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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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બનારસમાં આવેલા બંગલાના 
બગીચામાં બેઠા હતા �યાર� 
િનરાકાર �યોિતિલ�ગ� િશવના 
અને કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશના સા�ા�કારો 
થયા. તેઓ કહ�વા લા�યા ‘�ભુ, 
બસ કરો �ભુ ! આટલો ભયંકર 
િવનાશ! હવે મને મોિહની �પ 
બતાઓ.’ �યાર પછી એમને 
આવનાર સતયુગી ���ના 
સા�ા�કારો થયા.

આ સા�ા�કારોથી 
એમના �વનમાં વૈરા�યની તી�તા આવી. 
ઝવેરાતનો ધંધો સમેટી હ�દરાબાદ આ�યા. �યાં 
કાકા મૂલચંદના ��યુનો સા�ા�કાર થયો. 
કાકાના ��યુ સમયે આ�માને શરીરમાં નીકળતો 
�યો. તે પછી િવ�ણુ ચતુભુ�જના સા�ા�કાર થયા. 
એક વખતે એમને �યાં સ�સંગ ચાલતો હતો. 
�યાંથી ઉઠીને તેઓ પોતાના ઓરડામાં ગયા. 
તેમની પાછળ તેમનાં પુ�વધૂ ગયાં. ઓરડો લાલ 
�કાશમય બની ગયો અને એક �યોિત એમના 
મ�તકમાં �વેશી. દાદા �યાનાવ�થામાં બોલવા 
લા�યા.

िनजानंद �व�पं िशवोह� िशवोह� 

�ान �व�पं िशवोह� िशवोह� 

�काश �व�पं िशवोह� िशवोह�’

આ વખતે િનરાકાર �યોિતિબ��દુ પરમિપતા 
િશવ પરમા�માએ એમના તનમાં �વેશ કય�. તેઓ 
�દ�ય અલૌ�કક ��થિતમાં રહ�વા લા�યા. �ારંભમાં 
સ�સંગનું નામ ઓ� મંડલી હતું. પરમા�માને 

સમ� િવ�ને �ેમ, 
એકતા, બંધુતા, સદાચાર અને 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમનો સંદ�શ 
આપનાર ��િપતા ��ાએ 18 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે 
પાિથ�વદ�હનો �યાગ કરી સંપૂણ� 
કમા�તીત અવ�થા �ા�ત કરી. 
સમ� િવ�માં આવેલા 
સેવાક���ોમાં એમની પુ�યિતિથ 
યોગા�યાસ તપ�યાથી 
ઊજવવામાં આવે છ�.

િપતા�ી ��િપતા ��ાનું 
પૂવા��મનું નામ દાદા લેખરાજ હતું. ઈ.સ. 1876માં 
િસંધ હ�દરાબાદ (હાલ પા�ક�તાનમાં) ક�પલાની 
ક�ળમાં વ�ભાચારી ભ�ને �યાં એમનો જ�મ 
થયો હતો. એમના િપતા શાળામાં મુ�ય િશ�ક 
હતા. �ારંભમાં સાધારણ ��થિતમાંથી આગવી 
તેજ�વી બુિ�થી, ઈમાનદારી, પ�ર�મથી હીરા 
ઝવેરાતના �િસ� વેપારી બની ગયા. તેમનું 
�યિ��વ અ�ભુત અને �ભાવશાળી હતું. એમને 
સંસાર ��યે �ેહ, સ�ભાવના, રહ�મ�દલીના 
ભાવો હતા. એમનામાં સાહસ, સહનશીલતા, 
રા�ઓ જેવો િશ�ાચાર, આિત�યભાવ, 
ઉદારતા, આંતર બા� શુિ� વગેર� ગુણો હતા. 
તેઓ ધમ�, �િત, દ�શ, ભાષા, વગ� આ�દના 
ભેદભાવથી મુ� હતા. તેઓ અપકારી ઉપર પણ 
ઉપકાર હતા. ભિ� કરતી વખતે ‘સવ� 
આ�માઓના ક�યાણ માટ�ના’ સંક�પો કરતા. 
દાન, પુ�ય, સ�સંગમાં એમને િવશેષ �િચ હતી.

60 વષ�ની વયે તેઓ એક િમ�ના 

તં�ી �થાનેથી

સતયુગી ���ના �વ�ન��ા
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પોતાનું ��� પ�રવત�નનું મહાન કત��ય દાદાના 
મા�યમ �ારા કરાવવું હતું તેથી તેમના મર�વા 
જ�મનું નામ ‘��િપતા ��ા’ આ�યું.

ઈ.સ. 1937માં દાદાએ પોતાની �થાવર 
જંગમ િમલકત બહ�નોનું એક ��ટ બનાવી તેને 
સ�પી દીધી અને િવિધવ� ‘��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ની �થાપના થઈ. િપતા�ી 
��િપતા ��ાના �દ�ય, અલૌ�કક અને 
�ભાવશાળી �વનથી �ેરાઈને અનેક ક�મારીઓ, 
ક�મારો �હ�થીઓ, ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગના માગ� ચાલવા લા�યા. તેમનામાં 
અ�ભુત યોગશિ�, �ઢ મનોબળ, અનેક �દ�ય 
ગુણો અને દ�વીશિ�ઓ હતી. �યાગ, તપ�યા 
અને સેવાની િ�પુટી એમના �વનમાં પરાકા�ાએ 
હતી. એમણે �થાપેલી ��ાક�મારીઝ સં�થા આજે 
િવ�ભરમાં સ�માિનત બની છ�. UNO એ પણ 
પીસ મેડલ પીસ મેસે�જર એવોડ� આપેલા છ�. 
ભારત સરકાર� એમની ��િતમાં એક �િપયાની 
ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડેલી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

આ નવી વાત હતી. આ અસંભવને બાબાએ 
સંભવ કરીને બતા�યું. કદી આ બાબતે બાબાને 
સંશય આ�યો? સંક�પ મા�માં પણ, �વ�ન મા�માં 
પણ બાબાને સંશય આ�યો નહ�. એને કહ�વાય 
બાપ સમાન. બાપ સમાન બનવું એટલે સા�ાત 
બાબા સમાન બનવું. �યાર� જ આપણે 
સા�ા�કારમૂત� બની શક�એ છીએ.

બાબા સમાન બનવા માટ� પહ�લું ફાઉ�ડેશન 
છ� િન�યબુિ�. પોતાને પૂછો ક� આપણે બાબા 
સમાન િન�યબુિ� છીએ? બાબા ��યે આપણને 
ઘણો �ેમ છ�. બાબા માટ� આપણે સવ� કાંઈપણ 
કરવા માટ� તૈયાર છીએ. બાબા ક�ઈ પણ કહ�, 
આપણે તે કરીશું. બાબા કહ� છ� ક� �યાર� કોઈ 
ચીજ હલે છ� તો આપણે તેને ચાર� બાજુથી મજબૂત 
બનાવીએ છીએ જેથી તે હલે નહ�. હલશે નહ� તો 
તૂટશે પણ નહ�. આ રીતે બાપ સમાન બનવાનું છ�. 
તો ચાર� બાજુનો િન�ય �ઈએ. બાબામાં, 
�વયંમાં, �ામામાં અને �ા�ણ પ�રવારમાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• સૌથી મહાન સફળતાને �ા�ત કર�લા જે 
માણસોને �� ઓળખું છું તે બધા આશાવાદી 
હતા. ભાિવ ગમે તેટલું િતિમરમય યા 
િનરાશાજનક લાગતું હોય તો પણ તે અંિતમ 
પ�રણામ પરની પોતાની ��ાને ચીવટથી 
વળગી રહ� છ�. આવી આશાવંત મનો�િ� 
આપણને અ�ાત એવી કોઈ ભેદભર�લી રીતે 
આપણી જ�રી વ�તુનું આકષ�ણ કર� છ�. 
�યાર� આપણે તેને શોધતા હોઈએ, �યાર� તે 
પણ આપણને શોધતી હોય છ�.

જ એમને દર�ક સમ�યાનો હલ મળી �ય. સહારો 
દાતા બનીને નહ�, િનિમ� સમ�ને સહારો 
આપીએ. આ પાલનાની િવિધ છ�.

જે રીતે વાણી �ારા સેવા કરીએ છીએ એ 
રીતે આપણી વત�ણૂંક અને ચહ�રો �ઈને સૌના 
�દલમાંથી વાહ-વાહના ગીત નીકળ�. એમની 
દુઆઓ લેતા રહીએ અને સૌને દુઆઓ આપતા 
ચાલીએ. આ છ� �હાની પાલના કરવી. આવી 
પાલના �ારા સમ� સંગઠનને શિ�શાળી 
બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... 18મી ��યુઆરી
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બનારસમાં આવેલા બંગલાના 
બગીચામાં બેઠા હતા �યાર� 
િનરાકાર �યોિતિલ�ગ� િશવના 
અને કિળયુગી ���ના 
મહાિવનાશના સા�ા�કારો 
થયા. તેઓ કહ�વા લા�યા ‘�ભુ, 
બસ કરો �ભુ ! આટલો ભયંકર 
િવનાશ! હવે મને મોિહની �પ 
બતાઓ.’ �યાર પછી એમને 
આવનાર સતયુગી ���ના 
સા�ા�કારો થયા.

આ સા�ા�કારોથી 
એમના �વનમાં વૈરા�યની તી�તા આવી. 
ઝવેરાતનો ધંધો સમેટી હ�દરાબાદ આ�યા. �યાં 
કાકા મૂલચંદના ��યુનો સા�ા�કાર થયો. 
કાકાના ��યુ સમયે આ�માને શરીરમાં નીકળતો 
�યો. તે પછી િવ�ણુ ચતુભુ�જના સા�ા�કાર થયા. 
એક વખતે એમને �યાં સ�સંગ ચાલતો હતો. 
�યાંથી ઉઠીને તેઓ પોતાના ઓરડામાં ગયા. 
તેમની પાછળ તેમનાં પુ�વધૂ ગયાં. ઓરડો લાલ 
�કાશમય બની ગયો અને એક �યોિત એમના 
મ�તકમાં �વેશી. દાદા �યાનાવ�થામાં બોલવા 
લા�યા.

िनजानंद �व�पं िशवोह� िशवोह� 

�ान �व�पं िशवोह� िशवोह� 

�काश �व�पं िशवोह� िशवोह�’

આ વખતે િનરાકાર �યોિતિબ��દુ પરમિપતા 
િશવ પરમા�માએ એમના તનમાં �વેશ કય�. તેઓ 
�દ�ય અલૌ�કક ��થિતમાં રહ�વા લા�યા. �ારંભમાં 
સ�સંગનું નામ ઓ� મંડલી હતું. પરમા�માને 

સમ� િવ�ને �ેમ, 
એકતા, બંધુતા, સદાચાર અને 
વસુધૈવ ક�ટુંબકમનો સંદ�શ 
આપનાર ��િપતા ��ાએ 18 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે 
પાિથ�વદ�હનો �યાગ કરી સંપૂણ� 
કમા�તીત અવ�થા �ા�ત કરી. 
સમ� િવ�માં આવેલા 
સેવાક���ોમાં એમની પુ�યિતિથ 
યોગા�યાસ તપ�યાથી 
ઊજવવામાં આવે છ�.

િપતા�ી ��િપતા ��ાનું 
પૂવા��મનું નામ દાદા લેખરાજ હતું. ઈ.સ. 1876માં 
િસંધ હ�દરાબાદ (હાલ પા�ક�તાનમાં) ક�પલાની 
ક�ળમાં વ�ભાચારી ભ�ને �યાં એમનો જ�મ 
થયો હતો. એમના િપતા શાળામાં મુ�ય િશ�ક 
હતા. �ારંભમાં સાધારણ ��થિતમાંથી આગવી 
તેજ�વી બુિ�થી, ઈમાનદારી, પ�ર�મથી હીરા 
ઝવેરાતના �િસ� વેપારી બની ગયા. તેમનું 
�યિ��વ અ�ભુત અને �ભાવશાળી હતું. એમને 
સંસાર ��યે �ેહ, સ�ભાવના, રહ�મ�દલીના 
ભાવો હતા. એમનામાં સાહસ, સહનશીલતા, 
રા�ઓ જેવો િશ�ાચાર, આિત�યભાવ, 
ઉદારતા, આંતર બા� શુિ� વગેર� ગુણો હતા. 
તેઓ ધમ�, �િત, દ�શ, ભાષા, વગ� આ�દના 
ભેદભાવથી મુ� હતા. તેઓ અપકારી ઉપર પણ 
ઉપકાર હતા. ભિ� કરતી વખતે ‘સવ� 
આ�માઓના ક�યાણ માટ�ના’ સંક�પો કરતા. 
દાન, પુ�ય, સ�સંગમાં એમને િવશેષ �િચ હતી.

60 વષ�ની વયે તેઓ એક િમ�ના 

તં�ી �થાનેથી

સતયુગી ���ના �વ�ન��ા
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પોતાનું ��� પ�રવત�નનું મહાન કત��ય દાદાના 
મા�યમ �ારા કરાવવું હતું તેથી તેમના મર�વા 
જ�મનું નામ ‘��િપતા ��ા’ આ�યું.

ઈ.સ. 1937માં દાદાએ પોતાની �થાવર 
જંગમ િમલકત બહ�નોનું એક ��ટ બનાવી તેને 
સ�પી દીધી અને િવિધવ� ‘��િપતા ��ાક�મારી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય’ની �થાપના થઈ. િપતા�ી 
��િપતા ��ાના �દ�ય, અલૌ�કક અને 
�ભાવશાળી �વનથી �ેરાઈને અનેક ક�મારીઓ, 
ક�મારો �હ�થીઓ, ઈ�રીય �ાન અને 
રાજયોગના માગ� ચાલવા લા�યા. તેમનામાં 
અ�ભુત યોગશિ�, �ઢ મનોબળ, અનેક �દ�ય 
ગુણો અને દ�વીશિ�ઓ હતી. �યાગ, તપ�યા 
અને સેવાની િ�પુટી એમના �વનમાં પરાકા�ાએ 
હતી. એમણે �થાપેલી ��ાક�મારીઝ સં�થા આજે 
િવ�ભરમાં સ�માિનત બની છ�. UNO એ પણ 
પીસ મેડલ પીસ મેસે�જર એવોડ� આપેલા છ�. 
ભારત સરકાર� એમની ��િતમાં એક �િપયાની 
ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડેલી છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ

આ નવી વાત હતી. આ અસંભવને બાબાએ 
સંભવ કરીને બતા�યું. કદી આ બાબતે બાબાને 
સંશય આ�યો? સંક�પ મા�માં પણ, �વ�ન મા�માં 
પણ બાબાને સંશય આ�યો નહ�. એને કહ�વાય 
બાપ સમાન. બાપ સમાન બનવું એટલે સા�ાત 
બાબા સમાન બનવું. �યાર� જ આપણે 
સા�ા�કારમૂત� બની શક�એ છીએ.

બાબા સમાન બનવા માટ� પહ�લું ફાઉ�ડેશન 
છ� િન�યબુિ�. પોતાને પૂછો ક� આપણે બાબા 
સમાન િન�યબુિ� છીએ? બાબા ��યે આપણને 
ઘણો �ેમ છ�. બાબા માટ� આપણે સવ� કાંઈપણ 
કરવા માટ� તૈયાર છીએ. બાબા ક�ઈ પણ કહ�, 
આપણે તે કરીશું. બાબા કહ� છ� ક� �યાર� કોઈ 
ચીજ હલે છ� તો આપણે તેને ચાર� બાજુથી મજબૂત 
બનાવીએ છીએ જેથી તે હલે નહ�. હલશે નહ� તો 
તૂટશે પણ નહ�. આ રીતે બાપ સમાન બનવાનું છ�. 
તો ચાર� બાજુનો િન�ય �ઈએ. બાબામાં, 
�વયંમાં, �ામામાં અને �ા�ણ પ�રવારમાં.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ�તધારા

• સૌથી મહાન સફળતાને �ા�ત કર�લા જે 
માણસોને �� ઓળખું છું તે બધા આશાવાદી 
હતા. ભાિવ ગમે તેટલું િતિમરમય યા 
િનરાશાજનક લાગતું હોય તો પણ તે અંિતમ 
પ�રણામ પરની પોતાની ��ાને ચીવટથી 
વળગી રહ� છ�. આવી આશાવંત મનો�િ� 
આપણને અ�ાત એવી કોઈ ભેદભર�લી રીતે 
આપણી જ�રી વ�તુનું આકષ�ણ કર� છ�. 
�યાર� આપણે તેને શોધતા હોઈએ, �યાર� તે 
પણ આપણને શોધતી હોય છ�.

જ એમને દર�ક સમ�યાનો હલ મળી �ય. સહારો 
દાતા બનીને નહ�, િનિમ� સમ�ને સહારો 
આપીએ. આ પાલનાની િવિધ છ�.

જે રીતે વાણી �ારા સેવા કરીએ છીએ એ 
રીતે આપણી વત�ણૂંક અને ચહ�રો �ઈને સૌના 
�દલમાંથી વાહ-વાહના ગીત નીકળ�. એમની 
દુઆઓ લેતા રહીએ અને સૌને દુઆઓ આપતા 
ચાલીએ. આ છ� �હાની પાલના કરવી. આવી 
પાલના �ારા સમ� સંગઠનને શિ�શાળી 
બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 31નું અનુસંધાન)... 18મી ��યુઆરી
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અ�તધારા

��િપતા ��ા
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

આરંભથી જ મને 
બાબાના મ�તક પરથી 
લાઈટ માઈટના 
સા�ા�કાર થતા જ ર�ા. 
બાબાનો �યાગ પણ 
�ે��ટકલ હતો. તપ�યામાં 
સદા ત�પર હતા અને 

સેવામાં એમને અથાક બનીને સવ�ને સુખ આપતા 
�યા. અમે બાબાને કદી પણ ઈઝી ઓડ�નરી 
મુડમાં �યા નથી. અ�ય� થયાના �ણ વષ� 
પહ�લેથી જ બાબા એકદમ �યારા બની ગયા હતા. 
કોઈપણ વાત �ણે ક� સાંભળવા છતાં સાંભળતા 
નથી. િનિમ� બનીને ય�નો કારોબાર ચલાવતા 
હતા. કરાંચીમાં બાબાએ દ�હના સંબંધ તોડીને 
એક પરમા�મા સાથે કઈ રીતે �ડી શકાય તેનો 
અ�યાસ કય� અને કરા�યો. યોગ કરા�યા પછી 
અમે બાબાને પૂછતા હતા ક� બાબા આપ �યાં 
હતા? તો બાબા કહ�તા હતા ક� ‘�� બાળકોને જ 
��� નહોતો આપી ર�ો પણ સમ� િવ�ના 
આ�માઓને ��� આપી ર�ો હતો. �� તો સમ� 
િવ�નો િપતા છું.’ �યાર�ક બાબા કહ�તા હતા 
ચાલો બાળકો વાણીથી પાર િનવા�ણધામ જઈને 
બેસીએ �યાં સવ� આ�માઓ રહ� છ�. આ રીતે 
બાબા િવિભ�ન વાતોનો અ�યાસ કરતા અને 
કરાવતા હતા. અ�ય� થયા પછી અ�યાર� પણ 
બાબા બેહદ િવ�સેવા કરી ર�ા છ�.

બાબા �યાર� સાકારમાં હતા �યાર� 
ક�ટલાકને ઘેર બેઠા જ એમનો સા�ા�કાર થતો 
હતો. એ રીતે અ�ય� થયા પછી ક�ટલાયે િવદ�શી 

ભાઈબહ�નોને ��ાબાબાના અને મધુવનના 
સા�ા�કાર થયા છ�. દર�કને એમ લાગતું હતું ક� આ 
અમારા િપતા છ�. એકલા િહ�દુઓના જ િપતા છ� 
એવું લાગતું નહોતું. સૌને પોતાનાપણાની ભાસના 
થાય છ�. એમને એવું લાગતું હતું ક� આ અમારો 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડાવનાર િપતા છ�. તેઓ 
�ાન સાંભળતા પણ ��ાબાબાને �તાં જ કહ�તા 
હતા ક� મેડીટ�શન સમ�ઈ ગયું.

આપણે સૌ ��યુઆરી અ�ય� માસમાં 
બાબાએ જે િશ�ણ આ�યું છ� તેનું િવચાર સાગર 
મંથન કરીએ. �ાનની ગહનતામાં �ઓ. જેનાથી 
બુિ�ને પરિચંતન કરવાની �રસદ ના મળ�. 
વીતેલી વાતોનું િચંતન ના કરો. નકામી વાતો 
સાંભળો નહ�. જ�રી વાતો જ સાંભળો.

આમ તો �� બાબાની પાસે પાછળથી આવી 
છું. પરંતુ સમિપ�ત થયાં પહ�લાં �યાર� ઘરમાં રહ�તી 
હતી �યાર� પણ મારી સામે બાબા ફ�ર�તા�પમાં 
દ�ખાતા હતા. ગીતા વાંચતી વખતે એવો અનુભવ 
કરતી હતી ક� બાબા મારી સામે ઊભા છ� અને મને 
બોલાવી ર�ા છ�. ભિ�માં મ� �� �ા�ણમાં 
સ�યનારાયણ �વામીને �યા હતા તો �યાર� �� 
બાબાની પાસે આવી તો સ�યનારાયણ �વામી 
જેવી જ ભાસના થઈ.

મને સદા અ�ય� ��થિતનો ગુ�ત નશો 
અને લ�ય રહ�તું હતું. �� સાકારી, આકારી અને 
િનરાકારી િપતાને મારી સામે ઊભેલા અનુભવું છું. 
સાકારબાબાને અનુસરવાનું છ� આકારી 
��ાબાબાને �� છું તો મને લાગે છ� ક� આટલી 
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છીએ? આપ સવ� પણ ��િ�માં રહો છો ને? 
આપનું �દલ શું કહ� છ�? આગ અને કપાસ હોવા 
છતાં પણ અપિવ�તાની આગ નથી લાગતીને! આ 
નવી વાત છ�! ઝગડા શ� થયા તો કઈ બાબત માટ� 
શ� થયા - આ બાબતે જ ને.

મને યાદ છ� શ� શ�માં િસંધ-હ�દરાબાદમાં 
ઘણો િવરોધ થયો, બાબાને પંચાયતે બોલા�યા. 
પંચોએ બાબાને ક�ં ક� આપ આ માતાઓ અને 
ક�યાઓને કહો ક� પિવ� ના રહ�. અમારી સમ� 
તમે આ �કારનો વાયદો કરો. બાબાએ ક�ં આ 
�કારનો વાયદો �� કરી ના શક�� અને આ વાત 
એમને કહી પણ ના શક��. કારણ ક� િશવબાબાએ 
મને એ આ�ા કરી છ� ક� તમાર� પિવ� બનીને, 
પિવ� દુિનયાની �થાપના કરવાની છ�. પિવ�તા 
એનો પાયો છ�. � �� એમ ક�� ક� પિવ� ના બનો તો 
પિવ� દુિનયાની �થાપના કઈ રીતે થશે? �� આમ 
કહી ના શક��. એમણે ક�ં ક� આ માતાઓ 
ક�યાઓને માર પડશે. બંધન લાગશે. આપની 
સામે િવશેષ થશે. બાબાએ ક�ં ક� મને તો 
િશવબાબાનો આદ�શ છ�. �� એમની વાત ટાળી ના 
શક��. બાબામાં ક�ટલી િહ�મત હતી.

બાબાને િશવબાબાના આદ�શમાં જરા પણ 
સંશય આ�યો નહ�. બાબા ઘણાં મોટા ઝવેરી હતા. 
મારી �િત�ાનું શું થશે? મારો આટલો મોટો 
પ�રવાર છ�. સવ� કાંઈ સમપ�ણ કરી દઈશું તો ભૂખે 
મરીશું. આવું ક�ઈપણ બાબાએ િવચાયુ� નહ�. 
એમનામાં એ લગન હતી ક� બાબા જે કહ� છ� તે માર� 
કરવાનું છ�. એને કહ�વાય િન�ય. આપની સામે 
ઉદાહરણ �પ છ�. જેમણે આપના પહ�લાં જ પિવ� 
�હ�થ �વન અપના�યું છ�. ��ાબાબાને �ઈને 
તમે િનણ�ય કય� ક� અમાર� પણ આવા બનવાનું છ�. 
��ાબાબાની સામે કોઈ ��ાંત, ઉદાહરણ 
નહોતું. નવી વાત હતી. લોકો અસંભવ માને તેવી 

મોટી જવાબદારી સંભાળવા છતાં બાબા સંપૂણ� 
બ�યા. િનરાકારીને સદા નજર સમ� રાખું છું. 
�યાર� પણ સમય મળ� છ� �યાર� િવદ�હી ��થિતનો 
અ�યાસ ક�ં છું.

મ� બાબાને કદી ઓડ�નરી મનુ�યની જેમ 
�યા નથી. પાંચ ત�વોના શરીરધારી એકદમ 
હળવા ફ�ર�તાના �પમાં દ�ખાતા હતા. એમના 
બોલચાલ, ઉઠવુ, બેસવું અનોખું જ હતું. એમની 
ગંભીર મુ�ાથી એવું લાગતું હતું તેઓ �ભુ�ેમમાં 
ડૂબેલા છ�. એમના નયનો અને મુખથી એક અપૂવ� 
તેજ��વતા છલકાતી હતી. તેઓ �વનમુ� 
અવ�થામાં ��યેક કાય� �દ�યતાથી કરતા હતા. 
બાબા સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાના અવતાર 
દ�ખાતા હતા.

િન�યબુિ� ��ાબાબા

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

બાબાની સૌથી પહ�લી િવશેષતા સંપૂણ� 
િન�યની હતી. ��ાબાબાને િશવબાબાએ ટચ 
કયા� અને ��ાબાબાને એ સંક�પમાં થોડો પણ 
સંશય આ�યો નહ�. એમણે કદી એવું ના િવચાયુ� ક� 
શું થશે? કઈ રીતે થશે? �� સવ�કાંઈ છોડી દ� પણ 
�� �થાપના કરી શક�શ યા નહ�? આ નવી વાત 
હતી. આમ છતાં બાબામાં અડગ િન�ય હતો.

દુિનયામાં �ાપરયુગથી લઈને કિલયુગ સુધી 
��િ�માં રહીને પણ આમ િનિવ�કારી રહી શકો 
છો, પિવ� રહી શકો છો એવી વાત કોઈએ કરી 
નહોતી. અ�યાર સુધી પણ આટલા સાધુ સંત, 
મહા�મા, મહામંડલે�ર વગેર� જે પણ છ�, તેઓને 
પણ િવ�ાસ બેસતો નથી ક� આગ અને કપાસ 
સાથે હોય ને આગ લાગે નહ�. આવું બની ના શક�. 
આ એમના શ�દો હતા. પણ આપણે શું બોલીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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અ�તધારા

��િપતા ��ા
રાજયોિગની દાદી �નક��, પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ

આરંભથી જ મને 
બાબાના મ�તક પરથી 
લાઈટ માઈટના 
સા�ા�કાર થતા જ ર�ા. 
બાબાનો �યાગ પણ 
�ે��ટકલ હતો. તપ�યામાં 
સદા ત�પર હતા અને 

સેવામાં એમને અથાક બનીને સવ�ને સુખ આપતા 
�યા. અમે બાબાને કદી પણ ઈઝી ઓડ�નરી 
મુડમાં �યા નથી. અ�ય� થયાના �ણ વષ� 
પહ�લેથી જ બાબા એકદમ �યારા બની ગયા હતા. 
કોઈપણ વાત �ણે ક� સાંભળવા છતાં સાંભળતા 
નથી. િનિમ� બનીને ય�નો કારોબાર ચલાવતા 
હતા. કરાંચીમાં બાબાએ દ�હના સંબંધ તોડીને 
એક પરમા�મા સાથે કઈ રીતે �ડી શકાય તેનો 
અ�યાસ કય� અને કરા�યો. યોગ કરા�યા પછી 
અમે બાબાને પૂછતા હતા ક� બાબા આપ �યાં 
હતા? તો બાબા કહ�તા હતા ક� ‘�� બાળકોને જ 
��� નહોતો આપી ર�ો પણ સમ� િવ�ના 
આ�માઓને ��� આપી ર�ો હતો. �� તો સમ� 
િવ�નો િપતા છું.’ �યાર�ક બાબા કહ�તા હતા 
ચાલો બાળકો વાણીથી પાર િનવા�ણધામ જઈને 
બેસીએ �યાં સવ� આ�માઓ રહ� છ�. આ રીતે 
બાબા િવિભ�ન વાતોનો અ�યાસ કરતા અને 
કરાવતા હતા. અ�ય� થયા પછી અ�યાર� પણ 
બાબા બેહદ િવ�સેવા કરી ર�ા છ�.

બાબા �યાર� સાકારમાં હતા �યાર� 
ક�ટલાકને ઘેર બેઠા જ એમનો સા�ા�કાર થતો 
હતો. એ રીતે અ�ય� થયા પછી ક�ટલાયે િવદ�શી 

ભાઈબહ�નોને ��ાબાબાના અને મધુવનના 
સા�ા�કાર થયા છ�. દર�કને એમ લાગતું હતું ક� આ 
અમારા િપતા છ�. એકલા િહ�દુઓના જ િપતા છ� 
એવું લાગતું નહોતું. સૌને પોતાનાપણાની ભાસના 
થાય છ�. એમને એવું લાગતું હતું ક� આ અમારો 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડાવનાર િપતા છ�. તેઓ 
�ાન સાંભળતા પણ ��ાબાબાને �તાં જ કહ�તા 
હતા ક� મેડીટ�શન સમ�ઈ ગયું.

આપણે સૌ ��યુઆરી અ�ય� માસમાં 
બાબાએ જે િશ�ણ આ�યું છ� તેનું િવચાર સાગર 
મંથન કરીએ. �ાનની ગહનતામાં �ઓ. જેનાથી 
બુિ�ને પરિચંતન કરવાની �રસદ ના મળ�. 
વીતેલી વાતોનું િચંતન ના કરો. નકામી વાતો 
સાંભળો નહ�. જ�રી વાતો જ સાંભળો.

આમ તો �� બાબાની પાસે પાછળથી આવી 
છું. પરંતુ સમિપ�ત થયાં પહ�લાં �યાર� ઘરમાં રહ�તી 
હતી �યાર� પણ મારી સામે બાબા ફ�ર�તા�પમાં 
દ�ખાતા હતા. ગીતા વાંચતી વખતે એવો અનુભવ 
કરતી હતી ક� બાબા મારી સામે ઊભા છ� અને મને 
બોલાવી ર�ા છ�. ભિ�માં મ� �� �ા�ણમાં 
સ�યનારાયણ �વામીને �યા હતા તો �યાર� �� 
બાબાની પાસે આવી તો સ�યનારાયણ �વામી 
જેવી જ ભાસના થઈ.

મને સદા અ�ય� ��થિતનો ગુ�ત નશો 
અને લ�ય રહ�તું હતું. �� સાકારી, આકારી અને 
િનરાકારી િપતાને મારી સામે ઊભેલા અનુભવું છું. 
સાકારબાબાને અનુસરવાનું છ� આકારી 
��ાબાબાને �� છું તો મને લાગે છ� ક� આટલી 
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છીએ? આપ સવ� પણ ��િ�માં રહો છો ને? 
આપનું �દલ શું કહ� છ�? આગ અને કપાસ હોવા 
છતાં પણ અપિવ�તાની આગ નથી લાગતીને! આ 
નવી વાત છ�! ઝગડા શ� થયા તો કઈ બાબત માટ� 
શ� થયા - આ બાબતે જ ને.

મને યાદ છ� શ� શ�માં િસંધ-હ�દરાબાદમાં 
ઘણો િવરોધ થયો, બાબાને પંચાયતે બોલા�યા. 
પંચોએ બાબાને ક�ં ક� આપ આ માતાઓ અને 
ક�યાઓને કહો ક� પિવ� ના રહ�. અમારી સમ� 
તમે આ �કારનો વાયદો કરો. બાબાએ ક�ં આ 
�કારનો વાયદો �� કરી ના શક�� અને આ વાત 
એમને કહી પણ ના શક��. કારણ ક� િશવબાબાએ 
મને એ આ�ા કરી છ� ક� તમાર� પિવ� બનીને, 
પિવ� દુિનયાની �થાપના કરવાની છ�. પિવ�તા 
એનો પાયો છ�. � �� એમ ક�� ક� પિવ� ના બનો તો 
પિવ� દુિનયાની �થાપના કઈ રીતે થશે? �� આમ 
કહી ના શક��. એમણે ક�ં ક� આ માતાઓ 
ક�યાઓને માર પડશે. બંધન લાગશે. આપની 
સામે િવશેષ થશે. બાબાએ ક�ં ક� મને તો 
િશવબાબાનો આદ�શ છ�. �� એમની વાત ટાળી ના 
શક��. બાબામાં ક�ટલી િહ�મત હતી.

બાબાને િશવબાબાના આદ�શમાં જરા પણ 
સંશય આ�યો નહ�. બાબા ઘણાં મોટા ઝવેરી હતા. 
મારી �િત�ાનું શું થશે? મારો આટલો મોટો 
પ�રવાર છ�. સવ� કાંઈ સમપ�ણ કરી દઈશું તો ભૂખે 
મરીશું. આવું ક�ઈપણ બાબાએ િવચાયુ� નહ�. 
એમનામાં એ લગન હતી ક� બાબા જે કહ� છ� તે માર� 
કરવાનું છ�. એને કહ�વાય િન�ય. આપની સામે 
ઉદાહરણ �પ છ�. જેમણે આપના પહ�લાં જ પિવ� 
�હ�થ �વન અપના�યું છ�. ��ાબાબાને �ઈને 
તમે િનણ�ય કય� ક� અમાર� પણ આવા બનવાનું છ�. 
��ાબાબાની સામે કોઈ ��ાંત, ઉદાહરણ 
નહોતું. નવી વાત હતી. લોકો અસંભવ માને તેવી 

મોટી જવાબદારી સંભાળવા છતાં બાબા સંપૂણ� 
બ�યા. િનરાકારીને સદા નજર સમ� રાખું છું. 
�યાર� પણ સમય મળ� છ� �યાર� િવદ�હી ��થિતનો 
અ�યાસ ક�ં છું.

મ� બાબાને કદી ઓડ�નરી મનુ�યની જેમ 
�યા નથી. પાંચ ત�વોના શરીરધારી એકદમ 
હળવા ફ�ર�તાના �પમાં દ�ખાતા હતા. એમના 
બોલચાલ, ઉઠવુ, બેસવું અનોખું જ હતું. એમની 
ગંભીર મુ�ાથી એવું લાગતું હતું તેઓ �ભુ�ેમમાં 
ડૂબેલા છ�. એમના નયનો અને મુખથી એક અપૂવ� 
તેજ��વતા છલકાતી હતી. તેઓ �વનમુ� 
અવ�થામાં ��યેક કાય� �દ�યતાથી કરતા હતા. 
બાબા સ�યતા, પિવ�તા અને �દ�યતાના અવતાર 
દ�ખાતા હતા.

િન�યબુિ� ��ાબાબા

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

બાબાની સૌથી પહ�લી િવશેષતા સંપૂણ� 
િન�યની હતી. ��ાબાબાને િશવબાબાએ ટચ 
કયા� અને ��ાબાબાને એ સંક�પમાં થોડો પણ 
સંશય આ�યો નહ�. એમણે કદી એવું ના િવચાયુ� ક� 
શું થશે? કઈ રીતે થશે? �� સવ�કાંઈ છોડી દ� પણ 
�� �થાપના કરી શક�શ યા નહ�? આ નવી વાત 
હતી. આમ છતાં બાબામાં અડગ િન�ય હતો.

દુિનયામાં �ાપરયુગથી લઈને કિલયુગ સુધી 
��િ�માં રહીને પણ આમ િનિવ�કારી રહી શકો 
છો, પિવ� રહી શકો છો એવી વાત કોઈએ કરી 
નહોતી. અ�યાર સુધી પણ આટલા સાધુ સંત, 
મહા�મા, મહામંડલે�ર વગેર� જે પણ છ�, તેઓને 
પણ િવ�ાસ બેસતો નથી ક� આગ અને કપાસ 
સાથે હોય ને આગ લાગે નહ�. આવું બની ના શક�. 
આ એમના શ�દો હતા. પણ આપણે શું બોલીએ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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આ સસંારમાં જટેલાં પણ 
માનવ શરીરધારી છ� 
એમને પોતપોતાનાં 
માતાિપતા, ભાઈબહન�  
હોય છ.�  એ રીતે મારો 
જ�મ પણ એક સાધારણ 
મન�ુયના ઘરમાં થયો. 

િપતા�નું નામ દાદા લેખરાજ હતું. �ેમથી લોકો 
એમને લખીબાબુના નામથી સંબોધતા. કલક�ામાં 
�યુ માક�ટની સામે 7/1/સી િલંડસે ��ીટમાં એમનું 
િનવાસ�થાન તથા હીરા ઝવેરાતનો વેપાર હતો. 
એમનું લૌ�કક �વન એટલું સરળ અને 
�ભાવશાળી હતું ક� જેનું આજના યુગમાં વણ�ન 
કરવાથી આ�ય� થાય છ�. પછી 1936 થી 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની �વેશતા અને 
સા�ા�કાર બાદ તો એકાએક િવ�િપતા ��ાના 
�પમાં બદલાઈ ગયા. તેથી �ાન પહ�લાં અને 
પછીના �વનની ક�ટલીક ઘટનાઓનો આંખે 
દ��યો અહ�વાલ અનુભવ, િશ�ણ, �ેરણાઓ તથા 
આ�ય�જનક વાતો આપની સમ� રજૂ ક�ં છું.

અમારા ઘરનું લૌ�કક વાતાવરણ એક 
મં�દર સમાન હતું. ઘરમાં જ એક નાનકડું મં�દર 
તથા એમાં પૂ�, પાઠ, માળા, ભજન, ક�ત�ન, 
ગુ�ઓનું આગમન, આરતી વગેર�નો કાય��મ 
�િત�દન ચાલતો હતો. પ�રવારના દર�ક સ�યના 
પોતપોતાના ભગવાન હતા. �િત�દન બાબા 
ગીતાપાઠ તથા નારાયણ (િવ�ણુ)ની પૂ� કરતા 
હતા. તેથી �ાન તથા પૂ�પાઠ િવના કોઈને પણ 
ખાવાપીવાનો િનયમ નહોતો. શાળામાં જવાનું હોય 
તો પણ પૂ� િવના દૂધ મળતું નહ�. પછી ભલે 

શાળામાં જવામાં મોડું થાય. અથા�� આ �કાર� 
ભગવાન ��યે ભાવના જગાડવી, જ�દી ઉઠવું, 
�ાન કરવું, સફાઈ વગેર�ની ટ�વ બાળકોને 
બાળપણથી જ પાડવામાં આવતી હતી.

દાન આપવાથી ભા�ય બનાવવાની ટ�વ

અમે �યું ક� બાબા શ�આતથી જ �વયં તો 
દાન આપતા જ હતા, સાથે સાથે પ�રવારનાં 
નાનામોટા સ�યો �ારા પણ દાન કરાવતા હતા, 
તથા દાન કરવાથી રા�-મહારા� બનશો એમ 
પણ કહ�તા હતા.

એક �દવસની વાત છ�. મકરસં�ાંિતનો 
�દવસ હતો. એ �દવસે િવશેષ ક�ટલાયે �કારનું 
દાન આપવામાં આવતું હતું. જેમાં સોનું, ચાંદી, 
તાંબું, અ�ન, વ��, કાળા સફ�દ તલ વગેર�ના 
દાનનું મહ�વ હોય છ�. જે પં�ડત દાન લેવા આવતા 
હતા, તે બાબાને જણાવતા હતા ક� સોનાનું દાન 
કરવાથી મહારા� બનશો, ચાંદીનું દાન કરવાથી 
રા�, તાંબાના દાનથી વ�� દાનથી આ આ 
બનશો. આ આ ફળ મળશે. આ �કારની વાતો 
�યાર� સંભળાવી ર�ા હતા, �યાર� �� પણ સાંભળી 
રહી હતી. એ સમયે મારી �મર લગભગ 5--6 
વષ�ની હશે. તથા બુિ�માં એ હતું ક� સોનાનું દાન 
કરવાથી રા�યપદ મળશે. ભિવ�યના જ�મમાં 
રા� બનાશે. તેથી સોનાનું દાન કરવાની વાત 
મનમાં પાક� થઈ ગઈ. મ� પણ પં�ડત�ને ક�ં ક� �� 
પણ સોનાનું દાન કરીશ. તો પં�ડત બો�યા - તમે 
તો ક�મારી ક�યા છો. તમને તો દાન મળશે. આ તો 
ફ� �હ�થીઓએ જ કરવાનું છ�. મતલબ ક� 
એમણે દાન લેવાની ના પાડી. મને એમ લા�યું ક� �� 

��િપતા ��ા
રાજયોિગની દાદી િનમ�લશાંતા�, શાંિતવન, આબુરોડ
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કદાચ કાલે મરી �� તો રા� નહ� બનું, બાબા 
તો રા� બનશે.

તો પં�ડત� બાબા, માતાની પાસેથી સોનું, 
ચાંદી લઈને જઈ ર�ા હતા �યાર� �� પણ એમની 
પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી તથા ર�તામાં મારા 
હાથમાં જે સોનાની બંગડીઓ હતી, તે કાઢીને 
પં�ડત�ને આપવા લાગી. પણ પં�ડત�એ તે 
લેવાની ના પાડી. તે કહ�વા લા�યા તમે તો દાન 
આ�યા િવના જ રા� બની જશો. મ� ક�ં તમાર� 
દાન લેવું જ પડશે, �� પાછી નહ� ��, તો મારી 
િજદને કારણે તેઓ ડરથી બંગડીઓ લઈને 
બાબાની પાસે પહ��યા અને કહ�વા લા�યા 
‘બાબુ�, આપની પુ�ીએ મને આ સોનાની 
બંગડીઓ આપી છ� તથા ક�ં ક� મારી માતા, બાબા 
તો રા� બનશે પણ �� તો રહી જઈશ. એટલે તમે 
આ મા�ં સોનું લઈ �ઓ તો �� પણ રા� બનીશ. 
પરંતુ બાબુ�, ક�યાનું તો �� ક�ઈ લઈ શક�� નહ�.’

આ વાત સાંભળીને બાબા હસતાં હસતાં 
બો�યા, ‘જુઓ બાળક� છ�. દાન આપી દીધું છ�. 
તેથી બાળક�નું આપેલું દાન બાબા ઘરમાં રાખી 
શક� નહ�. તમે લઈ �ઓ. તમારાં બાળકોને 
પહ�રાવી દ��. �� બાળક�ને બીજું પહ�રાવી દઈશ.’

હવે બી� તરફ �યાર� �� બાબાની સામે ગઈ 
તો હાથમાં બંગડીઓ નહોતી. તો હાથ વ��ોમાં 
ઢાંક�ને ઊભી રહી ગઈ. બાબાએ ક�ં, ‘બેટી, 
તારી બંગડીઓ �યાં ગઈ, શા માટ� સંતાડે છ�?’ તો 
મ� ક�ં, ‘સોનું દાન કરવાથી બાબા રા� બનશે 
તો મ� પણ પં�ડતને બંગડીઓ દાનમાં આપી દીધી 
છ�. આપે તો દાન કયુ� છ�. આપ રા� બનશો તો �� 
પણ રા� બનીશ.’ તો ધમકા�યા વગર �ેમથી 
બાબાએ ક�ં, ‘સા�ં બેટી નવી બંગડીઓ મળી 
જશે ક�ઈ વાંધો નહ�.’

�ોધનું નામ િનશાન નહ�

અથા�� બાબા �ણવા છતાં અ�ણ તથા 
બાળકો જુ�ં ના બોલે, સારા સં�કારો ધારણ કર� 
એવા કાય�થી બાબા ખુશ થતા હતા. �ોધ યા 
ગુ�સાનું �પ તો અમે કદી �યું નથી. ગાળ યા 
અપશ�દ, થ�પડ તથા માર ખાવાનો તો �� જ 
નહોતો. અંશમા� પણ બાબા ગુ�સો કરતા 
નહોતા.

બાળકોને ખવડાવવું, ફ�રવવાં તથા એમના 
મા�યમથી રોય�ટીથી કઈ રીતે માલ વેચવો.

આ સાથે નેપાળના રા�ઓ સાથે પણ 
આવવા જવાનું થતું હતું. પણ �યાર� બાબા જતા 
હતા �યાર� સાથે બાળકોને પણ લઈ જતા હતા તથા 
સવ� �કારનાં નવા નવાં ફ�શનનાં ઘર�માં એમને 
(બાળકોને) પહ�રાવતા હતાં. તો �યાર� પણ રા� 
યા રાણી અમારાં સૌનાં ઘર�ણાં �તાં હતાં �યાર� 
કહ�તાં હતાં ક� આ બાળક�ના ગળામાં જેવો હાર 
છ�, તેવો અમાર� માટ� પણ બનાવી આપો. કાનમાં 
જેવાં ક��ડળ છ� તેવાં બનાવી દો. આ રીતે સવ� 
બાળકોનાં ઘર�ણાં પસંદ થતાં હતાં. બાબા કહ�તા 
હતા બે ચાર �દવસમાં નવાં ઘર�ણાં બની જશે.

મોહ મમતાથી ર�ણ

પછી �યાર� ઘેર આવતાં હતાં તો બાબા 
�ેમથી તે ઘર�ણાં પાછા કઢાવી લેતા હતા. કારણ ક� 
તે તો વેચાઈ ગયાં હતાં. બાબા કહ�તા વાસી ચીજને 
વારંવાર ન પહ�રાય. તમને નવાં ઘર�ણાં મળશે. 
કારણ ક� અમે બાબાના ચૈત�ય ક�ટલોગ (સે�પલ 
પીસ) હતાં. તેથી રોજ ઘર�ણાં પહ�રવાની અને 
ઉતારવાની એક ટ�વ પડી ગઈ હતી. તો 
બાળપણની આ નાની શી ટ�વથી મમ�વ ભાવ 
ચા�યો ગયો હતો અથા�� બાબાએ અમને 
મોહમમમતા યા લાલચથી દૂર રા�યાં. તો અંતમાં 
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આ સસંારમાં જટેલાં પણ 
માનવ શરીરધારી છ� 
એમને પોતપોતાનાં 
માતાિપતા, ભાઈબહન�  
હોય છ.�  એ રીતે મારો 
જ�મ પણ એક સાધારણ 
મન�ુયના ઘરમાં થયો. 

િપતા�નું નામ દાદા લેખરાજ હતું. �ેમથી લોકો 
એમને લખીબાબુના નામથી સંબોધતા. કલક�ામાં 
�યુ માક�ટની સામે 7/1/સી િલંડસે ��ીટમાં એમનું 
િનવાસ�થાન તથા હીરા ઝવેરાતનો વેપાર હતો. 
એમનું લૌ�કક �વન એટલું સરળ અને 
�ભાવશાળી હતું ક� જેનું આજના યુગમાં વણ�ન 
કરવાથી આ�ય� થાય છ�. પછી 1936 થી 
પરમિપતા િશવ પરમા�માની �વેશતા અને 
સા�ા�કાર બાદ તો એકાએક િવ�િપતા ��ાના 
�પમાં બદલાઈ ગયા. તેથી �ાન પહ�લાં અને 
પછીના �વનની ક�ટલીક ઘટનાઓનો આંખે 
દ��યો અહ�વાલ અનુભવ, િશ�ણ, �ેરણાઓ તથા 
આ�ય�જનક વાતો આપની સમ� રજૂ ક�ં છું.

અમારા ઘરનું લૌ�કક વાતાવરણ એક 
મં�દર સમાન હતું. ઘરમાં જ એક નાનકડું મં�દર 
તથા એમાં પૂ�, પાઠ, માળા, ભજન, ક�ત�ન, 
ગુ�ઓનું આગમન, આરતી વગેર�નો કાય��મ 
�િત�દન ચાલતો હતો. પ�રવારના દર�ક સ�યના 
પોતપોતાના ભગવાન હતા. �િત�દન બાબા 
ગીતાપાઠ તથા નારાયણ (િવ�ણુ)ની પૂ� કરતા 
હતા. તેથી �ાન તથા પૂ�પાઠ િવના કોઈને પણ 
ખાવાપીવાનો િનયમ નહોતો. શાળામાં જવાનું હોય 
તો પણ પૂ� િવના દૂધ મળતું નહ�. પછી ભલે 

શાળામાં જવામાં મોડું થાય. અથા�� આ �કાર� 
ભગવાન ��યે ભાવના જગાડવી, જ�દી ઉઠવું, 
�ાન કરવું, સફાઈ વગેર�ની ટ�વ બાળકોને 
બાળપણથી જ પાડવામાં આવતી હતી.

દાન આપવાથી ભા�ય બનાવવાની ટ�વ

અમે �યું ક� બાબા શ�આતથી જ �વયં તો 
દાન આપતા જ હતા, સાથે સાથે પ�રવારનાં 
નાનામોટા સ�યો �ારા પણ દાન કરાવતા હતા, 
તથા દાન કરવાથી રા�-મહારા� બનશો એમ 
પણ કહ�તા હતા.

એક �દવસની વાત છ�. મકરસં�ાંિતનો 
�દવસ હતો. એ �દવસે િવશેષ ક�ટલાયે �કારનું 
દાન આપવામાં આવતું હતું. જેમાં સોનું, ચાંદી, 
તાંબું, અ�ન, વ��, કાળા સફ�દ તલ વગેર�ના 
દાનનું મહ�વ હોય છ�. જે પં�ડત દાન લેવા આવતા 
હતા, તે બાબાને જણાવતા હતા ક� સોનાનું દાન 
કરવાથી મહારા� બનશો, ચાંદીનું દાન કરવાથી 
રા�, તાંબાના દાનથી વ�� દાનથી આ આ 
બનશો. આ આ ફળ મળશે. આ �કારની વાતો 
�યાર� સંભળાવી ર�ા હતા, �યાર� �� પણ સાંભળી 
રહી હતી. એ સમયે મારી �મર લગભગ 5--6 
વષ�ની હશે. તથા બુિ�માં એ હતું ક� સોનાનું દાન 
કરવાથી રા�યપદ મળશે. ભિવ�યના જ�મમાં 
રા� બનાશે. તેથી સોનાનું દાન કરવાની વાત 
મનમાં પાક� થઈ ગઈ. મ� પણ પં�ડત�ને ક�ં ક� �� 
પણ સોનાનું દાન કરીશ. તો પં�ડત બો�યા - તમે 
તો ક�મારી ક�યા છો. તમને તો દાન મળશે. આ તો 
ફ� �હ�થીઓએ જ કરવાનું છ�. મતલબ ક� 
એમણે દાન લેવાની ના પાડી. મને એમ લા�યું ક� �� 

��િપતા ��ા
રાજયોિગની દાદી િનમ�લશાંતા�, શાંિતવન, આબુરોડ
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કદાચ કાલે મરી �� તો રા� નહ� બનું, બાબા 
તો રા� બનશે.

તો પં�ડત� બાબા, માતાની પાસેથી સોનું, 
ચાંદી લઈને જઈ ર�ા હતા �યાર� �� પણ એમની 
પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી તથા ર�તામાં મારા 
હાથમાં જે સોનાની બંગડીઓ હતી, તે કાઢીને 
પં�ડત�ને આપવા લાગી. પણ પં�ડત�એ તે 
લેવાની ના પાડી. તે કહ�વા લા�યા તમે તો દાન 
આ�યા િવના જ રા� બની જશો. મ� ક�ં તમાર� 
દાન લેવું જ પડશે, �� પાછી નહ� ��, તો મારી 
િજદને કારણે તેઓ ડરથી બંગડીઓ લઈને 
બાબાની પાસે પહ��યા અને કહ�વા લા�યા 
‘બાબુ�, આપની પુ�ીએ મને આ સોનાની 
બંગડીઓ આપી છ� તથા ક�ં ક� મારી માતા, બાબા 
તો રા� બનશે પણ �� તો રહી જઈશ. એટલે તમે 
આ મા�ં સોનું લઈ �ઓ તો �� પણ રા� બનીશ. 
પરંતુ બાબુ�, ક�યાનું તો �� ક�ઈ લઈ શક�� નહ�.’

આ વાત સાંભળીને બાબા હસતાં હસતાં 
બો�યા, ‘જુઓ બાળક� છ�. દાન આપી દીધું છ�. 
તેથી બાળક�નું આપેલું દાન બાબા ઘરમાં રાખી 
શક� નહ�. તમે લઈ �ઓ. તમારાં બાળકોને 
પહ�રાવી દ��. �� બાળક�ને બીજું પહ�રાવી દઈશ.’

હવે બી� તરફ �યાર� �� બાબાની સામે ગઈ 
તો હાથમાં બંગડીઓ નહોતી. તો હાથ વ��ોમાં 
ઢાંક�ને ઊભી રહી ગઈ. બાબાએ ક�ં, ‘બેટી, 
તારી બંગડીઓ �યાં ગઈ, શા માટ� સંતાડે છ�?’ તો 
મ� ક�ં, ‘સોનું દાન કરવાથી બાબા રા� બનશે 
તો મ� પણ પં�ડતને બંગડીઓ દાનમાં આપી દીધી 
છ�. આપે તો દાન કયુ� છ�. આપ રા� બનશો તો �� 
પણ રા� બનીશ.’ તો ધમકા�યા વગર �ેમથી 
બાબાએ ક�ં, ‘સા�ં બેટી નવી બંગડીઓ મળી 
જશે ક�ઈ વાંધો નહ�.’

�ોધનું નામ િનશાન નહ�

અથા�� બાબા �ણવા છતાં અ�ણ તથા 
બાળકો જુ�ં ના બોલે, સારા સં�કારો ધારણ કર� 
એવા કાય�થી બાબા ખુશ થતા હતા. �ોધ યા 
ગુ�સાનું �પ તો અમે કદી �યું નથી. ગાળ યા 
અપશ�દ, થ�પડ તથા માર ખાવાનો તો �� જ 
નહોતો. અંશમા� પણ બાબા ગુ�સો કરતા 
નહોતા.

બાળકોને ખવડાવવું, ફ�રવવાં તથા એમના 
મા�યમથી રોય�ટીથી કઈ રીતે માલ વેચવો.

આ સાથે નેપાળના રા�ઓ સાથે પણ 
આવવા જવાનું થતું હતું. પણ �યાર� બાબા જતા 
હતા �યાર� સાથે બાળકોને પણ લઈ જતા હતા તથા 
સવ� �કારનાં નવા નવાં ફ�શનનાં ઘર�માં એમને 
(બાળકોને) પહ�રાવતા હતાં. તો �યાર� પણ રા� 
યા રાણી અમારાં સૌનાં ઘર�ણાં �તાં હતાં �યાર� 
કહ�તાં હતાં ક� આ બાળક�ના ગળામાં જેવો હાર 
છ�, તેવો અમાર� માટ� પણ બનાવી આપો. કાનમાં 
જેવાં ક��ડળ છ� તેવાં બનાવી દો. આ રીતે સવ� 
બાળકોનાં ઘર�ણાં પસંદ થતાં હતાં. બાબા કહ�તા 
હતા બે ચાર �દવસમાં નવાં ઘર�ણાં બની જશે.

મોહ મમતાથી ર�ણ

પછી �યાર� ઘેર આવતાં હતાં તો બાબા 
�ેમથી તે ઘર�ણાં પાછા કઢાવી લેતા હતા. કારણ ક� 
તે તો વેચાઈ ગયાં હતાં. બાબા કહ�તા વાસી ચીજને 
વારંવાર ન પહ�રાય. તમને નવાં ઘર�ણાં મળશે. 
કારણ ક� અમે બાબાના ચૈત�ય ક�ટલોગ (સે�પલ 
પીસ) હતાં. તેથી રોજ ઘર�ણાં પહ�રવાની અને 
ઉતારવાની એક ટ�વ પડી ગઈ હતી. તો 
બાળપણની આ નાની શી ટ�વથી મમ�વ ભાવ 
ચા�યો ગયો હતો અથા�� બાબાએ અમને 
મોહમમમતા યા લાલચથી દૂર રા�યાં. તો અંતમાં 
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મારા લૌ�કક �વનમાં સંપૂણ� પ�રવત�ન લાવવા 
માટ� િવશેષ ચમ�કાર િસ� થયો.

એ �દવસે �યાર� �� રા�ે સૂઈ થઈ, તો ફરીથી 
મને એજ અવાજ સંભળાયો, ઓળખે છ�? કોની 
સામે ઊભી છ� ? તો મ� િવચાયુ� ક� આજે બાબા સાથે 
�દવસે વાત થઈ છ�, એટલે મને ઊંઘમાં �વ�ન આવે 
છ�. પછી �યાર� સૂઈ જવા લાગી �યાર� તો ઓરડામાં 
સૂય�ની લાઈટ (�કાશ) સમાન રોશની થવા લાગી. 
�ણે કોઈ સચ� લાઈટ આવી રહી હોય તેવો તી� 
�કાશ થયો. તેથી �� ઊઠી ગઈ.

તો શું �યું. સફ�દ લાઈટ વ�ેથી બાબા 
આવી ર�ા હતા. એમાં �યાર�ક �ીક��ણ તો �યાર� 
સાકાર બાબા દ�ખાતા હતા. આ રીતે બંને �પ 
વારાફરતી બદલાઈ ર�ાં હતાં. તો મને િવચાર 
થયો ક� આ મારા બાબા છ� યા �ીક��ણ છ�. આ રીતે 
�તાં �તાં બાબા મારી ઘણી જ ન�ક આ�યા. તો 
�ીક��ણના �પમાં મારી સાથે હાથ િમલાવવા 
લા�યા. જેવો મ� મારો હાથ એમના હાથમાં આ�યો 
તો બાબા દ�ખાયા. બાબાના હાથમાં મારો હાથ છ�. 
પછી ફરીથી તેઓ ક��ણ બની �ય છ�.

તો ફરીથી માનિસક રીતે સમ�યું ક� મારા 
બાબા જ �ીક��ણ છ�. એટલે ભગવાન છ� તો જે 
વાત �� િબલક�લ નહોતી માનતી તે - બાબા 
ભગવાન - છ�. તેનો એક સેક�ડમાં બાબાએ િન�ય 
કરાવી દીધો. કારણ એ સમયે �ીક��ણને જ 
ભગવાન માનતાં હતાં. બસ એ સમયથી જ મારી 
બુિ�માં પ�રવત�ન આવી ગયું તથા હાથ િમલાવતાં 
મ� મનમાં �ણે �િત�ા કરી ક�-બસ! બાબા, મ� 
આપને ઓળ�યા છ�. આપ જે રીતે કહ�શો, જેવું 
કહ�શો, �� તે જ કરીશ. આવો પાકો િન�ય કરીને 
બી� �દવસે �યાર� �� બાબાને મળવા ગઈ તો એવું 
લાગતું હતું ક�, ‘ખર�ખર મારા બાબા ભગવાન છ�.’ 
અને �યાર� મ� મુખથી આ વાત કહી તો બાબાએ 

પ�રણામ એ આ�યું ક� �ાન મેળ�યા પછી, બાબા 
ઉપર િન�ય થયા પછી સવ� કાંઈ છોડીને ચાલી 
નીક�યાં. એની મોહમમતામાં અટક� ગયા નહ�.

સતો�ધાન અથા�� સા��વક ભોજનનો 
ઉપયોગ શ�આતથી જ

ઘરમાં તામસી ભોજનનું નામ િનશાન ન 
હતું. �યાર� કોઈ કાંદા ખાઈને આવતું તો અમે 
કહ�તાં ક� બા, એમને બોલાવશો નહ�. એમના 
મ�ઢામાંથી દુગ�ધ આવે છ�. નેપાળના રા� તથા 
મોટા મોટા અં�ે� પણ એ વખતે માલ (દાગીના) 
લેવા આવતા હતાં. પરંતુ બાબા એમને દા� ક� 
સીગાર�ટ પીવડાવતા નહોતાં. તેઓને તો તેના 
િવના ચાલતું નહોતું. બાબા કહ�તા હતા ક�, ‘ભલે 
રા� હોય ક� મોટામાં મોટા સાહ�બ, માલ ખરીદ� 
અથવા ના ખરીદ�. પરંતુ વાઈન (દા�) વગેર� ક�ઈ 
પણ મળશે નહ�.’ અથા�� બાબા પોતાના 
સતધમ�માં સદા અડગ રહ�તા હતા.

�થમ સા�ા�કાર પછી બાબા, �ીક��ણ તથા 
િશવબાબા પર સંપૂણ� િન�ય

િશવબાબાની �વેશના પહ�લાં બાબા લૌ�કક 
પ�રવારનું પાલન ઘણા લાડ�ેમથી કરતા હતા. 
પરંતુ િશવબાબાની �વેશતા બાદ એવું લાગતું હતું 
ક� �ણે બાબા અમને ઓળખતા જ નથી. તેઓ 
પૂછતા હતા, ‘કોના સામે ઊભી છો?’ ઓળખે 
છ�?’ આ સાંભળીને મને આ�ય� લાગતું હતું ક� 
જ�મદાતા બાપ થઈને પૂછ� છ� ક� તું મને ઓળખે છ�? 
આવું સાંભળીને મને લાગી આવતું હતું ક� બાબાને 
શું થઈ ગયું છ�. આવું િવચારતાં મારી લૌ�કક માતા 
મને સમ�વતી હતી ક� તારા બાબાએ પહ�લાંના 
જેવા બાબા નથી. એમનામાં પરમા�મા આવે છ�. તો 
મને આ�ય� લાગતું હતું. આ વાતનો મને સંપૂણ� 
િવ�ાસ અને િન�ય થાય તેવો �સંગ બ�યો, જે 
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જ આ સવ� મારા હાથે લખા�યું છ�. આ પણ એક 
િવિચ� લીલા હતી. તથા તે જ �ાનની વાતો બાબા 
મુરલીના �પમાં િસંધ હ�દરાબાદ મોકલતા હતા. 
તેનાથી �યાં રોજ �ાસ થતો હતો. રોજ 
કા�મીરથી આ �કાર� લખવું, વાંચવું વગેર� કાય�ને 
લીધે મારી બુિ�માં પણ બેસતું જતું હતું અને �યાર� 
પિવ�તા, િનિવ�કારી �વન, સેવા અને ધારણા 
વગેર�ની વાતો �વાભાિવક રીતે સારી રીતે 
સમ�ઈ.

સવ�ગુણ સંપ�ન બનવાની યુિ� કમ�યોગી

હવે બાબા કહ�તા હતા ક� બેટી, સવ�ગુણ 
સંપ�ન બનવા માટ� સવ� કાંઈ શીખવું �ઈએ, તો 
સવ� �કારનું ભોજન બનાવતાં શીખી. બાબા 
કહ�તા ક� તમને કોઈ ચીજ ખાવાની ઈ�છા થઈ અને 
તે તમને બનાવતાં આવડતી નથી. તમે દાસીને 
કહ�શો, ને તેણીને પણ બનાવતાં આવડતું નથી. 
તો તમારી ઈ�છા પૂરી ના થઈ. તેથી તમો દાસીનાં 
પણ દાસી થઈ ગયાં. � તમે તે બનાવતાં �ણો છો 
તો દાસીને પણ શીખવાડી શકો જે દાસી જેટલું પણ 
કાય� કરી શકતી નથી તો િવ�ના મહારા� કઈ 
રીતે બની શક�? તેથી મહારાણી બનવા માટ� સવ� 
�કારનાં કાય� શીખવા જ�રી છ�.

આ રીતે બાબાએ વાતવાતમાં જ જૂતાં 
બનાવવાનું, ગાડી ચલાવવાનું, પુલ બનાવવાનું, 
સાઈકલ ચલાવવાનું પંકચર કરવાનું, ફોટો 
ખ�ચવાનું, ધોવાનું, ટાંક� બનાવવાનું, વાસણો 
સાફ કરવાનું વગેર� વગેર� સવ� કાંઈ �ેમથી 
શીખવાડી દીધું. મોટાં મોટાં વાસણોમાં મારો હાથ 
પહ�ચતો નહોતો, તો તેમાં પેસીને સાફ કરતી 
હતી. એટલે કોઈપણ �કારનું કામ કરવામાં 
નહોતી કોઈ તકલીફ, ના કોઈ માનશાન, પણ 
આખો �દવસ બધું કાય� ખુશી ખુશીમાં સહજ બની 
જતું હતું.

ક�ં, ‘બેટી, શું મનુ�ય કદી ભગવાન હોઈ શક� 
છ�?’ મ� ક�ં, હા બાબા આપ ભગવાન છો. એ 
�દવસથી મારી સમ� �દનચયા�માં મહાન પ�રવત�ન 
આવી ગયું.

પહ�લાં મા�ં �વન ફ�શનયુ�, ખાઓ, 
પીઓ અને આનંદ કરો એ િવચાર ધારાવાળું હતું. 
પરંતુ હવે એ આંત�રક �પથી બદલાઈ ગયું. મનમાં 
વૈરા�ય આવી ગયો તથા સાદગીવાળું �વન 
ગમવા લા�યું. આમ તો ઘરમાં નોકર વગેર� 
સવ�કાંઈ હતું. હાથથી લઈને પાણી પીવાની પણ 
જ�ર નહોતી. પરંતુ હવે તો જે કામ પહ�લાં કદી 
કયા� જ નહોતાં તે ઘણા �ેમથી કરવા લાગી. દા.ત. 
ભોજન બનાવવાનું શીખી. તો શ�આતમાં હાથે 
થોડું દાઝી. ઘરની સફાઈ વગેર� કાય� કરતી �ઈ 
સાસ�રયાં આ�ય� �ય� કરવા લા�યાં. આને શું 
થઈ ગયું છ�.

બાબા �ારા ઈ�રીય શિ�નો પહ�લો 
આભાસ

એના પછી લગભગ એ મિહને �� બાબાની 
સાથે કા�મીર ગઈ. બી� પણ લૌ�કક સંબંધીઓ 
સાથે હતાં. �યાં એક વધુ આ�ય� �યું. �� ખાસ 
ભણેલી નહોતી. ફ� બી� ધોરણ સુધી અ�યાસ 
કય� હતો. છતાં પણ બાબાએ ક�ં બેટી, �ાનની 
ક�ટલીક વાતો લખી લાવો. �� કહ�તી ક� બાબા મને 
ક�ઈ જ આવડતું નથી. મ� તો વેદ, પુરાણ, શા�� 
વાં�યાં નથી. છતાં પણ બાબાએ ક�ં એટલે હા 
પાડીને એક ઝાડ નીચે બેસી જતી તથા કાગળ 
અને પેન લઈને બાબાને કહ�તી ક� બાબા આપને જે 
લખાવવું હોય, તે લખાવો. તો �યું ક� �ણ �ણ 
પાનાં લ�યાં હતાં. પછી બાબાને બતાવતી હતી. તો 
બાબા કહ�તા ક� વાંચી સંભળાવો. તો સાંભળતાં 
એવું લાગતું હતું ક� આ મા�ં લખાણ નથી. બાબાએ 
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મારા લૌ�કક �વનમાં સંપૂણ� પ�રવત�ન લાવવા 
માટ� િવશેષ ચમ�કાર િસ� થયો.

એ �દવસે �યાર� �� રા�ે સૂઈ થઈ, તો ફરીથી 
મને એજ અવાજ સંભળાયો, ઓળખે છ�? કોની 
સામે ઊભી છ� ? તો મ� િવચાયુ� ક� આજે બાબા સાથે 
�દવસે વાત થઈ છ�, એટલે મને ઊંઘમાં �વ�ન આવે 
છ�. પછી �યાર� સૂઈ જવા લાગી �યાર� તો ઓરડામાં 
સૂય�ની લાઈટ (�કાશ) સમાન રોશની થવા લાગી. 
�ણે કોઈ સચ� લાઈટ આવી રહી હોય તેવો તી� 
�કાશ થયો. તેથી �� ઊઠી ગઈ.

તો શું �યું. સફ�દ લાઈટ વ�ેથી બાબા 
આવી ર�ા હતા. એમાં �યાર�ક �ીક��ણ તો �યાર� 
સાકાર બાબા દ�ખાતા હતા. આ રીતે બંને �પ 
વારાફરતી બદલાઈ ર�ાં હતાં. તો મને િવચાર 
થયો ક� આ મારા બાબા છ� યા �ીક��ણ છ�. આ રીતે 
�તાં �તાં બાબા મારી ઘણી જ ન�ક આ�યા. તો 
�ીક��ણના �પમાં મારી સાથે હાથ િમલાવવા 
લા�યા. જેવો મ� મારો હાથ એમના હાથમાં આ�યો 
તો બાબા દ�ખાયા. બાબાના હાથમાં મારો હાથ છ�. 
પછી ફરીથી તેઓ ક��ણ બની �ય છ�.

તો ફરીથી માનિસક રીતે સમ�યું ક� મારા 
બાબા જ �ીક��ણ છ�. એટલે ભગવાન છ� તો જે 
વાત �� િબલક�લ નહોતી માનતી તે - બાબા 
ભગવાન - છ�. તેનો એક સેક�ડમાં બાબાએ િન�ય 
કરાવી દીધો. કારણ એ સમયે �ીક��ણને જ 
ભગવાન માનતાં હતાં. બસ એ સમયથી જ મારી 
બુિ�માં પ�રવત�ન આવી ગયું તથા હાથ િમલાવતાં 
મ� મનમાં �ણે �િત�ા કરી ક�-બસ! બાબા, મ� 
આપને ઓળ�યા છ�. આપ જે રીતે કહ�શો, જેવું 
કહ�શો, �� તે જ કરીશ. આવો પાકો િન�ય કરીને 
બી� �દવસે �યાર� �� બાબાને મળવા ગઈ તો એવું 
લાગતું હતું ક�, ‘ખર�ખર મારા બાબા ભગવાન છ�.’ 
અને �યાર� મ� મુખથી આ વાત કહી તો બાબાએ 

પ�રણામ એ આ�યું ક� �ાન મેળ�યા પછી, બાબા 
ઉપર િન�ય થયા પછી સવ� કાંઈ છોડીને ચાલી 
નીક�યાં. એની મોહમમતામાં અટક� ગયા નહ�.

સતો�ધાન અથા�� સા��વક ભોજનનો 
ઉપયોગ શ�આતથી જ

ઘરમાં તામસી ભોજનનું નામ િનશાન ન 
હતું. �યાર� કોઈ કાંદા ખાઈને આવતું તો અમે 
કહ�તાં ક� બા, એમને બોલાવશો નહ�. એમના 
મ�ઢામાંથી દુગ�ધ આવે છ�. નેપાળના રા� તથા 
મોટા મોટા અં�ે� પણ એ વખતે માલ (દાગીના) 
લેવા આવતા હતાં. પરંતુ બાબા એમને દા� ક� 
સીગાર�ટ પીવડાવતા નહોતાં. તેઓને તો તેના 
િવના ચાલતું નહોતું. બાબા કહ�તા હતા ક�, ‘ભલે 
રા� હોય ક� મોટામાં મોટા સાહ�બ, માલ ખરીદ� 
અથવા ના ખરીદ�. પરંતુ વાઈન (દા�) વગેર� ક�ઈ 
પણ મળશે નહ�.’ અથા�� બાબા પોતાના 
સતધમ�માં સદા અડગ રહ�તા હતા.

�થમ સા�ા�કાર પછી બાબા, �ીક��ણ તથા 
િશવબાબા પર સંપૂણ� િન�ય

િશવબાબાની �વેશના પહ�લાં બાબા લૌ�કક 
પ�રવારનું પાલન ઘણા લાડ�ેમથી કરતા હતા. 
પરંતુ િશવબાબાની �વેશતા બાદ એવું લાગતું હતું 
ક� �ણે બાબા અમને ઓળખતા જ નથી. તેઓ 
પૂછતા હતા, ‘કોના સામે ઊભી છો?’ ઓળખે 
છ�?’ આ સાંભળીને મને આ�ય� લાગતું હતું ક� 
જ�મદાતા બાપ થઈને પૂછ� છ� ક� તું મને ઓળખે છ�? 
આવું સાંભળીને મને લાગી આવતું હતું ક� બાબાને 
શું થઈ ગયું છ�. આવું િવચારતાં મારી લૌ�કક માતા 
મને સમ�વતી હતી ક� તારા બાબાએ પહ�લાંના 
જેવા બાબા નથી. એમનામાં પરમા�મા આવે છ�. તો 
મને આ�ય� લાગતું હતું. આ વાતનો મને સંપૂણ� 
િવ�ાસ અને િન�ય થાય તેવો �સંગ બ�યો, જે 
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જ આ સવ� મારા હાથે લખા�યું છ�. આ પણ એક 
િવિચ� લીલા હતી. તથા તે જ �ાનની વાતો બાબા 
મુરલીના �પમાં િસંધ હ�દરાબાદ મોકલતા હતા. 
તેનાથી �યાં રોજ �ાસ થતો હતો. રોજ 
કા�મીરથી આ �કાર� લખવું, વાંચવું વગેર� કાય�ને 
લીધે મારી બુિ�માં પણ બેસતું જતું હતું અને �યાર� 
પિવ�તા, િનિવ�કારી �વન, સેવા અને ધારણા 
વગેર�ની વાતો �વાભાિવક રીતે સારી રીતે 
સમ�ઈ.

સવ�ગુણ સંપ�ન બનવાની યુિ� કમ�યોગી

હવે બાબા કહ�તા હતા ક� બેટી, સવ�ગુણ 
સંપ�ન બનવા માટ� સવ� કાંઈ શીખવું �ઈએ, તો 
સવ� �કારનું ભોજન બનાવતાં શીખી. બાબા 
કહ�તા ક� તમને કોઈ ચીજ ખાવાની ઈ�છા થઈ અને 
તે તમને બનાવતાં આવડતી નથી. તમે દાસીને 
કહ�શો, ને તેણીને પણ બનાવતાં આવડતું નથી. 
તો તમારી ઈ�છા પૂરી ના થઈ. તેથી તમો દાસીનાં 
પણ દાસી થઈ ગયાં. � તમે તે બનાવતાં �ણો છો 
તો દાસીને પણ શીખવાડી શકો જે દાસી જેટલું પણ 
કાય� કરી શકતી નથી તો િવ�ના મહારા� કઈ 
રીતે બની શક�? તેથી મહારાણી બનવા માટ� સવ� 
�કારનાં કાય� શીખવા જ�રી છ�.

આ રીતે બાબાએ વાતવાતમાં જ જૂતાં 
બનાવવાનું, ગાડી ચલાવવાનું, પુલ બનાવવાનું, 
સાઈકલ ચલાવવાનું પંકચર કરવાનું, ફોટો 
ખ�ચવાનું, ધોવાનું, ટાંક� બનાવવાનું, વાસણો 
સાફ કરવાનું વગેર� વગેર� સવ� કાંઈ �ેમથી 
શીખવાડી દીધું. મોટાં મોટાં વાસણોમાં મારો હાથ 
પહ�ચતો નહોતો, તો તેમાં પેસીને સાફ કરતી 
હતી. એટલે કોઈપણ �કારનું કામ કરવામાં 
નહોતી કોઈ તકલીફ, ના કોઈ માનશાન, પણ 
આખો �દવસ બધું કાય� ખુશી ખુશીમાં સહજ બની 
જતું હતું.

ક�ં, ‘બેટી, શું મનુ�ય કદી ભગવાન હોઈ શક� 
છ�?’ મ� ક�ં, હા બાબા આપ ભગવાન છો. એ 
�દવસથી મારી સમ� �દનચયા�માં મહાન પ�રવત�ન 
આવી ગયું.

પહ�લાં મા�ં �વન ફ�શનયુ�, ખાઓ, 
પીઓ અને આનંદ કરો એ િવચાર ધારાવાળું હતું. 
પરંતુ હવે એ આંત�રક �પથી બદલાઈ ગયું. મનમાં 
વૈરા�ય આવી ગયો તથા સાદગીવાળું �વન 
ગમવા લા�યું. આમ તો ઘરમાં નોકર વગેર� 
સવ�કાંઈ હતું. હાથથી લઈને પાણી પીવાની પણ 
જ�ર નહોતી. પરંતુ હવે તો જે કામ પહ�લાં કદી 
કયા� જ નહોતાં તે ઘણા �ેમથી કરવા લાગી. દા.ત. 
ભોજન બનાવવાનું શીખી. તો શ�આતમાં હાથે 
થોડું દાઝી. ઘરની સફાઈ વગેર� કાય� કરતી �ઈ 
સાસ�રયાં આ�ય� �ય� કરવા લા�યાં. આને શું 
થઈ ગયું છ�.

બાબા �ારા ઈ�રીય શિ�નો પહ�લો 
આભાસ

એના પછી લગભગ એ મિહને �� બાબાની 
સાથે કા�મીર ગઈ. બી� પણ લૌ�કક સંબંધીઓ 
સાથે હતાં. �યાં એક વધુ આ�ય� �યું. �� ખાસ 
ભણેલી નહોતી. ફ� બી� ધોરણ સુધી અ�યાસ 
કય� હતો. છતાં પણ બાબાએ ક�ં બેટી, �ાનની 
ક�ટલીક વાતો લખી લાવો. �� કહ�તી ક� બાબા મને 
ક�ઈ જ આવડતું નથી. મ� તો વેદ, પુરાણ, શા�� 
વાં�યાં નથી. છતાં પણ બાબાએ ક�ં એટલે હા 
પાડીને એક ઝાડ નીચે બેસી જતી તથા કાગળ 
અને પેન લઈને બાબાને કહ�તી ક� બાબા આપને જે 
લખાવવું હોય, તે લખાવો. તો �યું ક� �ણ �ણ 
પાનાં લ�યાં હતાં. પછી બાબાને બતાવતી હતી. તો 
બાબા કહ�તા ક� વાંચી સંભળાવો. તો સાંભળતાં 
એવું લાગતું હતું ક� આ મા�ં લખાણ નથી. બાબાએ 
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એક વખત કોઈનું ચંપલ તૂટી ગયું. તે 
બાબાની પાસે લઈને આ�યા. બાબાએ ક�ં બેટી, 
આ નાનકડું કામ છ� તે કરી દો. તો મ� ક�ં, બાબા 
�� કોઈ મોચી છું? તો ચંપલ બનાવું. તો બાબા 
બો�યા, બેટીનામાં મોચી જેટલી પણ અ�લ નથી. 
તો સતયુગમાં મહારાણી કઈરીતે બનશો. 
બાબાના આવા �દુ ભર�લા શ�દોથી જ શિ� 
આવી જતી હતી. મ� બાબા તથા મ�મા માટ� પણ 
ચંપલ બના�યાં. પછી તો સૌ માટ� ય�માં જ ચંપલ 
બનાવવાનું શ� થયું.

આ રીતે જે કામ કદી િવચાયુ� નહોતું, 
સમ�યાં નહોતાં, વાંચેલા નહોતાં તે બાબાના 
કહ�વાથી જ થઈ જતાં હતાં. જે આ�ય�જનક છ�. 
ગાડીનું આખું એ��જનં ખોલતાં, એનું નામ તથા 
સાઈઝ લખતાં. પછી ફરીથી એને ફ�ટ કરીને ગાડી 
ચલાવતાં આનંદ થતો હતો. અમે એ��જન 
બનાવવાનું પણ શીખી લીધું. આ રીતે દર�ક કાય� 
કરવામાં જ આનંદ હતો.

રડવાની આદત હ�મેશને માટ� બંધ

બાળપણમાં મને બ� રડવું આવતું હતું. કોઈ 
મને જરાપણ ક�ઈ કહ�, તો રડવું આવતું હતું. તો સૌ 
બાબાને કહ�તાં હતાં ક� તેને ક�ઈપણ કહીએ તો તે 
રડવા લાગે છ�. બાબાએ મને બોલાવીને ક�ં ક� 
ક�મ બેટી, તને રડવું આવે છ� મ� ક�ં બાબા, �� 
કામ પણ ક�ં છું. છતાં પણ તેઓ મને લડે છ�. 
બાબા બો�યા બેટી, રડે છ� િવધવા, તું તો 
(િશવસાજનની) સજની છો, તારો પિત અમર છ�. 
આજથી કદી રડીશ? બસ �યારથી લઈને આજ 
સુધી રડવાનું તો યાદ જ નથી. ક�ટલાક સમય પછી 
મારી લૌ�કક માતાએ શરીર છો�ું �યાર� �� 
તેણીની પાસે હતી. મારી ગોદમાં જ માતાનું મ�તક 
હતું. એમનો આ�મા તારાની માફક મારા સામેથી 
ઊડી ગયો. તો ખબર પડી ક� આ�મા ચા�યો ગયો 

છ�. શરીર પડી ર�ં છ�. પછી બાબાને તાર �ારા 
સમાચાર મોક�યા તો બાબાનો પ� આ�યો. બેટી 
�વ�થ છ� ને? ‘અ�મા મર� તો ભી હલુઆ ખાઓ, 
બીબી મર� તો ભી હલુઆ ખાઓ.’ કારણ મારી 
માતા અને બાબાનાં પ�ી એક જ હતાં એટલે 
�યારથી �ાનમુરલીમાં બાબા સૌને આજ િશ�ણ 
આપતા હતા. એ પછી મારાં લૌ�કક ફોઈ (જેમણે 
મને દ�ક લીધી હતી) માતાની સમાન હતાં. 
એમણે શરીર છો�ું, બાબાએ શરીર છો�ું, 
મ�માની સાથે તો શ�આતથી જ રહી હતી. એ 
સૌનાં શરીર �યાગ વખતે પણ કદી રડી નહ�. આ 
પણ બાબાનું િવશેષ વરદાન યા ચમ�કાર જ ગણો.

�યાર�ય મુડ ઑફ નહ�

બાબાને અમે �યાર�ય મૂડ ઓફ (ઉદાસીન 
��થિતમાં) �યા નથી. સદા હસતા, શાંત, ગંભીર, 
તથા રમિણક જ �યા.

બાબાની નજર� અમીર-ગરીબ એક સમાન

બાબાને જે પણ મળતા તે કહ�તા ક� બાબા 
મને િવશેષ �ેમ આપે છ�. કારણ બાબાની નજરોમાં 
અમીર ગરીબ, નાનાં મોટાંનું કોઈ �ાન નહોતું. 
બાબા સૌને બ�ા, બ�ા કહીને બોલાવતા હતા 
તથા �ેમ આપતા હતા. લૌ�કકમાં અમારી જે 
મિહલા નોકર હતી તે કપડાં ધોતી હતી. �ાનમાં 
આ�યા પછી પણ કપડાં તો તે ધોતી હતી. પરંતુ તે 
બાબાની સામે આવે તો સૌની જેમ તેને પણ �ેમથી 
ટોલી (�સાદ) આપતા અને કહ�તા ક� આવો બેટી, 
ટોલી (�સાદ) ખાઈને �ઓ. પહ�લાં આવો 
�યવહાર કરતા નહોતા. બાબાને નોકર-
માિલકનો કોઈ તફાવત નહોતો. આવા િનર-
અહ�કારી હતા અમારા મીઠા બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�� પહલ� ીવાર નવ�ેબર, 
1965માં દાદી �નક�� 
સાથે મધવુન આવી હતી. 
અમારા �પુમાં આઠ 
�યિ�ઓ હતી. સ�ંયાકાળ� 
અમે સૌ બાબાને મળવા 
એમના ઓરડામાં ગયા.ં 

અમે સૌ બાબાની સામે બઠેાં હતા.ં બાબા એક 
એકને ��� આપી ર�ા હતા. �યાર� બાબાની 
��� મારા ઉપર પડી તો મને એવું લા�યું ક� 
બાબાને બદલે ગલુાબોનો ઢગલો હતો જમેાથંી 
�કાશ આવી ર�ો હતો. આ ઘણું શિ�શાળી 
��ય હત.ંુ એ પછી બાબા એકએકને વરદાન 
આપી ર�ા હતા. �યાર� �� બાબાની સામે ગઈ 
�યાર� મારાં લૌ�કક માતા પણ મારી સાથે હતા.ં 
બાબા બોલે એ પહલ� ાં જ મારી માતાએ બાબાને 
સબંોધીને ક�ં ક� બાબા, આપ મારી પ�ુીને કહો ક� 
લગન કર.�  તણેી લગન માટ� ના પાડે છ.�  મારી માતા 
તો ભિ� માગન� ા ગ�ુની ���થી બાબાને �ઈને 
વાત કરી રહી હતી. બાબાએ ક�,ં ‘માતા, તમે તો 
અ�યાર સધુી ભિ�માં ભગવાનને પિતતપાવન 
આવો, એમ કહીને પોકારતાં હતા,ં આજે તમારી 
પ�ુી પાવન બનવા ઈ�છ� છ� તો એને પિતત 
બનાવવા શા માટ� ઈ�છો છો? તમારી આ પ�ુી કદી 
પણ પિતત બનશે નહ�. તે પાવન બનીને િવ�ની 
સવેા કરશ.ે’ એ સમયે બાબાના મખુમાથંી આ 
વરદાન ભરલ� ા શ�દો નીક�યા જે પાછળથી 
સાકાર બની ગયા.

બેટી, તું આ કપડાં પહ�રી રાખજે
�યાર� �� �ાનમાં આવી �યાર� �ાન તો ઘણું 

સા�ં લાગતું હતું પરંતુ મ� સારી રીતે િનણ�ય કય� 

હતો ક� ��ાક�મારીનો સફ�દ પોશાક કદી નહ� 
પહ��ં. આ વાત મારા મનમાં જ હતી. મ� તે િવશે 
કદી કોઈને જણા�યું નહોતું. �� �યાર� મધુવનમાં 
સાકાર બાબાની ઝૂંપડીમાં મળવા ગઈ તો બાબાએ 
અચાનક જ દર�ને બોલાવીને ક�ં ક� બેટી માટ� 
બે �ડી કપડાં સીવી દો. �� મનમાં જ િવચારવા 
લાગી ક� આ કપડાં મળશે તો રાખી મૂક�શ. કદી 
પહ�રીશ નહ�. બે કલાક પછી બાબાએ મને 
બોલાવી અને નવાં સીવેલાં કપડાં મને આપીને ક�ં 
ક� બેટી, આ કપડાં લઈ �ઓ અને જલદીથી 
પહ�રીને બાબાને બતાવો. �� આ�ાકારી બનીને 
ઓરડામાં ગઈ અને પહ�રીને �યાર� બાબાની સામે 
આવી તો બાબા �ઈને કહ�વા લા�યા. ‘બેટી, તું 
મ�મા (માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�) જેવી 
દ�ખાય છ�. આ કપડાં સદાયે પહ�રી રાખજે.’ 
��ાક�મારીનો આ �ેસ પહ�રીને અમદાવાદ ગઈ. 
આ ઘટના �� �યાર�ય ભૂલી શકતી નથી. બાબાએ 
મને ��ાક�મારી બનાવી જ દીધી. વાહ બાબા 
વાહ! કમાલ છ�. આપની, જેમણે મને પોતાની 
બનાવીને મહાન બનવાનો ર�તો બતા�યો.

બાબાએ જ મા�ં નામ વેદાંતી રા�યું
મધુવન વરદાનભૂિમની મારી પહ�લી યા�ા 

દરિમયાન મનમાં ક�ટલાયે ��ો ઉઠતા હતા પરંતુ 
�યાર ભર�લી બાબાની પહ�લી મુલાકાતમાં જ બધા 
��ો �ણે હવામાં ઉડી ગયા. મા�ં લૌ�કક નામ 
‘રંજન’ હતું. બાબાએ મને ક�ં ક� બેટી તે વેદ 
શા�� વગેર�નો ઘણો અ�યાસ કય� છ� તો બાબા 
તને વેદોનો અંત આપી ર�ા છ�. વેદોનો અંત 
‘ભગવાન’ હવે તને મળી ગયા તો બાબા તને 
વેદનો અંત �ણનારી ‘વેદાંતી’ કહીને જ 

છ�વટ� બાબાએ મને ��ાક�મારી બનાવી જ દીધી
�.ક�. વેદાંતીબેન, નૈરોબી, આિ�કા
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એક વખત કોઈનું ચંપલ તૂટી ગયું. તે 
બાબાની પાસે લઈને આ�યા. બાબાએ ક�ં બેટી, 
આ નાનકડું કામ છ� તે કરી દો. તો મ� ક�ં, બાબા 
�� કોઈ મોચી છું? તો ચંપલ બનાવું. તો બાબા 
બો�યા, બેટીનામાં મોચી જેટલી પણ અ�લ નથી. 
તો સતયુગમાં મહારાણી કઈરીતે બનશો. 
બાબાના આવા �દુ ભર�લા શ�દોથી જ શિ� 
આવી જતી હતી. મ� બાબા તથા મ�મા માટ� પણ 
ચંપલ બના�યાં. પછી તો સૌ માટ� ય�માં જ ચંપલ 
બનાવવાનું શ� થયું.

આ રીતે જે કામ કદી િવચાયુ� નહોતું, 
સમ�યાં નહોતાં, વાંચેલા નહોતાં તે બાબાના 
કહ�વાથી જ થઈ જતાં હતાં. જે આ�ય�જનક છ�. 
ગાડીનું આખું એ��જનં ખોલતાં, એનું નામ તથા 
સાઈઝ લખતાં. પછી ફરીથી એને ફ�ટ કરીને ગાડી 
ચલાવતાં આનંદ થતો હતો. અમે એ��જન 
બનાવવાનું પણ શીખી લીધું. આ રીતે દર�ક કાય� 
કરવામાં જ આનંદ હતો.

રડવાની આદત હ�મેશને માટ� બંધ

બાળપણમાં મને બ� રડવું આવતું હતું. કોઈ 
મને જરાપણ ક�ઈ કહ�, તો રડવું આવતું હતું. તો સૌ 
બાબાને કહ�તાં હતાં ક� તેને ક�ઈપણ કહીએ તો તે 
રડવા લાગે છ�. બાબાએ મને બોલાવીને ક�ં ક� 
ક�મ બેટી, તને રડવું આવે છ� મ� ક�ં બાબા, �� 
કામ પણ ક�ં છું. છતાં પણ તેઓ મને લડે છ�. 
બાબા બો�યા બેટી, રડે છ� િવધવા, તું તો 
(િશવસાજનની) સજની છો, તારો પિત અમર છ�. 
આજથી કદી રડીશ? બસ �યારથી લઈને આજ 
સુધી રડવાનું તો યાદ જ નથી. ક�ટલાક સમય પછી 
મારી લૌ�કક માતાએ શરીર છો�ું �યાર� �� 
તેણીની પાસે હતી. મારી ગોદમાં જ માતાનું મ�તક 
હતું. એમનો આ�મા તારાની માફક મારા સામેથી 
ઊડી ગયો. તો ખબર પડી ક� આ�મા ચા�યો ગયો 

છ�. શરીર પડી ર�ં છ�. પછી બાબાને તાર �ારા 
સમાચાર મોક�યા તો બાબાનો પ� આ�યો. બેટી 
�વ�થ છ� ને? ‘અ�મા મર� તો ભી હલુઆ ખાઓ, 
બીબી મર� તો ભી હલુઆ ખાઓ.’ કારણ મારી 
માતા અને બાબાનાં પ�ી એક જ હતાં એટલે 
�યારથી �ાનમુરલીમાં બાબા સૌને આજ િશ�ણ 
આપતા હતા. એ પછી મારાં લૌ�કક ફોઈ (જેમણે 
મને દ�ક લીધી હતી) માતાની સમાન હતાં. 
એમણે શરીર છો�ું, બાબાએ શરીર છો�ું, 
મ�માની સાથે તો શ�આતથી જ રહી હતી. એ 
સૌનાં શરીર �યાગ વખતે પણ કદી રડી નહ�. આ 
પણ બાબાનું િવશેષ વરદાન યા ચમ�કાર જ ગણો.

�યાર�ય મુડ ઑફ નહ�

બાબાને અમે �યાર�ય મૂડ ઓફ (ઉદાસીન 
��થિતમાં) �યા નથી. સદા હસતા, શાંત, ગંભીર, 
તથા રમિણક જ �યા.

બાબાની નજર� અમીર-ગરીબ એક સમાન

બાબાને જે પણ મળતા તે કહ�તા ક� બાબા 
મને િવશેષ �ેમ આપે છ�. કારણ બાબાની નજરોમાં 
અમીર ગરીબ, નાનાં મોટાંનું કોઈ �ાન નહોતું. 
બાબા સૌને બ�ા, બ�ા કહીને બોલાવતા હતા 
તથા �ેમ આપતા હતા. લૌ�કકમાં અમારી જે 
મિહલા નોકર હતી તે કપડાં ધોતી હતી. �ાનમાં 
આ�યા પછી પણ કપડાં તો તે ધોતી હતી. પરંતુ તે 
બાબાની સામે આવે તો સૌની જેમ તેને પણ �ેમથી 
ટોલી (�સાદ) આપતા અને કહ�તા ક� આવો બેટી, 
ટોલી (�સાદ) ખાઈને �ઓ. પહ�લાં આવો 
�યવહાર કરતા નહોતા. બાબાને નોકર-
માિલકનો કોઈ તફાવત નહોતો. આવા િનર-
અહ�કારી હતા અમારા મીઠા બાબા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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�� પહલ� ીવાર નવ�ેબર, 
1965માં દાદી �નક�� 
સાથે મધવુન આવી હતી. 
અમારા �પુમાં આઠ 
�યિ�ઓ હતી. સ�ંયાકાળ� 
અમે સૌ બાબાને મળવા 
એમના ઓરડામાં ગયા.ં 

અમે સૌ બાબાની સામે બઠેાં હતા.ં બાબા એક 
એકને ��� આપી ર�ા હતા. �યાર� બાબાની 
��� મારા ઉપર પડી તો મને એવું લા�યું ક� 
બાબાને બદલે ગલુાબોનો ઢગલો હતો જમેાથંી 
�કાશ આવી ર�ો હતો. આ ઘણું શિ�શાળી 
��ય હત.ંુ એ પછી બાબા એકએકને વરદાન 
આપી ર�ા હતા. �યાર� �� બાબાની સામે ગઈ 
�યાર� મારાં લૌ�કક માતા પણ મારી સાથે હતા.ં 
બાબા બોલે એ પહલ� ાં જ મારી માતાએ બાબાને 
સબંોધીને ક�ં ક� બાબા, આપ મારી પ�ુીને કહો ક� 
લગન કર.�  તણેી લગન માટ� ના પાડે છ.�  મારી માતા 
તો ભિ� માગન� ા ગ�ુની ���થી બાબાને �ઈને 
વાત કરી રહી હતી. બાબાએ ક�,ં ‘માતા, તમે તો 
અ�યાર સધુી ભિ�માં ભગવાનને પિતતપાવન 
આવો, એમ કહીને પોકારતાં હતા,ં આજે તમારી 
પ�ુી પાવન બનવા ઈ�છ� છ� તો એને પિતત 
બનાવવા શા માટ� ઈ�છો છો? તમારી આ પ�ુી કદી 
પણ પિતત બનશે નહ�. તે પાવન બનીને િવ�ની 
સવેા કરશ.ે’ એ સમયે બાબાના મખુમાથંી આ 
વરદાન ભરલ� ા શ�દો નીક�યા જે પાછળથી 
સાકાર બની ગયા.

બેટી, તું આ કપડાં પહ�રી રાખજે
�યાર� �� �ાનમાં આવી �યાર� �ાન તો ઘણું 

સા�ં લાગતું હતું પરંતુ મ� સારી રીતે િનણ�ય કય� 

હતો ક� ��ાક�મારીનો સફ�દ પોશાક કદી નહ� 
પહ��ં. આ વાત મારા મનમાં જ હતી. મ� તે િવશે 
કદી કોઈને જણા�યું નહોતું. �� �યાર� મધુવનમાં 
સાકાર બાબાની ઝૂંપડીમાં મળવા ગઈ તો બાબાએ 
અચાનક જ દર�ને બોલાવીને ક�ં ક� બેટી માટ� 
બે �ડી કપડાં સીવી દો. �� મનમાં જ િવચારવા 
લાગી ક� આ કપડાં મળશે તો રાખી મૂક�શ. કદી 
પહ�રીશ નહ�. બે કલાક પછી બાબાએ મને 
બોલાવી અને નવાં સીવેલાં કપડાં મને આપીને ક�ં 
ક� બેટી, આ કપડાં લઈ �ઓ અને જલદીથી 
પહ�રીને બાબાને બતાવો. �� આ�ાકારી બનીને 
ઓરડામાં ગઈ અને પહ�રીને �યાર� બાબાની સામે 
આવી તો બાબા �ઈને કહ�વા લા�યા. ‘બેટી, તું 
મ�મા (માતે�રી જગદ�બા સર�વતી�) જેવી 
દ�ખાય છ�. આ કપડાં સદાયે પહ�રી રાખજે.’ 
��ાક�મારીનો આ �ેસ પહ�રીને અમદાવાદ ગઈ. 
આ ઘટના �� �યાર�ય ભૂલી શકતી નથી. બાબાએ 
મને ��ાક�મારી બનાવી જ દીધી. વાહ બાબા 
વાહ! કમાલ છ�. આપની, જેમણે મને પોતાની 
બનાવીને મહાન બનવાનો ર�તો બતા�યો.

બાબાએ જ મા�ં નામ વેદાંતી રા�યું
મધુવન વરદાનભૂિમની મારી પહ�લી યા�ા 

દરિમયાન મનમાં ક�ટલાયે ��ો ઉઠતા હતા પરંતુ 
�યાર ભર�લી બાબાની પહ�લી મુલાકાતમાં જ બધા 
��ો �ણે હવામાં ઉડી ગયા. મા�ં લૌ�કક નામ 
‘રંજન’ હતું. બાબાએ મને ક�ં ક� બેટી તે વેદ 
શા�� વગેર�નો ઘણો અ�યાસ કય� છ� તો બાબા 
તને વેદોનો અંત આપી ર�ા છ�. વેદોનો અંત 
‘ભગવાન’ હવે તને મળી ગયા તો બાબા તને 
વેદનો અંત �ણનારી ‘વેદાંતી’ કહીને જ 

છ�વટ� બાબાએ મને ��ાક�મારી બનાવી જ દીધી
�.ક�. વેદાંતીબેન, નૈરોબી, આિ�કા
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બોલાવશે. આ રીતે મારી નામકરણ િવિધ 
બાબાએ જ કરી. પછી બાબાએ પૂ�ું. બેટી, તું 
વાદળ બનીને વરસીશ ક� એમ જ ચાલી જઈશ 
અથા�� શું �ાનની સેવા કરીશ ?

હવે મારો ઘેર પાછા ફરવાનો સમય આવી 
ગયો. �� પાછી લૌ�કક ઘેર ગઈ. પરંતુ ભણવામાં 
મા�ં મન લાગતું નહોતું. બાબાના વરદાનો ભર�લા 
શ�દો કાનમાં ગૂંજતા હતા. વારંવાર આ ��ય 
આંખોની સમ� દ�ખાતું હતું. તે �દ�ય અલૌ�કક 
વાતો યાદ આવતી હતી. બસ મનમાં એ સંક�પ 
વારંવાર આવી ર�ો હતો ક� હવે તો માર� ઈ�રીય 
સેવામાં �ડાઈ જવું છ�. સાથે સાથે િશવબાબાની 
યાદ પણ ઘણી જ આવી રહી હતી. મને ઘણું 
ખ�ચાણ થતું હતું ક� �� ઉડીને બાબાની પાસે ચાલી 
��. લૌ�કક અ�યાસમાંથી પણ સ�વર� મુ� 
થવાની ઈ�છા થતી હતી. મનમાં એક જ ધૂન હતી. 
ક� હવે સમયને ઈ�રીય સેવામાં સફળ કરવો છ�. 
છ માસમાં જ પ�રવારને સમ�વીને �� ઈ�રીય 
સેવામાં હાજર થઈ ગઈ. આજ સુધી મને એ 
અનુભવ થઈ ર�ો છ� ક� બાબાના વરદાનોએ જ 
મને �વવાનો સાચો ર�તો બતા�યો, જેનાથી મા�ં 
�વન ઘણું જ ઉ� અને �ે� બની ગયું છ�.

બાબાએ ક�ં, િસંહણ બનીને ગજ�ના કરો
બાબામાં �ાનથી પાલના કરવાની અ�ભુત 

શિ� હતી. સાચા મા બાપનો �ેમ શું હોઈ શક� તે મ� 
બાબા પાસેથી મેળ�યું. મારા માટ� આ�ય�ની વાત 
એ હતી ક� મારા મનમાં જે પણ િવચારો ચાલતા 
હતા તેની બાબાને પહ�લેથી જ ખબર પડી જતી 
હતી. મારા �વનનું ભિવ�ય પણ બાબાની 
નજરોમાં પહ�લાંથી જ �પ� હતું.

બાબાએ ક�ં, બેટી, તું નોકરી કરીને 
ધનથી સેવા કરીને સતયુગમાં શા�કાર બનવા 

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 01 January 2022 Page No. 15

�ાના�ત

સહ��ા�દી અથા�� એક હ�ર વષ�ના પૂરા 
સમયગાળાને િમલેિનયમ તરીક� ઓળખવામાં 
આવે છ�. િ��તી પંચાંગ મુજબ હવે ઈ�વીસન 
મુજબ બે હ�ર વષ� પૂરા થઈ ર�ા છ� અને નવી 
સહ��ા�દી શ� થઈ છ�. ક�ટલાક લોકો ઈ.સ. 01-
01-2001 થી નવી સહ��ા�દી અથા�� નવું 
િમલેિનયમ શ� થવાની મા�યતા ધરાવે છ�. પરંતુ 
મોટા ભાગના લોકો પહ�લી ��યુઆરી બે હ�ર 
(તા. 01-01-2000)ના �દવસથી નવા 
િમલેિનયમને વધાવવાની તૈયારીઓ કરી ર�ા છ�. 
નવા િમલેિનયમમાં એકવીસમી સદીમાં અવનવી 
ઘટનાઓ આ ભૂમંડલ પર આકાર લેવાની છ�. 
�ક�િતના પાંચ ત�વોની ભાર� આપિ�ઓ, પર�પર 
વગ� િવ�હ (�હ-યુ�) અને અણુશ��ો �ારા 
યુ�થી વત�માન કલહયુગી ���નો શુભારંભ 
થશે. સોળ� કળા સંપૂણ� �ીક��ણના આ�માના 
અગાઉના જ�મધારી દ�હનું નામ �ણો છો?.. અને 
તે નામ છ� - ��િપતા ��ા, જે િનરાકાર ભગવાન 
િશવના અવતરણના સાકાર મા�યમ બ�યા. 
આ�દદ�વ ��િપતા ��ા જ િશવના નંદી, િશવની 
સવારી માટ�નો રથ બ�યા. ભૂતકાળની 
સહ��ા�દીના, વીતેલ િમલેિનયમના યુગ પુ�ષ છ� 
- ��િપતા ��ા, �વત�માન સંગમયુગ ક�પના 
પ�રવત�નનો અમૂ�ય સમય છ�. ‘��ા સો િવ�ણુ’ 
અથા�� ��ાિપતા ભિવ�યમાં સતયુગમાં �ીક��ણ 
બને છ�. જે �વયંવર પછી િવ�ણુ અથા�� નારાયણ 
તરીક� ઓળખાય છ�.

ઈ.સ. 1876માં દ�શની આઝાદીના પહ�લાં 
અખંડ િહ�દુ�તાનના (હાલના પા�ક�તાનના) િસંધ 
�ાંતમાં ગામડાની એક શાળાના હ�ડમા�ટરને �યાં 

ક�પલાની પ�રવારમાં એક પુ�નો જ�મ થયો. જેનું 
નામ હતું લેખરાજ, તેમના લૌ�કક િપતાને જ�મ 
સમયે કયાં ખબર હતી ક� તેમનો પનોતો પુ� 
ભિવ�યમાં સવ� મનુ�યા�માઓનો ઉ�ારક ‘�ેટ 
�ેટ �ા�ડ ફાધર’બની જશે?

દાદા લેખરાજ ભિ� પરાયણ, સા��વક 
કો�ટના ગુણસંપ�ન �ે� પુ�ષ હતા. લેખરાજ 
દાની �વભાવના હતા. અ�ન, વ��, સોનાનું પોતે 
દાન આપતા અને પોતાના બાળકો �ારા પણ દાન 
અપાવતા. બાળકો વહ�લા ઉઠ�, �ાન કર�, 
પૂ�પાઠ કર�, ભગવાન ��યે ભાવના ક�ળવે અને 
સારા સં�કારો ધારણ કર� તેવી ટ�વ બાળપણથી જ 
પાડવામાં આવતી, તેમના ઘરનું વાતાવરણ એક 
મં�દર જેવું હતું. ઘરમાં જ નાનકડું પૂ�ના �થાન 
માટ� મં�દર હતું. જેમાં પૂ�પાઠ, માળા, ભજન, 
ક�ત�ન, આરતી, ગુ�ઓનું આગમન અને 
સ�સંગનો કાય��મ ચાલતો હતો. તેઓ દરરોજ 
ગીતાનો પાઠ કરતા અને નારાયણ (િવ�ણુ)ની 
ભિ� કરતા. ઘરમાં પૂ�પાઠ િવના કોઈને પણ 
ખાવાપીવાની ર� આપવામાં આવતી નિહ. ઘરમાં 
સા��વક આહાર લેવાતો. તામિસક ભોજન, દા�, 
િસગાર�ટ ક� �યસનનું નામિનશાન ન હતું. મહ��ફલ 
કોઈ �સંગે રાખવામાં આવે �યાર� અથવા રા�ઓ 
ક� અં�ે� માલ ખરીદવા આવે �યાર� દા� ક� 
સીગાર�ટ પીવડાવામાં આવતા નિહ. ટૂંકમાં દાદા 
પોતાના સ�ય ધમ�માં અડગ રહ�તા. પ�રવારના 
સ�યોનું પાલન પણ લાડ�ેમથી કરતા. અનાજના 
વેપારથી શ�આત કરીને પોતાની ક�શા� બુિ�થી 
હીરા ઝવેરાતનો ધંધો શ� કય�. ઝવેરીના ધંધામાં 
ફાવટ આવી ગઈ અને અઢળક સંપિ�ના માિલક 

િશવના નંદી - ��િપતા ��ા
�.ક�. ગાય�ીબેન, કોલાબા, મુંબઈ

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... દાદા લેખરાજ

સમયે દાદા લેખરાજ િવચાર� છ� ક� મ� જે 
સા�ા�કારમાં દુિનયા �ઈ એવી દુિનયા �� ક�વી 
રીતે લાવી શક�શ? દાદા લેખરાજના શરીરમાં 
િનરાકાર િશવ પરમા�માએ �વેશ કરી અને 
તેમના મુખ �ારા પ�રચય આ�યો. આનંદ �વ�પ 
િશવ �� જ છું. એક �દ�ય �કાશ અને અલૌ�કક 
શિ�નો અનુભવ કય� ક� આવી દુિનયા માર� 
લાવવાની છ�.

આમ દાદા લેખરાજ �ારા પરમા�મા રોજ 
�ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપતા જે �ાનનો 
રોજ સતસંગમાં આવનાર લોકો �વણ કરતા જેને 
�ાન મુરલી કહ�વામાં આવે છ�. ભગવાનના વા�યો 
જેમાં �દ�ય �વન બનાવવાની �ેરણા અને સાથે 
સાથે ઘર �હ�થમાં રહ�વાની િશ�ા પરમા�મા 
આપે છ�. આમ પરમા�માએ દાદા લેખરાજનું 
અલૌ�કક નામ ��િપતા ��ા રા�યું જેમના �ારા 
િવ� પ�રવત�નનું કાય� આરં�યું.

દાદા લેખરાજ ��યુઆરી માસની 18 
તારીખે આ સાકાર શરીર છોડીને 93 વષ�ની �મર� 
િવ�ની સેવા હ�તુ અ�ય� બ�યા. �ભુ િપતાના 
�થમ િવ�ાથ� પોતે પરમા�મ િપતાની આ�ાનું 
પાલન કયુ� અને બી�ને પણ કરા�યું. આમ એક 
એવા મહાન િચંતક, િવચારક, માનવ મા�ને �ે� 
રાહ બતાવનાર મનુ�ય ���ના આ�દ િપતા ��ા 
બ�યા. દાદા લેખરાજ સંસારી હોવા છતાં યોગ 
સાધના �ારા સંસારમાંથી િવર� બ�યા. તેઓ 
હ�રો લોકોના માગ�દશ�ક, તારણહાર બ�યા. 
અ�યા�મને દ�શના સીમાડા નથી હોતા. તેમનો 
સંદ�શ ઝીલવા સમ� િવ� ત�પર બ�યું છ�. એવા 
યુગ િવધાતા ��ા િપતાને શત શત નમન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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બોલાવશે. આ રીતે મારી નામકરણ િવિધ 
બાબાએ જ કરી. પછી બાબાએ પૂ�ું. બેટી, તું 
વાદળ બનીને વરસીશ ક� એમ જ ચાલી જઈશ 
અથા�� શું �ાનની સેવા કરીશ ?

હવે મારો ઘેર પાછા ફરવાનો સમય આવી 
ગયો. �� પાછી લૌ�કક ઘેર ગઈ. પરંતુ ભણવામાં 
મા�ં મન લાગતું નહોતું. બાબાના વરદાનો ભર�લા 
શ�દો કાનમાં ગૂંજતા હતા. વારંવાર આ ��ય 
આંખોની સમ� દ�ખાતું હતું. તે �દ�ય અલૌ�કક 
વાતો યાદ આવતી હતી. બસ મનમાં એ સંક�પ 
વારંવાર આવી ર�ો હતો ક� હવે તો માર� ઈ�રીય 
સેવામાં �ડાઈ જવું છ�. સાથે સાથે િશવબાબાની 
યાદ પણ ઘણી જ આવી રહી હતી. મને ઘણું 
ખ�ચાણ થતું હતું ક� �� ઉડીને બાબાની પાસે ચાલી 
��. લૌ�કક અ�યાસમાંથી પણ સ�વર� મુ� 
થવાની ઈ�છા થતી હતી. મનમાં એક જ ધૂન હતી. 
ક� હવે સમયને ઈ�રીય સેવામાં સફળ કરવો છ�. 
છ માસમાં જ પ�રવારને સમ�વીને �� ઈ�રીય 
સેવામાં હાજર થઈ ગઈ. આજ સુધી મને એ 
અનુભવ થઈ ર�ો છ� ક� બાબાના વરદાનોએ જ 
મને �વવાનો સાચો ર�તો બતા�યો, જેનાથી મા�ં 
�વન ઘણું જ ઉ� અને �ે� બની ગયું છ�.

બાબાએ ક�ં, િસંહણ બનીને ગજ�ના કરો
બાબામાં �ાનથી પાલના કરવાની અ�ભુત 

શિ� હતી. સાચા મા બાપનો �ેમ શું હોઈ શક� તે મ� 
બાબા પાસેથી મેળ�યું. મારા માટ� આ�ય�ની વાત 
એ હતી ક� મારા મનમાં જે પણ િવચારો ચાલતા 
હતા તેની બાબાને પહ�લેથી જ ખબર પડી જતી 
હતી. મારા �વનનું ભિવ�ય પણ બાબાની 
નજરોમાં પહ�લાંથી જ �પ� હતું.

બાબાએ ક�ં, બેટી, તું નોકરી કરીને 
ધનથી સેવા કરીને સતયુગમાં શા�કાર બનવા 
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સહ��ા�દી અથા�� એક હ�ર વષ�ના પૂરા 
સમયગાળાને િમલેિનયમ તરીક� ઓળખવામાં 
આવે છ�. િ��તી પંચાંગ મુજબ હવે ઈ�વીસન 
મુજબ બે હ�ર વષ� પૂરા થઈ ર�ા છ� અને નવી 
સહ��ા�દી શ� થઈ છ�. ક�ટલાક લોકો ઈ.સ. 01-
01-2001 થી નવી સહ��ા�દી અથા�� નવું 
િમલેિનયમ શ� થવાની મા�યતા ધરાવે છ�. પરંતુ 
મોટા ભાગના લોકો પહ�લી ��યુઆરી બે હ�ર 
(તા. 01-01-2000)ના �દવસથી નવા 
િમલેિનયમને વધાવવાની તૈયારીઓ કરી ર�ા છ�. 
નવા િમલેિનયમમાં એકવીસમી સદીમાં અવનવી 
ઘટનાઓ આ ભૂમંડલ પર આકાર લેવાની છ�. 
�ક�િતના પાંચ ત�વોની ભાર� આપિ�ઓ, પર�પર 
વગ� િવ�હ (�હ-યુ�) અને અણુશ��ો �ારા 
યુ�થી વત�માન કલહયુગી ���નો શુભારંભ 
થશે. સોળ� કળા સંપૂણ� �ીક��ણના આ�માના 
અગાઉના જ�મધારી દ�હનું નામ �ણો છો?.. અને 
તે નામ છ� - ��િપતા ��ા, જે િનરાકાર ભગવાન 
િશવના અવતરણના સાકાર મા�યમ બ�યા. 
આ�દદ�વ ��િપતા ��ા જ િશવના નંદી, િશવની 
સવારી માટ�નો રથ બ�યા. ભૂતકાળની 
સહ��ા�દીના, વીતેલ િમલેિનયમના યુગ પુ�ષ છ� 
- ��િપતા ��ા, �વત�માન સંગમયુગ ક�પના 
પ�રવત�નનો અમૂ�ય સમય છ�. ‘��ા સો િવ�ણુ’ 
અથા�� ��ાિપતા ભિવ�યમાં સતયુગમાં �ીક��ણ 
બને છ�. જે �વયંવર પછી િવ�ણુ અથા�� નારાયણ 
તરીક� ઓળખાય છ�.

ઈ.સ. 1876માં દ�શની આઝાદીના પહ�લાં 
અખંડ િહ�દુ�તાનના (હાલના પા�ક�તાનના) િસંધ 
�ાંતમાં ગામડાની એક શાળાના હ�ડમા�ટરને �યાં 

ક�પલાની પ�રવારમાં એક પુ�નો જ�મ થયો. જેનું 
નામ હતું લેખરાજ, તેમના લૌ�કક િપતાને જ�મ 
સમયે કયાં ખબર હતી ક� તેમનો પનોતો પુ� 
ભિવ�યમાં સવ� મનુ�યા�માઓનો ઉ�ારક ‘�ેટ 
�ેટ �ા�ડ ફાધર’બની જશે?

દાદા લેખરાજ ભિ� પરાયણ, સા��વક 
કો�ટના ગુણસંપ�ન �ે� પુ�ષ હતા. લેખરાજ 
દાની �વભાવના હતા. અ�ન, વ��, સોનાનું પોતે 
દાન આપતા અને પોતાના બાળકો �ારા પણ દાન 
અપાવતા. બાળકો વહ�લા ઉઠ�, �ાન કર�, 
પૂ�પાઠ કર�, ભગવાન ��યે ભાવના ક�ળવે અને 
સારા સં�કારો ધારણ કર� તેવી ટ�વ બાળપણથી જ 
પાડવામાં આવતી, તેમના ઘરનું વાતાવરણ એક 
મં�દર જેવું હતું. ઘરમાં જ નાનકડું પૂ�ના �થાન 
માટ� મં�દર હતું. જેમાં પૂ�પાઠ, માળા, ભજન, 
ક�ત�ન, આરતી, ગુ�ઓનું આગમન અને 
સ�સંગનો કાય��મ ચાલતો હતો. તેઓ દરરોજ 
ગીતાનો પાઠ કરતા અને નારાયણ (િવ�ણુ)ની 
ભિ� કરતા. ઘરમાં પૂ�પાઠ િવના કોઈને પણ 
ખાવાપીવાની ર� આપવામાં આવતી નિહ. ઘરમાં 
સા��વક આહાર લેવાતો. તામિસક ભોજન, દા�, 
િસગાર�ટ ક� �યસનનું નામિનશાન ન હતું. મહ��ફલ 
કોઈ �સંગે રાખવામાં આવે �યાર� અથવા રા�ઓ 
ક� અં�ે� માલ ખરીદવા આવે �યાર� દા� ક� 
સીગાર�ટ પીવડાવામાં આવતા નિહ. ટૂંકમાં દાદા 
પોતાના સ�ય ધમ�માં અડગ રહ�તા. પ�રવારના 
સ�યોનું પાલન પણ લાડ�ેમથી કરતા. અનાજના 
વેપારથી શ�આત કરીને પોતાની ક�શા� બુિ�થી 
હીરા ઝવેરાતનો ધંધો શ� કય�. ઝવેરીના ધંધામાં 
ફાવટ આવી ગઈ અને અઢળક સંપિ�ના માિલક 

િશવના નંદી - ��િપતા ��ા
�.ક�. ગાય�ીબેન, કોલાબા, મુંબઈ

(પેજ નં. 30નું અનુસંધાન)... દાદા લેખરાજ

સમયે દાદા લેખરાજ િવચાર� છ� ક� મ� જે 
સા�ા�કારમાં દુિનયા �ઈ એવી દુિનયા �� ક�વી 
રીતે લાવી શક�શ? દાદા લેખરાજના શરીરમાં 
િનરાકાર િશવ પરમા�માએ �વેશ કરી અને 
તેમના મુખ �ારા પ�રચય આ�યો. આનંદ �વ�પ 
િશવ �� જ છું. એક �દ�ય �કાશ અને અલૌ�કક 
શિ�નો અનુભવ કય� ક� આવી દુિનયા માર� 
લાવવાની છ�.

આમ દાદા લેખરાજ �ારા પરમા�મા રોજ 
�ાન અને રાજયોગનું િશ�ણ આપતા જે �ાનનો 
રોજ સતસંગમાં આવનાર લોકો �વણ કરતા જેને 
�ાન મુરલી કહ�વામાં આવે છ�. ભગવાનના વા�યો 
જેમાં �દ�ય �વન બનાવવાની �ેરણા અને સાથે 
સાથે ઘર �હ�થમાં રહ�વાની િશ�ા પરમા�મા 
આપે છ�. આમ પરમા�માએ દાદા લેખરાજનું 
અલૌ�કક નામ ��િપતા ��ા રા�યું જેમના �ારા 
િવ� પ�રવત�નનું કાય� આરં�યું.

દાદા લેખરાજ ��યુઆરી માસની 18 
તારીખે આ સાકાર શરીર છોડીને 93 વષ�ની �મર� 
િવ�ની સેવા હ�તુ અ�ય� બ�યા. �ભુ િપતાના 
�થમ િવ�ાથ� પોતે પરમા�મ િપતાની આ�ાનું 
પાલન કયુ� અને બી�ને પણ કરા�યું. આમ એક 
એવા મહાન િચંતક, િવચારક, માનવ મા�ને �ે� 
રાહ બતાવનાર મનુ�ય ���ના આ�દ િપતા ��ા 
બ�યા. દાદા લેખરાજ સંસારી હોવા છતાં યોગ 
સાધના �ારા સંસારમાંથી િવર� બ�યા. તેઓ 
હ�રો લોકોના માગ�દશ�ક, તારણહાર બ�યા. 
અ�યા�મને દ�શના સીમાડા નથી હોતા. તેમનો 
સંદ�શ ઝીલવા સમ� િવ� ત�પર બ�યું છ�. એવા 
યુગ િવધાતા ��ા િપતાને શત શત નમન.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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અને ગેબી અવાજ સંભળાયો ક�

િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ�

�ાન �વ�પ� િશવોહ�

�કાશ �વ�પ� િશવોહ�

દાદાને �મશઃ મુંબઈ અને બનારસમાં 
કિલયુગી ���ના મહાિવનાશના અને ભિવ�યમાં 
આવનાર �વગ�ય દ�વતાઈ દુિનયાના સા�ા�કારો 
અલગ અલગ રીતે થતા ર�ા. િવ�ણુનો 
સા�ા�કાર થતાં તેઓએ જણા�યું ક� ‘અહ� 
ચતુભુ�જ િવ�ણુ, ત� �વ�’ અથા�� ‘�� િવ�ણુ 
ચતુભુ�જ છું. જે તું છ�’, િનરાકાર પરમિપતા 
પરમા�મા િશવે સંક�ત કય� ક� હવે દાદાએ 
િનરાકાર ભગવાન િશવના અવતરણ માટ�ના 
સાકાર મા�યમ બનવાનું છ� અને ભિવ�યની 
સતયુગી ���ની �થાપના માટ� િનિમ� બનવાનું 
છ�. આ બાબતનો િન�ય થતાં જ દાદાએ પોતાનો 
ઝવેરાતનો ધંધો છોડી ભાગીદાર� િહસાબમાં જે 
સંપિ� આપી તે ઈ�રના ચરણે ધરી દીધી. િસંધ 
�ાંતના હ��ાબાદ શહ�રમાં વતનમાં તેઓએ સ�સંગ 
શ� કય�. ‘ઓ� ઓ�’ની ધૂન લગાવનારાઓને 
સા�ા�કારો થવા લા�યા.

સા�ા�કારો થયા પછી ક� �દ�ય �ાન �ા�ત 
થયા પછી મહાપુ�ષોના નામ બદલાઈ જતા હોય 
છ�. બૌ� ધમ�ના �થાપક રા� િસ�ાથ�નું ક�વ�ય 
�ાન �ા�ત થયા પછી તેમનું નામ ‘ગૌતમ બુ�’ 
પ�ું. જૈન ધમ�ના �થાપક રા� વધ�માનનું તપ�યા 
પછી �દ�ય �ાન �ા�ત થયા પછીનું નામ ‘મહાવીર 
�વામી’ પ�ું. �વામી િવવેકાનંદનું મૂળ નામ 
નર��� હતું. પરમા�માએ દાદાના તનમાં �વેશ કયા� 
પછી, આ ભા�યશાળી રથનું નામ દાદા 
લેખરાજમાંથી ‘��િપતા ��ા’નું નવું 
નામાિભધાન કયુ�. હવે હક�કતમાં ��િપતા ��ા 

બ�યા. દાદા લેખરાજને લોકો �ેમથી લખીરાજ 
બાબુ નામથી સંબોધતા. કલ�ામાં તેમનું િનવાસ 
�થાન હતું. નેપાળ અને ઉદ�પુરના રા�ઓ સાથે 
પણ તેમની ઝવેરાતનો ધંધો અને ગાઢ સંબંધ હતો.

ધના� હોવા છતાં ‘સાદું �વન, ઉ� 
િવચાર’ના સૂ�માં માનતા હતા. તેમનામાં �ોધ ક� 
ગુ�સો અંશમા� હતો નિહ. અપશ�દ બોલવા ક� 
થ�પડ યા માર મારવાનો તો �� જ ન હતો. નારી 
સમાજ ��યે તેઓને માન હતું. �ભુની �ા��ત માટ� 
તેઓએ �વનમાં બાર ગુ�ઓ કયા� હતા અને 
ગુ�ઓ ��યે અપાર આદર માન હતાં. ગુ�ના 
બુલાવાને કાળનો બુલાવો ગણીને ગુ�ની આ�ાને 
માથે ચઢાવવા. દાદા લેખરાજે �મશઃ �ભાવશાળી 
મનમોહક �યિ��વ �ા�ત કયુ� તથા �ેહપૂણ�, 
ન�, િશ� �યવહારમાં પણ કૌશ�ય મેળ�યું. 
સમાજમાં તેમના સદાચારી વત�નથી માન �િત�ા 
વ�યાં અને રા�ઓ પણ તેમના રા�ઈ સં�કારોથી 
�ભાિવત થતા.

ઈ.સ. 1936-37માં આશર� 60 વષ�ની �મર� 
તેમના �વનમાં અ�ભુત �ાંિતકારી મહાન 
પ�રવત�ન આ�યું. તે સમયે ભારતમાં ગુલામીમાંથી 
મુ� થવા રાજક�ય �વતં�તાની ચળવળ ચાલતી 
હતી. પરંતુ અંધ��ા, ક��રવા�, અથ�િવહીન 
ધાિમ�ક િવિધઓ, આડંબર, દ�ભ, નકામા 
રીત�રવા� તથા િવકારોની ગુલામીમાંથી 
માનવીઓને મુ� કરવાનો કોઈ કાય��મ ચાલતો 
ન હતો. ધમ��લાિનનો સમય જ ગણોને ! ગીતામાં 
આપેલા વાયદા અનુસાર સ�ય ધમ�ની �થાપના 
માટ� પરમા�માના અવતરણનો સમય આવી 
પહ��યો. એક ગુ�નો સ�સંગ ચાલતો હતો �યાર� 
દાદા લેખરાજ અધવ�ે ઉભા થઈને પોતાના �મમાં 
એકાંતમાં �યાન�થ થઈને બેઠા તો તેમને �યોિત 
�વ�પ િશવ પરમા�માનો �દ�ય સા�ા�કાર થયો 
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ભગવાન િશવની સવારી માટ�ના વાહન ‘નંદી’ 
બ�યા. આમ ��િપતા ��ા િનરાકાર િશવના 
અવતરણ માટ�ના સાકાર મા�યમ બ�યા. આ�દ 
દ�વ આ�દનાથ બ�યા. ��ા �ારા નવી ���ની 
�થાપનાનું ગાયન પણ છ�. ગીતામાં જણા�યું છ� ક� 
ધમ��લાિનના સમયે ભગવાન સાધારણ �� 
માનવીના તનમાં પરકાયા �વેશ કર� છ�. તેથી 
કરોડોમાં કોઈ જ તેમને ઓળખી શક� છ�. 
પરમા�માના પરકાયા �વેશ માટ�નું તન એજ 
��િપતા ��ાનું તન ક� જે 60 વષ�ની �મરવાળું 
�� તન. સાધારણ માનવીમાં પરમા�માનું 
અવતરણ થતું હોવાથી કોઈક જ આ રહ�યને 
ઓળખી શક� છ�. િનરાકાર િશવે ��ાના મુખ 
�ારા �ા�ણોની રચના કરી. આ સાચા �ા�ણો 
��ા-વ�સો ��ાક�મારી અને ��ાક�મારીઓ 
તરીક� ઓળખાય છ�.

��િપતા ��ાએ ‘ૐ મંડળી’ની �થાપના 
કરી અને પોતાની અઢળક �થાવર અને જંગમ 
િમલકત માતાઓનું ��ટ બનાવી સમિપ�ત કરી. 
રાધા નામની ક�યાનું નામ બદલીને ‘મ�મા’ ક� 
‘સર�વતી’ રાખવામાં આ�યું. જેણે ય�માતા 
તરીક� કારોબાર સંભા�યો. સ�સંગમાં ‘ઓ�’ની 
ધૂન લગાવતાં ક�ટલાક આ�માઓને ��િપતા 
��ામાં �ીક��ણના સા�ા�કાર થતા. નારી સ�ય 
િ�ય, સહનશીલ, વા�સ�ય ભાવવાળી �ેહમયી 
હોવાથી ��ાએ ઈ�રીય કારોબાર અથા�� 
�ાનનો કળશ ક�યાઓ અને માતાઓને િશવે 
મૂક�ને ‘વંદ� માતર�’ની ભાવનાને ચ�રતાથ� કરી. 
‘ૐ િનવાસ’માં બાળકો માટ� હો�ટ�લની �થાપના 
કરી. �યાં ઈ�રીય �ાન આપવામાં આવતું. 
પિવ�તા અથા�� ��ચય�ની ધારણાને કારણે 
સમય જતાં �યાંના સમાજમાં આ સ�સંગનો િવરોધ 
થયો. દાદાને પણ અનેક કલંકો સહન કરવાં 

પ�ાં. છતાં તેઓ અચલ અડોલ ર�ાં. છ�વટ� 
સ�યનો િવજય થયો અને ઈ.સ. 1937માં ‘ૐ 
મંડળી’નું ‘��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય’ના નામાિભધાનમાં �પાંતરણ થયું.

િપતા�ી ��ાની નજરોમાં અમીર-ગરીબ ક� 
નાના-મોટા એવો કોઈ ભેદભાવ ન હતો. દર�કને 
ઘરડા ક� બાળકને બધાને તેઓ ‘બ�ા’ કહીને 
બોલાવતા તથા �ેમ આપતા. તેઓ સદાચારી, 
�ામાિણક, સાદગીવાળા, ઉ�મી, િનઃ�વાથ� સેવા 
ભાવવાળા, કમ�યોગી, શાંત, ગંભીર, રમિણક, 
િનરહ�કારી હતા. તેમની કથની-કરની સમાન 
હતી. િસ�ાંત અને �યવહારમાં એકતા હતી તથા 
આંતર-બા� સરળતા, સ�ભાવના હતી. તેઓ 
યોગીઓમાં સવ� �ે� મુક�ટમિણ હતા. લેખરાજ 
નામના મહાપુ�ષે ‘રાજ-લેખ’ લખીને સતયુગના 
�થમ રાજક�માર �ીક��ણનું પદ �ા�ત કરી લીધું 
અને અનેક આ�માઓ માટ� તી� પુ�ષાથ� �ારા 
લ�મી-નારાયણ પદ �ા�ત કરવાનું �ે� ઉદાહરણ 
પૂ�ં પા�ું.

93 વષ�ની �મર� 32 વષ� સુધી અથક સેવા 
કરીને તા. 18-01-1969ના રોજ નાશવંત પાિથ�વ 
દ�હ છોડીને તેઓ અ�ય� વતનવાસી ફ�ર�તા 
બ�યા. ‘િનરાકારી, િનરહ�કારી, િનિવ�કારી’ 
બનવાનો સંદ�શ આપી દાદી �કાશમિણ�ના 
હાથમાં હાથ મૂક� સવ� શિ�ઓ ભરી દઈ અંિતમ 
�ાસ છો�ો. આજ પય�ત અ�ય� ��ાબાબા 
િનરાકાર િશવબાબાની સાથે નવી સતયુગી દ�વી 
દુિનયાની �થાપનામાં ફ�ર�તા �વ�પે સેવા કરી 
ર�ા છ� અને સૌને કમા�તીત સંપૂણ� બનવાનો 
ઈ�રીય સંદ�શ સંભળાવી ર�ા છ�. અ�ય� થયા 
પછી બાપદાદા બંનેના અવતરણનો રથ 
ગુલઝારદાદીનું તન છ�. 18મી ��યુઆરીનો 
�દવસ અ�ય� ��િત �દન ક� પુ�યિતિથ તરીક� 
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અને ગેબી અવાજ સંભળાયો ક�

િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ�

�ાન �વ�પ� િશવોહ�

�કાશ �વ�પ� િશવોહ�

દાદાને �મશઃ મુંબઈ અને બનારસમાં 
કિલયુગી ���ના મહાિવનાશના અને ભિવ�યમાં 
આવનાર �વગ�ય દ�વતાઈ દુિનયાના સા�ા�કારો 
અલગ અલગ રીતે થતા ર�ા. િવ�ણુનો 
સા�ા�કાર થતાં તેઓએ જણા�યું ક� ‘અહ� 
ચતુભુ�જ િવ�ણુ, ત� �વ�’ અથા�� ‘�� િવ�ણુ 
ચતુભુ�જ છું. જે તું છ�’, િનરાકાર પરમિપતા 
પરમા�મા િશવે સંક�ત કય� ક� હવે દાદાએ 
િનરાકાર ભગવાન િશવના અવતરણ માટ�ના 
સાકાર મા�યમ બનવાનું છ� અને ભિવ�યની 
સતયુગી ���ની �થાપના માટ� િનિમ� બનવાનું 
છ�. આ બાબતનો િન�ય થતાં જ દાદાએ પોતાનો 
ઝવેરાતનો ધંધો છોડી ભાગીદાર� િહસાબમાં જે 
સંપિ� આપી તે ઈ�રના ચરણે ધરી દીધી. િસંધ 
�ાંતના હ��ાબાદ શહ�રમાં વતનમાં તેઓએ સ�સંગ 
શ� કય�. ‘ઓ� ઓ�’ની ધૂન લગાવનારાઓને 
સા�ા�કારો થવા લા�યા.

સા�ા�કારો થયા પછી ક� �દ�ય �ાન �ા�ત 
થયા પછી મહાપુ�ષોના નામ બદલાઈ જતા હોય 
છ�. બૌ� ધમ�ના �થાપક રા� િસ�ાથ�નું ક�વ�ય 
�ાન �ા�ત થયા પછી તેમનું નામ ‘ગૌતમ બુ�’ 
પ�ું. જૈન ધમ�ના �થાપક રા� વધ�માનનું તપ�યા 
પછી �દ�ય �ાન �ા�ત થયા પછીનું નામ ‘મહાવીર 
�વામી’ પ�ું. �વામી િવવેકાનંદનું મૂળ નામ 
નર��� હતું. પરમા�માએ દાદાના તનમાં �વેશ કયા� 
પછી, આ ભા�યશાળી રથનું નામ દાદા 
લેખરાજમાંથી ‘��િપતા ��ા’નું નવું 
નામાિભધાન કયુ�. હવે હક�કતમાં ��િપતા ��ા 

બ�યા. દાદા લેખરાજને લોકો �ેમથી લખીરાજ 
બાબુ નામથી સંબોધતા. કલ�ામાં તેમનું િનવાસ 
�થાન હતું. નેપાળ અને ઉદ�પુરના રા�ઓ સાથે 
પણ તેમની ઝવેરાતનો ધંધો અને ગાઢ સંબંધ હતો.

ધના� હોવા છતાં ‘સાદું �વન, ઉ� 
િવચાર’ના સૂ�માં માનતા હતા. તેમનામાં �ોધ ક� 
ગુ�સો અંશમા� હતો નિહ. અપશ�દ બોલવા ક� 
થ�પડ યા માર મારવાનો તો �� જ ન હતો. નારી 
સમાજ ��યે તેઓને માન હતું. �ભુની �ા��ત માટ� 
તેઓએ �વનમાં બાર ગુ�ઓ કયા� હતા અને 
ગુ�ઓ ��યે અપાર આદર માન હતાં. ગુ�ના 
બુલાવાને કાળનો બુલાવો ગણીને ગુ�ની આ�ાને 
માથે ચઢાવવા. દાદા લેખરાજે �મશઃ �ભાવશાળી 
મનમોહક �યિ��વ �ા�ત કયુ� તથા �ેહપૂણ�, 
ન�, િશ� �યવહારમાં પણ કૌશ�ય મેળ�યું. 
સમાજમાં તેમના સદાચારી વત�નથી માન �િત�ા 
વ�યાં અને રા�ઓ પણ તેમના રા�ઈ સં�કારોથી 
�ભાિવત થતા.

ઈ.સ. 1936-37માં આશર� 60 વષ�ની �મર� 
તેમના �વનમાં અ�ભુત �ાંિતકારી મહાન 
પ�રવત�ન આ�યું. તે સમયે ભારતમાં ગુલામીમાંથી 
મુ� થવા રાજક�ય �વતં�તાની ચળવળ ચાલતી 
હતી. પરંતુ અંધ��ા, ક��રવા�, અથ�િવહીન 
ધાિમ�ક િવિધઓ, આડંબર, દ�ભ, નકામા 
રીત�રવા� તથા િવકારોની ગુલામીમાંથી 
માનવીઓને મુ� કરવાનો કોઈ કાય��મ ચાલતો 
ન હતો. ધમ��લાિનનો સમય જ ગણોને ! ગીતામાં 
આપેલા વાયદા અનુસાર સ�ય ધમ�ની �થાપના 
માટ� પરમા�માના અવતરણનો સમય આવી 
પહ��યો. એક ગુ�નો સ�સંગ ચાલતો હતો �યાર� 
દાદા લેખરાજ અધવ�ે ઉભા થઈને પોતાના �મમાં 
એકાંતમાં �યાન�થ થઈને બેઠા તો તેમને �યોિત 
�વ�પ િશવ પરમા�માનો �દ�ય સા�ા�કાર થયો 
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ભગવાન િશવની સવારી માટ�ના વાહન ‘નંદી’ 
બ�યા. આમ ��િપતા ��ા િનરાકાર િશવના 
અવતરણ માટ�ના સાકાર મા�યમ બ�યા. આ�દ 
દ�વ આ�દનાથ બ�યા. ��ા �ારા નવી ���ની 
�થાપનાનું ગાયન પણ છ�. ગીતામાં જણા�યું છ� ક� 
ધમ��લાિનના સમયે ભગવાન સાધારણ �� 
માનવીના તનમાં પરકાયા �વેશ કર� છ�. તેથી 
કરોડોમાં કોઈ જ તેમને ઓળખી શક� છ�. 
પરમા�માના પરકાયા �વેશ માટ�નું તન એજ 
��િપતા ��ાનું તન ક� જે 60 વષ�ની �મરવાળું 
�� તન. સાધારણ માનવીમાં પરમા�માનું 
અવતરણ થતું હોવાથી કોઈક જ આ રહ�યને 
ઓળખી શક� છ�. િનરાકાર િશવે ��ાના મુખ 
�ારા �ા�ણોની રચના કરી. આ સાચા �ા�ણો 
��ા-વ�સો ��ાક�મારી અને ��ાક�મારીઓ 
તરીક� ઓળખાય છ�.

��િપતા ��ાએ ‘ૐ મંડળી’ની �થાપના 
કરી અને પોતાની અઢળક �થાવર અને જંગમ 
િમલકત માતાઓનું ��ટ બનાવી સમિપ�ત કરી. 
રાધા નામની ક�યાનું નામ બદલીને ‘મ�મા’ ક� 
‘સર�વતી’ રાખવામાં આ�યું. જેણે ય�માતા 
તરીક� કારોબાર સંભા�યો. સ�સંગમાં ‘ઓ�’ની 
ધૂન લગાવતાં ક�ટલાક આ�માઓને ��િપતા 
��ામાં �ીક��ણના સા�ા�કાર થતા. નારી સ�ય 
િ�ય, સહનશીલ, વા�સ�ય ભાવવાળી �ેહમયી 
હોવાથી ��ાએ ઈ�રીય કારોબાર અથા�� 
�ાનનો કળશ ક�યાઓ અને માતાઓને િશવે 
મૂક�ને ‘વંદ� માતર�’ની ભાવનાને ચ�રતાથ� કરી. 
‘ૐ િનવાસ’માં બાળકો માટ� હો�ટ�લની �થાપના 
કરી. �યાં ઈ�રીય �ાન આપવામાં આવતું. 
પિવ�તા અથા�� ��ચય�ની ધારણાને કારણે 
સમય જતાં �યાંના સમાજમાં આ સ�સંગનો િવરોધ 
થયો. દાદાને પણ અનેક કલંકો સહન કરવાં 

પ�ાં. છતાં તેઓ અચલ અડોલ ર�ાં. છ�વટ� 
સ�યનો િવજય થયો અને ઈ.સ. 1937માં ‘ૐ 
મંડળી’નું ‘��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય’ના નામાિભધાનમાં �પાંતરણ થયું.

િપતા�ી ��ાની નજરોમાં અમીર-ગરીબ ક� 
નાના-મોટા એવો કોઈ ભેદભાવ ન હતો. દર�કને 
ઘરડા ક� બાળકને બધાને તેઓ ‘બ�ા’ કહીને 
બોલાવતા તથા �ેમ આપતા. તેઓ સદાચારી, 
�ામાિણક, સાદગીવાળા, ઉ�મી, િનઃ�વાથ� સેવા 
ભાવવાળા, કમ�યોગી, શાંત, ગંભીર, રમિણક, 
િનરહ�કારી હતા. તેમની કથની-કરની સમાન 
હતી. િસ�ાંત અને �યવહારમાં એકતા હતી તથા 
આંતર-બા� સરળતા, સ�ભાવના હતી. તેઓ 
યોગીઓમાં સવ� �ે� મુક�ટમિણ હતા. લેખરાજ 
નામના મહાપુ�ષે ‘રાજ-લેખ’ લખીને સતયુગના 
�થમ રાજક�માર �ીક��ણનું પદ �ા�ત કરી લીધું 
અને અનેક આ�માઓ માટ� તી� પુ�ષાથ� �ારા 
લ�મી-નારાયણ પદ �ા�ત કરવાનું �ે� ઉદાહરણ 
પૂ�ં પા�ું.

93 વષ�ની �મર� 32 વષ� સુધી અથક સેવા 
કરીને તા. 18-01-1969ના રોજ નાશવંત પાિથ�વ 
દ�હ છોડીને તેઓ અ�ય� વતનવાસી ફ�ર�તા 
બ�યા. ‘િનરાકારી, િનરહ�કારી, િનિવ�કારી’ 
બનવાનો સંદ�શ આપી દાદી �કાશમિણ�ના 
હાથમાં હાથ મૂક� સવ� શિ�ઓ ભરી દઈ અંિતમ 
�ાસ છો�ો. આજ પય�ત અ�ય� ��ાબાબા 
િનરાકાર િશવબાબાની સાથે નવી સતયુગી દ�વી 
દુિનયાની �થાપનામાં ફ�ર�તા �વ�પે સેવા કરી 
ર�ા છ� અને સૌને કમા�તીત સંપૂણ� બનવાનો 
ઈ�રીય સંદ�શ સંભળાવી ર�ા છ�. અ�ય� થયા 
પછી બાપદાદા બંનેના અવતરણનો રથ 
ગુલઝારદાદીનું તન છ�. 18મી ��યુઆરીનો 
�દવસ અ�ય� ��િત �દન ક� પુ�યિતિથ તરીક� 
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સમ� િવ�ના ��ાક�મારીઝના સેવાક���ોમાં 
સામૂિહક યોગા�યાસ, યોગભ�ી કરીને 
મનાવવામાં આવે છ�. ��િપતા ��ાએ ‘પિવ� 
બનો, રાજયોગી બનો’નો અમૂ�ય સંદ�શ આપી. 
‘�વપ�રવત�ન �ારા સવ�� પ�રવત�ન’ કરવામાં 
��ાવ�સોને લગાડી દઈ આ�યા��મક �ાંિતના 
દૂત, નવયુગ �વત�ક તથા મહાન સમાજ સુધારક 
સાચા અથ�માં બનીને નામ અમર કરી ગયા.

આ િવ� નવિનમા�ણનું કાય� ક�વળ ��ાનું 
નિહ પણ કરનકરાવનહાર િશવબાબાનું હોવાથી 
તેમના અ�ય� થયા પછી આ સં�થા બી� 
સં�થાઓની જેમ ભાંગી ન પડતાં ઉલટું �દન 
�િત�દન ‘�દન દુગુની રાત ચૌગુની’ની જેમ 
હરળફાળની તી� ગિતએ સમ� િવ�માં સાત 
સમુંદરની પાર પાંચે ખંડોમાં �કાશમિણ દાદીના 
ને��વમાં �સરી ગઈ. ફોલો ફાધર માટ� બાબાની 
બોધ�દ િશખામણોનો સાર આ �માણે છ�.

•  કમ બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલો, સોચકર 
બોલો, શાંત �વ�થ અંતમુ�ખી રહો, મૌન પાળો 
સહનશીલ બનો.

• પોતાને આ�મા સમ� સવ�માં આ�મા �વાની 
ટ�વ પાડી એક િશવબાબાની યાદમાં રહો. 
કમ�યોગી બનો.

• િવકારોથી મુ� બની સંપૂણ� પિવ�તા ધારણ 
કરી હ�સની જેમ ગુણ�ાહી બની સવ� ગુણોને 
ધારણામાં લાવો.

• તમારા તન, મન, ધનને સેવામાં લગાઓ. 
��ટી બનીને રહો. સમય, સંક�પ, �ાસના 
ખ�નાને સફળ કરો. ખુદાઈ િખદમતગાર 
બનો.

• આડી અવળી �યથ� વાતો ન સાંભળો ક� ને 
સંભળાવો. સંગની સંભાળ રાખો. સા��વક 

ભોજન લો. દરરોજ �ાસ કરો.

• ગફલત ન કરો. થઈ ગયેલ ભૂલનો એકરાર 
કરી બતાવી દો. ફરીથી ભૂલ ન થાય તે માટ� 
�ઢતા ક�ળવો. ઈ�છાઓના દાસ ન બનો.

• બેહદની વૈરા�ય �િ� ક�ળવો. �વનની 
ઘટનાઓ ��યે સા�ી બની િશવબાબાને સાથી 
બનાવી યોગબળથી પાપોને ચૂ�ુ કરો. 
બોજમુ�, બે�ફકર, ડબલ લાઈટ રહો.

• �દનચયા�નું ટાઈમટ�બલ બનાવી વળગી રહો. 
અ�તવેળાએ ઉઠી પાવર�લ યોગ કરો. યાદ 
અને ધારણાનો ચાટ� રાખી ચે�જ કરતા રહો. 
પરિચંતન છોડી �વિચંતન કરો. અભી નહી 
તો કભી નહ�.

• િવ�નિવનાશક બનો. િવ�નકતા� નિહ પરંતુ 
િવ�નહતા� બનો. સમ�યા �વ�પ નિહ પરંતુ 
સમાધાન �વ�પ બનો. આ માટ� નમવું પડે તો 
જ�ર ઝુક� �વ. બી�ની ઈ�યા� ન કરો સદા 
સંતુ� રહો.

• સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં ખુશ રહો. બી�ઓને 
મદદ�પ બની ખુશ કરો. પોઝીટીવ આશાવાદી 
બની શુભભાવનાને �સરાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બાબાની સાથે વીતેલું 
બાળપણ, પળો અમૂ�ય 
અને �મરણીય છ�. તે 
અનુભવો થોડા �દવસના 
છ�, દુલ�ભ છ�. તેમાંની 
ક�ટલીક ઘટનાઓતો આજે 
ક�ટલાંયે વષ� પછી પણ મને 

યાદ આવે છ�. બાળપણની ઈ�રીય અલૌ�કક 
ખુશીઓ ક�ઈક જુદી જ હતી. સાકારબાબા 
(��િપતા ��ા) સાથે વીતેલું બાળપણ યાદ 
કરતાં જ મન નાચી ઉઠ� છ� અને �દલ ગાવા લાગે 
છ�. બાબાની સાથે મધુવનમાં રહ�વું એ �ણે 
�વનની વસંત હતી. આ વસંતમાં િખલેલું 
સુંગધીદાર �લરા� કહો ક� �હ�ગુલાબ કહો તે 
હતા - સાકારબાબા.

અજબ �યિ��વ

છ �ટ કરતાં પણ વધાર� ઊંચા કદવાળા 
બાબાના મનની ઊંચાઈને તો માપવી પણ મુ�ક�લ 
છ�. આકાશની ઊંચાઈને �પશ�ને એની ઉપર 
પરમધામ િનવાસી િશવ િપતાની પાસે પહ�ચીને 
�હ�રહાન (આ�મીય વાતા�લાપ) કરવી અને ધરા 
પર પગ રાખીને બાળકો (��ાવ�સો) સાથે વાત 
કરવી આ અ�બ �વનશૈલી હતી અને અનોખું 
��ય હતું.

બાબા મધુવનમાં બાળકોના આકષ�ણ િબ�દુ 
હતા. એવું પણ અનુભવાતું હતું ક� િશવબાબાને 
પણ સાકાર બાબા ��યે અને સાકારબાબાને 
િશવબાબા ��યે અિત�દ�ય આકષ�ણ હતું. 
િશવબાબા વારંવાર સાકાર ��ા તનમાં આવતા 
રહ�તા. િશવબાબાની �વેશતા સાકારબાબાની 

પિવ�તા, સૌ�દય� અને �દ�યતાની ચરમસીમા 
હતી. આવા બાપદાદાનાં (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા અને ��િપતા ��ા) સા�ાત દશ�ન 
િવનાશી શ�દો અને ��ાંતો �ારા કરાવવાં 
અસંભવ છ�. પરમિપતા અને મહાિપતાના 
સા��ન�યનાં સુખ, શાંિત, સ�િ�, શીતળતા અને 
પિવ� �વનની અનુભૂિત અને �દ�ય આનંદના 
અનુભવ સમ� �વગ�ય સુખ સ�િ� પણ નીરસ 
અને �ફ�ાં લાગતાં હતાં. એ સમયની મહાન પળો 
દ�વતાઓ માટ� પણ દુલ�ભ હતી.

બાબાની સાથે રહીને અનાજ સાફ કરવું. 
ભોજન બનાવવું અને પછી બાબાની સાથે જ 
ભોજન કરવું એ પણ દ�વતાઓ માટ� દુલ�ભ છ�. 
બાબા સાકારમાં હોવા છતાં, બાળકોની સાથે 
રહ�વા છતાં, બાળકોને મળવા છતાં ઉપરામ 
દ�ખાતા હતા. બાબા �યાર�ક બાપના �પનો, તો 
�યાર�ક િજગરી દો�તના �પનો, તો �યાર�ક 
સાજનના �પનો અનુભવ કરાવતા હતા. બાબા 
�ારા બાળકોનું �વાગત કરવું, પાલના કરવી, 
િશ�ણ આપવું ખેલપાલ કરવી અને િવદાય 
આપવી - આ સૌ પળો અલૌ�કક અને દશ�ન યો�ય 
હતી.

મ� અનુભવ કય� ક� મધુવન (પાંડવ ભવન, 
માઉ�ટ આબુ)માં પગ મૂકતાં જ મુ�ય �ાર પર 
ઊભા બાબા �ારા શીતળ ��� આપવી, મધુર 
શ�દ બોલવા, િપ�તા, બદામ, સાકરની ટોલી 
(�સાદ) મુખમાં નાંખવી અને બાળકોનું બાબાની 
ગોદીમાં સમાઈ જવું. આ સવ�થી જ�મ જ�મનો થાક 
દૂર થઈ જતો. બાબાની છ�છાયામાં �ાન ભોજન 
મળતું. �ાના�તથી આ�માઓમાં અખૂટ શિ� 

��િપતા ��ા સાથેના મારા અનુભવો
�.ક�. પૂિણ�માબેન, નડીયાદ

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)...છ�વટ� બાબાએ મને

ઈ�છ� છ� પરંતુ બાબાને તમા�ં ધન નથી �ઈતું. 
બાબાને તો તમારા જેવી બેટીઓ �ઈએ છ�. 
બાબાએ ક�ં, લૌ�કક બંધનોની વાતો 
સંભળાવવી અથા�� બકરીની જેમ બ� બ� કરવું. હવે 
િસંહણ બનીને ગજ�ના કરો. આ રીતે બાબાએ મને 
િનબ�ધન બનાવી દીધી અને �� સમિપ�ત થઈને સેવા 
કરવા લાગી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સમ� િવ�ના ��ાક�મારીઝના સેવાક���ોમાં 
સામૂિહક યોગા�યાસ, યોગભ�ી કરીને 
મનાવવામાં આવે છ�. ��િપતા ��ાએ ‘પિવ� 
બનો, રાજયોગી બનો’નો અમૂ�ય સંદ�શ આપી. 
‘�વપ�રવત�ન �ારા સવ�� પ�રવત�ન’ કરવામાં 
��ાવ�સોને લગાડી દઈ આ�યા��મક �ાંિતના 
દૂત, નવયુગ �વત�ક તથા મહાન સમાજ સુધારક 
સાચા અથ�માં બનીને નામ અમર કરી ગયા.

આ િવ� નવિનમા�ણનું કાય� ક�વળ ��ાનું 
નિહ પણ કરનકરાવનહાર િશવબાબાનું હોવાથી 
તેમના અ�ય� થયા પછી આ સં�થા બી� 
સં�થાઓની જેમ ભાંગી ન પડતાં ઉલટું �દન 
�િત�દન ‘�દન દુગુની રાત ચૌગુની’ની જેમ 
હરળફાળની તી� ગિતએ સમ� િવ�માં સાત 
સમુંદરની પાર પાંચે ખંડોમાં �કાશમિણ દાદીના 
ને��વમાં �સરી ગઈ. ફોલો ફાધર માટ� બાબાની 
બોધ�દ િશખામણોનો સાર આ �માણે છ�.

•  કમ બોલો, ધીર� બોલો, મીઠા બોલો, સોચકર 
બોલો, શાંત �વ�થ અંતમુ�ખી રહો, મૌન પાળો 
સહનશીલ બનો.

• પોતાને આ�મા સમ� સવ�માં આ�મા �વાની 
ટ�વ પાડી એક િશવબાબાની યાદમાં રહો. 
કમ�યોગી બનો.

• િવકારોથી મુ� બની સંપૂણ� પિવ�તા ધારણ 
કરી હ�સની જેમ ગુણ�ાહી બની સવ� ગુણોને 
ધારણામાં લાવો.

• તમારા તન, મન, ધનને સેવામાં લગાઓ. 
��ટી બનીને રહો. સમય, સંક�પ, �ાસના 
ખ�નાને સફળ કરો. ખુદાઈ િખદમતગાર 
બનો.

• આડી અવળી �યથ� વાતો ન સાંભળો ક� ને 
સંભળાવો. સંગની સંભાળ રાખો. સા��વક 

ભોજન લો. દરરોજ �ાસ કરો.

• ગફલત ન કરો. થઈ ગયેલ ભૂલનો એકરાર 
કરી બતાવી દો. ફરીથી ભૂલ ન થાય તે માટ� 
�ઢતા ક�ળવો. ઈ�છાઓના દાસ ન બનો.

• બેહદની વૈરા�ય �િ� ક�ળવો. �વનની 
ઘટનાઓ ��યે સા�ી બની િશવબાબાને સાથી 
બનાવી યોગબળથી પાપોને ચૂ�ુ કરો. 
બોજમુ�, બે�ફકર, ડબલ લાઈટ રહો.

• �દનચયા�નું ટાઈમટ�બલ બનાવી વળગી રહો. 
અ�તવેળાએ ઉઠી પાવર�લ યોગ કરો. યાદ 
અને ધારણાનો ચાટ� રાખી ચે�જ કરતા રહો. 
પરિચંતન છોડી �વિચંતન કરો. અભી નહી 
તો કભી નહ�.

• િવ�નિવનાશક બનો. િવ�નકતા� નિહ પરંતુ 
િવ�નહતા� બનો. સમ�યા �વ�પ નિહ પરંતુ 
સમાધાન �વ�પ બનો. આ માટ� નમવું પડે તો 
જ�ર ઝુક� �વ. બી�ની ઈ�યા� ન કરો સદા 
સંતુ� રહો.

• સદા ઉમંગ-ઉ�સાહમાં ખુશ રહો. બી�ઓને 
મદદ�પ બની ખુશ કરો. પોઝીટીવ આશાવાદી 
બની શુભભાવનાને �સરાવો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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બાબાની સાથે વીતેલું 
બાળપણ, પળો અમૂ�ય 
અને �મરણીય છ�. તે 
અનુભવો થોડા �દવસના 
છ�, દુલ�ભ છ�. તેમાંની 
ક�ટલીક ઘટનાઓતો આજે 
ક�ટલાંયે વષ� પછી પણ મને 

યાદ આવે છ�. બાળપણની ઈ�રીય અલૌ�કક 
ખુશીઓ ક�ઈક જુદી જ હતી. સાકારબાબા 
(��િપતા ��ા) સાથે વીતેલું બાળપણ યાદ 
કરતાં જ મન નાચી ઉઠ� છ� અને �દલ ગાવા લાગે 
છ�. બાબાની સાથે મધુવનમાં રહ�વું એ �ણે 
�વનની વસંત હતી. આ વસંતમાં િખલેલું 
સુંગધીદાર �લરા� કહો ક� �હ�ગુલાબ કહો તે 
હતા - સાકારબાબા.

અજબ �યિ��વ

છ �ટ કરતાં પણ વધાર� ઊંચા કદવાળા 
બાબાના મનની ઊંચાઈને તો માપવી પણ મુ�ક�લ 
છ�. આકાશની ઊંચાઈને �પશ�ને એની ઉપર 
પરમધામ િનવાસી િશવ િપતાની પાસે પહ�ચીને 
�હ�રહાન (આ�મીય વાતા�લાપ) કરવી અને ધરા 
પર પગ રાખીને બાળકો (��ાવ�સો) સાથે વાત 
કરવી આ અ�બ �વનશૈલી હતી અને અનોખું 
��ય હતું.

બાબા મધુવનમાં બાળકોના આકષ�ણ િબ�દુ 
હતા. એવું પણ અનુભવાતું હતું ક� િશવબાબાને 
પણ સાકાર બાબા ��યે અને સાકારબાબાને 
િશવબાબા ��યે અિત�દ�ય આકષ�ણ હતું. 
િશવબાબા વારંવાર સાકાર ��ા તનમાં આવતા 
રહ�તા. િશવબાબાની �વેશતા સાકારબાબાની 

પિવ�તા, સૌ�દય� અને �દ�યતાની ચરમસીમા 
હતી. આવા બાપદાદાનાં (પરમિપતા િશવ 
પરમા�મા અને ��િપતા ��ા) સા�ાત દશ�ન 
િવનાશી શ�દો અને ��ાંતો �ારા કરાવવાં 
અસંભવ છ�. પરમિપતા અને મહાિપતાના 
સા��ન�યનાં સુખ, શાંિત, સ�િ�, શીતળતા અને 
પિવ� �વનની અનુભૂિત અને �દ�ય આનંદના 
અનુભવ સમ� �વગ�ય સુખ સ�િ� પણ નીરસ 
અને �ફ�ાં લાગતાં હતાં. એ સમયની મહાન પળો 
દ�વતાઓ માટ� પણ દુલ�ભ હતી.

બાબાની સાથે રહીને અનાજ સાફ કરવું. 
ભોજન બનાવવું અને પછી બાબાની સાથે જ 
ભોજન કરવું એ પણ દ�વતાઓ માટ� દુલ�ભ છ�. 
બાબા સાકારમાં હોવા છતાં, બાળકોની સાથે 
રહ�વા છતાં, બાળકોને મળવા છતાં ઉપરામ 
દ�ખાતા હતા. બાબા �યાર�ક બાપના �પનો, તો 
�યાર�ક િજગરી દો�તના �પનો, તો �યાર�ક 
સાજનના �પનો અનુભવ કરાવતા હતા. બાબા 
�ારા બાળકોનું �વાગત કરવું, પાલના કરવી, 
િશ�ણ આપવું ખેલપાલ કરવી અને િવદાય 
આપવી - આ સૌ પળો અલૌ�કક અને દશ�ન યો�ય 
હતી.

મ� અનુભવ કય� ક� મધુવન (પાંડવ ભવન, 
માઉ�ટ આબુ)માં પગ મૂકતાં જ મુ�ય �ાર પર 
ઊભા બાબા �ારા શીતળ ��� આપવી, મધુર 
શ�દ બોલવા, િપ�તા, બદામ, સાકરની ટોલી 
(�સાદ) મુખમાં નાંખવી અને બાળકોનું બાબાની 
ગોદીમાં સમાઈ જવું. આ સવ�થી જ�મ જ�મનો થાક 
દૂર થઈ જતો. બાબાની છ�છાયામાં �ાન ભોજન 
મળતું. �ાના�તથી આ�માઓમાં અખૂટ શિ� 

��િપતા ��ા સાથેના મારા અનુભવો
�.ક�. પૂિણ�માબેન, નડીયાદ

(પેજ નં. 14નું અનુસંધાન)...છ�વટ� બાબાએ મને

ઈ�છ� છ� પરંતુ બાબાને તમા�ં ધન નથી �ઈતું. 
બાબાને તો તમારા જેવી બેટીઓ �ઈએ છ�. 
બાબાએ ક�ં, લૌ�કક બંધનોની વાતો 
સંભળાવવી અથા�� બકરીની જેમ બ� બ� કરવું. હવે 
િસંહણ બનીને ગજ�ના કરો. આ રીતે બાબાએ મને 
િનબ�ધન બનાવી દીધી અને �� સમિપ�ત થઈને સેવા 
કરવા લાગી.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ભરાઈ જતી હતી. આ પળો સંપૂણ� �દ�યતાનો 
અનુભવ કરાવતી હતી.

આ બાળક� આપની નહ�, ભગવાનની છ�.

અમારો સમ� પ�રવાર ભિ�મય હતો. 
પ�રવારમાં િશવ�ની પૂ�, ગાય�ીમં� અને 
અંબામાતાની દરરોજ આરતી થતી હતી. 
બાળપણથી જ મને �ભુ�ા��તની તી� ઈ�છા હતી. 
�ભુ �ા��ત માટ� ઘર છોડીને જંગલમાં જવાનો 
સંક�પ પણ, �યાર�ક �યાર�ક તી� થઈ જતો હતો. 
આની વ�ે અચાનક જ ઘરમાં �ભુ �ા��તનો 
અનુભવ થયો. ઈ�રીય સંદ�શ આપવા માટ� 
��ાક�મારી બહ�નોએ ઈ.સ. 1966માં અમારા 
ઘરમાં જ ગીતા પાઠશાળા શ� કરવાનો સંક�પ 
કય� અને અચાનક જ દાદી �નક�� અમારા ઘેર 
આ�યાં. દાદી (�નક��) ગીતા પાઠશાળા માટ� 
મારા લૌ�કક િપતા�ને મળવા આ�યાં હતાં. એ 
સમયે �� દાદી�ની સામે બેઠી હતી. મને �તાં જ 
દાદીએ ક�ં ક� ‘આ બાળક� આપની નહ�, 
ભગવાનની છ�. આપ બાળક�ને ભગવાનને સ�પી 
દો.’ ક�ટલાક સમય પછી િપતા� મધુવન ગયા. 
બાબાએ મને �ઈ પણ નહોતી અને બાબાએ 
િપતા�ને ક�ં ક� જનક બેટી જણાવી રહી હતી ક� 
આપની લૌ�કક બેટી આપની નહી, બાબાના 
ય�ની છ�. ય�ની સેવામાં એને �ડવાની છ�.’ 
દાદી�નો સંક�પ, બાબાનું કહ�વું અને �ી� વાત 
એ બની ક� �યાર� મ�મા અ�ય��પમાં આ�યાં તો 
મ�માએ પણ મારા િપતા�ને મારા �વનને ય� 
માટ� સમિપ�ત કરવાનું ક�ં, મારા �વનનું એ 
સૌભા�ય છ�. ક� �� �વયં ઈ�ર માતાિપતા અને 
મહારથીઓની પસંદ છું. મહાિપતા અને પરમિપતા 
બંનેના �ેમની એકઠી વષા� થતી હતી.

છ�વટ� �ભુિમલનનો એ �દવસ આ�યો જેની 
�� ભિ�માં રાહ �તી હતી. અમને સાત 

ક�યાઓને �. ક�. દમયંતીબેન ઈ.સ. 1966માં 
મધુવનમાં બાપદાદાની પાસે લઈ ગયાં. મધુવનના 
�ાંગણમાં જતાં જ �વયં બાબાએ અમા�ં �વાગત 
કયુ�. બાબાની �ેમભરી ��� અને �ભાવશાળી 
�યિ��વે અમને એજ �ણે ચુંબકની જેમ ખ�ચી 
લીધાં હતાં. બાબાએ ‘આવો મારાં મીઠાં મીઠાં 
બાળકો’ કહીને સંબો�યા અને ક�ં બાળકો, 
થાક� તો નથી ગયાં ને? સા�ં �ાન, ચા ના�તો 
કરીને તૈયાર થઈને આવો. બાબા ફરીથી આપને 
મળશે. બાબા સાથેની પહ�લી જ મુલાકાતની 
અલૌ�કક અને અ�ભુત �ણો આજે પણ િચ� પર 
અં�કત છ�. બાબા સાથેએ સાંજે જ મળવાનું થયું. 
બાબાએ અમ સૌનો પ�રચય મેળ�યો એ �ણે અમે 
એ અનુભવ કય� ક� �ણે વરસોથી ખોવાયેલાં મા 
બાપને મેળવી લીધાં હોય. મને એવો અનુભવ થતો 
હતો ક� �� પહ�લીવાર નહ� ક�ટલીયેવાર અહ� આવી 
છું. બાબા બેટી, બેટી કહીને બોલાવતા. બાબા 
વાતો કરતા �યાર� એવું લાગતું હતું ક� �ણે સાકાર 
બાબાના તનમાં િશવબાબા પણ આવીને વાતો કર� 
છ�. એ �ણે મને એવો અનુભવ થતો હતો ક� 
બાબાના શ�દો �ણે બદલાઈ ર�ા છ�. બાબાના 
તનમાં �યાર� િશવબાબા �વેશ કરીને વાતો કરતા 
હતા તે સમયે બાબાનું મ�તક તે�મય સૂય� જેવું 
જણાતું હતું. ���થી શિ� તથા �ેહના �કરણો 
અમારામાં ભરી ર�ાં હોય એવો અનુભવ થતો 
હતો.

બી� �દવસે સવારના કલાસમાં બાબાના 
આ�યા પછી અમે પહ��યાં. િહ��ી હોલમાં અમે 
સાત ક�યાઓ પાછળ બેઠી હતી. અમારા ઉપર 
બાબાની નજર પડી અને બાબાએ ક�ં, પાછળથી 
આગળ આવી �ઓ. પછી ક�ં, જુઓ આજે સાત 
ક�યાઓ આવી છ�. એક ક�યા સો �ા�ણો 
બરાબર. આજે તો મધુવનના �ાસમાં સાતસો 
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�ા�ણો બેઠ�લા છ�. આ રીતે બાબા ક�યાઓની 
ઘણી મિહમા કરતા ર�ા અને ક�ં ક� આ સાત 
શીતળાઓ છ�.

બેટી, તૂં પૂણ� - મા છો

�ાસ પછી બાબા સાથે ક�યાઓનો 
�યિ�ગત પ�રચય થયો તો બાબાએ મને ક�ં, 
બેટી, અ�યાસ કરીને શું કરીશ. અ�યાસ છોડીને 
બાબાની સેવામાં �ડાઈ જવાનું છ�. બાક�ની છ 
ક�યાઓને અ�યાસ કરવાનું ક�ં, �વાભાિવક 
રીતે ક�યાઓને �� થાય ક� બાબાએ અમને 
અ�યાસ કરવાનું ક�મ ક�ં. એક અ�યાસ છોડે, 
બાક�ની ક�યાઓ અ�યાસ ના છોડે. બાબાએ 
ક�ં ક� બાબા તો દર�ક બાળકની જ�મપ�ી �ણે 
છ�. પૂિણ�મા બેટીના અ�યાસ છોડવામાં અને 
બાક�ની સવ� ક�મારીઓના અ�યાસ કરવામાં જ 
ક�યાણ છ�. પછી બાબાએ મને ક�ં બેટી, તાર� 
અહ�થી સીધા જઈને સેવાક��� ઉપર જ રહ�વાનું 
છ�. જતાં પહ�લાં બાબાની ર� લઈને જજે. બાક�ની 
ક�યાઓની ઈ�છા મધુવનમાં રોકાઈ જવાની હતી. 
તો બાબાએ એમને રોકાઈ જવાની ર� આપી અને 
મને ક�ં બેટી, તાર� અહ� રોકાવાનું નથી. વાદળ 
સાગરની પાસે ભરવા આવે છ� તો તમાર� પણ જઈને 
�ાન વષા� કરવાની છ�. પછી ખાલી થઈ �ઓ. તો 
વાદળ બનીને સાગર પાસે ભરપૂર થવા આવી 
જ�. બાબાની પાસે �યાર� �� અમદાવાદ  જવાની 
ર� લેવા ગઈ �યાર� બાબા પોતાના ઓરડામાં 
ખુરશી ઉપર બેઠા હતા. મ� બાબાને ક�ં, બાબા, �� 
દમયંતીબેન સાથે જઈ રહી છું. આપની પાસે ર� 
લેવા આવી છું. બાબાએ મારો હાથ પક�ો પછી 
માથા ઉપર હાથ ફ�રવીને �ેમભરી ��� આપતાં 
ક�ં, બેટી, તું પૂણ� - મા છો તું નાની ક�યા નથી. તું 
તો જગતની માતા છો. તાર� સવ�ની મા બનીને 
સવ�નું ક�યાણ કરવાનું છ�. એટલે હવે તાર� 

બાબાની સેવામાં �ડાઈ જવાનું છ�. મ� ક�ં, � 
બાબા, પછી બાબાએ ક�ં બેટી, રોટલી બનાવતા 
આવડે છ�? મ� ક�ં ના બાબા. બાબાએ ક�ં સા�ં 
બેટી દાળરોટલી બનાવવાનું શીખીને જજે.

િવિચ� મોટી મા (��ાબાબા)ની િવિચ� 
મમતા

પછી બાબાએ પૂ�ું, બેટી, બીજું ક�ઈ 
�ઈએ છ�? પહ�રવા માટ� બે �ડી કપડાં અને 
જમવા માટ� દાલ - રોટલી �ઈએ. બાબાના 
ઘરમાંથી તો આ મળી જશે. બીજું શું �ઈએ? મ� 
ક�ં, બાબા, જેમને મેળવવા માટ� ભિ� કરી, 
એમની જ ગોદમાં બેઠી છું તો એનાથી િવશેષ મા�ં 
બીજું કયું સૌભા�ય હોઈ શક�. �� ક�ટલી 
ભા�યશાળી છું ક� માબાપના �પમાં �વયં 
ભગવાનને મેળ�યા છ�. એ સમયે �� એવો અનુભવ 
કરી હતી ક� મને વરસોથી ગુમાવેલી અમૂ�ય વ�તુ 
મળી ગઈ છ�. પછી બાબાએ લ�છુ બહ�નને 
બોલાવીને ક�ં ક� બાબા આજે આ બેટીને મારા 
હાથથી જ રોટલી માખણ ખવડાવશે. તમે ગરમ 
ગરમ �લકા (રોટલી) બનાવીને આપો. એ સમયે 
લ�છુ બહ�ને ગરમ ગરમ �લકા બનાવીને એના 
ઉપર મધ અને માખણ લગાવીને બાબાના હાથમાં 
આપી. બાબાએ પોતાના હાથે જ મને રોટલી 
ખવડાવી. બાબા �યાર� મને ખવડાવી ર�ા હતા 
�યાર� બાબાનું �પ વા�સ�યમયી માનું હતું. આવો 
�ેમ તો લૌ�કક માબાપ પાસેથી પણ નથી મેળ�યો. 
આવી અલૌ�કક અને િનઃ�વાથ� પાલના બાબા 
પાસેથી મળી.

વરદાનના �પે બાબાએ ક�ં, બેટી, તું �યાં 
પણ પગ મૂક�શ �યાં તને સફળતા મળશે. બાબાએ 
વરદાન પછી બદામ, સાકર, ઈલાયચી આપતાં 
ગોસૂન કમસૂન (Go soon, come soon) કહ�તાં 
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ભરાઈ જતી હતી. આ પળો સંપૂણ� �દ�યતાનો 
અનુભવ કરાવતી હતી.

આ બાળક� આપની નહ�, ભગવાનની છ�.

અમારો સમ� પ�રવાર ભિ�મય હતો. 
પ�રવારમાં િશવ�ની પૂ�, ગાય�ીમં� અને 
અંબામાતાની દરરોજ આરતી થતી હતી. 
બાળપણથી જ મને �ભુ�ા��તની તી� ઈ�છા હતી. 
�ભુ �ા��ત માટ� ઘર છોડીને જંગલમાં જવાનો 
સંક�પ પણ, �યાર�ક �યાર�ક તી� થઈ જતો હતો. 
આની વ�ે અચાનક જ ઘરમાં �ભુ �ા��તનો 
અનુભવ થયો. ઈ�રીય સંદ�શ આપવા માટ� 
��ાક�મારી બહ�નોએ ઈ.સ. 1966માં અમારા 
ઘરમાં જ ગીતા પાઠશાળા શ� કરવાનો સંક�પ 
કય� અને અચાનક જ દાદી �નક�� અમારા ઘેર 
આ�યાં. દાદી (�નક��) ગીતા પાઠશાળા માટ� 
મારા લૌ�કક િપતા�ને મળવા આ�યાં હતાં. એ 
સમયે �� દાદી�ની સામે બેઠી હતી. મને �તાં જ 
દાદીએ ક�ં ક� ‘આ બાળક� આપની નહ�, 
ભગવાનની છ�. આપ બાળક�ને ભગવાનને સ�પી 
દો.’ ક�ટલાક સમય પછી િપતા� મધુવન ગયા. 
બાબાએ મને �ઈ પણ નહોતી અને બાબાએ 
િપતા�ને ક�ં ક� જનક બેટી જણાવી રહી હતી ક� 
આપની લૌ�કક બેટી આપની નહી, બાબાના 
ય�ની છ�. ય�ની સેવામાં એને �ડવાની છ�.’ 
દાદી�નો સંક�પ, બાબાનું કહ�વું અને �ી� વાત 
એ બની ક� �યાર� મ�મા અ�ય��પમાં આ�યાં તો 
મ�માએ પણ મારા િપતા�ને મારા �વનને ય� 
માટ� સમિપ�ત કરવાનું ક�ં, મારા �વનનું એ 
સૌભા�ય છ�. ક� �� �વયં ઈ�ર માતાિપતા અને 
મહારથીઓની પસંદ છું. મહાિપતા અને પરમિપતા 
બંનેના �ેમની એકઠી વષા� થતી હતી.

છ�વટ� �ભુિમલનનો એ �દવસ આ�યો જેની 
�� ભિ�માં રાહ �તી હતી. અમને સાત 

ક�યાઓને �. ક�. દમયંતીબેન ઈ.સ. 1966માં 
મધુવનમાં બાપદાદાની પાસે લઈ ગયાં. મધુવનના 
�ાંગણમાં જતાં જ �વયં બાબાએ અમા�ં �વાગત 
કયુ�. બાબાની �ેમભરી ��� અને �ભાવશાળી 
�યિ��વે અમને એજ �ણે ચુંબકની જેમ ખ�ચી 
લીધાં હતાં. બાબાએ ‘આવો મારાં મીઠાં મીઠાં 
બાળકો’ કહીને સંબો�યા અને ક�ં બાળકો, 
થાક� તો નથી ગયાં ને? સા�ં �ાન, ચા ના�તો 
કરીને તૈયાર થઈને આવો. બાબા ફરીથી આપને 
મળશે. બાબા સાથેની પહ�લી જ મુલાકાતની 
અલૌ�કક અને અ�ભુત �ણો આજે પણ િચ� પર 
અં�કત છ�. બાબા સાથેએ સાંજે જ મળવાનું થયું. 
બાબાએ અમ સૌનો પ�રચય મેળ�યો એ �ણે અમે 
એ અનુભવ કય� ક� �ણે વરસોથી ખોવાયેલાં મા 
બાપને મેળવી લીધાં હોય. મને એવો અનુભવ થતો 
હતો ક� �� પહ�લીવાર નહ� ક�ટલીયેવાર અહ� આવી 
છું. બાબા બેટી, બેટી કહીને બોલાવતા. બાબા 
વાતો કરતા �યાર� એવું લાગતું હતું ક� �ણે સાકાર 
બાબાના તનમાં િશવબાબા પણ આવીને વાતો કર� 
છ�. એ �ણે મને એવો અનુભવ થતો હતો ક� 
બાબાના શ�દો �ણે બદલાઈ ર�ા છ�. બાબાના 
તનમાં �યાર� િશવબાબા �વેશ કરીને વાતો કરતા 
હતા તે સમયે બાબાનું મ�તક તે�મય સૂય� જેવું 
જણાતું હતું. ���થી શિ� તથા �ેહના �કરણો 
અમારામાં ભરી ર�ાં હોય એવો અનુભવ થતો 
હતો.

બી� �દવસે સવારના કલાસમાં બાબાના 
આ�યા પછી અમે પહ��યાં. િહ��ી હોલમાં અમે 
સાત ક�યાઓ પાછળ બેઠી હતી. અમારા ઉપર 
બાબાની નજર પડી અને બાબાએ ક�ં, પાછળથી 
આગળ આવી �ઓ. પછી ક�ં, જુઓ આજે સાત 
ક�યાઓ આવી છ�. એક ક�યા સો �ા�ણો 
બરાબર. આજે તો મધુવનના �ાસમાં સાતસો 
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�ા�ણો બેઠ�લા છ�. આ રીતે બાબા ક�યાઓની 
ઘણી મિહમા કરતા ર�ા અને ક�ં ક� આ સાત 
શીતળાઓ છ�.

બેટી, તૂં પૂણ� - મા છો

�ાસ પછી બાબા સાથે ક�યાઓનો 
�યિ�ગત પ�રચય થયો તો બાબાએ મને ક�ં, 
બેટી, અ�યાસ કરીને શું કરીશ. અ�યાસ છોડીને 
બાબાની સેવામાં �ડાઈ જવાનું છ�. બાક�ની છ 
ક�યાઓને અ�યાસ કરવાનું ક�ં, �વાભાિવક 
રીતે ક�યાઓને �� થાય ક� બાબાએ અમને 
અ�યાસ કરવાનું ક�મ ક�ં. એક અ�યાસ છોડે, 
બાક�ની ક�યાઓ અ�યાસ ના છોડે. બાબાએ 
ક�ં ક� બાબા તો દર�ક બાળકની જ�મપ�ી �ણે 
છ�. પૂિણ�મા બેટીના અ�યાસ છોડવામાં અને 
બાક�ની સવ� ક�મારીઓના અ�યાસ કરવામાં જ 
ક�યાણ છ�. પછી બાબાએ મને ક�ં બેટી, તાર� 
અહ�થી સીધા જઈને સેવાક��� ઉપર જ રહ�વાનું 
છ�. જતાં પહ�લાં બાબાની ર� લઈને જજે. બાક�ની 
ક�યાઓની ઈ�છા મધુવનમાં રોકાઈ જવાની હતી. 
તો બાબાએ એમને રોકાઈ જવાની ર� આપી અને 
મને ક�ં બેટી, તાર� અહ� રોકાવાનું નથી. વાદળ 
સાગરની પાસે ભરવા આવે છ� તો તમાર� પણ જઈને 
�ાન વષા� કરવાની છ�. પછી ખાલી થઈ �ઓ. તો 
વાદળ બનીને સાગર પાસે ભરપૂર થવા આવી 
જ�. બાબાની પાસે �યાર� �� અમદાવાદ  જવાની 
ર� લેવા ગઈ �યાર� બાબા પોતાના ઓરડામાં 
ખુરશી ઉપર બેઠા હતા. મ� બાબાને ક�ં, બાબા, �� 
દમયંતીબેન સાથે જઈ રહી છું. આપની પાસે ર� 
લેવા આવી છું. બાબાએ મારો હાથ પક�ો પછી 
માથા ઉપર હાથ ફ�રવીને �ેમભરી ��� આપતાં 
ક�ં, બેટી, તું પૂણ� - મા છો તું નાની ક�યા નથી. તું 
તો જગતની માતા છો. તાર� સવ�ની મા બનીને 
સવ�નું ક�યાણ કરવાનું છ�. એટલે હવે તાર� 

બાબાની સેવામાં �ડાઈ જવાનું છ�. મ� ક�ં, � 
બાબા, પછી બાબાએ ક�ં બેટી, રોટલી બનાવતા 
આવડે છ�? મ� ક�ં ના બાબા. બાબાએ ક�ં સા�ં 
બેટી દાળરોટલી બનાવવાનું શીખીને જજે.

િવિચ� મોટી મા (��ાબાબા)ની િવિચ� 
મમતા

પછી બાબાએ પૂ�ું, બેટી, બીજું ક�ઈ 
�ઈએ છ�? પહ�રવા માટ� બે �ડી કપડાં અને 
જમવા માટ� દાલ - રોટલી �ઈએ. બાબાના 
ઘરમાંથી તો આ મળી જશે. બીજું શું �ઈએ? મ� 
ક�ં, બાબા, જેમને મેળવવા માટ� ભિ� કરી, 
એમની જ ગોદમાં બેઠી છું તો એનાથી િવશેષ મા�ં 
બીજું કયું સૌભા�ય હોઈ શક�. �� ક�ટલી 
ભા�યશાળી છું ક� માબાપના �પમાં �વયં 
ભગવાનને મેળ�યા છ�. એ સમયે �� એવો અનુભવ 
કરી હતી ક� મને વરસોથી ગુમાવેલી અમૂ�ય વ�તુ 
મળી ગઈ છ�. પછી બાબાએ લ�છુ બહ�નને 
બોલાવીને ક�ં ક� બાબા આજે આ બેટીને મારા 
હાથથી જ રોટલી માખણ ખવડાવશે. તમે ગરમ 
ગરમ �લકા (રોટલી) બનાવીને આપો. એ સમયે 
લ�છુ બહ�ને ગરમ ગરમ �લકા બનાવીને એના 
ઉપર મધ અને માખણ લગાવીને બાબાના હાથમાં 
આપી. બાબાએ પોતાના હાથે જ મને રોટલી 
ખવડાવી. બાબા �યાર� મને ખવડાવી ર�ા હતા 
�યાર� બાબાનું �પ વા�સ�યમયી માનું હતું. આવો 
�ેમ તો લૌ�કક માબાપ પાસેથી પણ નથી મેળ�યો. 
આવી અલૌ�કક અને િનઃ�વાથ� પાલના બાબા 
પાસેથી મળી.

વરદાનના �પે બાબાએ ક�ં, બેટી, તું �યાં 
પણ પગ મૂક�શ �યાં તને સફળતા મળશે. બાબાએ 
વરદાન પછી બદામ, સાકર, ઈલાયચી આપતાં 
ગોસૂન કમસૂન (Go soon, come soon) કહ�તાં 
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ભેટી પ�ા �ણે ક� માબાપ સાસર� જતાં પુછીને 
િવદાય આપી ર�ાં હોય, એવું ��ય ખડું થઈ ગયું 
હતું. આંખોમાંથી આંસુ વહ�તાં હતાં. બાબાને 
છોડીને જવાનું �દલ થતું નહોતું પણ બાબા સેવા 
માટ� મોકલી ર�ા હતા. એટલે �� અમદાવાદ 
સેવા�થાન પર પહ�ચી. �યાં �નક� દાદી, �.ક�. 
દમયંતીબેન, �.ક�. વિનતાબેન હતા. બાબાને 
મ�યા પછી અલૌ�કક મ�તીમાં �દવસો વીતાવી 
રહી હતી. બાબા પાસેથી મળ�લાં �ેમ અને વા�સ�ય 
યાદ કરતાં બાબાના ય� તરફથી જે પણ સેવા 
મળતી હતી એને �દલ દઈને કરતી હતી. સેવાક��� 
ઉપર રહ�વા માટ� �યાં મ� લૌ�કક પ�રવાર અને ઘર 
છો�ું �યાર� મારી �મર મા� સોળ વષ�ની જ હતી.

બાબા, બાપ - ટીચર - ધમ�રાજના �પે

�� �યાર� મધુવન બી�વાર બાબાને મળવા 
સરલાદીદીની સાથે આવી. તો એ સમયે મારા 
�વનમાં નવો અનુભવ થયો. પહ�લી મુલાકાતમાં 
બાબા પાસેથી મા બાપનાં �પમાં �ેમ મ�યો હતો 
�યાર� બી� મુલાકાત થઈ તો બાબાની સાથે સાથે 
ટીચર, સતગુ� અને ધમ�રાજ પણ છ� તેવો 
અનુભવ થયો. સવારના �ાસમાં બાબાની મુરલી 
ધમ�રાજની િશખામણો યુ� હતી. બાબાએ ક�ં 
ક� આ ઈ��ની સભા છ� �યાં પરીઓ અથા�� પિવ� 
આ�માઓ જ બાબાની સામે બેસી શક� છ�. કોઈ 
પણ અપિવ� આ�માનું આ સભામાં �થાન નથી. 
� કોઈ અપિવ� આ�મા આવે છ�. તો તેને સ� 
મળ� છ�. �ાસ પછી અને ના�તો કરીને પોતાના 
�મમાં ગયાં તો મારો નાનો ભાઈ, ભાઈઓના 
�મમાંથી દોડીને આવી ર�ો હતો. એણે દીદીને 
ક�ં ક� પોતાની સાથે આવેલો એક ભાઈ ખાટલામાં 
સૂતો છ� અને હાથ પગ પછાડીને ચીસો પાડી ર�ો 
છ� અને કહી ર�ો છ� ક� બાબા, મને માફ કરો. 
મારાથી સહન થતું નથી. અમે પોતાના �મમાંથી 

બહાર આવીને ભાઈના �મમાં ગયા. સ� ભોગવી 
રહ�લાં એ ભાઈએ ક�ં, બાબાને બોલાવો. �યાર� 
અમે સૌ બાબાની પાસે ગયા તો બાબા ક�ટલાક 
ભાઈ-બહ�નો સાથે બેઠા હતા. બાબાને �યાર� 
સમાચાર સંભળા�યા અને આવવા માટ� ક�ં તો 
બાબાએ જણા�યું ક� બાળક પોતાની ભૂલની સ� 
ભોગવી ર�ો છ� પછી અમે સૌએ બાબાને ક�ં ક� 
બાબા, એની ટીચરને તો એની પાસે મોકલો. 
બાબાએ તે માટ� ના પાડી અને ક�ં ક�, એની ઉપર 
પાણી છાંટો અને એક �લાસ પાણી પીવડાવી દો. 
ભાઉએ બાબાએ આપેલા પાણીને એ ભાઈ ઉપર 
છાં�ું અને પીવડા�યું. તે શાંત થઈ ગયા. બી� 
�દવસે સૌની સાથે મળતાં બાબાએ એ ભાઈને ક�ં 
ક� બેટા, ધમ�રાજને કર�લા સઘળાં પાપો લખીને 
આપો તો બાપ અડધાં માફ કરી શક� છ�. શ�શ�માં 
મધુવનમાં કચેરી થતી હતી. બાબા રા�ે કચેરીમાં 
જેણે ભૂલ કરી હોય તેને સભામાં સંભળાવવાનો 
આદ�શ આપતા હતા અને સભામાં જ માફ� 
મંગાવતા હતા. એ સમયે બાબાનું ધમ�રાજનું �પ 
પણ મ� �યું હતું.

બાળકોની સાથે બાળક બનીને લીલા 
કરનાર લીલાધર બાબા

બાબા બાળકોની સાથે ખેલપાલ પણ કરતા 
હતા. બાળકોની સાથે બાળક, યુવાની સાથે યુવા 
અને ��ોની સાથે �� બનીને રહ�વું, એ બાબાની 
અનોખી િવશેષતા હતી. એકવાર અમે સૌ બાળકો 
બાબાના �મમાં ગુડનાઈટ કરવા ગયા તો બાબાએ 
સવ� બાળકોને પોતાની પાસે બોલા�યાં. અમે સૌ 
નાનાં મોટા બાબાની પાસે બેઠાં.બાબાએ મારા 
નાના ભાઈને એક નાનો ડ�બો આ�યો. બાબાએ 
ક�ં, એમાં ઘણી બધી ચોકલેટ છ�. બધાને 
વહ�ચ�. જેવો ડ�બો ખો�યો ક� એની અંદરથી 
એક સાપ ઉછળીને નીક�યો. ગભરાટમાં સવ� 
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મોટા બહાર નીકળી ગયા.જે નાનાં હતાં તેમાંથી 
ક�ટલાક� સાપનું મ� પક�ું. ક�ટલાક એની પૂંછડી 
પકડીને બાબાની ગોદમાં હસતાં હસતાં રમતાં 
હતાં. મોટાઓને આ�ય� થયું ક� �મમાં બાબા અને 
બાળકો રમી ર�ાં છ�. બાબાએ ક�ં, મોટાં 
બાળકો ડરી ગયાં. જુઓ, નાનાં બાળકો ક�ટલાં 
નીડર છ� કારણ ક� િનદ�ષ છ�. તે સાપ અસલ નહ� 
પણ બનાવટી હતો. આ રમત �ઈને સૌ હસી ર�ાં 
હતા. બાબાએ ક�ં, ખુશી જેવો ખોરાક નહ�. 
બાબાએ એ પણ જણા�યું ક� ભિવ�યમાં ભયાનક 
િવનાશનાં ��યો �વા મળશે એટલે પોતાની 
અવ�થા એવી પા�ી બનાવો, ક� ભયભીત ન 
થવાય.

બાબા દોરડા ખ�ચ તથા બેડિમંટન જેવી 
રમતો પણ રમતા હતા. બાબા �તીને કહ�તા ક� 
જુઓ બાળકો, િશવબાબા મારી સાથે છ� તેથી �� 
�તી ગયો. �યાર�ક બાબા કહ�તા બાળકો કોની 
સાથે રમી ર�ા છો? બાળકો કહ�તા, બાબા, 
આપની સાથે. તો બાબા કહ�તા, બાળકો નાપાસ 
થઈ ગયાં. આપને તો િશવબાબા દ�ખાવા �ઈએ. 
આ રીતે બાબાનું �ેમભયુ� રમિણક�પ પણ �વા 
મળતું હતું.

એ��જન અને ડ�બાની રમત

બાબાની િવદાય આપવાની િવિધ પણ 
અલગ જ હતી. બાબા બદામ, સાકર આપીને 
લાઈનમાં ઊભા રાખતા હતા. બાબા �વયં આગળ 
રહ�તા પછી એક પછી એક બાળકો અને છ��ે 
�ા�ણી (ટીચર). આ રીતે એક ગાડી બનાવી 
દ�તા. બાબા કહ�તા, બાળકો, ડબલ એ��જન 
(િશવબાબા અને ��ાબાબા) આગળ છ�. આપ 
સવ� ડ�બા છો. મારી પાછળ આવતા રહ��. બાબા 
મધુવનના પાછળના દરવા� સુધી આવતા હતા. 
પછી બાબા નીકળીને અલગ ઊભા રહ�તા. �માલ 

હલાવતા અને બાળકો �ઈ �ઈને આગળ વઘતાં 
હતાં. બાળકોને બાબા દ�ખાય અને બાબાને 
બાળકો દ�ખાય �યાં સુધી બાબા ઊભા રહ�તા હતા. 
એ સમયે મન કહ�તું હતું. આટલો �ેમ કોણ કરશે?

બાબાએ પોતાના હાથથી મને ગરમ રોટલી 
ખવડાવી હતી. આ�ય�ની વાત છ� ક� આજે પણ 
મને મધુવન સેવામાં યા અ�ય �થાન પર રોટલી 
ડીપાટ�મે�ટ જ મળ� છ�. આ પણ મા�ં સૌભા�ય છ�. 
શ� શ�માં જે પણ સેવા �થાન પર ગઈ �યાં દાળ-
રોટલી અને બે �ડી કપડાંથી જ �વન ચલા�યું. 
આ પણ બેગરી પાટ� (આિથ�ક નબળી ��થિત)નો 
અનુભવ બાબાની સાથે કય�. �યાર�ય કોઈ પણ 
�કારનો સંક�પ ચા�યો નહ�. બાબાના સાથનો 
અનુભવ કરતી રહી. આજે પણ બાબાનો હાથ 
મારા મ�તક પર છ� અને બાબાની છ�છાયામાં 
પાલના મેળવી રહી છું તેવો અનુભવ સદા થાય છ�.

બાબાએ મને અંિતમયા�ાનું પૂ�ં ��ય 
બતા�યું

સરલાદીદીએ મને સેવા માટ� �ડસે�બર, 
1968માં આણંદ મોકલી હતી. �યાંથી 1 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે મને વડોદરા મોકલી. 
�યાં ઘણું મોટું આ�યા��મક �દશ�ન રા�યું હતું. 
બાબાએ ક�મારકા દાદી (દાદી �કાશમિણ�)ને 
મોક�યાં હતાં. �.ક�. દમયંતીબહ�ને દાદીની સાથે 
બાબાને પ� મોક�યો ક� અહ� ગુજરાતી બહ�નની 
જ�ર છ�. બાબાએ પ�નો ઉ�ર આ�યો ‘બેટી 
પૂ્િણ�મા તમારી સાથે રહ�શે. જે શાણી અને સમજુ 
છ�. સેવામાં પણ ઘણી સારી મદદ કરશે. વડોદરામાં 
તમારી સાથે જ રહ�શે.’ બાબાના આદ�શ પ� પછી 
�� વડોદરામાં જ રહી. પ�ના ચાર પાંચ �દવસમાં જ 
બાબાએ શરીર છો�ું. 18 ��યુઆરી, 1969માં 
બાબાએ શરીર છો�ું છ� તેવા સમાચાર મળતાં જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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ભેટી પ�ા �ણે ક� માબાપ સાસર� જતાં પુછીને 
િવદાય આપી ર�ાં હોય, એવું ��ય ખડું થઈ ગયું 
હતું. આંખોમાંથી આંસુ વહ�તાં હતાં. બાબાને 
છોડીને જવાનું �દલ થતું નહોતું પણ બાબા સેવા 
માટ� મોકલી ર�ા હતા. એટલે �� અમદાવાદ 
સેવા�થાન પર પહ�ચી. �યાં �નક� દાદી, �.ક�. 
દમયંતીબેન, �.ક�. વિનતાબેન હતા. બાબાને 
મ�યા પછી અલૌ�કક મ�તીમાં �દવસો વીતાવી 
રહી હતી. બાબા પાસેથી મળ�લાં �ેમ અને વા�સ�ય 
યાદ કરતાં બાબાના ય� તરફથી જે પણ સેવા 
મળતી હતી એને �દલ દઈને કરતી હતી. સેવાક��� 
ઉપર રહ�વા માટ� �યાં મ� લૌ�કક પ�રવાર અને ઘર 
છો�ું �યાર� મારી �મર મા� સોળ વષ�ની જ હતી.

બાબા, બાપ - ટીચર - ધમ�રાજના �પે

�� �યાર� મધુવન બી�વાર બાબાને મળવા 
સરલાદીદીની સાથે આવી. તો એ સમયે મારા 
�વનમાં નવો અનુભવ થયો. પહ�લી મુલાકાતમાં 
બાબા પાસેથી મા બાપનાં �પમાં �ેમ મ�યો હતો 
�યાર� બી� મુલાકાત થઈ તો બાબાની સાથે સાથે 
ટીચર, સતગુ� અને ધમ�રાજ પણ છ� તેવો 
અનુભવ થયો. સવારના �ાસમાં બાબાની મુરલી 
ધમ�રાજની િશખામણો યુ� હતી. બાબાએ ક�ં 
ક� આ ઈ��ની સભા છ� �યાં પરીઓ અથા�� પિવ� 
આ�માઓ જ બાબાની સામે બેસી શક� છ�. કોઈ 
પણ અપિવ� આ�માનું આ સભામાં �થાન નથી. 
� કોઈ અપિવ� આ�મા આવે છ�. તો તેને સ� 
મળ� છ�. �ાસ પછી અને ના�તો કરીને પોતાના 
�મમાં ગયાં તો મારો નાનો ભાઈ, ભાઈઓના 
�મમાંથી દોડીને આવી ર�ો હતો. એણે દીદીને 
ક�ં ક� પોતાની સાથે આવેલો એક ભાઈ ખાટલામાં 
સૂતો છ� અને હાથ પગ પછાડીને ચીસો પાડી ર�ો 
છ� અને કહી ર�ો છ� ક� બાબા, મને માફ કરો. 
મારાથી સહન થતું નથી. અમે પોતાના �મમાંથી 

બહાર આવીને ભાઈના �મમાં ગયા. સ� ભોગવી 
રહ�લાં એ ભાઈએ ક�ં, બાબાને બોલાવો. �યાર� 
અમે સૌ બાબાની પાસે ગયા તો બાબા ક�ટલાક 
ભાઈ-બહ�નો સાથે બેઠા હતા. બાબાને �યાર� 
સમાચાર સંભળા�યા અને આવવા માટ� ક�ં તો 
બાબાએ જણા�યું ક� બાળક પોતાની ભૂલની સ� 
ભોગવી ર�ો છ� પછી અમે સૌએ બાબાને ક�ં ક� 
બાબા, એની ટીચરને તો એની પાસે મોકલો. 
બાબાએ તે માટ� ના પાડી અને ક�ં ક�, એની ઉપર 
પાણી છાંટો અને એક �લાસ પાણી પીવડાવી દો. 
ભાઉએ બાબાએ આપેલા પાણીને એ ભાઈ ઉપર 
છાં�ું અને પીવડા�યું. તે શાંત થઈ ગયા. બી� 
�દવસે સૌની સાથે મળતાં બાબાએ એ ભાઈને ક�ં 
ક� બેટા, ધમ�રાજને કર�લા સઘળાં પાપો લખીને 
આપો તો બાપ અડધાં માફ કરી શક� છ�. શ�શ�માં 
મધુવનમાં કચેરી થતી હતી. બાબા રા�ે કચેરીમાં 
જેણે ભૂલ કરી હોય તેને સભામાં સંભળાવવાનો 
આદ�શ આપતા હતા અને સભામાં જ માફ� 
મંગાવતા હતા. એ સમયે બાબાનું ધમ�રાજનું �પ 
પણ મ� �યું હતું.

બાળકોની સાથે બાળક બનીને લીલા 
કરનાર લીલાધર બાબા

બાબા બાળકોની સાથે ખેલપાલ પણ કરતા 
હતા. બાળકોની સાથે બાળક, યુવાની સાથે યુવા 
અને ��ોની સાથે �� બનીને રહ�વું, એ બાબાની 
અનોખી િવશેષતા હતી. એકવાર અમે સૌ બાળકો 
બાબાના �મમાં ગુડનાઈટ કરવા ગયા તો બાબાએ 
સવ� બાળકોને પોતાની પાસે બોલા�યાં. અમે સૌ 
નાનાં મોટા બાબાની પાસે બેઠાં.બાબાએ મારા 
નાના ભાઈને એક નાનો ડ�બો આ�યો. બાબાએ 
ક�ં, એમાં ઘણી બધી ચોકલેટ છ�. બધાને 
વહ�ચ�. જેવો ડ�બો ખો�યો ક� એની અંદરથી 
એક સાપ ઉછળીને નીક�યો. ગભરાટમાં સવ� 
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મોટા બહાર નીકળી ગયા.જે નાનાં હતાં તેમાંથી 
ક�ટલાક� સાપનું મ� પક�ું. ક�ટલાક એની પૂંછડી 
પકડીને બાબાની ગોદમાં હસતાં હસતાં રમતાં 
હતાં. મોટાઓને આ�ય� થયું ક� �મમાં બાબા અને 
બાળકો રમી ર�ાં છ�. બાબાએ ક�ં, મોટાં 
બાળકો ડરી ગયાં. જુઓ, નાનાં બાળકો ક�ટલાં 
નીડર છ� કારણ ક� િનદ�ષ છ�. તે સાપ અસલ નહ� 
પણ બનાવટી હતો. આ રમત �ઈને સૌ હસી ર�ાં 
હતા. બાબાએ ક�ં, ખુશી જેવો ખોરાક નહ�. 
બાબાએ એ પણ જણા�યું ક� ભિવ�યમાં ભયાનક 
િવનાશનાં ��યો �વા મળશે એટલે પોતાની 
અવ�થા એવી પા�ી બનાવો, ક� ભયભીત ન 
થવાય.

બાબા દોરડા ખ�ચ તથા બેડિમંટન જેવી 
રમતો પણ રમતા હતા. બાબા �તીને કહ�તા ક� 
જુઓ બાળકો, િશવબાબા મારી સાથે છ� તેથી �� 
�તી ગયો. �યાર�ક બાબા કહ�તા બાળકો કોની 
સાથે રમી ર�ા છો? બાળકો કહ�તા, બાબા, 
આપની સાથે. તો બાબા કહ�તા, બાળકો નાપાસ 
થઈ ગયાં. આપને તો િશવબાબા દ�ખાવા �ઈએ. 
આ રીતે બાબાનું �ેમભયુ� રમિણક�પ પણ �વા 
મળતું હતું.

એ��જન અને ડ�બાની રમત

બાબાની િવદાય આપવાની િવિધ પણ 
અલગ જ હતી. બાબા બદામ, સાકર આપીને 
લાઈનમાં ઊભા રાખતા હતા. બાબા �વયં આગળ 
રહ�તા પછી એક પછી એક બાળકો અને છ��ે 
�ા�ણી (ટીચર). આ રીતે એક ગાડી બનાવી 
દ�તા. બાબા કહ�તા, બાળકો, ડબલ એ��જન 
(િશવબાબા અને ��ાબાબા) આગળ છ�. આપ 
સવ� ડ�બા છો. મારી પાછળ આવતા રહ��. બાબા 
મધુવનના પાછળના દરવા� સુધી આવતા હતા. 
પછી બાબા નીકળીને અલગ ઊભા રહ�તા. �માલ 

હલાવતા અને બાળકો �ઈ �ઈને આગળ વઘતાં 
હતાં. બાળકોને બાબા દ�ખાય અને બાબાને 
બાળકો દ�ખાય �યાં સુધી બાબા ઊભા રહ�તા હતા. 
એ સમયે મન કહ�તું હતું. આટલો �ેમ કોણ કરશે?

બાબાએ પોતાના હાથથી મને ગરમ રોટલી 
ખવડાવી હતી. આ�ય�ની વાત છ� ક� આજે પણ 
મને મધુવન સેવામાં યા અ�ય �થાન પર રોટલી 
ડીપાટ�મે�ટ જ મળ� છ�. આ પણ મા�ં સૌભા�ય છ�. 
શ� શ�માં જે પણ સેવા �થાન પર ગઈ �યાં દાળ-
રોટલી અને બે �ડી કપડાંથી જ �વન ચલા�યું. 
આ પણ બેગરી પાટ� (આિથ�ક નબળી ��થિત)નો 
અનુભવ બાબાની સાથે કય�. �યાર�ય કોઈ પણ 
�કારનો સંક�પ ચા�યો નહ�. બાબાના સાથનો 
અનુભવ કરતી રહી. આજે પણ બાબાનો હાથ 
મારા મ�તક પર છ� અને બાબાની છ�છાયામાં 
પાલના મેળવી રહી છું તેવો અનુભવ સદા થાય છ�.

બાબાએ મને અંિતમયા�ાનું પૂ�ં ��ય 
બતા�યું

સરલાદીદીએ મને સેવા માટ� �ડસે�બર, 
1968માં આણંદ મોકલી હતી. �યાંથી 1 
��યુઆરી, 1969ના �દવસે મને વડોદરા મોકલી. 
�યાં ઘણું મોટું આ�યા��મક �દશ�ન રા�યું હતું. 
બાબાએ ક�મારકા દાદી (દાદી �કાશમિણ�)ને 
મોક�યાં હતાં. �.ક�. દમયંતીબહ�ને દાદીની સાથે 
બાબાને પ� મોક�યો ક� અહ� ગુજરાતી બહ�નની 
જ�ર છ�. બાબાએ પ�નો ઉ�ર આ�યો ‘બેટી 
પૂ્િણ�મા તમારી સાથે રહ�શે. જે શાણી અને સમજુ 
છ�. સેવામાં પણ ઘણી સારી મદદ કરશે. વડોદરામાં 
તમારી સાથે જ રહ�શે.’ બાબાના આદ�શ પ� પછી 
�� વડોદરામાં જ રહી. પ�ના ચાર પાંચ �દવસમાં જ 
બાબાએ શરીર છો�ું. 18 ��યુઆરી, 1969માં 
બાબાએ શરીર છો�ું છ� તેવા સમાચાર મળતાં જ 

(અનુસંધાન પેજ નં. 34 પર)
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સાકારમાં િવ�ના સવ��મ આ�મા િપતા�ી ��િપતા ��ા
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

પાડી દીધી અને ક�ં ક� ભગવાનના નામ પર 
આજકાલ એવા નીકળી પ�ા છ�. મારો હવે 
કોઈનામાં િવ�ાસ ર�ો નથી. તો માર� ભગવાનની 
�ા��ત માટ� હવે કોિશશ કરવી નથી. પ�રવારના 
સવ� લોકો રોજ જતા હતાં. પરંતુ મને ક�ઈ 
સંભળાવતા નહોતા. છ�વટ� એક �દવસે િપતા�એ 
ક�ં, બેટી તું પણ ચાલ. તને ઘણું સા�ં લાગશે. એ 
�દવસે �� િપતા�ની સાથે ગઈ. ક�પ��નો પાઠ 
ચાલી ર�ો હતો. મ� િચ�માં બાબાની ત�વીર �ઈ 
અને સાંભ�યું ક� ��ા પરમા�મા િશવ એમના 
તનમાં અવત�રત થઈને ગીતા �ાન આપી ર�ા 
છ�. આ વાતને સાંભળતાં જ મને ક�ટલાક મહીના 
પહ�લાં �યાનાવ�થામાં �યું તો એ ��ય યાદ આવી 
ગયું. મારા �દલમાંથી એ અવાજ નીક�યો ક� આજ 
છ�, આજ છ� તે ત�વીરને �વા આટલા �દવસો �� 
શોધી રહી હતી.

માર� અહ� જ રહ�વું છ�

�� સાત �દવસનો કોસ� પૂરો કરી શક� નહ�. 
મા� ક�પ�� અને �ણ લોક િવશે જ સાંભ�યું આ 
સમયે ગુ�વાર� અમદાવાદના પાલડી સેવાક��� પર 
માર� જવાનું થયું. (�યાર� અમદાવાદમાં એક જ 
સેવાક��� હતું. તે મકાન હવે બદલાઈ ગયું છ�.) 
મને ખુલી આંખોથી યોગા�યાસ કરવા િવશે કોઈ 
માિહતી નહોતી. પરંતુ મારી લૌ�કક મોટી બહ�ન 
રંજન (વત�માન સમયે આિ�કામાં ઈ�રીય સેવા 
કરી રહ�લાં વેદાંતીબેન) એમણે મને જણા�યું ક� 
આંખો ખુલી રાખવી. સામે જે બેન બેઠી છ� એમની 
આંખ સાથે આંખ િમલાવવી અને અંદરથી 
બોલવાનું ક� �� આ�મા છું. �� �કાશ �વ�પ છું �� 
સામે બેઠ�લી બેનને �તાં �તાં જ થોડી �ણોમાં 

સ� 1965ની વાત છ�. 
એક �દવસ ��મુ�ત�માં 
લગભગ 3.30 કલાક� �� 
ખુરશી પર બેઠી હતી. 
ઈ�ર િચંતનમાં જ મ� 
હતી. �યાર� મ� સફ�દ 
�કાશની કાયાવાળી 

�યિ�માં લાલ �કાશને �વેશ કરતો �યો. થોડી 
જ પળો પછી તે આકષ�ક �વ�પ મારી િનકટ 
આ�યું. મારા િશર પર હાથ રા�યો અને ક�ં, 
બ�ી �� ભારતમાં આ�યો છું. તું મને શોધી કાઢ 
ઘણા જ �પ� �પથી બે વાર આ અવાજ મ� 
સાંભ�યો. �યારથી લઈને ક�ટલાયે સ�સંગોમાં 
ધમ�ગુ�ઓ, ઉપદ�શકો અને ધમ� �ચારકોની પાસે 
આવવા લાગી. મને એમ હતું ક� જેમને 
�યાનાવ�થામાં �યા હતા તે મને જ�ર �યાર�ક 
સાકારમાં મળી �ય. ઘણા સ�સંગોમાં જવા છતાં 
મને તે �દ�ય પુ�ષનાં દશ�ન થયાં નહ�.

આ છ�, આ છ�, આ છ�

ક�ટલાંક સમય પછી મારા ઘરની ન�ક 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય 
તરફથી સા�તાિહક કોસ�નું આયોજન થયું. અમને 
પણ �યાં જવાનું િનમં�ણ મ�યું. જે િનમં�ણ 
આપવા આ�યા હતા એમણે ક�ં ક� અહ� આપના 
જેવી નાની નાની બહ�નો �વયં ભગવાનને 
િમલાવવાનો દાવો કર� છ�. આપ જ�ર આવ�. 
અમારી આસપાસના લોકોને એ ખબર હતી ક� 
અમે ઘણી ભિ� કરીએ છીએ. એમનું િનમં�ણ 
મળતાં મારા માતાિપતા સિહત પૂરો પ�રવાર સાત 
�દવસનો કોસ� કરવાનો િનણ�ય કય�. પરંતુ મ� ના 

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 01 January 2022 Page No. 25

�ાના�ત

િશવબાબા છ�. �યાર� મારી �મર મા� 18 વષ�ની 
હતી. અને �� �ાતક (�ે�યુએટ) હતી. અંિતમ 
વષ�માં ભણી રહી હતી. બાબાએ મને ક�ં ક� બેટી, 
આ જ�મની સમ� �વન કહાની બાપને જણાવી 
દો મ� મારી પૂરી �વન કહાની બાબાને સંભળાવી. 
નાનામાં નાની ભૂલ પણ યાદ કરીને બાબાને મારો 
પૂરો પોતામેલ આ�યો. એ સાંભ�યાં પછી બાબાએ 
વરદાન આ�યું ક� બ�ી, તારા �ારા ઘણા મોટા 
માણસોની સેવા થશે. આ વરદાનને મારા �વનમાં 
સાકાર થતું �યું છ�. �યાર� �યાર� આવા �સંગ 
આવે તો બાબા �ારા મળ�લું વરદાન મને વારંવાર 
યાદ આવે છ�. મને લાગે છ� ક� મ� સ�ાઈથી 
બાબાની આગળ મારી �વન કહાની સંભળાવી. 
એના ફલ�વ�પે બાબાએ મને આ વરદાન આ�યું.

બાબાની સામે િ�લ કરી અને સે�યુટ આપી

�યારથી મ� બાબાને �યા, મને પૂરો િન�ય 
થયો ક� આ બાબા જ મા�ં સવ��વ છ�. �યાર� �� દર�ક 
પગલું બાબાની આ�ા અનુસાર ભરતી હતી. 
કૉલેજના અ�યાસ દરિમયાન એન.સી.સી.માં 
મારી પસંદગી થઈ. �દ�હીમાં થનાર 26મી 
��યુઆરીની પર�ડ માટ� માર� એક માસ માટ� 
��ન�ગ માટ� �દ�હી જવાનું હતું. તો બાબાની સલાહ 
લેવા માટ� મ� અમદાવાદથી આબુ આવીને બાબાને 
પૂ�ું, બાબા, માર� એક માસ પર�ડની ��ન�ગ માટ� 
�દ�હી જવાનું છ�. માર� એક માસ �યાં રહ�વાનું છ�. 
તો મારા ખાવા-પીવા વગેર�ની ધારણાનું શું થશે? 
આટલું સાંભળતાં જ બાબાએ મને પૂ�ું, અ�છા 
બેટી, તને �ીલ કરવાનું આવડે છ� શું? આજે રાિ� 
�ાસમાં બાબાને �ીલ બતાવજે. બાબાએ લ�છુ 
બેનને બોલા�યાં અને ક�ં બ�ીઓને 
પહ�રાવાળાની નવી �ેસ કાઢીને આપ�. ��, 
વેદા�તીબેન અને અમારી એક સખી અમે �ણ 
હતા. �� તો ઘણી ખુશ થઈ ગઈ કારણ ક� સાંજે 

�યાનમાં ચાલી ગઈ. મ� �યાનાવ�થામાં ફરીથી 
��ાબાબાને �યા. �� એમના ગળ� લાગી ગઈ. 
બાબાએ પણ ક�ં, બ�ી આવી ગઈ. મ� ક�ં � 
બાબા. પછી તો મને નવી સતયુગી દુિનયાના 
�વયંવર, રાસ મંડળ, ગોપ ગોપીઓ વગેર�ના 
સા�ા�કાર થયા પછી બાબાએ ક�ં, બ�ી હવે 
�ઓ. મ� ક�ં બાબા, માર� તો અહ� જ રહ�વું છ�. 
બીજે �યાંય જવું નથી. બાબાએ ક�ં બેટી, આ 
સૂ�મવતન છ�. તું અહ� રહી શક� નહ�. તાર� તો 
જઈને બાબાની ઘણી સેવા કરવાની છ�. �� 
બાબાની વાતોથી વધાર� પોતાની વાત પર અડગ 
હતી ક� નહ� બાબા, માર� તો અહ� જ રહ�વું છ� �યાર� 
બાબાએ વાયદો કય� ક� �યાર� તું �દલથી બાબાને 
યાદ કરીશ, બાબા તને પોતાની પાસે વતનમાં 
બોલાવી લેશે. પછી તો રોજ સવાર� 5 વાગે વતનમાં 
બાબાની પાસે જવાનો િનયમ બની ગયો. મ� 
વતનમાં બાબાની પાસે જ સા�તાિહક કોસ� કય�. 
સાકારમાં મુરલી સાંભળતાં પહ�લાં ક�ટલીય 
મુરલીઓ સાંભળી. જુઓ, �યાર� બાબા સાકારમાં 
હતા છતાં પણ ઓલમાઈટી બાબાએ ��ાબાબાને 
આકારી �વ�પમાં બાળકોની ક�ટલી સેવા અને 
પાલના કરી.

સાકારી ફ�ર�તા સાથે �થમ િમલન

સા�ા�કાર પછી માર� માઉ�ટ આબુ જવાનું 
થયું ��ાબાબાને સાકારમાં મળતા મ� ઘણી 
ખુશીની સાથે મારા અનુભવો બાબા સમ� વણ�ન 
કયુ�. મ� ક�ં, બાબા, આપે મને તમારો સા�ા�કાર 
કરા�યો હતો �યાર� બાબાએ ઘણી િવન�તાની 
સાથે ક�ં, બ�ી, એવું બની શક� ક� િશવબાબાએ 
સા�ા�કાર કરા�યો હોય. આ બાબાને ક�ઈ પણ 
ખબર નથી. બાબાનો આ ઉ�ર સાંભળીને મને 
લા�યું ક� ��ાબાબા �ણવા છતાં અ�ણ બની 
ર�ાં છ�. અને કહ� છ� સા�ા�કાર કરાવનાર 
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સાકારમાં િવ�ના સવ��મ આ�મા િપતા�ી ��િપતા ��ા
�.ક�. ચંિ�કાબેન, મહાદ�વનગર, અમદાવાદ.

પાડી દીધી અને ક�ં ક� ભગવાનના નામ પર 
આજકાલ એવા નીકળી પ�ા છ�. મારો હવે 
કોઈનામાં િવ�ાસ ર�ો નથી. તો માર� ભગવાનની 
�ા��ત માટ� હવે કોિશશ કરવી નથી. પ�રવારના 
સવ� લોકો રોજ જતા હતાં. પરંતુ મને ક�ઈ 
સંભળાવતા નહોતા. છ�વટ� એક �દવસે િપતા�એ 
ક�ં, બેટી તું પણ ચાલ. તને ઘણું સા�ં લાગશે. એ 
�દવસે �� િપતા�ની સાથે ગઈ. ક�પ��નો પાઠ 
ચાલી ર�ો હતો. મ� િચ�માં બાબાની ત�વીર �ઈ 
અને સાંભ�યું ક� ��ા પરમા�મા િશવ એમના 
તનમાં અવત�રત થઈને ગીતા �ાન આપી ર�ા 
છ�. આ વાતને સાંભળતાં જ મને ક�ટલાક મહીના 
પહ�લાં �યાનાવ�થામાં �યું તો એ ��ય યાદ આવી 
ગયું. મારા �દલમાંથી એ અવાજ નીક�યો ક� આજ 
છ�, આજ છ� તે ત�વીરને �વા આટલા �દવસો �� 
શોધી રહી હતી.

માર� અહ� જ રહ�વું છ�

�� સાત �દવસનો કોસ� પૂરો કરી શક� નહ�. 
મા� ક�પ�� અને �ણ લોક િવશે જ સાંભ�યું આ 
સમયે ગુ�વાર� અમદાવાદના પાલડી સેવાક��� પર 
માર� જવાનું થયું. (�યાર� અમદાવાદમાં એક જ 
સેવાક��� હતું. તે મકાન હવે બદલાઈ ગયું છ�.) 
મને ખુલી આંખોથી યોગા�યાસ કરવા િવશે કોઈ 
માિહતી નહોતી. પરંતુ મારી લૌ�કક મોટી બહ�ન 
રંજન (વત�માન સમયે આિ�કામાં ઈ�રીય સેવા 
કરી રહ�લાં વેદાંતીબેન) એમણે મને જણા�યું ક� 
આંખો ખુલી રાખવી. સામે જે બેન બેઠી છ� એમની 
આંખ સાથે આંખ િમલાવવી અને અંદરથી 
બોલવાનું ક� �� આ�મા છું. �� �કાશ �વ�પ છું �� 
સામે બેઠ�લી બેનને �તાં �તાં જ થોડી �ણોમાં 

સ� 1965ની વાત છ�. 
એક �દવસ ��મુ�ત�માં 
લગભગ 3.30 કલાક� �� 
ખુરશી પર બેઠી હતી. 
ઈ�ર િચંતનમાં જ મ� 
હતી. �યાર� મ� સફ�દ 
�કાશની કાયાવાળી 

�યિ�માં લાલ �કાશને �વેશ કરતો �યો. થોડી 
જ પળો પછી તે આકષ�ક �વ�પ મારી િનકટ 
આ�યું. મારા િશર પર હાથ રા�યો અને ક�ં, 
બ�ી �� ભારતમાં આ�યો છું. તું મને શોધી કાઢ 
ઘણા જ �પ� �પથી બે વાર આ અવાજ મ� 
સાંભ�યો. �યારથી લઈને ક�ટલાયે સ�સંગોમાં 
ધમ�ગુ�ઓ, ઉપદ�શકો અને ધમ� �ચારકોની પાસે 
આવવા લાગી. મને એમ હતું ક� જેમને 
�યાનાવ�થામાં �યા હતા તે મને જ�ર �યાર�ક 
સાકારમાં મળી �ય. ઘણા સ�સંગોમાં જવા છતાં 
મને તે �દ�ય પુ�ષનાં દશ�ન થયાં નહ�.

આ છ�, આ છ�, આ છ�

ક�ટલાંક સમય પછી મારા ઘરની ન�ક 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલય 
તરફથી સા�તાિહક કોસ�નું આયોજન થયું. અમને 
પણ �યાં જવાનું િનમં�ણ મ�યું. જે િનમં�ણ 
આપવા આ�યા હતા એમણે ક�ં ક� અહ� આપના 
જેવી નાની નાની બહ�નો �વયં ભગવાનને 
િમલાવવાનો દાવો કર� છ�. આપ જ�ર આવ�. 
અમારી આસપાસના લોકોને એ ખબર હતી ક� 
અમે ઘણી ભિ� કરીએ છીએ. એમનું િનમં�ણ 
મળતાં મારા માતાિપતા સિહત પૂરો પ�રવાર સાત 
�દવસનો કોસ� કરવાનો િનણ�ય કય�. પરંતુ મ� ના 
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િશવબાબા છ�. �યાર� મારી �મર મા� 18 વષ�ની 
હતી. અને �� �ાતક (�ે�યુએટ) હતી. અંિતમ 
વષ�માં ભણી રહી હતી. બાબાએ મને ક�ં ક� બેટી, 
આ જ�મની સમ� �વન કહાની બાપને જણાવી 
દો મ� મારી પૂરી �વન કહાની બાબાને સંભળાવી. 
નાનામાં નાની ભૂલ પણ યાદ કરીને બાબાને મારો 
પૂરો પોતામેલ આ�યો. એ સાંભ�યાં પછી બાબાએ 
વરદાન આ�યું ક� બ�ી, તારા �ારા ઘણા મોટા 
માણસોની સેવા થશે. આ વરદાનને મારા �વનમાં 
સાકાર થતું �યું છ�. �યાર� �યાર� આવા �સંગ 
આવે તો બાબા �ારા મળ�લું વરદાન મને વારંવાર 
યાદ આવે છ�. મને લાગે છ� ક� મ� સ�ાઈથી 
બાબાની આગળ મારી �વન કહાની સંભળાવી. 
એના ફલ�વ�પે બાબાએ મને આ વરદાન આ�યું.

બાબાની સામે િ�લ કરી અને સે�યુટ આપી

�યારથી મ� બાબાને �યા, મને પૂરો િન�ય 
થયો ક� આ બાબા જ મા�ં સવ��વ છ�. �યાર� �� દર�ક 
પગલું બાબાની આ�ા અનુસાર ભરતી હતી. 
કૉલેજના અ�યાસ દરિમયાન એન.સી.સી.માં 
મારી પસંદગી થઈ. �દ�હીમાં થનાર 26મી 
��યુઆરીની પર�ડ માટ� માર� એક માસ માટ� 
��ન�ગ માટ� �દ�હી જવાનું હતું. તો બાબાની સલાહ 
લેવા માટ� મ� અમદાવાદથી આબુ આવીને બાબાને 
પૂ�ું, બાબા, માર� એક માસ પર�ડની ��ન�ગ માટ� 
�દ�હી જવાનું છ�. માર� એક માસ �યાં રહ�વાનું છ�. 
તો મારા ખાવા-પીવા વગેર�ની ધારણાનું શું થશે? 
આટલું સાંભળતાં જ બાબાએ મને પૂ�ું, અ�છા 
બેટી, તને �ીલ કરવાનું આવડે છ� શું? આજે રાિ� 
�ાસમાં બાબાને �ીલ બતાવજે. બાબાએ લ�છુ 
બેનને બોલા�યાં અને ક�ં બ�ીઓને 
પહ�રાવાળાની નવી �ેસ કાઢીને આપ�. ��, 
વેદા�તીબેન અને અમારી એક સખી અમે �ણ 
હતા. �� તો ઘણી ખુશ થઈ ગઈ કારણ ક� સાંજે 

�યાનમાં ચાલી ગઈ. મ� �યાનાવ�થામાં ફરીથી 
��ાબાબાને �યા. �� એમના ગળ� લાગી ગઈ. 
બાબાએ પણ ક�ં, બ�ી આવી ગઈ. મ� ક�ં � 
બાબા. પછી તો મને નવી સતયુગી દુિનયાના 
�વયંવર, રાસ મંડળ, ગોપ ગોપીઓ વગેર�ના 
સા�ા�કાર થયા પછી બાબાએ ક�ં, બ�ી હવે 
�ઓ. મ� ક�ં બાબા, માર� તો અહ� જ રહ�વું છ�. 
બીજે �યાંય જવું નથી. બાબાએ ક�ં બેટી, આ 
સૂ�મવતન છ�. તું અહ� રહી શક� નહ�. તાર� તો 
જઈને બાબાની ઘણી સેવા કરવાની છ�. �� 
બાબાની વાતોથી વધાર� પોતાની વાત પર અડગ 
હતી ક� નહ� બાબા, માર� તો અહ� જ રહ�વું છ� �યાર� 
બાબાએ વાયદો કય� ક� �યાર� તું �દલથી બાબાને 
યાદ કરીશ, બાબા તને પોતાની પાસે વતનમાં 
બોલાવી લેશે. પછી તો રોજ સવાર� 5 વાગે વતનમાં 
બાબાની પાસે જવાનો િનયમ બની ગયો. મ� 
વતનમાં બાબાની પાસે જ સા�તાિહક કોસ� કય�. 
સાકારમાં મુરલી સાંભળતાં પહ�લાં ક�ટલીય 
મુરલીઓ સાંભળી. જુઓ, �યાર� બાબા સાકારમાં 
હતા છતાં પણ ઓલમાઈટી બાબાએ ��ાબાબાને 
આકારી �વ�પમાં બાળકોની ક�ટલી સેવા અને 
પાલના કરી.

સાકારી ફ�ર�તા સાથે �થમ િમલન

સા�ા�કાર પછી માર� માઉ�ટ આબુ જવાનું 
થયું ��ાબાબાને સાકારમાં મળતા મ� ઘણી 
ખુશીની સાથે મારા અનુભવો બાબા સમ� વણ�ન 
કયુ�. મ� ક�ં, બાબા, આપે મને તમારો સા�ા�કાર 
કરા�યો હતો �યાર� બાબાએ ઘણી િવન�તાની 
સાથે ક�ં, બ�ી, એવું બની શક� ક� િશવબાબાએ 
સા�ા�કાર કરા�યો હોય. આ બાબાને ક�ઈ પણ 
ખબર નથી. બાબાનો આ ઉ�ર સાંભળીને મને 
લા�યું ક� ��ાબાબા �ણવા છતાં અ�ણ બની 
ર�ાં છ�. અને કહ� છ� સા�ા�કાર કરાવનાર 
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�ા��તઓ કરી છ� તે અવણ�નીય છ�.

બાબાને બ�ીઓની કમાણી નથી �યતી

સ� 1967માં �� �ાતક થઈ તે પછીથી માર� 
એક જ�યાએ સિવ�સના ઈ�ટર�યુ માટ� જવાનું 
હતું. �� અને વેદા�તીબેન બાબાની સલાહ લેવા 
મધુવન ગયાં. મ� બાબાને પૂ�ું ક� બાબા �� 
લૌ�કકમાં સવ�સ ક�ં ? એનાથી તન, મન, ધનથી 
બાબાની સેવા કરીશ. બાબાએ મને પૂ�ું, બ�ી 
નોકરી કરીશ તો ક�ટલું કમાઈશ. 800, 1000, 
1500, 2000 ? ક�ટલું કમાઈશ બાબા �ણે છ� આ 
કોઈ તમારી વે�યુ નથી. બાબાના કહ�વાથી અમે 
સમ� ગયાં ક� બાબા નથી ઈ�છતા ક� અમે સવ�સ 
કરીએ. એ ઘડી મ� અને વેદા�તીબેને એ િનણ�ય 
કય� ક� લૌ�કક સવ�સ નહ� કરીએ. �હાની 
સેવામાં જ અમા�ં �વન સમિપ�ત કરીશું.

�દલની દર�ક ધડકન બાબા સાંભળી લેતા

એક વાર બપોરના ભોજન બાદ �� મારી 
પથારી પર સૂઈ ગઈ. પરંતુ, મને ઊંઘ આવી નહ�. 
વારંવાર સંક�પ આવવા લા�યા ક� � િવ�ના 
માિલક ભગવાન ��ા તનમાં બેઠ�લા છ� તો પાંચ 
િમિનટમાં મને બોલાવે. �યાર� �� સમજું ક� મારી 
વાત િશવબાબાનાં �દલ સુધી પહ�ચે છ�. ખર�ખર બે 
�ણ િમિનટમાં જ પહ�રાવાળા ભાઈએ આવીને ક�ં 
ક� ચંિ�કાબેન, આપને બાબા બોલાવે છ�. બાબા 
મને ‘ચં�કલા’ કહીને બોલાવતા હતા. �� ખુશ 
થઈને બાબાની ઝૂંપડી પાસે પહ�ચી ગઈ. એ સમયે 
બાબા ક�ટલાક વ�સોની સાથે બેઠા હતા.

સાધનાલીન અને સેવાિ�ય

બાબાની સાધના સવ��, ક�ાની હતી. 
��ાબાબા �યાર� િશવબાબાને યાદ કરતા હતા 
તો મગન થઈ જતા હતા. એકવાર બાબા �ા�ના 
બગીચામાં ખુરસી ઉપર બેઠા હતા. બાબાની નજર 

બાબાની સમ� �ીલ બતાવવાની હતી. લ�છુબેને 
મને �ણ નવા �ેસ આ�યા. રાતે બાબાનો �ાસ 
પૂરો થયો અને બાબાએ ક�ં અમદાવાદથી 
આવેલી બ�ીઓ આજે �ીલ બતાવશે. પછી તો 
અમે નાના હૉલમાં �ીલ કરી અને બાબાને સે�યુટ 
આપી. બાબાએ ઘણી �શંસા કરી અને ક�ં ક� 
તમારી જેવી બ�ીઓ �હાની �ીલ કરાવવાનું 
શીખી �ય તો બાબાનું નામ �િસ� થઈ �ય. અમે 
તો ઘણાં ખુશ થયાં. રા�ે બાબાને ગુડનાઈટ કરીને 
સૂઈ ગયાં. પરંતુ તે સવાલનો જવાબ તો બાક� 
ર�ો. સવાર થઈ, મુરલી �ાસ પછી ફરીથી 
બાબાની પાસે ગઈ. બાબાને પૂ�ું, બાબા, �� 
�દ�હી જઈશ તો �યાં રહીશ. મારા ખાનપાનનું શું 
થશે? બાબા હસતાં હસતાં મારી તરફ �ઈ ર�ા 
હતા. પછી ક�ં, બ�ી તારા જેવી બ�ી અને 
એક એક માસનો ટાઈમ વે�ટ કરશે? બાબા નથી 
ઈ�છતા ક� તમારો ટાઈમ વે�ટ �ય. બાબાની આ 
વાત સાંભળીને મ� ક�ં, ઠીક છ� બાબા, તમે નથી 
ઈ�છતા તો �� નહ� ��. બે �દવસ પછી બાબાએ 
મને પોતાની પાસે બોલાવી અને ક�ં, આ ક�મારકા 
બ�ી (દાદી �કાશમિણ) ટૂર પર જઈ રહી છ� તમે 
એમની સાથે જઈ શકો છો? તમારા િપતા ર� 
આપશે? મ� ક�ં � બાબા. બાબાએ મારો અને 
વેદા�તીબેનનો દાદી ક�મારકાની સાથે 21 �દવસનો 
ટૂર �ો�ામ બના�યો. એ સમયે જેટલાં જેટલાં મોટાં 
સેવાક���ો હતાં જેમ ક� જયપુર, આ�ા, �દ�હી, 
લખનૌ, કાનપુર, ભોપાલ આ�દ સે�ટરોમાં 
ઈ�રીય સેવા કરવાની તક મળી. આ �સંગથી 
મને અનુભવાયું ક� ભિવ�યની �ણકારી બાબાની 
પાસે ક�ટલી �પ� છ�. અંદરમાં એ ખુશી પણ થઈ ક� 
બાબાની આ�ાના પાલનથી તથા એક નાના 
�યાગને બદલે બાબાએ ક�ટલો મોટો સુઅવસર 
આપી અમારા ભા�યમાં એક િવશેષ પાટ�ની ન�ધ 
કરી. મ� દાદી�ની સાથે 21 �દવસ રહીને જે 
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તો ધીર� ધીર� બધા આવીને બેસવા લા�યા. 
બાબાને �ઈને બધાએ સેવામાં સહયોગ આ�યો. 
બાબાએ કોઈને ક�ઈપણ ક�ં નહ� પરતું �વયં 
કરીને બાળકોને શીખવા�ું. એક વખત બાબા 
આંગણામાં ઊભા હતા. �� બાબાની પાસે આવીને 
ઊભી રહી ગઈ. બાબાનું કદ તો ઘણું ઊંચુ હતું. 
અને �� ઘણી નાની હતી. �યાર� મ� બાબાને ક�ઈક 
ક�ં તો બાબા એકદમ ઘણા ઝૂક� ગયા અને ક�ં, 
બ�ી, બોલો, બાબાનું શું કામ છ�? બાબા 
નાનાઓને પણ બ� સ�માન આપતા હતા.

એક માસ પહ�લાં અહ�સાસ કરા�યો હતો

બાબાના અ�ય� થયા પહ�લાં એક માસ 
પહ�લાં �� પાટ� લઈને મધુવન પહ�ચી હતી. �યાર� 
બાબા પાસેથી ર� લઈ રહી હતી તો ઘણા સમય 
સુધી બાબાએ મને ��� આપી અને ‘ગો સૂન, કમ 
સુન’ની ટોલી આપી. �યાર� બાબાની િવદાય 
લઈને બહાર નીકળી તો મારા મનમાં એક સંક�પ 
વારંવાર આ�યો ક� �ણે બાબા મને કહી ર�ા છ�. 
બ�ી, આ બાબાને, આ �પમાં કદી �ઈશ નહ�. 
ક�ટલાયે વખત રોકવા છતાં આ સંક�પ �ર 
�રથી આવવા લા�યો. મને ઘણું રડવું આ�યું ક� 
આવા �યથ� સંક�પ મારા મનમાં ક�મ આવે છ� ? �� 
અમદાવાદ પહ�ચી. �યાર� ભાઈબહ�ન મને 
મધુવનનો અનુભવ પૂછવા લા�યા તો મુખથી આ 
વાત નીકળી જતી હતી. લોકો મને કહ�તા હતા આ 
શું બોલી ર�ાં છો. મને અંદર આવી ર�ં હતું, ક� 
બાબા મને છોડીને ચા�યા ન �ય. ઠીક એક માસ 
પછી 18 ��યુઆરી, 1969 રા�ે 9.00 કલાક� 
સમાચાર મ�યાં ક� ��ાબાબા સાકાર શરીરને 
છોડીને વતનમાં ચા�યા ગયા એક માસ પહ�લાં 
બાબાએ પોતાની ���થી જ આ એહસાસ કરાવી 
દીધો હતો ક� બાબા હવે સાકારમાં અિધક સમય 
રહ�શે નહ�.                      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

આસમાન તરફ હતી. �� બાબાની પાસે આવીને 
બેસી ગઈ. �� સમ� બાબાને માલૂમ પડી જશે અને 
બાબા મારી સાથે વાત કરશે. �� ઘણા સમય સુધી 
બેસી રહી પરંતુ બાબા પોતાની મ�તીમાં હતા. પછી 
�� ઊભી થઈને બાબાની તરફ �યું પણ બાબા મને 
�ઈ ર�ા નહોતા. છ�વટ� મને ધીરજ રહી નહ� મ� 
ક�ં, બાબા �� આપને મળવા આવી છું. �યાર� 
બાબાએ ક�ં બ�ી તું �યાર� આવી? મ� ક�ં, 
બાબા �� �યારનીય બેઠી છું. તો બાબાએ ક�ં, 
આ બાબા િશવબાબાને યાદ કરી ર�ા હતા. સા�ં, 
બોલો, બ�ી શું સેવા છ�? બાબાએ મને કૉલેજમાં 
જઈને સેવા કરવાનું ક�ં હતું તો �� ભાષણ તૈયાર 
કરીને આવી છું મ� બાબાને ક�ં બાબા, યોગના 
િવષય પર મ� ભાષણ તૈયાર કયુ� છ�. સાંભળતાં જ 
બાબાએ ક�ં, અ�છા બ�ી, બાબાને સંભળાવો. 
‘મ� લગભગ 10 િમિનટ બાબાને મા�ં તૈયાર કર�લું 
ભાષણ સંભળા�યું �યાર� બાબાએ ક�ં બ�ી, ત� 
તો ઘણું સા�ં ભાષણ તૈયાર કયુ� છ� આ રીતે જ 
યુિ�યુ� સમ�વવું �ઈએ. એનાથી મ� એ 
અનુભવ કય� ક� બાબા પોતાની સાધનામાં 
લવલીન રહ�વા છતાં પણ બાળકોને યો�ય 
સેવાધારી બનવાનું માગ�દશ�ન સમય પર આપતા 
ર�ા અને બાળકોની સેવામાં ઉપ��થત થતા ર�ા.

નાનાઓને સ�માન

ય�િપતા ��ાબાબા, ય�ના દર�ક નાના 
મોટા કાય�ની સંભાળ રાખતા હતા. એકવાર �� 
ભંડારામાં બેસીને મગફળી ફોલી રહી હતી. અમે 
ક�ટલાયે જણ હતા. ધીર� ધીર� કરીને સૌ ચા�યાં 
ગયાં. �� એકલી સેવા કરી રહી હતી. એટલામાં મ� 
�યું ક� મારી પાસે કોઈ બેઠું છ�. અને અવાજ 
આ�યો ક� બ�ી, ચાલો બાપ તમને મદદ કરવા 
આ�યા છ� ના પાડવા છતાં બાબા બેસી ગયા અને 
મગફળી ફોલવા બેઠા. ક�ટલીક િમિનટો પછી �યું 
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�ા��તઓ કરી છ� તે અવણ�નીય છ�.

બાબાને બ�ીઓની કમાણી નથી �યતી

સ� 1967માં �� �ાતક થઈ તે પછીથી માર� 
એક જ�યાએ સિવ�સના ઈ�ટર�યુ માટ� જવાનું 
હતું. �� અને વેદા�તીબેન બાબાની સલાહ લેવા 
મધુવન ગયાં. મ� બાબાને પૂ�ું ક� બાબા �� 
લૌ�કકમાં સવ�સ ક�ં ? એનાથી તન, મન, ધનથી 
બાબાની સેવા કરીશ. બાબાએ મને પૂ�ું, બ�ી 
નોકરી કરીશ તો ક�ટલું કમાઈશ. 800, 1000, 
1500, 2000 ? ક�ટલું કમાઈશ બાબા �ણે છ� આ 
કોઈ તમારી વે�યુ નથી. બાબાના કહ�વાથી અમે 
સમ� ગયાં ક� બાબા નથી ઈ�છતા ક� અમે સવ�સ 
કરીએ. એ ઘડી મ� અને વેદા�તીબેને એ િનણ�ય 
કય� ક� લૌ�કક સવ�સ નહ� કરીએ. �હાની 
સેવામાં જ અમા�ં �વન સમિપ�ત કરીશું.

�દલની દર�ક ધડકન બાબા સાંભળી લેતા

એક વાર બપોરના ભોજન બાદ �� મારી 
પથારી પર સૂઈ ગઈ. પરંતુ, મને ઊંઘ આવી નહ�. 
વારંવાર સંક�પ આવવા લા�યા ક� � િવ�ના 
માિલક ભગવાન ��ા તનમાં બેઠ�લા છ� તો પાંચ 
િમિનટમાં મને બોલાવે. �યાર� �� સમજું ક� મારી 
વાત િશવબાબાનાં �દલ સુધી પહ�ચે છ�. ખર�ખર બે 
�ણ િમિનટમાં જ પહ�રાવાળા ભાઈએ આવીને ક�ં 
ક� ચંિ�કાબેન, આપને બાબા બોલાવે છ�. બાબા 
મને ‘ચં�કલા’ કહીને બોલાવતા હતા. �� ખુશ 
થઈને બાબાની ઝૂંપડી પાસે પહ�ચી ગઈ. એ સમયે 
બાબા ક�ટલાક વ�સોની સાથે બેઠા હતા.

સાધનાલીન અને સેવાિ�ય

બાબાની સાધના સવ��, ક�ાની હતી. 
��ાબાબા �યાર� િશવબાબાને યાદ કરતા હતા 
તો મગન થઈ જતા હતા. એકવાર બાબા �ા�ના 
બગીચામાં ખુરસી ઉપર બેઠા હતા. બાબાની નજર 

બાબાની સમ� �ીલ બતાવવાની હતી. લ�છુબેને 
મને �ણ નવા �ેસ આ�યા. રાતે બાબાનો �ાસ 
પૂરો થયો અને બાબાએ ક�ં અમદાવાદથી 
આવેલી બ�ીઓ આજે �ીલ બતાવશે. પછી તો 
અમે નાના હૉલમાં �ીલ કરી અને બાબાને સે�યુટ 
આપી. બાબાએ ઘણી �શંસા કરી અને ક�ં ક� 
તમારી જેવી બ�ીઓ �હાની �ીલ કરાવવાનું 
શીખી �ય તો બાબાનું નામ �િસ� થઈ �ય. અમે 
તો ઘણાં ખુશ થયાં. રા�ે બાબાને ગુડનાઈટ કરીને 
સૂઈ ગયાં. પરંતુ તે સવાલનો જવાબ તો બાક� 
ર�ો. સવાર થઈ, મુરલી �ાસ પછી ફરીથી 
બાબાની પાસે ગઈ. બાબાને પૂ�ું, બાબા, �� 
�દ�હી જઈશ તો �યાં રહીશ. મારા ખાનપાનનું શું 
થશે? બાબા હસતાં હસતાં મારી તરફ �ઈ ર�ા 
હતા. પછી ક�ં, બ�ી તારા જેવી બ�ી અને 
એક એક માસનો ટાઈમ વે�ટ કરશે? બાબા નથી 
ઈ�છતા ક� તમારો ટાઈમ વે�ટ �ય. બાબાની આ 
વાત સાંભળીને મ� ક�ં, ઠીક છ� બાબા, તમે નથી 
ઈ�છતા તો �� નહ� ��. બે �દવસ પછી બાબાએ 
મને પોતાની પાસે બોલાવી અને ક�ં, આ ક�મારકા 
બ�ી (દાદી �કાશમિણ) ટૂર પર જઈ રહી છ� તમે 
એમની સાથે જઈ શકો છો? તમારા િપતા ર� 
આપશે? મ� ક�ં � બાબા. બાબાએ મારો અને 
વેદા�તીબેનનો દાદી ક�મારકાની સાથે 21 �દવસનો 
ટૂર �ો�ામ બના�યો. એ સમયે જેટલાં જેટલાં મોટાં 
સેવાક���ો હતાં જેમ ક� જયપુર, આ�ા, �દ�હી, 
લખનૌ, કાનપુર, ભોપાલ આ�દ સે�ટરોમાં 
ઈ�રીય સેવા કરવાની તક મળી. આ �સંગથી 
મને અનુભવાયું ક� ભિવ�યની �ણકારી બાબાની 
પાસે ક�ટલી �પ� છ�. અંદરમાં એ ખુશી પણ થઈ ક� 
બાબાની આ�ાના પાલનથી તથા એક નાના 
�યાગને બદલે બાબાએ ક�ટલો મોટો સુઅવસર 
આપી અમારા ભા�યમાં એક િવશેષ પાટ�ની ન�ધ 
કરી. મ� દાદી�ની સાથે 21 �દવસ રહીને જે 
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તો ધીર� ધીર� બધા આવીને બેસવા લા�યા. 
બાબાને �ઈને બધાએ સેવામાં સહયોગ આ�યો. 
બાબાએ કોઈને ક�ઈપણ ક�ં નહ� પરતું �વયં 
કરીને બાળકોને શીખવા�ું. એક વખત બાબા 
આંગણામાં ઊભા હતા. �� બાબાની પાસે આવીને 
ઊભી રહી ગઈ. બાબાનું કદ તો ઘણું ઊંચુ હતું. 
અને �� ઘણી નાની હતી. �યાર� મ� બાબાને ક�ઈક 
ક�ં તો બાબા એકદમ ઘણા ઝૂક� ગયા અને ક�ં, 
બ�ી, બોલો, બાબાનું શું કામ છ�? બાબા 
નાનાઓને પણ બ� સ�માન આપતા હતા.

એક માસ પહ�લાં અહ�સાસ કરા�યો હતો

બાબાના અ�ય� થયા પહ�લાં એક માસ 
પહ�લાં �� પાટ� લઈને મધુવન પહ�ચી હતી. �યાર� 
બાબા પાસેથી ર� લઈ રહી હતી તો ઘણા સમય 
સુધી બાબાએ મને ��� આપી અને ‘ગો સૂન, કમ 
સુન’ની ટોલી આપી. �યાર� બાબાની િવદાય 
લઈને બહાર નીકળી તો મારા મનમાં એક સંક�પ 
વારંવાર આ�યો ક� �ણે બાબા મને કહી ર�ા છ�. 
બ�ી, આ બાબાને, આ �પમાં કદી �ઈશ નહ�. 
ક�ટલાયે વખત રોકવા છતાં આ સંક�પ �ર 
�રથી આવવા લા�યો. મને ઘણું રડવું આ�યું ક� 
આવા �યથ� સંક�પ મારા મનમાં ક�મ આવે છ� ? �� 
અમદાવાદ પહ�ચી. �યાર� ભાઈબહ�ન મને 
મધુવનનો અનુભવ પૂછવા લા�યા તો મુખથી આ 
વાત નીકળી જતી હતી. લોકો મને કહ�તા હતા આ 
શું બોલી ર�ાં છો. મને અંદર આવી ર�ં હતું, ક� 
બાબા મને છોડીને ચા�યા ન �ય. ઠીક એક માસ 
પછી 18 ��યુઆરી, 1969 રા�ે 9.00 કલાક� 
સમાચાર મ�યાં ક� ��ાબાબા સાકાર શરીરને 
છોડીને વતનમાં ચા�યા ગયા એક માસ પહ�લાં 
બાબાએ પોતાની ���થી જ આ એહસાસ કરાવી 
દીધો હતો ક� બાબા હવે સાકારમાં અિધક સમય 
રહ�શે નહ�.                      ॥ ઓમશાંિત ॥ 

આસમાન તરફ હતી. �� બાબાની પાસે આવીને 
બેસી ગઈ. �� સમ� બાબાને માલૂમ પડી જશે અને 
બાબા મારી સાથે વાત કરશે. �� ઘણા સમય સુધી 
બેસી રહી પરંતુ બાબા પોતાની મ�તીમાં હતા. પછી 
�� ઊભી થઈને બાબાની તરફ �યું પણ બાબા મને 
�ઈ ર�ા નહોતા. છ�વટ� મને ધીરજ રહી નહ� મ� 
ક�ં, બાબા �� આપને મળવા આવી છું. �યાર� 
બાબાએ ક�ં બ�ી તું �યાર� આવી? મ� ક�ં, 
બાબા �� �યારનીય બેઠી છું. તો બાબાએ ક�ં, 
આ બાબા િશવબાબાને યાદ કરી ર�ા હતા. સા�ં, 
બોલો, બ�ી શું સેવા છ�? બાબાએ મને કૉલેજમાં 
જઈને સેવા કરવાનું ક�ં હતું તો �� ભાષણ તૈયાર 
કરીને આવી છું મ� બાબાને ક�ં બાબા, યોગના 
િવષય પર મ� ભાષણ તૈયાર કયુ� છ�. સાંભળતાં જ 
બાબાએ ક�ં, અ�છા બ�ી, બાબાને સંભળાવો. 
‘મ� લગભગ 10 િમિનટ બાબાને મા�ં તૈયાર કર�લું 
ભાષણ સંભળા�યું �યાર� બાબાએ ક�ં બ�ી, ત� 
તો ઘણું સા�ં ભાષણ તૈયાર કયુ� છ� આ રીતે જ 
યુિ�યુ� સમ�વવું �ઈએ. એનાથી મ� એ 
અનુભવ કય� ક� બાબા પોતાની સાધનામાં 
લવલીન રહ�વા છતાં પણ બાળકોને યો�ય 
સેવાધારી બનવાનું માગ�દશ�ન સમય પર આપતા 
ર�ા અને બાળકોની સેવામાં ઉપ��થત થતા ર�ા.

નાનાઓને સ�માન

ય�િપતા ��ાબાબા, ય�ના દર�ક નાના 
મોટા કાય�ની સંભાળ રાખતા હતા. એકવાર �� 
ભંડારામાં બેસીને મગફળી ફોલી રહી હતી. અમે 
ક�ટલાયે જણ હતા. ધીર� ધીર� કરીને સૌ ચા�યાં 
ગયાં. �� એકલી સેવા કરી રહી હતી. એટલામાં મ� 
�યું ક� મારી પાસે કોઈ બેઠું છ�. અને અવાજ 
આ�યો ક� બ�ી, ચાલો બાપ તમને મદદ કરવા 
આ�યા છ� ના પાડવા છતાં બાબા બેસી ગયા અને 
મગફળી ફોલવા બેઠા. ક�ટલીક િમિનટો પછી �યું 
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દાદા લેખરાજ
�.ક�. નીલમબેન, પાટણ

િવ�માં �યાર� �યાર� દુઃખ અશાંિત �પ 
અંધકારમાં માનવ ભટક� �દશાહીન બની �ય 
એવા સમયે કોઈને કોઈ મહાન પુ�ષોની અમૂ�ય 
ભેટ �ભુએ સમાજને ધરી છ�. આવી મહાન 
િવભૂિતઓએ આવીને સમય �માણે લોકોને �ાન 
ઉપદ�શ આપી �દશા બદલવાનું કામ કયુ� છ�. 
કોઈએ પોતાના �વનનું બિલદાન આ�યુ છ�. ઘર 
પ�રવારનો �યાગ કરવાની જ�ર પડી તો �યાગ 
પણ કય� છ�. જે કામ કોઈ ન કરી શ�યું તેવું મહાન 
કાય� કરીને સમાજને નવી �દશા, નવો રાહ 
બતા�યો છ�.

ધમ��લાિનના સમયે થોડા �ાંિતકારી 
િવચારો �ારા સમાજને �ે� બનાવવા માટ� 
પોતાનું તન, મન અને ધન સવ��વ સમપ�ણ 
કરનાર એવી મહાન િવભૂિત આ સંસારમાં આવી 
જેમનું નામ છ� દાદા લેખરાજ. તેમનો જ�મ 15-12-
1876માં િસંધ �ાંતમાં વ�ભાચારી ભ�ને �યાં 
ક�પલાની ક�ળમાં થયો. તેમના િપતાનું નામ 
ક�રાચંદ હતું. િપતા� િ��સીપાલ હતા. દાદા 
લેખરાજ પોતાની આગવી બૌિધક �િતભા, 
ધંધાક�ય સુઝના કારણે હીરા ઝવેરાતના �યાપારી 
બ�યા. દાદા લેખરાજ ક�શળ ઝવેરી હતા. તેમની 
બનાવટો િવદ�શમાં પણ જતી હતી. તેમનો ધંધો 
મુંબઈ, કલ�ામાં પણ ચાલતો હતો.

સામાિજક �વન
દાદા સાંસા�રક, �હ�થી �વન �વતા 

હતા. તેમનાં પ�ીનું નામ જશોદા હતું. તેમને �ણ 
પુ�ીઓ અને બે પુ�ો એમ પાંચ બાળકો પણ હતા. 
સમાજમાં સા�ં એવું માન હતું. રા�ઓ સાથે ધર�લું 
સંબંધો ધરાવતા હતા. રા�ઓ દાદા લેખરાજ �િત 

ખૂબ િવ�ાસ ધરાવતા હતા. નાના ને �યાર, 
મોટાને માન આપી દાદાએ સમાજમાં દર�કના 
�દલોમાં �થાન જમા�યું હતું.

અ�યા�મ �ેમી
દાદા લેખરાજ બાળપણથી જ અ�યા�મ �િ� 

ધરાવતા હતા. ઘરમાં રોજ ગીતા પાઠ અને માળા 
કરવી એ િન�ય િનયમ હતો. બાળપણથી જ શુ� 
અને સા��વક ભોજન �વીકારતા હતા. લ�મી-
નારાયણના પરમ ભ� હતા. પોક�ટમાં, દુકાનમાં 
પણ લ�મીનારાયણનો ફોટો સાથે રાખતા. તેઓ 
તીથ� યા�ાએ પણ જતા હતા. ધાિમ�ક પુ�તકોનું 
વાંચન પણ કરતા હતા. �ણ ભાષાના �ણકાર 
હતા - અં�ે�, િસંધી, િહ�દી. દાદા લેખરાજે 
પરમત�વની શોધ માટ� એક એક કરતા 12 ગુ� 
કર�લા. ગુ� માટ� ખૂબ જ �ચી ભાવના ધરાવતા 
હતા. ગુ�ને ખૂબ માન આપતા હતા. અવાર નવાર 
ગુ�ને બોલાવી મોટા સ�સંગનું આયોજન કરતા 
હતા. તેમના ઘેર લ�નો �સંગ હોય �યાર� પણ 
ગુ�ને િનમં�ણ આપતા. દીકરીઓને દહ�જની 
સાથે ચાંદીનું મં�દર અને ગીતા આપતા હતા. આમ 
આ�યા��મકતાથી સભર તેમનું �વન હતું.

�યવહાર ક�શળતા
દાદા લેખરાજની �યવહાર ક�શળતા પણ 

સરાહનીય હતી. દાદાને �યાં કોઈ મહ�માન 
આવવાના હોય �યાર� દાદા પોતે �ટ�શને લેવા માટ� 
જતા હતા. લેખરાજના રા�ઓ અને �યાપારીઓ 
સાથે ધિન� સંબંધો હતાં રા�ને �યાં રાજક�માર 
ક� રાજક�મારીના લ� સમયે એક રા� બી� 
રા�ને �યાં ભેટ આપે તેવી મ�ઘી ભેટ આપતા. 
રા�ઓ દાદા લેખરાજને ઘણીવાર કહ�તા 

‘લખીરાજ બાબુ ભગવાનથી �ણે કોઈ ભૂલ થઈ 
ગઈ હોય એમ લાગે છ�. રા�ને શોભે એવા બધા જ 
ગુણો તમારી અંદર છ�. પરંતુ રા� અમને 
બના�યાં.

દાદા લેખરાજની �યવહાર ક�શળતાનું એક 
અનોખું ઉદાહરણ �ઈએ તો એકવાર દાદા 
લેખરાજ તેમની દુકાનમાં હીરાના પડીકા �તા 
હતા કોઈ કામ અથ� બહાર ગયા તેમની ગેર 
હાજરીમાં એક �યાપારી આ�યા. જેમની સાથે 
બાળકો પણ હતા. દાદા લેખરાજ થોડીવાર પછી 
આવે છ�. �યાર� �યાપારી ચા�યા ગયા હતા. તેમણે 
�યું તો હીરાના પડીકામાંથી થોડાક હીરા ઓછા 
થયા હતા. તેમણે નોકરને પૂ�ું નહ� ક� કોણે 
લીધા તેમણે પૂ�ું ક� મારી ગેર હાજરીમાં કોણ 
આ�યું હતું. નોકરોએ હક�કત જણાવી. દાદા 
લેખરાજ મીઠાઈનું પેક�ટ લઈને તેમના ઘેર �ય છ�. 
અને બાળકોને બોલાવી �ેમથી મીઠાઈ ખવડાવી 
પૂછ� છ�. તમે આવા હીરા રમવા માટ� લાવેલા? �યાર� 
બાળકો તો જે હીરા લઈ આ�યા હતા તે પરત 
આપી દીધા. દાદા લેખરાજે ગુ�સો પણ ન કય�. 
ચોરીનો ઈ��મ પણ ન લગા�યો.

દાની બ�યા મહાદાની
દાદા લેખરાજના પ�રવારમાં કાકા હતા. 

તેઓ દાન પુ�ય કરતા હતા. દાદા તેમને મદદ 
કરતા. દાદા લેખરાજ બાળકોને પણ એ જ 
િશખામણ આપતા હતા ક� જે દાન કર� તે રા� 
બને. એકવાર એક ગરીબ બાઈ તેની દીકરીના 
લ� માટ� દાદા પાસે ક�ઈક મદદ માટ� આવી. દાદા 
અને તેમના પ�ીએ તો તેમને આ�યું પરંતુ તેમની 
આઠ વષ�ની દીકરીએ �ઈ િવચાયુ� ક� માતા િપતા 
દાન આપે છ� તો તેઓ રા� બનશે �� નહ� આપું તો 
રા� નહ� બનું. ગરીબ બાઈ બહાર આવે છ� તો 
નાની દીકરીએ પૂ�ા િસવાય સોનાના ક�ગન 

બાઈને આ�યા. આમ દાદાની પાસે દાનનો ગુણ 
િવશેષ હતો.

િનમા�ણ - િનયમી �વન
ધન સંપિ�થી ભરપૂર એવું તેમનું �વન હતું 

આટલું ધન સંપિ� હોવા... છતાં પણ તેમનામાં 
અિભમાન નહોતું. દાદાના સંબંધો �યાપારીઓ 
અને રા�ઓ સાથે હતા. ઘણીવાર દાદા પાટ� 
િપકનીકનું આયોજન કરતા �યાર� પણ સા��વક 
ભોજન જ ખવડાવતા. માંસ ક� શરાબ આપતા 
નહ�. તેઓ દાદાને કહ�તા ક� ‘લખીરાજ બાબુ પાટ� 
ફ�ક� રહી.’ દાદા તેમને કહ�તા ક� તમે મને 
કાગળની નોટો આપો છો. તેના બદલામાં �� હીરા 
અને ઝવેરાત આપું છું. તમારી ખાતર �� મારો ધમ� 
ન છોડું. આમ દાદા લેખરાજ સંબંધો િનભાવવાની 
સાથે સાથે નૈિતક ધમ� ચૂકતા નહ�.

દાદા લેખરાજના �વનમાં 10 વષ� પછી 
વળાંક આવે છ�. તેમનાં પ�ી જશોદા�એ તેમને 
ક�ં ક� હવે તો આપણને સાઈઠ વષ� થયાં છ� તો 
આપણે આ બધું બાળકોને સ�પીને કોઈ આ�મમાં 
ભિ� સભર �વન ગુ�રવું �ઈએ. �યાર� 
દાદાએ ક�ં ક� હજુ થોડાં વષ� �� કમાવી લ� પછી 
આપણે જઈશું. ‘નર ચાહત ક�છ ઓર ઓર ક� 
ઓર ભયી.’ આ કહ�વત મુજબ તેમના �વનમાં 
અચાનક પ�રવત�ન આવે છ�.

એકવાર દાદા લેખરાજ મુંબઈ ��થત તેમના 
બંગલામાં રાિ� રોકાણ દરિમયાન તેમને િવ�ણુ 
ચતુભુ�જનો સા�ા�કાર થયો. શંખ, ચ�, ગદા 
અને કમળ હાથમાં હતાં. �કાશમય �વ�પ હતું. 
ગેબી અવાજ આ�યો. ‘અહ� િવ�ણું ચતુભુ�જ 
તત�વમ’ દાદા લેખરાજ લ�મીનારાયણના ભગત 
હતા અને અને િવ�ણુ ચતુભુ�જનાં દશ�ન થયાં તો 
તેમને ખૂબ જ ખુશી થઈ ક� બસ મને ભગવાન મળી 
ગયા. ગુ� પાસે જઈને ગુ�ને પોતાને થયેલા 
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દાદા લેખરાજ
�.ક�. નીલમબેન, પાટણ

િવ�માં �યાર� �યાર� દુઃખ અશાંિત �પ 
અંધકારમાં માનવ ભટક� �દશાહીન બની �ય 
એવા સમયે કોઈને કોઈ મહાન પુ�ષોની અમૂ�ય 
ભેટ �ભુએ સમાજને ધરી છ�. આવી મહાન 
િવભૂિતઓએ આવીને સમય �માણે લોકોને �ાન 
ઉપદ�શ આપી �દશા બદલવાનું કામ કયુ� છ�. 
કોઈએ પોતાના �વનનું બિલદાન આ�યુ છ�. ઘર 
પ�રવારનો �યાગ કરવાની જ�ર પડી તો �યાગ 
પણ કય� છ�. જે કામ કોઈ ન કરી શ�યું તેવું મહાન 
કાય� કરીને સમાજને નવી �દશા, નવો રાહ 
બતા�યો છ�.

ધમ��લાિનના સમયે થોડા �ાંિતકારી 
િવચારો �ારા સમાજને �ે� બનાવવા માટ� 
પોતાનું તન, મન અને ધન સવ��વ સમપ�ણ 
કરનાર એવી મહાન િવભૂિત આ સંસારમાં આવી 
જેમનું નામ છ� દાદા લેખરાજ. તેમનો જ�મ 15-12-
1876માં િસંધ �ાંતમાં વ�ભાચારી ભ�ને �યાં 
ક�પલાની ક�ળમાં થયો. તેમના િપતાનું નામ 
ક�રાચંદ હતું. િપતા� િ��સીપાલ હતા. દાદા 
લેખરાજ પોતાની આગવી બૌિધક �િતભા, 
ધંધાક�ય સુઝના કારણે હીરા ઝવેરાતના �યાપારી 
બ�યા. દાદા લેખરાજ ક�શળ ઝવેરી હતા. તેમની 
બનાવટો િવદ�શમાં પણ જતી હતી. તેમનો ધંધો 
મુંબઈ, કલ�ામાં પણ ચાલતો હતો.

સામાિજક �વન
દાદા સાંસા�રક, �હ�થી �વન �વતા 

હતા. તેમનાં પ�ીનું નામ જશોદા હતું. તેમને �ણ 
પુ�ીઓ અને બે પુ�ો એમ પાંચ બાળકો પણ હતા. 
સમાજમાં સા�ં એવું માન હતું. રા�ઓ સાથે ધર�લું 
સંબંધો ધરાવતા હતા. રા�ઓ દાદા લેખરાજ �િત 

ખૂબ િવ�ાસ ધરાવતા હતા. નાના ને �યાર, 
મોટાને માન આપી દાદાએ સમાજમાં દર�કના 
�દલોમાં �થાન જમા�યું હતું.

અ�યા�મ �ેમી
દાદા લેખરાજ બાળપણથી જ અ�યા�મ �િ� 

ધરાવતા હતા. ઘરમાં રોજ ગીતા પાઠ અને માળા 
કરવી એ િન�ય િનયમ હતો. બાળપણથી જ શુ� 
અને સા��વક ભોજન �વીકારતા હતા. લ�મી-
નારાયણના પરમ ભ� હતા. પોક�ટમાં, દુકાનમાં 
પણ લ�મીનારાયણનો ફોટો સાથે રાખતા. તેઓ 
તીથ� યા�ાએ પણ જતા હતા. ધાિમ�ક પુ�તકોનું 
વાંચન પણ કરતા હતા. �ણ ભાષાના �ણકાર 
હતા - અં�ે�, િસંધી, િહ�દી. દાદા લેખરાજે 
પરમત�વની શોધ માટ� એક એક કરતા 12 ગુ� 
કર�લા. ગુ� માટ� ખૂબ જ �ચી ભાવના ધરાવતા 
હતા. ગુ�ને ખૂબ માન આપતા હતા. અવાર નવાર 
ગુ�ને બોલાવી મોટા સ�સંગનું આયોજન કરતા 
હતા. તેમના ઘેર લ�નો �સંગ હોય �યાર� પણ 
ગુ�ને િનમં�ણ આપતા. દીકરીઓને દહ�જની 
સાથે ચાંદીનું મં�દર અને ગીતા આપતા હતા. આમ 
આ�યા��મકતાથી સભર તેમનું �વન હતું.

�યવહાર ક�શળતા
દાદા લેખરાજની �યવહાર ક�શળતા પણ 

સરાહનીય હતી. દાદાને �યાં કોઈ મહ�માન 
આવવાના હોય �યાર� દાદા પોતે �ટ�શને લેવા માટ� 
જતા હતા. લેખરાજના રા�ઓ અને �યાપારીઓ 
સાથે ધિન� સંબંધો હતાં રા�ને �યાં રાજક�માર 
ક� રાજક�મારીના લ� સમયે એક રા� બી� 
રા�ને �યાં ભેટ આપે તેવી મ�ઘી ભેટ આપતા. 
રા�ઓ દાદા લેખરાજને ઘણીવાર કહ�તા 

‘લખીરાજ બાબુ ભગવાનથી �ણે કોઈ ભૂલ થઈ 
ગઈ હોય એમ લાગે છ�. રા�ને શોભે એવા બધા જ 
ગુણો તમારી અંદર છ�. પરંતુ રા� અમને 
બના�યાં.

દાદા લેખરાજની �યવહાર ક�શળતાનું એક 
અનોખું ઉદાહરણ �ઈએ તો એકવાર દાદા 
લેખરાજ તેમની દુકાનમાં હીરાના પડીકા �તા 
હતા કોઈ કામ અથ� બહાર ગયા તેમની ગેર 
હાજરીમાં એક �યાપારી આ�યા. જેમની સાથે 
બાળકો પણ હતા. દાદા લેખરાજ થોડીવાર પછી 
આવે છ�. �યાર� �યાપારી ચા�યા ગયા હતા. તેમણે 
�યું તો હીરાના પડીકામાંથી થોડાક હીરા ઓછા 
થયા હતા. તેમણે નોકરને પૂ�ું નહ� ક� કોણે 
લીધા તેમણે પૂ�ું ક� મારી ગેર હાજરીમાં કોણ 
આ�યું હતું. નોકરોએ હક�કત જણાવી. દાદા 
લેખરાજ મીઠાઈનું પેક�ટ લઈને તેમના ઘેર �ય છ�. 
અને બાળકોને બોલાવી �ેમથી મીઠાઈ ખવડાવી 
પૂછ� છ�. તમે આવા હીરા રમવા માટ� લાવેલા? �યાર� 
બાળકો તો જે હીરા લઈ આ�યા હતા તે પરત 
આપી દીધા. દાદા લેખરાજે ગુ�સો પણ ન કય�. 
ચોરીનો ઈ��મ પણ ન લગા�યો.

દાની બ�યા મહાદાની
દાદા લેખરાજના પ�રવારમાં કાકા હતા. 

તેઓ દાન પુ�ય કરતા હતા. દાદા તેમને મદદ 
કરતા. દાદા લેખરાજ બાળકોને પણ એ જ 
િશખામણ આપતા હતા ક� જે દાન કર� તે રા� 
બને. એકવાર એક ગરીબ બાઈ તેની દીકરીના 
લ� માટ� દાદા પાસે ક�ઈક મદદ માટ� આવી. દાદા 
અને તેમના પ�ીએ તો તેમને આ�યું પરંતુ તેમની 
આઠ વષ�ની દીકરીએ �ઈ િવચાયુ� ક� માતા િપતા 
દાન આપે છ� તો તેઓ રા� બનશે �� નહ� આપું તો 
રા� નહ� બનું. ગરીબ બાઈ બહાર આવે છ� તો 
નાની દીકરીએ પૂ�ા િસવાય સોનાના ક�ગન 

બાઈને આ�યા. આમ દાદાની પાસે દાનનો ગુણ 
િવશેષ હતો.

િનમા�ણ - િનયમી �વન
ધન સંપિ�થી ભરપૂર એવું તેમનું �વન હતું 

આટલું ધન સંપિ� હોવા... છતાં પણ તેમનામાં 
અિભમાન નહોતું. દાદાના સંબંધો �યાપારીઓ 
અને રા�ઓ સાથે હતા. ઘણીવાર દાદા પાટ� 
િપકનીકનું આયોજન કરતા �યાર� પણ સા��વક 
ભોજન જ ખવડાવતા. માંસ ક� શરાબ આપતા 
નહ�. તેઓ દાદાને કહ�તા ક� ‘લખીરાજ બાબુ પાટ� 
ફ�ક� રહી.’ દાદા તેમને કહ�તા ક� તમે મને 
કાગળની નોટો આપો છો. તેના બદલામાં �� હીરા 
અને ઝવેરાત આપું છું. તમારી ખાતર �� મારો ધમ� 
ન છોડું. આમ દાદા લેખરાજ સંબંધો િનભાવવાની 
સાથે સાથે નૈિતક ધમ� ચૂકતા નહ�.

દાદા લેખરાજના �વનમાં 10 વષ� પછી 
વળાંક આવે છ�. તેમનાં પ�ી જશોદા�એ તેમને 
ક�ં ક� હવે તો આપણને સાઈઠ વષ� થયાં છ� તો 
આપણે આ બધું બાળકોને સ�પીને કોઈ આ�મમાં 
ભિ� સભર �વન ગુ�રવું �ઈએ. �યાર� 
દાદાએ ક�ં ક� હજુ થોડાં વષ� �� કમાવી લ� પછી 
આપણે જઈશું. ‘નર ચાહત ક�છ ઓર ઓર ક� 
ઓર ભયી.’ આ કહ�વત મુજબ તેમના �વનમાં 
અચાનક પ�રવત�ન આવે છ�.

એકવાર દાદા લેખરાજ મુંબઈ ��થત તેમના 
બંગલામાં રાિ� રોકાણ દરિમયાન તેમને િવ�ણુ 
ચતુભુ�જનો સા�ા�કાર થયો. શંખ, ચ�, ગદા 
અને કમળ હાથમાં હતાં. �કાશમય �વ�પ હતું. 
ગેબી અવાજ આ�યો. ‘અહ� િવ�ણું ચતુભુ�જ 
તત�વમ’ દાદા લેખરાજ લ�મીનારાયણના ભગત 
હતા અને અને િવ�ણુ ચતુભુ�જનાં દશ�ન થયાં તો 
તેમને ખૂબ જ ખુશી થઈ ક� બસ મને ભગવાન મળી 
ગયા. ગુ� પાસે જઈને ગુ�ને પોતાને થયેલા 
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સા�ા�કારનો અનુભવ સંભળાવી ક�ં ક� ‘ગુ�� 
તમારી ક�પાથી મને ભગવાનનાં દશ�ન થયાં.’ 
દાદાએ �યું ક� ગુ� આ વાતમાં કશું �ણતા જ 
નથી ગુ�ને પોતાને આવો સા�ા�કાર થયો જ 
નથી. તેમને િવચાર આવે છ� ક� આ સા�ા�કાર 
કોણે કરા�યો? આ બાબતમાં તેમનું ગહન િચંતન 
ચાલે છ�.

એકવાર પ�રવાર સાથે તેઓ બનારસ 
ગયેલા એક િમ�ના બંગલામાં રાિ�ના સમયે 
બહારથી અવાજ આ�યો ‘લખીરાજ ઉઠો �ગો...’ 
�યું તો કોઈ ન દ�ખાયું થોડીવાર બેસે છ� �યાં તેમને 
આ દુિનયાના મહાિવનાશનાં ��યો �યાં 1936માં 
�યાર� હજુ સુધી એટમ બો�બ બ�યા નહોતા તે 
સમયે તેમણે �યું તો આકાશમાંથી આગના ગોળા 
પડવા લા�યા. કોઈ પાણીમાં ડુબીને. તો કોઈ 
આપસમાં લડીને મરતા હતાં દુિનયાના િવનાશનું 
ભયાનક ��ય �ઈ તેમની આંખોમાંથી આંસુ 
નીકળવા લા�યાં. ‘બસ કરો �ભુ આટલો 
ભયાનક િવનાશ?’ તેમને થોડીવાર માટ� લા�યું ક� 
આખી દુિનયા િવનાશ થઈ ગઈ �� એક જ બાક� છું 
થોડીવાર પછી જુએ છ� તો તે જ બંગલો હતો �યાં 
તેઓ રોકાયા હતા. તેમને થયું ક� મ� આ શું �યું? 
આ સવાલે તેમના �વનમાં ભયાનક તોફાન 
મચાવી ગયું હવે તેઓ દુકાને �ય તો પણ હીરા 
પ�થર દ�ખાવા લા�યા. તેમને િનણ�ય બદલી ધંધો 
સમેટી લીધો. ભાગીદાર પાસેથી િહસાબ કરાવી 
ધંધો સમેટી લીધો.

દાદાએ પ�રવારને પ� લખી ક�ં ક� ‘અિલફ 
કો અ�ાહ િમલા, બે કો િમિલ જૂઠી બાદશાહી, 
આઈ તાર અિલફ કો, �આ ર�લ કા રાહી.’ દાદા 
લેખરાજને જ અનુભૂિત �ારા ખુશી થઈ તેનું વણ�ન 
કરતો તાર ઘેર કય� ક� મને તો ભગવાન મ�યા. 
ભાગીદારને જૂઠી બાદશાહી મળી.

દાદા લેખરાજને એક પછી એક સા�ા�કાર 
થયા. જેના આધાર� તેમનું મનન િચંતન વધી ગયું.  
બધાની સાથે ચૂપ રહ�તાં. એકાંત �થાને બેસીને 
િવચાર કરતા ક� મને જ શા માટ� દ�ખાય છ�. બી� 
કોઈને નહી તેમની મૂંઝવણ વધતી �ય છ�. તેમનો 
�યવહાર બદલાતો �ઈ પ�રવાર વાળાએ િવચાયુ� 
ક� ગુ�ને બોલાવી સતસંગનું આયોજન કરવું 
દાદાને ઘેર અનેકવાર મોટા સતસંગનું આયોજન 
કરવામાં આ�યું હતું. દાદા �યાર�ય ગુ�નો સતસંગ 
ચાલુ હોય અને દાદા લેખરાજ આજ સુધી કોઈ 
�દવસ ચાલુ સતસંગમાંથી ઉઠીને જતા નથી અને 
આજે કોણ �ણે ક�મ દાદા ચાલુ સતસંગમાંથી 
ઉઠીને �મમાં ગયાં. તેમનો પોતાનો પોતાની ઉપર 
કોઈ ક��ોલ જ ન ર�ો. દાદા તેમના �મમાં ગયા. 
તેમના પુ�વધૂ પણ તેમની પાસે �વા માટ� �ય છ� 
તો દાદા તેમના �મમાં નીચે આસન પર બેઠ�લા 
હતાં તેમની આંખોમાં લાલાશ હતી. આખો ઓરડો 
પણ �કાશથી ઝળહળી ઉ�ો. એટલામાં અવાજ 
આ�યો તે સમયે તેમાંના પુ�વધૂએ �યું તો દાદા 
લેખરાજનું મો ખુ�ુ પણ અવાજ દાદાનો નહોતો 
�ણે તેમના �ારા કોઈ બીજું બોલી ર�ં છ�.

‘િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�કાશ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�’ 

પછી દાદાના ને�ો િબડાઈ ગયા થોડી વાર 
પછી ને�ો ખુ�યાં તેઓ �મમાં આમ તેમ ક�ઈક 
શોધી ર�ાં હોય તેમ લાગતાં પુ�વધૂના પૂછવાથી 
ક�ં ક� કોઈ લાઈટ હતી. કોઈ માઈટ હતી કોઈ 
એવી દુિનયા હતી �યાં સોનાના મહ�લ બાગ 
બગીચા હતા. ખૂબ જ દૂર ઉપરથી િસતારા આવતા 
હતા. જેવા ધરતી પર આવતાં કોઈ દ�વી દ�વતા. 
કોઈ રાજક�માર રાજક�મારી બની જતા. એ �દ�ય 
�કાશે ક�ં ક� તાર� આવી દુિનયા લાવવાની છ�. તે 

આપણે જેના પણ િનિમ� બનીએ છીએ 
એમની પાલના કરીને મોટા કરીએ તેથી તેઓ �ેમ 
અને પાલના �ારા અિવનાશી વારસાના 
અિધકારી બની �ય. એમને એવા શિ�શાળી 
બનાવીએ જેથી તેઓ સદા પોતાને િવ�ન-
િવનાશક, શિ� સંપ�ન હ��ધી (તંદુર�ત) અને 
વે�ધી (સંપ�ન)નો અનુભવ કર�.

સવ�ની પાલના કરવા માટ� પોતાનું જગત-
માતા, �ાનગંગા યા મહાદાની, વરદાની �પ સામે 
લાવીએ. આ �વ�પમાં ��થત થઈને કોઈપણ 
આ�માને ��� આપીશું, તો એમને વરદાનોની 
�ા��ત થઈ જશે. ક�યાણકારી ભાવનાથી ગમે તેવા 
અપકારી આ�મા પણ ઉપકારી બની જશે.

જે રીતે મા બાળકોની ખામી �તી નથી તેને 
દૂર કરવા માટ� પુ�ષાથ� કર� છ�. મા માં બે િવશેષ 
શિ�ઓ સહન કરવાની અને સમાવવાની હોય 
છ�. એ રીતે દર�ક આ�માની પાલના કરવા માટ� આ 
બંને શિ�ઓનો ઉપયોગ કરીએ તો સફળતા 
જ�ર મળશે.

જે રીતે આપણે સાકાર યા આકાર �પમાં 
િવશેષ પાલના લીધી છ� હવે આપણે આવી જ 
પાલના બધાંની કરવાની છ�. �ેમ અને શાંિત, આ 
બે વાતો �ારા સવ�ની પાલના કરીએ. જે પણ 
આપણા સંપક�માં આવે તે એવો અનુભવ કર� ક� 
આવો �ેમ તો અમને કદી મ�યો નથી. કદી �યો 
નથી. જેને અલૌ�કક જ�મ આપવા માટ� આપણે 
િનિમ� બ�યા છીએ એમની એવી પાલના આપીએ 
ક� જેથી તેઓ બાબાની છ�છાયાની નીચે 
સલામતીનો અનુભવ કર�. આપની પાસે આવતાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)

જેને તેઓ �પશ� કરી દ�તા હતા તેઓ 
અશરીરી બની જતા હતા. જેના ઉપર એમની 
��� પડતી હતી તેઓ પોતાનું ભાન ભૂલી જતા 
હતા. જેમણે કિલની આ મહાકાળી રાિ�માં �વયંને 
સંપૂણ� બના�યા. કોણ હતા તે મહાપુ�ષ? જેમના 
અથાક �યાસથી લાખો મનુ�યોનું �વન િનમ�ળ 
તથા િન�પાપ બની ગયું. કોણ હતા તેઓ ? જેમણે 
સંપૂણ� િનરહ�કારી બનીને આ ધરા ઉપર સુંદર 
આદશ� રજૂ કયા�. તેઓ હતા ��િપતા ��ા. 
જેમના તનમાં �વેશ કરીને �ાનસાગર, પિતત-
પાવન પરમા�મા િશવે પોતાનાં �દ�ય કત��યો કયા�. 
િનરંતર પરમા�મ �વ�પ પર યોગયુ� રહીને 
18મી ��યુઆરી, 1969ના શુભ �દવસે પોતાના 
ન�રદ�હનો �યાગ કય�. તે દ�હ પણ અમૂ�ય હતો. 
જેમાં રહીને એમણે �વનમુિ�નું સવ�� પદ 
મેળ�યુ. તથા જેના �ારા ઈ�રીય કાય� પૂણ� થયું. 
એમના આ મહા�યાણ �દવસને આપણે િવ� 
શાંિત �દવસના �પે ઉજવીએ છીએ.

��યેક ��ાવ�સ ��ાિપતાને અનુસરીને 
એમના જેવા બનવાનો પુ�ષાથ� કરીએ. 

��ાબાપ સમાન પાલન બનીએ

જેવી રીતે ��ાિપતાએ બાળકોને અલૌ�કક 
જ�મ આપવાની સાથે એમની એવી પાલના કરી ક� 
સૌના મુખમાંથી એક જ અવાજ નીકળતો હતો 
‘મારાબાબા’ આ રીતે દર�ક આ�મા તરફથી 
મારાપણાની ભાસના આવે એને કહ�વાય છ� 
બાપસમાન. જે પણ સંપક�માં આવે એમને આપણે 
સંબંધની અનુભૂિત કરાવીએ. પછી �ડાણ સહજ 
બની જશે.

18મી ��યુઆરી િવ�શાંિત �દવસ
52મી પુ�યિતિથ પર ��િપતા ��ાને ��ાંજિલ

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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સા�ા�કારનો અનુભવ સંભળાવી ક�ં ક� ‘ગુ�� 
તમારી ક�પાથી મને ભગવાનનાં દશ�ન થયાં.’ 
દાદાએ �યું ક� ગુ� આ વાતમાં કશું �ણતા જ 
નથી ગુ�ને પોતાને આવો સા�ા�કાર થયો જ 
નથી. તેમને િવચાર આવે છ� ક� આ સા�ા�કાર 
કોણે કરા�યો? આ બાબતમાં તેમનું ગહન િચંતન 
ચાલે છ�.

એકવાર પ�રવાર સાથે તેઓ બનારસ 
ગયેલા એક િમ�ના બંગલામાં રાિ�ના સમયે 
બહારથી અવાજ આ�યો ‘લખીરાજ ઉઠો �ગો...’ 
�યું તો કોઈ ન દ�ખાયું થોડીવાર બેસે છ� �યાં તેમને 
આ દુિનયાના મહાિવનાશનાં ��યો �યાં 1936માં 
�યાર� હજુ સુધી એટમ બો�બ બ�યા નહોતા તે 
સમયે તેમણે �યું તો આકાશમાંથી આગના ગોળા 
પડવા લા�યા. કોઈ પાણીમાં ડુબીને. તો કોઈ 
આપસમાં લડીને મરતા હતાં દુિનયાના િવનાશનું 
ભયાનક ��ય �ઈ તેમની આંખોમાંથી આંસુ 
નીકળવા લા�યાં. ‘બસ કરો �ભુ આટલો 
ભયાનક િવનાશ?’ તેમને થોડીવાર માટ� લા�યું ક� 
આખી દુિનયા િવનાશ થઈ ગઈ �� એક જ બાક� છું 
થોડીવાર પછી જુએ છ� તો તે જ બંગલો હતો �યાં 
તેઓ રોકાયા હતા. તેમને થયું ક� મ� આ શું �યું? 
આ સવાલે તેમના �વનમાં ભયાનક તોફાન 
મચાવી ગયું હવે તેઓ દુકાને �ય તો પણ હીરા 
પ�થર દ�ખાવા લા�યા. તેમને િનણ�ય બદલી ધંધો 
સમેટી લીધો. ભાગીદાર પાસેથી િહસાબ કરાવી 
ધંધો સમેટી લીધો.

દાદાએ પ�રવારને પ� લખી ક�ં ક� ‘અિલફ 
કો અ�ાહ િમલા, બે કો િમિલ જૂઠી બાદશાહી, 
આઈ તાર અિલફ કો, �આ ર�લ કા રાહી.’ દાદા 
લેખરાજને જ અનુભૂિત �ારા ખુશી થઈ તેનું વણ�ન 
કરતો તાર ઘેર કય� ક� મને તો ભગવાન મ�યા. 
ભાગીદારને જૂઠી બાદશાહી મળી.

દાદા લેખરાજને એક પછી એક સા�ા�કાર 
થયા. જેના આધાર� તેમનું મનન િચંતન વધી ગયું.  
બધાની સાથે ચૂપ રહ�તાં. એકાંત �થાને બેસીને 
િવચાર કરતા ક� મને જ શા માટ� દ�ખાય છ�. બી� 
કોઈને નહી તેમની મૂંઝવણ વધતી �ય છ�. તેમનો 
�યવહાર બદલાતો �ઈ પ�રવાર વાળાએ િવચાયુ� 
ક� ગુ�ને બોલાવી સતસંગનું આયોજન કરવું 
દાદાને ઘેર અનેકવાર મોટા સતસંગનું આયોજન 
કરવામાં આ�યું હતું. દાદા �યાર�ય ગુ�નો સતસંગ 
ચાલુ હોય અને દાદા લેખરાજ આજ સુધી કોઈ 
�દવસ ચાલુ સતસંગમાંથી ઉઠીને જતા નથી અને 
આજે કોણ �ણે ક�મ દાદા ચાલુ સતસંગમાંથી 
ઉઠીને �મમાં ગયાં. તેમનો પોતાનો પોતાની ઉપર 
કોઈ ક��ોલ જ ન ર�ો. દાદા તેમના �મમાં ગયા. 
તેમના પુ�વધૂ પણ તેમની પાસે �વા માટ� �ય છ� 
તો દાદા તેમના �મમાં નીચે આસન પર બેઠ�લા 
હતાં તેમની આંખોમાં લાલાશ હતી. આખો ઓરડો 
પણ �કાશથી ઝળહળી ઉ�ો. એટલામાં અવાજ 
આ�યો તે સમયે તેમાંના પુ�વધૂએ �યું તો દાદા 
લેખરાજનું મો ખુ�ુ પણ અવાજ દાદાનો નહોતો 
�ણે તેમના �ારા કોઈ બીજું બોલી ર�ં છ�.

‘િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�કાશ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�’ 

પછી દાદાના ને�ો િબડાઈ ગયા થોડી વાર 
પછી ને�ો ખુ�યાં તેઓ �મમાં આમ તેમ ક�ઈક 
શોધી ર�ાં હોય તેમ લાગતાં પુ�વધૂના પૂછવાથી 
ક�ં ક� કોઈ લાઈટ હતી. કોઈ માઈટ હતી કોઈ 
એવી દુિનયા હતી �યાં સોનાના મહ�લ બાગ 
બગીચા હતા. ખૂબ જ દૂર ઉપરથી િસતારા આવતા 
હતા. જેવા ધરતી પર આવતાં કોઈ દ�વી દ�વતા. 
કોઈ રાજક�માર રાજક�મારી બની જતા. એ �દ�ય 
�કાશે ક�ં ક� તાર� આવી દુિનયા લાવવાની છ�. તે 

આપણે જેના પણ િનિમ� બનીએ છીએ 
એમની પાલના કરીને મોટા કરીએ તેથી તેઓ �ેમ 
અને પાલના �ારા અિવનાશી વારસાના 
અિધકારી બની �ય. એમને એવા શિ�શાળી 
બનાવીએ જેથી તેઓ સદા પોતાને િવ�ન-
િવનાશક, શિ� સંપ�ન હ��ધી (તંદુર�ત) અને 
વે�ધી (સંપ�ન)નો અનુભવ કર�.

સવ�ની પાલના કરવા માટ� પોતાનું જગત-
માતા, �ાનગંગા યા મહાદાની, વરદાની �પ સામે 
લાવીએ. આ �વ�પમાં ��થત થઈને કોઈપણ 
આ�માને ��� આપીશું, તો એમને વરદાનોની 
�ા��ત થઈ જશે. ક�યાણકારી ભાવનાથી ગમે તેવા 
અપકારી આ�મા પણ ઉપકારી બની જશે.

જે રીતે મા બાળકોની ખામી �તી નથી તેને 
દૂર કરવા માટ� પુ�ષાથ� કર� છ�. મા માં બે િવશેષ 
શિ�ઓ સહન કરવાની અને સમાવવાની હોય 
છ�. એ રીતે દર�ક આ�માની પાલના કરવા માટ� આ 
બંને શિ�ઓનો ઉપયોગ કરીએ તો સફળતા 
જ�ર મળશે.

જે રીતે આપણે સાકાર યા આકાર �પમાં 
િવશેષ પાલના લીધી છ� હવે આપણે આવી જ 
પાલના બધાંની કરવાની છ�. �ેમ અને શાંિત, આ 
બે વાતો �ારા સવ�ની પાલના કરીએ. જે પણ 
આપણા સંપક�માં આવે તે એવો અનુભવ કર� ક� 
આવો �ેમ તો અમને કદી મ�યો નથી. કદી �યો 
નથી. જેને અલૌ�કક જ�મ આપવા માટ� આપણે 
િનિમ� બ�યા છીએ એમની એવી પાલના આપીએ 
ક� જેથી તેઓ બાબાની છ�છાયાની નીચે 
સલામતીનો અનુભવ કર�. આપની પાસે આવતાં 

(અનુસંધાન પેજ નં. 14 પર)

જેને તેઓ �પશ� કરી દ�તા હતા તેઓ 
અશરીરી બની જતા હતા. જેના ઉપર એમની 
��� પડતી હતી તેઓ પોતાનું ભાન ભૂલી જતા 
હતા. જેમણે કિલની આ મહાકાળી રાિ�માં �વયંને 
સંપૂણ� બના�યા. કોણ હતા તે મહાપુ�ષ? જેમના 
અથાક �યાસથી લાખો મનુ�યોનું �વન િનમ�ળ 
તથા િન�પાપ બની ગયું. કોણ હતા તેઓ ? જેમણે 
સંપૂણ� િનરહ�કારી બનીને આ ધરા ઉપર સુંદર 
આદશ� રજૂ કયા�. તેઓ હતા ��િપતા ��ા. 
જેમના તનમાં �વેશ કરીને �ાનસાગર, પિતત-
પાવન પરમા�મા િશવે પોતાનાં �દ�ય કત��યો કયા�. 
િનરંતર પરમા�મ �વ�પ પર યોગયુ� રહીને 
18મી ��યુઆરી, 1969ના શુભ �દવસે પોતાના 
ન�રદ�હનો �યાગ કય�. તે દ�હ પણ અમૂ�ય હતો. 
જેમાં રહીને એમણે �વનમુિ�નું સવ�� પદ 
મેળ�યુ. તથા જેના �ારા ઈ�રીય કાય� પૂણ� થયું. 
એમના આ મહા�યાણ �દવસને આપણે િવ� 
શાંિત �દવસના �પે ઉજવીએ છીએ.

��યેક ��ાવ�સ ��ાિપતાને અનુસરીને 
એમના જેવા બનવાનો પુ�ષાથ� કરીએ. 

��ાબાપ સમાન પાલન બનીએ

જેવી રીતે ��ાિપતાએ બાળકોને અલૌ�કક 
જ�મ આપવાની સાથે એમની એવી પાલના કરી ક� 
સૌના મુખમાંથી એક જ અવાજ નીકળતો હતો 
‘મારાબાબા’ આ રીતે દર�ક આ�મા તરફથી 
મારાપણાની ભાસના આવે એને કહ�વાય છ� 
બાપસમાન. જે પણ સંપક�માં આવે એમને આપણે 
સંબંધની અનુભૂિત કરાવીએ. પછી �ડાણ સહજ 
બની જશે.

18મી ��યુઆરી િવ�શાંિત �દવસ
52મી પુ�યિતિથ પર ��િપતા ��ાને ��ાંજિલ

(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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સુનો સુનો ...... ��ાબાબા ક� મંગલકારી 
�દ�ય કહાની.... �દ�ય કહાની..

આપણો ઈિતહાસ �માિણત કર� છ� ક� આ 
વસુંધરા પર �યાર�-�યાર� દુઃખ-અશાંિતનાં કાળા 
વાદળો ઘેરાયા છ� અને માનવ પથ��, 
કત��યિવમૂઢ બ�યો છ�. �યાર� - �યાર� સુખશાંિતના 
પથ-�દશ�ક આ વસુધા પર પોતાનું ભગીરથ કાય� 
કરવા માટ� આ�યા છ�. સામા�ય રીતે મનુ�ય એ 
પથ-�દશ�ક િવશે �ણકારી ધરાવતો નથી. 
પોતાની આસપાસ �યા�ત ચેતન અને જડતા 
અ��ત�વના પર�પર �યવહાર િવશે પણ તે અ�ાન 
ધરાવે છ�. પરંતુ ભારતવષ�માં ક�ટલીક એવી િવરલ 
િવભૂિતઓ પણ થઈ ગઈ છ�. જેમના માટ� કહ�વાય 
છ� ક� તેઓ આ બધી �ણકારી ધરાવતા હતા અને 
તેના જ કારણે તેઓને મહાપુ�ષ ક� અલૌ�કક પુ�ષ 
તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. મહા�મા બુ�, 
�વામી દયાનંદ સર�વતી, મહાવીર �વામી, 
રામક��ણ પરમહ�સ, મહ�મદ પયગ�બર, ઈસુ િ��ત 
વગેર� આવા અલૌ�કક પુ�ષ હતા. આ જ 
�ૃંખલાની એક કડી છ� - ‘��િપતા ��ા’ તેઓ 
પોતાના પૂવ� �વનમાં દાદા લેખરાજના નામથી 
ઓળખાતા હતા. અલૌ�કક પુ�ષોની બધી જ 
કસોટીઓમાંથી તેઓ પાર ઉતયા� છ�.

તેમનું �વન �તાંત એ પરમા�મ સ�ાનાં 
મનુ�ય દ�હમાં �દ�ય અવતરણની તથા ઈ�રીય 
કાય�ને સંપ�ન કરવાની એક અ�ભુત ગાથા છ�. 
જેણે પુ�તક �વ�પે લાખો નર-નારીનાં �વનમાં 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. આજે તેમના �ારા �થાિપત 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 

િવ�ભરમાં ફ�લાયેલા 5500થી વધુ સેવાક���ોમાં 
િનયિમત લાખો નર-નારી ઈ�રીય �ાન અને 
સહજ રાજયોગના અ�યાસ �ારા આ�યા��મક 
પુ�ષાથ� કરીને પોતાનું �વન મનુ�યમાંથી દ�વતા 
સમાન બનાવી ર�ા છ�. એ મહાન િવભૂિત અને 
તેમનું કાય� એક સ�વ �મારક બનીને િવ�ને 
આજે પણ અલૌ�કક કરી ર�ાં છ� તથા તેમના 
�ારા અપાયેલ આ�યા��મક િશ�ણ િવ�ભરમાં 
�યાિત �ા�ત કરી ર�ં છ�.

હવે, �� છ� ક� એ મહાન િવભૂિત કોણ છ�? 
આ બનાવ ઈ.સ. 1936નો છ�. હીરા-ઝવેરાતના 
��યાત વેપારી દાદા લેખરાજ ઉદારદાની, સાદગી, 
સાધુ�િ�વાળા, �માિણક તેમજ ભિ�ભાવનાથી 
રંગાયેલા પુ�ષ તરીક� �યાિત �ા�ત હતા. તેમનો 
ધંધો ખૂબ મોટા િવ�તાર સુધી ફ�લાયેલ હતો. જેમાં 
કલક�ા, મુંબઈ, કરાંચી, િસંધ-હ�દરાબાદ તેમના 
વેપારના મુ�ય ક���ો હતા. તેઓ �ી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા અને �ીમ�ભગવત ગીતાનો 
િન�ય ��ધાપૂવ�ક પાઠ અચૂક કરતા. સ�સંગ અને 
�ભુ-ચચા� તેમ જ અ�યા�મ-િચંતનમાં તેમને િવશેષ 
�િચ હતી. દીનદુઃખીઓની સેવા પણ તેઓ અવ�ય 
કરતા.

ઈ.સ. 1936માં �યાર� તેઓ 60 વષ�ના થયા. 
�યાર� તેઓ વધુ અંતમુ�ખી તેમજ અનાસ� 
�િ�વાળા થઈ ગયા. તેઓ વધુને વધુ �ભુ-
િચંતનના સુખદ પરમઆનંદમાં રહ�વા લા�યા. 
એક �દવસ �યાર� તેઓ પોતાના હ�દરાબાદ 
િસંધના િનવાસ�થાનના ખુ�ા આંગણાંમાં સ�સંગ 
ચાલતો હતો તેમાં બેઠા હતા. �યાર� કોઈક 

�દ�યદશ�ન

નવયુગ િનમા�તા - ��િપતા ��ા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પરમશિ�નું તેમને અદ�ય ખ�ચાણ થયું અને 
તેઓ �યાંથી ઉઠીને પોતાના �મમાં એકાંત અને 
શાંત ��થિતમાં બેઠા. બસ, આ જ �ણ તેમના 
�વનમાં મહ�વપૂણ� વળાંક લાવનારી સાિબત થઈ. 
�યાર� તેઓ િચંતનમાં ડૂબેલા હતા �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ તેમના દ�હમાં અસીમ ��થત 
થવાનો અને અપૂવ� �યાસ જે તેમને એક અલૌ�કક 
સુખની અનુભૂિતની એ મહાન �ણ બની ગઈ. 
તેમને એવું અનુભવાયું ક� સમ� ખંડમાં સવ�� 
શિ� પરમા�માની ઉપ��થિત છ� અને તેનાથી આ 
�મ �કાિશત થઈ ગયો છ�. આજ અનુભૂિતઓની 
વ�ે તેમને પરમિપતા િશવ પરમા�માના આ 
મહાવા�યોનો મધુર �વિન સંભળાઈ ર�ો.

‘િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�કાશ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�’ 

આ પછી અવારનવાર આ �કાર� થઈ રહ�લા 
સા�ા�કારોમાં તેમણે એક �વિણ�મ સંસારની, 
કિળયુગી દુિનયાના ભયંકર િવનાશની ઝલક પણ 
મેળવી. તેમને એવો ભાસ થઈ ર�ો હતો ક� કોઈ 
અ��ય શિ� તેમને સતયુગી અનુપમ દ�વી 
���ના સજ�નની ઈ�રીય યોજનાને સાકાર �પ 
આપવા માટ� િનિમ� બનવાનું કહી રહી છ�. તેમણે 
આ ઈ�રીય આદ�શને સમ�ને એક પિવ�તમ, 
સુખ-શાંિત સંપ�ન ���ની �થાપના કાજે પોતાનાં 
તન, મન, ધન, �વનનો શેષ સમય, �ાસ અને 
સંક�પોને પણ સંપૂણ��પે સમિપ�ત કરી દીધાં.

�યારબાદ, જેમ િસ�ાથ� મહા�મ બુ� તરીક� 
ઓળખાયા, બાળક નર��� �વામી િવવેકાનંદ 
બ�યા, મૂળશંકર �વામી દયાનંદ સર�વતી નામ 
પા�યા. મોહનદાસ ગાંધી મહા�મા ગાંધી તરીક� 
��યાત બ�યા. તેમ પરમા�માિશવે દાદા લેખરાજને 

કત��યવાચક નામ આ�યું. ‘��િપતા ��ા’ તેમનું 
અનુસરણ કરનાર લાખો નર-નારી તેમને �ેહથી 
‘��ાબાબા’ કહીને સંબોિધત કર� છ�.

��ાબાબાએ �યાર� પોતાના પાિથ�વ 
શરીરનો �યાગ કરીને અ�ય��પ ધારણ કયુ� 
�યાર� તેમની �મર 93 વષ�ની હતી. તે સમયે પણ 
તેમના ચહ�રા પર એક અ�ભુત તેજ, ગ�રમા અને 
અલૌ�કક આભા હતી. તેમના સંપક�માં આવવા 
મા�થી જ અનેક સંતાપ��ત માનવો રાહતનો 
�ાસ લેતા. સૌ પોતાનાં બધાં જ દુઃખોને ભૂલીને 
સુખ-શાંિત-પિવ�તા અને આનંદનો અનુભવ 
કરવા લાગતાં. �યાગ, તપ�યા અને સેવાની 
સા�ાતમૂિત� તેમજ શુ� શિ�શાળી સંક�પોના 
�વામી ��ાબાબા �ારા શાંિતદાયક �ક��પનો 
વાતાવરણમાં ફ�લાતા �યાર� તે સકારા�મક 
શિ�શાળી વાતાવરણમાં િહ�સક, િવકારી, 
આસુરી �િ�વાળો માનવ પણ શાંત, શીતળ, દ�વી 
�વભાવવાળો બની જતો. તેઓ કોઈ ભગવાનના 
અવતાર નહતા અન ન કોઈ ગુ� હતા. તેઓ મા� 
િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવના સાકાર 
મા�યમ હતા. જેઓ િનરિભમાની તથા સંપૂણ� 
સમપ�ણમયતાનું �લંત ઉદાહરણ હતા.

તેમના મુખારિવંદ �ારા પરમા�માએ અનેક 
આ�યા��મક ગૂઢ રહ�યો �પ� કયા�. જે 
મહાવા�યોને પોતે પણ સાંભળીને આ�મસાત 
કરતા અને બી�ઓને અ�યા�મની પાવન રાહ 
પર ચાલવા માટ� �ેરણા આપવા લા�યા. તેમણે 
અનેકોને પિવ� �દ�ય �વન ગાળવાની �ેરણાઓ 
આપી. તેમની ��� જેના ઉપર પડતી તે �યિ� 
આ��મક ��થિતમાં ��થત થઈ જતી. તેઓ કોઈ 
પણ �યિ�ને �યાર�ય પોતાના ચરણ�પશ� કરવા, 
�લોની માળા પહ�રાવવા માટ� અનુમિત આપતા 
નહ�. �ોતાઓ �યાર� �યાર� તેમની વાણી 
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સુનો સુનો ...... ��ાબાબા ક� મંગલકારી 
�દ�ય કહાની.... �દ�ય કહાની..

આપણો ઈિતહાસ �માિણત કર� છ� ક� આ 
વસુંધરા પર �યાર�-�યાર� દુઃખ-અશાંિતનાં કાળા 
વાદળો ઘેરાયા છ� અને માનવ પથ��, 
કત��યિવમૂઢ બ�યો છ�. �યાર� - �યાર� સુખશાંિતના 
પથ-�દશ�ક આ વસુધા પર પોતાનું ભગીરથ કાય� 
કરવા માટ� આ�યા છ�. સામા�ય રીતે મનુ�ય એ 
પથ-�દશ�ક િવશે �ણકારી ધરાવતો નથી. 
પોતાની આસપાસ �યા�ત ચેતન અને જડતા 
અ��ત�વના પર�પર �યવહાર િવશે પણ તે અ�ાન 
ધરાવે છ�. પરંતુ ભારતવષ�માં ક�ટલીક એવી િવરલ 
િવભૂિતઓ પણ થઈ ગઈ છ�. જેમના માટ� કહ�વાય 
છ� ક� તેઓ આ બધી �ણકારી ધરાવતા હતા અને 
તેના જ કારણે તેઓને મહાપુ�ષ ક� અલૌ�કક પુ�ષ 
તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. મહા�મા બુ�, 
�વામી દયાનંદ સર�વતી, મહાવીર �વામી, 
રામક��ણ પરમહ�સ, મહ�મદ પયગ�બર, ઈસુ િ��ત 
વગેર� આવા અલૌ�કક પુ�ષ હતા. આ જ 
�ૃંખલાની એક કડી છ� - ‘��િપતા ��ા’ તેઓ 
પોતાના પૂવ� �વનમાં દાદા લેખરાજના નામથી 
ઓળખાતા હતા. અલૌ�કક પુ�ષોની બધી જ 
કસોટીઓમાંથી તેઓ પાર ઉતયા� છ�.

તેમનું �વન �તાંત એ પરમા�મ સ�ાનાં 
મનુ�ય દ�હમાં �દ�ય અવતરણની તથા ઈ�રીય 
કાય�ને સંપ�ન કરવાની એક અ�ભુત ગાથા છ�. 
જેણે પુ�તક �વ�પે લાખો નર-નારીનાં �વનમાં 
પ�રવત�ન આ�યું છ�. આજે તેમના �ારા �થાિપત 
��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયના 

િવ�ભરમાં ફ�લાયેલા 5500થી વધુ સેવાક���ોમાં 
િનયિમત લાખો નર-નારી ઈ�રીય �ાન અને 
સહજ રાજયોગના અ�યાસ �ારા આ�યા��મક 
પુ�ષાથ� કરીને પોતાનું �વન મનુ�યમાંથી દ�વતા 
સમાન બનાવી ર�ા છ�. એ મહાન િવભૂિત અને 
તેમનું કાય� એક સ�વ �મારક બનીને િવ�ને 
આજે પણ અલૌ�કક કરી ર�ાં છ� તથા તેમના 
�ારા અપાયેલ આ�યા��મક િશ�ણ િવ�ભરમાં 
�યાિત �ા�ત કરી ર�ં છ�.

હવે, �� છ� ક� એ મહાન િવભૂિત કોણ છ�? 
આ બનાવ ઈ.સ. 1936નો છ�. હીરા-ઝવેરાતના 
��યાત વેપારી દાદા લેખરાજ ઉદારદાની, સાદગી, 
સાધુ�િ�વાળા, �માિણક તેમજ ભિ�ભાવનાથી 
રંગાયેલા પુ�ષ તરીક� �યાિત �ા�ત હતા. તેમનો 
ધંધો ખૂબ મોટા િવ�તાર સુધી ફ�લાયેલ હતો. જેમાં 
કલક�ા, મુંબઈ, કરાંચી, િસંધ-હ�દરાબાદ તેમના 
વેપારના મુ�ય ક���ો હતા. તેઓ �ી નારાયણના 
અન�ય ભ� હતા અને �ીમ�ભગવત ગીતાનો 
િન�ય ��ધાપૂવ�ક પાઠ અચૂક કરતા. સ�સંગ અને 
�ભુ-ચચા� તેમ જ અ�યા�મ-િચંતનમાં તેમને િવશેષ 
�િચ હતી. દીનદુઃખીઓની સેવા પણ તેઓ અવ�ય 
કરતા.

ઈ.સ. 1936માં �યાર� તેઓ 60 વષ�ના થયા. 
�યાર� તેઓ વધુ અંતમુ�ખી તેમજ અનાસ� 
�િ�વાળા થઈ ગયા. તેઓ વધુને વધુ �ભુ-
િચંતનના સુખદ પરમઆનંદમાં રહ�વા લા�યા. 
એક �દવસ �યાર� તેઓ પોતાના હ�દરાબાદ 
િસંધના િનવાસ�થાનના ખુ�ા આંગણાંમાં સ�સંગ 
ચાલતો હતો તેમાં બેઠા હતા. �યાર� કોઈક 

�દ�યદશ�ન

નવયુગ િનમા�તા - ��િપતા ��ા
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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પરમશિ�નું તેમને અદ�ય ખ�ચાણ થયું અને 
તેઓ �યાંથી ઉઠીને પોતાના �મમાં એકાંત અને 
શાંત ��થિતમાં બેઠા. બસ, આ જ �ણ તેમના 
�વનમાં મહ�વપૂણ� વળાંક લાવનારી સાિબત થઈ. 
�યાર� તેઓ િચંતનમાં ડૂબેલા હતા �યાર� 
પરમિપતા પરમા�માએ તેમના દ�હમાં અસીમ ��થત 
થવાનો અને અપૂવ� �યાસ જે તેમને એક અલૌ�કક 
સુખની અનુભૂિતની એ મહાન �ણ બની ગઈ. 
તેમને એવું અનુભવાયું ક� સમ� ખંડમાં સવ�� 
શિ� પરમા�માની ઉપ��થિત છ� અને તેનાથી આ 
�મ �કાિશત થઈ ગયો છ�. આજ અનુભૂિતઓની 
વ�ે તેમને પરમિપતા િશવ પરમા�માના આ 
મહાવા�યોનો મધુર �વિન સંભળાઈ ર�ો.

‘િન�નંદ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�ાન �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�, 

�કાશ �વ�પ� િશવોહ� િશવોહ�’ 

આ પછી અવારનવાર આ �કાર� થઈ રહ�લા 
સા�ા�કારોમાં તેમણે એક �વિણ�મ સંસારની, 
કિળયુગી દુિનયાના ભયંકર િવનાશની ઝલક પણ 
મેળવી. તેમને એવો ભાસ થઈ ર�ો હતો ક� કોઈ 
અ��ય શિ� તેમને સતયુગી અનુપમ દ�વી 
���ના સજ�નની ઈ�રીય યોજનાને સાકાર �પ 
આપવા માટ� િનિમ� બનવાનું કહી રહી છ�. તેમણે 
આ ઈ�રીય આદ�શને સમ�ને એક પિવ�તમ, 
સુખ-શાંિત સંપ�ન ���ની �થાપના કાજે પોતાનાં 
તન, મન, ધન, �વનનો શેષ સમય, �ાસ અને 
સંક�પોને પણ સંપૂણ��પે સમિપ�ત કરી દીધાં.

�યારબાદ, જેમ િસ�ાથ� મહા�મ બુ� તરીક� 
ઓળખાયા, બાળક નર��� �વામી િવવેકાનંદ 
બ�યા, મૂળશંકર �વામી દયાનંદ સર�વતી નામ 
પા�યા. મોહનદાસ ગાંધી મહા�મા ગાંધી તરીક� 
��યાત બ�યા. તેમ પરમા�માિશવે દાદા લેખરાજને 

કત��યવાચક નામ આ�યું. ‘��િપતા ��ા’ તેમનું 
અનુસરણ કરનાર લાખો નર-નારી તેમને �ેહથી 
‘��ાબાબા’ કહીને સંબોિધત કર� છ�.

��ાબાબાએ �યાર� પોતાના પાિથ�વ 
શરીરનો �યાગ કરીને અ�ય��પ ધારણ કયુ� 
�યાર� તેમની �મર 93 વષ�ની હતી. તે સમયે પણ 
તેમના ચહ�રા પર એક અ�ભુત તેજ, ગ�રમા અને 
અલૌ�કક આભા હતી. તેમના સંપક�માં આવવા 
મા�થી જ અનેક સંતાપ��ત માનવો રાહતનો 
�ાસ લેતા. સૌ પોતાનાં બધાં જ દુઃખોને ભૂલીને 
સુખ-શાંિત-પિવ�તા અને આનંદનો અનુભવ 
કરવા લાગતાં. �યાગ, તપ�યા અને સેવાની 
સા�ાતમૂિત� તેમજ શુ� શિ�શાળી સંક�પોના 
�વામી ��ાબાબા �ારા શાંિતદાયક �ક��પનો 
વાતાવરણમાં ફ�લાતા �યાર� તે સકારા�મક 
શિ�શાળી વાતાવરણમાં િહ�સક, િવકારી, 
આસુરી �િ�વાળો માનવ પણ શાંત, શીતળ, દ�વી 
�વભાવવાળો બની જતો. તેઓ કોઈ ભગવાનના 
અવતાર નહતા અન ન કોઈ ગુ� હતા. તેઓ મા� 
િનરાકાર પરમિપતા પરમા�મા િશવના સાકાર 
મા�યમ હતા. જેઓ િનરિભમાની તથા સંપૂણ� 
સમપ�ણમયતાનું �લંત ઉદાહરણ હતા.

તેમના મુખારિવંદ �ારા પરમા�માએ અનેક 
આ�યા��મક ગૂઢ રહ�યો �પ� કયા�. જે 
મહાવા�યોને પોતે પણ સાંભળીને આ�મસાત 
કરતા અને બી�ઓને અ�યા�મની પાવન રાહ 
પર ચાલવા માટ� �ેરણા આપવા લા�યા. તેમણે 
અનેકોને પિવ� �દ�ય �વન ગાળવાની �ેરણાઓ 
આપી. તેમની ��� જેના ઉપર પડતી તે �યિ� 
આ��મક ��થિતમાં ��થત થઈ જતી. તેઓ કોઈ 
પણ �યિ�ને �યાર�ય પોતાના ચરણ�પશ� કરવા, 
�લોની માળા પહ�રાવવા માટ� અનુમિત આપતા 
નહ�. �ોતાઓ �યાર� �યાર� તેમની વાણી 
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સાંભળતા �યાર� તેમને ��ાબાબાના મુખમંડળ 
પર એક �દ�ય �યોિત દ�ખાતી તથા �ૃક��ટમાં �દ�ય 
�કાશમાન આ�માનો પણ અનુભવ થતો.

બાબાની �ેરણાએ િવનાશકારી ��િ�ઓમાં 
પોતાનો સમય અને શિ�નો દુ�પયોગ કરી રહ�લ 
યુવાવગ�ને િશ�તબ� બના�યો અને રચના�મક 
��િ�ઓમાં સેવારત પણ કય�. રાજયોગી યુવાન 
સાદાઈિ�ય, સંયમી અને મયા�દાપૂણ� �વન 
�વવાનો અ�યાસી બની �ય છ�.

મિહલાઓ પણ આ�યા��મક �ે�ે ઉ�નિત 
કર� તે માટ� ��ાબાબાએ િવશેષ �પે માતાઓ, 
ક�યાઓને િનિમ� બનાવી તેમજ તેમને જ આ 
આ�યા��મક િવ� િવ�ાલયને �યવ��થત �પે 
ચલાવવાની જવાબદારી સ�પી. સદીઓથી 
અબળા, ભો�યા, િતર�કારી કોઈ યો�ય �થાન ન 
મળનાર એવી નારીઓને �મુખ અને મહ�વપૂણ� 
�થાન આપીને ��ાબાબાએ સમાજ સમ� મિહલા 
સશિ�કરણનું એક અ��તીય ઉદાહરણ ��તુત 
કયુ�. સમાજમાં નારી માટ� એવો ભ� હતો ક� તે 
નક�નું �ાર છ�. તેને બાબાએ �વગ�ના સજ�ન 
માટ�ની આધારિશલા બનાવી દીધી. વસુંધરા પણ 
આવા મહાપુ�ષને પામીને ધ�ય થઈ ઉઠી, ક� જેણે 
કામ મહાશ�ુને પડકાય�, પિવ�તા અને 
��ચય�નો મં� બધાના કાનમાં ���યો, માનવીને 
આ�યા��મકતાનું બળ �દાન કયુ�. તેમણે 
િવરોધીઓને પણ પોતાના પરમ િમ�ો સમ�યા. 
એવા સદીના આ યુગપુ�ષ ��િપતા 
��ાબાબાએ 18મી ��યુઆરી, 1969ના �દવસે 
પોતાના ભૌિતક શરીરનો �યાગ કરીને અ�ય� 

વતન િનવાસી થયા. આજે પણ સકલ િવ�માં 
તેઓ અ�ય� ફ�ર�તાના �પમાં િવ� સેવારત છ�. 
તેમા સ�માન�પે ફ� તેમનું અનુકરણ અને 
અનુસરણ કરવું એ જ આવા યુગપુ�ષને સ�દયે 
��ા-પુ�પ અપ�ણ કરવાની બરાબર છ�.

ગીત - અમર કહાની ��ા ક�, �વિણ�મ 
દુિનયા લાયેગી....

॥ ઓમશાંિત ॥ 

મને સેવાક��� ઉપર મૂક�ને સૌ બાબાની 
અંિતમયા�ા માટ� મધુવન ગયાં.

અને સંક�પ ચા�યો ક� આ ક�વું ભા�ય છ� ક� 
�� અંિતમ સમયે બાબાને મળી ના શક�. અમે �ણ 
�દવસ અખંડયોગ રા�યો. આ�ય�ની વાત છ� ક� 
બાબાએ મને અંિતમયા�ાનું પૂ�ં ��ય બતા�યું 
અને અનુભવ કરા�યો ક� બાબાનો આટલો સુંદર 
રથ પણ પાંચ ત�વોમાં મળી ગયો તો આપણું શરીર 
તો ક�ઈ નથી. આ ઘટના �ારા એ બોધ અને 
�ેરણા મ�યાં ક� શરીરથી મોહ કાઢીને બાબાની 
જેમ જ અ�ય� કમા�તીત ફ�ર�તા બનવાનો 
આપણે પુ�ષાથ� કરવાનો છ�. મા�ં એ લ�ય રહ� છ� 
ક� બાબાએ અમારી જેટલા �ેમથી પાલના કરી છ� 
એના રીટન�માં આપણે પણ ય�માં અથાક સેવા 
કરવાની છ� અને િનિવ��ન બનીને સૌને સંતુ� 
કરવાનાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... સાથેના મારા
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10. lÉÉ³É ¶É¥qö{ÉÖÅ Ê¾ú{qöÒ (2)

11. ´ÉÉ2lÉÒ ¶É¥qö ±ÉLÉÉà (3)

12. +©ÉqöÉ´ÉÉqö ¶É¾àú2{ÉÉà +àHí Ê´É»lÉÉ2 (3)

14. [ÉÉ{É »ÉÉNÉ2 +{Éà {ÉqöÒ{ÉÉà ..... (3)

16. »ÉlÉ«ÉÖNÉÒ ´É»mÉ, ~ÉÒ³É ..... (4)

18. lÉ{ÉÉ´É, LÉáSÉ (2)

19. ¶Éà2Ò (2)

20. »ÉÅJíÉÊlÉ{ÉÉ Êqö´É»Éà +ÉHíÉ¶É©ÉÉÅ SÉNÉà (3)

21. »ÉÉÅWð (2)

24. 30 X{«ÉÖ+É2Ò{ÉÉà Êqö´É»É (7)

26. ..... l«ÉÉÅ WÅð~É (2) 

27. A©É2 (2)  

28. ¡Éà©ÉoÉÒ §É2~ÉÚ2 ¶É¥qö{ÉÖÅ +ÅOÉàYð (4)

29. ~ÉÉcó (3)

1. ‘VIBGYOR’ ¶É¥qö{ÉÉà NÉÖWð2ÉlÉÒ +oÉÇ (7)

2. ¾àú~ÉÒ..... (3)

3. Ë¾úqÖö yÉ©ÉÇ{ÉÒ ~ÉÚX~ÉÉcó{ÉÒ +àHí Ê´ÉÊyÉò (3)

4. +É¥ÉÖ©ÉÉÅ «É[É ´Él»ÉÉà{ÉÖÅ ¶É°÷+ÉlÉ{ÉÖÅ 2¾àúiÉÉÅHí (4)

5. HíSUï©ÉÉÅ ..... +{Éà lÉÉà2±É{ÉÒ »É©ÉÉÊyÉ Uïà. (3)

6. Yð´É{É Hàí ....., »ÉÉÅ»ÉÉà Hàí »´ÉÉ©ÉÒ (2)

7. Êqö±É{Éà +É2É©É +É~É{ÉÉ2 (4)

9. +Éà©É Ê{É´ÉÉ»É ¶É¥qö{ÉÉ ~É¾àú±ÉÉ ¥Éà +KÉ2Éà (2)

13. ¥ÉÉ¥ÉÉ lÉà2Ò ©ÉÒcóÒ ..... HíÒ yÉÚ{É (3)

14. qÖö:LÉ (3)

1~É. 26©ÉÒ X{«ÉÖ+É2Ò (7)

17. ¾Åú»É +{Éà ..... {ÉÉ ¥É}Éà{ÉÉ +àHí »É2LÉÉ 2ÅNÉ (3)

21. Ê©É±É{É, XàeôÉiÉ (2)

22. «É[É{ÉÉ +àHí qöÉqöÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É (2)

23. Wð~É - ..... - µÉlÉ (2)

24. +WÖðÇ{É{ÉÖÅ yÉ{ÉÖºÉ (3)

25. ±ÉÉàSÉ{É, +ÉÅLÉ, {ÉàmÉ (3)

26. ..... lÉà´ÉÉà 2ÅNÉ (2)ô

qäö´ÉÒ §ÉÉ>+Éà +{Éà ¥É¾àú{ÉÉà,

 »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ Êeô»Éà©¥É2÷-

2021÷ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ-13{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà +É »ÉÉoÉà Uïà. 

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

»É2LÉÉ´ÉÒ ¶ÉHí¶ÉÉà. »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ-14 +¾úÓ 

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

£àí¦ÉÖ+É2Ò÷-2022{ÉÉ +ÅHí©ÉÉÅ »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ ¶É¥qöÉ´É±ÉÒ : §ÉÉNÉ 

14{ÉÉ Wð´ÉÉ¥ÉÉà ©É³¶Éà. 



¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ LÉÉlÉà »{Éà¾úÊ©É±É{É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ yÉÉÌ©ÉHí ¡É§ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÖL«ÉÉ±É«É 
»ÉÅ«ÉÉàWðHí ¦É.HÖí.2É©É{ÉÉoÉ§ÉÉ>, ¡É¶ÉÉ»É{É ¡É§ÉÉNÉ{ÉÉ ©ÉÖL«ÉÉ±É«É 
»ÉÅ«ÉÉàWðHí ¦É.HÖí. ¾ú2Ò¶É§ÉÉ>, {ÉNÉ2~ÉÉÊ±ÉHíÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¨ÉÉlÉÉ 

2ÉWÖð§ÉÉ>, eôÉè.2É©ÉSÉÅqöÉ{ÉÒ§ÉÉ>, eôÉè. »ÉÖ2à÷X§ÉÉ>, ¦É.HÖí. ©ÉyÉÖ¥Éà{É.   

2ÉWðHíÉà`ò +´ÉyÉ~ÉÖ2Ò©ÉÉÅ "»É´ÉÇ2ÉàNÉ Ê{ÉqöÉ{É-+É«ÉÖÇ´ÉàÊqöHí +{Éà 
¾úÉàÊ©É«ÉÉà~ÉàoÉÒ Hàí©~É'{ÉÖÅ ¶ÉÖ§ÉAqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. 2à÷LÉÉ¥Éà{É, 

eôÉè. YðlÉà¶É§ÉÉ> ~ÉÉqö2Ò«ÉÉ, eôÉè. ©É«ÉÖ2Ò¥Éà{É »ÉÅyÉ´ÉÒ, 
¦É.HÖ. ¶ÉÒlÉ±É¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É. 
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2ÉWðHíÉà`ò LÉÉlÉà "»HíÉ«É +àÊ{É©Éà¶É{É >{»`òÒ`ò¬Ö`ò'{ÉÖÅ ©ÉÅNÉ±É AqÃöPÉÉ`ò{É 
Hí2lÉÉÅ NÉÖWð2ÉlÉ ]ñÉà{É >{SÉÉWðÇ 2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ §ÉÉ2lÉÒqöÒqöÒ, 

©Éà«É2 ¨ÉÉlÉÉ ¡ÉÊqö´É§ÉÉ> eô´É, eàô~«ÉÖ`òÒ ©Éà«É2 §ÉÊNÉ{ÉÒ qöÌ¶ÉlÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉ¾ú 
lÉoÉÉ ©ÉÉÊ±ÉHí ¨ÉÉlÉÉ »ÉÅYð´ÉHÖí©ÉÉ2 »ÉÉà{ÉÒ.

~ÉÉà2¥ÉÅqö2 LÉÉlÉà "´É±eÇô »ÉÉà>±É eàô' Ê{ÉÊ©ÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ 
Êqö~É ¡ÉWð´É±±É{É Hí2Ò AqÃöPÉÉ`ò{É Hí2lÉÉÅ lÉÉ±ÉÖHíÉ ~ÉÅSÉÉ«ÉlÉ{ÉÉ »Éqö»«É 

¨ÉÉlÉÉ Ê´ÉWð«É§ÉÉ> NÉÉàhõÉÊiÉ«ÉÉ, ¦É.HÖ. »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É, 
¦É.HÖí. ±ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. 2©Éà¶É§ÉÉ>.

{É´É»ÉÉ2Ò Yð±±ÉÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É +{Éà `ÄòÉÊ£íHí +àV«ÉÖHàí¶É{É `Äò»`ò »ÉÉoÉà 
+É«ÉÉàYðlÉ HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ©ÉÉNÉÇ +Hí»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÒeôÒlÉÉà{Éà «ÉÉàNÉqöÉ{É +É~ÉlÉÉÅ 
¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, DySP Ê¶É´ÉYð 2ÉiÉÉ, »É©ÉHíÉÊ±É{É »É©ÉÉSÉÉ2~ÉmÉ{ÉÉ 

©ÉÉÊ±ÉHí NÉÉälÉ©É§ÉÉ>, »ÉÉ©ÉÉYðHí HíÉ«ÉÇHí2 ¾ú2Ò¶É§ÉÉ>.     
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´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É LÉÉlÉà ´«ÉÉ~ÉÉ2-AvÉàNÉ »ÉàÊ©É{ÉÉ2©ÉÉÅ ©ÉÉ.+É¥ÉÖ 
»ÉÅ«ÉÉàYðHíÉ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, BJP ¶É¾àú2 ¡É©ÉÖLÉ eôÉè. Ê´ÉWð«É§ÉÉ>, 
IMA{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ eôÉè. Ê©ÉlÉàºÉ§ÉÉ>, CREDAI{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Ê¡ÉlÉà¶É§ÉÉ>, 
2ÉÊyÉHíÉ V´Éà±»ÉÇ{ÉÉ +Éè{É2 ¶É¶ÉÒHíÉÅlÉ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. +®øiÉÉ¥Éà{É.  


