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ાના ત

તં ી થાનેથી

દસ કારનાં પાપકમ
કટલાક અ યાપક િમ ો કૉલેજના
ાંગણમાં િભ ન-િભ ન િવષયો િવશે ચચા કરી
ર ા હતા. તેમાંથી એક અ યાપક િમ ે પૂ ું.
‘પાપ એટલે શું?’ આ
સરળ છ છતાં ગહન
પણ છ. કારણ ક પાપપુ યની યા યા યિ
પોતપોતાની રીતે કર છ. આમ છતાં સાવિ ક રીતે
તેની વીકત યા યાઓ પણ છ.
ભારત તેમ જ િવદશોમાં પણ એવાં કટલાંક
શા ત મૂ યો છ. જેમાં સમ માનવ તને
ા
છ. તે મૂ યોનું યથાથ આચરણ શ ય ન બને તેમ
છતાં તેના યેનું માન ઘ ું નથી. માનવને
પાપકમ તરફ દોરી જનાર અનેક પ રબળો છ.
સવ થમ આ યા મક
કોણથી તાં દહ
અિભમાન એ સવ િવકારોનું પાપનું મૂળ છ. માનવ
આ મિચંતન અને પરમા મ િચંતનથી િવમુખ બની
દહ અિભમાનને વશ થાય છ યાર તેનામાં કામ,
ોધ, લોભ, મોહ, અહકારા દ િવકારો તેના
બાળબ ાં (સૂ મ િવકારો) સાથે આવે છ.
યારક થૂળ રીતે ન દખાય તેમ છતાં માનવ
સૂ મ િવકારોને વશીભૂત થયેલાં હોય છ.
પાપ અંગેના િવચારો સમય સાથે પણ સંબંધ
ધરાવે છ. સમયાનુસાર પાપની પ રભાષા બદલાઈ
છ. અ ાનતા, અંધ ાએ પણ તેમાં ભાગ
ભજ યો છ. સમયના વહણ સાથે તેમાં પ રવતન
આવે છ. આજે િવ ાને હરણફાળ ગિત કરી છ.
જેનાથી સમ િવ માં ઘણું પ રવતન આ યું છ.
િશ ણના ચાર- સાર, વૈ ાિનક શોધખોળોએ
માનવને સંકિચતતામાંથી મુ કરાવી વૈિ ક
કોણથી િવચારતો કરી દીધો છ.
િસ િહ દી નવલકથાકાર ભગવતીચરણ

વમાએ પોતાની નવલકથા ‘િચ લેખા’માં ક ં છ
ક, ‘સંસારમાં પાપ છ જ નિહ. એ મા માનવીના
િબંદુની િવષમતાનું બીજું નામ છ.’
કલાપીએ પણ ‘આપની યાદી’માં લ યું છ
ક, ‘ ક મત કરાવે ભૂલ, તે ભૂલો કરી નાખું બધી,
ધોવા બુરાઈને બધે ગંગા વહ છ આપની.’ આમ
પાપને જુદી જુદી રીતે મૂલવવામાં આવે છ. એક
બાજુ િનરંતર ભોગિવલાસમાં મ રહવું અને
બી બાજુ દરરોજ ગાયા કરવું ક, ‘િવષય િવકાર
િમટાઓ, પાપ કરો દવા.’ તો તેથી પાપમુ
થવાતું નથી.
વૈ ાિનક શોધખોળોના દુ પયોગથી પણ
માનવ િચંતામુ
બનીને કામા દ િવકારોને
વશીભૂત થાય છ. અ ીલ સાિહ ય અને
ચલિચ ોએ પણ પાપકમ માં િ કરી છ. આજે
તો નાની વયથી જ યસનો, િવકારોની બદીઓ
માનવને પશ ગઈ છ. યારક અિત આધુિનક,
ભ સમાજમાં પણ ચા રિ યક િશિથલતા માઝા મૂક
છ. આ સૌ પાપકમ ના ડંખમાંથી મુ થવા તે
યસનો, િવિવધ િ ઓમાં મન પરોવે છ. આમ
છતાં િવકમ કયા પછી તેના પ રણામોમાંથી મુ
થઈ. શકાતું નથી. માનવની આંખમાં તે ધૂળ નાંખે
છ પણ પરમા માને તે છતરી શકતો નથી.
પાપનો િવ તાર ઘણો મોટી છ. પરંતુ
સં કતમાં દસ પાપોના યાગના ઉ ેખ કરવામાં
આ યો છ.
‘िहसा तेयाऽ यथा कम पैशु यं प षानृते।
संिभ ालाप यापाद्िम या द वपयय ।
पाप कमित दशधा कायवाऽमानसैर यजे ॥’
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અથા ‘િહસા, તેય (ચોરી) અને દુ કમ
(અનુિચત કારથી સુખ ભોગવવા), પૈશુ ય
(ચાડી ખાવી), પ ષ (કઠોર વચન), અ ત
(અસ ય વચન) અને સંિભ ન આલાપ (પોતાની
વાત ઉપર ઢ ન રહવું) તથા યાપદ (કોઈને
મારવાની યોજના), અિભ યા (બી ના ધન
વગેરની ચોરી (િવચાર) અને િવપયય (કોઈની
વાતનો અવળો અથ કરવો) જેવાં દસ પાપકમ નો
યાગ કરવો ઈએ.’
સાં ત સમાજમાં ધન, સંપિ , સ ા,
ભૌિતક સ િ એ સૌ ભ તાના માન-સ માનનાં
માપદડ ર ાં છ. તેથી માનવ, અ યનું અનુકરણ
કરી ગમે તે માગ આ સૌ મેળવવા ય ો કર છ.
તે માટ લાંચ ત,
ાચાર, કાળા બ ર,
સંઘરાખોરી, છતરિપંડી, દગાબા , ભેળસેળ,
ષ ં ો, શોષણ આ દ િવકમ નો ભોગ બને છ.
તેથી ભૌિતક સ િ મેળવવા છતાં તેને માનિસક
શાંિત મળતી નથી. તેનો ચહરો મુંઝાયેલો અને
િચંતાતુર લાગે છ. સમ પ રવારનાં ભૌિતક સુખ
માટ કરલાં પાપકમ નો બોજ તો આખર તે કાય
કરનારને જ િશર આવે છ. લોભ એ પાપનો બાપ
છ. લોભને થોભ નથી. આને કારણે સમાજમાં
પાપકમ વધતાં જ ય છ.
માનવને સદાચારી બનાવનાર, પાપકમ થી
મુ
કરાવનાર ત વ તે ધમ, અ યા મ છ.
સ નનો સંગ છ, માટ જ કહવાયું છ ક,
‘पाप तापं च दै यं च हरित स न संगम’
અથા ‘પાપ, તાપ, દીનતાને સ નનો
સંગ દૂર કર છ.’ પરમા મ, યેની અતૂટ
ા
માનવને દુ કમ થી રોક છ. દરરોજ િનયિમત ાન
ાન કરવાથી આ માનો અવાજ ઢ બને છ. જે
માનવને અનથ આચરતાં રોક છ. કસંગ,

અ ીલ સાિહ ય, ચલિચ ો, યસનોના યાગથી
માનવની િ ઓમાં દ યતા આવે છ જે સ કાય
તરફ ેર છ. યાં દ યતા છ યાં સ નતા
વાભાિવક રીતે આવે છ. માનવ ‘સાદુ વન અને
ઉ
િવચાર’ના આદશને અપનાવે અને
જ રયાતો ઘટાડે તો અનુિચત કાય ના
ભારણમાંથી મુ
થઈ શક છ. સતત
યોગા યાસથી પાપકમ ના બંધનમાંથી મુ થઈ
માનિસક શાંિતને પામે છ.
॥ ૐ શાંિત ॥

- .ક. કાિલદાસ
(પેજ નં. 13નું અનુસંધાન)... દુભાવનાને સ
બ કમ ર બની ગઈ છું. જલદી જલદી તને કઈ
રીતે ઠીક કરીએ.
સાધનાએ જણા યું આ મ એના માટ જ
હાની સજન િશવિપતાએ ‘અબ નહ તો કબ
નહ ’ નું જે શન આ યું છ તે લગાવી દો તો
તરત જ વ થ બની ભાવનાને વ થ, સુંદર
બનાવીને બતાવીશ.
॥ ઓમશાંિત ॥

• જે બાળકો િનબધન છ એટલા ચી
અવ થામાં રહી શક છ એટલા માટ ચેક કરો
ક મનસા વાચા યા કમણામાં કોઈ સૂ મમાં
પણ બંધન તો નથી ને ? એક બાપ
(પરમા મા) િસવાય બીજું કોઈ યાદ ન આવે.
પોતાનો દહ પણ યાદ આ યો તો દહની સાથે
દહના સંબંધ, પદાથ, દુિનયા સૌ એક પછી
એક યાદ આવશે. િનબધન છું આ
વરદાનને િતમાં રાખીને સમ દુિનયાને
માયાની ળમાંથી મુ કરવાની સેવા કરો.
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અ તધારા

લ યને મહાન બનાવો તો યથને સમય નહી મળ
રાજયોિગની દાદી નક , પૂવ મુ ય શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
જે દરકને સહયોગી
બનાવે એનું નામ યોગી.
ેહથી
સહયોગી
બનાવશે એ િવના નહ
બને. સહકારથી ડાયમંડ
હૉલ સુધી પહો યા છો.
બી વાતોમાં ઓ નહ .
મ તક ખાલી કરો. દલને સાચું બનાવો. મ કયુ
સા ં હશે એવું કોઈ અિભમાન ના કરો. શાંત રહો.
આપની સલાહ સારી છ. સા ં થશે. મ ક ં તેમ થવું
ઈએ આવું ના હોય. બાબા કહ છ અ યાર મારા
સંતાન છો, તો ફ ર તા બની ઓ. સાધારણ
બી.ક. નહ . બી.ક. તો લાખો છ. એટલા સારા
બનો ક બાબા દલત ત પર બેસાડે. બાબા જે
ઈ છ, જે રીતે ઈ છ તે કરાવે. તો ખેલ
છું.
બાક બાબા તે કરાવી લે છ. ામા અ ભુત છ.
દરક ય જુઓ, દરક ય સા ં છ.
મને જણાવો, કોણ સા ં નથી. બાબાને
પોતાનું નામ િસ કરવાનું છ. તમે િનિ ંત રહો.
પરમા માના હ તોથી પાલના મળ, તે કટલી મોટી
વાત છ. સદાયે પરમા મા સમ , એક બી ની
સમ વાતનો વીકાર કરો. કોઈના િવશે પણ
કોઈ વાત અંદર રાખી, તો આપ વમાનમાં નહ
રહી શકો. કોણે ક ં જુઓ, કોણે ક ં સાંભળો,
એટલી સાવધાની રાખો ક કોઈ વાત િસ ના
કરવી પડે. આ આંખોએ યેલી વાત છ. આપણે
જેવું ઈશું, સાંભળીશું એટલાં જ બી ઓને
શિ શાળી આંદોલનો પહ ચશે. સાચી ભાવના
કામ કરશે.

કોઈ એમ કહ ક આટલા દવસથી
છું તે સુધરતો જ નથી. આવા શ દો મુખમાંથી
નીકળવા તે પણ અિભમાન છ. તે કદી ફ ર તા
બનશે જ નહ . ા ણ પણ નહ બને. ા ણ
સૌનો ક યાણકારી હોય છ. ા ણ મરલાંનું પણ
ક યાણ કરનારો હોય છ. પહલાં ા ણ તો બનો
જેથી બાબા જુએ ક જેવું મા ં મુખ છ તેવું બાળકનું
મુખ છ. ભૂતકાળ, વતમાનકાળ સારો છ તો
ભિવ ય ઘણું જ સા ં છ. ભૂતકાળને પોતાની
વાણીમાં, કમમાં િબલકલ યાદ ના કરો. જે કઈ
પણ ખામી છ. નબળાઈ છ એને આજે જ ખલાસ
કરી દો. પછી જુઓ ભુલીલા.
વયં કાંઈ
મહનત ના કરી પણ એનો વીકાર કય તો બાબા
પ રવતન કરાવી લેશે. કઈ રીતે કરવામાં આવે, તે
િવચારવું એટલું સહલું નથી. પણ વા તિવક
એકરાર કરવાથી સરળ છ. ને અંદરથી જ
સમા ત કરી દો. મ કયુ તો અિભમાન, માર
કરવાનું છ તો બોજ. અિભમાન ેહી અને
સહયોગી બનવા દતું નથી. મુ ર . બાબા
કરાવી ર ા છ. ેહથી સહયોગી બનાવી ર ા
છ. વા તિવક સાિબતી છ. સાિબતી ઈને પણ
કોઈ ના સુધર, તો કોઈ શું કરી શક છ. માર
કરવાનું છ, તો માથું ખરાબ થઈ જશે.
સમય નાજુક છ પરંતુ સુધરશે તો બાબાનો
હાથ મ તક પર છ. સવનો સહયોગ છ. પછી
ખુશનુમા, ખુશ િમ જ, ખુશ ક મત બની જશો.
આપના િનિમ બનવાથી કટલાયે આ માઓનો
ઉ ાર થઈ જશે. એ માટ ઉમંગ-ઉ સાહ ઈએ.
આ મા છું. મારા બાબા છ. મીઠો ામા છ. આ મા
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કહ છ શાંિતથી રહો. પરમા મા આ માને કહ છ
શાંતમાં રહો. જે બોલી રહી છું તે કોઈ કોમે ી
કરાવી રહી નથી. વયંને કઈ રીતે ચલાવું છું એ
અનુભવની લેણદણ ક ં છું. પર પર ઈ રીય
ેહ સંપ ન બનીને ેમ અને શિ લો. ઈ રીય
પ રવારને એનું ાન થાય. ભાસના આવે. બો યા
પછી શાંત. આપણો વા તિવક આ માઓ સાથેનો
સંબંધ દુિનયા ણતી નથી. બાબાનાં સુગંધીદાર
લ બનો. વન એક યા ા છ. આપણે યા ા પર
છીએ. ઘેર (પરમધામ) જવાનું છ પણ લઈ જનાર
બાબા ના હોય, તો કઈ રીતે જઈશું. બાબા
આપણને પિતતમાંથી પાવન બનાવીને સાથે લઈ
જવા માટ આ યા છ. યા ામાં કોઈ આ યું ક ના
આ યું તે વાનું હોતું નથી. બાબા પણ પાછળ
તા નથી. હા, ક પ પહલાં આ યા હતા. કદી
બાબા કોઈની લૌ કક વાત પૂછતા નહોતા,
સાંભળતા નહોતા. બાબાની પાસે આ યો અથા
બાબાનું સંતાન છ. બાબાના લૌ કક સંબંધીઓ
કદી બાબાની સામે લૌ કક વાતો કરતાં નહોતાં.
દરકનું કમ પોતાનું છ. બાબાએ કદી એક પળ
માટ પણ લૌ કકનું નામ લીધું નહ હોય. હા, આ
સવ મારાં બાળકો છ. બાબા કહતા િ માં ભલે
રહો, પણ આ સવ બાબાનું છ. આ મારા છ તે વાત
ખતમ.
મનન કરવાથી બાબાની ાન સંપિ મારી
છ એવો અનુભવ થશે. બાબાની સંપિ થી ખુશી
થશે. વારસો અથા સંપિ પણ લાયક બનવાથી
મળ છ. વારસામાં સૌથી પહલું શું મ યું? મનન
શિ થી આપણું િચંતન ઘણું સા ં ચાલશે. નહ
તો િચંતનમાં કદી અહ , તહ જશે. પણ મનન
કરવાથી બાબાનું જે ાન છ તે મનને ઘણું સા ં
લાગે છ. દલ અને મનનો ગહન સંબંધ છ. દલમાં
કોઈ કારનું થોડું પણ દુઃખ છ તો ાન એટલું

સા ં નહ લાગે. ાન સાંભળવા છતાં બુિ ગમે
યાં ભટકતી રહશે. મન તનમાં લાગી ય. ધનમાં
લાગી ય, યાંય વભાવ સં કારમાં લાગી ના
ય. લોભ ચોરી છતરિપંડી કરાવે છ. મોહ
અંદરથી દુઃખી કર છ. ોધ તો અહ કરી ના શક.
આવેશ યા અવાજમાં પણ બોલી શકતો નથી. તો
બોલવા ઉપર યાન આપો. કોઈ ગમે તેવું બોલે,
પણ મારી વાણી બદલાય નહ . કારણ ક
અવાજની દુિનયાથી દૂર જવાનું છ. આ એવો ગુ ત
અને સાચો પુ ષાથ હોય. િનરંતર પુ ષાથમાં કોઈ
કારણથી ફરક પ ો તો નુકસાન મને થયું.
પુ ષાથ સાથે એટલો ેમ હોય, જે કોઈ પણ
કારણથી ઓછો ના થાય.
મનમનાભવનો મ ા વભવ સાથે ગહન
સંબંધ છ. મનમનાભવથી એક તો બાબામાં મન
લા યું પણ શું કરવાનું છ? તે મ ા ભવથી થશે.
બાપ મ યા, ઘર મ યું અથા મનને થાન મળી
ગયું. ભટકતા આ માઓને બાપ (પરમા મા) અને
ઘર મ યું. િશવબાબાની યાદનું વા તિવક માણ
છ
ાબાબાને ફોલો કરવા. થોડો પણ મતભેદ
યા ભેદભાવ છ તો બાબાનો જે ેમ છ, પાલના છ.
એવી તપ યા છ તે ઓછી થાય છ. ાનનું મંથન
થવાથી ાન અંદર જઈને ર બની ય છ.
ાનર શ દ પણ િતમાં આવે, તો ઘણું સા ં
લાગે છ. ાન બાબાનું આપેલું છ પરંતુ મંથનથી
મા ં છ એવું લાગે છ.
કિલયુગી કમબંધનોથી મુ થવું છ. તો
કોઈ િહસાબ કતાબ ના બનાવો. સંબંધમાં છ પણ
બંધનથી મુ છ. એવી વનમુ અવ થા
હોય. સંગમ પર બાબાના બનવાથી મુિ અને
વનમુિ નો વારસો મળ છ. ધીરજ િસવાય કોઈ
મીઠું બની શકતું નથી. મનમાં ધીરજ રાખો. તો

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 04 April 2022 Page No. 07

(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)

ાના ત

માનવ વનનું ે

લ ય

.ક. જગદીશચં , દ હી
મનુ ય એક મનનશીલ
ાણી હોવા છતાં પણ
પોતાના વનના લ યને
પ રીતે ણતો નથી
અથવા એ બાબતમાં સવ
મનુ યો એકમત નથી તે
કટલા આ યની વાત છ.
કટલાક લોકો તો આજે કહ છ ક એમનું લ ય
પોતાના ધંધામાં સફળતા મેળવવાનું છ. તેઓ કહ
છ - ‘અમા ં કારખાનું સારી રીતે ચાલે. યાપાર
ઘણો સારો થાય, અમારા ે માં અમારો િવકાસ
થાય જેથી અમે ઘણું ધન મેળવીને અમારી હ થી
સારી રીતે ચલાવી શક એ. સુખસગવડો મેળવી
શક એ અને વયં પણ
ાવ થામાં અથવા
પોતાની લાચારીની થિતમાં ધનના બળથી સારી
રીતે રહી શક એ એજ અમારા વનનું લ ય છ.’
ણે ક આ લોકો ધનને જ પોતાનો ઈ ર માને છ
અને પોતાનો આખો દવસ ધનની જ સાધના અને
આરાધનામાં ખચ દ છ. બે શ દોમાં કહીએ તો
મોટ ભાગે મનુ ય સંપિ ને જ પોતાના વનનું
લ ય સમજે છ.
પરંતુ
એ ઉઠ છ ક જેની પાસે ધન યા
સંપિ છ, તેઓ શું પોતાના વનથી સંપૂણ રીતે
સંતુ છ ? શું ધન િસવાય મનુ યને બીજું કઈ
મેળવવાની ઈ છા થતી નથી? આપ શો ક
કોઈ મનુ ય પાસે ધન તો ઘણું છ પરંતુ તંદુર તી
સારી ન હોય તો તે પોતાના વનને અધૂ ં સમજે
છ. ઘણીવાર રોગી મનુ ય ઈ છ છ ક ઘણું ધન
ખચ ને પણ તેને સારી તંદુર તી મળ છતાં પણ તે
સા ં વા ય મેળવી શકતો નથી. તેથી એ પ

છ ક ધન જ સવ વ નથી પણ વા ય પણ મનુ ય
માટ જ રી છ.

મનની શાંિત જ રી છ
આ િસવાય મનની શાંિત પણ મનુ ય માટ
ઘણી જ રી છ. મનુ યના મનને શાંિત મળતી
નથી તો એનું ધન પણ શોભતું નથી. ઈિતહાસમાં
એવાં કટલાંયે
ાંતો મળ છ ક રા ઓએ
પોતાની અતુ ય સંપિ પણ મનની, શાંિત માટ
છોડી દીધી હતી.
આ રીતે આપ શો ક કટલાંક લોકો
જનતા ારા યશ મેળવવા માટ અથવા શાસન
કરવાની સ ા મેળવવા માટ, એમના નેતા બનવા
અથવા એમની સેવા કરીને એમના ારા
‘જનતાના સેવક’ કહવડાવવા પોતાના તનની
પણ કાળ લેતા નથી. પોતાનું ધન પણ ખચ છ.
મનની શાંિતની પણ પરવા કયા વગર તે માટ
પોતાના મનને મનાવે છ.
તો િવચાર કરતાં આપ એ િનણય ઉપર
પહ ચશો ક દરક મનુ યનું લ ય છ દુઃખમાંથી
સંપૂણ મુિ નું. પણ તે અ પ થાયી સુખની ા ત
માટ અધૂરા ય ો કરી ર ો છ. કોઈ મનુ ય
ધનનું સુખ મેળવવા માટ પોતાના વા ય અને
પોતાના મનની શાંિતની પરવા કરતો નથી. કોઈ
મનની શાંિત માટ ધનના સુખને અને ઘરબારને
છોડીને જંગલમાં જવાનું િવચાર છ અને કોઈ તનનું
સુખ ા ત કરવા માટ સમ ધન લૂંટાવી દવા
તૈયાર થાય છ. તો કોઈ જનતા માટ અથવા જનતા
ારા સુખ ા ત કરવા માટ આ સવને છોડી દવા
માટ તૈયાર છ. પરંતુ વા તવમાં તો દુઃખની અ યંત
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િન િ તથા તન, મન, ધન અને જન આ ચારય
કારના સંપૂણ અને થાયી સુખોની ા ત જ
મનુ યના વનનું લ ય છ.
હવે આપ એ િવચારો ક જેની પાસે ધન તો
ઘણું છ પરંતુ તેનું સંતાન કલને કલં કત કર છ,
અવ ાકારી છ, ધનને વેડફનાર છ અને ઉ પાત
મચાવનાર છ તો એના શા હાલ થશે? જે
કારખાનાના મજૂરો વખતો વખત હડતાલ પાડે,
કામચોરી કરીને માિલકને નુકસાનના ખાડામાં
ઉતાર તે માિલકની હાલત કવી થશે? ધનવાન
માણસ ઉપર ચોર અને ડાકઓની નજર મંડાતી
રહતી હોય, ધિનકની પાછળ પડીને વાથ િમ ો
મહ ફલો જમાવતા હોય, ધનવાન મનુ ય જ
યસનો અને વાસનાઓને કારણે, શરાબ,
માંસાહાર અને આબમાં પોતાના દવસો િવતાવે
તો એના શા હાલ થશે? જે માનવ ધન એકઠું
કરતાં કરતાં થોડા સમયનો વૈભવ ઈને કાળનો
કોિળયો બની ય એની શી ગિત થશે? તેથી ધન
જ સવ વ નથી. પરંતુ મનુ યને ચાર કારનું
(તન, મન, ધન, જન) સંપૂણ અને સદાકાળનું
સુખ હોવું ઈએ.
આજે કોઈ મનુ યના વનમાં આ ચારય
કારનું સુખ થોડું - ઘણું હોય એ બની શક. પરંતુ
આપ ણો છો ક કોઈ પણ યિ ના સવ દવસો
સંપૂણ સુખમાં વીતતા નથી. આજે કોઈ સુખી હોય
તો કાલે એને તનનો રોગ, ધંધામાં ખોટ,
સંબંધીઓ તરફથી અશાંિત સરકાર તરફથી
મુ કલીઓ, દુઘટનાને કારણે ક , ાકિતક
આપદાના કારણે પીડા અથવા
ાવ થામાં
દુઃખમાં ઘેરાઈ ય છ. આજના સુખી સંસારમાં
વજનો - સંબંધીઓ ઈ યા દને કારણ પણ મનુ ય
દુઃખી થાય છ. તેથી આજે કોઈ યિ દુઃખી નથી
પણ એણે સમજવું ઈએ ક આ વનમાં ગમે

યાર દુઃખ આવી શક છ. આમેય આ તમો ધાન
જૂની તથા અસાર દુિનયામાં સુખમાં સાર નથી.
જેમાં દુઃખની ખબર પણ ન પડે તે અવ થા સારા
સુખની અવ થા છ. મનુ યને મા પોતાના
વનમાં સંપૂણ સુખ ા ત થાય એટલું પૂરતું નથી.
પણ તેને બી કોઈના દુઃખના સમાચાર પણ ન
મળ, તે બી કોઈને દુઃખી પણ ન જુએ અને એની
ચાર બાજુ કોઈપણ કારનું દુઃખના હોય તેને
સાચા સુખની અવ થા કહી શકાય.
એને એ ખબર પણ ન પડે ક રોગ, શોક,
લડાઈ-ઝઘડા, આપદા અને અશાંિત કોને
કહવાય. પરંતુ આજે મનુ યને સુખની આ
અવ થાનું ાન નથી. તે તો એવું સમજે છ ક આ
દુિનયામાં દુઃખ તો અના દકાળથી ચા યું આવે છ.
મનુ યે પોતાના આ વનના આરંભથી દુઃખના
અ ત વને તો યું છ. તેથી તે સમજે છ ક મનુ ય
વન આવું જ હોય છ. એને સંપૂણ સુખમય
વનની ખબર જ નથી. એટલે તે તેના માટ
પુ ષાથ જ કરતો નથી પણ આજની દુિનયાના
માપદડ અનુસાર જેને ઊંચુ વન ગણવામાં આવે
છ તે એને જ પોતાનું લ ય માને છ. તે સંપૂણ
સુખની વાતને ક પના અથવા અસંભવ સમજે છ.
આપ જરા િવચારો ક આ ચાર કારનું
સુખ કદી પણ મનુ યને મળવાનું ન હોય તો મનુ ય
તેને મેળવવાની ઈ છા શા માટ રાખે છ ? અને એ
મેળવવા શા માટ ભગવાનને ાથના કર છ.
મનુ યે પહલાં જે સુખ ા ત કરલું હોય, પહલાં
એણે આવા સંપૂણ સુખનો અનુભવ કરલો હોય
પણ વતમાન સમયે તે ગુમાવી બેઠો હોય તેવા
સુખની તે ઈ છા રાખે છ. તેથી આજે મનુ ય,
‘િવ શાંિત’, ‘રામરા ય’, ‘ઘર ઘર વગ’,
‘સવમાં ભાઈ-ભાઈ જેવો ેમ’ ઈ યા દ માટ જે
ઈ છા રાખે છ અને પુ ષાથ કર છ એનાથી એ
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બાબત પ થાય છ ક યારક િવ ની,
રા યની, ઘર હ થની તથા માનવની એવી
થિત રહી હશે જેમાં સંપૂણ અને થાયી સુખ ા ત
થાય છ અને દુઃખ, રોગ, અશાંિત, લડાઈનું નામ
મા પણ ના હોય. વા તવમાં તેવું સુખ ા ત કરવું
તે મનુ ય વનનું લ ય છ. આ અવ થાને ‘ વન
મુ અવ થા’ કહવાય છ. કારણ ક તે વન
સવ કારના બંધનો, દુઃખો, રોગો વગેરથી મુ ,
અિતસુખી, અિતિ ય અને અિતમધુર અને
સારવાળું વન હોય છ.
હવે
ઉઠ છ ક શું આ મનુ ય
માં
આવું પણ કોઈ વન હોઈ શક છ અથવા શું આવાં
પણ કટલાક લોકો થયાં છ જેમના વનમાં આ
ચાર કારનાં સુખની ઉપર જણાવેલી અવ થાએ
પહ યાં હોય. આજે િવ નો જે ઈિતહાસ મનુ યને
ા ત છ તે અનુસાર તો આવી કોઈ યિ બની
નથી. પરંતુ વા તિવકતા એ છ ક
ના
આ દકાળમાં આપણા જે પૂવ થયા છ એમને
સંપૂણ અને થાયી સુખ મ યું હતું. એ સમયને
સતયુગ અથવા વગના નામથી યાદ કરવામાં
આવે છ. અને એ યુગના સવ થમ િવ
મહારાજન અને િવ મહારાણી ી લ મી અને
ી નારાયણની મૂિતઓ પણ પાછળથી પૂજવામાં
આવી રહી છ. એ સમયની
જ વા તવમાં
વગ અથવા વૈકઠ હતી અને ‘યથા રા રાણી
તથા ’ સવને અપાર સુખ મળલું હતું. કહવત
છ ક ‘િસંહ અને ગાય એક ઘાટ ઉપર પાણી પીતાં
હતાં.’ અને ‘દૂધ ઘીની નદીઓ વહતી હતી.’
(અથા તે ભરપૂર મા ામાં ા ત હતાં.) ‘ કિત
એમની દાસી હતી’, ‘એમની કાયા િનરોગી
હતી’, અકાળ યુ થતું નહોતું. સવ મનુ ય દ ય
ગુણધારી અને સતો ધાન હતાં એટલે એમને
‘દવી-દવતા’ કહવાતા હતાં. આપે યાનથી યું

હશે ક ી લ મી ી નારાયણને બંને તાજ સાથે
બનાવવામાં આવે છ. અથા ર જ ડત સોનાના
તાજથી તથા કાશના તાજ ‘ ભામંડળ’થી પણ
સુસ ત બનાવવામાં આવે છ. આ બંને તાજ પણ
મશઃ સુખસંપિ અને શાંિતના સૂચક છ.
આજે ી લ મી અને ી નારાયણની
વનકથા ન ણવાને કારણે ભારતવાસી
એમની જડ િતમાઓનું પૂજન કરવું એને જ
પોતાનું કત ય સમજે છ. તેઓ એમના જેવા
બનવાનો પુ ષાથ કરતાં નથી. પહલાં આપણું
વન પણ આવું જ હતું અને આ
પર ી
લ મી, ી નારાયણ ચ વત , અખંડ, િનિવ ન
અને અિત સુખકારી રા ય કરતાં હતાં એ ખબર
નહોતી એમને એ ખબર નથી ક સતયુગમાં ‘યથા
રા રાણી તથા
’ સૌ પૂણ સુખી હતા પરંતુ
પાછળથી
માં ધીર ધીર દુઃખ આવતું ગયું દુઃખ
શા માટ આ યું અને હવે તે દૂર કઈ રીતે થાય.
તેઓ આ રહ યોને પણ ણતાં નહોતાં. તેથી
તેઓ વનને ે બનાવવા તરફ યાન આપતાં
નથી પણ એવું સમજે છ ક આજે જે વન છ સદા
તેવું જ રહવાનું છ.
તેથી મનુ ય પોતાના વનના આ લ યને
ણે અને તેની ા ત માટ પુ ષાથ કર એ વાતની
આજે આવ યકતા છ. ી લ મી અને ી
નારાયણ આ દ દવી દવતા પણ આપણી જેમ જ
શરીરધારી હતાં અને તેઓ હ થી પણ હતાં.
તેથી આપણા
વનમાં પિવ તા અને
દ યગુણોની ધારણા કરીએ અથવા કમલપુ પ
સમાન વીએ. આપણે પણ ઘર હ થની ફર
સંભાળતાં એમના જેવા બની શક એ છીએ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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.ક. આ મ કાશ, માઉ ટ આબુ
કઠોર તપ-સાધનાની સફળતા માટ ાચીન
ઋિષ મુિન વનમાં કદમૂળ અને ફળો ખાતા હતા
અને સદા હ પુ રહતા હતા. વા તવમાં
વાદ ય અને કમ યો ઉપર િનયમન
રાખનારી યિ
જ આ યા મક ે ની
વા તિવક પુ ષાથ ગણાય છ. આ યા મક
ઉ નિત મા શારી રક વા ય પર જ િનભર
નથી પરંતુ તે માટ માનિસક તથા બૌિ ક વા ય
પણ જ રી છ. એટલે તપ-સાધનામાં તન -મનનું
વા ય સા ં રાખવા માટ સા વક િ થી
બનાવેલું સા વક ભોજન અિત આવ યક છ.

જેવું અ ન તેવું મન
ભોજન બનાવનાર યિ ની મનો િ નો
ભોજન ઉપર ઘણો ગહન ભાવ પડે છ. ખરાબ
ભાવના યા હીન િ થી બનાવેલું ભોજન ખાવાથી
મનુ યની િ ઓ પણ િવકત થઈ ય છ. અને
સતોગુણી િ થી બનાવેલું ભોજન ખાવાથી મનની
િ સા વક બને છ. જે યોગસાધનામાં અિત
સહયોગી બને છ. જેમ ક ચંદનવનની પાસે
આવેલાં ો-છોડ વગેર પણ સુવાિસત થાય છ.
તેથી એ ન ી છ ક ભૂિમમાં પણ અવશોષણની
શિ છ. તે જે કઈ મેળવે છ તે તેને લાંબા સમય
સુધી સાચવી રાખે છ. આ રીતે કમ , િવચારોનો
પણ પોતપોતાના ે માં ભાવ પડે છ. આ રીતે
ભોજન બનાવનાર યિ ના સંક પો ચાર બાજુ
ફલાતા હોય છ જેનો ભોજનના કણ કણ ઉપર
ભાવ પડે છ. જે યિ તેને હણ કર છ તેના
ઉપર તેનો ભાવ પડે છ. બીજું અનીિતથી
મેળવેલા ધનથી ખરીદલ અ ન પણ મનને મિલન
કર છ જે તપ સાધનામાં બાધક બને છ.

વા દ ભોજન
વાદ માટ મીઠું, મરચું, મસાલા, ખાંડ
વગેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ. મસાલા મા
ભના વાદ માટ હોય છ. મા વધાર માણમાં
મસાલા નાખવાથી ભોજન વા દ ગણાતું નથી.
મને યાદ છ ક સને 1977માં અ ય
બાપદાદાને મળી ર ો હતો. એ વખતે રસોડામાં
સેવા કરતાં મને એક વષ પૂ ં થયું હતું. તો
બાબાએ મને પૂ ું ક - ‘ વા દ ભોજન બનાવો
છો? વા દ ભોજન અથા જે યોગયુ અને
ેહયુ હોય. ભોજનમાં યોગનો વાદ નથી
તો તે વા દ ભોજન નથી.’ ભોજનમાં ેહની
સુગંધ હોય તે પણ જ રી છ. હોટલમાં બનાવેલા
ભોજનમાં ેહનો અભાવ હોય છ. તેથી માના
હાથની બનાવેલી સૂક રોટલીમાં જે આનંદ મળ
છ, તે હોટલના ભોજનથી મળતો નથી.

યોગયુ

ભોજન બનાવવાની િવિધ

ભોજન બનાવતી વખતે આ મા િશવપરમા મા માટ ભોજન બનાવી ર ો છું તેવી
ભાવના હોવી ઈએ. જેનાથી તે વાભાિવક
યોગયુ અને ેહ યુ બનશે. સદા એવો
અ યાસ કરો ક રસોડામાં બાપદાદા અ ય પે
િવરાજમાન છ, જે મને ઈ ર ા છ અને નયનોથી
શિ આપી ર ા છ. એ દ યશિ નો ભાવ
ભોજન પર વાભાિવક રીતે પડે છ. આવું પિવ
અને શુ ભોજન તપ સાધનાના ઉ િશખર
ઉપર પહ ચાડવા માટ ઘણું ઉપયોગી બને છ.
યોગયુ
ભોજન બનાવવું એ પણ
મહ વપૂણ સેવા છ, કટલાક સમજે છ ક ભોજન
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ાના ત

બનાવવું તે સાધારણ સેવા છ. એના કરતાં સારી
સેવા ભાષણ કરવાની છ. એકવાર
અને
સૂરજભાઈ બંને બાપદાદાને મળી ર ા હતા તો
બાબાએ પૂ ું ક - ‘રસોડાની સેવા કરતાં કદી
હીન ભાવના તો નથી આવતી ને?’ મ ક ં ક ‘બાબા, યારક એવું લાગે છ ક અમે તો ઘણી
સાધારણ સેવા કરીએ છીએ.’ બાબાએ ક ં ક ‘યોગયુ ભોજન ખવડાવવાથી અનેકોના મનને
પિવ બનાવી શકાય છ. એમની થિતની ક ા
ઊંચી લાવવામાં મદદ કરી શક એ છીએ. આ
સેવાથી દલની દુઆઓ મળ છ. સવ
ાવ સ
િવશેષ મધુવનમાં બે બાબતો માટ આવે છ. એક
ાભોજન અને બીજું પરમા મ િમલન. યાર
એમને આ બંને મળ છ તો તેઓ ઘણા ખુશ થઈને
ય છ અને સેવામાં િ કર છ. તો યોગયુ
ભોજન મળવાથી એમની થિતમાં િ થાય છ.
એમાંથી થોડોક ભાગ ભોજન બનાવનારાઓના
નામે જમા થાય છ. એટલે કદી એમ ના સમ ક
આ સાધારણ સેવા છ. આ સેવા નવી સતયુગી
દુિનયાની થાપનાના મહાન કાયમાં મહ વપૂણ
ભૂિમકા પૂરી પાડે છ.’

ભોજનનો પરમા માને ભોગ લગાવો
ભિ માગમાં ‘ક ણાપણ’નો મં ઉ ારીને
ભોજનનો ભોગ લગાવતા હતા. હવે સંગમયુગમાં
ભોજનની થાળીને સૂ મવતનમાં બાપદાદાની
સમ લઈ જઈએ અને બાબાને અપણ કરીએ.
િશવાપણ કરીને ખાધેલું ભોજન સદા બુિ પી
દપણને વ છ રાખે છ. ભોજનને સદા પરમા મસાદ સમ ને હણ કરવાનો અ યાસ કરીએ.

પરમા મ- િતમાં ભોજનનો વીકાર કરીએ
ભોજનખંડમાં સદા સ નતાનું વાતાવરણ
રહવું ઈએ. એ માટ ખુશી આપે તેવાં ઈ રીય

મહાવા યો ટ ગાડીએ અથવા લો સ વીને
રાખીએ જેનાથી ભોજન કરતી વખતે મન સ ન
રહવાથી ભોજનનો વાદ પણ અનેરો લાગે છ અને
પાચક રસો પણ ચૂર મા ામાં ઝર છ. એકવાર
ભોજનની મિહમા કરતાં ગુ એ િશ યને બોધ
આ યો હતો ક, અ ન જ
છ. એટલે તેનો
ઘણા ેમથી વાકાર કરો.
યાર ભોજનની થાળી ટબલ ઉપર આવે છ
તો એને બે િમિનટ પરમા મ િતમાં રાખી
આપો. એનું કારણ એ છ ક ભોજન સામ ી કોઈ
િવકારી યા ખરાબ િ વાળાઓએ બનાવી હોય
યા એમની પાસેથી ખરીદલી હોય તો એમાં અશુ
કપનોનો અંશ રહવાની સંભાવના હોય છ. એનો
ભાવ ન કરવા માટ આ ટવ પાડો. નહ તર
કોઈ િવકારી િ નો અંશ ભોજનમાં રહવાથી,
એનાથી ઉ ેજના યા માનિસક િવકાર ઉ પ ન
થઈને તેનું પ રણામ પતનકારી બની શક છ.

ભોજનનું વધાર માણ યોગા યાસમાં
બાધક
મોટભાગે મન પસંદ ભોજન મળતાં આપણે
તેને વધાર માણમાં ખાઈએ છીએ. પેટમાં પાચક
રસ જેટલી મા ામાં હોય છ તેની તુલનામાં વધાર
ભોજન કરવાથી ભોજનને વધાર પાચક રસોની
જ ર પડે છ. તે વાભાિવક રીતે ા ત ન થતાં
અપચો થાય છ જે અનેક બીમારીઓને જ મ આપે
છ. એટલે યોગીએ જ ર જેટલું જ ભોજન લેવું
ઈએ. વધાર માણમાં ભોજન લેવાથી આળસ
આવે છ. જે યોગા યાસમાં િવ ન પ બને છ.
રા ીનું ભોજન હળવું હોવું ઈએ જેથી બી
દવસે અ ત વેળાએ હળવાપણાનો અુભવ થાય.

અ તવેળા આખા દવસનો આધાર છ
યોગી હમેશા રા ે થોડો જલદી અને અ પ
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આહાર લે છ. જેથી અ તવેળા પહલાં પાચનિ યા
પૂરી થાય છ. જે દવસે વધાર માણમાં અને મોડું
ભોજન લેવામાં આવે છ એ દવસે સુ તીના ગુલામ
બનીને ‘અ તવેળા’ને બદલે ‘ તવેળા’નો
અનુભવ કરીએ છીએ અને પરમા મા પાસેથી
અલૌ કક ખ ના મેળવવાથી વંિચત રહીએ
છીએ.
યોગા યાસ માટ સૂય દય પહલાં અ તવેળા
સવ મ છ. સૂય તપવાની સાથે મ ત કની
હલચલો પણ વધી ય છ. તપતા જતા સૂયની
થિતમાં મ ત ક શાંત રહતું નથી એટલે સૂય દય
પહલાંનો સમય યાન માટ ઉ મ છ. કારણ ક આ
વખતે સમ ત વાતાવરણમાં શાંિતનું સા ા ય હોય
છ. જેનાથી આ મા સહજ રીતે પરમા મા િમલનના
પરમ આનંદની અનુભૂિત કર છ.

મનનું ભોજન પણ સા વક હોય
તનના ભોજનની સાથે સાથે મનનું પણ
ભોજન સા વક હોય અથા સદા મનને શુ
અને શિ શાળી સંક પો પી ભોજન મળતું રહ.
તો મન દ ય બની જશે. આવું મન સદા શાંત,
શીતળ અને હળવું રહ છ અને સદા
‘મનમનાભવ’નો મહામં જપે છ. આવા મનમાં
સદા નવા નવા િવચારો ઉ પ ન થાય છ. પ રણામે
સુ તી તથા ઉદાસીનતા દૂર થાય છ. વન
કાિશત બને છ.
તો ચાલો, આ વષમાં ચંડ તપોબળ મેળવવા
માટ, તપસાધનામાં સફળતા ા ત કરવા માટ તન
અને મનને સા વક ભોજન ખવડાવવાનો
ઉ તમ પુ ષાથ કરીએ અને પોતાના ભા યનો
િસતારો ચમકાવીએ.
॥ ઓમશાંિત ॥

ાના ત
(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... દુભાવનાને સ

અને બુિ િશવિપતા ારા, સં કારને અંદર ભરી
બધા આસુરીપણાને સમા ત કરી દશે. દવી ગુણ
તથા શિ ઓની ધારણા કરાવી દશે. સં કાર
શુ થવાથી મનમાં શુભ સંક પ કરવાની તાકાત
આવશે. શુભ સંક પ ભાવનાની બીમારીઓ માટ
રામબાણ ઈલાજ છ. એ દવાથી દુભાવના સુંદર
સ ભાવનામાં બદલાય જશે. મોઢા ઉપર હા ય સ નતા વા મળશે. ભથી શંસાના બોલ
નીકળશે. પગ બી ઓ તરફ ઉમંગ ઉ સાહથી
આગળ વધશે. હાથ ફલાવીને સામે વાળાને ેમથી
ભેટશે. આજ તો આપનું સપનું છ ને?
આ માએ આંસુ લૂછતાં ક ં, હા સાધના,
પણ આ લગન કઈ રીતે ઉ પ ન થશે?
સાધનાએ ક ં, વપ રવતનની તી ઈ છા
રાખવાથી તથા િશવિપતાની ાનમુરલી રોજ
સાંભળવાતી લગન ઉ પ ન થાય છ. મુરલીને
વારંવાર વાંચવાથી, એ ાનનું િવચાર સાગર
મંથન કરવાથી લગન અ નું પ લઈ લે છ. આ
લગનની અ , યોગા ને તેજ કર છ. અથા
િશવિપતાને યાદ કરવાની િવિધથી ગહનતા લાવે
છ. યોગા
જ દુભાવનાનું સ ભાવનામાં
પ રવતન કરવાની ભ ી છ. પ રવતન નથી
થતું તો સમ ક વપ રવતન કરવાની લગન
કમ ર છ. પહલાં એને તી અને શિ શાળી
બનાવો. યથ, પરિચંતન દુ યવી મનોરંજન વગેર
વગેર આ અ ને બુઝાવવાનું પાણી છ. એનાથી
દૂર રહો. મા એક શ દ પગલે પગલે યાદ રાખો.
વ પ રવતનની લગન.
આ મ હાથ ડતાં કહ છ, હ સાધના
જ ર વપ રવતનની લગન અને િશવિપતાની
યાદથી વયંને શિ શાળી બનાવીશ. પરંતુ તું
(અનુસંધાન પેજ નં. 05 પર)
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દુભાવનાને સ ભાવનામાં કઈ રીતે બદલીયે?
.ક. િવનાયક, સોલાર લા ટ, શાંિતવન, આબુરોડ.

એક મનુ ય લોકોની સાથે મધુરતાથી
યવહાર કરતો નહોતો. ઈ છવા છતાં તે
િમલનસાર બની શકતો નહોતો. િનરાશ થઈને
એક દવસ એ મનુ યે અથા આ માએ આંખ,
કાન, ભ, હાથ, પગ, મન, બુિ , સં કાર,
ભાવના વગેરને ચચા માટ આમં ણ આ યું. ચચા
કરવાની હતી ક કડવાપણાને મધુરતામાં કઈ રીતે
બદલીએ.
આ માએ સૌથી પહલાં કમ યોને પૂ ું,
આજકાલ આપ લોકોનો યવહાર બરોબર નથી.
કોઈ સામે આવે છ તો આંખથી આંખ િમલાવતા
નથી. નમ તે બોલવા માટ મોઢું ખૂલતું નથી.
અિભનંદન આપવા માટ હાથ ઉઠતો નથી. કાન
સાંભ યું ના સાંભ યું કરી દ છ. પગ સામેનો ર તો
છોડીને અવનવી ગલીઓમાં ય છ. આપ પાંચેને
આટલો અહકાર કમ છ? લોકો મારા માટ કવું
િવચારતા હશે?
પાંચોએ હાથ ડીને ક ં, આપને સંતુ
રાખવા માટ અમે મહનત કરીને પણ તમારી સેવા
કરીએ છીએ, તો અહકાર કઈ વાતનો? ભાવનાને
પૂછો, તે વ ે િવ ન નાખે છ. આ માને યાર યાદ
આ યું ક આજકાલ કોઈને પણ મળતી વખતે
એમના િવશે કટુભાવનાઓ વારંવાર ગટ થાય
છ.
બોલાવો ભાવનાને, આ માએ આદશ
આ યો. ભાવનાની ક પ આકિત ઈને આ મા
ચમક ગયો. વા તવમાં ભાવના આ માની
િતિનિધ હતી તે બ સુંદર, િશ , દયાળુ અને
ક યાણકારી હતી. કોઈને પણ મળવાનું છ, શુભ
કાય કરવાનું છ, સંગઠન ડવાનું છ તો શુભારંભ

ભાવનાથી જ થાય છ. એટલે એને સ ભાવના
કહીને બોલાવતા હતા. પરંતુ આજે એનું ઉ પ
ઈને સમ લીધું ક સંબંધોમાં તનાવ આવવાનું
આજ કારણ છ. હવે આ માએ િચંતામાં ડૂબી ગયો
ક ભાવનાને કઈ રીતે ઠીક કર.
આ માએ ક ં, ભાવના, તું બીમાર છ?
ભાવનાએ ક ં, આ મ , તમે મને ઓળખી નહ .
સ ભાવના નહ તો દુભાવના છું. આ સાંભળીને
આ માને ઘણું જ દુઃખ થયું. ભાવના પોતાનું નામ
પણ ભૂલી ગઈ છ તો કત ય શું યાદ રાખશે?
આ માએ ક ં, ભાવના તું આટલી િવકરાળ
કમ બની ગઈ? ખાવા-પીવાનું તો ઠીક છ ને?
ભાવનાએ ક ં, આ મ ! મારો આહાર સંક પ છ
અને ખવડાવનારી છ બુિ પરંતુ શું ક ં. તે મને
હમેશાં અશુ ભોજન જ ખવડાવે છ. શુ આહાર
મળ તો શુ બનું.
હવે આ માની નજર બુિ ઉપર પડી.
બુિ એ ક ં, આ મ , તો દરક સંક પને
ઓળખું છું. પણ હ રમાં એક બે સંક પ શુ હોય
છ. બાક બધા અશુભ, યથ અને સાધારણ જ
હોય છ. તો શું ક ં? આપ મનને પૂછો ક આટલા
ખરાબ સંક પ શા માટ ઉ પ ન કર છ?
મને ક ં, તો ઈ છું છું ક સદા શુભ સંક પ
જ ક ં. પણ કવો જ દૂિષત હોય તો ઘડામાં પણ
તેવું જ પાણી ભરાશે. સં કાર જ એટલા મેલા છ ક
સારા સંક પ ઉઠવા જ નથી દતા. મારી શિ
એમની સામે કમ ર પડી ય છ. આપ સં કારોને
કહો ક તેનું આસુરીપણું છોડે, એક સં કાર ઉઠીને
સભાની વ ે આ યો. એના આવતાં જ બધાંએ
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એમનું નાક બંધ કરી દીધું તે ઘણો જૂનો હતો. યાં
યાં સડી ગયો હતો. એટલે એમાંથી દુગધ આવી
રહી હતી. આ માએ પૂ ું, સં કાર પહલાં એ
જણાવો ક આટલા ગંદા કમ છો? ાન નથી
કરતા?
સં કાર ક ં, આ મ , માફ કરો. ખુદ
ાન કરી શકતો નથી. આપના િપતા િશવ
પરમા માએ બુિ ને મારી સફાઈ કરવાની
જવાબદારી સ પી છ. િશવિપતાને િનરંતર યાદ
કરવાનો આદશ પણ બુિ ને મ યો છ. યાદ એક
તાર છ. એ તાર ારા િશવ િપતા એમની શિ નો
યોગ કરીને િશવિપતા મારી સફાઈ કર છ. પરંતુ
શું જણાવું, બુિ ઘણી નટખટ અને ચંચળ છ.
લાંબા સમય સુધી એકા તાથી બેસીને
િશવબાબાને યાદ નથી કરતી. એમાં મારી કઈ
ભૂલ છ? િશવબાબા પણ શું કરી શક છ? આ
સાંભળીને બુિ એ ફટથી ઉ ર આ યો. આ મ
જેવી બેસીને િશવબાબાને યાદ ક ં છું. તરત જ
મન યથ સંક પોનું તોફાન મચાવીને મારી
એકા તાનો ભંગ કર છ. આપ એને કહો ક એવું
ના કર. મન ય થઈને બો યું, ભાઈ નથી
કરતો. આ જૂના સં કાર મારામાં તોફાન મચાવે
છ. આ રીતે સૌ એકબી ઉપર આંગળી ઉઠાવીને
હગામો કરવા લા યા.
એ વખતે પાછળથી એક ઘણો જ કમ ર
અવાજ આ યો. હ આ મ , મારી વાત પણ જરા
સાંભળો, પાતળી, િનબળ, બીમાર આકિત બેઠી
હતી. બ યાનથી યા પછી ખબર પડી ક અહ
કોઈ છ. આ માએ પૂ ું, ભાઈ તમે કોણ છો?
એણે ધીર ધીર ક ં ક સાધના છું. આપના િપતા
િશવ પરમા માનો ેમ પુ ષાથ કરવા પોકાર છ.
આ મ્ને પૂ ું? તું આટલી કમ ર, બીમાર કમ
છ?

સાધનાએ ક ં, આ મ , મારો ાસ છ
પ રવતન, મારો આહાર છ લગન, દવા છ
એકા તા, ગંભીરતા તથા પરહજ છ વૈરા ય. આ
ચારોથી જ શિ શાળી બનું છું. પરંતુ યથ
વાતો, મનોરંજન, અલબેલાપણું વગેર મ દરા
પીવડાવીને મને કમ ર બનાવવામાં આવી રહી
છ. આળસ નામની મહાબીમારી જ મને લાગી ચૂક
છ. આ મને પૂ ું, કોણ છ જેણે તારી સાથે આવો
યવહાર કય ?
સાધનાએ માથું નીચે ઝૂકાવીને ક ં, માફ
કરો આ મ . તે બીજું કોઈ નહ આપ જ છો,
આ માને આ ય થયું, ?
સાધનાએ ક ં, હા આ મ , આપ રા છો
અને આ સૌ આપની આ ા માનનાર છ. પોતાની
મર થી આ બધું નથી કરતા એટલે િનદ ષ છ.
મા આપ જ દોિષત છો. આ માએ અકળાઈને
પૂ ું, મારો દોષ કયો છ તે િવ તારથી બતાવો.
સાધનાએ બતા યું, આ મ આપની પાસે
ઈ છાશિ નું મોટું શ છ. અં ે માં તેને વીલ
પાવર કહ છ. મન, બુિ ના િનયં ણથી પાર મા
આપ જ તેને ચલાવી શકો છો. એનો િવિધપૂવક
ઉપયોગ કરવાથી િનરંતર સફળતા મળી શક છ.
પણ, આપ એ અ ને વપ રવતનને બદલે યથ
વાતો, મનોરંજન અને બદલો લેવામાં વાપરો છો.
આ ઈ છાશિ ને સાધનામાં લગાવો તો ખબર
છ કઈ કમાલ થશે? આ માએ આ યચ કત
થઈને પૂ ું, શું થશે?
સાધનાએ ક ં, આ મ આપની ઈ છાશિ
યા લગનને વપ રવતનની સાધનામાં
લગાવી દો તો
શિ શાળી બનીશ. મારી
શિ , મન અને બુિ માં વાિહત થશે અને
એનાથી મન, મ મનાભવની અવ થામાં રહશે
(અનુસંધાન પેજ નં. 13 પર)

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 04 April 2022 Page No. 15

ાના ત

સાં કિતક ઉ થાન ારા વિણમ યુગિનમાણ
.ક. સતીશ, માઉ ટ આબુ

સમયની રતી પર અંકાયેલી િવ ની તમામ
સ યતાઓ અને સં કિતઓ ભૂંસાઈ ગઈ છ. જે
પૈક કટલીક તો પોતાનું અલગ અ ત વ ઊભું
કરવાના યાસમાં લુ ત ાય થઈ ગઈ છ. યાર
ભારતની વૈ દક સં કિત તેની આ યા મકતા,
ઉદારતા, સિહ ણુતા અને સમરસતાના બળ પર
પોતાની ગૌરવવંતી પતાકા, અનેક ઝંઝાવાતોની
વ ે, આજ પયત લહરાવી રહી છ. એને
ને તનાબુદ કરવા માટ આજ સુધીમાં અનેક
આંત રક અને બા આ મણકારોએ તેમ જ
દુિનયાની િવકત સં કિતઓએ હારો ઉપર
હારો કયા, પરંતુ ભારતીય ગૌરવશાળી સં કિત
મા અ ુણ જ નહ , બ ક સમ ત િવ માટ
માગદશક અને ેરક પણ રહી છ. એથી તો કિવ
ઈકબાલને પણ કહવું પ ું છ યૂનાનો િમ રોમાં સબ િમટ ગયે જહાં સે,
અબ તક મગર હ બાક નામોિનશાં હમારા!
કછ બાત હ ક હ તી િમટતી નહ હમારી
સ દય રહા હ દુ મન દીર જહાં હમારા!
ભારતીય
વન-દશનમાં સં કારોની
મહ ાનું યાપક વણન વા મળ છ. જ મથી
માંડીને યુ પયત એમાં સં કારો અંગેનાં િવધાનો
બતાવેલાં છ. પરંતુ આજના પ ર ે યમાં ઉ
સં કારો નીિત-વણની સીમાઓમાં બંધાઈને
કમકાંડના પમાં ફરવાઈ જવાથી િન ાણ બની
ગયા છ. ભારતીય સં કિત મૂલતઃ સં કારોની
સં કિત છ. સં કાર આ મામાં િનિહત
જ મજ મા તરની એ િ ઓ ક આદતો છ, જે
િવચાર, કમ તેમ જ વનથી અિભ ે રત અને
ઉ ે રત હોય છ. આ માની મૌિલક િવશેષતા

સ ગુણ હોવાથી સં કારોને સુકાય તેમ જ
સં કિતને સુકિતના પમાં વામાં આવે છ.
સં કિતને આજે ‘ક ચર’ કહવામાં આવે છ.
કોઈ પણ િતની નીિત-રીિતને સં કિત માનવામાં
આવે છ. સાં કિતક કાય મોમાં સં કિતને તેના
યાપક પમાં વાને બદલે અ યંત સંકિચત પે
વામાં આવે છ... એ તાં પ થાય છ ક
સં કિત અને સાં કિતક શ દોનું આજે અવમૂ યન
થયું છ. ભારતના અનેક િવ ાનોએ પોતાની
એ સં કિત પર કાશ પા ો છ. મહા મા
ગાંધી એ ક ં છ - ‘પોતાને અ યથી અલગ
રાખવાનો યાસ કરનાર કોઈ પણ સં કિત
િવત રહી શક નહ . કોઈ પણ મહાન સં કિત
માણસને ભય પમાડતી નથી પણ તેને સાથે રાખીને
પિવ તા દાન કર છ.’ વામી િવવેકાનંદ
સં કિતને આ યા મકતાની આધારિશલા પર
થત બતાવી છ. એ તરફ અંગુિલિનદશ કરતાં
પં ડત માલવીય એ ક ં છ - ‘ભારતીય સ યતા
અને સં કિતની િવશાળતા તેમ જ તેની મહાનતા
તો સમ ત માનવ િત સાથે તાદા ય સાધવામાં
અથા ‘વસુધૈવ કટુ બક ’ની પિવ ભાવનામાં
િનિહત છ.’
હક કતમાં ાચીન ભારતીય સં કિત
એટલી મહાન છ ક ‘સં કિત’ શ દની પ રભાષા
એના આધાર પ રભાિષત કરવામાં આવે છ.
ટૂંકમાં કહીએ તો સ યતા, પિવ તા, દયા, ેમ,
ક ણા, મા, ઉદારતા, સ ભાવના, સ માન
જેવા શા ત ગુણો જ સાં કિતક મૂ યો કહવાય છ.
પરંતુ આપણા માટ કમનસીબીની વાત એ છ
ક જે સં કિત હ રો વષ થી માનવમા ને પથ-
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દશન કરતી આવી છ તે ભારતીય સં કિત આજે
પિ મની િવકત સં કિતઓનું અંધ અનુકરણ
કરવા લાગી છ? ભારતની મહાન વૈ દક સં કિત
ક જે િવદશી આ મણકારોના ભીષણ હારો વ ે
પણ સદવ અપરાિજત રહી છ, તે આજે આંત રક
િવકિતઓનો િશકાર બની ગઈ છ. અ યા મ
ધાન મૂ યિન એવી આ સં કિત આજે
ભૌિતકવાદના રા સી પં નીચે સપડાઈ ગઈ છ.
યાગ અને સંયમ િવદાય લઈ ર ા છ. સિહ ણુતા
કાયરતામાં બદલી ગઈ છ, ઉદાર સં કિત ઉધાર
સં કિત બની ગઈ છ અને બંધુ વભાવ
બંદૂકભાવનો વેષ લઈ ર ો છ! આજે આપણી પાસે
આપણી ાચીન સં કિતનો ઢોલ પીટવા િસવાય
કઈ શેષ ર ં નથી? ભારતની ભ સં કિતની
આવી ઘોર દશા માટ યેક ભારતવાસી, થોડા ઝાઝા માણમાં, પોતે જ જવાબદાર છ. આ ઝેરનો
ઘૂંટડો આપણે ભલે ગળ ન ઉતારી શક એ, પરંતુ
વા તિવકતા તો એ જ છ.
અ ય તમામ દૂષણોની સામે સાં કિતક
દૂષણ િવશેષ ઘાતક પૂરવાર થયું છ. અ ય
દૂષણોને રોકવાના ઉપાય સહજતાથી મળી શક
છ, પરંતુ લડ ક સરની જેમ સામાિજક
યવ થામાં ફલાયેલ સાં કિત દૂષણને અટકાવવું
અ યંત ક ઠન થઈ પડે છ. આ બીમારીથી બચવા
માટ સામાિજક યવ થામાં આમૂલ પ રવતન કરવું
પડે, બાક તો એને કોઈ ચમ કાર જ બચાવી શક.
દવસે દવસે વધતો જતો ના તકવાદ,
ધમ
યે ઉદાસીનતા અથવા ક રવા દતા,
સાં દાિયક ઝગડા, અંગ દશન કરતી ીઓની
કઢગી વેશભૂષા, યુવાનોની ભોગવાદ તરફની
આંધળી દોટ, આધુિનકતાનું આકષણ જમાવીને
તેમાં ફસાવી દતી પા ા ય સં કિતની સોનેરી
ળ, સેટલાઈટ ચેનલો ારા થતો દુ પયોગ,

ભોગવાદ યે વધુને વધુ આસ કરતી ફ મો,
ાચારના ક ચડમાં ખદબદતો સમાજ,
અનીિતની આગમાં લપેટાયેલી રાજનીિત, યુ ના
ઉ માદમાં અટવાયેલાં રા ો, ાકિતક કોપોનો
િસલિસલો તથા િવ ાનની િવનાશકારી િ થી
ખતરામાં પડેલું અ ત વ સાં કિતક દૂષણની
ભયાનક ત વીર ખડી કરતાં ર ાં છ.
સાં કિતક દૂષણની આ ત વીરને બદલવા
માટ શું કરવું ઈએ એવો
સહજ રીતે જ કોઈ
પણ ને થાય. એનો જવાબ આપવો હોય તો એ
આપી શકાય ક સાં કિતક દૂષણને હટાવીને
સુસં કારી સમાજ ઊભો કરવા માટનો એક જ
ઉપાય છ અને તે છ ચા રિ ક ે તા. ચા રિ ક
ે તા જ મનુ યની મહાનતાનો માપદડ છ. એથી
જ ચ ર ને મનુ યની ે તમ પૂં માનવામાં આવે
છ. માણસનું મૂ યાંકન જ તેના ચ ર ના આધાર
થતું હોય છ. સુવણ ભારતનો ઈિતહાસ ઉ વલ
ચ ર ની
ભૂિમમાં લખાયો છ. આખેઆખું
રામાયણ િવશુ ચ ર ોના પાયા ઉપર ઊભું છ.
ભારતીય જનમાનસમાં જે રીતે સ ય -િશવ સુંદરમ્ની અવધારણા છ તથા મં દરોમાં િવરાિજત
દવી-દવતાઓની િતમાઓ જે પિવ તા અને
દ યતાના દશન કરાવે છ તે ભારતીય ચા રિ ક
સંપદાની મૂક અિભ યિ જ છ.
આપણા માટ અફસોસની વાત છ ક ાચીન
ભારતનો ગૌરવવંતો સુવણ ઈિતહાસ. જે ‘દવ
સં કિત’ના નામથી ઓળખાતો હતો. તે
ત કાલીન ઈિતહાસકારો, અ વેષકો અને
પુરાત વવેતાઓની સંશોધન
થી ઓઝલ રહી
ગયો છ!
એમ કહવાય છ ક જે દશના ભ ય, દ ય
અને ગૌરવવંતા ઈિતહાસનું જતન કરવા યે
ઉદાસીનતા સેવાય છ તે દશનું બ જલદીથી
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સાં કિતક અવમૂ યન થાય છ. વતમાન યુગમાં,
આ જવાબદારી, ખાસ કરીને, સૂચના ે ના
બ ને મા યમો - ઈલે ોિનક મી ડયા અને િ ટ
મી ડયાની છ. આ ઉભય મા યમો આ યા મક
અને સાં કિતક ઉ થાન યે સિ ય બને તો
સંપૂણ િવ ની કાયાપલટ થતાં વાર ન લાગે. પરંતુ
ખેદ સાથે કહવું પડે છ ક આ બંને મા યમો િમશન
બનવાને બદલે યવસાયના પે ઊભરી ર ાં છ!
સમાજની કમ ર માનિસકતાનો લાભ ઉઠાવીને
પોતાનો વાથ િસ કરવાની તેની િ
સાં કિતક અવમૂ યનમાં િનિમત બની રહી છ.
મી ડયાને સાં કિતક મૂ યોની પુન થાપના,
સામાિજક પુનિનમાણ અને માનવ િતનું ક યાણ
કરવા યેની લેશમા પણ પરવા હોય તો તેણે
હવે ભાવી કદમ ઉઠાવવું પડશે. મી ડયામાં એ
શિ છ ક તે ધાર તો સમૂળી ાંિત સર શક.
આઝાદી કાળ દરિમયાન આપણા િ ટ મી ડયાએ
સિ ય બનીને િ ટીશ સ તનતના પાયા
હચમચાવી ના યા હતા. ‘ દીપ’, ‘ વરા ય’,
‘આજ’, ‘સેનાપિત’, ‘અજુન’, ‘ભારતિમ ’,
‘નવ વન’, ‘હ રજન’, ‘વંદમાતર ’, ‘યંગ
ઈ ડયા’ જેવાં અને મુખપ ોએ અં ે ની ગુલામી
િવ ના ઉ લેખો લખીને લોકોને
ત કયા
હતા. મદનમોહન માલવીય, બાલમુક દ ગુ તા,
બાલગંગાધર િતલક, મહા મા ગાંધી, ભારતે દુ
હ રચં , રા રામમોહનરાય, ગણેશ શંકર
િવ ાથ , ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા અનેક ધુરંધર
પ કારોએ અં ે ની ગુલામીથી મુ
કરીને
ભારતને પોતાનું ગૌરવ પાછું અપાવવામાં બ
મોટી જહમત ઉઠાવી હતી એ હક કત મી ડયાએ
કદી પણ ભૂલથી ઈએ નહ . આજે સમય ફરી
ભારતનું સાં કિતક ઉ થાન કરવાની માગણી
કરી ર ો છ, યાર મી ડયાએ એ દશામાં કદમ
ઉઠાવવા માટ આગળ આવવું ઈએ.

યુવાશિ
િવના સાં કિતક પુન થાન
અશ ય છ. આજે ઠર ઠર નારો સંભળાતો વા
મળ છ ક ‘યુવાન યાર ગે છ, દુિનયાને
બદલાવે છ’ કટલી યથાથતા છ આ નારામાં!
યાર યાર સં કિત પતનમાંથી ઉપર ઊઠી છ,
યાર યાર તે યુવાશિ
ારા જ ઊઠી છ.
ચૈત યસભર ઉ સાહથી છલકતા યુવાનોની
શિ િવના સુવણયુગનું િનમાણ અશ ય જ
નહ . અસંભવ પણ છ. એક સમય એવો હતો,
યાર યુવાનોના આદશ , િસ ાંતો, િવચારો અને
યવહારો ભારતીય સં કિતના રંગે પૂરપૂરા
રંગાયેલા હતા. પરંતુ આજે ભોગવાદી પા ા ય
સં કિતની માયા ળમાં ફસાઈને યુવાવગ િમત
અને દશાહીન બની ગયો છ. આ માયા ળમાંથી
બહાર કાઢીને એને સાચી દશા બતાવવાનું કામ
મી ડયાનું છ. ઘણે અંશે આ પિવ ફરજ સાધુસંતો અને આ યા મક સંગઠનો બ વી ર ાં છ.
યાર મી ડયાએ પણ, પોતાની શી ફરજ છ, એ
વાત સમ ને, સાં કિતક ઉ થાનનું ભગીરથ કાય
કરનારાઓને પૂરપૂરો સહકાર આપવો ઈએ.
તો ચાલો આપણે એક જ વરમાં શંખનાદ
કરીએ ક જેથી ઘોર તં ામાં સૂતેલું િવ
ગી ઊઠ
અને એક નવા સૂય દયના સોનેરી કરણોનો
આનંદ માણી શક.
॥ ઓમશાંિત ॥
મુ ાનુવાદ - ભરત બાપોદરા, રાણાવાવ
(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... પૂવજ આ માઓ
માણે જ ચાલો. શુભભાવના, શુભકામનાથી
અશાંતોને શાંત કરો. િશવબાબાનો અનહદ નાદ
મનમાં ગૂંજતો રહશે યાર િનણયશિ સંપ ન
બની િવજયી ર બનશો.
॥ ઓમશાંિત ॥
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.ક. ૉ. રામલખન, શાંિતવન, આબુ રોડ
મનસા સેવાધારી ગમે તેવા ચંચળ
સંક પોવાળા આ માને એક સેકડના શુભ
સંક પથી પોતાની િવજેતાપણાની શિ થી અચલ
અડોલ બનાવી દશે. એવા મહાદાની આ માઓ
ણમાં પોતાના સંક પો પર િવજયી બની ય છ.
મનસાદાની
િ ,
િતથી ચલાયમાન,
ચંચળ આ માઓને પણ ગહનશાંિતની શિ નો
અનુભવ કરાવી શક છ. તેમના દરક સંક પ
િસિ વ પ હોવાથી તેઓ મા ટર સવશિ વાન
બની ય છ.
ભિવ યમાં વાણી અથવા થૂલ સાધનો ારા
સેવા કરવાની તક નહ મળ એવી િવકટ
પ ર થિતઓમાં શાંિતની શિ અથવા મનસા
સેવા જ સફળ થશે. શિ શાળી શ સૂ મની
સાથે થોડા સમયમાં વધુ કાય કર છ. વાણી તથા
કમ કરતાં સંક પશિ અિત સૂ મ છ. તેથી શુભ
સંક પોનો ભાવ અિત શિ શાળી હોય છ. યાં
થૂળ સાધન સફળ નથી થઈ શકતાં યાં
શુભભાવના તથા શુભકામનાથી, નયનોની ભાષા
ારા દયાળુ, કપાળુની સા ાત અનુભૂિત કરાવી
શકો છો. સેવાની સફળતા તથા વઉ નિત માટ
શાંિતની શિ
અિત આવ યક છ. વનને
અનુભવી મૂત બનાવનાર આજ શિ છ. વાણીનું
તીર ઘણું કરીને મનુ યના મગજ સુધી પહ ચે છ.
પરંતુ સાંભળી સાંભળીને થાક ગયેલ આ માઓ
એક સેકડમાં અનુભૂિત કરાવવા માટ પોકાર
કરશે.
ચ પૂ ં થવાને કારણે હવે શાંિતધામ
જવાનો અંિતમ સમય આવી પહ યો છ. એટલા
માટ શાંિત અથવા વધમમાં થત રહવાનો
અ યાસ જ રી છ. જેમ બધા લોકો બીમારીઓનો

ઈલાજ આસન ાણાયામથી કરી ર ા છ. એવી જ
રીતે આ માોને શિ શાળી બનાવવા માટ
આ મક યાયામની અિત આવ યકતા છ.
સમ સંસારમાં ગમે તેટલું ડામાડોળ
વાતાવરણ હોય પરંતુ અવાજની દુિનયામાં રહવા
છતાં અવાજથી દૂર અથા અશાંિતની વ ે
શાંિત વ પ બની રહવાના અ યાસુ બનવું પડશે.
અંતના સમયે ચાર તરફ હાહાકારના સમયે
અચલ અડોલ રહવાથી જ માકસ મળશે. વધુ
માકસ મેળવી પાસ થવા માટ શાંિતની શિ નો જ
િવશેષ અ યાસ
ઈએ. િબંદુ ક ં અને
યોિતિબંદુ આ મા પરમ યોિત પરમા મા સાથે
બુિ થી ડાઈ જવો ઈએ. હલચલના સમયે ‘
આ મા છું.’નો અ યાસ નહ થઈ શક. અંતના
સમયે તો માયા તથા કિતના પાંચે ત વો
હલચલમાં લાવવાના પૂરપૂરા યાસ કરશે. તેમની
છ ી કોિશશ ચાલશે અને આપણી અંિતમ
કમાતીત, બંધનમુ
થિત
ય થશે.
કોઈપણ બાબતમાં યથ સંક પ અથવા સમય
ગયો, તો નંબર પાછળ રહી જશે.
જેટલો સમય શાંિતમય અંતમુખતાની
થિતમાં થત રહીશું. તેટલો જ લાગણી તથા
સંક પોની ભાષાનો સવ આ માઓને પણ અનુભવ
કરાવી શક શું. સવથી તી ગિતની ભાષા અને
ે ભાષા સંક પોની ભાષા છ. િવ ાનનાં બધાં
સાધન યાર નકામાં થઈ જશે. યાર આ શાંિતનાં
સાધનો જ કામમાં આવશે. આજ ભાષા ારા
અ યાર પણ સહજ સફળતાનો અનુભવ થઈ શક
છ. મનસા સેવામાં મહનત અને સમય ઓછામાં
ઓછા લાગશે પરંતુ સફળતા સહજ થશે. એટલા
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માટ અ યારથી આ આ યા મક ભાષાના
અ યાસી બનો. હઠયોગી દપૂવક ક ત થઈને
ાપ અથવા આશીવાદના ફળ દખાડે છ. તો
આપણે અંતમુખી થઈને ઘણું બધું કરી શક એ
છીએ. િસિ વ પ થવા માટ િવશેષ પુ ષાથ
કરીએ. સંક પ, બોલ અને કમનું યથપણું સમા ત
થતું જશે યાર સમથતા આવવાથી િસિ ઓ સામે
આવવા લાગશે. એક જ સંક પમાં સદા થત
રહવું એજ એકા તા છ. એકા તાના બીજ પ
સંક પમાં સંપૂણ ક પ નો િવ તાર સમાયેલ છ.
સમ હલચલ એથી જ દૂર થશે. એકા તા વતઃ
સવને આકિષત કરતી રહશે. એનાથી જ રોગીને
િનરોગી તથા કોઈને પણ નજરથી િનહાલ કરી
શકો છો. આ માઓની દુિનયામાં આ માઓનું
આવા કરી તેમને રાહત પણ આપી શકો છો.
જે ચીજ જેવી છ તેવી તેને એકા તાના
આધાર જ ઈ શક એ છીએ. એકા યિ જે
છ, જેવું છ તેવું પ પણ અનુભવી શક છ. વ
વ પ અને પરમા માનું પ એકા તાના આધાર
જ પ થાય છ. પ રણામે આ મક વ પમાં ટક
રહવાનો
જ રહતો નથી. સંક પ, વાણી અને
કમના આ દ - મ ય - અંત એટલા પ રહ છ
જેમ ક વતમાન. સવ આ માોની ભટક ગયેલી
બુિ ને એકા કરવી એ જ િવ ક યાણકારી
બનવાનું સરળ સાધન છ. સમ સંસારનું ભટકવું
બંધ થઈ ય, મનની ચંચળતા એકા તામાં
બદલાઈ ય તો દૂર બેઠલા આ માને પણ શાંિતની
શિ થી વરદાન આપી શક એ છીએ. યાર
એકા તાની શિ
વધારીને આ માઓના
વભાવ સં કારોને પ રવિતત કરીશું યાર જ
આ યા મક લીલાનો અનુભવ થશે. જૂના પુરાણા
શરીરમાં રહવા છતાં પણ િનરોગીપણાનો અનુભવ
કરાવીશું. જગતમાં જે કઈ શોધો થઈ છ તે સવમાં

એકા તાની શિ ની કમાલ છ.
ઊંચી થિતમાં લઈ જવાની અને નીચે પાડી
દવાની આ મક લી ટ સંક પ જ છ. શુભ સંક પો
ારા સવ ે થાન પર પહ ચી શક એ છીએ.
સવ
થાન અથાત િનરાકારી થિતથી િવ
સેવાધારી બનવું. આ મા સંક પોનો માિલક છ
એટલે આપ યાં ઈ છો યાં આપના િવચારો
એટલે ક મનને લઈ જઈ શકો છો. કોઈનો
તમોગુણી વભાવ હોય તો પણ તેને શાંિતની
શિ નું દાન દો. કોઈની તમો ધાન થિતને ઈ
આપણી ે
થિતના વમાનને ભૂલો નહ .
કોઈના તમોગુણના સંગનો રંગ વયં પર ન
લાગવા દો. મનસા શિ ને વધારી પરમા માના
સંગના રંગમાં રંગાતા રહો. કોઈની પણ બુિ ના
તાળાને ખોલવાની ચાવી (સહજ સાધન) છ મનસા
સેવા. વયંની ે િ
ારા વાયુમંડળને
બદલવાની સેવા છ મનસા સેવા. પોતાના દ ય
વનના ઉદાહરણ
ારા આ માઓના
પ રવતનની આ સેવા છ. હવે વાણી ારા સમજણ
આપવાનો સમય વીતી ગયો. ે ભાવનાથી
પ રવતનના બળનો યોગ કરો. જે માનિસક
શિ થી સંપ ન હશે, તે જ સરળ રીતથી
બી ઓમાં બળ ભરી શકશે.
બેહદ િવ નું નવિનમાણ કરવા માટ
આ યા મક આ માઓની એક જ િ
પી
આંગળીનો ટકો જ રી છ. યાર જ કિલયુગ પી
પહાડ ઊંચકાશે. આવનારી િવકરાળ
સમ યાઓના સમાધાન માટ પોતાના સંક પોને
શિ શાળી બનાવો. તમારા સંક પમાં એટલી
શિ હોય ક અહ સંક પ કરો અને યાં ફળ
મળ. જેવી રીતે બાબા ભિ નું ફળ આપે છ. એવી
રીતે આપ ે આ મા પણ િવિવધ અનુભવ
કરાવતાં પ રવારમાં સહયોગનાં ફળ આપો.
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વયંને શાંિતદૂત બનાવી અશાંિતના સમયે
શાંિતનું દાન આપો. હવે પ યવહાર, ટલીફોન,
ટી.વી. થી કામ નહ ચાલે. સેવાને સરળ પથી
ચલાવવા માટ કમાતીત થિતના વાયરલેસ
ઈએ. જેનાથી એક ણમાં યાં ઈ છો, યાં
િનદશ આપી શકો. કોઈપણ જ યાએ કોઈપણ
ફરજમાં િનિમત હો, મનમાં િવ ક યાણની
ભાવના અવ ય હોવી ઈએ. િવશેષ આ માઓની
શુભભાવનાઓ કોઈપણ કાયને અવ ય સફળ
બનાવી દશે. તમોગુણી આ માઓના સં કારોને
બદલવા, િવશાળ કિતનું પ રવતન કરવું.
ખતરનાક ખૂનીનાહક ખેલના વાતાવરણથી
વયંને સુરિ ત રાખવા અને સવને સહયોગ
આપવા માટ અિત શિ શાળી માનિસક થિત
ઈએ.
યોગબળની દુિનયાનો આરંભ કરવા માટ
પણ ઊંચી મનસા શિ ની જ ર પડશે. બેહદની
સેવા અને વયંની પણ સુર ા માટ એકા તા જ
કામ લાગશે. આવા સદા સુખી આ માઓ જ િવ
નવિનમાણના કાયમાં સહયોગી બની િવ રા ય
અિધકારી બનશે. કોઈપણ કાય યાર સંપ ન
થઈ ય તો વિચંતક, શુભિચંતક, મા ટર
વરદાતા િવધાતા બની, અિત મીઠા, શાંત વ પ,
લાઈટ હાઉસ માઈટ હાઉસની સેવા કરવી ઈએ.
આ સેવા પી ય માં વાણી ારા હળ ચલાવવાની
હલચલ કરી, શીતળા પથી શાંિતની શિ નાં
બીજ નાખો. યાર જ સતયુગમાં શીતળ, મધુરાં
ફળ ા ત થશે. કમ ક શાંત િચ આ માઓની
વાતો પર લોકોનું િવશેષ યાન રહ છ.
સંસારના બધા લોકો હવે એવું િવચારવા
લા યા છ ક આ યા મક શિ જે કરી શક છ તે
બી કોઈપણ સાધન અથવા સાધનાથી નથી થઈ
શકતું. પરંતુ આ યા મક લોકોના સંક પોમાં

પૂરપૂરી એકા તા ઈએ. એવા આ માઓનાં
નયનોની ભાષા િવના બો યે જ લોકો સમ
શકશે. જેવી રીતે કાશના ક ીયકરણથી લેઝર
કરણો કટલી મોટી કમાલ કર છ તેવી જ રીતે
શાંિત, વધમ અને વિપતામાં થત હોવાથી આ
અસાર સંસારને બદલવા માટ િનિમ બની શક
છ. અ તવેળાથી જ શાંિત શિ ના અ યાસી
બનો. એક પણ શ દ ક સંક પ યથ નહ જવા
ઈએ. ફળ વ પે કમ વતઃ દ ય બનતા જશે.
મીઠું મધુ ં અને ધીમેથી બોલવાથી શાંિતની શિ
જમા થતી જશે. મા ટર શાંિતના સાગર બનવાથી
આવનાર સમયને પહલેથી જ સમ શકશો.
આનાથી આંત રક પિવ તાનું બળ વધતું જશે.
એકાંતિ ય બનીને લ ય માણે મુરલીના
મહાવા યો પર મનન કરતાં મ થઈને શાંિતની
શિ વધારતા જશો.
બીજ પ અ ય
ફ ર તા થિતથી જ
ગહનશાંિતની શિ
ા ત થાય છ. ાબાબાએ
સંક પોથી
ની રચના કરી તો ઈ રીય
ગુણોનું આવાહન કરી, આ મક શિ ઓ પર
યાન ક ત કયુ. બહારની બાબતોથી બચતાં
રહી, બુિ ને એકા રાખી હમેશાં િનમાણ રહો.
કમ ક શાંિતની શિ થી જ આ માઓનું ભટકવું
દૂર થાય છ. ગુમાવી દીધેલું ધમયુ
રા ય
શાંિતના બળથી જ ા ત થાય છ. સંતુ મિણ
બનીને જ સતયુગની આધારિશલા રાખી શક એ
છીએ. પિવ તરંગોથી જ નવી
નું િનમાણ
થશે. શાંિતની શિ થી જ ભટકતા આ માઓનું
ભટકવું દૂર થશે. હવેથી સવ કમ યો તથા
ાને યો વડે યથની બાદબાક કરો. કદી ખોટું
ન બોલો. ખોટું ના સાંભળો. ખોટું ના જુઓ. ખોટું
ના િવચારો તથા ખોટું ના કરી. ઈ રીય ઈશારા
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સહનશીલ યિ

ને સફળતા મળ છ

.ક. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુ રોડ
સહનશીલતા એક દવી ગુણ છ જે
સફળતાના રાહમાં આવનારી ઉબડ-ખાબડ
પગદડીઓને ઢતાપૂવક પાર કરીને મંિઝલ પર
પહ ચાડવામાં સાથક િસ થાય છ. આ
પી
કમ ે પર દરક મનુ યને પોતાનાં કમ નાં
પ રણામ વ પ વનના કોઈને કોઈ વળાંક પર
અવ ય જ ઘેરી લે છ. સહનશીલતાના દવી
ગુણથી માનિસક થરતા સંપ ન છ તો કોઈપણ
કારની મુ કલીઓ સામે ઝઝૂમવાના બદલે એનો
સામનો કરતાં સફળતાની સફરને સહજ જ પાર
કરી શકાય છ.
મનુ યા મામાં ન તા, સંતુ તા, દ યતા,
પિવ તા, સહયોગ, સુખ, શાંિત આ દ ઘણાય
એવા દ યગુણ છ જે વનમાં ખુશીને ભરવામાં
ઘણા મદદ કર છ.
આ દ યગુણોનો
યવહા રક વનશૈલીમાં સમાવેશ ન હોય તો
કટલાય કારની માનિસક, શારી રક, આિથક
તથા સામાિજક વેદનાઓનો િશકાર થવાની સાથે
િવિભ ન કારની પ ર થિતઓથી સંઘષ કરવો
પડે છ. જેનાથી મનુ ય આ વનયા ામાં અનેક
કારની િવકટ સમ યાઓ સામે ઝઝૂમતાં ઝઝૂમતાં
િનધા રત સમય પર સફળતાની મંિઝલ ઉપર
પહ ચવામાં અસમથતાનો અનુભવ કર છ.
વા તવમાં વામાં આવે તો સમ યાઓ આવવાથી
સફળતા મેળવાય છ. એનો અનુભવ તો પોતાનો
છ. અને હા, વનના દરક વળાંક પર સમ યા
આવે જ નહ તો પોતાની શિ નો અહસાસ કઈ
રીતે થશે? એટલે સમ યાઓ પણ આપણી
માનિસક થિતને પ રપ થવાનું સાધન છ.
પરંતુ કિલયુગના આ તમો ધાન વાયુમંડલમાં

સાંસા રક દિનક ગિતિવિધઓએ કઈક આ
તરફનું પીગળાવી દતી પ ર થિતઓનો સામનો
કરવા માટ િવવશ થવું પડે છ. આવા સમયે હવે એ
જ રી બની ગયું છ ક આપણે પોતાની આંત રક
આ મક શિ ઓને
ત કરીને વન
યવહારમાં લાવીએ. યાર જ આપણે સફળતાના
સુપા બની શક એ છીએ. ગુણવાન મનુ ય દરક
પ ર થિતમાં આંત રક શિ ઓનો ઉપયોગ
કરીને વનમાં આવનારા કડક પડકારોની
સહજભાવથી પાર કરી સફળતાના દરવા સુધી
પહ ચી ય છ.
મોટ ભાગે વામાં આવે છ ક સહનશિ ના અભાવમાં પોતાની માનિસક સમતુલા
ગુમાવી બેસે છ. માનિસક થિત અસંતુિલત થઈ
જવાથી િહસા મક ઘટનાઓને સાકાર પ
આપવામાં જરા પણ સંકોચ કરતો નથી.
સહનશીલતાના અભાવમાં અનેક કારની
યાિધઓમાં ત તો થવું જ પડે છ પણ સાથે સાથે
ચી ડયાપણું આવવું, ોિધત થવું, આવેશમાં આવી
જવું આ સૌથી વન નીરસ બની ય છ. અને
હાલત એવી થઈ ય છ ક ોધને વશ મનુ ય
અમાનવીય અપરાધ કરવા માટ તૈયાર થઈ ય
છ. હાથથી મારામારી કરવાની પળો આવે છ.
તીખાં, કટુવચનોની િ યા, િહસાનું તાંડવી
વાતાવરણ બનાવવું ઝેર ઓકતા બોલ ારા
આ મઘાત માટ ે રત કરવું વગેર તો દરરોજની
વાત બની ય છ.
ઈિતહાસ સા ી છ એ મહાન િવભૂિતઓ
અને વતં સેનાનીઓની ગાથાની. જેમણે દશની
આઝાદી માટ િવ વંસક સમ યાઓનો સહન-
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શીલતાપૂવક સામનો કરતાં વનની હસી
ખુશીવાળી પળો હસતાં હસતાં યોછાવર કરી
દીધી. યાં સુધી ક તેણે પોતાના નની પણ પરવા
કરી નહોતી. ખુશીથી મોતને ભેટી પ ા. અનેક
ક ો સહન કયા. દુઃખ દદ સહન કયા, ગાળો
ખાધી. પરંતુ તે મહાન આ માઓ સદા ઉમંગ,
ઉ સાહથી િનરંતર ગિતના પથ પર આગળ
વધતા ર ા. છવટ સફળતાની છાયા એમની પાસે
રહી.
ભારતને આઝાદી અપાવવા માટ અનેક
લોકો જેલમાં બંધ થઈ ગયા. કટલાયે ધમમાં
માનનારાઓને વતાં જ સળગાવી દીધા. ગરમ
રતમાં તપાવવામાં આ યા, શૂળી પર ચઢાવવામાં
આ યા. કોણ ણે કટલાય સીતમ તેમણે સહન
કયા. આજે ઈિતહાસ પણ આવા સહનશીલતાના
અવતાર આ માઓને શ શ નમન કર છ.
વતમાન પ ર થિતઓને તાં સફળતા ા ત
કરવામાં સહનશીલતાના ગુણની િનતાંત
આવ યકતા છ. જે મનુ ય સહનશીલતાનો
અવતાર છ એના માટ દરક પ ર થિત
ચઢતીકળાનું સાધન બની ય છ. સફળતાના
વરદાન સુધી પહ ચે છ.
જરા જુઓ મં દરોની એ મૂિતઓને યાર તે
પ થર હતી યાર અગિણત પિથકો તેના ઉપર પગ
મૂક ને જતા હતા. સૌની ઠોકરો ખાવી પડતી હતી.
જેવો એ પ થર મૂિતકારના હાથમાં આ યો તો એને
હથોડાથી અસં ય હાર કરીને એનું કોતરકામ
કરીને મૂિતનું પ આ યું. તેજ પ થર મં દરમાં
પહ ચીને મૂિતના પમાં િવરાજમાન થઈ ય છ.
એને ઠોકર મારનારા લોકો
ધાપૂવક એ
પ થરને ભગવાન માનીને નમન કર છ. એની
પૂ કર છ. પોતાની મનોકામનાઓ પૂણ કરવા
માટ બાધાઓ રાખે છ. પોતાનું સવ કાંઈ કરબાન

કરવા માટ તૈયાર થઈ ય છ. જે પ થર યાંક
ખાડામાં પડી રહતો હતો તે સવની મનોકામનાઓ
પૂણ કરનાર બની ય છ.
એજ રીતે માને પણ પોતાના બાળકોના
પાલન પોષણમાં કટલાયે કારની સમ યાઓનો
સામનો કરવો પડે છ. બાળકો બીમાર થઈ જતાં
પોતાની ઊંઘનો પણ યાગ કરીને રાત સુધી
ગતી રહ છ. મા સહનશીલતાની દવી હોય છ. જે
િતકળ પ ર થિતયોમાં પણ પ રવારને
એકતાના સૂ માં બાંધવાનો યાસ કર છ. આ
માણે દરક આ માઓમાં દવી ગુણો અને
શિ ઓનો ભંડાર છ. એનું આ યા મક િચંતન
કરીને,
ત કરીને પોતાના યવહારમાં
લાવવાની. તો આવો, આપણે સૌ સહનશીલતાનો
ગુણ ધારણ કરી પોતાના વનને ધ ય
બનાવીએ.
‘क टो क बीच गुलाब िखलते ह,
सहन करने से ही े बनते ह।’
॥ ઓમશાંિત ॥
• િવ નનાશક બનવાની િવિધ છ. શાંત રહવું
અને શાંિતથી સવકાય સંપ ન કરવાં.
શાંિતની શ
ગમે તેટલા મોટા િવ નને
પણ સહજ સમા ત કરી દ છ. એટલે શાંિતની
શ જમા કરો.
(પેજ નં. 26નું અનુસંધાન)... સંગ પ રમલ
આ યું. આ ઈને ખેડૂત ખૂબ ખુશ થયો. મનમાં
સલાહ આપનારનો આભાર માનવા લા યો.
શીખ - કોઈપણ કાયને પૂરી એકા તાથી
કરવામાં આવે તો તેમાં સફળતા જ ર મળ છ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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નારીનો સવાગી િવકાસ
.ક. સિવતાબેન, શાંિતવન, આબુરોડ.

વતમાન 21મી સદીને િવકાસની સદી કહી
શક એ છીએ. યાં મિહલાઓ દરક ે માં
કાયરત છ. ક આજ સુધી એને સંપૂણ અિધકાર
મ યો નથી. એટલે પોતાના િવકાસ અને િ
માટ એને દરક પળ
ત અને ચોકસાઈપૂણ
રહવું જ રી છ. િવકાસનો એક ઉ શ મિહલાઓને
સમથ બનાવવાનો છ. કારણ ક એક સશ
મિહલા પોતાનાં બાળકોના ભિવ યની સાથે જ
દશને સુંદર ભિવ ય તરફ લઈ ય છ. દશની
સમ વ તીમાં મિહલાઓની ભાગીદારી અડધી
છ. મિહલાઓના સવાગી િવકાસ માટ દરક ે માં
એને વતં તા, સુર ા અને યો ય વાતાવરણની
જ ર છ. મિહલા જગતનો સવાગી િવકાસ
મિહલાઓના સશિ કરણ ારા જ થઈ શક છ.

િનણય લેવામાં સ મ
મિહલા સશિ કરણને
ણવા માટ
આપણે એ ણવું પડશે ક સશિ કરણ એટલે
શું? પોતાના વન સાથે ડાયેલા સવ િનણય લઈ
શક તેવી યો યતા અને મતા હોય, તેને
સશિ કરણ
કહી
શકાય.
મિહલા
સશિ કરણમાં આપણે એ મતાની વાત કરી
ર ા છીએ ક યાં મિહલાઓ પ રવાર અને
સમાજના ક રવા , ઢઓ અને બંધનોથી મુ
થઈને પોતાના વનનો િનમાતા વયં બની શક.

ક રવા ને તોડવાની જ ર છ.
ભારતમાં મિહલાઓને સશ
બનાવવા
માટ સૌ થમ સમાજમાં ફલાયેલી, એમના
અિધકારો અને મૂ યોને હણનારી એ સવ
થાઓને દૂર કરવાની જ ર છ. જેમ ક દહજ
થા, અસમાનતા, મિહલાઓ યે ઘરલું િહસા,

ૂ હ યા, કાય થળ પર યૌન શોષણ,
ણ
બાળમજૂરી, વે યા િ , માનવ ત કરી અને એવા
જ બી િવષય, લૈિગંક ભેદભાવ રા માં
સાં કિતક, સામાિજક, આિથક અને શૈ િણક
અંતર લાવે છ. જે દશને પાછળ પાડે છ. ભારતના
બંધારણમાં લખેલા સમાનતાના અિધકારને ન ી
કરવા માટ મિહલાઓને સશ બનાવવી એ
સૌથી ભાવશાળી ઉપાય છ. લૈિગંક સમાનતાને
ાથિમકતા આપવાથી સમ ભારતમાં નારીસશિ કરણને વેગ મળ છ. તેને દરક પ રવારમાં
બાળપણથી જ ચિલત તથા સા રત કરવાની
જ ર છ.

મિહલાઓ

યે સુિવકિસત

કોણ

મિહલાઓ શારી રક, માનિસક અને
સામાિજક પથી મજબૂત થાય એ માટ પ રવારની
મુ ય ભૂિમકા છ. ઉ
િશ ણની શ આત
બાળપણથી જ ઘરમાંથી થઈ શક છ. મિહલાઓના
ઉ થાન માટ એક વ થ પ રવારની જ ર છ.
આજે પણ કટલાક પછાત િવ તારોમાં માતાિપતાનું અિશ ણ, ગરીબી અને ક રવા ને
કારણે નાની મરમાં લ , સંતાનોને જ મ
આપવો વગેર ક રવા ચા યા આવે છ.
મિહલાઓને મજબૂત બનાવવા માટ મિહલાઓ
િવ
થતા દુ યવહાર, ભેદભાવ, સામાિજક
જુદાઈ તથા િહસા વગેરને રોકવા માટ સરકાર
પગલાં ભરી રહી છ. અનેક નવા કાયદાઓ
મિહલાઓ પર થતા અ યાચારોને સમા ત કરવા
માટ બ યા છ. બીન સરકારી સં થાઓ પણ આ
દશામાં કાયરત છ. મિહલા સશિ કરણના
વ નને સાકાર કરવા માટ છોકરીઓને મહ વ
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આપવાની એના િશ ણને ચા રત કરવાની
જ ર છ. એની સાથે સાથે મિહલાઓ યેનો
કોણ પણ સુિવકિસત કરવો પડશે.

આ યા મકતાની મુ ય ભૂિમકા
આ યા મકતા નારીના સવાગી િવકાસમાં
મુ ય ભૂિમકા છ. અથા શારી રક, માનિસક,
બૌિ ક અને આ યા મક સવ પોમાં િવકિસત
થઈને તે વયંનો અને પ રવારનો ઉ ાર કર છ
તથા સમાજ ઉ થાનના કાયમાં પણ સહયોગી બને
છ. શારી રક
થી મિહલાઓએ વયંના
વા ય માટ પણ સચેત રહવું ઈએ. વા યના
િનયમોનું એને ાન હોય જેથી તે વયંની સાથે
સાથે બાળકોને, પ રવારને સમતુલાપૂણ,
વા યવધક પોષણ આપી શક. વ છતા યે
ત હોય. ઘરના આસપાસના વાતાવરણને
વ છ રાખે જેથી મ છર, માખી અને રોગ
ફલાવનારા ક ટાણું ફલાય નહ . યાર યેક
મિહલા પ રવેશ યે પોતાની જવાબદારી સમજશે
યાર વ છ, વ થ સમાજ બની શકશે.

ચા રિ યક સુંદરતા જ થાયી સુંદરતા છ
આધુિનક મિહલાઓ ફશન, સૌ દય
સાધનોના ઉપયોગથી પોતાના યિ વને
ભાવશાળી બનાવવા ઈ છ છ. કટલીક હદ સુધી
સફળ પણ થાય છ. પરંતુ ચહરો એ મનનું દપણ
છ. આ મિવ ાસથી ભરલું સ ન મન, મુખ પર
કાંિત લાવે છ. ગુણોનું સૌ દય એ સાચું સૌ દય છ.
ઈ યા, ષના ભાવ રાખનારા કટલાક સમય જ
સુંદર લાગે છ. પણ મને તૂટવામાં વાર લાગતી
નથી. ચા રિ યક સુંદરતા જ થાયી સુંદરતા છ.

ઈ રનું યાન બનાવે છ િનભય અને સબળ
આ યા મકતા ારા સાદગી, સરળતા,
સિહ ણુતા, આ મસંયમ, યાગ, પરોપકાર,

સંતોષ, પિવ તા, ઉ સાહ, િહમત જેવા આંત રક
સ દય વધારનારા ગુણો વતઃ િવકિસત થવા લાગે
છ. આ યા મકતા અંતજગતનો સા ા કાર
કરાવે છ. આ મ અવલોકન અને આ મ-િચંતનથી
પોતાની ખામીઓને દૂર કરવા અને શિ ઓના
િવકાસ માટ તકો આપે છ. ઈ રનું યાન
મિહલાને િનભય અને સબળ બનાવે છ. તે વયંને
િવકટ પ ર થિતઓમાં પણ સુરિ ત સમજે છ.
આ મ ાન દિહક આકષણની સાંકળોથી મુ
થવામાં સહાયક છ. આ રીતે વન વતઃ જ ે
િવકાસના પથ પર આગળ વધે છ.

સાદું વન ઉ

િવચાર

નારી પોતાની સાચી વતં તાને ઓળખે,
પોતાના ચા ર યને ઉ વલ બનાવે તેની જ ર છ.
સાદું વન, ઉ
હકારા મક િવચાર અને
આ યા મકતાના પાલનથી નારીનો માનિસક
અને બૌિ ક િવકાસ થાય છ. પ રણામે એના
અશાંત અને ચંચળ િવચાર શાંત થાય છ. એની
ભાવના મક થરતા વધે છ. જેનાથી તે ભયમુ
બનીને પોતાના પ રવાર અને દશ માટ સાચો
િનણય લેવામાં સ મ બને છ.
નારીને પુનઃ સ માનનીય પદ પર િતિ ત
કરવાનું કાય
િપતા
ાકમારી ઈ રીય
િવ િવ ાલયના મા યમથી વયં િનરાકાર િશવ
પરમા મા, િપતા ી
ાના સાકાર તનમાં
અવત રત થઈને કરી ર ા છ. પરમા મા િશવે
આપેલા ાન અને યોગના િશ ણથી નારીમાં
આ યા મક શિ નો સંચાર થવા લાગે છ.
અના દ ગુણો જેવા ક ેમ, સુખ, શાંિત, આનંદ,
શિ ના અનુભવથી એનું સુષુ ત વમાન
ત
થાય છ અને આ રીતે તે સાધારણ નારીમાંથી
શિ
વ પા િશવ શિ બની ય છ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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સંગ પ રમલ
િવન તા

એક સંત પોતાના િશ ય સાથે જંગલમાંથી
પસાર થઈ ર ા હતા. ઢાળ ઉપરથી પસાર થતાં
અચાનક િશ યનો પગ લપસી ગયો. તે ઝડપથી
નીચેની તરફ ગબડવા લા યો. તે ખીણમાં
પડવાનો જ હતો યાર એના હાથમાં વાંસનો છોડ
આવી ગયો. એણે વાંસને બરાબર પકડી લીધો.
તેથી તે ખીણમાં પડવાથી બચી ગયો. વાંસ
ધનુ યની જેમ વાંકો થઈ ગયો આમ છતાં તે
જમીનમાંથી ઊખ ો નહ , તૂ ો પણ નહ . તે
વાંસને મજબૂતીથી પકડીને લટક ર ો. થોડી
વારમાં ગુ યાં પહ યા અને હાથનો સહારો
આપીને ઉપર ખચી લીધો. બંને પોતાના ર તેથી
આગળ વ યા. ર તામાં સંતે િશ યને ક ં, તારો
વ બચાવનાર વાંસે તને શું ક ં તે ત સાંભ યું?
િશ યે ક ં, ના ગુ , કદાચ ાણ સંકટમાં
હતા એટલે મ તેના તરફ યાન આ યું નહ . મને
તો ઝાડ ઝ ડવાંની ભાષા પણ નથી આવડતી. આપ
જ એણે શું ક ં તે સંદશ મને સંભળાવો. ગુ
હસતાં હસતાં બો યા ક ખીણમાં પડતી વખતે તે
વાંસને પક ો હતો તે પૂરી રીતે વળી ગયો હતો.
આમ છતાં એણે તને સહારો આ યો અને તા ં
વન બચા યું. સંતે વાતને આગળ વધારતાં ક ં
વાંસે તને જે સંદશ આ યો તે તને જણાવું છું. ગુ એ
ર તા પર આવેલા વાંસને પક ો પછી છોડી
દીધો. વાંસ વળી ગયો પણ તે હતો તેમનો તેમ થઈ
ગયો. વાંસ પાસેથી આપણે એ સમજવાનું છ ક
આપણે ઝૂક જવાની ખૂબીને અપનાવવાની જ ર
છ. રદાર પવન વાંસને ઊખેડવાનો યાસ
કરતો હતો. તે આગળ પાછળ ડોલતો ર ો પણ

ધરતીથી તે ડાયેલો ર ો. વાંસ સંદશ આપે છ ક
વનમાં યાર મુ કલીનો સમય આવે તો થોડા
વળીને ન બની જવું ઈએ. પણ તૂટી ના જવું.
મુ કલીનો સમય વીતી જતાં તમે યાં હતા યાં
પાછા આવી ઓ છો. જરા િવચારો, કટલી મોટી
વાત છ.

એકા તા
એક ગામમાં એક ખેડૂત રહતો હતો. તે એક
કવો ખોદવા ઈ છતો હતો. એક દવસે એણે કવો
ખોદવાનું શ કયુ. કટલાક ટ સુધી એણે
ખોદકામ કયુ આમ છતાં પાણી ન દખાતાં તે
િનરાશ થઈ ગયો. પછી એણે બી જ યાએ
ખોદકામ કયુ. છતાં પણ પાણી નીક યું નહ . આ
રીતે છ સાત જ યાએ ખોદકામ કયુ. પણ તેના
નસીબમાં પાણી ના મ યું. પછી તે ઘણો દુઃખી અને
િનરાશ થઈને ઘેર પાછો ફય . બી દવસે એણે
એક
માણસને કવા સંબંધી પોતાની આપવીતી
જણાવી.
યિ એ ખેડૂતને સમ વતાં ક ં.
તમે પાંચ અલગ અલગ જ યા પર છ સાત ટના
ખાડા ખો ા, છતાં પણ તેને પાણી મ યું નહ .
તમે અલગ અલગ જ યાએ ખોદકામ ના કરતાં
એક જ થાન પર ખોદકામ કયુ હોત તો તને
અવ ય પાણી મળી ત. તમે ધૈયથી કામ લીધું
નહ . અને થોડું થોડું ખોદીને પોતાનો િનણય
બદ યો. આજથી તમે એકા તાથી જ એક જ
થાન પર ખાડો ખોદો અને યાં સુધી પાણીના
આવે યાં સુધી ખોદવાનું ચાલુ રાખો. તમને
સફળતા અવ ય મળશે. એ દવસથી ખેડૂતે ઢ
િન ય રાખીને ખોદકામ શ કયુ. લગભગ ીસ
ટના ખોદકામ પછી કવામાંથી પાણી નીકળી
(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 04 April 2022 Page No. 26

વાણીથી ાણી પરખાય

ાના ત

.ક. અિનલ, સુરત
સમ
વ
માં માનવ વન ે છ.
માનવ વનમાં તેની વાણીનું મહ વ િવિશ
કારનું છ. કોઈએ ક ં છ ક - વાણીથી ાણી
પરખાય. વાણીમાંય વળી બે બોલનું મહ વ તો
કટલું અપરંપાર છ ! રોજના યવહારમાં બે બોલનું
ચલણ તો ચલણી નોટ અને ચલણના િસ ા કરતાં
પણ િવશેષ છ. ગુડમોિનગ, ઓમશાંિત, થ યુ,
લીઝ, વેરી ગુડ, વેરી બેડ, આઈ એમ સોરી (માફ
કર ), કમ ઈન લીઝ - આવા તો ઘણા જ બે
બોલ રાત દન કાને અથડાય છ. બે શ દોએ તો
ઘણો ઈિતહાસ સજય છ, જેમ ક ‘િહદ છોડો’,
‘કરગે યા મરગે’, વગેર... ખરખર બે બોલનો
ચમ કાર ઓછો નથી. લોકો સમજે છ ક બોલે તેના
બોર વેચાય. બોર તો શું ઠિળયા પણ ટપોટપ ખપી
ય. યં ોની દુિનયામાં માણસ પણ અવાજ
કરવામાં તેનું અનુકરણ કર છ. ‘वचने िकद र ता’
નો િસ ાંત અજમાવે છ. લોક કમ કજૂસ બને? ન
બોલનારને અથવા ઓછું બોલનારને કવું
સાંભળવું પડે છ? બોલનારાઓની ટીકા થાય છબોલકણા છ, વાચાળ છ, ભ છૂટી છ વગેર. આ
તો બે બાજુની પંચાત કરવું શું? સૂડી વ ે
સોપારી, માટ જ તેની કમત છ.
લોકો ગમે તે કહ પણ બોલવું તો ઈએ જ.
િલંકને ગેટીસબગના મેદાનમાં બે બોલથી
માટીમાંથી મદ સ યા. નેપોિલયનતો તેના સૈ યને
અં ે અ ર વી બતાવી િવ ટરી (િવજય)નો
સંકત કરતો હતો. બે બોલનું મહ વ પણ સામા ય
નથી. મૂિછત થયેલા બે શ દ બોલે, તો ઘણાના
ાણ ણે જતાં અટક. બોબડો માણસ બે શ દ
બોલતા શીખે, તો સૂય દયની દશા બદલાઈ ગઈ

હોય. મા તેના દીકરાને બે શ દો લખવા કોઈ ારા
સંદશો મોકલે છ. ઋિષ-મુિનઓ તો મીતા રી
અને સૂ ા મક ભાષા બોલતા. તેમને શીખવાડે
કોણ? તેમને સાંભળ કોણ? નાનું બાળક
મ... ...મી.. બોલતા શીખે, તો તેની માની
ભમાંથી ણે વાણીનાં બો ેર તીર છૂટ અને તે
આખી શેરી ગજવી નાંખે! કકોલમાં આદશ મળ ‘મીસા’ અજમાવો. ખલાસ! પછી તો સ ા આગળ
શાણપણનું શું ચાલે? ‘ગરીબી હટાવો.’ ના બે
બોલમાં તો અવનવો દુ થઈ ય. પેટીઓ
છલકાય ય, લોકોની આંખો અં ઈ ય અને
કટલાક તો ચ રમાં પડી ય. ચ રમાં પડે જ
ને? બે બોલ બોલતાં ન આવડે તો શું? આપ
આપણા બધાનો અનુભવ છ ક બે બોલની
બોલબોલા ગવાય છ.
બોલીના ભાવ િવશે એક
ાંતથી
સમ એ ક - એક દવસ એક ઘુવડ કોઈ સફદ
રંગના કબૂતરને મ યું. કબૂતર તેને પૂ ું - ‘તું
યાં ય છ.’ ઘુવડે ક ં -‘ પૂવમાં રહવા
છું.’ શા માટ? ‘અહ મારી બોલી કોઈને પસંદ
નથી. તેથી પૂવમાં જવા માંગુ છું.’ ‘ તું બોલી અવાજ બદલી શક, કકશતા છોડી શક તો અહ
પણ વસવાટ કરી શક છ! તેમ તું નહ કર તો
પૂવમાં પણ લોકો તને નાપસંદ જ કરશે!’
વતમાન સમયમાં િવ ાને ખૂબ જ ગિત
કરી છ. અ યાર નાનામાં નાના અણુ અને
પરમાણુંનું પણ વજન થાય છ. માટ બોલ બોલતાં
ખૂબ જ સાવધાની રાખવી આવ યક છ. કારણ ક
શ દ પર પણ કાળનો ભાવ પડે છ. શ આતના
(અનુસંધાન પેજ નં. 32 પર)
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દ યદશન

દ યગુણો થક ઉ નિતના પથે...
.ક. નં દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
આ િવચારમાં કોઈ બે મત હોઈ જ ન શક ક
છ ી એક સદીમાં જગતના દરક ે માં અ િતમ
િવકાસ થયેલ છ. જેમાં િવશેષ ભારતમાં ખાસ
કરીને 8-10 વષમાં આ િવકાસની અંદર તી ગિત
આવી ગઈ છ. ઉદાહરણ વ પે ઈએ તો
સંચારના ે ની વાત કરીએ તો આજે ઘર બેઠાબેઠા દશ અને દુિનયાના કોઈપણ ખૂણાને ખૂબ જ
સરળતાથી નજર િનહાળી શક એ છીએ તેમજ
આદાન- દાન, લેવડ-દવડ ક યવહાર કરવો,
આ સમ બાબતો હવે મા આસાન રમત જેવું જ
થઈ ગયું છ. એવી જ રીતે આકાશ, પાણી, જમીન
એમ ણેય ે ોમાં સલામત, અનુકળ અને તી
ગિતના જુદા-જુદા કારના સાધનોએ આખા
િવ ને ણે એક નાનું એવું ગામ બનાવી દીધું છ.
પરંતુ િવકાસની આ િત પધામાં એક ે એવું
રહી ગયું છ ક જેમાં ન કોઈ શોધ, ન કોઈ ગિતગિત અને ન કોઈ ચહલ-પહલ થઈ હોય.
ઉપેિ ત, અિન છનીય અને અનુપયોગી જેવો
બનાવી દવામાં આવેલ આ આ યા મકતા અને
નૈિતકતાનું ે છ. તેના માટ માણની શી
આવ યકતા છ કારણ ક, આપણે સૌ કોઈ આજે
ઈ ર ા છીએ ક દશ િવદશની સરકારોમાં આજે
સકડો કારનાં મં ાલય છ પરંતુ આ યા મકતા
અને નૈિતકતાના િવકાસ માટ કોઈ મં ાલય
િવ માં કોઈ જ યાએ વા મળતું નથી.
સરકારની વાત તો પછીની રહી પણ. ખાનગી
સં થાઓમાં પણ આજે એવો કોઈ િવભાગ નથી.
હવે પ રવારોમાં પણ નૈિતકતા અને
આ યા મકતાને જૂની ફશનની,
-બીમાર

અને નવરા લોકોના દય મનોરંજન અને સમય
પસાર કરવાની વાતો સમજવામાં આવે છ. જેનું
સૌથી મુ ય કારણ એ છ િવકાસ િવષેની આપણી
બદલાયેલી અવધારણા. આજના સમાજના
માપદડને િહસાબે િવકિસત યિ એ છ જે વધુને
વધુ ભોગના પદાથ સાથે વન વે છ. આવી
યિ ને માટ ભોગ કરવો જેમ ક એક આદત થઈ
ય છ. પછી એની અંદર ભોગના પદાથ યે
દુ યવી લાલસાઓ
ત થતી ય છ અને તે
લાલસાઓને પૂણ કરવાને માટ તે બેસુમાર સંપિ
જમા કરવાની િવવેકહીન પધામાં પડી ય છ
અને યાર એ સંપિ સીધો ર તો અપનાવાથી
નથી મળતી. યાર તે
ાચાર, ચોરી, અસ ય,
ભેળસેળ, ચોરી-ચકારી, લાંચ- ત અને
ગેરકાયદસર નફા જેવા પગિથયા પર ચડવા લાગે
છ. આ રીતે ભૌિતક િવકાસની આ આધુિનક
યા યા ઉપભોકતાવાદી સં કિતની દન છ. આ
સં કિત અનાવ યક વ તુઓની રજૂઆત એવી
રીતે કર છ ક આપણને તે આવ યક લાગવા માંડે
છ. હરાતો અને ચાર- સાર ારા તે લોકોના
વનમાં એવી જ રયાતો પેદા કરી દ છ જેમની
ખરખર કોઈ આવ યકતા હોતી જ નથી. એ રોજ
રોજ નવા કપડા, નવા સાધન, નવા બૂટ-ચંપલ,
નવા સાજ-શણગારની વ તુઓ અને અ ય
ઉપભોગની િનતનવી વ તુઓને સા રત કરીને
લોકોને સ મોિહત કરીને એમનો સમય, સંક પ
અને ધન ખચ કરાવે છ અને એમને ા ત કરવા
માટ પછી લોકો ખોટા ર તા અપનાવે છ. જેના
પ રણામ વ પ હ નવી નવી લાલસાઓ ઉ પ ન
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થઈ ય છ. આમ દુ ચ િનરંતર ચા યા જ કર છ
અને તેને રોકવા માટનો ે ઉપાય એ છ ક
આપણે િવકાસને સાચા અથમાં સમ એ.
િવકાસ મા ભો ય પદાથના આધાર જ
નહ અિપતુ આ મક ગુણોના આધાર ઉપર પણ
થાય છ. માટ જ આપણા ઉપિનષદોમાં પ પણે
કહવામાં આ યું છ ક સાચા અથમાં ગિતનો
માપદડ આ મક ઉ નિત જ છ, અથા જેની પાસે
સંતોષ, સહનશીલતા, સહયોગ, શાંિત, ધૈય, ેમ,
પિવ તા, ખુશી, થરતા, એકા તા નથી.
ખરખર તો એવી યિ પછાત છ અને તેને આ

પછાતપણામાંથી બહાર કાઢવા માટ ઉપર બતાવેલ
મૂ યોને અપનાવવા જ પડે. મૂ યોને આ મસા
કરવાને માટ આ મ અનુભૂિત આવ યક છ.
કારણ ક આ માની સાચી ઓળખ મેળ યા બાદ જ
શરીર અને પદાથ ની િનરથકતા અને
ણભંગુરતાનું ાન થાય છ. અને યિ ને એ
મહસુસ થાય છ ક આ ન ર દહને માટ આટલું
બધું ભેગું કરવાની શી જ ર છ ? અતઃ આપણે એ
સમજવું ઈએ ક ભૌિતક ઉ પાદનોની આ
અનાવ યક ભીડમાં આપણું શરીર પણ એક
ઉ પાદનથી વધુ કઈ જ નથી.
હાં. અ ય
(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)

દ યતા સંપ ન વષ
.ક. વષા, મહસાણા
આવો આપણે આ વષને દ યતાથી સ પ ન બનાવીએ.
શાંિતની શિ ને કમમાં લાવી વાણી- યવહારને સુધારીએ.
શાંિતદૂત - શાંિતના ફ ર તા બની િવ માં સકાશ ફલાવીએ.
આવો આપણે આ વષને દ યતાથી સ પ ન બનાવીએ...
ે
સંક પો
ારા જુઠા અિભમાનને ભગાવીએ.
ક ણા-દયા-ઉદારતાથી
વયંને
ૃંગારીત કરાવીએ.
દય
ે
ચ ર યની સવને અનુભૂિત કરાવીએ.
આવો આપણે આ વષને દ યતાથી સ પ ન બનાવીએ...
બિહમુખતાભરી વાતોથી
વયંને મુ
બનાવીએ.
વિચંતન
વદશનથી
આ મ યોિત
જગાવીએ.
મન બુિ ને એકા કરી સુખદ અનુભવ કરાવીએ.
આવો આપણે આ વષને દ યતાથી સ પ ન બનાવીએ...
વભાવ સં કારનો રાસ કરી વયંને િવજથી બનાવીએ.
વયંના ટીચર વયં બની કમ રીઓને િમટાવીએ.
દવીગુણોથી સ પ ન બની ભુ ય તાનો ઝંડો લહરાવીએ.
આવો આપણે આ વષને દ યતાથી સ પ ન બનાવીએ...
॥ ઓમશાંિત ॥
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સવધમ સમભાવની ે ભાવના
.ક. પાયલ (ભોલી), ઉપલેટા

એિ લ માસમાં થયો ચાર ધમ ના ઉ સવનો સમ વય,
સ ઉમંગ ઉ સાહથી ભુ મરણમાં થઈ જશે ત મય,
ભારત દશે આ યો સવ ધમ ને એકસમાન આવકારને અિધકાર,
વધમ સમાન સવધમ યે સમભાવ દાખવી કરીએ સૌનો સ કાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
૨ એિ લ - ચેટીચાંદ
જળ યોિતના અવતાર - ી ઝુલેલાલની જ મ જયંતી
ચૈ સુદ બીજ લાલસાંઈ ી ઝુલેલાલનો જ મ એ િસંધીઓનું નવ વષ,
આરા ય દવે િમરક બાદશાહના ાસમાંથી સૌને મુિ અપાવી રલા યો અિત હષ,
૪૦ દવસ સુધી એ યુગપુ ષ દ રયાલાલના આભાર પે સૌ ખુશીઓ મનાવે,
એ બિહરાણા સાહબના મં દરમાં લોટાથી જળ સંગે અખંડ યોિત જલાવે,
દુ મન સાથે પણ વેરથી નિહ પણ ેમથી યાર થાયે યવહાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
૧૦ એિ લ - ી રામનવમી
ી િવ ણુના અવતાર - ી રામચં ની જ મ જયંતી
અયો યાના રા દશરથ - રાણી કૌશ યાના સંતાન ા તનાં તપ ફ યાં,
ચૈ સુદ નોમને દવસે રઘુકળના ગાદી વારસદાર ી રામચં જ યાં,
િ યકળના એ શૂરવીર યૌ ા, ી રામે કય રાવણ દુ મનનો ઉ ાર,
હનુમાન, કવટ, શબરી, અહ યા જેવા ભ ોના કયા બેડા પાર,
મયાદા પુ ષો મ ી રામ સમાન ગુણો અપનાવવાનો કરીએ િનધાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
૧૪ એિ લ - મહાવીર જયંતી
સહનશિ ના અવતાર - ી મહાવીરની જ મ જયંતી
ચૈ સુદ તેરસ રા િસ ાથ - રાણી િ શલાને ઘેર રાજકમાર વધમાન જ યા,
૩૦ વષની અ પાયુમાં જ હ યાગ કરી એ મહાવીર તપ વી વન યાં,
અનૈ રવાદી જૈન ધમની થાપના કરી મહાવીર ૨૪માં તીથકર બ યાં,
કઠોર તપ યાને વપીડાથી ૧૩ વષમાં એ અ રહત ને િજન કહવાયાં,
અિહસા, ચય, અપ ર હ જેવા મૂ યો કળવી સમ એ વનનો સ ય સાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
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૧૫ એિ લ - ગુડ ાઈડે
ેમ અને દયાના અવતાર - ઈસા મસીહનો ાણ યાગ દવસ
ઈ રના પુ , માનવતાના મસીહા ઈસુ િ તે આ યું વયંનું બિલદાન,
પાપને હટાવવાના પરમાથ કાજે, કયા ાંસ, સમય, સંક પ કરબાન,
અસહનીય યાતના ભોગવીને ઈસુએ થા યું માનું ઉ ક ઉદાહરણ,
પિવ મહાન આ શુ વાર ઉપવાસ, પદયા ાથી િ તીઓ કર તેનું મરણ,
અપકારી ઉપર પણ માભાવ દાખવી કરીએ ઈસુ સમ ઉપકાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
અજ મા િનરાકાર િશવના દ ય અવરતણની જ મ જયંતી
ભારત િવ ગુ નું ગૌરવ ળવી રાખનાર એ સવ મહાન ધમિપતાઓ,
વયંના પિવ તાના બળથી ભારતને ટકાવનાર એ વંદનીય પિવ આ માઓ,
કિળયુગના અંતે ધમ લાિનના સમયે ધરા પર અવતયા િનરાકાર િશવ પરમા મા,
સત્ધમની થાપના કરી પરમિપતા બનાવી ર ા સૌ પાપા માઓને પુ યા મા,
ભાઈચારાની ભાવનાથી એક ઈ ર િપતાનાં સવ સંતાનો યાર બનીશું એક પ રવાર...
યાર જ તો થશે ‘વસુધૈવ કટુંબક ’નું સુખ વ ન સાકાર.....
॥ ઓમશાંિત ॥
(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)... દ યદશન

ઉ પાદનોની જેમ તેની પણ િનમાણિતિથ અને
સમા તની િતિથ િનિ ત છ જ. જેમ અ ય
ઉ પાદનોની ઉપર સાવધાની લખેલી હોય છ ક,
ગરમી ક તડકો ક આગ ક ચુંબક વગેરથી દૂર
રાખો. બરાબર એવી જ રીતે માનવ શરીર પી
ઉ પાદનને માટ પણ અમુક સાવધાનીઓ રાખવી
જ રી છ. માટ જ, તેને આગ, પાણી, શ , કફ
પદાથ આ દ જેવી િવિવધ કારની ઘાતક
વ તુઓથી બચાવીને રાખવું અ યંત જ રી છ.
આપણે એની યો ય સારસંભાળ રાખતા રહીશું તો
આ શરીર 100 વષ સુધી પણ ઠીકઠાક ચાલી શક
છ. યવહા રક રીતે િવચારવા જઈએ તો આ
એક સાધારણ સમજની વાત છ ક શરીર પણ
એક નવું ઉ પાદન છ જે િનિ ત સમયે ન જ

થવાનું છ. તો એને માટ અ ય ઉ પાદનોનો ઢગલો
ભેગો કરવાની શી જ ર ? તેના બદલે શરીરનો
ઉપયોગ કરનારો જે આ મા છ. તેનો ઉપયોગ
આવનારી અિવનાશી શિ ઓના સં હમાં
આપણે પોતાના તન, મન અને સમયનો યો ય
ઉપયોગ કરવો ઈએ.
॥ ઓમશાંિત ॥
• ગાળો અને લાિનને પુ પોની ભેટ સમ ને
વીકાર કરો તો સદા હિષત રહશો.
• સમયને સફળ કરવો એ પણ ઘણી મોટી
શ છ.
• મન, વાણી, કમ ણેની ઢતા જ મહાન
બનાવે છ.
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(પેજ નં. 07નું અનુસંધાન)... અ તધારા

મનમાં શાંિત આવે છ. એમાં નફરતની કોઈ
િબલકલ કોઈના યે પણ ના હોય. તો ગંભીર,
શાણા, શાંિત અને ધીરજથી પોતાનો સારો પાટ
બનાવો. દવસભરમાં કટલીયે વાતો બને છ. પણ
એને યાદ રાખીશું. તો બી દવસે બાબાની
વાતો કરી શક શું નહ .
આ ાકારી બનવાથી ઘણું સુખ મળ છ.
બાબા યાર યાં પણ સેવા કરાવે, એમાં ઘણી
શિ છ એટલે કદી સેવા માટ ના કહશો નહ .
આખો દવસ કમ કરવા છતાં પણ બાબાને એવા
યાદ કરો ક બાબા આપણને યાદ કર અથા
બાબા ારા વધારામાં સકાશ મળ. આ ઘણો ઊંડો
પુ ષાથ છ. લાંબા સમયનો યોગા યાસ હોય.
ડાણ તૂટલું ન હોય. કોઈની ખામી શો નહ
અને એ મુજબનો યવહાર કરશો નહ . બાબાએ
આટલી મોટી દ ય સંપિ આપી છ તેનાથી વંિચત
ના થશો. યાદ (યોગા યાસ)ની ખચ નહ હોય,
તો અનુભવ થશે નહ . િન યથી પુ ષાથ કરો તો
િવજય મળશે. કદી સંશય ના આવે. તો હાર પણ
ના થાય.
તો ધીરજનાં ફળ મીઠાં લાગશે. સંતુ તાથી
સજેલાં લાગશે. સહનશિ ને લીધે કઠોર નહ
લાગે. સહનશિ ઓછી હશે, તો કોમળ યા
કઠોર બનશે. કમલપુ પ સમાન બનવા માટ યારા
યારાની થિત બનાવો. ઊંચી અવ થામાં અચલ,
અડોલ, એકરસ રહો. આવી ભાવના રાખવાથી
બાબા એવી થિત બનાવવામાં સાથ આપે છ.
॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 27નું અનુસંધાન)... વાણીથી ાણી

શ દો ધન હોય છ. પછી તે વાહી અને વાયુ પ
થઈ ઉડી ય છ અથવા માયાવી પ ધારણ કર છ.
માટ બોલીને ભલે બોર વેચો પણ ‘આચારઃ થમો
ધમ’ એ શ દો સાથક બને તેનાથી સતત
ત
રહવું એ પણ એટલું જ જ રી છ. આજના
ધમ લાિનના સમયે શાંિત, ેમ, પિવ તા, શિ ,
દયા, આનંદના સાગર એવા િવ ક યાણકારી
પરમિપતા પરમા મા ‘િશવ’ આ બધી આચાર
સંિહતાને અને સમ શા ોના સારને બે શ દોમાં
સમ વે છ ક ‘ઓમશાંિત’, ‘પિવ બનો’, ‘યોગી
બનો’, ‘મનામનભવ’, વયંને ‘આ મા’ સમ
મને એક ‘પરમા મા’ને યાદ કરો.
આનો આ યા મક મમ માનવીના આચરણ
માટ એ જ ક ‘મીઠું બોલે’, ‘ધીમે બોલે’, ‘ઓછું
બોલો’, ‘સમ િવચારી બોલો.’ તો જ વાણીની
કમત થશે અને બોલમાં વજન પણ રહશે. જે થક
આપણે આપણી વ ે રહલા જનસમુદાય સાથે
યો ય યવહાર વાણી ારા કરલો કહવાશે.
‘તોલ મોલ ક બોલ’ યાર જ મિહમા યો ય
બને અને એજ વનની સાચી સેવા છ. વન
વવાની સાચી મહક છ. િમ ો આપણે એવું
બોલીએ અને ન આવડતું હોય તો શીખી લઈએ.
આપણે યવહારમાં જ ર જેટલું જ બોલીએ એજ
શુભકામના સાથે.
॥ ઓમશાંિત ॥
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