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�ા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.
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સંગઠન શિ� વધારવા માટ�

સંગઠનમાં એક બી� ��યે �ેહ તથા 
સ�માનની ભાવના હોય. એક� ક�ં તે બી�એ 
મા�યું. એનાથી સવ�ના સહયોગની ભાવના 
જળવાઈ રહ�શે. સંગઠન શિ�શાળી બનશે.

સંગઠનમાં સદા બી�ઓને િશખામણ 
આ�યા કરવાની નથી, કોઈને દબાવીને પણ 
રાખવાના નથી. બી�ઓની િવશેષતાઓ �ણીને 
એમની સેવા લેવાની છ� અને સમાનતાનો ભાવ 
રાખવાનો છ�, એનાથી �ેહનું વાતાવરણ 
જળવાઈ રહ�શે અને સંગઠન શિ�શાળી બનશે.

સંગઠનમાં એક બી�નો સામનો કરવાનો 
નથી. પર�પર સાથે �યવહાર કરવાની ભાષા ઘણી 
જ રોયલ, સ�માનપૂણ� તથા અ�ય� ભાવની રહ�, 
બી�ઓની ટીકા�ટ�પણી કરવાની નથી. કોઈની 
વાતને કાપવાની નથી.

સંગઠનમાં ‘પહ�લા આપ’નો મં� પાકો 
કરવાનો છ�. એટલે ભગવાન કહ� છ� ક� હવે આ 
ગુ� ધારણાને સમ�ને ના કોઈને દુઃખ આપો, ના 
કોઈનું દુઃખ લો. કારણ ક� � આ આ�ાનું પાલન 
નહ� કરવામાં આવે તો દુઃખનું કમ�બંધન અથવા 
િહસાબ �કતાબ ચાલતો જ રહ�શે. પરંતુ હવે તો 
સમય વધાર� ર�ો નથી અને સંપૂણ� સુખ �ા�ત 
કરવાનો આ સોનેરી સમય �દન-�િત�દન �ણ 
�ણ કરીને વીતતો �ય છ�. એટલે પળ�પળ સુખ 
લેતા રહો અને આપતા રહો. કારણ ક� સુખદાતા 
ભગવાનની સાથે સંબંધ �ડીને સંપૂણ� સુખ �ા�ત 
કરનાર છો. �યાર� દ�હના સવ� સંબંધીઓ, 
અ�ાનીઓ અથવા દુઃખી �યિ�ઓ સાથેનો 

િવ� પ�રવત�ન માટ� સંગઠનની શિ� 
�ઈએ. �યાર� સંગ�ઠત �પમાં એક જ �િ� હશે 
�યાર� �િ� અને વાય�ેશન �ારા સમ� િવ�નું 
વાયુમંડલ બદલી શકશો. સવ� �ા�ણોનો એક જ 
�િ�નો સહયોગ �ઈએ. એક જ સંક�પનો 
સહયોગ હોય �યાર� બેહદ િવ�નું પ�રવત�ન થશે. 
�યાર� સંગ�ઠત �પમાં જૂના સં�કાર �વભાવ તથા 
જૂની ચલનના તલ જવ �વાહા કરીશું �યાર� ય�ની 
સમા��ત થાય છ� �યાર� સવ� એકઠા �વાહા કરી દ� 
છ�. � એક પણ આ�િત નાંખવામાં ન આવે તો તે 
યો�ય માનવામાં આવતું નથી. તો હવે સંગ�ઠત 
�પમાં �વાહા કરો. � કોઈના ક�ઈ જૂના સં�કાર 
રહી ગયા હોય અને તે �વયં �વાહા નથી કરતા 
શકતા તો સંગ�ઠત �પમાં �વાહા કરવા માટ� 
સહયોગી બનો. કોઈ જૂના સં�કાર �વભાવને 
વશીભૂત થઈને ક�ઈ કર� છ� યા બોલે છ� તો 
સાંભળનારા, �નારા તો સાંભળ� નહ� અને જુએ 
નહ�. તો એનું તે કાય� સમા�ત થઈ જશે. જેમ કોઈ 
ગીતગાનારા ગાઈ ર�ા છ�, ��ય કરનારા ��ય 
કરી ર�ા છ�, પણ સાંભળનારા ક� �નાર કોઈ ના 
હોય તો તે આપોઆપ બંધ થઈ જશે. તો આવો 
સહયોગ આપો. એને કહ�વાય છ� �વાહા. �યાર� 
આવા સહયોગી બનશો �યાર� જ સંગ�ઠત �પમાં 
િવ� પ�રવત�ન કરી શકશો. દર�ક સંક�પ સેવા 
��યે �વાહા, દર�ક કમ� પણ િવ� પ�રવત�ન ��યે 
�વાહા. તો પોતાનાપણું અથા�� જૂનાપણું �વાહા થી 
જશે. પોતાના દ�હની ��િત સિહત �વાહા થવાથી 
એક સેક�ડમાં વાય�ેશન �ારા વાયુમંડલને 
પ�રવિત�ત કરી શકશો.

તં�ી �થાનેથી

સંગઠનની શિ�
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આંત�રક સંબંધ તોડીને પોતાનાં મન અને 
બુિ�નો સંબંધ �થૂલ અને સૂ�મ રીતે સુખસાગર 
ભગવાન સાથે �ડીશું તો આપણા �વનમાં દુઃખ 
નામ મા� પણ રહ�શે નહ�.

બી�ઓને દુઃખી કરવાનો સંક�પ કરનારા 
જ દુઃખનો અનુભવ કર� છ�

કોઈને દુઃખ પહ�ચાડવાનો � સૂ�મ પણ 
સંક�પ આપના મનમાં આ�યો, તો �ણો ક� આપ 
�ાનની ધારણામાં િન�ફળ થઈ ર�ા છો કારણ ક� 
�ાની તો કોઈ હાિનકારક કાય� કરતો નથી. 
�યાર� બી�ઓને દુઃખ પહ�ચાડવાનો સૂ�મ સંક�પ 
કરનાર મનુ�યને પોતાના જ મનમાં પહ�લાં દુઃખનો 
અનુભવ થાય છ� અને પછીથી દુઃખ આપવાને 
કારણે એને દુઃખ ભોગવવું પડે છ�. તો આપ જ 
જણાવો ક� શું કોઈ �ાની મનુ�ય કદી પણ દુઃખી 
થવાની વાત કરશે? શું તે પોતાના દુઃખનાં િચ�ો 
અથવા અનુભવથી બી�ઓને દુઃખી કર�લાનો 
સંક�પ પણ કરશે?

દ�વતાઓ �થાન મીઠા બનો

દ�વતાઓની મૂરત, સૂરત (મુખાક�િત) અને 
સીરત (આચરણ) તો એવાં હોય છ� જેનાથી સૌ 
સુખી થાય. દ�વતાઓ તો સવ�ને વરદાન આપનારા 
હોય છ�. �યાર� કોઈ ભ�ને કોઈ દ�વતા (જમે ક� 
�ીક��ણ)નો સા�ા�કાર થાય છ� તો ભ�નું 
મ�તક ઝૂક� �ય છ� કારણ ક� દ�વતાઓનાં મન, 
વચન, કમ� સવ� સુખથી ભરપૂર હોય છ�. એટલે હવે 
પોતાના �વ�પને ઓળખીને, પછી દ�વતા સમાન 
મીઠા બનો. સવ�ને સુખ આપનારા બનો. તમારાથી 
કોઈ પણ �યિ� નારાજ ના થવી �ઈએ.

હા, પોતાની ખરાબ ��� અથવા તમોગુણી 
�િ�ને કારણે કોઈ આપના ��યે ખોટી ધારણા 
કરીને દુઃખી થયા કર�, તો એમાં આપનો કોઈ દોષ 

નથી. પરંતુ પોતાના �ાનબળથી એ અ�ાની 
મનુ�યોની ���ને બદલવાનો �ય� તો કરવો 
�ઈએ.

સુખધામ જવાનો માગ�

હવે તો આપ સુખદાતા ભગવાન �ારા 
સુખધામ જઈ ર�ા છો, હવે દુઃખના �દવસો પૂરા 
થયા. હવે જેટલાં જેટલાં ડગ અથવા �ાસ સુખમાં 
વીતાવશો તો આપ મંિઝલ (લ�ય)ની સમીપ 
પહ�ચી જશો. એટલે હવે સુખધામની યાદમાં રહીને 
ખુશી ખુશીમાં િવ�નોને ટાળીને, બી�ઓને પણ 
સુખધામનો પ�રચય આપીને સુખી કરતા રહો તો 
સુખધામમાં અવ�ય પહ�ચી જશો. અથા�� 
બી�ઓને આગળ ધપાવવા તે આગળ ધપવા 
બરાબર છ�. જેવું કમ� આપણે કરીશું તે �ઈને 
બી� કરશે. આ �લોગન સદા યાદ રાખવાનું છ�.

એકબી�માં ફ�ઈલ (િવ�ાસ) રાખવાથી 
સંગઠનની શિ� વધે છ�. એકબી�માં િવ�ાસ 
રાખીને એમને જવાબદારી સ�પીને આગળ 
વધારતા રહો તો સંગઠન શિ�શાળી બનશે. સવ� 
કાય� સહજ રીતે પૂણ� થશે.

સંગઠનમાં માન-શાનની કામનાનો અંશ ના 
હોય. સદા બી�ઓને માન આપીને આગળ 
વધારતા રહો. �વયંનું અિભમાન યા બી�ઓનું 
અપમાન કરવાથી શિ� સમા�ત થાય છ�.

સંગઠનમાં કદી �ડ�ટબ� થવાનું નથી ક� 
કોઈને �ડ�ટબ� કરવાના નથી.

સંગઠનમાં �ીમતનું પાલન કરવાનો �ઢ 
સંક�પ હોય. ‘માિલક સો બાલક’નો પાઠ 
સંગઠનમાં બળ લાવે છ�. આ િવિધથી �વયંને મો�ડ 
કરી શકો છો. સંગઠનની એકતા માટ� � સહન 
કરવું પડે યા પ�રવત�ન કરવું પડે તો એને મહાનતા 
સમ�ને કરવું �ઈએ.
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સંગઠન શિ� વધારવા માટ�

સંગઠનમાં એક બી� ��યે �ેહ તથા 
સ�માનની ભાવના હોય. એક� ક�ં તે બી�એ 
મા�યું. એનાથી સવ�ના સહયોગની ભાવના 
જળવાઈ રહ�શે. સંગઠન શિ�શાળી બનશે.

સંગઠનમાં સદા બી�ઓને િશખામણ 
આ�યા કરવાની નથી, કોઈને દબાવીને પણ 
રાખવાના નથી. બી�ઓની િવશેષતાઓ �ણીને 
એમની સેવા લેવાની છ� અને સમાનતાનો ભાવ 
રાખવાનો છ�, એનાથી �ેહનું વાતાવરણ 
જળવાઈ રહ�શે અને સંગઠન શિ�શાળી બનશે.

સંગઠનમાં એક બી�નો સામનો કરવાનો 
નથી. પર�પર સાથે �યવહાર કરવાની ભાષા ઘણી 
જ રોયલ, સ�માનપૂણ� તથા અ�ય� ભાવની રહ�, 
બી�ઓની ટીકા�ટ�પણી કરવાની નથી. કોઈની 
વાતને કાપવાની નથી.

સંગઠનમાં ‘પહ�લા આપ’નો મં� પાકો 
કરવાનો છ�. એટલે ભગવાન કહ� છ� ક� હવે આ 
ગુ� ધારણાને સમ�ને ના કોઈને દુઃખ આપો, ના 
કોઈનું દુઃખ લો. કારણ ક� � આ આ�ાનું પાલન 
નહ� કરવામાં આવે તો દુઃખનું કમ�બંધન અથવા 
િહસાબ �કતાબ ચાલતો જ રહ�શે. પરંતુ હવે તો 
સમય વધાર� ર�ો નથી અને સંપૂણ� સુખ �ા�ત 
કરવાનો આ સોનેરી સમય �દન-�િત�દન �ણ 
�ણ કરીને વીતતો �ય છ�. એટલે પળ�પળ સુખ 
લેતા રહો અને આપતા રહો. કારણ ક� સુખદાતા 
ભગવાનની સાથે સંબંધ �ડીને સંપૂણ� સુખ �ા�ત 
કરનાર છો. �યાર� દ�હના સવ� સંબંધીઓ, 
અ�ાનીઓ અથવા દુઃખી �યિ�ઓ સાથેનો 

િવ� પ�રવત�ન માટ� સંગઠનની શિ� 
�ઈએ. �યાર� સંગ�ઠત �પમાં એક જ �િ� હશે 
�યાર� �િ� અને વાય�ેશન �ારા સમ� િવ�નું 
વાયુમંડલ બદલી શકશો. સવ� �ા�ણોનો એક જ 
�િ�નો સહયોગ �ઈએ. એક જ સંક�પનો 
સહયોગ હોય �યાર� બેહદ િવ�નું પ�રવત�ન થશે. 
�યાર� સંગ�ઠત �પમાં જૂના સં�કાર �વભાવ તથા 
જૂની ચલનના તલ જવ �વાહા કરીશું �યાર� ય�ની 
સમા��ત થાય છ� �યાર� સવ� એકઠા �વાહા કરી દ� 
છ�. � એક પણ આ�િત નાંખવામાં ન આવે તો તે 
યો�ય માનવામાં આવતું નથી. તો હવે સંગ�ઠત 
�પમાં �વાહા કરો. � કોઈના ક�ઈ જૂના સં�કાર 
રહી ગયા હોય અને તે �વયં �વાહા નથી કરતા 
શકતા તો સંગ�ઠત �પમાં �વાહા કરવા માટ� 
સહયોગી બનો. કોઈ જૂના સં�કાર �વભાવને 
વશીભૂત થઈને ક�ઈ કર� છ� યા બોલે છ� તો 
સાંભળનારા, �નારા તો સાંભળ� નહ� અને જુએ 
નહ�. તો એનું તે કાય� સમા�ત થઈ જશે. જેમ કોઈ 
ગીતગાનારા ગાઈ ર�ા છ�, ��ય કરનારા ��ય 
કરી ર�ા છ�, પણ સાંભળનારા ક� �નાર કોઈ ના 
હોય તો તે આપોઆપ બંધ થઈ જશે. તો આવો 
સહયોગ આપો. એને કહ�વાય છ� �વાહા. �યાર� 
આવા સહયોગી બનશો �યાર� જ સંગ�ઠત �પમાં 
િવ� પ�રવત�ન કરી શકશો. દર�ક સંક�પ સેવા 
��યે �વાહા, દર�ક કમ� પણ િવ� પ�રવત�ન ��યે 
�વાહા. તો પોતાનાપણું અથા�� જૂનાપણું �વાહા થી 
જશે. પોતાના દ�હની ��િત સિહત �વાહા થવાથી 
એક સેક�ડમાં વાય�ેશન �ારા વાયુમંડલને 
પ�રવિત�ત કરી શકશો.

તં�ી �થાનેથી

સંગઠનની શિ�
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આંત�રક સંબંધ તોડીને પોતાનાં મન અને 
બુિ�નો સંબંધ �થૂલ અને સૂ�મ રીતે સુખસાગર 
ભગવાન સાથે �ડીશું તો આપણા �વનમાં દુઃખ 
નામ મા� પણ રહ�શે નહ�.

બી�ઓને દુઃખી કરવાનો સંક�પ કરનારા 
જ દુઃખનો અનુભવ કર� છ�

કોઈને દુઃખ પહ�ચાડવાનો � સૂ�મ પણ 
સંક�પ આપના મનમાં આ�યો, તો �ણો ક� આપ 
�ાનની ધારણામાં િન�ફળ થઈ ર�ા છો કારણ ક� 
�ાની તો કોઈ હાિનકારક કાય� કરતો નથી. 
�યાર� બી�ઓને દુઃખ પહ�ચાડવાનો સૂ�મ સંક�પ 
કરનાર મનુ�યને પોતાના જ મનમાં પહ�લાં દુઃખનો 
અનુભવ થાય છ� અને પછીથી દુઃખ આપવાને 
કારણે એને દુઃખ ભોગવવું પડે છ�. તો આપ જ 
જણાવો ક� શું કોઈ �ાની મનુ�ય કદી પણ દુઃખી 
થવાની વાત કરશે? શું તે પોતાના દુઃખનાં િચ�ો 
અથવા અનુભવથી બી�ઓને દુઃખી કર�લાનો 
સંક�પ પણ કરશે?

દ�વતાઓ �થાન મીઠા બનો

દ�વતાઓની મૂરત, સૂરત (મુખાક�િત) અને 
સીરત (આચરણ) તો એવાં હોય છ� જેનાથી સૌ 
સુખી થાય. દ�વતાઓ તો સવ�ને વરદાન આપનારા 
હોય છ�. �યાર� કોઈ ભ�ને કોઈ દ�વતા (જમે ક� 
�ીક��ણ)નો સા�ા�કાર થાય છ� તો ભ�નું 
મ�તક ઝૂક� �ય છ� કારણ ક� દ�વતાઓનાં મન, 
વચન, કમ� સવ� સુખથી ભરપૂર હોય છ�. એટલે હવે 
પોતાના �વ�પને ઓળખીને, પછી દ�વતા સમાન 
મીઠા બનો. સવ�ને સુખ આપનારા બનો. તમારાથી 
કોઈ પણ �યિ� નારાજ ના થવી �ઈએ.

હા, પોતાની ખરાબ ��� અથવા તમોગુણી 
�િ�ને કારણે કોઈ આપના ��યે ખોટી ધારણા 
કરીને દુઃખી થયા કર�, તો એમાં આપનો કોઈ દોષ 

નથી. પરંતુ પોતાના �ાનબળથી એ અ�ાની 
મનુ�યોની ���ને બદલવાનો �ય� તો કરવો 
�ઈએ.

સુખધામ જવાનો માગ�

હવે તો આપ સુખદાતા ભગવાન �ારા 
સુખધામ જઈ ર�ા છો, હવે દુઃખના �દવસો પૂરા 
થયા. હવે જેટલાં જેટલાં ડગ અથવા �ાસ સુખમાં 
વીતાવશો તો આપ મંિઝલ (લ�ય)ની સમીપ 
પહ�ચી જશો. એટલે હવે સુખધામની યાદમાં રહીને 
ખુશી ખુશીમાં િવ�નોને ટાળીને, બી�ઓને પણ 
સુખધામનો પ�રચય આપીને સુખી કરતા રહો તો 
સુખધામમાં અવ�ય પહ�ચી જશો. અથા�� 
બી�ઓને આગળ ધપાવવા તે આગળ ધપવા 
બરાબર છ�. જેવું કમ� આપણે કરીશું તે �ઈને 
બી� કરશે. આ �લોગન સદા યાદ રાખવાનું છ�.

એકબી�માં ફ�ઈલ (િવ�ાસ) રાખવાથી 
સંગઠનની શિ� વધે છ�. એકબી�માં િવ�ાસ 
રાખીને એમને જવાબદારી સ�પીને આગળ 
વધારતા રહો તો સંગઠન શિ�શાળી બનશે. સવ� 
કાય� સહજ રીતે પૂણ� થશે.

સંગઠનમાં માન-શાનની કામનાનો અંશ ના 
હોય. સદા બી�ઓને માન આપીને આગળ 
વધારતા રહો. �વયંનું અિભમાન યા બી�ઓનું 
અપમાન કરવાથી શિ� સમા�ત થાય છ�.

સંગઠનમાં કદી �ડ�ટબ� થવાનું નથી ક� 
કોઈને �ડ�ટબ� કરવાના નથી.

સંગઠનમાં �ીમતનું પાલન કરવાનો �ઢ 
સંક�પ હોય. ‘માિલક સો બાલક’નો પાઠ 
સંગઠનમાં બળ લાવે છ�. આ િવિધથી �વયંને મો�ડ 
કરી શકો છો. સંગઠનની એકતા માટ� � સહન 
કરવું પડે યા પ�રવત�ન કરવું પડે તો એને મહાનતા 
સમ�ને કરવું �ઈએ.
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સંગઠનમાં યોગનું વાતાવરણ હોય. હોલી 
હ�સ બનીને �ાન�પી મોતીઓની લેણદ�ણ 
કરવાની છ�. �યથ� િચંતન યા �યથ� વણ�નથી દૂર 
રહ�વાનું છ�.

સંગઠનમાં કદી નાની વાતને મોટું �વ�પ 
આપવાનું નથી. િવશાળ અને ઉદાર�દલ બનીને 
સવ�ને હળવા બનાવીને, સહયોગ આપીને ઉમંગ 
ઉ�સાહમાં રાખવાના છ�.

�વયં તથા સવ�ના ��યે દયાભાવ તથા 
ક�પા��� રાખવાની છ�. કદી કોઈનો િવરોધ 
કરવાનો નથી. સહયોગી બનવાનું છ�. િવરોધી 
નહ�.

સવ�ના સં�કાર અના�દકાળથી િભ�ન છ�. 
આ ��િતથી નોલેજ �લ બનીને ટ�રથી દૂર 
રહ�વાનું છ�. કોઈ ભૂલ કર� છ� તો રહ�મની ���થી 
એનું પ�રવત�ન કરવાનું છ�. એને વાતાવરણમાં 
ફ�લાવવાની નથી.

સંગઠનમાં સદા ન�તાનું કવચ પહ�રી રાખો. 
કોઈ ગાળ આપે યા ઈ�સ�ટ (અપમાન) કર� તો 
આપ સે�ટ (સંત) બની �ઓ. કોઈ ટ�ર લે તો 

આપ �ેહનું પાણી આપો જેથી અ�� પેદા જ ના 
થાય.

શ�દ સંયમના હોય, ટીકા, િનંદા, �લાિન, 
હસવું મ�કના ન હોય.

પુ�ષાથ�માં ર�સ હોય, રીસ ના હોય, �ામામાં 
દર�કનો �ફ�સ પાટ� છ�. એટલે કોઈની સાથે તુલના 
કરવાની નથી.

ભાવનાઓમાં ��ત ભાવને બદલે સદા 
શુભભાવ હોય.

સદા ‘હાં�’નો પાઠ પાકો હોય. બદલાની 
ભાવના ના હોય. �વયંને બદલવાનું લ�ય હોય.

ધૈય�તાનો ગુણ સદા સાથે રાખો. દર�કની 
પ�ર��થિત �ઈને તેની સાથે �યવહાર કરો.

દર�કના ��યે િનઃ�વાથ� �ેહ હોય. 
અનુમાન તથા સાંભળ�લી સંભળાયેલી વાતોથી 
સદા દૂર રહીએ. એકબી� સાથે �ાન ગો�ી 
અવ�ય કરીએ. �હાની લેણ-દ�ણથી સંગઠનને 
શિ� મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

બાબાને આગળ રાખો. બાબાને આધાર બનાવશો 
તો કોઈનામાં ફસાશો નહ�.

આપણો સંસાર બાબા છ� એટલે કદી પણ એ 
ભાવના નહ� આવી �ઈએ આ મારા �ટુડ�ટ આ 
તમારા. કોઈપણ �કારનો �વાથ� ના હોય. �વાથ� 
આધીન બનાવી દ� છ�. કોઈ દ�હધારીમાં �ેહ �ય 
છ� તો �વાથ� છ�. આ �વાથ�થી ઈ�રીય મયા�દાઓનું 
ઉ�ંઘન થાય છ�. એટલે સાકાર બાબાએ 
આપણને હમેશાં �ેહ આ�યો પણ �વાથ�નો �ેહ 
આ�યો નહ�. તો બાબા જેવા િનઃ�વાથ� બનો. તો 

સવ�માં �યારા અને �યારા બની જશો.

એવું કદી િવચારવાનું નથી ક� મારો કોઈ 
સહારો નથી. િવ�નોથી ગભરાશો નહ�. િવ�ન ભલે 
ક�ટલું મોટું હોય પણ પોતાના સંક�પથી તેને મોટું 
બનાવશો નહ�. એના મૂળને સમ�ને બીજને 
કાપો. એનું મૂળ શું છ� તે સમ�.

માયા સાથે ડો�ટ ક�યર કરવું બરાબર છ� 
પણ આપસમાં નહ�. જે આપસમાં ડો�ટ ક�યર કર� 
છ� એની જબાન પર કાબુ રહ�તો નથી. જે આ�યું તે 
બોલે છ�. આ �વભાવ પણ ડીસ સવ�સ કર� છ�.

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... �ઢતા
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સંગઠનને એકમત 
બનાવવાનો આધાર છ�. 
ફ�ઈથ. (��ધા) �યાર� 
આપસમાં એકબી� સાથે 
ફ�ઈથ રાખીએ છીએ તો 
મા�ં કાય� ફ�ઈથને લીધે �� 
અને તું, તા�ં અને મા�ં 

સવ� સમા�ત થઈ �ય છ�. ફ�ઈથ રહ� તો �યાર�ય 
અિભમાન આવશે નહ�. આપની મિહમા તે મારી 
મિહમા. આપની બડાઈ (મોટાપણું) તે મારી 
બડાઈ. એટલે આપણે પોતાના સમાન સાથીને 
એટલો �રગાડ� (આદર) આપીએ જેથી તે એની 
મેળ� જ આપણને �રગાડ� આપે કહ�વું ના પડે એ પણ 
મયા�દા છ�.

દર�કની િવશેષતાઓને �વાની છ�. દર�કમાં 
બાબાએ કોઈને કોઈ ખૂબી જ�ર ભરી દીધી છ�. 
બડી બડાઈ બાબાની છ�. મારી નથી. સદ�વ આપની 
સમ� બાબાનું લ�ય હોય બાબાએ આપણને 
િનિમ� બના�યા છ�.

કાયદો હાથમાં લેવો ટૉ�ટ મારવા, ટોક ટોક 
કરવું તેમ મા�ં કામ નથી. �� કદી પણ મારા હાથમાં 
લૉ ઉઠાવી શકતી નથી. આપણને બાબા જે સેવા 
આપે છ� તે �ાણ પૂરીને કરવાની છ�. એ આપણું 
લ�ય હોય. ફ�ઈથને તોડનારા કાંટા છ�.

માર� આ�માઓ સાથે ર�ઈસ કરવાની નથી. 
ર�ઈસ કરો તો બાબા સાથે. કારણ ક� આપણે બાપ 
સમાન બનવાનું છ�.

ઈ�યા� કરવી એ મંથરાનું કાય� છ�. એ વાયદો 
કરો ક� �� �યાર�ય મંથરા બનીશ નહ�. ઈ�યા� 

અથવા િવરોધ બી�ઓની િનંદા કરાવશે. ઈ�યા� 
કરવી તે રાવણની મત છ�. બાપની નહ�.

દર�કની વાતનો ભાવ સમજવાનો છ�. કોઈના 
�વભાવને �વાનો નથી. � કોઈનામાં કોઈ ખામી 
દ�ખાય છ� તો બાબાએ આપણને સમાવવાની શિ� 
આપી છ�. �યાર�ય એકની વાતનું બી�ની આગળ 
વણ�ન કરવાનું નથી. ભલે સાંભળો પણ સાંભ�યું 
ના સાંભ�યું કરી દો. ભૂલને અંદર રાખવાથી 
વાય�ેશન ખરાબ થાય છ�. બી�ની ભૂલને 
પોતાની ભૂલ સમ�.

પોતાની ��થિતને સદા સુખમય રાખો 
�યાર�ય તંગ �દલ ઉદાસ �દલ બનવાનું નથી. કોઈ 
જુઠું અપમાન કરશે કોઈ સાચું. દુિનયાની ટ�રો 
અનેક આવશે પણ આપણે ઉદાસ થવાનું નથી. 
પ�થર પણ પાણીની લહ�રો ખાઈને પૂજનીય બની 
�ય છ� તો આપણે પણ સવ� કાંઈ સહન કરવાનું 
છ�. હલચલને સમા�ત કરવાનું સાધન છ�. બાબા 
સાથે વાતો કરો બાબાની પાસે �ઓ તો બાબા 
એમની મેળ� જ આપણા કદમમાં (ડગલાં)માં બળ 
ભરી દ�શે.

માર� કોઈપણ આ�મા પર આધા�રત રહ�વાનું 
નથી. આ�મા પર આધાર રાખવાથી બેલે�સ 
બગડી �ય છ�. બાબા પર આધાર રાખો. એક 
બી�નો આધાર લઈને ચાલવું િબલક�લ ખોટું છ�. 
માર� તો સાથી �ઈએ, સહયોગ �ઈએ નહ�. મારા 
સાથી એક બાબા છ�. બાબા પાસે થી જ સહયોગ 
લ�. બી�ઓને સંતુ� કરવા આ બ� પુ�યનું 
કાય� છ�. તેનાથી આપણા આ�માને બળ મળ� છ�. 
કોઈના ગુણો પર મોિહત થવાનું નથી. સદા 

�ઢતા
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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સંગઠનમાં યોગનું વાતાવરણ હોય. હોલી 
હ�સ બનીને �ાન�પી મોતીઓની લેણદ�ણ 
કરવાની છ�. �યથ� િચંતન યા �યથ� વણ�નથી દૂર 
રહ�વાનું છ�.

સંગઠનમાં કદી નાની વાતને મોટું �વ�પ 
આપવાનું નથી. િવશાળ અને ઉદાર�દલ બનીને 
સવ�ને હળવા બનાવીને, સહયોગ આપીને ઉમંગ 
ઉ�સાહમાં રાખવાના છ�.

�વયં તથા સવ�ના ��યે દયાભાવ તથા 
ક�પા��� રાખવાની છ�. કદી કોઈનો િવરોધ 
કરવાનો નથી. સહયોગી બનવાનું છ�. િવરોધી 
નહ�.

સવ�ના સં�કાર અના�દકાળથી િભ�ન છ�. 
આ ��િતથી નોલેજ �લ બનીને ટ�રથી દૂર 
રહ�વાનું છ�. કોઈ ભૂલ કર� છ� તો રહ�મની ���થી 
એનું પ�રવત�ન કરવાનું છ�. એને વાતાવરણમાં 
ફ�લાવવાની નથી.

સંગઠનમાં સદા ન�તાનું કવચ પહ�રી રાખો. 
કોઈ ગાળ આપે યા ઈ�સ�ટ (અપમાન) કર� તો 
આપ સે�ટ (સંત) બની �ઓ. કોઈ ટ�ર લે તો 

આપ �ેહનું પાણી આપો જેથી અ�� પેદા જ ના 
થાય.

શ�દ સંયમના હોય, ટીકા, િનંદા, �લાિન, 
હસવું મ�કના ન હોય.

પુ�ષાથ�માં ર�સ હોય, રીસ ના હોય, �ામામાં 
દર�કનો �ફ�સ પાટ� છ�. એટલે કોઈની સાથે તુલના 
કરવાની નથી.

ભાવનાઓમાં ��ત ભાવને બદલે સદા 
શુભભાવ હોય.

સદા ‘હાં�’નો પાઠ પાકો હોય. બદલાની 
ભાવના ના હોય. �વયંને બદલવાનું લ�ય હોય.

ધૈય�તાનો ગુણ સદા સાથે રાખો. દર�કની 
પ�ર��થિત �ઈને તેની સાથે �યવહાર કરો.

દર�કના ��યે િનઃ�વાથ� �ેહ હોય. 
અનુમાન તથા સાંભળ�લી સંભળાયેલી વાતોથી 
સદા દૂર રહીએ. એકબી� સાથે �ાન ગો�ી 
અવ�ય કરીએ. �હાની લેણ-દ�ણથી સંગઠનને 
શિ� મળ� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

બાબાને આગળ રાખો. બાબાને આધાર બનાવશો 
તો કોઈનામાં ફસાશો નહ�.

આપણો સંસાર બાબા છ� એટલે કદી પણ એ 
ભાવના નહ� આવી �ઈએ આ મારા �ટુડ�ટ આ 
તમારા. કોઈપણ �કારનો �વાથ� ના હોય. �વાથ� 
આધીન બનાવી દ� છ�. કોઈ દ�હધારીમાં �ેહ �ય 
છ� તો �વાથ� છ�. આ �વાથ�થી ઈ�રીય મયા�દાઓનું 
ઉ�ંઘન થાય છ�. એટલે સાકાર બાબાએ 
આપણને હમેશાં �ેહ આ�યો પણ �વાથ�નો �ેહ 
આ�યો નહ�. તો બાબા જેવા િનઃ�વાથ� બનો. તો 

સવ�માં �યારા અને �યારા બની જશો.

એવું કદી િવચારવાનું નથી ક� મારો કોઈ 
સહારો નથી. િવ�નોથી ગભરાશો નહ�. િવ�ન ભલે 
ક�ટલું મોટું હોય પણ પોતાના સંક�પથી તેને મોટું 
બનાવશો નહ�. એના મૂળને સમ�ને બીજને 
કાપો. એનું મૂળ શું છ� તે સમ�.

માયા સાથે ડો�ટ ક�યર કરવું બરાબર છ� 
પણ આપસમાં નહ�. જે આપસમાં ડો�ટ ક�યર કર� 
છ� એની જબાન પર કાબુ રહ�તો નથી. જે આ�યું તે 
બોલે છ�. આ �વભાવ પણ ડીસ સવ�સ કર� છ�.

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... �ઢતા
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સંગઠનને એકમત 
બનાવવાનો આધાર છ�. 
ફ�ઈથ. (��ધા) �યાર� 
આપસમાં એકબી� સાથે 
ફ�ઈથ રાખીએ છીએ તો 
મા�ં કાય� ફ�ઈથને લીધે �� 
અને તું, તા�ં અને મા�ં 

સવ� સમા�ત થઈ �ય છ�. ફ�ઈથ રહ� તો �યાર�ય 
અિભમાન આવશે નહ�. આપની મિહમા તે મારી 
મિહમા. આપની બડાઈ (મોટાપણું) તે મારી 
બડાઈ. એટલે આપણે પોતાના સમાન સાથીને 
એટલો �રગાડ� (આદર) આપીએ જેથી તે એની 
મેળ� જ આપણને �રગાડ� આપે કહ�વું ના પડે એ પણ 
મયા�દા છ�.

દર�કની િવશેષતાઓને �વાની છ�. દર�કમાં 
બાબાએ કોઈને કોઈ ખૂબી જ�ર ભરી દીધી છ�. 
બડી બડાઈ બાબાની છ�. મારી નથી. સદ�વ આપની 
સમ� બાબાનું લ�ય હોય બાબાએ આપણને 
િનિમ� બના�યા છ�.

કાયદો હાથમાં લેવો ટૉ�ટ મારવા, ટોક ટોક 
કરવું તેમ મા�ં કામ નથી. �� કદી પણ મારા હાથમાં 
લૉ ઉઠાવી શકતી નથી. આપણને બાબા જે સેવા 
આપે છ� તે �ાણ પૂરીને કરવાની છ�. એ આપણું 
લ�ય હોય. ફ�ઈથને તોડનારા કાંટા છ�.

માર� આ�માઓ સાથે ર�ઈસ કરવાની નથી. 
ર�ઈસ કરો તો બાબા સાથે. કારણ ક� આપણે બાપ 
સમાન બનવાનું છ�.

ઈ�યા� કરવી એ મંથરાનું કાય� છ�. એ વાયદો 
કરો ક� �� �યાર�ય મંથરા બનીશ નહ�. ઈ�યા� 

અથવા િવરોધ બી�ઓની િનંદા કરાવશે. ઈ�યા� 
કરવી તે રાવણની મત છ�. બાપની નહ�.

દર�કની વાતનો ભાવ સમજવાનો છ�. કોઈના 
�વભાવને �વાનો નથી. � કોઈનામાં કોઈ ખામી 
દ�ખાય છ� તો બાબાએ આપણને સમાવવાની શિ� 
આપી છ�. �યાર�ય એકની વાતનું બી�ની આગળ 
વણ�ન કરવાનું નથી. ભલે સાંભળો પણ સાંભ�યું 
ના સાંભ�યું કરી દો. ભૂલને અંદર રાખવાથી 
વાય�ેશન ખરાબ થાય છ�. બી�ની ભૂલને 
પોતાની ભૂલ સમ�.

પોતાની ��થિતને સદા સુખમય રાખો 
�યાર�ય તંગ �દલ ઉદાસ �દલ બનવાનું નથી. કોઈ 
જુઠું અપમાન કરશે કોઈ સાચું. દુિનયાની ટ�રો 
અનેક આવશે પણ આપણે ઉદાસ થવાનું નથી. 
પ�થર પણ પાણીની લહ�રો ખાઈને પૂજનીય બની 
�ય છ� તો આપણે પણ સવ� કાંઈ સહન કરવાનું 
છ�. હલચલને સમા�ત કરવાનું સાધન છ�. બાબા 
સાથે વાતો કરો બાબાની પાસે �ઓ તો બાબા 
એમની મેળ� જ આપણા કદમમાં (ડગલાં)માં બળ 
ભરી દ�શે.

માર� કોઈપણ આ�મા પર આધા�રત રહ�વાનું 
નથી. આ�મા પર આધાર રાખવાથી બેલે�સ 
બગડી �ય છ�. બાબા પર આધાર રાખો. એક 
બી�નો આધાર લઈને ચાલવું િબલક�લ ખોટું છ�. 
માર� તો સાથી �ઈએ, સહયોગ �ઈએ નહ�. મારા 
સાથી એક બાબા છ�. બાબા પાસે થી જ સહયોગ 
લ�. બી�ઓને સંતુ� કરવા આ બ� પુ�યનું 
કાય� છ�. તેનાથી આપણા આ�માને બળ મળ� છ�. 
કોઈના ગુણો પર મોિહત થવાનું નથી. સદા 

�ઢતા
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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ચાલતાં ચાલતાં કટ� લાકં 
બાળકોને માગ� મ�ુકલ�  
અનભુવાય છ.�  �યારક�  
સહજ સમજે છ� �યારક�  
મ�ુકલ�  સમજે છ.�  �યારક�  
ખશુીમાં નાચે છ.�  �યારક�  
�દલિશક�ત બની �ય છ.�

�યાર�ક બાબાના ગુણ ગાય છ�. તો �યાર�ક ‘�યા 
ઔર ક�સે’ના ગુણ ગાય છ�. �યાર�ક શુ� 
સંક�પોના સવ� ખ�નાઓની �ા��તની માળાનું 
�મરણ કર� છ�, �યાર�ક �યથ� સંક�પોના તોફાન 
વશ મુ�ક�લ છ� મુ�ક�લ છ� એ માળાનું �મરણ કર� 
છ�. તેનું કારણ શું છ�? મા� પુ�ષાથ� સમજે છ�. 
�ાર�ધને ભૂલી �ય છ�. છોડવાનું શું છ� એને સામે 
રાખે છ�. અને લેવાનું શું છ� એને પાછળ રાખે છ�. 
પણ લેવાની ચીજને આગળ રાખે છ�. �યાર�ય 
લેવામાં પાછળ હટતા નથી આગળ વધવાનું હોય 
છ�. ‘લેવાનું’ ��િતમાં રાખવું અથા�� બાપની 
સ�મુખ રહ�વું. છોડવાના ગુણ વધાર� ગાઓ છો. 
આ પણ કયુ� આ પણ કરવાનું છ�. આ કરવું પડશે. 
એનો વધાર� િવચાર કરો છો. શું મળી ર�ં છ� યા 
�ાર�ધ ક�વું બની ર�ં છ�. એના િવશે ઓછું 
િવચારો છો. એટલે �યથ�નું વજન ભાર� થઈ �ય 
છ�. શુ�ધ સંક�પોનું વજન હળવું બની �ય છ�. તો 
ચઢતી કળાને બદલે બોજ �વતઃ નીચે લઈ આવે 
છ�. ‘પાનાથા સો પા િલયા’ ગાતે રહો અને ખુશીમાં 
નાચતા રહો. તો ઘુટક� અને ઝટક� સમા�ત થઈ 
જશે. આવા ડબલ�ુફ ��ય� �માણ �ારા બાબાને 
��ય� કરશો. આ છ� ��ય� કરવાની િવિધ જે 
ચાલતાં ફરતાં ��ય� �માણ �પી ચેતન 

સં�હાલય �પ બની �ઓ અને ચાલતા ફરતા 
�ોજે�ટર બનો. ચ�ર� િનમા�ણ �દશ�ની બની 
�ઓ. તો િવિભ�ન જ�યાએ �દશ�ની અને 
�યુિઝયમ બની જશે. ખચ� ઓછો અને સેવા વધુ 
થશે. �વયં જ �દશ�ની બનો, �વયં જ ગાઈડ બનો. 
આજકાલ ચાલતી ફરતી લાય�ેરી �દશ�િનયાં 
બનાવે છ� ને (દા.ત. મહાદ�વનગર સબઝોન �ારા 
�દશ�નીની બસ સમ� ભારતમાં ફ�રવવામાં આવી 
હતી) તો 60 હ�ર �ા�ણ, 60 હ�ર ચાલતી 
ફરતી �દશ�િનયો �યિઝયમ બની �ય તો 
��ય�તા ક�ટલામાં થશે. સમ�યા આ વષ� 60 
હ�ર �દશ�િનયો અને �ોજે�ટર સમ� િવ�માં 
ચાર� બાજુ ફ�લાઈ �ઓ તો ઈકોનોમી અને 
એડવરટાઈઝમે�ટ થઈ જશે. ખચ�ને બદલે ઈનામ 
મળશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાના થા સો પા િલયા.. યહ ગીત સદા ગાતે રહો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

શાંિતની �ા��ત થાય છ�, મન તનાવ મુ� બને છ�.

આ સવ�ના પ�રણામ �વ�પે આ�મ 
અિભમાન - મનમાં, �વભાવમાં અને �યવહારમાં 
ઝળક� છ�. કમ� અને સાધના �ડાઈને કમ�યોગ બને 
છ�. અસફળતા ધીમે ધીમે દૂર થઈને સહજ 
સફળતા મળ� છ�. પરમા�માની યાદ અને સાથ 
�ારા સફળતા જ�મિસ� અિધકારના �પમાં 
�ા�ત થાય છ�. તો ચાલો આપણે સૌ આ માગ� 
અ�ેસર થઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સફળતા આપણો

સસંારમાં ‘યોગી’ અને 
‘ભોગી’ તથા ‘�ાની’ 
‘અ�ાની’ મ�ુયતઃ બે 
�કારના �યિ� હોય છ� 
જ. કોઈપણ પ�ર��થિતમાં 
આ બનેં �ણેીઓના 
લોકોની િભ�ન િભ�ન

અિભ�યિ� હોય છ�. એનાથી દર�ક �યિ�ને 
�વયં પોતાના િવષયમાં પણ ક�ઈક બોધ લઈ �ય 
છ� ક� એની પોતાની આંત�રક ��થિત ક�વી છ�. � 
એને �વવાની ક�ઈક વધાર� અવિધ મળ� તો એણે 
શું કરવું �ઈએ. પ�ર��થિતઓ તો ગણી ના 
શકાય તેવી હોય છ�. પરંતુ અહ� આપણે મા� 
‘�યાિધ’ યા ‘અ�વ�થતા’ના �પે િવશેષ 
પ�ર��થિતમાં થનારી ક�ટલી �િતયો, િવચારો 
તથા �યવહારોની ચચા� કરીએ છીએ.

બચી જઈશ યા નહ� બચીશ

�યાર� �યિ� પર અનાયાસ જ કોઈપણ 
�કારની �યાિધ ઉ� �પથી આ�મણ કર� છ� તો 
એવું બની શક� ક� એના મનમાં એ �� ઉઠ� ક� શું �� 
બચી જઈશ યા નહ� બચું? એની સાથે જ પથારીમાં 
પડતી વખતે એની સામે �� ઉઠ� છ� ક� શું મા�ં 
�વન િનમ�ળ અને સ�કમ�યુ� એક સેવારત 
વી�યું છ� ક� મ� કોઈ ખોટાં કાય� કયા� છ�? � તેણે 
કોઈ નીચલી ક�ાનાં કમ� કયા� હોય તો એના 
મનમાં ઈ�છા ઉ�પ�ન થશે ક� થોડાં વષ� વધાર� 
�વતો ર�� તો સા�ં જ થશે. જેથી �� પોતાની ક�િત, 
�યવહાર અને સંબંધોને ઠીક કરી લ�. આ 
ઈ�છાની સાથે બચવા ન બચવાની િચંતા અને 
મરવા ન મરવાનો ડર પણ હશે. કારણ ક� ઠીક કમ� 

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 02 February 2022 Page No. 09

�ાના�ત

પ�ર��થિતમાં �વ��થિત
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ન હોવાને કારણે એને પોતાના ભિવ�યની િચંતા 
અને દ�ડ �ા��તનો ભય થશે. પરંતુ જે યોગી છ�, 
તપ�વી છ�, �ાન િન� છ� િનયમોનું પાલન કરી 
ર�ાં છ�. લોકક�યાણ માટ� સેવામાં લાગી ર�ા છ� 
અને પહ�લાંથી જ સાવધાન ર�ા છ�. એને ન તો 
િચંતા થશે ના ભય એણે તો પહ�લાંથી જ િબ�તરો 
તૈયાર કરીને રા�યો હશે આવી ��થિત માટ� 
આવ�યક છ� પહ�લાથી જ અલબેલાપણું છોડીને 
પુ�ષાથ� કરવામાં આવે જેથી �યાિધ ન પણ આવે, 
�વનના અંતનું તો �યાર�ક કોઈ અ�ય કારણ 
બની શક� છ�. એટલે ટાળવાની �િ�ને બદલે 
‘અભી નહ� તો કભી નહ�’ ના સૂ� �ારા �ઢતા 
ધારણ કરીને એ �યાન રાખવામાં આવે ક� કોઈપણ 
સમયે િપયા િપયુના દ�શથી બુલાવા આવી �ય તો 
એવા િવચાર ન ચાલે પણ પહ�લેથી જ સદા તૈયારી 
હોય અહ� કોઈને એ �� થઈ શક� છ� ક� 
�ાનિન� અને યોગી �યિ�ના મનમાં � એ 
ઈ�છા હોય ક� �� વધુ �વું જેથી આ સુહાવના 
સંગમયુગમાં �ભુિમલનનો અિધકાિધક આનંદ 
લ� અને પોતાના કમ�નું ખાતું પણ યોગબળથી 
ચૂ� કરીને જન જનની આ�યા��મક સેવા પણ 
ક�ં તો કઈ આપિ� છ� ? આ તો સવ��ે� ઈ�છા છ�.

એક ���કોણથી આવા �વનની ઈ�છા 
�વઉ�નિતની ઈ�છા છ�. પરંતુ યોગી જે પરમિપતા 
પરમા�મા �િત પૂણ�તઃ સમિપ�ત છ�, એના મનમાં 
આ ઈ�છા સમિપ�ત ભાવમાં આંિશક કમીની સૂચક 
છ�. યોગીનું ભિવ�ય તો પરમ િપતા પરમા�માના 
હાથમાં છ�. પરમા�મા એ તેને આ�ાસન આ�યું છ� 
ક� તા�ં ક�યાણ �� કરીને જ રહીશ તેથી એ સવ� 
સમથ�ના આ�ાસન વચન તથા જવાબદારીને એક 
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ચાલતાં ચાલતાં કટ� લાકં 
બાળકોને માગ� મ�ુકલ�  
અનભુવાય છ.�  �યારક�  
સહજ સમજે છ� �યારક�  
મ�ુકલ�  સમજે છ.�  �યારક�  
ખશુીમાં નાચે છ.�  �યારક�  
�દલિશક�ત બની �ય છ.�

�યાર�ક બાબાના ગુણ ગાય છ�. તો �યાર�ક ‘�યા 
ઔર ક�સે’ના ગુણ ગાય છ�. �યાર�ક શુ� 
સંક�પોના સવ� ખ�નાઓની �ા��તની માળાનું 
�મરણ કર� છ�, �યાર�ક �યથ� સંક�પોના તોફાન 
વશ મુ�ક�લ છ� મુ�ક�લ છ� એ માળાનું �મરણ કર� 
છ�. તેનું કારણ શું છ�? મા� પુ�ષાથ� સમજે છ�. 
�ાર�ધને ભૂલી �ય છ�. છોડવાનું શું છ� એને સામે 
રાખે છ�. અને લેવાનું શું છ� એને પાછળ રાખે છ�. 
પણ લેવાની ચીજને આગળ રાખે છ�. �યાર�ય 
લેવામાં પાછળ હટતા નથી આગળ વધવાનું હોય 
છ�. ‘લેવાનું’ ��િતમાં રાખવું અથા�� બાપની 
સ�મુખ રહ�વું. છોડવાના ગુણ વધાર� ગાઓ છો. 
આ પણ કયુ� આ પણ કરવાનું છ�. આ કરવું પડશે. 
એનો વધાર� િવચાર કરો છો. શું મળી ર�ં છ� યા 
�ાર�ધ ક�વું બની ર�ં છ�. એના િવશે ઓછું 
િવચારો છો. એટલે �યથ�નું વજન ભાર� થઈ �ય 
છ�. શુ�ધ સંક�પોનું વજન હળવું બની �ય છ�. તો 
ચઢતી કળાને બદલે બોજ �વતઃ નીચે લઈ આવે 
છ�. ‘પાનાથા સો પા િલયા’ ગાતે રહો અને ખુશીમાં 
નાચતા રહો. તો ઘુટક� અને ઝટક� સમા�ત થઈ 
જશે. આવા ડબલ�ુફ ��ય� �માણ �ારા બાબાને 
��ય� કરશો. આ છ� ��ય� કરવાની િવિધ જે 
ચાલતાં ફરતાં ��ય� �માણ �પી ચેતન 

સં�હાલય �પ બની �ઓ અને ચાલતા ફરતા 
�ોજે�ટર બનો. ચ�ર� િનમા�ણ �દશ�ની બની 
�ઓ. તો િવિભ�ન જ�યાએ �દશ�ની અને 
�યુિઝયમ બની જશે. ખચ� ઓછો અને સેવા વધુ 
થશે. �વયં જ �દશ�ની બનો, �વયં જ ગાઈડ બનો. 
આજકાલ ચાલતી ફરતી લાય�ેરી �દશ�િનયાં 
બનાવે છ� ને (દા.ત. મહાદ�વનગર સબઝોન �ારા 
�દશ�નીની બસ સમ� ભારતમાં ફ�રવવામાં આવી 
હતી) તો 60 હ�ર �ા�ણ, 60 હ�ર ચાલતી 
ફરતી �દશ�િનયો �યિઝયમ બની �ય તો 
��ય�તા ક�ટલામાં થશે. સમ�યા આ વષ� 60 
હ�ર �દશ�િનયો અને �ોજે�ટર સમ� િવ�માં 
ચાર� બાજુ ફ�લાઈ �ઓ તો ઈકોનોમી અને 
એડવરટાઈઝમે�ટ થઈ જશે. ખચ�ને બદલે ઈનામ 
મળશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાના થા સો પા િલયા.. યહ ગીત સદા ગાતે રહો
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

શાંિતની �ા��ત થાય છ�, મન તનાવ મુ� બને છ�.

આ સવ�ના પ�રણામ �વ�પે આ�મ 
અિભમાન - મનમાં, �વભાવમાં અને �યવહારમાં 
ઝળક� છ�. કમ� અને સાધના �ડાઈને કમ�યોગ બને 
છ�. અસફળતા ધીમે ધીમે દૂર થઈને સહજ 
સફળતા મળ� છ�. પરમા�માની યાદ અને સાથ 
�ારા સફળતા જ�મિસ� અિધકારના �પમાં 
�ા�ત થાય છ�. તો ચાલો આપણે સૌ આ માગ� 
અ�ેસર થઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સફળતા આપણો

સસંારમાં ‘યોગી’ અને 
‘ભોગી’ તથા ‘�ાની’ 
‘અ�ાની’ મ�ુયતઃ બે 
�કારના �યિ� હોય છ� 
જ. કોઈપણ પ�ર��થિતમાં 
આ બનેં �ણેીઓના 
લોકોની િભ�ન િભ�ન

અિભ�યિ� હોય છ�. એનાથી દર�ક �યિ�ને 
�વયં પોતાના િવષયમાં પણ ક�ઈક બોધ લઈ �ય 
છ� ક� એની પોતાની આંત�રક ��થિત ક�વી છ�. � 
એને �વવાની ક�ઈક વધાર� અવિધ મળ� તો એણે 
શું કરવું �ઈએ. પ�ર��થિતઓ તો ગણી ના 
શકાય તેવી હોય છ�. પરંતુ અહ� આપણે મા� 
‘�યાિધ’ યા ‘અ�વ�થતા’ના �પે િવશેષ 
પ�ર��થિતમાં થનારી ક�ટલી �િતયો, િવચારો 
તથા �યવહારોની ચચા� કરીએ છીએ.

બચી જઈશ યા નહ� બચીશ

�યાર� �યિ� પર અનાયાસ જ કોઈપણ 
�કારની �યાિધ ઉ� �પથી આ�મણ કર� છ� તો 
એવું બની શક� ક� એના મનમાં એ �� ઉઠ� ક� શું �� 
બચી જઈશ યા નહ� બચું? એની સાથે જ પથારીમાં 
પડતી વખતે એની સામે �� ઉઠ� છ� ક� શું મા�ં 
�વન િનમ�ળ અને સ�કમ�યુ� એક સેવારત 
વી�યું છ� ક� મ� કોઈ ખોટાં કાય� કયા� છ�? � તેણે 
કોઈ નીચલી ક�ાનાં કમ� કયા� હોય તો એના 
મનમાં ઈ�છા ઉ�પ�ન થશે ક� થોડાં વષ� વધાર� 
�વતો ર�� તો સા�ં જ થશે. જેથી �� પોતાની ક�િત, 
�યવહાર અને સંબંધોને ઠીક કરી લ�. આ 
ઈ�છાની સાથે બચવા ન બચવાની િચંતા અને 
મરવા ન મરવાનો ડર પણ હશે. કારણ ક� ઠીક કમ� 
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પ�ર��થિતમાં �વ��થિત
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

ન હોવાને કારણે એને પોતાના ભિવ�યની િચંતા 
અને દ�ડ �ા��તનો ભય થશે. પરંતુ જે યોગી છ�, 
તપ�વી છ�, �ાન િન� છ� િનયમોનું પાલન કરી 
ર�ાં છ�. લોકક�યાણ માટ� સેવામાં લાગી ર�ા છ� 
અને પહ�લાંથી જ સાવધાન ર�ા છ�. એને ન તો 
િચંતા થશે ના ભય એણે તો પહ�લાંથી જ િબ�તરો 
તૈયાર કરીને રા�યો હશે આવી ��થિત માટ� 
આવ�યક છ� પહ�લાથી જ અલબેલાપણું છોડીને 
પુ�ષાથ� કરવામાં આવે જેથી �યાિધ ન પણ આવે, 
�વનના અંતનું તો �યાર�ક કોઈ અ�ય કારણ 
બની શક� છ�. એટલે ટાળવાની �િ�ને બદલે 
‘અભી નહ� તો કભી નહ�’ ના સૂ� �ારા �ઢતા 
ધારણ કરીને એ �યાન રાખવામાં આવે ક� કોઈપણ 
સમયે િપયા િપયુના દ�શથી બુલાવા આવી �ય તો 
એવા િવચાર ન ચાલે પણ પહ�લેથી જ સદા તૈયારી 
હોય અહ� કોઈને એ �� થઈ શક� છ� ક� 
�ાનિન� અને યોગી �યિ�ના મનમાં � એ 
ઈ�છા હોય ક� �� વધુ �વું જેથી આ સુહાવના 
સંગમયુગમાં �ભુિમલનનો અિધકાિધક આનંદ 
લ� અને પોતાના કમ�નું ખાતું પણ યોગબળથી 
ચૂ� કરીને જન જનની આ�યા��મક સેવા પણ 
ક�ં તો કઈ આપિ� છ� ? આ તો સવ��ે� ઈ�છા છ�.

એક ���કોણથી આવા �વનની ઈ�છા 
�વઉ�નિતની ઈ�છા છ�. પરંતુ યોગી જે પરમિપતા 
પરમા�મા �િત પૂણ�તઃ સમિપ�ત છ�, એના મનમાં 
આ ઈ�છા સમિપ�ત ભાવમાં આંિશક કમીની સૂચક 
છ�. યોગીનું ભિવ�ય તો પરમ િપતા પરમા�માના 
હાથમાં છ�. પરમા�મા એ તેને આ�ાસન આ�યું છ� 
ક� તા�ં ક�યાણ �� કરીને જ રહીશ તેથી એ સવ� 
સમથ�ના આ�ાસન વચન તથા જવાબદારીને એક 
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બાજુ રાખીને પોતાનો રાગ આલાપવો તે ક�ઈક 
િભ�ન જ રીિત-નીિત છ�. પરંતુ �યાં �ીિત છ� �યાં 
કદાચ આવું ચાલી પણ શક�. વા�તવમાં યોગી 
�યાર� પોતાનું તન, મન, ધન સવ��વ પરમા�માને 
આપી દ� છ� પછી એના િવષયમાં ફ�રયાદ કરવાની 
શું જ�ર છ�? છતાં મોટ� ભાગે એવું �વામાં આવે છ� 
ક� િવકરાળ �યાિધ આવવા છતાં યોગી અથવા 
�ાનીને એક બે અવસર તો મળ� છ�. લાંબા સમય 
માટ� હોય યા ટૂંકા સમય માટ� હોય. તેથી જ�રત 
અવિધ માગવાની નથી, તી� પુ�ષાથ� કરવાની છ�.

શું ��થિત દ�હથી �યારી રહી?

િવકરાળ �યાિધના સમયે જે િવશેષ પરી�ા 
સામે આવે છ�, તે પોતાની ��થિતના િવષયમાં હોય 
છ�. શું દ�હથી �યારા ર�ા અને સા�ી-��ા તથા 
ઉપરામ ��થિત બની રહી? પીડાથી પીડાવા 
બોલવાને બદલે દુઃખ દદ�થી રડવું અને હ�ા 
મચાવવાની ��થિત રહી યા �વયં ને ક�ણાશીલ 
પરમા�માની છ�છાયામાં યા એમની શીતળ અને 
સુખદ ગોદમાં અનુભૂિત કરતા ર�ા? એવા 
િવચારોમાં રહીએ ક� �યાિધ ક�મ આવી ગઈ અને 
�યાર� જશે યા �વયંનો સુખદ લીમીટના ઘેરામાં 
અનુભવ કરતા ર�ા? �યાિધના સમયે થોડું ક� 
તો થાય છ� પરંતુ સહન કરો છો યા ‘ડર’ અને 
ગભરાટનો અનુભવ થતો રહ�શે? એ સમયે 
�યવહાર, ચહ�રો, બોલ ક�વા હોય?

સેવા યા �વા��ય સમ�યા

�યાિધના સમયે બે િવચાર ચાલવાની 
સંભાવના છ�. એક તો એ ક� �� બીમાર છું, કમ�ર 
છું. બી� એ ક� હવે આ નવા �કારથી, નવા �થાન 
પર નવી સેવા છ�. �યાિધ તો િનિમ� બહાનું છ�. 
પરંતુ જે ડૉ�ટર, નસ�, �ટાફ, િમ� સંબંધી યા 
લૌ�કક - અલૌ�કક પ�રવારના લોકો આવશે, 

એમની સેવાનો અવસર છ�. લૌ�કકને અલૌ�કકમાં 
પ�રવત�ન કરીને ઈ�ર સંદ�શ આપવામાં તથા 
લોકોનું �યાન, યોગની તરફ આકિષ�ત કરવામાં 
જ લાગી રહ� છ�. એનાથી એમની પોતાની ��થિત 
પણ �ે� રહ�શે અને નવી ���ની �થાપનાનો 
સંદ�શ પણ લોકોને િનરંતર મળતો રહ� છ�. આ સેવા 
સાિહ�ય �ારા, �ેહ-ભેટ �ારા, �સાદ �ારા 
�યવહાર �ારા તથા યોગ �ારા અને �ાન-ચચા� 
�ારા પણ થઈ શક� છ�.

અહ� �યાન આપવાની વાત એ છ� ક� હવે 
�યાિધ પછી જે �વન કાળ મ�યો છ� એના િવશેષ 
મહ�વને �ણવામાં આવે. આ �વયં પરમા�મા 
�ારા મળ�લી અમાનત છ�. તે સાંસા�રક કાય�માં 
પડી રહ�વાથી નહ� મળ�. હવે તો આ સોનેરી 
અવસર છ� ક� અિધક બળ�દ, આનંદ�દ 
રાજયોગનો અ�યાસ કરવામાં આવે. 
�દ�યગુણોની ધારણાનો પુ�ષાથ� કરવામાં આવે 
અને સંતુ�મિણ બનવા પર પણ �યાન આપવામાં 
આવે. અ�ભુત િવ�લીલાને સા�ી થઈ �તાં સદા 
હિષ�ત રહ�વામાં આવે અને અ�તમુ�ખતા, 
�હાિનયત ઈ�યા�દને ધારણ કરતાં લ�યની તરફ 
તી� ગિતથી આગળ વધીએ. પ�ર��થિતમાં 
�વ��થિત બનાવી રાખવાની આ િવિધ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મનસા સેવા પણ પુ�યના ખાતામાં જમા થાય 
છ�. વાણી �ારા કોઈ કમ�ર આ�માને 
ખુશીમાં લાવવા, પર�શાનને શાનની ��િતમાં 
લાવવા, નાસીપાસ થયેલા આ�માને પોતાની 
વાણી �ારા ઉમંગ ઉ�સાહમાં લાવવા, સંબંધ 
સંપક�થી આ�માને પોતાના �ે� સંગના 
ર�ગનો અનુભવ કરાવવો, આ િવિધથી 
પુ�યનું ખાતું જમા કરી શકો છો.

આપણા સૌના �વનમાં 
સબંધંો અ�યતં મહ�વના 
છ.�  �રલશેનશીપ એટલે ક� 
ઉ�ન� ું આદાન-�દાન. 
આપણા સબંધંોમા,ં 
પ�રવારનો સાથ, િમ�ોનો 
સાથ, આપણા નોકરીના

�થળ�, સાથી કમ�ચારીનો સાથ, આપણે જે 
િવચારીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, બોલીએ 
છીએ, જે �યવહાર કરીએ છીએ, તે આપણું 
�પંદન છ�. સામેનો �યિ� જે િવચાર� છ�, અનુભવે 
છ�, �યવહાર કર� છ�, એ તેનું �પંદન છ�, જે મારા 
સુધી પહ�ચે છ�. ઉ��ના આ આદાન-�દાનને 
સંબંધ કહ� છ�. સંબંધ મા� એ નથી, જે કોઈ લેબલ 
�ારા હોય. એટલે મા� માતા-િપતાનો બાળકો 
સાથે, િમ�-િમ�નો, પિત-પ�ીનો, પડોશીનો 
પડોશી સાથેનો સંબંધ જ સંબંધ નથી. સંબંધ એ 
આ�માઓ વ�ે ઊ��નું આદાન-�દાન છ�, જેમાં બે 
આ�માની અલગ-અલગ ભૂિમકા પણ હોઈ શક� છ�.

આપણે હ�મેશા એવું િવચારીએ છીએ ક�, જે 
બહારથી દ�ખાય છ� તે સંબંધ છ�. એટલે ક�, એક 
બી� સાથે આપણે ક�વી રીતે વાત કરીએ છીએ, 
ક�વો �યવહાર કરીએ છીએ, એક બી� માટ� શું 
કરીએ છીએ. ક�ટલી વખત આપણે પોતાને એમ 
કહ�તા સાંભળીએ છીએ ક�, આ સંબંધ માટ� તમે શું 
કયુ�. આ ક�ટલું મહ�વનું કથન છ�. સામેની �યિ� 
કહ�શે, મ� આ સંબંધ માટ� આમ કયુ�.... પેલું કયુ�. મ� 
�દવસ નથી �યો ક� રાત �ઈ નથી. મ� મારી 
�મતાથી વધુ તેમના માટ� કયુ�. મ� પોતાના અંગે 
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�સ�નતાના પથ પર

સંબંધો ક�વી રીતે �ે� બનાવવા?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

િવચાયુ� જ નહ�. મા� તેમના અંગે જ િવચાયુ�. 
આપણો ફોકસ આવો જ થઈ �ય છ� ક�, અમે એક 
બી� માટ� શું કયુ�. �ક�, તેના કરતાં વધુ જ�રી છ� 
આપણે એક બી� માટ� શું અને ક�વું િવચાયુ�. 
સંબંધ મા� એ નથી, જે આપણે તેમના માટ� કરીએ 
છીએ. સંબંધ એ છ� ક�, આપણે તેમના અંગે શું 
િવચારી ર�ા છીએ. ક�મ ક� મન ��યે આપણે 
મોટાભાગે �યાન આપતા નથી. સમાજ પણ એ 
વાત પર જ �યાન આપી ર�ો છ� ક�, તેમણે શું કયુ�, 
તેમના માટ� શું કયુ�, મારી સાથે કામ કરનારાએ 
મારા માટ� શું કયુ�. ક�પની માટ� શું કયુ�, એટલે ક� 
આપણે એ વાત પર ફોકસ કરીએ છીએ, જે 
દ�ખાય છ�. સંબંધોમાં ‘શું કયુ�’ની તુલનામાં ‘ક�વા 
િવચાર’ સાથે કયુ�, વધુ મહ�વ ધરાવે છ�. આપણે 
આ�માની ઊ�� પર �યાન આપવું �ઈએ.

સંબંધ મા� ‘શું કયુ�’ તેનાથી બને તો તે વધુ 
મજબૂત હોતા નથી. ક�મક� આપણે આખો �દવસ જે 
કરી ર�ા છીએ. સંબંધો માટ� જ તો કરીએ છીએ. 
પછી તે ઘરના, ઓ�ફસના સંબંધો માટ� હોય ક� 
ઓ�ફસ માટ� આટલું કયા� પછી, આટલી મહ�નત 
પછી, પોતાનું આખું �વન એ સંબંધમાં લગાવી 
દીધા પછી આપણે એવું અનુભવીએ છીએ ક�, આ 
સંબંધ એટલો મજબૂત નથી. નાનકડી વાતથી જ 
સંબંધ હચમચી �ય છ�. ‘આવી નાની-નાની 
વાતોમાં નારાજ ક�મ થઈ જઈએ છીએ.’ ‘મ� તેના 
માટ� આટલું કયુ�, એ તેમને યાદ રહ�તું નથી, 
નાની-નાની વાતો પકડીને બેસી �ય છ�.’ ‘કયુ�’ 
શ�દ પર એટલું વધુ �યાન છ� ક�, આપણને લાગે છ� 
ક�, આટલું કયા� પછી પણ સંબંધ મજબૂત નથી.
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બાજુ રાખીને પોતાનો રાગ આલાપવો તે ક�ઈક 
િભ�ન જ રીિત-નીિત છ�. પરંતુ �યાં �ીિત છ� �યાં 
કદાચ આવું ચાલી પણ શક�. વા�તવમાં યોગી 
�યાર� પોતાનું તન, મન, ધન સવ��વ પરમા�માને 
આપી દ� છ� પછી એના િવષયમાં ફ�રયાદ કરવાની 
શું જ�ર છ�? છતાં મોટ� ભાગે એવું �વામાં આવે છ� 
ક� િવકરાળ �યાિધ આવવા છતાં યોગી અથવા 
�ાનીને એક બે અવસર તો મળ� છ�. લાંબા સમય 
માટ� હોય યા ટૂંકા સમય માટ� હોય. તેથી જ�રત 
અવિધ માગવાની નથી, તી� પુ�ષાથ� કરવાની છ�.

શું ��થિત દ�હથી �યારી રહી?

િવકરાળ �યાિધના સમયે જે િવશેષ પરી�ા 
સામે આવે છ�, તે પોતાની ��થિતના િવષયમાં હોય 
છ�. શું દ�હથી �યારા ર�ા અને સા�ી-��ા તથા 
ઉપરામ ��થિત બની રહી? પીડાથી પીડાવા 
બોલવાને બદલે દુઃખ દદ�થી રડવું અને હ�ા 
મચાવવાની ��થિત રહી યા �વયં ને ક�ણાશીલ 
પરમા�માની છ�છાયામાં યા એમની શીતળ અને 
સુખદ ગોદમાં અનુભૂિત કરતા ર�ા? એવા 
િવચારોમાં રહીએ ક� �યાિધ ક�મ આવી ગઈ અને 
�યાર� જશે યા �વયંનો સુખદ લીમીટના ઘેરામાં 
અનુભવ કરતા ર�ા? �યાિધના સમયે થોડું ક� 
તો થાય છ� પરંતુ સહન કરો છો યા ‘ડર’ અને 
ગભરાટનો અનુભવ થતો રહ�શે? એ સમયે 
�યવહાર, ચહ�રો, બોલ ક�વા હોય?

સેવા યા �વા��ય સમ�યા

�યાિધના સમયે બે િવચાર ચાલવાની 
સંભાવના છ�. એક તો એ ક� �� બીમાર છું, કમ�ર 
છું. બી� એ ક� હવે આ નવા �કારથી, નવા �થાન 
પર નવી સેવા છ�. �યાિધ તો િનિમ� બહાનું છ�. 
પરંતુ જે ડૉ�ટર, નસ�, �ટાફ, િમ� સંબંધી યા 
લૌ�કક - અલૌ�કક પ�રવારના લોકો આવશે, 

એમની સેવાનો અવસર છ�. લૌ�કકને અલૌ�કકમાં 
પ�રવત�ન કરીને ઈ�ર સંદ�શ આપવામાં તથા 
લોકોનું �યાન, યોગની તરફ આકિષ�ત કરવામાં 
જ લાગી રહ� છ�. એનાથી એમની પોતાની ��થિત 
પણ �ે� રહ�શે અને નવી ���ની �થાપનાનો 
સંદ�શ પણ લોકોને િનરંતર મળતો રહ� છ�. આ સેવા 
સાિહ�ય �ારા, �ેહ-ભેટ �ારા, �સાદ �ારા 
�યવહાર �ારા તથા યોગ �ારા અને �ાન-ચચા� 
�ારા પણ થઈ શક� છ�.

અહ� �યાન આપવાની વાત એ છ� ક� હવે 
�યાિધ પછી જે �વન કાળ મ�યો છ� એના િવશેષ 
મહ�વને �ણવામાં આવે. આ �વયં પરમા�મા 
�ારા મળ�લી અમાનત છ�. તે સાંસા�રક કાય�માં 
પડી રહ�વાથી નહ� મળ�. હવે તો આ સોનેરી 
અવસર છ� ક� અિધક બળ�દ, આનંદ�દ 
રાજયોગનો અ�યાસ કરવામાં આવે. 
�દ�યગુણોની ધારણાનો પુ�ષાથ� કરવામાં આવે 
અને સંતુ�મિણ બનવા પર પણ �યાન આપવામાં 
આવે. અ�ભુત િવ�લીલાને સા�ી થઈ �તાં સદા 
હિષ�ત રહ�વામાં આવે અને અ�તમુ�ખતા, 
�હાિનયત ઈ�યા�દને ધારણ કરતાં લ�યની તરફ 
તી� ગિતથી આગળ વધીએ. પ�ર��થિતમાં 
�વ��થિત બનાવી રાખવાની આ િવિધ છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મનસા સેવા પણ પુ�યના ખાતામાં જમા થાય 
છ�. વાણી �ારા કોઈ કમ�ર આ�માને 
ખુશીમાં લાવવા, પર�શાનને શાનની ��િતમાં 
લાવવા, નાસીપાસ થયેલા આ�માને પોતાની 
વાણી �ારા ઉમંગ ઉ�સાહમાં લાવવા, સંબંધ 
સંપક�થી આ�માને પોતાના �ે� સંગના 
ર�ગનો અનુભવ કરાવવો, આ િવિધથી 
પુ�યનું ખાતું જમા કરી શકો છો.

આપણા સૌના �વનમાં 
સબંધંો અ�યતં મહ�વના 
છ.�  �રલશેનશીપ એટલે ક� 
ઉ�ન� ું આદાન-�દાન. 
આપણા સબંધંોમા,ં 
પ�રવારનો સાથ, િમ�ોનો 
સાથ, આપણા નોકરીના

�થળ�, સાથી કમ�ચારીનો સાથ, આપણે જે 
િવચારીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, બોલીએ 
છીએ, જે �યવહાર કરીએ છીએ, તે આપણું 
�પંદન છ�. સામેનો �યિ� જે િવચાર� છ�, અનુભવે 
છ�, �યવહાર કર� છ�, એ તેનું �પંદન છ�, જે મારા 
સુધી પહ�ચે છ�. ઉ��ના આ આદાન-�દાનને 
સંબંધ કહ� છ�. સંબંધ મા� એ નથી, જે કોઈ લેબલ 
�ારા હોય. એટલે મા� માતા-િપતાનો બાળકો 
સાથે, િમ�-િમ�નો, પિત-પ�ીનો, પડોશીનો 
પડોશી સાથેનો સંબંધ જ સંબંધ નથી. સંબંધ એ 
આ�માઓ વ�ે ઊ��નું આદાન-�દાન છ�, જેમાં બે 
આ�માની અલગ-અલગ ભૂિમકા પણ હોઈ શક� છ�.

આપણે હ�મેશા એવું િવચારીએ છીએ ક�, જે 
બહારથી દ�ખાય છ� તે સંબંધ છ�. એટલે ક�, એક 
બી� સાથે આપણે ક�વી રીતે વાત કરીએ છીએ, 
ક�વો �યવહાર કરીએ છીએ, એક બી� માટ� શું 
કરીએ છીએ. ક�ટલી વખત આપણે પોતાને એમ 
કહ�તા સાંભળીએ છીએ ક�, આ સંબંધ માટ� તમે શું 
કયુ�. આ ક�ટલું મહ�વનું કથન છ�. સામેની �યિ� 
કહ�શે, મ� આ સંબંધ માટ� આમ કયુ�.... પેલું કયુ�. મ� 
�દવસ નથી �યો ક� રાત �ઈ નથી. મ� મારી 
�મતાથી વધુ તેમના માટ� કયુ�. મ� પોતાના અંગે 
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સંબંધો ક�વી રીતે �ે� બનાવવા?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

િવચાયુ� જ નહ�. મા� તેમના અંગે જ િવચાયુ�. 
આપણો ફોકસ આવો જ થઈ �ય છ� ક�, અમે એક 
બી� માટ� શું કયુ�. �ક�, તેના કરતાં વધુ જ�રી છ� 
આપણે એક બી� માટ� શું અને ક�વું િવચાયુ�. 
સંબંધ મા� એ નથી, જે આપણે તેમના માટ� કરીએ 
છીએ. સંબંધ એ છ� ક�, આપણે તેમના અંગે શું 
િવચારી ર�ા છીએ. ક�મ ક� મન ��યે આપણે 
મોટાભાગે �યાન આપતા નથી. સમાજ પણ એ 
વાત પર જ �યાન આપી ર�ો છ� ક�, તેમણે શું કયુ�, 
તેમના માટ� શું કયુ�, મારી સાથે કામ કરનારાએ 
મારા માટ� શું કયુ�. ક�પની માટ� શું કયુ�, એટલે ક� 
આપણે એ વાત પર ફોકસ કરીએ છીએ, જે 
દ�ખાય છ�. સંબંધોમાં ‘શું કયુ�’ની તુલનામાં ‘ક�વા 
િવચાર’ સાથે કયુ�, વધુ મહ�વ ધરાવે છ�. આપણે 
આ�માની ઊ�� પર �યાન આપવું �ઈએ.

સંબંધ મા� ‘શું કયુ�’ તેનાથી બને તો તે વધુ 
મજબૂત હોતા નથી. ક�મક� આપણે આખો �દવસ જે 
કરી ર�ા છીએ. સંબંધો માટ� જ તો કરીએ છીએ. 
પછી તે ઘરના, ઓ�ફસના સંબંધો માટ� હોય ક� 
ઓ�ફસ માટ� આટલું કયા� પછી, આટલી મહ�નત 
પછી, પોતાનું આખું �વન એ સંબંધમાં લગાવી 
દીધા પછી આપણે એવું અનુભવીએ છીએ ક�, આ 
સંબંધ એટલો મજબૂત નથી. નાનકડી વાતથી જ 
સંબંધ હચમચી �ય છ�. ‘આવી નાની-નાની 
વાતોમાં નારાજ ક�મ થઈ જઈએ છીએ.’ ‘મ� તેના 
માટ� આટલું કયુ�, એ તેમને યાદ રહ�તું નથી, 
નાની-નાની વાતો પકડીને બેસી �ય છ�.’ ‘કયુ�’ 
શ�દ પર એટલું વધુ �યાન છ� ક�, આપણને લાગે છ� 
ક�, આટલું કયા� પછી પણ સંબંધ મજબૂત નથી.
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એટલે આજે થોડું પ�રવત�ન લાવીએ. સંબંધ 
સૌથી પહ�લા આ�મા સાથે હોય છ�. કોઈ પણ એક 
સંબંધને શોધો, જેમાં તમને લાગે છ� ક�, બે લોકો 
વ�ે જે સામંજ�ય, સરળતા, ઉ��નું સુંદર વહ�ણ 
હોવું �ઈએ, તે છ� ક� નહ�. આપણે �યાસ તો ઘણા 
કરીએ છીએ, પરંતુ કોઈ ગેરસમજ, કોઈ 
નારાજગી, કોઈ દુઃખ, કોઈ અધૂરી આશા છ�. આ 
શું છ�, તેને ચકાસવાનું છ�. તો એ સંબંધમાં જઈને, 
એ �યિ� માટ�, મન પાસે �ઓ. તમે એ ન જુઓ 
ક� તમે તેમના માટ� શું-શું કયુ� છ�. પોતાના મનના 
અંદર આવો. સૌથી પહ�લા એ વાત પર �યાન 
આપો ક�, તેમના માટ� એ બધું કરતા સમયે 
આપણા મનની ��થિત ક�વી હતી. જેમક�, બાળકો 
અને માતા-િપતા વ�ે એક સુંદર સંબંધ હોય છ�. 
િનઃ�વાથ� ભાવ. માતા ક� િપતાને બદલામાં કશું 
�ઈતું નથી. તેઓ બાળકને મા� આપે જ છ�. આ 
અ�યંત સુંદર િનઃ�વાથ� સંબંધ છ�. તો જુઓ ક� 
કોઈના માટ� ક�ઈક કરતા સમયે તમારા મનની 

��થિત ક�વી હતી. કોઈપણ તમને પૂછ� ક� તમે 
આટલી મહ�નત શા માટ� કરો છો, થોડો આરામ 
કરો, આખો �દવસ ક�ટલું દોડતા રહો છો, પ�રવાર 
માટ�, ઘર માટ�, બાળકો માટ� ભાગતા રહો છો, તેમ 
છતાં બાળકો નારાજ થઈ �ય છ�. તેઓ સ�માન 
કરતા નથી, આપણી સાથે સમય પસાર કરતા 
નથી, પોતાની જ દુિનયામાં મ� રહ� છ�, આપણી 
તરફ �યાન આપતા નથી. નાની-નાની વાતો પર 
એટલી બધી અપે�ાઓ છ� ક�, તે પૂરી થતી નથી 
અને આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. આપણે 
�યાર� િવચારીએ છીએ ક�, મ� આટલું કયુ�, તો પણ 
તેઓ હજુ મારા ��યે સંતોષ �ય� કરતા નથી. 
તેમને સંતોષ �ા�ત થાય તેના માટ� હજું બીજું શું 
ક�ં. આપણે �યાર�ક બોલી પણ નાખીએ છીએ ક�, 
હવે બીજું �� શું કરી શક�� છું. �યાર� આવા સંબંધ પર 
સવાલ ઊભો થઈ �ય છ�. બસ આ સવાલ અને 
િવચારથી જ આપણે બચવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ રીતે કોઈ �યાિધ��ત આ�માને 
રોગમુ� કરવા માટ� �વયંની કોઈ િવશેષ 
બીમારીને સમા�ત કરવા માટ� િવશેષ �પથી યોગ 
કરવામાં આવે. પરંતુ આ અ�યાસ �િત�દન એ 
સમયે ઓછામાં ઓછો 21 �દવસ માટ� કરવામાં 
આવે. અવ�ય જ તે રોગથી મુ� થઈ જશે. આ 
િવિધથી કોઈના સં�કાર પ�રવત�ન કરવાનો 
�યોગ પણ કરી શકાય છ�. � આપ કોઈ િવશેષ 
િસિ� ઈ�છો છો યા કોઈ િવશેષ કાય�માં સફળતા 
ઈ�છો છો તો દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી 
યોગ ઓછામાં ઓછો 21 �દવસ સુધી કરો. યોગમાં 
પૂણ� એકા�તા હોય. તે કાય� અવ�ય જ િસ� થશે 
અથવા તે િસિ� પણ અવ�ય �ા�ત થશે. આ રીતે 
પણ યોગના �યોગ કરી શકાય છ�.

મ� જે વાતો લખી છ� એના �યોગથી આપણે 
આપણું �વન રોગમુ� બનાવી શક�એ છીએ. 
પોતાના તથા બી�ઓના �વનને િનિવ��ન પણ 
બનાવી શકો છો. પોતાના સંબંધોને પણ મધુર 
બનાવી શકો છો તથા પોતાનાં સવ� કાય�ને પણ 
સફળ કરી શકો છો. � કોઈ પર કોઈ ભટકતા 
આ�માનો �ભાવ હોય. એને પણ મુ� કરી શકો 
છો. આવ�યકતા છ� ત�પરતાની, �ઢતાની તથા 
�વયંના િવ�ાસની તો આ વષ�માં આ રીતે િભ�ન 
િભ�ન �યોગ કરીને આપણે અનુભવી મૂત� 
બનીએ જેથી આપણું �વન યોગી �વન બની 
�ય અને આપણે પોતાના તથા બી�ઓના િવ�ન 
ન� કરનારા બની જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... રાજયોગનો �યોગ
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કોઈ પણ િસ�ાતંની 
સ�યતા એના �યોગ �ારા 
જ કરી શકાય છ.�  �યાર� 
િસ�ાતં �યોગશાળામાં 
સ�યિસ� થાય છ,�  તો 
અિત �સ�નતા થાય છ.�  
એ િસ�ાતં ��યે િવ�ાસ

વધી �ય છ� અને એના મહ�વનો સંપૂણ� આભાસ 
થવાથી વારંવાર એનો �યોગ કરવાનું મન થાય 
છ�. આ વષ� પહ�લાં જ મને ઈ�રીય �ેરણા મળી ક� 
આ સમયમાં યોગનો �યોગ કરો. યોગી છો તો 
�યોગી પણ બનો. ક�ટલાક અનુભવ યુ� �યોગો 
અહ� રજૂ કયા� છ�.

અલૌ�કક િસ�ાંતોના તથા યોગશિ�ના 
�યોગ કરવાની �યોગશાળા છ�. આપણું �વન, 
�વન સમ�યાઓના ચ��યૂહમાં ઘેરાતું ર�ં છ�. 
કમ��ે�ે મળ�લી અસફળતાઓ �વન ��યે 
ઉદાસીનતા જ�માવે છ�. તનાવ તથા િચંતાઓ તો 
�ણો કિળયુગની ભેટ જ છ�. પર�પરના સંબંધોમાં 
વધતી કડવાશ ઈ�યા�, ��ષ, વેર તથા �ણા 
ઘરઘરમાં તથા ��યેક સંગઠનમાં અનેક 
મુ�ક�લીઓ પેદા કરી રહી છ�. એટલું જ નહ�. 
કાળચ� જેમ જેમ તે�થી ફરી ર�ં છ�. ભટકતા 
ભૂત�ેત આ�માઓનો �કોપ પણ વધી ર�ો છ�. આ 
સવ� માટ� આપણે યોગશિ�નો �યોગ કરી 
શક�એ છીએ.

�� અહ� ક�ટલીક વાતો �યોગ માટ� લખી 
ર�ો છું. આના �યોગથી આપણે પોતાના �વનની 
અનેક મુ�ક�લીઓને સરળ બનાવી શક�એ છીએ. 
આ િસ�ાંત જ �વયં એક તપ�યા પણ છ�. એટલા 

માટ� આ રીતે �યોગ કરીને આપણે તી� પુ�ષાથ� 
અથવા મહાનયોગી પણ બની શક�એ છીએ. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� ભારતદ�શમાં કોઈ પણ 
શુભકાય� યા મોટું કાય� �ારંભ કયા� પહ�લાં 
�વ��તક (સાિથયો) બનાવીને પૂ� કરવાની 
પરંપરા છ� અને એવી મા�યતા છ� ક� આ રીતે કાય� 
�ારંભ કરવાથી કાય�માં સહજ જ સફળતા મળ� છ�, 
એ અલગ વાત છ� ક� આજે તો લોકો પૂજન કરવા 
છતાં પોતાના ખાતામાં ખોટાં કાય� કર� છ�. 
વા�તવમાં �વ��તકનો અથ� છ�. ‘�વ��થિત’ અને 
આ �રવાજનો અથ� છ� ક� કોઈ પણ કાય� પહ�લાં � 
�વ��થિતમાં અથા�� યોગયુ� ��થિતમાં ��થત 
થઈ �ય તો આ કાય� સહજ જ પૂણ� થઈ જશે. જે 
કાય� એક કલાકમાં થવાનું હતું તે પોણા કલાકમાં 
પૂણ� થઈ �ય છ�. હવે આપણે એનો �યોગ કરીએ. 
આખા �દવસમાં જે પણ કાય� આપણે કરવાનાં હોય 
છ�, તે પહ�લાં આપણે ક�ટલીક પળો માટ� યોગયુ� 
બની જઈએ અને એનો કાય� પર �ભાવ �ઈએ.

��યેક મનુ�યને આખા �દવસમાં ઓછામાં 
ઓછાં દસ �કારનાં કાય� કરવાનાં જ હોય છ�. તો 
આમ એક િનયમ બનાવી લો ક� ��યેક કાય�ની 
શ�આત આપણે યોગયુ� બનીને જ કરીએ. 
એક સેવાધારી રાજયોગીનું �વન ઘણું જ �ય�ત 
હતું. એની હ�મેશાં એ ફ�રયાદ હતી ક� અિત 
�ય�તતાને કારણે �� યોગ કરી શકતો નથી. 
કામકાજમાં ઘણી સમ�યાઓ આવે છ�. પરંતુ 
એમને આ �યોગ જણા�યો. હવે એમને કામ એ જ 
છ� પરંતુ તે �સ�ન છ�. એમની પાસે સમય છ� અને 
તેઓ પોતાના યોગયુ� �વનથી પૂણ� સંતુ� છ�. 
તો � આપણને કોઈ કાય�માં ઘણી બધી 

રાજયોગનો �યોગ - એક તપ�યા
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એટલે આજે થોડું પ�રવત�ન લાવીએ. સંબંધ 
સૌથી પહ�લા આ�મા સાથે હોય છ�. કોઈ પણ એક 
સંબંધને શોધો, જેમાં તમને લાગે છ� ક�, બે લોકો 
વ�ે જે સામંજ�ય, સરળતા, ઉ��નું સુંદર વહ�ણ 
હોવું �ઈએ, તે છ� ક� નહ�. આપણે �યાસ તો ઘણા 
કરીએ છીએ, પરંતુ કોઈ ગેરસમજ, કોઈ 
નારાજગી, કોઈ દુઃખ, કોઈ અધૂરી આશા છ�. આ 
શું છ�, તેને ચકાસવાનું છ�. તો એ સંબંધમાં જઈને, 
એ �યિ� માટ�, મન પાસે �ઓ. તમે એ ન જુઓ 
ક� તમે તેમના માટ� શું-શું કયુ� છ�. પોતાના મનના 
અંદર આવો. સૌથી પહ�લા એ વાત પર �યાન 
આપો ક�, તેમના માટ� એ બધું કરતા સમયે 
આપણા મનની ��થિત ક�વી હતી. જેમક�, બાળકો 
અને માતા-િપતા વ�ે એક સુંદર સંબંધ હોય છ�. 
િનઃ�વાથ� ભાવ. માતા ક� િપતાને બદલામાં કશું 
�ઈતું નથી. તેઓ બાળકને મા� આપે જ છ�. આ 
અ�યંત સુંદર િનઃ�વાથ� સંબંધ છ�. તો જુઓ ક� 
કોઈના માટ� ક�ઈક કરતા સમયે તમારા મનની 

��થિત ક�વી હતી. કોઈપણ તમને પૂછ� ક� તમે 
આટલી મહ�નત શા માટ� કરો છો, થોડો આરામ 
કરો, આખો �દવસ ક�ટલું દોડતા રહો છો, પ�રવાર 
માટ�, ઘર માટ�, બાળકો માટ� ભાગતા રહો છો, તેમ 
છતાં બાળકો નારાજ થઈ �ય છ�. તેઓ સ�માન 
કરતા નથી, આપણી સાથે સમય પસાર કરતા 
નથી, પોતાની જ દુિનયામાં મ� રહ� છ�, આપણી 
તરફ �યાન આપતા નથી. નાની-નાની વાતો પર 
એટલી બધી અપે�ાઓ છ� ક�, તે પૂરી થતી નથી 
અને આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. આપણે 
�યાર� િવચારીએ છીએ ક�, મ� આટલું કયુ�, તો પણ 
તેઓ હજુ મારા ��યે સંતોષ �ય� કરતા નથી. 
તેમને સંતોષ �ા�ત થાય તેના માટ� હજું બીજું શું 
ક�ં. આપણે �યાર�ક બોલી પણ નાખીએ છીએ ક�, 
હવે બીજું �� શું કરી શક�� છું. �યાર� આવા સંબંધ પર 
સવાલ ઊભો થઈ �ય છ�. બસ આ સવાલ અને 
િવચારથી જ આપણે બચવાનું છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આ રીતે કોઈ �યાિધ��ત આ�માને 
રોગમુ� કરવા માટ� �વયંની કોઈ િવશેષ 
બીમારીને સમા�ત કરવા માટ� િવશેષ �પથી યોગ 
કરવામાં આવે. પરંતુ આ અ�યાસ �િત�દન એ 
સમયે ઓછામાં ઓછો 21 �દવસ માટ� કરવામાં 
આવે. અવ�ય જ તે રોગથી મુ� થઈ જશે. આ 
િવિધથી કોઈના સં�કાર પ�રવત�ન કરવાનો 
�યોગ પણ કરી શકાય છ�. � આપ કોઈ િવશેષ 
િસિ� ઈ�છો છો યા કોઈ િવશેષ કાય�માં સફળતા 
ઈ�છો છો તો દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી 
યોગ ઓછામાં ઓછો 21 �દવસ સુધી કરો. યોગમાં 
પૂણ� એકા�તા હોય. તે કાય� અવ�ય જ િસ� થશે 
અથવા તે િસિ� પણ અવ�ય �ા�ત થશે. આ રીતે 
પણ યોગના �યોગ કરી શકાય છ�.

મ� જે વાતો લખી છ� એના �યોગથી આપણે 
આપણું �વન રોગમુ� બનાવી શક�એ છીએ. 
પોતાના તથા બી�ઓના �વનને િનિવ��ન પણ 
બનાવી શકો છો. પોતાના સંબંધોને પણ મધુર 
બનાવી શકો છો તથા પોતાનાં સવ� કાય�ને પણ 
સફળ કરી શકો છો. � કોઈ પર કોઈ ભટકતા 
આ�માનો �ભાવ હોય. એને પણ મુ� કરી શકો 
છો. આવ�યકતા છ� ત�પરતાની, �ઢતાની તથા 
�વયંના િવ�ાસની તો આ વષ�માં આ રીતે િભ�ન 
િભ�ન �યોગ કરીને આપણે અનુભવી મૂત� 
બનીએ જેથી આપણું �વન યોગી �વન બની 
�ય અને આપણે પોતાના તથા બી�ઓના િવ�ન 
ન� કરનારા બની જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... રાજયોગનો �યોગ
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કોઈ પણ િસ�ાતંની 
સ�યતા એના �યોગ �ારા 
જ કરી શકાય છ.�  �યાર� 
િસ�ાતં �યોગશાળામાં 
સ�યિસ� થાય છ,�  તો 
અિત �સ�નતા થાય છ.�  
એ િસ�ાતં ��યે િવ�ાસ

વધી �ય છ� અને એના મહ�વનો સંપૂણ� આભાસ 
થવાથી વારંવાર એનો �યોગ કરવાનું મન થાય 
છ�. આ વષ� પહ�લાં જ મને ઈ�રીય �ેરણા મળી ક� 
આ સમયમાં યોગનો �યોગ કરો. યોગી છો તો 
�યોગી પણ બનો. ક�ટલાક અનુભવ યુ� �યોગો 
અહ� રજૂ કયા� છ�.

અલૌ�કક િસ�ાંતોના તથા યોગશિ�ના 
�યોગ કરવાની �યોગશાળા છ�. આપણું �વન, 
�વન સમ�યાઓના ચ��યૂહમાં ઘેરાતું ર�ં છ�. 
કમ��ે�ે મળ�લી અસફળતાઓ �વન ��યે 
ઉદાસીનતા જ�માવે છ�. તનાવ તથા િચંતાઓ તો 
�ણો કિળયુગની ભેટ જ છ�. પર�પરના સંબંધોમાં 
વધતી કડવાશ ઈ�યા�, ��ષ, વેર તથા �ણા 
ઘરઘરમાં તથા ��યેક સંગઠનમાં અનેક 
મુ�ક�લીઓ પેદા કરી રહી છ�. એટલું જ નહ�. 
કાળચ� જેમ જેમ તે�થી ફરી ર�ં છ�. ભટકતા 
ભૂત�ેત આ�માઓનો �કોપ પણ વધી ર�ો છ�. આ 
સવ� માટ� આપણે યોગશિ�નો �યોગ કરી 
શક�એ છીએ.

�� અહ� ક�ટલીક વાતો �યોગ માટ� લખી 
ર�ો છું. આના �યોગથી આપણે પોતાના �વનની 
અનેક મુ�ક�લીઓને સરળ બનાવી શક�એ છીએ. 
આ િસ�ાંત જ �વયં એક તપ�યા પણ છ�. એટલા 

માટ� આ રીતે �યોગ કરીને આપણે તી� પુ�ષાથ� 
અથવા મહાનયોગી પણ બની શક�એ છીએ. 
આપણે �ણીએ છીએ ક� ભારતદ�શમાં કોઈ પણ 
શુભકાય� યા મોટું કાય� �ારંભ કયા� પહ�લાં 
�વ��તક (સાિથયો) બનાવીને પૂ� કરવાની 
પરંપરા છ� અને એવી મા�યતા છ� ક� આ રીતે કાય� 
�ારંભ કરવાથી કાય�માં સહજ જ સફળતા મળ� છ�, 
એ અલગ વાત છ� ક� આજે તો લોકો પૂજન કરવા 
છતાં પોતાના ખાતામાં ખોટાં કાય� કર� છ�. 
વા�તવમાં �વ��તકનો અથ� છ�. ‘�વ��થિત’ અને 
આ �રવાજનો અથ� છ� ક� કોઈ પણ કાય� પહ�લાં � 
�વ��થિતમાં અથા�� યોગયુ� ��થિતમાં ��થત 
થઈ �ય તો આ કાય� સહજ જ પૂણ� થઈ જશે. જે 
કાય� એક કલાકમાં થવાનું હતું તે પોણા કલાકમાં 
પૂણ� થઈ �ય છ�. હવે આપણે એનો �યોગ કરીએ. 
આખા �દવસમાં જે પણ કાય� આપણે કરવાનાં હોય 
છ�, તે પહ�લાં આપણે ક�ટલીક પળો માટ� યોગયુ� 
બની જઈએ અને એનો કાય� પર �ભાવ �ઈએ.

��યેક મનુ�યને આખા �દવસમાં ઓછામાં 
ઓછાં દસ �કારનાં કાય� કરવાનાં જ હોય છ�. તો 
આમ એક િનયમ બનાવી લો ક� ��યેક કાય�ની 
શ�આત આપણે યોગયુ� બનીને જ કરીએ. 
એક સેવાધારી રાજયોગીનું �વન ઘણું જ �ય�ત 
હતું. એની હ�મેશાં એ ફ�રયાદ હતી ક� અિત 
�ય�તતાને કારણે �� યોગ કરી શકતો નથી. 
કામકાજમાં ઘણી સમ�યાઓ આવે છ�. પરંતુ 
એમને આ �યોગ જણા�યો. હવે એમને કામ એ જ 
છ� પરંતુ તે �સ�ન છ�. એમની પાસે સમય છ� અને 
તેઓ પોતાના યોગયુ� �વનથી પૂણ� સંતુ� છ�. 
તો � આપણને કોઈ કાય�માં ઘણી બધી 

રાજયોગનો �યોગ - એક તપ�યા
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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મુ�ક�લીઓ આવે છ�. લોકોનો સહયોગ મળતો 
નથી તો એના પહ�લાં �ણ િમિનટ યોગ કરી લો 
અને તેનું પ�રણામ જુઓ.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક� ‘�વ��થિતથી 
પ�ર��થિતઓને બદલો’. પ�ર��થિતઓનો 
�ભાવ મનુ�યની ��થિત પર �િતક�ળ પડે છ�. 
મનુ�ય પ�ર��થિતઓમાં વ�ો �ય છ�. 
પ�ર��થિતઓ મનને પોતાને આધીન કરી લે છ�. 
મન એ સમ�યાઓમાં ગૂંચવાઈ �ય છ� ક� હવે �� શું 
ક�ં? આમ ક�ં? ક� તેમ ક�ં? અને � પ�ર��થિત 
િવકટ છ� તો મન પર�શાન થઈને કહ� છ� આ ક�ઈ 
�વન છ�. એના કરતાં તો મોત સા�ં. પરંતુ 
�વ��થિતનો �ભાવ પણ પ�ર��થિતઓ ઉપર પડે 
છ�. વા�તવમાં એ કહ�વું સ�ય ગણાશે ક� આપણા 
નબળા સંક�પ જ િવપરીત પ�ર��થિતઓનું 
િનમા�ણ કર� છ�. પ�ર��થિતને આવવાને કારણે મન 
એથી વધાર� �યથ� સંક�પોમાં ગુંચવાઈ �ય તો 
પ�ર��થિતઓ અવ�ય િવકટ બનશે. આવા સમયે 
�વ��થિતથી પ�ર��થિતઓને બદલવાનો �યોગ 
કરો. યોગયુ� બની �ઓ. સંક�પ ઓછામાં 
ઓછા ચલાવો. બાબા જવાબદાર છ�. ‘સવ� 
શિ�વાન આપણી સાથે છ�.’ આ ��િતમાં ��થત 
થઈ �ઓ અને જુઓ ક� આ �ે� ��િતઓ 
પ�ર��થિતઓને ક�વી રીતે બદલે છ�.

� આપનું �વન િવ�નોથી ઘેરાયેલું છ� યા 
અચાનક જ કોઈ ગંભીર િવ�ને આપને ઘેરી લીધા 
છ� તો આપ �વયંને િવ�નના વશ થવાના દો. ‘�� 
િવ�ન િવનાશક છું.’ આ ��િત - નશામાં ��થત 
થઈ �ઓ. િવચાર કરો, �� ભગવાનનું સંતાન 
િવ�ન િવનાશક છું. મને તો બી�ઓનાં િવ�નો દૂર 
કરવાનું વરદાન મળ�લું છ�. આ રીતે પોતાના 
શિ� �વ�પમાં ��થત થઈ �ઓ અને જુઓ ક� 
િવ�ન કઈ રીતે સમા�ત થાય છ�. � કોઈ મોટું િવ�ન 

આપના �વન સાથે �ડાઈ ગયું છ� તો દરરોજ 
અ�તવેળાએ ‘�� િવ�ન િવનાશક આ�મા છું.’- 
આ �વ�પમાં �વયંને ��થત કરો અને 2 �દવસ 
સુધી દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી યોગ કરો. 
પરંતુ આ યોગ એક જ �થાન પર એક જ સમયે 
થવો �ઈએ. આ �યોગથી આપ અવ�ય િવ�નોથી 
મુ� બની જશો. તમને પોતાનામાં િવ�ાસ હોય, 
તે વાત ઘણી જ�રી છ�. ઈ�રીય શિ�ઓમાં પૂણ� 
િવ�ાસ રહ�. આપ �વયંને િવ�નોમાં મૂંઝાવા ન દો.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - ‘શિ�શાળી 
આ�મા પોતાની �ે� �િ�થી તથા શિ�શાળી 
�િ�થી ગમે તેવા વાતાવરણને પણ બદલી શક� 
છ�.’ � આપ �શો ક� કોઈ �યિ� આપના માટ� 
વાતાવરણ બગાડી રહી છ� યા �યાંક કોઈ પણ 
કારણ સર અશાંિત �યા�ત છ� યા �યાંય તનાવનું 
વાતાવરણ છ� તો આપ પોતાના શુ� વાય�ેશન 
ફ�લાવીને એ વાતાવરણને ઠીક કરવાનો �યોગ 
કરો. એના માટ� પહ�લાં �વયંને �વમાનમાં ��થત 
કરો ક� ‘�� એક શિ�શાળી આ�મા છું. �� 
િવ�પ�રવત�ક છું.’ અને પછી યોગયુ� થઈને એ 
�થાન પર વાય�ેશન આપો. િનઃશંક થોડા જ 
સમયમાં �યાંનું વાતાવરણ બદલાઈ જશે. આવા 
�યોગ આપ પોતાના ઘરમાં પણ કરી શકો છો તથા 
દૂરના �થાન પર પણ એવો �ભાવ પાડી શકો છો. 
એનાથી �વયંમાં આ�મિવ�ાસ વધશે અને 
પોતાના �ે� કત��યોની ��િત તથા �વયંની 
સમથ�નો આભાસ �વયંને ઘણો જ શિ�શાળી 
બનાવશે. આપ � કોઈ �યિ�ને સારી વાત 
સમ�વવા ઈ�છો છો પરંતુ તે આપની વાત 
સાંભળતો નથી યા આપ કોઈના િવચારોમાં 
પ�રવત�ન ઈ�છો છો આપના પોતાના જ સંબંધી 
આપના માગ�માં બાધક છ�. એમને આપ સારી 
વાતો કહ�વા ઈ�છો છો યા કાય��ે� પર આપનો 
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કોઈ સાથી યા અિધકારી આપનાથી �રસાયેલો છ� 
એમને આપ ક�ઈકહ�વા ઈ�છો છો તો અ�તવેળાએ 
એ આ�માઓ સાથે �હ�રહાન કરો. એ આ�માઓ 
��યે શુભ ભાવનાઓ રાખતાં એ પણ જુઓ ક� 
આપણી શુભ ભાવનાઓનો બી�ઓ પર શો 
�ભાવ પડે છ�. પરંતુ �યાન એ રહ� ક� આપણી શુભ 
ભાવનાઓમાં થોડો પણ �ણાભાવ સમાયેલો ના 
હોય. તો અ�તવેળાએ યોગયુ� બનીને એ 
આ�માઓને એમના સંપૂણ� �વ�પમાં પોતાની સામે 
�ગટ કરો અને તમારી સામે હોય તે રીતે વાતો 
કરો. એમને સારા તથા �ે� સંક�પ આપો. આ 
�હ�રહાન દરરોજ એ સમયે ઓછામાં ઓછા 5 
�દવસ કરવી �ઈએ. િનઃશંક એમના િવચારોમાં 
પ�રવત�ન આવશે. આવા પણ �યોગ આપણે કરી 
શક�એ છીએ. પરંતુ આપણા સંક�પોનો �ભાવ 
બી�ઓ પર એટલો પડશે જેટલું આપણામાં 
યોગબળ હશે.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - જે આ�મા પોતાના 
મા�ટર સવ�શિ�વાન’ના નશામાં રહ� છ� તેઓ 
પોતાની સંક�પશિ�નથી જે ઈ�છ� તે કરી શક� 
છ�. આ અિત �ે� અ�યાસ છ�. આપણે િવિભ�ન 
સમય પર એ �યોગ કરીએ. લાંબા સમય તથા 
�દવસમાં ક�ટલીયે વાર આપણે આ મહાન સ�યનો 
�વીકાર કરીએ ક� સવ�શિ�વાન બાપે મને સવ� 
શિ�ઓ વરદાનના �પે આપી છ�. �� મા�ટર 
સવ�શિ�વાન આ�મા છું. મારી પાસે 
સવ�શિ�વાન જેવી જ શિ�ઓ છ�. �� અ�યંત 
શિ�શાળી છું. આ ��િતથી આપણે સહજ જ 
�યથ� સંક�પોથી મુ� રહીશું. આપણને સંક�પોની 
િસિ� �ા�ત થશે. � અચાનક જ આપણે કોઈ 
સંક�પ �ારા જ કોઈ કાય� કરવું યા કરાવવું હોય 
તો પોતાના ‘મા�ટર સવ�શિ�વાન’ના નશા તથા 
��િતમાં ��થત થઈને આ સંક�પનો �યોગ કરો.

આપણી ભાવનાઓનો બી�ઓ પર શો 
�ભાવ પડે છ�. એના આપણે િવિભ�ન �યોગ 
કરીએ. સમ� ક� કોઈ �યિ� ��યે આપણી એ 
ભાવના છ� ક� ‘આ �યિ� સારી નથી.’ આ 
ભાવનાનો એના પર શો �ભાવ પડે છ�. આ 
ભાવનાનો આપણા સંબંધો પર શો �ભાવ પડે છ�. 
એ �યિ� ��યે આપણે એ ભાવના રાખીએ ક� 
વા�તવમાં આ �યિ� સારી છ�, ભગવાનનું સંતાન 
છ�, હવે તે માયાને આધીન છ�. એક �દવસે અવ�ય 
જ એનું ક�યાણ થશે. તો આપણી આ ભાવનાનો 
એના ઉપર શો �ભાવ પડે છ� તે આપણે �ઈએ.

સદાય કોઈ પણ �યિ� માટ� આપણા મનમાં 
એ ભાવના છ� ક� તે આપણો િવરોધી છ�. આ 
આપણો શ�ુ છ�. એનો �યો ઉ�ટો �ભાવ પડે છ�? 
તે તથા એ �યિ� માટ� આપણી ભાવનાઓ 
બદલાઈ �ય ક� ના આ તો આપણને સાવધાન 
રાખનાર છ�. તે િનંદક નહ� પણ સુધારક છ�. આ 
િવરોધી નહ� આપણને શિ�શાળી બનાવનાર 
છ�. આપણે પણ �યાર�ક એનો િવરોધ કય� હતો. 
હવે િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ે કરી ર�ો છ�. તો આ 
રીતે આપણી ભાવનાઓ બદલાવાથી તે �યિ� 
ક�ટલી જલદી બદલાય છ� એનો �યોગ કરો.

સમ� ક� આપને આપના અિધકારી પાસેથી 
ર� લેવાની છ�. પરંતુ તે કોઈ ધારણાથી આપતો 
નથી તો આપ પાંચ સેક�ડ એને આ��મક ��� 
આપીને પછી પોતાની વાત કરો. તે અવ�ય રા� 
થઈ જશે. કોઈ �યિ� �ાનચચા�માં આપની સાથે 
�યથ� વાદિવવાદ કરી ર�ો છ�. આપ �વયં આ��મક 
�વ�પમાં ��થત થઈને એને આ��મક ��� આપો. 
આપ �શો ક� એનું �યથ� િવવાદ કરવાનું સમા�ત 
થઈ જશે અને આપની વાત સમા�ત થઈ જશે અને 
તે આપની વાત સાંભળવા તૈયાર થઈ જશે. એનો 
�યોગ કરો. (અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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મુ�ક�લીઓ આવે છ�. લોકોનો સહયોગ મળતો 
નથી તો એના પહ�લાં �ણ િમિનટ યોગ કરી લો 
અને તેનું પ�રણામ જુઓ.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� ક� ‘�વ��થિતથી 
પ�ર��થિતઓને બદલો’. પ�ર��થિતઓનો 
�ભાવ મનુ�યની ��થિત પર �િતક�ળ પડે છ�. 
મનુ�ય પ�ર��થિતઓમાં વ�ો �ય છ�. 
પ�ર��થિતઓ મનને પોતાને આધીન કરી લે છ�. 
મન એ સમ�યાઓમાં ગૂંચવાઈ �ય છ� ક� હવે �� શું 
ક�ં? આમ ક�ં? ક� તેમ ક�ં? અને � પ�ર��થિત 
િવકટ છ� તો મન પર�શાન થઈને કહ� છ� આ ક�ઈ 
�વન છ�. એના કરતાં તો મોત સા�ં. પરંતુ 
�વ��થિતનો �ભાવ પણ પ�ર��થિતઓ ઉપર પડે 
છ�. વા�તવમાં એ કહ�વું સ�ય ગણાશે ક� આપણા 
નબળા સંક�પ જ િવપરીત પ�ર��થિતઓનું 
િનમા�ણ કર� છ�. પ�ર��થિતને આવવાને કારણે મન 
એથી વધાર� �યથ� સંક�પોમાં ગુંચવાઈ �ય તો 
પ�ર��થિતઓ અવ�ય િવકટ બનશે. આવા સમયે 
�વ��થિતથી પ�ર��થિતઓને બદલવાનો �યોગ 
કરો. યોગયુ� બની �ઓ. સંક�પ ઓછામાં 
ઓછા ચલાવો. બાબા જવાબદાર છ�. ‘સવ� 
શિ�વાન આપણી સાથે છ�.’ આ ��િતમાં ��થત 
થઈ �ઓ અને જુઓ ક� આ �ે� ��િતઓ 
પ�ર��થિતઓને ક�વી રીતે બદલે છ�.

� આપનું �વન િવ�નોથી ઘેરાયેલું છ� યા 
અચાનક જ કોઈ ગંભીર િવ�ને આપને ઘેરી લીધા 
છ� તો આપ �વયંને િવ�નના વશ થવાના દો. ‘�� 
િવ�ન િવનાશક છું.’ આ ��િત - નશામાં ��થત 
થઈ �ઓ. િવચાર કરો, �� ભગવાનનું સંતાન 
િવ�ન િવનાશક છું. મને તો બી�ઓનાં િવ�નો દૂર 
કરવાનું વરદાન મળ�લું છ�. આ રીતે પોતાના 
શિ� �વ�પમાં ��થત થઈ �ઓ અને જુઓ ક� 
િવ�ન કઈ રીતે સમા�ત થાય છ�. � કોઈ મોટું િવ�ન 

આપના �વન સાથે �ડાઈ ગયું છ� તો દરરોજ 
અ�તવેળાએ ‘�� િવ�ન િવનાશક આ�મા છું.’- 
આ �વ�પમાં �વયંને ��થત કરો અને 2 �દવસ 
સુધી દરરોજ એક કલાક શિ�શાળી યોગ કરો. 
પરંતુ આ યોગ એક જ �થાન પર એક જ સમયે 
થવો �ઈએ. આ �યોગથી આપ અવ�ય િવ�નોથી 
મુ� બની જશો. તમને પોતાનામાં િવ�ાસ હોય, 
તે વાત ઘણી જ�રી છ�. ઈ�રીય શિ�ઓમાં પૂણ� 
િવ�ાસ રહ�. આપ �વયંને િવ�નોમાં મૂંઝાવા ન દો.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - ‘શિ�શાળી 
આ�મા પોતાની �ે� �િ�થી તથા શિ�શાળી 
�િ�થી ગમે તેવા વાતાવરણને પણ બદલી શક� 
છ�.’ � આપ �શો ક� કોઈ �યિ� આપના માટ� 
વાતાવરણ બગાડી રહી છ� યા �યાંક કોઈ પણ 
કારણ સર અશાંિત �યા�ત છ� યા �યાંય તનાવનું 
વાતાવરણ છ� તો આપ પોતાના શુ� વાય�ેશન 
ફ�લાવીને એ વાતાવરણને ઠીક કરવાનો �યોગ 
કરો. એના માટ� પહ�લાં �વયંને �વમાનમાં ��થત 
કરો ક� ‘�� એક શિ�શાળી આ�મા છું. �� 
િવ�પ�રવત�ક છું.’ અને પછી યોગયુ� થઈને એ 
�થાન પર વાય�ેશન આપો. િનઃશંક થોડા જ 
સમયમાં �યાંનું વાતાવરણ બદલાઈ જશે. આવા 
�યોગ આપ પોતાના ઘરમાં પણ કરી શકો છો તથા 
દૂરના �થાન પર પણ એવો �ભાવ પાડી શકો છો. 
એનાથી �વયંમાં આ�મિવ�ાસ વધશે અને 
પોતાના �ે� કત��યોની ��િત તથા �વયંની 
સમથ�નો આભાસ �વયંને ઘણો જ શિ�શાળી 
બનાવશે. આપ � કોઈ �યિ�ને સારી વાત 
સમ�વવા ઈ�છો છો પરંતુ તે આપની વાત 
સાંભળતો નથી યા આપ કોઈના િવચારોમાં 
પ�રવત�ન ઈ�છો છો આપના પોતાના જ સંબંધી 
આપના માગ�માં બાધક છ�. એમને આપ સારી 
વાતો કહ�વા ઈ�છો છો યા કાય��ે� પર આપનો 
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કોઈ સાથી યા અિધકારી આપનાથી �રસાયેલો છ� 
એમને આપ ક�ઈકહ�વા ઈ�છો છો તો અ�તવેળાએ 
એ આ�માઓ સાથે �હ�રહાન કરો. એ આ�માઓ 
��યે શુભ ભાવનાઓ રાખતાં એ પણ જુઓ ક� 
આપણી શુભ ભાવનાઓનો બી�ઓ પર શો 
�ભાવ પડે છ�. પરંતુ �યાન એ રહ� ક� આપણી શુભ 
ભાવનાઓમાં થોડો પણ �ણાભાવ સમાયેલો ના 
હોય. તો અ�તવેળાએ યોગયુ� બનીને એ 
આ�માઓને એમના સંપૂણ� �વ�પમાં પોતાની સામે 
�ગટ કરો અને તમારી સામે હોય તે રીતે વાતો 
કરો. એમને સારા તથા �ે� સંક�પ આપો. આ 
�હ�રહાન દરરોજ એ સમયે ઓછામાં ઓછા 5 
�દવસ કરવી �ઈએ. િનઃશંક એમના િવચારોમાં 
પ�રવત�ન આવશે. આવા પણ �યોગ આપણે કરી 
શક�એ છીએ. પરંતુ આપણા સંક�પોનો �ભાવ 
બી�ઓ પર એટલો પડશે જેટલું આપણામાં 
યોગબળ હશે.

ઈ�રીય મહાવા�ય છ� - જે આ�મા પોતાના 
મા�ટર સવ�શિ�વાન’ના નશામાં રહ� છ� તેઓ 
પોતાની સંક�પશિ�નથી જે ઈ�છ� તે કરી શક� 
છ�. આ અિત �ે� અ�યાસ છ�. આપણે િવિભ�ન 
સમય પર એ �યોગ કરીએ. લાંબા સમય તથા 
�દવસમાં ક�ટલીયે વાર આપણે આ મહાન સ�યનો 
�વીકાર કરીએ ક� સવ�શિ�વાન બાપે મને સવ� 
શિ�ઓ વરદાનના �પે આપી છ�. �� મા�ટર 
સવ�શિ�વાન આ�મા છું. મારી પાસે 
સવ�શિ�વાન જેવી જ શિ�ઓ છ�. �� અ�યંત 
શિ�શાળી છું. આ ��િતથી આપણે સહજ જ 
�યથ� સંક�પોથી મુ� રહીશું. આપણને સંક�પોની 
િસિ� �ા�ત થશે. � અચાનક જ આપણે કોઈ 
સંક�પ �ારા જ કોઈ કાય� કરવું યા કરાવવું હોય 
તો પોતાના ‘મા�ટર સવ�શિ�વાન’ના નશા તથા 
��િતમાં ��થત થઈને આ સંક�પનો �યોગ કરો.

આપણી ભાવનાઓનો બી�ઓ પર શો 
�ભાવ પડે છ�. એના આપણે િવિભ�ન �યોગ 
કરીએ. સમ� ક� કોઈ �યિ� ��યે આપણી એ 
ભાવના છ� ક� ‘આ �યિ� સારી નથી.’ આ 
ભાવનાનો એના પર શો �ભાવ પડે છ�. આ 
ભાવનાનો આપણા સંબંધો પર શો �ભાવ પડે છ�. 
એ �યિ� ��યે આપણે એ ભાવના રાખીએ ક� 
વા�તવમાં આ �યિ� સારી છ�, ભગવાનનું સંતાન 
છ�, હવે તે માયાને આધીન છ�. એક �દવસે અવ�ય 
જ એનું ક�યાણ થશે. તો આપણી આ ભાવનાનો 
એના ઉપર શો �ભાવ પડે છ� તે આપણે �ઈએ.

સદાય કોઈ પણ �યિ� માટ� આપણા મનમાં 
એ ભાવના છ� ક� તે આપણો િવરોધી છ�. આ 
આપણો શ�ુ છ�. એનો �યો ઉ�ટો �ભાવ પડે છ�? 
તે તથા એ �યિ� માટ� આપણી ભાવનાઓ 
બદલાઈ �ય ક� ના આ તો આપણને સાવધાન 
રાખનાર છ�. તે િનંદક નહ� પણ સુધારક છ�. આ 
િવરોધી નહ� આપણને શિ�શાળી બનાવનાર 
છ�. આપણે પણ �યાર�ક એનો િવરોધ કય� હતો. 
હવે િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ે કરી ર�ો છ�. તો આ 
રીતે આપણી ભાવનાઓ બદલાવાથી તે �યિ� 
ક�ટલી જલદી બદલાય છ� એનો �યોગ કરો.

સમ� ક� આપને આપના અિધકારી પાસેથી 
ર� લેવાની છ�. પરંતુ તે કોઈ ધારણાથી આપતો 
નથી તો આપ પાંચ સેક�ડ એને આ��મક ��� 
આપીને પછી પોતાની વાત કરો. તે અવ�ય રા� 
થઈ જશે. કોઈ �યિ� �ાનચચા�માં આપની સાથે 
�યથ� વાદિવવાદ કરી ર�ો છ�. આપ �વયં આ��મક 
�વ�પમાં ��થત થઈને એને આ��મક ��� આપો. 
આપ �શો ક� એનું �યથ� િવવાદ કરવાનું સમા�ત 
થઈ જશે અને આપની વાત સમા�ત થઈ જશે અને 
તે આપની વાત સાંભળવા તૈયાર થઈ જશે. એનો 
�યોગ કરો. (અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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વાર તે િન�ફળ થયો. તેના સાથીઓએ પણ ક�ં ક� 
આ શોધ હવે શ�ય જ નથી, તેને પડતી મૂકો. પણ 
તે હ�મેશા કહ�તા ક� દર�ક િન�ફળ �યોગ મને તે 
ભાન કરાવે છ� ક� �� �યાં ખોટો છું, મારો િવચાર ક� 
શોધનો ર�તો �યાં ખોટો છ� અને તે મને સાચા 
માગ� તરફ દોરી �ય છ�.

ઊંટની પીઠ પર બેસવા ઈ�છનાર ઊંટની 
દર�ક વ�તાનો પૂરો �યાલ રાખીને તેને અનુ�પ 
આસન બનાવવું પડે છ�. આપણા �વનની મંિઝલ 
આ ઊંટ સવારી ક� ઊંટ યા�ા જેવી છ� અને ર�તો 
પણ રણનો હોવાની પૂર�પૂરી સંભિવતતા છ�, પણ 
તેમાં જતો ઊંટ સવારની આવડતની પરી�ા છ� 
અને તે જ તો સફળતા છ�.

જૂના સમયની એક વાતા� છ�. જંગલમાં વસેલું 
એક ગામ હતું. ગામ લોકો બહાર જવા માટ� અલગ 
અલગ ર�તાનો ઉપયોગ કરતાં. એક સમયે 
ગામના ક��ભારનું ગધેડું એક ર�તે બહાર પહ��યું 
અને પછી તે જ ર�તે પાછું આ�યું. ક��ભાર પણ પછી 
તેની પાછળ પાછળ બહાર જવા માટ� તે જ ર�તાનો 
ઉપયોગ કરવા લા�યો. પછી તો �યાં ક�ડી પડી 
ગઈ. તે ર�તે બધા આવવા જવા લા�યા. તે ર�તે 
ર��વે �ટ�શન નીકળતું. વષ� વીતી ગયા. હવે 
ગામવાળા તે ર�તાનો જ ઉપયોગ કરતા ર�ા. તે 
ર�તો ��યાત થઈ ગયો. એક સમયે ગામમાં ર�તો 
બનાવવાના સાધનો લઈને ક�ટલાક માણસો 
આ�યા અને ક�ં ક� �ટ�શનથી ગામનો ર�તો 
બનાવી ર�ા છીએ. તેઓએ ર�તો બના�યા પછી 
�ામજનોએ તેનો ઉપયોગ શ� કય�. �યાર� ખબર 
પડી ક� �ટ�શન 5 િમિનટના જ ર�તે હતું. પણ �યાં 
જવા માટ� વષ�થી બધા 35 િમિનટ લગાડતા હતા.

ક�ટલાક માનવો બ� ઓછી મહ�નતે 
સફળતા, શિ�, સ�ા, ધન, આબાદી વગેર� 
મેળવી લેતા જણાય છ�, �યાર� ક�ટલાકને તે માટ� 
ભાર� મહ�નત ઉઠાવવી પડે છ�. વળી ક�ટલાકને તો 
આ બધું મળતું જ નથી. આવું શા માટ�? ક�ટલાકને 
સહ�લાઈથી ક� થોડી મહ�નતે સવ� કાંઈ ઉપલ�ધ થઈ 
�ય. ક�ટલાકને અનેક ગણી મહ�નતે પણ તે ન 
મળ� એવું શા માટ�? આનું કોઈ �થૂળ કારણ તો 
હોઈ જ ન શક�. કારણ ક� � એવું જ હોત તો 
શારી�રક રીતે મજબૂત માણસ સૌથી સફળ હોત 
ક� ઊંચ બૌિ�કતા ધરાવતો માનવ સૌથી સફળ 
�યિ� બની �ત. જ�ર તેની પાછળ કોઈ 
આંત�રક કારણ - સખત મહ�નત, �ઢતા, 
સજ�નશીલતા, સમયબ�તા, આ�યા��મકતા 
વગેર� જ�રી છ�.

જગતમાં સફળતા-િન�ફળતાના માપદ�ડ 
અલગ-અલગ �વા મળ� છ�. આપણે આપણા 
લ�યને �ા�ત કરીએ તો જ સફળ કહ�વાય એવું 
નથી. ક�ટલાક લોકો King(રા�) હોય છ� તો 
ક�ટલાક પોતે King નથી હોતા પણ King maker 
(રા� બનાવનાર) હોય છ�. એવું બની શક� ક� 
આપણે માપદ�ડ ખોટા વાપરીએ અને માગ�માં 
આવતી નાની નાની િન�ફળતા વારંવાર આવતા 
જ િનરાશાની ગતા�માં સરી પડીએ. એવું લાગે ક� 
આ કામ થઈ ગયું હોત તો મને રાહત થઈ �ત. 
ક�ટલીક વાર આપણે Comfort Zone (બનાવી 
બેઠ�લા આરામદાયક કોચલા)માંથી બહાર જ નથી 
નીકળતા.

થોમસ આ�વા એ�ડસન વીજળીનો બ�બનું 
સંશોધન કરતા ક�ટલા બધા �યોગો કયા�. 999 

સફળતા - આપણો જ�મિસ� અિધકાર
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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આ જ રીતે �વનમાં પણ આપણે સફળતા 
માટ� અનેકો એ બનાવેલા માગ� જ ચાલીએ છીએ 
અને િન�ફળ જઈએ છીએ. આપણે નવો માગ� 
ખોલતા જ નથી. આપણી c r e a t i v i t y  
( સજ�ના�મકતા)નો ઉપયોગ જ કરતા નથી. 
વષ�થી અ�ય કરતા આ�યા અને સફળ થયા એમ 
માનીને તે જ ર�તે ચાલીએ છીએ. પણ સફળતા 
માટ� તેની સાથે અ�યોએ અજમાવેલા બી� 
ઉપાયોની તરફ �યાન નથી દ�તા. બસ આપણે તો 
તે જ ઘેટા ચાલમાં જ �વન િવતાવી દઈએ છીએ.

સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� અ�યાર સુધી કરતા 
આ�યા, તે જ કરતા રહીશું તો આપણને તે જ 
મળશે જે અ�યાર સુધી મળતું હતું. પણ � કાંઈક 
વધુ જ મેળવવું હોય તો કાંઈક અલગ જ કરવું પડે. 
પણ માનવ �વભાવ છ� ક� કોઈ અલગ કરવા �ય 
�યાર� તેને સાથ તો નથી જ આવતા પણ વારંવાર 
ક�ા કર� છ� ક� એ ર�તો જ ખોટો છ�. તૂં તારો સમય 
તથા શિ�ને ખોટા માગ� વાપરી ર�ો છ� અને 
�યાર� તે �યિ� સફળ થાય તે પછી પણ તેની 
ટીકા જ કયા� કર� છ�.

જે�સ વોટ� �ટીમ એ��ન શો�યું. તે 
એ��નનો �યોગ બનાવવા બોટમાં ગોઠ�યું અને 
બધાને જણા�યું. અનેક લોકો તે �વા આ�યા 
ક�ટલાક ક�તૂહલ વશ તો ક�ટલાક ઈ�યા� વશ 
ક�ટલાક અંદર અંદર વાત કરતા ક� ��ને આ 
એ��ન ચાલુ જ નહ� થાય. બોટ થોડી પણ હાલશે 
પણ નહ�. પણ બોટ તો ચાલુ થઈ જ ગઈ તો તેઓ 
બોલવા લા�યા - હવે તે બંધ જ નહ� થાય. આમ 
ટીકાકારો તો દર�ક જ�યાએ મળવાના જ છ�. પણ 
આપણે તેમાંથી પર રહીને આપણા માગ� આગળ 
વધવું જ પડશે. તો જ સફળતા મળશે.

સફળતા માટ� ચો�સપણે આ�મિવ�ાસની 
જ�ર પડે જ. આ�મ��ા, આ�મિવ�ાસ, 

આંત�રક શિ�ઓ પર, આપણી સકારા�મક 
િવચાર ધારા ક� - ‘મને સફળતા મળશે જ’ - પર 
િનધા��રત છ�. પરમા�માનો સાથ બ�ક લોન બને છ�, 
જે માગ�માં આવતા અનેક િવ�નોથી પણ મનને 
િવચિલત થવા નથી દ�તું અને તોફાનોમાંથી પણ 
પરમા�મ શિ� આપણી �વન નાવને �કનાર� 
સુરિ�ત પહ�ચાડે છ�.

િનરાશા અસફળતાની જનની છ�.

અસફળતાથી ડરવાની જ�ર નથી ક� 
અસફળતાના સમયે નસીબનો દોષ કાઢીને 
િનરાશ થઈને પુ�ષાથ� છોડી ન દ�વો �ઈએ. 
આપણા �વનમાં અસફળતાનું પણ મહ�વ છ�, 
તેમાંય �ારંભમાં મળ�લી ક� કાય� પૂ�ં કરવાના 
માગ�માં આવતી નાની-નાની અસફળતાઓમાંથી 
શીખ મેળવીને સફળતા �ા�ત કરી શકાય છ�. ડર 
ગયા સો મર ગયા. જેઓ િન�ફળ જવા તૈયાર નથી 
હોતા તેઓ �વનના અગ�યના ક�ટલાક પાઠ 
�યાર�ય શીખી નથી શકતા.

અ�ાહમ િલંકન અમે�રકાના �ેસીડ�ટ 
બ�યા તે પહ�લા બે વષ� પૂવ� સેનેટર તરીક�ની 
ચૂંટણીમાં ઉભા ર�ા હતા. ખૂબ મોટા મા�નથી 
ખરાબ રીતે હાયા� હતા. િલંકનની કમનસીબી િવષે 
એક તં�ીએ એવી ન�ધ લખી હતી ક� ઈિલનોયના 
બધા જ રાજકારણીઓમાં િલંકન સૌથી દુભા�ગી 
માણસ છ�. તેઓ રાજકારણમાં �યાં પણ ઝુકાવે 
તેટલી વાર િન�ફળતા જ મળ� છ�. િલંકન એટલી 
બધી વાર િન�ફળતા નીચે કચડાયેલા છ� ક� તેની 
જ�યાએ બી� કોઈ હોય તો છુંદાઈને રોટલો જ 
થઈ ગયો હોય. રાજકારણ છોડીને ભાગી જ �ય.

આ સેનેટની ચૂંટણીનું પ�રણામ �હ�ર 
થવાનું હતું �યાર� મોડી રા�ે િલંકન ટ�લી�ામ 
ઓ�ફસમાં બેસીને ચૂંટણીના એરીયા �માણેના 
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વાર તે િન�ફળ થયો. તેના સાથીઓએ પણ ક�ં ક� 
આ શોધ હવે શ�ય જ નથી, તેને પડતી મૂકો. પણ 
તે હ�મેશા કહ�તા ક� દર�ક િન�ફળ �યોગ મને તે 
ભાન કરાવે છ� ક� �� �યાં ખોટો છું, મારો િવચાર ક� 
શોધનો ર�તો �યાં ખોટો છ� અને તે મને સાચા 
માગ� તરફ દોરી �ય છ�.

ઊંટની પીઠ પર બેસવા ઈ�છનાર ઊંટની 
દર�ક વ�તાનો પૂરો �યાલ રાખીને તેને અનુ�પ 
આસન બનાવવું પડે છ�. આપણા �વનની મંિઝલ 
આ ઊંટ સવારી ક� ઊંટ યા�ા જેવી છ� અને ર�તો 
પણ રણનો હોવાની પૂર�પૂરી સંભિવતતા છ�, પણ 
તેમાં જતો ઊંટ સવારની આવડતની પરી�ા છ� 
અને તે જ તો સફળતા છ�.

જૂના સમયની એક વાતા� છ�. જંગલમાં વસેલું 
એક ગામ હતું. ગામ લોકો બહાર જવા માટ� અલગ 
અલગ ર�તાનો ઉપયોગ કરતાં. એક સમયે 
ગામના ક��ભારનું ગધેડું એક ર�તે બહાર પહ��યું 
અને પછી તે જ ર�તે પાછું આ�યું. ક��ભાર પણ પછી 
તેની પાછળ પાછળ બહાર જવા માટ� તે જ ર�તાનો 
ઉપયોગ કરવા લા�યો. પછી તો �યાં ક�ડી પડી 
ગઈ. તે ર�તે બધા આવવા જવા લા�યા. તે ર�તે 
ર��વે �ટ�શન નીકળતું. વષ� વીતી ગયા. હવે 
ગામવાળા તે ર�તાનો જ ઉપયોગ કરતા ર�ા. તે 
ર�તો ��યાત થઈ ગયો. એક સમયે ગામમાં ર�તો 
બનાવવાના સાધનો લઈને ક�ટલાક માણસો 
આ�યા અને ક�ં ક� �ટ�શનથી ગામનો ર�તો 
બનાવી ર�ા છીએ. તેઓએ ર�તો બના�યા પછી 
�ામજનોએ તેનો ઉપયોગ શ� કય�. �યાર� ખબર 
પડી ક� �ટ�શન 5 િમિનટના જ ર�તે હતું. પણ �યાં 
જવા માટ� વષ�થી બધા 35 િમિનટ લગાડતા હતા.

ક�ટલાક માનવો બ� ઓછી મહ�નતે 
સફળતા, શિ�, સ�ા, ધન, આબાદી વગેર� 
મેળવી લેતા જણાય છ�, �યાર� ક�ટલાકને તે માટ� 
ભાર� મહ�નત ઉઠાવવી પડે છ�. વળી ક�ટલાકને તો 
આ બધું મળતું જ નથી. આવું શા માટ�? ક�ટલાકને 
સહ�લાઈથી ક� થોડી મહ�નતે સવ� કાંઈ ઉપલ�ધ થઈ 
�ય. ક�ટલાકને અનેક ગણી મહ�નતે પણ તે ન 
મળ� એવું શા માટ�? આનું કોઈ �થૂળ કારણ તો 
હોઈ જ ન શક�. કારણ ક� � એવું જ હોત તો 
શારી�રક રીતે મજબૂત માણસ સૌથી સફળ હોત 
ક� ઊંચ બૌિ�કતા ધરાવતો માનવ સૌથી સફળ 
�યિ� બની �ત. જ�ર તેની પાછળ કોઈ 
આંત�રક કારણ - સખત મહ�નત, �ઢતા, 
સજ�નશીલતા, સમયબ�તા, આ�યા��મકતા 
વગેર� જ�રી છ�.

જગતમાં સફળતા-િન�ફળતાના માપદ�ડ 
અલગ-અલગ �વા મળ� છ�. આપણે આપણા 
લ�યને �ા�ત કરીએ તો જ સફળ કહ�વાય એવું 
નથી. ક�ટલાક લોકો King(રા�) હોય છ� તો 
ક�ટલાક પોતે King નથી હોતા પણ King maker 
(રા� બનાવનાર) હોય છ�. એવું બની શક� ક� 
આપણે માપદ�ડ ખોટા વાપરીએ અને માગ�માં 
આવતી નાની નાની િન�ફળતા વારંવાર આવતા 
જ િનરાશાની ગતા�માં સરી પડીએ. એવું લાગે ક� 
આ કામ થઈ ગયું હોત તો મને રાહત થઈ �ત. 
ક�ટલીક વાર આપણે Comfort Zone (બનાવી 
બેઠ�લા આરામદાયક કોચલા)માંથી બહાર જ નથી 
નીકળતા.

થોમસ આ�વા એ�ડસન વીજળીનો બ�બનું 
સંશોધન કરતા ક�ટલા બધા �યોગો કયા�. 999 

સફળતા - આપણો જ�મિસ� અિધકાર
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા
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આ જ રીતે �વનમાં પણ આપણે સફળતા 
માટ� અનેકો એ બનાવેલા માગ� જ ચાલીએ છીએ 
અને િન�ફળ જઈએ છીએ. આપણે નવો માગ� 
ખોલતા જ નથી. આપણી c r e a t i v i t y  
( સજ�ના�મકતા)નો ઉપયોગ જ કરતા નથી. 
વષ�થી અ�ય કરતા આ�યા અને સફળ થયા એમ 
માનીને તે જ ર�તે ચાલીએ છીએ. પણ સફળતા 
માટ� તેની સાથે અ�યોએ અજમાવેલા બી� 
ઉપાયોની તરફ �યાન નથી દ�તા. બસ આપણે તો 
તે જ ઘેટા ચાલમાં જ �વન િવતાવી દઈએ છીએ.

સાચે જ કહ�વાયું છ� ક� અ�યાર સુધી કરતા 
આ�યા, તે જ કરતા રહીશું તો આપણને તે જ 
મળશે જે અ�યાર સુધી મળતું હતું. પણ � કાંઈક 
વધુ જ મેળવવું હોય તો કાંઈક અલગ જ કરવું પડે. 
પણ માનવ �વભાવ છ� ક� કોઈ અલગ કરવા �ય 
�યાર� તેને સાથ તો નથી જ આવતા પણ વારંવાર 
ક�ા કર� છ� ક� એ ર�તો જ ખોટો છ�. તૂં તારો સમય 
તથા શિ�ને ખોટા માગ� વાપરી ર�ો છ� અને 
�યાર� તે �યિ� સફળ થાય તે પછી પણ તેની 
ટીકા જ કયા� કર� છ�.

જે�સ વોટ� �ટીમ એ��ન શો�યું. તે 
એ��નનો �યોગ બનાવવા બોટમાં ગોઠ�યું અને 
બધાને જણા�યું. અનેક લોકો તે �વા આ�યા 
ક�ટલાક ક�તૂહલ વશ તો ક�ટલાક ઈ�યા� વશ 
ક�ટલાક અંદર અંદર વાત કરતા ક� ��ને આ 
એ��ન ચાલુ જ નહ� થાય. બોટ થોડી પણ હાલશે 
પણ નહ�. પણ બોટ તો ચાલુ થઈ જ ગઈ તો તેઓ 
બોલવા લા�યા - હવે તે બંધ જ નહ� થાય. આમ 
ટીકાકારો તો દર�ક જ�યાએ મળવાના જ છ�. પણ 
આપણે તેમાંથી પર રહીને આપણા માગ� આગળ 
વધવું જ પડશે. તો જ સફળતા મળશે.

સફળતા માટ� ચો�સપણે આ�મિવ�ાસની 
જ�ર પડે જ. આ�મ��ા, આ�મિવ�ાસ, 

આંત�રક શિ�ઓ પર, આપણી સકારા�મક 
િવચાર ધારા ક� - ‘મને સફળતા મળશે જ’ - પર 
િનધા��રત છ�. પરમા�માનો સાથ બ�ક લોન બને છ�, 
જે માગ�માં આવતા અનેક િવ�નોથી પણ મનને 
િવચિલત થવા નથી દ�તું અને તોફાનોમાંથી પણ 
પરમા�મ શિ� આપણી �વન નાવને �કનાર� 
સુરિ�ત પહ�ચાડે છ�.

િનરાશા અસફળતાની જનની છ�.

અસફળતાથી ડરવાની જ�ર નથી ક� 
અસફળતાના સમયે નસીબનો દોષ કાઢીને 
િનરાશ થઈને પુ�ષાથ� છોડી ન દ�વો �ઈએ. 
આપણા �વનમાં અસફળતાનું પણ મહ�વ છ�, 
તેમાંય �ારંભમાં મળ�લી ક� કાય� પૂ�ં કરવાના 
માગ�માં આવતી નાની-નાની અસફળતાઓમાંથી 
શીખ મેળવીને સફળતા �ા�ત કરી શકાય છ�. ડર 
ગયા સો મર ગયા. જેઓ િન�ફળ જવા તૈયાર નથી 
હોતા તેઓ �વનના અગ�યના ક�ટલાક પાઠ 
�યાર�ય શીખી નથી શકતા.

અ�ાહમ િલંકન અમે�રકાના �ેસીડ�ટ 
બ�યા તે પહ�લા બે વષ� પૂવ� સેનેટર તરીક�ની 
ચૂંટણીમાં ઉભા ર�ા હતા. ખૂબ મોટા મા�નથી 
ખરાબ રીતે હાયા� હતા. િલંકનની કમનસીબી િવષે 
એક તં�ીએ એવી ન�ધ લખી હતી ક� ઈિલનોયના 
બધા જ રાજકારણીઓમાં િલંકન સૌથી દુભા�ગી 
માણસ છ�. તેઓ રાજકારણમાં �યાં પણ ઝુકાવે 
તેટલી વાર િન�ફળતા જ મળ� છ�. િલંકન એટલી 
બધી વાર િન�ફળતા નીચે કચડાયેલા છ� ક� તેની 
જ�યાએ બી� કોઈ હોય તો છુંદાઈને રોટલો જ 
થઈ ગયો હોય. રાજકારણ છોડીને ભાગી જ �ય.

આ સેનેટની ચૂંટણીનું પ�રણામ �હ�ર 
થવાનું હતું �યાર� મોડી રા�ે િલંકન ટ�લી�ામ 
ઓ�ફસમાં બેસીને ચૂંટણીના એરીયા �માણેના 
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સમાચાર મેળવતા ર�ા. આ ચૂંટણી �તવાની 
તેમને ખૂબ જ આશા હતી, અને દર�ક જ�યાએ 
(એરીયા-િવ�તારમાંથી) હારતા જ સમાચાર મળી 
ર�ા હતા. �તવાની આખર� કોઈ જ આશ ન રહી 
�યાર� ભાર� હ�યે િજંદગીની વધુ એક િન�ફળતાના 
ભાર સાથે તેમણે ઓ�ફસ છોડી. રાત અંધારી 
હતી, વરસાદ પણ પડતો હતો. માગ�માં કાદવ-
ક�ચડ હતો. િલંકનનું મન પણ ખૂબ ભાર�, 
િવચિલત હતું, ટ��શનમાં હતું. િજંદગીમાં જે પણ 
કાંઈ કયુ� તેમાં સતત િન�ફળતા જ મળી હતી. 
ભિવ�ય પણ અંધકારમય લાગતું હતું. એકાએક 
કાદવમાં તેમનો પગ લપ�યો. એક �ણ માટ� 
સમતુલા જતી રહી. બી� જ �ણે તેમણે પોતાની 
�તને સંભાળી લીધી.

તેમણે ક�ં - ‘It's a slip and not a fall’ - 
‘આ તો મા� પગ જ લપસી ગયો છ� - પતન નથી, 
પડી નથી ગયા, હાર નથી.’ જે �યિ� િજંદગીને 
એ રીતે મૂલવે તેને કોઈ જ હરાવી શકતું નથી. 
તેમની દર�ક િન�ફળતા ભાિવ સફળતાનું પગિથયું 
બની રહ� છ�.

સેનેટર તરીક�ની ચૂંટણી હાયા� ના મા� બે જ 
વષ� બાદ િલંકન અમે�રકાના �મુખ બ�યા. 
આપણા એક કિવએ ક�ં છ� ક� ‘િનશાનચૂક માફ, 
નહ� માફ નીચું િનશાન!’ પશુ પ�ી �યાર�ય 
િનરાશ થઈને માથે હાથ દઈને બેસતા નથી. નાનો 
બાળક પણ ચાલતા શીખે છ�. વારંવાર પડે છ�, રડે 
છ� .... પણ.... ઉભુ થઈને ચાલવાનો �ય� નથી 
છોડતો. પણ આપણે માનવો - સૌથી બુિ�શાળી 
�ાણી - પણ િનરાશ થઈને પુ�ષાથ�, મહ�નત જ 
છોડી દઈએ છીએ. પશુ પ�ીઓ પોતાના 
બ�ાઓને િશકાર કરતા, દોડતા, ઉડતા, �ચુ 
ઉડતા શીખવે છ�. તેમાં પડે છ� તો પણ �ય� 
કરવાનું જ શીખવે છ� પણ માનવ પોતાના 

બાળકોને બ� જ ઓછું શીખવે છ�.

પરમા�મા - િશવબાબા આપણને વારંવાર 
યાદ અપાવે છ� ક� આ હાર�તનો ખેલ છ�, નાટક 
છ�, કમ� - કારણ - પ�રણામ પર બનેલું નાટક છ�. 
તેમાં હાર-િન�ફળતા આવે તો િનરાશ ન થતાં 
�ય� કરવાની જ�ર છ�. પુ�ષાથ�થી તેના પર 
િવજય મેળવવાની જ�ર છ�. સફળતા તો આપણો 
જ�મ િસ� અિધકાર છ�.

આ ��� �પી િવરાટ નાટકમાં ક�ટલીક વાર 
મળ�લી હાર ફ� બા� હોય છ�, તેને �ગિતનું 
પગિથયું બનાવતા આવડે તે સફળતાના િસતારા 
બની �ય છ�. તેઓ વારંવાર કહ� છ� ‘તૂફાન તો 
તોહફા (Gift - ઈનામ) હ�’

આપણા આપસી સંબંધોને પણ સહજ 
રાખવા માટ�, તૂટવા ન દ�વા માટ� પણ ક�ટલીક વાર 
સહન કરીને, હાર �વીકારીને ચાલવું પડે છ�. 
તેનાથી સંબંધો મજબૂત થાય છ�. તે હાર-હાર નથી 
પણ �ત જ છ�. યાદ કરો આજ થી થોડા વષ� પૂવ�ના 
સમાજને. ભારતમાં મોટા મોટા પ�રવારો હતા, 
એક સાથે રહ�તા હતા. અને આજે પ�રવારો નાના 
થતા �ય છ�. આપસી ઝગડા, વેરભાવ, 
દુ�મનાવાટ વધતી �ય છ�. બોલચાલ, �યવહાર 
ઓછા થતા �ય છ�, ડાયવોસ� વધતા �ય છ�. 
પ�રવાર, સમાજ, સં�થાઓમાં આજે સહન-
શિ�ની કમી જ �વામાં આવે છ�. પા�રવા�રક, 
સમાિજક, સં�થાક�ય એકતા અખંડતા રાખવા 
માટ� ક�ટલીક વાર આ સહનશિ� ધારણ કરીને 
હારને �વીકારવી જ�રી બની �ય છ�. આ બાબતે 
િશવબાબા ઘણીવાર મુરલી (પરમા�મા 
િશવબાબાએ ��ામુખ �ારા ઉ�ાર�લ 
મહાવા�યો)માં કહ� છ� ક� - ‘યે કોઈ હાર નહ� હ�, 
ઐસી હાર હી અનેક જ�મો ક� િલયે આપક� ગલે મ� 
(સફલતા, સુખ, શાંિત કા) હાર ડાલ દ�ગી.’
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એક �યિ�ને પોતાના દીકરાને 
એ��નીયર બનાવવાની ખૂબ જ ઈ�છા હતી. 
છોકરો હ�િશયાર પણ ઉતાવળીઓ હતો અને 
પોતાને બધું જ આવડે છ�. એમ માનીને જ ચાલતો. 
હાઈ�ક�લમાં નવમા ધોરણની છ માિસક પરી�ામાં 
તે નાપાસ થયો. િપતાને ખૂબ આઘાત લા�યો. 
પોતાના દીકરાને િવ�ાન આવડતું નથી, તે વાત તે 
માની જ ન શ�યો. છોકરાના િવ�ાન િશ�ક ને 
મળીને વાત કરી ક� - ‘અર�, અ�યારથી જ અમારા 
ઘરમાં િવજળીનું ઉપકરણ કોઈ બરાબર ન ચાલતું 
હોય તો શોધી કાઢીને ઠીક કરી દ� છ�. ઈ��ી, 
ગેસનો ચૂલો, �ક�ટર વગેર� ઠીક કરી દ� છ�. તેની 
બુિ� આટલી શાપ� છ� તો આ િવ�ાન િવષયમાં 
નાપાસ જ ક�વી રીતે થાય. માર� તો તેને 
એ��નીયર જ બનાવવો છ�. તે માટ� તમા�ં 
�ુશન રખાવવા પણ �� તૈયાર છું.’

િશ�ક ખૂબ જ �ામાિણક હતા અને 
છોકરાની ખામી �ણતા હતા. તેમણે ક�ં - 
‘તમારી વાત સાચી છ�. તમારો દીકરો ખૂબ જ 
હ�િશયાર છ�. પણ તેની એક ખામી એ છ� ક� તે કશું 
જ શીખવા તૈયાર નથી. તેને બધું જ આવડે છ� એવું 
માને છ�. એટલે �વનમાં આગળ વધવા માટ� 
હ�િશયારી ક� બુિ�ની જ�ર નથી, ધીરજપૂવ�ક 
મહ�નત કરવાની પણ જ�ર હોય છ�. કોઈ પણ 
બીજ જમીનમાં નાંખીએ તો �ટીને મોટો છોડ ક� 
�� બનવા માટ� રાહ તો �વી જ પડે ને. ધીરજના 
ફળ જ મીઠા હોય છ�. દર�ક માનવે �વનમાં કોઈને 
કોઈ િન�ફળતાનો સામનો કરવો જ પડે છ�. માટ� 
તમે તેને �ુશન ન કરાવતા િન�ફળતાનો સામનો 
કરવાનું શીખવો જેથી તેના અ�યાસમાં �યાં 
કચાશ છ�, તેનું તેને પોતાને જ ભાન થાય’

પરમા�માએ શીખવાડેલ રાજયોગથી �યિ� 
પોતાના �વનમાગ�માં આવેલ મુ�ક�લીઓ અને 

તેનાથી ઉ�ભવતી ચેલે��સ, ભૂલો ક� માનિસક 
િવક�િતઓને સાચી રીતે પારખીને, સહી�પમાં 
િનણ�ય લઈને �વપ�રવત�ન �ારા આંત�રક 
શિ�ઓને ખીલવે છ�. રાજયોગ એટલે �વયંને 
�ણવું ક� - �� એક ચૈત�ય શિ� આ�મા છું અને 
પરમિપતા પરમા�માને પણ િનરાકાર, �યોિત 
�વ�પ, િબ�દુ �પ ચૈત�ય શિ� - સવ� શિ�માન 
�ણીને તેમની સાથે યોગ લગાવવો.

આ રાજયોગના અ�યાસથી જ દ�હ 
અિભમાન ક� પોતાને બધું જ આવડે છ�, કાંઈ જ 
શીખવાની જ�ર નથી એવા superiority complex 
(ગુ�તા�ંથી) અથવા �� આ દુિનયામાં કાંઈ જ 
નથી, મને કાંઈ જ આવડતું નથી, મને �વનમાં 
કાંઈ જ �ા�ત નથી થયું. �� હ�મેશા િન�ફળ જ 
��છું, મા�ં નસીબ જ ખરાબ છ�, મા�ં કોઈ જ 
માન નથી રાખતું ક� મને કોઈ પસંદ નથી કરતું, 
મને કોઈ આગળ આવવા દ�વા નથી માંગતું એવા 
િવચારો �ારા આવતી િનરાશા, ડી�ેશન ક� 
inferiority complex (લઘુતા�ંથી)થી મનને મુ� 
કરીને �વનમાં સાહસ માટ� �ેર� છ�, �વનને સહજ 
બનાવે છ�. ભગવાન જેના �વનના સાથી ક� 
સારથી છ�, તેને માટ� કશું જ અશ�ય હોતું નથી. 
તેઓ શંકા-ક�શંકા, આશા-િનરાશા, સફળતા-
િન�ફળતા, �ેહ-િતર�કાર, ��ષ-વૈર ભાવના - 
શુ� િવચાર, િનંદા-�તુિત, ઈ�યા�-સ�  િવચાર, 
માન-અપમાન જેવા િવચાર, બોલ ક� કમ�માં હાલક 
ડોલક થતી �વન નૈયાને ��થર કરીને સહજ પાર 
લગાવે છ�.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના આ�દ �થાપક ��િપતા ��ાએ 
સં�થાની શ�આત થોડા કહી શકાય એવા 300-
400 ય�વ�સો સાથે સ� 1936માં કર�લી. એ 
સમયે સમાજ અનેક અંધિવ�ાસમાં ઘેરાયેલો 
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સમાચાર મેળવતા ર�ા. આ ચૂંટણી �તવાની 
તેમને ખૂબ જ આશા હતી, અને દર�ક જ�યાએ 
(એરીયા-િવ�તારમાંથી) હારતા જ સમાચાર મળી 
ર�ા હતા. �તવાની આખર� કોઈ જ આશ ન રહી 
�યાર� ભાર� હ�યે િજંદગીની વધુ એક િન�ફળતાના 
ભાર સાથે તેમણે ઓ�ફસ છોડી. રાત અંધારી 
હતી, વરસાદ પણ પડતો હતો. માગ�માં કાદવ-
ક�ચડ હતો. િલંકનનું મન પણ ખૂબ ભાર�, 
િવચિલત હતું, ટ��શનમાં હતું. િજંદગીમાં જે પણ 
કાંઈ કયુ� તેમાં સતત િન�ફળતા જ મળી હતી. 
ભિવ�ય પણ અંધકારમય લાગતું હતું. એકાએક 
કાદવમાં તેમનો પગ લપ�યો. એક �ણ માટ� 
સમતુલા જતી રહી. બી� જ �ણે તેમણે પોતાની 
�તને સંભાળી લીધી.

તેમણે ક�ં - ‘It's a slip and not a fall’ - 
‘આ તો મા� પગ જ લપસી ગયો છ� - પતન નથી, 
પડી નથી ગયા, હાર નથી.’ જે �યિ� િજંદગીને 
એ રીતે મૂલવે તેને કોઈ જ હરાવી શકતું નથી. 
તેમની દર�ક િન�ફળતા ભાિવ સફળતાનું પગિથયું 
બની રહ� છ�.

સેનેટર તરીક�ની ચૂંટણી હાયા� ના મા� બે જ 
વષ� બાદ િલંકન અમે�રકાના �મુખ બ�યા. 
આપણા એક કિવએ ક�ં છ� ક� ‘િનશાનચૂક માફ, 
નહ� માફ નીચું િનશાન!’ પશુ પ�ી �યાર�ય 
િનરાશ થઈને માથે હાથ દઈને બેસતા નથી. નાનો 
બાળક પણ ચાલતા શીખે છ�. વારંવાર પડે છ�, રડે 
છ� .... પણ.... ઉભુ થઈને ચાલવાનો �ય� નથી 
છોડતો. પણ આપણે માનવો - સૌથી બુિ�શાળી 
�ાણી - પણ િનરાશ થઈને પુ�ષાથ�, મહ�નત જ 
છોડી દઈએ છીએ. પશુ પ�ીઓ પોતાના 
બ�ાઓને િશકાર કરતા, દોડતા, ઉડતા, �ચુ 
ઉડતા શીખવે છ�. તેમાં પડે છ� તો પણ �ય� 
કરવાનું જ શીખવે છ� પણ માનવ પોતાના 

બાળકોને બ� જ ઓછું શીખવે છ�.

પરમા�મા - િશવબાબા આપણને વારંવાર 
યાદ અપાવે છ� ક� આ હાર�તનો ખેલ છ�, નાટક 
છ�, કમ� - કારણ - પ�રણામ પર બનેલું નાટક છ�. 
તેમાં હાર-િન�ફળતા આવે તો િનરાશ ન થતાં 
�ય� કરવાની જ�ર છ�. પુ�ષાથ�થી તેના પર 
િવજય મેળવવાની જ�ર છ�. સફળતા તો આપણો 
જ�મ િસ� અિધકાર છ�.

આ ��� �પી િવરાટ નાટકમાં ક�ટલીક વાર 
મળ�લી હાર ફ� બા� હોય છ�, તેને �ગિતનું 
પગિથયું બનાવતા આવડે તે સફળતાના િસતારા 
બની �ય છ�. તેઓ વારંવાર કહ� છ� ‘તૂફાન તો 
તોહફા (Gift - ઈનામ) હ�’

આપણા આપસી સંબંધોને પણ સહજ 
રાખવા માટ�, તૂટવા ન દ�વા માટ� પણ ક�ટલીક વાર 
સહન કરીને, હાર �વીકારીને ચાલવું પડે છ�. 
તેનાથી સંબંધો મજબૂત થાય છ�. તે હાર-હાર નથી 
પણ �ત જ છ�. યાદ કરો આજ થી થોડા વષ� પૂવ�ના 
સમાજને. ભારતમાં મોટા મોટા પ�રવારો હતા, 
એક સાથે રહ�તા હતા. અને આજે પ�રવારો નાના 
થતા �ય છ�. આપસી ઝગડા, વેરભાવ, 
દુ�મનાવાટ વધતી �ય છ�. બોલચાલ, �યવહાર 
ઓછા થતા �ય છ�, ડાયવોસ� વધતા �ય છ�. 
પ�રવાર, સમાજ, સં�થાઓમાં આજે સહન-
શિ�ની કમી જ �વામાં આવે છ�. પા�રવા�રક, 
સમાિજક, સં�થાક�ય એકતા અખંડતા રાખવા 
માટ� ક�ટલીક વાર આ સહનશિ� ધારણ કરીને 
હારને �વીકારવી જ�રી બની �ય છ�. આ બાબતે 
િશવબાબા ઘણીવાર મુરલી (પરમા�મા 
િશવબાબાએ ��ામુખ �ારા ઉ�ાર�લ 
મહાવા�યો)માં કહ� છ� ક� - ‘યે કોઈ હાર નહ� હ�, 
ઐસી હાર હી અનેક જ�મો ક� િલયે આપક� ગલે મ� 
(સફલતા, સુખ, શાંિત કા) હાર ડાલ દ�ગી.’
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એક �યિ�ને પોતાના દીકરાને 
એ��નીયર બનાવવાની ખૂબ જ ઈ�છા હતી. 
છોકરો હ�િશયાર પણ ઉતાવળીઓ હતો અને 
પોતાને બધું જ આવડે છ�. એમ માનીને જ ચાલતો. 
હાઈ�ક�લમાં નવમા ધોરણની છ માિસક પરી�ામાં 
તે નાપાસ થયો. િપતાને ખૂબ આઘાત લા�યો. 
પોતાના દીકરાને િવ�ાન આવડતું નથી, તે વાત તે 
માની જ ન શ�યો. છોકરાના િવ�ાન િશ�ક ને 
મળીને વાત કરી ક� - ‘અર�, અ�યારથી જ અમારા 
ઘરમાં િવજળીનું ઉપકરણ કોઈ બરાબર ન ચાલતું 
હોય તો શોધી કાઢીને ઠીક કરી દ� છ�. ઈ��ી, 
ગેસનો ચૂલો, �ક�ટર વગેર� ઠીક કરી દ� છ�. તેની 
બુિ� આટલી શાપ� છ� તો આ િવ�ાન િવષયમાં 
નાપાસ જ ક�વી રીતે થાય. માર� તો તેને 
એ��નીયર જ બનાવવો છ�. તે માટ� તમા�ં 
�ુશન રખાવવા પણ �� તૈયાર છું.’

િશ�ક ખૂબ જ �ામાિણક હતા અને 
છોકરાની ખામી �ણતા હતા. તેમણે ક�ં - 
‘તમારી વાત સાચી છ�. તમારો દીકરો ખૂબ જ 
હ�િશયાર છ�. પણ તેની એક ખામી એ છ� ક� તે કશું 
જ શીખવા તૈયાર નથી. તેને બધું જ આવડે છ� એવું 
માને છ�. એટલે �વનમાં આગળ વધવા માટ� 
હ�િશયારી ક� બુિ�ની જ�ર નથી, ધીરજપૂવ�ક 
મહ�નત કરવાની પણ જ�ર હોય છ�. કોઈ પણ 
બીજ જમીનમાં નાંખીએ તો �ટીને મોટો છોડ ક� 
�� બનવા માટ� રાહ તો �વી જ પડે ને. ધીરજના 
ફળ જ મીઠા હોય છ�. દર�ક માનવે �વનમાં કોઈને 
કોઈ િન�ફળતાનો સામનો કરવો જ પડે છ�. માટ� 
તમે તેને �ુશન ન કરાવતા િન�ફળતાનો સામનો 
કરવાનું શીખવો જેથી તેના અ�યાસમાં �યાં 
કચાશ છ�, તેનું તેને પોતાને જ ભાન થાય’

પરમા�માએ શીખવાડેલ રાજયોગથી �યિ� 
પોતાના �વનમાગ�માં આવેલ મુ�ક�લીઓ અને 

તેનાથી ઉ�ભવતી ચેલે��સ, ભૂલો ક� માનિસક 
િવક�િતઓને સાચી રીતે પારખીને, સહી�પમાં 
િનણ�ય લઈને �વપ�રવત�ન �ારા આંત�રક 
શિ�ઓને ખીલવે છ�. રાજયોગ એટલે �વયંને 
�ણવું ક� - �� એક ચૈત�ય શિ� આ�મા છું અને 
પરમિપતા પરમા�માને પણ િનરાકાર, �યોિત 
�વ�પ, િબ�દુ �પ ચૈત�ય શિ� - સવ� શિ�માન 
�ણીને તેમની સાથે યોગ લગાવવો.

આ રાજયોગના અ�યાસથી જ દ�હ 
અિભમાન ક� પોતાને બધું જ આવડે છ�, કાંઈ જ 
શીખવાની જ�ર નથી એવા superiority complex 
(ગુ�તા�ંથી) અથવા �� આ દુિનયામાં કાંઈ જ 
નથી, મને કાંઈ જ આવડતું નથી, મને �વનમાં 
કાંઈ જ �ા�ત નથી થયું. �� હ�મેશા િન�ફળ જ 
��છું, મા�ં નસીબ જ ખરાબ છ�, મા�ં કોઈ જ 
માન નથી રાખતું ક� મને કોઈ પસંદ નથી કરતું, 
મને કોઈ આગળ આવવા દ�વા નથી માંગતું એવા 
િવચારો �ારા આવતી િનરાશા, ડી�ેશન ક� 
inferiority complex (લઘુતા�ંથી)થી મનને મુ� 
કરીને �વનમાં સાહસ માટ� �ેર� છ�, �વનને સહજ 
બનાવે છ�. ભગવાન જેના �વનના સાથી ક� 
સારથી છ�, તેને માટ� કશું જ અશ�ય હોતું નથી. 
તેઓ શંકા-ક�શંકા, આશા-િનરાશા, સફળતા-
િન�ફળતા, �ેહ-િતર�કાર, ��ષ-વૈર ભાવના - 
શુ� િવચાર, િનંદા-�તુિત, ઈ�યા�-સ�  િવચાર, 
માન-અપમાન જેવા િવચાર, બોલ ક� કમ�માં હાલક 
ડોલક થતી �વન નૈયાને ��થર કરીને સહજ પાર 
લગાવે છ�.

��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના આ�દ �થાપક ��િપતા ��ાએ 
સં�થાની શ�આત થોડા કહી શકાય એવા 300-
400 ય�વ�સો સાથે સ� 1936માં કર�લી. એ 
સમયે સમાજ અનેક અંધિવ�ાસમાં ઘેરાયેલો 
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હતો. મિહલાઓની હાલત કફોડી હતી. મિહલા 
સશિ�કરણ કરવાના કાય�ની સાથે અનેક 
િવકારો-�યસનોમાં ઘેરાયેલ સમાજને પરમા�માનો 
સંદ�શ ક� - ‘�વપ�રવત�નથી જ િવ� પ�રવત�ન 
શ�ય બની શક�’ અને તે અમલમાં લાવવા અથ� 
પરમા�માએ આપેલો આદ�શ ક� - ‘પિવ� બનો, 
રાજયોગી બનો.’ - િવ� સમ� મૂ�યો. આ માગ� 
એકદમ નવીન હતો. ઘર�હ�થમાં રહીને કમળ 
પુ�પ સમાન �વ�છ યોગી �વન ગાળવાનો માગ� 
હતો. કોઈને પણ ગળ� ન ઉતર� એવી વાત હતી. 
આ માગ� પર ચાલવામાં માનવ �ક�િતમાં જ છ�. 
અનેક િવરોધ, મુ�ક�લીઓ, ટીકા સાથે આ 
��િ�ઓને સદ�તર બંધ જ કરાવવા માટ� થયેલા 
દુ�યવી �ય�ો હોવા છતાં આ નાનકડા ઈ�રીય 
પ�રવારથી શ� થયેલ આ નાનકડો છોડ િવરાટ 
વટ�� બનીને પોતાના 140થી વધુ દ�શોમાં 
આવેલા અનેક સેવાક���ો અને બુિ��વી વગ�ને 
આવરી લેતી અનેક wings (સેવાપાંખો) �ારા 
અનેકોના �વનને સુખ-શાંિતમય બનાવી ર�ં છ�. 
તેઓ હ�મેશા કહ�તા ‘સચ ક� બેડી હીલેગી ડુલેગી, 
પર ડુબેગી નહ�.’ િનરાકાર પરમા�માના સાકાર 
મા�યમ હોઈને, િવશાળ િવ�ના પ�રવત�નના 
ભગીરથ કાય�ને પાર પાડવાનું કાય� કરવા છતાં, 
હ�મેશા તેઓ પોતાને િવ� સેવક જ કહ�તા. 
પોતાની સવ� સંપિ� આ કાય�માં લગાવીને તેઓએ 
બહ�નોનું ��ટ બનાવીને તેઓને તેનો વહીવટ 
સ��યો. તેઓએ પોતાનું �વન સદા સાદું અને 
સા��વક જ રા�યું. નાનકડા એવા �મમાં જ 
�વનભર ર�ાં.

કિળયુગમાંથી સતયુગ - સ�યયુગ 
લાવવાનો, માનવમાં દ�વ�વ �ગટાવવાનો માગ� 
સહજ નથી. પણ પરમા�માની યાદ, સાથ �ારા, 
પરમા�માના આપેલ દર�ક આદ�શને પૂણ� કરવાનો 

સતત પુ�ષાથ� કરીને, �વયં ધારણાઓ કરીને, 
સવ� માટ� આદશ� બ�યા. ‘મનુ�ય સે દ�વતા �કયે 
કરત ન લાગી વાર’ એ ઉિ� �ારા 
નકારા�મકતા મુ�, િવકાર મુ� �વન શૈલી 
�વવા તરફ સૌને તેઓએ �ે�રત કયા�. ઘરબાર 
છોડીને જંગલમાં જઈને યોગસાધના કરવાને 
બદલે પોતાનું સવ� કાય� કરતા, ઘર�હ�થની 
જવાબદારી વહન કરતા �વપ�રવત�ન ક�વી રીતે 
કરી શકાય તે દશા�વતો િવશાળ સમુદાય તેઓએ 
તૈયાર કય�. તેઓ હ�મેશા કહ�તા - ‘� કમ� મ� 
ક��ગા, મુઝે દ�ખ ઔર કર�ગે.’ તેઓનું �વન 
અનેકોને માટ� �ેરણા�પ બની ર�ં.

સં�થામાં રોજ રાજયોગ સાધના તથા 
પરમા�માએ ��ામુખ �ારા ઉ�ાર�લ મહાવા�યો 
- મુરલી ચાલે છ�. આખા �દવસ દરિમયાન તેનું 
મનન િચંતન કરવાથી પ�રવત�ન કરવાનું સહજ 
બને છ�. રાજયોગથી આંત�રક શિ�ઓનો 
િવકાર થાય છ�, જે �વનમાગ�માં આવતા અનેક 
�કારના િવ�નોને પાર કરવા માટ� જ�રી છ�. વળી 
સં�થામાં વારંવાર intense meditation (ગહન 
યોગ સાધના)નો કાય��મ યો�ય છ�, જેને 
યોગભ�ી એવું નામ આપવામાં આ�યું છ�. ભ�ીની 
ગરમીમાં જેમ સોનું ગળાઈને વધુ શુ� બને છ�, 
તેમાં રહ�લ એલોય (અશુ�તા) નાશ પામે છ� તે જ 
રીતે આ યોગભ�ીમાં પકાઈને આ�મા વધુ તેજ�વી 
તથા શિ�વાન બને છ�, દ�હઅિભમાન ઓગળતું 
�ય છ�. �વનમાં �ેહ, દયાભાવના, 
સહાનુભૂિત, સમરસતા સ��ય છ�. ઈ�યા�, ��ષ, 
અપમાનની ભાવના વગેર� ન� થતા �ય છ�. 
આ�મા વધુ તેજ�વી તથા શિ�માન બને છ�. 
�વન સા��વક બને છ�. સમ�યાઓની સામે ઝુંઝતી 
વખતે મન સમરસ, સંતુલીત રહ� છ�, માનિસક 

(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)

િવશાળ ��� રગંમચં 
પર શરીર ધારણ કયા� 
બાદ ��યકે ચતૈ�યશિ� 
(આ�મા) એક �ણ પણ 
કમ� કયા� િસવાય, ��ત 
થયા િસવાય રહી શકતો 
નથી. ચતૈ�ય અથા��  જ

��િતશીલ અને એ રીતે કમ� એ જ આ�માના હર 
�ણના સાથી છ�. વૈભવ-પદાથ� તો નાશવંત છ�, 
જડ છ� જે આ�મા શરીર છોડી �ય �યાર� એક 
ડગલું પણ આ�માની સાથે આગળ જતાં નથી. 
દ�હના િમ� સંબંધીઓ �મશાન સુધી �તદ�હને 
વળાવવા આવે છ�. આ�માની જે આગળ ગિત થાય 
છ� તેમાં તેઓ કોઈ સાથે આવતાં નથી �યાં તો 
�વનભર કર�લાં કમ� જ આ�માના સાથી બને છ�. 
કમ�નો િહસાબ સં�કાર �વ�પે આ�માની સાથે 
આવે છ�. એ કમ�ની ગિતને આપણે સમજવી 
�ઈએ.

કમ� આપણા સાથી �યાર� બને? �યાર� કમ� 
���ના સનાતન િનયમ �માણે સ�ય �વ�પે થાય. 
આપણા કમ� જ � આપણા સાથી ન હોય તો અ�ય 
કોઈની પણ સાથ સફળ નથી થતો. ચાહ� આખી 
દુિનયા આપણી મદદમાં આવી �ય પરંતુ આપણા 
કમ� � સાચા નહ� હોય તો એ મદદ આપણને તારી 
નહ� શક�. માટ� બી�ના સાથને શોધવા કરતાં, 
અ�યને સાચા ક� વહાલા કરવા કરતાં આપણે 
આપણા કમ�ને આપણા બનાવીએ. આજના આ 
જૂઠા યુગમાં કદાચ કોઈ જૂઠથી અ�પ સમય માટ� 
માનવરિચત �યાયાલયમાંથી છૂટી �ય. પરંતુ આ 
જ�મ ક� આવતા જ�મમાં કર�લાં કમ�ના ફળ એને 
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કમ� મારા સાથી
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

ભોગવવાં જ પડે છ�. કમ� સા�ં હોય ક� નરસું હોય, 
કમ� �હ�રમાં થયું હોય ક� ગુફામાં છૂપાયને કયુ� 
હોય. કર�લાં કમ�નો િહસાબ આ�મામાં ર�કોડ� થાય 
છ�. એ િહસાબ દર�ક આ�માને ચૂકવવો જ પડે છ�.

�યાર� કમ� સ�યની તરફ�ણમાં થાય છ�, 
�યાર� �િતક�ળ પ�ર��થિતઓ પણ અનુક�ળ થવા 
માંડે છ�. �યાર� કમ� આપણી તરફ�ણમાં નથી થતાં 
�યાર� �યિ� પ�ર��થિત બધું જ િવ�� જવા માંડે 
છ� અને આપણે બા� હારવા માંડીએ છીએ. એવા 
સમયે આ�યા��મક �ાનને આધાર� આપણે કમ�નું 
િનરી�ણ કરી �િતનું િનવારણ કરી નાંખવું 
�ઈએ અને �ભુિપતાની યાદ��િત સાથે 
શિ�શાળી �વ��થિતમાં ��થત રહ�વું �ઈએ. તો 
�વનની ડહોળાઈ ગયેલી પ�ર��થિત થાળ� પડી 
�ય છ�. આમ સ�ય કમ�ની અને �ે� આ�મ-
��થિતની શિ� એક એવી જબરદ�ત શિ� છ� 
જે સમ�ત િવ�ને �યવ��થત કરી શક� છ�.

િવ�નું િવ�ાન પણ એ જ બતાવે છ� ક� સમ� 
િવ� એ �યિ�ના મનની રચના છ�. �યિ� 
િવક�ત થાય �યાર� �મશઃ �ક�િત, પશુપંખી બધું જ 
િવક�ત થવા માંડે છ�. માટ� �વામી િવવેકાનંદ� પણ 
ક�ં છ� ક� �યિ�ની આંતરચેતનાને ��ત કરો, 
�દ�ય બનાવો તો બા� િવ� એની મેળ� �યવ��થત 
થઈ જશે. માનવા�માનું �યવ��થત થવું અથા�� 
અસલી સ� �વ�પમાં ��થત થવું.

આ�મા સ�ય�વ�પમાં ��થત થઈ જે કમ� કર� 
છ� એને સત ્કમ� કહ�વાય છ�. આ�માનું સ�ય �વ�પ 
એ શુ� �વ�પ છ� જે શુ�તામાં શાંિત, આનંદ, 
�ેમ, સુખ, શિ� િનિહત છ�. શુ� આ�મા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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હતો. મિહલાઓની હાલત કફોડી હતી. મિહલા 
સશિ�કરણ કરવાના કાય�ની સાથે અનેક 
િવકારો-�યસનોમાં ઘેરાયેલ સમાજને પરમા�માનો 
સંદ�શ ક� - ‘�વપ�રવત�નથી જ િવ� પ�રવત�ન 
શ�ય બની શક�’ અને તે અમલમાં લાવવા અથ� 
પરમા�માએ આપેલો આદ�શ ક� - ‘પિવ� બનો, 
રાજયોગી બનો.’ - િવ� સમ� મૂ�યો. આ માગ� 
એકદમ નવીન હતો. ઘર�હ�થમાં રહીને કમળ 
પુ�પ સમાન �વ�છ યોગી �વન ગાળવાનો માગ� 
હતો. કોઈને પણ ગળ� ન ઉતર� એવી વાત હતી. 
આ માગ� પર ચાલવામાં માનવ �ક�િતમાં જ છ�. 
અનેક િવરોધ, મુ�ક�લીઓ, ટીકા સાથે આ 
��િ�ઓને સદ�તર બંધ જ કરાવવા માટ� થયેલા 
દુ�યવી �ય�ો હોવા છતાં આ નાનકડા ઈ�રીય 
પ�રવારથી શ� થયેલ આ નાનકડો છોડ િવરાટ 
વટ�� બનીને પોતાના 140થી વધુ દ�શોમાં 
આવેલા અનેક સેવાક���ો અને બુિ��વી વગ�ને 
આવરી લેતી અનેક wings (સેવાપાંખો) �ારા 
અનેકોના �વનને સુખ-શાંિતમય બનાવી ર�ં છ�. 
તેઓ હ�મેશા કહ�તા ‘સચ ક� બેડી હીલેગી ડુલેગી, 
પર ડુબેગી નહ�.’ િનરાકાર પરમા�માના સાકાર 
મા�યમ હોઈને, િવશાળ િવ�ના પ�રવત�નના 
ભગીરથ કાય�ને પાર પાડવાનું કાય� કરવા છતાં, 
હ�મેશા તેઓ પોતાને િવ� સેવક જ કહ�તા. 
પોતાની સવ� સંપિ� આ કાય�માં લગાવીને તેઓએ 
બહ�નોનું ��ટ બનાવીને તેઓને તેનો વહીવટ 
સ��યો. તેઓએ પોતાનું �વન સદા સાદું અને 
સા��વક જ રા�યું. નાનકડા એવા �મમાં જ 
�વનભર ર�ાં.

કિળયુગમાંથી સતયુગ - સ�યયુગ 
લાવવાનો, માનવમાં દ�વ�વ �ગટાવવાનો માગ� 
સહજ નથી. પણ પરમા�માની યાદ, સાથ �ારા, 
પરમા�માના આપેલ દર�ક આદ�શને પૂણ� કરવાનો 

સતત પુ�ષાથ� કરીને, �વયં ધારણાઓ કરીને, 
સવ� માટ� આદશ� બ�યા. ‘મનુ�ય સે દ�વતા �કયે 
કરત ન લાગી વાર’ એ ઉિ� �ારા 
નકારા�મકતા મુ�, િવકાર મુ� �વન શૈલી 
�વવા તરફ સૌને તેઓએ �ે�રત કયા�. ઘરબાર 
છોડીને જંગલમાં જઈને યોગસાધના કરવાને 
બદલે પોતાનું સવ� કાય� કરતા, ઘર�હ�થની 
જવાબદારી વહન કરતા �વપ�રવત�ન ક�વી રીતે 
કરી શકાય તે દશા�વતો િવશાળ સમુદાય તેઓએ 
તૈયાર કય�. તેઓ હ�મેશા કહ�તા - ‘� કમ� મ� 
ક��ગા, મુઝે દ�ખ ઔર કર�ગે.’ તેઓનું �વન 
અનેકોને માટ� �ેરણા�પ બની ર�ં.

સં�થામાં રોજ રાજયોગ સાધના તથા 
પરમા�માએ ��ામુખ �ારા ઉ�ાર�લ મહાવા�યો 
- મુરલી ચાલે છ�. આખા �દવસ દરિમયાન તેનું 
મનન િચંતન કરવાથી પ�રવત�ન કરવાનું સહજ 
બને છ�. રાજયોગથી આંત�રક શિ�ઓનો 
િવકાર થાય છ�, જે �વનમાગ�માં આવતા અનેક 
�કારના િવ�નોને પાર કરવા માટ� જ�રી છ�. વળી 
સં�થામાં વારંવાર intense meditation (ગહન 
યોગ સાધના)નો કાય��મ યો�ય છ�, જેને 
યોગભ�ી એવું નામ આપવામાં આ�યું છ�. ભ�ીની 
ગરમીમાં જેમ સોનું ગળાઈને વધુ શુ� બને છ�, 
તેમાં રહ�લ એલોય (અશુ�તા) નાશ પામે છ� તે જ 
રીતે આ યોગભ�ીમાં પકાઈને આ�મા વધુ તેજ�વી 
તથા શિ�વાન બને છ�, દ�હઅિભમાન ઓગળતું 
�ય છ�. �વનમાં �ેહ, દયાભાવના, 
સહાનુભૂિત, સમરસતા સ��ય છ�. ઈ�યા�, ��ષ, 
અપમાનની ભાવના વગેર� ન� થતા �ય છ�. 
આ�મા વધુ તેજ�વી તથા શિ�માન બને છ�. 
�વન સા��વક બને છ�. સમ�યાઓની સામે ઝુંઝતી 
વખતે મન સમરસ, સંતુલીત રહ� છ�, માનિસક 

(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)

િવશાળ ��� રગંમચં 
પર શરીર ધારણ કયા� 
બાદ ��યકે ચતૈ�યશિ� 
(આ�મા) એક �ણ પણ 
કમ� કયા� િસવાય, ��ત 
થયા િસવાય રહી શકતો 
નથી. ચતૈ�ય અથા��  જ

��િતશીલ અને એ રીતે કમ� એ જ આ�માના હર 
�ણના સાથી છ�. વૈભવ-પદાથ� તો નાશવંત છ�, 
જડ છ� જે આ�મા શરીર છોડી �ય �યાર� એક 
ડગલું પણ આ�માની સાથે આગળ જતાં નથી. 
દ�હના િમ� સંબંધીઓ �મશાન સુધી �તદ�હને 
વળાવવા આવે છ�. આ�માની જે આગળ ગિત થાય 
છ� તેમાં તેઓ કોઈ સાથે આવતાં નથી �યાં તો 
�વનભર કર�લાં કમ� જ આ�માના સાથી બને છ�. 
કમ�નો િહસાબ સં�કાર �વ�પે આ�માની સાથે 
આવે છ�. એ કમ�ની ગિતને આપણે સમજવી 
�ઈએ.

કમ� આપણા સાથી �યાર� બને? �યાર� કમ� 
���ના સનાતન િનયમ �માણે સ�ય �વ�પે થાય. 
આપણા કમ� જ � આપણા સાથી ન હોય તો અ�ય 
કોઈની પણ સાથ સફળ નથી થતો. ચાહ� આખી 
દુિનયા આપણી મદદમાં આવી �ય પરંતુ આપણા 
કમ� � સાચા નહ� હોય તો એ મદદ આપણને તારી 
નહ� શક�. માટ� બી�ના સાથને શોધવા કરતાં, 
અ�યને સાચા ક� વહાલા કરવા કરતાં આપણે 
આપણા કમ�ને આપણા બનાવીએ. આજના આ 
જૂઠા યુગમાં કદાચ કોઈ જૂઠથી અ�પ સમય માટ� 
માનવરિચત �યાયાલયમાંથી છૂટી �ય. પરંતુ આ 
જ�મ ક� આવતા જ�મમાં કર�લાં કમ�ના ફળ એને 
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કમ� મારા સાથી
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

ભોગવવાં જ પડે છ�. કમ� સા�ં હોય ક� નરસું હોય, 
કમ� �હ�રમાં થયું હોય ક� ગુફામાં છૂપાયને કયુ� 
હોય. કર�લાં કમ�નો િહસાબ આ�મામાં ર�કોડ� થાય 
છ�. એ િહસાબ દર�ક આ�માને ચૂકવવો જ પડે છ�.

�યાર� કમ� સ�યની તરફ�ણમાં થાય છ�, 
�યાર� �િતક�ળ પ�ર��થિતઓ પણ અનુક�ળ થવા 
માંડે છ�. �યાર� કમ� આપણી તરફ�ણમાં નથી થતાં 
�યાર� �યિ� પ�ર��થિત બધું જ િવ�� જવા માંડે 
છ� અને આપણે બા� હારવા માંડીએ છીએ. એવા 
સમયે આ�યા��મક �ાનને આધાર� આપણે કમ�નું 
િનરી�ણ કરી �િતનું િનવારણ કરી નાંખવું 
�ઈએ અને �ભુિપતાની યાદ��િત સાથે 
શિ�શાળી �વ��થિતમાં ��થત રહ�વું �ઈએ. તો 
�વનની ડહોળાઈ ગયેલી પ�ર��થિત થાળ� પડી 
�ય છ�. આમ સ�ય કમ�ની અને �ે� આ�મ-
��થિતની શિ� એક એવી જબરદ�ત શિ� છ� 
જે સમ�ત િવ�ને �યવ��થત કરી શક� છ�.

િવ�નું િવ�ાન પણ એ જ બતાવે છ� ક� સમ� 
િવ� એ �યિ�ના મનની રચના છ�. �યિ� 
િવક�ત થાય �યાર� �મશઃ �ક�િત, પશુપંખી બધું જ 
િવક�ત થવા માંડે છ�. માટ� �વામી િવવેકાનંદ� પણ 
ક�ં છ� ક� �યિ�ની આંતરચેતનાને ��ત કરો, 
�દ�ય બનાવો તો બા� િવ� એની મેળ� �યવ��થત 
થઈ જશે. માનવા�માનું �યવ��થત થવું અથા�� 
અસલી સ� �વ�પમાં ��થત થવું.

આ�મા સ�ય�વ�પમાં ��થત થઈ જે કમ� કર� 
છ� એને સત ્કમ� કહ�વાય છ�. આ�માનું સ�ય �વ�પ 
એ શુ� �વ�પ છ� જે શુ�તામાં શાંિત, આનંદ, 
�ેમ, સુખ, શિ� િનિહત છ�. શુ� આ�મા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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અકાળ� ��યુ પામે, તો તેની ખાલી જ�યા કોઈ ભરી 
શકતું નથી, માની મીઠી યાદો િવરહ વેદનાથી 
દુ:ખદાયક યાદોમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. ��ય��પમાં 
મા દુ:ખ આપીને નથી �તી,  પરંતુ તેની 
ગેરહાજરી મનને દુ: ખથી ભરી દ� છ�.

પરંતુ તે પરમમાતા પરમા�મા તો ભૌિતક 
જગતના બંધનથી પર છ� – તેને કોઈ કાળ અકાળ 
નડતો નથી, જે કાળથી અલગ - કાળોનો પણ 
કાળ એટલે ક� તે પોતે અકાલમૂત� છ� – પોતાની 
વાયુવેગથી પણ ખૂબ જ ઝડપી ગિતથી ��ાંડમાં 
ગમે �યાં પહ�ચી શક� છ� પોતાની ગુ�ત હાજરીથી તે 
દર�ક સંબંધનો અનુક�ળ અનુભવ કરાવે છ� અને 
ઇ��છત સંબંધનો �વાદ ચખાડે છ�. તો ક�મ ના 
તેમનાથી �દલનો �ેમ ��ત કરીએ,  મધરુ  
િમલનના ગીતો ગાઈએ અને સાચા �ેહીની રીત 
િનભાવીએ ? યાદ રહ� ક� તે િ�યતમને સાચા �દલ, 
સાફ �દલથી જ ખુશ કરી શકાય છ�. તેમને િનદ�ષ 
મીઠી વાણી સરળતાથી મોહી લે છ�. છળ-કપટ-
દ�ભ-દ�ખાવાથી દૂર બાળકની તોતડી વાતો જ તેને 
�ેહપાશમાં બાંધી શક� છ�. બાળક બની �ેમથી 
આમં�ણ આપો તો �ઝૂર હાજર થઈ �ય છ�. જે 
થોડામાં સંતુ� થઈ અખૂટ આપે છ�, તેને મેળવવા 
માટ� ક�િ�મતા-કઠોરતા નહ�, પણ નરમ �દલની 
ક�ણ પુકાર �ઈએ. આવા મીઠા માશૂકને મળવા 
મુ�ક�લ મં�ો�ાર,  ક�દાયક-કમ�કાંડ, 
તાપદાયક તપ અને જ�ટલ જપની જરા પણ જ�ર 
નથી. તેના માટ� �ઈએ �દયની �ામાિણકતા અને 
મનની િનદ�ષતા.

આ સંદભ�માં, ભોલુની ખુદાદો�ત સાથેની 
િમ�તાની વાતા� ખૂબ જ રસ�દ છ�. ભોલુ રોજ 

ગતાંકથી આગળ..... 

હ� આ�મન, તે સુંદર મુસાફર, �ભુ િ�યતમ, 
સલોના િશવ સાજન ધરા પર આ�યા છ�. હ�રો 
હાથ ફ�લાવી તમને �દલથી વહાલ કરવા... તમારા 
પર �ેમ વરસાવવા, �ેમના માણેક મોતીથી તમારા 
બગડેલા �ૃંગારને સ�વવા... �ેહનાં શીતળ 
�વારાથી તન-મનની ગરમી દૂર કરવા. તે માતા-
િપતા, બંધુ-સખા, પુ�-પિત તેમજ ગુ�-િશ�ક-
ર�ક આ બ��પોમાં િવિવધ સંબંધોનો �વાદ 
ચખાડવા આતુર છ�. ફ� એકવાર તેને સાચા 
�દયથી કહી દો 'મારા' તો કાયમ માટ� થઈ જશે 
'તમારા'... તે હ�મેશા સાથ િનભાવશ,ે છ�છાયા 
બની �વનનો પડછાયો બનશે, કોિહનૂરનો હીરો 
બનીને માથાના મુગટમાં જડાશે! 'તમે માતા િપતા, 
અમે બાળકો તારા, તમારી ક�પાથી સુખ ઘનેરા'  
આ ગીત પણ િશવના સુખદાયી સંબંધોની ગાથા 
છ�. સવ� સંબંધોની મીઠી સેિ�ન િશવ સાથે સંબંધ 
�ડવો એ તો સુખના સાગરથી ગાગર ભરવા જેવું.

સંબંઘ અથા�ત સમ બંધ એટલે ક� સમાન 
રીતે બંધાઈ જવું. આમ તો જ�મતાં જ આ�મા 
દ�હધારીઓથી સગપણનાં બંધનોમાં સમાન �પથી 
બંધાતો �ય છ�. 'એક �દવસ આવવું- એક �દવસ 
જવું' એ િનયમથી બંધાયેલા બે �દવસના �વનમાં, 
�યિ� માણસો સાથે સુખ-દુ:ખ વહ�ચે છ�. એમાં 
પણ કોઈ �વભાવથી દુ:ખ પહ�ચાડનાર કોઈ ના 
પણ હોય તો પણ, કોઈપણ દ�હધારી ભગવાનની 
જેમ ન તો હ�મેશા સાથ આપી શક� છ�, ન તો �દલની 
પુકાર સાંભળીને દોડીને �યાંય પણ આવી-જઈ 
શક� છ�. માનું જ ઉદાહરણ લઈ લો - કોઈ માતા 
બાળકને દુ:ખ નથી આપતી, પરંતુ � માતા 

સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન - િશવબાબા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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પોતાના ઘેટાં-બકરા ચરાવવા જંગલમાં જતો હતો. 
તે તેમને મખમલી ઘાસમાં છોડી દ�તો અને મ�તીથી 
જંગલમાં ફરતો. ખુ�ા આકાશમાં �ઈ વાદળી 
છ�ીવાળા સાથે િનદ�ષતાથી વાતો કરતો, ‘હ� 
ભગવાન િમ�, જરા જમીન પર તો આવો અને 
મારી સાથે રમો, �� તમને લીલાંછમ વગડામાં 
ફ�રવીશ,  વાંસળીના મધુર �વરથી મં�મુ�ધ 
કરીશ’ વગેર� વગેર�... અચાનક એક �દવસ 
ર�તામાં જતાં પં�ડત�એ ભોલુને ભગવાન સાથે 
વાત કરતા સાંભ�યો અને પૂ�ું, ‘હ� બાળક, શું 
બડબડાટ કરી ર�ો છ�?’ ભોલુએ િનખાલસતાથી 
ક�ં, ‘�� તો ખુદા દો�ત સાથે વાતો કરતો હતો’, 
એટલે િખ�ઈને પં�ડતે ક�ં, ‘ભગવાન સાથે 
આવી વાત કરાય? ચાલ, �� તને ભગવાન સાથે 
ક�વી રીતે વાત કરવી તે શીખવાડું’ અને પં�ડત� 
તેને સં�ક�ત �લોક િશખવાડીને ચા�યા ગયા. પરંતુ 
િબચારો ભોલુ મં� બોલી બોલીને મું�ઈને િનરાશ 
થઈ ગયો. રા�ે પં�ડત�ને સપનામાં ભગવાન 
આ�યા અને ક�ં, ‘આજે તે મોટી ભૂલ કરી છ�’, 
�યાર� પં�ડત�એ ક�ં, ‘ના ભગવાન, મ� તો 
પૂ�યનું કામ કયુ� છ�, મ� એક બાળકને તમારી સાથે 
વાતો કરતા શીખ�યું છ�.’ �યાર� ભગવાને ક�ં, ‘તે 
તો તેની બોલતી જ બંધ કરી દીધી, દર�ક પોતાના 
દુ: ખનું વણ�ન કર� છ�, પણ ભોલુ તેના �દલની 
િનદ�ષ વાતોથી મને લલચાવતો. હવે �� તેની મીઠી 
મીઠી તોતડી વાતો �યાર�ય સાંભળી શક�શ નહ�.

તા�પય� ક� િશવસખા દ�િહક દીવાલોમાં ક�દ 
નથી થતાં, પણ આનંદનું આકાશ બની સુખી 
સંબંધની ડોલીમાં બેસાડી સુખની યા�ા કરાવે છ�. 
અનેક નદીઓના નીરને સમાવી લેતા સમુ� 
સમાન તે િશવસાગર તમામ સંબંધોના �ેહરસને 
સમાવી રાખે છ�. સંબંધને સારી રીતે પ�રપૂણ� 
કરીને, તે માંગ મુજબ ગુણો અને શિ� આપે છ�. 

વરસાદની મોસમમાં વાવેલા બીજ આખું વષ� 
અનાજના ભંડારને ભરપરૂ રાખે છ�. એવી રીતે  
ભા�ય જગાડનાર સંગમ સમયે િશવ સંગમાં 
વાવેલા તમામ સંબંધોના બીજ આખા ક�પ માટ� 
સંબંધ-સુખની ખાણને ભરપરૂ કર� છ�. એથી ઉલટું, 
� એક પણ સંબંધની ર�શમી દોરી િશવ સાથે નથી 
�ડી તો �ભુ�ા��તમાં મોટો અવરોધ ઉભો કર� છ�. 
�ેહ સાગર પાસેથી જે સંબંધનું નવનીત 
(માખણ) લૂં�ું, તે જ સંબંધ પોતાની તરફ ખ�ચે છ� 
અને તેને મોહમાં બાંધે છ�. દ�િહક સંબંધ યોગીને 
બંધન બની ઉડવા નથી દ�તો. તેથી, શાણપણ અને 
ભલાઈ તો ભોલાનાથને તમામ સંબંધોથી પોતાનાં 
બનાવવામાં છ�.

આમ પણ, �વનમાં �ા��ત કરાવનારા 
મુ�ય આઠ સંબંધો છ� માતા-િપતા, િશ�ક-
સતગુ�, ભાઈ-િમ� અને પુ� તથા પિત... 
હાલના હીરાતુ�ય પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં, 
સવ�શિ�વાન આ આઠ સંબંધોથી અિવનાશી 
�ા��તઓ કરાવી ર�ા છ�.

પરમિપતા બનીને �વગ�ય સુખનો વારસો, 
િશ�કના �પમાં ઉ� પદ અને સતગુ� બનીને 
મુિ� �વનમુિ�નું વરદાન આપે છ�. તો 
પરમમાતા બની મમતામય વા�સ�ય અને 
િન:�વાથ� �ેમ લૂંટાવે છ�. ભાઈ બની સહયોગ, િમ� 
બની સાથ, પુ�ના �પમાં સહારો આપે છ� તથા 
સાજન બનીને શણગાર કર� છ�. આ સંબંધોની 
િવગતવાર, સચોટ અને �ાનયુ� સમજ પરમ 
સુખના �ાર ખોલે છ�.

પરમમાતા - માતા બાળકને �ેમ અને �ેહ 
આપે, બાળકની દર�ક ��િત સહન કરી- ભૂલ 
માફ કર� તથા તેનું ચા�ર�ય બનાવે છ�. એ જ રીતે, 
ભગવાન પણ િબનશરતી અથાહ �ેમ તેમજ 
�દયનો �ેહ આપી આ�મા�પી બાળકોને સાચી 
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અકાળ� ��યુ પામે, તો તેની ખાલી જ�યા કોઈ ભરી 
શકતું નથી, માની મીઠી યાદો િવરહ વેદનાથી 
દુ:ખદાયક યાદોમાં ફ�રવાઈ �ય છ�. ��ય��પમાં 
મા દુ:ખ આપીને નથી �તી,  પરંતુ તેની 
ગેરહાજરી મનને દુ: ખથી ભરી દ� છ�.

પરંતુ તે પરમમાતા પરમા�મા તો ભૌિતક 
જગતના બંધનથી પર છ� – તેને કોઈ કાળ અકાળ 
નડતો નથી, જે કાળથી અલગ - કાળોનો પણ 
કાળ એટલે ક� તે પોતે અકાલમૂત� છ� – પોતાની 
વાયુવેગથી પણ ખૂબ જ ઝડપી ગિતથી ��ાંડમાં 
ગમે �યાં પહ�ચી શક� છ� પોતાની ગુ�ત હાજરીથી તે 
દર�ક સંબંધનો અનુક�ળ અનુભવ કરાવે છ� અને 
ઇ��છત સંબંધનો �વાદ ચખાડે છ�. તો ક�મ ના 
તેમનાથી �દલનો �ેમ ��ત કરીએ,  મધરુ  
િમલનના ગીતો ગાઈએ અને સાચા �ેહીની રીત 
િનભાવીએ ? યાદ રહ� ક� તે િ�યતમને સાચા �દલ, 
સાફ �દલથી જ ખુશ કરી શકાય છ�. તેમને િનદ�ષ 
મીઠી વાણી સરળતાથી મોહી લે છ�. છળ-કપટ-
દ�ભ-દ�ખાવાથી દૂર બાળકની તોતડી વાતો જ તેને 
�ેહપાશમાં બાંધી શક� છ�. બાળક બની �ેમથી 
આમં�ણ આપો તો �ઝૂર હાજર થઈ �ય છ�. જે 
થોડામાં સંતુ� થઈ અખૂટ આપે છ�, તેને મેળવવા 
માટ� ક�િ�મતા-કઠોરતા નહ�, પણ નરમ �દલની 
ક�ણ પુકાર �ઈએ. આવા મીઠા માશૂકને મળવા 
મુ�ક�લ મં�ો�ાર,  ક�દાયક-કમ�કાંડ, 
તાપદાયક તપ અને જ�ટલ જપની જરા પણ જ�ર 
નથી. તેના માટ� �ઈએ �દયની �ામાિણકતા અને 
મનની િનદ�ષતા.

આ સંદભ�માં, ભોલુની ખુદાદો�ત સાથેની 
િમ�તાની વાતા� ખૂબ જ રસ�દ છ�. ભોલુ રોજ 

ગતાંકથી આગળ..... 

હ� આ�મન, તે સુંદર મુસાફર, �ભુ િ�યતમ, 
સલોના િશવ સાજન ધરા પર આ�યા છ�. હ�રો 
હાથ ફ�લાવી તમને �દલથી વહાલ કરવા... તમારા 
પર �ેમ વરસાવવા, �ેમના માણેક મોતીથી તમારા 
બગડેલા �ૃંગારને સ�વવા... �ેહનાં શીતળ 
�વારાથી તન-મનની ગરમી દૂર કરવા. તે માતા-
િપતા, બંધુ-સખા, પુ�-પિત તેમજ ગુ�-િશ�ક-
ર�ક આ બ��પોમાં િવિવધ સંબંધોનો �વાદ 
ચખાડવા આતુર છ�. ફ� એકવાર તેને સાચા 
�દયથી કહી દો 'મારા' તો કાયમ માટ� થઈ જશે 
'તમારા'... તે હ�મેશા સાથ િનભાવશ,ે છ�છાયા 
બની �વનનો પડછાયો બનશે, કોિહનૂરનો હીરો 
બનીને માથાના મુગટમાં જડાશે! 'તમે માતા િપતા, 
અમે બાળકો તારા, તમારી ક�પાથી સુખ ઘનેરા'  
આ ગીત પણ િશવના સુખદાયી સંબંધોની ગાથા 
છ�. સવ� સંબંધોની મીઠી સેિ�ન િશવ સાથે સંબંધ 
�ડવો એ તો સુખના સાગરથી ગાગર ભરવા જેવું.

સંબંઘ અથા�ત સમ બંધ એટલે ક� સમાન 
રીતે બંધાઈ જવું. આમ તો જ�મતાં જ આ�મા 
દ�હધારીઓથી સગપણનાં બંધનોમાં સમાન �પથી 
બંધાતો �ય છ�. 'એક �દવસ આવવું- એક �દવસ 
જવું' એ િનયમથી બંધાયેલા બે �દવસના �વનમાં, 
�યિ� માણસો સાથે સુખ-દુ:ખ વહ�ચે છ�. એમાં 
પણ કોઈ �વભાવથી દુ:ખ પહ�ચાડનાર કોઈ ના 
પણ હોય તો પણ, કોઈપણ દ�હધારી ભગવાનની 
જેમ ન તો હ�મેશા સાથ આપી શક� છ�, ન તો �દલની 
પુકાર સાંભળીને દોડીને �યાંય પણ આવી-જઈ 
શક� છ�. માનું જ ઉદાહરણ લઈ લો - કોઈ માતા 
બાળકને દુ:ખ નથી આપતી, પરંતુ � માતા 

સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન - િશવબાબા
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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પોતાના ઘેટાં-બકરા ચરાવવા જંગલમાં જતો હતો. 
તે તેમને મખમલી ઘાસમાં છોડી દ�તો અને મ�તીથી 
જંગલમાં ફરતો. ખુ�ા આકાશમાં �ઈ વાદળી 
છ�ીવાળા સાથે િનદ�ષતાથી વાતો કરતો, ‘હ� 
ભગવાન િમ�, જરા જમીન પર તો આવો અને 
મારી સાથે રમો, �� તમને લીલાંછમ વગડામાં 
ફ�રવીશ,  વાંસળીના મધુર �વરથી મં�મુ�ધ 
કરીશ’ વગેર� વગેર�... અચાનક એક �દવસ 
ર�તામાં જતાં પં�ડત�એ ભોલુને ભગવાન સાથે 
વાત કરતા સાંભ�યો અને પૂ�ું, ‘હ� બાળક, શું 
બડબડાટ કરી ર�ો છ�?’ ભોલુએ િનખાલસતાથી 
ક�ં, ‘�� તો ખુદા દો�ત સાથે વાતો કરતો હતો’, 
એટલે િખ�ઈને પં�ડતે ક�ં, ‘ભગવાન સાથે 
આવી વાત કરાય? ચાલ, �� તને ભગવાન સાથે 
ક�વી રીતે વાત કરવી તે શીખવાડું’ અને પં�ડત� 
તેને સં�ક�ત �લોક િશખવાડીને ચા�યા ગયા. પરંતુ 
િબચારો ભોલુ મં� બોલી બોલીને મું�ઈને િનરાશ 
થઈ ગયો. રા�ે પં�ડત�ને સપનામાં ભગવાન 
આ�યા અને ક�ં, ‘આજે તે મોટી ભૂલ કરી છ�’, 
�યાર� પં�ડત�એ ક�ં, ‘ના ભગવાન, મ� તો 
પૂ�યનું કામ કયુ� છ�, મ� એક બાળકને તમારી સાથે 
વાતો કરતા શીખ�યું છ�.’ �યાર� ભગવાને ક�ં, ‘તે 
તો તેની બોલતી જ બંધ કરી દીધી, દર�ક પોતાના 
દુ: ખનું વણ�ન કર� છ�, પણ ભોલુ તેના �દલની 
િનદ�ષ વાતોથી મને લલચાવતો. હવે �� તેની મીઠી 
મીઠી તોતડી વાતો �યાર�ય સાંભળી શક�શ નહ�.

તા�પય� ક� િશવસખા દ�િહક દીવાલોમાં ક�દ 
નથી થતાં, પણ આનંદનું આકાશ બની સુખી 
સંબંધની ડોલીમાં બેસાડી સુખની યા�ા કરાવે છ�. 
અનેક નદીઓના નીરને સમાવી લેતા સમુ� 
સમાન તે િશવસાગર તમામ સંબંધોના �ેહરસને 
સમાવી રાખે છ�. સંબંધને સારી રીતે પ�રપૂણ� 
કરીને, તે માંગ મુજબ ગુણો અને શિ� આપે છ�. 

વરસાદની મોસમમાં વાવેલા બીજ આખું વષ� 
અનાજના ભંડારને ભરપરૂ રાખે છ�. એવી રીતે  
ભા�ય જગાડનાર સંગમ સમયે િશવ સંગમાં 
વાવેલા તમામ સંબંધોના બીજ આખા ક�પ માટ� 
સંબંધ-સુખની ખાણને ભરપરૂ કર� છ�. એથી ઉલટું, 
� એક પણ સંબંધની ર�શમી દોરી િશવ સાથે નથી 
�ડી તો �ભુ�ા��તમાં મોટો અવરોધ ઉભો કર� છ�. 
�ેહ સાગર પાસેથી જે સંબંધનું નવનીત 
(માખણ) લૂં�ું, તે જ સંબંધ પોતાની તરફ ખ�ચે છ� 
અને તેને મોહમાં બાંધે છ�. દ�િહક સંબંધ યોગીને 
બંધન બની ઉડવા નથી દ�તો. તેથી, શાણપણ અને 
ભલાઈ તો ભોલાનાથને તમામ સંબંધોથી પોતાનાં 
બનાવવામાં છ�.

આમ પણ, �વનમાં �ા��ત કરાવનારા 
મુ�ય આઠ સંબંધો છ� માતા-િપતા, િશ�ક-
સતગુ�, ભાઈ-િમ� અને પુ� તથા પિત... 
હાલના હીરાતુ�ય પુ�ષો�મ સંગમયુગમાં, 
સવ�શિ�વાન આ આઠ સંબંધોથી અિવનાશી 
�ા��તઓ કરાવી ર�ા છ�.

પરમિપતા બનીને �વગ�ય સુખનો વારસો, 
િશ�કના �પમાં ઉ� પદ અને સતગુ� બનીને 
મુિ� �વનમુિ�નું વરદાન આપે છ�. તો 
પરમમાતા બની મમતામય વા�સ�ય અને 
િન:�વાથ� �ેમ લૂંટાવે છ�. ભાઈ બની સહયોગ, િમ� 
બની સાથ, પુ�ના �પમાં સહારો આપે છ� તથા 
સાજન બનીને શણગાર કર� છ�. આ સંબંધોની 
િવગતવાર, સચોટ અને �ાનયુ� સમજ પરમ 
સુખના �ાર ખોલે છ�.

પરમમાતા - માતા બાળકને �ેમ અને �ેહ 
આપે, બાળકની દર�ક ��િત સહન કરી- ભૂલ 
માફ કર� તથા તેનું ચા�ર�ય બનાવે છ�. એ જ રીતે, 
ભગવાન પણ િબનશરતી અથાહ �ેમ તેમજ 
�દયનો �ેહ આપી આ�મા�પી બાળકોને સાચી 
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સમજણ આપી બુિ�શાળી એટલે ક� દ�વતા બનાવે 
છ�. જગતજનનીનાં �પે યાદ કરવાથી �ેમ, �મા, 
ક�ણા, દયા જેવા ગુણો અને સહનશિ� �ા�ત 
થાય છ�. જેમ છીણી-હથોડીનો માર સહન કરીને 
પ�થર પૂ�વાને લાયક બને છ�, તેવી જ રીતે, 
પરમા�મામાં સહનશીલતા અને �ેમથી 
ચા�ર�યવાન પૂજનીય દ�વ બનાવી દ� છ�.

પરમિપતા - જેમ શારી�રક િપતા આ�ાં�કત 
પુ�ને જંગમ અને �થાવર િમલકતનો વારસદાર 
બનાવે છ�. તે જ રીતે, જે િશવ સાથે પરમિપતાનો 
સંબંધ �ડી, આ�ાકારી આ��મક પુ� બની 
'પિવ� બનો, યોગી બનો' ની આ�ાનું પાલન કર� 
છ�, તે ઈ�રીય જ�મિસ�ધ અિધકાર �વ�પ 
�વરા�યનું �ાન તથા ઉદારતા, િવશાળતા, સુખ 
વગેર� ગુણો તેમજ સમાવવાની શિ� મેળવે છ�. 
�ભુિપતાના આદ�શનું પાલન કરવાથી ભિવ�યમાં 
21 જ�મોના �ાર�ધ�પે �વગ�ય �વરા�ય સુખનો 
વારસાઈ હક (�વગ�નો વારસો) મેળવે છ�.

પરમિશ�ક - િશ�ક િવ�ાથ�ને િશ�ણ 
આપી �ડ�ી �ારા ઉ� દર�ો આપે છ�. તે જ 
રીતે, પરમ િશ�ક બની મનુ�યમાંથી દ�વતા 
બનવાનું �ાન તથા પારદિશ�તા, દૂરદશ�તા જેવા 
ગુણો તેમજ પરખવાની શિ� આપીને આપણને 
દ�વપદનાં અિધકારી બનાવે છ�. રાજયોગ અને 
આ�યા��મક �ાનની અનુપમ િશ�ા �ારા �ી 
ક��ણ સમાન સવ�ગુણ સંપ�ન, સોળ� કળા સંપૂણ� 
બનવાની દ�વી �ડ�ી આપે છ�, જેનાથી નારી �ી 
લ�મી અને નર �ી નારાયણ સમાન બને છ�.

પરમસદગુ� - જેમ દ�હધારી ગુ� “પુ�વાન-
ધનવાન-આયુ�યવાન ભવ” નું વરદાન આપે છ�, 
તેવી જ રીતે પરમસદગુ� પણ મુિ�- 
�વનમુિ�નું વરદાન આપી અમર ભવનાં 
આશીવા�દ આપે છ�. પરમસદગુ� પાસેથી કમ�ની 

ગુ� ગિતનું �ાન તથા �ે�તા, �દ�યતા વગેર� 
ગુણો અને િનણ�ય કરવાની શિ� મળ� છ�. ખાસ 
કરીને, જગતગુ� િશવબાબા દર�ક કાય�માં �ે� 
આચરણ કરવા માટ�ની �ે� મત (�ીમત) આપે 
છ�. આ સવ�િસ��ધદાયી �ીમતથી પરમ સદગુ� 
સતયુગ-�ેતાયુગનાં ૨૫૦૦ વષ� સુધી દુ:ખ-
અશાંિતથી મુ� �વન એટલે ક� �વનમુિ�નું 
વરદાન આપે છ�.

િમ� - � �દલ પર બોજ હોય તો િમ� યાદ 
આવે છ�, જે બી�ને કહી ના શકાય તે વાત મા� 
િમ� સાંભળ� છ� અને આપણને હળવા કર� છ�. એ 
જ રીતે, ખુદા દો�ત �દલની વાત સાંભળીને હળવા 
કરવા માટ� સદાય હાજર રહ� છ�. પરમિમ� �વ�પે 
�િતક�ળતામાં ખુશ રહ�વાનું �ાન અને આનંદ, 
હળવાશ, િમલનસાર જેવા �દ�ય ગુણો અને 
સામનો કરવાની શિ� આપે છ�. જેમ યુ�ભૂિમમાં 
ક�શવે િમ� �પે પાથ�ને �ાન આપી સાથ આ�યો 
એમ જ ભયંકર આફતોનો સામનો કરવામાં 
સવ�શિ�વાન શિ�ઓથી સાથ આપે છ�.

ભાઈ - ભાઈ ધમ�સંકટમાં સહકારનો હાથ 
લંબાવે તથા સુર�ાનું વચન પાળ� છ�, જેની 
યાદગાર ભાઈબીજ અને ર�ાબંધન છ�. ભગવાન 
પણ ભાઈ બની, આ�મ-��િતનું િતલક તેમજ 
પિવ�તાનાં ર�ાસૂ� �ારા િવકારોનાં મારથી 
સુરિ�ત રાખે છ�. ભાઈ �પે આ�મા-આ�મા ભાઈ-
ભાઈનું �ાન તેમજ પિવ�તા-�ેહ-સ�માન-
સહયોગ જેવા ગુણો આપે છ� તથા સહયોગશિ� 
આપી મદદ કર� છ�. જેમ વ��ાહરણમાં �ી ક��ણએ 
�ૌપદીનો પોકાર સાંભળી મદદ આપી ર�ા કર�લી, 
તેવી જ રીતે, �દલના આહવાન પર પરમિ�ય ભાઈ 
બની, મુ�ક�લીઓનો પહાડ ઉપાડવામાં સહકારના 
હ�ર હાથ ફ�લાવે છ�.

પુ� - ��ાવ�થામાં, �યાર� તન મન નબળું 
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થાય �યાર� પુ� ટ�કો આપે છ� અને િપતાની 
પાલનાનું ઋણ ચૂકવે છ�. � સંગમયુગમાં એક 
જ�મમાં ભગવાનને પુ� માની તેના ઉપર તન-
મન-ધન સફળ કરવાથી તે આ�ાકારી િશવપ�ુ 
૨૧ જ�મો સુધી સુખનો સહારો બને છ�. પુ��પે 
મનોિવકારોના �મલાઓથી બચવા માટ�નું �ાન 
તથા િન�પાપતા, હિષ�તમુખતા, �સ�નતા તેમજ 
ખુશી જેવા સદગુણો અને િવ�તરણને સંક�િચત 
કરવાની શિ� આપે છ�. �દલથી મારા કહ�વાથી 
દર�ક કાય�ને સુંદર બનાવવાનું પોતાનું વચન પાળ� 
છ� અને બાળક બની ખુશ પણ કર� છ�.

સાજન - સાજન સજનીને માટ� સૌભા�ય-
સુહાગનો સુંદર શણગાર છ�. તે િશવસાજન, પિત-
પરમે�ર બની સૌભા�ય તો શું, પરંતુ પદમાપદમ 
સૌભા�યનો સુહાગ આપી સવ�ગુણ સંપ�નતાથી 
શણગાર� છ�. 16 કળાઓની પૂણ�તાનો શણગાર 
કર� છ�. પિતના �પમાં આ�મા સજનીને આંત�રક 
સુંદરતાનું �ાન તેમજ પિવ�તા, સુંદરતા અને 
અમર�વ જેવા �ે� ગુણો અને સમેટવાની શિ� 
આપે છ�. પરમા�મા પિતના �પમાં અિવનાશી 
સૌભા�ય આપી, તેનો ખોળો સુખથી ભર� છ� અને 
તેને હ�મેશા માટ� રડવાથી મુ� કર� છ�.

આ ઉપરાંત, પરમા�મા કામ, �ોધ વગર�... 
માનિસક બીમારીઓમાંથી મુિ� આપનાર 
વૈ�નાથ છ�, સાથે સાથે પાપ કમ�થી મુ� કરનાર 
ધમ�રાજનો સંબંધ જમઘટોની સ�માંથી મુ� કર� 
છ�. સજ�ન અને ધમ�રાજ, આ બે સંબંધો પણ 
પુ�ષાથ�ને ઘણી મદદ કર� છ�. જે પુ�ષાથ� 
પરમા�માને િ�યતમ બનાવી તેની સાથે તમામ 
સંબંધો �ડે છ�, તે �વાથ� ખાતર ભટકાવતા 
દ�હધારીઓના સંબંધોમાં નથી ફસાતા. � યોગી 
�વનમાં ભગવાન સાથે એક પણ સંબંધ નથી 
િનભા�યો, તો એ જ સંબંધ પુ�ષાથ�ના માગ�માં અને 

યાદની યા�ામાં માયાવી �પ ધારણ કરી િવ�ન 
બને છ�. દ�િહક સંબંધોની યાદો દુ:ખ આપે છ�, 
�યાર� ઈ�રીય યાદો પાપના તાપને ભ�મ કરી, 
અતી���ય સુખન ું રસપાન કરાવે છ�. તો હ� િનજ 
આ�મ�, સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન િશવબાબા 
સાથે સવ� સંબંધો િનભાવો અને તમારી �તને 
ધ�ય ધ�ય બનાવો...

અનુવાદ - �.ક�. િવજય પોિશયા, ઈ��ડયા 
કોલોની, અમદાવાદ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કમ����યો �ારા જે કાંઈ અિભ�ય� કરશે, જેને 
આપણે કમ� કહીએ છીએ, એ �વાભાિવક જ શુ� 
હોવાનું. એને શુ� કમ� કહીએ છીએ. આવા શુ� 
કમ�-સત ્કમ�નું સામૂિહક બળ આપણે વધારવું 
�ઈએ. અને એના માટ� વધુ ને વધુ શુ� 
આ�માઓના સંગઠનો તૈયાર કરવા �ઈએ. 
વેદોમાં પણ લ�યું છ� ક� કમ� શુિ� વગર વેદ પણ 
કાંઈ કરી શકતા નથી. માટ� ચાલો, આપણે સૌ 
�વયંશુિ� કરીએ અને શુ� આ�માઓના 
સંગઠનો વધારીએ, વધુ મજબૂત બનાવીએ. જેથી 
કમ� આપણા સાચા સાથી બને અને અંતે 
�ભુિપતાની અંિતમ કોટ�માં આપણા પોતાના 
�વન ક�સને �તવામાં સહજતા રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... કમ� મારા સાથી

• �યાર� પણ મનસા સેવા યા વાણી �ારા તથા 
કમ� �ારા પણ સેવા કરો છો તો એની 
�ા��ત�પે આ��મક ખુશી મળ� છ�. સેવા કરી 
અને ખુશી ના મળી, તો તે સેવા યથાથ� સેવા 
નથી.
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સમજણ આપી બુિ�શાળી એટલે ક� દ�વતા બનાવે 
છ�. જગતજનનીનાં �પે યાદ કરવાથી �ેમ, �મા, 
ક�ણા, દયા જેવા ગુણો અને સહનશિ� �ા�ત 
થાય છ�. જેમ છીણી-હથોડીનો માર સહન કરીને 
પ�થર પૂ�વાને લાયક બને છ�, તેવી જ રીતે, 
પરમા�મામાં સહનશીલતા અને �ેમથી 
ચા�ર�યવાન પૂજનીય દ�વ બનાવી દ� છ�.

પરમિપતા - જેમ શારી�રક િપતા આ�ાં�કત 
પુ�ને જંગમ અને �થાવર િમલકતનો વારસદાર 
બનાવે છ�. તે જ રીતે, જે િશવ સાથે પરમિપતાનો 
સંબંધ �ડી, આ�ાકારી આ��મક પુ� બની 
'પિવ� બનો, યોગી બનો' ની આ�ાનું પાલન કર� 
છ�, તે ઈ�રીય જ�મિસ�ધ અિધકાર �વ�પ 
�વરા�યનું �ાન તથા ઉદારતા, િવશાળતા, સુખ 
વગેર� ગુણો તેમજ સમાવવાની શિ� મેળવે છ�. 
�ભુિપતાના આદ�શનું પાલન કરવાથી ભિવ�યમાં 
21 જ�મોના �ાર�ધ�પે �વગ�ય �વરા�ય સુખનો 
વારસાઈ હક (�વગ�નો વારસો) મેળવે છ�.

પરમિશ�ક - િશ�ક િવ�ાથ�ને િશ�ણ 
આપી �ડ�ી �ારા ઉ� દર�ો આપે છ�. તે જ 
રીતે, પરમ િશ�ક બની મનુ�યમાંથી દ�વતા 
બનવાનું �ાન તથા પારદિશ�તા, દૂરદશ�તા જેવા 
ગુણો તેમજ પરખવાની શિ� આપીને આપણને 
દ�વપદનાં અિધકારી બનાવે છ�. રાજયોગ અને 
આ�યા��મક �ાનની અનુપમ િશ�ા �ારા �ી 
ક��ણ સમાન સવ�ગુણ સંપ�ન, સોળ� કળા સંપૂણ� 
બનવાની દ�વી �ડ�ી આપે છ�, જેનાથી નારી �ી 
લ�મી અને નર �ી નારાયણ સમાન બને છ�.

પરમસદગુ� - જેમ દ�હધારી ગુ� “પુ�વાન-
ધનવાન-આયુ�યવાન ભવ” નું વરદાન આપે છ�, 
તેવી જ રીતે પરમસદગુ� પણ મુિ�- 
�વનમુિ�નું વરદાન આપી અમર ભવનાં 
આશીવા�દ આપે છ�. પરમસદગુ� પાસેથી કમ�ની 

ગુ� ગિતનું �ાન તથા �ે�તા, �દ�યતા વગેર� 
ગુણો અને િનણ�ય કરવાની શિ� મળ� છ�. ખાસ 
કરીને, જગતગુ� િશવબાબા દર�ક કાય�માં �ે� 
આચરણ કરવા માટ�ની �ે� મત (�ીમત) આપે 
છ�. આ સવ�િસ��ધદાયી �ીમતથી પરમ સદગુ� 
સતયુગ-�ેતાયુગનાં ૨૫૦૦ વષ� સુધી દુ:ખ-
અશાંિતથી મુ� �વન એટલે ક� �વનમુિ�નું 
વરદાન આપે છ�.

િમ� - � �દલ પર બોજ હોય તો િમ� યાદ 
આવે છ�, જે બી�ને કહી ના શકાય તે વાત મા� 
િમ� સાંભળ� છ� અને આપણને હળવા કર� છ�. એ 
જ રીતે, ખુદા દો�ત �દલની વાત સાંભળીને હળવા 
કરવા માટ� સદાય હાજર રહ� છ�. પરમિમ� �વ�પે 
�િતક�ળતામાં ખુશ રહ�વાનું �ાન અને આનંદ, 
હળવાશ, િમલનસાર જેવા �દ�ય ગુણો અને 
સામનો કરવાની શિ� આપે છ�. જેમ યુ�ભૂિમમાં 
ક�શવે િમ� �પે પાથ�ને �ાન આપી સાથ આ�યો 
એમ જ ભયંકર આફતોનો સામનો કરવામાં 
સવ�શિ�વાન શિ�ઓથી સાથ આપે છ�.

ભાઈ - ભાઈ ધમ�સંકટમાં સહકારનો હાથ 
લંબાવે તથા સુર�ાનું વચન પાળ� છ�, જેની 
યાદગાર ભાઈબીજ અને ર�ાબંધન છ�. ભગવાન 
પણ ભાઈ બની, આ�મ-��િતનું િતલક તેમજ 
પિવ�તાનાં ર�ાસૂ� �ારા િવકારોનાં મારથી 
સુરિ�ત રાખે છ�. ભાઈ �પે આ�મા-આ�મા ભાઈ-
ભાઈનું �ાન તેમજ પિવ�તા-�ેહ-સ�માન-
સહયોગ જેવા ગુણો આપે છ� તથા સહયોગશિ� 
આપી મદદ કર� છ�. જેમ વ��ાહરણમાં �ી ક��ણએ 
�ૌપદીનો પોકાર સાંભળી મદદ આપી ર�ા કર�લી, 
તેવી જ રીતે, �દલના આહવાન પર પરમિ�ય ભાઈ 
બની, મુ�ક�લીઓનો પહાડ ઉપાડવામાં સહકારના 
હ�ર હાથ ફ�લાવે છ�.

પુ� - ��ાવ�થામાં, �યાર� તન મન નબળું 
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થાય �યાર� પુ� ટ�કો આપે છ� અને િપતાની 
પાલનાનું ઋણ ચૂકવે છ�. � સંગમયુગમાં એક 
જ�મમાં ભગવાનને પુ� માની તેના ઉપર તન-
મન-ધન સફળ કરવાથી તે આ�ાકારી િશવપ�ુ 
૨૧ જ�મો સુધી સુખનો સહારો બને છ�. પુ��પે 
મનોિવકારોના �મલાઓથી બચવા માટ�નું �ાન 
તથા િન�પાપતા, હિષ�તમુખતા, �સ�નતા તેમજ 
ખુશી જેવા સદગુણો અને િવ�તરણને સંક�િચત 
કરવાની શિ� આપે છ�. �દલથી મારા કહ�વાથી 
દર�ક કાય�ને સુંદર બનાવવાનું પોતાનું વચન પાળ� 
છ� અને બાળક બની ખુશ પણ કર� છ�.

સાજન - સાજન સજનીને માટ� સૌભા�ય-
સુહાગનો સુંદર શણગાર છ�. તે િશવસાજન, પિત-
પરમે�ર બની સૌભા�ય તો શું, પરંતુ પદમાપદમ 
સૌભા�યનો સુહાગ આપી સવ�ગુણ સંપ�નતાથી 
શણગાર� છ�. 16 કળાઓની પૂણ�તાનો શણગાર 
કર� છ�. પિતના �પમાં આ�મા સજનીને આંત�રક 
સુંદરતાનું �ાન તેમજ પિવ�તા, સુંદરતા અને 
અમર�વ જેવા �ે� ગુણો અને સમેટવાની શિ� 
આપે છ�. પરમા�મા પિતના �પમાં અિવનાશી 
સૌભા�ય આપી, તેનો ખોળો સુખથી ભર� છ� અને 
તેને હ�મેશા માટ� રડવાથી મુ� કર� છ�.

આ ઉપરાંત, પરમા�મા કામ, �ોધ વગર�... 
માનિસક બીમારીઓમાંથી મુિ� આપનાર 
વૈ�નાથ છ�, સાથે સાથે પાપ કમ�થી મુ� કરનાર 
ધમ�રાજનો સંબંધ જમઘટોની સ�માંથી મુ� કર� 
છ�. સજ�ન અને ધમ�રાજ, આ બે સંબંધો પણ 
પુ�ષાથ�ને ઘણી મદદ કર� છ�. જે પુ�ષાથ� 
પરમા�માને િ�યતમ બનાવી તેની સાથે તમામ 
સંબંધો �ડે છ�, તે �વાથ� ખાતર ભટકાવતા 
દ�હધારીઓના સંબંધોમાં નથી ફસાતા. � યોગી 
�વનમાં ભગવાન સાથે એક પણ સંબંધ નથી 
િનભા�યો, તો એ જ સંબંધ પુ�ષાથ�ના માગ�માં અને 

યાદની યા�ામાં માયાવી �પ ધારણ કરી િવ�ન 
બને છ�. દ�િહક સંબંધોની યાદો દુ:ખ આપે છ�, 
�યાર� ઈ�રીય યાદો પાપના તાપને ભ�મ કરી, 
અતી���ય સુખન ું રસપાન કરાવે છ�. તો હ� િનજ 
આ�મ�, સવ� સંબંધોની મીઠી સેકરીન િશવબાબા 
સાથે સવ� સંબંધો િનભાવો અને તમારી �તને 
ધ�ય ધ�ય બનાવો...

અનુવાદ - �.ક�. િવજય પોિશયા, ઈ��ડયા 
કોલોની, અમદાવાદ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કમ����યો �ારા જે કાંઈ અિભ�ય� કરશે, જેને 
આપણે કમ� કહીએ છીએ, એ �વાભાિવક જ શુ� 
હોવાનું. એને શુ� કમ� કહીએ છીએ. આવા શુ� 
કમ�-સત ્કમ�નું સામૂિહક બળ આપણે વધારવું 
�ઈએ. અને એના માટ� વધુ ને વધુ શુ� 
આ�માઓના સંગઠનો તૈયાર કરવા �ઈએ. 
વેદોમાં પણ લ�યું છ� ક� કમ� શુિ� વગર વેદ પણ 
કાંઈ કરી શકતા નથી. માટ� ચાલો, આપણે સૌ 
�વયંશુિ� કરીએ અને શુ� આ�માઓના 
સંગઠનો વધારીએ, વધુ મજબૂત બનાવીએ. જેથી 
કમ� આપણા સાચા સાથી બને અને અંતે 
�ભુિપતાની અંિતમ કોટ�માં આપણા પોતાના 
�વન ક�સને �તવામાં સહજતા રહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... કમ� મારા સાથી

• �યાર� પણ મનસા સેવા યા વાણી �ારા તથા 
કમ� �ારા પણ સેવા કરો છો તો એની 
�ા��ત�પે આ��મક ખુશી મળ� છ�. સેવા કરી 
અને ખુશી ના મળી, તો તે સેવા યથાથ� સેવા 
નથી.
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છ�. ��ાવ�થા ભલે �વ�થને શાણપણથી ભર�લી 
હોય છતાં એ છ� ડગમગતી અને ગણતરી ભર�લી 
જ અને ચીલે ચાલનારી. �યાર� યૌવન એ તો છ� 
�વતં�, મુ� અને મ�તીભય� ક�રબાનીથી 
છલકતો વાસંતી રંગ. માટ� જ ગાવામાં આ�યું છ� 
ક�, ‘યુવા તૂ હ� સવ� મહાન, તુ હ� સાર� જગક� 
શાન.’ યુનોએ પણ યોવનને આદર આપીને 
1985ના વષ�ને  યુવાવષ�નો મહો�સવ �હ�ર કય� 
હતો. એજ પગલે આજે આપણે પણ �દયના પૂરા 
અને સાચા ભાવથી કહીશું, Youth is the flag 
bearer of new consciousness.

મનચેતનાના સજ�કનો કહો, યા માન�યના 
નવો�મેષનો કહો-�વજધારક કોણ હોઈ શક�? ન 
બાળક, ન �કશોર, ન ��-મા� યુવાન જ હોઈ 
શક�. પરંતુ યૌવનને િશર� �યાંક �યાંક લાંછન પણ 
છ�. યૌવન એટલે અસંયમ, યૈવન એટલે િવલાસ, 
યૌવન એટલે જવાબદારીનો અભાવ, યૌવન 
‘બેફામ’ હોવાના પણ દાખલા સમાજમાં છ�. છતાં 
યુવાન નવી ચેતનાનો �વજરોહક શી રીતે બની 
શક�? એક િશ�ણશા��ીએ ક�ં છ� ક�, ‘કોઈપણ 
દ�શની �ગિત ક�ટલી અને ક�વી છ� એ � �ણવું 
હોય તો તેનું યૌવનધન કયા માગ� છ� એટલું જ 
�ણી લો, તેથી બધું જ �પ� થઈ જશે.’

અગર યૌવન ચંચળ, અ�વ�થ, િવલાસી 
અને બેજવાબદાર ર�ં તો ��ાવ�થા બીજું કયું 
�પ �ગટ કરી શકશે? એટલે જ તો �વામી 
િવવેકાનંદ� ક�ં હતું - ‘મને એક સો ��ચારી 
આપો, જુઓ �� ભારતની શાન ક�વી પલટાવી દ� 
છું.’ પરંતુ તેઓનું �વ�ન સાકાર ન થયું.

��યેક મહાન કાય�, મહાન શિ�નું 
આવા� કર� છ�. હર �ાંિત ચાહ� િહ�સક હોય ક� 
અિહ�સક હોય મહાન બિલદાન યા સમપ�ણ માંગી 
લે છ�. આવી �ાણોની આ�િત ખર�ખર યુવાનો જ 
આપી શક� છ�.

ચીન અને �ા�સની �વાતં� �ાંિતનો �વજ 
યુવાનોએ જ લીધો હતો. ભારતની આઝાદીના 
ખ�પરમાં ભગતિસંહ, ચં�શેખર, ખુદીરામ તથા 
સુભાષચં� બોઝ જેવા અનેક ગરમ લોહીવાળા 
યુવાનોએ �ાણની આ�િત આપી. આમ આઝાદી 
માટ� �તની બા� લગાવવાના ��ાંતો લો ક� પછી 
એવર��ટને સર કરવા માથાને હાથમાં લઈ 
ચાલનારા તેનિસંહો ક� એડમંડ િહલેરીઓના 
ઉદાહરણ લો, ક� �ાનની નવી િ�િત�ને 
શોધનારા �યૂટન ક� આઈ��ટાઈન જેવા 
વૈ�ાિનકોની ગળાબૂડ સમપ�ણ ભાવનાના દાખલા 
લો, �તાપની અપાર �ઢતા જુઓ ક� િવવેકાનંદની 
દ�શને બદલવાની ધગધગતી આરઝૂને જુઓ. આ 
બધાં યુવાનીના ઉદાહરણો જ છ� ને? તમ�ના, 
સરફરોશી, સમપ�ણ એ તો �ણે યુવાનોના �દલની 
તમ�ના. ‘મેરા રંગ દ� બસંતી ચોલા.’ ગીતના 
શ�દો સમ� �વનને વાસંતી રંગમાં ઝબોળીને, 
‘સરફરોશીક� તમ�ના અબ હમાર� �દલ મ� હ�’ - એ 
�વનમં� સાથે �ાણોની આ�િત એ તો યુવાનો 
માટ� રમતની વાત છ�.

િહ�મત ઉ�ાસ અને આફતોની વ�ે પણ 
અડગ રહ�વાની, �ાણ કરતાંય લ�યને મંિઝલને 
આંબવાની તાલાવેલી ભલે એ કોલંબસમાં હોય ક� 
અ�ાહમ િલંકનમાં આ સૌ છ� યૌવનની િવરાસત. 
બાળપણને કૌમાય� તો િનદ�ષ, ચંચળ ને પરાધીન 

યુવાનો- નવી ચેતનાના �વજધારી
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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અગર યૌવનને �દશા આપવામાં આવે, 
અગર યૌવનને સંયમી અને �વ�થ બનાવવાનો 
રાહ બતાવવામાં આવે, અગર યૌવનને 
આ�યા��મક �પશ�થી ચેતન બનાવવામાં આવે તો 
િવ�ભરમાં માનવતાનો ઉ�મેષ, નવચેતનાનું 
આરોહણ અશ�ય નથી.

આજે �યાર� ચાર� તરફ �વાથ�, ક��ટલતા 
અને િવકારોનું �બળ સા�ા�ય છ� અને પ�રણામે 
િનરાશા, હતાશા અને િવનાશ છ�, �યાર� બાક� 
ર�ં છ� નવસજ�નનું કાય�. એ પણ ગુ�ત રીતે 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા કરી ર�ા છ�, માનવીને 
નવચેતનાથી સભર કરવાનું. આ નવી ચેતના તે 
કઈ? એ છ� �દ�યમાનવનું સજ�ન, નવાયુગનું 
સજ�ન. જે યુગમાં �વાથ� કલેહ, ક��ટલતા, 
િનરાશા, હતાશા અને માનવીને ભરખી જનારા 
અિન�ોને �થાને િન�યા�જ �ેહ, શીતલશાંિત, 
આનંદ ઉ�ાહ, ઉમંગસભર િનદ�ષ દ�વી�વને 
�થાન લીધું હશે. અથા�� અ�યાર� આપણે કિળયુગ 
અને સતયુગના સંિધકાળ� ઊભા છીએ. ફરીથી 
દ�વી��� સતયુગી ���ના સજ�નનું મહાન કાય� 
પરમા�મા રાજયોગના �ાન �ારા ગુ�ત રીતે કરી 
ર�ા છ�. એટલે આપણે ‘સમયથી સભાન’ 
બનીએ. time Realization કરીએ. નિહ તો 
સુખની સુંદર, �વગ�ય દુિનયા ખોઈ બેસીશું. 
પરમા�માના આ અિત�ે� કાય� માટ� યુવાનો અને 
યુવતીઓએ �વજધારક બનવાનું છ�. િવ�ભરનાં 
અનેક યુવક-યુવતીઓએ પરમા�માના 
નવચેતનાના સજ�નના કાય�માં �િત-ધમ�-રંગ-
ભેદ ભૂલીને �વનનું સમપ�ણ કયુ� છ�. આપ પણ 
આવો અને નવચેતનાના સજ�નનો �વજ આપના 
હ�તોમાં પણ શોભી ઊઠો એ જ શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાખવી, �યથ�-નકારા�મક �વાની, સાંભળવાની, 
બોલવાની અને વાંચવાની ટ�વથી પોતાને બચાવી 
રાખીને �યથ� િચંતનથી આપણે �વયંને બચાવી 
શક�એ છીએ.

કહ�વાય છ� ક�, આ�માની િનબ�ળતાનાં બે 
મુ�ય કારણ હોય છ�. એક વધાર� બોલવું અને 
બીજું વધાર� િવચારવું. માટ� જ આપણે પોતાની 
વાણીનો ઉપયોગ આવ�યકતા �માણે તેમજ 
સમયને અનુ�પ કરવો �ઈએ. તેની સાથે આપણે 
�યથ� િચંતનને પણ સંપૂણ�પણે સમા�ત કરવા માટ� 
શુભસંક�પોની ગિતને વધારવી �ઈએ. આપણે 
યાદ રાખવું �ઈએ ક� આપણું મન એ સેતુ છ�જે 
આ�માને પરમા�મા સાથે �ડી દ� છ� અથવા તો 
િવકારો સાથે. એટલે � આપણે મનના િવચારો 
પર �યાન આપીને એને શુભ અને સમથ� બનાવીશું 
તો �વાભાિવક આપણાં �યથ� િવચારો આપોઆપ 
સમા�ત થઈ જશે. આપણે �યથ�થી મુ� થઈ 
જઈશું. આપણા સંક�પો જ આપણી વાણી અને 
કમ�નાં બીજ �વ�પે હોય છ�. એટલે �યાર� આપણે 
પોતાના સંક�પોને �ે� અને શિ�શાળી 
બનાવીશું તો આપણા બોલ અને કમ� પણ 
આપોઆપ �ે� અને શિ�શાળી બની જશે.

ગીત - અપની િચંતન ક� ધારા બદલ દો, 
રોગ િચંતા કા મીટ �યેગા....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�ય દપ�ણ

• અથક પુ�ષાથ� અને સહનશીલતા જ 
સફળતાની ચાવી છ�.

• �સ�ન રહ�વું અને અ�યને �સ�ન કરવા એ 
દુઆઓ આપવી અને દુઆઓ લેવી છ�.

• મુખનો સવ��મ �ૃંગાર હિષ�તમુખતા છ�.
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છ�. ��ાવ�થા ભલે �વ�થને શાણપણથી ભર�લી 
હોય છતાં એ છ� ડગમગતી અને ગણતરી ભર�લી 
જ અને ચીલે ચાલનારી. �યાર� યૌવન એ તો છ� 
�વતં�, મુ� અને મ�તીભય� ક�રબાનીથી 
છલકતો વાસંતી રંગ. માટ� જ ગાવામાં આ�યું છ� 
ક�, ‘યુવા તૂ હ� સવ� મહાન, તુ હ� સાર� જગક� 
શાન.’ યુનોએ પણ યોવનને આદર આપીને 
1985ના વષ�ને  યુવાવષ�નો મહો�સવ �હ�ર કય� 
હતો. એજ પગલે આજે આપણે પણ �દયના પૂરા 
અને સાચા ભાવથી કહીશું, Youth is the flag 
bearer of new consciousness.

મનચેતનાના સજ�કનો કહો, યા માન�યના 
નવો�મેષનો કહો-�વજધારક કોણ હોઈ શક�? ન 
બાળક, ન �કશોર, ન ��-મા� યુવાન જ હોઈ 
શક�. પરંતુ યૌવનને િશર� �યાંક �યાંક લાંછન પણ 
છ�. યૌવન એટલે અસંયમ, યૈવન એટલે િવલાસ, 
યૌવન એટલે જવાબદારીનો અભાવ, યૌવન 
‘બેફામ’ હોવાના પણ દાખલા સમાજમાં છ�. છતાં 
યુવાન નવી ચેતનાનો �વજરોહક શી રીતે બની 
શક�? એક િશ�ણશા��ીએ ક�ં છ� ક�, ‘કોઈપણ 
દ�શની �ગિત ક�ટલી અને ક�વી છ� એ � �ણવું 
હોય તો તેનું યૌવનધન કયા માગ� છ� એટલું જ 
�ણી લો, તેથી બધું જ �પ� થઈ જશે.’

અગર યૌવન ચંચળ, અ�વ�થ, િવલાસી 
અને બેજવાબદાર ર�ં તો ��ાવ�થા બીજું કયું 
�પ �ગટ કરી શકશે? એટલે જ તો �વામી 
િવવેકાનંદ� ક�ં હતું - ‘મને એક સો ��ચારી 
આપો, જુઓ �� ભારતની શાન ક�વી પલટાવી દ� 
છું.’ પરંતુ તેઓનું �વ�ન સાકાર ન થયું.

��યેક મહાન કાય�, મહાન શિ�નું 
આવા� કર� છ�. હર �ાંિત ચાહ� િહ�સક હોય ક� 
અિહ�સક હોય મહાન બિલદાન યા સમપ�ણ માંગી 
લે છ�. આવી �ાણોની આ�િત ખર�ખર યુવાનો જ 
આપી શક� છ�.

ચીન અને �ા�સની �વાતં� �ાંિતનો �વજ 
યુવાનોએ જ લીધો હતો. ભારતની આઝાદીના 
ખ�પરમાં ભગતિસંહ, ચં�શેખર, ખુદીરામ તથા 
સુભાષચં� બોઝ જેવા અનેક ગરમ લોહીવાળા 
યુવાનોએ �ાણની આ�િત આપી. આમ આઝાદી 
માટ� �તની બા� લગાવવાના ��ાંતો લો ક� પછી 
એવર��ટને સર કરવા માથાને હાથમાં લઈ 
ચાલનારા તેનિસંહો ક� એડમંડ િહલેરીઓના 
ઉદાહરણ લો, ક� �ાનની નવી િ�િત�ને 
શોધનારા �યૂટન ક� આઈ��ટાઈન જેવા 
વૈ�ાિનકોની ગળાબૂડ સમપ�ણ ભાવનાના દાખલા 
લો, �તાપની અપાર �ઢતા જુઓ ક� િવવેકાનંદની 
દ�શને બદલવાની ધગધગતી આરઝૂને જુઓ. આ 
બધાં યુવાનીના ઉદાહરણો જ છ� ને? તમ�ના, 
સરફરોશી, સમપ�ણ એ તો �ણે યુવાનોના �દલની 
તમ�ના. ‘મેરા રંગ દ� બસંતી ચોલા.’ ગીતના 
શ�દો સમ� �વનને વાસંતી રંગમાં ઝબોળીને, 
‘સરફરોશીક� તમ�ના અબ હમાર� �દલ મ� હ�’ - એ 
�વનમં� સાથે �ાણોની આ�િત એ તો યુવાનો 
માટ� રમતની વાત છ�.

િહ�મત ઉ�ાસ અને આફતોની વ�ે પણ 
અડગ રહ�વાની, �ાણ કરતાંય લ�યને મંિઝલને 
આંબવાની તાલાવેલી ભલે એ કોલંબસમાં હોય ક� 
અ�ાહમ િલંકનમાં આ સૌ છ� યૌવનની િવરાસત. 
બાળપણને કૌમાય� તો િનદ�ષ, ચંચળ ને પરાધીન 

યુવાનો- નવી ચેતનાના �વજધારી
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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અગર યૌવનને �દશા આપવામાં આવે, 
અગર યૌવનને સંયમી અને �વ�થ બનાવવાનો 
રાહ બતાવવામાં આવે, અગર યૌવનને 
આ�યા��મક �પશ�થી ચેતન બનાવવામાં આવે તો 
િવ�ભરમાં માનવતાનો ઉ�મેષ, નવચેતનાનું 
આરોહણ અશ�ય નથી.

આજે �યાર� ચાર� તરફ �વાથ�, ક��ટલતા 
અને િવકારોનું �બળ સા�ા�ય છ� અને પ�રણામે 
િનરાશા, હતાશા અને િવનાશ છ�, �યાર� બાક� 
ર�ં છ� નવસજ�નનું કાય�. એ પણ ગુ�ત રીતે 
સવ�શિ�વાન પરમા�મા કરી ર�ા છ�, માનવીને 
નવચેતનાથી સભર કરવાનું. આ નવી ચેતના તે 
કઈ? એ છ� �દ�યમાનવનું સજ�ન, નવાયુગનું 
સજ�ન. જે યુગમાં �વાથ� કલેહ, ક��ટલતા, 
િનરાશા, હતાશા અને માનવીને ભરખી જનારા 
અિન�ોને �થાને િન�યા�જ �ેહ, શીતલશાંિત, 
આનંદ ઉ�ાહ, ઉમંગસભર િનદ�ષ દ�વી�વને 
�થાન લીધું હશે. અથા�� અ�યાર� આપણે કિળયુગ 
અને સતયુગના સંિધકાળ� ઊભા છીએ. ફરીથી 
દ�વી��� સતયુગી ���ના સજ�નનું મહાન કાય� 
પરમા�મા રાજયોગના �ાન �ારા ગુ�ત રીતે કરી 
ર�ા છ�. એટલે આપણે ‘સમયથી સભાન’ 
બનીએ. time Realization કરીએ. નિહ તો 
સુખની સુંદર, �વગ�ય દુિનયા ખોઈ બેસીશું. 
પરમા�માના આ અિત�ે� કાય� માટ� યુવાનો અને 
યુવતીઓએ �વજધારક બનવાનું છ�. િવ�ભરનાં 
અનેક યુવક-યુવતીઓએ પરમા�માના 
નવચેતનાના સજ�નના કાય�માં �િત-ધમ�-રંગ-
ભેદ ભૂલીને �વનનું સમપ�ણ કયુ� છ�. આપ પણ 
આવો અને નવચેતનાના સજ�નનો �વજ આપના 
હ�તોમાં પણ શોભી ઊઠો એ જ શુભભાવના.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાખવી, �યથ�-નકારા�મક �વાની, સાંભળવાની, 
બોલવાની અને વાંચવાની ટ�વથી પોતાને બચાવી 
રાખીને �યથ� િચંતનથી આપણે �વયંને બચાવી 
શક�એ છીએ.

કહ�વાય છ� ક�, આ�માની િનબ�ળતાનાં બે 
મુ�ય કારણ હોય છ�. એક વધાર� બોલવું અને 
બીજું વધાર� િવચારવું. માટ� જ આપણે પોતાની 
વાણીનો ઉપયોગ આવ�યકતા �માણે તેમજ 
સમયને અનુ�પ કરવો �ઈએ. તેની સાથે આપણે 
�યથ� િચંતનને પણ સંપૂણ�પણે સમા�ત કરવા માટ� 
શુભસંક�પોની ગિતને વધારવી �ઈએ. આપણે 
યાદ રાખવું �ઈએ ક� આપણું મન એ સેતુ છ�જે 
આ�માને પરમા�મા સાથે �ડી દ� છ� અથવા તો 
િવકારો સાથે. એટલે � આપણે મનના િવચારો 
પર �યાન આપીને એને શુભ અને સમથ� બનાવીશું 
તો �વાભાિવક આપણાં �યથ� િવચારો આપોઆપ 
સમા�ત થઈ જશે. આપણે �યથ�થી મુ� થઈ 
જઈશું. આપણા સંક�પો જ આપણી વાણી અને 
કમ�નાં બીજ �વ�પે હોય છ�. એટલે �યાર� આપણે 
પોતાના સંક�પોને �ે� અને શિ�શાળી 
બનાવીશું તો આપણા બોલ અને કમ� પણ 
આપોઆપ �ે� અને શિ�શાળી બની જશે.

ગીત - અપની િચંતન ક� ધારા બદલ દો, 
રોગ િચંતા કા મીટ �યેગા....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... �દ�ય દપ�ણ

• અથક પુ�ષાથ� અને સહનશીલતા જ 
સફળતાની ચાવી છ�.

• �સ�ન રહ�વું અને અ�યને �સ�ન કરવા એ 
દુઆઓ આપવી અને દુઆઓ લેવી છ�.

• મુખનો સવ��મ �ૃંગાર હિષ�તમુખતા છ�.
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ચમ�કારોનું નામ સાંભળતાં જ માનવ એના 
તરફ આકિષ�ત થાય છ� અને ચમ�કારની પાછળ 
દોડવા લાગે છ�. પરંતુ માનવ થોડું ગહનતાથી 
િવચાર� તો જણાશે ક� �વયંના િવચારોમાં ક�ટલો 
મોટો ચમ�કાર છ�. સબળ સંક�પવાનને સંસારનું 
કોઈપણ તોફાન હલાવી નથી શકતું. એની સમ� 
સમ� સંસાર �વાભાિવક રીતે જ ઝુક� �ય છ�. 
સમથ� સંક�પવાળો જેવું િવચાર� છ�, તેવું કર� છ� અને 
તેવો જ બની �ય છ�.

મન હ�મેશાં અનેક �કારના સંક�પોના 
�વાહમાં વહ�તું રહ� છ�. સમથ� સંક�પોનો �વાહ 
હોય છ� તો શિ�નો અનુભવ થાય છ�. અને �યથ� 
સંક�પોનો �વાહ હોય છ� તો શિ�નો �ાસ થાય 
છ�. માનવની વાતચીતથી ખબર પડે છ� ક� એના 
સંક�પ િનબ�ળ છ� યા સબળ ? સમથ� સંક�પવાન 
બી�ઓને પણ નવ�વન �દાન કરવાની �મતા 
ધરાવે છ�. જેમ ક� ��ાબાબા �દ�યતા અને 
અલૌ�કકતાથી સભર હતા. એમની સમ� ગમે તે 
જતું, એને એવો અનુભવ થતો ક� મારામાં કોઈ 
�દ�ય શિ�નો સંચાર થઈ ગયો છ�. તે �વાભાિવક 
રીતે બાબા પર પૂણ��પથી સમપ�ણ થવા તૈયાર થઈ 
જતો હતો. આ છ� સમથ�, �દ�ય અને પિવ� 
સંક�પોનો ચમ�કાર.

જે મનુ�ય ખરાબ અને હીન િવચારો જ કર� 
છ� તેનું �વન અંધકારમય છ�. તે પરમા�મા �ા��ત 
થઈ હોવા છતાં કહ� છ� ક� મને તો ક�ઈ જ �ા�ત થયું 
નથી. આ �યથ� િવચારોનું જ પ�રણામ છ�. પરંતુ 
આપણા �ે� િવચાર ચુંબકની જેમ �દ�યગુણોને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત કર� છ�. ઉ�સાહપૂણ� 
િવચાર સફળતા અને આનંદને પોતાની તરફ ખ�ચે 

છ�. એટલે આપણા મનમાં સદા સમથ� અને 
સફળતાના જ િવચારો ચાલવા �ઈએ.

આપણું મન આપણા ભા�યનું િવધાતા છ�. 
ગાયન પણ છ� ક� ‘મન ક� હાર� હાર હ�, મન ક� �તે 
�ત.’ એટલે તમે જવા બનવા ઈ�છો છો તેવા 
સંક�પો મનને આપો. એ રીતે એનું િનરંતર િચંતન 
કરતા રહો. �ગિતના માગ�માં િવ�ન�પ િવચાર - 
ભય, સંદ�હ, િનરાશા, અસંતોષ અને 
અિવ�ાસના સંક�પોને મનમાંથી કાઢીને ફ�ક� દો. 
પછી જુઓ, આપણું ભા�ય ચમક� ઊઠશે. મહા�મા 
જે�સ એલને ક�ં છ�, ‘િવચારોથી જ આપણે ઉ�કષ� 
કરીએ છીએ અને િવચારોથી જ આપણી અવનિત 
થાય છ�. એનાથી જ આપણે ઊભા થઈએ છીએ 
અને એનાથી જ આપણે ચાલીએ છીએ.‘

જે �યિ� પોતાના િવચારોનો �વામી બનીને 
રહ� છ�, જે પોતાની ઈ�છાઓને પોતાના વશમાં રાખે 
છ�, તે સ�યના તી�ણ તથા �પ� �કાશમાં પોતાના 
મહાન આદશ�નું િનમા�ણ કર� છ�.

માનવના સંક�ણ� િવચાર એને ક�પણ અને 
દ�ર� બનાવે છ�. શંકાશીલ મન કદી બી�ઓની 
િવશેષતાઓ �ઈ શકતું નથી. સદા એનું મન દર�ક 
�યિ� માટ� અનુમાન લગાવે છ�. �વયં દુઃખી થાય 
છ�. એને સુખની અનુભૂિત થઈ શકતી નથી. આવો 
અનુમાન છોડીને ઉદાર�દલ બનો. ઉદાર 
િચ�વાળો સદા સંતુ�ય અને ખુશિમ�જ રહ� છ�.

આપણા હીન િવચાર જ પ�ર��થિત અને 
સમ�યાઓનું િનમા�ણ કર� છ�. એનું પ�રણામ 
આપણે જ ભોગવવું પડે છ�. જેમ ક� એક �યથ� 
સંક�પ અનેક �યથ� સંક�પોને જ�મ આપે છ� અને 
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સાચી મદદ
એક નાનું પ�ી પોતાના પ�રવારથી િવખૂટું 

પડીને પોતાના માળાથી દૂર ગયું હતું. એ નાના 
પંખીને તો હજુ ઉડતાં આવડતું નહોતું. એણે 
ઉડવાનું શીખવાનું હમણાં જ શ� કયુ� હતું. બી� 
બાજુ નાના પ�ીના પ�રવારવાળા ઘણા પર�શાન 
હતા. આ બાજુ નાનું પ�ી કઈ રીતે પોતાના 
માળાએ પહ�ચે તેની િચંતા કરતું હતું. તેને ઉડવાનું 
શ� કયુ� હતું પણ વધાર� ઉડી શકતું નહોતું. 
વારંવાર ઉડવાનો �યાસ કરવા છતાં તે નીચે પડી 
જતું હતું.

ક�ટલીક દૂરથી અ�ણ પ�ી પોતાના િમ� 
સાથે સવ� ��ય ઘણા �યાનથી �ઈ ર�ાં હતાં. 
તેઓ આ નાના પ�ી માટ� આ�યાં. નાનું પ�ી 
એમને �ઈને પહ�લાં તો ગભરાઈ ગયું. પછી એણે 
િવચાયુ� કદાચ એની મદદ માટ� આ�યાં હશે. જેથી 
તેને પોતાના ઘેર પહ�ચાડી દ�.

અ�ણ પ�ી - શું થયું નાના પ�ી, તું વધાર� 
પર�શાન લાગે છ�?

નાનું પ�ી - �� ર�તો ભૂલી ગયું છું. માર� 
સાંજ પહ�લાં મારા ઘેર પહ�ચવાનું છ�. મને હજુ સુધી 
સારી રીતે ઉડતાં આવડતું નથી. મારા 
પ�રવારવાળાં ઘણાં પર�શાન થઈ ર�ાં હશે. તમે 
મને ઉડવાનું શીખવાડી શકો છો? �� ઘણા સમયથી 
કોિશશ ક�ં છું પણ સારી રીતે ઉડવા માટ� સફળ 
થયું નથી.

અ�ણ પ�ી હસીને બો�યું - જુઓ અમે તો 
ઉડવાનું �ણીએ છીએ અને પોતાની મર�થી ગમે 
�યાં જઈ શક�એ છીએ. આટલું કહીને અ�ણ 
પ�ીએ તે નાના પ�ીની સાથે �થમ ઉડાન ભરી. 

તે પછી થોડીવાર પછી પાછા આવીને બે ચાર 
કડવી વાતો બોલીને ફરી ઉડી ગયું. આવું એણે 
પાંચ છ વાર કયુ�. �યાર� તેઓ ઉડીને પાછા આ�યાં 
�યાર� નાનું પ�ી �યાં નહોતું.

અ�ણ પ�ી પોતાના િમ�ને - નાના પ�ીએ 
ઉડાન ભરી લીધીને ? એ સમયે અ�ણ પ�ીના 
ચહ�રા ઉપર ખુશી દ�ખાઈ રહી હતી.

િમ� પ�ી - હા, નાના પ�ીએ તો ઉડાન 
ભરી લીધી, પણ તું આટલું ખુશ ક�મ થઈ ર�ં છ�? 
ત� તો એની મ�ક કરી હતી.

અ�ણ પ�ી - િમ� તે મારી નકારા�મક 
વાતો ઉપર મા� �યાન આ�યું છ� અને સકારા�મક 
વાતો ઉપર વધુ �યાન આ�યું નથી. એનો મતલબ 
એ ક� એણે મારી મ�ક અવગણીને મારી ઉડાન 
ભરવાની ચાલ ઉપર િવશેષ �યાન ઉડવામાં આ�યું 
અને તે ઉડવામાં સફળ ર�ં.

િમ� પ�ી - �યાર� તે એને ઉડવાનું 
શીખવા�ું તો મ�ક કરીને ક�મ શીખવા�ું ?

અ�ણ પ�ી - િમ�, નાનું પ�ી પોતાના 
�વનની પહ�લી ઉડાણ ભરી ર�ં હતું. અને �� 
એના માટ� નવું હતું. � �� એને સીધી રીતે ઉડવાનું 
શીખવાડત તો તે પૂરી િજંદગી મારા ઉપકાર તળ� 
દબાયેલું રહ�ત. અને આગળ જતાં ઉડવાની વધાર� 
કોિશશ ના કરત. મ� એ પ�ીની અંદર છુપાયેલી 
લગન �ઈ હતી. �યાર� મ� એને કોિશશ કરતું �યું 
હતું. �યાર� જ �� સમ� ગયું ક� એને મા� થોડી 
�દશા આપવાની જ�ર છ� અને જે મ� અ�ણમાં એને 
ઉડવાની તાલીમ આપી તો તે પોતાની મંિઝલે 
પહ�ચવામાં સફળ થયું હવે તો તે પૂરી િજંદગી 
કોિશશ કરશે અને બી�ઓની મદદ ઓછી 

�સંગ પ�રમલિવચારોનો ચમ�કાર
�.ક�. રમેશ, ફોટો�ાફ� િવભાગ, માઉ�ટ આબુ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર) (અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ચમ�કારોનું નામ સાંભળતાં જ માનવ એના 
તરફ આકિષ�ત થાય છ� અને ચમ�કારની પાછળ 
દોડવા લાગે છ�. પરંતુ માનવ થોડું ગહનતાથી 
િવચાર� તો જણાશે ક� �વયંના િવચારોમાં ક�ટલો 
મોટો ચમ�કાર છ�. સબળ સંક�પવાનને સંસારનું 
કોઈપણ તોફાન હલાવી નથી શકતું. એની સમ� 
સમ� સંસાર �વાભાિવક રીતે જ ઝુક� �ય છ�. 
સમથ� સંક�પવાળો જેવું િવચાર� છ�, તેવું કર� છ� અને 
તેવો જ બની �ય છ�.

મન હ�મેશાં અનેક �કારના સંક�પોના 
�વાહમાં વહ�તું રહ� છ�. સમથ� સંક�પોનો �વાહ 
હોય છ� તો શિ�નો અનુભવ થાય છ�. અને �યથ� 
સંક�પોનો �વાહ હોય છ� તો શિ�નો �ાસ થાય 
છ�. માનવની વાતચીતથી ખબર પડે છ� ક� એના 
સંક�પ િનબ�ળ છ� યા સબળ ? સમથ� સંક�પવાન 
બી�ઓને પણ નવ�વન �દાન કરવાની �મતા 
ધરાવે છ�. જેમ ક� ��ાબાબા �દ�યતા અને 
અલૌ�કકતાથી સભર હતા. એમની સમ� ગમે તે 
જતું, એને એવો અનુભવ થતો ક� મારામાં કોઈ 
�દ�ય શિ�નો સંચાર થઈ ગયો છ�. તે �વાભાિવક 
રીતે બાબા પર પૂણ��પથી સમપ�ણ થવા તૈયાર થઈ 
જતો હતો. આ છ� સમથ�, �દ�ય અને પિવ� 
સંક�પોનો ચમ�કાર.

જે મનુ�ય ખરાબ અને હીન િવચારો જ કર� 
છ� તેનું �વન અંધકારમય છ�. તે પરમા�મા �ા��ત 
થઈ હોવા છતાં કહ� છ� ક� મને તો ક�ઈ જ �ા�ત થયું 
નથી. આ �યથ� િવચારોનું જ પ�રણામ છ�. પરંતુ 
આપણા �ે� િવચાર ચુંબકની જેમ �દ�યગુણોને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત કર� છ�. ઉ�સાહપૂણ� 
િવચાર સફળતા અને આનંદને પોતાની તરફ ખ�ચે 

છ�. એટલે આપણા મનમાં સદા સમથ� અને 
સફળતાના જ િવચારો ચાલવા �ઈએ.

આપણું મન આપણા ભા�યનું િવધાતા છ�. 
ગાયન પણ છ� ક� ‘મન ક� હાર� હાર હ�, મન ક� �તે 
�ત.’ એટલે તમે જવા બનવા ઈ�છો છો તેવા 
સંક�પો મનને આપો. એ રીતે એનું િનરંતર િચંતન 
કરતા રહો. �ગિતના માગ�માં િવ�ન�પ િવચાર - 
ભય, સંદ�હ, િનરાશા, અસંતોષ અને 
અિવ�ાસના સંક�પોને મનમાંથી કાઢીને ફ�ક� દો. 
પછી જુઓ, આપણું ભા�ય ચમક� ઊઠશે. મહા�મા 
જે�સ એલને ક�ં છ�, ‘િવચારોથી જ આપણે ઉ�કષ� 
કરીએ છીએ અને િવચારોથી જ આપણી અવનિત 
થાય છ�. એનાથી જ આપણે ઊભા થઈએ છીએ 
અને એનાથી જ આપણે ચાલીએ છીએ.‘

જે �યિ� પોતાના િવચારોનો �વામી બનીને 
રહ� છ�, જે પોતાની ઈ�છાઓને પોતાના વશમાં રાખે 
છ�, તે સ�યના તી�ણ તથા �પ� �કાશમાં પોતાના 
મહાન આદશ�નું િનમા�ણ કર� છ�.

માનવના સંક�ણ� િવચાર એને ક�પણ અને 
દ�ર� બનાવે છ�. શંકાશીલ મન કદી બી�ઓની 
િવશેષતાઓ �ઈ શકતું નથી. સદા એનું મન દર�ક 
�યિ� માટ� અનુમાન લગાવે છ�. �વયં દુઃખી થાય 
છ�. એને સુખની અનુભૂિત થઈ શકતી નથી. આવો 
અનુમાન છોડીને ઉદાર�દલ બનો. ઉદાર 
િચ�વાળો સદા સંતુ�ય અને ખુશિમ�જ રહ� છ�.

આપણા હીન િવચાર જ પ�ર��થિત અને 
સમ�યાઓનું િનમા�ણ કર� છ�. એનું પ�રણામ 
આપણે જ ભોગવવું પડે છ�. જેમ ક� એક �યથ� 
સંક�પ અનેક �યથ� સંક�પોને જ�મ આપે છ� અને 
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સાચી મદદ
એક નાનું પ�ી પોતાના પ�રવારથી િવખૂટું 

પડીને પોતાના માળાથી દૂર ગયું હતું. એ નાના 
પંખીને તો હજુ ઉડતાં આવડતું નહોતું. એણે 
ઉડવાનું શીખવાનું હમણાં જ શ� કયુ� હતું. બી� 
બાજુ નાના પ�ીના પ�રવારવાળા ઘણા પર�શાન 
હતા. આ બાજુ નાનું પ�ી કઈ રીતે પોતાના 
માળાએ પહ�ચે તેની િચંતા કરતું હતું. તેને ઉડવાનું 
શ� કયુ� હતું પણ વધાર� ઉડી શકતું નહોતું. 
વારંવાર ઉડવાનો �યાસ કરવા છતાં તે નીચે પડી 
જતું હતું.

ક�ટલીક દૂરથી અ�ણ પ�ી પોતાના િમ� 
સાથે સવ� ��ય ઘણા �યાનથી �ઈ ર�ાં હતાં. 
તેઓ આ નાના પ�ી માટ� આ�યાં. નાનું પ�ી 
એમને �ઈને પહ�લાં તો ગભરાઈ ગયું. પછી એણે 
િવચાયુ� કદાચ એની મદદ માટ� આ�યાં હશે. જેથી 
તેને પોતાના ઘેર પહ�ચાડી દ�.

અ�ણ પ�ી - શું થયું નાના પ�ી, તું વધાર� 
પર�શાન લાગે છ�?

નાનું પ�ી - �� ર�તો ભૂલી ગયું છું. માર� 
સાંજ પહ�લાં મારા ઘેર પહ�ચવાનું છ�. મને હજુ સુધી 
સારી રીતે ઉડતાં આવડતું નથી. મારા 
પ�રવારવાળાં ઘણાં પર�શાન થઈ ર�ાં હશે. તમે 
મને ઉડવાનું શીખવાડી શકો છો? �� ઘણા સમયથી 
કોિશશ ક�ં છું પણ સારી રીતે ઉડવા માટ� સફળ 
થયું નથી.

અ�ણ પ�ી હસીને બો�યું - જુઓ અમે તો 
ઉડવાનું �ણીએ છીએ અને પોતાની મર�થી ગમે 
�યાં જઈ શક�એ છીએ. આટલું કહીને અ�ણ 
પ�ીએ તે નાના પ�ીની સાથે �થમ ઉડાન ભરી. 

તે પછી થોડીવાર પછી પાછા આવીને બે ચાર 
કડવી વાતો બોલીને ફરી ઉડી ગયું. આવું એણે 
પાંચ છ વાર કયુ�. �યાર� તેઓ ઉડીને પાછા આ�યાં 
�યાર� નાનું પ�ી �યાં નહોતું.

અ�ણ પ�ી પોતાના િમ�ને - નાના પ�ીએ 
ઉડાન ભરી લીધીને ? એ સમયે અ�ણ પ�ીના 
ચહ�રા ઉપર ખુશી દ�ખાઈ રહી હતી.

િમ� પ�ી - હા, નાના પ�ીએ તો ઉડાન 
ભરી લીધી, પણ તું આટલું ખુશ ક�મ થઈ ર�ં છ�? 
ત� તો એની મ�ક કરી હતી.

અ�ણ પ�ી - િમ� તે મારી નકારા�મક 
વાતો ઉપર મા� �યાન આ�યું છ� અને સકારા�મક 
વાતો ઉપર વધુ �યાન આ�યું નથી. એનો મતલબ 
એ ક� એણે મારી મ�ક અવગણીને મારી ઉડાન 
ભરવાની ચાલ ઉપર િવશેષ �યાન ઉડવામાં આ�યું 
અને તે ઉડવામાં સફળ ર�ં.

િમ� પ�ી - �યાર� તે એને ઉડવાનું 
શીખવા�ું તો મ�ક કરીને ક�મ શીખવા�ું ?

અ�ણ પ�ી - િમ�, નાનું પ�ી પોતાના 
�વનની પહ�લી ઉડાણ ભરી ર�ં હતું. અને �� 
એના માટ� નવું હતું. � �� એને સીધી રીતે ઉડવાનું 
શીખવાડત તો તે પૂરી િજંદગી મારા ઉપકાર તળ� 
દબાયેલું રહ�ત. અને આગળ જતાં ઉડવાની વધાર� 
કોિશશ ના કરત. મ� એ પ�ીની અંદર છુપાયેલી 
લગન �ઈ હતી. �યાર� મ� એને કોિશશ કરતું �યું 
હતું. �યાર� જ �� સમ� ગયું ક� એને મા� થોડી 
�દશા આપવાની જ�ર છ� અને જે મ� અ�ણમાં એને 
ઉડવાની તાલીમ આપી તો તે પોતાની મંિઝલે 
પહ�ચવામાં સફળ થયું હવે તો તે પૂરી િજંદગી 
કોિશશ કરશે અને બી�ઓની મદદ ઓછી 

�સંગ પ�રમલિવચારોનો ચમ�કાર
�.ક�. રમેશ, ફોટો�ાફ� િવભાગ, માઉ�ટ આબુ

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર) (અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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20મી સદીને માનિસક તાણ અને િચંતાનો 
યુગ ગણવામાં આવે છ�. આધુિનક જગતમાં 
કોઈપણ �યિ� એવી નિહ હોય ક� જેના �વનમાં 
માનિસક તાણ અને િચંતાના �સંગો ઉપ��થત ન 
થતા હોય.

હવે �� ઉ�પ�ન થાય છ� ક� માનિસક તાણ 
એટલે શું ? �યાર� અનેક �િતક�ળ સં�ગોનો 
સામનો કરતાં કરતાં મનુ�યના મનમાં ઉ�પ�ન 
થતા નકારા�મક, િનબ�ળ, િનરાશાના િવચારોનું 
�માણ ખૂબ વધી �ય છ� �યાર� તેને એક �કારના 
માનિસક દબાણનો, અશાંિતનો અનુભવ થાય છ� 
જેને માનિસક તાણ કહી શકાય.

માનિસક તાણના સંદભ�માં મૂળભૂત સમ�યા 
એ છ� ક� માનિસક તાણ હ�મેશ માટ� નુકસાનકારક 
છ� ક� પછી �યાર�ક આવકાય� પણ છ�! ઘણા 
મનોવૈ�ાિનકોનું એવું મંત�ય છ� ક� �વનમાં 
િવકાસ કરવા માટ� થોડેઘણે અંશે માનિસક તાણ 
જ�રી છ�. તેથી હ�મેશા એવું માનવું ભૂલભયુ� છ� ક� 
માનિસક તાણ હ�મેશા નુકસાનકારક છ�. પરંતુ � 
તાણ ઉ�પ�ન કરનારા �સંગો �યિ�ના �વનમાં 
ખૂબ ટૂંકા સમયમાં વારંવાર ઉ�પ�ન થતા હોય 
અથવા તાણની �િ�યા ચાલુ જ રહ�તી હોય અથવા 
ખૂબ જ વધાર� �માણમાં તાણ ઉ�પ�ન થતી હોય તો 
આવી માનિસક તાણની ખૂબ જ નુકસાનકારક 
અસરો મન તથા તન ઉપર થતી હોય છ�. માટ� 
માનિસક તાણનો નુકસાનકારક અસરોથી 
�યિ�ને મુ� રાખવી ખૂબ જ�રી છ�.

માનિસક તાણ ઉ�પ�ન કરનારાં પ�રબળો

(1) જ�મથી ��યુ સુધી તાણ ઉ�પ�ન 

કરનારાં અનેક પ�રબળો આપણી સામે આવે છ�. 
બાળકોનો જ�મ એ પણ એક �કારની માનિસક 
તાણ છ�. જ�મતાંની સાતે જ બાળકનું �થમ �દન 
િસ� કર� છ� ક� બાળક માનિસક તાણમાંથી પસાર 
થઈ ર�ં છ�.

જ�મથી ��યુ સુધીની લાંબી મુસાફરી 
દરિમયાન �યિ�ના �વનમાં અનેક માનિસક 
તાણ ઉ�પ�ન કરનારા �સંગો અને વળાંકો 
આવતા હોય છ�. જેનો �યિ�એ સામનો કરવો 
પડે છ� અને તેમાંથી બહાર પણ આવવું પડે છ�. જેમ 
જેમ આવી તાણ ઉ�પ�ન કરનારી 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરીને સફળતાપૂવ�ક 
તેમાંથી �યિ� બહાર આવે છ�. તેમ તેનું �યિ��વ 
ઘડાય છ�. તે પ�રપ� બને છ�. તેના માનિસક 
�વા��યનો િવકાસ થાય છ� તથા �વનમાં આવતી 
મુ�ક�લીઓનો સામનો સરળતાથી કરી શક� છ�.

(2) બા�યાવ�થામાં તથા યુવાન અવ�થામાં 
�વનમાં અનુક�ળ થવા માટ�ની ઘણી સમ�યાઓ 
આવે છ� જેનો સામનો કરવો પડે છ� અને તે 
પ�ર��થિતમાંથી પસાર થવું પડે છ�. ઘણી 
�યિ�ઓ માટ� આ સં�ગો વધાર� તાણ ઉ�પ�ન 
કરનારા બને છ�. તેમાંથી મુ� થવું અશ�ય બની 
�ય છ�. આવી �યિ�ઓનું માનિસક વલણ તથા 
�યિ��વ બદલાઈ �ય છ�. છ�વટ� ભિવ�યમાં 
�વનમાં િચંતાઓ અને સમ�યાઓ ઉ�પ�ન કર� 
છ�. ��ાવ�થામાં પણ અનેક �કારની સમ�યાઓ 
આવે છ� જે માનિસક તાણ ઉ�પ�ન કર� છ�.

(3) �યિ�ના �વનમાં આવતા અનેક 
િનરાશાના �સંગો, અસલામતી, કોઈ �ેહી 

માનિસક તાણ-વત�માન સમાજ માટ� ભય�પ
�.ક�. ડૉ. કો�કલાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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ગીત - જૈસા સોચેગે તુમ, વૈસા બન 
�ઓગે... જૈસા કમ� હોગા, વૈસા બન �ઓગે...

કહ�વતમાં ક�ં છ� ક�, માનવી તેના 
િવચારોથી જ સુખી ક� દુઃખી થાય છ�. એટલે ક� જે 
�યિ�ના સંક�પો તેના �વયંના ક��ોલમાં હોય છ� 
તે કાયમ સુખી રહ� છ�. અને જે �યિ� સંક�પોને 
તેના ક��ોલમાં રાખી શકતો નથી તે દુઃખી રહ� છ�. 
મોટાભાગની આવી �યિ�ઓ પોતાના દુઃખનું 
કારણ �� પોતે છું તેમ ન સમજતાં, તે કોઈ અ�ય 
�યિ�, વ�તુ, ભૌિતક પદાથ� ક� પ�ર��થિતને 
કારણે દુઃખી થાય છ� તેવું માને છ�. આવી િ�યા-
�િતિ�યા કરવાને આધુિનક મનોિવ�ાનમાં 
આરોપણની િ�યા અથા�� �લેમ�ગ કહ�વાય છ�. 
એટલે ક� દોષ બી�ના પર ઢોળી દ�વો. 
મનોવૈ�ાિનકોના મતાનુસાર, જે �યિ�ના 
િવચારો તેને પોતાને અનુક�ળ હોય છ� તે બધા 
લોકો સં�ગો અને ભા�યને પોતાના અનુક�ળ છ� 
તેમ અનુભવે છ�. તેનાથી િવપરીત જે �યિ�ના 
િવચારો પોતાને �િતક�ળ હોય તેને પોતાની 
આસપાસ બધા દુ�મન જ દ�ખાય. િવચારોના આ 
દૂષણને પ�રણામે તેની આસપાસનું વાતાવરણ પણ 
દૂિષત થઈ �ય છ�. િમ�ો પણ તેને દુ�મન જેવા 
લાગે છ�. ધીર�- ધીર� તેની સફળતા પણ 
િન�ફળતામાં બદલાઈ �ય છ�. માટ� �ાચીનકાળમાં 
આપણા ઋિષ-મુિનઓ, તપ�વીઓ અને િવ�ાનો 
�ારા આપણને સદ�વ એવી િશખામણ આપતા, સૌ 
પહ�લા પોતાના િચંતનની ધારા બદલો, તો િચંતાનું 
�વ�પ ખતમ થઈ જશે. અથા�� આપણે િચંતન 
જ�ર કરીએ પરંતુ એ વાતનું િવશેષ �યાન 

રાખીએ ક�, તે િચંતન કોઈ �યથ� ક� જેનાથી વાતોમાં 
ન બદલાઈ �ય. મનોિચ�ક�સકોનું માનવું છ� ક�, 
િનરથ�ક અને �યથ� િવચારો મનમાં કરવા જ નહ� 
ક� જેનાથી તનાવ થાય. તનાવ પેદા કર� તેવા 
િવચારોને �યથ� િવચારો જ કહ�વાય. જેનું પ�રણામ 
િચંતા, તાણ, �ડ�ેશન, �લડ-�ેશર, માથાનો 
દુઃખાવો, બેચેની, અિન�ા વગેર� શારી�રક અને 
માનિસક બીમારીઓના �પે આપણા �વનમાં 
છુપી રીતે �વેશ કરી �ય છ�.

આપણા મનમાં િવચારોના તરંગો સતત 
ઉપર-નીચે થતા રહ� છ�. એટલે િવચારોની 
અવગણના કરવી શ�ય નથી. કારણ ક� આ એક 
�ાક�િતક �િ�યા છ�. આપણાં કમ� તથા આંખોથી જે 
��ય દ�ખાય છ� તે અ��ય પરંતુ અિતસમથ� 
િવચારોનું ��ય�પ જ છ�. આપણે આ વાત ��યે 
સંપૂણ�પણે સાવધ રહ�વું �ઈએ ક�, આપણા મનમાં 
ક�વા �કારના િવચારોની અવર-જવર થઈ રહી 
છ�. અ�યથા ખરાબ અને િનરથ�ક િવચારો મનમાં 
આવે જે િન�પયોગી કાય�માં માનવીને તેવા 
કામકાજમાં ડૂબાડી દ� છ�. આવા િવચારોને 
અટકાવવા ક� મનમાંથી બહાર કાઢવાની 
શ�આતમાં આપણને થોડી મુ�ક�લીઓ પડશે, 
પરંતુ ધીમે-ધીમે થોડો સમય આ �કારનો 
અ�યાસ કરવાથી આ કામ સરળ થઈ જશે.

આ�મ-અિભમાની અવ�થામાં રહ�વું, 
�યાનનો અ�યાસ કરવો, �દનચયા� સુ�યવ��થત 
કરવી, સંગની સંભાળ રાખવી, િવકારોથી 
પોતાની �તને બચાવવી, બધા માટ� શુભભાવના 

�દ�યદશ�ન

સંક�પ �ારા ��� પ�રવત�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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20મી સદીને માનિસક તાણ અને િચંતાનો 
યુગ ગણવામાં આવે છ�. આધુિનક જગતમાં 
કોઈપણ �યિ� એવી નિહ હોય ક� જેના �વનમાં 
માનિસક તાણ અને િચંતાના �સંગો ઉપ��થત ન 
થતા હોય.

હવે �� ઉ�પ�ન થાય છ� ક� માનિસક તાણ 
એટલે શું ? �યાર� અનેક �િતક�ળ સં�ગોનો 
સામનો કરતાં કરતાં મનુ�યના મનમાં ઉ�પ�ન 
થતા નકારા�મક, િનબ�ળ, િનરાશાના િવચારોનું 
�માણ ખૂબ વધી �ય છ� �યાર� તેને એક �કારના 
માનિસક દબાણનો, અશાંિતનો અનુભવ થાય છ� 
જેને માનિસક તાણ કહી શકાય.

માનિસક તાણના સંદભ�માં મૂળભૂત સમ�યા 
એ છ� ક� માનિસક તાણ હ�મેશ માટ� નુકસાનકારક 
છ� ક� પછી �યાર�ક આવકાય� પણ છ�! ઘણા 
મનોવૈ�ાિનકોનું એવું મંત�ય છ� ક� �વનમાં 
િવકાસ કરવા માટ� થોડેઘણે અંશે માનિસક તાણ 
જ�રી છ�. તેથી હ�મેશા એવું માનવું ભૂલભયુ� છ� ક� 
માનિસક તાણ હ�મેશા નુકસાનકારક છ�. પરંતુ � 
તાણ ઉ�પ�ન કરનારા �સંગો �યિ�ના �વનમાં 
ખૂબ ટૂંકા સમયમાં વારંવાર ઉ�પ�ન થતા હોય 
અથવા તાણની �િ�યા ચાલુ જ રહ�તી હોય અથવા 
ખૂબ જ વધાર� �માણમાં તાણ ઉ�પ�ન થતી હોય તો 
આવી માનિસક તાણની ખૂબ જ નુકસાનકારક 
અસરો મન તથા તન ઉપર થતી હોય છ�. માટ� 
માનિસક તાણનો નુકસાનકારક અસરોથી 
�યિ�ને મુ� રાખવી ખૂબ જ�રી છ�.

માનિસક તાણ ઉ�પ�ન કરનારાં પ�રબળો

(1) જ�મથી ��યુ સુધી તાણ ઉ�પ�ન 

કરનારાં અનેક પ�રબળો આપણી સામે આવે છ�. 
બાળકોનો જ�મ એ પણ એક �કારની માનિસક 
તાણ છ�. જ�મતાંની સાતે જ બાળકનું �થમ �દન 
િસ� કર� છ� ક� બાળક માનિસક તાણમાંથી પસાર 
થઈ ર�ં છ�.

જ�મથી ��યુ સુધીની લાંબી મુસાફરી 
દરિમયાન �યિ�ના �વનમાં અનેક માનિસક 
તાણ ઉ�પ�ન કરનારા �સંગો અને વળાંકો 
આવતા હોય છ�. જેનો �યિ�એ સામનો કરવો 
પડે છ� અને તેમાંથી બહાર પણ આવવું પડે છ�. જેમ 
જેમ આવી તાણ ઉ�પ�ન કરનારી 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરીને સફળતાપૂવ�ક 
તેમાંથી �યિ� બહાર આવે છ�. તેમ તેનું �યિ��વ 
ઘડાય છ�. તે પ�રપ� બને છ�. તેના માનિસક 
�વા��યનો િવકાસ થાય છ� તથા �વનમાં આવતી 
મુ�ક�લીઓનો સામનો સરળતાથી કરી શક� છ�.

(2) બા�યાવ�થામાં તથા યુવાન અવ�થામાં 
�વનમાં અનુક�ળ થવા માટ�ની ઘણી સમ�યાઓ 
આવે છ� જેનો સામનો કરવો પડે છ� અને તે 
પ�ર��થિતમાંથી પસાર થવું પડે છ�. ઘણી 
�યિ�ઓ માટ� આ સં�ગો વધાર� તાણ ઉ�પ�ન 
કરનારા બને છ�. તેમાંથી મુ� થવું અશ�ય બની 
�ય છ�. આવી �યિ�ઓનું માનિસક વલણ તથા 
�યિ��વ બદલાઈ �ય છ�. છ�વટ� ભિવ�યમાં 
�વનમાં િચંતાઓ અને સમ�યાઓ ઉ�પ�ન કર� 
છ�. ��ાવ�થામાં પણ અનેક �કારની સમ�યાઓ 
આવે છ� જે માનિસક તાણ ઉ�પ�ન કર� છ�.

(3) �યિ�ના �વનમાં આવતા અનેક 
િનરાશાના �સંગો, અસલામતી, કોઈ �ેહી 

માનિસક તાણ-વત�માન સમાજ માટ� ભય�પ
�.ક�. ડૉ. કો�કલાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.
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ગીત - જૈસા સોચેગે તુમ, વૈસા બન 
�ઓગે... જૈસા કમ� હોગા, વૈસા બન �ઓગે...

કહ�વતમાં ક�ં છ� ક�, માનવી તેના 
િવચારોથી જ સુખી ક� દુઃખી થાય છ�. એટલે ક� જે 
�યિ�ના સંક�પો તેના �વયંના ક��ોલમાં હોય છ� 
તે કાયમ સુખી રહ� છ�. અને જે �યિ� સંક�પોને 
તેના ક��ોલમાં રાખી શકતો નથી તે દુઃખી રહ� છ�. 
મોટાભાગની આવી �યિ�ઓ પોતાના દુઃખનું 
કારણ �� પોતે છું તેમ ન સમજતાં, તે કોઈ અ�ય 
�યિ�, વ�તુ, ભૌિતક પદાથ� ક� પ�ર��થિતને 
કારણે દુઃખી થાય છ� તેવું માને છ�. આવી િ�યા-
�િતિ�યા કરવાને આધુિનક મનોિવ�ાનમાં 
આરોપણની િ�યા અથા�� �લેમ�ગ કહ�વાય છ�. 
એટલે ક� દોષ બી�ના પર ઢોળી દ�વો. 
મનોવૈ�ાિનકોના મતાનુસાર, જે �યિ�ના 
િવચારો તેને પોતાને અનુક�ળ હોય છ� તે બધા 
લોકો સં�ગો અને ભા�યને પોતાના અનુક�ળ છ� 
તેમ અનુભવે છ�. તેનાથી િવપરીત જે �યિ�ના 
િવચારો પોતાને �િતક�ળ હોય તેને પોતાની 
આસપાસ બધા દુ�મન જ દ�ખાય. િવચારોના આ 
દૂષણને પ�રણામે તેની આસપાસનું વાતાવરણ પણ 
દૂિષત થઈ �ય છ�. િમ�ો પણ તેને દુ�મન જેવા 
લાગે છ�. ધીર�- ધીર� તેની સફળતા પણ 
િન�ફળતામાં બદલાઈ �ય છ�. માટ� �ાચીનકાળમાં 
આપણા ઋિષ-મુિનઓ, તપ�વીઓ અને િવ�ાનો 
�ારા આપણને સદ�વ એવી િશખામણ આપતા, સૌ 
પહ�લા પોતાના િચંતનની ધારા બદલો, તો િચંતાનું 
�વ�પ ખતમ થઈ જશે. અથા�� આપણે િચંતન 
જ�ર કરીએ પરંતુ એ વાતનું િવશેષ �યાન 

રાખીએ ક�, તે િચંતન કોઈ �યથ� ક� જેનાથી વાતોમાં 
ન બદલાઈ �ય. મનોિચ�ક�સકોનું માનવું છ� ક�, 
િનરથ�ક અને �યથ� િવચારો મનમાં કરવા જ નહ� 
ક� જેનાથી તનાવ થાય. તનાવ પેદા કર� તેવા 
િવચારોને �યથ� િવચારો જ કહ�વાય. જેનું પ�રણામ 
િચંતા, તાણ, �ડ�ેશન, �લડ-�ેશર, માથાનો 
દુઃખાવો, બેચેની, અિન�ા વગેર� શારી�રક અને 
માનિસક બીમારીઓના �પે આપણા �વનમાં 
છુપી રીતે �વેશ કરી �ય છ�.

આપણા મનમાં િવચારોના તરંગો સતત 
ઉપર-નીચે થતા રહ� છ�. એટલે િવચારોની 
અવગણના કરવી શ�ય નથી. કારણ ક� આ એક 
�ાક�િતક �િ�યા છ�. આપણાં કમ� તથા આંખોથી જે 
��ય દ�ખાય છ� તે અ��ય પરંતુ અિતસમથ� 
િવચારોનું ��ય�પ જ છ�. આપણે આ વાત ��યે 
સંપૂણ�પણે સાવધ રહ�વું �ઈએ ક�, આપણા મનમાં 
ક�વા �કારના િવચારોની અવર-જવર થઈ રહી 
છ�. અ�યથા ખરાબ અને િનરથ�ક િવચારો મનમાં 
આવે જે િન�પયોગી કાય�માં માનવીને તેવા 
કામકાજમાં ડૂબાડી દ� છ�. આવા િવચારોને 
અટકાવવા ક� મનમાંથી બહાર કાઢવાની 
શ�આતમાં આપણને થોડી મુ�ક�લીઓ પડશે, 
પરંતુ ધીમે-ધીમે થોડો સમય આ �કારનો 
અ�યાસ કરવાથી આ કામ સરળ થઈ જશે.

આ�મ-અિભમાની અવ�થામાં રહ�વું, 
�યાનનો અ�યાસ કરવો, �દનચયા� સુ�યવ��થત 
કરવી, સંગની સંભાળ રાખવી, િવકારોથી 
પોતાની �તને બચાવવી, બધા માટ� શુભભાવના 

�દ�યદશ�ન

સંક�પ �ારા ��� પ�રવત�ન
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 27 પર)
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િવ�ાને �વીકારવી જ પડશે. તન અને મન બંનેને 
સાથે સારવાર આપવી પડશે.

માનિસક તાણનો આધાર

ઘણી બધી �યિ�ઓમાં માનિસક તાણના 
�સંગો સરખા જ હોય છતાં ક�ટલીક �યિ� વધાર� 
માનિસક દબાણ અને િચંતા અનુભવે છ� �યાર� 
ક�ટલાય થોડા �માણમાં માનિસક દબાણ અનુભવે 
છ� �યાર� ક�ટલાકને િબલક�લ તાણની અનુભવ 
થતો જ નથી. આવું ક�મ ? તેનું મુ�ય કારણ દર�ક 
�યિ�નું જુદું જુદું �યિ��વ છ�.

આપણો ઉછ�ર ક�વી રીતે થયો, આપણા 
માનિસક વલણો ક�વા ક�ળવાયેલા છ�. 
મુ�ક�લીઓનો સામનો કરવાની શિ� આપણે 
ધરાવીએ છીએ ક� ક�મ ? આપણી સહનશિ� 
સારી છ� ક� નિહ વગેર� બાબતો પર માનિસક 
દબાણની આધાર રહ�લો છ�.

આ બધા પ�રબળોની સાથે સાથે એવું 
શોધાયું છ� ક� દર�ક �યિ�માં અમુક �કારના 
રીસે�ટસ� ક� જેને 'Benzodiazepine receptors' 
કહ�વાય છ� તે આવેલા છ�. � �યિ�માં પૂરતા 
�માણમાં આ રીસે�ટસ� હોય તો તનાવનો સામનો 
કરવા સમથ� બને છ�. � ઓછા �માણમાં રીસે�ટસ� 
હોય તો નાનામાં નાની મુ�ક�લીનો સામનો પણ ન 
કરી શક� ક�ટલીક વખત માનિસક રોગોના દદ�ને 
તેની િચંતા અને તાણ ઓછા કરવા માટ�ની દવાઓ 
આપવામાં આવે છ� �યાર� એવું �વા મ�યું છ� ક� 
ક�ટલીક �યિ�માં દવા અસરકારક સાિબત થાય 
છ�. ક�ટલાકમાં દવાની અસર થતી જ નથી અને 
ક�ટલાકમાં આડ અસરો તથા નુકસાનકારક 
અસરો ઉ�પ�ન થાય છ�. તેનું કારણ મગજમાં 
રહ�લા આ રીસે�ટસ� છ�. � રીસે�ટસ� ઓછા હશે તો 
દવાની અસર વધાર� થશે. � રીસે�ટસ� યો�ય 
�માણમાં હશે તો દવાની અસર નિહ થાય. આવા 
દદ�ઓ રાજયોગ ખૂબ જ મદદકતા� છ�.

છ� અથવા આદશ� રીતે તેને �વીકાર� છ�.

� સંઘષ�મય ��થિતમાં જ રહ�વામાં આવે 
અને સં�ગોનું િનરાકરણ થાય જ નિહ તો છ�વટ� 
માનિસક દબાણ પેદા થાય છ� જે શરીરમાં અનેક 
રોગો પેદા કર� છ�. મનોદ�િહક (Psychosometic) 
રોગો ક� જે માનિસક અથવા ભાવના�મક 
અસંતુલનને કારણે ઉ�પ�ન થાય છ�. દા.ત. 
લોહીનું દબાણ, �દયરોગ, ચામડીના દદ�, દમની 
બીમારી, એસીડીટી, પેટનું ચાંદુ, આંતરડાના 
રોગો, મધુ�મેહ વગેર� રોગો માનિસક તાણના 
કારણે થઈ શક�. માનિસક તાણના પ�રણામે 
ક�ટલાક માનિસક રોગો પણ થઈ શક� અને 
�યિ�નું આખું �યિ��વ િવક�ત બની �ય છ�.

આપણા મગજમાં આવેલ હાઈપોથેલેમસમાં 
િપ�ુટરી એ�સીસમાં આ બધી �િ�યાઓ થાય 
છ�. આ�માનું �થાન હાઈપોથેલેમસમાં આવેલું છ�. 
મનમાં ઉ�પ�ન થતાં દબાણ તથા તાણની અસર 
હાઈપોથેલેમસ પર થાય છ� �યાંથી ઉ�પ�ન થતા 
��ાવ િપ�ુટરી �ંથીને આંદોિલત કર� છ� અને 
છ�વટ� શરીરની બધી જ �ંથીઓનાં અંતઃ��ાવોનું 
અસંતુલન થાય છ�! જેના પ�રણામે શરીરના ઘણા 
બધા અંગો ઉપર તેની અસર થાય છ� અને 
પ�રણામે માણસ રોગનો ભોગ બને છ�.

કોઈ િચંતક� સાચું જ ક�ં છ� ક� 
ઔ�ોિગકરણ અને આધુિનકરણ માટ� ખૂબ મોટી 
�ક�મત ચૂકવવી પડે છ� અને તે છ� માનિસક રોગો 
અને મનોદ�િહક રોગો. એટલે ક� મન અને તનનો 
ભોગ આપીને આપણે આધુિનકરણ અને 
ઔ�ોિગકરણને પા�યા છીએ. આધુિનક તબીબી 
�ે�માં બ� મોટી ભૂલ એ થઈ રહી છ� ક� શરીરને 
એક યં�ની જેમ સારવાર આપવામાં આવે છ�. 
�યિ�ના તનની સાથે તેની ભાવનાઓને અને 
તેના મનને સારવાર મળતી નથી. તન અને મન 
એકબી�ના સહયોગથી કાય� કર� છ� આ વાત 
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�યિ�નું ��યુ, �વનમાં રાખેલી મહ��છાઓની 
અ���ત દા.ત. િશ�ણ�ે�માં, લ��વનમાં 
રાખેલી ઈ�છાઓની અ���ત પણ માનિસક તાણ 
ઉ�પ�ન કર� છ�.

(4) આધુિનક સમાજમાં દર�ક �યવસાયમાં 
દર�ક �ે�માં ખૂબ જ હ�રફાઈ ચાલી રહી છ�. તેથી 
દર�ક �યિ�એ આ �પધા�માં આગળ વધવું જ પડે 
છ� અને � ન વધે તો �વનમાં અનેક િનરાશાઓ 
અને માનિસક તાણનો અનુભવ થાય છ�.

�યિ�ના �વનમાં આવતી િન�ફળતા 
માનિસક તાણ માટ� જવાબદાર નથી પરંતુ તે 
િન�ફળતાના �સંગને �યિ� ક�વી રીતે �વીકાર� 
છ� તે અગ�યનું છ�. ઘણી �યિ�ઓ િન�ફળતાને 
પણ હસતા મુખે �વીકારી લે છ� તેને માનિસક 
તાણનો અનુભવ થતો નથી.

એક વાત યાદ રાખવી �ઈએ ક� � આપણે 
પ�ર��થિતઓને નથી બદલી શકતા તો આપણે 
આપણા માનિસક વલણને એટલે ક� �વ��થિતને 
બદલવાની જ�ર છ�. �વ��થિતને અચલ અડોલ 
એકરસ બનાવવાની જ�ર છ�.

(5) આધુિનક સમાજમાં �યિ�ઓના 
�વનમાં ઘણાં સંઘષ� ઉ�પ�ન થાય છ�. ઘણી 
�યિ�ઓ હ�મેશા સંઘષ�મય ��થિતમાં જ રહ� છ� 
જેમાંથી િચંતા અને તાણ ઉ�પ�ન થાય છ�.

(6) ઘણી �યિ�ઓની અપરાધી �િ� 
(Guilt Feeling) હોય છ�. �વયંના ક�ટલાક કમ�ને 
કારણે, ક�ટલાક િવચારોને કારણે, ક�ટુંબ ��યેની 
અથવા માબાપ ��યેની અમુક ફર� ન 
િનભાવવાને કારણે પણ આવી અપરાધી �િ� પેદા 
થાય છ�. આવી અપરાધી �િ� પણ માનિસક 
તાણને જ�મ આપે છ�.

(7) જનસં�યાની �િ�-આધુિનક સમાજમાં 

જનસં�યાની અિતશય �િ� પણ તાણ ઉ�પ�ન 
કરનાર પ�રબળ છ�. ગીચોગીચ �થાનોમાં ક� �યાં 
ઘણી �યિ�ઓ નાની જ�યામાં રહ�તી હોય �યાં 
માનિસક તાણ ઉ�પ�ન થવાની ખૂબ સંભાવના છ�. 
માટ� જ ગામડાઓ કરતાં શહ�રોમાં ગીચ વ�તીમાં 
માનિસક તાણ વધાર� �વા મળ� છ�.

(8) શહ�રીકરણ, ઔ�ોિગકરણ, એક 
�થળ�થી બીજે �થળ� �થળાંતર વગેર�માં �યિ�એ 
ખૂબ અનુક�ળ થવું પડે છ�. જેમાં �યિ�ના 
�યિ��વ ઉપર આધાર રાખે છ�. આવી �િતક�ળ 
પ�ર��થિતઓની સામે લડવા માટ� શરીરના યુ� 
કરનારા યં�ો કાયા���વત થાય છ�. �યાર�ક 
ક�ટલીક �યિ�ઓ આવી પ�ર��થતઓને 
અનુક�ળ નથી થઈ શકતી અને છ�વટ� તાણ 
ઉ�પ�ન થાય છ�.

(9) સા�ક�િતક પ�રબળો દા.ત. સંયુ� 
ક�ટુંબ, સાસુ-વ�ના સંબંધો, િપતા-પુ�ના સંબંધો 
સંયુ� ક�ટુંબમાં રહ�વું ક� િવભ� ક�ટુંબમાં રહ�વું 
તે અંગેની મુંઝવણ. આવી પ�ર��થિતઓ પણ 
માનિસક દબાણ અને સંઘષ� ઉ�પ�ન કર� છ�.

તાણયુ� પ�ર��થિત સામેનું વલણ

�યાર� તાણયુ� િચંતાવાળી પ�ર��થિત 
�યિ�ની સામે આવે �યાર� ક�દરતે આપણા 
શરીરમાં એવી યાંિ�ક રચના કરી છ� ક� જે �િ�યા 
�ારા િચંતા અને તનાવ સામે લડી શકાય. 
તાણયુ� પ�ર��થિત સામે �યિ�ના આ વલણને 
General Adaptation Syndrom કહ�વાય છ� જેમાં 
�યિ� �ણ �કારની �િતિ�યા બતાવે છ�.

1. પ�ર��થિત સામે લડી લેવું.

2. પ�ર��થિત તરફથી દૂર ભાગવું.

3. ભયભીત થઈ જવું.

આમ તાણયુ� પ�ર��થિતનો સામનો કર� 
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િવ�ાને �વીકારવી જ પડશે. તન અને મન બંનેને 
સાથે સારવાર આપવી પડશે.

માનિસક તાણનો આધાર

ઘણી બધી �યિ�ઓમાં માનિસક તાણના 
�સંગો સરખા જ હોય છતાં ક�ટલીક �યિ� વધાર� 
માનિસક દબાણ અને િચંતા અનુભવે છ� �યાર� 
ક�ટલાય થોડા �માણમાં માનિસક દબાણ અનુભવે 
છ� �યાર� ક�ટલાકને િબલક�લ તાણની અનુભવ 
થતો જ નથી. આવું ક�મ ? તેનું મુ�ય કારણ દર�ક 
�યિ�નું જુદું જુદું �યિ��વ છ�.

આપણો ઉછ�ર ક�વી રીતે થયો, આપણા 
માનિસક વલણો ક�વા ક�ળવાયેલા છ�. 
મુ�ક�લીઓનો સામનો કરવાની શિ� આપણે 
ધરાવીએ છીએ ક� ક�મ ? આપણી સહનશિ� 
સારી છ� ક� નિહ વગેર� બાબતો પર માનિસક 
દબાણની આધાર રહ�લો છ�.

આ બધા પ�રબળોની સાથે સાથે એવું 
શોધાયું છ� ક� દર�ક �યિ�માં અમુક �કારના 
રીસે�ટસ� ક� જેને 'Benzodiazepine receptors' 
કહ�વાય છ� તે આવેલા છ�. � �યિ�માં પૂરતા 
�માણમાં આ રીસે�ટસ� હોય તો તનાવનો સામનો 
કરવા સમથ� બને છ�. � ઓછા �માણમાં રીસે�ટસ� 
હોય તો નાનામાં નાની મુ�ક�લીનો સામનો પણ ન 
કરી શક� ક�ટલીક વખત માનિસક રોગોના દદ�ને 
તેની િચંતા અને તાણ ઓછા કરવા માટ�ની દવાઓ 
આપવામાં આવે છ� �યાર� એવું �વા મ�યું છ� ક� 
ક�ટલીક �યિ�માં દવા અસરકારક સાિબત થાય 
છ�. ક�ટલાકમાં દવાની અસર થતી જ નથી અને 
ક�ટલાકમાં આડ અસરો તથા નુકસાનકારક 
અસરો ઉ�પ�ન થાય છ�. તેનું કારણ મગજમાં 
રહ�લા આ રીસે�ટસ� છ�. � રીસે�ટસ� ઓછા હશે તો 
દવાની અસર વધાર� થશે. � રીસે�ટસ� યો�ય 
�માણમાં હશે તો દવાની અસર નિહ થાય. આવા 
દદ�ઓ રાજયોગ ખૂબ જ મદદકતા� છ�.

છ� અથવા આદશ� રીતે તેને �વીકાર� છ�.

� સંઘષ�મય ��થિતમાં જ રહ�વામાં આવે 
અને સં�ગોનું િનરાકરણ થાય જ નિહ તો છ�વટ� 
માનિસક દબાણ પેદા થાય છ� જે શરીરમાં અનેક 
રોગો પેદા કર� છ�. મનોદ�િહક (Psychosometic) 
રોગો ક� જે માનિસક અથવા ભાવના�મક 
અસંતુલનને કારણે ઉ�પ�ન થાય છ�. દા.ત. 
લોહીનું દબાણ, �દયરોગ, ચામડીના દદ�, દમની 
બીમારી, એસીડીટી, પેટનું ચાંદુ, આંતરડાના 
રોગો, મધુ�મેહ વગેર� રોગો માનિસક તાણના 
કારણે થઈ શક�. માનિસક તાણના પ�રણામે 
ક�ટલાક માનિસક રોગો પણ થઈ શક� અને 
�યિ�નું આખું �યિ��વ િવક�ત બની �ય છ�.

આપણા મગજમાં આવેલ હાઈપોથેલેમસમાં 
િપ�ુટરી એ�સીસમાં આ બધી �િ�યાઓ થાય 
છ�. આ�માનું �થાન હાઈપોથેલેમસમાં આવેલું છ�. 
મનમાં ઉ�પ�ન થતાં દબાણ તથા તાણની અસર 
હાઈપોથેલેમસ પર થાય છ� �યાંથી ઉ�પ�ન થતા 
��ાવ િપ�ુટરી �ંથીને આંદોિલત કર� છ� અને 
છ�વટ� શરીરની બધી જ �ંથીઓનાં અંતઃ��ાવોનું 
અસંતુલન થાય છ�! જેના પ�રણામે શરીરના ઘણા 
બધા અંગો ઉપર તેની અસર થાય છ� અને 
પ�રણામે માણસ રોગનો ભોગ બને છ�.

કોઈ િચંતક� સાચું જ ક�ં છ� ક� 
ઔ�ોિગકરણ અને આધુિનકરણ માટ� ખૂબ મોટી 
�ક�મત ચૂકવવી પડે છ� અને તે છ� માનિસક રોગો 
અને મનોદ�િહક રોગો. એટલે ક� મન અને તનનો 
ભોગ આપીને આપણે આધુિનકરણ અને 
ઔ�ોિગકરણને પા�યા છીએ. આધુિનક તબીબી 
�ે�માં બ� મોટી ભૂલ એ થઈ રહી છ� ક� શરીરને 
એક યં�ની જેમ સારવાર આપવામાં આવે છ�. 
�યિ�ના તનની સાથે તેની ભાવનાઓને અને 
તેના મનને સારવાર મળતી નથી. તન અને મન 
એકબી�ના સહયોગથી કાય� કર� છ� આ વાત 
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�યિ�નું ��યુ, �વનમાં રાખેલી મહ��છાઓની 
અ���ત દા.ત. િશ�ણ�ે�માં, લ��વનમાં 
રાખેલી ઈ�છાઓની અ���ત પણ માનિસક તાણ 
ઉ�પ�ન કર� છ�.

(4) આધુિનક સમાજમાં દર�ક �યવસાયમાં 
દર�ક �ે�માં ખૂબ જ હ�રફાઈ ચાલી રહી છ�. તેથી 
દર�ક �યિ�એ આ �પધા�માં આગળ વધવું જ પડે 
છ� અને � ન વધે તો �વનમાં અનેક િનરાશાઓ 
અને માનિસક તાણનો અનુભવ થાય છ�.

�યિ�ના �વનમાં આવતી િન�ફળતા 
માનિસક તાણ માટ� જવાબદાર નથી પરંતુ તે 
િન�ફળતાના �સંગને �યિ� ક�વી રીતે �વીકાર� 
છ� તે અગ�યનું છ�. ઘણી �યિ�ઓ િન�ફળતાને 
પણ હસતા મુખે �વીકારી લે છ� તેને માનિસક 
તાણનો અનુભવ થતો નથી.

એક વાત યાદ રાખવી �ઈએ ક� � આપણે 
પ�ર��થિતઓને નથી બદલી શકતા તો આપણે 
આપણા માનિસક વલણને એટલે ક� �વ��થિતને 
બદલવાની જ�ર છ�. �વ��થિતને અચલ અડોલ 
એકરસ બનાવવાની જ�ર છ�.

(5) આધુિનક સમાજમાં �યિ�ઓના 
�વનમાં ઘણાં સંઘષ� ઉ�પ�ન થાય છ�. ઘણી 
�યિ�ઓ હ�મેશા સંઘષ�મય ��થિતમાં જ રહ� છ� 
જેમાંથી િચંતા અને તાણ ઉ�પ�ન થાય છ�.

(6) ઘણી �યિ�ઓની અપરાધી �િ� 
(Guilt Feeling) હોય છ�. �વયંના ક�ટલાક કમ�ને 
કારણે, ક�ટલાક િવચારોને કારણે, ક�ટુંબ ��યેની 
અથવા માબાપ ��યેની અમુક ફર� ન 
િનભાવવાને કારણે પણ આવી અપરાધી �િ� પેદા 
થાય છ�. આવી અપરાધી �િ� પણ માનિસક 
તાણને જ�મ આપે છ�.

(7) જનસં�યાની �િ�-આધુિનક સમાજમાં 

જનસં�યાની અિતશય �િ� પણ તાણ ઉ�પ�ન 
કરનાર પ�રબળ છ�. ગીચોગીચ �થાનોમાં ક� �યાં 
ઘણી �યિ�ઓ નાની જ�યામાં રહ�તી હોય �યાં 
માનિસક તાણ ઉ�પ�ન થવાની ખૂબ સંભાવના છ�. 
માટ� જ ગામડાઓ કરતાં શહ�રોમાં ગીચ વ�તીમાં 
માનિસક તાણ વધાર� �વા મળ� છ�.

(8) શહ�રીકરણ, ઔ�ોિગકરણ, એક 
�થળ�થી બીજે �થળ� �થળાંતર વગેર�માં �યિ�એ 
ખૂબ અનુક�ળ થવું પડે છ�. જેમાં �યિ�ના 
�યિ��વ ઉપર આધાર રાખે છ�. આવી �િતક�ળ 
પ�ર��થિતઓની સામે લડવા માટ� શરીરના યુ� 
કરનારા યં�ો કાયા���વત થાય છ�. �યાર�ક 
ક�ટલીક �યિ�ઓ આવી પ�ર��થતઓને 
અનુક�ળ નથી થઈ શકતી અને છ�વટ� તાણ 
ઉ�પ�ન થાય છ�.

(9) સા�ક�િતક પ�રબળો દા.ત. સંયુ� 
ક�ટુંબ, સાસુ-વ�ના સંબંધો, િપતા-પુ�ના સંબંધો 
સંયુ� ક�ટુંબમાં રહ�વું ક� િવભ� ક�ટુંબમાં રહ�વું 
તે અંગેની મુંઝવણ. આવી પ�ર��થિતઓ પણ 
માનિસક દબાણ અને સંઘષ� ઉ�પ�ન કર� છ�.

તાણયુ� પ�ર��થિત સામેનું વલણ

�યાર� તાણયુ� િચંતાવાળી પ�ર��થિત 
�યિ�ની સામે આવે �યાર� ક�દરતે આપણા 
શરીરમાં એવી યાંિ�ક રચના કરી છ� ક� જે �િ�યા 
�ારા િચંતા અને તનાવ સામે લડી શકાય. 
તાણયુ� પ�ર��થિત સામે �યિ�ના આ વલણને 
General Adaptation Syndrom કહ�વાય છ� જેમાં 
�યિ� �ણ �કારની �િતિ�યા બતાવે છ�.

1. પ�ર��થિત સામે લડી લેવું.

2. પ�ર��થિત તરફથી દૂર ભાગવું.

3. ભયભીત થઈ જવું.

આમ તાણયુ� પ�ર��થિતનો સામનો કર� 
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મુ�ક�લી આવે તો તે �યિ�ને ખૂબ ધીરજથી 
શીખવવું �ઈએ. અથવા તેને ફ� યોગ નિહ 
પરંતુ બી�ં કાય� જેવાં ક� સેવા તથા �ાનમાં �ય�ત 
કરવા �ઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રાજયોગ �ારા માનિસક અને શારી�રક 
િવ�ામની અવ�થા �ા�ત થાય છ�. આ �િ�યાથી 
શરીરના અંત��ાવો, લોહીનું દબાણ, કોટ�સોન-
લેવલ વગેર�નું િનયં�ણ થાય છ�. રાજયોગ �ારા 
'Benzodiazepine receptors'નું �માણ વધે છ� ક� 
ક�મ તેની ઉપર સંશોધન થવું �ઈએ. માનિસક 
તાણથી થતા રોગોથી બચવા માટ� રાજયોગ એ 
સારામાં સારી દવા છ�. દવાઓ કરતાં રાજયોગ 
વધાર� લાભદાયક છ�. કારણ ક� રાજયોગની કોઈ 
આડ અસર નથી. �યાર�ક કદાચ ટૂંક સમય માટ� 
દવાઓ આપવી પણ પડે પરંતુ પછી રાજયોગનો 
અ�યાસ કરવાથી દવાઓતી મુ� થઈ શકાય.

દુિનયામાં ઘણા �કારની, િવ�ામ અવ�થા 
માટ�ની િવિધઓ શીખવવામાં આવે છ�. જેમાં 
રાજયોગ ખૂબ જ સહજ, �ે� અને �યવહા�રક 
પ�િત છ�. બી� બધી િવ�ામ માટ�ની પ�િત 
શીખવા �યવસાિયક �યિ�ઓ પાસે જવું પડે તેના 
કરતાં રાજયોગ ઉ�મ છ�.

રાજયોગના અ�યાસ દરિમયાન એક 
અગ�યની વાત �યાનમાં રાખવા જેવી એ છ� ક� 
એક �કારનો Syndrom (ઘણા િચ�ોનો સમૂહ) 
ક� જેને Relaxation activation Syndrom 
(R.A.S.) કહ�વાય છ�. જેમાં રાજયોગ દરિમયાન 
�યિ� િવ�ામનો અનુભવ કરવા �ય� કર� છ� 
�યાર� મનની ક�ટલીક �િ�યાઓ ઉ�ેિજત થાય છ�. 
જેમાં ક�ટલીક �યિ�ઓ ફ�રયાદ કર� છ� ક� 
તેઓને એકા�તા ક�ળવવામાં વધાર� તનાવ, 
મુ�ક�લીનો અનુભવ થાય છ�. વધાર� ને વધાર� 
િવચારો આવે છ�. � �યિ�ને આ �કારની 

�યથ� સંક�પોની ગિત તી� બને છ�. જે પોતાની જ 
શિ�ઓને સમા�ત કરી દ� છ� �યથ� સંક�પ વાંસના 
જંગલ જેવા હોય છ�. એક વાંસમાંથી અનેક વાંસ 
�વાભાિવક રીતે ઊગે છ�. પર�પર ટકરાઈને આગ 
�ગટાવે છ�. એ રીતે �યથ� સંક�પ પણ એકબી� 
સાથે ટકરાઈને કોઈને કોઈ િવકારની અ�� 
�ગટાવે છ�. પછી �વયં જ એ િવચારોના કારણે 
દુઃખી, અશાંત, અસંતુ� થઈ �ય છ�. એટલે સદા 
મનમાં �ે�, શુભ, સમથ� પિવ� અને સુખકારી 
સંક�પની જ રચના થાય, જે બી�ઓના �વનમાં 
પણ શાંિતની �ાંિત લાવી દ� અથા�� સુખમય �વન 
બનાવી દ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)..િવચારોનો ચમ�કાર

માગશે એનાથી એનામાં આ�મિવ�ાસ પેદા થશે, 
તે વધશે.

શીખ - પ�ીઓની આ વાતા�થી આપણે 
માનવો માટ� પણ એ િવચારીએ છીએ ક� આપણે 
લોકોની મદદ કરીએ પણ કોઈને કહીએ નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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