÚÞõ� Èõ.� ±ëÜ� ç_ÕñHëý�

ÀÜëýÖíÖ� ±äV×ëÞí� ÔëßHëë� ÜëËõ,� ÕßÜëIÜëÞí�

ÕþIÝZëÖë� ÜëËõ� ÕìähëÖëÞí� ÃèÞ� ÔëßHëë� Àßäí�

±õ�±ëÉÞù�ÝðÃÔÜý�Èõ.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

�વપ�રવત�ન કરવાની આવ�યકતા છ�. આજે 
નારી લાયોનેસ, ઈનરવીલ જેવી �બો ક� મિહલા 
મંડળો ચલાવે છ�. જેમાં અનેક કાય� કર� છ� પરંતુ 
આપણે સમાજને બદલવો છ�. �ી રામ અને �ી 
ક��ણ જેવી િવભૂિતઓને આ ધરા પર લાવવી છ�. 
સતયુગી દ�વી સમાજ �થાપન કરવો છ�. તો 
નારીએ સૌ �થમ યશોમતી ક� કૌશ�યા મા, �ી 
સીતા �ી રાધે બનવું પડશે. ��ી શિ� ��ત 
થાય તો એ ઘણું કરી શક�. ��ી શિ��પા બને 
િશવશિ� બને. તેને માટ� મયા�દાયુ� �વન 
અપનાવે. મયા�દા પહોરવેશની, વાણીના �યવહાર 
અને વત�નની. આંત�રક મનોમળ ક�ળવે, 
આંત�રક ગુણોનો િવકાસ કર� એને માટ� જ�રી છ� 
આ�યા��મકતાની, ઈ�ર� પણ આ ધરા પર 

અવત�રત થઈને ��ીશિ�ને પુનઃ આગવું �થાન 
આ�યું છ�. ��ીને �વગ�નું �ાર બનાવી છ�. બહ�નો 
પર �ાનનો કળશ રા�યો છ�. �વિણ�મ સંસારની 
પુનઃ રચનામાં નારીને અ��થાને બેસાડી છ�. 
સં�થાના સંચાલનથી માંડીને સં�થાનું નામ પણ 
��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય આ�યું છ�. 
આ િવ�ાલયના મુ�ય સચાિલકા બહ�નો-દાદીઓ 
છ� ક� જેઓ �ઢ, �વતં�, િન�પ�, તાણમુ�, 
કમ�ઠ, શાંત અને શીતળ �ક�િતના ક�શળ 
સંચાિલકા છ�. ક� જેઓ િવ�પ�રવત�નનો ઝંડો 
હાથમાં લઈને હ�રો નર-નારીઓને ��ત કરી, 
એમના �વનનું પ�રવત�ન કરી �ે� �વિણ�મ 
સમાજના િનમા�ણમાં પોતાનું �ે� યોગદાન આપી 
ર�ાં છ�.                            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... સમાજ પ�રવત�નમાં
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િશવબાબા આ�યા છ� 
આપણા સવ� મનોરથો પૂણ� 
કરવા પણ �યાર� આપણું 
�દલ સાફ હોય છ� �યાર� 
મનોરથો પૂણ� થાય છ�. સાફ 
�દલથી મનોરથો સફળ થાય 
છ�. ઈ�છાઓ સારી ઉ�નિત

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

ધમ�ની પાલનામાં આપણે કોઈપણ હાલતમાં 
નીચે આવીએ નહ�. �વધમ�માં ��થત રહીએ. 
મહ�નત ના કરવી પડે તેવી સાહિજક અડોલ 
��થિત બની રહ�. � કોઈ સમયે કોઈ થોડો ઘણો 
સહયોગ આપે છ� જે સેવા કર� છ� એનું બાબા 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) રીટન� આપે છ�. 

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

દર�ક આ�માનું �યાન �વયં તરફ ના 
ખ�ચાવીને બાબા તરફ ખેચાવવું આ શુભ ભાવના 
છ�. આપણા સુ�ીમ ટીચર કહ� છ� ક� જે �� સમ�વી 
ર�ો છું, જે રીતે સમ�વી ર�ો છું તેવું તમારી 
બુિ�માં બેસી �ય. કારણ ક� કોઈ વાત બાક� રહી 

અ�તધારા

કયું ફળ કયા કમ�નું પ�રણામ છ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મા� ઉપાય યોગ તપ�યા છ�. ક�ટલીક વાર મનુ�ય 
�ારા કરવામાં આવેલું નીચલીક�ાનું કમ� એટલું 
બળવાન હોય છ� ક� એ એના મનને યોગમાં રસ 
લેવા દ�તું નથી.

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

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

� શરીરથી િભ�ન કોઈ શા�ત અને 
િન�યકતા�ને ના માનવામાં આવે અને આ 
પ�રવત�નશીલ શરીરને જ કતા�, ભો�ા માનવામાં 
આવે તો આ શરીરનો અંત થયા પછી એના કમ�નું 
ફળ કોણ ભોગવશે જેનું ફળ અ�યાર� તો મ�યું જ 
નથી. િસ�ેર વષ� પહ�લાં મનુ�યનું જે શરીર હતું 
જેના �ારા એણે પોતાના દાંતથી કોઈને બચક�� 
ભયુ� હતું તો હવે �યાર� એના તે દાંત જ ર�ા નથી 

જશે, તો અભૂલ નહ� બની શકાય. આ�મ-
અિભમાની હોતા નથી. યા �ામા ઉપર િવ�ાસ ના 
હોવાને લીધે ભૂલ થાય છ�. � આ�માનું સંપૂણ� �ાન 
બુિ�માં છ�, તો દુઃખ યા અફસોસની કોઈ વાત જ 
નથી. ક�ટલાકને દુઃખ નથી થતું પણ થોડો 
અફસોસ થાય છ�. દુઃખ, શોક, અફસોસ �ણેમાં 
ફરક છ�. દુઃખ માટ� કહ�વાય છ� ના દુઃખ આપો, ના 
દુઃખ લો. પણ એવું નહ� ક� થોડો અફસોસ પણ ના 
કરો. શોક થાય છ� તે પણ સા�ં લાગતું નથી. � 
આ�માનું �ાનસારી રીતે જેવું છ� તેવું બુિ�માં બેસી 
�ય છ� તો આ વાતથી મુ� રહી શકાય છ�. આ 
આ�મ અિભમાની ��થિત દુઃખ અફસોસ થવા દ�તી 
નથી. આપણી �હાની કમાણીનો આધાર છ� દ�હી 
અિભમાની ��થિત. જે �� શ�દથી ઉ�નિત થાય છ� 
તે જ શ�દથી અવનિત થાય છ�. �� કહ�તા જ 
આ�માનું પોતાનું �વ�પ તથા પોતાના �ે� ગુણ 
��િતમાં આવી �ય.

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

લોકો એ પણ માને છ� ક� મનુ�ય જેવું કમ� કર� 
છ� તેવું જ ફળ તે ભોગવે છ�. મનુ�યને એ ખબર 
પડતી નથી ક� કયું ફળ કયા કમ�નું પ�રણામ છ�. 
કમ�નું ફળ એને વહ�લા યા મોડેથી મળ� છ�. પરંતુ જે 
કમ� કરી લીધું છ� એનું ફળ તો ભોગવવું પડે છ�. 
મનુ�ય એને ભોગવવા ન ઈ�છ�, તો પણ એનાથી 
મુ� થઈ શકતો નથી. એનાથી મુ� થવાનો એક 
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િશવબાબા આ�યા છ� 
આપણા સવ� મનોરથો પૂણ� 
કરવા પણ �યાર� આપણું 
�દલ સાફ હોય છ� �યાર� 
મનોરથો પૂણ� થાય છ�. સાફ 
�દલથી મનોરથો સફળ થાય 
છ�. ઈ�છાઓ સારી ઉ�નિત

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

ધમ�ની પાલનામાં આપણે કોઈપણ હાલતમાં 
નીચે આવીએ નહ�. �વધમ�માં ��થત રહીએ. 
મહ�નત ના કરવી પડે તેવી સાહિજક અડોલ 
��થિત બની રહ�. � કોઈ સમયે કોઈ થોડો ઘણો 
સહયોગ આપે છ� જે સેવા કર� છ� એનું બાબા 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) રીટન� આપે છ�. 

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

દર�ક આ�માનું �યાન �વયં તરફ ના 
ખ�ચાવીને બાબા તરફ ખેચાવવું આ શુભ ભાવના 
છ�. આપણા સુ�ીમ ટીચર કહ� છ� ક� જે �� સમ�વી 
ર�ો છું, જે રીતે સમ�વી ર�ો છું તેવું તમારી 
બુિ�માં બેસી �ય. કારણ ક� કોઈ વાત બાક� રહી 

અ�તધારા

કયું ફળ કયા કમ�નું પ�રણામ છ�.
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

મા� ઉપાય યોગ તપ�યા છ�. ક�ટલીક વાર મનુ�ય 
�ારા કરવામાં આવેલું નીચલીક�ાનું કમ� એટલું 
બળવાન હોય છ� ક� એ એના મનને યોગમાં રસ 
લેવા દ�તું નથી.

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

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

� શરીરથી િભ�ન કોઈ શા�ત અને 
િન�યકતા�ને ના માનવામાં આવે અને આ 
પ�રવત�નશીલ શરીરને જ કતા�, ભો�ા માનવામાં 
આવે તો આ શરીરનો અંત થયા પછી એના કમ�નું 
ફળ કોણ ભોગવશે જેનું ફળ અ�યાર� તો મ�યું જ 
નથી. િસ�ેર વષ� પહ�લાં મનુ�યનું જે શરીર હતું 
જેના �ારા એણે પોતાના દાંતથી કોઈને બચક�� 
ભયુ� હતું તો હવે �યાર� એના તે દાંત જ ર�ા નથી 

જશે, તો અભૂલ નહ� બની શકાય. આ�મ-
અિભમાની હોતા નથી. યા �ામા ઉપર િવ�ાસ ના 
હોવાને લીધે ભૂલ થાય છ�. � આ�માનું સંપૂણ� �ાન 
બુિ�માં છ�, તો દુઃખ યા અફસોસની કોઈ વાત જ 
નથી. ક�ટલાકને દુઃખ નથી થતું પણ થોડો 
અફસોસ થાય છ�. દુઃખ, શોક, અફસોસ �ણેમાં 
ફરક છ�. દુઃખ માટ� કહ�વાય છ� ના દુઃખ આપો, ના 
દુઃખ લો. પણ એવું નહ� ક� થોડો અફસોસ પણ ના 
કરો. શોક થાય છ� તે પણ સા�ં લાગતું નથી. � 
આ�માનું �ાનસારી રીતે જેવું છ� તેવું બુિ�માં બેસી 
�ય છ� તો આ વાતથી મુ� રહી શકાય છ�. આ 
આ�મ અિભમાની ��થિત દુઃખ અફસોસ થવા દ�તી 
નથી. આપણી �હાની કમાણીનો આધાર છ� દ�હી 
અિભમાની ��થિત. જે �� શ�દથી ઉ�નિત થાય છ� 
તે જ શ�દથી અવનિત થાય છ�. �� કહ�તા જ 
આ�માનું પોતાનું �વ�પ તથા પોતાના �ે� ગુણ 
��િતમાં આવી �ય.

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

લોકો એ પણ માને છ� ક� મનુ�ય જેવું કમ� કર� 
છ� તેવું જ ફળ તે ભોગવે છ�. મનુ�યને એ ખબર 
પડતી નથી ક� કયું ફળ કયા કમ�નું પ�રણામ છ�. 
કમ�નું ફળ એને વહ�લા યા મોડેથી મળ� છ�. પરંતુ જે 
કમ� કરી લીધું છ� એનું ફળ તો ભોગવવું પડે છ�. 
મનુ�ય એને ભોગવવા ન ઈ�છ�, તો પણ એનાથી 
મુ� થઈ શકતો નથી. એનાથી મુ� થવાનો એક 
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1 8 Ü í � ½ L Ý ð ± ë ß í ,�

1 9 6 9 , � ì Õ Ö ë l í � Ú þ › ë�

± T Ý @ Ö � × Ö ë � ç ú�

Úþ›ëäIçù� ±õÀ� ±HëÔëßí�

Õ ì ß ã V × ì Ö Ü ë _ � ì ä Ü ë ç H ë Ü ë _�

ÕÍí�ÃÝë�Àõ�èäõ,�ÕßÜëIÜë�

ìåäÞð_� ÜëKÝÜ� ÉÖë_,� ÀùHë�

ç_Ûëâåõ� ±ë� iëëÞ� ÝiëÞí� ÔðßëÞõ� ?� -� èäõ�

ÜÔðÚÞÜë_� ±ëäíÞõ� ÀùÞõ� ÜâäëÞð_?� Úþ›ëÚëÚë�

Éõäí�wèëÞí�ÕþõÜÛßí�ÕëáÞë�èäõ�ÀùHë�±ëÕåõ�?

çäùýEÇ�çkëë-ìåä�ÕßÜëIÜë�ÖßÎ×í�ç_Øõå�

±ëTÝù� (ØëØí� Ãðá{ëß� ¦ëßë)� Úþ›ëÚëÚë� Ûáõ�

±TÝ@Ö� ×Ýë� Õß_Öð� iëëÞ� Ýië� Öù� ìÞßëÀëß�

ìåäìÕÖëÞù� Èõ� Þõ� ?� Úþ›ëäIçùÞõ� iëëÞ� Üðßáí�

¦ëßë� ÕëáÞë� Çëáð� ßèõåõ.� ØëØí� ÕþÀëåÜìHë°�

Úþ›ëÚëÚëÞí� ÉõÜ� É� çú� ÝiëäIçùÞõ� wèëÞí�

Õ ë á Þ ë � ± ë Õ å õ . � ì ä Ø ë Ý Þ í � ± _ ì Ö Ü � Z ë H ë ù Ü ë _�

Úþ›ëÚëÚë±õ�ØëØí�ÕþÀëåÜìHë°Þë�èë×Üë_�èë×�

ÜñÀí�çäýåã@Ö±ùÞð_�äíá�Àßí�ØíÔð_.�IÝëß×í�25�

±ùÃVË�2007�çðÔí�39�äæýÞí�áë_Úí�çÎß�ÕÝ*Ö�

Ø ë Ø í � Õ þ À ë å Ü ì H ë � ± ë � ± ë K Ý ë ã I Ü À � ì ä r�

ìäzëáÝÞë�ÜðAÝ�ÕþåëìçÀë�ß�ëë_.

±õÀ�±ÞùÂð_�±½õÍ�ÇÜIÀëìßÀ�TÝã@ÖIä

ØëØí°Þð_� ÜðÂëßgäØ� çØëÝ� Õþçøë.� Öõ±ù�

ÜíÌ<_�ÜíÌ<_,�ÜÔðß�ÜðVÀßëÖë�IÝëßõ�ìÞØùýæ�ÚëìáÀë�

Éõäë_� áëÃÖë_� èÖë_.� ÖõÜÞí� VÞõèÛßí� ±ëIÜíÝ�

¼ ã W Ë × í � À ù ´ Õ H ë � T Ý ã @ Ö Þ ë � ì Ø á Ü ë _�

äëIçSÝÜñìÖýÜëÞí� ÛëçÞë� ÕõØë� ×Öí.� ØëØíÞí�

ìÞÜýá,�ÜÔðß�äëHëí�çë_ÛâíÞõ�çú�Àù´�ìÞì�_Ö,�

±ërVÖ� ±Þõ� ÃØïûÃìØÖ� ×´� ÉÖë_.� ç_V×ëÞí�

Ü ð á ë À ë Ö õ � Õ Ô ë ß Þ ë ß � Þ ë Ü í - Ã þ ë Ü í � Ü è ë Þ ð Û ë ä ù�

ØëØíÞë�½Øð´�TÝã@ÖIä×í,�±ëIÜíÝ�Ûëä�±Þõ�

ÞÜþ�TÝäèëß×í�ØëØí�çë×õ�VäÉÞ�Éõäë_�ÚÞí�ÉÖë_�

ÖõÜÉ� ±ëIÜíÝ� Õìähë� MÝëß� ±Þõ� ìØTÝÖëÞë�

ÕþÛëä×í�ØëØí°�ØëØí°�ÀèíÞõ�ÃØïûÃØïû�×´�ÉÖë_.�

Ü è ë Ü _ Í á õ r ß ù , � ß ë É À í Ý � Ü è ë Þ � è ã V Ö ± ù�

(±OØðá� ÀáëÜ,� ÕþìÖÛë� ÕëËíá,� ÚëÉÕë´,�

ßë°ä�Ãë_Ôí�Àõ�ÞßõLÄ�ÜùØí�Éõäë�±ÞõÀ)�ìäØõåí�

ÜèõÜëÞù,� µzùÃÕìÖ±ù,� äöiëëìÞÀù� çëÜëLÝ�

ÃþëÜíHëÉÞù� -� çú� Àù´� ØëØíÞë� ÕþÛëäÜ_Íâ×í�

±ëÀæëý´� ÕùÖëÞõ� ÔLÝ� çÜÉÖë_.�Dadiji was a 

marvel on the earth (ØëØí°�ÜÔðÚÞÞí�ÔßÖí�

Õß� ±õÀ� ÇÜIÀëß� èÖë_)� She was unequal.  

( Ö õ ± ù � ç ë Ô ë ß H ë � å ß í ß Ü ë _ � ± ç ë Ô ë ß H ë � -�

±áúìÀÀ�ìØTÝ�ìäÛñìÖ�èÖë_.)

ÝiëäIçùÞë_�±ëÔëßÜñÖý,�µ©ëßÜñÖý

-�MÝëßë�ØëØí�Üë

Ü Ô ð Ú Þ � Õ ë _ Í ä Û ä Þ Ü ë _ � ß è í � Ö Õ V Ý ë�

ÀßÞëß�ÖÕVäí±ù,�iëëÞçßùäßÜë_�ßèí�çõäëßÖ�

ç ë Ô À ù , � å ë _ ì Ö ä Þ Ü ë _ � ß è í � ç Ü ì Õ ý Ö � ° ä Þ Ü ë _�

ßEÝë_-ÕEÝë� ßèõÞëßë� çõäëÔëßí±ù,� Àõ� BáùÚá�

èë"ãVÕËáÜë_� ßèíÞõ� ØØíý±ùÞí� çõäëÜë_� ßèí� Vä�

µøëìÖÜë_�±ìÛßÖ�Íë"@Ëßù,�Þçùý�±Þõ�çõäëÔëßí�

ÀÜýÇëßí±ù�ÖõÜÉ�ÕíçÕëÀóÜë_�ßèíÞõ�ÔßÖíÜë_×í�

ÂðUÚðØëß� ÃðáùÞõ� ÂíáäÞëßë_� ÀÜýÝùÃí±ù� -� çú�

À ù ´ � Ø ë Ø í ° Þ í � È h ë È ë Ý ë � Þ í Ç õ � ç _ Ã Ü Ý ð Ã í�

ç Ü Ý Þ í � ± Ü ñ S Ý � C ë Í í ± ù � ì Þ ì ä ý C ï Þ Ö ë × í�

±ÖíãLÄÝ� çðÂÜë_� äíÖëäÖë_� èÖë_.� ØëØí� ±ë� çäý�

ÝiëäIçùÞë_�±ëÔëß�VÖ_Û�èÖë_,�ØíäëØë_Íí�VäwÕ�

ÕþõßHëëÜñìÖý� èÖë_.� Øõå-ìäØõåÞë� Úþ›ëÀ<Üëß� Ûë´�

��ાબાપ સમાન, કમા�તીત ફ�ર�તા, દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. �ો. ચં�વદનભાઈ, ન�ડયાદ

ÚèõÞùÞù� ÜèõßëÜHë� åë_ìÖäÞÜë_� ±õÀhë� ×Öù�

IÝëßõ�è½ßù�Úþ›ëäIçùÞõ�ÕùÖëÞí�±ÞðÛäÝð@Ö�

ìÞÜýá� äëHëí� ¦ëßë� ìÞìÜkë� ÛëäÞë� ±Þõ� wèëÞí�

¼ ã W Ë � ¦ ë ß ë � ì Þ è ë á � À ß í � Ø õ Ö ë _ . � ì Ø ä ç - ß ë Ö�

À ë ß ù Ú ë ß , � ì Ü á Þ - Ü ð á ë À ë Ö � ± Þ õ � ì Ü Ë Ù Ã ù Þ í�

ÛßÜëß�äEÇõ�ÕHë�ØëØí�±×À�±Þõ�ÖëÉÃíÛÝë*�

á ë Ã Ö ë _ . � Ø ë Ø í Þ õ � À ù ´ ± õ � À Ø í � Ü ñ Í á õ ç � Ý ë�

Üðß{ëÝõáí�çñßÖÜë_�½õÝë_�Þ×í.�ØëØí�±õËáõ�çúÞë_�

± ë Ô ë ß - µ © ë ß Ü ñ Ö ý , � Õ þ õ ß H ë ë Þ ð _ � Â â Â â � ä è õ Ö ð _�

{ßb_.� Öõ±ù� µØëßÖë,� ßèõÜ,� ÔöÝý� ±Þõ� ZëÜëÞí�

ÜñìÖý� èÖë_.� Àù´� çÜìÕýÖ� Àõ� çõäëÔëßí� Ûë´-

ÚèõÞù×í� ÃÜõ� Öõäð_� ÞðÀçëÞ� ×Ýð_� èùÝ,� Ûñá� Àõ�

ÃðÞù�èùÝ�ØëØí�Õëçõ�ÜëÎí�Üë_Ãäë�±ëäõ�Öù�ØëØí�

ÖßÖ�ÖõÞõ�ÀèõÖë_.�½±ù�ÚëÚë�Àõ�ÀÜßõ�Üõî,�µÞçõ�

ÜëÎí� Üë_Ã� áù.� ØëØí� Ü_ÃáÜñìÖý� èÖë_.� çúÞð_� Ûáð_�

Çëèõ,� çúÞõ� ÕþùIçëèÞ� ±ëÕí� ±ëÃâ� Àßõ,� çúÞí�

ÜìèÜë� Àßõ.� ØëØí� çõäë×ý� ÛëßÖ� Ýë� ìäØõåÞë�

çõäëV×ëÞù±õ�½Ý�IÝëßõ�ÜÔðÚÞ�ØëØí�ìäÞë�çñÞð_�

×´�½Ý.�çú�Àù´�çèÉ�Ûëäõ�ØëØí�Õëçõ�ÕèùîÇí�

ìØá� Âëáí� Àßí� åÀõ.� ÜëÃýØåýÞ� Üë_Ãí� åÀõ.�

ÕùÖëÞë_�ØëØí�çÜ°�±ë_çð�çëßí�åÀõ.�ØëØí�çúÞõ�

ÜëËõ� çèÉ� ÕþëMÝ.� Àù´� ÜùËë´� ÞèÙ,� ØoÛ� Þìè,�

ÃðVçù�Þìè,�ßë"Ú�Þìè�-�ØëØí�ÜÜÖëÞí�ÜñìÖý�èÖë_.�

ÕëáÞë� ÀùÞõ� ÀèõäëÝ� ±õ� ìäåõ� Öù� ØëØí°Þë_�

ÇßHëùÜë_�ÚõçíÞõ�çÜ°�Àõ�åíÂí�åÀëÝ.

çäý�ÕìßãV×ìÖ�äEÇõ�±Çá�±Íùá,�±õÀßç

ØëØí°Þð_� çLÜëÞ� Àßù,� Àõ� Àù´� ÜñßÂ�

±ÕÜëÞ�Àßí�Úõçõ,�Öù�Ýõ�Ú_Þõ�ÕìßãV×ìÖÜë_�ØëØí�

çÜëÞ,� ±Çá-±Íùá.� ÃÜõ� Öõäí� ÕßíZëë� Ýë�

ÕìßãV×ìÖ� Àõ� ìäCïÞ� äEÇõ� Ý� ØëØíÞð_� ìÞ�ÝÚâ�

±ÖñË� ßèõÖð_.� ±_ìÖÜ� çÜÝÞí� áë_Úí� Üë_ØÃí×í�

ØëØíÞù� ß×� ÂÂÍí� ÃÝù,� ±ÞõÀ� ÚíÜëßí±ù±õ�

Cëõßù�CëëSÝù,�IÝëßõ�Ý�ØëØíÞë�Çèõßë�Õß�ØðÑÂÞí�

ÈëÝë�Àù´±õ�½õ´�Þ×í.�çú�Àù´�ÂÚß�ÕñÈõ,�±ù.�

Àõ.�ÀèõÖë_,�Üöî�ÌíÀ�èñ*.�Àù´�ÀQÕáõÞ�Þìè.�ØðÑÂ-

ØØýÞí�±ç�ë�ÕíÍë�äEÇõ�Ý�ÞëÞí�çßÂí�Çíç�ÕHë�

ØëØíÞë�ÜðÂ×í�Àù´±õ�çë_Ûâí�Þ×í.�63�ÉLÜùÞë�

ç ä ý � Õ þ À ë ß Þ ë � ì è ç ë Ú ù � Â ð å í - Â ð å í � Ç ñ À ä Ö ë _�

ÇñÀäÖë_�ØëØí±õ�ÀÜëýÖíÖ-ÎìßUÖë�ãV×ìÖÜë_�ßèí�

±ÇëÞÀ�±áìäØë�áíÔí.�±_Ã�ç_Ã�çõäëçë×í±ù�

ÞÉß� çÜZë� ¶Ûë_� Èõ,� ÈÖë_� ØëØíÞí� Úðì©�

Àù´ÞëÜë_Ý� -� TÝã@Ö� Àõ� äVÖðÜë_� ±ËÀí� Þìè,�

Úþ›ë� ÚëÕÞí� ÉõÜ� ìÞÜùýèí,� ±Þëç@Ö� ãV×ìÖ�

çìèÖ� ìäØëÝ� ×´� ÃÝë_.� ÚõèØÞë� äößëBÝÞð_� Àõäð_�

µIÀòWË�µØëèßHë�!

çßá,�çúQÝ�Þõ�ÜÔðß�äëHëí�TÝäèëß

Üðßáí� @áëç� Õèõáë_� ØëØí°Þë� ±ëÃÜÞ�

Õñäõý� çúÞí� ±ë_Âù� ±õÜÞë� ØåýÞÞí� MÝëçí� ßèõÖí.�

ÀõËáë_À�Öù�ÖõÜÞí�¼ãWËÞë�ÇëèÀ�ÚÞí�¦ëß�Õëçõ�

¶Ûë_� ßèõÖë_.� ØëØí� ÀùËõÉÜë_×í� ÍëÝÜ_Í� èë"á�

ç ð Ô í Ü ë _ � À õ Ë á í Ý � Þ É ß ù Þ ð _ � ± ì Û ä ë Ø Þ � Ø ë Ø í�

{íáÖë_.� ÜíÌí� ¼ãWË� ±ëÕíÞõ,� Üë×ð_� èáëäíÞõ,�

ãVÜÖ�äõßíÞõ�Ýë�ÜÔðß-Q²Øð�åOØù×í�ÂÚß-±_Öß�

ÕñÈíÞõ.�ØëØíÞë�wèëÞí�ÕþõÜÕþçëØ×í�ÛëBÝõÉ�Àù´�

ä_ìÇÖ� ßèí� ÉÖð_.� VËõÉ� Õß� ÇÏíÞõ� èë×Üë_Þð_�

ÃðáëÚ� Àõ� ÃðáÈÍí� èáëäíÞõ� Çëßõ� ÖßÎ� çÛëÜë_�

ÜíÌí� ¼ãWËÞí� äæëý� çë×õ� Çð_ÚÀíÝ� ìØTÝ� ÜðVÀëÞ�

äõßíÞõ� ØëØí� Ç_Ø� ìÜìÞËùÜë_� É� çÛëÜë_� µÕãV×Ö�

ÝiëäIçùÞë_� xØÝÜë_� µIçëè� ±Þõ� Âðåí� Ûßí�

Ø õ Ö ë _ . � ± ë ä ð _ � ì Ø T Ý � Ç ð _ Ú À í Ý � Ü ù è À , � Ç ì ß h ë -

çÉýÞèëß� ìåäÚëÚëÞí� çð_Øß� ßÇÞëÞõ� èßÖí-

ÎßÖí�½õäëÞð_�ÛëBÝ�Àù´�ÀÜ�Þ×í.�ØëØí�Üðßáí�

@áëç� ØßìÜÝëÞ� ßÜìHëÀ� ÚÞí� ÉÖë_.� iëëÞÞë�

±ÞõÀ� Ãð�ë� ßIïÞù×í� À<åâ� ÀáëÀëßÞí� ÉõÜ�

Ý i ë ä I ç ù Þ ù � f ² _ Ã ë ß � À ß Ö ë _ � Ö í ä þ � Ö Õ V Ý ë�

(Û§í)Þí� çí{Þ� äõâë±õ� çú� Úþ›ëÀ<Üëß� Ûë´-

ÚèõÞù�èùîå�ÕñäýÀ�ÜÔðÚÞ�ÕèùîÇí�ÉÖë_.�ØëØíÞë_�

°Ãßí�wèëÞí�åOØù�VäÝ_Þë�°äÞÞí�Õþõ@ËíÀá�
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1 8 Ü í � ½ L Ý ð ± ë ß í ,�

1 9 6 9 , � ì Õ Ö ë l í � Ú þ › ë�

± T Ý @ Ö � × Ö ë � ç ú�

Úþ›ëäIçù� ±õÀ� ±HëÔëßí�

Õ ì ß ã V × ì Ö Ü ë _ � ì ä Ü ë ç H ë Ü ë _�

ÕÍí�ÃÝë�Àõ�èäõ,�ÕßÜëIÜë�

ìåäÞð_� ÜëKÝÜ� ÉÖë_,� ÀùHë�

ç_Ûëâåõ� ±ë� iëëÞ� ÝiëÞí� ÔðßëÞõ� ?� -� èäõ�

ÜÔðÚÞÜë_� ±ëäíÞõ� ÀùÞõ� ÜâäëÞð_?� Úþ›ëÚëÚë�

Éõäí�wèëÞí�ÕþõÜÛßí�ÕëáÞë�èäõ�ÀùHë�±ëÕåõ�?

çäùýEÇ�çkëë-ìåä�ÕßÜëIÜë�ÖßÎ×í�ç_Øõå�

±ëTÝù� (ØëØí� Ãðá{ëß� ¦ëßë)� Úþ›ëÚëÚë� Ûáõ�

±TÝ@Ö� ×Ýë� Õß_Öð� iëëÞ� Ýië� Öù� ìÞßëÀëß�

ìåäìÕÖëÞù� Èõ� Þõ� ?� Úþ›ëäIçùÞõ� iëëÞ� Üðßáí�

¦ëßë� ÕëáÞë� Çëáð� ßèõåõ.� ØëØí� ÕþÀëåÜìHë°�

Úþ›ëÚëÚëÞí� ÉõÜ� É� çú� ÝiëäIçùÞõ� wèëÞí�

Õ ë á Þ ë � ± ë Õ å õ . � ì ä Ø ë Ý Þ í � ± _ ì Ö Ü � Z ë H ë ù Ü ë _�

Úþ›ëÚëÚë±õ�ØëØí�ÕþÀëåÜìHë°Þë�èë×Üë_�èë×�

ÜñÀí�çäýåã@Ö±ùÞð_�äíá�Àßí�ØíÔð_.�IÝëß×í�25�

±ùÃVË�2007�çðÔí�39�äæýÞí�áë_Úí�çÎß�ÕÝ*Ö�

Ø ë Ø í � Õ þ À ë å Ü ì H ë � ± ë � ± ë K Ý ë ã I Ü À � ì ä r�

ìäzëáÝÞë�ÜðAÝ�ÕþåëìçÀë�ß�ëë_.

±õÀ�±ÞùÂð_�±½õÍ�ÇÜIÀëìßÀ�TÝã@ÖIä

ØëØí°Þð_� ÜðÂëßgäØ� çØëÝ� Õþçøë.� Öõ±ù�

ÜíÌ<_�ÜíÌ<_,�ÜÔðß�ÜðVÀßëÖë�IÝëßõ�ìÞØùýæ�ÚëìáÀë�

Éõäë_� áëÃÖë_� èÖë_.� ÖõÜÞí� VÞõèÛßí� ±ëIÜíÝ�

¼ ã W Ë × í � À ù ´ Õ H ë � T Ý ã @ Ö Þ ë � ì Ø á Ü ë _�

äëIçSÝÜñìÖýÜëÞí� ÛëçÞë� ÕõØë� ×Öí.� ØëØíÞí�

ìÞÜýá,�ÜÔðß�äëHëí�çë_ÛâíÞõ�çú�Àù´�ìÞì�_Ö,�

±ërVÖ� ±Þõ� ÃØïûÃìØÖ� ×´� ÉÖë_.� ç_V×ëÞí�

Ü ð á ë À ë Ö õ � Õ Ô ë ß Þ ë ß � Þ ë Ü í - Ã þ ë Ü í � Ü è ë Þ ð Û ë ä ù�

ØëØíÞë�½Øð´�TÝã@ÖIä×í,�±ëIÜíÝ�Ûëä�±Þõ�

ÞÜþ�TÝäèëß×í�ØëØí�çë×õ�VäÉÞ�Éõäë_�ÚÞí�ÉÖë_�

ÖõÜÉ� ±ëIÜíÝ� Õìähë� MÝëß� ±Þõ� ìØTÝÖëÞë�

ÕþÛëä×í�ØëØí°�ØëØí°�ÀèíÞõ�ÃØïûÃØïû�×´�ÉÖë_.�

Ü è ë Ü _ Í á õ r ß ù , � ß ë É À í Ý � Ü è ë Þ � è ã V Ö ± ù�

(±OØðá� ÀáëÜ,� ÕþìÖÛë� ÕëËíá,� ÚëÉÕë´,�

ßë°ä�Ãë_Ôí�Àõ�ÞßõLÄ�ÜùØí�Éõäë�±ÞõÀ)�ìäØõåí�

ÜèõÜëÞù,� µzùÃÕìÖ±ù,� äöiëëìÞÀù� çëÜëLÝ�

ÃþëÜíHëÉÞù� -� çú� Àù´� ØëØíÞë� ÕþÛëäÜ_Íâ×í�

±ëÀæëý´� ÕùÖëÞõ� ÔLÝ� çÜÉÖë_.�Dadiji was a 

marvel on the earth (ØëØí°�ÜÔðÚÞÞí�ÔßÖí�

Õß� ±õÀ� ÇÜIÀëß� èÖë_)� She was unequal.  

( Ö õ ± ù � ç ë Ô ë ß H ë � å ß í ß Ü ë _ � ± ç ë Ô ë ß H ë � -�

±áúìÀÀ�ìØTÝ�ìäÛñìÖ�èÖë_.)

ÝiëäIçùÞë_�±ëÔëßÜñÖý,�µ©ëßÜñÖý

-�MÝëßë�ØëØí�Üë

Ü Ô ð Ú Þ � Õ ë _ Í ä Û ä Þ Ü ë _ � ß è í � Ö Õ V Ý ë�

ÀßÞëß�ÖÕVäí±ù,�iëëÞçßùäßÜë_�ßèí�çõäëßÖ�

ç ë Ô À ù , � å ë _ ì Ö ä Þ Ü ë _ � ß è í � ç Ü ì Õ ý Ö � ° ä Þ Ü ë _�

ßEÝë_-ÕEÝë� ßèõÞëßë� çõäëÔëßí±ù,� Àõ� BáùÚá�

èë"ãVÕËáÜë_� ßèíÞõ� ØØíý±ùÞí� çõäëÜë_� ßèí� Vä�

µøëìÖÜë_�±ìÛßÖ�Íë"@Ëßù,�Þçùý�±Þõ�çõäëÔëßí�

ÀÜýÇëßí±ù�ÖõÜÉ�ÕíçÕëÀóÜë_�ßèíÞõ�ÔßÖíÜë_×í�

ÂðUÚðØëß� ÃðáùÞõ� ÂíáäÞëßë_� ÀÜýÝùÃí±ù� -� çú�

À ù ´ � Ø ë Ø í ° Þ í � È h ë È ë Ý ë � Þ í Ç õ � ç _ Ã Ü Ý ð Ã í�

ç Ü Ý Þ í � ± Ü ñ S Ý � C ë Í í ± ù � ì Þ ì ä ý C ï Þ Ö ë × í�

±ÖíãLÄÝ� çðÂÜë_� äíÖëäÖë_� èÖë_.� ØëØí� ±ë� çäý�

ÝiëäIçùÞë_�±ëÔëß�VÖ_Û�èÖë_,�ØíäëØë_Íí�VäwÕ�

ÕþõßHëëÜñìÖý� èÖë_.� Øõå-ìäØõåÞë� Úþ›ëÀ<Üëß� Ûë´�

��ાબાપ સમાન, કમા�તીત ફ�ર�તા, દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. �ો. ચં�વદનભાઈ, ન�ડયાદ

ÚèõÞùÞù� ÜèõßëÜHë� åë_ìÖäÞÜë_� ±õÀhë� ×Öù�

IÝëßõ�è½ßù�Úþ›ëäIçùÞõ�ÕùÖëÞí�±ÞðÛäÝð@Ö�

ìÞÜýá� äëHëí� ¦ëßë� ìÞìÜkë� ÛëäÞë� ±Þõ� wèëÞí�

¼ ã W Ë � ¦ ë ß ë � ì Þ è ë á � À ß í � Ø õ Ö ë _ . � ì Ø ä ç - ß ë Ö�

À ë ß ù Ú ë ß , � ì Ü á Þ - Ü ð á ë À ë Ö � ± Þ õ � ì Ü Ë Ù Ã ù Þ í�

ÛßÜëß�äEÇõ�ÕHë�ØëØí�±×À�±Þõ�ÖëÉÃíÛÝë*�

á ë Ã Ö ë _ . � Ø ë Ø í Þ õ � À ù ´ ± õ � À Ø í � Ü ñ Í á õ ç � Ý ë�

Üðß{ëÝõáí�çñßÖÜë_�½õÝë_�Þ×í.�ØëØí�±õËáõ�çúÞë_�

± ë Ô ë ß - µ © ë ß Ü ñ Ö ý , � Õ þ õ ß H ë ë Þ ð _ � Â â Â â � ä è õ Ö ð _�

{ßb_.� Öõ±ù� µØëßÖë,� ßèõÜ,� ÔöÝý� ±Þõ� ZëÜëÞí�

ÜñìÖý� èÖë_.� Àù´� çÜìÕýÖ� Àõ� çõäëÔëßí� Ûë´-

ÚèõÞù×í� ÃÜõ� Öõäð_� ÞðÀçëÞ� ×Ýð_� èùÝ,� Ûñá� Àõ�

ÃðÞù�èùÝ�ØëØí�Õëçõ�ÜëÎí�Üë_Ãäë�±ëäõ�Öù�ØëØí�

ÖßÖ�ÖõÞõ�ÀèõÖë_.�½±ù�ÚëÚë�Àõ�ÀÜßõ�Üõî,�µÞçõ�

ÜëÎí� Üë_Ã� áù.� ØëØí� Ü_ÃáÜñìÖý� èÖë_.� çúÞð_� Ûáð_�

Çëèõ,� çúÞõ� ÕþùIçëèÞ� ±ëÕí� ±ëÃâ� Àßõ,� çúÞí�

ÜìèÜë� Àßõ.� ØëØí� çõäë×ý� ÛëßÖ� Ýë� ìäØõåÞë�

çõäëV×ëÞù±õ�½Ý�IÝëßõ�ÜÔðÚÞ�ØëØí�ìäÞë�çñÞð_�

×´�½Ý.�çú�Àù´�çèÉ�Ûëäõ�ØëØí�Õëçõ�ÕèùîÇí�

ìØá� Âëáí� Àßí� åÀõ.� ÜëÃýØåýÞ� Üë_Ãí� åÀõ.�

ÕùÖëÞë_�ØëØí�çÜ°�±ë_çð�çëßí�åÀõ.�ØëØí�çúÞõ�

ÜëËõ� çèÉ� ÕþëMÝ.� Àù´� ÜùËë´� ÞèÙ,� ØoÛ� Þìè,�

ÃðVçù�Þìè,�ßë"Ú�Þìè�-�ØëØí�ÜÜÖëÞí�ÜñìÖý�èÖë_.�

ÕëáÞë� ÀùÞõ� ÀèõäëÝ� ±õ� ìäåõ� Öù� ØëØí°Þë_�

ÇßHëùÜë_�ÚõçíÞõ�çÜ°�Àõ�åíÂí�åÀëÝ.

çäý�ÕìßãV×ìÖ�äEÇõ�±Çá�±Íùá,�±õÀßç

ØëØí°Þð_� çLÜëÞ� Àßù,� Àõ� Àù´� ÜñßÂ�

±ÕÜëÞ�Àßí�Úõçõ,�Öù�Ýõ�Ú_Þõ�ÕìßãV×ìÖÜë_�ØëØí�

çÜëÞ,� ±Çá-±Íùá.� ÃÜõ� Öõäí� ÕßíZëë� Ýë�

ÕìßãV×ìÖ� Àõ� ìäCïÞ� äEÇõ� Ý� ØëØíÞð_� ìÞ�ÝÚâ�

±ÖñË� ßèõÖð_.� ±_ìÖÜ� çÜÝÞí� áë_Úí� Üë_ØÃí×í�

ØëØíÞù� ß×� ÂÂÍí� ÃÝù,� ±ÞõÀ� ÚíÜëßí±ù±õ�

Cëõßù�CëëSÝù,�IÝëßõ�Ý�ØëØíÞë�Çèõßë�Õß�ØðÑÂÞí�

ÈëÝë�Àù´±õ�½õ´�Þ×í.�çú�Àù´�ÂÚß�ÕñÈõ,�±ù.�

Àõ.�ÀèõÖë_,�Üöî�ÌíÀ�èñ*.�Àù´�ÀQÕáõÞ�Þìè.�ØðÑÂ-

ØØýÞí�±ç�ë�ÕíÍë�äEÇõ�Ý�ÞëÞí�çßÂí�Çíç�ÕHë�

ØëØíÞë�ÜðÂ×í�Àù´±õ�çë_Ûâí�Þ×í.�63�ÉLÜùÞë�

ç ä ý � Õ þ À ë ß Þ ë � ì è ç ë Ú ù � Â ð å í - Â ð å í � Ç ñ À ä Ö ë _�

ÇñÀäÖë_�ØëØí±õ�ÀÜëýÖíÖ-ÎìßUÖë�ãV×ìÖÜë_�ßèí�

±ÇëÞÀ�±áìäØë�áíÔí.�±_Ã�ç_Ã�çõäëçë×í±ù�

ÞÉß� çÜZë� ¶Ûë_� Èõ,� ÈÖë_� ØëØíÞí� Úðì©�

Àù´ÞëÜë_Ý� -� TÝã@Ö� Àõ� äVÖðÜë_� ±ËÀí� Þìè,�

Úþ›ë� ÚëÕÞí� ÉõÜ� ìÞÜùýèí,� ±Þëç@Ö� ãV×ìÖ�

çìèÖ� ìäØëÝ� ×´� ÃÝë_.� ÚõèØÞë� äößëBÝÞð_� Àõäð_�

µIÀòWË�µØëèßHë�!

çßá,�çúQÝ�Þõ�ÜÔðß�äëHëí�TÝäèëß

Üðßáí� @áëç� Õèõáë_� ØëØí°Þë� ±ëÃÜÞ�

Õñäõý� çúÞí� ±ë_Âù� ±õÜÞë� ØåýÞÞí� MÝëçí� ßèõÖí.�

ÀõËáë_À�Öù�ÖõÜÞí�¼ãWËÞë�ÇëèÀ�ÚÞí�¦ëß�Õëçõ�

¶Ûë_� ßèõÖë_.� ØëØí� ÀùËõÉÜë_×í� ÍëÝÜ_Í� èë"á�

ç ð Ô í Ü ë _ � À õ Ë á í Ý � Þ É ß ù Þ ð _ � ± ì Û ä ë Ø Þ � Ø ë Ø í�

{íáÖë_.� ÜíÌí� ¼ãWË� ±ëÕíÞõ,� Üë×ð_� èáëäíÞõ,�

ãVÜÖ�äõßíÞõ�Ýë�ÜÔðß-Q²Øð�åOØù×í�ÂÚß-±_Öß�

ÕñÈíÞõ.�ØëØíÞë�wèëÞí�ÕþõÜÕþçëØ×í�ÛëBÝõÉ�Àù´�

ä_ìÇÖ� ßèí� ÉÖð_.� VËõÉ� Õß� ÇÏíÞõ� èë×Üë_Þð_�

ÃðáëÚ� Àõ� ÃðáÈÍí� èáëäíÞõ� Çëßõ� ÖßÎ� çÛëÜë_�

ÜíÌí� ¼ãWËÞí� äæëý� çë×õ� Çð_ÚÀíÝ� ìØTÝ� ÜðVÀëÞ�

äõßíÞõ� ØëØí� Ç_Ø� ìÜìÞËùÜë_� É� çÛëÜë_� µÕãV×Ö�

ÝiëäIçùÞë_� xØÝÜë_� µIçëè� ±Þõ� Âðåí� Ûßí�

Ø õ Ö ë _ . � ± ë ä ð _ � ì Ø T Ý � Ç ð _ Ú À í Ý � Ü ù è À , � Ç ì ß h ë -

çÉýÞèëß� ìåäÚëÚëÞí� çð_Øß� ßÇÞëÞõ� èßÖí-

ÎßÖí�½õäëÞð_�ÛëBÝ�Àù´�ÀÜ�Þ×í.�ØëØí�Üðßáí�

@áëç� ØßìÜÝëÞ� ßÜìHëÀ� ÚÞí� ÉÖë_.� iëëÞÞë�

±ÞõÀ� Ãð�ë� ßIïÞù×í� À<åâ� ÀáëÀëßÞí� ÉõÜ�

Ý i ë ä I ç ù Þ ù � f ² _ Ã ë ß � À ß Ö ë _ � Ö í ä þ � Ö Õ V Ý ë�

(Û§í)Þí� çí{Þ� äõâë±õ� çú� Úþ›ëÀ<Üëß� Ûë´-

ÚèõÞù�èùîå�ÕñäýÀ�ÜÔðÚÞ�ÕèùîÇí�ÉÖë_.�ØëØíÞë_�
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äëÖù�±Þõ�Õðßïðæë×ýÞí�çßâ�ìäìÔ±ù�¦ëßë�çúÜë_�

µIçëè� ±Þõ� ¼Ï� ç_ÀSÕù� ÕõØë� ÀßÖë_.� ÖõÜÞë�

ÜðÂÜë_×í� ÞíÀâÖë_� ÜùÖí±ùÞõ� ÇëhëÀÞí� ÉõÜ� çú�

{íáäë� ÖIÕß� ßèõÖë_.� ØëØí°� Ûáõ� ìäØëÝ� ×´�

ÃÝë_,� Õß_Öð� è½ßù-áëÂùÞë� xØÝÜë_� ±ëÉõÝ�

VQ²ìÖ� VäwÕõ� °äõ� Èõ.� ÜÔðÚÞ� ±Þõ� åë_ìÖäÞ�

ÕìßçßÞí� èäëÜë_� Ö×ë� ±õÀ-±õÀ� ìÍÕëËóÜõLËÜë_�

ÀëÝýßÖ� çÜìÕýÖ� ÝiëäIçùÞí� ÞÉßùÜë_� ØëØíÞí�

çñZÜ� èëÉßí� ÚëÕØëØë� çìèÖ� ±ÞðÛäëÝ� Èõ.�

ØëØí,�Úþ›ëÚëÚë�±Þõ�ÜíÌí�ÜQÜë�çÜëÞ�ÎìßUÖë�

ãV×ìÖÞí�ç_ÕñHëý�ÛëçÞë�±ëÕÖð_�±õÀ�µøëÖ�±Þõ�

ìäßá�TÝã@ÖIä�èÖë_.

Úþ›ëÀ<Üëßí{�ç_V×ëÞõ�ìär�TÝëÕí�ÚÞëäí

1969� çðÔí� Úþ›ëÚëÚë� ±Þõ� ÜëÖõrßí�

Ü Q Ü ë Þ í � È h ë È ë Ý ë Ü ë _ � ß è í Þ õ � ± õ À � ç ë Ô ë ß H ë�

çÜìÕýÖ�Úþ›ëÀ<Üëßí�ÖßíÀõ�V×ëìÞÀ�çõäëÀõLÄÜë_�

ßèíÞõ� çõäë� ±ëÕÞëß� ±õÀ� TÝã@ÖIä� çÜÃþ�

ç_V×ëÞù� ÚëÃÍùß� ÕáÛßÜë_� ç_Ûëâí� á´Þõ,�

çúÞõ�±õÀ�ÕìßäëßÞí�ÉõÜ�À<åâÖë×í�çë×õ�ßëÂí�

ìärÞë� ÎáÀ� Õß� Õþìçì©� ±Õëäí� åÀåõ� ±õäð_�

Àù´±õ� ìäÇëÝð*� ÕHë� ÞèÙ� èùÝ� ?� ÛëßÖÛßÞë�

Ã ë Ü õ - Ã ë Ü , � Â ñ H ë õ - Â ñ H ë õ � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë � ì Ø T Ý�

ÀÖýTÝÞù� ç_Øõå� ÕèùîÇëÍäë� ±Þõ� Øõå-ìäØõåÜë_�

ìåäÚëÚëÞõ� ÕþIÝZë� Àßäë� ØëØí°±õ� Éõ� ÉèõÜÖ�

µÌëäí� Èõ,� ìäåëâ� ØñßØìåýÖë� ÔßëäÖë� MáëÞ�

ÚÞëäí� è½ßù-áëÂùÞí� ÜõØÞí� çÜZë� ÕùÖëÞí�

Þìè,�ÕßÜëIÜëÞí�ÕþIÝZëÖë�Àßí�Èõ.�±õäí�ìäßá�

ÕþìÖÛëÞõ�VäÝ_�ÛÃäëÞõ�ìÚßØëäí�Èõ.�±ëÉõ�140�

ÉõËáë�ØõåùÜë_,�Ûëæë-ÔÜý-ç_VÀòìÖÞë�ÛõØ�ìÜËëäí�

8500� ÉõËáë_� çõäëÀõLÄùÜë_� ±ëäÖë_� Øç� áëÂ�

ÉõËáë_� ÕþÛðìÕþÝ� ÛëBÝäëÞ� ç_ÖëÞùÞë� ìØáÜë_�

wèëÞí�ÕþõÜ,�çLÜëÞ�±Þõ�ÃúßäÞí�ÛëäÞë�çë×õ�

ìÚßëÉÜëÞ�ØëØí�ÕþÀëåÜìHë�çëÇõ�É�çÉýÞèëßÞð_�

ÃÉÚÞð_�ÜìHë�èÖë.

14�äæýÞí�ÀLÝë�-�ìärÞí�ØëØíÜë

1937Üë_� ±Â_Í� ÛëßÖÞë� ìç_Ô� Õþë_ÖÞë�

èöØßëÚëØ� ÞÃßÜë_� ±ë� ç_V×ëÞí� åw±ëÖ� ±ùÜ�

Ü_ÍâíÞë�ÞëÜõ�×´�IÝëßõ�ØëØí°�VÀ>áÜë_�±PÝëç�

ÀßÖë_� èÖë_.� 14� äæýÞí� ÀLÝë� èÖë_.� ±Üíß�

ÚëÕÞí� áëÍÀí� ÚõËí� èÖë_.� ÖõÜÞë� Ú_ÃáëÞë�

ÚÃíÇëÜë_�±õÀ�çë_Éõ�±ë�ÀLÝëÞõ�(ÉõÞð_�ÞëÜ�ßëÜë�

èÖð_)� Øñß×í� Úëá� ÀòWHëÞë� çëZëëIÀëß� ×ëÝ� Èõ.�

ÜíÇÞð_�ÞëÞÀÍù�ÀÞöÝù�½õ´�ÀLÝë�Âðå�×´�Ã´.�

ÖõÞõ� ´åëßë×í� Úùáëäõ� Èõ.� ÀÞöÝù� Cëñ_ËHëÛõß�

Ûë_ÂìÍÝë� ÛßÖù� ±ëäõ� Èõ.� IÝë_� Öù� ±õ� ÉBÝë±õ�

±õÀ�çÎõØ�äjëÔëßí�ÖõÉVäí�T²©�ØõÂëÝ�Èõ.�ÕÈí�

ÖßÖ� Öõ� T²©Þí� ±ëÀòìÖ� ÀÞöÝëÜë_� Îõßäë´� ½Ý�

Èõ.� ÀLÝë� (ßëÜë)Þõ� Þäë´� áëÃí.� Àåð_� çÜ½Ýð_�

ÞèÙ.�±ë�Õþç_Ã�ÝëØ�ÀßÖë_�ØëØí�Àèõ�Èõ�-�ÜQÜë�

Àë�ÞëÜ�ßëÔõ�×ë.�äù�Üõßí�VÀ>á�Àí�çèõáí�×í.�èÜ�

ØùîÞù�±õÀ�ÚõLÇ�Õß�ÚöÌÖõ�×õ.�äù�ÚÍí�çð_Øß�×í.�

ÍëLç� ÀßÞõ� Üõî� ±úß� ÃëÞõ� Üõî� Þ_Úß� äÞ� ×í.�

±õÀäëß�èÜ�ØùÞùî�ØëØë�áõÂßëÉ�Àù�ìÜáÞõ�ÃÝõ.�

ßëÔõ�Àí�ÜëÖë�±ùÜ�Ü_ÍáíÜõî�½Öí�×í.�µçÀõ�çë×�

ßëÔõ�Ûí�½Öí�×í.�ØëØë�áõÂßëÉ�Àù�ØõÂÖõ�èí�Üð{õ�

ÚÃíÇõäëáë� ÀÞöÝë� ±úß� µçÀõ� ÕíÈõ� ÂÍë� èð±ë�

äù�ÚñÏë�±ëØÜí�ÝëØ�±ëÝë.�µçí�ÚñÏõ�Àù�Üöî�±ÕÞõ�

çëÜÞõ� ØõÂ� ßèí� èñn.� ÚëØÜõ� Üöî� Ûí� ßëÔõ� Àõ� çë×�

±ùÜ�Ü_Íáí�Üõî�½Þõ�áÃí.�Üõßí�çÂí�ßëÔõ�±ùÜ�Àí�

ÔñìÞ� ÀßëÖí� ×í� Öù� À´� ÜëÖë±õ� KÝëÞÜõî� Çáí�

½ Ö í � × í . � Ø ë Ø ë � á õ Â ß ë É � Ü õ î � l í � À ò W H ë � À ë�

çëZëëIÀëß� èùÞõ� áÃÖë� ×ë.� ìÎß� Öù� çÛí� Àù,

Üð{õ� Ûí� Ýè� ìÞ�Ý� èù� ÃÝë� ìÀ� ±ëÞõäëáí� Þ´�

çÖÝðÃí� ØðìÞÝë� Üõî� Ýèí� Úþ›ëÚëÚë� lí� ÀòWHë�

ÚÞÞõ�äëáõ�èöî.�ÖÚ�çõ�áõÀß�±ëÉ�ÖÀ�Üöî�Ýië�Üõî�

ßèí� ÚëÚë� Àí� ÕëáÞë� áí� ±úß� ÚëÚëÞõ� Üð{õ�

±ÕÞë�ÚÞëÝë.

ØëØíÞí�Àù´�ÜìèÜë�Àõ�Õþå_çë�Àßõ�Öù�ØëØí�
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ì Þ Ñ V ä ë × ý � M Ý ë ß , � ì Þ ì ä ý À S Õ � ç ë Ô Þ ë ,�

ÕìßãV×ìÖ� ±úß� VÖðìÖ� ØùÞùî� çõ� LÝëßí� ±úß�

ç ä ý À í � M Ý ë ß í � É ö ç í � å ë _ ì Ö � À í � Ø õ ä í � ß è í .�

çÜÛëäÞë,�lõWÌ�ÛëäÞë�Àë�ÕþIÝZë�wÕ�ìØÂëÝë.

±öçõ� çë_ç� ìÀçí� Àë� Ûí� ÞèÙ� ÃÝë� èö� ½õ�

çëßõ�±ëçÕëç�ÂÍõ�èö.�±úß�ØõÂ�ßèõ�èö.�ØëØí�½�

ßèõ.,�½�ßèõ�èö..�Ýè�ìèVËÿí�Üõ�Õèáë�±õ@{ëQÕá�

èö.� ÚëÕØëØë� Öù� ìØáÜõî� ßèë� áõìÀÞ� çëÀëß� Üõî�

çëÜÞõ�çÚ�×õ�ìÀçí�Üõî�Úðì©�ÞèÙ�×í.�±öçí�È\|í�

ìÀçÞõ�Ûí�ÞèÙ�áí�èö.

½õ� çÜÉÖõ� èö� -� À<È� Ûí� èù� ½Ýõî,� ìÀÖÞë�

Ûí� çèÞ� ÀßÞë� ÕÍõÃë,� ÕìßäÖýÞ� èùÞë� èí� èö,�

äè� èë×� µÌë±ù.� ÚEÇí� ÕþÀëåÜìHë� èö,� ìÉçÀë�

ÕþÀëå� Çëßù� ÖßÎ� Îöáë� Ûí� èö,� ±úß� Ûí� ÎöáÖë�

½ÝõÃë.� Ýè� ±õÀ� ±öçí� ÜìHë� èö� ìÉçÀë� ÕþÀëå�

ÀÛí� áðMïÖ� ÞèÙ� èù� çÀÖë.� äè� ÕþÀëå� çäý�

±ëIÜë±ùîÀù� åë_ìÖ,� åã@Ö,� VÞõè� Àí� ±ÞðÛñìÖ�

ÀßëÖë�ßèõÃë.��ÍÿëÜë�Àí�èß�çíÞ�Àù�çëZëí�èùÀß�

ØõÂù.                               ॥ ઓમશાંિત ॥ 

{Ë�Úùáí�¶ÌÖë_�-�Ýè�ÚëÚë�Àë�Ýië�èö,�ÀßÞ�

ÀßëäÞèëß� ÚëÚë� èö,� ÚëÚë� èí� èÜëßõ� çë×� èö,�

äèí�Àßë�ßèë�èö.

ØëØí°Þë�ÜðÂ×í�µEÇëìßÖ�±ÜñSÝ�iëëÞßIïÞù

çØë� ±õÀ� Øù� Àù� çQÜëÞ� Øù� ±úß� lõWÌ�

VäÜëÞÜõî� ßèù.� ìärÀí� ±ëIÜë±ùî� Àù� Üðã@Ö,�

°äÞÜðã@Ö� Àë� äçëý� ìØáëÖõ� ßèÞë.� çÛí� Àù�

çèÝùÃ�Øù,�åã@Ö�Øù,�ßèÜ�Àßù�±úß�±ëãIÜÀ�

MÝëß�Øù.�çØë�Øð±ë±õî�áù�±úß�Øð±ë±õî�ØõÖõ�ßèù.

ØëØí°�ÖíÞ�åOØ�Õðßïðæë×ý�Àõ�çØë�ÀèÖí�

ìÞìÜkë,�ìÞÜëýHë�±úß�ìÞÜýá�äëHëí�!

´ÖÞõ� ÚÍõ� ÀëÝý� TÝäèëß� Àí� ±ÞõÀ� ÚëÖõî�

èß� ìÜìÞË� ±ëÖí� èö,� ìÎÀß� Öù� ßèÞë� ÇëìèÝõ�

Þë?� Õß_Öð� ÚëÚë� Àë� Üð{õ� çÇÜðÇ� äßØëÞ� èö� ìÀ�

èÜõî�Þ�Àù´�ìÎÀß�èùÖë,�Þ�Àù´�ìÇ_Öë�èùÖí,�Þ�

Àù´,� gÇÖÞ� ÇáÖë.� ´çÀë� ÀëßHë� èö� ìÀ� èÜ�

ìÞìÜkë�èö,�ìÎÀßëÖ�ÀßÞõäëáë�Àßõ.�Üöî�@Ýùî�Àßïð_.

èÜëßë�±õÀ�èí�Ü_hë�èö�°�èÉ^ß,�èÜ�èëìÉß�

èöî.�äè�èÉ^ß�èöî.�½õ�èðÀÜ�Àßõ.�±Ãß�çñÀí�ßùËí�

ìÂáëÝõÃë�Öù�Ûí�Âë±õîÃõ.�36�ÕþÀëß�Àë�ÛùÉÞ�

Âë±ù,�Öù�Ûí�Âë±õîÃõ.�½õ�ìÂáëäõ,�Éèë_�çðáëäõ,�

çÚ�Üõî�ç_ÖðWËÜìHë�ßèù�-�Âðå�ßèù.

ÜöÞõ�çë"ßí�ìÀÝë�Öù�ÚëÖ�ÂÖÜ�-�́ ç�Üõî�Üõßí�

çëÍí�Öù�Üöáí�ÞèÙ�èù�Ã´.�çë"ßí�ÀßÞõ�çõ�µçÀë�

ìØÜëÃ�Öù�ÌoÍë�èù�ÃÝë�Þë.

ØëØí°�Àõ�ÕþìÖ�ìåäÚëÚë�Àõ�Üèëäë@Ý

±ëÕ� çÚÀí� MÝëßí� ØëØí� ±ÕÞí� ´EÈë� Àõ�

ÀëßHë�ÚèðÖ�MÝëß�çõ,�ìÞÑç_ÀSÕ�çÜëìÔ�Üõî,�ÚëÕ�

çÜëÞ�Öíäþ�ÚõèØ�Àí�çõäë�Àë�±ÞðÛä�ÀßÞõ�Àõ�

ìáÝõ� çë×í,� çëZëí� ±úß� çÜëÞ� ãV×ìÖ� Àë�

±ÞðÛä� ÀßÞõ� Àõ� ìáÝõ� ÚëÕ� Àõ� çë×� äÖÞ� Üõî�

Õèð_Ç�Ã´.

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

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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äëÖù�±Þõ�Õðßïðæë×ýÞí�çßâ�ìäìÔ±ù�¦ëßë�çúÜë_�

µIçëè� ±Þõ� ¼Ï� ç_ÀSÕù� ÕõØë� ÀßÖë_.� ÖõÜÞë�

ÜðÂÜë_×í� ÞíÀâÖë_� ÜùÖí±ùÞõ� ÇëhëÀÞí� ÉõÜ� çú�

{íáäë� ÖIÕß� ßèõÖë_.� ØëØí°� Ûáõ� ìäØëÝ� ×´�

ÃÝë_,� Õß_Öð� è½ßù-áëÂùÞë� xØÝÜë_� ±ëÉõÝ�

VQ²ìÖ� VäwÕõ� °äõ� Èõ.� ÜÔðÚÞ� ±Þõ� åë_ìÖäÞ�

ÕìßçßÞí� èäëÜë_� Ö×ë� ±õÀ-±õÀ� ìÍÕëËóÜõLËÜë_�

ÀëÝýßÖ� çÜìÕýÖ� ÝiëäIçùÞí� ÞÉßùÜë_� ØëØíÞí�

çñZÜ� èëÉßí� ÚëÕØëØë� çìèÖ� ±ÞðÛäëÝ� Èõ.�

ØëØí,�Úþ›ëÚëÚë�±Þõ�ÜíÌí�ÜQÜë�çÜëÞ�ÎìßUÖë�

ãV×ìÖÞí�ç_ÕñHëý�ÛëçÞë�±ëÕÖð_�±õÀ�µøëÖ�±Þõ�

ìäßá�TÝã@ÖIä�èÖë_.

Úþ›ëÀ<Üëßí{�ç_V×ëÞõ�ìär�TÝëÕí�ÚÞëäí

1969� çðÔí� Úþ›ëÚëÚë� ±Þõ� ÜëÖõrßí�

Ü Q Ü ë Þ í � È h ë È ë Ý ë Ü ë _ � ß è í Þ õ � ± õ À � ç ë Ô ë ß H ë�

çÜìÕýÖ�Úþ›ëÀ<Üëßí�ÖßíÀõ�V×ëìÞÀ�çõäëÀõLÄÜë_�

ßèíÞõ� çõäë� ±ëÕÞëß� ±õÀ� TÝã@ÖIä� çÜÃþ�

ç_V×ëÞù� ÚëÃÍùß� ÕáÛßÜë_� ç_Ûëâí� á´Þõ,�

çúÞõ�±õÀ�ÕìßäëßÞí�ÉõÜ�À<åâÖë×í�çë×õ�ßëÂí�

ìärÞë� ÎáÀ� Õß� Õþìçì©� ±Õëäí� åÀåõ� ±õäð_�

Àù´±õ� ìäÇëÝð*� ÕHë� ÞèÙ� èùÝ� ?� ÛëßÖÛßÞë�

Ã ë Ü õ - Ã ë Ü , � Â ñ H ë õ - Â ñ H ë õ � Õ ß Ü ë I Ü ë Þ ë � ì Ø T Ý�

ÀÖýTÝÞù� ç_Øõå� ÕèùîÇëÍäë� ±Þõ� Øõå-ìäØõåÜë_�

ìåäÚëÚëÞõ� ÕþIÝZë� Àßäë� ØëØí°±õ� Éõ� ÉèõÜÖ�

µÌëäí� Èõ,� ìäåëâ� ØñßØìåýÖë� ÔßëäÖë� MáëÞ�

ÚÞëäí� è½ßù-áëÂùÞí� ÜõØÞí� çÜZë� ÕùÖëÞí�

Þìè,�ÕßÜëIÜëÞí�ÕþIÝZëÖë�Àßí�Èõ.�±õäí�ìäßá�

ÕþìÖÛëÞõ�VäÝ_�ÛÃäëÞõ�ìÚßØëäí�Èõ.�±ëÉõ�140�

ÉõËáë�ØõåùÜë_,�Ûëæë-ÔÜý-ç_VÀòìÖÞë�ÛõØ�ìÜËëäí�

8500� ÉõËáë_� çõäëÀõLÄùÜë_� ±ëäÖë_� Øç� áëÂ�

ÉõËáë_� ÕþÛðìÕþÝ� ÛëBÝäëÞ� ç_ÖëÞùÞë� ìØáÜë_�

wèëÞí�ÕþõÜ,�çLÜëÞ�±Þõ�ÃúßäÞí�ÛëäÞë�çë×õ�

ìÚßëÉÜëÞ�ØëØí�ÕþÀëåÜìHë�çëÇõ�É�çÉýÞèëßÞð_�

ÃÉÚÞð_�ÜìHë�èÖë.

14�äæýÞí�ÀLÝë�-�ìärÞí�ØëØíÜë

1937Üë_� ±Â_Í� ÛëßÖÞë� ìç_Ô� Õþë_ÖÞë�

èöØßëÚëØ� ÞÃßÜë_� ±ë� ç_V×ëÞí� åw±ëÖ� ±ùÜ�

Ü_ÍâíÞë�ÞëÜõ�×´�IÝëßõ�ØëØí°�VÀ>áÜë_�±PÝëç�

ÀßÖë_� èÖë_.� 14� äæýÞí� ÀLÝë� èÖë_.� ±Üíß�

ÚëÕÞí� áëÍÀí� ÚõËí� èÖë_.� ÖõÜÞë� Ú_ÃáëÞë�

ÚÃíÇëÜë_�±õÀ�çë_Éõ�±ë�ÀLÝëÞõ�(ÉõÞð_�ÞëÜ�ßëÜë�

èÖð_)� Øñß×í� Úëá� ÀòWHëÞë� çëZëëIÀëß� ×ëÝ� Èõ.�

ÜíÇÞð_�ÞëÞÀÍù�ÀÞöÝù�½õ´�ÀLÝë�Âðå�×´�Ã´.�

ÖõÞõ� ´åëßë×í� Úùáëäõ� Èõ.� ÀÞöÝù� Cëñ_ËHëÛõß�

Ûë_ÂìÍÝë� ÛßÖù� ±ëäõ� Èõ.� IÝë_� Öù� ±õ� ÉBÝë±õ�

±õÀ�çÎõØ�äjëÔëßí�ÖõÉVäí�T²©�ØõÂëÝ�Èõ.�ÕÈí�

ÖßÖ� Öõ� T²©Þí� ±ëÀòìÖ� ÀÞöÝëÜë_� Îõßäë´� ½Ý�

Èõ.� ÀLÝë� (ßëÜë)Þõ� Þäë´� áëÃí.� Àåð_� çÜ½Ýð_�

ÞèÙ.�±ë�Õþç_Ã�ÝëØ�ÀßÖë_�ØëØí�Àèõ�Èõ�-�ÜQÜë�

Àë�ÞëÜ�ßëÔõ�×ë.�äù�Üõßí�VÀ>á�Àí�çèõáí�×í.�èÜ�

ØùîÞù�±õÀ�ÚõLÇ�Õß�ÚöÌÖõ�×õ.�äù�ÚÍí�çð_Øß�×í.�

ÍëLç� ÀßÞõ� Üõî� ±úß� ÃëÞõ� Üõî� Þ_Úß� äÞ� ×í.�

±õÀäëß�èÜ�ØùÞùî�ØëØë�áõÂßëÉ�Àù�ìÜáÞõ�ÃÝõ.�

ßëÔõ�Àí�ÜëÖë�±ùÜ�Ü_ÍáíÜõî�½Öí�×í.�µçÀõ�çë×�

ßëÔõ�Ûí�½Öí�×í.�ØëØë�áõÂßëÉ�Àù�ØõÂÖõ�èí�Üð{õ�

ÚÃíÇõäëáë� ÀÞöÝë� ±úß� µçÀõ� ÕíÈõ� ÂÍë� èð±ë�

äù�ÚñÏë�±ëØÜí�ÝëØ�±ëÝë.�µçí�ÚñÏõ�Àù�Üöî�±ÕÞõ�

çëÜÞõ� ØõÂ� ßèí� èñn.� ÚëØÜõ� Üöî� Ûí� ßëÔõ� Àõ� çë×�

±ùÜ�Ü_Íáí�Üõî�½Þõ�áÃí.�Üõßí�çÂí�ßëÔõ�±ùÜ�Àí�

ÔñìÞ� ÀßëÖí� ×í� Öù� À´� ÜëÖë±õ� KÝëÞÜõî� Çáí�

½ Ö í � × í . � Ø ë Ø ë � á õ Â ß ë É � Ü õ î � l í � À ò W H ë � À ë�

çëZëëIÀëß� èùÞõ� áÃÖë� ×ë.� ìÎß� Öù� çÛí� Àù,

Üð{õ� Ûí� Ýè� ìÞ�Ý� èù� ÃÝë� ìÀ� ±ëÞõäëáí� Þ´�

çÖÝðÃí� ØðìÞÝë� Üõî� Ýèí� Úþ›ëÚëÚë� lí� ÀòWHë�

ÚÞÞõ�äëáõ�èöî.�ÖÚ�çõ�áõÀß�±ëÉ�ÖÀ�Üöî�Ýië�Üõî�

ßèí� ÚëÚë� Àí� ÕëáÞë� áí� ±úß� ÚëÚëÞõ� Üð{õ�

±ÕÞë�ÚÞëÝë.

ØëØíÞí�Àù´�ÜìèÜë�Àõ�Õþå_çë�Àßõ�Öù�ØëØí�
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ì Þ Ñ V ä ë × ý � M Ý ë ß , � ì Þ ì ä ý À S Õ � ç ë Ô Þ ë ,�

ÕìßãV×ìÖ� ±úß� VÖðìÖ� ØùÞùî� çõ� LÝëßí� ±úß�

ç ä ý À í � M Ý ë ß í � É ö ç í � å ë _ ì Ö � À í � Ø õ ä í � ß è í .�

çÜÛëäÞë,�lõWÌ�ÛëäÞë�Àë�ÕþIÝZë�wÕ�ìØÂëÝë.

±öçõ� çë_ç� ìÀçí� Àë� Ûí� ÞèÙ� ÃÝë� èö� ½õ�

çëßõ�±ëçÕëç�ÂÍõ�èö.�±úß�ØõÂ�ßèõ�èö.�ØëØí�½�

ßèõ.,�½�ßèõ�èö..�Ýè�ìèVËÿí�Üõ�Õèáë�±õ@{ëQÕá�

èö.� ÚëÕØëØë� Öù� ìØáÜõî� ßèë� áõìÀÞ� çëÀëß� Üõî�

çëÜÞõ�çÚ�×õ�ìÀçí�Üõî�Úðì©�ÞèÙ�×í.�±öçí�È\|í�

ìÀçÞõ�Ûí�ÞèÙ�áí�èö.

½õ� çÜÉÖõ� èö� -� À<È� Ûí� èù� ½Ýõî,� ìÀÖÞë�

Ûí� çèÞ� ÀßÞë� ÕÍõÃë,� ÕìßäÖýÞ� èùÞë� èí� èö,�

äè� èë×� µÌë±ù.� ÚEÇí� ÕþÀëåÜìHë� èö,� ìÉçÀë�

ÕþÀëå� Çëßù� ÖßÎ� Îöáë� Ûí� èö,� ±úß� Ûí� ÎöáÖë�

½ÝõÃë.� Ýè� ±õÀ� ±öçí� ÜìHë� èö� ìÉçÀë� ÕþÀëå�

ÀÛí� áðMïÖ� ÞèÙ� èù� çÀÖë.� äè� ÕþÀëå� çäý�

±ëIÜë±ùîÀù� åë_ìÖ,� åã@Ö,� VÞõè� Àí� ±ÞðÛñìÖ�

ÀßëÖë�ßèõÃë.��ÍÿëÜë�Àí�èß�çíÞ�Àù�çëZëí�èùÀß�

ØõÂù.                               ॥ ઓમશાંિત ॥ 

{Ë�Úùáí�¶ÌÖë_�-�Ýè�ÚëÚë�Àë�Ýië�èö,�ÀßÞ�

ÀßëäÞèëß� ÚëÚë� èö,� ÚëÚë� èí� èÜëßõ� çë×� èö,�

äèí�Àßë�ßèë�èö.

ØëØí°Þë�ÜðÂ×í�µEÇëìßÖ�±ÜñSÝ�iëëÞßIïÞù

çØë� ±õÀ� Øù� Àù� çQÜëÞ� Øù� ±úß� lõWÌ�

VäÜëÞÜõî� ßèù.� ìärÀí� ±ëIÜë±ùî� Àù� Üðã@Ö,�

°äÞÜðã@Ö� Àë� äçëý� ìØáëÖõ� ßèÞë.� çÛí� Àù�

çèÝùÃ�Øù,�åã@Ö�Øù,�ßèÜ�Àßù�±úß�±ëãIÜÀ�

MÝëß�Øù.�çØë�Øð±ë±õî�áù�±úß�Øð±ë±õî�ØõÖõ�ßèù.

ØëØí°�ÖíÞ�åOØ�Õðßïðæë×ý�Àõ�çØë�ÀèÖí�

ìÞìÜkë,�ìÞÜëýHë�±úß�ìÞÜýá�äëHëí�!

´ÖÞõ� ÚÍõ� ÀëÝý� TÝäèëß� Àí� ±ÞõÀ� ÚëÖõî�

èß� ìÜìÞË� ±ëÖí� èö,� ìÎÀß� Öù� ßèÞë� ÇëìèÝõ�

Þë?� Õß_Öð� ÚëÚë� Àë� Üð{õ� çÇÜðÇ� äßØëÞ� èö� ìÀ�

èÜõî�Þ�Àù´�ìÎÀß�èùÖë,�Þ�Àù´�ìÇ_Öë�èùÖí,�Þ�

Àù´,� gÇÖÞ� ÇáÖë.� ´çÀë� ÀëßHë� èö� ìÀ� èÜ�

ìÞìÜkë�èö,�ìÎÀßëÖ�ÀßÞõäëáë�Àßõ.�Üöî�@Ýùî�Àßïð_.

èÜëßë�±õÀ�èí�Ü_hë�èö�°�èÉ^ß,�èÜ�èëìÉß�

èöî.�äè�èÉ^ß�èöî.�½õ�èðÀÜ�Àßõ.�±Ãß�çñÀí�ßùËí�

ìÂáëÝõÃë�Öù�Ûí�Âë±õîÃõ.�36�ÕþÀëß�Àë�ÛùÉÞ�

Âë±ù,�Öù�Ûí�Âë±õîÃõ.�½õ�ìÂáëäõ,�Éèë_�çðáëäõ,�

çÚ�Üõî�ç_ÖðWËÜìHë�ßèù�-�Âðå�ßèù.

ÜöÞõ�çë"ßí�ìÀÝë�Öù�ÚëÖ�ÂÖÜ�-�́ ç�Üõî�Üõßí�

çëÍí�Öù�Üöáí�ÞèÙ�èù�Ã´.�çë"ßí�ÀßÞõ�çõ�µçÀë�

ìØÜëÃ�Öù�ÌoÍë�èù�ÃÝë�Þë.

ØëØí°�Àõ�ÕþìÖ�ìåäÚëÚë�Àõ�Üèëäë@Ý

±ëÕ� çÚÀí� MÝëßí� ØëØí� ±ÕÞí� ´EÈë� Àõ�

ÀëßHë�ÚèðÖ�MÝëß�çõ,�ìÞÑç_ÀSÕ�çÜëìÔ�Üõî,�ÚëÕ�

çÜëÞ�Öíäþ�ÚõèØ�Àí�çõäë�Àë�±ÞðÛä�ÀßÞõ�Àõ�

ìáÝõ� çë×í,� çëZëí� ±úß� çÜëÞ� ãV×ìÖ� Àë�

±ÞðÛä� ÀßÞõ� Àõ� ìáÝõ� ÚëÕ� Àõ� çë×� äÖÞ� Üõî�

Õèð_Ç�Ã´.

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

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 09નું અનુસંધાન)... અ�તધારા
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�સ�નતાના પથ પર

કમ�ની શિ�ને �ણો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

ર�ો છું તો પછી મારી સાથે કોઈ ખોટું કરી ર�ં છ� 
તેનું કારણ કોણ છ�? મારી તિબયત બગડી રહી છ� 
તો તેનું કારણ કોણ છ�? મા�ં મન દુઃખી છ� તો તેનું 
કારણ કોણ છ�? તેનાથી પણ મહ�વનું છ� ક�, આ 
બધાનું િનવારણ કોણ કરશે. આપણે �વનમાં આ 
લાઈન પકડીને રાખવાની છ�, જેવું કમ� એવું ફળ.

આપણે જે ક�ઈ િવચારીએ છીએ, બોલીએ 
છીએ, કરીએ છીએ તે આપણું કમ� છ�. આપણી 
સાથે જે થાય  છ�, �વનમાં પ�ર��થિતઓ આવે 
છ�, લોકો આપણી સાથે જે �યવહાર કર� છ�, તે 
આપણું ભા�ય છ�. �� તેમની સાથે ક�વી રીતે વાત 
ક�ં તે આપણું કમ� છ�. તે આપણી સાથે ક�વી રીતે 
વાત કર�, તે આપણું ભા�ય છ�. બંને વ�ે શો 
સંબંધ છ�? કમ� જેવું હોય તેવું જ ભા�ય બને છ�. 
આપણે જે કમ� કરીએ છીએ તે દ�ખાતું નથી, પરંતુ 
ભા�ય દ�ખાય છ�. આપણી સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે 
દ�ખાઈ ર�ં છ�. ઉદાહરણ તરીક� મારી સામે 
ઘ�ડયાળ છ�. મ� આ ઘ�ડયાળ ઊંચક�ને તમારા 
તરફ ફ�ક�. તે મા�ં કમ� છ�. હવે મ� જે આ�યું તે પાછું 
પણ �યાં જ આવવાનું છ�. �ક�, મને મા� એટલું જ 
દ�ખાય છ� ક� �યાંથી ઘ�ડયાળ આવી રહી છ�. 
આપણે �લ ઈ�છીએ છીએ, પરંતુ ઘ�ડયાળ આવી 
રહી છ�.

આ જ રીતે � કોઈ બધાની સામે મને ક�ઈક 
ખોટું કહી દ� તો આપણે કહીએ છીએ ક�, તેણે મા�ં 
અપમાન કયુ� છ�. તેને સમ�યા વગર જ આપણે 
નારાજ થઈ જઈએ છીએ. ક� પછી માની લો ક� મારા 
હાથમાં એક કાળા રંગનો બોલ છ�. મ� સામેની 

આપણે િવચારીએ છીએ 
ક�, જે ક�ઈ પણ થાય છ� તે 
ભગવાનની મર�થી થાય 
છ�. સાચું પણ છ�. કોણ 
કરશે, એ તો કરવાના જ 
છ�. એટલે આપણે દરરોજ 
તેમને કહીએ છીએ, હ� 

ભગવાન મારી આ સમ�યાનું સમાધાન શોધી 
આપો. શું ભગવાન આપણી સમ�યાનું સમાધાન 
શોધી શક� છ�? માની લો ક� આપણા �વનની 
સમ�યા છ� ક�, માર� ટ�બલ ઊંચકવાનું છ�. તો શું �� 
પરમા�માને કહીશ ક�, ટ�બલ ઊંચક� આપો. ટ�બલ 
ઊંચું થશે? ના. આપણે તેમને દરરોજ કહીએ 
છીએ. તિબયત સારી આપો. બાળકોને પાસ 
કરાવી દો, દીકરીના લગન કરાવી દો, મારી 
�ા�સફર અટકાવી દો. આપણે �ણીએ છીએ ક�, 
ભગવાન પાસેથી આપણને શું મળી શક� છ� અને શું 
નહ�. પરમા�મા આપણું કમ� નહ� કર�. તે આપણને 
સાચું કમ� કરવાની શિ� આપશે. �ાન આપશે. 
આથી આપણે �યાર� પરમા�માને યાદ કરીએ ક� 
પૂ� કરીએ �યાર� એમ ના કહીએ ક�, મા�ં આ 
કામ કરી દો, પરંતુ કહીએ ક� આ કામ કરવાની 
મને શિ� આપો.

� આપણે ભગવાનમાં િવ�ાસ ધરાવીએ 
છીએ, માતા-િપતામાં િવ�ાસ ધરાવીએ છીએ તો 
હ�રાન થવાના નથી. જેવું કમ� હોય છ�, એવું જ ફળ 
�ા�ત થાય છ�. � તે �પ� થઈ ગયું તો �યાર�ય પણ 
તમારી સામે આંગળી ઊંચી કરાશે નહ� અને કોઈ 
બી�ની તરફ પણ નહ�. � �� સારો �યવહાર કરી 
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સા�ય પર�વેનો પુ�ષાથ� એટલે સાધના. 
િવિધપૂવ�ક ખંત અને એકા�તાથી કર�લ સાધના 
�વાભાિવક જ સા�ય તરફ ગિત કર� છ� અને 
ઈ�છીત ફળની �ા��ત થાય છ�. ખર�ખર તો �વન 
સંસારના દર�ક પગિથયે સાધના જ છ�. મોટ� ભાગે 
સાંસા�રક માનવી �યેયપૂિત� વગર કમ� કરવાનું 
પસંદ કરતો નથી. �યેયની પસંદગી �ા��ત અને 
અ�ા��ત પર જ સુખ અને દુઃખ અવલંબે છ�.

માનવ મા�નું અંિતમ �યેય સદાનું સુખ અને 
સાચી િચર શાંિત મેળવવાનું છ�. આ �યેયને 
અનુલ�ીને જ સંસારચ�, સમાજ પ�િત અને 
�ણાિલકાઓનું િનમા�ણ થયું છ�. જેમ �ાતક 
થવાની ઈ�છા રાખનાર �યિ�ને શ�આત તો 
પહ�લાં ધોરણથી જ કરવી પડે છ�. પહ�લા ધોરણમાં 
ભણતી વખતે તેનું લ�ય આગલા ધોરણમાં જ 
જવાનું હોય છ�. તેમ સંસાર સમાજ દર�ક પગિથયે 
પણ અંિતમ �યેયને પામવાની ચે�ા જ છ�. 
�યિ�ગત �વન�યેયને લ�યમાં રાખીને જ 
ક�ટુંબ�થા, લ��થા અને સમાજની રચના થઈ.

િવ�ાન અને �યાપારી �ે�ે અનેકિવધ 
આિવ�કારોને કારણે સુખ શાંિત અને આનંદ 
માટ�ના સાધનો અને શ�યતાઓ વધી પણ તેમ 
કરતા કરતા સાધનાનું મહ�વ અને તેની િવિધ 
ભૂલાઈ ગઈ છ�. પ�રણામે સુખના સાધનોની 
ભરમારમાં પણ માનવ હ� સુખ શો�યા જ કર� છ�. 
સા�ય અથા�� �યેય, �યેયની �પ�તા, સાધનાની 
શુ�તા અને યથાથ� સાધના આ�ય�જનક �ા��ત 
કરાવે છ�. આવો એને સમજવાનો �ય� કરીએ.

સા�ય - આજકાલ સામા�ય રીતે �યિ� 

ભૌિતક સુખ મેળવવાનો �ય� કર� છ�. પણ 
અભૌિતક આ�માને ભૌિતક સુખ અને સગવડો 
સંતોષ આપતા નથી. આ��મક સંતોષ માટ� જ�રી 
છ� - અતીઈ���ય સુખ, માનિસક શાંિત, પરમ 
આનંદ, ઈ�રીય �ેમ અને અખૂટ કાય�શિ� આ 
ઉ�મ �યેયને વળગી રહ�વું અને તેને માટ� સતત 
�ય�શીલ રહ�વું તે સાધનાનું �થમ પગિથયું છ�.

સાધન - મૂળ સાધન છ� શરીર, મન અને 
બુિ� અને તેની સાથે સમય અને �થાન. સાધના 
કરતી વખતે પૂવ� તૈયારી �પે જ સાધનોને શુ� 
કરવાના છ�. શરીરના ભરણપોષણ માટ� મેળવેલ 
ધન સ�ાઈ અને �ામાિણકતાથી �ા�ત કર�લ હોવું 
�ઈએ. મનને �વાથ�, િવકારી અને આસુરી 
�િ�ઓથી મુ�, સા��વક બનાવવાનું છ� અને 
બુિ�ને �વ અથા�� આ�માનું �ાન અને 
પરમા�માના �ાન �ારા �દ�ય બનાવવાની છ�. પણ 
તેને માટ� પણ આ �કાર� સાધનાની જ�ર છ�. શાંત 
અને એકાંત �થળમાં બેસીને �વને આ શરીરમાં 
રહ�નાર ચૈત�ય સ�ા આ�મા િન�ય કરીએ. �વનું 
િનરી�ણ કરીએ. મનને ધીરજથી - અવગુણોથી 
થતા નુકસાન અને સ�ગુણોની ધારણાથી થતા 
ફાયદા સમ�વીએ. �ે� કમ� જ સુખના 
અિધકારી બનાવે છ�. તે પણ સમ�વીએ. સમજની 
સાથે શિ� મેળવવા �વયંને બુિ� �ારા િનરાકાર 
પરમા�મા િશવના સાિન�યમાં મહ�સૂસ કરીએ. 
આવો રોજનો અ�યાસ સાધનાને તી� બનાવે છ� 
અને �ા��ત પડછાયાની જેમ જ એને અનુસર� છ�. 
તો ચાલો, આ �કારની સહજ સાધના �ારા 
સંસારની સવ��મ �ા��તના અિધકારી બનીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાધના �ા��ત
�.ક�. ડૉ. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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�સ�નતાના પથ પર

કમ�ની શિ�ને �ણો
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

ર�ો છું તો પછી મારી સાથે કોઈ ખોટું કરી ર�ં છ� 
તેનું કારણ કોણ છ�? મારી તિબયત બગડી રહી છ� 
તો તેનું કારણ કોણ છ�? મા�ં મન દુઃખી છ� તો તેનું 
કારણ કોણ છ�? તેનાથી પણ મહ�વનું છ� ક�, આ 
બધાનું િનવારણ કોણ કરશે. આપણે �વનમાં આ 
લાઈન પકડીને રાખવાની છ�, જેવું કમ� એવું ફળ.

આપણે જે ક�ઈ િવચારીએ છીએ, બોલીએ 
છીએ, કરીએ છીએ તે આપણું કમ� છ�. આપણી 
સાથે જે થાય  છ�, �વનમાં પ�ર��થિતઓ આવે 
છ�, લોકો આપણી સાથે જે �યવહાર કર� છ�, તે 
આપણું ભા�ય છ�. �� તેમની સાથે ક�વી રીતે વાત 
ક�ં તે આપણું કમ� છ�. તે આપણી સાથે ક�વી રીતે 
વાત કર�, તે આપણું ભા�ય છ�. બંને વ�ે શો 
સંબંધ છ�? કમ� જેવું હોય તેવું જ ભા�ય બને છ�. 
આપણે જે કમ� કરીએ છીએ તે દ�ખાતું નથી, પરંતુ 
ભા�ય દ�ખાય છ�. આપણી સાથે જે થઈ ર�ં છ� તે 
દ�ખાઈ ર�ં છ�. ઉદાહરણ તરીક� મારી સામે 
ઘ�ડયાળ છ�. મ� આ ઘ�ડયાળ ઊંચક�ને તમારા 
તરફ ફ�ક�. તે મા�ં કમ� છ�. હવે મ� જે આ�યું તે પાછું 
પણ �યાં જ આવવાનું છ�. �ક�, મને મા� એટલું જ 
દ�ખાય છ� ક� �યાંથી ઘ�ડયાળ આવી રહી છ�. 
આપણે �લ ઈ�છીએ છીએ, પરંતુ ઘ�ડયાળ આવી 
રહી છ�.

આ જ રીતે � કોઈ બધાની સામે મને ક�ઈક 
ખોટું કહી દ� તો આપણે કહીએ છીએ ક�, તેણે મા�ં 
અપમાન કયુ� છ�. તેને સમ�યા વગર જ આપણે 
નારાજ થઈ જઈએ છીએ. ક� પછી માની લો ક� મારા 
હાથમાં એક કાળા રંગનો બોલ છ�. મ� સામેની 

આપણે િવચારીએ છીએ 
ક�, જે ક�ઈ પણ થાય છ� તે 
ભગવાનની મર�થી થાય 
છ�. સાચું પણ છ�. કોણ 
કરશે, એ તો કરવાના જ 
છ�. એટલે આપણે દરરોજ 
તેમને કહીએ છીએ, હ� 

ભગવાન મારી આ સમ�યાનું સમાધાન શોધી 
આપો. શું ભગવાન આપણી સમ�યાનું સમાધાન 
શોધી શક� છ�? માની લો ક� આપણા �વનની 
સમ�યા છ� ક�, માર� ટ�બલ ઊંચકવાનું છ�. તો શું �� 
પરમા�માને કહીશ ક�, ટ�બલ ઊંચક� આપો. ટ�બલ 
ઊંચું થશે? ના. આપણે તેમને દરરોજ કહીએ 
છીએ. તિબયત સારી આપો. બાળકોને પાસ 
કરાવી દો, દીકરીના લગન કરાવી દો, મારી 
�ા�સફર અટકાવી દો. આપણે �ણીએ છીએ ક�, 
ભગવાન પાસેથી આપણને શું મળી શક� છ� અને શું 
નહ�. પરમા�મા આપણું કમ� નહ� કર�. તે આપણને 
સાચું કમ� કરવાની શિ� આપશે. �ાન આપશે. 
આથી આપણે �યાર� પરમા�માને યાદ કરીએ ક� 
પૂ� કરીએ �યાર� એમ ના કહીએ ક�, મા�ં આ 
કામ કરી દો, પરંતુ કહીએ ક� આ કામ કરવાની 
મને શિ� આપો.

� આપણે ભગવાનમાં િવ�ાસ ધરાવીએ 
છીએ, માતા-િપતામાં િવ�ાસ ધરાવીએ છીએ તો 
હ�રાન થવાના નથી. જેવું કમ� હોય છ�, એવું જ ફળ 
�ા�ત થાય છ�. � તે �પ� થઈ ગયું તો �યાર�ય પણ 
તમારી સામે આંગળી ઊંચી કરાશે નહ� અને કોઈ 
બી�ની તરફ પણ નહ�. � �� સારો �યવહાર કરી 
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સા�ય પર�વેનો પુ�ષાથ� એટલે સાધના. 
િવિધપૂવ�ક ખંત અને એકા�તાથી કર�લ સાધના 
�વાભાિવક જ સા�ય તરફ ગિત કર� છ� અને 
ઈ�છીત ફળની �ા��ત થાય છ�. ખર�ખર તો �વન 
સંસારના દર�ક પગિથયે સાધના જ છ�. મોટ� ભાગે 
સાંસા�રક માનવી �યેયપૂિત� વગર કમ� કરવાનું 
પસંદ કરતો નથી. �યેયની પસંદગી �ા��ત અને 
અ�ા��ત પર જ સુખ અને દુઃખ અવલંબે છ�.

માનવ મા�નું અંિતમ �યેય સદાનું સુખ અને 
સાચી િચર શાંિત મેળવવાનું છ�. આ �યેયને 
અનુલ�ીને જ સંસારચ�, સમાજ પ�િત અને 
�ણાિલકાઓનું િનમા�ણ થયું છ�. જેમ �ાતક 
થવાની ઈ�છા રાખનાર �યિ�ને શ�આત તો 
પહ�લાં ધોરણથી જ કરવી પડે છ�. પહ�લા ધોરણમાં 
ભણતી વખતે તેનું લ�ય આગલા ધોરણમાં જ 
જવાનું હોય છ�. તેમ સંસાર સમાજ દર�ક પગિથયે 
પણ અંિતમ �યેયને પામવાની ચે�ા જ છ�. 
�યિ�ગત �વન�યેયને લ�યમાં રાખીને જ 
ક�ટુંબ�થા, લ��થા અને સમાજની રચના થઈ.

િવ�ાન અને �યાપારી �ે�ે અનેકિવધ 
આિવ�કારોને કારણે સુખ શાંિત અને આનંદ 
માટ�ના સાધનો અને શ�યતાઓ વધી પણ તેમ 
કરતા કરતા સાધનાનું મહ�વ અને તેની િવિધ 
ભૂલાઈ ગઈ છ�. પ�રણામે સુખના સાધનોની 
ભરમારમાં પણ માનવ હ� સુખ શો�યા જ કર� છ�. 
સા�ય અથા�� �યેય, �યેયની �પ�તા, સાધનાની 
શુ�તા અને યથાથ� સાધના આ�ય�જનક �ા��ત 
કરાવે છ�. આવો એને સમજવાનો �ય� કરીએ.

સા�ય - આજકાલ સામા�ય રીતે �યિ� 

ભૌિતક સુખ મેળવવાનો �ય� કર� છ�. પણ 
અભૌિતક આ�માને ભૌિતક સુખ અને સગવડો 
સંતોષ આપતા નથી. આ��મક સંતોષ માટ� જ�રી 
છ� - અતીઈ���ય સુખ, માનિસક શાંિત, પરમ 
આનંદ, ઈ�રીય �ેમ અને અખૂટ કાય�શિ� આ 
ઉ�મ �યેયને વળગી રહ�વું અને તેને માટ� સતત 
�ય�શીલ રહ�વું તે સાધનાનું �થમ પગિથયું છ�.

સાધન - મૂળ સાધન છ� શરીર, મન અને 
બુિ� અને તેની સાથે સમય અને �થાન. સાધના 
કરતી વખતે પૂવ� તૈયારી �પે જ સાધનોને શુ� 
કરવાના છ�. શરીરના ભરણપોષણ માટ� મેળવેલ 
ધન સ�ાઈ અને �ામાિણકતાથી �ા�ત કર�લ હોવું 
�ઈએ. મનને �વાથ�, િવકારી અને આસુરી 
�િ�ઓથી મુ�, સા��વક બનાવવાનું છ� અને 
બુિ�ને �વ અથા�� આ�માનું �ાન અને 
પરમા�માના �ાન �ારા �દ�ય બનાવવાની છ�. પણ 
તેને માટ� પણ આ �કાર� સાધનાની જ�ર છ�. શાંત 
અને એકાંત �થળમાં બેસીને �વને આ શરીરમાં 
રહ�નાર ચૈત�ય સ�ા આ�મા િન�ય કરીએ. �વનું 
િનરી�ણ કરીએ. મનને ધીરજથી - અવગુણોથી 
થતા નુકસાન અને સ�ગુણોની ધારણાથી થતા 
ફાયદા સમ�વીએ. �ે� કમ� જ સુખના 
અિધકારી બનાવે છ�. તે પણ સમ�વીએ. સમજની 
સાથે શિ� મેળવવા �વયંને બુિ� �ારા િનરાકાર 
પરમા�મા િશવના સાિન�યમાં મહ�સૂસ કરીએ. 
આવો રોજનો અ�યાસ સાધનાને તી� બનાવે છ� 
અને �ા��ત પડછાયાની જેમ જ એને અનુસર� છ�. 
તો ચાલો, આ �કારની સહજ સાધના �ારા 
સંસારની સવ��મ �ા��તના અિધકારી બનીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સાધના �ા��ત
�.ક�. ડૉ. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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િવ� જનેતા, સવ� 
આ�માઓને �ાનયોગની 
સુંદર િશ�ા આપી સવ�ના 
ભા�ય ઉદય કરનારાં 
અનેકાનેક દુઃખી માનવ 
આ�માઓનાં દુઃખ પીને 
સવ��મગુણોથી પાલના 

કરી સુખોનો દ�રયો �ા�ત કરાવનારાં. સદા 
હિષ�તમુખ, �દ�ય�કાિશત આંખોમાં ઈ�રીય 
�ેમની �તીિત કરાવવાવાળાં, િવશાળ �દલ, 
ઉદારિચ�, લાખો લોકોનાં આધારમૂત�, ઉ�ારમૂત� 
એક અ�ભુત અ��તીય આ�યા��મક રંગમાં રંગી 
�વનને માનવથી દ�વ સમાન બનાવવા માટ� રાત-
�દવસ �ય�માં �ાસો�ાસ પરોવી માનવ 
સેવાધારી મા-બાપ સમાન �ેહનો વરસાદ 
વરસાવવાવાળાં આદશ� ઉદાહરણમૂત� દાદી 
�કાશમિણ�ને કોણ ભૂલી શક�?

મમતાની મૂરત, �મતાની સૂરત �ારા 
કરોડો લોકોનાં �વનને તારવા વાળા, પાંચ 
િવકારો�પી ઝેરીલા સાંપો સમાન વાસનાઓથી 
મુ� કરાવી ઈ�રીય �ાના�તનું અ�તપાન 
કરાવી સદા િનિ�ત બનાવી એક સ�ય �ભુનાં 
માગ� દોરી જનાર તેમજ પોતાનાં �વન �ારા �ભુ 
�ા��તની અનુભૂિત કરાવનાર એવાં ઉ� મહાન 
તપ�વી, �યાગી, અથક સેવાધારી મીઠા- �યારાં 
આદરણીય દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

જેમના �દયમાં શુભભાવનાઓ, કામનાઓ 
તથા અપકારીઓ ઉપર પણ ઉપકાર કરવાનું 
�વાભાિવક િચંતન ચાલતું જ રહ�. જેની એક એક 
નાડીમાં ઈ�રીય આનંદનું ઝરણું નાડીમાં ઈ�રીય 

આનંદનું ઝરણું વહ�તું હોય. જેના �દયનાં ��યેક 
ધબકારામાં �ભુ �ેમનો આભાસ થતો હોય. જેના 
શ�દોમાં �ભુ યાદ તેમજ અ�ખિલત �ાનનું ઝરણું 
વહી અનેક �વઆ�માઓને પિવ� બનાવતું હોય. 
આ�મીય શિ�ને ��ત કરી �વગ�ય દ�વલોકનો 
સા�ા� અનુભવ કરાવતું હોય એવી ન�તાનાં 
મૂિત�, િનમા�ણતાનો અવતાર, સમથ��વ�પા 
પરમ���ય મીઠાં દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા 
��ાબાબા �ારા અલૌ�કક નામ �કાશમિણ� 
આ�યું. ખર�ખર નામ જેવા જ ગુણ હતા. ��ાવ�સો 
માટ� �કાશ�તંભ સમાન જ હતા. સાકારમાં રહ�તા 
પણ િવદ�હી િવભૂિત �ણે આ�યા��મક 
અંતરી�યાનનાં ફ�ર�તા�વ�પ સદા ઉમંગ-
ઉ�સાહની પાંખો આપી બી�ને પણ કિળયુગી 
દુઃખનાં દ�રયાથી પાર કરાવી સતયુગી સુખની 
લહ�રોમાં લહ�રાવી દ�તા હતા. ગમે તેવા મુંઝાયેલા 
આ�માઓ �યારા દાદી� પાસે આવતાં હતા. 
એમને ઈ�રીય આનંદના ખ�નાઓથી એવા 
વાક�ફ કરાવતા હતા ક� સામેવાળી �યિ� 
અહ�સાસ કરતી હતી ક� માનવ�વનની સફળતા 
�ભુની યાદમાં જ સમાયેલી છ�. આ દ�હ દુલ�ભ છ�. 
સમય, �ાસ, શિ�, સંક�પને �યથ� ન ગુમાવતા 
�ભુઅથ� લગાડવા �ઈએ. ના��તક પણ આ��તક 
બની જતા એવી ચમ�કા�રક બુિ�બળમાં 
ઈ�રીય શિ�નો આભાસ સવ�ને થતો હતો. એ 
ક�મ ભૂલાય?

એમના જેવું ક�શળ �શાસન ભા�યે જ કોઈ 
કરી શક�. દ�શ-િવદ�શનાં લોકોને આ�ય� પમાડે 
એવું �યિ��વ સવ�ને સ�યતા, નૈિતકતા, 

કોણ ભૂલી શક� આવાં �યારાં �કાશમિણ દાદી�ને
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

પિવ�તાના માગ� લઈ જઈ �ભુશિ�નો 
સા�ા�કાર કરાવતું હતું. અનેકાનેક દુગુ�ણોથી 
છોડાવી સ�ગુણોથી �વનને સ�વી દ�તું હતું. 
�વન �વવાની સાચી કળાઓથી ભરપૂર જેનું 
તન, મન, ��ય� દ�ખાતું હોય �યાં અ�ય 
આસિ� શું રહ�? આ દુિનયામાં �યિ�, વ�તુ, 
વૈભવ ક� સ�ા, સંપિ�નો નશો અ��ય થઈ જઈ 
ઈ�રીય સાચી સંપિ� ખુશી, આનંદ, �ેમ, �ેહ, 
સહયોગ વગેર� વગેર�નો ખ�નો �દયને ભરપૂર 
કરી દ�. એવા િનરઅહ�કારી �ભુસમાન ગુણોનાં 
ભંડાર �યારા �યારાં દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�? 
સરળ �વભાવ, િનમ�ળવાણી, િન�કામ સેવાધારી, 
અખંડ યોગિન�, ત�વિચંતક, માયા�ત, 
જગત�ત, િવકમા��ત, કમા�તીત અવ�થા �ારા 
સવ��મ �યવ�થાપકના �યા�ત ���કોણે િવ�ના 
ખૂણે ખૂણે સવ� માનવ આ�માઓને સ�માન આપી 

�વમાનમાં રહી તા. 25 ઓગ�ટ, 2007નાં �દવસે 
સવાર� 10.05 કલાક� અ�ય� આરોહણ કયુ�. 
પરંતુ એમનાં અલૌ�કક કમ� કત��ય અને અણમોલ 
કાય�ની છાપ અમારા �દય પર અમીટ છ�. હજુએ 
એવો જ આભાસ થાય છ� ક� આ મહાન આ�મા 
અમારી વ�ે જ છ� અને રહ�શે. આવાં િનમા�ણિચ� 
આ�માનાં હર પગલે પગલે �ભુનાં ગુણ �ભુની 
શિ�, �ભુની કમાલનાં અસં�ય ઉદાહરણો 
�ેરણા�વ�પ બની આગળ વધવા માટ� દીવાદાંડી 
સમાન બનીને માગ�દશ�ન કરી ર�ાં છ�. સદાયે 
વરદાની મૂત�, દુવાઓનાં ��ોત વરસાવતા ર�ા 
અને હજુએ દુવાઓનો હ�ત અમ મ�તકને �ભુ 
હ�તક જ �ેરી ર�ો છ�. આવા સા�ાત દ�વી-દ�વતા 
�વ�પ �યારાં �યારાં િવ�જનેતા સમાન 
આદરણીય દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

દીવાલે ફ��યો. જે પાછો આવી ર�ો છ�. એટલે કોઈ 
આવી રીતે જ મારા તરફ કાળા રંગનો બોલ ફ�ક� 
ર�ં છ�, એટલે ક� મા�ં અપમાન કરી ર�ં છ�. તો એ 
કાળા રંગનો બોલ સામેથી આવી ર�ો છ�. એ 
ઘ�ડયાળ સામેથી આવી રહી છ�. તે અપમાન 
સામેથી આવી ર�ં છ�, એ દગો સામેથી આવી ર�ો 
છ� તો આપણે શું કરીશું? આપણે તેમને કહીએ 
છીએ ક�, મહ�રબાની કરીને આવું ના કરો. 
આપણા કહ�વાથી તે રોકાઈ શક� છ�. �ક�, આપણે 
નારાજ થઈ જઈશું, ઉદાસ, પર�શાન થઈ જઈશું, 
રડવા લાગીશું. �યાંથી કાળો બોલ આવી ર�ો 
હતો. આપણે પણ સામે કાળા રંગનો બોલ ફ�ક� 
દીધો. આ રીતે જ આ યુગ કિળયુગ બની ગયો છ�.

હવે આપણે સતયુગ બનાવવાનો છ�. કાળો 

બોલ આવી ર�ો હતો. આપણે કાલે ફ��યો તો 
કિળયુગ બની ગયો. આ �ણે મારી પાસે િવક�પ 
છ� ક� �� તેમને સમ�ને, તેમની નબળાઈ અને 
તકલીફો �ણીને, તેઓ જેવા છ� એવા જ �વીકાર 
ક�ં. તેનાથી મા�ં મન શાંત થઈ જશે. મારા મનમાં 
એ સવાલ નહ� �ગે ક� મારી સાથે જ તેઓ 
વારંવાર આવું શા માટ� કર� છ�? તો તેઓ આવો 
�યવહાર કરશે �યાર� શું આપણે તેમની સાથે 
�ેમથી વાત કરીશું તો ફાયદો કોને-કોને થશે? 
પહ�લા તો આપણે પોતાનું મન �વ�છ કરવું પડશે. 
તિબયત સુધારવી પડશે, એ ઊ��નો �ભાવ 
આપણા મન પર નહ� થાય. ચોથું તેની તિબયત 
પણ સારી રહ�શે. આ જ રીતે સતયુગ આવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િવ� જનેતા, સવ� 
આ�માઓને �ાનયોગની 
સુંદર િશ�ા આપી સવ�ના 
ભા�ય ઉદય કરનારાં 
અનેકાનેક દુઃખી માનવ 
આ�માઓનાં દુઃખ પીને 
સવ��મગુણોથી પાલના 

કરી સુખોનો દ�રયો �ા�ત કરાવનારાં. સદા 
હિષ�તમુખ, �દ�ય�કાિશત આંખોમાં ઈ�રીય 
�ેમની �તીિત કરાવવાવાળાં, િવશાળ �દલ, 
ઉદારિચ�, લાખો લોકોનાં આધારમૂત�, ઉ�ારમૂત� 
એક અ�ભુત અ��તીય આ�યા��મક રંગમાં રંગી 
�વનને માનવથી દ�વ સમાન બનાવવા માટ� રાત-
�દવસ �ય�માં �ાસો�ાસ પરોવી માનવ 
સેવાધારી મા-બાપ સમાન �ેહનો વરસાદ 
વરસાવવાવાળાં આદશ� ઉદાહરણમૂત� દાદી 
�કાશમિણ�ને કોણ ભૂલી શક�?

મમતાની મૂરત, �મતાની સૂરત �ારા 
કરોડો લોકોનાં �વનને તારવા વાળા, પાંચ 
િવકારો�પી ઝેરીલા સાંપો સમાન વાસનાઓથી 
મુ� કરાવી ઈ�રીય �ાના�તનું અ�તપાન 
કરાવી સદા િનિ�ત બનાવી એક સ�ય �ભુનાં 
માગ� દોરી જનાર તેમજ પોતાનાં �વન �ારા �ભુ 
�ા��તની અનુભૂિત કરાવનાર એવાં ઉ� મહાન 
તપ�વી, �યાગી, અથક સેવાધારી મીઠા- �યારાં 
આદરણીય દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

જેમના �દયમાં શુભભાવનાઓ, કામનાઓ 
તથા અપકારીઓ ઉપર પણ ઉપકાર કરવાનું 
�વાભાિવક િચંતન ચાલતું જ રહ�. જેની એક એક 
નાડીમાં ઈ�રીય આનંદનું ઝરણું નાડીમાં ઈ�રીય 

આનંદનું ઝરણું વહ�તું હોય. જેના �દયનાં ��યેક 
ધબકારામાં �ભુ �ેમનો આભાસ થતો હોય. જેના 
શ�દોમાં �ભુ યાદ તેમજ અ�ખિલત �ાનનું ઝરણું 
વહી અનેક �વઆ�માઓને પિવ� બનાવતું હોય. 
આ�મીય શિ�ને ��ત કરી �વગ�ય દ�વલોકનો 
સા�ા� અનુભવ કરાવતું હોય એવી ન�તાનાં 
મૂિત�, િનમા�ણતાનો અવતાર, સમથ��વ�પા 
પરમ���ય મીઠાં દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

પરમિપતા પરમા�માએ ��િપતા 
��ાબાબા �ારા અલૌ�કક નામ �કાશમિણ� 
આ�યું. ખર�ખર નામ જેવા જ ગુણ હતા. ��ાવ�સો 
માટ� �કાશ�તંભ સમાન જ હતા. સાકારમાં રહ�તા 
પણ િવદ�હી િવભૂિત �ણે આ�યા��મક 
અંતરી�યાનનાં ફ�ર�તા�વ�પ સદા ઉમંગ-
ઉ�સાહની પાંખો આપી બી�ને પણ કિળયુગી 
દુઃખનાં દ�રયાથી પાર કરાવી સતયુગી સુખની 
લહ�રોમાં લહ�રાવી દ�તા હતા. ગમે તેવા મુંઝાયેલા 
આ�માઓ �યારા દાદી� પાસે આવતાં હતા. 
એમને ઈ�રીય આનંદના ખ�નાઓથી એવા 
વાક�ફ કરાવતા હતા ક� સામેવાળી �યિ� 
અહ�સાસ કરતી હતી ક� માનવ�વનની સફળતા 
�ભુની યાદમાં જ સમાયેલી છ�. આ દ�હ દુલ�ભ છ�. 
સમય, �ાસ, શિ�, સંક�પને �યથ� ન ગુમાવતા 
�ભુઅથ� લગાડવા �ઈએ. ના��તક પણ આ��તક 
બની જતા એવી ચમ�કા�રક બુિ�બળમાં 
ઈ�રીય શિ�નો આભાસ સવ�ને થતો હતો. એ 
ક�મ ભૂલાય?

એમના જેવું ક�શળ �શાસન ભા�યે જ કોઈ 
કરી શક�. દ�શ-િવદ�શનાં લોકોને આ�ય� પમાડે 
એવું �યિ��વ સવ�ને સ�યતા, નૈિતકતા, 

કોણ ભૂલી શક� આવાં �યારાં �કાશમિણ દાદી�ને
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

પિવ�તાના માગ� લઈ જઈ �ભુશિ�નો 
સા�ા�કાર કરાવતું હતું. અનેકાનેક દુગુ�ણોથી 
છોડાવી સ�ગુણોથી �વનને સ�વી દ�તું હતું. 
�વન �વવાની સાચી કળાઓથી ભરપૂર જેનું 
તન, મન, ��ય� દ�ખાતું હોય �યાં અ�ય 
આસિ� શું રહ�? આ દુિનયામાં �યિ�, વ�તુ, 
વૈભવ ક� સ�ા, સંપિ�નો નશો અ��ય થઈ જઈ 
ઈ�રીય સાચી સંપિ� ખુશી, આનંદ, �ેમ, �ેહ, 
સહયોગ વગેર� વગેર�નો ખ�નો �દયને ભરપૂર 
કરી દ�. એવા િનરઅહ�કારી �ભુસમાન ગુણોનાં 
ભંડાર �યારા �યારાં દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�? 
સરળ �વભાવ, િનમ�ળવાણી, િન�કામ સેવાધારી, 
અખંડ યોગિન�, ત�વિચંતક, માયા�ત, 
જગત�ત, િવકમા��ત, કમા�તીત અવ�થા �ારા 
સવ��મ �યવ�થાપકના �યા�ત ���કોણે િવ�ના 
ખૂણે ખૂણે સવ� માનવ આ�માઓને સ�માન આપી 

�વમાનમાં રહી તા. 25 ઓગ�ટ, 2007નાં �દવસે 
સવાર� 10.05 કલાક� અ�ય� આરોહણ કયુ�. 
પરંતુ એમનાં અલૌ�કક કમ� કત��ય અને અણમોલ 
કાય�ની છાપ અમારા �દય પર અમીટ છ�. હજુએ 
એવો જ આભાસ થાય છ� ક� આ મહાન આ�મા 
અમારી વ�ે જ છ� અને રહ�શે. આવાં િનમા�ણિચ� 
આ�માનાં હર પગલે પગલે �ભુનાં ગુણ �ભુની 
શિ�, �ભુની કમાલનાં અસં�ય ઉદાહરણો 
�ેરણા�વ�પ બની આગળ વધવા માટ� દીવાદાંડી 
સમાન બનીને માગ�દશ�ન કરી ર�ાં છ�. સદાયે 
વરદાની મૂત�, દુવાઓનાં ��ોત વરસાવતા ર�ા 
અને હજુએ દુવાઓનો હ�ત અમ મ�તકને �ભુ 
હ�તક જ �ેરી ર�ો છ�. આવા સા�ાત દ�વી-દ�વતા 
�વ�પ �યારાં �યારાં િવ�જનેતા સમાન 
આદરણીય દાદી�ને કોણ ભૂલી શક�?

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ

દીવાલે ફ��યો. જે પાછો આવી ર�ો છ�. એટલે કોઈ 
આવી રીતે જ મારા તરફ કાળા રંગનો બોલ ફ�ક� 
ર�ં છ�, એટલે ક� મા�ં અપમાન કરી ર�ં છ�. તો એ 
કાળા રંગનો બોલ સામેથી આવી ર�ો છ�. એ 
ઘ�ડયાળ સામેથી આવી રહી છ�. તે અપમાન 
સામેથી આવી ર�ં છ�, એ દગો સામેથી આવી ર�ો 
છ� તો આપણે શું કરીશું? આપણે તેમને કહીએ 
છીએ ક�, મહ�રબાની કરીને આવું ના કરો. 
આપણા કહ�વાથી તે રોકાઈ શક� છ�. �ક�, આપણે 
નારાજ થઈ જઈશું, ઉદાસ, પર�શાન થઈ જઈશું, 
રડવા લાગીશું. �યાંથી કાળો બોલ આવી ર�ો 
હતો. આપણે પણ સામે કાળા રંગનો બોલ ફ�ક� 
દીધો. આ રીતે જ આ યુગ કિળયુગ બની ગયો છ�.

હવે આપણે સતયુગ બનાવવાનો છ�. કાળો 

બોલ આવી ર�ો હતો. આપણે કાલે ફ��યો તો 
કિળયુગ બની ગયો. આ �ણે મારી પાસે િવક�પ 
છ� ક� �� તેમને સમ�ને, તેમની નબળાઈ અને 
તકલીફો �ણીને, તેઓ જેવા છ� એવા જ �વીકાર 
ક�ં. તેનાથી મા�ં મન શાંત થઈ જશે. મારા મનમાં 
એ સવાલ નહ� �ગે ક� મારી સાથે જ તેઓ 
વારંવાર આવું શા માટ� કર� છ�? તો તેઓ આવો 
�યવહાર કરશે �યાર� શું આપણે તેમની સાથે 
�ેમથી વાત કરીશું તો ફાયદો કોને-કોને થશે? 
પહ�લા તો આપણે પોતાનું મન �વ�છ કરવું પડશે. 
તિબયત સુધારવી પડશે, એ ઊ��નો �ભાવ 
આપણા મન પર નહ� થાય. ચોથું તેની તિબયત 
પણ સારી રહ�શે. આ જ રીતે સતયુગ આવશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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નૂતન િવ�નો આધાર - ર�ાબંધન
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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ä E Ç õ � ì ä æ Ü Ö ë Þ ë � ä ë Í ë � ç F Ý ë ý � È õ , � ç k ë ë Þ í�

çëÌÜëßí�±Þõ�Âðßåí�ÜëËõÞí�ÇÍçëÇÍçí�µIÕøë�

Àßí�Èõ.�IÝë_�ÕþõÜÞù�Ü_hë�±õÀ�±äëÉ�áëäí�åÀõ�Èõ.�

ßZëëÚ_ÔÞ� Õìähë� VÞõèÝð@Ö� ç_Ú_ÔÞð_� ÕþÖíÀ� Èõ.�

çëÇõ� É� çÜÃþ� ìär� ±ë� ç_Ú_ÔÞë� çðÂØëÝí�

Ú_ÔÞÞõ�VäíÀëßí�áõ�IÝëßõ�É�Þäð_�ìär�Þ°À�Èõ.

ÕðßëHëí� ØðìÞÝëÞõ� Þäí� ØðìÞÝëÜë_� ÚØáäë�

ÜëËõ�±ëKÝëãIÜÀ�¿ë_ìÖ�±õ�É�±_ìÖÜ�±Þõ�çÎâ�

åVhë� Èõ.� ±Þõ� ±õ� ¿ë_ìÖÞð_� Éõ� ÎáÀ� Èõ� ±õ� ±ë�

çØïûÃðHëù� Èõ.� ±õÞë� ¿ë_ìÖäíßùÞë� åVhëù� ±õ� çIÝ�

iëëÞ,� ìÞìäýÀëßí� VÞõè� ±Þõ� ç_ÕñHëý� ÕìähëÖë� Èõ.�

ß Z ë ë Ú _ Ô Þ Þ ù � Ö è õ ä ë ß � ¿ ë _ ì Ö ä í ß ù Þ í � ¼ Ï Ö ë ,�

ÀòìÖìÞ�Ýí� ãV×ìÖÞð_� ØåýÞ� Àßëäõ� Èõ.� ÕþÛð-

ìÕÖëÞë� ±ëØõå� ÕþÜëHëõ� ÞäìärÞë� V²ÉÞ� ÜëËõ�

ÕùÖëÞí�çÜÃþ�ÜìáÞT²ìkë±ùÞõ�ìÖáë_Éìá�±ëÕí,�

çØëÇëßÞù�ÛõÂ�ÔëßHë�Àßí�çÖùÕþÔëÞ�çPÝÖë�

ç _ V À ò ì Ö Þ ë � Õ ë Ý ë Þ í � ¹ Ë � Ü ë Ë õ � À ß õ á ë � Ü y Ü�

ìÞÔëýßÞë�ÕþÖíÀçÜ�±ë�Öèõäëß�Èõ.

± ë Ü � Õù Ö ë Þ ë � ç Ü Ã þ � Ö õ É Þ õ , � ± ù É ç Þ õ�

ßÇÞëIÜÀ� ÀëÝýÜë_� áÃëÍäëÞð_� Èõ.� Úþ›ÇÝýÞí�

åã@Ö�ÞñÖÞ�ìärÞõ�çëÀëß�ÀßäëÜë_�ÀëÝëýãLäÖ�
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±ëÜ� ßZëëÚ_ÔÞÞí� Ý×ë×ý� ¶ÉäHëí� É�

ÉLÜëWËÜíÞõ� ç_Ûä� ÚÞëäåõ.� ÉLÜëWËÜí� Õìähë�

líÀòWHëÞù� ÉLÜùIçä� Èõ.� Õìähë� ØõäÖë±ùÞù�

É L Ü , � ° ä Þ � I Ý ë ß õ � å @ Ý � È õ . � F Ý ë ß õ � ç ä ý�
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ßZëëÚ_ÔÞÞë� äþÖ� Õß� ±ëÔëìßÖ� Èõ.� ÜëËõ� Õþ×Ü�

ßZëëÚ_ÔÞ�±Þõ�ÕÈí�ÉLÜëWËÜí.�±õ�¼ãWË±õ�ÕHë�

ÕìähëÖë� ±õ� ÞñÖÞ� ìärÞù� ÕëÝù� Èõ.� ÀìâÝðÃí�

ìär� Öù� ÖñÊË<-ÖñÊË<� ×´� É� ÃÝð_� Èõ.� ±ëÉõ� ÃÝð_� Àõ�

Àëáõ,� ÕHë� ÉLÜ-°äÞ� Q²IÝðÞõ� ÕþëMïÖ� ÜÞðWÝ-�

±ëIÜë±ùÞõ�ßèõäë�Þäð_�ìär�ÖöÝëß�Þ×í.�ÚëÀí�

ÜÞ� Öù� @ÝëßÞð_� Ý� ÕùÀëßí� ß�ëð_� Èõ� Àõ,� ÒÒ´ç�

ÕëÕÀí� ØðìÞÝëçõ� Øñß� ÀèÙ� áõ� Çá,� Éèë_� çðÂÇöÞ�

Õëäõ.ÓÓ� Þäð_� ìär� ±õÞõ� ÝùBÝ� Õìähë� ÜÞðWÝùÞõ�

{_Âõ�Èõ.

ä ë Ç À � ì Ü h ë ù , � ± ë Õ � ç ú Ü ë _ × í � È õ � À ù ´�

Üèëäíß� Éõ� ÞñÖÞ� ìärÞë� ÕëÝëÞí� ¹Ë� ÚÞäë�

ÖöÝëß�èùÝ�?�±ë�±ëKÝëãIÜÀ�¿ë_ìÖÞë�ÉðäëâÜë_�

ÕùÖëÞë_�çäý�´ãLÄÝ�çðÂùÞõ�èùÜí�VäÝ_Þõ�IÝëÃ,�

ÖÕ�Ýëý� ±Þõ� çõäëÞí� äõØí� Õß� µÛë� ßèí� VäÝ_�

Õ ë ä Þ � Ú Þ í , � ± L Ý � ± ë I Ü ë ± ù Þ õ � Õ ë ä Þ�

Ú Þ ë ä ä ë Þ ë � ì Ø T Ý � À Ö ý T Ý Ü ë _ � Õ ù Ö ë Þ ù � ç Ü Ý ,�

åã@Ö� ±Þõ� ç_ÕìkëÞõ� èùÜäë� ÖöÝëß� èùÝ.� ±LÝ�

Àåð_� É� ÞèÙ,� Öù� ÕùÖëÞí� Úðßë´±ùÞõ� çØë� ÜëËõ�

ìÖáë_Éìá� ±ëÕíÞõ� Üëhë� ÕùÖëÞë� Õìähë� °äÞÞí�

çèÝùÃí�ÚÞí�Éäë�ÖöÝëß�èùÝ�?�

ÝëØ� ßèõ,� ±ë� Úþ›ëÀ<Üëßí� ÚèõÞù� ±ëÕÞí�

Õëçõ×í� ±ëIÜíÝ� Ú_Ôð� ÖßíÀõ� ±ëËáí� É� ÇëèÞë�

ßëÂí� ßèí� Èõ.� ±ëÉõ� ÞèÙ� Öù� Àëáõ,� ±ëÕHëõ�

±ëÕHëí� ±ë_Âù×í� É� ½õ´åð_� Àõ� ±õäë� Õìähë�

¿ë_ìÖäíßù� É� ìär� ìäÉÝÞù� KäÉ� èë×Üë_� á´�

ÉÞÜÞ� Õß� ßëFÝ� Àßåõ,� ±õÀ� ±Ëá,� ±Â_Í,�

ìÞìäýCïÞ� ±Þõ� çðÂëÀëßí� ßëFÝ� V×ëÕÞ� Àßåõ�

FÝë_�çäýÞë�áëÍíáë�çäýÃðHë�ç_Õøë�líÀòWHë�±õÀ�

Ç¿äÖa� ßëFÝ� Àßåõ� IÝëßõ� É� çëÇë� ±×ýÜë_�

líÀòWHë�ÉLÜ�ÜèùIçä�µÉäëÝù�ÃHëëåõ.

ÜëËõ�ÜÞÜë_�±õ�VÕWËíÀßHë�Éwß�Àßí�áù�Àõ�

ä Ö ý Ü ë Þ � ì ä À ë ß í � ì ä r � ± õ � Ü ë Þ ä Þ í � ± ë I Ü�

ìäVQ²ìÖÞí� ãV×ìÖÜë_� ç½ýÝõáí� ÀòìÖ� Èõ� ÞèÙ� Àõ�

ÕßÜëIÜëÞí.

ÕßÜìÕÖë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë� V×ëÕÞ� ×´�

ßèõá� ÞäìärÞõ� ÜëËõ� áëÂù×í� äÔð� ±ëIÜë±ù±õ�

ÕùÖëÞð_� ÞëÃìßÀIä� VäíÀëßí� áíÔð_.� ½õ½õ,� ±ëÕ�

ß è í � Þ � ½ ± ù . � ± ë å ë � ß ë Â ð _ � À õ � ± ë � ä æ ý Þ ë�

ßZëëÚ_ÔÞ� Õß� ±ëÕ� ÕHë� ÕùÖëÞí� µÜõØäëßí�

ÞùîÔëäí� ½±ù� ±Þõ� ÞëÃìßÀIä� Õþë�� Àßäë�

ÜëËõÞí� ÝùBÝÖë� ÔëßHë� Àßäë� ÜëËõ� Öíäþ� µzÜí�

ÚÞí�½±ù.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• તમે સવ�શ��વાન પરમિપતા પરમા�માના 
સંતાન છો. તમે સવ� સમ�યાઓ તથા 
પ�ર��થિતઓથી વધાર� શ��શાળી છો. 
સમ�યાઓ તો નબળા મનની રચના છ�. � 
તમે તમારી શ��ઓની ��િતમાં રહ�શો, તો 
સમ�યાઓનો ફોસ� �વાભાિવક રીતે નરમ 
પડી જશે.
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શાંિતનો રાહ
ધન કમાવવાની આંધળી દોડમાં આપણે 

અંદરનો આનંદ ભૂલાવી દઈએ છીએ અને 
ભગવાને દર�ક માનવોને આપેલી અખંડ �મતાને 
ભૂલાવી દઈએ છીએ.

એક �યાપારી �યાપારમાં ઘણું ધન કમાયો. 
એની પાસે આિલશાન બંગલો હતો. નોકરચાકર 
હતા અને સુખ સગવડનાં તમામ સાધનો હતાં. 
પરંતુ ભા�યની વાત છ� ક� એક વાર એને 
�યાપારમાં એટલી ખોટ આવી ક� આ સવ� એની 
પાસેથી ચા�યું ગયું. એક એક પૈસો મેળવવા તે 
તડપતો હતો. ઘણી બધી મુ�ક�લીઓવાળા એ 
�દવસોમાં શહ�રમાં એક સુ�િસ� સંત આ�યા. 
�યાપારી એમની પાસે પોતાની સમ�યા લઈને 
ગયો. પૂરી વાત એમની સમ� રાખીને તે બો�યો 
મહારાજ, મને કોઈ ર�તો બતાવો જેનાથી મને 
શાંિત મળ�.

સંતે પૂ�ું, શું તમા�ં સવ��વ ચા�યું ગયું? 
�યાપારીએ હકારમાં મ�તક હલાવતા એમણે 
ફરીથી �� કય�. � તે તમા�ં હતું તો તમારી 
પાસે જ રહ�વું �ઈએ. તે ચા�યું ક�મ ગયું? �યાપારી 
િન��ર હતો. સંતે ફરી પૂ�ું, જ�મ સમયે તમે 
પોતાની સાથે ક�ટલું ધન લા�યા હતા? �યાપારી 
બો�યો, મહારાજ જ�મ સમયે તો સૌ ખાલી હાથે 
આવે છ�. આ સાંભળીને સંતે ક�ં, વા�ં, હવે એ 
જણાવો ક� મરતી વખતે તમે પોતાની સાથે ક�ટલું 
લઈ જવા ઈ�છો છો? તે બો�યો, મરતી વખતે કોણ 
સાથે લઈ �ય છ�. તો �� લઈ ��? સંત બો�યા, 
�યાર� તમે ખાલી હાથે આ�યા હતા અને ખાલી 
હાથે જ જશો તો પછી િચંતા શા માટ� કરો છો? 

�યાપારીએ ક�ં - �યાં સુધી ��યુ ના આવે �યાં 
સુધી મારો અને મારા પ�રવારનો �વન િનવા�હ 
કઈ રીતે થશે? સંત હસતાં હસતાં બો�યા, જે ધન 
પર ભરોસો રાખશે, એની આજ દશા થશે. તમારા 
હાથપગ સહી સલામત છ�. એનાથી કામ કરો. 
પુ�ષાથ� કરો અને ઈ�ર પર ભરોસો રાખો. આ 
શાંિતનો એક મા� ર�તો છ�. સંતની વાત 
સાંભળીને �યાપારીની આંખ ઊઘડી ગઈ. સંતની 
વાતોનું અનુસરણ કરીને તેણે �યાપારમાં લાભ તો 
�ા�ત કય� સાથે સાથે અલૌ�કક શાંિત પણ મેળવી.

િશ� �યવહાર
એક દુકાનદારને નોકરની ઘણી જ�ર 

હતી. એણે પોતાના પ�રિચતોને કહી રા�યું હતું ક� 
કોઈ ભણેલો ગણેલો �ામાિણક માણસ મળ�, તો 
મારી દુકાન માટ� લેવો છ�. કારણ ક� �� એકલો છું. 
�યાર� �� સામાન લેવા યા અ�ય કામ માટ� �� છું 
તો દુકાન બંધ કરવી પડે છ�. �ાહક અને મોતનો 
શો ભરોસો? �યાર� આવે અને પાછો ચા�યો �ય.

ક�ટલાક �દવસો પછી એક િમ� એક યુવકને 
લઈને એની દુકાને પહ��યો. યુવક મુ�ક�લીઓથી 
ઘેરાયેલો હતો. તમામ રોજગાર કાયા�લયોમાં 
નોકરી મેળવવા માટ�નું રિજ���શન કરાવી રા�યું 
હતું. પણ �યાંયથી નોકરીનો પ� આ�યો નહ�. 
દુકાનના માિલક� એની યો�યતા સંબંધમાં પૂ�ું 
તો એણે પૂરી િવગતો જણાવી. સા�ં હાલ તો તમે 
તમાર� ઘર� �ઓ. �� િવચારીને જણાવીશ. આપના 
ઘેર �ણ કરીશ. દુકાનદાર� ક�ં, યુવક િનરાશ 
થઈને પોતાના ઘર તરફ ચાલવા લા�યો.

િમ�ે દુકાનદારને પૂ�ું, ‘ભાઈ, આપને 
વેપાર માટ� એક માણસની ઘણી જ જ�ર છ� એટલે 

�સંગ પ�રમલ
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ßZëëÚ_ÔÞÞë� äþÖ� Õß� ±ëÔëìßÖ� Èõ.� ÜëËõ� Õþ×Ü�

ßZëëÚ_ÔÞ�±Þõ�ÕÈí�ÉLÜëWËÜí.�±õ�¼ãWË±õ�ÕHë�

ÕìähëÖë� ±õ� ÞñÖÞ� ìärÞù� ÕëÝù� Èõ.� ÀìâÝðÃí�

ìär� Öù� ÖñÊË<-ÖñÊË<� ×´� É� ÃÝð_� Èõ.� ±ëÉõ� ÃÝð_� Àõ�

Àëáõ,� ÕHë� ÉLÜ-°äÞ� Q²IÝðÞõ� ÕþëMïÖ� ÜÞðWÝ-�

±ëIÜë±ùÞõ�ßèõäë�Þäð_�ìär�ÖöÝëß�Þ×í.�ÚëÀí�

ÜÞ� Öù� @ÝëßÞð_� Ý� ÕùÀëßí� ß�ëð_� Èõ� Àõ,� ÒÒ´ç�

ÕëÕÀí� ØðìÞÝëçõ� Øñß� ÀèÙ� áõ� Çá,� Éèë_� çðÂÇöÞ�

Õëäõ.ÓÓ� Þäð_� ìär� ±õÞõ� ÝùBÝ� Õìähë� ÜÞðWÝùÞõ�

{_Âõ�Èõ.

ä ë Ç À � ì Ü h ë ù , � ± ë Õ � ç ú Ü ë _ × í � È õ � À ù ´�

Üèëäíß� Éõ� ÞñÖÞ� ìärÞë� ÕëÝëÞí� ¹Ë� ÚÞäë�

ÖöÝëß�èùÝ�?�±ë�±ëKÝëãIÜÀ�¿ë_ìÖÞë�ÉðäëâÜë_�

ÕùÖëÞë_�çäý�´ãLÄÝ�çðÂùÞõ�èùÜí�VäÝ_Þõ�IÝëÃ,�

ÖÕ�Ýëý� ±Þõ� çõäëÞí� äõØí� Õß� µÛë� ßèí� VäÝ_�

Õ ë ä Þ � Ú Þ í , � ± L Ý � ± ë I Ü ë ± ù Þ õ � Õ ë ä Þ�

Ú Þ ë ä ä ë Þ ë � ì Ø T Ý � À Ö ý T Ý Ü ë _ � Õ ù Ö ë Þ ù � ç Ü Ý ,�

åã@Ö� ±Þõ� ç_ÕìkëÞõ� èùÜäë� ÖöÝëß� èùÝ.� ±LÝ�

Àåð_� É� ÞèÙ,� Öù� ÕùÖëÞí� Úðßë´±ùÞõ� çØë� ÜëËõ�

ìÖáë_Éìá� ±ëÕíÞõ� Üëhë� ÕùÖëÞë� Õìähë� °äÞÞí�

çèÝùÃí�ÚÞí�Éäë�ÖöÝëß�èùÝ�?�

ÝëØ� ßèõ,� ±ë� Úþ›ëÀ<Üëßí� ÚèõÞù� ±ëÕÞí�

Õëçõ×í� ±ëIÜíÝ� Ú_Ôð� ÖßíÀõ� ±ëËáí� É� ÇëèÞë�

ßëÂí� ßèí� Èõ.� ±ëÉõ� ÞèÙ� Öù� Àëáõ,� ±ëÕHëõ�

±ëÕHëí� ±ë_Âù×í� É� ½õ´åð_� Àõ� ±õäë� Õìähë�

¿ë_ìÖäíßù� É� ìär� ìäÉÝÞù� KäÉ� èë×Üë_� á´�

ÉÞÜÞ� Õß� ßëFÝ� Àßåõ,� ±õÀ� ±Ëá,� ±Â_Í,�

ìÞìäýCïÞ� ±Þõ� çðÂëÀëßí� ßëFÝ� V×ëÕÞ� Àßåõ�

FÝë_�çäýÞë�áëÍíáë�çäýÃðHë�ç_Õøë�líÀòWHë�±õÀ�

Ç¿äÖa� ßëFÝ� Àßåõ� IÝëßõ� É� çëÇë� ±×ýÜë_�

líÀòWHë�ÉLÜ�ÜèùIçä�µÉäëÝù�ÃHëëåõ.

ÜëËõ�ÜÞÜë_�±õ�VÕWËíÀßHë�Éwß�Àßí�áù�Àõ�

ä Ö ý Ü ë Þ � ì ä À ë ß í � ì ä r � ± õ � Ü ë Þ ä Þ í � ± ë I Ü�

ìäVQ²ìÖÞí� ãV×ìÖÜë_� ç½ýÝõáí� ÀòìÖ� Èõ� ÞèÙ� Àõ�

ÕßÜëIÜëÞí.

ÕßÜìÕÖë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë� V×ëÕÞ� ×´�

ßèõá� ÞäìärÞõ� ÜëËõ� áëÂù×í� äÔð� ±ëIÜë±ù±õ�

ÕùÖëÞð_� ÞëÃìßÀIä� VäíÀëßí� áíÔð_.� ½õ½õ,� ±ëÕ�

ß è í � Þ � ½ ± ù . � ± ë å ë � ß ë Â ð _ � À õ � ± ë � ä æ ý Þ ë�

ßZëëÚ_ÔÞ� Õß� ±ëÕ� ÕHë� ÕùÖëÞí� µÜõØäëßí�

ÞùîÔëäí� ½±ù� ±Þõ� ÞëÃìßÀIä� Õþë�� Àßäë�

ÜëËõÞí� ÝùBÝÖë� ÔëßHë� Àßäë� ÜëËõ� Öíäþ� µzÜí�

ÚÞí�½±ù.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• તમે સવ�શ��વાન પરમિપતા પરમા�માના 
સંતાન છો. તમે સવ� સમ�યાઓ તથા 
પ�ર��થિતઓથી વધાર� શ��શાળી છો. 
સમ�યાઓ તો નબળા મનની રચના છ�. � 
તમે તમારી શ��ઓની ��િતમાં રહ�શો, તો 
સમ�યાઓનો ફોસ� �વાભાિવક રીતે નરમ 
પડી જશે.
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શાંિતનો રાહ
ધન કમાવવાની આંધળી દોડમાં આપણે 

અંદરનો આનંદ ભૂલાવી દઈએ છીએ અને 
ભગવાને દર�ક માનવોને આપેલી અખંડ �મતાને 
ભૂલાવી દઈએ છીએ.

એક �યાપારી �યાપારમાં ઘણું ધન કમાયો. 
એની પાસે આિલશાન બંગલો હતો. નોકરચાકર 
હતા અને સુખ સગવડનાં તમામ સાધનો હતાં. 
પરંતુ ભા�યની વાત છ� ક� એક વાર એને 
�યાપારમાં એટલી ખોટ આવી ક� આ સવ� એની 
પાસેથી ચા�યું ગયું. એક એક પૈસો મેળવવા તે 
તડપતો હતો. ઘણી બધી મુ�ક�લીઓવાળા એ 
�દવસોમાં શહ�રમાં એક સુ�િસ� સંત આ�યા. 
�યાપારી એમની પાસે પોતાની સમ�યા લઈને 
ગયો. પૂરી વાત એમની સમ� રાખીને તે બો�યો 
મહારાજ, મને કોઈ ર�તો બતાવો જેનાથી મને 
શાંિત મળ�.

સંતે પૂ�ું, શું તમા�ં સવ��વ ચા�યું ગયું? 
�યાપારીએ હકારમાં મ�તક હલાવતા એમણે 
ફરીથી �� કય�. � તે તમા�ં હતું તો તમારી 
પાસે જ રહ�વું �ઈએ. તે ચા�યું ક�મ ગયું? �યાપારી 
િન��ર હતો. સંતે ફરી પૂ�ું, જ�મ સમયે તમે 
પોતાની સાથે ક�ટલું ધન લા�યા હતા? �યાપારી 
બો�યો, મહારાજ જ�મ સમયે તો સૌ ખાલી હાથે 
આવે છ�. આ સાંભળીને સંતે ક�ં, વા�ં, હવે એ 
જણાવો ક� મરતી વખતે તમે પોતાની સાથે ક�ટલું 
લઈ જવા ઈ�છો છો? તે બો�યો, મરતી વખતે કોણ 
સાથે લઈ �ય છ�. તો �� લઈ ��? સંત બો�યા, 
�યાર� તમે ખાલી હાથે આ�યા હતા અને ખાલી 
હાથે જ જશો તો પછી િચંતા શા માટ� કરો છો? 

�યાપારીએ ક�ં - �યાં સુધી ��યુ ના આવે �યાં 
સુધી મારો અને મારા પ�રવારનો �વન િનવા�હ 
કઈ રીતે થશે? સંત હસતાં હસતાં બો�યા, જે ધન 
પર ભરોસો રાખશે, એની આજ દશા થશે. તમારા 
હાથપગ સહી સલામત છ�. એનાથી કામ કરો. 
પુ�ષાથ� કરો અને ઈ�ર પર ભરોસો રાખો. આ 
શાંિતનો એક મા� ર�તો છ�. સંતની વાત 
સાંભળીને �યાપારીની આંખ ઊઘડી ગઈ. સંતની 
વાતોનું અનુસરણ કરીને તેણે �યાપારમાં લાભ તો 
�ા�ત કય� સાથે સાથે અલૌ�કક શાંિત પણ મેળવી.

િશ� �યવહાર
એક દુકાનદારને નોકરની ઘણી જ�ર 

હતી. એણે પોતાના પ�રિચતોને કહી રા�યું હતું ક� 
કોઈ ભણેલો ગણેલો �ામાિણક માણસ મળ�, તો 
મારી દુકાન માટ� લેવો છ�. કારણ ક� �� એકલો છું. 
�યાર� �� સામાન લેવા યા અ�ય કામ માટ� �� છું 
તો દુકાન બંધ કરવી પડે છ�. �ાહક અને મોતનો 
શો ભરોસો? �યાર� આવે અને પાછો ચા�યો �ય.

ક�ટલાક �દવસો પછી એક િમ� એક યુવકને 
લઈને એની દુકાને પહ��યો. યુવક મુ�ક�લીઓથી 
ઘેરાયેલો હતો. તમામ રોજગાર કાયા�લયોમાં 
નોકરી મેળવવા માટ�નું રિજ���શન કરાવી રા�યું 
હતું. પણ �યાંયથી નોકરીનો પ� આ�યો નહ�. 
દુકાનના માિલક� એની યો�યતા સંબંધમાં પૂ�ું 
તો એણે પૂરી િવગતો જણાવી. સા�ં હાલ તો તમે 
તમાર� ઘર� �ઓ. �� િવચારીને જણાવીશ. આપના 
ઘેર �ણ કરીશ. દુકાનદાર� ક�ં, યુવક િનરાશ 
થઈને પોતાના ઘર તરફ ચાલવા લા�યો.

િમ�ે દુકાનદારને પૂ�ું, ‘ભાઈ, આપને 
વેપાર માટ� એક માણસની ઘણી જ જ�ર છ� એટલે 

�સંગ પ�રમલ
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આ રીતે બાબા સા�ં ભોજન ખાવા માટ� 
કહ�તા હતા. પરંતુ સાથે સાથે એમ કહ�તા હતા ક� 
પોતાના પેટ પાલન પર જ અિધક ખચ� ના કરો. 
ખા� પદાથ� ખાઓ પણ એના ��યે આકષ�ણ નહ� 
હોવું �ઈએ. પરંતુ સાથે સાથે સાદગી, �વ�છતા 
અને સા��વકતા ઉપર પણ ભાર મૂકતા. કોઈ 
�થાન બાગ બગીચા વગેર� ફરવા યો�ય લાગે તો 
તેઓ એને �વાની તથા �યાં જઈ આવવાની ના ન 
પાડતા પણ ક�ટલીયે વાર �વયં પણ ક�ા કરતા ક� 
જઈને �ઈ આવો. પરંતુ બી� વાર તેઓ એ પણ 
કહ�તા હતા ક�, ‘બાળકોમાં ફરવાનો, �વાનો 
શોખ યા �યથ� ટ�વો નહ� હોવી �ઈએ.’ તેઓ 
કહ�તા ક� કોઈ ઐિતહાિસક અથવા �ાક�િતક 
સ�દય�ના �થાનને જુઓ, એને �વા છતાં પણ 
પોતાની યોગ��થિતને છોડો નહ� અને આવનારી 
સતયુગી ���ના અતુલનીય સ�દય�ને ભૂલશો 
નહ�. તેથી તેઓ કહ�તા ક� સદા એ યાદ રાખો ક� 
િશવબાબા આપણને જે અ�ભુત સતયુગી ���માં 
લઈ જઈ ર�ા છ�, તે તો અતુલનીય છ�. તેની આભા 
અને શોભા, એનું સુખ અને સ�દય� અ��તીય છ�. 
આ રીતે બાબા િવિચ� રીતથી સમતુલા રાખતા 
અને યોગ��થિતને �ળવી રાખવા તરફ �યાન 
ખ�ચાવતા.

બાબાના �વનના જે પાસાની જેટલી ચચા� 
કરીએ એટલી ઓછી છ�. એમના મુખ ઉપર સદા 
�સ�નતા રહ�તી પણ તેઓ અંતમુ�ખી અને ગંભીર 
પણ હતા. તેઓ ખૂબ ટોલી (�સાદ) ખવડાવતા 
અને િપકનીક કરાવતા પરંતુ સાથે સાથે બ�રના 
ખાનપાનથી મનને દૂર કરાવતા અને મનની 
��ણાઓને શાંત કરી દ�તા. તેઓ અથક રીતથી 
સેવા કરવામાં તથા કમ� કરવામાં ��ત કરતા 
પરંતુ તેઓ એટલું જ �યાન પોતાની મનો��થિત 
અને પોતાના પરમ પુ�ષાથ� પર અપાવતા. અને 

તો �� એ યુવકને આપની પાસે લા�યો હતો. મારી 
���માં તે યુવક પ�ર�મી, �ામાિણક અને ભણેલો 
ગણેલો છ�. આપે તેને પસંદ ના કય�.’

‘ભાઈસાહ�બ, �� આપને શું ક��? એમાં ખામી 
હતી. મારા ��ોના એણે ઉ�રો તો આ�યા પણ 
�ીમાન, મહોદય� અને સાહ�બ જેવા 
િશ�તાસૂચક શ�દોનો એણે �યાંય ઉપયોગ કય� 
નહોતો. વેપારની સવ� સફળતાનો આધાર િશ� 
�યવહાર પર છ�. િશ�ાચારના અભાવમાં તો મારો 
બધો વેપાર જ તૂટી જશે.’ અનુભવી દુકાનકાર� - 
પોતાના િમ�ને સમ��યું.

અ�ભુત સમતુલા
��ાબાબાના �વનમાં �ાન અને �ેમના 

અ�ભુત સુમેળ સાથે �વનના દર�ક �ે�માં 
સમતુલા હતી. તેઓ દ�હી અિભમાની બનવા પર 
પૂ�ં �યાન આપતા હતા. પરંતુ દ�હના �વા��ય અને 
એમની સંભાળની અવગણના કરવાનું કહ�તા 
નહોતા. હા, તેઓ એ તો કહ�તા હતા ક� વારંવાર 
શારી�રક અ�વ�થતાની ચચા� કરીને આપણે 
પોતાના �ાસ બગાડવા નહ� �ઈએ. કારણ ક� 
�ક�િત તમો�ધાન છ� અને આપણે અ�ાનકાળમાં 
િવકમ� પણ કયા� છ� તો રોગો અને બીમારીઓ તો 
કદાચ આવશે જ. તેથી એનામાં મનબુિ�ને 
લગા�ા કરવાથી તો આપણે િશવબાબાની યાદ 
માટ� સમય કાઢી શક�શું નહ�. તેથી તેઓ કહ�તા 
બાળકો, દવા અને દુઆ બંનેથી કામ લો. રોગની 
અવ�થામાં પણ યોગને ના ભૂલો. નહ�તર દ�હ 
અિભમાનનો સં�કાર પા�ો થતો જશે. એના માટ� 
તેઓ કહ�તા ક� આ શરીર મૂ�યવાન છ�. તેથી 
કોિશશ કરીને એને સા�ં રાખો જેથી આ �ારા 
ઈ�રીય સેવા પણ કરી શકો અને યોગ�પ 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન ના પડે.

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 23

�ાના�ત

આળસને કારણે થનારા અવણ�નીય નુકસાન 
��યે પણ સાવધાન કરતા. તેઓ મનોિવનોદ તથા 
ખેલ રમતમાં પણ જતા પરંતુ એટલી જ મહ�ા અને 
િવદ�હી અવ�થા, ઉપરામ અવ�થા તથા 
મૌનાવ�થાને પણ આપતા. આ રીતે એક િનરાળું 
અને સવા�ગી �યિ��વ બાબાનું હતું જે �ેરક, 
આકષ�ક, આદશ� અને �યવહા�રક પણ હતું. 
લૌ�કક ચચા�માં ક�શળતા હતી. તો અલૌ�કક અને 
પારલૌ�કક ���કોણ પણ સવ��ે� હતો.

સારાનો સંગ
�વનમાં હ�મેશા ચંદન જેવી સં�કારી 

�યિ�ઓનો જ સંગ કરવો �ઈએ અને કોયલા 
જેવા દુજ�નોથી દૂર રહ�વું �ઈએ.

એક િવ�ાન અને સદાચારી સ�ન હતા. 
શહ�રમાં સૌ લોકો એમની સ�નતાનું ��ાંત 
આપતા હતા. �યાર� એમનો પુ� િવપરીત 
�વભાવનો હતો. તેઓ ખોટી �યિ�ઓની િમ�તા 
કરી બેઠો હતો. જેમના સંગથી તે બગડી ગયો 
હતો. સ�ને પોતાના પુ�ને ક�ટલીયેવાર 
સમ�વવાની કોિશશ કરી. પરંતુ તે પોતાના 
િમ�ોનો સાથ છોડવા માટ� તૈયાર નહોતો. �યાર� 
એમને લા�યું ક� તેઓ સવ� રીતે પોતાના પુ�ને 
સમ�વી ચૂ�યા છ� પછી એમને એક યુિ� સૂઝી. 
એમણે પોતાના પુ�ને બોલાવીને ક�ં ક� બેટા, મ� 
તને અનેક �કારની િશખામણો આપી છ� પણ હવે 
�� તે માટ� તને કાંઈ કહીશ નહ�. બસ મા�ં એક 
કામ કર. પુ�ે પૂ�ું. શું કરવાનું છ�. તો સ�ને 
પોતાના પુ�ને એક હાથમાં રસોડામાંથી કોલસા 
લાવવાનું ક�ં અને બી� હાથમાં પૂ�ના 
ઓરડામાંથી ચંદન લાવવા કયુ�. પુ� એક હાથમાં 
કોલસા અને બી� હાથમાં ચંદન લઈને આ�યો. 
ક�ટલોક સમય પછી સ�ને ક�ં, હવે એને 

પોતાના �થાને પરત મૂક� આવ. પુ�ે તેમ કયુ�. 
પુ�ના જે હાથમાં કોલસા હતા. તે હાથ કાળો 
દ�ખાવા લા�યો. જે હાથમાં ચંદન હતું તે હાથમાંથી 
સુગંધ આવી હતી. સ�ને પોતના પુ�ને બે હાથ 
બતાવતાં ક�ં ક� બેટા, એક વાત યાદ રાખ. સારા 
માણસોનો સંગ ચંદન જેવો હોય છ�. �યાં સુધી સંગ 
હોય, �યાં સુધી સુગંધ મળ� જ છ�. પણ સંગ છૂટી 
ગયા પછી પણ સારા િવચારોની સુગંધ િજંદગીભર 
સાથે રહ� છ�. દુજ�નોનો સંગ કોલસા સમાન હોય છ�. 
�યાર� કોલસા હાથમાં હોય છ� �યાં સુધી તો હાથ 
કાળા દ�ખાય છ� તે પછી પણ એની કાિલમા 
જળવાઈ રહ� છ�. એટલે �વનમાં ચંદન જેવા 
સં�કારી �યિ�ઓનો જ સંગ કરવો �ઈએ. અને 
કોલસા જેવા દુજ�નોથી દૂર રહ�વું �ઈએ. પુ�ે આ 
િશખામણને પોાતના �વનમાં ઊતારી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમાન આ સવ�થી ઉપરામ રહ�તા તે શીખવે છ�.

રાજયોગ એટલે �વયંને આ દ�હ ન સમજતા 
આ�મા સમ�ને આ�મભાવમાં ��થત થઈને 
પરમા�માની સાથે સંબંધ �ડવો, તેની યાદમાં 
��થત થવું. મૂ�યોના ��ોત પરમા�મા �વયં આવીને 
આ દુઃખદાયી કાંટાના જંગલને પ�રવત�ત કરીને 
�લોનો બગીચો બનાવી ર�ા છ�. તે �વયં 
બાગવાન છ�, સુખમય સંસાર - �વગ�ના રચિયતા 
છ�. આપણા મૂ�યિન�, સ�ગુણયુ� �વન 
�બંધનના ફળ �વ�પે �વગ�ની ભેટ આપવા, 
આપણને �વગ�માં લઈ જવા આ�યા છ�. ચાલો તો 
આપણે સૌ સ�ગુણોના �વનમાં આિવભા�વથી 
હીરા સમાન �વન બનાવીને �વગ�માં જવાની 
તૈયારી કરીએ. આવો છો ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... સ�ગુણ-અવગુણ
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આ રીતે બાબા સા�ં ભોજન ખાવા માટ� 
કહ�તા હતા. પરંતુ સાથે સાથે એમ કહ�તા હતા ક� 
પોતાના પેટ પાલન પર જ અિધક ખચ� ના કરો. 
ખા� પદાથ� ખાઓ પણ એના ��યે આકષ�ણ નહ� 
હોવું �ઈએ. પરંતુ સાથે સાથે સાદગી, �વ�છતા 
અને સા��વકતા ઉપર પણ ભાર મૂકતા. કોઈ 
�થાન બાગ બગીચા વગેર� ફરવા યો�ય લાગે તો 
તેઓ એને �વાની તથા �યાં જઈ આવવાની ના ન 
પાડતા પણ ક�ટલીયે વાર �વયં પણ ક�ા કરતા ક� 
જઈને �ઈ આવો. પરંતુ બી� વાર તેઓ એ પણ 
કહ�તા હતા ક�, ‘બાળકોમાં ફરવાનો, �વાનો 
શોખ યા �યથ� ટ�વો નહ� હોવી �ઈએ.’ તેઓ 
કહ�તા ક� કોઈ ઐિતહાિસક અથવા �ાક�િતક 
સ�દય�ના �થાનને જુઓ, એને �વા છતાં પણ 
પોતાની યોગ��થિતને છોડો નહ� અને આવનારી 
સતયુગી ���ના અતુલનીય સ�દય�ને ભૂલશો 
નહ�. તેથી તેઓ કહ�તા ક� સદા એ યાદ રાખો ક� 
િશવબાબા આપણને જે અ�ભુત સતયુગી ���માં 
લઈ જઈ ર�ા છ�, તે તો અતુલનીય છ�. તેની આભા 
અને શોભા, એનું સુખ અને સ�દય� અ��તીય છ�. 
આ રીતે બાબા િવિચ� રીતથી સમતુલા રાખતા 
અને યોગ��થિતને �ળવી રાખવા તરફ �યાન 
ખ�ચાવતા.

બાબાના �વનના જે પાસાની જેટલી ચચા� 
કરીએ એટલી ઓછી છ�. એમના મુખ ઉપર સદા 
�સ�નતા રહ�તી પણ તેઓ અંતમુ�ખી અને ગંભીર 
પણ હતા. તેઓ ખૂબ ટોલી (�સાદ) ખવડાવતા 
અને િપકનીક કરાવતા પરંતુ સાથે સાથે બ�રના 
ખાનપાનથી મનને દૂર કરાવતા અને મનની 
��ણાઓને શાંત કરી દ�તા. તેઓ અથક રીતથી 
સેવા કરવામાં તથા કમ� કરવામાં ��ત કરતા 
પરંતુ તેઓ એટલું જ �યાન પોતાની મનો��થિત 
અને પોતાના પરમ પુ�ષાથ� પર અપાવતા. અને 

તો �� એ યુવકને આપની પાસે લા�યો હતો. મારી 
���માં તે યુવક પ�ર�મી, �ામાિણક અને ભણેલો 
ગણેલો છ�. આપે તેને પસંદ ના કય�.’

‘ભાઈસાહ�બ, �� આપને શું ક��? એમાં ખામી 
હતી. મારા ��ોના એણે ઉ�રો તો આ�યા પણ 
�ીમાન, મહોદય� અને સાહ�બ જેવા 
િશ�તાસૂચક શ�દોનો એણે �યાંય ઉપયોગ કય� 
નહોતો. વેપારની સવ� સફળતાનો આધાર િશ� 
�યવહાર પર છ�. િશ�ાચારના અભાવમાં તો મારો 
બધો વેપાર જ તૂટી જશે.’ અનુભવી દુકાનકાર� - 
પોતાના િમ�ને સમ��યું.

અ�ભુત સમતુલા
��ાબાબાના �વનમાં �ાન અને �ેમના 

અ�ભુત સુમેળ સાથે �વનના દર�ક �ે�માં 
સમતુલા હતી. તેઓ દ�હી અિભમાની બનવા પર 
પૂ�ં �યાન આપતા હતા. પરંતુ દ�હના �વા��ય અને 
એમની સંભાળની અવગણના કરવાનું કહ�તા 
નહોતા. હા, તેઓ એ તો કહ�તા હતા ક� વારંવાર 
શારી�રક અ�વ�થતાની ચચા� કરીને આપણે 
પોતાના �ાસ બગાડવા નહ� �ઈએ. કારણ ક� 
�ક�િત તમો�ધાન છ� અને આપણે અ�ાનકાળમાં 
િવકમ� પણ કયા� છ� તો રોગો અને બીમારીઓ તો 
કદાચ આવશે જ. તેથી એનામાં મનબુિ�ને 
લગા�ા કરવાથી તો આપણે િશવબાબાની યાદ 
માટ� સમય કાઢી શક�શું નહ�. તેથી તેઓ કહ�તા 
બાળકો, દવા અને દુઆ બંનેથી કામ લો. રોગની 
અવ�થામાં પણ યોગને ના ભૂલો. નહ�તર દ�હ 
અિભમાનનો સં�કાર પા�ો થતો જશે. એના માટ� 
તેઓ કહ�તા ક� આ શરીર મૂ�યવાન છ�. તેથી 
કોિશશ કરીને એને સા�ં રાખો જેથી આ �ારા 
ઈ�રીય સેવા પણ કરી શકો અને યોગ�પ 
પુ�ષાથ�માં િવ�ન ના પડે.
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આળસને કારણે થનારા અવણ�નીય નુકસાન 
��યે પણ સાવધાન કરતા. તેઓ મનોિવનોદ તથા 
ખેલ રમતમાં પણ જતા પરંતુ એટલી જ મહ�ા અને 
િવદ�હી અવ�થા, ઉપરામ અવ�થા તથા 
મૌનાવ�થાને પણ આપતા. આ રીતે એક િનરાળું 
અને સવા�ગી �યિ��વ બાબાનું હતું જે �ેરક, 
આકષ�ક, આદશ� અને �યવહા�રક પણ હતું. 
લૌ�કક ચચા�માં ક�શળતા હતી. તો અલૌ�કક અને 
પારલૌ�કક ���કોણ પણ સવ��ે� હતો.

સારાનો સંગ
�વનમાં હ�મેશા ચંદન જેવી સં�કારી 

�યિ�ઓનો જ સંગ કરવો �ઈએ અને કોયલા 
જેવા દુજ�નોથી દૂર રહ�વું �ઈએ.

એક િવ�ાન અને સદાચારી સ�ન હતા. 
શહ�રમાં સૌ લોકો એમની સ�નતાનું ��ાંત 
આપતા હતા. �યાર� એમનો પુ� િવપરીત 
�વભાવનો હતો. તેઓ ખોટી �યિ�ઓની િમ�તા 
કરી બેઠો હતો. જેમના સંગથી તે બગડી ગયો 
હતો. સ�ને પોતાના પુ�ને ક�ટલીયેવાર 
સમ�વવાની કોિશશ કરી. પરંતુ તે પોતાના 
િમ�ોનો સાથ છોડવા માટ� તૈયાર નહોતો. �યાર� 
એમને લા�યું ક� તેઓ સવ� રીતે પોતાના પુ�ને 
સમ�વી ચૂ�યા છ� પછી એમને એક યુિ� સૂઝી. 
એમણે પોતાના પુ�ને બોલાવીને ક�ં ક� બેટા, મ� 
તને અનેક �કારની િશખામણો આપી છ� પણ હવે 
�� તે માટ� તને કાંઈ કહીશ નહ�. બસ મા�ં એક 
કામ કર. પુ�ે પૂ�ું. શું કરવાનું છ�. તો સ�ને 
પોતાના પુ�ને એક હાથમાં રસોડામાંથી કોલસા 
લાવવાનું ક�ં અને બી� હાથમાં પૂ�ના 
ઓરડામાંથી ચંદન લાવવા કયુ�. પુ� એક હાથમાં 
કોલસા અને બી� હાથમાં ચંદન લઈને આ�યો. 
ક�ટલોક સમય પછી સ�ને ક�ં, હવે એને 

પોતાના �થાને પરત મૂક� આવ. પુ�ે તેમ કયુ�. 
પુ�ના જે હાથમાં કોલસા હતા. તે હાથ કાળો 
દ�ખાવા લા�યો. જે હાથમાં ચંદન હતું તે હાથમાંથી 
સુગંધ આવી હતી. સ�ને પોતના પુ�ને બે હાથ 
બતાવતાં ક�ં ક� બેટા, એક વાત યાદ રાખ. સારા 
માણસોનો સંગ ચંદન જેવો હોય છ�. �યાં સુધી સંગ 
હોય, �યાં સુધી સુગંધ મળ� જ છ�. પણ સંગ છૂટી 
ગયા પછી પણ સારા િવચારોની સુગંધ િજંદગીભર 
સાથે રહ� છ�. દુજ�નોનો સંગ કોલસા સમાન હોય છ�. 
�યાર� કોલસા હાથમાં હોય છ� �યાં સુધી તો હાથ 
કાળા દ�ખાય છ� તે પછી પણ એની કાિલમા 
જળવાઈ રહ� છ�. એટલે �વનમાં ચંદન જેવા 
સં�કારી �યિ�ઓનો જ સંગ કરવો �ઈએ. અને 
કોલસા જેવા દુજ�નોથી દૂર રહ�વું �ઈએ. પુ�ે આ 
િશખામણને પોાતના �વનમાં ઊતારી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સમાન આ સવ�થી ઉપરામ રહ�તા તે શીખવે છ�.

રાજયોગ એટલે �વયંને આ દ�હ ન સમજતા 
આ�મા સમ�ને આ�મભાવમાં ��થત થઈને 
પરમા�માની સાથે સંબંધ �ડવો, તેની યાદમાં 
��થત થવું. મૂ�યોના ��ોત પરમા�મા �વયં આવીને 
આ દુઃખદાયી કાંટાના જંગલને પ�રવત�ત કરીને 
�લોનો બગીચો બનાવી ર�ા છ�. તે �વયં 
બાગવાન છ�, સુખમય સંસાર - �વગ�ના રચિયતા 
છ�. આપણા મૂ�યિન�, સ�ગુણયુ� �વન 
�બંધનના ફળ �વ�પે �વગ�ની ભેટ આપવા, 
આપણને �વગ�માં લઈ જવા આ�યા છ�. ચાલો તો 
આપણે સૌ સ�ગુણોના �વનમાં આિવભા�વથી 
હીરા સમાન �વન બનાવીને �વગ�માં જવાની 
તૈયારી કરીએ. આવો છો ને?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... સ�ગુણ-અવગુણ
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કહ� છ� ક� આ ���ના સજ�નહાર ભગવાને 
��ા� �ારા આ ��� જગતની રચના ખૂબ 
સુંદર કરી હતી. ભગવાને પોતાના બધા જ ગુણો 
અને શિ�ઓ ભરીને આપણને આ ધરતી ઉપર 
મોક�યા હતા. આપણા સવ�ની �વન યા�ા 
આજથી પાંચ હ�ર વષ� પહ�લા થઈ હતી આપણે 
સવ� ગુણોથી સ� હતા અને દ�વી દ�વતાના �પમાં 
હતા �ક�િતના પાંચ ત�વો આપણી દાસી બનીને 
સેવા કરતા હતા. એ સમયમાં �ક�િતનું પયા�વરણ 
ખૂબ જ સુખદાયી હતું. ખૂબ શીતળ હતું. પરંતુ ધીર� 
ધીર� સમયની સાથે આપણામાં પ�રવત�ન આ�યું. 
ગુણો અને શિ�ઓ યુઝ કરતાં કરતાં આપણે 
ચાર યુગો પાર કયા�, સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ અને છ��ે કિલયુગમાં આપણા ગુણો 
અને શિ�ઓને ખોઈ બેઠા. �ક�િતના પાંચ 
ત�વોમાં પણ પ�રવત�ન આવી ગયું. આજે �ક�િતનું 
પયા�વરણ ખૂબ જ દૂિષત થઈ ગયું છ�. આજે લીલી 
હ�રયાળી �યાંય નથી રહી. ચાર� તરફ ��ો 
કપાઈ ર�ા છ�. આ ધરતી પર ઓ��સજન ખતમ 
થઈ ર�ો છ�. કોરોનાના સમયે લોકોને ડો�ટરો 
પાસેથી વેચાતું ઓ��સજન લેવું પ�ુ છ�. આજે 
ભારત સરકાર� પ જૂન પયા�વરણ �દવસ તરીક� 
�હ�ર કય� છ�. ��ારોપણ કરો, �� વાવો, 
�દગી બચાવો. પયા�વરણનું રાખો �યાન, �યાર� 
ભારત બનશે મહાન. �� લગાઓ, આ દુિનયાને 
સુંદર બનાવો. ��ને ન કરો ન�, �ાસ લેવામાં 
પડશે ક�, ��ોની �યાર� કરશો ર�ા, �યાર� 
બનશે �વન સુંદર. આવા નારા લગાવી ર�ા છ�. 
તો �ક�િતના પયા�વરણને શુ� રાખવા માટ� 
��ારોપણ ખૂબ જ�રી બની ગયું છ�. એક �� 

એક �દગી બરાબર છ�. જે ઓ��સજન આપી 
લોકોને �વનદાન આપે છ�. ફળ-�લ આપે છ� 
ઔષધીઓ આપે છ�. વટ�માગુ�ને શીતળ છાંયો આપે 
છ�. લોકો �� નીચે બેસીને આનંદનો અનુભવ કર� 
છ�, તપ�વીઓ �� નીચે બેસી તપ�યા-સાધના 
કર� છ�. �� પશુ-પંખીઓનો સહારો છ�. �� 
લોકોને શીતળતા-ઠ�ડક આપે છ�.

ગીત - નદી ના અપના જલ પીતી હ�, પેડ ના 
અપના �લ ખાતે હ�.

તો �ક�િત આપણી સેવા જ કર� છ� એ 
�ક�િ�ને ફરીથી ઠીક કરવાની જવાબદારી 
આપણા સૌની છ�. તો આપણે સૌ 5 જૂનથી 25 
ઓગ�ટ સુધી અિભયાન ચલાવી ��ો વાવીએ 
તેનું જતન કરીએ િનયિમત પાણી પાઈ ઉછ�રી 
મોટા કરીએ.

તો એ આપણા સૌની ફરજ છ� ઘરના 
આંગણામાં, બગીચાઓમાં, ફળીયાના �ાઉ�ડમાં,  
ખેતરોમાં �યાં પણ ખાલી જ�યા હોય �યાં ��ોને 
વાવીએ અને ફરીથી ભારતને �ીન ભારત 
બનાવવાની કોિશશ કરી શક�એ છીએ.

એક રા�ના રા�યમાં એક �� �યિ� 
��ોના રોપ �યાં �યાં વાવી ર�ો હતો અને રા�ને 
ખબર પડી એ �� �યિ� ��ોના રોપ વાવી ર�ો 
છ� એટલે રા� એ �� �યિ�ને મળ� છ� અને પૂછ� 
છ� ક� તમે અલગ અલગ ફળો-�લોના �� વાવો 
છો પણ એમાં તમને તો કાંઈ જ ફાયદો થવાનો 
નથી કારણ ક� તમે તો �� થઈ ગયા છો એમના 
ફળ તમે તો નહ� ખાઈ શકો એનો લાભ તમને તો 
નહ� મળ� �યાર� �� �યિ�એ રા�ને ખૂબ જ 

પયા�વરણ
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા
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મનને શાંત શીતળ રાખવાનું છ�. �દમાંગને ઠ�ડુ 
રાખવાનું છ�. �દલને પણ શીતળ રાખવાનું છ�. 
�યાર� મન શાંત �દમાંગ ઠ�ડુ અને �દલ શીતળ 
િનમ�ળ હશે તો �મલો નહ� આવે.

સદા દ�વાની જ ભાવના - દાતા ભાવ - 
ફળ-�લ, શીતળતા, છાંયો, શાંિત, શુ� 
ઓ��સજન આપે છ� �� સુકાઈ �ય તો છ��ે 
લાકડા પણ લોકોને કામ આવે છ�. આપણે મનુ�ય 
પણ દ�વતા બની દાતા બની દ�વાની ભાવના રાખી 
આપણા �વનને સુંદર બનાવીએ.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય પણ 5 જૂન થી 25 ઑગ�ટ દાદી 
�કાશમિણ�ના ��િત �દવસ સુધી ��ારોપણ 
અિભયાન ચલાવીને પૂરા ભારત વષ�માં 40 લાખ 
��ારોપણ કરશે તો આપણે સૌ આ અિભયાનમાં 
સહષ� �ડાઈએ એવી શુભ ભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુંદર જવાબ આ�યો છ� ક� ભલે મને કામ નહ� આવે 
પરંતુ લોકોને તો કામ આવશે. �� એટલા માટ� ��ો 
વાવું છું ક� મ� પણ અ�યાર સુધી બી� લોકોની 
મહ�નતનું જ ખાધું છ� અને લીધું છ� તો હવે �� એ 
ઋણ ચૂકવી દ�. આ વાત રા�એ �� �યિ�ની 
સાંભળી અને રા�ની આંખ ખુલી ગઈ. ક�ં ક� 
તમારી વાત સાચી છ� રા�એ િવચાયુ� ક� �� મારા 
રા�યમાં ફળ-�લોના બગીચાઓ બનાવી મારા 
પૂરા રા�યને લીલુંછમ હ�રયાળુ બનાવી દ�. 
રા�એ પૂરી મહ�નત કરી પોતાના રા�યને 
લીલુછમ હ�રયાળુ બનાવી દીધું.

��ોમાં પણ ગુણો છ� જે આપણે પણ 
�વનમાં ધારણ કરી �દ�યતા સંપ�ન બનવાનું છ�.

સહનશીલતા - જેમ ક� ક�રીનું ઝાડ હોય 
ક�રીઓ આવી હોય બાળકો નીચે રમતા હોય. 
આંબી ન શક� તો બાળકોએ ઝાડને પ�થર માર� છ� 
અને ઝાડ પ�થરનો ઘા સહન કરીને રીટન�માં 
બાળકોને ક�રી આપે છ� ઝાડની જેમ આપણે પણ 
સહનશીલ બનીએ.

ન�તા - ઝાડમાં �યાર� ફળ બેસે છ� અને 
પાક� �ય �યાર� �� હ�મેશા ઝુક� �ય છ�. આપણે 
ગમે તેટલા ઉચે પો�ટ પોઝીશન સુધી હોઈએ 
આપણામાં ભલે ગમે તેટલા ગુણ અને શિ� હોય 
તેમ છતાં પણ આપણામાં �યાર�ય અિભમાન ન 
આવે અને લોકો સાથે ન�તાથી સુંદર વહ�વાર 
કરીએ, તો આપણે પણ �વનમાં ન�તા ધારણ 
કરીએ. કહ�વાય છ� જે નમે છ� તે સૌને ગમે છ�.

શુ�તા - ઝાડમાં ક�પલીટ શુ�તા હોય છ� 
શુ� ઓ��સજન આપે છ�. - એજ રીતે આપણા 
�વનમાં પણ મન - વચન - કમ�ની શુ�તા 
ખાનપાનની શુ�તા, સા��વકતા હોવી જ�રી છ�.

શીતળતા - ઠ�ડક - તો આપણે આપણા 

• તમારી �તને જેટલા વધાર� સમજશો એટલા 
જ સહ�લાઈથી સુખશાંિતથી રહી શકશો.

• સદા દર�કની િવશેષતા �ઈએ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવો. કારણ ક� બાપદાદાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને ��િપતા 
��ા) દર�ક ��ાવ�સને કોઈને કોઈ 
િવશેષતા �પે�યલ આપી છ�. પર�તુ જેઓ 
પોતાની િવશેષતાને કાય�માં લાવે છ� તેઓ 
�િસ� બની �ય છ� અને જેઓ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવતા નથી તેઓ ગુ�ત રહી �ય 
છ�. બાક� િવશેષતા સવ�માં છ�. નાનામાં નાના 
આ�મામાં પણ િવશેષતા છ�.
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કહ� છ� ક� આ ���ના સજ�નહાર ભગવાને 
��ા� �ારા આ ��� જગતની રચના ખૂબ 
સુંદર કરી હતી. ભગવાને પોતાના બધા જ ગુણો 
અને શિ�ઓ ભરીને આપણને આ ધરતી ઉપર 
મોક�યા હતા. આપણા સવ�ની �વન યા�ા 
આજથી પાંચ હ�ર વષ� પહ�લા થઈ હતી આપણે 
સવ� ગુણોથી સ� હતા અને દ�વી દ�વતાના �પમાં 
હતા �ક�િતના પાંચ ત�વો આપણી દાસી બનીને 
સેવા કરતા હતા. એ સમયમાં �ક�િતનું પયા�વરણ 
ખૂબ જ સુખદાયી હતું. ખૂબ શીતળ હતું. પરંતુ ધીર� 
ધીર� સમયની સાથે આપણામાં પ�રવત�ન આ�યું. 
ગુણો અને શિ�ઓ યુઝ કરતાં કરતાં આપણે 
ચાર યુગો પાર કયા�, સતયુગ, �ેતાયુગ, 
�ાપરયુગ અને છ��ે કિલયુગમાં આપણા ગુણો 
અને શિ�ઓને ખોઈ બેઠા. �ક�િતના પાંચ 
ત�વોમાં પણ પ�રવત�ન આવી ગયું. આજે �ક�િતનું 
પયા�વરણ ખૂબ જ દૂિષત થઈ ગયું છ�. આજે લીલી 
હ�રયાળી �યાંય નથી રહી. ચાર� તરફ ��ો 
કપાઈ ર�ા છ�. આ ધરતી પર ઓ��સજન ખતમ 
થઈ ર�ો છ�. કોરોનાના સમયે લોકોને ડો�ટરો 
પાસેથી વેચાતું ઓ��સજન લેવું પ�ુ છ�. આજે 
ભારત સરકાર� પ જૂન પયા�વરણ �દવસ તરીક� 
�હ�ર કય� છ�. ��ારોપણ કરો, �� વાવો, 
�દગી બચાવો. પયા�વરણનું રાખો �યાન, �યાર� 
ભારત બનશે મહાન. �� લગાઓ, આ દુિનયાને 
સુંદર બનાવો. ��ને ન કરો ન�, �ાસ લેવામાં 
પડશે ક�, ��ોની �યાર� કરશો ર�ા, �યાર� 
બનશે �વન સુંદર. આવા નારા લગાવી ર�ા છ�. 
તો �ક�િતના પયા�વરણને શુ� રાખવા માટ� 
��ારોપણ ખૂબ જ�રી બની ગયું છ�. એક �� 

એક �દગી બરાબર છ�. જે ઓ��સજન આપી 
લોકોને �વનદાન આપે છ�. ફળ-�લ આપે છ� 
ઔષધીઓ આપે છ�. વટ�માગુ�ને શીતળ છાંયો આપે 
છ�. લોકો �� નીચે બેસીને આનંદનો અનુભવ કર� 
છ�, તપ�વીઓ �� નીચે બેસી તપ�યા-સાધના 
કર� છ�. �� પશુ-પંખીઓનો સહારો છ�. �� 
લોકોને શીતળતા-ઠ�ડક આપે છ�.

ગીત - નદી ના અપના જલ પીતી હ�, પેડ ના 
અપના �લ ખાતે હ�.

તો �ક�િત આપણી સેવા જ કર� છ� એ 
�ક�િ�ને ફરીથી ઠીક કરવાની જવાબદારી 
આપણા સૌની છ�. તો આપણે સૌ 5 જૂનથી 25 
ઓગ�ટ સુધી અિભયાન ચલાવી ��ો વાવીએ 
તેનું જતન કરીએ િનયિમત પાણી પાઈ ઉછ�રી 
મોટા કરીએ.

તો એ આપણા સૌની ફરજ છ� ઘરના 
આંગણામાં, બગીચાઓમાં, ફળીયાના �ાઉ�ડમાં,  
ખેતરોમાં �યાં પણ ખાલી જ�યા હોય �યાં ��ોને 
વાવીએ અને ફરીથી ભારતને �ીન ભારત 
બનાવવાની કોિશશ કરી શક�એ છીએ.

એક રા�ના રા�યમાં એક �� �યિ� 
��ોના રોપ �યાં �યાં વાવી ર�ો હતો અને રા�ને 
ખબર પડી એ �� �યિ� ��ોના રોપ વાવી ર�ો 
છ� એટલે રા� એ �� �યિ�ને મળ� છ� અને પૂછ� 
છ� ક� તમે અલગ અલગ ફળો-�લોના �� વાવો 
છો પણ એમાં તમને તો કાંઈ જ ફાયદો થવાનો 
નથી કારણ ક� તમે તો �� થઈ ગયા છો એમના 
ફળ તમે તો નહ� ખાઈ શકો એનો લાભ તમને તો 
નહ� મળ� �યાર� �� �યિ�એ રા�ને ખૂબ જ 

પયા�વરણ
�.ક�. મધુબેન, બાંટવા

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 25

�ાના�ત

મનને શાંત શીતળ રાખવાનું છ�. �દમાંગને ઠ�ડુ 
રાખવાનું છ�. �દલને પણ શીતળ રાખવાનું છ�. 
�યાર� મન શાંત �દમાંગ ઠ�ડુ અને �દલ શીતળ 
િનમ�ળ હશે તો �મલો નહ� આવે.

સદા દ�વાની જ ભાવના - દાતા ભાવ - 
ફળ-�લ, શીતળતા, છાંયો, શાંિત, શુ� 
ઓ��સજન આપે છ� �� સુકાઈ �ય તો છ��ે 
લાકડા પણ લોકોને કામ આવે છ�. આપણે મનુ�ય 
પણ દ�વતા બની દાતા બની દ�વાની ભાવના રાખી 
આપણા �વનને સુંદર બનાવીએ.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય પણ 5 જૂન થી 25 ઑગ�ટ દાદી 
�કાશમિણ�ના ��િત �દવસ સુધી ��ારોપણ 
અિભયાન ચલાવીને પૂરા ભારત વષ�માં 40 લાખ 
��ારોપણ કરશે તો આપણે સૌ આ અિભયાનમાં 
સહષ� �ડાઈએ એવી શુભ ભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સુંદર જવાબ આ�યો છ� ક� ભલે મને કામ નહ� આવે 
પરંતુ લોકોને તો કામ આવશે. �� એટલા માટ� ��ો 
વાવું છું ક� મ� પણ અ�યાર સુધી બી� લોકોની 
મહ�નતનું જ ખાધું છ� અને લીધું છ� તો હવે �� એ 
ઋણ ચૂકવી દ�. આ વાત રા�એ �� �યિ�ની 
સાંભળી અને રા�ની આંખ ખુલી ગઈ. ક�ં ક� 
તમારી વાત સાચી છ� રા�એ િવચાયુ� ક� �� મારા 
રા�યમાં ફળ-�લોના બગીચાઓ બનાવી મારા 
પૂરા રા�યને લીલુંછમ હ�રયાળુ બનાવી દ�. 
રા�એ પૂરી મહ�નત કરી પોતાના રા�યને 
લીલુછમ હ�રયાળુ બનાવી દીધું.

��ોમાં પણ ગુણો છ� જે આપણે પણ 
�વનમાં ધારણ કરી �દ�યતા સંપ�ન બનવાનું છ�.

સહનશીલતા - જેમ ક� ક�રીનું ઝાડ હોય 
ક�રીઓ આવી હોય બાળકો નીચે રમતા હોય. 
આંબી ન શક� તો બાળકોએ ઝાડને પ�થર માર� છ� 
અને ઝાડ પ�થરનો ઘા સહન કરીને રીટન�માં 
બાળકોને ક�રી આપે છ� ઝાડની જેમ આપણે પણ 
સહનશીલ બનીએ.

ન�તા - ઝાડમાં �યાર� ફળ બેસે છ� અને 
પાક� �ય �યાર� �� હ�મેશા ઝુક� �ય છ�. આપણે 
ગમે તેટલા ઉચે પો�ટ પોઝીશન સુધી હોઈએ 
આપણામાં ભલે ગમે તેટલા ગુણ અને શિ� હોય 
તેમ છતાં પણ આપણામાં �યાર�ય અિભમાન ન 
આવે અને લોકો સાથે ન�તાથી સુંદર વહ�વાર 
કરીએ, તો આપણે પણ �વનમાં ન�તા ધારણ 
કરીએ. કહ�વાય છ� જે નમે છ� તે સૌને ગમે છ�.

શુ�તા - ઝાડમાં ક�પલીટ શુ�તા હોય છ� 
શુ� ઓ��સજન આપે છ�. - એજ રીતે આપણા 
�વનમાં પણ મન - વચન - કમ�ની શુ�તા 
ખાનપાનની શુ�તા, સા��વકતા હોવી જ�રી છ�.

શીતળતા - ઠ�ડક - તો આપણે આપણા 

• તમારી �તને જેટલા વધાર� સમજશો એટલા 
જ સહ�લાઈથી સુખશાંિતથી રહી શકશો.

• સદા દર�કની િવશેષતા �ઈએ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવો. કારણ ક� બાપદાદાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા અને ��િપતા 
��ા) દર�ક ��ાવ�સને કોઈને કોઈ 
િવશેષતા �પે�યલ આપી છ�. પર�તુ જેઓ 
પોતાની િવશેષતાને કાય�માં લાવે છ� તેઓ 
�િસ� બની �ય છ� અને જેઓ િવશેષતાને 
કાય�માં લાવતા નથી તેઓ ગુ�ત રહી �ય 
છ�. બાક� િવશેષતા સવ�માં છ�. નાનામાં નાના 
આ�મામાં પણ િવશેષતા છ�.
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��� િનયંતાએ સંસાર નાટકમાં બે પા�ોનો 
સમ�વય કય� છ�. ��ી અને પુ�ષ. જેઓ સંસાર�પી 
રથનાં બે ચ�ો છ�. બંને ચ�ોની સમાન ગિતથી 
સમાજ �યવ��થત ચાલે છ�.

���ના આ�દકાળમાં નારીનું ગૌરવવંતુ 
આગવું �થાન હતું. નારી તું નારાયણી કહ�વાતું 
હતું. કોઈ ઋિષએ, ક�ં છ� ‘ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે 
રમ�તે ત� દ�વતા’ �યાં નારીઓનું �થમ �થાન 
અને બીજું �થાન નરનું છ�. લ�મી નારાયણ, ઉષા-
મહ�શ શચી-પુરંદર, સીતા-રામ, રાધે-�યામ જેમાં 
�થમ નારી અને પછી નરનો ઉ�ેખ થાય છ�. 
વૈ�દક મા�યતાનુસાર નારી િવના આ સંપૂણ� િવ� 
શૂ�ય છ�. અથવ�વેદમાં નારીને સ�યાચરણની 
અથવા ધમ�ની �તીક કહ�વામાં આવી છ�. કોઈપણ 
ધાિમ�ક કાય� એના િવના અધૂ�ં માનવામાં આ�યું 
છ�. ઋ�વેદમાં લ�યું છ� ક�, ‘અથ�-��ા, �ેમ, 
ભિ�, સેવા, સમાનતાની �તીક નારી, પિવ� 
િન�કલંક આચારના �કાશથી સુશોિભત, 
�ાતઃકાળ સમાન �દયને પિવ� કરવાવાળી, 
લૌ�કક ક��ટલતાઓથી અનિભ�, િન�પાપ, ઉ�મ 
યશયુ�, િન�ય ઉ�મ કમ� કરવાની ઈ�છા 
કરવાવાળી, સકમ��ય અને સ�ય �યવહાર 
કરવાવાળી દ�વી છો’

પરંતુ મ�યકાલીન સમયમાં ધમ�સ�ા અને 
રાજસ�ા અલગ અલગ હાથોમાં ગઈ. બંને 
સ�ાઓ પર પુ�ષવગ�નું આિધપ�ય ર�ં. ��ીની 
ઉપ��થિતમાં પુ�ષ અ�યા�મના િશખર સર 
કરવામાં ઊણો ઉતય�. જેથી નારીને નાગણ, ��ી 
તો પગની સાંકળ, નારી નક�નું �ાર છ� એમ કહીને 
પુ�ષોએ જંગલનો ર�તો અપના�યો.

�ાપર યુગમાં શા��ો લખવાનું શ� થયાં. 
પુ�ષવગ�ના હાથમાં ધમ�નું આિધપ�ય આ�યું. અને 
પુ�ષોએ ધમ�ની ધુરા સંભાળી. શા��ોની રચના 
કરી. જેમાં ��ીઓને હીન ક�ાએ ચીતરી. 
��ીઓને ગાય�ી મં� બોલવાનો અિધકાર છીનવી 
લીધો. િશવિલંગની પૂ� કરી શક� નહ�. ��ીની 
બુિ� પગની પાનીએ પૂ�રણ બનાવી દીધી. ગમે 
એવા પિતને પણ પરમે�ર માનવો, સતી થવું, 
ક�યાના બા�યાવ�થામાં લ� કરાવવા વગેર� 
બંધનોમાં બાંધી દીધી. ��ી ક�યાવ�થામાં િપતાની 
છ�છાયામાં, યુવાવ�થામાં પિતની અને 
��ાવ�થામાં પુ�ની છ�છાયામાં �વે એવી 
મનગ�ઢત આચારસંિહતા બનાવી પુ�ષવગ� 
પોતાનું આિધપ�ય જમા�યું. આ રીતે નારીવગ�નું 
ખૂબ શોષણ થવા લા�યું �યાર� અનેક 
સમાજસુધારકો આગળ આ�યા. જેમ ક� રા�રામ 
મોહનરાય, ગાંધી� જેવાઓએ નારીવગ�ને અનેક 
ક��રવા�માંથી સમય �િત સમયે મુ� કરી.

નારીને �વતં�તા મળવા લાગી. નારીને 
પુ�ષ સમોવડી બનાવી. ઉ� ક�ાના ભણતરથી 
માંડીને દ�શમાં સૈ�યમાં ભરતી કરવા સુધી, 
મતાિધકાર સિહત અનેક હ�ો નારીને અપા�યા. 
આજે દર�ક �ે�ોમાં નારી આગવું �થાન �ા�ત કરી 
રહી છ�.

પરંતુ આજની નારી �વતં�તાના નામે 
�વ�છ�દી થતી �ય છ�. ફ�શનના નામે દ�હનું 
�દશ�ન િવકારી�િ�થી પુ�ષોને આકષ�વા, પુ�ષ 
સમોવડી બનવા પુ�ષના પહ�રવેશથી માંડીને 
બીડી, સીગાર�ટ, શરાબનું �યસન અપનાવવા 
લાગી. જેથી પુ�ષોએ પણ નારીને રમણી, ભો�યા, 

સમાજ પ�રવત�નમાં નારીવગ�નું યોગદાન
�.ક�. રોિહતભાઈ, વલસાડ
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કાિમની �પે �વીકારી. આવી ��થિતમાં પૂ�યભાવ 
ક�દ��ના �પમાં બદલાઈ ગયો. જેને કારણે 
સમાજમાં �યિભચાર અને બાળા�કારના 
�ક�સાઓ વધુ બની ર�ા છ�. ��ીને �હ�રાતનું 
મા�યમ બનાવી છ�. �લેડની, સીગાર�ટની ક� 
શરાબની �હ�રાતોમાં નારીના દ�હ�દશ�ન �ારા 
ઉ�ોગપિતઓ �હ�ર જનતાનાં ખીસાં ખાલી કરી 
લે છ�. સમાજનું માનસ દૂિષત થાય છ�. આજનો આ 
સમાજ કલુિષત ��ાચારથી ખદબદી ગયો છ�. 
સામાિજક �વા��ય કથળી ગયું છ�. નારીનું પતન 
એટલે ક� સમાજનું પતન. નારીનું ઉ�થાન એટલે ક� 
સમાજનું ઉ�થાન. મહાન પુ�ષો, વીર પુ�ષોની 
જ�મદા�ી નારી છ�. બાળકનો �થમ ગુ� એ મા છ�. 
એક વાત યાદ આવે છ�. એક વાર એક મહાચોરને 
જ�મટીપની સ� થઈ. એને અંિતમ ઈ�છા 
પૂછવામાં આવી, તો એણે એની માને મળવાની 
ઈ�છા દશા�વી. મા કોટ�માં વહાલાસોયા દીકરાને 
મળવા આવી. તો પેલા ચોર� માનો કાન કરડી 
ખા�ો. માના કાનમાંથી લોહી વહ�વા મા�ું. કોટ�માં 
હાજર બધા જ માણસો �ત�ધ થઈ ગયા. આમ 
કરવાનું કારણ પૂ�ું. તો એ ચોર� ક�ં મારી 
આજની આ દશાનું મૂળ કારણ મારી મા છ�. �� 
નાનો હતો તો �ક�લમાંથી પે�સીલ, રબરની ચોરી 
કરી લાવતો. પણ મારી મા મને અટકાવવાને બદલે 
ખુશ થતી હતી. પછી ધીમે ધીમે મને આદત પડી 
ગઈ અને �� મોટો ચોર બની ગયો.

િશવા�માં બા�યાવ�થામાંથી જ વીરતાના 
સં�કાર ભરનારી એની માતા ��બાઈ હતાં. 
મહા�મા ગાંધી� જેવી મહાન િવભૂિતની જ�મદા�ી 
એક સં�કારી ક�લીન માએ નાનપણથી સારા 
સં�કારોનું િસંચન કયુ� હતું. શંકરાચાય� મંડન 
િમ�ના શા��ાથ�માં ભારતીને મ�ય�થી તરીક� 
િનયુ� કરી હતી. ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈ 

શરવીર હતી. તેનો રા��ેમ ક�મ ભૂલાય? 
સમાજમાં �હ�વાિમની તથા માતાના �પમાં 
�િત�ા �ા�ત નારીએ �યાર� �યાર� રા�ને 
આવ�યકતા પડી �યાર� ઘરની બહાર નીકળીને 
મા�ભૂિમને માટ� સેનાનું સંચાલન હાથમાં લીધું 
હતું.

ગાગ�, સલભા, જયમતી, નાિયકા 
�ભાવતી, િવજય ભ�ા�રકા, સુગંધા, મીનાદ�વી, 
રાજ�ી, દુગા�વતી, અહ�યાબાઈ, લ�મીબાઈ, 
��દરાગાંધી જેવી નારીઓની ને��વ �મતાથી 
નારી શિ�ની જવાબદારી અને મહ�વપૂણ� 
કત��યોનો પ�રચય મળ� છ�.

નારીવગ�નું સમાજમાં આગવું �થાન છ�. 
આજે ભારતમાં કોઈપણ નદીનાં નામ ગંગા, 
જમુના, સર�વતી ��ીલ�ગ પરથી પાડવામાં 
આ�યાં છ�. આજે દર�ક �યિ� પોતાની ભૂિમને 
મા�ભૂિમ કહ� છ�. િપ�ભૂિમ કહ�તો નથી. 
અં�ે�માં પણ મધર લે�ડ કહ�વાય છ�. ફાધર 
લે�ડ કહ�વાતું નથી. વંદ�માતર� કહ�વાય છ�, વંદ� 
િપતર� કહ�વાતું નથી. �વનના આપિ�કાળ� પણ 
મનુ�ય ��ીને જ શિ��પે યાદ કર� છ�. ધનની 
જ��રયાત સમયે ધનની દ�વી �ી લ�મી, િવ�ાની 
જ�રતના સમયે િવ�ાપાજ�ન કરનાર િવ�ાથ� 
િવ�ાની દ�વી સર�વતીને અને િવ� વંદનીય મા 
જગતઅંબાને મનની મનોકામના પૂણ� કરાવવા 
રીઝવે છ�. શુભકાય�માં કળશ હ�મેશા બહ�નોના 
માથા પર મૂકવામાં આવે છ�. ક�મા�રકાનું પૂજન 
થાય છ�. તેમજ એને શુકનવંતી કહ�વાય છ�.

સમાજનું એકમ �યિ� છ�. િવશેષ�પે 
નારીવગ�ના પ�રવત�નમાં સમાજનું પ�રવત�ન 
સમાયેલું છ�. ��ી સમાજ પ�રવત�નમાં મહ�વનું 
યોગદાન આપી શક� એમ છ�. પરંતુ પહ�લાં નારીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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��� િનયંતાએ સંસાર નાટકમાં બે પા�ોનો 
સમ�વય કય� છ�. ��ી અને પુ�ષ. જેઓ સંસાર�પી 
રથનાં બે ચ�ો છ�. બંને ચ�ોની સમાન ગિતથી 
સમાજ �યવ��થત ચાલે છ�.

���ના આ�દકાળમાં નારીનું ગૌરવવંતુ 
આગવું �થાન હતું. નારી તું નારાયણી કહ�વાતું 
હતું. કોઈ ઋિષએ, ક�ં છ� ‘ય� નાય��તુ પૂ�ય�તે 
રમ�તે ત� દ�વતા’ �યાં નારીઓનું �થમ �થાન 
અને બીજું �થાન નરનું છ�. લ�મી નારાયણ, ઉષા-
મહ�શ શચી-પુરંદર, સીતા-રામ, રાધે-�યામ જેમાં 
�થમ નારી અને પછી નરનો ઉ�ેખ થાય છ�. 
વૈ�દક મા�યતાનુસાર નારી િવના આ સંપૂણ� િવ� 
શૂ�ય છ�. અથવ�વેદમાં નારીને સ�યાચરણની 
અથવા ધમ�ની �તીક કહ�વામાં આવી છ�. કોઈપણ 
ધાિમ�ક કાય� એના િવના અધૂ�ં માનવામાં આ�યું 
છ�. ઋ�વેદમાં લ�યું છ� ક�, ‘અથ�-��ા, �ેમ, 
ભિ�, સેવા, સમાનતાની �તીક નારી, પિવ� 
િન�કલંક આચારના �કાશથી સુશોિભત, 
�ાતઃકાળ સમાન �દયને પિવ� કરવાવાળી, 
લૌ�કક ક��ટલતાઓથી અનિભ�, િન�પાપ, ઉ�મ 
યશયુ�, િન�ય ઉ�મ કમ� કરવાની ઈ�છા 
કરવાવાળી, સકમ��ય અને સ�ય �યવહાર 
કરવાવાળી દ�વી છો’

પરંતુ મ�યકાલીન સમયમાં ધમ�સ�ા અને 
રાજસ�ા અલગ અલગ હાથોમાં ગઈ. બંને 
સ�ાઓ પર પુ�ષવગ�નું આિધપ�ય ર�ં. ��ીની 
ઉપ��થિતમાં પુ�ષ અ�યા�મના િશખર સર 
કરવામાં ઊણો ઉતય�. જેથી નારીને નાગણ, ��ી 
તો પગની સાંકળ, નારી નક�નું �ાર છ� એમ કહીને 
પુ�ષોએ જંગલનો ર�તો અપના�યો.

�ાપર યુગમાં શા��ો લખવાનું શ� થયાં. 
પુ�ષવગ�ના હાથમાં ધમ�નું આિધપ�ય આ�યું. અને 
પુ�ષોએ ધમ�ની ધુરા સંભાળી. શા��ોની રચના 
કરી. જેમાં ��ીઓને હીન ક�ાએ ચીતરી. 
��ીઓને ગાય�ી મં� બોલવાનો અિધકાર છીનવી 
લીધો. િશવિલંગની પૂ� કરી શક� નહ�. ��ીની 
બુિ� પગની પાનીએ પૂ�રણ બનાવી દીધી. ગમે 
એવા પિતને પણ પરમે�ર માનવો, સતી થવું, 
ક�યાના બા�યાવ�થામાં લ� કરાવવા વગેર� 
બંધનોમાં બાંધી દીધી. ��ી ક�યાવ�થામાં િપતાની 
છ�છાયામાં, યુવાવ�થામાં પિતની અને 
��ાવ�થામાં પુ�ની છ�છાયામાં �વે એવી 
મનગ�ઢત આચારસંિહતા બનાવી પુ�ષવગ� 
પોતાનું આિધપ�ય જમા�યું. આ રીતે નારીવગ�નું 
ખૂબ શોષણ થવા લા�યું �યાર� અનેક 
સમાજસુધારકો આગળ આ�યા. જેમ ક� રા�રામ 
મોહનરાય, ગાંધી� જેવાઓએ નારીવગ�ને અનેક 
ક��રવા�માંથી સમય �િત સમયે મુ� કરી.

નારીને �વતં�તા મળવા લાગી. નારીને 
પુ�ષ સમોવડી બનાવી. ઉ� ક�ાના ભણતરથી 
માંડીને દ�શમાં સૈ�યમાં ભરતી કરવા સુધી, 
મતાિધકાર સિહત અનેક હ�ો નારીને અપા�યા. 
આજે દર�ક �ે�ોમાં નારી આગવું �થાન �ા�ત કરી 
રહી છ�.

પરંતુ આજની નારી �વતં�તાના નામે 
�વ�છ�દી થતી �ય છ�. ફ�શનના નામે દ�હનું 
�દશ�ન િવકારી�િ�થી પુ�ષોને આકષ�વા, પુ�ષ 
સમોવડી બનવા પુ�ષના પહ�રવેશથી માંડીને 
બીડી, સીગાર�ટ, શરાબનું �યસન અપનાવવા 
લાગી. જેથી પુ�ષોએ પણ નારીને રમણી, ભો�યા, 

સમાજ પ�રવત�નમાં નારીવગ�નું યોગદાન
�.ક�. રોિહતભાઈ, વલસાડ
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કાિમની �પે �વીકારી. આવી ��થિતમાં પૂ�યભાવ 
ક�દ��ના �પમાં બદલાઈ ગયો. જેને કારણે 
સમાજમાં �યિભચાર અને બાળા�કારના 
�ક�સાઓ વધુ બની ર�ા છ�. ��ીને �હ�રાતનું 
મા�યમ બનાવી છ�. �લેડની, સીગાર�ટની ક� 
શરાબની �હ�રાતોમાં નારીના દ�હ�દશ�ન �ારા 
ઉ�ોગપિતઓ �હ�ર જનતાનાં ખીસાં ખાલી કરી 
લે છ�. સમાજનું માનસ દૂિષત થાય છ�. આજનો આ 
સમાજ કલુિષત ��ાચારથી ખદબદી ગયો છ�. 
સામાિજક �વા��ય કથળી ગયું છ�. નારીનું પતન 
એટલે ક� સમાજનું પતન. નારીનું ઉ�થાન એટલે ક� 
સમાજનું ઉ�થાન. મહાન પુ�ષો, વીર પુ�ષોની 
જ�મદા�ી નારી છ�. બાળકનો �થમ ગુ� એ મા છ�. 
એક વાત યાદ આવે છ�. એક વાર એક મહાચોરને 
જ�મટીપની સ� થઈ. એને અંિતમ ઈ�છા 
પૂછવામાં આવી, તો એણે એની માને મળવાની 
ઈ�છા દશા�વી. મા કોટ�માં વહાલાસોયા દીકરાને 
મળવા આવી. તો પેલા ચોર� માનો કાન કરડી 
ખા�ો. માના કાનમાંથી લોહી વહ�વા મા�ું. કોટ�માં 
હાજર બધા જ માણસો �ત�ધ થઈ ગયા. આમ 
કરવાનું કારણ પૂ�ું. તો એ ચોર� ક�ં મારી 
આજની આ દશાનું મૂળ કારણ મારી મા છ�. �� 
નાનો હતો તો �ક�લમાંથી પે�સીલ, રબરની ચોરી 
કરી લાવતો. પણ મારી મા મને અટકાવવાને બદલે 
ખુશ થતી હતી. પછી ધીમે ધીમે મને આદત પડી 
ગઈ અને �� મોટો ચોર બની ગયો.

િશવા�માં બા�યાવ�થામાંથી જ વીરતાના 
સં�કાર ભરનારી એની માતા ��બાઈ હતાં. 
મહા�મા ગાંધી� જેવી મહાન િવભૂિતની જ�મદા�ી 
એક સં�કારી ક�લીન માએ નાનપણથી સારા 
સં�કારોનું િસંચન કયુ� હતું. શંકરાચાય� મંડન 
િમ�ના શા��ાથ�માં ભારતીને મ�ય�થી તરીક� 
િનયુ� કરી હતી. ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈ 

શરવીર હતી. તેનો રા��ેમ ક�મ ભૂલાય? 
સમાજમાં �હ�વાિમની તથા માતાના �પમાં 
�િત�ા �ા�ત નારીએ �યાર� �યાર� રા�ને 
આવ�યકતા પડી �યાર� ઘરની બહાર નીકળીને 
મા�ભૂિમને માટ� સેનાનું સંચાલન હાથમાં લીધું 
હતું.

ગાગ�, સલભા, જયમતી, નાિયકા 
�ભાવતી, િવજય ભ�ા�રકા, સુગંધા, મીનાદ�વી, 
રાજ�ી, દુગા�વતી, અહ�યાબાઈ, લ�મીબાઈ, 
��દરાગાંધી જેવી નારીઓની ને��વ �મતાથી 
નારી શિ�ની જવાબદારી અને મહ�વપૂણ� 
કત��યોનો પ�રચય મળ� છ�.

નારીવગ�નું સમાજમાં આગવું �થાન છ�. 
આજે ભારતમાં કોઈપણ નદીનાં નામ ગંગા, 
જમુના, સર�વતી ��ીલ�ગ પરથી પાડવામાં 
આ�યાં છ�. આજે દર�ક �યિ� પોતાની ભૂિમને 
મા�ભૂિમ કહ� છ�. િપ�ભૂિમ કહ�તો નથી. 
અં�ે�માં પણ મધર લે�ડ કહ�વાય છ�. ફાધર 
લે�ડ કહ�વાતું નથી. વંદ�માતર� કહ�વાય છ�, વંદ� 
િપતર� કહ�વાતું નથી. �વનના આપિ�કાળ� પણ 
મનુ�ય ��ીને જ શિ��પે યાદ કર� છ�. ધનની 
જ��રયાત સમયે ધનની દ�વી �ી લ�મી, િવ�ાની 
જ�રતના સમયે િવ�ાપાજ�ન કરનાર િવ�ાથ� 
િવ�ાની દ�વી સર�વતીને અને િવ� વંદનીય મા 
જગતઅંબાને મનની મનોકામના પૂણ� કરાવવા 
રીઝવે છ�. શુભકાય�માં કળશ હ�મેશા બહ�નોના 
માથા પર મૂકવામાં આવે છ�. ક�મા�રકાનું પૂજન 
થાય છ�. તેમજ એને શુકનવંતી કહ�વાય છ�.

સમાજનું એકમ �યિ� છ�. િવશેષ�પે 
નારીવગ�ના પ�રવત�નમાં સમાજનું પ�રવત�ન 
સમાયેલું છ�. ��ી સમાજ પ�રવત�નમાં મહ�વનું 
યોગદાન આપી શક� એમ છ�. પરંતુ પહ�લાં નારીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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આપણે સૌ આજના િવ�ાનયુગના ફળ 
ચાખી ર�ા છીએ. આપણી ચાર� તરફ 
સુખસુિવધાના સાધનો આપણી સેવામાં ઉપ��થત 
છ�. િવ�ાને આપણા હાથમાં દર�ક કાય�નું બટન 
આપી દીધું છ�. રીમોટથી બધું જ થાય છ�. 
એરક�ડીશનર, માઈ�ોવેવ ઓવન, લાઈટ, પંખા, 
ટીવી - બધા ઉપકરણોને કારણે આપણું હલન-
ચનલ ઓછું થયું છ�. અને માનવમાં આળસનું 
�માણ વધી ગયું છ�. આજે ઘણા-બધા �યિ�ઓને 
કાય� કરવાનું ગમતું નથી. કારણ ક� માનવમન 
િવિચ� છ�. તેને કોચલામાં પુરાઈ રહ�વાનું 
(Comfort Zone)મં રહ�વાનું ખૂબ ગમે છ�.

�વનમાં મૂ�યો - સ�ગુણોનું હોવુ ખૂબ જ 
મહ�વનું છ�. મૂ�ય યુ� �વન સુખશાંિતમય 
�વનનો સ�માગ� છ�. પણ આજે આપણે એવા 
સમયના દૌરમાંથી ગુજરી ર�ા છીએ ક� મૂ�યોને 
�ળવીને �વન �વવા માટ� પણ આંત�રક 
શિ�ની જ�ર પડે છ�. ડગલેને પગલે જૂઠ, ઈ�યા�, 
��ષ, બદલાની ભાવના, કામ, �ોધ, મોહ- 
attachment, લોભ, અહ�કાર-egoની �ાળાઓ 
�વયંમાં તેમજ સમાજમાં ઉઠતી �વા મળ� છ�.

એક સમય હતો �યાર� કહ�વાતું હતું ક� 
‘�વનમાં ધન ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, �વા��ય 
ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, પણ � ચા�ર�ય ગયું તો 
સવ��વ ગયું.’ ચા�ર�યની ર�ા માટ� ક�ટલાય લોકો 
�વ ગુમાવતા, ગામ-નગરમાં મૂ�યિન� માનવનું, 
ચા�ર�યવાન �યિ�ઓનું માન હતું, પછી ભલે ને 
તે ગરીબ હોય. પણ આજે... ધન સંપિ�ની જ 
બોલબાલા છ�. આગળનું �લોગન ઉ�ટુ થઈ ગયું 
છ�.‘ ચા�ર�ય ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, પણ ધન 

ગયું તો સવ��વ ગયું.’ આમ પણ સમાજમાં મૂ�યો 
બદલાતા ર�ા છ�. પહ�લા બદલાવ હ�રો વષ�માં 
આવતો પછી 150-200 વષ�માં -- હવે ધીર� ધીર� 
ઓછા સમયમાં મૂ�યો બદલાવા લા�યા. પેઢીઓ 
વ�ે 20-25 વષ�માં મૂ�યો બદલાયા એટલે જ તો 
આજે પેઢીઓ વ�ે અંતર (generation gap) 
�વા મળ� છ�. પણ હવે તો િન�ણાત સમાજ-
શા��ીઓ માને છ� ક� અ�યાર� 3 વષ�ના અંતર� 
જ�મેલા ભાઈ-બહ�નોના િવચારો મળતા નથી. 
જ�મમાં ક�ટલાંક સમયનો ફ�ર પણ િવચાર �ણાલી 
બદલી દ� છ�. આજના યુવાઓ પણ એક કા�પિનક 
�વન �વે છ�. મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ, ઈ��ટા�ામ, 
�હો�સ એપની એક આભાસી દુિનયામાં આભાસી 
સંબંધો, દો�તી, �ેમ પર �વે છ�. સુંદર સપનાના 
તેમાં વાવેતર કર� છ�. સમય પસાર થાય તેમ તેમ 
પોતાની ક�પનામાં જ હક�કત માની બેસે છ�. તેમાં 
જ �વે છ�. રોજના આવતા 4 થી 5 હ�ર 
સંદ�શાઓ (messages), નેટની દુિનયા, ડાઉન 
લો�સ, વીડીઓઝ, સીરીયલો, �ફ�મોની આભાસી 
દુિનયામાં લાઈ�સ ડીસલાઈ�સમાં આમતેમ 
ઈમોશનલી ફ�ગોળાતા �વતા હ�રો િમ�ો, 
સ�કડો સંબંધીઓની વ�ે પણ એકાક� �વન 
ગુ�ર� છ�. અને દુઃખ - અશાંિત - િનરાશા - 
�ડ�ેશનમાં તેનો અંત પામે છ�.

િવ�ાનના સાધનો આપણી સુિવધા માટ� 
બનેલા છ�. તે સુખ આપે છ�, પણ અ�પ સમય માટ� 
જ. આજનો યુવા પેઢી િવ�ાનનો ભરપૂર લાભ લઈ 
રહી છ�. પણ �વનમાં મૂ�યો - સ�ગુણોનો �ાસ 
થઈ ર�ો છ�. મૂ�યો ન� થઈ ર�ા છ�. સમાજ �ણે 
ક� મૂ�યોથી મુખ ફ�રવી બેઠો છ�. નૈિતકતાને તે 

સ�ગુણ - અવગુણ ક� કારણ, કોઈ હીરા હ�, કોઈ પ�થર હ�
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 08 August 2022 Page No. 29

�ાના�ત

આવું કયુ�. હવેથી �� આવું નહ� ક�ં.’ મે����ટ� 
ક�ં ક� ‘આ આજના સમાજની વરવી હક�કત છ�, 
જે દુઃખદ છ�. નાના છોકરાઓને પોતાના સપનાઓ 
હોવા છતાં આવી નાની એવી ચોરી કરવી પડે તે 
સમાજમાં �વત�તા મૂ�યોનો �ાસ દશા�વે છ�. એટલે 
બાળકોના ક�સમાં આપણે સિહ�ણુ અને સહનશીલ 
બનવું પડશે. આપણા પડોશમાં બાળક ભૂ�યું હોય 
ક� બીમાર હોય, લાચાર હોય તો સરકારને દોષ 
દ�તા પહ�લાં આપણે ક�ણામય બનવું પડશે.’ તેમણે 
બાળકને િનદ�ષ છોડી દીધો.

ભિવ�યની અિનિ�તતા, સાચા �ેહનો 
અભાવ, �વાથ��િ�એ સામાિજક �વન તોડી 
નાં�યું છ�. દીવાલમાં િતરાડ પડવાથી દીવાલ તૂટ� 
છ�. પણ સંબંધોમાં િતરાડ પડવાથી દીવાલો ઉભી 
થાય છ�. સમાજ �ચ નીચ, નાત�તના વાડાઓમાં 
વહ�ચાયેલો તો હતો જ પણ હવે �યિ�ગત 
વાડાઓમાં વહ�ચાઈ ર�ો છ�. એક કિવએ ઠીક 
ક�ં છ� ક� ‘કોઈ �કસીકા નહ� હ� - જુઠ� નાતે હ�, 
નાતો કા �યા..’ આનું મુ�ય કારણ છ�. - �વનમાં 
મૂ�યોના અભાવ. મૂ�ય યુ� �વન �લોનો 
બગીચો છ�, જેમાં સુંદર �લો ખીલેલા હોય, જે દૂર 
થી જ આકિષ�ત કર�, જે સુગંધીત હોય, જે મનને 
તરબતર કર�. મૂ�યહીન �વન કાંટાના જંગલ 
સમાન છ�, જેમાં જઈએ તો કાંટા વાગે, દુઃખ થાય. 
સ�ગુણયુ� �વન હીરા સમાન મૂ�યવાન �વન 
છ�. અવગુણોથી ભર�લું �વન પ�થર સમાન છ�, જે 
ર�તા વ�ે હોય તો નડે છ�. તેનું મૂ�ય પણ ઘણું 
ઓછું ક� નહ�વત છ�. કબીર� પણ ક�ં છ� ક� - ‘જબ 
હમ જગમ� આયે, જગ હસત હમ રોય, ઐસી 
કરણી ક��એ, જબ હમ જગસે �યે, હમ હસત 
જગ રોય.’ કમ� આપણા સ�ગુણયુ� હોય તો 
જગત અનેક વષ� સુધી યાદ કર�.

એક સુથાર િન�� થવાનો હતો. જેના �ારા 

બંધન સમજે છ�. મોજ મ�તીથી �વો, ભલે તેનાથી 
�વયંને ક� અ�યને નુકસાન થાય. વાતા�ઓ 
(stories) ક� સ�ય ઘટનાઓથી મળતો બોધપાઠ 
તેમને પસંદ નથી. ઈિતહાસમાંથી શીખવાની 
તમ�ના નથી. યુવાઓ વત�માનમાં �વે છ�. 
ભિવ�યમાં જે થવું હશે તે થશે - �યું જશે - માનીને 
�વન �વે છ�. સહનશીલતા, �ેમ, સ�ભાવના, 
આદરભાવ, ક�ણા જેવા મૂ�યોની તેને કદર નથી. 
�વનમાં તે ન હોવાથી નાના-મોટાનું �યાન રા�યા 
વગર અ�યનું ઈ�સ�ટ કરી દ� છ�. પોતાના દુઃખને 
વાગોળ� છ�, અ�યના સુખની ઈ�યા� કર� છ�. 
વડીલોને, ��ોને તે કચરો (Garbage) સમજે છ� 
અને એટલે તેને ઘરમાં ન રખાય એમ માનીને તેને 
તરછોડે છ�. સમાજમાં ��ા�મ વધી ર�ા છ�. ��ો 
પોતાના ભિવ�યથી િચંિતત છ�. અમે�રકામાં 
સાઈ�યા�ી�ટ પાસે �ીટમે�ટ લેવા આવનારાઓમાં 
મોટાભાગની ફ�રયાદ એકલવાયાપણાની છ�. યુવા 
ઉ��, પૂર આવેલી નદીની જેમ બધી સુંદરતા ન� 
કરીને કચરો કાદવ છોડી રહી છ�.

પડોશીના ��ઝમાંથી મીઠાઈ ચોરવાના 
આરોપસર એક �કશોરને િબહારના નાલંદાની 
જુવેનાઈલ કોટ�માં હાજર કરવામાં આ�યો. 
આરોપી �કશોર �યાં રહ�તો હતો, એક �દવસ 
ખૂબ ભૂખ લાગતા તેણે પડોશીને ઘેર જઈને તેમના 
��ઝમાં રાખેલી મીઠાઈ ખાઈ લીધી અને ��ઝ પર 
રાખેલો મોબાઈલ ફોન લઈને ગેમ રમી ર�ો હતો. 
�યાં જ પડોશણે તેને પકડીને પોલીસને હવાલે કરી 
દીધો. કોટ�માં �કશોર� મે����ટને ક�ં ક� - ‘મારા 
િપતા બસ �ાયવર હતા. એ�સીડ�ટમાં તેમની 
કમરનું હાડક�� ભાંગી ગયું �યારથી તેઓ 
પથારીવશ છ�. માતા પણ બીમાર છ�. ઘરમાં 
કમાનાર કોઈ જ નથી. નાના અને મામા પણ 
હયાત નથી. �યાર� મને ખૂબ ભૂખ લાગી એટલે મ� 
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આપણે સૌ આજના િવ�ાનયુગના ફળ 
ચાખી ર�ા છીએ. આપણી ચાર� તરફ 
સુખસુિવધાના સાધનો આપણી સેવામાં ઉપ��થત 
છ�. િવ�ાને આપણા હાથમાં દર�ક કાય�નું બટન 
આપી દીધું છ�. રીમોટથી બધું જ થાય છ�. 
એરક�ડીશનર, માઈ�ોવેવ ઓવન, લાઈટ, પંખા, 
ટીવી - બધા ઉપકરણોને કારણે આપણું હલન-
ચનલ ઓછું થયું છ�. અને માનવમાં આળસનું 
�માણ વધી ગયું છ�. આજે ઘણા-બધા �યિ�ઓને 
કાય� કરવાનું ગમતું નથી. કારણ ક� માનવમન 
િવિચ� છ�. તેને કોચલામાં પુરાઈ રહ�વાનું 
(Comfort Zone)મં રહ�વાનું ખૂબ ગમે છ�.

�વનમાં મૂ�યો - સ�ગુણોનું હોવુ ખૂબ જ 
મહ�વનું છ�. મૂ�ય યુ� �વન સુખશાંિતમય 
�વનનો સ�માગ� છ�. પણ આજે આપણે એવા 
સમયના દૌરમાંથી ગુજરી ર�ા છીએ ક� મૂ�યોને 
�ળવીને �વન �વવા માટ� પણ આંત�રક 
શિ�ની જ�ર પડે છ�. ડગલેને પગલે જૂઠ, ઈ�યા�, 
��ષ, બદલાની ભાવના, કામ, �ોધ, મોહ- 
attachment, લોભ, અહ�કાર-egoની �ાળાઓ 
�વયંમાં તેમજ સમાજમાં ઉઠતી �વા મળ� છ�.

એક સમય હતો �યાર� કહ�વાતું હતું ક� 
‘�વનમાં ધન ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, �વા��ય 
ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, પણ � ચા�ર�ય ગયું તો 
સવ��વ ગયું.’ ચા�ર�યની ર�ા માટ� ક�ટલાય લોકો 
�વ ગુમાવતા, ગામ-નગરમાં મૂ�યિન� માનવનું, 
ચા�ર�યવાન �યિ�ઓનું માન હતું, પછી ભલે ને 
તે ગરીબ હોય. પણ આજે... ધન સંપિ�ની જ 
બોલબાલા છ�. આગળનું �લોગન ઉ�ટુ થઈ ગયું 
છ�.‘ ચા�ર�ય ગયું તો કાંઈ જ નથી ગયું, પણ ધન 

ગયું તો સવ��વ ગયું.’ આમ પણ સમાજમાં મૂ�યો 
બદલાતા ર�ા છ�. પહ�લા બદલાવ હ�રો વષ�માં 
આવતો પછી 150-200 વષ�માં -- હવે ધીર� ધીર� 
ઓછા સમયમાં મૂ�યો બદલાવા લા�યા. પેઢીઓ 
વ�ે 20-25 વષ�માં મૂ�યો બદલાયા એટલે જ તો 
આજે પેઢીઓ વ�ે અંતર (generation gap) 
�વા મળ� છ�. પણ હવે તો િન�ણાત સમાજ-
શા��ીઓ માને છ� ક� અ�યાર� 3 વષ�ના અંતર� 
જ�મેલા ભાઈ-બહ�નોના િવચારો મળતા નથી. 
જ�મમાં ક�ટલાંક સમયનો ફ�ર પણ િવચાર �ણાલી 
બદલી દ� છ�. આજના યુવાઓ પણ એક કા�પિનક 
�વન �વે છ�. મોબાઈલ, ઈ�ટરનેટ, ઈ��ટા�ામ, 
�હો�સ એપની એક આભાસી દુિનયામાં આભાસી 
સંબંધો, દો�તી, �ેમ પર �વે છ�. સુંદર સપનાના 
તેમાં વાવેતર કર� છ�. સમય પસાર થાય તેમ તેમ 
પોતાની ક�પનામાં જ હક�કત માની બેસે છ�. તેમાં 
જ �વે છ�. રોજના આવતા 4 થી 5 હ�ર 
સંદ�શાઓ (messages), નેટની દુિનયા, ડાઉન 
લો�સ, વીડીઓઝ, સીરીયલો, �ફ�મોની આભાસી 
દુિનયામાં લાઈ�સ ડીસલાઈ�સમાં આમતેમ 
ઈમોશનલી ફ�ગોળાતા �વતા હ�રો િમ�ો, 
સ�કડો સંબંધીઓની વ�ે પણ એકાક� �વન 
ગુ�ર� છ�. અને દુઃખ - અશાંિત - િનરાશા - 
�ડ�ેશનમાં તેનો અંત પામે છ�.

િવ�ાનના સાધનો આપણી સુિવધા માટ� 
બનેલા છ�. તે સુખ આપે છ�, પણ અ�પ સમય માટ� 
જ. આજનો યુવા પેઢી િવ�ાનનો ભરપૂર લાભ લઈ 
રહી છ�. પણ �વનમાં મૂ�યો - સ�ગુણોનો �ાસ 
થઈ ર�ો છ�. મૂ�યો ન� થઈ ર�ા છ�. સમાજ �ણે 
ક� મૂ�યોથી મુખ ફ�રવી બેઠો છ�. નૈિતકતાને તે 

સ�ગુણ - અવગુણ ક� કારણ, કોઈ હીરા હ�, કોઈ પ�થર હ�
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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આવું કયુ�. હવેથી �� આવું નહ� ક�ં.’ મે����ટ� 
ક�ં ક� ‘આ આજના સમાજની વરવી હક�કત છ�, 
જે દુઃખદ છ�. નાના છોકરાઓને પોતાના સપનાઓ 
હોવા છતાં આવી નાની એવી ચોરી કરવી પડે તે 
સમાજમાં �વત�તા મૂ�યોનો �ાસ દશા�વે છ�. એટલે 
બાળકોના ક�સમાં આપણે સિહ�ણુ અને સહનશીલ 
બનવું પડશે. આપણા પડોશમાં બાળક ભૂ�યું હોય 
ક� બીમાર હોય, લાચાર હોય તો સરકારને દોષ 
દ�તા પહ�લાં આપણે ક�ણામય બનવું પડશે.’ તેમણે 
બાળકને િનદ�ષ છોડી દીધો.

ભિવ�યની અિનિ�તતા, સાચા �ેહનો 
અભાવ, �વાથ��િ�એ સામાિજક �વન તોડી 
નાં�યું છ�. દીવાલમાં િતરાડ પડવાથી દીવાલ તૂટ� 
છ�. પણ સંબંધોમાં િતરાડ પડવાથી દીવાલો ઉભી 
થાય છ�. સમાજ �ચ નીચ, નાત�તના વાડાઓમાં 
વહ�ચાયેલો તો હતો જ પણ હવે �યિ�ગત 
વાડાઓમાં વહ�ચાઈ ર�ો છ�. એક કિવએ ઠીક 
ક�ં છ� ક� ‘કોઈ �કસીકા નહ� હ� - જુઠ� નાતે હ�, 
નાતો કા �યા..’ આનું મુ�ય કારણ છ�. - �વનમાં 
મૂ�યોના અભાવ. મૂ�ય યુ� �વન �લોનો 
બગીચો છ�, જેમાં સુંદર �લો ખીલેલા હોય, જે દૂર 
થી જ આકિષ�ત કર�, જે સુગંધીત હોય, જે મનને 
તરબતર કર�. મૂ�યહીન �વન કાંટાના જંગલ 
સમાન છ�, જેમાં જઈએ તો કાંટા વાગે, દુઃખ થાય. 
સ�ગુણયુ� �વન હીરા સમાન મૂ�યવાન �વન 
છ�. અવગુણોથી ભર�લું �વન પ�થર સમાન છ�, જે 
ર�તા વ�ે હોય તો નડે છ�. તેનું મૂ�ય પણ ઘણું 
ઓછું ક� નહ�વત છ�. કબીર� પણ ક�ં છ� ક� - ‘જબ 
હમ જગમ� આયે, જગ હસત હમ રોય, ઐસી 
કરણી ક��એ, જબ હમ જગસે �યે, હમ હસત 
જગ રોય.’ કમ� આપણા સ�ગુણયુ� હોય તો 
જગત અનેક વષ� સુધી યાદ કર�.

એક સુથાર િન�� થવાનો હતો. જેના �ારા 

બંધન સમજે છ�. મોજ મ�તીથી �વો, ભલે તેનાથી 
�વયંને ક� અ�યને નુકસાન થાય. વાતા�ઓ 
(stories) ક� સ�ય ઘટનાઓથી મળતો બોધપાઠ 
તેમને પસંદ નથી. ઈિતહાસમાંથી શીખવાની 
તમ�ના નથી. યુવાઓ વત�માનમાં �વે છ�. 
ભિવ�યમાં જે થવું હશે તે થશે - �યું જશે - માનીને 
�વન �વે છ�. સહનશીલતા, �ેમ, સ�ભાવના, 
આદરભાવ, ક�ણા જેવા મૂ�યોની તેને કદર નથી. 
�વનમાં તે ન હોવાથી નાના-મોટાનું �યાન રા�યા 
વગર અ�યનું ઈ�સ�ટ કરી દ� છ�. પોતાના દુઃખને 
વાગોળ� છ�, અ�યના સુખની ઈ�યા� કર� છ�. 
વડીલોને, ��ોને તે કચરો (Garbage) સમજે છ� 
અને એટલે તેને ઘરમાં ન રખાય એમ માનીને તેને 
તરછોડે છ�. સમાજમાં ��ા�મ વધી ર�ા છ�. ��ો 
પોતાના ભિવ�યથી િચંિતત છ�. અમે�રકામાં 
સાઈ�યા�ી�ટ પાસે �ીટમે�ટ લેવા આવનારાઓમાં 
મોટાભાગની ફ�રયાદ એકલવાયાપણાની છ�. યુવા 
ઉ��, પૂર આવેલી નદીની જેમ બધી સુંદરતા ન� 
કરીને કચરો કાદવ છોડી રહી છ�.

પડોશીના ��ઝમાંથી મીઠાઈ ચોરવાના 
આરોપસર એક �કશોરને િબહારના નાલંદાની 
જુવેનાઈલ કોટ�માં હાજર કરવામાં આ�યો. 
આરોપી �કશોર �યાં રહ�તો હતો, એક �દવસ 
ખૂબ ભૂખ લાગતા તેણે પડોશીને ઘેર જઈને તેમના 
��ઝમાં રાખેલી મીઠાઈ ખાઈ લીધી અને ��ઝ પર 
રાખેલો મોબાઈલ ફોન લઈને ગેમ રમી ર�ો હતો. 
�યાં જ પડોશણે તેને પકડીને પોલીસને હવાલે કરી 
દીધો. કોટ�માં �કશોર� મે����ટને ક�ં ક� - ‘મારા 
િપતા બસ �ાયવર હતા. એ�સીડ�ટમાં તેમની 
કમરનું હાડક�� ભાંગી ગયું �યારથી તેઓ 
પથારીવશ છ�. માતા પણ બીમાર છ�. ઘરમાં 
કમાનાર કોઈ જ નથી. નાના અને મામા પણ 
હયાત નથી. �યાર� મને ખૂબ ભૂખ લાગી એટલે મ� 
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તે કામ કરતો હતો તે કો��ા�ટરને તેણે ક�ં - 
‘બસ હવે બ� બધા મકાન બનાવી લીધા - હવે �� 
પ�ી અને બાળકો, પૌ�ો સાથે આરામની 
િજ�દગી �વવા ઈ�છું છું.’

પોતાના એક કાબેલ કારીગરની િન�િ�ની 
વાત સાંભળીને કો��ા�ટરને દુઃખ થયું, પણ મન 
મનાવીને એણે સુથારને ક�ં - ‘થોડો સહકાર 
આપીને બસ, હવે એક વધુ ઘર બનાવી આપો. એ 
પૂ�ં થાય પછી તમે સાવ િન��.’ સુથાર સંમત 
થયો. પોતાની િજ�દગીના છ��ા �ોજે�ટનું કામ 
શ� કયુ�.

� ક� આ તેનો છ��ો �ોજે�ટ હતો એટલે 
તેણે અધૂરા મનથી કામ કયુ�. તે હવે સાંજ �યાર� 
પડે તેની રાહ જવો લા�યો. ઘર બનાવવામાં 
સારામાં સારો સીમે�ટ વપરાય છ� ક� નહ� તેનું 
�યાન ન રા�યું. મકાનમાં વધુ સારી સુિવધા ઉભી 
કરવાની તેણે પરવા ન કરી. બારી દરવા� માટ� 
ઉ�મ �ોલીટીવાળું લાકડું ન વાપયુ�. ફિન�ચર પણ 
ર�ઢીયાળ બના�યું. મકાનનું ઈ�ટીરીયર 
બનાવવામાં પણ પૂરી કાળ� લીધી નહ�. આમ જ 
કામ ચાલતું ર�ં અને જે �ોજે�ટ પૂરો કરવા માટ� 
સામા�ય રીતે તેને નવ-દસ મહીના થતા તે તેણે 
ફ� �ણ મહીનામાં પૂરો કરી નાં�યો.

એક �દવસ કો��ા�ટર� સુથારને પોતાની 
ઓ�ફસમાં બોલા�યો. પેલા નવા બંધાયેલા ઘરની 
ચાવીઓ સુથારને સ�પીને ક�ં - ‘વરસો સુધી તમે 
મારી સાથે ઘણું સા�� કામ કયુ� એના બદલામાં 
તમારી િન�િ� સમયે આ મારી ભેટ છ�.’

સુથાર તો ડઘાઈ ગયો. તેને � ખબર હોત ક� 
તે પોતાનું જ મકાન બનાવી ર�ો છ� તો તેણે બધું 
જ સાવ જુદી રીતે કયુ� હોત. આપણે પોતે જ 
આપણા પોતાના ભિવ�ય ના આ�ક�ટ��ટ છીએ. 

આપણે જ તેના કો��ા�ટર, ઘડવૈયા છીએ. તેને 
સા�� ક� નરસુ બનાવવાનું મા�યમ કમ� જ છ�. 
આપણે િજ�દગીમાં જે કાય� કરીએ છીએ તે પૂર�પૂ�ં 
મન લગાવીને અ�યને સુખ પહ�ચે તેવી રીતે 
શુભે�છાઓ, શુભ ભાવનાઓ, િન�ા સાથે, 
સ�ગુણયુ�, મૂ�ય િન� રીતે કરીશું તેના ફળ 
સારા ચાખીશું. નહ� તો સંત કબીર� ક�ં તેમ - 
‘બોયા પેડ બબુલકા તો આમ કહાં સે ખાયે’ની 
જેમ દુઃખ અશાંિતની જ �ા��ત થશે ક� ઉપરો� 
સુથારની જેમ રીટન� મળશે. કમ� એક એવું 
ર��ટોર�ટ છ� �યાં તમને તે જ પીરસવામાં આવે છ�, 
જે તમે જ બનાવેલું છ�. કમ� તેવું ફળ િનિ�ત છ� તો 
પછી સા�ં કમ� જ કરવાનું �યાન રાખીએ.

તે જ�ર યાદ રાખીએ ક� આપણે િજ�દગીમાં 
રાખેલા વલણ, મૂ�યો, સ�ભાવના, ક�ણા-દયા, 
�ેહ, સહકાર, સહાનુભૂિતનું ફળ જ આપણને 
આગળ જતા ભિવ�યમાં મળવાનું છ� કારણ ક� 
આપણે પોતે જ આપણે જ તૈયાર કર�લા ઘરમાં 
રહ�વા જવાનું છ�. તો જ�ર �દલથી, સ�યિન�ા, 
�માિણકતાથી કમ� કરીએ.

આ સ�ગુણો યુ�, હીરા સમાન �વન 
�વવા માટ�, તેની ધારણા માટ�, તે માગ� પર 
ચાલવા માટ� મનુ�યો મહ�નત તો કર� જ છ�, પણ 
આજના આ ભૌિતકતા �ધાન દુિનયામાં 
મૂ�યિન�ાના માગ� પર ચાલવામાં આવતા 
િવ�નોથી ડગી જઈને તે માગ� છોડી દ� છ�. આ 
સ�ગુણોને ધારણ કરીને િવકસાવવામાં, મૂ�યના 
સ�માગ� પર ચાલવાની આંત�રક શિ� 
મેળવવામાં રાજયોગ-મેડીટ�શન ઘણી મદદ કર� છ�. 
રાજયોગ આ�માને શિ�શાળી બનાવીને 
આપણામાં આ�મિવ�ાસ જગાવે છ�. અસ�ય, 
જુઠ, અ�માિણકતાની વ�ે રહીને પણ કમળપુ�પ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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કમ�ની ગિત અિત ગુ� છ�. જે જેવાં કમ� કર� 
છ� તેવું તેને સા�ં અથવા ખરાબ ફળ મળ� છ�. ભલે 
સારા કમ�નું ફળ મળતા વાર લાગે પરંતુ કમ�નું ફળ 
ચો�સ મળ� છ�. � કોઈ ખરાબ કમ� કર� તો તેને 
અવ�ય તેવું જ ફળ મળ� છ�. એટલા માટ� જ 
કહ�વાય છ� ક� ભગવાનના ઘર� વાર છ� પણ 
અંધકાર નથી. જેવી િ�યા તેવી જ �િતિ�યા હોય 
છ�. એટલા માટ� આપણે કમ� ઉપર �યાન આપવું 
જ�રી છ�. અ�ાનતામાં કોઈપણ કમ� થઈ �ય તો 
તેનું ફળ પણ મળ� છ�. �યાર� ભગવાનને યાદ 
કરીએ છીએ �યાર� મન, બુિ� ભટક� છ�. ઊંઘ 
આવે છ�. કોઈ નાના મોટા �વજંતુ આપણા �ારા 
મરી �ય છ�. તેના પર આપણે �યાન નથી 
આપતા, પણ તેવા કમ�નું ફળ મળ� છ�. � કોઈપણ 
કમ� ઈ�રીય િનયમ મયા�દા �માણે કરીએ છીએ 
તેને પુ�ય કમ� કહ�વાય છ�. તેનું ફળ સુખ �વ�પે 
મળ� છ�. ઈ�રીય િનયમ મયા�દા િવ�� કમ� િવકમ� 
કહ�વાય છ�. તેનું ફળ દુઃખ �વ�પે મળ� છ�.

મહાભારતમાં િપતામહ ભી�મ થઈ ગયા. જે 
મહાન પુ�ષ હતા તો પણ તેમને બાણોની શૈયા પર 
સૂતાં બતા�યા છ�, તે �યા કમ�નું ફળ છ�. એકવાર 
�ી ક��ણ ભી�મિપતા પાસે આવે છ�. �યાર� તેમને 
પૂછ� છ� આ �યા કમ�નું ફળ છ�. �યાર� �ી ક��ણ 
હસીને કહ� છ� તમે તમારા કમ�ને તપાસો. આ 
જ�મના અથવા પૂવ� જ�મના. �યાર� તમે રા� હતા 
�યાર� તમે રથમાં બેસીને ફરવા જતા હતા. �યાર� 
ર�તામાં સાપ પડેલો �ઈ તમે તેને તીર વડે ઉઠાવી 
ર�તાની બાજુમાં ફ��યો. �યાર� �યાં કાંટાની 
ઝાડીમાં તે પ�ો. સાપ કાંટામાં પ�ા પ�ા 
ઘાયલ થઈને મરી ગયો. તેમની ભાવના સાપને 

બચાવવાની હતી. અ�ાનતાનું કમ�ફળ તેમને 
ભોગવવું પ�ું. અ�ણતાં અથવા �ણી �ઈને 
કર�લ કમ�નું ફળ અવ�ય મળ� છ�. કોઈપણ કમ� 
ઈ�રીય િનયમ મયા�દા િવ�� ન થાય તેની 
સાવધાની રાખીને કરવું �ઈએ. જેવી રીતે ગાડી 
પાટા ઉપરથી ઉતરી �ય તો દુઘ�ટના સંભવે છ�. તે 
�માણે આપણે �વન�પી ગાડીને િનયમ મયા�દા 
�માણે ચલાવીએ તો �વન સુખી બને છ�. નહ� તો 
દુઃખોનો સામનો કરવો પડે છ�. ઈ�રીય િનયમ 
મયા�દા તોડીને �વન �વવાથી અથવા િવકારોને 
વશ થઈને ક�કમ� કરીએ છીએ �યાર� આપણા 
�વનમાં દુઃખ, અશાંિત આવે છ� અને �વન 
આબાદ થવાને બદલે બરબાદ થઈ �ય છ�.

આપણને ભગવાનની યાદની યા�ામાં િવ�ન 
આવે છ�. તેનું કારણ પરિચંતન, હસી મ�ક અને 
આળસ છ�. ઊંઘ આવે છ� તે માયાના �પમાં આવે 
છ�. બુિ� આમ-તેમ દોડે છ�. ખુશી ગાયબ થઈ �ય 
છ�. બેચેની આવી �ય છ�. મન અશાંતને દુઃખી 
બને છ�. આ બધા કારણો એ જ િનયમ મયા�દા 
ઉ�ંઘનની સ� છ�. યોગ બળથી પાપ ભ�મ થતા 
નથી. આપણા �વનમાં જે ક�ઈ ઘટના બને છ� તે 
આજ�મના અથવા પૂવ� જ�મના કમ�નું ફળ છ�. 
માટ� દુઃખના સમયે દુઃખી ન થવું �ઈએ. પરંતુ 
દુઃખની �ણમાં પણ �ભુ િપતાને યાદ કરી યોગ 
શિ�ને સહાર� િહ�મત રાખવાથી સુખ અનુભવ 
થશે. ભગવાનની �ીમત પાલન કરવાથી કમ� 
ભોગને કમ�યોગમાં પ�રવિત�ત કરવાથી, શૂળમાંથી 
કાંટા જેટલું દુઃખ અનુભવાશે. પહાડ જેટલું મોટું 
દુઃખ આપણી સામે હશે તે રાઈ જેટલું બની જશે 

અ�ાનવશ કર�લાં કમ�નું ફળ
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુ રોડ
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તે કામ કરતો હતો તે કો��ા�ટરને તેણે ક�ં - 
‘બસ હવે બ� બધા મકાન બનાવી લીધા - હવે �� 
પ�ી અને બાળકો, પૌ�ો સાથે આરામની 
િજ�દગી �વવા ઈ�છું છું.’

પોતાના એક કાબેલ કારીગરની િન�િ�ની 
વાત સાંભળીને કો��ા�ટરને દુઃખ થયું, પણ મન 
મનાવીને એણે સુથારને ક�ં - ‘થોડો સહકાર 
આપીને બસ, હવે એક વધુ ઘર બનાવી આપો. એ 
પૂ�ં થાય પછી તમે સાવ િન��.’ સુથાર સંમત 
થયો. પોતાની િજ�દગીના છ��ા �ોજે�ટનું કામ 
શ� કયુ�.

� ક� આ તેનો છ��ો �ોજે�ટ હતો એટલે 
તેણે અધૂરા મનથી કામ કયુ�. તે હવે સાંજ �યાર� 
પડે તેની રાહ જવો લા�યો. ઘર બનાવવામાં 
સારામાં સારો સીમે�ટ વપરાય છ� ક� નહ� તેનું 
�યાન ન રા�યું. મકાનમાં વધુ સારી સુિવધા ઉભી 
કરવાની તેણે પરવા ન કરી. બારી દરવા� માટ� 
ઉ�મ �ોલીટીવાળું લાકડું ન વાપયુ�. ફિન�ચર પણ 
ર�ઢીયાળ બના�યું. મકાનનું ઈ�ટીરીયર 
બનાવવામાં પણ પૂરી કાળ� લીધી નહ�. આમ જ 
કામ ચાલતું ર�ં અને જે �ોજે�ટ પૂરો કરવા માટ� 
સામા�ય રીતે તેને નવ-દસ મહીના થતા તે તેણે 
ફ� �ણ મહીનામાં પૂરો કરી નાં�યો.

એક �દવસ કો��ા�ટર� સુથારને પોતાની 
ઓ�ફસમાં બોલા�યો. પેલા નવા બંધાયેલા ઘરની 
ચાવીઓ સુથારને સ�પીને ક�ં - ‘વરસો સુધી તમે 
મારી સાથે ઘણું સા�� કામ કયુ� એના બદલામાં 
તમારી િન�િ� સમયે આ મારી ભેટ છ�.’

સુથાર તો ડઘાઈ ગયો. તેને � ખબર હોત ક� 
તે પોતાનું જ મકાન બનાવી ર�ો છ� તો તેણે બધું 
જ સાવ જુદી રીતે કયુ� હોત. આપણે પોતે જ 
આપણા પોતાના ભિવ�ય ના આ�ક�ટ��ટ છીએ. 

આપણે જ તેના કો��ા�ટર, ઘડવૈયા છીએ. તેને 
સા�� ક� નરસુ બનાવવાનું મા�યમ કમ� જ છ�. 
આપણે િજ�દગીમાં જે કાય� કરીએ છીએ તે પૂર�પૂ�ં 
મન લગાવીને અ�યને સુખ પહ�ચે તેવી રીતે 
શુભે�છાઓ, શુભ ભાવનાઓ, િન�ા સાથે, 
સ�ગુણયુ�, મૂ�ય િન� રીતે કરીશું તેના ફળ 
સારા ચાખીશું. નહ� તો સંત કબીર� ક�ં તેમ - 
‘બોયા પેડ બબુલકા તો આમ કહાં સે ખાયે’ની 
જેમ દુઃખ અશાંિતની જ �ા��ત થશે ક� ઉપરો� 
સુથારની જેમ રીટન� મળશે. કમ� એક એવું 
ર��ટોર�ટ છ� �યાં તમને તે જ પીરસવામાં આવે છ�, 
જે તમે જ બનાવેલું છ�. કમ� તેવું ફળ િનિ�ત છ� તો 
પછી સા�ં કમ� જ કરવાનું �યાન રાખીએ.

તે જ�ર યાદ રાખીએ ક� આપણે િજ�દગીમાં 
રાખેલા વલણ, મૂ�યો, સ�ભાવના, ક�ણા-દયા, 
�ેહ, સહકાર, સહાનુભૂિતનું ફળ જ આપણને 
આગળ જતા ભિવ�યમાં મળવાનું છ� કારણ ક� 
આપણે પોતે જ આપણે જ તૈયાર કર�લા ઘરમાં 
રહ�વા જવાનું છ�. તો જ�ર �દલથી, સ�યિન�ા, 
�માિણકતાથી કમ� કરીએ.

આ સ�ગુણો યુ�, હીરા સમાન �વન 
�વવા માટ�, તેની ધારણા માટ�, તે માગ� પર 
ચાલવા માટ� મનુ�યો મહ�નત તો કર� જ છ�, પણ 
આજના આ ભૌિતકતા �ધાન દુિનયામાં 
મૂ�યિન�ાના માગ� પર ચાલવામાં આવતા 
િવ�નોથી ડગી જઈને તે માગ� છોડી દ� છ�. આ 
સ�ગુણોને ધારણ કરીને િવકસાવવામાં, મૂ�યના 
સ�માગ� પર ચાલવાની આંત�રક શિ� 
મેળવવામાં રાજયોગ-મેડીટ�શન ઘણી મદદ કર� છ�. 
રાજયોગ આ�માને શિ�શાળી બનાવીને 
આપણામાં આ�મિવ�ાસ જગાવે છ�. અસ�ય, 
જુઠ, અ�માિણકતાની વ�ે રહીને પણ કમળપુ�પ 
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કમ�ની ગિત અિત ગુ� છ�. જે જેવાં કમ� કર� 
છ� તેવું તેને સા�ં અથવા ખરાબ ફળ મળ� છ�. ભલે 
સારા કમ�નું ફળ મળતા વાર લાગે પરંતુ કમ�નું ફળ 
ચો�સ મળ� છ�. � કોઈ ખરાબ કમ� કર� તો તેને 
અવ�ય તેવું જ ફળ મળ� છ�. એટલા માટ� જ 
કહ�વાય છ� ક� ભગવાનના ઘર� વાર છ� પણ 
અંધકાર નથી. જેવી િ�યા તેવી જ �િતિ�યા હોય 
છ�. એટલા માટ� આપણે કમ� ઉપર �યાન આપવું 
જ�રી છ�. અ�ાનતામાં કોઈપણ કમ� થઈ �ય તો 
તેનું ફળ પણ મળ� છ�. �યાર� ભગવાનને યાદ 
કરીએ છીએ �યાર� મન, બુિ� ભટક� છ�. ઊંઘ 
આવે છ�. કોઈ નાના મોટા �વજંતુ આપણા �ારા 
મરી �ય છ�. તેના પર આપણે �યાન નથી 
આપતા, પણ તેવા કમ�નું ફળ મળ� છ�. � કોઈપણ 
કમ� ઈ�રીય િનયમ મયા�દા �માણે કરીએ છીએ 
તેને પુ�ય કમ� કહ�વાય છ�. તેનું ફળ સુખ �વ�પે 
મળ� છ�. ઈ�રીય િનયમ મયા�દા િવ�� કમ� િવકમ� 
કહ�વાય છ�. તેનું ફળ દુઃખ �વ�પે મળ� છ�.

મહાભારતમાં િપતામહ ભી�મ થઈ ગયા. જે 
મહાન પુ�ષ હતા તો પણ તેમને બાણોની શૈયા પર 
સૂતાં બતા�યા છ�, તે �યા કમ�નું ફળ છ�. એકવાર 
�ી ક��ણ ભી�મિપતા પાસે આવે છ�. �યાર� તેમને 
પૂછ� છ� આ �યા કમ�નું ફળ છ�. �યાર� �ી ક��ણ 
હસીને કહ� છ� તમે તમારા કમ�ને તપાસો. આ 
જ�મના અથવા પૂવ� જ�મના. �યાર� તમે રા� હતા 
�યાર� તમે રથમાં બેસીને ફરવા જતા હતા. �યાર� 
ર�તામાં સાપ પડેલો �ઈ તમે તેને તીર વડે ઉઠાવી 
ર�તાની બાજુમાં ફ��યો. �યાર� �યાં કાંટાની 
ઝાડીમાં તે પ�ો. સાપ કાંટામાં પ�ા પ�ા 
ઘાયલ થઈને મરી ગયો. તેમની ભાવના સાપને 

બચાવવાની હતી. અ�ાનતાનું કમ�ફળ તેમને 
ભોગવવું પ�ું. અ�ણતાં અથવા �ણી �ઈને 
કર�લ કમ�નું ફળ અવ�ય મળ� છ�. કોઈપણ કમ� 
ઈ�રીય િનયમ મયા�દા િવ�� ન થાય તેની 
સાવધાની રાખીને કરવું �ઈએ. જેવી રીતે ગાડી 
પાટા ઉપરથી ઉતરી �ય તો દુઘ�ટના સંભવે છ�. તે 
�માણે આપણે �વન�પી ગાડીને િનયમ મયા�દા 
�માણે ચલાવીએ તો �વન સુખી બને છ�. નહ� તો 
દુઃખોનો સામનો કરવો પડે છ�. ઈ�રીય િનયમ 
મયા�દા તોડીને �વન �વવાથી અથવા િવકારોને 
વશ થઈને ક�કમ� કરીએ છીએ �યાર� આપણા 
�વનમાં દુઃખ, અશાંિત આવે છ� અને �વન 
આબાદ થવાને બદલે બરબાદ થઈ �ય છ�.

આપણને ભગવાનની યાદની યા�ામાં િવ�ન 
આવે છ�. તેનું કારણ પરિચંતન, હસી મ�ક અને 
આળસ છ�. ઊંઘ આવે છ� તે માયાના �પમાં આવે 
છ�. બુિ� આમ-તેમ દોડે છ�. ખુશી ગાયબ થઈ �ય 
છ�. બેચેની આવી �ય છ�. મન અશાંતને દુઃખી 
બને છ�. આ બધા કારણો એ જ િનયમ મયા�દા 
ઉ�ંઘનની સ� છ�. યોગ બળથી પાપ ભ�મ થતા 
નથી. આપણા �વનમાં જે ક�ઈ ઘટના બને છ� તે 
આજ�મના અથવા પૂવ� જ�મના કમ�નું ફળ છ�. 
માટ� દુઃખના સમયે દુઃખી ન થવું �ઈએ. પરંતુ 
દુઃખની �ણમાં પણ �ભુ િપતાને યાદ કરી યોગ 
શિ�ને સહાર� િહ�મત રાખવાથી સુખ અનુભવ 
થશે. ભગવાનની �ીમત પાલન કરવાથી કમ� 
ભોગને કમ�યોગમાં પ�રવિત�ત કરવાથી, શૂળમાંથી 
કાંટા જેટલું દુઃખ અનુભવાશે. પહાડ જેટલું મોટું 
દુઃખ આપણી સામે હશે તે રાઈ જેટલું બની જશે 

અ�ાનવશ કર�લાં કમ�નું ફળ
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુ રોડ

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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�વન બનાવવાનો �ઢ સંક�પ કરી આદરણીય 
દાદી�ને �ેહાંજિલ અપ�ણ કરીએ. સમ� િવ�ના 
વંદનીય િવભૂિત દાદી �કાશમિણ� ને શત-શત 
કોટી-કોટી ભાવપૂણ� ��ાના સુમન અપ�ણ...

॥ ઓમશાંિત ॥

ફરમાનદાર બનીને ર�ા. તેઓ મીરાંની જેમ એક 
િશવબાબા દસૂરા ના કોઈ એટલે ક� અનાસકત 
અને ��િત��ધાની જેમ �વન ��યા. તેઓ લાખો 
આ�મા માટ� દયાની દ�વી હતા. સવ� ��યે 
અંતરમનની શુભભાવનાઓ રાખી સવ�ને માફ 
કરવાની ભાવના, જતુ કરવાની ભાવના, સવ�ને 
આગળ વધારવાની ભાવના, દર�ક કાય�માં સૌને 
સાથે લઈને ચાલવાની તેમની �ે� �િ�, સૌ કોઈ 
માટ� �ેમભાવ આદરભાવ તેમણે રાખેલ. તેઓએ 
વાણીની સાથે-સાથે પોતાના આદશ� �યવહાર 
�ારા અ�ય આ�માઓના ગુણગાન કરી, અ�ય 
આ�માની િવશેષતાઓની મિહમા કરી-કરીને, 
�ા�ણ પ�રવારમાં અનેક �દ�ય ગુણો આ�યાં 
હતા. તેઓ સદા સંતુ�, �દ�યતા સંપ�ન, 
�સ�નતાથી ભરપરૂ , શાંત, મીઠા અને ખૂબ 
�ેમભયા� �યવહારથી તેમણે અનેક લોકોના દુઃખ, 
દદ� અને ગમના આવરણોને દૂર કરી, આનંદ-
ખુશી તેમણે આપી હતી. તેઓ �વન પય�ત એટલે 
ક� છ��ા �ાસ સુધી બાબાના આદશ� િવ�ાથ� 
બનીને ર�ા હતા. અ�તવેળાના શિ�શાળી 
યોગ, દરરોજની આ�યા��મક �ાનમુરલી 
સંભળા�યા પછી પણ મુરલીનું �દવસ દરિમયાન 
ઓછામાં ઓછું �ણેક વખત અ�યયન કરતાં. 
સમય, સંક�પ અને �ાસને સદ�વ બેહદની સેવામાં 
સફળ કરી િવ�ના કરોડો લોકોના �દલમાં �થાન 
મેળવીને �વનને ઉ�ગર કરતાં ર�ા. 

 આવો, આપણે સૌ દાદી�ના �વન-
ચ�ર�માંથી �દ�ય ગુણોના બોધ લઈને �વયંના 
�વનને �દ�ય બનાવીએ. હ� પણ રહ�લી કમી-
કમ�રીઓને અપ�ણ કરી, �દ�યગુણ સંપ�ન 
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િવ� વંદનીય, પરમ આદરણીય 
રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�નો જ�મ ઈ.સ. 
૧૯૨૨માં વત�માન પા�ક�તાન દ�શના િસંઘ �ાંતમાં 
હ�દરાબાદ શહ�રમાં ખબૂ  જ ભિ�ભાવવાળા સુખી 
સ�પ�ન પ�રવારમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ લો�કક 
નામ રમા હતું. તેઓ બાળપણથી જ �ીક��ણની 
ભિ�માં ખબૂ  સાદગીભયુ� �વન પસાર કરતા 
હતા. તેઓ શાળામાં ભણવાના અ�યાસમાં 
તેજ�વી, �િતભાશાળી અને હોિશયાર હતા. 
��ાક�મારીઝના સૌ �થમ મુ�ય િશિ�કા મીઠી 
મ�માના સહ અ�યાયી પણ હતા. જયાર� તેઓ 
દસમા ધોરણમાં ભણતા હતા �યાર� એટલે ક� ઈ.સ. 
૧૯૩૬ દરિમયાન એક મહ�વની ઘટના તેમના 
�વનમાં ધટી ક� તેઓએ ૧૪ વષ�ની યુવા �મર� 
આ�યા��મકતાનો રાહ પસંદ કય�. તે સમયે એક 
બનાવ બ�યો ક�, હ�દરાબાદ નગરમાં ��ા-
બાબાના ઘર� સ�સંગ ચાલતો હતો. દાદી� �થમ 
વખત જ આ સ�સંગનો લાભ લેવા ગયા હતા, 
�યાર� િપતા�ી ��ાને �તાવેત તેમને �ીક��ણનો 
અલો�કક સા�ા�કાર થયો. તેમની �ીક��ણના 
દશ�ન કરવાની ભિ�ની ભાવના પૂરી થઈ જતાં 
ખૂબ ભાવિવભોર થઈ ગયા. તે સમયે �યાંના 
ઓમ�વિનના ઉ�ારણથી એક આ�યા��મક 
�હાની વાતાવરણથી તેઓ ખૂબ આકિષ�ત થયા. 
તેમણે ��િપતા ��ાબાબાના સાકાર તનની 
અંદર અવત�રત થયેલ પરમિપતા િનરાકાર િશવ 
િપતા પરમા�માને ઓળખવામાં જરા પણ વાર ન 
લાગી. ૧૫ વષ�ની નાની �મરમાં જ લો�કક 
અ�યાસને છોડી, પોતાનું સમ� �વન �ભુિપતાને 

અિપ�ત કરી દીધું. પાવ�તીની જેમ િશવને સાજન 
માની પિત�તા સમ� �વન ગાળીયું. પરમિપતા 
િશવબાબાના િવશેષ અને ખાસ બાળકની જેમ 
�વન પય�ત િપતા�તા પણ બનીને ર�ાં. ઈ.સ. 
૧૯૩૬ થી ૨૦૦૭ સુધી સાત દાયકા સુધી સમ� 
િવ�ની દુઃખી, અશાંત, પી�ડત માનવ �તની 
બેહદની સેવામાં, િવ� ક�યાણની સેવાનું 
ભગીરથ કાય� કરતા તારીખ ૨૫-૮-૨૦૦૭, 
શિનવારના રોજ સવાર� ૧૦:૦૦ કલાક� શાંિતવન 
પ�રસરમાં કમા�તીત અવ�થાને પામીને પાિથ�વ 
દ�હનો �યાગ કય� હતો. હ�રો માનવ મેદનીએ 
દાદી �કાશમિણ�ના અંિતમ દશ�ન કરી ��ા-
સુમન અિપ�ત કયા� હતા.

�દ�ય દાદી �કાશમિણ�ના �વનનો સૌથી 
મોટો �દ�ય ગુણ હતો ક�, તેઓ આ�વન સ�યની 
રાહ પર ચા�યા. તેઓએ તેમની 87 વષ�ની 
�વનયા�ા દરિમયાન �યાર� પણ જૂઠું બો�યા જ 
નથી. �યાર�ય કોઈ જૂઠો �યવહાર કય� નથી. 
દાદી� માટ� એમ પણ કહી શકાય ક�, તેમને જૂઠું 
બોલતા આવડતું જ ન હતું. જુઠું કોને કહ�વાય 
તેની તેમને ખબર જ ન હતી. તે પિવ� દ�વી બનીને 
ર�ા એટલે ક� પિવ�તાની �િતમૂિત� હતા. તેમની 
�હાની અને પિવ� શિ�શાળી ���થી અનેક 
આ�માઓએ પિવ� �વન �વવાનું �ત લીધું હતું. 
�યારથી તેઓ �� �ાનય� સાથે �ડાયા �યારથી 
જ અટલ, સંપૂણ� િનિ�તબુિ�, �ભુિપતાના 
ભગીરથ કાય� ��યે, મીઠા બાબા ��યે આદર 
સ�માનને લઈને, બાબાની તમામ આ�ાઓને 
�દલથી િશરોમા�ય રાખી. ય�ર�ક, વફાદાર, 

�દ�યદશ�ન

�દ�ય ગુણોની મૂિત� - દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

અને રાઈમાંથી � જેટલું હલક�� બની જશે. કમ� 
ભોગનામાં પણ આપણને ઈ�રીય બળ મળશે. 
સુખની �ા��ત, અનુભૂિત થશે. આગળના માટ� 
સાવધાની રહ� ક� મારાથી ફરીથી કોઈ િવકમ� ન 
થાય. જેથી માર� ફરીથી દુઃખી હ�રાન થવું પડે. 
ભગવાનની યાદ રહ�. એવું સમ� ક� પરમા�મા આ 
કમ� મારા �ારા કરાવી ર�ા છ�. �� � �યાન નહ� 
આપું તો માર� ધમ�રાજપુરીમાં િહસાબ ચૂકવવો 
પડશે. તે પછી ભગવાનને �� ક�વી રીતે મ� 
બતાવીશ. આટલું �યાન રાખીશું તો આપણા 
કમ�માં સુધારો થશે. આપણું �વન ધ�ય-ધ�ય 
બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... અ�ાનવશ કર�લ

• ઈ�રીય કાય�માં સહયોગ આપવો એમાં મોટું 
પુ�ય �ા�ત થાય છ� એની િનશાની - 
ગુ��ારામાં જુઓ મોટામોટા વી.આઈ.પી. 
સેવા કરવા �ય છ�. આ તો સીધા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગી બનવું એ ક�ટલું પુ�ય છ�. 
આ પુ�યની મૂડી ��યુ પછી પણ સાથે જશે. 
બીજું ક�ઈ નહ� આવે. �ેહી, સહયોગી 
બનતા રહો.
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�વન બનાવવાનો �ઢ સંક�પ કરી આદરણીય 
દાદી�ને �ેહાંજિલ અપ�ણ કરીએ. સમ� િવ�ના 
વંદનીય િવભૂિત દાદી �કાશમિણ� ને શત-શત 
કોટી-કોટી ભાવપૂણ� ��ાના સુમન અપ�ણ...

॥ ઓમશાંિત ॥

ફરમાનદાર બનીને ર�ા. તેઓ મીરાંની જેમ એક 
િશવબાબા દસૂરા ના કોઈ એટલે ક� અનાસકત 
અને ��િત��ધાની જેમ �વન ��યા. તેઓ લાખો 
આ�મા માટ� દયાની દ�વી હતા. સવ� ��યે 
અંતરમનની શુભભાવનાઓ રાખી સવ�ને માફ 
કરવાની ભાવના, જતુ કરવાની ભાવના, સવ�ને 
આગળ વધારવાની ભાવના, દર�ક કાય�માં સૌને 
સાથે લઈને ચાલવાની તેમની �ે� �િ�, સૌ કોઈ 
માટ� �ેમભાવ આદરભાવ તેમણે રાખેલ. તેઓએ 
વાણીની સાથે-સાથે પોતાના આદશ� �યવહાર 
�ારા અ�ય આ�માઓના ગુણગાન કરી, અ�ય 
આ�માની િવશેષતાઓની મિહમા કરી-કરીને, 
�ા�ણ પ�રવારમાં અનેક �દ�ય ગુણો આ�યાં 
હતા. તેઓ સદા સંતુ�, �દ�યતા સંપ�ન, 
�સ�નતાથી ભરપરૂ , શાંત, મીઠા અને ખૂબ 
�ેમભયા� �યવહારથી તેમણે અનેક લોકોના દુઃખ, 
દદ� અને ગમના આવરણોને દૂર કરી, આનંદ-
ખુશી તેમણે આપી હતી. તેઓ �વન પય�ત એટલે 
ક� છ��ા �ાસ સુધી બાબાના આદશ� િવ�ાથ� 
બનીને ર�ા હતા. અ�તવેળાના શિ�શાળી 
યોગ, દરરોજની આ�યા��મક �ાનમુરલી 
સંભળા�યા પછી પણ મુરલીનું �દવસ દરિમયાન 
ઓછામાં ઓછું �ણેક વખત અ�યયન કરતાં. 
સમય, સંક�પ અને �ાસને સદ�વ બેહદની સેવામાં 
સફળ કરી િવ�ના કરોડો લોકોના �દલમાં �થાન 
મેળવીને �વનને ઉ�ગર કરતાં ર�ા. 

 આવો, આપણે સૌ દાદી�ના �વન-
ચ�ર�માંથી �દ�ય ગુણોના બોધ લઈને �વયંના 
�વનને �દ�ય બનાવીએ. હ� પણ રહ�લી કમી-
કમ�રીઓને અપ�ણ કરી, �દ�યગુણ સંપ�ન 
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િવ� વંદનીય, પરમ આદરણીય 
રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�નો જ�મ ઈ.સ. 
૧૯૨૨માં વત�માન પા�ક�તાન દ�શના િસંઘ �ાંતમાં 
હ�દરાબાદ શહ�રમાં ખબૂ  જ ભિ�ભાવવાળા સુખી 
સ�પ�ન પ�રવારમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ લો�કક 
નામ રમા હતું. તેઓ બાળપણથી જ �ીક��ણની 
ભિ�માં ખબૂ  સાદગીભયુ� �વન પસાર કરતા 
હતા. તેઓ શાળામાં ભણવાના અ�યાસમાં 
તેજ�વી, �િતભાશાળી અને હોિશયાર હતા. 
��ાક�મારીઝના સૌ �થમ મુ�ય િશિ�કા મીઠી 
મ�માના સહ અ�યાયી પણ હતા. જયાર� તેઓ 
દસમા ધોરણમાં ભણતા હતા �યાર� એટલે ક� ઈ.સ. 
૧૯૩૬ દરિમયાન એક મહ�વની ઘટના તેમના 
�વનમાં ધટી ક� તેઓએ ૧૪ વષ�ની યુવા �મર� 
આ�યા��મકતાનો રાહ પસંદ કય�. તે સમયે એક 
બનાવ બ�યો ક�, હ�દરાબાદ નગરમાં ��ા-
બાબાના ઘર� સ�સંગ ચાલતો હતો. દાદી� �થમ 
વખત જ આ સ�સંગનો લાભ લેવા ગયા હતા, 
�યાર� િપતા�ી ��ાને �તાવેત તેમને �ીક��ણનો 
અલો�કક સા�ા�કાર થયો. તેમની �ીક��ણના 
દશ�ન કરવાની ભિ�ની ભાવના પૂરી થઈ જતાં 
ખૂબ ભાવિવભોર થઈ ગયા. તે સમયે �યાંના 
ઓમ�વિનના ઉ�ારણથી એક આ�યા��મક 
�હાની વાતાવરણથી તેઓ ખૂબ આકિષ�ત થયા. 
તેમણે ��િપતા ��ાબાબાના સાકાર તનની 
અંદર અવત�રત થયેલ પરમિપતા િનરાકાર િશવ 
િપતા પરમા�માને ઓળખવામાં જરા પણ વાર ન 
લાગી. ૧૫ વષ�ની નાની �મરમાં જ લો�કક 
અ�યાસને છોડી, પોતાનું સમ� �વન �ભુિપતાને 

અિપ�ત કરી દીધું. પાવ�તીની જેમ િશવને સાજન 
માની પિત�તા સમ� �વન ગાળીયું. પરમિપતા 
િશવબાબાના િવશેષ અને ખાસ બાળકની જેમ 
�વન પય�ત િપતા�તા પણ બનીને ર�ાં. ઈ.સ. 
૧૯૩૬ થી ૨૦૦૭ સુધી સાત દાયકા સુધી સમ� 
િવ�ની દુઃખી, અશાંત, પી�ડત માનવ �તની 
બેહદની સેવામાં, િવ� ક�યાણની સેવાનું 
ભગીરથ કાય� કરતા તારીખ ૨૫-૮-૨૦૦૭, 
શિનવારના રોજ સવાર� ૧૦:૦૦ કલાક� શાંિતવન 
પ�રસરમાં કમા�તીત અવ�થાને પામીને પાિથ�વ 
દ�હનો �યાગ કય� હતો. હ�રો માનવ મેદનીએ 
દાદી �કાશમિણ�ના અંિતમ દશ�ન કરી ��ા-
સુમન અિપ�ત કયા� હતા.

�દ�ય દાદી �કાશમિણ�ના �વનનો સૌથી 
મોટો �દ�ય ગુણ હતો ક�, તેઓ આ�વન સ�યની 
રાહ પર ચા�યા. તેઓએ તેમની 87 વષ�ની 
�વનયા�ા દરિમયાન �યાર� પણ જૂઠું બો�યા જ 
નથી. �યાર�ય કોઈ જૂઠો �યવહાર કય� નથી. 
દાદી� માટ� એમ પણ કહી શકાય ક�, તેમને જૂઠું 
બોલતા આવડતું જ ન હતું. જુઠું કોને કહ�વાય 
તેની તેમને ખબર જ ન હતી. તે પિવ� દ�વી બનીને 
ર�ા એટલે ક� પિવ�તાની �િતમૂિત� હતા. તેમની 
�હાની અને પિવ� શિ�શાળી ���થી અનેક 
આ�માઓએ પિવ� �વન �વવાનું �ત લીધું હતું. 
�યારથી તેઓ �� �ાનય� સાથે �ડાયા �યારથી 
જ અટલ, સંપૂણ� િનિ�તબુિ�, �ભુિપતાના 
ભગીરથ કાય� ��યે, મીઠા બાબા ��યે આદર 
સ�માનને લઈને, બાબાની તમામ આ�ાઓને 
�દલથી િશરોમા�ય રાખી. ય�ર�ક, વફાદાર, 

�દ�યદશ�ન

�દ�ય ગુણોની મૂિત� - દાદી �કાશમિણ�
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

અને રાઈમાંથી � જેટલું હલક�� બની જશે. કમ� 
ભોગનામાં પણ આપણને ઈ�રીય બળ મળશે. 
સુખની �ા��ત, અનુભૂિત થશે. આગળના માટ� 
સાવધાની રહ� ક� મારાથી ફરીથી કોઈ િવકમ� ન 
થાય. જેથી માર� ફરીથી દુઃખી હ�રાન થવું પડે. 
ભગવાનની યાદ રહ�. એવું સમ� ક� પરમા�મા આ 
કમ� મારા �ારા કરાવી ર�ા છ�. �� � �યાન નહ� 
આપું તો માર� ધમ�રાજપુરીમાં િહસાબ ચૂકવવો 
પડશે. તે પછી ભગવાનને �� ક�વી રીતે મ� 
બતાવીશ. આટલું �યાન રાખીશું તો આપણા 
કમ�માં સુધારો થશે. આપણું �વન ધ�ય-ધ�ય 
બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... અ�ાનવશ કર�લ

• ઈ�રીય કાય�માં સહયોગ આપવો એમાં મોટું 
પુ�ય �ા�ત થાય છ� એની િનશાની - 
ગુ��ારામાં જુઓ મોટામોટા વી.આઈ.પી. 
સેવા કરવા �ય છ�. આ તો સીધા ઈ�રીય 
કાય�માં સહયોગી બનવું એ ક�ટલું પુ�ય છ�. 
આ પુ�યની મૂડી ��યુ પછી પણ સાથે જશે. 
બીજું ક�ઈ નહ� આવે. �ેહી, સહયોગી 
બનતા રહો.
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આડી ચાવીઓ -
1. દાદી �કાશમિણનું લૌ�કક નામ (૨)
3. �ાવણ સુદ પાંચમનો તહ�વાર (૫)
8. ખાર�કમાંથી બને (૩)
10. ૧૪ ઓગ� ........નો ��િત�દન (૪)
12. રાિ� ભોજન (૩)
13. આઓ, �ભુ .... આઓ (૩)
15. આદત (૨)
16. પંખીઓને .... નખા (૨)
17. �ક�મતી વ�તુ રાખવામાં આવે (૩)
18. તાળાનું અં�ે� (૨)
20. વાડીએ લઈ જવાનું ભોજન (૨)
21. ધમા�દાનું અં�ે� (૩)
22. હમે તી� ... બનના હ� (૪)
24. ......, કહાઁ ઔર ક�સે(૨)
26. મુલામ (૩)
27. ...... પુરાની ઓ સાથી, સંભલ ક� ચલ તું (૨)
28. અનાજ ઉ�ટું લખો (૩)
31. �ગ (૩)
32. હમે સતયુગ મે... બનના હ� (૭)
35. �ી ક��ણ જ�મ�દવસ (૪)
ઉભી ચાવીઓ -
1. ર�ાસૂ�, રાખી (૩)
2. ય�ની એક સુ�િસ� સૂકા મેવાની િમઠાઈ (૩)
4. મહારા�માં ધામધૂમથી ઉજવાતો તહ�વાર (૬)
5. રસમ, �રવાજ, ��ઢ, ચાલતું નાણું (૩)
6. મોરબીની એક નદી (૨)
7. �કનારો (૪)
9. ૨ અ�ર �ણ વાર લખો (૩)
11. એક રાજ�થાની વાનગી (૪)
14. ર�તાળ �દ�શ (૨)
17. ‘ન�ક’ શ�દનું િહ�દી (૩)
19. એક સુગંધીત પદાથ� (૩)
20. બોલવાની િ�યા, વાણી (૨)
21. �વયં-�વયં ક� .... બનો (૩)
23. ઓરડો (૨)
25. ...... પિવ� માસ (૩)
27. એક ભ� (૩)
28. યહા, વહા, .... તહા (૨)
29. નાખુશ, અ�સ�ન (૩)
30. િશવબાબાની એક મિહમા (૩)
32. ..... ની દ�વી સર�વતી (૨)
33. તોફાન, અટકચાળો (૨)
34. નાશ, પાયમાલ (૨)
36. ઉનાળાની ગરમ હવા (૧)

શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૧

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં જુલાઈ - ૨૦૨૨ 

માસની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 
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