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�ાના�તના નવા સ�યો સમ� 

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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સમથ�તાને જ વળગી રહ� છ� તેના માટ� 
દ�હધારીઓના �ભાવોમાંથી મુ� થવાનું અિત 
સરળ બને છ�.

િભ�ન િભ�ન ધમ�ના અ�યયન પછી એ 
સમ�યું ક� �યિ�પૂ� સમથ� પ�રણામ લાવતી 
નથી. યો�યતા િવનાની વંશપરંપરાની શાસન 
પ�િત પણ બુરાઈઓની જ�મદાતા બને છ�. 
��ાક�મારીઝની ગુણવ�ા એ છ� ક� તેમાં પરમા�મા 
જ ક��� �થાને છ�. �ેહ, સંપ, સંગઠન, સહયોગ, 
સફળતા, િસિ�ઓ, સુવાસ એવી અનેક 
િવશેષતાઓ છ� જે પરમા�માના કારણે જ છ�. 
બધાંનો યશ િપતા પરમા�માના ફાળ� �ય છ�.

એક અિત મહ�વની વાત એ છ� ક� કોઈ 
લૌ�કક ક� અલૌ�કક ��િ�ઓ કરતાં કોઈના 
સાથની સાધનોની, સુિવધાઓની, ભૌિતક 
ચી�ની જ�ર પડે છ�. પણ બાબાની યાદ માટ� 
કોઈપણ �કારના ભૌિતક સાધનોની કોઈના 
સાથની જ�ર પડતી નથી. બાબા તો �યાં સુધી કહ� 
છ� ક� લાલલાઈટ ક� એવાં કોઈ ઉપકરણો િવના મા� 
અંતરમનની સ�ાઈ, સફાઈથી, �દલના �ેમથી 
બાબાને યાદ કરી શકાય છ�. તે માટ� કોઈ �થાન ક� 
સુિવધાની જ�ર નથી. ભિ�માગ�ના કમ�કાંડ, 
પૂ� સામ�ી ક� એવાં બા�ાચારથી મુ� કરાવીને 
બાબાને ��ાવ�સોને ક�ટલા મુ� આતમપંખી 
બનાવી દીધાં છ�.

પરમા�મા જ આપણા સૌના ક���માં છ� એ 
વાતની સાથ�કતા અ�ય� �ભુિમલનના 
કાય��મોમાં ���ગોચર થાય છ�. �ભુિમલન માટ� 
દ�શિવદ�શોના અનેક ��ાવ�સો તકલીફો વેઠી, 

��ાવ�સ બ�યા પહ�લાંના �વન �િત 
���પાત કરતાં જણાય છ� ક� �યાર� આપણે 
આપણી મા�યતાઓ, આદશ�, િભ�ન િભ�ન 
��િ�ઓ, સ�ા, સંપિ�, �િત�ા મેળવવાના 
કાય�માં અિત �ય�ત હતા. એને જ �વનનું સવ��વ 
સમજતા હતા. �યાંક આમાં અપવાદ પણ હોય છ�.

��ાવ�સ બ�યા પછી �વનની �દશા અને 
દશા બદલાઈ ગઈ. િભ�ન િભ�ન સ�યના 
સા�ા�કારો થયા. િવવેક �ગી ગયો. 
નીરવલોણાની ��િ�ઓ પ�રવત�ન પામવા લાગી. 
�વનની યથાથ� સમજ મળી ગઈ. �યથ�ની 
બાદબાક� થવા લાગી. સમથ�નો સરવાળો થવા 
લા�યો.

��ાવ�સ �વનની પ�રપ�તાએ એ 
િનિ�ત કરી દીધું ક� �વનના ક���માં � કોઈ 
અ��થાને હોય તો તે ક�વળ એક પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા, િપતા�ી ��િપતા ��ા જ છ�. 
સંગમયુગના સમયનું મૂ�યાંકન કરવાની ���એ 
કાય�ના �મોમાં આમૂલ પ�રવત�ન કરી દીધું.

� સાકાર, અ�ય�વાણીઓની �ીમતને 
�વનમાં ધારણ કરીને આચરણમાં અિભ�ય� 
કરીએ તો �વન સ�� બને છ�. ��ાબાબાનું 
�વન અને મુરલીઓમાં �િતિબિબંત �ીમત એ 
�વનની સુખમય ક�ડી બની �ય છ�. �યાં ��ો, 
મૂંઝવણો, સમ�યાઓનો ઉક�લ સહજ બને છ�.

�યાર� પરમા�મા જ �વનના ક���માં આવી 
�ય છ� �યાર� ઝાંઝવાના જળ જેવી ��િ�ઓ 
પાછળ ભાગવાનું �વાભાિવક રીતે જ બંધ થઈ 
�ય છ�. જેની બુિ� ઈ�રીય યાદ અને �ીમતની 

તં�ી �થાનેથી

�વનના ક���માં મા� બાબા (પરમા�મા) જ
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પામે છ�. �યાર�ક સ�� ઔધોિગક �હો ક� 
સરકારો પણ ન મેળવી શક� તેટલી સફળતા 
��ાક�મારીઝને મળ� છ�. કારણ ? કરન 
કરાવનહાર બાબા બધું કરાવી ર�ા છ�. સૌ 
��ાવ�સો �વયંને િનિમ� સમ�ને િન�કામ ભાવે, 
�દલના �ેમથી, ઊમળકાથી સેવા કર� છ�. સમ� 
��ાવ�સોમાં એકતા છ�. બાબા અને બાબાના ય� 
��યે અપાર �ેમ છ�. ક���માં પરમા�મા હોવાથી 
અસંભવ લાગતાં કાય� પણ સંભવ બને છ�. 
યશ�વી બને છ�. �વનમાં �ે� મૂ�યો, સદાચાર, 
�ે� આચરણ જ ફળદાયી બને છ�.

યોગીએ એક પરમા�માના જ બળ અને 
ભરોસા ઉપર રહ�વું �ઈએ

માનવ સંબંધો મોટ� ભાગે ઉપયોિગતાવાદ 
સાથે સંકળાયેલા છ�. �યિ� �યાં સુધી િભ�ન 
િભ�ન �વ�પે ઉપયોગી બને છ� �યાં સુધી જ તેનું 
મૂ�ય ટક� છ�. જેવું તે બંધ થઈ �ય છ� તેવું તેનું 
�થાન બદલાઈ �ય છ�. સં�ક�તમાં ક�ં છ� ક� 
‘�થાન��ા ન શોભ�તે દ�તા, ક�શા, નખા, નરા’ 
અથા�� �થાન ઉપરથી �� થયેલાં દાંત, વાળ, 
નખ અને માનવો શોભતા નથી. યોગીએ તો 
��થત��નાં લ�ણો �વનમાં ધારણ કરવાં 
�ઈએ. �વનના િવપરીત સં�ગોમાં માનવ માટ� 
બધાં �ાર બંધ થઈ �ય છ�. આમ છતાં પરમા�મા 
અને �ક�િતનાં ત�વો કદીયે તેનો અનાદર કરતાં 
નથી. એમનાં �ાર સદાને માટ� ખુ�ાં જ હોય છ�.

પરમા�મા જેવા પરમિપતા મળવા, તેમની 
સાથે િભ�ન િભ�ન સંબંધોની અનુભૂિત કરવી. 
બાપ, િશ�ક, સ�ગુ� તરીક�ની પરમા�માની 
ભૂિમકાનાં જેટલાં પણ ગુણગાન કરીએ તેટલાં 
ઓછાં છ�. સવ�ગુણો અને શિ�ઓના સાગર અને 
આવા માનવ મા� માટ� રહ�મ�દલ બાપ �યાં મળ�? 

ખચ� કરી, તમામ ��િ�ઓ આટોપીને અવકાશ 
મેળવી અતી���ય સુખના નશામાં થનગનતા 
બાબાના ઘેર મધુવનમાં પહ�ચી �ય છ�. �યાર� 
સવ�કાય��મો �થિગત થઈ �ય છ�. મા� એક 
બાબા જ ક����થાને રહ� છ�.

એવાં ક�ટલાંયે ��ાવ�સોને, પ�રવારોને 
�યાં છ� ક� તેઓ �વનની કોઈપણ ��િ�ઓ 
કરતાં સૌ �થમ બાબાને, બાબાના ઘરને યાદ કર� 
છ�. એમની ��િ�ઓના �ીગણેશ બાબાના ય�માં 
સમપ�ને કર� છ�. સહયોગ�પે, ભોગ�પે, 
��ાભોજન �પે ક� અ�ય કોઈ �વ�પે એમને સૌ 
�થમ બાબા જ યાદ આવે છ�. મારા બાબા અને 
મારો ઈ�રીય પ�રવાર એ એમના �વનમાં 
અ��થાને રહ� છ�.

સૌ ��ાવ�સોનો એ અનુભવ છ� ક� ચાહ� 
લૌ�કક સંબંધો ગમે તેટલા મીઠા, સારા હોય પણ 
જે ખુશી, આનંદ, ઉ�સાહ ��ાવ�સો સાથે મળ� છ� 
તેવો બીજે �યાંય મળતો નથી. િન�કામ, 
િનઃ�વાથ�, પિવ� �ેમનો એ �દુ છ�. સૌને �ડનાર 
પરમા�માના �ેમનો એ �દુ છ�.

લૌ�કક સંબંધીઓ પણ રોજબરોજ મળ�તો 
એક બી�થી �ણે ધરાઈ ગયા હોય એવો 
અનુભવ થાય છ�. પછી ભલે તેને અિભ�ય� ના 
કરીએ. પણ સેવાક���ોમાં અનેકવષ�થી, વષ�ના 
365 �દવસ મળતા, �ાસમાં આવતા 
��ાવ�સોને �ઈને કદી એવું લાગતું નથી. સદાયે 
�હાની �ેહ જળવાઈ રહ� છ�. કોઈ અનુપ��થત 
રહ�તો આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. આ છ� 
પરમિપતા પરમા�મા ક����થાને છ� તેનો �દુ.

��ાક�મારીઝની િવરાટ ��િ�ઓ, 
સેવાઓ, ભવનોનાં િનમા�ણકાય� એટલાં ઝડપથી, 
સરળતાથી, સફળતાથી થાય છ� ક� લોકો આ�ય� 
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સમથ�તાને જ વળગી રહ� છ� તેના માટ� 
દ�હધારીઓના �ભાવોમાંથી મુ� થવાનું અિત 
સરળ બને છ�.

િભ�ન િભ�ન ધમ�ના અ�યયન પછી એ 
સમ�યું ક� �યિ�પૂ� સમથ� પ�રણામ લાવતી 
નથી. યો�યતા િવનાની વંશપરંપરાની શાસન 
પ�િત પણ બુરાઈઓની જ�મદાતા બને છ�. 
��ાક�મારીઝની ગુણવ�ા એ છ� ક� તેમાં પરમા�મા 
જ ક��� �થાને છ�. �ેહ, સંપ, સંગઠન, સહયોગ, 
સફળતા, િસિ�ઓ, સુવાસ એવી અનેક 
િવશેષતાઓ છ� જે પરમા�માના કારણે જ છ�. 
બધાંનો યશ િપતા પરમા�માના ફાળ� �ય છ�.

એક અિત મહ�વની વાત એ છ� ક� કોઈ 
લૌ�કક ક� અલૌ�કક ��િ�ઓ કરતાં કોઈના 
સાથની સાધનોની, સુિવધાઓની, ભૌિતક 
ચી�ની જ�ર પડે છ�. પણ બાબાની યાદ માટ� 
કોઈપણ �કારના ભૌિતક સાધનોની કોઈના 
સાથની જ�ર પડતી નથી. બાબા તો �યાં સુધી કહ� 
છ� ક� લાલલાઈટ ક� એવાં કોઈ ઉપકરણો િવના મા� 
અંતરમનની સ�ાઈ, સફાઈથી, �દલના �ેમથી 
બાબાને યાદ કરી શકાય છ�. તે માટ� કોઈ �થાન ક� 
સુિવધાની જ�ર નથી. ભિ�માગ�ના કમ�કાંડ, 
પૂ� સામ�ી ક� એવાં બા�ાચારથી મુ� કરાવીને 
બાબાને ��ાવ�સોને ક�ટલા મુ� આતમપંખી 
બનાવી દીધાં છ�.

પરમા�મા જ આપણા સૌના ક���માં છ� એ 
વાતની સાથ�કતા અ�ય� �ભુિમલનના 
કાય��મોમાં ���ગોચર થાય છ�. �ભુિમલન માટ� 
દ�શિવદ�શોના અનેક ��ાવ�સો તકલીફો વેઠી, 

��ાવ�સ બ�યા પહ�લાંના �વન �િત 
���પાત કરતાં જણાય છ� ક� �યાર� આપણે 
આપણી મા�યતાઓ, આદશ�, િભ�ન િભ�ન 
��િ�ઓ, સ�ા, સંપિ�, �િત�ા મેળવવાના 
કાય�માં અિત �ય�ત હતા. એને જ �વનનું સવ��વ 
સમજતા હતા. �યાંક આમાં અપવાદ પણ હોય છ�.

��ાવ�સ બ�યા પછી �વનની �દશા અને 
દશા બદલાઈ ગઈ. િભ�ન િભ�ન સ�યના 
સા�ા�કારો થયા. િવવેક �ગી ગયો. 
નીરવલોણાની ��િ�ઓ પ�રવત�ન પામવા લાગી. 
�વનની યથાથ� સમજ મળી ગઈ. �યથ�ની 
બાદબાક� થવા લાગી. સમથ�નો સરવાળો થવા 
લા�યો.

��ાવ�સ �વનની પ�રપ�તાએ એ 
િનિ�ત કરી દીધું ક� �વનના ક���માં � કોઈ 
અ��થાને હોય તો તે ક�વળ એક પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા, િપતા�ી ��િપતા ��ા જ છ�. 
સંગમયુગના સમયનું મૂ�યાંકન કરવાની ���એ 
કાય�ના �મોમાં આમૂલ પ�રવત�ન કરી દીધું.

� સાકાર, અ�ય�વાણીઓની �ીમતને 
�વનમાં ધારણ કરીને આચરણમાં અિભ�ય� 
કરીએ તો �વન સ�� બને છ�. ��ાબાબાનું 
�વન અને મુરલીઓમાં �િતિબિબંત �ીમત એ 
�વનની સુખમય ક�ડી બની �ય છ�. �યાં ��ો, 
મૂંઝવણો, સમ�યાઓનો ઉક�લ સહજ બને છ�.

�યાર� પરમા�મા જ �વનના ક���માં આવી 
�ય છ� �યાર� ઝાંઝવાના જળ જેવી ��િ�ઓ 
પાછળ ભાગવાનું �વાભાિવક રીતે જ બંધ થઈ 
�ય છ�. જેની બુિ� ઈ�રીય યાદ અને �ીમતની 

તં�ી �થાનેથી

�વનના ક���માં મા� બાબા (પરમા�મા) જ
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પામે છ�. �યાર�ક સ�� ઔધોિગક �હો ક� 
સરકારો પણ ન મેળવી શક� તેટલી સફળતા 
��ાક�મારીઝને મળ� છ�. કારણ ? કરન 
કરાવનહાર બાબા બધું કરાવી ર�ા છ�. સૌ 
��ાવ�સો �વયંને િનિમ� સમ�ને િન�કામ ભાવે, 
�દલના �ેમથી, ઊમળકાથી સેવા કર� છ�. સમ� 
��ાવ�સોમાં એકતા છ�. બાબા અને બાબાના ય� 
��યે અપાર �ેમ છ�. ક���માં પરમા�મા હોવાથી 
અસંભવ લાગતાં કાય� પણ સંભવ બને છ�. 
યશ�વી બને છ�. �વનમાં �ે� મૂ�યો, સદાચાર, 
�ે� આચરણ જ ફળદાયી બને છ�.

યોગીએ એક પરમા�માના જ બળ અને 
ભરોસા ઉપર રહ�વું �ઈએ

માનવ સંબંધો મોટ� ભાગે ઉપયોિગતાવાદ 
સાથે સંકળાયેલા છ�. �યિ� �યાં સુધી િભ�ન 
િભ�ન �વ�પે ઉપયોગી બને છ� �યાં સુધી જ તેનું 
મૂ�ય ટક� છ�. જેવું તે બંધ થઈ �ય છ� તેવું તેનું 
�થાન બદલાઈ �ય છ�. સં�ક�તમાં ક�ં છ� ક� 
‘�થાન��ા ન શોભ�તે દ�તા, ક�શા, નખા, નરા’ 
અથા�� �થાન ઉપરથી �� થયેલાં દાંત, વાળ, 
નખ અને માનવો શોભતા નથી. યોગીએ તો 
��થત��નાં લ�ણો �વનમાં ધારણ કરવાં 
�ઈએ. �વનના િવપરીત સં�ગોમાં માનવ માટ� 
બધાં �ાર બંધ થઈ �ય છ�. આમ છતાં પરમા�મા 
અને �ક�િતનાં ત�વો કદીયે તેનો અનાદર કરતાં 
નથી. એમનાં �ાર સદાને માટ� ખુ�ાં જ હોય છ�.

પરમા�મા જેવા પરમિપતા મળવા, તેમની 
સાથે િભ�ન િભ�ન સંબંધોની અનુભૂિત કરવી. 
બાપ, િશ�ક, સ�ગુ� તરીક�ની પરમા�માની 
ભૂિમકાનાં જેટલાં પણ ગુણગાન કરીએ તેટલાં 
ઓછાં છ�. સવ�ગુણો અને શિ�ઓના સાગર અને 
આવા માનવ મા� માટ� રહ�મ�દલ બાપ �યાં મળ�? 

ખચ� કરી, તમામ ��િ�ઓ આટોપીને અવકાશ 
મેળવી અતી���ય સુખના નશામાં થનગનતા 
બાબાના ઘેર મધુવનમાં પહ�ચી �ય છ�. �યાર� 
સવ�કાય��મો �થિગત થઈ �ય છ�. મા� એક 
બાબા જ ક����થાને રહ� છ�.

એવાં ક�ટલાંયે ��ાવ�સોને, પ�રવારોને 
�યાં છ� ક� તેઓ �વનની કોઈપણ ��િ�ઓ 
કરતાં સૌ �થમ બાબાને, બાબાના ઘરને યાદ કર� 
છ�. એમની ��િ�ઓના �ીગણેશ બાબાના ય�માં 
સમપ�ને કર� છ�. સહયોગ�પે, ભોગ�પે, 
��ાભોજન �પે ક� અ�ય કોઈ �વ�પે એમને સૌ 
�થમ બાબા જ યાદ આવે છ�. મારા બાબા અને 
મારો ઈ�રીય પ�રવાર એ એમના �વનમાં 
અ��થાને રહ� છ�.

સૌ ��ાવ�સોનો એ અનુભવ છ� ક� ચાહ� 
લૌ�કક સંબંધો ગમે તેટલા મીઠા, સારા હોય પણ 
જે ખુશી, આનંદ, ઉ�સાહ ��ાવ�સો સાથે મળ� છ� 
તેવો બીજે �યાંય મળતો નથી. િન�કામ, 
િનઃ�વાથ�, પિવ� �ેમનો એ �દુ છ�. સૌને �ડનાર 
પરમા�માના �ેમનો એ �દુ છ�.

લૌ�કક સંબંધીઓ પણ રોજબરોજ મળ�તો 
એક બી�થી �ણે ધરાઈ ગયા હોય એવો 
અનુભવ થાય છ�. પછી ભલે તેને અિભ�ય� ના 
કરીએ. પણ સેવાક���ોમાં અનેકવષ�થી, વષ�ના 
365 �દવસ મળતા, �ાસમાં આવતા 
��ાવ�સોને �ઈને કદી એવું લાગતું નથી. સદાયે 
�હાની �ેહ જળવાઈ રહ� છ�. કોઈ અનુપ��થત 
રહ�તો આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. આ છ� 
પરમિપતા પરમા�મા ક����થાને છ� તેનો �દુ.

��ાક�મારીઝની િવરાટ ��િ�ઓ, 
સેવાઓ, ભવનોનાં િનમા�ણકાય� એટલાં ઝડપથી, 
સરળતાથી, સફળતાથી થાય છ� ક� લોકો આ�ય� 
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કરી મહાન આ�માઓ બના�યાં. �.ક�. 
િશવાનીબેન જેવાં ર�ોને બાબાએ જ યો�યતા 
ભરીને ��ય� કયા�. નરી આંખે જે �ઈ શકતા 
નથી તે મહાન કાય� પરમા�મા �ેરણા, 
અનુભૂિતઓ અને �દ�ય સા�ા�કારો �ારા કરાવી 
ર�ા છ�. િસિ�ઓની સફળતામાં મા� એક બેનું 
નામ જ આવે છ�. આમ છતાં સવ�ની શુભ-
કામનાઓ, સહયોગ અને પરમા�મશિ�થી જ તે 
સંપ�ન બ�યું છ�. તે કદી િવસરાવું ન �ઈએ. 
�યિ�ઓની િવ��િત ભૂલથી થઈ શક� પણ 
પરમા�મા તો િવસરાવા જ ના �ઈએ. ભારત તો 
અ�યા�મનો, પૌરાિણક વારસાનો દ�શ છ�. 
ઋિષમુિનઓ, તપ�વીઓ, ધમ��થાપકો અને 
િભ�ન િભ�ન �ે�ના મહાન આ�માઓની ભૂિમ છ�. 
પણ ભારતમાં થયેલ પરમા�માનું �દ�ય અવતરણ 
તેમજ ઈ�રીય સંદ�શ િવ�ના 140 દ�શોમાં 
પહ��યો છ�. વધુને વધુ દ�શોમાં પહ�ચી ર�ો છ�. 
િવદ�શી આ�માઓ પણ ��ાવ�સ બની �ે� 
�વન �વી ર�ા છ�. �યાગ, તપ�યા, સેવા અને 
સમપ�ણમાં યશ�વી ફાળો આપી ર�ા છ�. હવે તો 
પરમા�મ િમલનની સીઝનમાં દર�ક ટન�માં 
િવદ�શીઓની ન�ધપા� હાજરી હોય છ�. આવું 
�ાંિતકારી, અ�ભુત �વન પ�રવત�ન કરનાર 
કોણ? કોની �ેરણાથી આ થઈ ર�ં છ�? �દલમાંથી 
મા� એક જ અવાજ નીકળ� છ�. અમારા - મારા 
મીઠા મીઠા �યારા �યારા બાબા...

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

િપતા પરમા�માએ આપણને એટલો �દ�ય અને 
મહાન વારસો આ�યો છ� જે િવ�નો ગમે તેટલો 
ધના�, સ�ાધીશ, સવ��િતભા-સંપ�ન લૌ�કક 
િપતા આપી ના શક�. �યાર� શાંત એકાંત 
વાતાવરણમાં, અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ� બાબાના 
િચંતનમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ �યાર� અતી���ય 
સુખની ભરતી સાથે હષા��ુથી આંખો ભ��ઈ �ય 
છ�.

� સવ� કરીએ તો આપણને એવાં ��ાંતો 
મળશે ક� જેમના લૌ�કક ઘરમાંથી એકમા� ક�માર 
ક� ક�મારી મળી આવશે, જેઓએ પિવ�તા 
અપનાવી, ��ાવ�સ બની �વન ઈ�રીય 
સેવામાં સમિપ�ત કયુ� હોય. આમ એકલા સમિપ�ત 
�વન �વવાનું બળ કોણે આ�યું? િપતા 
પરમા�માએ જ એમને એવી અ�ભુત અનુભૂિતઓ 
કરાવી ક� કોઈના સાથ ક� સહયોગ વગર �વન 
સમિપ�ત કયુ�. ઘર �હ�થમાં રહી એકલાં ��ી ક� 
પુ�ષ �ાનમાં ચાલતાં હોય તેવાં ��ાંત પણ મળી 
આવે છ�. આવું �યાર� બની શક�? �યાર� �વનના 
ક���માં એકમા� બાબા જ હોય.

�યાર� પરમા�મા જ �વનના ક��� �થાને 
આવી �ય છ� �યાર� તમામ �કારના અભાવો 
સમા�ત થઈ �ય છ�. માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી�એ એક મા� પરમા�મ િન�યના બળ� 
જ �વન સમિપ�ત ક�ં. લૌ�કક ઘરથી ધનસંપિ� 
ન લાવવા છતાં એમના પદની ગ�રમા ક�ટલી મહાન 
બની. આ છ� પરમા�માના �ેમનો �દુ. પરમા�માની 
નજરમાં માનવના �દ�યગુણો, આંત�રક સંપદા 
અને સમપ�ણભાવ જ દ�ખાય છ�. િપતા પરમા�મા 
માટ� અ�ય ભૌિતક માપદ�ડો હોતા નથી.

ભારત અને િવ�ના િવિભ�ન દ�શોમાં જે 
સમથ�, �િતભાસંપ�ન ��ાવ�સો છ� એમને 
બાબાએ જ �ેરણા આપી, એમનું �દ�ય ઘડતર 
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ગંગાનો તટ હોય, �ાન 
અ�ત મુખમાં હોય, ઈ�રીય 
પ�રવારનો સાથ હોય, 
ઈ�રીય પ�રવારની વ�ે 
બેઠ�લા હોય, મુરલી 
સાંભળતાં સંભળાવતાં જ 
�વાભાિવક રીતે �ાણ તન-

માંથી નીકળ�. આવું કોને થશે? જેની િવ�ાથ� 
અવ�થા હશે. સેવાઓમાં િનિમ� છ�, એમાં 
દુઆઓ મળ� છ�. એમાં કોઈ બોજ નથી. �યાર� 
આ�મા કોઈ બંધનમાં નથી તો જવાબદારી સારી 
રીતે સંભાળી શક� છ�. બંધન પોતાના તરફ ખ�ચે છ� 
તો જવાબદારી સારી રીતે સંભાળી શકતા નથી. 
સેવા બંધનમુ� રહ�વા માટ� એક આયનો છ�. 
સેવાધારી દ�હ, સંબંધ, દુિનયા, સંપક�, સં�કાર, 
�વભાવ સવ�ના બંધનોથી મુ� થઈ �ય છ�. 
સંપક�માં આવવા છતાં સવ�ની સાથે રહ�વા છતાં 
શાંિતધામ આંખો સામે રહ� છ�. બાબાએ જે 
સંભળા�યું છ� તેનું મનન-િચંતન કરતાં કોઈ 
તોફાન હ�રાન કરી શક� નહ�. કોઈ તોફાન 
પર�શાન કરતું નથી. આપણે પર�શાન થઈએ 
છીએ.

સદા �વમાનમાં રહો. શરીર જૂનું છ�. અંિતમ 
જ�મ છ�, તો કોનો સાથ લેશો. કોઈનો સહારો 
લીધો તો નાપાસ. થોડી પણ આસિ� રહી, તો 
નાપાસ થશો. માક�સ ઓછા થઈ જશે. જેની સાથે 
આસિ� થઈ તે પણ નાપાસ થઈ જશે. 
આસિ�થી ના બાબાના રહીશું, ના દુિનયાના, 
આસિ� ઘણી ખરાબ ચીજ છ�. બાબા રોજ રોજ 

કહ� છ� પોતાની સૂ�મ ચે�ક�ગ કરો. સં�કારથી પણ 
આસિ� છ�. �વભાવથી પણ આસિ� છ�. 
બી�ના �વભાવ-સં�કાર માટ� િવચારવું એ પણ 
આસિ� છ�. �યાર� બદલાશે, કઈ રીતે બદલાશે 
એ પણ આસિ� છ�. એની આસિ� કોઈની સાથે 
ના હોય � આ િચંતા ક�ં તો તે પણ આસિ� છ�. 
એટલા માટ� બાબા કહ� છ� તમે બાળકો, ઘર 
(શાંિતધામ)ને યાદ કરો. તમે વાન��થી છો. શું 
થશે, કઈ રીતે થશે આ િચંતનથી પણ પોતાને 
મુ� રાખો.

બાબાએ ઘણો સહજ ઉપાય બતા�યો છ�. 
અતી���ય સુખમાં રહો. બી� આ�માઓને 
અતી���ય સુખનો અનુભવ કરાવવા માટ� શાંત 
�વ�પમાં રહીને આ�માઓને વાય�ેશન 
(આંદોલનો) પહ�ચાડો. બાબા આપણને દર�ક 
વાતમાં મા�ટર સવ�શિ�વાન બનાવે છ�. ‘િમ�આ 
મોત, મલૂકા િશકાર’ની જેમ િવનાશ વખતે 
આપણી ��થિત હોય. (મતલબ ક� ગમે તેવી 
પ�ર��થિતમાં ��થિત અચલ રહ�) ડરો નહ�. 
ગભરાઓ નહ�. શ�આતથી જ ક�ટલીયે વાત સામે 
આવી છ� પણ પાસ થવા માટ� આપણે સૌ તૈયાર 
રહીએ, પાસ થવું તે સહજ સાધારણ વાત છ�. 
��ો તો આગળ જતાં આવતાં રહ�શે. પણ 
પહ�લાંથી જ આપણે તૈયાર રહીએ. અંતકાળ સદા 
યાદ રહ�, કાળ ઉપર િવજય થાય તેવી આપણી 
��થિત હોય. લાંબા સમયથી ઈ�રીય યાદની ટ�વ 
પડી હોય, િવ�નિવનાશક ��થિત હોય તો આપણી 
સમ� આવનારાં િવ�નોને સહજ રીતે પાર કરી 
શક�એ છીએ. એ સમયે જમા કર�લું જ (�ાનબળ, 

અ�તધારા

અંત કાળ સદા યાદ રહ�
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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કરી મહાન આ�માઓ બના�યાં. �.ક�. 
િશવાનીબેન જેવાં ર�ોને બાબાએ જ યો�યતા 
ભરીને ��ય� કયા�. નરી આંખે જે �ઈ શકતા 
નથી તે મહાન કાય� પરમા�મા �ેરણા, 
અનુભૂિતઓ અને �દ�ય સા�ા�કારો �ારા કરાવી 
ર�ા છ�. િસિ�ઓની સફળતામાં મા� એક બેનું 
નામ જ આવે છ�. આમ છતાં સવ�ની શુભ-
કામનાઓ, સહયોગ અને પરમા�મશિ�થી જ તે 
સંપ�ન બ�યું છ�. તે કદી િવસરાવું ન �ઈએ. 
�યિ�ઓની િવ��િત ભૂલથી થઈ શક� પણ 
પરમા�મા તો િવસરાવા જ ના �ઈએ. ભારત તો 
અ�યા�મનો, પૌરાિણક વારસાનો દ�શ છ�. 
ઋિષમુિનઓ, તપ�વીઓ, ધમ��થાપકો અને 
િભ�ન િભ�ન �ે�ના મહાન આ�માઓની ભૂિમ છ�. 
પણ ભારતમાં થયેલ પરમા�માનું �દ�ય અવતરણ 
તેમજ ઈ�રીય સંદ�શ િવ�ના 140 દ�શોમાં 
પહ��યો છ�. વધુને વધુ દ�શોમાં પહ�ચી ર�ો છ�. 
િવદ�શી આ�માઓ પણ ��ાવ�સ બની �ે� 
�વન �વી ર�ા છ�. �યાગ, તપ�યા, સેવા અને 
સમપ�ણમાં યશ�વી ફાળો આપી ર�ા છ�. હવે તો 
પરમા�મ િમલનની સીઝનમાં દર�ક ટન�માં 
િવદ�શીઓની ન�ધપા� હાજરી હોય છ�. આવું 
�ાંિતકારી, અ�ભુત �વન પ�રવત�ન કરનાર 
કોણ? કોની �ેરણાથી આ થઈ ર�ં છ�? �દલમાંથી 
મા� એક જ અવાજ નીકળ� છ�. અમારા - મારા 
મીઠા મીઠા �યારા �યારા બાબા...

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

િપતા પરમા�માએ આપણને એટલો �દ�ય અને 
મહાન વારસો આ�યો છ� જે િવ�નો ગમે તેટલો 
ધના�, સ�ાધીશ, સવ��િતભા-સંપ�ન લૌ�કક 
િપતા આપી ના શક�. �યાર� શાંત એકાંત 
વાતાવરણમાં, અ�તવેળાએ, સં�યાકાળ� બાબાના 
િચંતનમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ �યાર� અતી���ય 
સુખની ભરતી સાથે હષા��ુથી આંખો ભ��ઈ �ય 
છ�.

� સવ� કરીએ તો આપણને એવાં ��ાંતો 
મળશે ક� જેમના લૌ�કક ઘરમાંથી એકમા� ક�માર 
ક� ક�મારી મળી આવશે, જેઓએ પિવ�તા 
અપનાવી, ��ાવ�સ બની �વન ઈ�રીય 
સેવામાં સમિપ�ત કયુ� હોય. આમ એકલા સમિપ�ત 
�વન �વવાનું બળ કોણે આ�યું? િપતા 
પરમા�માએ જ એમને એવી અ�ભુત અનુભૂિતઓ 
કરાવી ક� કોઈના સાથ ક� સહયોગ વગર �વન 
સમિપ�ત કયુ�. ઘર �હ�થમાં રહી એકલાં ��ી ક� 
પુ�ષ �ાનમાં ચાલતાં હોય તેવાં ��ાંત પણ મળી 
આવે છ�. આવું �યાર� બની શક�? �યાર� �વનના 
ક���માં એકમા� બાબા જ હોય.

�યાર� પરમા�મા જ �વનના ક��� �થાને 
આવી �ય છ� �યાર� તમામ �કારના અભાવો 
સમા�ત થઈ �ય છ�. માતે�રી જગદ�બા 
સર�વતી�એ એક મા� પરમા�મ િન�યના બળ� 
જ �વન સમિપ�ત ક�ં. લૌ�કક ઘરથી ધનસંપિ� 
ન લાવવા છતાં એમના પદની ગ�રમા ક�ટલી મહાન 
બની. આ છ� પરમા�માના �ેમનો �દુ. પરમા�માની 
નજરમાં માનવના �દ�યગુણો, આંત�રક સંપદા 
અને સમપ�ણભાવ જ દ�ખાય છ�. િપતા પરમા�મા 
માટ� અ�ય ભૌિતક માપદ�ડો હોતા નથી.

ભારત અને િવ�ના િવિભ�ન દ�શોમાં જે 
સમથ�, �િતભાસંપ�ન ��ાવ�સો છ� એમને 
બાબાએ જ �ેરણા આપી, એમનું �દ�ય ઘડતર 
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ગંગાનો તટ હોય, �ાન 
અ�ત મુખમાં હોય, ઈ�રીય 
પ�રવારનો સાથ હોય, 
ઈ�રીય પ�રવારની વ�ે 
બેઠ�લા હોય, મુરલી 
સાંભળતાં સંભળાવતાં જ 
�વાભાિવક રીતે �ાણ તન-

માંથી નીકળ�. આવું કોને થશે? જેની િવ�ાથ� 
અવ�થા હશે. સેવાઓમાં િનિમ� છ�, એમાં 
દુઆઓ મળ� છ�. એમાં કોઈ બોજ નથી. �યાર� 
આ�મા કોઈ બંધનમાં નથી તો જવાબદારી સારી 
રીતે સંભાળી શક� છ�. બંધન પોતાના તરફ ખ�ચે છ� 
તો જવાબદારી સારી રીતે સંભાળી શકતા નથી. 
સેવા બંધનમુ� રહ�વા માટ� એક આયનો છ�. 
સેવાધારી દ�હ, સંબંધ, દુિનયા, સંપક�, સં�કાર, 
�વભાવ સવ�ના બંધનોથી મુ� થઈ �ય છ�. 
સંપક�માં આવવા છતાં સવ�ની સાથે રહ�વા છતાં 
શાંિતધામ આંખો સામે રહ� છ�. બાબાએ જે 
સંભળા�યું છ� તેનું મનન-િચંતન કરતાં કોઈ 
તોફાન હ�રાન કરી શક� નહ�. કોઈ તોફાન 
પર�શાન કરતું નથી. આપણે પર�શાન થઈએ 
છીએ.

સદા �વમાનમાં રહો. શરીર જૂનું છ�. અંિતમ 
જ�મ છ�, તો કોનો સાથ લેશો. કોઈનો સહારો 
લીધો તો નાપાસ. થોડી પણ આસિ� રહી, તો 
નાપાસ થશો. માક�સ ઓછા થઈ જશે. જેની સાથે 
આસિ� થઈ તે પણ નાપાસ થઈ જશે. 
આસિ�થી ના બાબાના રહીશું, ના દુિનયાના, 
આસિ� ઘણી ખરાબ ચીજ છ�. બાબા રોજ રોજ 

કહ� છ� પોતાની સૂ�મ ચે�ક�ગ કરો. સં�કારથી પણ 
આસિ� છ�. �વભાવથી પણ આસિ� છ�. 
બી�ના �વભાવ-સં�કાર માટ� િવચારવું એ પણ 
આસિ� છ�. �યાર� બદલાશે, કઈ રીતે બદલાશે 
એ પણ આસિ� છ�. એની આસિ� કોઈની સાથે 
ના હોય � આ િચંતા ક�ં તો તે પણ આસિ� છ�. 
એટલા માટ� બાબા કહ� છ� તમે બાળકો, ઘર 
(શાંિતધામ)ને યાદ કરો. તમે વાન��થી છો. શું 
થશે, કઈ રીતે થશે આ િચંતનથી પણ પોતાને 
મુ� રાખો.

બાબાએ ઘણો સહજ ઉપાય બતા�યો છ�. 
અતી���ય સુખમાં રહો. બી� આ�માઓને 
અતી���ય સુખનો અનુભવ કરાવવા માટ� શાંત 
�વ�પમાં રહીને આ�માઓને વાય�ેશન 
(આંદોલનો) પહ�ચાડો. બાબા આપણને દર�ક 
વાતમાં મા�ટર સવ�શિ�વાન બનાવે છ�. ‘િમ�આ 
મોત, મલૂકા િશકાર’ની જેમ િવનાશ વખતે 
આપણી ��થિત હોય. (મતલબ ક� ગમે તેવી 
પ�ર��થિતમાં ��થિત અચલ રહ�) ડરો નહ�. 
ગભરાઓ નહ�. શ�આતથી જ ક�ટલીયે વાત સામે 
આવી છ� પણ પાસ થવા માટ� આપણે સૌ તૈયાર 
રહીએ, પાસ થવું તે સહજ સાધારણ વાત છ�. 
��ો તો આગળ જતાં આવતાં રહ�શે. પણ 
પહ�લાંથી જ આપણે તૈયાર રહીએ. અંતકાળ સદા 
યાદ રહ�, કાળ ઉપર િવજય થાય તેવી આપણી 
��થિત હોય. લાંબા સમયથી ઈ�રીય યાદની ટ�વ 
પડી હોય, િવ�નિવનાશક ��થિત હોય તો આપણી 
સમ� આવનારાં િવ�નોને સહજ રીતે પાર કરી 
શક�એ છીએ. એ સમયે જમા કર�લું જ (�ાનબળ, 

અ�તધારા

અંત કાળ સદા યાદ રહ�
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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મ�.’ તો �વયંને જુઓ, બી�ને નહ�. પરિચંતન ના 
કરો. �વિચંતનમાં રહ�વાનું સુખ મેળવો. તો ક�ઈક 
ખામી હશે, તો આ��મક શિ�થી દૂર થઈ જશે એ 
ગેરંટી છ�. આ િવ�ાસ રાખો. પોતાને �ેમ કરો. 
�યાર� આ�મઅિભમાની ��થિત હોય છ� �યાર� 
બાબાની યાદ આવે છ�. �યાર� જ પોતાનો ચહ�રો 
ચમકતો અનુભવાય છ�.

�દલથી બાબાની મિહમા કરતા રહો. બાબા 
તમે ના હોતા, તો મા�ં �થાન �યાં હોત? બાબા, 
તમે મને મ�યા એટલે સવ� કાંઈ મળી ગયું. આ 
બોલ અંદરથી નીકળ�, સાહિજક રીતે નીકળ�. તે 
માટ� કોઈ શીખવાડતું નથી. બાબાની મિહમા 
કરવાનું કોઈ શીખવાડી ના શક�. ભિ�માં 
પોપટની જેમ રટ� છ�. જે સાંભ�યું તે બોલે છ�. પરંતુ 
સુખનો અનુભવ કરતા નથી. ભજન ક�ત�નમાં 
કણ�રસથી ગાય છ�, �દલથી ગાતા નથી. આપણે 
�દલથી પરમા�માને યાદ કરીએ છીએ.

આપણા િશ�ણમાં મા� કણ�રસ નથી. 
આપણે કોઈને સંભળા�યું. બધાંએ તાળીઓ પાડી. 
આ સંભળાવવાનો રસ છ�. આ રીતે સાંભળવા - 
સંભળાવવાના રસવાળા અંતમુ�ખી બનીને સદા 
સુખી કદી રહી શકતા નથી. કારણ ક� એમાં પણ 
માન-અપમાન આવશે. કોઈ ઘણા સારા સમજુ છ�. 
બી�ઓને સા�ં સમ�વે છ�. સમજવા-
સમ�વવામાં �દમાગ ઘણું હ�િશયાર છ� પરંતુ 
અંદરથી ખાલી છ�. કોઈ એવું સમજે છ� ક� અમે સારા 
સમજદાર છીએ. ઘણું શીખી લીધું હવે શીખવાની 
કઈ ભાવના રાખીએ ઘણું શીખી લીધું. આમ કહ�વું 
પણ ભયની િનશાની છ�.

આ �ાનમાગ� પણ ઘણો જ�ટલ માગ� છ�. 
ડગલે ડગલે, દર�ક સંક�પ કરતાં િવચારવાનું છ�. 
આટલું �ાન સાંભળતાં સંભળાવતાં પણ �� 

યોગબળ) કામમાં આવે છ�. અશાંત, અંતઘડીમાં 
તો આ�યા��મક કમાણી કરી શક�શું નહ�. તો 
બુિ� પહ�લેથી જ પરમિપતાને સમિપ�ત હોય. ઘણા 
સમયથી મન, વચન, કમ�, �ે� હોય. �વયંની 
િનિવ��ન ��થિત હોય. સેવામાં આવનારા ��ોમાં 
સહજ સફળતા હોય. ઘણા સમયથી આવી ��થિત 
બનાવેલી હોવી �ઈએ.

બાબાએ વરદાન આપેલું છ� ક� તમે ઈ�રીય 
સંતાન છો. �ક�િત તમને સાથ આપશે. �ક�િતનું 
કામ સાથ આપવાનું છ�. પરંતુ આપણું કામ 
પરમા�માના કાય�માં �ામાિણક રહ�વાનું છ�. 
પરમા�માને સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ� છ� તો 
આપણે એવા સાચા બનવાનું છ�. જેથી 
દુિનયાભરના લોકો કહ� છ� આવાં સાચાં ઈ�રીય 
સંતાનો �યાંય �યાં નથી.

�ેમ અને આદરનું પર�પર ઘણું ઊંડુ �ડાણ 
છ�. �યાં પણ ક�ઈક �ેમ મળ� છ� તો સમ�એ છીએ 
ક� એને મારા માટ� આદર છ�. �યાંથી �ેમ નથી 
મળતો �યાં એવું સમ�એ છીએ ક� એને મારા ��યે 
આદર નથી. �યાર� કોઈ માનવનો �ેમાદાર 
�વીકાર ના કરીએ �યાર� જ ભગવાન તરફથી �ેમ 
અને આદર મળ� છ�. કોઈ ઈ�છા ના રાખીએ. 
આસિ� અને પરવશતાના સં�કાર ઈ�રનો 
�ેમ �ા�ત કરવા દ�તા નથી. જેને કારણે આ�મામાં 
શિ� રહ�તી નથી. કોઈ આ�મામાં �વયંને �ેમ 
કરવા જેટલી પણ શિ� હોતી નથી. આપણે 
ખરાબ છીએ, તો પોતાને સારા બનાવીએ. �વયંને 
�ેમ કરીએ. એ માટ� �વમાનમાં રહીએ. કોઈને ના 
�તાં આ�મિનરી�ણ કરીએ. કોઈ સારા છ� તો 
અિભમાનથી જુએ છ�. પણ �દલમાં કોઈ વાત રાખો 
નહ�. આયનાને સાફ રાખો તો પોતાની મેળ� સા�ં 
દ�ખાશે. ખરાબી હશે તો બાબા દૂર કરી દ�શે. 
બાબાએ ક�ં છ� ‘મુખડા દ�ખ લે �ાણી જરા દપ�ન (અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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જે �યિ� સા��વક, 
પિવ�, �દ�ય ગુણ સંપ�ન, 
આ�મિન� તથા �ભુ 
આિ�ત હોય છ� અને 
પોતાનું સવ��વ જન-
ક�યાણમાં લગાવી દ� છ�, 
એમનાં �ક�પન િવશેષ હોય

છ�. તેઓ સંપક� અથવા સંસગ�માં આવનારી 
�યિ�ને પણ સા��વકતા, પિવ�તા, સ�ભાવના, 
સદ ્�યવહાર અને સદાચાર તરફ વાળી દ� છ�. તેઓ 
ક�ઈક એવો શિ�શાળી પરંતુ સારો લાગે તેવો, 
મનને ગમે તેવો અને સુમધુર કહી શકાય તેવો 
�ભાવ પાડે છ�. જેનાથી �યિ�ની અંતઃચેતના 
�ગી �ય છ�. ખોટા કાય� માટ� એનું મન �ાયિ�ત 
કર� છ� અને એનામાં શુ� અને શુભ સંક�પોનો 
અ�યુદય થાય છ�. એના �ભામંડલ અથવા 
�ક�પનોના આ �ભાવને સકાશ કહ�વામાં આવે છ�.

જેની યોગમાં ઊચી ગિત અથવા ઊંચી 
��થિત હોય છ�. તેઓ પોતાની �િ�, ���, ��થિત 
વગેર�થી બી�ઓની સેવા કર� છ�. �થૂલ �પથી 
તેઓ મુખથી બોલતાં, આંખોથી �તાં, હ�તકમલ 
�ારા �સાદ અથવા આશીવા�દ આપે છ�, પરંતુ 
સૂ�મ�પથી એમનો સકાશ કામ કરી ર�ો હોય છ�. 
તેઓ ઈ�છાઓ અને ��ણાઓથી મુ� હોય છ�. 
સદા �સ�નિચ�, જેમની હવે લૌ�કક �ા��તની 
કોઈ કામના ના હોય એવી ��થિતમાં ��થત હોય 
છ�. તેઓ સવ�ના શુભિચંતક, સવ�ના સ�દયી અને 
સવ� ��યે ક�ણાશીલ હોય છ�. એમનું મન �ણા, 
��ષ, ઈ�યા� ઈ�યા�દ સવ� �કારના દ�હ અિભમાનથી 
સુરિ�ત અને સાફ હોય છ�. તેઓ િનમ�ળ, િનિ�ંત 

અને િન�કામ હોય છ�. આવી �યિ�ની � 
મુલાકાત થઈ �ય, વાતચીત કરવાની તક મળી 
�ય, એમની પાસેથી ક�ઈક સાંભળવાનું સૌભા�ય 
�ા�ત થઈ �ય, એમના �ારા �સાદ�પે ક�ઈક મળી 
�ય, ક�ઈક પ�પુ�પોનું આદાન �દાન થાય, 
એમની નજર અથવા �યાન આપણા ઉપર પડી 
�ય તો આ રીતે પણ સકાશ આપણા �વનને 
�કાિશત, આનં�દત અને ઉ�સાિહત કરી દ� છ�. જે 
લોકો આવા મહાનુભાવો �ારા સકાશ લેવાના 
બદલે એમની અવ�ા, એમનો અનાદર કર� છ�. 
એમની સાથે મતભેદ રાખે છ�. તેઓ દુભા��યશાળી 
હોય છ�.

જેમ સૂય� �વભાવથી જ �કાશ અને ગરમીનાં 
�ક�પન ચાર� બાજુ ભેદભાવ વગર આપે છ� જેનાથી 
આ જગતનું અ��ત�વ રહ� છ� અને અહ�ના ક�ટાણું 
તથા વાયુમંડળનું �દૂષણ િછ�નિભ�ન અને ન� 
થઈ �ય છ�. એ રીતે જ મહાન યોગી પોતાની 
પિવ�તા, શાંિત, સા��વકતા, શીતળતા, શિ� 
વગેર�નાં �ક�પન ચાર� બાજુ ફ�લાવે છ�. સૂય�નાં 
�કરણો ઘણે દૂર સુધી પોતાનો �ભાવ પાડે છ�. એ 
રીતે જ જેના યોગની �દ�યતા પરાકા�ા પર હોય 
તેઓ આ�યા��મકતા અને �દ�યતાનાં એટલાં તેજ 
અથવા શિ�શાળી �કરણો મોકલે છ�. એમનો 
સંક�પ પણ દૂરની �યિ� પાસે પહ�ચીને સેવા કર� 
છ�. એમના િવચારતરંગો અિતદૂર બેઠ�લ 
�યિ�ના મનને પણ �પશ� કર� છ�. આને મનસા 
સેવા અથવા માનિસક મૌન �ારા સેવા કહ�વામાં 
આવે છ�. આ વાણીથી પણ પર�ની અવ�થા છ� અને 
ઘણી જ શિ�શાળી અથવા �ભાવશાળી હોય છ�. 
પરંતુ આ ��થિત �ા�ત કરવા માટ� અથા�� સૂય� 

સકાશ �ારા મનસા સેવા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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મ�.’ તો �વયંને જુઓ, બી�ને નહ�. પરિચંતન ના 
કરો. �વિચંતનમાં રહ�વાનું સુખ મેળવો. તો ક�ઈક 
ખામી હશે, તો આ��મક શિ�થી દૂર થઈ જશે એ 
ગેરંટી છ�. આ િવ�ાસ રાખો. પોતાને �ેમ કરો. 
�યાર� આ�મઅિભમાની ��થિત હોય છ� �યાર� 
બાબાની યાદ આવે છ�. �યાર� જ પોતાનો ચહ�રો 
ચમકતો અનુભવાય છ�.

�દલથી બાબાની મિહમા કરતા રહો. બાબા 
તમે ના હોતા, તો મા�ં �થાન �યાં હોત? બાબા, 
તમે મને મ�યા એટલે સવ� કાંઈ મળી ગયું. આ 
બોલ અંદરથી નીકળ�, સાહિજક રીતે નીકળ�. તે 
માટ� કોઈ શીખવાડતું નથી. બાબાની મિહમા 
કરવાનું કોઈ શીખવાડી ના શક�. ભિ�માં 
પોપટની જેમ રટ� છ�. જે સાંભ�યું તે બોલે છ�. પરંતુ 
સુખનો અનુભવ કરતા નથી. ભજન ક�ત�નમાં 
કણ�રસથી ગાય છ�, �દલથી ગાતા નથી. આપણે 
�દલથી પરમા�માને યાદ કરીએ છીએ.

આપણા િશ�ણમાં મા� કણ�રસ નથી. 
આપણે કોઈને સંભળા�યું. બધાંએ તાળીઓ પાડી. 
આ સંભળાવવાનો રસ છ�. આ રીતે સાંભળવા - 
સંભળાવવાના રસવાળા અંતમુ�ખી બનીને સદા 
સુખી કદી રહી શકતા નથી. કારણ ક� એમાં પણ 
માન-અપમાન આવશે. કોઈ ઘણા સારા સમજુ છ�. 
બી�ઓને સા�ં સમ�વે છ�. સમજવા-
સમ�વવામાં �દમાગ ઘણું હ�િશયાર છ� પરંતુ 
અંદરથી ખાલી છ�. કોઈ એવું સમજે છ� ક� અમે સારા 
સમજદાર છીએ. ઘણું શીખી લીધું હવે શીખવાની 
કઈ ભાવના રાખીએ ઘણું શીખી લીધું. આમ કહ�વું 
પણ ભયની િનશાની છ�.

આ �ાનમાગ� પણ ઘણો જ�ટલ માગ� છ�. 
ડગલે ડગલે, દર�ક સંક�પ કરતાં િવચારવાનું છ�. 
આટલું �ાન સાંભળતાં સંભળાવતાં પણ �� 

યોગબળ) કામમાં આવે છ�. અશાંત, અંતઘડીમાં 
તો આ�યા��મક કમાણી કરી શક�શું નહ�. તો 
બુિ� પહ�લેથી જ પરમિપતાને સમિપ�ત હોય. ઘણા 
સમયથી મન, વચન, કમ�, �ે� હોય. �વયંની 
િનિવ��ન ��થિત હોય. સેવામાં આવનારા ��ોમાં 
સહજ સફળતા હોય. ઘણા સમયથી આવી ��થિત 
બનાવેલી હોવી �ઈએ.

બાબાએ વરદાન આપેલું છ� ક� તમે ઈ�રીય 
સંતાન છો. �ક�િત તમને સાથ આપશે. �ક�િતનું 
કામ સાથ આપવાનું છ�. પરંતુ આપણું કામ 
પરમા�માના કાય�માં �ામાિણક રહ�વાનું છ�. 
પરમા�માને સ�ય� િશવ� સુંદર� કહ� છ� તો 
આપણે એવા સાચા બનવાનું છ�. જેથી 
દુિનયાભરના લોકો કહ� છ� આવાં સાચાં ઈ�રીય 
સંતાનો �યાંય �યાં નથી.

�ેમ અને આદરનું પર�પર ઘણું ઊંડુ �ડાણ 
છ�. �યાં પણ ક�ઈક �ેમ મળ� છ� તો સમ�એ છીએ 
ક� એને મારા માટ� આદર છ�. �યાંથી �ેમ નથી 
મળતો �યાં એવું સમ�એ છીએ ક� એને મારા ��યે 
આદર નથી. �યાર� કોઈ માનવનો �ેમાદાર 
�વીકાર ના કરીએ �યાર� જ ભગવાન તરફથી �ેમ 
અને આદર મળ� છ�. કોઈ ઈ�છા ના રાખીએ. 
આસિ� અને પરવશતાના સં�કાર ઈ�રનો 
�ેમ �ા�ત કરવા દ�તા નથી. જેને કારણે આ�મામાં 
શિ� રહ�તી નથી. કોઈ આ�મામાં �વયંને �ેમ 
કરવા જેટલી પણ શિ� હોતી નથી. આપણે 
ખરાબ છીએ, તો પોતાને સારા બનાવીએ. �વયંને 
�ેમ કરીએ. એ માટ� �વમાનમાં રહીએ. કોઈને ના 
�તાં આ�મિનરી�ણ કરીએ. કોઈ સારા છ� તો 
અિભમાનથી જુએ છ�. પણ �દલમાં કોઈ વાત રાખો 
નહ�. આયનાને સાફ રાખો તો પોતાની મેળ� સા�ં 
દ�ખાશે. ખરાબી હશે તો બાબા દૂર કરી દ�શે. 
બાબાએ ક�ં છ� ‘મુખડા દ�ખ લે �ાણી જરા દપ�ન (અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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જે �યિ� સા��વક, 
પિવ�, �દ�ય ગુણ સંપ�ન, 
આ�મિન� તથા �ભુ 
આિ�ત હોય છ� અને 
પોતાનું સવ��વ જન-
ક�યાણમાં લગાવી દ� છ�, 
એમનાં �ક�પન િવશેષ હોય

છ�. તેઓ સંપક� અથવા સંસગ�માં આવનારી 
�યિ�ને પણ સા��વકતા, પિવ�તા, સ�ભાવના, 
સદ ્�યવહાર અને સદાચાર તરફ વાળી દ� છ�. તેઓ 
ક�ઈક એવો શિ�શાળી પરંતુ સારો લાગે તેવો, 
મનને ગમે તેવો અને સુમધુર કહી શકાય તેવો 
�ભાવ પાડે છ�. જેનાથી �યિ�ની અંતઃચેતના 
�ગી �ય છ�. ખોટા કાય� માટ� એનું મન �ાયિ�ત 
કર� છ� અને એનામાં શુ� અને શુભ સંક�પોનો 
અ�યુદય થાય છ�. એના �ભામંડલ અથવા 
�ક�પનોના આ �ભાવને સકાશ કહ�વામાં આવે છ�.

જેની યોગમાં ઊચી ગિત અથવા ઊંચી 
��થિત હોય છ�. તેઓ પોતાની �િ�, ���, ��થિત 
વગેર�થી બી�ઓની સેવા કર� છ�. �થૂલ �પથી 
તેઓ મુખથી બોલતાં, આંખોથી �તાં, હ�તકમલ 
�ારા �સાદ અથવા આશીવા�દ આપે છ�, પરંતુ 
સૂ�મ�પથી એમનો સકાશ કામ કરી ર�ો હોય છ�. 
તેઓ ઈ�છાઓ અને ��ણાઓથી મુ� હોય છ�. 
સદા �સ�નિચ�, જેમની હવે લૌ�કક �ા��તની 
કોઈ કામના ના હોય એવી ��થિતમાં ��થત હોય 
છ�. તેઓ સવ�ના શુભિચંતક, સવ�ના સ�દયી અને 
સવ� ��યે ક�ણાશીલ હોય છ�. એમનું મન �ણા, 
��ષ, ઈ�યા� ઈ�યા�દ સવ� �કારના દ�હ અિભમાનથી 
સુરિ�ત અને સાફ હોય છ�. તેઓ િનમ�ળ, િનિ�ંત 

અને િન�કામ હોય છ�. આવી �યિ�ની � 
મુલાકાત થઈ �ય, વાતચીત કરવાની તક મળી 
�ય, એમની પાસેથી ક�ઈક સાંભળવાનું સૌભા�ય 
�ા�ત થઈ �ય, એમના �ારા �સાદ�પે ક�ઈક મળી 
�ય, ક�ઈક પ�પુ�પોનું આદાન �દાન થાય, 
એમની નજર અથવા �યાન આપણા ઉપર પડી 
�ય તો આ રીતે પણ સકાશ આપણા �વનને 
�કાિશત, આનં�દત અને ઉ�સાિહત કરી દ� છ�. જે 
લોકો આવા મહાનુભાવો �ારા સકાશ લેવાના 
બદલે એમની અવ�ા, એમનો અનાદર કર� છ�. 
એમની સાથે મતભેદ રાખે છ�. તેઓ દુભા��યશાળી 
હોય છ�.

જેમ સૂય� �વભાવથી જ �કાશ અને ગરમીનાં 
�ક�પન ચાર� બાજુ ભેદભાવ વગર આપે છ� જેનાથી 
આ જગતનું અ��ત�વ રહ� છ� અને અહ�ના ક�ટાણું 
તથા વાયુમંડળનું �દૂષણ િછ�નિભ�ન અને ન� 
થઈ �ય છ�. એ રીતે જ મહાન યોગી પોતાની 
પિવ�તા, શાંિત, સા��વકતા, શીતળતા, શિ� 
વગેર�નાં �ક�પન ચાર� બાજુ ફ�લાવે છ�. સૂય�નાં 
�કરણો ઘણે દૂર સુધી પોતાનો �ભાવ પાડે છ�. એ 
રીતે જ જેના યોગની �દ�યતા પરાકા�ા પર હોય 
તેઓ આ�યા��મકતા અને �દ�યતાનાં એટલાં તેજ 
અથવા શિ�શાળી �કરણો મોકલે છ�. એમનો 
સંક�પ પણ દૂરની �યિ� પાસે પહ�ચીને સેવા કર� 
છ�. એમના િવચારતરંગો અિતદૂર બેઠ�લ 
�યિ�ના મનને પણ �પશ� કર� છ�. આને મનસા 
સેવા અથવા માનિસક મૌન �ારા સેવા કહ�વામાં 
આવે છ�. આ વાણીથી પણ પર�ની અવ�થા છ� અને 
ઘણી જ શિ�શાળી અથવા �ભાવશાળી હોય છ�. 
પરંતુ આ ��થિત �ા�ત કરવા માટ� અથા�� સૂય� 

સકાશ �ારા મનસા સેવા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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સમાન �યોિતમ�ય, તે�મય, શિ�મય અને 
�ાલામય બનવા માટ� ઘણા સૂ�મ પુ�ષાથ�ની 
આવ�યકતા છ�. એનું નામ સાધના છ�. આ યોગની 
પરાકા�ા છ�. આ ભૂિમકાએ પહ�ચા માટ� જે 
પુ�ષાથ� કરવો પડે છ� તેનો સં�ેપ, સાર આ છ�.

પિવ�તામાં િનિવ��ન રહ�વું

સા��વક આહાર-�યવહાર, િવચારથી કદી 
નીચેના ઉતરવું. કોઈ �યિ� ભલે આપણને ગમે 
તેટલા હવાલે, ઉ�ક�રણી કર� અથવા પોતાની 
બુરાઈઓથી આપણને હ�રાન કર� પરંતુ આપણી 
પિવ�તાના િસંહાસન ઉપર બેઠા રહીએ મનમાં 
કોઈ પણ �ુ�ભાવ ના આવે. બી�ઓની બુરાઈને 
�ઈએ પણ ખરાબ �િતિ�યા ના હોય. પરંતુ 
પોતાની પિવ�તા અખંડ અને અમોઘ બની રહ�. 
ક�ોને સહન કરવા છતાં પણ પૈસાનું �લોભન, 
સ�દય�નું આકષ�ણ, �વાદ ��યે ખ�ચાણ, સુખ 
સગવડો મેળવવાની ��ણા, અનાવ�યક સં�હની 
��િ�, માન-શાનની ઈ�છા, મારા-તારાનો 
સંક�િચત ભાવ, �વાથ�ની લહ�ર ના આવે.

દ�હથી �યારા બનીને રહ�વાનો અ�યાસ

િવદ�હી ��થિત અથવા અ�ય�ભાવ �દવસે 
�દવસે વધતો �ય. �� લાઈટ (�કાશ) છું, માઈટ 
(શિ�) છું. પરમધામનો વાસી છું. આ સંસારનો 
એક યા�ી છું. હવે યા�ા પૂરી કરીને જવાનો છું. 
માર� ક�ઈ પણ �ઈતું નથી. પરમા�માની મારા ઉપર 
અપાર ક�પા છ�. આ �કારના િવચાર મનમાં 
�વાિહત થતા રહ�. આ કિળયુગી સંસાર ��યે 
આકષ�ણ ના હોય, ના આસિ� હોય. પણ 
વૈરા�ય હોય અને મનમાં સદા એ સંક�પ ચાલતો 
રહ� ક� આ દુિનયા તો માયાવી નગરી છ�, પારકો 
દ�શ છ�. આ રૌરવ નક� છ�. માર� તો િનવા�ણધામ 
જવાનું છ�. આ �કારના િવચારતરંગો ઉઠતા રહ�. 

આ સંસાર �ક�િત અને પુ�ષનો ખેલ છ�. �� 
�ક�િતના તોફાનોથી અથવા �ળમાંથી હવે 
નીકળી ચૂ�યો અને હવે માર� �યાં જવાનું છ� �યાં 
અથવા લ�યની તરફ આગળ વધતો રહીશ. �� 
મોિહની માયાની ચાલોને સમ� ગયો છું. હવે �� 
યોગી અથવા હ�સની ચાલે ચાલીને એક 
પરમા�માની જ સવ��ે� મત અનુસાર ચાલી ર�ો 
છું અને ચાલતો રહીશ. �યાં જુઓ �કાશ પવ�તના 
િશખર ઉપર મા�ં અચલ-અડોલ િસંહાસન છ�. 
�યાંથી �ક�િત અને માયા મને હલાવી શકતી નથી. 
આ �કારના ભાવોમાં ��થર રહીએ. આ સંસાર 
એક અિવનાશી નાટક છ�.

આ સંસારમાં દર�કનો પોત પોતાનો પાટ� છ�. 
કોઈ એકનો પાટ� પણ બી� જેવો નથી. દર�ક 
પોતાનાં કમ� અથવા �ાર�ધ અનુસાર ફળ 
ભોગવી ર�ા છ�. કોઈની ઈ�યા�, ��ષ યા �ણા 
કરવાનું �યથ� છ� અને પોતાના જ અિભમાનને અને 
પોતાની અ��ત ઈ�છાઓને પૂરા કરવાનો �યાસ 
નીચી ક�ાનો છ�. મને તો લાગે છ� ક� આ નાટક 
ઘણું અ�ભુત છ�. આ નાટક અ�ડ છ�. દર�કમાં 
પોત પોતાના ગુણ છ�, પોતપોતાની િવશેષતા છ�. 
આ સંસાર�પી નાટક બરાબર છ� અને રહ�ય-
યુ� છ�. એની િનંદા અથવા એનાથી �ણા કરવી 
તે આપણી અ�ાનતા છ�, પોતાના જ મનમાં 
હલચલ પેદા કરવાનો ખોટો �યાસ છ�. આ રીતે 
િવચારવું એ જ સૌ ��યે સ�ભાવ �ળવી રાખવાનો 
ઉપાય છ�. �ણાને બદલે ક�ણા અથવા દયા 
અથવા સહાનુભૂિત અથવા સહયોગની ભાવના 
અથવા સેવાનો ભાવ પેદા થવો એજ યોગનું લ�ણ 
છ�. જે આવો યોગી છ� એનો યોગ જ સા��વક 
સકાશ આપવાની �મતા રાખે છ�.

પરમિપતા પરમા�મા તો સવ�ને સકાશ આપે 
જ છ�. સહજ યોગીજન પણ ભેદભાવ િવના સવ�ને 

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 09 September 2022 Page No. 11

�ાના�ત

સકાશ આપે છ� પરંતુ જેનામાં ઈ�યા�, ��ષ, �ણા, 
વેરિવરોધ, મનોિવકાર �બળ છ� એમણે આવા 
મોટા પ�થરોની આડમાં પોતાને છુપાવી રા�યા છ� 
તેઓ સકાશ લઈ શકતા નથી. �યાર� �થમ 
એટમબ�બનો િવ�ફોટ કરવામાં આ�યો હતો, તો 
દૂર ઊભેલા વૈ�ાિનકોએ �વયંને એવી આડમાં 
રા�યા હતા ક� એમના ઉપર ર��ડયેશનનો �ભાવ 
ના પડે. એટ�મબ�બના િવ�ફોટથી એટલી �બળ-
શિ� નીકળી ક� જેનો �કાશ ક�ટલાયે સૂય� કરતાં 
પણ તેજ હતો અને જેનાથી સમુ�નું પાણી પણ 
ઉકળવા લા�યું અને જમીનમાં એટલા મોટા ખાડા 
પડી ગયા અને એટલો તોફાની પવન ��કાયો તથા 
એટલો જ તેજ ધડાકો થયો પરંતુ વૈ�ાિનકોએ 
એવાં સાધનો અથવા ઉપકરણોનો �યોગ કરી 
રા�યો હતો ક� જેનાથી તેઓ અણુબ�બના 
િવ�ફોટનાં ભયાનક પ�રણામોથી સુરિ�ત રહ�. 
એ રીતે મનુ�યે માયાનું એક ઘણું મજબૂત આવરણ 
ઓઢી રા�યું છ�. �વયંને નકારા�મક ભાવોથી ઘેરી 
લીધા છ�. પોતાના મનમાં એટલી હલક� સામ�ી 
એકઠી કરી રાખી છ� ક� જેનાથી એમના ઉપર 
ઈ�રીયતાના સકાશનો �ભાવ પડતો નથી. 
યોગીજનોના �ક�પનો �પી સકાશનો લાભ પણ 
એમને મળતો નથી. મનુ�ય એટલો દુભા��યશાળી 
અને સમજણ વગરનો છ� ક� સમ�વવા છતાં તે 
માનતો નથી અને માનવા છતાં તે અનુસાર 
ચાલતો નથી અને ચાલતાં પણ લંગડાની ચાલે 
ચાલીને પડી �ય છ�. ખર�ખર તો એમ બનવું 
�ઈએ ક� તે આવાં �ક�પનો મેળવવા ભા�યશાળી 
બને એટલું જ નહ� તે �વયં અ�યને સકાશ 
આપવા લાગે. �યાર� આ સંસારમાં 16,108 આવી 
�યિ�ઓ તૈયાર થઈ જશે જે આવી સકાશ 
આપવાની યો�યતા ધરાવતા હોય અને બી� નવ 
લાખ એવા આ�માઓ હોય જે �વ��થિત અનુસાર 

આવો સા��વક સકાશ આપે �યાર� દ�વી દુિનયા 
સતયુગનાં �વિણ�મ �ાર ખુલશે.

છ� એવું કોઈ જે પોતાના તથા સંસારના 
શુભિચંતક બનીને આજથી જ આ સંક�પને �ઢ 
કર� ક� �� આવો સકાશ આપવા માટ� યો�ય, યોગી 
બનીને સતયુગ લાવવાના ઈ�રીય કાય�માં 
િનિમ� સહયોગી બનીશ? છ� કોઈ એવો ઈ�રનો 
લાલ જે એ િનણ�ય કર� ક� પોતાના ઉપર ચઢ�લી 
માયાની મોટી મોટી પોલાદી સાંકળોને તોડી દઈશ 
અને એમાંથી બહાર નીકળીને ઈ�રીય સકાશમાં 
તથા મહાયોગીજનની સકાશમાં આવીને િનમ�ળ, 
િનર��દ, િનઃ�વાથ�, િનિવ�કાર, િનરહ�કાર, 
િનિ�ંત અને િનરાકાર બની જઈશ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણા �વનની યા�ા સારી રીતે ચાલી શકશે.

એક છ� શારી�રક �પથી શિ�હીન થવું 
અને એક છ� ભાવના�મક �પથી શિ�હીન થવું. 
હવે પાંચ િમિનટ પહ�લાં ખબર પડી ક� બાળકોને 
શાળાએ મૂકવા જવાનું છ� ગાડી તો આપને 
ચલાવવાની છ�. પરંતુ ગાડી આપણે કઈ ��થિતમાં 
ચલાવીશું? દુઃખી થઈને? � આપણે ભાવના�મક 
�વા��ય (ઈમોશનલ હ��થ)ને પણ એટલું જ મહ�વ 
આપીએ ક� આ સવ� પ�ર��થિતઓ અને 
ભાવના�મક �વા��ય અલગ અલગ નથી. આ તો 
એક �િ�યા (પેક�જ) છ� � �� ભાવના�મક �પથી 
�વ�થ છું. તો પ�ર��થિતઓને ઘણી જ સરળતાથી 
પાર કરી શક�� છું. પહ�લા આપણે પ�ર��થિતને 
સંભાળવા માટ� િવચારતાં હતાં અને હવે 
ભાવના�મક �વા��ય િવશે િવચારીએ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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સમાન �યોિતમ�ય, તે�મય, શિ�મય અને 
�ાલામય બનવા માટ� ઘણા સૂ�મ પુ�ષાથ�ની 
આવ�યકતા છ�. એનું નામ સાધના છ�. આ યોગની 
પરાકા�ા છ�. આ ભૂિમકાએ પહ�ચા માટ� જે 
પુ�ષાથ� કરવો પડે છ� તેનો સં�ેપ, સાર આ છ�.

પિવ�તામાં િનિવ��ન રહ�વું

સા��વક આહાર-�યવહાર, િવચારથી કદી 
નીચેના ઉતરવું. કોઈ �યિ� ભલે આપણને ગમે 
તેટલા હવાલે, ઉ�ક�રણી કર� અથવા પોતાની 
બુરાઈઓથી આપણને હ�રાન કર� પરંતુ આપણી 
પિવ�તાના િસંહાસન ઉપર બેઠા રહીએ મનમાં 
કોઈ પણ �ુ�ભાવ ના આવે. બી�ઓની બુરાઈને 
�ઈએ પણ ખરાબ �િતિ�યા ના હોય. પરંતુ 
પોતાની પિવ�તા અખંડ અને અમોઘ બની રહ�. 
ક�ોને સહન કરવા છતાં પણ પૈસાનું �લોભન, 
સ�દય�નું આકષ�ણ, �વાદ ��યે ખ�ચાણ, સુખ 
સગવડો મેળવવાની ��ણા, અનાવ�યક સં�હની 
��િ�, માન-શાનની ઈ�છા, મારા-તારાનો 
સંક�િચત ભાવ, �વાથ�ની લહ�ર ના આવે.

દ�હથી �યારા બનીને રહ�વાનો અ�યાસ

િવદ�હી ��થિત અથવા અ�ય�ભાવ �દવસે 
�દવસે વધતો �ય. �� લાઈટ (�કાશ) છું, માઈટ 
(શિ�) છું. પરમધામનો વાસી છું. આ સંસારનો 
એક યા�ી છું. હવે યા�ા પૂરી કરીને જવાનો છું. 
માર� ક�ઈ પણ �ઈતું નથી. પરમા�માની મારા ઉપર 
અપાર ક�પા છ�. આ �કારના િવચાર મનમાં 
�વાિહત થતા રહ�. આ કિળયુગી સંસાર ��યે 
આકષ�ણ ના હોય, ના આસિ� હોય. પણ 
વૈરા�ય હોય અને મનમાં સદા એ સંક�પ ચાલતો 
રહ� ક� આ દુિનયા તો માયાવી નગરી છ�, પારકો 
દ�શ છ�. આ રૌરવ નક� છ�. માર� તો િનવા�ણધામ 
જવાનું છ�. આ �કારના િવચારતરંગો ઉઠતા રહ�. 

આ સંસાર �ક�િત અને પુ�ષનો ખેલ છ�. �� 
�ક�િતના તોફાનોથી અથવા �ળમાંથી હવે 
નીકળી ચૂ�યો અને હવે માર� �યાં જવાનું છ� �યાં 
અથવા લ�યની તરફ આગળ વધતો રહીશ. �� 
મોિહની માયાની ચાલોને સમ� ગયો છું. હવે �� 
યોગી અથવા હ�સની ચાલે ચાલીને એક 
પરમા�માની જ સવ��ે� મત અનુસાર ચાલી ર�ો 
છું અને ચાલતો રહીશ. �યાં જુઓ �કાશ પવ�તના 
િશખર ઉપર મા�ં અચલ-અડોલ િસંહાસન છ�. 
�યાંથી �ક�િત અને માયા મને હલાવી શકતી નથી. 
આ �કારના ભાવોમાં ��થર રહીએ. આ સંસાર 
એક અિવનાશી નાટક છ�.

આ સંસારમાં દર�કનો પોત પોતાનો પાટ� છ�. 
કોઈ એકનો પાટ� પણ બી� જેવો નથી. દર�ક 
પોતાનાં કમ� અથવા �ાર�ધ અનુસાર ફળ 
ભોગવી ર�ા છ�. કોઈની ઈ�યા�, ��ષ યા �ણા 
કરવાનું �યથ� છ� અને પોતાના જ અિભમાનને અને 
પોતાની અ��ત ઈ�છાઓને પૂરા કરવાનો �યાસ 
નીચી ક�ાનો છ�. મને તો લાગે છ� ક� આ નાટક 
ઘણું અ�ભુત છ�. આ નાટક અ�ડ છ�. દર�કમાં 
પોત પોતાના ગુણ છ�, પોતપોતાની િવશેષતા છ�. 
આ સંસાર�પી નાટક બરાબર છ� અને રહ�ય-
યુ� છ�. એની િનંદા અથવા એનાથી �ણા કરવી 
તે આપણી અ�ાનતા છ�, પોતાના જ મનમાં 
હલચલ પેદા કરવાનો ખોટો �યાસ છ�. આ રીતે 
િવચારવું એ જ સૌ ��યે સ�ભાવ �ળવી રાખવાનો 
ઉપાય છ�. �ણાને બદલે ક�ણા અથવા દયા 
અથવા સહાનુભૂિત અથવા સહયોગની ભાવના 
અથવા સેવાનો ભાવ પેદા થવો એજ યોગનું લ�ણ 
છ�. જે આવો યોગી છ� એનો યોગ જ સા��વક 
સકાશ આપવાની �મતા રાખે છ�.

પરમિપતા પરમા�મા તો સવ�ને સકાશ આપે 
જ છ�. સહજ યોગીજન પણ ભેદભાવ િવના સવ�ને 
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સકાશ આપે છ� પરંતુ જેનામાં ઈ�યા�, ��ષ, �ણા, 
વેરિવરોધ, મનોિવકાર �બળ છ� એમણે આવા 
મોટા પ�થરોની આડમાં પોતાને છુપાવી રા�યા છ� 
તેઓ સકાશ લઈ શકતા નથી. �યાર� �થમ 
એટમબ�બનો િવ�ફોટ કરવામાં આ�યો હતો, તો 
દૂર ઊભેલા વૈ�ાિનકોએ �વયંને એવી આડમાં 
રા�યા હતા ક� એમના ઉપર ર��ડયેશનનો �ભાવ 
ના પડે. એટ�મબ�બના િવ�ફોટથી એટલી �બળ-
શિ� નીકળી ક� જેનો �કાશ ક�ટલાયે સૂય� કરતાં 
પણ તેજ હતો અને જેનાથી સમુ�નું પાણી પણ 
ઉકળવા લા�યું અને જમીનમાં એટલા મોટા ખાડા 
પડી ગયા અને એટલો તોફાની પવન ��કાયો તથા 
એટલો જ તેજ ધડાકો થયો પરંતુ વૈ�ાિનકોએ 
એવાં સાધનો અથવા ઉપકરણોનો �યોગ કરી 
રા�યો હતો ક� જેનાથી તેઓ અણુબ�બના 
િવ�ફોટનાં ભયાનક પ�રણામોથી સુરિ�ત રહ�. 
એ રીતે મનુ�યે માયાનું એક ઘણું મજબૂત આવરણ 
ઓઢી રા�યું છ�. �વયંને નકારા�મક ભાવોથી ઘેરી 
લીધા છ�. પોતાના મનમાં એટલી હલક� સામ�ી 
એકઠી કરી રાખી છ� ક� જેનાથી એમના ઉપર 
ઈ�રીયતાના સકાશનો �ભાવ પડતો નથી. 
યોગીજનોના �ક�પનો �પી સકાશનો લાભ પણ 
એમને મળતો નથી. મનુ�ય એટલો દુભા��યશાળી 
અને સમજણ વગરનો છ� ક� સમ�વવા છતાં તે 
માનતો નથી અને માનવા છતાં તે અનુસાર 
ચાલતો નથી અને ચાલતાં પણ લંગડાની ચાલે 
ચાલીને પડી �ય છ�. ખર�ખર તો એમ બનવું 
�ઈએ ક� તે આવાં �ક�પનો મેળવવા ભા�યશાળી 
બને એટલું જ નહ� તે �વયં અ�યને સકાશ 
આપવા લાગે. �યાર� આ સંસારમાં 16,108 આવી 
�યિ�ઓ તૈયાર થઈ જશે જે આવી સકાશ 
આપવાની યો�યતા ધરાવતા હોય અને બી� નવ 
લાખ એવા આ�માઓ હોય જે �વ��થિત અનુસાર 

આવો સા��વક સકાશ આપે �યાર� દ�વી દુિનયા 
સતયુગનાં �વિણ�મ �ાર ખુલશે.

છ� એવું કોઈ જે પોતાના તથા સંસારના 
શુભિચંતક બનીને આજથી જ આ સંક�પને �ઢ 
કર� ક� �� આવો સકાશ આપવા માટ� યો�ય, યોગી 
બનીને સતયુગ લાવવાના ઈ�રીય કાય�માં 
િનિમ� સહયોગી બનીશ? છ� કોઈ એવો ઈ�રનો 
લાલ જે એ િનણ�ય કર� ક� પોતાના ઉપર ચઢ�લી 
માયાની મોટી મોટી પોલાદી સાંકળોને તોડી દઈશ 
અને એમાંથી બહાર નીકળીને ઈ�રીય સકાશમાં 
તથા મહાયોગીજનની સકાશમાં આવીને િનમ�ળ, 
િનર��દ, િનઃ�વાથ�, િનિવ�કાર, િનરહ�કાર, 
િનિ�ંત અને િનરાકાર બની જઈશ?

॥ ઓમશાંિત ॥ 

આપણા �વનની યા�ા સારી રીતે ચાલી શકશે.

એક છ� શારી�રક �પથી શિ�હીન થવું 
અને એક છ� ભાવના�મક �પથી શિ�હીન થવું. 
હવે પાંચ િમિનટ પહ�લાં ખબર પડી ક� બાળકોને 
શાળાએ મૂકવા જવાનું છ� ગાડી તો આપને 
ચલાવવાની છ�. પરંતુ ગાડી આપણે કઈ ��થિતમાં 
ચલાવીશું? દુઃખી થઈને? � આપણે ભાવના�મક 
�વા��ય (ઈમોશનલ હ��થ)ને પણ એટલું જ મહ�વ 
આપીએ ક� આ સવ� પ�ર��થિતઓ અને 
ભાવના�મક �વા��ય અલગ અલગ નથી. આ તો 
એક �િ�યા (પેક�જ) છ� � �� ભાવના�મક �પથી 
�વ�થ છું. તો પ�ર��થિતઓને ઘણી જ સરળતાથી 
પાર કરી શક�� છું. પહ�લા આપણે પ�ર��થિતને 
સંભાળવા માટ� િવચારતાં હતાં અને હવે 
ભાવના�મક �વા��ય િવશે િવચારીએ છીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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લાવે છ�. એવી કઈ વાતો છ� જે મને ગુ�સો લાવે છ�. 
પણ �યાર� ખુશીનો િવચાર ક�ં છું તો �યાંકને 
�યાંક તે મળ� છ� અને વળી ચાલી પણ �ય છ�. 
આપણી ખુશી સાથે �ડાયેલી એવી કઈ વાતો છ�?

ઉ�ર - આપે એ ઘણો સારો �� કય� છ� ક� 
�યાંકને �યાંક ખુશી મળ� છ� પણ તે ચાલી �ય છ�. 
પછી મળ� છ� અને ફરી ચાલી �ય છ�. આપણે એ 
કહ�વા ઈ�છીએ છીએ આખો �દવસ આપણી સામે 
ક�ટલીયે પ�ર��થિતઓ આવે છ�. આખો �દવસ શું 
છ�? તે પ�ર��થિતઓની એક �ેણી છ� જે સતત 
ચાલતી જ રહ� છ�. �ણે ક� કોઈ �ફ�મ ચાલી રહી 
હોય. એક ��ય પછી બીજું ��ય આવે છ�. કોઈ 
��ય મારા પ�માં હોય છ� તો કોઈ ��ય મારા 
પ�માં ન પણ હોય, આ રીતે કોઈ �યિ� મારા 
પ�માં હશે કોઈ નહ� પણ હોય. અથા�� �� ઈ�છું છું 
તે રીતે કોઈ ચાલશે કોઈ તે �માણે નહ� પણ ચાલે. 
એનું મુ�ય કારણ એ છ� ક� આપણી ખુશી �યિ� 
અને લોકો ઉપર આધા�રત છ�. એટલે આપે ક�ં ક� 
ખુશી મળ� છ� અને ચાલી �ય છ�. અથા�� એક સા�ં 
��ય આ�યું. બાળકો સમયસર ઉઠી ગયાં, તૈયાર 
પણ થયાં અને શાળાએ પણ ગયાં. એનાથી મને 
ખુશી મળી. બીજું ��ય સામે આ�યું ક� બાળકો 
સમયસર તૈયાર તો થઈ ગયાં પણ એમને લેવા માટ� 
બસ આવી નહ�. તો માર� ગાડી લઈને જલદી 
જલદી એમને મૂકવા જવું પ�ું. પહ�લાં ��યમાં 
ખુશી હતી બી�માં તે દૂર થઈ ગઈ. પછી આગળનું 
��ય આવે છ� ક� સમય પર પહ�ચી તો ગયા ઘણું 
સા�ં. પરંતુ પછી પહ�ચતાં યાદ આ�યું ક� જે 
�હકાય� કયુ� હતું તે નોટબુક ઘર પર જ રહી ગઈ. 

�વનમાં આપણે ઘણી 
બધી ચી� �ઈએ છીએ 
અને એમાંથી ઘણું બધું 
મેળવીએ છીએ. �વન સાથે 
સંકળાયેલાં આપણાં 
ક�ટલાંયે �વ�નો હોય છ�. જે 
પ�રવાર, બાળકો, પોતાની

ક��રયર સાથે �ડાયેલાં હોય છ�. એને �ા�ત કરતાં 
રહીએ છીએ. દર�ક �ા��ત આપણને �યાંયને 
�યાંય સંતોષ અવ�ય આપે છ� અને આપણને 
ખુશીની અનુભૂિત કરાવે છ�. પરંતુ આપણે �ઈએ 
છીએ ક� �વનમાં એ સવ� આશાઓ વ�ે �વતાં 
�વતાં �યાંયને �યાંય આપણી ખુશી ઘટતી �ય 
છ�. ખુશી મળી પણ બી� પળ� તે ચાલી ગઈ. પછી 
આપણે એને બી� વાર શોધવાનો �યાસ કરીએ 
છીએ.

આ સમ� �ેણીમાં અમારો એ �યાસ છ� ક� 
ખુશી શું ચીજ છ�? એને સમ�એ અને પોતાના 
�વનમાં ધારણ કરીએ. �� ખુશ કઈ રીતે રહી 
શક��? શું �� �ણી શક�� ક� એવી કઈ વાતો છ� જે મને 
ખુશી આપે છ�. ખુશી �યાંય બહારથી મળશે અ�યો 
સાથેના સંબંધોમાંથી મળશે? કોઈ ભૌિતક 
�ા��તથી મળશે યા �વયંમાં જ છ�? આવી ક�ટલીયે 
વાતો છ� જે ખુશી સાથે �ડાયેલી છ�. એને, આપણે 
�ણવાનો �યાસ કરીશું.

�� - �યાં સુધી આપણે ખુશીની વાત 
કરીએ છીએ તો મને દુઃખની ખબર છ�. મને એ 
પણ ખબર છ� ક� �� કઈ રીતે પર�શાન થઈ �� છું. 
એવી કઈ નાની નાની વાતો છ� જે મને દબાણમાં 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી શું છ�?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આ એવાં ��યો છ� જે મારી માનિસક સમતુલાને 
�ભાિવત કર� છ�. કારણક� મ� પોતાના મનનું 
િનયં�ણ સમ� રીતે પ�ર��થિતઓના હાથમાં 
આપેલું છ�. �યાર� મ� િવચાયુ� ક� આ સવ� તો 
�વાભાિવક છ� ક� જેમ જેમ પ�ર��થિત અને લોકો 
બદલાતા જશે મારા િવચાર મારી અનુભૂિત એ 
અનુસાર બદલતી જશે. એટલે આપણને �યાર�ક 
ખુશી મળ� છ� તો �યાર�ક દુઃખ મળ� છ�, આપણે તેનો 
�વીકાર કરી લઈએ છીએ. આ ક�વું �વન છ�?

આપણે પ�ર��થિતઓને આપણા મનની 
શિ�ઓને આધીન કરતા ર�ા. પ�ર��થિતઓ 
�દન�િત�દન પડકારજનક લાગવા માંડી. �યાર�ક 
અનુક�ળ �યાર�ક અશાંિતની જે ટકાવારી હતી તે 
વધતી ગઈ. પછી આપણે આપણા �વન તરફ 
�વાનું શ� કયુ� ક� આપણું �વન �યાં છ�? �યાર� 
આપણે �વયંને �� પૂછવા લાગીએ છીએ ક� સવ� 
કાંઈ તો થઈ ર�ં છ�. સવ� કાંઈ તો અહ� છ�. એક 
સારો પિત એક સારી પ�ી, બંને નોકરી કર� છ�. 
ઘણું સા�ં માિસક વેતન ઘરમાં આવી શક� છ�. 35 
વષ�ની �મરમાં મા�ં બે માળનું મકાન બની ચૂ�યું 
છ�. ઘર બહાર બંને માટ� અલગ અલગ ગાડીઓ 
છ�. બાળકો માટ� અલગ છ�. છતાં પણ આપણે ખુશ 
ક�મ નથી? હવે આનાથી વધું શું �ઈએ? આમ 
છતાં અંદરમાં થોડું ખાલીપણું છ�. આ સમયે �� 
ઉઠ� છ� ક� આપણી ખુશી �યાં છ�?

�� - હમણાં મારી કોઈની સાથે વાતચીત 
થઈ રહી હતી. એમનું કહ�વું હતું ક� �� ખુશ છું ક� 
ઉદાસ એ વાત સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા નથી. માર� તો 
પહ�લાં પ�ર��થિતને �વાની છ�. પ�ર��થિતને 
સંભાળવા માટ� �� પોતાના ઉપલ�ધ સાધનોને �� 
યા �� મારી ખુશીને ��?

ઉ�ર - આપણે પોતાની ખુશીને થોડા સમય 
માટ� છોડી દઈએ છીએ. આ સવ� પ�ર��થિતઓને 

સંભાળવા માટ� શારી�રક શિ� પણ �ઈએ. 
આજે � �� બીમાર છું તો એ �� ઉઠતો જ નથી ક� 
�� ગાડી ચલાવીને ��. �યાર� આપણે પોતાના 
�વનમાં સવ� પ�ર��થિતઓને સંભાળીએ છીએ તો 
શું કદી અમારા મનમાં એ �� ઉઠ� છ� ક� પહ�લાં �� 
મારી શારી�રક �મતાને �� યા પ�ર��થિતને 
સંભાળું? તો જવાબ મળ� છ� ક� શારી�રક �મતા 
��યે ક�ઈ િવચારવાનું નથી. માર� તો પ�ર��થિત પર 
જ સમ� �યાન ક����ત કરવાનું છ�. મને એ ખબર 
છ� ક� શારી�રક �મતાથી જ પ�ર��થિતને સંભાળી 
શક�એ છીએ. � �� બીમાર છું તો કામ પર કોણ 
જશે. �યાં કામ શું હશે તે બી� વાત છ�. પહ�લી વાત 
એ છ� ક� �� ઓ�ફસ કઈ રીતે જઈશ? એટલે આખો 
�દવસ �� શરીરનું �યાન રાખું છું.

એટલા માટ� આપણે શરીરને સમયસર 
ભોજન આપવું �ઈએ. આપ એક �દવસ ભોજન 
છોડી દ�શો, બે �દવસ છોડી દ�શો, પરંતુ ક�ટલા 
�દવસ સુધી છોડશો? સમ� ક� તમે દોડતાં દોડતાં 
પણ ખાઈ ર�ા છો અને જંક �ડ પણ ખાઈ ર�ાં છો 
પરંતુ આપ ખાઈ તો લો છો. ચાલો, આપે ઉપવાસ 
પણ કય� પરંતુ ક�ટલા �દવસ સુધી ઉપવાસ 
કરશો? એના પછી આપને ભોજન ખાવું પડશે. 
કારણ ક� આપને ખબર છ� ક� ચાર �દનનું તો �વન 
નથી. આ તો એક લાંબી યા�ા છ�. આ યા�ામાં 
�િવત રહ�વા માટ� અને શરીરને �વ�થ રાખવા 
માટ� ભોજન જ�રી છ�. નહ� તો આપનું �વન 
ખતમ થઈ જશે. � આપણું �વા��ય સા�ં હશે, તો 
આપણે સારી રીતે કામ કરી શક�શું. પરંતુ �યાંક 
આપણે ભાવના�મક �વા��યને શારી�રક 
�વા��યથી અલગ કરી દીધું છ�. � એને પણ 
આપણે �વનમાં એટલી જ �ાથિમકતા આપીએ 
જેટલી શારી�રક �વા��યને આપીએ છીએ. �યાર� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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લાવે છ�. એવી કઈ વાતો છ� જે મને ગુ�સો લાવે છ�. 
પણ �યાર� ખુશીનો િવચાર ક�ં છું તો �યાંકને 
�યાંક તે મળ� છ� અને વળી ચાલી પણ �ય છ�. 
આપણી ખુશી સાથે �ડાયેલી એવી કઈ વાતો છ�?

ઉ�ર - આપે એ ઘણો સારો �� કય� છ� ક� 
�યાંકને �યાંક ખુશી મળ� છ� પણ તે ચાલી �ય છ�. 
પછી મળ� છ� અને ફરી ચાલી �ય છ�. આપણે એ 
કહ�વા ઈ�છીએ છીએ આખો �દવસ આપણી સામે 
ક�ટલીયે પ�ર��થિતઓ આવે છ�. આખો �દવસ શું 
છ�? તે પ�ર��થિતઓની એક �ેણી છ� જે સતત 
ચાલતી જ રહ� છ�. �ણે ક� કોઈ �ફ�મ ચાલી રહી 
હોય. એક ��ય પછી બીજું ��ય આવે છ�. કોઈ 
��ય મારા પ�માં હોય છ� તો કોઈ ��ય મારા 
પ�માં ન પણ હોય, આ રીતે કોઈ �યિ� મારા 
પ�માં હશે કોઈ નહ� પણ હોય. અથા�� �� ઈ�છું છું 
તે રીતે કોઈ ચાલશે કોઈ તે �માણે નહ� પણ ચાલે. 
એનું મુ�ય કારણ એ છ� ક� આપણી ખુશી �યિ� 
અને લોકો ઉપર આધા�રત છ�. એટલે આપે ક�ં ક� 
ખુશી મળ� છ� અને ચાલી �ય છ�. અથા�� એક સા�ં 
��ય આ�યું. બાળકો સમયસર ઉઠી ગયાં, તૈયાર 
પણ થયાં અને શાળાએ પણ ગયાં. એનાથી મને 
ખુશી મળી. બીજું ��ય સામે આ�યું ક� બાળકો 
સમયસર તૈયાર તો થઈ ગયાં પણ એમને લેવા માટ� 
બસ આવી નહ�. તો માર� ગાડી લઈને જલદી 
જલદી એમને મૂકવા જવું પ�ું. પહ�લાં ��યમાં 
ખુશી હતી બી�માં તે દૂર થઈ ગઈ. પછી આગળનું 
��ય આવે છ� ક� સમય પર પહ�ચી તો ગયા ઘણું 
સા�ં. પરંતુ પછી પહ�ચતાં યાદ આ�યું ક� જે 
�હકાય� કયુ� હતું તે નોટબુક ઘર પર જ રહી ગઈ. 

�વનમાં આપણે ઘણી 
બધી ચી� �ઈએ છીએ 
અને એમાંથી ઘણું બધું 
મેળવીએ છીએ. �વન સાથે 
સંકળાયેલાં આપણાં 
ક�ટલાંયે �વ�નો હોય છ�. જે 
પ�રવાર, બાળકો, પોતાની

ક��રયર સાથે �ડાયેલાં હોય છ�. એને �ા�ત કરતાં 
રહીએ છીએ. દર�ક �ા��ત આપણને �યાંયને 
�યાંય સંતોષ અવ�ય આપે છ� અને આપણને 
ખુશીની અનુભૂિત કરાવે છ�. પરંતુ આપણે �ઈએ 
છીએ ક� �વનમાં એ સવ� આશાઓ વ�ે �વતાં 
�વતાં �યાંયને �યાંય આપણી ખુશી ઘટતી �ય 
છ�. ખુશી મળી પણ બી� પળ� તે ચાલી ગઈ. પછી 
આપણે એને બી� વાર શોધવાનો �યાસ કરીએ 
છીએ.

આ સમ� �ેણીમાં અમારો એ �યાસ છ� ક� 
ખુશી શું ચીજ છ�? એને સમ�એ અને પોતાના 
�વનમાં ધારણ કરીએ. �� ખુશ કઈ રીતે રહી 
શક��? શું �� �ણી શક�� ક� એવી કઈ વાતો છ� જે મને 
ખુશી આપે છ�. ખુશી �યાંય બહારથી મળશે અ�યો 
સાથેના સંબંધોમાંથી મળશે? કોઈ ભૌિતક 
�ા��તથી મળશે યા �વયંમાં જ છ�? આવી ક�ટલીયે 
વાતો છ� જે ખુશી સાથે �ડાયેલી છ�. એને, આપણે 
�ણવાનો �યાસ કરીશું.

�� - �યાં સુધી આપણે ખુશીની વાત 
કરીએ છીએ તો મને દુઃખની ખબર છ�. મને એ 
પણ ખબર છ� ક� �� કઈ રીતે પર�શાન થઈ �� છું. 
એવી કઈ નાની નાની વાતો છ� જે મને દબાણમાં 

�સ�નતાના પથ પર

ખુશી શું છ�?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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આ એવાં ��યો છ� જે મારી માનિસક સમતુલાને 
�ભાિવત કર� છ�. કારણક� મ� પોતાના મનનું 
િનયં�ણ સમ� રીતે પ�ર��થિતઓના હાથમાં 
આપેલું છ�. �યાર� મ� િવચાયુ� ક� આ સવ� તો 
�વાભાિવક છ� ક� જેમ જેમ પ�ર��થિત અને લોકો 
બદલાતા જશે મારા િવચાર મારી અનુભૂિત એ 
અનુસાર બદલતી જશે. એટલે આપણને �યાર�ક 
ખુશી મળ� છ� તો �યાર�ક દુઃખ મળ� છ�, આપણે તેનો 
�વીકાર કરી લઈએ છીએ. આ ક�વું �વન છ�?

આપણે પ�ર��થિતઓને આપણા મનની 
શિ�ઓને આધીન કરતા ર�ા. પ�ર��થિતઓ 
�દન�િત�દન પડકારજનક લાગવા માંડી. �યાર�ક 
અનુક�ળ �યાર�ક અશાંિતની જે ટકાવારી હતી તે 
વધતી ગઈ. પછી આપણે આપણા �વન તરફ 
�વાનું શ� કયુ� ક� આપણું �વન �યાં છ�? �યાર� 
આપણે �વયંને �� પૂછવા લાગીએ છીએ ક� સવ� 
કાંઈ તો થઈ ર�ં છ�. સવ� કાંઈ તો અહ� છ�. એક 
સારો પિત એક સારી પ�ી, બંને નોકરી કર� છ�. 
ઘણું સા�ં માિસક વેતન ઘરમાં આવી શક� છ�. 35 
વષ�ની �મરમાં મા�ં બે માળનું મકાન બની ચૂ�યું 
છ�. ઘર બહાર બંને માટ� અલગ અલગ ગાડીઓ 
છ�. બાળકો માટ� અલગ છ�. છતાં પણ આપણે ખુશ 
ક�મ નથી? હવે આનાથી વધું શું �ઈએ? આમ 
છતાં અંદરમાં થોડું ખાલીપણું છ�. આ સમયે �� 
ઉઠ� છ� ક� આપણી ખુશી �યાં છ�?

�� - હમણાં મારી કોઈની સાથે વાતચીત 
થઈ રહી હતી. એમનું કહ�વું હતું ક� �� ખુશ છું ક� 
ઉદાસ એ વાત સાથે ક�ઈ લેવા દ�વા નથી. માર� તો 
પહ�લાં પ�ર��થિતને �વાની છ�. પ�ર��થિતને 
સંભાળવા માટ� �� પોતાના ઉપલ�ધ સાધનોને �� 
યા �� મારી ખુશીને ��?

ઉ�ર - આપણે પોતાની ખુશીને થોડા સમય 
માટ� છોડી દઈએ છીએ. આ સવ� પ�ર��થિતઓને 

સંભાળવા માટ� શારી�રક શિ� પણ �ઈએ. 
આજે � �� બીમાર છું તો એ �� ઉઠતો જ નથી ક� 
�� ગાડી ચલાવીને ��. �યાર� આપણે પોતાના 
�વનમાં સવ� પ�ર��થિતઓને સંભાળીએ છીએ તો 
શું કદી અમારા મનમાં એ �� ઉઠ� છ� ક� પહ�લાં �� 
મારી શારી�રક �મતાને �� યા પ�ર��થિતને 
સંભાળું? તો જવાબ મળ� છ� ક� શારી�રક �મતા 
��યે ક�ઈ િવચારવાનું નથી. માર� તો પ�ર��થિત પર 
જ સમ� �યાન ક����ત કરવાનું છ�. મને એ ખબર 
છ� ક� શારી�રક �મતાથી જ પ�ર��થિતને સંભાળી 
શક�એ છીએ. � �� બીમાર છું તો કામ પર કોણ 
જશે. �યાં કામ શું હશે તે બી� વાત છ�. પહ�લી વાત 
એ છ� ક� �� ઓ�ફસ કઈ રીતે જઈશ? એટલે આખો 
�દવસ �� શરીરનું �યાન રાખું છું.

એટલા માટ� આપણે શરીરને સમયસર 
ભોજન આપવું �ઈએ. આપ એક �દવસ ભોજન 
છોડી દ�શો, બે �દવસ છોડી દ�શો, પરંતુ ક�ટલા 
�દવસ સુધી છોડશો? સમ� ક� તમે દોડતાં દોડતાં 
પણ ખાઈ ર�ા છો અને જંક �ડ પણ ખાઈ ર�ાં છો 
પરંતુ આપ ખાઈ તો લો છો. ચાલો, આપે ઉપવાસ 
પણ કય� પરંતુ ક�ટલા �દવસ સુધી ઉપવાસ 
કરશો? એના પછી આપને ભોજન ખાવું પડશે. 
કારણ ક� આપને ખબર છ� ક� ચાર �દનનું તો �વન 
નથી. આ તો એક લાંબી યા�ા છ�. આ યા�ામાં 
�િવત રહ�વા માટ� અને શરીરને �વ�થ રાખવા 
માટ� ભોજન જ�રી છ�. નહ� તો આપનું �વન 
ખતમ થઈ જશે. � આપણું �વા��ય સા�ં હશે, તો 
આપણે સારી રીતે કામ કરી શક�શું. પરંતુ �યાંક 
આપણે ભાવના�મક �વા��યને શારી�રક 
�વા��યથી અલગ કરી દીધું છ�. � એને પણ 
આપણે �વનમાં એટલી જ �ાથિમકતા આપીએ 
જેટલી શારી�રક �વા��યને આપીએ છીએ. �યાર� 

(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા માટ� ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને સુખી 
બને છ� તો કોઈ સંબંધોમાં

�ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈને સા�ં િનવાસ-
�થાન મળી �ય તો તે �વયંને સુખી સમજે છ�. 
જેના મનની જે ઈ�છા છ� તે સાકાર થતાં મનુ�ય 
સુખનો અનુભવ કર� છ�. પરંતુ જે સુખ અ�યના 
આધાર પર મળ� છ�, તે �થાયી રહી શકતું નથી. 
કારણ ક� આધાર ચા�યો જતાં સુખ, દુઃખમાં 
પ�રણમે છ�.

�દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ વધી ર�ં છ� 
જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની કથા કહ�વાનું 
શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના સંબંધોમાં 
દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ� � ક� તેમાં મનુ�યનાં 
કમ� તથા સં�કાર જ કારણભૂત છ�. તો બી�ઓનો 
�વાથ� તથા દુ�ય�વહાર પણ એનું મૂળ કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણે સુખ ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શક�શું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જે ક�ઈ થઈ ર�ં છ� એના 
માટ� જવાબદાર આપણે જ છીએ.

�વયંને સહનશીલ બનાવવા, �વયંની વાત 
કરવાની ઢબ પણ મધુર બનાવવી, �વયંના 

સં�કારોને સરળ તથા સુખદાયી બનાવવા આ 
સુખી રહ�વાની િવિધ છ�. આપણે બદલીશું, તો 
બી�ઓ પણ બદલાશે. � આપણે બી�ઓના 
બદલવાની રાહ �ઈશું, તો તેઓ પણ આપણા 
બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ �વાની ઘટના 
�યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક માણસ િવચાર� છ� ક� 
બી� �યિ� કડવું બોલે છ� તેથી મા�ં સુખ ન� 
થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો �� સુખી ર��. પણ � 
તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે �વનભર દુઃખી જ 
રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો રહ�, આપણે આપણી 
સહનશિ� વધારી દઈએ, તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશુ. આપણે 
ખુશી વહ�ચીશું તો ખુશી બમણી થઈને આપણી પાસે 
આવશે. દાતા બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ ના બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ�વાય છ�. ક�ટલીયે 
ક�યાઓ િવશેષ �પે વધાર� લાગણીશીલ છ� કારણ 
ક� તે બી�ઓ પાસેથી વધાર� અપે�ાઓ રાખે છ�. 
એને પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ એમના 
મ��ત�ક પર પડે છ�. એનાથી તે વધાર� દુઃખી રહ� 
છ�. તેઓ ���ત નજરોથી બી�ઓ તરફ જુએ છ� ક� 
કોઈ એને �ેમ આપે, સ�માન આપે.

આપણે �વયંને એટલા શિ�શાળી 
બનાવવાના છ� ક� કોઈપણ વાત આપણા 
મ��ત�કમાં ઘૂસે નહ�. એટલા માટ� �વયંને િવશાળ 
�દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને ક�ઈ પણ ના કહ� 

સુખી �વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એવા નાજુક ના બનો. એનાથી અંદરમાં ડર પણ 
વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� થાય છ�.

એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે અને આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ પણ બનીશું નહ�. સંક�પ 
કરો ક� માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. 
તો સદા સુખી રહીશું.

શિ�શાળી બનવા માટ� શિ�શાળી 
સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો અ�યાસ ઘણો 
જ�રી છ�. �� સવ�શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન છું. આ ��િત આપણને શિ�શાળી 
બનાવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે છ� આ નશો 
લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ આ બંને 
��િતઓ આખા �દવસમાં ઓછામાં ઓછી દસ વાર 
તો કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

‘संतोष� परम सुख�’ મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એના ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમયન� થાય છ�. એનાથી મન નબળું થાય 
છ� અને મહ�નત પછી પણ �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી 
�ય છ� તો દુઃખમાં વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા 
માટ� યાદ રાખો - જેટલી ઓછી ઈ�છાઓ એટલું જ 
વધાર� સુખ.

��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા? � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ 

આપણી પાસે છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� 
રહો. જે ક�ઈ આપણી પાસે નથી એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક 
મનુ�ય વત�માનનો પણ આનંદ લઈ ર�ા નથી અને 
ભિવ�ય માટ� એટલા ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ�.

�વીકાર કરી લો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં �ય છ� તેમ 
તેમ દુઃખ પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું 
વધાર� હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો 
અંત છ�. અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો 
�ય છ�. બીમારીઓમાં પણ જેટલા હળવા રહીશું 
તેટલી બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ. અહ� સામૂિહક મોતની ઘટનાઓ પણ 
�દવસે �દવસે વધતી જશે. જેનો આપણે �વીકાર 
કરવો પડશે તથા �વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. 
આપણે ખુશીથી પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી 
ભોગવવાં પણ પડશે. આ ��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે 
એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી શકશે નહ�. આપણે એ 
સદા યાદ રાખવું પડશે ક� હવે સવ� આ�માઓને 
કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરીને ઘેર પાછા 
ફરવાનું છ�.

તો આવો, અ�યારથી જ આપણે દુઃખોથી 
મુ� રહ�વાનું શીખીએ. ગમે તે થઈ �ય પણ 
આપણને દુઃખનો �પશ� ના થાય �યાર� આપણે 
મા�ટર દુઃખ હતા� બની શક�શું. � દુઃખ દૂર 
કરનારા જ દુઃખી બનવા લાગશે તો અ�ય 
આ�માઓનું દુઃખ દૂર કોણ કરશે? ભગવાનુવાચ 
છ� ક� સંસારમાં હવે દુઃખોના પહાડ પડવાના છ�. 
એટલે �વયંને ઈ�રીય સુખોથી અને રાજયોગના 
બળથી એટલા ભરપૂર કરી લઈએ ક� દુઃખ 
આપણને દુઃખ લાગે જ નહ�.       ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સંસારમાં સૌ કોઈ 
સુખોની શોધ કર� છ�. કોઈ 
સુખ મેળવવા માટ� ધનની 
પાછળ દોડે છ� તો કોઈ 
વૈભવોની પાછળ દોડે છ�. 
કોઈ સફળતા મેળવીને સુખી 
બને છ� તો કોઈ સંબંધોમાં

�ેમ મેળવીને સુખી થાય છ�. કોઈને સા�ં િનવાસ-
�થાન મળી �ય તો તે �વયંને સુખી સમજે છ�. 
જેના મનની જે ઈ�છા છ� તે સાકાર થતાં મનુ�ય 
સુખનો અનુભવ કર� છ�. પરંતુ જે સુખ અ�યના 
આધાર પર મળ� છ�, તે �થાયી રહી શકતું નથી. 
કારણ ક� આધાર ચા�યો જતાં સુખ, દુઃખમાં 
પ�રણમે છ�.

�દવસે �દવસે સંસારમાં દુઃખ વધી ર�ં છ� 
જેને પણ મળો, તે પોતાના દુઃખની કથા કહ�વાનું 
શ� કરી દ� છ�. િવશેષ �પે પ�રવારના સંબંધોમાં 
દુઃખ જલદીથી વધી ર�ં છ� � ક� તેમાં મનુ�યનાં 
કમ� તથા સં�કાર જ કારણભૂત છ�. તો બી�ઓનો 
�વાથ� તથા દુ�ય�વહાર પણ એનું મૂળ કારણ છ�.

�વયંને બદલો

આપણે સુખ ઈ�છીએ છીએ તો આપણે 
�વયંને બદલવા પડશે. � આપણે આપણા દુઃખોનું 
કારણ બી�ઓમાં શોધતા રહીશું, તો કદી પણ 
સુખી થઈ શક�શું નહ�. આપણે એ યાદ રાખવું 
�ઈએ ક� આપણી સાથે જે ક�ઈ થઈ ર�ં છ� એના 
માટ� જવાબદાર આપણે જ છીએ.

�વયંને સહનશીલ બનાવવા, �વયંની વાત 
કરવાની ઢબ પણ મધુર બનાવવી, �વયંના 

સં�કારોને સરળ તથા સુખદાયી બનાવવા આ 
સુખી રહ�વાની િવિધ છ�. આપણે બદલીશું, તો 
બી�ઓ પણ બદલાશે. � આપણે બી�ઓના 
બદલવાની રાહ �ઈશું, તો તેઓ પણ આપણા 
બદલવાની રાહ �શે. આ રાહ �વાની ઘટના 
�યાર�ય પૂરી નહ� થાય. એક માણસ િવચાર� છ� ક� 
બી� �યિ� કડવું બોલે છ� તેથી મા�ં સુખ ન� 
થઈ �ય છ�. તે મીઠું બોલે, તો �� સુખી ર��. પણ � 
તે મીઠું નહ� બોલે, તો શું તમે �વનભર દુઃખી જ 
રહ�શો. ના તે કડવું બોલતો રહ�, આપણે આપણી 
સહનશિ� વધારી દઈએ, તો સુખી બનીશું.

આપણે જેવું બોલીશું, તેવું જ સાંભળીશું. 
આપણે સુખ આપીશું, તો સુખી બનીશુ. આપણે 
ખુશી વહ�ચીશું તો ખુશી બમણી થઈને આપણી પાસે 
આવશે. દાતા બનીશું તો સુખી રહીશું.

લાગણીશીલ ના બનો

આજે મનુ�યનું મન એટલું િનબ�ળ થઈ ગયું 
છ� ક� તે થોડી થોડી વાતમાં વધાર� િવચાર� છ�. એને 
લાગણીશીલ �વભાવ કહ�વાય છ�. ક�ટલીયે 
ક�યાઓ િવશેષ �પે વધાર� લાગણીશીલ છ� કારણ 
ક� તે બી�ઓ પાસેથી વધાર� અપે�ાઓ રાખે છ�. 
એને પ�રણામે દર�ક વાતનો �ભાવ એમના 
મ��ત�ક પર પડે છ�. એનાથી તે વધાર� દુઃખી રહ� 
છ�. તેઓ ���ત નજરોથી બી�ઓ તરફ જુએ છ� ક� 
કોઈ એને �ેમ આપે, સ�માન આપે.

આપણે �વયંને એટલા શિ�શાળી 
બનાવવાના છ� ક� કોઈપણ વાત આપણા 
મ��ત�કમાં ઘૂસે નહ�. એટલા માટ� �વયંને િવશાળ 
�દયી બનાવીએ. કોઈ આપણને ક�ઈ પણ ના કહ� 

સુખી �વનના પથ પર
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ
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એવા નાજુક ના બનો. એનાથી અંદરમાં ડર પણ 
વધે છ� અને વીલપાવર પણ ન� થાય છ�.

એટલા ખુ�ા �દલના બનીએ ક� સંસારમાં 
કોઈપણ આપણી ખુશી િછનવી ના શક�. હસીને 
સવ� વાતને સમા�ત કરી દઈએ. એટલા માટ� 
ઈ�રીય �ાન લઈને એનું િચંતન કરીએ. એનાથી 
િવચાર િવશાળ બનશે અને આપણે નાની નાની 
વાતોમાં લાગણીશીલ પણ બનીશું નહ�. સંક�પ 
કરો ક� માર� કોઈ વાતથી લાગણીશીલ બનવું નથી. 
તો સદા સુખી રહીશું.

શિ�શાળી બનવા માટ� શિ�શાળી 
સંક�પ, �વમાન તથા રાજયોગનો અ�યાસ ઘણો 
જ�રી છ�. �� સવ�શિ�વાનનું સંતાન મા�ટર સવ� 
શિ�વાન છું. આ ��િત આપણને શિ�શાળી 
બનાવશે. સવ� શિ�વાન મારી સાથે છ� આ નશો 
લાગણીશીલતાને ખતમ કરશે. પરંતુ આ બંને 
��િતઓ આખા �દવસમાં ઓછામાં ઓછી દસ વાર 
તો કરવી જ પડશે.

સંતુ� આ�મા બનો

‘संतोष� परम सुख�’ મનુ�યની અસીિમત 
ઈ�છાઓ એના દુઃખોમાં �િ� કરી રહી છ�. 
ઈ�છાપૂણ� કરવા માટ� એના ધન, સંક�પશિ� 
તથા સમયન� થાય છ�. એનાથી મન નબળું થાય 
છ� અને મહ�નત પછી પણ �યાર� ઈ�છા અપૂણ� રહી 
�ય છ� તો દુઃખમાં વધાર� �િ� થાય છ�. એટલા 
માટ� યાદ રાખો - જેટલી ઓછી ઈ�છાઓ એટલું જ 
વધાર� સુખ.

��ાવ�સ �વયંને પૂછ� ક� શું ભગવાનને 
મેળવીને આપણે સંતુ� થયા? � કોઈ મનુ�ય 
ભગવાનને મેળવીને પણ સંતુ� ન હોય તો એને શું 
કહીશું? જે ક�ઈ આપણી પાસે છ� એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. જે ક�ઈ 

આપણી પાસે છ� એનો આનંદ માણો અને સંતુ� 
રહો. જે ક�ઈ આપણી પાસે નથી એને સહજ 
ભાવથી �ા�ત કરવામાં લાગી �ઓ. ક�ટલાક 
મનુ�ય વત�માનનો પણ આનંદ લઈ ર�ા નથી અને 
ભિવ�ય માટ� એટલા ભાગે છ� ક� તેઓ પર�શાન રહ�.

�વીકાર કરી લો

જેમ જેમ સંસારમાં પાપ વધતાં �ય છ� તેમ 
તેમ દુઃખ પણ વધતાં �ય છ�. જેનું પુ�યનું ખાતું 
વધાર� હશે તેટલા તે સુખી રહ�શે. આ કિલયુગનો 
અંત છ�. અહ� બીમારીઓનો �કોપ પણ વધતો 
�ય છ�. બીમારીઓમાં પણ જેટલા હળવા રહીશું 
તેટલી બીમારીઓ જલદીથી દૂર થશે.

આપણે મહાિવનાશની તરફ આગળ વધી 
ર�ા છીએ. અહ� સામૂિહક મોતની ઘટનાઓ પણ 
�દવસે �દવસે વધતી જશે. જેનો આપણે �વીકાર 
કરવો પડશે તથા �વયંને તૈયાર પણ કરવા પડશે. 
આપણે ખુશીથી પાપ કયા� છ�. તો ખુશીથી 
ભોગવવાં પણ પડશે. આ ��� ઉપર જે ક�ઈ બનશે 
એમાં કોઈનું ક�ઈ ચાલી શકશે નહ�. આપણે એ 
સદા યાદ રાખવું પડશે ક� હવે સવ� આ�માઓને 
કમ�નો િહસાબ �કતાબ ચુ�ે કરીને ઘેર પાછા 
ફરવાનું છ�.

તો આવો, અ�યારથી જ આપણે દુઃખોથી 
મુ� રહ�વાનું શીખીએ. ગમે તે થઈ �ય પણ 
આપણને દુઃખનો �પશ� ના થાય �યાર� આપણે 
મા�ટર દુઃખ હતા� બની શક�શું. � દુઃખ દૂર 
કરનારા જ દુઃખી બનવા લાગશે તો અ�ય 
આ�માઓનું દુઃખ દૂર કોણ કરશે? ભગવાનુવાચ 
છ� ક� સંસારમાં હવે દુઃખોના પહાડ પડવાના છ�. 
એટલે �વયંને ઈ�રીય સુખોથી અને રાજયોગના 
બળથી એટલા ભરપૂર કરી લઈએ ક� દુઃખ 
આપણને દુઃખ લાગે જ નહ�.       ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સં�કાર �પી અ�ભુત 
ખેલની એક અનોખી 
િવશેષતા છ� ક� અહ� દર�ક 
આ�મા �પી એ�ટરના 
�વભાવ સં�કાર અલગ 
અલગ છ�. એક સરખા 
હોતા નથી. બે �યિ�

વ�ે ગમે તેટલું સરખાપણું હોય તો પણ કાંઈને 
કાંઈ િભ�નતા જ�ર હોય છ�. �યાર� શું આપસમાં 
�યાર�ય તાલમેલ ન થઈ શક�? તો તો પછી શું 
આપસમાં ટકરાવ જ થતો રહ�શે? �યાર� તો 
આપસી સંબંધમાં �યાર�ય સમરસતા અને મધુરતા 
થઈ જ ન શક�?

ગમે તેટલું મોટું સંગઠન હોય છતાં આપસમાં 
સં�કારોનું િમલન ન હોય તો તો �વન �વવું, 
કોઈ મોટું કાય� કરવું મુ�ક�લ બની જશે.

બી� તરફ મનુ�ય તો સામાિજક �ાણી છ�. 
તે એકલા તો �વી ન શક�. જ�મ જ�માંતરથી 
આપણને પ�રવારના સંબંધોમાં રહ�વાનો અ�યાસ 
છ�. આપણામાં ભાવનાઓ છ�, સંવેદનાને ઊિમ�ઓ 
છ�. એટલા માટ� જ આપણે સંબંધોમાં બંધાઈએ 
છીએ. � િભ�નતા જ સંસાર નાટકની મૂળભૂત 
ચીજ હોય તો પછી સંબંધોમાં સુખ �યાંથી મળી 
શક�? આ અ�ભુત સંસાર-નાટક જેના િનદ�શક 
ખુદ ભગવાન છ� તો એવું તો ક�વું ર�યું જેમાં 
િનસંગતીઓ જ હોય? િવચારવાની વાત છ�. દર�ક 
રચનાકાર પોતાની રચના સવ��મ જ બનાવવાનું 
ઈ�છ� છ�. ભગવાને રચેલ આ સંસાર �પી નાટક 
પણ યથાથ� અને સુિનયોિજત જ હોઈ શક� છ�. 
સંસાર �પી નાટક �ક�િત અને પુ�ષ (ચૈત�ય 

શિ� આ�મા)નું બનેલ છ�. પશુ પ�ીને �ક�િત 
જગત તો મનુ�યા�મા �માણે જ વત� છ� એટલે 
�ક�િત જગત તો િબલક�લ આપણી સાથે ખરો સાથ 
િનભાવે છ�. વાત છ� આપણા મનુ�યા�માઓની 
આપણે પોતાનામાં સંબંધોમાં અને કાય��ે�માં 
તાલમેલ બેસાડવાની જ�ર છ�.

ખર�ખર ચો�સપણે સંસારચ�નો કોઈ 
સમય એવો ર�ો છ� �યાર� મનુ�યા�માઓ 
આપસમાં પણ સં�કાર િમલનનો રાસ રચીને 
સુખમય અનુભવમાં રહ�લ છ�. �યાર� તો ફરી ફરી 
એવું સુખ મેળવવાની ઈ�છા આપણને થાય છ�. 
આપણને કલહ, કલેશ, ટકરાવ, અણબનાવ, 
મનભેદ, મતભેદ, લડાઈ ઝગડા પસંદ નથી 
આવતા. હક�કતમાં હળીમળીને જ આપણે �ગિત 
કરી શક�એ છીએ.

દર�ક �ાંતના મનોરંજન કાય��મમાં લોક-
��ય જે પણ થાય છ�. પછી તો ગુજરાતના ગરબા 
રાસ હોય, પં�બના ભાંગડા હોય ક� પૂવ��ર� 
િવભાગના ��ય હોય, દર�ક� �ાંતના લોક��યમાં 
તાલ મેળવવાનો રાસ �વા મળ� છ�. સતયુગી 
�વગ�ય દુિનયાના પણ �ીક��ણ અને 
ગોપગોપીઓના, દ�વી દ�વતાઓના ��ય-રાસ 
�વા મળ� છ�. એ વાત �પ� છ� ક� આનંદનો 
આધાર તાલ મેળવવામાં છ�, તેમાં જ િવકાસ છ�. 
િવખવાદમાં િવનાશ છ�. સંવાદમાં જ િવકાસ છ�.

આજ �યિ�ગત �વનથી લઈને 
પા�રવા�રક સામાિજક કાય��ે�ીય �વનમાંતેની 
તાતી જ�ર છ�. આપસમાં સંબંધોમાં અથવા 
સાથીઓમાં સં�કાર િમલન ન થવાને કારણે જ 

સં�કાર િમલનના ગરબા રાસ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 09 September 2022 Page No. 17

�ાના�ત

�યિ� એકબી�થી ભાર� થઈ �ય છ�. સહજ રીતે 
એકબી� સાથે ચાલી ક� રહી નથી શકતી 
અંદરોઅંદર બેસમ� અને ગેરસમજણ તથા 
અનથ�નું કારણ એ જ છ�. જે આપણને એક-
બી�થી દૂર કર� છ�.

આપણે ખર�ખર આપસમાં તાલમેલ 
બેસાડવા ઈ�છીએ છીએ. તો પહ�લાં આપણે 
પોતાના �યિ��વમાં જ સમરસતા લાવવાની જ�ર 
છ�. આપણું િવચારવું બોલવું અને કરવું એમાં 
એકરસતા નથી. આપણે િવચારીએ છીએ ક�ઈક, 
બોલીએ છીએ બીજું ક�ઈક અને કરીએ છીએ વળી 
�ીજું ક�ઈક, આપણે ક�ઈક છીએ અને બતાવીએ 
છીએ ક�ઈક બીજું, આવા �યિ��વની સાથે ચાલવું 
કોઈને પણ મુ�ક�લ થઈ �ય છ�. જે હમણાં બોલે છ�. 
તરત બદલી �ય છ�. અનુભવના આધાર� આપણે 
બતાવી શક�એ ક� �યાર� આપણે પોતાના સ�ય 
�વ�પને, પોતાના વા�તિવક પ�રચયને �ણી 
લઈએ છીએ અને રોજ પોતાની સ�યતા - 
વા�તિવકતાને �વીકારીને તેમાં ��થત થવા 
�ે��ટસ કરીએ છીએ તો આપણા �વનમાં પણ 
વા�તિવકતા ધારણ થઈ �ય છ�. બનાવટ દ�ખાડો, 
દ�ભ, ઢ�ગ, ખ�મ થવા લાગે છ�. આપણે વધુ 
િવ�ાસને પા� બનીએ છીએ અને લોકો આપણી 
સાથે �ડાવું પસંદ કર� છ�. ક�મ ક� તેમને દગો થશે 
નિહ.

ખુદ િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ િશવ 
પરમા�મા િપતા�ી ��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા 
આપણા અનેક જ�મોની ભિ�ના ફલ�વ�પ 
હાલમાં જે સ�ય ઈ�રીય �ાન આપી ર�ા છ� તે 
મુજબ ��યેક આ�મા પોતાના અસલી �વ�પમાં 
સ�ય છ�. શુ� છ�. શાંત છ�. આપણા બધાંનો �વધમ� 
જ છ� શાંિત, પિવ�તા, સુખ, આનંદ અને �ેમ... � 
રોજ પોતાના �વ�પનું અને ગુણોનું િચંતન કરતાં 

રહીએ અને આખો �દવસ વહ�વારમાં લાવવાનો 
�યાસ કરતાં રહીએ તો આપણા સં�કાર, આચાર 
િવચાર, �યવહાર શુિ� �દ�ય થવા લાગે છ�. પછી 
દર�ક સાથે પછી ભલે અલગ અલગ �વભાવ હોય 
આદત હોય - �દ�ય �યવહાર કરી શક�શું અને 
આપસી અથડામણથી બચી જઈશું.

આપણે બી�ના માિલક નથી બની શકતા. 
પરંતુ પોતાના માિલક તો બની જ શક�એ. આપણે 
કોઈ સાથે આથડીશું નિહ. આપણે સમ�યાનું 
કારણ નહી બનીએ. આપણે સમાધાનનો રાહ 
અપનાવીશું. � આવી પોતા માટ� �ઢ ધારણા 
બનાવીએ તો સારો તાલમેલ થઈ શક�. �યવહા�રક 
�વનમાં અલગ અલગ �વભાવ સં�કારવાળા 
આ�માઓ સાથે આપણે કામ કરવાનું હોય છ�. � 
આપણે એ સમજનું ભાન રાખીએ ક� િવ� 
નાટકમાં દર�ક આ�મા �પી એ�ટરનું પોતપોતાનું 
અલગ અલગ પા� છ�. આપણે �ાન �વ�પ બનીને 
દર�ક આ�માનું પા� સમજવાનું છ�. શા માટ� શું ક�વી 
રીતે જેવા ��ોમાં મનની શાંિત ન ગુમાવીને જે 
આ�મા જેવો પણ છ�. �ભુસંતાન છ�. િવ� 
પ�રવારનો સ�ય છ�. આપણો આ�મા �પી ભાઈ છ�. 
એવું �ેમથી �વીકારીને �ેહ અને સ�માનથી 
વહ�વાર કરવાનો છ�. તો આપણો �ેમભય� આ 
�વીકાર પોતાપણાની અનુભૂિત કરાવશે અને 
�દલનું અંતર, ભાર�પણું ખતમ કરશે. બી� હર 
આ�માના પા�ને સા�ી બનીને �ઈએ કારણ 
વગર ચંચુપાત ન કરીએ. ક�ટલીવાર જે ટકરાવ 
થાય છ� તે આપણે સાવ બીનજ�રી આમંિ�ત 
કરીએ છીએ. દર�ક આ�મા �વતં� છ�. વાણીથી 
િશ�ણ સુધાર કરવાને બદલે આપણે આપણા 
�ે� યથાથ� કમ�થી �ેરણા આપવાનું કાય� કરીએ. 
અંતર મનથી એક બી� ��યે શુભભાવના - 
શુભકામના રાખીએ. રહ�મ અને �ેહનો ભાવ 
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સં�કાર �પી અ�ભુત 
ખેલની એક અનોખી 
િવશેષતા છ� ક� અહ� દર�ક 
આ�મા �પી એ�ટરના 
�વભાવ સં�કાર અલગ 
અલગ છ�. એક સરખા 
હોતા નથી. બે �યિ�

વ�ે ગમે તેટલું સરખાપણું હોય તો પણ કાંઈને 
કાંઈ િભ�નતા જ�ર હોય છ�. �યાર� શું આપસમાં 
�યાર�ય તાલમેલ ન થઈ શક�? તો તો પછી શું 
આપસમાં ટકરાવ જ થતો રહ�શે? �યાર� તો 
આપસી સંબંધમાં �યાર�ય સમરસતા અને મધુરતા 
થઈ જ ન શક�?

ગમે તેટલું મોટું સંગઠન હોય છતાં આપસમાં 
સં�કારોનું િમલન ન હોય તો તો �વન �વવું, 
કોઈ મોટું કાય� કરવું મુ�ક�લ બની જશે.

બી� તરફ મનુ�ય તો સામાિજક �ાણી છ�. 
તે એકલા તો �વી ન શક�. જ�મ જ�માંતરથી 
આપણને પ�રવારના સંબંધોમાં રહ�વાનો અ�યાસ 
છ�. આપણામાં ભાવનાઓ છ�, સંવેદનાને ઊિમ�ઓ 
છ�. એટલા માટ� જ આપણે સંબંધોમાં બંધાઈએ 
છીએ. � િભ�નતા જ સંસાર નાટકની મૂળભૂત 
ચીજ હોય તો પછી સંબંધોમાં સુખ �યાંથી મળી 
શક�? આ અ�ભુત સંસાર-નાટક જેના િનદ�શક 
ખુદ ભગવાન છ� તો એવું તો ક�વું ર�યું જેમાં 
િનસંગતીઓ જ હોય? િવચારવાની વાત છ�. દર�ક 
રચનાકાર પોતાની રચના સવ��મ જ બનાવવાનું 
ઈ�છ� છ�. ભગવાને રચેલ આ સંસાર �પી નાટક 
પણ યથાથ� અને સુિનયોિજત જ હોઈ શક� છ�. 
સંસાર �પી નાટક �ક�િત અને પુ�ષ (ચૈત�ય 

શિ� આ�મા)નું બનેલ છ�. પશુ પ�ીને �ક�િત 
જગત તો મનુ�યા�મા �માણે જ વત� છ� એટલે 
�ક�િત જગત તો િબલક�લ આપણી સાથે ખરો સાથ 
િનભાવે છ�. વાત છ� આપણા મનુ�યા�માઓની 
આપણે પોતાનામાં સંબંધોમાં અને કાય��ે�માં 
તાલમેલ બેસાડવાની જ�ર છ�.

ખર�ખર ચો�સપણે સંસારચ�નો કોઈ 
સમય એવો ર�ો છ� �યાર� મનુ�યા�માઓ 
આપસમાં પણ સં�કાર િમલનનો રાસ રચીને 
સુખમય અનુભવમાં રહ�લ છ�. �યાર� તો ફરી ફરી 
એવું સુખ મેળવવાની ઈ�છા આપણને થાય છ�. 
આપણને કલહ, કલેશ, ટકરાવ, અણબનાવ, 
મનભેદ, મતભેદ, લડાઈ ઝગડા પસંદ નથી 
આવતા. હક�કતમાં હળીમળીને જ આપણે �ગિત 
કરી શક�એ છીએ.

દર�ક �ાંતના મનોરંજન કાય��મમાં લોક-
��ય જે પણ થાય છ�. પછી તો ગુજરાતના ગરબા 
રાસ હોય, પં�બના ભાંગડા હોય ક� પૂવ��ર� 
િવભાગના ��ય હોય, દર�ક� �ાંતના લોક��યમાં 
તાલ મેળવવાનો રાસ �વા મળ� છ�. સતયુગી 
�વગ�ય દુિનયાના પણ �ીક��ણ અને 
ગોપગોપીઓના, દ�વી દ�વતાઓના ��ય-રાસ 
�વા મળ� છ�. એ વાત �પ� છ� ક� આનંદનો 
આધાર તાલ મેળવવામાં છ�, તેમાં જ િવકાસ છ�. 
િવખવાદમાં િવનાશ છ�. સંવાદમાં જ િવકાસ છ�.

આજ �યિ�ગત �વનથી લઈને 
પા�રવા�રક સામાિજક કાય��ે�ીય �વનમાંતેની 
તાતી જ�ર છ�. આપસમાં સંબંધોમાં અથવા 
સાથીઓમાં સં�કાર િમલન ન થવાને કારણે જ 

સં�કાર િમલનના ગરબા રાસ
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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�યિ� એકબી�થી ભાર� થઈ �ય છ�. સહજ રીતે 
એકબી� સાથે ચાલી ક� રહી નથી શકતી 
અંદરોઅંદર બેસમ� અને ગેરસમજણ તથા 
અનથ�નું કારણ એ જ છ�. જે આપણને એક-
બી�થી દૂર કર� છ�.

આપણે ખર�ખર આપસમાં તાલમેલ 
બેસાડવા ઈ�છીએ છીએ. તો પહ�લાં આપણે 
પોતાના �યિ��વમાં જ સમરસતા લાવવાની જ�ર 
છ�. આપણું િવચારવું બોલવું અને કરવું એમાં 
એકરસતા નથી. આપણે િવચારીએ છીએ ક�ઈક, 
બોલીએ છીએ બીજું ક�ઈક અને કરીએ છીએ વળી 
�ીજું ક�ઈક, આપણે ક�ઈક છીએ અને બતાવીએ 
છીએ ક�ઈક બીજું, આવા �યિ��વની સાથે ચાલવું 
કોઈને પણ મુ�ક�લ થઈ �ય છ�. જે હમણાં બોલે છ�. 
તરત બદલી �ય છ�. અનુભવના આધાર� આપણે 
બતાવી શક�એ ક� �યાર� આપણે પોતાના સ�ય 
�વ�પને, પોતાના વા�તિવક પ�રચયને �ણી 
લઈએ છીએ અને રોજ પોતાની સ�યતા - 
વા�તિવકતાને �વીકારીને તેમાં ��થત થવા 
�ે��ટસ કરીએ છીએ તો આપણા �વનમાં પણ 
વા�તિવકતા ધારણ થઈ �ય છ�. બનાવટ દ�ખાડો, 
દ�ભ, ઢ�ગ, ખ�મ થવા લાગે છ�. આપણે વધુ 
િવ�ાસને પા� બનીએ છીએ અને લોકો આપણી 
સાથે �ડાવું પસંદ કર� છ�. ક�મ ક� તેમને દગો થશે 
નિહ.

ખુદ િનરાકાર �યોિતિબંદુ �વ�પ િશવ 
પરમા�મા િપતા�ી ��િપતા ��ાના મા�યમ �ારા 
આપણા અનેક જ�મોની ભિ�ના ફલ�વ�પ 
હાલમાં જે સ�ય ઈ�રીય �ાન આપી ર�ા છ� તે 
મુજબ ��યેક આ�મા પોતાના અસલી �વ�પમાં 
સ�ય છ�. શુ� છ�. શાંત છ�. આપણા બધાંનો �વધમ� 
જ છ� શાંિત, પિવ�તા, સુખ, આનંદ અને �ેમ... � 
રોજ પોતાના �વ�પનું અને ગુણોનું િચંતન કરતાં 

રહીએ અને આખો �દવસ વહ�વારમાં લાવવાનો 
�યાસ કરતાં રહીએ તો આપણા સં�કાર, આચાર 
િવચાર, �યવહાર શુિ� �દ�ય થવા લાગે છ�. પછી 
દર�ક સાથે પછી ભલે અલગ અલગ �વભાવ હોય 
આદત હોય - �દ�ય �યવહાર કરી શક�શું અને 
આપસી અથડામણથી બચી જઈશું.

આપણે બી�ના માિલક નથી બની શકતા. 
પરંતુ પોતાના માિલક તો બની જ શક�એ. આપણે 
કોઈ સાથે આથડીશું નિહ. આપણે સમ�યાનું 
કારણ નહી બનીએ. આપણે સમાધાનનો રાહ 
અપનાવીશું. � આવી પોતા માટ� �ઢ ધારણા 
બનાવીએ તો સારો તાલમેલ થઈ શક�. �યવહા�રક 
�વનમાં અલગ અલગ �વભાવ સં�કારવાળા 
આ�માઓ સાથે આપણે કામ કરવાનું હોય છ�. � 
આપણે એ સમજનું ભાન રાખીએ ક� િવ� 
નાટકમાં દર�ક આ�મા �પી એ�ટરનું પોતપોતાનું 
અલગ અલગ પા� છ�. આપણે �ાન �વ�પ બનીને 
દર�ક આ�માનું પા� સમજવાનું છ�. શા માટ� શું ક�વી 
રીતે જેવા ��ોમાં મનની શાંિત ન ગુમાવીને જે 
આ�મા જેવો પણ છ�. �ભુસંતાન છ�. િવ� 
પ�રવારનો સ�ય છ�. આપણો આ�મા �પી ભાઈ છ�. 
એવું �ેમથી �વીકારીને �ેહ અને સ�માનથી 
વહ�વાર કરવાનો છ�. તો આપણો �ેમભય� આ 
�વીકાર પોતાપણાની અનુભૂિત કરાવશે અને 
�દલનું અંતર, ભાર�પણું ખતમ કરશે. બી� હર 
આ�માના પા�ને સા�ી બનીને �ઈએ કારણ 
વગર ચંચુપાત ન કરીએ. ક�ટલીવાર જે ટકરાવ 
થાય છ� તે આપણે સાવ બીનજ�રી આમંિ�ત 
કરીએ છીએ. દર�ક આ�મા �વતં� છ�. વાણીથી 
િશ�ણ સુધાર કરવાને બદલે આપણે આપણા 
�ે� યથાથ� કમ�થી �ેરણા આપવાનું કાય� કરીએ. 
અંતર મનથી એક બી� ��યે શુભભાવના - 
શુભકામના રાખીએ. રહ�મ અને �ેહનો ભાવ 
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રાખીએ. તો સારી રીતે મેળ િમલાપ થઈ શક� છ�. 
આપણે સંગઠન-પ�રવારમાં પણ સફળ થઈ 
શક�એ છીએ... ક�ટલીકવાર પ�ર��થિત એવી 
બને છ� ક� આપણે ટકરાવ નથી કરતા બી� ખુદ 
ટકરાવવા આવે છ�. તો આપણે પોતાને �યારા કરી 
દ�વાના છ�. આપણે ર�તાની સાચી બાજુએ ચાલી 
ર�ા છીએ પરંતુ સામેથી કોઈ વાહન-�ક ખોટી 
સાઈડ ઉપર આવી રહ�લ છ� તો આપણે પોતે 
સાવધાન થઈને તેનાથી બચી જઈએ છીએ એવી જ 
રીતે આપસી સંબંધોમાં પોતાને સુરિ�ત કરી 
લઈએ. પોતાના શાંિત અને આનંદને ભંગ ન 
કરીએ. એ સમયે આપણે ગુ�સો કરીએ. �િતભાવ 
આપીએ તો વાત સુધરવાને બદલે વધુ બગડે છ�. 
સમય-શિ�નું ધન બગડે છ�. એટલે આપણી 
સુર�ા રાખીને ચાલવાનું છ�. જેથી આપણી 
માનિસક શાંિત - �વ�થતા અને સમતોલન 
જળવાઈ રહ�.

છ��ે છ��ે આપ એ પણ િવચારો ક� આખર� 
આપણે કોના-કોનાથી જુદા થઈશું? દૂર ભાગીશું? 
વળી �વનમાં આપણને દર�કની જ�રત તો રહ�શે.

કહ�વાય છ� ક� જે કામ સોયથી થાય છ� તે 
તલવારથી નથી થતું. આપણને સોયની જ�ર છ� 
તો તલવારની પણ જ�રત છ�.

આપણો ભારત દ�શ તો િવિવધતામાં 
એકતાની વાતથી જ સુ�િસ� છ�. આપણી 
સં�ક�િતએ દર�ક દ�શ-�િતની સં�ક�િતનો સારાંશ 
પોતાનામાં સમાવીને વધુ િવશાળ �વ�પ પોતાનું 
બના�યું છ�.

આપને �યાલ રહ� ક� ભગવાન પણ આ 
ભૂિમને જ �વગ� બનાવવા ઈ�છ� છ�. કિલયુગના આ 
અંિતમ સમયે િવ�પ�રવત�નની ઘડીએ ભગવાન 
જે સતયુગી દુિનયા �થાપન કરી ર�ા છ� તેમાં િસંહ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)

છ� એમના વધી ગયેલા આ�મિવ�ાસ તરફ પણ 
નજર નાખ�. તમામ દીકરીને ભણવા માટ� ક� 
�યવસાય માટ� �ો�સાહન આપવા માટ� આથી મોટું 
�ેરક બળ બીજું શું હોય? �ાિતના તફાવત, ��ી-
પુ�ષના તફાવત, બે�ક બેલે�સના તફાવત ક� 
કિથ� રંગના તફાવતને કારણે ક���ઠત થઈ ગયેલી 
માનિસકતાનો છ�દ ઉડાવતું �વંત ઉદાહરણ 
એટલે ભારતના નવ િનયુ� રા�પિત �ૌપદી 
મુમુ�. 

દ�શની તમામ મિહલાઓના સપનાંને પૂરા 
કરનાર આ ��ી પાસેથી હવે સુશાસન અને 
સંતુિલત ને��વની અપે�ા છ�.      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �ૌપદી મુમુ�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

અંદરથી ખાલી ક�મ છું? ઉદાસ ક�મ છું ? �યાર�ક 
એવી વાત બને છ� �યાર� �ાન પણ માથાનો દુખાવો 
લાગે છ�. અંદરમાં યુ� ચાલે છ�. એક યુ� પૂ�ં થતું 
નથી �યાં બી� સમ�યા આવી �ય. ઊંદર �ય 
છ�, તો િબલાડી આવે છ�. િબલાડી �ય છ� તો 
ક�તરો આવે છ�. આ તો કોઈ મને છોડતું જ નથી. 
પરંતુ અંદર એવી તાકાત �ઈએ જેથી માયા�પી 
દુ�મન ન�ક આવવાની િહ�મત ના કર�. એટલો 
પોતાનો ઉપર પહ�રો �ઈએ. એટલે બાબા કહ� છ� 
ક� યાદ અને સેવાનું ડબલ લોક (તાળું) લગાવી 
રાખો. એટલા ખબરદાર, હ�િશયાર રહો તો કદી 
કોઈ આપણો ખ�નો લૂંટી શક� નહ�. ખાલી કરી 
શક� નહ�. ખાલીપણું છ� તો અંદર ક�ઈક િછ� છ�, 
ખામી છ�. મોટા િછ�થી ઝડપી, ��કથી ધીર� વહી 
�ય છ�. આવું પોતાને સંભાળનાર કદી ખાલી નથી 
હોતો. ગમે તેટલું સાંભળો પણ અંદરથી સંપ�ન 
રહ�વાના, સંપૂણ� બનવાના લ�યને ભૂલીએ નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િવ�ની મોટી અને સ�મ 
લોકશાહીમાં ઉ�તમ 
�થાને એક મિહલાનું હોવું 
એ સામાિજક, લ�િગક અને 
આિથ�ક સમાનતાની 
અિભ�યિ� છ�.

64 વષ�ય �ૌપદી મુમુ� રા�પિત બ�યાં છ� 
એટલે દ�ખીતી રીતે જ તેમનું �વન બદલાઈ જશે, 
પરંતુ એક ઘર�લું ��ી તરીક�ની વાત છ� �યાં સુધી 
તેઓ એક સર�રાશ ભારતીય ��ીથી િભ�ન નથી. 
દુિનયા ભલે તેમને ‘મેડમ �ેિસડે�ટ’ કહ� અથવા 
આપણે તેમને ‘આ�દવાસી રા�પિત’ તરીક� 
ઓળખીએ, પણ આ લેબલની પાછળ એક એવી 
��ી છ� જેમાં ભારતની સાધારણ ��ીઓની ઝલક 
છ�. એ સવાર� 3 કલાક� ઉઠ� છ� અને �યાનિ�યા કર� 
છ�. 2020માં 25 વષ�ના પુ�ના આક��મક 
અવસાન પછી �ૌપદી અંદરથી તૂટી ગયાં હતાં 
અને બે મિહના સુધી �ડ�ેશનમાં ર�ા હતા. 
તેમાંથી બહાર નીકળવા માટ� ��ાક�મારી 
સં�થામાંથી મે�ડટ�શન શી�યા જેની �ે��ટસ 
આજે પણ ચાલુ છ�. તેઓ આજે પણ સવાર� 5.00 
�કલોમીટર ચાલે છ� અને યોગ કર� છ�.

િવ�ની મોટી અને સ�મ લોકશાહીમાં 
ઉ�તમ �થાને એક મિહલાનું હોવું એ સામાિજક, 
લ�િગક અને આિથ�ક સમાનતાની અિભ�યિ� છ�. 
સામાિજક િવકાસ તરફનું એક ન�ર પગલું પણ 
સાિબત થઈ શક�. રાજકારણના તમામ દાવ-પેચ 
બાજુ પર મૂક�ને સંતુિલત ભાવે સવ�� �થાને 
િબરાજતી ��ી શિ�ને �ઈએ તો રા�� ��ી 
શિ�ને આપેલું આ એક સ�માન છ�. �ૌપદી મુમુ� 

અનેક પડકારો ઝીલીને અડીખમ રહ�લી એક 
સર�રાશ ભારતીય ��ીનું �િતિનિધ�વ કર� છ�. 
અંગત આઘાતો, િનરાશાઓ અને અસ� 
ઘટનાઓ ઉપરાંત સામાિજક િવષમતાઓ, 
અ�યાય જેવા સંઘષ� �યાર� �વનનો ભાગ બને 
�યાર� કોઈ ��ી શું કર�? િનરાશ થઈને હારી જવું ક� 
કોઈ પણ �કારની આશા ખોઈ બેસવી એ આપણી 
સામા�ય �િતિ�યા હોય છ�. ��યેક સૂય�દય સાથે 
નવી આશા અને અથ� જ�મે છ� એ બોલવું જેટલું 
સરળ છ� એટલું �વવું નથી. રોજ �વાતી 
િજંદગીમાં તો ગઈકાલના અંધારા �દવસે પણ 
આંખો સામે આવીને આપણી ��� ધૂંધળી કરી 
નાખે છ�, પરંતુ �ૌપદી મુમુ�એ દર�ક અવરોધને 
ઓળ�ગીને �વનને વધુ સકારા�મક ઓપ આ�યો. 
�ાસ મોિનટરથી શ� કર�લ ને��વ આજે 
રા�પિતની ખુરશી સુધી પહ�ચી શ�યું એની 
પાછળ એક ��ીની િહ�મત અને ખાસ કરીને �વન 
��યેનો અિભગમ જવાબદાર છ�. ઓ�ડશાથી 
�દ�ી અંદાજે 1600 �કલોમીટર થાય, ��નમાં 
સફર કરીએ તો લગભગ અ�ાવીસ કલાક થાય 
અને એમાં પણ � એક સાવ નાના ગામમાંથી જવું 
હોય તો બી� ચાર-પાંચ કલાક ઉમેરી લેવાના. 
ઓ�ડશાના મયૂરભંજ જેવા ગામથી નવી �દ�હીની 
સફરમાં �ૌપદી મુમુ�ને અમુક કલાકો નહ� પરંતુ 
વષ� લા�યા કારણ ક� એમની સફરની શ�આત 
વખતે અંિતમ પડાવ રા�પિતની ખુરશી નહ� પણ 
મ�મ મુસાફરીની મહ��છા હતી. િશ�કથી 
મહામિહમ બનતા આ મિહલા પોિલ�ટકલ મા�ટર 
��ોકના િહ�સો છ� ક� નહ� એની ચચા� તો થશે 
પરંતુ એ સાથે ભારતના જે સમુદાયમાંથી તે આવે 

�ૌપદી મુમુ�થી મહામિહમ સુધી
સૌજ�ય - મધુ�રમા

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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રાખીએ. તો સારી રીતે મેળ િમલાપ થઈ શક� છ�. 
આપણે સંગઠન-પ�રવારમાં પણ સફળ થઈ 
શક�એ છીએ... ક�ટલીકવાર પ�ર��થિત એવી 
બને છ� ક� આપણે ટકરાવ નથી કરતા બી� ખુદ 
ટકરાવવા આવે છ�. તો આપણે પોતાને �યારા કરી 
દ�વાના છ�. આપણે ર�તાની સાચી બાજુએ ચાલી 
ર�ા છીએ પરંતુ સામેથી કોઈ વાહન-�ક ખોટી 
સાઈડ ઉપર આવી રહ�લ છ� તો આપણે પોતે 
સાવધાન થઈને તેનાથી બચી જઈએ છીએ એવી જ 
રીતે આપસી સંબંધોમાં પોતાને સુરિ�ત કરી 
લઈએ. પોતાના શાંિત અને આનંદને ભંગ ન 
કરીએ. એ સમયે આપણે ગુ�સો કરીએ. �િતભાવ 
આપીએ તો વાત સુધરવાને બદલે વધુ બગડે છ�. 
સમય-શિ�નું ધન બગડે છ�. એટલે આપણી 
સુર�ા રાખીને ચાલવાનું છ�. જેથી આપણી 
માનિસક શાંિત - �વ�થતા અને સમતોલન 
જળવાઈ રહ�.

છ��ે છ��ે આપ એ પણ િવચારો ક� આખર� 
આપણે કોના-કોનાથી જુદા થઈશું? દૂર ભાગીશું? 
વળી �વનમાં આપણને દર�કની જ�રત તો રહ�શે.

કહ�વાય છ� ક� જે કામ સોયથી થાય છ� તે 
તલવારથી નથી થતું. આપણને સોયની જ�ર છ� 
તો તલવારની પણ જ�રત છ�.

આપણો ભારત દ�શ તો િવિવધતામાં 
એકતાની વાતથી જ સુ�િસ� છ�. આપણી 
સં�ક�િતએ દર�ક દ�શ-�િતની સં�ક�િતનો સારાંશ 
પોતાનામાં સમાવીને વધુ િવશાળ �વ�પ પોતાનું 
બના�યું છ�.

આપને �યાલ રહ� ક� ભગવાન પણ આ 
ભૂિમને જ �વગ� બનાવવા ઈ�છ� છ�. કિલયુગના આ 
અંિતમ સમયે િવ�પ�રવત�નની ઘડીએ ભગવાન 
જે સતયુગી દુિનયા �થાપન કરી ર�ા છ� તેમાં િસંહ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)

છ� એમના વધી ગયેલા આ�મિવ�ાસ તરફ પણ 
નજર નાખ�. તમામ દીકરીને ભણવા માટ� ક� 
�યવસાય માટ� �ો�સાહન આપવા માટ� આથી મોટું 
�ેરક બળ બીજું શું હોય? �ાિતના તફાવત, ��ી-
પુ�ષના તફાવત, બે�ક બેલે�સના તફાવત ક� 
કિથ� રંગના તફાવતને કારણે ક���ઠત થઈ ગયેલી 
માનિસકતાનો છ�દ ઉડાવતું �વંત ઉદાહરણ 
એટલે ભારતના નવ િનયુ� રા�પિત �ૌપદી 
મુમુ�. 

દ�શની તમામ મિહલાઓના સપનાંને પૂરા 
કરનાર આ ��ી પાસેથી હવે સુશાસન અને 
સંતુિલત ને��વની અપે�ા છ�.      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �ૌપદી મુમુ�

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

અંદરથી ખાલી ક�મ છું? ઉદાસ ક�મ છું ? �યાર�ક 
એવી વાત બને છ� �યાર� �ાન પણ માથાનો દુખાવો 
લાગે છ�. અંદરમાં યુ� ચાલે છ�. એક યુ� પૂ�ં થતું 
નથી �યાં બી� સમ�યા આવી �ય. ઊંદર �ય 
છ�, તો િબલાડી આવે છ�. િબલાડી �ય છ� તો 
ક�તરો આવે છ�. આ તો કોઈ મને છોડતું જ નથી. 
પરંતુ અંદર એવી તાકાત �ઈએ જેથી માયા�પી 
દુ�મન ન�ક આવવાની િહ�મત ના કર�. એટલો 
પોતાનો ઉપર પહ�રો �ઈએ. એટલે બાબા કહ� છ� 
ક� યાદ અને સેવાનું ડબલ લોક (તાળું) લગાવી 
રાખો. એટલા ખબરદાર, હ�િશયાર રહો તો કદી 
કોઈ આપણો ખ�નો લૂંટી શક� નહ�. ખાલી કરી 
શક� નહ�. ખાલીપણું છ� તો અંદર ક�ઈક િછ� છ�, 
ખામી છ�. મોટા િછ�થી ઝડપી, ��કથી ધીર� વહી 
�ય છ�. આવું પોતાને સંભાળનાર કદી ખાલી નથી 
હોતો. ગમે તેટલું સાંભળો પણ અંદરથી સંપ�ન 
રહ�વાના, સંપૂણ� બનવાના લ�યને ભૂલીએ નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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િવ�ની મોટી અને સ�મ 
લોકશાહીમાં ઉ�તમ 
�થાને એક મિહલાનું હોવું 
એ સામાિજક, લ�િગક અને 
આિથ�ક સમાનતાની 
અિભ�યિ� છ�.

64 વષ�ય �ૌપદી મુમુ� રા�પિત બ�યાં છ� 
એટલે દ�ખીતી રીતે જ તેમનું �વન બદલાઈ જશે, 
પરંતુ એક ઘર�લું ��ી તરીક�ની વાત છ� �યાં સુધી 
તેઓ એક સર�રાશ ભારતીય ��ીથી િભ�ન નથી. 
દુિનયા ભલે તેમને ‘મેડમ �ેિસડે�ટ’ કહ� અથવા 
આપણે તેમને ‘આ�દવાસી રા�પિત’ તરીક� 
ઓળખીએ, પણ આ લેબલની પાછળ એક એવી 
��ી છ� જેમાં ભારતની સાધારણ ��ીઓની ઝલક 
છ�. એ સવાર� 3 કલાક� ઉઠ� છ� અને �યાનિ�યા કર� 
છ�. 2020માં 25 વષ�ના પુ�ના આક��મક 
અવસાન પછી �ૌપદી અંદરથી તૂટી ગયાં હતાં 
અને બે મિહના સુધી �ડ�ેશનમાં ર�ા હતા. 
તેમાંથી બહાર નીકળવા માટ� ��ાક�મારી 
સં�થામાંથી મે�ડટ�શન શી�યા જેની �ે��ટસ 
આજે પણ ચાલુ છ�. તેઓ આજે પણ સવાર� 5.00 
�કલોમીટર ચાલે છ� અને યોગ કર� છ�.

િવ�ની મોટી અને સ�મ લોકશાહીમાં 
ઉ�તમ �થાને એક મિહલાનું હોવું એ સામાિજક, 
લ�િગક અને આિથ�ક સમાનતાની અિભ�યિ� છ�. 
સામાિજક િવકાસ તરફનું એક ન�ર પગલું પણ 
સાિબત થઈ શક�. રાજકારણના તમામ દાવ-પેચ 
બાજુ પર મૂક�ને સંતુિલત ભાવે સવ�� �થાને 
િબરાજતી ��ી શિ�ને �ઈએ તો રા�� ��ી 
શિ�ને આપેલું આ એક સ�માન છ�. �ૌપદી મુમુ� 

અનેક પડકારો ઝીલીને અડીખમ રહ�લી એક 
સર�રાશ ભારતીય ��ીનું �િતિનિધ�વ કર� છ�. 
અંગત આઘાતો, િનરાશાઓ અને અસ� 
ઘટનાઓ ઉપરાંત સામાિજક િવષમતાઓ, 
અ�યાય જેવા સંઘષ� �યાર� �વનનો ભાગ બને 
�યાર� કોઈ ��ી શું કર�? િનરાશ થઈને હારી જવું ક� 
કોઈ પણ �કારની આશા ખોઈ બેસવી એ આપણી 
સામા�ય �િતિ�યા હોય છ�. ��યેક સૂય�દય સાથે 
નવી આશા અને અથ� જ�મે છ� એ બોલવું જેટલું 
સરળ છ� એટલું �વવું નથી. રોજ �વાતી 
િજંદગીમાં તો ગઈકાલના અંધારા �દવસે પણ 
આંખો સામે આવીને આપણી ��� ધૂંધળી કરી 
નાખે છ�, પરંતુ �ૌપદી મુમુ�એ દર�ક અવરોધને 
ઓળ�ગીને �વનને વધુ સકારા�મક ઓપ આ�યો. 
�ાસ મોિનટરથી શ� કર�લ ને��વ આજે 
રા�પિતની ખુરશી સુધી પહ�ચી શ�યું એની 
પાછળ એક ��ીની િહ�મત અને ખાસ કરીને �વન 
��યેનો અિભગમ જવાબદાર છ�. ઓ�ડશાથી 
�દ�ી અંદાજે 1600 �કલોમીટર થાય, ��નમાં 
સફર કરીએ તો લગભગ અ�ાવીસ કલાક થાય 
અને એમાં પણ � એક સાવ નાના ગામમાંથી જવું 
હોય તો બી� ચાર-પાંચ કલાક ઉમેરી લેવાના. 
ઓ�ડશાના મયૂરભંજ જેવા ગામથી નવી �દ�હીની 
સફરમાં �ૌપદી મુમુ�ને અમુક કલાકો નહ� પરંતુ 
વષ� લા�યા કારણ ક� એમની સફરની શ�આત 
વખતે અંિતમ પડાવ રા�પિતની ખુરશી નહ� પણ 
મ�મ મુસાફરીની મહ��છા હતી. િશ�કથી 
મહામિહમ બનતા આ મિહલા પોિલ�ટકલ મા�ટર 
��ોકના િહ�સો છ� ક� નહ� એની ચચા� તો થશે 
પરંતુ એ સાથે ભારતના જે સમુદાયમાંથી તે આવે 

�ૌપદી મુમુ�થી મહામિહમ સુધી
સૌજ�ય - મધુ�રમા

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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�પાનના સ�ાટ યામાતોનાં એક મં�ી હતા 
‘ઓ-ચો-સાન’. મં�ીના પ�રવારમાં લગભગ એક 
હ�ર સ�યો હતા, પણ બધામાં ગજબની એકતા 
હતી. બધા સ�યો સાથે મળીને રહ�તા, સાથે 
ભોજન કરતા. એ િવશાળ પ�રવારની એકતાની 
વાતો દૂર-દૂર સુધી ફ�લાયેલી હતી. ઓ-ચો સાનના 
પ�રવારની એકતાની વાત સ�ાટ યામાતોના કાને 
પણ પહ�ચી. તેથી સ�ય �ણવાં એક �દવસ 
બાદશાહ પોતે ઓ-ચો-સાનની સાથે તેના ઘર� 
પહ��યા. �વાગત-સ�કારની િવિધ પ�યા પછી 
સ�ાટ યામાતોએ પૂ�ું, ‘ઓ-ચો, મ� તમારી 
કૌટું��બક એકતાની ગૌરવગાથા અને ખુશી-
સ���ધની વાતો સાંભળી છ�. તમારા ઘરમાં એક 
હ�રથી વધુ સ�યો ઝઘડા કયા� િવના શાંિતથી 
ક�વી રીતે રહી શક� છ�? છ�વટ�, દર�કના ગાઢ સંબંધ 
અને અખંડ ક�ટુંબનું રહ�ય શું છ�?’ ઓ-ચો-સાન 
�� હોવાને કારણે બ� બોલી નહોતા શ�ાં. 
આથી તેમણે પૌ�ને કાગળ અને કલમ લાવવા 
ઈશારો કય�. તેઓએ �ુજતાં હાથે જેમ-તેમ સો 
શ�દો લ�યા અને કાગળ સ�ાટને આ�યો. સ�ાટ 
યામાતો લાંબા સમય સુધી ઉ�સુકતાને રોક� ન 
શ�યા, તેમણે કાગળ વાંચવાનું શ� કયુ�, તો તે 
આ�ય�થી �ત�ધ થઈ ગયા, કારણ ક� કાગળ પર 
એક જ શ�દ સો વખત લખેલો હતો અને તે શ�દ 
હતો - 'સહનશીલતા'! 

ઓ-ચો-સાનના પ�રવારના સ�યોની 
'સહનશીલતા' �શંસનીય હતી! ખર�ખર,  જે 
પ�રવારના તમામ સ�યો �વભાવથી જ જ�મ�ત 
સહનશીલ હોય, જે નાની-મોટી તકલીફો હસતાં-
હસતાં સહન કરી લેતાં હોય, એકબી�ની સારી-

ખરાબ, કડવી-મીઠી વાતો �ેમથી પચાવી લેતા 
હોય,  િવષમ �વભાવ-સં�કાર હોવા છતાં 
સહજતાથી એકબી�નાં સં�કારને �વીકારતા ં
હોય, �ણે તેમના લોહીમાં સહનશીલતા 
ઘોળાયેલી હોય. તેમાં પણ ખાસ પોિતકાઓ માટ� 
�વવું-મરવું જેને શીખવવું નથી પડતું... આવા 
સહનશીલ સ�યો �પી િશલાઓથી બનેલ મજબૂત 
�ક�ા �પી ક�ટુંબને કોણ તોડી શક�?  જે 
પ�રવારમાં સહનશીલ આ�માઓ જ�મ લે છ�, તે 
ઘર પણ �વગ� જેવું સુખદાયી બની �ય છ�. 

આજ ે તૂટ�લા પ�રવારોમા,ં સહનશીલતાના 
અભાવને કારણે સંબંધો વણસતા જણાય છ�. � 
ક�ટુંબીઓમાં થોડી પણ સહનશીલતા ન હોય તો 
બાળ-ગોપાલોથી ગુંજતું ગોક�ળ જેવું ઘર વેરિવખેર 
થવામાં વાર નથી લાગતી. આમ પણ, પા�રવા�રક 
ઝઘડો ક� ઘર�લું િહ�સા, માનિસક હલચલ ક� ઉ��ગ, 
ટ��શન ક� તણાવ તથા �યિ�ગત અશાંિતથી 
લઈને વૈિ�ક યુ� જેવી તમામ સમ�યાઓનું 
એકમા� મૂળ છ� – સહનશીલતાનો સવ�� દુકાળ! 
કોઈ અપશ�દ કહ�, ખરાબ વત�ન કર�, દુ��ચાર 
કર� તો સહ�જે બદલો લેવાની દુભા�વના પેદા થાય 
છ�, પરંતુ બદલો લેવો એ કાયમી ઉક�લ નથી! 
�ટનો જવાબ પ�થરથી આપવો એ તો સહ�લું છ�, 
પણ તે ફ� મનની બડાશ ઠાલવવાનો �િણક 
ઉપાય છ�. પ�થરનો ઘા ખાનાર પણ જવાબમાં 
પ�થર ફ�ક�ને િહ�સા કરી શક� છ�, પછી એકવાર 
શ� થયેલો પ�થરમારો કોઈનું માથું ફોડીને ક� 
કોઈનો �વ લઈને જ બંધ થાય છ�, તેનાંથી તો 
ફ� સવ�નાશ જ થાય છ�... પણ આવું થતું રોકવા 
માટ� � કોઈ ��ા�� હોય તો તે મા� સિહ�ણુતા 

સહનશીલતા...એક અ�ભુત િશ�પકાર....
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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વાર�-વાર� અપમાન કર� અથવા અપમાનના કડવા 
ઘૂંટડા િપવડાવે તો પણ જે કમ�યોગી સહનશીલ 
બની, પોતાનાં માગ� પર આગળ વધે છ�, તે 
સિહ�ણુતાનાં �દુથી ��ર �વભાવની કઠોર 
�યિ�નું પણ �દય પ�રવત�ન કર� છ� અને લોકોનાં 
અમૂ�ય આશીવા�દથી પોતાની ઝોળી ભરી િવ�-
સ�ાટનું પદ �ા�ત કર� છ�. સહન કરનાર જ 
શહ�નશાહ અને બેગમપુરનાં બે�ફકર બાદશાહ 
પણ બને છ�. ભગવાન પણ તેમના પર દુઆઓની 
સંપિ� લૂંટાવે છ� અને તેમની જ લાંબા સમય પછી 
�ક�મત થાય છ�.

પરંતુ તેનાથી િવપરીત, િનંદકની કાના-
�સીને કારણે લ�મણીના છોડની જેમ મુર�ઈ 
�ય, એવા નાજુક �વભાવી �યિ�ના ચહ�રા 
પરથી ખુશી અ��ય થઈ �ય છ�, આવી �યિ� 
�ણે �ણે મરતી રહ� છ�. �યિ�માં � 
સહનશીલતા ન હોય તો �પવાન, ધનવાન ક� 
બળવાન હોવા છતાં પણ કોઈપણ �ે�માં કાયમી 
સફળતા નથી મેળવી શકતા. અસિહ�ણુતાને 
કારણે રડવું, ગુ�સો કરવો, િચડાઈ જવાના 
સં�કાર મજબતૂ બનતા �ય છ� અને પોતાપણાંની 
મીઠાશથી ભર�લા િમ�ો-સંબંધીઓ પણ પારકાં 
બનીને દૂર જતા રહ� છ�. �વનની સુખદાયી 
સફરમાં સાથ આપનાર, �દયને �ડી રાખનાર 
ર�શમી સંબંધો તૂટતાં વાર નથી લાગતી. ઊલટું, 
જેઓ સહનશીલ બની માન-અપમાન સહન કરતાં 
કરતાં, િવશાળ �દય રાખી અપમાન-અપકારને 
સહ�લાઈથી પચાવી �ય છ� અન ે અપશ�દ�પી 
કાંટા મૂજ મૂિત�ને અપ�ણ કરવામાં આવેલ �લો છ� - 
એવું સમજે છ�. જે હિષ�તમુખ �યિ� કડવાં 
શ�દોનો ��યુ�ર મધુર શ�દોથી આપે છ�, તે જ 
�વનના સંઘષ�માં િવજયને �ા�ત કર� છ�.

િહમાલયના િગ�રિશખરને �પશ� કરવા 

જ છ�! કૌટુ��બક સુખ તેમજ િવ�શાંિત સિહ�ણુતા 
�ારા જ શ�ય છ�.

સમયની પોકાર છ� – સિહ�ણુતાનો મમ�-
મહ�વ અને અથ� �ણી સહનશીલ બનો! 
સહનશીલતા અથા�ત દુ:ખ આપનારને �મા કરી 
તેમનું ભલુ ઈ�છવું, િનંદા કરનાર માટ� શુભિચંતન 
કરવું ક� શુભકામનાઓ કરવી, તંગ કરનાર 
નબળો છ� - એવું સમ� અને હ�રાન કરનાર – 
ઈ�યા�-��ષ, �ોધ વગેર� િવકારોથી ઘેરાયેલો છ� – 
તેવું માની તેને ઉદારતાથી �મા કરવી તથા 
અસા�ય રોગમાં ધીરજ ધરી ખુશ રહ�વું, 
નુકશાનની ��થિતમાં માનિસક સંતુલન �ળવવું 
વગેર� પણ સહનશીલતા છ�. દયાળુ-ક�પાળુ ઈ�ર 
જેવી મનની ધીરજ, �દયમાં �ેમ ભરી, બુિ�ને 
િવશાળ બનાવી, િવિવધ �યિ�ઓનાં િવિભ�ન 
સં�કારો સાથે સુમેળ સાધવો અને કોઈ ગમે તેટલો 
સારો ક� ખરાબ હોય, દર�ક ગુણ-અવગુણને 
સાગર સમાન �દયમાં સમાવવા એ પણ સહનશીલ 
હોવું છ�. આ મારાં, આ પરાયા - આવો ભેદભાવ ન 
રાખી, બધા ઉપર સમાન �ેહ-પ�ુપોની વષા� 
કરવી તથા અપકારી પર ઉપકાર કરવો એ જ 
ખરા અથ�માં સહનશીલતા છ�.

સહનશીલતા જ િવક�ત મનો�િ�, િવરોધી 
��િ� અને િવષમ સં�ગોમાં પણ અંગદની જેમ 
અચલ રહ�વા માટ�નું અખૂટ બળ પૂ�ં પાડે છ�. જે આ 
�દ�ય ગુણ ધારણ કર� છ� તે જ મહાન બને છ�. 
માણસને દ�વ�વ આપનાર �દ�યગુણ છ� - સહન-
શીલતા! તે િવવેકશીલનું સુંદર વ��, ચ�ર�વાન 
મનુ�યનું અલૌ�કક આભૂષણ અને દ�વતાઓનો 
�દ�ય શણગાર છ�. જે અ�ય લોકોની ટીકા-
�ટ�પણીને સરળતાથી સહન કરી લે છ�, તેઓ જ 
શાંત મનથી આપદાઓ સામે લડી શક� છ�! કોઈ 
ગમે-તેમ બોલે, િતર�કાર કર�, નીચા દ�ખાડે, 
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�પાનના સ�ાટ યામાતોનાં એક મં�ી હતા 
‘ઓ-ચો-સાન’. મં�ીના પ�રવારમાં લગભગ એક 
હ�ર સ�યો હતા, પણ બધામાં ગજબની એકતા 
હતી. બધા સ�યો સાથે મળીને રહ�તા, સાથે 
ભોજન કરતા. એ િવશાળ પ�રવારની એકતાની 
વાતો દૂર-દૂર સુધી ફ�લાયેલી હતી. ઓ-ચો સાનના 
પ�રવારની એકતાની વાત સ�ાટ યામાતોના કાને 
પણ પહ�ચી. તેથી સ�ય �ણવાં એક �દવસ 
બાદશાહ પોતે ઓ-ચો-સાનની સાથે તેના ઘર� 
પહ��યા. �વાગત-સ�કારની િવિધ પ�યા પછી 
સ�ાટ યામાતોએ પૂ�ું, ‘ઓ-ચો, મ� તમારી 
કૌટું��બક એકતાની ગૌરવગાથા અને ખુશી-
સ���ધની વાતો સાંભળી છ�. તમારા ઘરમાં એક 
હ�રથી વધુ સ�યો ઝઘડા કયા� િવના શાંિતથી 
ક�વી રીતે રહી શક� છ�? છ�વટ�, દર�કના ગાઢ સંબંધ 
અને અખંડ ક�ટુંબનું રહ�ય શું છ�?’ ઓ-ચો-સાન 
�� હોવાને કારણે બ� બોલી નહોતા શ�ાં. 
આથી તેમણે પૌ�ને કાગળ અને કલમ લાવવા 
ઈશારો કય�. તેઓએ �ુજતાં હાથે જેમ-તેમ સો 
શ�દો લ�યા અને કાગળ સ�ાટને આ�યો. સ�ાટ 
યામાતો લાંબા સમય સુધી ઉ�સુકતાને રોક� ન 
શ�યા, તેમણે કાગળ વાંચવાનું શ� કયુ�, તો તે 
આ�ય�થી �ત�ધ થઈ ગયા, કારણ ક� કાગળ પર 
એક જ શ�દ સો વખત લખેલો હતો અને તે શ�દ 
હતો - 'સહનશીલતા'! 

ઓ-ચો-સાનના પ�રવારના સ�યોની 
'સહનશીલતા' �શંસનીય હતી! ખર�ખર,  જે 
પ�રવારના તમામ સ�યો �વભાવથી જ જ�મ�ત 
સહનશીલ હોય, જે નાની-મોટી તકલીફો હસતાં-
હસતાં સહન કરી લેતાં હોય, એકબી�ની સારી-

ખરાબ, કડવી-મીઠી વાતો �ેમથી પચાવી લેતા 
હોય,  િવષમ �વભાવ-સં�કાર હોવા છતાં 
સહજતાથી એકબી�નાં સં�કારને �વીકારતા ં
હોય, �ણે તેમના લોહીમાં સહનશીલતા 
ઘોળાયેલી હોય. તેમાં પણ ખાસ પોિતકાઓ માટ� 
�વવું-મરવું જેને શીખવવું નથી પડતું... આવા 
સહનશીલ સ�યો �પી િશલાઓથી બનેલ મજબૂત 
�ક�ા �પી ક�ટુંબને કોણ તોડી શક�?  જે 
પ�રવારમાં સહનશીલ આ�માઓ જ�મ લે છ�, તે 
ઘર પણ �વગ� જેવું સુખદાયી બની �ય છ�. 

આજ ે તૂટ�લા પ�રવારોમા,ં સહનશીલતાના 
અભાવને કારણે સંબંધો વણસતા જણાય છ�. � 
ક�ટુંબીઓમાં થોડી પણ સહનશીલતા ન હોય તો 
બાળ-ગોપાલોથી ગુંજતું ગોક�ળ જેવું ઘર વેરિવખેર 
થવામાં વાર નથી લાગતી. આમ પણ, પા�રવા�રક 
ઝઘડો ક� ઘર�લું િહ�સા, માનિસક હલચલ ક� ઉ��ગ, 
ટ��શન ક� તણાવ તથા �યિ�ગત અશાંિતથી 
લઈને વૈિ�ક યુ� જેવી તમામ સમ�યાઓનું 
એકમા� મૂળ છ� – સહનશીલતાનો સવ�� દુકાળ! 
કોઈ અપશ�દ કહ�, ખરાબ વત�ન કર�, દુ��ચાર 
કર� તો સહ�જે બદલો લેવાની દુભા�વના પેદા થાય 
છ�, પરંતુ બદલો લેવો એ કાયમી ઉક�લ નથી! 
�ટનો જવાબ પ�થરથી આપવો એ તો સહ�લું છ�, 
પણ તે ફ� મનની બડાશ ઠાલવવાનો �િણક 
ઉપાય છ�. પ�થરનો ઘા ખાનાર પણ જવાબમાં 
પ�થર ફ�ક�ને િહ�સા કરી શક� છ�, પછી એકવાર 
શ� થયેલો પ�થરમારો કોઈનું માથું ફોડીને ક� 
કોઈનો �વ લઈને જ બંધ થાય છ�, તેનાંથી તો 
ફ� સવ�નાશ જ થાય છ�... પણ આવું થતું રોકવા 
માટ� � કોઈ ��ા�� હોય તો તે મા� સિહ�ણુતા 

સહનશીલતા...એક અ�ભુત િશ�પકાર....
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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વાર�-વાર� અપમાન કર� અથવા અપમાનના કડવા 
ઘૂંટડા િપવડાવે તો પણ જે કમ�યોગી સહનશીલ 
બની, પોતાનાં માગ� પર આગળ વધે છ�, તે 
સિહ�ણુતાનાં �દુથી ��ર �વભાવની કઠોર 
�યિ�નું પણ �દય પ�રવત�ન કર� છ� અને લોકોનાં 
અમૂ�ય આશીવા�દથી પોતાની ઝોળી ભરી િવ�-
સ�ાટનું પદ �ા�ત કર� છ�. સહન કરનાર જ 
શહ�નશાહ અને બેગમપુરનાં બે�ફકર બાદશાહ 
પણ બને છ�. ભગવાન પણ તેમના પર દુઆઓની 
સંપિ� લૂંટાવે છ� અને તેમની જ લાંબા સમય પછી 
�ક�મત થાય છ�.

પરંતુ તેનાથી િવપરીત, િનંદકની કાના-
�સીને કારણે લ�મણીના છોડની જેમ મુર�ઈ 
�ય, એવા નાજુક �વભાવી �યિ�ના ચહ�રા 
પરથી ખુશી અ��ય થઈ �ય છ�, આવી �યિ� 
�ણે �ણે મરતી રહ� છ�. �યિ�માં � 
સહનશીલતા ન હોય તો �પવાન, ધનવાન ક� 
બળવાન હોવા છતાં પણ કોઈપણ �ે�માં કાયમી 
સફળતા નથી મેળવી શકતા. અસિહ�ણુતાને 
કારણે રડવું, ગુ�સો કરવો, િચડાઈ જવાના 
સં�કાર મજબતૂ બનતા �ય છ� અને પોતાપણાંની 
મીઠાશથી ભર�લા િમ�ો-સંબંધીઓ પણ પારકાં 
બનીને દૂર જતા રહ� છ�. �વનની સુખદાયી 
સફરમાં સાથ આપનાર, �દયને �ડી રાખનાર 
ર�શમી સંબંધો તૂટતાં વાર નથી લાગતી. ઊલટું, 
જેઓ સહનશીલ બની માન-અપમાન સહન કરતાં 
કરતાં, િવશાળ �દય રાખી અપમાન-અપકારને 
સહ�લાઈથી પચાવી �ય છ� અન ે અપશ�દ�પી 
કાંટા મૂજ મૂિત�ને અપ�ણ કરવામાં આવેલ �લો છ� - 
એવું સમજે છ�. જે હિષ�તમુખ �યિ� કડવાં 
શ�દોનો ��યુ�ર મધુર શ�દોથી આપે છ�, તે જ 
�વનના સંઘષ�માં િવજયને �ા�ત કર� છ�.

િહમાલયના િગ�રિશખરને �પશ� કરવા 

જ છ�! કૌટુ��બક સુખ તેમજ િવ�શાંિત સિહ�ણુતા 
�ારા જ શ�ય છ�.

સમયની પોકાર છ� – સિહ�ણુતાનો મમ�-
મહ�વ અને અથ� �ણી સહનશીલ બનો! 
સહનશીલતા અથા�ત દુ:ખ આપનારને �મા કરી 
તેમનું ભલુ ઈ�છવું, િનંદા કરનાર માટ� શુભિચંતન 
કરવું ક� શુભકામનાઓ કરવી, તંગ કરનાર 
નબળો છ� - એવું સમ� અને હ�રાન કરનાર – 
ઈ�યા�-��ષ, �ોધ વગેર� િવકારોથી ઘેરાયેલો છ� – 
તેવું માની તેને ઉદારતાથી �મા કરવી તથા 
અસા�ય રોગમાં ધીરજ ધરી ખુશ રહ�વું, 
નુકશાનની ��થિતમાં માનિસક સંતુલન �ળવવું 
વગેર� પણ સહનશીલતા છ�. દયાળુ-ક�પાળુ ઈ�ર 
જેવી મનની ધીરજ, �દયમાં �ેમ ભરી, બુિ�ને 
િવશાળ બનાવી, િવિવધ �યિ�ઓનાં િવિભ�ન 
સં�કારો સાથે સુમેળ સાધવો અને કોઈ ગમે તેટલો 
સારો ક� ખરાબ હોય, દર�ક ગુણ-અવગુણને 
સાગર સમાન �દયમાં સમાવવા એ પણ સહનશીલ 
હોવું છ�. આ મારાં, આ પરાયા - આવો ભેદભાવ ન 
રાખી, બધા ઉપર સમાન �ેહ-પ�ુપોની વષા� 
કરવી તથા અપકારી પર ઉપકાર કરવો એ જ 
ખરા અથ�માં સહનશીલતા છ�.

સહનશીલતા જ િવક�ત મનો�િ�, િવરોધી 
��િ� અને િવષમ સં�ગોમાં પણ અંગદની જેમ 
અચલ રહ�વા માટ�નું અખૂટ બળ પૂ�ં પાડે છ�. જે આ 
�દ�ય ગુણ ધારણ કર� છ� તે જ મહાન બને છ�. 
માણસને દ�વ�વ આપનાર �દ�યગુણ છ� - સહન-
શીલતા! તે િવવેકશીલનું સુંદર વ��, ચ�ર�વાન 
મનુ�યનું અલૌ�કક આભૂષણ અને દ�વતાઓનો 
�દ�ય શણગાર છ�. જે અ�ય લોકોની ટીકા-
�ટ�પણીને સરળતાથી સહન કરી લે છ�, તેઓ જ 
શાંત મનથી આપદાઓ સામે લડી શક� છ�! કોઈ 
ગમે-તેમ બોલે, િતર�કાર કર�, નીચા દ�ખાડે, 
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નીકળ�લા આરોહકોને પણ ઘાતક બફ�લા ઠ�ડા 
પવનો સહન કરવા પડે છ�. સરહદ પરના 
જવાનોને દુ�મનોનો આતંક સહન કયા� વગર 
જયમાલા �યાં મળ� છ�? પગતળ� કચડાઈ જનાર 
માટી પણ સહનશીલતાના બળ� ઘડો બની ��ીના 
માથા ઉપર ચઢીને માન મેળવે છ�. એવી જ રીતે 
માનવ પણ સહનશીલતાની શિ�થી ઘડાની જેમ 
પ�રપ� બની દર�કનું સ�માન મેળવે છ�. જંગલના 
ખડકોમાં અંક��રત નાનું 'બીજ' પણ ઠ�ડા-ગરમ 
પવનને સહન કર� છ� અને એક િવશાળ વટ�� 
બની �ય છ�. પ�થરની થપાટો ખાઈને મીઠાં ફળ 
આપનાર �� પણ સિહ�ણુતાનો જ પાઠ શીખવે છ�. 
આગમાં તપીને અિણશુ�ધ થયેલું સોનું આકષ�ક 
ઘર�ણું બને છ�. એવી જ રીતે સં�ગોની ભીષણ 
અ��માં તપવાથી આ�મા ક�ચન બની �ય છ� 
અને ચમકતા સોનાના આભૂષણોની જેમ 
�યિ��વ �દ�યતાથી ઝળક� ઉઠ� છ�. એટલે જ 
કહ�વાય છ� ક� ‘સહન કરવું એ ગુણોના ઘર�ણાં 
બનવા સમાન છ�.’ માતા સીતાની જેમ સહનશીલ 
બની અ�� પરી�ાઓમાં પાસ થવાથી ચ�ર� 
ઉ�વળ બને છ� અને સહનશીલતાની શિ�થી 
આ�મા �ુવ તારો બની િવ� િ�િતજ પર ચમક� છ�.

સહન કયા� વગર લોક-પરલોકમાં કોઈને 
ક�ઈ નથી મળતું! કોઈ દ�વા�મા-ધમા��મા-મહા�મા, 
સંત-મહ�ત, ધમ��થાપક - સમાજસુધારક, રા�-
મહારા�, નેતા-અિભનેતા વગેર�ના �પમાં જગ-
�િસ� થયા છ� તો ફ� સિહ�ણુતાના �જરમાન 
બળથી જ! માથા પર કાંટાનો તાજ પહ�રાવી �ોસ 
પર ચઢાવનારા દુ� અને અધમ�ઓની ��રતા 
સહન કરી ઈસુ િ��ત ‘ધમા��મા’ બ�યા. ભ� 
મીરા ઝેરનો �યાલો પી ને ‘અમર’ થયાં. સંત 
�ાને�ર ��ઢચુ�ત ક�રપંથી �ા�ણોના 
બિહ�કારનો સામનો કરી, સંતો �ારા ‘માઉલી 

(માં)’નું િબ�દ આપી નવાજવામાં આ�યા. ��ી 
િશ�ણના �ણેતા �યોિતબા �લે, િનંદા અને 
અપમાન સહન કયા� પછી ‘મહા�મા’ કહ�વાયા. 
િશવા� મહારાજ શ�ુ તેમજ �વજનોનો �ાસ 
સહન કરી ��ના ‘�દય-િસંહાસનના �ાની 
રા�’ બ�યા. અં�ે�ની િહ�સાને સિહ�ણુતાની 
ઢાલથી રોક�, લાકડીઓનો માર સહન કરી 
ગાંધી� ‘રા�િપતા’ કહ�વાયા.

દાદા લેખરાજને પરમા�માનાં સાકાર 
મા�યમ બ�યા પછી સમાજનો ભયંકર િવરોધ 
સહન કરવો પ�ો. સ�માનનીય િન�કલંક ચ�ર� 
પર કલંક લા�યા. એકવાર કલકતામાં િવક�ત 
માનિસકતાથી પી�ડત �યિ�એ અખબારમાં 
છપા�યું ક� એક સાયકલ �રપેર કરનાર કહ� છ� ક� 
�� ક��ણ ભગવાન છું, માર� ૧૬ હ�ર પટરાણીઓ 
�ઈએ છ�, અ�યાર� તેમને �ણસો રાણીઓ મળી 
ગઈ છ�, બાક�ની રાણીઓની શોધ ચાલુ છ�. આ 
સમાચાર વાંચીને દાદી િનમ�ળશાંતાએ તરત જ 
��ાબાબાને પ� લખીને પૂ�ું, ‘બાબા, �� તેની 
સામે માનહાિનનો ક�સ દાખલ ક�ં?’ બાબાએ 
જવાબ આ�યો, ‘બેટા, શું કોઈ બાપ તેના પુ� પર 
ક�સ કર�?’  ��ાબાબાએ ચા�ર�ય પર ડાઘ 
લગાડનારાઓને પોતાનાં બાળકો માની અહ�કારી 
બદમાશોનાં દુ��ચારને પચાવીને તેઓ ‘��િપતા’ 
કહ�વાયા. કિળયુગના િવકારી �યિ�ઓના 
િવરોધના તોફાનોને શિ�શાળી ��થિતથી 
પરાિજત કરનારાં તેઓ ‘સિહ�ણુતાનાં મહાપવ�ત’ 
સાિબત થયા.

એક બાળક મૂિત� બનાવી રહ�લા કલાકારને 
�ઈ ર�ો હતો. બાળક� િજ�ાસાથી પૂ�ું, ‘કાકા, 
તમે મૂિત� બનાવી ર�ા છો ને!’ કલાકાર� ક�ં, 
‘ના.’ થોડીવાર પછી બાળક� એ જ ��નું 
પુનરાવત�ન કયુ�, �યાર� મૂિત�કાર બો�યો - ‘નહ�.’ 
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�ી�વાર બાળક ઉ�ક�રાઈ ગયો અને બો�યો, 
‘તમે બનાવી તો મૂિત� જ ર�ા છો! પણ શા માટ� 
કહો છો ક� તમે મૂિત� નથી બનાવતા’, તો મૂિત�કાર 
બો�યો, ‘આ પ�થરમાં મૂિત� તો પહ�લેથી જ 
છુપાયેલી છ�. તેથી, �� તો ફ� તે મૂિત� ઉપરથી જે 
�ઈતો નથી તે પ�થર કાઢું છું. �યાર� વણ�ઈતો 
પ�થર નીકળી જશે પછી અંદરની મૂિત� �ગટ 
થશે.’ પરમા�મા પણ �ીમત�પી હાથ�થી �ાન-
યોગની છીણી-હથોડી �ારા અિન�છનીય 
તમો�ધાન સં�કારો કોતરી, દ�હમાં છુપાયેલ 
આ�માના �દ�ય �વ�પને �ગટ કર� છ�, 
�દ�યગુણોની મૂિત� બનાવવા માટ� સજ�ક અને  
િનયિતએ આપેલા સં�ગોની થપાટો પણ સહન 
કરવી પડે છ�.

કહ�વાય પણ છ� ક,�  ‘જે આપણી િનંદા કર� છ� 
તે આપણો િમ� છ�!’ કારણ ક� આંગણાનાં 
કચરાને મફતમાં ઝાડુ મારનાર �યિ�ની જેમ 
િનંદા કરનાર પણ િનંદાનાં ઝાડુ વડે ‘��-પણાં’ના 
ઘમંડી સં�કારોનો મેલ અને આ�મા પર ચઢ�લી 
દ�હ-અિભમાનની ધૂળને સાફ કર� છ�. તેના કડવા 
શ�દો�પી છીણીથી કળા-ગુણ�ને કારણે બુિ� પર 
ચઢ�લા અહ�કારના થર ઊતરી �ય છ�. િનંદા 
કરનારના કાંટાની જેમ ખૂંચતા શ�દો, મિહમા 
સાંભળીને ઉ�પ�ન થયેલ અિભમાનનો ��ગો ફોડે 
છ�. નબળાઈઓ અને ભૂલોનું વણ�ન કરી, 
ખામીઓ કાઢી કાંટાથી કાંટો કાઢનાર, 
�યિ��વમાંથી દોષના કાંટા કાઢીને ઉપકાર જ તો 
કર� છ�. ડગલેને પગલે અડચણ�પ બનનાર િવ�ન-
સંતોષી આપણને �વનના માગ� પર ચાલવાનું 
શીખવે છ�. ટીકાકાર ટીકા કરી પરો� રીતે 
આ�મિનરી�ણની તક આપે છ� અને ડાઘ-ધ�બા 
બતાવતો અરીસો બની ચા�ર�નો ચહ�રો ઠીક કર� 
છ�. પદ - �િસિ� - પૈસા - �િત�ાથી ઉછર�લા 

અહ�કારને આલોચનાથી તોડી પાડનારા િવવેચકો 
શુભિચંતક સાિબત થાય છ�. કમ�રી શોધનાર 
અવગુણ� તરફ �યાન દોરી સદાચારી બનવાનો 
પાઠ શીખવે છ�.

અસામાિજક લોકો, વેરી-િવરોધીઓનો 
િવરોધ સહન કરવાથી �વંત મૂિત� ઘડાય છ�. 
સહન કરતાં કરતાં દાનવ પણ માનવ બને છ� અને 
માનવ પણ દ�વ બની �ય છ�. ખરબચડા ખરાબ 
પ�થર જેવા ક�સં�કારી પ�થરબુ��ધ �યિ�ને 
ક�ડારીને કોિહનૂર હીરા જેવા બનાવનાર તથા 
કોડી સમાન માણસમાંથી �દ�યતાને �ગટ 
કરનાર, ખર�ખર... સહનશીલતા છ�... એક 
અદભુત િશ�પકાર!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ: બી.ક�. િવજય પોિશયા,

ઈ��ડયા કોલોની, અમદાવાદ.

અને ગાય વાઘ અને બકરી એક જ ઘાટ પર સાથે 
પાણી પીશે. એટલે ક� આટલી િવિભ�નતાને 
સા�યતામાં પ�રવિત�ત કરી ર�ા છ�. �યાર� 
ભગવાનનો આપણને સૌને આદ�શ છ� ક� આપ 
આ�માઓ પણ આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરીને 
િનરાકારી, િનિવ�કારી અને િનરહ�કારી 
આ�મ��થિત બનાવો તથા �યવહારમાં સદાિનિમ� 
ભાવ, િનમા�ણ ભાવના અને િનમ�લ વાણી, ભાવ 
�વભાવમાં રહ� જે િવ� પ�રવાર �ભુ પ�રવાર, 
સતયુગી સંસારની રચના કરી શક�. આશા છ� 
આપ પણ �ભુના આ� વાનને �વીકારીને તેમના 
ગળાની માળા બનવા માટ� પોતાના અહ�કારને 
ઉડાવી દઈ બધાંની સાથે �ેહ સૂ�માં બંધાઈ 
�ઓ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... સં�કાર િમલનના
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નીકળ�લા આરોહકોને પણ ઘાતક બફ�લા ઠ�ડા 
પવનો સહન કરવા પડે છ�. સરહદ પરના 
જવાનોને દુ�મનોનો આતંક સહન કયા� વગર 
જયમાલા �યાં મળ� છ�? પગતળ� કચડાઈ જનાર 
માટી પણ સહનશીલતાના બળ� ઘડો બની ��ીના 
માથા ઉપર ચઢીને માન મેળવે છ�. એવી જ રીતે 
માનવ પણ સહનશીલતાની શિ�થી ઘડાની જેમ 
પ�રપ� બની દર�કનું સ�માન મેળવે છ�. જંગલના 
ખડકોમાં અંક��રત નાનું 'બીજ' પણ ઠ�ડા-ગરમ 
પવનને સહન કર� છ� અને એક િવશાળ વટ�� 
બની �ય છ�. પ�થરની થપાટો ખાઈને મીઠાં ફળ 
આપનાર �� પણ સિહ�ણુતાનો જ પાઠ શીખવે છ�. 
આગમાં તપીને અિણશુ�ધ થયેલું સોનું આકષ�ક 
ઘર�ણું બને છ�. એવી જ રીતે સં�ગોની ભીષણ 
અ��માં તપવાથી આ�મા ક�ચન બની �ય છ� 
અને ચમકતા સોનાના આભૂષણોની જેમ 
�યિ��વ �દ�યતાથી ઝળક� ઉઠ� છ�. એટલે જ 
કહ�વાય છ� ક� ‘સહન કરવું એ ગુણોના ઘર�ણાં 
બનવા સમાન છ�.’ માતા સીતાની જેમ સહનશીલ 
બની અ�� પરી�ાઓમાં પાસ થવાથી ચ�ર� 
ઉ�વળ બને છ� અને સહનશીલતાની શિ�થી 
આ�મા �ુવ તારો બની િવ� િ�િતજ પર ચમક� છ�.

સહન કયા� વગર લોક-પરલોકમાં કોઈને 
ક�ઈ નથી મળતું! કોઈ દ�વા�મા-ધમા��મા-મહા�મા, 
સંત-મહ�ત, ધમ��થાપક - સમાજસુધારક, રા�-
મહારા�, નેતા-અિભનેતા વગેર�ના �પમાં જગ-
�િસ� થયા છ� તો ફ� સિહ�ણુતાના �જરમાન 
બળથી જ! માથા પર કાંટાનો તાજ પહ�રાવી �ોસ 
પર ચઢાવનારા દુ� અને અધમ�ઓની ��રતા 
સહન કરી ઈસુ િ��ત ‘ધમા��મા’ બ�યા. ભ� 
મીરા ઝેરનો �યાલો પી ને ‘અમર’ થયાં. સંત 
�ાને�ર ��ઢચુ�ત ક�રપંથી �ા�ણોના 
બિહ�કારનો સામનો કરી, સંતો �ારા ‘માઉલી 

(માં)’નું િબ�દ આપી નવાજવામાં આ�યા. ��ી 
િશ�ણના �ણેતા �યોિતબા �લે, િનંદા અને 
અપમાન સહન કયા� પછી ‘મહા�મા’ કહ�વાયા. 
િશવા� મહારાજ શ�ુ તેમજ �વજનોનો �ાસ 
સહન કરી ��ના ‘�દય-િસંહાસનના �ાની 
રા�’ બ�યા. અં�ે�ની િહ�સાને સિહ�ણુતાની 
ઢાલથી રોક�, લાકડીઓનો માર સહન કરી 
ગાંધી� ‘રા�િપતા’ કહ�વાયા.

દાદા લેખરાજને પરમા�માનાં સાકાર 
મા�યમ બ�યા પછી સમાજનો ભયંકર િવરોધ 
સહન કરવો પ�ો. સ�માનનીય િન�કલંક ચ�ર� 
પર કલંક લા�યા. એકવાર કલકતામાં િવક�ત 
માનિસકતાથી પી�ડત �યિ�એ અખબારમાં 
છપા�યું ક� એક સાયકલ �રપેર કરનાર કહ� છ� ક� 
�� ક��ણ ભગવાન છું, માર� ૧૬ હ�ર પટરાણીઓ 
�ઈએ છ�, અ�યાર� તેમને �ણસો રાણીઓ મળી 
ગઈ છ�, બાક�ની રાણીઓની શોધ ચાલુ છ�. આ 
સમાચાર વાંચીને દાદી િનમ�ળશાંતાએ તરત જ 
��ાબાબાને પ� લખીને પૂ�ું, ‘બાબા, �� તેની 
સામે માનહાિનનો ક�સ દાખલ ક�ં?’ બાબાએ 
જવાબ આ�યો, ‘બેટા, શું કોઈ બાપ તેના પુ� પર 
ક�સ કર�?’  ��ાબાબાએ ચા�ર�ય પર ડાઘ 
લગાડનારાઓને પોતાનાં બાળકો માની અહ�કારી 
બદમાશોનાં દુ��ચારને પચાવીને તેઓ ‘��િપતા’ 
કહ�વાયા. કિળયુગના િવકારી �યિ�ઓના 
િવરોધના તોફાનોને શિ�શાળી ��થિતથી 
પરાિજત કરનારાં તેઓ ‘સિહ�ણુતાનાં મહાપવ�ત’ 
સાિબત થયા.

એક બાળક મૂિત� બનાવી રહ�લા કલાકારને 
�ઈ ર�ો હતો. બાળક� િજ�ાસાથી પૂ�ું, ‘કાકા, 
તમે મૂિત� બનાવી ર�ા છો ને!’ કલાકાર� ક�ં, 
‘ના.’ થોડીવાર પછી બાળક� એ જ ��નું 
પુનરાવત�ન કયુ�, �યાર� મૂિત�કાર બો�યો - ‘નહ�.’ 
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�ી�વાર બાળક ઉ�ક�રાઈ ગયો અને બો�યો, 
‘તમે બનાવી તો મૂિત� જ ર�ા છો! પણ શા માટ� 
કહો છો ક� તમે મૂિત� નથી બનાવતા’, તો મૂિત�કાર 
બો�યો, ‘આ પ�થરમાં મૂિત� તો પહ�લેથી જ 
છુપાયેલી છ�. તેથી, �� તો ફ� તે મૂિત� ઉપરથી જે 
�ઈતો નથી તે પ�થર કાઢું છું. �યાર� વણ�ઈતો 
પ�થર નીકળી જશે પછી અંદરની મૂિત� �ગટ 
થશે.’ પરમા�મા પણ �ીમત�પી હાથ�થી �ાન-
યોગની છીણી-હથોડી �ારા અિન�છનીય 
તમો�ધાન સં�કારો કોતરી, દ�હમાં છુપાયેલ 
આ�માના �દ�ય �વ�પને �ગટ કર� છ�, 
�દ�યગુણોની મૂિત� બનાવવા માટ� સજ�ક અને  
િનયિતએ આપેલા સં�ગોની થપાટો પણ સહન 
કરવી પડે છ�.

કહ�વાય પણ છ� ક,�  ‘જે આપણી િનંદા કર� છ� 
તે આપણો િમ� છ�!’ કારણ ક� આંગણાનાં 
કચરાને મફતમાં ઝાડુ મારનાર �યિ�ની જેમ 
િનંદા કરનાર પણ િનંદાનાં ઝાડુ વડે ‘��-પણાં’ના 
ઘમંડી સં�કારોનો મેલ અને આ�મા પર ચઢ�લી 
દ�હ-અિભમાનની ધૂળને સાફ કર� છ�. તેના કડવા 
શ�દો�પી છીણીથી કળા-ગુણ�ને કારણે બુિ� પર 
ચઢ�લા અહ�કારના થર ઊતરી �ય છ�. િનંદા 
કરનારના કાંટાની જેમ ખૂંચતા શ�દો, મિહમા 
સાંભળીને ઉ�પ�ન થયેલ અિભમાનનો ��ગો ફોડે 
છ�. નબળાઈઓ અને ભૂલોનું વણ�ન કરી, 
ખામીઓ કાઢી કાંટાથી કાંટો કાઢનાર, 
�યિ��વમાંથી દોષના કાંટા કાઢીને ઉપકાર જ તો 
કર� છ�. ડગલેને પગલે અડચણ�પ બનનાર િવ�ન-
સંતોષી આપણને �વનના માગ� પર ચાલવાનું 
શીખવે છ�. ટીકાકાર ટીકા કરી પરો� રીતે 
આ�મિનરી�ણની તક આપે છ� અને ડાઘ-ધ�બા 
બતાવતો અરીસો બની ચા�ર�નો ચહ�રો ઠીક કર� 
છ�. પદ - �િસિ� - પૈસા - �િત�ાથી ઉછર�લા 

અહ�કારને આલોચનાથી તોડી પાડનારા િવવેચકો 
શુભિચંતક સાિબત થાય છ�. કમ�રી શોધનાર 
અવગુણ� તરફ �યાન દોરી સદાચારી બનવાનો 
પાઠ શીખવે છ�.

અસામાિજક લોકો, વેરી-િવરોધીઓનો 
િવરોધ સહન કરવાથી �વંત મૂિત� ઘડાય છ�. 
સહન કરતાં કરતાં દાનવ પણ માનવ બને છ� અને 
માનવ પણ દ�વ બની �ય છ�. ખરબચડા ખરાબ 
પ�થર જેવા ક�સં�કારી પ�થરબુ��ધ �યિ�ને 
ક�ડારીને કોિહનૂર હીરા જેવા બનાવનાર તથા 
કોડી સમાન માણસમાંથી �દ�યતાને �ગટ 
કરનાર, ખર�ખર... સહનશીલતા છ�... એક 
અદભુત િશ�પકાર!

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ: બી.ક�. િવજય પોિશયા,

ઈ��ડયા કોલોની, અમદાવાદ.

અને ગાય વાઘ અને બકરી એક જ ઘાટ પર સાથે 
પાણી પીશે. એટલે ક� આટલી િવિભ�નતાને 
સા�યતામાં પ�રવિત�ત કરી ર�ા છ�. �યાર� 
ભગવાનનો આપણને સૌને આદ�શ છ� ક� આપ 
આ�માઓ પણ આ�યા��મક પુ�ષાથ� કરીને 
િનરાકારી, િનિવ�કારી અને િનરહ�કારી 
આ�મ��થિત બનાવો તથા �યવહારમાં સદાિનિમ� 
ભાવ, િનમા�ણ ભાવના અને િનમ�લ વાણી, ભાવ 
�વભાવમાં રહ� જે િવ� પ�રવાર �ભુ પ�રવાર, 
સતયુગી સંસારની રચના કરી શક�. આશા છ� 
આપ પણ �ભુના આ� વાનને �વીકારીને તેમના 
ગળાની માળા બનવા માટ� પોતાના અહ�કારને 
ઉડાવી દઈ બધાંની સાથે �ેહ સૂ�માં બંધાઈ 
�ઓ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... સં�કાર િમલનના
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રા�યોગી બી.ક�. 
હરીશભાઈ શુ�નું પાિથ�વ 
શરીર પંચમહાભૂત સદાય  
માટ� િવલીન થઈ ગયું. 
તારીખ ૦૨-૦૮-૨૦૨૨ની 
સવાર� એક િશ�ણિવદ, 

સાિહ�ય�ેમી, લૌ�કક-અલૌ�કક પ�રવાર, િમ�-
સંબંધી અને િવ�ાથ��ંદના ચહ�તા, અ�યા�મ-
પથના યા�ી િમલનસાર અને ભાવનાશીલ 
�યિ��વના માિલક, તેમજ ��ાક�મારીઝની 
ઈ�રીય સેવાઓમાં સ�ગ ગુજરાત અને મધુબન 
મહાય�માં �ણીતા અને ખબૂ  લોકિ�ય બનેલા, 
મારા સેવાસાથી િમ�, એવા હરીશભાઈની િવદાય, 
ગુ�ત રીતે ચાલતી એડવા�સ પાટ�ની સેવામાં 
સાથ�ક અને અિત આવ�યક હશે. િવ�નાટકના 
આ �ાનર�ને �દય�થ કરી, આપણે એ સદગત 
આ�માની અનંતયા�ામાં ભાવાંજિલ અને 
સદભાવના આપીએ.

 અ��સં�કાર અને ��ાંજિલ સભાના 
િવિધ-�સંગે સમ� ગુજરાત ઝોનમાંથી ઘણી મોટી 
સં�યામાં અ�ગ�ય િનિમત બહ�નો, વ�ર� 
ભાઈઓ, મોટી સં�યામાં ��ાક�મારી બહ�નોની 
સાથે સાથે, િવશાળ �ા�ણ પ�રવાર તથા લૌ�કક 
પ�રવાર ઉપ��થત રહી �દવંગત આ�મા �િત પુ�પો 
અને શુભસંક�પો �ારા �ેહાદરની ભાવના  
દશા�વી. તેમના સમ� પ�રવાર� �ાન-યોગયુ� 
��થિત �ારા �સંગની �દ�યતા અને ગ�રમાને 
સાચવી �ણી હતી. તેઓની લૌ�કક પુ�ી 
��ાક�મારી નેહાબેન તથા યુગલ ��ાક�મારી 
સુશીલાબેન દુઃખના આંસુ સારવાને બદલે, 

પધાર�લ સૌ આગંતુકોનું સ��મત �વાગત કરતા 
ર�ા. એ ��ય �સંગોિચત ગ�રમા �ગટ કરતું 
હતું. તેમના બં�ને સંતાનો િવનયભાઈ અને 
યશેષભાઈ લૌ�કક જવાબદારી વહન કરતા રહી, 
પરમા�માના �દ�યકત��યમાં �દલથી, િવશેષ ય� 
�ેહી-સહયોગી બનીને ર�ા છ�. તેમની મોટી 
દીકરી �યૂઝીલે�ડ અને �ફઝી દ�શના સેવાક���ો 
િનિમતભાવથી સંભાળી ર�ા છ�. 

સમાજ �વનમાં લ� �સંગે દીકરીને 
વળાવતા ‘ક�યાદાન’ શ�દનો �યોગ થાય છ�. 
િશવિપતાના �દ�ય કત��યમાં િન�ય થતાં જ 
હરીશભાઈ અને સુશીલાબેને પોતાની બ�ને �હાલી 
દીકરીઓનું ક�યાદાન િશવબાબાના મહાય�માં 
સમિપ�ત કરીને કયુ�. ક�ટલું મોટું અહોભા�ય! બંને 
દીકરીઓ પો�ટ �ે�યુએટ, ફ�ટ� �ાસ ફ�ટ� 
થયા બાદ કોલેજમાં �ા�યાિપકા તરીક�ની ઓફર 
હોવા છતાં િનણ�ય કય� ક� �ભુકાય�માં સમિપ�ત 
થવાનું.

હરીશભાઈનું બાળપણ અને શાળાક�ય 
�વન એક સાધારણ શુ� પ�રવારમાં 
રાજ�થાનના સાગવાડા ગામમાં વી�યું. 
એસ.એસ.સી. બોડ�ની પરી�ામાં �થમ નંબર�  
આવવાથી, આજે પણ તેમનું નામ શાળાની દીવાલ 
ઉપર લાગેલા બોડ�માં ચમક� છ�. અનેક અભાવો 
અને સંઘષ�ની વ�ે અમદાવાદ શહ�રમાં આવી 
�ક�લ ટીચર બ�યા. િહ�દી સાિહ�ય સાથે એમ.એ. 
તેમણે કયુ�. પાટણ આટ�સ એ�ડ સાય�સ કોલેજમાં 
�ા�યાપક બ�યા. પછી આચાય� પદની 
જવાબદારીઓ પણ િનભાવી. જૈન સાિહ�ય પર 
પી.એચ.ડી. કયુ� અને અનેક િવ�ાથ�ઓના 

પી.એચ.ડી. ગાઈડ પણ બ�યા.

સાચો િશ�ક અ�યા�મ �ેમી હોય છ�. ધાિમ�ક 
સં�કાર પ�રવારમાંથી મ�યા હતા. પરમા�માની 
ખોજ એમની ઝંખના હતી. િવિવધ ધમ�ના 
પુ�તકો, આ�મો, સ�સંગ િશિબરોમાં ફરી વ�યા. 
મહિષ� રજનીશના ક��પમાં પણ જઈ આ�યા. અંતે 
પરમા�માનું ગુ�ત �દ�ય કત��ય ચાલી ર�ં છ�, તે 
વાત �ણી, પાટણ સેવાક���ના િનિમત બહ�ન 
��ાક�મારી સરલાબેનના સંપક�માં આ�યા. 
મધુબન રાજયોગ િશિબરમાં ��ાક�માર 
રાજયોગી િનવ�રભાઈ, દાદી �કાશમિણ� તથા 
અ�ય મહારથી દાદીઓના સંપક�માં આ�યા. 
પાંડવભવનની તપોભૂિમથી �ભાિવત થયા. અનેક 
��ોના સમાધાન પછી િન�યબુિ� બની પાટણ 
પાછા ફયા�. સમ� પ�રવારને િશવબાબાના રંગે 
રંગી દીધા. �યારબાદ તો સેવા�ે�માં મચી પ�ા 
િમ�, સંબંધી, પ�રવાર, સાિહ�યકારો, 
િવ�ાથ�ઓ, �ા�યાપકો, િશ�કો સૌ કોઈને 
મધુવન મોકલવાની �ણે ધૂન લાગી હતી. સન 

૧૯૭૮માં દાદી �કાશમિણ� અને ��ાક�માર 
િનવ�રભાઈની શુભ�ેરણાથી ‘અિખલ ભારતીય 
બાળ ચ�ર� િનમા�ણ િશિબર’ નું ઉનાળા 
વેક�શનમાં આયોજન થવા લા�યું. ભારત દ�શના 
િવિવધ રા�યો અને ઝોનમાંથી ક�માર-ક�મારીઓ 
અને નાના ભૂલકાઓના આગમનથી પાંડવ-
ભવનનું �ાંગણ ગજૂં વા લા�યું. વત�માન સમય 
૧૦૦૦થી પણ વધુ ક�યાઓ આ િશિબરોની સેવા 
બાદ ભારતભરના િવિવધ સેવાક���ોમાં અને 
અનેક ક�મારો મધુબનમાં સમિપ�ત �પે કાય�રત છ�. 
તેમજ િશ�ા �ભાગના રા�ીય સંયોજક રહીને 
તેઓએ ગુજરાત અને ભારતભરમાં અનેક સેવા 
સાથીઓ બના�યા. સદગત આ�માને 
િશવબાબાની છ�છાયા મળ�, તેમજ નવા જ�મમાં 
એડવા�સ પાટ�ની સાથે મળી બાબાની 
��ય�તાના મહાન કત��યમાં સદા સાથી બનીને 
રહ�. એવી શુભભાવનાઓના ભાવો સાથે, સાચી 
��યાંજિલ, સાદર અપ�ણ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રા�યોગી બી.ક�. ડૉ. હરીશભાઈ શુ� અનંતની યા�ાએ...
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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હાલતમાં રડવાનું છ� તો �� વજન શા માટ� ઉઠાવું? 
વ�ે વ�ે સારો ર�તો આવતો તો �યાંક �યાંક 
બોડ� �વા મળતાં. યા�ા મુ�ક�લ હતી પરંતુ 
તકલીફ લઈને ચા�યા તો ર�તો સારો થઈ ગયો. 
થોડા આગળ ચા�યા તો મોટા અ�રોમાં લ�યું હતું 
ક� ‘યા�ા સમા�ત’. એની નીચે નાના અ�રોમાં 
ઘણું બધું લ�યું હતું તે આ �માણે હતું. ‘હ� યા�ી, ત� 
જે પ�થર �યા હતા તે અમૂ�ય હીરા હતા. � તે 
ક�ટલાય ઉઠાવી લીધા હોત તો એને વેચીને ધન 
અને યશ બ�ને મેળવી શકાત. યાદ રાખો તમે તક 
ગુમાવી દીધી. હવે તે પાછી નહ� આવે.’ જેણે એક 

પણ પ�થર ઉઠા�યો નહોતો તે �રથી રડવા 
લા�યો ક� હ� �ભુ, મારા કપડામાં આટલાં િખ�સા, 
પીઠ પર એટલા થેલા હતા પરંતુ મ� એક પણ પ�થર 
ઉઠા�યો નહ�. જે ચીજની ઈ�છા હતી તેને ઓળખી 
ના શ�યો. જેને થેલાઓમાં ભરી શ�યો હતો તેને 
િખ�સામાં પણ ના ભય�. પણ જેણે એક નાનો 
કાંકરો ઉઠા�યો હતો તે પણ નારાજ થઈ ચૂ�યો 
હતો ક� એણે મા� એક જ કાંકરો શા માટ� ઉઠા�યો. 
મળ�લી તક ગુમાવવાથી પ�ાતાપ જ રહી �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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રા�યોગી બી.ક�. 
હરીશભાઈ શુ�નું પાિથ�વ 
શરીર પંચમહાભૂત સદાય  
માટ� િવલીન થઈ ગયું. 
તારીખ ૦૨-૦૮-૨૦૨૨ની 
સવાર� એક િશ�ણિવદ, 

સાિહ�ય�ેમી, લૌ�કક-અલૌ�કક પ�રવાર, િમ�-
સંબંધી અને િવ�ાથ��ંદના ચહ�તા, અ�યા�મ-
પથના યા�ી િમલનસાર અને ભાવનાશીલ 
�યિ��વના માિલક, તેમજ ��ાક�મારીઝની 
ઈ�રીય સેવાઓમાં સ�ગ ગુજરાત અને મધુબન 
મહાય�માં �ણીતા અને ખબૂ  લોકિ�ય બનેલા, 
મારા સેવાસાથી િમ�, એવા હરીશભાઈની િવદાય, 
ગુ�ત રીતે ચાલતી એડવા�સ પાટ�ની સેવામાં 
સાથ�ક અને અિત આવ�યક હશે. િવ�નાટકના 
આ �ાનર�ને �દય�થ કરી, આપણે એ સદગત 
આ�માની અનંતયા�ામાં ભાવાંજિલ અને 
સદભાવના આપીએ.

 અ��સં�કાર અને ��ાંજિલ સભાના 
િવિધ-�સંગે સમ� ગુજરાત ઝોનમાંથી ઘણી મોટી 
સં�યામાં અ�ગ�ય િનિમત બહ�નો, વ�ર� 
ભાઈઓ, મોટી સં�યામાં ��ાક�મારી બહ�નોની 
સાથે સાથે, િવશાળ �ા�ણ પ�રવાર તથા લૌ�કક 
પ�રવાર ઉપ��થત રહી �દવંગત આ�મા �િત પુ�પો 
અને શુભસંક�પો �ારા �ેહાદરની ભાવના  
દશા�વી. તેમના સમ� પ�રવાર� �ાન-યોગયુ� 
��થિત �ારા �સંગની �દ�યતા અને ગ�રમાને 
સાચવી �ણી હતી. તેઓની લૌ�કક પુ�ી 
��ાક�મારી નેહાબેન તથા યુગલ ��ાક�મારી 
સુશીલાબેન દુઃખના આંસુ સારવાને બદલે, 

પધાર�લ સૌ આગંતુકોનું સ��મત �વાગત કરતા 
ર�ા. એ ��ય �સંગોિચત ગ�રમા �ગટ કરતું 
હતું. તેમના બં�ને સંતાનો િવનયભાઈ અને 
યશેષભાઈ લૌ�કક જવાબદારી વહન કરતા રહી, 
પરમા�માના �દ�યકત��યમાં �દલથી, િવશેષ ય� 
�ેહી-સહયોગી બનીને ર�ા છ�. તેમની મોટી 
દીકરી �યૂઝીલે�ડ અને �ફઝી દ�શના સેવાક���ો 
િનિમતભાવથી સંભાળી ર�ા છ�. 

સમાજ �વનમાં લ� �સંગે દીકરીને 
વળાવતા ‘ક�યાદાન’ શ�દનો �યોગ થાય છ�. 
િશવિપતાના �દ�ય કત��યમાં િન�ય થતાં જ 
હરીશભાઈ અને સુશીલાબેને પોતાની બ�ને �હાલી 
દીકરીઓનું ક�યાદાન િશવબાબાના મહાય�માં 
સમિપ�ત કરીને કયુ�. ક�ટલું મોટું અહોભા�ય! બંને 
દીકરીઓ પો�ટ �ે�યુએટ, ફ�ટ� �ાસ ફ�ટ� 
થયા બાદ કોલેજમાં �ા�યાિપકા તરીક�ની ઓફર 
હોવા છતાં િનણ�ય કય� ક� �ભુકાય�માં સમિપ�ત 
થવાનું.

હરીશભાઈનું બાળપણ અને શાળાક�ય 
�વન એક સાધારણ શુ� પ�રવારમાં 
રાજ�થાનના સાગવાડા ગામમાં વી�યું. 
એસ.એસ.સી. બોડ�ની પરી�ામાં �થમ નંબર�  
આવવાથી, આજે પણ તેમનું નામ શાળાની દીવાલ 
ઉપર લાગેલા બોડ�માં ચમક� છ�. અનેક અભાવો 
અને સંઘષ�ની વ�ે અમદાવાદ શહ�રમાં આવી 
�ક�લ ટીચર બ�યા. િહ�દી સાિહ�ય સાથે એમ.એ. 
તેમણે કયુ�. પાટણ આટ�સ એ�ડ સાય�સ કોલેજમાં 
�ા�યાપક બ�યા. પછી આચાય� પદની 
જવાબદારીઓ પણ િનભાવી. જૈન સાિહ�ય પર 
પી.એચ.ડી. કયુ� અને અનેક િવ�ાથ�ઓના 

પી.એચ.ડી. ગાઈડ પણ બ�યા.

સાચો િશ�ક અ�યા�મ �ેમી હોય છ�. ધાિમ�ક 
સં�કાર પ�રવારમાંથી મ�યા હતા. પરમા�માની 
ખોજ એમની ઝંખના હતી. િવિવધ ધમ�ના 
પુ�તકો, આ�મો, સ�સંગ િશિબરોમાં ફરી વ�યા. 
મહિષ� રજનીશના ક��પમાં પણ જઈ આ�યા. અંતે 
પરમા�માનું ગુ�ત �દ�ય કત��ય ચાલી ર�ં છ�, તે 
વાત �ણી, પાટણ સેવાક���ના િનિમત બહ�ન 
��ાક�મારી સરલાબેનના સંપક�માં આ�યા. 
મધુબન રાજયોગ િશિબરમાં ��ાક�માર 
રાજયોગી િનવ�રભાઈ, દાદી �કાશમિણ� તથા 
અ�ય મહારથી દાદીઓના સંપક�માં આ�યા. 
પાંડવભવનની તપોભૂિમથી �ભાિવત થયા. અનેક 
��ોના સમાધાન પછી િન�યબુિ� બની પાટણ 
પાછા ફયા�. સમ� પ�રવારને િશવબાબાના રંગે 
રંગી દીધા. �યારબાદ તો સેવા�ે�માં મચી પ�ા 
િમ�, સંબંધી, પ�રવાર, સાિહ�યકારો, 
િવ�ાથ�ઓ, �ા�યાપકો, િશ�કો સૌ કોઈને 
મધુવન મોકલવાની �ણે ધૂન લાગી હતી. સન 

૧૯૭૮માં દાદી �કાશમિણ� અને ��ાક�માર 
િનવ�રભાઈની શુભ�ેરણાથી ‘અિખલ ભારતીય 
બાળ ચ�ર� િનમા�ણ િશિબર’ નું ઉનાળા 
વેક�શનમાં આયોજન થવા લા�યું. ભારત દ�શના 
િવિવધ રા�યો અને ઝોનમાંથી ક�માર-ક�મારીઓ 
અને નાના ભૂલકાઓના આગમનથી પાંડવ-
ભવનનું �ાંગણ ગજૂં વા લા�યું. વત�માન સમય 
૧૦૦૦થી પણ વધુ ક�યાઓ આ િશિબરોની સેવા 
બાદ ભારતભરના િવિવધ સેવાક���ોમાં અને 
અનેક ક�મારો મધુબનમાં સમિપ�ત �પે કાય�રત છ�. 
તેમજ િશ�ા �ભાગના રા�ીય સંયોજક રહીને 
તેઓએ ગુજરાત અને ભારતભરમાં અનેક સેવા 
સાથીઓ બના�યા. સદગત આ�માને 
િશવબાબાની છ�છાયા મળ�, તેમજ નવા જ�મમાં 
એડવા�સ પાટ�ની સાથે મળી બાબાની 
��ય�તાના મહાન કત��યમાં સદા સાથી બનીને 
રહ�. એવી શુભભાવનાઓના ભાવો સાથે, સાચી 
��યાંજિલ, સાદર અપ�ણ....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રા�યોગી બી.ક�. ડૉ. હરીશભાઈ શુ� અનંતની યા�ાએ...
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ
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હાલતમાં રડવાનું છ� તો �� વજન શા માટ� ઉઠાવું? 
વ�ે વ�ે સારો ર�તો આવતો તો �યાંક �યાંક 
બોડ� �વા મળતાં. યા�ા મુ�ક�લ હતી પરંતુ 
તકલીફ લઈને ચા�યા તો ર�તો સારો થઈ ગયો. 
થોડા આગળ ચા�યા તો મોટા અ�રોમાં લ�યું હતું 
ક� ‘યા�ા સમા�ત’. એની નીચે નાના અ�રોમાં 
ઘણું બધું લ�યું હતું તે આ �માણે હતું. ‘હ� યા�ી, ત� 
જે પ�થર �યા હતા તે અમૂ�ય હીરા હતા. � તે 
ક�ટલાય ઉઠાવી લીધા હોત તો એને વેચીને ધન 
અને યશ બ�ને મેળવી શકાત. યાદ રાખો તમે તક 
ગુમાવી દીધી. હવે તે પાછી નહ� આવે.’ જેણે એક 

પણ પ�થર ઉઠા�યો નહોતો તે �રથી રડવા 
લા�યો ક� હ� �ભુ, મારા કપડામાં આટલાં િખ�સા, 
પીઠ પર એટલા થેલા હતા પરંતુ મ� એક પણ પ�થર 
ઉઠા�યો નહ�. જે ચીજની ઈ�છા હતી તેને ઓળખી 
ના શ�યો. જેને થેલાઓમાં ભરી શ�યો હતો તેને 
િખ�સામાં પણ ના ભય�. પણ જેણે એક નાનો 
કાંકરો ઉઠા�યો હતો તે પણ નારાજ થઈ ચૂ�યો 
હતો ક� એણે મા� એક જ કાંકરો શા માટ� ઉઠા�યો. 
મળ�લી તક ગુમાવવાથી પ�ાતાપ જ રહી �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ
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સ�યનો �વભાવ
મંગતિસંહ નામે એક ચોર હતો. ચોરી કરવા 

છતાં પણ તે િવચારતો હતો ક� તે બ� સા�ં કામ કર� 
છ�. એક �દવસ ચોરીમાં એને ઘણું ધન મ�યું પણ તે 
સંતુ� થયો નહ�. તેણે મોટી ચોરી કરવાનું 
િવચાયુ�. આમ િવચારીને તે એક જ�યાએ ભીડમાં 
ઘૂ�યો. �યાં એક સંત �વચન કરી ર�ા હતા. 
તેઓ કહ�તા હતા ક� માનવે સ�ાઈથી �વવું 
�ઈએ. કોઈને પીડા નહ� પહ�ચાડવી �ઈએ. 
આપણે જેને જ�ર છ� તેને મદદ કરવી �ઈએ. 
એનાથી માનવનો ઉ�ાર થાય છ�. સંતની વાતોનો 
તે ચોર ઉપર ઘણો �ભાવ પ�ો. તે સંતની પાસે 
પહ��યો અને બો�યો, �વામી�, મ� મારા �વનમાં 
હમેશાં ખોટાં કામો જ કયા� છ�. �� ચોરી કરવાનું 
છોડી શકતો નથી. કારણ ક� બીજું કોઈ કામ મને 
આવડતું નથી.

સંત બો�યા. તમે ફ� સ�ય બોલવા લાવો. 
તમારો ઉ�ાર અવ�ય થશે. બી� �દવસે 
મંગતિસંહ ચોરી કરવા રાજમહ�લ પહ��યો. 
પહ�ર�ગીર� �યાર� એને પૂ�ું તો એણે જણા�યું ક� તે 
મહ�લમાં ચોરી કરવા આ�યો છ�. પહ�ર�ગીર� િવચાયુ� 
ક� એવો �યો ચોર હશે જે કહ� ક� �� ચોરી કરવા 
આ�યો છું. એણે જ�ર મ�કમાં ક�ં હશે. 
પહ�ર�ગીર� ચોરને મહ�લમાં ઘૂસીને િત�રી લઈ જવા 
લા�યો. પહ�ર�ગીર� પૂ�ું, આ શા માટ� લઈ જઈ 
ર�ો છ�? મંગતિસંહ� જવાબ આ�યો, �� એને 
ચોરીને લઈ જઈ ર�ો છું. પહ�ર�ગીર� િવચાયુ�, કદાચ 
આ મારી પરી�ા કરી ર�ો છ�. નહ�તર એવું કોણ 
કહ� ક� �� િત�રીને ચોરીને લઈ જઈ ર�ો છું. 
પહ�ર�ગીર� એને જવા દીધો. વા�તવમાં ચોરી થઈ 

હતી. એના સમાચાર રા� સુધી પહ��યા. સૌની 
પૂછપરછ કરવામાં આવી. પહ�ર�ગીરની વાત 
સાંભળીને મંગતિસંહને બોલાવવામાં આ�યો. એણે 
બધી વાત સાચે સાચી કહી દીધી. પૂરી વાત 
સાંભ�યા પછી રા�એ ક�ં, આ ચોર ભલે છ� પણ 
સાચો છ� આવા લોકો ઘણા ઓછા હોય છ�. રા�એ 
પછી મંગતિસંહને ક�ં, તાર� હવે ચોરી કરવાની 
જ�ર નથી. તું હવે આ મહ�લમાં નોકરી કરીશ. 
મંગતિસંહને સ�યની તાકાતનો પરચો મળી ગયો 
હતો.

લોભનો આવેશ
જૂના જમાનાની વાત છ�. એ સમયે 

ઘોડાઓની ર�સ બ� થતી હતી. એ ર�સમાં �યાંની 
મહારાણી હમેશાં િવજયી બનતી હતી. બી� સવ� 
હારી જતા. ઘોડેસવારીના િન�ણાત લોકો, આ 
ખેલના િવશેષ� લોકો એના કૌશલને �ઈને દ�ગ 
થઈ જતા. મહારાણી �વયં એક ક�શળ ઘોડેસવાર 
હતી. પરંતુ �પધ�કો પણ અ�દોડની કલામાં 
રાણીથી ઊતરતા નહોતા. પરંતુ અ�દોડમાં 
હમેશાં રાણી જ િવજયી બનતી. એક વાર અ�ય 
�પધ�કોએ પર�પર મં�ણા કરી ક� ગમે તેમ કરીને 
એક વાર રાણીને પરાિજત કરવી છ�. એના માટ�ની 
યુિ�ઓ અને ઉપાયો િવચારવા લા�યા. છ�વટ� 
તેમને એક ઉપાય જ�ો. એમ �ણવા મ�યું છ� ક� 
મહારાણીને સોનું ઘણું જ િ�ય છ�. સોનું �તાં જ 
એના ચહ�રા ઉપર અનોખી ચમક આવી જતી. 
એના ભાવ બદલાઈ જતા. બધી રાસાયિણક િ�યા 
બદલાઈ જતી. �પધ�કોએ િનણ�ય કય� ક� જે સમયે 
ર�સ હોય, એ સમયે ર�સના માગ�માં �થળ� �થળ� 
સોનું વેરવામાં આવે. એમ જ કરવામાં આ�યું. 
અ�દોડ શ� થઈ. મહારાણીનો ઘોડો હ�મેશાંની 

�સંગ પ�રમલ
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સલામ કો��ા�ટર સાહ�બ, ભિવ�યમાં �યાર� પણ 
આપને એક �યિ�ની અછત જણાય તો 
રા�પિતભવનમાં આવીને �યૉજ� વૉિશં�ટનને 
યાદ કર�. આ સાંભળતાં જ કો��ા�ટર 
રા�પિતને પગે પ�ો અને પોતાનાથી કરાયેલા 
દુ�ય�વહાર માટ� માફ� માગવા લા�યો. વૉિશં�ટને 
એ સમયે ન�તાથી ક�ં, મહ�નત કરવાથી કોઈ 
પણ માનવી નાનો યા મોટો બની જતો નથી. 
મજુરોની મદદ કરવાથી તમે સ�માન મેળવશો. 
યાદ રાખો મદદ માટ� સદ�વ તૈયાર કર�નારાઓને જ 
સમાજમાં �િત�ા મળ� છ�. એટલે �વનમાં ઊંચા 
બનવા માટ� િવન�તાનું હોવું ઘણું જ�રી છ�. એ 
�દવસથી કો��ા�ટરના �યવહારમાં આ�ય�જનક 
પ�રવત�ન આ�યું. તે સવ� સાથે અ�યંત ન�તાથી 
�યવહાર કરવા લા�યો.

તકની ઓળખ

બે યા�ી પગપાળા યા�ા કરી ર�ા હતા. 
એમનું લ�ય ધન અને સફળતા મેળવવાનું હતું 
એમને એક વરદાન મ�યું હતું. ક� આ યા�ામાં 
એમને અસીિમત ધન મળી શક� છ�. તેની શરત એ 
છ� ક� તે દર�ક કામ સાવધાનીપૂવ�ક કર�. શરત એ 
પણ હતી ક� તેઓ કદી પોતાના �થાનથી એક 
�ટથી વધાર� પાછળ નહ� જઈ શક�. નહ�તર તે 
તરત �યાં પડીને ઢગલો થઈ જશે. બંનેએ 
પોતપોતાનું ખાવાનું, પાણી વગેર� લઈ લીધું. તેઓ 
ચાલવા લા�યા. લાંબુ ચા�યા પછી એક પથરાવાળો 
ર�તો આ�યો. �યાં ક�ટલાયે બોડ� લાગેલાં હતાં. 
જેના ઉપર લ�યું હતું જે આ પ�થરોને ઉઠાવશે તે 
અંતમાં રડશે જે એને નહ� ઉઠાવે તે પણ અંતમાં 
રડશે. એક યા�ીએ ક�ં ક� ઉઠાવો તો પણ રડવું 
પડશે . એટલે �� તો એક નાનો કાંકરો ઉઠાવીને 
િખ�સામાં રાખી દ� છું. બી� બો�યો ક� � બંને 

જેમ આગળ જ હતો. અચાનક મહારાણીની ��� 
માગ�માં વર�ાયેલા સોના તરફ ગઈ. ત�કાળ 
એણીએ ઘોડાને અટકાવાનો ઈશારો કય�. તી� 
ગિતથી તે ઘોડાની નીચે ઊતરી અને અહ� તહ� 
િવખરાયેલા સોનાના ટુકડાઓને એકઠા કરવા 
લાગી. દોડમાં આટલું જ િવ�ન �પધ�કો માટ� પૂરતું 
હતું. રાણી પાછળ રહી ગઈ અને બી� �પધ�કો 
આગળ નીકળી ગયા.

આ િવજય અને પરાજય શા માટ� થાય છ�? 
�યાર� લોભનો આવેશ તી� બને છ�, તો મનુ�યનો 
પરાજય િનિ�ત થાય છ�.

ન�તાનો પાઠ
એકવાર અમે�રકાના રા�પિત �યોજ� 

વૉિશં�ટન શહ�રની �દિ�ણા કરવા નીક�યા. 
ર�તામાં એક જ�યાએ ઈમારત બની રહી હતી. 
તેઓ િનમા�ણ કાય�ને સૂ�મતાથી �વા લા�યા. 
એમણે �યું ક� ક�ટલાક મજૂર એક મોટા પ�થરને 
ઉઠાવીને ઈમારત પર લઈ જવાની કોિશશ કરી 
ર�ા હતા. પ�થર ઘણો વજનદાર હતો. આટલા 
મજૂરોથી પણ તે ઊંચકાતો નહોતો. પાસે ઊભેલો 
કો��ા�ટર મજૂરોને પ�થર ઉઠાવવા માટ� લડી 
ર�ો હતો. વૉિશં�ટને કો��ા�ટર પાસે જઈને 
ક�ં, મજૂરોને મદદ કરો. એક વધાર� માણસ � 
સહયોગ આપે તો કદાચ પ�થર ઊંચકાઈ �ય. 
કો��ા�ટર વૉિશં�ટનને કદાચ ઓળખી શ�યો 
નહ�. અને રોબથી બો�યો. �� બી�ઓ �ારા કામ 
લ� છું �� મજૂરી કરતો નથી. આ જવાબ 
સાંભળીને વૉિશં�ટન ઘોડા ઉપરથી ઊતયા� અને 
પ�થર ઊંચકવામાં મજૂરોને મદદ કરવા લા�યા. 
એમના સહયોગથી પ�થર ઊંચકાઈ ગયો અને 
સરળતાથી ઉપર ગયો. હવે વૉિશં�ટન પાછા 
પોતાના ઘોડા ઉપર જઈને બેઠા અને બો�યા. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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સ�યનો �વભાવ
મંગતિસંહ નામે એક ચોર હતો. ચોરી કરવા 

છતાં પણ તે િવચારતો હતો ક� તે બ� સા�ં કામ કર� 
છ�. એક �દવસ ચોરીમાં એને ઘણું ધન મ�યું પણ તે 
સંતુ� થયો નહ�. તેણે મોટી ચોરી કરવાનું 
િવચાયુ�. આમ િવચારીને તે એક જ�યાએ ભીડમાં 
ઘૂ�યો. �યાં એક સંત �વચન કરી ર�ા હતા. 
તેઓ કહ�તા હતા ક� માનવે સ�ાઈથી �વવું 
�ઈએ. કોઈને પીડા નહ� પહ�ચાડવી �ઈએ. 
આપણે જેને જ�ર છ� તેને મદદ કરવી �ઈએ. 
એનાથી માનવનો ઉ�ાર થાય છ�. સંતની વાતોનો 
તે ચોર ઉપર ઘણો �ભાવ પ�ો. તે સંતની પાસે 
પહ��યો અને બો�યો, �વામી�, મ� મારા �વનમાં 
હમેશાં ખોટાં કામો જ કયા� છ�. �� ચોરી કરવાનું 
છોડી શકતો નથી. કારણ ક� બીજું કોઈ કામ મને 
આવડતું નથી.

સંત બો�યા. તમે ફ� સ�ય બોલવા લાવો. 
તમારો ઉ�ાર અવ�ય થશે. બી� �દવસે 
મંગતિસંહ ચોરી કરવા રાજમહ�લ પહ��યો. 
પહ�ર�ગીર� �યાર� એને પૂ�ું તો એણે જણા�યું ક� તે 
મહ�લમાં ચોરી કરવા આ�યો છ�. પહ�ર�ગીર� િવચાયુ� 
ક� એવો �યો ચોર હશે જે કહ� ક� �� ચોરી કરવા 
આ�યો છું. એણે જ�ર મ�કમાં ક�ં હશે. 
પહ�ર�ગીર� ચોરને મહ�લમાં ઘૂસીને િત�રી લઈ જવા 
લા�યો. પહ�ર�ગીર� પૂ�ું, આ શા માટ� લઈ જઈ 
ર�ો છ�? મંગતિસંહ� જવાબ આ�યો, �� એને 
ચોરીને લઈ જઈ ર�ો છું. પહ�ર�ગીર� િવચાયુ�, કદાચ 
આ મારી પરી�ા કરી ર�ો છ�. નહ�તર એવું કોણ 
કહ� ક� �� િત�રીને ચોરીને લઈ જઈ ર�ો છું. 
પહ�ર�ગીર� એને જવા દીધો. વા�તવમાં ચોરી થઈ 

હતી. એના સમાચાર રા� સુધી પહ��યા. સૌની 
પૂછપરછ કરવામાં આવી. પહ�ર�ગીરની વાત 
સાંભળીને મંગતિસંહને બોલાવવામાં આ�યો. એણે 
બધી વાત સાચે સાચી કહી દીધી. પૂરી વાત 
સાંભ�યા પછી રા�એ ક�ં, આ ચોર ભલે છ� પણ 
સાચો છ� આવા લોકો ઘણા ઓછા હોય છ�. રા�એ 
પછી મંગતિસંહને ક�ં, તાર� હવે ચોરી કરવાની 
જ�ર નથી. તું હવે આ મહ�લમાં નોકરી કરીશ. 
મંગતિસંહને સ�યની તાકાતનો પરચો મળી ગયો 
હતો.

લોભનો આવેશ
જૂના જમાનાની વાત છ�. એ સમયે 

ઘોડાઓની ર�સ બ� થતી હતી. એ ર�સમાં �યાંની 
મહારાણી હમેશાં િવજયી બનતી હતી. બી� સવ� 
હારી જતા. ઘોડેસવારીના િન�ણાત લોકો, આ 
ખેલના િવશેષ� લોકો એના કૌશલને �ઈને દ�ગ 
થઈ જતા. મહારાણી �વયં એક ક�શળ ઘોડેસવાર 
હતી. પરંતુ �પધ�કો પણ અ�દોડની કલામાં 
રાણીથી ઊતરતા નહોતા. પરંતુ અ�દોડમાં 
હમેશાં રાણી જ િવજયી બનતી. એક વાર અ�ય 
�પધ�કોએ પર�પર મં�ણા કરી ક� ગમે તેમ કરીને 
એક વાર રાણીને પરાિજત કરવી છ�. એના માટ�ની 
યુિ�ઓ અને ઉપાયો િવચારવા લા�યા. છ�વટ� 
તેમને એક ઉપાય જ�ો. એમ �ણવા મ�યું છ� ક� 
મહારાણીને સોનું ઘણું જ િ�ય છ�. સોનું �તાં જ 
એના ચહ�રા ઉપર અનોખી ચમક આવી જતી. 
એના ભાવ બદલાઈ જતા. બધી રાસાયિણક િ�યા 
બદલાઈ જતી. �પધ�કોએ િનણ�ય કય� ક� જે સમયે 
ર�સ હોય, એ સમયે ર�સના માગ�માં �થળ� �થળ� 
સોનું વેરવામાં આવે. એમ જ કરવામાં આ�યું. 
અ�દોડ શ� થઈ. મહારાણીનો ઘોડો હ�મેશાંની 

�સંગ પ�રમલ
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સલામ કો��ા�ટર સાહ�બ, ભિવ�યમાં �યાર� પણ 
આપને એક �યિ�ની અછત જણાય તો 
રા�પિતભવનમાં આવીને �યૉજ� વૉિશં�ટનને 
યાદ કર�. આ સાંભળતાં જ કો��ા�ટર 
રા�પિતને પગે પ�ો અને પોતાનાથી કરાયેલા 
દુ�ય�વહાર માટ� માફ� માગવા લા�યો. વૉિશં�ટને 
એ સમયે ન�તાથી ક�ં, મહ�નત કરવાથી કોઈ 
પણ માનવી નાનો યા મોટો બની જતો નથી. 
મજુરોની મદદ કરવાથી તમે સ�માન મેળવશો. 
યાદ રાખો મદદ માટ� સદ�વ તૈયાર કર�નારાઓને જ 
સમાજમાં �િત�ા મળ� છ�. એટલે �વનમાં ઊંચા 
બનવા માટ� િવન�તાનું હોવું ઘણું જ�રી છ�. એ 
�દવસથી કો��ા�ટરના �યવહારમાં આ�ય�જનક 
પ�રવત�ન આ�યું. તે સવ� સાથે અ�યંત ન�તાથી 
�યવહાર કરવા લા�યો.

તકની ઓળખ

બે યા�ી પગપાળા યા�ા કરી ર�ા હતા. 
એમનું લ�ય ધન અને સફળતા મેળવવાનું હતું 
એમને એક વરદાન મ�યું હતું. ક� આ યા�ામાં 
એમને અસીિમત ધન મળી શક� છ�. તેની શરત એ 
છ� ક� તે દર�ક કામ સાવધાનીપૂવ�ક કર�. શરત એ 
પણ હતી ક� તેઓ કદી પોતાના �થાનથી એક 
�ટથી વધાર� પાછળ નહ� જઈ શક�. નહ�તર તે 
તરત �યાં પડીને ઢગલો થઈ જશે. બંનેએ 
પોતપોતાનું ખાવાનું, પાણી વગેર� લઈ લીધું. તેઓ 
ચાલવા લા�યા. લાંબુ ચા�યા પછી એક પથરાવાળો 
ર�તો આ�યો. �યાં ક�ટલાયે બોડ� લાગેલાં હતાં. 
જેના ઉપર લ�યું હતું જે આ પ�થરોને ઉઠાવશે તે 
અંતમાં રડશે જે એને નહ� ઉઠાવે તે પણ અંતમાં 
રડશે. એક યા�ીએ ક�ં ક� ઉઠાવો તો પણ રડવું 
પડશે . એટલે �� તો એક નાનો કાંકરો ઉઠાવીને 
િખ�સામાં રાખી દ� છું. બી� બો�યો ક� � બંને 

જેમ આગળ જ હતો. અચાનક મહારાણીની ��� 
માગ�માં વર�ાયેલા સોના તરફ ગઈ. ત�કાળ 
એણીએ ઘોડાને અટકાવાનો ઈશારો કય�. તી� 
ગિતથી તે ઘોડાની નીચે ઊતરી અને અહ� તહ� 
િવખરાયેલા સોનાના ટુકડાઓને એકઠા કરવા 
લાગી. દોડમાં આટલું જ િવ�ન �પધ�કો માટ� પૂરતું 
હતું. રાણી પાછળ રહી ગઈ અને બી� �પધ�કો 
આગળ નીકળી ગયા.

આ િવજય અને પરાજય શા માટ� થાય છ�? 
�યાર� લોભનો આવેશ તી� બને છ�, તો મનુ�યનો 
પરાજય િનિ�ત થાય છ�.

ન�તાનો પાઠ
એકવાર અમે�રકાના રા�પિત �યોજ� 

વૉિશં�ટન શહ�રની �દિ�ણા કરવા નીક�યા. 
ર�તામાં એક જ�યાએ ઈમારત બની રહી હતી. 
તેઓ િનમા�ણ કાય�ને સૂ�મતાથી �વા લા�યા. 
એમણે �યું ક� ક�ટલાક મજૂર એક મોટા પ�થરને 
ઉઠાવીને ઈમારત પર લઈ જવાની કોિશશ કરી 
ર�ા હતા. પ�થર ઘણો વજનદાર હતો. આટલા 
મજૂરોથી પણ તે ઊંચકાતો નહોતો. પાસે ઊભેલો 
કો��ા�ટર મજૂરોને પ�થર ઉઠાવવા માટ� લડી 
ર�ો હતો. વૉિશં�ટને કો��ા�ટર પાસે જઈને 
ક�ં, મજૂરોને મદદ કરો. એક વધાર� માણસ � 
સહયોગ આપે તો કદાચ પ�થર ઊંચકાઈ �ય. 
કો��ા�ટર વૉિશં�ટનને કદાચ ઓળખી શ�યો 
નહ�. અને રોબથી બો�યો. �� બી�ઓ �ારા કામ 
લ� છું �� મજૂરી કરતો નથી. આ જવાબ 
સાંભળીને વૉિશં�ટન ઘોડા ઉપરથી ઊતયા� અને 
પ�થર ઊંચકવામાં મજૂરોને મદદ કરવા લા�યા. 
એમના સહયોગથી પ�થર ઊંચકાઈ ગયો અને 
સરળતાથી ઉપર ગયો. હવે વૉિશં�ટન પાછા 
પોતાના ઘોડા ઉપર જઈને બેઠા અને બો�યા. 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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ગણેશ વંદનાના ચાલતા શુભ �દવસોમાં 
ગણેશના સાચા �વ�પને આ�યા��મકતા સાથે 
સમ� ચાલો યથાથ� ગણેશ ઉ�સવ મનાવી લાભ 
લઈએ. 

િવશાળ માથું - ગણેશના માથાના �થાને 
હાથીનું માથું મકૂ �લ છ�. હાથી સવ� �ાણીઓમાં 
બુિ�વાન મનાય છ�. હાથીનું માથું પણ ખૂબ 
િવશાળ છ�, એવી પણ મા�યતા �ચિલત છ� ક�, 
હાથીની ��િત ખૂબ તેજ હોય છ�. જે પોતાના 
મહાવતને �યિ�ગત ખબૂ સારી રીતે �ણી, 
ઓળખી, સમ� લે છ�. તેવી જ રીતે પરમા�મા 
આ�યા��મક �ાન �ારા આપણને િવશાળ અને 
ક�શા� બુિ� અપ�ણ કર� છ�. જેના �ારા આપણે 
પરમા�માને �યિ�ગત �ણી, ઓળખી, સમ� 
શક�એ. હાથીની બી� િવશેષતા તેની મદમ�ત 
ચાલ છ�. તે ગમે �યાંથી પસાર થાય, �યાર� 
આજુબાજુના અ�ય �ાણીઓ હાથી સામે િ�યા ક� 
�િતિ�યા કર� છતાં પણ કોઈ ઉ�ર આ�યા વગર ક� 
કોઈ �િતિ�યા કયા� વગર, તે પોતાની મોલાઈ 
મ�તીમાં સઢૂં ને ડોલાવતો - ડોલાવતો, શાહી-
અંદાજથી ચાલતો-ચાલતો જતો રહ� છ�. આપણને 
સૌને એ પાઠ શીખવે છ� ક�, �વનમાં આડી-અવળી 
ક� નકામી વાતો પર �યાન ન આપતા. આ�મ-
િવ�ાસપૂવ�ક પોતાના માગ� ઉપર અ�ેસર થાવ.

ગણેશની લાંબી સૂંઢની તાકાત અને 
સમજશિ� - હાથીની સૂંઢ ખૂબ મજબૂત અને 
શિ�શાળી હોય છ�. તે મોટા-મોટા ��ોને પણ 
પળવારમાં જમીનમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી સૂંઢમાં 
લપેટી ખૂબ દૂર-દૂર સુધી ઉછાળીને ફ�ક� દ� છ�. 

પરંતુ � તેની સામે કોઈ નાનું બાળક આવી �ય 
તો તેને સાચવી મહાવતને સ�પી દ� છ�. એટલે 
ગણેશ� આપણને શીખવે છ� ક�, સમય-સં�ગો, 
પ�ર��થિતને પરખવાની શિ� અને યો�યતાઓ 
�વનમાં ઘણી જ�રી છ�. ગણેશની લાંબી સઢૂં  એ 
�ાનવાન મનુ�યની િવશેષતાનું મોટું �તીક છ�. જે 
પોતાના જૂના સં�કારોને જડમૂળથી પકડીને કાઢી 
ફ�કવા માટ� ગણેશની સૂંઢ જેવી આ�યા��મક 
સમજશિ�ની ક�ળવે છ�.

ગજકણ� - હાથીના કાન સપૂ ડા જેવા મોટા 
હોય છ�. આટલા મોટા કાનની ખાિસયત એ છ� ક�, 
હ�મેશા કાન ખોલીને, �પ� સાંભળી તેને �વનમાં 
ઉતારવાનું કાય� કરો. મોટા કાન િજ�ાસાનું �તીક 
છ�. �હણ કરવાની ભાવનાથી, એકા�િચત થઈને 
સાંભળવાથી હમેશાં �વનમાં �ગિત પથ પર 
આગળ વધતા રહ�વાની તથા પરમા�માનું 
અ�યા��મક �ાનનું દ�િનક �વણ મોટા કાન �ારા 
સમુિચત છ�.

હાથીની ઝીણી નાની આંખો - ગણપિતની 
આંખોને હાથી જેવી ઝીણી િચિ�ત કરવા પાછળનું 
રહ�ય એ છ� ક�, નાનામાં નાની ઝીણી વ�તુ પણ તે 
મોટી �ઈ શક� છ�. હાથીના પગ નીચે ક�ડી આવી 
�ય તો પણ તે પોતાની સ�ૂ મ ��� �ારા �ઈ લે 
છ�. તેવી જ રીતે �ાનવાન �યિ� અ�ય 
આ�માઓની િવશેષતા અને મહાનતાને �ઈ 
આદર આપે છ�. ગણપિતની જેમ �ાની, 
સમજદાર, િવવેકશીલ �યિ� સ�ૂ મ અને દરૂ ાદ�શી 
નજર �ારા સમ� િવચારીને �યોગ કર� છ�. 

�દ�યદશ�ન

આ�યા��મક ગણેશ ઉ�સવ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.બાવરો બ�યો ��ાક�માર

બગવદરનો બાવરો બંસીલાલ બ� બટકબોલો.
બાવરો બંસીલાલ બોલે ને બાફ�.
બાવરો બંસીલાલ બી�ઓને બગાડતો.
બાવરા બંસીની બબુચક બુિ�થી બી�ઓ બાવરા બનતા.
2012 બુધવાર બપોરના બરાબર બપોરના બાર બજે,
બગવદરના બે�ર�ટર િ�જરતનલાલની બૈરી બક�લાને,
બંસીલાલ બાવરાએ બરફ બટકાવવાને બહાને બારીએથી 
બોલાવી.
બક�લાએ બે�ર�ટરને બનેલી બધી બીનાની બાત બતાવી.
બાદ બે�ર�ટર િ�જરતનલાલ બગ�ા.
બે�ર�ટર� બંસી બાવરાનો બરડો બાટાના બૂટથી બગા�ો.
બરાડતો બંસી બાવરો ��ાક�માર બચુલાલના બારણામાં 
બૂમો પાડતો બેઠો.
બચુલાલ ��ાક�માર� બંસી બાવરાના બરડામાં, �ા�ડીમાં 
બોડેલી બોપ�ી બાંધી.
��ાક�માર બચુલાલે બંસી બાવરાને ��ાક�મારી બેનોના 
બોધવચની બંગલાના બગીચામાં બાંકડે બેસા�ો.
બંસી બાવરાની બનેલી બધી બીનાની બાત બેનોને બતાવી.
��ાક�મારી બેનોએ બાબાના, ��ાબાબાના બોધવચનો, 
બોધદાયક બાબતો બગડેલ બંસી બાવરાની બુિ�માં 
બરાબર બે�ટ બુિ�થી બેસા�ા.
બાબાએ બાવરાની બુિ�માં બળશિ� બેસા�ા.
બાવરા બંસીની બુિ�ને બે�ટ બનાવી.
બગડેલ બંસી બાવરો બે�ટ ��ાક�માર બ�યો.
બાબાનો બહાદૂર બાળક બનીને બી�ઓની બુિ�માં બાબાના 
બોધવચનો બોધદાયક બાબતો બેસા�ા.
�.ક�. બાવરાએ અને �.ક�. બચુલાલે બે�ટ બુિ�થી બે�ર�ટર 
અને બક�લાને બે�ટ ��ાક�માર ��ાક�મારી બના�યાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કલા�મક કહાની
�.ક�. ગોરધનભાઈ, વડનગર

• વારસ અથા�� જેના દર�ક �ાસમાં, 
દર�ક પગલામાં બાપ (પરમિપતા 
પરમા�મા), કત��ય અને સાથે સાથે 
મન-વચન-કમ�, તન-મન-ધન 
સવ�માં બાબા અને ય� સમાયેલો 
હોય. બેહદની સેવા સમાયેલી હોય, 
સકાશ આપવાની સમથ�તા હોય.

• ઉમંગ ઉ�સાહવાળા સદા ખુશીમાં 
નાચતા રહ�શે. એમને સદા સવ�નો 
સહયોગ પણ મળતો રહ�શે. �યાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ છ� �યાં કોઈ કાય�માં 
મુ�ક�લીનો અનુભવ થશે નહ�. દર�ક 
કાય�માં સફળતા મળતી રહ�શે. 
ઉમંગ ઉ�સાહ છ� તો �વનમાં 
આનંદ છ�. તેને નવી નવી �ેરણાઓ 
થાય છ�. ગમે તેવી પ�ર��થિતને તે 
સહજ રીતે પાર કરી શક� છ�. તેને 
કદી થાકનો અનુભવ થતો નથી. 
આળસ, અલબેલાપણું તેનાથી દૂર 
રહ� છ�.

• જે રીતે વાણી �ારા કરવામાં આવતી 
સેવાનો િવ�તાર કય� છ� તે રીતે 
મનસા સકાશ �ારા આ�માઓમાં 
હ�પી (સુખ) અને હોપ (આશા)ની 
લહ�ર ફ�લાવો. સૌને િહ�મત અપાવો. 
ઉમંગ ઉ�સાહ અપાવો. દુઃખ 
અશાંિતથી મુ�� અપાવો.

• સમયના મહ�વને �ણીને કમ�ની 
ગુ�ગિતનું �યાન રાખો. ન�ોમોહા 
એવરર�ડી બનો.
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ગણેશ વંદનાના ચાલતા શુભ �દવસોમાં 
ગણેશના સાચા �વ�પને આ�યા��મકતા સાથે 
સમ� ચાલો યથાથ� ગણેશ ઉ�સવ મનાવી લાભ 
લઈએ. 

િવશાળ માથું - ગણેશના માથાના �થાને 
હાથીનું માથું મકૂ �લ છ�. હાથી સવ� �ાણીઓમાં 
બુિ�વાન મનાય છ�. હાથીનું માથું પણ ખૂબ 
િવશાળ છ�, એવી પણ મા�યતા �ચિલત છ� ક�, 
હાથીની ��િત ખૂબ તેજ હોય છ�. જે પોતાના 
મહાવતને �યિ�ગત ખબૂ સારી રીતે �ણી, 
ઓળખી, સમ� લે છ�. તેવી જ રીતે પરમા�મા 
આ�યા��મક �ાન �ારા આપણને િવશાળ અને 
ક�શા� બુિ� અપ�ણ કર� છ�. જેના �ારા આપણે 
પરમા�માને �યિ�ગત �ણી, ઓળખી, સમ� 
શક�એ. હાથીની બી� િવશેષતા તેની મદમ�ત 
ચાલ છ�. તે ગમે �યાંથી પસાર થાય, �યાર� 
આજુબાજુના અ�ય �ાણીઓ હાથી સામે િ�યા ક� 
�િતિ�યા કર� છતાં પણ કોઈ ઉ�ર આ�યા વગર ક� 
કોઈ �િતિ�યા કયા� વગર, તે પોતાની મોલાઈ 
મ�તીમાં સઢૂં ને ડોલાવતો - ડોલાવતો, શાહી-
અંદાજથી ચાલતો-ચાલતો જતો રહ� છ�. આપણને 
સૌને એ પાઠ શીખવે છ� ક�, �વનમાં આડી-અવળી 
ક� નકામી વાતો પર �યાન ન આપતા. આ�મ-
િવ�ાસપૂવ�ક પોતાના માગ� ઉપર અ�ેસર થાવ.

ગણેશની લાંબી સૂંઢની તાકાત અને 
સમજશિ� - હાથીની સૂંઢ ખૂબ મજબૂત અને 
શિ�શાળી હોય છ�. તે મોટા-મોટા ��ોને પણ 
પળવારમાં જમીનમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી સૂંઢમાં 
લપેટી ખૂબ દૂર-દૂર સુધી ઉછાળીને ફ�ક� દ� છ�. 

પરંતુ � તેની સામે કોઈ નાનું બાળક આવી �ય 
તો તેને સાચવી મહાવતને સ�પી દ� છ�. એટલે 
ગણેશ� આપણને શીખવે છ� ક�, સમય-સં�ગો, 
પ�ર��થિતને પરખવાની શિ� અને યો�યતાઓ 
�વનમાં ઘણી જ�રી છ�. ગણેશની લાંબી સઢૂં  એ 
�ાનવાન મનુ�યની િવશેષતાનું મોટું �તીક છ�. જે 
પોતાના જૂના સં�કારોને જડમૂળથી પકડીને કાઢી 
ફ�કવા માટ� ગણેશની સૂંઢ જેવી આ�યા��મક 
સમજશિ�ની ક�ળવે છ�.

ગજકણ� - હાથીના કાન સપૂ ડા જેવા મોટા 
હોય છ�. આટલા મોટા કાનની ખાિસયત એ છ� ક�, 
હ�મેશા કાન ખોલીને, �પ� સાંભળી તેને �વનમાં 
ઉતારવાનું કાય� કરો. મોટા કાન િજ�ાસાનું �તીક 
છ�. �હણ કરવાની ભાવનાથી, એકા�િચત થઈને 
સાંભળવાથી હમેશાં �વનમાં �ગિત પથ પર 
આગળ વધતા રહ�વાની તથા પરમા�માનું 
અ�યા��મક �ાનનું દ�િનક �વણ મોટા કાન �ારા 
સમુિચત છ�.

હાથીની ઝીણી નાની આંખો - ગણપિતની 
આંખોને હાથી જેવી ઝીણી િચિ�ત કરવા પાછળનું 
રહ�ય એ છ� ક�, નાનામાં નાની ઝીણી વ�તુ પણ તે 
મોટી �ઈ શક� છ�. હાથીના પગ નીચે ક�ડી આવી 
�ય તો પણ તે પોતાની સ�ૂ મ ��� �ારા �ઈ લે 
છ�. તેવી જ રીતે �ાનવાન �યિ� અ�ય 
આ�માઓની િવશેષતા અને મહાનતાને �ઈ 
આદર આપે છ�. ગણપિતની જેમ �ાની, 
સમજદાર, િવવેકશીલ �યિ� સ�ૂ મ અને દરૂ ાદ�શી 
નજર �ારા સમ� િવચારીને �યોગ કર� છ�. 

�દ�યદશ�ન

આ�યા��મક ગણેશ ઉ�સવ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.બાવરો બ�યો ��ાક�માર

બગવદરનો બાવરો બંસીલાલ બ� બટકબોલો.
બાવરો બંસીલાલ બોલે ને બાફ�.
બાવરો બંસીલાલ બી�ઓને બગાડતો.
બાવરા બંસીની બબુચક બુિ�થી બી�ઓ બાવરા બનતા.
2012 બુધવાર બપોરના બરાબર બપોરના બાર બજે,
બગવદરના બે�ર�ટર િ�જરતનલાલની બૈરી બક�લાને,
બંસીલાલ બાવરાએ બરફ બટકાવવાને બહાને બારીએથી 
બોલાવી.
બક�લાએ બે�ર�ટરને બનેલી બધી બીનાની બાત બતાવી.
બાદ બે�ર�ટર િ�જરતનલાલ બગ�ા.
બે�ર�ટર� બંસી બાવરાનો બરડો બાટાના બૂટથી બગા�ો.
બરાડતો બંસી બાવરો ��ાક�માર બચુલાલના બારણામાં 
બૂમો પાડતો બેઠો.
બચુલાલ ��ાક�માર� બંસી બાવરાના બરડામાં, �ા�ડીમાં 
બોડેલી બોપ�ી બાંધી.
��ાક�માર બચુલાલે બંસી બાવરાને ��ાક�મારી બેનોના 
બોધવચની બંગલાના બગીચામાં બાંકડે બેસા�ો.
બંસી બાવરાની બનેલી બધી બીનાની બાત બેનોને બતાવી.
��ાક�મારી બેનોએ બાબાના, ��ાબાબાના બોધવચનો, 
બોધદાયક બાબતો બગડેલ બંસી બાવરાની બુિ�માં 
બરાબર બે�ટ બુિ�થી બેસા�ા.
બાબાએ બાવરાની બુિ�માં બળશિ� બેસા�ા.
બાવરા બંસીની બુિ�ને બે�ટ બનાવી.
બગડેલ બંસી બાવરો બે�ટ ��ાક�માર બ�યો.
બાબાનો બહાદૂર બાળક બનીને બી�ઓની બુિ�માં બાબાના 
બોધવચનો બોધદાયક બાબતો બેસા�ા.
�.ક�. બાવરાએ અને �.ક�. બચુલાલે બે�ટ બુિ�થી બે�ર�ટર 
અને બક�લાને બે�ટ ��ાક�માર ��ાક�મારી બના�યાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

કલા�મક કહાની
�.ક�. ગોરધનભાઈ, વડનગર

• વારસ અથા�� જેના દર�ક �ાસમાં, 
દર�ક પગલામાં બાપ (પરમિપતા 
પરમા�મા), કત��ય અને સાથે સાથે 
મન-વચન-કમ�, તન-મન-ધન 
સવ�માં બાબા અને ય� સમાયેલો 
હોય. બેહદની સેવા સમાયેલી હોય, 
સકાશ આપવાની સમથ�તા હોય.

• ઉમંગ ઉ�સાહવાળા સદા ખુશીમાં 
નાચતા રહ�શે. એમને સદા સવ�નો 
સહયોગ પણ મળતો રહ�શે. �યાં 
ઉમંગ ઉ�સાહ છ� �યાં કોઈ કાય�માં 
મુ�ક�લીનો અનુભવ થશે નહ�. દર�ક 
કાય�માં સફળતા મળતી રહ�શે. 
ઉમંગ ઉ�સાહ છ� તો �વનમાં 
આનંદ છ�. તેને નવી નવી �ેરણાઓ 
થાય છ�. ગમે તેવી પ�ર��થિતને તે 
સહજ રીતે પાર કરી શક� છ�. તેને 
કદી થાકનો અનુભવ થતો નથી. 
આળસ, અલબેલાપણું તેનાથી દૂર 
રહ� છ�.

• જે રીતે વાણી �ારા કરવામાં આવતી 
સેવાનો િવ�તાર કય� છ� તે રીતે 
મનસા સકાશ �ારા આ�માઓમાં 
હ�પી (સુખ) અને હોપ (આશા)ની 
લહ�ર ફ�લાવો. સૌને િહ�મત અપાવો. 
ઉમંગ ઉ�સાહ અપાવો. દુઃખ 
અશાંિતથી મુ�� અપાવો.

• સમયના મહ�વને �ણીને કમ�ની 
ગુ�ગિતનું �યાન રાખો. ન�ોમોહા 
એવરર�ડી બનો.
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વરદમુ�ા - ગણપિતનો એક હ�ત સદા 
વરદમુ�ામાં હોય છ�. ગણેશ� િનિવ��ન �વન 
સાથે, �દ�ય ગુણ અપનાવી બી� આ�માઓને 
િનભ�યતા અને શાંિત અપ�ણ કરનારા સમથ� બનો, 
તેવા આશીવા�દ પાઠવે છ�. વરદમુ�ાવાળા હ�ત એ 
િન�ાનું �તીક છ�. વરદાની કર દાતાપનની 
િનશાની દશા�વે છ�, જે હાથ સદા દાન કરતો જ 
રહ�.

એક હાથમાં દોરી - ગણપિતના એક 
હાથમાં દોરી એટલે ક� બંધન દશા��યું છ�. દોરીનું 
�તીક છ� બંધનોનું. બંધન અથા�� �વયંને �દ�ય 
આ�યા��મક િનયમોના બંધનમાં બાંધવા, આ 
એક શુભબંધન છ�. જે મનુ�ય પોતાના ક�યાણ 
માટ� આ �િત�ા�પી બંધનોમાં બંધાય છ�. ખર�ખર 
આ કોઈ બંધન નથી પરંતુ આ�માને પરમા�માની 
સાથે �ે� સંબંધ �ડવા માટ�નું બંધન છ�. 
ગણપિતના હાથમાં જે દોરી એક �તીક છ�, જે 
પરમા�મ �ેહ-�ેમમાં બંધાવવાની દોરી છ�.

ગણેશના એક હાથમાં મોદક - મોદક શ�દ 
લાડુનો પયા�યવાચક શ�દ છ�. લાડુ બનાવવા માટ� 
ખૂબ મહ�નત કરવી પડે. લોટને શેકવો પડે, શુ� 
ઘી, ગોળ ક� ખાંડ, એલચી, કાજુ, બદામ, પી�તા, 
ખસખસ જેવો સકૂ ામેવાની સામ�ી નાખી તૈયાર 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� તે સૌ કોઈની િ�ય મીઠાઈ 
બને છ�. જેમ એક લાડુને લાડુના �પમાં તૈયાર થતાં 
પહ�લા તેની સામ�ીને અનેક તકલીફો, 
મુ�ક�લીયોમાંથી પસાર થવું પડે છ�, તેમ ગણેશના 
હાથમાં �તીક લાડુ આપણને શીખવે છ� ક� જયાર� 
ખૂબ તપ-તપ�યા-સાધના કરો, �યાર� �વનમાં 
�ાનરસ અને મીઠાશ જ�મે. વળી મોદક એ 
સરળતાનું પણ �તીક છ�. �યાર� જયાર� કોઈને  
પોતાના મનોરથ, લ�યની િસિ� �ા�ત થાય �યાર� 
લાડુ વહ�ચીને ખુશીનો ઉ�સવ મનાવે છ�. લાડુને 

ગજવદન - ગણેશના મોટા કાન, નાની 
આંખો, લાંબુ નાક, નાના મુખને હાથીની જેમ 
�દિશ�ત કરવા પાછળનું �યોજન એ છ� ક� જેમ 
હાથીનું મોટું મોઢું સૂચવે છ� ક� �ે�તા, િનભ�યતા, 
આ��મક શિ� અને સામ�ય�તાનું �તીક છ�. �ાની 
પુ�ષના આ લ�ણો છ�. જે સદા ગજવદન મુખાક�િત 
ધરાવે છ�.

મહોદર - પ�રવારમાં દર�ક �યિ� એક 
જેવી હોતી નથી. દર�ક �યિ�ની સારી નરસી બે 
બાબતો હોય છ�. જયાર� �યિ� પ�રવાર ક� 
સમાજની કોઈ નકારા�મક, નગુણી, નકામી 
વાતને પોતાનામાં સમાવી લે છ� �યાર� તેના િવશે 
એવું કહ�વાય છ� ક�, આનું પેટ ખૂબ િવશાળ છ�. 
કોઈ �યિ� િવ�ાસથી એના મનની વાત કહ� તો 
એ સમ� સાંભળીને પોતાનામાં સમાવી લે. 
�ાનવાન �યિ�ની સામે માન-અપમાન, િનંદા-
�તુિત,  જય-પરાજય, દર�ક પ�ર��થિતઓને પોતે 
સમાવી લે છ�. લાંબુ પેટ અથા�ત લંબોદર અને મોટું 
પેટ અથા�ત મહોદર એ �ાનવાન �ે� ગુણોનું 
�તીક છ�. ગણેશની �તુિતમાં ગાયું છ� ક� - 
લંબોદરાય જગત સુિ�યાય...

અ�� (એક હાથમાં ક�હાડી) - ગણપિતની 
ચારભુ�ઓમાં એક ભુ�માં ક�હાડી બતાવી છ�. 
ક�હાડી એ લાકડા કાપવાનું સાધન છ�. એક �તીક 
�પે ગ�નંદના હાથમાં દશા�વેલ છ�. �ાનવાન 
�યિ� જનૂ ા-પુરાના સં�કારોને દૂર કરવાની, 
બંધનોને કાપવાની, પૂવ��હોને દરૂ  કરવાની 
�મતા હોય છ�, તેનું �તીક ક�હાડી દશા�વેલ છ�. 
�ાન એક ક�હાડી સમાન છ�, જે મનથી જકડાયેલ 
સંબંધોને અલગ કરી, આસુરી સં�કારોને દરૂ  
કરવા માટ� �ાન�પી ક�હાડી દર�ક આ�યા��મક 
�ાની યો�ાની પાસે હોવી સાં�ત સમયમાં હવે 
જ�રી છ�.

�ભુને અપ�ણ કરવાથી તે �સાદ બની �ય તેમ 
સરળતાવાળી સમજદાર �યિ� પોતાની બુિ� 
અને ��થિતના બળ� �વનને િનિવ��ન બનાવી 
�ભુની �સાદી સમ �વન સફળ કરી શક� છ�. પછી 
પોતે ખુશ-આનદમાં  રહી અ�યોને પણ ખુશ કર� 
છ�. લાડુ સંગઠનનું પણ �તીક છ�. નાની-નાની 
બુંદી �યાર� એક સાથે ભેગી થાય �યાર� લાડુ જ 
બને. તેમ લાડુ આપણને સંદ�શો આપે છ� ક� �યિ� 
જયાર� સંગઠનમાં રહી સૌ હળીમળી એકતામાં 
રહી, સં�કારોનો મહારાસ કરવાનું દશા�વે છ�. 

ગણપિતનું આસન - િચ�કાર, મૂિત�કાર 
ગણપિતનું આસન બનાવે �યાર� ગણપિતની 
બેઠકની ��થિતમાં જમણો પગ જમીનને �પશ� 
કરતો હોય છ�, �યાર� ડાબો પગ જમણા પગથી 
થોડો જમીનથી ઉપર હોય છ�. આ ���કોણથી 
�ઈએ તો સાચા �ાની �યિ�ની �ળખ એ છ�, 
સાંસા�રક મોહ-મમતા, માયાથી ઉપરામ રહીને 
સાંસા�રક કત��યો તથા જવાબદારીને િનભાવી 
�યારા અને �યારાં રહ�વાનું. 

ગણેશનું વાહન મૂષક (�દર) - ઘણું 
િવિચ� લાગે ક� િવશાળ કાયાવાળા ગણેશનું 
વાહન એક નાનો �દર? �દરની ચપળતા, ઝડપ 
અને ચકોર ��� આપણને પણ સતક� બનવાની 
�ેરણા આપે છ�. �દર વ�તુઓને કોતરતો રહ�, 
ખાવાની લાલચને કારણે વ�તુઓ પર ટક-ટક 
કરતો રહ� છ�. �દર હમેશાં કાપવાનું જ કામ કર� 
છ�, પણ આપણે અ�યની વાતને વ�ેથી કા�યા 
વગર પૂરી �ણવી અને સમજવી જ�રી છ�. 

ગણેશની બે પ�ી �રિ� અને િસિ� - �ી 
ગણેશની �રિ�-િસિ� બે પ�ીઓ હમેશાં આજુ-
બાજુ હોય છ�. એક �ાન અને બી� સફળતાનું 
�તીક છ�. ધન અને વૈભવનું પણ �તીક છ�. અથા�ત 
�યાં ગણેશ હોય �યાં �ાન, સફળતા, ધન, વૈભવ 
હોય �વાભાિવક છ�. બુિ�વાન �યિ� �ાન અને 
િવવેકથી સમ� િવચારીને દૂરદિશ�તાથી કાય� કર� 
છ�, જેને સીધી સફળતા સાંપડે છ�. સફળતા 
�ાનીતુ આ�માનો જ�મિસ� અિધકાર છ�. 

ભ�કતમાં ગણેશને િશવના પુ� ગ�યા છ�. 
ગણપિતનું નામ ગુણવાચક અને કત��યવાચક છ�. 
ગણેશની સાથે હમેશાં �વ��તકનું િચ�હ હોય છ�. 
�વ��તક ખર�ખર �ાનને અં�કત કરતું �તીક છ�. 
દર�ક શુભકાય�, ધાિમ�ક �યોજનમાં સૌ �થમ 
ગણપિતનું પૂજન અને �વ��તકના મહ�વ સાથે 
દોરવામાં આવે છ�. �વ��તક ગણેશદ�વના િપતામહ 
�યોિત �વ�પ પરમા�મા િશવના આશીવા�દ મેળવી 
િનિવ��ન કાય�પૂણ� કરવાનું �તીક છ�. અહી 
ઉ�ેખનીય ગણપિતના અલંકારો, �તીકોનો સાર 
એ છ� ક�, આ વષ� ગણેશ મહો�સવ ઉજવતા પહ�લા, 
સૌ �થમ �વયંના �વનમાં ઉપરો� િબંદુઓને 
અપનાવવાના �ીગણેશ કરીએ. આ છ� યથાથ� 
ગણેશ ઉ�સવની ઉજવણી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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વરદમુ�ા - ગણપિતનો એક હ�ત સદા 
વરદમુ�ામાં હોય છ�. ગણેશ� િનિવ��ન �વન 
સાથે, �દ�ય ગુણ અપનાવી બી� આ�માઓને 
િનભ�યતા અને શાંિત અપ�ણ કરનારા સમથ� બનો, 
તેવા આશીવા�દ પાઠવે છ�. વરદમુ�ાવાળા હ�ત એ 
િન�ાનું �તીક છ�. વરદાની કર દાતાપનની 
િનશાની દશા�વે છ�, જે હાથ સદા દાન કરતો જ 
રહ�.

એક હાથમાં દોરી - ગણપિતના એક 
હાથમાં દોરી એટલે ક� બંધન દશા��યું છ�. દોરીનું 
�તીક છ� બંધનોનું. બંધન અથા�� �વયંને �દ�ય 
આ�યા��મક િનયમોના બંધનમાં બાંધવા, આ 
એક શુભબંધન છ�. જે મનુ�ય પોતાના ક�યાણ 
માટ� આ �િત�ા�પી બંધનોમાં બંધાય છ�. ખર�ખર 
આ કોઈ બંધન નથી પરંતુ આ�માને પરમા�માની 
સાથે �ે� સંબંધ �ડવા માટ�નું બંધન છ�. 
ગણપિતના હાથમાં જે દોરી એક �તીક છ�, જે 
પરમા�મ �ેહ-�ેમમાં બંધાવવાની દોરી છ�.

ગણેશના એક હાથમાં મોદક - મોદક શ�દ 
લાડુનો પયા�યવાચક શ�દ છ�. લાડુ બનાવવા માટ� 
ખૂબ મહ�નત કરવી પડે. લોટને શેકવો પડે, શુ� 
ઘી, ગોળ ક� ખાંડ, એલચી, કાજુ, બદામ, પી�તા, 
ખસખસ જેવો સકૂ ામેવાની સામ�ી નાખી તૈયાર 
કરવામાં આવે છ�. �યાર� તે સૌ કોઈની િ�ય મીઠાઈ 
બને છ�. જેમ એક લાડુને લાડુના �પમાં તૈયાર થતાં 
પહ�લા તેની સામ�ીને અનેક તકલીફો, 
મુ�ક�લીયોમાંથી પસાર થવું પડે છ�, તેમ ગણેશના 
હાથમાં �તીક લાડુ આપણને શીખવે છ� ક� જયાર� 
ખૂબ તપ-તપ�યા-સાધના કરો, �યાર� �વનમાં 
�ાનરસ અને મીઠાશ જ�મે. વળી મોદક એ 
સરળતાનું પણ �તીક છ�. �યાર� જયાર� કોઈને  
પોતાના મનોરથ, લ�યની િસિ� �ા�ત થાય �યાર� 
લાડુ વહ�ચીને ખુશીનો ઉ�સવ મનાવે છ�. લાડુને 

ગજવદન - ગણેશના મોટા કાન, નાની 
આંખો, લાંબુ નાક, નાના મુખને હાથીની જેમ 
�દિશ�ત કરવા પાછળનું �યોજન એ છ� ક� જેમ 
હાથીનું મોટું મોઢું સૂચવે છ� ક� �ે�તા, િનભ�યતા, 
આ��મક શિ� અને સામ�ય�તાનું �તીક છ�. �ાની 
પુ�ષના આ લ�ણો છ�. જે સદા ગજવદન મુખાક�િત 
ધરાવે છ�.

મહોદર - પ�રવારમાં દર�ક �યિ� એક 
જેવી હોતી નથી. દર�ક �યિ�ની સારી નરસી બે 
બાબતો હોય છ�. જયાર� �યિ� પ�રવાર ક� 
સમાજની કોઈ નકારા�મક, નગુણી, નકામી 
વાતને પોતાનામાં સમાવી લે છ� �યાર� તેના િવશે 
એવું કહ�વાય છ� ક�, આનું પેટ ખૂબ િવશાળ છ�. 
કોઈ �યિ� િવ�ાસથી એના મનની વાત કહ� તો 
એ સમ� સાંભળીને પોતાનામાં સમાવી લે. 
�ાનવાન �યિ�ની સામે માન-અપમાન, િનંદા-
�તુિત,  જય-પરાજય, દર�ક પ�ર��થિતઓને પોતે 
સમાવી લે છ�. લાંબુ પેટ અથા�ત લંબોદર અને મોટું 
પેટ અથા�ત મહોદર એ �ાનવાન �ે� ગુણોનું 
�તીક છ�. ગણેશની �તુિતમાં ગાયું છ� ક� - 
લંબોદરાય જગત સુિ�યાય...

અ�� (એક હાથમાં ક�હાડી) - ગણપિતની 
ચારભુ�ઓમાં એક ભુ�માં ક�હાડી બતાવી છ�. 
ક�હાડી એ લાકડા કાપવાનું સાધન છ�. એક �તીક 
�પે ગ�નંદના હાથમાં દશા�વેલ છ�. �ાનવાન 
�યિ� જનૂ ા-પુરાના સં�કારોને દૂર કરવાની, 
બંધનોને કાપવાની, પૂવ��હોને દરૂ  કરવાની 
�મતા હોય છ�, તેનું �તીક ક�હાડી દશા�વેલ છ�. 
�ાન એક ક�હાડી સમાન છ�, જે મનથી જકડાયેલ 
સંબંધોને અલગ કરી, આસુરી સં�કારોને દરૂ  
કરવા માટ� �ાન�પી ક�હાડી દર�ક આ�યા��મક 
�ાની યો�ાની પાસે હોવી સાં�ત સમયમાં હવે 
જ�રી છ�.

�ભુને અપ�ણ કરવાથી તે �સાદ બની �ય તેમ 
સરળતાવાળી સમજદાર �યિ� પોતાની બુિ� 
અને ��થિતના બળ� �વનને િનિવ��ન બનાવી 
�ભુની �સાદી સમ �વન સફળ કરી શક� છ�. પછી 
પોતે ખુશ-આનદમાં  રહી અ�યોને પણ ખુશ કર� 
છ�. લાડુ સંગઠનનું પણ �તીક છ�. નાની-નાની 
બુંદી �યાર� એક સાથે ભેગી થાય �યાર� લાડુ જ 
બને. તેમ લાડુ આપણને સંદ�શો આપે છ� ક� �યિ� 
જયાર� સંગઠનમાં રહી સૌ હળીમળી એકતામાં 
રહી, સં�કારોનો મહારાસ કરવાનું દશા�વે છ�. 

ગણપિતનું આસન - િચ�કાર, મૂિત�કાર 
ગણપિતનું આસન બનાવે �યાર� ગણપિતની 
બેઠકની ��થિતમાં જમણો પગ જમીનને �પશ� 
કરતો હોય છ�, �યાર� ડાબો પગ જમણા પગથી 
થોડો જમીનથી ઉપર હોય છ�. આ ���કોણથી 
�ઈએ તો સાચા �ાની �યિ�ની �ળખ એ છ�, 
સાંસા�રક મોહ-મમતા, માયાથી ઉપરામ રહીને 
સાંસા�રક કત��યો તથા જવાબદારીને િનભાવી 
�યારા અને �યારાં રહ�વાનું. 
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િવિચ� લાગે ક� િવશાળ કાયાવાળા ગણેશનું 
વાહન એક નાનો �દર? �દરની ચપળતા, ઝડપ 
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કરતો રહ� છ�. �દર હમેશાં કાપવાનું જ કામ કર� 
છ�, પણ આપણે અ�યની વાતને વ�ેથી કા�યા 
વગર પૂરી �ણવી અને સમજવી જ�રી છ�. 

ગણેશની બે પ�ી �રિ� અને િસિ� - �ી 
ગણેશની �રિ�-િસિ� બે પ�ીઓ હમેશાં આજુ-
બાજુ હોય છ�. એક �ાન અને બી� સફળતાનું 
�તીક છ�. ધન અને વૈભવનું પણ �તીક છ�. અથા�ત 
�યાં ગણેશ હોય �યાં �ાન, સફળતા, ધન, વૈભવ 
હોય �વાભાિવક છ�. બુિ�વાન �યિ� �ાન અને 
િવવેકથી સમ� િવચારીને દૂરદિશ�તાથી કાય� કર� 
છ�, જેને સીધી સફળતા સાંપડે છ�. સફળતા 
�ાનીતુ આ�માનો જ�મિસ� અિધકાર છ�. 

ભ�કતમાં ગણેશને િશવના પુ� ગ�યા છ�. 
ગણપિતનું નામ ગુણવાચક અને કત��યવાચક છ�. 
ગણેશની સાથે હમેશાં �વ��તકનું િચ�હ હોય છ�. 
�વ��તક ખર�ખર �ાનને અં�કત કરતું �તીક છ�. 
દર�ક શુભકાય�, ધાિમ�ક �યોજનમાં સૌ �થમ 
ગણપિતનું પૂજન અને �વ��તકના મહ�વ સાથે 
દોરવામાં આવે છ�. �વ��તક ગણેશદ�વના િપતામહ 
�યોિત �વ�પ પરમા�મા િશવના આશીવા�દ મેળવી 
િનિવ��ન કાય�પૂણ� કરવાનું �તીક છ�. અહી 
ઉ�ેખનીય ગણપિતના અલંકારો, �તીકોનો સાર 
એ છ� ક�, આ વષ� ગણેશ મહો�સવ ઉજવતા પહ�લા, 
સૌ �થમ �વયંના �વનમાં ઉપરો� િબંદુઓને 
અપનાવવાના �ીગણેશ કરીએ. આ છ� યથાથ� 
ગણેશ ઉ�સવની ઉજવણી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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