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�ાના�તના નવા સ�યો સમ� 

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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સંગમયુગના આ�યા��મક પુ�ષાથ�ના 
ફલ�વ�પે મળ�લ દ�વતાઓના �ાર�ધની સમા��ત 
અને �ાપરયુગનું આગમન એટલે ઉ�થાનથી 
પતન તરફની પગદ�ડી ઉપર માનવયા�ીનું ગમન. 
િવષયિવકારોની ભૂતાવળ �મશઃ વધતી ગઈ. 
અનેક ધમ��થાપકો આ�યા અને િવિવધ ધમ�ની 
�થાપના થઈ. આમ છતાં માનવ�વન તો 
અધોગિત તરફ જ �યાણ કરવા લા�યું અને 
કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં તો િવષયિવકારોનાં 
એટલાં તો તાંડવો સ��યાં જેથી ��ાચારની 
�યાપકલીલાએ અનેકિવધ �પો ધારણ કરીને 
માનવ�તને પોતાના ભરડામાં લીધી. જન�વન 
દુઃખી અને અશાંત બ�યું. �ાિહ �ાિહ પોકારતાં 
માનવોનો ક�ણા�સાદ સુણીને િપતા પરમા�માએ 
ગીતાના મહાવા�યો અનુસાર એક �� તનના 
સાકાર મા�યમ �ારા �દ�ય અવતરણ કયુ�.

પરમિપતા િનરાકાર િશવ િપતાનું આ ��� 
ઉપર આવવું અથા�ત િતિમરનાં પડળોને ભેદીને 
તેજરાિશનું �કાશવું. પરમા�માએ માનવોને દ�હ 
અને આ�માની િભ�નતા સમ�વી, આ�માના 
યથાથ� પ�રચય �ારા આ�માની �યોિત જગાવે છ�. 
એટલે દીપાવલીનો તહ�વાર એ આ�મા�પી દીપક 
�ગટાવવાનું યાદગાર પવ� છ�. �યાર� આ��મક 
��િતનો દીપક ��ત થાય છ� �યાર� તેને ચૈત�ય-
દીપક કહ�વામાં આવે છ�. આ ચૈત�ય-દીપકોની 
યાદગાર જડ દીપક �પે ઉજવાય છ�. તેથી 
આ�માઓની દીપમાલા અિવનાશી, અમર�યોિત 
�વ�પની છ�. તેથી ચૈત�ય-દીપકોનું કત��ય છ� 
અ�ાન�પી અંધકારમાં �ાનની રોશની કરવાનું. 
�દવાળી અમાસના અંધકારમાં આવે છ� તે ��ાની 

ભારતીય જન�વનમાં આવતા તહ�વારો 
અનેકિવધ ભાવનાઓ �પી પુ�પોનો પમરાટ લઈને 
આપણી સમ� આવે છ�. રા�ીય, સામાિજક, 
ઐિતહાિસક, પૌરાિણક, આ�યા��મક, ધાિમ�ક 
���કોણથી તહ�વારો ઉજવાય છ�. દર�ક પવ�ને 
પોતાના અનોખા �પ-રંગ હોય છ�. પણ �દવાળીનું 
પવ� આનંદ ઉ�ાસના અિભષેકથી માનવ 
હ�યાંઓને િનમ�ળ �ેહની અનુભૂિત કરાવે છ�.

દીપાવલીનું પવ� અનેક કથાઓ સાથે 
�ડાયેલું છ�. �ીરામ લંકા િવજય પછી અયો�યા 
પધારતાં. અયો�યાવાસીઓ આનંદ ઉ�ાસમાં 
આવી આ પવ� ઉજવે છ�. આ �દવસ મહાવીર-
�વામીના િનવા�ણનો �દવસ છ�. િશવશિ�ઓ 
�ારા અસુરોનો સંહાર થતાં ભયમુ� બનેલા 
લોકો આનંદ ઉ�ાસથી આ પવ� ઉજવે છ�. ખેડૂતો 
પાકની લણણીથી મુ� થતાં આ પવ� ઉજવે છ�. 
આ�યા��મક ���થી �ઈએ તો �ાનના ઘી વડે 
આ�માઓ દીપક �ગટ ◌ે છ� તેની આ યાદગાર છ�.

આજસુધી આપણે આ પવ�ને ઉજવતા 
આ�યા છીએ તેથી તે િવશે આપણે માિહતગાર પણ 
છીએ. અમાસની અંધારી રાતે �યાર� િતિમરની 
કાિલમા સવ�� પથરાઈ ગઈ હોય છ� �યાર� દીપકોનું 
�ગટવું એ ક�ટલું આકષ�ક લાગે છ�. દીપકનું 
�ગટવું એટલે િવષાદયુ� વદન ઉપર �સ�નતાનું 
��મત ! ઉરનો આનંદ મુખારિવંદ પર ડો�કયાં કર� 
છ�. પરંતુ પરંપરાગત રીતે દીપકો �ગટાવીને 
અ�પકાળના આનંદની અનુભૂિત કરતાં માનવો 
દીપાવલીનું સાચું રહ�ય �ણે �યાર� શા�ત 
આનંદની અનુભૂિત થાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

�કાશનું પવ� દીપાવલી
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બંધ કરાવી �દ�યતાનાં જમા ખાતાની અપે�ા રાખે 
છ�. બિહમુ�ખતાના વાયુમંડલને સમા�ત કરવાનું 
આ પવ� છ�.

દીપાવલી એટલે �કાશનું પવ�. દીપાવલીના 
ગરબાઓમાં એક મોટો દીપક �ગટાવવામાં આવે 
છ�. તેની �યોતથી બી� દીપકો �ગટાવવામાં આવે 
છ�. મોટો દીપક તે �યોિતિબંદુ �વ�પ િશવ 
પરમા�માની યાદગાર છ�. બાક�ના દીપકો 
આ�માઓની યાદગાર છ�. જેમની �યોિત 
પરમા�મા જગાડે છ�. એટલે આપણે �યોિતિબંદુ 
�વ�પ િશવ પરમા�માનાં સંતાનો છીએ. �ાન 
સૂય�નાં સંતાનો છીએ. જેમ સૂય� �વયં શિ�શાળી 
હોવાને લીધે ચાર� બાજુ પોતાની શિ�થી �કાશ 
ફ�લાવે છ�. તે રીતે �ાનસૂય� બનીને �કાશનાં 
�કરણો સમ� ��� ઉપર પાથરવાનાં છ�. 
શુભભાવના, �ે� બનવાની કામનાઓનાં 
�કરણો ચાર� બાજુ િવ� ક�યાણકારી બનીને 
ફ�લાવવાનાં છ�.

એક બી� સાથે લડાઈ ઝગડાને કારણે 
મનમેળ ન હોય છતાં �દવાળીના �દવસોમાં લોકો 
એક બી�ને ઘેર જઈને મળ� છ� પણ �દય 
પ�રવત�ન થતું નથી. આપણે ક�ણાનાં શીતળ 
છાંટણાથી િવરોધી આ�માઓને શીતળ બનાવી 
તેમનું �દય પ�રવત�ન કરવાનું છ�. આપણી સંપૂણ� 
��થિતનું આવાહન કરીને �દવાળી ઉજવવાની છ�.

આ�મા�પી દીપક સતત �કાશમાન રહ� તે 
માટ� ��િ�માં રહ�વા છતાં સદા દ�હ, દ�હના 
સંબંધથી િન�ત થઈ �ે� ��થિતની અનુભૂિત 
કરવાની છ�. લ�મીની સાથે ગણેશનું પૂજન થાય 
છ�. તો �ણે કાળનાં �ાન �વ�પ બનીને સંગમ-
યુગમાં પોતાનો આ��મક દીપક �કાિશત 
રાખવાનો છ�. વાયુમંડલ, વાય�ેશન અને 

રાત, િવષયિવકારોથી અંધકારમય બનેલી 
���નું સૂચન કર� છ�.

દીપાવલીમાં લોકો સુંદર વ��ાભૂષણોથી 
સ� બનીને ઘરની શોભામાં અિભ�િ� કર� છ�. 
ઘરમાંથી કચરો વાળી ઝૂડીને સાફ કર� છ�. 
વા�તવમાં દ�હ�પી ભવનમાંથી િવષયિવકારોના 
કચરાને સાફ કરવાનો છ� અને વ��ાભૂષણોની 
�થૂળ સ�વટને બદલે આ�માનું ઓજસ 
�ગટાવીને �દ�યગુણોના આભૂષણોથી સ� 
થવાનું છ�. િમઠાઈ આ�દ પદાથ� ખાવાનું રહ�ય 
વા�તવમાં મુખની મીઠાશ, મધુરબોલ �ારા 
મીઠામાં મીઠા સૌના િ�ય એવા પરમા�માનો 
પ�રચય આપવાના કાય�નું સૂચન કર� છ�.

આ પવ�માં લ�મીનું આવાહન કરવામાં આવે 
છ�. પણ લ�મીનું આગમન આવા કલુિષત 
વાતાવરણમાં થઈ શક�? લ�મીના આવાહન 
માટ�નો પુ�ષાથ� છ� પિવ�તા અને �દ�યગુણોની 
ધારણા �ારા દ�વ�વની �ા��ત. �યાર� આ�મા 
દ�વ�વના ગુણોને ધારણ કર� છ� �યાર� તે ભિવ�યમાં 
આવનાર સતયુગમાં સુખ, શાંિત, સ�િ�થી 
ભરપૂર અથા�� ધન - ધા�ય અને વૈભવોથી સંપ�ન 
એવી સોનેરી દુિનયાને �ા�ત કર� છ�. આ દુિનયામાં 
�ી લ�મી અને �ી નારાયણનું રા�ય હોય છ�. 
�યાર� આપણે �ી લ�મીને નજર� િનહાળી શક�શું. 
અહ� તો મા� ભાવનાઓથી તેમનું આવાહન 
કરીએ છીએ.

�દવાળીના �દવસે વેપારીઓ પોતાના 
ચોપડાઓનાં ખાતાં જુએ છ�. જૂનાં ખાતાં ચુકતે 
કરી નવાં ખાતાની શ�આત કર� છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા આના સંદભ�માં કહ� છ� ક� આ�માઓએ 
પોતાના કમ�નાં િહસાબ �કતાબનાં ખાતાં �યાં 
સુધી સમા�ત કયા� છ� તે �વાનું છ�. પરમા�મા 
આપણી પાસે �યથ� સંક�પોનાં, િવકમ�નાં ખાતાં (અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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સંગમયુગના આ�યા��મક પુ�ષાથ�ના 
ફલ�વ�પે મળ�લ દ�વતાઓના �ાર�ધની સમા��ત 
અને �ાપરયુગનું આગમન એટલે ઉ�થાનથી 
પતન તરફની પગદ�ડી ઉપર માનવયા�ીનું ગમન. 
િવષયિવકારોની ભૂતાવળ �મશઃ વધતી ગઈ. 
અનેક ધમ��થાપકો આ�યા અને િવિવધ ધમ�ની 
�થાપના થઈ. આમ છતાં માનવ�વન તો 
અધોગિત તરફ જ �યાણ કરવા લા�યું અને 
કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં તો િવષયિવકારોનાં 
એટલાં તો તાંડવો સ��યાં જેથી ��ાચારની 
�યાપકલીલાએ અનેકિવધ �પો ધારણ કરીને 
માનવ�તને પોતાના ભરડામાં લીધી. જન�વન 
દુઃખી અને અશાંત બ�યું. �ાિહ �ાિહ પોકારતાં 
માનવોનો ક�ણા�સાદ સુણીને િપતા પરમા�માએ 
ગીતાના મહાવા�યો અનુસાર એક �� તનના 
સાકાર મા�યમ �ારા �દ�ય અવતરણ કયુ�.

પરમિપતા િનરાકાર િશવ િપતાનું આ ��� 
ઉપર આવવું અથા�ત િતિમરનાં પડળોને ભેદીને 
તેજરાિશનું �કાશવું. પરમા�માએ માનવોને દ�હ 
અને આ�માની િભ�નતા સમ�વી, આ�માના 
યથાથ� પ�રચય �ારા આ�માની �યોિત જગાવે છ�. 
એટલે દીપાવલીનો તહ�વાર એ આ�મા�પી દીપક 
�ગટાવવાનું યાદગાર પવ� છ�. �યાર� આ��મક 
��િતનો દીપક ��ત થાય છ� �યાર� તેને ચૈત�ય-
દીપક કહ�વામાં આવે છ�. આ ચૈત�ય-દીપકોની 
યાદગાર જડ દીપક �પે ઉજવાય છ�. તેથી 
આ�માઓની દીપમાલા અિવનાશી, અમર�યોિત 
�વ�પની છ�. તેથી ચૈત�ય-દીપકોનું કત��ય છ� 
અ�ાન�પી અંધકારમાં �ાનની રોશની કરવાનું. 
�દવાળી અમાસના અંધકારમાં આવે છ� તે ��ાની 

ભારતીય જન�વનમાં આવતા તહ�વારો 
અનેકિવધ ભાવનાઓ �પી પુ�પોનો પમરાટ લઈને 
આપણી સમ� આવે છ�. રા�ીય, સામાિજક, 
ઐિતહાિસક, પૌરાિણક, આ�યા��મક, ધાિમ�ક 
���કોણથી તહ�વારો ઉજવાય છ�. દર�ક પવ�ને 
પોતાના અનોખા �પ-રંગ હોય છ�. પણ �દવાળીનું 
પવ� આનંદ ઉ�ાસના અિભષેકથી માનવ 
હ�યાંઓને િનમ�ળ �ેહની અનુભૂિત કરાવે છ�.

દીપાવલીનું પવ� અનેક કથાઓ સાથે 
�ડાયેલું છ�. �ીરામ લંકા િવજય પછી અયો�યા 
પધારતાં. અયો�યાવાસીઓ આનંદ ઉ�ાસમાં 
આવી આ પવ� ઉજવે છ�. આ �દવસ મહાવીર-
�વામીના િનવા�ણનો �દવસ છ�. િશવશિ�ઓ 
�ારા અસુરોનો સંહાર થતાં ભયમુ� બનેલા 
લોકો આનંદ ઉ�ાસથી આ પવ� ઉજવે છ�. ખેડૂતો 
પાકની લણણીથી મુ� થતાં આ પવ� ઉજવે છ�. 
આ�યા��મક ���થી �ઈએ તો �ાનના ઘી વડે 
આ�માઓ દીપક �ગટ ◌ે છ� તેની આ યાદગાર છ�.

આજસુધી આપણે આ પવ�ને ઉજવતા 
આ�યા છીએ તેથી તે િવશે આપણે માિહતગાર પણ 
છીએ. અમાસની અંધારી રાતે �યાર� િતિમરની 
કાિલમા સવ�� પથરાઈ ગઈ હોય છ� �યાર� દીપકોનું 
�ગટવું એ ક�ટલું આકષ�ક લાગે છ�. દીપકનું 
�ગટવું એટલે િવષાદયુ� વદન ઉપર �સ�નતાનું 
��મત ! ઉરનો આનંદ મુખારિવંદ પર ડો�કયાં કર� 
છ�. પરંતુ પરંપરાગત રીતે દીપકો �ગટાવીને 
અ�પકાળના આનંદની અનુભૂિત કરતાં માનવો 
દીપાવલીનું સાચું રહ�ય �ણે �યાર� શા�ત 
આનંદની અનુભૂિત થાય છ�.

તં�ી �થાનેથી

�કાશનું પવ� દીપાવલી
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બંધ કરાવી �દ�યતાનાં જમા ખાતાની અપે�ા રાખે 
છ�. બિહમુ�ખતાના વાયુમંડલને સમા�ત કરવાનું 
આ પવ� છ�.

દીપાવલી એટલે �કાશનું પવ�. દીપાવલીના 
ગરબાઓમાં એક મોટો દીપક �ગટાવવામાં આવે 
છ�. તેની �યોતથી બી� દીપકો �ગટાવવામાં આવે 
છ�. મોટો દીપક તે �યોિતિબંદુ �વ�પ િશવ 
પરમા�માની યાદગાર છ�. બાક�ના દીપકો 
આ�માઓની યાદગાર છ�. જેમની �યોિત 
પરમા�મા જગાડે છ�. એટલે આપણે �યોિતિબંદુ 
�વ�પ િશવ પરમા�માનાં સંતાનો છીએ. �ાન 
સૂય�નાં સંતાનો છીએ. જેમ સૂય� �વયં શિ�શાળી 
હોવાને લીધે ચાર� બાજુ પોતાની શિ�થી �કાશ 
ફ�લાવે છ�. તે રીતે �ાનસૂય� બનીને �કાશનાં 
�કરણો સમ� ��� ઉપર પાથરવાનાં છ�. 
શુભભાવના, �ે� બનવાની કામનાઓનાં 
�કરણો ચાર� બાજુ િવ� ક�યાણકારી બનીને 
ફ�લાવવાનાં છ�.

એક બી� સાથે લડાઈ ઝગડાને કારણે 
મનમેળ ન હોય છતાં �દવાળીના �દવસોમાં લોકો 
એક બી�ને ઘેર જઈને મળ� છ� પણ �દય 
પ�રવત�ન થતું નથી. આપણે ક�ણાનાં શીતળ 
છાંટણાથી િવરોધી આ�માઓને શીતળ બનાવી 
તેમનું �દય પ�રવત�ન કરવાનું છ�. આપણી સંપૂણ� 
��થિતનું આવાહન કરીને �દવાળી ઉજવવાની છ�.

આ�મા�પી દીપક સતત �કાશમાન રહ� તે 
માટ� ��િ�માં રહ�વા છતાં સદા દ�હ, દ�હના 
સંબંધથી િન�ત થઈ �ે� ��થિતની અનુભૂિત 
કરવાની છ�. લ�મીની સાથે ગણેશનું પૂજન થાય 
છ�. તો �ણે કાળનાં �ાન �વ�પ બનીને સંગમ-
યુગમાં પોતાનો આ��મક દીપક �કાિશત 
રાખવાનો છ�. વાયુમંડલ, વાય�ેશન અને 

રાત, િવષયિવકારોથી અંધકારમય બનેલી 
���નું સૂચન કર� છ�.

દીપાવલીમાં લોકો સુંદર વ��ાભૂષણોથી 
સ� બનીને ઘરની શોભામાં અિભ�િ� કર� છ�. 
ઘરમાંથી કચરો વાળી ઝૂડીને સાફ કર� છ�. 
વા�તવમાં દ�હ�પી ભવનમાંથી િવષયિવકારોના 
કચરાને સાફ કરવાનો છ� અને વ��ાભૂષણોની 
�થૂળ સ�વટને બદલે આ�માનું ઓજસ 
�ગટાવીને �દ�યગુણોના આભૂષણોથી સ� 
થવાનું છ�. િમઠાઈ આ�દ પદાથ� ખાવાનું રહ�ય 
વા�તવમાં મુખની મીઠાશ, મધુરબોલ �ારા 
મીઠામાં મીઠા સૌના િ�ય એવા પરમા�માનો 
પ�રચય આપવાના કાય�નું સૂચન કર� છ�.

આ પવ�માં લ�મીનું આવાહન કરવામાં આવે 
છ�. પણ લ�મીનું આગમન આવા કલુિષત 
વાતાવરણમાં થઈ શક�? લ�મીના આવાહન 
માટ�નો પુ�ષાથ� છ� પિવ�તા અને �દ�યગુણોની 
ધારણા �ારા દ�વ�વની �ા��ત. �યાર� આ�મા 
દ�વ�વના ગુણોને ધારણ કર� છ� �યાર� તે ભિવ�યમાં 
આવનાર સતયુગમાં સુખ, શાંિત, સ�િ�થી 
ભરપૂર અથા�� ધન - ધા�ય અને વૈભવોથી સંપ�ન 
એવી સોનેરી દુિનયાને �ા�ત કર� છ�. આ દુિનયામાં 
�ી લ�મી અને �ી નારાયણનું રા�ય હોય છ�. 
�યાર� આપણે �ી લ�મીને નજર� િનહાળી શક�શું. 
અહ� તો મા� ભાવનાઓથી તેમનું આવાહન 
કરીએ છીએ.

�દવાળીના �દવસે વેપારીઓ પોતાના 
ચોપડાઓનાં ખાતાં જુએ છ�. જૂનાં ખાતાં ચુકતે 
કરી નવાં ખાતાની શ�આત કર� છ�. પરમિપતા 
પરમા�મા આના સંદભ�માં કહ� છ� ક� આ�માઓએ 
પોતાના કમ�નાં િહસાબ �કતાબનાં ખાતાં �યાં 
સુધી સમા�ત કયા� છ� તે �વાનું છ�. પરમા�મા 
આપણી પાસે �યથ� સંક�પોનાં, િવકમ�નાં ખાતાં (અનુસંધાન પેજ નં. 10 પર)
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Þ×í.�±ë�ßíÖõ�èçÖë,�ÃëÖë,�°äÖë�ßèù.�ÚëÀí�
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(O.K.) ßèõåù.
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ÀëÏí�åÀí±õ�Èí±õ.

Éõ�ÕßÜëIÜëÞí�åã@Ö�±Þõ�ÕþõÜÞõ�ÕùÖëÞë�

અ�તધારા

એક બાબા દૂસરા ન કોઈ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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ÀèõÖë_,� ÒÀÜëýÖíÖ� ÚÞäð_� Èõ.Ó� ÜQÜë� ÀèõÖë_,�

Ò±IÝëßõ�É�Àßí�áù�Þõ.Ó�ÜQÜë,�ØíØí,�ØëØíÞù�

±Q²ÖäõâëÞù�çÜÝ�CëHëù�Õëyù�èÖù.�±IÝëßõ�

FÝë_� Èõ� IÝë_� ±Q²Öäõâë� Àßí� ß�ëë _� Èõ.�

±Q²ÖäõâëÞð_�Úèð�É�Üèkä�Èõ.�Éõ�ÚùÉÕñHëý�èåõ�

±õÞù�±Q²Öäõâë� @ÝëßõÀ� Àõäù,� @ÝëßõÀ�±õäù�

èåõ.�ÀëÜÇáëµ�ÚõçíÞõ�{ùÀë_�Âë´Þõ�çñ´�Éåõ.�

×ùÍ<_�ÕùÖëÞë�µÕß�KÝëÞ�±ëÕù,�Öù�ç_ÃÜÝðÃ�

CëHëù�ÜèëÞ�ÝðÃ�Èõ.�ÜÞ�åë_Ö�×´�ÃÝð_,�ÚðãKÔ�

lõWÌ�×´�Ã´.�Öù�ç_VÀëß�ÚØáë´�ÃÝë.�ßëäHë�

èäõ�Ào´�ÕHë�Àßí�Þë�åÀõ.�ÚðãKÔÜëÞùÞí�ÚðãKÔ�

ÚëÚë�ÕùÖëÞð_�ÀëÜ�Àßëääë�ÜëËõ�Àèõ�Èõ�ÚëâÀù,�

Üëhë�LÝëßë�±Þõ�MÝëßë�ßèù.�ÛÃäëÞÞí�CëHëí�

çëßí� ÀoÕÞí� Èõ.� ìÞÝÖ� ±_Øß×í� çëÎ� Èõ.�

ìÞÑVäë×ý�Ûëä�Èõ�Öù�Éõ�ç_ÀSÕ�Àßåù,�Öõ�×´�

Éåõ.�±èÙ�±ëÕHëõ� Üëhë�Âëäë-Õíäë�ÜëËõ�Þ×í�

ÚõÌë.� Âë´±õ� Èí±õ� Öõ� ÕHë� ±õäí� ±äV×ë�

ÚÞëääë�ÜëËõ.�ÂëäëÞð_�ÕèõßäëÞð_�±õäð_�Üâí�ß�ëð_�

Èõ�Éõ×í�ÚðãKÔ�ÚíÉõ�@Ýë_Ý�ÉÖí�Þ×í.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

°äÞÞù� ±ëÔëß� ÚÞëäí� áõ� Öõ� çÜÉØëß� Èõ.�

±ÞðÛä� É�±ëÕHëë� °äÞÞù� ±ëÔëß� Èõ.� Öù�

Õèõáë_�çÜÝ�Éõ�ßíÖõ�ÃÝù�Öõ�ÃÝù�Õß_Öð�èäõ�Üëßõ�

çÜÝ�ÚÃëÍäëÞù�Þ×í.�èäõ�çÜÉÜë_�±ëTÝð_�Èõ�Àõ�

ÚëÚëÞë�Öù�ÚÞí�ÃÝë.� IÝëÃ�ÕHë�×´�ÃÝù.�

ÕìähëÖëÞð _� ÕëáÞ� Àßí� ØíÔð _.� Úþ›ëÀ<Üëß�

Úþ›ëÀ<Üëßí�ÀùÞõ�ÀèõäëÝ�Èõ�Öõ�ÕHë�çÜ½´�ÃÝð_.�

Õß_Öð� ±õÜë_� ÕHë� Þ_Úß� äÞ� (Õþ×Ü)� Úí.Àõ.�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�±õäù�Õðßïðæë×ý�èùÝ.�ÚëÚë±õ�À�ëð_�Èõ�

ìhëÀëâØåa�ÚÞí�½±ù.�ÀëáÞë�Øåa,�çäëßÞë�

Øåa,�çë_ÉÞë�Øåa�ÞèÙ,�ìhëÀëâ�Øåa.�äíÖõáí�

äëÖùÞð_�ìÇ_ÖÞ�Þë�Àßù.�ÜÞÕç_Ø�ÞèÙ,�ÕþÛð�Õç_Ø�

Àßù.� ÕþÛðÕç_Ø� Àßåù,� Öù� ±ëÕÞõ� ÕHë� çëßïð_�

ìärÞõ�ÕHë�çëßïð_.

±_ìÖÜ� ÉLÜÜë_� ÕHë� ´rß� É� Àßõ� Èõ.�

çØë±õ� AÝëá�ßèõ�Èõ�ÜÞõ�Àù´�ÜÞðWÝ×í�Þ×í�

ÜâÖð_.�±ëÕÞëß�´rß�ÚõÌù�Èõ.�ÉõÞõ�±ëÕÞëß�

ØëÖë�VäÝ_�ÛÃäëÞ�Èõ�Öõ�ÜëÃÞëß�ÀØí�ÚÞí�åÀõ�

ÞèÙ.� Öõ� ØëÖë� Èõ.� ÛëBÝìäÔëÖë� Üëßë� Úþ›ë�

ÚëÚë,�äßØëÖë�ìåä�ÛùáëÞë×�Èõ.�ØíØíÞí�äëÖ�

çë_Ûâí.�Òèäõ�Cëõß�(ÕßÜÔëÜ)�ÉäëÞð_�Èõ.Ó�ØëØí�

નવા વષ�ના આ આનંદ ઉ�ાસને ટકાવી 
રાખવા � નવીન સંક�પ કરવામાં આવે તો 
‘નૂતનવષા�િભનંદન’ જ�ર સાકાર બને. પવ�ને 
આ�યા��મક રીતે સમ�ને માણસ તેને તે રીતે 
ઉજવે તેના મહ�વને સમજે તો ચો�સ �દન 
�િત�દન તેના આનંદ, સુખ, શાંિતમાં �િ� થાય. 
આપણે ઘણી ક�ટ�વો, ખોટી િવચારસરણીઓ, 
નબળાઈઓ, ફ�રયાદો જૂના િહસાબ-�કતાબ 
િબનજ�રી બંધનો સમ�યાઓને દૂર કરવાનો આ 
ઉ�મ સમય છ�. રાગ-��ષનાં, લડાઈ ઝગડાના 
બધા િહસાબ લેણદ�ણના ચોપડાને બંધ કરીએ. 

અબોલા હોય તેને બોલાવીએ, દુ�મનોને પણ 
શુભભાવનાઓ આપીએ, િનમં�ણ આપીએ. નવી 
આશા નવા ઉમંગો નવા �વનની નવી �પર�ખા 
તૈયાર કરીએ. આપણે �ણે અ�ણે નવું નવું 
શીખતા જ રહીએ છીએ પરંતુ આપણા લ� 
તરફની નવી વાતોને �યાનમાં લઈને તેના માટ� 
જેમ ધંધો િવકસાવવા માટ� વેપારી બજેટ તૈયાર 
કર� તેવી રીતે આપણે આપણા િવકાસનું બજેટ 
નવા વષ�માં બનાવીએ તો તો આ�મો�નિત જ�ર 
સાધી શકાય. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
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çèõÉ� ÕHë� ÂëÜí� Þ� ßèõ.� Öù� Éõ� Àßíåð_� ÖõÜë_�

çÎâÖë�Üâåõ.�ìäCïÞ�Öù�±ëäåõ.�Öõ�Àù´�ÜùËí�

äëÖ�Þ×í.� ÕHë�±_ØßÞí� ãV×ìÖ� ìÞìäýCïÞ� ßèõ.�

Àù´Þõ� Ào´Þë� ÀèõÖë_� åë_ìÖ×í�ÚëÚëÞí� ÝëØÜë_�

ßèù�Öù�ìäCïÞ�çÜëMïÖ�×´�Éåõ.�ÚëÚë�åíÂäëÍõ�

Èõ,�Éõ�Ào´�äíÖí�ÃÝð_�Öõ�çëßïð_�Èõ.�ØßõÀÞù�ÕëËó�

ÕùÖëÞù�Èõ.�Öõ×í�äëÖù�Öù�×åõ�ÕHë�ÚëÚë�Àèõ�Èõ�

ÖÜëßõ�èçÖë�ßèõäëÞð_�Èõ.�Âðåí×í�çõäë�ÀßäëÞí�

Èõ.� ±õÜë_� ÀØí� ×ëÀäëÞð_� Þ×í.� çÜÃþ� ÝiëÞí�

ÉäëÚØëßí� ÚëÚë� µÕß� Èõ.� ÚëâÀùÞí�

ÉäëÚØëßí�ÕHë�ÚëÚë�µÕß�Èõ.�±ëÕHëõ�åë�ÜëËõ�

½õ´Þõ,�ìäÇëßíÞõ�ÜVÖÀ�ÃßÜ�Àßí±õ.�±õÞí�åí�

Éwß�Èõ�?�èâäë�ßèù,�ÞëÇÖë�ßèù,�µÍÖë�ßèù.�

ÀëßHë� Àõ� ±ëÕHëë� Éõäð_� ÂðåÞçíÚ�ÚíÉ\_� Àù´�

Þ×í.�±ë�ßíÖõ�èçÖë,�ÃëÖë,�°äÖë�ßèù.�ÚëÀí�

Àù´�äëÖ�ìäÇëßåù�ÞèÙ,�Úùáåù�ÞèÙ,�Öù�±ùÀõ��

(O.K.) ßèõåù.

ÜÞÜë_�±ÞõÀëÞõÀ�´EÈë±ù�×äëÞð_�ÀëßHë�

ÀÜõýãLÄÝù�ÜÞÞõ�Àèõ�Èõ�±Þõ�ÜÞ�ÀÜõýãLÄÝùÞõ�Àèõ�

Èõ.� Ú_ÞõÞí� èëÜë_� èë� ×äë×í� ÜÞ� ÀÜõýãLÄÝùÞð_�

ÃðáëÜ�ÚÞí�ÃÝð_.� Öù�çðÂ�À´�ßíÖõ� Üâåõ� ?�

ÚëÚë�Àèõ�Èõ,�±ÖíãLÄÝ�çðÂÞù�±ÞðÛä�Àßäù�

Èõ�Öù�ÛÃäëÞ�åíÂäëÍõ�Èõ�Öõ�Öõ�ÚùáÖë_�åíÂù.�

ÀßëäÞëß�ÚëÚë�Éõ�Àßëäí�ß�ëë�Èõ�Öõ�Àßù�±Þõ�

ÕùÖëÞí�ÚðãKÔÞí�áÃëÜ�ÚëÚëÞë�èë×Üë_�çùîÕí�

Øù,� Öù�ÚëÚë�±_Øß×í� ÞÇëäÖë� ßèõåõ.� IÝëßõ�

ÜÞÞõ,�ÀÜõýãLÄÝùÞõ�°Öäë×í�±ÖíãLÄÝ�çðÂÞù�

±ÞðÛä�×åõ.�±ëÜ�±ÖíãLÄÝ�çðÂÜë_�ßèõÞëß�

±ëIÜë�çÖïû,�ìÇÖïû,�±ëÞ_Ø�VäwÕ�×´�½Ý�Èõ.�

ÉõÞë×í�±_ØßÞù�ÚÔù�ÀÇßù�çëÎ�×´�½Ý�Èõ.�

V×ñâ�èíßëÜë_�ßèõલા�ØëÃÞõ�Øñß�Àßí�åÀÖë�Þ×í�
Öù�±ëIÜëwÕí�ÇöÖLÝ�èíßëÜë_�È\ÕëÝõáë�ØëÃÞõ�

ÀëÏí�åÀí±õ�Èí±õ.

Éõ�ÕßÜëIÜëÞí�åã@Ö�±Þõ�ÕþõÜÞõ�ÕùÖëÞë�

અ�તધારા

એક બાબા દૂસરા ન કોઈ
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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ÀèõÖë_,� ÒÀÜëýÖíÖ� ÚÞäð_� Èõ.Ó� ÜQÜë� ÀèõÖë_,�

Ò±IÝëßõ�É�Àßí�áù�Þõ.Ó�ÜQÜë,�ØíØí,�ØëØíÞù�

±Q²ÖäõâëÞù�çÜÝ�CëHëù�Õëyù�èÖù.�±IÝëßõ�

FÝë_� Èõ� IÝë_� ±Q²Öäõâë� Àßí� ß�ëë _� Èõ.�

±Q²ÖäõâëÞð_�Úèð�É�Üèkä�Èõ.�Éõ�ÚùÉÕñHëý�èåõ�

±õÞù�±Q²Öäõâë� @ÝëßõÀ� Àõäù,� @ÝëßõÀ�±õäù�

èåõ.�ÀëÜÇáëµ�ÚõçíÞõ�{ùÀë_�Âë´Þõ�çñ´�Éåõ.�

×ùÍ<_�ÕùÖëÞë�µÕß�KÝëÞ�±ëÕù,�Öù�ç_ÃÜÝðÃ�

CëHëù�ÜèëÞ�ÝðÃ�Èõ.�ÜÞ�åë_Ö�×´�ÃÝð_,�ÚðãKÔ�

lõWÌ�×´�Ã´.�Öù�ç_VÀëß�ÚØáë´�ÃÝë.�ßëäHë�

èäõ�Ào´�ÕHë�Àßí�Þë�åÀõ.�ÚðãKÔÜëÞùÞí�ÚðãKÔ�

ÚëÚë�ÕùÖëÞð_�ÀëÜ�Àßëääë�ÜëËõ�Àèõ�Èõ�ÚëâÀù,�

Üëhë�LÝëßë�±Þõ�MÝëßë�ßèù.�ÛÃäëÞÞí�CëHëí�

çëßí� ÀoÕÞí� Èõ.� ìÞÝÖ� ±_Øß×í� çëÎ� Èõ.�

ìÞÑVäë×ý�Ûëä�Èõ�Öù�Éõ�ç_ÀSÕ�Àßåù,�Öõ�×´�

Éåõ.�±èÙ�±ëÕHëõ� Üëhë�Âëäë-Õíäë�ÜëËõ�Þ×í�

ÚõÌë.� Âë´±õ� Èí±õ� Öõ� ÕHë� ±õäí� ±äV×ë�

ÚÞëääë�ÜëËõ.�ÂëäëÞð_�ÕèõßäëÞð_�±õäð_�Üâí�ß�ëð_�

Èõ�Éõ×í�ÚðãKÔ�ÚíÉõ�@Ýë_Ý�ÉÖí�Þ×í.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

°äÞÞù� ±ëÔëß� ÚÞëäí� áõ� Öõ� çÜÉØëß� Èõ.�

±ÞðÛä� É�±ëÕHëë� °äÞÞù� ±ëÔëß� Èõ.� Öù�

Õèõáë_�çÜÝ�Éõ�ßíÖõ�ÃÝù�Öõ�ÃÝù�Õß_Öð�èäõ�Üëßõ�

çÜÝ�ÚÃëÍäëÞù�Þ×í.�èäõ�çÜÉÜë_�±ëTÝð_�Èõ�Àõ�

ÚëÚëÞë�Öù�ÚÞí�ÃÝë.� IÝëÃ�ÕHë�×´�ÃÝù.�

ÕìähëÖëÞð _� ÕëáÞ� Àßí� ØíÔð _.� Úþ›ëÀ<Üëß�

Úþ›ëÀ<Üëßí�ÀùÞõ�ÀèõäëÝ�Èõ�Öõ�ÕHë�çÜ½´�ÃÝð_.�

Õß_Öð� ±õÜë_� ÕHë� Þ_Úß� äÞ� (Õþ×Ü)� Úí.Àõ.�

ÚÞäëÞð_�Èõ.�±õäù�Õðßïðæë×ý�èùÝ.�ÚëÚë±õ�À�ëð_�Èõ�

ìhëÀëâØåa�ÚÞí�½±ù.�ÀëáÞë�Øåa,�çäëßÞë�

Øåa,�çë_ÉÞë�Øåa�ÞèÙ,�ìhëÀëâ�Øåa.�äíÖõáí�

äëÖùÞð_�ìÇ_ÖÞ�Þë�Àßù.�ÜÞÕç_Ø�ÞèÙ,�ÕþÛð�Õç_Ø�

Àßù.� ÕþÛðÕç_Ø� Àßåù,� Öù� ±ëÕÞõ� ÕHë� çëßïð_�

ìärÞõ�ÕHë�çëßïð_.

±_ìÖÜ� ÉLÜÜë_� ÕHë� ´rß� É� Àßõ� Èõ.�

çØë±õ� AÝëá�ßèõ�Èõ�ÜÞõ�Àù´�ÜÞðWÝ×í�Þ×í�

ÜâÖð_.�±ëÕÞëß�´rß�ÚõÌù�Èõ.�ÉõÞõ�±ëÕÞëß�

ØëÖë�VäÝ_�ÛÃäëÞ�Èõ�Öõ�ÜëÃÞëß�ÀØí�ÚÞí�åÀõ�

ÞèÙ.� Öõ� ØëÖë� Èõ.� ÛëBÝìäÔëÖë� Üëßë� Úþ›ë�

ÚëÚë,�äßØëÖë�ìåä�ÛùáëÞë×�Èõ.�ØíØíÞí�äëÖ�

çë_Ûâí.�Òèäõ�Cëõß�(ÕßÜÔëÜ)�ÉäëÞð_�Èõ.Ó�ØëØí�

નવા વષ�ના આ આનંદ ઉ�ાસને ટકાવી 
રાખવા � નવીન સંક�પ કરવામાં આવે તો 
‘નૂતનવષા�િભનંદન’ જ�ર સાકાર બને. પવ�ને 
આ�યા��મક રીતે સમ�ને માણસ તેને તે રીતે 
ઉજવે તેના મહ�વને સમજે તો ચો�સ �દન 
�િત�દન તેના આનંદ, સુખ, શાંિતમાં �િ� થાય. 
આપણે ઘણી ક�ટ�વો, ખોટી િવચારસરણીઓ, 
નબળાઈઓ, ફ�રયાદો જૂના િહસાબ-�કતાબ 
િબનજ�રી બંધનો સમ�યાઓને દૂર કરવાનો આ 
ઉ�મ સમય છ�. રાગ-��ષનાં, લડાઈ ઝગડાના 
બધા િહસાબ લેણદ�ણના ચોપડાને બંધ કરીએ. 

અબોલા હોય તેને બોલાવીએ, દુ�મનોને પણ 
શુભભાવનાઓ આપીએ, િનમં�ણ આપીએ. નવી 
આશા નવા ઉમંગો નવા �વનની નવી �પર�ખા 
તૈયાર કરીએ. આપણે �ણે અ�ણે નવું નવું 
શીખતા જ રહીએ છીએ પરંતુ આપણા લ� 
તરફની નવી વાતોને �યાનમાં લઈને તેના માટ� 
જેમ ધંધો િવકસાવવા માટ� વેપારી બજેટ તૈયાર 
કર� તેવી રીતે આપણે આપણા િવકાસનું બજેટ 
નવા વષ�માં બનાવીએ તો તો આ�મો�નિત જ�ર 
સાધી શકાય. 

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
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રા� બિલએ �ી લ�મીને તમામ દ�વી-દ�વતાઓ 
સિહત પોતાના કારાગાર (જેલ)માં બંદી બના�યાં 
હતાં. એ સમયે ભગવાને રા�બિલની આસુરી 
શિ� પર િવજય મેળવીને �ી લ�મી તથા સવ� 
દ�વી દ�વતાઓને કારાગારની યાતનાઓથી 
છોડા�યાં હતાં. એના િનિમ�ે દર�ક વષ� 
દીપાવલીનો તહ�વાર ઉજવવામાં આવે છ�.

આ આ�યાનોનો અથ�બોધ

ઉપર જે બે આ�યાનો અથવા કથાઓનો 
ઉ�ેખ કરવામાં આ�યો છ� એનો અ�રશઃ અથ� 
તો �વીકાય� થઈ શક� તેમ નથી. કારણ ક� કોઈ 
એક �યિ� �ારા �ી લ�મી તથા અ�ય સવ� દ�વી-
દ�વતાઓને અથવા સમ� ���ને બંદી બનાવી 
દ�વાની વાત જ અસંભવ લાગે છ�. તેથી વા�તવમાં 
આ બંને કથાઓમાં એક ઘણા જ મહ�વપૂણ� 
ઐિતહાિસક �તાંતનું લા�િણક ભાષામાં એક 
�પક આપીને વણ�ન કરવામાં આ�યું છ�. �ાન��� 
અનુસાર નરકાસુર માયા અથા�� મનોિવકારોનો 
જ પયા�યવાચી શ�દ છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કારને ગીતામાં ‘નરકનું �ાર’ ગણવામાં 
આવેલ છ� અને ‘આસુરી લ�ણ’ પણ માનવામાં 
આવે છ�. � ક� આ િવકારો અથવા આસુરી લ�ણો 
પર િવજય �ા�ત કરવાનું ઘણું કઠણ છ�. એટલે 
એનું નામ �પકમાં બિલ છ�. ગીતામાં માયાને જ 
દુ�તર (�તવી મુ�ક�લ) અથા�� બિલ કહ�વામાં 
આવે છ�. િવ�ના ઈિતહાસમાં કિલયુગના અંતનો 
સમય એવો સમય છ� �યાર� આ િવકારોનું સવ� 
નર-નારીઓના મન પર રા�ય હોય છ�. �યાર� 
સમ� ��� નરક બનેલી હોય છ� એટલે કહ�વામાં 
આવે છ� ક� �યાર� રા� બિલ અથવા નરકાસુરનું જ 

દીપાવલી ભારતનો 
એક એવો િવશેષ તહ�વાર 
છ� જેને ભારતના લગભગ 
બધાં જ લોકો હષ��ાસથી 
ઉજવે છ�. આ �દવસોમાં 
દર�ક નાના યા મોટા, 
ગરીબ અને અમીર તથા

�ામીણ અને નાગ�રકોના ચહ�રાઓ ઉપર ખુશીનાં 
િચ�હો દ�ખાય છ�. રાિ�ના સમયે દીપકોનો 
ઝગમગાટ �વા જેવો હોય છ�.

આ તહ�વારના �ારંભ િવશે લોકવાયકાઓ

આ તહ�વારનો �ારંભ �યાર� અને કઈ રીતે 
થયો? એ િવશે અનેક લોકવાયકાઓ અને 
પૌરાિણક કથાઓ �ચિલત છ�. એક આ�યાન આ 
પણ છ� ક� ઘણાંયે વષ� પહ�લાં એક સમય એવો હતો 
ક� �યાર� નરકાસુર� સમ� ��� પર પોતાનું 
આિધપ�ય જમાવી લીધું હતું. ભગવાને 
નરકાસુરનો નાશ કરીને ���ને એના ભયથી 
મુ� કરી અને દ�વતાઓને નરકાસુરના બંધનથી 
છોડા�યા. તેથી દીવાળીના એક �દવસ પહ�લાંની 
રાિ�ને નરક - ચતુદ�શી (કાળી ચૌદશ) તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�. જેને નાની �દવાળી પણ 
કહ�વાય છ� અને એના પછીના �દવસે અથા�� 
આસોવદ અમાસના �દવસે મોટો દીપાવલી 
મહો�સવ હોય છ�.

બી� કથા એ છ� ક� દ��ય રા� બિલએ સમ� 
ભૂમંડલ પર પોતાનું એકચ�� શાસન જમાવી દીધું 
હતું. �યાર� ��વી પર આસુરીપણું ફ�લાઈ ગયું હતું 
અને ધમ�િન�ા લગભગ ન� થઈ ગઈ હતી. �યાર� 

દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ર�તાઓમાં રોશની કરવા ઉપરાંત પોતાના 
અંતરા�માનો અંધકાર દૂર કરવા અથવા પોતાના 
અંતમ�નમાં �યોિત �ગટાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. તેઓ એ વાતને ભૂલી �ય છ� ક� અમાસ 
અથવા અંધકાર અ�ાનના અને િવકારોનું �તીક 
છ�. આ�યા��મક ભાષામાં અ�ાનને અંધકાર 
કહીને ભ�જન ભગવાનને �ાથ�ના કર� છ� ક�  
‘तमसो मा �योितग�मय’ �ભુ, અમને અંધકારમાંથી 

�કાશની તરફ લઈ લો. આ આ�યા��મક અથ�માં 
જ આ બંને આ�યાનોમાં કહ�વામાં આ�યું છ� ક� 
નાની દીપાવલી અને મોટી દીપાવલી અને આ બંને 
પહ�લાંની અંધારી રાતે (ધનતેરસે) જે દીપ દાન 
કર� છ� તે અકાળ� ��યુથી બચી �ય છ�. દીપદાન 
કરવાનો ભાવ પણ �ાનદાન કરવાનો છ�. 
દીપાવલીના આ �ાન પ�ની ઉપે�ાનું જ એ 
પ�રણામ છ� ક� દર વષ� માટીનાં કો�ડયામાં દીપ 
�ગટાવીને અથવા આધુિનક પરંપરા મુજબ 
મીણબ�ીઓ અને વીજળીની રોશની કરવા છતાં 
લ�મી�નું આવા� કરવા છતાં આજે પણ ભારત 
દ�શમાં લ�મી�નો �થાયી વાસ નથી. અહ� 
��ાચાર જ રા� બિલ અથવા નરકાસુર બનીને 
સવ� ��યે પોતાનું આિધપ�ય �વ�પ ભારતના 
અડધાથી વધુ લોકો ગરીબીની ર�ખાની નીચેનું 
�વન �યતીત કરી ર�ાં છ�. લ�મી�ને તો 
‘પ�ા’, ‘કમલા’ ઈ�યા�દ નામોથી પણ યાદ 
કરવામાં આવે છ�. કારણ ક� તેઓને કમલપુ�પ 
િનવાિસની ગણવામાં આવે છ�. પરંતુ આજ આપણા 
�હ�થોનાં ઘર કમલ સમાન પિવ� બ�યાં નથી 
અને એમના અંતરની �યોિત �ગી નથી. તો 
િવષય િવકારોથી નરક બનેલા ઘરમાં લ�મી�નું 
શુભ આગમન કઈ રીતે થઈ શક� છ�?

દીપાવલી ‘મહારાિ�’ કઈ રીતે છ�?

સાધક લોકો દીપો�સવની રાિ�ને સાધનાની 

��� ઉપર આિધપ�ય હતું. સતયુગમાં ભારત દ�શ 
�વગ�ભૂિમ હતો અને અહ�ના િનવાસી દ�વી દ�વતા 
હતા. પરંતુ જ�મ મરણના ચ�માં આવતાં તેઓ 
કિલયુગના અંતમાં ���ને નરક બનાવનારા 
અને નર-નારીને અસુર બનાવનારા આ બિલ 
(િવકારો)ને આધીન થઈ ગયા હતા. �યાર� 
કિલયુગના અંતમાં ઈ�રીય �ાન આપીને 
પરમિપતા પરમા�માએ આ િવકારો �પી 
નરકાસુરનો અંત આ�યો અને સતયુગમાં જે 
માનવ આ�માઓ �ી લ�મી અથવા અ�ય દ�વી 
દ�વતા નામથી અ�ણ હતા. એમને આ 
નરકાસુરના બંધનમાંથી મુ� કરા�યા. આ 
મહ�વપૂણ� �તાંતની યાદમાં આજે પણ દર 
આસોવદ ચૌદશના �દવસે નાની દીપાવલી 
ઉજવવામાં આવે છ� એના પછીના �દવસે આસોવદ 
અમાસે �ી લ�મી - �ી નારાયણનું �વતં�તાપૂવ�ક 
રા�ય શ� થતાં સતયુગની શ� થવાની ખુશીમાં 
મોટી દીપાવલી ઉજવવામાં આવે છ�.

દ�વ�વનો આસુરીપણા ઉપર િવજય

ક�ટલાયે લોકો એવું માને છ� ક� દીપાવલીનો 
તહ�વાર રાવણ પર રામનો િવજય થયો તે પછી 
મયા�દાયુ� રામ રા�યનો �ારંભ થયો તેનો 
�મરણો�સવ છ�. વા�તવમાં એનો અને આગળનાં 
બે આ�યાનોનો ભાવ એ છ� ક� રાવણ આસુરી 
શિ� અને રામ ઈ�રીય શિ�નું �તીક છ�.

�ાનદીપ �ગટા�યા િવના દીપાવલી િનરથ�ક

આજે �યાર� લોકો દીપાવલીનો તહ�વાર 
ઉજવે છ� તો તેઓ આ રહ�યને બુિ� સમ� 
રાખતા નથી ક� આ ‘નરકાસુર’ અથવા બિલના 
અંત અથા�� આસુરીપણઆનો પરાજય અને 
દ�વ�વના િવજયનો �મરણો�સવ છ�. આ �દવસે 
પોતપોતાના ભવન, ગલી, મહો�ામાં અને ચાર 
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રા� બિલએ �ી લ�મીને તમામ દ�વી-દ�વતાઓ 
સિહત પોતાના કારાગાર (જેલ)માં બંદી બના�યાં 
હતાં. એ સમયે ભગવાને રા�બિલની આસુરી 
શિ� પર િવજય મેળવીને �ી લ�મી તથા સવ� 
દ�વી દ�વતાઓને કારાગારની યાતનાઓથી 
છોડા�યાં હતાં. એના િનિમ�ે દર�ક વષ� 
દીપાવલીનો તહ�વાર ઉજવવામાં આવે છ�.

આ આ�યાનોનો અથ�બોધ

ઉપર જે બે આ�યાનો અથવા કથાઓનો 
ઉ�ેખ કરવામાં આ�યો છ� એનો અ�રશઃ અથ� 
તો �વીકાય� થઈ શક� તેમ નથી. કારણ ક� કોઈ 
એક �યિ� �ારા �ી લ�મી તથા અ�ય સવ� દ�વી-
દ�વતાઓને અથવા સમ� ���ને બંદી બનાવી 
દ�વાની વાત જ અસંભવ લાગે છ�. તેથી વા�તવમાં 
આ બંને કથાઓમાં એક ઘણા જ મહ�વપૂણ� 
ઐિતહાિસક �તાંતનું લા�િણક ભાષામાં એક 
�પક આપીને વણ�ન કરવામાં આ�યું છ�. �ાન��� 
અનુસાર નરકાસુર માયા અથા�� મનોિવકારોનો 
જ પયા�યવાચી શ�દ છ�. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કારને ગીતામાં ‘નરકનું �ાર’ ગણવામાં 
આવેલ છ� અને ‘આસુરી લ�ણ’ પણ માનવામાં 
આવે છ�. � ક� આ િવકારો અથવા આસુરી લ�ણો 
પર િવજય �ા�ત કરવાનું ઘણું કઠણ છ�. એટલે 
એનું નામ �પકમાં બિલ છ�. ગીતામાં માયાને જ 
દુ�તર (�તવી મુ�ક�લ) અથા�� બિલ કહ�વામાં 
આવે છ�. િવ�ના ઈિતહાસમાં કિલયુગના અંતનો 
સમય એવો સમય છ� �યાર� આ િવકારોનું સવ� 
નર-નારીઓના મન પર રા�ય હોય છ�. �યાર� 
સમ� ��� નરક બનેલી હોય છ� એટલે કહ�વામાં 
આવે છ� ક� �યાર� રા� બિલ અથવા નરકાસુરનું જ 

દીપાવલી ભારતનો 
એક એવો િવશેષ તહ�વાર 
છ� જેને ભારતના લગભગ 
બધાં જ લોકો હષ��ાસથી 
ઉજવે છ�. આ �દવસોમાં 
દર�ક નાના યા મોટા, 
ગરીબ અને અમીર તથા

�ામીણ અને નાગ�રકોના ચહ�રાઓ ઉપર ખુશીનાં 
િચ�હો દ�ખાય છ�. રાિ�ના સમયે દીપકોનો 
ઝગમગાટ �વા જેવો હોય છ�.

આ તહ�વારના �ારંભ િવશે લોકવાયકાઓ

આ તહ�વારનો �ારંભ �યાર� અને કઈ રીતે 
થયો? એ િવશે અનેક લોકવાયકાઓ અને 
પૌરાિણક કથાઓ �ચિલત છ�. એક આ�યાન આ 
પણ છ� ક� ઘણાંયે વષ� પહ�લાં એક સમય એવો હતો 
ક� �યાર� નરકાસુર� સમ� ��� પર પોતાનું 
આિધપ�ય જમાવી લીધું હતું. ભગવાને 
નરકાસુરનો નાશ કરીને ���ને એના ભયથી 
મુ� કરી અને દ�વતાઓને નરકાસુરના બંધનથી 
છોડા�યા. તેથી દીવાળીના એક �દવસ પહ�લાંની 
રાિ�ને નરક - ચતુદ�શી (કાળી ચૌદશ) તરીક� 
ઉજવવામાં આવે છ�. જેને નાની �દવાળી પણ 
કહ�વાય છ� અને એના પછીના �દવસે અથા�� 
આસોવદ અમાસના �દવસે મોટો દીપાવલી 
મહો�સવ હોય છ�.

બી� કથા એ છ� ક� દ��ય રા� બિલએ સમ� 
ભૂમંડલ પર પોતાનું એકચ�� શાસન જમાવી દીધું 
હતું. �યાર� ��વી પર આસુરીપણું ફ�લાઈ ગયું હતું 
અને ધમ�િન�ા લગભગ ન� થઈ ગઈ હતી. �યાર� 

દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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ર�તાઓમાં રોશની કરવા ઉપરાંત પોતાના 
અંતરા�માનો અંધકાર દૂર કરવા અથવા પોતાના 
અંતમ�નમાં �યોિત �ગટાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો 
�ઈએ. તેઓ એ વાતને ભૂલી �ય છ� ક� અમાસ 
અથવા અંધકાર અ�ાનના અને િવકારોનું �તીક 
છ�. આ�યા��મક ભાષામાં અ�ાનને અંધકાર 
કહીને ભ�જન ભગવાનને �ાથ�ના કર� છ� ક�  
‘तमसो मा �योितग�मय’ �ભુ, અમને અંધકારમાંથી 

�કાશની તરફ લઈ લો. આ આ�યા��મક અથ�માં 
જ આ બંને આ�યાનોમાં કહ�વામાં આ�યું છ� ક� 
નાની દીપાવલી અને મોટી દીપાવલી અને આ બંને 
પહ�લાંની અંધારી રાતે (ધનતેરસે) જે દીપ દાન 
કર� છ� તે અકાળ� ��યુથી બચી �ય છ�. દીપદાન 
કરવાનો ભાવ પણ �ાનદાન કરવાનો છ�. 
દીપાવલીના આ �ાન પ�ની ઉપે�ાનું જ એ 
પ�રણામ છ� ક� દર વષ� માટીનાં કો�ડયામાં દીપ 
�ગટાવીને અથવા આધુિનક પરંપરા મુજબ 
મીણબ�ીઓ અને વીજળીની રોશની કરવા છતાં 
લ�મી�નું આવા� કરવા છતાં આજે પણ ભારત 
દ�શમાં લ�મી�નો �થાયી વાસ નથી. અહ� 
��ાચાર જ રા� બિલ અથવા નરકાસુર બનીને 
સવ� ��યે પોતાનું આિધપ�ય �વ�પ ભારતના 
અડધાથી વધુ લોકો ગરીબીની ર�ખાની નીચેનું 
�વન �યતીત કરી ર�ાં છ�. લ�મી�ને તો 
‘પ�ા’, ‘કમલા’ ઈ�યા�દ નામોથી પણ યાદ 
કરવામાં આવે છ�. કારણ ક� તેઓને કમલપુ�પ 
િનવાિસની ગણવામાં આવે છ�. પરંતુ આજ આપણા 
�હ�થોનાં ઘર કમલ સમાન પિવ� બ�યાં નથી 
અને એમના અંતરની �યોિત �ગી નથી. તો 
િવષય િવકારોથી નરક બનેલા ઘરમાં લ�મી�નું 
શુભ આગમન કઈ રીતે થઈ શક� છ�?

દીપાવલી ‘મહારાિ�’ કઈ રીતે છ�?

સાધક લોકો દીપો�સવની રાિ�ને સાધનાની 

��� ઉપર આિધપ�ય હતું. સતયુગમાં ભારત દ�શ 
�વગ�ભૂિમ હતો અને અહ�ના િનવાસી દ�વી દ�વતા 
હતા. પરંતુ જ�મ મરણના ચ�માં આવતાં તેઓ 
કિલયુગના અંતમાં ���ને નરક બનાવનારા 
અને નર-નારીને અસુર બનાવનારા આ બિલ 
(િવકારો)ને આધીન થઈ ગયા હતા. �યાર� 
કિલયુગના અંતમાં ઈ�રીય �ાન આપીને 
પરમિપતા પરમા�માએ આ િવકારો �પી 
નરકાસુરનો અંત આ�યો અને સતયુગમાં જે 
માનવ આ�માઓ �ી લ�મી અથવા અ�ય દ�વી 
દ�વતા નામથી અ�ણ હતા. એમને આ 
નરકાસુરના બંધનમાંથી મુ� કરા�યા. આ 
મહ�વપૂણ� �તાંતની યાદમાં આજે પણ દર 
આસોવદ ચૌદશના �દવસે નાની દીપાવલી 
ઉજવવામાં આવે છ� એના પછીના �દવસે આસોવદ 
અમાસે �ી લ�મી - �ી નારાયણનું �વતં�તાપૂવ�ક 
રા�ય શ� થતાં સતયુગની શ� થવાની ખુશીમાં 
મોટી દીપાવલી ઉજવવામાં આવે છ�.

દ�વ�વનો આસુરીપણા ઉપર િવજય

ક�ટલાયે લોકો એવું માને છ� ક� દીપાવલીનો 
તહ�વાર રાવણ પર રામનો િવજય થયો તે પછી 
મયા�દાયુ� રામ રા�યનો �ારંભ થયો તેનો 
�મરણો�સવ છ�. વા�તવમાં એનો અને આગળનાં 
બે આ�યાનોનો ભાવ એ છ� ક� રાવણ આસુરી 
શિ� અને રામ ઈ�રીય શિ�નું �તીક છ�.

�ાનદીપ �ગટા�યા િવના દીપાવલી િનરથ�ક

આજે �યાર� લોકો દીપાવલીનો તહ�વાર 
ઉજવે છ� તો તેઓ આ રહ�યને બુિ� સમ� 
રાખતા નથી ક� આ ‘નરકાસુર’ અથવા બિલના 
અંત અથા�� આસુરીપણઆનો પરાજય અને 
દ�વ�વના િવજયનો �મરણો�સવ છ�. આ �દવસે 
પોતપોતાના ભવન, ગલી, મહો�ામાં અને ચાર 
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���એ ‘મહારાિ�’ માને છ�. એમની એ મા�યતા 
છ� ક� આ રાિ�એ મં�ની િસિ� થઈ શક� છ�. તેથી 
તેઓ આ રાિ�એ �ગીને પોતાના મં�ની સાધના 
કર� છ�. આ મા�યતા પણ કિલયુગના અંતની ઘોર 
અ�ાન રાિ� સાથે સંબંિધત છ�. કિલયુગના આ 
તમો�ધાન અંિતમચરણમાં જે કોઈ પણ પરમા�મા 
�ારા આપેલી માગ� �દશ�ના (મં�ણા) અનુસાર 
ચાલે છ� એને સવ� િસિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. ભ� 
લોકો એ પણ માને છ� ક� જેઓ આ રાિ�એ 
આળસને કારણે સૂઈ રહ� છ� તે �ી લ�મીના 
આશીવા�દથી વંિચત રહ� છ�. પરંતુ વા�તવમાં આ 
વાત પણ આ�યા��મક ��િત િવશે કહ�વામાં 
આવી છ�. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં જે �યિ� 
અ�ાન િન�ામાં સૂતેલો રહ� છ� તે આવનારા 
સતયુગી �ી લ�મી અને �ી નારાયણના સુખ પૂણ� 
�વરા�યમાં સૌભા�યનું �થાન �ા�ત કરી શકતો 
નથી એટલું જ નહ� ઈ�રીય �ાન લેવા ઉપરાંત 
સંગમયુગમાં ઈ�રીય �ાન દાન આપવાનું પણ 
ઘણું મહ�વપૂણ� ગણાય છ�. એટલા માટ� પણ 
દીપાવલીની મહારાિ�એ દીપદાન કરવાનું પણ 
ઘણું મહ�વ છ�. આ �દવસે ક�ટલાક લોકો તો 
દીપકોને પોતાના મ�તક પર ઘૂમાવીને દાન કરી દ� 
છ�. તેઓ સમજે છ� ક� આનાથી સવ� અિન�થી 
મુિ� મળ� છ�. એ �પ� છ� ક� સવ� અિન�માંથી 
િન�િ� તો �ાન �ારા આ�માનો દીપ જગાવવાથી 
જ થઈ શક� છ�. સંગમયુગમાં મનુ�યા�માઓનો 
�વનદીપ અલૌ�કક હોવાના પ�રણામે જ નર �ી 
નારાયણ અને નારી �ી લ�મી પદને અથવા દ�વતા 
યા દ�વીપદને �ા�ત કર� છ� �યાર� સતયુગનો આરંભ 
થાય છ�. એના િનિમ�ે દીપાવલીના તહ�વાર� લોકો 
પોતાના ઘરો પર �વજ ફરકાવે છ� અને એ પણ કહ� 
છ� ક� આ �દવસે રા� �થુએ ��વી પર પોતાના 
ચ�વત� રા�યનો �ારંભ કય� હતો અને ��વી 

હ�રયાળીયુ� અને સુખસ�િ� પૂણ� હતી. �યાર� 
એના પહ�લાં અહ� દ�ર�તા હતી.

મોટી દીપાવલી સતયુગી �ી નારાયણ 
રા�યની યાદગાર

દીવાળીના તહ�વારોમાં મોટ� ભાગે લોકો નવાં 
કપડાં પહ�ર� છ�. ક�ટલાંક નવાં વાસણો ખરીદ� છ� 
અને જૂના ખાતાંઓ, ચોપડાઓ બંધ કરી નવાં 
ખાતાં, ચોપડાઓ બંધ કરી નવા ખાતાં, ચોપડાઓ 
શ� કર� છ�. આ સવ� નવી ���માં સુખ શાંિત પૂણ� 
નવા યુગના આરંભનાં સૂચક છ�.

હવે ફરીથી કિલયુગના અંત અને 
સતયુગના આ�દના સંગમનો સમય ચાલી ર�ો છ� 
�યાર� આપણે પોતાના જૂના િહસાબ �કતાબને 
સમેટવાનો પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ અને ઈ�રીય 
�ાન તથા યોગ �ારા ઘર ઘરમાં �ાન દીપ 
�ગટાવવા સેવા કરવી �ઈએ. કારણ ક� સવ� 
અિન�માંથી મુિ�નું આ એક સાધન છ�. એનાથી 
જ ભારતની દ�ર�તા સમા�ત થશે અને અહ� 
સુખશાંિતના સતયુગના �દવસો આવશે. 
દીપાવલીના ઉ�સવને યથાથ� રીતે આ રીતે ઉજવી 
શકાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી

ક�સંગના િવ�નથી મુ� બનતાં આતમદીપને 
માયાનાં િવ�નો નડશે નહ�. ગમે તેવાં તોફાનો 
આવે છતાં સદા એકરસ અખંડ �યોિત સમાન 
દીપક જલતો રહ�, તો દીપાવલીના પવ�ની ઉજવણી 
સાથ�ક થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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પરમા�મા કહ� છ� ક� 
જઓે આપણી સાથે સા�ં 
વતન�  કર� છ� તમેનો 
દરરોજ આભાર માનો. 
પરતું જે આપણી સાથે 
સારો �યવહાર કરતા નથી 
એમનો તો એમનાથી પણ

વધુ આભાર માનો. કારણક� આપ આ�યા તો મને 
પોતાનો અહ�કાર ઘટાડવાની તક મળી. � તમે 
નહ� આવતા તો મારો અહ�કાર �યાં �યાં પહ�ચી 
ગયો હોત. આપણા �વનમાં જે િવ�નો નાંખે છ� 
તેઓ આવે છ� આપણી શિ� વધારવા. એમનો 
આભાર માનો ક� તમે આ�યા તો મારી શિ� 
ક�ટલી છ� તેની મને ખબર પડી. જે નમે છ� તે 
સાનુક�ળ છ� જે ઝૂકતા નથી તે બીમારીની િનશાની 
છ�. જે તંદુર�ત છ� તે ગમે તેટલું નમી શક� છ�. નમતી 
વખતે તે ગણતા નથી ક� એક વાર નમું યા બે વાર 
નમું. કારણ ક� નમવું તે એમને માટ� �વાભાિવક છ�. 
શ�શ�માં નમવામાં દદ� હોઈ શક� છ�. � કોઈએ 
બ� �દવસથી કસરત કરી ના હોય, તો નમે છ� 
�યાર� નીચે હાથ પણ અડતા નથી. એટલા માટ� 
આપણે શું કરવાનું છ�? નમતા જવાનું છ�, નમતા 
જવાનું છ�. થોડા �દવસો પછી તે �વાભાિવક બની 
જશે. આપણે નમીએ છીએ તેની ખબર પણ નહ� 
પડે. નમવું એટલે તે પોતાનો �યવહાર કર�, આપણે 
આપણો �યવહાર કરીએ. એમના �યવહારની 
અસર આપણા ઉપર ન પડે. મારા નમવામાં મારી 
�ત સમાયેલી છ�. કારણ ક� મુજ આ�માની તાકાત 
નમવાથી વધશે. જેનું શરીર નમતું નથી તેનો 
આ�મા પણ નમતો નથી. તે કોઈની સાથે એડજે�ટ 

થઈ શકતા નથી. નવરા�ીમાં આપણે દાં�ડયા રાસ 
કરીએ છીએ તે ક�ટલી કમાલની ચીજ છ�. એક 
બી�ને દાં�ડયા માર� છ� તો ઘણો સુંદર ડા�સ થઈ 
�ય છ�. પણ � તે તેના તાલમાં ના માર� તો તે 
યુ�નું મેદાન બની �ય. પરમા�મા કહ� છ� 
સં�કારોનો રાસ કરો. એકના સં�કાર �ઈને 
પોતાના �વનના સં�કાર એવા કરો ક� �વન 
રાસમય બની �ય. ઘરમાં સતયુગ આવી �ય. 
��� �યાર� બદલાશે એની રાહ ના જુઓ. �� �ેમ 
�વ�પ આ�મા છું. �� �દ�ય આ�મા છું. તો દ�વી-
દ�વતા, �દ�ય આ�માનો મતલબ એ ક� દર�કના 
સં�કાર, દર�કના �યવહારને �તાં એને પણ 
દુઆઓ આપીએ ક� આ આ�મા સારો બની �ય. 
પરમા�મા આ આ�માને શિ� આપે. એવું ના 
િવચારીએ ક� આ આ�માએ મારી સાથે આવું ક�મ 
કયુ�? તે અંદરથી દદ�માં છ�. આ સમયે અહ� ઘણી 
બધી બીમારીઓ ચાલી રહી છ�. કોઈને ઈ�યા�ની 
બીમારી છ�. તો કોઈને ડરની બીમારી છ�. કોઈને 
િનંદા કરવાની બીમારી છ�. આપણે એ �વાનું છ� ક� 
આ આ�માને ક�વાં ક�વાં દદ� છ�. જે �વયં જ દદ�માં છ� 
એનાથી શા માટ� નારાજ થઈએ. પરમા�મા કહ� છ� 
ક� જેને બધાં રાજ (રહ�ય)ની ખબર છ�. તે કદી 
નારાજ થઈ શકતા નથી. કિલયુગ છ�, ઘોર 
કિલયુગ છ�. તો ઘોર કિલયુગમાં આ�મા �પી 
બેટરી ડાઉન છ�. આ રાજની આપણને ખબર છ� 
તો કોઈની સાથે નારાજ શા માટ� થઈએ. તો 
આજથી દર�ક આ�મા ��યે મા� દુઆઓ જ 
આપવાની છ�. મનથી દુઆઓ આપવાની છ�. 
દુઆઓ આપતાં આપતાં આપણી બેટરી ચાજ� થઈ 
જશે.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સ�નતાના પથ પર

જેને બધાં રહ�યોની ખબર હોય તે કદી નારાજ થતા નથી.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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���એ ‘મહારાિ�’ માને છ�. એમની એ મા�યતા 
છ� ક� આ રાિ�એ મં�ની િસિ� થઈ શક� છ�. તેથી 
તેઓ આ રાિ�એ �ગીને પોતાના મં�ની સાધના 
કર� છ�. આ મા�યતા પણ કિલયુગના અંતની ઘોર 
અ�ાન રાિ� સાથે સંબંિધત છ�. કિલયુગના આ 
તમો�ધાન અંિતમચરણમાં જે કોઈ પણ પરમા�મા 
�ારા આપેલી માગ� �દશ�ના (મં�ણા) અનુસાર 
ચાલે છ� એને સવ� િસિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. ભ� 
લોકો એ પણ માને છ� ક� જેઓ આ રાિ�એ 
આળસને કારણે સૂઈ રહ� છ� તે �ી લ�મીના 
આશીવા�દથી વંિચત રહ� છ�. પરંતુ વા�તવમાં આ 
વાત પણ આ�યા��મક ��િત િવશે કહ�વામાં 
આવી છ�. કિલયુગના અંિતમ ચરણમાં જે �યિ� 
અ�ાન િન�ામાં સૂતેલો રહ� છ� તે આવનારા 
સતયુગી �ી લ�મી અને �ી નારાયણના સુખ પૂણ� 
�વરા�યમાં સૌભા�યનું �થાન �ા�ત કરી શકતો 
નથી એટલું જ નહ� ઈ�રીય �ાન લેવા ઉપરાંત 
સંગમયુગમાં ઈ�રીય �ાન દાન આપવાનું પણ 
ઘણું મહ�વપૂણ� ગણાય છ�. એટલા માટ� પણ 
દીપાવલીની મહારાિ�એ દીપદાન કરવાનું પણ 
ઘણું મહ�વ છ�. આ �દવસે ક�ટલાક લોકો તો 
દીપકોને પોતાના મ�તક પર ઘૂમાવીને દાન કરી દ� 
છ�. તેઓ સમજે છ� ક� આનાથી સવ� અિન�થી 
મુિ� મળ� છ�. એ �પ� છ� ક� સવ� અિન�માંથી 
િન�િ� તો �ાન �ારા આ�માનો દીપ જગાવવાથી 
જ થઈ શક� છ�. સંગમયુગમાં મનુ�યા�માઓનો 
�વનદીપ અલૌ�કક હોવાના પ�રણામે જ નર �ી 
નારાયણ અને નારી �ી લ�મી પદને અથવા દ�વતા 
યા દ�વીપદને �ા�ત કર� છ� �યાર� સતયુગનો આરંભ 
થાય છ�. એના િનિમ�ે દીપાવલીના તહ�વાર� લોકો 
પોતાના ઘરો પર �વજ ફરકાવે છ� અને એ પણ કહ� 
છ� ક� આ �દવસે રા� �થુએ ��વી પર પોતાના 
ચ�વત� રા�યનો �ારંભ કય� હતો અને ��વી 

હ�રયાળીયુ� અને સુખસ�િ� પૂણ� હતી. �યાર� 
એના પહ�લાં અહ� દ�ર�તા હતી.

મોટી દીપાવલી સતયુગી �ી નારાયણ 
રા�યની યાદગાર

દીવાળીના તહ�વારોમાં મોટ� ભાગે લોકો નવાં 
કપડાં પહ�ર� છ�. ક�ટલાંક નવાં વાસણો ખરીદ� છ� 
અને જૂના ખાતાંઓ, ચોપડાઓ બંધ કરી નવાં 
ખાતાં, ચોપડાઓ બંધ કરી નવા ખાતાં, ચોપડાઓ 
શ� કર� છ�. આ સવ� નવી ���માં સુખ શાંિત પૂણ� 
નવા યુગના આરંભનાં સૂચક છ�.

હવે ફરીથી કિલયુગના અંત અને 
સતયુગના આ�દના સંગમનો સમય ચાલી ર�ો છ� 
�યાર� આપણે પોતાના જૂના િહસાબ �કતાબને 
સમેટવાનો પુ�ષાથ� કરવો �ઈએ અને ઈ�રીય 
�ાન તથા યોગ �ારા ઘર ઘરમાં �ાન દીપ 
�ગટાવવા સેવા કરવી �ઈએ. કારણ ક� સવ� 
અિન�માંથી મુિ�નું આ એક સાધન છ�. એનાથી 
જ ભારતની દ�ર�તા સમા�ત થશે અને અહ� 
સુખશાંિતના સતયુગના �દવસો આવશે. 
દીપાવલીના ઉ�સવને યથાથ� રીતે આ રીતે ઉજવી 
શકાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી

ક�સંગના િવ�નથી મુ� બનતાં આતમદીપને 
માયાનાં િવ�નો નડશે નહ�. ગમે તેવાં તોફાનો 
આવે છતાં સદા એકરસ અખંડ �યોિત સમાન 
દીપક જલતો રહ�, તો દીપાવલીના પવ�ની ઉજવણી 
સાથ�ક થશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ
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પરમા�મા કહ� છ� ક� 
જઓે આપણી સાથે સા�ં 
વતન�  કર� છ� તમેનો 
દરરોજ આભાર માનો. 
પરતું જે આપણી સાથે 
સારો �યવહાર કરતા નથી 
એમનો તો એમનાથી પણ

વધુ આભાર માનો. કારણક� આપ આ�યા તો મને 
પોતાનો અહ�કાર ઘટાડવાની તક મળી. � તમે 
નહ� આવતા તો મારો અહ�કાર �યાં �યાં પહ�ચી 
ગયો હોત. આપણા �વનમાં જે િવ�નો નાંખે છ� 
તેઓ આવે છ� આપણી શિ� વધારવા. એમનો 
આભાર માનો ક� તમે આ�યા તો મારી શિ� 
ક�ટલી છ� તેની મને ખબર પડી. જે નમે છ� તે 
સાનુક�ળ છ� જે ઝૂકતા નથી તે બીમારીની િનશાની 
છ�. જે તંદુર�ત છ� તે ગમે તેટલું નમી શક� છ�. નમતી 
વખતે તે ગણતા નથી ક� એક વાર નમું યા બે વાર 
નમું. કારણ ક� નમવું તે એમને માટ� �વાભાિવક છ�. 
શ�શ�માં નમવામાં દદ� હોઈ શક� છ�. � કોઈએ 
બ� �દવસથી કસરત કરી ના હોય, તો નમે છ� 
�યાર� નીચે હાથ પણ અડતા નથી. એટલા માટ� 
આપણે શું કરવાનું છ�? નમતા જવાનું છ�, નમતા 
જવાનું છ�. થોડા �દવસો પછી તે �વાભાિવક બની 
જશે. આપણે નમીએ છીએ તેની ખબર પણ નહ� 
પડે. નમવું એટલે તે પોતાનો �યવહાર કર�, આપણે 
આપણો �યવહાર કરીએ. એમના �યવહારની 
અસર આપણા ઉપર ન પડે. મારા નમવામાં મારી 
�ત સમાયેલી છ�. કારણ ક� મુજ આ�માની તાકાત 
નમવાથી વધશે. જેનું શરીર નમતું નથી તેનો 
આ�મા પણ નમતો નથી. તે કોઈની સાથે એડજે�ટ 

થઈ શકતા નથી. નવરા�ીમાં આપણે દાં�ડયા રાસ 
કરીએ છીએ તે ક�ટલી કમાલની ચીજ છ�. એક 
બી�ને દાં�ડયા માર� છ� તો ઘણો સુંદર ડા�સ થઈ 
�ય છ�. પણ � તે તેના તાલમાં ના માર� તો તે 
યુ�નું મેદાન બની �ય. પરમા�મા કહ� છ� 
સં�કારોનો રાસ કરો. એકના સં�કાર �ઈને 
પોતાના �વનના સં�કાર એવા કરો ક� �વન 
રાસમય બની �ય. ઘરમાં સતયુગ આવી �ય. 
��� �યાર� બદલાશે એની રાહ ના જુઓ. �� �ેમ 
�વ�પ આ�મા છું. �� �દ�ય આ�મા છું. તો દ�વી-
દ�વતા, �દ�ય આ�માનો મતલબ એ ક� દર�કના 
સં�કાર, દર�કના �યવહારને �તાં એને પણ 
દુઆઓ આપીએ ક� આ આ�મા સારો બની �ય. 
પરમા�મા આ આ�માને શિ� આપે. એવું ના 
િવચારીએ ક� આ આ�માએ મારી સાથે આવું ક�મ 
કયુ�? તે અંદરથી દદ�માં છ�. આ સમયે અહ� ઘણી 
બધી બીમારીઓ ચાલી રહી છ�. કોઈને ઈ�યા�ની 
બીમારી છ�. તો કોઈને ડરની બીમારી છ�. કોઈને 
િનંદા કરવાની બીમારી છ�. આપણે એ �વાનું છ� ક� 
આ આ�માને ક�વાં ક�વાં દદ� છ�. જે �વયં જ દદ�માં છ� 
એનાથી શા માટ� નારાજ થઈએ. પરમા�મા કહ� છ� 
ક� જેને બધાં રાજ (રહ�ય)ની ખબર છ�. તે કદી 
નારાજ થઈ શકતા નથી. કિલયુગ છ�, ઘોર 
કિલયુગ છ�. તો ઘોર કિલયુગમાં આ�મા �પી 
બેટરી ડાઉન છ�. આ રાજની આપણને ખબર છ� 
તો કોઈની સાથે નારાજ શા માટ� થઈએ. તો 
આજથી દર�ક આ�મા ��યે મા� દુઆઓ જ 
આપવાની છ�. મનથી દુઆઓ આપવાની છ�. 
દુઆઓ આપતાં આપતાં આપણી બેટરી ચાજ� થઈ 
જશે.                     ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સ�નતાના પથ પર

જેને બધાં રહ�યોની ખબર હોય તે કદી નારાજ થતા નથી.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા
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ભારતનો આ�યા��મક વારસો અિત ભ�ય 
છ.�  આપણા તહવ� ારો ઋિષમિુનઓએ આવનારી 
પઢેીઓનો �યાલ રાખીને બના�યા. જનેો જગતમાં 
�ટો મળ� એમ નથી. જન�વનને માટન� ા 
સવમ� ા�ય નીિતિનયમો અને �ણાિલકાઓને એવું 
�પ આ�યું છ� જનેાથી જગ સમ�તને આચાર, 
િવચાર અને આહાર-િવહાર તમેજ આ�માના 
ક�યાણ માટ� માગદ� શન�  મળ.�

�યિ� પ�રવતન�  અને એને માટ� તન મન 
તથા શ�ુ અને સા��વક સાધનની આવ�યકતા 
છ.�  વધાર� તો શું એમના નામ જ મન�ુયને ��ે 
�વનને માટ� �રેણા આપવાવાળા છ.�  બધા જ 
તહવ� ારોનાં મળૂ આ�યા��મકતામાં છપુાયલેાં છ.�  
પરતું લોકો આ તહવ� ારોની અલૌ�કકતા, �દ�યતા, 
આ�યા��મકતાને ભલૂી લૌ�કક રીિતથી ઉજવે છ.�  
એટલા માટ� એમને અલૌ�કક સખુની અનભુિૂત 
થતી નથી. પરમાનદંની ખશુી થતી નથી. આજ 
વાત દીપાવલી ઉજવવાના િવષયમાં પણ કહી 
શકાય. દીપાવલી શ�દનો પણ લૌ�કક જ અથ� 
લઈને ઘણા કાળથી લોકો દર વષ� આ �દવસે 
માટીનાં કો�ડયામાં દીપક સળગાવે છ.�  અથવા 
વીજળી ના �કાશથી ઘરને સ�વે છ.�  એમનું �યાન 
આ��મક �યોિતને ��ત કરવામાં નથી જત,ંુ 
એટલે એ �દ�ય �યોિતની અવ�થામાં ��થત થઈ 
શકતાં નથી અને એનો રસ પણ લઈ શકતા નથી. 
વા�તવમાં દીપાવલી શ�દ લૌ�કક દીપમાળાનો 
વાચક નથી. પરતું આ�મા�પી દીપકને ��ત 
કરવાનો સચૂક છ.�  આ સ�યતા દીપાવલીના િવશે 
�ચિલત આ�યાનો, દત� કથાઓ પર િવચાર 
કરવાથી પણ �પ� સમ� શકાય છ.�

ધનતેરશ, કાળીચૌદશ, �દવાળી/દીપાવલી

દીપાવલીનો તહ�વાર આસો માસની 
અમાવ�યાની રા�ીએ ઉજવવામાં આવે છ�. 
દીપાવલીનાં બે �દવસ પહ�લાં ધનતેરસ અને એક 
�દવસ પહ�લાં કાળી ચૌદશ ઉજવવામાં આવે છ�. 
કાળી ચૌદશને જ નક� ચૌદશ પણ કહ� છ�. એના 
િવશે દ�તકથાઓ �ચિલત છ�.

ધનતેરશની િવશેષ દ�તકથા છ� ક� એક વાર 
યમરાજે પોતાના દૂતને પૂ�ું ક� �યાર� તમે 
�ાણીઓના �ાણ હરવા �ઓ છો �યાર� શું તે 
સમયે તમને દયા પણ આવે છ� ક� નહ�? એના 
જવાબમાં યમદૂતે ક�ં મહારાજ, �યાર� અકાળ� 
��યુ થાય છ�, �યાર� જ�ર દયા આવે છ�. પોતાની 
વાતને �પ� કરતાં યમદૂતે એક ઉદાહરણ 
સંભળા�યુ. યમદૂતે ક�ં. યમરાજ, એકવાર રા� 
િશકાર કરતાં કરતાં બી� કોઈના રા�યમાં 
પહ�ચી ગયો. �યાંના રા�એ તેમનો આદર 
સ�કાર કય�. સ�કાર કરવાવાળા રા�ને �યાં તે 
જ �દવસે પુ�નો જ�મ થયો. પરંતુ આકાશવાણી 
થઈ ક� તમારો આ પુ� િવવાહના ચાર �દવસ પછી 
મરી જશે. આ વાતથી બંને રા�ને દુઃખ થયું. 
બંનેએ અનેક ઉપાય કયા�. પરંતુ િવવાહના 
બરાબર ચાર �દવસ પછી �યાર� બધા ખુશી 
મનાવી ર�ા હતા �યાર� યમદૂતે એ પુ�ના �ાણ 
હરી લીધા. એટલે �યાં ખુશીને બદલે રડવા 
કકળવાનું શ� થઈ ગયું. આવા અકાળ� ��યુને 
�ઈને �ાણીઓ ઉપર દયા આવે છ�. તેથી હ� 
યમરાજ, આપ કોઈ એવો ઉપાય બતાવો ક� 
જેનાથી �ાણી અકાળ� ��યુથી ઉ�ાર મેળવી શક�. 
આ સાંભળીને યમરાજે ક�ં ક� જે �ાણી 

દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ
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િપતાના ભિવ�યના માગ�ને �કાિશત કરવા માટ� 
તપ�ણ કરવાની વાત પણ યોગ�પી દીપકદાનથી 
ઠીક િસ� થઈ શક� છ�. નિહ તો હસવા જેવી વાત 
બની �ય છ�. યોગદાન �ારા જ �વતાં અને 
મર�લાં બંને �કારનાં સંબંધીઓનું થોડું ઘણું 
ક�યાણ કરી શક� છ�. અને એમાં પણ ભારતના 
તહ�વારોની મહાનતા છ� ક� મનુ�યને ફ� પોતાના 
ક�યાણ માટ� �ે�રત નહ� કર� પણ પોતાનાં િમ� 
સંબંધીઓ તથા અ�ય જનોના ક�યાણ માટ� એને 
કત��યિન� કર� છ�. િવચારવાની વાત એ છ� ક� � 
ધનતેરશ અથવા કાળી ચૌદશના �દવસે દીપક 
સળગાવવાથી કોઈ યમના દ�ડથી અથવા અકાળ� 
��યુથી છૂટી શક� તો પછી સંસારમાં સતસંગ, 
યોગ, સં�યાસ, ��ચય� આ�દ આ�દ સાધનોની 
શું આવ�યકતા હતી? એ �પ� છ� ક� દીપકદાન 
કરવાનું ક� દીપક સળગાવવાનું લૌ�કક અથ�માં 
સમજવું ભૂલભર�લું છ�. વા�તવમાં યોગ �ારા 
આ�મ�પી દીપક ��ત કરીને અનેક આ�માને 
પણ �ાન યોગનું દાન કરવું, એનો ઉ�ાર કરવો 
એ જ સાચો અથ� છ�.

દીપાવલી બાદ નવું વષ� શ� થાય છ�. નવા 
વષ�માં �થમ �દવસે લોકો વહ�લા ઉઠીને નવા વ��ો 
પહ�રીને તૈયાર થાય છ�. ગરીબ, તવંગર બધા જ તે 
�દવસે િવિશ� આનંદમાં હોય છ�. બહ�નો-માતાઓ 
મીઠાઈઓ બનાવે છ� અને પછી �વજનો, િમ�ો, 
સંબંધીઓને �યાં શુભકામનાઓ આપવા માટ�, 
સાલમુબારક કરવા માટ� એકબી�ને �યાં �ય છ�. 
િમલનમુલાકાત થાય છ�. શુભભાવનાઓ, મંગલ-
કામનાઓનું આદાન-�દાન થાય છ�. ટપાલ �ારા 
પણ ભાવનાઓ વહ�તી મુકાય છ�. નવા �દવસો 
ખર�ખર નવા લાગે છ�. ક�ટલાક લોકો નવા સંક�પો 
લે છ�. બે ચાર �દવસ બધું નવું લાગે છ� વળી પાછી 
રો�દી ઘર�ડ ચાલુ થઈ �ય છ�.

ધનતેરશના �દવસે ધમ�શાળા, મં�દર, મઠ, આ�દ 
�થાનો પર દીપક સળગાવશે અથવા દીપદાન 
કરશે એનું અકાળ� ��યુ થશે નહ�. અને તે 
ધનધા�ય સંપ�ન થશે.

ઉપરો� દ�તકથા પર િવચાર કરવાથી 
�પ� થાય છ� ક� એનો કોઈ લૌ�કક ભાવ હોઈ શક� 
નિહ. અથવા માટીના દીપક સળગાવવાથી મનુ�ય 
યમના દ�ડથી ક� અકાળ� ��યુથી બચી શક� નહ�. 
કારણ ક� અકાળ� ��યુનું કારણ મનુ�યનાં કમ� 
ભોગ છ�. �યાર� કોઈના શરીર �ારા ભોગવવાનાં 
કમ� સમા�ત થઈ �ય �યાર� આ�માને શરીર 
છોડીને બી� શરીર �ારા એના કમ�ભોગ શ� થઈ 
�ય છ�. વા�તવમાં �યાર� મનુ�ય �ાન તથા યોગ 
�ારા આ�મા�પી દીપક ��ત કર� છ�, ધમ�શાળા, 
મં�દર, મઠ આ�દ�થાનો પર એકિ�ત થઈને જે 
અનેક ઈ�ર �ેમીઓ હોય છ�, તે ભિવ�યમાં યમ 
યાતનાઓથી તથા અકાળ� ��યુથી બચી �ય છ�.

આવી જ વાત કાળી ચૌદશના િવશે પણ 
�ચિલત છ� ક� આ �ણ �દવસોમાં વામન અવતાર� 
�યાર� બિલની ��વી �ણ પગલામાં માપી લીધી તો 
વામને બિલને ક�ં ક� કોઈ વરદાન માંગો. તો 
બિલએ ક�ં, માર� પોતાને માટ� તો ક�ઈ વરદાનની 
આવ�યકતા નથી. પરંતુ લોક સં�હને માટ� આ 
પૂછવા માગું છું ક� યમની યાતનાથી છૂટવાનો શું 
ઉપાય છ�? તો યમે ક�ં ક� મનુ�ય આ �દવસે દીપક 
સળગાવે અને દીપકદાન કર�. એટલા માટ� આજ 
સુધી લોકો �દવાળીના પહ�લાં પણ દીપક કરીને 
િપ�ઓને પણ માગ� બતાવે છ�. જેના િપતા �િવત 
હોય તે પણ તપ�ણ કરી શક� છ�. ઉપરની દ�તકથાથી 
પણ �પ� છ� ક� વા�તવમાં એમાં પણ સંક�ત �ાન 
�કાશ કરવા અથવા યોગદાન કરવા માટ� જ છ�. 
�થૂળ દીપકદાન કરવાથી ભલા િપ�ઓના માગ� 
ક�વી રીતે �કાિશત થઈ શક�? �વત �ગતા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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ભારતનો આ�યા��મક વારસો અિત ભ�ય 
છ.�  આપણા તહવ� ારો ઋિષમિુનઓએ આવનારી 
પઢેીઓનો �યાલ રાખીને બના�યા. જનેો જગતમાં 
�ટો મળ� એમ નથી. જન�વનને માટન� ા 
સવમ� ા�ય નીિતિનયમો અને �ણાિલકાઓને એવું 
�પ આ�યું છ� જનેાથી જગ સમ�તને આચાર, 
િવચાર અને આહાર-િવહાર તમેજ આ�માના 
ક�યાણ માટ� માગદ� શન�  મળ.�

�યિ� પ�રવતન�  અને એને માટ� તન મન 
તથા શ�ુ અને સા��વક સાધનની આવ�યકતા 
છ.�  વધાર� તો શું એમના નામ જ મન�ુયને ��ે 
�વનને માટ� �રેણા આપવાવાળા છ.�  બધા જ 
તહવ� ારોનાં મળૂ આ�યા��મકતામાં છપુાયલેાં છ.�  
પરતું લોકો આ તહવ� ારોની અલૌ�કકતા, �દ�યતા, 
આ�યા��મકતાને ભલૂી લૌ�કક રીિતથી ઉજવે છ.�  
એટલા માટ� એમને અલૌ�કક સખુની અનભુિૂત 
થતી નથી. પરમાનદંની ખશુી થતી નથી. આજ 
વાત દીપાવલી ઉજવવાના િવષયમાં પણ કહી 
શકાય. દીપાવલી શ�દનો પણ લૌ�કક જ અથ� 
લઈને ઘણા કાળથી લોકો દર વષ� આ �દવસે 
માટીનાં કો�ડયામાં દીપક સળગાવે છ.�  અથવા 
વીજળી ના �કાશથી ઘરને સ�વે છ.�  એમનું �યાન 
આ��મક �યોિતને ��ત કરવામાં નથી જત,ંુ 
એટલે એ �દ�ય �યોિતની અવ�થામાં ��થત થઈ 
શકતાં નથી અને એનો રસ પણ લઈ શકતા નથી. 
વા�તવમાં દીપાવલી શ�દ લૌ�કક દીપમાળાનો 
વાચક નથી. પરતું આ�મા�પી દીપકને ��ત 
કરવાનો સચૂક છ.�  આ સ�યતા દીપાવલીના િવશે 
�ચિલત આ�યાનો, દત� કથાઓ પર િવચાર 
કરવાથી પણ �પ� સમ� શકાય છ.�

ધનતેરશ, કાળીચૌદશ, �દવાળી/દીપાવલી

દીપાવલીનો તહ�વાર આસો માસની 
અમાવ�યાની રા�ીએ ઉજવવામાં આવે છ�. 
દીપાવલીનાં બે �દવસ પહ�લાં ધનતેરસ અને એક 
�દવસ પહ�લાં કાળી ચૌદશ ઉજવવામાં આવે છ�. 
કાળી ચૌદશને જ નક� ચૌદશ પણ કહ� છ�. એના 
િવશે દ�તકથાઓ �ચિલત છ�.

ધનતેરશની િવશેષ દ�તકથા છ� ક� એક વાર 
યમરાજે પોતાના દૂતને પૂ�ું ક� �યાર� તમે 
�ાણીઓના �ાણ હરવા �ઓ છો �યાર� શું તે 
સમયે તમને દયા પણ આવે છ� ક� નહ�? એના 
જવાબમાં યમદૂતે ક�ં મહારાજ, �યાર� અકાળ� 
��યુ થાય છ�, �યાર� જ�ર દયા આવે છ�. પોતાની 
વાતને �પ� કરતાં યમદૂતે એક ઉદાહરણ 
સંભળા�યુ. યમદૂતે ક�ં. યમરાજ, એકવાર રા� 
િશકાર કરતાં કરતાં બી� કોઈના રા�યમાં 
પહ�ચી ગયો. �યાંના રા�એ તેમનો આદર 
સ�કાર કય�. સ�કાર કરવાવાળા રા�ને �યાં તે 
જ �દવસે પુ�નો જ�મ થયો. પરંતુ આકાશવાણી 
થઈ ક� તમારો આ પુ� િવવાહના ચાર �દવસ પછી 
મરી જશે. આ વાતથી બંને રા�ને દુઃખ થયું. 
બંનેએ અનેક ઉપાય કયા�. પરંતુ િવવાહના 
બરાબર ચાર �દવસ પછી �યાર� બધા ખુશી 
મનાવી ર�ા હતા �યાર� યમદૂતે એ પુ�ના �ાણ 
હરી લીધા. એટલે �યાં ખુશીને બદલે રડવા 
કકળવાનું શ� થઈ ગયું. આવા અકાળ� ��યુને 
�ઈને �ાણીઓ ઉપર દયા આવે છ�. તેથી હ� 
યમરાજ, આપ કોઈ એવો ઉપાય બતાવો ક� 
જેનાથી �ાણી અકાળ� ��યુથી ઉ�ાર મેળવી શક�. 
આ સાંભળીને યમરાજે ક�ં ક� જે �ાણી 

દીપાવલીનું આ�યા��મક રહ�ય
�.ક�. પૂિણ�માબેન, ન�ડયાદ
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િપતાના ભિવ�યના માગ�ને �કાિશત કરવા માટ� 
તપ�ણ કરવાની વાત પણ યોગ�પી દીપકદાનથી 
ઠીક િસ� થઈ શક� છ�. નિહ તો હસવા જેવી વાત 
બની �ય છ�. યોગદાન �ારા જ �વતાં અને 
મર�લાં બંને �કારનાં સંબંધીઓનું થોડું ઘણું 
ક�યાણ કરી શક� છ�. અને એમાં પણ ભારતના 
તહ�વારોની મહાનતા છ� ક� મનુ�યને ફ� પોતાના 
ક�યાણ માટ� �ે�રત નહ� કર� પણ પોતાનાં િમ� 
સંબંધીઓ તથા અ�ય જનોના ક�યાણ માટ� એને 
કત��યિન� કર� છ�. િવચારવાની વાત એ છ� ક� � 
ધનતેરશ અથવા કાળી ચૌદશના �દવસે દીપક 
સળગાવવાથી કોઈ યમના દ�ડથી અથવા અકાળ� 
��યુથી છૂટી શક� તો પછી સંસારમાં સતસંગ, 
યોગ, સં�યાસ, ��ચય� આ�દ આ�દ સાધનોની 
શું આવ�યકતા હતી? એ �પ� છ� ક� દીપકદાન 
કરવાનું ક� દીપક સળગાવવાનું લૌ�કક અથ�માં 
સમજવું ભૂલભર�લું છ�. વા�તવમાં યોગ �ારા 
આ�મ�પી દીપક ��ત કરીને અનેક આ�માને 
પણ �ાન યોગનું દાન કરવું, એનો ઉ�ાર કરવો 
એ જ સાચો અથ� છ�.

દીપાવલી બાદ નવું વષ� શ� થાય છ�. નવા 
વષ�માં �થમ �દવસે લોકો વહ�લા ઉઠીને નવા વ��ો 
પહ�રીને તૈયાર થાય છ�. ગરીબ, તવંગર બધા જ તે 
�દવસે િવિશ� આનંદમાં હોય છ�. બહ�નો-માતાઓ 
મીઠાઈઓ બનાવે છ� અને પછી �વજનો, િમ�ો, 
સંબંધીઓને �યાં શુભકામનાઓ આપવા માટ�, 
સાલમુબારક કરવા માટ� એકબી�ને �યાં �ય છ�. 
િમલનમુલાકાત થાય છ�. શુભભાવનાઓ, મંગલ-
કામનાઓનું આદાન-�દાન થાય છ�. ટપાલ �ારા 
પણ ભાવનાઓ વહ�તી મુકાય છ�. નવા �દવસો 
ખર�ખર નવા લાગે છ�. ક�ટલાક લોકો નવા સંક�પો 
લે છ�. બે ચાર �દવસ બધું નવું લાગે છ� વળી પાછી 
રો�દી ઘર�ડ ચાલુ થઈ �ય છ�.

ધનતેરશના �દવસે ધમ�શાળા, મં�દર, મઠ, આ�દ 
�થાનો પર દીપક સળગાવશે અથવા દીપદાન 
કરશે એનું અકાળ� ��યુ થશે નહ�. અને તે 
ધનધા�ય સંપ�ન થશે.

ઉપરો� દ�તકથા પર િવચાર કરવાથી 
�પ� થાય છ� ક� એનો કોઈ લૌ�કક ભાવ હોઈ શક� 
નિહ. અથવા માટીના દીપક સળગાવવાથી મનુ�ય 
યમના દ�ડથી ક� અકાળ� ��યુથી બચી શક� નહ�. 
કારણ ક� અકાળ� ��યુનું કારણ મનુ�યનાં કમ� 
ભોગ છ�. �યાર� કોઈના શરીર �ારા ભોગવવાનાં 
કમ� સમા�ત થઈ �ય �યાર� આ�માને શરીર 
છોડીને બી� શરીર �ારા એના કમ�ભોગ શ� થઈ 
�ય છ�. વા�તવમાં �યાર� મનુ�ય �ાન તથા યોગ 
�ારા આ�મા�પી દીપક ��ત કર� છ�, ધમ�શાળા, 
મં�દર, મઠ આ�દ�થાનો પર એકિ�ત થઈને જે 
અનેક ઈ�ર �ેમીઓ હોય છ�, તે ભિવ�યમાં યમ 
યાતનાઓથી તથા અકાળ� ��યુથી બચી �ય છ�.

આવી જ વાત કાળી ચૌદશના િવશે પણ 
�ચિલત છ� ક� આ �ણ �દવસોમાં વામન અવતાર� 
�યાર� બિલની ��વી �ણ પગલામાં માપી લીધી તો 
વામને બિલને ક�ં ક� કોઈ વરદાન માંગો. તો 
બિલએ ક�ં, માર� પોતાને માટ� તો ક�ઈ વરદાનની 
આવ�યકતા નથી. પરંતુ લોક સં�હને માટ� આ 
પૂછવા માગું છું ક� યમની યાતનાથી છૂટવાનો શું 
ઉપાય છ�? તો યમે ક�ં ક� મનુ�ય આ �દવસે દીપક 
સળગાવે અને દીપકદાન કર�. એટલા માટ� આજ 
સુધી લોકો �દવાળીના પહ�લાં પણ દીપક કરીને 
િપ�ઓને પણ માગ� બતાવે છ�. જેના િપતા �િવત 
હોય તે પણ તપ�ણ કરી શક� છ�. ઉપરની દ�તકથાથી 
પણ �પ� છ� ક� વા�તવમાં એમાં પણ સંક�ત �ાન 
�કાશ કરવા અથવા યોગદાન કરવા માટ� જ છ�. 
�થૂળ દીપકદાન કરવાથી ભલા િપ�ઓના માગ� 
ક�વી રીતે �કાિશત થઈ શક�? �વત �ગતા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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પરમા�માનાં મહાવા�યો 
સૌ સાભંળ� છ.�  પરમા�માની 
મરુલીથી આપણે પોતાના 
�દલદપણ� માં �વાનું છ� ક� 
આપણે �યાં સધુી પહ��યા 
છીએ. એને આપણે �ણી 
શક�એ અને સમ�

શક�એ. એટલા માટ� આ મહાવા�ય અમ 
બાળકોને �ણે વારંવાર એટ��શન ખ�ચાવતાં 
આપણને મહસૂસ કરાવે છ� પુ�ષાથ� ર�સમાં 
આગળ વધતા જવાનું છ�. બાબાનાં અંિતમ વા�ય 
િનરાકારી ભવ, િનરહ�કારી ભવ, િનિવ�કારી ભવ 
અને જેવાં બાબાનાં મહાવા�યો સાંભળતાં આપણ 
બાળકો એ બતાવવાનો �ય� કરી ર�ા છીએ ક� 
સંપૂણ�તા દૂર નથી. 

બીજું બાબાનો જે ભાવ હતો મ� જે સંપૂણ�તા 
�ા�ત કરી છ� તેનું આ �ણ વાતોમાં એટ��શન 
આ�યું છ�. ��થિત યા મનસામાં િનિવ�કારી ��થિત. 
�યાં સુધી આપણી િનિવ�કારી ��થિત નથી �યાં 
સુધી િવજય મેળવી શક�શુ નહ�. બાબા કહ� છ� ક� 
બાળકો દ�હ સિહત, દ�હના સવ� સંબંધોથી બુિ� 
હટાવીને ફ� મારી સાથે �ડો. સ�યની સાથે 
�ડો કારણ ક� બાપ સુખદાતા છ�. કહ�વાનો 
ભાવાથ� એ છ� ક� આપણી ��થિત જેટલી ઊંચ હશે, 
જેટલી સાકારીથી આકારી, આકારીથી 
િનરાકારીમાં દર�ક કદમ વધારતા જઈશું તો આ 
��થિત આપણી િનરંતર બની જશે. દ�હી 
અિભમાની કહો, આ�મ અિભમાની કહો. દ�હી 
અિભમાની �યાર� આપણે કમ� કરીએ છીએ અને 
આ�મ અિભમાની �યાર� આપણે િવશેષ યોગમાં 

બેસીએ છીએ એ સમયે આ દ�હ પણ ભૂલાયેલો 
હોય. મા� એક િનરાકારી ��થિત મજબૂત હોય 
અને જેટલી આપણી ��થિત મજબૂત બનતી જશે 
એટલું મનની અંદર કોઈ પણ �કારના �યથ� કાદવ 
હશે યા કોઈ કોઈ પણ �કારના બી� િવચારો હશે 
તો સંપૂણ� રીતથી સમા�ત થઈ જશે. 

પરમા�માનું કહ�વું છ� ક� બાળકો િનરાકારી 
બનવાનો અથ� છ� ક� આપણાં પાપકમ� દ�હ 
સમજવાથી શ� થઈ �ય છ�. જેવા આપણે પોતાના 
આ કો�શીયસ મનમાં લઈ આવીએ છીએ તો 
આપણા સંક�પમાં મોહ, લોભ એ આવવા લાગે છ�. 
અને જેવાં એ શ� થાય છ� એટલે પાપકમ� બનવાનાં 
શ� થઈ �ય છ�. આપણે શરીર અને શરીરના 
સંબંધો માટ� હોઈએ છીએ. પરંતુ હોય છ� તો �વાથ�. 
જેને કારણે દર�ક પળ� િવકમ� બને છ�. હવે આપ 
િવચારો આપણે પરમા�માને ��ય� કરવા 
ઈ�છીએ છીએ. પણ થોડી પણ બુિ� �થૂળમાં �ય 
છ� તો આપણાં કમ� ક�વાં હશે? આટલો લાંબો સમય 
આપણને ક�મ લાગે છ�. સંપ�ન બનવામાં કારણ ક� 
જે મૂળ છ� તે કયાંય િવખરાયેલું પ�ું છ� તે છ� 
અ�યાસ. ભગવાનના રથ જેમને આપણે ��ા 
કહીએ છીએ એમણે વારંવાર અ�યાસ કરીને 
પોતાને દ�હથી મુ� કયા�. દ�હથી મુ� અથા�� દ�હ 
�યાર� ભૂલાય તો ઓટોમે�ટકલી દ�હના સંબંધ, 
દ�હના પદાથ�, દ�હના જે ક�ઈપણ ભાવ, સવ� 
સમાિહત થઈ ગયા. બધાં િવકમ� બંધ. બસ આજ 
આપણને પરમા�માની તરફથી એક સે�પલ મ�યું 
જેઓએ અ�યાસ કય� ચાલતાં, ફરતાં, ઉઠતાં-
બેસતાં અને તેઓ આજે ફ�ર�તાના �પમાં સવ�ની 
સામે ઉદાહરણ છ�.

પાપ કમ� અને િવકમ�માં અંતર
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

આ દુિનયામાં આપણે ગમે તેટલી યુિ�ઓ 
અપનાવીએ. ભલે ક�ટલા પણ સારાં કમ� કરવાનો 
દાવો કરીએ. પરંતુ આપણાથી િવકમ� થાય છ�. 
આપણે િનઃ�વાથ� સેવા કરવાનો દાવો કરીએ 
છીએ પણ એમાં પણ માન-શાનની ઈ�છા છ�. એનો 
બોજ આપણા ઉપર છ�.

અને જે િનરાકારી છ�. િનરાકારી અથા�� 
જેનું કોઈ શરીર નથી એને �ક�િતનું કોઈ આકષ�ણ 
નથી. તે સવ� કાંઈ ભગવાનની જેમ કરવા લાગે છ�. 
એનાથી પાપ થવાં બંધ થઈ જશે. આ તપ�યા 
ક�ટલી ગહન અને લાંબી છ� એના ઉપર એટ��શન 
આપીએ તો સવ� કાંઈ થઈ શક�. રીઅલાઈઝેશન તો 
�યાર� થશે ને. કારણ ક� �ાનમાં તક� પણ આપીશું. 
પણ �દલ દપ�ણમાં �દલ સાિબતી આપવાનું શ� કરી 
દ�શે ક� આ બરાબર નથી. એટલે તો �દલનું દપ�ણ 
છ� અને �ાનનું દપ�ણ છ�. પરમા�મા ક�ટલીયે વાર 
પોતાનાં અ�ય� મહાવા�યોમાં કહ�તા આ�યા ક� 
� સમજમાં ના આવે તો દ�ખો ક� ��ાબાબા આ 
�થાન પર હોત તો શું કરતા? શું બાબા એવું ઈ�છ� 
છ�? બાબા એવું કર� છ�? પ�ર��થિત શું બાબાની 
સામે નથી આવી. આવીને.. પરંતુ જે બહાનું �� 
બતાવી રહી છું તો મારી જ�યાએ ��ાબાબા હોત 
તો શું કરતા. આ દપ�ણ � સામે લઈ આવો તો 
સાકાર બાબાનું તો જેમ દૂધનું દૂધ, પાણીનું પાણી 
થઈ �ય છ� બાપ હોતા તો શું કરતા? તો બાબાનું 
એક ��ય� �વનનું દપ�ણ મ�યું છ�. આપણને 
�ીમતનું દપ�ણ મ�યું છ�. એટલે આજથી અને 
અ�યારથી આપણે િનરાકારી ��થિતનો અ�યાસ 
કરવાનો છ�. ��થિત બનાવવાનો બસ આ એક 
ઉપાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઘણાં ઘણાં વષ� પહ�લાંની વાત. �યાર� 
ભારતભૂિમ પર પરીિ�ત રા� રા�ય કરતા હતા. 
�ાપરયુગ પૂરો થતો હતો, તે વેળાની આ વાત છ�. 
એક યુગ પૂરો થાય, એટલે બી� યુગ સામે 
આવીને ઊભો રહ�. કિળયુગ બારણાં ખખડાવી 
સામે આવીને ઊભો ર�ો. પણ રા� સમજુ હતા. 
એમણે તો કિળયુગને દાખલ થવાની ઘસીને ના 
પાડી દીધી.

પણ સામે કિળયુગ પણ ભાર� લિપયો. ક�મે 
કય� ખસે જ નહ�. કહ� ક� �� તો ભગવાનનો 
મોકલેલો અહ� આ�યો છું. એમ મને પાછો મોકલો 
તે ન ચાલે. મને રહ�વાનું કાંઈક ઠામ તો આપવું જ 
�ઈએ.

રા�એ ઘણી રકજક કરી, પણ બારણે પૂગી 
ગયેલો કિળયુગ એમ ઠાલો પાછો �ય તેવું ના 
લા�યું. એટલે વચન આપીને રા�એ પૂ�ું, 
‘વા�, તું �યાં રહ�વા માગે છ�?’

કિળએ ક�ં, ‘જુઓ મહારા�! �� તમને 
ઝાઝું નહ� કનડું, પણ તોય રહ�વાનાં મને છ ઠામ 
તો દ�વાં જ પડશે.’

‘�યાં છ ઠામ?’ રા�એ પૂ�ું,
કિળએ જવાબ દીધો, ‘જુઓ એક તો, �યાં 

જુગાર ખેલાતો હોય, બે �યાં દા� િપવાતો હોય, 
�ણ �યાં સોનું ઘડાતું હોય, ચાર �યાં ��ર વેપાર 
ચાલતો હોય, પાંચ �યાં ��ીના દ�હનું લીલામ થતું 
હોય અને છ �યાં િહ�સા�મક રમતો રમાતી હોય.’

રા� વચને બંધાઈ ગયેલા એટલે 
કિળયુગની આટલી વાત એને માનવી પડી. આવી 
રીતે કિળયુગે આ ��વી પર પગપેસારો કરીને 
ધીર� ધીર� પોતાની �ળ ચાર� કોર ફ�લાવવા માંડી. 
આજે પણ એ છ ઠામમાં કિળયુગનો �ભાવ િવશેષ 
�પમાં �વા નથી મળતો?         ॥ ઓમશાંિત ॥ 

કિળયુગનાં છ છ�ડાં
મીરા ભ�
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પરમા�માનાં મહાવા�યો 
સૌ સાભંળ� છ.�  પરમા�માની 
મરુલીથી આપણે પોતાના 
�દલદપણ� માં �વાનું છ� ક� 
આપણે �યાં સધુી પહ��યા 
છીએ. એને આપણે �ણી 
શક�એ અને સમ�

શક�એ. એટલા માટ� આ મહાવા�ય અમ 
બાળકોને �ણે વારંવાર એટ��શન ખ�ચાવતાં 
આપણને મહસૂસ કરાવે છ� પુ�ષાથ� ર�સમાં 
આગળ વધતા જવાનું છ�. બાબાનાં અંિતમ વા�ય 
િનરાકારી ભવ, િનરહ�કારી ભવ, િનિવ�કારી ભવ 
અને જેવાં બાબાનાં મહાવા�યો સાંભળતાં આપણ 
બાળકો એ બતાવવાનો �ય� કરી ર�ા છીએ ક� 
સંપૂણ�તા દૂર નથી. 

બીજું બાબાનો જે ભાવ હતો મ� જે સંપૂણ�તા 
�ા�ત કરી છ� તેનું આ �ણ વાતોમાં એટ��શન 
આ�યું છ�. ��થિત યા મનસામાં િનિવ�કારી ��થિત. 
�યાં સુધી આપણી િનિવ�કારી ��થિત નથી �યાં 
સુધી િવજય મેળવી શક�શુ નહ�. બાબા કહ� છ� ક� 
બાળકો દ�હ સિહત, દ�હના સવ� સંબંધોથી બુિ� 
હટાવીને ફ� મારી સાથે �ડો. સ�યની સાથે 
�ડો કારણ ક� બાપ સુખદાતા છ�. કહ�વાનો 
ભાવાથ� એ છ� ક� આપણી ��થિત જેટલી ઊંચ હશે, 
જેટલી સાકારીથી આકારી, આકારીથી 
િનરાકારીમાં દર�ક કદમ વધારતા જઈશું તો આ 
��થિત આપણી િનરંતર બની જશે. દ�હી 
અિભમાની કહો, આ�મ અિભમાની કહો. દ�હી 
અિભમાની �યાર� આપણે કમ� કરીએ છીએ અને 
આ�મ અિભમાની �યાર� આપણે િવશેષ યોગમાં 

બેસીએ છીએ એ સમયે આ દ�હ પણ ભૂલાયેલો 
હોય. મા� એક િનરાકારી ��થિત મજબૂત હોય 
અને જેટલી આપણી ��થિત મજબૂત બનતી જશે 
એટલું મનની અંદર કોઈ પણ �કારના �યથ� કાદવ 
હશે યા કોઈ કોઈ પણ �કારના બી� િવચારો હશે 
તો સંપૂણ� રીતથી સમા�ત થઈ જશે. 

પરમા�માનું કહ�વું છ� ક� બાળકો િનરાકારી 
બનવાનો અથ� છ� ક� આપણાં પાપકમ� દ�હ 
સમજવાથી શ� થઈ �ય છ�. જેવા આપણે પોતાના 
આ કો�શીયસ મનમાં લઈ આવીએ છીએ તો 
આપણા સંક�પમાં મોહ, લોભ એ આવવા લાગે છ�. 
અને જેવાં એ શ� થાય છ� એટલે પાપકમ� બનવાનાં 
શ� થઈ �ય છ�. આપણે શરીર અને શરીરના 
સંબંધો માટ� હોઈએ છીએ. પરંતુ હોય છ� તો �વાથ�. 
જેને કારણે દર�ક પળ� િવકમ� બને છ�. હવે આપ 
િવચારો આપણે પરમા�માને ��ય� કરવા 
ઈ�છીએ છીએ. પણ થોડી પણ બુિ� �થૂળમાં �ય 
છ� તો આપણાં કમ� ક�વાં હશે? આટલો લાંબો સમય 
આપણને ક�મ લાગે છ�. સંપ�ન બનવામાં કારણ ક� 
જે મૂળ છ� તે કયાંય િવખરાયેલું પ�ું છ� તે છ� 
અ�યાસ. ભગવાનના રથ જેમને આપણે ��ા 
કહીએ છીએ એમણે વારંવાર અ�યાસ કરીને 
પોતાને દ�હથી મુ� કયા�. દ�હથી મુ� અથા�� દ�હ 
�યાર� ભૂલાય તો ઓટોમે�ટકલી દ�હના સંબંધ, 
દ�હના પદાથ�, દ�હના જે ક�ઈપણ ભાવ, સવ� 
સમાિહત થઈ ગયા. બધાં િવકમ� બંધ. બસ આજ 
આપણને પરમા�માની તરફથી એક સે�પલ મ�યું 
જેઓએ અ�યાસ કય� ચાલતાં, ફરતાં, ઉઠતાં-
બેસતાં અને તેઓ આજે ફ�ર�તાના �પમાં સવ�ની 
સામે ઉદાહરણ છ�.

પાપ કમ� અને િવકમ�માં અંતર
�.ક�. ઉષાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ

આ દુિનયામાં આપણે ગમે તેટલી યુિ�ઓ 
અપનાવીએ. ભલે ક�ટલા પણ સારાં કમ� કરવાનો 
દાવો કરીએ. પરંતુ આપણાથી િવકમ� થાય છ�. 
આપણે િનઃ�વાથ� સેવા કરવાનો દાવો કરીએ 
છીએ પણ એમાં પણ માન-શાનની ઈ�છા છ�. એનો 
બોજ આપણા ઉપર છ�.

અને જે િનરાકારી છ�. િનરાકારી અથા�� 
જેનું કોઈ શરીર નથી એને �ક�િતનું કોઈ આકષ�ણ 
નથી. તે સવ� કાંઈ ભગવાનની જેમ કરવા લાગે છ�. 
એનાથી પાપ થવાં બંધ થઈ જશે. આ તપ�યા 
ક�ટલી ગહન અને લાંબી છ� એના ઉપર એટ��શન 
આપીએ તો સવ� કાંઈ થઈ શક�. રીઅલાઈઝેશન તો 
�યાર� થશે ને. કારણ ક� �ાનમાં તક� પણ આપીશું. 
પણ �દલ દપ�ણમાં �દલ સાિબતી આપવાનું શ� કરી 
દ�શે ક� આ બરાબર નથી. એટલે તો �દલનું દપ�ણ 
છ� અને �ાનનું દપ�ણ છ�. પરમા�મા ક�ટલીયે વાર 
પોતાનાં અ�ય� મહાવા�યોમાં કહ�તા આ�યા ક� 
� સમજમાં ના આવે તો દ�ખો ક� ��ાબાબા આ 
�થાન પર હોત તો શું કરતા? શું બાબા એવું ઈ�છ� 
છ�? બાબા એવું કર� છ�? પ�ર��થિત શું બાબાની 
સામે નથી આવી. આવીને.. પરંતુ જે બહાનું �� 
બતાવી રહી છું તો મારી જ�યાએ ��ાબાબા હોત 
તો શું કરતા. આ દપ�ણ � સામે લઈ આવો તો 
સાકાર બાબાનું તો જેમ દૂધનું દૂધ, પાણીનું પાણી 
થઈ �ય છ� બાપ હોતા તો શું કરતા? તો બાબાનું 
એક ��ય� �વનનું દપ�ણ મ�યું છ�. આપણને 
�ીમતનું દપ�ણ મ�યું છ�. એટલે આજથી અને 
અ�યારથી આપણે િનરાકારી ��થિતનો અ�યાસ 
કરવાનો છ�. ��થિત બનાવવાનો બસ આ એક 
ઉપાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ઘણાં ઘણાં વષ� પહ�લાંની વાત. �યાર� 
ભારતભૂિમ પર પરીિ�ત રા� રા�ય કરતા હતા. 
�ાપરયુગ પૂરો થતો હતો, તે વેળાની આ વાત છ�. 
એક યુગ પૂરો થાય, એટલે બી� યુગ સામે 
આવીને ઊભો રહ�. કિળયુગ બારણાં ખખડાવી 
સામે આવીને ઊભો ર�ો. પણ રા� સમજુ હતા. 
એમણે તો કિળયુગને દાખલ થવાની ઘસીને ના 
પાડી દીધી.

પણ સામે કિળયુગ પણ ભાર� લિપયો. ક�મે 
કય� ખસે જ નહ�. કહ� ક� �� તો ભગવાનનો 
મોકલેલો અહ� આ�યો છું. એમ મને પાછો મોકલો 
તે ન ચાલે. મને રહ�વાનું કાંઈક ઠામ તો આપવું જ 
�ઈએ.

રા�એ ઘણી રકજક કરી, પણ બારણે પૂગી 
ગયેલો કિળયુગ એમ ઠાલો પાછો �ય તેવું ના 
લા�યું. એટલે વચન આપીને રા�એ પૂ�ું, 
‘વા�, તું �યાં રહ�વા માગે છ�?’

કિળએ ક�ં, ‘જુઓ મહારા�! �� તમને 
ઝાઝું નહ� કનડું, પણ તોય રહ�વાનાં મને છ ઠામ 
તો દ�વાં જ પડશે.’

‘�યાં છ ઠામ?’ રા�એ પૂ�ું,
કિળએ જવાબ દીધો, ‘જુઓ એક તો, �યાં 

જુગાર ખેલાતો હોય, બે �યાં દા� િપવાતો હોય, 
�ણ �યાં સોનું ઘડાતું હોય, ચાર �યાં ��ર વેપાર 
ચાલતો હોય, પાંચ �યાં ��ીના દ�હનું લીલામ થતું 
હોય અને છ �યાં િહ�સા�મક રમતો રમાતી હોય.’

રા� વચને બંધાઈ ગયેલા એટલે 
કિળયુગની આટલી વાત એને માનવી પડી. આવી 
રીતે કિળયુગે આ ��વી પર પગપેસારો કરીને 
ધીર� ધીર� પોતાની �ળ ચાર� કોર ફ�લાવવા માંડી. 
આજે પણ એ છ ઠામમાં કિળયુગનો �ભાવ િવશેષ 
�પમાં �વા નથી મળતો?         ॥ ઓમશાંિત ॥ 

કિળયુગનાં છ છ�ડાં
મીરા ભ�
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ઓ�ટોબર 2021માં યુનાઈટ�ડ �ટ��સ ઓફ 
અમે�રકાના વ�ડોમીટર સે�સસ �યૂરો �ારા �ા�ત 
થયેલા આંકડાઓ �માણે, િવ�ની વ�તી 
અંદાિજત 7.9 અબજ સુધી થઈ ગઈ છ�. પરંતુ, આ 
સવ� માનવ આ�માઓમાં સૌથી સામા�ય એક વાત 
એ છ� ક�, આ બધા મનુ�યોમાં કોઈક ને કોઈક 
શારી�રક અથવા માનિસક રોગથી પીડાતા �વા 
મળ� છ�. કહ�વાય છ� ક� જે ભોગી હોય તે રોગી હોય 
જ અને જે યોગી હોય તે સદ�વ િનરોગી હોય. 
સામા�યતઃ રીતે એવું માનવામાં આવે છ� ક� 
શરીરનું પોષણ અને િવકાસ પેટમાં પહ�ચનાર 
આહારથી થાય છ� અને તેના માટ� સમ� િવ�માં 
�વ�છ, પૌ��ક અને સંતુિલત આહારની તાતી 
જ��રયાતોનું લાબું મોટું વણ�ન કરવામાં આવે છ� 
અને મોટ�ભાગના લોકો તે વાતને �વીકાર� પણ છ�. 
આ વાતમાં કોઈ બે મત નથી ક� શરીર �વ�થ રહ� 
તેના માટ� િનિ�તપણે પૌ��ક અને સંતુિલત 
આહાર આવ�યક છ�. પરંતુ તેનાથી પણ વધુ 
મહ�વપૂણ� એ વાત છ� ક� - માનિસક ��થિતનું 
સંતુલન જળવાઈ રહ�વું. ખોરાકથી આપણે 
શારી�રક શિ� મેળવીએ છીએ. તે શિ�થી 
શરીર �વ�થ બને છ�. પરંતુ એ ખોરાકને 
પચાવવામાં જે શિ� ખચા�ય છ� એ �યાંથી આવે 
છ�? શું તેની �ણકારી આપને છ�? કદાચ નહ� 
હોય... ખોરાકને પચાવવાની માટ� નહ� પણ 
શરીરના અ�ય અંગો-અવયવોને પણ યો�ય રીતે 
સિ�ય અને સુ�યવ��થત �ળવી રાખવા માટ� 
આવ�યક શિ�નો ��ોત � કોઈ હોય તો, તે 
આપણું મન છ�. અતઃ મન � અશાંત હશે તો ગમે 

તેટલો પૌ��ક ખોરાક લીધો હશે તો પણ તેનો 
કોઈ ખાસ લાભ મળશે નહ�. પરંતુ તેનાથી ત�ન 
િવ��, � આપણી માનિસક ��થિત એકદમ શાંત 
અને સંતુિલત હશે તો, આપણે સાદો ખોરાક લઈને 
પણ સુંદર અને �ે� આરો�ય �ળવી રાખીશું. 
તેનું સૌથી મોટું અને �વંત ઉદાહરણ જંગલમાં 
રહ�નારા આપણા આ�દવાસી ભાઈ-બહ�નો ક� 
જેઓ આજે પણ ક�દમૂળ ખાઈને સંપૂણ� િનરોગી 
�વન શાંિતથી પસાર કરી ર�ા છ�.

આપણે જુદા-જુદા �કારના શારી�રક 
રોગોના ઉપચાર માટ� ડૉ�ટર, વૈદ તેમજ શા��વૈદ 
વગેર�ની પાસે જઈને તેમની પાસેથી પરામશ� લઈ, 
દવા વગેર� લઈ, તેમજ પર�� પાળીને �વ�થ 
રહ�વાનો �યાસ કરીએ છીએ. પરંતુ તેમ છતાં 
આપણે રોગોમાંથી સંપૂણ� પણે છુટી શકતા નથી. 
કદાચ � રોગોમાંથી મુિ� મળી પણ �ય તો તે 
થોડા સમય માટ� જ મુ� થાય છ�. આનું કારણ 
શું? થોડો િવચાર કરીએ ક�, � તમારી ખરાબ 
થયેલી કાર ગેર�જમાં રીપેર�ગ કરા�યા પછી સારી 
થઈ �ય, પણ તે કારને ચલાવનાર �ાઈવર જ � 
તંદુર�ત ના હોય તો તે કાર ક�વી રીતે ચલાવશે? 
તો મૂળ વાત એ છ� ક�, આપણા ભૌિતક શરીરને 
ચલાવનાર ચૈત�ય શિ�, ક� જેને આપણે આ�મા 
કહીએ છીએ, તે આ�મા જ રોગી બની �ય તો 
પછી તેનો ઉપચાર કરનાર કોણ? અથવા તો એને 
િનરોગી બનાવનાર કોણ? અિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ આ�માનું ઓપર�શન કરી અને િનરોગી 
બનાવવાની યો�યતા તો મા� એક જ સુિ�મ 
સજ�ન ક� સુિ�મ ડૉ�ટર પરમિપતા પરમા�માની 

�દ�યદશ�ન

િનરોગી તન-મન : �ે� આરો�યની ચાવી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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શરીર અને આ�મા બ�નેનું ફરિજયાત �વ�થ હોવું 
જ�રી છ�.

તો આવો, આજથી આપણે સવ�શિ�વાન 
પરમા�માની શિ�ઓનાં �કરણોને પોતાની અંદર 
સમાવતા જઈ �વયં� (એટલે ક� આ�મા)ને 
શિ�શાળી બનાવીએ અને તેમના �ારા �ા�ત 
ગુણોથી પોતાના �વા��યને પણ તંદુર�ત અને 
ઉ�નત બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાસે જ છ�. માટ� �યાર� આ ધરા પરના ડૉ�ટરો 
બધા ઉપચાર અજમાવીને પછી છ��ે પરમા�મા 
ઉપર જ છોડી દ� �યાર� અંતે એમ કહ� છ� ક�, હવે તો 
બધું જ ઉપરવાળાના જ હાથમાં છ�. તો આ બોલ 
પરથી એવું સાિબત થાય છ� ક�, સારવારના તમામ 
િવક�પો સમા�ત થઈ �ય, �યાર� મા� એક 
પરમા�મા જ રોગી આ�માનો ઉપચાર કરી, 
િનરોગી બનાવી ફરી નવ�વન અપ� શક� છ�.

વત�માન સમયમાં સમ� િવ�માં લોકો 
ડૉ�ટરની દવા કરીને, ઓપર�શન કરાવીને પણ 
હતાશ અને િનરાશ થઈ ગયા છ�. કારણ ક� તેમને 
જે �કારનો પૂર�પૂરો લાભ મળવો �ઈતો હતો તે 
�કાર� ફાયદો શું કામ નથી થતો. કારણ ક� તેઓ 
આ વાત િવશે અ�ણ છ� ક� ખર�ખર સવ� રોગોનું 
મૂળ કારણ આપણું મન જ છ� માટ�, � મન 
તંદુર�ત થઈ �ય, િવચારસરણી બદલાય �ય તો 
બધા જ રોગો મટી શક� છ�. મહા�મા ગાંધીએ પમ 
આ જ વાત શીખવી હતી ક� ખુશ રહ�વા માટ� 
પોતાની િવચારસરણી બદલો. તેથી � આપણે 
�યથ� (નકામા) સંક�પો (િવચારો)નો �યાગ કરી 
હકારા�મક િવચારવાનું શ� કરીશું તો આપણું મન 
�વ�થ થવા લાગશે અને તેનો સારો એવો �ભાવ 
આપણાં શરીર ઉપર પણ અવ�ય થશે.

આપણે સૌ સારી રીતે �ણીએ છીએ ક�, 
સાયકલના પેડલ અને સાયકલ સવારના પગ, 
હ��ડલ અને હાથનો ખૂબ ન�કનો સંબંધ હોય છ�. 
તો � પગ બરોબર છ� પણ પેડલ તૂટ�લું હોય તો 
સાયકલ ચાલી ના શક�. �યાર� સાયકલ 
ચલાવનારનું પહ�લું કામ એ છ� ક�, તે પોતાની 
સાયકલનું પેડલ રીપેર�ગ કરાવે. તેવી જ રીતે 
આપણું �વન પણ એક સાયકલના ચ�ની જેમ 
છ�. જેને આપણે �વન-ચ� ક� કાળચ� કહીએ 
છીએ. આ �વનચ� સરળ રીતે ચલાવવા માટ� 

�ભુ ��યે �ેમની મા�ા વધારતા �ઓ

એકાંતમાં બેસીને �વયંની ��થિતને ચેક 
કરવાથી આપણને ખબર પડે છ� ક� બુિ��પી 
દોરીઓ ક�ટલી જગાએ બંધાયેલી છ� અને �યાં 
�યાં આપણો �ેમ િવખરાયેલો છ�. પરમા�માની 
સાથે આપણો બુિ�યોગ �ડાયેલો હશે પરંતુ સાથે 
સાથે કોઈ �યિ� યા વ�તુથી પણ સૂ�મમાં 
ક�ટલાક ટકા બુિ�યોગ �ડાયેલા હોવાથી 
સંભાવના છ�. તો સવ� સંબંધોની અનુભૂિત એક 
પરમા�માથી જ કરો. �દન�િત�દન �ભુ ��યે 
�ેમની મા�ા વધારતા રહો. જેટલી �ેમની મા�ા 
વધતી જશે, એટલી જ બુિ� સાગરની ગહનતાથી 
ડૂબેલી રહ�શે અને એટલા જ ગહન અનુભવ 
તપ�યામાં થતા રહ�શે. આવા ગહન અનુભવ 
આગળ જતાં ઘણાં કામમાં આવશે. યાદ રાખો � 
પોતાની પાસે અનુભવોની ખાણ હશે, તો માયાનાં 
બાણ લાગશે નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... ગહન તપ�યા
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ઓ�ટોબર 2021માં યુનાઈટ�ડ �ટ��સ ઓફ 
અમે�રકાના વ�ડોમીટર સે�સસ �યૂરો �ારા �ા�ત 
થયેલા આંકડાઓ �માણે, િવ�ની વ�તી 
અંદાિજત 7.9 અબજ સુધી થઈ ગઈ છ�. પરંતુ, આ 
સવ� માનવ આ�માઓમાં સૌથી સામા�ય એક વાત 
એ છ� ક�, આ બધા મનુ�યોમાં કોઈક ને કોઈક 
શારી�રક અથવા માનિસક રોગથી પીડાતા �વા 
મળ� છ�. કહ�વાય છ� ક� જે ભોગી હોય તે રોગી હોય 
જ અને જે યોગી હોય તે સદ�વ િનરોગી હોય. 
સામા�યતઃ રીતે એવું માનવામાં આવે છ� ક� 
શરીરનું પોષણ અને િવકાસ પેટમાં પહ�ચનાર 
આહારથી થાય છ� અને તેના માટ� સમ� િવ�માં 
�વ�છ, પૌ��ક અને સંતુિલત આહારની તાતી 
જ��રયાતોનું લાબું મોટું વણ�ન કરવામાં આવે છ� 
અને મોટ�ભાગના લોકો તે વાતને �વીકાર� પણ છ�. 
આ વાતમાં કોઈ બે મત નથી ક� શરીર �વ�થ રહ� 
તેના માટ� િનિ�તપણે પૌ��ક અને સંતુિલત 
આહાર આવ�યક છ�. પરંતુ તેનાથી પણ વધુ 
મહ�વપૂણ� એ વાત છ� ક� - માનિસક ��થિતનું 
સંતુલન જળવાઈ રહ�વું. ખોરાકથી આપણે 
શારી�રક શિ� મેળવીએ છીએ. તે શિ�થી 
શરીર �વ�થ બને છ�. પરંતુ એ ખોરાકને 
પચાવવામાં જે શિ� ખચા�ય છ� એ �યાંથી આવે 
છ�? શું તેની �ણકારી આપને છ�? કદાચ નહ� 
હોય... ખોરાકને પચાવવાની માટ� નહ� પણ 
શરીરના અ�ય અંગો-અવયવોને પણ યો�ય રીતે 
સિ�ય અને સુ�યવ��થત �ળવી રાખવા માટ� 
આવ�યક શિ�નો ��ોત � કોઈ હોય તો, તે 
આપણું મન છ�. અતઃ મન � અશાંત હશે તો ગમે 

તેટલો પૌ��ક ખોરાક લીધો હશે તો પણ તેનો 
કોઈ ખાસ લાભ મળશે નહ�. પરંતુ તેનાથી ત�ન 
િવ��, � આપણી માનિસક ��થિત એકદમ શાંત 
અને સંતુિલત હશે તો, આપણે સાદો ખોરાક લઈને 
પણ સુંદર અને �ે� આરો�ય �ળવી રાખીશું. 
તેનું સૌથી મોટું અને �વંત ઉદાહરણ જંગલમાં 
રહ�નારા આપણા આ�દવાસી ભાઈ-બહ�નો ક� 
જેઓ આજે પણ ક�દમૂળ ખાઈને સંપૂણ� િનરોગી 
�વન શાંિતથી પસાર કરી ર�ા છ�.

આપણે જુદા-જુદા �કારના શારી�રક 
રોગોના ઉપચાર માટ� ડૉ�ટર, વૈદ તેમજ શા��વૈદ 
વગેર�ની પાસે જઈને તેમની પાસેથી પરામશ� લઈ, 
દવા વગેર� લઈ, તેમજ પર�� પાળીને �વ�થ 
રહ�વાનો �યાસ કરીએ છીએ. પરંતુ તેમ છતાં 
આપણે રોગોમાંથી સંપૂણ� પણે છુટી શકતા નથી. 
કદાચ � રોગોમાંથી મુિ� મળી પણ �ય તો તે 
થોડા સમય માટ� જ મુ� થાય છ�. આનું કારણ 
શું? થોડો િવચાર કરીએ ક�, � તમારી ખરાબ 
થયેલી કાર ગેર�જમાં રીપેર�ગ કરા�યા પછી સારી 
થઈ �ય, પણ તે કારને ચલાવનાર �ાઈવર જ � 
તંદુર�ત ના હોય તો તે કાર ક�વી રીતે ચલાવશે? 
તો મૂળ વાત એ છ� ક�, આપણા ભૌિતક શરીરને 
ચલાવનાર ચૈત�ય શિ�, ક� જેને આપણે આ�મા 
કહીએ છીએ, તે આ�મા જ રોગી બની �ય તો 
પછી તેનો ઉપચાર કરનાર કોણ? અથવા તો એને 
િનરોગી બનાવનાર કોણ? અિતસૂ�મ �યોિતિબંદુ 
�વ�પ આ�માનું ઓપર�શન કરી અને િનરોગી 
બનાવવાની યો�યતા તો મા� એક જ સુિ�મ 
સજ�ન ક� સુિ�મ ડૉ�ટર પરમિપતા પરમા�માની 

�દ�યદશ�ન

િનરોગી તન-મન : �ે� આરો�યની ચાવી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 11 November 2021 Page No. 17

�ાના�ત

શરીર અને આ�મા બ�નેનું ફરિજયાત �વ�થ હોવું 
જ�રી છ�.

તો આવો, આજથી આપણે સવ�શિ�વાન 
પરમા�માની શિ�ઓનાં �કરણોને પોતાની અંદર 
સમાવતા જઈ �વયં� (એટલે ક� આ�મા)ને 
શિ�શાળી બનાવીએ અને તેમના �ારા �ા�ત 
ગુણોથી પોતાના �વા��યને પણ તંદુર�ત અને 
ઉ�નત બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પાસે જ છ�. માટ� �યાર� આ ધરા પરના ડૉ�ટરો 
બધા ઉપચાર અજમાવીને પછી છ��ે પરમા�મા 
ઉપર જ છોડી દ� �યાર� અંતે એમ કહ� છ� ક�, હવે તો 
બધું જ ઉપરવાળાના જ હાથમાં છ�. તો આ બોલ 
પરથી એવું સાિબત થાય છ� ક�, સારવારના તમામ 
િવક�પો સમા�ત થઈ �ય, �યાર� મા� એક 
પરમા�મા જ રોગી આ�માનો ઉપચાર કરી, 
િનરોગી બનાવી ફરી નવ�વન અપ� શક� છ�.

વત�માન સમયમાં સમ� િવ�માં લોકો 
ડૉ�ટરની દવા કરીને, ઓપર�શન કરાવીને પણ 
હતાશ અને િનરાશ થઈ ગયા છ�. કારણ ક� તેમને 
જે �કારનો પૂર�પૂરો લાભ મળવો �ઈતો હતો તે 
�કાર� ફાયદો શું કામ નથી થતો. કારણ ક� તેઓ 
આ વાત િવશે અ�ણ છ� ક� ખર�ખર સવ� રોગોનું 
મૂળ કારણ આપણું મન જ છ� માટ�, � મન 
તંદુર�ત થઈ �ય, િવચારસરણી બદલાય �ય તો 
બધા જ રોગો મટી શક� છ�. મહા�મા ગાંધીએ પમ 
આ જ વાત શીખવી હતી ક� ખુશ રહ�વા માટ� 
પોતાની િવચારસરણી બદલો. તેથી � આપણે 
�યથ� (નકામા) સંક�પો (િવચારો)નો �યાગ કરી 
હકારા�મક િવચારવાનું શ� કરીશું તો આપણું મન 
�વ�થ થવા લાગશે અને તેનો સારો એવો �ભાવ 
આપણાં શરીર ઉપર પણ અવ�ય થશે.

આપણે સૌ સારી રીતે �ણીએ છીએ ક�, 
સાયકલના પેડલ અને સાયકલ સવારના પગ, 
હ��ડલ અને હાથનો ખૂબ ન�કનો સંબંધ હોય છ�. 
તો � પગ બરોબર છ� પણ પેડલ તૂટ�લું હોય તો 
સાયકલ ચાલી ના શક�. �યાર� સાયકલ 
ચલાવનારનું પહ�લું કામ એ છ� ક�, તે પોતાની 
સાયકલનું પેડલ રીપેર�ગ કરાવે. તેવી જ રીતે 
આપણું �વન પણ એક સાયકલના ચ�ની જેમ 
છ�. જેને આપણે �વન-ચ� ક� કાળચ� કહીએ 
છીએ. આ �વનચ� સરળ રીતે ચલાવવા માટ� 

�ભુ ��યે �ેમની મા�ા વધારતા �ઓ

એકાંતમાં બેસીને �વયંની ��થિતને ચેક 
કરવાથી આપણને ખબર પડે છ� ક� બુિ��પી 
દોરીઓ ક�ટલી જગાએ બંધાયેલી છ� અને �યાં 
�યાં આપણો �ેમ િવખરાયેલો છ�. પરમા�માની 
સાથે આપણો બુિ�યોગ �ડાયેલો હશે પરંતુ સાથે 
સાથે કોઈ �યિ� યા વ�તુથી પણ સૂ�મમાં 
ક�ટલાક ટકા બુિ�યોગ �ડાયેલા હોવાથી 
સંભાવના છ�. તો સવ� સંબંધોની અનુભૂિત એક 
પરમા�માથી જ કરો. �દન�િત�દન �ભુ ��યે 
�ેમની મા�ા વધારતા રહો. જેટલી �ેમની મા�ા 
વધતી જશે, એટલી જ બુિ� સાગરની ગહનતાથી 
ડૂબેલી રહ�શે અને એટલા જ ગહન અનુભવ 
તપ�યામાં થતા રહ�શે. આવા ગહન અનુભવ 
આગળ જતાં ઘણાં કામમાં આવશે. યાદ રાખો � 
પોતાની પાસે અનુભવોની ખાણ હશે, તો માયાનાં 
બાણ લાગશે નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... ગહન તપ�યા



મા� લો�કક નામ બી.ક�. પૂનમ છ�. �� 
ગુજરાતના ક�છ િજ�ાના, નાના ક�તુ શાંિતિ�ય 
શહ�ર આ�દપુરમાં ર�� છું. છ��ા ૨૦ વષ�થી �ાનમાં 
સેવાઓ આપી રહી છું. આ�મા સમાન એક અિત 
સૂ�મ કોરોના વાયરસના કારણે ભારતભૂિમથી 
દૂર િવદ�શ ભૂિમ દુબઈ જઈને lockdownમાં મ� ક�વા 
સુંદર અનુભવ કયા�. તે દરિમયાન શું ગુમા�યું, શું 
મેળ�યું તે અનુભવો આપની સાથે શેર કરી રહી 
છું. િશવજયંતી આનંદપૂવ�ક માણીને �� 25 
ફ��ુઆરી 2020ના રોજ પોતાના લૌ�કક 
પ�રવારને મળવાના લ�ય સાથે આ�દપુરથી 
અમદાવાદ સુખ-શાંિત પૂવ�ક ��ોના આશીવા�દ 
લઈને દુબઇ પહ�ચી. 

અહ� મને દુબઈ સે�ટર પર પાલના મળતી 
રહી અને �� ખુશીથી ચાલતી રહી. અચાનક એક 
અ��ય વાયરસે હ�ગામો મચાવી દીધો. બધું જ 
lockdown થઈ ગયું. જેના લીધે મા�ં સૌથી મોટું 
નુકશાન એ થયું ક� મા�ં સે�ટર પર જવાનું બંધ 
થઈ ગયું. હવે �� ઘર�થી મોબાઈલ પર �ાસ કરવા 
લાગી પરંતુ મોબાઇલમાં અને થોડા યોગથી તે 
સંતુ�તા મળતી ન હતી. ખાલીપણું લાગતું હતું. 
લૌ�કકમાં સહયોગ છ� પણ �ાનમાં કોઈ ચાલતું 
નથી. કહ�વાય છ� ક� પરમા�મા પોતાના સાચા 
બાળકોને �યાર�ય, કોઈપણ રીતે દુઃખી - ઉદાસ 
�ઈ શકતા નથી. બસ આવી જ રીતે એક નજર 
મારા પર પડી. એક �દવસ અચાનક જ મારા 
મોબાઇલથી અમદાવાદ સે�ટરની એક બહ�નનો 
નંબર મળી ગયો જે શાયદ બાબાની ટચમાં હતી. 
મ� તેમને મેસેજમાં દુબઈ આવવાના સમાચાર 
આ�યા તેમણે મને પોતાના Zoom Appની ID 

મોકલી ક�ં ક� આ આઈડી પર સવાર� છ વાગે 
મુરલી �ાસ હોય છ�. તમે �ઈન કરી શકો છો. 
મારી તો �ણે લોટરી લાગી ગઈ. વહ�લી સવાર� 
મુરલી �ાસ અને પછી આખા �દવસ વેરાઈટી 
ના�તા �હકાય� �પમાં મળી જતું હતું. આખો 
�દવસ એવી રીતે સફળ થઈ જતો ક� ખબર પણ ન 
પડતી હતી. �� તો પોતાના લૌ�કક પ�રવારને 
મળવા મા� બે મિહના માટ� દુબઈ આવી હતી. પણ 
કહ�વાય છ� ને માણસના મનમાં ક�ઈક હતું, 
માિલકના મનમાં બીજું ક�ઈક. લગભગ આ બધું 
એક નાટકની જેમ તપ�યા પરી�ાની વેળા હતી.

ભારત આવવાનો સમય આ�યો તો 
અમદાવાદની �ટ�કટ મળી નહ�. બે �ણ વાર 
બુ�ક�ગ કરાવેલી હતી પણ �લાઈટ ક��સલ થતી 
રહી. વાહ ર� બાબા ક�દરતના પણ ન�રા અનોખા 
છ�. ઘણા �યાસો પછી 15 ઓગ�ટ 2020ની વંદ� 
માતરમની �ટ�કટ બુક થઈ. તે પહ�લા કરોના ટ��ટ 
કરાવવો આવ�યક હતું. કોરોના �રપોટ� positive 
આ�યો. �� તો પરમા�માની દયાથી સંપૂણ�પણે 
�વ�થ હતી.

મારામાં બીમારીના કોઈપણ લ�ણ ન હતા. 
મ� તો પૂરી તૈયારી કરી લીધી હતી. 14 ઓગ�ટના 
રોજ મને દુબઈ હો��પટલમાં isolated કરાવાઈ. 
અહ�યા �મમાં આવતા જ મધુબન મીઠા ઘરની 
યાદ આવી ગઈ. એકલી હતી અને 14 �દવસ 
રહ�વાનું હતું. આ િવચાર સાથે િચ� સામે આવી 
ગયા ક� આપણા પૂવ��ને 14 વષ� તપ�યા કરી 
ય�ના િપલર બનીને હ� સુધી ય�ને સાંભળી 
ર�ા છ�. માર� પણ અહ�યા 14 �દવસ તપ�યા 
કરવાની છ�. પોતાના �વનના િપલરને મજબૂત 

એક પ�રચય
�.ક�. પૂનમબેન, ક�છ, ગુજરાત
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િનયમ પણ સેવા કરાવી ર�ો હતો. ડો�ટર અને 
નસ� ઊભા રહીને પૂછતા રહ�તા હતા. િપતાની સાથે 
વાયરસના કારણે પણ વાતો કરી રહી હતી ક� 
ભગવાનને તો �ેમની આ બધી વાત બાળકો �ારા 
શીખડાવવા ચાહતો હતો. પરંતુ જે કાય� અમે બધા 
બાળકો મળીને પણ ન કરી શ�યા. ક�મ તો �દુ 
કરી એકલામાં. 

િવશેષ વાત તો આ રહી ક� જે બાપની �ીમત 
�માણે બાબા કહ�તા બાળકોને ભ�ીમાં બેસાડો તો 
પણ કોઈ મુ�ક�લી વગર બેસે છ�. લે આપણે તો 14 
�દવસની અંતમુ�ખતાની ભ�ી કરી દીધી. 14 �દવસ 
�યારા �ીતમનું િમલન ઉજવીને અનુભવ કરી 
દીધો. તે માટ� બાપદાદા બહ�નોની સાથ સાથ 
તમારો પણ કોરોના વાયરસને ધ�યવાદ. આ 14 
�દવસમાં બાબાએ એવા એવા અનુભવ કરા�યા. 
ક�ટલાક ગુ�ત રહ�ય પણ બ� �ેમથી સમ��યા. 
પોતાના રહ�મ �દલનો પૂર�પૂરો અનુભવ કરા�યો. 
પોતાના combined �પનો પણ અનુભવ કરા�યો. 
દર�ક સમયે દર�ક કામમાં સાથે રહીને બતાવતા 
ર�ા. એવા મારા મીઠા િપતાની ક�ટલી મિહમા ક�ં.

જેવી રીતે 14 �દવસ પૂરા થયા. અંતમાં 
�રપોટ� નેગે�ટવ આ�યો. �મમાંથી બહાર 
આવવાની તાલાવેલી હતી. લાગતું હતું ક� આ 
�કાર� �દવસ િવતાવવો બ� મુ�ક�લ છ�. �યાર� મારો 
સંક�પ હતો ક� બાબાએ મને સહજ રાજયોગની 
િશ�ા દીધી છ�. �વન જ રાજયોગી બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરાવી ર�ો છ�. મા� સં�યાસ યોગ અથવા 
હઠયોગ શીખડવામાં આવે તો આ સમય �માણે 
અને બાળકોની અવ�થા �માણે આ રાજયોગી 
�વનનો સુખ લઈ શ�યા જે આજે લઈ ર�ા છ�.

બાબા એટલો દયાનો સાગર છ� જે સમય 
અને બાળકોની સમતાને �ઈને િશ�ણ આપી 

બનાવવાનો છ�. આ તપ�યામાં મને સે�ટરથી 
મળ�લ અિવનાશી ખ�નાનો પૂરો સહયોગ મ�યો. 
બાબાએ એવા એવા અમૂ�ય ર� આ�યા છ� જે 
આપણા �વનને પૉલીશ કરવા માટ� િનિમત 
બનાવી ર�ા છ�. અમદાવાદ (ભોપાલ) સે�ટરથી 
23 મે થી Zoom App �ઈન કયુ� હતું. અમને 
આખો મિહનો પોતાની અનુભવી બહ�નો સાથે 
મુલાકાત કરાઈ હતી. 

જૂન મિહનો મ�માનો મિહનો ઉજ�યો. આ 
આખા મિહના દરિમયાન બધાના અનુભ�યો 
સાંભ�યા. જૂન મિહનામાં અમારી આદરણીય 
વંદનીય સરલાદીદીની યાદ પણ મનાવાઈ ગઈ. 
જુલાઈ મિહનો અમે દીદી�ના નામ મારા પૂવ�જ 
અમારા ગૌરવ કરીને મનાવાયો. જેમાં અમે પૂરા 
મિહના અમારા બધા પૂવ��નો વી�ડયો �યો અને 
સાંભ�યો. ઓગ�ટ મિહનો તો છ� જ તહ�વારોનો 
મિહનો એમાં બધા તહ�વારોનો Zoom App પર 
લાભ ઉઠા�યો. આદરણીય �કાશમિણ દાદી�ની 
યાદ �દવસ પણ ઉજ�યા. 15 ઓગ�ટના રોજ �� 
isolated �મમાં પછી ઘર યાદ આવી ગયું. �મમાં 
બધા દાદીઓની ઉપ��થિતનો આભાસ થયો. 
અહ�યા આવતા જ મ� પોતાની �દનચયા� ચાલુ 
રાખી. વહ�લી સવાર� મુરલી �ાસ અને તે જ 
�હકાય�. �મમાં એકલી હોવાથી �ણે મા� રા�ય 
હતું. ગમે �યાં �ા�ફક ક��ોલ વાગે, ગીત વાગે, 
�ાસીસ ચાલે, િવ�ડયો ��. �મમાં પલંગ હતા 
એકલી જ હતી શાયદ બાબાએ પૂર�પૂરો લાભ લેવા 
માટ� બી� કોઈને મોક�યા નહ�. 

અહ�યા સે�ટરથી મળ�લો ખ�નો જે જમા 
હતો તે ખોલ ખોલ કરીને વાંચતી અને સાંભળતી 
રહી. �ભુ િપતા રહ�મ �દલના �યાર લૂંટી રહી હતી. 
પોતાને િપતાની સાથે �ઈ�ટ અનુભવ કરી રહી 
હતી. બેજ પણ સેવા કરી ર�ો હતો. ચા પીવાનો (અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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મા� લો�કક નામ બી.ક�. પૂનમ છ�. �� 
ગુજરાતના ક�છ િજ�ાના, નાના ક�તુ શાંિતિ�ય 
શહ�ર આ�દપુરમાં ર�� છું. છ��ા ૨૦ વષ�થી �ાનમાં 
સેવાઓ આપી રહી છું. આ�મા સમાન એક અિત 
સૂ�મ કોરોના વાયરસના કારણે ભારતભૂિમથી 
દૂર િવદ�શ ભૂિમ દુબઈ જઈને lockdownમાં મ� ક�વા 
સુંદર અનુભવ કયા�. તે દરિમયાન શું ગુમા�યું, શું 
મેળ�યું તે અનુભવો આપની સાથે શેર કરી રહી 
છું. િશવજયંતી આનંદપૂવ�ક માણીને �� 25 
ફ��ુઆરી 2020ના રોજ પોતાના લૌ�કક 
પ�રવારને મળવાના લ�ય સાથે આ�દપુરથી 
અમદાવાદ સુખ-શાંિત પૂવ�ક ��ોના આશીવા�દ 
લઈને દુબઇ પહ�ચી. 

અહ� મને દુબઈ સે�ટર પર પાલના મળતી 
રહી અને �� ખુશીથી ચાલતી રહી. અચાનક એક 
અ��ય વાયરસે હ�ગામો મચાવી દીધો. બધું જ 
lockdown થઈ ગયું. જેના લીધે મા�ં સૌથી મોટું 
નુકશાન એ થયું ક� મા�ં સે�ટર પર જવાનું બંધ 
થઈ ગયું. હવે �� ઘર�થી મોબાઈલ પર �ાસ કરવા 
લાગી પરંતુ મોબાઇલમાં અને થોડા યોગથી તે 
સંતુ�તા મળતી ન હતી. ખાલીપણું લાગતું હતું. 
લૌ�કકમાં સહયોગ છ� પણ �ાનમાં કોઈ ચાલતું 
નથી. કહ�વાય છ� ક� પરમા�મા પોતાના સાચા 
બાળકોને �યાર�ય, કોઈપણ રીતે દુઃખી - ઉદાસ 
�ઈ શકતા નથી. બસ આવી જ રીતે એક નજર 
મારા પર પડી. એક �દવસ અચાનક જ મારા 
મોબાઇલથી અમદાવાદ સે�ટરની એક બહ�નનો 
નંબર મળી ગયો જે શાયદ બાબાની ટચમાં હતી. 
મ� તેમને મેસેજમાં દુબઈ આવવાના સમાચાર 
આ�યા તેમણે મને પોતાના Zoom Appની ID 

મોકલી ક�ં ક� આ આઈડી પર સવાર� છ વાગે 
મુરલી �ાસ હોય છ�. તમે �ઈન કરી શકો છો. 
મારી તો �ણે લોટરી લાગી ગઈ. વહ�લી સવાર� 
મુરલી �ાસ અને પછી આખા �દવસ વેરાઈટી 
ના�તા �હકાય� �પમાં મળી જતું હતું. આખો 
�દવસ એવી રીતે સફળ થઈ જતો ક� ખબર પણ ન 
પડતી હતી. �� તો પોતાના લૌ�કક પ�રવારને 
મળવા મા� બે મિહના માટ� દુબઈ આવી હતી. પણ 
કહ�વાય છ� ને માણસના મનમાં ક�ઈક હતું, 
માિલકના મનમાં બીજું ક�ઈક. લગભગ આ બધું 
એક નાટકની જેમ તપ�યા પરી�ાની વેળા હતી.

ભારત આવવાનો સમય આ�યો તો 
અમદાવાદની �ટ�કટ મળી નહ�. બે �ણ વાર 
બુ�ક�ગ કરાવેલી હતી પણ �લાઈટ ક��સલ થતી 
રહી. વાહ ર� બાબા ક�દરતના પણ ન�રા અનોખા 
છ�. ઘણા �યાસો પછી 15 ઓગ�ટ 2020ની વંદ� 
માતરમની �ટ�કટ બુક થઈ. તે પહ�લા કરોના ટ��ટ 
કરાવવો આવ�યક હતું. કોરોના �રપોટ� positive 
આ�યો. �� તો પરમા�માની દયાથી સંપૂણ�પણે 
�વ�થ હતી.

મારામાં બીમારીના કોઈપણ લ�ણ ન હતા. 
મ� તો પૂરી તૈયારી કરી લીધી હતી. 14 ઓગ�ટના 
રોજ મને દુબઈ હો��પટલમાં isolated કરાવાઈ. 
અહ�યા �મમાં આવતા જ મધુબન મીઠા ઘરની 
યાદ આવી ગઈ. એકલી હતી અને 14 �દવસ 
રહ�વાનું હતું. આ િવચાર સાથે િચ� સામે આવી 
ગયા ક� આપણા પૂવ��ને 14 વષ� તપ�યા કરી 
ય�ના િપલર બનીને હ� સુધી ય�ને સાંભળી 
ર�ા છ�. માર� પણ અહ�યા 14 �દવસ તપ�યા 
કરવાની છ�. પોતાના �વનના િપલરને મજબૂત 

એક પ�રચય
�.ક�. પૂનમબેન, ક�છ, ગુજરાત
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િનયમ પણ સેવા કરાવી ર�ો હતો. ડો�ટર અને 
નસ� ઊભા રહીને પૂછતા રહ�તા હતા. િપતાની સાથે 
વાયરસના કારણે પણ વાતો કરી રહી હતી ક� 
ભગવાનને તો �ેમની આ બધી વાત બાળકો �ારા 
શીખડાવવા ચાહતો હતો. પરંતુ જે કાય� અમે બધા 
બાળકો મળીને પણ ન કરી શ�યા. ક�મ તો �દુ 
કરી એકલામાં. 

િવશેષ વાત તો આ રહી ક� જે બાપની �ીમત 
�માણે બાબા કહ�તા બાળકોને ભ�ીમાં બેસાડો તો 
પણ કોઈ મુ�ક�લી વગર બેસે છ�. લે આપણે તો 14 
�દવસની અંતમુ�ખતાની ભ�ી કરી દીધી. 14 �દવસ 
�યારા �ીતમનું િમલન ઉજવીને અનુભવ કરી 
દીધો. તે માટ� બાપદાદા બહ�નોની સાથ સાથ 
તમારો પણ કોરોના વાયરસને ધ�યવાદ. આ 14 
�દવસમાં બાબાએ એવા એવા અનુભવ કરા�યા. 
ક�ટલાક ગુ�ત રહ�ય પણ બ� �ેમથી સમ��યા. 
પોતાના રહ�મ �દલનો પૂર�પૂરો અનુભવ કરા�યો. 
પોતાના combined �પનો પણ અનુભવ કરા�યો. 
દર�ક સમયે દર�ક કામમાં સાથે રહીને બતાવતા 
ર�ા. એવા મારા મીઠા િપતાની ક�ટલી મિહમા ક�ં.

જેવી રીતે 14 �દવસ પૂરા થયા. અંતમાં 
�રપોટ� નેગે�ટવ આ�યો. �મમાંથી બહાર 
આવવાની તાલાવેલી હતી. લાગતું હતું ક� આ 
�કાર� �દવસ િવતાવવો બ� મુ�ક�લ છ�. �યાર� મારો 
સંક�પ હતો ક� બાબાએ મને સહજ રાજયોગની 
િશ�ા દીધી છ�. �વન જ રાજયોગી બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરાવી ર�ો છ�. મા� સં�યાસ યોગ અથવા 
હઠયોગ શીખડવામાં આવે તો આ સમય �માણે 
અને બાળકોની અવ�થા �માણે આ રાજયોગી 
�વનનો સુખ લઈ શ�યા જે આજે લઈ ર�ા છ�.

બાબા એટલો દયાનો સાગર છ� જે સમય 
અને બાળકોની સમતાને �ઈને િશ�ણ આપી 

બનાવવાનો છ�. આ તપ�યામાં મને સે�ટરથી 
મળ�લ અિવનાશી ખ�નાનો પૂરો સહયોગ મ�યો. 
બાબાએ એવા એવા અમૂ�ય ર� આ�યા છ� જે 
આપણા �વનને પૉલીશ કરવા માટ� િનિમત 
બનાવી ર�ા છ�. અમદાવાદ (ભોપાલ) સે�ટરથી 
23 મે થી Zoom App �ઈન કયુ� હતું. અમને 
આખો મિહનો પોતાની અનુભવી બહ�નો સાથે 
મુલાકાત કરાઈ હતી. 

જૂન મિહનો મ�માનો મિહનો ઉજ�યો. આ 
આખા મિહના દરિમયાન બધાના અનુભ�યો 
સાંભ�યા. જૂન મિહનામાં અમારી આદરણીય 
વંદનીય સરલાદીદીની યાદ પણ મનાવાઈ ગઈ. 
જુલાઈ મિહનો અમે દીદી�ના નામ મારા પૂવ�જ 
અમારા ગૌરવ કરીને મનાવાયો. જેમાં અમે પૂરા 
મિહના અમારા બધા પૂવ��નો વી�ડયો �યો અને 
સાંભ�યો. ઓગ�ટ મિહનો તો છ� જ તહ�વારોનો 
મિહનો એમાં બધા તહ�વારોનો Zoom App પર 
લાભ ઉઠા�યો. આદરણીય �કાશમિણ દાદી�ની 
યાદ �દવસ પણ ઉજ�યા. 15 ઓગ�ટના રોજ �� 
isolated �મમાં પછી ઘર યાદ આવી ગયું. �મમાં 
બધા દાદીઓની ઉપ��થિતનો આભાસ થયો. 
અહ�યા આવતા જ મ� પોતાની �દનચયા� ચાલુ 
રાખી. વહ�લી સવાર� મુરલી �ાસ અને તે જ 
�હકાય�. �મમાં એકલી હોવાથી �ણે મા� રા�ય 
હતું. ગમે �યાં �ા�ફક ક��ોલ વાગે, ગીત વાગે, 
�ાસીસ ચાલે, િવ�ડયો ��. �મમાં પલંગ હતા 
એકલી જ હતી શાયદ બાબાએ પૂર�પૂરો લાભ લેવા 
માટ� બી� કોઈને મોક�યા નહ�. 

અહ�યા સે�ટરથી મળ�લો ખ�નો જે જમા 
હતો તે ખોલ ખોલ કરીને વાંચતી અને સાંભળતી 
રહી. �ભુ િપતા રહ�મ �દલના �યાર લૂંટી રહી હતી. 
પોતાને િપતાની સાથે �ઈ�ટ અનુભવ કરી રહી 
હતી. બેજ પણ સેવા કરી ર�ો હતો. ચા પીવાનો (અનુસંધાન પેજ નં. 25 પર)
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તપ�યા અનુભૂિત ભ�ી
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ

(�થળ: '�ાન મોતી' સભા�હ શાંિતવન)

ઓગ�ટ માસની ૨૪ થી ૨૭ તારીખ 
દરિમયાન મધુબન અને ભારતના સવ� �દ�શોના 
આમંિ�ત બી.ક�. ભાઈઓની ભ�ીની ��લર થીમ - 
ચલો, સંપૂણ�તા ક� ઓર.

આ વષ�ની ભ�ી બે વષ� બાદ યોજવામાં 
આવી, લોકડાઉનને કારણે લાંબા સમય બાદ 
િવદ�શમાં રહીને પોતાની મા�ભૂિમ-વતનમાં ગયા 
હોઈએ એવો અહ�સાસ થયો.

�થમ �દવસની સં�યાએ �વાગત, િતલક, 
આવ�યક માિહતી વગેર� િવિધ બાદ વ�ર� બંધુ 
િ�જમોહનભાઈએ બાબાની આપણા સૌ ��યેની 
આશ (અપે�ા) �િત સંક�ત કરતાં મહ�વની ચચા� 
કરી – ‘અબ હમ� દાની, મહાદાની ઔર વરદાની 
બનના હ�.’

દાનનો મિહમા અ�નદાન,  અંગદાન, 
વ��દાન, �યદાન.. વગેર� તો ભારતીય સં�ક�િત 
અને ધમ�માં પરંપરાથી થતો આ�યો છ�. પરંતુ સાચું 
દાન એ �ાન-દાન છ� અથા�� સંગમયુગમાં પિતત 
આ�માઓને પાવન-પુ�ષો�મ બનાવવા માટ� િશવ 
િપતાએ આપેલ �ાનનું દાન તેમજ િવ�પ�રવત�ન 
યા િવ�ક�યાણ અથ� પરમા�માના �દ�ય કત��ય 
િવશેનું �ાન. જે �ા�ત કરવાથી જ�મો-જ�મ 
સવ��મ ભા�યના અિધકારી બની શકાય. 
પરમા�માને ��ય� કરવાની બાબાની આશ પૂણ� 
કરી શકાય. આ છ� ‘દાની �ટ�જ’. કારણ �ાનદાન 
એ જ મહાન દાન એટલા માટ� છ� ક� તે �ારા કલહ-
કલેશ,  દુઃખ-દદ� અને અશાંિતથી ��ત 
દુિનયામાંથી છુટકારો અપાવી સતયુગી �વિણ�મ 

દુિનયામાં દ�વ પદની �ા��ત કરાવી શકાય. �ાની 
આ�મા એ છ� જેના �વન �યવહારમાંથી �ાન 
��ય� થતું હોય.

બીજું �ટ�જ – ‘મહાદાની’નું છ�. મહાદાની 
આ�મા એ છ� જેનામાં બાબાએ આપેલ સવ� 
આ�યા��મક શિ�ઓ, ગુણો અને �ા��તઓ 
ભરપૂર છ�, જે અ�યને પણ આ �દ�ય શિ� અને 
ગુણોનો અનુભવ કરાવી શક� છ�,  જેનામાં 
આ�માના �વ�પનો સા�ા� અનુભવ કરાવવાનું 
સામ�ય� છ�. જેમ દપ�ણમાં દ�હ �વ�પનો અનુભવ 
કરાવવાની શિ� હોય છ� તેમ મહાદાની �વયં 
દપ�ણ છ�,  જે અ�ય આ�માને સંપક� મા�થી 
�વ�પનો અનુભવ કરાવી શક� છ�.

�ીજુ �ટ�જ છ� – ‘વરદાની’નું. ભિ�-
માગ�માં ભગવાન �ારા, ઋિષ-મુિનઓ યા માતા-
િપતા �ારા વરદાનો અપાયા હોવાના ��ાંતો 
ભરપૂર છ�. ‘િવજયી ભવ’, ‘આયુ�માન ભવ’, 
‘સફલ ભવ’ તેમજ સુખ-શાંિત, સંતાનની �ા��ત 
માટ�ના વરદાનો છુ�� હાથે વહ�ચાયાની વાતો 
આપણે �ણી છ�. વરદાન તો આશીવા�દની જેમ 
મફત મળી જતું હતું. મેળવનાર� કોઈ મહ�નત 
કરવી પડતી નહોતી અને ગુ�જનોએ આપેલ 
વરદાન અનુસાર િવજય, સફળતા ક� આયુ�ય 
�યાં �ા�ત થતાં હતાં? દુય�ધન ક� અિભમ�યુ 
આયુ�યમાન ક� િવજયી થયો? બાપદાદા આપણને 
વરદાનીમૂત� બનવાનું કહ� છ� તેમાં વગર મહ�નતે 
�ા��તની વાત નથી. બાપદાદા જે જે વરદાનો આપે 
છ� – (‘િનરાકારી, િનરહ�કારી, િનિવ�કારી ભવ’, 
‘ક�યાણકારી ભવ’, ‘િવ�નહતા�ભવ’, ‘ફ�ર�તા 
ભવ’, ‘કમા�તીત ભવ’) એ વરદાનોને �વનમાં 

Gyan Amrit Vol : 14 Issue : 11 November 2021 Page No. 20

�ાના�ત

ધારણ કરવાની- પુ�ષાથ� કરી આ�મિચંતન કરી, 
આ�મસા� કરીને પછી અ�યને વરદાન આપવાનું 
અથા�� અનુભૂિત કરાવવાનું કહ� છ�. આ �ટ�જ 
માટ� પા�તા ક� યો�યતા મેળવવાની જ�ર રહ� છ�.

બાપદાદાની આશ શી છ�? બાપદાદાને 
��ય� કરીએ તે. 

ક�વી રીતે ��ય� કરવા? કયો પુ�ષાથ� 
કરવો પડે? બાપદાદા �વયં મુરલીઓમાં �પ� લ� 
બતાવે છ�, �ણ શ�દોમાં જ – ‘બાપ સમાન સંપૂણ� 
ઔર સંપ�ન ભવ’. ભવનો અથ� છ� - પુ�ષાથ� કરી 
�ા�ત કરો. બાપ સમાન બનવાના પુ�ષાથ�માં બંને 
(બાપદાદા)ની વાત આવે. િશવબાબા સમાન 
બનવા માટ� - િનરાકારી, િબંદુ સમાન બનવાનું 
લ�ય છ�. �યાર� ��ાબાપ સમાન બનવા માટ� 
િનરહ�કારી, િનિવ�કારી, ફ�ર�તા, ઉપરામ, 
કમા�તીત બનવાનો આદ�શ છ�. 

બાપ સમાન બનવા માટ� શું કરવ?ંુ 
મુરલીઓમાં જ ઉ�ર મળ� છ�, ‘સમાન બનવું હોય 
તો બાબાની સમીપ  રહો.’ સમીપ એટલે નજદીક. 
બ�ને બાબા તો સૂ�મવતનમાં િબરાજમાન છ�. 

એમની સમીપ એટલે ન�ક શી રીતે 
પહ�ચવું ? કોઈ સાધન ? કોઈ �થૂળ સાધન નહ�, 
િવના સાધન. ‘તું આ શરીરના ભાનને છોડીને, 
બોજમુ� બનીને, સવ� િચંતા-�ફકર મને અપ�ણ 
કરી દઈને મા� આ�મ-��િતના સહાર� મારી 
સમીપ રહ�. (દોડીને, ઊડીને ક� લીન થઈને, 
�યાનમાં ડૂબી જવાની વાત નથી.) દ�હના સવ� કમ� 
કરતાં, ��િતનો તાર �ડી મારી સાથે મનથી 
�ડાયેલો રહ�. મનને �યાં-�યાં ભટકવા દઈશ 
નહ�. એકા�,  એકનામી,  એકરસ બનીને, 
મામેક� - એકમા� મારામાં મન પરોવી, સવ� 
સંબંધોનો રસ અનુભવ કર’ - આ છ� સમીપ રહી, 

સમાન અને સંપૂણ� બનવાનો સહજ માગ� લાગે 
છ�?થઈ શક�? િહ�મત હોય તો �વામી િવવેકાનંદ ના 
મં� અનુસાર, ‘ઊઠો, �ગો અને લ� િસ� ન 
થાય �યાં સુધી લગે રહો, ઝઝુ�યા કરો’. બાબા 
કહ� છ�, પુ�ષાથ� સૂ�મ છ� અને વળી ગુ�ત પણ છ�.

�દ�હીના બી.ક�. આશાદીદીએ બાપદાદાની 
તી� પુ�ષાથ� બાળકો �િતની આશ િવષે િનદ�શ 
કરતાં ક�ં ક�, ‘હમ બ�ે સા�ાતમૂત� ઔર 
સા�ા�કારમૂત� બન�’. ઘોર કિળયુગનો અંત 
સમય �પ� દ�ખાઈ ર�ો છ�. તેમજ પાંચ હ�ર 
વષ�ના ���ચ�ની અંિતમ રીલ અિત વેગે ફરી 
રહી છ� �યાર�,  પી�ડત અને ભ�ા�માઓને 
પરમા�માના �દ�ય કત��યનો અહ�સાસ કરાવવા 
સા�ા� �વ�પ અથા�� આ�માની �દ�યતા-
�હાિનયતનો અનુભવ શાંિત, શિ�, પિવ�તા 
અને સુખની �ા��ત �ારા કરાવવાનું બાક� છ�. 
વળી તેઓની ��ા જે ઈ�-દ�વ �િત છ� તેના 
સા�ા�કાર કરાવવાનો પાટ� પણ ભજવવાનો 
બાક� ર�ો છ�. આ બં�ને �કારની અંિતમ સેવા 
કરવાનો સમય ન�ક આવી ર�ો છ�. તેથી જ 
બાબા વારંવાર મુરલી �ારા કહ� છ�, ‘બ�ે સમય 
કો સમીપ લાઓ. સમયકા (િવનાશકા) �ત�ર 
નહ� કરો, �ત�મ કરો.’ ઈ�-દ�વના સા�ા�કાર 
તો પલ બે પલમાં થઈ જશે પરંતુ સા�ા� �વ�પ 
અથા�� આ��મક સંપદા– �હાિનયતનો અનુભવ 
તો તી� પુ�ષાથ� આ�માઓના હર સમય, હર 
સંક�પ, ���, �િ�, વાણી, શુભ ભાવના, 
ક�ણા, �મા �ારા કરાવવાની સેવા પણ હજુ 
બાક� રહી છ�. એ માટ� કયો પુ�ષાથ� કરવો ?  
અશરીરી, ફ�ર�તા, િબ�દી �પ બનીને.

આ િશખર પર શી રીતે આરોહણ થાય? 
બેહદની વૈરા�ય �િ� �ારા દ�હ અને દ�હના 
સંબંધોમાંથી રસ ઊઠી �ય, લૌ�કક સંબંધો, 
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તપ�યા અનુભૂિત ભ�ી
�.ક�. �ૉ. ચં�વદન ચોકસી, ન�ડયાદ

(�થળ: '�ાન મોતી' સભા�હ શાંિતવન)

ઓગ�ટ માસની ૨૪ થી ૨૭ તારીખ 
દરિમયાન મધુબન અને ભારતના સવ� �દ�શોના 
આમંિ�ત બી.ક�. ભાઈઓની ભ�ીની ��લર થીમ - 
ચલો, સંપૂણ�તા ક� ઓર.

આ વષ�ની ભ�ી બે વષ� બાદ યોજવામાં 
આવી, લોકડાઉનને કારણે લાંબા સમય બાદ 
િવદ�શમાં રહીને પોતાની મા�ભૂિમ-વતનમાં ગયા 
હોઈએ એવો અહ�સાસ થયો.

�થમ �દવસની સં�યાએ �વાગત, િતલક, 
આવ�યક માિહતી વગેર� િવિધ બાદ વ�ર� બંધુ 
િ�જમોહનભાઈએ બાબાની આપણા સૌ ��યેની 
આશ (અપે�ા) �િત સંક�ત કરતાં મહ�વની ચચા� 
કરી – ‘અબ હમ� દાની, મહાદાની ઔર વરદાની 
બનના હ�.’

દાનનો મિહમા અ�નદાન,  અંગદાન, 
વ��દાન, �યદાન.. વગેર� તો ભારતીય સં�ક�િત 
અને ધમ�માં પરંપરાથી થતો આ�યો છ�. પરંતુ સાચું 
દાન એ �ાન-દાન છ� અથા�� સંગમયુગમાં પિતત 
આ�માઓને પાવન-પુ�ષો�મ બનાવવા માટ� િશવ 
િપતાએ આપેલ �ાનનું દાન તેમજ િવ�પ�રવત�ન 
યા િવ�ક�યાણ અથ� પરમા�માના �દ�ય કત��ય 
િવશેનું �ાન. જે �ા�ત કરવાથી જ�મો-જ�મ 
સવ��મ ભા�યના અિધકારી બની શકાય. 
પરમા�માને ��ય� કરવાની બાબાની આશ પૂણ� 
કરી શકાય. આ છ� ‘દાની �ટ�જ’. કારણ �ાનદાન 
એ જ મહાન દાન એટલા માટ� છ� ક� તે �ારા કલહ-
કલેશ,  દુઃખ-દદ� અને અશાંિતથી ��ત 
દુિનયામાંથી છુટકારો અપાવી સતયુગી �વિણ�મ 

દુિનયામાં દ�વ પદની �ા��ત કરાવી શકાય. �ાની 
આ�મા એ છ� જેના �વન �યવહારમાંથી �ાન 
��ય� થતું હોય.

બીજું �ટ�જ – ‘મહાદાની’નું છ�. મહાદાની 
આ�મા એ છ� જેનામાં બાબાએ આપેલ સવ� 
આ�યા��મક શિ�ઓ, ગુણો અને �ા��તઓ 
ભરપૂર છ�, જે અ�યને પણ આ �દ�ય શિ� અને 
ગુણોનો અનુભવ કરાવી શક� છ�,  જેનામાં 
આ�માના �વ�પનો સા�ા� અનુભવ કરાવવાનું 
સામ�ય� છ�. જેમ દપ�ણમાં દ�હ �વ�પનો અનુભવ 
કરાવવાની શિ� હોય છ� તેમ મહાદાની �વયં 
દપ�ણ છ�,  જે અ�ય આ�માને સંપક� મા�થી 
�વ�પનો અનુભવ કરાવી શક� છ�.

�ીજુ �ટ�જ છ� – ‘વરદાની’નું. ભિ�-
માગ�માં ભગવાન �ારા, ઋિષ-મુિનઓ યા માતા-
િપતા �ારા વરદાનો અપાયા હોવાના ��ાંતો 
ભરપૂર છ�. ‘િવજયી ભવ’, ‘આયુ�માન ભવ’, 
‘સફલ ભવ’ તેમજ સુખ-શાંિત, સંતાનની �ા��ત 
માટ�ના વરદાનો છુ�� હાથે વહ�ચાયાની વાતો 
આપણે �ણી છ�. વરદાન તો આશીવા�દની જેમ 
મફત મળી જતું હતું. મેળવનાર� કોઈ મહ�નત 
કરવી પડતી નહોતી અને ગુ�જનોએ આપેલ 
વરદાન અનુસાર િવજય, સફળતા ક� આયુ�ય 
�યાં �ા�ત થતાં હતાં? દુય�ધન ક� અિભમ�યુ 
આયુ�યમાન ક� િવજયી થયો? બાપદાદા આપણને 
વરદાનીમૂત� બનવાનું કહ� છ� તેમાં વગર મહ�નતે 
�ા��તની વાત નથી. બાપદાદા જે જે વરદાનો આપે 
છ� – (‘િનરાકારી, િનરહ�કારી, િનિવ�કારી ભવ’, 
‘ક�યાણકારી ભવ’, ‘િવ�નહતા�ભવ’, ‘ફ�ર�તા 
ભવ’, ‘કમા�તીત ભવ’) એ વરદાનોને �વનમાં 
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ધારણ કરવાની- પુ�ષાથ� કરી આ�મિચંતન કરી, 
આ�મસા� કરીને પછી અ�યને વરદાન આપવાનું 
અથા�� અનુભૂિત કરાવવાનું કહ� છ�. આ �ટ�જ 
માટ� પા�તા ક� યો�યતા મેળવવાની જ�ર રહ� છ�.

બાપદાદાની આશ શી છ�? બાપદાદાને 
��ય� કરીએ તે. 

ક�વી રીતે ��ય� કરવા? કયો પુ�ષાથ� 
કરવો પડે? બાપદાદા �વયં મુરલીઓમાં �પ� લ� 
બતાવે છ�, �ણ શ�દોમાં જ – ‘બાપ સમાન સંપૂણ� 
ઔર સંપ�ન ભવ’. ભવનો અથ� છ� - પુ�ષાથ� કરી 
�ા�ત કરો. બાપ સમાન બનવાના પુ�ષાથ�માં બંને 
(બાપદાદા)ની વાત આવે. િશવબાબા સમાન 
બનવા માટ� - િનરાકારી, િબંદુ સમાન બનવાનું 
લ�ય છ�. �યાર� ��ાબાપ સમાન બનવા માટ� 
િનરહ�કારી, િનિવ�કારી, ફ�ર�તા, ઉપરામ, 
કમા�તીત બનવાનો આદ�શ છ�. 

બાપ સમાન બનવા માટ� શું કરવ?ંુ 
મુરલીઓમાં જ ઉ�ર મળ� છ�, ‘સમાન બનવું હોય 
તો બાબાની સમીપ  રહો.’ સમીપ એટલે નજદીક. 
બ�ને બાબા તો સૂ�મવતનમાં િબરાજમાન છ�. 

એમની સમીપ એટલે ન�ક શી રીતે 
પહ�ચવું ? કોઈ સાધન ? કોઈ �થૂળ સાધન નહ�, 
િવના સાધન. ‘તું આ શરીરના ભાનને છોડીને, 
બોજમુ� બનીને, સવ� િચંતા-�ફકર મને અપ�ણ 
કરી દઈને મા� આ�મ-��િતના સહાર� મારી 
સમીપ રહ�. (દોડીને, ઊડીને ક� લીન થઈને, 
�યાનમાં ડૂબી જવાની વાત નથી.) દ�હના સવ� કમ� 
કરતાં, ��િતનો તાર �ડી મારી સાથે મનથી 
�ડાયેલો રહ�. મનને �યાં-�યાં ભટકવા દઈશ 
નહ�. એકા�,  એકનામી,  એકરસ બનીને, 
મામેક� - એકમા� મારામાં મન પરોવી, સવ� 
સંબંધોનો રસ અનુભવ કર’ - આ છ� સમીપ રહી, 

સમાન અને સંપૂણ� બનવાનો સહજ માગ� લાગે 
છ�?થઈ શક�? િહ�મત હોય તો �વામી િવવેકાનંદ ના 
મં� અનુસાર, ‘ઊઠો, �ગો અને લ� િસ� ન 
થાય �યાં સુધી લગે રહો, ઝઝુ�યા કરો’. બાબા 
કહ� છ�, પુ�ષાથ� સૂ�મ છ� અને વળી ગુ�ત પણ છ�.

�દ�હીના બી.ક�. આશાદીદીએ બાપદાદાની 
તી� પુ�ષાથ� બાળકો �િતની આશ િવષે િનદ�શ 
કરતાં ક�ં ક�, ‘હમ બ�ે સા�ાતમૂત� ઔર 
સા�ા�કારમૂત� બન�’. ઘોર કિળયુગનો અંત 
સમય �પ� દ�ખાઈ ર�ો છ�. તેમજ પાંચ હ�ર 
વષ�ના ���ચ�ની અંિતમ રીલ અિત વેગે ફરી 
રહી છ� �યાર�,  પી�ડત અને ભ�ા�માઓને 
પરમા�માના �દ�ય કત��યનો અહ�સાસ કરાવવા 
સા�ા� �વ�પ અથા�� આ�માની �દ�યતા-
�હાિનયતનો અનુભવ શાંિત, શિ�, પિવ�તા 
અને સુખની �ા��ત �ારા કરાવવાનું બાક� છ�. 
વળી તેઓની ��ા જે ઈ�-દ�વ �િત છ� તેના 
સા�ા�કાર કરાવવાનો પાટ� પણ ભજવવાનો 
બાક� ર�ો છ�. આ બં�ને �કારની અંિતમ સેવા 
કરવાનો સમય ન�ક આવી ર�ો છ�. તેથી જ 
બાબા વારંવાર મુરલી �ારા કહ� છ�, ‘બ�ે સમય 
કો સમીપ લાઓ. સમયકા (િવનાશકા) �ત�ર 
નહ� કરો, �ત�મ કરો.’ ઈ�-દ�વના સા�ા�કાર 
તો પલ બે પલમાં થઈ જશે પરંતુ સા�ા� �વ�પ 
અથા�� આ��મક સંપદા– �હાિનયતનો અનુભવ 
તો તી� પુ�ષાથ� આ�માઓના હર સમય, હર 
સંક�પ, ���, �િ�, વાણી, શુભ ભાવના, 
ક�ણા, �મા �ારા કરાવવાની સેવા પણ હજુ 
બાક� રહી છ�. એ માટ� કયો પુ�ષાથ� કરવો ?  
અશરીરી, ફ�ર�તા, િબ�દી �પ બનીને.

આ િશખર પર શી રીતે આરોહણ થાય? 
બેહદની વૈરા�ય �િ� �ારા દ�હ અને દ�હના 
સંબંધોમાંથી રસ ઊઠી �ય, લૌ�કક સંબંધો, 
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વૈભવ, ઈ���યોના આકષ�ણોમાંથી ઉપરામ થઈએ 
તો જ  ડબલ લાઈટ (૧. હ�કાપન - બોજમુ� ૨. 
�યોિત �વ�પ આ�મા છું એવી િનરંતર ��િત) 
પછી જ માઈટ-શિ� �વ�પનો ઉદય થશે. 
�યારબાદ ક�બાઈ�ડ �વ�પ - અચલ, અડોલ, 
એકરસ અવ�થા અને લવલીન ��થિતના  લ�યો 
સંપ�ન થાય. આ સંપ�નતા �ારા સા�ા�- �વ�પ 
અને સા�ા�કાર મૂત�નો અનુભવ કરાવવાની સેવા 
અવ�ય થશે. એ સમયે ‘અહો �ભુ...’ના ગુંજન 
�ારા ��ય�તાનો પાટ� ચાલશે. એ સમયને સમીપ 
લાવવાની આશ પૂણ� કરવાની બાક� રહી છ�.

ભ�ીનો બી� �દવસ - ૨૫મી ઑગ� - 
બડી દાદી �કાશમિણ�નો ૧૪મો ��િત �દન - 
યુ.એન.ઓ. �ારા ઘોિષત ‘ યુિનવસ�લ 
�ધર�ડ યર’ - િવ�બંધુ�વ વષ�.  આખો �દવસ 
ઉ�સવ-ઉમંગ અને દાદી�ના સંગમાં રહ�લ 
મહારથી આ�માઓના રસ�દ અનુભવો 
સાંભળવામાં મા�યો.

દાદી રતનમોિહની�,બી.ક�. િ�જમોહન-
ભાઈ, સંતોષદીદી, આશાદીદી, ડૉ. િનમ�લાદીદી, 
મુ�નીબહ�ન વગેર� અનેક વ�ાઓએ દાદી�ના 
સં�મરણોથી સૌને લાભા��વત કયા�. જેમાંના 
થોડાક અંશો -

• દાદી�, આપકો શત શત �ણામ, બાર બાર 
સલામ. આપને હમારા �વન બદલ �દયા.

• She is Jewel of Life and Love.

• વહ હર�કકો સમાન �પસે સ�માન દ�તી થી, 
સબકા �યાન રખતી થી, પાલના કરતી થી, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ દ�કર આગે બઢાતી થી. 
બાબાને ઉસકા નામ 'ક�મારકા' ઈસ િલયે રખા 
�ક વહ ક�માર� કો �યાર દ�કર બાબા પર 
િન�ય બુિ� બના દ�તી થી.

• હર સમ�યા સુનતી થી, સમજતી થી ઔર 
તુરંત હલ કર દ�તી થી.

• સભી કો એક સમાન ટોલી દ�તી થી. કોઈ 
ભેદભાવ નહ�, ઉસસે મા��વક� ભાસના 
આતી થી.

• ઈતના બડા ય�. સેવા કા િવ�તાર. �ફર ભી 
સદા િચંતામુ� - ચમકતા હિષ�ત ચહ�રા. વહ 
કહતી - બાબા ચલા રહા હ�, મ� �યું ટ��શન લૂં?

• વહ અંદર-બાહર એક થી. િનમ�હી ઔર 
��ટી થી.

• બ�બઈ બડે હૉલમ� સભા ક� બીચ કહા –‘મ�ને 
કભી જૂઠ નહ� બોલા, કભી �ોધ નહ� �કયા’. 
સુનકર સભા દ�ગ રહ ગઈ. દાદી બ�ત રૉયલ 
થી. િનમ�લ, િનમા�ન ઔર મધુરવાણી કા 
��ાંત થી.

• ઓમશાંિતભવન બનતા થા તો દાદીને સબસે 
પહલે પ�થર ઉઠાયા. ઔર �ય� નહ� 
ઉઠાય�ગે? નક� લેક ક� સફાઈ મ� સબસે પહલે 
વો પ��ચી થી.

• દાદીને ક�યા� કો બ�ત �ે�રત �કયા, 
�યારસે, માં ક� મમતા સે, રહમ�દલ સે, 
ધારણામૂત�, આ�ાકારી, આદશ� ��ાક�મારી 
કા પાઠ િશખાયા.

• 'મેરા િવચાર' શ�દ કભી નહ� બોલા. િબલક�લ 
િનરાિભમાની, િનિમ�, ન�િચ� થી. મધુર 
વાણી-�યવહાર સે સબક� �દલ� પર રાજ કરતી 
થી. િવ�ભર ક� �કતને હી વી.આઈ.પી.ઓ સે 
િમલી. અનેક સ�માન આદર �ા�ત �કયે. વહ 
અ�ડ અનોખી થી. Unequal, Unparallel.

• દાદી ક� સંક�પ� મ� બ�ત તાકાત થી. સબ 
જગહ એક લાખ લોગ� ક� સભા હો, બડે બડે 
�ો�ામ કરો. (સૌથી �થમ ગુજરાતમાં એક 
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સંક�પ, કમ�) જમાનું ખાતું ખાલી કરી દ� છ�, તો 
લીક�જ બંધ કરીએ.

• મહ�નત નહ�, મહો�બતથી યાદ કરીએ.

સાધારણ કો સમથ� �વ�પ મ� ક�સે બદલે? - 
બી.ક�. િ�જમોહન�

• મા� બેસીને જ નહ�, �દવસની સવ� ��િતઓ-
�યવહાર વ�ે પણ �� �યોિતિબ�દુ આ�મા છું 
અને બે (બાદશાહી) સતયુગી દુિનયામાં 
જનાર છું. ��િત જ નહ�, અનુભૂિત પણ હોય. 
િચંતા-બોજમુ� ��થિત ખુશી યા �સ�નતા 
સહજ-નેચરલ �વ�પે હોય.

• સેક�ડમાં સાકારી,  સેક�ડમાં આકારી-
િનરાકારી અવ�થાની �ે��ટસ વારંવાર 
કરવાથી ��થિત શિ�શાળી બને છ�.

• બાબા કહ� છ� - આપ કમ����યોના માિલક છો, 
‘�� મા�ટર સવ�શિ�માન છ’ું  એ ��િતથી 
કમ����યોને ઓડ�ર કરો.

• સા�ા�કાર તો અ�પ સમય માટ� હોય છ�. 
�યાર� સા�ાતમૂત� �વ�પ અથા�� મ�તકમાં 
મણી-લાઈટ �વ�પ, નયનોમાં �હાિનયત, 
ચહ�રો ચમકતો, �ાન-ર�ોયુ� મધુરવાણી, 
ઊંચી ��થિત, બુિ� �પી પાંવ ધરતી પર નહ�. 
ફ�ર�તા �વ�પ એ સા�ાતમૂત� �ારા સમથ� 
��થિત બને છ�.

• સવ� લૌ�કક સંબંધોના લગાવ-�ભાવથી મુ� 
ઉપરામ ��થિતમાં રહ�વાના પુ�ષાથ�થી શિ�-
શાળી આ�મા બને છ�.

• સવ� કમ����યોના રસથી મુ� – (કણ�રસ, 
��ારસ,  નયન-રસ વગેર�ના બંધનથી 
મુ� �વ�પ) �યોિતિબ�દુ �વ�પમાં લીન 
થવાનો અ�યાસ િનરંતર રહ�.

લાખની સભા થઈ હતી.)

• ન �કસી સે �ભાિવત હોતી થી, ન �કસી કો 
કરતી. િબલક�લ િનભ�ય, સીધા બોલ દ�તી થી.  
તુમ અ�તવેલે ઊઠતે નહ� હો, યહ ગલત હ�.

• બડે બડે �ો�ામ, રથયા�ા ઔર ર�િલય� ક� 
�ો�ામ બનાયે. િજસસે ગાંવ-ગાંવ 
પાઠશાલાએં ખુલ� ઔર લોગ� ક� �ાંિતયાઁ દૂર 
��.

બીજે �દવસે ‘જમા કા ખાતા - બેલે�સ ક�સે 
હો?’ - બી.ક�. સંતોષ દીદી

• આ�ાકારી, વફાદાર, િન:�વાથ,�  ન�તા, 
િનરહ�કારીની ધારણા કરવાથી જમા થાય છ�.

• �ે� કમ�, મધુર વાણી, રૉયલ મેનસ� �ારા 
દુઆઓના ખાતામાં �િ� થાય  છ�.

• જમા થવાથી ગુણો, શિ�ઓ અને ખુશીની 
�ા��ત થાય છ�.

• લૌ�કક-અલૌ�કક પ�રવારમાં ટકરાવ નિહ, 
સમાધાન �વ�પ બનીને અ�યને આદર, 
માન-સ�માન આપવાથી, આગળ રાખવાથી, 
એડજ�ટ થવાથી, �શંસા કરવાથી, ઉ�સાહ-
ઉમંગ સહયોગ આપવાથી બેલે�સ વધે છ�.

• �ે� સકારા�મક સંક�પો અને દર�ક �ાસ 
��િત�પે સફળ કરવાથી.

• શ�દ, સમય, શિ� અને સંક�પોની બચત 
કરવાથી. (સાધારણ, �યથ� અને નેગે�ટવ 
સંક�પોથી દૂર રહ�વાથી.)

• �વન - તન, મન, ધન �ભુ એ આ�યું છ� તો 
�ભુને અપ�ણ કરીને.

• �ાનધન અને વરદાનોને �વનમાં યૂઝ 
કરીને.

• વેટ અને વે�ટ (બોજ-િચંતા અને �યથ� 
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વૈભવ, ઈ���યોના આકષ�ણોમાંથી ઉપરામ થઈએ 
તો જ  ડબલ લાઈટ (૧. હ�કાપન - બોજમુ� ૨. 
�યોિત �વ�પ આ�મા છું એવી િનરંતર ��િત) 
પછી જ માઈટ-શિ� �વ�પનો ઉદય થશે. 
�યારબાદ ક�બાઈ�ડ �વ�પ - અચલ, અડોલ, 
એકરસ અવ�થા અને લવલીન ��થિતના  લ�યો 
સંપ�ન થાય. આ સંપ�નતા �ારા સા�ા�- �વ�પ 
અને સા�ા�કાર મૂત�નો અનુભવ કરાવવાની સેવા 
અવ�ય થશે. એ સમયે ‘અહો �ભુ...’ના ગુંજન 
�ારા ��ય�તાનો પાટ� ચાલશે. એ સમયને સમીપ 
લાવવાની આશ પૂણ� કરવાની બાક� રહી છ�.

ભ�ીનો બી� �દવસ - ૨૫મી ઑગ� - 
બડી દાદી �કાશમિણ�નો ૧૪મો ��િત �દન - 
યુ.એન.ઓ. �ારા ઘોિષત ‘ યુિનવસ�લ 
�ધર�ડ યર’ - િવ�બંધુ�વ વષ�.  આખો �દવસ 
ઉ�સવ-ઉમંગ અને દાદી�ના સંગમાં રહ�લ 
મહારથી આ�માઓના રસ�દ અનુભવો 
સાંભળવામાં મા�યો.

દાદી રતનમોિહની�,બી.ક�. િ�જમોહન-
ભાઈ, સંતોષદીદી, આશાદીદી, ડૉ. િનમ�લાદીદી, 
મુ�નીબહ�ન વગેર� અનેક વ�ાઓએ દાદી�ના 
સં�મરણોથી સૌને લાભા��વત કયા�. જેમાંના 
થોડાક અંશો -

• દાદી�, આપકો શત શત �ણામ, બાર બાર 
સલામ. આપને હમારા �વન બદલ �દયા.

• She is Jewel of Life and Love.

• વહ હર�કકો સમાન �પસે સ�માન દ�તી થી, 
સબકા �યાન રખતી થી, પાલના કરતી થી, 
ઉમંગ-ઉ�સાહ દ�કર આગે બઢાતી થી. 
બાબાને ઉસકા નામ 'ક�મારકા' ઈસ િલયે રખા 
�ક વહ ક�માર� કો �યાર દ�કર બાબા પર 
િન�ય બુિ� બના દ�તી થી.

• હર સમ�યા સુનતી થી, સમજતી થી ઔર 
તુરંત હલ કર દ�તી થી.

• સભી કો એક સમાન ટોલી દ�તી થી. કોઈ 
ભેદભાવ નહ�, ઉસસે મા��વક� ભાસના 
આતી થી.

• ઈતના બડા ય�. સેવા કા િવ�તાર. �ફર ભી 
સદા િચંતામુ� - ચમકતા હિષ�ત ચહ�રા. વહ 
કહતી - બાબા ચલા રહા હ�, મ� �યું ટ��શન લૂં?

• વહ અંદર-બાહર એક થી. િનમ�હી ઔર 
��ટી થી.

• બ�બઈ બડે હૉલમ� સભા ક� બીચ કહા –‘મ�ને 
કભી જૂઠ નહ� બોલા, કભી �ોધ નહ� �કયા’. 
સુનકર સભા દ�ગ રહ ગઈ. દાદી બ�ત રૉયલ 
થી. િનમ�લ, િનમા�ન ઔર મધુરવાણી કા 
��ાંત થી.

• ઓમશાંિતભવન બનતા થા તો દાદીને સબસે 
પહલે પ�થર ઉઠાયા. ઔર �ય� નહ� 
ઉઠાય�ગે? નક� લેક ક� સફાઈ મ� સબસે પહલે 
વો પ��ચી થી.

• દાદીને ક�યા� કો બ�ત �ે�રત �કયા, 
�યારસે, માં ક� મમતા સે, રહમ�દલ સે, 
ધારણામૂત�, આ�ાકારી, આદશ� ��ાક�મારી 
કા પાઠ િશખાયા.

• 'મેરા િવચાર' શ�દ કભી નહ� બોલા. િબલક�લ 
િનરાિભમાની, િનિમ�, ન�િચ� થી. મધુર 
વાણી-�યવહાર સે સબક� �દલ� પર રાજ કરતી 
થી. િવ�ભર ક� �કતને હી વી.આઈ.પી.ઓ સે 
િમલી. અનેક સ�માન આદર �ા�ત �કયે. વહ 
અ�ડ અનોખી થી. Unequal, Unparallel.

• દાદી ક� સંક�પ� મ� બ�ત તાકાત થી. સબ 
જગહ એક લાખ લોગ� ક� સભા હો, બડે બડે 
�ો�ામ કરો. (સૌથી �થમ ગુજરાતમાં એક 
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સંક�પ, કમ�) જમાનું ખાતું ખાલી કરી દ� છ�, તો 
લીક�જ બંધ કરીએ.

• મહ�નત નહ�, મહો�બતથી યાદ કરીએ.

સાધારણ કો સમથ� �વ�પ મ� ક�સે બદલે? - 
બી.ક�. િ�જમોહન�

• મા� બેસીને જ નહ�, �દવસની સવ� ��િતઓ-
�યવહાર વ�ે પણ �� �યોિતિબ�દુ આ�મા છું 
અને બે (બાદશાહી) સતયુગી દુિનયામાં 
જનાર છું. ��િત જ નહ�, અનુભૂિત પણ હોય. 
િચંતા-બોજમુ� ��થિત ખુશી યા �સ�નતા 
સહજ-નેચરલ �વ�પે હોય.

• સેક�ડમાં સાકારી,  સેક�ડમાં આકારી-
િનરાકારી અવ�થાની �ે��ટસ વારંવાર 
કરવાથી ��થિત શિ�શાળી બને છ�.

• બાબા કહ� છ� - આપ કમ����યોના માિલક છો, 
‘�� મા�ટર સવ�શિ�માન છ’ું  એ ��િતથી 
કમ����યોને ઓડ�ર કરો.

• સા�ા�કાર તો અ�પ સમય માટ� હોય છ�. 
�યાર� સા�ાતમૂત� �વ�પ અથા�� મ�તકમાં 
મણી-લાઈટ �વ�પ, નયનોમાં �હાિનયત, 
ચહ�રો ચમકતો, �ાન-ર�ોયુ� મધુરવાણી, 
ઊંચી ��થિત, બુિ� �પી પાંવ ધરતી પર નહ�. 
ફ�ર�તા �વ�પ એ સા�ાતમૂત� �ારા સમથ� 
��થિત બને છ�.

• સવ� લૌ�કક સંબંધોના લગાવ-�ભાવથી મુ� 
ઉપરામ ��થિતમાં રહ�વાના પુ�ષાથ�થી શિ�-
શાળી આ�મા બને છ�.

• સવ� કમ����યોના રસથી મુ� – (કણ�રસ, 
��ારસ,  નયન-રસ વગેર�ના બંધનથી 
મુ� �વ�પ) �યોિતિબ�દુ �વ�પમાં લીન 
થવાનો અ�યાસ િનરંતર રહ�.

લાખની સભા થઈ હતી.)

• ન �કસી સે �ભાિવત હોતી થી, ન �કસી કો 
કરતી. િબલક�લ િનભ�ય, સીધા બોલ દ�તી થી.  
તુમ અ�તવેલે ઊઠતે નહ� હો, યહ ગલત હ�.

• બડે બડે �ો�ામ, રથયા�ા ઔર ર�િલય� ક� 
�ો�ામ બનાયે. િજસસે ગાંવ-ગાંવ 
પાઠશાલાએં ખુલ� ઔર લોગ� ક� �ાંિતયાઁ દૂર 
��.

બીજે �દવસે ‘જમા કા ખાતા - બેલે�સ ક�સે 
હો?’ - બી.ક�. સંતોષ દીદી

• આ�ાકારી, વફાદાર, િન:�વાથ,�  ન�તા, 
િનરહ�કારીની ધારણા કરવાથી જમા થાય છ�.

• �ે� કમ�, મધુર વાણી, રૉયલ મેનસ� �ારા 
દુઆઓના ખાતામાં �િ� થાય  છ�.

• જમા થવાથી ગુણો, શિ�ઓ અને ખુશીની 
�ા��ત થાય છ�.

• લૌ�કક-અલૌ�કક પ�રવારમાં ટકરાવ નિહ, 
સમાધાન �વ�પ બનીને અ�યને આદર, 
માન-સ�માન આપવાથી, આગળ રાખવાથી, 
એડજ�ટ થવાથી, �શંસા કરવાથી, ઉ�સાહ-
ઉમંગ સહયોગ આપવાથી બેલે�સ વધે છ�.

• �ે� સકારા�મક સંક�પો અને દર�ક �ાસ 
��િત�પે સફળ કરવાથી.

• શ�દ, સમય, શિ� અને સંક�પોની બચત 
કરવાથી. (સાધારણ, �યથ� અને નેગે�ટવ 
સંક�પોથી દૂર રહ�વાથી.)

• �વન - તન, મન, ધન �ભુ એ આ�યું છ� તો 
�ભુને અપ�ણ કરીને.

• �ાનધન અને વરદાનોને �વનમાં યૂઝ 
કરીને.

• વેટ અને વે�ટ (બોજ-િચંતા અને �યથ� 
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અને કમી-કમ�રી �વા) થી દૂર રહીએ.

• �વયંમાં સ�ાઈ - સફાઈ. ઈમાનદારી અને 
વફાદારી હોય.

• સવ� રીતે બેલે�સ હોય. �યારા અને િન�પ�.

�ી� �દવસ - મનસા સેવા - બી.ક�. આશા 
દીદી તથા બી.ક�. િ�જમોહન�

સેવાનું અંિતમ સૂ�મ �પ છ� - મનસા સેવા. 
જેની ગિત પણ અિતસૂ�મ, અ��ય છ�. િવ�ના 
સવ� આ�માઓ શેની ઝંખના રાખે છ�?- શાંિતની. 
સૌ કોઈને શાંિત અને �ેમની આવ�યકતા છ�. 
િનભ�યતા �ઈએ છ�. સમ� સંસારમાં ભયનું 
વાતાવરણ છ�. સૌની આશ સુર�ાની છ�. દર�ક 
ઈ�છાઓની જં�ળમાં ફસાયેલા છ�,  તેઓ 
મુિ�ની ઝંખના સેવે છ�. બાબાનું �ાન બંધનમાંથી 
મુિ� અપાવના�ં છ�. બાબા કહ� છ� – ‘તુમ 
અિવનાશી આ�મા હો.’ શરીર તો બદલતે રહતે 
હ�, તો હમ ��યુ સે િનભ�ય બને.

મનસા સેવામાં �િ� શી રીતે થાય? તેમજ 
હ�કા, લાઈટ, િચંતામુ� શી રીતે થવાય?

સવ� િચંતા-બોજ બાબા ને સ�પી દો. સબ ક�છ 
તેર� હવાલે કહી િન:સંક�પ - લાઈટ બની �ઓ. 
પછી �વયંના મૂળ �વ�પ �યોિતમ�ય ચમકતી િબંદી 
આ�મામાં એક િચ� બની �ઓ. �યથ�માંથી ઉપર 
ઊઠો. િનરંતર �વ પર અટ��શન રાખો. બાપદાદા 
સાથે ક�બાઈ�ડ - સાથી અને સારથી �વ�પે રહી, 
તેમના ગુણો તથા �દ�ય શિ�ઓને ��િતમાં ઈમજ� 
કરો. �વયંનું ફ�ર�તા �વ�પ - લાઈટના કાબ�માં 
ઝળહળતું ��ય� (િવ�યુલાઈઝ) જુઓ. દ�હ અને 
દ�હની દુિનયામાંથી લંગર ઊઠાવી સૂ�મલોકમાં 
િવહાર કરો. ઈ�છા મા�� અિવ�ાની ��થિતમાં 
��થત રહો, તો એક �થાન પર રહીને ચાર� 
તરફની સેવા કરી શકો છો. વાય�ેશન �ારા 

• જેમ શરીરના સંબંધોનો અનુભવ કરીએ 
છીએ, તેમ િનરાકારી - �યોિત�વ�પ - િબંદુ 
��થિતનો પણ અનુભવ આવ�યક છ�. �વયંને, 
અ�યને પણ �હાિનયતનો અનુભવ થાય તેવો 
�ઢ પુ�ષાથ� જ�રી છ�. જેમ �ક�િતનો સુખદ 
અનુભવ મનને �સ�ન કર� છ�, તેમ યોગી 
આ�માનો સંપક�-સંબંધ – શીતળ, શાંિત અને 
આનંદદાયી હોય છ�. તેની વાણી �ેરણાદાયી 
અને સમાધાન �વ�પ હોય છ�.

સેિમનાર : ઈ�રીય પ�રવારમ� એકતા ક�સે 
હો?ઉપરો� �ણે વ�ાઓએ ૧૫-૧૫ િમિનટ 
પોતાના િવચારો જણા�યા બાદ સભામાંથી આઠ-
દસ વ�ાઓએ પણ ભાગ લીધો તેનો સારાંશ -

• સ�માન આપો અને લો. �થમ આપો, �થમ 
અપે�ા નહ�.

• જેવી �યિ�, પ�ર��થિત છ� તેનો �વીકાર કરી 
અનુક�લન-એડજ�ટમે�ટ કરી લો.

• દુઆએ જમા કરો. અ�યની કમી-કમ�રીનું 
િચંતન ન કરો. સંક�પ વાણીની બચત કરો.

• સુની-સુનાઈ વાતો પર �યાન ન દો.

• અ�યને આગળ રાખવામાં જ સેવાની સફળતા 
સમાયેલી છ�. િનિમ� ભાવ, િનરાિભમાન તથા 
ન�તા દૂરીને દૂર કરી દ� છ�.

• ઉદારિચ�- બડા �દલ રાખીને માફ કરી દો.

• બહ�નોને આગળ રાખો. (નારી સ�માન) 
માન-શાનનો �યાગ મહાન �યાગ છ�.

• પ�રવાર ઈ�રીય છ�. માટ� સવ� �િત 
શુભભાવના,  સકારા�મક ���કોણ અને 
અપનાપનના ભાવથી એકતા થશે. 

• કો�પીટીશન,  ક�પેરીઝન ��ટીસીઝમ, 
કર��શન (�પધા�, સરખામણી, િનંદા-ટીકા 
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શુભભાવના અને �ે� સંક�પો �ારા - જેને 
શિ�, સહાય આપવાની હોય એ �યિ�ને પહ�લા 
ઈમજ� કરો, એમ મ�મા કહ�તાં. એ આ�મા �િત 
સહાનુભૂિત, રહમની ભાવના હોય. પછી બાબાને 
ઈમજ� કરી સંક�પની ભાષામાં વાત કરો. કહો ક�, 
‘બાબા મુજ આ�માને ભરપૂર કરો, આપની �દ�ય 
શિ�ઓ �ારા સંપ�ન કરો અને મને યુઝ કરો. 
�વયંનું મન શાંત, શુભ ભાવનાઓથી ભર�લું, 
�ીન અને ��યર હોય તો �ક�પનો જ�ર 
પહ�ચશે. મનમાંથી નીકળ�લા વાય�ેશન એ 
આ�માને ટચ કરશે. અંતમુ�ખતાની શિ� �ારા 
કાચબાની જેમ ઈ���યોને સમેટવાની િવિધ 
આવ�યક છ�. એકા�તા અથા�� એક જ સંક�પમાં 
��થત રહ�વું એ કોઈ કમ વાત નથી. આનો 
વારંવાર અ�યાસ આવ�યક છ�.

ડૉ. �તાપ - �ા�ણ �વનની ખુ�બૂ-
�લેવર હર સમય, હાલતાં-ચાલતાં �દિશ�ત થાય. 
આપણા �યવહારથી સેવા થાય. િનરંતર અટ��શન 
રહ�. સંક�પો પર ક��ોલ રહ�. થોડી પણ અશુિ� 
�યથ� મન-વચન-કમ�માં �વેશે નહ� તેનું સતત 
�યાન રહ�. તો મનમાં સેવામાં સફળતા �ા�ત થાય.

બી.ક�. રામનાથ - સંક�પ, વાણી, કમ� �ે� 
હોય. દ�વતાઓમાં દ�હભાન (મી�ી સાથે ખેલ) નથી 
હોતું, એનો �રયાઝ-અ�યાસ સતત થતો રહ�. લ� 
પાક�� હોય. મન શુ�, �યવહાર સતો�ધાન હોય. 
મનસા સેવાની પા�તા - એકા�તા - એકનામીમાં 
રહ�લી છ�.

અ�તવેલાનું વાતાવરણ અહ� શિ�શાળી 
હોવાનો અનુભવ ર�ો. બડી દાદી �કાશમિણ� 
અને દાદી �નક��ના ��િત �વ�પ - 
‘ �કાશ�તંભ’  અને ‘શિ��તંભ’ના �થાન,ે  
અ�તવેલાના યોગમાં આ�માની બેટરી ચાજ� થતી 
હોય, એવો રોમાંચ આનંદ અનુભ�યો. અનેક 

આ�માઓ આ બં�ને �થાનોમાં �યાન�થ 
અવ�થામાં �વામાં આવી. ગુલઝાર દાદીનો 
��િત�તંભ – ‘અ�ય� લોક’ બની ર�ો છ�. 
છ��ા �દવસે વહ�લી સવાર� અમારા �ુપે 
પાંડવભવનની પુ�યભૂિમ,  અવતરણ ભૂિમની 
મુલાકાત લીધી, �ણે વત�માન ભૂલીને બચપણમાં 
પહ��યા! �યાંના ચાર� �દ�ય તીથ� - બાબાનો 
કમરો, ઝ�પડી, શાંિત�તંભ તથા િહ��ીહોલના 
પાવર�લ વાય�ેશનનો સુખદ અનુભવ કય�. 
િવં�ય પવ�તમાળા વ�ેના �ાન સરોવરની 
મુલાકાત, �યુિઝયમ, િવશાળ સભા�હ હામ�ની 
હોલ, યોગ �મ વગેર�થી ખૂબજ શાંિત, ખુશી અને 
શિ� અનુભવી. અગાઉ આ પ�રસરોમાં 
વીતાયેલા �દવસોની મહ�ક રોમાંિચત કરી ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... એક પ�રચય

ર�ા છ�. અંતમાં 27 ઓગ�ટના રોજ આના �વદ�શ 
ભારતભૂિમ, બાબાની જ�મભૂિમ, પોતાની 
કમ�ભૂિમ અને બાપદાદાની �હાની હો��પટલની 
ન�ક આવીને તો ખુશીથી નાચી ઉઠી. આખો  
પ�રવાર અ�ય સાથે પણ મળવાનું થયું. �યારા 
િપતા �યા શ�દોમાં તમા�ં ધ�યવાદ ક�ં, �દવસ-
રાતની આ સેવા રોજ યાદ ક�ં. મીઠા િપતાએ આ 
પરી�ાની ઘડીમાં સાથ આ�યો. 

�વન તો ઘણું નાનું છ�. પરંતુ દર�ક સમયે 
હાથ અને સાથ મળશે આ િવચારી ને જ મન 
હરખાય છ� �દલ નાચી નાચીને ગાય, મન લહર - 
લહર લહ�રાઈ �દલ નાચી નાચીને ગાય, સુખો નો 
છ� સાગર બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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અને કમી-કમ�રી �વા) થી દૂર રહીએ.

• �વયંમાં સ�ાઈ - સફાઈ. ઈમાનદારી અને 
વફાદારી હોય.

• સવ� રીતે બેલે�સ હોય. �યારા અને િન�પ�.

�ી� �દવસ - મનસા સેવા - બી.ક�. આશા 
દીદી તથા બી.ક�. િ�જમોહન�

સેવાનું અંિતમ સૂ�મ �પ છ� - મનસા સેવા. 
જેની ગિત પણ અિતસૂ�મ, અ��ય છ�. િવ�ના 
સવ� આ�માઓ શેની ઝંખના રાખે છ�?- શાંિતની. 
સૌ કોઈને શાંિત અને �ેમની આવ�યકતા છ�. 
િનભ�યતા �ઈએ છ�. સમ� સંસારમાં ભયનું 
વાતાવરણ છ�. સૌની આશ સુર�ાની છ�. દર�ક 
ઈ�છાઓની જં�ળમાં ફસાયેલા છ�,  તેઓ 
મુિ�ની ઝંખના સેવે છ�. બાબાનું �ાન બંધનમાંથી 
મુિ� અપાવના�ં છ�. બાબા કહ� છ� – ‘તુમ 
અિવનાશી આ�મા હો.’ શરીર તો બદલતે રહતે 
હ�, તો હમ ��યુ સે િનભ�ય બને.

મનસા સેવામાં �િ� શી રીતે થાય? તેમજ 
હ�કા, લાઈટ, િચંતામુ� શી રીતે થવાય?

સવ� િચંતા-બોજ બાબા ને સ�પી દો. સબ ક�છ 
તેર� હવાલે કહી િન:સંક�પ - લાઈટ બની �ઓ. 
પછી �વયંના મૂળ �વ�પ �યોિતમ�ય ચમકતી િબંદી 
આ�મામાં એક િચ� બની �ઓ. �યથ�માંથી ઉપર 
ઊઠો. િનરંતર �વ પર અટ��શન રાખો. બાપદાદા 
સાથે ક�બાઈ�ડ - સાથી અને સારથી �વ�પે રહી, 
તેમના ગુણો તથા �દ�ય શિ�ઓને ��િતમાં ઈમજ� 
કરો. �વયંનું ફ�ર�તા �વ�પ - લાઈટના કાબ�માં 
ઝળહળતું ��ય� (િવ�યુલાઈઝ) જુઓ. દ�હ અને 
દ�હની દુિનયામાંથી લંગર ઊઠાવી સૂ�મલોકમાં 
િવહાર કરો. ઈ�છા મા�� અિવ�ાની ��થિતમાં 
��થત રહો, તો એક �થાન પર રહીને ચાર� 
તરફની સેવા કરી શકો છો. વાય�ેશન �ારા 

• જેમ શરીરના સંબંધોનો અનુભવ કરીએ 
છીએ, તેમ િનરાકારી - �યોિત�વ�પ - િબંદુ 
��થિતનો પણ અનુભવ આવ�યક છ�. �વયંને, 
અ�યને પણ �હાિનયતનો અનુભવ થાય તેવો 
�ઢ પુ�ષાથ� જ�રી છ�. જેમ �ક�િતનો સુખદ 
અનુભવ મનને �સ�ન કર� છ�, તેમ યોગી 
આ�માનો સંપક�-સંબંધ – શીતળ, શાંિત અને 
આનંદદાયી હોય છ�. તેની વાણી �ેરણાદાયી 
અને સમાધાન �વ�પ હોય છ�.

સેિમનાર : ઈ�રીય પ�રવારમ� એકતા ક�સે 
હો?ઉપરો� �ણે વ�ાઓએ ૧૫-૧૫ િમિનટ 
પોતાના િવચારો જણા�યા બાદ સભામાંથી આઠ-
દસ વ�ાઓએ પણ ભાગ લીધો તેનો સારાંશ -

• સ�માન આપો અને લો. �થમ આપો, �થમ 
અપે�ા નહ�.

• જેવી �યિ�, પ�ર��થિત છ� તેનો �વીકાર કરી 
અનુક�લન-એડજ�ટમે�ટ કરી લો.

• દુઆએ જમા કરો. અ�યની કમી-કમ�રીનું 
િચંતન ન કરો. સંક�પ વાણીની બચત કરો.

• સુની-સુનાઈ વાતો પર �યાન ન દો.

• અ�યને આગળ રાખવામાં જ સેવાની સફળતા 
સમાયેલી છ�. િનિમ� ભાવ, િનરાિભમાન તથા 
ન�તા દૂરીને દૂર કરી દ� છ�.

• ઉદારિચ�- બડા �દલ રાખીને માફ કરી દો.

• બહ�નોને આગળ રાખો. (નારી સ�માન) 
માન-શાનનો �યાગ મહાન �યાગ છ�.

• પ�રવાર ઈ�રીય છ�. માટ� સવ� �િત 
શુભભાવના,  સકારા�મક ���કોણ અને 
અપનાપનના ભાવથી એકતા થશે. 

• કો�પીટીશન,  ક�પેરીઝન ��ટીસીઝમ, 
કર��શન (�પધા�, સરખામણી, િનંદા-ટીકા 
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શુભભાવના અને �ે� સંક�પો �ારા - જેને 
શિ�, સહાય આપવાની હોય એ �યિ�ને પહ�લા 
ઈમજ� કરો, એમ મ�મા કહ�તાં. એ આ�મા �િત 
સહાનુભૂિત, રહમની ભાવના હોય. પછી બાબાને 
ઈમજ� કરી સંક�પની ભાષામાં વાત કરો. કહો ક�, 
‘બાબા મુજ આ�માને ભરપૂર કરો, આપની �દ�ય 
શિ�ઓ �ારા સંપ�ન કરો અને મને યુઝ કરો. 
�વયંનું મન શાંત, શુભ ભાવનાઓથી ભર�લું, 
�ીન અને ��યર હોય તો �ક�પનો જ�ર 
પહ�ચશે. મનમાંથી નીકળ�લા વાય�ેશન એ 
આ�માને ટચ કરશે. અંતમુ�ખતાની શિ� �ારા 
કાચબાની જેમ ઈ���યોને સમેટવાની િવિધ 
આવ�યક છ�. એકા�તા અથા�� એક જ સંક�પમાં 
��થત રહ�વું એ કોઈ કમ વાત નથી. આનો 
વારંવાર અ�યાસ આવ�યક છ�.

ડૉ. �તાપ - �ા�ણ �વનની ખુ�બૂ-
�લેવર હર સમય, હાલતાં-ચાલતાં �દિશ�ત થાય. 
આપણા �યવહારથી સેવા થાય. િનરંતર અટ��શન 
રહ�. સંક�પો પર ક��ોલ રહ�. થોડી પણ અશુિ� 
�યથ� મન-વચન-કમ�માં �વેશે નહ� તેનું સતત 
�યાન રહ�. તો મનમાં સેવામાં સફળતા �ા�ત થાય.

બી.ક�. રામનાથ - સંક�પ, વાણી, કમ� �ે� 
હોય. દ�વતાઓમાં દ�હભાન (મી�ી સાથે ખેલ) નથી 
હોતું, એનો �રયાઝ-અ�યાસ સતત થતો રહ�. લ� 
પાક�� હોય. મન શુ�, �યવહાર સતો�ધાન હોય. 
મનસા સેવાની પા�તા - એકા�તા - એકનામીમાં 
રહ�લી છ�.

અ�તવેલાનું વાતાવરણ અહ� શિ�શાળી 
હોવાનો અનુભવ ર�ો. બડી દાદી �કાશમિણ� 
અને દાદી �નક��ના ��િત �વ�પ - 
‘ �કાશ�તંભ’  અને ‘શિ��તંભ’ના �થાન,ે  
અ�તવેલાના યોગમાં આ�માની બેટરી ચાજ� થતી 
હોય, એવો રોમાંચ આનંદ અનુભ�યો. અનેક 

આ�માઓ આ બં�ને �થાનોમાં �યાન�થ 
અવ�થામાં �વામાં આવી. ગુલઝાર દાદીનો 
��િત�તંભ – ‘અ�ય� લોક’ બની ર�ો છ�. 
છ��ા �દવસે વહ�લી સવાર� અમારા �ુપે 
પાંડવભવનની પુ�યભૂિમ,  અવતરણ ભૂિમની 
મુલાકાત લીધી, �ણે વત�માન ભૂલીને બચપણમાં 
પહ��યા! �યાંના ચાર� �દ�ય તીથ� - બાબાનો 
કમરો, ઝ�પડી, શાંિત�તંભ તથા િહ��ીહોલના 
પાવર�લ વાય�ેશનનો સુખદ અનુભવ કય�. 
િવં�ય પવ�તમાળા વ�ેના �ાન સરોવરની 
મુલાકાત, �યુિઝયમ, િવશાળ સભા�હ હામ�ની 
હોલ, યોગ �મ વગેર�થી ખૂબજ શાંિત, ખુશી અને 
શિ� અનુભવી. અગાઉ આ પ�રસરોમાં 
વીતાયેલા �દવસોની મહ�ક રોમાંિચત કરી ગઈ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... એક પ�રચય

ર�ા છ�. અંતમાં 27 ઓગ�ટના રોજ આના �વદ�શ 
ભારતભૂિમ, બાબાની જ�મભૂિમ, પોતાની 
કમ�ભૂિમ અને બાપદાદાની �હાની હો��પટલની 
ન�ક આવીને તો ખુશીથી નાચી ઉઠી. આખો  
પ�રવાર અ�ય સાથે પણ મળવાનું થયું. �યારા 
િપતા �યા શ�દોમાં તમા�ં ધ�યવાદ ક�ં, �દવસ-
રાતની આ સેવા રોજ યાદ ક�ં. મીઠા િપતાએ આ 
પરી�ાની ઘડીમાં સાથ આ�યો. 

�વન તો ઘણું નાનું છ�. પરંતુ દર�ક સમયે 
હાથ અને સાથ મળશે આ િવચારી ને જ મન 
હરખાય છ� �દલ નાચી નાચીને ગાય, મન લહર - 
લહર લહ�રાઈ �દલ નાચી નાચીને ગાય, સુખો નો 
છ� સાગર બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�વનના કમળને ����ત રાખવા માટ� 
�ેમપૂણ� �યવહારનું આદાન-�દાન અિત 
આવ�યક છ�. �ેમ �યોિત છ�, જેના આધારથી 
જગત �કાશમય છ�, તેના અભાવે જગત 
અંધકારમય બનશે. મનુ�યને �ેમ કરવો �ઈએ. 
પરંતુ વા�તિવક �ેમ એ કરી શક� છ� જેનામાં 
કોઈપણ �કારની બુરાઈ યા ખામી ન હોય. � 
આપે �ેમ કય� છ� અને આપનો �ેમ સફળ ર�ો છ�, 
તો આપનું �વન ધ�ય છ�. પરંતુ આપનો �ેમ 
અસફળ રહ� છ�, તો અવ�ય આપના �વનમાં 
કટુતાનો અનુભવ થયો હશે. વા�તવમાં �દયની 
પિવ�તા અને માનવીય �ેમ �વી સ�ભાવનાઓ 
મનુ�યની ક�ાને ઊંચે લઈ �ય છ�.

પરમા�મા છ� �ેમના સોદાગર

પરમિપતા િશવ, પાંચ હ�ર વષ� પછી આ 
ધરા પર આવે છ� અને આ�માઓના ક�યાણ માટ� 
એમની સાથે �ેમનો સોદો કર� છ�. જેટલો જે આ�મા 
સાચા �દલથી પોતાના �ેમનો સોદો પરમા�મા સાથે 
કર� છ� એટલો જ તે પરમા�મ �ેમ અનુભવે છ�. 
�ાપરયુગથી આ�માઓની સાથે આપણે �ેમનો 
સોદો કરતા આ�યા, પરંતુ દુઃખી થઈને ઊતરતી 
ક�ાએ જ આવતા ર�ા છીએ. �દલ એવું કહ� છ� ક� 
દૂરદ�શ (પરમધામ)થી આવેલા પરમા�માને �ેમની 
ભેટ આપીને શા માટ� આપણું ભિવ�ય ઉ�વળ ન 
બનાવીએ?

પરમા�મ�ેમ મા� એકવાર મળ� છ�

ભિ�માગ�માં આપણે ગાતા હતા ક� ‘તૂ 
�યાર કા સાગર હ�, તેરી એક બુંદ ક� �યાસે હમ...’ 
એ સમયે આપણને આ�માઓનો �ેમ મળવા છતાં 

પણ પરમા�મ�ેમની �ષા હતી. કારણ ક� સમ� 
ક�પમાં મા� સંગમયુગમાં જ આ અનોખો, �દ�ય 
�ેમ મળ� છ�. સંગમયુગમાં પરમા�માના સંગમાં 
રહીને થોડી પળો માટ� પણ જે એના �ેમનો 
અનુભવ કર� છ� તો એના આધાર� એને ફરીથી 
મેળવવાની ઈ�છા જ�મે છ�. તો � એક ટીપાને 
બદલે �યાર� આપણને �ેમનો સાગર જ મળી �ય 
છ�, તો શા માટ� આપણે �વયંને પરમા�મ�ેમથી 
ભરપૂર ન કરીએ? ઘણો સમય વીતી ગયો છ�, હવે 
થોડો સમય બાક� ર�ો છ�. સંગમયુગનાં થોડાં જ 
વષ� બાક� ર�ાં છ�. � આપણે આ તક ગુમાવીને 
પરમા�મ�ેમથી વંિચત રહીશું, તો અંતમાં 
પ�ાતાપના અ��માં સળગતા શેકાતા જ રહીશું.

એક પરમા�માનો �ેમ જ િવ�સનીય છ�

આ�માઓનો �ેમ િવ�સનીય નથી કારણ 
ક� માયાના �ભાવથી આ�માઓના મનમાં િવકાર 
�પી િવષ વાસ કર� છ�. એટલે તેઓ �યાર�ય પણ 
દગો કરી શક� છ�. કહ�વત છ� ક� ભગવાનનો અંત 
મેળવી શકો છો, પણ મનુ�યા�માઓનો નહ�. 
�ેમનો સોદો કરવા માટ� િવ�ાસ અિત આવ�યક 
છ�. નહ�તર આપણે છ�તરાઈ જઈશું. યાદ રાખો. 
આ�માઓની �ેમ�ળમાં કરોિળયાની જેમ 
ફસાઈને �વયંને જેલમાં નાખવા તે મૂખ�તા છ�.

એક પરમા�માનો �ેમ જ િનઃ�વાથ� �ેમ છ�

સંસાર �વાથ�નો સાગર છ�. �વાથ�ની પર�પર 
સૂ�બ�તાથી જ સંસાર ગિતમાન છ�. �વાથ�ની 
દોરીથી લોકો એકબી� સાથે બંધાયેલા છ�. �યાર� 
�વાથ�ની દોરી જ કપાઈ �ય છ� તો એકબી� માટ� 
પરાયાં બની �ય છ�. જેમ િપતા પોતાનાં સંતાનની 

ગહન તપ�યા માટ� લવલીન ��થિત
�.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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પિવ� બને છ�. એની સવ��ે� પાલના મેળવવાનું 
સૌભા�ય આ�માઓને પૂવ� જ�મોના સારા કમ�ની 
મૂડીના આધાર� જ મળ� છ�.

પરમા�મ �ેમ આપણને 
દુિનયાથી પાર લઈ �ય છ�

ક�ટલીય વાર મુરલીમાં િશવબાબા કહ� છ� 
પહ�લાં પરમધામ�પી ઘરને યાદ કરો પછી એ 
ઘરમાં મને યાદ કરો. પરમા�મા એવા હોલીએ�ટ 
હાઈએ�ટ પીસ પેલેસમાં િનવાસ કર� છ�, �યાં 
પરમા�મ િમલનનો પૂણા�નંદ �ા�ત થાય છ�.

ક�ટલાયે યોગી ��માં લીન થવા માટ� કઠોર 
સાધના કર� છ�. આ�મા ��લોક િનવાસી બની 
શક� છ�. પણ ��માં લીન બની શકતો નથી. તે 
બંને અલગ વાત છ�. યોગીઓની આંખો અડધી 
ખુલેલી બતાવવામાં આવે છ�. કારણ ક� તે આ જૂની 
દુિનયાને �વા છતાં નથી �તા અને �યાંય દૂર 
પોતાની અલૌ�કક દુિનયામાં ખોવાયેલા રહ� છ�. એ 
રીતે પરમા�માને �ેમ કરનારાઓનો બુિ��પી 
તાર એમની પાસે પહ�ચે છ�. વા�તવમાં �ેમ 
અંતરને સમા�ત કરી દ� છ�.

લવલીન ��થિત માટ� - 
પાર�પ�રક �ેમ આવ�યક

લવલીન ��થિત માટ� જે �ેમ કર� છ� અને 
જેની સાથે �ેમ કર� છ� તે બંનેનો પર�પર �ેમ હોવો 
જ�રી છ�. બંનેમાંથી � કોઈ એકનો પણ �ેમ 
ઓછો હોય, તો લવલીન ��થિતની અનુભૂિત થઈ 
શકતી નથી. જેમ ક� બાળકને પોતાની માતા 
એટલો �ેમ નથી કરતી, તો બાળક માતાની 
ગોદને એટલી સુખદાયી અનુભવી શકતું નથી. એ 
રીતે � આપણે પરમા�માને �ેમ કરીએ છીએ, 
પરંતુ એમનો આપણા ��યે એટલો �ેમ હોવો જ�રી 
છ�. તેથી �ભુ�ેમ મેળવવાના પા� બનીએ.

બા�યાવ�થામાં ઘણી સારી પાલના કર� છ�. કારણ 
ક� તે િવચાર� છ� ક� �યાર� �� ઘરડો થઈ જઈશ, તો 
આ પુ� મારો સહારો બનશે. બાળક પણ 
ઘડપણમાં િપતાની �દલથી સેવા કર� છ� કારણ ક� તે 
િવચાર� છ� ક� બાપ પાસેથી મને વારસો મળશે. તો 
મનુ�યના મનના કોઈને કોઈ ખૂણામાં �વાથ� 
છુપાયેલો જ છ�. મા� એક પરમા�મા જ કોઈપણ 
�વાથ� િવના બાળકોની સેવા કર� છ� અને એમને 
લાયક બનાવીને, નવી દુિનયાનો રાજભાગ આપે 
છ�. એટલે આવા િનઃ�વા�થ� �ેમ કરનારાથી જ 
�ેમનો સોદો કરવો તેમાં સમજદારી છ�.

પરમા�મા સવ�રસોના ભંડાર છ�

િવિભ�ન �કારના રસોની �ા��ત માટ� 
આપણે બુિ�ને િવિભ�ન �થાનો પર ભટકાવતા 
ર�ા, િવિભ�ન ઉપાયો કરતા ર�ા. માયા 
આપણને �ટબોલની જેમ ક�ક મારીને હ�રાન 
કરતી રહી. હવે ઠાક�ર બનીને બુિ�ને એક 
ઠ�કાણું આપીએ અને સવ� �કારના રસ એક 
પરમા�મા પાસેથી જ �ા�ત કરીને એકરસ 
��થિતનો આનંદ લઈએ. જેનાથી સમય અને 
શિ��પી ખ�નાઓની બચત પણ થશે.

પરમા�મ �ેમ આપણને પિવ� બનાવે છ�

વત�માન સમયે મનુ�યા�માઓ પિતત બની 
ચૂ�યા છ� અને એમનું શરીર પણ પિતત ત�વોથી 
બનેલું છ�. સૌ ઉપર અપિવ�તાના કાળા ડાઘ છ�. 
એમનાં સંગમાં આવવાથી આ�મા વધાર� પિતત 
બની શક� છ�. �યાર� પરમા�માની �ેમમયી તથા 
�ેહમયી ���થી આ�માઓ પર પિવ�તાના 
�કરણોની વષા� થાય છ�, તો આ�મા સવ��મ 
�હાની ચુંબક તરફ આકિષ�ત થાય છ�. એમના 
સાિન�યથી આ�મા પિવ� બને છ�. પરમા�મા 
પારસનાથના સંપક�થી આ�મા સાચું સોનું અથા�� 
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�વનના કમળને ����ત રાખવા માટ� 
�ેમપૂણ� �યવહારનું આદાન-�દાન અિત 
આવ�યક છ�. �ેમ �યોિત છ�, જેના આધારથી 
જગત �કાશમય છ�, તેના અભાવે જગત 
અંધકારમય બનશે. મનુ�યને �ેમ કરવો �ઈએ. 
પરંતુ વા�તિવક �ેમ એ કરી શક� છ� જેનામાં 
કોઈપણ �કારની બુરાઈ યા ખામી ન હોય. � 
આપે �ેમ કય� છ� અને આપનો �ેમ સફળ ર�ો છ�, 
તો આપનું �વન ધ�ય છ�. પરંતુ આપનો �ેમ 
અસફળ રહ� છ�, તો અવ�ય આપના �વનમાં 
કટુતાનો અનુભવ થયો હશે. વા�તવમાં �દયની 
પિવ�તા અને માનવીય �ેમ �વી સ�ભાવનાઓ 
મનુ�યની ક�ાને ઊંચે લઈ �ય છ�.

પરમા�મા છ� �ેમના સોદાગર

પરમિપતા િશવ, પાંચ હ�ર વષ� પછી આ 
ધરા પર આવે છ� અને આ�માઓના ક�યાણ માટ� 
એમની સાથે �ેમનો સોદો કર� છ�. જેટલો જે આ�મા 
સાચા �દલથી પોતાના �ેમનો સોદો પરમા�મા સાથે 
કર� છ� એટલો જ તે પરમા�મ �ેમ અનુભવે છ�. 
�ાપરયુગથી આ�માઓની સાથે આપણે �ેમનો 
સોદો કરતા આ�યા, પરંતુ દુઃખી થઈને ઊતરતી 
ક�ાએ જ આવતા ર�ા છીએ. �દલ એવું કહ� છ� ક� 
દૂરદ�શ (પરમધામ)થી આવેલા પરમા�માને �ેમની 
ભેટ આપીને શા માટ� આપણું ભિવ�ય ઉ�વળ ન 
બનાવીએ?

પરમા�મ�ેમ મા� એકવાર મળ� છ�

ભિ�માગ�માં આપણે ગાતા હતા ક� ‘તૂ 
�યાર કા સાગર હ�, તેરી એક બુંદ ક� �યાસે હમ...’ 
એ સમયે આપણને આ�માઓનો �ેમ મળવા છતાં 

પણ પરમા�મ�ેમની �ષા હતી. કારણ ક� સમ� 
ક�પમાં મા� સંગમયુગમાં જ આ અનોખો, �દ�ય 
�ેમ મળ� છ�. સંગમયુગમાં પરમા�માના સંગમાં 
રહીને થોડી પળો માટ� પણ જે એના �ેમનો 
અનુભવ કર� છ� તો એના આધાર� એને ફરીથી 
મેળવવાની ઈ�છા જ�મે છ�. તો � એક ટીપાને 
બદલે �યાર� આપણને �ેમનો સાગર જ મળી �ય 
છ�, તો શા માટ� આપણે �વયંને પરમા�મ�ેમથી 
ભરપૂર ન કરીએ? ઘણો સમય વીતી ગયો છ�, હવે 
થોડો સમય બાક� ર�ો છ�. સંગમયુગનાં થોડાં જ 
વષ� બાક� ર�ાં છ�. � આપણે આ તક ગુમાવીને 
પરમા�મ�ેમથી વંિચત રહીશું, તો અંતમાં 
પ�ાતાપના અ��માં સળગતા શેકાતા જ રહીશું.

એક પરમા�માનો �ેમ જ િવ�સનીય છ�

આ�માઓનો �ેમ િવ�સનીય નથી કારણ 
ક� માયાના �ભાવથી આ�માઓના મનમાં િવકાર 
�પી િવષ વાસ કર� છ�. એટલે તેઓ �યાર�ય પણ 
દગો કરી શક� છ�. કહ�વત છ� ક� ભગવાનનો અંત 
મેળવી શકો છો, પણ મનુ�યા�માઓનો નહ�. 
�ેમનો સોદો કરવા માટ� િવ�ાસ અિત આવ�યક 
છ�. નહ�તર આપણે છ�તરાઈ જઈશું. યાદ રાખો. 
આ�માઓની �ેમ�ળમાં કરોિળયાની જેમ 
ફસાઈને �વયંને જેલમાં નાખવા તે મૂખ�તા છ�.

એક પરમા�માનો �ેમ જ િનઃ�વાથ� �ેમ છ�

સંસાર �વાથ�નો સાગર છ�. �વાથ�ની પર�પર 
સૂ�બ�તાથી જ સંસાર ગિતમાન છ�. �વાથ�ની 
દોરીથી લોકો એકબી� સાથે બંધાયેલા છ�. �યાર� 
�વાથ�ની દોરી જ કપાઈ �ય છ� તો એકબી� માટ� 
પરાયાં બની �ય છ�. જેમ િપતા પોતાનાં સંતાનની 

ગહન તપ�યા માટ� લવલીન ��થિત
�.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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પિવ� બને છ�. એની સવ��ે� પાલના મેળવવાનું 
સૌભા�ય આ�માઓને પૂવ� જ�મોના સારા કમ�ની 
મૂડીના આધાર� જ મળ� છ�.

પરમા�મ �ેમ આપણને 
દુિનયાથી પાર લઈ �ય છ�

ક�ટલીય વાર મુરલીમાં િશવબાબા કહ� છ� 
પહ�લાં પરમધામ�પી ઘરને યાદ કરો પછી એ 
ઘરમાં મને યાદ કરો. પરમા�મા એવા હોલીએ�ટ 
હાઈએ�ટ પીસ પેલેસમાં િનવાસ કર� છ�, �યાં 
પરમા�મ િમલનનો પૂણા�નંદ �ા�ત થાય છ�.

ક�ટલાયે યોગી ��માં લીન થવા માટ� કઠોર 
સાધના કર� છ�. આ�મા ��લોક િનવાસી બની 
શક� છ�. પણ ��માં લીન બની શકતો નથી. તે 
બંને અલગ વાત છ�. યોગીઓની આંખો અડધી 
ખુલેલી બતાવવામાં આવે છ�. કારણ ક� તે આ જૂની 
દુિનયાને �વા છતાં નથી �તા અને �યાંય દૂર 
પોતાની અલૌ�કક દુિનયામાં ખોવાયેલા રહ� છ�. એ 
રીતે પરમા�માને �ેમ કરનારાઓનો બુિ��પી 
તાર એમની પાસે પહ�ચે છ�. વા�તવમાં �ેમ 
અંતરને સમા�ત કરી દ� છ�.

લવલીન ��થિત માટ� - 
પાર�પ�રક �ેમ આવ�યક

લવલીન ��થિત માટ� જે �ેમ કર� છ� અને 
જેની સાથે �ેમ કર� છ� તે બંનેનો પર�પર �ેમ હોવો 
જ�રી છ�. બંનેમાંથી � કોઈ એકનો પણ �ેમ 
ઓછો હોય, તો લવલીન ��થિતની અનુભૂિત થઈ 
શકતી નથી. જેમ ક� બાળકને પોતાની માતા 
એટલો �ેમ નથી કરતી, તો બાળક માતાની 
ગોદને એટલી સુખદાયી અનુભવી શકતું નથી. એ 
રીતે � આપણે પરમા�માને �ેમ કરીએ છીએ, 
પરંતુ એમનો આપણા ��યે એટલો �ેમ હોવો જ�રી 
છ�. તેથી �ભુ�ેમ મેળવવાના પા� બનીએ.

બા�યાવ�થામાં ઘણી સારી પાલના કર� છ�. કારણ 
ક� તે િવચાર� છ� ક� �યાર� �� ઘરડો થઈ જઈશ, તો 
આ પુ� મારો સહારો બનશે. બાળક પણ 
ઘડપણમાં િપતાની �દલથી સેવા કર� છ� કારણ ક� તે 
િવચાર� છ� ક� બાપ પાસેથી મને વારસો મળશે. તો 
મનુ�યના મનના કોઈને કોઈ ખૂણામાં �વાથ� 
છુપાયેલો જ છ�. મા� એક પરમા�મા જ કોઈપણ 
�વાથ� િવના બાળકોની સેવા કર� છ� અને એમને 
લાયક બનાવીને, નવી દુિનયાનો રાજભાગ આપે 
છ�. એટલે આવા િનઃ�વા�થ� �ેમ કરનારાથી જ 
�ેમનો સોદો કરવો તેમાં સમજદારી છ�.

પરમા�મા સવ�રસોના ભંડાર છ�

િવિભ�ન �કારના રસોની �ા��ત માટ� 
આપણે બુિ�ને િવિભ�ન �થાનો પર ભટકાવતા 
ર�ા, િવિભ�ન ઉપાયો કરતા ર�ા. માયા 
આપણને �ટબોલની જેમ ક�ક મારીને હ�રાન 
કરતી રહી. હવે ઠાક�ર બનીને બુિ�ને એક 
ઠ�કાણું આપીએ અને સવ� �કારના રસ એક 
પરમા�મા પાસેથી જ �ા�ત કરીને એકરસ 
��થિતનો આનંદ લઈએ. જેનાથી સમય અને 
શિ��પી ખ�નાઓની બચત પણ થશે.

પરમા�મ �ેમ આપણને પિવ� બનાવે છ�

વત�માન સમયે મનુ�યા�માઓ પિતત બની 
ચૂ�યા છ� અને એમનું શરીર પણ પિતત ત�વોથી 
બનેલું છ�. સૌ ઉપર અપિવ�તાના કાળા ડાઘ છ�. 
એમનાં સંગમાં આવવાથી આ�મા વધાર� પિતત 
બની શક� છ�. �યાર� પરમા�માની �ેમમયી તથા 
�ેહમયી ���થી આ�માઓ પર પિવ�તાના 
�કરણોની વષા� થાય છ�, તો આ�મા સવ��મ 
�હાની ચુંબક તરફ આકિષ�ત થાય છ�. એમના 
સાિન�યથી આ�મા પિવ� બને છ�. પરમા�મા 
પારસનાથના સંપક�થી આ�મા સાચું સોનું અથા�� 
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હ� �ભુ�ેમીઓ, આવો, 
�ભુ�ેમમાં લીન થઈ જઈએ

એકાંતમાં અંતમુ�ખતાની ગુફામાં બેસીને 
�વયંના વા�તિવક અ��ત�વમાં અથા�� આ��મક 
��થિતમાં ખોવાઈ �ઓ. શાંિત અને સુખની 
અનુભૂિત કરતા રહો. �� આ�મા ઉમંગ ઉ�સાહની 
પાંખો �ારા મારા િ�ય વતનની તરફ ઉડી ર�ો છું. 
જઈ ર�ો છું આ વતનથી દૂર. ઓહો! ક�ટલું સુંદર 
છ� આ મીઠું મૂળવતન. �યાં ચાર�બાજુ શાંિત જ 
શાંિત, પરમ શાંિત છ�. સોનેરી લાલ લાલ �કાશ છ� 
ઓહો! મારી સમ� મારા સલોના સાજન! સ�ય�, 
િશવ�, સુંદર� છ�. મારાં બુિ��પીને�ો ઈ�રીય 
નશામાં મ� છ�. આ ને�થી �� તેમની સુંદરમની 
છબી િનહાળી ર�ો છું. આપના જેવા સુંદર �ણે 
લોકોમાં કોઈ નથી. તું સૂરજ છ�, તો �� િપયા 
સૂરજમુખી છું. તને ના �� તો મા�ં �દય ખીલતું 
નથી. મ� �વ�ને પણ િવચાયુ� નહોતું ક� આપ મુજ 
સજનીને અપનાવી લેશો. �� ધ�ય થઈ ગઈ છું. હ� 
�વામી ! મારા રોમરોમમાં વસી �ઓ અંતયા�મી. 
મને આપ મળી ગયા. આપ જ મારો સંસાર છો. �� 
સલોના સાજનની સમીપ જઈ રહી છું. એમની 
લાઈટ અને માઈટ�પી બાહોમાં સમાઈ ગઈ છું. 
�ેમના સાગરના તિળયે ખોવાઈ ગઈ છું. મને ખબર 
નથી �� �યાં છું. �� મા�ં ભાન ભૂલી ગઈ છું. ઓહો! 
ક�ટલી સુંદર છ� આ પરમાનંદ અને પરમસુખની 
અ�ભુત અનુભૂિત. �� મારા સાજનથી એકદમ 
એક�પ છું. એમનામાં લીન થઈ ચૂક� છું. ક�ટલી 
�દ�ય અને સુખમય છ� આ લવલીન ��થિત. બસ 
એવું લાગે છ� ક� આ ગહન અનુભૂિતમાં ખોવાયેલી 
ર��....

લવલીન આ�માનો સંસાર પરમા�મા છ�

લવલીન આ�માના મનમાં વૈરા�યનો સાગર 

�ેમ મેળવવા માટ� �ેમને યો�ય બનવું પડે છ�. 
જ�મ જ�માંતર આપણે આ�માઓના �ેમને પા� 
બ�યા પણ સંગમયુગમાં �ભુ�ેમને પા� બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. �ભુ �ેમને પા� બનવા માટ� 
ક�ટલીક �ે� ધારણાઓની આવ�યકતા છ�. 
�ભુ�ેમને પા� તેઓ બને છ�, જેઓ આ�ાકારી, 
વફાદાર હોય અને પરમા�માના ફરમાન ઉપર 
ચાલતા હોય, જેઓ �દલથી સદા સેવામાં ત�પર રહ� 
છ�, જેઓ િવકારોને �ેમ નથી કરતા, જેઓ 
સ�ાઈ, સફાઈવાળા હોય છ�, જેઓ સદા �ીમત 
પર ચાલે છ�, જેઓ ભોળાં બાળકો હોય છ�, જેઓ 
ઈ�રીય �ાનનું �વ�પ બનીને ��ય� �માણ 
આપે છ�, જેઓ પિવ�તાને અપનાવે છ�. આવા 
આ�માઓ ઉપર જ �ભુ�ેમ વરસે છ�. આ રીતે 
પોતાને �ેમને યો�ય બનાવો, પછી જુઓ આપને 
�ેમ જ �ેમ મળશે.

લગન હોય તો મીરા જેવી

લવલીન ��થિત માટ� મીરા જેવી અતૂટ 
લગન હોવી �ઈએ. મીરાને થોડી પળો માટ� 
મનમોહક �ીક��ણનો સા�ા�કાર થયો, તો તે 
ક��ણ પાછળ પાગલ બની ગઈ. લોકલાજ ભૂલીને 
સા�વી બની ગઈ. ‘�યાં �� �યાં કનૈયા તું જ છ�’ 
એવું ગાવા લાગી. એની અતૂટ લગન હતી ક� 
કોઈપણ શિ� તેને તોડી ન શક�. મીરાંને તો મા� 
થોડી પળો માટ� �ીક��ણનો સા�ા�કાર થયો, 
આપણને તો સા�ા� ભગવાન મળી ગયા. સાથે 
સાથે સવ� ખ�નાઓ એમણે લૂંટાવી દીધા. તો મીરા 
કરતાંયે ક�ટલીયે ગણી વધાર� આપણી લગન હોવી 
�ઈએ. પરમા�મા ��યે આવી લગનવાળા તો 
પરમા�મા �ેમમાં ખોવાયેલ રહ�શે. પરમા�મા ઉપર 
એકદમ �ફદા થઈ જશે. દુિનયાની કોઈપણ શિ� 
એને પરમા�માથી અલગ નહ� કરી શક�.
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ભા�ય નથી. આવું ભા�ય િવરલાઓને જ �ા�ત 
થાય છ�. કારણ ક� આવા આ�માઓ બુિ��પી 
�દ�યને�માં પરમા�માને વસાવે છ�. અથા�� પોતાના 
નયનોનું નૂર બનાવે છ� અને જગતનું પણ નૂર બને 
છ�. આ છ� અતૂટ �ેમની િનશાની. જેમ લયલા માટ� 
મજનૂ પાગલ બની ગયો તે �યાં સુધી ક� �યાર� 
મજનૂને અ�ાહની પાસે હાજર કરવામાં આ�યો 
તો એની નજરોમાં અ�ાહ પણ લયલા તરીક� 
દ�ખાવા લા�યા કારણ ક� એના નયનોનું નૂર 
લયલા બની ચૂક� હતી.

લવલીન આ�મા જ શિ�શાળી બને છ�

�યાર� લવલીન આ�મા �ેમના સાગરમાં 
ખોવાઈ �ય છ� તો પરમાનંદની અનુભૂિત કર� છ�. 
પછીથી ધીર� ધીર� લવ�લ (�ેમસભર) ��થિત 
શિ�શાળી ��થિતમાં પ�રવિત�ત થાય છ�. કારણ 
ક� પરમા�મા શિ�ઓના સાગર પણ છ�. જેટલો 
એમની સાથે �ેમપૂણ� સંબંધ હોય છ� એટલી જ 
વધાર� શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. યોગા�યાસમાં 
લવ�લ ��થિત અને શિ�શાળી ��થિતનું એટલે 
સમતુલન રાખવા પર િવશેષ �યાન આપીએ.

લવલીન આ�મા જ િનિવ��ન રહ� છ�

�યાર� આ�મા લવલીન ��થિતમાં હોય છ� તો 
�વયંના માયાવી સં�કાર પણ દૂર થઈ �ય છ�. તે 
િવ�ન�પ બનતા નથી અને અ�ય કોઈપણ 
�કારના િવ�નો ઉપર �ત મેળવવાની �મતા પણ 
એમાં હોય છ�. કારણ ક� તે સવ�શિ�માન 
પરમા�માની શિ�ઓના �ભાવમાં હોય છ�. 
વા�તવમાં નાવની પરી�ા પણ �હારથી થાય છ�. 
� કોઈ િવ�ન લવલીન આ�મા ઉપર �હાર કર� છ� 
તો તે િવજયીપણાની ��થિતનો અનુભવ કર� છ�. 
એટલે સદા િનિવ��ન અ�યાસને વધારતા �ઓ.

લહ�રાય છ�. જેનાથી એને આ સંસાર અસાર લાગે 
છ�. એની બુિ� વૈભવ�પી ક�ચડમાં રહ�વા છતાં 
પણ કમલની જેમ �યારી અને પરમા�માથી �યારી 
રહ� છ�. �યિ� અને વૈભવથી મળનારી 
�ા��તઓની �ા��ત એક પરમા�મા પાસેથી મળ� છ�. 
જેનાથી એક પરમા�મા જ એનો સંસાર બની �ય 
છ�. લવલીન આ�મા �વ�છ બને છ�.

જેમ આ�મા લવલીન ��થિતમાં ખોવાઈ �ય 
છ� તો પિવ�તાના સાગર પરમા�માના ઘિન� 
સંબંધમાં આવવાથી એનો અવગુણો�પી કચરો 
સાફ થાય છ� અથવા જેમ લોખંડને અ��માં 
તપાવવાથી પોતાનો કાટ છોડીને ચમકદાર અને 
દ��દ�યમાન બને છ�, એ રીતે આ�મા પૂણ� રીતે 
�ાનસૂય� પરમા�માથી એક�પ બને છ�. તો અનેક 
જ�મોની અપિવ�તાનો કાટ નીકળીને આ�મા 
ચમક�લો અથવા �વ�છ બની �ય છ�.

લવલીન આ�માને અથાહ ખ�નો મળ� છ�

લવલીન આ�મા પોતાનો �ેમ પરમા�માને 
સમિપ�ત કર� છ�, એમનું �દલ �તી લે છ�. જે સંગમ 
પર એકવાર પરમા�માનું �દલ �તી લે છ� તો એને 
સદા મદદ કરવા પરમા�મા બંધાયેલા રહ� છ�. 
આવા આ�માઓ પર તે પોતાનો સવ� ખ�નો 
લૂંટાવીને એને સંપ�ન બનાવે છ�. આવા લવલીન 
આ�માઓ જ સંપૂણ� વારસાના અિધકારી હોય છ�. 
વા�તવમાં પરમા�મામાં ખોવાઈ જવું એ જ 
ખ�નાઓ મેળવવાનું છ�. �યાર� આ�મા �ેમના 
સાગરની ગહનતામાં ખોવાઈ �ય છ� તો અથાહ 
ખ�નાઓનો ભંડાર �ા�ત થાય છ�.

લવલીન આ�મા પરમા�માના 
નયનોના નૂર બને છ�

સંસારમાં સૌથી �ે� ભા�ય છ� ભગવાનના 
નયનોનું નૂર બનવું. એનાથી વધીને બીજું કોઈ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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હ� �ભુ�ેમીઓ, આવો, 
�ભુ�ેમમાં લીન થઈ જઈએ

એકાંતમાં અંતમુ�ખતાની ગુફામાં બેસીને 
�વયંના વા�તિવક અ��ત�વમાં અથા�� આ��મક 
��થિતમાં ખોવાઈ �ઓ. શાંિત અને સુખની 
અનુભૂિત કરતા રહો. �� આ�મા ઉમંગ ઉ�સાહની 
પાંખો �ારા મારા િ�ય વતનની તરફ ઉડી ર�ો છું. 
જઈ ર�ો છું આ વતનથી દૂર. ઓહો! ક�ટલું સુંદર 
છ� આ મીઠું મૂળવતન. �યાં ચાર�બાજુ શાંિત જ 
શાંિત, પરમ શાંિત છ�. સોનેરી લાલ લાલ �કાશ છ� 
ઓહો! મારી સમ� મારા સલોના સાજન! સ�ય�, 
િશવ�, સુંદર� છ�. મારાં બુિ��પીને�ો ઈ�રીય 
નશામાં મ� છ�. આ ને�થી �� તેમની સુંદરમની 
છબી િનહાળી ર�ો છું. આપના જેવા સુંદર �ણે 
લોકોમાં કોઈ નથી. તું સૂરજ છ�, તો �� િપયા 
સૂરજમુખી છું. તને ના �� તો મા�ં �દય ખીલતું 
નથી. મ� �વ�ને પણ િવચાયુ� નહોતું ક� આપ મુજ 
સજનીને અપનાવી લેશો. �� ધ�ય થઈ ગઈ છું. હ� 
�વામી ! મારા રોમરોમમાં વસી �ઓ અંતયા�મી. 
મને આપ મળી ગયા. આપ જ મારો સંસાર છો. �� 
સલોના સાજનની સમીપ જઈ રહી છું. એમની 
લાઈટ અને માઈટ�પી બાહોમાં સમાઈ ગઈ છું. 
�ેમના સાગરના તિળયે ખોવાઈ ગઈ છું. મને ખબર 
નથી �� �યાં છું. �� મા�ં ભાન ભૂલી ગઈ છું. ઓહો! 
ક�ટલી સુંદર છ� આ પરમાનંદ અને પરમસુખની 
અ�ભુત અનુભૂિત. �� મારા સાજનથી એકદમ 
એક�પ છું. એમનામાં લીન થઈ ચૂક� છું. ક�ટલી 
�દ�ય અને સુખમય છ� આ લવલીન ��થિત. બસ 
એવું લાગે છ� ક� આ ગહન અનુભૂિતમાં ખોવાયેલી 
ર��....

લવલીન આ�માનો સંસાર પરમા�મા છ�

લવલીન આ�માના મનમાં વૈરા�યનો સાગર 

�ેમ મેળવવા માટ� �ેમને યો�ય બનવું પડે છ�. 
જ�મ જ�માંતર આપણે આ�માઓના �ેમને પા� 
બ�યા પણ સંગમયુગમાં �ભુ�ેમને પા� બનવાનો 
પુ�ષાથ� કરીએ. �ભુ �ેમને પા� બનવા માટ� 
ક�ટલીક �ે� ધારણાઓની આવ�યકતા છ�. 
�ભુ�ેમને પા� તેઓ બને છ�, જેઓ આ�ાકારી, 
વફાદાર હોય અને પરમા�માના ફરમાન ઉપર 
ચાલતા હોય, જેઓ �દલથી સદા સેવામાં ત�પર રહ� 
છ�, જેઓ િવકારોને �ેમ નથી કરતા, જેઓ 
સ�ાઈ, સફાઈવાળા હોય છ�, જેઓ સદા �ીમત 
પર ચાલે છ�, જેઓ ભોળાં બાળકો હોય છ�, જેઓ 
ઈ�રીય �ાનનું �વ�પ બનીને ��ય� �માણ 
આપે છ�, જેઓ પિવ�તાને અપનાવે છ�. આવા 
આ�માઓ ઉપર જ �ભુ�ેમ વરસે છ�. આ રીતે 
પોતાને �ેમને યો�ય બનાવો, પછી જુઓ આપને 
�ેમ જ �ેમ મળશે.

લગન હોય તો મીરા જેવી

લવલીન ��થિત માટ� મીરા જેવી અતૂટ 
લગન હોવી �ઈએ. મીરાને થોડી પળો માટ� 
મનમોહક �ીક��ણનો સા�ા�કાર થયો, તો તે 
ક��ણ પાછળ પાગલ બની ગઈ. લોકલાજ ભૂલીને 
સા�વી બની ગઈ. ‘�યાં �� �યાં કનૈયા તું જ છ�’ 
એવું ગાવા લાગી. એની અતૂટ લગન હતી ક� 
કોઈપણ શિ� તેને તોડી ન શક�. મીરાંને તો મા� 
થોડી પળો માટ� �ીક��ણનો સા�ા�કાર થયો, 
આપણને તો સા�ા� ભગવાન મળી ગયા. સાથે 
સાથે સવ� ખ�નાઓ એમણે લૂંટાવી દીધા. તો મીરા 
કરતાંયે ક�ટલીયે ગણી વધાર� આપણી લગન હોવી 
�ઈએ. પરમા�મા ��યે આવી લગનવાળા તો 
પરમા�મા �ેમમાં ખોવાયેલ રહ�શે. પરમા�મા ઉપર 
એકદમ �ફદા થઈ જશે. દુિનયાની કોઈપણ શિ� 
એને પરમા�માથી અલગ નહ� કરી શક�.
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ભા�ય નથી. આવું ભા�ય િવરલાઓને જ �ા�ત 
થાય છ�. કારણ ક� આવા આ�માઓ બુિ��પી 
�દ�યને�માં પરમા�માને વસાવે છ�. અથા�� પોતાના 
નયનોનું નૂર બનાવે છ� અને જગતનું પણ નૂર બને 
છ�. આ છ� અતૂટ �ેમની િનશાની. જેમ લયલા માટ� 
મજનૂ પાગલ બની ગયો તે �યાં સુધી ક� �યાર� 
મજનૂને અ�ાહની પાસે હાજર કરવામાં આ�યો 
તો એની નજરોમાં અ�ાહ પણ લયલા તરીક� 
દ�ખાવા લા�યા કારણ ક� એના નયનોનું નૂર 
લયલા બની ચૂક� હતી.

લવલીન આ�મા જ શિ�શાળી બને છ�

�યાર� લવલીન આ�મા �ેમના સાગરમાં 
ખોવાઈ �ય છ� તો પરમાનંદની અનુભૂિત કર� છ�. 
પછીથી ધીર� ધીર� લવ�લ (�ેમસભર) ��થિત 
શિ�શાળી ��થિતમાં પ�રવિત�ત થાય છ�. કારણ 
ક� પરમા�મા શિ�ઓના સાગર પણ છ�. જેટલો 
એમની સાથે �ેમપૂણ� સંબંધ હોય છ� એટલી જ 
વધાર� શિ�ઓ �ા�ત થાય છ�. યોગા�યાસમાં 
લવ�લ ��થિત અને શિ�શાળી ��થિતનું એટલે 
સમતુલન રાખવા પર િવશેષ �યાન આપીએ.

લવલીન આ�મા જ િનિવ��ન રહ� છ�

�યાર� આ�મા લવલીન ��થિતમાં હોય છ� તો 
�વયંના માયાવી સં�કાર પણ દૂર થઈ �ય છ�. તે 
િવ�ન�પ બનતા નથી અને અ�ય કોઈપણ 
�કારના િવ�નો ઉપર �ત મેળવવાની �મતા પણ 
એમાં હોય છ�. કારણ ક� તે સવ�શિ�માન 
પરમા�માની શિ�ઓના �ભાવમાં હોય છ�. 
વા�તવમાં નાવની પરી�ા પણ �હારથી થાય છ�. 
� કોઈ િવ�ન લવલીન આ�મા ઉપર �હાર કર� છ� 
તો તે િવજયીપણાની ��થિતનો અનુભવ કર� છ�. 
એટલે સદા િનિવ��ન અ�યાસને વધારતા �ઓ.

લહ�રાય છ�. જેનાથી એને આ સંસાર અસાર લાગે 
છ�. એની બુિ� વૈભવ�પી ક�ચડમાં રહ�વા છતાં 
પણ કમલની જેમ �યારી અને પરમા�માથી �યારી 
રહ� છ�. �યિ� અને વૈભવથી મળનારી 
�ા��તઓની �ા��ત એક પરમા�મા પાસેથી મળ� છ�. 
જેનાથી એક પરમા�મા જ એનો સંસાર બની �ય 
છ�. લવલીન આ�મા �વ�છ બને છ�.

જેમ આ�મા લવલીન ��થિતમાં ખોવાઈ �ય 
છ� તો પિવ�તાના સાગર પરમા�માના ઘિન� 
સંબંધમાં આવવાથી એનો અવગુણો�પી કચરો 
સાફ થાય છ� અથવા જેમ લોખંડને અ��માં 
તપાવવાથી પોતાનો કાટ છોડીને ચમકદાર અને 
દ��દ�યમાન બને છ�, એ રીતે આ�મા પૂણ� રીતે 
�ાનસૂય� પરમા�માથી એક�પ બને છ�. તો અનેક 
જ�મોની અપિવ�તાનો કાટ નીકળીને આ�મા 
ચમક�લો અથવા �વ�છ બની �ય છ�.

લવલીન આ�માને અથાહ ખ�નો મળ� છ�

લવલીન આ�મા પોતાનો �ેમ પરમા�માને 
સમિપ�ત કર� છ�, એમનું �દલ �તી લે છ�. જે સંગમ 
પર એકવાર પરમા�માનું �દલ �તી લે છ� તો એને 
સદા મદદ કરવા પરમા�મા બંધાયેલા રહ� છ�. 
આવા આ�માઓ પર તે પોતાનો સવ� ખ�નો 
લૂંટાવીને એને સંપ�ન બનાવે છ�. આવા લવલીન 
આ�માઓ જ સંપૂણ� વારસાના અિધકારી હોય છ�. 
વા�તવમાં પરમા�મામાં ખોવાઈ જવું એ જ 
ખ�નાઓ મેળવવાનું છ�. �યાર� આ�મા �ેમના 
સાગરની ગહનતામાં ખોવાઈ �ય છ� તો અથાહ 
ખ�નાઓનો ભંડાર �ા�ત થાય છ�.

લવલીન આ�મા પરમા�માના 
નયનોના નૂર બને છ�

સંસારમાં સૌથી �ે� ભા�ય છ� ભગવાનના 
નયનોનું નૂર બનવું. એનાથી વધીને બીજું કોઈ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 17 પર)
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��ાક�મારીઝ સેવાક���ોના સૌ િનિમત 
સંચાિલકા બહ�નો, સાથી બહ�નો, ઈ�રીય 
પ�રવારના �. ક�. ભાઈઓ-બહ�નો તથા સૌ �ેહી 
વાંચકિમ�ો, આપ ક�શળ મંગળ હશો તેવી 
શુભકામના રાખું છું.

���ુઆરી-૨૦૨૨થી ગુજરાતી �ાના�તનું 
નવું વષ� શ� થનાર છ�. આપ સૌને ન� િનવેદન છ� 
ક�, નવા વષ�-૨૦૨૨ માટ� આપના સેવાક���ોની 
�ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા જેમ બને તેમ 
ઝડપથી ૩૦, નવે�બર-૨૦૨૧ સુધીમાં સુખશાંિત 
ભવન, �.ક�. નં�દની બેનને �ાના�તના Email : 
gyanamrit.guj@gmail.com �ારા અથવા 
�હોટસએપ નંબર +૯૧ ૯૪૨૬૭૦૮૪૪૮ પર 
લેિખતમાં �ણ કરવા ન� િવનંતી છ�. �ાના�તનું 
લવાજમ યથાવત રાખેલ છ�. ���ુઆરી-૨૦૨૨નો 
અંક �ડસે�બર-૨૦૨૧માં એડવા�સમાં તૈયાર થઈ 
�ેસમાં છપાવવા આપવાનો હોવાથી, આપ સૌના 
વહ�લા સાથ-સહયોગથી �ાના�તની સં�યા અમને 
એડવા�સમાં મળી �ય તો િ��ટ�ગમાં વધુ 
સગવડતા રહ�.

 િવશેષ આપ સૌ િનિમત બહ�નોને ન� 
અનુરોધ છ� ક�, આપ �ાસના સૌ ભાઈ-બહ�નોમાં, 
દર�ક પ�રવારમાં, એક-એક ઘર� બાબાનું �ાના�ત 
અવ�ય �ય તે હ�તુથી, બાબાની બેહદની સેવા માટ� 
દર�કમાં ખબૂ  ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી જુના મે�બર 
તથાવત રાખી બી� નવા મે�બરો જ�ર બનાવશો. 
ગીતા પાઠશાળાઓમાં પણ અવ�ય ખાસ જઈને 
�ાના�તના સ�યો બને તે સેવા જ�ર કરશો તેવી 
આશા છ�. દર�ક બાબાના બાળકો પોતે સ�ય બની 
મેગેઝીન વાંચી પછી આગળ તે મેગેઝીન બી�ને 
વાંચવા આપીને �ાનદાન કરવાની �ેરણા આપશો. 
તમે મે�બર બની ૧ વષ�માં ૧૨ અંક �ારા જુદા-જુદા 
૧૨ પ�રવારો, પાડોશી, �ેહીજનોની સેવા અવ�ય 

કરશો. નોન-બીક� ભાઈ-બહ�નો, િમ�ો-વેપારીઓ, 
ઓ�ફસના અિધકારીયો, સમાજસેવી સં�થાઓ, 
મિહલા મંડળ, શાળા-કોલેજ, લાઈ�ેરીવાળાને પણ 
જ�રથી મે�બર બનાવવાનું લ�ય ભાઈ-બહ�નોને 
આપશો. સૌ વાંચકિમ�ોને પણ ન� અનુરોધ છ� ક� 
આપ પણ ઓછામાં ઓછા ૨ નવા મે�બર જ�ર 
બનાવશો.

 �ાના�તનું સંપાદન, િ��ટ�ગનું કામ 
ખૂબજ િનયિમત ચાલે છ�, મેગેઝીન પહોચાડવા માટ� 
�ા�સપોટ� અને ટપાલ ખાતાની િનયિમત સેવા પણ 
મળતી રહી છ�, જેથી આપને ર��યુલર �ાના�ત 
મોકલી ર�ાં છીએ. આશા રાખું છું ક�, આપને 
સમયસર �યવ��થત રીતે અંકો મળી જતાં હશે. 
�ાના�ત બાબતે આપને કોઈ તકલીફ પડતી હોય 
તો આપ િન:સંકોચ સંપક� કરી શકો છો. આપની 
અનુક�ળતા �માણે સેવાક��� પર અથવા દર�ક 
સ�યોને ડાયર��ટ તેમના ઘર� પો�ટ �ારા પણ 
ખૂબજ સરળતાથી મોકલી શકાય તેવી સુંદર 
�યવ�થા પણ છ�. સૌ કોઈ અ�ય આ�માઓની સેવા 
કરી શક� તે હ�તુથી હવે �ાના�ત ઈમેલ તથા 
�હોટસએપ �ારા પણ મોકલી ર�ાં છીએ. હવે 
�ાના�ત ઈ-કોપી બીક� મેગેઝીનની વેબસાઈટ તથા 
�ઓ એ�લીક�શન પર પણ ઉપલ�ધ છ�. 

 સમ� વષ� દરિમયાન આપ સૌનો દર�ક 
કાય�માં ખબૂ-ખબૂ  સાથ, સહકાર અને સપોટ� મળ�લ 
છ�. તેના �ારા આજ સુધી બાબાની આ સેવાઓ 
અિવરત ચાલી રહી છ� અને હવે આગળ પણ આપણે 
સૌ સાથે મળીને વધારીએ, તે બદલ �ાના�ત ટીમ 
આપ સૌનો અંતકરણ પૂવ�ક �દયથી ખબૂ-ખબૂ 
આભાર માને છ�.

 તો સમયસર આપની નવા વષ�ની સં�યા 
અમને મળી જશે તેવી શુભ આશા અને િવ�ાસ છ�. 
આભાર સહ.                       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

વષ� ૨૦૨૨ માટ� િવશેષ સચૂ ના
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�ાના�ત

આડી ચાવીઓ -
૧. ૧લી નવે�બર ...... નો ��િત �દવસ (૫)
૫. સતયુગ મુબારક, ....... મુબારક (૪)
૮. આપવાનું શ�દનો અં�ે� શ�દાથ� (૨)
૯. ...... નવા વષ�ના સૌને મુબારક (૨)
૧૦. ....... દ� માઁ વીણાવા�દની (૨)
૧૧. ઉ�દત શ�દને ઉલટાવીને લખો (૩)
૧૩. સં�કાર િમલનનો ...... (૨)
૧૪. િમલકત, �યદાદ (૩)
૧૫. ....... ધોળી, પીપળ પાન (૨)
૧૮. ગુજરાતી મિહનામાં ચૌદશ પહ�લા ..... આવે (૩)
૨૦. ર� ઓ�ટોબરના �દવસે ઉજવાય (૨)
૨૩. સાપનું રહ�વાનું �થાન (૨)
૨૪. રાત ક� ...... થક મત �ના (૨)
૨૬. તાલ સાથે ... મળ� (૨)
૨૭. નદી ઉપર અવરજવર કરવા .... બંધાય (૨)
૨૮. ગીર સોમનાથનો એક તાલુકો (૨)
૨૯. પાણી ભરવાનું એક પા� (૨)
૩૧. જંગલ (૨)
૩૩. શુભમુહત�નો એક �દવસ (૫)
૩૫. ર�ા કરનારને .... કહ�વાય (૩)

ઉભી ચાવીઓ -
૧. ગીત અને ...... (૩)
૨. કારતક સુદ પુનમનો �દવસ (૫)
૩. તુરંત ...., - મહાપુ�ય (૨)
૪. રોશનીનો તહ�વાર (૩)
૫. �ા�ધ પછીનો આવતો .... તહ�વાર (૪)
૬. બાર મિહના બરાબર એક .... થાય (૩)
૭. નવરા�ીમાં ..... ની રમઝટ થાય (૩)
૧૨. �દય, �દલ (૨)
૧૫. આસોસુદ અજવાળી રાત (૬)
૧૬. દાદી ગુલઝારના લૌ�કક માતાનું નામ (૬)
૧૭. િવ� રચિયતા, િવ� .... (૩)
૧૯. સહજ, સીધુ (૩)
૨૧. ...... ધર મનુવા (૩)
૨૨. તલ શ�દનું િહ�દી (૨)
૨૫. છોકરીનું એક નામ (૨)
૩૦. ઉડે ર� અબીલ - .... (૩)
૩૨. િશવ� પર ચઢતું એક �લનો િહ�દી અનુવાદ (૨)
૩૩. ડર, બીક (૨)

શ�દાવલી ભાગ-૧૧ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૧૨

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં સ�ટ��બર-૨૦૨૧ 

માસની શ�દાવલી ભાગ-૧૧ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� તમારા જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૨ અહ� 

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

�ડસે�બર-૨૦૨૧ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-

૧૨ના જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી
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�ાના�ત

��ાક�મારીઝ સેવાક���ોના સૌ િનિમત 
સંચાિલકા બહ�નો, સાથી બહ�નો, ઈ�રીય 
પ�રવારના �. ક�. ભાઈઓ-બહ�નો તથા સૌ �ેહી 
વાંચકિમ�ો, આપ ક�શળ મંગળ હશો તેવી 
શુભકામના રાખું છું.

���ુઆરી-૨૦૨૨થી ગુજરાતી �ાના�તનું 
નવું વષ� શ� થનાર છ�. આપ સૌને ન� િનવેદન છ� 
ક�, નવા વષ�-૨૦૨૨ માટ� આપના સેવાક���ોની 
�ાના�ત મેગેઝીનની ક�લ સં�યા જેમ બને તેમ 
ઝડપથી ૩૦, નવે�બર-૨૦૨૧ સુધીમાં સુખશાંિત 
ભવન, �.ક�. નં�દની બેનને �ાના�તના Email : 
gyanamrit.guj@gmail.com �ારા અથવા 
�હોટસએપ નંબર +૯૧ ૯૪૨૬૭૦૮૪૪૮ પર 
લેિખતમાં �ણ કરવા ન� િવનંતી છ�. �ાના�તનું 
લવાજમ યથાવત રાખેલ છ�. ���ુઆરી-૨૦૨૨નો 
અંક �ડસે�બર-૨૦૨૧માં એડવા�સમાં તૈયાર થઈ 
�ેસમાં છપાવવા આપવાનો હોવાથી, આપ સૌના 
વહ�લા સાથ-સહયોગથી �ાના�તની સં�યા અમને 
એડવા�સમાં મળી �ય તો િ��ટ�ગમાં વધુ 
સગવડતા રહ�.

 િવશેષ આપ સૌ િનિમત બહ�નોને ન� 
અનુરોધ છ� ક�, આપ �ાસના સૌ ભાઈ-બહ�નોમાં, 
દર�ક પ�રવારમાં, એક-એક ઘર� બાબાનું �ાના�ત 
અવ�ય �ય તે હ�તુથી, બાબાની બેહદની સેવા માટ� 
દર�કમાં ખબૂ  ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી જુના મે�બર 
તથાવત રાખી બી� નવા મે�બરો જ�ર બનાવશો. 
ગીતા પાઠશાળાઓમાં પણ અવ�ય ખાસ જઈને 
�ાના�તના સ�યો બને તે સેવા જ�ર કરશો તેવી 
આશા છ�. દર�ક બાબાના બાળકો પોતે સ�ય બની 
મેગેઝીન વાંચી પછી આગળ તે મેગેઝીન બી�ને 
વાંચવા આપીને �ાનદાન કરવાની �ેરણા આપશો. 
તમે મે�બર બની ૧ વષ�માં ૧૨ અંક �ારા જુદા-જુદા 
૧૨ પ�રવારો, પાડોશી, �ેહીજનોની સેવા અવ�ય 

કરશો. નોન-બીક� ભાઈ-બહ�નો, િમ�ો-વેપારીઓ, 
ઓ�ફસના અિધકારીયો, સમાજસેવી સં�થાઓ, 
મિહલા મંડળ, શાળા-કોલેજ, લાઈ�ેરીવાળાને પણ 
જ�રથી મે�બર બનાવવાનું લ�ય ભાઈ-બહ�નોને 
આપશો. સૌ વાંચકિમ�ોને પણ ન� અનુરોધ છ� ક� 
આપ પણ ઓછામાં ઓછા ૨ નવા મે�બર જ�ર 
બનાવશો.

 �ાના�તનું સંપાદન, િ��ટ�ગનું કામ 
ખૂબજ િનયિમત ચાલે છ�, મેગેઝીન પહોચાડવા માટ� 
�ા�સપોટ� અને ટપાલ ખાતાની િનયિમત સેવા પણ 
મળતી રહી છ�, જેથી આપને ર��યુલર �ાના�ત 
મોકલી ર�ાં છીએ. આશા રાખું છું ક�, આપને 
સમયસર �યવ��થત રીતે અંકો મળી જતાં હશે. 
�ાના�ત બાબતે આપને કોઈ તકલીફ પડતી હોય 
તો આપ િન:સંકોચ સંપક� કરી શકો છો. આપની 
અનુક�ળતા �માણે સેવાક��� પર અથવા દર�ક 
સ�યોને ડાયર��ટ તેમના ઘર� પો�ટ �ારા પણ 
ખૂબજ સરળતાથી મોકલી શકાય તેવી સુંદર 
�યવ�થા પણ છ�. સૌ કોઈ અ�ય આ�માઓની સેવા 
કરી શક� તે હ�તુથી હવે �ાના�ત ઈમેલ તથા 
�હોટસએપ �ારા પણ મોકલી ર�ાં છીએ. હવે 
�ાના�ત ઈ-કોપી બીક� મેગેઝીનની વેબસાઈટ તથા 
�ઓ એ�લીક�શન પર પણ ઉપલ�ધ છ�. 

 સમ� વષ� દરિમયાન આપ સૌનો દર�ક 
કાય�માં ખબૂ-ખબૂ  સાથ, સહકાર અને સપોટ� મળ�લ 
છ�. તેના �ારા આજ સુધી બાબાની આ સેવાઓ 
અિવરત ચાલી રહી છ� અને હવે આગળ પણ આપણે 
સૌ સાથે મળીને વધારીએ, તે બદલ �ાના�ત ટીમ 
આપ સૌનો અંતકરણ પૂવ�ક �દયથી ખબૂ-ખબૂ 
આભાર માને છ�.

 તો સમયસર આપની નવા વષ�ની સં�યા 
અમને મળી જશે તેવી શુભ આશા અને િવ�ાસ છ�. 
આભાર સહ.                       ॥ ઓમશાંિત ॥ 

વષ� ૨૦૨૨ માટ� િવશેષ સચૂ ના
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�ાના�ત

આડી ચાવીઓ -
૧. ૧લી નવે�બર ...... નો ��િત �દવસ (૫)
૫. સતયુગ મુબારક, ....... મુબારક (૪)
૮. આપવાનું શ�દનો અં�ે� શ�દાથ� (૨)
૯. ...... નવા વષ�ના સૌને મુબારક (૨)
૧૦. ....... દ� માઁ વીણાવા�દની (૨)
૧૧. ઉ�દત શ�દને ઉલટાવીને લખો (૩)
૧૩. સં�કાર િમલનનો ...... (૨)
૧૪. િમલકત, �યદાદ (૩)
૧૫. ....... ધોળી, પીપળ પાન (૨)
૧૮. ગુજરાતી મિહનામાં ચૌદશ પહ�લા ..... આવે (૩)
૨૦. ર� ઓ�ટોબરના �દવસે ઉજવાય (૨)
૨૩. સાપનું રહ�વાનું �થાન (૨)
૨૪. રાત ક� ...... થક મત �ના (૨)
૨૬. તાલ સાથે ... મળ� (૨)
૨૭. નદી ઉપર અવરજવર કરવા .... બંધાય (૨)
૨૮. ગીર સોમનાથનો એક તાલુકો (૨)
૨૯. પાણી ભરવાનું એક પા� (૨)
૩૧. જંગલ (૨)
૩૩. શુભમુહત�નો એક �દવસ (૫)
૩૫. ર�ા કરનારને .... કહ�વાય (૩)

ઉભી ચાવીઓ -
૧. ગીત અને ...... (૩)
૨. કારતક સુદ પુનમનો �દવસ (૫)
૩. તુરંત ...., - મહાપુ�ય (૨)
૪. રોશનીનો તહ�વાર (૩)
૫. �ા�ધ પછીનો આવતો .... તહ�વાર (૪)
૬. બાર મિહના બરાબર એક .... થાય (૩)
૭. નવરા�ીમાં ..... ની રમઝટ થાય (૩)
૧૨. �દય, �દલ (૨)
૧૫. આસોસુદ અજવાળી રાત (૬)
૧૬. દાદી ગુલઝારના લૌ�કક માતાનું નામ (૬)
૧૭. િવ� રચિયતા, િવ� .... (૩)
૧૯. સહજ, સીધુ (૩)
૨૧. ...... ધર મનુવા (૩)
૨૨. તલ શ�દનું િહ�દી (૨)
૨૫. છોકરીનું એક નામ (૨)
૩૦. ઉડે ર� અબીલ - .... (૩)
૩૨. િશવ� પર ચઢતું એક �લનો િહ�દી અનુવાદ (૨)
૩૩. ડર, બીક (૨)

શ�દાવલી ભાગ-૧૧ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૧૨

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં સ�ટ��બર-૨૦૨૧ 

માસની શ�દાવલી ભાગ-૧૧ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� તમારા જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૨ અહ� 

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

�ડસે�બર-૨૦૨૧ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-

૧૨ના જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી
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માશ� મેલો
િશ�ક� �ાસમાં સવ� બાળકોને એક 

ખૂબસૂરત ટૉફ� આપી એક અ�બ વાત કહી,

સાંભળો બાળકો, આપ સવ�ને દસ િમિનટ 
સુધી પોતાની ટૉફ� ખાવાની નથી. આમ કહીને તે 
�ાસ�મની બહાર ચા�યા ગયા. ક�ટલીક પળો 
સુધી �ાસમાં સ�નાટો છવાઈ ગયો. દર�ક બાળક 
તેની સામે પડેલી ટૉફ�ને �ઈ ર�ં હતું. પળપળ 
વીતવી તેમના માટ� મુ�ક�લ લાગતી હતી.

દસ િમિનટ વીતી જતાં િશ�ક �ાસ�મમાં 
આ�યા. સમી�ા કરી. આખા વગ�માં સાત બાળકો 
હતા જેમની ટૉફ�ઓ જેમની તેમ પડી હતી. �યાર� 
બાક�ના સવ� બાળકો ટૉફ� ખાઈને એના રંગ અને 
�વાદ પર �ટ�પણી કરી ર�ા હતા. િશ�ક� બો�યા 
વગર આ સાત બાળકોના નામ પોતાની ડાયરીમાં 
ન�ધી લીધાં. ન�ધ કયા� પછી ભણાવવાનું શ� કયુ�. 
આ િશ�કનું નામ �ોફ�સર વૉ�ટર માશ�લ હતું. 
ક�ટલાંક વષ� પછી �ોફ�સર� પોતાની જૂની ડાયરી 
ખોલી અને સાત બાળકોનાં નામ કાઢીને એમના 
િવશે શોધ શ� કરી.

એક લાંબા સંઘષ� પછી એમને ખબર પડી ક� 
સાતે બાળકોએ પોતાના �વનમાં ક�ટલીયે 
સફળતાઓ મેળવી હતી. પોતપોતાના �ે�માં 
ઘણા આગળ વધી ગયા હતા. �ોફ�સર વૉ�ટર� 
પોતાની જૂની ડાયરી ખોલી અને સાત બાળકોનાં 
નામ કાઢીને એમના િવશે શોધ શ� કરી.

�ોફ�સર વૉ�ટર� પોતાના વગ�ના બાળકોની 
પણ સમી�ા કરી. ખબર પડી ક� એમાંથી મોટા 
ભાગના લોકો એવા હતા જેમને આિથ�ક અને 
સામાિજક પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડતો 

હતો. આ સવ� �યાસો અને શોધને પ�રણામે 
વૉ�ટર� એક સૂ� લ�યું અને તે હતું. જે આદમી 
દસ િમિનટ સુધી ધૈય� રાખી શકતો નથી, તે 
�વનમાં કદી આગળ વધી શકતો નથી. આ 
શોધથી સમ� દુિનયામાં એમને �િસિ� મળી. 
અને એનું નામ ‘માશ� િથયરી’ રાખવામાં આવી 
કારણ ક� �ોફ�સર વૉ�ટર� બાળકોને જે ટૉફ� આપી 
હતી તેનું નામ ‘માશ� મેલો’ હતું.

આ િથયરીના અનુસાર સૌથી સફળ 
લોકોમાં ક�ટલાયે ગુણોની સાથે એક ધૈય�નો ગુણ 
પણ �વા મ�યો છ�.

પાંચ દીવા
એક ઘરમાં પાંચ દીવા સળગી ર�ા હતા. 

એક �દવસે પહ�લા એક દીવાએ ક�ં ક� આટલું 
સળગીને પણ મારી રોશનીની લોકોને કદર નથી 
તો સા�ં એ હશે ક� �� બુઝાઈ ��. તે દીવો �વયંને 
િમ�યા સમ�ને બુઝાઈ ગયો. �ણો છો? તે દીવો 
કોણ હતો? તે દીવો હતો ઉ�સાહનું �તીક. આ 
�ઈને બી� દીવો જે શાંિતનું �તીક હતો, તે 
કહ�વા લા�યો. માર� બુઝાઈ જવું �ઈએ. િનરંતર 
શાંિતની રોશની આપવા છતાં લોકો િહ�સા કરી 
ર�ા છ�. આમ શાંિતનો દીવો પણ બુઝાઈ ગયો. 
ઉ�સાહ અને શાંિતના દીવા બુઝાઈ ગયા બાદ જે 
�ી� દીવો િહ�મતનો હતો તે પણ પોતાની િહ�મત 
ખોઈ બેઠો હતો અને બુઝાઈ ગયો. ઉ�સાહ, શાંિત 
અને હવે િહ�મત ન હોવાને લીધે ચોથા દીવો પણ 
બુઝાઈ ગયો. સવ� દીવાઓ બુઝાઈ ગયા પછી મા� 
પાંચમો દીવો જ એકલો સળગી ર�ો હતો. �ક� 
પાંચમો દીવો સૌથી નાનો હતો. આમ છતાં પણ તે 
િનરંતર સળગી ર�ો હતો. �યાર� એ ઘરમાં એક 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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તપ�યાની આસપાસ
�.ક�. ક�િતબેન, સેટ�લાઈટ, અમદાવાદ.

સમયની બિલહારી જુઓ ક�ટલી અ�ભુત 
છ�! એક તરફ સમય તી�ગિતથી પ�રવત�ન પામી 
ર�ો છ�. બી� તરફ સામા�ય પુ�ષાથ� અ�યાર� 
અલબેલાપનમાં ઘણું કયા�ના સંતોષનો �ાસ 
તપ�યાનો શુભ સંક�પ ��ય� એ ઘણું સૂચક છ�. 
ઈ�રીય ય�ની �થાપનામાં 14 વષ�ની તપ�યાએ 
એવું બળ ભયુ� હતું ક� સેવાના �ે�માં આવનાર 
િવિભ�ન િવ�નોને સહજ પાર કરી શ�યા. તો 
સેવાના િવ�તાર માટ� પણ યોગબળ જ�રી હતું. 
આજે એ િવ�તારને સમેટી ��થિતને સંપૂણ�તામાં 
પ�રવિત�ત કરવા માટ� પણ યોગના જ બળની 
જ�ર છ�. ��થિત વગરની વત�માન સેવાઓએ 
સેવાના કાય�માં તો ઘણા અંશે સફળતા, સંપ�નતા 
અપાવી પરંતુ �યાં સુધી િવકમ�નું પાછલું ખાતું 
સમા�ત કરી આ�મા કમા�તીત નથી બનતો �યાં 
સુધી �થાપનાનું કાય� બાક� રહ� છ�. તો હવે ��થિત 
�ારા સેવા કરી કાય�ને પ�રપૂણ� કરવા, આખરી 
ઓપ આપવા તપ�યા �ારા એક િશવિપતાની 
િનરંતર યાદમાં બુિ�ને લગાડી, �વયંને તપાવી 
શુ� સોનું બનવું. �યાં સુધી લોખંડ ત�યું નથી �યાં 
સુધી આકાર આપવો શ�ય નથી. તેવી જ રીતે 
�યાં સુધી સંઘષ�માંથી પસાર થતી બુિ� યાદની 
અ��માં તપી નથી �યાં સુધી લોહયુગમાં 
તમોગુણી થયેલી બુિ� સતોગુણી બનશે જ નહ�. 
થોડીક પણ એલોય છ�વટ� રહી જશે. તો એક તરફ 
તપ�યા જ�રી બની છ�, બી� તરફ �વન વધુ ને 
વધુ સંઘષ�મય બની ર�ં છ� �યાર� તપ�વી �વન 
માટ� �થમ અવ�થામાં બેલે�સની કળા ખૂબ 
આવ�યક બની રહ�શે. બુિ�ની એકા�તા માટ� 
લૌ�કક-અલૌ�કક, �યવહાર અને પરમાથ�નું 

યથાથ� બેલે�સ નહ� હોય તો એકરસ તપ�યા 
શ�ય જ નથી. તપ�યાની �ારંિભક �ટ�જમાં જે જે 
વાતો અથવા કારણો તપ�યામાં િવ�ન�પ છ�, 
તપ�યાને તોડનાર છ�, તેનું સંપૂણ� �ાન બુિ�એ ન 
મા� મેળવવાનું, પણ પ�રપ�તાથી પચાવવું 
પડશે. �ાન ક� આવી સમજ િશવબાબાએ 
મુરલીઓ �ારા ખૂબ �પ� કરી આપી છ� પરંતુ 
એને અ�યાસ �ારા, અ�યયન �ારા એક 
મૂિત�મંત �પ આપવું પડશે.

બી� તબ�� આપણી નાની મોટી ખામીઓ 
જેમ ક� અલબેલાપણું, ગફલત ક� લાપરવાહી જે 
િલંક તોડવા િનિમ� છ� - એને અંતમુ�ખી ��થિત 
�ારા મહ�સૂસ કરવી પડશે. માટ� જેટલો વધાર� 
સમય અંતમુ�ખી ��થિતમાં ��થત થઈ �વયંની 
પાછળ સમય આપીશું તેટલી �વનમાં ��થરતા 
આવતી જશે. જે માનિસક ��થરતા કમ�યોગી 
�વનનો યથાથ� અનુભવ કરાવી શકશે. અ�યાર� 
મન બુિ� બી�ઓના �પંચમાં, પાછલા સં�કારો 
ક� વાતોને િવ��ત ન કરી શકવાને કારણે એટલે 
ક� િવ��િતની શિ� ઓછી હોવાને કારણે 
એકરસ અથવા ��થર નથી થઈ શકતી. �ે� 
��િતની શિ�ને �વનમાં ક�ળવી, મનન �ારા 
��િતને �ઢ કરી કમ� કરતાં તથા કમ� કરતાં પહ�લાં 
�ે� ��િતના આધાર� માનિસક �ડાણ ઈ�ર 
સાથે તૂટ� નહ� એ અ�યાસ એ સાચી તપ�યા છ�. 
એનાથી આગળ �યાં તપ�યા છ� �યાં �વતઃ અ�ય 
�િત �માભાવ, રહમભાવ ��ત થશે. �વયંની 
એકરસ ��થિત �ારા બુિ�માંથી સતત સવ� �િત 
�ેહભાવ, ક�ણાભાવ ઝરતો રહ� એ સંબંધ 
સંપક�માં તપ�યાનું �વ�પ હોવું �ઈએ. કોઈની 
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માશ� મેલો
િશ�ક� �ાસમાં સવ� બાળકોને એક 

ખૂબસૂરત ટૉફ� આપી એક અ�બ વાત કહી,

સાંભળો બાળકો, આપ સવ�ને દસ િમિનટ 
સુધી પોતાની ટૉફ� ખાવાની નથી. આમ કહીને તે 
�ાસ�મની બહાર ચા�યા ગયા. ક�ટલીક પળો 
સુધી �ાસમાં સ�નાટો છવાઈ ગયો. દર�ક બાળક 
તેની સામે પડેલી ટૉફ�ને �ઈ ર�ં હતું. પળપળ 
વીતવી તેમના માટ� મુ�ક�લ લાગતી હતી.

દસ િમિનટ વીતી જતાં િશ�ક �ાસ�મમાં 
આ�યા. સમી�ા કરી. આખા વગ�માં સાત બાળકો 
હતા જેમની ટૉફ�ઓ જેમની તેમ પડી હતી. �યાર� 
બાક�ના સવ� બાળકો ટૉફ� ખાઈને એના રંગ અને 
�વાદ પર �ટ�પણી કરી ર�ા હતા. િશ�ક� બો�યા 
વગર આ સાત બાળકોના નામ પોતાની ડાયરીમાં 
ન�ધી લીધાં. ન�ધ કયા� પછી ભણાવવાનું શ� કયુ�. 
આ િશ�કનું નામ �ોફ�સર વૉ�ટર માશ�લ હતું. 
ક�ટલાંક વષ� પછી �ોફ�સર� પોતાની જૂની ડાયરી 
ખોલી અને સાત બાળકોનાં નામ કાઢીને એમના 
િવશે શોધ શ� કરી.

એક લાંબા સંઘષ� પછી એમને ખબર પડી ક� 
સાતે બાળકોએ પોતાના �વનમાં ક�ટલીયે 
સફળતાઓ મેળવી હતી. પોતપોતાના �ે�માં 
ઘણા આગળ વધી ગયા હતા. �ોફ�સર વૉ�ટર� 
પોતાની જૂની ડાયરી ખોલી અને સાત બાળકોનાં 
નામ કાઢીને એમના િવશે શોધ શ� કરી.

�ોફ�સર વૉ�ટર� પોતાના વગ�ના બાળકોની 
પણ સમી�ા કરી. ખબર પડી ક� એમાંથી મોટા 
ભાગના લોકો એવા હતા જેમને આિથ�ક અને 
સામાિજક પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડતો 

હતો. આ સવ� �યાસો અને શોધને પ�રણામે 
વૉ�ટર� એક સૂ� લ�યું અને તે હતું. જે આદમી 
દસ િમિનટ સુધી ધૈય� રાખી શકતો નથી, તે 
�વનમાં કદી આગળ વધી શકતો નથી. આ 
શોધથી સમ� દુિનયામાં એમને �િસિ� મળી. 
અને એનું નામ ‘માશ� િથયરી’ રાખવામાં આવી 
કારણ ક� �ોફ�સર વૉ�ટર� બાળકોને જે ટૉફ� આપી 
હતી તેનું નામ ‘માશ� મેલો’ હતું.

આ િથયરીના અનુસાર સૌથી સફળ 
લોકોમાં ક�ટલાયે ગુણોની સાથે એક ધૈય�નો ગુણ 
પણ �વા મ�યો છ�.

પાંચ દીવા
એક ઘરમાં પાંચ દીવા સળગી ર�ા હતા. 

એક �દવસે પહ�લા એક દીવાએ ક�ં ક� આટલું 
સળગીને પણ મારી રોશનીની લોકોને કદર નથી 
તો સા�ં એ હશે ક� �� બુઝાઈ ��. તે દીવો �વયંને 
િમ�યા સમ�ને બુઝાઈ ગયો. �ણો છો? તે દીવો 
કોણ હતો? તે દીવો હતો ઉ�સાહનું �તીક. આ 
�ઈને બી� દીવો જે શાંિતનું �તીક હતો, તે 
કહ�વા લા�યો. માર� બુઝાઈ જવું �ઈએ. િનરંતર 
શાંિતની રોશની આપવા છતાં લોકો િહ�સા કરી 
ર�ા છ�. આમ શાંિતનો દીવો પણ બુઝાઈ ગયો. 
ઉ�સાહ અને શાંિતના દીવા બુઝાઈ ગયા બાદ જે 
�ી� દીવો િહ�મતનો હતો તે પણ પોતાની િહ�મત 
ખોઈ બેઠો હતો અને બુઝાઈ ગયો. ઉ�સાહ, શાંિત 
અને હવે િહ�મત ન હોવાને લીધે ચોથા દીવો પણ 
બુઝાઈ ગયો. સવ� દીવાઓ બુઝાઈ ગયા પછી મા� 
પાંચમો દીવો જ એકલો સળગી ર�ો હતો. �ક� 
પાંચમો દીવો સૌથી નાનો હતો. આમ છતાં પણ તે 
િનરંતર સળગી ર�ો હતો. �યાર� એ ઘરમાં એક 

�સંગ પ�રમલ
.

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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તપ�યાની આસપાસ
�.ક�. ક�િતબેન, સેટ�લાઈટ, અમદાવાદ.

સમયની બિલહારી જુઓ ક�ટલી અ�ભુત 
છ�! એક તરફ સમય તી�ગિતથી પ�રવત�ન પામી 
ર�ો છ�. બી� તરફ સામા�ય પુ�ષાથ� અ�યાર� 
અલબેલાપનમાં ઘણું કયા�ના સંતોષનો �ાસ 
તપ�યાનો શુભ સંક�પ ��ય� એ ઘણું સૂચક છ�. 
ઈ�રીય ય�ની �થાપનામાં 14 વષ�ની તપ�યાએ 
એવું બળ ભયુ� હતું ક� સેવાના �ે�માં આવનાર 
િવિભ�ન િવ�નોને સહજ પાર કરી શ�યા. તો 
સેવાના િવ�તાર માટ� પણ યોગબળ જ�રી હતું. 
આજે એ િવ�તારને સમેટી ��થિતને સંપૂણ�તામાં 
પ�રવિત�ત કરવા માટ� પણ યોગના જ બળની 
જ�ર છ�. ��થિત વગરની વત�માન સેવાઓએ 
સેવાના કાય�માં તો ઘણા અંશે સફળતા, સંપ�નતા 
અપાવી પરંતુ �યાં સુધી િવકમ�નું પાછલું ખાતું 
સમા�ત કરી આ�મા કમા�તીત નથી બનતો �યાં 
સુધી �થાપનાનું કાય� બાક� રહ� છ�. તો હવે ��થિત 
�ારા સેવા કરી કાય�ને પ�રપૂણ� કરવા, આખરી 
ઓપ આપવા તપ�યા �ારા એક િશવિપતાની 
િનરંતર યાદમાં બુિ�ને લગાડી, �વયંને તપાવી 
શુ� સોનું બનવું. �યાં સુધી લોખંડ ત�યું નથી �યાં 
સુધી આકાર આપવો શ�ય નથી. તેવી જ રીતે 
�યાં સુધી સંઘષ�માંથી પસાર થતી બુિ� યાદની 
અ��માં તપી નથી �યાં સુધી લોહયુગમાં 
તમોગુણી થયેલી બુિ� સતોગુણી બનશે જ નહ�. 
થોડીક પણ એલોય છ�વટ� રહી જશે. તો એક તરફ 
તપ�યા જ�રી બની છ�, બી� તરફ �વન વધુ ને 
વધુ સંઘષ�મય બની ર�ં છ� �યાર� તપ�વી �વન 
માટ� �થમ અવ�થામાં બેલે�સની કળા ખૂબ 
આવ�યક બની રહ�શે. બુિ�ની એકા�તા માટ� 
લૌ�કક-અલૌ�કક, �યવહાર અને પરમાથ�નું 

યથાથ� બેલે�સ નહ� હોય તો એકરસ તપ�યા 
શ�ય જ નથી. તપ�યાની �ારંિભક �ટ�જમાં જે જે 
વાતો અથવા કારણો તપ�યામાં િવ�ન�પ છ�, 
તપ�યાને તોડનાર છ�, તેનું સંપૂણ� �ાન બુિ�એ ન 
મા� મેળવવાનું, પણ પ�રપ�તાથી પચાવવું 
પડશે. �ાન ક� આવી સમજ િશવબાબાએ 
મુરલીઓ �ારા ખૂબ �પ� કરી આપી છ� પરંતુ 
એને અ�યાસ �ારા, અ�યયન �ારા એક 
મૂિત�મંત �પ આપવું પડશે.

બી� તબ�� આપણી નાની મોટી ખામીઓ 
જેમ ક� અલબેલાપણું, ગફલત ક� લાપરવાહી જે 
િલંક તોડવા િનિમ� છ� - એને અંતમુ�ખી ��થિત 
�ારા મહ�સૂસ કરવી પડશે. માટ� જેટલો વધાર� 
સમય અંતમુ�ખી ��થિતમાં ��થત થઈ �વયંની 
પાછળ સમય આપીશું તેટલી �વનમાં ��થરતા 
આવતી જશે. જે માનિસક ��થરતા કમ�યોગી 
�વનનો યથાથ� અનુભવ કરાવી શકશે. અ�યાર� 
મન બુિ� બી�ઓના �પંચમાં, પાછલા સં�કારો 
ક� વાતોને િવ��ત ન કરી શકવાને કારણે એટલે 
ક� િવ��િતની શિ� ઓછી હોવાને કારણે 
એકરસ અથવા ��થર નથી થઈ શકતી. �ે� 
��િતની શિ�ને �વનમાં ક�ળવી, મનન �ારા 
��િતને �ઢ કરી કમ� કરતાં તથા કમ� કરતાં પહ�લાં 
�ે� ��િતના આધાર� માનિસક �ડાણ ઈ�ર 
સાથે તૂટ� નહ� એ અ�યાસ એ સાચી તપ�યા છ�. 
એનાથી આગળ �યાં તપ�યા છ� �યાં �વતઃ અ�ય 
�િત �માભાવ, રહમભાવ ��ત થશે. �વયંની 
એકરસ ��થિત �ારા બુિ�માંથી સતત સવ� �િત 
�ેહભાવ, ક�ણાભાવ ઝરતો રહ� એ સંબંધ 
સંપક�માં તપ�યાનું �વ�પ હોવું �ઈએ. કોઈની 
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ખામી, નબળાઈ, કોઈના પાટ�ની ઊંચાઈ નીચાઈને 
એટલી સારી રીતે બુિ� સમ� શક�, �વીકાર કરી 
શક� ક� જેથી એ વાતો ખેલ લાગે અને મનબુિ�ની 
એકરસતા પર જરા �ભાવ ન પડે. આમ ક�મ? ની 
�યથ�તા સમાઈ �ય અને �ે� ભાવના �ારા 
આ�માઓ �િત સ�ભાવ વહ�તો રહ� એ તપ�યાનું 
સાચુ �વ�પ છ�. સતત ��િત પાક� કરવાની છ� ક� 
ઘર� જવાનો સમય આવી ગયો છ� માટ� ભલે 
�યવહારમાં છીએ ક� સેવામાં પરંતુ બુિ� 
સમેટવાની અ�યાસી બને જેને બાપદાદાએ 
સેક�ડમાં �યારાપન, સેક�ડમાં �યારાપન - એ 
શ�દોથી સમ��યું છ�. એ કયા� પછી એ કમ�માંથી 
તરત જ બુિ� ન જતી રહ� એ અ�યાસ છ� તપ�યા. 
બાબાની સાચા �દલની યાદથી શિ� જમા કરી 
અવગુણોને અંદર ને અંદર સમા�ત કરવા માટ� 
લાંબા સમયનો એકા�તાનો અ�યાસ �ઈશે. જે 
મા� મન નહ� પરંતુ કમ����યોની ��થરતાનો 
અ�યાસ પણ માંગી લેશે. માટ� જેટલો વધુ સમય 
તન અને મનની ��થરતાના અ�યાસમાં આપીશું 
તેટલી તપ�યા વધુ ઉ�કટ બનશે. �વતઃ બુિ�, 
મનન િચંતન અને સહજ એકા�તાની અ�યાસી 
બની જશે. જેટલો એકાંતવાસ વધુ એટલી 
અંતમુ�ખતા વધુ. એના માટ� આપણા રોિજંદા 
�વનમાં સાકાર બાબાની જેમ િનયિમતતા ધારણ 
કરવી પડશે. પૂરી �દનચયા� એવી હોય જેમાં ઘડી 
ઘડી કાય�-�યવહારમાં આવતાં પણ બુિ� બાબા 
પાસે બેસવા, અંગસંગ રહ�વાનો અનુભવ કર�. 
અ�તવેળાથી �દનચયા� એવી ગોઠવવી ક� જે 
એકાંત, અ�યાસ છતાં સમયાનુસાર �યવહારને 
પૂરો �યાય મળી શક�. સંતુિલત �વન જ તપ�વી 

�વનનો, રાજઋિષ �વનનો સહજ અનુભવ 
કરાવશે. એક �કારની ��િત અને બળ 
ભરવાનું કામ તપ�યા �ારા થશે જે ��થિતની નવી 
�ાંિત �ારા ય�ની અંિતમ આ�િત ક� સમા��તની 
�ચંડ �ાળા ચાર� તરફ ��વિલત કરશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... �સંગ પ�રમલ

છોકરાએ �વેશ કય� એણે �યું ક� એ ઘરમાં મા� 
એક જ દીવો સળગી ર�ો હતો. તે ખુશીથી નાચી 
ઉ�ો. ચાર દીવા બુઝાઈ જવાના કારણે તે દુઃખી 
થયો નહ� પણ ખુશ થયો. એ િવચારીને ક� ઓછામાં 
ઓછો એક દીવો તો સળગી ર�ો છ�. એણે તરત 
પાંચમો દીવો ઉઠા�યો અને બાક�ના ચાર દીવા 
ફરીથી સળગાવી દીધા. �ણો છો તે પાંચમો દીવો 
કયો હતો? તે હતો આશાઓનો દીવો. એટલા માટ� 
પોતાના ઘરમાં પોતાના મનમાં આશાનો દીવો સદા 
સળગતો રાખો. ભલે બધા દીવા બુઝાઈ �ય પણ 
આશાનો દીવો બૂઝવો �ઈએ નહ�. આ એક દીવો 
પૂરતો છ�. બાક� સવ� દીવાઓને સળગાવવા માટ�..

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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