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

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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િભ�ન િભ�ન �પ, રંગ, આકાર અને સુગંધની 
િભ�નતા ધરાવતાં પુ�પો ક�દરતની કમાલ છ�. 
િશયાળાની  ઠ�ડીમાં એટલી શીતળતા છવાય �ય 
છ� જે અગિણત એ.સી., ક�લરથી સંભવી નથી. 
ઉનાળાની ગરમી અગિણત હીટરો પણ કરી 
શકતાં નથ�. �ક�િતનાં િભ�ન િભ�ન ફળો, તેના 
રસમાં ક�ટલી િભ�નતા છ�. તેમાંય �ા�, ક�રી 
વગેર�ની ક�ટલી લોકિ�યતા છ�.

પહ�લાં �વનધ�ય હતું. તેનું કારણ માનવ 
�ક�િત સાથે સંતાન જેવો ભાવ રાખતો. લ�મણની 
સૂ�ુષા માટ� જડીબુ�ી લેવા ગયેલ હનુમાન 
�ક�િતની પૂ� કરીને તેનો �વીકાર કર� છ�. 
કાિલદાસના ‘શાક��તલ’ નાટકમાં શક��લતા અને 
�ક�િત વ�ેની આ�મીયતાનો કિવ�ી ઉમાશંકર 
�શીએ સુંદર અનુવાદ કય� છ�.

‘પહ�લી જે જળ ના પીએ, 

 નવ તમે પીધેલું હો �યાં સુધી,

�હાલાં આભરણોને તોયે ના

 ચૂંટતી �ેહ� કરી પ�વો,

બેસે પહ�લીવાર જ �લ તમને

 જે ગણે ઉ�સવ, તે જ આ શક��તલા

 �ય પિત�હ� આપો અનુ�ા સ�.’

યાદદા�તના આધાર� આ પંિ�ઓ લખેલી 
છ�. તેમાં લતા, વેણીઓ શક��તલાને વ�ટળાઈ 
વળીને ભેટ� છ�. માનવ અને �ક�િત વ�ેનો આવો 
અતૂટ સંબંધ સજ�કોએ વણ��યો છ�. ભાવનાઓનું 
સજ�ન �ક�િતની મોટી દ�ણ છ�. જંગલમાં આવેલા 
ઋિષમુિનઓનાં આ�મોમાં િહ�સક પશુઓ આવતાં 

સજ�ન �િ�યા િભ�ન િભ�ન �ે�ો સાથે 
સંકળાયેલી છ�. ક�દરતે માનવનું સજ�ન કયુ�. માનવે 
િભ�ન િભ�ન �ે�ે નવસજ�ન કયુ�. સજ�ન �િ�યા 
હકારા�મકતા સાથે સંકળાયેલી છ�. તેથી 
સજ�નમાંથી સુવાસ આવે છ�. સજ�ના�મકતા સાથે 
નકારા�મકતા શોભતી નથી. પરમા�મા માટ� 
કહ�વાયું છ� ક� ‘िजसक� रचना इतनी सुंदर वह िकतना 

सुंदर होगा।’

પરમા�માનાં કાય� અને તેમના પાટ� સંબંધી 
�ામાનું �ાન આપણને મ�યું છ�. તેથી આપણે અહ� 
ક�દરત ક� �ક�િત શ�દનો ઉપયોગ કરીશું. ક�દરતે 
માનવનાં િભ�ન િભ�ન અંગોનું સજ�ન કયુ� છ�. 
આજે અ�તન વૈ�ાિનક શોધખોળોને કારણે 
શરીરનાં અંગો બદલવાનું, ઓપર�શન કરવાનું 
કાય� થાય છ�. �યાર� ક�દરતે કર�લી �ભની રચના 
ક�ટલી અ�ભુત છ�. તેને બદલી શકાતી નથી. 
�ભમાં હાડક�� ન હોવા છતાં કટુવાણીથી 
ક�ટલાંયનાં હાડકાં તોડી શક� છ�. તો મીઠી વાણી 
મલમનું પણ કાય� કર� છ�.

અ�ભુત સજ�ન

અ��, ��વી, જળ, વાયુ, આકાશ 
�ક�િતનાં આ ત�વો સંતોની જેમ સ�ન, દુજ�નની 
એકસરખી સેવા કર� છ�. તેમાં િનયિમતતા, 
ગિતશીલતા છ�. ક�યાણકારી ભાવ છ�. આમ છતાં 
માનવનાં િવકમ�એ �ક�િતને પણ તમો�ધાન 
બનાવી દીધી છ�. આમ છતાં ક�દરતની અ�ભુત 
રચના - સજ�ન અવણ�નીય છ�. તેનાં ઘણાં બધાં 
��ાંતોમાંથી મા� એક જ ��ાંત �ઈએ.

એક જ ધરતી, એકજ �યારામાં ઉછરતાં 

તં�ી �થાનેથી

સજ�ન �િ�યા
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પ�રવાર આવનારી નવી દુિનયાનો આભાસ કરાવે 
છ�. �યાં િનઃ�વાથ� �ેમ, મન, વાણી, કમ�ની 
એક�પતાવાળું �વન છ�. �હાની, આ�મીય �ેમનો 
અહ� જે અનુભવ થાય છ� તે બીજે �યાંય નથી. 
મા� સ�ા, સ�િ� સાચું સુખ આપી શકતાં નથી. 
�દ�ય�ેમની વસંત તો સંગમયુગમાં જ પાંગર� છ�.

�યથ�થી મુિ�, સમથ�ની સાધના

ક�દરતની �દ�યતાની અનુભૂિત કરવા માટ� 
તમામ �કારના �યથ�થી મુ� થઈ આ�માને �વ�છ 
બનાવવો પડશે. �યાર� �યથ�ની િવદાય થશે �યાર� 
જ સમથ�નું આગમન થશે. માનવની ક�દરત 
િવરોધી કામનાઓ માનવને સાચુ સુખ આપી 
શકતી નથી. ‘ઉજળું એટલું દૂધ નહ�, ચમક� 
એટલું સોનું નહ�.’ જે દ�ખાય છ� તે અ�પકાળનું છ�. 
િવકારોને વશીભૂત થઈને કર�લાં કમ� �થાયી સુખ 
આપી શકતાં નથી. વેરિવરોધ, બદલો લેવાની 
ભાવના અ�પકાળનું સુખ આપે છ�. પણ તે �થાયી 
સુખની અનુભૂિત કરાવી શકતાં નથી. મા� એક 
જ �યિ� નહ� પણ અનેક આ�માઓની 
ક�યાણકારી શુભ ભાવના, શુભકામના જ �થાયી 
સુખની અનુભૂિત કરાવી શકશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

આમ છતાં આ વાયુમંડળમાં એટલાં શીતળ બની 
જતાં ક� િહ�સકપણું ભૂલી જતાં.

સજ�નની સમ�યા

સજ�નની સમ�યા એ છ� ક� માનવે સજ�નની 
ગ�રમા ના સાચવી. તેનું િવસજ�ન શ� કયુ�. 
પોતાના �વાથ�, િવ�તારના નામે અનેક ��ોનું 
િનક�દન નીકળી ગયું. તેટલાં નવાં ��ો ઉછ�રાયાં 
નહ�. રાજનેતાઓએ ફોટો પડાવવા ��ારોપણ 
કયુ�. �યાં અમુક અપવાદો િસવાય ��ો ઉછયા� 
નહ�. એક કાળ� �ક�િતની છ�છાયા શીતળ 
લાગતી. આ લખનાર� અ�યાસ ��ોની છાયામાં, 
ખેતરોની વ�ે કય� છ�. તેથી અનેક વષ�ના શહ�રી 
વસવાટ છતાં �ક�િતને �ઈને �સ�નતા 
અનુભવાય છ�. �ક�િતના સા��ન�યમાં આવતાં 
વષ� જૂના �ેહીઓને મ�યાની અનુભૂિત થાય છ�.

અ�ખિલત જળ�વાહ ધરાવતી નમ�દાની 
આવી હાલત ક�મ થઈ? જેના �કનાર� અનેક 
આ�મો છ�. જેના િવશે ઘણાં બધાં પુ�તકો 
લખાયેલાં છ�. સ�ગત અ�તલાલ વેગડને તો 
નમ�દા સંબંધી પુ�તક માટ� એવોડ� મળ�લો છ�. 
�ક�િતના સા��ન�ય, �ક�િતની છાયામાં રહ�તા 
માનવોને સીમે�ટ, ક���ટના ભરચક જંગલોમાં 
રહ�વું પડે છ�. �યાં �ાસ પણ �ંધાય છ�.

શું ફરીથી આવો સમય આવશે?

સાં�ત પ�ર��થિતમાં આશાનું �કરણ �ગ�ું 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ આ ધરા પર �દ�ય 
અવતરણ કયુ�. સતયુગના સજ�નનો આ અમૂ�ય 
સમય ગાળો છ�. સતયુગ એટલે �ક�િતની અ�ભુત 
ગ�રમા. જે ��ાવ�સોએ અ�ય�વાણીઓનું 
આચમન કયુ� છ�. તેઓ તો પરમા�માના આ િવરાટ 
સજ�નથી અિભભૂત છ�. નરકની દુિનયામાં રહ�વા 
છતાં �વગ�ય દુિનયાની અનુભૂિત કર� છ�. ઈ�રીય 

• તમે �ીમંતાઈના િવચારો કરશો, તો �ીમંત 
બનવા માટ�નાં કાય� તરફ તમા�ં મન દોરી 
જશે.

• એકબી�ની િવશેષતાઓને ��િતમાં રાખીને 
િવ�ાસપા� બનો તો સંગઠન એકમત બની 
જશે.

• મજબૂત મનુ�ય એકાંતમાં િવકસે છ� �યાર� 
િનબ�ળ ખરી પડે છ�.
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િભ�ન િભ�ન �પ, રંગ, આકાર અને સુગંધની 
િભ�નતા ધરાવતાં પુ�પો ક�દરતની કમાલ છ�. 
િશયાળાની  ઠ�ડીમાં એટલી શીતળતા છવાય �ય 
છ� જે અગિણત એ.સી., ક�લરથી સંભવી નથી. 
ઉનાળાની ગરમી અગિણત હીટરો પણ કરી 
શકતાં નથ�. �ક�િતનાં િભ�ન િભ�ન ફળો, તેના 
રસમાં ક�ટલી િભ�નતા છ�. તેમાંય �ા�, ક�રી 
વગેર�ની ક�ટલી લોકિ�યતા છ�.

પહ�લાં �વનધ�ય હતું. તેનું કારણ માનવ 
�ક�િત સાથે સંતાન જેવો ભાવ રાખતો. લ�મણની 
સૂ�ુષા માટ� જડીબુ�ી લેવા ગયેલ હનુમાન 
�ક�િતની પૂ� કરીને તેનો �વીકાર કર� છ�. 
કાિલદાસના ‘શાક��તલ’ નાટકમાં શક��લતા અને 
�ક�િત વ�ેની આ�મીયતાનો કિવ�ી ઉમાશંકર 
�શીએ સુંદર અનુવાદ કય� છ�.

‘પહ�લી જે જળ ના પીએ, 

 નવ તમે પીધેલું હો �યાં સુધી,

�હાલાં આભરણોને તોયે ના

 ચૂંટતી �ેહ� કરી પ�વો,

બેસે પહ�લીવાર જ �લ તમને

 જે ગણે ઉ�સવ, તે જ આ શક��તલા

 �ય પિત�હ� આપો અનુ�ા સ�.’

યાદદા�તના આધાર� આ પંિ�ઓ લખેલી 
છ�. તેમાં લતા, વેણીઓ શક��તલાને વ�ટળાઈ 
વળીને ભેટ� છ�. માનવ અને �ક�િત વ�ેનો આવો 
અતૂટ સંબંધ સજ�કોએ વણ��યો છ�. ભાવનાઓનું 
સજ�ન �ક�િતની મોટી દ�ણ છ�. જંગલમાં આવેલા 
ઋિષમુિનઓનાં આ�મોમાં િહ�સક પશુઓ આવતાં 

સજ�ન �િ�યા િભ�ન િભ�ન �ે�ો સાથે 
સંકળાયેલી છ�. ક�દરતે માનવનું સજ�ન કયુ�. માનવે 
િભ�ન િભ�ન �ે�ે નવસજ�ન કયુ�. સજ�ન �િ�યા 
હકારા�મકતા સાથે સંકળાયેલી છ�. તેથી 
સજ�નમાંથી સુવાસ આવે છ�. સજ�ના�મકતા સાથે 
નકારા�મકતા શોભતી નથી. પરમા�મા માટ� 
કહ�વાયું છ� ક� ‘िजसक� रचना इतनी सुंदर वह िकतना 

सुंदर होगा।’

પરમા�માનાં કાય� અને તેમના પાટ� સંબંધી 
�ામાનું �ાન આપણને મ�યું છ�. તેથી આપણે અહ� 
ક�દરત ક� �ક�િત શ�દનો ઉપયોગ કરીશું. ક�દરતે 
માનવનાં િભ�ન િભ�ન અંગોનું સજ�ન કયુ� છ�. 
આજે અ�તન વૈ�ાિનક શોધખોળોને કારણે 
શરીરનાં અંગો બદલવાનું, ઓપર�શન કરવાનું 
કાય� થાય છ�. �યાર� ક�દરતે કર�લી �ભની રચના 
ક�ટલી અ�ભુત છ�. તેને બદલી શકાતી નથી. 
�ભમાં હાડક�� ન હોવા છતાં કટુવાણીથી 
ક�ટલાંયનાં હાડકાં તોડી શક� છ�. તો મીઠી વાણી 
મલમનું પણ કાય� કર� છ�.

અ�ભુત સજ�ન

અ��, ��વી, જળ, વાયુ, આકાશ 
�ક�િતનાં આ ત�વો સંતોની જેમ સ�ન, દુજ�નની 
એકસરખી સેવા કર� છ�. તેમાં િનયિમતતા, 
ગિતશીલતા છ�. ક�યાણકારી ભાવ છ�. આમ છતાં 
માનવનાં િવકમ�એ �ક�િતને પણ તમો�ધાન 
બનાવી દીધી છ�. આમ છતાં ક�દરતની અ�ભુત 
રચના - સજ�ન અવણ�નીય છ�. તેનાં ઘણાં બધાં 
��ાંતોમાંથી મા� એક જ ��ાંત �ઈએ.

એક જ ધરતી, એકજ �યારામાં ઉછરતાં 

તં�ી �થાનેથી

સજ�ન �િ�યા
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પ�રવાર આવનારી નવી દુિનયાનો આભાસ કરાવે 
છ�. �યાં િનઃ�વાથ� �ેમ, મન, વાણી, કમ�ની 
એક�પતાવાળું �વન છ�. �હાની, આ�મીય �ેમનો 
અહ� જે અનુભવ થાય છ� તે બીજે �યાંય નથી. 
મા� સ�ા, સ�િ� સાચું સુખ આપી શકતાં નથી. 
�દ�ય�ેમની વસંત તો સંગમયુગમાં જ પાંગર� છ�.

�યથ�થી મુિ�, સમથ�ની સાધના

ક�દરતની �દ�યતાની અનુભૂિત કરવા માટ� 
તમામ �કારના �યથ�થી મુ� થઈ આ�માને �વ�છ 
બનાવવો પડશે. �યાર� �યથ�ની િવદાય થશે �યાર� 
જ સમથ�નું આગમન થશે. માનવની ક�દરત 
િવરોધી કામનાઓ માનવને સાચુ સુખ આપી 
શકતી નથી. ‘ઉજળું એટલું દૂધ નહ�, ચમક� 
એટલું સોનું નહ�.’ જે દ�ખાય છ� તે અ�પકાળનું છ�. 
િવકારોને વશીભૂત થઈને કર�લાં કમ� �થાયી સુખ 
આપી શકતાં નથી. વેરિવરોધ, બદલો લેવાની 
ભાવના અ�પકાળનું સુખ આપે છ�. પણ તે �થાયી 
સુખની અનુભૂિત કરાવી શકતાં નથી. મા� એક 
જ �યિ� નહ� પણ અનેક આ�માઓની 
ક�યાણકારી શુભ ભાવના, શુભકામના જ �થાયી 
સુખની અનુભૂિત કરાવી શકશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

આમ છતાં આ વાયુમંડળમાં એટલાં શીતળ બની 
જતાં ક� િહ�સકપણું ભૂલી જતાં.

સજ�નની સમ�યા

સજ�નની સમ�યા એ છ� ક� માનવે સજ�નની 
ગ�રમા ના સાચવી. તેનું િવસજ�ન શ� કયુ�. 
પોતાના �વાથ�, િવ�તારના નામે અનેક ��ોનું 
િનક�દન નીકળી ગયું. તેટલાં નવાં ��ો ઉછ�રાયાં 
નહ�. રાજનેતાઓએ ફોટો પડાવવા ��ારોપણ 
કયુ�. �યાં અમુક અપવાદો િસવાય ��ો ઉછયા� 
નહ�. એક કાળ� �ક�િતની છ�છાયા શીતળ 
લાગતી. આ લખનાર� અ�યાસ ��ોની છાયામાં, 
ખેતરોની વ�ે કય� છ�. તેથી અનેક વષ�ના શહ�રી 
વસવાટ છતાં �ક�િતને �ઈને �સ�નતા 
અનુભવાય છ�. �ક�િતના સા��ન�યમાં આવતાં 
વષ� જૂના �ેહીઓને મ�યાની અનુભૂિત થાય છ�.

અ�ખિલત જળ�વાહ ધરાવતી નમ�દાની 
આવી હાલત ક�મ થઈ? જેના �કનાર� અનેક 
આ�મો છ�. જેના િવશે ઘણાં બધાં પુ�તકો 
લખાયેલાં છ�. સ�ગત અ�તલાલ વેગડને તો 
નમ�દા સંબંધી પુ�તક માટ� એવોડ� મળ�લો છ�. 
�ક�િતના સા��ન�ય, �ક�િતની છાયામાં રહ�તા 
માનવોને સીમે�ટ, ક���ટના ભરચક જંગલોમાં 
રહ�વું પડે છ�. �યાં �ાસ પણ �ંધાય છ�.

શું ફરીથી આવો સમય આવશે?

સાં�ત પ�ર��થિતમાં આશાનું �કરણ �ગ�ું 
છ�. પરમિપતા િશવ પરમા�માએ આ ધરા પર �દ�ય 
અવતરણ કયુ�. સતયુગના સજ�નનો આ અમૂ�ય 
સમય ગાળો છ�. સતયુગ એટલે �ક�િતની અ�ભુત 
ગ�રમા. જે ��ાવ�સોએ અ�ય�વાણીઓનું 
આચમન કયુ� છ�. તેઓ તો પરમા�માના આ િવરાટ 
સજ�નથી અિભભૂત છ�. નરકની દુિનયામાં રહ�વા 
છતાં �વગ�ય દુિનયાની અનુભૂિત કર� છ�. ઈ�રીય 

• તમે �ીમંતાઈના િવચારો કરશો, તો �ીમંત 
બનવા માટ�નાં કાય� તરફ તમા�ં મન દોરી 
જશે.

• એકબી�ની િવશેષતાઓને ��િતમાં રાખીને 
િવ�ાસપા� બનો તો સંગઠન એકમત બની 
જશે.

• મજબૂત મનુ�ય એકાંતમાં િવકસે છ� �યાર� 
િનબ�ળ ખરી પડે છ�.
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આપણે સૌ બાબાના 
ઈશારાઓ �ાન મુરલી 
�ારા દરરોજ સાંભળતા 
રહીએ છીએ. પહ�લાં તો 
બાબાએ આપણને ક�ગન 
બાં�યું ક� તમાર� પોતાની 
મનસા�િ�થી વાયુમંડળને

બદલવાની સેવા કરવાની છ�. બાબાએ સૌના માટ� 
આ અંડરલાઈનની વાત કહી ક� એક સેક�ડમાં 
પોતાના સંક�પોને એકા� કરો. પોતાની �ે� 
��થિત અને પાવર�લ �િ� �ારા એવું વાયુમંડળ 
બનાવો. એક સેક�ડમાં િનરાકારી, આકારી, 
સાકારી બનો. તો દર�ક પોતાની એવી ��થિતનો 
અનુભવ કરો છો? બાબાએ ક�ં, બાળકો �ાની 
તો બ�યા છો પણ �ાન�વ�પ નહ�. િવ�નોનું 
કારણ બતા�યું ક� ઈ�રીય લગન ઓછી છ�. 
પરમા�મ �ેમનો અનુભવ ઓછો છ�. મૂળ તો 
બાબાનો ઈશારો છ� ક� એક સેક�ડમાં સંક�પોને 
એકા� કરો. એવી પોતાની �ે� ��થિત બનાવો. 
આ ઘણી મોટી મંિઝલ છ�. �ે��ટકલમાં એનો 
અ�યાસ ઓછો છ�. � એક સેક�ડમાં સંક�પોને 
એકા� કરવાનો અ�યાસ હોય તો કદી ઊંચી 
��થિતથી નીચી ��થિતમાં, વાતાવરણના �ભાવમાં 
આવી નથી શકતા. હજુ સુધી આવો છો તો એ 
િસ� છ� ક� એકા�તાની શિ� ઓછી છ�.

આપણા સૌના માટ� બાપદાદા સ�પલ છ�. જે 
િનરાકારી, આકારી અને સાકારી ��થિતઓમાં 
સદા રહ�તા અને બાળકોને પણ આ ઈશારો 
આપતા. તો હવે આ પુ�ષાથ�ની મહ�નતની જ�ર 
છ�. એવો અ�યાસ હોય જેથી એનો �ભાવ 

અંિતમયા�ામાં ઉપરામ અને બેહદના વૈરાગી બનો
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

વાયુમંડળ પર અથવા સાથીઓ પર પડે. એટલા 
માટ� કોઈ િવિધિવધાન બનાવો. યોગમાં બેસતા હો 
પરંતુ પાવર�લ ��થિતમાં ��થત થઈને બેસો તો 
શિ� જમા થાય અને આખો �દવસ તે શિ� 
કામમાં આવે. એવી મા�ટર સવ� શિ�માન 
��થિતનો અ�યાસ કરો.

બાબાએ ક�ં છ� સંગમયુગનો િવશેષ 
ખ�નો છ� અતી���ય સુખ તો િનરંતર આ સુખની 
અનુભૂિત થાય છ�? એની િવિધ બાબાએ સંભળાવી 
છ� ક� �યારા અને �યારા બનો. તો �યાં સુધી 
આપણે �યારા �યારા રહીએ છીએ. મારી એ 
શુભભાવના છ� ક� એકલા તો ભલે અ�યાસ કરો, 
કમાણી કરો પરંતુ સમ� સંગઠનને એનો સહયોગ 
મળવો �ઈએ. તો એવું �ુપ બનાવો જે 
એકબી�ની મદદથી આવું વાયુમંજળ બની �ય, 
જેનાથી આવનાર પણ અનુભવ કર� ક� અહ� દર�ક 
આ�મા પરમા�મ �યારમાં અતી���ય સુખની 
અનુભૂિતઓમાં મ� છ�. એટલા માટ� �ે�ટીસ 
કરવાની છ�. સેક�ડમાં �લ �ટોપ કરાવવાની. 
એકા� થઈને વતનમાં બેસી �ય. જેને બાબા કહ� 
છ� િનરંતર યાદ હોય. આ મં�ો મુરલીઓમાં રોજ 
આપણે સાંભળીએ છીએ. પરંતુ હવે તેનો �ભાવ 
આપણી ��થિત પર હોય. કમ� કરવા છતાં પણ 
આપણે િનરંતર યોગી રહીએ. એની �ે�ટીસ કરો. 
ઓછામાં ઓછા 6 કલાક આ અ�યાસ માટ� કાઢો. 
�દનચયા� બનાવો. ચાલતા ફરતાં કમ� કરતાં પણ 
પોતાની આવી ��થિત બનાવો. �દવસમાં ચાર પહર 
6-6 કલાકની હોય છ� તો એક પહરનો આ પુ�ષાથ� 
હોય એનું દર�ક ક�ગન બાંધો. જેમ બાબાએ ક�ં છ� 
સવાર� 4 થી 8 વા�યા સુધી કોઈપણ િવશેષ 
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�યવહારમાં ના આવો. એ સમયે મૌનમાં રહો. પછી 
રાિ�ના સમયે પણ મૌનમાં રહી શકો છો. એટલે 
મારો િવચાર છ� ક� ખાસ 21 �દવસનો આવો �ો�ામ 
બનાવો. જેમ જૈનીઓનો ચતુમા�સ હોય છ� તો ખાસ 
સાધના કર� છ�. �ત રાખે છ�, મૌનમાં રહ� છ� ક�ઈને 
ક�ઈ એક��ા જપ તપ કર� છ�. કદી બહાર જતો 
નથી. ભલે તે હઠથી થશે. આપણે સહજયોગી 
છીએ પણ આપણે પણ �વયંના સં�કારોને બદલવા 
માટ� યોગસાધના જ�ર કરવી �ઈએ. આપણે 
કરીશું તો આપણને �ઈને બી� કરશે. તો હવે 
�ઢ સંક�પની શિ� વધારો, �યાર� મનસા સેવા જે 
અંિતમ સેવા છ�. એનાં ��ય� �માણ દ�ખાય 
આવશે. તો હવે એવો પાવર �વયંમાં દર�ક ભર� 
જેનાથી મનસા સેવા થઈ શક�. આ િવિધથી આપણે 
િવક�પો અને િવકમ�થી મુ� થઈ શક�શું. અથવા 
�ોધમુ� આ�દનો જે પુ�ષાથ� કર� છ� તે સહજ 
બની જશે.

આપ સવ�ને એક સંક�પ સંભળાવું છું. ખબર 
નથી આપને પણ આવે છ� યા નહ�. મને તો રોજ 
આવે છ�. �ણે બાબા કાનોમાં ક�ઈક કહી ર�ા છ� 
બાળકો એવરર�ડી બનો. �ામાને પણ �તાં 
�ાનના િહસાબથી પણ હવે 5 હ�ર વષ�નું ચ� પૂ�ં 
થવામાં છ�. તો એ સંક�પ આવે છ� ક� હવે ટૂ લેઈટનું 
બોડ� લાગવાનું છ�. એ પણ દ�ખાય આવે છ� ક� હવે 
ધમ�રાજનો પાટ� જલદી ખૂલવાનો છ�. એડવા�સ 
પાટ� પણ જઈ ચૂક� છ�. એમની પણ તૈયારીઓ પૂરી 
થઈ ચૂક� છ�. સવ� મહારથીઓને બાબાએ અચાનક 
બોલાવી લીધા. હવે આપણે અહ� �યાં સુધી 
રહ�વાનું છ� સવ� દાદીઓની વાન��થ અવ�થા પણ 
�ઈ ર�ા છો. �ાન સરોવર, શાંિતવન, બાબાનાં 
એશલમ �થાન અથવા અંિતમ યા�ાનાં �થાન પણ 
બનીને તૈયાર થઈ ગયાં છ�. અંતમાં સૌને 
યોગ�કરણો દ�ખાશે. એશલમ બનશે. તો રોજ 

બાબાનું વા�ય કાનોમાં એ કહ� છ� ક�, બાળકો, 
હવે અંિતમયા�ાની તૈયારી કરો. પોતાના સવ� 
સાથીઓને તૈયાર કરો. સેવાઓ તો બાબા એની 
મેળ� જ કરાવશે. સેવા તો ચરણોમાં એની મેળ� જ 
આવશે. સવ�સ પાછળ તો બ� જ �લેન, �ો�ામ 
બના�યા. પુ�ષાથ� કય�. સવ�સ તો ચાલતી જ 
રહ�શે. આવી સવ�સ માટ� �-�ન લગા�યું. આ 
રીતે હવે પોતાની ��થિતઓ બનાવો. અ�ય� 
��થિતમાં ��થત રહ�વાનો અ�યાસ કરો. હવે દર�ક 
તૈયાર થઈ �ઓ. હવે સવ�સ �લેનની મીટ�ગ નહ� 
પણ પોતાની ઊંચી ��થિત બનાવવાની મીટ�ગ 
કરો. એવી ઊંચી ��થિત હોય ક� જે નાની મોટી 
વાતો આવે છ� તે એની મેળ� જ ખતમ થઈ �ય. તો 
હવે એવો સંક�પ લો જેથી �દવાળી સુધી એની 
�ે�ટીકલ સાિબતી આપી શક�એ. આ રીટન� 
આપણા બાબા સુધી પહ�ચે. એના માટ� ઉપરામ 
રહો, વૈરાગી બનો અંડર �ાઉ�ડ ચાલી �ઓ. 
અલબેલાપણાને �દલથી છોડી દો. એકા�તાનો 
અ�યાસ કરો. તો આપણને વારંવાર બાબાનો 
અવાજ સંભળાશે. બાળકો, હવે ઉપરામ બનો. 
એવો વૈરા�ય આવે છ�? એવું લાગે છ� ક� આ 
�વનની અંિતમયા�ા છ�? એવી ફ�લ�ગ આવે છ�? 
મને તો રોજ આવે છ�. એટલા માટ� �યાલ ચાલે છ� 
ક� હવે બાબાનાં સવ� �ા�ણ બાળકો �યથ�થી મુ� 
થઈને ઉપરામ બની �ય. પોતાના સંક�પ, �ાસ, 
સમયને સફળ કરી લો. �યથ� ના ગુમાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આપણે સૌ બાબાના 
ઈશારાઓ �ાન મુરલી 
�ારા દરરોજ સાંભળતા 
રહીએ છીએ. પહ�લાં તો 
બાબાએ આપણને ક�ગન 
બાં�યું ક� તમાર� પોતાની 
મનસા�િ�થી વાયુમંડળને

બદલવાની સેવા કરવાની છ�. બાબાએ સૌના માટ� 
આ અંડરલાઈનની વાત કહી ક� એક સેક�ડમાં 
પોતાના સંક�પોને એકા� કરો. પોતાની �ે� 
��થિત અને પાવર�લ �િ� �ારા એવું વાયુમંડળ 
બનાવો. એક સેક�ડમાં િનરાકારી, આકારી, 
સાકારી બનો. તો દર�ક પોતાની એવી ��થિતનો 
અનુભવ કરો છો? બાબાએ ક�ં, બાળકો �ાની 
તો બ�યા છો પણ �ાન�વ�પ નહ�. િવ�નોનું 
કારણ બતા�યું ક� ઈ�રીય લગન ઓછી છ�. 
પરમા�મ �ેમનો અનુભવ ઓછો છ�. મૂળ તો 
બાબાનો ઈશારો છ� ક� એક સેક�ડમાં સંક�પોને 
એકા� કરો. એવી પોતાની �ે� ��થિત બનાવો. 
આ ઘણી મોટી મંિઝલ છ�. �ે��ટકલમાં એનો 
અ�યાસ ઓછો છ�. � એક સેક�ડમાં સંક�પોને 
એકા� કરવાનો અ�યાસ હોય તો કદી ઊંચી 
��થિતથી નીચી ��થિતમાં, વાતાવરણના �ભાવમાં 
આવી નથી શકતા. હજુ સુધી આવો છો તો એ 
િસ� છ� ક� એકા�તાની શિ� ઓછી છ�.

આપણા સૌના માટ� બાપદાદા સ�પલ છ�. જે 
િનરાકારી, આકારી અને સાકારી ��થિતઓમાં 
સદા રહ�તા અને બાળકોને પણ આ ઈશારો 
આપતા. તો હવે આ પુ�ષાથ�ની મહ�નતની જ�ર 
છ�. એવો અ�યાસ હોય જેથી એનો �ભાવ 

અંિતમયા�ામાં ઉપરામ અને બેહદના વૈરાગી બનો
�.ક�. રાજયોિગની દાદી �કાશમિણ�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ 

વાયુમંડળ પર અથવા સાથીઓ પર પડે. એટલા 
માટ� કોઈ િવિધિવધાન બનાવો. યોગમાં બેસતા હો 
પરંતુ પાવર�લ ��થિતમાં ��થત થઈને બેસો તો 
શિ� જમા થાય અને આખો �દવસ તે શિ� 
કામમાં આવે. એવી મા�ટર સવ� શિ�માન 
��થિતનો અ�યાસ કરો.

બાબાએ ક�ં છ� સંગમયુગનો િવશેષ 
ખ�નો છ� અતી���ય સુખ તો િનરંતર આ સુખની 
અનુભૂિત થાય છ�? એની િવિધ બાબાએ સંભળાવી 
છ� ક� �યારા અને �યારા બનો. તો �યાં સુધી 
આપણે �યારા �યારા રહીએ છીએ. મારી એ 
શુભભાવના છ� ક� એકલા તો ભલે અ�યાસ કરો, 
કમાણી કરો પરંતુ સમ� સંગઠનને એનો સહયોગ 
મળવો �ઈએ. તો એવું �ુપ બનાવો જે 
એકબી�ની મદદથી આવું વાયુમંજળ બની �ય, 
જેનાથી આવનાર પણ અનુભવ કર� ક� અહ� દર�ક 
આ�મા પરમા�મ �યારમાં અતી���ય સુખની 
અનુભૂિતઓમાં મ� છ�. એટલા માટ� �ે�ટીસ 
કરવાની છ�. સેક�ડમાં �લ �ટોપ કરાવવાની. 
એકા� થઈને વતનમાં બેસી �ય. જેને બાબા કહ� 
છ� િનરંતર યાદ હોય. આ મં�ો મુરલીઓમાં રોજ 
આપણે સાંભળીએ છીએ. પરંતુ હવે તેનો �ભાવ 
આપણી ��થિત પર હોય. કમ� કરવા છતાં પણ 
આપણે િનરંતર યોગી રહીએ. એની �ે�ટીસ કરો. 
ઓછામાં ઓછા 6 કલાક આ અ�યાસ માટ� કાઢો. 
�દનચયા� બનાવો. ચાલતા ફરતાં કમ� કરતાં પણ 
પોતાની આવી ��થિત બનાવો. �દવસમાં ચાર પહર 
6-6 કલાકની હોય છ� તો એક પહરનો આ પુ�ષાથ� 
હોય એનું દર�ક ક�ગન બાંધો. જેમ બાબાએ ક�ં છ� 
સવાર� 4 થી 8 વા�યા સુધી કોઈપણ િવશેષ 
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�યવહારમાં ના આવો. એ સમયે મૌનમાં રહો. પછી 
રાિ�ના સમયે પણ મૌનમાં રહી શકો છો. એટલે 
મારો િવચાર છ� ક� ખાસ 21 �દવસનો આવો �ો�ામ 
બનાવો. જેમ જૈનીઓનો ચતુમા�સ હોય છ� તો ખાસ 
સાધના કર� છ�. �ત રાખે છ�, મૌનમાં રહ� છ� ક�ઈને 
ક�ઈ એક��ા જપ તપ કર� છ�. કદી બહાર જતો 
નથી. ભલે તે હઠથી થશે. આપણે સહજયોગી 
છીએ પણ આપણે પણ �વયંના સં�કારોને બદલવા 
માટ� યોગસાધના જ�ર કરવી �ઈએ. આપણે 
કરીશું તો આપણને �ઈને બી� કરશે. તો હવે 
�ઢ સંક�પની શિ� વધારો, �યાર� મનસા સેવા જે 
અંિતમ સેવા છ�. એનાં ��ય� �માણ દ�ખાય 
આવશે. તો હવે એવો પાવર �વયંમાં દર�ક ભર� 
જેનાથી મનસા સેવા થઈ શક�. આ િવિધથી આપણે 
િવક�પો અને િવકમ�થી મુ� થઈ શક�શું. અથવા 
�ોધમુ� આ�દનો જે પુ�ષાથ� કર� છ� તે સહજ 
બની જશે.

આપ સવ�ને એક સંક�પ સંભળાવું છું. ખબર 
નથી આપને પણ આવે છ� યા નહ�. મને તો રોજ 
આવે છ�. �ણે બાબા કાનોમાં ક�ઈક કહી ર�ા છ� 
બાળકો એવરર�ડી બનો. �ામાને પણ �તાં 
�ાનના િહસાબથી પણ હવે 5 હ�ર વષ�નું ચ� પૂ�ં 
થવામાં છ�. તો એ સંક�પ આવે છ� ક� હવે ટૂ લેઈટનું 
બોડ� લાગવાનું છ�. એ પણ દ�ખાય આવે છ� ક� હવે 
ધમ�રાજનો પાટ� જલદી ખૂલવાનો છ�. એડવા�સ 
પાટ� પણ જઈ ચૂક� છ�. એમની પણ તૈયારીઓ પૂરી 
થઈ ચૂક� છ�. સવ� મહારથીઓને બાબાએ અચાનક 
બોલાવી લીધા. હવે આપણે અહ� �યાં સુધી 
રહ�વાનું છ� સવ� દાદીઓની વાન��થ અવ�થા પણ 
�ઈ ર�ા છો. �ાન સરોવર, શાંિતવન, બાબાનાં 
એશલમ �થાન અથવા અંિતમ યા�ાનાં �થાન પણ 
બનીને તૈયાર થઈ ગયાં છ�. અંતમાં સૌને 
યોગ�કરણો દ�ખાશે. એશલમ બનશે. તો રોજ 

બાબાનું વા�ય કાનોમાં એ કહ� છ� ક�, બાળકો, 
હવે અંિતમયા�ાની તૈયારી કરો. પોતાના સવ� 
સાથીઓને તૈયાર કરો. સેવાઓ તો બાબા એની 
મેળ� જ કરાવશે. સેવા તો ચરણોમાં એની મેળ� જ 
આવશે. સવ�સ પાછળ તો બ� જ �લેન, �ો�ામ 
બના�યા. પુ�ષાથ� કય�. સવ�સ તો ચાલતી જ 
રહ�શે. આવી સવ�સ માટ� �-�ન લગા�યું. આ 
રીતે હવે પોતાની ��થિતઓ બનાવો. અ�ય� 
��થિતમાં ��થત રહ�વાનો અ�યાસ કરો. હવે દર�ક 
તૈયાર થઈ �ઓ. હવે સવ�સ �લેનની મીટ�ગ નહ� 
પણ પોતાની ઊંચી ��થિત બનાવવાની મીટ�ગ 
કરો. એવી ઊંચી ��થિત હોય ક� જે નાની મોટી 
વાતો આવે છ� તે એની મેળ� જ ખતમ થઈ �ય. તો 
હવે એવો સંક�પ લો જેથી �દવાળી સુધી એની 
�ે�ટીકલ સાિબતી આપી શક�એ. આ રીટન� 
આપણા બાબા સુધી પહ�ચે. એના માટ� ઉપરામ 
રહો, વૈરાગી બનો અંડર �ાઉ�ડ ચાલી �ઓ. 
અલબેલાપણાને �દલથી છોડી દો. એકા�તાનો 
અ�યાસ કરો. તો આપણને વારંવાર બાબાનો 
અવાજ સંભળાશે. બાળકો, હવે ઉપરામ બનો. 
એવો વૈરા�ય આવે છ�? એવું લાગે છ� ક� આ 
�વનની અંિતમયા�ા છ�? એવી ફ�લ�ગ આવે છ�? 
મને તો રોજ આવે છ�. એટલા માટ� �યાલ ચાલે છ� 
ક� હવે બાબાનાં સવ� �ા�ણ બાળકો �યથ�થી મુ� 
થઈને ઉપરામ બની �ય. પોતાના સંક�પ, �ાસ, 
સમયને સફળ કરી લો. �યથ� ના ગુમાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સાકારમાં બાબાએ 
અમને જે �ેમ કય� હતો તે 
અ�યાર� પણ કરી ર�ા છ�. 
આપણા બાબા ક�ટલા 
વ�ડર�લ (અ�ભુત) છ�. 
�� �� છું ક� આખા 
�દવસમાં બાબા ઓમશાંિત 

શ�દ કહ�વડાવે છ�. ઓમશાંિતનું ઉ�ારણ એ 
નામ�પથી �યારા બનવાની એક સુંદર િવિધ છ�. 
આપ સૌ �યાર� મને દાદી કહો છો તો �� િવચા�ં છું. 
આ આપે �યારથી કહ�વાનું શ� કયુ�. �યાર� દાદી 
શ�દ સાંભળું છું. તો લાગે છ� ક� માર� આવી 
��થિતમાં રહ�વાનું છ�. કારણ ક� સમ� િવ� માટ� 
બાબાએ મને િનિમ� બનાવી છ�. બાબાએ અમને 
િવદ�શ મોકલવાની �ેરણા આપી. �� એમ નથી 
કહ�તી ક� �� તો ક�ં છું. એમની મર�. એમ નહ�. 
મારી અવ�થા એવી હોય ક� �દલમાં સ�ાઈ અને 
�ેમની ભાવના છ� ક� દર�ક બાબાનો બાળક 
(��ાવ�સ) બાબાની સાથે રહ�. એક પળ માટ� 
પણ બાબાથી દૂર રહ�વાનું નથી. કારણક� દર�કનો 
પોતાનો પાટ� છ�. એટલે �યારા બનવાનું છ� પણ 
બાબાથી �યારા બનવાનું નથી. એવું નહ� ક� આ 
કહ�, તો �� ક�ં, નહ�. દર�ક આ�માનો પાટ� 
પોતપોતાનો છ�, પરંતુ આટલી સારી ��થિત 
બનાવવા માટ� અંદરની બાબા ��યેની લગન તેજ 
હોય. જેટલા આપણે યાદમાં રહીશું તેટલી આપણાં 
વાય�ેશનથી સેવા થશે. તો આપ સૌ બાબાનાં 
બાળકો સમજે ક� �� જવાબદાર છું. સમ� િવ�ને 
ખબર પડે ક� આવી શાંિત �યાંથી આવી રહી છ�. 

શાંિતનાં વાય�ેશન �યાંથી આવશે? આપણાથી 
જ આવશે ને? કદી અિભમાનમાં આવીને એવું ના 
િવચારો ક� �� તો પુ�ષાથ� કરી જ રહી છું, ના. જરા 
પણ અિભમાનનો અંશ હોય તો પોતાને ચેક કરો 
અને ચે�જ કરો. સંગમયુગનો સમય છ� તો મારી 
આ ભાવના છ�. મારી બી� કોઈ ભાવના નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

મારી શુભ ભાવના છ�...
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

નાડીને તપાસો ક� ક�વા િવચાર ચાલી ર�ા છ�. 
એની ગિત ક�વી છ�. એવું તો નથી ને ક� ગિત બ� 
ઝડપી છ�. �યાર� �દયની ગિત વધી �ય છ� તો 
આપણે તરત જ કહીએ છીએ ક� કોઈ બીમારી છ�. 
પણ �દયની ગિત ઝડપી ક�મ બની? વીતેલા 
સમયના બી� નકારા�મક ક�ાના િવચાર મનમાં 
ચાલી ર�ા છ�. જેને કારણે �દયની ગિત ઝડપી 
થઈ છ�. �યાર� મનનો બોજ શરીરને �ભાિવત કરી 
દ� છ� �યાર� આપણને લાગે છ� ક� શરીરનો ઈલાજ 
કરવો જ�રી છ�. એ ઘડીએ જ � એને સારો કય� 
હોત તો શારી�રક �તર પર આવેજ નહ�.

કોઈપણ પ�ર��થિતમાં આપણે કયા �કાર� 
િવચારીએ છીએ, કઈ રીતે �યવહાર કરીએ છીએ 
એ આપણા વશમાં છ�. બીજું ક�ઈ મારા વશમાં નથી. 
પણ એવું મ� િવચાયુ� તે મારા હાથમાં નથી જેના 
ફલ�વ�પે સવ� કાંઈ િનયં�ણની બહાર ચા�યું 
ગયું. પછી એમ કહીએ છીએ ક� મારો �ાસ, 
પરી�ા, પા��મ મારા હાથમાં નથી પણ એનો 
જવાબ કઈ રીતે આપવાનો તે તો મારા હાથમાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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�ાના�ત

મનુ�યના પા�રવા�રક 
અને સામાિજક �વનમાં 
મયા�દાનું એક આગવું 
મહ�વ છ�. મા� સંસદ 
(Parlament)માં િશ�તા 
- સ�માન તથા બંધારણને 
અનૂક�ળ �યવહારને જ 

મયા�દા કહ�વાતી નથી પણ ઘર, પ�રવારમાં, 
�યાપાર-કારોબારમાં, િમ� મંડળીમાં, અડોસ-
પડોશમાં સગા-સંબંધીઓમાં, દ�શ અને �દ�શોમાં 
એટલે ક� દર�ક કાય��ે� અને સંબંધ�ે�માં મયા�દા 
પાલન કરવા યો�ય છ�. � ક� મયા�દા કોઈ કાનૂન 
(Law) નથી અને પાપપુ�યની પ�રભાષા પર 
આધા�રત કોઈ આચારસંિહતા પણ નથી. 
પાર�પા�રક સંબંધોમાં કલહ કલેશની ��થિતને 
પેદા થતી રોકવા માટ� તથા કાય�ને સુચા� રીતે 
ચલાવવા માટ� તથા સમાજમાં સુમેળ, સામંજ�ય 
�ેહ અને �યવ�થા �ળવી રાખવા માટ� 
આવ�યક છ�. વા�તવમાં મયા�દા જળવાઈ રહ� તો 
કાનૂન અને દ�ડસંિહતાની આવ�યકતા જ રહ�તી 
નથી. તનાવથી બચવા માટ� ડૉ�ટર તથા 
ગોળીઓની પણ જ�ર પડશે નહ�. પર�પર 
મતભેદ, ટકરાવ યા ભાવ�વભાવને કારણે પેદા 
થતી અલગતાવાદની ભાવના રહ�શે નહ�. મયા�દા 
એક એવો કાયદો છ� જેમાં ફાયદો જ છ�. તે 
એકબી� સાથે સ�નતા અને સ�માનથી 
�યવહાર કરવાની વણલખી સમજૂતી (U n - 
Written Agreement) છ�.

મયા�દા વગર સમાજ તુ�છ

જેમ કોઈ મશીનના દાગીનાઓને સારી રીતે 

ચલાવવા માટ�, સાફ રાખવા એને �ીસ - ઓઈલ 
લગાડવાની જ�ર હોય છ�. તે રીતે માનવ સમાજમાં 
�યિ�ઓ વ�ેના સંબંધોને ���ધ બનાવવા 
માટ� મયા�દાની જ�ર છ�. જેમ ખાવામાં વારંવાર 
ર�તી, કાંકરા, જંતુ વગેર� આવે તો ખાવાનું પડતું 
મૂકવાની ઈ�છા થાય છ�. તે રીતે મયા�દા િવનાના 
�વનમાં પણ આવી જ ��થિત જ�મે છ�. જેથી 
�વન �વવા યો�ય રહ�તું નથી. િમઠાઈઓ તેના 
યો�ય �વ�પમાં જ સારી લાગે છ� તે રીતે �વનમાં 
સુખની સામ�ી હોવા છતાં પણ મયા�દા ન હોય 
અને એને બદલે અમયા�દા આવી ગઈ તો �વન 
તુ�છ, �યા�ય અને સડેલા જેવું લાગે છ�. જેમ 
મનુ�ય ગોરા રંગનો હોય, તેનામાં લાિલમા હોય 
મુખાક�િત સુંદર હોય, એણે કોટ પે�ટ અને નેકટાઈ 
પણ પહ�ર�લી હોય તેનાથી સુંદર લાગતો હોય પણ 
અંદરથી મેલો, બેડોળ, ચ�ર�હીન અને 
ગુ�તવેશમાં ચોર હોય, ડાક� યા ભયંકર રોગથી 
પી�ડત હોય તો તે �યિ� આપણને ગમતી નથી. 
એ રીતે જ સમાજના િવિભ�ન �તરોમાંથી � 
મયા�દા ન� થઈ ગઈ હોય તો તે સમાજ કચરાના 
ઢગલા જેવો લાગે છ�. યા મતલબી, ચાલબાજ અને 
નકામા લોકોનો એક સમૂહ મા� જ લાગે છ�. 
�વામાં તો બધા િતલકધારી પં�ડત હોય, ખભા 
ઉપર એમણે રામ-રામ લખેલો ખેસ રા�યો હોય, 
હાથ યા બગલમાં પોથી હોય, મુખમાં તેઓ રામ-
રામ બોલે પરંતુ મનમાં એમના મતલબની મૂિત� 
હોય યા પૈસાની �િતમા હોય તો તે પં�ડત મંડળી 
શોભતી નથી. એમની પાસેથી કથા સાંભળવાનું 
મન પણ થતું નથી. એ રીતે જે લોકો પા�ા �વાથ� 
છ� અને જેમના મનમાં પોતાના જ માનશાનની 

મયા�દાની ર�ખા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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�ાના�ત

સાકારમાં બાબાએ 
અમને જે �ેમ કય� હતો તે 
અ�યાર� પણ કરી ર�ા છ�. 
આપણા બાબા ક�ટલા 
વ�ડર�લ (અ�ભુત) છ�. 
�� �� છું ક� આખા 
�દવસમાં બાબા ઓમશાંિત 

શ�દ કહ�વડાવે છ�. ઓમશાંિતનું ઉ�ારણ એ 
નામ�પથી �યારા બનવાની એક સુંદર િવિધ છ�. 
આપ સૌ �યાર� મને દાદી કહો છો તો �� િવચા�ં છું. 
આ આપે �યારથી કહ�વાનું શ� કયુ�. �યાર� દાદી 
શ�દ સાંભળું છું. તો લાગે છ� ક� માર� આવી 
��થિતમાં રહ�વાનું છ�. કારણ ક� સમ� િવ� માટ� 
બાબાએ મને િનિમ� બનાવી છ�. બાબાએ અમને 
િવદ�શ મોકલવાની �ેરણા આપી. �� એમ નથી 
કહ�તી ક� �� તો ક�ં છું. એમની મર�. એમ નહ�. 
મારી અવ�થા એવી હોય ક� �દલમાં સ�ાઈ અને 
�ેમની ભાવના છ� ક� દર�ક બાબાનો બાળક 
(��ાવ�સ) બાબાની સાથે રહ�. એક પળ માટ� 
પણ બાબાથી દૂર રહ�વાનું નથી. કારણક� દર�કનો 
પોતાનો પાટ� છ�. એટલે �યારા બનવાનું છ� પણ 
બાબાથી �યારા બનવાનું નથી. એવું નહ� ક� આ 
કહ�, તો �� ક�ં, નહ�. દર�ક આ�માનો પાટ� 
પોતપોતાનો છ�, પરંતુ આટલી સારી ��થિત 
બનાવવા માટ� અંદરની બાબા ��યેની લગન તેજ 
હોય. જેટલા આપણે યાદમાં રહીશું તેટલી આપણાં 
વાય�ેશનથી સેવા થશે. તો આપ સૌ બાબાનાં 
બાળકો સમજે ક� �� જવાબદાર છું. સમ� િવ�ને 
ખબર પડે ક� આવી શાંિત �યાંથી આવી રહી છ�. 

શાંિતનાં વાય�ેશન �યાંથી આવશે? આપણાથી 
જ આવશે ને? કદી અિભમાનમાં આવીને એવું ના 
િવચારો ક� �� તો પુ�ષાથ� કરી જ રહી છું, ના. જરા 
પણ અિભમાનનો અંશ હોય તો પોતાને ચેક કરો 
અને ચે�જ કરો. સંગમયુગનો સમય છ� તો મારી 
આ ભાવના છ�. મારી બી� કોઈ ભાવના નથી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અ�તધારા

મારી શુભ ભાવના છ�...
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

નાડીને તપાસો ક� ક�વા િવચાર ચાલી ર�ા છ�. 
એની ગિત ક�વી છ�. એવું તો નથી ને ક� ગિત બ� 
ઝડપી છ�. �યાર� �દયની ગિત વધી �ય છ� તો 
આપણે તરત જ કહીએ છીએ ક� કોઈ બીમારી છ�. 
પણ �દયની ગિત ઝડપી ક�મ બની? વીતેલા 
સમયના બી� નકારા�મક ક�ાના િવચાર મનમાં 
ચાલી ર�ા છ�. જેને કારણે �દયની ગિત ઝડપી 
થઈ છ�. �યાર� મનનો બોજ શરીરને �ભાિવત કરી 
દ� છ� �યાર� આપણને લાગે છ� ક� શરીરનો ઈલાજ 
કરવો જ�રી છ�. એ ઘડીએ જ � એને સારો કય� 
હોત તો શારી�રક �તર પર આવેજ નહ�.

કોઈપણ પ�ર��થિતમાં આપણે કયા �કાર� 
િવચારીએ છીએ, કઈ રીતે �યવહાર કરીએ છીએ 
એ આપણા વશમાં છ�. બીજું ક�ઈ મારા વશમાં નથી. 
પણ એવું મ� િવચાયુ� તે મારા હાથમાં નથી જેના 
ફલ�વ�પે સવ� કાંઈ િનયં�ણની બહાર ચા�યું 
ગયું. પછી એમ કહીએ છીએ ક� મારો �ાસ, 
પરી�ા, પા��મ મારા હાથમાં નથી પણ એનો 
જવાબ કઈ રીતે આપવાનો તે તો મારા હાથમાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)... �સ�નતાના પથ
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મનુ�યના પા�રવા�રક 
અને સામાિજક �વનમાં 
મયા�દાનું એક આગવું 
મહ�વ છ�. મા� સંસદ 
(Parlament)માં િશ�તા 
- સ�માન તથા બંધારણને 
અનૂક�ળ �યવહારને જ 

મયા�દા કહ�વાતી નથી પણ ઘર, પ�રવારમાં, 
�યાપાર-કારોબારમાં, િમ� મંડળીમાં, અડોસ-
પડોશમાં સગા-સંબંધીઓમાં, દ�શ અને �દ�શોમાં 
એટલે ક� દર�ક કાય��ે� અને સંબંધ�ે�માં મયા�દા 
પાલન કરવા યો�ય છ�. � ક� મયા�દા કોઈ કાનૂન 
(Law) નથી અને પાપપુ�યની પ�રભાષા પર 
આધા�રત કોઈ આચારસંિહતા પણ નથી. 
પાર�પા�રક સંબંધોમાં કલહ કલેશની ��થિતને 
પેદા થતી રોકવા માટ� તથા કાય�ને સુચા� રીતે 
ચલાવવા માટ� તથા સમાજમાં સુમેળ, સામંજ�ય 
�ેહ અને �યવ�થા �ળવી રાખવા માટ� 
આવ�યક છ�. વા�તવમાં મયા�દા જળવાઈ રહ� તો 
કાનૂન અને દ�ડસંિહતાની આવ�યકતા જ રહ�તી 
નથી. તનાવથી બચવા માટ� ડૉ�ટર તથા 
ગોળીઓની પણ જ�ર પડશે નહ�. પર�પર 
મતભેદ, ટકરાવ યા ભાવ�વભાવને કારણે પેદા 
થતી અલગતાવાદની ભાવના રહ�શે નહ�. મયા�દા 
એક એવો કાયદો છ� જેમાં ફાયદો જ છ�. તે 
એકબી� સાથે સ�નતા અને સ�માનથી 
�યવહાર કરવાની વણલખી સમજૂતી (U n - 
Written Agreement) છ�.

મયા�દા વગર સમાજ તુ�છ

જેમ કોઈ મશીનના દાગીનાઓને સારી રીતે 

ચલાવવા માટ�, સાફ રાખવા એને �ીસ - ઓઈલ 
લગાડવાની જ�ર હોય છ�. તે રીતે માનવ સમાજમાં 
�યિ�ઓ વ�ેના સંબંધોને ���ધ બનાવવા 
માટ� મયા�દાની જ�ર છ�. જેમ ખાવામાં વારંવાર 
ર�તી, કાંકરા, જંતુ વગેર� આવે તો ખાવાનું પડતું 
મૂકવાની ઈ�છા થાય છ�. તે રીતે મયા�દા િવનાના 
�વનમાં પણ આવી જ ��થિત જ�મે છ�. જેથી 
�વન �વવા યો�ય રહ�તું નથી. િમઠાઈઓ તેના 
યો�ય �વ�પમાં જ સારી લાગે છ� તે રીતે �વનમાં 
સુખની સામ�ી હોવા છતાં પણ મયા�દા ન હોય 
અને એને બદલે અમયા�દા આવી ગઈ તો �વન 
તુ�છ, �યા�ય અને સડેલા જેવું લાગે છ�. જેમ 
મનુ�ય ગોરા રંગનો હોય, તેનામાં લાિલમા હોય 
મુખાક�િત સુંદર હોય, એણે કોટ પે�ટ અને નેકટાઈ 
પણ પહ�ર�લી હોય તેનાથી સુંદર લાગતો હોય પણ 
અંદરથી મેલો, બેડોળ, ચ�ર�હીન અને 
ગુ�તવેશમાં ચોર હોય, ડાક� યા ભયંકર રોગથી 
પી�ડત હોય તો તે �યિ� આપણને ગમતી નથી. 
એ રીતે જ સમાજના િવિભ�ન �તરોમાંથી � 
મયા�દા ન� થઈ ગઈ હોય તો તે સમાજ કચરાના 
ઢગલા જેવો લાગે છ�. યા મતલબી, ચાલબાજ અને 
નકામા લોકોનો એક સમૂહ મા� જ લાગે છ�. 
�વામાં તો બધા િતલકધારી પં�ડત હોય, ખભા 
ઉપર એમણે રામ-રામ લખેલો ખેસ રા�યો હોય, 
હાથ યા બગલમાં પોથી હોય, મુખમાં તેઓ રામ-
રામ બોલે પરંતુ મનમાં એમના મતલબની મૂિત� 
હોય યા પૈસાની �િતમા હોય તો તે પં�ડત મંડળી 
શોભતી નથી. એમની પાસેથી કથા સાંભળવાનું 
મન પણ થતું નથી. એ રીતે જે લોકો પા�ા �વાથ� 
છ� અને જેમના મનમાં પોતાના જ માનશાનની 

મયા�દાની ર�ખા
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ઉ�કટ ઈ�છા હોય એ માટ� તે સ�નતા. ભ�તા 
અને મયા�દાની હ�યા કરવા માટ� તૈયાર થતા હોય, 
તો તેઓ સમાજના �વંસ માટ� િનિમ� બને છ� અને 
સમાજને િનક�� (નીચલી ક�ાનો) બનાવી દ� છ�.

મયા�દા િવના �વન ચલાવવું મુ�ક�લ

આ કિલકાળમાં પણ દર�ક દ�શની 
સરકારમાં દર�ક કમ�ચારી યા અિધકારીનું પોત-
પોતાનું �થાન અને માન (Protocol) હોય છ�. 
મં�ીનું �થાન પોતાનું, સિચવ (Secretary)નું 
પોતાનું, �ાક�નું પોતાનું અને પટાવાળાનું પોતાનું 
�થાન હોય છ�. આમ તો બધા મનુ�ય છ� અને એ 
સંબંધે સવ�ની સાથે �યવહાર થવો �ઈએ પરંતુ 
�યાર� અિધકારી કાયા�લયમાં આવે છ� તો 
પટાવાળો ઊભો થઈને નમ�તે કર� છ� અને દરવા� 
ખોલી દ� છ�. એનો એ અથ� નથી ક� અિધકારી 
અિભમાનમાં આવી �ય યા પટાવાળાને 
ધમકાવીને વાતો કર�. પરંતુ એનો એટલો જ ભાવ 
છ� ક� પટાવાળો આવેલી વ�ર� �યિ�નો આદર 
કર�. આ તો વત�માન સમયની પ�રપાટી છ�. દ�વી-
દ�વતાઓની મયા�દા એનાથી િભ�ન હોઈ શક� છ�. 
પરંતુ � ‘મયા�દા’ જ ન હોય તો સંઘષ� અને 
મતભેદ થાય છ�. રા�ભોજનું �થાન પોતાનું અને 
‘ગંગૂ-તેલી’નું �થાન પોતાનું હોય છ�. આ વાતનો 
ઈ�કાર થઈ શક� તેમ નથી. મયા�દા િવના તો 
ર�લગાડી પાટા ઉપરથી નીચે ઊતરી �ય અને 
દુઘ�ટના થઈ �ય. સમુ� � મયા�દા છોડી દ� તો 
નગર અને ગામો ડૂબી જશે અને વ�તી છ� �યાં 
વેરાન થઈ જશે. એટલા માટ� વડીલો અને ��ોએ, 
ધમા�ચારીઓએ અને િહતે�છુઓએ મયા�દાથી 
ચાલવાની વાત કહી છ�. યોગીઓની મયા�દા તો 
સવ� સ�યતાઓ �ારા પાલન કરવામાં આવતી 
મયા�દાઓથી �ે� હોવી �ઈએ.

ઈ�રીય �ાન અનુસાર આપણે સવ� 

આ�માઓ ભાઈ-ભાઈ છીએ. ��ાવંશાવલી 
હોવાને લીધે ભાઈ-ભાઈ, ભાઈ-બહ�ન અથવા 
બહ�ન-બહ�ન છીએ. પરંતુ પાંચે આંગળીઓ 
કહ�વાય છ� તો આંગળીઓ અને �ડાયેલી પણ 
સાથે જ છ� છતાં પણ તેમનું એક જ �થાન અને એક 
જ કત��ય નથી, તે પણ પોતપોતાની જ�યાએ હોય 
છ�. કોઈ નાની હોય છ� તો કોઈ મોટી, અને દર�કનું 
કાય� પણ અલગ અલગ છ�. કોઈ આંગળી િતલક 
કરવા માટ� અથવા વ�ટી પહ�રવા માટ� િનિમ� બને 
છ� તો કોઈ અંગૂઠા �પે એ �યિ�ની ઓળખાણ 
માટ�, લાખો તથા કરોડો �િપયાના લખાણ પર 
િનશાન લગાવવા માટ� િનિમ� બને છ�. તેથી ભાઈ-
ભાઈ યા ભાઈ-બહ�ન યા બહ�ન-બહ�ન હોવા છતાં 
પણ પાર�પ�રક સંબંધોમાં દર�કના �થાન અને 
કત��ય અનુસાર દર�કનું પોતપોતાનું �થાન હોય 
છ�. એટલા માટ� બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� સવ� 
બાળકો ‘નંબરવાર’ છ�. વળી દ�વી રા�ય 
કાયદાથી ચાલે છ�. બાબા કહ� છ� ‘બાળકો, सव� 

खलु ईदं �� ंથી તો રા�ય ચાલી ન શક� અને 

���નો કારોબાર અટક� �ય.’

મયા�દાિવહીન સમાજ - સં�થા િછ�ન િભ�ન

તેથી ઈ�રીય �ાન અને યોગમાગ� પર 
ચાલનારાં બહ�ન-ભાઈઓએ �યાં પોતાના 
આ�યા��મક િનયમોનું પાલન કરવાનું છ�, �યાં 
મયા�દાઓનું પણ પાલન કરવાનું છ�. ઉ�મ મયા�દા 
જ આપણને ‘મયા�દા પુ�ષો�મ’ બનાવશે. મયા�દા 
તોડવાથી કલહ-કલેશ પેદા થાય છ�, િશ�ત તૂટ� છ� 
�શાસન પણ િછ�ન િભ�ન થઈ �ય છ�. સવ� 
િનયમો કાગળ ઉપર જ લખેલા રહી �ય છ�. તેથી 
જે સમાજ અથવા સં�થામાં મયા�દાનો ભંગ થાય છ�. 
તે ટીકા, મ�ક યા લોકોની દયા અથવા �વયં 
પ�ાતાપ માટ� િનિમ� બને છ�. મયા�દા જ કોઈ 
�યવ�થાની શોભા હોય છ�. મયા�દા કોઈ 
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બનીને? એમ હશે તો તે એક �દવસ પડી જશે અને 
એમાં િનવાસ કરનારાઓને મોતને ઘાટ ઉતારશે.

દર�ક દ�શ, સરકાર, સં�થા યા પ�રવારના 
લોકોને એ ખબર છ� ક� રા�પિત, વડા�ધાન યા 
મેયરનું �થાન શું છ�. માતાિપતા, વ�ર� ભાઈ-
બહ�ન અથવા અનુ�નું પણ નંબરવન શું �થાન 
છ�? એની ખબર જ ના હોય તે ખતરનાક છ� અને 
એની ખબર હોય પણ મયા�દા છોડીને એકબી�ને 
ધ�ો મારીને બહાર કાઢવા યા એવો �ય� કરવો 
તે ખતરનાક છ� અને આમ ન કરતાં પણ મયા�દાનું 
િવિવધ�પથી ઉ�ંઘન કરવું એ પણ ભયાનક 
��થિત જ�માવે છ�. મયા�દા ન જળવાતાં કોઈ 
હડતાલ પાડે છ�, સૂ�ો�ાર કર� છ�, મોટાઓને 
અપમાિનત કર� છ� અને �વાથ�વશ પોતાના 
માનશાનનો ઝંડો ફરકાવવા શોરબકોર કર� છ�. 
દ�શ અને સમાજમાં આ રીતે હાહાકાર મચી �ય 
છ�. આ હાલ નાના પાયા ઉપર પ�રવારોનો, 
કાયા�લયોનો તથા સં�થાઓનો પણ થાય છ�. 
પુરાણમાં કિલયુગનાં બતાવેલાં લ�ણો �માણે 
ક�યા મોઢ�થી વર માંગે, કોઈ સમાજ યા સં�થાના 
લોકો પોતાના માટ� સ�ા માગવાનું શ� કર�, તો 
સમજવું �ઈએ ક� આવા લોકો કિલયુગની 
�થાપના કરનારા છ�.

હવે િશવબાબાની એ કમાલ છ� ક� તેઓ 
આપણને આ અમયા�દાઓથી માિહતગાર કરીને 
ઉ�મ મયા�દાઓમાં ચલાવી ર�ા છ�. આ 
મયા�દાઓનું પાલન કરવું એ જ �ીતબુિ� 
�યિ�નું લ�ણ છ� અને તેનું પાલન ન કરવું તે 
િવપરીત બુિ�નું લ�ણ છ�. આ સમજણ આપણને 
મળ�લી છ�. એને સામે રાખીને હવે દર�ક પોત 
પોતાના �થાન અને સંબંધ અનુસાર ઉ�મ 
મયા�દાનું પાલન કરવું �ઈએ.

પ�રવારની �િત�ાનું કારણ બને છ�. કોઈ ક�ળને 
ગાયન યો�ય બનાવે છ� અને કોઈ રા�યને 
ઉદાહરણ યો�ય �થાન આપે છ�.

મયા�દાનું પાલન કરવા અને કરાવવા માટ� 
મોટાઓનું કત��ય

�વયં મયા�દા અનુસાર ચાલવું અને �વયંની 
નીચેની ર�ખાવાળી �યિ�ઓને મયા�દા અનુસાર 
ચાલવા માટ� �ે�રત કરવા, િશ�ણ આપવું, 
�ો�સાહન આપવું, સાવધાન કરવા, વચનબ� 
કરવા યા એનામાં ઉ�ંઘનને રોકવા માટ� સાધન-
બંધારણ અપાવવું આ મોટાઓનું કાય� છ�. � તેઓ 
દર�ક સાથે �યાયથી, �ેહથી, સહાનુભૂિતથી યા 
કત��યપૂવ�ક �યવહાર નથી કરતાં તો તેઓ 
ર�ખાની નીચેનાઓને મયા�દા ભંગ કરાવવા માટ� 
લાચાર બનાવે છ�. એમની પાછળ ચાલનારાઓનું 
એ કત��ય છ� અને એમનો એ સઘન �યાસ પણ 
હોવો �ઈએ ક� તેઓ સંયમનું પાલન કર� અને 
મયા�દાની ર�ખાની અંદર રહ�. પરંતુ � તેઓ 
િનયમોનું ઉ�ંઘન કર� છ� તો મોટાઓએ એ �વું 
�ઈએ ક� � કોઈ મયા�દા પાલનની ઈ�છા િવ�� 
મયા�દાઓનો ભંગ કર� છ� તો તેનું શું કારણ છ�? શું 
ઉપરથી તો મયા�દા ભંગ નથી થઈને? � ઉપરથી 
મયા�દાનો ભંગ ન થયો હોય તો નીચે મયા�દા ભંગ 
કરનારાઓને ચલાવવાનું વલણ કદાચ એવું હોય 
ક� અ�યવ�થાનો દોષ સ��તાં તેઓ મયા�દાનો ભંગ 
કરવા લા�યા હોય. � એમ ન હોય તો પોતાની 
દૂિષત ��િ�ઓને લીધે તેઓ મયા�દા ભંગ કરતાં 
હોય. �યાર� તો એમની આવી �િ�ઓ અને 
��િ�ઓને અટકાવી દ�વા માટ� ઉપાયો કરવાની 
જ�ર પડે. ક�ડયો ચણતર કામ કરતાં ચણતર 
બરાબર થાય છ� તેનું �યાન રાખે છ� તે રીતે કોઈ 
પણ દ�શ, સમાજ યા સં�થાના િનમા�તાઓએ એ 
�વું �ઈએ ક� �યાંક ઈમારત વાંક� તો નથી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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ઉ�કટ ઈ�છા હોય એ માટ� તે સ�નતા. ભ�તા 
અને મયા�દાની હ�યા કરવા માટ� તૈયાર થતા હોય, 
તો તેઓ સમાજના �વંસ માટ� િનિમ� બને છ� અને 
સમાજને િનક�� (નીચલી ક�ાનો) બનાવી દ� છ�.

મયા�દા િવના �વન ચલાવવું મુ�ક�લ

આ કિલકાળમાં પણ દર�ક દ�શની 
સરકારમાં દર�ક કમ�ચારી યા અિધકારીનું પોત-
પોતાનું �થાન અને માન (Protocol) હોય છ�. 
મં�ીનું �થાન પોતાનું, સિચવ (Secretary)નું 
પોતાનું, �ાક�નું પોતાનું અને પટાવાળાનું પોતાનું 
�થાન હોય છ�. આમ તો બધા મનુ�ય છ� અને એ 
સંબંધે સવ�ની સાથે �યવહાર થવો �ઈએ પરંતુ 
�યાર� અિધકારી કાયા�લયમાં આવે છ� તો 
પટાવાળો ઊભો થઈને નમ�તે કર� છ� અને દરવા� 
ખોલી દ� છ�. એનો એ અથ� નથી ક� અિધકારી 
અિભમાનમાં આવી �ય યા પટાવાળાને 
ધમકાવીને વાતો કર�. પરંતુ એનો એટલો જ ભાવ 
છ� ક� પટાવાળો આવેલી વ�ર� �યિ�નો આદર 
કર�. આ તો વત�માન સમયની પ�રપાટી છ�. દ�વી-
દ�વતાઓની મયા�દા એનાથી િભ�ન હોઈ શક� છ�. 
પરંતુ � ‘મયા�દા’ જ ન હોય તો સંઘષ� અને 
મતભેદ થાય છ�. રા�ભોજનું �થાન પોતાનું અને 
‘ગંગૂ-તેલી’નું �થાન પોતાનું હોય છ�. આ વાતનો 
ઈ�કાર થઈ શક� તેમ નથી. મયા�દા િવના તો 
ર�લગાડી પાટા ઉપરથી નીચે ઊતરી �ય અને 
દુઘ�ટના થઈ �ય. સમુ� � મયા�દા છોડી દ� તો 
નગર અને ગામો ડૂબી જશે અને વ�તી છ� �યાં 
વેરાન થઈ જશે. એટલા માટ� વડીલો અને ��ોએ, 
ધમા�ચારીઓએ અને િહતે�છુઓએ મયા�દાથી 
ચાલવાની વાત કહી છ�. યોગીઓની મયા�દા તો 
સવ� સ�યતાઓ �ારા પાલન કરવામાં આવતી 
મયા�દાઓથી �ે� હોવી �ઈએ.

ઈ�રીય �ાન અનુસાર આપણે સવ� 

આ�માઓ ભાઈ-ભાઈ છીએ. ��ાવંશાવલી 
હોવાને લીધે ભાઈ-ભાઈ, ભાઈ-બહ�ન અથવા 
બહ�ન-બહ�ન છીએ. પરંતુ પાંચે આંગળીઓ 
કહ�વાય છ� તો આંગળીઓ અને �ડાયેલી પણ 
સાથે જ છ� છતાં પણ તેમનું એક જ �થાન અને એક 
જ કત��ય નથી, તે પણ પોતપોતાની જ�યાએ હોય 
છ�. કોઈ નાની હોય છ� તો કોઈ મોટી, અને દર�કનું 
કાય� પણ અલગ અલગ છ�. કોઈ આંગળી િતલક 
કરવા માટ� અથવા વ�ટી પહ�રવા માટ� િનિમ� બને 
છ� તો કોઈ અંગૂઠા �પે એ �યિ�ની ઓળખાણ 
માટ�, લાખો તથા કરોડો �િપયાના લખાણ પર 
િનશાન લગાવવા માટ� િનિમ� બને છ�. તેથી ભાઈ-
ભાઈ યા ભાઈ-બહ�ન યા બહ�ન-બહ�ન હોવા છતાં 
પણ પાર�પ�રક સંબંધોમાં દર�કના �થાન અને 
કત��ય અનુસાર દર�કનું પોતપોતાનું �થાન હોય 
છ�. એટલા માટ� બાબા હ�મેશા કહ�તા હતા ક� સવ� 
બાળકો ‘નંબરવાર’ છ�. વળી દ�વી રા�ય 
કાયદાથી ચાલે છ�. બાબા કહ� છ� ‘બાળકો, सव� 

खलु ईदं �� ंથી તો રા�ય ચાલી ન શક� અને 

���નો કારોબાર અટક� �ય.’

મયા�દાિવહીન સમાજ - સં�થા િછ�ન િભ�ન

તેથી ઈ�રીય �ાન અને યોગમાગ� પર 
ચાલનારાં બહ�ન-ભાઈઓએ �યાં પોતાના 
આ�યા��મક િનયમોનું પાલન કરવાનું છ�, �યાં 
મયા�દાઓનું પણ પાલન કરવાનું છ�. ઉ�મ મયા�દા 
જ આપણને ‘મયા�દા પુ�ષો�મ’ બનાવશે. મયા�દા 
તોડવાથી કલહ-કલેશ પેદા થાય છ�, િશ�ત તૂટ� છ� 
�શાસન પણ િછ�ન િભ�ન થઈ �ય છ�. સવ� 
િનયમો કાગળ ઉપર જ લખેલા રહી �ય છ�. તેથી 
જે સમાજ અથવા સં�થામાં મયા�દાનો ભંગ થાય છ�. 
તે ટીકા, મ�ક યા લોકોની દયા અથવા �વયં 
પ�ાતાપ માટ� િનિમ� બને છ�. મયા�દા જ કોઈ 
�યવ�થાની શોભા હોય છ�. મયા�દા કોઈ 
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બનીને? એમ હશે તો તે એક �દવસ પડી જશે અને 
એમાં િનવાસ કરનારાઓને મોતને ઘાટ ઉતારશે.

દર�ક દ�શ, સરકાર, સં�થા યા પ�રવારના 
લોકોને એ ખબર છ� ક� રા�પિત, વડા�ધાન યા 
મેયરનું �થાન શું છ�. માતાિપતા, વ�ર� ભાઈ-
બહ�ન અથવા અનુ�નું પણ નંબરવન શું �થાન 
છ�? એની ખબર જ ના હોય તે ખતરનાક છ� અને 
એની ખબર હોય પણ મયા�દા છોડીને એકબી�ને 
ધ�ો મારીને બહાર કાઢવા યા એવો �ય� કરવો 
તે ખતરનાક છ� અને આમ ન કરતાં પણ મયા�દાનું 
િવિવધ�પથી ઉ�ંઘન કરવું એ પણ ભયાનક 
��થિત જ�માવે છ�. મયા�દા ન જળવાતાં કોઈ 
હડતાલ પાડે છ�, સૂ�ો�ાર કર� છ�, મોટાઓને 
અપમાિનત કર� છ� અને �વાથ�વશ પોતાના 
માનશાનનો ઝંડો ફરકાવવા શોરબકોર કર� છ�. 
દ�શ અને સમાજમાં આ રીતે હાહાકાર મચી �ય 
છ�. આ હાલ નાના પાયા ઉપર પ�રવારોનો, 
કાયા�લયોનો તથા સં�થાઓનો પણ થાય છ�. 
પુરાણમાં કિલયુગનાં બતાવેલાં લ�ણો �માણે 
ક�યા મોઢ�થી વર માંગે, કોઈ સમાજ યા સં�થાના 
લોકો પોતાના માટ� સ�ા માગવાનું શ� કર�, તો 
સમજવું �ઈએ ક� આવા લોકો કિલયુગની 
�થાપના કરનારા છ�.

હવે િશવબાબાની એ કમાલ છ� ક� તેઓ 
આપણને આ અમયા�દાઓથી માિહતગાર કરીને 
ઉ�મ મયા�દાઓમાં ચલાવી ર�ા છ�. આ 
મયા�દાઓનું પાલન કરવું એ જ �ીતબુિ� 
�યિ�નું લ�ણ છ� અને તેનું પાલન ન કરવું તે 
િવપરીત બુિ�નું લ�ણ છ�. આ સમજણ આપણને 
મળ�લી છ�. એને સામે રાખીને હવે દર�ક પોત 
પોતાના �થાન અને સંબંધ અનુસાર ઉ�મ 
મયા�દાનું પાલન કરવું �ઈએ.

પ�રવારની �િત�ાનું કારણ બને છ�. કોઈ ક�ળને 
ગાયન યો�ય બનાવે છ� અને કોઈ રા�યને 
ઉદાહરણ યો�ય �થાન આપે છ�.

મયા�દાનું પાલન કરવા અને કરાવવા માટ� 
મોટાઓનું કત��ય

�વયં મયા�દા અનુસાર ચાલવું અને �વયંની 
નીચેની ર�ખાવાળી �યિ�ઓને મયા�દા અનુસાર 
ચાલવા માટ� �ે�રત કરવા, િશ�ણ આપવું, 
�ો�સાહન આપવું, સાવધાન કરવા, વચનબ� 
કરવા યા એનામાં ઉ�ંઘનને રોકવા માટ� સાધન-
બંધારણ અપાવવું આ મોટાઓનું કાય� છ�. � તેઓ 
દર�ક સાથે �યાયથી, �ેહથી, સહાનુભૂિતથી યા 
કત��યપૂવ�ક �યવહાર નથી કરતાં તો તેઓ 
ર�ખાની નીચેનાઓને મયા�દા ભંગ કરાવવા માટ� 
લાચાર બનાવે છ�. એમની પાછળ ચાલનારાઓનું 
એ કત��ય છ� અને એમનો એ સઘન �યાસ પણ 
હોવો �ઈએ ક� તેઓ સંયમનું પાલન કર� અને 
મયા�દાની ર�ખાની અંદર રહ�. પરંતુ � તેઓ 
િનયમોનું ઉ�ંઘન કર� છ� તો મોટાઓએ એ �વું 
�ઈએ ક� � કોઈ મયા�દા પાલનની ઈ�છા િવ�� 
મયા�દાઓનો ભંગ કર� છ� તો તેનું શું કારણ છ�? શું 
ઉપરથી તો મયા�દા ભંગ નથી થઈને? � ઉપરથી 
મયા�દાનો ભંગ ન થયો હોય તો નીચે મયા�દા ભંગ 
કરનારાઓને ચલાવવાનું વલણ કદાચ એવું હોય 
ક� અ�યવ�થાનો દોષ સ��તાં તેઓ મયા�દાનો ભંગ 
કરવા લા�યા હોય. � એમ ન હોય તો પોતાની 
દૂિષત ��િ�ઓને લીધે તેઓ મયા�દા ભંગ કરતાં 
હોય. �યાર� તો એમની આવી �િ�ઓ અને 
��િ�ઓને અટકાવી દ�વા માટ� ઉપાયો કરવાની 
જ�ર પડે. ક�ડયો ચણતર કામ કરતાં ચણતર 
બરાબર થાય છ� તેનું �યાન રાખે છ� તે રીતે કોઈ 
પણ દ�શ, સમાજ યા સં�થાના િનમા�તાઓએ એ 
�વું �ઈએ ક� �યાંક ઈમારત વાંક� તો નથી 

(અનુસંધાન પેજ નં. 29 પર)
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બાબાએ ક�ં છ� 
બાળકો લાઈટ હાઉસ 
બનો તો લાઈટ હાઉસનું 
કામ શું હોય છ�? ચાર� 
બાજુ રોશની આપવી. આ 
સમયે દુિનયાના સવ� 
આ�માઓની ઈ�છા છ� ક� 

સદા સુખી રહ�, સદા શાંત રહ�. સાધારણ 
અશાંિતથી શાંિત તો સૌ લોકો સમજે છ�. પરંતુ 
આપણી ��થિત એવી હોવી �ઈએ જેથી મન 
નેગે�ટવ યા �યથ� સંક�પોમાં ન �ય. પછી એ 
સમથ� સંક�પોના વાય�ેશન એની મેળ� આવે છ�. 
બાબા �યાર� આવે છ� તો વાય�ેશન સારાં લાગે 
છ�, શા માટ�? કારણ ક� તે સાગર છ�. �ાનના, 
સવ�શિ�ઓના સાગર છ�. એનું વાયુમંડળ ચાર� 
બાજુ ફ�લાય છ�. તો એ રીતે આપણે સૌએ પણ 
લાઈટ હાઉસ બનીને વાયુમંડળ ફ�લાવવાનું છ�. તે 
હદની રોશની ફ�લાવનાર લાઈટ હાઉસ તો કોમન 
છ�. પરંતુ �હાની લાઈટ હાઉસ એ બની શક� છ� 
જેનામાં સવ� શિ�ઓનો �ટોક હોય. તો 
પોતાનામાં જ નહ� હોય તો બી�ઓને કઈ રીતે 
આપી શકશે? અને લાઈટ હાઉસની લાઈટ 
પાવર�લ હોય છ�. તો એટલી શિ�ઓ જમા 
કરીને, લાઈટ હાઉસ બનીને વાયુમંડળનું 
પ�રવત�ન કરવાનું છ�. િવ� પ�રવત�નની ઘણી 
મોટી જવાબદારી છ�. તો બાબાએ આ જે 
જવાબદારી આપી છ�, તે આપણે અવ�ય 
િનભાવવી �ઈએ. ક�ટલાક સમજે છ� ક� અમે તો 
ઘણા બીઝી રહીએ છીએ. એટલે પાવર�લ યોગ 
કરી શકતા નથી. િવદ�હી બનવું, અશરીરી બનવું 

યા કમા�તીત બનવું - આ તો બ� ઊંચી મંિઝલ છ�. 
તે માટ� � આપણે અ�યારથી જ તૈયારી કરીએ તો 
લા�ટમાં આપણને તૈયારી મદદ�પ બનશે.

િવદ�હી એટલે એ નહ� ક� દ�હથી એકદમ 
�યારા બની જઈએ. પછી તો શરીર છૂટી જશે. 
િવદ�હીનો અથ� જ છ� કોઈપણ દ�હની કમ����યો 
પછી તે સાંભળનારી હોય, �નારી હોય આ કોઈ 
પણ કમ����યો આપણને દ�હભાનમાં ન લાવે. 
અથા�� દ�હની કોઈપણ કમ����યો આપણને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત નહ� કર�. વશમાં નથી તો 
કોઈને કોઈ િવશેષ કમ����યો જે હોય છ� તે પોતાની 
તરફ ખ�ચે છ�. તો દર�ક� પોતાની ચેક�ગ કરવી 
�ઈએ ક� મોટ�ભાગે કઈ કઈ કમ����યો મારા 
ક��ોલમાં નથી જે ક��ોલમાં નથી તે અંતમાં દગો 
કરશે. તો િવદ�હી �યાર� બનીશું �યાર� 
સવ�કમ����યો ક��ોલમાં હોય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િવદ�હી ��થિત
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

ઈ�ર સાથે સંબંધ નથી. આ બધું ઓટોમેટીક 
ચા�યા કર� છ�. નહ�તર તો ભગવાનને બ� મોટી 
ઓ�ફસ ખોલવી પડે. આપણે જે કમ� કરીએ છીએ 
તેનું જે ફળ મળ� છ� તેને જ ભા�ય કહ�વાય છ�. જેણે 
સારાં કમ� કયા� હોય તેનું બધી જગાએ સા�ં જ 
ફળ મળ� છ�. લોકો કહ� છ� માનવ તો બ� સારો છ� 
પણ ક�વું ભા�ય લઈને જ��યો છ�. આગળ 
પાછળનાં કમ� આપણા �વનમાં સારો ક� ખોટો 
�ભાવ પાડે છ�. વત�માન સમયમાં આપણે સારાં જ 
કમ� કરવાં �ઈએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... દર�ક કમ�નું ફળ
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સારાં કમ� કર� છ� તેનું સા�ં ફળ તો મળ� જ છ�. 
ક�ટલાક લોકો પાપ કરવા છતાં પણ સા�ં �વન 
�વે છ�. આ કમ�ની ગહન ગિત છ�.

�� - એવી ચી� છ� જે ખર�ખર એમાં બ� ગુ�તા 
સમાયેલી છ�? આપણા િચંતનને પણ ગુ� બનાવી 
દ� છ� ?

ઉ�ર - અમારી પાસે આવા ��ો આવે છ�. લોકો 
પૂછ� છ� બાબાના બનવા છતાં અમારી સામે ઘણી 
મુ�ક�લીઓ આવી ગઈ. અમે તો પહ�લાંથી જ સારા 
હતા. ક�ટલીક વાર એવું બ�યું છ� ક� અમે સારાં 
સારાં કમ� કયા� છતાં તેનું ફળ સા�ં નથી મળતું. 
આ માટ� પરમા�માનો ઉ�ર છ� ક� એના કારણે 
એમના િશર� પાપનો જે બો� હતો તે ઓછો થઈ 
ગયો છ�. કમ�ની ગિતમાં અિવ�ાસ રાખવાની 
જ�ર નથી. �યાર� �� એના ઉપર ગહનતાથી 
િવચાર ક�ં છું �યાર� મને લાગે છ� ક� તેમાં કોઈ 
શિ� લેણદ�ણ કરતી નથી. આ ઓટોમેટીક છ�. જે 
કમ� આપણે કરીએ છીએ એની શિ� આપણા 
�ેઈનમાં છપાતી રહ� છ� �યાર� તે વત�નમાં આવે છ� 
તો એનું પ�રણામ �વા મળ� છ�. આને કોઈ બદલી 
શકતું નથી. એટલે કમ�ની ગુ� ગિતને �ણીને 
આપણે એ િવચારવું �ઈએ ક� મારી સાથે જે થઈ 
ર�ં છ� તે બરાબર થઈ ર�ં છ�. માર� તે સહન કરી 
લેવાનું છ�. હવેથી સારાં કમ� કરીએ જેથી આપણું 
ભિવ�ય સુંદર બને.

�� - ઈ�ર અને ભા�યને આપણે દોષ દઈએ 
છીએ ક� મારી સાથે આવું શા માટ� થયું? જે બ�યું છ� 
તે સીધે સીધું આપણા કમ� સાથે �ડાયેલું છ� ?

ઉ�ર - ખર�ખર આપણે જે કરીએ છીએ તેનો 

�� - એકવાર 
ભગવાને નારદ�ને પૂ�ું 
ક� તમે �ણે લોકોમાં ફરો 
છો તો તમે એવી કોઈ 
ઘટના �ઈ છ� જેથી તમને 
મૂંઝવણમાં મૂક� દીધા 
હોય?

ઉ�ર - નારદ�એ ક�ં ક� �� ફરતો ર�� છું પણ 
કાલે મ� �યું એનાથી ખર�ખર મૂંઝવણમાં મૂકાયી. 
કાલે �� એક જંગલમાંથી પસાર થઈ ર�ો હતો. 
એક ગાય ક�ચડમાં ફસાઈ ગઈ હતી. એક ચોર 
�યાંથી પસાર થઈ ર�ો હતો. તેણે �યું ક� ગાય 
ક�ચડમાં ફસાઈ ગઈ છ�. એને મદદ કયા� વગર તે 
ગાયના ઉપરથી પસાર થઈ ગયો. �યાર� તે 
આગળ ગયો તો એને સોનામહોરો ભર�લે ચ� 
મ�યો. મને આ�ય� એ વાતનું થયું ક� આવું કમ� 
કરવા છતાં તેને સા�ં ફળ મ�યું. ચ� મ�યો. પછી 
મ� �યું ક� એક �� સાધુ �યાંથી પસાર થઈ ર�ો 
હતો. એણે �યું ક� ગાય કાદવમાં ફસાઈ ગઈ છ�. 
સાધુ �� હતા આમ છતાં એણે પૂરી તાકાતથી 
ગાયને ક�ચડમાંથી બહાર કાઢી. થોડું આગળ 
જઈને સાધુ ખાડામાં પડી ગયો. એને શરીરના 
ક�ટલાયે ભાગોમાં વા�યું. સાધુને બ� તકલીફમાં 
�ઈને મને લા�યું ક� આ ક�વો �યાય છ�? સારા 
કમ�નું ફળ સા�ં જ મળ� છ�. �યારથી �� મૂંઝવણમાં 
છું. �ભુ આ ક�વો �યાય છ�, ક�વી લીલા છ�. �ભુ એ 
હસીને ક�ં ક� એના નસીબમાં સોનામહોરોનો ચ� 
મળ� તેવું લ�યું હતું. પણ �� સાધુના નસીબમાં 
��યુ લખેલું હતું. એણે સા�ં કામ કયુ� તેથી તેને 
મોતના મ�યું, મા� ઈ�ઓ જ થઈ. મનુ�ય જે 

દર�ક કમ�નું ફળ મળ� છ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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બાબાએ ક�ં છ� 
બાળકો લાઈટ હાઉસ 
બનો તો લાઈટ હાઉસનું 
કામ શું હોય છ�? ચાર� 
બાજુ રોશની આપવી. આ 
સમયે દુિનયાના સવ� 
આ�માઓની ઈ�છા છ� ક� 

સદા સુખી રહ�, સદા શાંત રહ�. સાધારણ 
અશાંિતથી શાંિત તો સૌ લોકો સમજે છ�. પરંતુ 
આપણી ��થિત એવી હોવી �ઈએ જેથી મન 
નેગે�ટવ યા �યથ� સંક�પોમાં ન �ય. પછી એ 
સમથ� સંક�પોના વાય�ેશન એની મેળ� આવે છ�. 
બાબા �યાર� આવે છ� તો વાય�ેશન સારાં લાગે 
છ�, શા માટ�? કારણ ક� તે સાગર છ�. �ાનના, 
સવ�શિ�ઓના સાગર છ�. એનું વાયુમંડળ ચાર� 
બાજુ ફ�લાય છ�. તો એ રીતે આપણે સૌએ પણ 
લાઈટ હાઉસ બનીને વાયુમંડળ ફ�લાવવાનું છ�. તે 
હદની રોશની ફ�લાવનાર લાઈટ હાઉસ તો કોમન 
છ�. પરંતુ �હાની લાઈટ હાઉસ એ બની શક� છ� 
જેનામાં સવ� શિ�ઓનો �ટોક હોય. તો 
પોતાનામાં જ નહ� હોય તો બી�ઓને કઈ રીતે 
આપી શકશે? અને લાઈટ હાઉસની લાઈટ 
પાવર�લ હોય છ�. તો એટલી શિ�ઓ જમા 
કરીને, લાઈટ હાઉસ બનીને વાયુમંડળનું 
પ�રવત�ન કરવાનું છ�. િવ� પ�રવત�નની ઘણી 
મોટી જવાબદારી છ�. તો બાબાએ આ જે 
જવાબદારી આપી છ�, તે આપણે અવ�ય 
િનભાવવી �ઈએ. ક�ટલાક સમજે છ� ક� અમે તો 
ઘણા બીઝી રહીએ છીએ. એટલે પાવર�લ યોગ 
કરી શકતા નથી. િવદ�હી બનવું, અશરીરી બનવું 

યા કમા�તીત બનવું - આ તો બ� ઊંચી મંિઝલ છ�. 
તે માટ� � આપણે અ�યારથી જ તૈયારી કરીએ તો 
લા�ટમાં આપણને તૈયારી મદદ�પ બનશે.

િવદ�હી એટલે એ નહ� ક� દ�હથી એકદમ 
�યારા બની જઈએ. પછી તો શરીર છૂટી જશે. 
િવદ�હીનો અથ� જ છ� કોઈપણ દ�હની કમ����યો 
પછી તે સાંભળનારી હોય, �નારી હોય આ કોઈ 
પણ કમ����યો આપણને દ�હભાનમાં ન લાવે. 
અથા�� દ�હની કોઈપણ કમ����યો આપણને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત નહ� કર�. વશમાં નથી તો 
કોઈને કોઈ િવશેષ કમ����યો જે હોય છ� તે પોતાની 
તરફ ખ�ચે છ�. તો દર�ક� પોતાની ચેક�ગ કરવી 
�ઈએ ક� મોટ�ભાગે કઈ કઈ કમ����યો મારા 
ક��ોલમાં નથી જે ક��ોલમાં નથી તે અંતમાં દગો 
કરશે. તો િવદ�હી �યાર� બનીશું �યાર� 
સવ�કમ����યો ક��ોલમાં હોય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િવદ�હી ��થિત
રાજયોિગની દાદી �દયમોિહની�, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુ રોડ

ઈ�ર સાથે સંબંધ નથી. આ બધું ઓટોમેટીક 
ચા�યા કર� છ�. નહ�તર તો ભગવાનને બ� મોટી 
ઓ�ફસ ખોલવી પડે. આપણે જે કમ� કરીએ છીએ 
તેનું જે ફળ મળ� છ� તેને જ ભા�ય કહ�વાય છ�. જેણે 
સારાં કમ� કયા� હોય તેનું બધી જગાએ સા�ં જ 
ફળ મળ� છ�. લોકો કહ� છ� માનવ તો બ� સારો છ� 
પણ ક�વું ભા�ય લઈને જ��યો છ�. આગળ 
પાછળનાં કમ� આપણા �વનમાં સારો ક� ખોટો 
�ભાવ પાડે છ�. વત�માન સમયમાં આપણે સારાં જ 
કમ� કરવાં �ઈએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... દર�ક કમ�નું ફળ

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 09 September 2021 Page No. 13

�ાના�ત

સારાં કમ� કર� છ� તેનું સા�ં ફળ તો મળ� જ છ�. 
ક�ટલાક લોકો પાપ કરવા છતાં પણ સા�ં �વન 
�વે છ�. આ કમ�ની ગહન ગિત છ�.

�� - એવી ચી� છ� જે ખર�ખર એમાં બ� ગુ�તા 
સમાયેલી છ�? આપણા િચંતનને પણ ગુ� બનાવી 
દ� છ� ?

ઉ�ર - અમારી પાસે આવા ��ો આવે છ�. લોકો 
પૂછ� છ� બાબાના બનવા છતાં અમારી સામે ઘણી 
મુ�ક�લીઓ આવી ગઈ. અમે તો પહ�લાંથી જ સારા 
હતા. ક�ટલીક વાર એવું બ�યું છ� ક� અમે સારાં 
સારાં કમ� કયા� છતાં તેનું ફળ સા�ં નથી મળતું. 
આ માટ� પરમા�માનો ઉ�ર છ� ક� એના કારણે 
એમના િશર� પાપનો જે બો� હતો તે ઓછો થઈ 
ગયો છ�. કમ�ની ગિતમાં અિવ�ાસ રાખવાની 
જ�ર નથી. �યાર� �� એના ઉપર ગહનતાથી 
િવચાર ક�ં છું �યાર� મને લાગે છ� ક� તેમાં કોઈ 
શિ� લેણદ�ણ કરતી નથી. આ ઓટોમેટીક છ�. જે 
કમ� આપણે કરીએ છીએ એની શિ� આપણા 
�ેઈનમાં છપાતી રહ� છ� �યાર� તે વત�નમાં આવે છ� 
તો એનું પ�રણામ �વા મળ� છ�. આને કોઈ બદલી 
શકતું નથી. એટલે કમ�ની ગુ� ગિતને �ણીને 
આપણે એ િવચારવું �ઈએ ક� મારી સાથે જે થઈ 
ર�ં છ� તે બરાબર થઈ ર�ં છ�. માર� તે સહન કરી 
લેવાનું છ�. હવેથી સારાં કમ� કરીએ જેથી આપણું 
ભિવ�ય સુંદર બને.

�� - ઈ�ર અને ભા�યને આપણે દોષ દઈએ 
છીએ ક� મારી સાથે આવું શા માટ� થયું? જે બ�યું છ� 
તે સીધે સીધું આપણા કમ� સાથે �ડાયેલું છ� ?

ઉ�ર - ખર�ખર આપણે જે કરીએ છીએ તેનો 

�� - એકવાર 
ભગવાને નારદ�ને પૂ�ું 
ક� તમે �ણે લોકોમાં ફરો 
છો તો તમે એવી કોઈ 
ઘટના �ઈ છ� જેથી તમને 
મૂંઝવણમાં મૂક� દીધા 
હોય?

ઉ�ર - નારદ�એ ક�ં ક� �� ફરતો ર�� છું પણ 
કાલે મ� �યું એનાથી ખર�ખર મૂંઝવણમાં મૂકાયી. 
કાલે �� એક જંગલમાંથી પસાર થઈ ર�ો હતો. 
એક ગાય ક�ચડમાં ફસાઈ ગઈ હતી. એક ચોર 
�યાંથી પસાર થઈ ર�ો હતો. તેણે �યું ક� ગાય 
ક�ચડમાં ફસાઈ ગઈ છ�. એને મદદ કયા� વગર તે 
ગાયના ઉપરથી પસાર થઈ ગયો. �યાર� તે 
આગળ ગયો તો એને સોનામહોરો ભર�લે ચ� 
મ�યો. મને આ�ય� એ વાતનું થયું ક� આવું કમ� 
કરવા છતાં તેને સા�ં ફળ મ�યું. ચ� મ�યો. પછી 
મ� �યું ક� એક �� સાધુ �યાંથી પસાર થઈ ર�ો 
હતો. એણે �યું ક� ગાય કાદવમાં ફસાઈ ગઈ છ�. 
સાધુ �� હતા આમ છતાં એણે પૂરી તાકાતથી 
ગાયને ક�ચડમાંથી બહાર કાઢી. થોડું આગળ 
જઈને સાધુ ખાડામાં પડી ગયો. એને શરીરના 
ક�ટલાયે ભાગોમાં વા�યું. સાધુને બ� તકલીફમાં 
�ઈને મને લા�યું ક� આ ક�વો �યાય છ�? સારા 
કમ�નું ફળ સા�ં જ મળ� છ�. �યારથી �� મૂંઝવણમાં 
છું. �ભુ આ ક�વો �યાય છ�, ક�વી લીલા છ�. �ભુ એ 
હસીને ક�ં ક� એના નસીબમાં સોનામહોરોનો ચ� 
મળ� તેવું લ�યું હતું. પણ �� સાધુના નસીબમાં 
��યુ લખેલું હતું. એણે સા�ં કામ કયુ� તેથી તેને 
મોતના મ�યું, મા� ઈ�ઓ જ થઈ. મનુ�ય જે 

દર�ક કમ�નું ફળ મળ� છ�
�.ક�. સૂય�, �ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

(અનુસંધાન પેજ નં. 12 પર)
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ક�ટલાક લોકો િવચાર� છ� ક� 
થોડો ગુ�સો, થોડી િચંતા 
થવી �વાભાિવક છ� પરંતુ 
આપે એ કદી ક�ં છ� ક� 
થોડું બીમાર હોવું 
�વાભાિવક છ�? ના સંપૂણ� 
�વા��ય �વાભાિવક છ�.

આ લ�ય રાખીને શરીરનું �યાન રાખીએ છીએ. 
તો તે સા�ં રહ� છ�. �યાર�ક �વા��યમાં જરા પણ 
ઉપરનીચે થાય છ� પરંતુ થોડા પણ બીમાર પડીએ 
છીએ તો આપણે િવચારીએ છીએ ક� જલદીથી 
તપાસ કરાવીએ અને �વા��યને સા�ં કરીએ.

�યાર� તનાવમાં હોઈએ છીએ તો િશરદદ�, 
પેટદદ� �વાભાિવક લાગે છ�. પણ વા�તવમાં િશરદદ� 
�વાભાિવક નથી. એનો આપણે �વીકાર કરી 
લીધો છ�. આપણે �વીકાર શા માટ� કરીએ છીએ? 
આ આપણે સમજવું પડશે. આપણે ઈલાજ માટ� 
�યાસ કય� પણ કોઈ ઈલાજની ખબર ના પડી. 
ડૉ�ટર� ક�ં, એમ. આર. આઈ. વગેર�નું પરી�ણ 
થઈ ગયું પર �યાંય પણ, ક�ઈ પણ ના નીક�યું. 
�યાર� આપણે કહીએ છીએ ક� આ તો �વાભાિવક 
છ�. તેનો ઈલાજ ના મ�યો. ઈલાજ આપણી િવચાર 
કરવાની પ�િત પર છ�. �યાં આપણે મહ�નત કરવા 
ઈ�છતા નથી. કોણ �ણે આ મહ�નત ક�વી રીતે 
કરવાની છ�? તનાવના સહ ઉ�પાદક િશરદદ� યા 
અ�સર છ�. એનો શારી�રક �તર પર કોઈ ઈલાજ 
નથી. એનો એક જ ઈલાજ છ� પોતાની િવચારવાની 
પ�િત બદલી દો. પણ આપણે તો માનીએ છીએ ક� 
દદ�વાળો િવચાર આવવો �વાભાિવક છ�. પછી આ 

દદ� મારા સંબંધોમાં પણ �વા મળ� છ�. �� 
શારી�રક, ભાવના�મક દદ�માં છું તો સંબંધ, 
સંપક�માં આવનારા લોકોને શું આપીશ? જે મારી 
પાસે છ� તેજ આપીશને? પછી સંબંધોમાં થોડી થોડી 
ટ�ર, �વભાવ-સં�કારની થોડી થોડી િભ�નતા 
થવા લાગે છ�. જેના કારણે આપણે એકબી�થી 
દૂર દૂર રહ�વા લાગીએ છીએ. પછી એમ કહ�વાનું 
શ� કરી દીધું ક� આતો �વાભાિવક છ�. �વાભાિવક 
�વાભાિવક કહ�તાં કહ�તાં આપણે બધી 
અ�વાભાિવક ચી�ને �વાભાિવક બનાવી દીધી.

થોડો તનાવ �વાભાિવક છ�, એ કહ�તાં 
થોડાની પ�રભાષા કોણ ન�ી કરશે? સમ� ક� 
આજે તનાવ દસ ટકા છ� પરંતુ કાલે કોઈ મોટું 
આિથ�ક સંકટ આવી �ય, ઘરમાં ક�ઈ થઈ �ય, 
વેપાર બંધ થઈ �ય, �ાક�િતક આપદાઓ આવી 
�ય, અ�ય પ�ર��થિત આવી �ય તો તનાવનું 
�તર આગળ વધશે. �યાર� શું આપણે આપણા 
તનાવ પર િનયં�ણ રાખી શક�શું, એને થોડું જ 
રાખવાનું છ�, વધારવાનું નથી. ક�ટલાક લોકો 
નાની નાની વાતોમાં ઘણા પર�શાન થઈ �ય છ�. 
પરંતુ કોઈ વાત આવતાં સુરિ�ત રહ� છ�. આ કયા 
�કારનું �યિ��વ છ�? �યાર� મોટી પ�ર��થિત 
આવે છ� તો આવા લોકોને પોતાની જવાબદારીનો 
અહ�સાસ થાય છ�. આ પ�ર��થિતને પાર કરવાની 
છ�. જેઓ જવાબદારી લે છ� ક� પ�રવારને, પૂરી 
ક�પનીને, સૌને સાથે લઈને ચાલવાનું છ�. આવી 
પ�ર��થિતમાં તો દબાણને અંદર અંદર દબાવી દ� 
છ�. તેઓ પ�ર��થિત પાર કરી લે છ�.

રોજ સવાર� ઉઠીને પોતાના સંક�પની 

�સ�નતાના પથ પર

તનાવ અને આપણી �િતિ�યા
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

(અનુસંધાન પેજ નં. 08 પર)
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છ�, એ રીતે જ પરમા�મા પિતત, �� મનુ�યો પર 
રહ�મ કર� છ� અને �વયં અવત�રત થઈને આપણને 
િવકારોની દલદલ (ક�ચડ)માંથી કાઢીને પાવન 
બનાવે છ�. પરમા�મા િપતા તો �ેમના સાગર, 
રહ�મ�દલ, પરમ ક�ણાવાન છ�. તે આપણી નાની-
મોટી ભૂલોનો િહસાબ રાખતા નથી. એવો િહસાબ 
તો માનવીય મનમાં ચાલે છ�. પરમા�માનું કાય� 
ગિણતથી નહ�, ક�યાણભાવ અને �હાની �ેમથી 
ચાલે છ�.

પરમા�માનો �ેમ િન�કામ છ�

�ક�િત જગતમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
ક�ટલી �યવ�થા, ક�ણા તથા આપવાના ભાવની 
સુંદરતા છ�. �ક�િત િનરંતર આપણી સેવામાં 
ઉપ��થત છ�. તે આપણા કમ� �યવહારને �તી 
નથી, મા� આપે છ�. આપણે ઓછું િબયારણ 
વાવીએ છીએ અને �ક�િત આપણને મણ બીજ 
ઉગાડીને આપે છ�. એકનું અનેકગણું કરીને આપે 
છ�. તો પરમા�મા, ક� જે સવ�� અને ક�યાણકારી 
સ�ા છ�, તે આપણાથી નારાજ યા કોપાયમાન 
થતી નથી. પરમા�મા માટ� એવું િવચારવું જ ખોટું 
છ�. આપણી ખરાબ આદતોથી એને કોઈ લેવા દ�વા 
નથી. હા આ સવ�થી આપણને જ નુકસાન થાય છ�. 
આપણે શું ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, �વીએ 
છીએ એની પરમા�માના �ેમ પર જરા પણ અસર 
થતી નથી. તે િન�કામ �ેમ કર� છ�. હા, ગંદી ટ�વો, 
�યસન, નશા વગેર�થી પરમા�માની તરફ જવાના, 
આપણા માગ�માં, પુ�ષાથ�માં િવ�ન અવ�ય આવે 
છ�. એનાથી માનિસક, શારી�રક �વા��ય બગડે 
છ�, મન ગુલામ બને છ�, િવવેક �� થવા લાગે છ�. 
�વયંનું મનોબળ ડગમગવા લાગે છ�. આ �કાર� 

આપણને કોઈ �ેમ કર� 
- એવી ઈ�છા અને તમ�ના 
તો અનેક અને પરખ કોઈ 
િવરલાને જ હોય છ�. 
વા�તવમાં �ેમ િવના �વન 
નીરસ અને સારવગરનું 
હોય છ�. જેણે �વનમાં �ેમ

રસ ચા�યો નથી એવી �યિ� જગતમાં સૌથી દીન 
અને દયનીય હોય છ�. અહ�કાર જેટલો વધાર� વધે 
છ� એ િહસાબે �યિ� પોતાની મેળ� કઠોર બની 
�ય છ�. અહ�કાર પોતાની મેળ� કઠોર બની �ય 
છ�. અહ�કાર જેટલો ઓછો હશે એટલું માનવનું મન 
સરળ અને પિવ� બની જશે. અહ�કાર શૂ�ય 
હોવાથી મનુ�યનું �દલ�ેમમય અને પારદશ� બની 
�ય છ� પછી એમાં કોઈ અપે�ા, શરત યા �કાવટ 
હોતી નથી.

પરમા�માનો �ેમ અપાર છ�

જેને આપણે ચાહીએ, એને સંપૂણ� મુિ� 
આપીએ, �યાર� જ �ેમ �વંત રહીને િવકિસત થાય 
છ�. �યાર� �ેમપા� પર ��ધા અને ભરોસો હોય છ� 
�યાર� જ �ેમમાં �વતં�તા સંભવ છ�. પરમા�મા પણ 
�ાણીમા�ને સંપૂણ� �વતં�તા આપે છ�. એની કોઈ 
શરત ક� અપે�ા નથી. આજ કારણે આપણે 
સંસારમાં ક�ટલું પણ ભટક�એ પણ િવ�ામ તો 
પરમા�માની ગોદમાં, એમની સાથે મનોિમલનમાં 
જ હોય છ�. પરમા�માનો �ેમ અપાર છ�.

પરમા�મ કાય�માં ગિણતને બદલે 
ક�યાણકારી ભાવ

જેમ માતા કમ�ર બાળકનું વધુ �યાન રાખે 

પરમા�મા સાથે �ેમ યા ભય
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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ક�ટલાક લોકો િવચાર� છ� ક� 
થોડો ગુ�સો, થોડી િચંતા 
થવી �વાભાિવક છ� પરંતુ 
આપે એ કદી ક�ં છ� ક� 
થોડું બીમાર હોવું 
�વાભાિવક છ�? ના સંપૂણ� 
�વા��ય �વાભાિવક છ�.

આ લ�ય રાખીને શરીરનું �યાન રાખીએ છીએ. 
તો તે સા�ં રહ� છ�. �યાર�ક �વા��યમાં જરા પણ 
ઉપરનીચે થાય છ� પરંતુ થોડા પણ બીમાર પડીએ 
છીએ તો આપણે િવચારીએ છીએ ક� જલદીથી 
તપાસ કરાવીએ અને �વા��યને સા�ં કરીએ.

�યાર� તનાવમાં હોઈએ છીએ તો િશરદદ�, 
પેટદદ� �વાભાિવક લાગે છ�. પણ વા�તવમાં િશરદદ� 
�વાભાિવક નથી. એનો આપણે �વીકાર કરી 
લીધો છ�. આપણે �વીકાર શા માટ� કરીએ છીએ? 
આ આપણે સમજવું પડશે. આપણે ઈલાજ માટ� 
�યાસ કય� પણ કોઈ ઈલાજની ખબર ના પડી. 
ડૉ�ટર� ક�ં, એમ. આર. આઈ. વગેર�નું પરી�ણ 
થઈ ગયું પર �યાંય પણ, ક�ઈ પણ ના નીક�યું. 
�યાર� આપણે કહીએ છીએ ક� આ તો �વાભાિવક 
છ�. તેનો ઈલાજ ના મ�યો. ઈલાજ આપણી િવચાર 
કરવાની પ�િત પર છ�. �યાં આપણે મહ�નત કરવા 
ઈ�છતા નથી. કોણ �ણે આ મહ�નત ક�વી રીતે 
કરવાની છ�? તનાવના સહ ઉ�પાદક િશરદદ� યા 
અ�સર છ�. એનો શારી�રક �તર પર કોઈ ઈલાજ 
નથી. એનો એક જ ઈલાજ છ� પોતાની િવચારવાની 
પ�િત બદલી દો. પણ આપણે તો માનીએ છીએ ક� 
દદ�વાળો િવચાર આવવો �વાભાિવક છ�. પછી આ 

દદ� મારા સંબંધોમાં પણ �વા મળ� છ�. �� 
શારી�રક, ભાવના�મક દદ�માં છું તો સંબંધ, 
સંપક�માં આવનારા લોકોને શું આપીશ? જે મારી 
પાસે છ� તેજ આપીશને? પછી સંબંધોમાં થોડી થોડી 
ટ�ર, �વભાવ-સં�કારની થોડી થોડી િભ�નતા 
થવા લાગે છ�. જેના કારણે આપણે એકબી�થી 
દૂર દૂર રહ�વા લાગીએ છીએ. પછી એમ કહ�વાનું 
શ� કરી દીધું ક� આતો �વાભાિવક છ�. �વાભાિવક 
�વાભાિવક કહ�તાં કહ�તાં આપણે બધી 
અ�વાભાિવક ચી�ને �વાભાિવક બનાવી દીધી.

થોડો તનાવ �વાભાિવક છ�, એ કહ�તાં 
થોડાની પ�રભાષા કોણ ન�ી કરશે? સમ� ક� 
આજે તનાવ દસ ટકા છ� પરંતુ કાલે કોઈ મોટું 
આિથ�ક સંકટ આવી �ય, ઘરમાં ક�ઈ થઈ �ય, 
વેપાર બંધ થઈ �ય, �ાક�િતક આપદાઓ આવી 
�ય, અ�ય પ�ર��થિત આવી �ય તો તનાવનું 
�તર આગળ વધશે. �યાર� શું આપણે આપણા 
તનાવ પર િનયં�ણ રાખી શક�શું, એને થોડું જ 
રાખવાનું છ�, વધારવાનું નથી. ક�ટલાક લોકો 
નાની નાની વાતોમાં ઘણા પર�શાન થઈ �ય છ�. 
પરંતુ કોઈ વાત આવતાં સુરિ�ત રહ� છ�. આ કયા 
�કારનું �યિ��વ છ�? �યાર� મોટી પ�ર��થિત 
આવે છ� તો આવા લોકોને પોતાની જવાબદારીનો 
અહ�સાસ થાય છ�. આ પ�ર��થિતને પાર કરવાની 
છ�. જેઓ જવાબદારી લે છ� ક� પ�રવારને, પૂરી 
ક�પનીને, સૌને સાથે લઈને ચાલવાનું છ�. આવી 
પ�ર��થિતમાં તો દબાણને અંદર અંદર દબાવી દ� 
છ�. તેઓ પ�ર��થિત પાર કરી લે છ�.

રોજ સવાર� ઉઠીને પોતાના સંક�પની 

�સ�નતાના પથ પર

તનાવ અને આપણી �િતિ�યા
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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છ�, એ રીતે જ પરમા�મા પિતત, �� મનુ�યો પર 
રહ�મ કર� છ� અને �વયં અવત�રત થઈને આપણને 
િવકારોની દલદલ (ક�ચડ)માંથી કાઢીને પાવન 
બનાવે છ�. પરમા�મા િપતા તો �ેમના સાગર, 
રહ�મ�દલ, પરમ ક�ણાવાન છ�. તે આપણી નાની-
મોટી ભૂલોનો િહસાબ રાખતા નથી. એવો િહસાબ 
તો માનવીય મનમાં ચાલે છ�. પરમા�માનું કાય� 
ગિણતથી નહ�, ક�યાણભાવ અને �હાની �ેમથી 
ચાલે છ�.

પરમા�માનો �ેમ િન�કામ છ�

�ક�િત જગતમાં આપણે �ઈએ છીએ ક� 
ક�ટલી �યવ�થા, ક�ણા તથા આપવાના ભાવની 
સુંદરતા છ�. �ક�િત િનરંતર આપણી સેવામાં 
ઉપ��થત છ�. તે આપણા કમ� �યવહારને �તી 
નથી, મા� આપે છ�. આપણે ઓછું િબયારણ 
વાવીએ છીએ અને �ક�િત આપણને મણ બીજ 
ઉગાડીને આપે છ�. એકનું અનેકગણું કરીને આપે 
છ�. તો પરમા�મા, ક� જે સવ�� અને ક�યાણકારી 
સ�ા છ�, તે આપણાથી નારાજ યા કોપાયમાન 
થતી નથી. પરમા�મા માટ� એવું િવચારવું જ ખોટું 
છ�. આપણી ખરાબ આદતોથી એને કોઈ લેવા દ�વા 
નથી. હા આ સવ�થી આપણને જ નુકસાન થાય છ�. 
આપણે શું ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, �વીએ 
છીએ એની પરમા�માના �ેમ પર જરા પણ અસર 
થતી નથી. તે િન�કામ �ેમ કર� છ�. હા, ગંદી ટ�વો, 
�યસન, નશા વગેર�થી પરમા�માની તરફ જવાના, 
આપણા માગ�માં, પુ�ષાથ�માં િવ�ન અવ�ય આવે 
છ�. એનાથી માનિસક, શારી�રક �વા��ય બગડે 
છ�, મન ગુલામ બને છ�, િવવેક �� થવા લાગે છ�. 
�વયંનું મનોબળ ડગમગવા લાગે છ�. આ �કાર� 

આપણને કોઈ �ેમ કર� 
- એવી ઈ�છા અને તમ�ના 
તો અનેક અને પરખ કોઈ 
િવરલાને જ હોય છ�. 
વા�તવમાં �ેમ િવના �વન 
નીરસ અને સારવગરનું 
હોય છ�. જેણે �વનમાં �ેમ

રસ ચા�યો નથી એવી �યિ� જગતમાં સૌથી દીન 
અને દયનીય હોય છ�. અહ�કાર જેટલો વધાર� વધે 
છ� એ િહસાબે �યિ� પોતાની મેળ� કઠોર બની 
�ય છ�. અહ�કાર પોતાની મેળ� કઠોર બની �ય 
છ�. અહ�કાર જેટલો ઓછો હશે એટલું માનવનું મન 
સરળ અને પિવ� બની જશે. અહ�કાર શૂ�ય 
હોવાથી મનુ�યનું �દલ�ેમમય અને પારદશ� બની 
�ય છ� પછી એમાં કોઈ અપે�ા, શરત યા �કાવટ 
હોતી નથી.

પરમા�માનો �ેમ અપાર છ�

જેને આપણે ચાહીએ, એને સંપૂણ� મુિ� 
આપીએ, �યાર� જ �ેમ �વંત રહીને િવકિસત થાય 
છ�. �યાર� �ેમપા� પર ��ધા અને ભરોસો હોય છ� 
�યાર� જ �ેમમાં �વતં�તા સંભવ છ�. પરમા�મા પણ 
�ાણીમા�ને સંપૂણ� �વતં�તા આપે છ�. એની કોઈ 
શરત ક� અપે�ા નથી. આજ કારણે આપણે 
સંસારમાં ક�ટલું પણ ભટક�એ પણ િવ�ામ તો 
પરમા�માની ગોદમાં, એમની સાથે મનોિમલનમાં 
જ હોય છ�. પરમા�માનો �ેમ અપાર છ�.

પરમા�મ કાય�માં ગિણતને બદલે 
ક�યાણકારી ભાવ

જેમ માતા કમ�ર બાળકનું વધુ �યાન રાખે 

પરમા�મા સાથે �ેમ યા ભય
�.ક�. ગીતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ
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નશા, �યસનોમાં ફસાઈને, �વયં પર જુ�મ કરીએ 
છીએ અને સાથે સાથે પ�રવારને પણ બરબાદ 
કરીએ છીએ. જેટલા આપણે �યસન, િવકારો 
તરફ દોડીએ છીએ એટલું પરમા�મા ��યે આપણું 
�યાન ઓછું થાય છ�. જેટલા વાસનાના દલદલમાં 
ભંવરમાં ફસાઈએ છીએ એટલો ભવસાગર પાર 
ઉતરવામાં િવલંબ થાય છ�. �વયં જ �વયંને શાિપત 
કરીએ છીએ.

આ સ�યને આપણે �વયંના િવવેકથી 
સમજતા નથી એટલે કોઈ મહાનુભાવે પરમા�માના 
નામ સાથે �ડીને લોકોને સુધારવાનો શુભ�યાસ 
કય�. �યાર� કોઈ કાય� આપણે સારી રીતે કરતાં 
નથી તો એને સારી રીતે કરાવવા માટ� મોટાઓનું 
નામ દઈને કહ�વામાં આવે છ� ક� મ�મી લડશે, પાપા 
નારાજ થઈ જશે, ગુ�� અક�પા કરી દ�શે, 
સાહ�બને સા�ં નથી લાગતું વા�તવમાં આપણે 
િવવેકથી સમ� િવચારીને પોતે જ કાય� યથાથ� 
રીતે કરવું �ઈએ. મોટાઓનું નામ લઈને ભયથી 
�યાં સુધી સાચા ઉપાયથી કામ કરાવી શક�શું? એ 
રીતે જે પરમા�માનું નામ આપીને ભયથી પ�રવત�ન 
કરાવી શકતા નથી.

પરમા�મા પરમ સા�ી છ�

પરમા�મા આપણા પાપનો બદલો આપણને 
આપતા નથી. આ િબલક�લ ખોટી અને વાિહયાત 
વાત છ�. પરમા�માના �ેમની સામે આપણા પાપનો 
કોઈ િહસાબ નથી. પાપોના કારણે જે નુકસાન થઈ 
ર�ં છ� યા જે દુઃખ-તકલીફ વેઠવી પડે છ�. એની 
જવાબદારી મા� આપણી જ છ�. � આપણે દુઃખી 
છીએ તો તે આપણાં કમ�નો િહસાબ રાખે છ� અને 
સ� આપતા રહ� છ�, આવી િવચારધારા તો 
પરમા�માને ન સમજનારા લોકોના માનસની ઉપજ 
છ�. પરમા�મા તો પરમ સા�ી છ�. ��ાભાવમાં 
��થત એક �યિ�માં પણ કોઈ �િતિ�યા જ�મતી 

નથી, તો પરમા�મા આવી �િ� �યાંથી ઉ�પ�ન 
થશે. શું પરમા�માને બીજું કોઈ કામ નથી? 
દુિનયાભરના લોકો શું કર� છ�, એનો િહસાબ 
રાખવામાં જ શું પરમા�મા �ય�ત રહ� છ�? શું એક 
કારક�નથી િવશેષ પરમા�માનું કામ જ નથી શું?

પરમા�માનો �ેમ એક રસ છ�

વા�તવમાં આપણે આવી અંધ��ા યા 
િમ�યા મા�યતાથી મુ� થવાની આવ�યકતા છ�. 
પરમા�મા પર ફળ-�લ, �સાદ, નૈવે� અપ�ણ કરો 
યા ન કરો, એના નામથી �ત ક� ઉપવાસ ન કરો, 
પરમા�માનો �ેમ એકરસ અને અપાર હોય છ�. તે 
તો આપણને અનહદ �ેમ કર� છ�. આપણું ક�યાણ 
કરવું જ એનો ગુણ છ�. તે તો છ� જ સુખદાતા, 
દયાળુ, ક�પાળુ. પરમા�માને ન સમજવાને કારણે 
જ ભયને લીધે લોકો અનાવ�યક િ�યાકાંડ કરતા 
રહ� છ�. આપણે સુખી છીએ યા દુઃખી, આપણું મન 
શાંત છ� યા ચંચળ - એનું કારણ આપણે �વયં જ 
છીએ. અ�ાનતા વશ એનું કમ�ર, િવક�ત મનની 
લીલા ને જ માયા કહ�વામાં આવે છ�. માણસે કર�લાં 
કમ� જ દુઃખનાં બીજ છ�.

જે આપશો, તે મળશે

સંસારમાં કમ� અને કમ�ફળનો િસ�ાંત 
અટલ છ�. કમ� �વયં જ પ�રણામ લાવનારા બની 
�ય છ�. એટલે � આપણે �વનમાં દુઃખ-
અશાંિતનાં ફળ ખાઈ ર�ાં છો તો એનો અથ� એ છ� 
ક� �ણતાં-અ�ણતાં ખોટા કમ�નાં બીજ આપણા 
�ારા વાવવામાં આવી ર�ાં છ�. એટલે સદાકાળનું 
સુખ, આનંદ �ઈએ તો આપણે આપણાં કમ�ને 
�ે� બનાવીએ. જેવું ફળ આપણને �ઈએ, તેવા 
ફળનું બીજ આપણે વાવવું પડશે. જે આપણે 
આપીશું, તે જ આપણને મળશે. તો આપણે �પ� 
સમ� લઈએ ક� પરમા�મા કોઈ આપણાં કમ�ને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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આબુ ખાતે પરમા�માની પધરામણીનો 
�સંગ ચાલુ હતો એવામાં એક ��ાક�મારી� 
ઈ�રીય િમલનના પોતાના �થમ �સંગે પરમા�મા 
સમ� આવે છ�. એમને �તાં પરમા�મા પોતે એ 
��ાક�મરીને પૂછ� છ�, ‘આપ કૌનસી આ�મા હ�? 
આપકો માલૂમ હ�’ ��ાક�મારી� કહ� છ�, ‘મુઝે 
નહ� માલુમ’ �યાર� પરમા�મા તેમને તેમની 
ઓળખાણ આપતાં કહ� છ�, ‘આપ અગલે જ�મક� 
યોગ�� આ�મા હ� � ઈસ જ�મમે ��ાક�મારી 
બને હ�.’ એ ��ાક�મારી હતા સોમનાથ ખાતેના 
�.ક�. રમીલાબેન જેમણે તા. 16-06-21ના રોજ 
બપોર� 3.00 કલાક� રાજકોટ ખાતેની વોકહાટ� 
હો��પટલમાં છ��ા �ાસ લીધા.

ધોરા� ખાતેની ગીતાપાઠશાળાના તેઓ 
ઈનચાજ� હતા. જૂનાગઢથી ધોરા� �ાસ 
કરાવવા તેઓ�ી આવતાં હતાં. એક વખત તેઓ 
અક�માતે દાઝી ગયેલાં. અમો તેમની ખબર 
કાઢવા ગયેલાં. હજુ અમો તેમની ખબર કાઢીએ એ 
પહ�લાં તો તેઓએ હસતાં હસતાં અમારી ખબર 
પૂછી લીધી ક�, ‘ક�મ છ� �કશોરભાઈ?’ અમે પૂ�ું, 
‘આપ ક�મ છો?’ તો કહ�, ‘બસ, ડબલ 
િવકમ�િવનાશનો �ો�ામ ચાલે છ�. એક ભોગનાથી 
અને બી� બાબાની યાદથી ડબલ િવકમ� 
િવનાશનો �ો�ામ.’ આવી હાલતમાં તેમની 
અવ�થા �ઈ અમો આભા બની ગયાં.

સે�ટરના ��ાભોજન �સંગે પોતે પીરસવા 
નીકળ� તો આપણે એક રોટલીનું કહીએ તો �ાન 
ગ�મત કરતાં કહ�, ‘બાપદાદા ક�બાઈ�ડ આવે છ� 
ને?’ એમ કહી બે રોટલી પીરસી દ�. આવા ભાવથી 
જમાડનાર દીદીને ક�મ ભૂલાય?

પરમા�માને રા�ે બ�બે વાગે ઉઠીને એ યાદ 
કરતાં હોય. સદા �સ�નિચ�, ઈ�ર પરાયણ 
�વન �વનાર એ રમીલાબેન, M.Sc. with 
Statistics ભણેલાં હતાં. ફોર�ન જવાનો ચા�સ 
હતો તેને ઠોકર મારી સાંસા�રક �વનમાં ન પડતાં 
‘��ાક�મારી’ બ�યાં. પરમા�માના બનવાની 
તેમની તાલાવેલી ગજબ હતી. તેમની િવષમ 
પ�ર��થિતમાં િહ�મત �ઈને હ�રત પામી જવાય. 
M.Sc. પાસ કરી એ જે સં�ગોમાં ��ાક�મારી 
બ�યાં. એ �ણીને આપણાં �વાડાં બેઠાં થઈ �ય. 
પાછળ પડેલી માયાને ભૂલ થાપ ખવડાવી એ 
��ાક�મારી બનેલાં. આવા િસિ� �વ�પ 
��ાક�મારીને ખુદ ઈ�ર આગલા જ�મની 
ઓળખાણ કરાવે એ તેમની કદર કરી કહ�વાય 
ને?

સોમનાથ ખાતેનો આ�યા��મક મેળો શ� 
થયા પહ�લાં જ તેમને એ મેળાની અધ� સફળતા 
મળી ચૂક� હતી. તેમની એ િસિ�ના અમો સા�ી 
છીએ.

આવાં િસિ� �વ�પ, રમતા યોગી �.ક�. 
રમીલાબેનને આ તક� કો�ટ કો�ટ �મરણાંજિલ - 
ભાવાંજિલ - ��ાંજિલ અપ�તા મન ગાઈ ઉઠ� છ� ક�,

આતી હ� આજ યાદ દીદીક�, �કતની મધુર મજેદાર
�સક� ગોદમ� � બૈઠ� વો, �વગ�ક� સરજનહાર..

આતી હ� આજ યાદ દીદી ક�...
પ�રવારક� �યારી દીદી, �ેહવષા� બરસાયે,
ઈસ વષા�મ� નહાનેવાલે ખુશી ખુશી હો �યે... (૨)

આતી હ� આજ યાદ દીદી ક�...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િસિ� �વ�પ, રમતા યોગી �.ક�. રમીલાબેનને �મરણાંજિલ
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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નશા, �યસનોમાં ફસાઈને, �વયં પર જુ�મ કરીએ 
છીએ અને સાથે સાથે પ�રવારને પણ બરબાદ 
કરીએ છીએ. જેટલા આપણે �યસન, િવકારો 
તરફ દોડીએ છીએ એટલું પરમા�મા ��યે આપણું 
�યાન ઓછું થાય છ�. જેટલા વાસનાના દલદલમાં 
ભંવરમાં ફસાઈએ છીએ એટલો ભવસાગર પાર 
ઉતરવામાં િવલંબ થાય છ�. �વયં જ �વયંને શાિપત 
કરીએ છીએ.

આ સ�યને આપણે �વયંના િવવેકથી 
સમજતા નથી એટલે કોઈ મહાનુભાવે પરમા�માના 
નામ સાથે �ડીને લોકોને સુધારવાનો શુભ�યાસ 
કય�. �યાર� કોઈ કાય� આપણે સારી રીતે કરતાં 
નથી તો એને સારી રીતે કરાવવા માટ� મોટાઓનું 
નામ દઈને કહ�વામાં આવે છ� ક� મ�મી લડશે, પાપા 
નારાજ થઈ જશે, ગુ�� અક�પા કરી દ�શે, 
સાહ�બને સા�ં નથી લાગતું વા�તવમાં આપણે 
િવવેકથી સમ� િવચારીને પોતે જ કાય� યથાથ� 
રીતે કરવું �ઈએ. મોટાઓનું નામ લઈને ભયથી 
�યાં સુધી સાચા ઉપાયથી કામ કરાવી શક�શું? એ 
રીતે જે પરમા�માનું નામ આપીને ભયથી પ�રવત�ન 
કરાવી શકતા નથી.

પરમા�મા પરમ સા�ી છ�

પરમા�મા આપણા પાપનો બદલો આપણને 
આપતા નથી. આ િબલક�લ ખોટી અને વાિહયાત 
વાત છ�. પરમા�માના �ેમની સામે આપણા પાપનો 
કોઈ િહસાબ નથી. પાપોના કારણે જે નુકસાન થઈ 
ર�ં છ� યા જે દુઃખ-તકલીફ વેઠવી પડે છ�. એની 
જવાબદારી મા� આપણી જ છ�. � આપણે દુઃખી 
છીએ તો તે આપણાં કમ�નો િહસાબ રાખે છ� અને 
સ� આપતા રહ� છ�, આવી િવચારધારા તો 
પરમા�માને ન સમજનારા લોકોના માનસની ઉપજ 
છ�. પરમા�મા તો પરમ સા�ી છ�. ��ાભાવમાં 
��થત એક �યિ�માં પણ કોઈ �િતિ�યા જ�મતી 

નથી, તો પરમા�મા આવી �િ� �યાંથી ઉ�પ�ન 
થશે. શું પરમા�માને બીજું કોઈ કામ નથી? 
દુિનયાભરના લોકો શું કર� છ�, એનો િહસાબ 
રાખવામાં જ શું પરમા�મા �ય�ત રહ� છ�? શું એક 
કારક�નથી િવશેષ પરમા�માનું કામ જ નથી શું?

પરમા�માનો �ેમ એક રસ છ�

વા�તવમાં આપણે આવી અંધ��ા યા 
િમ�યા મા�યતાથી મુ� થવાની આવ�યકતા છ�. 
પરમા�મા પર ફળ-�લ, �સાદ, નૈવે� અપ�ણ કરો 
યા ન કરો, એના નામથી �ત ક� ઉપવાસ ન કરો, 
પરમા�માનો �ેમ એકરસ અને અપાર હોય છ�. તે 
તો આપણને અનહદ �ેમ કર� છ�. આપણું ક�યાણ 
કરવું જ એનો ગુણ છ�. તે તો છ� જ સુખદાતા, 
દયાળુ, ક�પાળુ. પરમા�માને ન સમજવાને કારણે 
જ ભયને લીધે લોકો અનાવ�યક િ�યાકાંડ કરતા 
રહ� છ�. આપણે સુખી છીએ યા દુઃખી, આપણું મન 
શાંત છ� યા ચંચળ - એનું કારણ આપણે �વયં જ 
છીએ. અ�ાનતા વશ એનું કમ�ર, િવક�ત મનની 
લીલા ને જ માયા કહ�વામાં આવે છ�. માણસે કર�લાં 
કમ� જ દુઃખનાં બીજ છ�.

જે આપશો, તે મળશે

સંસારમાં કમ� અને કમ�ફળનો િસ�ાંત 
અટલ છ�. કમ� �વયં જ પ�રણામ લાવનારા બની 
�ય છ�. એટલે � આપણે �વનમાં દુઃખ-
અશાંિતનાં ફળ ખાઈ ર�ાં છો તો એનો અથ� એ છ� 
ક� �ણતાં-અ�ણતાં ખોટા કમ�નાં બીજ આપણા 
�ારા વાવવામાં આવી ર�ાં છ�. એટલે સદાકાળનું 
સુખ, આનંદ �ઈએ તો આપણે આપણાં કમ�ને 
�ે� બનાવીએ. જેવું ફળ આપણને �ઈએ, તેવા 
ફળનું બીજ આપણે વાવવું પડશે. જે આપણે 
આપીશું, તે જ આપણને મળશે. તો આપણે �પ� 
સમ� લઈએ ક� પરમા�મા કોઈ આપણાં કમ�ને 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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આબુ ખાતે પરમા�માની પધરામણીનો 
�સંગ ચાલુ હતો એવામાં એક ��ાક�મારી� 
ઈ�રીય િમલનના પોતાના �થમ �સંગે પરમા�મા 
સમ� આવે છ�. એમને �તાં પરમા�મા પોતે એ 
��ાક�મરીને પૂછ� છ�, ‘આપ કૌનસી આ�મા હ�? 
આપકો માલૂમ હ�’ ��ાક�મારી� કહ� છ�, ‘મુઝે 
નહ� માલુમ’ �યાર� પરમા�મા તેમને તેમની 
ઓળખાણ આપતાં કહ� છ�, ‘આપ અગલે જ�મક� 
યોગ�� આ�મા હ� � ઈસ જ�મમે ��ાક�મારી 
બને હ�.’ એ ��ાક�મારી હતા સોમનાથ ખાતેના 
�.ક�. રમીલાબેન જેમણે તા. 16-06-21ના રોજ 
બપોર� 3.00 કલાક� રાજકોટ ખાતેની વોકહાટ� 
હો��પટલમાં છ��ા �ાસ લીધા.

ધોરા� ખાતેની ગીતાપાઠશાળાના તેઓ 
ઈનચાજ� હતા. જૂનાગઢથી ધોરા� �ાસ 
કરાવવા તેઓ�ી આવતાં હતાં. એક વખત તેઓ 
અક�માતે દાઝી ગયેલાં. અમો તેમની ખબર 
કાઢવા ગયેલાં. હજુ અમો તેમની ખબર કાઢીએ એ 
પહ�લાં તો તેઓએ હસતાં હસતાં અમારી ખબર 
પૂછી લીધી ક�, ‘ક�મ છ� �કશોરભાઈ?’ અમે પૂ�ું, 
‘આપ ક�મ છો?’ તો કહ�, ‘બસ, ડબલ 
િવકમ�િવનાશનો �ો�ામ ચાલે છ�. એક ભોગનાથી 
અને બી� બાબાની યાદથી ડબલ િવકમ� 
િવનાશનો �ો�ામ.’ આવી હાલતમાં તેમની 
અવ�થા �ઈ અમો આભા બની ગયાં.

સે�ટરના ��ાભોજન �સંગે પોતે પીરસવા 
નીકળ� તો આપણે એક રોટલીનું કહીએ તો �ાન 
ગ�મત કરતાં કહ�, ‘બાપદાદા ક�બાઈ�ડ આવે છ� 
ને?’ એમ કહી બે રોટલી પીરસી દ�. આવા ભાવથી 
જમાડનાર દીદીને ક�મ ભૂલાય?

પરમા�માને રા�ે બ�બે વાગે ઉઠીને એ યાદ 
કરતાં હોય. સદા �સ�નિચ�, ઈ�ર પરાયણ 
�વન �વનાર એ રમીલાબેન, M.Sc. with 
Statistics ભણેલાં હતાં. ફોર�ન જવાનો ચા�સ 
હતો તેને ઠોકર મારી સાંસા�રક �વનમાં ન પડતાં 
‘��ાક�મારી’ બ�યાં. પરમા�માના બનવાની 
તેમની તાલાવેલી ગજબ હતી. તેમની િવષમ 
પ�ર��થિતમાં િહ�મત �ઈને હ�રત પામી જવાય. 
M.Sc. પાસ કરી એ જે સં�ગોમાં ��ાક�મારી 
બ�યાં. એ �ણીને આપણાં �વાડાં બેઠાં થઈ �ય. 
પાછળ પડેલી માયાને ભૂલ થાપ ખવડાવી એ 
��ાક�મારી બનેલાં. આવા િસિ� �વ�પ 
��ાક�મારીને ખુદ ઈ�ર આગલા જ�મની 
ઓળખાણ કરાવે એ તેમની કદર કરી કહ�વાય 
ને?

સોમનાથ ખાતેનો આ�યા��મક મેળો શ� 
થયા પહ�લાં જ તેમને એ મેળાની અધ� સફળતા 
મળી ચૂક� હતી. તેમની એ િસિ�ના અમો સા�ી 
છીએ.

આવાં િસિ� �વ�પ, રમતા યોગી �.ક�. 
રમીલાબેનને આ તક� કો�ટ કો�ટ �મરણાંજિલ - 
ભાવાંજિલ - ��ાંજિલ અપ�તા મન ગાઈ ઉઠ� છ� ક�,

આતી હ� આજ યાદ દીદીક�, �કતની મધુર મજેદાર
�સક� ગોદમ� � બૈઠ� વો, �વગ�ક� સરજનહાર..

આતી હ� આજ યાદ દીદી ક�...
પ�રવારક� �યારી દીદી, �ેહવષા� બરસાયે,
ઈસ વષા�મ� નહાનેવાલે ખુશી ખુશી હો �યે... (૨)

આતી હ� આજ યાદ દીદી ક�...

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િસિ� �વ�પ, રમતા યોગી �.ક�. રમીલાબેનને �મરણાંજિલ
�.ક�.   �કશોર મહ�તા, ધોરા�.
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એક િવદ�શી પય�ટક ગરમીના �દવસોમાં 
ભારત આ�યો. એણે ફળોની દુકાન તરફ નજર 
કરી. �યાં �યું તો દુકાનદાર બપોર� આરામથી 
બેઠો હતો, �ાહકો પણ આવતા નહોતા. 
દુકાનદાર �ાહકોને બોલાવવા માટ� પણ ક�ઈ 
કરતો નહોતો. િવદ�શીને આ�ય� થયું. તેણે ક�ં 
ફળ કઈ રીતે વેચાશે? તમે �ાહકોને બોલાવશો 
નહ� તો તમારી દુકાને કોણ આવશે?

દુકાનદાર� ક�ં ક� સાહ�બ, આ દુકાનની 
સૌને માિહતી છ�. અવાજ શા માટ� કરવો? જેને 
આવવું હશે તે આવશે.

િવદ�શીએ ક�ં, એમ તો કઈ રીતે આવશે. 
�ાહકોને બોલાવશો તો માલ વધાર� વેચાશે.

દુકાનદાર� ક�ં, પછી.

િવદ�શીએ ક�ં, તમને સારી કમાણી થશે 
એનાથી લોકો વધાર� માલ ખરીદશે. તમારી દુકાન 
મોટી થઈ જશે.

દુકાનદાર� ક�ં, પછી.

િવદ�શીએ ક�ં ક� પછી તમે તમારી પાસે 
મદદનીશ પણ રાખશો. તેથી વધાર� કમાણી કરીને 
શા�કાર બની જશો. એને ચૂપ થતાં જ દુકાનદાર� 
એ જ �� કય�, પછી ?

િવદ�શીએ ક�ં, પછી તમે આલીશાન મકાન 
બનાવ�. ગાડી ખરીદ�,  �ાઈવર રાખ�. 
િવદ�શીએ ક�ં પછી તમે આરામથી મ�ની િજંદગી 
�વી શકશો.

દુકાનદાર� ક�ં, તે તો �� કરી ર�ો છું. 
અ�યાર� આરામથી, મ�થી બેઠો છું. આટલી 

ગોળગોળ વાતો કરવાની શી જ�ર છ�? િવદ�શી 
િન��ર બની ગયો. તે દુકાનદારને �યથ�ની 
દોડધામમાં ફસાવી ના શ�યો.

સંતોષ એજ પરમ સુખ છ�

સંતોષ સવ�ગુણોનો રા� છ� એને સવ��મ 
ધન પણ કહ�વામાં આવે છ�. 

‘જબ આવે સંતોષ ધન, સબ ધન ધૂ�ર 
સમાન.’

ભારતીય સં�ક�િતનો એ આદશ� છ� ક� જે પણ 
મળ� તેને ઈ�રીય દ�ણ સમ�એ. નસીબમાં જે 
લખાયું છ� તેમ સમ�ને �સ�ન રહ�વું �ઈએ. 
કબીર� કહ� છ�,

‘સા� ઈતના દીિજયે, �મે ક�ટુંબ સમાય.

મ� ભી ભૂખા ના ર��, સાધુ ભૂખા ન �ય.’

વત�માન સમય ભૌિતકવાદની ઝાકમ 
ઝોળનો સમય છ�. તેમાં સંતુ�તા ચાલી ગઈ છ�. 
ઈ�છાઓ, કામનાઓના ઝંઝાવાતે સંતોષની 
ટમટમાતી �યોતને બુઝાવી દીધી છ�. ઈ�છાઓ 
અને ��ણાઓનો કોઈ અંત નથી. આવા સમયે 
સંતુ�તા રાખવી મુ�ક�લ છ�.

આજે � કોઈ સંતોષી મળી �ય તો તે તેની 
લાચારી છ�. તેઓ મનને માર� છ�. પછી નસીબનો 
ખેલ સમ�ને તે થાક� �ય છ�. તેની પાસે સાધન 
સુખ સગવડો છ� પણ ભિવ�યની િચંતા કર� છ�. 
આસપાસનું વાતાવરણ �ઈને તે િખ�ન બની �ય 
છ�. ક�ટલાક માનવ એવા મળ� છ� ક� દુિનયામાં 
આટલો �વાથ� �વા છતાં �વયં ખુશીનો અનુભવ 
કરશે. શું સંતુ�તાપૂણ� �વન �વવું એ 

�વન સરોવરમાં સંતુ�તાનાં કમળ ઉગાડવાનાં છ�
�.ક�. સતીશભાઈ, માઉ�ટ આબુ

લોકવાયકા છ�? શું સંતુ� રહ�વું અને અ�યને 
સંતુ� કરવાં તે મુ�ક�લ છ�?

સંતુ�તા �ગિત તથા િવકાસમાં બાધક 
નથી.

સંતુ�તાનો અથ� પુ�ષાથ�હીનતા નથી. 
મહા�મા ગાંધી� કહ�તા ક� સંતોષ તો પુ�ષાથ�માં છ�. 
ઉપલ��ધોઓમાં નથી. િનરંતર પુ�ષાથ�રત રહ�વું, 
લ�યને સાકાર કરવા પુ�ષાથ� કરવો તે 
અસંતુ�તા નથી. આ�યા��મક લ�યો માટ� 
આપણી ગિત અને �ગિતથી સંતુ� રહીએ.

સંતુ�તા અકમ��યતા નથી, લાચારી નથી. 
સંતુ�તા મજદૂરી ક� મજબૂરી નથી. સંતુ�તા તો 
આંત�રક સંપ�નતાની િનશાની છ�. શાંત �શાંત 
�ીર સાગરમાં િવ�ણુ સમાન ચેનની વાંસળી 
વગાડવાની સૂચક છ�. �ાનના �ી� ને� �ારા સવ� 
કામનાઓ પર િવજય �ા�ત કરવાની િનશાની છ�. 
વા�તવમાં �વનની ઉપલ��ધ સંતુ�તા છ�.

ઈ�છાઓના વાદળોથી આ�છા�દત 
સંતોષનો સૂય�

વા�તવમાં સંતોષમાં જ પરમ સુખ છ�, 
પરમાનંદ છ�. સંતોષ ઈ�છાઓની હાજરીથી મળતો 
નથી. ક�ટલોક �ાંિતવશ ઈ�છાઓ સાકાર થવી 
તેને સંતોષ સમજે છ�. �યાર� ઈ�છાઓ આપના 
મનના દરવા� પર લાંબી લાઈન કરીને ઊભી રહ� 
છ�. ઈ�છાઓ, આકાં�ાઓ, વાસના-કામનાઓનો 
કોઈ અંત નથી. આપણે ભોગોને ભોગવતા નથી 
પણ ભોગો જ આપણને ભોગવે છ�. �યાર�ક એવું 
પણ બને છ� ક� �ાન હોવા છતાં મનુ�ય ઈ�છાઓના 
મોહયાશથી છૂટી શકતો નથી.

પડોશમાં કોઈનું ��યુ થયું તો લોકો એકઠા 
થવા લા�યા અને રડવા લા�યા. એમાંથી કોઈએ 
ક�ં ભાઈ શા માટ� રડો છો? આ�મા તો અમર છ�. 

શરીર તો ન�ર છ�. �યાર� અ�યએ સંસારની 
ન�રતાનો ઉપદ�શ આપી દીધો. �યાં �યાં કોઈનું 
��યુ થાય, �યાર� આજ વાતા�લાપ થાય. એક 
સમજદાર મનુ�ય સાચું કહ�વાથી રહી ના શ�યો. 
તેણે ક�ં ક� આપ સૌ �ણો છો ક� આ�મા અમર છ�, 
શરીર ન�ર છ� તો પછી રડો છો શા માટ�? તો એક 
ભાઈ બો�યો ક� અમને તો એટલી વાતની ખબર છ� 
ક� ��યુ વખતે આવી વાતો થાય.

�યાં સુધી �યિ�ને પોતાનું લ�ય ના મળ� 
�યાં સુધી તે સંતુ� રહ�તો નથી. આ લ�ય સૌનું 
િભ�ન િભ�ન હોય છ�. સાંસા�રક અથવા �થૂળ 
લ�યની �ા��ત સહજ છ�, સંભવ છ�. પરંતુ 
આ�યા��મક લ�યને �ા�ત કરવું, સૂ�મ સં�કારો, 
ટ�વોનું પ�રવત�ન કરવું, એકરસ રહ�વું, િનરંતર 
�સ�નતા તથા દ�િહક આકષ�ણથી મુ� રહ�વું, 
િવકારો પર િવજયી બનવું તથા સાધનાના િશખર 
પર વધતા રહ�વું જેવા લ�યોની પૂિત� માટ� પુ�ષાથ� 
રત રહીએ, સંતુ� રહીએ. એના માટ� મનની 
��થિતને �ાનયુ� બનાવવી પડશે.

સંતુ�તા ��તમનની ��થિત છ�

સાધન મળ�, સુિવધા મળ�, વ�તુ મળ�, 
��થિતઓ, પ�ર��થિતઓ બદલાય તો �� સંતુ� 
ર�� અને સંતુ�તા કહ�વાય નહ�. સંતુ�તા તો 
��ત મનની �ે� ��થિત છ�. આ ��થિત �યાર� જ 
બને છ� �યાર� આપણો સવ� ��યેનો ભાવ ઉ�ભાવ 
ભૂિમનો હોય છ�. �ાનવાન �યિ� જ પૂવ��હથી 
મુ� રહીને, સવ�ને આ��મક ���થી �તાં 
ઈ�રીય પ�રવાર જેવો �યવહાર કરશે. �ાનવાન 
�યિ�માં નીર-�ીરનો િવવેક હશે. તે �માવાન 
અને ઉદાર હોય, �યાર� જ તે સવ�ને �ે� કમ� માટ� 
�ો�સાિહત કરશે. તે બી�ઓની �ગિત �ઈને 
�સ�ન થશે.
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એક િવદ�શી પય�ટક ગરમીના �દવસોમાં 
ભારત આ�યો. એણે ફળોની દુકાન તરફ નજર 
કરી. �યાં �યું તો દુકાનદાર બપોર� આરામથી 
બેઠો હતો, �ાહકો પણ આવતા નહોતા. 
દુકાનદાર �ાહકોને બોલાવવા માટ� પણ ક�ઈ 
કરતો નહોતો. િવદ�શીને આ�ય� થયું. તેણે ક�ં 
ફળ કઈ રીતે વેચાશે? તમે �ાહકોને બોલાવશો 
નહ� તો તમારી દુકાને કોણ આવશે?

દુકાનદાર� ક�ં ક� સાહ�બ, આ દુકાનની 
સૌને માિહતી છ�. અવાજ શા માટ� કરવો? જેને 
આવવું હશે તે આવશે.

િવદ�શીએ ક�ં, એમ તો કઈ રીતે આવશે. 
�ાહકોને બોલાવશો તો માલ વધાર� વેચાશે.

દુકાનદાર� ક�ં, પછી.

િવદ�શીએ ક�ં, તમને સારી કમાણી થશે 
એનાથી લોકો વધાર� માલ ખરીદશે. તમારી દુકાન 
મોટી થઈ જશે.

દુકાનદાર� ક�ં, પછી.

િવદ�શીએ ક�ં ક� પછી તમે તમારી પાસે 
મદદનીશ પણ રાખશો. તેથી વધાર� કમાણી કરીને 
શા�કાર બની જશો. એને ચૂપ થતાં જ દુકાનદાર� 
એ જ �� કય�, પછી ?

િવદ�શીએ ક�ં, પછી તમે આલીશાન મકાન 
બનાવ�. ગાડી ખરીદ�,  �ાઈવર રાખ�. 
િવદ�શીએ ક�ં પછી તમે આરામથી મ�ની િજંદગી 
�વી શકશો.

દુકાનદાર� ક�ં, તે તો �� કરી ર�ો છું. 
અ�યાર� આરામથી, મ�થી બેઠો છું. આટલી 

ગોળગોળ વાતો કરવાની શી જ�ર છ�? િવદ�શી 
િન��ર બની ગયો. તે દુકાનદારને �યથ�ની 
દોડધામમાં ફસાવી ના શ�યો.

સંતોષ એજ પરમ સુખ છ�

સંતોષ સવ�ગુણોનો રા� છ� એને સવ��મ 
ધન પણ કહ�વામાં આવે છ�. 

‘જબ આવે સંતોષ ધન, સબ ધન ધૂ�ર 
સમાન.’

ભારતીય સં�ક�િતનો એ આદશ� છ� ક� જે પણ 
મળ� તેને ઈ�રીય દ�ણ સમ�એ. નસીબમાં જે 
લખાયું છ� તેમ સમ�ને �સ�ન રહ�વું �ઈએ. 
કબીર� કહ� છ�,

‘સા� ઈતના દીિજયે, �મે ક�ટુંબ સમાય.

મ� ભી ભૂખા ના ર��, સાધુ ભૂખા ન �ય.’

વત�માન સમય ભૌિતકવાદની ઝાકમ 
ઝોળનો સમય છ�. તેમાં સંતુ�તા ચાલી ગઈ છ�. 
ઈ�છાઓ, કામનાઓના ઝંઝાવાતે સંતોષની 
ટમટમાતી �યોતને બુઝાવી દીધી છ�. ઈ�છાઓ 
અને ��ણાઓનો કોઈ અંત નથી. આવા સમયે 
સંતુ�તા રાખવી મુ�ક�લ છ�.

આજે � કોઈ સંતોષી મળી �ય તો તે તેની 
લાચારી છ�. તેઓ મનને માર� છ�. પછી નસીબનો 
ખેલ સમ�ને તે થાક� �ય છ�. તેની પાસે સાધન 
સુખ સગવડો છ� પણ ભિવ�યની િચંતા કર� છ�. 
આસપાસનું વાતાવરણ �ઈને તે િખ�ન બની �ય 
છ�. ક�ટલાક માનવ એવા મળ� છ� ક� દુિનયામાં 
આટલો �વાથ� �વા છતાં �વયં ખુશીનો અનુભવ 
કરશે. શું સંતુ�તાપૂણ� �વન �વવું એ 

�વન સરોવરમાં સંતુ�તાનાં કમળ ઉગાડવાનાં છ�
�.ક�. સતીશભાઈ, માઉ�ટ આબુ

લોકવાયકા છ�? શું સંતુ� રહ�વું અને અ�યને 
સંતુ� કરવાં તે મુ�ક�લ છ�?

સંતુ�તા �ગિત તથા િવકાસમાં બાધક 
નથી.

સંતુ�તાનો અથ� પુ�ષાથ�હીનતા નથી. 
મહા�મા ગાંધી� કહ�તા ક� સંતોષ તો પુ�ષાથ�માં છ�. 
ઉપલ��ધોઓમાં નથી. િનરંતર પુ�ષાથ�રત રહ�વું, 
લ�યને સાકાર કરવા પુ�ષાથ� કરવો તે 
અસંતુ�તા નથી. આ�યા��મક લ�યો માટ� 
આપણી ગિત અને �ગિતથી સંતુ� રહીએ.

સંતુ�તા અકમ��યતા નથી, લાચારી નથી. 
સંતુ�તા મજદૂરી ક� મજબૂરી નથી. સંતુ�તા તો 
આંત�રક સંપ�નતાની િનશાની છ�. શાંત �શાંત 
�ીર સાગરમાં િવ�ણુ સમાન ચેનની વાંસળી 
વગાડવાની સૂચક છ�. �ાનના �ી� ને� �ારા સવ� 
કામનાઓ પર િવજય �ા�ત કરવાની િનશાની છ�. 
વા�તવમાં �વનની ઉપલ��ધ સંતુ�તા છ�.

ઈ�છાઓના વાદળોથી આ�છા�દત 
સંતોષનો સૂય�

વા�તવમાં સંતોષમાં જ પરમ સુખ છ�, 
પરમાનંદ છ�. સંતોષ ઈ�છાઓની હાજરીથી મળતો 
નથી. ક�ટલોક �ાંિતવશ ઈ�છાઓ સાકાર થવી 
તેને સંતોષ સમજે છ�. �યાર� ઈ�છાઓ આપના 
મનના દરવા� પર લાંબી લાઈન કરીને ઊભી રહ� 
છ�. ઈ�છાઓ, આકાં�ાઓ, વાસના-કામનાઓનો 
કોઈ અંત નથી. આપણે ભોગોને ભોગવતા નથી 
પણ ભોગો જ આપણને ભોગવે છ�. �યાર�ક એવું 
પણ બને છ� ક� �ાન હોવા છતાં મનુ�ય ઈ�છાઓના 
મોહયાશથી છૂટી શકતો નથી.

પડોશમાં કોઈનું ��યુ થયું તો લોકો એકઠા 
થવા લા�યા અને રડવા લા�યા. એમાંથી કોઈએ 
ક�ં ભાઈ શા માટ� રડો છો? આ�મા તો અમર છ�. 

શરીર તો ન�ર છ�. �યાર� અ�યએ સંસારની 
ન�રતાનો ઉપદ�શ આપી દીધો. �યાં �યાં કોઈનું 
��યુ થાય, �યાર� આજ વાતા�લાપ થાય. એક 
સમજદાર મનુ�ય સાચું કહ�વાથી રહી ના શ�યો. 
તેણે ક�ં ક� આપ સૌ �ણો છો ક� આ�મા અમર છ�, 
શરીર ન�ર છ� તો પછી રડો છો શા માટ�? તો એક 
ભાઈ બો�યો ક� અમને તો એટલી વાતની ખબર છ� 
ક� ��યુ વખતે આવી વાતો થાય.

�યાં સુધી �યિ�ને પોતાનું લ�ય ના મળ� 
�યાં સુધી તે સંતુ� રહ�તો નથી. આ લ�ય સૌનું 
િભ�ન િભ�ન હોય છ�. સાંસા�રક અથવા �થૂળ 
લ�યની �ા��ત સહજ છ�, સંભવ છ�. પરંતુ 
આ�યા��મક લ�યને �ા�ત કરવું, સૂ�મ સં�કારો, 
ટ�વોનું પ�રવત�ન કરવું, એકરસ રહ�વું, િનરંતર 
�સ�નતા તથા દ�િહક આકષ�ણથી મુ� રહ�વું, 
િવકારો પર િવજયી બનવું તથા સાધનાના િશખર 
પર વધતા રહ�વું જેવા લ�યોની પૂિત� માટ� પુ�ષાથ� 
રત રહીએ, સંતુ� રહીએ. એના માટ� મનની 
��થિતને �ાનયુ� બનાવવી પડશે.

સંતુ�તા ��તમનની ��થિત છ�

સાધન મળ�, સુિવધા મળ�, વ�તુ મળ�, 
��થિતઓ, પ�ર��થિતઓ બદલાય તો �� સંતુ� 
ર�� અને સંતુ�તા કહ�વાય નહ�. સંતુ�તા તો 
��ત મનની �ે� ��થિત છ�. આ ��થિત �યાર� જ 
બને છ� �યાર� આપણો સવ� ��યેનો ભાવ ઉ�ભાવ 
ભૂિમનો હોય છ�. �ાનવાન �યિ� જ પૂવ��હથી 
મુ� રહીને, સવ�ને આ��મક ���થી �તાં 
ઈ�રીય પ�રવાર જેવો �યવહાર કરશે. �ાનવાન 
�યિ�માં નીર-�ીરનો િવવેક હશે. તે �માવાન 
અને ઉદાર હોય, �યાર� જ તે સવ�ને �ે� કમ� માટ� 
�ો�સાિહત કરશે. તે બી�ઓની �ગિત �ઈને 
�સ�ન થશે.
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મનના �યથ� િવચારોથી �વનનો અમૂ�ય 
સમય �યથ� �ય છ�. જેના મનમાં સદા સમથ� 
સંક�પનું ઝરણું વહ� છ� તે કમ�યોગી બનીને �વયંના 
�ાસ અને સંક�પને સફળ કર� છ�. વા�તવમાં 
આજ તી� પુ�ષાથ� છ�. જેના મનમાં સમથ� 
બનાવવાની ગુ�ત સેવા કર� છ�. �યથ� સંક�પોના 
ક�ડા માનવને અંદરથી બોદો બનાવી દ� છ�. 
જેનાથી આ�મા શિ�હીન બની �ય છ�. �યથ� 
સંક�પોથી મુ� બનવું એજ સાચી સાધના છ�.

�યથ� સંક�પો �પી િછ�ોથી 
શિ� વહી �ય છ�

એક વાર એક િશ�યે પોતાના ગુ��ને પૂ�ું 
મારી અનેક વષ�ની સાધના હજુ સુધી સફળ થઈ 
નથી, શું પરમા�મા મારાથી નારાજ છ�? મારી 
સાધનાની અસફળતાનું રહ�ય શું છ�? િશ�યને 
ઉ�ર આપવા માટ� ગુ��એ એક �ાનયુ� �સંગ 
જણા�યો. એમણે ક�ં કાલે બપોર� �� બગીચામાં 
ગયો. �યાં ક�ટલાક યુવાનો આ�યા. એમને તરસ 
લાગી હતી. બાજુના ક�વા પર જઈને પાણી કાઢવા 
લા�યા. ડોલ અને દોરડાની મદદથી પાણી 
કાઢવાની કોિશશ કરી પણ ડોલ ખાલી આવી. 
કારણ ક� ડોલમાં િછ� હતું. એટલે તેઓ ક�વાની 
પાસે રહ�વા છતાં તર�યા ર�ા. બસ એજ રીતે તમે 
પણ સાધના કરવાની મહ�નત કરો છો. પરમા�મા 
શિ� આપવા તૈયાર છ� પરંતુ મનમાં �યથ� 
સંક�પોનાં િછ� હોવાથી તમે �ા��તની અનુભૂિત 
કરી શકતા નથી. એટલે પહ�લાં મનના �યથ� 
સંક�પ �પી િછ�ોને બંધ કરો, આજ સાધનાની 
સફળતાનું રહ�ય છ�.

�વન �વવાની કળા

જે �વનની દર�ક પ�ર��થિતને હકારા�મક 
�પમાં જુએ છ� તે �વયંિ�ય, લોકિ�ય અને 
�ભુિ�ય બની �ય છ�. આ િવશે સંત તુકારામના 
�વનની ઘટના યાદ આવે છ�.

સંત તુકારામ િવ�લની ભિ� કરતા હતા. 
એમની ભિ� લોકોમાં લોકિ�ય થવા લાગી. 
ક�ટલાક ધમ�િવરોધી લોકોને આ સા�ં લા�યું નહ�.  
એમણે એમના િવશે ખોટો �ચાર કય�. એમનું 
અપમાન કરવાનું િવચાયુ�. એમણે સંત તુકારામનું 
માથું મૂંડાવીને એના ઉપર હળદરનો લેપ લગાવી, 
મ� કાળું કરી, ગળામાં ર�ગણ, ટામેટા, બટાટા, 
લ�બુ, મરચા વગેર� શાકભા�ઓની માળા 
બનાવીને પહ�રાવી. ગધેડા ઉપર બેસાડીને 
ગામમાં, ગલી ગલીમાં ફ�રવીને અપમાિનત કયા�. 
અંતમાં એમના ઘરની સામે એમને લાવવામાં 
આ�યા અને ઘરમાંથી એમનાં પ�ીને બોલાવીને 
આ સવ� બતા�યું. આ ��ય �ઈને તુકારામનાં 
પ�ીને ઘણું જ ખરાબ લા�યું. એમણે સૌને ગાળો 
આપવાનું શ� કયુ�.

આવી પ�ર��થિતમાં સંત તુકારામ મહારાજે 
શાંિતથી પ�ીને સમ�વી. એમણે ગળાની 
માળાઓની શાકભા�ઓ બતાવીને ક�ં, એમને 
ગાળો શા માટ� આપે છ�? એમણે તો આપણા માટ� 
આઠ �દવસ સુધી ચાલે એટલી શાકભા� આપી 
છ�. મારા માથામાં ફો�ીઓ થઈ હતી. એમણે 
માથાના વાળ ઉતરાવીને હળદર લગાવીને મારી 
દવા કરી છ�. હવે ફો�ીઓ મટી જશે. �યાર� 
આપણાં લ� થયાં �યાર� �ન નીકળી નહોતી. 

નકારા�મકતાને હકારા�મકમાં બદલો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ

આ સૌ ગલી ગલીમાં �ન ફ�રવીને આ�યા છ�. મ� 
ઘણા �દવસોથી પોતાના ગામને સારી રીતે �યું 
નહોતું. આજે એમણે મને ગામના ઘેર ઘેર ફ�ર�યો. 
�યાર� મને ગામમાં ફ�રવવા લઈ ગયા �યાર� તડકો 
વધાર� હતો. એમણે પગમાં ક�ઈ પહ�યુ� નહોતું એટલે 
એમના પગ દાઝી ગયા. પણ મને ક�ઈ થયું નહ�. 
કારણ ક� �� તો ગધેડા ઉપર બેઠો હતો એટલે 
ગાળો આપવાને બદલે એમનો ચા પાણી 
પીવડાવીને આભાર માનો.

સંત તુકારામનાં આ વચન સાંભળીને 
ગામવાળાનું મન ભરાઈ ગયું. એમને લા�યું ક� અમે 
એક મહાન આ�મા સાથે અ�યાય કય� છ�. એના 
ફળ�વ�પ સંત તુકારામ મહારાજ ��યે એમનામાં 
આદરનો ભાવ ��ત થયો. એને જ કહ�વાય છ� 
�વન �વવાની કળા. સંત તુકારામ મહારાજે 
નકારા�મક પ�ર��થિતને હકારા�મક �પમમાં 
બદલી દીધી તેથી તે મહાન બ�યા.

અપમાનને ગુલાબજળ સમ�

કોઈએ અપમાન કયુ� યા ગાળો આપી તો 
સમ� ક� આ અપમાન યા ગાળ નથી પણ મારા 
ઉપર ગુલાબજળ છાં�ું. વત�માનમાં જે અપમાન 
કર� છ� તે ભિવ�યમાં રોજ ગુલાબનાં �લોથી પૂ� 
કરશે. અપમાન કરનારાઓને દુઆઓ આપો, 
એમના ��યે મનમાં શુભ ભાવના, શુભકામના 
રાખો. િવપરીત પ�ર��થિત આવતાં કોઈને શાપ 
આપનાર તથા નકારા�મક િવચારનારા કદી 
પૂજનીય બની શકતા નથી. નકારા�મક 
પ�ર��થિતને હકારા�મક બનાવવાથી ધૈય�, 
સહનશીલતા, એકા�તા અંતમુ�ખતા, શાંત વગેર� 
ગુણ િવકિસત થાય છ�. નકારા�મક પ�ર��થિતને 
હકારા�મક બનાવનાર જ સરલિચ� બનીને 
દર�કની સાથે હળીમળીને રહી શક� છ�. એના 
મનમાં હ�મેશા એ ધારણા હોય છ� ક� દર�ક વાતમાં 

ક�યાણ છ�. ક�ટલીક વાર કોઈ વ�તુનું પેક�ગ સા�ં 
નથી હોતું પરંતુ વ�તુ સારી હોઈ શક� છ�.

એ રીતે વત�માન પ�ર��થિત િવપરીત છ� 
પરંતુ એનું ભિવ�યનું પ�રણામ ઘણું સા�ં હોઈ શક� 
છ�. આવું જે િવચાર� છ� તે �યથ�થી મુ� રહી શક� 
છ�. પ�ર��થિતને હકારા�મક �પમાં �નાર જ 
�વયં પર, પરમા�મા પર અ�ય �યિ�ઓ પર 
િવ�ાસ રાખીને, િન�ય બુિ� બની શક� છ�.

અિ�યને િ�યમાં બદલી દો

એકવાર �� શાંિતવનના ડાયન�ગ હોલમાં 
કોઈ કાય� માટ� ગયો હતો. એ સમયે એક માતાએ 
ક�ં ક� અહ� મારી સેવા ભોજન પીરસવાની છ�. 
અહ� વાસણ સાફ કરનારા લોકો �ર �રથી 
વાસણોને �ળીમાં નાખે છ�. જેના કારણે મારા 
મ�તકમાં બ� વધાર� દદ� થાય છ�. જેને �� સહન 
કરી શકતી નથી, યોગ પણ લાગતો નથી. �� એક 
મહીના માટ� સેવા કરવા આવી હતી પરંતુ આ 
કારણથી �� જલદી પાછી ચાલી જઈશ. મ� માતા�ને 
સમ��યાં ક� મનના િવચારો બદલો અને એ સમ� 
ક� સવારથી રાિ� સુધી મારા ભ� મં�દરમાં ઘંટ 
વગાડી ર�ા છ�. આ સાંભળીને માતા� બ� ખુશ 
થયાં. ક�ટલાક �દવસો પછી માતા�એ પોતાનો 
અનુભવ જણા�યો ક� મને હવે વાસણોનો અવાજ 
મ�તકમાં દદ� જ�માવતો નથી. પરંતુ સેવા કરવાનો 
ઉમંગ ઉ�સાહ વધી �ય છ�. માતા�એ પોતાનો 
સેવાનો સમય વધારીને �ણ મહીના કરી દીધો. 
આ રીતે અિ�ય પ�ર��થિતને િ�ય �પ આપવાથી 
�વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધે છ� અને �યથ� સમા�ત 
થઈ �ય છ�.

સેવા છ� ભા�ય

એક બી� સેવાધારીએ મને �� પૂ�ો ક� 
સવારથી રાિ� સુધી માર� સેવા કરવી પડે છ�. જેને 
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મનના �યથ� િવચારોથી �વનનો અમૂ�ય 
સમય �યથ� �ય છ�. જેના મનમાં સદા સમથ� 
સંક�પનું ઝરણું વહ� છ� તે કમ�યોગી બનીને �વયંના 
�ાસ અને સંક�પને સફળ કર� છ�. વા�તવમાં 
આજ તી� પુ�ષાથ� છ�. જેના મનમાં સમથ� 
બનાવવાની ગુ�ત સેવા કર� છ�. �યથ� સંક�પોના 
ક�ડા માનવને અંદરથી બોદો બનાવી દ� છ�. 
જેનાથી આ�મા શિ�હીન બની �ય છ�. �યથ� 
સંક�પોથી મુ� બનવું એજ સાચી સાધના છ�.

�યથ� સંક�પો �પી િછ�ોથી 
શિ� વહી �ય છ�

એક વાર એક િશ�યે પોતાના ગુ��ને પૂ�ું 
મારી અનેક વષ�ની સાધના હજુ સુધી સફળ થઈ 
નથી, શું પરમા�મા મારાથી નારાજ છ�? મારી 
સાધનાની અસફળતાનું રહ�ય શું છ�? િશ�યને 
ઉ�ર આપવા માટ� ગુ��એ એક �ાનયુ� �સંગ 
જણા�યો. એમણે ક�ં કાલે બપોર� �� બગીચામાં 
ગયો. �યાં ક�ટલાક યુવાનો આ�યા. એમને તરસ 
લાગી હતી. બાજુના ક�વા પર જઈને પાણી કાઢવા 
લા�યા. ડોલ અને દોરડાની મદદથી પાણી 
કાઢવાની કોિશશ કરી પણ ડોલ ખાલી આવી. 
કારણ ક� ડોલમાં િછ� હતું. એટલે તેઓ ક�વાની 
પાસે રહ�વા છતાં તર�યા ર�ા. બસ એજ રીતે તમે 
પણ સાધના કરવાની મહ�નત કરો છો. પરમા�મા 
શિ� આપવા તૈયાર છ� પરંતુ મનમાં �યથ� 
સંક�પોનાં િછ� હોવાથી તમે �ા��તની અનુભૂિત 
કરી શકતા નથી. એટલે પહ�લાં મનના �યથ� 
સંક�પ �પી િછ�ોને બંધ કરો, આજ સાધનાની 
સફળતાનું રહ�ય છ�.

�વન �વવાની કળા

જે �વનની દર�ક પ�ર��થિતને હકારા�મક 
�પમાં જુએ છ� તે �વયંિ�ય, લોકિ�ય અને 
�ભુિ�ય બની �ય છ�. આ િવશે સંત તુકારામના 
�વનની ઘટના યાદ આવે છ�.

સંત તુકારામ િવ�લની ભિ� કરતા હતા. 
એમની ભિ� લોકોમાં લોકિ�ય થવા લાગી. 
ક�ટલાક ધમ�િવરોધી લોકોને આ સા�ં લા�યું નહ�.  
એમણે એમના િવશે ખોટો �ચાર કય�. એમનું 
અપમાન કરવાનું િવચાયુ�. એમણે સંત તુકારામનું 
માથું મૂંડાવીને એના ઉપર હળદરનો લેપ લગાવી, 
મ� કાળું કરી, ગળામાં ર�ગણ, ટામેટા, બટાટા, 
લ�બુ, મરચા વગેર� શાકભા�ઓની માળા 
બનાવીને પહ�રાવી. ગધેડા ઉપર બેસાડીને 
ગામમાં, ગલી ગલીમાં ફ�રવીને અપમાિનત કયા�. 
અંતમાં એમના ઘરની સામે એમને લાવવામાં 
આ�યા અને ઘરમાંથી એમનાં પ�ીને બોલાવીને 
આ સવ� બતા�યું. આ ��ય �ઈને તુકારામનાં 
પ�ીને ઘણું જ ખરાબ લા�યું. એમણે સૌને ગાળો 
આપવાનું શ� કયુ�.

આવી પ�ર��થિતમાં સંત તુકારામ મહારાજે 
શાંિતથી પ�ીને સમ�વી. એમણે ગળાની 
માળાઓની શાકભા�ઓ બતાવીને ક�ં, એમને 
ગાળો શા માટ� આપે છ�? એમણે તો આપણા માટ� 
આઠ �દવસ સુધી ચાલે એટલી શાકભા� આપી 
છ�. મારા માથામાં ફો�ીઓ થઈ હતી. એમણે 
માથાના વાળ ઉતરાવીને હળદર લગાવીને મારી 
દવા કરી છ�. હવે ફો�ીઓ મટી જશે. �યાર� 
આપણાં લ� થયાં �યાર� �ન નીકળી નહોતી. 

નકારા�મકતાને હકારા�મકમાં બદલો
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ

આ સૌ ગલી ગલીમાં �ન ફ�રવીને આ�યા છ�. મ� 
ઘણા �દવસોથી પોતાના ગામને સારી રીતે �યું 
નહોતું. આજે એમણે મને ગામના ઘેર ઘેર ફ�ર�યો. 
�યાર� મને ગામમાં ફ�રવવા લઈ ગયા �યાર� તડકો 
વધાર� હતો. એમણે પગમાં ક�ઈ પહ�યુ� નહોતું એટલે 
એમના પગ દાઝી ગયા. પણ મને ક�ઈ થયું નહ�. 
કારણ ક� �� તો ગધેડા ઉપર બેઠો હતો એટલે 
ગાળો આપવાને બદલે એમનો ચા પાણી 
પીવડાવીને આભાર માનો.

સંત તુકારામનાં આ વચન સાંભળીને 
ગામવાળાનું મન ભરાઈ ગયું. એમને લા�યું ક� અમે 
એક મહાન આ�મા સાથે અ�યાય કય� છ�. એના 
ફળ�વ�પ સંત તુકારામ મહારાજ ��યે એમનામાં 
આદરનો ભાવ ��ત થયો. એને જ કહ�વાય છ� 
�વન �વવાની કળા. સંત તુકારામ મહારાજે 
નકારા�મક પ�ર��થિતને હકારા�મક �પમમાં 
બદલી દીધી તેથી તે મહાન બ�યા.

અપમાનને ગુલાબજળ સમ�

કોઈએ અપમાન કયુ� યા ગાળો આપી તો 
સમ� ક� આ અપમાન યા ગાળ નથી પણ મારા 
ઉપર ગુલાબજળ છાં�ું. વત�માનમાં જે અપમાન 
કર� છ� તે ભિવ�યમાં રોજ ગુલાબનાં �લોથી પૂ� 
કરશે. અપમાન કરનારાઓને દુઆઓ આપો, 
એમના ��યે મનમાં શુભ ભાવના, શુભકામના 
રાખો. િવપરીત પ�ર��થિત આવતાં કોઈને શાપ 
આપનાર તથા નકારા�મક િવચારનારા કદી 
પૂજનીય બની શકતા નથી. નકારા�મક 
પ�ર��થિતને હકારા�મક બનાવવાથી ધૈય�, 
સહનશીલતા, એકા�તા અંતમુ�ખતા, શાંત વગેર� 
ગુણ િવકિસત થાય છ�. નકારા�મક પ�ર��થિતને 
હકારા�મક બનાવનાર જ સરલિચ� બનીને 
દર�કની સાથે હળીમળીને રહી શક� છ�. એના 
મનમાં હ�મેશા એ ધારણા હોય છ� ક� દર�ક વાતમાં 

ક�યાણ છ�. ક�ટલીક વાર કોઈ વ�તુનું પેક�ગ સા�ં 
નથી હોતું પરંતુ વ�તુ સારી હોઈ શક� છ�.

એ રીતે વત�માન પ�ર��થિત િવપરીત છ� 
પરંતુ એનું ભિવ�યનું પ�રણામ ઘણું સા�ં હોઈ શક� 
છ�. આવું જે િવચાર� છ� તે �યથ�થી મુ� રહી શક� 
છ�. પ�ર��થિતને હકારા�મક �પમાં �નાર જ 
�વયં પર, પરમા�મા પર અ�ય �યિ�ઓ પર 
િવ�ાસ રાખીને, િન�ય બુિ� બની શક� છ�.

અિ�યને િ�યમાં બદલી દો

એકવાર �� શાંિતવનના ડાયન�ગ હોલમાં 
કોઈ કાય� માટ� ગયો હતો. એ સમયે એક માતાએ 
ક�ં ક� અહ� મારી સેવા ભોજન પીરસવાની છ�. 
અહ� વાસણ સાફ કરનારા લોકો �ર �રથી 
વાસણોને �ળીમાં નાખે છ�. જેના કારણે મારા 
મ�તકમાં બ� વધાર� દદ� થાય છ�. જેને �� સહન 
કરી શકતી નથી, યોગ પણ લાગતો નથી. �� એક 
મહીના માટ� સેવા કરવા આવી હતી પરંતુ આ 
કારણથી �� જલદી પાછી ચાલી જઈશ. મ� માતા�ને 
સમ��યાં ક� મનના િવચારો બદલો અને એ સમ� 
ક� સવારથી રાિ� સુધી મારા ભ� મં�દરમાં ઘંટ 
વગાડી ર�ા છ�. આ સાંભળીને માતા� બ� ખુશ 
થયાં. ક�ટલાક �દવસો પછી માતા�એ પોતાનો 
અનુભવ જણા�યો ક� મને હવે વાસણોનો અવાજ 
મ�તકમાં દદ� જ�માવતો નથી. પરંતુ સેવા કરવાનો 
ઉમંગ ઉ�સાહ વધી �ય છ�. માતા�એ પોતાનો 
સેવાનો સમય વધારીને �ણ મહીના કરી દીધો. 
આ રીતે અિ�ય પ�ર��થિતને િ�ય �પ આપવાથી 
�વનમાં ઉમંગ ઉ�સાહ વધે છ� અને �યથ� સમા�ત 
થઈ �ય છ�.

સેવા છ� ભા�ય

એક બી� સેવાધારીએ મને �� પૂ�ો ક� 
સવારથી રાિ� સુધી માર� સેવા કરવી પડે છ�. જેને 
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છ�, �યાર� તેને આંત�રક સુંદરતા કહ�વામાં આવે 
છ�. આ��મક ગુણોથી ભરપૂર આંત�રક સ�દય� જ 
સદાકાળની અિવનાશી સુંદરતા છ�. શરીરનો 
દ�ખાવ અને રંગ ભલે ગમે તેટલો આકષ�ક હોય 
ક�મ ન હોય, પણ જેમના �યવહારમાં િશ�ાચાર 
અને સ�યતા હોતી નથી, �યિ� હ�મેશા 
પીડાદાયક અને કડવા શ�દો બોલે, જે કાંટાની 
જેમ ડંખતા હોય, �યિ�ની ���-�િ� ચંચળ 
હોય, અ�ીલ વત�ન હોય, વાત-વાતમાં 
�ોધા��માં તપીને ચહ�રો લાલ પીળો થઈ જતો 
હોય, તો ખૂબસુરત �યિ� પણ અસ�ય-અભ� 
તેમજ ગંદા આચરણને કારણે કદ�પી લાગે છ�. 
ક�ટલીકવાર માણસ શારી�રક સુંદરતાનો ઘમંડ 
કરવા લાગે છ�, પરંતુ ન�ર દ�હનો નાશ થતાં જ 
તેનો બધો અહ�કાર પણ માટીમાં ભળી �ય છ�, 
આ મમ� દશા�વતી આ રોચક વાતા� છ�.

રાજક�માર ભ�બા�ને તેમની સુંદરતા પર 
ખૂબ જ ગવ� હતો. તે પોતાને િવ�નો સૌથી સુંદર 
માણસ માનતો હતો. એકવાર તે તેના િમ� સુક�શી 
સાથે �યાંક ફરવા જઈ ર�ો હતો. ર�તામાં 
�મશાન આ�યું. �યાં �યાર� ભ�બા�એ આગની 
�ાળાઓ �ઈ �યાર� તે ચ�ક� ગયો. તેણે સુક�શીને 
પૂ�ું, ‘અહ� શું થઈ ર�ં છ�?’ સુક�શીએ ક�ં, 
‘યુવરાજ, �ત �યિ�ને બાળવામાં આવી ર�ો 
છ�.’ આ અંગે ભ�બા�એ ક�ં, ‘તે જ�ર ખૂબ 
કદ�પો ર�ો હશે.’ સુક�શીએ ક�ં ‘ના, તે ખૂબ જ 
સુંદર હતો.’ આ અંગે ભ�બા�એ આ�ય� સાથે 
ક�ં, ‘તો પછી તેને શા માટ� સળગાવી દ�વામાં 
આવી ર�ો છ�?’ સુક�શે જવાબ આ�યો, ‘�ત 
�યિ�નાં દ�હને એક �દવસ સળગવાનું જ હોય છ�, 

આદશ� ધાિમ�ક �ંથ 'રામાયણ'માં મયા�દા 
પુ�ષો�મ �ીરામના ઉ�્વળ ચ�ર�નો એક 
�ેરણાદાયી �સંગ છ�. વાત �ીરામના વનવાસનાં 
સમયની છ�. �ીરામ, �ી સીતા તથા �ી લ�મણ 
જંગલમાં િવચરણ કરી ર�ા હતા. એક �દવસ 
માતા સીતાએ પોતાનાં કોમળ ચરણોને �ઈને 
�ીરામને પૂ�ું, ‘�વામી, તમારા ચરણ સુંદર છ� ક� 
મારા ચરણ સુંદર છ�?’ હક�કતમાં, �નક��ના 
ચરણ તો �ીરામનાં ચરણ� કરતા પણ વધાર� 
સુંદર દ�ખાતાં હતા. �ીરામે ��મત કરીને લ�મણને 
��નો જવાબ આપવા ઈશારો કય�. લ�મણ માટ� 
જવાબ એક પડકાર હતો, પણ ક�નેહથી લ�મણે 
ક�ં ક� ‘ભાઈ, ચરણ તો એનાં સુંદર, જેમનું 
આચરણ સુંદર હોય. સાચું ક�� તો, આચરણની 
સુંદરતા એ જ સાચી સુંદરતા છ�. �યાર� માનવ 
આ�મામાં છુપાયેલા �દ�ય ગુણો આચરણ �ારા 
�ગટ થાય છ�, તો તે �દ�ય ગુણો જ મનુ�યને 
વા�તિવક સ�દય� �દાન કર� છ�. સાચી સુંદરતા તો 
સવ�ગુણ સંપ�ન ચ�ર�ના િનમા�ણમાં રહ�લી છ�.

પરંતુ ક�ટલી દુ:ખની વાત છ�! આજના 
જમાનામાં દ�િહક ખૂબસુરતી એટલે ક� શારી�રક 
સ�દય�ને જ અસલી સ�દય� માની લીધું છ�. બી�ને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત કરવા માટ� બનાવટી 
સ�દય� �સાધનોથી સાજ-શણગાર કરવો, સુંદર 
રંગબેરંગી આકષ�ક કપડાં-ઘર�ણાં પહ�રવા, �ાન 
કરીને શરીરને �વ�છ રાખવું વગેર� શારી�રક 
સુંદરતાને વધાર� છ�, પરંતુ તે �ણભંગુર એટલે ક� 
થોડાં સમય પૂરતું છ�. પરંતુ તેના બદલે આ�માના 
�ાન, પિવ�તા, સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ, શિ� 
વગેર� મૂળ ગુણો �યાર� �યવહારમાં દ�ખાવા લાગે 

આ��મક સુંદરતા જ સાચી સુંદરતા 
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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ભલે તે ગમે તેટલો સુંદર ક�મ ન હોય. ��યુ પછી 
શરીર નાશ થવા લાગે છ�, તેથી તેને બાળી નાખવું 
જ�રી છ�.’ આ સાંભળીને ભ�બા�ને ખબૂ  જ 
આઘાત લા�યો. તેનો બધો અહ�કાર ઓગળી 
ગયો. �યાર પછીથી તે હ�મેશા ઉદાસ રહ�વા લા�યો. 
જેના કારણે તેમના પ�રવારના સ�યો અને િમ�ો 
િચંતીત રહ�વા લા�યા. એક �દવસ ભ�બા�ને એક 
મહા�મા પાસે લઈ જવામાં આ�યો. સમ� 
પ�ર��થિત �ણીને મહા�માએ તેને સમ��યું,  
‘ક�માર, તમે એક મોટી ભૂલ કરી ર�ા છો. શરીર 
કાંઈ થોડું સુંદર હોય છ� ? ખર�ખર સુંદર તો આપણું 
મન છ�! આપણા િવચારો અને કમ� સુંદર હોય છ�. 
તમે શરીરને વધાર� મહ�વ ન આપો. તેને સાધન 
અથવા મા�યમ માનો. તમારા િવચારો અને કમ�ને 
સુંદર બનાવવાનો �યાસ કરો, �યાર� તમા�ં �વન 
સાથ�ક થશે.’ ભ�બા�એ વાત સમ� ગયા. તે 
�દવસથી તે બદલાયો અને આ�યા��મક ઉ�નિત 
�ારા પોતાને �દ�ય ગુણોથી શણગારવામાં લાગી 
ગયો.

દ�િહક સુંદરતાનું અિભમાન કરવાને બદલે, 
� કોઈ �યિ�ના મનમાં ઉમદા અને ભલાઈનાં 
િવચારો હોય, વાણીમાં િમઠાશ હોય, કમ� સુખદાયી 
હોય, �યિ� પૂ�યકમ�ના માગ� પર સતત આગળ 
હોય, જેનું �વન �યાગનું ઉદાહરણ હોય અને 
જેણે �વનને લોક ક�યાણનો ય� માની તેમાં 
તન, મન અને ધનનું બિલદાન આ�યું હોય. જે 
ઈ�રીય �ાનનાં મનન િચંતનમાં મ� હોય, 
�યારા �ભુની યાદોમાં જે ખોવાયેલા રહ�તા હોય, 
પરમા�મ ગુણોની ધારણા જ જેનો ધમ� હોય, સેવા 
જ જેનો �ાસ હોય, જે યોગ અ��માં તપીને સાચા 
સોના જેવો તેજ�વી બ�યો છ�, એટલે ક� જે સાચો 
તપ�વી છ�. ભલે જેનું શરીર દ�ખાવમાં ખૂબજ 
કદ�પું ક�મ ન હોય, ચહ�રાની બનાવટ, નાક-

નકશો આકષ�ક ન હોય, પણ જેનો સદ�યવહાર 
�દ�યતા અને ભ�યતાપૂણ� હોય, એવો સેવાભાવ 
અને સહકારના શણગારથી સ� �યિ� 
આકષ�ણનું ક���િબ�દુ બની �ય છ�. તેમનાં 
આ��મક ગુણોનાં સ�દય�ની �હાની છટાઓ �દય 
પર અમીટ છાપ છોડી દ� છ�. આ��મક સુંદરતા 
સ�યમ િશવમ સુંદરમ ઈ�ર સાથે �હાની િમલન 
કરાવે છ�.

તેના બદલે દ�હની �િણક સુંદરતા �યિ�ને 
દ�હની મોહ�ળમાં ફસાવે છ�. માણસને દ�િહક 
આસિ�માં ફસાવી દ� છ� અને સોનેરી હરણની 
જેમ ચમકદાર ચામડીનાં આકષ�ણની પાછળ 
ભટકાવે છ�. ક�િ�મ સાધનોથી કરવામાં આવેલી 
શરીરની સ�વટ પહ�લા તો પોતાની તરફ આકષ� 
છ�, મનને મોિહત કર� છ� અને બુિ�ને લલચાવે છ�. 
તે �યિ�ને મૂંઝવે છ� અને છ�વટ� મોહ�ળમાં 
ફસાઈને િવવેક પર અ�ાનનો પડદો નાખે છ�. �યાં 
�ાનની �ી� આંખ આ�માની સાચી સુંદરતા �ઈ 
શકતી નથી અને આકષ�ણની માયા દ�િહક સુખોના 
દ�ખાડામાં આ�માને ફસાવી દ� છ�, અને પછી મનમાં 
ઈ���ય આનંદની ઈ�છાઓ, ભોગિવલાસની 
ઈ�છાઓ ઉ�પ�ન થવા લાગે છ�. ઈ�છાઓ 
વાસનાને જ�મ આપે છ� અને કામુકતાનો નશો 
�યિ� પર હાવી  થઈ,  તેને વાસનાનો િશકાર 
બનાવે છ� તથા નરકના દરવા� સુધી ખ�ચીને લઈ 
�ય તેવા ક�કમ� કરાવે છ� અને તેનાથી થાય છ� 
સવ�નાશ.

કામુકતાને કારણે સ��તા સમાજના 
મહાિવનાશનો સા�ી કોણ નથી? છતાં પણ સંસાર 
શારી�રક સ�દય�ની સામ�ીના સં�હને સમથ�ન 
આપી ર�ો છ�. ટ�િલિવઝન, અખબાર અથવા 
ર��ડયો જેવા મા�યમોમાં દ�િહક આકષ�ણની 
આગમાં તેલ ઉમેરતી �હ�રાતોની ભરમાર હોય 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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છ�, �યાર� તેને આંત�રક સુંદરતા કહ�વામાં આવે 
છ�. આ��મક ગુણોથી ભરપૂર આંત�રક સ�દય� જ 
સદાકાળની અિવનાશી સુંદરતા છ�. શરીરનો 
દ�ખાવ અને રંગ ભલે ગમે તેટલો આકષ�ક હોય 
ક�મ ન હોય, પણ જેમના �યવહારમાં િશ�ાચાર 
અને સ�યતા હોતી નથી, �યિ� હ�મેશા 
પીડાદાયક અને કડવા શ�દો બોલે, જે કાંટાની 
જેમ ડંખતા હોય, �યિ�ની ���-�િ� ચંચળ 
હોય, અ�ીલ વત�ન હોય, વાત-વાતમાં 
�ોધા��માં તપીને ચહ�રો લાલ પીળો થઈ જતો 
હોય, તો ખૂબસુરત �યિ� પણ અસ�ય-અભ� 
તેમજ ગંદા આચરણને કારણે કદ�પી લાગે છ�. 
ક�ટલીકવાર માણસ શારી�રક સુંદરતાનો ઘમંડ 
કરવા લાગે છ�, પરંતુ ન�ર દ�હનો નાશ થતાં જ 
તેનો બધો અહ�કાર પણ માટીમાં ભળી �ય છ�, 
આ મમ� દશા�વતી આ રોચક વાતા� છ�.

રાજક�માર ભ�બા�ને તેમની સુંદરતા પર 
ખૂબ જ ગવ� હતો. તે પોતાને િવ�નો સૌથી સુંદર 
માણસ માનતો હતો. એકવાર તે તેના િમ� સુક�શી 
સાથે �યાંક ફરવા જઈ ર�ો હતો. ર�તામાં 
�મશાન આ�યું. �યાં �યાર� ભ�બા�એ આગની 
�ાળાઓ �ઈ �યાર� તે ચ�ક� ગયો. તેણે સુક�શીને 
પૂ�ું, ‘અહ� શું થઈ ર�ં છ�?’ સુક�શીએ ક�ં, 
‘યુવરાજ, �ત �યિ�ને બાળવામાં આવી ર�ો 
છ�.’ આ અંગે ભ�બા�એ ક�ં, ‘તે જ�ર ખૂબ 
કદ�પો ર�ો હશે.’ સુક�શીએ ક�ં ‘ના, તે ખૂબ જ 
સુંદર હતો.’ આ અંગે ભ�બા�એ આ�ય� સાથે 
ક�ં, ‘તો પછી તેને શા માટ� સળગાવી દ�વામાં 
આવી ર�ો છ�?’ સુક�શે જવાબ આ�યો, ‘�ત 
�યિ�નાં દ�હને એક �દવસ સળગવાનું જ હોય છ�, 

આદશ� ધાિમ�ક �ંથ 'રામાયણ'માં મયા�દા 
પુ�ષો�મ �ીરામના ઉ�્વળ ચ�ર�નો એક 
�ેરણાદાયી �સંગ છ�. વાત �ીરામના વનવાસનાં 
સમયની છ�. �ીરામ, �ી સીતા તથા �ી લ�મણ 
જંગલમાં િવચરણ કરી ર�ા હતા. એક �દવસ 
માતા સીતાએ પોતાનાં કોમળ ચરણોને �ઈને 
�ીરામને પૂ�ું, ‘�વામી, તમારા ચરણ સુંદર છ� ક� 
મારા ચરણ સુંદર છ�?’ હક�કતમાં, �નક��ના 
ચરણ તો �ીરામનાં ચરણ� કરતા પણ વધાર� 
સુંદર દ�ખાતાં હતા. �ીરામે ��મત કરીને લ�મણને 
��નો જવાબ આપવા ઈશારો કય�. લ�મણ માટ� 
જવાબ એક પડકાર હતો, પણ ક�નેહથી લ�મણે 
ક�ં ક� ‘ભાઈ, ચરણ તો એનાં સુંદર, જેમનું 
આચરણ સુંદર હોય. સાચું ક�� તો, આચરણની 
સુંદરતા એ જ સાચી સુંદરતા છ�. �યાર� માનવ 
આ�મામાં છુપાયેલા �દ�ય ગુણો આચરણ �ારા 
�ગટ થાય છ�, તો તે �દ�ય ગુણો જ મનુ�યને 
વા�તિવક સ�દય� �દાન કર� છ�. સાચી સુંદરતા તો 
સવ�ગુણ સંપ�ન ચ�ર�ના િનમા�ણમાં રહ�લી છ�.

પરંતુ ક�ટલી દુ:ખની વાત છ�! આજના 
જમાનામાં દ�િહક ખૂબસુરતી એટલે ક� શારી�રક 
સ�દય�ને જ અસલી સ�દય� માની લીધું છ�. બી�ને 
પોતાની તરફ આકિષ�ત કરવા માટ� બનાવટી 
સ�દય� �સાધનોથી સાજ-શણગાર કરવો, સુંદર 
રંગબેરંગી આકષ�ક કપડાં-ઘર�ણાં પહ�રવા, �ાન 
કરીને શરીરને �વ�છ રાખવું વગેર� શારી�રક 
સુંદરતાને વધાર� છ�, પરંતુ તે �ણભંગુર એટલે ક� 
થોડાં સમય પૂરતું છ�. પરંતુ તેના બદલે આ�માના 
�ાન, પિવ�તા, સુખ, શાંિત, �ેમ, આનંદ, શિ� 
વગેર� મૂળ ગુણો �યાર� �યવહારમાં દ�ખાવા લાગે 

આ��મક સુંદરતા જ સાચી સુંદરતા 
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 09 September 2021 Page No. 23

�ાના�ત

ભલે તે ગમે તેટલો સુંદર ક�મ ન હોય. ��યુ પછી 
શરીર નાશ થવા લાગે છ�, તેથી તેને બાળી નાખવું 
જ�રી છ�.’ આ સાંભળીને ભ�બા�ને ખબૂ  જ 
આઘાત લા�યો. તેનો બધો અહ�કાર ઓગળી 
ગયો. �યાર પછીથી તે હ�મેશા ઉદાસ રહ�વા લા�યો. 
જેના કારણે તેમના પ�રવારના સ�યો અને િમ�ો 
િચંતીત રહ�વા લા�યા. એક �દવસ ભ�બા�ને એક 
મહા�મા પાસે લઈ જવામાં આ�યો. સમ� 
પ�ર��થિત �ણીને મહા�માએ તેને સમ��યું,  
‘ક�માર, તમે એક મોટી ભૂલ કરી ર�ા છો. શરીર 
કાંઈ થોડું સુંદર હોય છ� ? ખર�ખર સુંદર તો આપણું 
મન છ�! આપણા િવચારો અને કમ� સુંદર હોય છ�. 
તમે શરીરને વધાર� મહ�વ ન આપો. તેને સાધન 
અથવા મા�યમ માનો. તમારા િવચારો અને કમ�ને 
સુંદર બનાવવાનો �યાસ કરો, �યાર� તમા�ં �વન 
સાથ�ક થશે.’ ભ�બા�એ વાત સમ� ગયા. તે 
�દવસથી તે બદલાયો અને આ�યા��મક ઉ�નિત 
�ારા પોતાને �દ�ય ગુણોથી શણગારવામાં લાગી 
ગયો.

દ�િહક સુંદરતાનું અિભમાન કરવાને બદલે, 
� કોઈ �યિ�ના મનમાં ઉમદા અને ભલાઈનાં 
િવચારો હોય, વાણીમાં િમઠાશ હોય, કમ� સુખદાયી 
હોય, �યિ� પૂ�યકમ�ના માગ� પર સતત આગળ 
હોય, જેનું �વન �યાગનું ઉદાહરણ હોય અને 
જેણે �વનને લોક ક�યાણનો ય� માની તેમાં 
તન, મન અને ધનનું બિલદાન આ�યું હોય. જે 
ઈ�રીય �ાનનાં મનન િચંતનમાં મ� હોય, 
�યારા �ભુની યાદોમાં જે ખોવાયેલા રહ�તા હોય, 
પરમા�મ ગુણોની ધારણા જ જેનો ધમ� હોય, સેવા 
જ જેનો �ાસ હોય, જે યોગ અ��માં તપીને સાચા 
સોના જેવો તેજ�વી બ�યો છ�, એટલે ક� જે સાચો 
તપ�વી છ�. ભલે જેનું શરીર દ�ખાવમાં ખૂબજ 
કદ�પું ક�મ ન હોય, ચહ�રાની બનાવટ, નાક-

નકશો આકષ�ક ન હોય, પણ જેનો સદ�યવહાર 
�દ�યતા અને ભ�યતાપૂણ� હોય, એવો સેવાભાવ 
અને સહકારના શણગારથી સ� �યિ� 
આકષ�ણનું ક���િબ�દુ બની �ય છ�. તેમનાં 
આ��મક ગુણોનાં સ�દય�ની �હાની છટાઓ �દય 
પર અમીટ છાપ છોડી દ� છ�. આ��મક સુંદરતા 
સ�યમ િશવમ સુંદરમ ઈ�ર સાથે �હાની િમલન 
કરાવે છ�.

તેના બદલે દ�હની �િણક સુંદરતા �યિ�ને 
દ�હની મોહ�ળમાં ફસાવે છ�. માણસને દ�િહક 
આસિ�માં ફસાવી દ� છ� અને સોનેરી હરણની 
જેમ ચમકદાર ચામડીનાં આકષ�ણની પાછળ 
ભટકાવે છ�. ક�િ�મ સાધનોથી કરવામાં આવેલી 
શરીરની સ�વટ પહ�લા તો પોતાની તરફ આકષ� 
છ�, મનને મોિહત કર� છ� અને બુિ�ને લલચાવે છ�. 
તે �યિ�ને મૂંઝવે છ� અને છ�વટ� મોહ�ળમાં 
ફસાઈને િવવેક પર અ�ાનનો પડદો નાખે છ�. �યાં 
�ાનની �ી� આંખ આ�માની સાચી સુંદરતા �ઈ 
શકતી નથી અને આકષ�ણની માયા દ�િહક સુખોના 
દ�ખાડામાં આ�માને ફસાવી દ� છ�, અને પછી મનમાં 
ઈ���ય આનંદની ઈ�છાઓ, ભોગિવલાસની 
ઈ�છાઓ ઉ�પ�ન થવા લાગે છ�. ઈ�છાઓ 
વાસનાને જ�મ આપે છ� અને કામુકતાનો નશો 
�યિ� પર હાવી  થઈ,  તેને વાસનાનો િશકાર 
બનાવે છ� તથા નરકના દરવા� સુધી ખ�ચીને લઈ 
�ય તેવા ક�કમ� કરાવે છ� અને તેનાથી થાય છ� 
સવ�નાશ.

કામુકતાને કારણે સ��તા સમાજના 
મહાિવનાશનો સા�ી કોણ નથી? છતાં પણ સંસાર 
શારી�રક સ�દય�ની સામ�ીના સં�હને સમથ�ન 
આપી ર�ો છ�. ટ�િલિવઝન, અખબાર અથવા 
ર��ડયો જેવા મા�યમોમાં દ�િહક આકષ�ણની 
આગમાં તેલ ઉમેરતી �હ�રાતોની ભરમાર હોય 

(અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 09 September 2021 Page No. 24

�ાના�ત

ગણપિત બાપા મોરીયા... લોકરીયા ... 

 બાપા લોકરીયા...

સુ�િસ� સંત તુલસીદાસે લ�યું છ� ક�...

 ‘કામ, �ોધ, લોભ, મદ ક� 

 જબતક મન મ� ખાન,

 તબ તક પં�ડત મૂરખ દોન� એક સમાન.’

આ દોહામાં તુલસીદાસ એમ કહ� છ� ક�, �યાં 
સુધી મનુ�યના મનમાં િવકાર છ� �યાં સુધી પં�ડત ક� 
મૂખ� બ�ને સરખા જ છ�. �યાં સુધી માનવ િવકાર 
ક� અવગુણોને છોડી સ�ગુણોને ના અપનાવે, �યાં 
સુધી તેને સંપૂણ� શા�ત સુખશાંિત ન મળ�. 
ભારતમાં �ાવણ માસમાં અને ભાદરવા માસમાં 
આવતા ��યેક પવ� ક� તહ�વારો આપણને એક-
એક સ�ગુણોને અપનાવવાનો સંદ�શ આપે છ�. 
ર�ાબંધન પવ� પિવ�તા અને �ેમનો સંદ�શ આપે 
છ�. જ�મા�મી �ીક��ણ જેવા �દ�ય ગુણોને ધારણ 
કરી સંપ�ન બનવાનું સૂચવે છ�. જૈનધમ�માં �ાવણ 
વદ 11 થી પયુ�ષણ �ારંભ થાય છ�. પયુ�ષણ પવ� 
એટલે �ભુ ઉપાસના અને તપ�યા �ારા કાયાની 
પિવ�તા, મનની શુિ�, �માપના, અિહ�સા, 
�યાગ કરી પાપનું �ાયિ�ત કરવાનું પવ�. ભાદરવા 
સુદ 4 (ચોથ)ને જૈન સંવ�સરી તરીક� ઉજવાય છ�. 
જૈન દશ�ન મુજબ અિહ�સા પરમોધમ� મનાયું છ�. 
પ�રપૂણ� અિહ�સા, મન-વચન-કમ� એમ �ણ 
�તરની હોવી �ઈએ. કોઈ �વનો ઘાત ન કરવા 
ઉપરાંત કોઈ ��યે ઈષા�-��ષ ક� �ોધ ન કરવો, એ 
ઉિચત �કારની માનિસક અિહ�સા છ�. ��યેક 
�વનું શુભિચંતન, િહતિચંતન કરી જગતના સવ� 

�વો સુખી થાવ તે �કારની �િ� એ અિહ�સાનું 
�ે� ભાવના�મક �વ�પ છ�. �મા માગો અને �મા 
આપો. િમ�છાિમદુકડમ કહી જૈનો આખા વષ�માં 
�ણે અ�ણે, નાનું-મોટું અંતરમનથી ક� 
�યવહાર, બોલ-ચાલમાં કોઈને પણ પહ�ચાડેલ 
દુઃખનું �ાયિ�ત કરી, માફ� માંગી લેતા હોય છ�. 
આવા તહ�વારો - પવ� આપણને આંતર-ચેતનાની 
��િત �ારા ગુણોની ધારણા કરી �વનને 
પ�રવત�ન કરવા માટ� દર વષ� આવતા જ રહ� છ�. 
ઉ�સવો �વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ખુશી લાવે છ�.

વત�માન સમયે સમાજમાં �યાર� ચોતરફ 
��ાચાર, પાપાચાર અને અધમ� �યાર� �યાપક 
�વ�પે ફ�લાઈ ગયા છ� �યાર� ગુણોના જતન માટ�નું 
પવ� અથા�� ‘ગણેશ ચતુથ�’. સાં�ત સમયમાં �યાર� 
ગણપિત ચોથનું મહ�વ ખૂબ વધી �ય છ�. નૈિતક-
માનવીય મૂ�યોના પતનથી તથા પાપ વધી જવાથી 
�ક�િત પણ તંગ થઈ ગઈ છ�. ઉ�ર �દ�શના કોઈ 
એક ગામમાં દુ�કાળ હોય �યાર� ક�રળ ક� 
તાિમલનાડુમાં િવનાશકારી વરસાદ હોય. હવે 
�ક�િ�ના ત�વોને શાંત કરવા પણ માનવીએ પાપ 
બંધ કરી પુ�યસંચયનો માગ� અપનાવવો પડશે. 
સાં�ત સમયમાં હવે પુ�યનો માગ� અવ�ય 
અપનાવવાનો સમય આવી ચૂ�યો છ�. હવે 
વા�તિવકતા એ છ� ક�, મને ક� કમને તે અપનાવવો 
જ પડશે. મૂ�ય આધા�રત સમાજની પુનઃ-
�થાપનાની સ�ગુણોના િવકાસ માટ� ગણપિત ચોથ 
પવ�નું અનોખું િવિશ� મહ�વ બની રહ� છ�. હવે તો 
આ પવ� સમ� ભારતમાં દર�ક ધમ�, �િતના ભાઈ-
બહ�નો ભાદરવા સુદ ચોથ થી અનંત ચૌદશ સુધી 

�દ�યદશ�ન

સંવ�સરી - �માયાચના, ગણેશચતુથ� - ગણનાયક બોધ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 09 September 2021 Page No. 25

�ાના�ત

કર� છ�. ગજિશર ડહાપણ અને િવ�સનીયતાનું 
�િતક છ�. ગજચાલ ધૈય�તા અને �માને જતું કર� 
છ�. ગજસૂંઢ સામ�ય�ની સાથે ન�તા સૂચવે છ�. 
ગજને� દીઘ���� અને ગુણ�ાહકતા દશા�વે છ�. 
ગજદ�ત ગંભીરતા તથા મોટું પેટ રાખીને 
સમાવવાનો ગુણ દશા�વે છ�. પવ�ની યથાથ� ઉજવણી 
�યાર� કહ�વાય ક� ગણપિતનાં આ િવિવધ ગુણોને 
�વનમાં અપનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

11 �દવસ સુધી ગણેશ �થાપના કરી ખૂબ ધામ-
ધૂમથી ઉજવે છ�. મહારા�માં આ તહ�વાર 
‘ગણપિત બાપા મો�રયા’ના નાદથી ગલી ગલીમાં 
ગું� ઉઠ� છ�.

‘વ�તુંડ મહાકાય, સૂય� કો�ટ સમ�ભ:

િનિવ��ન ક�મ� દ�વ:, સવ�કાય�ષુ સવ�દા’

િનિવ��નને સદા સવ� કાય� પૂણ� કરાવનાર, 
મોટા પેટવાળા દ�વ�ી ગણેશની વંદનાની ઉપરો� 
�ોક ખૂબ �ચિલત છ�. ગણેશ િવ�નહતા� દ�વ 
હોવાથી શુભ કાય�માં સવ� �થમ તેમની પૂ� થાય 
છ�. ગણેશનું �વ�પ અિત વંદનીય છ�. અ�યાર� 
યુવાનો �� અને અસહાય માત-િપતાને 
ઘરડાઘરમાં મૂક� આવી તેમને અને પોતાની �તને 
આપિ�માં મૂક� છ�. �યાર� તેમના માટ� આ દ�વ 
આદશ�દ�વ બની ર�ા છ�. શંકર-પાવ�તીના બે 
સંતાનો કાિત�ક�ય અને ગણેશ વ�ે શરત લાગી 
ક�, ચાર� ધામની યા�ા કરી �થમ જે માતા-િપતા 
પાસે આવે તેને ઈનામ �તવાના હકદાર બને. 
કાિત�ક�યે ગગનિવહાર શ� કય� �યાર� બુિ�શાળી 
દુંદાળા ગણેશ માતા-િપતાની ચાર� બાજુ �દિ�ણા 
કરી �થમ ઈનામ �તેલું. તેથી કહી શકાય ક�, 
પોતાના જ�મદાતા માતા-િપતાની સેવાનું પુ�ય એ 
ચાર ધામની યા�ાના પુ�ય કરતાં સિવશેષ છ�.

ગણેશ શ�દનો ભાવાથ�

અહ� ગણેશ શ�દમાં ગણ એટલે ગુણો 
તરીક� ગણાય છ�. ઈશ એટલે ઈ�ર. ગણેશ 
અથા�� ગુણોના ઈ�ર ગણપિત. ગણપિત અથા�� 
ગુણોના પિત. ગણપિતને ગણનાયક કહ� છ�. 
ગુણનાયક અથા�� ગુણોમાં નાયક, ગુણોમાં 
અ�ેસર, ગણેશ ગુણોના ભંડાર કહ�વાય છ�. 
ગણેશ અથા�� ગ�નનની મુખાક�િત. ગજ અથા�� 
જેના િવિવધ અંગો િવિભ�ન ગુણોની અિભ�યિ� 

છ�. પરંતુ આજે જ�ર છ� આ��મક ��િત �ારા 
�ાન દીપક �ગટાવીને અંતરમાં અજવાળુ 
કરવાની. �યાર� આ�માની વા�તિવક સુંદરતા 
��યમાન થાય છ�,  �યાર� સહ�જે બનાવટી 
સુંદરતામાંથી નજર હટી જશે,  ખોટી �પંચી 
ઈ�છાઓ ખ�મ થશે. આંત�રક સુંદરતાના 
િનખારથી જ �વગ�ક સુખોનો સાગર િહલોળા 
લેશે. ભલે આધુિનક યુગમાં ભૌિતક સુખોની આજે 
ભરમાર છ�, પરંતુ િવનાશી �િણક સુખ અસલી 
આ��મક આનંદનો �વાદ �યાં આપે છ�? �વનની 
ખરી મ� તો �વ�છતા, સરળતા, સા��વકતા 
ભર�લ સદગુણોને આ�મસાત કરીને પૂ�યશાળી 
કાય� કરવામાં છ�. સમયની માંગ એ જ છ� ક�, હાડ-
માંસની િવનાશી કાયાની માયાથી મનનું �યાન 
હટાવી, બુિ�ને સ�યમ િશવમ સુંદરમનાં મહાન 
ગુણ-ચ�ર�ોમાં ત�ીન કરવી અને પોતાને િશવ 
સમાન સદગુણોથી શણગારવી. �યાર� જ આ�મામાં 
સાચી સુંદરતા ચમકશે, મનુ�યનો ઉ�ાર થશે 
તેમજ ��વી પર આ��મક સ�દય�થી જ �વિણ�મ 
��� સજશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... આ��મક સુંદરતા
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ગણપિત બાપા મોરીયા... લોકરીયા ... 

 બાપા લોકરીયા...

સુ�િસ� સંત તુલસીદાસે લ�યું છ� ક�...

 ‘કામ, �ોધ, લોભ, મદ ક� 

 જબતક મન મ� ખાન,

 તબ તક પં�ડત મૂરખ દોન� એક સમાન.’

આ દોહામાં તુલસીદાસ એમ કહ� છ� ક�, �યાં 
સુધી મનુ�યના મનમાં િવકાર છ� �યાં સુધી પં�ડત ક� 
મૂખ� બ�ને સરખા જ છ�. �યાં સુધી માનવ િવકાર 
ક� અવગુણોને છોડી સ�ગુણોને ના અપનાવે, �યાં 
સુધી તેને સંપૂણ� શા�ત સુખશાંિત ન મળ�. 
ભારતમાં �ાવણ માસમાં અને ભાદરવા માસમાં 
આવતા ��યેક પવ� ક� તહ�વારો આપણને એક-
એક સ�ગુણોને અપનાવવાનો સંદ�શ આપે છ�. 
ર�ાબંધન પવ� પિવ�તા અને �ેમનો સંદ�શ આપે 
છ�. જ�મા�મી �ીક��ણ જેવા �દ�ય ગુણોને ધારણ 
કરી સંપ�ન બનવાનું સૂચવે છ�. જૈનધમ�માં �ાવણ 
વદ 11 થી પયુ�ષણ �ારંભ થાય છ�. પયુ�ષણ પવ� 
એટલે �ભુ ઉપાસના અને તપ�યા �ારા કાયાની 
પિવ�તા, મનની શુિ�, �માપના, અિહ�સા, 
�યાગ કરી પાપનું �ાયિ�ત કરવાનું પવ�. ભાદરવા 
સુદ 4 (ચોથ)ને જૈન સંવ�સરી તરીક� ઉજવાય છ�. 
જૈન દશ�ન મુજબ અિહ�સા પરમોધમ� મનાયું છ�. 
પ�રપૂણ� અિહ�સા, મન-વચન-કમ� એમ �ણ 
�તરની હોવી �ઈએ. કોઈ �વનો ઘાત ન કરવા 
ઉપરાંત કોઈ ��યે ઈષા�-��ષ ક� �ોધ ન કરવો, એ 
ઉિચત �કારની માનિસક અિહ�સા છ�. ��યેક 
�વનું શુભિચંતન, િહતિચંતન કરી જગતના સવ� 

�વો સુખી થાવ તે �કારની �િ� એ અિહ�સાનું 
�ે� ભાવના�મક �વ�પ છ�. �મા માગો અને �મા 
આપો. િમ�છાિમદુકડમ કહી જૈનો આખા વષ�માં 
�ણે અ�ણે, નાનું-મોટું અંતરમનથી ક� 
�યવહાર, બોલ-ચાલમાં કોઈને પણ પહ�ચાડેલ 
દુઃખનું �ાયિ�ત કરી, માફ� માંગી લેતા હોય છ�. 
આવા તહ�વારો - પવ� આપણને આંતર-ચેતનાની 
��િત �ારા ગુણોની ધારણા કરી �વનને 
પ�રવત�ન કરવા માટ� દર વષ� આવતા જ રહ� છ�. 
ઉ�સવો �વનમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ખુશી લાવે છ�.

વત�માન સમયે સમાજમાં �યાર� ચોતરફ 
��ાચાર, પાપાચાર અને અધમ� �યાર� �યાપક 
�વ�પે ફ�લાઈ ગયા છ� �યાર� ગુણોના જતન માટ�નું 
પવ� અથા�� ‘ગણેશ ચતુથ�’. સાં�ત સમયમાં �યાર� 
ગણપિત ચોથનું મહ�વ ખૂબ વધી �ય છ�. નૈિતક-
માનવીય મૂ�યોના પતનથી તથા પાપ વધી જવાથી 
�ક�િત પણ તંગ થઈ ગઈ છ�. ઉ�ર �દ�શના કોઈ 
એક ગામમાં દુ�કાળ હોય �યાર� ક�રળ ક� 
તાિમલનાડુમાં િવનાશકારી વરસાદ હોય. હવે 
�ક�િ�ના ત�વોને શાંત કરવા પણ માનવીએ પાપ 
બંધ કરી પુ�યસંચયનો માગ� અપનાવવો પડશે. 
સાં�ત સમયમાં હવે પુ�યનો માગ� અવ�ય 
અપનાવવાનો સમય આવી ચૂ�યો છ�. હવે 
વા�તિવકતા એ છ� ક�, મને ક� કમને તે અપનાવવો 
જ પડશે. મૂ�ય આધા�રત સમાજની પુનઃ-
�થાપનાની સ�ગુણોના િવકાસ માટ� ગણપિત ચોથ 
પવ�નું અનોખું િવિશ� મહ�વ બની રહ� છ�. હવે તો 
આ પવ� સમ� ભારતમાં દર�ક ધમ�, �િતના ભાઈ-
બહ�નો ભાદરવા સુદ ચોથ થી અનંત ચૌદશ સુધી 

�દ�યદશ�ન

સંવ�સરી - �માયાચના, ગણેશચતુથ� - ગણનાયક બોધ
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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કર� છ�. ગજિશર ડહાપણ અને િવ�સનીયતાનું 
�િતક છ�. ગજચાલ ધૈય�તા અને �માને જતું કર� 
છ�. ગજસૂંઢ સામ�ય�ની સાથે ન�તા સૂચવે છ�. 
ગજને� દીઘ���� અને ગુણ�ાહકતા દશા�વે છ�. 
ગજદ�ત ગંભીરતા તથા મોટું પેટ રાખીને 
સમાવવાનો ગુણ દશા�વે છ�. પવ�ની યથાથ� ઉજવણી 
�યાર� કહ�વાય ક� ગણપિતનાં આ િવિવધ ગુણોને 
�વનમાં અપનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

11 �દવસ સુધી ગણેશ �થાપના કરી ખૂબ ધામ-
ધૂમથી ઉજવે છ�. મહારા�માં આ તહ�વાર 
‘ગણપિત બાપા મો�રયા’ના નાદથી ગલી ગલીમાં 
ગું� ઉઠ� છ�.

‘વ�તુંડ મહાકાય, સૂય� કો�ટ સમ�ભ:

િનિવ��ન ક�મ� દ�વ:, સવ�કાય�ષુ સવ�દા’

િનિવ��નને સદા સવ� કાય� પૂણ� કરાવનાર, 
મોટા પેટવાળા દ�વ�ી ગણેશની વંદનાની ઉપરો� 
�ોક ખૂબ �ચિલત છ�. ગણેશ િવ�નહતા� દ�વ 
હોવાથી શુભ કાય�માં સવ� �થમ તેમની પૂ� થાય 
છ�. ગણેશનું �વ�પ અિત વંદનીય છ�. અ�યાર� 
યુવાનો �� અને અસહાય માત-િપતાને 
ઘરડાઘરમાં મૂક� આવી તેમને અને પોતાની �તને 
આપિ�માં મૂક� છ�. �યાર� તેમના માટ� આ દ�વ 
આદશ�દ�વ બની ર�ા છ�. શંકર-પાવ�તીના બે 
સંતાનો કાિત�ક�ય અને ગણેશ વ�ે શરત લાગી 
ક�, ચાર� ધામની યા�ા કરી �થમ જે માતા-િપતા 
પાસે આવે તેને ઈનામ �તવાના હકદાર બને. 
કાિત�ક�યે ગગનિવહાર શ� કય� �યાર� બુિ�શાળી 
દુંદાળા ગણેશ માતા-િપતાની ચાર� બાજુ �દિ�ણા 
કરી �થમ ઈનામ �તેલું. તેથી કહી શકાય ક�, 
પોતાના જ�મદાતા માતા-િપતાની સેવાનું પુ�ય એ 
ચાર ધામની યા�ાના પુ�ય કરતાં સિવશેષ છ�.

ગણેશ શ�દનો ભાવાથ�

અહ� ગણેશ શ�દમાં ગણ એટલે ગુણો 
તરીક� ગણાય છ�. ઈશ એટલે ઈ�ર. ગણેશ 
અથા�� ગુણોના ઈ�ર ગણપિત. ગણપિત અથા�� 
ગુણોના પિત. ગણપિતને ગણનાયક કહ� છ�. 
ગુણનાયક અથા�� ગુણોમાં નાયક, ગુણોમાં 
અ�ેસર, ગણેશ ગુણોના ભંડાર કહ�વાય છ�. 
ગણેશ અથા�� ગ�નનની મુખાક�િત. ગજ અથા�� 
જેના િવિવધ અંગો િવિભ�ન ગુણોની અિભ�યિ� 

છ�. પરંતુ આજે જ�ર છ� આ��મક ��િત �ારા 
�ાન દીપક �ગટાવીને અંતરમાં અજવાળુ 
કરવાની. �યાર� આ�માની વા�તિવક સુંદરતા 
��યમાન થાય છ�,  �યાર� સહ�જે બનાવટી 
સુંદરતામાંથી નજર હટી જશે,  ખોટી �પંચી 
ઈ�છાઓ ખ�મ થશે. આંત�રક સુંદરતાના 
િનખારથી જ �વગ�ક સુખોનો સાગર િહલોળા 
લેશે. ભલે આધુિનક યુગમાં ભૌિતક સુખોની આજે 
ભરમાર છ�, પરંતુ િવનાશી �િણક સુખ અસલી 
આ��મક આનંદનો �વાદ �યાં આપે છ�? �વનની 
ખરી મ� તો �વ�છતા, સરળતા, સા��વકતા 
ભર�લ સદગુણોને આ�મસાત કરીને પૂ�યશાળી 
કાય� કરવામાં છ�. સમયની માંગ એ જ છ� ક�, હાડ-
માંસની િવનાશી કાયાની માયાથી મનનું �યાન 
હટાવી, બુિ�ને સ�યમ િશવમ સુંદરમનાં મહાન 
ગુણ-ચ�ર�ોમાં ત�ીન કરવી અને પોતાને િશવ 
સમાન સદગુણોથી શણગારવી. �યાર� જ આ�મામાં 
સાચી સુંદરતા ચમકશે, મનુ�યનો ઉ�ાર થશે 
તેમજ ��વી પર આ��મક સ�દય�થી જ �વિણ�મ 
��� સજશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... આ��મક સુંદરતા
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સં�કારોથી જ ઉ�પ�ન થાય છ� મનનો 

�યવહાર
એક રા�ની પાસે સુંદર ઘોડી હતી. આ 

ઘોડીએ ક�ટલીયે વાર યુ�માં રા�ના �ાણ 
બચા�યા હતા. ઘોડી રા� માટ� પૂરી વફાદાર હતી. 
ક�ટલાક �દવસો પછી આ ધોડીએ બાળકને જ�મ 
આ�યો. બાળક કાણું જ��યું. પણ શરીર હ�-પુ� 
અને સુડોળ હતું. બાળક મોટું થયું. બાળક� માને 
પૂ�ું, મા �� બ� જ બળવાન છું પણ કાણી છું. 
આમ કઈ રીતે બ�યું ? એના જવાબમાં ઘોડી 
બોલી, બેટા �યાર� �� ગભ�વતી હતી �યાર� રા�એ 
મારા ઉપર સવારી કરતાં મને એક કોરડો મારી 
દીધો. જેના કારણે તું કાણી થઈ ગઈ. આ વાત 
સાંભળીને બાળ ઘોડીને રા� ઉપર ગુ�સો આ�યો. 
માને તે કહ�વા લાગી મા �� એનો બદલો લઈશ.

માએ ક�ં, રા�એ આપણું પાલન પોષણ 
કયુ� છ�. તું � �વ�થ છ�, સુંદર છ�, એના પોષણથી 
જ છ�. � રા�ને એકવાર ગુ�સો આ�યો તો એનો 
અથ� એ નહ� ક� આપણે એને �િત પહ�ચાડીએ. 
પરંતુ તે બાળ ઘોડીની સમજમાં કાંઈ આ�યું નહ�. 
એણે મનમાંને મનમાં રા�નો બદલો લેવાનું 
િવચાયુ�. તે સદા રા� સાથે બદલો લેવા બાબત 
િવચારતી હતી. એક �દવસ એને એ તક પણ મળી 
ગઈ. રા� તેને યુ� ભૂિમમાં લઈ ગયો. યુ� લડતાં 
લડતાં લડતાં રા� એક જ�યાએ ઘાયલ થઈ 
ગયો. ઘોડાની પાસે રા�ને યુ�ના મેદાનમાં 
છોડીને મેદાનમાંથી ભાગી જવાનો પૂરો મોકો હતો. 
તે આવું કરત તો રા� પકડાઈ �ત કાંતો 
દુ�મનોના હાથે મરી �ત. પણ એ ઘોડાના મનમાં 
એવો કોઈ િવચાર આ�યો નહ�. તે રા�ને તરત 

�સંગ પ�રમલ
.

ઉઠાવીને મહ�લમાં લઈ આ�યો. આ વાત પણ 
ઘોડાને આ�ય� થયું. એણે એનીમાને પૂ�ું, આજે 
રા� પાસેથી બદલો લેવાનો સારો મોકો હતો, પણ 
યુ�ના મેદાનમાં બદલો લેવાનો �યાલ જ આ�યો 
નહ�. મને સાિબતી નહ� આપી ક� રા�થી બદલો 
લઈએ આમ ક�મ થયું? આ સાંભળીને ઘોડી હસીને 
બોલી, તારા લોહી અને સં�કારમાં દગો છ� જ નહ�. 
તું �ણી સમ�ને તો દગો કરી ના શક�. તારાથી 
નમક હરામી તો થઈ નથી શકતી. કારણ ક� તારી 
�તમાં તારી માનો અંશ તો છ� જ. ત� મારા સં�કારો 
લીધા છ�. તેને તું અવગણી શક� નહ�.

ઉપદ�શ - જેવા આપણા સં�કાર હોય છ� તેવા 
આપણા પા�રવા�રક સં�કારો અવચેતન મનમાં 
ગહન બેસી �ય છ�. માતા-િપતા જેવા સં�કારના 
હોય છ�, તેમના બાળકોનાં પણ તેવા સં�કારો હોય 
છ�. � આપણે કમ�ને સારી અને ઉ� �દશા આપી 
દઈએ તો સં�કાર સારા બનશે. સં�કાર સાચા 
બનશે તો �ાર�ધનું ફળ સા�ં રહ�શે.

પડકારોને �વાનો ���કોણ
એકવાર એક મિહલા પોતાના ક�ટલાક 

િમ�ો સાથે હોટલમાં ખાવાનું ખાવા ગઈ. હોટલ ક�ઈ 
મોટી નહોતી. ઢાબા જેવી હતી. બધાં લોકો બેસી 
ગયાં અને ભોજન કરવા લા�યાં. આ વખતે એક 
વંદો ઉડીને એ મિહલાના ખભા ઉપર આવીને બેસી 
ગયો. આ �ઈને તે મિહલા ચીસો પાડવા લાગી. 
એને �ઈને એના િમ�ો જ નહ� પણ હોટલના 
બી� લોકો પણ ચીસો પાડવા લા�યા. આ �ઈને 
વંદો ઉડી ગયો. આ વખતે હોટલમાં બેઠ�લી 
મિહલાના કાન ઉપર જઈને બેઠો. ગયા વખતની 
જેમ આ મિહલા પણ ચીસો પાડવા લાગી.
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ઘણા �રથી રા�ની છાતી પર મારી દીધી. 
તલવારના �હારથી તો માખી મરી નહ� પણ રા� 
મરી ગયો.

િશ�ા - કોઈને પોતાનો સેવક બનાવતાં 
પહ�લાં �ઈ િવચારીને બનાવો.

સફળતામાં અવરોધ
એકવાર �વામી િવવેકાનંદના આ�મમાં 

એક માનવ આ�યો જે �તાં જ ઘણો દુઃખી લાગતો 
હતો. તે માનવે આવતાં જ �વામી િવવેકાનંદના 
પગે પ�ો અને બો�યો, ‘મહારાજ! �� મારા 
�વનમાં ઘણો દુઃખી છું.’ �� દરરોજ ખૂબ જ 
મહ�નત ક�ં છું. ઘણી લગનથી કામ ક�ં છું. પરંતુ 
મને કદી સફળતા મળતી નથી. ભગવાને મને 
આવું નસીબ શા માટ� આ�યું છ�? �� ભણેલો ગણેલો 
અને પુ�ષાથ� હોવા છતાં સફળ થયો નથી.’ 
�વામી� એ �યિ�ની પર�શાનીને બરાબર સમ� 
ગયા. એ �દવસોમાં �વામી� પાસે એક નાનો 
પાળ�લો ક�તરો હતો. એમણે એ �યિ�ને ક�ં, 
‘તમે થોડા દૂર જઈને તેને ફ�રવી લાવો. પછી �� 
તમારા સવાલનો ઉ�ર આપીશ.’

એ �યિ�એ ઘણા આ�ય�થી �વામી� 
તરફ �યું પછી ક�તરાને ફ�રવવા નીકળી પ�ો. 
ઘણા સમયથી, ઘણી લાંબી સફર કરીને આ�યો 
છતાં તેનો ચહ�રો ચમકતો હતો. �યાર� ક�તરો 
હાંફતો હતો અને ખૂબ થાક�લો હતો. �વામી�એ 
પૂ�ું, ‘આ ક�તરો આટલી ઝડપથી કઈ રીતે થાક� 
ગયો? �યાર� તમે તો �વ�છ અને થા�યા િવનાના 
દ�ખાઓ છો.’ એ �યિ�એ ક�ં, ‘�� તો સીધો 
મારા ર�તે ચાલી ર�ો હતો, પછી આ ક�તરા શેરી 
શેરીએ બધા ક�તરાઓ પાછળ દોડી ર�ો હતો. તે 
ભસીને મારી પાસે આવી જતો. અમે બ�નેએ એક 
સમાન ર�તો જ કા�યો છ� પણ ક�તરો મારા કરતાં 

આ વખતે પાછળ ઊભેલો વેઈટર બધું �ઈ 
ર�ો હતો. �યાર� તે ક�ઈ સમજે તે પહ�લાં વંદો 
વેઈટરના નાક પર બેસી ગયો. પણ વેઈટર� ચીસ 
પાડી નહ�. તે એકદમ ��થર બનીને ઊભો ર�ો. 
એણે વંદાને પણ ��થર કય�. પછી ધીર�થી તેણે 
પોતાનો હાથ ઊઠા�યો અને વંદાને હાથથી પકડીને 
હોટલ બહાર ફ�ક� દીધો. હવે િવચારવા જેવી વાત 
એ છ� ક� મા� વંદો કોઈના ઉપર બેસી જવાથી 
આટલી હલચલ મચી ગઈ પણ વંદો વેઈટર ઉપર 
પણ બેઠો હતો. પણ તે એકદમ શાંત હતો એટલે 
સમ�યાનો ઉક�લ આવી ગયો. � વેઈટર પણ 
ગભરાઈ જતો અને ચીસો પાડવા લાગતો, તે 
��થિતને કાબુમાં લાવી શકત નહ�. આ વાતા�માંથી 
એ સારાંશ નીકળ� છ� ક� આપણી સફળતા એ વાત 
ઉપર િનભ�ર કર� છ� ક� આપણે પડકારો ��યે ક�વી 
�િતિ�યા આપીએ છીએ.

રા� અને તેનો સેવક વાનર
એક સમયની વાત છ�. એક રા�એ પાળ�લો 

વાનર પોતાના સેવકના �પે રા�યો હતો. રા� 
�યાં �ય, �યાં આ વાનર પણ તેની સાથે જતો. 
રા�ના દરબારમાં એ વાનરને રા�નો પાળ�લો 
હોવાથી કોઈ રોકટોક કરતું નહોતું. ઉનાળાની 
ઋતુમાં રા� પોતાના પલંગમાં િવ�ામ કરી ર�ો 
હતો. આ વાનર પણ પલંગ પાસે બેસીને રા�ને 
એક પંખાથી હવા નાખતો હતો. �યાર� એક માખી 
આવી અને રા�ની છાતી ઉપર જઈને બેઠી. �યાર� 
વાનર� એ માખીને �ઈ, તો તેણે માખીને 
ઉડાડવાનો �યાસ કય�. દર�ક વખતે માખી ઉડી 
જતી અને થોડી વાર પછી રા�ની છાતી ઉપર 
આવીને બેસી જતી. આ �ઈને વાનર ગુ�સાથી 
લાલ પીળો થઈ ગયો. ગુ�સામાં માખીને મારવા 
માટ� હિથયાર શોધવા લા�યો. થોડે દૂર તેણે 
રા�ની તલવાર �ઈ. એણે તલવાર ઉઠાવીને 
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સં�કારોથી જ ઉ�પ�ન થાય છ� મનનો 

�યવહાર
એક રા�ની પાસે સુંદર ઘોડી હતી. આ 

ઘોડીએ ક�ટલીયે વાર યુ�માં રા�ના �ાણ 
બચા�યા હતા. ઘોડી રા� માટ� પૂરી વફાદાર હતી. 
ક�ટલાક �દવસો પછી આ ધોડીએ બાળકને જ�મ 
આ�યો. બાળક કાણું જ��યું. પણ શરીર હ�-પુ� 
અને સુડોળ હતું. બાળક મોટું થયું. બાળક� માને 
પૂ�ું, મા �� બ� જ બળવાન છું પણ કાણી છું. 
આમ કઈ રીતે બ�યું ? એના જવાબમાં ઘોડી 
બોલી, બેટા �યાર� �� ગભ�વતી હતી �યાર� રા�એ 
મારા ઉપર સવારી કરતાં મને એક કોરડો મારી 
દીધો. જેના કારણે તું કાણી થઈ ગઈ. આ વાત 
સાંભળીને બાળ ઘોડીને રા� ઉપર ગુ�સો આ�યો. 
માને તે કહ�વા લાગી મા �� એનો બદલો લઈશ.

માએ ક�ં, રા�એ આપણું પાલન પોષણ 
કયુ� છ�. તું � �વ�થ છ�, સુંદર છ�, એના પોષણથી 
જ છ�. � રા�ને એકવાર ગુ�સો આ�યો તો એનો 
અથ� એ નહ� ક� આપણે એને �િત પહ�ચાડીએ. 
પરંતુ તે બાળ ઘોડીની સમજમાં કાંઈ આ�યું નહ�. 
એણે મનમાંને મનમાં રા�નો બદલો લેવાનું 
િવચાયુ�. તે સદા રા� સાથે બદલો લેવા બાબત 
િવચારતી હતી. એક �દવસ એને એ તક પણ મળી 
ગઈ. રા� તેને યુ� ભૂિમમાં લઈ ગયો. યુ� લડતાં 
લડતાં લડતાં રા� એક જ�યાએ ઘાયલ થઈ 
ગયો. ઘોડાની પાસે રા�ને યુ�ના મેદાનમાં 
છોડીને મેદાનમાંથી ભાગી જવાનો પૂરો મોકો હતો. 
તે આવું કરત તો રા� પકડાઈ �ત કાંતો 
દુ�મનોના હાથે મરી �ત. પણ એ ઘોડાના મનમાં 
એવો કોઈ િવચાર આ�યો નહ�. તે રા�ને તરત 

�સંગ પ�રમલ
.

ઉઠાવીને મહ�લમાં લઈ આ�યો. આ વાત પણ 
ઘોડાને આ�ય� થયું. એણે એનીમાને પૂ�ું, આજે 
રા� પાસેથી બદલો લેવાનો સારો મોકો હતો, પણ 
યુ�ના મેદાનમાં બદલો લેવાનો �યાલ જ આ�યો 
નહ�. મને સાિબતી નહ� આપી ક� રા�થી બદલો 
લઈએ આમ ક�મ થયું? આ સાંભળીને ઘોડી હસીને 
બોલી, તારા લોહી અને સં�કારમાં દગો છ� જ નહ�. 
તું �ણી સમ�ને તો દગો કરી ના શક�. તારાથી 
નમક હરામી તો થઈ નથી શકતી. કારણ ક� તારી 
�તમાં તારી માનો અંશ તો છ� જ. ત� મારા સં�કારો 
લીધા છ�. તેને તું અવગણી શક� નહ�.

ઉપદ�શ - જેવા આપણા સં�કાર હોય છ� તેવા 
આપણા પા�રવા�રક સં�કારો અવચેતન મનમાં 
ગહન બેસી �ય છ�. માતા-િપતા જેવા સં�કારના 
હોય છ�, તેમના બાળકોનાં પણ તેવા સં�કારો હોય 
છ�. � આપણે કમ�ને સારી અને ઉ� �દશા આપી 
દઈએ તો સં�કાર સારા બનશે. સં�કાર સાચા 
બનશે તો �ાર�ધનું ફળ સા�ં રહ�શે.

પડકારોને �વાનો ���કોણ
એકવાર એક મિહલા પોતાના ક�ટલાક 

િમ�ો સાથે હોટલમાં ખાવાનું ખાવા ગઈ. હોટલ ક�ઈ 
મોટી નહોતી. ઢાબા જેવી હતી. બધાં લોકો બેસી 
ગયાં અને ભોજન કરવા લા�યાં. આ વખતે એક 
વંદો ઉડીને એ મિહલાના ખભા ઉપર આવીને બેસી 
ગયો. આ �ઈને તે મિહલા ચીસો પાડવા લાગી. 
એને �ઈને એના િમ�ો જ નહ� પણ હોટલના 
બી� લોકો પણ ચીસો પાડવા લા�યા. આ �ઈને 
વંદો ઉડી ગયો. આ વખતે હોટલમાં બેઠ�લી 
મિહલાના કાન ઉપર જઈને બેઠો. ગયા વખતની 
જેમ આ મિહલા પણ ચીસો પાડવા લાગી.
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ઘણા �રથી રા�ની છાતી પર મારી દીધી. 
તલવારના �હારથી તો માખી મરી નહ� પણ રા� 
મરી ગયો.

િશ�ા - કોઈને પોતાનો સેવક બનાવતાં 
પહ�લાં �ઈ િવચારીને બનાવો.

સફળતામાં અવરોધ
એકવાર �વામી િવવેકાનંદના આ�મમાં 

એક માનવ આ�યો જે �તાં જ ઘણો દુઃખી લાગતો 
હતો. તે માનવે આવતાં જ �વામી િવવેકાનંદના 
પગે પ�ો અને બો�યો, ‘મહારાજ! �� મારા 
�વનમાં ઘણો દુઃખી છું.’ �� દરરોજ ખૂબ જ 
મહ�નત ક�ં છું. ઘણી લગનથી કામ ક�ં છું. પરંતુ 
મને કદી સફળતા મળતી નથી. ભગવાને મને 
આવું નસીબ શા માટ� આ�યું છ�? �� ભણેલો ગણેલો 
અને પુ�ષાથ� હોવા છતાં સફળ થયો નથી.’ 
�વામી� એ �યિ�ની પર�શાનીને બરાબર સમ� 
ગયા. એ �દવસોમાં �વામી� પાસે એક નાનો 
પાળ�લો ક�તરો હતો. એમણે એ �યિ�ને ક�ં, 
‘તમે થોડા દૂર જઈને તેને ફ�રવી લાવો. પછી �� 
તમારા સવાલનો ઉ�ર આપીશ.’

એ �યિ�એ ઘણા આ�ય�થી �વામી� 
તરફ �યું પછી ક�તરાને ફ�રવવા નીકળી પ�ો. 
ઘણા સમયથી, ઘણી લાંબી સફર કરીને આ�યો 
છતાં તેનો ચહ�રો ચમકતો હતો. �યાર� ક�તરો 
હાંફતો હતો અને ખૂબ થાક�લો હતો. �વામી�એ 
પૂ�ું, ‘આ ક�તરો આટલી ઝડપથી કઈ રીતે થાક� 
ગયો? �યાર� તમે તો �વ�છ અને થા�યા િવનાના 
દ�ખાઓ છો.’ એ �યિ�એ ક�ં, ‘�� તો સીધો 
મારા ર�તે ચાલી ર�ો હતો, પછી આ ક�તરા શેરી 
શેરીએ બધા ક�તરાઓ પાછળ દોડી ર�ો હતો. તે 
ભસીને મારી પાસે આવી જતો. અમે બ�નેએ એક 
સમાન ર�તો જ કા�યો છ� પણ ક�તરો મારા કરતાં 

આ વખતે પાછળ ઊભેલો વેઈટર બધું �ઈ 
ર�ો હતો. �યાર� તે ક�ઈ સમજે તે પહ�લાં વંદો 
વેઈટરના નાક પર બેસી ગયો. પણ વેઈટર� ચીસ 
પાડી નહ�. તે એકદમ ��થર બનીને ઊભો ર�ો. 
એણે વંદાને પણ ��થર કય�. પછી ધીર�થી તેણે 
પોતાનો હાથ ઊઠા�યો અને વંદાને હાથથી પકડીને 
હોટલ બહાર ફ�ક� દીધો. હવે િવચારવા જેવી વાત 
એ છ� ક� મા� વંદો કોઈના ઉપર બેસી જવાથી 
આટલી હલચલ મચી ગઈ પણ વંદો વેઈટર ઉપર 
પણ બેઠો હતો. પણ તે એકદમ શાંત હતો એટલે 
સમ�યાનો ઉક�લ આવી ગયો. � વેઈટર પણ 
ગભરાઈ જતો અને ચીસો પાડવા લાગતો, તે 
��થિતને કાબુમાં લાવી શકત નહ�. આ વાતા�માંથી 
એ સારાંશ નીકળ� છ� ક� આપણી સફળતા એ વાત 
ઉપર િનભ�ર કર� છ� ક� આપણે પડકારો ��યે ક�વી 
�િતિ�યા આપીએ છીએ.

રા� અને તેનો સેવક વાનર
એક સમયની વાત છ�. એક રા�એ પાળ�લો 

વાનર પોતાના સેવકના �પે રા�યો હતો. રા� 
�યાં �ય, �યાં આ વાનર પણ તેની સાથે જતો. 
રા�ના દરબારમાં એ વાનરને રા�નો પાળ�લો 
હોવાથી કોઈ રોકટોક કરતું નહોતું. ઉનાળાની 
ઋતુમાં રા� પોતાના પલંગમાં િવ�ામ કરી ર�ો 
હતો. આ વાનર પણ પલંગ પાસે બેસીને રા�ને 
એક પંખાથી હવા નાખતો હતો. �યાર� એક માખી 
આવી અને રા�ની છાતી ઉપર જઈને બેઠી. �યાર� 
વાનર� એ માખીને �ઈ, તો તેણે માખીને 
ઉડાડવાનો �યાસ કય�. દર�ક વખતે માખી ઉડી 
જતી અને થોડી વાર પછી રા�ની છાતી ઉપર 
આવીને બેસી જતી. આ �ઈને વાનર ગુ�સાથી 
લાલ પીળો થઈ ગયો. ગુ�સામાં માખીને મારવા 
માટ� હિથયાર શોધવા લા�યો. થોડે દૂર તેણે 
રા�ની તલવાર �ઈ. એણે તલવાર ઉઠાવીને 
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(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �વન સરોવરમાં

યોગા�યાસી માટ� સંતુ�તાની મહ�ા

યોગનો અ�યાસ આ�માની ખામી, 
નબળાઈઓ દૂર કરવા માટ� છ�. તે માટ� સવ�� 
સ�ા સાથે સંબંધ �ડીને, આ�યા��મક 
શિ�ઓથી સંપ�ન બનીને, લોક પરલોક, 
વત�માન અને ભિવ�ય સુખ શાંિતમય, સફળ અને 
સંતુ� બની શક�. સંતુ�તા િવના મન એકા� થતું 
નથી. �વન �ે� બનાવવા માટ� પરમા�માનો 
સ�દય આભાર માનીએ. કોઈ પણ આપણાથી 
અસંતુ� છ� તો એને શુભભાવના શુભ કામના 
આપી શક�શું નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, �દ�ય 
ગુણોની ધારણા તથા ઈ�રીય સેવા ઉપરાંત 
સહયોગ પણ આપણો પાંચમો અ�યયન િવષય છ�. 
મયા�દા-પાલન સંબંધી આ પહ�લાં પણ ક�ટલીકવાર 
લખી ચૂ�યો છું. પરંતુ સ�યતા એ છ� ક� મયા�દા પણ 
આપણો એક અ�યયન િવષય અથવા અ�યાસ 
િવષય છ�. ઉ�મ મયા�દાનું પાલન કયા� િવના 
સતયુગમાં દ�વક�ળ અને રા�યક�ળમાં રા�યભા�ય 
�ા�ત કરવાનું સંભવ નથી. િનિવ�કાર અને �દ�ય 
ગુણ સંપ�ન બનવાની સાથે સાથે મયા�દા પુ�ષો�મ 
બનવાનું પણ આપણા લ�યમાં સમાયેલું છ�. એ �યાં 
સુધી ક� જે મયા�દા ભંગ કરનારાઓ છ� એમના એ 
કાય�માં સાથી બનવું એ પણ ઈ�રીય વારસાથી 
�વયંને વંિચત કરવા બરાબર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)...મયા�દાની ર�ખા

કારણે મને �વયંની સેવા યા પુ�ષાથ� માટ� સમય 
મળતો નથી. તેથી �� ચી�ડયો બની �� છું. �� શું 
ક�ં? આ િવશે મ� જણા�યું ક� તમે સેવામાં જેટલા 
�ય�ત રહ�શો તેટલું ભા�ય બનશે. આપની પાસે 
વધાર� લોકો આવે છ�. જેની પાસે સેવા નથી એના 
ભા�યની દુકાન પણ ઓછી ચાલે છ�. તમારા માટ� 
ભા�ય બનાવવાની સીઝન ચાલે છ�. �વયં ભા�ય 
તમારા �ાર� આવે છ�. તેનો ફાયદો ઉઠાવીને 
ભા�યવાન બનો. આ સાંભળીને તેને ઘણું સા�ં 
લા�યું. ધીર�-ધીર� ચી�ડયાપણું સમા�ત થઈ ગયું.

કોઈપણ પ�ર��થિતમાં હાર ખાવાને બદલે 
આ �યિ�થી દૂર જવાને બદલે પોતાના િવચારોને 
હકારા�મક �પમાં બદલી દો. �યાર� આપણે 
�યથ�થી મુ� બની શક�એ છીએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...નકારા�મકનેપણ �યાં ઊભેલો �યો. િભખારીના શરીર પર 
ફાટ�લાં તૂટ�લાં કપડાં હતાં. ઘણા વખતથી એને 
ભોજન મ�યું ના હોય તેવું શરીર �ણ� હતું. શરીર 
સૂકાઈને કાંટા જેવું બની ગયું હતું. મા� તેની 
આંખો જ દીવાની જેમ ઝગમઘતી હતી. બાક�નું 
શરીર બધી બાજુથી િવિલન થઈ ગયું હતું. તે કઈ 
રીતે ઊભો હતો �ણે ક� હમણાં પડી જશે.

સ�ાટ� એને ક�ં, બોલો શું ઈ�છો છો? એ 
િભખારીએ ક�ં � મારા આપના �ાર પર ઊભા 
રહ�વાથી તમને માર� શું �ઈએ છ� તેની ખબર 
પડતી નથી તો તમને કહ�વાની ક�ઈ જ�ર નથી. 
બીજું શું કહ�વું છ�. �� �ાર પર ઊભો છું. મને જ �ઈ 
લો. અહ� મા�ં હોવું એજ મારી �ાથ�ના છ�.

સંત રામદાસ�એ ક�ં ક� એજ �દવસથી મ� 
�ાથ�ના બંધ કરી દીધી છ�. �� પરમા�માના �ાર પર 
ઊભો છું. તે મને �ઈ લેશે. �� શું ક��? � મારી 
��થિત ક�ઈ કહ�તી નથી તો શ�દો શું કહ�શે? � 
મારી ��થિતને સમ� શકતા નથી તો શ�દોને શું 
સમજશે.

તેથી સાચો ભાવ અને �ઢ િવ�ાસની 
પરમા�માની યાદનાં આ લ�ણ છ�. અહ� માંગવાનું 
ક�ઈ બાક� રહ�તું નથી. આપનું �ાથ�નામાં હોવું જ 
પયા��ત છ�.

સમપ�ણ અને અહ�કાર
��ની સૌથી ઊંચી ડાળી પર લટક�લું 

નાિળયેર રોજ નદીમાં રહ�લા પ�થરની મ�ક 
કરતું હતું. તારા નસીબમાં બસ એક જ જ�યાએ 
પડી રહીને નદીના ધારાઓના �વાહને સહન 
કરવાનું જ લ�યું છ�. �� એક �દવસ પડી પડીને 
ઘસાઈ જશો. મને જુઓ ક�વી શાનથી ઉપર બેઠો 
છું. પ�થર દરરોજ એની અહ�કારભરી વાતો 
સાંભળી ના સાંભળી કરી દ�તો હતો. સમય વી�યો 

વધાર� દોડતો હતો. એટલે તે થાક� ગયો છ�.’ 
�વામી�એ હસતાં હસતાં ક�ં, ‘આજ તમારા 
બધા ��ોનો જવાબ છ�. તમારી મંિઝલ તમારી 
આસપાસ જ છ�, તે વધાર� દૂર નથી. પણ તમે 
મંિઝલ ઉપર પહ�ચવાને બદલે બી�ઓ પાસે 
ભાગતા ર�ા છો આમ તમારી મંિઝલથી દૂર થતા 
�ઓ છો.’

�હાની િમ�ો, આ વાત આપણા દ�િનક 
�વનને પણ લાગુ પડે છ�. આપણે હ�મેશાં 
બી�ઓનો પીછો કરીએ છીએ. કોઈ ડૉ�ટર છ� 
તો માર� પણ ડૉ�ટર બનવું છ�. કોઈ એ��િનયર 
છ� તો માર� પણ એ��િનયર બનવું છ�. તેઓ વધાર� 
કમાણી કરી ર�ા છ� તો માર� પણ વધાર� કમાણી 
કરવી છ�. આ �કાર� િવચારવાને કારણે તમે 
તમારી �િતભા ગુમાવી બેસો છો. �વન સંઘષ�મય 
બની �ય છ�. તો બી�ઓની �પધા� કયા� િસવાય 
પોતાની મંિઝલ �વયં ન�ી કરો. આ�મિનરી�ણ 
અને આ�મો�નિત આપની પોતાની જ જવાબદારી 
છ�, બી� કોઈની નહ�.

�ાથ�ના
પરમિસ� સંત રામદાસ� �યાર� �ાથ�ના 

કરતા હતા �યાર� કદી એમના હોઠ હલતા નહોતા. 
િશ�યોએ પૂ�ું �યાર� અમે �ાથ�ના કરીએ છીએ 
�યાર� અમારા હોઠતો હલે છ�. આપના હોઠ હલતા 
નથી? આપ પ�થરની મૂિત�ની જેમ ઊભા રહી 
�ઓ છો. આપ કહો છો શું છ� અંદરથી. �યાર� તમે 
અંદરથી ક�ઈક કહ�શો તો હોઠ હલવા લાગશે. 
ચહ�રા ઉપર હલવાનો ભાવ આવી �ય છ�. પરંતુ 
આપના ચહ�રા પર તો એ ભાવ પણ આવતો નથી.

સંત રામદાસ�એ ક�ં, �� એકવાર 
રાજધાની પરથી પસાર થયો અને રાજમહ�લના 
દરવાજે મ� સ�ાટને ઊભેલા �યા. એક િભખારી 

તેમ તે પ�થર ઘસાઈને ગોળ બની ગયો. િવ�ણુ 
�તીક શાલી�ામના �પે એક મં�દરમાં તેની 
�થાપના કરવામાં આવી. એક �દવસે તે જ 
ના�રયેળ તે શાલી�ામની પૂજન સામ�ીના �પે 
મં�દરમાં લાવવામાં આ�યું. શાલી�ામે નાિળયેરને 
ઓળખતાં ક�ં ક� ‘ભાઈ જુઓ, ઘસાઈ ઘસાઈને 
આ ��થિતએ પહ�ચેલો �� ભગવાનના �તાપે પૂ�� 
છું. આવા લોકો સૌના આદરપા� બને છ�. �યાર� 
અહ�કાર કરનાર પોતાના દ�ભના કારણે નીચે 
આવે છ�. તું કાલ સુધી આસમાન પર હતું. આજે તું 
તૂટીને કાલે સડવા લાગીશ. પણ મા�ં અ��ત�વ 
હવે કાયમ રહ�શે. ભગવાનની સામે મૂ�ય 
સમપ�ણનું છ�, અહ�કારનું નથી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... �વન સરોવરમાં

યોગા�યાસી માટ� સંતુ�તાની મહ�ા

યોગનો અ�યાસ આ�માની ખામી, 
નબળાઈઓ દૂર કરવા માટ� છ�. તે માટ� સવ�� 
સ�ા સાથે સંબંધ �ડીને, આ�યા��મક 
શિ�ઓથી સંપ�ન બનીને, લોક પરલોક, 
વત�માન અને ભિવ�ય સુખ શાંિતમય, સફળ અને 
સંતુ� બની શક�. સંતુ�તા િવના મન એકા� થતું 
નથી. �વન �ે� બનાવવા માટ� પરમા�માનો 
સ�દય આભાર માનીએ. કોઈ પણ આપણાથી 
અસંતુ� છ� તો એને શુભભાવના શુભ કામના 
આપી શક�શું નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઈ�રીય �ાન, સહજ રાજયોગ, �દ�ય 
ગુણોની ધારણા તથા ઈ�રીય સેવા ઉપરાંત 
સહયોગ પણ આપણો પાંચમો અ�યયન િવષય છ�. 
મયા�દા-પાલન સંબંધી આ પહ�લાં પણ ક�ટલીકવાર 
લખી ચૂ�યો છું. પરંતુ સ�યતા એ છ� ક� મયા�દા પણ 
આપણો એક અ�યયન િવષય અથવા અ�યાસ 
િવષય છ�. ઉ�મ મયા�દાનું પાલન કયા� િવના 
સતયુગમાં દ�વક�ળ અને રા�યક�ળમાં રા�યભા�ય 
�ા�ત કરવાનું સંભવ નથી. િનિવ�કાર અને �દ�ય 
ગુણ સંપ�ન બનવાની સાથે સાથે મયા�દા પુ�ષો�મ 
બનવાનું પણ આપણા લ�યમાં સમાયેલું છ�. એ �યાં 
સુધી ક� જે મયા�દા ભંગ કરનારાઓ છ� એમના એ 
કાય�માં સાથી બનવું એ પણ ઈ�રીય વારસાથી 
�વયંને વંિચત કરવા બરાબર છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 11નું અનુસંધાન)...મયા�દાની ર�ખા

કારણે મને �વયંની સેવા યા પુ�ષાથ� માટ� સમય 
મળતો નથી. તેથી �� ચી�ડયો બની �� છું. �� શું 
ક�ં? આ િવશે મ� જણા�યું ક� તમે સેવામાં જેટલા 
�ય�ત રહ�શો તેટલું ભા�ય બનશે. આપની પાસે 
વધાર� લોકો આવે છ�. જેની પાસે સેવા નથી એના 
ભા�યની દુકાન પણ ઓછી ચાલે છ�. તમારા માટ� 
ભા�ય બનાવવાની સીઝન ચાલે છ�. �વયં ભા�ય 
તમારા �ાર� આવે છ�. તેનો ફાયદો ઉઠાવીને 
ભા�યવાન બનો. આ સાંભળીને તેને ઘણું સા�ં 
લા�યું. ધીર�-ધીર� ચી�ડયાપણું સમા�ત થઈ ગયું.

કોઈપણ પ�ર��થિતમાં હાર ખાવાને બદલે 
આ �યિ�થી દૂર જવાને બદલે પોતાના િવચારોને 
હકારા�મક �પમાં બદલી દો. �યાર� આપણે 
�યથ�થી મુ� બની શક�એ છીએ. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...નકારા�મકનેપણ �યાં ઊભેલો �યો. િભખારીના શરીર પર 
ફાટ�લાં તૂટ�લાં કપડાં હતાં. ઘણા વખતથી એને 
ભોજન મ�યું ના હોય તેવું શરીર �ણ� હતું. શરીર 
સૂકાઈને કાંટા જેવું બની ગયું હતું. મા� તેની 
આંખો જ દીવાની જેમ ઝગમઘતી હતી. બાક�નું 
શરીર બધી બાજુથી િવિલન થઈ ગયું હતું. તે કઈ 
રીતે ઊભો હતો �ણે ક� હમણાં પડી જશે.

સ�ાટ� એને ક�ં, બોલો શું ઈ�છો છો? એ 
િભખારીએ ક�ં � મારા આપના �ાર પર ઊભા 
રહ�વાથી તમને માર� શું �ઈએ છ� તેની ખબર 
પડતી નથી તો તમને કહ�વાની ક�ઈ જ�ર નથી. 
બીજું શું કહ�વું છ�. �� �ાર પર ઊભો છું. મને જ �ઈ 
લો. અહ� મા�ં હોવું એજ મારી �ાથ�ના છ�.

સંત રામદાસ�એ ક�ં ક� એજ �દવસથી મ� 
�ાથ�ના બંધ કરી દીધી છ�. �� પરમા�માના �ાર પર 
ઊભો છું. તે મને �ઈ લેશે. �� શું ક��? � મારી 
��થિત ક�ઈ કહ�તી નથી તો શ�દો શું કહ�શે? � 
મારી ��થિતને સમ� શકતા નથી તો શ�દોને શું 
સમજશે.

તેથી સાચો ભાવ અને �ઢ િવ�ાસની 
પરમા�માની યાદનાં આ લ�ણ છ�. અહ� માંગવાનું 
ક�ઈ બાક� રહ�તું નથી. આપનું �ાથ�નામાં હોવું જ 
પયા��ત છ�.

સમપ�ણ અને અહ�કાર
��ની સૌથી ઊંચી ડાળી પર લટક�લું 

નાિળયેર રોજ નદીમાં રહ�લા પ�થરની મ�ક 
કરતું હતું. તારા નસીબમાં બસ એક જ જ�યાએ 
પડી રહીને નદીના ધારાઓના �વાહને સહન 
કરવાનું જ લ�યું છ�. �� એક �દવસ પડી પડીને 
ઘસાઈ જશો. મને જુઓ ક�વી શાનથી ઉપર બેઠો 
છું. પ�થર દરરોજ એની અહ�કારભરી વાતો 
સાંભળી ના સાંભળી કરી દ�તો હતો. સમય વી�યો 

વધાર� દોડતો હતો. એટલે તે થાક� ગયો છ�.’ 
�વામી�એ હસતાં હસતાં ક�ં, ‘આજ તમારા 
બધા ��ોનો જવાબ છ�. તમારી મંિઝલ તમારી 
આસપાસ જ છ�, તે વધાર� દૂર નથી. પણ તમે 
મંિઝલ ઉપર પહ�ચવાને બદલે બી�ઓ પાસે 
ભાગતા ર�ા છો આમ તમારી મંિઝલથી દૂર થતા 
�ઓ છો.’

�હાની િમ�ો, આ વાત આપણા દ�િનક 
�વનને પણ લાગુ પડે છ�. આપણે હ�મેશાં 
બી�ઓનો પીછો કરીએ છીએ. કોઈ ડૉ�ટર છ� 
તો માર� પણ ડૉ�ટર બનવું છ�. કોઈ એ��િનયર 
છ� તો માર� પણ એ��િનયર બનવું છ�. તેઓ વધાર� 
કમાણી કરી ર�ા છ� તો માર� પણ વધાર� કમાણી 
કરવી છ�. આ �કાર� િવચારવાને કારણે તમે 
તમારી �િતભા ગુમાવી બેસો છો. �વન સંઘષ�મય 
બની �ય છ�. તો બી�ઓની �પધા� કયા� િસવાય 
પોતાની મંિઝલ �વયં ન�ી કરો. આ�મિનરી�ણ 
અને આ�મો�નિત આપની પોતાની જ જવાબદારી 
છ�, બી� કોઈની નહ�.

�ાથ�ના
પરમિસ� સંત રામદાસ� �યાર� �ાથ�ના 

કરતા હતા �યાર� કદી એમના હોઠ હલતા નહોતા. 
િશ�યોએ પૂ�ું �યાર� અમે �ાથ�ના કરીએ છીએ 
�યાર� અમારા હોઠતો હલે છ�. આપના હોઠ હલતા 
નથી? આપ પ�થરની મૂિત�ની જેમ ઊભા રહી 
�ઓ છો. આપ કહો છો શું છ� અંદરથી. �યાર� તમે 
અંદરથી ક�ઈક કહ�શો તો હોઠ હલવા લાગશે. 
ચહ�રા ઉપર હલવાનો ભાવ આવી �ય છ�. પરંતુ 
આપના ચહ�રા પર તો એ ભાવ પણ આવતો નથી.

સંત રામદાસ�એ ક�ં, �� એકવાર 
રાજધાની પરથી પસાર થયો અને રાજમહ�લના 
દરવાજે મ� સ�ાટને ઊભેલા �યા. એક િભખારી 

તેમ તે પ�થર ઘસાઈને ગોળ બની ગયો. િવ�ણુ 
�તીક શાલી�ામના �પે એક મં�દરમાં તેની 
�થાપના કરવામાં આવી. એક �દવસે તે જ 
ના�રયેળ તે શાલી�ામની પૂજન સામ�ીના �પે 
મં�દરમાં લાવવામાં આ�યું. શાલી�ામે નાિળયેરને 
ઓળખતાં ક�ં ક� ‘ભાઈ જુઓ, ઘસાઈ ઘસાઈને 
આ ��થિતએ પહ�ચેલો �� ભગવાનના �તાપે પૂ�� 
છું. આવા લોકો સૌના આદરપા� બને છ�. �યાર� 
અહ�કાર કરનાર પોતાના દ�ભના કારણે નીચે 
આવે છ�. તું કાલ સુધી આસમાન પર હતું. આજે તું 
તૂટીને કાલે સડવા લાગીશ. પણ મા�ં અ��ત�વ 
હવે કાયમ રહ�શે. ભગવાનની સામે મૂ�ય 
સમપ�ણનું છ�, અહ�કારનું નથી. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 



Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 09 September 2021 Page No. 30

�ાના�ત

�� એક સમિપ�ત ભાઈ છું. છ��ાં 21 વષ�થી 
અમે�રકામાં એ�ડસન સે�ટરમાં રહી સેવા આપું છું. 
�� સોફટવેર એ��જિનયર છું. દર વષ� એક વાર 
ભારતની મુલાકાતે આવું છું.

છ��ી મુલાકાત માચ� 2021માં, �� એવા 
સમયે ભારત ગયો હતો �યાર� કોરોના વાયરસ 
ચરમસીમાએ હતો. યુએસ પરત ફરતી વખતે માર� 
એક પરી�ણ કરાવવું પ�ું. પ�રણામ COVID-
19 પોિઝ�ટવ આ�યું. શરીર� ઘણાં અઠવા�ડયા 
સુધી ખૂબ જ તી� તાવ સાથે સંઘષ� કય�. િવિવધ 
ઉપચાર પછી તાવ આખર� ઓછો થઈ ગયો પણ 
કફ ચાલુ ર�ો. ડો�ટર� સલાહ આપી ક� મારા 
ફ�ફસાંનું એચઆર સીટી �ક�ન કરવામાં આવે.

મારાં લૌ�કક બહ�ન, �.ક�. ઈિશતાબેન 
(નવરંગપુરા, અમદાવાદ) મારી સાથે હતાં. �યાર� 
હો��પટલના ટ����યને પૂ�ું ક� કયો ટ��ટ 
કરાવવાનો  છ� �યાર� ઈિશતાબેને એચઆર સીટી 
�ક�નને બદલે ‘સીટી �ક�ન’ ક�ં. તેથી  એચઆર 
સીટી �ક�ન (મા� ફ�ફસાંના �ક�િનંગ)ને બદલે 
સીટી �ક�ન અથા�� આખા શરીરનું �ક�િનંગ થઈ 
ગયું. �રપોટ� આ�યો �યાર� અમને �યાલ આ�યો ક� 
ઈિશતાબેને કહ�વામાં ભૂલ કરી હતી.

પરંતુ શું તે ખર�ખર ભૂલ હતી, ક� બાબાના 
આશીવા�દ હતા? કારણ ક� �કડનીમાં એકદમ 
ક�ઈક શંકા�પદ મળી આ�યું. પછી �થાિનક 
યુરોલોિજ�ટ� (�કડની િન�ણાત) મને ર�નલ 
એ��યો�ાફ� કરાવવા સૂચ�યું. અહ�વાલે પુ�� 
આપી ક� માર� ખર�ખર જમણી �કડનીમાં ગાંઠ હતી. 
ડો�ટર� મને ક�ં ક� �� ક�ટલો નસીબદાર છું ક� ગાંઠ 

�કડનીની અંદર મયા��દત હતી. બાક�ના શરીરમાં 
તે ફ�લાઈ ન હતી. તેમણે ક�ં ક� �કરણો�સગ�ની 
કોઈ જ�ર નથી. �� ક��સર મુ� થઈ શક�� છું , 
ફ� એક �કડની દૂર કરવી પડશે.

 3-4 કલાકના િચંતન પછી, મ� મા�ં મન 
તૈયાર કયુ�. �ામાનું આ અણધાયુ� ��ય �વીકાયુ�. 
અમે અમદાવાદમાં સજ�રી કરાવાનું ન�ી કયુ�. મ�  
અમે�રકામાં િનિમ� સે�ટરની બહ�નોને માિહતી 
આપી, પરંતુ તેઓને લા�યું ક� માર� અમે�રકામાં 
આવીને સજ�રી કરાવવી �ઈએ.

તે જ રિવવાર� બાબાએ અ�ય� મુરલીમાં 
ક�ં ક� બાળકોએ તમામ �કારનો બો� બાબાને 
સ�પી િનિ�ંત થઈ જવું �ઈએ. બાબા કોઈપણ 
ભાર સહન કરવા તૈયાર છ�. મ� તે મુરલી 3 થી ૪ 
વખત વાંચી. દર�ક વખતે મને ખર�ખર એવું લા�યું 
ક� �ણે બાબા મને મારો તમામ ભાર તેને આપવા 
માટ� કહ� છ�. મ� �યું ક� જે ભૂલ હોવાનું માનવામાં 
આવતું હતું તે ખર�ખર ક�ટલું વા�તિવક અને 
ફાયદાકારક હતું. COVID-19 ખર�ખર મારા માટ� 
આશીવા�દ હતું કારણ ક� તેનાથી મને સીટી �ક�ન 
કરાવવાની ફરજ પડી, જેમાં ડોકટરોને માલૂમ 
પ�ું ક� મને �ટ�જ-1 �કડનીનું ક��સર છ�. જે 
સામા�ય રીતે તેનાં લ�ણો દ�ખાય �યાર� જ �ણી 
શકાય છ�. આ લ�ણો દ�ખાય �યાં સુધીમાં આ 
ક��સર �ી� ક� ચોથા તબ�ામાં પહ�ચી ગયું હોય 
છ�. પરંતુ આખા શરીરનું સીટી �ક�ન કયુ� હોવાથી, 
સમયસર ખબર પડી ગઈ.

મને સમય પહ�લાં ચેતવણી સંક�તો મોકલવા 
બદલ મ� બાબા અને �ામાનો આભાર મા�યો. 

કોરોનાથી ક��સર સુધી - એક વરદાની યા�ા
�.ક�. હ�માંગ, એ�ડસન, �યૂ જસ�, યુ.એસ.એ.
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અ�યંત ખુશીને લીધે મારી આંખોમાં બાબા ��યેના 
�ેમ અને ક�ત�તાના આંસુ આવી ગયાં. મ� મારી 
�તને ક�ં, ‘� બાબા અને �ામા મારી સંભાળ 
લેતા હોય, તો �� શા માટ� દખલ ક�ં?’ એ િવચાર 
સાથે જ મ� બાબાને બધું જ સ�પી દીધું. આમ કયા� 
પછી મારા મનમાં શું, ક�મ, ક�વી રીતે બ�યું તેનો 
એક પણ સવાલ ઉ�ભ�યો નથી.

આ દરિમયાન યુ.એસ.એ., �યુ જસ�માં, 
એ�ડસન સેવાક���ની જ એક બહ�ન, જેને તબીબી 
�ે�માં સારી ઓળખાણ છ�, તેમણે મને ક�ં ક� તે 
મદદ કરી શક�. પરંતુ �યાં સુધીમાં મ� મા�ં મન 
નકક� કરી લીધું હતું. મ� તમામ િનણ�ય સિહત 
તમામ બાબતો બાબાને સ�પી દીધી હતી. અમે 
અમદાવાદમાં સજ�રી કરાવવાનું ન�ી કયુ� હતું. 
હવે તેના િવશે િવચારવાનું કોઈ કારણ નહોતું. 
પરંતુ �યાર� તે બહ�ને મને સંપક� કય� તો, મ� તેને 
એક સંક�ત ગ�યો ક� કદાચ બાબાએ તેની બુિ�ને 
�પશ� કય� હશે. તેથી મ� તેમને મારો મે�ડકલ �રપોટ� 
મોક�યો. બે જ કલાકમાં તેમણે જવાબ આ�યો ક� 
તેમના માસીનો દીકરો �યૂયોક�ની મેમો�રયલ 
�લોન ક�ટ�રંગ (એમએસક�) હો��પટલમાં િવ�-
િવ�યાત ક��સર સજ�ન છ�. તે ભાઈએ તા�કાિલક 
પાછા આવવાનું ક�ં કારણ ક� એમએસક� 
હો��પટલમાં તેમનું લ�ય શરીરના તમામ 
અવયવોને સુરિ�ત રાખીને ક��સરનો ઇલાજ 
કરવાનો હોય છ�. �યાર� મ� આ સમાચાર સાંભ�યા 
�યાર� �� સમ� ગયો ક� બાબા પડદા પાછળ કામ 
કરી ર�ા છ�. થોડા કલાકોમાં બધું ખૂબ ઝડપથી 
આગળ વધી ર�ં હતું. �� �ણતો હતો ક� આ 
બાબાની મોટી યોજના છ�. તેમાં મારો પાટ� કદાચ 
િવ�ના �ે� ડોકટરો - નસ�ની સેવા કરવાનો છ�.

એક અઠવા�ડયા પછી, �� યુ.એસ. પાછો 
ગયો. �ણ અઠવા�ડયા પછી �કડનીની રોબો�ટક 

સજ�રી થઈ. સજ�રી પહ�લાના બે અઠવા�ડયામાં 
અમે ક�ટલાંક પરી�ણો કરવા માટ� ઘણી વખત 
હો��પટલમાં ગયા. દર�ક વખતે અમે ડોકટરો - 
કમ�ચારીઓની સેવા �લેિસંગ કાડ� તેમ જ ઈ�રીય 
�ાન આપીને કરી. અમે દર વખતે ખૂબ 
શિ�શાળી �ક�પનનો અનુભવ કરાવવાનું 
સુિનિ�ત કયુ� હતું. એટલે સુધી ક� ઓપર�શન 
િથયેટરમાં જવાની થોડી �ણો પહ�લાં નસ� અને 
સહાયકો મને ઓપર�શન માટ� તૈયાર કરતા હતા, 
�યાર� બાબાએ ખર�ખર મને એવું ટિચંગ કયુ� ક� 
માર� તેમને થોડા સમય માટ� યોગની અનુભૂિત 
કરાવવી �ઈએ, જેના �ારા સજ�ન અને તેની ટીમ 
સ�મ બને. �વરા�ય અિધકારીની ��િત �ારા તે 
આ કાય� સરળતાથી એકા�તા અને ચોકસાઈથી 
કરી શક�.

બરાબર એ જ બ�યું. સજ�રી અપે�ા કરતાં 
એક કલાક પહ�લાં પૂણ� થઈ. 95% �કડની પણ 
બચી ગઈ. સમ� કાય�વાહી એટલી સરળ થઈ ક� 
સજ�ન પણ દ�ગ રહી ગયા. તેમણે અમને ક�ં પણ 
ખ�ં, ‘આ બધું તમે જે સકારા�મક ઉ�� સાથે 
લા�યા તેના કારણે થયું છ�.’

સજ�રી પછી ખૂબ જ ઝડપથી �� �વ�થ થઈ 
ગયો! 2 �દવસ પછી �� 2 માઇલ સરળતાથી ચાલવા 
સ�મ હતો. �� �ણું છું ક� બાબા અને �ા�ણ 
પ�રવારની અમયા��દત દુઆઓ િવના આ શ�ય 
બ�યું ન હોત! મારી મયા��દત બુિ�થી �� ભારત 
દ�શના અમદાવાદ શહ�રમાં સજ�રી કરાવવાનું 
િવચારી ર�ો હતો. કદાચ મારી આખી �કડની 
ગુમાવી દીધી હોત, પરંતુ જુઓ બાબાની કમાલ ક� 
ક�વી રીતે બાબાએ િવ�ની સવ��ે� ક��સર 
હો�પીટલોમાંની એક પસંદ કરી. એક �ે� 
સજ�નને િનિમ� બનાવી મારી �કડનીને બચાવી 
લીધી. �ે� સજ�ન સાથે સુ�ીમ સજ�ન બાબા પણ  

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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�� એક સમિપ�ત ભાઈ છું. છ��ાં 21 વષ�થી 
અમે�રકામાં એ�ડસન સે�ટરમાં રહી સેવા આપું છું. 
�� સોફટવેર એ��જિનયર છું. દર વષ� એક વાર 
ભારતની મુલાકાતે આવું છું.

છ��ી મુલાકાત માચ� 2021માં, �� એવા 
સમયે ભારત ગયો હતો �યાર� કોરોના વાયરસ 
ચરમસીમાએ હતો. યુએસ પરત ફરતી વખતે માર� 
એક પરી�ણ કરાવવું પ�ું. પ�રણામ COVID-
19 પોિઝ�ટવ આ�યું. શરીર� ઘણાં અઠવા�ડયા 
સુધી ખૂબ જ તી� તાવ સાથે સંઘષ� કય�. િવિવધ 
ઉપચાર પછી તાવ આખર� ઓછો થઈ ગયો પણ 
કફ ચાલુ ર�ો. ડો�ટર� સલાહ આપી ક� મારા 
ફ�ફસાંનું એચઆર સીટી �ક�ન કરવામાં આવે.

મારાં લૌ�કક બહ�ન, �.ક�. ઈિશતાબેન 
(નવરંગપુરા, અમદાવાદ) મારી સાથે હતાં. �યાર� 
હો��પટલના ટ����યને પૂ�ું ક� કયો ટ��ટ 
કરાવવાનો  છ� �યાર� ઈિશતાબેને એચઆર સીટી 
�ક�નને બદલે ‘સીટી �ક�ન’ ક�ં. તેથી  એચઆર 
સીટી �ક�ન (મા� ફ�ફસાંના �ક�િનંગ)ને બદલે 
સીટી �ક�ન અથા�� આખા શરીરનું �ક�િનંગ થઈ 
ગયું. �રપોટ� આ�યો �યાર� અમને �યાલ આ�યો ક� 
ઈિશતાબેને કહ�વામાં ભૂલ કરી હતી.

પરંતુ શું તે ખર�ખર ભૂલ હતી, ક� બાબાના 
આશીવા�દ હતા? કારણ ક� �કડનીમાં એકદમ 
ક�ઈક શંકા�પદ મળી આ�યું. પછી �થાિનક 
યુરોલોિજ�ટ� (�કડની િન�ણાત) મને ર�નલ 
એ��યો�ાફ� કરાવવા સૂચ�યું. અહ�વાલે પુ�� 
આપી ક� માર� ખર�ખર જમણી �કડનીમાં ગાંઠ હતી. 
ડો�ટર� મને ક�ં ક� �� ક�ટલો નસીબદાર છું ક� ગાંઠ 

�કડનીની અંદર મયા��દત હતી. બાક�ના શરીરમાં 
તે ફ�લાઈ ન હતી. તેમણે ક�ં ક� �કરણો�સગ�ની 
કોઈ જ�ર નથી. �� ક��સર મુ� થઈ શક�� છું , 
ફ� એક �કડની દૂર કરવી પડશે.

 3-4 કલાકના િચંતન પછી, મ� મા�ં મન 
તૈયાર કયુ�. �ામાનું આ અણધાયુ� ��ય �વીકાયુ�. 
અમે અમદાવાદમાં સજ�રી કરાવાનું ન�ી કયુ�. મ�  
અમે�રકામાં િનિમ� સે�ટરની બહ�નોને માિહતી 
આપી, પરંતુ તેઓને લા�યું ક� માર� અમે�રકામાં 
આવીને સજ�રી કરાવવી �ઈએ.

તે જ રિવવાર� બાબાએ અ�ય� મુરલીમાં 
ક�ં ક� બાળકોએ તમામ �કારનો બો� બાબાને 
સ�પી િનિ�ંત થઈ જવું �ઈએ. બાબા કોઈપણ 
ભાર સહન કરવા તૈયાર છ�. મ� તે મુરલી 3 થી ૪ 
વખત વાંચી. દર�ક વખતે મને ખર�ખર એવું લા�યું 
ક� �ણે બાબા મને મારો તમામ ભાર તેને આપવા 
માટ� કહ� છ�. મ� �યું ક� જે ભૂલ હોવાનું માનવામાં 
આવતું હતું તે ખર�ખર ક�ટલું વા�તિવક અને 
ફાયદાકારક હતું. COVID-19 ખર�ખર મારા માટ� 
આશીવા�દ હતું કારણ ક� તેનાથી મને સીટી �ક�ન 
કરાવવાની ફરજ પડી, જેમાં ડોકટરોને માલૂમ 
પ�ું ક� મને �ટ�જ-1 �કડનીનું ક��સર છ�. જે 
સામા�ય રીતે તેનાં લ�ણો દ�ખાય �યાર� જ �ણી 
શકાય છ�. આ લ�ણો દ�ખાય �યાં સુધીમાં આ 
ક��સર �ી� ક� ચોથા તબ�ામાં પહ�ચી ગયું હોય 
છ�. પરંતુ આખા શરીરનું સીટી �ક�ન કયુ� હોવાથી, 
સમયસર ખબર પડી ગઈ.

મને સમય પહ�લાં ચેતવણી સંક�તો મોકલવા 
બદલ મ� બાબા અને �ામાનો આભાર મા�યો. 

કોરોનાથી ક��સર સુધી - એક વરદાની યા�ા
�.ક�. હ�માંગ, એ�ડસન, �યૂ જસ�, યુ.એસ.એ.
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અ�યંત ખુશીને લીધે મારી આંખોમાં બાબા ��યેના 
�ેમ અને ક�ત�તાના આંસુ આવી ગયાં. મ� મારી 
�તને ક�ં, ‘� બાબા અને �ામા મારી સંભાળ 
લેતા હોય, તો �� શા માટ� દખલ ક�ં?’ એ િવચાર 
સાથે જ મ� બાબાને બધું જ સ�પી દીધું. આમ કયા� 
પછી મારા મનમાં શું, ક�મ, ક�વી રીતે બ�યું તેનો 
એક પણ સવાલ ઉ�ભ�યો નથી.

આ દરિમયાન યુ.એસ.એ., �યુ જસ�માં, 
એ�ડસન સેવાક���ની જ એક બહ�ન, જેને તબીબી 
�ે�માં સારી ઓળખાણ છ�, તેમણે મને ક�ં ક� તે 
મદદ કરી શક�. પરંતુ �યાં સુધીમાં મ� મા�ં મન 
નકક� કરી લીધું હતું. મ� તમામ િનણ�ય સિહત 
તમામ બાબતો બાબાને સ�પી દીધી હતી. અમે 
અમદાવાદમાં સજ�રી કરાવવાનું ન�ી કયુ� હતું. 
હવે તેના િવશે િવચારવાનું કોઈ કારણ નહોતું. 
પરંતુ �યાર� તે બહ�ને મને સંપક� કય� તો, મ� તેને 
એક સંક�ત ગ�યો ક� કદાચ બાબાએ તેની બુિ�ને 
�પશ� કય� હશે. તેથી મ� તેમને મારો મે�ડકલ �રપોટ� 
મોક�યો. બે જ કલાકમાં તેમણે જવાબ આ�યો ક� 
તેમના માસીનો દીકરો �યૂયોક�ની મેમો�રયલ 
�લોન ક�ટ�રંગ (એમએસક�) હો��પટલમાં િવ�-
િવ�યાત ક��સર સજ�ન છ�. તે ભાઈએ તા�કાિલક 
પાછા આવવાનું ક�ં કારણ ક� એમએસક� 
હો��પટલમાં તેમનું લ�ય શરીરના તમામ 
અવયવોને સુરિ�ત રાખીને ક��સરનો ઇલાજ 
કરવાનો હોય છ�. �યાર� મ� આ સમાચાર સાંભ�યા 
�યાર� �� સમ� ગયો ક� બાબા પડદા પાછળ કામ 
કરી ર�ા છ�. થોડા કલાકોમાં બધું ખૂબ ઝડપથી 
આગળ વધી ર�ં હતું. �� �ણતો હતો ક� આ 
બાબાની મોટી યોજના છ�. તેમાં મારો પાટ� કદાચ 
િવ�ના �ે� ડોકટરો - નસ�ની સેવા કરવાનો છ�.

એક અઠવા�ડયા પછી, �� યુ.એસ. પાછો 
ગયો. �ણ અઠવા�ડયા પછી �કડનીની રોબો�ટક 

સજ�રી થઈ. સજ�રી પહ�લાના બે અઠવા�ડયામાં 
અમે ક�ટલાંક પરી�ણો કરવા માટ� ઘણી વખત 
હો��પટલમાં ગયા. દર�ક વખતે અમે ડોકટરો - 
કમ�ચારીઓની સેવા �લેિસંગ કાડ� તેમ જ ઈ�રીય 
�ાન આપીને કરી. અમે દર વખતે ખૂબ 
શિ�શાળી �ક�પનનો અનુભવ કરાવવાનું 
સુિનિ�ત કયુ� હતું. એટલે સુધી ક� ઓપર�શન 
િથયેટરમાં જવાની થોડી �ણો પહ�લાં નસ� અને 
સહાયકો મને ઓપર�શન માટ� તૈયાર કરતા હતા, 
�યાર� બાબાએ ખર�ખર મને એવું ટિચંગ કયુ� ક� 
માર� તેમને થોડા સમય માટ� યોગની અનુભૂિત 
કરાવવી �ઈએ, જેના �ારા સજ�ન અને તેની ટીમ 
સ�મ બને. �વરા�ય અિધકારીની ��િત �ારા તે 
આ કાય� સરળતાથી એકા�તા અને ચોકસાઈથી 
કરી શક�.

બરાબર એ જ બ�યું. સજ�રી અપે�ા કરતાં 
એક કલાક પહ�લાં પૂણ� થઈ. 95% �કડની પણ 
બચી ગઈ. સમ� કાય�વાહી એટલી સરળ થઈ ક� 
સજ�ન પણ દ�ગ રહી ગયા. તેમણે અમને ક�ં પણ 
ખ�ં, ‘આ બધું તમે જે સકારા�મક ઉ�� સાથે 
લા�યા તેના કારણે થયું છ�.’

સજ�રી પછી ખૂબ જ ઝડપથી �� �વ�થ થઈ 
ગયો! 2 �દવસ પછી �� 2 માઇલ સરળતાથી ચાલવા 
સ�મ હતો. �� �ણું છું ક� બાબા અને �ા�ણ 
પ�રવારની અમયા��દત દુઆઓ િવના આ શ�ય 
બ�યું ન હોત! મારી મયા��દત બુિ�થી �� ભારત 
દ�શના અમદાવાદ શહ�રમાં સજ�રી કરાવવાનું 
િવચારી ર�ો હતો. કદાચ મારી આખી �કડની 
ગુમાવી દીધી હોત, પરંતુ જુઓ બાબાની કમાલ ક� 
ક�વી રીતે બાબાએ િવ�ની સવ��ે� ક��સર 
હો�પીટલોમાંની એક પસંદ કરી. એક �ે� 
સજ�નને િનિમ� બનાવી મારી �કડનીને બચાવી 
લીધી. �ે� સજ�ન સાથે સુ�ીમ સજ�ન બાબા પણ  

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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જેવી ��� તેવી ���
�.ક�. ડૉ. િનર�જના, અલકાપુરી, વડોદરા

��� અને ��� બ�નેનું અ��ત�વ છ�. 
���માં પાંચ ત�વ અને ચૈત�ય આ�માઓ 
સમાયેલા છ�. અને ��� આ�મા માટ� ���ને 
નીરખવાની બારી છ�, સાધન છ�. તે છ� માટ� જ 
આપણે તેને �ઈ શક�એ છીએ. ��ય (���) 
દશ�ક (���) બે છ�. સામા�ય સં�ગોમાં ��� 
કરતાં ���ને જ વધુ મહ�વ છ�. જગતની જડ 
વ�તુના પ�રવત�નનો અનુભવ આપણે કરી છીએ, 
�ઈ શક�એ છીએ. દા.ત. બરફનું પાણી થવું, 
પાણીની વરાળ થવી. બરફને આપણે ધન પદાથ� 
તરીક�, પાણીને �વાહી તરીક� અને વરાળને વાયુ 
તરીક� �ઈએ છીએ. એટલે ક� એ �કારનું �ાન 
આપણને થાય છ�. પણ છતાંય જેવી ��� તેવી 
��� એવું કોઈ કહ�તું નથી. જેવી ��� તેવી ��� 
જ કહ�વાય છ�. અ�યાર� ���ની કોઈ પણ વ�તુની 
પ�ર��થિતની અસર ��� પર થાય છ�. પરંતુ 
���ના પ�રવત�નની અસર �થૂળ �પમાં �વામાં 
આવે છ� ખરી? હા, ક�ટલીક વાર આપણે કહ�તા 
હોઈએ છીએ ક� અંધારામાં દોરડું પડેલું હોય તો 
પણ તમારા મનમાં � સાપ હોય, ���માં � સાપ 
હોય, તો દોરડું પણ સાપજ દ�ખાય છ�. પણ 
��થિતમાં પણ દોરડું ખર�ખર સાપમાં પ�રવત�ન થઈ 
જતું નથી. કારણ શું ?

આ�મા ચૈત�ય છ�. જડ ��� કરતાં 
અનેકગણો વધાર� શિ�શાળી છ� પણ આ�માને 
શરીરનું આવરણ છ�. સંક�પો �ારા તેની શિ�નું 
�સરણ ક� ફ�લાવો થાય છ� પણ તે અિતસૂ�મ છ�. 
જેવો સંક�પ તેવી ��� બનતાં વાર લાગે છ�. જેમ 
પાણીમાંથી બરફ બનવા કરતાં વરાળમાંથી બરફ 
બનતાં વાર લાગે તેમ, ��� એ ગહનતા ક� 

ધનતાને પામેલી �િ� છ�, તેથી �િ� કરતાં ��� 
વધાર� શિ�શાળી છ� એમ કહી શકાય, ��� એ 
ઘનાવ�થાને પામેલી �િ� છ�. વળી ��� એટલે ક� 
આ�માની આંખો �ારા �વાની િ�યા, આપણી 
કોઈ અમુક એક ��� હોવી અથા�� આપણા જ 
િવચારો આપણી અંદર આકારને પામે છ� કોઈ પણ 
વ�તુ ક�, �યિ� ક� પ�ર��થિતનું િચ� આપણા 
મનમાં તૈયાર થાય છ� પણ તે � બળવાન 
સંક�પોને આધાર� બનેલું ન હોય તો તેની અસર 
થતી નથી. દા.ત. એક � નો કોઈ આકાર 
બનાવીએ, માટીનો બનાવીએ, સીમે�ટનો 
બનાવીએ અને આરસનો બનાવીએ અંતર છ� ને? 
દર�કની ઘનતા પોતપોતાની છ�. આકાર તો બને છ� 
પણ ��થરતા તેની ઘનના ઉપર આધાર રાખે છ�. 
તેવી જ રીતે આપણા મનની અંદર ક�ટલીક 
આક�િતઓ (�ે� �ીમ� અનુસાર) તૈયાર થાય 
છ� ખરી પણ સંક�પો બળવાન ન હોવાને કારણે 
��� પર અસર થવાને બદલે તેના ઉપર બહારની 
�યિ� ક�, વ�તુ ક� પ�ર��થિતની અસર થાય છ� 
અને આપણી આદશ� આક�િતને િછ�નિભ�ન કરી 
નાખે છ�.

તેથી � આપણે આપણા અનુસાર દુિનયા 
બનાવવા માગતા હોઈએ તો આપણા શિ�શાળી 
સંક�પો વડે આપણી ���ને શિ�શાળી બનાવવી 
�ઈએ. યોગ�ારા સંક�પોને શિ�શાળી બનાવી 
શકાય.

�િ� �ારા ��િ� અને ��િ�માં પ�રવત�ન 
લાવવા માટ� ��� એક અગ�યનો ભાગ ભજવી 
શક�. �િ�માં આપણે માનતા હોઈએ (�ે� �ીમત 
અનુસાર) તેવી ��િત, �ક�િત ક� પ�ર��થિત ��� 
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સમ� ખડી કરવાનો પહ�લો પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. જેમ જેમ તે �ઢ બનતી �ય તેમ તેમ તેની 
અસર �યિ� ક� વ�તુ પર થાય છ�. જડ કરતાં 
ચૈત�ય શિ�શાળી છ�. પરંતુ ચૈત�યમાં પણ 
��ત આ�માની અસરજ બી� સામા�ય 
આ�માઓ પર થાય છ�. અથા�� ��ત એટલે ક� 
આ�મઅિભમાની (S o u l  C o n s c i o u s ) 
��થિતવાળા આ�માની અસર જડ એવ� ચૈત�ય 
સમ� ��� પર થાય છ�. �યાર� જ કહ�વાય ક� જેવી 
��� તેવી ���. પિવ� ��� �ારા ���ને પિવ� 
બનાવવાની છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

હતા, જેમણે  સમ� ઓપર�શન દરિમયાન તેમને 
માગ�દશ�ન આ�યું. પવ�તને રાઈ, રાઈને � બનાવી 
દીઘું!

�યાર� �� આ બધી ઘટનાઓની હારમાળા 
�� છું, �યાર� મા�ં �દય બાબા અને �ામા ��યે 
ખૂબ આભારની લાગણી અનુભવે છ�. મારા 
�દયમાંથી એક જ શ�દ નીકળ� છ�, ‘વાહ બાબા 
વાહ, વાહ �ામા વાહ, વાહ �ા�ણ પ�રવાર વાહ’.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)...કોરોનાથી ક��સર

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... પરમા�મા સાથે �ેમ

દર�ક પળ� �તાં નથી. તે કદી કોપાયમાન થતા 
નથી. તેઓ તો છ� જ સદા પાવન સદા િશવ.

પોતાના સુખ-દુઃખનું કારણ આપણે �વયં જ 
છીએ

આપણાં ખોટાં જ કમ� િવ�નોનું કારણ છ�. 
પરમા�મા આપણને સ�કમ� કરવાનું સાચું �ાન 
આપે છ�. િવકમ� ભ�મ કરવાની યોગિવિધ 
શીખવાડે છ� પરંતુ કરવું તો આપણે જ પડશે.

સંતોએ, યોગીઓએ પોતાની સાધનાથી 
િસિ�ઓ મેળવી. એમાંથી ક�ટલીક િસિ�ઓનો 
�યોગ કરીને એમણે ભ�ોનાં દુઃખ દૂર કયા�. તો 
ધીર� ધીર� એમનાથી જ દુઃખ દૂર કરવાની આશા 
રાખવા લા�યા.

પરમિપતા પરમા�મા તો આપણને સ�ય�ાન 
આપે છ�. આપણે િહ�મત કરીએ છીએ તો તે મદદ 
કર� છ�. આપણે એમનાથી ડરવાનું નથી, ના 
માંગવાનું છ�. આપણે એમની િશ�ાઓ (ઈ�રીય 
�ાન-યોગ) પર, એમની �ીમત પર ચાલવાનું છ�. 
આ સમય છ� �વયંને પરમા�મ �ેમથી ભરપૂર 
કરવાનો.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �વનમાં સાત લોકો સાચે �યવહાર ન કરવો 
�ઈએ. મૂખા� પાસેથી િવનયની, લુ�ા 
પાસેથી �ીિતની, ક�જૂસ પાસેથી ધનની, 
મમતામાં ડૂબેલા માણસો પાસેથી �ાનની, 
લોભી પાસેથી મૂંઝવાયેલા વૈરા�યની, �ોધી 
પાસેથી શાંિતની અને કામી પાસેથી 
ભગવાનની કથા કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. 
એમની પાસે આવી કોઈ અપે�ા રાખવી 
�ઈએ નહ�.

• અ�ાન સાથીની િમ�તા દા��ડયા સામે દલીલ 
કરવા જેટલી જ મૂખ�તાપૂણ� છ�.

• ખરાબ પ�ર��થિત અને તમારા લ�યને 
�યાનમાં રાખીને આગળ વધો.

• �ેમ એ એવું પુ�પ છ� જે ઋતુ િસવાય ખીલે છ�.

• ધરતી �ાસ લે છ� એટલે આપણે �વીએ 
છીએ એ �ાસ રોક� છ� ને આપણે ઢળી 
પડીએ છીએ.

• જેણે �યથા �ઈ નથી તે આનંદ માણી શકતો 
નથી.
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જેવી ��� તેવી ���
�.ક�. ડૉ. િનર�જના, અલકાપુરી, વડોદરા

��� અને ��� બ�નેનું અ��ત�વ છ�. 
���માં પાંચ ત�વ અને ચૈત�ય આ�માઓ 
સમાયેલા છ�. અને ��� આ�મા માટ� ���ને 
નીરખવાની બારી છ�, સાધન છ�. તે છ� માટ� જ 
આપણે તેને �ઈ શક�એ છીએ. ��ય (���) 
દશ�ક (���) બે છ�. સામા�ય સં�ગોમાં ��� 
કરતાં ���ને જ વધુ મહ�વ છ�. જગતની જડ 
વ�તુના પ�રવત�નનો અનુભવ આપણે કરી છીએ, 
�ઈ શક�એ છીએ. દા.ત. બરફનું પાણી થવું, 
પાણીની વરાળ થવી. બરફને આપણે ધન પદાથ� 
તરીક�, પાણીને �વાહી તરીક� અને વરાળને વાયુ 
તરીક� �ઈએ છીએ. એટલે ક� એ �કારનું �ાન 
આપણને થાય છ�. પણ છતાંય જેવી ��� તેવી 
��� એવું કોઈ કહ�તું નથી. જેવી ��� તેવી ��� 
જ કહ�વાય છ�. અ�યાર� ���ની કોઈ પણ વ�તુની 
પ�ર��થિતની અસર ��� પર થાય છ�. પરંતુ 
���ના પ�રવત�નની અસર �થૂળ �પમાં �વામાં 
આવે છ� ખરી? હા, ક�ટલીક વાર આપણે કહ�તા 
હોઈએ છીએ ક� અંધારામાં દોરડું પડેલું હોય તો 
પણ તમારા મનમાં � સાપ હોય, ���માં � સાપ 
હોય, તો દોરડું પણ સાપજ દ�ખાય છ�. પણ 
��થિતમાં પણ દોરડું ખર�ખર સાપમાં પ�રવત�ન થઈ 
જતું નથી. કારણ શું ?

આ�મા ચૈત�ય છ�. જડ ��� કરતાં 
અનેકગણો વધાર� શિ�શાળી છ� પણ આ�માને 
શરીરનું આવરણ છ�. સંક�પો �ારા તેની શિ�નું 
�સરણ ક� ફ�લાવો થાય છ� પણ તે અિતસૂ�મ છ�. 
જેવો સંક�પ તેવી ��� બનતાં વાર લાગે છ�. જેમ 
પાણીમાંથી બરફ બનવા કરતાં વરાળમાંથી બરફ 
બનતાં વાર લાગે તેમ, ��� એ ગહનતા ક� 

ધનતાને પામેલી �િ� છ�, તેથી �િ� કરતાં ��� 
વધાર� શિ�શાળી છ� એમ કહી શકાય, ��� એ 
ઘનાવ�થાને પામેલી �િ� છ�. વળી ��� એટલે ક� 
આ�માની આંખો �ારા �વાની િ�યા, આપણી 
કોઈ અમુક એક ��� હોવી અથા�� આપણા જ 
િવચારો આપણી અંદર આકારને પામે છ� કોઈ પણ 
વ�તુ ક�, �યિ� ક� પ�ર��થિતનું િચ� આપણા 
મનમાં તૈયાર થાય છ� પણ તે � બળવાન 
સંક�પોને આધાર� બનેલું ન હોય તો તેની અસર 
થતી નથી. દા.ત. એક � નો કોઈ આકાર 
બનાવીએ, માટીનો બનાવીએ, સીમે�ટનો 
બનાવીએ અને આરસનો બનાવીએ અંતર છ� ને? 
દર�કની ઘનતા પોતપોતાની છ�. આકાર તો બને છ� 
પણ ��થરતા તેની ઘનના ઉપર આધાર રાખે છ�. 
તેવી જ રીતે આપણા મનની અંદર ક�ટલીક 
આક�િતઓ (�ે� �ીમ� અનુસાર) તૈયાર થાય 
છ� ખરી પણ સંક�પો બળવાન ન હોવાને કારણે 
��� પર અસર થવાને બદલે તેના ઉપર બહારની 
�યિ� ક�, વ�તુ ક� પ�ર��થિતની અસર થાય છ� 
અને આપણી આદશ� આક�િતને િછ�નિભ�ન કરી 
નાખે છ�.

તેથી � આપણે આપણા અનુસાર દુિનયા 
બનાવવા માગતા હોઈએ તો આપણા શિ�શાળી 
સંક�પો વડે આપણી ���ને શિ�શાળી બનાવવી 
�ઈએ. યોગ�ારા સંક�પોને શિ�શાળી બનાવી 
શકાય.

�િ� �ારા ��િ� અને ��િ�માં પ�રવત�ન 
લાવવા માટ� ��� એક અગ�યનો ભાગ ભજવી 
શક�. �િ�માં આપણે માનતા હોઈએ (�ે� �ીમત 
અનુસાર) તેવી ��િત, �ક�િત ક� પ�ર��થિત ��� 
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સમ� ખડી કરવાનો પહ�લો પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. જેમ જેમ તે �ઢ બનતી �ય તેમ તેમ તેની 
અસર �યિ� ક� વ�તુ પર થાય છ�. જડ કરતાં 
ચૈત�ય શિ�શાળી છ�. પરંતુ ચૈત�યમાં પણ 
��ત આ�માની અસરજ બી� સામા�ય 
આ�માઓ પર થાય છ�. અથા�� ��ત એટલે ક� 
આ�મઅિભમાની (S o u l  C o n s c i o u s ) 
��થિતવાળા આ�માની અસર જડ એવ� ચૈત�ય 
સમ� ��� પર થાય છ�. �યાર� જ કહ�વાય ક� જેવી 
��� તેવી ���. પિવ� ��� �ારા ���ને પિવ� 
બનાવવાની છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

હતા, જેમણે  સમ� ઓપર�શન દરિમયાન તેમને 
માગ�દશ�ન આ�યું. પવ�તને રાઈ, રાઈને � બનાવી 
દીઘું!

�યાર� �� આ બધી ઘટનાઓની હારમાળા 
�� છું, �યાર� મા�ં �દય બાબા અને �ામા ��યે 
ખૂબ આભારની લાગણી અનુભવે છ�. મારા 
�દયમાંથી એક જ શ�દ નીકળ� છ�, ‘વાહ બાબા 
વાહ, વાહ �ામા વાહ, વાહ �ા�ણ પ�રવાર વાહ’.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)...કોરોનાથી ક��સર

(પેજ નં. 16નું અનુસંધાન)... પરમા�મા સાથે �ેમ

દર�ક પળ� �તાં નથી. તે કદી કોપાયમાન થતા 
નથી. તેઓ તો છ� જ સદા પાવન સદા િશવ.

પોતાના સુખ-દુઃખનું કારણ આપણે �વયં જ 
છીએ

આપણાં ખોટાં જ કમ� િવ�નોનું કારણ છ�. 
પરમા�મા આપણને સ�કમ� કરવાનું સાચું �ાન 
આપે છ�. િવકમ� ભ�મ કરવાની યોગિવિધ 
શીખવાડે છ� પરંતુ કરવું તો આપણે જ પડશે.

સંતોએ, યોગીઓએ પોતાની સાધનાથી 
િસિ�ઓ મેળવી. એમાંથી ક�ટલીક િસિ�ઓનો 
�યોગ કરીને એમણે ભ�ોનાં દુઃખ દૂર કયા�. તો 
ધીર� ધીર� એમનાથી જ દુઃખ દૂર કરવાની આશા 
રાખવા લા�યા.

પરમિપતા પરમા�મા તો આપણને સ�ય�ાન 
આપે છ�. આપણે િહ�મત કરીએ છીએ તો તે મદદ 
કર� છ�. આપણે એમનાથી ડરવાનું નથી, ના 
માંગવાનું છ�. આપણે એમની િશ�ાઓ (ઈ�રીય 
�ાન-યોગ) પર, એમની �ીમત પર ચાલવાનું છ�. 
આ સમય છ� �વયંને પરમા�મ �ેમથી ભરપૂર 
કરવાનો.                           ॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �વનમાં સાત લોકો સાચે �યવહાર ન કરવો 
�ઈએ. મૂખા� પાસેથી િવનયની, લુ�ા 
પાસેથી �ીિતની, ક�જૂસ પાસેથી ધનની, 
મમતામાં ડૂબેલા માણસો પાસેથી �ાનની, 
લોભી પાસેથી મૂંઝવાયેલા વૈરા�યની, �ોધી 
પાસેથી શાંિતની અને કામી પાસેથી 
ભગવાનની કથા કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. 
એમની પાસે આવી કોઈ અપે�ા રાખવી 
�ઈએ નહ�.

• અ�ાન સાથીની િમ�તા દા��ડયા સામે દલીલ 
કરવા જેટલી જ મૂખ�તાપૂણ� છ�.

• ખરાબ પ�ર��થિત અને તમારા લ�યને 
�યાનમાં રાખીને આગળ વધો.

• �ેમ એ એવું પુ�પ છ� જે ઋતુ િસવાય ખીલે છ�.

• ધરતી �ાસ લે છ� એટલે આપણે �વીએ 
છીએ એ �ાસ રોક� છ� ને આપણે ઢળી 
પડીએ છીએ.

• જેણે �યથા �ઈ નથી તે આનંદ માણી શકતો 
નથી.
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સમય છ� �વયંને બદલવાનો
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંદ, મુંબઈ

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, 

 કોઈ બદલે ક� ના બદલે, માર� પ�રવત�ન કરવું છ�.

િન�યની ડાળ� બેસી, મન પંછી ગીત ગાય છ�

પ�ર��થિત ભલે િવકરાળ હોય, એકરસ અવ�થામાં રહ�વું છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

ઈષા� અદ�ખાઈ વેર-ઝેરમાં �દગી લૂંટાઈ �ય છ�, 

સદાસુખી બનવા કાજે, એક િશવબાબાને યાદ કરવા છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

�વધમ� �વકમ� છોડી, દ�હ ભાને પ�ર�મણ કરવું નથી.

યોગયુ� બની, �યાગી તપ�વી બની, અંગદની જેમ અટલ રહ�વું છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

�ાનસરોવરમાં િન�ય િનરંતર રહી, પાપકમ�ને ધોવા છ�,

િવષય િવકાર, દુગુ�ણોને છોડી, પિવ� �વ�પ બનવું છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

સં�કાર, �વભાવના િવિભ�ન સંસારની હદથી ઉપરામ રહ�વું છ�,

સવ� સંબંધ િશવબાબાથી બાંધી, બેહદ સુખનો અનુભવ કરવો છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

�યથ� સંક�પોની બીમારી તેજ, મન બુિ�ને િશિથલ બનાવે છ�,

સમથ� સંક�પો �ાનમંથનથી, શિ�શાળી તનમન બનાવે છ�,

સ�યતાના માગ� ચાલી, �વનને સુગંધી બગીચો બનાવવું છ�.

સમય છ� �વયંને બદલવાનો, ...

॥ ઓમશાંિત ॥ 



»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ

C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-

»ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-11

¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-10 {ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà´ÉÉ³ÖÅ HíÉàº`òHí 

+ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà:-
1. ´Éqö +{Éà ..... (2)
3. +àHí µÉlÉ Hàí´ÉeôÉ..... (2)
5. §ÉÉqö2´ÉÉà ©ÉÉ»É .....{ÉÉà ©ÉÉ»É (2)
6. ¡ÉHÞíÊlÉ{ÉÖÅ +àHí lÉl´É (2)
8. »ÉWð ¶É¥qö ±ÉÒLÉÉà (2)
9. ..... Ê©É±ÉÉ lÉÉà »É¥É HÖíUï Ê©É±ÉÉ (2)
10. Hí©É LÉÉ+Éà, ..... LÉÉ+Éà (2)
12. ¾úÉà NÉ> ¾äú ..... SÉ±ÉÉàí (2)
14.  ¸ÉÒ NÉiÉà¶É{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (4)
18. 11 »É~`àò©¥É2 .....qöÉqöÒYð{ÉÉà »©ÉÞÊlÉ Êqö´É»É (3)
19. NÉÊlÉ, ]ñeô~É (2)
20. +àHí NÉÖiÉ (3)
21. NÉÖWð2ÉlÉÒ Hàí±Éà{eô2{ÉÉà 11©ÉÉà ©ÉÊ¾ú{ÉÉà (4)
23. +ÉWð ..... (2)
24. ©ÉÅÊ]±É, y«Éà«É (2)
26. {ÉÉ©É ~ÉÉeôlÉÒ ´ÉLÉlÉà Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà (2)
27. ±ÉK©ÉÒ-{ÉÉ2É«ÉiÉ ¥É{É{ÉÉ ..... HíÉ PÉ2 {É¾úÒ (2)
29. ~ÉÉ»É, ...... +{Éà ~ÉÉ»É (2)
30. ...... Wðä»ÉÒ LÉÉà2ÉHí {É¾úÒ (2)
32. 2ÉmÉà +ÉHíÉ¶É©ÉÉÅ SÉ©ÉHàí (2)
34. +ÅlÉ©Éá ¥ÉÉ¥ÉÉ »É¥ÉHíÉà ..... 2Éà`òÒ Wð°÷2 ÊLÉ±ÉÉ«ÉáNÉà (2)

1. +ÉäºÉÊyÉ (2) 
3. »É~`àò©¥É2 ©ÉÉ»É{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà Hàí`ò±ÉÉ? (2)
4. {«ÉÉ«ÉÉyÉÒ¶É (2)
5. ¥ÉÉ~É »Éà ´ÉºÉÉÇ, 2É´ÉiÉ »Éà ..... Ê©É±ÉlÉÉ ¾äúö (2)
7. +àHí ..... {ÉÉ 1250 ´ÉºÉÇ ¾úÉà«É (2)
9. ¶É2qöÒ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà (2)
11. +àHí HícóÉà³ (2)
12. +É{É, ©ÉÉ{É +{Éà ..... (2)
13. ©ÉÖ2±ÉÒö (3)
15. +àHí ¡ÉL«ÉÉlÉ §ÉÉ2lÉÒ«É HíÊ´É .... +LlÉ2 (3)
16. ¶É¾àú2 (3)
17. {É©É{É÷ (3)
21. ±É±ÉÉ`ò (2) 
22. qÒ´ÉÉ±É ¶É¥qö{ÉÉà +ÅOÉàYð +{ÉÖ´ÉÉqö (2)
23. ..... Hí±É´É`ò (2)
25. ©ÉÉ£íÒ÷ (2)
26. »ÉÅ»HíÉ2 Ê©É±É{É{ÉÒ ..... Hí2Éà (2)
28. 2É©É, ±ÉK©ÉiÉ +{Éà ..... (2)
29. +WÖðÇ{É{ÉÖÅ +àHí {ÉÉ©É (2)
30. +±±ÉÉ¾ú (2)ô
31. SÉÊ2mÉ (2)
33. ËHíNÉ{ÉÖÅ NÉÖWð2ÉlÉÒ (2) 

qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

� »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ »É~`àò©¥É2-

2021÷ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-10{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà +É »ÉÉoÉà Uïà. 

[ÉÉ{É{ÉÉ ËSÉlÉ{É{ÉÉ +ÉyÉÉ2à lÉ©ÉÉ2É Wð´ÉÉ¥ÉÉà{Éà »ÉÉSÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà »ÉÉoÉà 

»É2LÉÉ´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ §ÉÉNÉ-11 +¾úÓ 

¡É»lÉÖlÉ Uïà. Wðà{ÉÒ +ÉeôÒ-A§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éàà §É2¶ÉÉà. lÉ©É{Éà +É´ÉlÉÉÅ 

÷+ÉàG`òÉà¥É2ò-2021{ÉÉ +ÅHí©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ   

§ÉÉNÉ-11{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà ©É³¶Éà.
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´ÉeôÉàqö2É ©É¾úÉ{ÉNÉ2 ~ÉÉÊ±ÉHíÉ lÉoÉÉ 2É©É ©ÉÊ¾ú±ÉÉ ©ÉÅeô³ wöÉ2É 
+É«ÉÉàYðlÉ Ê¾ú©ÉÉàN±ÉÉà¥ÉÒ{É SÉàHí+~É ©ÉàeôÒHí±É Hàí©~É©ÉÉÅ eàô~«ÉÖ`òÒ ©Éà«É2 

§ÉÊNÉ{ÉÒ {ÉÅqöÉ¥Éà{É XàºÉÒ, ¦É.HÖí. 2ÉWð¥Éà{É lÉoÉÉ 
NÉiÉ©ÉÉ{«É eôÉèG`ò2Éà »ÉÉoÉà +ÊlÉÊoÉNÉiÉ. 

NÉÉáeô±É +KÉ«É§ÉÉ2lÉÒ Ê©ÉmÉ©ÉÅeô³ wöÉ2É ~É«ÉÉÇ´É2iÉ »ÉÖ2KÉÉ ¾àúlÉÖ ´ÉÞKÉ 
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{ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É, £íÉà2à÷»`ò +ÊyÉHíÉ2Ò 
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2ÉWðHíÉà`ò ~ÉÅSÉ¶ÉÒ±É ~ÉÉHÇí »Éà´ÉÉHàí{rö©ÉÉÅ NÉÖ2Ö~ÉÚÌiÉ©ÉÉ{ÉÉ ~É´ÉÇ ¡É»ÉÅNÉà 
2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hí2lÉÉ 2ÉWðHíÉà`ò ©É¾úÉ{ÉNÉ2 

~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 §ÉÊNÉ{ÉÒ »ÉÉà{É±É¥Éà{É »Éà±ÉÉ2É, 
§ÉÊNÉ{ÉÒ Wð«ÉÉ¥Éà{É eôÉÅNÉ2 »ÉÉoÉà HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 §ÉÉ>+Éà.  

{«ÉÖ]ñÒ±Éà{eô©ÉÉÅ »É´ÉÇyÉ©ÉÇ »É©É§ÉÉ´É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉà 
>¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà 
Ê´ÉÊ´ÉyÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà +{Éà ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà.  

»ÉÖ2à÷{rö{ÉNÉ2©ÉÉÅ ±ÉÉ«É{»É G±É¥É{ÉÉ »É©ÉÉ2Éà¾ú©ÉÉÅ qöÒ~É ¡ÉWð´É±±É{É Hí2lÉÉÅ 
¦É.HÖí. ¾úºÉÉÇ¥Éà{É ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ Êeô»`ÄòÒG`ò NÉ´É{ÉÇ2 ¨ÉÉlÉÉ ´É»ÉÅlÉ§ÉÉ> SÉÉà´É`òÒ«ÉÉ, 
´ÉÉ>»É NÉ´ÉÇ{É2 +à»É.Hàí.NÉNÉÇ, ¶É¾àú2 §ÉÉWð~É ¡É©ÉÖLÉ ©É¾àú{rö§ÉÉ> ~É`àò±É, 
{É´ÉÊ{É«ÉÖGlÉ ¡É©ÉÖLÉ ¡É¶ÉÉÅlÉò§ÉÉ> lÉoÉÉ ±ÉÉ«É{»É G±É¥É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¾úÉàtàöqöÉ2Éà. 

Hàí¶ÉÉàqö{ÉÉ +OÉiÉÒ +É2.Hàí.NÉÉà±e V´Éà±É»ÉÇ{ÉÉ +Éè{É2 
¨ÉÉlÉÉ 2©Éà¶É§ÉÉ> ~Éeô»ÉÉiÉÉ lÉoÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ¥Éà{É{Éà 

»ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. °÷~ÉÉ¥Éà{É. 


