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ÕÍåõ.� °äÞÞí� ZëHëÛ_ÃðßÖëÞù� ÚùÔ� ×ëÝ� Èõ.�

ÂùËë_� ÀÜùý� Ú_Ô� Àßí� ÕðHÝ� ±Þõ� çIÀÜùý� Àßäë�

ÖßÎ� ÜÞÞð_� äáHë� äÔÖð_� ½Ý� Èõ.� VÜåëÞÜë_×í�

Cëõß� ±ëäí±õ� Èí±õ.� ×ùÍë� ìØäçù� Õçëß� ×ëÝ� Èõ�

±Þõ�VÜåëÞí�äößëBÝ�ÕHë�áðMïÖ�×ëÝ�Èõ.

ÝúäÞëäV×ëÜë_,� °äÞÞí� ìÛøë� ìÛøë� äÝõ�

áëÃHëíçÛß�xØÝÞë_�VÕ_ØÞù�µÌÖë_�èùÝ�Èõ.�ÕHë�

Õ þ H ë Ý Û _ Ã , � ì Þ W Î â Ö ë � À õ � è Ö ë å ë Þ í � Õ â ù Ü ë _�

äößëBÝ� ÉLÜõ� Èõ.� Àù´Þë� TÝäèëß×í� ±ëäõåÜë_�

±ëäÖë_,�ÜëÞèëìÞÞí�CëËÞë±ù�ÚÞÖë_,�±ëì×ýÀ�

Þ ð À ç ë Þ � × Ö ë _ , � ì ä r ë ç C ë ë Ö , � È õ Ö ß g Õ Í í ,�

ØÃëÚë°Þù� ÛùÃ� ÚÞÖë_� ±ëÕb_� ØðìÞÝë� Õß×í�

ÜÞ�èËí�½Ý�Èõ.�äößëBÝ�±ëäõ�Èõ.�gèçë,�ìÛøë�

ìÛøë�ßùÃù,�ÕþëÀòìÖÀ�±ëÕØë±ù�ÕHë�äößëBÝ�ÜëËõ�

ìÞìÜkë�ÚÞõ�Èõ.�ìÛøë�ìÛøë�Õþç_Ãù�Àõ�CëËÞë±ùÞë�

ÀëßHëõ�±ëäõáù�äößëBÝ�áë_Úù�çÜÝ�ËÀÖù�Þ×í.�

±ÛëäÞí� ãV×ìÖ� Øñß� ×Öë_,� ç_½õÃù� ÚØáëÖë_�

äößëBÝÛëä�±ùçßäë�áëÃõ�Èõ.�Öõ×í�±SÕÀëáíÞ�

äößëBÝÞí� ±ëÍÜë_� ßèõáí� Øíäëá� ÖñËí� ½Ý� Èõ.�

IÝëÃÞí�Øíäëá�ÖñËÖë_�äößëBÝÛëä�áðMïÖ�×ëÝ�Èõ.

± ë É õ � Ô Ü ý Þ ë � Þ ë Ü õ � × Ö ë � µ I ç ä ù Ü ë _�

ÀëÝý¿ÜùÜë_,� ÖõÞë� ±ÞðÝëÝí±ùÞí� ç_AÝë� ½õÖë_,�

ÖõÞí� ÕëÈâ� ×Öë� áëÂù� wìÕÝëÞë� ÂÇýÞõ� ½õÖë_�

Ö õ Þ í � Ã ð H ë ä k ë ë � Þ y í � À ß ä ë Þ ù � À õ � Ö õ � Õ þ I Ý õ�

±èùÛëä�ÕþÃË�ÀßäëÞù�¶ÜâÀù�½Ãõ�Èõ.�ÕHë�

±ëKÝëãIÜÀÖëÞù� ÕëÝù� Éõ� äößëBÝ� Èõ.� ÖõÞë�

ÜëÕØoÍ� ¦ëßë� É� ±ëKÝëãIÜÀ� Õ×Þí� µøëìÖÞù�

± ë Ô ë ß � ß è õ á ù � È õ . � ä ö ß ë B Ý Þ ë � Õ ë Ý ë � µ Õ ß�

±ëKÝëãIÜÀ� °äÞÞí� ´ÜëßÖ� çð_Øß� ßíÖõ� åùÛí�

µ Ì õ � È õ , � Ë À í � å À õ � È õ . Ö õ × í � ± ë É õ � F Ý ë ß õ�

±õÀäíçÜí� çØí� ìäiëëÞÞí� äöìäKÝçÛß�

±zÖÞ� åùÔùÞõ� ÀëßHëõ� çðìäÔë,� çÉýÞ� ±Þõ�

ç_èëß� ÜëËõ� ÕHë� ìÞìÜkë� ÚÞí� Èõ.� ±ëÉõ� Þ°äë�

±ÕäëØÞõ� ÚëØ� ÀßÖë_� ÔÜýV×ëÞù,� Öí×ýV×ëÞù,�

±ëKÝëãIÜÀ�ç_V×ë±ù�ÕHë�±ëÔðìÞÀ�çðìäÔë±ù�

±Þõ� ç_Çëß� µÕÀßHëù×í� çFÉ� Èõ.� ÖõÞõ� áíÔõ�

Û ú ì Ö À Ö ë Ü ë _ � T ² ì © � × ´ � È õ . � ç ë Ø ë ´ Þ ð _ � V × ë Þ�

Û T Ý Ö ë ± õ � á í Ô ð _ � È õ . � Ô ë ì Ü ý À , � ± ë K Ý ë ã I Ü À�

ÕþT²ìkë±ù� Õþìçì©Þë� ìåÂßõ� ÕèùîÇí� Èõ.� ìäåõæ�

IÝëÃ,� ÖÕVÝë� ±Þõ� çõäë� çë×õ� ç_ÀâëÝõáë�

çëÔÀù� ÜëËõ� ±õÀ� Õþ‘� ¶Ûù� ×´� ½Ý� Èõ.� ±ë�

ÚÔëÜë_�¼Ï�äößëBÝ�@Ýë_�Èõ�?�çñZÜØåýÀ�Ý_hë×í�

äößëBÝÞí� èáÇáùÞõ� ìÞèëâäë� ÕþÝIïÞù� Àßí±õ,�

Ö ù � ì Þ ß ë å � × ä ë � É õ ä ð _ � Þ × í . � ä ö ß ë B Ý Þ í�

¼ÏÛëäÞëÞë_� ÕHë� ØåýÞ� ×ëÝ� Èõ.� Öõ� ÜëËõ� ÃèÞ�

èÀëßëIÜÀ,�ÃðHëÃþëèí�¼ãWË�½õ´±õ.

±ëKÝëãIÜÀ� Õðßïðæë×ýÞí� ÀõÍí±õ� ìäèßÖë_�

äöìäKÝçÛß� ±ÞðÛäùÞí� ±ÞðÛñìÖ� ×ëÝ� Èõ.�

á ú ì À À � ± Þ õ � ± ë K Ý ë ã I Ü À � É Ã Ö Þ ë � Ü ë Õ Ø o Í ù�

±áÃ�±áÃ�Èõ.�Öõ×í�±ëKÝëãIÜÀ�ÜëÃõý�ÕþÝëHë�

Àßäë� ±ëIÜë� ÀõÜ� ÖIÕß� ×Ýù� ÖõÞë_� ÕìßÚâùÞù�

±PÝëç� Àßäù� Éwßí� Èõ.� ÖõÞí� ÃìÖÞù� ±ëÔëß�

äëÖëäßHë,�ç_½õÃù�Àõ�ÕìßãV×ìÖ�µÕß�ßèõáù�Èõ.

ÜëÞä� Úðì©åëâí� ÕþëHëí� Èõ.� çëÜëìÉÀ�

ÕþëHëí� Èõ.� çÜëÉ°äÞÜë_� ÖõÞõ� ÀÍäë� ØðÑÂØ�

±ÞðÛäù� ×ëÝ� Èõ.� Öõ� ÖõÞë� °äÞÜë_� ±ëäÖë�

äößëBÝ�ÜëËõ�ìÞìÜkë�ÚÞõ�Èõ.�çÃë_,�ç_Ú_Ôí,�ìÜhëù�

Àõ�ÕìßìÇÖù�äÃõßõ�VäÉÞùÞë�±ãBïÞ�ç_VÀëß�ÜëËõ�

V Ü å ë Þ Ü ë _ � É ä ë Þ ð _ � × ë Ý � È õ . � ß ï ð Ø Þ , � å ù À ,�

±ëCëëÖÞë_� ¼UÝù� ±Þõ� åÚÞõ� ½õÖë_� ÜÞ� ìäÇëßõ�

ÇÏõ� Èõ.� ±ëÕHëõ� ÕHë� ±õÀ� ìØäç� ±èÙ� ±ëääð_�

તં�ી �થાનેથી
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±KÝëIÜÞí�äëÖù�×ëÝ�Èõ�IÝëßõ�ÖõÞë�ÜñSÝë_ÀÞÜë_�

äößëBÝÞë_�Üñâ�ÀõËáë_�¬Íë_�Èõ�Öõ�ÖÕëçäð_�ÕÍåõ.�

Öõ� ÜëËõ� TÝã@ÖÞð_� Õñßïð_� ÜëÞçåëVhëíÝ� ±KÝÝÞ�

Àßäð_�Éwßí�Èõ.�TÝã@ÖÞí�ßç,�ßïðìÇ,�Ëõäù�±ëìØ�

¦ëßë� ÖõÞë� ±ëKÝëãIÜÀ� °äÞÞí� ìØåë� ÕÀÍí�

åÀëÝ�Èõ.

Ûã@ÖÜëÃýÜë_,� iëëÞÜëÃýÜë_� ÕHë� äößëBÝÞð_�

Ü è k ä � V ä í À ë ß ë Ý õ á ð _ � È õ . � Þ ß ì ç _ è � Ü è õ Ö ë ± õ�

Ò ä ö W H ë ä É Þ Ó � À ë T Ý Ü ë _ � ¼ Ï � ä ö ß ë B Ý Þ ð _ � Ü è k ä�

VäíÀëÝð*� Èõ.� ÜKÝÀëáíÞ� Àìä� ìÞWÀ<âëÞ_Øõ� ÃëÝð_�

Èõ�Àõ�ÒIÝëÃ�Þ�ËÀõßõ,�äößëBÝ�ìäÞë,�ÀìßÝõ�ÀùËí�

µÕëÝ°Ó�±ëÜ�çëÔÞëÕ×Üë_�äößëBÝ�ÕëÝëÜë_�Èõ.�

ìÕÖëlí� Õþ½ìÕÖë� Úþ›ë±õ� ¼Ï� äößëBÝÞë� ÕëÝë�

µÕß� ±ë� ç_V×ëÞí� V×ëÕÞë� Àßí.� Éõ� ±ëÉõ� ÕHë�

ÖõÞë_� ìØTÝ,� ±áúìÀÀ� ÜñSÝùÞð_� ÉÖÞ� ÀßíÞõ�

ìärTÝëÕí�ÚÞí�Èõ.

Éõ±ù� ßëÉÝùÃÕ×Þë� Õþäëçí� ÚLÝë� Èõ�

Öõ±ùÜë_� ÀõËáëÀ� ÃðHëù� Õþëß_ÛÜë_� É� ØõÂëÝ� Èõ.�

ç_ìÇÖ�ÀÜý,�ÕßÜëIÜë�ÕþIÝõÞí�áÃÞ,�ìÞTÝýçÞí,�

çØëÇëßí� °äÞ� ÕþIÝõÞù� ÕþõÜ,� åërÖ� ÜñSÝùÜë_�

l©ë,�ÕìßäëßÞð_�lõWÌ�ÕþõßHëëØëÝí�äëÖëäßHë�±ë�

ÚëÚÖù�ÕHë�±KÝëIÜÕ×Þë�ÂõîÇëHë�ÜëËõ�ìÞìÜkë�

ÚÞõ�Èõ.�FÝëßõ�çëMïÖëìèÀ�Àùçý,�ßëÉÝùÃ�ìåìÚß�

Àõ� ¼UÝ� lëTÝ� çëÔÞù� ¦ëßë� Üâõáë� ´rßíÝ�

ç_ØõåÞõ� áíÔõ� ÕßÜëIÜë� ÕþIÝõÞð_� ÂõîÇëHë� äÔõ� Èõ.�

ìÞÝìÜÖ� Üðßáí� läHë� ±Þõ� ÝùÃëPÝëç� äÔÖë_�

äößëBÝÛëä�Öíäþ�ÚÞÖù�½Ý�Èõ.�́ rßíÝ�iëëÞÞõ�

ÃèÞÖë×í� çÜ°Þõ,� ¬ÍëHëÕñäýÀÞë� ±PÝëç,�

ÝùÃÞí� ÜèëÞÖë� ±Þõ� ìØTÝ� ±ÞðÛñìÖ±ùÞë�

À ë ß H ë õ � Ú Þ Ö í � É Ö í � Õ ì ß Õ @ ä � ± ä V × ë × í�

äößëBÝÛëä�¼ÏÖëÜë_�ÕìßHëÜõ�Èõ.

ÉõÜ�ÉõÜ�äößëBÝÛëä�¼Ï�×Öù�½Ý�Èõ�ÖõÜ�

ÖõÜ� Øõè� ±Þõ� ØõèÞë� ç_Ú_Ôù� ÕþIÝõ� ±ëãIÜÀÛëä�

äÔÖù� ½Ý� Èõ.� Üùè,� ±ëçã@Ö� åð©� Õìähë�

VÞõèÜë_�ÕìßäìÖýÖ�×ëÝ�Èõ.�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�ç_ÕñHëý�

±ëìÔÕIÝ� V×ÕëÝ,� ÀÜõýãLÄÝù� ¦ëßë� ÛùÃäëÖë�

ì Û ø ë � ì Û ø ë � ß ç ù � µ Õ ß � ì Þ Ý _ h ë H ë � ± ë ä õ ,�

ç ë ß ë ç ë ß Þ ù � ì ä ä õ À � ½ B ² Ö � × ë Ý � ± Þ õ�

ÝùÃí°äÞÞë� ìÞÝÜù� ±Þõ� ÜÝëýØë±ù� ±Þðçëß�

TÝäèëß�×ëÝ,�Éõ�ìØTÝ,�±áúìÀÀ�èùÝ�IÝëßõ�¼Ï�

äößëBÝÞí�ÕþIÝZëÖë�×ëÝ�Èõ.

¼Ï�äößëBÝÛëä�½âääë�ÜëËõ�ç_hëíÞí�ÉõÜ�

½B²Ö� ßèõäð_� ÕÍõ� Èõ.� ç_ÃØùæÞù,� äëÝðÜ_ÍâÞù,�

À ù ´ � Õ þ Û ë ä å ë â í � T Ý ã @ Ö Þ ù � ± ë Õ H ë ë � µ Õ ß�

ìÞß×ýÀ�ÕþÛëä�Þë�ÕÍõ�Öõ�ÜëËõ�½B²ìÖ�Éwßí�Èõ.�

±ëÉÞð_� çðÂçðìäÔë±ùÝð@Ö� ÛúìÖÀ� äëÖëäßHë�

±ëÕHëí� ÇõÖÞëÞõ� ÕþÛëìäÖ� Þë� Àßõ� Öõ� ÜëËõ�

´ r ß í Ý � Ý ë Ø � ¦ ë ß ë � ä ö ß ë B Ý Þ ù � ± ã B ï Þ � ç Ø ë�

ÕþFäìáÖ� ßëÂäù� ÕÍõ� Èõ.� ±ëÕHëë_� ØëØí±ùÞí�

ä ö ß ë B Ý Û ë ä Þ ë Þ õ � F Ý ë ß õ � Ö õ Þ ë � Þ ö ç ì Ã ý À w Õ Ü ë _�

½õ´±õ�Èí±õ�IÝëßõ�±ëÕb_�ÜVÖÀ�±ëØßÛëä×í�

{ñÀí� ½Ý� Èõ.� ÖõÜÞë_� ÉõËáë_� ÃðHëÃëÞ� Àßí±õ�

ÖõËáë_�±ùÈë_�Èõ.�±ëäë_�±ÞõÀ�ßIïÞù�Èõ.

IÝëÃ,� ÖÕVÝë,� çõäë,� ìØTÝÃðHë� ç_Õøë�

çëÔÀù� äößëBÝÞë� ß_Ãõ� ±õäë� ß_ÃëÝë� èùÝ� Èõ� Àõ�

ìäÕßíÖ� ç_½õÃù,� ÕìßãV×ìÖ� Àõ� äëÖëäßHë� ÕHë�

ÖõÜÞë� äößëBÝÛëäÞõ� ÇìáÖ� Àßí� åÀÖë_� Þ×í.�

ØíØí� ÜÞÜùìèÞí°� ±Þõ� ØëØí� ÕþÀëåÜìHë°±õ�

äößëBÝÞí� ÃèÞÖëÜë_� É´� °äÞÞõ� Éõ� ßíÖõ�

ÞWËùÜùèë� VQ²ìÖVäwÕ� ÚÞëTÝð_� èÖð_� Öõ� Õðßïðæë×ý�

µSáõÂÞíÝ,�±äHëýÞíÝ�Èõ.

ßëÉÝùÃíÞí�äößëBÝÛëäÞë�ìÞT²ìkëÜëÃýÞë�

çLÝëçí� Éõäí� Þ×í.� ÖõÞë� äößëBÝÜë_� VäÞë�

ÀSÝëHë� çë×õ� ìär� ÀSÝëHëÞí� ÛëäÞë� çÜëÝõáí�

Èõ.� Öõ×í� çú� Àù´� çðÂ,� åë_ìÖ� ±Þõ� ìØTÝëÞ_ØÞë�

±ë� Õ×� µÕß� ÇëáíÞõ� ÕßÜëIÜë� Õëçõ×í� ÕùÖëÞù�

ìØTÝ,� ±áúìÀÀ� äëßçù� Üõâäõ� Öõ� èõÖð×í� çÖÖ�

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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ÕÍåõ.� °äÞÞí� ZëHëÛ_ÃðßÖëÞù� ÚùÔ� ×ëÝ� Èõ.�

ÂùËë_� ÀÜùý� Ú_Ô� Àßí� ÕðHÝ� ±Þõ� çIÀÜùý� Àßäë�

ÖßÎ� ÜÞÞð_� äáHë� äÔÖð_� ½Ý� Èõ.� VÜåëÞÜë_×í�

Cëõß� ±ëäí±õ� Èí±õ.� ×ùÍë� ìØäçù� Õçëß� ×ëÝ� Èõ�

±Þõ�VÜåëÞí�äößëBÝ�ÕHë�áðMïÖ�×ëÝ�Èõ.

ÝúäÞëäV×ëÜë_,� °äÞÞí� ìÛøë� ìÛøë� äÝõ�

áëÃHëíçÛß�xØÝÞë_�VÕ_ØÞù�µÌÖë_�èùÝ�Èõ.�ÕHë�

Õ þ H ë Ý Û _ Ã , � ì Þ W Î â Ö ë � À õ � è Ö ë å ë Þ í � Õ â ù Ü ë _�

äößëBÝ� ÉLÜõ� Èõ.� Àù´Þë� TÝäèëß×í� ±ëäõåÜë_�

±ëäÖë_,�ÜëÞèëìÞÞí�CëËÞë±ù�ÚÞÖë_,�±ëì×ýÀ�

Þ ð À ç ë Þ � × Ö ë _ , � ì ä r ë ç C ë ë Ö , � È õ Ö ß g Õ Í í ,�

ØÃëÚë°Þù� ÛùÃ� ÚÞÖë_� ±ëÕb_� ØðìÞÝë� Õß×í�

ÜÞ�èËí�½Ý�Èõ.�äößëBÝ�±ëäõ�Èõ.�gèçë,�ìÛøë�

ìÛøë�ßùÃù,�ÕþëÀòìÖÀ�±ëÕØë±ù�ÕHë�äößëBÝ�ÜëËõ�

ìÞìÜkë�ÚÞõ�Èõ.�ìÛøë�ìÛøë�Õþç_Ãù�Àõ�CëËÞë±ùÞë�

ÀëßHëõ�±ëäõáù�äößëBÝ�áë_Úù�çÜÝ�ËÀÖù�Þ×í.�

±ÛëäÞí� ãV×ìÖ� Øñß� ×Öë_,� ç_½õÃù� ÚØáëÖë_�

äößëBÝÛëä�±ùçßäë�áëÃõ�Èõ.�Öõ×í�±SÕÀëáíÞ�

äößëBÝÞí� ±ëÍÜë_� ßèõáí� Øíäëá� ÖñËí� ½Ý� Èõ.�

IÝëÃÞí�Øíäëá�ÖñËÖë_�äößëBÝÛëä�áðMïÖ�×ëÝ�Èõ.

± ë É õ � Ô Ü ý Þ ë � Þ ë Ü õ � × Ö ë � µ I ç ä ù Ü ë _�

ÀëÝý¿ÜùÜë_,� ÖõÞë� ±ÞðÝëÝí±ùÞí� ç_AÝë� ½õÖë_,�

ÖõÞí� ÕëÈâ� ×Öë� áëÂù� wìÕÝëÞë� ÂÇýÞõ� ½õÖë_�

Ö õ Þ í � Ã ð H ë ä k ë ë � Þ y í � À ß ä ë Þ ù � À õ � Ö õ � Õ þ I Ý õ�

±èùÛëä�ÕþÃË�ÀßäëÞù�¶ÜâÀù�½Ãõ�Èõ.�ÕHë�

±ëKÝëãIÜÀÖëÞù� ÕëÝù� Éõ� äößëBÝ� Èõ.� ÖõÞë�

ÜëÕØoÍ� ¦ëßë� É� ±ëKÝëãIÜÀ� Õ×Þí� µøëìÖÞù�

± ë Ô ë ß � ß è õ á ù � È õ . � ä ö ß ë B Ý Þ ë � Õ ë Ý ë � µ Õ ß�

±ëKÝëãIÜÀ� °äÞÞí� ´ÜëßÖ� çð_Øß� ßíÖõ� åùÛí�

µ Ì õ � È õ , � Ë À í � å À õ � È õ . Ö õ × í � ± ë É õ � F Ý ë ß õ�

±õÀäíçÜí� çØí� ìäiëëÞÞí� äöìäKÝçÛß�

±zÖÞ� åùÔùÞõ� ÀëßHëõ� çðìäÔë,� çÉýÞ� ±Þõ�

ç_èëß� ÜëËõ� ÕHë� ìÞìÜkë� ÚÞí� Èõ.� ±ëÉõ� Þ°äë�

±ÕäëØÞõ� ÚëØ� ÀßÖë_� ÔÜýV×ëÞù,� Öí×ýV×ëÞù,�

±ëKÝëãIÜÀ�ç_V×ë±ù�ÕHë�±ëÔðìÞÀ�çðìäÔë±ù�

±Þõ� ç_Çëß� µÕÀßHëù×í� çFÉ� Èõ.� ÖõÞõ� áíÔõ�

Û ú ì Ö À Ö ë Ü ë _ � T ² ì © � × ´ � È õ . � ç ë Ø ë ´ Þ ð _ � V × ë Þ�

Û T Ý Ö ë ± õ � á í Ô ð _ � È õ . � Ô ë ì Ü ý À , � ± ë K Ý ë ã I Ü À�

ÕþT²ìkë±ù� Õþìçì©Þë� ìåÂßõ� ÕèùîÇí� Èõ.� ìäåõæ�

IÝëÃ,� ÖÕVÝë� ±Þõ� çõäë� çë×õ� ç_ÀâëÝõáë�

çëÔÀù� ÜëËõ� ±õÀ� Õþ‘� ¶Ûù� ×´� ½Ý� Èõ.� ±ë�

ÚÔëÜë_�¼Ï�äößëBÝ�@Ýë_�Èõ�?�çñZÜØåýÀ�Ý_hë×í�

äößëBÝÞí� èáÇáùÞõ� ìÞèëâäë� ÕþÝIïÞù� Àßí±õ,�

Ö ù � ì Þ ß ë å � × ä ë � É õ ä ð _ � Þ × í . � ä ö ß ë B Ý Þ í�

¼ÏÛëäÞëÞë_� ÕHë� ØåýÞ� ×ëÝ� Èõ.� Öõ� ÜëËõ� ÃèÞ�

èÀëßëIÜÀ,�ÃðHëÃþëèí�¼ãWË�½õ´±õ.

±ëKÝëãIÜÀ� Õðßïðæë×ýÞí� ÀõÍí±õ� ìäèßÖë_�

äöìäKÝçÛß� ±ÞðÛäùÞí� ±ÞðÛñìÖ� ×ëÝ� Èõ.�

á ú ì À À � ± Þ õ � ± ë K Ý ë ã I Ü À � É Ã Ö Þ ë � Ü ë Õ Ø o Í ù�

±áÃ�±áÃ�Èõ.�Öõ×í�±ëKÝëãIÜÀ�ÜëÃõý�ÕþÝëHë�

Àßäë� ±ëIÜë� ÀõÜ� ÖIÕß� ×Ýù� ÖõÞë_� ÕìßÚâùÞù�

±PÝëç� Àßäù� Éwßí� Èõ.� ÖõÞí� ÃìÖÞù� ±ëÔëß�

äëÖëäßHë,�ç_½õÃù�Àõ�ÕìßãV×ìÖ�µÕß�ßèõáù�Èõ.

ÜëÞä� Úðì©åëâí� ÕþëHëí� Èõ.� çëÜëìÉÀ�

ÕþëHëí� Èõ.� çÜëÉ°äÞÜë_� ÖõÞõ� ÀÍäë� ØðÑÂØ�

±ÞðÛäù� ×ëÝ� Èõ.� Öõ� ÖõÞë� °äÞÜë_� ±ëäÖë�

äößëBÝ�ÜëËõ�ìÞìÜkë�ÚÞõ�Èõ.�çÃë_,�ç_Ú_Ôí,�ìÜhëù�

Àõ�ÕìßìÇÖù�äÃõßõ�VäÉÞùÞë�±ãBïÞ�ç_VÀëß�ÜëËõ�

V Ü å ë Þ Ü ë _ � É ä ë Þ ð _ � × ë Ý � È õ . � ß ï ð Ø Þ , � å ù À ,�

±ëCëëÖÞë_� ¼UÝù� ±Þõ� åÚÞõ� ½õÖë_� ÜÞ� ìäÇëßõ�

ÇÏõ� Èõ.� ±ëÕHëõ� ÕHë� ±õÀ� ìØäç� ±èÙ� ±ëääð_�

તં�ી �થાનેથી

Äઢ વૈરા�ય
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±KÝëIÜÞí�äëÖù�×ëÝ�Èõ�IÝëßõ�ÖõÞë�ÜñSÝë_ÀÞÜë_�

äößëBÝÞë_�Üñâ�ÀõËáë_�¬Íë_�Èõ�Öõ�ÖÕëçäð_�ÕÍåõ.�

Öõ� ÜëËõ� TÝã@ÖÞð_� Õñßïð_� ÜëÞçåëVhëíÝ� ±KÝÝÞ�

Àßäð_�Éwßí�Èõ.�TÝã@ÖÞí�ßç,�ßïðìÇ,�Ëõäù�±ëìØ�

¦ëßë� ÖõÞë� ±ëKÝëãIÜÀ� °äÞÞí� ìØåë� ÕÀÍí�

åÀëÝ�Èõ.

Ûã@ÖÜëÃýÜë_,� iëëÞÜëÃýÜë_� ÕHë� äößëBÝÞð_�

Ü è k ä � V ä í À ë ß ë Ý õ á ð _ � È õ . � Þ ß ì ç _ è � Ü è õ Ö ë ± õ�

Ò ä ö W H ë ä É Þ Ó � À ë T Ý Ü ë _ � ¼ Ï � ä ö ß ë B Ý Þ ð _ � Ü è k ä�

VäíÀëÝð*� Èõ.� ÜKÝÀëáíÞ� Àìä� ìÞWÀ<âëÞ_Øõ� ÃëÝð_�

Èõ�Àõ�ÒIÝëÃ�Þ�ËÀõßõ,�äößëBÝ�ìäÞë,�ÀìßÝõ�ÀùËí�

µÕëÝ°Ó�±ëÜ�çëÔÞëÕ×Üë_�äößëBÝ�ÕëÝëÜë_�Èõ.�

ìÕÖëlí� Õþ½ìÕÖë� Úþ›ë±õ� ¼Ï� äößëBÝÞë� ÕëÝë�

µÕß� ±ë� ç_V×ëÞí� V×ëÕÞë� Àßí.� Éõ� ±ëÉõ� ÕHë�

ÖõÞë_� ìØTÝ,� ±áúìÀÀ� ÜñSÝùÞð_� ÉÖÞ� ÀßíÞõ�

ìärTÝëÕí�ÚÞí�Èõ.

Éõ±ù� ßëÉÝùÃÕ×Þë� Õþäëçí� ÚLÝë� Èõ�

Öõ±ùÜë_� ÀõËáëÀ� ÃðHëù� Õþëß_ÛÜë_� É� ØõÂëÝ� Èõ.�

ç_ìÇÖ�ÀÜý,�ÕßÜëIÜë�ÕþIÝõÞí�áÃÞ,�ìÞTÝýçÞí,�

çØëÇëßí� °äÞ� ÕþIÝõÞù� ÕþõÜ,� åërÖ� ÜñSÝùÜë_�

l©ë,�ÕìßäëßÞð_�lõWÌ�ÕþõßHëëØëÝí�äëÖëäßHë�±ë�

ÚëÚÖù�ÕHë�±KÝëIÜÕ×Þë�ÂõîÇëHë�ÜëËõ�ìÞìÜkë�

ÚÞõ�Èõ.�FÝëßõ�çëMïÖëìèÀ�Àùçý,�ßëÉÝùÃ�ìåìÚß�

Àõ� ¼UÝ� lëTÝ� çëÔÞù� ¦ëßë� Üâõáë� ´rßíÝ�

ç_ØõåÞõ� áíÔõ� ÕßÜëIÜë� ÕþIÝõÞð_� ÂõîÇëHë� äÔõ� Èõ.�

ìÞÝìÜÖ� Üðßáí� läHë� ±Þõ� ÝùÃëPÝëç� äÔÖë_�

äößëBÝÛëä�Öíäþ�ÚÞÖù�½Ý�Èõ.�́ rßíÝ�iëëÞÞõ�

ÃèÞÖë×í� çÜ°Þõ,� ¬ÍëHëÕñäýÀÞë� ±PÝëç,�

ÝùÃÞí� ÜèëÞÖë� ±Þõ� ìØTÝ� ±ÞðÛñìÖ±ùÞë�

À ë ß H ë õ � Ú Þ Ö í � É Ö í � Õ ì ß Õ @ ä � ± ä V × ë × í�

äößëBÝÛëä�¼ÏÖëÜë_�ÕìßHëÜõ�Èõ.

ÉõÜ�ÉõÜ�äößëBÝÛëä�¼Ï�×Öù�½Ý�Èõ�ÖõÜ�

ÖõÜ� Øõè� ±Þõ� ØõèÞë� ç_Ú_Ôù� ÕþIÝõ� ±ëãIÜÀÛëä�

äÔÖù� ½Ý� Èõ.� Üùè,� ±ëçã@Ö� åð©� Õìähë�

VÞõèÜë_�ÕìßäìÖýÖ�×ëÝ�Èõ.�ÀÜõýãLÄÝù�µÕß�ç_ÕñHëý�

±ëìÔÕIÝ� V×ÕëÝ,� ÀÜõýãLÄÝù� ¦ëßë� ÛùÃäëÖë�

ì Û ø ë � ì Û ø ë � ß ç ù � µ Õ ß � ì Þ Ý _ h ë H ë � ± ë ä õ ,�

ç ë ß ë ç ë ß Þ ù � ì ä ä õ À � ½ B ² Ö � × ë Ý � ± Þ õ�

ÝùÃí°äÞÞë� ìÞÝÜù� ±Þõ� ÜÝëýØë±ù� ±Þðçëß�

TÝäèëß�×ëÝ,�Éõ�ìØTÝ,�±áúìÀÀ�èùÝ�IÝëßõ�¼Ï�

äößëBÝÞí�ÕþIÝZëÖë�×ëÝ�Èõ.

¼Ï�äößëBÝÛëä�½âääë�ÜëËõ�ç_hëíÞí�ÉõÜ�

½B²Ö� ßèõäð_� ÕÍõ� Èõ.� ç_ÃØùæÞù,� äëÝðÜ_ÍâÞù,�

À ù ´ � Õ þ Û ë ä å ë â í � T Ý ã @ Ö Þ ù � ± ë Õ H ë ë � µ Õ ß�

ìÞß×ýÀ�ÕþÛëä�Þë�ÕÍõ�Öõ�ÜëËõ�½B²ìÖ�Éwßí�Èõ.�

±ëÉÞð_� çðÂçðìäÔë±ùÝð@Ö� ÛúìÖÀ� äëÖëäßHë�

±ëÕHëí� ÇõÖÞëÞõ� ÕþÛëìäÖ� Þë� Àßõ� Öõ� ÜëËõ�

´ r ß í Ý � Ý ë Ø � ¦ ë ß ë � ä ö ß ë B Ý Þ ù � ± ã B ï Þ � ç Ø ë�

ÕþFäìáÖ� ßëÂäù� ÕÍõ� Èõ.� ±ëÕHëë_� ØëØí±ùÞí�

ä ö ß ë B Ý Û ë ä Þ ë Þ õ � F Ý ë ß õ � Ö õ Þ ë � Þ ö ç ì Ã ý À w Õ Ü ë _�

½õ´±õ�Èí±õ�IÝëßõ�±ëÕb_�ÜVÖÀ�±ëØßÛëä×í�

{ñÀí� ½Ý� Èõ.� ÖõÜÞë_� ÉõËáë_� ÃðHëÃëÞ� Àßí±õ�

ÖõËáë_�±ùÈë_�Èõ.�±ëäë_�±ÞõÀ�ßIïÞù�Èõ.

IÝëÃ,� ÖÕVÝë,� çõäë,� ìØTÝÃðHë� ç_Õøë�

çëÔÀù� äößëBÝÞë� ß_Ãõ� ±õäë� ß_ÃëÝë� èùÝ� Èõ� Àõ�

ìäÕßíÖ� ç_½õÃù,� ÕìßãV×ìÖ� Àõ� äëÖëäßHë� ÕHë�

ÖõÜÞë� äößëBÝÛëäÞõ� ÇìáÖ� Àßí� åÀÖë_� Þ×í.�

ØíØí� ÜÞÜùìèÞí°� ±Þõ� ØëØí� ÕþÀëåÜìHë°±õ�

äößëBÝÞí� ÃèÞÖëÜë_� É´� °äÞÞõ� Éõ� ßíÖõ�

ÞWËùÜùèë� VQ²ìÖVäwÕ� ÚÞëTÝð_� èÖð_� Öõ� Õðßïðæë×ý�

µSáõÂÞíÝ,�±äHëýÞíÝ�Èõ.

ßëÉÝùÃíÞí�äößëBÝÛëäÞë�ìÞT²ìkëÜëÃýÞë�

çLÝëçí� Éõäí� Þ×í.� ÖõÞë� äößëBÝÜë_� VäÞë�

ÀSÝëHë� çë×õ� ìär� ÀSÝëHëÞí� ÛëäÞë� çÜëÝõáí�

Èõ.� Öõ×í� çú� Àù´� çðÂ,� åë_ìÖ� ±Þõ� ìØTÝëÞ_ØÞë�

±ë� Õ×� µÕß� ÇëáíÞõ� ÕßÜëIÜë� Õëçõ×í� ÕùÖëÞù�

ìØTÝ,� ±áúìÀÀ� äëßçù� Üõâäõ� Öõ� èõÖð×í� çÖÖ�

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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આ�યા��મક રહ�યોથી 
પ�રપૂણ� આયોિજત, પવ�નું 
�પ ધારણ કરીને 
સં�ક�િતનું સંર�ક બની 
�ય છ�. અતીતની 
ક�ટલીક અમૂ�ય પળો 
જેનાથી આપણે 

સાધારણથી અસાધારણ થયા હતા. એની ��િત 
�દવસ છ� આ પવ�. આજે પણ પવ� આવે છ� અને �ય 
છ�. પરંતુ ક�ઈ િવશેષ બનતું નથી. ભૌિતકતા �યાં 
છ� �યાં જ છ� કટુતા વધતી �ય છ�. પછી શા માટ� 
આપણને પવ�થી મોહ છ�? �વનના મૂ�યો 
બદલાય ર�ાં છ�. આ િન�વ પવ�ને આપણે શા 
માટ� છોડી શકતા નથી? પરંતુ ના. આ એવી 
ચાવીઓ છ� તેનાથી દર�ક �ાર ખૂ�યાં હતાં પરંતુ 
આજે �ાર લુ�ત થઈ ગયાં છ�. આપણા હાથમાં મા� 
આ ચાવીઓ જ રહી ગઈ છ�. જે િનરથ�ક �તીત 
લાગે છ�. પરંતુ એ આશા પર ક� �યાર�ક તો �ાર 
ખુલશે.

િશવથી અલગ હવે મા� રાિ� જ રહી ગઈ

િશવરાિ� એક એવું પવ� છ� જે સવ� �ે� 
હોવા છતાં આજે એનો સવ� �ે�તા, એની 
પાવનતા લુ�ત થઈ ગઈ છ�. કારણ ક� મા� રાિ� જ 
રહી ગઈ. ‘િશવ’ િવ��ત થઈ ગયા રાિ�માં 
ગહન�મ માનવને િશવ પાસેથી અિશવની તરફ 
લઈ ગયા. શુભ રાિ� (Good Night) કહ�વાની 
�થા તો �ચિલત થઈ પરંતુ ‘િશવ’થી દૂર ‘શુભ’ 
કયાં છ�? શુભ-રાિ�, િવષ-રાિ� એ કાલ-રાિ�માં 
બદલાય ગઈ. સતયુગ અને �ેતાયુગનો સુખમય 
�દવસ આથમી ગયો, �ાપરની ભિ�મય સં�યા 

પણ ચાલી ગઈ. બાક� ર�ો છ� કિલયુગની ઘટાટોપ 
રાિ�નું િવ��ત સા�ા�ય, �યાં અ�ાન 
અિધ�ાતા છ�. અધમ� જ કાય� અને કારણ છ�. 
અને છ� દુઃખ, અશાંિતનું િનમ�મ અ�હા�ય.

િશવને છોડીને િવષની તરફ

રાિ� વીતી રહી છ�. અિધ�રની રાત 
િવષય વાસનાઓમાં ડૂબી િવષ રાિ� બની ગઈ છ�. 
નર-નારી, યુવા-�� સૌ ધમ�, કમ�, શરમ અને 
મયા�દાઓને ભૂલીને કામવાસનામાં ડૂબી ર�ા છ�. 
સંપૂણ� કાય� �યાપારનો આધાર આજ કામ-િવષ છ�. 
�યાં િશવ��િતથી સુકમ�ની ��� અને �યાં 
િવષમય ��િતથી ��યેક કમ�, ક�કમ�નું ભયાનક 
�પ ધારણ કરી ર�ં છ�. સંક�પોમાં અશુ� િચંતન 
અને િચંતાનું િવષ દ�ખાય છ�. ને�ોમાં ક���� અને 
દોષ ���ની ભયાનક છાયા છ�. મુખના કટુ 
વચનોની િવષાકત દુગ�ધ ઉઠી રહી છ�. કાનોમાં 
િનંદાનું ઝેર ઢોળાય ર�ં છ�. પેટમાં તામિસક 
ભોજન�પી િવષ પોતાનો �ભાવ ��ય� કરી ર�ં 
છ�. હાથ ક�ક��યોથી રંગાયેલા છ�. �ક�િત અને 
પુ�ષથી બનેલા સંપૂણ� િવ�થી િવષાકત ધુમાડો 
ઉઠી ર�ો છ�. ��યેક �વ સાપ-સાિપણીની જેમ 
એકબી�ને ડંસી ર�ા છ�.

િશવ-��િતથી રિહત માનવ, શબ મા�

િશવથી િવમુખ આજે દર�ક �ાણી ‘શબ’ 
બનીને રહી ગયા છ�. ��યેક સંક�પ, વચન અને 
કમ� ‘િશવ-��િત’માં અથા�� �� શરીર છું. એ દ�હ 
અિભમાનમાં અિભભૂત થઈ ર�ા છ�. એમ લાગે છ� 
ક� સંપૂણ� જગતમાં ભૂતોનો વાસ થઈ ર�ો છ�. 
કારણ ક� ��યેક માનવ �વયંને પંચભૂતોથી િનિમ�ત 

િશવરાિ�
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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‘શરીર’ મા� હી અનુભવ કરી ર�ં છ�. દુઃખ-હતા� 
સુખ-કતા� િશવથી િવમુખ આજે અિધ�રની રાિ� 
રોગોથી પ�રપૂણ� છ�. ભોગનો પુ� રોગ એને 
સતાવી ર�ો છ�. દ�િવક દ�િહક અને ભૌિતક 
તાપોથી પ�રપૂણ� રાિ� હાહાકારમાં વીતી રહી છ�. 
કમ�ગિતનું �ાન ન હોવાને કારણે હીરા જેવું �વન 
શોકથી ભર�લું, �યથ� જઈ ર�ં છ�. દર�ક તરફ 
ઘનઘોર, અંધા�ં, એવું કોઈ નથી જે દુઃખીઓનાં 
દુઃખ દૂર કર�, ધીરજ બંધાવે.

ભટકવું અને શોધમાં ભ�ની રાિ�

આ રાિ�ની એક બી� ઝલક પણ છ� �યાં 
ભ�નું ભટકવું, તડપ અને ઉલઝન છ�. 
દ�વતાઓ, ગુ�ઓ અને ઈ� �પોની ભરમારમાં, તે 
પરમ�યારા પરમા�મા િશવથી અ�ણ, �યાર� 
િશવિલંગ ઉપર જળ ચઢાવી ર�ો છ� તો કદી 
જટાધારી, સૂ�મ શરીરધારી આકારી દ�વતા 
શંકરને પોકારી ર�ો છ�. દીવો સળગી ર�ો છ�. 
પરંતુ �દયમં�દરમાં અ�ાનતાનો અંધકાર છ�. �ત 
રા�યું છ� પરંતુ િચ� દૂિષત �િ�ઓથી ભર�લું છ�. 
કામ�પી �દર એના નૈવે�ને ખાય ર�ો છ�. પરંતુ 
તે અભાગી અનિભ� ઊંઘમાં ઊંઘી ર�ો છ� 
અિશવ અને સ�ય, અસુંદર અને સુંદરમાં ભેદ 
રહ�વો આજે એના માટ� મુ�ક�લ બની ર�ં છ�. વેદ, 
ઉપિનષદ, પુરાણ કથા-ક�ત�ન, સવ� સાધનો એક 
�રવાજ હોય તેમ દ�ખાય છ�. મં�દરના ઘંટની 
�વિનમાં િશવાલયમાં બેઠ�લો ભ� સાચા િશવથી 
દૂર, િશવ-��િતને ભૂલીને, નયનહીન બની 
સીમાહીન અંધકારમાં ઠોકરો ખાઈ ર�ો છ�.

રાજયોગીની રાિ�

પરંતુ દૂર એક દીપ સળગી ર�ો છ�. 
અંધકારના િવશાળ સા�ા�યને પડકાર આપતો 
�તીત થઈ ર�ો છ�, �પેરી �કાશની અલૌ�કક 

આભામાં એક મુખમંડળ દી�ત થઈ ર�ં છ�. �વયંને 
એક શુ� આ�મ િન�ય કરીને, નયનોમાં �ેહ-
��િત, મનમાં સંબંધ - ��િત, બુિ�માં �ાન-
આ�િ� અને સં�કારોમાં િવકારોથી િન�િ� માટ�, 
રાજયોગી પોતાના પરમ િપતા પરમા�મા િશવથી 
મંગલ-િમલન મનાવી ર�ા છ�. શું એની પાસે િવષ 
નહોતું? પરંતુ એમણે બધું ‘િવષ’ ‘િશવ’ને અિપ�ત 
કરી દીધું.

હવે િશવ એમનું કત��ય ફરી કરી ર�ા છ�

�ાનની ગંગા િશવથી �વાિહત થઈ પિતતને 
પાવન બનાવી રહી છ�. �હાની યાદના યા�ી રાહી 
અમરનાથની પાવનયા�ા ચાલી રહી છ�. 
અમરનાથ બાબા એમને અમરકથા સંભળાવીને 
અમરલોકના �વામી બનાવી ર�ા છ�. કાળોના 
કાળ સદાિશવ એને અકાલત�ત પર ��થત કરીને 
અકાલમૂત� બનાવી ર�ા છ�. રાજયોગી, પોતાના 
અંતમ�નનું સંપૂણ� કડવાપણું અને જૂઠા દ�િહક 
�પનો નશો ‘ધંતૂરાં’ િશવને અિપ�ત કરી ર�ો છ�. 
સોમનાથ િશવ એને �ાન�પી સોમરસનું પાન 
કરાવી ર�ા છ�. જેને પીને તે નારાયણી નશામાં 
ઝૂમી ર�ો છ�. િશવ આ સાચા વત� અને સાધકને 
ઝેરી િવકારો �પી સપ�થી બચાવીને એને 
�દ�યગુણોની ભભૂિતથી સ�વી ર�ા છ�. િશવ 
ગોપે�ર એને �ાનનાં ગોપનીય રહ�યો �પ� 
કરી િ�ને�ી, િ�કાળદશ� અને િ�લોક�નાથ 
બનાવી ર�ા છ�. િ�મૂિત� િશવથી �ાન �કાશ �ા�ત 
કરીને રાજયોગી પૂનમના ચં� સમાન સોળ� 
કળાએ સંપૂણ� બની ર�ો છ�. �ાનસૂય�ના ઉ�દત 
થવાથી અંધકાર િવલીન થઈ ર�ો છ� અને ચાર� 
બાજુ સુખશાંિત �વાિહત થઈ રહી છ�. આ છ� િશવ-
રાિ�, શુભ-રાિ�, જેની ��િત આજે લોકો એમ 
કહીને કરી ર�ા છ� ક� િશવના ભંડારા ભરપૂર, 
કાલક�ટક દૂર.                    ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આ�યા��મક રહ�યોથી 
પ�રપૂણ� આયોિજત, પવ�નું 
�પ ધારણ કરીને 
સં�ક�િતનું સંર�ક બની 
�ય છ�. અતીતની 
ક�ટલીક અમૂ�ય પળો 
જેનાથી આપણે 

સાધારણથી અસાધારણ થયા હતા. એની ��િત 
�દવસ છ� આ પવ�. આજે પણ પવ� આવે છ� અને �ય 
છ�. પરંતુ ક�ઈ િવશેષ બનતું નથી. ભૌિતકતા �યાં 
છ� �યાં જ છ� કટુતા વધતી �ય છ�. પછી શા માટ� 
આપણને પવ�થી મોહ છ�? �વનના મૂ�યો 
બદલાય ર�ાં છ�. આ િન�વ પવ�ને આપણે શા 
માટ� છોડી શકતા નથી? પરંતુ ના. આ એવી 
ચાવીઓ છ� તેનાથી દર�ક �ાર ખૂ�યાં હતાં પરંતુ 
આજે �ાર લુ�ત થઈ ગયાં છ�. આપણા હાથમાં મા� 
આ ચાવીઓ જ રહી ગઈ છ�. જે િનરથ�ક �તીત 
લાગે છ�. પરંતુ એ આશા પર ક� �યાર�ક તો �ાર 
ખુલશે.

િશવથી અલગ હવે મા� રાિ� જ રહી ગઈ

િશવરાિ� એક એવું પવ� છ� જે સવ� �ે� 
હોવા છતાં આજે એનો સવ� �ે�તા, એની 
પાવનતા લુ�ત થઈ ગઈ છ�. કારણ ક� મા� રાિ� જ 
રહી ગઈ. ‘િશવ’ િવ��ત થઈ ગયા રાિ�માં 
ગહન�મ માનવને િશવ પાસેથી અિશવની તરફ 
લઈ ગયા. શુભ રાિ� (Good Night) કહ�વાની 
�થા તો �ચિલત થઈ પરંતુ ‘િશવ’થી દૂર ‘શુભ’ 
કયાં છ�? શુભ-રાિ�, િવષ-રાિ� એ કાલ-રાિ�માં 
બદલાય ગઈ. સતયુગ અને �ેતાયુગનો સુખમય 
�દવસ આથમી ગયો, �ાપરની ભિ�મય સં�યા 

પણ ચાલી ગઈ. બાક� ર�ો છ� કિલયુગની ઘટાટોપ 
રાિ�નું િવ��ત સા�ા�ય, �યાં અ�ાન 
અિધ�ાતા છ�. અધમ� જ કાય� અને કારણ છ�. 
અને છ� દુઃખ, અશાંિતનું િનમ�મ અ�હા�ય.

િશવને છોડીને િવષની તરફ

રાિ� વીતી રહી છ�. અિધ�રની રાત 
િવષય વાસનાઓમાં ડૂબી િવષ રાિ� બની ગઈ છ�. 
નર-નારી, યુવા-�� સૌ ધમ�, કમ�, શરમ અને 
મયા�દાઓને ભૂલીને કામવાસનામાં ડૂબી ર�ા છ�. 
સંપૂણ� કાય� �યાપારનો આધાર આજ કામ-િવષ છ�. 
�યાં િશવ��િતથી સુકમ�ની ��� અને �યાં 
િવષમય ��િતથી ��યેક કમ�, ક�કમ�નું ભયાનક 
�પ ધારણ કરી ર�ં છ�. સંક�પોમાં અશુ� િચંતન 
અને િચંતાનું િવષ દ�ખાય છ�. ને�ોમાં ક���� અને 
દોષ ���ની ભયાનક છાયા છ�. મુખના કટુ 
વચનોની િવષાકત દુગ�ધ ઉઠી રહી છ�. કાનોમાં 
િનંદાનું ઝેર ઢોળાય ર�ં છ�. પેટમાં તામિસક 
ભોજન�પી િવષ પોતાનો �ભાવ ��ય� કરી ર�ં 
છ�. હાથ ક�ક��યોથી રંગાયેલા છ�. �ક�િત અને 
પુ�ષથી બનેલા સંપૂણ� િવ�થી િવષાકત ધુમાડો 
ઉઠી ર�ો છ�. ��યેક �વ સાપ-સાિપણીની જેમ 
એકબી�ને ડંસી ર�ા છ�.

િશવ-��િતથી રિહત માનવ, શબ મા�

િશવથી િવમુખ આજે દર�ક �ાણી ‘શબ’ 
બનીને રહી ગયા છ�. ��યેક સંક�પ, વચન અને 
કમ� ‘િશવ-��િત’માં અથા�� �� શરીર છું. એ દ�હ 
અિભમાનમાં અિભભૂત થઈ ર�ા છ�. એમ લાગે છ� 
ક� સંપૂણ� જગતમાં ભૂતોનો વાસ થઈ ર�ો છ�. 
કારણ ક� ��યેક માનવ �વયંને પંચભૂતોથી િનિમ�ત 

િશવરાિ�
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી
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‘શરીર’ મા� હી અનુભવ કરી ર�ં છ�. દુઃખ-હતા� 
સુખ-કતા� િશવથી િવમુખ આજે અિધ�રની રાિ� 
રોગોથી પ�રપૂણ� છ�. ભોગનો પુ� રોગ એને 
સતાવી ર�ો છ�. દ�િવક દ�િહક અને ભૌિતક 
તાપોથી પ�રપૂણ� રાિ� હાહાકારમાં વીતી રહી છ�. 
કમ�ગિતનું �ાન ન હોવાને કારણે હીરા જેવું �વન 
શોકથી ભર�લું, �યથ� જઈ ર�ં છ�. દર�ક તરફ 
ઘનઘોર, અંધા�ં, એવું કોઈ નથી જે દુઃખીઓનાં 
દુઃખ દૂર કર�, ધીરજ બંધાવે.

ભટકવું અને શોધમાં ભ�ની રાિ�

આ રાિ�ની એક બી� ઝલક પણ છ� �યાં 
ભ�નું ભટકવું, તડપ અને ઉલઝન છ�. 
દ�વતાઓ, ગુ�ઓ અને ઈ� �પોની ભરમારમાં, તે 
પરમ�યારા પરમા�મા િશવથી અ�ણ, �યાર� 
િશવિલંગ ઉપર જળ ચઢાવી ર�ો છ� તો કદી 
જટાધારી, સૂ�મ શરીરધારી આકારી દ�વતા 
શંકરને પોકારી ર�ો છ�. દીવો સળગી ર�ો છ�. 
પરંતુ �દયમં�દરમાં અ�ાનતાનો અંધકાર છ�. �ત 
રા�યું છ� પરંતુ િચ� દૂિષત �િ�ઓથી ભર�લું છ�. 
કામ�પી �દર એના નૈવે�ને ખાય ર�ો છ�. પરંતુ 
તે અભાગી અનિભ� ઊંઘમાં ઊંઘી ર�ો છ� 
અિશવ અને સ�ય, અસુંદર અને સુંદરમાં ભેદ 
રહ�વો આજે એના માટ� મુ�ક�લ બની ર�ં છ�. વેદ, 
ઉપિનષદ, પુરાણ કથા-ક�ત�ન, સવ� સાધનો એક 
�રવાજ હોય તેમ દ�ખાય છ�. મં�દરના ઘંટની 
�વિનમાં િશવાલયમાં બેઠ�લો ભ� સાચા િશવથી 
દૂર, િશવ-��િતને ભૂલીને, નયનહીન બની 
સીમાહીન અંધકારમાં ઠોકરો ખાઈ ર�ો છ�.

રાજયોગીની રાિ�

પરંતુ દૂર એક દીપ સળગી ર�ો છ�. 
અંધકારના િવશાળ સા�ા�યને પડકાર આપતો 
�તીત થઈ ર�ો છ�, �પેરી �કાશની અલૌ�કક 

આભામાં એક મુખમંડળ દી�ત થઈ ર�ં છ�. �વયંને 
એક શુ� આ�મ િન�ય કરીને, નયનોમાં �ેહ-
��િત, મનમાં સંબંધ - ��િત, બુિ�માં �ાન-
આ�િ� અને સં�કારોમાં િવકારોથી િન�િ� માટ�, 
રાજયોગી પોતાના પરમ િપતા પરમા�મા િશવથી 
મંગલ-િમલન મનાવી ર�ા છ�. શું એની પાસે િવષ 
નહોતું? પરંતુ એમણે બધું ‘િવષ’ ‘િશવ’ને અિપ�ત 
કરી દીધું.

હવે િશવ એમનું કત��ય ફરી કરી ર�ા છ�

�ાનની ગંગા િશવથી �વાિહત થઈ પિતતને 
પાવન બનાવી રહી છ�. �હાની યાદના યા�ી રાહી 
અમરનાથની પાવનયા�ા ચાલી રહી છ�. 
અમરનાથ બાબા એમને અમરકથા સંભળાવીને 
અમરલોકના �વામી બનાવી ર�ા છ�. કાળોના 
કાળ સદાિશવ એને અકાલત�ત પર ��થત કરીને 
અકાલમૂત� બનાવી ર�ા છ�. રાજયોગી, પોતાના 
અંતમ�નનું સંપૂણ� કડવાપણું અને જૂઠા દ�િહક 
�પનો નશો ‘ધંતૂરાં’ િશવને અિપ�ત કરી ર�ો છ�. 
સોમનાથ િશવ એને �ાન�પી સોમરસનું પાન 
કરાવી ર�ા છ�. જેને પીને તે નારાયણી નશામાં 
ઝૂમી ર�ો છ�. િશવ આ સાચા વત� અને સાધકને 
ઝેરી િવકારો �પી સપ�થી બચાવીને એને 
�દ�યગુણોની ભભૂિતથી સ�વી ર�ા છ�. િશવ 
ગોપે�ર એને �ાનનાં ગોપનીય રહ�યો �પ� 
કરી િ�ને�ી, િ�કાળદશ� અને િ�લોક�નાથ 
બનાવી ર�ા છ�. િ�મૂિત� િશવથી �ાન �કાશ �ા�ત 
કરીને રાજયોગી પૂનમના ચં� સમાન સોળ� 
કળાએ સંપૂણ� બની ર�ો છ�. �ાનસૂય�ના ઉ�દત 
થવાથી અંધકાર િવલીન થઈ ર�ો છ� અને ચાર� 
બાજુ સુખશાંિત �વાિહત થઈ રહી છ�. આ છ� િશવ-
રાિ�, શુભ-રાિ�, જેની ��િત આજે લોકો એમ 
કહીને કરી ર�ા છ� ક� િશવના ભંડારા ભરપૂર, 
કાલક�ટક દૂર.                    ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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રાજયોિગની મોિહનીદીદી, (�યયૂોક)�  
અિધક મ�ુય �શાિસકા, શાિંતવન, આબરુોડ

દાદીનો દરક�  સકં�પ, દરક�  બોલ, એમનું દરક�  કમ� 
અમારા માટ� એક ઉદાહરણ હત.ંુ અમને એમની પાસથેી 
�રેણા મળતી હતી. પરતું આપણ સૌની અદંર જે ગણુની આવ�યકતા હતી તે �ગટ 
થઈ જતું હત.ંુ �યાર� ઉદાસ મન યા ઉમગંની સાથે �યાર� દાદી સામે બસેી જતાં તો 
એ સમયે દાદીને �ઈન,ે દાદીની સાથે બસેીને ગણુોની �ા��ત થતી હતી. 

શિ�ઓનો અનભુવ થતો હતો. દાદી મખુથી બોલીને ઓછું પરતું પોતાના ગણુોથી સૌને િશ�ા આપતાં 
હતા.ં દાદીમાં ઘણી િવશષેતાઓ હતી. એમનું �દલ દયાથી ભરપરૂ હત.ંુ દાદી હમ� શેાં એ િવચારતાં ક� કઈ 
રીતે દરક� ને �ા��ત �વ�પ બનાવું યા કોઈપણ �કારની અમે આવ�યકતા હોય તો દાદી એક ચ�ેરટબ� લ 
સોલ, પ�ુય આ�માની જમે હમ� શેા દાતા અને વરદાતા બનીને અમને આપતાં હતા.ં

રાજયોિગની જયતંીદીદી, (લડંન) 
િનદિ� શકા, યરુોપ

દાદી િવદશ� માં ર�ા.ં એ વષ�ની અદંર બાબાનું કાય� 120 દશ� ોમાં ફલ� ાયું હત.ંુ 
મારી લૌ�કક માતા (રજનીબને) �ાનમાં હતાં પરતું લૌ�કક િપતા (મરુલીદાદા) 
�ાનમાં નહોતા પરતું દાદીની સાથે એમનો ઘણો �હેભય� સબંધં હતો. બાબાએ 
દાદીને ઈશારો આ�યો હતો ક� આ સારો આ�મા છ.�  તમે સદા એમનું �યાન રાખ�. 
તો દાદી ફોન પણ કરતાં રહત� ા.ં તો �યારક�  ટોલીઓ (�સાદ) �યાર� �યાર� ભોજન 
પણ મોકલતાં હતાં તો આ રીતે મારા લૌ�કક િપતાને બાબાના ય�ની ન�ક 

આવવાનો મોકો મ�યો. એમનું �દલ પીગળી ગયું અને તઓે િભ�ન િભ�ન કાય�માં સહયોગી બ�યા અને 
�યાર� પહલ� ું ડિેલગશેન આ�યું તો દાદીએ અમને પ� લ�યો હતો ક� બાબાના પાચં બાળકો (��ાવ�સો) 
આવી ર�ાં છ.�  અમ�ેરકા જઈ ર�ા છ.�  કૉ�ફર�સના િનમ�ંણ પર તો શું આપ ઈ�છો છો ક� લડંનમાં 
રોકાય. િપતા�નું �દલ ઘણું મોટું હત.ંુ સામાિજક �પથી તો એમણે તરત હા કહી હતી. તો પાચં આ�માઓ 
અમારા ઘર પર આવીને ર�ા. િવદશ� માં કોઈ પણ સ�ેટર નહોત.ંુ તો અમે એ �યું ક� બાબા કદી કોઈનું 
રાખતા નથી. ભિવ�યમાં જે મળશે તે ખ�ં પણ આ જ�મમાં ભગવાન �રટન� તરત જ આપે છ.�  તો 
મરુલીદાદએ જે પાચં આ�માઓને એક માસ માટ� ઘણા �મેથી પોતાના ઘરમાં રા�યા. તો બાબાએ એનું 
�રટન� એ આ�યું ક� �યાર� તઓે એકલા પડી ગયા. રજનીબનેના અ�ય� થયા પછી બાબાએ એમને 
લગભગ 16 વષ� ફાઈવ �ટાર હૉટલની પાલના આપીને રા�યા. દાદીના સગંમાં રહીને છ�� ે તઓે દાદીની 
��� લઈને બાબાની પાસે ઉડી ગયા. તો દાદીની પાલના અને બાબાની આ�ા અને એ આ�માનું ભા�ય તો 
બાબા તરત જ અવ�ય આ જ�મમાં દરક�  �કારનું �રટન� આપે છ.�

રાજયોિગની દાદી �નક��
પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�.ક.�  હસ� ાબને (લડંન) 
દાદી �નક��ના અગંત સિચવ, શાિંતવન, આબરુોડ

અમે દાદીને ખબૂ જ ન�કથી �યા ��યાં અને અનભુવ કય� ક� કઈ રીતે 
દાદીએ ભગવાનને પોતાના �વનમાં વસાવી લીધા હતા. કઈ રીતે તઓે �મરણ 
કરીને બી�ઓને ��િત અપાવતાં ક� મા�ં કોણ અને માર� શું કરવાનું છ.�  ‘દાદી�ને 
જે પણ મળવા આવતાં તઓે હમ� શેા એમનો બિુ�યોગ બાબા સાથે જ �ડાવતાં 
પાટ�માં આવનાર ભાઈ બહન� ો મને એ િવનતંી કરતા ક� �લીઝ બહન� � અમને 

દાદી�ની એક િમિનટની ��� અપાવો. કારણ ક� તે એક િમિનટની ��� એમના માટ� લાઈફ ટાઈમ 
યાદગાર બની જતી. દાદી એક િમિનટની ���માં સવન� ે િનહાલ કરી દત� ાં હતા.ં દાદી�ના �વનમાં એ 
પણ �યું ક� એમણે કોઈપણ કાય� કાલ ઉપર છો�ું નહ� જે પણ કરવાનું છ� અ�યાર� કરી લો કાલ કોણે 
�ઈ છ.�  તો અમે એમના જે સવેા સાથી હતા. તઓે િમલ�ેીની જમે સદા રડ� ી રહત� ા હતા. દાદી ઈશારો આપે 
અને અમે તરત જ કરી લતેાં હતા.ં દાદી કદી બાબાની સવેામાં ના પાડતાં નહોતા. પણ તઓે ઈ�છતાં હતાં 
ક� અમે પણ એમની પાસથેી સવેા કરાવીએ બી� લોકોને પણ મળાવીએ તો આવાં દાદી સવન� ા �દલોમાં 
છાપ છોડીને ગયા.ં દાદી �વયં કહત� ાં હતાં ક� �� ‘�ન ક�’ છ.ંુ અને ખરખ� ર તઓે બધાનંા �દલોને �પશ� 
ગયાં આજે આપણે સૌ એમને યાદ કરીએ છીએ. તો આપણને એમના �વનમાથંી એ શીખવા મળ� છ� ક� 
દાદીએ જે કયુ� તનેા કદમ કદમ પર આપણે સૌ આગળ વધીએ �યાર� �� પનૂામાં 1968માં હતી તો એ સમય 
દાદીની ���એ મારા �ી� ન�ે (આ�મા)નું ઓપરશ� ન કય.ુ�  અને �ીજું ન�ે ખલૂી ગય.ંુ પછી તો આખું 
�વન બાબાની સાથે ચાલતી રહી. સમ� િવ�માં જે આ�માઓનો �ામા અનસુાર આરભંનો પાટ� હતો 
તઓે ન�ક આવતા હતા. 40 વષ� જે સવેા કરી હતી. તે આજે મને બ� યાદ આવે છ.�

રાજયોગી �.ક.�  સયૂ,�  
�ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

�વયં ભગવાન િશવે આ ધરા પર અવત�રત થઈને મહાન �� ગીતા �ાન 
ય�ની �થાપના કરી હતી અને આ �થાપનામાં જે પિવ� અને મહાન આ�માઓએ 
પોતાના �વનને કર� બાન કયુ� અથા��  પોતાના શરીર �પી અ�ને �વાહા કરી 
દીધો. એમાનંા એક હતાં દાદી �નક�� જનેે �વયં ��ાબાબા ‘જનક’ કહીને 
બોલાવતા હતા. કારણ ક� દાદી વધાર� સમય િવદહ� ી ��થિતમાં રહત� ાં હતા.ં 

યોગય�ુ �ાન િચતંનમાં મ�, પોતાનું સવ�� વ �વાહા કરનાર દાદી� ��ાકમ� ારીઝનાં મ�ુય �શાિસકા 
ર�ા.ં અને એ પહલ� ાં એમણે અનકે દશ� ોમાં જઈને ઈ�રીય �ાન અને યોગનો �વજ ફરકા�યો. તઓે એવા 
આ�મા હતાં ક� અ�ં�ે ના �ણતાં હોવા છતાં અનકે દશ� ોના લોકોને રાજયોગી, પિવ� સા��વક 
બનાવવામાં સફળ ર�ા.ં અનકે ઈ�રીય વરદાન એમની સાથે હતા. અનકે ઈ�રીય શિ�ઓ એમણે 
સ�ંિહત કરી હતી. તઓે એક ��ે યોિગની હતા.ં મ� એમને 52 વષ� સધુી �યા.ં �� �તો હતો પોતાના 
િચતંનમાં રહન� ાર અહ� તહ� ના �નાર, ડીપ સાયલ�ેસની અનભુિૂત કરીને ચાર� બાજુ શાિંતનાં 
વાય�શેન ફલ� ાવનાર આ મહાન આ�મા, અમારી વ�ે હતા.ં અમે ઘણા ગૌરવા��વત હતા. આ મહાન 
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રાજયોિગની મોિહનીદીદી, (�યયૂોક)�  
અિધક મ�ુય �શાિસકા, શાિંતવન, આબરુોડ

દાદીનો દરક�  સકં�પ, દરક�  બોલ, એમનું દરક�  કમ� 
અમારા માટ� એક ઉદાહરણ હત.ંુ અમને એમની પાસથેી 
�રેણા મળતી હતી. પરતું આપણ સૌની અદંર જે ગણુની આવ�યકતા હતી તે �ગટ 
થઈ જતું હત.ંુ �યાર� ઉદાસ મન યા ઉમગંની સાથે �યાર� દાદી સામે બસેી જતાં તો 
એ સમયે દાદીને �ઈન,ે દાદીની સાથે બસેીને ગણુોની �ા��ત થતી હતી. 

શિ�ઓનો અનભુવ થતો હતો. દાદી મખુથી બોલીને ઓછું પરતું પોતાના ગણુોથી સૌને િશ�ા આપતાં 
હતા.ં દાદીમાં ઘણી િવશષેતાઓ હતી. એમનું �દલ દયાથી ભરપરૂ હત.ંુ દાદી હમ� શેાં એ િવચારતાં ક� કઈ 
રીતે દરક� ને �ા��ત �વ�પ બનાવું યા કોઈપણ �કારની અમે આવ�યકતા હોય તો દાદી એક ચ�ેરટબ� લ 
સોલ, પ�ુય આ�માની જમે હમ� શેા દાતા અને વરદાતા બનીને અમને આપતાં હતા.ં

રાજયોિગની જયતંીદીદી, (લડંન) 
િનદિ� શકા, યરુોપ

દાદી િવદશ� માં ર�ા.ં એ વષ�ની અદંર બાબાનું કાય� 120 દશ� ોમાં ફલ� ાયું હત.ંુ 
મારી લૌ�કક માતા (રજનીબને) �ાનમાં હતાં પરતું લૌ�કક િપતા (મરુલીદાદા) 
�ાનમાં નહોતા પરતું દાદીની સાથે એમનો ઘણો �હેભય� સબંધં હતો. બાબાએ 
દાદીને ઈશારો આ�યો હતો ક� આ સારો આ�મા છ.�  તમે સદા એમનું �યાન રાખ�. 
તો દાદી ફોન પણ કરતાં રહત� ા.ં તો �યારક�  ટોલીઓ (�સાદ) �યાર� �યાર� ભોજન 
પણ મોકલતાં હતાં તો આ રીતે મારા લૌ�કક િપતાને બાબાના ય�ની ન�ક 

આવવાનો મોકો મ�યો. એમનું �દલ પીગળી ગયું અને તઓે િભ�ન િભ�ન કાય�માં સહયોગી બ�યા અને 
�યાર� પહલ� ું ડિેલગશેન આ�યું તો દાદીએ અમને પ� લ�યો હતો ક� બાબાના પાચં બાળકો (��ાવ�સો) 
આવી ર�ાં છ.�  અમ�ેરકા જઈ ર�ા છ.�  કૉ�ફર�સના િનમ�ંણ પર તો શું આપ ઈ�છો છો ક� લડંનમાં 
રોકાય. િપતા�નું �દલ ઘણું મોટું હત.ંુ સામાિજક �પથી તો એમણે તરત હા કહી હતી. તો પાચં આ�માઓ 
અમારા ઘર પર આવીને ર�ા. િવદશ� માં કોઈ પણ સ�ેટર નહોત.ંુ તો અમે એ �યું ક� બાબા કદી કોઈનું 
રાખતા નથી. ભિવ�યમાં જે મળશે તે ખ�ં પણ આ જ�મમાં ભગવાન �રટન� તરત જ આપે છ.�  તો 
મરુલીદાદએ જે પાચં આ�માઓને એક માસ માટ� ઘણા �મેથી પોતાના ઘરમાં રા�યા. તો બાબાએ એનું 
�રટન� એ આ�યું ક� �યાર� તઓે એકલા પડી ગયા. રજનીબનેના અ�ય� થયા પછી બાબાએ એમને 
લગભગ 16 વષ� ફાઈવ �ટાર હૉટલની પાલના આપીને રા�યા. દાદીના સગંમાં રહીને છ�� ે તઓે દાદીની 
��� લઈને બાબાની પાસે ઉડી ગયા. તો દાદીની પાલના અને બાબાની આ�ા અને એ આ�માનું ભા�ય તો 
બાબા તરત જ અવ�ય આ જ�મમાં દરક�  �કારનું �રટન� આપે છ.�

રાજયોિગની દાદી �નક��
પૂવ� મુ�ય �શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
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�.ક.�  હસ� ાબને (લડંન) 
દાદી �નક��ના અગંત સિચવ, શાિંતવન, આબરુોડ

અમે દાદીને ખબૂ જ ન�કથી �યા ��યાં અને અનભુવ કય� ક� કઈ રીતે 
દાદીએ ભગવાનને પોતાના �વનમાં વસાવી લીધા હતા. કઈ રીતે તઓે �મરણ 
કરીને બી�ઓને ��િત અપાવતાં ક� મા�ં કોણ અને માર� શું કરવાનું છ.�  ‘દાદી�ને 
જે પણ મળવા આવતાં તઓે હમ� શેા એમનો બિુ�યોગ બાબા સાથે જ �ડાવતાં 
પાટ�માં આવનાર ભાઈ બહન� ો મને એ િવનતંી કરતા ક� �લીઝ બહન� � અમને 

દાદી�ની એક િમિનટની ��� અપાવો. કારણ ક� તે એક િમિનટની ��� એમના માટ� લાઈફ ટાઈમ 
યાદગાર બની જતી. દાદી એક િમિનટની ���માં સવન� ે િનહાલ કરી દત� ાં હતા.ં દાદી�ના �વનમાં એ 
પણ �યું ક� એમણે કોઈપણ કાય� કાલ ઉપર છો�ું નહ� જે પણ કરવાનું છ� અ�યાર� કરી લો કાલ કોણે 
�ઈ છ.�  તો અમે એમના જે સવેા સાથી હતા. તઓે િમલ�ેીની જમે સદા રડ� ી રહત� ા હતા. દાદી ઈશારો આપે 
અને અમે તરત જ કરી લતેાં હતા.ં દાદી કદી બાબાની સવેામાં ના પાડતાં નહોતા. પણ તઓે ઈ�છતાં હતાં 
ક� અમે પણ એમની પાસથેી સવેા કરાવીએ બી� લોકોને પણ મળાવીએ તો આવાં દાદી સવન� ા �દલોમાં 
છાપ છોડીને ગયા.ં દાદી �વયં કહત� ાં હતાં ક� �� ‘�ન ક�’ છ.ંુ અને ખરખ� ર તઓે બધાનંા �દલોને �પશ� 
ગયાં આજે આપણે સૌ એમને યાદ કરીએ છીએ. તો આપણને એમના �વનમાથંી એ શીખવા મળ� છ� ક� 
દાદીએ જે કયુ� તનેા કદમ કદમ પર આપણે સૌ આગળ વધીએ �યાર� �� પનૂામાં 1968માં હતી તો એ સમય 
દાદીની ���એ મારા �ી� ન�ે (આ�મા)નું ઓપરશ� ન કય.ુ�  અને �ીજું ન�ે ખલૂી ગય.ંુ પછી તો આખું 
�વન બાબાની સાથે ચાલતી રહી. સમ� િવ�માં જે આ�માઓનો �ામા અનસુાર આરભંનો પાટ� હતો 
તઓે ન�ક આવતા હતા. 40 વષ� જે સવેા કરી હતી. તે આજે મને બ� યાદ આવે છ.�

રાજયોગી �.ક.�  સયૂ,�  
�ાન સરોવર, માઉ�ટ આબુ

�વયં ભગવાન િશવે આ ધરા પર અવત�રત થઈને મહાન �� ગીતા �ાન 
ય�ની �થાપના કરી હતી અને આ �થાપનામાં જે પિવ� અને મહાન આ�માઓએ 
પોતાના �વનને કર� બાન કયુ� અથા��  પોતાના શરીર �પી અ�ને �વાહા કરી 
દીધો. એમાનંા એક હતાં દાદી �નક�� જનેે �વયં ��ાબાબા ‘જનક’ કહીને 
બોલાવતા હતા. કારણ ક� દાદી વધાર� સમય િવદહ� ી ��થિતમાં રહત� ાં હતા.ં 

યોગય�ુ �ાન િચતંનમાં મ�, પોતાનું સવ�� વ �વાહા કરનાર દાદી� ��ાકમ� ારીઝનાં મ�ુય �શાિસકા 
ર�ા.ં અને એ પહલ� ાં એમણે અનકે દશ� ોમાં જઈને ઈ�રીય �ાન અને યોગનો �વજ ફરકા�યો. તઓે એવા 
આ�મા હતાં ક� અ�ં�ે ના �ણતાં હોવા છતાં અનકે દશ� ોના લોકોને રાજયોગી, પિવ� સા��વક 
બનાવવામાં સફળ ર�ા.ં અનકે ઈ�રીય વરદાન એમની સાથે હતા. અનકે ઈ�રીય શિ�ઓ એમણે 
સ�ંિહત કરી હતી. તઓે એક ��ે યોિગની હતા.ં મ� એમને 52 વષ� સધુી �યા.ં �� �તો હતો પોતાના 
િચતંનમાં રહન� ાર અહ� તહ� ના �નાર, ડીપ સાયલ�ેસની અનભુિૂત કરીને ચાર� બાજુ શાિંતનાં 
વાય�શેન ફલ� ાવનાર આ મહાન આ�મા, અમારી વ�ે હતા.ં અમે ઘણા ગૌરવા��વત હતા. આ મહાન 
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ય�, આ ઈ�રીય �ા�ણ પ�રવાર, આવા મહાન આ�માઓથી સશુોિભત છ.�  તઓે પરમપિવ� છ.�  જે 
પજૂનીય છ.�  જે અનકે ગણુોથી સપં�ન છ.�  તો આવી મહાન તપ��વની આ સસંારને છોડીને સ�ૂમ લોકમા,ં 
વતનવાસી બ�યા.ં ફ�ર�તા બ�યા.ં િવ� સવેા માટ� તઓે આ ધરા પર �ણે અવતાર હતા.ં વરદાની મતૂ� 
હતા.ં આ મહાન આ�માઓ સસંારની સદંુરતા છ.�  �યાર� તઓે ચાલતાં હતાં �યાર� સસંારનાં સક� ડો લોકો 
ઊભા રહી જતા હતા. એમની એક નજર મળેવવા માટ� એમને ચાલતાં �ઈને લોકો �રેણા લતેાં હતાં ક� 
ફ�ર�તાની ચાલ આવી હોય છ,�  એમણે �વનમાં સદાયે આદશ� ��તતુ કયા� તઓે જે �ાસ કરાવતાં હતાં 
તે ��ે�ટકલ હતા,ં એમના �વનમાં એ �વા મળતું હત.ંુ અિંતમ વષમ� ાં �યાર� એમની શારી�રક ��થિત 
બ� સારી નહોતી. પણ �યાર� તઓે �ાસમાં પહ�ચતાં હતાં તો ઘણી પાવર�લ રીતે કહત� ાં હતાં ક� આપણે 
અ�યાસ કરવાનો છ.�  �� કોણ, મા�ં કોણ આ રાજયોગની સવ� ��ે ��થિત છ� અને અતં સધુી એ 
��થિતમાં ર�ા.ં આજે પણ તઓે સ�ૂમ�પમાં આપણી વ�ે છ.�  આવા મહાન આ�માને એમની પ�ુયિતિથ 
પર શ� શ� �ણામ.

રાજયોિગની �.ક�. વેદાંતીબેન, (નૈરોબી) 
િનદ�િશકા, આિ�કા

દાદી િવ�નાં મા તો છ� જ. પરતું મારા માટ� એક િવશષેમાથંી આગળ વધીને 
િવશષે પાટ� બ��યો દાદીને �યાર� પહલ� ાં મળી તો એવી ��� મળી, મને 
અમદાવાદથી આબુ લઈ આ�યા.ં બાબા સાથે િમલન કરા�ય.ંુ મા�ં નામ રજંનમાથંી 
વદેા�ત કરાવી દીધ.ંુ રગંીન કપડામાથંી સફદ�  વ�� પહર� ાવી દીધા.ં અને મને યાદ 
છ� શ� શ�માં �ણે ડર લાગતો હતો તો નાનું �દલ થઈ જતું હત.ંુ કોઈ કોઈ વાતમાં 

તો દાદીએ શ�આતમાં જ ક�ં વદેા�તી નાનું �દલ ના કરો. �યારથી લઈને આજ સધુી દાદીના ખાલી 
ડાયર�� શન યા એડવાઈઝ પર નહ� પણ એ પાવર આ�યો ક� ગમે તે થઈ �ય પણ પરતું કોઈ વાતમાં નાનું 
�દલ કરવાનું નથી. તો દાદીએ મોટું �દલ બનાવી દીધ.ંુ એના પહલ� ાં દાદી િવદશ�  યા�ા પર જઈ ર�ાં હતા તો 
�� એરપોટ� સધુી મબંુઈ દાદીને બાય બાય (િવદાય) કરવા ગઈ. તો મ� દાદીને ક�ં ક� આપ તો િવદશ� ની 
સવેા કરવા જઈ ર�ાં છો. તો હવે ભારતમાં શું કરવાનું છ.�  તો દાદીએ ક�ં ક� જે મહારથી હોય છ� તે 
દીવાલને જ�પ લગાવીને તોડીને આગળ વધી �ય છ.�  દાદીના આ શ�દો કટ� લાક સમય પછી સાકાર થઈ 
ગયા. મારી આિ�કા અને િવદશ�  સવેાનો પાટ� શ� થઈ ગયો. દાદી બ� બોલતાં નહોતા.ં થોડા જ શ�દો 
બોલતાં હતા.ં પણ તે થોડા શ�દોમાં સવ� કાઈં કહી દત� ા હતા.ં તો અ�યાર� લા�ટ �યાર� મધવુનમાં આવી તો 
દાદીએ ક�ં ક� દાદી સાથે જટેલું બસેવું છ� મળવું છ� તટેલું મળી લો. સમયનો કોઈ ભરોસો નથી તો મ� હસીને 
ક�ં ક� દાદી આપ આિ�કા આવશો. બો�યાં ક� હા, હા હસ� ા સાથે વાત કરી લો. હસ� ાએ વાત કરી અને 
દાદી આ�યા.ં 103 વષન� ી �મરમાં દાદી નરૈોબી આ�યાં દાદીનો જે દરક�  કાયમ� ાં પાવર�લ થોટ હતો તે કાય� 
કરી ર�ો હતો. આવાં દાદી માટ� અમને �દનરાત બાપદાદાને ��ય� કરવા માટ� અમને �ઢ સકં�પ 
કરવાની તક આપી. આજ પણ મારા �દલથી એ નીકળ� છ� ક� દાદી બોલો. માર� શું કરવાનું છ.�  �� દરક�  વાત 
કરવા માટ� તયૈાર છ.ંુ

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સવાર� �ાનનો ખોરાક 
લવેા માટ� ઓછામાં ઓછો 
અડધો કલાક પોતાના 
માટ� ફાળવવો �ઈએ. 
�ાનનો ખોરાક લીધો. 
પદંર િમિનટ યોગ 
અ�યાસ કય�. એનો

અથ� એ ક� મ� જે �ાનનો ખોરાક લીધો તેથી માર� 
મારા કાય� �યવહારમાં કઈ રીતે રહ�વું તે ભાવના 
છ�. આટલા સમયમાં મ� મારી િજંદગીને ઉ�નત 
બનાવી. આખો �દવસ સૌની વ�ે બહાર ગયા. 
આપણી િ��ંસી �યાં છ� ? ઉપર. � આપણી 
સાથે થોડી લોઅર (નીચલી) િ��ંસી પર હશે તો 
આપણે એમના તરફ ખ�ચાઈને જઈશું નહ�. 
આપણે એમને ઉપર (ઉ�નતક�ા) લઈને જઈશું. 
તો તેનું આપણે દરરોજ િનરી�ણ કરવાનું છ�. 
તેથી મન સા��વક રહ�શે. � એક મહીના સુધી 
�ાન-યોગનો અ�યાસ કરીશું તો આપણા 
િવચારોમાં સા��વકતા આવશે. એટલી પિવ�તા 
આવશે ક� તેની સામે કોઈ વાતો ટક� શકશે નહ�. 
કોઈ પરિચંતન થશે નહ�. ભિવ�યની કોઈ િચંતા 
રહ�શે નહ�. તેથી દર�ક કામ જલદીથી થશે. આ 
અનુભવ પછી એવું લાગશે ક� આપણે સમય કાઢવો 
નહ� પડે. સમય મળશે. �યાર� આપણી િ��ંસી 
ઊંચી હશે તો દર�ક કાય� જલદીથી થશે. આવનાર 
સમયને �યાનમાં રાખીને આ�યા��મક પુ�ષાથ� 
કરવો પડશે. બહાર હવા �દૂિષત હશે. ગુ�સો � 
ઓછો ના કય� તો તેમાં વધારો થશે. તનાવ દૂર ના 
કય� તો તે વધુ વધશે. દદ� દૂર ના કયુ� તો વધતું 
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�વયંને ઉ�નત બનાવવા તે સૌથી મોટી સેવા છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

જશે. આપણે એ દૂિષત હવામાં રહ�વું પડશે. એનો 
અથ� એ ક� આપણે કિળયુગના કામળામાં રહ�વું 
પડશે. તેનાથી મુ� થવા માટ� દરરોજ આપણે 
ઉ�નત રહ�વું પડશે. � અ�યારથી જ �વયંને 
ઉ�નત બનાવીએ છીએ તે મોટી સેવા છ�. �યાર� 
િવમાનમાં હોઈએ છીએ �યાર� સલામતીની કઈ 
સૂચનાઓ આપવામાં આવે છ� ? ક�ઈક થયું તો સૌ 
�થમ ઓ��સજન મા�ક પહ�રવાં પડે છ�. કોણે 
પહ�રવાં પડશે ? આપણે. તો સૌથી પહ�લાં કોની 
સેવા કરવાની છ� ? આપણી. �વયં પર ઓ��સજન 
મા�ક લગા�યા પછી અ�ય લોકોને લગાવી શક�શું.

દર�ક ઘરમાં સતયુગી આ�મા હોવો �ઈએ. 
જેણે ઘરને ઊંચા વાય�ેશનમાં લઈ જવાની 
જવાબદારી ઉઠાવવાની છ�. � એક ઘર ઉ�નત 
બનશે તો બાક�નાં ઘર પણ ઉ�નત બનશે. પણ 
લોકો એટલું જ િવચાર� છ� ક� માર� મા�ં ઘર 
સંભાળવાનું છ�. આપણે ઉ�નત ��થિતમાં રહ�વા 
માટ� સા��વક ધન, સા��વક અ�ન, સા��વક મન 
બનાવવાં પડશે. સવાર� સવાર� (આઠ પહ�લાં) 
અખબાર, ટી.વી., સમાચાર, ફોન, દુિનયાના 
સમાચારોથી મુ� રહ�વું જ�રી છ�. કિલયુગી 
સમાચારો વાંચશો તો મન કિલયુગવાળું બની 
જશે. સવાર� સવાર� �ાન-યોગ-આ�યા��મક 
િશ�ણ લેશો, તો મન સતયુગવાળું બની જશે. 
આપણે સવ��યવહારોમાં ક�ર�લ રહ�વું પડશે. 
�યાર� �યથ�થી મુ� બનીશું �યાર� જ સમથ� બની 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ય�, આ ઈ�રીય �ા�ણ પ�રવાર, આવા મહાન આ�માઓથી સશુોિભત છ.�  તઓે પરમપિવ� છ.�  જે 
પજૂનીય છ.�  જે અનકે ગણુોથી સપં�ન છ.�  તો આવી મહાન તપ��વની આ સસંારને છોડીને સ�ૂમ લોકમા,ં 
વતનવાસી બ�યા.ં ફ�ર�તા બ�યા.ં િવ� સવેા માટ� તઓે આ ધરા પર �ણે અવતાર હતા.ં વરદાની મતૂ� 
હતા.ં આ મહાન આ�માઓ સસંારની સદંુરતા છ.�  �યાર� તઓે ચાલતાં હતાં �યાર� સસંારનાં સક� ડો લોકો 
ઊભા રહી જતા હતા. એમની એક નજર મળેવવા માટ� એમને ચાલતાં �ઈને લોકો �રેણા લતેાં હતાં ક� 
ફ�ર�તાની ચાલ આવી હોય છ,�  એમણે �વનમાં સદાયે આદશ� ��તતુ કયા� તઓે જે �ાસ કરાવતાં હતાં 
તે ��ે�ટકલ હતા,ં એમના �વનમાં એ �વા મળતું હત.ંુ અિંતમ વષમ� ાં �યાર� એમની શારી�રક ��થિત 
બ� સારી નહોતી. પણ �યાર� તઓે �ાસમાં પહ�ચતાં હતાં તો ઘણી પાવર�લ રીતે કહત� ાં હતાં ક� આપણે 
અ�યાસ કરવાનો છ.�  �� કોણ, મા�ં કોણ આ રાજયોગની સવ� ��ે ��થિત છ� અને અતં સધુી એ 
��થિતમાં ર�ા.ં આજે પણ તઓે સ�ૂમ�પમાં આપણી વ�ે છ.�  આવા મહાન આ�માને એમની પ�ુયિતિથ 
પર શ� શ� �ણામ.

રાજયોિગની �.ક�. વેદાંતીબેન, (નૈરોબી) 
િનદ�િશકા, આિ�કા

દાદી િવ�નાં મા તો છ� જ. પરતું મારા માટ� એક િવશષેમાથંી આગળ વધીને 
િવશષે પાટ� બ��યો દાદીને �યાર� પહલ� ાં મળી તો એવી ��� મળી, મને 
અમદાવાદથી આબુ લઈ આ�યા.ં બાબા સાથે િમલન કરા�ય.ંુ મા�ં નામ રજંનમાથંી 
વદેા�ત કરાવી દીધ.ંુ રગંીન કપડામાથંી સફદ�  વ�� પહર� ાવી દીધા.ં અને મને યાદ 
છ� શ� શ�માં �ણે ડર લાગતો હતો તો નાનું �દલ થઈ જતું હત.ંુ કોઈ કોઈ વાતમાં 

તો દાદીએ શ�આતમાં જ ક�ં વદેા�તી નાનું �દલ ના કરો. �યારથી લઈને આજ સધુી દાદીના ખાલી 
ડાયર�� શન યા એડવાઈઝ પર નહ� પણ એ પાવર આ�યો ક� ગમે તે થઈ �ય પણ પરતું કોઈ વાતમાં નાનું 
�દલ કરવાનું નથી. તો દાદીએ મોટું �દલ બનાવી દીધ.ંુ એના પહલ� ાં દાદી િવદશ�  યા�ા પર જઈ ર�ાં હતા તો 
�� એરપોટ� સધુી મબંુઈ દાદીને બાય બાય (િવદાય) કરવા ગઈ. તો મ� દાદીને ક�ં ક� આપ તો િવદશ� ની 
સવેા કરવા જઈ ર�ાં છો. તો હવે ભારતમાં શું કરવાનું છ.�  તો દાદીએ ક�ં ક� જે મહારથી હોય છ� તે 
દીવાલને જ�પ લગાવીને તોડીને આગળ વધી �ય છ.�  દાદીના આ શ�દો કટ� લાક સમય પછી સાકાર થઈ 
ગયા. મારી આિ�કા અને િવદશ�  સવેાનો પાટ� શ� થઈ ગયો. દાદી બ� બોલતાં નહોતા.ં થોડા જ શ�દો 
બોલતાં હતા.ં પણ તે થોડા શ�દોમાં સવ� કાઈં કહી દત� ા હતા.ં તો અ�યાર� લા�ટ �યાર� મધવુનમાં આવી તો 
દાદીએ ક�ં ક� દાદી સાથે જટેલું બસેવું છ� મળવું છ� તટેલું મળી લો. સમયનો કોઈ ભરોસો નથી તો મ� હસીને 
ક�ં ક� દાદી આપ આિ�કા આવશો. બો�યાં ક� હા, હા હસ� ા સાથે વાત કરી લો. હસ� ાએ વાત કરી અને 
દાદી આ�યા.ં 103 વષન� ી �મરમાં દાદી નરૈોબી આ�યાં દાદીનો જે દરક�  કાયમ� ાં પાવર�લ થોટ હતો તે કાય� 
કરી ર�ો હતો. આવાં દાદી માટ� અમને �દનરાત બાપદાદાને ��ય� કરવા માટ� અમને �ઢ સકં�પ 
કરવાની તક આપી. આજ પણ મારા �દલથી એ નીકળ� છ� ક� દાદી બોલો. માર� શું કરવાનું છ.�  �� દરક�  વાત 
કરવા માટ� તયૈાર છ.ંુ

॥ ઓમશાંિત ॥ 

સવાર� �ાનનો ખોરાક 
લવેા માટ� ઓછામાં ઓછો 
અડધો કલાક પોતાના 
માટ� ફાળવવો �ઈએ. 
�ાનનો ખોરાક લીધો. 
પદંર િમિનટ યોગ 
અ�યાસ કય�. એનો

અથ� એ ક� મ� જે �ાનનો ખોરાક લીધો તેથી માર� 
મારા કાય� �યવહારમાં કઈ રીતે રહ�વું તે ભાવના 
છ�. આટલા સમયમાં મ� મારી િજંદગીને ઉ�નત 
બનાવી. આખો �દવસ સૌની વ�ે બહાર ગયા. 
આપણી િ��ંસી �યાં છ� ? ઉપર. � આપણી 
સાથે થોડી લોઅર (નીચલી) િ��ંસી પર હશે તો 
આપણે એમના તરફ ખ�ચાઈને જઈશું નહ�. 
આપણે એમને ઉપર (ઉ�નતક�ા) લઈને જઈશું. 
તો તેનું આપણે દરરોજ િનરી�ણ કરવાનું છ�. 
તેથી મન સા��વક રહ�શે. � એક મહીના સુધી 
�ાન-યોગનો અ�યાસ કરીશું તો આપણા 
િવચારોમાં સા��વકતા આવશે. એટલી પિવ�તા 
આવશે ક� તેની સામે કોઈ વાતો ટક� શકશે નહ�. 
કોઈ પરિચંતન થશે નહ�. ભિવ�યની કોઈ િચંતા 
રહ�શે નહ�. તેથી દર�ક કામ જલદીથી થશે. આ 
અનુભવ પછી એવું લાગશે ક� આપણે સમય કાઢવો 
નહ� પડે. સમય મળશે. �યાર� આપણી િ��ંસી 
ઊંચી હશે તો દર�ક કાય� જલદીથી થશે. આવનાર 
સમયને �યાનમાં રાખીને આ�યા��મક પુ�ષાથ� 
કરવો પડશે. બહાર હવા �દૂિષત હશે. ગુ�સો � 
ઓછો ના કય� તો તેમાં વધારો થશે. તનાવ દૂર ના 
કય� તો તે વધુ વધશે. દદ� દૂર ના કયુ� તો વધતું 
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�વયંને ઉ�નત બનાવવા તે સૌથી મોટી સેવા છ�.
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

જશે. આપણે એ દૂિષત હવામાં રહ�વું પડશે. એનો 
અથ� એ ક� આપણે કિળયુગના કામળામાં રહ�વું 
પડશે. તેનાથી મુ� થવા માટ� દરરોજ આપણે 
ઉ�નત રહ�વું પડશે. � અ�યારથી જ �વયંને 
ઉ�નત બનાવીએ છીએ તે મોટી સેવા છ�. �યાર� 
િવમાનમાં હોઈએ છીએ �યાર� સલામતીની કઈ 
સૂચનાઓ આપવામાં આવે છ� ? ક�ઈક થયું તો સૌ 
�થમ ઓ��સજન મા�ક પહ�રવાં પડે છ�. કોણે 
પહ�રવાં પડશે ? આપણે. તો સૌથી પહ�લાં કોની 
સેવા કરવાની છ� ? આપણી. �વયં પર ઓ��સજન 
મા�ક લગા�યા પછી અ�ય લોકોને લગાવી શક�શું.

દર�ક ઘરમાં સતયુગી આ�મા હોવો �ઈએ. 
જેણે ઘરને ઊંચા વાય�ેશનમાં લઈ જવાની 
જવાબદારી ઉઠાવવાની છ�. � એક ઘર ઉ�નત 
બનશે તો બાક�નાં ઘર પણ ઉ�નત બનશે. પણ 
લોકો એટલું જ િવચાર� છ� ક� માર� મા�ં ઘર 
સંભાળવાનું છ�. આપણે ઉ�નત ��થિતમાં રહ�વા 
માટ� સા��વક ધન, સા��વક અ�ન, સા��વક મન 
બનાવવાં પડશે. સવાર� સવાર� (આઠ પહ�લાં) 
અખબાર, ટી.વી., સમાચાર, ફોન, દુિનયાના 
સમાચારોથી મુ� રહ�વું જ�રી છ�. કિલયુગી 
સમાચારો વાંચશો તો મન કિલયુગવાળું બની 
જશે. સવાર� સવાર� �ાન-યોગ-આ�યા��મક 
િશ�ણ લેશો, તો મન સતયુગવાળું બની જશે. 
આપણે સવ��યવહારોમાં ક�ર�લ રહ�વું પડશે. 
�યાર� �યથ�થી મુ� બનીશું �યાર� જ સમથ� બની 
શક�શું.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ç_çëß×í� Üð@Ö� ±ëIÜë±ùÞë� ç_çëßÜë_� ßèõ� Èõ.�

±õÞë� èë×� ÕÃ� ±èí� Çëáõ� Èõ� Õß_Öð� ÚðãKÔ� hëHëõ�

áùÀùÞí� çÎß� Àßõ� Èõ.� Öõ� ÀëÝýßÖ� ±èÙ� ßèõ� Èõ�

Õß_Öð� ±õÞð_� ÜÞ� ±ëÞ_ØØëÖë� ÕþÛðÞí� ÈhëÈëÝëÜë_�

ì ä l ë Ü � À ß õ � È õ . � ± ë ä í � À á ë � ± ë Õ H ë õ � ç ú ± õ�

åíÂäëÞí�Èõ.�±ëÕHëõ�ÀÜýÝùÃí�ÚÞäëÞí�ÖÕVÝë�

Àßí±õ�Éõ×í�±ëÕHëë_�ÉLÜ�ÉLÜÞë_�ÀÜùýÞë_�Ú_ÔÞ�

ÕHë�È^Ëí�½Ý�±Þõ�äÖýÜëÞÜë_�ÕHë�±ëÕHëë_�ÀÜý�

±õËáë_� ÜèëÞ� ÚÞí� ½Ý� Àõ� çÜVÖ� ìär� ±õÞð_�

±ÞðçßHë�Àßõ.�±ëÕHëë_�ÀÜý�VäÃýÞë�ç_çëß�ÜëËõ�

ìäÔëÞ�ÚÞí�½Ý�±Þõ�ãV×ìÖ�ÀÜëýÖíÖ�±äV×ë�

ÖßÎ�ÔÕÖí�ßèõ.

ÝùÃÝð@Ö�ÀÜý�Àßäë_�±õÀ�ÜèëÞ�Àáë�Èõ.�±Þõ�Éõ�

ÝùÃí�ÝùÃ�Ýð@Ö�ÚÞíÞõ�ÀÜý�Àßõ�Èõ�±õÞð_�ÕþIÝõÀ�

ÀÜý�ÕHë�±õÀ�Àâë�ÚÞí�½Ý�Èõ.�Ûáõ�Öõ�çëÔëßHë�

ÀÜý� ÀõÜ� Þ� èùÝ� Öõ� ÃëÝÞ� ÝùBÝ� ÚÞí� ½Ý� Èõ.�

ÀÜýÝùÃí±õ�ÚðãKÔÜëÞ�±äUÝ�èùäð_�½õ´±õ.�Éõ×í�

Öõ� ÕùÖëÞí� ÚðãKÔÞù� ÍÚá� ÕþÝùÃ� Àßí� åÀõ.� ½õ�

ÚðãKÔ�çëÔëßHë�Ö×ë�±ùÈí�åã@Öåëâí�Èõ,�Öù�

Öõ�Üëhë�±õÀ�ÀëÝýÞð_�É�ç_ÇëáÞ�Àßí�åÀåõ.�Öõ�½õ�

ÀÜý� Àßåõ,� Öù� ÀÜýÜë_� É� áíÞ� ÚÞåõ� ±Þõ� ÝùÃ�

Àßåõ�Öù�ÀÜý�ÞèÙ�Àßí�åÀõ.

½õ�ÀÜý�±ëÕ�±õÀáëÉ�Àßí�ß�ëë�Èù�Öù�ÀÜý�

ÕþIÝõ�ÕñHëý�çÜìÕýÖ�ÚÞí�½±ù.�±õÞù�±×ý�Èõ�Àõ�

ÀÜýÞõ� çëÇë� ìØá×í� ÕñHëý� Àßù.� ÀÜýÜë_� ±ëâç,�

À Ü ý Þ õ � ± Ô ñ ß ï ð _ � Ü ñ À ä ë Þ í � Ë õ ä � Ý ë � Õ ù Ö ë Þ í�

É ä ë Ú Ø ë ß í ± ù � Õ þ I Ý õ � ± á Ú õ á ë Õ b _ � ± ë Õ Þ õ�

ÀÜýÝùÃÞí�çðÂØ�ãV×ìÖ�Õß�ÕèùîÇäë�Øõåõ�ÞèÙ.�

ÀëßHëÀõ�ÝùÃí±õ�ÀÜýÀ<åâ�ÚÞäð_�½õ´±õ.�½õ�Àõ�

ÝùÃåã@Ö� ÀÜýÜë_� À<åâÖë� Ö×ë� çÎâÖë� ÕHë�
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±Õëäõ�Èõ.�ÈÖë_�ÕHë�ÝùÃí±õ�çÜÝ�Õèõáë_�É�ÀëÝý�

ÕñHëý�ÀßäëÞí�ZëÜÖë�ßëÂäí�½õ´±õ.

½õ�±ëÕ�ç_ÃÌÞÜë_�ÀëÝýßÖ�Èù.�Öù�Õèõáë_�VäÝ_Þõ�

Úí½±ù� çë×õ� ±õÀwÕ� ÚÞëäù.� ±õÞù� ±×ý� ±õ�

Þ×í� Àõ� ±ëÕÞù� çë×í� ±ëâçð� Èõ� Öù� ±ëÕ� ÕHë�

Öõäë� ÚÞí� ½±ù.� ÕHë� VäÝ_Þõ� ±õÞí� çë×õ� ±õäí�

ßíÖõ� Çáëäù� Àõ� Éõ×í� ÜÞÞí� Ëyß� Þ� ×ëÝ.�

çèÝùÃ� ±ëÕÖë� ßèù,� Öù� ±ëÕÞõ� çèÝùÃ�

±äUÝ� Üâåõ.� ½õ� çèÝùÃ� ±ëÕäë� ÈÖë_� ÕHë�

çèÝùÃ�Þ×í�ÜâÖù,�Öù�ÝùÃ�±PÝëç�äÔëßù.�

ÝùÃíÞõ� çäýÞù� çèÝùÃ� çèÉ� ÕþëMïÖ� ×ëÝ� Èõ.�

Õèõáë_�VäÝ_�{ñÀíÞõ�Ö×ë�ÞÜþ�ÚÞíÞõ�Çëáù�IÝëßõ�

É� ±ëÕ� Úí½±ùÞõ� ÕHë� {ñÀëäí� åÀåù.� ±ëÕHëõ�

±õ�ÝëØ�ßëÂäð_�½õ´±õ�Àõ�Úí½±ùÞõ�µÌëääë�ÜëËõ�

{ñÀäð_� É� ÕÍõ� Èõ.� ç_ÃÌÞÜë_� Úí½±ùÞõ� çLÜëÞ�

±ëÕíÞõ� ÇáëääëÜë_,� ±õÜÞë� ìäÇëßùÞõ� ÜëÞ�

± ë Õ í Þ õ � Ç ë á ä ë × í � Ë y ß � × å õ � Þ è Ù � ± Þ õ�

ÀÜýÝùÃÜë_�ÜØØ�Üâåõ.

½ õ � ± ë Õ � ± ì Ô À ë ß í � È ù � ± Þ õ � ± ë Õ Þ õ�

Úí½±ù�Õëçõ×í�ÀëÜ�Àßëääð_�Èõ�Öù�±õ�Éwßí�Èõ�

Àõ� ±ëÕ� çäýÞë� çLÜëÞÞë� ÕHë� ±ìÔÀëßí� ÚÞí�

ßèù� Éõ×í� çú� ±ëÕÞí� ±ëiëëÞù� çèÉ� ßíÖõ�

VäíÀëß� Àßõ.� VÞõè� Ö×ë� lõWÌ� ÛëäÞë±ù� ¦ëßë�

Úí½±ùÞë_�ìØáÞõ�°Öù.�±õÜÞí�Ào´�Ûñá�×ëÝ,�

Öù� ±õÜÞí� çë×õ� ±ÞðìÇÖ� TÝäèëß� Þ� Àßù.�

±×ëýÖïû� Àù´ÕHë� ÀëßHë×í� ±ëÕÞí� TÝäèëìßÀ�

ßë"ÝSËí� ÈùÍù� ÞèÙ.� FÝëßõ� ±ëÕÞí� ÀÜõýãLÄÝù�

±ëÕÞí�±ëiëëÜë_�ÇëáÖí�èåõ,�IÝëßõ�É�Úí½±ù�

±ëÕÞí�±ëiëë�çèÉ�ßíÖõ�ÜëÞåõ.�½õ�±ëÕ�VäÝ_�

É�ìÉXïäëÞõ�±ëÔíÞ�ßèõåù,�½õ�±ëÕÞí�±ë_Âù�É�

±ëÕÞõ� ØÃù� Øõ� Èõ� Öù� Úí½±ù� ±ëÕÞõ� ÀõÜ� ØÃù�

ÞèÙ� Øõ� ?� ½õ� ±ëÕÞë� ÜðÂ� Õß� ÀLËÿùá� Þ×í,� Öù�

Úí½�áùÀù�Õß�ÀLËÿùá�À´�ßíÖõ�ßèõåõ�?

½õ�Úí½±ù�±ëÕÞí�äëÖ�ÜëÞÖë�Þ×í,�Öù�±ëÕ�

ÕßõåëÞ� ×åù� ÞèÙ.� ÀÜýZëõhë� Õß� Àù´� ÕHë�

ÀëßHë×í� ÕßõåëÞ� ×Þëß�TÝã@Ö�ÀÜýÝùÃí�ÚÞí�

åÀÖù�Þ×í.�ÕÈí�ÛáõÞõ�±ëÕÞí�ÕßõåëÞíÞð_�ÃÜõ�

Öõ�ÀëßHë�èùÝ.�±ëÕÞõ�±õ�Þåù�ßèõäù�½õ´±õ�Àõ�

ÛÃäëÞÞë_�ÚëâÀùÞõ�Àù´�ÕHë�ÕßõåëÞ�Àßí�åÀõ�

ÞèÙ.�½õ�Àõ�ÜÞðWÝ�ÕùÖëÞë�VäÛëä,�ç_VÀëß×í�É�

ÕßõåëÞ� ×ëÝ� Èõ.� @Ýëßõ� @Ýëßõ� Úí½±ù� ÕëçõÞí�

ÀëÜÞë±ù,�ÕÈí�Öõ�çèÝùÃÞí�É�ÀëÜÞë�ÀõÜ�Þ�

èùÝ,� Öõ� ÜÞðWÝÞõ� ÕßõåëÞ� Àßõ� Èõ.� çèÝùÃÞí�

À ë Ü Þ ë Þ õ � Ú Ø á õ � ç è Ý ù Ã í � Ú Þ ë ä ä ë Þ í � À â ë�

åíÂäí� ½õ´±õ.� ÀÜý� ÀßÖí� äÂÖõ� çßá� ìÇkë�

ãV×ìÖ�ÀÜýÝùÃÞù�ÜðAÝ�±ëÔëß�Èõ.�ÀÜýZëõhë�Õß�

É� çÎâÖë� Üâõ� Èõ� Öù� ìÞWÎâÖë� ÕHë.� ÀëÜ�

Ãñ_Çäë´�½Ý�Èõ�±Þõ�ÞðÀçëÞ�ÕHë�×ëÝ�Èõ.�ÀëÜ�

±ëÕHëí�±ëåëÞõ�±ÞðÀ>â�ÕHë�èù´�åÀõ�Èõ�Ö×ë�

ÕþìÖÀ>â� ÕHë� èùÝ� Èõ.� Õß_Öð� ÜÞÞõ� Ûëßõ� Þ�

ÚÞëääð_�Öõ�ÕHë�±õÀ�Àáë�Èõ.�ÜÞ�Ûëßõ�×Öë_�É�

ç _ À S Õ � å ã @ Ö � Ã ñ _ Ç ä ë ´ � ½ Ý � È õ � ± Þ õ�

±çÎâÖëÞë_� ÚíÉ� ääëÝ� Èõ.� èâäë� ÜÞ×í�

ÜÞðWÝ� çèÉ� ßíÖõ� ÕìßãV×ìÖÞõ� ÚØáí� åÀõ� Èõ.�

FÝë_� çßâÖë� Èõ� IÝë_� ÕßõåëÞí� Þ×í� ±Þõ� Öõ� É�

ÀÜýýÜë_�Âðåí�Ö×ë�µÜ_ÃÞù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

ÀÜýÜë_�ÕþØåýÞÞù�Ûëä,�ÀíìÖý�Üõâääë�ÀÜý�

Àßäð_�Ýë�±ë�ÀëÜ�ÜùË<_�Èõ,�ßë"Ýá�Èõ�±Þõ�±ë�ÀëÜ�

ÞëÞð_�Èõ,�çëÔëßHë�Èõ�—�±õ�±ëÛëç×í�ÀÜý�Àßäë_�

Ýë�ÕùÖëÞë� ÀÜýÞí�ÕùÖõ�É�Õþå_çë�ÃëÖë_�ßèõäð_�—�

±ë� çäý� ÀÜýÝùÃíÞë� ÜëÃýÜë_� çñZÜ� ±äßùÔù� Èõ.�

±õËáõ� ÃðMïÖ� ßèíÞõ� ÜèëÞ� ÀëÝý� Àßäð_,� ÕðHÝÀÜý�

ÀßíÞõ� Ûñáí� Éäð_� Ö×ë� ÀÜýÎâ� ÕþÛðÞõ� ±ÕýHë�

ÀßÞëß� É� ÀÜýÝùÃÞí� çäýlõWÌ� ãV×ìÖÞð_� çðÂ�

Üõâäí�åÀõ�Èõ.

± ë � ß í Ö õ � Ý ù Ã í ± õ � Ö Þ ë ä Ü ð @ Ö � ß è í Þ õ ,�

± ë I Ü ì ä r ë ç � Ö × ë � ì å ä Ú ë Ú ë Þ ë � Ú â � Õ ß�

ÀÜýZëõhëÜë_�µÖßäð_�½õ´±õ.�ÃÜõ�ÖõËáð_�ÀÌHë�ÀëÝý�
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ÀÜýÞë� ÕþIÝõ� ÕùÖëÞëÕb_�
± õ Þ ë � Õ þ I Ý õ Þ ë � V Þ õ è Ü ë _�
T ² ã K Ô � À ß õ � È õ � ± Þ õ�
À < ß Ú ë Þ í Þ í � Û ë ä Þ ë�
Õ þ Ã Ë ë ä õ � È õ . � À Ü ý Ü ë _�
À Ö ë ý Õ H ë ë Þ ù � I Ý ë Ã�
±Þëç@ÖT²ìkëÞð_� ìÞÜëýHë

À ß õ � È õ . � À Ü ý Ý ù Ã í Ü ë _ � À Ü ý � Õ þ I Ý õ � Õ þ õ Ü � Ö × ë�

±Þëç@ÖÛëä� Ú_Þõ� èùäë_� Éwßí� Èõ.� ÕþIÝõÀ�

ÜÞðWÝ�çÖÖ�ÀÜýßÖ�Èõ.�ÀÜý�Öù�çú�Àßõ�Èõ�Õß_Öð�

Àù´Þõ� ÀÜý� Ú_ÔÞÜë_� Úë_Ôõ� Èõ� ±Þõ� Àù´� ÀÜýÞõ�

Úë_ÔíÞõ�Çëáõ�Èõ.�Àù´Þõ�ÖõÞë_�ÀÜý�ÖÀáíÎù�±ëÕõ�

Èõ� ±Þõ� Àù´Þõ� Âðåí� Ö×ë� åã@Ö� ±ëÕõ� Èõ.� Àù´�

ÀÜýZëõhë� Õß� Üñ_{äHëÜë_� ÜðÀë´� ½Ý� Èõ� Þõ� Àù´�

ÀÜùýÞõ�Âõá�(ßÜÖ�Éõäë_�èâäë_)�ÚÞëäí�Øõ�Èõ.�Öõ�

Öù�çäýìäìØÖ�Èõ�Àõ�ÀÜýÚâ�É�ÜÞðWÝÞõ�çäùýEÇ�

áZÝ�Õß�á´�ÉäëÜë_�çZëÜ�Èõ�Õß_Öð�±ëÉõ�ÕþIÝõÀ�

ÜÞðWÝ�ÀÜýßÖ�èùäë�ÈÖë_�ÕHë�ìØäçõ�ìØäçõ�ÀÜý�

ÀßäëÞí� Ö×ë� ÀÜý� ÀßëääëÞí� Àâë� ÛñáÖù� É´�

ß�ëù�Èõ.

ÀÜý� Öù� VäÝ_� ÛÃäëÞ� ÕHë� Àßõ� Èõ.� ÈÖë_� ÕHë�

ìä¦ëÞù�ÛÃäëÞÞõ�±ÀÖëýÉ�Àèõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�Öõ�

ÜÞðWÝùÞí� ÉõÜ� ÀÜý� ÀßÖë� Þ×í,� ±õÜÞë_� ÀÜý�

ìØTÝÀÜý� ÀèõäëÝ� Èõ.� ÀÜý� Öù� ÝùÃí� ÕHë� Àßõ� Èõ�

Õ ß _ Ö ð � ± õ Ü Þ ë _ � À Ü ý � ì ä r À S Ý ë H ë À ë ß í � è ù ä ë Þ õ�

ÀëßHëõ� ±áúìÀÀ� Ö×ë� ÜèëÞ� ÀèõäëÝ� Èõ.� ±Þõ�

ÀÜý�Öù�ÀìáÝðÃÞë�ÕëÕí�ÜëHëçù�ÕHë�Àßõ�Èõ�ÕHë�

±õÜÞë_�ÀÜý�±ëçðßí�ÃHëëÝ�Èõ.�ÀÜý�Ûáõ�±õÀ�É�

ÕþÀëßÞë_� èùÝ� ±ëÜ� ÈÖë_� ÀÜý� ÀßÞëß� ÖõÞõ� À´�

ãV×ìÖÜë_�ßèíÞõ�Àßõ�Èõ�±õÞë×í�É�±õÞí�lõWÌÖë,�

ìØTÝÖë�Ö×ë�±çëÔëßHëÖë�±ë_Àí�åÀëÝ�Èõ.

ÝùÃí�ÀÜý�ÕHë�±ë�ç_çëßÜë_�Àßõ�Èõ�±Þõ�±ë�

ç_çëß×í� Üð@Ö� ±ëIÜë±ùÞë� ç_çëßÜë_� ßèõ� Èõ.�

±õÞë� èë×� ÕÃ� ±èí� Çëáõ� Èõ� Õß_Öð� ÚðãKÔ� hëHëõ�

áùÀùÞí� çÎß� Àßõ� Èõ.� Öõ� ÀëÝýßÖ� ±èÙ� ßèõ� Èõ�

Õß_Öð� ±õÞð_� ÜÞ� ±ëÞ_ØØëÖë� ÕþÛðÞí� ÈhëÈëÝëÜë_�

ì ä l ë Ü � À ß õ � È õ . � ± ë ä í � À á ë � ± ë Õ H ë õ � ç ú ± õ�

åíÂäëÞí�Èõ.�±ëÕHëõ�ÀÜýÝùÃí�ÚÞäëÞí�ÖÕVÝë�

Àßí±õ�Éõ×í�±ëÕHëë_�ÉLÜ�ÉLÜÞë_�ÀÜùýÞë_�Ú_ÔÞ�

ÕHë�È^Ëí�½Ý�±Þõ�äÖýÜëÞÜë_�ÕHë�±ëÕHëë_�ÀÜý�

±õËáë_� ÜèëÞ� ÚÞí� ½Ý� Àõ� çÜVÖ� ìär� ±õÞð_�

±ÞðçßHë�Àßõ.�±ëÕHëë_�ÀÜý�VäÃýÞë�ç_çëß�ÜëËõ�

ìäÔëÞ�ÚÞí�½Ý�±Þõ�ãV×ìÖ�ÀÜëýÖíÖ�±äV×ë�

ÖßÎ�ÔÕÖí�ßèõ.

ÝùÃÝð@Ö�ÀÜý�Àßäë_�±õÀ�ÜèëÞ�Àáë�Èõ.�±Þõ�Éõ�

ÝùÃí�ÝùÃ�Ýð@Ö�ÚÞíÞõ�ÀÜý�Àßõ�Èõ�±õÞð_�ÕþIÝõÀ�

ÀÜý�ÕHë�±õÀ�Àâë�ÚÞí�½Ý�Èõ.�Ûáõ�Öõ�çëÔëßHë�

ÀÜý� ÀõÜ� Þ� èùÝ� Öõ� ÃëÝÞ� ÝùBÝ� ÚÞí� ½Ý� Èõ.�

ÀÜýÝùÃí±õ�ÚðãKÔÜëÞ�±äUÝ�èùäð_�½õ´±õ.�Éõ×í�

Öõ� ÕùÖëÞí� ÚðãKÔÞù� ÍÚá� ÕþÝùÃ� Àßí� åÀõ.� ½õ�

ÚðãKÔ�çëÔëßHë�Ö×ë�±ùÈí�åã@Öåëâí�Èõ,�Öù�

Öõ�Üëhë�±õÀ�ÀëÝýÞð_�É�ç_ÇëáÞ�Àßí�åÀåõ.�Öõ�½õ�

ÀÜý� Àßåõ,� Öù� ÀÜýÜë_� É� áíÞ� ÚÞåõ� ±Þõ� ÝùÃ�

Àßåõ�Öù�ÀÜý�ÞèÙ�Àßí�åÀõ.

½õ�ÀÜý�±ëÕ�±õÀáëÉ�Àßí�ß�ëë�Èù�Öù�ÀÜý�

ÕþIÝõ�ÕñHëý�çÜìÕýÖ�ÚÞí�½±ù.�±õÞù�±×ý�Èõ�Àõ�

ÀÜýÞõ� çëÇë� ìØá×í� ÕñHëý� Àßù.� ÀÜýÜë_� ±ëâç,�

À Ü ý Þ õ � ± Ô ñ ß ï ð _ � Ü ñ À ä ë Þ í � Ë õ ä � Ý ë � Õ ù Ö ë Þ í�

É ä ë Ú Ø ë ß í ± ù � Õ þ I Ý õ � ± á Ú õ á ë Õ b _ � ± ë Õ Þ õ�

ÀÜýÝùÃÞí�çðÂØ�ãV×ìÖ�Õß�ÕèùîÇäë�Øõåõ�ÞèÙ.�

ÀëßHëÀõ�ÝùÃí±õ�ÀÜýÀ<åâ�ÚÞäð_�½õ´±õ.�½õ�Àõ�

ÝùÃåã@Ö� ÀÜýÜë_� À<åâÖë� Ö×ë� çÎâÖë� ÕHë�
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±Õëäõ�Èõ.�ÈÖë_�ÕHë�ÝùÃí±õ�çÜÝ�Õèõáë_�É�ÀëÝý�

ÕñHëý�ÀßäëÞí�ZëÜÖë�ßëÂäí�½õ´±õ.

½õ�±ëÕ�ç_ÃÌÞÜë_�ÀëÝýßÖ�Èù.�Öù�Õèõáë_�VäÝ_Þõ�

Úí½±ù� çë×õ� ±õÀwÕ� ÚÞëäù.� ±õÞù� ±×ý� ±õ�

Þ×í� Àõ� ±ëÕÞù� çë×í� ±ëâçð� Èõ� Öù� ±ëÕ� ÕHë�

Öõäë� ÚÞí� ½±ù.� ÕHë� VäÝ_Þõ� ±õÞí� çë×õ� ±õäí�

ßíÖõ� Çáëäù� Àõ� Éõ×í� ÜÞÞí� Ëyß� Þ� ×ëÝ.�

çèÝùÃ� ±ëÕÖë� ßèù,� Öù� ±ëÕÞõ� çèÝùÃ�

±äUÝ� Üâåõ.� ½õ� çèÝùÃ� ±ëÕäë� ÈÖë_� ÕHë�

çèÝùÃ�Þ×í�ÜâÖù,�Öù�ÝùÃ�±PÝëç�äÔëßù.�

ÝùÃíÞõ� çäýÞù� çèÝùÃ� çèÉ� ÕþëMïÖ� ×ëÝ� Èõ.�

Õèõáë_�VäÝ_�{ñÀíÞõ�Ö×ë�ÞÜþ�ÚÞíÞõ�Çëáù�IÝëßõ�

É� ±ëÕ� Úí½±ùÞõ� ÕHë� {ñÀëäí� åÀåù.� ±ëÕHëõ�

±õ�ÝëØ�ßëÂäð_�½õ´±õ�Àõ�Úí½±ùÞõ�µÌëääë�ÜëËõ�

{ñÀäð_� É� ÕÍõ� Èõ.� ç_ÃÌÞÜë_� Úí½±ùÞõ� çLÜëÞ�

±ëÕíÞõ� ÇáëääëÜë_,� ±õÜÞë� ìäÇëßùÞõ� ÜëÞ�

± ë Õ í Þ õ � Ç ë á ä ë × í � Ë y ß � × å õ � Þ è Ù � ± Þ õ�

ÀÜýÝùÃÜë_�ÜØØ�Üâåõ.

½ õ � ± ë Õ � ± ì Ô À ë ß í � È ù � ± Þ õ � ± ë Õ Þ õ�

Úí½±ù�Õëçõ×í�ÀëÜ�Àßëääð_�Èõ�Öù�±õ�Éwßí�Èõ�

Àõ� ±ëÕ� çäýÞë� çLÜëÞÞë� ÕHë� ±ìÔÀëßí� ÚÞí�

ßèù� Éõ×í� çú� ±ëÕÞí� ±ëiëëÞù� çèÉ� ßíÖõ�

VäíÀëß� Àßõ.� VÞõè� Ö×ë� lõWÌ� ÛëäÞë±ù� ¦ëßë�

Úí½±ùÞë_�ìØáÞõ�°Öù.�±õÜÞí�Ào´�Ûñá�×ëÝ,�

Öù� ±õÜÞí� çë×õ� ±ÞðìÇÖ� TÝäèëß� Þ� Àßù.�

±×ëýÖïû� Àù´ÕHë� ÀëßHë×í� ±ëÕÞí� TÝäèëìßÀ�

ßë"ÝSËí� ÈùÍù� ÞèÙ.� FÝëßõ� ±ëÕÞí� ÀÜõýãLÄÝù�

±ëÕÞí�±ëiëëÜë_�ÇëáÖí�èåõ,�IÝëßõ�É�Úí½±ù�

±ëÕÞí�±ëiëë�çèÉ�ßíÖõ�ÜëÞåõ.�½õ�±ëÕ�VäÝ_�

É�ìÉXïäëÞõ�±ëÔíÞ�ßèõåù,�½õ�±ëÕÞí�±ë_Âù�É�

±ëÕÞõ� ØÃù� Øõ� Èõ� Öù� Úí½±ù� ±ëÕÞõ� ÀõÜ� ØÃù�

ÞèÙ� Øõ� ?� ½õ� ±ëÕÞë� ÜðÂ� Õß� ÀLËÿùá� Þ×í,� Öù�

Úí½�áùÀù�Õß�ÀLËÿùá�À´�ßíÖõ�ßèõåõ�?

½õ�Úí½±ù�±ëÕÞí�äëÖ�ÜëÞÖë�Þ×í,�Öù�±ëÕ�

ÕßõåëÞ� ×åù� ÞèÙ.� ÀÜýZëõhë� Õß� Àù´� ÕHë�

ÀëßHë×í�ÕßõåëÞ�×Þëß�TÝã@Ö�ÀÜýÝùÃí�ÚÞí�

åÀÖù�Þ×í.�ÕÈí�ÛáõÞõ�±ëÕÞí�ÕßõåëÞíÞð_�ÃÜõ�

Öõ�ÀëßHë�èùÝ.�±ëÕÞõ�±õ�Þåù�ßèõäù�½õ´±õ�Àõ�

ÛÃäëÞÞë_�ÚëâÀùÞõ�Àù´�ÕHë�ÕßõåëÞ�Àßí�åÀõ�

ÞèÙ.�½õ�Àõ�ÜÞðWÝ�ÕùÖëÞë�VäÛëä,�ç_VÀëß×í�É�

ÕßõåëÞ� ×ëÝ� Èõ.� @Ýëßõ� @Ýëßõ� Úí½±ù� ÕëçõÞí�

ÀëÜÞë±ù,�ÕÈí�Öõ�çèÝùÃÞí�É�ÀëÜÞë�ÀõÜ�Þ�

èùÝ,� Öõ� ÜÞðWÝÞõ� ÕßõåëÞ� Àßõ� Èõ.� çèÝùÃÞí�

À ë Ü Þ ë Þ õ � Ú Ø á õ � ç è Ý ù Ã í � Ú Þ ë ä ä ë Þ í � À â ë�

åíÂäí� ½õ´±õ.� ÀÜý� ÀßÖí� äÂÖõ� çßá� ìÇkë�

ãV×ìÖ�ÀÜýÝùÃÞù�ÜðAÝ�±ëÔëß�Èõ.�ÀÜýZëõhë�Õß�

É� çÎâÖë� Üâõ� Èõ� Öù� ìÞWÎâÖë� ÕHë.� ÀëÜ�

Ãñ_Çäë´�½Ý�Èõ�±Þõ�ÞðÀçëÞ�ÕHë�×ëÝ�Èõ.�ÀëÜ�

±ëÕHëí�±ëåëÞõ�±ÞðÀ>â�ÕHë�èù´�åÀõ�Èõ�Ö×ë�

ÕþìÖÀ>â� ÕHë� èùÝ� Èõ.� Õß_Öð� ÜÞÞõ� Ûëßõ� Þ�

ÚÞëääð_�Öõ�ÕHë�±õÀ�Àáë�Èõ.�ÜÞ�Ûëßõ�×Öë_�É�

ç _ À S Õ � å ã @ Ö � Ã ñ _ Ç ä ë ´ � ½ Ý � È õ � ± Þ õ�

±çÎâÖëÞë_� ÚíÉ� ääëÝ� Èõ.� èâäë� ÜÞ×í�

ÜÞðWÝ� çèÉ� ßíÖõ� ÕìßãV×ìÖÞõ� ÚØáí� åÀõ� Èõ.�

FÝë_� çßâÖë� Èõ� IÝë_� ÕßõåëÞí� Þ×í� ±Þõ� Öõ� É�

ÀÜýýÜë_�Âðåí�Ö×ë�µÜ_ÃÞù�±ÞðÛä�×ëÝ�Èõ.

ÀÜýÜë_�ÕþØåýÞÞù�Ûëä,�ÀíìÖý�Üõâääë�ÀÜý�

Àßäð_�Ýë�±ë�ÀëÜ�ÜùË<_�Èõ,�ßë"Ýá�Èõ�±Þõ�±ë�ÀëÜ�

ÞëÞð_�Èõ,�çëÔëßHë�Èõ�—�±õ�±ëÛëç×í�ÀÜý�Àßäë_�

Ýë�ÕùÖëÞë�ÀÜýÞí�ÕùÖõ�É�Õþå_çë�ÃëÖë_�ßèõäð_�—�

±ë� çäý� ÀÜýÝùÃíÞë� ÜëÃýÜë_� çñZÜ� ±äßùÔù� Èõ.�

±õËáõ� ÃðMïÖ� ßèíÞõ� ÜèëÞ� ÀëÝý� Àßäð_,� ÕðHÝÀÜý�

ÀßíÞõ� Ûñáí� Éäð_� Ö×ë� ÀÜýÎâ� ÕþÛðÞõ� ±ÕýHë�

ÀßÞëß� É� ÀÜýÝùÃÞí� çäýlõWÌ� ãV×ìÖÞð_� çðÂ�

Üõâäí�åÀõ�Èõ.

± ë � ß í Ö õ � Ý ù Ã í ± õ � Ö Þ ë ä Ü ð @ Ö � ß è í Þ õ ,�

± ë I Ü ì ä r ë ç � Ö × ë � ì å ä Ú ë Ú ë Þ ë � Ú â � Õ ß�

ÀÜýZëõhëÜë_�µÖßäð_�½õ´±õ.�ÃÜõ�ÖõËáð_�ÀÌHë�ÀëÝý�
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ÕHë� ÝùÃÝð@Ö� ãV×ìÖÜë_� Àßäë×í� çèÉ� ßíÖõ�

ç Î â � × ë Ý � È õ . � À Ü ý Z ë õ h ë � Õ ß � Ç í ì Í Ý ë Õ b _ ,�

±ÕìähëÖë� Ö×ë� ØðLÝäí� äëÖùÞð_� ìÇ_ÖÞ� IÝFäë�

ÝùBÝ�Èõ.

ÝùÃ� ±PÝëçíÞõ� FÝë_� çðÔí� ÀÜýÝùÃí� Þ�

ÚÞõ� IÝë_� çðÔí� ÝùÃÜë_� ±ëIÜëÞðÛñìÖ� ×Öí� Þ×í.�

Úõçí� ßèõÞëß� ÝùÃí� @ÝëßõÝ� çÎâ� ×Öù� Þ×í,�

ÀëßHëÀõ� IÝëßõ� ÕHë� ÀÜýÞù� ÕþÛëä� ±õÞë� ÜÞ� Õß�

ÈäëÝõáù� ßèõ� Èõ.� ½õ� ±ëÕHëõ� ÀÜýÞí� çë×õ� lõWÌ�

ìÇ_ÖÞ�Ö×ë�́ rßíÝ�VQ²ìÖ�½õÍí±õ�Èí±õ�Öù�ÀÜý�

±ëÕHëë�µÕß�ÕþÛëä�ÕëÍÖð_�Þ×í.

ÜÞðWÝÞõ� ìÞß_Öß� hëHë� äëÖù� ÕþÛëìäÖ� Àßõ� Èõ.�

ÀÜý,� ÜÞðWÝ� Ö×ë� äëÖëäßHë.� ÀÜý� VäëÛëìäÀ�

wÕ×í�ÕþÛëä�ÕëÍõ�Èõ.�ÜÞðWÝÞë�ÕùÖëÞë�É�ç_ÀSÕ�

± õ Þ ë � µ Õ ß � Õ þ Û ë ä � Õ ë Í õ � È õ � Ö × ë � ç _ ç ë ß Þ ð _�

±ëçÕëçÞð_�äëÖëäßHë�ÕHë�ÕþÛëä�ÕëÍõ�Èõ.

ÀÜý� ÀßÖë_� ±ë� ÕþÀëßÞð_� ìÇ_ÖÞ� Àßí±õ.�

ÒÒ±ë� ÀÜý� ÜÞõ� ÀùHëõ� çùîMÝð_� ?� VäÝ_� ÛÃäëÞõ�

ÕùÖëÞë�lõWÌ�ÀëÝý�ÜëËõ�ÜÞõ�Õç_Ø�ÀÝùý�Èõ.�±õÜHëõ�

ÜÞõ� ±ëäë� ìØTÝÀëÝý� ÜëËõ� ÝùBÝ� çÜFÝù� èåõ.�

±èë,�èð_�´rß�ÜëËõ�±ë�ÀëÝý�Àßí�ß�ëù�È\_.�Üëßïð_�

ÀõËáð_�ÜèëÞ�ÛëBÝ�Èõ�Àõ�ÛÃäëÞÞí�ÞÉß�Üëßë�

Õß� ÕÍí.ÓÓ� ±ë� ÕþÀëßÞð_� ìÇ_ÖÞ� ±ëÕÞõ� ÀÜýÞë�

ÕþÛëä×í�Üð@Ö�ßëÂåõ.

Úí½� ÜÞðWÝùÞë� ÕþÛëä×í� Üð@Ö� ßèõäë� ÜëËõ�

±õÜÞë�ÕþIÝõ�çëZëí-Ûëä�ßëÂäù�Éwßí�Èõ.�çëZëí�

ãV×ìÖ� CëHëí� É� ÜíÌí� ±Þõ� çðÂØ� ãV×ìÖ� Èõ.�

±õÞë×í�±ëÕHëë_�ÜÞÜë_�Úí½±ù�ÕþIÝõ�C²HëëÛëä�

ÉLÜåõ� ÞèÙ� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� çë×íÞë� çë×Þù�

çèÉ�ßíÖõ�±ÞðÛä�×åõ.�äëÖëäßHëÞë�ÕþÛëä×í�

Üð@Ö�ßèõäë�ÜëËõ�VäÝ_Þõ�´rßíÝ�ÞåëÜë_�ãV×Ö�

ßëÂí±õ.�ÀìáÝðÃÞð_�äëÖëäßHë�ÕHë�åã@Öåëâí�

Èõ.� ±õÞë×í� ÕþÛëäÜð@Ö� ßèõäë� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� ÕHë�

µEÇ�ÞåëÜë_�ßèõäð_�ÕÍõ.

Õß_Öð� ÖõÞë� Õèõáë_� ÜÞðWÝÞë� µÕß� ±õÞë�

ÕùÖëÞë� É� ìäÇëßùÞù� ÕþÛëä� ÕÍõ� Èõ.� ±õÀ� Öù�

À Ü ý Ý ù Ã í ± õ � ± _ Ö Ü ð ý Â Ö ë Þ í � Ã ð Î ë Ü ë _ � É � ß è õ ä ð _�

½õ´±õ.� ÚìèóÜðÂÖë� Öù� ÝùÃíÞí� åhëð� Èõ.� ÚíÉ\_�

Üëßë� ÜÞÞù� ÀÝù� çñZÜ� ç_ÀSÕ� ÜÞõ� @Ýëßõ� ÂõîÇí�

ÃÝù� Öõ� äëÖÞí� Âëhëí� ßèõäí� ½õ´±õ.� Àù´ÕHë�

ÜÞðWÝ� ÉõËáù� TÝ×ý� ìäÇëßùÜë_� TÝVÖ� ßèõ� Èõ.�

ÖõËáù� ÀëÝùýÜë_� TÝVÖ� ßèõÖù� Þ×í.� ±ë� ßíÖõ�

iëëÞÚâÞù� Ú_Ô� Úë_ÔíÞõ� ÜÞÞë� ÕþÛëäÞõ� ßùÀí�

Øõäù�½õ´±õ.

ÀÜý� ±ëçã@Öäå� ×´Þõ� ÀëÜÞëäå� Ýë� ÕþØåýÞ�

ÜëËõ�ÀßäëÜë_�±ëäõ�Èõ�Öù�ÀÜýÜë_�±ëIÜëÞí�åã@Ö�

ÕHë� ÂÇëýÝ� Èõ� ±õ� ìç©ë_Ö� ÀØí� Ûñáäù� ½õ´±õ�

ÞèÙ�Õß_Öð�ÀÜý�½õ�±Þëç@Ö�×´Þõ�±ÕýHëÛëä×í�

ÀßäëÜë_�±ëäõ�Èõ�Öù�±ëäë�ÀÜý�±ëIÜëÞõ�åã@Ö�

ÕþØëÞ�Àßõ�Èõ.�çëßë_�ÀÜý�ÕHë�½õ�±Þëç@Ö�×´Þõ�

Þ � À ß ä ë Ü ë _ � ± ë ä õ , � Ö ù � Ö õ � Õ H ë � ± ë I Ü ë Þ õ�

åã@Öåëâí�ÚÞëäåõ�ÞèÙ.�±õÞð_�Üëhë�ÃëÝÞ�É�

×åõ.� ±õËáõ� ÀÜëýÖíÖ� ÚÞäë� ÜëËõ� ±Þëç@Ö�

Ûëä×í�ÀÜý�Àßäë_�Éwßí�Èõ.�ÞèÙÖß�çëßë_�ÀÜý�

ÕHë�Ú_ÔÞ�ÚÞí�Éåõ.

FÝë_�çðÔí�ÜëÞä�±Q²Öäõâë±õ�µÌíÞõ�ÝùÃ�

ßç�ÃþèHë�Þ�Àßõ�Ö×ë�́ rßíÝ�Üèëäë@ÝùÞù�ßç�

Õí±õ� ÞèÙ� IÝë_� çðÔí� Àù´ÕHë� ÜëÞä� ÀÜýÝùÃí�

ÚÞí� åÀÖù� Þ×í.� ±ë� Ú_Þõ� äëÖù� É� ÜÞÞõ�

±õÀëÃþ,� ±ëÞ_ìØÖ� Ö×ë� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.�

çèÉ� ÀÜýÝùÃí� °äÞÞë� ±ÞðÛä� ÜëËõ� áúìÀÀ�

ÀëÝý� µÕß� ÉÖë_� Õèõáë_� Øç� Ýë� Õ_Øß� ìÜìÞË�

ÝùÃëPÝëç� ÀßíÞõ� É´±õ� Ö×ë� ÕëÈë� ±ëäÖí�

äÂÖõ� ÕHë� ÖõËáù� É� çÜÝ� ±ëÕí� VäÝ_Þõ� ÝùÃ�

±PÝëç�¦ëßë�ÖëÉÃíÕñHëý�ÚÞëäí±õ.

Éõ� ÚèõÞù� Ýë� Ûë´±ù� ÛùÉÞ� ÚÞëäõ� Èõ.� Öõ±ù�
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ÛùÉÞ�ÚÞëääëÞë�çÜÝÞõ�ÖÕVÝë�çÜÝ�çÜ°�

áõ.� ±ëÕÞë� ÜëËõ� Úõ� ×í� Çëß� ÀáëÀ� ÖÕVÝë� ÜëËõ�

È õ . � Ö õ Ü ë _ � Ü è ë Þ � ç õ ä ë Þ í � ç ë × õ � Ö Õ V Ý ë � Õ H ë�

çÜëÝõáí� Èõ.� FÝëß×í� ±ëÕ� ÛùÉÞ� ÚÞëääëÞð_�

åw�Àßù�IÝëß×í�ÜÞÞõ�ÇëßõÚëÉ\±õ×í�çÜõËí�áù.�

Ûëä� ìäÛùß� ÚÞëäõ� Öõäð_� ´rßíÝ� ÃíÖ� äÃëÍù.�

Éõ×í� ÜÞ� ´rßíÝ� ÕþõÜÜë_� áíÞ� ×äë� áëÃõ.� ±ìÖ�

Âðåí� Ö×ë� ±ëÞ_ìØÖ� ãV×ìÖÜë_� ãV×Ö� ×´Þõ�

ÝùÃÝð@Ö�ÚÞíÞõ�ÛùÉÞ�ÚÞëäù.�±õäù�±ÞðÛä�

Àßù� Àõ� çäý� åã@ÖäëÞ� ÚëÕ� ÜÞõ� åã@Ö� ç_ÕLïÞ�

ÚÞëäí�ß�ëë�Èõ.�±õÜÞë_�åã@Öåëâí�ìÀßHëù�ÜðÉ�

±ëIÜëÜë_�çÜë´�ß�ëë_�Èõ.

½õ� ±ëÕÞõ� ±ë"ìÎçÜë_� ÚðãKÔÞð_� ÀëÜ� Àßäð_�

ÕÍõ� Èõ.� Öù� ÀëÝý� åw� ÀßÖë_� Õèõáë_,� ±_ÖÜë_� Ö×ë�

äEÇõ�±õÀäëß�ÝùÃëPÝëç�Àßù.�ÚëÚë�Üëßí�çë×õ�

Èõ,�Öõ±ù�ÜÞõ�ìÞßÂí�ß�ëë�Èõ�±õ�VQ²ìÖ�ßëÂù.�½õ�

±ëÕ� ìäzë×a� Èù� Öù� FÝëßõ� Öëç� ÚØáëÝ� IÝëßõ�

äEÇõ�ÝùÃëPÝëç�Àßù.�FÝëßõ�B²èÀëÝý�åw�Àßù�

IÝëßõ�Ö×ë�åëâë±õ�ÉÖë_�Õèõáë_�Ö×ë�åëâë±õ×í�

Cëõß� ±ëäÖë_� Õèõáë_� ×ùÍë� çÜÝ� ÜëËõ� ÝùÃëPÝëç�

Àßù.

±ë�ßíÖõ�ÉõÞð_�ÖÕVÝë�ÀßäëÞð_�áZÝ�Èõ�Öõ±ù�Öù�

ßVÖù� ÀëÏåõ� É.� Õß_Öð� Éõ±ù� ç_çëßÜë_� äÔëßõ�

TÝVÖ� ×´� Çñ@Ýë� Èõ� Öõ±ù� Öù� ÚèëÞð_� É� ÀëÏåõ�

Ö×ë� VäÝ_Þë� ÛëBÝÞõ� ØùìæÖ� ÃHëåõ.� çú×í�

åã@Öåëâí� ÖÕVÝë� Öù� ±õ� Èõ� Àõ� èë×� ÀëÜ� Àßõ�

±Þõ� ÚðãKÔ� çäýåã@ÖäëÞ� Õëçõ×í� åã@Ö� Ö×ë�

åë_ìÖ�ÕþëMïÖ�Àßõ.�±õäù�±ÞðÛä�×ëÝ�Àõ�èð_�±ëIÜë�

ÀÜý�Àßëäí�ß�ëù�È\_�±Þõ�Çëßõ�ÚëÉ\�åë_ìÖ,�åã@Ö�

Ö×ë�ÕìähëÖëÞë_�äëÝÚþõåLç�Îõáëäí�ß�ëù�È\_.�±ë�

±õÀí�çë×õ�ÍÚá�çõäëÞð_�VäwÕ�Èõ.

Öù�±ëäù,�ìÛLïÞ�ìÛLïÞ�ìäìÔ±ù�±ÕÞëäíÞõ�±ë�

äæõý� ÀÜýÝùÃÞí� ÖÕVÝë� Àßí±õ.� FÝëßõ� ±ëÕHëõ�

¬Çí�VËõÉ�Õß�ãV×Ö�×´Þõ�ÀÜý�Àßíåð_.�IÝëßõ�É�

ç_çëß� ±ëÕHëÞõ� ½õ´� åÀåõ.� Öõ� ÜëËõ� VäÝ_� çë×õ�

Ö × ë � ç ë × í ± ù � ç ë × õ � V Þ õ è � ä Ô ë ß ù , � Õ ù Ö ë Þ í�

ÛëäÞë±ùÞõ� ÌíÀ� Àßù.� Úí½±ù� ÕþIÝõ� C²Hëë�

ÀßÞëß� ÀØí� ÀÜýÝùÃí� ÚÞí� åÀÖù� Þ×í.� Ýië�

Ö×ë�Ýiëçõäë�ÕþIÝõ�ÕþõÜ�äÔëßù.�ÕùÖëÞë�ìäÇëßùÞõ�

× ù Í ë � ä Ô ë ß õ � å ã @ Ö å ë â í � Ú Þ ë ä ù . � ç _ ç ë ß�

çÜëÇëßùÞõ� ÕHë� çëZëíÛëä×í� çë_Ûâù� ±õÞë�

ìÇ_ÖÞ�Ö×ë�äHëýÞÜë_�É�ìØäçù�Þ�äíÖõ.�IÝëßõ�É�

±ëÕHëí� ÖÕVÝë� çÎâ� ×åõ� ±Þõ� ±ë� ÖÕVÝë�

¦ëßë�±ëÕHëõ�ÕþIÝZëÖëÞë_�¦ëß�Âùáí�åÀíåð_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી
´ r ß í Ý � ç õ ä ë ± ù Þ ë � ± Þ õ À � ì ä Ô � À ë Ý ý ¿ Ü ù�

±ìäßÖÕHëõ� ÇëáÖë� èùÝ� Èõ.� ßëÉÝùÃÞë� Õ×�

µÕß� çÜìÕýÖ� °äÞ� °ääë� ÕðAÖäÝ,� ÖëáíÜ,�

áúìÀÀ�ìåZëHë�±Þõ�±ÉÜëÝåí�çÜÝÃëâù�±ë�

çú� ÖÚyëÜë_×í� Õçëß� ×äëÞð_� èùÝ� Èõ.� Öõ×í�

ÞíäÍõáë_� ±ëKÝëãIÜÀ� ßIïÞù� ¦ëßë� äößëBÝÛëä�

çLÜëìÞÖ�×ëÝ�Èõ.

¼ Ï � ä ö ß ë B Ý Þ í � ± _ ì Ö Ü ã V × ì Ö � È õ�

Î ì ß V Ö ë Õ H ë ë Þ í � ± ä V × ë . � Þ W Ë ù Ü ù è ë Þ í�

çëZëëÖïûÜñìÖý.� ØõèÛëäÞð_� ç_ÕñHëý� ìäçÉýÞ.� ÉõÞð_�

°äÞ� ÕþIÝõÀ� ÀëÝý,� ÕþIÝõÀ� ç_ÀSÕ� Àõ� rëç�

çñZÜÖëÞù�èùÝ�Èõ.�V×ñá�Ú_ÔÞù�ÛõØë´�½Ý�Èõ.�

Éõ� äßØëÞí� ÜñÖý� ÚÞí� ìärçõäëÜë_� µÕãV×Ö� ßèõ�

Èõ.� ±_ÖÑäëèÀ� åßíß� ¦ëßë� çõäë� Àßí� åÀõ� Èõ.�

½Hëõ� ±õÀ� ÖõÉ� ìáçùËù� ÕþÀëå� Õë×ßíÞõ� ÇëSÝù�

½Ý� Öõäí� ÖõÞí� ±äV×ë� èùÝ� Èõ.� ÕßÜìÕÖë�

ÕßÜëIÜë�çÜëÞ�±äV×ëÞõ�ÔëßHë�ÀßÞëß�±ëäë�

±ëIÜëÞí�±ùâÂ�ÃùÕÞíÝ�ßèí�åÀÖí�Þ×í.

॥ ૐ શાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ
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ÕHë� ÝùÃÝð@Ö� ãV×ìÖÜë_� Àßäë×í� çèÉ� ßíÖõ�

ç Î â � × ë Ý � È õ . � À Ü ý Z ë õ h ë � Õ ß � Ç í ì Í Ý ë Õ b _ ,�

±ÕìähëÖë� Ö×ë� ØðLÝäí� äëÖùÞð_� ìÇ_ÖÞ� IÝFäë�

ÝùBÝ�Èõ.

ÝùÃ� ±PÝëçíÞõ� FÝë_� çðÔí� ÀÜýÝùÃí� Þ�

ÚÞõ� IÝë_� çðÔí� ÝùÃÜë_� ±ëIÜëÞðÛñìÖ� ×Öí� Þ×í.�

Úõçí� ßèõÞëß� ÝùÃí� @ÝëßõÝ� çÎâ� ×Öù� Þ×í,�

ÀëßHëÀõ� IÝëßõ� ÕHë� ÀÜýÞù� ÕþÛëä� ±õÞë� ÜÞ� Õß�

ÈäëÝõáù� ßèõ� Èõ.� ½õ� ±ëÕHëõ� ÀÜýÞí� çë×õ� lõWÌ�

ìÇ_ÖÞ�Ö×ë�́ rßíÝ�VQ²ìÖ�½õÍí±õ�Èí±õ�Öù�ÀÜý�

±ëÕHëë�µÕß�ÕþÛëä�ÕëÍÖð_�Þ×í.

ÜÞðWÝÞõ� ìÞß_Öß� hëHë� äëÖù� ÕþÛëìäÖ� Àßõ� Èõ.�

ÀÜý,� ÜÞðWÝ� Ö×ë� äëÖëäßHë.� ÀÜý� VäëÛëìäÀ�

wÕ×í�ÕþÛëä�ÕëÍõ�Èõ.�ÜÞðWÝÞë�ÕùÖëÞë�É�ç_ÀSÕ�

± õ Þ ë � µ Õ ß � Õ þ Û ë ä � Õ ë Í õ � È õ � Ö × ë � ç _ ç ë ß Þ ð _�

±ëçÕëçÞð_�äëÖëäßHë�ÕHë�ÕþÛëä�ÕëÍõ�Èõ.

ÀÜý� ÀßÖë_� ±ë� ÕþÀëßÞð_� ìÇ_ÖÞ� Àßí±õ.�

ÒÒ±ë� ÀÜý� ÜÞõ� ÀùHëõ� çùîMÝð_� ?� VäÝ_� ÛÃäëÞõ�

ÕùÖëÞë�lõWÌ�ÀëÝý�ÜëËõ�ÜÞõ�Õç_Ø�ÀÝùý�Èõ.�±õÜHëõ�

ÜÞõ� ±ëäë� ìØTÝÀëÝý� ÜëËõ� ÝùBÝ� çÜFÝù� èåõ.�

±èë,�èð_�´rß�ÜëËõ�±ë�ÀëÝý�Àßí�ß�ëù�È\_.�Üëßïð_�

ÀõËáð_�ÜèëÞ�ÛëBÝ�Èõ�Àõ�ÛÃäëÞÞí�ÞÉß�Üëßë�

Õß� ÕÍí.ÓÓ� ±ë� ÕþÀëßÞð_� ìÇ_ÖÞ� ±ëÕÞõ� ÀÜýÞë�

ÕþÛëä×í�Üð@Ö�ßëÂåõ.

Úí½� ÜÞðWÝùÞë� ÕþÛëä×í� Üð@Ö� ßèõäë� ÜëËõ�

±õÜÞë�ÕþIÝõ�çëZëí-Ûëä�ßëÂäù�Éwßí�Èõ.�çëZëí�

ãV×ìÖ� CëHëí� É� ÜíÌí� ±Þõ� çðÂØ� ãV×ìÖ� Èõ.�

±õÞë×í�±ëÕHëë_�ÜÞÜë_�Úí½±ù�ÕþIÝõ�C²HëëÛëä�

ÉLÜåõ� ÞèÙ� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� çë×íÞë� çë×Þù�

çèÉ�ßíÖõ�±ÞðÛä�×åõ.�äëÖëäßHëÞë�ÕþÛëä×í�

Üð@Ö�ßèõäë�ÜëËõ�VäÝ_Þõ�´rßíÝ�ÞåëÜë_�ãV×Ö�

ßëÂí±õ.�ÀìáÝðÃÞð_�äëÖëäßHë�ÕHë�åã@Öåëâí�

Èõ.� ±õÞë×í� ÕþÛëäÜð@Ö� ßèõäë� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� ÕHë�

µEÇ�ÞåëÜë_�ßèõäð_�ÕÍõ.

Õß_Öð� ÖõÞë� Õèõáë_� ÜÞðWÝÞë� µÕß� ±õÞë�

ÕùÖëÞë� É� ìäÇëßùÞù� ÕþÛëä� ÕÍõ� Èõ.� ±õÀ� Öù�

À Ü ý Ý ù Ã í ± õ � ± _ Ö Ü ð ý Â Ö ë Þ í � Ã ð Î ë Ü ë _ � É � ß è õ ä ð _�

½õ´±õ.� ÚìèóÜðÂÖë� Öù� ÝùÃíÞí� åhëð� Èõ.� ÚíÉ\_�

Üëßë� ÜÞÞù� ÀÝù� çñZÜ� ç_ÀSÕ� ÜÞõ� @Ýëßõ� ÂõîÇí�

ÃÝù� Öõ� äëÖÞí� Âëhëí� ßèõäí� ½õ´±õ.� Àù´ÕHë�

ÜÞðWÝ� ÉõËáù� TÝ×ý� ìäÇëßùÜë_� TÝVÖ� ßèõ� Èõ.�

ÖõËáù� ÀëÝùýÜë_� TÝVÖ� ßèõÖù� Þ×í.� ±ë� ßíÖõ�

iëëÞÚâÞù� Ú_Ô� Úë_ÔíÞõ� ÜÞÞë� ÕþÛëäÞõ� ßùÀí�

Øõäù�½õ´±õ.

ÀÜý� ±ëçã@Öäå� ×´Þõ� ÀëÜÞëäå� Ýë� ÕþØåýÞ�

ÜëËõ�ÀßäëÜë_�±ëäõ�Èõ�Öù�ÀÜýÜë_�±ëIÜëÞí�åã@Ö�

ÕHë� ÂÇëýÝ� Èõ� ±õ� ìç©ë_Ö� ÀØí� Ûñáäù� ½õ´±õ�

ÞèÙ�Õß_Öð�ÀÜý�½õ�±Þëç@Ö�×´Þõ�±ÕýHëÛëä×í�

ÀßäëÜë_�±ëäõ�Èõ�Öù�±ëäë�ÀÜý�±ëIÜëÞõ�åã@Ö�

ÕþØëÞ�Àßõ�Èõ.�çëßë_�ÀÜý�ÕHë�½õ�±Þëç@Ö�×´Þõ�

Þ � À ß ä ë Ü ë _ � ± ë ä õ , � Ö ù � Ö õ � Õ H ë � ± ë I Ü ë Þ õ�

åã@Öåëâí�ÚÞëäåõ�ÞèÙ.�±õÞð_�Üëhë�ÃëÝÞ�É�

×åõ.� ±õËáõ� ÀÜëýÖíÖ� ÚÞäë� ÜëËõ� ±Þëç@Ö�

Ûëä×í�ÀÜý�Àßäë_�Éwßí�Èõ.�ÞèÙÖß�çëßë_�ÀÜý�

ÕHë�Ú_ÔÞ�ÚÞí�Éåõ.

FÝë_�çðÔí�ÜëÞä�±Q²Öäõâë±õ�µÌíÞõ�ÝùÃ�

ßç�ÃþèHë�Þ�Àßõ�Ö×ë�́ rßíÝ�Üèëäë@ÝùÞù�ßç�

Õí±õ� ÞèÙ� IÝë_� çðÔí� Àù´ÕHë� ÜëÞä� ÀÜýÝùÃí�

ÚÞí� åÀÖù� Þ×í.� ±ë� Ú_Þõ� äëÖù� É� ÜÞÞõ�

±õÀëÃþ,� ±ëÞ_ìØÖ� Ö×ë� åã@Öåëâí� ÚÞëäõ� Èõ.�

çèÉ� ÀÜýÝùÃí� °äÞÞë� ±ÞðÛä� ÜëËõ� áúìÀÀ�

ÀëÝý� µÕß� ÉÖë_� Õèõáë_� Øç� Ýë� Õ_Øß� ìÜìÞË�

ÝùÃëPÝëç� ÀßíÞõ� É´±õ� Ö×ë� ÕëÈë� ±ëäÖí�

äÂÖõ� ÕHë� ÖõËáù� É� çÜÝ� ±ëÕí� VäÝ_Þõ� ÝùÃ�

±PÝëç�¦ëßë�ÖëÉÃíÕñHëý�ÚÞëäí±õ.

Éõ� ÚèõÞù� Ýë� Ûë´±ù� ÛùÉÞ� ÚÞëäõ� Èõ.� Öõ±ù�
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ÛùÉÞ�ÚÞëääëÞë�çÜÝÞõ�ÖÕVÝë�çÜÝ�çÜ°�

áõ.� ±ëÕÞë� ÜëËõ� Úõ� ×í� Çëß� ÀáëÀ� ÖÕVÝë� ÜëËõ�

È õ . � Ö õ Ü ë _ � Ü è ë Þ � ç õ ä ë Þ í � ç ë × õ � Ö Õ V Ý ë � Õ H ë�

çÜëÝõáí� Èõ.� FÝëß×í� ±ëÕ� ÛùÉÞ� ÚÞëääëÞð_�

åw�Àßù�IÝëß×í�ÜÞÞõ�ÇëßõÚëÉ\±õ×í�çÜõËí�áù.�

Ûëä� ìäÛùß� ÚÞëäõ� Öõäð_� ´rßíÝ� ÃíÖ� äÃëÍù.�

Éõ×í� ÜÞ� ´rßíÝ� ÕþõÜÜë_� áíÞ� ×äë� áëÃõ.� ±ìÖ�

Âðåí� Ö×ë� ±ëÞ_ìØÖ� ãV×ìÖÜë_� ãV×Ö� ×´Þõ�

ÝùÃÝð@Ö�ÚÞíÞõ�ÛùÉÞ�ÚÞëäù.�±õäù�±ÞðÛä�

Àßù� Àõ� çäý� åã@ÖäëÞ� ÚëÕ� ÜÞõ� åã@Ö� ç_ÕLïÞ�

ÚÞëäí�ß�ëë�Èõ.�±õÜÞë_�åã@Öåëâí�ìÀßHëù�ÜðÉ�

±ëIÜëÜë_�çÜë´�ß�ëë_�Èõ.

½õ� ±ëÕÞõ� ±ë"ìÎçÜë_� ÚðãKÔÞð_� ÀëÜ� Àßäð_�

ÕÍõ� Èõ.� Öù� ÀëÝý� åw� ÀßÖë_� Õèõáë_,� ±_ÖÜë_� Ö×ë�

äEÇõ�±õÀäëß�ÝùÃëPÝëç�Àßù.�ÚëÚë�Üëßí�çë×õ�

Èõ,�Öõ±ù�ÜÞõ�ìÞßÂí�ß�ëë�Èõ�±õ�VQ²ìÖ�ßëÂù.�½õ�

±ëÕ� ìäzë×a� Èù� Öù� FÝëßõ� Öëç� ÚØáëÝ� IÝëßõ�

äEÇõ�ÝùÃëPÝëç�Àßù.�FÝëßõ�B²èÀëÝý�åw�Àßù�

IÝëßõ�Ö×ë�åëâë±õ�ÉÖë_�Õèõáë_�Ö×ë�åëâë±õ×í�

Cëõß� ±ëäÖë_� Õèõáë_� ×ùÍë� çÜÝ� ÜëËõ� ÝùÃëPÝëç�

Àßù.

±ë�ßíÖõ�ÉõÞð_�ÖÕVÝë�ÀßäëÞð_�áZÝ�Èõ�Öõ±ù�Öù�

ßVÖù� ÀëÏåõ� É.� Õß_Öð� Éõ±ù� ç_çëßÜë_� äÔëßõ�

TÝVÖ� ×´� Çñ@Ýë� Èõ� Öõ±ù� Öù� ÚèëÞð_� É� ÀëÏåõ�

Ö×ë� VäÝ_Þë� ÛëBÝÞõ� ØùìæÖ� ÃHëåõ.� çú×í�

åã@Öåëâí� ÖÕVÝë� Öù� ±õ� Èõ� Àõ� èë×� ÀëÜ� Àßõ�

±Þõ� ÚðãKÔ� çäýåã@ÖäëÞ� Õëçõ×í� åã@Ö� Ö×ë�

åë_ìÖ�ÕþëMïÖ�Àßõ.�±õäù�±ÞðÛä�×ëÝ�Àõ�èð_�±ëIÜë�

ÀÜý�Àßëäí�ß�ëù�È\_�±Þõ�Çëßõ�ÚëÉ\�åë_ìÖ,�åã@Ö�

Ö×ë�ÕìähëÖëÞë_�äëÝÚþõåLç�Îõáëäí�ß�ëù�È\_.�±ë�

±õÀí�çë×õ�ÍÚá�çõäëÞð_�VäwÕ�Èõ.

Öù�±ëäù,�ìÛLïÞ�ìÛLïÞ�ìäìÔ±ù�±ÕÞëäíÞõ�±ë�

äæõý� ÀÜýÝùÃÞí� ÖÕVÝë� Àßí±õ.� FÝëßõ� ±ëÕHëõ�

¬Çí�VËõÉ�Õß�ãV×Ö�×´Þõ�ÀÜý�Àßíåð_.�IÝëßõ�É�

ç_çëß� ±ëÕHëÞõ� ½õ´� åÀåõ.� Öõ� ÜëËõ� VäÝ_� çë×õ�

Ö × ë � ç ë × í ± ù � ç ë × õ � V Þ õ è � ä Ô ë ß ù , � Õ ù Ö ë Þ í�

ÛëäÞë±ùÞõ� ÌíÀ� Àßù.� Úí½±ù� ÕþIÝõ� C²Hëë�

ÀßÞëß� ÀØí� ÀÜýÝùÃí� ÚÞí� åÀÖù� Þ×í.� Ýië�

Ö×ë�Ýiëçõäë�ÕþIÝõ�ÕþõÜ�äÔëßù.�ÕùÖëÞë�ìäÇëßùÞõ�

× ù Í ë � ä Ô ë ß õ � å ã @ Ö å ë â í � Ú Þ ë ä ù . � ç _ ç ë ß�

çÜëÇëßùÞõ� ÕHë� çëZëíÛëä×í� çë_Ûâù� ±õÞë�

ìÇ_ÖÞ�Ö×ë�äHëýÞÜë_�É�ìØäçù�Þ�äíÖõ.�IÝëßõ�É�

±ëÕHëí� ÖÕVÝë� çÎâ� ×åõ� ±Þõ� ±ë� ÖÕVÝë�

¦ëßë�±ëÕHëõ�ÕþIÝZëÖëÞë_�¦ëß�Âùáí�åÀíåð_.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 05નું અનુસંધાન)... તં�ી �થાનેથી
´ r ß í Ý � ç õ ä ë ± ù Þ ë � ± Þ õ À � ì ä Ô � À ë Ý ý ¿ Ü ù�

±ìäßÖÕHëõ� ÇëáÖë� èùÝ� Èõ.� ßëÉÝùÃÞë� Õ×�

µÕß� çÜìÕýÖ� °äÞ� °ääë� ÕðAÖäÝ,� ÖëáíÜ,�

áúìÀÀ�ìåZëHë�±Þõ�±ÉÜëÝåí�çÜÝÃëâù�±ë�

çú� ÖÚyëÜë_×í� Õçëß� ×äëÞð_� èùÝ� Èõ.� Öõ×í�

ÞíäÍõáë_� ±ëKÝëãIÜÀ� ßIïÞù� ¦ëßë� äößëBÝÛëä�

çLÜëìÞÖ�×ëÝ�Èõ.

¼ Ï � ä ö ß ë B Ý Þ í � ± _ ì Ö Ü ã V × ì Ö � È õ�

Î ì ß V Ö ë Õ H ë ë Þ í � ± ä V × ë . � Þ W Ë ù Ü ù è ë Þ í�

çëZëëÖïûÜñìÖý.� ØõèÛëäÞð_� ç_ÕñHëý� ìäçÉýÞ.� ÉõÞð_�

°äÞ� ÕþIÝõÀ� ÀëÝý,� ÕþIÝõÀ� ç_ÀSÕ� Àõ� rëç�

çñZÜÖëÞù�èùÝ�Èõ.�V×ñá�Ú_ÔÞù�ÛõØë´�½Ý�Èõ.�

Éõ� äßØëÞí� ÜñÖý� ÚÞí� ìärçõäëÜë_� µÕãV×Ö� ßèõ�

Èõ.� ±_ÖÑäëèÀ� åßíß� ¦ëßë� çõäë� Àßí� åÀõ� Èõ.�

½Hëõ� ±õÀ� ÖõÉ� ìáçùËù� ÕþÀëå� Õë×ßíÞõ� ÇëSÝù�

½Ý� Öõäí� ÖõÞí� ±äV×ë� èùÝ� Èõ.� ÕßÜìÕÖë�

ÕßÜëIÜë�çÜëÞ�±äV×ëÞõ�ÔëßHë�ÀßÞëß�±ëäë�

±ëIÜëÞí�±ùâÂ�ÃùÕÞíÝ�ßèí�åÀÖí�Þ×í.

॥ ૐ શાંિત ॥ 
- �.ક�. કાિલદાસ
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ÔëìÜýÀ� µIçä� åë� ÜëËõ�
µÉääëÜë_� ±ëäõ� Èõ?� ±ë�
Õþ‘Þù�µkëß�åùÔäë�ÉÖë_�
Úõ� ìäÇëß� ±ëäõ� Èõ.� ±õÀ�
Ö ù � ± õ � À õ � É õ ä í � ß í Ö õ�
ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� ÒÉõäù�
ìäÇëß�Öõäù�äèõäëßÓ�èùÝ�
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±Üëßë_�ÚëâÀùÞõ�ÜâíÞõ�Àëáõ�çäëßõ�±ë�V×âõ�É�

ÕëÈë_�±ëäí�É´åð_.�ÕÈí�Ûáõ�Öð_�±Üëßù�ìåÀëß�

ÀßÉõ.� ìåÀëßí±õ� ±õÜÞí� äëÖ� ÜëÞí� áíÔí� ±Þõ�

±õÜÞõ� ±õÀ� ßëÖ� ÜëËõ� Cëß� ÉäëÞí� ß½� ±ëÕí.�

èßHë�±Þõ�èßHëí�Öù�ÇëSÝë_�ÃÝë_�±Þõ�ìåÀëßí�

િશવરાિ�નું �વ�પ
રાજયોિગની �.ક�. ભારતીદીદી, ડાયર��ટર ગુજરાત ઝોન, અમદાવાદ (રાજકોટ)
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±õÀ�T²Zë�µÕß�ÇÏíÞõ,�±ëÂí�ßëÖ�çäëß�×äëÞí�

ßëèÜë_�Úõçí�ß�ëù.�T²Zë�µÕß�ÚõÌë_�ÚõÌë_�Öõ�T²ZëÞë_�

Õë_ØÍë_�ÖùÍí�ÖùÍíÞõ�ÞíÇõ�ÎõîÀÖù�ß�ëù.�Úí°�ÚëÉ\�

èßHëÞí� Öõ� ½õÍí±õ� ÕùÖëÞí� ´ÜëÞØëßí� ÚÖëäí.�

±õÜHëõ� ßëhëõ� É� ÕùÖëÞë� çÜëÉÜë_� ÕèùîÇíÞõ� ÚÔí�

äëÖ� ÉHëëäí� ±Þõ� çäëßõ� ÚÔëÞí� ìäØëÝ� áõäëÞð_�

ÕHë�Àèí�ØíÔð_.�ÕÈí�Öù�ÚÔë_�É�èßHë�±õÀ�Úí½�

ÜëËõ�ÕùÖëÞù�½Þ�±ëÕäë�ÖöÝëß�×´�ÃÝë_.�±Þõ�

ÈõäËõ� ±ëÂù� èßHë� çÜëÉ� çäëßõ,� Éõ� {ëÍ� µÕß�

ìåÀëßí�ÚõÌù�èÖù�Öõ�{ëÍ�ÞíÇõ�±ëäíÞõ�ÉÜë�×´�

ÃÝù.�±õÜë_�±ë�ÝýÞí�äëÖ�±õÀ�±õ�ÚÞí�èÖí�Àõ�

ßëhëõ� ìåÀëßí� ¦ëßë� ÖùÍõáë_� {ëÍÞë_� Õë_ØÍë_,� FÝë_�

Þ í Ç õ � Õ Í Ö ë _ � è Ö ë _ , � Ú ß ë Ú ß � Ö õ É � É B Ý ë ± õ�

ìåäìá_ÃÞí� ÕþìÖÜë� èÖí� ±Þõ� ±ëÜ� ±½Hëõ� É�

ìåÀëßí� ¦ëßë� ìåäÞí� Õñ½� ×´� Ã´� èÖí.� Úí°�

ÚëÉ\�èßHë�ÝðÃáÞí�ÕëÈâ�±ëÂù�çÜëÉ�Üßäë�

ÜëËõ�ÖöÝëß�×´�ÃÝù�èÖù.�±õÜÞë�±ëäë�IÝëÃÞõ�

½õ´Þõ� ÕHë� ìåÀëßíÞë� ìØáÜë_� ÕHë� ÕìßäÖýÞ�

±ëTÝð_.� ±Þõ� Öõ� ìäÇëßäë� áëBÝù� Àõ� èð_� ±õÜÞõ�

ÜëßäëÞð_� ÕëÕ� åë� ÜëËõ� Àßïð_� ?� Öù� ìåÀëßí� ±Þõ�

èßHëùÞí� ±ë� Ûã@Ö� ±Þõ� IÝëÃÞë� ±õ� ÕìßHëëÜ�

VäwÕ� Öõ� É� çÜÝõ� ÂðØ� ìåä°� ÕþÃË� ×Ýë� ±Þõ�

ÖõÜÞõ� ÕùÖëÞë� ìäÜëÞÜë_� ÚõçëÍíÞõ� á´� ÃÝë.�

ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� Àõ� IÝëß×í� É� áùÀù� ìåäßëìhë�

µÉäõ�Èõ.�±Þõ�±õ�±ëåë�ßëÂõ�Èõ�Àõ�±õ�ßíÖõ�±õÜÞð_�

äþÖ�äÃõßõ�Àßäë×í�ìåä�ìÕÖë�ÀSÝëHë�Àßí�Øõåõ.�

±ëäí�À×ë�ÕþÇìáÖ�Èõ.�Õß_Öð�çëÇùçëÇ�åð_�±ëäí�

Àù´� Õþç_Ã� À×ë� É� ±ëäÍë� ÜùËë� µIçäÞí�

µÉäHëíÞí� åw±ëÖ� ÀßäëÞð_� ÀëßHëÛñÖ� ÚÞí�

èåõ�?�±ë�Õþ‘Þù�çëÇù�µkëß�½Hëäë�ÜëËõ�ìåäÞù�

äëVÖìäÀ� ÕìßÇÝ� ½Hëäù� ÕÍåõ� Àõ� ÉõÞë×í� ±õ�

ì Þ H ë ý Ý � µ Õ ß � ± ë ä í � å À ë Ý � À õ � ì å ä ß ë ì h ë�

ÜèùIçäÞù� ±ëÔëß� Õõáí� À×ë� èåõ� Àõ� ìåäÞð_�

ÀSÝëHëÀëßí�ÀÖýTÝ�?

ìåäÞù�äëVÖìäÀ�ÕìßÇÝ

±õËáð_�Öù�áÃÛÃ�ÚÔë�ÜëÞõ�Èõ�Àõ,�ÒìåäÓ�ÞëÜ�

ÕßÜëIÜëÞð_� Èõ.� FÝëßõ� ØõäíØõäÖë±ùÞí� ÜìèÜë�

ÒØõäíØõäÖëÝ�ÞÜÑÓ�ÀßíÞõ�ÀßäëÜë_�±ëäõ�Èõ�IÝëßõ�

ìåäÞí� Õñ½� Ò±ùÜÞÜù� ìåäëÝÓ� ±×äë� Òìåä�

ÕßÜëIÜëÝ�ÞÜÑÓ�ÀèíÞõ�×ëÝ�Èõ.�±õËáð_�É�ÞèÙ�

Õß_Öð�ÂðØÞõ�ÕßÜëIÜë�çÜÉäëäëâë�ìÜJÝë�iëëÞí�

áùÀù� ÕHë� ìåäÞõ� É� ÕßÜëIÜëÞð_� ÞëÜ� ÜëÞí�

ì å ä ù è Ü , � ì å ä ù è Ü Þ ð _ � ß Ë H ë � À ß Ö ë � ß è õ � È õ .�

ÕßÜëIÜë�ìåäÞí�ÕþìÖÜë�Òìåäìá_ÃÓÞð_�ÕñÉÞ�ÕHë�

çäýhë�ÕþAÝëÖ�Èõ.�ßëÜõrß�±Þõ�ÃùÕõrßÞë�Ü_ìØß�

ÕßÜëIÜë� ìåäÞí,� líßëÜ� ±Þõ� ÀòWHë� ØõäÖëÞë�

ÕHë�líÕßÜÕñFÝ�ÕßÜ�ìÕÖë�èùäëÞí�ÝëØ�±Õëäõ�

Èõ.�ßëÜëÝHëÜë_�líßëÜÞë_�±õ�äë@ÝùÞù�µSáõÂ�Èõ�

Àõ�ÒìåäÄùèí�ÜÜØëç�Àèëäë,�çù�Þß�Üùèí�çÕÞõ�

èð_�Þèí�ÛëäëÓ�ÕHë�±ëÉ�çIÝÞí�ÖßÎ�ç_ÀõÖ�Àßõ�

Èõ.� ÀëUÜíßÜë_� ±ÜßÞë×Þð_� ìåä� Ü_ìØß� ÂñÚ�

Õþìç©� Èõ.� FÝë_� ÚßÎÞð_� ìåäìá_Ã� ÚÞëäõáð_� Èõ.�

ÛëßÖÞë� ÂñHëõ� ÂñHëõ� çùÜÞë×,� ìärõrßÞë×,�

ÜèëÀëâõrß�äÃõßõ�Ü_ìØß�ÕHë�ÕßÜëIÜë�ìåäÞí�

ÜìèÜëÞë_� ÝëØÃëß� Èõ.� ±õÉ� ßíÖõ� ÞõÕëâÜë_�

ÒÕåðÕìÖÞë×ÓÞð_� Ü_ìØß� ÕHë� ÕßÜëIÜë� ìåäÞð_� É�

VÜßHëV×ëÞ� Èõ.� ½ÕëÞí� áùÀù� ÕHë� ìåäÞë�

±ëÀëßäëâí�ÕþìÖÜë�±×äë�ÜíHëÚkëí�çâÃëäí�

±õÞí� FÝùÖ� µÕß� ÕùÖëÞí� ÞÉß� ËõÀäí,� KÝëÞ�

ÀõãLÄÖ�Àßõ�Èõ.�ÜðçáÜëÞùÞë�ÜyëÜë_�ÕHë�ÒÂëÞë�

±õ� ÀëÚëÓÞë� V×ëÞõ� ìåäìá_ÃÞë� ±ëÀëßÞù� É�

±õÀ� ÕJ×ß� ßëÂäëÜë_� ±ëäõ� Èõ.� ÉõÞõ� Òç_Ãõ�

±çäØÓ� Àèõ� Èõ� ±Þõ� èÉ� µÕß� Éäëäëâë�

ÜðçáÜëÞ� ±õÞð_� çLÜëÞ� Àßõ� Èõ.� ßùÜÜë_� ´çë´�

áùÀù�ÕHë�åÕ×�(ÕþìÖiëë)�áõÖí�äÂÖõ�ìåäìá_Ã�

Éõäë�É�ÕJ×ßÞõ�èë×Üë_�ßëÂíÞõ�ÕÈí�É�åÕ×�áõ�

Èõ.� èÉßÖ� ÜðçëÞõ� ÕHë� {ëÍíÜë_×í� FÝùìÖÞë�

çëZëëIÀëß� ×Ýë� èÖë.� ÞëÞÀ°±õ� ÕHë� Ò±õÀ�
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±ëäíÞõ� ÚÔë� É� ±ëIÜë±ùÞë� ÀSÝëHë� ÀßäëÞë�

ÀÖýTÝÞí� çñÇÀ� Èõ.� Úþ›ëÞë� ìØÞ� ±Þõ� Úþ›ëÞí�

ßëÖ� ÉõÞõ� åð@áÕZë� ±Þõ� ÀòWHëÕZë� ÕHë� ÀèõäëÜë_�

±ëäõ�Èõ�Öõ�ÚøëõÞõ�ÛõÃë_�ÀßÖë_�V²ãWË�Ç¿Þð_�±õÀ�

ÀSÕ�×ëÝ�Èõ.�±ë�ÀSÕÞð_�±ëÝðWÝ�5,000�äæý�Èõ.�

Éõäí� ßíÖõ� ßëìhëÞë� çÜÝõ� ÛùÃ-ìäáëç,� ÕëÕ,�

Çùßí�äÃõßõ�ÂßëÚ�ÀÜý�×ëÝ�Èõ�Öõäí�É�ßíÖõ�±ë�

V²ãWËÇ¿Þë�±õÀ�ÀSÕÜë_�ÕHë�¦ëÕß�ÀìâÝðÃwÕí�

Úþ›ëÞí� ßëìhëÞë� çÜÝõ� ÚÔë� É� ÜÞðWÝëIÜë±ù�

±iëëÞ� ìÞÄëÜë_� çñÖõáë� èùäëÞõ� ÀëßHëõ� ÕëÕÀÜý�

ÀßÖë_� ÀßÖë_� ÖÜù� ÕþÔëÞ� ÚÞÖë_� ½Ý� Èõ.� Õß_Öð�

çÖÝðÃwÕí� Úþ›ëÞë� ìØäçÞí� åw±ëÖÜë_� Öù�

±ëIÜë±ù� çÖùÕþÔëÞ� èùÝ� Èõ.� ±×ëýÖïû� ÀìâÝðÃ�

±_Ö�çÜÝÞë�±ëIÜë±ùÞõ�çÖùÕþÔëÞ�ÚÞëääëÞð_�

Éõ� ìØTÝ� ÀÖýTÝ� ÕßÜëIÜë� ìåäõ� ÀÝð*.� ÖõÞí� É�

ÝëØÃëß� äëVÖäÜë_� ±ë� ìåäßëìhë� Èõ.� ÕßÜëIÜë�

ì å ä � Ø ß õ À � À S Õ Þ ë � À ì á Ý ð Ã Þ ë � ± _ Ö � ± Þ õ�

ç Ö Ý ð Ã Þ ë � ± ë ì Ø Þ ë � ä E Ç õ Þ ë � À S Ý ë H ë À ë ß í�

ÕðßïðæùkëÜ� Òç_ÃÜÓÞë� çÜÝõ� ÕùÖëÞð_� ±áúìÀÀ�

ÀÖýTÝ� Àßõ� Èõ� ±Þõ� ±õ� ¦ëßë� É� çÖÝðÃÞí� ÕðÞÑ�

V×ëÕÞëÞð_�ÀëÝý�ç_ÕLïÞ�×ëÝ�Èõ.�±ë�ÕðìÞÖ�ÕëäÞ�

Õþç_ÃÞí�ÝëØÜë_�ÒìåäßëìhëÓ�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ.

ìåäßëìhë�Õß�µÕäëç

äÖýÜëÞ�çÜÝõ�Öù�áùÀù�Ûë_ÃÞí�±õÀ�MÝëáí�ÕíÞõ�

µÕäëç�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�Öõ±ù�çÜÉõ�Èõ�Àõ�ÀØëÇ�

±ùÜÀëßÓ� ÀèíÞõ� ìåäÞù� É� ÜìèÜë� ÃëÝù� Èõ.�

ìåäÞë�±õÀ�Õþìç©�Ü_ìØßÞð_�ÞëÜ�Ò±ùÜÀëßõrß�

ÕHë� Èõ,� Éõ� ÞëÞÀ°Þë� ±ùÜÀëßõrß×í� ±áÃ�

Þ×í.� Ãùìä_Øìç_èõ� ÕHë� äßØëÞ� ÜëÃÖí� äÂÖõ�

ÕßÜëIÜëÞð_�ÞëÜ�ìåä�É�ÚÖëTÝð_�Èõ�Àõ�ÒØõ�ìåäë�

äß� Üùèõ,� åðÛ� ÀÜùýçõ� ÀÚèð� Þ� ÍßïðÓ� ±ë� ÕþÀëßõ�

ØßõÀ�ÔÜùýÜë_�ìåäÞõ�É�ÕßÜëIÜë�ÜëÞäëÜë_�±ëäõ�

È õ . � ä ë V Ö ä Ü ë _ � ì å ä ì á _ Ã Þ í � Õ þ ì Ö Ü ë � Õ ß Ü ë I Ü ë�

ìåäÞë�ÒFÝùÖ�VäwÕÓÞí�ÝëØÃëß�Èõ.�±õËáõ�Öù�

ÛëßÖÞë� ±ëÌ� Õþìç©� ìåäÜ_ìØß� ÒFÝùìÖìá_Ã�

ÜÌÓ� ÖßíÀõ� ±ùâÂëÝ� Èõ.� çùÜÞë×Þë� ìåä�

Ü_ìØßÜë_� ÕHë� Õèõáë_� èíßëÞð_� ìåäìá_Ã� ßëÂäëÜë_�

±ëTÝð_�èÖð_,�Éõ�ÕßÜëIÜë�FÝùìÖ�VäwÕ�èùäëÞð_�É�

ÕþÖíÀ�èÖð_�(ÀëßHë�èíßù�ÇÜÀÖù�ßèõ�Èõ.)�Õß_Öð�

±õÞõ� ÜèÜØ� Ã{Þäí� áñ_ËíÞõ� á´� ÃÝù� èÖù.�

ÒìåäÓ�åOØÞù�±×ý�×ëÝ�Èõ�ÀSÝëHëÀëßí� �.....�

ìÚ_ØðÞõ� ÕHë� ìåä� ÀèõäëÝ� Èõ.� ±õ� ½Hëäð_� ÂñÚ�

Éwßí�Èõ�Àõ�ìåä�±Þõ�å_Àß�Úøëõ�±õÀ�Þ×í�ÕHë�

ÖõÜë_�ÎßÀ�Èõ.�ìåä�ìÞßëÀëß�ÕßÜëIÜë�Èõ�FÝëßõ�

ÜèëØõä� å_Àß� ±ëÀëßí� ØõäÖë� Èõ.� ÕßÜëIÜë�

ìåäÞõ�ìhëÜñìÖý�ÕHë�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�Öõ�

Úþ›ë�ìäWb�±Þõ�ÜèëØõä�å_ÀßÞë�ÕHë�ßÇìÝÖë�

Èõ.� ØõäÖë� å_ÀßÞõ� çñZÜ� åßíß� Èõ� FÝëßõ� ìåä�

ÕßÜ�±ëIÜë�±×ëýÖïû�ÕßÜëIÜë�Èõ.�ÉõÜÞð_�±TÝ@Ö�

VäwÕ� Èõ� Éõ� ÇÜýÇZëð±ù×í� ½õ´� åÀëÖð_� Þ×í.�

±õÜÞë� FÝùìÖ� VäwÕÞë� çëZëëIÀëß� ìØTÝÄãWË�

¦ëßë� É� ×´� åÀõ� Èõ.� ±ëÜ� ÕßÜëIÜë� ìåäÞð_�

äëVÖìäÀ�VäwÕ�FÝùìÖ�ìÚLØð�É�Èõ.

ìåäÞí�ßëìhë�åë�ÜëËõ�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ�!

èäõ�Õþ‘�µÌõ�Èõ�Àõ�ìåä�Éõ�ÀSÝëHëÀëßí�Èõ�±õÜÞí�

ßëìhë� åë� ÜëËõ� µÉäëÝ� Èõ� ?� ±ëÜ� Öù� ØßßùÉ�

ìØäç� ÕÈí� ßëìhë� Öù� ×ëÝ� É� Èõ.� ÇúØåÞí� ßëìhë�

ÕHë� Øß� Üëçõ� ±ëäõ� Èõ� Õß_Öð� ±èÙ� ßëìhë� åOØ�

ÕßÜëIÜë� ìåäÞí� ±iëëÞwÕí� ßëìhëÞë� çÜÝõ�
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ìåä�ÕHë�Ûë_Ã�ÕíÖë�èÖë�±Þõ�Öõ�ÞåëÜë_É�Öõ±ù�

ÜVÖ�ßèõÖë�èÖë.�Õß_Öð�ÂßõÂß�ìåä�Öù�ìÞßëÀëß�

±Þõ�ìÞßëèëß�Èõ�±Þõ�Öõ×í�±õäí�Þåëäëâí�Ã_Øí�

äVÖðÞë� çõäÞ� ÀßäëÞí� äëÖ� ìääõÀç_ÃÖ� Þ×í.�

ÕÈí� ±ëäë� ±õÀ� ìØäçÞë� µÕäëç×í� åð_� áëÛ� ?�

ÉõÜ� Àõ� áùÀù� Àèõ� Èõ� Àõ� lëäHë� ÜëçÜë_� ßÙÃHë�

Âëäë_� Þ� ½õ´±õ� Öõäí� ±ë� äëÖ� ×´.� Õß_Öð� Öõ�

ÜëçÜë_� ßÙÃHë� Þ� ÂëäëÞù� ìÞÝÜ� çëÇäíÞõ�

ÚëÀíÞë� ÜìèÞë±ùÜë_� Öù� ÕëÈë_� ±õËáë_� ßÙÃHë�

ÂëÖë� ßèõ� Èõ� Àõ� Éõ×í� çßäëâõ� ìèçëÚ� Õñßù� ×´�

½ Ý � È õ . � ± ë Ü � Ú è ë ß Þ ë � w Õ × í � É � Ü ë H ë ç ù�

åëßíìßÀ� µÕäëç� ìåäßëìhë� µÕß� Àßõ� Èõ.� Õß_Öð�

Ý×ë×ý�åð_�Èõ�Öõ�Þ�Öù�½Hëõ�Èõ.�Þ�Öõ�ÜðÉÚ�Àßõ�Èõ.�

µÕäëç� åOØÞù� çëÇù� ±×ý� Èõ� ÒµÕÓ� ±×ëýÖïû�

çÜíÕ�±Þõ�ÒäëçÓ�±õËáõ�ßèõäð_,�±õËáõ�Àõ�çÜíÕ�

ßèõäð_.�Úí½�åOØùÜë_�Àèí±õ�Öù�ÕùÖëÞë�±ëIÜëÞõ�

½ÃþÖ� Àßí� ÕùÖëÞù� Úðì©ÝùÃ� ìåä� ÕßÜëIÜë�

çë×õ� áÃëÍí� ±õÞë� çÜíÕ� ±×äë� ç_ÃÜë_� ßèõäð_�

±õÞð_�É�ÞëÜ�µÕäëç��Àõ�çÖç_Ã�Àßäù�ÀèõäëÝ.

±ëÜ� VÕWË� Èõ� É� Àõ� ìåäßëìhëÞù� µIçä�

±ëIÜë� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� äEÇõÞë� çëÇë� ç_Ú_ÔÞí�

ÝëØÃëß�Èõ.�±×ëýÖïû�±ë�ìØäçõ�±ëÕHëõ�ÚèëßÞë�

ÜúÞÞí� ÉBÝë±õ� ÜëÞìçÀ� ÜúÞ� ßëÂäð_� ½õ´±õ.�

±ÞðÛä� ±õäð_� Àèõ� Èõ� Àõ� ÛñÂ×í� Öù� åëßíìßÀ�

ÀÜ½õßí�ÕHë�±ëäí�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�áíÔõ�ÜÞðWÝÞù�

VäÛëä� ÇíìÍÝù� ±×äë� ¿ùÔí� ×´� ½Ý� Èõ� ±Þõ�

CëHëí� äÂÖõ� Øë@ÖßÞí� ÕHë� åßHë� áõäí� ÕÍõ� Èõ.�

±ëÉõ�ÜÞðWÝ�ÀÜýÀë_Í�Öù�Àßõ�Èõ�ÕHë�±ë�ÖèõäëßÞð_�

çëÇð_�±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�Öõ�Ûñáí�ÃÝù�Èõ.�Éõäí�

ßíÖõ� ìåäßëìhë� Þäë� ìØäçÞë� ±ëß_Û� ±Þõ� É^Þí�

ßëìhëÞë� ±_ÖÞí� çñÇÀ� Èõ� Öõäí� ßíÖõ� ±ëÕHëõ� ÕHë�

±ëÕHëë� °äÞÜë_×í� É^Þë� ÖÜù� ÃðHëí� ±ëçðßí�

ç _ V À ë ß ù Þ ù � ± _ Ö � á ë ä í � Þ ä ë � ç Ö ù Ã ð H ë í � Ø ö ä í�

ç _ V À ë ß ù � ° ä Þ Ü ë _ � á ë ä ä ë Þ í � Õ þ ì Ö i ë ë � À ß ä í�

½õ´±õ.� ÕëÈáí� ìåäßëìhë×í� á´Þõ� ìäÖõáë� ±õÀ�

äæýÜë_�åð_�ÃðHë�ÔëßHë�ÀÝëý�±Þõ�ÀÝë�±äÃðHëùÞù�

IÝëÃ� ÀÝùý� ±õÞù� ±ëKÝëãIÜÀ� ìèçëÚ� ÀëÏäù�

½õ´±õ.�±õÜ�Àßäë×í�ìåäßëìhëÞù�µIçä�Î@Ö�

±õÀ�ìØäçÞù�µIçä�Þ�ßèõÖë_,�°äÞÞõ�ÚØáäë�

ÜëËõ� ±õÀ� ÜëÕØoÍ� ÕþØëÞ� ÀßÞëß� µIçä� ÚÞí�

ßèõåõ.�±ë�åðÛ�Õäý�µÕß�±ëÕHëõ�ìèçëÚ�ÀëÏäù�

½õ´±õ�Àõ

ˆ ±ëÕHëëÜë_� ØßõÀ� ÕþÀëßÞí� lõWÌÖë� ÀõËáí�

±ëäí?

ˆ ç ä ý Ã ð H ë � ç _ Õ ø ë � Ö × ë � Õ ù Ö ë Þ í � ç _ Õ ñ H ë ý�

±äV×ëÞí�Þ°À�ÀõËáë�ÕèùîEÝë�?

ˆ Úí½±ù� çë×õÞë� ç_Ú_ÔÜë_� ±ëÕHëõ� ÀõËáë�

ç_ÖðWË�ßèí±õ�Èí±õ�?

ˆ Üëßë×í� Úí½� @Ýë_� çðÔí� ç_ÖðWË� ßèõ� Èõ?�

äÃõßõ...

Éõäí� ßíÖõ� ìØäëâíÞë� ìØäçõ� ÚÔë� äèõÕëßí�

ÕùÖëÞë� V×ñâ� Ô_ÔëÞë� ÞÎë� ÞðÀåëÞÞù� ìèçëÚ�

ÀëÏõ� Èõ� Öõäí� ßíÖõ� ìåäßëìhëÞë� ±ëKÝëãIÜÀ�

Öèõäëß�µÕß�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�±ëKÝëãIÜÀ�±Þõ�

TÝäèëìßÀ�°äÞ�µÕß�¼ãWËÕëÖ�Àßí�ÖõÞõ�åð©�

± Þ õ � l õ W Ì � Ú Þ ë ä ä ë Þ ù � ¼ Ï � ç _ À S Õ � á ´ ± õ .�

µÕäëçÞë� çëÇë� ±×ýÞõ� çÜ°Þõ� ±ëÕHëõ� ÀëÜ,�

¿ ù Ô , � á ù Û , � Ü ù è � ± Þ õ � ± è o À ë ß � ± ë � Õ ë _ Ç�

ìäÀëßùwÕí� {õßÞð_� ßçÕëÞ� ÀßäëÞð_� Ú_Ô� ÀßíÞõ�

±õÜÞù� IÝëÃ� ÀßäëÞð_� äþÖ� á´±õ.� IÝëßõ� É�

±ëÕHëù� Úðì©ÝùÃ� (Úðì©Þù� Øùß)� ÕìÖÖÕëäÞ�

ÕßÜëIÜë� ìåäÞí� çë×õ� áëÃí� åÀåõ.� IÝëßõ� É�

±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëë� °äÞÜë_� çÎâÖë� ±Þõ� çëÇí�

Âðåí�ÕþëMïÖ�×´�åÀåõ.�Öõ×í�±ëÕHëõ�ìåäßëìhëÞë�

çëÇë� VäwÕÞõ� Î@Ö� ±ùâÂäëÞð_� É� Þ×í� Õß_Öð�

±ùâÂíÞõ� ±ëÕHëë� °äÞ� TÝäèëßÞõ� ±ëÂð_� äæý�

Õìähë�ÚÞëäí�ßëÂäù�½õ´±õ.��    ॥ ઓમશાંિત ॥ 
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±ëäíÞõ� ÚÔë� É� ±ëIÜë±ùÞë� ÀSÝëHë� ÀßäëÞë�

ÀÖýTÝÞí� çñÇÀ� Èõ.� Úþ›ëÞë� ìØÞ� ±Þõ� Úþ›ëÞí�

ßëÖ� ÉõÞõ� åð@áÕZë� ±Þõ� ÀòWHëÕZë� ÕHë� ÀèõäëÜë_�

±ëäõ�Èõ�Öõ�ÚøëõÞõ�ÛõÃë_�ÀßÖë_�V²ãWË�Ç¿Þð_�±õÀ�

ÀSÕ�×ëÝ�Èõ.�±ë�ÀSÕÞð_�±ëÝðWÝ�5,000�äæý�Èõ.�

Éõäí� ßíÖõ� ßëìhëÞë� çÜÝõ� ÛùÃ-ìäáëç,� ÕëÕ,�

Çùßí�äÃõßõ�ÂßëÚ�ÀÜý�×ëÝ�Èõ�Öõäí�É�ßíÖõ�±ë�

V²ãWËÇ¿Þë�±õÀ�ÀSÕÜë_�ÕHë�¦ëÕß�ÀìâÝðÃwÕí�

Úþ›ëÞí� ßëìhëÞë� çÜÝõ� ÚÔë� É� ÜÞðWÝëIÜë±ù�

±iëëÞ� ìÞÄëÜë_� çñÖõáë� èùäëÞõ� ÀëßHëõ� ÕëÕÀÜý�

ÀßÖë_� ÀßÖë_� ÖÜù� ÕþÔëÞ� ÚÞÖë_� ½Ý� Èõ.� Õß_Öð�

çÖÝðÃwÕí� Úþ›ëÞë� ìØäçÞí� åw±ëÖÜë_� Öù�

±ëIÜë±ù� çÖùÕþÔëÞ� èùÝ� Èõ.� ±×ëýÖïû� ÀìâÝðÃ�

±_Ö�çÜÝÞë�±ëIÜë±ùÞõ�çÖùÕþÔëÞ�ÚÞëääëÞð_�

Éõ� ìØTÝ� ÀÖýTÝ� ÕßÜëIÜë� ìåäõ� ÀÝð*.� ÖõÞí� É�

ÝëØÃëß� äëVÖäÜë_� ±ë� ìåäßëìhë� Èõ.� ÕßÜëIÜë�

ì å ä � Ø ß õ À � À S Õ Þ ë � À ì á Ý ð Ã Þ ë � ± _ Ö � ± Þ õ�

ç Ö Ý ð Ã Þ ë � ± ë ì Ø Þ ë � ä E Ç õ Þ ë � À S Ý ë H ë À ë ß í�

ÕðßïðæùkëÜ� Òç_ÃÜÓÞë� çÜÝõ� ÕùÖëÞð_� ±áúìÀÀ�

ÀÖýTÝ� Àßõ� Èõ� ±Þõ� ±õ� ¦ëßë� É� çÖÝðÃÞí� ÕðÞÑ�

V×ëÕÞëÞð_�ÀëÝý�ç_ÕLïÞ�×ëÝ�Èõ.�±ë�ÕðìÞÖ�ÕëäÞ�

Õþç_ÃÞí�ÝëØÜë_�ÒìåäßëìhëÓ�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ.

ìåäßëìhë�Õß�µÕäëç

äÖýÜëÞ�çÜÝõ�Öù�áùÀù�Ûë_ÃÞí�±õÀ�MÝëáí�ÕíÞõ�

µÕäëç�Àßõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�Öõ±ù�çÜÉõ�Èõ�Àõ�ÀØëÇ�

±ùÜÀëßÓ� ÀèíÞõ� ìåäÞù� É� ÜìèÜë� ÃëÝù� Èõ.�

ìåäÞë�±õÀ�Õþìç©�Ü_ìØßÞð_�ÞëÜ�Ò±ùÜÀëßõrß�

ÕHë� Èõ,� Éõ� ÞëÞÀ°Þë� ±ùÜÀëßõrß×í� ±áÃ�

Þ×í.� Ãùìä_Øìç_èõ� ÕHë� äßØëÞ� ÜëÃÖí� äÂÖõ�

ÕßÜëIÜëÞð_�ÞëÜ�ìåä�É�ÚÖëTÝð_�Èõ�Àõ�ÒØõ�ìåäë�

äß� Üùèõ,� åðÛ� ÀÜùýçõ� ÀÚèð� Þ� ÍßïðÓ� ±ë� ÕþÀëßõ�

ØßõÀ�ÔÜùýÜë_�ìåäÞõ�É�ÕßÜëIÜë�ÜëÞäëÜë_�±ëäõ�

È õ . � ä ë V Ö ä Ü ë _ � ì å ä ì á _ Ã Þ í � Õ þ ì Ö Ü ë � Õ ß Ü ë I Ü ë�

ìåäÞë�ÒFÝùÖ�VäwÕÓÞí�ÝëØÃëß�Èõ.�±õËáõ�Öù�

ÛëßÖÞë� ±ëÌ� Õþìç©� ìåäÜ_ìØß� ÒFÝùìÖìá_Ã�

ÜÌÓ� ÖßíÀõ� ±ùâÂëÝ� Èõ.� çùÜÞë×Þë� ìåä�

Ü_ìØßÜë_� ÕHë� Õèõáë_� èíßëÞð_� ìåäìá_Ã� ßëÂäëÜë_�

±ëTÝð_�èÖð_,�Éõ�ÕßÜëIÜë�FÝùìÖ�VäwÕ�èùäëÞð_�É�

ÕþÖíÀ�èÖð_�(ÀëßHë�èíßù�ÇÜÀÖù�ßèõ�Èõ.)�Õß_Öð�

±õÞõ� ÜèÜØ� Ã{Þäí� áñ_ËíÞõ� á´� ÃÝù� èÖù.�

ÒìåäÓ�åOØÞù�±×ý�×ëÝ�Èõ�ÀSÝëHëÀëßí� �.....�

ìÚ_ØðÞõ� ÕHë� ìåä� ÀèõäëÝ� Èõ.� ±õ� ½Hëäð_� ÂñÚ�

Éwßí�Èõ�Àõ�ìåä�±Þõ�å_Àß�Úøëõ�±õÀ�Þ×í�ÕHë�

ÖõÜë_�ÎßÀ�Èõ.�ìåä�ìÞßëÀëß�ÕßÜëIÜë�Èõ�FÝëßõ�

ÜèëØõä� å_Àß� ±ëÀëßí� ØõäÖë� Èõ.� ÕßÜëIÜë�

ìåäÞõ�ìhëÜñìÖý�ÕHë�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�ÀëßHë�Àõ�Öõ�

Úþ›ë�ìäWb�±Þõ�ÜèëØõä�å_ÀßÞë�ÕHë�ßÇìÝÖë�

Èõ.� ØõäÖë� å_ÀßÞõ� çñZÜ� åßíß� Èõ� FÝëßõ� ìåä�

ÕßÜ�±ëIÜë�±×ëýÖïû�ÕßÜëIÜë�Èõ.�ÉõÜÞð_�±TÝ@Ö�

VäwÕ� Èõ� Éõ� ÇÜýÇZëð±ù×í� ½õ´� åÀëÖð_� Þ×í.�

±õÜÞë� FÝùìÖ� VäwÕÞë� çëZëëIÀëß� ìØTÝÄãWË�

¦ëßë� É� ×´� åÀõ� Èõ.� ±ëÜ� ÕßÜëIÜë� ìåäÞð_�

äëVÖìäÀ�VäwÕ�FÝùìÖ�ìÚLØð�É�Èõ.

ìåäÞí�ßëìhë�åë�ÜëËõ�µÉääëÜë_�±ëäõ�Èõ�!

èäõ�Õþ‘�µÌõ�Èõ�Àõ�ìåä�Éõ�ÀSÝëHëÀëßí�Èõ�±õÜÞí�

ßëìhë� åë� ÜëËõ� µÉäëÝ� Èõ� ?� ±ëÜ� Öù� ØßßùÉ�

ìØäç� ÕÈí� ßëìhë� Öù� ×ëÝ� É� Èõ.� ÇúØåÞí� ßëìhë�

ÕHë� Øß� Üëçõ� ±ëäõ� Èõ� Õß_Öð� ±èÙ� ßëìhë� åOØ�

ÕßÜëIÜë� ìåäÞí� ±iëëÞwÕí� ßëìhëÞë� çÜÝõ�
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ìåä�ÕHë�Ûë_Ã�ÕíÖë�èÖë�±Þõ�Öõ�ÞåëÜë_É�Öõ±ù�

ÜVÖ�ßèõÖë�èÖë.�Õß_Öð�ÂßõÂß�ìåä�Öù�ìÞßëÀëß�

±Þõ�ìÞßëèëß�Èõ�±Þõ�Öõ×í�±õäí�Þåëäëâí�Ã_Øí�

äVÖðÞë� çõäÞ� ÀßäëÞí� äëÖ� ìääõÀç_ÃÖ� Þ×í.�

ÕÈí� ±ëäë� ±õÀ� ìØäçÞë� µÕäëç×í� åð_� áëÛ� ?�

ÉõÜ� Àõ� áùÀù� Àèõ� Èõ� Àõ� lëäHë� ÜëçÜë_� ßÙÃHë�

Âëäë_� Þ� ½õ´±õ� Öõäí� ±ë� äëÖ� ×´.� Õß_Öð� Öõ�

ÜëçÜë_� ßÙÃHë� Þ� ÂëäëÞù� ìÞÝÜ� çëÇäíÞõ�

ÚëÀíÞë� ÜìèÞë±ùÜë_� Öù� ÕëÈë_� ±õËáë_� ßÙÃHë�

ÂëÖë� ßèõ� Èõ� Àõ� Éõ×í� çßäëâõ� ìèçëÚ� Õñßù� ×´�

½ Ý � È õ . � ± ë Ü � Ú è ë ß Þ ë � w Õ × í � É � Ü ë H ë ç ù�

åëßíìßÀ� µÕäëç� ìåäßëìhë� µÕß� Àßõ� Èõ.� Õß_Öð�

Ý×ë×ý�åð_�Èõ�Öõ�Þ�Öù�½Hëõ�Èõ.�Þ�Öõ�ÜðÉÚ�Àßõ�Èõ.�

µÕäëç� åOØÞù� çëÇù� ±×ý� Èõ� ÒµÕÓ� ±×ëýÖïû�

çÜíÕ�±Þõ�ÒäëçÓ�±õËáõ�ßèõäð_,�±õËáõ�Àõ�çÜíÕ�

ßèõäð_.�Úí½�åOØùÜë_�Àèí±õ�Öù�ÕùÖëÞë�±ëIÜëÞõ�

½ÃþÖ� Àßí� ÕùÖëÞù� Úðì©ÝùÃ� ìåä� ÕßÜëIÜë�

çë×õ� áÃëÍí� ±õÞë� çÜíÕ� ±×äë� ç_ÃÜë_� ßèõäð_�

±õÞð_�É�ÞëÜ�µÕäëç��Àõ�çÖç_Ã�Àßäù�ÀèõäëÝ.

±ëÜ� VÕWË� Èõ� É� Àõ� ìåäßëìhëÞù� µIçä�

±ëIÜë� ±Þõ� ÕßÜëIÜë� äEÇõÞë� çëÇë� ç_Ú_ÔÞí�

ÝëØÃëß�Èõ.�±×ëýÖïû�±ë�ìØäçõ�±ëÕHëõ�ÚèëßÞë�

ÜúÞÞí� ÉBÝë±õ� ÜëÞìçÀ� ÜúÞ� ßëÂäð_� ½õ´±õ.�

±ÞðÛä� ±õäð_� Àèõ� Èõ� Àõ� ÛñÂ×í� Öù� åëßíìßÀ�

ÀÜ½õßí�ÕHë�±ëäí�½Ý�Èõ.�ÉõÞõ�áíÔõ�ÜÞðWÝÞù�

VäÛëä� ÇíìÍÝù� ±×äë� ¿ùÔí� ×´� ½Ý� Èõ� ±Þõ�

CëHëí� äÂÖõ� Øë@ÖßÞí� ÕHë� åßHë� áõäí� ÕÍõ� Èõ.�

±ëÉõ�ÜÞðWÝ�ÀÜýÀë_Í�Öù�Àßõ�Èõ�ÕHë�±ë�ÖèõäëßÞð_�

çëÇð_�±ëKÝëãIÜÀ�ßèVÝ�Öõ�Ûñáí�ÃÝù�Èõ.�Éõäí�

ßíÖõ� ìåäßëìhë� Þäë� ìØäçÞë� ±ëß_Û� ±Þõ� É^Þí�

ßëìhëÞë� ±_ÖÞí� çñÇÀ� Èõ� Öõäí� ßíÖõ� ±ëÕHëõ� ÕHë�

±ëÕHëë� °äÞÜë_×í� É^Þë� ÖÜù� ÃðHëí� ±ëçðßí�

ç _ V À ë ß ù Þ ù � ± _ Ö � á ë ä í � Þ ä ë � ç Ö ù Ã ð H ë í � Ø ö ä í�

ç _ V À ë ß ù � ° ä Þ Ü ë _ � á ë ä ä ë Þ í � Õ þ ì Ö i ë ë � À ß ä í�

½õ´±õ.� ÕëÈáí� ìåäßëìhë×í� á´Þõ� ìäÖõáë� ±õÀ�

äæýÜë_�åð_�ÃðHë�ÔëßHë�ÀÝëý�±Þõ�ÀÝë�±äÃðHëùÞù�

IÝëÃ� ÀÝùý� ±õÞù� ±ëKÝëãIÜÀ� ìèçëÚ� ÀëÏäù�

½õ´±õ.�±õÜ�Àßäë×í�ìåäßëìhëÞù�µIçä�Î@Ö�

±õÀ�ìØäçÞù�µIçä�Þ�ßèõÖë_,�°äÞÞõ�ÚØáäë�

ÜëËõ� ±õÀ� ÜëÕØoÍ� ÕþØëÞ� ÀßÞëß� µIçä� ÚÞí�

ßèõåõ.�±ë�åðÛ�Õäý�µÕß�±ëÕHëõ�ìèçëÚ�ÀëÏäù�

½õ´±õ�Àõ

ˆ ±ëÕHëëÜë_� ØßõÀ� ÕþÀëßÞí� lõWÌÖë� ÀõËáí�

±ëäí?

ˆ ç ä ý Ã ð H ë � ç _ Õ ø ë � Ö × ë � Õ ù Ö ë Þ í � ç _ Õ ñ H ë ý�

±äV×ëÞí�Þ°À�ÀõËáë�ÕèùîEÝë�?

ˆ Úí½±ù� çë×õÞë� ç_Ú_ÔÜë_� ±ëÕHëõ� ÀõËáë�

ç_ÖðWË�ßèí±õ�Èí±õ�?

ˆ Üëßë×í� Úí½� @Ýë_� çðÔí� ç_ÖðWË� ßèõ� Èõ?�

äÃõßõ...

Éõäí� ßíÖõ� ìØäëâíÞë� ìØäçõ� ÚÔë� äèõÕëßí�

ÕùÖëÞë� V×ñâ� Ô_ÔëÞë� ÞÎë� ÞðÀåëÞÞù� ìèçëÚ�

ÀëÏõ� Èõ� Öõäí� ßíÖõ� ìåäßëìhëÞë� ±ëKÝëãIÜÀ�

Öèõäëß�µÕß�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�±ëKÝëãIÜÀ�±Þõ�

TÝäèëìßÀ�°äÞ�µÕß�¼ãWËÕëÖ�Àßí�ÖõÞõ�åð©�

± Þ õ � l õ W Ì � Ú Þ ë ä ä ë Þ ù � ¼ Ï � ç _ À S Õ � á ´ ± õ .�

µÕäëçÞë� çëÇë� ±×ýÞõ� çÜ°Þõ� ±ëÕHëõ� ÀëÜ,�

¿ ù Ô , � á ù Û , � Ü ù è � ± Þ õ � ± è o À ë ß � ± ë � Õ ë _ Ç�

ìäÀëßùwÕí� {õßÞð_� ßçÕëÞ� ÀßäëÞð_� Ú_Ô� ÀßíÞõ�

±õÜÞù� IÝëÃ� ÀßäëÞð_� äþÖ� á´±õ.� IÝëßõ� É�

±ëÕHëù� Úðì©ÝùÃ� (Úðì©Þù� Øùß)� ÕìÖÖÕëäÞ�

ÕßÜëIÜë� ìåäÞí� çë×õ� áëÃí� åÀåõ.� IÝëßõ� É�

±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëë� °äÞÜë_� çÎâÖë� ±Þõ� çëÇí�

Âðåí�ÕþëMïÖ�×´�åÀåõ.�Öõ×í�±ëÕHëõ�ìåäßëìhëÞë�

çëÇë� VäwÕÞõ� Î@Ö� ±ùâÂäëÞð_� É� Þ×í� Õß_Öð�

±ùâÂíÞõ� ±ëÕHëë� °äÞ� TÝäèëßÞõ� ±ëÂð_� äæý�
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કારણ ક� અમારા આજુબાજુમાં રહ�તા 
પડોશીઓ ઈ�યા�બહ�ન બદનીિતબહ�ન, માયાબેન, 
આશાિ�બહ�ન, રાવણભાઈ, �ોધભાઈ, 
મોહભાઈ વગેર� વગેર� જેવા ધુંરધર લોકો રહ�વાથી 
બ� જ �યાન રાખવું પડે છ�. જરા � પ�પાની 
આ�ાનું ઉલંઘન થાય તો તરત જ આ લોકો અમને 
પોતાનાં ઘર� લઈ જઈ પરિચંતનનાં પકવાન, 
પરિનંદાનાં પેડાં ખવડાવી દુ�યાવી �યથ� વાતોનાં 
વંટોળમાં લઈ �ય. એટલે અમે પણ દુઃખભાઈ, 
અશા��તબહ�ન, વગેર�ની દો�તીથી દૂર જ રહીએ 
છીએ.

અમારા મ�મી પ�પાની િશ�ા એટલી 
પાવર�લ છ� ક� અમને સ�કડ-સ�કડ ��ત કયા� 
કર� છ�. એનો અવાજ કાનોમાં ગૂં�યા જ કર� છ�.

હ� મારા �યારા મીઠા બાળકો! તમે આ 
િવકારો �પી દુ�મનો અને વાસના �પી દુજ�નોનો 
સંગ ભૂલથી પણ નિહ� કરતા. તમારા 63 જ�મો 
એનાં આધીન થઈ વીતી ગયાં છ�. તમારી 
તકલીફો, તમારાં ક�ો, મહ�નત હવે મારાથી 
�વાતાં નથી. �યાર� એક મારી સાથે જ �ેહ છ�. 
સંબંધ છ�. મહો�બત છ�. અનેકાનેક �ા��તઓનો 
અનુભવ કરો છો. મા�ં તમને વરદાન છ�. દુવાઓ 
છ� તમને �� 21 જ�મોનો વારસો આપું છું. તમે ફ� 
પોતાને આ�મા સમ�ને કમ� કરો. આ દ�હ 
અિભમાન�પી ભૂતોને છોડો. મારી યાદમાં રહી 
મારી શિ� �ા�ત કરી આ માયામાસી રાવણમામા 
તેમજ તેનો સવ� પ�રવાર છળ, કપટ, ઠગી, ચોરી 
છાપાછાપી બધાથી દૂર જ રહો એમાં જ તમા�ં 
ક�યાણ છ�.

માર� બે બહ�નો અને બે ભાઈઓ છ�. એક 
બહ�ન શાંિત બી� ખુશી. ભાઈઓ સુખલાલ અને 
�ેમભાઈ. મારી જનેતાનું નામ છ�. પિવ�તા અને 
િપતા છ� િશવબાબા ભોળાનાથ ભંડારી. અમારો 
આ પ�રવાર ઘણો જ મીઠો છ�. અમે આપસમાં ઘણાં 
જ આનંદમાં છીએ કશી જ િચંતા નથી. અમારા 
પ�પા (સવ� આ�માઓના િપતા) પરમા�મા અમને 
રોજ સવાર� �ણ વાગે ઉઠાડે. મીઠી �ાનની વાતો 
સંભળાવે. ખૂબ જ વહાલ કર�. ગળ� લગાડે. 
ચુ�તીની ચોકલેટ અને બેહદ આનંદનાં િબ�ક�ટ 
ખવડાવી તા�મા� બનાવી સવાર� પાંચ વાગે 
પોતાનાં કામ અથ� િવ� પ�ર�મણ પર ચા�યા 
�ય. મારા મ�મી પણ બ� જ ધૈય�વત, ખંતીલા 
અને ગંભીર છ�. પ�પા અમારી �ડે વાતો કર� �યાં 
સુધી એ પ�પા માટ� એક જ લગનમાં મગન બની 
�ેમનાં પરોઠાં, �ેહનું શાક, પ�રવત�નનાં પાપડ, 
કળા કારીગરીની કચોરી તેમજ આરામરિહતનું 
અથાણું નાખીને સરસ મ�નું ટ��શન ��નું ટી�ફન 
બનાવીને આપી દ� છ�. પ�પાની �ુટી એવી છ� ક� 
રોજ સાડાછસો કરોડ બાળકો ઉપર �યાન રાખવું 
પડે છ�. એમાં પણ િભ�ન ક�ટ�ગરીના લોકો છ�. 
દુઃખી, રોગી, શોકાતુર, ગરીબ, શા�કાર, સાધુ-
સંત, મહા�માઓ, ભ�ો, પુ�રી, દીનહીન, 
ધમ�, અધમ�, ના��તક, બાળકથી લઈને ��, 
નરનારીઓ એ બધાનાં િહસાબ �કતાબની 
ફાઈલોને �વા કરવા િચ�ગુ�તનાં �પે ��િપતા 
��ાબાબાને સાથે રાખે છ�. આટલુ કામકાજ હોવા 
છતાં જે એમનાં આ�ાકારી, વફાદાર, ઈમાનદાર, 
સપૂત બાળકોને મળવા આવે છ�. અને બ� જ 
�યાન રાખે છ�.

વાહ મારો િ�ય પ�રવાર વાહ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંડ, મુંબઈ

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 03 March 2022 Page No. 21

�ાના�ત

અને બી� વાત ક� મારા સવ� સમથ� 
સવ�શિ�વાન િશવ િપતાની અપરંપાર િશ�ાઓ 
અમને રોજ મળ� છ�. � ક� મારા પ�પા એટલા �ય�ત 
રહ� છ� ક� વાત ન પૂછો. એ કહ� છ� ક� જુઓ આ 
દુિનયામાં �� તમને કોઈ વાતમાં રોકતો ક� ટોકતો 
નથી. પરંતુ બેટા તમે હોવનહાર દ�વી-દ�વતાઓ છો 
એ ��િતથી કદી ના થાકશો. તમને અ�નશુિ�, 
સંગની શુિ�, �દ�યગુણોની ધારણા િવકારો ઉપર 
િવજય તેમજ બ� જ િનમ�ળ �વભાવ, સરળ 
સં�કારોથી સુસ� બનીને રહ�વાનું તમારો 
�વધમ�, �વકમ�, �વલ�ય, �વ લ�ણ, �વ �વ�પ, 
�વદ�શને સદા યાદ રાખવું. તથા બેટા વ�તુ, 
વૈભવ, અને �યિ� તરફ આકષ�વું નિહ. 
સમ�યા, બેટા સુખ, �ેમ બેટા, ખુશી, શાંિત આ 
હળાહળ કિળયુગનું હવામાન બ� જ ખરાબ છ�. �� 
તમને જેટલાં પાવર�લ બનાવવા માગું છું. અર� ! 
માયા �ખર ગુમાની છ�. જેવી રીતે �ટવમાં કોઈ 
હવા ભર� ને કોઈ ચાવી ખોલે તો હવા નીકળી �ય. 
તેમ આ માયા પણ એક સ�કડમાં તમને અશ�થી ફશ� 
પર ફ�ક� દ�શે. એટલે ક�� છું ક� તમે એક મા�ં જ 
�યાન ધરો �� તમા�ં પૂર�પૂ�ં �યાન રાખીશ એ 
ગેરંટી છ�. ડરો નિહ, ગભરાવો નિહ. મારી 
આ�ાનું પાલન કરો. રા�ે જ�દી સૂઈ �વ સવાર� 
જ�દી વહ�લા ઉઠો. એમ કહીને પ�પા ચા�યા �ય.

ફરી પાછા સવાર� અ�તવેળાએ �ણ વાગે 
જગાડે અને શિ�શાળી �ેહનાં શીરાનો �સાદ 
(ટોલી) આપે. પછી અમે તૈયાર થઈ એ એટલે 
�ાનનાં રસથાળની સમાન મુરલીને મધુર �વર 
સંભળાવે. ઓહો ! એનો રસા�વાદ તો ક�ઈક 
અલગ જ હોય. િવિભ�ન �કારની િશ�ાઓ �ણે 
36 �કારનાં ભોજન જ ખાતા હોઈએ. એવું લાગે 
મારી બહ�નો ખુશી અને શાંિત તો મન મનમાં હ�યાં 
જ કર� અને �ેમ, સુખલાલ મંદ મંદ મુ�કરાયા જ 

કર�. ખર�ખર, આપણો પ�રવાર ક�ટલો સારો છ�. 
ક�ટલી મ� આવે છ�. આવી મ� તો કોઈ જ�મમાં 
પણ મળી નહ� હોય એવું બો�યા કર� સમય �િત 
સમય �વયં �ભુ અમારી સંભાળ કર�. જુઓ પાછા 
બપોર� જમતી વેળાએ પણ ચ�ર લગાવીને યાદ 
અપાવે ક� મારી યાદમાં કોિળયો ભરો છ� ક� પછી 
કોઈ વ�તુઓમાં આસ�કત તો નથી ને! ભોજન પર 
��� ચ�ની ચચા� કરો છ� ક� �યથ� િચંતન તો નથી 
ને ! એમ નજરોથી િનહાલ કરીને સાવધાનીનો 
સલાડ ખવડાવી �ય. ફરી સાંજે નુમઃ સાંજ પણ 
દ�ખભાળ જ�ર કર�. ��થિત�પી �વા��યમાં 
ગરબડ તો નથી ને! એમ કહી સહનશીલતા �પી 
સુબીરસનો એક �લાસ પીવડાવી �ય અને કહ�તા 
�ય ક� બેટા �ણ વાતો યાદ રાખવાની. �� િનિમ� 
છું, િનમા�ણિચત બની ન�તાથી કાય� કરો. અને 
જુઓ ! ક�દય નારાજ, િનરાશ અને નરવશ ન 
બનવું. સમ�યા ! તમારો વત�માનનો પુ�ષાથ� 
તમારા ભિવ�યની �તીિત કરાવે છ�. જુઓ તમને 
પરણાવવા માયામાસી અને અધૈય�મામા 
કિળયુગની ક�ટ�વોનાં મોસાળુ લઈને આવશે. સાથે 
બેઈમાનીના બે�ડવા� પણ વગાડશે. �યથ� 
સંક�પો �પી ઘર ભીતરને તમારા ઘરભીતરનો 
દરવા� ખટખટાવશે. પરંતુ અટલ િન�યનું લોક 
લગાવી પછી સાંજે મારા વતનની સેર કરો. ખૂબ જ 
મ� આવશે. એનું વણ�ન અલૌ�કક જ છ�. અર� ! 
�વગ�ના સુખમાં રમણ કરશો.

અને ફરી રા�ે તો મ�મી પ�પા પોતાનો 
વહાલાભય� દ�રયાની જેમ ખોળામાં બેસાડીને 
આખા પ�રવારને પંપા�યા જ કર� છ�. મીઠી-મીઠી 
�દ�યવાણીથી તરબોળ કરી દ� છ�. મન-વચન-કમ�, 
ક�ત-ક��ય થઈ જવાય છ�. અને �દલથી અવાજ 
નીકળ� છ� ક� વાહ �યારા માત-િપતા િશવબાબા, 
��ાબાબા વાહ ! વાહમા જગદ�બા સર�વિતમા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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કારણ ક� અમારા આજુબાજુમાં રહ�તા 
પડોશીઓ ઈ�યા�બહ�ન બદનીિતબહ�ન, માયાબેન, 
આશાિ�બહ�ન, રાવણભાઈ, �ોધભાઈ, 
મોહભાઈ વગેર� વગેર� જેવા ધુંરધર લોકો રહ�વાથી 
બ� જ �યાન રાખવું પડે છ�. જરા � પ�પાની 
આ�ાનું ઉલંઘન થાય તો તરત જ આ લોકો અમને 
પોતાનાં ઘર� લઈ જઈ પરિચંતનનાં પકવાન, 
પરિનંદાનાં પેડાં ખવડાવી દુ�યાવી �યથ� વાતોનાં 
વંટોળમાં લઈ �ય. એટલે અમે પણ દુઃખભાઈ, 
અશા��તબહ�ન, વગેર�ની દો�તીથી દૂર જ રહીએ 
છીએ.

અમારા મ�મી પ�પાની િશ�ા એટલી 
પાવર�લ છ� ક� અમને સ�કડ-સ�કડ ��ત કયા� 
કર� છ�. એનો અવાજ કાનોમાં ગૂં�યા જ કર� છ�.

હ� મારા �યારા મીઠા બાળકો! તમે આ 
િવકારો �પી દુ�મનો અને વાસના �પી દુજ�નોનો 
સંગ ભૂલથી પણ નિહ� કરતા. તમારા 63 જ�મો 
એનાં આધીન થઈ વીતી ગયાં છ�. તમારી 
તકલીફો, તમારાં ક�ો, મહ�નત હવે મારાથી 
�વાતાં નથી. �યાર� એક મારી સાથે જ �ેહ છ�. 
સંબંધ છ�. મહો�બત છ�. અનેકાનેક �ા��તઓનો 
અનુભવ કરો છો. મા�ં તમને વરદાન છ�. દુવાઓ 
છ� તમને �� 21 જ�મોનો વારસો આપું છું. તમે ફ� 
પોતાને આ�મા સમ�ને કમ� કરો. આ દ�હ 
અિભમાન�પી ભૂતોને છોડો. મારી યાદમાં રહી 
મારી શિ� �ા�ત કરી આ માયામાસી રાવણમામા 
તેમજ તેનો સવ� પ�રવાર છળ, કપટ, ઠગી, ચોરી 
છાપાછાપી બધાથી દૂર જ રહો એમાં જ તમા�ં 
ક�યાણ છ�.

માર� બે બહ�નો અને બે ભાઈઓ છ�. એક 
બહ�ન શાંિત બી� ખુશી. ભાઈઓ સુખલાલ અને 
�ેમભાઈ. મારી જનેતાનું નામ છ�. પિવ�તા અને 
િપતા છ� િશવબાબા ભોળાનાથ ભંડારી. અમારો 
આ પ�રવાર ઘણો જ મીઠો છ�. અમે આપસમાં ઘણાં 
જ આનંદમાં છીએ કશી જ િચંતા નથી. અમારા 
પ�પા (સવ� આ�માઓના િપતા) પરમા�મા અમને 
રોજ સવાર� �ણ વાગે ઉઠાડે. મીઠી �ાનની વાતો 
સંભળાવે. ખૂબ જ વહાલ કર�. ગળ� લગાડે. 
ચુ�તીની ચોકલેટ અને બેહદ આનંદનાં િબ�ક�ટ 
ખવડાવી તા�મા� બનાવી સવાર� પાંચ વાગે 
પોતાનાં કામ અથ� િવ� પ�ર�મણ પર ચા�યા 
�ય. મારા મ�મી પણ બ� જ ધૈય�વત, ખંતીલા 
અને ગંભીર છ�. પ�પા અમારી �ડે વાતો કર� �યાં 
સુધી એ પ�પા માટ� એક જ લગનમાં મગન બની 
�ેમનાં પરોઠાં, �ેહનું શાક, પ�રવત�નનાં પાપડ, 
કળા કારીગરીની કચોરી તેમજ આરામરિહતનું 
અથાણું નાખીને સરસ મ�નું ટ��શન ��નું ટી�ફન 
બનાવીને આપી દ� છ�. પ�પાની �ુટી એવી છ� ક� 
રોજ સાડાછસો કરોડ બાળકો ઉપર �યાન રાખવું 
પડે છ�. એમાં પણ િભ�ન ક�ટ�ગરીના લોકો છ�. 
દુઃખી, રોગી, શોકાતુર, ગરીબ, શા�કાર, સાધુ-
સંત, મહા�માઓ, ભ�ો, પુ�રી, દીનહીન, 
ધમ�, અધમ�, ના��તક, બાળકથી લઈને ��, 
નરનારીઓ એ બધાનાં િહસાબ �કતાબની 
ફાઈલોને �વા કરવા િચ�ગુ�તનાં �પે ��િપતા 
��ાબાબાને સાથે રાખે છ�. આટલુ કામકાજ હોવા 
છતાં જે એમનાં આ�ાકારી, વફાદાર, ઈમાનદાર, 
સપૂત બાળકોને મળવા આવે છ�. અને બ� જ 
�યાન રાખે છ�.

વાહ મારો િ�ય પ�રવાર વાહ
�.ક�. ગોદાવરીબેન, મુલુંડ, મુંબઈ
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અને બી� વાત ક� મારા સવ� સમથ� 
સવ�શિ�વાન િશવ િપતાની અપરંપાર િશ�ાઓ 
અમને રોજ મળ� છ�. � ક� મારા પ�પા એટલા �ય�ત 
રહ� છ� ક� વાત ન પૂછો. એ કહ� છ� ક� જુઓ આ 
દુિનયામાં �� તમને કોઈ વાતમાં રોકતો ક� ટોકતો 
નથી. પરંતુ બેટા તમે હોવનહાર દ�વી-દ�વતાઓ છો 
એ ��િતથી કદી ના થાકશો. તમને અ�નશુિ�, 
સંગની શુિ�, �દ�યગુણોની ધારણા િવકારો ઉપર 
િવજય તેમજ બ� જ િનમ�ળ �વભાવ, સરળ 
સં�કારોથી સુસ� બનીને રહ�વાનું તમારો 
�વધમ�, �વકમ�, �વલ�ય, �વ લ�ણ, �વ �વ�પ, 
�વદ�શને સદા યાદ રાખવું. તથા બેટા વ�તુ, 
વૈભવ, અને �યિ� તરફ આકષ�વું નિહ. 
સમ�યા, બેટા સુખ, �ેમ બેટા, ખુશી, શાંિત આ 
હળાહળ કિળયુગનું હવામાન બ� જ ખરાબ છ�. �� 
તમને જેટલાં પાવર�લ બનાવવા માગું છું. અર� ! 
માયા �ખર ગુમાની છ�. જેવી રીતે �ટવમાં કોઈ 
હવા ભર� ને કોઈ ચાવી ખોલે તો હવા નીકળી �ય. 
તેમ આ માયા પણ એક સ�કડમાં તમને અશ�થી ફશ� 
પર ફ�ક� દ�શે. એટલે ક�� છું ક� તમે એક મા�ં જ 
�યાન ધરો �� તમા�ં પૂર�પૂ�ં �યાન રાખીશ એ 
ગેરંટી છ�. ડરો નિહ, ગભરાવો નિહ. મારી 
આ�ાનું પાલન કરો. રા�ે જ�દી સૂઈ �વ સવાર� 
જ�દી વહ�લા ઉઠો. એમ કહીને પ�પા ચા�યા �ય.

ફરી પાછા સવાર� અ�તવેળાએ �ણ વાગે 
જગાડે અને શિ�શાળી �ેહનાં શીરાનો �સાદ 
(ટોલી) આપે. પછી અમે તૈયાર થઈ એ એટલે 
�ાનનાં રસથાળની સમાન મુરલીને મધુર �વર 
સંભળાવે. ઓહો ! એનો રસા�વાદ તો ક�ઈક 
અલગ જ હોય. િવિભ�ન �કારની િશ�ાઓ �ણે 
36 �કારનાં ભોજન જ ખાતા હોઈએ. એવું લાગે 
મારી બહ�નો ખુશી અને શાંિત તો મન મનમાં હ�યાં 
જ કર� અને �ેમ, સુખલાલ મંદ મંદ મુ�કરાયા જ 

કર�. ખર�ખર, આપણો પ�રવાર ક�ટલો સારો છ�. 
ક�ટલી મ� આવે છ�. આવી મ� તો કોઈ જ�મમાં 
પણ મળી નહ� હોય એવું બો�યા કર� સમય �િત 
સમય �વયં �ભુ અમારી સંભાળ કર�. જુઓ પાછા 
બપોર� જમતી વેળાએ પણ ચ�ર લગાવીને યાદ 
અપાવે ક� મારી યાદમાં કોિળયો ભરો છ� ક� પછી 
કોઈ વ�તુઓમાં આસ�કત તો નથી ને! ભોજન પર 
��� ચ�ની ચચા� કરો છ� ક� �યથ� િચંતન તો નથી 
ને ! એમ નજરોથી િનહાલ કરીને સાવધાનીનો 
સલાડ ખવડાવી �ય. ફરી સાંજે નુમઃ સાંજ પણ 
દ�ખભાળ જ�ર કર�. ��થિત�પી �વા��યમાં 
ગરબડ તો નથી ને! એમ કહી સહનશીલતા �પી 
સુબીરસનો એક �લાસ પીવડાવી �ય અને કહ�તા 
�ય ક� બેટા �ણ વાતો યાદ રાખવાની. �� િનિમ� 
છું, િનમા�ણિચત બની ન�તાથી કાય� કરો. અને 
જુઓ ! ક�દય નારાજ, િનરાશ અને નરવશ ન 
બનવું. સમ�યા ! તમારો વત�માનનો પુ�ષાથ� 
તમારા ભિવ�યની �તીિત કરાવે છ�. જુઓ તમને 
પરણાવવા માયામાસી અને અધૈય�મામા 
કિળયુગની ક�ટ�વોનાં મોસાળુ લઈને આવશે. સાથે 
બેઈમાનીના બે�ડવા� પણ વગાડશે. �યથ� 
સંક�પો �પી ઘર ભીતરને તમારા ઘરભીતરનો 
દરવા� ખટખટાવશે. પરંતુ અટલ િન�યનું લોક 
લગાવી પછી સાંજે મારા વતનની સેર કરો. ખૂબ જ 
મ� આવશે. એનું વણ�ન અલૌ�કક જ છ�. અર� ! 
�વગ�ના સુખમાં રમણ કરશો.

અને ફરી રા�ે તો મ�મી પ�પા પોતાનો 
વહાલાભય� દ�રયાની જેમ ખોળામાં બેસાડીને 
આખા પ�રવારને પંપા�યા જ કર� છ�. મીઠી-મીઠી 
�દ�યવાણીથી તરબોળ કરી દ� છ�. મન-વચન-કમ�, 
ક�ત-ક��ય થઈ જવાય છ�. અને �દલથી અવાજ 
નીકળ� છ� ક� વાહ �યારા માત-િપતા િશવબાબા, 
��ાબાબા વાહ ! વાહમા જગદ�બા સર�વિતમા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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હોળીનો તહ�વાર િશવરાિ� પછી ફાગણ સુદ 
પૂનમના �દવસે આવે છ�. લોકો �ણ �કાર� હોળી 
ઉજવે છ�. �થમ �દવસે હોિળકા દહન કર� છ�. 
એટલે ક� હોળી �ગટાવે છ�. બી� �દવસે ધુળ�ટી 
એટલે ક� વસંતો�સવમાં લોકો હષ�-ઉ�ાસમાં એક 
બી� પર રંગનો છ�ટકાવ કર� છ� અને �ીજું 
આપસમાં મંગલ-િમલન મનાવે છ�. હોળીની 
ઉજવણીમાં આ �ણ રીત-�રવા� ઉપર �યાન 
રાખીએ છીએ.

ભારતમાં ફાગણ સુદ પૂનમના �દવસે વષ� 
સમા�ત થાય છ�. ફાગણ સુદ પૂનમની રાિ�એ 
હોિળકાનું દહન કરવાનો સાચો અથ� એ છ� ક�, 
ગયા પાછલા િવતેલા વષ�ની કડવી, જૂની, ખરાબ 
��િતઓને બાળવી એટલે ક� દહન કરવી. 
આપણાં દુઃખોને ભૂલી અને હસતા-રમતા નવા 
વષ�નું આહવાન કરવું. વષ�ના અંતમાં આ 
તહ�વારને મનાવવાનું રહ�ય આપણને એ પ�રચય 
આપે છ� ક�, આ તહ�વાર પહ�લા કિળયુગનાં અંતમાં 
મનાવવામાં આવતો હતો. �યાર બાદ સતયુગમાં 
સુખ-શાંિતના �દવસો શ� થયાં. કિળયુગના 
અંતમાં હોિળકાનું દહન કરવાથી મનુ�યોનું દુઃખ, 
દ�ર�તા, વાસના, �યથા જેવા િવકારો અને 
િવકમ� (પાપકમ�) દુઃખ, કલેશ ક�વી રીતે નાશ 
પામે છ�? આથી �પ� થાય છ� ક�, લાકડા તથા 
છાણાં બાળવાથી હોિળકા દહન થતું નથી. લાકડા 
તથા છાણાંઓનું બળતણ તો આજે પણ ભારતના 
ગામડાઓમાં ઘણી જ�યાએ થાય છ�. આવું ક�ઈ 
કરવાથી દુઃખ, દ�ર�તા ક� અપિવ�તાનું દહન તો 
થતું જ નથી. પણ તેનાથી િવપરીત �દન-�િત�દન 

આ બદીઓમાં આજે અનેક ગણી �િ� થતી �વા 
મળ� છ�. ખર�ખર �થૂળ અ��ના �થાને � 
યોગ�પી અ�� �ગટાવવામાં આવે તો આપણી 
જૂની કડવી ��િતઓ ભૂસાઈ �ય. આપણાં દુઃખ 
દૂર થઈ શક� અને �વનમાં ખુશી-ઉ�ાસ પણ 
આવી �ય. માટ� જેમ હોળીના �દવસે છાણ-
ઘાસની અ��ની �ાળાઓમાં હોમવા હવનની 
સામ�ી નાખીએ છીએ તેમ, વા�તવમાં 
યોગઅ��ના ક��ડમાં મનની વાંક�ચૂક�, દૂિષત 
કલુિષત �િ�ઓની હવન સામ�ી હોમવાની 
�ેરણા આ હોળી આવે છ�. આ જ કારણોસર આ 
તહ�વારને ક�ટલાંક લોકો ‘રા�સ િવનાશક’ 
તહ�વાર પણ માને છ�, એટલે એમ કહી શકાય ક� 
માયા�પી રા�સને �ાન�પી હો-હો�ા 
(શોરબકોર) કરીને ભગાડવાનો તહ�વાર છ�.

આ તહ�વારમાં લોકો ઘ�, જુવાર જેવા ધાન 
હોળીની અ��માં શેક� છ� અને �સાદ�પે આપે છ�. 
રાજયોગીઓની ભાષામાં યોગ(તપ�યા)ને અ�� 
સાથે સરખાવવામાં આવે છ�. જેમ કોઈપણ 
અ��ના તાપમાં શેક�લું બીજ પુનઃ નવું ફળ 
ઉ�પ�ન કરી શકતું નથી. તેમ �ાન-યોગયુ� 
અવ�થા �ારા કર�લું કમ� �યાર�ય િવકમ�નું �પ લઈ 
શકતું નથી. એટલે ક�, તે િવકારી મનુ�યોના 
સંગમાં ફળ આપતું નથી. તેથી હોળી શ�દ 
આપણને ��િત અપાવે છ� ક�, યોગઅ��થી 
આપણા જૂના, દૂિષત સં�કારોને દ�ધ કરીએ. હવે 
નવા દર�ક કમ� �ાનયુ�-યોગયુ� ��થિતમાં 
રહીને કરીએ.

હોળી શ�દનો અથ� બી� શ�દોમાં - હોળી 

�દ�યદશ�ન

આવી ... આવી... ર�... �ાનરંગોની હોળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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અથા�� જે ક�ઈ વીતી ગયું તે વીતી ગયું. હોળી 
અથા�� �� આ�મા પિવ� બની ગયો. �� આ�મા હવે 
ઈ�રને અપ�ણ. અથા�� હવેથી �� આ�મા જે કોઈ 
કાય� કરીશ તે પરમા�માના આદ�શ અથવા �ીમત 
અનુસાર જ કરીશ. હોળીને અં�ે� ભાષામાં હોલી 
કહ�વાય. જે શ�દનો ગુજરાતી અથ� પિવ� થાય છ�. 
એટલે ક� જે કોઈ કમ� કરવું તે િવકારોને વશીભૂત 
થઈ ન કરવું. શુ�કમ�, �દ�યકમ� અને પિવ�કમ� 
હોય. આ રીતે આપણે હોળીના એક શ�દ પરથી 
અનેક િશ�ાઓ �હણ કરી શક�એ છીએ.

હોળી પર રંગ

હોળી પવ�માં એક બી� પર રંગ-ગુલાલ 
નાંખવાની એક �થા છ�. �ાનને રંગ કહ�વાય, 
�ાની મનુ�યનો સંગ થાય એટલે તેના સંપક�માં 
રહ�તા અ�ય આ�માઓને પણ �ાનનો રંગ ચડે. 
શરીર ધારણ કરનારી ચોળી(આ�મા)ને 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી તેમની લાલીમાથી 
આ�માને રંગે છ�.

આ ��� પર બે �કારના રંગ છ� - એક 
માયાનો રંગ અને બી� ઈ�રનો રંગ. આ ��� 
રંગમંચ પર ��યેક મનુ�ય આ બેમાંથી કોઈ એક 
રંગથી તો અવ�ય રંગાય જ છ�. ઈ�રના રંગમાં 
રંગાવવું તે �ે�માં �ે� હોળી છ� તેમાં કોઈ સંદ�હ 
નથી કારણ ક� આ ઈ�રીય રંગે રંગાયેલો મનુ�ય 
જ ‘સાચો યોગી’ બને છ�. માયાના રંગમાં રંગાયેલો 
મનુ�ય તો ભોગી જ બને છ�.

આજકાલ હોળીના �દવસે નાના-મોટા સૌ 
કોઈ ભેગા મળીને એક-બી� સાથે રંગોથી હોળી 
રમે છ�. �યાં સુધી હદ ક� મયા�દાઓ ઓળગીને 
બળજબરીથી પણ રંગ લગાવે છ�. ખર�ખર તો 
�ાનનો રંગ લગાવવો �ઈએ. પરંતુ દ�હ-
અિભમાની લોકો ભૌિતકવાદના �ભાવમાં 

આ�યા��મકતાને િતલાંજિલ આપી, �થૂળ રંગો 
એકબી� પર ઉડાડીને કરોડો �િપયાનો �યય, 
કપડાં ખરાબ કરવાની સાથે-સાથે ક�મીકલયુ� 
રંગ ચામડીને પણ નુકસાન કર� છ�. આ �કારની 
તામિસક હોળી રમવાથી �વનમાં શું લાભ ક� 
�ા��ત ક� અનુભૂિત થાય? આ એવો તે ક�વો 
તહ�વાર ક� રમત-રમતમાં અનેક લોકોના �દલ 
દુઃખી થાય? તમે તમારી �તને આ �� પૂછો.

�થૂળ રંગ રંગવાની હોળીમાં તો કોઈ નારાજ 
થઈ �ય ક� �યાર�ક લડાઈ પણ થઈ �ય છ�. 
વડીલો પણ એકબી� પર ક��ડ ઉછાળ� છ� અને 
એકબી�ને ગાળો (અપશ�દો) પણ બોલે છ�. 
અફસોસ ક� હોળી જેવા પિવ� તહ�વારને આજે 
��ડબા�નો ક�વો તહ�વાર બનાવી દીધો છ�.

હોળી સંગમનો તહ�વાર

હોળીનો તહ�વાર કિળયુગનો અંત અને 
સતયુગના આરંભના સંગમ સમયની યાદ અપાવે 
છ�. કારણ ક� �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવે 
અવતરણ કયુ� અને આપણે �ાન હોળી ર�યા. 
આ�માઓ સાથે મંગળ િમલન મના�યું. િહર�ય 
ક�યપ રા�ને વરદાન હતું. ન �દવસ હોય ન 
રાિ�. તો તે આ સંગમના સમયની જ યાદગાર છ�. 
હવે વત�માન સમયે પરમિપતા પરમા�મા �ારા 
��ય� �ાનની હોળી, મંગળ િમલન મનાવી ર�ા 
છ�. અ�યાર� આ પુ�ષો�મ સંગમયુગ છ�. પરંતુ આ 
રહ�યથી અ�ણ લોકો �થૂળ રંગની હોળી 
મનાવીને સમય, ધન, વ�તુ અને શિ�ને 
બરબાદ કર� છ�.

હોળીને હોળીના �પમાં મનાવો

હવે ભગવાનની આ�ા અનુસાર 
એકબી�માં શ�ુતા, ભેદભાવ, રાગ-��ષ, 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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હોળીનો તહ�વાર િશવરાિ� પછી ફાગણ સુદ 
પૂનમના �દવસે આવે છ�. લોકો �ણ �કાર� હોળી 
ઉજવે છ�. �થમ �દવસે હોિળકા દહન કર� છ�. 
એટલે ક� હોળી �ગટાવે છ�. બી� �દવસે ધુળ�ટી 
એટલે ક� વસંતો�સવમાં લોકો હષ�-ઉ�ાસમાં એક 
બી� પર રંગનો છ�ટકાવ કર� છ� અને �ીજું 
આપસમાં મંગલ-િમલન મનાવે છ�. હોળીની 
ઉજવણીમાં આ �ણ રીત-�રવા� ઉપર �યાન 
રાખીએ છીએ.

ભારતમાં ફાગણ સુદ પૂનમના �દવસે વષ� 
સમા�ત થાય છ�. ફાગણ સુદ પૂનમની રાિ�એ 
હોિળકાનું દહન કરવાનો સાચો અથ� એ છ� ક�, 
ગયા પાછલા િવતેલા વષ�ની કડવી, જૂની, ખરાબ 
��િતઓને બાળવી એટલે ક� દહન કરવી. 
આપણાં દુઃખોને ભૂલી અને હસતા-રમતા નવા 
વષ�નું આહવાન કરવું. વષ�ના અંતમાં આ 
તહ�વારને મનાવવાનું રહ�ય આપણને એ પ�રચય 
આપે છ� ક�, આ તહ�વાર પહ�લા કિળયુગનાં અંતમાં 
મનાવવામાં આવતો હતો. �યાર બાદ સતયુગમાં 
સુખ-શાંિતના �દવસો શ� થયાં. કિળયુગના 
અંતમાં હોિળકાનું દહન કરવાથી મનુ�યોનું દુઃખ, 
દ�ર�તા, વાસના, �યથા જેવા િવકારો અને 
િવકમ� (પાપકમ�) દુઃખ, કલેશ ક�વી રીતે નાશ 
પામે છ�? આથી �પ� થાય છ� ક�, લાકડા તથા 
છાણાં બાળવાથી હોિળકા દહન થતું નથી. લાકડા 
તથા છાણાંઓનું બળતણ તો આજે પણ ભારતના 
ગામડાઓમાં ઘણી જ�યાએ થાય છ�. આવું ક�ઈ 
કરવાથી દુઃખ, દ�ર�તા ક� અપિવ�તાનું દહન તો 
થતું જ નથી. પણ તેનાથી િવપરીત �દન-�િત�દન 

આ બદીઓમાં આજે અનેક ગણી �િ� થતી �વા 
મળ� છ�. ખર�ખર �થૂળ અ��ના �થાને � 
યોગ�પી અ�� �ગટાવવામાં આવે તો આપણી 
જૂની કડવી ��િતઓ ભૂસાઈ �ય. આપણાં દુઃખ 
દૂર થઈ શક� અને �વનમાં ખુશી-ઉ�ાસ પણ 
આવી �ય. માટ� જેમ હોળીના �દવસે છાણ-
ઘાસની અ��ની �ાળાઓમાં હોમવા હવનની 
સામ�ી નાખીએ છીએ તેમ, વા�તવમાં 
યોગઅ��ના ક��ડમાં મનની વાંક�ચૂક�, દૂિષત 
કલુિષત �િ�ઓની હવન સામ�ી હોમવાની 
�ેરણા આ હોળી આવે છ�. આ જ કારણોસર આ 
તહ�વારને ક�ટલાંક લોકો ‘રા�સ િવનાશક’ 
તહ�વાર પણ માને છ�, એટલે એમ કહી શકાય ક� 
માયા�પી રા�સને �ાન�પી હો-હો�ા 
(શોરબકોર) કરીને ભગાડવાનો તહ�વાર છ�.

આ તહ�વારમાં લોકો ઘ�, જુવાર જેવા ધાન 
હોળીની અ��માં શેક� છ� અને �સાદ�પે આપે છ�. 
રાજયોગીઓની ભાષામાં યોગ(તપ�યા)ને અ�� 
સાથે સરખાવવામાં આવે છ�. જેમ કોઈપણ 
અ��ના તાપમાં શેક�લું બીજ પુનઃ નવું ફળ 
ઉ�પ�ન કરી શકતું નથી. તેમ �ાન-યોગયુ� 
અવ�થા �ારા કર�લું કમ� �યાર�ય િવકમ�નું �પ લઈ 
શકતું નથી. એટલે ક�, તે િવકારી મનુ�યોના 
સંગમાં ફળ આપતું નથી. તેથી હોળી શ�દ 
આપણને ��િત અપાવે છ� ક�, યોગઅ��થી 
આપણા જૂના, દૂિષત સં�કારોને દ�ધ કરીએ. હવે 
નવા દર�ક કમ� �ાનયુ�-યોગયુ� ��થિતમાં 
રહીને કરીએ.

હોળી શ�દનો અથ� બી� શ�દોમાં - હોળી 

�દ�યદશ�ન

આવી ... આવી... ર�... �ાનરંગોની હોળી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
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અથા�� જે ક�ઈ વીતી ગયું તે વીતી ગયું. હોળી 
અથા�� �� આ�મા પિવ� બની ગયો. �� આ�મા હવે 
ઈ�રને અપ�ણ. અથા�� હવેથી �� આ�મા જે કોઈ 
કાય� કરીશ તે પરમા�માના આદ�શ અથવા �ીમત 
અનુસાર જ કરીશ. હોળીને અં�ે� ભાષામાં હોલી 
કહ�વાય. જે શ�દનો ગુજરાતી અથ� પિવ� થાય છ�. 
એટલે ક� જે કોઈ કમ� કરવું તે િવકારોને વશીભૂત 
થઈ ન કરવું. શુ�કમ�, �દ�યકમ� અને પિવ�કમ� 
હોય. આ રીતે આપણે હોળીના એક શ�દ પરથી 
અનેક િશ�ાઓ �હણ કરી શક�એ છીએ.

હોળી પર રંગ

હોળી પવ�માં એક બી� પર રંગ-ગુલાલ 
નાંખવાની એક �થા છ�. �ાનને રંગ કહ�વાય, 
�ાની મનુ�યનો સંગ થાય એટલે તેના સંપક�માં 
રહ�તા અ�ય આ�માઓને પણ �ાનનો રંગ ચડે. 
શરીર ધારણ કરનારી ચોળી(આ�મા)ને 
પરમા�મા સાથે સંબંધ �ડી તેમની લાલીમાથી 
આ�માને રંગે છ�.

આ ��� પર બે �કારના રંગ છ� - એક 
માયાનો રંગ અને બી� ઈ�રનો રંગ. આ ��� 
રંગમંચ પર ��યેક મનુ�ય આ બેમાંથી કોઈ એક 
રંગથી તો અવ�ય રંગાય જ છ�. ઈ�રના રંગમાં 
રંગાવવું તે �ે�માં �ે� હોળી છ� તેમાં કોઈ સંદ�હ 
નથી કારણ ક� આ ઈ�રીય રંગે રંગાયેલો મનુ�ય 
જ ‘સાચો યોગી’ બને છ�. માયાના રંગમાં રંગાયેલો 
મનુ�ય તો ભોગી જ બને છ�.

આજકાલ હોળીના �દવસે નાના-મોટા સૌ 
કોઈ ભેગા મળીને એક-બી� સાથે રંગોથી હોળી 
રમે છ�. �યાં સુધી હદ ક� મયા�દાઓ ઓળગીને 
બળજબરીથી પણ રંગ લગાવે છ�. ખર�ખર તો 
�ાનનો રંગ લગાવવો �ઈએ. પરંતુ દ�હ-
અિભમાની લોકો ભૌિતકવાદના �ભાવમાં 

આ�યા��મકતાને િતલાંજિલ આપી, �થૂળ રંગો 
એકબી� પર ઉડાડીને કરોડો �િપયાનો �યય, 
કપડાં ખરાબ કરવાની સાથે-સાથે ક�મીકલયુ� 
રંગ ચામડીને પણ નુકસાન કર� છ�. આ �કારની 
તામિસક હોળી રમવાથી �વનમાં શું લાભ ક� 
�ા��ત ક� અનુભૂિત થાય? આ એવો તે ક�વો 
તહ�વાર ક� રમત-રમતમાં અનેક લોકોના �દલ 
દુઃખી થાય? તમે તમારી �તને આ �� પૂછો.

�થૂળ રંગ રંગવાની હોળીમાં તો કોઈ નારાજ 
થઈ �ય ક� �યાર�ક લડાઈ પણ થઈ �ય છ�. 
વડીલો પણ એકબી� પર ક��ડ ઉછાળ� છ� અને 
એકબી�ને ગાળો (અપશ�દો) પણ બોલે છ�. 
અફસોસ ક� હોળી જેવા પિવ� તહ�વારને આજે 
��ડબા�નો ક�વો તહ�વાર બનાવી દીધો છ�.

હોળી સંગમનો તહ�વાર

હોળીનો તહ�વાર કિળયુગનો અંત અને 
સતયુગના આરંભના સંગમ સમયની યાદ અપાવે 
છ�. કારણ ક� �યાર� પરમિપતા પરમા�મા િશવે 
અવતરણ કયુ� અને આપણે �ાન હોળી ર�યા. 
આ�માઓ સાથે મંગળ િમલન મના�યું. િહર�ય 
ક�યપ રા�ને વરદાન હતું. ન �દવસ હોય ન 
રાિ�. તો તે આ સંગમના સમયની જ યાદગાર છ�. 
હવે વત�માન સમયે પરમિપતા પરમા�મા �ારા 
��ય� �ાનની હોળી, મંગળ િમલન મનાવી ર�ા 
છ�. અ�યાર� આ પુ�ષો�મ સંગમયુગ છ�. પરંતુ આ 
રહ�યથી અ�ણ લોકો �થૂળ રંગની હોળી 
મનાવીને સમય, ધન, વ�તુ અને શિ�ને 
બરબાદ કર� છ�.

હોળીને હોળીના �પમાં મનાવો

હવે ભગવાનની આ�ા અનુસાર 
એકબી�માં શ�ુતા, ભેદભાવ, રાગ-��ષ, 

(અનુસંધાન પેજ નં. 33 પર)
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સાથે િમલન કરા�યું. સાચા પરવાના બનાવી િશવ 
શમા પર બિલહાર કય�. તે માગ�દશ�ક બની 
�વનના દર�ક વળાંક પર પડછાયો બની ઉભા 
ર�ાં. હ�મેશા ખુશહાલ તેમજ દ�વદૂતની ચાલથી 
દાદી�ના દ�હની દુિનયાથી દૂર લઈ �ય તેવી 
�હાની અદાઓ એજ કહ�તી, ‘�� પરીઓની રાણી 
છું, �� આકાશમાંથી આવી છું...’ સાચું ક�� તો, 
તેમનો આ િવકારી જગત સાથે કોઈ સંબંધ ન 
હતો. તેઓ તો હતાં જ જ�મ�ત દ�વદૂત ! ક�ટલું 
મનમોહક મનોહર �યિ��વ, ક�વું �યા�-િનરાળું 
નૂરાની તેજ અને ઓજથી ઝળકતું મુખમંડળ!  
આજે પણ તે સૂ�મવતનમાંથી પરીઓની રાજ-
ક�મારી બની, દ�વદૂત બનવાના માનો ક� ઇશારા 
કરી ર�ાં છ�.

દાદી�નો દ�િહક જ�મ કરાંચીના ભિ�-
ભાવપૂણ� પ�રવારમાં ૧-૭-૧૯૨૬ના શુભ �દવસે 
થયો હતો. િપતા હાસારામ અને માતા �કમણી 
(સાસરીનું નામ)એ નામ રા�યું ‘શોભા’ ��ા 
બાબા તેમને �ેમથી કહ�તા ‘ગુલઝાર’ િશવિપતાએ 
દાદી�ને અ�ય� નામ આ�યું, ‘�દયમોિહની’ 
એકવાર કરાંચીમાં દાદીની લૌ�કકમાની મામીએ 
��ાબાબાને મહાપુ�ષ �ણી આમં�ણ આ�યું. 
શોભા, દાદી ઓલરાઉ�ડર સાથે મામીના ઘર� ગઈ, 
�યાં સ�સંગમાં જતાની સાથે જ �ા�સમાં ગઈ. 
સ�સંગ પૂરો થયો, પરંતુ તે ��ત અવ�થામાં ના 
આવી તો માએ જગાડી. માએ પૂ�ું ક� તે શું �યું? 
તો તે ક�ઈ કહી ના શક�, પછી માએ તેને �ી ક��ણ, 
�ી રામ વગેર�ના િચ�ો બતા�યા. તેણે દીદારમાં 
�યેલી �ી ક��ણની છબી તો, તે િચ�ો કરતાં વધુ 
સુંદર હતી. �યારબાદ તેમનું �ાનમાગ�માં પદાપ�ણ 

એક બાળક� જ�મની 
થોડીક �ણો પૂવ� 
ભગવાનને િવન� ભાવે 
ક�ં, ‘�ભુ, મને તમારી 
પાસે જ રહ�વા દો ને, �� તો 
આટલો નાનો છું  ધરતી 
પર ક�વી રીતે રહીશ?’

�યાર� ભગવાને ક�ં, ‘મારી પાસે ઘણા દ�વદૂત છ� 
તેમાંથી મ� તારા માટ� એક દ�વદૂત પસંદ કય� છ�, જે 
તારી સંભાળ રાખશે.’ બાળક� પૂ�ું, ‘પણ મને 
લોકોની ભાષા પણ નથી આવડતી, તેઓ મારી 
સાથે વાત કરશે તો �� ક�વી રીતે સમ�શ?’ �ભુ 
બો�યા, ‘દ�વદૂત એ ભાષામાં મીઠી-મીઠી વાત 
કરવાનું પણ િશખવાડશે.’ બાળક� પૂ�ું, ‘તમારી 
યાદ આવશે તો તમારી સાથે વાત ક�વી રીતે 
કરીશ?’ ભગવાને ક�ં, ‘દ�વદૂત તને મારી સાથે 
વાત પણ કરાવશે.’ �યાર� �વગ�માં અસીમ શાંિત 
હતી પણ ��વી પર કોઈના કણસવાનો અવાજ 
આવી ર�ો હતો. બાળક સમ� ગયો ક� હવે તેને 
જવું પડશે, તેણે રડતાં-રડતાં ભગવાનને ક�ં, ‘હ� 
ભગવાન, હવે �� જવાનો છું, ક�પા કરીને મને તે 
દ�વદૂતનું નામ તો જણાવો.’ ભગવાન બો�યા, 
‘બસ, તું તેને મા કહીને બોલાવીશ.’

� હા,ં  મુજ આ�મા માટ,�  તે દ�વદૂત બીજું 
કોઈ નહ� પણ મારી મીઠી �યારી મમતામયી 
'દાદીમા', ‘દાદી ગુલઝાર �’ જ હતાં, જેમણે મા 
બની, મુજ બાળકની બુિ��પી આંગળી પકડી 
મને આ�યા��મક માગ� પર ચાલવાનું શીખ�યું. 
મીઠી-મીઠી વાતોથી �દયનાથની સાથે �દયનો 
નાતો �ડતાં િશખ�યું. અનેકવાર �ાણ�યારા �ભુ 

િશવ �દયનાં �વાિમની - દાદી �દયમોિહની
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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થયું. તે �દવસોમાં ��ાબાબાએ િસંધહ�દરાબાદમાં 
બાળકો માટ� હો�ટ�લ ખોલી હતી. જેમાં બાળકો 
ગુ�ક�ળની માફક ભણી શકતા હતા. ગીતાપાઠી 
માએ ૯ વષ�ની શોભાને �ે� સં�કાર આપવા માટ� 
ઓમ િનવાસ બો�ડ�ગમાં �વેશ અપા�યો.

દાદી�ને બાબા-મ�મા પાસેથી એક 
રાજક�મારી કરતાં વધુ �ેમ અને �ેહ મ�યાં. 
બાબા કહ�તા, ‘ભ�ો તો જડ મૂિત�ઓને ભોગ 
ચઢાવે છ�, તમે તો ચૈત�ય ઠાક�ર છો, �� ચૈત�ય 
મૂિત�ઓને ભોજન કરાવું છું.’ બાબા બાળકોને 
પોતાના ખોળામાં બેસાડીને પોતાનાં હાથેથી 
મોસમનું પહ�લું ફળ ખવડાવતા. એક મોટા હોલમાં 
૮૦ પલંગ હતા. બાળકોને �શમાં પે�ટ પણ 
લગાવીને આપતાં. બાથ�મમાં કપડાં તૈયાર હોય. 
રોજ રા�ે માલીશ થાય. સફ�દ ચાદરથી સ�વેલી 
પથારી પર મ�છરદાની લગાવવામાં આવતી અને 
સંભાળ લેવાવાળી બહ�ન ટોચ� લાઈટથી ચેક કર� ક� 
કોઈ મ�છર તો નથી ને? બાબા-મ�મા આવીને 
ગુડનાઈટ કરતાં. મ�છરદાની પડતાં જ ગીત 
વાગતું, 'સો� રાજક�મારી સો�..' સૂતા પહ�લા, 
બાબા ૩ િમિનટમાં આખા �દવસનો ચાટ� ચેક 
કરાવતાં. સવાર� '�ગ સજિનયાં �ગ...' એ ગીત 
સાથે ઉઠાડતા. સવાર� ચં�મિણદાદી �ીલ કરાવતા, 
એકબી�ને આ�મા તરીક� �વાની �ે��ટસ 
કરાવતા. બાબા પોતે પાઠ લખતાં અને દાદીઓ 
ભણાવતા. બાબાએ લખેલા ગીતો અન ે કિવતાઓ 
મી�ંદાદી મધુર સુરીલા અવાજમાં ગાતા. દીદારમાં 
�યેલા �દ�ય ��યોને બાબા ��ય નાટક �પે લખી 
રજ ૂ કરાવતાં. દાદીએ તો બાબા પાસેથી તે 
િનઃ�વાથ� �યારભરી પાલના મેળવી, જે રા�-
મહારા�ને પણ નસીબ નથી હોતી.

એ દરિમયાન હ�દરાબાદમાં પિવ�તાને 
લઈને તોફાનો-ધરણાં થયા. બાળકોના નામે 

વોરંટ નીક�યા તો તેમને ઘર� મોકલી દીધા. વોરંટ 
આ�યા પછી શોભા પણ ઘર� આવી. અહ� બાબા 
પણ કરાંચી આવી ગયા. ઓલરાઉ�ડર દાદીએ 
સખત િવરોધનો િહ�મતપૂવ�ક સામનો કય�. તેમને 
વારંવાર થતું ક� દાનમાં આપેલી વ�તુ (શોભા) 
પાછી ના લેવી �ઈએ. આથી, એક વષ� પછી, 
તેઓ એક �દવસ સવાર-સવારમાં શોભાને 
ઘોડાગાડીમાં બેસાડી ઓમ િનવાસ મકૂ � આ�યા. 
૧૪ વષ�ની અખંડ યોગભ�ીની તપ�યા પછી દાદી 
ક�ચન બ�યા. દાદી� એ જ મુ�ય સંદ�શવાહક 
બની સૂ�મવતન તથા સતયુગી દુિનયાનાં ઘણા 
રાજ ખો�યા. િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદીની 
આંખો �ઈ વરદાન આ�યું ક� આ નયન બ� સેવા 
કરશે. આમ જ એક �દવસ માતે�રી�એ મીઠો 
અવાજ સાંભળીને ક�ં ક� તેમની મધુર વાણીથી 
સેવા થશે. ખર�ખર �યાર� ��ાબાબા અ�ય� 
થયાં તો �દયમોિહની દાદીનાં નયનો �ારા 
અસં�ય ��ાવ�સો પરમા�મ ��� મેળવી ધ�ય 
બનતા ર�ા. સાથે-સાથે પાંચ સોનેરી દશકાઓ 
સુધી દાદી�ના મુખકમળથી જ ઈ�રીય અ�ત 
વચનોનું પાન કરી ઈ�રીય િમલનનું પદમાપદમ 
સૌભા�ય �ા�ત થતું ર�ં.

મુજ આ�માને દાદી� તરફથી મળ�લ 
અતુ�ય �ેમ-પાલના અવણ�નીય છ�. �� ૧૯૯૦માં 
મધુબનમાં સમિપ�ત થયો. માતે�રીભવન ખાતે 
સેવામાં ઉપ��થત હતો, �યાં અમે વે�ટ ચી�માંથી 
રોક ગાડ�ન અને ઝરણાંનું િનમા�ણ કયુ� હતું, તેમાં 
ક�ટલીક માટીની મૂિત�ઓ પણ શણગારી હતી. તેને 
�વા માટ� દાદી�ને હા�દ�ક આમં�ણ આપવામાં 
આ�યું,તો સહજભાવથી િનમં�ણ �વીકારી દાદી� 
પધાયા�. અમે ભાવિવભોર થઈ તેમને �લોના 
ગુલદ�તા સાથે આવકારવા આતુર હતા. પરંતુ 
દાદી� કારમાંથી નીચે ઉતયા� �યાર� ક�ટલાક 
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સાથે િમલન કરા�યું. સાચા પરવાના બનાવી િશવ 
શમા પર બિલહાર કય�. તે માગ�દશ�ક બની 
�વનના દર�ક વળાંક પર પડછાયો બની ઉભા 
ર�ાં. હ�મેશા ખુશહાલ તેમજ દ�વદૂતની ચાલથી 
દાદી�ના દ�હની દુિનયાથી દૂર લઈ �ય તેવી 
�હાની અદાઓ એજ કહ�તી, ‘�� પરીઓની રાણી 
છું, �� આકાશમાંથી આવી છું...’ સાચું ક�� તો, 
તેમનો આ િવકારી જગત સાથે કોઈ સંબંધ ન 
હતો. તેઓ તો હતાં જ જ�મ�ત દ�વદૂત ! ક�ટલું 
મનમોહક મનોહર �યિ��વ, ક�વું �યા�-િનરાળું 
નૂરાની તેજ અને ઓજથી ઝળકતું મુખમંડળ!  
આજે પણ તે સૂ�મવતનમાંથી પરીઓની રાજ-
ક�મારી બની, દ�વદૂત બનવાના માનો ક� ઇશારા 
કરી ર�ાં છ�.

દાદી�નો દ�િહક જ�મ કરાંચીના ભિ�-
ભાવપૂણ� પ�રવારમાં ૧-૭-૧૯૨૬ના શુભ �દવસે 
થયો હતો. િપતા હાસારામ અને માતા �કમણી 
(સાસરીનું નામ)એ નામ રા�યું ‘શોભા’ ��ા 
બાબા તેમને �ેમથી કહ�તા ‘ગુલઝાર’ િશવિપતાએ 
દાદી�ને અ�ય� નામ આ�યું, ‘�દયમોિહની’ 
એકવાર કરાંચીમાં દાદીની લૌ�કકમાની મામીએ 
��ાબાબાને મહાપુ�ષ �ણી આમં�ણ આ�યું. 
શોભા, દાદી ઓલરાઉ�ડર સાથે મામીના ઘર� ગઈ, 
�યાં સ�સંગમાં જતાની સાથે જ �ા�સમાં ગઈ. 
સ�સંગ પૂરો થયો, પરંતુ તે ��ત અવ�થામાં ના 
આવી તો માએ જગાડી. માએ પૂ�ું ક� તે શું �યું? 
તો તે ક�ઈ કહી ના શક�, પછી માએ તેને �ી ક��ણ, 
�ી રામ વગેર�ના િચ�ો બતા�યા. તેણે દીદારમાં 
�યેલી �ી ક��ણની છબી તો, તે િચ�ો કરતાં વધુ 
સુંદર હતી. �યારબાદ તેમનું �ાનમાગ�માં પદાપ�ણ 

એક બાળક� જ�મની 
થોડીક �ણો પૂવ� 
ભગવાનને િવન� ભાવે 
ક�ં, ‘�ભુ, મને તમારી 
પાસે જ રહ�વા દો ને, �� તો 
આટલો નાનો છું  ધરતી 
પર ક�વી રીતે રહીશ?’

�યાર� ભગવાને ક�ં, ‘મારી પાસે ઘણા દ�વદૂત છ� 
તેમાંથી મ� તારા માટ� એક દ�વદૂત પસંદ કય� છ�, જે 
તારી સંભાળ રાખશે.’ બાળક� પૂ�ું, ‘પણ મને 
લોકોની ભાષા પણ નથી આવડતી, તેઓ મારી 
સાથે વાત કરશે તો �� ક�વી રીતે સમ�શ?’ �ભુ 
બો�યા, ‘દ�વદૂત એ ભાષામાં મીઠી-મીઠી વાત 
કરવાનું પણ િશખવાડશે.’ બાળક� પૂ�ું, ‘તમારી 
યાદ આવશે તો તમારી સાથે વાત ક�વી રીતે 
કરીશ?’ ભગવાને ક�ં, ‘દ�વદૂત તને મારી સાથે 
વાત પણ કરાવશે.’ �યાર� �વગ�માં અસીમ શાંિત 
હતી પણ ��વી પર કોઈના કણસવાનો અવાજ 
આવી ર�ો હતો. બાળક સમ� ગયો ક� હવે તેને 
જવું પડશે, તેણે રડતાં-રડતાં ભગવાનને ક�ં, ‘હ� 
ભગવાન, હવે �� જવાનો છું, ક�પા કરીને મને તે 
દ�વદૂતનું નામ તો જણાવો.’ ભગવાન બો�યા, 
‘બસ, તું તેને મા કહીને બોલાવીશ.’

� હા,ં  મુજ આ�મા માટ,�  તે દ�વદૂત બીજું 
કોઈ નહ� પણ મારી મીઠી �યારી મમતામયી 
'દાદીમા', ‘દાદી ગુલઝાર �’ જ હતાં, જેમણે મા 
બની, મુજ બાળકની બુિ��પી આંગળી પકડી 
મને આ�યા��મક માગ� પર ચાલવાનું શીખ�યું. 
મીઠી-મીઠી વાતોથી �દયનાથની સાથે �દયનો 
નાતો �ડતાં િશખ�યું. અનેકવાર �ાણ�યારા �ભુ 

િશવ �દયનાં �વાિમની - દાદી �દયમોિહની
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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થયું. તે �દવસોમાં ��ાબાબાએ િસંધહ�દરાબાદમાં 
બાળકો માટ� હો�ટ�લ ખોલી હતી. જેમાં બાળકો 
ગુ�ક�ળની માફક ભણી શકતા હતા. ગીતાપાઠી 
માએ ૯ વષ�ની શોભાને �ે� સં�કાર આપવા માટ� 
ઓમ િનવાસ બો�ડ�ગમાં �વેશ અપા�યો.

દાદી�ને બાબા-મ�મા પાસેથી એક 
રાજક�મારી કરતાં વધુ �ેમ અને �ેહ મ�યાં. 
બાબા કહ�તા, ‘ભ�ો તો જડ મૂિત�ઓને ભોગ 
ચઢાવે છ�, તમે તો ચૈત�ય ઠાક�ર છો, �� ચૈત�ય 
મૂિત�ઓને ભોજન કરાવું છું.’ બાબા બાળકોને 
પોતાના ખોળામાં બેસાડીને પોતાનાં હાથેથી 
મોસમનું પહ�લું ફળ ખવડાવતા. એક મોટા હોલમાં 
૮૦ પલંગ હતા. બાળકોને �શમાં પે�ટ પણ 
લગાવીને આપતાં. બાથ�મમાં કપડાં તૈયાર હોય. 
રોજ રા�ે માલીશ થાય. સફ�દ ચાદરથી સ�વેલી 
પથારી પર મ�છરદાની લગાવવામાં આવતી અને 
સંભાળ લેવાવાળી બહ�ન ટોચ� લાઈટથી ચેક કર� ક� 
કોઈ મ�છર તો નથી ને? બાબા-મ�મા આવીને 
ગુડનાઈટ કરતાં. મ�છરદાની પડતાં જ ગીત 
વાગતું, 'સો� રાજક�મારી સો�..' સૂતા પહ�લા, 
બાબા ૩ િમિનટમાં આખા �દવસનો ચાટ� ચેક 
કરાવતાં. સવાર� '�ગ સજિનયાં �ગ...' એ ગીત 
સાથે ઉઠાડતા. સવાર� ચં�મિણદાદી �ીલ કરાવતા, 
એકબી�ને આ�મા તરીક� �વાની �ે��ટસ 
કરાવતા. બાબા પોતે પાઠ લખતાં અને દાદીઓ 
ભણાવતા. બાબાએ લખેલા ગીતો અન ે કિવતાઓ 
મી�ંદાદી મધુર સુરીલા અવાજમાં ગાતા. દીદારમાં 
�યેલા �દ�ય ��યોને બાબા ��ય નાટક �પે લખી 
રજ ૂ કરાવતાં. દાદીએ તો બાબા પાસેથી તે 
િનઃ�વાથ� �યારભરી પાલના મેળવી, જે રા�-
મહારા�ને પણ નસીબ નથી હોતી.

એ દરિમયાન હ�દરાબાદમાં પિવ�તાને 
લઈને તોફાનો-ધરણાં થયા. બાળકોના નામે 

વોરંટ નીક�યા તો તેમને ઘર� મોકલી દીધા. વોરંટ 
આ�યા પછી શોભા પણ ઘર� આવી. અહ� બાબા 
પણ કરાંચી આવી ગયા. ઓલરાઉ�ડર દાદીએ 
સખત િવરોધનો િહ�મતપૂવ�ક સામનો કય�. તેમને 
વારંવાર થતું ક� દાનમાં આપેલી વ�તુ (શોભા) 
પાછી ના લેવી �ઈએ. આથી, એક વષ� પછી, 
તેઓ એક �દવસ સવાર-સવારમાં શોભાને 
ઘોડાગાડીમાં બેસાડી ઓમ િનવાસ મકૂ � આ�યા. 
૧૪ વષ�ની અખંડ યોગભ�ીની તપ�યા પછી દાદી 
ક�ચન બ�યા. દાદી� એ જ મુ�ય સંદ�શવાહક 
બની સૂ�મવતન તથા સતયુગી દુિનયાનાં ઘણા 
રાજ ખો�યા. િપતા�ી ��ાબાબાએ દાદીની 
આંખો �ઈ વરદાન આ�યું ક� આ નયન બ� સેવા 
કરશે. આમ જ એક �દવસ માતે�રી�એ મીઠો 
અવાજ સાંભળીને ક�ં ક� તેમની મધુર વાણીથી 
સેવા થશે. ખર�ખર �યાર� ��ાબાબા અ�ય� 
થયાં તો �દયમોિહની દાદીનાં નયનો �ારા 
અસં�ય ��ાવ�સો પરમા�મ ��� મેળવી ધ�ય 
બનતા ર�ા. સાથે-સાથે પાંચ સોનેરી દશકાઓ 
સુધી દાદી�ના મુખકમળથી જ ઈ�રીય અ�ત 
વચનોનું પાન કરી ઈ�રીય િમલનનું પદમાપદમ 
સૌભા�ય �ા�ત થતું ર�ં.

મુજ આ�માને દાદી� તરફથી મળ�લ 
અતુ�ય �ેમ-પાલના અવણ�નીય છ�. �� ૧૯૯૦માં 
મધુબનમાં સમિપ�ત થયો. માતે�રીભવન ખાતે 
સેવામાં ઉપ��થત હતો, �યાં અમે વે�ટ ચી�માંથી 
રોક ગાડ�ન અને ઝરણાંનું િનમા�ણ કયુ� હતું, તેમાં 
ક�ટલીક માટીની મૂિત�ઓ પણ શણગારી હતી. તેને 
�વા માટ� દાદી�ને હા�દ�ક આમં�ણ આપવામાં 
આ�યું,તો સહજભાવથી િનમં�ણ �વીકારી દાદી� 
પધાયા�. અમે ભાવિવભોર થઈ તેમને �લોના 
ગુલદ�તા સાથે આવકારવા આતુર હતા. પરંતુ 
દાદી� કારમાંથી નીચે ઉતયા� �યાર� ક�ટલાક 
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આ�દવાસી બાળકો બગીચામાં સુશોિભત રમકડાં 
�ઈ ર�ા હતા, દાદી તેમની સાથે આ�મીયતાથી 
વાતચીત કરવામાં ત�ીન થઈ ગયા. કદાચ જ 
બાળકો �હાયા-ધોયા હશે! ફાટ�લા મેલા-જૂના, 
અ�યવ��થત કપડાં, િવખર�લા વાળ, બાળકોનું 
આવું અ�વ�છ વલણ �ઈ કોઈ પણ તેમનાથી દૂર 
ભાગે. પણ દાદી� તનની ગંદક� અવગણી, મનનું 
ભોળપણ �ઈ માસુિમયતથી કહી ર�ા હતાં, 
‘આને (મૂિત�ઓને) હાથ ના લગાવશો. દૂરથી 
જુઓ.’ દાદી�ના હાવભાવ અને પેલા બાળકો 
સાથે �દયની વાતચીત �ઈને �� �ત�ધ થઈ ગયો! 
ક�વું િન�પાપ મન! દાદી�ની ક�ટલી િનદ�ષતા 
હતી! તેના િનમ�ળ �દયમાંથી �ેમનું ઝરણું ઝર-
ઝર વહી ર�ં હતું. અચાનક �દય ગાઈ ઉ�ું, 
‘ઓ મૈયા મોરી, તું મનની બ� મીઠી છ�!’

ઉપરો� �સંગે, �વયં ભગવાન દાદી�માં 
ક�મ આવે છ�? એ ��નો મને જવાબ આ�યો. 
દાદી�ના શુ� �દયે તો સ�યમ િશવમ સુંદરમને 
પણ મોહી લીધાં. તેમના પાવન મનભાવન �દયે 
ભગવાનને પણ મં�મુ�ધ કરી દીધા! દાદી�ની 
સહજ, સરળ, બાલીશ િનદ�ષતાએ િશવ�દય પર 
સદાય રાજ કયુ�. દાદી� તો ચેતન િશવાલય હતા. 
�યાર� પણ માર� દાદી�ને મળવાનું થતું, �યાર� 
અનુભવ થતો, �વયં િશવ તેમનામાં િવરાજમાન 
છ�. તેઓ હરતા-ફરતા પણ �ભુ િમલનની 
અનુભૂિત કરાવી દ�તા હતાં. સાચે જ દાદી હતાં જ 
િશવિ�યા, િશવભાયા�, િશવઅનુરાિગણી, િશવ-
અધા�િગની, િશવ�દય�વાિમની,  દાદી �દય-
મોિહની!

કહ�વાય છ� ક� તોફાનોમાં તોહફા(ભેટ) હોય 
છ�. મુજ આ�માની પણ તન-મનની ��થિતની 
પરી�ાઓ ચાલી રહી હતી. �� દાદી�ની પાસે 
�દ�હી, પાંડવ ભવન ગયો. �યાં દાદી�ના 

અઠવા�ડયાના સથવાર� અનુભવ કરા�યો ક�, ક�વી 
રીતે એક માતા તેના બાળકની પડખે ઊભી રહી 
મુ�ક�લીઓથી પાર કરાવે છ�. દાદી� રોજ �દલનાં 
હાલ પૂછતા અને કહ�તા ‘હ�મંત, આ તો ખેલ છ�, 
પેપર છ�.’ એ �રદાર શિ�શાળી શ�દોએ 
પહાડને પણ રાઈ તો શું � બનાવી દીધો. એક 
�દવસ દાદી માનેસર ગયા હતા. તો દાદી�ના 
�મની બહાર �� તાજ, �લનો હાર, ચુંદડી, 
ચંદનનું િતલક, ફળો, ચાંદીની વાટક�, ચમચી 
વગેર� તૈયાર કરીને તેમની રાહ �ઈ ર�ો હતો. 
દાદી� આ�યા અને મારી મનની મુરાદ પૂરી કરી. 
પાંડવ ભવનની ક�ટલીક બહ�નો સામે દાદી�નો 
શણગાર કય�, િતલક લગાવી, ચુંદડી ઓઢાડી 
અને ચાંદીની કટોરીમાંથી ચાંદીની ચમચી વડે �તે 
બનાવેલો ગાજરના હલવાનો ભોગ પણ �વીકાર 
કરા�યો, એવું લા�યું �ણે દાદી બાળ ક��ણનું 
મોિહની �પ ધારણ કરી ભાવનાનો ભોગ �વીકાર 
કરી ર�ા છ�. તે સમયે દાદી સિહત ક�લ આઠ 
આ�માઓ િવરાજમાન હતી. એ પણ કમાલ હતી ક� 
અ�ર� દાદીએ ભિવ�યના દ�વી �વ�પની ઝલક 
કરાવી, િવ�નિવનાશક બનીને મને િનિવ��ન 
કય�, માનો મને નવું �વન મળી ગયું.

દાદી� તો પિવ�તાની �વતી �ગતી 
ચૈત�ય દીવાદાંડી સમાન હતા. તેમનાં શીતળ તન-
મનથી સુખ-શાંિતની તરંગો અિવરત નીકળતી 
રહ�તા.ં જે રીતે પાવ�તીએ િહમાલયમાં તપ�યા 
કરીને િશવને પસંદ કયા� હતા, તેવી જ રીતે 
દાદી� મહાિશવરા�ીના પાવન પવ�ની મંગળ 
વેળામાં િશવ શમા પર ક�બા�ન થઈ ગયા. 11 માચ� 
2021 સતગુ�વારના શુભ �દવસે સાકાર તન-
વતન �ય�ને અ�ય� વતનવાસી બની ગયા. 
આજે પણ, તેઓ આપણને પોતાના જેવા ફ�ર�તા 
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ભારત બ�િવધ સાં�ક�િતક વારસો ધરાવતો 
અને અ�યા�મ�ધાન દ�શ છ�. ભારતમાં જેટલા 
તહ�વારોની ઉજવણી થાય છ�. તેટલા તહ�વારોની 
ભા�યે જ કોઈ દ�શમાં ઉજવણી થતી હશે. ��યેક 
તહ�વાર લુ�ત થઈ ગયેલ, િવ��ત થઈ ગયેલ 
આ�યા��મક �રવા� અને �દ�યતાને ��ત કર� 
છ�. િશવરા�ી આ તહ�વારોમાંનો જ એક િવિશ� 
અને મુ�ય તહ�વાર છ�.

િશવરા�ીનું મંગલ પવ� ભારતના લાખો 
મં�દરોમાં ભિ�ભાવથી ઉજવાય છ�. િશવના 
ભ�ો આ પવ� પર ઉપવાસ, �ગરણ, પૂ� અને 
આરાધના કરી િશવની ઉપાસના કર� છ�. પરંતુ 
િશવની સાચી ઓળખથી ઘણા અ�ણ છ�. િશવ 
કોણ છ�? િશવનો રા�ી સાથે શું સંબંધ છ�? 
િશવરા�ીના પવ�નું આ�યા��મક રહ�ય શું છ�? તેનું 
સાચું મહા��ય �ણીએ.

પરમા�મા િશવ કોણ છ�?

પરમા�મા િશવ િનરાકાર અને �યોિતિબંદુ 
�વ�પ છ�. સાકારમાં દશ�ન અને પૂ� માટ� 
િશવિલંગની �િતમા બનાવેલ છ�. િશવ �પમાં િબંદુ 
પણ ગુણોમાં િસંધુ છ�. િશવનો અથ� થાય છ�. 
ક�યાણકારી, પરમા�મા િશવ સવ� માનવ 
આ�માઓના પરમ ક�યાણકારી છ�. તેઓ 
દુઃખહતા� અને સુખકતા� છ�. ભારતના ખૂણે ખૂણે 
િશવના મં�દરો આવેલા છ� જે પરમા�મા િશવના 
મહાન કત��યના સૂચક છ�. જેમ ક� અમરનાથ, 
સોમનાથ, પાપકટ��ર, મુ�ે�ર, મહાકાલે�ર, 
િ�ભુવને�ર, ભોલાનાથ વગેર�. �ીક��ણ અને 
મયા�દા પુ�ષો�મ �ી રામચં��ના ઈ�દ�વ પણ 
પરમા�મા િશવ જ છ�. ગોપે�ર અને રામે�ર જેવા 

િવશાળ િશવના મં�દરો આજે પણ તેના સા�ી છ�.

િશવને િ�મૂિત� િશવ કહ� છ�. જેની યાદગાર 
�પે િશવિલંગ ઉપર િ�પુંડ કરવામાં આવે છ�. 
��ા, િવ�ણુ અને શંકરના રચિયતા હોવાથી 
િશવને િ�મૂિત� કહ� છ�. આમ, િશવ અને શંકર જુદા 
છ�. િશવ રચિયતા છ�. �યાર� શંકર તેમની રચના 
છ�. િશવને ક�લાસ પવ�ત ઉપર �યાન�થ અવ�થામાં 
દ�ખાડવામાં આવે છ�. તે રચિયતા પરમા�મા િશવનું 
�યાન કર� છ�. આમ, િશવ દ�વોના દ�વ મહાદ�વ છ�.

િનરાકાર પરમા�મા િશવ સવ� આ�માઓના 
પરમિપતા છ�. ગુ�નાનક આંગળીના ઈશારા સાથે 
કહ� છ�. એક ઓમકાર સતનામ, �ાઈ�ટ પણ 
‘ગોડ ઈઝ લાઈટ’ કહ� છ�. ય�દીઓ અને 
િ��તીઓના ધમ� પુ�તકમાં પણ ‘િજહોવા’ 
પરમા�મા �યોિતિબંદુ �વ�પનું વણ�ન કર� છ�. 
મુસલમાન લોકો પણ મ�ા હજ કરવા �ય �યાર� 
નમાજ પછી ‘સંગ-એ-અ�વદ’ નામના િનરાકાર 
િશવિલંગ આકારના પ�થરને નમન કર� છ�. આમ, 
અ�ય ધમ�માં પણ �યોિત �વ�પને જ પરમા�માની 
મા�યતા મળ�લ છ�.

િશવનો રાિ� સાથે શું સંબંધ છ�?

પરમા�મા િશવ અજ�મા છ�. અથા�� તેઓ 
જ�મ મરણના ચ�થી �યારા છ�. તેઓ �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. પોતે સદા િશવ એટલે ક� સદા 
�યોિત �વ�પ હોવાના લીધે અશરીરી છ�. તેઓ 
અકતા� અને અભો�ા છ�. િશવને �વયંભૂ કહ� છ�. 
તેઓ �વયં �ગટ થાય છ�. અથા�� �વયં અવતરણ 
કર� છ�. િશવ િપતા પરમધામ િનવાસી છ�. સૂય�, ચં� 
અને તારામંડળથી પણ પાર તેઓ છ�ા �� મહા-

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક મહા��ય
�.ક�. સુર�ખાબેન, ગોધરા

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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આ�દવાસી બાળકો બગીચામાં સુશોિભત રમકડાં 
�ઈ ર�ા હતા, દાદી તેમની સાથે આ�મીયતાથી 
વાતચીત કરવામાં ત�ીન થઈ ગયા. કદાચ જ 
બાળકો �હાયા-ધોયા હશે! ફાટ�લા મેલા-જૂના, 
અ�યવ��થત કપડાં, િવખર�લા વાળ, બાળકોનું 
આવું અ�વ�છ વલણ �ઈ કોઈ પણ તેમનાથી દૂર 
ભાગે. પણ દાદી� તનની ગંદક� અવગણી, મનનું 
ભોળપણ �ઈ માસુિમયતથી કહી ર�ા હતાં, 
‘આને (મૂિત�ઓને) હાથ ના લગાવશો. દૂરથી 
જુઓ.’ દાદી�ના હાવભાવ અને પેલા બાળકો 
સાથે �દયની વાતચીત �ઈને �� �ત�ધ થઈ ગયો! 
ક�વું િન�પાપ મન! દાદી�ની ક�ટલી િનદ�ષતા 
હતી! તેના િનમ�ળ �દયમાંથી �ેમનું ઝરણું ઝર-
ઝર વહી ર�ં હતું. અચાનક �દય ગાઈ ઉ�ું, 
‘ઓ મૈયા મોરી, તું મનની બ� મીઠી છ�!’

ઉપરો� �સંગે, �વયં ભગવાન દાદી�માં 
ક�મ આવે છ�? એ ��નો મને જવાબ આ�યો. 
દાદી�ના શુ� �દયે તો સ�યમ િશવમ સુંદરમને 
પણ મોહી લીધાં. તેમના પાવન મનભાવન �દયે 
ભગવાનને પણ મં�મુ�ધ કરી દીધા! દાદી�ની 
સહજ, સરળ, બાલીશ િનદ�ષતાએ િશવ�દય પર 
સદાય રાજ કયુ�. દાદી� તો ચેતન િશવાલય હતા. 
�યાર� પણ માર� દાદી�ને મળવાનું થતું, �યાર� 
અનુભવ થતો, �વયં િશવ તેમનામાં િવરાજમાન 
છ�. તેઓ હરતા-ફરતા પણ �ભુ િમલનની 
અનુભૂિત કરાવી દ�તા હતાં. સાચે જ દાદી હતાં જ 
િશવિ�યા, િશવભાયા�, િશવઅનુરાિગણી, િશવ-
અધા�િગની, િશવ�દય�વાિમની,  દાદી �દય-
મોિહની!

કહ�વાય છ� ક� તોફાનોમાં તોહફા(ભેટ) હોય 
છ�. મુજ આ�માની પણ તન-મનની ��થિતની 
પરી�ાઓ ચાલી રહી હતી. �� દાદી�ની પાસે 
�દ�હી, પાંડવ ભવન ગયો. �યાં દાદી�ના 

અઠવા�ડયાના સથવાર� અનુભવ કરા�યો ક�, ક�વી 
રીતે એક માતા તેના બાળકની પડખે ઊભી રહી 
મુ�ક�લીઓથી પાર કરાવે છ�. દાદી� રોજ �દલનાં 
હાલ પૂછતા અને કહ�તા ‘હ�મંત, આ તો ખેલ છ�, 
પેપર છ�.’ એ �રદાર શિ�શાળી શ�દોએ 
પહાડને પણ રાઈ તો શું � બનાવી દીધો. એક 
�દવસ દાદી માનેસર ગયા હતા. તો દાદી�ના 
�મની બહાર �� તાજ, �લનો હાર, ચુંદડી, 
ચંદનનું િતલક, ફળો, ચાંદીની વાટક�, ચમચી 
વગેર� તૈયાર કરીને તેમની રાહ �ઈ ર�ો હતો. 
દાદી� આ�યા અને મારી મનની મુરાદ પૂરી કરી. 
પાંડવ ભવનની ક�ટલીક બહ�નો સામે દાદી�નો 
શણગાર કય�, િતલક લગાવી, ચુંદડી ઓઢાડી 
અને ચાંદીની કટોરીમાંથી ચાંદીની ચમચી વડે �તે 
બનાવેલો ગાજરના હલવાનો ભોગ પણ �વીકાર 
કરા�યો, એવું લા�યું �ણે દાદી બાળ ક��ણનું 
મોિહની �પ ધારણ કરી ભાવનાનો ભોગ �વીકાર 
કરી ર�ા છ�. તે સમયે દાદી સિહત ક�લ આઠ 
આ�માઓ િવરાજમાન હતી. એ પણ કમાલ હતી ક� 
અ�ર� દાદીએ ભિવ�યના દ�વી �વ�પની ઝલક 
કરાવી, િવ�નિવનાશક બનીને મને િનિવ��ન 
કય�, માનો મને નવું �વન મળી ગયું.

દાદી� તો પિવ�તાની �વતી �ગતી 
ચૈત�ય દીવાદાંડી સમાન હતા. તેમનાં શીતળ તન-
મનથી સુખ-શાંિતની તરંગો અિવરત નીકળતી 
રહ�તા.ં જે રીતે પાવ�તીએ િહમાલયમાં તપ�યા 
કરીને િશવને પસંદ કયા� હતા, તેવી જ રીતે 
દાદી� મહાિશવરા�ીના પાવન પવ�ની મંગળ 
વેળામાં િશવ શમા પર ક�બા�ન થઈ ગયા. 11 માચ� 
2021 સતગુ�વારના શુભ �દવસે સાકાર તન-
વતન �ય�ને અ�ય� વતનવાસી બની ગયા. 
આજે પણ, તેઓ આપણને પોતાના જેવા ફ�ર�તા 
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ભારત બ�િવધ સાં�ક�િતક વારસો ધરાવતો 
અને અ�યા�મ�ધાન દ�શ છ�. ભારતમાં જેટલા 
તહ�વારોની ઉજવણી થાય છ�. તેટલા તહ�વારોની 
ભા�યે જ કોઈ દ�શમાં ઉજવણી થતી હશે. ��યેક 
તહ�વાર લુ�ત થઈ ગયેલ, િવ��ત થઈ ગયેલ 
આ�યા��મક �રવા� અને �દ�યતાને ��ત કર� 
છ�. િશવરા�ી આ તહ�વારોમાંનો જ એક િવિશ� 
અને મુ�ય તહ�વાર છ�.

િશવરા�ીનું મંગલ પવ� ભારતના લાખો 
મં�દરોમાં ભિ�ભાવથી ઉજવાય છ�. િશવના 
ભ�ો આ પવ� પર ઉપવાસ, �ગરણ, પૂ� અને 
આરાધના કરી િશવની ઉપાસના કર� છ�. પરંતુ 
િશવની સાચી ઓળખથી ઘણા અ�ણ છ�. િશવ 
કોણ છ�? િશવનો રા�ી સાથે શું સંબંધ છ�? 
િશવરા�ીના પવ�નું આ�યા��મક રહ�ય શું છ�? તેનું 
સાચું મહા��ય �ણીએ.

પરમા�મા િશવ કોણ છ�?

પરમા�મા િશવ િનરાકાર અને �યોિતિબંદુ 
�વ�પ છ�. સાકારમાં દશ�ન અને પૂ� માટ� 
િશવિલંગની �િતમા બનાવેલ છ�. િશવ �પમાં િબંદુ 
પણ ગુણોમાં િસંધુ છ�. િશવનો અથ� થાય છ�. 
ક�યાણકારી, પરમા�મા િશવ સવ� માનવ 
આ�માઓના પરમ ક�યાણકારી છ�. તેઓ 
દુઃખહતા� અને સુખકતા� છ�. ભારતના ખૂણે ખૂણે 
િશવના મં�દરો આવેલા છ� જે પરમા�મા િશવના 
મહાન કત��યના સૂચક છ�. જેમ ક� અમરનાથ, 
સોમનાથ, પાપકટ��ર, મુ�ે�ર, મહાકાલે�ર, 
િ�ભુવને�ર, ભોલાનાથ વગેર�. �ીક��ણ અને 
મયા�દા પુ�ષો�મ �ી રામચં��ના ઈ�દ�વ પણ 
પરમા�મા િશવ જ છ�. ગોપે�ર અને રામે�ર જેવા 

િવશાળ િશવના મં�દરો આજે પણ તેના સા�ી છ�.

િશવને િ�મૂિત� િશવ કહ� છ�. જેની યાદગાર 
�પે િશવિલંગ ઉપર િ�પુંડ કરવામાં આવે છ�. 
��ા, િવ�ણુ અને શંકરના રચિયતા હોવાથી 
િશવને િ�મૂિત� કહ� છ�. આમ, િશવ અને શંકર જુદા 
છ�. િશવ રચિયતા છ�. �યાર� શંકર તેમની રચના 
છ�. િશવને ક�લાસ પવ�ત ઉપર �યાન�થ અવ�થામાં 
દ�ખાડવામાં આવે છ�. તે રચિયતા પરમા�મા િશવનું 
�યાન કર� છ�. આમ, િશવ દ�વોના દ�વ મહાદ�વ છ�.

િનરાકાર પરમા�મા િશવ સવ� આ�માઓના 
પરમિપતા છ�. ગુ�નાનક આંગળીના ઈશારા સાથે 
કહ� છ�. એક ઓમકાર સતનામ, �ાઈ�ટ પણ 
‘ગોડ ઈઝ લાઈટ’ કહ� છ�. ય�દીઓ અને 
િ��તીઓના ધમ� પુ�તકમાં પણ ‘િજહોવા’ 
પરમા�મા �યોિતિબંદુ �વ�પનું વણ�ન કર� છ�. 
મુસલમાન લોકો પણ મ�ા હજ કરવા �ય �યાર� 
નમાજ પછી ‘સંગ-એ-અ�વદ’ નામના િનરાકાર 
િશવિલંગ આકારના પ�થરને નમન કર� છ�. આમ, 
અ�ય ધમ�માં પણ �યોિત �વ�પને જ પરમા�માની 
મા�યતા મળ�લ છ�.

િશવનો રાિ� સાથે શું સંબંધ છ�?

પરમા�મા િશવ અજ�મા છ�. અથા�� તેઓ 
જ�મ મરણના ચ�થી �યારા છ�. તેઓ �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. પોતે સદા િશવ એટલે ક� સદા 
�યોિત �વ�પ હોવાના લીધે અશરીરી છ�. તેઓ 
અકતા� અને અભો�ા છ�. િશવને �વયંભૂ કહ� છ�. 
તેઓ �વયં �ગટ થાય છ�. અથા�� �વયં અવતરણ 
કર� છ�. િશવ િપતા પરમધામ િનવાસી છ�. સૂય�, ચં� 
અને તારામંડળથી પણ પાર તેઓ છ�ા �� મહા-

મહાિશવરા�ીનું આ�યા��મક મહા��ય
�.ક�. સુર�ખાબેન, ગોધરા
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ત�વમાં પરલોક �� લોકમાં િનવાસ કર� છ�.

િશવરા�ી એ િનરાકાર પરમા�મા િશવના 
��� પર �દ�ય અવતરણના યાદગારનું મહાન 
પવ� છ�. સમ� ��� પર �યાર� અ�ાન અંધકાર 
�યાપે છ�. ચાર�કોર ઘોર પાપાચાર, અ�યાચાર અને 
આતંકના કારણે માનવ આ�માઓ દુઃખી અને 
અશાંત થઈને પરમા�માને પોકાર� છ�. હ� �ભુ, આ 
દુઃખની દુિનયામાંથી પાર લઈ �ઓ. �યાર� 
ગીતામાં આપેલા વાયદા મુજબ �ાન સૂય� પરમા�મા 
િશવ અ�ાનતા�પી અંધકારના િવનાશ માટ� �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. િવકારી, અપિવ� દુિનયાને 
િનિવ�કારી, પાવન િવ� બનાવવા તેમજ 
કિળયુગ, દુઃખધામના �થાને સતયુગ સુખધામની 
�થાપના માટ� પરમા�મા િશવ એક સાધારણ �� 
તનનો આધાર લઈ અવત�રત થાય છ�. જે તન 
(શરીર)નું નામ ��િપતા ��ા રાખે છ�. ��ાના 
સાકાર મા�યમથી �� �ાન ય�ની રચના કર� છ�. 
આમ, ��ા ભગવાન િશવનો ભા�યશાળી 
શરીર�પી રથ હોવાના કારણે ભગીરથ ક� િશવના 
નંદી તરીક� ઓળખાય છ�. આમ, િશવ િનરાકારી 
છ� પરંતુ તેમનું વાહન નંદી શરીરધારી છ�.

િશવરા�ી પવ�નું આ�યા��મક રહ�ય

પરમા�મા િશવ િબંદુ�પ છ�. તેની યાદગારમાં 
ભ�ો િશવિલંગની આરાધના કર� છ�. તેની ઉપર 
દૂધ, િબલીપ� અને ધતૂરા અને કરણના �લ 
ચઢાવાય છ�. જે સુગંધ રિહત અને નકામા હોય છ�. 
એટલે ક� બૂરાઈઓ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર આ પાંચ િવકારો જે આપણી પાસે છ� તેને 
િશવ પર અપ�ણ કરવાના છ�. િશવરા�ી પર ભાંગ 
પીને નશો કરવામાં આવે છ�. વા�તવમાં પરમા�મા 
િશવના સ�ય �ાનના �મરણથી ખુશી અને 
આનંદના નશામાં રહ�વાનું છ�.

િશવરા�ી િનિમ�ે કરાતા ઉપવાસનું 
આ�યા��મક રહ�ય એ છ� ક� પરમા�મા જેઓ ઉપર 
વાસ કર� છ�. અથા�� પરમધામમાં રહ� છ� �યાં મન-
બુિ�ને ��થર કરી તેમને યાદ કરવા અને 
��ચય� �ત સાચો ઉપવાસ છ�. ��ચય�ના 
પાલનથી મનુ�યા�માને પરમા�માનું સાિન�ય �ા�ત 
થાય છ�.

ભ�ો આ �દવસે �થૂળ �ગરણ કર� છ�. 
વા�તવમાં અ�ાનિન�ામાંથી આ�માને ��ત કરી 
પરમા�માને યાદ કરીએ એ જ સાચું �ગરણ છ�. 
મા� એક રા�ીના �ગરણથી કોઈ જ અિવનાશી 
�ા��ત થતી નથી. વત�માન કિલયુગમાં મહા-
િશવરા�ીનો સમય પસાર થઈ ર�ો છ�. આ સમય 
દરિમયાન આ�માને �દ�ય �ાન �ારા ��ત 
કરવો તે જ સાચા અથ�માં �ગરણ છ�. આ 
આ�યા��મક �ગરણથી જ મુિ� �વનમુિ�ની 
�ા��ત થાય છ�.

િશવાલય સંબંધી �ડાણનું ગુ�ત રહ�ય

સફ�દ નંદી - સફ�દ વ��ધારી ��િપતા 
��ા ક� જેના તનમાં િશવનું અવતરણ થાય છ�. 
તેનું તે �તીક છ�.

કાચબો - ચાર� તરફ ભટકતી �થૂળ 
ઈ���યોને કાચબાની માફક સમેટીને એક િચ�ે 
પરમા�મા સાથે તાદા��યનું તે �તીક છ�.

જળાધારી - બુિ�માં િશવ �ારા અપાયેલ 
ઈ�રીય �ાન સદા રહ� અને તે �ારા િશવની 
િનરંતર યાદ રહ� તેનું તે �તીક છ�.

િ�પુંડ - પરમા�મા િ�કાળદશ� અને િ�મૂિત� 
દ�વતાઓના રચિયતા છ�. તેની યાદગાર છ�.

ધતૂરાના �લ - મનુ�યોમાં રહ�લા િવકારો, 
બૂરી આદતો, પિતતપણું આ�દ સવ�ને પરમા�મા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)

�સ�નતા
એક કહ�વત છ�, ‘�યાં ના પહ�ચે રિવ, �યાં 

પહ�ચે કિવ’. એવામાં એક કિવ બાગમાં ફરી ર�ા 
હતા. બાગમાં હ�રો �લ ખી�યાં હતાં. બધાં જ 
�લો હસતાં દ�ખાતાં હતાં. એ બાગની શોભા �વગ� 
જેવી હતી. કિવ મહોદય એક �લની પાસે ગયા 
અને બો�યા ક� પુ�પ, તું થોડા �દવસોમાં કરમાઈ 
જઈશ. ક�ટલાક �દવસોમાં તું માટીમાં ભળી જઈશ. 
છતાં પણ તું હસતું રહ� છ�. તારી આ તાજગીનું 
રહ�ય શું છ�? �લ ક�ઈ બો�યું નહ�. એટલામાં એક 
પતંિગયું �યાંકથી ઉડીને આ�યું. તે �લ ઉપર બેઠું. 
લાંબા સમય સુધી પતંિગયાએ �લની સુંદરતા અને 
સુગંધનો આનંદ મા�યો. પછી તે ઉડી ગયું. હવે 
થોડા સમય પછી એક �મર આ�યો અને �લની 
આસપાસ ઉડતાં તેણે મધુર સંગીત સંભળા�યું. 
પછી �લ ઉપર બેસીને સુગંધ માણીને ઉડી ગયો.

એક મધમાખી ઝૂમતી આવી અને �લ પર 
જઈને બેસી ગઈ. તા� અને સુગંિધત પરાગ 
મેળવીને મધમાખી ઘણી ખુશ થઈ અને મધ 
બનાવવા માટ� ઉડી ગઈ.

પછી એક નાનું બાળક પોતાની મા સાથે 
બાગમાં રમવા આ�યું. ખીલેલાં �લો �ઈને તે ઘણું 
�સ�ન થયું. પોતાના કોમળ હાથથી બાળક �લને 
અડ�યું પછી ખુશ થઈને રમવા ચા�યું ગયું.

હવે �લે કિવના ��નો ઉ�ર આ�યો. 
�યું, થોડા સમય માટ� પણ મારા �વનથી કોણ 
�ણે ક�ટલાંયને મ� ખુશી આપી છ�. આ થોડા 
�દવસોના સમયમાં જ મ� ઘણા લોકોના ચહ�રાઓ 
ઉપર ��મત આ�યું છ�. મને એ પણ ખબર છ� ક� 
થોડા સમય પછી માર� માટીમાં ભળી જવાનું છ�. આ 

માટીએ જ મને તાજગી અને સુગંધ આપી છ�. તેથી 
માટીમાં ભળી જવા બદલ મારી કોઈ ફ�રયાદ 
નથી.

�� હસું છું કારણ ક� �� હસવાનું �ણું છું. �� 
ખીલું છું કારણ ક� ખીલવાનો ઘનગનાટ �� �ણું છું. 
�� કરમાઈ જઈશ એનું મને દુઃખ નથી. મારા પછી 
આ માટીમાં જ �લ ખીલશે, બાગ સુગંિધત થઈ 
જશે. ના આ તાજગી અટકશે અને ના આ ��મત, 
આજ તો �વન છ�. િપનાક કહ� છ�,

અર�, �યારા પુ�પ! મરણ તુજ છ� સાંજ પડતાં.

વદ� ��મતે પુ�પ, સુરિભ �ગટ� �વન તણી.

મીણનો િસંહ
ઠ�ડીના �દવસો હતા. અકબર, દરબાર 

ભરીને બેઠા હતા. �યાર� ફારસના રા�એ 
મોકલેલો દૂત દરબારમાં ઉપ��થત થયો. 
અકબરને નીચા દ�ખાડવા માટ� ફારસના રા�એ 
મીણમાંથી િસંહનું પૂતળું બના�યું. િસંહને એ 
પાંજરામાં બંધ કરીને દૂત �ારા પાંજ�ં મોક�યું. 
અને એવો પડકાર ફ��યો ક� પાંજરાને ખો�યા 
વગર િસંહને બહાર કાઢો. બીરબલની 
અનુપ��થિતમાં અકબર પોતાની આબ� જશે એવું 
િવચારવા લા�યા. એટલામાં બીરબલ આવી ગયો.

બીરબલે સિળયો ગરમ કરા�યો. તેને 
અડતાં જ િસંહ પીગળી ગયો. તેમાંથી મીણ બહાર 
નીકળવા લા�યું. અકબર બીરબલની ચતુરાઈથી 
ઘણા ખુશ થયા. એનો સંદ�શ છ� ક� બુિ�ના બળ 
પર મોટામાં મોટી સમ�યાને ઉક�લી શકાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સંગ પ�રમલ
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ત�વમાં પરલોક �� લોકમાં િનવાસ કર� છ�.

િશવરા�ી એ િનરાકાર પરમા�મા િશવના 
��� પર �દ�ય અવતરણના યાદગારનું મહાન 
પવ� છ�. સમ� ��� પર �યાર� અ�ાન અંધકાર 
�યાપે છ�. ચાર�કોર ઘોર પાપાચાર, અ�યાચાર અને 
આતંકના કારણે માનવ આ�માઓ દુઃખી અને 
અશાંત થઈને પરમા�માને પોકાર� છ�. હ� �ભુ, આ 
દુઃખની દુિનયામાંથી પાર લઈ �ઓ. �યાર� 
ગીતામાં આપેલા વાયદા મુજબ �ાન સૂય� પરમા�મા 
િશવ અ�ાનતા�પી અંધકારના િવનાશ માટ� �દ�ય 
અવતરણ કર� છ�. િવકારી, અપિવ� દુિનયાને 
િનિવ�કારી, પાવન િવ� બનાવવા તેમજ 
કિળયુગ, દુઃખધામના �થાને સતયુગ સુખધામની 
�થાપના માટ� પરમા�મા િશવ એક સાધારણ �� 
તનનો આધાર લઈ અવત�રત થાય છ�. જે તન 
(શરીર)નું નામ ��િપતા ��ા રાખે છ�. ��ાના 
સાકાર મા�યમથી �� �ાન ય�ની રચના કર� છ�. 
આમ, ��ા ભગવાન િશવનો ભા�યશાળી 
શરીર�પી રથ હોવાના કારણે ભગીરથ ક� િશવના 
નંદી તરીક� ઓળખાય છ�. આમ, િશવ િનરાકારી 
છ� પરંતુ તેમનું વાહન નંદી શરીરધારી છ�.

િશવરા�ી પવ�નું આ�યા��મક રહ�ય

પરમા�મા િશવ િબંદુ�પ છ�. તેની યાદગારમાં 
ભ�ો િશવિલંગની આરાધના કર� છ�. તેની ઉપર 
દૂધ, િબલીપ� અને ધતૂરા અને કરણના �લ 
ચઢાવાય છ�. જે સુગંધ રિહત અને નકામા હોય છ�. 
એટલે ક� બૂરાઈઓ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ અને 
અહ�કાર આ પાંચ િવકારો જે આપણી પાસે છ� તેને 
િશવ પર અપ�ણ કરવાના છ�. િશવરા�ી પર ભાંગ 
પીને નશો કરવામાં આવે છ�. વા�તવમાં પરમા�મા 
િશવના સ�ય �ાનના �મરણથી ખુશી અને 
આનંદના નશામાં રહ�વાનું છ�.

િશવરા�ી િનિમ�ે કરાતા ઉપવાસનું 
આ�યા��મક રહ�ય એ છ� ક� પરમા�મા જેઓ ઉપર 
વાસ કર� છ�. અથા�� પરમધામમાં રહ� છ� �યાં મન-
બુિ�ને ��થર કરી તેમને યાદ કરવા અને 
��ચય� �ત સાચો ઉપવાસ છ�. ��ચય�ના 
પાલનથી મનુ�યા�માને પરમા�માનું સાિન�ય �ા�ત 
થાય છ�.

ભ�ો આ �દવસે �થૂળ �ગરણ કર� છ�. 
વા�તવમાં અ�ાનિન�ામાંથી આ�માને ��ત કરી 
પરમા�માને યાદ કરીએ એ જ સાચું �ગરણ છ�. 
મા� એક રા�ીના �ગરણથી કોઈ જ અિવનાશી 
�ા��ત થતી નથી. વત�માન કિલયુગમાં મહા-
િશવરા�ીનો સમય પસાર થઈ ર�ો છ�. આ સમય 
દરિમયાન આ�માને �દ�ય �ાન �ારા ��ત 
કરવો તે જ સાચા અથ�માં �ગરણ છ�. આ 
આ�યા��મક �ગરણથી જ મુિ� �વનમુિ�ની 
�ા��ત થાય છ�.

િશવાલય સંબંધી �ડાણનું ગુ�ત રહ�ય

સફ�દ નંદી - સફ�દ વ��ધારી ��િપતા 
��ા ક� જેના તનમાં િશવનું અવતરણ થાય છ�. 
તેનું તે �તીક છ�.

કાચબો - ચાર� તરફ ભટકતી �થૂળ 
ઈ���યોને કાચબાની માફક સમેટીને એક િચ�ે 
પરમા�મા સાથે તાદા��યનું તે �તીક છ�.

જળાધારી - બુિ�માં િશવ �ારા અપાયેલ 
ઈ�રીય �ાન સદા રહ� અને તે �ારા િશવની 
િનરંતર યાદ રહ� તેનું તે �તીક છ�.

િ�પુંડ - પરમા�મા િ�કાળદશ� અને િ�મૂિત� 
દ�વતાઓના રચિયતા છ�. તેની યાદગાર છ�.

ધતૂરાના �લ - મનુ�યોમાં રહ�લા િવકારો, 
બૂરી આદતો, પિતતપણું આ�દ સવ�ને પરમા�મા 

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)

�સ�નતા
એક કહ�વત છ�, ‘�યાં ના પહ�ચે રિવ, �યાં 

પહ�ચે કિવ’. એવામાં એક કિવ બાગમાં ફરી ર�ા 
હતા. બાગમાં હ�રો �લ ખી�યાં હતાં. બધાં જ 
�લો હસતાં દ�ખાતાં હતાં. એ બાગની શોભા �વગ� 
જેવી હતી. કિવ મહોદય એક �લની પાસે ગયા 
અને બો�યા ક� પુ�પ, તું થોડા �દવસોમાં કરમાઈ 
જઈશ. ક�ટલાક �દવસોમાં તું માટીમાં ભળી જઈશ. 
છતાં પણ તું હસતું રહ� છ�. તારી આ તાજગીનું 
રહ�ય શું છ�? �લ ક�ઈ બો�યું નહ�. એટલામાં એક 
પતંિગયું �યાંકથી ઉડીને આ�યું. તે �લ ઉપર બેઠું. 
લાંબા સમય સુધી પતંિગયાએ �લની સુંદરતા અને 
સુગંધનો આનંદ મા�યો. પછી તે ઉડી ગયું. હવે 
થોડા સમય પછી એક �મર આ�યો અને �લની 
આસપાસ ઉડતાં તેણે મધુર સંગીત સંભળા�યું. 
પછી �લ ઉપર બેસીને સુગંધ માણીને ઉડી ગયો.

એક મધમાખી ઝૂમતી આવી અને �લ પર 
જઈને બેસી ગઈ. તા� અને સુગંિધત પરાગ 
મેળવીને મધમાખી ઘણી ખુશ થઈ અને મધ 
બનાવવા માટ� ઉડી ગઈ.

પછી એક નાનું બાળક પોતાની મા સાથે 
બાગમાં રમવા આ�યું. ખીલેલાં �લો �ઈને તે ઘણું 
�સ�ન થયું. પોતાના કોમળ હાથથી બાળક �લને 
અડ�યું પછી ખુશ થઈને રમવા ચા�યું ગયું.

હવે �લે કિવના ��નો ઉ�ર આ�યો. 
�યું, થોડા સમય માટ� પણ મારા �વનથી કોણ 
�ણે ક�ટલાંયને મ� ખુશી આપી છ�. આ થોડા 
�દવસોના સમયમાં જ મ� ઘણા લોકોના ચહ�રાઓ 
ઉપર ��મત આ�યું છ�. મને એ પણ ખબર છ� ક� 
થોડા સમય પછી માર� માટીમાં ભળી જવાનું છ�. આ 

માટીએ જ મને તાજગી અને સુગંધ આપી છ�. તેથી 
માટીમાં ભળી જવા બદલ મારી કોઈ ફ�રયાદ 
નથી.

�� હસું છું કારણ ક� �� હસવાનું �ણું છું. �� 
ખીલું છું કારણ ક� ખીલવાનો ઘનગનાટ �� �ણું છું. 
�� કરમાઈ જઈશ એનું મને દુઃખ નથી. મારા પછી 
આ માટીમાં જ �લ ખીલશે, બાગ સુગંિધત થઈ 
જશે. ના આ તાજગી અટકશે અને ના આ ��મત, 
આજ તો �વન છ�. િપનાક કહ� છ�,

અર�, �યારા પુ�પ! મરણ તુજ છ� સાંજ પડતાં.

વદ� ��મતે પુ�પ, સુરિભ �ગટ� �વન તણી.

મીણનો િસંહ
ઠ�ડીના �દવસો હતા. અકબર, દરબાર 

ભરીને બેઠા હતા. �યાર� ફારસના રા�એ 
મોકલેલો દૂત દરબારમાં ઉપ��થત થયો. 
અકબરને નીચા દ�ખાડવા માટ� ફારસના રા�એ 
મીણમાંથી િસંહનું પૂતળું બના�યું. િસંહને એ 
પાંજરામાં બંધ કરીને દૂત �ારા પાંજ�ં મોક�યું. 
અને એવો પડકાર ફ��યો ક� પાંજરાને ખો�યા 
વગર િસંહને બહાર કાઢો. બીરબલની 
અનુપ��થિતમાં અકબર પોતાની આબ� જશે એવું 
િવચારવા લા�યા. એટલામાં બીરબલ આવી ગયો.

બીરબલે સિળયો ગરમ કરા�યો. તેને 
અડતાં જ િસંહ પીગળી ગયો. તેમાંથી મીણ બહાર 
નીકળવા લા�યું. અકબર બીરબલની ચતુરાઈથી 
ઘણા ખુશ થયા. એનો સંદ�શ છ� ક� બુિ�ના બળ 
પર મોટામાં મોટી સમ�યાને ઉક�લી શકાય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સંગ પ�રમલ
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શાંિતવન ‘ગોડલીવુડ �ટુડીયો’ ‘ગુજરાતી િવભાગ’ની 
િવિવધ સેવાઓ

સવ� �ેહી દ�વી ભાઈઓ તથા બહ�નોને 
ગુજરાત ઝોન ઈ�ચાજ� ભારતીદીદી તથા શાંિતવન 
ગોડલીવુડ �ટુડીયો તરફથી હ�રલાલભાઈની 
ઈ�રીય �ેહ સ�પ�ન મધુર યાદ.

ગુજરાતી ગોડલીવુડની વેરાયટી સેવાઓ 
તથા સો�યલ મીડીયાના િવિવધ 

�લેટફોમ�ની માિહતી

ગોડલીવુડ �ટુડીઓ તરફથી િવશેષ 
ગુજરાતની સેવા હ�તુ ગુજરાતની સં�ક�િતને 
આધારીત �યુઝીક �ો�ામ, ગુજરાતી ગીતો, ડા�સ 
�ો�ામ, િવિવધ િવષયો પર ચચા�ઓ (ટૉક શો) 
દરરોજની મુરલી, દરરોજનો સુિવચાર, 
ગુજરાતના િસનીયર ભાઈ-બહ�નોનાં �વચનો, 
જુદાં-જુદાં તહ�વારોના રહ�યો જેવાં વેરાયટી અને 
નવીન કાય��મો તૈયાર કરવામાં આવે છ�.

ગોડલીવુડ �ટુ�ડયોના ગુજરાતી િવભાગ 
�ારા નીચે જણાવેલ સોિશયલ મીડીયાના જુદા-
જુદા �લેટફોમ� ઉપર હવે આપ સૌ આ િવિભ�ન 
કાય��મો અને સેવાઓ ઉપલ�ધ કરવામાં આવી 
છ�. આપ સૌ ભાઈ-બહ�નો નીચે જણાવેલ નામથી 
સચ� કરી સેવાઓનો લાભ લેશો તથા અ�ય ભાઈ-
બહ�નોમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી તેઓને આ 
�લેટફોમ�નો ઉપયોગ કરવા માટ� આ માિહતી 
મોકલી આપશો. જેની લ�ક આ સાથે આપેલ છ�.

1. YOUTUBE - Brahma Kumaris Gujarati 
Godlywood

 https://youtube.com/c/BrahmakumarisG
ujartiGodlywood

2. FACEBOOK - Gujarati Godlywood 

https://www.facebook.com/ 
gujaratigodlywood

3. TWITTER - @GujaratiGWS 
https://twitter.com/GujaratiGWS

4. INSTAGRAM - gujaratigodlywood 
https://www.instagram.com/ 
gujaratigodlywood

5. TELEGRAM - @GujaratiGWS

6. KOO - @GujaratiGWS 
https://www.kooapp.com/profile/Gujarati
GWS

ગુજરાતી ગોડલીવુડ ચેનલ �ારા નવા 
વષ�ની ગી�ટ

ખુશખબરી છ�. ગોડલીવુડ �ટુડીયોના 
ગુજરાતી િવભાગ �ારા આ વષ� િવશેષ બાબાના 
ખૂબ સુંદર નવા-નવા ગુજરાતી ગીતો તૈયાર થઈ 
રહ�લ છ�. અ�યાર� 28 જેટલાં નવા ગીતો તૈયાર 
કર�લ છ�. જે ગુજરાતી ગોડલીવુડ ચેનલ પર 
ઉપલ�ધ છ�. સૌ ભાઈ-બહ�નોને ખાસ ન� િનવેદન 
ક�, આપ �ાસમાં પણ ગુજરાતી બાબાના ગીતો 
પણ જ�રથી વગાડશો. આપ સાંભળીને બી� 
બી.ક�. પ�રવારના ભાઈ-બહ�નોને તથા તમારા 
સંબંધ સ�પક� નોન બી.ક�. લોકોને પણ આગળ 
મોકલશો. ગીતોની સાથે સાથે મહારથીઓ, િવષય 
િન�ણાતોના �વચનો, ટોક-શો, સુિવચાર, 
તહ�વારોનું રહ�ય, મુરલી, �દ�ય વરદાન તથા 
�ાન ખ�ના જેવી વેરાયટી �ો�ામોની લ�ક 
અવ�ય અ�ય લોકો સુધી પહ�ચાડવા માટ� અવ�ય 
ફોરવડ� કરી સંગમયુગની અનમોલ સેવાઓમાં 
સહભાગી બની◌ે ભા�ય બનાવી લેશો. ગુજરાતી 

કહ�વતમાં પણ ક�ં છ� ક�, આંગળી િચ��યાનું પણ 
પુ�ય મળ� છ�.

ગોડલીવુડ ગુજરાતી ચેનલ �ારા િનયિમત 
િવિવધ કાય��મોની માિહતી અને નવીનતા 
વો�સઅપ �ુપમાં, ફ�સબુક તથા ઈ-મેઈલથી પણ 
સેવા અથ� મોકલવામાં આવે છ�. સોશીયલ 
મીડીયાના મા�યમથી બી� આ�માઓની સેવા 
પણ કરી શકો છો. આપ તેમાં �ડાવવા માટ� અને 
િનયિમત માિહતી મેળવવા માટ� ગોડલીવુડ 
�ટુ�ડયો ગુજરાતી િવભાગનો જ�ર સંપક� કરો. - 
વો�સઅપ નં. - 094141 55104 તથા મોબાઈલ 
નં. - 70149 86606 પર સં�પક� કરશો�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાહ ! વાહ અમારા મોટી બા સમાન દાદી 
�કાશમિણ� વાહ ! �યારા મનમોિહની દીદી� 
વાહ ! વાહ અમારો મીઠો િ�ય પ�રવાર વાહ ! વાહ 
અમારા ભા�ય વાહ !

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...વાહ મારો પ�રવાર

પિતત પાવનના નાતે �વીકારી લઈ કોડીમાંથી 
હીરાતુ�ય બનાવે છ�. તેની યાદગાર છ�.

િલંગ કાળા રંગનું - મનુ�યોના િવકારો�પી 
ઝેરને સમાવી લે છ� એ દશા�વે છ�. તેના �િતરોધ �પે 
જ દૂધ ચડાવાય છ�.

ગણપિતની મૂિત� - �ીમત પર ચાલી 
િવપરીત વાતો પેટમાં સમાવી બારીકાઈથી 
િનરી�ણ કરી ખોટી વાતોને �થાને સ�ય 
બાબતોને જ ધારણ કરી િવ�નોનો નાશ કરી 
િવ�ન નાશક બનવાનું સૂચન છ�.

હનુમાનની મૂિત� - ��ચય� પાલન, 
ઈ���યો પર �ત મેળવી મહાવીર બની ઉપરામ 
અવ�થા પામવા સૂચવે છ�.

િબલીપ� - �ણ અથવા પાંચ પાનોવાળા 
િબલીપ� સૂચવે છ� ક� મન, બુિ�, સં�કાર �ણેય 
તેમજ પાંચેય કમ����યથી પરમા�મા િશવને 
સમપ�ણ કરવાની જ�ર છ�.

ઉપવાસ - ઉપવાસ નહ� પણ ઉપર વાસ 
અથા�� ઉપર રહ�વાવાળા પરમા�મા સાથે બુિ�થી 
સમીપ વાસ કરવાનુ �તીક છ�.

�ગરણ - �ગરણ સૂચવે છ� સદા ��ત 
રહી િવકારો�પી રા�સ ઉપર િવજય મેળવી 
િવકમા��ત બનો. એક �દવસ િશવરાિ� અને 
બાક�ના �દવસ િવષરાિ� એ યો�ય નથી.

��ાક�મારીઝ સં�થા પરમા�મા િશવના 
અવતરણની િશવજયંતી મનાવી ર�ં છ�. �યાર� 
આવો આપણે સૌ િશવના �દ�ય કત��યને સમ� 
િવકારોના બંધનમાંથી મુ� બની પિતત પાવન 
િશવ પરમા�માના �ાનને �વનમાં ધારણ કરી◌ે 
અને સાચી િશવરાિ� મનાવી �વયંનું ભાિવ 
ઉ�વળ બનાવીએ.            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)... મહાિશવરાિ�

બનવાનું આ�ાન કરી કહી ર�ા છ�... આઓ, 
ઉડક� વતનમ� �ય�, ઉસ �યાર� સે વતન મ�, જહાં 
બાપ ઔર દાદા હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - બી.ક�. િવજય પોિશયા, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... િશવ �દયનાં
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શાંિતવન ‘ગોડલીવુડ �ટુડીયો’ ‘ગુજરાતી િવભાગ’ની 
િવિવધ સેવાઓ

સવ� �ેહી દ�વી ભાઈઓ તથા બહ�નોને 
ગુજરાત ઝોન ઈ�ચાજ� ભારતીદીદી તથા શાંિતવન 
ગોડલીવુડ �ટુડીયો તરફથી હ�રલાલભાઈની 
ઈ�રીય �ેહ સ�પ�ન મધુર યાદ.

ગુજરાતી ગોડલીવુડની વેરાયટી સેવાઓ 
તથા સો�યલ મીડીયાના િવિવધ 

�લેટફોમ�ની માિહતી

ગોડલીવુડ �ટુડીઓ તરફથી િવશેષ 
ગુજરાતની સેવા હ�તુ ગુજરાતની સં�ક�િતને 
આધારીત �યુઝીક �ો�ામ, ગુજરાતી ગીતો, ડા�સ 
�ો�ામ, િવિવધ િવષયો પર ચચા�ઓ (ટૉક શો) 
દરરોજની મુરલી, દરરોજનો સુિવચાર, 
ગુજરાતના િસનીયર ભાઈ-બહ�નોનાં �વચનો, 
જુદાં-જુદાં તહ�વારોના રહ�યો જેવાં વેરાયટી અને 
નવીન કાય��મો તૈયાર કરવામાં આવે છ�.

ગોડલીવુડ �ટુ�ડયોના ગુજરાતી િવભાગ 
�ારા નીચે જણાવેલ સોિશયલ મીડીયાના જુદા-
જુદા �લેટફોમ� ઉપર હવે આપ સૌ આ િવિભ�ન 
કાય��મો અને સેવાઓ ઉપલ�ધ કરવામાં આવી 
છ�. આપ સૌ ભાઈ-બહ�નો નીચે જણાવેલ નામથી 
સચ� કરી સેવાઓનો લાભ લેશો તથા અ�ય ભાઈ-
બહ�નોમાં ઉમંગ-ઉ�સાહ ભરી તેઓને આ 
�લેટફોમ�નો ઉપયોગ કરવા માટ� આ માિહતી 
મોકલી આપશો. જેની લ�ક આ સાથે આપેલ છ�.

1. YOUTUBE - Brahma Kumaris Gujarati 
Godlywood

 https://youtube.com/c/BrahmakumarisG
ujartiGodlywood

2. FACEBOOK - Gujarati Godlywood 

https://www.facebook.com/ 
gujaratigodlywood

3. TWITTER - @GujaratiGWS 
https://twitter.com/GujaratiGWS

4. INSTAGRAM - gujaratigodlywood 
https://www.instagram.com/ 
gujaratigodlywood

5. TELEGRAM - @GujaratiGWS

6. KOO - @GujaratiGWS 
https://www.kooapp.com/profile/Gujarati
GWS

ગુજરાતી ગોડલીવુડ ચેનલ �ારા નવા 
વષ�ની ગી�ટ

ખુશખબરી છ�. ગોડલીવુડ �ટુડીયોના 
ગુજરાતી િવભાગ �ારા આ વષ� િવશેષ બાબાના 
ખૂબ સુંદર નવા-નવા ગુજરાતી ગીતો તૈયાર થઈ 
રહ�લ છ�. અ�યાર� 28 જેટલાં નવા ગીતો તૈયાર 
કર�લ છ�. જે ગુજરાતી ગોડલીવુડ ચેનલ પર 
ઉપલ�ધ છ�. સૌ ભાઈ-બહ�નોને ખાસ ન� િનવેદન 
ક�, આપ �ાસમાં પણ ગુજરાતી બાબાના ગીતો 
પણ જ�રથી વગાડશો. આપ સાંભળીને બી� 
બી.ક�. પ�રવારના ભાઈ-બહ�નોને તથા તમારા 
સંબંધ સ�પક� નોન બી.ક�. લોકોને પણ આગળ 
મોકલશો. ગીતોની સાથે સાથે મહારથીઓ, િવષય 
િન�ણાતોના �વચનો, ટોક-શો, સુિવચાર, 
તહ�વારોનું રહ�ય, મુરલી, �દ�ય વરદાન તથા 
�ાન ખ�ના જેવી વેરાયટી �ો�ામોની લ�ક 
અવ�ય અ�ય લોકો સુધી પહ�ચાડવા માટ� અવ�ય 
ફોરવડ� કરી સંગમયુગની અનમોલ સેવાઓમાં 
સહભાગી બની◌ે ભા�ય બનાવી લેશો. ગુજરાતી 

કહ�વતમાં પણ ક�ં છ� ક�, આંગળી િચ��યાનું પણ 
પુ�ય મળ� છ�.

ગોડલીવુડ ગુજરાતી ચેનલ �ારા િનયિમત 
િવિવધ કાય��મોની માિહતી અને નવીનતા 
વો�સઅપ �ુપમાં, ફ�સબુક તથા ઈ-મેઈલથી પણ 
સેવા અથ� મોકલવામાં આવે છ�. સોશીયલ 
મીડીયાના મા�યમથી બી� આ�માઓની સેવા 
પણ કરી શકો છો. આપ તેમાં �ડાવવા માટ� અને 
િનયિમત માિહતી મેળવવા માટ� ગોડલીવુડ 
�ટુ�ડયો ગુજરાતી િવભાગનો જ�ર સંપક� કરો. - 
વો�સઅપ નં. - 094141 55104 તથા મોબાઈલ 
નં. - 70149 86606 પર સં�પક� કરશો�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

વાહ ! વાહ અમારા મોટી બા સમાન દાદી 
�કાશમિણ� વાહ ! �યારા મનમોિહની દીદી� 
વાહ ! વાહ અમારો મીઠો િ�ય પ�રવાર વાહ ! વાહ 
અમારા ભા�ય વાહ !

॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)...વાહ મારો પ�રવાર

પિતત પાવનના નાતે �વીકારી લઈ કોડીમાંથી 
હીરાતુ�ય બનાવે છ�. તેની યાદગાર છ�.

િલંગ કાળા રંગનું - મનુ�યોના િવકારો�પી 
ઝેરને સમાવી લે છ� એ દશા�વે છ�. તેના �િતરોધ �પે 
જ દૂધ ચડાવાય છ�.

ગણપિતની મૂિત� - �ીમત પર ચાલી 
િવપરીત વાતો પેટમાં સમાવી બારીકાઈથી 
િનરી�ણ કરી ખોટી વાતોને �થાને સ�ય 
બાબતોને જ ધારણ કરી િવ�નોનો નાશ કરી 
િવ�ન નાશક બનવાનું સૂચન છ�.

હનુમાનની મૂિત� - ��ચય� પાલન, 
ઈ���યો પર �ત મેળવી મહાવીર બની ઉપરામ 
અવ�થા પામવા સૂચવે છ�.

િબલીપ� - �ણ અથવા પાંચ પાનોવાળા 
િબલીપ� સૂચવે છ� ક� મન, બુિ�, સં�કાર �ણેય 
તેમજ પાંચેય કમ����યથી પરમા�મા િશવને 
સમપ�ણ કરવાની જ�ર છ�.

ઉપવાસ - ઉપવાસ નહ� પણ ઉપર વાસ 
અથા�� ઉપર રહ�વાવાળા પરમા�મા સાથે બુિ�થી 
સમીપ વાસ કરવાનુ �તીક છ�.

�ગરણ - �ગરણ સૂચવે છ� સદા ��ત 
રહી િવકારો�પી રા�સ ઉપર િવજય મેળવી 
િવકમા��ત બનો. એક �દવસ િશવરાિ� અને 
બાક�ના �દવસ િવષરાિ� એ યો�ય નથી.

��ાક�મારીઝ સં�થા પરમા�મા િશવના 
અવતરણની િશવજયંતી મનાવી ર�ં છ�. �યાર� 
આવો આપણે સૌ િશવના �દ�ય કત��યને સમ� 
િવકારોના બંધનમાંથી મુ� બની પિતત પાવન 
િશવ પરમા�માના �ાનને �વનમાં ધારણ કરી◌ે 
અને સાચી િશવરાિ� મનાવી �વયંનું ભાિવ 
ઉ�વળ બનાવીએ.            ॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)... મહાિશવરાિ�

બનવાનું આ�ાન કરી કહી ર�ા છ�... આઓ, 
ઉડક� વતનમ� �ય�, ઉસ �યાર� સે વતન મ�, જહાં 
બાપ ઔર દાદા હ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

અનુવાદ - બી.ક�. િવજય પોિશયા, અમદાવાદ.

(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... િશવ �દયનાં
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આ અલૌ�કક �વનનો અનુભવ કરતાં 
અને લગભગ 42 વષ� થયાં છ�. �યાર� �� સ�ર 
વષ�નો હતો �યાર� મને ઈ�રીય �ાન મ�યું, આ 
�ાનમાગ� પહ�લાં �� ભજન મંડળીના સ�સંગમાં 
જઈને આખી રાત �ગીને ભજન કરતો હતો. 
અચાનક જ એક ભાઈ મારા ઘેર આ�યા અને 
�ાનની વાતો સંભળાવવા લા�યા. �� તો �ાનની 
વાતો સાંભળવામાં જ મ� બની ગયો. ચાર-પાંચ 
�દવસ સુધી �ાન, સાંભ�યા પછી, એક વખત 
�વ�નમાં બાબાએ એક ��ય બતા�યું. મ� �યું તો 
ઉપરથી ચમકતી ઘણી શિ�શાળી લાઈટ 
(�કાશ) મારી તરફ આવી રહી હતી. �� તો તે 
લાઈટને �ઈને ઘણો જ ખુશ થયો, ધીર� ધીર� તે 
લાઈટ મારી ન�ક આવી પહ�ચી, તો પહ�લાં 
સૂય�સમાન ચાર� બાજુ લાઈટ �સરી રહી હતી. 
થોડી પળો પછી તે લાઈટ પ�ના આકારમાં આવી 
ગઈ. પ� આકારમાં લાઈટથી ‘પરમધામ’ સુવણ� 
અ�રોમાં લ�યું હતું. બાક� પ�માં બીજું ક�ઈ લ�યું 
નહોતું. પ�ની બી� બાજુથી �ાનસૂય� સમાન ચાર� 
બાજુ લાઈટનાં �કરણો �સરી ર�ાં હતા. એ સુ�ીમ 
લાઈટને �ઈ �ઈને મને પારાવાર આનંદ થયો. 
ઘણા જ આનંદમાં લાઈટને �ઈ �ઈને લગનમાં 
મ� થઈ ગયો તો મારા મુખમાંથી નીક�યું. િ�ય 
બાબા, �� તો કાલે આપને ઘણા જ �ેમથી યાદ કરી 
ર�ો હતો. તમે તો મારી સ�મુખ આવી ગયા. �� તો 
આપને �ઈને ધ�ય ધ�ય થઈ ગયો છું. મીઠા 
બાબા, મીઠા બાબા કહ�તા મને એવો અનુભવ થઈ 
ર�ો હતો ક�, �� આ�મા લાઈટ બાબાની લાઈટના 
�કરણોમાં સમાઈ �� છું.

ક�ટલીક પળો પછી બાબાનાં લાઈટના 

�કરણો ધીર� ધીર� ઉપર ગયાં, તે સુ�ીમલાઈટ 
પરમધામમાં પહ�ચી ગઈ. �� એ લાઈટને �યા પછી 
બી� �દવસે પણ તે અનુભવમાં ખોવાઈ ગયો હતો.

જે ભાઈએ મને �ાન આ�યું હતું એને મ� ક�ં 
ક�, મને આ�મમાં લઈ �ઓ. મને આ �ાન 
સાંભળવાની િજ�ાસા થઈ છ�. આ�મ પર જવાથી 
બહ�નોએ મને િવ�તારથી �ાન આ�યું અને તરત 
જ મ� મનમાં મારા �વનનો િનણ�ય કરી લીધો ક� 
હવે માર� આ અલૌ�કક �વન તથા સંપૂણ� પિવ� 
�વન હીરા સમાન બનાવીને બાબાના પૂરા 
મદદગાર બનવું છ�.

�ાનમાગ�માં ચાલતાં ચાલતાં થોડો આગળ 
વ�યો તો મારી પરી�ા શ� થઈ ગઈ. લૌ�કક 
પ�રવારવાળાં મારા યોગી�વનમાં િવ�નો નાખવા 
લા�યા. એક વાર તો લૌ�કક િપતા અને મામા 
ગુ�સે થઈને સમાજની સિમિતના ચેરમેનને સાથે 
લઈને આ�યા. મારી પાસે આવીને કહ�વા લા�યા. 
ધમક� આપવા લા�યા ક�, તું આ �ાન છોડી દ� અને 
લ� કરી દ�. નહ�તર તને મારી નાંખીશું. મ� એમને 
ક�ં ક� લગન માટ� તો મારી પાસે સમય નથી. 
બાબાનું �ાન તો �� છોડી શક�શ નહ�. આ 
સાંભ�યા પછી તેઓ મને મારવાની ધમક� આપવા 
લા�યા. તો મ� ક�ં, સા�ં તો જુઓ. સવ�શિ�વાન 
પરમા�માનું મને પીઠબળ છ�. પરમા�મા એક 
�કાશપુંજ છ� જે તમે �ઈ શકતા નથી. બાબા મારા 
મદદગાર છ�. �� આપની સામે જ છું. મા�ં શરીર 
ખતમ કરી દો, �યાર� મ� આટલું ક�ં, તો ચેરમેન 
મામા�ને સમ�વવા લા�યા ક� આ છોકરો માનશે 
નહ�. એને ઈ�રીય ખુમારી ચઢી છ�. ઈ�રીય 
નશામાં બોલી ર�ો છ�, તો તમે આ પાપ કરશો 

રાજયોગી �વનનો અનુભવ
�.ક�. બાબારામભાઈ, મધુવન, માઉ�ટ આબુ

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 03 March 2022 Page No. 33

�ાના�ત

નહ� અને હ�રાન કરીને પાપના ભાગીદાર બનશો 
નહ�. આ છોકરાને ઈ�રીય નશો છ� તો તેને તે 
માગ�માં જવા દો.

લૌ�કક માતા� એક ગુ�ને માનતા હતા. 
ગુ��નું ટાઈટલ �ી �ી 108 જગદગુ� મહારાજ 
હતું. લૌ�કક માતા� પોતાના ગુ� પાસે ગઈ અને 
એમને કહ�વા લાગી ક� મહારાજ, મારા પુ�ને તમે 
તમારી શિ�થી પોતાની તરફ ખ�ચીને 
��ાક�મારીના પં�માંથી પાછો લાવો. ગુ��એ 
ક�ં ક�, સા�ં �� ��ાક�મારી આ�મમાં જઈશ અને 
એને સમ�વીશ. ગુ� પોતાના પાંચ છ� િશ�યો સાથે 
��ાક�મારી આ�મ પહ��યા. �યાંની ટીચર 
��ાક�મારી બહ�ને ગુ��ને મળીને ક�ં, આવો, 
મહારાજ બેસો. તો ગુ��એ ક�ં ક� બેસવું નથી, 
પણ બાબારામને મળવું છ�. ટીચર બહ�ને ક�ં ક�, 
બાબારામભાઈ યોગમાં બેઠા છ�. તો �યાં ઓરડામાં 
જઈને તમે જ મળી લો. ગુ��એ મને યોગમાં 
બેઠ�લો �ઈને િશ�યોને ક�ં ક� ‘આ છોકરો 
અ�યાર� તપ�યામાં બેઠો છ� એને ખલેલ પહ�ચાડવી 
નથી.’ એટલા સમયમાં તેઓ ��ાક�મારી 
આ�મનું �યુિઝયમ સમજવા લા�યા. મ� યોગમાંથી 
ઊઠીને ગુ��ને પૂ�ું, �યુિઝયમ ક�વું લા�યું? આ 
આ�યા��મક �ાનને સમ�ને તમે ક�વો અનુભવ 
કય�? તો ગુ��એ પોતાનો અનુભવ લ�યો ક�, 
આ સં�થા ઘણી સારી છ�. �ાન ઘણું સા�ં છ�. આ 
��ાક�મારી બહ�નો તો દ�વીઓ છ�, તેઓ જ એક 
�દવસ આ ધરતી પર �વગ� લાવશે. આ અનુભવ 
લખીને પાછા પોતાના આ�મમાં ચા�યા ગયા. 
લૌ�કક માતા�, ગુ��ના આ�મ પર પહ��યા 
અને ક�ં ક�, બાબારામભાઈને તમે શું સમ��યું? 

ગુ��એ ક�ં, જે બાળકને તું તારો સમજે છ� તે 
પુ� તારો નથી. તે તો ઈ�રનું સંતાન છ�. એ 
બાળક� ઈ�રીય સેવા માટ� જ�મ લીધો છ�. તમાર� 
તો એને ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતો �ઈને ખુશ થવું 
�ઈએ. તમારો પુ� સારા માગ� ઉપર ચાલી ર�ો 
છ�. તમે દુઃખી શા માટ� થાઓ છો? માતા�એ ક�ં, 
સા�ં ગુ�� સ�યવચન મહારાજ, માતા� િનિ�ત 
બની ગયા અને મને ખુશીથી ઈ�રીય સેવા 
કરવાની ર� આપી. �� 1974થી ઈ�રીય સેવામાં 
મધુવનમાં સમિપ�ત છું. �યાર� મ� શ�આતમાં �ાન 
લીધું તો આ ઈ�રીય માગ� પર ચાલનારાં ભાઈઓ 
બહ�નોની પિવ�તાએ ઘણો આકિષ�ત કય�. 
પિવ�તાના આધારથી જ િવ� પ�રવત�ન થાય છ�. 
પિવ�તાના આધારથી જ તપ�યા સફળ થાય છ�. 
�વન હીરા સમાન બની �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ભેદભાવ ભૂલીને એકબી� સાથે સાચા �દયના 
�ેમભાવથી હોળી મનાવવી �ઈએ. આવી હોળીની 
ઉજવણી યથાથ� બનશે.

‘બીતી તાહ� િબસાર દ�, આગે ક� સુિધ લેય, 
� બન આવે સહજ મ� તાહી મ� િચ� દ�ય.’ અથા�� 
બીતીને ભૂલી, ભિવ�યનો િવચાર કરો, જેમાં 
સરળતા, ભાઈચારો હોય. પરમા�માની �ીમત પર 
ચાલીને અને આ�મા�પી ચોળીને �ાનના રંગથી 
રંગીને પરમા�મા સાથે વા�તિવક મંગળ િમલન 
મનાવવી સાચી હોળી-ધુળ�ટી મનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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આ અલૌ�કક �વનનો અનુભવ કરતાં 
અને લગભગ 42 વષ� થયાં છ�. �યાર� �� સ�ર 
વષ�નો હતો �યાર� મને ઈ�રીય �ાન મ�યું, આ 
�ાનમાગ� પહ�લાં �� ભજન મંડળીના સ�સંગમાં 
જઈને આખી રાત �ગીને ભજન કરતો હતો. 
અચાનક જ એક ભાઈ મારા ઘેર આ�યા અને 
�ાનની વાતો સંભળાવવા લા�યા. �� તો �ાનની 
વાતો સાંભળવામાં જ મ� બની ગયો. ચાર-પાંચ 
�દવસ સુધી �ાન, સાંભ�યા પછી, એક વખત 
�વ�નમાં બાબાએ એક ��ય બતા�યું. મ� �યું તો 
ઉપરથી ચમકતી ઘણી શિ�શાળી લાઈટ 
(�કાશ) મારી તરફ આવી રહી હતી. �� તો તે 
લાઈટને �ઈને ઘણો જ ખુશ થયો, ધીર� ધીર� તે 
લાઈટ મારી ન�ક આવી પહ�ચી, તો પહ�લાં 
સૂય�સમાન ચાર� બાજુ લાઈટ �સરી રહી હતી. 
થોડી પળો પછી તે લાઈટ પ�ના આકારમાં આવી 
ગઈ. પ� આકારમાં લાઈટથી ‘પરમધામ’ સુવણ� 
અ�રોમાં લ�યું હતું. બાક� પ�માં બીજું ક�ઈ લ�યું 
નહોતું. પ�ની બી� બાજુથી �ાનસૂય� સમાન ચાર� 
બાજુ લાઈટનાં �કરણો �સરી ર�ાં હતા. એ સુ�ીમ 
લાઈટને �ઈ �ઈને મને પારાવાર આનંદ થયો. 
ઘણા જ આનંદમાં લાઈટને �ઈ �ઈને લગનમાં 
મ� થઈ ગયો તો મારા મુખમાંથી નીક�યું. િ�ય 
બાબા, �� તો કાલે આપને ઘણા જ �ેમથી યાદ કરી 
ર�ો હતો. તમે તો મારી સ�મુખ આવી ગયા. �� તો 
આપને �ઈને ધ�ય ધ�ય થઈ ગયો છું. મીઠા 
બાબા, મીઠા બાબા કહ�તા મને એવો અનુભવ થઈ 
ર�ો હતો ક�, �� આ�મા લાઈટ બાબાની લાઈટના 
�કરણોમાં સમાઈ �� છું.

ક�ટલીક પળો પછી બાબાનાં લાઈટના 

�કરણો ધીર� ધીર� ઉપર ગયાં, તે સુ�ીમલાઈટ 
પરમધામમાં પહ�ચી ગઈ. �� એ લાઈટને �યા પછી 
બી� �દવસે પણ તે અનુભવમાં ખોવાઈ ગયો હતો.

જે ભાઈએ મને �ાન આ�યું હતું એને મ� ક�ં 
ક�, મને આ�મમાં લઈ �ઓ. મને આ �ાન 
સાંભળવાની િજ�ાસા થઈ છ�. આ�મ પર જવાથી 
બહ�નોએ મને િવ�તારથી �ાન આ�યું અને તરત 
જ મ� મનમાં મારા �વનનો િનણ�ય કરી લીધો ક� 
હવે માર� આ અલૌ�કક �વન તથા સંપૂણ� પિવ� 
�વન હીરા સમાન બનાવીને બાબાના પૂરા 
મદદગાર બનવું છ�.

�ાનમાગ�માં ચાલતાં ચાલતાં થોડો આગળ 
વ�યો તો મારી પરી�ા શ� થઈ ગઈ. લૌ�કક 
પ�રવારવાળાં મારા યોગી�વનમાં િવ�નો નાખવા 
લા�યા. એક વાર તો લૌ�કક િપતા અને મામા 
ગુ�સે થઈને સમાજની સિમિતના ચેરમેનને સાથે 
લઈને આ�યા. મારી પાસે આવીને કહ�વા લા�યા. 
ધમક� આપવા લા�યા ક�, તું આ �ાન છોડી દ� અને 
લ� કરી દ�. નહ�તર તને મારી નાંખીશું. મ� એમને 
ક�ં ક� લગન માટ� તો મારી પાસે સમય નથી. 
બાબાનું �ાન તો �� છોડી શક�શ નહ�. આ 
સાંભ�યા પછી તેઓ મને મારવાની ધમક� આપવા 
લા�યા. તો મ� ક�ં, સા�ં તો જુઓ. સવ�શિ�વાન 
પરમા�માનું મને પીઠબળ છ�. પરમા�મા એક 
�કાશપુંજ છ� જે તમે �ઈ શકતા નથી. બાબા મારા 
મદદગાર છ�. �� આપની સામે જ છું. મા�ં શરીર 
ખતમ કરી દો, �યાર� મ� આટલું ક�ં, તો ચેરમેન 
મામા�ને સમ�વવા લા�યા ક� આ છોકરો માનશે 
નહ�. એને ઈ�રીય ખુમારી ચઢી છ�. ઈ�રીય 
નશામાં બોલી ર�ો છ�, તો તમે આ પાપ કરશો 

રાજયોગી �વનનો અનુભવ
�.ક�. બાબારામભાઈ, મધુવન, માઉ�ટ આબુ
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નહ� અને હ�રાન કરીને પાપના ભાગીદાર બનશો 
નહ�. આ છોકરાને ઈ�રીય નશો છ� તો તેને તે 
માગ�માં જવા દો.

લૌ�કક માતા� એક ગુ�ને માનતા હતા. 
ગુ��નું ટાઈટલ �ી �ી 108 જગદગુ� મહારાજ 
હતું. લૌ�કક માતા� પોતાના ગુ� પાસે ગઈ અને 
એમને કહ�વા લાગી ક� મહારાજ, મારા પુ�ને તમે 
તમારી શિ�થી પોતાની તરફ ખ�ચીને 
��ાક�મારીના પં�માંથી પાછો લાવો. ગુ��એ 
ક�ં ક�, સા�ં �� ��ાક�મારી આ�મમાં જઈશ અને 
એને સમ�વીશ. ગુ� પોતાના પાંચ છ� િશ�યો સાથે 
��ાક�મારી આ�મ પહ��યા. �યાંની ટીચર 
��ાક�મારી બહ�ને ગુ��ને મળીને ક�ં, આવો, 
મહારાજ બેસો. તો ગુ��એ ક�ં ક� બેસવું નથી, 
પણ બાબારામને મળવું છ�. ટીચર બહ�ને ક�ં ક�, 
બાબારામભાઈ યોગમાં બેઠા છ�. તો �યાં ઓરડામાં 
જઈને તમે જ મળી લો. ગુ��એ મને યોગમાં 
બેઠ�લો �ઈને િશ�યોને ક�ં ક� ‘આ છોકરો 
અ�યાર� તપ�યામાં બેઠો છ� એને ખલેલ પહ�ચાડવી 
નથી.’ એટલા સમયમાં તેઓ ��ાક�મારી 
આ�મનું �યુિઝયમ સમજવા લા�યા. મ� યોગમાંથી 
ઊઠીને ગુ��ને પૂ�ું, �યુિઝયમ ક�વું લા�યું? આ 
આ�યા��મક �ાનને સમ�ને તમે ક�વો અનુભવ 
કય�? તો ગુ��એ પોતાનો અનુભવ લ�યો ક�, 
આ સં�થા ઘણી સારી છ�. �ાન ઘણું સા�ં છ�. આ 
��ાક�મારી બહ�નો તો દ�વીઓ છ�, તેઓ જ એક 
�દવસ આ ધરતી પર �વગ� લાવશે. આ અનુભવ 
લખીને પાછા પોતાના આ�મમાં ચા�યા ગયા. 
લૌ�કક માતા�, ગુ��ના આ�મ પર પહ��યા 
અને ક�ં ક�, બાબારામભાઈને તમે શું સમ��યું? 

ગુ��એ ક�ં, જે બાળકને તું તારો સમજે છ� તે 
પુ� તારો નથી. તે તો ઈ�રનું સંતાન છ�. એ 
બાળક� ઈ�રીય સેવા માટ� જ�મ લીધો છ�. તમાર� 
તો એને ઈ�રીય �ાનમાં ચાલતો �ઈને ખુશ થવું 
�ઈએ. તમારો પુ� સારા માગ� ઉપર ચાલી ર�ો 
છ�. તમે દુઃખી શા માટ� થાઓ છો? માતા�એ ક�ં, 
સા�ં ગુ�� સ�યવચન મહારાજ, માતા� િનિ�ત 
બની ગયા અને મને ખુશીથી ઈ�રીય સેવા 
કરવાની ર� આપી. �� 1974થી ઈ�રીય સેવામાં 
મધુવનમાં સમિપ�ત છું. �યાર� મ� શ�આતમાં �ાન 
લીધું તો આ ઈ�રીય માગ� પર ચાલનારાં ભાઈઓ 
બહ�નોની પિવ�તાએ ઘણો આકિષ�ત કય�. 
પિવ�તાના આધારથી જ િવ� પ�રવત�ન થાય છ�. 
પિવ�તાના આધારથી જ તપ�યા સફળ થાય છ�. 
�વન હીરા સમાન બની �ય છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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ભેદભાવ ભૂલીને એકબી� સાથે સાચા �દયના 
�ેમભાવથી હોળી મનાવવી �ઈએ. આવી હોળીની 
ઉજવણી યથાથ� બનશે.

‘બીતી તાહ� િબસાર દ�, આગે ક� સુિધ લેય, 
� બન આવે સહજ મ� તાહી મ� િચ� દ�ય.’ અથા�� 
બીતીને ભૂલી, ભિવ�યનો િવચાર કરો, જેમાં 
સરળતા, ભાઈચારો હોય. પરમા�માની �ીમત પર 
ચાલીને અને આ�મા�પી ચોળીને �ાનના રંગથી 
રંગીને પરમા�મા સાથે વા�તિવક મંગળ િમલન 
મનાવવી સાચી હોળી-ધુળ�ટી મનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 23નું અનુસંધાન)... �દ�યદશ�ન
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