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જે રીતે શરીર માટ� �ાના�દ, શુિ�થી લઈને 
ખાનપાન, આહાર, ��િ� આરામ િનયિમત રીતે 
કરીએ છીએ તે રીતે આ�માની શુિ� અને ઉ�કષ� 
માટ� સાધના પણ એટલી જ  અિનવાય� છ�. શરીર 
અને આ�માની સમતુલા �ળવી બ�નેના િવકાસ 
માટ� ત�પર રહ�વું તે યથાથ� સાધના છ�.

આ સાધના પ�િતમાં ગુ��થા નથી. ક�ઠી ક� 
માળા ક� માદિળયા નથી. સવ� સંબંધો એક િપતા 
પરમા�મા સાથે �થાિપત કરવાના છ�. પરમા�મા 
સાથે જ િપતા, િશ�ક અને સ�ગુ�નો નાતો 
િનભાવવાનો છ� એટલે મૂિત� ક� દ�હધારીના બંધન 
ક� �ભાવથી મુ� રહી આ�માના ઓજસને 
�ગટાવવાના છ�. રાજયોગ િશિ�કા જે શીખવે તે 
મનમત નહ� પણ �ીમત આધા�રત છ�. સૌથી 
મહાન વાત એ છ� ક� ઈ�રીય �ાન, સહજ 
રાજયોગમાં એકસૂ�તા છ�. સવ��થાને સમાનતા 
છ�. દ�શ ક� િવદ�શમાં ગમે �યાં �ઓ પણ �ાનના 
અથ�ઘટનમાં િભ�નતા નથી. સાધક �ીમત, 
ઈ�રીય મયા�દાઓ મુજબ �વન શૈલી �વીકારી 
તેને ગમે તે ભોગે �ઢ મનોબળથી �ળવી રાખી 
સતત ઊ�વ�ગામી પથની ઉ� મંિઝલે િન�ાપૂવ�ક 
પહ�ચાડવાનો સ�દય પુ�ષાથ� કર�, તો આ સાધના 
પ�િત તેના માટ� અમોઘ શ�� બળ ક� કવચ બને 
છ�. જેટલો પુ�ષાથ� તેટલી �ા��ત. આ માગ� ચાલી 
ર�ા છ� તેઓનો અનુભવ �ેરકભાથું બને છ�.

સાધન

આજે આપણે એકવીસમી સદીમાં �વી ર�ાં 
છીએ. �યાં વૈિવ�યસભર વૈ�ાિનક શોધોએ 
�વનને િભ�ન િભ�ન �કારની સુિવધાઓથી 
સંપ�ન બનાવી દીધું છ�. િવ�માં �વા મળતી 

સાધના

દ�શ અને િવદ�શોમાં ધાિમ�ક-આ�યા��મક 
�ે�ે અનેક સાધના પ�િતઓ છ�. દર�ક સાધના 
પ�િતનું પોતાનું આગવું મહ�વ છ�. પણ મારી 
���એ સવ� સાધના પ�િતઓમાં �ે� સહજ 
રાજયોગ અને ઈ�રીય �ાનની સાધના પ�િત 
છ�. િનરાકાર �યોતિબ�દુ પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ ��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા તેને 
�ચિલત કરી છ�. આ સાધના પ�િત અિત સરળ 
છ�. અિશિ�ત, અ�પિશિ�તથી લઈને �ખર 
િવ�ાન સુધી સૌ કોઈ આ માગ� ચાલી શક� છ�. તેમાં 
�ાિત, �િત, વય, વગ�, ધમ� ક� અ�ય કોઈ ભેદ 
નથી. તે ખચા�ળ નથી. બા� કમ�કાંડ ક� 
દ�હદમનથી મુ� છ�. આમ છતાં તેની મહાનતા છ�. 
આ પ�િતમાં �વયંની યથાથ� ઓળખ, 
પરમા�માની યથાથ� ઓળખ અને ���ચ�નું �ાન 
જ�રી છ�. તે માટ� �ારંિભક સ�તાહ કોસ� છ�. જે 
મા� રોજના કલાક ક� દોઢ કલાકના િહસાબે 
િનયિમત રીતે સ�તાહ સુધી કરવાનો છ�. �યાર 
પછી આ માગ� ચાલવાનું મન, બુિ� �વીકાર� તો 
તેને િનયિમત રીતે �વનમાં ધારણ કરવાની છ�.

સાધનાએ કોઈ ચમ�કારી, દ�ખાડો 
કરવાની, અહ�ભાવમાં આવવાની ક� કોઈના ઉપર 
�યથ� �ભાવ પાડવાની િ�યા નથી. તે તો 
અંતરમનની દુિનયામાં ડો�કયું કરવાની �િ�યા 
છ�. બિહમુ�ખતાને સમેટી અંતમુ�ખી બની મનન, 
િચંતન કરવાની િ�યા છ�. સારાસારનો િવવેક 
�ણવાની �િ�યા છ�. સાધનાનો માગ� મા� 
સમજણ સુધી જતો નથી પણ તેને �વનમાં ઉતારી 
ઊ�વ�ગામી પથની અંિતમ મંિઝલે પહ�ચાડવાનો છ�. 

તં�ી �થાનેથી
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ભૌિતકતાનો �ભાવ સૌના ઉપર પડે છ�. સાધના 
પણ તેનાથી બાકાત નથી. આમ છતાં પહ�લાં 
આજના જેવાં સાધનો ઉપલ�ધ નહોતાં �યાર� 
પગપાળા ચાલીને અનેક સંતો, ધમ��થાપકો, 
શંકરાચાય�એ ધમ�ના �ચાર અને �સારનું કાય� 
કયુ� હતું. આજના યુગમાં પણ જૈન સાધુઓ 
પગપાળા ચાલીને ભૌિતક સાધનોનો બને તેટલો 
ઉપયોગ ટાળીને પોતાની સાધના કર� છ�.

સાધના સાથે સાધન શ�દ �ડાયેલો છ�. 
સા�ય શુિ� માટ� સાધન શુિ� અિનવાય� છ�. 
સાધના �ારા જે િસ� કરવાનું છ� તે સા�ય છ�. 
સા�ય ઉ� મહાન, �ે� હોય તે �વાભાિવક છ�. 
આ �યેયને સાકાર કરવા ઉપયોગમાં લેવાતાં 
સાધનો પણ એટલા જ શુ� પિવ� હોય તે 
અપેિ�ત છ�. ��િપતા ��ાએ ��ાક�મારી 
સં�થાની �થાપના વખતે, સાધનોના ઉપયોગના 
ઉ� માપદ�ડોને �વીકાયા� હતા. આ ઉ� મૂ�યો, 
માપદ�ડો જેના પાયામાં હોય તે સં�થા મજબૂત, 
સુરિ�ત બને તે �વાભાિવક છ�.

રાજયોગની સાધના પ�િત સાધકની 
��િત, સ�તા અને પરમા�મા ��યેની પૂણ� 
��ા જ�રી છ�. સમ� �િ�યા માનિસક છ�. 
શારી�રક િ�યા નથી. મનમાં ઉઠતા હકારા�મક, 
શિ�શાળી, ક�યાણકારી િવચારો તે તેની મૂડી 
છ�. મનને યો�ય �દશા મળી રહ� તે માટ� બુિ�એ 
સ�ગ સં�ી બનીને કાય� કરવાનું છ�. િવકારો �પી 
દુ�મનના ઘૂસણખોરો નવાં નવાં �પ સ�ને મનને 
િવચિલત ન કર� તે �વાનું છ�.

�ારંિભક તબ�ામાં રાજયોગ િશિ�કા 
યોગ કરાવે �યાર� તેમની �ૃક��ટ વ�ે આ�મા 
િન�ય કરીને ખુ�ી આંખે મનને એકા� કરી 
યોગ કરવાનો છ�. �ારંિભક અવ�થા �ાનના 
મનન, િચંતનથી થાય છ�. િભ�ન િભ�ન ગુણો, 

શિ�ઓની અનુભૂિત કરવા માટ� સ� બનવાનું 
છ�. તે માટ� સંદલી ઉપર િબરાિજત રાજયોગ 
િશિ�કા, વાતાવરણને �ભાવશાળી બનાવવા 
ધૂપસળી �ગટાવવી, પરમા�માની યાદ અપાવતું 
કા�ક�ટ, પરમધામની ભાસના કરાવતી લાલ 
લાઈટ અને મનને એકા� થવામાં ઉપયોગી ટ�પ 
�ારા સાંભળવા મળતાં ઈ�રીય �ાન સંબંધી 
ગીતો મા� આટલું જ રાજયોગની સાધનામાં 
સાધન �વ�પે �યોજવામાં આવે છ�.

�ાનની િવ��ત, ગહન સમજ માટ� આજે તો 
ઈ�ફોમ�શન ટ�કનોલો�, સંચાર �ાંિત વગેર�નો 
લાભ લેવાય છ�. ઈલે��ોિનક મી�ડયાનાં ઉપકરણો 
પણ �ભાવશાળી બ�યાં છ�. પહ�લાં �ણ પૈર ��વી 
માટ� સંઘષ� કરવો પડતો હતો આજે િવશાળ, 
અ�ભુત અનેક સાધન સુિવધાઓથી પૂણ� �વયંની 
માિલક�નાં ભવનો શ�ય, સરળ બ�યાં છ�. 
અ�તન વાહનો, સંચાર સાધનો, ઈલે��ોિનક 
ઉપકરણો રોજની જ��રયાત બ�યાં છ�.

જે સહજ રીતે મળ� તેનો િનરાસ�ભાવે, 
��ટી બનીને ઉપયોગ કરવો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. 
આ અંગે કિવ રહીમ�એ કહ�લો આ દોહો 
�ેરણાદાયી છ�.

‘सहज िमले सो दूध सम, माँगा िमले सो पानी,

 कह रहीम वह र� सम, िजसम� ख�चा तानी’

અથા�� જે સહજ રીતે (�વાભાિવક રીતે) 
મળ� તે દૂધ સમાન છ�. માંગવાથી મળ� તે પાણી 
સમાન છ�. પણ જેને મેળવવા માટ� ખ�ચતાણ કરવી 
પડે તે લોહી સમાન છ�.

આ દોહો આપણને ઘણું શીખવી �ય છ�. 
સાધનાની ફલ�ુિત�પે, �ાર�ધ �પે આપણને 
ભૌિતક સાધનો, આિથ�ક સાધનો, માન-શાન, પદ 
�િત�ા, �િસિ�, િવશાળ ભવનો વગેર� તો 
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જે રીતે શરીર માટ� �ાના�દ, શુિ�થી લઈને 
ખાનપાન, આહાર, ��િ� આરામ િનયિમત રીતે 
કરીએ છીએ તે રીતે આ�માની શુિ� અને ઉ�કષ� 
માટ� સાધના પણ એટલી જ  અિનવાય� છ�. શરીર 
અને આ�માની સમતુલા �ળવી બ�નેના િવકાસ 
માટ� ત�પર રહ�વું તે યથાથ� સાધના છ�.

આ સાધના પ�િતમાં ગુ��થા નથી. ક�ઠી ક� 
માળા ક� માદિળયા નથી. સવ� સંબંધો એક િપતા 
પરમા�મા સાથે �થાિપત કરવાના છ�. પરમા�મા 
સાથે જ િપતા, િશ�ક અને સ�ગુ�નો નાતો 
િનભાવવાનો છ� એટલે મૂિત� ક� દ�હધારીના બંધન 
ક� �ભાવથી મુ� રહી આ�માના ઓજસને 
�ગટાવવાના છ�. રાજયોગ િશિ�કા જે શીખવે તે 
મનમત નહ� પણ �ીમત આધા�રત છ�. સૌથી 
મહાન વાત એ છ� ક� ઈ�રીય �ાન, સહજ 
રાજયોગમાં એકસૂ�તા છ�. સવ��થાને સમાનતા 
છ�. દ�શ ક� િવદ�શમાં ગમે �યાં �ઓ પણ �ાનના 
અથ�ઘટનમાં િભ�નતા નથી. સાધક �ીમત, 
ઈ�રીય મયા�દાઓ મુજબ �વન શૈલી �વીકારી 
તેને ગમે તે ભોગે �ઢ મનોબળથી �ળવી રાખી 
સતત ઊ�વ�ગામી પથની ઉ� મંિઝલે િન�ાપૂવ�ક 
પહ�ચાડવાનો સ�દય પુ�ષાથ� કર�, તો આ સાધના 
પ�િત તેના માટ� અમોઘ શ�� બળ ક� કવચ બને 
છ�. જેટલો પુ�ષાથ� તેટલી �ા��ત. આ માગ� ચાલી 
ર�ા છ� તેઓનો અનુભવ �ેરકભાથું બને છ�.

સાધન

આજે આપણે એકવીસમી સદીમાં �વી ર�ાં 
છીએ. �યાં વૈિવ�યસભર વૈ�ાિનક શોધોએ 
�વનને િભ�ન િભ�ન �કારની સુિવધાઓથી 
સંપ�ન બનાવી દીધું છ�. િવ�માં �વા મળતી 

સાધના

દ�શ અને િવદ�શોમાં ધાિમ�ક-આ�યા��મક 
�ે�ે અનેક સાધના પ�િતઓ છ�. દર�ક સાધના 
પ�િતનું પોતાનું આગવું મહ�વ છ�. પણ મારી 
���એ સવ� સાધના પ�િતઓમાં �ે� સહજ 
રાજયોગ અને ઈ�રીય �ાનની સાધના પ�િત 
છ�. િનરાકાર �યોતિબ�દુ પરમિપતા િશવ 
પરમા�માએ ��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા તેને 
�ચિલત કરી છ�. આ સાધના પ�િત અિત સરળ 
છ�. અિશિ�ત, અ�પિશિ�તથી લઈને �ખર 
િવ�ાન સુધી સૌ કોઈ આ માગ� ચાલી શક� છ�. તેમાં 
�ાિત, �િત, વય, વગ�, ધમ� ક� અ�ય કોઈ ભેદ 
નથી. તે ખચા�ળ નથી. બા� કમ�કાંડ ક� 
દ�હદમનથી મુ� છ�. આમ છતાં તેની મહાનતા છ�. 
આ પ�િતમાં �વયંની યથાથ� ઓળખ, 
પરમા�માની યથાથ� ઓળખ અને ���ચ�નું �ાન 
જ�રી છ�. તે માટ� �ારંિભક સ�તાહ કોસ� છ�. જે 
મા� રોજના કલાક ક� દોઢ કલાકના િહસાબે 
િનયિમત રીતે સ�તાહ સુધી કરવાનો છ�. �યાર 
પછી આ માગ� ચાલવાનું મન, બુિ� �વીકાર� તો 
તેને િનયિમત રીતે �વનમાં ધારણ કરવાની છ�.

સાધનાએ કોઈ ચમ�કારી, દ�ખાડો 
કરવાની, અહ�ભાવમાં આવવાની ક� કોઈના ઉપર 
�યથ� �ભાવ પાડવાની િ�યા નથી. તે તો 
અંતરમનની દુિનયામાં ડો�કયું કરવાની �િ�યા 
છ�. બિહમુ�ખતાને સમેટી અંતમુ�ખી બની મનન, 
િચંતન કરવાની િ�યા છ�. સારાસારનો િવવેક 
�ણવાની �િ�યા છ�. સાધનાનો માગ� મા� 
સમજણ સુધી જતો નથી પણ તેને �વનમાં ઉતારી 
ઊ�વ�ગામી પથની અંિતમ મંિઝલે પહ�ચાડવાનો છ�. 

તં�ી �થાનેથી

સાધના, સાધન અને િસિ�
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ભૌિતકતાનો �ભાવ સૌના ઉપર પડે છ�. સાધના 
પણ તેનાથી બાકાત નથી. આમ છતાં પહ�લાં 
આજના જેવાં સાધનો ઉપલ�ધ નહોતાં �યાર� 
પગપાળા ચાલીને અનેક સંતો, ધમ��થાપકો, 
શંકરાચાય�એ ધમ�ના �ચાર અને �સારનું કાય� 
કયુ� હતું. આજના યુગમાં પણ જૈન સાધુઓ 
પગપાળા ચાલીને ભૌિતક સાધનોનો બને તેટલો 
ઉપયોગ ટાળીને પોતાની સાધના કર� છ�.

સાધના સાથે સાધન શ�દ �ડાયેલો છ�. 
સા�ય શુિ� માટ� સાધન શુિ� અિનવાય� છ�. 
સાધના �ારા જે િસ� કરવાનું છ� તે સા�ય છ�. 
સા�ય ઉ� મહાન, �ે� હોય તે �વાભાિવક છ�. 
આ �યેયને સાકાર કરવા ઉપયોગમાં લેવાતાં 
સાધનો પણ એટલા જ શુ� પિવ� હોય તે 
અપેિ�ત છ�. ��િપતા ��ાએ ��ાક�મારી 
સં�થાની �થાપના વખતે, સાધનોના ઉપયોગના 
ઉ� માપદ�ડોને �વીકાયા� હતા. આ ઉ� મૂ�યો, 
માપદ�ડો જેના પાયામાં હોય તે સં�થા મજબૂત, 
સુરિ�ત બને તે �વાભાિવક છ�.

રાજયોગની સાધના પ�િત સાધકની 
��િત, સ�તા અને પરમા�મા ��યેની પૂણ� 
��ા જ�રી છ�. સમ� �િ�યા માનિસક છ�. 
શારી�રક િ�યા નથી. મનમાં ઉઠતા હકારા�મક, 
શિ�શાળી, ક�યાણકારી િવચારો તે તેની મૂડી 
છ�. મનને યો�ય �દશા મળી રહ� તે માટ� બુિ�એ 
સ�ગ સં�ી બનીને કાય� કરવાનું છ�. િવકારો �પી 
દુ�મનના ઘૂસણખોરો નવાં નવાં �પ સ�ને મનને 
િવચિલત ન કર� તે �વાનું છ�.

�ારંિભક તબ�ામાં રાજયોગ િશિ�કા 
યોગ કરાવે �યાર� તેમની �ૃક��ટ વ�ે આ�મા 
િન�ય કરીને ખુ�ી આંખે મનને એકા� કરી 
યોગ કરવાનો છ�. �ારંિભક અવ�થા �ાનના 
મનન, િચંતનથી થાય છ�. િભ�ન િભ�ન ગુણો, 

શિ�ઓની અનુભૂિત કરવા માટ� સ� બનવાનું 
છ�. તે માટ� સંદલી ઉપર િબરાિજત રાજયોગ 
િશિ�કા, વાતાવરણને �ભાવશાળી બનાવવા 
ધૂપસળી �ગટાવવી, પરમા�માની યાદ અપાવતું 
કા�ક�ટ, પરમધામની ભાસના કરાવતી લાલ 
લાઈટ અને મનને એકા� થવામાં ઉપયોગી ટ�પ 
�ારા સાંભળવા મળતાં ઈ�રીય �ાન સંબંધી 
ગીતો મા� આટલું જ રાજયોગની સાધનામાં 
સાધન �વ�પે �યોજવામાં આવે છ�.

�ાનની િવ��ત, ગહન સમજ માટ� આજે તો 
ઈ�ફોમ�શન ટ�કનોલો�, સંચાર �ાંિત વગેર�નો 
લાભ લેવાય છ�. ઈલે��ોિનક મી�ડયાનાં ઉપકરણો 
પણ �ભાવશાળી બ�યાં છ�. પહ�લાં �ણ પૈર ��વી 
માટ� સંઘષ� કરવો પડતો હતો આજે િવશાળ, 
અ�ભુત અનેક સાધન સુિવધાઓથી પૂણ� �વયંની 
માિલક�નાં ભવનો શ�ય, સરળ બ�યાં છ�. 
અ�તન વાહનો, સંચાર સાધનો, ઈલે��ોિનક 
ઉપકરણો રોજની જ��રયાત બ�યાં છ�.

જે સહજ રીતે મળ� તેનો િનરાસ�ભાવે, 
��ટી બનીને ઉપયોગ કરવો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. 
આ અંગે કિવ રહીમ�એ કહ�લો આ દોહો 
�ેરણાદાયી છ�.

‘सहज िमले सो दूध सम, माँगा िमले सो पानी,

 कह रहीम वह र� सम, िजसम� ख�चा तानी’

અથા�� જે સહજ રીતે (�વાભાિવક રીતે) 
મળ� તે દૂધ સમાન છ�. માંગવાથી મળ� તે પાણી 
સમાન છ�. પણ જેને મેળવવા માટ� ખ�ચતાણ કરવી 
પડે તે લોહી સમાન છ�.

આ દોહો આપણને ઘણું શીખવી �ય છ�. 
સાધનાની ફલ�ુિત�પે, �ાર�ધ �પે આપણને 
ભૌિતક સાધનો, આિથ�ક સાધનો, માન-શાન, પદ 
�િત�ા, �િસિ�, િવશાળ ભવનો વગેર� તો 



Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 05 May 2022 Page No. 06

�ાના�ત

મળવાનાં છ�. પણ કમ�ની ગુ�ગિત અનુસાર તેના 
ઉપયોગ અંગે આ�માએ �વયં િવવેક ��ત કરીને 
િનણ�ય લેવાનો છ�. આવા સમયે મા� �ીમતની 
લ�મણર�ખા જ સાધક�પી સીતાને સુરિ�ત રાખી 
શક� છ�.

મનુ�ય જેનો વારંવાર ઉપયોગ કર� તે તેની 
આદત બની �ય છ�. આવ�યકતા બની �ય છ� 
�યાર� આપણી વહાર� આવે છ�. આપણાં �ેરણામૂિત� 
દાદીઓ, જનકિવદ�હીની અવ�થામાં રહીને તેઓ 
જે કાય� કર� છ� તે આપણા માટ� આદશ� છ�. પૂવ� 
મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની દાદી �નક��એ 
કહ�લા શ�દો યાદ આવે છ�. ‘ગરીબમાં ગરીબ 
માણસની જ��રયાતો હોય તેટલી જ મારી છ�.’

આજના ભૌિતક સાધનોના ભરમાળવાળા 
યુગમાં દાદી�ના શ�દો �દયને �પશ� ગયા. 
ક�ટલા ઉ� આસને િબરાજવા છતાં ક�ટલી ન�તા! 
ક�ટલી સાદગી! ક�ટલી સરળતા! ફ�ર�તા સમાન 
જનકિવદ�હીની ��થિત! આ છ� સાધના અને 
સાધનાની ક�ડીએ �ડાવાની �ેરણા. આ અંગે 
િવચારસાગર મંથન કરીએ. આજે વીજળીના, 
�ડઝલ, પે�ોલના ઉપયોગથી ચાલતા સાધનો તેના 
અભાવે બંધ થઈ જશે તો મારી ��થિત ક�વી હશે?

�ાક�િતક આપદાઓ, િવકટ પ�ર��થિતમાં 
મારી માનિસક ��થિત ક�વી હશે? મારી એટલી 
િનમા�ણ, િનરાસ� ��થિત છ� ક� આ સૌ િવના �� 
સહજ રીતે �વી શક�શ? અનેક સુિવધાઓ પૂણ� 
�વનશૈલીમાં ખલેલ પડે, તેનાથી વંિચત રહ�વાનું 
બને તો �� એકરસ ��થિતમાં રહી શક�શ? � 
તેનો ઉ�ર હા માં છ� તો સાધનાની સફળતા છ�.

પરમા�મા આપણને સાધના �ારા સવ� 
�કારની પ�ર��થિતઓમાં અચલ, અડોલ 
બનાવવાની, ન�ોમોહા બનાવવાની તાલીમ 
આપી ર�ા છ�. મા� ગહન શિ�શાળી તપ�યા જ 

આપણી મૂડી છ�. િભ�ન િભ�ન �કારના હો�ાઓ 
�િસિ�, માનશાન અપાવશે �યાર� શિ�શાળી, 
ગહન તપ�યા જ કટોકટીમાં આપણા માટ� કવચ 
બનશે. માટ� જેના ��ટી છીએ તેના ઉપર સૂ�મમાં 
પણ માિલક�ભાવ ન જ�મે �યાં વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમ ્ની ભાવના છ� �યાં દ�હ અને દ�હના 
સંબંધો માર� માટ� સોનાની જં�ર ન બને. જે ધરા 
પર આ�મા ખાલી હાથે આ�યો હતો અને મા�્ 
કમ�ના સં�કાર િસવાય ખાલી હાથે જ જવાનું છ� 
�યાં હદનાં �થાનો માટ�, વૈભવો માટ�, સ�ા માટ�, 
મનમાં �પંચ ન �ગે તેટલી ��િત અપેિ�ત છ�. 
આમ સાધનોનો િવવેકપૂવ�ક ઉપયોગ થાય. 
તેનામાં અસિ� ન જ�મે તે સૌ િવના પણ �વ�થ, 
�સ�ન રીતે �વી શકાય તેવી અવ�થા યોગની 
હોવી �ઈએ.

િસિ�

સાધના શ�દમાં જ િસિ� સમાયેલી છ�. મહ� 
અંશે લોકો ચમ�કારોને િસિ� માને છ�. ચમ�કાર 
િવના નમ�કાર નહ� તેવી મા�યતા છ�. પણ આગ, 
પાણી ઉપર ચાલવું, જમીનમાં દટાઈ રહ�વું, 
�દુગરની જેમ ભ�મ, �લ ક� કોઈ વ�તુઓ હાજર 
કરી દ�વી આ સૌ ચમ�કારો અથ�હીન છ�. આવી 
અ�પકાલીન િસિ�ઓ માટ� િજંદગીના મહામોલાં 
વષ� વેડફ� ન દ�વાય. િસિ� તો એનું નામ ક� જે 
રોગ, શોક, દુઃખ, અશાંિતથી મુ� કરી સુખ, 
શાંિત અને �દ�યાનંદની અનુભૂિત કરાવે. 
રાજયોગ �ારા અ�શિ�ઓની �ા��ત થાય છ�. 
તે તો સૌ �ણે છ� આ અ�શિ�ઓની િસિ� 
�વનમાં અતી���ય સુખની અનુભૂિત કરાવી 
�વ�થ, �સ�ન, અચલ, અડોલ અવ�થામાં રાખે 
છ�. સંગમયુગમાં પરમા�મ પાલન, પરમા�મ �ેમની 
અનુભૂિત કરી ઈ�રીય મહાવા�યો સાંભળવાની, 
ગોપગોપીઓની જેમ અતી���ય સુખની અનુભૂિત 

કરવાની તક મળ� છ�. આ સૌથી મોટી િસિ� છ�. 
સાધના �તે���ય બનાવે છ�. કમ����યો ઉપર 
આ�માનું �ભુ�વ �થાિપત કર� છ�. િવકારો �યસનો, 
દુવ�િ�ઓને દ�શવટો આપીને �વન ઉ�ાન 
�દ�યગુણોના ગુલદ�તાથી મહ�કતો કરી દ� છ�. 
��યુને પણ �વાભાિવક �િ�યા, ���નાટકનો 
પાટ� સમ� શોકથી અિલ�ત રહી સા�ી, ��ાની 
��થિત અનુભવે છ�. દ�હની ન�રતા અને 
આ�માની અમરતાની તે અનુભૂિત કર� છ�. યોગી 
કમ�માં ક�શળતા ક�ળવે છ�. તી�ગિતએ તેના િવક�ત 
સં�કારોનું �દ�યગુણોમાં પ�રવત�ન થાય છ�. િનંદા, 
�તુિત, માન-અપમાન, જય-પરાજય, લાભ-
હાિનથી િવચિલત થતો નથી પણ ��થત��ની 
અવ�થામાં રહ� છ�. ���ચ�ને ક�યાણકારી 
સમ�ને સકારા�મક, િવ�ક�યાણકારી િવચારો 
કરી �વનને ધ�ય સમજે છ�.

�વન મૂ�યોને ધારણ કરવા તે સાધનાની 
િસિ� છ�. �ે� ચા�ર�ય, નૈિતક મૂ�યોની ધારણા 
�ારા �વનને અનેક ગુણો, શિ�ઓ અને 
િવશેષતાઓથી તે સંપ�ન બને છ�. �ાનમાગ�માં 
આ�યા પછી ગુણો ઉદય પામે છ�, િવકિસત થાય છ�. 
એવા ક�ટલાયે ��ાવ�સોનો અનુભવ છ� ક� 
પરમા�માએ આ�માઓમાં અનેક આવડતો, 
િવશેષતાઓ, કલાઓ ભરી છ�. ક�ટલીયે અ�પ 
િશિ�ત મિહલાઓ િહ�દી ભાષા વાંચતી, સમજતી 
થઈ છ�. આ સવ� �ે� �ાન, �ે� સંગનો �તાપ છ�.

પારસના સંગે રહ�વાથી લોખંડ પણ પારસ 
બને છ�. તમો�ધાન આ�મા ઈ�રીય યાદ અને 
ઈ�રીય પ�રવારના સતત સંગથી સતો�ધાન બને 
છ�. તેની �વનશૈલીમાં અ�ભુત પ�રવત�ન આવે 
છ�. િવદ�શોના ��ાવ�સોની �વનશૈલી, ધમ�, 
આહાર-િવહાર વગેર�માં િભ�નતા હોવા છતાં 
રાજયોગની સાધના પ�િત તેઓમાં પણ અ�ભુત 

પ�રવત�ન આણી �હાની રંગના સંગમાં રંગાઈ 
જવાનું બળ આપે છ�. િન�ય બુિ� બની તેઓ 
ઈ�રીય સેવા પણ કર� છ�.

સાધના �યાગ, સમપ�ણ કરાવે છ� �વનમાં 
તન, મન, ધન, સમય, સંક�પ, �ાસ અને 
સંબંધોને ઈ�રીય રાહ� વાળી તેને સફળ કર� છ�. 
કારણ ક� આ સૌના ઉ�મ ઉપયોગનું �થાન તેમને 
મળી �ય છ�. આવી પરખશિ�, િનણ�ય શિ� 
રાજયોગના સાધકોમાં આવે છ�.

સાધનાની શિ�, ��ાિપતાની જેમ સંપૂણ� 
કમા�તીત બનાવવામાં આવે છ�. િનરાકારી, 
િનિવ�કારી, િનરહ�કારી ��થિત ધારણ કરવામાં 
છ�. િસિ� �વ�પ સાધક યોગના િવિભ�ન �યોગ 
�ારા, યોગદાન �ારા આ�માઓનું ઉ�થાન કર� 
છ�. �ેરણા આપે છ�. રાજયોગી �વન �વવા તૈયાર 
કર� છ�. જે િસિ� �વ�પ સાધક છ� તેના મન, વાણી 
અને કમ�ની એક�પતા અનેક આ�માઓને 
�ભાિવત કરી �દ�ય�વન �વવાનું બળ આપે છ�.

પરમા�મા રાજયોગ �ારા આ�માનો મેલ 
ધોઈ શરીરના રોગોમાં પણ રાહત આપે છ�. 70 થી 
80 વષ�ની વય વટા�યા છતાં આવા યોગીઓ 
��િત�થી અનેક આ�માઓની �યોિત જગાવવાનું 
કાય� કર� છ�. તે રાજયોગ, ઈ�રીય �ાનની 
અ�ભુત િસિ� છ�. રાજયોગની િસિ� 
સંગમયુગમાં પણ સુખ, શાંિત, સ�િ� આપે છ�. 
સંગમના એક જ�મ ઉપરાંત સતયુગના આઠ અને 
�ેતાયુગના બાર જ�મ સુધી દ�વ�વનાં સુખો આપી 
ક�પના સૌથી વધાર� સમય માટ� સુખની અનુભૂિત 
કરાવે છ�.

િશ�ક શાળા-કૉલેજમાં એક સરખું ભણાવે 
છ� પણ કોઈ પોતાના ભગીરથ પુ�ષાથ�થી િવશેષ 
યો�યતા �ેણી, �થમ વગ�, ��તીય વગ� અને પાસ 
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મળવાનાં છ�. પણ કમ�ની ગુ�ગિત અનુસાર તેના 
ઉપયોગ અંગે આ�માએ �વયં િવવેક ��ત કરીને 
િનણ�ય લેવાનો છ�. આવા સમયે મા� �ીમતની 
લ�મણર�ખા જ સાધક�પી સીતાને સુરિ�ત રાખી 
શક� છ�.

મનુ�ય જેનો વારંવાર ઉપયોગ કર� તે તેની 
આદત બની �ય છ�. આવ�યકતા બની �ય છ� 
�યાર� આપણી વહાર� આવે છ�. આપણાં �ેરણામૂિત� 
દાદીઓ, જનકિવદ�હીની અવ�થામાં રહીને તેઓ 
જે કાય� કર� છ� તે આપણા માટ� આદશ� છ�. પૂવ� 
મુ�ય �શાિસકા રાજયોિગની દાદી �નક��એ 
કહ�લા શ�દો યાદ આવે છ�. ‘ગરીબમાં ગરીબ 
માણસની જ��રયાતો હોય તેટલી જ મારી છ�.’

આજના ભૌિતક સાધનોના ભરમાળવાળા 
યુગમાં દાદી�ના શ�દો �દયને �પશ� ગયા. 
ક�ટલા ઉ� આસને િબરાજવા છતાં ક�ટલી ન�તા! 
ક�ટલી સાદગી! ક�ટલી સરળતા! ફ�ર�તા સમાન 
જનકિવદ�હીની ��થિત! આ છ� સાધના અને 
સાધનાની ક�ડીએ �ડાવાની �ેરણા. આ અંગે 
િવચારસાગર મંથન કરીએ. આજે વીજળીના, 
�ડઝલ, પે�ોલના ઉપયોગથી ચાલતા સાધનો તેના 
અભાવે બંધ થઈ જશે તો મારી ��થિત ક�વી હશે?

�ાક�િતક આપદાઓ, િવકટ પ�ર��થિતમાં 
મારી માનિસક ��થિત ક�વી હશે? મારી એટલી 
િનમા�ણ, િનરાસ� ��થિત છ� ક� આ સૌ િવના �� 
સહજ રીતે �વી શક�શ? અનેક સુિવધાઓ પૂણ� 
�વનશૈલીમાં ખલેલ પડે, તેનાથી વંિચત રહ�વાનું 
બને તો �� એકરસ ��થિતમાં રહી શક�શ? � 
તેનો ઉ�ર હા માં છ� તો સાધનાની સફળતા છ�.

પરમા�મા આપણને સાધના �ારા સવ� 
�કારની પ�ર��થિતઓમાં અચલ, અડોલ 
બનાવવાની, ન�ોમોહા બનાવવાની તાલીમ 
આપી ર�ા છ�. મા� ગહન શિ�શાળી તપ�યા જ 

આપણી મૂડી છ�. િભ�ન િભ�ન �કારના હો�ાઓ 
�િસિ�, માનશાન અપાવશે �યાર� શિ�શાળી, 
ગહન તપ�યા જ કટોકટીમાં આપણા માટ� કવચ 
બનશે. માટ� જેના ��ટી છીએ તેના ઉપર સૂ�મમાં 
પણ માિલક�ભાવ ન જ�મે �યાં વસુધૈવ 
ક�ટુંબકમ ્ની ભાવના છ� �યાં દ�હ અને દ�હના 
સંબંધો માર� માટ� સોનાની જં�ર ન બને. જે ધરા 
પર આ�મા ખાલી હાથે આ�યો હતો અને મા�્ 
કમ�ના સં�કાર િસવાય ખાલી હાથે જ જવાનું છ� 
�યાં હદનાં �થાનો માટ�, વૈભવો માટ�, સ�ા માટ�, 
મનમાં �પંચ ન �ગે તેટલી ��િત અપેિ�ત છ�. 
આમ સાધનોનો િવવેકપૂવ�ક ઉપયોગ થાય. 
તેનામાં અસિ� ન જ�મે તે સૌ િવના પણ �વ�થ, 
�સ�ન રીતે �વી શકાય તેવી અવ�થા યોગની 
હોવી �ઈએ.

િસિ�

સાધના શ�દમાં જ િસિ� સમાયેલી છ�. મહ� 
અંશે લોકો ચમ�કારોને િસિ� માને છ�. ચમ�કાર 
િવના નમ�કાર નહ� તેવી મા�યતા છ�. પણ આગ, 
પાણી ઉપર ચાલવું, જમીનમાં દટાઈ રહ�વું, 
�દુગરની જેમ ભ�મ, �લ ક� કોઈ વ�તુઓ હાજર 
કરી દ�વી આ સૌ ચમ�કારો અથ�હીન છ�. આવી 
અ�પકાલીન િસિ�ઓ માટ� િજંદગીના મહામોલાં 
વષ� વેડફ� ન દ�વાય. િસિ� તો એનું નામ ક� જે 
રોગ, શોક, દુઃખ, અશાંિતથી મુ� કરી સુખ, 
શાંિત અને �દ�યાનંદની અનુભૂિત કરાવે. 
રાજયોગ �ારા અ�શિ�ઓની �ા��ત થાય છ�. 
તે તો સૌ �ણે છ� આ અ�શિ�ઓની િસિ� 
�વનમાં અતી���ય સુખની અનુભૂિત કરાવી 
�વ�થ, �સ�ન, અચલ, અડોલ અવ�થામાં રાખે 
છ�. સંગમયુગમાં પરમા�મ પાલન, પરમા�મ �ેમની 
અનુભૂિત કરી ઈ�રીય મહાવા�યો સાંભળવાની, 
ગોપગોપીઓની જેમ અતી���ય સુખની અનુભૂિત 

કરવાની તક મળ� છ�. આ સૌથી મોટી િસિ� છ�. 
સાધના �તે���ય બનાવે છ�. કમ����યો ઉપર 
આ�માનું �ભુ�વ �થાિપત કર� છ�. િવકારો �યસનો, 
દુવ�િ�ઓને દ�શવટો આપીને �વન ઉ�ાન 
�દ�યગુણોના ગુલદ�તાથી મહ�કતો કરી દ� છ�. 
��યુને પણ �વાભાિવક �િ�યા, ���નાટકનો 
પાટ� સમ� શોકથી અિલ�ત રહી સા�ી, ��ાની 
��થિત અનુભવે છ�. દ�હની ન�રતા અને 
આ�માની અમરતાની તે અનુભૂિત કર� છ�. યોગી 
કમ�માં ક�શળતા ક�ળવે છ�. તી�ગિતએ તેના િવક�ત 
સં�કારોનું �દ�યગુણોમાં પ�રવત�ન થાય છ�. િનંદા, 
�તુિત, માન-અપમાન, જય-પરાજય, લાભ-
હાિનથી િવચિલત થતો નથી પણ ��થત��ની 
અવ�થામાં રહ� છ�. ���ચ�ને ક�યાણકારી 
સમ�ને સકારા�મક, િવ�ક�યાણકારી િવચારો 
કરી �વનને ધ�ય સમજે છ�.

�વન મૂ�યોને ધારણ કરવા તે સાધનાની 
િસિ� છ�. �ે� ચા�ર�ય, નૈિતક મૂ�યોની ધારણા 
�ારા �વનને અનેક ગુણો, શિ�ઓ અને 
િવશેષતાઓથી તે સંપ�ન બને છ�. �ાનમાગ�માં 
આ�યા પછી ગુણો ઉદય પામે છ�, િવકિસત થાય છ�. 
એવા ક�ટલાયે ��ાવ�સોનો અનુભવ છ� ક� 
પરમા�માએ આ�માઓમાં અનેક આવડતો, 
િવશેષતાઓ, કલાઓ ભરી છ�. ક�ટલીયે અ�પ 
િશિ�ત મિહલાઓ િહ�દી ભાષા વાંચતી, સમજતી 
થઈ છ�. આ સવ� �ે� �ાન, �ે� સંગનો �તાપ છ�.

પારસના સંગે રહ�વાથી લોખંડ પણ પારસ 
બને છ�. તમો�ધાન આ�મા ઈ�રીય યાદ અને 
ઈ�રીય પ�રવારના સતત સંગથી સતો�ધાન બને 
છ�. તેની �વનશૈલીમાં અ�ભુત પ�રવત�ન આવે 
છ�. િવદ�શોના ��ાવ�સોની �વનશૈલી, ધમ�, 
આહાર-િવહાર વગેર�માં િભ�નતા હોવા છતાં 
રાજયોગની સાધના પ�િત તેઓમાં પણ અ�ભુત 

પ�રવત�ન આણી �હાની રંગના સંગમાં રંગાઈ 
જવાનું બળ આપે છ�. િન�ય બુિ� બની તેઓ 
ઈ�રીય સેવા પણ કર� છ�.

સાધના �યાગ, સમપ�ણ કરાવે છ� �વનમાં 
તન, મન, ધન, સમય, સંક�પ, �ાસ અને 
સંબંધોને ઈ�રીય રાહ� વાળી તેને સફળ કર� છ�. 
કારણ ક� આ સૌના ઉ�મ ઉપયોગનું �થાન તેમને 
મળી �ય છ�. આવી પરખશિ�, િનણ�ય શિ� 
રાજયોગના સાધકોમાં આવે છ�.

સાધનાની શિ�, ��ાિપતાની જેમ સંપૂણ� 
કમા�તીત બનાવવામાં આવે છ�. િનરાકારી, 
િનિવ�કારી, િનરહ�કારી ��થિત ધારણ કરવામાં 
છ�. િસિ� �વ�પ સાધક યોગના િવિભ�ન �યોગ 
�ારા, યોગદાન �ારા આ�માઓનું ઉ�થાન કર� 
છ�. �ેરણા આપે છ�. રાજયોગી �વન �વવા તૈયાર 
કર� છ�. જે િસિ� �વ�પ સાધક છ� તેના મન, વાણી 
અને કમ�ની એક�પતા અનેક આ�માઓને 
�ભાિવત કરી �દ�ય�વન �વવાનું બળ આપે છ�.

પરમા�મા રાજયોગ �ારા આ�માનો મેલ 
ધોઈ શરીરના રોગોમાં પણ રાહત આપે છ�. 70 થી 
80 વષ�ની વય વટા�યા છતાં આવા યોગીઓ 
��િત�થી અનેક આ�માઓની �યોિત જગાવવાનું 
કાય� કર� છ�. તે રાજયોગ, ઈ�રીય �ાનની 
અ�ભુત િસિ� છ�. રાજયોગની િસિ� 
સંગમયુગમાં પણ સુખ, શાંિત, સ�િ� આપે છ�. 
સંગમના એક જ�મ ઉપરાંત સતયુગના આઠ અને 
�ેતાયુગના બાર જ�મ સુધી દ�વ�વનાં સુખો આપી 
ક�પના સૌથી વધાર� સમય માટ� સુખની અનુભૂિત 
કરાવે છ�.

િશ�ક શાળા-કૉલેજમાં એક સરખું ભણાવે 
છ� પણ કોઈ પોતાના ભગીરથ પુ�ષાથ�થી િવશેષ 
યો�યતા �ેણી, �થમ વગ�, ��તીય વગ� અને પાસ 
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બાબા (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા) જે ક�ઈ 
સંભળાવે છ� એના સારનો 
િવચાર કરો એ સારમાં 
શિ� છ�. યોગ કરતાં 
પહ�લાં �ાનને સાર�પે 
સમ�. �ાન આપણી 

બુિ�ને �વ�છ કર� છ�. બુિ�માં �ાનનું મંથન 
હોય, સંસારી વાતો િવચારવાની ટ�વ ન હોય. �ાન 
કહ� છ� ક� તમે શું િવચારો છો તે જુઓ. કાય� પૂ�ં 
થતાં જ બાબાને યાદ કરવાનો પુ�ષાથ� હોય. તે 
માટ� બાબાનું પહ�લું ફરમાન છ�, દ�હથી �યારા 
બનો. જડ ના બની �ઓ. પણ સદા બુિ�માં એ 
રાખો ક� �� આ�મા ચૈત�ય છું. �ક�િત (શરીર)નો 
માિલક છું. દ�હઅિભમાને સ�યતાને છુપાવી દીધી. 
આ�મ અિભમાની બનવાથી આ�મામાં જે સ�યતા 
છ�. શાંિત છ� તે ઈમજ� થાય છ�. પહ�લાં આ�મા 
કમ����યોને વશ બનીને કામ કરતો ર�ો. મન 
ભટકતું ર�ં. �યાર� આ�માનું �ાન મ�યું છ�, તો 
મનને સમ�વો. સમજણથી �ાનનો ઉપયોગ કરો. 
મનને િપતા પરમા�માની યાદમાં �ડવાની કોિશશ 
કરો. બુિ�ને બી� સવ� વાતોથી �� બનાવી દો. 
�યાં સુધી બુિ� �� બનીને આ�મ-અિભમાની 
નથી બનતી �યાં સુધી િપતા પરમા�માને યાદ કરી 
શકતા નથી. આ�મા શરીરના સંબંધીઓમાં 
એટલો �ય�ત છ� ક� તેને પરમા�માને યાદ કરવાની 
�રસદ નથી. એક ઘડી પણ એકાંતમાં બેસીને 
આ�મ��થિતમાં રહ�વાનો અ�યાસ કરો તો નકામા 
િવચારો સમા�ત થઈ જશે. જે િવચારો કરવા જેવા 

છ�, તેવા જ િવચારો આવશે. યોગ માટ� કમ�ને 
છોડવાનું ફરમાન મ�યું નથી. એમ પણ નહ� 
કહ�તાં ક� �હ�થી છોડવાની છ�. પરંતુ એક છ� 
યોગી. બી� છ� ભોગી. ભોગી તનના, મનના 
રોગી હશે. પરમા�મા કહ� છ� ક� તમે �હ�થમાં 
રહીને યોગી બનો. �હ�થી અથા�� ��િ�, 
બાળકો એમને સંભાળવાની જવાબદારી છ�. 
પૂવ�જ�મના િહસાબ�કતાબથી સંબંધ �ડાયેલો છ�. 
તેઓને િનભાવવાનાં છ�. પરમા�મા સાથે પૂરો 
સંબંધ �ડવાનો છ�. ભિ�માગ�માં ભગવાનને 
નામ મા�થી �ેમ કરતા �યાર� દુિનયાને �દલથી 
�ેમ કરતા. હવે તે ટ�વ ચાલી ગઈ. સાચા �દલથી 
પરમિપતા પરમા�માને યાદ કરો.

�ાનને િવ�તારથી યાદ રાખો, �મરણ કરો. 
�ાનનું �પ� મનન િચંતન નહ� હોય, તો યોગ 
લાગશે નહ�. પછી બુિ� ભટકશે યા યોગ વખતે 
ઝોકાં આવશે. જે સારી રીતે મનન િચંતન કરીને 
યોગમાં બેસે છ� તેને �યાર�ય ઝોકાં આવશે નહ�. 
મા�ં કોઈ છ� નહ�, �� કોઈનો નથી. �� આ�મા 
આ�યો હતો એકલો અને જવાનું પણ છ� એકલાં. 
હવે ઘેર-પરમધામ જવાનું છ�. એ વાત સારી રીતે 
યાદ રહ�. જે રીતે શરીર અને આ�મા એક 
સાંકળમાં �ડાયેલાં છ� તે રીતે પરમા�મા સાથે 
આ�મા �ડાયેલો રહ�. યાદ રહ� મારા તો એક 
િશવબાબા, િવદ�હી પરમા�મા આપણને િવદ�હી 
બનવાની શિ� આપે છ�. યોગ કઈ રીતે કરીએ 
એ �� �યાર� જ ઉ�ભવે છ� �યાર� બુિ� અનેક 
વાતોમાં ભટકતી રહ� છ�. બુિ�ને ભટકવામાંથી 
છોડાવો. એકા� થઈને બેસો. પહ�લાં �� આ�મા છું 

અ�તધારા

�હ�થમાં રહીને યોગી બનીએ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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તે પા�� કરો. બી� કોઈ સંક�પ ઉ�પ�ન કરવાની 
જ�ર નથી. એકા�તાની શિ�થી બુિ�નું 
ભટકવું બંધ થઈ જશે. એકા�િચ�, શાંતિચ� 
થઈને યોગા�યાસ માટ� બેસો. મનમાં બી� કોઈ 
વાત ન રહ� તો બાબાની ઘણી જ મદદ મળ� છ� એક 
�ેમથી યાદ કર� છ�, તો બી�ને તેની યાદ પહ�ચે છ�. 
જે સોય ઉપરથી કાટ ઊતરી ગયો છ� તે સોયને 
લોહચુંબક તરત જ પોતાની તરફ ખ�ચી લે છ�. તેથી 
�ાનના ક�રોસીનથી આ�માને લાગેલો િવકારો �પી 
કાટ ઉતારો, દૂર કરો. �ાન �ાન રોજ કરો. � 
રોજ �ાન �ાન નહ� કરશો તો આ�માનો 
િવકારો�પી કાટ કઈ રીતે ઊતરશે? � કાટ નહ� 
ઉતર�, તો યોગ કઈ રીતે લાગશે? �યાર� આ�મા 
સાફ-�વ�છ બની �ય છ� �યાર� બુિ� પરમા�માની 
યાદમાં �વાભાિવક રીતે �ડાઈ �ય છ�. બુિ�ને 
ઠ�કાણું અવ�ય �ઈએ. માર� િપતા પરમા�માને યાદ 
કરીને મારો સમય સફળ કરવો છ�. પરમા�માની 
યાદનું ખ�ચાણ આપણને �વ�છ, પિવ� બનાવે છ�.

સદા યાદ રાખો ક� મારા િશર� અનેક 
જ�મોના પાપોનો બોજ છ�. દ�વાદારને શું �યાર�ય 
શાંિત હોય છ�? પાપકમ�નો બોજ છ� તો યોગ કઈ 
રીતે લાગશે? ક�ટલાંકને યોગમાં રડવું આવે છ�. 
કારણ ક� બ� પાપ કર�લાં છ�. િશર� બો� છ�. 
ખુશીની વાતો સાંભળવા છતાં ખુશી આવતી નથી 
વાત કરતાં કરતાં રડવું આવી �ય છ�. વાત ક�ઈ 
નહ� હોય, પણ તરત જ રડવું આવી જશે. ઘણા 
સમયથી રડવાની જે ટ�વ પડી ગઈ છ� તેથી વાત 
કરતાં કરતાં રડી પડશે. કોઈ બીમારીની અસર 
થશે, તો બધી બીમારીઓ યાદ આવી જશે. ગયા 
જ�મમાં �યાં આપણું ��યુ થયું હતું �યાં લોકો 
ર�ા પણ �યાં આપણે જ�મ લીધો �યાંના લોકો 
ખુશ થયા. તેથી આ પાગલપણાની દુિનયામાં 
આપણે પાગલ શા માટ� બનીએ? �યાર� કોઈ રડે છ� 

તો પાગલ લાગે છ� કોઈ બાળક થોડું બીમાર પ�ું 
હશે, તો માબાપનો ચહ�રો �ઈશું તો �ણે તેઓ 
ઘણાં બીમાર હોય તેવું લાગે છ�. આ છ� દુઃખ 
આપવાની ટ�વ. બાબાએ ક�ં છ� ક� બાળકો, આ 
દુઃખમય સંસારમાંથી પોતાની �તને �� કરો. 
સંસારમાંથી નીકળી જશો નહ�, પણ દુઃખ 
આપનાર સંસારને �દયથી �ય� દો. દુઃખ આપશો 
નહ� અને દુઃખ લેશો નહ�. કોઈ દુઃખ આપનાર 
આવી �ય, તો શું કરશો? પરી�ા લેવા ક�ટલાયે 
આવે છ�. પણ �� એવા શોપ�ગ સે�ટર પર નથી 
જતી. (અથા�� �� દુઃખ �વીકારતી નથી.) માર� 
દુઃખ લેવું જ નથી. તમે ગમે તેટલું દુઃખ આપો, પણ 
અમે તે નહ� લઈએ. પરી�ા થાય પણ દુઃખ અંદર 
જવું �ઈએ નહ�. ભિ�માં કહ�તા હતા આ�મા 
િનલ�પ છ�. પરંતુ પોતાની ��થિત એવી બનાવો. 
બાબાના �ેમમાં મ� બનીને રહો તો તે ખેલ, 
તમાશો લાગશે. બાબાએ �ામાનું �ાન આ�યું છ� ક� 
સૌ એક સરખો પાટ� તો બ�વશે નહ�. તમાર� 
સારો પાટ� બ�વવાનો છ� તમે પરિચંતન છોડીને 
ઈ�રીય િચંતન, �વિચંતનમાં રહો. જે સદા એ 
લગનમાં મ� રહ�નારા છ� તેઓને ગમે તેટલો કામ 
ધંધો હોય પણ એમના ચહ�રા પર િચંતાનો, દુઃખનો 
ભાવ આવશે નહ�. �ણે છ� ક� ફરજ એટલે ફરજ 
માટ� બનવાનું છ� પિવ�.

સાયો યોગી એ છ� જે ��ટી છ�. સમપ�ણ પણ 
સંપૂણ�. મા�ં ક�ઈ છ� જ નહ�. મ� બાબાને �યા. એવા 
��ટી ક� બાળકોને સંભાળતા, સવ� કાંઈ કરતા પણ 
પૂરા �ામાિણક ભગવાન સાથે ઈમાનદાર અને 
માણસો સાથે પણ ઈમાનદાર. જે ઈમાનદારીથી 
ભગવાનને યાદ કર� તેના ઉપર ભગવાન બિલહાર 
�ય છ�. દુિનયા પણ સમજે છ� ક� આ ઈમાનદાર છ�. 
યોગી એટલે ઈમાનદાર, મોહ�ત. અનાસ� 
�િ�વાળો, કોઈ ઈ�છા ન રહ�.      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બાબા (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા) જે ક�ઈ 
સંભળાવે છ� એના સારનો 
િવચાર કરો એ સારમાં 
શિ� છ�. યોગ કરતાં 
પહ�લાં �ાનને સાર�પે 
સમ�. �ાન આપણી 

બુિ�ને �વ�છ કર� છ�. બુિ�માં �ાનનું મંથન 
હોય, સંસારી વાતો િવચારવાની ટ�વ ન હોય. �ાન 
કહ� છ� ક� તમે શું િવચારો છો તે જુઓ. કાય� પૂ�ં 
થતાં જ બાબાને યાદ કરવાનો પુ�ષાથ� હોય. તે 
માટ� બાબાનું પહ�લું ફરમાન છ�, દ�હથી �યારા 
બનો. જડ ના બની �ઓ. પણ સદા બુિ�માં એ 
રાખો ક� �� આ�મા ચૈત�ય છું. �ક�િત (શરીર)નો 
માિલક છું. દ�હઅિભમાને સ�યતાને છુપાવી દીધી. 
આ�મ અિભમાની બનવાથી આ�મામાં જે સ�યતા 
છ�. શાંિત છ� તે ઈમજ� થાય છ�. પહ�લાં આ�મા 
કમ����યોને વશ બનીને કામ કરતો ર�ો. મન 
ભટકતું ર�ં. �યાર� આ�માનું �ાન મ�યું છ�, તો 
મનને સમ�વો. સમજણથી �ાનનો ઉપયોગ કરો. 
મનને િપતા પરમા�માની યાદમાં �ડવાની કોિશશ 
કરો. બુિ�ને બી� સવ� વાતોથી �� બનાવી દો. 
�યાં સુધી બુિ� �� બનીને આ�મ-અિભમાની 
નથી બનતી �યાં સુધી િપતા પરમા�માને યાદ કરી 
શકતા નથી. આ�મા શરીરના સંબંધીઓમાં 
એટલો �ય�ત છ� ક� તેને પરમા�માને યાદ કરવાની 
�રસદ નથી. એક ઘડી પણ એકાંતમાં બેસીને 
આ�મ��થિતમાં રહ�વાનો અ�યાસ કરો તો નકામા 
િવચારો સમા�ત થઈ જશે. જે િવચારો કરવા જેવા 

છ�, તેવા જ િવચારો આવશે. યોગ માટ� કમ�ને 
છોડવાનું ફરમાન મ�યું નથી. એમ પણ નહ� 
કહ�તાં ક� �હ�થી છોડવાની છ�. પરંતુ એક છ� 
યોગી. બી� છ� ભોગી. ભોગી તનના, મનના 
રોગી હશે. પરમા�મા કહ� છ� ક� તમે �હ�થમાં 
રહીને યોગી બનો. �હ�થી અથા�� ��િ�, 
બાળકો એમને સંભાળવાની જવાબદારી છ�. 
પૂવ�જ�મના િહસાબ�કતાબથી સંબંધ �ડાયેલો છ�. 
તેઓને િનભાવવાનાં છ�. પરમા�મા સાથે પૂરો 
સંબંધ �ડવાનો છ�. ભિ�માગ�માં ભગવાનને 
નામ મા�થી �ેમ કરતા �યાર� દુિનયાને �દલથી 
�ેમ કરતા. હવે તે ટ�વ ચાલી ગઈ. સાચા �દલથી 
પરમિપતા પરમા�માને યાદ કરો.

�ાનને િવ�તારથી યાદ રાખો, �મરણ કરો. 
�ાનનું �પ� મનન િચંતન નહ� હોય, તો યોગ 
લાગશે નહ�. પછી બુિ� ભટકશે યા યોગ વખતે 
ઝોકાં આવશે. જે સારી રીતે મનન િચંતન કરીને 
યોગમાં બેસે છ� તેને �યાર�ય ઝોકાં આવશે નહ�. 
મા�ં કોઈ છ� નહ�, �� કોઈનો નથી. �� આ�મા 
આ�યો હતો એકલો અને જવાનું પણ છ� એકલાં. 
હવે ઘેર-પરમધામ જવાનું છ�. એ વાત સારી રીતે 
યાદ રહ�. જે રીતે શરીર અને આ�મા એક 
સાંકળમાં �ડાયેલાં છ� તે રીતે પરમા�મા સાથે 
આ�મા �ડાયેલો રહ�. યાદ રહ� મારા તો એક 
િશવબાબા, િવદ�હી પરમા�મા આપણને િવદ�હી 
બનવાની શિ� આપે છ�. યોગ કઈ રીતે કરીએ 
એ �� �યાર� જ ઉ�ભવે છ� �યાર� બુિ� અનેક 
વાતોમાં ભટકતી રહ� છ�. બુિ�ને ભટકવામાંથી 
છોડાવો. એકા� થઈને બેસો. પહ�લાં �� આ�મા છું 

અ�તધારા

�હ�થમાં રહીને યોગી બનીએ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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તે પા�� કરો. બી� કોઈ સંક�પ ઉ�પ�ન કરવાની 
જ�ર નથી. એકા�તાની શિ�થી બુિ�નું 
ભટકવું બંધ થઈ જશે. એકા�િચ�, શાંતિચ� 
થઈને યોગા�યાસ માટ� બેસો. મનમાં બી� કોઈ 
વાત ન રહ� તો બાબાની ઘણી જ મદદ મળ� છ� એક 
�ેમથી યાદ કર� છ�, તો બી�ને તેની યાદ પહ�ચે છ�. 
જે સોય ઉપરથી કાટ ઊતરી ગયો છ� તે સોયને 
લોહચુંબક તરત જ પોતાની તરફ ખ�ચી લે છ�. તેથી 
�ાનના ક�રોસીનથી આ�માને લાગેલો િવકારો �પી 
કાટ ઉતારો, દૂર કરો. �ાન �ાન રોજ કરો. � 
રોજ �ાન �ાન નહ� કરશો તો આ�માનો 
િવકારો�પી કાટ કઈ રીતે ઊતરશે? � કાટ નહ� 
ઉતર�, તો યોગ કઈ રીતે લાગશે? �યાર� આ�મા 
સાફ-�વ�છ બની �ય છ� �યાર� બુિ� પરમા�માની 
યાદમાં �વાભાિવક રીતે �ડાઈ �ય છ�. બુિ�ને 
ઠ�કાણું અવ�ય �ઈએ. માર� િપતા પરમા�માને યાદ 
કરીને મારો સમય સફળ કરવો છ�. પરમા�માની 
યાદનું ખ�ચાણ આપણને �વ�છ, પિવ� બનાવે છ�.

સદા યાદ રાખો ક� મારા િશર� અનેક 
જ�મોના પાપોનો બોજ છ�. દ�વાદારને શું �યાર�ય 
શાંિત હોય છ�? પાપકમ�નો બોજ છ� તો યોગ કઈ 
રીતે લાગશે? ક�ટલાંકને યોગમાં રડવું આવે છ�. 
કારણ ક� બ� પાપ કર�લાં છ�. િશર� બો� છ�. 
ખુશીની વાતો સાંભળવા છતાં ખુશી આવતી નથી 
વાત કરતાં કરતાં રડવું આવી �ય છ�. વાત ક�ઈ 
નહ� હોય, પણ તરત જ રડવું આવી જશે. ઘણા 
સમયથી રડવાની જે ટ�વ પડી ગઈ છ� તેથી વાત 
કરતાં કરતાં રડી પડશે. કોઈ બીમારીની અસર 
થશે, તો બધી બીમારીઓ યાદ આવી જશે. ગયા 
જ�મમાં �યાં આપણું ��યુ થયું હતું �યાં લોકો 
ર�ા પણ �યાં આપણે જ�મ લીધો �યાંના લોકો 
ખુશ થયા. તેથી આ પાગલપણાની દુિનયામાં 
આપણે પાગલ શા માટ� બનીએ? �યાર� કોઈ રડે છ� 

તો પાગલ લાગે છ� કોઈ બાળક થોડું બીમાર પ�ું 
હશે, તો માબાપનો ચહ�રો �ઈશું તો �ણે તેઓ 
ઘણાં બીમાર હોય તેવું લાગે છ�. આ છ� દુઃખ 
આપવાની ટ�વ. બાબાએ ક�ં છ� ક� બાળકો, આ 
દુઃખમય સંસારમાંથી પોતાની �તને �� કરો. 
સંસારમાંથી નીકળી જશો નહ�, પણ દુઃખ 
આપનાર સંસારને �દયથી �ય� દો. દુઃખ આપશો 
નહ� અને દુઃખ લેશો નહ�. કોઈ દુઃખ આપનાર 
આવી �ય, તો શું કરશો? પરી�ા લેવા ક�ટલાયે 
આવે છ�. પણ �� એવા શોપ�ગ સે�ટર પર નથી 
જતી. (અથા�� �� દુઃખ �વીકારતી નથી.) માર� 
દુઃખ લેવું જ નથી. તમે ગમે તેટલું દુઃખ આપો, પણ 
અમે તે નહ� લઈએ. પરી�ા થાય પણ દુઃખ અંદર 
જવું �ઈએ નહ�. ભિ�માં કહ�તા હતા આ�મા 
િનલ�પ છ�. પરંતુ પોતાની ��થિત એવી બનાવો. 
બાબાના �ેમમાં મ� બનીને રહો તો તે ખેલ, 
તમાશો લાગશે. બાબાએ �ામાનું �ાન આ�યું છ� ક� 
સૌ એક સરખો પાટ� તો બ�વશે નહ�. તમાર� 
સારો પાટ� બ�વવાનો છ� તમે પરિચંતન છોડીને 
ઈ�રીય િચંતન, �વિચંતનમાં રહો. જે સદા એ 
લગનમાં મ� રહ�નારા છ� તેઓને ગમે તેટલો કામ 
ધંધો હોય પણ એમના ચહ�રા પર િચંતાનો, દુઃખનો 
ભાવ આવશે નહ�. �ણે છ� ક� ફરજ એટલે ફરજ 
માટ� બનવાનું છ� પિવ�.

સાયો યોગી એ છ� જે ��ટી છ�. સમપ�ણ પણ 
સંપૂણ�. મા�ં ક�ઈ છ� જ નહ�. મ� બાબાને �યા. એવા 
��ટી ક� બાળકોને સંભાળતા, સવ� કાંઈ કરતા પણ 
પૂરા �ામાિણક ભગવાન સાથે ઈમાનદાર અને 
માણસો સાથે પણ ઈમાનદાર. જે ઈમાનદારીથી 
ભગવાનને યાદ કર� તેના ઉપર ભગવાન બિલહાર 
�ય છ�. દુિનયા પણ સમજે છ� ક� આ ઈમાનદાર છ�. 
યોગી એટલે ઈમાનદાર, મોહ�ત. અનાસ� 
�િ�વાળો, કોઈ ઈ�છા ન રહ�.      ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�યારથી બાબાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) 
અચાનક અને એવરર�ડી 
શ�દ ક�ા છ� �યારથી આપ 
�શો ક� જે અંગે કદી િવચાયુ� 
ના હોય તેવા સમાચારો 
સાંભળવા મળ� છ�. જેમ જેમ 

સમય વીતતો જશે તેમ તેમ અચાનક ઘટનાઓના 
સમાચાર સાંભળવા મળશે. બાબાએ ઉપરના 
શ�દો ક�ા છ� �યારથી અચાનક ઘટનાઓ 
ઈ�રીય પ�રવારમાં �વા મળ� છ�. હાલત પણ 
નાજુક બની રહી છ�. બાબાએ ક�ં છ� ક� સવ� 
અિતમાં જશે. તે �માણે થઈ ર�ં છ�. બીમારીઓ 
પણ અિતમાં જઈ રહી છ�. �ક�િતની હલચલ પણ 
અિતમાં જઈ રહી છ�.

સંસારમાં આ�માઓની �િ�, ��� એકદમ 
પતન કહી શકાય તેવી િવકારી બની રહી છ�. 
�ોધ, લોભ, ��ાચારોની ઘટનાઓની લાઈન 
પણ ઘણી લાંબી થઈ રહી છ�. અખબારોમાં રોજ 
નવા નવા નેતાઓનાં નામ આવે છ�. એક ઘટના 
પૂરી થતાં જ બી� બે ઘટનાઓ બને છ�. આવું બધું 
સાંભળતાં િવચાર ચાલે છ� ક� િવદ�શોવાળા શું 
સમજશે. ભારત આવો દ�શ છ�. પણ આપણે 
સમ�એ છીએ ક� ભારતમાં જ સવ� અિતમાં જવાનું 
છ�, ભારત જેટલો ઊંચો હતો તેટલું જ તેનું પતન 
થાય છ�. કોઈ તંગ થઈ �ય છ� �યાર� શું કર� છ�? 
�યાર� ઘણું કામ હોય છ�. ઘણા �ય�ત રહ� છ�. તો 
બોજ લાગે છ� અને ચી�ડયાપણું આવી �ય છ�. ભલે 
કોઈ �ોધ નહ� કર� પણ �ોધનો અંશ જે 
ચી�ડયાપણું છ� તે જ�ર કરશે. તો �ક�િત પણ 

િચડાઈ ગઈ છ�. કોઈને કોઈ અવળું કામ કર� છ�. 
આ રીતે દુિનયાની દર�ક �કારની હાલત �ઈએ 
તો તે અિતમાં જઈ રહી છ�. અિતમાં જવાની 
િનશાની એ સૂિચત કર� છ� ક� અંત ન�ક છ�. 
દુિનયાના લોકો હલચલમાં આવીને કહ�શે આ શું 
થવા બેઠું છ�. આપણે કહીશું ‘નિથંગ �યુ’ (ક�ઈ 
નવું નથી) આ હાલત �ઈને લાગે છ� ક� 
‘એવરર�ડી’ (સદા તૈયાર) બનવું ઘણું જ�રી છ�.

આજે તો �ક�િતની, માયાની, લોકોની ક�ઈ 
જ ખબર પડતી નથી. પણ આવા સમયમાં આપણે 
શું કરવાનું છ�? આજના વી.આઈ.પી.ઓ માટ� 
આગળ, પાછળ સુર�ા રખાય છ�. તો ��ા-
વ�સોની સુર�ા કઈ છ�? આપ સૌ લાઈટના 
કાબ�ની અંદર રહો. શરીરની ચાર� બાજુ �ણે 
�કાશ જ �કાશ હોય, એ કાબ�ની અંદર આપણે 
રહીએ. શ� શ�માં બાબા આપણને ��ય 
બતાવતા હતા ક� લોકો ક�ચકના �પમાં પાછળ 
પડશે. અશુ� �િ�વાળા લોકો આવશે. પરંતુ 
આપણી યોગની ��થત એવી હોય જેથી એમને 
આપણું શરીર દ�ખાય જ નહી. એમાં �કાશ જ 
�કાશ દ�ખાય. તો એની �િ�, ��� �વયં જ 
બદલાઈ જશે.

આ માટ� અશરીરી અવ�થા એવી હોય જેથી 
શરીરભાન એકદમ અ��ય થઈ �ય. એ માટ� 
િવશેષ અ�યાસની જ�ર છ�. અ�યાસ એવો હોય 
ક� એકદમ બેસીએ અને અશરીરી બની જઈએ. 
અંત સમયમાં આપણે અ�યાસ કરીએ ક� �� 
આ�મા છું. �� આ�મા છું તો યો�ા બની જઈશું. 
પછી સૂય�વંશી (સોળ� કળાએ સંપૂણ�) કઈ રીતે 
બનીશું? એટલે અ�યાસ તો અ�યારથી જ 

અચાનક અને એવરર�ડી
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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કરવાનો છ�. અંતમાં પ�ર��થિત અનુસાર 
અશરીરી બનવાનો અ�યાસ ઘણો જ જ�રી છ�. 
આપણે �યું છ� ક� �યાર� કોઈ િવનાસકારી ઘટના 
બને છ� તો યોગ કરીએ છીએ અને કહીએ છીએ ક� 
હવે તો બાબા અમારા ર�ક આપજ છો. હવે એ 
સમયે બાબા કહ�વાથી શું થશે? બાબા �ણે છ� ક� 
આમ તો મને પૂછતા પણ નથી. યાદ કરતા પણ 
નથી. �યાર� સમય આવે છ� �યાર� ફ�રયાદી બનીને 
આવે છ�. તો ફ�રયાદ તો યોગ નથી. પછી બાબાની 
મદદ કઈ રીતે મળશે? એટલા માટ� જે ભ�ીઓ 
(યોગ તપ�યા) થઈ રહી છ� તે ઘણી જ જ�રી છ�. 
આપણે સતત અશરીરી બનવાનો અ�યાસ કરતા 
રહીએ. કાય��મ �માણે વત�વાથી તેની લી�ટ મળ� 
છ�. મદદ મળ� છ�. જેનાથી �ા��ત સહજ રીતે થાય 
છ�. પણ �યાં સુધી આપણા મનમાં ઉમંગ નહ� 
હોય, તો તે અવ�થા અિવનાશી નહ� રહ�. મનમાં 
એકદમ તપ�યાની વાત �પશ� �ય. જેમ દુઃખ ક� 
સુખની કોઈ વાત �દલને �પશ� �ય છ�. તો તે 
ભૂલાવવી મુ�ક�લ બની �ય છ�. કોઈને કોઈ શરીર 
છોડે છ�, તો �દલને �પશ� �ય છ� તો �દલથી 
અશરીરી બનવાની ભાવના નહ� �ગટ� �યાં સુધી 
તપ�યા મહ�નત લાગશે.

ક�ટલાક સમજે છ� ક� આપણે સેવા તો ઘણી 
કરીએ છીએ. જવાબદારીઓ પણ િનભાવીએ 
છીએ. પણ એમાં શું મોટી વાત છ�? એક ફ��ટરીનો 
ડાયર��ટર હ�રો લોકોનું િનયમન કરીને ફ��ટરી 
ચલાવે છ�. તે તો પોતાની જવાબદારીઓ િનભાવે 
છ�. તેથી આપ �ાનીઓએ પણ આપની �ુટી 
સારી રીતે બ�વી તો તેમાં શું મોટી વાત છ�? 
આપણામાં અને એમનામાં શું અંતર છ�? આપણે 
ડબલ કામ કરીએ છીએ. આપણું આ�યા��મક 
વાય�ેશન પણ વાયુમંડળમાં ફ�લાય છ� અને બીજું 
કમ�નું પણ બળ મળ� છ�. તે આપણી નવીનતા છ�. 

ભિ�માગ�માં થોડો ઘણો સહયોગ મળ� છ� પરંતુ 
સવ� તો ભ� નથી. છતાં કામ તો કર� છ�, �ુટી 
તો સંભાળ� છ�. આઠ આઠ કલાક કામ કર� છ�. 
ક�ટલાક ઓવરટાઈમ કર� છ�. રાતે પણ કામ કર� 
છ�. તે એમાં શું મોટી વાત થઈ? અહ� તો બાબાની 
ગુ�ત મદદથી સવ� કારોબાર ચાલી ર�ો છ�. બાબા 
બુિ�વાનોની પણ બુિ� છ� તેથી બુિ�ને ટચ 
કરીને િનિમ� બનાવે છ�. છ� તો બાબાની કમાલ. 
વ�ે આપણું પણ ભા�ય બને છ�. પરંતુ 
કરાવનહાર તો બાબા છ� ને! મહ�નત બાબા �વયં 
કર� છ� અને ફળ આપણને આપે છ�. તો બાબાની 
આપણ સવ�ને એક��ા મદદ મળ� છ� તો આપણો 
પુ�ષાથ� પણ એક��ા થવો �ઈએ. સાધારણ નહ�.

વત�માન સમયના િહસાબે દુિનયા ખરાબ 
થતી લાગે છ�. શહ�રોમાં એટલું �દૂષણ વધી ર�ં છ� 
ક� સરકાર પણ સમ� શકતી નથી. અ�યાર� 
આટલું છ� તો બે ચાર વષ� પછી ક�ટલું થશે? પણ શું 
થવાનું છ� તે આપણે �ણીએ છીએ. પ�રવત�ન 
થવાનું જ છ�. તો અચાનક બાબા એટલા માટ� 
બતાવી ર�ા છ� ક� સૌ એવરર�ડી રહ�. �યાર�ય પણ 
ક�ઈક બની શક� છ�. આપણે �વ�ને પણ નહ� 
િવચાયુ� હોય તેવું ગમે તે અચાનક બની શક� છ�. 
એટલે બાબા કહ� છ� ક� સમય અનુસાર આપ સૌ 
એવરર�ડી બનો. જે થવાનું છ� તેની તારીખ ન�ી 
નથી. �યોિતષીઓ ભલે તારીખ બતાવે પણ 
બાબાએ તો બતાવી નથી.

તો હવે આપ લોકો (��ાવ�સો) એમ ના 
કહો ક� થઈ જશે, કરીશું.... જે લોકો કહ� છ� 
કોિશષ કરીશું. �યાન આપીશું તો એનો અથ� એ ક� 
તેઓને પોતાનામાં જ સંશય છ�. � મન િન�ય છ� 
તો માર� કરવાનું જ છ�. કોિશષ શ�દ, ક�ા િવના 
સંપ�ન બનવાના પુ�ષાથ�માં �ડાઈ જશે. તો 
પુ�ષાથ� અ�યાર� જ કરવાનો છ�. ક�ટલાક 
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�યારથી બાબાએ 
(પરમિપતા િશવ પરમા�મા) 
અચાનક અને એવરર�ડી 
શ�દ ક�ા છ� �યારથી આપ 
�શો ક� જે અંગે કદી િવચાયુ� 
ના હોય તેવા સમાચારો 
સાંભળવા મળ� છ�. જેમ જેમ 

સમય વીતતો જશે તેમ તેમ અચાનક ઘટનાઓના 
સમાચાર સાંભળવા મળશે. બાબાએ ઉપરના 
શ�દો ક�ા છ� �યારથી અચાનક ઘટનાઓ 
ઈ�રીય પ�રવારમાં �વા મળ� છ�. હાલત પણ 
નાજુક બની રહી છ�. બાબાએ ક�ં છ� ક� સવ� 
અિતમાં જશે. તે �માણે થઈ ર�ં છ�. બીમારીઓ 
પણ અિતમાં જઈ રહી છ�. �ક�િતની હલચલ પણ 
અિતમાં જઈ રહી છ�.

સંસારમાં આ�માઓની �િ�, ��� એકદમ 
પતન કહી શકાય તેવી િવકારી બની રહી છ�. 
�ોધ, લોભ, ��ાચારોની ઘટનાઓની લાઈન 
પણ ઘણી લાંબી થઈ રહી છ�. અખબારોમાં રોજ 
નવા નવા નેતાઓનાં નામ આવે છ�. એક ઘટના 
પૂરી થતાં જ બી� બે ઘટનાઓ બને છ�. આવું બધું 
સાંભળતાં િવચાર ચાલે છ� ક� િવદ�શોવાળા શું 
સમજશે. ભારત આવો દ�શ છ�. પણ આપણે 
સમ�એ છીએ ક� ભારતમાં જ સવ� અિતમાં જવાનું 
છ�, ભારત જેટલો ઊંચો હતો તેટલું જ તેનું પતન 
થાય છ�. કોઈ તંગ થઈ �ય છ� �યાર� શું કર� છ�? 
�યાર� ઘણું કામ હોય છ�. ઘણા �ય�ત રહ� છ�. તો 
બોજ લાગે છ� અને ચી�ડયાપણું આવી �ય છ�. ભલે 
કોઈ �ોધ નહ� કર� પણ �ોધનો અંશ જે 
ચી�ડયાપણું છ� તે જ�ર કરશે. તો �ક�િત પણ 

િચડાઈ ગઈ છ�. કોઈને કોઈ અવળું કામ કર� છ�. 
આ રીતે દુિનયાની દર�ક �કારની હાલત �ઈએ 
તો તે અિતમાં જઈ રહી છ�. અિતમાં જવાની 
િનશાની એ સૂિચત કર� છ� ક� અંત ન�ક છ�. 
દુિનયાના લોકો હલચલમાં આવીને કહ�શે આ શું 
થવા બેઠું છ�. આપણે કહીશું ‘નિથંગ �યુ’ (ક�ઈ 
નવું નથી) આ હાલત �ઈને લાગે છ� ક� 
‘એવરર�ડી’ (સદા તૈયાર) બનવું ઘણું જ�રી છ�.

આજે તો �ક�િતની, માયાની, લોકોની ક�ઈ 
જ ખબર પડતી નથી. પણ આવા સમયમાં આપણે 
શું કરવાનું છ�? આજના વી.આઈ.પી.ઓ માટ� 
આગળ, પાછળ સુર�ા રખાય છ�. તો ��ા-
વ�સોની સુર�ા કઈ છ�? આપ સૌ લાઈટના 
કાબ�ની અંદર રહો. શરીરની ચાર� બાજુ �ણે 
�કાશ જ �કાશ હોય, એ કાબ�ની અંદર આપણે 
રહીએ. શ� શ�માં બાબા આપણને ��ય 
બતાવતા હતા ક� લોકો ક�ચકના �પમાં પાછળ 
પડશે. અશુ� �િ�વાળા લોકો આવશે. પરંતુ 
આપણી યોગની ��થત એવી હોય જેથી એમને 
આપણું શરીર દ�ખાય જ નહી. એમાં �કાશ જ 
�કાશ દ�ખાય. તો એની �િ�, ��� �વયં જ 
બદલાઈ જશે.

આ માટ� અશરીરી અવ�થા એવી હોય જેથી 
શરીરભાન એકદમ અ��ય થઈ �ય. એ માટ� 
િવશેષ અ�યાસની જ�ર છ�. અ�યાસ એવો હોય 
ક� એકદમ બેસીએ અને અશરીરી બની જઈએ. 
અંત સમયમાં આપણે અ�યાસ કરીએ ક� �� 
આ�મા છું. �� આ�મા છું તો યો�ા બની જઈશું. 
પછી સૂય�વંશી (સોળ� કળાએ સંપૂણ�) કઈ રીતે 
બનીશું? એટલે અ�યાસ તો અ�યારથી જ 

અચાનક અને એવરર�ડી
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ
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કરવાનો છ�. અંતમાં પ�ર��થિત અનુસાર 
અશરીરી બનવાનો અ�યાસ ઘણો જ જ�રી છ�. 
આપણે �યું છ� ક� �યાર� કોઈ િવનાસકારી ઘટના 
બને છ� તો યોગ કરીએ છીએ અને કહીએ છીએ ક� 
હવે તો બાબા અમારા ર�ક આપજ છો. હવે એ 
સમયે બાબા કહ�વાથી શું થશે? બાબા �ણે છ� ક� 
આમ તો મને પૂછતા પણ નથી. યાદ કરતા પણ 
નથી. �યાર� સમય આવે છ� �યાર� ફ�રયાદી બનીને 
આવે છ�. તો ફ�રયાદ તો યોગ નથી. પછી બાબાની 
મદદ કઈ રીતે મળશે? એટલા માટ� જે ભ�ીઓ 
(યોગ તપ�યા) થઈ રહી છ� તે ઘણી જ જ�રી છ�. 
આપણે સતત અશરીરી બનવાનો અ�યાસ કરતા 
રહીએ. કાય��મ �માણે વત�વાથી તેની લી�ટ મળ� 
છ�. મદદ મળ� છ�. જેનાથી �ા��ત સહજ રીતે થાય 
છ�. પણ �યાં સુધી આપણા મનમાં ઉમંગ નહ� 
હોય, તો તે અવ�થા અિવનાશી નહ� રહ�. મનમાં 
એકદમ તપ�યાની વાત �પશ� �ય. જેમ દુઃખ ક� 
સુખની કોઈ વાત �દલને �પશ� �ય છ�. તો તે 
ભૂલાવવી મુ�ક�લ બની �ય છ�. કોઈને કોઈ શરીર 
છોડે છ�, તો �દલને �પશ� �ય છ� તો �દલથી 
અશરીરી બનવાની ભાવના નહ� �ગટ� �યાં સુધી 
તપ�યા મહ�નત લાગશે.

ક�ટલાક સમજે છ� ક� આપણે સેવા તો ઘણી 
કરીએ છીએ. જવાબદારીઓ પણ િનભાવીએ 
છીએ. પણ એમાં શું મોટી વાત છ�? એક ફ��ટરીનો 
ડાયર��ટર હ�રો લોકોનું િનયમન કરીને ફ��ટરી 
ચલાવે છ�. તે તો પોતાની જવાબદારીઓ િનભાવે 
છ�. તેથી આપ �ાનીઓએ પણ આપની �ુટી 
સારી રીતે બ�વી તો તેમાં શું મોટી વાત છ�? 
આપણામાં અને એમનામાં શું અંતર છ�? આપણે 
ડબલ કામ કરીએ છીએ. આપણું આ�યા��મક 
વાય�ેશન પણ વાયુમંડળમાં ફ�લાય છ� અને બીજું 
કમ�નું પણ બળ મળ� છ�. તે આપણી નવીનતા છ�. 

ભિ�માગ�માં થોડો ઘણો સહયોગ મળ� છ� પરંતુ 
સવ� તો ભ� નથી. છતાં કામ તો કર� છ�, �ુટી 
તો સંભાળ� છ�. આઠ આઠ કલાક કામ કર� છ�. 
ક�ટલાક ઓવરટાઈમ કર� છ�. રાતે પણ કામ કર� 
છ�. તે એમાં શું મોટી વાત થઈ? અહ� તો બાબાની 
ગુ�ત મદદથી સવ� કારોબાર ચાલી ર�ો છ�. બાબા 
બુિ�વાનોની પણ બુિ� છ� તેથી બુિ�ને ટચ 
કરીને િનિમ� બનાવે છ�. છ� તો બાબાની કમાલ. 
વ�ે આપણું પણ ભા�ય બને છ�. પરંતુ 
કરાવનહાર તો બાબા છ� ને! મહ�નત બાબા �વયં 
કર� છ� અને ફળ આપણને આપે છ�. તો બાબાની 
આપણ સવ�ને એક��ા મદદ મળ� છ� તો આપણો 
પુ�ષાથ� પણ એક��ા થવો �ઈએ. સાધારણ નહ�.

વત�માન સમયના િહસાબે દુિનયા ખરાબ 
થતી લાગે છ�. શહ�રોમાં એટલું �દૂષણ વધી ર�ં છ� 
ક� સરકાર પણ સમ� શકતી નથી. અ�યાર� 
આટલું છ� તો બે ચાર વષ� પછી ક�ટલું થશે? પણ શું 
થવાનું છ� તે આપણે �ણીએ છીએ. પ�રવત�ન 
થવાનું જ છ�. તો અચાનક બાબા એટલા માટ� 
બતાવી ર�ા છ� ક� સૌ એવરર�ડી રહ�. �યાર�ય પણ 
ક�ઈક બની શક� છ�. આપણે �વ�ને પણ નહ� 
િવચાયુ� હોય તેવું ગમે તે અચાનક બની શક� છ�. 
એટલે બાબા કહ� છ� ક� સમય અનુસાર આપ સૌ 
એવરર�ડી બનો. જે થવાનું છ� તેની તારીખ ન�ી 
નથી. �યોિતષીઓ ભલે તારીખ બતાવે પણ 
બાબાએ તો બતાવી નથી.

તો હવે આપ લોકો (��ાવ�સો) એમ ના 
કહો ક� થઈ જશે, કરીશું.... જે લોકો કહ� છ� 
કોિશષ કરીશું. �યાન આપીશું તો એનો અથ� એ ક� 
તેઓને પોતાનામાં જ સંશય છ�. � મન િન�ય છ� 
તો માર� કરવાનું જ છ�. કોિશષ શ�દ, ક�ા િવના 
સંપ�ન બનવાના પુ�ષાથ�માં �ડાઈ જશે. તો 
પુ�ષાથ� અ�યાર� જ કરવાનો છ�. ક�ટલાક 
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��ાવ�સો કહ� છ� ક� અમે તો ગુ�ત છીએ. અમને 
કોણ ઓળખે છ�? અર� ! બાબા ઓળખે છ�, બીજું 
કોઈ નહ� ઓળખે તો શું થઈ ગયું? કોઈ વળી એમ 
કહ� છ� ક� અમને કોઈ ઓળખતું નથી એટલે તે 
અનુસાર કોઈ સીટ મળતી નથી. અર�, સીટ તો 
તમારી પહ�લાંથી જ સતયુગમાં ફ��સ થઈ ગઈ છ�. 
બાબાના �દલમાં છો. માન મરતબો અહ� શું 
મેળવવાનો? મોટા બનવું એટલે ખાંડિણયામાં માથું 
નાંખવું. મોટા બનવું કાંઈ માસીનું ઘર (સરળ) 
નથી. પોઝીશન યા સીટ લેવી તે ક�ઈ નાની વાત 
નથી. ક�ટલાક એવું સમજે છ� ક� મહારથી તો 
મોજમાં રહ� છ�. પણ મહારથીઓ સામે જે 
સમ�યાઓ આવે છ� તે �તાં આપની સમ�યાઓ 
તો ક�ડી બરાબર છ�. પણ તે બહારથી દ�ખાતું 
નથી. એટલે કહો છો ક� મોટાઓને આરામ, 
પોઝીશન મળ� છ�. વા�તવમાં જેટલા મોટા તેટલી 
મોટી વાતો સામે આવશે, પણ મોટા હોવાને કારણે 
એમનામાં શિ� ભર�લી હોય છ� જે આપને દ�ખાતી 
નથી. પણ પોતાની િહ�મત િવના બાબાની પણ મદદ 
મળતી નથી.

બાબા કહ� છ� ક� આપ િહ�મતનું એક ડગલું 
ભરો, તો �� હ�ર ડગલાં જેટલી મદદ કરવા 
તૈયાર છું. બાબા �ેમના સાગર છ� પરંતુ ��ીક 
(કડક) પણ છ�. કાયદો પણ પૂરો રાખે છ�. આ પણ 
કમ�ની ગિત છ�. આપણે એક ડગલું આગળ 
વધીએ, તો બાબા મદદ કર�. પણ બાબા જ બધું 
કર� એ સંભવ નથી. ��ાવ�સોમાં આવું ચાલતું 
નથી. દર�કમાં કોઈ િવશેષતા હશે તો ખામીઓ પણ 
હશે. �થમ બાબા, બી�ં મ�મા આ બે સીટ ફ��સ 
છ�. �ી� નંબરથી બધી સીટો ખાલી છ�. અ�યાર� 
ર�સ (�પધા�) ચાલી રહી છ�. અ�યાર� સીટી વાગી 
નથી. સીટી વાગશે તો સવ�ને સીટ મળશે. અ�યાર� 
તો સૌ દોડી ર�ા છ� અથા�� પુ�ષાથ� કરી ર�ાં છ�. 

સવ�ને ચા�સ (તક) છ�. આગળ નંબર મેળવવાનો 
અવકાશ છ�. લા�ટ સો ફા�ટનું ઉદાહરણ પણ 
િસ� થવાનું છ�. બાબા િવદ�શીઓને પણ કહ� છ� ક� 
લા�ટ સો ફા�ટમાં આપનો નંબર પણ આવી શક� 
છ�. ખબર �યાં પડે છ�. માયાનાં તોફાનો �યાર�ક 
સારા સારાને પણ પાછળ લઈ �ય છ�. આ િવશેના 
સમાચારો પણ સાંભળીએ છીએ. કોઈ પણ 
મહારથી બની શક� છ�. મહારથી અથા�� જે 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવામાં મહાન આ�મા 
હોય. જે સમ�યાઓમાં િવજયી બને. મહાન બને.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)...તં�ી �થાનેથી

વગ�ને પામે છ�. તો કોઈ નાપાસ પણ થાય છ� તે રીતે 
રાજયોગના સાધકો નંબરવાર, પુ�ષાથ� અનુસાર 
િસિ�ઓને પામે છ�. િસિ�ઓની િવિવધ 
�ેણીઓમાં તેઓ અ��થાનના અિધકારી બને છ�.

દર�ક આ�માનો પુ�ષાથ� અને �ા��ત િભ�ન 
છ�. પણ એટલું તો સ�ય છ� ક� આ પથ ઉપર 
ચાલનાર કોઈપણ સાધક િસિ�થી વંિચતતો 
રહ�તો જ નથી. તેની ટકાવારી અને �ેણી તેના 
પુ�ષાથ� ઉપર આધા�રત છ�.

��ાવ�સ િસવાયના ઈ�રીય �ાનથી 
અ�ણ ‘�ાના�ત’ના �ાહકોને આ લેખ �ારા 
રાજયોગની સાધનાનો સંિ��ત પ�રચય 
કરાવવાનો આ લેખનો હ�તુ છ�. � આ પથ ઉપર 
ચાલવાની િજ�ાસા �ગટ� તો ��ાક�મારીના સેવા 
ક���ની અચૂક મુલાકાત લેશો.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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મહાન િવચારોના િશખર� 
પહ�ચેલા મનુ�યને, કોઈપણ 
પરાયો લાગતો નથી. આ 
સંપૂણ� િવ�, એક 
િવ�િપતાની થાપણ છ� અને 
આપણે સવ� મનુ�યો એક 
િવશાળ િવ� પ�રવારનાં 

પરંતુ સમય જતાં મનુ�યના િવચારો િવક�ત થયા. 
તેનો િવશાળ ���કોણ હદની દીવાલોમાં બંધાઈ 
ગયો. વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ની ભાવના શા��ો અને 
�ંથોમાં જ સચવાઈ રહી અને �વાથ� તથા �ણાએ 
સમ� િવ� ઉપર પોતાનું સા�ા�ય �થાિપત કરી 
દીધું. �યાં ભારતને ભારતમાતા માનવામાં આવી. 
આવી માતા ક� �ણે પોતાના સવ� સપૂતોને પોતાની 
ગોદમાં સમાવી લીધાં છ� અને �યાં એજ ભારત 
માતા પોતાના ���થલ ઉપર �ણા અને વૈમન�ય, 
�ોધ તથા િહ�સા તથા બદલાની ભાવનાનાં કાળા 
વાદળો ધેરાયેલાં �ઈ રહી છ�.

મનુ�ય�વન ક�ટલું સુંદર છ�. ક�ટલું િવકિસત 
છ�. મનુ�યની પાસે ક�ટલી �ે� બુિ� છ� પણ 
�યાર�ક બુિ�માન �ાણી પોતાની બુિ�નો 
ઉપયોગ સાચી �દશામાં નથી કરતાં. એની જ બુિ� 
એનામાં તનાવ જ�માવે છ�. એના જ િવચારો એને 
અશાંત કરી ર�ાં છ�. એની જ ધારણાઓ એને 
વામમાગ� ઉપર લઈ જઈ રહી છ�. ક�ટલું �ક�મતી છ� 
આ સુંદર �વન, પરંતુ એનાથી પણ વધાર� �ક�મતી 
છ� એની બી�ઓ ��યેની �ે� ભાવનાઓ.

જે મનુ�યનું મન સ�ભાવનાઓની લહ�રાતાં 
સાગર બની ગયું હોય, જેના મનમાં સવ���યે 
િવશુ� �ેમ ભરી દીધો હોય, જેના �વનમાં �ણા 

તથા ઈ�યા�ની છાયા પણ ન પડતી હોય, તે મનુ�ય 
અમૂ�ય હીરા સમાન છ�. આપણે �ણી લેવું �ઈએ 
ક� મનુ�યની ભાવનાઓ જ એને સુખ આપે છ�, 
એની ભાવનાઓ જ એને દુઃખ આપે છ�. 
ભાવનાઓ બદલો અને સુખી બનો. પોતાના મનને 
�ે� ભાવનાઓથી ભરવા માટ� �ે� તથા ગહન 
િચંતનની અિત આવ�યકતા છ�. �યાં સુધી સવ�માં 
આ��મકભાવ ધારણ નહ� કરીએ, �યાં સુધી 
સવ�ને પોતાના નહ� સમ�એ. તેથી �ે� િચંતન 
તેમજ સ�ભાવનાઓમાં �િ� થશે નહ�. આપણે 
જરા થોભીને એ વાતનું િચંતન કરી લઈએ ક� કઈ 
વાતો આપણી ભાવનાને દૂિષત કર� છ�.

�યાર� �વાથ� સંતોષાતો નથી, �યાર� 
કામનાઓ ��ત થતી નથી, �યાર� કોઈને ખૂબ 
હ�રાન કરીએ છીએ. �યાર� અ�યાચાર રોકતા 
નથી. �યાર� જ બી� �યિ� વારંવાર ખરાબ 
�યવહાર કર� છ�. આ રીતે ખરાબ ભાવનાઓનો 
જ�મ થાય છ�. જેનું ��ય� � છ� બદલાની ભાવના.

બદલાની ભાવના મનુ�યને ઘણી અશાંત 
કર� છ�. વાતાનુક�લ ઓરડામાં બેઠ�લો માનવ 
બદલાની ભાવનાથી ગરમ થઈ �ય છ�. શીતળ 
હવા પણ તેની બદલાની ભાવના દૂર કરી શકતી 
નથી. પરંતુ શું બદલો લઈ લીધા પછી પણ 
મનુ�યની િચ�ની અ�� શાંત થાય છ�? અનુભવ 
શો છ�? બદલો લેવો તે અ�� પર શીતળ જળનું 
કામ કર� છ� ક� પે�ોલનું ? બુરાઈને બુરાઈથી દૂર 
કરી શકાતી નથી.

આજે દ�શમાં િવિભ�ન ધમ�માં િવ�ાસ 
રાખનારાઓમાં વૈમન�યનું ગરમ વાતાવરણ છ�. 
એક જ ધૂન છ�. અમુક સમયમાં, આટલા વષ� 

સ�ભાવનાઓના દીપ �ગટાવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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��ાવ�સો કહ� છ� ક� અમે તો ગુ�ત છીએ. અમને 
કોણ ઓળખે છ�? અર� ! બાબા ઓળખે છ�, બીજું 
કોઈ નહ� ઓળખે તો શું થઈ ગયું? કોઈ વળી એમ 
કહ� છ� ક� અમને કોઈ ઓળખતું નથી એટલે તે 
અનુસાર કોઈ સીટ મળતી નથી. અર�, સીટ તો 
તમારી પહ�લાંથી જ સતયુગમાં ફ��સ થઈ ગઈ છ�. 
બાબાના �દલમાં છો. માન મરતબો અહ� શું 
મેળવવાનો? મોટા બનવું એટલે ખાંડિણયામાં માથું 
નાંખવું. મોટા બનવું કાંઈ માસીનું ઘર (સરળ) 
નથી. પોઝીશન યા સીટ લેવી તે ક�ઈ નાની વાત 
નથી. ક�ટલાક એવું સમજે છ� ક� મહારથી તો 
મોજમાં રહ� છ�. પણ મહારથીઓ સામે જે 
સમ�યાઓ આવે છ� તે �તાં આપની સમ�યાઓ 
તો ક�ડી બરાબર છ�. પણ તે બહારથી દ�ખાતું 
નથી. એટલે કહો છો ક� મોટાઓને આરામ, 
પોઝીશન મળ� છ�. વા�તવમાં જેટલા મોટા તેટલી 
મોટી વાતો સામે આવશે, પણ મોટા હોવાને કારણે 
એમનામાં શિ� ભર�લી હોય છ� જે આપને દ�ખાતી 
નથી. પણ પોતાની િહ�મત િવના બાબાની પણ મદદ 
મળતી નથી.

બાબા કહ� છ� ક� આપ િહ�મતનું એક ડગલું 
ભરો, તો �� હ�ર ડગલાં જેટલી મદદ કરવા 
તૈયાર છું. બાબા �ેમના સાગર છ� પરંતુ ��ીક 
(કડક) પણ છ�. કાયદો પણ પૂરો રાખે છ�. આ પણ 
કમ�ની ગિત છ�. આપણે એક ડગલું આગળ 
વધીએ, તો બાબા મદદ કર�. પણ બાબા જ બધું 
કર� એ સંભવ નથી. ��ાવ�સોમાં આવું ચાલતું 
નથી. દર�કમાં કોઈ િવશેષતા હશે તો ખામીઓ પણ 
હશે. �થમ બાબા, બી�ં મ�મા આ બે સીટ ફ��સ 
છ�. �ી� નંબરથી બધી સીટો ખાલી છ�. અ�યાર� 
ર�સ (�પધા�) ચાલી રહી છ�. અ�યાર� સીટી વાગી 
નથી. સીટી વાગશે તો સવ�ને સીટ મળશે. અ�યાર� 
તો સૌ દોડી ર�ા છ� અથા�� પુ�ષાથ� કરી ર�ાં છ�. 

સવ�ને ચા�સ (તક) છ�. આગળ નંબર મેળવવાનો 
અવકાશ છ�. લા�ટ સો ફા�ટનું ઉદાહરણ પણ 
િસ� થવાનું છ�. બાબા િવદ�શીઓને પણ કહ� છ� ક� 
લા�ટ સો ફા�ટમાં આપનો નંબર પણ આવી શક� 
છ�. ખબર �યાં પડે છ�. માયાનાં તોફાનો �યાર�ક 
સારા સારાને પણ પાછળ લઈ �ય છ�. આ િવશેના 
સમાચારો પણ સાંભળીએ છીએ. કોઈ પણ 
મહારથી બની શક� છ�. મહારથી અથા�� જે 
પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવામાં મહાન આ�મા 
હોય. જે સમ�યાઓમાં િવજયી બને. મહાન બને.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)...તં�ી �થાનેથી

વગ�ને પામે છ�. તો કોઈ નાપાસ પણ થાય છ� તે રીતે 
રાજયોગના સાધકો નંબરવાર, પુ�ષાથ� અનુસાર 
િસિ�ઓને પામે છ�. િસિ�ઓની િવિવધ 
�ેણીઓમાં તેઓ અ��થાનના અિધકારી બને છ�.

દર�ક આ�માનો પુ�ષાથ� અને �ા��ત િભ�ન 
છ�. પણ એટલું તો સ�ય છ� ક� આ પથ ઉપર 
ચાલનાર કોઈપણ સાધક િસિ�થી વંિચતતો 
રહ�તો જ નથી. તેની ટકાવારી અને �ેણી તેના 
પુ�ષાથ� ઉપર આધા�રત છ�.

��ાવ�સ િસવાયના ઈ�રીય �ાનથી 
અ�ણ ‘�ાના�ત’ના �ાહકોને આ લેખ �ારા 
રાજયોગની સાધનાનો સંિ��ત પ�રચય 
કરાવવાનો આ લેખનો હ�તુ છ�. � આ પથ ઉપર 
ચાલવાની િજ�ાસા �ગટ� તો ��ાક�મારીના સેવા 
ક���ની અચૂક મુલાકાત લેશો.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 05 May 2022 Page No. 13

�ાના�ત

મહાન િવચારોના િશખર� 
પહ�ચેલા મનુ�યને, કોઈપણ 
પરાયો લાગતો નથી. આ 
સંપૂણ� િવ�, એક 
િવ�િપતાની થાપણ છ� અને 
આપણે સવ� મનુ�યો એક 
િવશાળ િવ� પ�રવારનાં 

પરંતુ સમય જતાં મનુ�યના િવચારો િવક�ત થયા. 
તેનો િવશાળ ���કોણ હદની દીવાલોમાં બંધાઈ 
ગયો. વસુધૈવ ક�ટુંબકમ ્ની ભાવના શા��ો અને 
�ંથોમાં જ સચવાઈ રહી અને �વાથ� તથા �ણાએ 
સમ� િવ� ઉપર પોતાનું સા�ા�ય �થાિપત કરી 
દીધું. �યાં ભારતને ભારતમાતા માનવામાં આવી. 
આવી માતા ક� �ણે પોતાના સવ� સપૂતોને પોતાની 
ગોદમાં સમાવી લીધાં છ� અને �યાં એજ ભારત 
માતા પોતાના ���થલ ઉપર �ણા અને વૈમન�ય, 
�ોધ તથા િહ�સા તથા બદલાની ભાવનાનાં કાળા 
વાદળો ધેરાયેલાં �ઈ રહી છ�.

મનુ�ય�વન ક�ટલું સુંદર છ�. ક�ટલું િવકિસત 
છ�. મનુ�યની પાસે ક�ટલી �ે� બુિ� છ� પણ 
�યાર�ક બુિ�માન �ાણી પોતાની બુિ�નો 
ઉપયોગ સાચી �દશામાં નથી કરતાં. એની જ બુિ� 
એનામાં તનાવ જ�માવે છ�. એના જ િવચારો એને 
અશાંત કરી ર�ાં છ�. એની જ ધારણાઓ એને 
વામમાગ� ઉપર લઈ જઈ રહી છ�. ક�ટલું �ક�મતી છ� 
આ સુંદર �વન, પરંતુ એનાથી પણ વધાર� �ક�મતી 
છ� એની બી�ઓ ��યેની �ે� ભાવનાઓ.

જે મનુ�યનું મન સ�ભાવનાઓની લહ�રાતાં 
સાગર બની ગયું હોય, જેના મનમાં સવ���યે 
િવશુ� �ેમ ભરી દીધો હોય, જેના �વનમાં �ણા 

તથા ઈ�યા�ની છાયા પણ ન પડતી હોય, તે મનુ�ય 
અમૂ�ય હીરા સમાન છ�. આપણે �ણી લેવું �ઈએ 
ક� મનુ�યની ભાવનાઓ જ એને સુખ આપે છ�, 
એની ભાવનાઓ જ એને દુઃખ આપે છ�. 
ભાવનાઓ બદલો અને સુખી બનો. પોતાના મનને 
�ે� ભાવનાઓથી ભરવા માટ� �ે� તથા ગહન 
િચંતનની અિત આવ�યકતા છ�. �યાં સુધી સવ�માં 
આ��મકભાવ ધારણ નહ� કરીએ, �યાં સુધી 
સવ�ને પોતાના નહ� સમ�એ. તેથી �ે� િચંતન 
તેમજ સ�ભાવનાઓમાં �િ� થશે નહ�. આપણે 
જરા થોભીને એ વાતનું િચંતન કરી લઈએ ક� કઈ 
વાતો આપણી ભાવનાને દૂિષત કર� છ�.

�યાર� �વાથ� સંતોષાતો નથી, �યાર� 
કામનાઓ ��ત થતી નથી, �યાર� કોઈને ખૂબ 
હ�રાન કરીએ છીએ. �યાર� અ�યાચાર રોકતા 
નથી. �યાર� જ બી� �યિ� વારંવાર ખરાબ 
�યવહાર કર� છ�. આ રીતે ખરાબ ભાવનાઓનો 
જ�મ થાય છ�. જેનું ��ય� � છ� બદલાની ભાવના.

બદલાની ભાવના મનુ�યને ઘણી અશાંત 
કર� છ�. વાતાનુક�લ ઓરડામાં બેઠ�લો માનવ 
બદલાની ભાવનાથી ગરમ થઈ �ય છ�. શીતળ 
હવા પણ તેની બદલાની ભાવના દૂર કરી શકતી 
નથી. પરંતુ શું બદલો લઈ લીધા પછી પણ 
મનુ�યની િચ�ની અ�� શાંત થાય છ�? અનુભવ 
શો છ�? બદલો લેવો તે અ�� પર શીતળ જળનું 
કામ કર� છ� ક� પે�ોલનું ? બુરાઈને બુરાઈથી દૂર 
કરી શકાતી નથી.

આજે દ�શમાં િવિભ�ન ધમ�માં િવ�ાસ 
રાખનારાઓમાં વૈમન�યનું ગરમ વાતાવરણ છ�. 
એક જ ધૂન છ�. અમુક સમયમાં, આટલા વષ� 

સ�ભાવનાઓના દીપ �ગટાવો
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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પહ�લાં એમણે અમારી સાથે આમ કયુ� હતું. હવે 
અમે બદલો લઈશું. પરંતુ જેમણે આપના ઉપર 
અ�યાચાર કય� હતો, તે તો આજે �યાં છ�? શું તમે 
તેમને ઓળખો છો? એનો ઉ�ર �પ� છ� ના. હવે 
િનદ�ષોને સહન કરવું પડે છ�. માસુમ બાળકો 
અનાથ થઈ �ય છ�.

પરંતુ એક �યિ�ના અ�યાચારના 
બદલામાં સમ� સમાજ પાસે બદલો લેવાનું 
િવચારવું તે માનવતાનો અનાદર છ�. ભારતીય 
પરંપરાઓની અવહ�લના છ�. આપણી મહાન 
સ�યતા દયા, �ેમ તથા �મા મનુ�યને િનબ�ળ 
બનાવતાં નથી પણ અલૌ�કક શિ�ઓનો સંચાર 
કર� છ�.

એમણે આપણી સાથે ખરાબ વત�ન કયુ� 
એટલે આપણે પણ કરીએ. એમણે આપણને 
હ�રાન કયા� એટલે આપણે એમને હ�રાન કરીએ. 
આમ કરવાથી શું વળશે? અ�યાર� દુિનયા બદલાઈ 
ગઈ છ�. અ�યાર� િવ�નો રાજનૈિતક મંચ બદલાઈ 
ચૂ�યો છ�. અ�યાર� િવ� એક બી�ની વધુ ન�ક 
આ�યું છ�. અ�યાર� એક દ�શ બી� દ�શ ઉપર 
આધા�રત છ�. હવે આપણે િવચારીને પગલાં 
ભરવાનાં છ� એક �યિ�નો બદલો લેવા જતાં 
આપણા અનેક લોકોને ઘણું સહન કરવું પડે. તેવું 
આપણે ન કરીએ. આમાં બુિ�મ�ા નથી.

આપણે �મા �ારા શાંિત �થાપવાનું 
શીખીએ. અં�ે�માં ક�ં છ� Forgiveness is the 
noblest revenge અથા�� �મા કરી દ�વી એજ 
બદલો લેવાનો સુંદર ઉપાય છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� 
ક� જેઓએ માફ કયુ� છ�. તેઓ મહાન થયા છ� અને 
જેઓએ બદલો લીધો છ� તેઓ ��ર ગણાયા છ�. 
બદનામ થયા છ�.

આપણા મહાન દ�વીદ�વતા ધમ� પર�પર �ેહ 
શીખવાડે છ�. એનો સંદ�શ અિત મહાન ચે. મહાન 

દ�શ ભારતમાં આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ના 
લોકો, જેઓ આજે �વયંને િહ�દુ માની ર�ાં છ�. 
તેઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� સવ�ધમ�નું થડ તેઓ જ 
છ�. અથા�� સવ�ધમ� એ દ�વી દ�વતા ધમ�ની જ 
શાખાઓ છ�. સમય વીતતા તેઓ અને આપણે એ 
રહ�ય ભૂલી ગયા અને ધાિમ�ક ભેદભાવનો �ારંભ 
થયો.

� આપ સમ� િવ�ના ધાિમ�ક રીત 
�રવા�નો અ�યાસ કરશો, તો આપને જણાશે ક� 
આજથી 2500 વષ� પહ�લાં સવ� �થળ�. દ�વી 
દ�વતાઓની જ િભ�ન િભ�ન નામ�પથી જ પૂ� 
થતી હતી તો સવ�ધમ� આપણામાંથી જ �ગટ 
થયેલા છ�. તેથી આપણે �વયંને મોટાભાઈ સમ�ને 
બી�ઓની સાથે નાનાભાઈ જેવો �યવહાર કરવો 
�ઈએ. આપણા નાના ભાઈએ ક�ઈ ભૂલ કરી 
હોય, તો આપણે એમને �મા કરીને એમને સાચા 
રાહ ઉપર લાવવા �ઈએ.

આપણે �વયંને એ સંદ�શ આપવા ઈ�છીએ 
છીએ ક� સવ�ધમ�નું મૂળ બળ છ� અ�યા�મ. એને 
ભૂલીએ નહ�. અ�યા�મ જ કોઈપણ ધમ�ની શિ� 
છ�. આ�યા��મક ક�ાએ કોઈપણ ધમ�માં કોઈ 
ભેદભાવ નથી. પરંતુ આજે મનુ�યે ધમ�ના બા� 
�વ�પને અપનાવી લીધું છ� પણ એના મૂળ �વ�પને 
ભૂલાવી દીધું છ� એટલે ધમ� િનબ�ળ બની ગયો છ�.

આ અ�યા�મની શિ�માં �િ� કરવા 
આપણે સૌ એ �ણી લઈએ ક� આપણે આ દ�હને 
ચલાવનાર ચૈત�યશિ� આ�મા છીએ. સવ� 
શરીરોમાં એક એક આ�મા છ�. સવ� ધમ�નો મૂળ 
ધમ� પિવ�તા અને શાંિત છ�. સૌ એક જ પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાનો છ�. બસ આ થોડી વાતોને 
�ણવાથી ધમ�નું સ�ય �વ�પ �ગટ થશે અને આ 
ધમ�ના ઝગડાઓ દૂર થશે.

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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જગદીશભાઈ એક એવી �િતભા હતા જેઓ 
પોતાની યાદગાર બનાવીને ગયા. જેઓને આપણે 
ભૂલી શક�શું નહ�. એમના ગુણોનું વણ�ન �વયં 
ભગવાન કરતા હતા. �ચુ કદ, ગોરો રંગ, 
ચમકદાર ચહ�રો, લાંબા પગલાવવાળી ચાલ, 
મૌલાઈ મ�તી (ઈ�રીય યાદમાં મ�ત) એ મહાન 
હ�તીનું નામ હતું - જગદીશચં� હસી�. જેમણે 
200 કરતાં પણ વધુ આ�યા��મક પુ�તકો લખીને 
લાખો લોકોના �વનને બદલવાની અનોખી સેવા 
કરીને પોતાનું તથા સં�થાનું નામ સાથ�ક કયુ�. 
2008માં માર� ક��સર જેવી ભયાનક બીમારીનો 
સામનો કરવો પ�ો તે વખતે એમના �ારા લખેલા 
સાિહ�યે મા�ં મનોબળ ટકાવી રાખવા માટ� ઘણી 
મદદ કરી. આવી મહાન હ�તીને �� વારંવાર નમન 
ક�ં છું. િહ�દી �ાના�તમાં �કાિશત થતા 
િનયિમત કોલમ ‘સંજયની કલમથી’ �ાતા�ના 
સાિહ�યની જ �સાદી છ�. �યારા બાબાએ એમને 
�દ�ય���થી િવભૂિષત મહાભારતના �િસિ� પા� 
‘સંજય’નું નામ આ�યું. આ નામને અનુ�પ આપ 
�દ�ય���થી સંપ�ન પણ હતા.

પહ�લીવારનું િમલન

�યાર� �યારા બાબાએ મુરલીમાં ક�ં ક� 
જગદીશ બ�ા સેવાના સુંદર �લાન બનાવે છ�. 
�યાર� મા�ં �યાન એમના �યિ��વ તરફ ગયું. એ 
�દવસોમાં જગદીશભાઈ પાંડવભવનની પાસે જે 
બાલભવન છ� �યાં એકાંતમાં રહ�તા હતા. મ� 
િન�ય કય� ક� માર� આજે એમને મળવું જ છ�. આ 
વાત 1985ની છ� �યાર� મારી �મર વીસ વષ�ની 
હતી. �યાર� �� એમના િનવાસ પર પહ��યો �યાર� 

�ાતા� લખવામાં �ય�ત 
હતા. �� ભાિવભોર બનીને 
એમને િનહાળી ર�ો હતો. 
મન ગ�ગ� થઈ ગયું. આ એ 
જ મહાન હ�તી છ�. જેને 
ગણેશ, સંજય જેવા મહાન 
ઉપનામોથી નવાજવામાં
આ�યા છ�. �� તો એમને �તો જ ર�ો. લગભગ 
પાંચ િમિનટ પછી જેવી એમની ��� મારા ઉપર 
પડી અને �� ભૂલી ગયો ક� �� �યાં છું અને શા માટ� 
આ�યો છું. એમણે પૂ�ું, બોલો ક�ઈ કામ છ�? મ� 
ક�ં બસ, આપને મળવાનું �દલ હતું એટલે ચા�યો 
આ�યો. એમણે મને એક ખુરસી પર બેસવાનો 
ઈશારો કય�. ફરીથી પોતાનું કામ શ� કરી દીધું. 
�� એમને િનહાળવાનો આનંદ લેતો ર�ો. એમનાં 
તેજ, એમનાં �ક�પનોનો �� અનુભવ કરી ર�ો 
હતો. બે િમિનટમાં પોતાનું કામ પૂ�ં કરીને એમણે 
મારી સાથે વાતનો દોર શ� કય�. પૂ�ું, �યાંથી 
આ�યા છો? મ� ક�ં ગુજરવાડી જે સાતારા િજ�ા 
(મહારા�)માં છ�. �યાં સેવા કરો છો? મ� ક�ં 
રોટલી િવભાગમાં સેવા ક�ં છું.

આ તો ઘણું સા�ં છ�. બાબાને યાદ કરીને 
સેવા કરવાની પોતાની અલગ મ� છ�. એમણે 
ક�ં, ક�ઈ સમ�યા છ�? ક�ઈ પૂછવું છ�? તો મ� ક�ં, 
ના, �� આપને મળીને ભરપૂર થઈ ગયો. તેઓ 
ઉભા થયા અને મને ભેટી પ�ા. એ સમયે મને 
એવો અનુભવ થયો ક� �� આ ધરા પર નથી. 
એમણે મારો બરડો થાબ�ો અને ક�ં ભાઈ, 
બાબાને ઘણા �ેમથી યાદ કર�. એમણે પોતાના 

દધીિચ ઋિષ સમાન �યાગ, તપ�યા, િનઃ�વાથ� સેવાના
િ�વેણી હતા રાજયોગી જગદીશભાઈ�
�.ક�. સુભાષ, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ
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પહ�લાં એમણે અમારી સાથે આમ કયુ� હતું. હવે 
અમે બદલો લઈશું. પરંતુ જેમણે આપના ઉપર 
અ�યાચાર કય� હતો, તે તો આજે �યાં છ�? શું તમે 
તેમને ઓળખો છો? એનો ઉ�ર �પ� છ� ના. હવે 
િનદ�ષોને સહન કરવું પડે છ�. માસુમ બાળકો 
અનાથ થઈ �ય છ�.

પરંતુ એક �યિ�ના અ�યાચારના 
બદલામાં સમ� સમાજ પાસે બદલો લેવાનું 
િવચારવું તે માનવતાનો અનાદર છ�. ભારતીય 
પરંપરાઓની અવહ�લના છ�. આપણી મહાન 
સ�યતા દયા, �ેમ તથા �મા મનુ�યને િનબ�ળ 
બનાવતાં નથી પણ અલૌ�કક શિ�ઓનો સંચાર 
કર� છ�.

એમણે આપણી સાથે ખરાબ વત�ન કયુ� 
એટલે આપણે પણ કરીએ. એમણે આપણને 
હ�રાન કયા� એટલે આપણે એમને હ�રાન કરીએ. 
આમ કરવાથી શું વળશે? અ�યાર� દુિનયા બદલાઈ 
ગઈ છ�. અ�યાર� િવ�નો રાજનૈિતક મંચ બદલાઈ 
ચૂ�યો છ�. અ�યાર� િવ� એક બી�ની વધુ ન�ક 
આ�યું છ�. અ�યાર� એક દ�શ બી� દ�શ ઉપર 
આધા�રત છ�. હવે આપણે િવચારીને પગલાં 
ભરવાનાં છ� એક �યિ�નો બદલો લેવા જતાં 
આપણા અનેક લોકોને ઘણું સહન કરવું પડે. તેવું 
આપણે ન કરીએ. આમાં બુિ�મ�ા નથી.

આપણે �મા �ારા શાંિત �થાપવાનું 
શીખીએ. અં�ે�માં ક�ં છ� Forgiveness is the 
noblest revenge અથા�� �મા કરી દ�વી એજ 
બદલો લેવાનો સુંદર ઉપાય છ�. ઈિતહાસ સા�ી છ� 
ક� જેઓએ માફ કયુ� છ�. તેઓ મહાન થયા છ� અને 
જેઓએ બદલો લીધો છ� તેઓ ��ર ગણાયા છ�. 
બદનામ થયા છ�.

આપણા મહાન દ�વીદ�વતા ધમ� પર�પર �ેહ 
શીખવાડે છ�. એનો સંદ�શ અિત મહાન ચે. મહાન 

દ�શ ભારતમાં આ�દ સનાતન દ�વી દ�વતા ધમ�ના 
લોકો, જેઓ આજે �વયંને િહ�દુ માની ર�ાં છ�. 
તેઓ એ ભૂલી �ય છ� ક� સવ�ધમ�નું થડ તેઓ જ 
છ�. અથા�� સવ�ધમ� એ દ�વી દ�વતા ધમ�ની જ 
શાખાઓ છ�. સમય વીતતા તેઓ અને આપણે એ 
રહ�ય ભૂલી ગયા અને ધાિમ�ક ભેદભાવનો �ારંભ 
થયો.

� આપ સમ� િવ�ના ધાિમ�ક રીત 
�રવા�નો અ�યાસ કરશો, તો આપને જણાશે ક� 
આજથી 2500 વષ� પહ�લાં સવ� �થળ�. દ�વી 
દ�વતાઓની જ િભ�ન િભ�ન નામ�પથી જ પૂ� 
થતી હતી તો સવ�ધમ� આપણામાંથી જ �ગટ 
થયેલા છ�. તેથી આપણે �વયંને મોટાભાઈ સમ�ને 
બી�ઓની સાથે નાનાભાઈ જેવો �યવહાર કરવો 
�ઈએ. આપણા નાના ભાઈએ ક�ઈ ભૂલ કરી 
હોય, તો આપણે એમને �મા કરીને એમને સાચા 
રાહ ઉપર લાવવા �ઈએ.

આપણે �વયંને એ સંદ�શ આપવા ઈ�છીએ 
છીએ ક� સવ�ધમ�નું મૂળ બળ છ� અ�યા�મ. એને 
ભૂલીએ નહ�. અ�યા�મ જ કોઈપણ ધમ�ની શિ� 
છ�. આ�યા��મક ક�ાએ કોઈપણ ધમ�માં કોઈ 
ભેદભાવ નથી. પરંતુ આજે મનુ�યે ધમ�ના બા� 
�વ�પને અપનાવી લીધું છ� પણ એના મૂળ �વ�પને 
ભૂલાવી દીધું છ� એટલે ધમ� િનબ�ળ બની ગયો છ�.

આ અ�યા�મની શિ�માં �િ� કરવા 
આપણે સૌ એ �ણી લઈએ ક� આપણે આ દ�હને 
ચલાવનાર ચૈત�યશિ� આ�મા છીએ. સવ� 
શરીરોમાં એક એક આ�મા છ�. સવ� ધમ�નો મૂળ 
ધમ� પિવ�તા અને શાંિત છ�. સૌ એક જ પરમિપતા 
પરમા�માનાં સંતાનો છ�. બસ આ થોડી વાતોને 
�ણવાથી ધમ�નું સ�ય �વ�પ �ગટ થશે અને આ 
ધમ�ના ઝગડાઓ દૂર થશે.

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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જગદીશભાઈ એક એવી �િતભા હતા જેઓ 
પોતાની યાદગાર બનાવીને ગયા. જેઓને આપણે 
ભૂલી શક�શું નહ�. એમના ગુણોનું વણ�ન �વયં 
ભગવાન કરતા હતા. �ચુ કદ, ગોરો રંગ, 
ચમકદાર ચહ�રો, લાંબા પગલાવવાળી ચાલ, 
મૌલાઈ મ�તી (ઈ�રીય યાદમાં મ�ત) એ મહાન 
હ�તીનું નામ હતું - જગદીશચં� હસી�. જેમણે 
200 કરતાં પણ વધુ આ�યા��મક પુ�તકો લખીને 
લાખો લોકોના �વનને બદલવાની અનોખી સેવા 
કરીને પોતાનું તથા સં�થાનું નામ સાથ�ક કયુ�. 
2008માં માર� ક��સર જેવી ભયાનક બીમારીનો 
સામનો કરવો પ�ો તે વખતે એમના �ારા લખેલા 
સાિહ�યે મા�ં મનોબળ ટકાવી રાખવા માટ� ઘણી 
મદદ કરી. આવી મહાન હ�તીને �� વારંવાર નમન 
ક�ં છું. િહ�દી �ાના�તમાં �કાિશત થતા 
િનયિમત કોલમ ‘સંજયની કલમથી’ �ાતા�ના 
સાિહ�યની જ �સાદી છ�. �યારા બાબાએ એમને 
�દ�ય���થી િવભૂિષત મહાભારતના �િસિ� પા� 
‘સંજય’નું નામ આ�યું. આ નામને અનુ�પ આપ 
�દ�ય���થી સંપ�ન પણ હતા.

પહ�લીવારનું િમલન

�યાર� �યારા બાબાએ મુરલીમાં ક�ં ક� 
જગદીશ બ�ા સેવાના સુંદર �લાન બનાવે છ�. 
�યાર� મા�ં �યાન એમના �યિ��વ તરફ ગયું. એ 
�દવસોમાં જગદીશભાઈ પાંડવભવનની પાસે જે 
બાલભવન છ� �યાં એકાંતમાં રહ�તા હતા. મ� 
િન�ય કય� ક� માર� આજે એમને મળવું જ છ�. આ 
વાત 1985ની છ� �યાર� મારી �મર વીસ વષ�ની 
હતી. �યાર� �� એમના િનવાસ પર પહ��યો �યાર� 

�ાતા� લખવામાં �ય�ત 
હતા. �� ભાિવભોર બનીને 
એમને િનહાળી ર�ો હતો. 
મન ગ�ગ� થઈ ગયું. આ એ 
જ મહાન હ�તી છ�. જેને 
ગણેશ, સંજય જેવા મહાન 
ઉપનામોથી નવાજવામાં
આ�યા છ�. �� તો એમને �તો જ ર�ો. લગભગ 
પાંચ િમિનટ પછી જેવી એમની ��� મારા ઉપર 
પડી અને �� ભૂલી ગયો ક� �� �યાં છું અને શા માટ� 
આ�યો છું. એમણે પૂ�ું, બોલો ક�ઈ કામ છ�? મ� 
ક�ં બસ, આપને મળવાનું �દલ હતું એટલે ચા�યો 
આ�યો. એમણે મને એક ખુરસી પર બેસવાનો 
ઈશારો કય�. ફરીથી પોતાનું કામ શ� કરી દીધું. 
�� એમને િનહાળવાનો આનંદ લેતો ર�ો. એમનાં 
તેજ, એમનાં �ક�પનોનો �� અનુભવ કરી ર�ો 
હતો. બે િમિનટમાં પોતાનું કામ પૂ�ં કરીને એમણે 
મારી સાથે વાતનો દોર શ� કય�. પૂ�ું, �યાંથી 
આ�યા છો? મ� ક�ં ગુજરવાડી જે સાતારા િજ�ા 
(મહારા�)માં છ�. �યાં સેવા કરો છો? મ� ક�ં 
રોટલી િવભાગમાં સેવા ક�ં છું.

આ તો ઘણું સા�ં છ�. બાબાને યાદ કરીને 
સેવા કરવાની પોતાની અલગ મ� છ�. એમણે 
ક�ં, ક�ઈ સમ�યા છ�? ક�ઈ પૂછવું છ�? તો મ� ક�ં, 
ના, �� આપને મળીને ભરપૂર થઈ ગયો. તેઓ 
ઉભા થયા અને મને ભેટી પ�ા. એ સમયે મને 
એવો અનુભવ થયો ક� �� આ ધરા પર નથી. 
એમણે મારો બરડો થાબ�ો અને ક�ં ભાઈ, 
બાબાને ઘણા �ેમથી યાદ કર�. એમણે પોતાના 

દધીિચ ઋિષ સમાન �યાગ, તપ�યા, િનઃ�વાથ� સેવાના
િ�વેણી હતા રાજયોગી જગદીશભાઈ�
�.ક�. સુભાષ, �ાનસરોવર, માઉ�ટ આબુ
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ક�ટલો સમય લાગે? રાિ�ના 10.15 વા�યા હતા. 
મ� ક�ં, �ાતા� રાિ�ના સમયે પગપાળા જવું 
યો�ય નથી. �� �ાઈવરને બોલાવું છું. તો �ાઈવર 
��યે એમણે જે શ�દો ક�ા તે સાંભળીને �� ચ�કત 
થઈ ગયો. ના, ના, મહાદ�વભાઈને બોલાવશો 
નહ�. એમને કાય��મ �વા મ� જ મોક�યા છ�. 
�ાઈવર ��યે આટલી સહાનુભૂિત કોણ રાખી 
શક�? મ� વાહન �યવહાર િવભાગના ભાઈને વાત 
જણાવી. તે તરત જ ગાડી લઈને આ�યા �ાતા�ને 
બેસા�ા. આ વખતે જગદીશભાઈએ ક�ં ગાડીને 
પૂરી ભરાવા દો. ગાડી ભરાઈ નહ� �યાં સુધી ગાડી 
રોક� રાખી. એમનામાં ક�ટલી �ચી ભાવના હતી ક� 
સૌ મારા પ�રવારનાં છ�. એમને પણ સાથે લઈ લો. 
એમના �દલમાં સૌના માટ� �ેમ અને આદર હતાં. 
સૌને સાથે લઈને ચાલવાની અને આપ સમાન 
બનાવવાની ભાવના એમાં છલકાતી હતી.

સ�યતાની મૂિત�

�ાતા� �યાર� બીમાર હતા તો એક વાર 
કહ�વા લા�યા, ક�ટલાક ભાઈબહ�નો મને પૂછ� છ� ક� 
બાબા આપને બીમારીમાં મદદ ક�મ કરતા નથી. �� 
એમને જણાવવા ઈ�છું છું ક� બાબા દર�ક વખતે મને 
આગળ વધારતા જ હતા. �યારા બાબાએ ક�ટલીયે 
વાર મને ઈશારો કય� ક� બ�ે, તિબયતનું �યાન 
રાખો. સમય પર ભોજન કરો. સમયસર સૂઈ 
�ઓ. પરંતુ માર� તો ભગવાનની સેવામાં મા�ં 
શરીર �વાહા કરવું હતું. �� શરીરનું �યાન રાખતો 
જ નહોતો. બસ બાબાએ જે ક�ં એમાં તન મનથી 
સંપૂણ� રીતે �ડાઈ જતો હતો. મ� પણ આવતી 
હતી. મ� તો આનંદ મા�યો છ� પણ એને કારણે 
મારા શરીરની રચનામાં અંદરથી બદલાવ આવી 
ર�ો છ� એની મને ખબર પડી નહ�. �મર વધતાં જ 
એણે િવકરાળ �પ ધારણ કરી લીધું. એમાં તો �� 
દોિષત છું. બાબાએ તો ક�ટલીયે વાર સાવધાની 

હાથથી મારા મુખમાં ટોલી (�સાદ) મૂક� �યાંથી 
િવદાય લઈને બાબાની પહાડી ઉપર જઈને બે 
કલાક યોગ કય�. લગભગ એક માસ સુધી 
યોગની મ�તીમાં મ�ત ર�ો. �ણે ક� ઉપરામ 
અવ�થા બની ગઈ હોય. એ મહાન યોગીને 
મળવાથી એટલી ગહન અસર થઈ હતી. આ 
વાતનો સમિપ�ત �વનમાં ઘણો ફાયદો થયો.

સમયમાં ચોકસાઈ

એક વાત �ાતા� �દ�હીથી માઉ�ટ આબુ 
આ�યા હતા. દાદી�એ ક�ં, જગદીશભાઈ, આજે 
મધુવન િનવાસીઓને રાિ� �ાસ 9 થી 10 િહ��ી 
હોલમાં આપ કરાવ�. દાદી�ની વાત �ાતા� 
ટાળતા નહોતા. તેઓ પોતાના �ય�ત 
કારોબારમાંથી સમય કાઢીને 9 વાગે િહ��ી 
હોલમાં સંદલી પર બેસી ગયા. યોગ શ� થયો. મા� 
માઈક આપનાર જ �યાં ઉપ��થત હતા. કલાકમાં 
કોઈની ઉપ��થિત ના �તાં સીધા પોતાના �મમાં 
ગયા અને પોતાના કારોબારમાં �ય�ત થઈ ગયા. 
�ત�તામાં મધુવનમાં સમાચાર ફ�લાઈ ગયા ક� 
�ાતા� �ાસમાં આવીને પાછા પણ ચા�યા ગયા. 
આ વાતનો સૌ પર �ડો �ભાવ પ�ો. એ પછી 
�યાર� પણ જગદીશભાઈનો �ાસ હોય �યાર� દસ 
િમિનટ પહ�લાં જ �ાસમાં પહ�ચી જતા હતા.

ન�તાની મૂિત�

એક વાર અનૂપ જલોટાના િપતા� 
પુ�ષો�મ જલોટા પોતાના િવદ�શી છા�ાઓની 
સાથે સાં�ક�િતક �ભાગના સંમેલનમાં પહ��યા 
હતા. હામ�ની હૉલમાં ઘણો સારો કાય��મ ચાલી 
ર�ો હતો. �� સેવા પૂરી કરીને હૉલની તરફ જઈ 
ર�ો હતો. જગદીશભાઈ વાહન�યવહાર 
િવભાગની સામે મ�યા. તેઓ પૂછી ર�ા હતા ક� 
અહ�થી પાંડવભવન ક�ટલું દૂર છ�? પગપાળા જતાં 
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આપી પરંતુ �� માનતો જ નહોતો. �� બાબાને દોષ 
કઈ રીતે આપી શક��.

અંિતમ સમયની યાદો

એક �દવસ એમની તિબયત ઘણી ખરાબ 
હતી એ �દવસે અજુ�નદાદા�ના પાિથ�વ શરીરને 
મધુવનના ચાર� ધામોની યા�ા કરાવવામાં આવી 
રહી હતી. જગદીશભાઈએ પણ એમની નનામીને 
પોતાના ખભે લીધી અને પગપાળા ચાલવા લા�યા. 
સૌએ એમને ના કહી. �ાતા�, તમે આરામ કરો. 
અમે લોકો લઈ જઈએ છીએ. �યાર� એમણે બંને 
હાથ �ડીને એ મહાન હ�તીને નમન કરી ક�ં, 
ધ�ય હો દાદા આપે આપના શરીરને ઈ�રીય 
સેવામાં લગા�યું. આ �ઈને સૌ િવચારી ર�ા હતા 
ક� દાદાની િવશેષતા �ઈને �ાતા� એમને ક�ટલું 
સ�માન આપી ર�ા છ�. આપણે પણ સૌને આવું 
સ�માન આપવું �ઈએ.

આ�ાકારી

એ �દવસે મધુવન િનવાસીઓ માટ� 
જગદીશભાઈ�નો અંિતમ �ાસ હતો. 
�કાશમિણ દાદી� �વયં જગદીશભાઈને સાથે 
લઈને આવી ર�ાં હતાં. �ાતા� ઘણા શારી�રક 
રીતે નબળા લાગતા હતા. એમના શ�દો પણ ધીમે 
ધીમે નીકળી ર�ા હતા. એમણે ક�ં �� �ાસ 
કરાવવા નહ� પોતાના �યારા પ�રવારને મળવા 
આ�યો છું. �� દાદી�ની આ�ા કઈ રીતે ટાળી 
શક��? આપ મારી તિબયત �ઈ ર�ા છો. એમણે 
વૈરા�ય�િ� પર �કાશ પા�ો અંતમાં એમણે ક�ં 
મ� એક એક પળ એક એક અ��થ �ભુના ય�માં 
લગાવવાની કોિશષ કરી છ�. મને જવાનું દુઃખ 
નથી. એક �દવસ તો સૌએ જવાનું જ છ�. પણ એક 
કામ �� આપના માટ� સ�પી ર�ો છું. મ� ઘણી કોિશષ 
કરી પણ કરી શ�યો નથી. �� પોતાને શરમાયેલો 

અનુભવી ર�ો છું. બાબાએ આપણને આટલું બધું 
આ�યું પણ એક નાનકડી આશ પૂરી કરી શ�યો 
નથી. આપ પૂરી કરશો? સૌએ ક�ં હા� 
�ાતા�, તેઓ બો�યા બસ, �� િશવબાબાને 
��ય� કરી શ�યો નથી. એથી આગળ તેઓ 
બોલી શ�યા નહ�. એમનું �દલ ભરાઈ આ�યું. 
માઈક લઈ લેવામાં આ�યું. �ાસનાં સૌએ તેમને બે 
હાથથી નમ�કાર કયા�.

બધાનું �દલ ભરાઈ ગયું. દાદી�એ ક�ં ક� 
અમે બાબાને જ�ર ��ય� કરીશું. મધુવનમાં એક 
નવી ચેતના આવી.

એ �દવસ આવી જ ગયો

�� લૌ�કક ઘેર માને મળવા ગુજરવાડી 
(સતારા) ગયો હતો. મને મારા મોટા ભાઈ 
અજુ�ન�એ સમાચાર આ�યા ક� જગદીશ- 
ભાઈ�.... અને આગળ તેઓ બોલી ના શ�યા. �� 
બે િમિનટ માટ� શાંત થઈ ગયો. એમને �દલથી 
નમન કયુ�. અને િવચાયુ� દધીિચ સમાન એક એક 
અ��થ સેવામાં લગાવનાર, એક એક �ાસ ય� 
સેવામાં સમિપ�ત કરનારા �ાતા�નાં અંિતમ દશ�ન 
કરી શક�શ? �� જનરલ �ટ�કટ લઈને તરત જ 
બા��ા �ટ�શનના �લેટફોમ� પર પહ��યો. બાબાના 
બાળકો દ�ખાવા લા�યા. �યાં અિનલભાઈ મ�યા 
અને ક�ં બી-1માં આપ મારી સાથે બેસ�. 
આપની �ટ�કટ મારી પાસે છ�. એ.સી. કોચમાં 
બેસવાનો આ મારો �થમ અનુભવ હતો. મ� �યું ક� 
એ મહાન હ�તીના નામ પર અનુક�ળતાઓ 
ગોઠવાતી જતી હતી. ર�તામાં એમની સમ� 
�વનગાથા મારા માનસપટ પર છવાતી હતી.

તે અંિતમ ��ય

માઉ�ટ આબુની �મશાનભૂિમ �ણે એક 
મેળો બની ગઈ હતી. ચાર� બાજુ સફ�દ વ��ધારી 
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ક�ટલો સમય લાગે? રાિ�ના 10.15 વા�યા હતા. 
મ� ક�ં, �ાતા� રાિ�ના સમયે પગપાળા જવું 
યો�ય નથી. �� �ાઈવરને બોલાવું છું. તો �ાઈવર 
��યે એમણે જે શ�દો ક�ા તે સાંભળીને �� ચ�કત 
થઈ ગયો. ના, ના, મહાદ�વભાઈને બોલાવશો 
નહ�. એમને કાય��મ �વા મ� જ મોક�યા છ�. 
�ાઈવર ��યે આટલી સહાનુભૂિત કોણ રાખી 
શક�? મ� વાહન �યવહાર િવભાગના ભાઈને વાત 
જણાવી. તે તરત જ ગાડી લઈને આ�યા �ાતા�ને 
બેસા�ા. આ વખતે જગદીશભાઈએ ક�ં ગાડીને 
પૂરી ભરાવા દો. ગાડી ભરાઈ નહ� �યાં સુધી ગાડી 
રોક� રાખી. એમનામાં ક�ટલી �ચી ભાવના હતી ક� 
સૌ મારા પ�રવારનાં છ�. એમને પણ સાથે લઈ લો. 
એમના �દલમાં સૌના માટ� �ેમ અને આદર હતાં. 
સૌને સાથે લઈને ચાલવાની અને આપ સમાન 
બનાવવાની ભાવના એમાં છલકાતી હતી.

સ�યતાની મૂિત�

�ાતા� �યાર� બીમાર હતા તો એક વાર 
કહ�વા લા�યા, ક�ટલાક ભાઈબહ�નો મને પૂછ� છ� ક� 
બાબા આપને બીમારીમાં મદદ ક�મ કરતા નથી. �� 
એમને જણાવવા ઈ�છું છું ક� બાબા દર�ક વખતે મને 
આગળ વધારતા જ હતા. �યારા બાબાએ ક�ટલીયે 
વાર મને ઈશારો કય� ક� બ�ે, તિબયતનું �યાન 
રાખો. સમય પર ભોજન કરો. સમયસર સૂઈ 
�ઓ. પરંતુ માર� તો ભગવાનની સેવામાં મા�ં 
શરીર �વાહા કરવું હતું. �� શરીરનું �યાન રાખતો 
જ નહોતો. બસ બાબાએ જે ક�ં એમાં તન મનથી 
સંપૂણ� રીતે �ડાઈ જતો હતો. મ� પણ આવતી 
હતી. મ� તો આનંદ મા�યો છ� પણ એને કારણે 
મારા શરીરની રચનામાં અંદરથી બદલાવ આવી 
ર�ો છ� એની મને ખબર પડી નહ�. �મર વધતાં જ 
એણે િવકરાળ �પ ધારણ કરી લીધું. એમાં તો �� 
દોિષત છું. બાબાએ તો ક�ટલીયે વાર સાવધાની 

હાથથી મારા મુખમાં ટોલી (�સાદ) મૂક� �યાંથી 
િવદાય લઈને બાબાની પહાડી ઉપર જઈને બે 
કલાક યોગ કય�. લગભગ એક માસ સુધી 
યોગની મ�તીમાં મ�ત ર�ો. �ણે ક� ઉપરામ 
અવ�થા બની ગઈ હોય. એ મહાન યોગીને 
મળવાથી એટલી ગહન અસર થઈ હતી. આ 
વાતનો સમિપ�ત �વનમાં ઘણો ફાયદો થયો.

સમયમાં ચોકસાઈ

એક વાત �ાતા� �દ�હીથી માઉ�ટ આબુ 
આ�યા હતા. દાદી�એ ક�ં, જગદીશભાઈ, આજે 
મધુવન િનવાસીઓને રાિ� �ાસ 9 થી 10 િહ��ી 
હોલમાં આપ કરાવ�. દાદી�ની વાત �ાતા� 
ટાળતા નહોતા. તેઓ પોતાના �ય�ત 
કારોબારમાંથી સમય કાઢીને 9 વાગે િહ��ી 
હોલમાં સંદલી પર બેસી ગયા. યોગ શ� થયો. મા� 
માઈક આપનાર જ �યાં ઉપ��થત હતા. કલાકમાં 
કોઈની ઉપ��થિત ના �તાં સીધા પોતાના �મમાં 
ગયા અને પોતાના કારોબારમાં �ય�ત થઈ ગયા. 
�ત�તામાં મધુવનમાં સમાચાર ફ�લાઈ ગયા ક� 
�ાતા� �ાસમાં આવીને પાછા પણ ચા�યા ગયા. 
આ વાતનો સૌ પર �ડો �ભાવ પ�ો. એ પછી 
�યાર� પણ જગદીશભાઈનો �ાસ હોય �યાર� દસ 
િમિનટ પહ�લાં જ �ાસમાં પહ�ચી જતા હતા.

ન�તાની મૂિત�

એક વાર અનૂપ જલોટાના િપતા� 
પુ�ષો�મ જલોટા પોતાના િવદ�શી છા�ાઓની 
સાથે સાં�ક�િતક �ભાગના સંમેલનમાં પહ��યા 
હતા. હામ�ની હૉલમાં ઘણો સારો કાય��મ ચાલી 
ર�ો હતો. �� સેવા પૂરી કરીને હૉલની તરફ જઈ 
ર�ો હતો. જગદીશભાઈ વાહન�યવહાર 
િવભાગની સામે મ�યા. તેઓ પૂછી ર�ા હતા ક� 
અહ�થી પાંડવભવન ક�ટલું દૂર છ�? પગપાળા જતાં 
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આપી પરંતુ �� માનતો જ નહોતો. �� બાબાને દોષ 
કઈ રીતે આપી શક��.

અંિતમ સમયની યાદો

એક �દવસ એમની તિબયત ઘણી ખરાબ 
હતી એ �દવસે અજુ�નદાદા�ના પાિથ�વ શરીરને 
મધુવનના ચાર� ધામોની યા�ા કરાવવામાં આવી 
રહી હતી. જગદીશભાઈએ પણ એમની નનામીને 
પોતાના ખભે લીધી અને પગપાળા ચાલવા લા�યા. 
સૌએ એમને ના કહી. �ાતા�, તમે આરામ કરો. 
અમે લોકો લઈ જઈએ છીએ. �યાર� એમણે બંને 
હાથ �ડીને એ મહાન હ�તીને નમન કરી ક�ં, 
ધ�ય હો દાદા આપે આપના શરીરને ઈ�રીય 
સેવામાં લગા�યું. આ �ઈને સૌ િવચારી ર�ા હતા 
ક� દાદાની િવશેષતા �ઈને �ાતા� એમને ક�ટલું 
સ�માન આપી ર�ા છ�. આપણે પણ સૌને આવું 
સ�માન આપવું �ઈએ.

આ�ાકારી

એ �દવસે મધુવન િનવાસીઓ માટ� 
જગદીશભાઈ�નો અંિતમ �ાસ હતો. 
�કાશમિણ દાદી� �વયં જગદીશભાઈને સાથે 
લઈને આવી ર�ાં હતાં. �ાતા� ઘણા શારી�રક 
રીતે નબળા લાગતા હતા. એમના શ�દો પણ ધીમે 
ધીમે નીકળી ર�ા હતા. એમણે ક�ં �� �ાસ 
કરાવવા નહ� પોતાના �યારા પ�રવારને મળવા 
આ�યો છું. �� દાદી�ની આ�ા કઈ રીતે ટાળી 
શક��? આપ મારી તિબયત �ઈ ર�ા છો. એમણે 
વૈરા�ય�િ� પર �કાશ પા�ો અંતમાં એમણે ક�ં 
મ� એક એક પળ એક એક અ��થ �ભુના ય�માં 
લગાવવાની કોિશષ કરી છ�. મને જવાનું દુઃખ 
નથી. એક �દવસ તો સૌએ જવાનું જ છ�. પણ એક 
કામ �� આપના માટ� સ�પી ર�ો છું. મ� ઘણી કોિશષ 
કરી પણ કરી શ�યો નથી. �� પોતાને શરમાયેલો 

અનુભવી ર�ો છું. બાબાએ આપણને આટલું બધું 
આ�યું પણ એક નાનકડી આશ પૂરી કરી શ�યો 
નથી. આપ પૂરી કરશો? સૌએ ક�ં હા� 
�ાતા�, તેઓ બો�યા બસ, �� િશવબાબાને 
��ય� કરી શ�યો નથી. એથી આગળ તેઓ 
બોલી શ�યા નહ�. એમનું �દલ ભરાઈ આ�યું. 
માઈક લઈ લેવામાં આ�યું. �ાસનાં સૌએ તેમને બે 
હાથથી નમ�કાર કયા�.

બધાનું �દલ ભરાઈ ગયું. દાદી�એ ક�ં ક� 
અમે બાબાને જ�ર ��ય� કરીશું. મધુવનમાં એક 
નવી ચેતના આવી.

એ �દવસ આવી જ ગયો

�� લૌ�કક ઘેર માને મળવા ગુજરવાડી 
(સતારા) ગયો હતો. મને મારા મોટા ભાઈ 
અજુ�ન�એ સમાચાર આ�યા ક� જગદીશ- 
ભાઈ�.... અને આગળ તેઓ બોલી ના શ�યા. �� 
બે િમિનટ માટ� શાંત થઈ ગયો. એમને �દલથી 
નમન કયુ�. અને િવચાયુ� દધીિચ સમાન એક એક 
અ��થ સેવામાં લગાવનાર, એક એક �ાસ ય� 
સેવામાં સમિપ�ત કરનારા �ાતા�નાં અંિતમ દશ�ન 
કરી શક�શ? �� જનરલ �ટ�કટ લઈને તરત જ 
બા��ા �ટ�શનના �લેટફોમ� પર પહ��યો. બાબાના 
બાળકો દ�ખાવા લા�યા. �યાં અિનલભાઈ મ�યા 
અને ક�ં બી-1માં આપ મારી સાથે બેસ�. 
આપની �ટ�કટ મારી પાસે છ�. એ.સી. કોચમાં 
બેસવાનો આ મારો �થમ અનુભવ હતો. મ� �યું ક� 
એ મહાન હ�તીના નામ પર અનુક�ળતાઓ 
ગોઠવાતી જતી હતી. ર�તામાં એમની સમ� 
�વનગાથા મારા માનસપટ પર છવાતી હતી.

તે અંિતમ ��ય

માઉ�ટ આબુની �મશાનભૂિમ �ણે એક 
મેળો બની ગઈ હતી. ચાર� બાજુ સફ�દ વ��ધારી 
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જ જણાતા હતા. ઉભા રહ�વાની પણ જ�યા 
નહોતી. મોટી સં�યામાં �ા�ણ (��ાવ�સ) 
પ�રવાર �યાં પહ��યો હતો. પોતાના નાયકને 
અંિતમ િવદાય આપવા. �વયં દાદી �કાશમિણ� 
એમના અ�� સં�કાર કરવા આ�યાં હતા. પાિથ�વ 
શરીર પાંચ ત�વોમાં િવલીન થઈ ગયું. પરંતુ આજે 
પણ એમનું �વન ચ�ર� પુ�તકોના �પે આપણને 
માગ�દશ�ન આપે છ�. મહ�શભાઈ એમની સાથે કામ 
કરતા હતા. તેઓ કહ� છ� સમ� સંગમયુગ સુધી 
કામ ચાલે એટલી સેવા તેઓ મને આપીને ગયા છ�. 
આ કારણે રોજ એમની કલમના �પે, �યાર�ક 
એમની સેવા યોજનાઓ �પે, �યાર�ક એમનાં 
�વચનો �પે એમની સાથે અ�ય� િમલન 
મનાવતા રહીએ છીએ.

12 મે, 2001ના �દવસે સાંજે 8.00 કલાક� 
�ાતા�એ દ�હ�યાગ કરી અ�ય� વતન વાસી 
બ�યા. આ શ�દો �ારા એમને અંજિલ આપું છું.

આપ સે સદા બહાર હ�, 
આપ સુખ ક� સંચાર હ�,
આપ �યાગ તપ એવં સેવાક� મૂરત હ�,
આપ સે હી ય� ક� શોભા હ�, 
આપ આ�મા કા િવહાર હ� 
�યાર� �ાતા� આપ હી િશવકા �ાર હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ટ�વ છ�, �યાર� બી�ના દોષો માઈ�ો�કોપથી 
�વાની ટ�વ છ�. પ�રણામે �વાથ�ના ક��ડાળાની 
બહાર કદી જઈ શકતા નથી. આ �વાથ�ના 
ક��ડાળામાથી બહાર નીકળવાનો ફ� એક જ 
માગ� છ� અને તે છ� �ભુ સાથે અંતરની આરાધના, 
સાચા �દલની �ાથ�ના અને મનન-મંથન �ારા 
મન-બુિ�નો તાર સ�ય�-િશવ�-સુંદર� સાથે 
�ડવો.

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

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

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... મનન એટલે

દુિનયાના વાતાવરણથી એક અલગ જ માહોલમાં 
િશવબાબાએ મને રાખી છ�. તેથી �� મને પોતાને 
ભા�યશાળી માનું છું. મારી ક�યાઓને એવી 
સલાહ છ� ક� જયાં પરમા�માની પઢાઈ, પાલના અને 
�ેહ મળ� છ� એવું જ �વન �ે� કહ�વાય. આથી 
ક�યાઓએ તો આવા માહોલમાં જ રહીને પોતાના 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... આ�યા��મક ક�યા -

ભાિવ �વનને ઉ�વળ બનાવવું �ઈએ. 
બહારની દુિનયામાં જુઓને, કયાંય સુખ-શાંિત-
ખુશી નજર� પડે છ�? અહ� તો �દન-રાત, સુબહ-
શામ બસ બાબાક� િનગાહોમ� હી પલતે હ�. ઉનક� 
છ�છાયામ� હી રહતે હ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મનન એટલે આરાધના
�.ક�. અિનલ, સુરત

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

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

આ�યા��મક અ�તપાનનો આ�વાદ 
અનુભવવો હોય તો સ�ય� િશવ� સુંદરમ ્ના 
સાંિન�યના આધાર�, સ�યના આધાર િવના 
�ેહનું કોઈ મૂ�ય નથી. સ�ય તથા �ેહનો સાધક 
�વાભાિવક રીતે જ આનંદનો ઉપાસક બની 
રહ�વાનો આ અલૌ�કક આનંદ એક એવું અ�ત 

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

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

�દગીની દર�ક �ણ એ �વતી �ણ છ�. પણ 
તે સાથે તે ��યુની પણ �ણ છ�. એમ માનીએ તો 
લાભ અને નુકસાનને અકારણે આપણી આંખો 
વડે નહ� પણ અ�યની આંખો વડે �ઈશું. 
આપણને આપણી ભૂલો આવરણ મૂક�ને �વાની 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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જ જણાતા હતા. ઉભા રહ�વાની પણ જ�યા 
નહોતી. મોટી સં�યામાં �ા�ણ (��ાવ�સ) 
પ�રવાર �યાં પહ��યો હતો. પોતાના નાયકને 
અંિતમ િવદાય આપવા. �વયં દાદી �કાશમિણ� 
એમના અ�� સં�કાર કરવા આ�યાં હતા. પાિથ�વ 
શરીર પાંચ ત�વોમાં િવલીન થઈ ગયું. પરંતુ આજે 
પણ એમનું �વન ચ�ર� પુ�તકોના �પે આપણને 
માગ�દશ�ન આપે છ�. મહ�શભાઈ એમની સાથે કામ 
કરતા હતા. તેઓ કહ� છ� સમ� સંગમયુગ સુધી 
કામ ચાલે એટલી સેવા તેઓ મને આપીને ગયા છ�. 
આ કારણે રોજ એમની કલમના �પે, �યાર�ક 
એમની સેવા યોજનાઓ �પે, �યાર�ક એમનાં 
�વચનો �પે એમની સાથે અ�ય� િમલન 
મનાવતા રહીએ છીએ.

12 મે, 2001ના �દવસે સાંજે 8.00 કલાક� 
�ાતા�એ દ�હ�યાગ કરી અ�ય� વતન વાસી 
બ�યા. આ શ�દો �ારા એમને અંજિલ આપું છું.

આપ સે સદા બહાર હ�, 
આપ સુખ ક� સંચાર હ�,
આપ �યાગ તપ એવં સેવાક� મૂરત હ�,
આપ સે હી ય� ક� શોભા હ�, 
આપ આ�મા કા િવહાર હ� 
�યાર� �ાતા� આપ હી િશવકા �ાર હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ટ�વ છ�, �યાર� બી�ના દોષો માઈ�ો�કોપથી 
�વાની ટ�વ છ�. પ�રણામે �વાથ�ના ક��ડાળાની 
બહાર કદી જઈ શકતા નથી. આ �વાથ�ના 
ક��ડાળામાથી બહાર નીકળવાનો ફ� એક જ 
માગ� છ� અને તે છ� �ભુ સાથે અંતરની આરાધના, 
સાચા �દલની �ાથ�ના અને મનન-મંથન �ારા 
મન-બુિ�નો તાર સ�ય�-િશવ�-સુંદર� સાથે 
�ડવો.

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

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

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... મનન એટલે

દુિનયાના વાતાવરણથી એક અલગ જ માહોલમાં 
િશવબાબાએ મને રાખી છ�. તેથી �� મને પોતાને 
ભા�યશાળી માનું છું. મારી ક�યાઓને એવી 
સલાહ છ� ક� જયાં પરમા�માની પઢાઈ, પાલના અને 
�ેહ મળ� છ� એવું જ �વન �ે� કહ�વાય. આથી 
ક�યાઓએ તો આવા માહોલમાં જ રહીને પોતાના 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... આ�યા��મક ક�યા -

ભાિવ �વનને ઉ�વળ બનાવવું �ઈએ. 
બહારની દુિનયામાં જુઓને, કયાંય સુખ-શાંિત-
ખુશી નજર� પડે છ�? અહ� તો �દન-રાત, સુબહ-
શામ બસ બાબાક� િનગાહોમ� હી પલતે હ�. ઉનક� 
છ�છાયામ� હી રહતે હ�. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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મનન એટલે આરાધના
�.ક�. અિનલ, સુરત

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

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

આ�યા��મક અ�તપાનનો આ�વાદ 
અનુભવવો હોય તો સ�ય� િશવ� સુંદરમ ્ના 
સાંિન�યના આધાર�, સ�યના આધાર િવના 
�ેહનું કોઈ મૂ�ય નથી. સ�ય તથા �ેહનો સાધક 
�વાભાિવક રીતે જ આનંદનો ઉપાસક બની 
રહ�વાનો આ અલૌ�કક આનંદ એક એવું અ�ત 

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

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

�દગીની દર�ક �ણ એ �વતી �ણ છ�. પણ 
તે સાથે તે ��યુની પણ �ણ છ�. એમ માનીએ તો 
લાભ અને નુકસાનને અકારણે આપણી આંખો 
વડે નહ� પણ અ�યની આંખો વડે �ઈશું. 
આપણને આપણી ભૂલો આવરણ મૂક�ને �વાની 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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શા��ો અનુસાર ક�બેર�ને િશવ� અને 
��ા� બંને તરફથી વરદાન મ�યું હતું. 
િશવ�એ ભિ�થી �સ�ન થઈ, ક�બેરને અ�ય-
�તીયાના �દવસે અ�ય (અખૂટ) ખ�નો આ�યો 
અને તેમને દ�વતાઓના ખ�નચી બના�યા, 
�યાર� ��ા�એ ક�બેરને ધનનાં દ�વતા બના�યા. 
આવા જ એક ખૂબ જ િવિશ� �ભુર� 
‘રાજયોિગની ઇશુદાદી�’ એ ઈ�રીય �ાન અને 
ખ�નાના એવાં ઈમાનદાર ધન-ક�બેર હતા, 
જેમને પૂવ� જ�મોની તપ�યાથી �સ�ન થઈને 
િશવિપતાએ અખૂટ �ાન ર�ોના અખૂટ ભંડારના 
માિલક બના�યા અને ��ાબાબાની પારખુ 
નજરોએ પારખી, તેમને �ા�ણથી હોવનહાર 
દ�વતાઓની અિપ�ત અમાનતના �વામી 
(ખ�નચી) બના�યા. ય� ઇિતહાસને ન�કથી 
�વાવાળા, આ�દથી અંત સુધી ભગવત ચ�ર�ોના 
એકમા� સા�ી��ા - ઈશુદાદી�, ��ાવ�સોની 
�વનકથાઓના પ�ો વાંચી, બાબાની સમ� 
તેમનાં ચ�ર�ોનું િચ�ણ કરવાવાળાં એક ગુ�ત 
િચ�ગુ�ત પણ હતાં !

દાદીનો જ�મ િસંધ હ�દરાબાદમાં ૧ મે સન 
૧૯૨૮ માં થયો હતો. િપતા “દયાલદાસ થડાણી” 
અને માતા ‘ કમલા’  એ તેમને નામ આ�યું 
‘ઈ�રી’, �યાર� િશવિપતાએ હ�મેશા શાંતિચ� 
અને ધીરગંભીર �વભાવને અનુ�પ અલૌ�કક 
નામ આ�યું ‘પૂણ�શાંતા’, ��ાબાબા લાડથી 
‘ઈશ’ુ કહીને બોલાવતા. દાદીનું ઘર બાબાનાં 
ઘરની પાસે જ હતું. એક �દવસ દાદી બહાર 
આ�યા, સામે બાબા ઉભા હતા. તેમને �ઈને જ

સા�ા�કાર થયા ક� આ કોઈ 
સાધારણ �યિ� નહ� પરંતુ 
ખૂબ જ �ચી �યિ�, દ�વી 
હ��ત, મહાન િવભૂિત, 
મહાપુ�ષ છ�, તેમનામાં 
કોઈક શિ� છ�. દાદીએ 
માતા-િપતાને ક�ં,  ‘ ��
તેમની પાસે �� છું.’ તો તેઓ તેને સ�સંગમાં લઈ 
ગયા. �યાં દાદી બાબાના ચુંબક�ય �યિ��વથી 
આકષા�ઈ તેમની ગોદમાં સમાઈ ગયા. બાબાના 
િનઃ�વાથ� �ેમાળ �ેહ� દાદીને બાબાના �દવાના 
બનાવી દીધા. તેણે માતા-િપતાને ક�ં, ‘�� બાબા 
પાસે જ રહીશ.’ માતા-િપતાએ પણ ખુશી-ખુશી 
ર� આપી, પછી બાળકો માટ� બાબા �ારા ખોલેલા 
બો�ડ�ગમાં 7 વષ�ની વય ે ઇ�રીય આ�યા��મક 
અને શૈ�િણક અ�યાસ શ� કય�. એ દરિમયાન 
દાદીથી 6 વષ�ની નાની બહ�ન ‘લ�છુ દાદી’ અને 4 
ભાઈઓ સિહત આખો પ�રવાર સમિપ�ત થયો.

એ વખતે �યાર� િસંધ હ�દરાબાદમાં 
પિવ�તાને લઈને હોબાળો થયો, �યાર� બાબા 
કરાંચી ગયા. જે બાળકોના નામનાં વોરંટ 
િનક�યા હતાં તેઓ ઘેર ગયા, પરંતુ દાદી બાબા 
સાથે કરાંચી આ�યા. બાબા મુરલી ચલાવતા, તો 
દાદી ન�ધ કરતા, પરંતુ બાબાની ઝડપ ખૂબ જ 
વધાર� હતી, તેથી કોઈ લખી શ�ાં નહ�. તેથી 
દાદીએ પરમા�માનાં ટિચંગને ક�ચ કરી 
�તીકા�મક િલિપની રચના કરી. લાંબા શ�દો 
અને વા�યોના �તીકો બના�યા, જેમ ક�, લ�મી 
નારાયણ માટ� LN (એલ.એન.), ���ચ�નું 

ઈ�રીય �ાન તથા ખ�નચી 
ઈમાનદાર ધનક�બેર, િચ�ગુ�ત - ઇશુદાદી�

�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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ગોળ િચ�, આવા ઘણા િચ�ો ન�ધીને યાદ 
રાખી, તેના આધાર� આખી મુરલી લખી લેતાં. દાદી 
મ�મા સાથે રહ�તા અને બાબા અલગ રહ�તા હતા. 
એટલે તેઓ ���ટન ખાતે બાબાને મળવા જતાં, 
�યાં બાબા હસાવતા, મનોરંજન કરાવતા અને 
�ેમથી મીઠી-મીઠી વાતો સંભળાવીને ખુશ કરતા. 
બાબા કહ�તા, ‘ખુશી જેવો કોઈ ખોરાક નહ�, 
હ�મેશા ખુશ રહો, નાચતા રહો, હસતા રહો, 
ઉડતા રહો, �યાર�ય નારાજ થઈને રડશો નહ�, 
ના મૂડ ઓફ કરીને મુરઝાશો.’ દાદી કહ�તાં, 
‘બાબા, તમે સંભળાવેલી સારી સારી વાતો ન�ધી 
લીધી છ�’ તો બાબા ખુશ થઈ �ેમ વરસાવતાં. 
મ�માના ભવનમાં પાછા આ�યા �યાર� મ�મા 
સંભળાવવાનું કહ�તા તો, તેઓ બાબાની વાતો 
સંભળાવતાં, બધા ખુશ થઈ તાળીઓ વગાડતાં. 
તેમને પોતાના ભા�ય પર ગવ� થતો ક� બાબાએ 
બાળપણમાં જ તેમનો હાથ પકડી લીધો! ૧૪ વષ�ની 
ભ�ીમાં મ�મા બાબાની અંગસંગ રહીને મળ�લ 
અપાર ખુશીઓ �ય� કરતી વખતે, દાદીના 
�દયવીણાના તાર ગું� ગાઈ ઉઠતા, ‘ખુશીય� 
ભરી િજંદગાની હમારી, દ�વી-દ�વતા� સે ભી હ� 
� �યારી!’ (ખુશીઓ ભર�લી િજંદગી અમારી, જે 
દ�વી-દ�વતાઓ કરતાં પણ વધાર� �યારી છ�!)

 બાળપણથી જ શાંત �વભાવનાં 
ઇશુદાદીના સ�યતા - �માિણકતા - વફાદારીના 
સં�કારો �ઈ, દાદીની 9 વષ�ની �મરથી જ બાબા 
તેમને િત�રીની ચાવી સ�પવા લા�યા. ય�ની 
શ�આતથી જ બાબાનો જમણો હાથ બની તેઓ 
ય�ના �થૂળ-સૂ�મ િમલકત અને આિથ�ક 
કારોબાર સંભાળવાના િનિમ� બ�યાં. બાબા-
મ�મા �ેમથી તેમને ‘મની �લા�ટ’ પણ કહ�તા હતાં. 
તે બાબાના દર�ક આદ�શને અનુસરીને �ીમતના 
પગલે ચાલતાં ર�ાં અને દર�ક કસોટીમાં સાચા 

સોનાની જેમ ખરાં ઉતયા�. એક �દવસ બાબાએ 
ફરમાન કયુ�, ‘૧૫ �દવસ સુધી બહારની કોઈ 
�યિ� ઘરની અંદર નિહ આવી શક�, સફાઈ કમ� 
(જમાદાર) પણ નહ�...! ગેટ બંધ, તાળું લગાવી 
દો, બધું જ પોતાના હાથે કરવાનું છ�.’ જેના કારણે 
�ાઈવર પણ નહોતો આવી શ�ો. ય�માં એક 
મોટી બસ હતી, બાબાએ ક�ં, ‘બસની સફાઈ 
પણ તમાર� કરવાની છ�’, તો દાદીએ બસની નીચે 
જઈને કાળા કપડા બાંધીને સફાઈ કરી.

ભારત-પા�ક�તાનના ભાગલા પછી દાદી 
બાબા સાથે આબુ આ�યા. તે સમયે ઓમમંડળી 
આિથ�ક મંદી (બેગરી પાટ�)ના તબ�ામાંથી પસાર 
થઈ રહી હતી, પરંતુ બાબાએ ખબર જ ન પડવા 
દીધી. બાબા પાંડવ ભવનથી ગુ�િશખર (પીસ 
પાક�) સુધી પગપાળા લઈ જતા, યુવાનીમાં દાદીઓ 
પહાડો પર ચઢી જતા અને ચેરી અને ક�રી (કાચી 
ક�રીઓ) ખાઈને ખુશ થઈને પાછા ફરતા, બાબા 
સાથે હતાં એટલે ક�ઈ ન હોવા છતાં પણ ખુશ હતા. 
એકવાર દાદી અને �ણ બહ�નોને ઝાડા થયા, આ 
વાત િવ��કશોર દાદાને ખબર પડી, પણ તેની 
પાસે મા� એક આના જ વ�યા હતાં, તેથી એક 
ગોળી લા�યા, બાબાએ તેના ચાર ટુકડા કરી, 
ચાર�યને પાણી સાથે દવા પાઈ દીધી અને દાદીના 
િન�યનો કમાલ! ર�ચક એકદમ ઠીક. એવી જ 
રીતે એક વાર બાબા પાંડવ ભવનથી પગપાળા જ 
આબુ રોડ (શાંિતવન) લા�યા અને બધાએ રા�ે 
એક શાળામાં આરામ કય�. સવાર� ઉ�ા �યાર� 
બાબાએ ક�ં, ‘માથે મોટા-મોટા પેઠાં(લાલ કોળા) 
લઈને આબુ ચાલો, � કોઈ પડી �ય તો ફ�લ! 
આથી બધાએ માથે પેઠા લીધા, સખત મહ�નત 
કરીને ઉપર (આબુ) પહ��યા, પછી મ�માએ બસ 
�ટ��ડ પર આવીને ગુલાબજળ છાંટી, 
ગુલાબદાનીથી �વાગત કરી �ો�સાિહત કયા�. 
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શા��ો અનુસાર ક�બેર�ને િશવ� અને 
��ા� બંને તરફથી વરદાન મ�યું હતું. 
િશવ�એ ભિ�થી �સ�ન થઈ, ક�બેરને અ�ય-
�તીયાના �દવસે અ�ય (અખૂટ) ખ�નો આ�યો 
અને તેમને દ�વતાઓના ખ�નચી બના�યા, 
�યાર� ��ા�એ ક�બેરને ધનનાં દ�વતા બના�યા. 
આવા જ એક ખૂબ જ િવિશ� �ભુર� 
‘રાજયોિગની ઇશુદાદી�’ એ ઈ�રીય �ાન અને 
ખ�નાના એવાં ઈમાનદાર ધન-ક�બેર હતા, 
જેમને પૂવ� જ�મોની તપ�યાથી �સ�ન થઈને 
િશવિપતાએ અખૂટ �ાન ર�ોના અખૂટ ભંડારના 
માિલક બના�યા અને ��ાબાબાની પારખુ 
નજરોએ પારખી, તેમને �ા�ણથી હોવનહાર 
દ�વતાઓની અિપ�ત અમાનતના �વામી 
(ખ�નચી) બના�યા. ય� ઇિતહાસને ન�કથી 
�વાવાળા, આ�દથી અંત સુધી ભગવત ચ�ર�ોના 
એકમા� સા�ી��ા - ઈશુદાદી�, ��ાવ�સોની 
�વનકથાઓના પ�ો વાંચી, બાબાની સમ� 
તેમનાં ચ�ર�ોનું િચ�ણ કરવાવાળાં એક ગુ�ત 
િચ�ગુ�ત પણ હતાં !

દાદીનો જ�મ િસંધ હ�દરાબાદમાં ૧ મે સન 
૧૯૨૮ માં થયો હતો. િપતા “દયાલદાસ થડાણી” 
અને માતા ‘ કમલા’  એ તેમને નામ આ�યું 
‘ઈ�રી’, �યાર� િશવિપતાએ હ�મેશા શાંતિચ� 
અને ધીરગંભીર �વભાવને અનુ�પ અલૌ�કક 
નામ આ�યું ‘પૂણ�શાંતા’, ��ાબાબા લાડથી 
‘ઈશ’ુ કહીને બોલાવતા. દાદીનું ઘર બાબાનાં 
ઘરની પાસે જ હતું. એક �દવસ દાદી બહાર 
આ�યા, સામે બાબા ઉભા હતા. તેમને �ઈને જ

સા�ા�કાર થયા ક� આ કોઈ 
સાધારણ �યિ� નહ� પરંતુ 
ખૂબ જ �ચી �યિ�, દ�વી 
હ��ત, મહાન િવભૂિત, 
મહાપુ�ષ છ�, તેમનામાં 
કોઈક શિ� છ�. દાદીએ 
માતા-િપતાને ક�ં,  ‘ ��
તેમની પાસે �� છું.’ તો તેઓ તેને સ�સંગમાં લઈ 
ગયા. �યાં દાદી બાબાના ચુંબક�ય �યિ��વથી 
આકષા�ઈ તેમની ગોદમાં સમાઈ ગયા. બાબાના 
િનઃ�વાથ� �ેમાળ �ેહ� દાદીને બાબાના �દવાના 
બનાવી દીધા. તેણે માતા-િપતાને ક�ં, ‘�� બાબા 
પાસે જ રહીશ.’ માતા-િપતાએ પણ ખુશી-ખુશી 
ર� આપી, પછી બાળકો માટ� બાબા �ારા ખોલેલા 
બો�ડ�ગમાં 7 વષ�ની વય ે ઇ�રીય આ�યા��મક 
અને શૈ�િણક અ�યાસ શ� કય�. એ દરિમયાન 
દાદીથી 6 વષ�ની નાની બહ�ન ‘લ�છુ દાદી’ અને 4 
ભાઈઓ સિહત આખો પ�રવાર સમિપ�ત થયો.

એ વખતે �યાર� િસંધ હ�દરાબાદમાં 
પિવ�તાને લઈને હોબાળો થયો, �યાર� બાબા 
કરાંચી ગયા. જે બાળકોના નામનાં વોરંટ 
િનક�યા હતાં તેઓ ઘેર ગયા, પરંતુ દાદી બાબા 
સાથે કરાંચી આ�યા. બાબા મુરલી ચલાવતા, તો 
દાદી ન�ધ કરતા, પરંતુ બાબાની ઝડપ ખૂબ જ 
વધાર� હતી, તેથી કોઈ લખી શ�ાં નહ�. તેથી 
દાદીએ પરમા�માનાં ટિચંગને ક�ચ કરી 
�તીકા�મક િલિપની રચના કરી. લાંબા શ�દો 
અને વા�યોના �તીકો બના�યા, જેમ ક�, લ�મી 
નારાયણ માટ� LN (એલ.એન.), ���ચ�નું 

ઈ�રીય �ાન તથા ખ�નચી 
ઈમાનદાર ધનક�બેર, િચ�ગુ�ત - ઇશુદાદી�

�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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ગોળ િચ�, આવા ઘણા િચ�ો ન�ધીને યાદ 
રાખી, તેના આધાર� આખી મુરલી લખી લેતાં. દાદી 
મ�મા સાથે રહ�તા અને બાબા અલગ રહ�તા હતા. 
એટલે તેઓ ���ટન ખાતે બાબાને મળવા જતાં, 
�યાં બાબા હસાવતા, મનોરંજન કરાવતા અને 
�ેમથી મીઠી-મીઠી વાતો સંભળાવીને ખુશ કરતા. 
બાબા કહ�તા, ‘ખુશી જેવો કોઈ ખોરાક નહ�, 
હ�મેશા ખુશ રહો, નાચતા રહો, હસતા રહો, 
ઉડતા રહો, �યાર�ય નારાજ થઈને રડશો નહ�, 
ના મૂડ ઓફ કરીને મુરઝાશો.’ દાદી કહ�તાં, 
‘બાબા, તમે સંભળાવેલી સારી સારી વાતો ન�ધી 
લીધી છ�’ તો બાબા ખુશ થઈ �ેમ વરસાવતાં. 
મ�માના ભવનમાં પાછા આ�યા �યાર� મ�મા 
સંભળાવવાનું કહ�તા તો, તેઓ બાબાની વાતો 
સંભળાવતાં, બધા ખુશ થઈ તાળીઓ વગાડતાં. 
તેમને પોતાના ભા�ય પર ગવ� થતો ક� બાબાએ 
બાળપણમાં જ તેમનો હાથ પકડી લીધો! ૧૪ વષ�ની 
ભ�ીમાં મ�મા બાબાની અંગસંગ રહીને મળ�લ 
અપાર ખુશીઓ �ય� કરતી વખતે, દાદીના 
�દયવીણાના તાર ગું� ગાઈ ઉઠતા, ‘ખુશીય� 
ભરી િજંદગાની હમારી, દ�વી-દ�વતા� સે ભી હ� 
� �યારી!’ (ખુશીઓ ભર�લી િજંદગી અમારી, જે 
દ�વી-દ�વતાઓ કરતાં પણ વધાર� �યારી છ�!)

 બાળપણથી જ શાંત �વભાવનાં 
ઇશુદાદીના સ�યતા - �માિણકતા - વફાદારીના 
સં�કારો �ઈ, દાદીની 9 વષ�ની �મરથી જ બાબા 
તેમને િત�રીની ચાવી સ�પવા લા�યા. ય�ની 
શ�આતથી જ બાબાનો જમણો હાથ બની તેઓ 
ય�ના �થૂળ-સૂ�મ િમલકત અને આિથ�ક 
કારોબાર સંભાળવાના િનિમ� બ�યાં. બાબા-
મ�મા �ેમથી તેમને ‘મની �લા�ટ’ પણ કહ�તા હતાં. 
તે બાબાના દર�ક આદ�શને અનુસરીને �ીમતના 
પગલે ચાલતાં ર�ાં અને દર�ક કસોટીમાં સાચા 

સોનાની જેમ ખરાં ઉતયા�. એક �દવસ બાબાએ 
ફરમાન કયુ�, ‘૧૫ �દવસ સુધી બહારની કોઈ 
�યિ� ઘરની અંદર નિહ આવી શક�, સફાઈ કમ� 
(જમાદાર) પણ નહ�...! ગેટ બંધ, તાળું લગાવી 
દો, બધું જ પોતાના હાથે કરવાનું છ�.’ જેના કારણે 
�ાઈવર પણ નહોતો આવી શ�ો. ય�માં એક 
મોટી બસ હતી, બાબાએ ક�ં, ‘બસની સફાઈ 
પણ તમાર� કરવાની છ�’, તો દાદીએ બસની નીચે 
જઈને કાળા કપડા બાંધીને સફાઈ કરી.

ભારત-પા�ક�તાનના ભાગલા પછી દાદી 
બાબા સાથે આબુ આ�યા. તે સમયે ઓમમંડળી 
આિથ�ક મંદી (બેગરી પાટ�)ના તબ�ામાંથી પસાર 
થઈ રહી હતી, પરંતુ બાબાએ ખબર જ ન પડવા 
દીધી. બાબા પાંડવ ભવનથી ગુ�િશખર (પીસ 
પાક�) સુધી પગપાળા લઈ જતા, યુવાનીમાં દાદીઓ 
પહાડો પર ચઢી જતા અને ચેરી અને ક�રી (કાચી 
ક�રીઓ) ખાઈને ખુશ થઈને પાછા ફરતા, બાબા 
સાથે હતાં એટલે ક�ઈ ન હોવા છતાં પણ ખુશ હતા. 
એકવાર દાદી અને �ણ બહ�નોને ઝાડા થયા, આ 
વાત િવ��કશોર દાદાને ખબર પડી, પણ તેની 
પાસે મા� એક આના જ વ�યા હતાં, તેથી એક 
ગોળી લા�યા, બાબાએ તેના ચાર ટુકડા કરી, 
ચાર�યને પાણી સાથે દવા પાઈ દીધી અને દાદીના 
િન�યનો કમાલ! ર�ચક એકદમ ઠીક. એવી જ 
રીતે એક વાર બાબા પાંડવ ભવનથી પગપાળા જ 
આબુ રોડ (શાંિતવન) લા�યા અને બધાએ રા�ે 
એક શાળામાં આરામ કય�. સવાર� ઉ�ા �યાર� 
બાબાએ ક�ં, ‘માથે મોટા-મોટા પેઠાં(લાલ કોળા) 
લઈને આબુ ચાલો, � કોઈ પડી �ય તો ફ�લ! 
આથી બધાએ માથે પેઠા લીધા, સખત મહ�નત 
કરીને ઉપર (આબુ) પહ��યા, પછી મ�માએ બસ 
�ટ��ડ પર આવીને ગુલાબજળ છાંટી, 
ગુલાબદાનીથી �વાગત કરી �ો�સાિહત કયા�. 
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(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)

બાબા-મ�મા સાથે અતી���ય સુખથી િવતાવેલા 
�દવસો યાદ આવતાં જ દાદી ��યાં સમાતા 
નહોતાં, તેઓ ભાવિવભોર થઈ �દલથી ગાવા 
લાગતાં, ‘વો �દન ભી �કતને �યાર� થે, જબ બાબા 
સાથ હમાર� થે! (એ �દવસો પણ ક�વા સુંદર હતા, 
�યાર� બાબા અમારી સાથે હતા!)’

ચતુરસુ�ન બાબાએ દાદીઓને સેવા કરવા 
મોક�યા,  જેનાંથી બાબાની મુરલીનાં ચાહક 
બાળકો િનકળવા લા�યા. �યાર� બાબા દાદીને 
કહ�તા, ‘૧૨ વાગે પો�ટ જશે, બાક�નું કામ છોડી 
દો, ૧૧ વા�યા સુધીમાં મુરલી લખીને તમાર� જ 
તૈયાર કરવાની છ�!’ તો દાદી એ ન િવચારતા ક� �� 
આ ક�વી રીતે કરી શક�શ?’ પણ બાબા લખાવી 
ર�ા છ�, એ નશા અને ખુશીમાં મુરલીનો એક પણ 
અ�ર ચૂ�યા િવના, ચાર-ચાર પાનાની મુરલી 
લખતા, નકલો બનાવતા અને સમયસર મુરલી 
પો�ટ કરતા. અ�ય� બાપદાદાની પધરામણીમાં 
પણ તેઓ આખી રાત �ગીને મુરલીઓ લખતાં 
હતાં. સાચે જ, ઇશુદાદી તો �ાનસાગરને હપ 
કરવાવાળાં સોનાની ચકલી (ગો�ડન �પેરો) 
�ાન-બુલબુલ હતાં, જેમની ક�ર�માયુ� 
કલમથી લખેલી મુરલીઓની ધૂન ગોપ-ગોપીઓને 
આકિષ�ત કરતી રહી અને �રપીટ થયેલી સાકાર 
મુરલીઓ અથવા �રવાઈઝ થયેલી અ�ય� 
મુરલીઓથી દાદી ઈ�રીય મહાવા�યોનો અ�ય 
ખ�નો લૂંટાવતાં ર�ા....!

સેવાઓ વધવા લાગી, �યાર� બાબા પ�ોથી 
માગ�દશ�ન આપી બધામાં ઉમંગ ભરતા. જે મા� 
િહ�દી �ણતા તેમને બાબાના હાથે િસંધીમાં 
લખેલા પ�ો પર દાદી િહ�દીમાં અને જેઓ િસંધી 
�ણતા તેમનાં પ�ો પર તેઓ �પ� િસંધીમાં 
લખતા. બાબાને પણ �યાર�ક બાધં ેલી ગોિપકાઓ 
તરફથી �ેમ-સંબોધનના પ�ો,  �યાર�ક 

�વનકથાના પ�ો અથવા �યિ�ગત પુ�ષાથ�ના 
ચાટ� તો �યાર�ક સેવા �ે�ની સમ�યાઓના પ�ો 
પણ મળતા હતા. દાદી એ બધા પ�ો વાંચતા અને 
પ�ોમાંથી ગુ�ત બાબતો અને કમ�ના લેખા-�ખા 
�ણી, દર�કની કમ�-કહાનીનાં િચ�ગુ�ત બની 
ન�ધ કરતા અને બાબાને સંભળાવતા, પરંતુ 
તેમના માનસપટલ ક� બુિ� પર અંશમા� પણ 
છપાતું નહ�. જેવી રીતે ગંગા પોતાનું બધુ જ પાણી 
સમુ�માં ઠાલવીને �વ�છ બની �ય, તેવી જ રીતે 
દાદી પણ બધા સમાચાર સંભળાવીને િશવ-
સાગરમાં સમાવી દ�તાં અને શુ� ગંગા બની જતાં. 
બાબાએ લખેલા જવાબી પ�ો પર �બ� િસંધી ક� 
િહ�દીમાં જવાબ આપતા, �યાર�ક તેઓ એક 
કલાકમાં ૧૬-૧૬ પ�ો પણ લખી લેતા. બાબા �યાં 
પણ જતા, �યાં તેને લઈ જતા અને દાદીને �ાઈવેટ 
ક� પસ�નલ સે��ટરી કહ�તા.

બાબાનાં અ�ય� થયા પછી ઇશુદાદી, 
મનમોિહનીદીદી અને �કાશમિણદાદી સાથે 
જમણો હાથ બની ર�ા. દીદી સાડીને �ેસમાં 
આપવાના બદલે સાડી લપેટીને ખુરશી પર રાખી 
તેના પર બેસી જતાં, તો સાડી �ેસ થઈ જતી. તે જ 
રીતે, ��ન મધર (દીદીની લૌ�કક માતા) સ�� 
ઘરનાં હોવા છતાં પાઈ પાઇનો િહસાબ લખતાં, 
��ન મધર અને દીદીનાં સંગમાં રહી દાદી બચત 
કરવાનું શી�યા. દીદી તેમને સેવા માટ� સાથે લઈ 
જતા, પહ�લા દીદી બોલતા અને પછી તેમને 
બોલવાની તક આપતા. �કાશમિણદાદી પાસેથી 
તેઓ ગંભીર રહ�તા િશ�યા. બાબા કહ�તાં બધું 
પોતાની �તે જ કરવાનું છ�, કોઈને આધાર 
બનાવવાનો નથી, આથી એક બાબાને આધાર 
બનાવીને તેણે હ�મેશા પોતાની �તને સાધન-
સગવડથી દૂર રાખી,  દાદી િસ�પલ રહીને 
સાદગીનો પયા�ય બની ગયા અને સા�ી��ા બની 

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 05 May 2022 Page No. 23

�ાના�ત

ભારતનો સુવણ�કાળ એટલે સતયુગ અથા�� 
�યાર� સ�યનો સમય હતો. સમયના વહ�ણની સાથે 
સાથે હવે એવો સમય આવીને ઉભો છ� �યાર� સ�ય 
ખોવાઈ ગયું છ�, આલોપ થઈ ગયું છ� અને સ�યને 
ઓળખવાની જ�ર ઊભી થઈ છ�. સ�યને તેના 
અથ�માં �ઈએ તો એક સ�ય એટલે સાચું-ખ�ં, 
બીજું સ�ય એટલે યો�ય અને �ીજું સ�ય એટલે 
કાયમા સ�યનો �ાથિમક અથ� સમજવો સહજ છ�. 
આપણા �વન �યવહારમાં આપણે �ઈએ છીએ 
ક� �યાં �યાં જૂઠનો �યોગ કરવામાં આવે છ� અને 
આપણે �ણીએ છીએ ક� એક જૂઠ સો જૂઠ બોલાવે 
છ�. આમ જૂઠની પરંપરા સ��તાં સ�ય છુપાઈ �ય 
છ� અને �� ક� ગૂંચનું િનરાકરણ ન થતાં તે 
વધતા �ય છ�. જૂઠના �યોગ અને પ�રણામથી 
માનવ મુંઝાઈ �ય છ� અને ધીમે ધીમે તેનો 
આ�મિવ�ાસ ઓછો થતો �ય છ�. જે અનેક 
ભૂલોને સજ� છ� અને તેથી િનરાશ, હતાશ થઈ �ય 
છ�, માનિસક તાણ વધી �ય છ� અને આમ િનરાશ 
થયેલો માનવ પછી �યસન તરફ ઢળ� છ� અને 
સમાજને માટ� એક ���પ થઈ રહ� છ�.

બીજું સ�ય એટલે યો�ય અથવા proper 
�યિ� �યાર� કમ� સાથે સંકળાયેલો છ� �યાર� તેનું 
દર�ક કત��ય સાચું અથા�� યો�ય છ� ક� ક�મ તે 
�વાનું રહ� છ�. સ�ય અથા�� જેના �ારા �વયંનું 
ક�યાણ થાય તેમ હોય તથા અ�યનું પણ ક�યાણ 
થાય તેમ હોય તેવું કમ�, જેના �ારા લાંબા કાળની 
શાંિત ક� સુખની �ા��ત થતી હોય તેવું કમ�. ફ� 
�વયંનું જ અ�પ સમયનું સુખ, બી�ના ભોગે 
મેળવવાની �િ� ખોટા કામ કરાવે છ�. જે લાંબે 
ગાળ� પોતાને પણ દુઃખ આપનાર િસ� થાય છ�. 

તેથી યો�યા-યો�યનો િવચાર કરીને કમ� કરવું તે 
છ� સ�ય કમ� કરવું.

�ીજું સ�ય એટલે કાયમ. ઘણા મહાપુ�ષો 
અને સં�યાસીઓને આપણે કહ�તા સાંભળીએ 
છીએ ક� આ દુિનયા જૂઠી છ�. આ દુિનયામાં 
પરમા�મા િસવાય કશું જ નથી �યાં સ�યનો અથ� 
કાયમ લેવાનો છ�. આ પાંચ ત�વોની દુિનયામાં 
વૈ�ાિનક રીતે પણ આપણે �ણીએ છીએ ક� વ�તુ 
મા� પ�રવત�નશીલ છ� અને દર�ક �ણે તેનું 
પ�રવત�ન થાય છ� તેથી તેને જૂઠ અથા�� 
પ�રવત�નશીલ કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� સ�ય 
અથા�� કાયમ ક�વળ બે જ વ�તુ છ� - આ�મા અને 
પરમા�મા. અને અહ� સ�ય એટલે અના�દ, 
અિવનાશી - જેને માટ� ગાયન છ� પવન જેને ઉડાડી 
નથી શકતો, અ�� જને બાળી નથી શકતો, 
પાણી જેને ડુબાડી નથી શકતું - તેવું અ��ત�વ 
એટલે આ�મા અને પરમા�મા.

આ�મા અને પરમા�માને ઓળખવા સમજવા 
એટલે જ સ�યને ઓળખવું ગણાય અને તેથી જ 
આપણે કહીએ છીએ - સ�ય એ જ પરમે�ર. જે 
આ�મા �પમાં અને પરમા�માની યાદમાં ��થત હોય 
છ� તેનામાં વાણીની સ�યતા અને કમ�ની યો�યતા 
�વાભાિવક જ આવે છ�.

આ�મા અિતસૂ�મ િનરાકાર �યોિતિબંદુ 
�પ છ�. આ�માના ગુણ - સ�ય �વ�પ, શાંિત 
�વ�પ, �ેમ �વ�પ, પિવ� �વ�પ અને આનંદ 
�વ�પ છ�. આ�મા જ શરીર ધારણ કરીને આ 
કમ��ે� પર પોતાનો પાટ� બ�વવા આવે છ�. 
પુનજ��મ લેતા લેતા �યિ� આ�માને ભૂલી 

સ�યની ઓળખ
�.ક�. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)

બાબા-મ�મા સાથે અતી���ય સુખથી િવતાવેલા 
�દવસો યાદ આવતાં જ દાદી ��યાં સમાતા 
નહોતાં, તેઓ ભાવિવભોર થઈ �દલથી ગાવા 
લાગતાં, ‘વો �દન ભી �કતને �યાર� થે, જબ બાબા 
સાથ હમાર� થે! (એ �દવસો પણ ક�વા સુંદર હતા, 
�યાર� બાબા અમારી સાથે હતા!)’

ચતુરસુ�ન બાબાએ દાદીઓને સેવા કરવા 
મોક�યા,  જેનાંથી બાબાની મુરલીનાં ચાહક 
બાળકો િનકળવા લા�યા. �યાર� બાબા દાદીને 
કહ�તા, ‘૧૨ વાગે પો�ટ જશે, બાક�નું કામ છોડી 
દો, ૧૧ વા�યા સુધીમાં મુરલી લખીને તમાર� જ 
તૈયાર કરવાની છ�!’ તો દાદી એ ન િવચારતા ક� �� 
આ ક�વી રીતે કરી શક�શ?’ પણ બાબા લખાવી 
ર�ા છ�, એ નશા અને ખુશીમાં મુરલીનો એક પણ 
અ�ર ચૂ�યા િવના, ચાર-ચાર પાનાની મુરલી 
લખતા, નકલો બનાવતા અને સમયસર મુરલી 
પો�ટ કરતા. અ�ય� બાપદાદાની પધરામણીમાં 
પણ તેઓ આખી રાત �ગીને મુરલીઓ લખતાં 
હતાં. સાચે જ, ઇશુદાદી તો �ાનસાગરને હપ 
કરવાવાળાં સોનાની ચકલી (ગો�ડન �પેરો) 
�ાન-બુલબુલ હતાં, જેમની ક�ર�માયુ� 
કલમથી લખેલી મુરલીઓની ધૂન ગોપ-ગોપીઓને 
આકિષ�ત કરતી રહી અને �રપીટ થયેલી સાકાર 
મુરલીઓ અથવા �રવાઈઝ થયેલી અ�ય� 
મુરલીઓથી દાદી ઈ�રીય મહાવા�યોનો અ�ય 
ખ�નો લૂંટાવતાં ર�ા....!

સેવાઓ વધવા લાગી, �યાર� બાબા પ�ોથી 
માગ�દશ�ન આપી બધામાં ઉમંગ ભરતા. જે મા� 
િહ�દી �ણતા તેમને બાબાના હાથે િસંધીમાં 
લખેલા પ�ો પર દાદી િહ�દીમાં અને જેઓ િસંધી 
�ણતા તેમનાં પ�ો પર તેઓ �પ� િસંધીમાં 
લખતા. બાબાને પણ �યાર�ક બાધં ેલી ગોિપકાઓ 
તરફથી �ેમ-સંબોધનના પ�ો,  �યાર�ક 

�વનકથાના પ�ો અથવા �યિ�ગત પુ�ષાથ�ના 
ચાટ� તો �યાર�ક સેવા �ે�ની સમ�યાઓના પ�ો 
પણ મળતા હતા. દાદી એ બધા પ�ો વાંચતા અને 
પ�ોમાંથી ગુ�ત બાબતો અને કમ�ના લેખા-�ખા 
�ણી, દર�કની કમ�-કહાનીનાં િચ�ગુ�ત બની 
ન�ધ કરતા અને બાબાને સંભળાવતા, પરંતુ 
તેમના માનસપટલ ક� બુિ� પર અંશમા� પણ 
છપાતું નહ�. જેવી રીતે ગંગા પોતાનું બધુ જ પાણી 
સમુ�માં ઠાલવીને �વ�છ બની �ય, તેવી જ રીતે 
દાદી પણ બધા સમાચાર સંભળાવીને િશવ-
સાગરમાં સમાવી દ�તાં અને શુ� ગંગા બની જતાં. 
બાબાએ લખેલા જવાબી પ�ો પર �બ� િસંધી ક� 
િહ�દીમાં જવાબ આપતા, �યાર�ક તેઓ એક 
કલાકમાં ૧૬-૧૬ પ�ો પણ લખી લેતા. બાબા �યાં 
પણ જતા, �યાં તેને લઈ જતા અને દાદીને �ાઈવેટ 
ક� પસ�નલ સે��ટરી કહ�તા.

બાબાનાં અ�ય� થયા પછી ઇશુદાદી, 
મનમોિહનીદીદી અને �કાશમિણદાદી સાથે 
જમણો હાથ બની ર�ા. દીદી સાડીને �ેસમાં 
આપવાના બદલે સાડી લપેટીને ખુરશી પર રાખી 
તેના પર બેસી જતાં, તો સાડી �ેસ થઈ જતી. તે જ 
રીતે, ��ન મધર (દીદીની લૌ�કક માતા) સ�� 
ઘરનાં હોવા છતાં પાઈ પાઇનો િહસાબ લખતાં, 
��ન મધર અને દીદીનાં સંગમાં રહી દાદી બચત 
કરવાનું શી�યા. દીદી તેમને સેવા માટ� સાથે લઈ 
જતા, પહ�લા દીદી બોલતા અને પછી તેમને 
બોલવાની તક આપતા. �કાશમિણદાદી પાસેથી 
તેઓ ગંભીર રહ�તા િશ�યા. બાબા કહ�તાં બધું 
પોતાની �તે જ કરવાનું છ�, કોઈને આધાર 
બનાવવાનો નથી, આથી એક બાબાને આધાર 
બનાવીને તેણે હ�મેશા પોતાની �તને સાધન-
સગવડથી દૂર રાખી,  દાદી િસ�પલ રહીને 
સાદગીનો પયા�ય બની ગયા અને સા�ી��ા બની 
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ભારતનો સુવણ�કાળ એટલે સતયુગ અથા�� 
�યાર� સ�યનો સમય હતો. સમયના વહ�ણની સાથે 
સાથે હવે એવો સમય આવીને ઉભો છ� �યાર� સ�ય 
ખોવાઈ ગયું છ�, આલોપ થઈ ગયું છ� અને સ�યને 
ઓળખવાની જ�ર ઊભી થઈ છ�. સ�યને તેના 
અથ�માં �ઈએ તો એક સ�ય એટલે સાચું-ખ�ં, 
બીજું સ�ય એટલે યો�ય અને �ીજું સ�ય એટલે 
કાયમા સ�યનો �ાથિમક અથ� સમજવો સહજ છ�. 
આપણા �વન �યવહારમાં આપણે �ઈએ છીએ 
ક� �યાં �યાં જૂઠનો �યોગ કરવામાં આવે છ� અને 
આપણે �ણીએ છીએ ક� એક જૂઠ સો જૂઠ બોલાવે 
છ�. આમ જૂઠની પરંપરા સ��તાં સ�ય છુપાઈ �ય 
છ� અને �� ક� ગૂંચનું િનરાકરણ ન થતાં તે 
વધતા �ય છ�. જૂઠના �યોગ અને પ�રણામથી 
માનવ મુંઝાઈ �ય છ� અને ધીમે ધીમે તેનો 
આ�મિવ�ાસ ઓછો થતો �ય છ�. જે અનેક 
ભૂલોને સજ� છ� અને તેથી િનરાશ, હતાશ થઈ �ય 
છ�, માનિસક તાણ વધી �ય છ� અને આમ િનરાશ 
થયેલો માનવ પછી �યસન તરફ ઢળ� છ� અને 
સમાજને માટ� એક ���પ થઈ રહ� છ�.

બીજું સ�ય એટલે યો�ય અથવા proper 
�યિ� �યાર� કમ� સાથે સંકળાયેલો છ� �યાર� તેનું 
દર�ક કત��ય સાચું અથા�� યો�ય છ� ક� ક�મ તે 
�વાનું રહ� છ�. સ�ય અથા�� જેના �ારા �વયંનું 
ક�યાણ થાય તેમ હોય તથા અ�યનું પણ ક�યાણ 
થાય તેમ હોય તેવું કમ�, જેના �ારા લાંબા કાળની 
શાંિત ક� સુખની �ા��ત થતી હોય તેવું કમ�. ફ� 
�વયંનું જ અ�પ સમયનું સુખ, બી�ના ભોગે 
મેળવવાની �િ� ખોટા કામ કરાવે છ�. જે લાંબે 
ગાળ� પોતાને પણ દુઃખ આપનાર િસ� થાય છ�. 

તેથી યો�યા-યો�યનો િવચાર કરીને કમ� કરવું તે 
છ� સ�ય કમ� કરવું.

�ીજું સ�ય એટલે કાયમ. ઘણા મહાપુ�ષો 
અને સં�યાસીઓને આપણે કહ�તા સાંભળીએ 
છીએ ક� આ દુિનયા જૂઠી છ�. આ દુિનયામાં 
પરમા�મા િસવાય કશું જ નથી �યાં સ�યનો અથ� 
કાયમ લેવાનો છ�. આ પાંચ ત�વોની દુિનયામાં 
વૈ�ાિનક રીતે પણ આપણે �ણીએ છીએ ક� વ�તુ 
મા� પ�રવત�નશીલ છ� અને દર�ક �ણે તેનું 
પ�રવત�ન થાય છ� તેથી તેને જૂઠ અથા�� 
પ�રવત�નશીલ કહ�વામાં આવે છ�. �યાર� સ�ય 
અથા�� કાયમ ક�વળ બે જ વ�તુ છ� - આ�મા અને 
પરમા�મા. અને અહ� સ�ય એટલે અના�દ, 
અિવનાશી - જેને માટ� ગાયન છ� પવન જેને ઉડાડી 
નથી શકતો, અ�� જને બાળી નથી શકતો, 
પાણી જેને ડુબાડી નથી શકતું - તેવું અ��ત�વ 
એટલે આ�મા અને પરમા�મા.

આ�મા અને પરમા�માને ઓળખવા સમજવા 
એટલે જ સ�યને ઓળખવું ગણાય અને તેથી જ 
આપણે કહીએ છીએ - સ�ય એ જ પરમે�ર. જે 
આ�મા �પમાં અને પરમા�માની યાદમાં ��થત હોય 
છ� તેનામાં વાણીની સ�યતા અને કમ�ની યો�યતા 
�વાભાિવક જ આવે છ�.

આ�મા અિતસૂ�મ િનરાકાર �યોિતિબંદુ 
�પ છ�. આ�માના ગુણ - સ�ય �વ�પ, શાંિત 
�વ�પ, �ેમ �વ�પ, પિવ� �વ�પ અને આનંદ 
�વ�પ છ�. આ�મા જ શરીર ધારણ કરીને આ 
કમ��ે� પર પોતાનો પાટ� બ�વવા આવે છ�. 
પુનજ��મ લેતા લેતા �યિ� આ�માને ભૂલી 

સ�યની ઓળખ
�.ક�. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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વષ�થી સમિપ�ત �વનના આનંદ સાથે �વઉ�નિત 
અને સેવામાં કાય�રત છ�. આવો, એના જ શ�દોમાં 
એના હદયના ભાવો વાંચીએ.)

લોકડાઉનથી ગુડલક સુધીની યા�ા – એ 
હતી એક નવી ઉડાન �વયંના ભાવી િનમા�ણની. 
એ હતો ૨૨ માચ�, ૨૦૨૦નો �દવસ. ૨૧ �દવસના 
�થમ લોકડાઉનની �હ�રાતનો. આખી દુિનયા 
સામે નવો જ અનુભવ હતો. સૌ પોતપોતાના ઘરમાં 
બંધ. બાબાને આપણે ક�પલેઈન કરતાં હતાં ક� 
સેવાઓની ભરમાર વ�ે પુ�ષાથ� કરવાનો ટાઈમ 

જ મળતો નથી. શું કરીએ? લોકડાઉન, એ 
આપણી ક��લેનનો જવાબ હતો. ક�યાઓ 
(વત�માનની આદરણીય મહારથી દાદીઓ)ને ૧૪ 
વષ�ની તપ�યા ભ�ીમાં બેસાડી, તપીને તેઓ 
�વિણ�મ પ�રપકવ ચૈત�ય મૂિત�ઓ બની ગઈ. અહ� 
આ લોકડાઉનને અવસર સમ� આ�યા��મક 
િશ�ણ�હમાં ૧૪ �દવસની તપ�યા-ભ�ીનું 
આયોજન કરવામાં આ�યું. �દવસભર મૌન, 
એકાંત, અ�યકત મુરલીઓના અ�યાસ, મનન-
મંથન, અ�તવેલા, નુમાશામ, રાિ�કલાસ. બસ 
તપ�યા જ તપ�યાનો ભરપૂર સમય �ા�ત થયો. 
સંગઠનમાં યોગના કલાકો પણ વધારી દ�વામાં 
આ�યા. જેમાં મનસા સેવા �ારા  શ�કતઓનું દાન 
કરવાનું લ�ય આપવામાં આ�યું. �વયંનું ચેક�ગ 
અને ચે��ગ પર સતત અટ��શન (�યાન) 
રાખવાની સૂચના તથા �વ-પ�રવત�નના �ટ��સનો 
ચાટ� રાખવાનું કહ�વામાં આ�યું.

સાથે-સાથે રોજ સવાર-સાંજ �યાયામ, 
�ાણાયમ, એ�સરસાઈઝ વગેર� �ારા શારી�રક 
�વા��યનું �યાન આપવામાં આવતું. લાય�ેરીનો 
ઉપયોગ કરવાનો સમય પણ મળતો ર�ો. ઘર� 
બેઠાં ઓનલાઈન કલાસીસ કરવાનો અનુભવ 
�ઈને એવું લાગતું હતું ક� દુિનયા ક�વી પ�રવત�ન 

પામી રહી છ�! સો�યલ િમ�ડયાના સંચાર મા�યમ 
(ટી.વી., મોબાઈલ, લેપટોપ વગેર�) �ારા ય�ના 
મહારથી આ�માઓના �� પુ�ષાથ�ના કલાસીસ 
ઘર બેઠાં આપણા �� ટાઈમે સાંભળવા મળતાં. 
તેથી તી� પુ�ષાથ�ની નવી યુિ�-�યુિ�ઓ 
સાંભળી, ઉમંગ-ઉ�સાહમાં પૂર ઉમટતું.

સાંજનો સમય �ક�િતના સાિન�યમાં જતો. 
હો�ટ�લ પ�રસરની સામેના 'આનંદ પાક�'માં તેમજ 
હો�ટ�લની બહારના ક��પસમાં િવિવધ �લ-છોડ, 
લતામંડપો તથા ��ો રોપી તેની િનયિમત 
દ�ખર�ખમાં સમય પસાર થતો. ફકત �ાનયોગ ક� 
ય�સેવા જ નિહ પરંતુ સામા�ય �ાનની ���ધ માટ� 
કવીઝ �પધા�, પુ�તક વાંચી તેનું દર�ક ક�યા 
સારકથન કર�,  રામાયણ -  મહાભારતની 
િસ�રયલો �ારા મનોરંજનની સાથે આ�યા��મક 
�ાનબોધ-ચચા� ઉપરાંત મોરલ બોધ આપતી મુવી 
યા તો સંગીત સં�યાનું આયોજન અવારનવાર 
કરવામાં આવતું. ઈ�ડોર ગે�સ તેમજ 'આનંદ 
પાક�'માં ખેલક�દ �પધા�નું પણ આયોજન થતું.

ગત વષ� લોકડાઉનમાં જ હો�ટ�લના ચાર� 
મકાનોમાં �રનોવેશન અને રંગરોગાનનું કાય� 
સંપ�ન થયું. આ ક�યાણભવન ફરીથી સુસજજ 
થઈને નવી પેઢીની સુક�યાઓનું આહવાન કરી 
ર�ં છ�. આવો ક�મારીઓ, આ આ�યા��મક 
િશ�ણ�હમાં પરમા�માની છ�છાયા અને 
સમિપ�ત બહ�નોની �ેહભરી પાલના �ા�ત કરી 
�વનને �ે� બનાવવાની તક ઝડપી �વેશ 
મેળવી લેવા માટ� આપનું �વાગત છ�.

કિળયુગી દુિનયામાં �હાની �લોથી મહ�કતો 
બગીચો એ છ� અમા�ં ક�યા િશ�ણ�હ 

- બી.ક�. પૂનમ (ક�યા િશ�ણ�હ, ન�ડયાદ)

મા�ં વતન ક�છ-માંડવી પાસે આવેલ બીદડા 

ન�ડયાદ સબઝોન �ારા આ�યા��મક ક�યા 
િશ�ણ�હની શ�આત ૧૯૮૭ થી કરવામાં આવી 
હતી. જેનો હ�તુ બી.ક�. પ�રવારની ક�યાઓ 
પોતાના લૌ�કક િશ�ણ (�ક�લ-કોલેજ)ની સાથે 

સાથે સહજ રાજયોગ, આ�યા��મક �ાન અને 
�ે� સં�કારની પણ �ા��ત કર�. જેથી બા� 
�વનના આકષ�ણોથી બચે,  તેમજ �વનમાં 
આવનાર હર પ�ર��થિત અને સમ�યાઓનું 
િનવારણ િવવેક બુ��ધ અને �ાનના બળ� કરી 
શક�. છા�ાલયમાં સંગઠન અને સમૂહ�વનમાં 
જ�રી સાં�ક�િતક કૌશ�યો અને ગુણો ધારણ કરી 
શક�. અહ� �ય�કત િવકાસની અનેક ��િ�ઓ, 
�પધા�ઓ તેમજ િપકિનક, �વાસના આયોજન 
�ારા તેઓના સવા�ગી િવકાસનો �યાલ રાખવામાં 

આવે છ�. આ ક�યાઓની પાલના માટ� ચાર-પાંચ 
સમિપ�ત બહ�નો પ�રસરમાં રહીને સેવા આપે છ�. 
અહ� ઘો-૭ થી �ાતક સુધીની ક�યાઓને �વેશ 
આપવામાં આવે છ�. ક�યાના પ�રવારમાં માતા ક� 
િપતા યા અ�ય ન�કનાં સગા �ાનમાં ચાલતા 
હોવા જ�રી છ�.

છ��ા ૩ર વષ�થી ચાલતા આ િશ�ણ�હમાં 
માઉ�ટ આબુ તથા દ�શ-િવદ�શથી વ�ર� 

રાજયોિગની દાદી-દીદીઓ, વ�ર� રાજયોગી 
તપ�વી �ાતાઓએ પધારીને ક�યાઓને 
�ેરણાદાયી બોધ વચનો �ારા લાભા��વત કયા� 
છ�. સ�કડો ક�યાઓમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પોતાના �વનને પરમા�માના આ ક�યાણકારી 
િમશનમાં સમિપ�ત પણ કયુ� છ�. સન ૨૦૦૧ થી 
૨૦૦૬ પાંચ વષ� દરિમયાન આ પ�રસરમાં બી.ક�. 
ટીચસ� ��િનંગ કોષ�નું આયોજન કરવામાં આ�યું 

હતું. જેમાંથી લગભગ ૧૦૦ જેટલી ક�યાઓએ 
��ાક�મારી સમિપ�ત �વન અપના�યું છ�. તેઓ 
વત�માન સમય ે ગુજરાત તેમજ અ�ય દ�શ-િવદ�શમાં 
સેવારત છ�.

છ��ા બે વષ� કોરોના-મહામારીના �કોપને 
કારણે શાળા-કોલે� બંધ રહી હોવાને કારણે 
અહ� રહી અ�યાસ કરતી ક�યાઓ �વ�હ� 
પહ�ચી ઓનલાઈન અ�યાસ કરી રહી છ�.

ગુજરાતમાંથી કોરોનાએ િવદાઈ લીધી 
હોવાથી ખુશીની વાત જણાવતાં આનંદ થાય છ� ક� 
જૂન-૨૦૨૨થી આ ક�યા િશ�ણ�હમાં પુનઃ �વેશ 
આપવાનું નકક� કરવામાં આ�યું છ�. અગાઉ 
અ�યાસ કરનારી તેમજ નવી ક�યાઓના 
વાલીઓ પોતાની ક�યાઓના �વેશ માટ� �બ� યા 
ફોનથી સંપક� કરી શક� છ�.

બી.ક�. સં�યાબેન, આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
ગુ�ક�પા સોસા., નાના ક��ભનાથ રોડ, ન�ડયાદ
ફોન. ૦૨૬૮ - ૩૫૬૦૧૪૫  મો. ૯૪૦૮૯ ૭૬૬૧૭

ક�મારી�વન અમૂ�ય�વન, આવો, 
�ૃંગારીએ. એક ક�મારી �વનને સો 

�ા�ણથી ઉ�મ બનાવીએ.

-બી.ક�. કોમલ (ન�ડયાદ, ક�યા છા�ાલય)

(�.ક�. કોમલે બાર વષ�ની નાની વય,ે  ધો.૭ 
થી ક�યા છા�ાલયમાં રહીને શાળા અને કોલેજ 
સુધીનો અ�યાસ ઊંચા ગુણોથી પૂરો કય�. 
બી.સી.એ.માં �ડ�ટ��સન. મા�ટર �ડ�ી માટ� તેના 
િ��સીપાલ અને �ોફ�સરોએ ખૂબ સમ�વી છતાં 
એને તો ય�માં સમિપ�ત �વનની લગની હતી. 
માઉ�ટ આબુમાં જઈ ��િનંગ લીધી અને છ��ા છ 

આ�યા��મક ક�યા - આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ
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વષ�થી સમિપ�ત �વનના આનંદ સાથે �વઉ�નિત 
અને સેવામાં કાય�રત છ�. આવો, એના જ શ�દોમાં 
એના હદયના ભાવો વાંચીએ.)

લોકડાઉનથી ગુડલક સુધીની યા�ા – એ 
હતી એક નવી ઉડાન �વયંના ભાવી િનમા�ણની. 
એ હતો ૨૨ માચ�, ૨૦૨૦નો �દવસ. ૨૧ �દવસના 
�થમ લોકડાઉનની �હ�રાતનો. આખી દુિનયા 
સામે નવો જ અનુભવ હતો. સૌ પોતપોતાના ઘરમાં 
બંધ. બાબાને આપણે ક�પલેઈન કરતાં હતાં ક� 
સેવાઓની ભરમાર વ�ે પુ�ષાથ� કરવાનો ટાઈમ 

જ મળતો નથી. શું કરીએ? લોકડાઉન, એ 
આપણી ક��લેનનો જવાબ હતો. ક�યાઓ 
(વત�માનની આદરણીય મહારથી દાદીઓ)ને ૧૪ 
વષ�ની તપ�યા ભ�ીમાં બેસાડી, તપીને તેઓ 
�વિણ�મ પ�રપકવ ચૈત�ય મૂિત�ઓ બની ગઈ. અહ� 
આ લોકડાઉનને અવસર સમ� આ�યા��મક 
િશ�ણ�હમાં ૧૪ �દવસની તપ�યા-ભ�ીનું 
આયોજન કરવામાં આ�યું. �દવસભર મૌન, 
એકાંત, અ�યકત મુરલીઓના અ�યાસ, મનન-
મંથન, અ�તવેલા, નુમાશામ, રાિ�કલાસ. બસ 
તપ�યા જ તપ�યાનો ભરપૂર સમય �ા�ત થયો. 
સંગઠનમાં યોગના કલાકો પણ વધારી દ�વામાં 
આ�યા. જેમાં મનસા સેવા �ારા  શ�કતઓનું દાન 
કરવાનું લ�ય આપવામાં આ�યું. �વયંનું ચેક�ગ 
અને ચે��ગ પર સતત અટ��શન (�યાન) 
રાખવાની સૂચના તથા �વ-પ�રવત�નના �ટ��સનો 
ચાટ� રાખવાનું કહ�વામાં આ�યું.

સાથે-સાથે રોજ સવાર-સાંજ �યાયામ, 
�ાણાયમ, એ�સરસાઈઝ વગેર� �ારા શારી�રક 
�વા��યનું �યાન આપવામાં આવતું. લાય�ેરીનો 
ઉપયોગ કરવાનો સમય પણ મળતો ર�ો. ઘર� 
બેઠાં ઓનલાઈન કલાસીસ કરવાનો અનુભવ 
�ઈને એવું લાગતું હતું ક� દુિનયા ક�વી પ�રવત�ન 

પામી રહી છ�! સો�યલ િમ�ડયાના સંચાર મા�યમ 
(ટી.વી., મોબાઈલ, લેપટોપ વગેર�) �ારા ય�ના 
મહારથી આ�માઓના �� પુ�ષાથ�ના કલાસીસ 
ઘર બેઠાં આપણા �� ટાઈમે સાંભળવા મળતાં. 
તેથી તી� પુ�ષાથ�ની નવી યુિ�-�યુિ�ઓ 
સાંભળી, ઉમંગ-ઉ�સાહમાં પૂર ઉમટતું.

સાંજનો સમય �ક�િતના સાિન�યમાં જતો. 
હો�ટ�લ પ�રસરની સામેના 'આનંદ પાક�'માં તેમજ 
હો�ટ�લની બહારના ક��પસમાં િવિવધ �લ-છોડ, 
લતામંડપો તથા ��ો રોપી તેની િનયિમત 
દ�ખર�ખમાં સમય પસાર થતો. ફકત �ાનયોગ ક� 
ય�સેવા જ નિહ પરંતુ સામા�ય �ાનની ���ધ માટ� 
કવીઝ �પધા�, પુ�તક વાંચી તેનું દર�ક ક�યા 
સારકથન કર�,  રામાયણ -  મહાભારતની 
િસ�રયલો �ારા મનોરંજનની સાથે આ�યા��મક 
�ાનબોધ-ચચા� ઉપરાંત મોરલ બોધ આપતી મુવી 
યા તો સંગીત સં�યાનું આયોજન અવારનવાર 
કરવામાં આવતું. ઈ�ડોર ગે�સ તેમજ 'આનંદ 
પાક�'માં ખેલક�દ �પધા�નું પણ આયોજન થતું.

ગત વષ� લોકડાઉનમાં જ હો�ટ�લના ચાર� 
મકાનોમાં �રનોવેશન અને રંગરોગાનનું કાય� 
સંપ�ન થયું. આ ક�યાણભવન ફરીથી સુસજજ 
થઈને નવી પેઢીની સુક�યાઓનું આહવાન કરી 
ર�ં છ�. આવો ક�મારીઓ, આ આ�યા��મક 
િશ�ણ�હમાં પરમા�માની છ�છાયા અને 
સમિપ�ત બહ�નોની �ેહભરી પાલના �ા�ત કરી 
�વનને �ે� બનાવવાની તક ઝડપી �વેશ 
મેળવી લેવા માટ� આપનું �વાગત છ�.

કિળયુગી દુિનયામાં �હાની �લોથી મહ�કતો 
બગીચો એ છ� અમા�ં ક�યા િશ�ણ�હ 

- બી.ક�. પૂનમ (ક�યા િશ�ણ�હ, ન�ડયાદ)

મા�ં વતન ક�છ-માંડવી પાસે આવેલ બીદડા 

ન�ડયાદ સબઝોન �ારા આ�યા��મક ક�યા 
િશ�ણ�હની શ�આત ૧૯૮૭ થી કરવામાં આવી 
હતી. જેનો હ�તુ બી.ક�. પ�રવારની ક�યાઓ 
પોતાના લૌ�કક િશ�ણ (�ક�લ-કોલેજ)ની સાથે 

સાથે સહજ રાજયોગ, આ�યા��મક �ાન અને 
�ે� સં�કારની પણ �ા��ત કર�. જેથી બા� 
�વનના આકષ�ણોથી બચે,  તેમજ �વનમાં 
આવનાર હર પ�ર��થિત અને સમ�યાઓનું 
િનવારણ િવવેક બુ��ધ અને �ાનના બળ� કરી 
શક�. છા�ાલયમાં સંગઠન અને સમૂહ�વનમાં 
જ�રી સાં�ક�િતક કૌશ�યો અને ગુણો ધારણ કરી 
શક�. અહ� �ય�કત િવકાસની અનેક ��િ�ઓ, 
�પધા�ઓ તેમજ િપકિનક, �વાસના આયોજન 
�ારા તેઓના સવા�ગી િવકાસનો �યાલ રાખવામાં 

આવે છ�. આ ક�યાઓની પાલના માટ� ચાર-પાંચ 
સમિપ�ત બહ�નો પ�રસરમાં રહીને સેવા આપે છ�. 
અહ� ઘો-૭ થી �ાતક સુધીની ક�યાઓને �વેશ 
આપવામાં આવે છ�. ક�યાના પ�રવારમાં માતા ક� 
િપતા યા અ�ય ન�કનાં સગા �ાનમાં ચાલતા 
હોવા જ�રી છ�.

છ��ા ૩ર વષ�થી ચાલતા આ િશ�ણ�હમાં 
માઉ�ટ આબુ તથા દ�શ-િવદ�શથી વ�ર� 

રાજયોિગની દાદી-દીદીઓ, વ�ર� રાજયોગી 
તપ�વી �ાતાઓએ પધારીને ક�યાઓને 
�ેરણાદાયી બોધ વચનો �ારા લાભા��વત કયા� 
છ�. સ�કડો ક�યાઓમાંથી ક�ટલીક ક�યાઓએ 
પોતાના �વનને પરમા�માના આ ક�યાણકારી 
િમશનમાં સમિપ�ત પણ કયુ� છ�. સન ૨૦૦૧ થી 
૨૦૦૬ પાંચ વષ� દરિમયાન આ પ�રસરમાં બી.ક�. 
ટીચસ� ��િનંગ કોષ�નું આયોજન કરવામાં આ�યું 

હતું. જેમાંથી લગભગ ૧૦૦ જેટલી ક�યાઓએ 
��ાક�મારી સમિપ�ત �વન અપના�યું છ�. તેઓ 
વત�માન સમય ે ગુજરાત તેમજ અ�ય દ�શ-િવદ�શમાં 
સેવારત છ�.

છ��ા બે વષ� કોરોના-મહામારીના �કોપને 
કારણે શાળા-કોલે� બંધ રહી હોવાને કારણે 
અહ� રહી અ�યાસ કરતી ક�યાઓ �વ�હ� 
પહ�ચી ઓનલાઈન અ�યાસ કરી રહી છ�.

ગુજરાતમાંથી કોરોનાએ િવદાઈ લીધી 
હોવાથી ખુશીની વાત જણાવતાં આનંદ થાય છ� ક� 
જૂન-૨૦૨૨થી આ ક�યા િશ�ણ�હમાં પુનઃ �વેશ 
આપવાનું નકક� કરવામાં આ�યું છ�. અગાઉ 
અ�યાસ કરનારી તેમજ નવી ક�યાઓના 
વાલીઓ પોતાની ક�યાઓના �વેશ માટ� �બ� યા 
ફોનથી સંપક� કરી શક� છ�.

બી.ક�. સં�યાબેન, આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
ગુ�ક�પા સોસા., નાના ક��ભનાથ રોડ, ન�ડયાદ
ફોન. ૦૨૬૮ - ૩૫૬૦૧૪૫  મો. ૯૪૦૮૯ ૭૬૬૧૭

ક�મારી�વન અમૂ�ય�વન, આવો, 
�ૃંગારીએ. એક ક�મારી �વનને સો 

�ા�ણથી ઉ�મ બનાવીએ.

-બી.ક�. કોમલ (ન�ડયાદ, ક�યા છા�ાલય)

(�.ક�. કોમલે બાર વષ�ની નાની વય,ે  ધો.૭ 
થી ક�યા છા�ાલયમાં રહીને શાળા અને કોલેજ 
સુધીનો અ�યાસ ઊંચા ગુણોથી પૂરો કય�. 
બી.સી.એ.માં �ડ�ટ��સન. મા�ટર �ડ�ી માટ� તેના 
િ��સીપાલ અને �ોફ�સરોએ ખૂબ સમ�વી છતાં 
એને તો ય�માં સમિપ�ત �વનની લગની હતી. 
માઉ�ટ આબુમાં જઈ ��િનંગ લીધી અને છ��ા છ 

આ�યા��મક ક�યા - આ�યા��મક ક�યા િશ�ણ�હ
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ
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ચાલવા જેવું છ�. પળ�-પળ� �વનનું એક એક પગલું 
�ીમત અને મયા�દાપૂવ�કનું હશે તો જ બાબાનો 
હાથ અને સાથ - સહારો મળશે.

• ઝૂકવું પડશ,ે  નમવું પડશે અને પુરાના 
સં�કાર-�વભાવથી મરવું પડશે.

• એક વાર સે�ટર પર આવી ગઈ પછી ગમે 
તેવી પરી�ા ક� પ�ર��થિત આવે, અંગદની જેમ 
અચલ-અડોલ રહ�વાની તૈયારી �ઈશે. બાબાનો 
હાથ પકડી રાખજે. તો �તી જઈશ.

• ન�ડયાદ સેવાક��� અને ક�યા છા�ાલયમાં 
આ�યાને દોઢ વષ� ખુશી ઉમંગમાં પસાર થઈ ગયું. 
સમિપ�ત �વનના ભા�યનું મને ગૌરવ છ�. �� એ 
આ�માઓની શુિ�યા અદા ક�ં છું જેઓએ મને 
બાબાના ઘર સુધી પહ�ચાડી.

સાચી ગોપી બનવાનું ભા�ય

- ક�મારી.ગોપી (રાજકોટ)

મા�ં લૌ�કક નામ ગોપી. છ��ા પાંચ વષ�થી 
ક�યા હો�ટ�લ,  ન�ડયાદમાં રહ�વાનો મારો 
અનુભવ �યકત કરતાં મને ખુશી થાય છ�. આમ તો 
કહ�વાય છ� ક� '�ક�લ લાઈફ ઈઝ ધી બે�ટ લાઈફ'. 
પરંતુ �� કહીશ ક� 'બી.ક�. હો�ટ�લ લાઈફ ઈઝ ધ 

બે�ટ લાઈફ'.

વષ� ૨૦૧૭માં �� ન�ડયાદ ક�યા છા�ાલયમાં 
રહ�વા આવી ગઈ. શ�આતના �દવસોમાં મને 
જરાય ગમતું નહોતું. �� રોજ ઘણું રડતી. અહ� સૌ 
કહ�તા ક� આટ આટલી ક�મારીઓ આવીને રહી 
પણ આના જેવું તો કોઈ જ રડયું નથી. ગમે તેટલું 
સમ�વે પણ �� રડતી જ રહ�તી અને એક જ 
રટણ, 'માર� રાજકોટ �વું છ�. અહ� નથી રહ�વું.'

આ પાંચ વષ�માં �� ઘણું બધું શીખી ગઈ. 
સંગઠનમાં ક�મ રહ�વું – હળી મળીને. ઉપરાંત 

�ાન-યોગમાં પ�રપકવ બનવા લાગી. �વ�છતા, 
હો�ટ�લની સફાઈ, �યવહારની સફાઈ, મયા�દાઓ 
અને બી.ક�. લાઈફની �ે�તા. બધું જ સમ� ગઈ. 
અહ�ની ��િ�ઓ - ��ય, ના�ટકા, રાસ, ગરબા, 
ઝાંખી, ખેલક�દ, �પધા� બધામાં �� ભાગ લેતી. 'ક��ણ 
- સુદામા મૈ�ી' નામના નાટકમાં મને સુદામાનો 
રોલ મ�યો હતો. મારા અિભનયના બધી જ 

બહ�નો, વ�ડલો, સૌએ ખૂબ વખાણ કયા� હતાં. 
લૌ�કક અને અલૌ�કક બ�ને પઢાઈમાં મને રસ 

�િચ છ�. રોજ મુરલી, અ�તવેલા, નુમાશામ, યોગ 
વગેર�માં �� િનયિમત પ�ષાથ� ક�ં છું. ઘર� આપણા 
માતા-િપતા, ભાઈ-ભાંડુ વ�ે રહ�વાથી આપણે 
પોતાના �વભાવ, સં�કારને નથી ઓળખી શકતાં 
ક� નથી પ�રવત�ન કરી શકતાં. બધાં વ�ે 
સંગઠનમાં રહીએ �યાર� ખબર પડે છ� ક� આપણે 
કયાં છીએ? કયા દોષ અને કઈ િવશેષતા છ�. તે 
ઓળખવા મળ� છ�. આ�ાં�કતતા,  સ�ાઈ, 
સફાઈ, �માિણકતા, કમ બોલો ઘીર� બોલો એવા 
ગુણો ધારણ કરવાનું શીખીએ છીએ. િસિનયર 
બી.ક�. બહ�નોનો પુ�ષાથ�, બાબા ��યેની તેમની 
લગની તથા તેમનામાં રહ�લી આવડત �ઈને પણ 
ઘણુંશીખવાનું મળ� છ�. બાળપણથી મારો ઉછ�ર 
સે�ટરના સંપક�થી થયો. મુરલી વાંચીને ભાઈ-
બહ�નોને સંભળાવતી. સૌ કહ�તાં આ ક�યા 
��ાક�મારી જ�ર બનશે.

� પછી તો સાતમાં ધોરણથી �� ન�ડયાદ 
હો�ટ�લમાં આવી ગઈ. બાબાએ એક મુરલીમાં ક�ં 
છ� તેમ 'ક�મારી�કો તો બાપદાદા �દલક� �ડ�બીમ� 
રખતા હ�.' િવચારો,  ભગવાનની નજરમાં 
ક�મારીઓનું �થાન ક�વું મહાન છ�. આથી િવશેષ 
બીજું કયું ભા�ય હોઈ શક�? ક�મારીઓ છ� તો 
સે�ટરની રોનક છ�. મને એ વાતનો નશો છ� ક� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)

ગામ. શાળાના િશ�ણની સાથે-સાથે �થાિનક 
સેવા ક���માં પણ મ�મી સાથે જતી. ધો.૧૨ સાય�સ 
પૂ�ં કયા� પછી �� થયો ક� સાય�સ કોલેજમાં કયાં 

�ઉ? હો�ટ�લમાં રહ�વું પડ,ે તો શુ�ધ અ�નની 
ઘારણા તૂટ�. મને બાબામાં િન�ય હતો જ. 
સેવાક���ની બેનને મારી મુંઝવણ જણાવી. તેમણે 
મને ક�ં, ન�ડયાદ ક�યા છા�ાલયમાં �વેશ મળી 

જશ,ે િચંતા ના કર. તારી ધારણાય સચવાશે અને 
બાબાના ઘરમાં રહી પાલના પણ મેળવી શકાશે. �� 
ખુશ થઈ ગઈ. તેઓ મને ન�ડયાદ છા�ાલયમાં 
મૂક� ગયા. અહ�ની સાય�સ કોલેજમાં �વેશ પણ 
મળી ગયો. બી.એસ.સી. �ડ��ટ��શન સાથે કરી 

લીધું. હો�ટ�લમાં રહીને બાબાની પઢાઈ, પાલના 
અને સમિપ�ત બહ�નોનો �યાર પણ મ�યો. અહ� 

સેવાનો પણ લાભ મળતો, એ મા�ં નસીબ. આથી 
િવશેષ ભા�યની વાત કઈ કહ�વાય ક� �ટુડ�ટ 
લાઈફથી શ� થયેલી સોનેરી ��િતઓ �વનભર 
મારી સાથે રહ�શે. કારણ ક� અહ� મળ�લ પાલના, 
�ેમ અને બાબાની છ�છાયા મને સમિપ�ત �વન 
સુધી દોરી ગઈ.

ક�યા છા�ાલયમાં િનવાસ દરિમયાન અમને 
એ વાતનો પાકો િન�ય થઈ જતો હોય છ� ક� �ે� 
ભા�ય તો �ભુ સમિપ�ત �વન �ારા જ બનતું હોય 
છ�. તેથી �વનને �દ�યગુણોની રંગોળીથી જ 
શણગારવું �ઈએ. મતલબ �ભુની છ�છાયા 
િવનાનું કિળયુગી �વન બરબારદીનો જ માગ� છ�.

કોલેજનું લૌ�કક િશ�ણ પૂ�ં થયે �� ઘેર 

જતી રહી. અહ�ની સમિપ�ત બહ�નો, મામા તથા 
દાદાએ મને અહ� રોકાઈ જવા અને મા�ટર �ડ�ી 
કરવી હોય તો તેની પણ છૂટ આપીને ખૂબ 
સમ�વી પરંતુ મને સિવ�સ કરવાનો શોખ હતો 
તેથી કોઈની વાત કાને ધરી નિહ. માયાના 

તોફાનો પણ ઓછા નથી હોતા. �ામા, મને �ક�લમાં 

નોકરી મળી ગઈ, કમાતી થઈ ગઈ. છ મિહના પછી 
કોરોનાનો કહર શ� થઈ ગયો. દુિનયા �ત�ધ! 
શાળા, કોલેજ, સે�ટર બધું જ બંધ. ઘરમાં જ 
પુરાઈ રહ�વાનું. મને થયું ન�ડયાદની ક�યા હો�ટ�લ 
છોડી એ ખોટું થયું. સિવ�સના મોહમાં પડીને ખોટો 
િનણ�ય લેવાઈ ગયો. દુિનયાનો માહોલ �તાં 
મનમાં �પ� થઈ ગયું ક� બાબા કહી ર�ા છ� તેમ 
'અિતક� બાદ અંત'ની િનશાનીઓ ��ય� થઈ રહી 
છ�. હવે �� શું કરીશ? બાબા પોતાને �યાં નિહ 
બોલાવે તો? ક�ટલાં �ેહભાવથી મને રોકાઈ જવા 
ક�ં હતું? મારી સાથેની ચાર ક�યાઓ તો માઉ�ટ 
આબુ, શાંિતવનમાં જઈને ��િનંગ પણ કરીને 
સે�ટરમાં જ સેવા આપી રહી હતી. ને �� અવસર 
ચૂક� ગઈ. એકલી બેસીને આંસુ સારતી. બાબાના 
ઘર અને સમિપ�ત �વનથી �� વંિચત રહી જઈશ? 
આ િવચાર મારા �દયને હચમચાવી જતો. 
વ�ર�ોની સલાહની મ�જ અવગણના કરી. મારા 
આસું અને પ�ાતાપની �ણ બાબા સુધી તો 
પહ�ચી જ હશે. એ તો �ની �નનહાર છ� ને?

મ�મી, પ�પા અને ભાઈઓને મ� એક ધ�થી 
જણાવી દીઘું, મ� અ�યાર� ને અ�યાર� જ સમિપ�ત 
થવાનો િનણ�ય લીધો છ�. મને ન�ડયાદ ક�યા 
છા�ાલયમા જવાની સંમિત આપો. ઘરના લોકો 
મને તાક� જ ર�ા. કોઈએ મારી વાતનો િવરોધ 
કય� તો કોઈ વળી માની ગયું ક� એના �વનનો 
ફ�સલો ભલે એને કરવા દો. મારી દીદીએ ન�ડયાદ 
બી.ક�. સં�યાબેનને ફોન કય� ક� પૂનમ તમાર� �યાં 
આવવા માંગે છ� અને સમિપ�ત �વનનો િનણ�ય 
લીધો છ�. સં�યાબેને ખુશીથી હા પાડી. બીદડા 
સેવાક���ની સંચાિલકા બી.ક�. ��િતબેને મને 
સોનેરી િશખામણ આપી ક�,

• ��ાક�મારી �વન તલવારની ધાર પર 
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ચાલવા જેવું છ�. પળ�-પળ� �વનનું એક એક પગલું 
�ીમત અને મયા�દાપૂવ�કનું હશે તો જ બાબાનો 
હાથ અને સાથ - સહારો મળશે.

• ઝૂકવું પડશ,ે  નમવું પડશે અને પુરાના 
સં�કાર-�વભાવથી મરવું પડશે.

• એક વાર સે�ટર પર આવી ગઈ પછી ગમે 
તેવી પરી�ા ક� પ�ર��થિત આવે, અંગદની જેમ 
અચલ-અડોલ રહ�વાની તૈયારી �ઈશે. બાબાનો 
હાથ પકડી રાખજે. તો �તી જઈશ.

• ન�ડયાદ સેવાક��� અને ક�યા છા�ાલયમાં 
આ�યાને દોઢ વષ� ખુશી ઉમંગમાં પસાર થઈ ગયું. 
સમિપ�ત �વનના ભા�યનું મને ગૌરવ છ�. �� એ 
આ�માઓની શુિ�યા અદા ક�ં છું જેઓએ મને 
બાબાના ઘર સુધી પહ�ચાડી.

સાચી ગોપી બનવાનું ભા�ય

- ક�મારી.ગોપી (રાજકોટ)

મા�ં લૌ�કક નામ ગોપી. છ��ા પાંચ વષ�થી 
ક�યા હો�ટ�લ,  ન�ડયાદમાં રહ�વાનો મારો 
અનુભવ �યકત કરતાં મને ખુશી થાય છ�. આમ તો 
કહ�વાય છ� ક� '�ક�લ લાઈફ ઈઝ ધી બે�ટ લાઈફ'. 
પરંતુ �� કહીશ ક� 'બી.ક�. હો�ટ�લ લાઈફ ઈઝ ધ 

બે�ટ લાઈફ'.

વષ� ૨૦૧૭માં �� ન�ડયાદ ક�યા છા�ાલયમાં 
રહ�વા આવી ગઈ. શ�આતના �દવસોમાં મને 
જરાય ગમતું નહોતું. �� રોજ ઘણું રડતી. અહ� સૌ 
કહ�તા ક� આટ આટલી ક�મારીઓ આવીને રહી 
પણ આના જેવું તો કોઈ જ રડયું નથી. ગમે તેટલું 
સમ�વે પણ �� રડતી જ રહ�તી અને એક જ 
રટણ, 'માર� રાજકોટ �વું છ�. અહ� નથી રહ�વું.'

આ પાંચ વષ�માં �� ઘણું બધું શીખી ગઈ. 
સંગઠનમાં ક�મ રહ�વું – હળી મળીને. ઉપરાંત 

�ાન-યોગમાં પ�રપકવ બનવા લાગી. �વ�છતા, 
હો�ટ�લની સફાઈ, �યવહારની સફાઈ, મયા�દાઓ 
અને બી.ક�. લાઈફની �ે�તા. બધું જ સમ� ગઈ. 
અહ�ની ��િ�ઓ - ��ય, ના�ટકા, રાસ, ગરબા, 
ઝાંખી, ખેલક�દ, �પધા� બધામાં �� ભાગ લેતી. 'ક��ણ 
- સુદામા મૈ�ી' નામના નાટકમાં મને સુદામાનો 
રોલ મ�યો હતો. મારા અિભનયના બધી જ 

બહ�નો, વ�ડલો, સૌએ ખૂબ વખાણ કયા� હતાં. 
લૌ�કક અને અલૌ�કક બ�ને પઢાઈમાં મને રસ 

�િચ છ�. રોજ મુરલી, અ�તવેલા, નુમાશામ, યોગ 
વગેર�માં �� િનયિમત પ�ષાથ� ક�ં છું. ઘર� આપણા 
માતા-િપતા, ભાઈ-ભાંડુ વ�ે રહ�વાથી આપણે 
પોતાના �વભાવ, સં�કારને નથી ઓળખી શકતાં 
ક� નથી પ�રવત�ન કરી શકતાં. બધાં વ�ે 
સંગઠનમાં રહીએ �યાર� ખબર પડે છ� ક� આપણે 
કયાં છીએ? કયા દોષ અને કઈ િવશેષતા છ�. તે 
ઓળખવા મળ� છ�. આ�ાં�કતતા,  સ�ાઈ, 
સફાઈ, �માિણકતા, કમ બોલો ઘીર� બોલો એવા 
ગુણો ધારણ કરવાનું શીખીએ છીએ. િસિનયર 
બી.ક�. બહ�નોનો પુ�ષાથ�, બાબા ��યેની તેમની 
લગની તથા તેમનામાં રહ�લી આવડત �ઈને પણ 
ઘણુંશીખવાનું મળ� છ�. બાળપણથી મારો ઉછ�ર 
સે�ટરના સંપક�થી થયો. મુરલી વાંચીને ભાઈ-
બહ�નોને સંભળાવતી. સૌ કહ�તાં આ ક�યા 
��ાક�મારી જ�ર બનશે.

� પછી તો સાતમાં ધોરણથી �� ન�ડયાદ 
હો�ટ�લમાં આવી ગઈ. બાબાએ એક મુરલીમાં ક�ં 
છ� તેમ 'ક�મારી�કો તો બાપદાદા �દલક� �ડ�બીમ� 
રખતા હ�.' િવચારો,  ભગવાનની નજરમાં 
ક�મારીઓનું �થાન ક�વું મહાન છ�. આથી િવશેષ 
બીજું કયું ભા�ય હોઈ શક�? ક�મારીઓ છ� તો 
સે�ટરની રોનક છ�. મને એ વાતનો નશો છ� ક� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)

ગામ. શાળાના િશ�ણની સાથે-સાથે �થાિનક 
સેવા ક���માં પણ મ�મી સાથે જતી. ધો.૧૨ સાય�સ 
પૂ�ં કયા� પછી �� થયો ક� સાય�સ કોલેજમાં કયાં 

�ઉ? હો�ટ�લમાં રહ�વું પડ,ે તો શુ�ધ અ�નની 
ઘારણા તૂટ�. મને બાબામાં િન�ય હતો જ. 
સેવાક���ની બેનને મારી મુંઝવણ જણાવી. તેમણે 
મને ક�ં, ન�ડયાદ ક�યા છા�ાલયમાં �વેશ મળી 

જશ,ે િચંતા ના કર. તારી ધારણાય સચવાશે અને 
બાબાના ઘરમાં રહી પાલના પણ મેળવી શકાશે. �� 
ખુશ થઈ ગઈ. તેઓ મને ન�ડયાદ છા�ાલયમાં 
મૂક� ગયા. અહ�ની સાય�સ કોલેજમાં �વેશ પણ 
મળી ગયો. બી.એસ.સી. �ડ��ટ��શન સાથે કરી 

લીધું. હો�ટ�લમાં રહીને બાબાની પઢાઈ, પાલના 
અને સમિપ�ત બહ�નોનો �યાર પણ મ�યો. અહ� 

સેવાનો પણ લાભ મળતો, એ મા�ં નસીબ. આથી 
િવશેષ ભા�યની વાત કઈ કહ�વાય ક� �ટુડ�ટ 
લાઈફથી શ� થયેલી સોનેરી ��િતઓ �વનભર 
મારી સાથે રહ�શે. કારણ ક� અહ� મળ�લ પાલના, 
�ેમ અને બાબાની છ�છાયા મને સમિપ�ત �વન 
સુધી દોરી ગઈ.

ક�યા છા�ાલયમાં િનવાસ દરિમયાન અમને 
એ વાતનો પાકો િન�ય થઈ જતો હોય છ� ક� �ે� 
ભા�ય તો �ભુ સમિપ�ત �વન �ારા જ બનતું હોય 
છ�. તેથી �વનને �દ�યગુણોની રંગોળીથી જ 
શણગારવું �ઈએ. મતલબ �ભુની છ�છાયા 
િવનાનું કિળયુગી �વન બરબારદીનો જ માગ� છ�.

કોલેજનું લૌ�કક િશ�ણ પૂ�ં થયે �� ઘેર 

જતી રહી. અહ�ની સમિપ�ત બહ�નો, મામા તથા 
દાદાએ મને અહ� રોકાઈ જવા અને મા�ટર �ડ�ી 
કરવી હોય તો તેની પણ છૂટ આપીને ખૂબ 
સમ�વી પરંતુ મને સિવ�સ કરવાનો શોખ હતો 
તેથી કોઈની વાત કાને ધરી નિહ. માયાના 

તોફાનો પણ ઓછા નથી હોતા. �ામા, મને �ક�લમાં 

નોકરી મળી ગઈ, કમાતી થઈ ગઈ. છ મિહના પછી 
કોરોનાનો કહર શ� થઈ ગયો. દુિનયા �ત�ધ! 
શાળા, કોલેજ, સે�ટર બધું જ બંધ. ઘરમાં જ 
પુરાઈ રહ�વાનું. મને થયું ન�ડયાદની ક�યા હો�ટ�લ 
છોડી એ ખોટું થયું. સિવ�સના મોહમાં પડીને ખોટો 
િનણ�ય લેવાઈ ગયો. દુિનયાનો માહોલ �તાં 
મનમાં �પ� થઈ ગયું ક� બાબા કહી ર�ા છ� તેમ 
'અિતક� બાદ અંત'ની િનશાનીઓ ��ય� થઈ રહી 
છ�. હવે �� શું કરીશ? બાબા પોતાને �યાં નિહ 
બોલાવે તો? ક�ટલાં �ેહભાવથી મને રોકાઈ જવા 
ક�ં હતું? મારી સાથેની ચાર ક�યાઓ તો માઉ�ટ 
આબુ, શાંિતવનમાં જઈને ��િનંગ પણ કરીને 
સે�ટરમાં જ સેવા આપી રહી હતી. ને �� અવસર 
ચૂક� ગઈ. એકલી બેસીને આંસુ સારતી. બાબાના 
ઘર અને સમિપ�ત �વનથી �� વંિચત રહી જઈશ? 
આ િવચાર મારા �દયને હચમચાવી જતો. 
વ�ર�ોની સલાહની મ�જ અવગણના કરી. મારા 
આસું અને પ�ાતાપની �ણ બાબા સુધી તો 
પહ�ચી જ હશે. એ તો �ની �નનહાર છ� ને?

મ�મી, પ�પા અને ભાઈઓને મ� એક ધ�થી 
જણાવી દીઘું, મ� અ�યાર� ને અ�યાર� જ સમિપ�ત 
થવાનો િનણ�ય લીધો છ�. મને ન�ડયાદ ક�યા 
છા�ાલયમા જવાની સંમિત આપો. ઘરના લોકો 
મને તાક� જ ર�ા. કોઈએ મારી વાતનો િવરોધ 
કય� તો કોઈ વળી માની ગયું ક� એના �વનનો 
ફ�સલો ભલે એને કરવા દો. મારી દીદીએ ન�ડયાદ 
બી.ક�. સં�યાબેનને ફોન કય� ક� પૂનમ તમાર� �યાં 
આવવા માંગે છ� અને સમિપ�ત �વનનો િનણ�ય 
લીધો છ�. સં�યાબેને ખુશીથી હા પાડી. બીદડા 
સેવાક���ની સંચાિલકા બી.ક�. ��િતબેને મને 
સોનેરી િશખામણ આપી ક�,

• ��ાક�મારી �વન તલવારની ધાર પર 
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�ાના�ત

‘િવચારો’ એ જ �વનની જડી બુ�ી છ�

‘હકારા�મક િવચારને �થાન આપો નહ� ક� 
ખંડના�મક િવચારને’

િવચાર એ સતત ચાલતી અહન�શ �િ�યા 
છ�. િવચાર વંત �યિ� હ�મેશા ક�ઈક કરવા માટ� 
સતત �ેરણા��ોત હોય છ�. માનવીનું �વન 
િવચારોથી ચાલતું હોય છ�. િવચારોથી ઘડાય છ�. 
રીતભાત રહ�ણીકરણી �વનનો ઘાટ વગેર� 
િવચારો સમિથ�ત હોય છ�. સારા િવચારો હોય તે 
સારો માનવી હોય છ�.

આ�ક�ટ�ક મકાનનું �લાનીગ કર� �યાર� તે 
તેના િવચારો આધા�રત �લાન�ગ કર� છ� તેના 
�લાન�ગ દરિમયાન િવચારોમાં સંપૂણ� ઓત�ોત 
થઈ જતા હોય છ�. �યાર� તે જ�યા આધા�રત-માપ, 
આધા�રત સુંદર �લાન�ગ કર� છ� પણ તેમાં પણ 
ઈ�છા આધા�રત �લાન�ગ ન કરી શક�. તેમાં પણ 
િનયમો-પ�ર��થિત અનુસાર �લાન�ગ થઈ શક� 
નહ� ક� પોતાની ઈ�છા અનુસાર. એ જ રીતે મનમાં 
અનેક િવચારોના ઘોડા પૂર દોડતા હોય છ� પણ આ 
ઉ�ભવતા િવચારોની પણ મયા�દા હોય છ� દર�ક 
�યિ� અલગ અલગ િવચાર કર� પણ ઉ�ભવતા 
િવચારોમાં પણ �યાંક ને �યાંક મયા�દાઓ રહ�લી 
હોય છ� અને મયા�દાને ચો�સ �થાન પણ હોવું 
�ઈએ.

માનવીને તેના �વનમાં જે ક�ઈક મેળવે ક� 
�ા�ત કર� તે તેના વૈચા�રક મનન મંથન �ારા જ 
�ા�ત કરી શક� છ�. તમા�ં દર�ક વત�ન તમારા 
િવચાર �ારા જ જ�મે છ�. �યાર બાદ તે વા�તિવક 
િન�પણ �ા�ત કર� છ�. માનવીને તેના િવચારો જ 

�ાંિત લાવી શક� છ�. િવચાર પર પણ નજર ખૂબ જ 
જ�રી છ�. તમને લાગશે િવચાર પર નજર ? હા, 
ચો�સ � નબળા િવચાર આવે તે િવચાર ન 
અટકાવીએ તો તે િવચાર આપણા માનસપટ પર 
હાવી થઈ �ય છ�. નબળા િવચાર આ�યા કર� તો 
માનવી કદી મજબૂત - સબળો થઈ શકતો નથી. 
ખૂબ જ ન�કથી તમે તમારા િવચાર સાથે �શે, 
તો �યાલ આવશે ક� તમારા િવચાર તમારી સાથે 
ખૂબ જ ન�કથી વાતો કરતા હોય છ�. આપણે જે 
ક�ઈ છીએ - જે ક�ઈ મેળવીએ છીએ ક� �ા�ત કરીએ 
છીએ તે આપણા િવચારો થક� જ હોય છ�. માટ� 
કદી તમારા મનની િવચાર-િવમશ�તાને નબળી ન 
પડવા દ�વી. � તમારા િવચારો નકારા�મક હશે તો 
તમે કદી મજબૂત - સબળા - હકારા�મક નહ� 
થાવ.

અમુક અમુક િવચારો સમયા�તર� ખંખેરવા 
�ઈએ. � યો�ય ન હોય તેવા િવચારો આપણે 
ખંખેરીએ નહ� તો તે િવચારો (નબળા) આપણી 
સાથે જ રહ� છ�. કોઈ કહ� આ માણસ ખૂબ �ાની છ� 
અર� �ાન એ પણ એક િવચારોનું જ ભાથું છ�. �ાન 
એ િવચારોનું જ પ�રપ� �પ છ�. માનવીએ તેના 
િવચારો સાથે પણ ન�કથી અિભ�યિ� ક�ળવવી 
�ઈએ કારણ ક� આપણા િવચારો એ પોઝીટીવ છ� 
ક� નેગેટીવ? આ બાબતે આપણે પોતે િવચારવું 
�ઈએ. ગમે તેવા મહાન �યિ� હોય તેને પણ 
નેગેટીવ િવચાર આ�યા જ હોય પણ એટલો 
ચો�સ �યાલ રાખવો ક� આ નબળો િવચાર છ� તે 
િવચારથી આપણે દૂર થઈ જવું.

ઘણીવાર આપણી આસપાસનું વાતાવરણ, 
આપણી આસપાસના િમ�ો, બનતી ઘટનાઓ, 

િવચાર
�.ક�. ડૉ. રાજે�� એચ. િ�વેદી, રાજકોટ 

આપણને થયેલ અનુભવો એ આપણી માનિસકતા 
ક� િવચારોમાં ક�ઈક ને ક�ઈક ઋણાનુંબંધન હોય 
છ�. ઘણી વખત અમુક ઘટનામાં આપણે કહીએ 
છીએ ક� �� હોય તો આવું ના ક�ં. �� હોય તો આવું 
ના થવા દ�ત! આવા િવચારો આપણને અંત તરફ 
લઈ �ય અને અનંત તરફ પણ લઈ �ય. �યાર� 
�યાર� માનવી કોઈની હ�યા કર� છ� �યાર� તે ખૂબ 
િવચારોના વંટોળ તેના માનસપટ પર સવાર થઈ 
ગયા હોય છ�. સતત તેના િવચારોનાં અંતે તે 
આખરી અં�મ તરફ �ેરાય છ�. અને હ�યાને મૂિત� 
મંત �પ આપે છ�. જે િવચારોનું જ �પ છ�.

ખાસ વાત એ છ� ક� આજના યુગમાં 
હકારા�મક અિભગમો - હકારા�મક િવચાર ખૂબ 
જ જ�રી છ�. પ�રવાર માટ� - ક�ટુંબ માટ� - સમાજ 
માટ� - અર� તમારા મારા માટ� પણ આજના અિત 
તી� ઝડપી સમયમાં દર�ક આિથ�ક સુખી પ�રવાર - 
�યિ�ને સાયકોલો��ટની ખૂબ જ જ�ર હોય છ�. 
કારણ ક� હવેના ઘરોમાં વડીલ નથી. વડીલોની 
વાતને �થાન નથી. પહ�લાં સંયુ� પ�રવાર હતું. 
તેમાં વડીલો હતા. તે માગ�દશ�ન સલાહ-સૂચન 
આપતા (સાચું ક� ખોટું) �યાર� આજે માનવી 
એકલો થઈ ગયો છ�. કોઈની વાત પર ભરોસો 
કરતો નથી. અને ભરોસો કર� તો પણ માઠા 
પ�રણામો આવે છ�. એટલું ખાસ ક� આજે માણસ 
માણસ પ�રવાર - તમારા સાથી ક� ન�કના 
િમ�ોથી ન�ક રહો અને તેના િવચારોનું પણ 
અનુકરણીય હકારા�મક ભાવા�મક વાતને 
�વીકારો તો ખૂબ મ� આવશે. ફરી ક�� છું 
હકારા�મક િવચાર તમારી િજંદગીને ચો�સ 
બદલી આપે છ�. િવચારો તો આવવાના. સારા અને 
ખરાબ પણ. ખરાબ િવચારોને દૂર કરવા તેના પર 
કોઈ મનની �િતિ�યા ન આપવી. આપણે �ભુને 
દરરોજ �ાથ�ના કરવી ક� મને ચાર� �દશાઓથી 

સારા િવચારો �ા�ત થાય અને હકારા�મક 
િવચારથી તમારી િજંદગી ઈ�છો તેવો આકાર �ા�ત 
કરી શકશે. માનવીને થોડીવાર �ોધ આવે તેની 
શરીર-મન-ચહ�રા પર ખૂબ જ અસર થાય છ�. 
માનવી �યાર� ��િલત હોય. આનં�દત હોય �યાર� 
પણ મન - ચહ�રા પર અ�ય અસર હોય છ�. મારી 
લાગણી - િવચાર તમારા મન પર ચો�સ ક�ઈક ને 
ક�ઈક છાપ લાવે છ�.

હકારા�મક િવચાર - ભાવ તમારી 
િજંદગીની કરવટ ચો�સ બદલે છ�. આ માટ� 
�યાન, �ાથ�ના પણ ��થરતા લાવે છ�. �યાન-
�ાથ�ના - સુસં�કારી વાંચન તમારા સારા િવચારોને 
લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખે છ�. િવચાર તેવું મન 
- મન તેવું આચરણ - જે સંપૂણ� સ�ય - તા�ક�ક 
અને િવ�ાને પણ �વીકાર�લ છ�.

નબળા િવચારો એ ઈષા�. અદ�ખાય, 
જુઠીવાત, �ોધ-�વાથ�-દુખી થવું - અસફળતા - 
ચોરી - લુ�ાઈ વગેર� ને લાવે છ�. �યાર� 
હકારા�મક િવચારો સફળતા - િનભ�યતા - શાંિત 
- સુખ - લોકિ�યતા - �ેમ વગેર�નું મૂ�યવાન સજ�ન 
કર� છ� માટ� સારા િવચારો એ સુખની મા�ટર ક� છ�. 
િમ�ો ઉ� �થાન �ા�ત કરવા માટ� ટૂંકા િવચારોને 
કદી �થાન ના આપવું. સા�ં સા�ં હકારા�મક 
િવચાર કરનાર �યિ� ચો�સ ઉ� �થાન �ા�ત 
કરી શક� છ�. લુ�ો - પાખંડી - �વાથ� માણસ 
હ�મેશા માનવીથી દૂર થા છ�. ખુ�ો પડી �ય છ�. 
તેની ન�ક કોઈ નથી હોતું. માટ� હકારા�મક 
અિભગમ તથા �ાથ�ના આપણી અને આપણા 
પ�રવારને - સમાજમાં ઉ� �થાન અપાવે છ�. માટ� 
િજંદગીમાં હ�મેશા હકારા�મક િવચારોને જ �થાન 
આપવું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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‘િવચારો’ એ જ �વનની જડી બુ�ી છ�

‘હકારા�મક િવચારને �થાન આપો નહ� ક� 
ખંડના�મક િવચારને’

િવચાર એ સતત ચાલતી અહન�શ �િ�યા 
છ�. િવચાર વંત �યિ� હ�મેશા ક�ઈક કરવા માટ� 
સતત �ેરણા��ોત હોય છ�. માનવીનું �વન 
િવચારોથી ચાલતું હોય છ�. િવચારોથી ઘડાય છ�. 
રીતભાત રહ�ણીકરણી �વનનો ઘાટ વગેર� 
િવચારો સમિથ�ત હોય છ�. સારા િવચારો હોય તે 
સારો માનવી હોય છ�.

આ�ક�ટ�ક મકાનનું �લાનીગ કર� �યાર� તે 
તેના િવચારો આધા�રત �લાન�ગ કર� છ� તેના 
�લાન�ગ દરિમયાન િવચારોમાં સંપૂણ� ઓત�ોત 
થઈ જતા હોય છ�. �યાર� તે જ�યા આધા�રત-માપ, 
આધા�રત સુંદર �લાન�ગ કર� છ� પણ તેમાં પણ 
ઈ�છા આધા�રત �લાન�ગ ન કરી શક�. તેમાં પણ 
િનયમો-પ�ર��થિત અનુસાર �લાન�ગ થઈ શક� 
નહ� ક� પોતાની ઈ�છા અનુસાર. એ જ રીતે મનમાં 
અનેક િવચારોના ઘોડા પૂર દોડતા હોય છ� પણ આ 
ઉ�ભવતા િવચારોની પણ મયા�દા હોય છ� દર�ક 
�યિ� અલગ અલગ િવચાર કર� પણ ઉ�ભવતા 
િવચારોમાં પણ �યાંક ને �યાંક મયા�દાઓ રહ�લી 
હોય છ� અને મયા�દાને ચો�સ �થાન પણ હોવું 
�ઈએ.

માનવીને તેના �વનમાં જે ક�ઈક મેળવે ક� 
�ા�ત કર� તે તેના વૈચા�રક મનન મંથન �ારા જ 
�ા�ત કરી શક� છ�. તમા�ં દર�ક વત�ન તમારા 
િવચાર �ારા જ જ�મે છ�. �યાર બાદ તે વા�તિવક 
િન�પણ �ા�ત કર� છ�. માનવીને તેના િવચારો જ 

�ાંિત લાવી શક� છ�. િવચાર પર પણ નજર ખૂબ જ 
જ�રી છ�. તમને લાગશે િવચાર પર નજર ? હા, 
ચો�સ � નબળા િવચાર આવે તે િવચાર ન 
અટકાવીએ તો તે િવચાર આપણા માનસપટ પર 
હાવી થઈ �ય છ�. નબળા િવચાર આ�યા કર� તો 
માનવી કદી મજબૂત - સબળો થઈ શકતો નથી. 
ખૂબ જ ન�કથી તમે તમારા િવચાર સાથે �શે, 
તો �યાલ આવશે ક� તમારા િવચાર તમારી સાથે 
ખૂબ જ ન�કથી વાતો કરતા હોય છ�. આપણે જે 
ક�ઈ છીએ - જે ક�ઈ મેળવીએ છીએ ક� �ા�ત કરીએ 
છીએ તે આપણા િવચારો થક� જ હોય છ�. માટ� 
કદી તમારા મનની િવચાર-િવમશ�તાને નબળી ન 
પડવા દ�વી. � તમારા િવચારો નકારા�મક હશે તો 
તમે કદી મજબૂત - સબળા - હકારા�મક નહ� 
થાવ.

અમુક અમુક િવચારો સમયા�તર� ખંખેરવા 
�ઈએ. � યો�ય ન હોય તેવા િવચારો આપણે 
ખંખેરીએ નહ� તો તે િવચારો (નબળા) આપણી 
સાથે જ રહ� છ�. કોઈ કહ� આ માણસ ખૂબ �ાની છ� 
અર� �ાન એ પણ એક િવચારોનું જ ભાથું છ�. �ાન 
એ િવચારોનું જ પ�રપ� �પ છ�. માનવીએ તેના 
િવચારો સાથે પણ ન�કથી અિભ�યિ� ક�ળવવી 
�ઈએ કારણ ક� આપણા િવચારો એ પોઝીટીવ છ� 
ક� નેગેટીવ? આ બાબતે આપણે પોતે િવચારવું 
�ઈએ. ગમે તેવા મહાન �યિ� હોય તેને પણ 
નેગેટીવ િવચાર આ�યા જ હોય પણ એટલો 
ચો�સ �યાલ રાખવો ક� આ નબળો િવચાર છ� તે 
િવચારથી આપણે દૂર થઈ જવું.

ઘણીવાર આપણી આસપાસનું વાતાવરણ, 
આપણી આસપાસના િમ�ો, બનતી ઘટનાઓ, 

િવચાર
�.ક�. ડૉ. રાજે�� એચ. િ�વેદી, રાજકોટ 

આપણને થયેલ અનુભવો એ આપણી માનિસકતા 
ક� િવચારોમાં ક�ઈક ને ક�ઈક ઋણાનુંબંધન હોય 
છ�. ઘણી વખત અમુક ઘટનામાં આપણે કહીએ 
છીએ ક� �� હોય તો આવું ના ક�ં. �� હોય તો આવું 
ના થવા દ�ત! આવા િવચારો આપણને અંત તરફ 
લઈ �ય અને અનંત તરફ પણ લઈ �ય. �યાર� 
�યાર� માનવી કોઈની હ�યા કર� છ� �યાર� તે ખૂબ 
િવચારોના વંટોળ તેના માનસપટ પર સવાર થઈ 
ગયા હોય છ�. સતત તેના િવચારોનાં અંતે તે 
આખરી અં�મ તરફ �ેરાય છ�. અને હ�યાને મૂિત� 
મંત �પ આપે છ�. જે િવચારોનું જ �પ છ�.

ખાસ વાત એ છ� ક� આજના યુગમાં 
હકારા�મક અિભગમો - હકારા�મક િવચાર ખૂબ 
જ જ�રી છ�. પ�રવાર માટ� - ક�ટુંબ માટ� - સમાજ 
માટ� - અર� તમારા મારા માટ� પણ આજના અિત 
તી� ઝડપી સમયમાં દર�ક આિથ�ક સુખી પ�રવાર - 
�યિ�ને સાયકોલો��ટની ખૂબ જ જ�ર હોય છ�. 
કારણ ક� હવેના ઘરોમાં વડીલ નથી. વડીલોની 
વાતને �થાન નથી. પહ�લાં સંયુ� પ�રવાર હતું. 
તેમાં વડીલો હતા. તે માગ�દશ�ન સલાહ-સૂચન 
આપતા (સાચું ક� ખોટું) �યાર� આજે માનવી 
એકલો થઈ ગયો છ�. કોઈની વાત પર ભરોસો 
કરતો નથી. અને ભરોસો કર� તો પણ માઠા 
પ�રણામો આવે છ�. એટલું ખાસ ક� આજે માણસ 
માણસ પ�રવાર - તમારા સાથી ક� ન�કના 
િમ�ોથી ન�ક રહો અને તેના િવચારોનું પણ 
અનુકરણીય હકારા�મક ભાવા�મક વાતને 
�વીકારો તો ખૂબ મ� આવશે. ફરી ક�� છું 
હકારા�મક િવચાર તમારી િજંદગીને ચો�સ 
બદલી આપે છ�. િવચારો તો આવવાના. સારા અને 
ખરાબ પણ. ખરાબ િવચારોને દૂર કરવા તેના પર 
કોઈ મનની �િતિ�યા ન આપવી. આપણે �ભુને 
દરરોજ �ાથ�ના કરવી ક� મને ચાર� �દશાઓથી 

સારા િવચારો �ા�ત થાય અને હકારા�મક 
િવચારથી તમારી િજંદગી ઈ�છો તેવો આકાર �ા�ત 
કરી શકશે. માનવીને થોડીવાર �ોધ આવે તેની 
શરીર-મન-ચહ�રા પર ખૂબ જ અસર થાય છ�. 
માનવી �યાર� ��િલત હોય. આનં�દત હોય �યાર� 
પણ મન - ચહ�રા પર અ�ય અસર હોય છ�. મારી 
લાગણી - િવચાર તમારા મન પર ચો�સ ક�ઈક ને 
ક�ઈક છાપ લાવે છ�.

હકારા�મક િવચાર - ભાવ તમારી 
િજંદગીની કરવટ ચો�સ બદલે છ�. આ માટ� 
�યાન, �ાથ�ના પણ ��થરતા લાવે છ�. �યાન-
�ાથ�ના - સુસં�કારી વાંચન તમારા સારા િવચારોને 
લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખે છ�. િવચાર તેવું મન 
- મન તેવું આચરણ - જે સંપૂણ� સ�ય - તા�ક�ક 
અને િવ�ાને પણ �વીકાર�લ છ�.

નબળા િવચારો એ ઈષા�. અદ�ખાય, 
જુઠીવાત, �ોધ-�વાથ�-દુખી થવું - અસફળતા - 
ચોરી - લુ�ાઈ વગેર� ને લાવે છ�. �યાર� 
હકારા�મક િવચારો સફળતા - િનભ�યતા - શાંિત 
- સુખ - લોકિ�યતા - �ેમ વગેર�નું મૂ�યવાન સજ�ન 
કર� છ� માટ� સારા િવચારો એ સુખની મા�ટર ક� છ�. 
િમ�ો ઉ� �થાન �ા�ત કરવા માટ� ટૂંકા િવચારોને 
કદી �થાન ના આપવું. સા�ં સા�ં હકારા�મક 
િવચાર કરનાર �યિ� ચો�સ ઉ� �થાન �ા�ત 
કરી શક� છ�. લુ�ો - પાખંડી - �વાથ� માણસ 
હ�મેશા માનવીથી દૂર થા છ�. ખુ�ો પડી �ય છ�. 
તેની ન�ક કોઈ નથી હોતું. માટ� હકારા�મક 
અિભગમ તથા �ાથ�ના આપણી અને આપણા 
પ�રવારને - સમાજમાં ઉ� �થાન અપાવે છ�. માટ� 
િજંદગીમાં હ�મેશા હકારા�મક િવચારોને જ �થાન 
આપવું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ય�ના આ�દર�, યુગપુ�ષ, સંજય, 
ગણેશ, આદરણીય રાજયોગી �ાતા ��ાક�માર 
જગદીશભાઈ� (��ાક�મારીઝ સં�થાના સૌ 
�થમ મુ�ય �વ�ા)ને શત-શત, કોટી-કોટી, 
વંદન... ��ાના ભાવો... સુમનના �પંદન... હવે 
મા� ર�ાં... કલમનાં સથવાર�....

(આદરણીય �ાતા�ની પરદ�શની 
યા�ાઓના સંભારણાઓના િવશેષ 
સંકલનમાંથી...)

બાબા હી હમારા સંસાર હ�

એક બાબા હી હમારા સંસાર હ�. આ ગીતના 
થોડા શ�દોમાં પણ ઘણું બધું �ાનનું રહ�ય 
સમાયેલું છ�. એક બાબા હી હમારા સંસાર હ�. આ 
વા�યનો અથ� શું થાય ? શ�દાથ�ને તો ક�ઈ પણ 
અથ� આપીને કહી દ�વાય. કોઈ તેને ગમે તે ભાવે 
કહ�. પણ આ �ાન જેમણે સાંભ�યું ક� સમ�યું નથી 
તે �યિ� આનો ભાવાથ� નહ� સમ� શક� ક� બાબા 
ક�વી રીતે આપણો સંસાર છ�. સંસાર તો એક 
અલગ વ�તુ છ� અને બાબા તો અલગ જ �િતભા 
છ�. એક બાબા આપણો સંસાર છ�. એક જ બાબા 
આપણો સંસાર છ�. એક બાબા જ આપણો સંસાર 
છ�. � આટલું યાદ રાખી લઈએ તો બેડો પાર થઈ 
�ય, આ�માનું ક�યાણ થઈ �ય.

ભલે, તેઓ િનર�રી છ� પણ ભ�ાચાય� છ�

તે જમાનામાં ભારતમાં એક �ફ�મ �દિશ�ત 
થઈ હતી. તે વખતે �દવાલો પર �ફ�મોના નામ 
લખવામાં આવતા. તે સમયે એક બહ�ન �યાર� 
�દ�હીથી મધુબન આવતી �યાર�, તે બધી �ફ�મોના 

નામ બાબાને બતાવતી હતી અને કહ�તી હતી ક�, 
અ�યાર� આ �ફ�મો �કાિશત થઈ છ�. બાબાને 
�ફ�મો સાથે શું િનસબત હોય ? આતો �ાનની 
િવરોધાભાષક વાતો છ�. પરંતુ બાબા એ વાતો 
સાંભળીને �યારબાદ તેના ઉપર િવશેષ સમજૂતી 
આપતાં. � તમે ખાસ �યાનદોયુ� હોય તો, 
દુિનયાના જે �ફ�મી ગીતો છ� તેનો પણ બાબાએ 
સુંદર ક�વો આ�યા��મક અથ� બતા�યો છ�. તે સમયે 
એક �ફ�મ આવી હતી - ‘અનપઢ’, બી� હતી - 
‘મ� ચૂપ ર��ગી.’ બાબાએ ક�ં - ‘મ� અનપઢ �� 
ઔર મ� ચુપ ર��ગી’ આ બ�ને વા�યો તો તમારા 
ઉપર જ લાગુ પડે છ�. આ �ફ�મો તમારા કારણે 
અને તમારા માટ� જ બનાવવામાં આવી છ�. ઘરડી- 
ઘરડી માતાઓ છ�, ક� જેઓ બીજું તો કશું લખી 
વાંચી શકતી નથી. બી� કોઈ વાતોની ખાસ 
સમજણ પણ પડતી નથી. ગામડાઓમાંથી આવે છ� 
એટલે િનર�ર ભ�ાચાય� છ�. ભ�ાચાય�નો અથ� 
સમ� છો? ભ�ાચાય�નો અથ� થાય છ� - ખૂબ મોટા 
િવ�ાન. પરંતુ અહ�આ તો ધરડી-ઘરડી માતાઓ 
િનર�ર ભ�ાચાય� છ�. ક�ઈ જ ખબર નથી. અ�ર-
�ાન પણ નથી પરંતુ છ� મોટી િવ�ાન. કારણક� 
સવ�� શિ� �ચામાં �ચા પરમા�માને ઓળખી 
લીધા છ�.

�યાર� �� �ાનમાં આ�યો �યાર� બાબાએ 
ક�ં, યહ બ�ે ક� બુિ� મ� ભૂસા ભરા હ� �યાર� 
મને થયું ક� મારી બુિ�માં �યાં ભૂસું ભરાયું છ�? તો 
તેને બહાર કાઢી નાખું. એક ભૂસું તો એને કહ�વાય 
જે ગાય-ભ�સને ખવડાવવામાં આવે છ�. પણ અહ� 
જે ઉધું �ાનવાળું ભૂસું ભર�લું છ�, જે િબલક�લ ફ�ક� 

�દ�યદશ�ન

સંજયની ડાયરીમાંથી - પુનઃ સંજયની કલમ..
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વા જેવું ભૂસું છ�. જે ગાય-ભ�સને ખવડાવવા માટ� 
પણ કામમાં આવતું નથી તેવું આ સડેલું ભૂસું છ�. � 
સડેલું ભૂસું ગાય પાસે ચારો બનાવીને આપશો, તો 
તે સૂંધીને ભૂખી રહ�શે પણ તે ખાશે નહ�. આપણી 
બુિ�માં �ધું �ાન ભરાયેલું છ�. જે એક �કાર� આ 
ભૂસું જ છ�. અને તે પણ સડેલું. મ� િવચાયુ� ક� આ તો 
ઘણું અઘ�ં કામ થઈ ગયું ક� સડેલા ભૂસાને 
મગજમાંથી બહાર કાઢવાનું. આવી બાબાની વાતો 
મારા માટ� બ� અજબ અને અનોખી હતી.

�ેમની પણ પીડા થાય છ�

એક સમયે અમે લંડનમાં હતા �યારની વાત 
છ�. બી� �દવસે અમાર� ઑ�સફોડ�ની �ર�ીટ 
સે�ટરમાં જવાનું હતું. �યાર� મને ખબર પડી એક 
બહ�ન (જેમને �� અગાઉથી ખૂબ સારી રીતે �ણતો 
હતો) તેના સમાચાર મ�યાં ક� તે હવે સેવાઓ માટ� 
સમિપ�ત થઈ છ�. તો મ� તે બહ�નને પૂ�ું ક� - તમે 
‘�ેમગલી’માંથી પસાર થયા છો? તેમને િહ�દી 
એટલું સા�ં આવડતું ન હતું. એટલે તેઓ એમ 
સમ�યાં ક� ‘�ેમગલી’ કોઈ ગલીનું નામ હશે. 
તેમની બાજુમાં એક બી� બહ�ન ઉભા હતા. તેમણે 
પૂ�ું, ‘�ેમગલી’ �યાં આવી? મ� ક�ં, કોઈ વાત 
નહ�. �ેમગલીના િવશે ના ખબર હોય તો, �ેમની 
પીડા ક� �ેમનું દુઃખ-દદ�નો અનુભવ થયો છ�? �યાર� 
તે બહ�ને પૂ�ું ક� �ેમથી દદ� ક�મ થાય છ�? �યાર� 
બી� બહ�ને ક�ં - જુઓ, મીરાબાઈનું ગીત છ� ને, 
‘મ� તો �ઈ �ેમ �દવાની, મેરા દદ� ન �ણે કોઈ’ હાં 
છ�, ને આવું ગીત મીરાનું ? �ેમનું પણ દુઃખ-દદ� 
હોય છ�. �ભુ-�ેમની આ અ�� ઓલવવાથી નથી 
ઓલાતી. આ �ેમની આગ હ�રાન-પર�શાન કરી 
મૂક� તેવી હોય છ�. જેને આ �ેમની આગ લાગ થાય 
તે પછી �યાર�ય ઓલવાતી નથી. �ભુ-�ેમની 
આગ સારી, દુિનયાની ઈ�છાઓને પૂરી કરી દ� છ�. 
એક ગીત એવું જ છ� ક� - હ� �ભુ, તમારો મારી સાથે 

જે �ેમ છ�, તે ફ� એક તમે જ �ણો છો અને એક 
�� જ �ણું છું. બીજું કોઈ આ �ેમ િવશે �ણતું જ 
નથી. તમને લાગે છ� ક�, બાબાની સાથે મારો 
એટલો બધો �ેમ છ�? બાબા પણ તમને એટલો 
બધો અઢળક �ેમ કર� છ�, ક� મારા િવના બાબા 
પણ રહી ન શક�. બાબાને પણ �ઘ ન આવે. 
ભગવાન તો �યાર�ય �ઘતા જ નથી. કારણ 
બાળકો સાથે તેમનો અઘાટ �ેમ છ�, જે તેમને 
એટલા બધા યાદ કર� છ�, તો તે ક�વી રીતે સૂઈ �ય 
ક� િવ�ામ કર�? આ � એક જ વાત �ભુ�ેમની 
યાદ રહી �ય તો પણ ઓહો... �ભુ �યાર... તેનો 
મારી સાથે અઢળક �ેમ છ� અને મારો તેમની સાથે 
�ેમ છ�, તો પછી તે �યિ�નું ક�યાણ જ થઈ �ય, 
ઉ�ાર થઈ �ય. આ જે બધા બાબાના �ેમના 
ગીતો બ�યાં છ� તે બ� જ સાથ�ક છ�, બ� જ �ેરણા 
આપનારા છ�. �યિ�ને �વનમાં આગળ વધાર� 
તેવા ગીતો બનેલ છ�.

તમે તો ગોળ કરતાં પણ વધુ ગ�યાં છો

થોડા �દવસો સુધી �ાનની મીઠી ચચા�ઓ 
કરી, સૌ એકબી�ને મ�યા, �હ�હાન કરી. 
બાબાના ગુણોની ગાથા ગાઈ. આજે મને લંડન 
િનવાસી પાછો ભારત મોકલી ર�ા છ�. આજે �� 
ભારત પરત ફરી ર�ો છો એટલે મ� એમ િવચાયુ� 
ક�, તમને સૌને એક વાર મળીને જ�. બરોબરને? 
કારણ ક�, તમારા સાથે મને �ેમ થઈ ગયો છ�. �યાં 
�યાર હોય �યાં આવું જ હોય. સૌ લંડન-
િનવાસીઓની યાદ સદાય મને રહ�શે. સૌનો �ેહ 
મને મ�યો. સહયોગ મ�યો. આ બાબાની 
ખુ�બુદાર �લવાડી છ�. ક�ટલા સુંદર માળી મ�યા 
છ�? બાબા તો છ� જ સુંદર. દાદી �નક�� તમને 
સૌને મ�યા છ�, તો ખર�ખર તમે ખૂબ નસીબદાર 
છો. આપને તેમની જે પાલના મળી રહી છ�. �� પણ 
અહ� ર�ો, મને પણ લાભ મ�યો, સદાય તેમના 
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ય�ના આ�દર�, યુગપુ�ષ, સંજય, 
ગણેશ, આદરણીય રાજયોગી �ાતા ��ાક�માર 
જગદીશભાઈ� (��ાક�મારીઝ સં�થાના સૌ 
�થમ મુ�ય �વ�ા)ને શત-શત, કોટી-કોટી, 
વંદન... ��ાના ભાવો... સુમનના �પંદન... હવે 
મા� ર�ાં... કલમનાં સથવાર�....

(આદરણીય �ાતા�ની પરદ�શની 
યા�ાઓના સંભારણાઓના િવશેષ 
સંકલનમાંથી...)

બાબા હી હમારા સંસાર હ�

એક બાબા હી હમારા સંસાર હ�. આ ગીતના 
થોડા શ�દોમાં પણ ઘણું બધું �ાનનું રહ�ય 
સમાયેલું છ�. એક બાબા હી હમારા સંસાર હ�. આ 
વા�યનો અથ� શું થાય ? શ�દાથ�ને તો ક�ઈ પણ 
અથ� આપીને કહી દ�વાય. કોઈ તેને ગમે તે ભાવે 
કહ�. પણ આ �ાન જેમણે સાંભ�યું ક� સમ�યું નથી 
તે �યિ� આનો ભાવાથ� નહ� સમ� શક� ક� બાબા 
ક�વી રીતે આપણો સંસાર છ�. સંસાર તો એક 
અલગ વ�તુ છ� અને બાબા તો અલગ જ �િતભા 
છ�. એક બાબા આપણો સંસાર છ�. એક જ બાબા 
આપણો સંસાર છ�. એક બાબા જ આપણો સંસાર 
છ�. � આટલું યાદ રાખી લઈએ તો બેડો પાર થઈ 
�ય, આ�માનું ક�યાણ થઈ �ય.

ભલે, તેઓ િનર�રી છ� પણ ભ�ાચાય� છ�

તે જમાનામાં ભારતમાં એક �ફ�મ �દિશ�ત 
થઈ હતી. તે વખતે �દવાલો પર �ફ�મોના નામ 
લખવામાં આવતા. તે સમયે એક બહ�ન �યાર� 
�દ�હીથી મધુબન આવતી �યાર�, તે બધી �ફ�મોના 

નામ બાબાને બતાવતી હતી અને કહ�તી હતી ક�, 
અ�યાર� આ �ફ�મો �કાિશત થઈ છ�. બાબાને 
�ફ�મો સાથે શું િનસબત હોય ? આતો �ાનની 
િવરોધાભાષક વાતો છ�. પરંતુ બાબા એ વાતો 
સાંભળીને �યારબાદ તેના ઉપર િવશેષ સમજૂતી 
આપતાં. � તમે ખાસ �યાનદોયુ� હોય તો, 
દુિનયાના જે �ફ�મી ગીતો છ� તેનો પણ બાબાએ 
સુંદર ક�વો આ�યા��મક અથ� બતા�યો છ�. તે સમયે 
એક �ફ�મ આવી હતી - ‘અનપઢ’, બી� હતી - 
‘મ� ચૂપ ર��ગી.’ બાબાએ ક�ં - ‘મ� અનપઢ �� 
ઔર મ� ચુપ ર��ગી’ આ બ�ને વા�યો તો તમારા 
ઉપર જ લાગુ પડે છ�. આ �ફ�મો તમારા કારણે 
અને તમારા માટ� જ બનાવવામાં આવી છ�. ઘરડી- 
ઘરડી માતાઓ છ�, ક� જેઓ બીજું તો કશું લખી 
વાંચી શકતી નથી. બી� કોઈ વાતોની ખાસ 
સમજણ પણ પડતી નથી. ગામડાઓમાંથી આવે છ� 
એટલે િનર�ર ભ�ાચાય� છ�. ભ�ાચાય�નો અથ� 
સમ� છો? ભ�ાચાય�નો અથ� થાય છ� - ખૂબ મોટા 
િવ�ાન. પરંતુ અહ�આ તો ધરડી-ઘરડી માતાઓ 
િનર�ર ભ�ાચાય� છ�. ક�ઈ જ ખબર નથી. અ�ર-
�ાન પણ નથી પરંતુ છ� મોટી િવ�ાન. કારણક� 
સવ�� શિ� �ચામાં �ચા પરમા�માને ઓળખી 
લીધા છ�.

�યાર� �� �ાનમાં આ�યો �યાર� બાબાએ 
ક�ં, યહ બ�ે ક� બુિ� મ� ભૂસા ભરા હ� �યાર� 
મને થયું ક� મારી બુિ�માં �યાં ભૂસું ભરાયું છ�? તો 
તેને બહાર કાઢી નાખું. એક ભૂસું તો એને કહ�વાય 
જે ગાય-ભ�સને ખવડાવવામાં આવે છ�. પણ અહ� 
જે ઉધું �ાનવાળું ભૂસું ભર�લું છ�, જે િબલક�લ ફ�ક� 

�દ�યદશ�ન

સંજયની ડાયરીમાંથી - પુનઃ સંજયની કલમ..
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

દ�વા જેવું ભૂસું છ�. જે ગાય-ભ�સને ખવડાવવા માટ� 
પણ કામમાં આવતું નથી તેવું આ સડેલું ભૂસું છ�. � 
સડેલું ભૂસું ગાય પાસે ચારો બનાવીને આપશો, તો 
તે સૂંધીને ભૂખી રહ�શે પણ તે ખાશે નહ�. આપણી 
બુિ�માં �ધું �ાન ભરાયેલું છ�. જે એક �કાર� આ 
ભૂસું જ છ�. અને તે પણ સડેલું. મ� િવચાયુ� ક� આ તો 
ઘણું અઘ�ં કામ થઈ ગયું ક� સડેલા ભૂસાને 
મગજમાંથી બહાર કાઢવાનું. આવી બાબાની વાતો 
મારા માટ� બ� અજબ અને અનોખી હતી.

�ેમની પણ પીડા થાય છ�

એક સમયે અમે લંડનમાં હતા �યારની વાત 
છ�. બી� �દવસે અમાર� ઑ�સફોડ�ની �ર�ીટ 
સે�ટરમાં જવાનું હતું. �યાર� મને ખબર પડી એક 
બહ�ન (જેમને �� અગાઉથી ખૂબ સારી રીતે �ણતો 
હતો) તેના સમાચાર મ�યાં ક� તે હવે સેવાઓ માટ� 
સમિપ�ત થઈ છ�. તો મ� તે બહ�નને પૂ�ું ક� - તમે 
‘�ેમગલી’માંથી પસાર થયા છો? તેમને િહ�દી 
એટલું સા�ં આવડતું ન હતું. એટલે તેઓ એમ 
સમ�યાં ક� ‘�ેમગલી’ કોઈ ગલીનું નામ હશે. 
તેમની બાજુમાં એક બી� બહ�ન ઉભા હતા. તેમણે 
પૂ�ું, ‘�ેમગલી’ �યાં આવી? મ� ક�ં, કોઈ વાત 
નહ�. �ેમગલીના િવશે ના ખબર હોય તો, �ેમની 
પીડા ક� �ેમનું દુઃખ-દદ�નો અનુભવ થયો છ�? �યાર� 
તે બહ�ને પૂ�ું ક� �ેમથી દદ� ક�મ થાય છ�? �યાર� 
બી� બહ�ને ક�ં - જુઓ, મીરાબાઈનું ગીત છ� ને, 
‘મ� તો �ઈ �ેમ �દવાની, મેરા દદ� ન �ણે કોઈ’ હાં 
છ�, ને આવું ગીત મીરાનું ? �ેમનું પણ દુઃખ-દદ� 
હોય છ�. �ભુ-�ેમની આ અ�� ઓલવવાથી નથી 
ઓલાતી. આ �ેમની આગ હ�રાન-પર�શાન કરી 
મૂક� તેવી હોય છ�. જેને આ �ેમની આગ લાગ થાય 
તે પછી �યાર�ય ઓલવાતી નથી. �ભુ-�ેમની 
આગ સારી, દુિનયાની ઈ�છાઓને પૂરી કરી દ� છ�. 
એક ગીત એવું જ છ� ક� - હ� �ભુ, તમારો મારી સાથે 

જે �ેમ છ�, તે ફ� એક તમે જ �ણો છો અને એક 
�� જ �ણું છું. બીજું કોઈ આ �ેમ િવશે �ણતું જ 
નથી. તમને લાગે છ� ક�, બાબાની સાથે મારો 
એટલો બધો �ેમ છ�? બાબા પણ તમને એટલો 
બધો અઢળક �ેમ કર� છ�, ક� મારા િવના બાબા 
પણ રહી ન શક�. બાબાને પણ �ઘ ન આવે. 
ભગવાન તો �યાર�ય �ઘતા જ નથી. કારણ 
બાળકો સાથે તેમનો અઘાટ �ેમ છ�, જે તેમને 
એટલા બધા યાદ કર� છ�, તો તે ક�વી રીતે સૂઈ �ય 
ક� િવ�ામ કર�? આ � એક જ વાત �ભુ�ેમની 
યાદ રહી �ય તો પણ ઓહો... �ભુ �યાર... તેનો 
મારી સાથે અઢળક �ેમ છ� અને મારો તેમની સાથે 
�ેમ છ�, તો પછી તે �યિ�નું ક�યાણ જ થઈ �ય, 
ઉ�ાર થઈ �ય. આ જે બધા બાબાના �ેમના 
ગીતો બ�યાં છ� તે બ� જ સાથ�ક છ�, બ� જ �ેરણા 
આપનારા છ�. �યિ�ને �વનમાં આગળ વધાર� 
તેવા ગીતો બનેલ છ�.

તમે તો ગોળ કરતાં પણ વધુ ગ�યાં છો

થોડા �દવસો સુધી �ાનની મીઠી ચચા�ઓ 
કરી, સૌ એકબી�ને મ�યા, �હ�હાન કરી. 
બાબાના ગુણોની ગાથા ગાઈ. આજે મને લંડન 
િનવાસી પાછો ભારત મોકલી ર�ા છ�. આજે �� 
ભારત પરત ફરી ર�ો છો એટલે મ� એમ િવચાયુ� 
ક�, તમને સૌને એક વાર મળીને જ�. બરોબરને? 
કારણ ક�, તમારા સાથે મને �ેમ થઈ ગયો છ�. �યાં 
�યાર હોય �યાં આવું જ હોય. સૌ લંડન-
િનવાસીઓની યાદ સદાય મને રહ�શે. સૌનો �ેહ 
મને મ�યો. સહયોગ મ�યો. આ બાબાની 
ખુ�બુદાર �લવાડી છ�. ક�ટલા સુંદર માળી મ�યા 
છ�? બાબા તો છ� જ સુંદર. દાદી �નક�� તમને 
સૌને મ�યા છ�, તો ખર�ખર તમે ખૂબ નસીબદાર 
છો. આપને તેમની જે પાલના મળી રહી છ�. �� પણ 
અહ� ર�ો, મને પણ લાભ મ�યો, સદાય તેમના 
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શરીરના ભાનમાં આવી �ય છ�. તેથી આ�માનો 
સ�ય અથા�� અિવનાશીપણાના ગુણ રહ�વા છતાં 
તે વાણી અને કમ�ની સ�યતા ગુમાવી દ� છ�. 
આ�માની િવ��િત થઈ �ય છ� અને શરીર 
ભાનમાં જ ��થત થઈ કમ� કર� છ�.

પરમા�મા પણ િનરાકાર �યોિત િબંદુ �વ�પ 
અના�દ અિવનાશી છ�. જ�મ મરણ રિહત છ�. તેથી 
પરમા�માને સદાિશવ અથા�� હ�મેશા ક�યાણકારી 
કહ�વામાં આવે છ�. સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ�વામાં 
આવે છ�. જે હ�મેશા સ�ય છ�, ક�યાણકારી છ�, જેનું 
અ��ત�વ કાયમ છ� તે સદા સુંદર પણ છ� તેથી 
પરમા�માની વાણી અને કમ� પણ સદા સ�ય છ�.

આપણે �ણીએ છીએ - જેવો સંગ તેવો રંગ. 
પરમા�માની ��િત અથા�� યાદ �ારા સંગ 
કરવાથી પરમા�માનો સ�યતાનો ગુણ આપણી 
અંદર આવે છ�. આ�માની ��િતમાં રહ�વાની શિ� 
પણ આવે છ�. અને જેમ પરમા�માની યાદમાં 
આ��મક �પમાં ��થત થતા જઈએ તેમ તેમ આ�મા 
શિ�શાળી બને છ�. અને આ જૂઠની દુિનયામાં 
જેને માટ� ગાયન છ� ક� જૂઠી માયા, જૂઠી કાયા, 
જૂઠા સબ સંસાર, આવી દુિનયામાં પણ સ�યની 
�યોિત �ારા �કાશ પાથરવા ક�ટબ� થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... સ�યની ઓળખ�ારા મને તો લાભ મળ� જ છ�. આપ સૌનો જે 
પા�રવારીક �ેમ છ�, �ેહ છ�, તે દુિનયાના બી� 
કોઈ દ�શોમાં �વા મળતો નથી. ભારતમાં તો છ� જ, 
કારણ ક� ભારતવાસીઓની તો આ મોટી િવશેષતા 
છ�. અહ� તો એક-એક બાબાના બાળકો મીઠા 
બાળકો છ�. એકબી�થી ચડીયાતા છ�. એક 
�યિ�એ એક માંને �� પૂ�ો - અમારા બધા 
બાળકોમાંથી કયો બાળક વધુ ગમે છ�? �યાર� 
માંએ ઉ�ર આ�યો ક� ગોળનો આખો રવો લઈ 
આવો. તે ભાઈ ગોળનો મોટો રવો લા�યા. માં ક�ં 
ક�, ગોળના રવાના આ બાજુથી તોડીને ચાખો. તે 
ભાઈએ તે બાજુથી ગોળ તોડીને ખાધો અને ક�ં ક� 
ગ�યો છ�. પછી ક�ં આ બી� ભાગ તરફથી ચાખો 
તો એક સરખો ગ�યો જ લાગવાનો છ�.  તમે સૌ તો 
ગોળથી પણ વધુ મીઠા છો, એટલી બધી મીઠાશ 
તમારા (લંડન િનવાસીઓ) છ�. � હવે, એક પણ 
�દવસ વધાર� અહ� રોકા� તો મુ�ક�લી થઈ જશે. 
તમારી મારી સાથે અને મારી તમારી સાથે મોહ-
મમતા થઈ. હવે તો જલદી અહ�થી ર� લેવામાં જ 
ફાયદો છ�. તમે સૌએ મને ખૂબ-ખૂબ �ેહ આ�યો. 
સહયોગ આ�યો. તે માટ� આભાર. સૌને ઘણું બધું 
શીખવતા ગયા હવે તો મા� યાદો જ સંભારણું 
બની રહ�શે. �દયના પુ�પોથી �દ�ય આ�માને શ� 
શ� નમન....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મીઠાં બાળકો - મનની શ��નું દપ�ણ ચહ�રો અથા�� મુખ છ�. જે મનમાં હોય છ� એની ઝલક ચહ�રા પર 
અવ�ય આવે છ�. અગર મનમાં ખુશી છ� તો ચહ�રો ઉદાસ નથી હોતો. માટ� જે ક�ઈ મ�યું છ�, જે મેળ�યું 
છ� એની ખુશીમાં રહો, ઉદાસ નહ� રહો.

• મીઠાં બાળકો - પુ�ષાથ�ના બેહદ (િવશાળ) માગ�ને, વાંકા માગ�ને સીધો બનાવવો એ તમા�ં કાય� છ�. 
આ વાંકા માગ�માં હાર ખાવી અથા�� પર�શાન થવું એ કમ�રી છ�. કમ�રીના બોલ તમારી ભાષા નથી, 
મુ�ક�લને સહજ કરવું, િહમાલય પવ�ત જેટલી મોટી સમ�યાને પણ સહજ પાર કરવી એ જ તમારા 
બાળકોનાં ધમ� અને કમ� છ�.
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... સ�ભાવનાઓના

તો આવો. આપણે સૌ સવ� �થમ આપણા ઘર 
તથા પડોશી સાથે સ�ભાવનાઓનો �ારંભ કરીએ 
સૌને આ�મા તરીક� �ઈએ. પોતાના ભાઈ 
સમ�એ. સવ� મનુ�યા�માઓ આ દ�હ�પી વ��ને 
ધારણ કરીને પોતપોતાનાં પાટ� (ખેલ) બજવી 
ર�ાં છ�. અથા�� સૌ આ િવ�મંચ પર એકટસ� છ�. 
આ �ણીને સવ� સાથે �ેહ રાખી શુભ-
ભાવનાઓમાં �િ� કરીએ.

‘સવ� આગળ ધૈય�, સવ� સુખી થાય, સવ�નું 
ક�યાણ થાય’ આ આપણા મનની �ે� ભાવના 
બની �ય. આ ભાવનાથી મનુ�યની �ણા ન� 
થાય છ�. ઈ�યા� ��ષનો અ�� શાંત થાય છ�. 
બદલાનો ભાવ સમા�ત થાય છ�. આ ભાવનાથી 
મનમાં બી�ઓએ સહયોગ આપવાની તથા સુખ 
આપવાની ભાવના ��ત થાય છ�. ઘર, પ�રવાર 
તથા સમાજના લડાઈ ઝગડા ન� થાય છ�.

આપણે એ પણ યાદ રાખવું �ઈએ ક� � 
આપણે બી�ઓનું સા�ં િવચારીશું તો બી�ઓ 
પણ આપણું સા�ં િવચારશે. ખોટું ખોટાપણાને 
જ�મ આપે છ�. અન સા�ં સારાપણાને જ�મ આપે 
છ�. પોતાની �ે� ભાવનાઓથી તો શ�ુને પણ િમ� 
બનાવી શકાય છ�. અને આ સંસારમાં તે �યિ� 
સૌથી સુખી છ� ક� જેના મનમાં કોઈના ��યે પણ 
�ણાભાવ ન હોય.

તો આવો, આજથી પોતાના મનમાં છુપાયેલી 
ખોટી ભાવનાઓને - �ણાભાવને દૂર કરીએ. એક 
એક �યિ� આવું કરશે તો િવ� બદલાઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)... ઈ�રીય �ાન -

એકરસ ��થિતથી અચલ-અડોલ રહ�વાની �ેરણા 
આપતા ર�ા.

  બાબા-મ�મા, દીદી-દાદી, મોિહની દીદી - 
મુ�ની દીદી સાથે ઇશુદાદી એવી રીતે ર�ાં જે રીતે 
જે પા�માં પાણી નાંખો, પાણી એ જ �પ ધારણ કરી 
તેમાં સમાઈ �ય. પ�ર��થિત �માણે ઢળવાવાળાં 
‘મો�ડ સો �રયલ ગો�ડ’ દાદી ‘સહનશિ�ની 
મૂિત�" બની, સંગઠનમાં સાથે રહી બધાનો સાથ 
િનભાવતાં. તેઓ દર�ક સં�કારના આ�મા સાથે 
ભળી જતાં. વાતોને સાગર સમાન િવશાળ �દયમાં 
સમાવી, �યથ�ને સેક�ડમાં �લ�ટોપ લગાવી દ�તાં. 
દાદી તો પરમા�મ �ાનભંડાર વધારનાર અને 
ય�-ભંડારીનાં ર�ક હતાં. મધુબનમાં આવતાં જ 
દાદીને ભંડારી સ�પીને બધાં િનિ�ંત થઈ જતાં. 
છ��ા �દવસો પહ�લા તે બાળકોની જેમ 
આનંદપૂવ�ક હસતા-હસાવતા અને �સ�નતાના 
�વારો િવખેરી દ�તાં. ધીર-ગંભીર હોવા છતાં 
રમણીકતા-અંતમુ�ખતાના અ�ભુત સંતુલન સાધી 
છ��ે તેઓ આ�યા��મક સાધનાની પરાકા�ાને 
�પશ� કરી ગયા. બાબા-મ�મા અને દીદી-દાદીના 
આ�ાકારી ઈશુદાદી� ગંભીરતાના �િતમૂિત� અને 
ઈમાનદારી-વફાદારીના સા�ાત દ�વી હતા. એવા 
એકનામી-ઈકોનામીનાં અવતાર, શાંિતનાં ઉ�મ 
ઉદાહરણ ઇશુદાદી� સતગુ�વાર 6 મે 2021ના 
રોજ રા�ે 8 કલાક � બાપદાદાની ગોદમાં સમાઈ 
ગયા આગળની િવ�સેવા માટ� એડવા�સ પાટ�માં 
જતાં ર�ા, તેમને અમારા શ� શ� નમન...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ - �.ક�. િવજય પોિશયા, 

ઈ��ડયા કોલોની, અમદાવાદ.
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શરીરના ભાનમાં આવી �ય છ�. તેથી આ�માનો 
સ�ય અથા�� અિવનાશીપણાના ગુણ રહ�વા છતાં 
તે વાણી અને કમ�ની સ�યતા ગુમાવી દ� છ�. 
આ�માની િવ��િત થઈ �ય છ� અને શરીર 
ભાનમાં જ ��થત થઈ કમ� કર� છ�.

પરમા�મા પણ િનરાકાર �યોિત િબંદુ �વ�પ 
અના�દ અિવનાશી છ�. જ�મ મરણ રિહત છ�. તેથી 
પરમા�માને સદાિશવ અથા�� હ�મેશા ક�યાણકારી 
કહ�વામાં આવે છ�. સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ�વામાં 
આવે છ�. જે હ�મેશા સ�ય છ�, ક�યાણકારી છ�, જેનું 
અ��ત�વ કાયમ છ� તે સદા સુંદર પણ છ� તેથી 
પરમા�માની વાણી અને કમ� પણ સદા સ�ય છ�.

આપણે �ણીએ છીએ - જેવો સંગ તેવો રંગ. 
પરમા�માની ��િત અથા�� યાદ �ારા સંગ 
કરવાથી પરમા�માનો સ�યતાનો ગુણ આપણી 
અંદર આવે છ�. આ�માની ��િતમાં રહ�વાની શિ� 
પણ આવે છ�. અને જેમ પરમા�માની યાદમાં 
આ��મક �પમાં ��થત થતા જઈએ તેમ તેમ આ�મા 
શિ�શાળી બને છ�. અને આ જૂઠની દુિનયામાં 
જેને માટ� ગાયન છ� ક� જૂઠી માયા, જૂઠી કાયા, 
જૂઠા સબ સંસાર, આવી દુિનયામાં પણ સ�યની 
�યોિત �ારા �કાશ પાથરવા ક�ટબ� થાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... સ�યની ઓળખ�ારા મને તો લાભ મળ� જ છ�. આપ સૌનો જે 
પા�રવારીક �ેમ છ�, �ેહ છ�, તે દુિનયાના બી� 
કોઈ દ�શોમાં �વા મળતો નથી. ભારતમાં તો છ� જ, 
કારણ ક� ભારતવાસીઓની તો આ મોટી િવશેષતા 
છ�. અહ� તો એક-એક બાબાના બાળકો મીઠા 
બાળકો છ�. એકબી�થી ચડીયાતા છ�. એક 
�યિ�એ એક માંને �� પૂ�ો - અમારા બધા 
બાળકોમાંથી કયો બાળક વધુ ગમે છ�? �યાર� 
માંએ ઉ�ર આ�યો ક� ગોળનો આખો રવો લઈ 
આવો. તે ભાઈ ગોળનો મોટો રવો લા�યા. માં ક�ં 
ક�, ગોળના રવાના આ બાજુથી તોડીને ચાખો. તે 
ભાઈએ તે બાજુથી ગોળ તોડીને ખાધો અને ક�ં ક� 
ગ�યો છ�. પછી ક�ં આ બી� ભાગ તરફથી ચાખો 
તો એક સરખો ગ�યો જ લાગવાનો છ�.  તમે સૌ તો 
ગોળથી પણ વધુ મીઠા છો, એટલી બધી મીઠાશ 
તમારા (લંડન િનવાસીઓ) છ�. � હવે, એક પણ 
�દવસ વધાર� અહ� રોકા� તો મુ�ક�લી થઈ જશે. 
તમારી મારી સાથે અને મારી તમારી સાથે મોહ-
મમતા થઈ. હવે તો જલદી અહ�થી ર� લેવામાં જ 
ફાયદો છ�. તમે સૌએ મને ખૂબ-ખૂબ �ેહ આ�યો. 
સહયોગ આ�યો. તે માટ� આભાર. સૌને ઘણું બધું 
શીખવતા ગયા હવે તો મા� યાદો જ સંભારણું 
બની રહ�શે. �દયના પુ�પોથી �દ�ય આ�માને શ� 
શ� નમન....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• મીઠાં બાળકો - મનની શ��નું દપ�ણ ચહ�રો અથા�� મુખ છ�. જે મનમાં હોય છ� એની ઝલક ચહ�રા પર 
અવ�ય આવે છ�. અગર મનમાં ખુશી છ� તો ચહ�રો ઉદાસ નથી હોતો. માટ� જે ક�ઈ મ�યું છ�, જે મેળ�યું 
છ� એની ખુશીમાં રહો, ઉદાસ નહ� રહો.

• મીઠાં બાળકો - પુ�ષાથ�ના બેહદ (િવશાળ) માગ�ને, વાંકા માગ�ને સીધો બનાવવો એ તમા�ં કાય� છ�. 
આ વાંકા માગ�માં હાર ખાવી અથા�� પર�શાન થવું એ કમ�રી છ�. કમ�રીના બોલ તમારી ભાષા નથી, 
મુ�ક�લને સહજ કરવું, િહમાલય પવ�ત જેટલી મોટી સમ�યાને પણ સહજ પાર કરવી એ જ તમારા 
બાળકોનાં ધમ� અને કમ� છ�.
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(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... સ�ભાવનાઓના

તો આવો. આપણે સૌ સવ� �થમ આપણા ઘર 
તથા પડોશી સાથે સ�ભાવનાઓનો �ારંભ કરીએ 
સૌને આ�મા તરીક� �ઈએ. પોતાના ભાઈ 
સમ�એ. સવ� મનુ�યા�માઓ આ દ�હ�પી વ��ને 
ધારણ કરીને પોતપોતાનાં પાટ� (ખેલ) બજવી 
ર�ાં છ�. અથા�� સૌ આ િવ�મંચ પર એકટસ� છ�. 
આ �ણીને સવ� સાથે �ેહ રાખી શુભ-
ભાવનાઓમાં �િ� કરીએ.

‘સવ� આગળ ધૈય�, સવ� સુખી થાય, સવ�નું 
ક�યાણ થાય’ આ આપણા મનની �ે� ભાવના 
બની �ય. આ ભાવનાથી મનુ�યની �ણા ન� 
થાય છ�. ઈ�યા� ��ષનો અ�� શાંત થાય છ�. 
બદલાનો ભાવ સમા�ત થાય છ�. આ ભાવનાથી 
મનમાં બી�ઓએ સહયોગ આપવાની તથા સુખ 
આપવાની ભાવના ��ત થાય છ�. ઘર, પ�રવાર 
તથા સમાજના લડાઈ ઝગડા ન� થાય છ�.

આપણે એ પણ યાદ રાખવું �ઈએ ક� � 
આપણે બી�ઓનું સા�ં િવચારીશું તો બી�ઓ 
પણ આપણું સા�ં િવચારશે. ખોટું ખોટાપણાને 
જ�મ આપે છ�. અન સા�ં સારાપણાને જ�મ આપે 
છ�. પોતાની �ે� ભાવનાઓથી તો શ�ુને પણ િમ� 
બનાવી શકાય છ�. અને આ સંસારમાં તે �યિ� 
સૌથી સુખી છ� ક� જેના મનમાં કોઈના ��યે પણ 
�ણાભાવ ન હોય.

તો આવો, આજથી પોતાના મનમાં છુપાયેલી 
ખોટી ભાવનાઓને - �ણાભાવને દૂર કરીએ. એક 
એક �યિ� આવું કરશે તો િવ� બદલાઈ જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 22નું અનુસંધાન)... ઈ�રીય �ાન -

એકરસ ��થિતથી અચલ-અડોલ રહ�વાની �ેરણા 
આપતા ર�ા.

  બાબા-મ�મા, દીદી-દાદી, મોિહની દીદી - 
મુ�ની દીદી સાથે ઇશુદાદી એવી રીતે ર�ાં જે રીતે 
જે પા�માં પાણી નાંખો, પાણી એ જ �પ ધારણ કરી 
તેમાં સમાઈ �ય. પ�ર��થિત �માણે ઢળવાવાળાં 
‘મો�ડ સો �રયલ ગો�ડ’ દાદી ‘સહનશિ�ની 
મૂિત�" બની, સંગઠનમાં સાથે રહી બધાનો સાથ 
િનભાવતાં. તેઓ દર�ક સં�કારના આ�મા સાથે 
ભળી જતાં. વાતોને સાગર સમાન િવશાળ �દયમાં 
સમાવી, �યથ�ને સેક�ડમાં �લ�ટોપ લગાવી દ�તાં. 
દાદી તો પરમા�મ �ાનભંડાર વધારનાર અને 
ય�-ભંડારીનાં ર�ક હતાં. મધુબનમાં આવતાં જ 
દાદીને ભંડારી સ�પીને બધાં િનિ�ંત થઈ જતાં. 
છ��ા �દવસો પહ�લા તે બાળકોની જેમ 
આનંદપૂવ�ક હસતા-હસાવતા અને �સ�નતાના 
�વારો િવખેરી દ�તાં. ધીર-ગંભીર હોવા છતાં 
રમણીકતા-અંતમુ�ખતાના અ�ભુત સંતુલન સાધી 
છ��ે તેઓ આ�યા��મક સાધનાની પરાકા�ાને 
�પશ� કરી ગયા. બાબા-મ�મા અને દીદી-દાદીના 
આ�ાકારી ઈશુદાદી� ગંભીરતાના �િતમૂિત� અને 
ઈમાનદારી-વફાદારીના સા�ાત દ�વી હતા. એવા 
એકનામી-ઈકોનામીનાં અવતાર, શાંિતનાં ઉ�મ 
ઉદાહરણ ઇશુદાદી� સતગુ�વાર 6 મે 2021ના 
રોજ રા�ે 8 કલાક � બાપદાદાની ગોદમાં સમાઈ 
ગયા આગળની િવ�સેવા માટ� એડવા�સ પાટ�માં 
જતાં ર�ા, તેમને અમારા શ� શ� નમન...

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ - �.ક�. િવજય પોિશયા, 

ઈ��ડયા કોલોની, અમદાવાદ.
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3. જેવો ....... તેવો રંગ (૨)
5. ચૈ� પછી ...... મિહનો આવે (૩)
7. ૧૨મી મે ય�ના આ�દર�નો ��િત �દવસ (૬)
9. રાત ક� ...... થક મત (૨)
10. મેર� ...... કા િસતારા (૨)
12. �ામા ક� ઢાલ, �ાનની ...... (૪)
14. વાયર (૨)
15. ભિવ�ય (૨)
16. માથે ઓઢવાની �થા (૨)
17. દુઃખ (૩)
19. અડીગ શ�દને �ધો લખો (૩)
21. ચીજ વ�તુનું પે�ક�ગ (૩)
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2. એક કઠોળ (૨)
3. ઈડલી અને ..... (૩)
4. બહોત ..... થોડી રહી (૨)
5. �ાન, ભિ� અને ...... (૩)
6. ....... બને સમુંદર (૨)
8. સભી ક� �દલ લેનેવાલા (૪)
10. ભગવાન ક� અવતરણ ભૂિમ (૩)
11. ��ાક�મારીઝનો મૂળ-મુ�ય પાયાનો િનયમ (૪)
13. રાજ�થાનનો પોશાક (૪)
14. �ભાવ, ઈ��ેશન (૩)
18. ૮મી મે નો �દવસ (૪)
20. વૈશાખ સુદ �ીજ (૪)
22. પડકાર (૪)
24. પાણીને અં�ે�માં શું કહ�વાય? (૩)
28. �તને અં�ે�માં ...... કહ�વાય (૨)
29. સાધના (૨)

શ�દાવલી ભાગ-૧૭ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૧૮

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં એિ�લ-૨૦૨૨ 

માસની શ�દાવલી ભાગ-૧૭ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� તમારા જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૮ અહ� 

��તુત છ�. જેની આડી-ઉભી ચાવીઓ ભરશો. તમને આવતા 

જૂન-૨૦૨૨ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૮ના 

જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી
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