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

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

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

બાક� હોય, તેઓને સ�વર� 
જમા કરાવીને �ણ કરવા િવનંતી.
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થાક� �ય છ�. કમ����યોની ચંચળતા સામે તે ઝૂક� 
�ય છ�. િવ�ના વહ�તા �વાહ સાથે ચાલવાનું તે 
પસદ કર� છ�. ધમ� માટ� �યાગ, તપ�યા, સાધના 
કરવાની તેનામાં િહ�મત રહી નથી. તેથી ધમ�ના 
યથાથ� આચરણ, ધમ�ની યથાથ� પ�રભાષાના ફલ 
�વ�પે �વનમાં આવતા �દ�યગુણો તેનામાં દ�ખાતા 
નથી. સવ� ��યે સમભાવ ભાઈચારાની ભાવના 
તેનામાં આવતી નથી. આંતરશુિ� તેના માટ� 
કપરી સાધના બની �ય છ�.

એકબાજુ ભૌિતક સુખોની લાલસા છ�. 
િવષયો તરફની �બળ, આસિ� છ�. ઉપભોગની 
�િ� છ�. તો બી� બાજુ બળતામાં ઘી હોમાય તે 
મુજબ તેની �િ�ઓની ચંચળતામાં �િ� કર� તેવાં 
��ય-�ા�ય સાધનો, �કાશનો ઉપલ�ધ છ�. તેનો 
િનરંક�શ ઉપયોગ વધતો �ય છ�. તેથી માનવ 
ધમ�ના આ�માને �ણવા છતાં તે �માણે આચરણ 
કરી શકતો નથી.

ધમ�નું બીજું �વ�પ બા�ાચારનું છ�. આજે 
�ભુ�ેમી ભ�ો �ત, જપ, ઉપવાસ, સ�રતા�ાન, 
કથાવાતા�નું �વણ, તીથ��થાનોનાં દશ�ન આ�દ 
ધાિમ�ક િ�યાઓમાં-કમ�કાંડોમાં ભાગ લે છ�. પણ 
ધાિમ�ક િ�યાઓ સમજપૂવ�ક, આ�યા��મક 
રહ�યો �ણીને કરવી �ઈએ. આપણે જે ક�ઈ 
કાય� કરીએ તે સમજપૂવ�કનાં. ��ાપૂવ�કનાં, 
સાચા �દયથી અને શુ�ભાવથી કરીએ. તે �ારા 
આપણી �િ� પણ બદલાય તે જ�રી છ�. �િ�માં 
િવશાળતા અને િવ�ક�યાણની ભાવના �ગટ�. તો 
જ �તની સાથ�કતા ગણાય. જપમાં એકા�તા 
જળવાય અને �યથ� િવચારો દૂર થાય તે જ�રી છ�. 

િવ�માં આજે અનેક ધમ� છ�. આ ધમ�ના 
અનેક અનુયાયીઓ છ�. િવિભ�ન ધમ�ની અનેક 
ધાિમ�ક ��િ�ઓ, કાય��મો, ઉ�સવો, 
ઉજવણીઓ થતાં રહ� છ�. અનેક �વચનો, 
સ�સંગો, સ�તાહો થાય છ�. ધમ�ના નામે અઢળક 
ધન ખચા�ય છ�. અનેક પુ�તકો છપાય છ�. અનેક 
સામિયકો �ગટ થાય છ�. આ બધું �તાં િવ�માં 
પ�રવત�ન થવું �ઈએ. માનવમાં �દ�યતા �ગટવી 
�ઈએ. િહ�સા, અશાંિત, વેરઝેર હોવા છતાં પણ 
�દન�િત�દન અપરાધોનું, િહ�સાનું, અશાંિતનું 
�માણ વધતું �ય છ�. �યાર� અનેક ��ોની 
હારમાળા જ��યા વગર રહ�તી નથી.

ધમ�ની વાતોમાં ગહનતાપૂણ� િવચાર કરતાં 
એટલું અવ�ય જણાય છ� ક� મહ�અંશે લોકોએ 
ધમ�ને મા� એક સાધન તરીક� જ અપના�યો છ�. 
ધમ�નું ગુ�તાપૂણ� સૂ�મ અથ�ઘટન કરી �વન 
સાથે તેનું તાદા��ય સાધવાનો �યાસ 
અ�પસં�યામાં થયો છ�. માનવે જે આભાસી, 
બા�ાચરણની એક ��� સ� છ� તેમાં ધમ�ને પણ 
તેણે તે રીતે �યો છ�.

માનવનું એક આંત�રક �વનદશ�ન છ�. 
બીજું બા� �વનદશ�ન છ�. તે રીતે ધમ�નું પણ એક 
આંત�રક સૂ�મ �વ�પ છ�. બીજું છ� બા� �વ�પ. 
આજે આંત�રક �વ�પ ભૂલાઈ ગયું છ�. પિવ�તા, 
સદાચાર, �ે� ચા�ર�ય, નૈિતકતા, �દ�યગુણોની 
ધારણા, પરોપકાર, દાન, દયા આ�દ જે શા�ત 
મૂ�યો છ� તેની ધારણામાં માનવ ઊણો ઊતય� છ�. 
કારણ ક� આ સમયમાં તે તેને અઘ�ં લાગે છ�. તે 
સીધા ચઢાણ જેવું લાગે છ�. િવકારો - કષાયોના 
વધતા જતા �ભાવ સામે માનવી હારી �ય છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ધમ�નું આંત�રક, સૂ�મ અને બા� �વ�પ

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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ભાવના ઘણી મોટી ચીજ 
છ�. મોટાઓ ��યે આદર 
રાખવો, સાથીઓ ��યે 
સહયોગી બનવું અને 
નાનાઓ ��યે �ેહ 
બતાવવો - આ સૌ ભાવના 
ઉપર આધા�રત છ�. �

ભાવના નથી તો આમાંનું ક�ઈ કરી શકતા નથી 
�વન શુ�ક લાગે છ�. સંબંધોમાં મીઠાશ હોતી નથી. 
�વન નીરસ થવા લાગે છ�. ચી�ડયાપણું વધતું 
�ય છ�. શરીર પણ બીમાર શા માટ� પડે છ�? 
એનામાં કોઈને કોઈ ચીજનો અભાવ હોય છ�. 
એટલે ડૉ�ટર કહ� છ� ક� ફલાણી ચીજને વધારો. 
ફલાણી ચીજ ઓછી કરો. એ રીતે આ�મામાં �ાન, 
શિ�, અનુભવ સવ� હોવા છતાં પણ � તેમાં 
ભાવના નથી તો તે યો�ય લાગતું નથી. ભાવના 
એવી ચીજ છ� જે પ�થરને પણ પાણી બનાવી દ� છ�.

આ આપણી સ�યતા છ�.

આપ જુઓ, આપ �યાર� ઈ�રીય 
પ�રવારને મળો છો તો આપને ક�વી લાગણી થાય 
છ�? આ ભિવ�યના દ�વી દ�વતાઓ છ�. �વામાં ગમે 
તેવા લાગે પણ દ�વી આ�માઓ છ� ને! ભગવાનના 
બ�યા છ�. એમણે �યાગ કય� છ�. દુિનયાના સવ� 
રસોનો, સુખોનો �યાગ કરીને બાબા 
(પરમા�મા)નાં બ�યાં છ�. એમને સ�માન આપવું 
�ઈએ. એમની સાથે �ેમ અને શાંિતથી વતા�વ 
કરવો �ઈએ. આ આપણી સ�યતા છ�. � કોઈ 
રા�પિતભવન �ય છ� તો �યાંના લોકો શું કર� છ�? 
એમને �ેમથી બેસાડે છ�. પહ�લાં પાણી આપે છ�. 
પછી ચા વગેર� આપે છ�. એમનો સ�કાર કરવામાં 

આવે છ�. તે �યાંની ઔપચા�રકતા છ�. જે પણ 
રા�પિતભવનમાં મહ�માન બનીને જશે એમને 
સ�માન આપવામાં આવશે. એવા એમના િનયમ 
બનેલા છ�. કોઈ રા�ના રા�પિત આવે છ� તો એનું 
શું કરવાનું છ�, કોઈ દ�શના રાજદૂત આવે છ� તો 
એમની સાથે કઈ રીતે વત�વાનું છ� વગેર� િનયમ 
બનેલા છ�. ઈ�રીય પ�રવારને �ઈને આપણે 
પર�પર ખુશ થવું �ઈએ. આ ધરતીના 
િસતારાઓ છ�. ભિવ�યના દ�વતાઓ છ�, �યાગી, 
યોગી, �ાની �ા�ણ દ�વતા છ�. આપણે એ ભૂલી 
જઈએ છીએ એટલે એકબી� સાથે આ�મીયતા 
ઓછી થઈ �ય છ�. સવ� આ�માઓ તો િસતારાઓ 
છ� જ. પરંતુ �ા�ણ આ�માઓ તો એવા 
િસતારાઓ છ� જેમને ��ાબાબાએ શ�આતમાં 
�યા હતા. ઉપરથી બે િસતારા ઉતર� એમાંથી કોઈ 
રાજક�માર રાજક�મારી બની જતા. ��ાબાબાને 
એમ કહ�વામાં આ�યું હતું ક� તમાર� આવી દુિનયા 
બનાવવાની છ�. આ સંગમયુગના �ા�ણ 
ક�લભૂષણ આ�માઓ છ� જેઓ ભિવ�યના પૂ�ય 
દ�વી-દ�વતા બનનાર છ�.

આપણે લોકો (��ાવ�સો) �યાર� પર�પર 
મળીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ તો 
આપણને �ઈને લોકો ચ�કત થઈ �ય છ�. તેઓ 
િવચાર� છ� ક� આમની મળવાની રીતભાત ક�ટલી 
સારી છ�. પર�પર ક�ટલા �સ�નતાથી મળ� છ�. 
એકબી�ને સ�માનથી જુએ છ�. મ� �વયં �યું છ� 
લોકો આપણને �ઈને આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ�. 
આ આપણી નવી સ�યતા, નવી સં�ક�િત, આ 
દ�વી-દ�વતાઓની ઝલક છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 
પ�રવારમાં જ �વા મળ� છ�. એકદમ દ�વી દ�વતાઓ 
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થાક� �ય છ�. કમ����યોની ચંચળતા સામે તે ઝૂક� 
�ય છ�. િવ�ના વહ�તા �વાહ સાથે ચાલવાનું તે 
પસદ કર� છ�. ધમ� માટ� �યાગ, તપ�યા, સાધના 
કરવાની તેનામાં િહ�મત રહી નથી. તેથી ધમ�ના 
યથાથ� આચરણ, ધમ�ની યથાથ� પ�રભાષાના ફલ 
�વ�પે �વનમાં આવતા �દ�યગુણો તેનામાં દ�ખાતા 
નથી. સવ� ��યે સમભાવ ભાઈચારાની ભાવના 
તેનામાં આવતી નથી. આંતરશુિ� તેના માટ� 
કપરી સાધના બની �ય છ�.

એકબાજુ ભૌિતક સુખોની લાલસા છ�. 
િવષયો તરફની �બળ, આસિ� છ�. ઉપભોગની 
�િ� છ�. તો બી� બાજુ બળતામાં ઘી હોમાય તે 
મુજબ તેની �િ�ઓની ચંચળતામાં �િ� કર� તેવાં 
��ય-�ા�ય સાધનો, �કાશનો ઉપલ�ધ છ�. તેનો 
િનરંક�શ ઉપયોગ વધતો �ય છ�. તેથી માનવ 
ધમ�ના આ�માને �ણવા છતાં તે �માણે આચરણ 
કરી શકતો નથી.

ધમ�નું બીજું �વ�પ બા�ાચારનું છ�. આજે 
�ભુ�ેમી ભ�ો �ત, જપ, ઉપવાસ, સ�રતા�ાન, 
કથાવાતા�નું �વણ, તીથ��થાનોનાં દશ�ન આ�દ 
ધાિમ�ક િ�યાઓમાં-કમ�કાંડોમાં ભાગ લે છ�. પણ 
ધાિમ�ક િ�યાઓ સમજપૂવ�ક, આ�યા��મક 
રહ�યો �ણીને કરવી �ઈએ. આપણે જે ક�ઈ 
કાય� કરીએ તે સમજપૂવ�કનાં. ��ાપૂવ�કનાં, 
સાચા �દયથી અને શુ�ભાવથી કરીએ. તે �ારા 
આપણી �િ� પણ બદલાય તે જ�રી છ�. �િ�માં 
િવશાળતા અને િવ�ક�યાણની ભાવના �ગટ�. તો 
જ �તની સાથ�કતા ગણાય. જપમાં એકા�તા 
જળવાય અને �યથ� િવચારો દૂર થાય તે જ�રી છ�. 

િવ�માં આજે અનેક ધમ� છ�. આ ધમ�ના 
અનેક અનુયાયીઓ છ�. િવિભ�ન ધમ�ની અનેક 
ધાિમ�ક ��િ�ઓ, કાય��મો, ઉ�સવો, 
ઉજવણીઓ થતાં રહ� છ�. અનેક �વચનો, 
સ�સંગો, સ�તાહો થાય છ�. ધમ�ના નામે અઢળક 
ધન ખચા�ય છ�. અનેક પુ�તકો છપાય છ�. અનેક 
સામિયકો �ગટ થાય છ�. આ બધું �તાં િવ�માં 
પ�રવત�ન થવું �ઈએ. માનવમાં �દ�યતા �ગટવી 
�ઈએ. િહ�સા, અશાંિત, વેરઝેર હોવા છતાં પણ 
�દન�િત�દન અપરાધોનું, િહ�સાનું, અશાંિતનું 
�માણ વધતું �ય છ�. �યાર� અનેક ��ોની 
હારમાળા જ��યા વગર રહ�તી નથી.

ધમ�ની વાતોમાં ગહનતાપૂણ� િવચાર કરતાં 
એટલું અવ�ય જણાય છ� ક� મહ�અંશે લોકોએ 
ધમ�ને મા� એક સાધન તરીક� જ અપના�યો છ�. 
ધમ�નું ગુ�તાપૂણ� સૂ�મ અથ�ઘટન કરી �વન 
સાથે તેનું તાદા��ય સાધવાનો �યાસ 
અ�પસં�યામાં થયો છ�. માનવે જે આભાસી, 
બા�ાચરણની એક ��� સ� છ� તેમાં ધમ�ને પણ 
તેણે તે રીતે �યો છ�.

માનવનું એક આંત�રક �વનદશ�ન છ�. 
બીજું બા� �વનદશ�ન છ�. તે રીતે ધમ�નું પણ એક 
આંત�રક સૂ�મ �વ�પ છ�. બીજું છ� બા� �વ�પ. 
આજે આંત�રક �વ�પ ભૂલાઈ ગયું છ�. પિવ�તા, 
સદાચાર, �ે� ચા�ર�ય, નૈિતકતા, �દ�યગુણોની 
ધારણા, પરોપકાર, દાન, દયા આ�દ જે શા�ત 
મૂ�યો છ� તેની ધારણામાં માનવ ઊણો ઊતય� છ�. 
કારણ ક� આ સમયમાં તે તેને અઘ�ં લાગે છ�. તે 
સીધા ચઢાણ જેવું લાગે છ�. િવકારો - કષાયોના 
વધતા જતા �ભાવ સામે માનવી હારી �ય છ�. 

તં�ી �થાનેથી

ધમ�નું આંત�રક, સૂ�મ અને બા� �વ�પ

(અનુસંધાન પેજ નં. 07 પર)
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ભાવના ઘણી મોટી ચીજ 
છ�. મોટાઓ ��યે આદર 
રાખવો, સાથીઓ ��યે 
સહયોગી બનવું અને 
નાનાઓ ��યે �ેહ 
બતાવવો - આ સૌ ભાવના 
ઉપર આધા�રત છ�. �

ભાવના નથી તો આમાંનું ક�ઈ કરી શકતા નથી 
�વન શુ�ક લાગે છ�. સંબંધોમાં મીઠાશ હોતી નથી. 
�વન નીરસ થવા લાગે છ�. ચી�ડયાપણું વધતું 
�ય છ�. શરીર પણ બીમાર શા માટ� પડે છ�? 
એનામાં કોઈને કોઈ ચીજનો અભાવ હોય છ�. 
એટલે ડૉ�ટર કહ� છ� ક� ફલાણી ચીજને વધારો. 
ફલાણી ચીજ ઓછી કરો. એ રીતે આ�મામાં �ાન, 
શિ�, અનુભવ સવ� હોવા છતાં પણ � તેમાં 
ભાવના નથી તો તે યો�ય લાગતું નથી. ભાવના 
એવી ચીજ છ� જે પ�થરને પણ પાણી બનાવી દ� છ�.

આ આપણી સ�યતા છ�.

આપ જુઓ, આપ �યાર� ઈ�રીય 
પ�રવારને મળો છો તો આપને ક�વી લાગણી થાય 
છ�? આ ભિવ�યના દ�વી દ�વતાઓ છ�. �વામાં ગમે 
તેવા લાગે પણ દ�વી આ�માઓ છ� ને! ભગવાનના 
બ�યા છ�. એમણે �યાગ કય� છ�. દુિનયાના સવ� 
રસોનો, સુખોનો �યાગ કરીને બાબા 
(પરમા�મા)નાં બ�યાં છ�. એમને સ�માન આપવું 
�ઈએ. એમની સાથે �ેમ અને શાંિતથી વતા�વ 
કરવો �ઈએ. આ આપણી સ�યતા છ�. � કોઈ 
રા�પિતભવન �ય છ� તો �યાંના લોકો શું કર� છ�? 
એમને �ેમથી બેસાડે છ�. પહ�લાં પાણી આપે છ�. 
પછી ચા વગેર� આપે છ�. એમનો સ�કાર કરવામાં 

આવે છ�. તે �યાંની ઔપચા�રકતા છ�. જે પણ 
રા�પિતભવનમાં મહ�માન બનીને જશે એમને 
સ�માન આપવામાં આવશે. એવા એમના િનયમ 
બનેલા છ�. કોઈ રા�ના રા�પિત આવે છ� તો એનું 
શું કરવાનું છ�, કોઈ દ�શના રાજદૂત આવે છ� તો 
એમની સાથે કઈ રીતે વત�વાનું છ� વગેર� િનયમ 
બનેલા છ�. ઈ�રીય પ�રવારને �ઈને આપણે 
પર�પર ખુશ થવું �ઈએ. આ ધરતીના 
િસતારાઓ છ�. ભિવ�યના દ�વતાઓ છ�, �યાગી, 
યોગી, �ાની �ા�ણ દ�વતા છ�. આપણે એ ભૂલી 
જઈએ છીએ એટલે એકબી� સાથે આ�મીયતા 
ઓછી થઈ �ય છ�. સવ� આ�માઓ તો િસતારાઓ 
છ� જ. પરંતુ �ા�ણ આ�માઓ તો એવા 
િસતારાઓ છ� જેમને ��ાબાબાએ શ�આતમાં 
�યા હતા. ઉપરથી બે િસતારા ઉતર� એમાંથી કોઈ 
રાજક�માર રાજક�મારી બની જતા. ��ાબાબાને 
એમ કહ�વામાં આ�યું હતું ક� તમાર� આવી દુિનયા 
બનાવવાની છ�. આ સંગમયુગના �ા�ણ 
ક�લભૂષણ આ�માઓ છ� જેઓ ભિવ�યના પૂ�ય 
દ�વી-દ�વતા બનનાર છ�.

આપણે લોકો (��ાવ�સો) �યાર� પર�પર 
મળીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ તો 
આપણને �ઈને લોકો ચ�કત થઈ �ય છ�. તેઓ 
િવચાર� છ� ક� આમની મળવાની રીતભાત ક�ટલી 
સારી છ�. પર�પર ક�ટલા �સ�નતાથી મળ� છ�. 
એકબી�ને સ�માનથી જુએ છ�. મ� �વયં �યું છ� 
લોકો આપણને �ઈને આ�ય�ચ�કત થઈ �ય છ�. 
આ આપણી નવી સ�યતા, નવી સં�ક�િત, આ 
દ�વી-દ�વતાઓની ઝલક છ�. �ા�ણ (��ાવ�સ) 
પ�રવારમાં જ �વા મળ� છ�. એકદમ દ�વી દ�વતાઓ 
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�યાંથી આવી જશે? અહ� એમના જેવાં લ�ણ 
�વા મ ળશે તો �યાં જઈને દ�વી દ�વતાઓ બનશે. 
એ સા�ં છ� ક� �� આ�મા છું. �� બી�ઓમાં પણ 
આ�મા િબંદુને જ �� છું. આ�મા િબ�દુમાં શું 
�ઈએ? એ �વાનું છ� ક� આ િવશેષ આ�મા છ�. 
જેને ભગવાને પસંદ કર�લ છ�. �વયં �ાનના સાગર 
ભગવાને એની બુિ�માં �ાન ભયુ� છ�. ભગવાને 
એને ક�ટલો �ેમ આ�યો છ�. એમના મૂ�યને પણ 
આપણે સમજવું �ઈએ. એકબી�નો સ�કાર 
કરવો એ �ા�ણક�લની સં�ક�િત છ�. એમાં ભાવના 
સમાયેલી છ�.

ભાવના હોય છ� તો ઘણું બધું થાય છ�. માનવ 
સવ� કાંઈ કરવા માટ� અને �યાગ કરવા માટ� પણ 
તૈયાર થઈ �ય છ�. આપ રોજ બાબાની મુરલી, 
અ�તવાણી સાંભળતાં હશો. આ �કાર� દુિનયામાં 
કોઈ પણ આ�મા સંભળાવતો નહ� હોય. લૌ�કકમાં 
મ� પણ ઘણા સંત-મહા�માઓ, બુિ��વીઓનાં 
ભાષણો સાંભ�યાં છ�. પુ�તકો વાં�યાં છ�. પણ એમાં 
શ�દોનો ચમ�કાર હોય છ�, બોલવાની કલા હોય 
છ�, આકષ�ક કર� તેવા હાવભાવ હોય છ�. બાબાની 
એક મુરલીમાં એટલી બધી વાતો હોય છ�, એટલું 
બધું �ાન હોય છ� અને એવા ભાવથી બાબા કહ� છ� 
ક� �� ચેલે�જ કરીને જણાવું છું ક� દુિનયામાં �યાંય 
બીજે આવી વાણી છ� જ નહ�. જેમને ભાવના નહ� 
હોય એ કહ�શે ક� બાબા રોજ રોજ કહ� છ� પોતાને 
આ�મા સમ� અને મુજ બાપને યાદ કરો. કોઈ 
એવા પણ �ા�ણ (��ાવ�સો) છ� જે એમ કહ� છ� 
ક� ફલાણા આચાય�નાં પુ�તકો વાંચો, એમની ક�સેટ 
સાંભળો, ફલાણા �વામી�નાં પુ�તકો વાંચો. 
ફલાણા ત�વિચંતકનાં દશ�ન અને િચંતનનાં 
પુ�તકો વાંચો. ફલાણા આ�મનું આ�યા��મક 
મેગેિઝન વાંચો. ચો�સ એમના ભાષણ અને 
લેખોમાં સારા શ�દોનો ઉપયોગ થયો હશે. 

શ�દોનો રણકાર હશે, ભિ� માગ�ની વાતો, 
વાતા�, ટુચકાઓ, ��ાંત ઘણાં હશે પરંતુ એમાં 
�યાગ કરાવાની શિ�, �દ�યતા ભરવાની 
શિ�, �વન સુધારવાની શિ�, �વન 
પ�રવિત�ત કરવાની શિ�, ���ના આ�દ, મ�ય, 
અંતની �ણકારી વગેર� હોતું નથી. તે ફ� 
ભગવાનની વાણીમાં છ�. બી� કોઈમાં નહ�.

��ાબાબા, જેઓએ પોતાનું તન 
ભગવાનને ઉધાર આ�યું છ�. તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� 
પણ આપના જેવો િવ�ાથ� છું. �� પણ બાબાની 
મુરલી સાંભળું છું. �� પણ બાબાની બાજુમાં જ બેઠો 
ર�� છું. સૌથી પહ�લાં �� જ સાંભળું છું. �� પણ 
પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ જુઓ ક�ટલી �ચી ભાવના છ� ક� 
��ાબાબા પણ પોતાને આપણા જેવા એક સાધક 
અને િવ�ાથ� સમજે છ�. �યાં સુધી ભાવના નહ� 
હોય �યાં સુધી અનુભવ થશે નહ�. ક�ટલાક લોકો 
કહ� છ� ક� ‘જગદીશભાઈ, બાબાએ કાલે પણ તે 
ક�ં હતું, આજે પણ તે વાત જ કહ� છ�.’ �� ક�� છું, 
આપે ભાવનાયુ� બનીને મુરલી સાંભળી નથી, 
એટલે આપને આવું લાગે છ�. ભાવના આ�માને 
�હણ કરવા યો�ય બનાવે છ�. જેનાથી �ા��ત થાય 
છ�. ભાવના ન હોવાને કારણે મન ગહનતામાં ગયું 
નથી, �ાનની ગહનતાને સમ�યું નથી. શું આપ 
મુરલી સાંભળીને આનં�દત થાઓ છો? ગદગદ 
થાઓ છો? �ર��શ થાઓ છો યા એવું સમ� છો ક� 
બાબા તો એનું એ જ સંભળાવે છ�.

ભાવના શું છ�? િન�ય શું છ�?

�યાર� બાબા મુરલી સંભળાવવા બેસે છ�. 
�યાર� �વયં બાળકોને કહ� છ� ક� તમે મને �શો 
નહ�. મુરલી સંભળાવનાર �� નથી, તે છ� 
ઉપરવાળા, ધની, �ાનના સાગર. કહ�વાનો ભાવ 
એ છ� ક� સવ� શિ�વાન િશવબાબા ��ાના તનમાં 
�વેશ કરીને મુરલી સંભળાવે છ�. આ ભાવના 
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રાખો. િન�ય એ છ� ક� બુિ�માં સમ� લીધું ક� આ 
બરાબર છ�. મ� માની લીધું. �વીકાર કરી લીધો. મ� 
સમ� લીધું. ભાવનામાં ��ધા છ�, �ેમ છ�. 
ભાવનામાં બી� ક�ટલીયે બાબતો છ� જે િન�યમાં 
નથી. િન�ય તો આપણી પાયાની ચીજ છ�. િન�ય 
જ�ર �ઈએ પણ િન�ય સાથે બી� ક�ટલીક 
બાબતોની જ�ર છ�. આપણે આ�માઓ છીએ. 
પરમા�માનાં સંતાન છીએ. પરમા�મા પરમધામ 
િનવાસી છ�, સવ��યાપી નથી. આ િન�ય છ�. હ� 
બાબા, મા�ં �વન તમા�ં છ�. �� તમારા ઉપર 
ક�રબાન છું. આ ભાવના છ�. �ા�ણ આ�મામાં 
સેવા, ધારણા, યોગ અને �ાન નંબરવાર હોય છ�. 
શા માટ�? કારણ ક� ભાવના નંબરવાર હોય છ�. 
ભાવનાના આધાર પર જ પુ�ષાથ� અને પદનો 
તફાવત હોય છ�. જે રીતે દાદી�નો છ�. દાદી� 
િવશે આપ સમ� છો ક� દાદી� આ�દ ર� છ�, 
સારાં �ાની છ�, મહાન યોિગની છ�. �યાગી છ�, 
સરળ છ�, સવ�નાં �ેહી છ�. આ છ� િન�ય. પણ 
દાદી� મહાન છ�. બાબાએ જ એમને િનિમ� 
બના�યાં છ�. એ ફ�સલો બાબાનો છ�. કારણ ક� એ 
બાબાના �થાન પર બેઠાં છ�. બાબાએ જ એમને 
પોતાના આસન પર બેસા�ાં છ�. એમની દર�ક 
વાત અમને મંજુર છ�, આ ભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઉપવાસ મા� આહાર િનષેધ ન બની રહ� પણ 
બુિ� પરમા�મા સાથે �ડાય. આ�મા ઉ� 
��થિતમાં પરમા�માને યાદ કર�.

મા� સ�રતા �ાનથી જ પાવન ન થવાય. 
સાચું �ાન જ, યોગ જ આ�માના મેલને - િવકારને 
ધોઈને પિવ�, �વ�છ બનાવી શક�. કથાવાતા� 
સાંભળીને તેને �વનમાં ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� 
કરીએ. દ�હ�પી મં�દરને �વ�છ, પિવ� બનાવવું તે 
જ સાચી તીથ�યા�ા છ�. ધાિમ�ક કમ�કાંડો એ સાધન 
છ�. તે સવ� સાધનો આપણી સાધનાને ક�ટલી 
િવકાસો�મુખ બનાવે છ� તે તપાસવાની જ�ર છ�.

વા�તવમાં ધમ� ભરણપોષણનું સાધન ન 
બનવો �ઈએ. ધમ� સ�ાના નશામાં ન આવવો 
�ઈએ. ધમ� સા��વકતા શીખવે, સદાચાર શીખવે, 
�દ�યગુણોની મૂિત� બનાવે. સવ� ��યે સમભાવ 
શીખવે. જેનાથી િવચાર, વાણીને વત�ન, �વનની 
��યેક િ�યા �દ�યતા અને માનવતાથી ભરપૂર 
બને. આજે �યાર� ચૈત�ય માનવમં�દરો ભૂ�યાં છ�, 
રોગી - દુઃખી - ખંડેર છ� �યાર� માનવો જ ચૈત�ય 
મં�દરો બને તેવો પુ�ષાથ� એજ ધમ�નો �ાણ છ�.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 04નું અનુસંધાન)...  તં�ી �થાનેથી

• �વન એવી રીતે ગોઠવો ક� સ�વ ખીલતું રહ�. ક�દરતે જે પ�ર��થિત આપી છ� તેને સહજ �વીકારો. 
��થિત બદલાય એટલે જગત બદલાય. જે કમ� કરવાથી આપણો અને બી�નો �વ બળ� તે પાપ કમ�.

• �ગવાનું લ�ય હોય તો બી�ને જવાબદાર ઠરાવવાની આદતમાંથી મુ� થવું જ�રી છ�. મને પીડા 
થઈ તો �� જ જવાબદાર અંદર �ઈ લેવું.

• ભીતર ��િત વધે, શુ� સ�ાની આડે આવેલાં આવરણો હટ� તો �ેમ, �યાન, શાંિત, મ�તી, 
આનંદની અનુભૂિત થઈ શક� અને અંતે �વ�પ દશ�ન થઈ શક�. ��િત વધારવા સઘન �યાસો કરવા 
પડે. �વંત આ�મો અને �વંત ��ત ચેતનાઓનું માગ�દશ�ન લેવું પડે. અ���ત તો જ મટ�.
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�યાંથી આવી જશે? અહ� એમના જેવાં લ�ણ 
�વા મ ળશે તો �યાં જઈને દ�વી દ�વતાઓ બનશે. 
એ સા�ં છ� ક� �� આ�મા છું. �� બી�ઓમાં પણ 
આ�મા િબંદુને જ �� છું. આ�મા િબ�દુમાં શું 
�ઈએ? એ �વાનું છ� ક� આ િવશેષ આ�મા છ�. 
જેને ભગવાને પસંદ કર�લ છ�. �વયં �ાનના સાગર 
ભગવાને એની બુિ�માં �ાન ભયુ� છ�. ભગવાને 
એને ક�ટલો �ેમ આ�યો છ�. એમના મૂ�યને પણ 
આપણે સમજવું �ઈએ. એકબી�નો સ�કાર 
કરવો એ �ા�ણક�લની સં�ક�િત છ�. એમાં ભાવના 
સમાયેલી છ�.

ભાવના હોય છ� તો ઘણું બધું થાય છ�. માનવ 
સવ� કાંઈ કરવા માટ� અને �યાગ કરવા માટ� પણ 
તૈયાર થઈ �ય છ�. આપ રોજ બાબાની મુરલી, 
અ�તવાણી સાંભળતાં હશો. આ �કાર� દુિનયામાં 
કોઈ પણ આ�મા સંભળાવતો નહ� હોય. લૌ�કકમાં 
મ� પણ ઘણા સંત-મહા�માઓ, બુિ��વીઓનાં 
ભાષણો સાંભ�યાં છ�. પુ�તકો વાં�યાં છ�. પણ એમાં 
શ�દોનો ચમ�કાર હોય છ�, બોલવાની કલા હોય 
છ�, આકષ�ક કર� તેવા હાવભાવ હોય છ�. બાબાની 
એક મુરલીમાં એટલી બધી વાતો હોય છ�, એટલું 
બધું �ાન હોય છ� અને એવા ભાવથી બાબા કહ� છ� 
ક� �� ચેલે�જ કરીને જણાવું છું ક� દુિનયામાં �યાંય 
બીજે આવી વાણી છ� જ નહ�. જેમને ભાવના નહ� 
હોય એ કહ�શે ક� બાબા રોજ રોજ કહ� છ� પોતાને 
આ�મા સમ� અને મુજ બાપને યાદ કરો. કોઈ 
એવા પણ �ા�ણ (��ાવ�સો) છ� જે એમ કહ� છ� 
ક� ફલાણા આચાય�નાં પુ�તકો વાંચો, એમની ક�સેટ 
સાંભળો, ફલાણા �વામી�નાં પુ�તકો વાંચો. 
ફલાણા ત�વિચંતકનાં દશ�ન અને િચંતનનાં 
પુ�તકો વાંચો. ફલાણા આ�મનું આ�યા��મક 
મેગેિઝન વાંચો. ચો�સ એમના ભાષણ અને 
લેખોમાં સારા શ�દોનો ઉપયોગ થયો હશે. 

શ�દોનો રણકાર હશે, ભિ� માગ�ની વાતો, 
વાતા�, ટુચકાઓ, ��ાંત ઘણાં હશે પરંતુ એમાં 
�યાગ કરાવાની શિ�, �દ�યતા ભરવાની 
શિ�, �વન સુધારવાની શિ�, �વન 
પ�રવિત�ત કરવાની શિ�, ���ના આ�દ, મ�ય, 
અંતની �ણકારી વગેર� હોતું નથી. તે ફ� 
ભગવાનની વાણીમાં છ�. બી� કોઈમાં નહ�.

��ાબાબા, જેઓએ પોતાનું તન 
ભગવાનને ઉધાર આ�યું છ�. તેઓ કહ� છ� ક� ‘�� 
પણ આપના જેવો િવ�ાથ� છું. �� પણ બાબાની 
મુરલી સાંભળું છું. �� પણ બાબાની બાજુમાં જ બેઠો 
ર�� છું. સૌથી પહ�લાં �� જ સાંભળું છું. �� પણ 
પુ�ષાથ� ક�ં છું.’ જુઓ ક�ટલી �ચી ભાવના છ� ક� 
��ાબાબા પણ પોતાને આપણા જેવા એક સાધક 
અને િવ�ાથ� સમજે છ�. �યાં સુધી ભાવના નહ� 
હોય �યાં સુધી અનુભવ થશે નહ�. ક�ટલાક લોકો 
કહ� છ� ક� ‘જગદીશભાઈ, બાબાએ કાલે પણ તે 
ક�ં હતું, આજે પણ તે વાત જ કહ� છ�.’ �� ક�� છું, 
આપે ભાવનાયુ� બનીને મુરલી સાંભળી નથી, 
એટલે આપને આવું લાગે છ�. ભાવના આ�માને 
�હણ કરવા યો�ય બનાવે છ�. જેનાથી �ા��ત થાય 
છ�. ભાવના ન હોવાને કારણે મન ગહનતામાં ગયું 
નથી, �ાનની ગહનતાને સમ�યું નથી. શું આપ 
મુરલી સાંભળીને આનં�દત થાઓ છો? ગદગદ 
થાઓ છો? �ર��શ થાઓ છો યા એવું સમ� છો ક� 
બાબા તો એનું એ જ સંભળાવે છ�.

ભાવના શું છ�? િન�ય શું છ�?

�યાર� બાબા મુરલી સંભળાવવા બેસે છ�. 
�યાર� �વયં બાળકોને કહ� છ� ક� તમે મને �શો 
નહ�. મુરલી સંભળાવનાર �� નથી, તે છ� 
ઉપરવાળા, ધની, �ાનના સાગર. કહ�વાનો ભાવ 
એ છ� ક� સવ� શિ�વાન િશવબાબા ��ાના તનમાં 
�વેશ કરીને મુરલી સંભળાવે છ�. આ ભાવના 
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રાખો. િન�ય એ છ� ક� બુિ�માં સમ� લીધું ક� આ 
બરાબર છ�. મ� માની લીધું. �વીકાર કરી લીધો. મ� 
સમ� લીધું. ભાવનામાં ��ધા છ�, �ેમ છ�. 
ભાવનામાં બી� ક�ટલીયે બાબતો છ� જે િન�યમાં 
નથી. િન�ય તો આપણી પાયાની ચીજ છ�. િન�ય 
જ�ર �ઈએ પણ િન�ય સાથે બી� ક�ટલીક 
બાબતોની જ�ર છ�. આપણે આ�માઓ છીએ. 
પરમા�માનાં સંતાન છીએ. પરમા�મા પરમધામ 
િનવાસી છ�, સવ��યાપી નથી. આ િન�ય છ�. હ� 
બાબા, મા�ં �વન તમા�ં છ�. �� તમારા ઉપર 
ક�રબાન છું. આ ભાવના છ�. �ા�ણ આ�મામાં 
સેવા, ધારણા, યોગ અને �ાન નંબરવાર હોય છ�. 
શા માટ�? કારણ ક� ભાવના નંબરવાર હોય છ�. 
ભાવનાના આધાર પર જ પુ�ષાથ� અને પદનો 
તફાવત હોય છ�. જે રીતે દાદી�નો છ�. દાદી� 
િવશે આપ સમ� છો ક� દાદી� આ�દ ર� છ�, 
સારાં �ાની છ�, મહાન યોિગની છ�. �યાગી છ�, 
સરળ છ�, સવ�નાં �ેહી છ�. આ છ� િન�ય. પણ 
દાદી� મહાન છ�. બાબાએ જ એમને િનિમ� 
બના�યાં છ�. એ ફ�સલો બાબાનો છ�. કારણ ક� એ 
બાબાના �થાન પર બેઠાં છ�. બાબાએ જ એમને 
પોતાના આસન પર બેસા�ાં છ�. એમની દર�ક 
વાત અમને મંજુર છ�, આ ભાવના છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

ઉપવાસ મા� આહાર િનષેધ ન બની રહ� પણ 
બુિ� પરમા�મા સાથે �ડાય. આ�મા ઉ� 
��થિતમાં પરમા�માને યાદ કર�.

મા� સ�રતા �ાનથી જ પાવન ન થવાય. 
સાચું �ાન જ, યોગ જ આ�માના મેલને - િવકારને 
ધોઈને પિવ�, �વ�છ બનાવી શક�. કથાવાતા� 
સાંભળીને તેને �વનમાં ધારણ કરવાનો પુ�ષાથ� 
કરીએ. દ�હ�પી મં�દરને �વ�છ, પિવ� બનાવવું તે 
જ સાચી તીથ�યા�ા છ�. ધાિમ�ક કમ�કાંડો એ સાધન 
છ�. તે સવ� સાધનો આપણી સાધનાને ક�ટલી 
િવકાસો�મુખ બનાવે છ� તે તપાસવાની જ�ર છ�.

વા�તવમાં ધમ� ભરણપોષણનું સાધન ન 
બનવો �ઈએ. ધમ� સ�ાના નશામાં ન આવવો 
�ઈએ. ધમ� સા��વકતા શીખવે, સદાચાર શીખવે, 
�દ�યગુણોની મૂિત� બનાવે. સવ� ��યે સમભાવ 
શીખવે. જેનાથી િવચાર, વાણીને વત�ન, �વનની 
��યેક િ�યા �દ�યતા અને માનવતાથી ભરપૂર 
બને. આજે �યાર� ચૈત�ય માનવમં�દરો ભૂ�યાં છ�, 
રોગી - દુઃખી - ખંડેર છ� �યાર� માનવો જ ચૈત�ય 
મં�દરો બને તેવો પુ�ષાથ� એજ ધમ�નો �ાણ છ�.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

(પેજ નં. 04નું અનુસંધાન)...  તં�ી �થાનેથી

• �વન એવી રીતે ગોઠવો ક� સ�વ ખીલતું રહ�. ક�દરતે જે પ�ર��થિત આપી છ� તેને સહજ �વીકારો. 
��થિત બદલાય એટલે જગત બદલાય. જે કમ� કરવાથી આપણો અને બી�નો �વ બળ� તે પાપ કમ�.

• �ગવાનું લ�ય હોય તો બી�ને જવાબદાર ઠરાવવાની આદતમાંથી મુ� થવું જ�રી છ�. મને પીડા 
થઈ તો �� જ જવાબદાર અંદર �ઈ લેવું.

• ભીતર ��િત વધે, શુ� સ�ાની આડે આવેલાં આવરણો હટ� તો �ેમ, �યાન, શાંિત, મ�તી, 
આનંદની અનુભૂિત થઈ શક� અને અંતે �વ�પ દશ�ન થઈ શક�. ��િત વધારવા સઘન �યાસો કરવા 
પડે. �વંત આ�મો અને �વંત ��ત ચેતનાઓનું માગ�દશ�ન લેવું પડે. અ���ત તો જ મટ�.
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�યાર� �� ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના સંપક�માં પહ�લી વાર આ�યો હતો. 
�યાર� મ� ��ાક�મારી બહ�નોના અનુભવને આધાર� 
ભાગવતની વા�તિવક અમરકથા (સા�તાિહક 
કોષ�) સાત �દવસ સુધી સાંભળી અને ઘણો 
�ભાિવત થયો. �ાનનાં બાણ મમ� �થળ સુધી 
પહ�ચી જતાં હતાં. અને �� એ િવચારવા માટ� તૈયાર 
થઈ જતો ક� આ જ એક મા� સ�ય છ�. પરંતુ 
‘ક�પ��ની જેમ ગીતાના ભગવાન પુનઃ 
અવત�રત થઈને �ાયઃ લોપ ગીતા�ાન આપી ર�ા 
છ� અને કિલયુગનો િવનાશ અને સતયુગની 
�થાપનાની તૈયારી કરાવી ર�ા છ�.’ આ ઊંચી 
વાતો માનવામાં �યાર�ક �દય સાથ આપતું નહોતું. 
પછી ભલે મ��ત�ક સાથ આપે. મ��ત�ક તો 
�ભાિવત થઈ ગયું હતું પણ �દય હજુ સુધી અ�પશ� 
ર�ં હતું.

ક�ટલાક મહીનાઓ પછી મ� સાંભ�યું ક� 
જગદ�બા માતે�રી સર�વતી�નું શુભાગમન 
પટણામાં થવાનું છ�. �યાર� �યાર� અનુભવી બહ�નો 
તથા ભાઈઓ �ારા �� માતે�રીની ઘણી મિહમા 
સાંભળતો હતો �યાર� મારા મનમાં �યાર�ક હા�ય 
આવતું હતું ક� આ લોકો જલદીથી િવ�ાસ મૂક� 
તેવા અને ભોળા છ�. �� �દયહીન અિવ�ાસુ તથા 
જડ સં�કારોવાળો હતો અને �વયંને ઘણો 
દલીલબાજ સમજતો હતો. માતે�રી�ના 
સા�ા�કાર (�બ� મુલાકાત) પહ�લા �� એમને 
‘મ�મા’ શ�દથી સંબોધન કરતો નહોતો. 
‘સર�વતી’ શ�દથી પણ સંબોધન કરવામાં સંકોચ 
પામતો હતો. એમ િવચારતો હતો ક� અ�ય 
સં�થાઓની જેમ એ ક�ઈક ઊંચા �થાને હશે.

માતે�રી�નું અલૌ�કક 
અને �ેહસભર 

�યિ��વ

માતે�રી�ની 
મુલાકાતની પળો આવી 
પહ�ચી. �ાનગભ�માં 
તડપતાં બાળકોને મધુર હાલરડાં સંભળાવી 
(�ાનની વાતો કહી) નવ�વન અિપ�ત કરવા 
માટ� �ડસે�બર માસની એક �ભાતવેળાએ 
જગદ�બા�નું પટણાની ધરતી પર આગમન થયું. 
થોડા સમય બાદ મ�મા �ાસના આસન (સંદલી) 
પર િબરાજમાન થયાં. નયનો �ારા અ�ય� 
�હાની-આ��મક િમલન થયું તો એવું અનુભ�યું ક� 
�ણે કોઈએ મારા અણુ-પરમાણુઓમાં એક દ�વી 
ચેતના એક દ�વી ��િત� ભરી દીધી હોય. પછી તો �� 
એકા�િચ�ે �તો જ ર�ો. દ�વ�વની કા�પિનક 
�િતમા સાકારમાં સ�વ થઈ ગઈ. એવું લાગતું હતું 
ક� કોઈ માનવી નહ�. દ�વી બેઠાં છ�. યોગમયી 
મ�માની દર�ક ભાવમુ�ામાંથી એક �દ�યતાની, 
અલૌ�કકતાની ભાસના જણાતી હતી. એ 
તે�મયી દ�વીના અલૌ�કક �ેમની ક�ણાનાં 
આ�યા��મક શિ�નાં �કરણો પથરાઈને ચાર� 
તરફ સૌને તરબોળ કરતાં �ો�સાિહત કરતાં હોય 
એવું લાગતું હતું. તેઓ અિતશય ગંભીર પણ હતાં 
તો �ેમના સાગરશાં પણ હતાં. એ જગત-જનનીનાં 
ને� એટલાં ચપળ હતાં ક� સૌને એમ જ લાગતું હતું 
ક� મ�મા અમને જ ��� આપી ર�ાં છ�. અમારા 
આ�મામાં જ શિ� ભરી ર�ાં છ�. એમનાં ને� 
એટલાં તેજ�વી હતાં ક� સવ� કાંઈ ભેદીને સીધાં 
આ�માને જ �તાં હતાં. �ેમ અને વા�સ�યની 

��ાક�મારી જગદ�બા સર�વતી માતે�રી�
�.ક�. ભગવતી�સાદ, પટણા
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ધારાઓ એ નયનોમાંથી વરસી રહી હતી. એમની 
વાણીનું માધુય� ભૂલી શકાય તેવું નહોતું. �� �યાં 
બેસીને એ િવચારતો હતો ક� શું કોઈ માનવી આવી 
અ�તભરી વાણી બોલી શક�. બીજું તો ઠીક પણ 
મ�માના મૌન અને મલકાટમાં પણ અજબ �દુ 
લાગતો હતો. જે ગમે તેવા �દયને પણ ખ�ચી લેતો 
હતો. જગદ�બાનું વણ�ન કરતાં પહ�લીવાર 
તુલસીદાસની આ પંિ� ��ય��પમાં સામે આવી 
ગઈ ક� ‘િગરા નયન અનયન, િબનુ વાણી.’ 
અથા�� વાણીને આંખો નથી અને આંખોને વાણી 
નથી. હમણાં સુધીના અ���ય �દયમાં �ેમમયી 
માનો ક�વળ �પશ� જ થયો નહોતો પણ �દય માના 
�ેમથી અ�છા�દત બની ગયું હતું.

બધો સંશય સમ� અિવ�ાસ, બધી જ 
મૂંઝવણ ચાલી ગઈ. મનમયૂર આનંદિવભોર 
બનીને નાચી ઉ�ો અને સાચેજ આ કામધેનુ 
જગદ�બા સર�વતી� જ છ� જેઓ ક�પ��ની નીચે 
બેસીને તપ�યા કરી ર�ાં છ� તથા ક�પ��ની 
નીચે બેઠ�લા અ�ય સૌ �હાની વ�સોની 
આ�યા��મક કામનાઓને પૂણ� કરી ર�ાં છ�. એવી 
અનુભૂિત થઈ. પહ�લાં �યાર�ય ‘મા’ શ�દ 
મુખમાંથી નીકળતો નહોતો પણ આજે, ‘મ�મા 
મ�મા’ કહ�તાં �વ ધરાતો નહોતો. બાળકથી 
માંડીને �� સુધીને ઈ�રીય ગોદના બાળક 
સમ�ને મા��વ સુધા વરસાવનાર તેઓ જગત 
જનની જ હતાં. મનને �તી લેનાર શીતળામાંની 
િનકટમાં બેસતાં એમ થતું હતું ક� જ�મ 
જ�મા�તરના િવકારોની આગ શાંત થતી જતી 
હતી અને અતી���ય સુખની એક ભાસના 
અનુભવવા મળતી હતી.

માતે�રી�નાં બે ક�યાણકારી �પ

મ�મા એક બાજુ આ�યા��મક પાલના કરવા 
માટ� �ેમ�િપણી જગદ�બા હતાં તો બી� તરફ 

િવકારોની બિલ-ભોગ લેનાર રૌ��િપણી કાલી 
પણ હતાં, એમનાં બંને �પો ��ય� �વા મ�યાં. 
અ�ાનકાળમાં �� આનંદને શોધી ક�ો હતો પણ 
આનંદસાગર �ભુથી િવમુખ બનીને આનંદની 
રણભૂિમ માયાની �ગ મરીિચકામાં અટવાઈ ગયો 
હતો. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કારમાં 
આનંદની ઝલક �તો હતો અને એ સૌ તરફ 
દોડતો હતો. પણ મળતું હતું ઘોર દુઃખ જ. આ 
દુઃખદાયી િવકારોની બિલ લેવા માટ� મા કાળીએ 
ક�ં અને મ� પણ સહષ� મારા આસુરી �વનની 
બિલ મા પર ચડાવી દીધી અને મર�વા જ�મ લઈ 
હ�સવાિહની માનો એક બાળક-પાવન રાજહ�સ 
બ�યો. પછી તો એ વીણાવા�દનીએ મારી �વન 
વીણા પર જ મધુર �ાન-રાગ વગા�ા જેથી આજે 
પણ મા�ં �વન સંગીતમય છ�. �દય�પી વીણા 
આજે ઝંક�ત છ�.

આ�યા��મક શિ�નો ��ોત મ�મા

બાલ��ચા�રણી� �ી માતે�રી� 
આ�યા��મક શિ�નું ઝરણું હતાં. તેઓ ઈ�યા� ��ષ 
માન-અપમાનથી પૂણ� રીતે મુ� બનીને િનરંતર 
�વ�પ�થ રહીને પિતતપાવન, સદા �ગતી 
�યોિત ધરમિ�ય પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
સહજ ��િતમાં ��થત થઈ ચૂ�યા હતાં. ગીતાના 
ભગવાનના ‘મનમનાભવ’ના આદ�શને એમણે 
પૂણ� રીતે �દયમાં ઉતારી દીધો હતો અને એમની 
��થિત િનરંતર િનિવ�ક�પ સમાિધની હતી. 
માયાની ભૂિમકામાંથી તેઓ ત� મુ� થઈ ગયાં 
હતાં અને મન, ધનથી પૂણ��પે પરમા�મા િશવના 
�� �ાન ય�માં �વાહા થઈ ગયાં હતાં. 
બી�ઓની જેમ તેઓ પણ ��િપતા ��ાની 
માનસપુ�ી હતાં પણ �ાનયોગમાં અિતશય ઉ� 
અવ�થાને લીધે ય�-માતાના ઉ�તમ પદ ઉપર 
�િતિ�ત થયાં હતાં. તેઓ જે લાડથી, �ેમથી 
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�યાર� �� ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલયના સંપક�માં પહ�લી વાર આ�યો હતો. 
�યાર� મ� ��ાક�મારી બહ�નોના અનુભવને આધાર� 
ભાગવતની વા�તિવક અમરકથા (સા�તાિહક 
કોષ�) સાત �દવસ સુધી સાંભળી અને ઘણો 
�ભાિવત થયો. �ાનનાં બાણ મમ� �થળ સુધી 
પહ�ચી જતાં હતાં. અને �� એ િવચારવા માટ� તૈયાર 
થઈ જતો ક� આ જ એક મા� સ�ય છ�. પરંતુ 
‘ક�પ��ની જેમ ગીતાના ભગવાન પુનઃ 
અવત�રત થઈને �ાયઃ લોપ ગીતા�ાન આપી ર�ા 
છ� અને કિલયુગનો િવનાશ અને સતયુગની 
�થાપનાની તૈયારી કરાવી ર�ા છ�.’ આ ઊંચી 
વાતો માનવામાં �યાર�ક �દય સાથ આપતું નહોતું. 
પછી ભલે મ��ત�ક સાથ આપે. મ��ત�ક તો 
�ભાિવત થઈ ગયું હતું પણ �દય હજુ સુધી અ�પશ� 
ર�ં હતું.

ક�ટલાક મહીનાઓ પછી મ� સાંભ�યું ક� 
જગદ�બા માતે�રી સર�વતી�નું શુભાગમન 
પટણામાં થવાનું છ�. �યાર� �યાર� અનુભવી બહ�નો 
તથા ભાઈઓ �ારા �� માતે�રીની ઘણી મિહમા 
સાંભળતો હતો �યાર� મારા મનમાં �યાર�ક હા�ય 
આવતું હતું ક� આ લોકો જલદીથી િવ�ાસ મૂક� 
તેવા અને ભોળા છ�. �� �દયહીન અિવ�ાસુ તથા 
જડ સં�કારોવાળો હતો અને �વયંને ઘણો 
દલીલબાજ સમજતો હતો. માતે�રી�ના 
સા�ા�કાર (�બ� મુલાકાત) પહ�લા �� એમને 
‘મ�મા’ શ�દથી સંબોધન કરતો નહોતો. 
‘સર�વતી’ શ�દથી પણ સંબોધન કરવામાં સંકોચ 
પામતો હતો. એમ િવચારતો હતો ક� અ�ય 
સં�થાઓની જેમ એ ક�ઈક ઊંચા �થાને હશે.

માતે�રી�નું અલૌ�કક 
અને �ેહસભર 

�યિ��વ

માતે�રી�ની 
મુલાકાતની પળો આવી 
પહ�ચી. �ાનગભ�માં 
તડપતાં બાળકોને મધુર હાલરડાં સંભળાવી 
(�ાનની વાતો કહી) નવ�વન અિપ�ત કરવા 
માટ� �ડસે�બર માસની એક �ભાતવેળાએ 
જગદ�બા�નું પટણાની ધરતી પર આગમન થયું. 
થોડા સમય બાદ મ�મા �ાસના આસન (સંદલી) 
પર િબરાજમાન થયાં. નયનો �ારા અ�ય� 
�હાની-આ��મક િમલન થયું તો એવું અનુભ�યું ક� 
�ણે કોઈએ મારા અણુ-પરમાણુઓમાં એક દ�વી 
ચેતના એક દ�વી ��િત� ભરી દીધી હોય. પછી તો �� 
એકા�િચ�ે �તો જ ર�ો. દ�વ�વની કા�પિનક 
�િતમા સાકારમાં સ�વ થઈ ગઈ. એવું લાગતું હતું 
ક� કોઈ માનવી નહ�. દ�વી બેઠાં છ�. યોગમયી 
મ�માની દર�ક ભાવમુ�ામાંથી એક �દ�યતાની, 
અલૌ�કકતાની ભાસના જણાતી હતી. એ 
તે�મયી દ�વીના અલૌ�કક �ેમની ક�ણાનાં 
આ�યા��મક શિ�નાં �કરણો પથરાઈને ચાર� 
તરફ સૌને તરબોળ કરતાં �ો�સાિહત કરતાં હોય 
એવું લાગતું હતું. તેઓ અિતશય ગંભીર પણ હતાં 
તો �ેમના સાગરશાં પણ હતાં. એ જગત-જનનીનાં 
ને� એટલાં ચપળ હતાં ક� સૌને એમ જ લાગતું હતું 
ક� મ�મા અમને જ ��� આપી ર�ાં છ�. અમારા 
આ�મામાં જ શિ� ભરી ર�ાં છ�. એમનાં ને� 
એટલાં તેજ�વી હતાં ક� સવ� કાંઈ ભેદીને સીધાં 
આ�માને જ �તાં હતાં. �ેમ અને વા�સ�યની 

��ાક�મારી જગદ�બા સર�વતી માતે�રી�
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ધારાઓ એ નયનોમાંથી વરસી રહી હતી. એમની 
વાણીનું માધુય� ભૂલી શકાય તેવું નહોતું. �� �યાં 
બેસીને એ િવચારતો હતો ક� શું કોઈ માનવી આવી 
અ�તભરી વાણી બોલી શક�. બીજું તો ઠીક પણ 
મ�માના મૌન અને મલકાટમાં પણ અજબ �દુ 
લાગતો હતો. જે ગમે તેવા �દયને પણ ખ�ચી લેતો 
હતો. જગદ�બાનું વણ�ન કરતાં પહ�લીવાર 
તુલસીદાસની આ પંિ� ��ય��પમાં સામે આવી 
ગઈ ક� ‘િગરા નયન અનયન, િબનુ વાણી.’ 
અથા�� વાણીને આંખો નથી અને આંખોને વાણી 
નથી. હમણાં સુધીના અ���ય �દયમાં �ેમમયી 
માનો ક�વળ �પશ� જ થયો નહોતો પણ �દય માના 
�ેમથી અ�છા�દત બની ગયું હતું.

બધો સંશય સમ� અિવ�ાસ, બધી જ 
મૂંઝવણ ચાલી ગઈ. મનમયૂર આનંદિવભોર 
બનીને નાચી ઉ�ો અને સાચેજ આ કામધેનુ 
જગદ�બા સર�વતી� જ છ� જેઓ ક�પ��ની નીચે 
બેસીને તપ�યા કરી ર�ાં છ� તથા ક�પ��ની 
નીચે બેઠ�લા અ�ય સૌ �હાની વ�સોની 
આ�યા��મક કામનાઓને પૂણ� કરી ર�ાં છ�. એવી 
અનુભૂિત થઈ. પહ�લાં �યાર�ય ‘મા’ શ�દ 
મુખમાંથી નીકળતો નહોતો પણ આજે, ‘મ�મા 
મ�મા’ કહ�તાં �વ ધરાતો નહોતો. બાળકથી 
માંડીને �� સુધીને ઈ�રીય ગોદના બાળક 
સમ�ને મા��વ સુધા વરસાવનાર તેઓ જગત 
જનની જ હતાં. મનને �તી લેનાર શીતળામાંની 
િનકટમાં બેસતાં એમ થતું હતું ક� જ�મ 
જ�મા�તરના િવકારોની આગ શાંત થતી જતી 
હતી અને અતી���ય સુખની એક ભાસના 
અનુભવવા મળતી હતી.

માતે�રી�નાં બે ક�યાણકારી �પ

મ�મા એક બાજુ આ�યા��મક પાલના કરવા 
માટ� �ેમ�િપણી જગદ�બા હતાં તો બી� તરફ 

િવકારોની બિલ-ભોગ લેનાર રૌ��િપણી કાલી 
પણ હતાં, એમનાં બંને �પો ��ય� �વા મ�યાં. 
અ�ાનકાળમાં �� આનંદને શોધી ક�ો હતો પણ 
આનંદસાગર �ભુથી િવમુખ બનીને આનંદની 
રણભૂિમ માયાની �ગ મરીિચકામાં અટવાઈ ગયો 
હતો. કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કારમાં 
આનંદની ઝલક �તો હતો અને એ સૌ તરફ 
દોડતો હતો. પણ મળતું હતું ઘોર દુઃખ જ. આ 
દુઃખદાયી િવકારોની બિલ લેવા માટ� મા કાળીએ 
ક�ં અને મ� પણ સહષ� મારા આસુરી �વનની 
બિલ મા પર ચડાવી દીધી અને મર�વા જ�મ લઈ 
હ�સવાિહની માનો એક બાળક-પાવન રાજહ�સ 
બ�યો. પછી તો એ વીણાવા�દનીએ મારી �વન 
વીણા પર જ મધુર �ાન-રાગ વગા�ા જેથી આજે 
પણ મા�ં �વન સંગીતમય છ�. �દય�પી વીણા 
આજે ઝંક�ત છ�.

આ�યા��મક શિ�નો ��ોત મ�મા

બાલ��ચા�રણી� �ી માતે�રી� 
આ�યા��મક શિ�નું ઝરણું હતાં. તેઓ ઈ�યા� ��ષ 
માન-અપમાનથી પૂણ� રીતે મુ� બનીને િનરંતર 
�વ�પ�થ રહીને પિતતપાવન, સદા �ગતી 
�યોિત ધરમિ�ય પરમિપતા પરમા�મા િશવની 
સહજ ��િતમાં ��થત થઈ ચૂ�યા હતાં. ગીતાના 
ભગવાનના ‘મનમનાભવ’ના આદ�શને એમણે 
પૂણ� રીતે �દયમાં ઉતારી દીધો હતો અને એમની 
��થિત િનરંતર િનિવ�ક�પ સમાિધની હતી. 
માયાની ભૂિમકામાંથી તેઓ ત� મુ� થઈ ગયાં 
હતાં અને મન, ધનથી પૂણ��પે પરમા�મા િશવના 
�� �ાન ય�માં �વાહા થઈ ગયાં હતાં. 
બી�ઓની જેમ તેઓ પણ ��િપતા ��ાની 
માનસપુ�ી હતાં પણ �ાનયોગમાં અિતશય ઉ� 
અવ�થાને લીધે ય�-માતાના ઉ�તમ પદ ઉપર 
�િતિ�ત થયાં હતાં. તેઓ જે લાડથી, �ેમથી 
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��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓની આ�યા��મક 
પાલના કરતાં હતાં તે િવ�ના ઈિતહાસમાં અ�ડ 
છ�. એમણે પરમા�મા િશવના કાય�માં સહાયક 
બનીને અબળાઓને શિ�મયી બનાવી. જેઓ 
માયા રાવણ સામેના યુ�માં િસંહનાદ કરતાં હતાં. 
અને રામ રા�ય લાવવા માટ� �િત�ાબ� હતાં. 
અ�ાન અંધકારમાં ઠોકરો ખાતા માનવમા�ની 
સાચી �હાની સેવા માટ� ક�ણાથી �વીને 
જગદ�બાની આ શિ� સેનાએ સમ� ભૌિતક 
સુખોને, કિલયુગી લોકલાજ, માન-મયા�દા વગેર�ને 
િતલાંજિલ આપી. તેથી તો આ ભારતમાતાઓ 
અથવા શિ�ઓનું આટલું ગાયન છ� અને 
�વગ�ની �થાપના કરવા માટ� �ાન સાગર 
પરમા�મા િશવે એમના મ�તક પર �ાના�તનો 
કળશ રા�યો છ�.

શિ�સેનાનાં સેનાની �ાને�રી, આ�દ-
દ�વી, જગદ�બા �ી સર�વતી સમ� ક�પમાં તેઓ 
પહ�લા આ�મા છ� ક� જેઓએ કમ�ની ગહન ગિતને 
સમ�ને િવકમ�ના અભેદ ચ��યૂહને ભે�ો અને 
અ�ય� ��થિત �ા�ત કરી કમ�બંધન રિહત બની 
અ�ય� ફ�ર�તા બની માનવમા�ની બેહદની 
સેવા કરવા માટ�નું જગદ�બાનું મહાન કાય� આજે 
પણ તેઓ કરી ર�ાં છ�. આધુિનક યુગના એક 
િચંતક અને સાધક અરિવંદ� પણ ક�ં છ� ક� માતા 
જ સવ� કાંઈ કર� છ�. તે જ સાધકને પાર ઉતાર� છ�. 
એટલું જ નહ� ભગવાનની �ા��ત માટ� માતાજ 
મ�ય�થતા કર� છ� જે અિનવાય� છ�. તેથી એમણે 
માનવ મા�ને મા�મુખી બનવાનો સંદ�શ આ�યો. 
એમની સમ� આ�મિનવેદન કરવાનું ક�ં. આજે 
��ય� �પમાં જગદગુ� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
�ારા માતા ગુ�ની મિહમા �થાિપત થઈ ચૂક� છ�.

માતે�રી� એક �લંત ��ાંત

�ય�ત �વનમાં રહ�વા છતાં પણ આપણે કઈ 

રીતે યોગયુ� રહી શક�એ છીએ તેનું �લંત 
ઉદાહરણ માતે�રી� હતાં. એમના દશ�ન મા�થી 
મનની તામિસક�િ�ઓ શાંત થઈ જતી હતી અને 
મનુ�ય પર�પરના નાના મોટા મતભેદોને ભૂલી 
જતા હતા. પૂણ� �ેત વ��ધા�રણી �ી સર�વતી 
અંદર બહારથી પૂણ� �ેત હતાં. તેથી જ તો ભિ� 
માગ�માં એમની મિહમા છ�.

યા ક��દ��દુ તુષારહાર ધવલા યા શુ� 
વ��ા�તા....

એ ��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓનું પરમ 
સૌભા�ય છ�. જેઓએ જગતિપતા અને જગદ�બાની 
��ય�માં પાલના લીધી છ�. પરંતુ �વધમ�માં ��થત 
થઈ તથા દ�વભૂિમ ભારતને ખોવાયેલું ગૌરવ 
ફરીથી પાછું અપાવવાની મહાન જવાબદારી 
આપણા િશર� છ�. અ�ય� �ેરણા �ારા આ કાય�ને 
સ�વર� પૂણ� કરવા માટ� �ી માતે�રી� અ�ય� 
થયાં છ�. તેથી એમના ��યે આપણી સૌથી મોટી 
��ધાંજિલ એ છ� ક� આપણે �િત�ા કરીએ ક� એ 
વીણાવા�દનીની અિતપાવન ચૈત�ય વીણા બનીએ 
જેમાંથી મા� સુખદ તથા શીતલ ઈ�રીય �વર જ 
નીકળ�, માયાના ક��વર નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંક�પોના િવ�તારને, મુખના અવાજના 
�યથ�ને સમેટીને સમથ� અથા�� સારમાં લાવો 
�યાર� શાંિતની શ�� જમા કરી શકશો. તેનાં 
અનેક ��ય� �માણ �શો.

• કોઈ પણ વાતમાં માંગવાવાળા ન બનો, દાતા 
બનો, માન, શાન, �શંસા, મોટાઈ વગેર� 
માંગવાની ઈ�છા રાખનારને તેની �ા��ત 
નથી થતી. માટ� ઈ�છા મા�� અિવ�ા.
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ય� માતા જગદ�બા સર�વતી
.

જેમ હાથીમાં ઐરાવત, 
નદીઓમાં ગંગા, પવ�તોમાં 
મે�, પુ�ષોમાં �ીરામ, 
વનોમાં �ંદાવન, શા��ોમાં 
વેદ, સતીઓમાં સીતા, 
દ�વોમાં િવ�ણુ તેમજ 
��ીઓમાં રાધા �ે� 

ગણાયછ�. તેમ નારીના િવિવધ �પો પૈક� ‘માતા’નું 
�વ�પ સવા�િધક માનનીય ર�ં છ�.

તેથી તો જગતમાં અનેક કિવ લેખકોએ 
‘મા’ની મિહમાનાં ગુણગાન મુ� મને તેમની 
કલમથી ક�ડાયા� છ�. � તેઓની આ તમામ 
સાિહ�ય-ક�િતઓના અ�ે સારાંશ�પમાં પણ 
ઉ�ેખ કરવામાં આવે તો �ાના�તનો અંક �ણે 
�ણસો પેઈજની કોઈ નવલકથા બની �ય!

આમ છતાં આંિશક ભાવ કથનોની ��તુિત 
યો�ય ગણાશે. મા એટલે કોણ? આ ��નો 
��યુ�ર કિવ બોટાદકર તેમની સુ�િસ� 
કા�યરચના �ારા આ રીતે આપે છ� -

‘�ભુના એ �ેમ તણી પૂતળી ર� લોલ, 
જગથી જુદ�રી એની �ત ર�.... 
જનનીની �ડ સખી, નિહ જડે ર� લોલ.
વરસે ઘડીક �યોમ વાદળી ર� લોલ, 
માડીનો નેહ બાર� માસ ર�....
જનનીની �ડ સખી, નિહ જડે ર� લોલ.’

એવી જ રીતે ઘણી લોક કહ�વતો પણ 
‘મા’ના મૂ�યને વાચા આપતી �વા મળ� છ�. દા.ત. 
‘મા તે મા, બી� વગડાના વા’ જેમ ‘ગોળ િવના 
મોળો ક�સાર, તેમ મા િવના સુનો સંસાર!’ ખર�ખર 
મા વગરની ���ના અ��ત�વની ક�પના પણ ક�મ 

થઈ શક�! એટલે તો કોઈએ ક�ં છ� ક� �યાર� 
ભગવાન પોતાના કાય� હ�તુ બધે પહ�ચી ન વ�યા, 
�યાર� તેમણે માતાનું સજ�ન કયુ�. માતાનો પરમા�મા 
�ડે તુલના�મક અ�યાસ કરનારા કિવઓ છ�.

‘ઉસકો નહ� દ�ખા હમને 
કભી પર ઈસક� જ�રત �યા હોગી?
એ મા! તેરી સૂરત સે અલગ 
ભગવાનની મૂરત �યા હોગી!
અપના �પ �દખાને કો 
તેર� �પ મ� ખુદ ઈ�ર હોગા!
િજસક� રચના ઈતની સુંદર, 
વો �કતના સુંદર હોગા !!’

મા� મિહમાનું રહ�ય પાલના શિ�

પુ�ષની તુલનામાં માતા વધુ સંવેદનશીલ, 
સહનશીલ, �માશીલ, �ેહ સંપ�ન, દયાળુ અને 
�યાગમૂત� �વા મળ� છ�. તેથી તેઓ બાળ ઉછ�રની 
ક�ઠન કામગીરી બ� જ સરળતાથી િનભાવી �ણે 
છ�. આમ પાલના શિ� એ માતાની અ�ભુત 
િવશેષતા હોવાથી તો કહ�વાય છ� ક� મા તેવા બેટા 
અને વડ તેવા ટ�ટા, ��બાઈ, પૂતળીબાઈ તથા 
રાણકદ�વી જેવી અનેક સંતશૂરવીરોની જનેતાઓ 
હજુ પણ આદરને પા� ર�ાં છ�. અથા�� મા� 
મિહમાની સાથ�કતા આજ સુધી અકબંધ ને 
�ાસંિગક રહી છ�.

‘ઈ�સાન તો �યા દ�વતા ભી, 
આંચલ મ� પલે તેર�, 
હ� �વગ� ઈસી દુિનયા મ� - 
મા કદમ� તલે તેર� !!’

પાલનાનું મહ�વ

આપણાં સમાજમાં માતાને બાળકને �થમ 
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��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓની આ�યા��મક 
પાલના કરતાં હતાં તે િવ�ના ઈિતહાસમાં અ�ડ 
છ�. એમણે પરમા�મા િશવના કાય�માં સહાયક 
બનીને અબળાઓને શિ�મયી બનાવી. જેઓ 
માયા રાવણ સામેના યુ�માં િસંહનાદ કરતાં હતાં. 
અને રામ રા�ય લાવવા માટ� �િત�ાબ� હતાં. 
અ�ાન અંધકારમાં ઠોકરો ખાતા માનવમા�ની 
સાચી �હાની સેવા માટ� ક�ણાથી �વીને 
જગદ�બાની આ શિ� સેનાએ સમ� ભૌિતક 
સુખોને, કિલયુગી લોકલાજ, માન-મયા�દા વગેર�ને 
િતલાંજિલ આપી. તેથી તો આ ભારતમાતાઓ 
અથવા શિ�ઓનું આટલું ગાયન છ� અને 
�વગ�ની �થાપના કરવા માટ� �ાન સાગર 
પરમા�મા િશવે એમના મ�તક પર �ાના�તનો 
કળશ રા�યો છ�.

શિ�સેનાનાં સેનાની �ાને�રી, આ�દ-
દ�વી, જગદ�બા �ી સર�વતી સમ� ક�પમાં તેઓ 
પહ�લા આ�મા છ� ક� જેઓએ કમ�ની ગહન ગિતને 
સમ�ને િવકમ�ના અભેદ ચ��યૂહને ભે�ો અને 
અ�ય� ��થિત �ા�ત કરી કમ�બંધન રિહત બની 
અ�ય� ફ�ર�તા બની માનવમા�ની બેહદની 
સેવા કરવા માટ�નું જગદ�બાનું મહાન કાય� આજે 
પણ તેઓ કરી ર�ાં છ�. આધુિનક યુગના એક 
િચંતક અને સાધક અરિવંદ� પણ ક�ં છ� ક� માતા 
જ સવ� કાંઈ કર� છ�. તે જ સાધકને પાર ઉતાર� છ�. 
એટલું જ નહ� ભગવાનની �ા��ત માટ� માતાજ 
મ�ય�થતા કર� છ� જે અિનવાય� છ�. તેથી એમણે 
માનવ મા�ને મા�મુખી બનવાનો સંદ�શ આ�યો. 
એમની સમ� આ�મિનવેદન કરવાનું ક�ં. આજે 
��ય� �પમાં જગદગુ� પરમિપતા પરમા�મા િશવ 
�ારા માતા ગુ�ની મિહમા �થાિપત થઈ ચૂક� છ�.

માતે�રી� એક �લંત ��ાંત

�ય�ત �વનમાં રહ�વા છતાં પણ આપણે કઈ 

રીતે યોગયુ� રહી શક�એ છીએ તેનું �લંત 
ઉદાહરણ માતે�રી� હતાં. એમના દશ�ન મા�થી 
મનની તામિસક�િ�ઓ શાંત થઈ જતી હતી અને 
મનુ�ય પર�પરના નાના મોટા મતભેદોને ભૂલી 
જતા હતા. પૂણ� �ેત વ��ધા�રણી �ી સર�વતી 
અંદર બહારથી પૂણ� �ેત હતાં. તેથી જ તો ભિ� 
માગ�માં એમની મિહમા છ�.

યા ક��દ��દુ તુષારહાર ધવલા યા શુ� 
વ��ા�તા....

એ ��ાક�માર અને ��ાક�મારીઓનું પરમ 
સૌભા�ય છ�. જેઓએ જગતિપતા અને જગદ�બાની 
��ય�માં પાલના લીધી છ�. પરંતુ �વધમ�માં ��થત 
થઈ તથા દ�વભૂિમ ભારતને ખોવાયેલું ગૌરવ 
ફરીથી પાછું અપાવવાની મહાન જવાબદારી 
આપણા િશર� છ�. અ�ય� �ેરણા �ારા આ કાય�ને 
સ�વર� પૂણ� કરવા માટ� �ી માતે�રી� અ�ય� 
થયાં છ�. તેથી એમના ��યે આપણી સૌથી મોટી 
��ધાંજિલ એ છ� ક� આપણે �િત�ા કરીએ ક� એ 
વીણાવા�દનીની અિતપાવન ચૈત�ય વીણા બનીએ 
જેમાંથી મા� સુખદ તથા શીતલ ઈ�રીય �વર જ 
નીકળ�, માયાના ક��વર નહ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• સંક�પોના િવ�તારને, મુખના અવાજના 
�યથ�ને સમેટીને સમથ� અથા�� સારમાં લાવો 
�યાર� શાંિતની શ�� જમા કરી શકશો. તેનાં 
અનેક ��ય� �માણ �શો.

• કોઈ પણ વાતમાં માંગવાવાળા ન બનો, દાતા 
બનો, માન, શાન, �શંસા, મોટાઈ વગેર� 
માંગવાની ઈ�છા રાખનારને તેની �ા��ત 
નથી થતી. માટ� ઈ�છા મા�� અિવ�ા.
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ય� માતા જગદ�બા સર�વતી
.

જેમ હાથીમાં ઐરાવત, 
નદીઓમાં ગંગા, પવ�તોમાં 
મે�, પુ�ષોમાં �ીરામ, 
વનોમાં �ંદાવન, શા��ોમાં 
વેદ, સતીઓમાં સીતા, 
દ�વોમાં િવ�ણુ તેમજ 
��ીઓમાં રાધા �ે� 

ગણાયછ�. તેમ નારીના િવિવધ �પો પૈક� ‘માતા’નું 
�વ�પ સવા�િધક માનનીય ર�ં છ�.

તેથી તો જગતમાં અનેક કિવ લેખકોએ 
‘મા’ની મિહમાનાં ગુણગાન મુ� મને તેમની 
કલમથી ક�ડાયા� છ�. � તેઓની આ તમામ 
સાિહ�ય-ક�િતઓના અ�ે સારાંશ�પમાં પણ 
ઉ�ેખ કરવામાં આવે તો �ાના�તનો અંક �ણે 
�ણસો પેઈજની કોઈ નવલકથા બની �ય!

આમ છતાં આંિશક ભાવ કથનોની ��તુિત 
યો�ય ગણાશે. મા એટલે કોણ? આ ��નો 
��યુ�ર કિવ બોટાદકર તેમની સુ�િસ� 
કા�યરચના �ારા આ રીતે આપે છ� -

‘�ભુના એ �ેમ તણી પૂતળી ર� લોલ, 
જગથી જુદ�રી એની �ત ર�.... 
જનનીની �ડ સખી, નિહ જડે ર� લોલ.
વરસે ઘડીક �યોમ વાદળી ર� લોલ, 
માડીનો નેહ બાર� માસ ર�....
જનનીની �ડ સખી, નિહ જડે ર� લોલ.’

એવી જ રીતે ઘણી લોક કહ�વતો પણ 
‘મા’ના મૂ�યને વાચા આપતી �વા મળ� છ�. દા.ત. 
‘મા તે મા, બી� વગડાના વા’ જેમ ‘ગોળ િવના 
મોળો ક�સાર, તેમ મા િવના સુનો સંસાર!’ ખર�ખર 
મા વગરની ���ના અ��ત�વની ક�પના પણ ક�મ 

થઈ શક�! એટલે તો કોઈએ ક�ં છ� ક� �યાર� 
ભગવાન પોતાના કાય� હ�તુ બધે પહ�ચી ન વ�યા, 
�યાર� તેમણે માતાનું સજ�ન કયુ�. માતાનો પરમા�મા 
�ડે તુલના�મક અ�યાસ કરનારા કિવઓ છ�.

‘ઉસકો નહ� દ�ખા હમને 
કભી પર ઈસક� જ�રત �યા હોગી?
એ મા! તેરી સૂરત સે અલગ 
ભગવાનની મૂરત �યા હોગી!
અપના �પ �દખાને કો 
તેર� �પ મ� ખુદ ઈ�ર હોગા!
િજસક� રચના ઈતની સુંદર, 
વો �કતના સુંદર હોગા !!’

મા� મિહમાનું રહ�ય પાલના શિ�

પુ�ષની તુલનામાં માતા વધુ સંવેદનશીલ, 
સહનશીલ, �માશીલ, �ેહ સંપ�ન, દયાળુ અને 
�યાગમૂત� �વા મળ� છ�. તેથી તેઓ બાળ ઉછ�રની 
ક�ઠન કામગીરી બ� જ સરળતાથી િનભાવી �ણે 
છ�. આમ પાલના શિ� એ માતાની અ�ભુત 
િવશેષતા હોવાથી તો કહ�વાય છ� ક� મા તેવા બેટા 
અને વડ તેવા ટ�ટા, ��બાઈ, પૂતળીબાઈ તથા 
રાણકદ�વી જેવી અનેક સંતશૂરવીરોની જનેતાઓ 
હજુ પણ આદરને પા� ર�ાં છ�. અથા�� મા� 
મિહમાની સાથ�કતા આજ સુધી અકબંધ ને 
�ાસંિગક રહી છ�.

‘ઈ�સાન તો �યા દ�વતા ભી, 
આંચલ મ� પલે તેર�, 
હ� �વગ� ઈસી દુિનયા મ� - 
મા કદમ� તલે તેર� !!’

પાલનાનું મહ�વ

આપણાં સમાજમાં માતાને બાળકને �થમ 
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ગુ� તરીક�નો દર�ો આપવામાં આવે છ�. અથવા 
એક માતા બરાબર એ�સો (100) િશ�કની 
ગરજ સાર� છ� તેવી પણ કહ�વત �ચિલત છ�. ક�મ ક� 
ચા�ર�યને સં�કાર ઘડતર �ારા બાળકોના 
સશિ�કરણનું ખૂબ અગ�યનું કામ માતા સારી 
રીતે પાર પાડતી હોય છ�.

આમ પણ બાળ ઉછ�રમાં કાળ� લેવાનો હ�તુ 
બાળકને સામાિજક ���એ પગભર ને પ�રપ� 
બનાવવાનો પણ સિવશેષ હોય છ�. પરંતુ જેટલી 
વાવણી સહ�લી છ�. તેટલી છોડ ઉછ�રની �ળવણી 
કરવી કપરી ને પડકારપૂણ� સાિબત થાય છ�. છતાં 
છ�વટ� તેનું પ�રણામ અનોખો જ રંગ દ�ખાડે તેવું 
બને છ�. દા.ત. ભલે અંક��રત થતાં કોઈ છોડને 
�ારંિભક અવ�થાએ પશુ-પંખી-જનાવરોથી 
સુરિ�ત રાખવા લોખંડના પાંજરામાં પણ ક�દ 
કરવા પડે છ�. પરંતુ આ જ છોડ �યાર� પાલન-
પોષણ ને સાર-સંભાળથી િવકસીત થઈ મહાકાય-
વટ�� બની �ય છ� �યાર� તેના ધડ-મૂળ આગળ 
ભ�ણ કરનારાં જનાવરો ખુદ બંધાઈને છ�છાયા 
મેળવતાં �વા મળ� છ�!

નેપોિલયન, ગાંધી�, િશવા�, િવવેકાનંદ 
જેવા અનેક મહાપુ�ષ, િવ�ાન, પં�ડત, 
સમાજસેવક, સ�ન, સંત ક� શૂરવીર કોઈપણની 
મહાનતાનું રહ�ય માતા �ારા મેળવેલી બચપણના 
ઉછ�રની જબરજ�ત પાલનાનો ફાળો �મુખ�થાને 
હોય છ�.

ય�માતા તરીક� મ�માની યાદગાર ભૂિમકા

આમ તો પરમા�માની મિહમા પણ તુમ માતા-
િપતા, હમ બાલક તેર�... તુ�હી હો માતા... િપતા 
તુ�હી હો... તરીક� જગ�હ�ર છ�. એટલે િનરાકાર 
િશવિપતા �યાર� પરમધામ છોડી, ��� 
પ�રવત�નના �દ�ય કાય� હ�તુ ��ાતનમાં �વેશ કર� 

છ�. �યાર� સૌ �થમ લગભગ ચારસો જેટલાં �ભુ-
સમિપ�ત તપ�વી ��ાવ�સોની રચના કરી, તેનું 
સુંદર સંગઠન તૈયાર કર� છ�. બાદમાં આ સાધક 
�ંદ ભાઈ-બહ�નોના સં�કાર-િસંચન તથા તન-
મનની �થૂળ તથા સૂ�મ અલૌ�કક પાલના માટ� 
િશવબાબા માતે�રી જગદ�બાનું ચયન કર� છ�. 
અહ� એક વાત �પ� કરવા જેવી એ છ� ક� જે સમયે 
મ�મા �ભુરિચત અિહ�સક �હાની િશવશિ� 
પાંડવસેનાનાં િનિમ� સંચાિલકા અને 
સરસેનાપિતનું પદ �હણ કર� છ� �યારથી નારી 
ઉ�થાનની �ાંિતના િશવિપતા �ી ગણેશ કર� છ�.

કારણક� આ વેળાનો સમાજ પુ�ષ �ધાન 
હતો. �યાં નારીનું �થાન અને માન અપમાનના 
આસનમાં િતર�કારને પા� હતું. ��ી �યિ� 
નહ�, વ�તુ તરીક� �વામાં આવતી. નારીને નક�નું 
�ાર માની �યાર� આ�યા��મક ઉ�નિતમાં બાધક 
�પ ગણી ઘોર અનાદર કરી ફગાવી દ�વામાં 
આવેલી �યાર� દુિનયાના તારણહાર �યારા 
પરમે�ર� નંદવાયેલી નારીને નારાયણી પદ �ા�ત 
કરાવવા ઈ�રીય નવિનમા�ણની યોજનાની 
આગેવાની સ�પી. નવો ચીલો પા�ો.

મ�મા એ તો મા� અઢાર વષ�ની ત�ણ 
અવ�થા એ જ ય�માતાની ભૂિમકા અદા કરવાનો 
�ારંભ કર�લો - પરંતુ �યિ�ગત િનરંતર �ભુ-
��િતની ગુ�ત સાધના અને �ભુ�ીમતના તમામ 
સંક�તોને શાનમાં સમ�, આચરણમાં �પાંત�રત 
કરવાની અ�ભુત કળાના કારણે તેઓ ક�ટક�ટલાં 
વ�ર� સાધકોને અિત�મી �ભુનું અિતિ�ય - 
નંબરવન - નમૂનેદાર પા� બની ગયાં હતાં.

પાલનાનો પડકાર - 

અશ�યની આરાધના સમાન...

��ાબાબા અને મ�મા એટલે ���ચ�ની 

�ચંડ યોગા�� �ારા ભ�મ અથવા ચૂકતે ન થાય 
�યાં સુધી સાધક હળવાશ ક� હાશ અનુભવી સદા 
માટ� ����ત ન રહી શક�. પ�રણામે ભિવ�યના 
એકવીસ જ�મના �ાર�ધનું પુ�ય જમા કરવાની 
ખેવના-ઉ�ેજના-રસ ક� �િચ �યાંથી �ગટ થાય 
માટ� સાધકોને સતત �ો�સાિહત કરી ઉમંગ-
ઉ�સાહ ટકાવી રાખવાનું કાય� સાવ સહ�લું તો 
નહોતું જ.

આ ઉપરાંત દીઘ� ��� વાપરી જનક�યાણ 
હ�તુ આવનારા સમયમાં �થાિપત થનારા ઈ�રીય 
સેવાક���ોના સંચાલન કરવાની િવિધ, અથવા 
અચાનક આવી પડતી �ાક�િતક આપદાઓ - 
મનુ�યક�ત સ��તી િવપરીત પ�ર��થિતઓ અને 
આંત�રક માયાવી મનોિવકારોની ઉથલ-પાથલો 
સામે િનભ�યતાથી સામનો કરવાનું �ઢ મનોબળ 
ક�ળવવાની તાલીમ આપી અજય મહારથી - 
િશવશિ� - િવજયીર�ો તૈયાર કરવા એ કોઈ 
સરળતમ કાય� તો નહોતું જ. ત�ઉપરાંત સંસારની 
���એ અને સ�યાસીઓની નજર� જે અસંભવ 
લાગે તેવું કપ�ં કાય�.... સંસારમાં રહ�વા છતાં, 
સંસાર આપણામાં ન રહ�, અથા�� �હ�થ �વનમાં 
પિવ�તાની ધારણા કરી, કમ�યોગી બની દર�ક 
કત��યપાલન કરતાં રહ�વાની અ�યંત પડકાર�પ 
જવાબદારી િનભાવનાર આદશ�યોગીની ક�ળવણી 
આપવી એ તો ખર�ખર અશ�યની આરાધના 
કરવા જેવું જ હતું !

આમ છતાં મ�મા ને ��ાબાબાની 
અવણ�નીય, અ��તીય અને અતુલનીય પાલનાનું 
જબરદ�ત પ�રણામ આજે આપણી સમ� છ�!

� તેઓના નામની યાદી સાથે અનુભવોની 
ન�ધ લેવામાં આવે તો આ લેખનું કદ ખૂબ િવ�તરી 
�ય, છતાં ટૂંકમાં એટલું કહી શકાય ક� મ�મા-
બાબાની પાલનાના અિધકારી આજે કોઈ ઝોન 

બે મહાન િવભૂિતઓ... ક� જેઓ �ભુલીલા, �ભુની 
કાય��મતા અને �ભુની શુભે�છા પાછળનું અકળ 
રહ�ય પુરી રીતે �ણી ચૂ�યાં હતાં. તેથી િવના 
િવરોધે �ભુએ સ�પેલી ય�વ�સોની પાલનાની 
પડકાર�પ લાગતી કામગીરી સહષ� �વીકાર�લી 
હતી.

�વપ�રવત�ન સિહત �ક�િતના પાંચ ત�વોને 
પણ સતો�ધાન બનાવી, સમ� સંસારને �વગ�ય, 
દ�વતુ�ય દુિનયામાં ફ�રવી નાખવો, એ દ�ખીતા જ 
અશ�યની આરાધના કરવા જેવું લાગે! ક�મ ક� આ 
ઈ�રીય આયોજન બ� િવશાળ �તર તેમ જ અિત 
ધૈય�તા માંગી લે તેવું હતું. ક�મ ક� પહ�લું કારણ તો એ 
ક� પૂરા પાંચ હ�ર વષ�ના ���ચ� દરિમયાન 
ચોયા�શી જ�મ ધારણ કરનાર દ�વી-દ�વતા ક�ળના 
પિવ��મ આ�માઓ હાલ છ��ાં જ�મમાં તો -
�ાન, ગુણ, કળા અને આ�યા��મક શિ�ઓથી 
સાવ ખાલીખમ, હાર�લા, થાક�લા, પિતતને િનબ�ળ 
બની ચૂ�યા હોય છ�. એટલે તેઓને પુનઃ �વયંની 
અસિલયતથી વાક�ફ કરાવી, �ાનના મનન 
િચંતન �ારા ઉમંગ-ઉ�સાહને �શ જગાવી, 
આ�મિવ�ાસની �ા��ત કરાવી - �વમાન 
અનુભૂિતના નશામાં ��થત કરાવી તથા 
રાજયોગના સઘન અ�યાસ થક� શિ�સંચય 
�ારા સુષુ�તને સૂ�મ �દ�ય શિ�ઓનું પુનઃ 
ઉ�થાન કરાવી સંપૂણ�તાના લ�ય તરફ �ગિતવાન 
બનાવવાની પહ�લી પડકારભરી કાય�વાહી આ 
હતી. �યાર� બી� બાજુ િવિભ�ન સં�કારોયુ� 
એકિ�ત થયેલાં સંગઠનને મા� ચાર-ચૌદ �દવસ 
માટ� નહ� પરંતુ પૂરા-ચૌદ વષ� સુધી એકતાના 
સૂ�માં બાંધી સમૂહ-�વન �વવાની સુ�યવ��થત 
��િનંગ આપવાની હતી.

તો �ી� તરફ દર�ક સાધક ઉપર ચડેલું 
�ેસઠ જ�મના પાપકમ�નું દ�ણું - ક� ભાર �યાં સુધી 
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ગુ� તરીક�નો દર�ો આપવામાં આવે છ�. અથવા 
એક માતા બરાબર એ�સો (100) િશ�કની 
ગરજ સાર� છ� તેવી પણ કહ�વત �ચિલત છ�. ક�મ ક� 
ચા�ર�યને સં�કાર ઘડતર �ારા બાળકોના 
સશિ�કરણનું ખૂબ અગ�યનું કામ માતા સારી 
રીતે પાર પાડતી હોય છ�.

આમ પણ બાળ ઉછ�રમાં કાળ� લેવાનો હ�તુ 
બાળકને સામાિજક ���એ પગભર ને પ�રપ� 
બનાવવાનો પણ સિવશેષ હોય છ�. પરંતુ જેટલી 
વાવણી સહ�લી છ�. તેટલી છોડ ઉછ�રની �ળવણી 
કરવી કપરી ને પડકારપૂણ� સાિબત થાય છ�. છતાં 
છ�વટ� તેનું પ�રણામ અનોખો જ રંગ દ�ખાડે તેવું 
બને છ�. દા.ત. ભલે અંક��રત થતાં કોઈ છોડને 
�ારંિભક અવ�થાએ પશુ-પંખી-જનાવરોથી 
સુરિ�ત રાખવા લોખંડના પાંજરામાં પણ ક�દ 
કરવા પડે છ�. પરંતુ આ જ છોડ �યાર� પાલન-
પોષણ ને સાર-સંભાળથી િવકસીત થઈ મહાકાય-
વટ�� બની �ય છ� �યાર� તેના ધડ-મૂળ આગળ 
ભ�ણ કરનારાં જનાવરો ખુદ બંધાઈને છ�છાયા 
મેળવતાં �વા મળ� છ�!

નેપોિલયન, ગાંધી�, િશવા�, િવવેકાનંદ 
જેવા અનેક મહાપુ�ષ, િવ�ાન, પં�ડત, 
સમાજસેવક, સ�ન, સંત ક� શૂરવીર કોઈપણની 
મહાનતાનું રહ�ય માતા �ારા મેળવેલી બચપણના 
ઉછ�રની જબરજ�ત પાલનાનો ફાળો �મુખ�થાને 
હોય છ�.

ય�માતા તરીક� મ�માની યાદગાર ભૂિમકા

આમ તો પરમા�માની મિહમા પણ તુમ માતા-
િપતા, હમ બાલક તેર�... તુ�હી હો માતા... િપતા 
તુ�હી હો... તરીક� જગ�હ�ર છ�. એટલે િનરાકાર 
િશવિપતા �યાર� પરમધામ છોડી, ��� 
પ�રવત�નના �દ�ય કાય� હ�તુ ��ાતનમાં �વેશ કર� 

છ�. �યાર� સૌ �થમ લગભગ ચારસો જેટલાં �ભુ-
સમિપ�ત તપ�વી ��ાવ�સોની રચના કરી, તેનું 
સુંદર સંગઠન તૈયાર કર� છ�. બાદમાં આ સાધક 
�ંદ ભાઈ-બહ�નોના સં�કાર-િસંચન તથા તન-
મનની �થૂળ તથા સૂ�મ અલૌ�કક પાલના માટ� 
િશવબાબા માતે�રી જગદ�બાનું ચયન કર� છ�. 
અહ� એક વાત �પ� કરવા જેવી એ છ� ક� જે સમયે 
મ�મા �ભુરિચત અિહ�સક �હાની િશવશિ� 
પાંડવસેનાનાં િનિમ� સંચાિલકા અને 
સરસેનાપિતનું પદ �હણ કર� છ� �યારથી નારી 
ઉ�થાનની �ાંિતના િશવિપતા �ી ગણેશ કર� છ�.

કારણક� આ વેળાનો સમાજ પુ�ષ �ધાન 
હતો. �યાં નારીનું �થાન અને માન અપમાનના 
આસનમાં િતર�કારને પા� હતું. ��ી �યિ� 
નહ�, વ�તુ તરીક� �વામાં આવતી. નારીને નક�નું 
�ાર માની �યાર� આ�યા��મક ઉ�નિતમાં બાધક 
�પ ગણી ઘોર અનાદર કરી ફગાવી દ�વામાં 
આવેલી �યાર� દુિનયાના તારણહાર �યારા 
પરમે�ર� નંદવાયેલી નારીને નારાયણી પદ �ા�ત 
કરાવવા ઈ�રીય નવિનમા�ણની યોજનાની 
આગેવાની સ�પી. નવો ચીલો પા�ો.

મ�મા એ તો મા� અઢાર વષ�ની ત�ણ 
અવ�થા એ જ ય�માતાની ભૂિમકા અદા કરવાનો 
�ારંભ કર�લો - પરંતુ �યિ�ગત િનરંતર �ભુ-
��િતની ગુ�ત સાધના અને �ભુ�ીમતના તમામ 
સંક�તોને શાનમાં સમ�, આચરણમાં �પાંત�રત 
કરવાની અ�ભુત કળાના કારણે તેઓ ક�ટક�ટલાં 
વ�ર� સાધકોને અિત�મી �ભુનું અિતિ�ય - 
નંબરવન - નમૂનેદાર પા� બની ગયાં હતાં.

પાલનાનો પડકાર - 

અશ�યની આરાધના સમાન...

��ાબાબા અને મ�મા એટલે ���ચ�ની 

�ચંડ યોગા�� �ારા ભ�મ અથવા ચૂકતે ન થાય 
�યાં સુધી સાધક હળવાશ ક� હાશ અનુભવી સદા 
માટ� ����ત ન રહી શક�. પ�રણામે ભિવ�યના 
એકવીસ જ�મના �ાર�ધનું પુ�ય જમા કરવાની 
ખેવના-ઉ�ેજના-રસ ક� �િચ �યાંથી �ગટ થાય 
માટ� સાધકોને સતત �ો�સાિહત કરી ઉમંગ-
ઉ�સાહ ટકાવી રાખવાનું કાય� સાવ સહ�લું તો 
નહોતું જ.

આ ઉપરાંત દીઘ� ��� વાપરી જનક�યાણ 
હ�તુ આવનારા સમયમાં �થાિપત થનારા ઈ�રીય 
સેવાક���ોના સંચાલન કરવાની િવિધ, અથવા 
અચાનક આવી પડતી �ાક�િતક આપદાઓ - 
મનુ�યક�ત સ��તી િવપરીત પ�ર��થિતઓ અને 
આંત�રક માયાવી મનોિવકારોની ઉથલ-પાથલો 
સામે િનભ�યતાથી સામનો કરવાનું �ઢ મનોબળ 
ક�ળવવાની તાલીમ આપી અજય મહારથી - 
િશવશિ� - િવજયીર�ો તૈયાર કરવા એ કોઈ 
સરળતમ કાય� તો નહોતું જ. ત�ઉપરાંત સંસારની 
���એ અને સ�યાસીઓની નજર� જે અસંભવ 
લાગે તેવું કપ�ં કાય�.... સંસારમાં રહ�વા છતાં, 
સંસાર આપણામાં ન રહ�, અથા�� �હ�થ �વનમાં 
પિવ�તાની ધારણા કરી, કમ�યોગી બની દર�ક 
કત��યપાલન કરતાં રહ�વાની અ�યંત પડકાર�પ 
જવાબદારી િનભાવનાર આદશ�યોગીની ક�ળવણી 
આપવી એ તો ખર�ખર અશ�યની આરાધના 
કરવા જેવું જ હતું !

આમ છતાં મ�મા ને ��ાબાબાની 
અવણ�નીય, અ��તીય અને અતુલનીય પાલનાનું 
જબરદ�ત પ�રણામ આજે આપણી સમ� છ�!

� તેઓના નામની યાદી સાથે અનુભવોની 
ન�ધ લેવામાં આવે તો આ લેખનું કદ ખૂબ િવ�તરી 
�ય, છતાં ટૂંકમાં એટલું કહી શકાય ક� મ�મા-
બાબાની પાલનાના અિધકારી આજે કોઈ ઝોન 

બે મહાન િવભૂિતઓ... ક� જેઓ �ભુલીલા, �ભુની 
કાય��મતા અને �ભુની શુભે�છા પાછળનું અકળ 
રહ�ય પુરી રીતે �ણી ચૂ�યાં હતાં. તેથી િવના 
િવરોધે �ભુએ સ�પેલી ય�વ�સોની પાલનાની 
પડકાર�પ લાગતી કામગીરી સહષ� �વીકાર�લી 
હતી.

�વપ�રવત�ન સિહત �ક�િતના પાંચ ત�વોને 
પણ સતો�ધાન બનાવી, સમ� સંસારને �વગ�ય, 
દ�વતુ�ય દુિનયામાં ફ�રવી નાખવો, એ દ�ખીતા જ 
અશ�યની આરાધના કરવા જેવું લાગે! ક�મ ક� આ 
ઈ�રીય આયોજન બ� િવશાળ �તર તેમ જ અિત 
ધૈય�તા માંગી લે તેવું હતું. ક�મ ક� પહ�લું કારણ તો એ 
ક� પૂરા પાંચ હ�ર વષ�ના ���ચ� દરિમયાન 
ચોયા�શી જ�મ ધારણ કરનાર દ�વી-દ�વતા ક�ળના 
પિવ��મ આ�માઓ હાલ છ��ાં જ�મમાં તો -
�ાન, ગુણ, કળા અને આ�યા��મક શિ�ઓથી 
સાવ ખાલીખમ, હાર�લા, થાક�લા, પિતતને િનબ�ળ 
બની ચૂ�યા હોય છ�. એટલે તેઓને પુનઃ �વયંની 
અસિલયતથી વાક�ફ કરાવી, �ાનના મનન 
િચંતન �ારા ઉમંગ-ઉ�સાહને �શ જગાવી, 
આ�મિવ�ાસની �ા��ત કરાવી - �વમાન 
અનુભૂિતના નશામાં ��થત કરાવી તથા 
રાજયોગના સઘન અ�યાસ થક� શિ�સંચય 
�ારા સુષુ�તને સૂ�મ �દ�ય શિ�ઓનું પુનઃ 
ઉ�થાન કરાવી સંપૂણ�તાના લ�ય તરફ �ગિતવાન 
બનાવવાની પહ�લી પડકારભરી કાય�વાહી આ 
હતી. �યાર� બી� બાજુ િવિભ�ન સં�કારોયુ� 
એકિ�ત થયેલાં સંગઠનને મા� ચાર-ચૌદ �દવસ 
માટ� નહ� પરંતુ પૂરા-ચૌદ વષ� સુધી એકતાના 
સૂ�માં બાંધી સમૂહ-�વન �વવાની સુ�યવ��થત 
��િનંગ આપવાની હતી.

તો �ી� તરફ દર�ક સાધક ઉપર ચડેલું 
�ેસઠ જ�મના પાપકમ�નું દ�ણું - ક� ભાર �યાં સુધી 
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ઈ�ચાજ� તો કોઈ િવદ�શ ઈ�રીય સેવાના 
સંચાિલકા તો કોઈ િભ�ન િભ�ન િવં�સના 
અ�ય�-પદ શોભાવી ર�ાં છ�.

મ�માની મહાનતા

(૧) મ�મા એટલે પુ�ષાથ�ના પારસમિણ... 
�ગાનું�ગ મ�માના પહ�લાં અને અંિતમ 
ચોયા�શીમાં જ�મનું નામ હતું - રાધા. કો�કલક�ઠી - 
મધુર �વર સામા�ી રાધા ૐની �વિન �ારા 
િજ�ાસુઓને �ભુની રસમ� ��િતમાં એવાં તો 
તરબોળ કરી દ�તા ક� સૌ �યાનાવ�થામાં ખોવાઈ 
જતા - �ાન િપપાસુ, મુરલી ચા�ક, િવ�ાદ�વી મા 
સર�વતીની �ાન મુરલી ��યેની મહોબત પણ 
અ�ડ હતી. મ�મા �દવસમાં �ણવાર �ાનવાણીનું 
સરસ અ�યયન કરતાં - તેમનું મનન-િચંતન તો 
અિવરત ચાલુ જ રહ�તું એટલે તેઓ કોઈવાર આ 
�ાનગુંજનથી થતી �ા��તની અનુભૂિત ગીત �ારા 
પણ કહી ઉઠતા -

‘નાચે અંગ-અંગ મુરલી ક� ધૂન પર,
ગાયે મન મતવારા,
�દલ પે મોર� તૂને ઓ સાવ�રયાં,
ક�સા �દુ ડાલા
-�યારા મોરા લૂટા, બાંસુરીયા બજૈય ક�.’

મ�માની �દનચયા� ખૂબ �ય�ત અને તપ�યા-
સભર રહ�તી - તેઓ �ાતઃ અ�તવેળાએ �િત�દન 
બે વા�યે ઊઠી �યિ�ગત સાધનામાં ખોવાયેલા 
રહ�તાં, બાદમાં િન�ય�મપૂણ� કરી, સવારના 
�ાનમુરલી સ�સંગ સભામાં પણ ��ા બાબાના 
આગમન પૂવ� દશ િમિનટ, પરમિશ�ક 
િશવબાબાએ ગઈકાલે આપેલા ‘હોમવક�’ની 
રીવીઝન પૂણ� સમી�ા કરતાં - મ�માની વાણીની 
એકરસ �વાિહતા તો સાંજના મુકરર થયેલાં 
રોજના સમય મુજબ 5 થી 6ના �ાસમાં �વા 

મળતી - �યાર� તેઓ સવારની �ાનવાણીના મુ�ય 
મુ�ાઓનું િવગતવાર - �રદાર �થ�રણ કરી, 
�ભુ�ીમતને સરળતાથી આ�મસાત કરવાની તી� 
તમ�ના સાધકોમાં ��ત કરી દ�તાં.. વ�ેના 
સમયગાળામાં સેવાક���ોમાં પો�ટ મોકલવી, 
િ��ટ�ગ થતી �ાન મુરલીઓના �ૂફ-રીડ�ગ 
ચેક�ગ તથા તાર-ટપાલ ક� િનમં�ણ પ�ના મેટરને 
અંિતમ �પ આપવા જેવી પણ જવાબદારી સ��મત 
િનભાવતાં તેમજ દર સ� ગુ�વારનો �ભુ�સાદ - 
ભોગ મ�મા �તે બનાવતાં, મધુબનમાં આવતાં 
અિતિથઓ ક� ય�વ�સો માટ�ના ભોજન તથા 
આવાસ-િનવાસની સંપૂણ� કામગીરી અથા�� તમામ 
�યવ�થા પણ મ�મા જ સંભાળતા હતાં.

મ�મા એટલે મમતાનો ઘૂઘવતો મહાસાગર

દર પૂનમની રા�ે મ�મા અખંડ યોગ સાધના 
�ારા પુ�ષાથ�માં નબળા ��ાવ�સોને મનસા 
સેવાનું ગુ�ત યોગદાન પણ કરતાં. કોઈ પણ 
બાળક િવના સંકોચે - ગમે �યાર� મ�માને મળી - 
સાધનામાં જ�રી માગ�દશ�ન મેળવી શકતા. અર� ! 
ઘણીવાર બાળકોને ગોદમાં લઈ ‘મે�ેટ-ટચ’ 
માની મમતાનો અપાર-�યાર ભય� �ેહ-�પશ� 
કરી બાળકોમાં એટલી બધી શિ�નો સંચાર કરી 
દ�તાં જેની વાત ન પૂછો.

મ�મા એટલે ધરતીની ચૈત�ય �ાનગંગા

સા�ા� �ાનરતન ધનથી છલોછલ 
ઊભરાતી મા મહાલ�મી - હાજર જવાબમાં 
હ�િશયાર અને ખતરામાં હ�મેશા ખબરદાર 
રહ�નારાં હતાં. િવપ�માં િજ�ાસુ તરીક� ભલે કોઈ 
કોટ�ના �યાયાધીશ હોય, પં�ડત હોય ક� બુિ��વી 
- વી.આઈ.પી. ક�ાનો કોઈ ઉ� અિધકારી હોય 
- મ�મા ગમે તેવા તા�ક�ક ક� દાશ�િનક ��ોના 
તુરંત - ન�તાપૂવ�ક, ચતુરાઈપૂવ�કને બેધડક 
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જવાબ દ�વામાં �યાર�ય �ોભ ન અનુભવતા. અહ� 
એક સંિ��ત જ ઉદાહરણ રજૂ ક�ં છું.

1963માં �દ�હી માલિવયા સેવાક��� ઉપર 
ડૉ. માથુર - પ�ી સાથે મ�માને મળવા આવેલા. 
તેઓ ખુદ વૈ�ાિનક હોવાથી - ના��તક સમક� 
એટલે ક� �ભુમાં જરા પણ િવ�ાસ ન ધરાવતાં - 
તેઓએ મ�માને મળતાં જ �� પૂછી ના�યો - 
‘ભગવાન કોણ છ�?’ - �ણાધ�માં મ�મા બો�યા 
Point of Light - �કાશ �વ�પ - માથુર� �ત�ધ 
થઈ ગયા. પછી મ�માના ��યુ�ર �ડે સહમિત 
દશા�વી ક� હવે વૈ�ાિનકો પણ (Source of 
Energy) તરીક� ઈ�રને માનવા લા�યાં છ�. - કહી 
�ાનનો સા�તાિહક કોષ� કરી - રાજયોગના તી� 
અ�યાસી બની છ�વટ� તેમના મકાનમાં જ ઈ�રીય 
સેવાક���નો �ારંભ કરા�યો.

જેટલા મ�મા �સ�નિચ� ક� હિષ�તમુખ 
દ�ખાતા, તેટલાં જ ગંભીરતાને અંતમુ�ખતાના 
મા�ટર હતા. મ�માની �યિ�ગત સાધના 
અનુભૂિતની મા�યતા એવી હતી ક� જ�મ 
જ�માંતરથી આપણે બિહમુ�ખ બનીને જ ��યા 
છીએ - હવે જરા આ અંિતમ જ�મને સફળ 
બનાવવા અંતમુ�ખ બની - એકા� િચ�ે વધુ ને વધુ 
�ભુિમલનનો લાભ ઉઠાવવો �ઈએ.

મ�માની સફળતા પાછળના �ેરણાદાયી 
સૈ�ાંિતક સૂ�ોને સંયમશીલતાનું ખૂબ યોગદાન 
હતું. જેમ ક� મ�મા સદા ��ાવ�સોને પુ�ષાથ�માં 
ભૂલમુ� �વા માગતાં. તેથી કહ�તા - Past is 
Past, don't repeat same mistake. (એકવાર 
થયેલી ભૂલની પુનરા�િ� ન કરવી.)

અથા�� ભૂતકાળના ભાર વગરની અને 
ભિવ�યની િચંતા િવનાની વત�માનની ��યેક 
�ણમાં જે સાધક સમ�તાપૂણ� �વે છ� તે સાચો 

�વ-રા�ય અિધકારી - સ�ાટતુ�ય છ�.

મ�મા ક�દ �ાનીઓની નહ� પણ �ાન 
સાગરની ગહ�રાઈમાં જવાનું વધાર� પસંદ કરતાં, 
તેથી �યથ� ક� પરિચંતન મ�માની સામે એક સેક�ડ 
ઊભું રહી શકતું નહ�.

મ�મા સદા �ભુઆ�ા ક� �ભુ �ીમતના ચુ�ત 
પાલક હતા. - ‘�કમી �કમ ચલા રહા હ�....’ હા - 
બાબા... � બાબા..  તે મ�માનો મૂળ મં� હતો. 
કારણ ક� ભગવાન શું હ��ત છ� તેની પૂરી પરખ 
કરનાર ��વીનાં પહ�લાં મિહલાર� મ�મા હતા.

અર� ! િપતા�ી ��ાબાબાને પણ મ�માએ 
ક�દ સાધારણ માનવી તરીક� નહોતાં િનહા�યા - 
મ�મા, બાબાનો પૂણ� આદર કરતાં.

મ�મા એટલે 

... �ભુના �િતિનિધ.

... �ભુ િન�યનો �વંત નમૂનો.

... �ભુ પ�રચયનો પયા�ય.

... મહારથીઓની માઁ.

... ઝોન ઈ�ચાજ�ની જનની.

... રાધામાંથી અનુરાધા (લ�મી) બનનાર.

... દશ�નીયમૂત� સા�ાત મા દુગા�.

... આદશ� ય� માતા, ક� જેણે ઈ�રીય 
સંતાનોના સુખ અને પાલના કાજે �વનની અંિતમ 
�ણો સુધી અથા�� 1956 થી 1964, સતત આઠ 
વષ� દરિમયાન અથક બની ભારત વષ�નું �મણ 
કરી તમામ સેવાક���ોની �થાપના - પાલના  અને 
સફળતા પાછળ આ�વન ય� આ�િતના �પમાં 
સમિપ�ત કરી દીધું. એવા પરમવંદનીય - પરમ 
�ેરણામૂત� મ�મા અને િપતા�ી ��ાબાબાને 
સવ�� સતગુ� િશવબાબા શા માટ� અનુસરવાનું 
(Follow Father & Mother) કહ�તાં, તે સમજ 
સાધકોને હવે સ-વેળા આવી જ જવી �ઈએ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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ઈ�ચાજ� તો કોઈ િવદ�શ ઈ�રીય સેવાના 
સંચાિલકા તો કોઈ િભ�ન િભ�ન િવં�સના 
અ�ય�-પદ શોભાવી ર�ાં છ�.

મ�માની મહાનતા

(૧) મ�મા એટલે પુ�ષાથ�ના પારસમિણ... 
�ગાનું�ગ મ�માના પહ�લાં અને અંિતમ 
ચોયા�શીમાં જ�મનું નામ હતું - રાધા. કો�કલક�ઠી - 
મધુર �વર સામા�ી રાધા ૐની �વિન �ારા 
િજ�ાસુઓને �ભુની રસમ� ��િતમાં એવાં તો 
તરબોળ કરી દ�તા ક� સૌ �યાનાવ�થામાં ખોવાઈ 
જતા - �ાન િપપાસુ, મુરલી ચા�ક, િવ�ાદ�વી મા 
સર�વતીની �ાન મુરલી ��યેની મહોબત પણ 
અ�ડ હતી. મ�મા �દવસમાં �ણવાર �ાનવાણીનું 
સરસ અ�યયન કરતાં - તેમનું મનન-િચંતન તો 
અિવરત ચાલુ જ રહ�તું એટલે તેઓ કોઈવાર આ 
�ાનગુંજનથી થતી �ા��તની અનુભૂિત ગીત �ારા 
પણ કહી ઉઠતા -

‘નાચે અંગ-અંગ મુરલી ક� ધૂન પર,
ગાયે મન મતવારા,
�દલ પે મોર� તૂને ઓ સાવ�રયાં,
ક�સા �દુ ડાલા
-�યારા મોરા લૂટા, બાંસુરીયા બજૈય ક�.’

મ�માની �દનચયા� ખૂબ �ય�ત અને તપ�યા-
સભર રહ�તી - તેઓ �ાતઃ અ�તવેળાએ �િત�દન 
બે વા�યે ઊઠી �યિ�ગત સાધનામાં ખોવાયેલા 
રહ�તાં, બાદમાં િન�ય�મપૂણ� કરી, સવારના 
�ાનમુરલી સ�સંગ સભામાં પણ ��ા બાબાના 
આગમન પૂવ� દશ િમિનટ, પરમિશ�ક 
િશવબાબાએ ગઈકાલે આપેલા ‘હોમવક�’ની 
રીવીઝન પૂણ� સમી�ા કરતાં - મ�માની વાણીની 
એકરસ �વાિહતા તો સાંજના મુકરર થયેલાં 
રોજના સમય મુજબ 5 થી 6ના �ાસમાં �વા 

મળતી - �યાર� તેઓ સવારની �ાનવાણીના મુ�ય 
મુ�ાઓનું િવગતવાર - �રદાર �થ�રણ કરી, 
�ભુ�ીમતને સરળતાથી આ�મસાત કરવાની તી� 
તમ�ના સાધકોમાં ��ત કરી દ�તાં.. વ�ેના 
સમયગાળામાં સેવાક���ોમાં પો�ટ મોકલવી, 
િ��ટ�ગ થતી �ાન મુરલીઓના �ૂફ-રીડ�ગ 
ચેક�ગ તથા તાર-ટપાલ ક� િનમં�ણ પ�ના મેટરને 
અંિતમ �પ આપવા જેવી પણ જવાબદારી સ��મત 
િનભાવતાં તેમજ દર સ� ગુ�વારનો �ભુ�સાદ - 
ભોગ મ�મા �તે બનાવતાં, મધુબનમાં આવતાં 
અિતિથઓ ક� ય�વ�સો માટ�ના ભોજન તથા 
આવાસ-િનવાસની સંપૂણ� કામગીરી અથા�� તમામ 
�યવ�થા પણ મ�મા જ સંભાળતા હતાં.

મ�મા એટલે મમતાનો ઘૂઘવતો મહાસાગર

દર પૂનમની રા�ે મ�મા અખંડ યોગ સાધના 
�ારા પુ�ષાથ�માં નબળા ��ાવ�સોને મનસા 
સેવાનું ગુ�ત યોગદાન પણ કરતાં. કોઈ પણ 
બાળક િવના સંકોચે - ગમે �યાર� મ�માને મળી - 
સાધનામાં જ�રી માગ�દશ�ન મેળવી શકતા. અર� ! 
ઘણીવાર બાળકોને ગોદમાં લઈ ‘મે�ેટ-ટચ’ 
માની મમતાનો અપાર-�યાર ભય� �ેહ-�પશ� 
કરી બાળકોમાં એટલી બધી શિ�નો સંચાર કરી 
દ�તાં જેની વાત ન પૂછો.

મ�મા એટલે ધરતીની ચૈત�ય �ાનગંગા

સા�ા� �ાનરતન ધનથી છલોછલ 
ઊભરાતી મા મહાલ�મી - હાજર જવાબમાં 
હ�િશયાર અને ખતરામાં હ�મેશા ખબરદાર 
રહ�નારાં હતાં. િવપ�માં િજ�ાસુ તરીક� ભલે કોઈ 
કોટ�ના �યાયાધીશ હોય, પં�ડત હોય ક� બુિ��વી 
- વી.આઈ.પી. ક�ાનો કોઈ ઉ� અિધકારી હોય 
- મ�મા ગમે તેવા તા�ક�ક ક� દાશ�િનક ��ોના 
તુરંત - ન�તાપૂવ�ક, ચતુરાઈપૂવ�કને બેધડક 
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જવાબ દ�વામાં �યાર�ય �ોભ ન અનુભવતા. અહ� 
એક સંિ��ત જ ઉદાહરણ રજૂ ક�ં છું.

1963માં �દ�હી માલિવયા સેવાક��� ઉપર 
ડૉ. માથુર - પ�ી સાથે મ�માને મળવા આવેલા. 
તેઓ ખુદ વૈ�ાિનક હોવાથી - ના��તક સમક� 
એટલે ક� �ભુમાં જરા પણ િવ�ાસ ન ધરાવતાં - 
તેઓએ મ�માને મળતાં જ �� પૂછી ના�યો - 
‘ભગવાન કોણ છ�?’ - �ણાધ�માં મ�મા બો�યા 
Point of Light - �કાશ �વ�પ - માથુર� �ત�ધ 
થઈ ગયા. પછી મ�માના ��યુ�ર �ડે સહમિત 
દશા�વી ક� હવે વૈ�ાિનકો પણ (Source of 
Energy) તરીક� ઈ�રને માનવા લા�યાં છ�. - કહી 
�ાનનો સા�તાિહક કોષ� કરી - રાજયોગના તી� 
અ�યાસી બની છ�વટ� તેમના મકાનમાં જ ઈ�રીય 
સેવાક���નો �ારંભ કરા�યો.

જેટલા મ�મા �સ�નિચ� ક� હિષ�તમુખ 
દ�ખાતા, તેટલાં જ ગંભીરતાને અંતમુ�ખતાના 
મા�ટર હતા. મ�માની �યિ�ગત સાધના 
અનુભૂિતની મા�યતા એવી હતી ક� જ�મ 
જ�માંતરથી આપણે બિહમુ�ખ બનીને જ ��યા 
છીએ - હવે જરા આ અંિતમ જ�મને સફળ 
બનાવવા અંતમુ�ખ બની - એકા� િચ�ે વધુ ને વધુ 
�ભુિમલનનો લાભ ઉઠાવવો �ઈએ.

મ�માની સફળતા પાછળના �ેરણાદાયી 
સૈ�ાંિતક સૂ�ોને સંયમશીલતાનું ખૂબ યોગદાન 
હતું. જેમ ક� મ�મા સદા ��ાવ�સોને પુ�ષાથ�માં 
ભૂલમુ� �વા માગતાં. તેથી કહ�તા - Past is 
Past, don't repeat same mistake. (એકવાર 
થયેલી ભૂલની પુનરા�િ� ન કરવી.)

અથા�� ભૂતકાળના ભાર વગરની અને 
ભિવ�યની િચંતા િવનાની વત�માનની ��યેક 
�ણમાં જે સાધક સમ�તાપૂણ� �વે છ� તે સાચો 

�વ-રા�ય અિધકારી - સ�ાટતુ�ય છ�.

મ�મા ક�દ �ાનીઓની નહ� પણ �ાન 
સાગરની ગહ�રાઈમાં જવાનું વધાર� પસંદ કરતાં, 
તેથી �યથ� ક� પરિચંતન મ�માની સામે એક સેક�ડ 
ઊભું રહી શકતું નહ�.

મ�મા સદા �ભુઆ�ા ક� �ભુ �ીમતના ચુ�ત 
પાલક હતા. - ‘�કમી �કમ ચલા રહા હ�....’ હા - 
બાબા... � બાબા..  તે મ�માનો મૂળ મં� હતો. 
કારણ ક� ભગવાન શું હ��ત છ� તેની પૂરી પરખ 
કરનાર ��વીનાં પહ�લાં મિહલાર� મ�મા હતા.

અર� ! િપતા�ી ��ાબાબાને પણ મ�માએ 
ક�દ સાધારણ માનવી તરીક� નહોતાં િનહા�યા - 
મ�મા, બાબાનો પૂણ� આદર કરતાં.

મ�મા એટલે 

... �ભુના �િતિનિધ.

... �ભુ િન�યનો �વંત નમૂનો.

... �ભુ પ�રચયનો પયા�ય.

... મહારથીઓની માઁ.

... ઝોન ઈ�ચાજ�ની જનની.

... રાધામાંથી અનુરાધા (લ�મી) બનનાર.

... દશ�નીયમૂત� સા�ાત મા દુગા�.

... આદશ� ય� માતા, ક� જેણે ઈ�રીય 
સંતાનોના સુખ અને પાલના કાજે �વનની અંિતમ 
�ણો સુધી અથા�� 1956 થી 1964, સતત આઠ 
વષ� દરિમયાન અથક બની ભારત વષ�નું �મણ 
કરી તમામ સેવાક���ોની �થાપના - પાલના  અને 
સફળતા પાછળ આ�વન ય� આ�િતના �પમાં 
સમિપ�ત કરી દીધું. એવા પરમવંદનીય - પરમ 
�ેરણામૂત� મ�મા અને િપતા�ી ��ાબાબાને 
સવ�� સતગુ� િશવબાબા શા માટ� અનુસરવાનું 
(Follow Father & Mother) કહ�તાં, તે સમજ 
સાધકોને હવે સ-વેળા આવી જ જવી �ઈએ.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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�વન એક સાયકલ જેવું છ�. તેને પેડલ 
મારતા રહીએ તો જ આગળ વધાય અને તો જ 
બેલે�સ રહ�. �ગિત જ માનવને સફળતા અપાવે 
છ�. કોઈપણ �ે�માં સફળતાનો િસ�ાંત છ� ક� 
પેડલ મારવા, એટલે ક� કમ� કરતા રહ�વું. પણ 
સફળતાની સાથે અનેક ઈ�-અિન� આવે જ છ�. 
એટલે સાવધાન રહ�વું પડે. સફળતા આવે, 
ધનસંપિ� - �િત�ામાં વધારો થાય, �યાર� જેઓ 
અ�યાર સુધી આપણી તરફ �યાન આપતા ન 
હતા, આપણી આસપાસ ફરકતા ન હતા. તેઓ 
હવે આપણને માન આપતા થઈ �ય, આપણી 
નજ�દક આવવાનો �ય� કરવા માંડે અને એટલે 
અિભમાન આવી �ય, આપણે પણ કાંઈક છીએ 
એવું માનવા માટ� �ેરાઈ જઈએ. �વનમાં �વાથ� 
વધતો �ય. સાચો �ેહ, સાચાં સુખ-શાંિત, 
આનંદ, ખુશી ઘટતાં �ય. અ�ય ��યેની 
આકાં�ાઓ વધતી �ય. પરમાથ� ઘટતો �ય. 
�વાથ�નું પલડું હતું તેના કરતાં ભાર� થતું �ય. 
સાચી ખુશી - આભાસી ખુશીમાં બદલાઈ �ય. 
સાચું ��મત �લા�ટીકના ��મતમાં બદલાઈ �ય. 
સુખ સ�િ�ની વ�ે વારંવાર દુઃખ-અશાંિતની 
લહ�ર આવી �ય. વેપાર-ધંધાના �ે�ે સફળતા 
અપાર મળવા છતાંય ક�ટુંબ, સમાજ, સગા 
સંબંધીઓ, િમ�ો ભયા� સમાજ �ે�માં અનેક 
સમ�યાઓ, િવટ�બણાઓ, મનમુટાવ, કડવાશ 
ઉભી થાય. મન ઉ��� રહ�, ડી�ટબ� રહ�, હતાશ 
બને. અનેક સંબંધ સંપક�ની વ�ે પોતાને એકલા 
ફ�લ કરીએ.

‘લેના ઓર દ�ના’નું બેલે�સ

િશવબાબાએ આપણને સવ� બાળકોને 

આદ�શ આપેલો છ� ક� �વ-પ�રવત�નથી િવ�-
પ�રવત�ન - પહ�લા �વયંને બદલો પછી અ�યને 
બદલવાનો �ય� કરો. એટલે પહ�લા પોતાના જ 
તન, મન, ધનને િવ�પ�રવત�ન ના કાય�માં 
લગાવો એટલે ક� આપતાં શીખવાની જ�ર છ�. 
તનથી અ�યને સુખ મળ� તેવાં કમ� કરો. મનને 
રાજયોગથી શિ�શાળી બનાવીને અ�યના 
�વનમાં સુખ-શાંિત-ખુશી �ગટ� તે માટ� મનથી 
શુભ ભાવનાઓ તથા શુભ કામનાઓના 
વાય�ેશ�સ - શુભ તરંગો ફ�લાવો. ધનને અ�યના 
�વનમાં આ�યા��મકતા અને રાજયોગના માગ� 
�યાણ કરીને તેઓમાં સકારા�મક પ�રવત�ન થાય 
તેવી ઈ�રીય સેવામાં લગાવો. �વનમાં જ�મથી 
લઈને અ�યાર સુધી આપણને અનેકિવધ �વ�પે 
મળતું જ ર�ં છ�. નાનપણથી યુવાવ�થા સુધી મા-
બાપ, વડીલ, અડોશ-પડોશ તરફથી �ેમ-પાલના, 
િશ�કો તરફથી આ�િવકા માટ� �ાન મ�યું છ�. 
�યાર બાદ પણ ઉપરો� �ેહીજનો ઉપરાંત 
િમ�- સંબંધીઓ,સમાજ, દ�શ તથા �ક�િતના 
પાંચેય ત�વો તરફથી જ�રી સંપિ�, સહયોગ, 
આશરો (Shelter), સુખ-શાંતના સાધનો મળતા 
જ ર�ા છ�. બધું મ�યું જ છ�. હવે આ ‘લેના’ �યાં 
સુધી? સમાજે જે આ�યું છ� તેનું વળતર ‘દ�ના 
�વ�પે હવે ચૂકવવાની જ�ર છ�. વળી પરમા�મા 
તરફથી પણ ઘણું મ�યું છ�. ભગવાનનો સાથ અને 
હાથ આપણી સાથે છ�છાયા �વ�પે છ�. �વનની 
મુ�ક�લ પળોમાં તેમના સાથથી મળ�લ માનિસક 
શાંિત અને �વ�થતાથી અનેક પ�ર��થિતઓમાંથી 
સહજ પાર થયા છીએ. ખોવાયેલી આંત�રક 
શિ�ઓને તેઓએ ��ત કરીને સુખ-શાંિતમય 

બેલે�સ
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

�વન બના�યું છ�. પરમા�માના આ અહ�સાનને 
ચૂકવવા માટ� પણ આપણે ‘દ�ના’ આપવાનું 
શીખવાનું છ�. વળી ભગવાન તો આપણે તેમના ક� 
પરમાથ� િનિમ�ે આપેલ સવ�નું ‘એકનું અનેકગણું’ 
કરીને આપનાર સવ� સમથ� છ�.

એક �યિ�એ અ�ય ખેડૂત પાસેથી એક 
ખેતર ખરી�ું. આ ખેતર ખેડતા તેને જમીનમાંથી 
હીરામોતી ધર�ણાથી ભર�લ ચ��ા�ત થયો. તેણે 
જમીન વેચનાર ખેડૂતને જણા�યું ક� - ‘આ ચ�માં 
ભર�લ સંપિ�ના તમે માિલક છો, કારણ ક� તે મારા 
ખરીદવા પહ�લાથી જમીનમાં પડેલ છ�.’ પેલા ખેડૂતે 
જણા�યું ક� - ‘ના. આ જમીન તો મ� તમને વેચી 
દીધી છ�. હવે તે મારી નથી. પણ તમારી છ� તમે જ 
તેના હકદાર છો. એટલે તેમાંથી જે પણ મળ� તે 
તમા�ં જ કહ�વાય, મા� નહ�.’ બંને આ સંપિ� 
લેવા તૈયાર નહતા. હવે બંને મળીને નગરના રા� 
પાસે ગયા. તેમને કહ� ક� તમારા રા�યમાં આવેલી 
આ સંપિ� તમારી કહ�વાય તો તમે રાખી લો. રા� 
પણ કહ� છ� ક� - ‘ના, મારાથી ન લેવાય, તમારી 
પોતાની જમીનના તમે માિલક છો’ તેને �� ક�વી 
રીતે લઈ શક��.’ નગરના �ે�ી જનો, િવ�ાનો 
એક�ીત થયા અને તેઓએ િવચાર િવમશ� કરીને 
ક�ં ક� આ સંપિ�, નગરજનોના િહતાથ� વપરાય.

આમ �યાં દ�નારા જ દ�નારા હોય �યાં 
આગળ સમાજની �ગિત થાય, સમાજ સુખ-
શાંિતમય બને, સવ�નું �વન સુખમય બને. 
સમાજમાંથી સવ� �કારના ભેદભાવ, તકરાર, 
મનમુટાવ, �ચાઈ નીચાઈનો અંત આવે. 

Science ભૌિતકતા (િવ�ાન) અને 
Spirituality  આ�યા��મકતાનું બેલે�સ

િવ�ાનનો જમાનો છ�. ભૌિતકવાદ ચાર� 
તરફ ફ�લાયેલો છ� અને તેની ખૂબ બોલબાલા છ�, 

�વનમાંથી મૂ�યો અ��ય થઈ ર�ાં છ�, 
આ�યા��મકતા ધીર� ધીર� ઓછી થતી �ય છ� તથા 
પરોપકાર, સહકાર, સહાનુભૂિત, સમાનુભૂિતનાં 
ઝરણાં ધીર� ધીર� સુકાઈ ર�ા છ�. એટલે Science 
અને Spirituality ભૌિતકતા (િવ�ાન) અને 
આ�યા��મકતાના બેલે�સ સંતુલનના �વનમાં 
સમ�વયની જ�ર છ�. એટલે જ કહ�વાયું છ� ક� ��વી 
ઉછ�ગે ઉછર�લ �� માનવી માનવ થા� તો ઘણું. 
માનવને બુિ�શાળી �ાણી કહ�વાય. પણ બુિ�નો 
�વાથ� માટ� ઉપયોગ થઈ ર�ો છ�. પહ�લાના 
સમયમાં એકના ડબલ કરવાની લાલચ આપીને 
ઠગતા. સોનાના ઘર�ણાને ધોઈને ચમકાવી 
આપવાની લાલચ આપીને સોનું સેરવી લેતા. હવે 
ઓનલાઈન અલગ અલગ �વ�પે ઠગાઈ થઈ રહી 
છ�. સાયબર �ાઈમ વધી ર�ા છ�. પણ આ જ 
બુિ�ને સ�ય માગ�, �ામાિણકતાપૂવ�ક ધંધો 
કરીને, �ોફ�શનનો સાચો અથ� સમ�ને, �ેહપૂણ� 
સ�ભાવ રાખીને, માનવ ઉ�થાન-સમાજ ઉ�થાન 
માટ� કાય� કરીને, સુખ-શાંિતમય દ�શ-િવ�ને 
બનાવવા માટ� યોગદાન આપવાની આજે સ�ત 
જ�રત છ�. આ�યા��મકતા માનવને મૂ�યિન� 
બનાવે છ�. �ામાિણકતા, સ�યતા, પરોપકાર, 
િનઃ�વાથ� ભાવના માગ� પર ચાલવાની શિ� 
�દાન કર� છ�.

એક હૉ��પટલમાં એક યુવાનને લાવવામાં 
આ�યો. યુવક ભાર� એ�સીડ�ટમાં ખૂબ ઘવાયેલો 
હતો. ઈમજ��સી હતી. નસ� ડૉ�ટરને ફોન કરીને 
ટૂંકમાં ક�સની ગંભીરતા િવષે વાત કરીને જલદી 
પહ�ચવા િવનંતી કરી. ડૉ�ટરને આવતા થોડી 
વાર લાગી. દદ�ના �વજનો �ચા નીચા થઈ ર�ા 
હતા. તેવામાં ડૉ�ટર �વે�યા. બધા િમ�ો - 
�વજનો ડૉ�ટર પર �ણે તૂટી જ પ�ા. ‘તમે તો 
ક�વા ડૉ�ટર છો. આટલો ઈમજ��સી ક�સ અને 
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�વન એક સાયકલ જેવું છ�. તેને પેડલ 
મારતા રહીએ તો જ આગળ વધાય અને તો જ 
બેલે�સ રહ�. �ગિત જ માનવને સફળતા અપાવે 
છ�. કોઈપણ �ે�માં સફળતાનો િસ�ાંત છ� ક� 
પેડલ મારવા, એટલે ક� કમ� કરતા રહ�વું. પણ 
સફળતાની સાથે અનેક ઈ�-અિન� આવે જ છ�. 
એટલે સાવધાન રહ�વું પડે. સફળતા આવે, 
ધનસંપિ� - �િત�ામાં વધારો થાય, �યાર� જેઓ 
અ�યાર સુધી આપણી તરફ �યાન આપતા ન 
હતા, આપણી આસપાસ ફરકતા ન હતા. તેઓ 
હવે આપણને માન આપતા થઈ �ય, આપણી 
નજ�દક આવવાનો �ય� કરવા માંડે અને એટલે 
અિભમાન આવી �ય, આપણે પણ કાંઈક છીએ 
એવું માનવા માટ� �ેરાઈ જઈએ. �વનમાં �વાથ� 
વધતો �ય. સાચો �ેહ, સાચાં સુખ-શાંિત, 
આનંદ, ખુશી ઘટતાં �ય. અ�ય ��યેની 
આકાં�ાઓ વધતી �ય. પરમાથ� ઘટતો �ય. 
�વાથ�નું પલડું હતું તેના કરતાં ભાર� થતું �ય. 
સાચી ખુશી - આભાસી ખુશીમાં બદલાઈ �ય. 
સાચું ��મત �લા�ટીકના ��મતમાં બદલાઈ �ય. 
સુખ સ�િ�ની વ�ે વારંવાર દુઃખ-અશાંિતની 
લહ�ર આવી �ય. વેપાર-ધંધાના �ે�ે સફળતા 
અપાર મળવા છતાંય ક�ટુંબ, સમાજ, સગા 
સંબંધીઓ, િમ�ો ભયા� સમાજ �ે�માં અનેક 
સમ�યાઓ, િવટ�બણાઓ, મનમુટાવ, કડવાશ 
ઉભી થાય. મન ઉ��� રહ�, ડી�ટબ� રહ�, હતાશ 
બને. અનેક સંબંધ સંપક�ની વ�ે પોતાને એકલા 
ફ�લ કરીએ.

‘લેના ઓર દ�ના’નું બેલે�સ

િશવબાબાએ આપણને સવ� બાળકોને 

આદ�શ આપેલો છ� ક� �વ-પ�રવત�નથી િવ�-
પ�રવત�ન - પહ�લા �વયંને બદલો પછી અ�યને 
બદલવાનો �ય� કરો. એટલે પહ�લા પોતાના જ 
તન, મન, ધનને િવ�પ�રવત�ન ના કાય�માં 
લગાવો એટલે ક� આપતાં શીખવાની જ�ર છ�. 
તનથી અ�યને સુખ મળ� તેવાં કમ� કરો. મનને 
રાજયોગથી શિ�શાળી બનાવીને અ�યના 
�વનમાં સુખ-શાંિત-ખુશી �ગટ� તે માટ� મનથી 
શુભ ભાવનાઓ તથા શુભ કામનાઓના 
વાય�ેશ�સ - શુભ તરંગો ફ�લાવો. ધનને અ�યના 
�વનમાં આ�યા��મકતા અને રાજયોગના માગ� 
�યાણ કરીને તેઓમાં સકારા�મક પ�રવત�ન થાય 
તેવી ઈ�રીય સેવામાં લગાવો. �વનમાં જ�મથી 
લઈને અ�યાર સુધી આપણને અનેકિવધ �વ�પે 
મળતું જ ર�ં છ�. નાનપણથી યુવાવ�થા સુધી મા-
બાપ, વડીલ, અડોશ-પડોશ તરફથી �ેમ-પાલના, 
િશ�કો તરફથી આ�િવકા માટ� �ાન મ�યું છ�. 
�યાર બાદ પણ ઉપરો� �ેહીજનો ઉપરાંત 
િમ�- સંબંધીઓ,સમાજ, દ�શ તથા �ક�િતના 
પાંચેય ત�વો તરફથી જ�રી સંપિ�, સહયોગ, 
આશરો (Shelter), સુખ-શાંતના સાધનો મળતા 
જ ર�ા છ�. બધું મ�યું જ છ�. હવે આ ‘લેના’ �યાં 
સુધી? સમાજે જે આ�યું છ� તેનું વળતર ‘દ�ના 
�વ�પે હવે ચૂકવવાની જ�ર છ�. વળી પરમા�મા 
તરફથી પણ ઘણું મ�યું છ�. ભગવાનનો સાથ અને 
હાથ આપણી સાથે છ�છાયા �વ�પે છ�. �વનની 
મુ�ક�લ પળોમાં તેમના સાથથી મળ�લ માનિસક 
શાંિત અને �વ�થતાથી અનેક પ�ર��થિતઓમાંથી 
સહજ પાર થયા છીએ. ખોવાયેલી આંત�રક 
શિ�ઓને તેઓએ ��ત કરીને સુખ-શાંિતમય 

બેલે�સ
�.ક�. નર��� પટ�લ, અલકાપુરી, વડોદરા

�વન બના�યું છ�. પરમા�માના આ અહ�સાનને 
ચૂકવવા માટ� પણ આપણે ‘દ�ના’ આપવાનું 
શીખવાનું છ�. વળી ભગવાન તો આપણે તેમના ક� 
પરમાથ� િનિમ�ે આપેલ સવ�નું ‘એકનું અનેકગણું’ 
કરીને આપનાર સવ� સમથ� છ�.

એક �યિ�એ અ�ય ખેડૂત પાસેથી એક 
ખેતર ખરી�ું. આ ખેતર ખેડતા તેને જમીનમાંથી 
હીરામોતી ધર�ણાથી ભર�લ ચ��ા�ત થયો. તેણે 
જમીન વેચનાર ખેડૂતને જણા�યું ક� - ‘આ ચ�માં 
ભર�લ સંપિ�ના તમે માિલક છો, કારણ ક� તે મારા 
ખરીદવા પહ�લાથી જમીનમાં પડેલ છ�.’ પેલા ખેડૂતે 
જણા�યું ક� - ‘ના. આ જમીન તો મ� તમને વેચી 
દીધી છ�. હવે તે મારી નથી. પણ તમારી છ� તમે જ 
તેના હકદાર છો. એટલે તેમાંથી જે પણ મળ� તે 
તમા�ં જ કહ�વાય, મા� નહ�.’ બંને આ સંપિ� 
લેવા તૈયાર નહતા. હવે બંને મળીને નગરના રા� 
પાસે ગયા. તેમને કહ� ક� તમારા રા�યમાં આવેલી 
આ સંપિ� તમારી કહ�વાય તો તમે રાખી લો. રા� 
પણ કહ� છ� ક� - ‘ના, મારાથી ન લેવાય, તમારી 
પોતાની જમીનના તમે માિલક છો’ તેને �� ક�વી 
રીતે લઈ શક��.’ નગરના �ે�ી જનો, િવ�ાનો 
એક�ીત થયા અને તેઓએ િવચાર િવમશ� કરીને 
ક�ં ક� આ સંપિ�, નગરજનોના િહતાથ� વપરાય.

આમ �યાં દ�નારા જ દ�નારા હોય �યાં 
આગળ સમાજની �ગિત થાય, સમાજ સુખ-
શાંિતમય બને, સવ�નું �વન સુખમય બને. 
સમાજમાંથી સવ� �કારના ભેદભાવ, તકરાર, 
મનમુટાવ, �ચાઈ નીચાઈનો અંત આવે. 

Science ભૌિતકતા (િવ�ાન) અને 
Spirituality  આ�યા��મકતાનું બેલે�સ

િવ�ાનનો જમાનો છ�. ભૌિતકવાદ ચાર� 
તરફ ફ�લાયેલો છ� અને તેની ખૂબ બોલબાલા છ�, 

�વનમાંથી મૂ�યો અ��ય થઈ ર�ાં છ�, 
આ�યા��મકતા ધીર� ધીર� ઓછી થતી �ય છ� તથા 
પરોપકાર, સહકાર, સહાનુભૂિત, સમાનુભૂિતનાં 
ઝરણાં ધીર� ધીર� સુકાઈ ર�ા છ�. એટલે Science 
અને Spirituality ભૌિતકતા (િવ�ાન) અને 
આ�યા��મકતાના બેલે�સ સંતુલનના �વનમાં 
સમ�વયની જ�ર છ�. એટલે જ કહ�વાયું છ� ક� ��વી 
ઉછ�ગે ઉછર�લ �� માનવી માનવ થા� તો ઘણું. 
માનવને બુિ�શાળી �ાણી કહ�વાય. પણ બુિ�નો 
�વાથ� માટ� ઉપયોગ થઈ ર�ો છ�. પહ�લાના 
સમયમાં એકના ડબલ કરવાની લાલચ આપીને 
ઠગતા. સોનાના ઘર�ણાને ધોઈને ચમકાવી 
આપવાની લાલચ આપીને સોનું સેરવી લેતા. હવે 
ઓનલાઈન અલગ અલગ �વ�પે ઠગાઈ થઈ રહી 
છ�. સાયબર �ાઈમ વધી ર�ા છ�. પણ આ જ 
બુિ�ને સ�ય માગ�, �ામાિણકતાપૂવ�ક ધંધો 
કરીને, �ોફ�શનનો સાચો અથ� સમ�ને, �ેહપૂણ� 
સ�ભાવ રાખીને, માનવ ઉ�થાન-સમાજ ઉ�થાન 
માટ� કાય� કરીને, સુખ-શાંિતમય દ�શ-િવ�ને 
બનાવવા માટ� યોગદાન આપવાની આજે સ�ત 
જ�રત છ�. આ�યા��મકતા માનવને મૂ�યિન� 
બનાવે છ�. �ામાિણકતા, સ�યતા, પરોપકાર, 
િનઃ�વાથ� ભાવના માગ� પર ચાલવાની શિ� 
�દાન કર� છ�.

એક હૉ��પટલમાં એક યુવાનને લાવવામાં 
આ�યો. યુવક ભાર� એ�સીડ�ટમાં ખૂબ ઘવાયેલો 
હતો. ઈમજ��સી હતી. નસ� ડૉ�ટરને ફોન કરીને 
ટૂંકમાં ક�સની ગંભીરતા િવષે વાત કરીને જલદી 
પહ�ચવા િવનંતી કરી. ડૉ�ટરને આવતા થોડી 
વાર લાગી. દદ�ના �વજનો �ચા નીચા થઈ ર�ા 
હતા. તેવામાં ડૉ�ટર �વે�યા. બધા િમ�ો - 
�વજનો ડૉ�ટર પર �ણે તૂટી જ પ�ા. ‘તમે તો 
ક�વા ડૉ�ટર છો. આટલો ઈમજ��સી ક�સ અને 
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તમને તો પડી જ નથી. આરામથી આવો છો. કાંઈ 
જ માનવતા નથી. આ છોકરાને કાંઈક થઈ ગયું તો 
તમને અમે છોડીશું નહ�.’ ડૉ�ટર ચૂપચાપ 
સાંભળતા ર�ા. આગળ વધીને તેમણે �ેસ 
બદલીને ઓપર�શન થીયેટરમાં �વેશ કય�. લોહી 
ખૂબ વહી ગયું હતું, પણ ડૉ�ટર ક�શળ હતા. 
શહ�રમાં નામાં�કત હતા. પોતાના �ોફ�શનમાં 
�વીણ હતા. તેમને ક�સને સંભાળીને ઠીક કરી 
દીધા. હવે પેશ�ટ કાંઈ પણ ખતરાથી બહાર હતો. 
બહાર આવીને તેમણે ક�ં - ‘હવે પેશ�ટ ઠીક છ�. 
થોડા સમયમાં એને�થેસીયાથી મુ� થઈને હોશમાં 
આવી જશે.’ પણ �વજનો જેમનું નામ - તેમનો 
આ�ોશ ઘ�ો ન હતો. �ચા મને સમય પાસ 
કરતા �વજનો ફરીથી તેમના પર તૂટી પ�ા. 
અનાપ-સનાપ બોલવા માં�ા... ‘કાંઈક થઈ ગયું 
હોત તો શું આવી બેદરકારી રાખો છો.. ’ ડૉ�ટર 
ફરીથી ચૂપચાપ �ેસ બદલીને કાંઈ પણ બો�યા ક� 
જવાબ આ�યા િવના રવાના થઈ ગયા. �યાં તો નસ� 
બહાર આવી. પેશ�ટના �વજનો તેને પણ 
સંભળાવવા લા�યા. હવે નસ� ક�ં, ‘કશું પણ 
બોલશો નહ�. તમને ખબર નથી ક� ડૉ�ટર ક�વા 
સં�ગોમાં અહ� આ�યા હતા. મ� તેમને ફોન કય� 
�યાર� મને ખબર પડી ક� તેમના એકના એક પુ�નું 
અવસાન થયું છ�. પણ ક�સની ગંભીરતા �તાં 
તેમણે આવી ક�ડીશન, આવા સં�ગોમાં પણ 
અહ� આવવાનું �વીકાયુ�. ઘરમાં પુ�નો �તદ�હ 
પ�ો હોય તેવા સમયે મનને મ�મ રાખીને 
અ�યના �વનને બચાવવા માટ�નું કાય� કરવું 
ક�ટલું ક�ઠન છ�, તો પણ તેઓ આ�યા. � તેઓ 
ચાહત તો અહ� આવવાની ના પાડી શકત. સાથી 
ડૉ�ટર બહાર ગામ ગયા છ�. એટલે તમારા ક�સને 
બી� હૉ��પટલમાં �ા�સફર કરવા માટ� કહી 
શકત. પણ તેમણે એવું ન કયુ�.’

�વનમાં ક�ટલાક તબ�ા એવા આવી �ય 
છ� �યાર� આપણે �ોફ�શનને વફાદાર રહ�વા માટ�, 
આપણા કાય�ને નૈિતક�પે કરવા માટ� ક�ટલીક 
જવાબદારીઓ સમ�ને કાય� કરવું પડે છ�. �ુટી 
અને લાગણીને બેલે�સમાં રાખીને કાય� કરવા માટ� 
ઘણી િહ�મત જ�રી છ�. અને સાચે જ આજે જ�રત 
છ�. �વનમાં બેલે�સની.

�ગિત �વનમાં એક પહાડ પર ચડવા 
બરોબર છ�. પહાડ પર ચડતી �યિ� નીચે નમીને 
ચાલે છ�, �યાર� ઉતરતો �યિ� અકડાઈને ચાલે 
છ�. એટલે ન�તા જ �ગિત તરફ, �ચાઈ તરફ લઈ 
�ય છ�. �વનમાં � અ�ડપન આવી �ય, 
ઈગો-અિભમાન આવી �ય તો ઉપર તરફ નહ�, 
નીચે તરફ �ગિત (અધોગિત) છ� એમ જ માનવું 
પડે. એટલે કદાચ �ગિત થાય તો પણ બા� જ 
હોય, અંદર ખાલીપણાનો અહ�સાસ થયા કર�. 
એટલે તે �ગિતમાં મૂ�યો સાથેની બાંધછોડ હોય, 
જે લાંબા સમયે અધોગિત તરફ લઈ �ય. 
આ�યા��મકતા જ મૂ�યિન� �વન તરફ લઈ 
�ય. આ�યા��મકતા જ ભૌિતક �વન સાથે 
બેલે�સ �ળવવાની શિ� આપે.

Lobe (�ેમ - �ેહ) અને 
Law (કાયદા)નું બેલે�સ

Love is the binding force of universe. 
�ેમ જ જગતને એકબી� સાથે બાંધી રાખે છ�. 
સાચે જ કહ�વાયું છ�. Love is divine �ેમ એ જ 
�દ�યતા છ�. �ેમ એટલે શારી�રક ક� િવ�તીય 
આકષ�ણ નહ�. �ેમ �યાર�ય કોઈને બાંધતો નથી. 
અ�ય પર આિધપ�ય �થાપતો નથી. �ેમ તો 
અ�યને ��ડમ �વતં�તા આપે છ�. �ેમ એ તો 
�વન �વવાનું �ેરક બળ છ�. િશવબાબા પણ 
વારંવાર કહ� છ� - ‘�ેહ પ�થર કો ભી પાની બના 

દ�તા હ�.’ �ેમમાં અ�યને પીગળાવવાની શિ� છ�. 
પ�થર �દલ, લોખંડી �દલ �યિ�ને પીગાળીને તેને 
સકારા�મક માગ� વાળી શક� છ�. એક સવ� બતાવે 
છ� ક� 80% criminals (અપરાધીઓ)ને �વનમાં 
સાચો �ેમ મ�યો નથી હોતો.

થોડા વષ� પૂવ� એક મોટા બીઝનેશમેનને 
મળવાનું થયું. થોડી સેવાક�ય વાત પછી સેવાક��� 
પર આવવાનું િનમં�ણ આ�યું. તેમણે ક�ં - ‘મારી 
પાસે થોડો પણ સમય નથી. સવાર� વહ�લા જ ઘરથી 
નીકળી �� છું. આખો �દવસ �યાપારમાં �ય�તતા 
પછી મોડી રા�ે જ પાછો આવી શક�� છું. એટલે 
સેવાક��� પર મુલાકાત નહ� લઈ શક��.’ આ 
મુલાકાતના બે વષ� બાદ ફરીથી તેમના ઘર પર 
જવાનું થયું. તેઓ ઘર� જ મ�યા, પૂ�ું હવે તો 
આપ સેવાક��� પર આવી શકશોને ? તો તેઓ કહ� 
- ‘થયું એવું છ� ક� મારો એકનો એક દીકરો 
��સના રવાડે ચડી ગયો છ�. અને હવે તે મારી 
પાછળ પડીને વારંવાર પૈસા માંગે છ�. એટલે માર� 
ઘર� જ રહ�વું પડે છ�. તેને સુધારવા માટ� �� આખો 
�દવસ તેની પાછળ ગાળુ છું. શ�આતના સમયથી 
જ � બાળકો સાથે, પ�રવાર સાથે થોડો સમય 
ગા�યો હોત, બાળકોમાં � આ�યા��મકતા, સારા 
સં�કાર આપવા માટ� થોડી મહ�નત કરી હોત તો 
આવો સમય ન આવત. ��સના �યાપારીઓ 
�કશોરો તથા યુવાનોને આવી રીતે જ ફસાવે છ�. 
જુઠો �ેમ દશા�વીને ક� માબાપ ના તેમની તરફની 
નફરત, બે�યાન પણા, સમય ફાળવી શકવાની 
અશિ�નો લાભ ઉઠાવીને તેમને ફસાવે છ�. મા-
બાપને ખબર પડે �યાર� ઘણું મોડું થઈ ગયું હોય છ�.

ઘણા માબાપ બાળકો-યુવાનોને વારંવાર 
ટો�યા જ કર� છ�. તેના પર ખૂબ વધાર� પડતી 
નજર રાખે છ�, તેમના પર ગુ�સો કરીને ક� માર 
મારીને તેના સં�કાર પ�રવત�ન માટ� મહ�નત કર� 

છ�. પણ તેનાથી કદાચ બાળકો ભયભીત બનીને 
તેમને ગમતું હોય તેવું વત�ન કર� છ�. પણ લાંબા 
ગાળ� તેમના મનમાં નફરતના બીજ વવાય છ�. 
તેઓ �ઢપણે એમ માનતા થઈ �ય છ�. ક� 
માબાપને અમારા ��યે �ેમ નથી ક� અમારા માટ� 
સમય નથી. જેથી તેઓ અ�ય તરફ વળી �ય છ�. 
નફરત, ભય ક� ગુ�સો નહ�, પણ �ેમ જ પ�રવત�ન 
લાવી શક�. એટલા માટ� તો હવે ધીમે ધીમે બંધ 
જેલોને બદલે ખુ�ી જેલોનો ક�સે�ટ આવી ગયો 
છ�. કાયદાથી માનવી કઠોર બને છ�. તે સમાજને 
િધ�ારતો થઈ �ય છ�. અને િ�મીનલ-ગુનેગાર, 
આતંકવાદી બની �ય છ� ક� વારંવાર િનરાશ થઈ 
�ય છ�, ડી�ેશનમાં આવી �ય છ� ક� આ�મહ�યા 
કરી લે છ�. �ેમ �દલમાં ક�ણા, સહાનુભૂિત પેદા 
કર� છ�. �ેમ અિધકાર નહ� પણ અ�ય માટ� 
છોડવાની, �યાગની �િ� ધરાવે છ�. એટલે 
અ�યની નાની-મોટી દુબ�ળતા મનમાં રહ�તી નથી 
અને �ેમપૂવ�ક તેને સમ�વીને સહકાર આપીને 
દુબ�ળતાથી મુ� કરી શક� છ�.

આમ �વનમાં કમ�ના િસ�ાંતોને સમ�. 
બેલે�સ સ��ય તો �વન સહજ બને. �વનમાં 
પરમાથ�, ક�ણા, �ેમ, શુભભાવના- શુભકામના 
યુ� અને �વાથ� રિહત કમ� થાય. તો સમાજની 
�ગિત થાય, લાંબા સમય માટ� ક� શા�ત 
સુખશાંિતનું િનમા�ણ થાય. પરમા�મા પણ �વયં 
અ�યાર� આ ધરા પર આવીને આજની 
સમ�યાઓથી ઉ�ઝાયેલી દુિનયાને સમાજને 
ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગ �ારા પ�રવિત�ત 
કરીને નવીન યુગ સતયુગ-�વગ�ની �થાપના કરી 
ર�ા છ�. ચાલો તો આપણે સૌ પણ તેમના આ 
કાય�માં રાઈટ હ��ડ બનીને સહયોગ આપીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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તમને તો પડી જ નથી. આરામથી આવો છો. કાંઈ 
જ માનવતા નથી. આ છોકરાને કાંઈક થઈ ગયું તો 
તમને અમે છોડીશું નહ�.’ ડૉ�ટર ચૂપચાપ 
સાંભળતા ર�ા. આગળ વધીને તેમણે �ેસ 
બદલીને ઓપર�શન થીયેટરમાં �વેશ કય�. લોહી 
ખૂબ વહી ગયું હતું, પણ ડૉ�ટર ક�શળ હતા. 
શહ�રમાં નામાં�કત હતા. પોતાના �ોફ�શનમાં 
�વીણ હતા. તેમને ક�સને સંભાળીને ઠીક કરી 
દીધા. હવે પેશ�ટ કાંઈ પણ ખતરાથી બહાર હતો. 
બહાર આવીને તેમણે ક�ં - ‘હવે પેશ�ટ ઠીક છ�. 
થોડા સમયમાં એને�થેસીયાથી મુ� થઈને હોશમાં 
આવી જશે.’ પણ �વજનો જેમનું નામ - તેમનો 
આ�ોશ ઘ�ો ન હતો. �ચા મને સમય પાસ 
કરતા �વજનો ફરીથી તેમના પર તૂટી પ�ા. 
અનાપ-સનાપ બોલવા માં�ા... ‘કાંઈક થઈ ગયું 
હોત તો શું આવી બેદરકારી રાખો છો.. ’ ડૉ�ટર 
ફરીથી ચૂપચાપ �ેસ બદલીને કાંઈ પણ બો�યા ક� 
જવાબ આ�યા િવના રવાના થઈ ગયા. �યાં તો નસ� 
બહાર આવી. પેશ�ટના �વજનો તેને પણ 
સંભળાવવા લા�યા. હવે નસ� ક�ં, ‘કશું પણ 
બોલશો નહ�. તમને ખબર નથી ક� ડૉ�ટર ક�વા 
સં�ગોમાં અહ� આ�યા હતા. મ� તેમને ફોન કય� 
�યાર� મને ખબર પડી ક� તેમના એકના એક પુ�નું 
અવસાન થયું છ�. પણ ક�સની ગંભીરતા �તાં 
તેમણે આવી ક�ડીશન, આવા સં�ગોમાં પણ 
અહ� આવવાનું �વીકાયુ�. ઘરમાં પુ�નો �તદ�હ 
પ�ો હોય તેવા સમયે મનને મ�મ રાખીને 
અ�યના �વનને બચાવવા માટ�નું કાય� કરવું 
ક�ટલું ક�ઠન છ�, તો પણ તેઓ આ�યા. � તેઓ 
ચાહત તો અહ� આવવાની ના પાડી શકત. સાથી 
ડૉ�ટર બહાર ગામ ગયા છ�. એટલે તમારા ક�સને 
બી� હૉ��પટલમાં �ા�સફર કરવા માટ� કહી 
શકત. પણ તેમણે એવું ન કયુ�.’

�વનમાં ક�ટલાક તબ�ા એવા આવી �ય 
છ� �યાર� આપણે �ોફ�શનને વફાદાર રહ�વા માટ�, 
આપણા કાય�ને નૈિતક�પે કરવા માટ� ક�ટલીક 
જવાબદારીઓ સમ�ને કાય� કરવું પડે છ�. �ુટી 
અને લાગણીને બેલે�સમાં રાખીને કાય� કરવા માટ� 
ઘણી િહ�મત જ�રી છ�. અને સાચે જ આજે જ�રત 
છ�. �વનમાં બેલે�સની.

�ગિત �વનમાં એક પહાડ પર ચડવા 
બરોબર છ�. પહાડ પર ચડતી �યિ� નીચે નમીને 
ચાલે છ�, �યાર� ઉતરતો �યિ� અકડાઈને ચાલે 
છ�. એટલે ન�તા જ �ગિત તરફ, �ચાઈ તરફ લઈ 
�ય છ�. �વનમાં � અ�ડપન આવી �ય, 
ઈગો-અિભમાન આવી �ય તો ઉપર તરફ નહ�, 
નીચે તરફ �ગિત (અધોગિત) છ� એમ જ માનવું 
પડે. એટલે કદાચ �ગિત થાય તો પણ બા� જ 
હોય, અંદર ખાલીપણાનો અહ�સાસ થયા કર�. 
એટલે તે �ગિતમાં મૂ�યો સાથેની બાંધછોડ હોય, 
જે લાંબા સમયે અધોગિત તરફ લઈ �ય. 
આ�યા��મકતા જ મૂ�યિન� �વન તરફ લઈ 
�ય. આ�યા��મકતા જ ભૌિતક �વન સાથે 
બેલે�સ �ળવવાની શિ� આપે.

Lobe (�ેમ - �ેહ) અને 
Law (કાયદા)નું બેલે�સ

Love is the binding force of universe. 
�ેમ જ જગતને એકબી� સાથે બાંધી રાખે છ�. 
સાચે જ કહ�વાયું છ�. Love is divine �ેમ એ જ 
�દ�યતા છ�. �ેમ એટલે શારી�રક ક� િવ�તીય 
આકષ�ણ નહ�. �ેમ �યાર�ય કોઈને બાંધતો નથી. 
અ�ય પર આિધપ�ય �થાપતો નથી. �ેમ તો 
અ�યને ��ડમ �વતં�તા આપે છ�. �ેમ એ તો 
�વન �વવાનું �ેરક બળ છ�. િશવબાબા પણ 
વારંવાર કહ� છ� - ‘�ેહ પ�થર કો ભી પાની બના 

દ�તા હ�.’ �ેમમાં અ�યને પીગળાવવાની શિ� છ�. 
પ�થર �દલ, લોખંડી �દલ �યિ�ને પીગાળીને તેને 
સકારા�મક માગ� વાળી શક� છ�. એક સવ� બતાવે 
છ� ક� 80% criminals (અપરાધીઓ)ને �વનમાં 
સાચો �ેમ મ�યો નથી હોતો.

થોડા વષ� પૂવ� એક મોટા બીઝનેશમેનને 
મળવાનું થયું. થોડી સેવાક�ય વાત પછી સેવાક��� 
પર આવવાનું િનમં�ણ આ�યું. તેમણે ક�ં - ‘મારી 
પાસે થોડો પણ સમય નથી. સવાર� વહ�લા જ ઘરથી 
નીકળી �� છું. આખો �દવસ �યાપારમાં �ય�તતા 
પછી મોડી રા�ે જ પાછો આવી શક�� છું. એટલે 
સેવાક��� પર મુલાકાત નહ� લઈ શક��.’ આ 
મુલાકાતના બે વષ� બાદ ફરીથી તેમના ઘર પર 
જવાનું થયું. તેઓ ઘર� જ મ�યા, પૂ�ું હવે તો 
આપ સેવાક��� પર આવી શકશોને ? તો તેઓ કહ� 
- ‘થયું એવું છ� ક� મારો એકનો એક દીકરો 
��સના રવાડે ચડી ગયો છ�. અને હવે તે મારી 
પાછળ પડીને વારંવાર પૈસા માંગે છ�. એટલે માર� 
ઘર� જ રહ�વું પડે છ�. તેને સુધારવા માટ� �� આખો 
�દવસ તેની પાછળ ગાળુ છું. શ�આતના સમયથી 
જ � બાળકો સાથે, પ�રવાર સાથે થોડો સમય 
ગા�યો હોત, બાળકોમાં � આ�યા��મકતા, સારા 
સં�કાર આપવા માટ� થોડી મહ�નત કરી હોત તો 
આવો સમય ન આવત. ��સના �યાપારીઓ 
�કશોરો તથા યુવાનોને આવી રીતે જ ફસાવે છ�. 
જુઠો �ેમ દશા�વીને ક� માબાપ ના તેમની તરફની 
નફરત, બે�યાન પણા, સમય ફાળવી શકવાની 
અશિ�નો લાભ ઉઠાવીને તેમને ફસાવે છ�. મા-
બાપને ખબર પડે �યાર� ઘણું મોડું થઈ ગયું હોય છ�.

ઘણા માબાપ બાળકો-યુવાનોને વારંવાર 
ટો�યા જ કર� છ�. તેના પર ખૂબ વધાર� પડતી 
નજર રાખે છ�, તેમના પર ગુ�સો કરીને ક� માર 
મારીને તેના સં�કાર પ�રવત�ન માટ� મહ�નત કર� 

છ�. પણ તેનાથી કદાચ બાળકો ભયભીત બનીને 
તેમને ગમતું હોય તેવું વત�ન કર� છ�. પણ લાંબા 
ગાળ� તેમના મનમાં નફરતના બીજ વવાય છ�. 
તેઓ �ઢપણે એમ માનતા થઈ �ય છ�. ક� 
માબાપને અમારા ��યે �ેમ નથી ક� અમારા માટ� 
સમય નથી. જેથી તેઓ અ�ય તરફ વળી �ય છ�. 
નફરત, ભય ક� ગુ�સો નહ�, પણ �ેમ જ પ�રવત�ન 
લાવી શક�. એટલા માટ� તો હવે ધીમે ધીમે બંધ 
જેલોને બદલે ખુ�ી જેલોનો ક�સે�ટ આવી ગયો 
છ�. કાયદાથી માનવી કઠોર બને છ�. તે સમાજને 
િધ�ારતો થઈ �ય છ�. અને િ�મીનલ-ગુનેગાર, 
આતંકવાદી બની �ય છ� ક� વારંવાર િનરાશ થઈ 
�ય છ�, ડી�ેશનમાં આવી �ય છ� ક� આ�મહ�યા 
કરી લે છ�. �ેમ �દલમાં ક�ણા, સહાનુભૂિત પેદા 
કર� છ�. �ેમ અિધકાર નહ� પણ અ�ય માટ� 
છોડવાની, �યાગની �િ� ધરાવે છ�. એટલે 
અ�યની નાની-મોટી દુબ�ળતા મનમાં રહ�તી નથી 
અને �ેમપૂવ�ક તેને સમ�વીને સહકાર આપીને 
દુબ�ળતાથી મુ� કરી શક� છ�.

આમ �વનમાં કમ�ના િસ�ાંતોને સમ�. 
બેલે�સ સ��ય તો �વન સહજ બને. �વનમાં 
પરમાથ�, ક�ણા, �ેમ, શુભભાવના- શુભકામના 
યુ� અને �વાથ� રિહત કમ� થાય. તો સમાજની 
�ગિત થાય, લાંબા સમય માટ� ક� શા�ત 
સુખશાંિતનું િનમા�ણ થાય. પરમા�મા પણ �વયં 
અ�યાર� આ ધરા પર આવીને આજની 
સમ�યાઓથી ઉ�ઝાયેલી દુિનયાને સમાજને 
ઈ�રીય �ાન અને રાજયોગ �ારા પ�રવિત�ત 
કરીને નવીન યુગ સતયુગ-�વગ�ની �થાપના કરી 
ર�ા છ�. ચાલો તો આપણે સૌ પણ તેમના આ 
કાય�માં રાઈટ હ��ડ બનીને સહયોગ આપીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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સમ� િવ�માં શાંિત સાિહ�ય, િવ�ાન અને 
અથા�શા��ના �ે� ઉપલ��ધ હાંિસલ કરનારને 
‘નોબલ પુર�કાર’ આપવામાં આવે છ�. તેમાં પણ 
વૈિ�ક શાંિત હ�તુ આપવામાં આવેલ ‘િવ� શાંિત 
પુર�કાર’ ખાસ મહ�વ રાખે છ�. ક�મ ક� સ�દયોથી 
શાંિત હ�તુ �ાંિત થતી રહી, પરંતુ એમ છતાં શાંિત 
�થાપન થઈ નહ�, તો �વયં િશવિપતાએ શાંિત હ�તુ 
�� ય� ર�યો, જેમાં પોતાનું બધુ જ �વાહા 
કરવાવાળા ક�મ નથી. પરંતુ જેણે શાંિતની �યા�યા 
અને આચરણ �ારા �વનમાં ઉતારી અને 
શાંિતના ચૈત�ય દીપ�તંભ બની સમ� સંસારને 
સકાશ આપી. એ શાંિતના દ�વી દાદી 
શાંતામિણ�ને ભૂલવા અસંભવ છ�. દાદી 
શાંતામિણ�ના ઘડીભરના સાિન�યથી �ોધા�� 
શાંત થઈ જતી અને તપતા �દલને ઠ�ડક મળી 
જતી, એ શાંિતની પાવન ગંગાએ જન-જનનાં 
પાપ-તાપ હયા�, દાદી� શાંિતના એક �વંત 
��ાંત હતાં. િશ�ણ જગતમાં ‘શાંિત’ પર 
પી.એચ.ડી. કરનાર ખૂબ હશે, પરંતુ શાંત �વ�પ 
��થિત �ારા નૈન-ચૈન, ચહ�રાના હાવ-ભાવ, 
ચાલ-ચલન, સંક�પ-બોલ અને કમ� �ારા શાંિતનો 
સંદ�શ આપનાર દાદી શાંતામિણ� જેવા આદશ� 
શાંિતદૂત કોઈ નહ�. મધપુડામાંથી મધ ટપક� એમ 
દાદી�ના અંગ-અંગ �ારા શાંિતનો મધુરસ 
ટપકતા હતાં. એ શાંિતની પારસમિણની 
‘શાંત�ભા’ �ારા િવખરાયેલી શાંિતની �કરણો 
આ�માઓને �ણવારમાં અશાંિતથી મુ� કરતા.

દાદી�નો જ�મ િસંધ હ��ાબાદમાં એક 
�િતિ�ત, �ભાવશાળી પ�રવારમાં થયો, િપતા 
�રઝુમલ સખરાણી અને માતા સતીએ નામ રા�યું, 

‘લીલા’ દાદી�ના 
મોટાભાઈ હતા જગુમલ 
અને ચાર બહ�નો હતાં. 
દ�વી, કલા, લ�મી (સંદ�શી 
દાદી) અને ભગવતી. 
દાદીના દાદા �તાપ 
સખરાણી જેઓ �માિણક,
સરલ અને આ��તક �યિ� હતાં. માતા-િપતા તો 
�ણે સા�ાત લ�મી-નારાયણની �ડી, 
બુિ�વાન, મહ�નતુ િપતાનો �ીલંકામાં સફળ 
�યવસાય હતો, આિથ�ક ��થિત સારી હતી. ઘરની 
એક કોઠરીમાં ગુ�ધર હતું, જેમાં ગુ�ભ� 
િપતાના આદ�શ પર બધા જ �ાથ�ના કરતાં. માં 
�િત�દન ગુ�મુખી, �ંથ, જપ સાહ�બ અને 
સુખમિણનું વાંચન કરીને સમ�વતાં. દાદીને બે 
માસી હતાં. રોચા (�કમિણ) અને �યાની દાદી, 
તેઓ િવધવા હતાં. જેથી ખૂબ દુઃખી રહ�તાં. મા 
(સતી) બંને બહ�નોને આ�ાસન આપવા િપયર 
જતાં. એક �દવસ ર�તામાં જશોદામાતા (દાદા 
લેખરાજના ધમ�પ�ી) મ�યા અને પૂ�ું, ‘કઈ 
તરફ જવાનું છ�?’ તો ક�ં ભગવાનની વાતો કરી 
બહ�નોને શાંત કરવા, તો જશોદામાતાએ ક�ં, 
‘મનની શાંિત �ઈએ તો બાબા પાસે આવવાનું.’ 
�યાર� માં એ જઈને બાબા �ારા ગીતા �ાન મેળ�યું. 
અ�ભુત શાંિતનો અનુભવ કય�. બી� �દવસે 
તેઓ બહ�નોને લઈને ગયા, બાબાએ ક�ં, ‘આપ 
આ�મા મનનાં માિલક છો, મનને સુખી અથવા 
દુઃખી બનાવવું આપણા હાથમાં છ�.’ આ સાંભળીને 
એ રડવાનું ભૂલી ગયા. એક �દવસ દાદી પણ માં 
સાથે સ�સંગમાં ગયા તો એમને એક બેને આ�માનું 

શાંિતના �દ�ય પારસમિણ, શાંિતના દ�વી - દાદી શાંતામિણ�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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�ાન સંભળા�યું અને ઓમ �વિન કરી તો દાદીને 
કમલપુ�પ પર િબરાજમાન �ીક��ણના સા�ા�કાર 
થયા, પરંતુ દાદી સંતુ� ન થયા, પછી બી� �દવસે 
ગયા તો �દ�ય��� �ારા �ીક��ણના �વ�પમાં 
��ાબાબાને મેળવીને ભાવિવભોર થઈ ગયા. 
બાબાએ દ�વ લોક, મનુ�ય લોક, પાતાળ લોકનું 
િચ� બનાવીને પૂ�ું? ‘�યાં જશો’ તો દાદીએ 
ક�ં ‘દ�વલોક’ બાબાએ ક�ં દ�વીગુણ ધારણ કરી 
સં�કાર �ે� બનાવો. દાદી રોજ �ક�લેથી આવતા 
સમયે સ�સંગમાં જતાં, બાબા �ાનનું લેસન 
આપતાં એ હોમવક� પૂણ� કરીને બતાવતાં. દાદી� 
�ાના�ત પાન કરીને અપાર ખુશ થતાં. અલૌ�કક 
નશો ચઢી જતો અને દાદીને ઘર� જવાનું મન ન 
થતું. જેથી તેઓ �ભુ�ીિતમાં એવા રંગાઈ ગયા ક� 
‘મેિ�ક (10મું) ધોરણ પાસ કરતાં જ લગનથી 
�હાની પઢાઈમાં મગન થઈ ગયા.

દાદીના માસી રોચાની �ણ દીકરીઓ હતી. 
પાવ�તી, રાધે (મ�મા) અને ગોપી, �યાર� રાધાએ 
દુઃખી માં અને માસીના ચહ�રા પર �હાની રોનક 
અને હષ� �ઈને તેઓ પણ માંની સાથે સ�સંગમાં 
જવા લા�યા. બાબાને �તા જ રાધાએ મહ�સુસ 
કયુ� ક� આજ મારા અલૌ�કક િપતા છ� અને 
બાબાએ પણ મહ�સુસ કયુ� ક� આજ મારી અસલી 
બેટી છ�. રાધાનું લ�ય હતુ ક� ‘�� એવું કામ ક�ં 
સમ� િવ� ગુણગાન કર�.’ ��ય, વીણા 
વગાડવી, ભાષણમાં પણ હ�િશયાર, રાધે દર�ક 
િવષયમાં નંબર વન હતા. એક �દવસ બાબાએ 
પૂ�ું, ‘બેટી કોટવાળા �ઈએ યા િપતા�બરધારી 
(ક��ણ)? 24 કલાકમાં બતાઓ.’ તો રાધાએ એક 
પળનો પણ િવચાર કયા� વગર �ભુપંથ અપના�યો 
અને ‘ઓમ રાધે’ કહ�વાયા. િશવિપતાએ નામ 
આ�યું ‘જગદ�બા સર�વતી’. એમને �તા જ 
લોકોને લ�મી, દુગા�, અંબાના સા�ા�કાર થતાં 

હતાં. બાબા ગીત લખતા રાધે સુરીલા અવાજમાં 
ગાઈ અને અથ� બતાવતાં. એ �દવસોમાં બાબા 
કા�મીર ગયા તો માતાઓનો સ�સંગ રાધાએ 
સંભા�યો તો બધા જ �ેહથી ‘મ�મા’ કહ�વા 
લા�યા. સં�ગ અનુસાર દાદીના િપતા પણ 
કા�મીર ગયા હતાં. ફરતા ફરતા તેઓ દાદી 
િનમ�ળશાંતાને મ�યા અને પૂ�ુ ‘પહલગામનો 
ર�તો �યાં છ�?’ �યાર� દાદીએ ક�ં, ‘પહલગામના 
ર�તાની ખબર નથી, પરમધામના ર�તાની ખબર 
છ�.’ આવુ કહીને એમને બાબા સાથે મળા�યા તો 
બાબાએ ક�ં, ‘બેટા �� આપને �ણ �દવસથી 
ખોજતો હતો’ એ પણ �ણ �દવસથી આ�યા હતાં. 
પોતાની �મરના બાબા �ારા ‘બેટા’ શ�દ 
સાંભળી આ�ય� થયું ક� આ બેટા-બેટા કહ�નાર 
કોણ છ�? પછી બાબાએ ��� આપી તો તેઓ 
�યાનમાં ગયા પરમધામનો સા�ા�કાર થયો. 
એમને િપતા પરમા�માને મેળ�યા એવો િન�ય થઈ 
ગયો. નારાયણી નશો ચ�ો ક� મેળવવાનું હતું તે 
મળી ગયું. બાબાના કહ�વાથી તેઓ િસંધ ગયા 
અને કોસ� કય�, �યાં એમને વૈક��ઠ, પુરાની 
દુિનયાના િવનાશ અને 33 કરોડ દ�વી-
દ�વતાઓના સા�ા�કાર થયા. બાબા કા�મીરથી 
આ�યા તો દાદી શાંતામણીના િપતાએ બધી 
િમલકત વહ�ચી બાબાને અમાનત આપી, તન-
મન-ધન અપ�ણ કરી િપતા પૂરા પ�રવાર સિહત 
ય�માં �વાહા (સમપ�ણ) થઈ ગયા. તો દાદી 
શાંતામિણ� પણ સમિપ�ત થઈ ઈ�રીય સેવામાં 
�ડાઈ ગયા.

સને 1937માં �દવાળીના શુભ �દવસે 
બાબાએ બાળકોની બોડ�ગનું ઉ�ઘાટન કયુ�. 
જેમાં 14 વષ�ના શાંતામિણ દાદી અને અ�ય ચાર 
બહ�નો ભણાવતાં. જેમને બાબા પાંચ િચડીયા 
કહ�તા. બાબાની �વ�છતાને �યાનમાં રાખીને દાદી 
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સમ� િવ�માં શાંિત સાિહ�ય, િવ�ાન અને 
અથા�શા��ના �ે� ઉપલ��ધ હાંિસલ કરનારને 
‘નોબલ પુર�કાર’ આપવામાં આવે છ�. તેમાં પણ 
વૈિ�ક શાંિત હ�તુ આપવામાં આવેલ ‘િવ� શાંિત 
પુર�કાર’ ખાસ મહ�વ રાખે છ�. ક�મ ક� સ�દયોથી 
શાંિત હ�તુ �ાંિત થતી રહી, પરંતુ એમ છતાં શાંિત 
�થાપન થઈ નહ�, તો �વયં િશવિપતાએ શાંિત હ�તુ 
�� ય� ર�યો, જેમાં પોતાનું બધુ જ �વાહા 
કરવાવાળા ક�મ નથી. પરંતુ જેણે શાંિતની �યા�યા 
અને આચરણ �ારા �વનમાં ઉતારી અને 
શાંિતના ચૈત�ય દીપ�તંભ બની સમ� સંસારને 
સકાશ આપી. એ શાંિતના દ�વી દાદી 
શાંતામિણ�ને ભૂલવા અસંભવ છ�. દાદી 
શાંતામિણ�ના ઘડીભરના સાિન�યથી �ોધા�� 
શાંત થઈ જતી અને તપતા �દલને ઠ�ડક મળી 
જતી, એ શાંિતની પાવન ગંગાએ જન-જનનાં 
પાપ-તાપ હયા�, દાદી� શાંિતના એક �વંત 
��ાંત હતાં. િશ�ણ જગતમાં ‘શાંિત’ પર 
પી.એચ.ડી. કરનાર ખૂબ હશે, પરંતુ શાંત �વ�પ 
��થિત �ારા નૈન-ચૈન, ચહ�રાના હાવ-ભાવ, 
ચાલ-ચલન, સંક�પ-બોલ અને કમ� �ારા શાંિતનો 
સંદ�શ આપનાર દાદી શાંતામિણ� જેવા આદશ� 
શાંિતદૂત કોઈ નહ�. મધપુડામાંથી મધ ટપક� એમ 
દાદી�ના અંગ-અંગ �ારા શાંિતનો મધુરસ 
ટપકતા હતાં. એ શાંિતની પારસમિણની 
‘શાંત�ભા’ �ારા િવખરાયેલી શાંિતની �કરણો 
આ�માઓને �ણવારમાં અશાંિતથી મુ� કરતા.

દાદી�નો જ�મ િસંધ હ��ાબાદમાં એક 
�િતિ�ત, �ભાવશાળી પ�રવારમાં થયો, િપતા 
�રઝુમલ સખરાણી અને માતા સતીએ નામ રા�યું, 

‘લીલા’ દાદી�ના 
મોટાભાઈ હતા જગુમલ 
અને ચાર બહ�નો હતાં. 
દ�વી, કલા, લ�મી (સંદ�શી 
દાદી) અને ભગવતી. 
દાદીના દાદા �તાપ 
સખરાણી જેઓ �માિણક,
સરલ અને આ��તક �યિ� હતાં. માતા-િપતા તો 
�ણે સા�ાત લ�મી-નારાયણની �ડી, 
બુિ�વાન, મહ�નતુ િપતાનો �ીલંકામાં સફળ 
�યવસાય હતો, આિથ�ક ��થિત સારી હતી. ઘરની 
એક કોઠરીમાં ગુ�ધર હતું, જેમાં ગુ�ભ� 
િપતાના આદ�શ પર બધા જ �ાથ�ના કરતાં. માં 
�િત�દન ગુ�મુખી, �ંથ, જપ સાહ�બ અને 
સુખમિણનું વાંચન કરીને સમ�વતાં. દાદીને બે 
માસી હતાં. રોચા (�કમિણ) અને �યાની દાદી, 
તેઓ િવધવા હતાં. જેથી ખૂબ દુઃખી રહ�તાં. મા 
(સતી) બંને બહ�નોને આ�ાસન આપવા િપયર 
જતાં. એક �દવસ ર�તામાં જશોદામાતા (દાદા 
લેખરાજના ધમ�પ�ી) મ�યા અને પૂ�ું, ‘કઈ 
તરફ જવાનું છ�?’ તો ક�ં ભગવાનની વાતો કરી 
બહ�નોને શાંત કરવા, તો જશોદામાતાએ ક�ં, 
‘મનની શાંિત �ઈએ તો બાબા પાસે આવવાનું.’ 
�યાર� માં એ જઈને બાબા �ારા ગીતા �ાન મેળ�યું. 
અ�ભુત શાંિતનો અનુભવ કય�. બી� �દવસે 
તેઓ બહ�નોને લઈને ગયા, બાબાએ ક�ં, ‘આપ 
આ�મા મનનાં માિલક છો, મનને સુખી અથવા 
દુઃખી બનાવવું આપણા હાથમાં છ�.’ આ સાંભળીને 
એ રડવાનું ભૂલી ગયા. એક �દવસ દાદી પણ માં 
સાથે સ�સંગમાં ગયા તો એમને એક બેને આ�માનું 

શાંિતના �દ�ય પારસમિણ, શાંિતના દ�વી - દાદી શાંતામિણ�
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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�ાન સંભળા�યું અને ઓમ �વિન કરી તો દાદીને 
કમલપુ�પ પર િબરાજમાન �ીક��ણના સા�ા�કાર 
થયા, પરંતુ દાદી સંતુ� ન થયા, પછી બી� �દવસે 
ગયા તો �દ�ય��� �ારા �ીક��ણના �વ�પમાં 
��ાબાબાને મેળવીને ભાવિવભોર થઈ ગયા. 
બાબાએ દ�વ લોક, મનુ�ય લોક, પાતાળ લોકનું 
િચ� બનાવીને પૂ�ું? ‘�યાં જશો’ તો દાદીએ 
ક�ં ‘દ�વલોક’ બાબાએ ક�ં દ�વીગુણ ધારણ કરી 
સં�કાર �ે� બનાવો. દાદી રોજ �ક�લેથી આવતા 
સમયે સ�સંગમાં જતાં, બાબા �ાનનું લેસન 
આપતાં એ હોમવક� પૂણ� કરીને બતાવતાં. દાદી� 
�ાના�ત પાન કરીને અપાર ખુશ થતાં. અલૌ�કક 
નશો ચઢી જતો અને દાદીને ઘર� જવાનું મન ન 
થતું. જેથી તેઓ �ભુ�ીિતમાં એવા રંગાઈ ગયા ક� 
‘મેિ�ક (10મું) ધોરણ પાસ કરતાં જ લગનથી 
�હાની પઢાઈમાં મગન થઈ ગયા.

દાદીના માસી રોચાની �ણ દીકરીઓ હતી. 
પાવ�તી, રાધે (મ�મા) અને ગોપી, �યાર� રાધાએ 
દુઃખી માં અને માસીના ચહ�રા પર �હાની રોનક 
અને હષ� �ઈને તેઓ પણ માંની સાથે સ�સંગમાં 
જવા લા�યા. બાબાને �તા જ રાધાએ મહ�સુસ 
કયુ� ક� આજ મારા અલૌ�કક િપતા છ� અને 
બાબાએ પણ મહ�સુસ કયુ� ક� આજ મારી અસલી 
બેટી છ�. રાધાનું લ�ય હતુ ક� ‘�� એવું કામ ક�ં 
સમ� િવ� ગુણગાન કર�.’ ��ય, વીણા 
વગાડવી, ભાષણમાં પણ હ�િશયાર, રાધે દર�ક 
િવષયમાં નંબર વન હતા. એક �દવસ બાબાએ 
પૂ�ું, ‘બેટી કોટવાળા �ઈએ યા િપતા�બરધારી 
(ક��ણ)? 24 કલાકમાં બતાઓ.’ તો રાધાએ એક 
પળનો પણ િવચાર કયા� વગર �ભુપંથ અપના�યો 
અને ‘ઓમ રાધે’ કહ�વાયા. િશવિપતાએ નામ 
આ�યું ‘જગદ�બા સર�વતી’. એમને �તા જ 
લોકોને લ�મી, દુગા�, અંબાના સા�ા�કાર થતાં 

હતાં. બાબા ગીત લખતા રાધે સુરીલા અવાજમાં 
ગાઈ અને અથ� બતાવતાં. એ �દવસોમાં બાબા 
કા�મીર ગયા તો માતાઓનો સ�સંગ રાધાએ 
સંભા�યો તો બધા જ �ેહથી ‘મ�મા’ કહ�વા 
લા�યા. સં�ગ અનુસાર દાદીના િપતા પણ 
કા�મીર ગયા હતાં. ફરતા ફરતા તેઓ દાદી 
િનમ�ળશાંતાને મ�યા અને પૂ�ુ ‘પહલગામનો 
ર�તો �યાં છ�?’ �યાર� દાદીએ ક�ં, ‘પહલગામના 
ર�તાની ખબર નથી, પરમધામના ર�તાની ખબર 
છ�.’ આવુ કહીને એમને બાબા સાથે મળા�યા તો 
બાબાએ ક�ં, ‘બેટા �� આપને �ણ �દવસથી 
ખોજતો હતો’ એ પણ �ણ �દવસથી આ�યા હતાં. 
પોતાની �મરના બાબા �ારા ‘બેટા’ શ�દ 
સાંભળી આ�ય� થયું ક� આ બેટા-બેટા કહ�નાર 
કોણ છ�? પછી બાબાએ ��� આપી તો તેઓ 
�યાનમાં ગયા પરમધામનો સા�ા�કાર થયો. 
એમને િપતા પરમા�માને મેળ�યા એવો િન�ય થઈ 
ગયો. નારાયણી નશો ચ�ો ક� મેળવવાનું હતું તે 
મળી ગયું. બાબાના કહ�વાથી તેઓ િસંધ ગયા 
અને કોસ� કય�, �યાં એમને વૈક��ઠ, પુરાની 
દુિનયાના િવનાશ અને 33 કરોડ દ�વી-
દ�વતાઓના સા�ા�કાર થયા. બાબા કા�મીરથી 
આ�યા તો દાદી શાંતામણીના િપતાએ બધી 
િમલકત વહ�ચી બાબાને અમાનત આપી, તન-
મન-ધન અપ�ણ કરી િપતા પૂરા પ�રવાર સિહત 
ય�માં �વાહા (સમપ�ણ) થઈ ગયા. તો દાદી 
શાંતામિણ� પણ સમિપ�ત થઈ ઈ�રીય સેવામાં 
�ડાઈ ગયા.

સને 1937માં �દવાળીના શુભ �દવસે 
બાબાએ બાળકોની બોડ�ગનું ઉ�ઘાટન કયુ�. 
જેમાં 14 વષ�ના શાંતામિણ દાદી અને અ�ય ચાર 
બહ�નો ભણાવતાં. જેમને બાબા પાંચ િચડીયા 
કહ�તા. બાબાની �વ�છતાને �યાનમાં રાખીને દાદી 
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બાળકોને અંદર-બહારની સફાઈ, �ાન, શયન, 
વ��, ભોજન વગેર�નું બખૂબી �યાન રાખતા અને 
બાળકોની રાજક�મારો જેવી પાલના કરતા. 
શ�આતમાં દાદી� ય� કારોબારની સાથે ધન 
પણ સંભાળતા. બાબાએ એમને ક�પ��ના 
મૂળમાં તપ�યા કરતા પણ બતા�યા, શાંત �વભાવ 
અને સ�ાઈ-સફાઈની િવશેષતા �ઈ બાબા 
એમને ‘સચલી (ખૂબ સાફ-સ�ી) કૌડી’ અને 
‘હર ક� પૌડી’ પણ કહ�તા હતાં. બાબાએ એમને 
સેવા માટ� �દ�હી, પટના, કરનાલ, નેપાલ 
(કાઠમંડુ) અને �ીલકાં (કોલંબો) મોક�યા. પરંતુ 
દાદીએ વધુ સમય લખનઉમાં સેવા કરી. બાબા 
અ�ય� થયા તો દાદી� મધુવનમાં 
સેવાધારીઓના ઈ�ચાજ� બ�યા, ક�રીનું બીજ 
લાંબા સમય પછી ફળ આપે, એમ જ દીધા�યુ 
દાદીમાં છુપાયેલ �શાસન કળાનું બીજ પણ 
��ાવ�થામાં શાંિતવનનું સંચાલન કરતા ખૂબ 
ફિલભૂત થયું. પ�રપ� સમજ, િમ�ી જેવી 
મીઠાશ, ધરતી જેવી ધૈય�તા, ગજબની સમજદારી 
પરખવાની અને સમાવવાની અજબ શિ�, 
અનેક િવશેષતાઓને કારણે શાંિતવનની જે સાર-
સંભાળ કરી તે અ��તીય હતી. નાના બાળકો પણ 
બીના ઈ�જત બેઝીઝક દાદીને મળી શકતાં. 
શાંિતવન િનવાસી હોય ક� પછી અન�ન �યિ� 
હોય દાદી�ના સાગર સમાન �દય સુધી �દલની 
વાતો સંભળાવી હ�કા થઈ જતાં. દાદી માં બની 
ધીરજથી સાંભળતા, ભૂલ હોય તો �યારથી 
સમ�વતા, થોડા શ�દોમાં અપાર �ેહથી ભરપૂર 
અને સંતુ� કરતાં. દર�કને �યાય આપી અનોખી 
શૈલીથી ક�ઠન વાતોને સહજ સુલઝાવી આપતાં. 
દાદી નામ તથા ગુણ �માણ િવષમ પ�ર��થિતમાં 
હ�મેશાં અચલ-અડોલ-એકરસ-શાંત રહ�તાં. કોઈ 
માંને બે-ચાર બાળકો સંભાળવાનું ખૂબ મુ�ક�લ, 

પરંતુ દાદી તો વન-વનની એકિ�ત કર�લી 
લાકડીઓની સમાન અલગ-અલગ સં�કારો એવા 
��ાવ�સોને �ેહની દોરમાં બાંધી દ�તાં.

શાંિતવનના રાઈ બહન દાદીના સંગમાં 
રહીને દાદીની જે િવશેષતા હતી એ સંભળાવે છ�. 
દાદી ખૂબ �યાગી હતાં. ફાલતું ખચ� કરતા નહ�. 
એક વખત દાદી� માટ� ચાર ચુંદડી બનાવવા માટ� 
આપવા લાગી તો દાદી�એ ક�ં બે જ બનાઓ. 
બાથ�મ નાનુ હતું, તો મોટું બનાવવા માટ� ક�ં, 
પરંતુ દાદીએ મનાઈ કરી, અલમારી પર પડદો 
હતો, તો લાકડાના દરવા� માટ� ક�ં તો દાદીએ 
ક�ં રહ�વા દો મને અિહયા નહ� સતયુગમાં 
�ઈએ. દાદી ભંડારામાં બનેલુ જનરલ સાધારણ 
અતવા ફ�ક� ભોજન �હણ કરતાં. �યાર�ય 
અલગથી કોઈ વ�તુ બનાવા દ�તા નહ�. દાદી ખુબ 
અનાસ�-અ�પાહારી હતાં. શાંિતવનની 
શ�આતમાં દાદી 7.30 કલાક� આવી જનરલમાં 
ભોજન કરવા આવતાં પછી ભાઈઓ ભોજન શ� 
કરતાં. કોઈ ભંડારી (પૈસા) આપીને જતાં તો તરત 
દાદી ય�ના એકાઉ�ટમાં જમા કરાવતાં. એક 
�િપયો પણ રાતભર પોતાની પાસે રાખતાં નહ�. 
દાદી� દર�ક ડીપાટ�મે�ટ (િવભાગ)માં ચ�ર 
લગાવતાં, ખુદ સેવા કરી અને સેવા કરવાનું 
શીખવતાં, �યાર�ક અનાજ પણ સાફ કરતાં.

શાંિતવન �કચનમાં મનીષભાઈ દાદીની 
�યાર ભરી પાલનાનો અનુભવ સંભળાવતા કહ� છ� 
મારી સેવામાં રહ�વાની તી� ઈ�છા હતી તો એક 
દ�વી આ�માએ ક�ં ક� શાંતામિણ દાદીને મળો. �� 
એમને મળવા ગયો, નાનકડો કમરો, સોફા અને 
નાનું ટ�બલ બસ એજ ઓ�ફસ હતી. આટલા મોટા 
દાદી, શાંિતવનના ઈ�ચાજ� હોવા છતાં ક�ટલા 
િસ�પલ, એમની સાદગીથી �ભાિવત થઈ 
દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા મેળવી મ� પણ 
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સમિપ�ત થવાની ઈ�છા �ય� કરી તો દાદી�એ 
�ટચરને સાથે બોલા�યા, પ�રવાર અને પઢાઈ િવશે 
પૂ�ું, ઈ�ટર�યુ લઈ �કચનમાં સેવા આપી. દાદી 
રોજ મળતાં �ેહથી િશ�ા સાવધાની આપતાં. હર 
વાતમાં તી�ણ નજર રાખી �વઉ�નિત પર �યાન 
અપાવતાં. રા�ે રમતા તો �યાં પણ ચ�ર 
લગાવતા અને કહ�તા, ‘ભલે ખેલો, પરંતુ સમય 
પર યોગમાં પણ પહ�ચો, એમની ઓ�ફસમાં મળવા 
જતો તો અખબાર વાંચતો, તો દાદી મનાઈ કરતાં, 
પછી ખુદ માટ� પણ અખબાર બંધ કયા�, દાદી મને 
અ�તવેળા સંદલી પર બેસીને યોગ કરાવવાનું 
કહ�તાં, મને સંકોચ થતો, કોઈ મને ટોક� ‘શું કામ 
બેસે છ�?’ પરંતુ દાદી વારંવાર બેસવા માટ� કહીને 
ઉ�સાહ ભરપૂર કરતાં, દાદીનાં અંિતમ �દવસોનું 
એક અ�ભુત ��ય ભૂલવા છતાં ભૂલાતું નથી. �� 
એમને રોજ ટીફ�ન આપવા જતો હતો, એક �દવસ 
દાદી એકાંતમાં શિ�શાળી ��થિતમાં બેઠા હતાં. 
�મનું વાતાવરણ ખૂબ પાવર�લ હતું. એમની 
આંખો લાલ-લાલ હતી. દાદી ઘુંટણ પર જમણો 
હાથ રાખી આંગળીઓ ગોળ ગોળ ફ�રવતા હતાં 
અને સામે �યાંય દૂર દૂર �ઈ ર�ા હતાં. પરંતુ 
મારી સામે ન �યું. ના કાંઈ ક�ં, �� 20 મીનીટ 
બેસી ર�ો, ઉઠવાનું મન ન થયું. બી� �દવસે 
પૂ�ુ, ‘દાદી� આપ કાલે શું કરી ર�ા હતાં? તો 
હસતાં હસતાં આંગળીના ઈશારાથી સમ�વતા 
બો�યા, ‘એક તરફથી મારી સામે િસતારા મા�ફક 
નાના નાના આ�માઓ આવતા હતા થોડી વાર 
રોકાતી અને કોઈ મુિ� તો કોઈ �વન મુિ� લઈ 
બી� તરફથી િનકળી જતી. દાદી એમ કહ�તા 
હતાં ક� �ણે �થૂળ ને�ોથી આ�માઓને �ઈને 
નજરથી િનહાલ કરી ર�ા હોય. દાદીનું નામ લેતા 
જ એમની આંખો સામે આવે છ�.

દાદી પાસેથી અસીમ �ેમ �ા�ત કરનાર મુજ 

આ�માને પણ ગવ� છ�. એમની �થમ મુલાકાત જ 
મ�માને ના મ�યા એ ગમ દૂર થઈ ગયો. તેઓ 
જગદ�બા સર�વતીના ફોટો કોપી હતાં. એમના 
ગંભીર, યોગયુ� મુખમંડલ �ારા મ�માની 
ભાસના આવતી અને એમના ગુલાબ જેવા ચહ�રા 
પર ખીલેલ મંદ મંદ મુ�કાન દીવાના બનાવતી, 
મધુવનમાં એક ખાટલા જેટલી નાનકડી જ�યામાં 
રહ�વા છતાં પણ કોઈ ફ�રયાદ ન હતી, દાદી નામ-
માન-શાનથી કોસો દૂર રહ�તા અને ‘ઈ�છા મા�� 
અિવ�ા’ની ��થિત �ારા મન સદા શાંત રાખતા 
હતાં. �યારથી �� મધુવનમાં ર�ો, એમને �યાર�ય 
આબુમાંથી બહાર જતાં �યા નથી. એક વખત 
િનિમ� આ�માએ મારી કડી પરી�ા લીધી. દાદીને 
બધાની વાત સંભળાવી તો ક�ં, ‘બાબા બેઠા છ�, 
મ�ખન સે બાલ િનકલેગા’ અને એવું જ થયું. 
એમના શ�દોમાં સમ�યાને સુલઝાવવાની �દુઈ 
શિ� હતી. 

અપાર �યાર આપવા છતાં પણ િનયમ 
મયા�દાઓમાં પા�ા ર�ા. એક ભાઈને સા�તાિહક 
કોસ� કરી મુરલી સાંભળતા 10 માસ થયા, તો 
બાપદાદાને મળવા હ�તુ એમને �થમ દાદી પાસે 
મળા�યા તો દાદીએ ક�ં પૂરા 12 માસ પછી 
મળવાનું, ભાઈએ આ�ા માની અને આજ સુધી 
એમનો પૂરો પ�રવાર �ાનમાગ�માં િનિવ��ન ચાલી 
ર�ો છ�. એક �દવસ દાદીએ ક�ં, ‘હ�મંત �ાસ 
�યાર� કરાવીશ?’ મધુવનમાં �યાર� �ાસ 
કરા�યો ન હતો. પરંતુ દાદીએ િહ�મત આપી 
આગળ જવાનો મોકો આ�યો. દાદી સેવા માટ� 
જવાની ખુશીથી છુટી આપતાં. એક વખત સેવા 
�થાનો પરથી મળ�લી ખચ� સૌગાત આપી તો ખુશ 
થઈને દાદીએ ક�ં, ‘કમાઉ પુ� (બેટા) હો, 
(કમાઉ બેટા) કમાઈને લા�યા છો, કામની ચીજ 
અને જ�રી ખચ�ના પૈસા રાખો, બાક� ય�માં આપી 
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બાળકોને અંદર-બહારની સફાઈ, �ાન, શયન, 
વ��, ભોજન વગેર�નું બખૂબી �યાન રાખતા અને 
બાળકોની રાજક�મારો જેવી પાલના કરતા. 
શ�આતમાં દાદી� ય� કારોબારની સાથે ધન 
પણ સંભાળતા. બાબાએ એમને ક�પ��ના 
મૂળમાં તપ�યા કરતા પણ બતા�યા, શાંત �વભાવ 
અને સ�ાઈ-સફાઈની િવશેષતા �ઈ બાબા 
એમને ‘સચલી (ખૂબ સાફ-સ�ી) કૌડી’ અને 
‘હર ક� પૌડી’ પણ કહ�તા હતાં. બાબાએ એમને 
સેવા માટ� �દ�હી, પટના, કરનાલ, નેપાલ 
(કાઠમંડુ) અને �ીલકાં (કોલંબો) મોક�યા. પરંતુ 
દાદીએ વધુ સમય લખનઉમાં સેવા કરી. બાબા 
અ�ય� થયા તો દાદી� મધુવનમાં 
સેવાધારીઓના ઈ�ચાજ� બ�યા, ક�રીનું બીજ 
લાંબા સમય પછી ફળ આપે, એમ જ દીધા�યુ 
દાદીમાં છુપાયેલ �શાસન કળાનું બીજ પણ 
��ાવ�થામાં શાંિતવનનું સંચાલન કરતા ખૂબ 
ફિલભૂત થયું. પ�રપ� સમજ, િમ�ી જેવી 
મીઠાશ, ધરતી જેવી ધૈય�તા, ગજબની સમજદારી 
પરખવાની અને સમાવવાની અજબ શિ�, 
અનેક િવશેષતાઓને કારણે શાંિતવનની જે સાર-
સંભાળ કરી તે અ��તીય હતી. નાના બાળકો પણ 
બીના ઈ�જત બેઝીઝક દાદીને મળી શકતાં. 
શાંિતવન િનવાસી હોય ક� પછી અન�ન �યિ� 
હોય દાદી�ના સાગર સમાન �દય સુધી �દલની 
વાતો સંભળાવી હ�કા થઈ જતાં. દાદી માં બની 
ધીરજથી સાંભળતા, ભૂલ હોય તો �યારથી 
સમ�વતા, થોડા શ�દોમાં અપાર �ેહથી ભરપૂર 
અને સંતુ� કરતાં. દર�કને �યાય આપી અનોખી 
શૈલીથી ક�ઠન વાતોને સહજ સુલઝાવી આપતાં. 
દાદી નામ તથા ગુણ �માણ િવષમ પ�ર��થિતમાં 
હ�મેશાં અચલ-અડોલ-એકરસ-શાંત રહ�તાં. કોઈ 
માંને બે-ચાર બાળકો સંભાળવાનું ખૂબ મુ�ક�લ, 

પરંતુ દાદી તો વન-વનની એકિ�ત કર�લી 
લાકડીઓની સમાન અલગ-અલગ સં�કારો એવા 
��ાવ�સોને �ેહની દોરમાં બાંધી દ�તાં.

શાંિતવનના રાઈ બહન દાદીના સંગમાં 
રહીને દાદીની જે િવશેષતા હતી એ સંભળાવે છ�. 
દાદી ખૂબ �યાગી હતાં. ફાલતું ખચ� કરતા નહ�. 
એક વખત દાદી� માટ� ચાર ચુંદડી બનાવવા માટ� 
આપવા લાગી તો દાદી�એ ક�ં બે જ બનાઓ. 
બાથ�મ નાનુ હતું, તો મોટું બનાવવા માટ� ક�ં, 
પરંતુ દાદીએ મનાઈ કરી, અલમારી પર પડદો 
હતો, તો લાકડાના દરવા� માટ� ક�ં તો દાદીએ 
ક�ં રહ�વા દો મને અિહયા નહ� સતયુગમાં 
�ઈએ. દાદી ભંડારામાં બનેલુ જનરલ સાધારણ 
અતવા ફ�ક� ભોજન �હણ કરતાં. �યાર�ય 
અલગથી કોઈ વ�તુ બનાવા દ�તા નહ�. દાદી ખુબ 
અનાસ�-અ�પાહારી હતાં. શાંિતવનની 
શ�આતમાં દાદી 7.30 કલાક� આવી જનરલમાં 
ભોજન કરવા આવતાં પછી ભાઈઓ ભોજન શ� 
કરતાં. કોઈ ભંડારી (પૈસા) આપીને જતાં તો તરત 
દાદી ય�ના એકાઉ�ટમાં જમા કરાવતાં. એક 
�િપયો પણ રાતભર પોતાની પાસે રાખતાં નહ�. 
દાદી� દર�ક ડીપાટ�મે�ટ (િવભાગ)માં ચ�ર 
લગાવતાં, ખુદ સેવા કરી અને સેવા કરવાનું 
શીખવતાં, �યાર�ક અનાજ પણ સાફ કરતાં.

શાંિતવન �કચનમાં મનીષભાઈ દાદીની 
�યાર ભરી પાલનાનો અનુભવ સંભળાવતા કહ� છ� 
મારી સેવામાં રહ�વાની તી� ઈ�છા હતી તો એક 
દ�વી આ�માએ ક�ં ક� શાંતામિણ દાદીને મળો. �� 
એમને મળવા ગયો, નાનકડો કમરો, સોફા અને 
નાનું ટ�બલ બસ એજ ઓ�ફસ હતી. આટલા મોટા 
દાદી, શાંિતવનના ઈ�ચાજ� હોવા છતાં ક�ટલા 
િસ�પલ, એમની સાદગીથી �ભાિવત થઈ 
દાદી�ના �વનમાંથી �ેરણા મેળવી મ� પણ 
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સમિપ�ત થવાની ઈ�છા �ય� કરી તો દાદી�એ 
�ટચરને સાથે બોલા�યા, પ�રવાર અને પઢાઈ િવશે 
પૂ�ું, ઈ�ટર�યુ લઈ �કચનમાં સેવા આપી. દાદી 
રોજ મળતાં �ેહથી િશ�ા સાવધાની આપતાં. હર 
વાતમાં તી�ણ નજર રાખી �વઉ�નિત પર �યાન 
અપાવતાં. રા�ે રમતા તો �યાં પણ ચ�ર 
લગાવતા અને કહ�તા, ‘ભલે ખેલો, પરંતુ સમય 
પર યોગમાં પણ પહ�ચો, એમની ઓ�ફસમાં મળવા 
જતો તો અખબાર વાંચતો, તો દાદી મનાઈ કરતાં, 
પછી ખુદ માટ� પણ અખબાર બંધ કયા�, દાદી મને 
અ�તવેળા સંદલી પર બેસીને યોગ કરાવવાનું 
કહ�તાં, મને સંકોચ થતો, કોઈ મને ટોક� ‘શું કામ 
બેસે છ�?’ પરંતુ દાદી વારંવાર બેસવા માટ� કહીને 
ઉ�સાહ ભરપૂર કરતાં, દાદીનાં અંિતમ �દવસોનું 
એક અ�ભુત ��ય ભૂલવા છતાં ભૂલાતું નથી. �� 
એમને રોજ ટીફ�ન આપવા જતો હતો, એક �દવસ 
દાદી એકાંતમાં શિ�શાળી ��થિતમાં બેઠા હતાં. 
�મનું વાતાવરણ ખૂબ પાવર�લ હતું. એમની 
આંખો લાલ-લાલ હતી. દાદી ઘુંટણ પર જમણો 
હાથ રાખી આંગળીઓ ગોળ ગોળ ફ�રવતા હતાં 
અને સામે �યાંય દૂર દૂર �ઈ ર�ા હતાં. પરંતુ 
મારી સામે ન �યું. ના કાંઈ ક�ં, �� 20 મીનીટ 
બેસી ર�ો, ઉઠવાનું મન ન થયું. બી� �દવસે 
પૂ�ુ, ‘દાદી� આપ કાલે શું કરી ર�ા હતાં? તો 
હસતાં હસતાં આંગળીના ઈશારાથી સમ�વતા 
બો�યા, ‘એક તરફથી મારી સામે િસતારા મા�ફક 
નાના નાના આ�માઓ આવતા હતા થોડી વાર 
રોકાતી અને કોઈ મુિ� તો કોઈ �વન મુિ� લઈ 
બી� તરફથી િનકળી જતી. દાદી એમ કહ�તા 
હતાં ક� �ણે �થૂળ ને�ોથી આ�માઓને �ઈને 
નજરથી િનહાલ કરી ર�ા હોય. દાદીનું નામ લેતા 
જ એમની આંખો સામે આવે છ�.

દાદી પાસેથી અસીમ �ેમ �ા�ત કરનાર મુજ 

આ�માને પણ ગવ� છ�. એમની �થમ મુલાકાત જ 
મ�માને ના મ�યા એ ગમ દૂર થઈ ગયો. તેઓ 
જગદ�બા સર�વતીના ફોટો કોપી હતાં. એમના 
ગંભીર, યોગયુ� મુખમંડલ �ારા મ�માની 
ભાસના આવતી અને એમના ગુલાબ જેવા ચહ�રા 
પર ખીલેલ મંદ મંદ મુ�કાન દીવાના બનાવતી, 
મધુવનમાં એક ખાટલા જેટલી નાનકડી જ�યામાં 
રહ�વા છતાં પણ કોઈ ફ�રયાદ ન હતી, દાદી નામ-
માન-શાનથી કોસો દૂર રહ�તા અને ‘ઈ�છા મા�� 
અિવ�ા’ની ��થિત �ારા મન સદા શાંત રાખતા 
હતાં. �યારથી �� મધુવનમાં ર�ો, એમને �યાર�ય 
આબુમાંથી બહાર જતાં �યા નથી. એક વખત 
િનિમ� આ�માએ મારી કડી પરી�ા લીધી. દાદીને 
બધાની વાત સંભળાવી તો ક�ં, ‘બાબા બેઠા છ�, 
મ�ખન સે બાલ િનકલેગા’ અને એવું જ થયું. 
એમના શ�દોમાં સમ�યાને સુલઝાવવાની �દુઈ 
શિ� હતી. 

અપાર �યાર આપવા છતાં પણ િનયમ 
મયા�દાઓમાં પા�ા ર�ા. એક ભાઈને સા�તાિહક 
કોસ� કરી મુરલી સાંભળતા 10 માસ થયા, તો 
બાપદાદાને મળવા હ�તુ એમને �થમ દાદી પાસે 
મળા�યા તો દાદીએ ક�ં પૂરા 12 માસ પછી 
મળવાનું, ભાઈએ આ�ા માની અને આજ સુધી 
એમનો પૂરો પ�રવાર �ાનમાગ�માં િનિવ��ન ચાલી 
ર�ો છ�. એક �દવસ દાદીએ ક�ં, ‘હ�મંત �ાસ 
�યાર� કરાવીશ?’ મધુવનમાં �યાર� �ાસ 
કરા�યો ન હતો. પરંતુ દાદીએ િહ�મત આપી 
આગળ જવાનો મોકો આ�યો. દાદી સેવા માટ� 
જવાની ખુશીથી છુટી આપતાં. એક વખત સેવા 
�થાનો પરથી મળ�લી ખચ� સૌગાત આપી તો ખુશ 
થઈને દાદીએ ક�ં, ‘કમાઉ પુ� (બેટા) હો, 
(કમાઉ બેટા) કમાઈને લા�યા છો, કામની ચીજ 
અને જ�રી ખચ�ના પૈસા રાખો, બાક� ય�માં આપી 
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અ�ય આ�માઓની સેવા એજ િવ� ક�યાણ સેવા.

વળી શ�દો માટ� એમ પણ કહ�વાય છ� ક� 
આપના બોલેલા શ�દો ��ાંડમાં �યાંક સચવાઈ 
રહ� છ� તે વખત આ�યે એજ શ�દો, ચાહ� સારા ક� 
ખરાબ અથ�સિહત પડઘાઈને �યાંથી જ��યાં હોય 
�યાંજ પાછા ફર� છ�.

કર ભલા, હોગા ભલા. 
બોલ ભલા, હોગા ભલા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...બોલની બોલબાલાદો.’ �યાર� જુની સાઈકલ માંગી તો દાદીએ ક�ં, 
જુની શું કરવા? આપેલી ખચ�માંથી પૈસા આપી 
ક�ં નવી સારી વ�તુ લો, દાદી હર જ�રત પૂણ� 
કરતા. ઠ�ડીમાં �વેટર, શોલ આપતાં, માં થી પણ 
વધુ �યાન રાખતાં, દાદી આપ શું પુ�ષાથ� કરો 
છો? પૂ�ું તો ક�ં ‘�યથ�-નેગે�ટવ િવચાર નથી 
કરતી, બધા માટ� શુભભાવના રાખું છું.’ પછી 
પૂ�ું શું અમે અ� રતનમાં આવી શક�એ? તો 
ક�ં, ‘હજુ પણ સમય છ�, લા�ટ શો ફા�ટ શો ફ�ટ� 
જવાનો, યાદની દોડી લગાવો તો બની જશો.’

દાદી�ને દ�હમાં રહ�વા છતાં હ�મેશા �યારી-
�યારી કમા�તીત ��થિતમાં �યા, એમના �વનમાં 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર કોઈપણ િવકાર 
અંશમા� પણ ન હતાં. જેના �વનમાં િવષનો અંશ 
પણ નહ� એવા તો સા�ાત િવ�ણુ �વ�પા હતા 
દાદી�. તેઓ અંત સુધી બેહદ વૈરાગી, 
મુરલીધરના અનુરાગી, મુરલીના દીવાની ર�ા. 
�યાર�ય કોઈની �ા��ત સાથે તુલના ના કરી, ના 
કોઈ વાતોમાં ગયા, જે મ�યું જેવું મ�યું બધી 
વાતમાં સંતુ� ર�ા. એમના ચહ�રા પર ચમકતુ 
�દ�ય તેજ અને વાણીનો ઓજ ચુંબક બની દર�કને 
એમની તરફ આકષ�ણ થતું. 87 વષ�ની �મર પૂરી 
કરી આખીર તેઓ શાંિતની સ�રતા, શાંિતના 
સાગર સાથે મળવા નીક�યા અને 15 જૂન 
2010ના �દવસે સંસારમાંથી અલિવદા થઈ ગયા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ -  ક�િતયાણા, પોરબંદર�.ક�. �દુલા,

• હ� દયાથી ભરપૂર આ�માઓ, તમારા 
ભંડારમાંથી િવ�ને અંજિલ આપી બધી 
સમ�યાઓનું સમાધાન કરો.

અંતમાં જે જગદ�બા માતુ�ીએ ક��સર જેવી 
બીમારીમાં પણ ખુમારી બતાવી તપ�વીઓ માટ� 
પુ�ષાથ�ની પગદ�ડી રચનારી, અશ�યની 
આરાધના કરનાર હ� આ�દદ�વી ‘મા’માંથી 
ભિવ�યની મહારાણી બનનાર િવ� વંદનીય મા... 
ભવાની તમે ચૈત�યમાં પૂરા સ�યાવીશ વષ� સુધી 
��વી પર િવચરણ કયુ� - તે િબચારાં ભ�ો તમને 
ન �ણે �યાં �યાં શોધી ર�ાં છ�. ભલે અમોએ 
અથા�� ક�ટલાંક ��ાવ�સોની આંખો આપના 
સાકાર દશ�નથી વંિચત રહી હશે. હા, કદાચ આ 
ક�પ - ક�પની વંિચતતાને પણ અમો પચાવી 
જઈશું. તમારી મધુરવાણી - ટ�પ - ક�સેટથી 
સાંભળીને સંતોષ લેનારા તમારા આ �હાલસોયા 
વ�સો આપની પુ�યિતિથએ વંદ� માતરમ કરી...

મા તુજે સલા� કહી... મા-બાપ કરતાં 
સવાયા બનવાની �ઢ �િત�ા સાથે ભાવાંજિલ અપ� 
છ�. ‘તેર� �યાર ને હમકો �ત િલયા, �વન કો 
�ના સીખા હી �દયા, �વન સે ભરી તેરી યાદ� મન 
ખુશ કર� �ને ક� િલયે...’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... ય� માતા
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બોલ એટલે શ�દ, શ�દ એટલે વાણી. 
વાણીના પણ ક�ટલા �કાર છ�. મધુર વાણી, મીઠી 
વાણી, સુખદ વાણી, આશીવા�દ �વ�પ - કહો ક� 
વરદાની વાણી - જે સાંભળવી પણ ગમે છ� અને 
ક�યાણકારી વાણી પણ હોય છ�. માટ� જ સંત 
કબીર� કહ� છ�,

એસી વાણી બોલીએ મનકા આપા ખોય,

ઓરન કો શીતલ કર�, આપ� શીતલ હોય.

સારયુ� વાણીમાં શ�દ� શ�દ� સાર હોય છ� 
અને સાંભળનારના મનમાં પણ �ેમ ઉપજે છ�. 
તમારી પાસે ક�ટલાય શ�દો હોય પણ � તેનો અથ� 
કોઈકના અંતરને �પશ� ન શક� તો બધું �યથ� જ 
ગણવું. વાણી યથાથ� ન હોય તો બોલનારને 
શોભતી નથી. આપણે �ઈએ છ� ક� માઇકમાં જરા 
સરખી પણ ખરાબી હોય તો અવાજ �પ� નથી 
આવતો અને લોકોને પણ તે પસંદ નથી પડતો. 
એજ રીતે મુખ �ારા યુિ�યુ� ક� યથાથ� બોલ ન 
નીકળ� તો સાંભળવાવાળાને એ શ�દો ગમતાં 
નથી. સારને બદલે િવ�તા�રત બોલ, �યથ� બોલ, 
અ�ય આ�માઓને ઉતરતી કલામાં લઈ �ય છ�. 
સાવધ �યિ�ઓ હ�મેશા શ�દની શિ� 
ઓળખીને બોલે છ�. િનરથ�ક વાતો કરી શ�દો ક� 
વા�યોનું તેઓ ખૂન નથી કરતાં.

શુ�-સમથ�, સારયુ�, �વમાનયુ�, 
યોગયુ�, શિ�યુ� અને �ેહયુ� વ��ય 
જ મહાન આ�માઓની ઓળખ છ�.

લૌ�કકમાં પણ ઉ� પદ પર િબરાજમાન 
�યિ�ઓ જેમ ક� આપણા વડા�ધાન�ી નર��� 
મોદી� બોલતા પહ�લા પોતાના વ��યના દર�ક 

શ�દો સારી રીતે ચેક કર� છ�. િવચાર� છ� ક� મારા 
થક� એક પણ શ�દ એવો ન બોલાય ક� જે 
જનતામાં ક� દ�શમાં સંઘષ�નું કારણ બને. શ�દો પણ 
તોલી તોલીને નહ� પણ ચાળી ચાળીને બોલે છ�.

િવ� ક�યાણકારી આ�માઓ બોલતાં 
પહ�લા પોતાના દર�ક શ�દો ચકાસીને ન�ી કરવું 
ક� મારા મુખ �ારા �સા�રત થતાં દર�ક શ�દમાં 
મા�ં તથા સમ� દુિનયાનું ક�યાણ સમાયેલું છ�?

ભિ�માગ�માં શ�દોનું મહ�વ ક�ટલી સચોટ 
રીતે વણ�વવામાં આ�યું છ�. મહાન આ�માઓના 
મુખે ગીતા�ાન સાંભળતી વખતે �ોતાઓ ‘સ�ય 
વચન મહારાજ’ એવું ઉ�ારણ કર� છ�.

વત�માન સમયમાં સૌને તો નહ� પણ 25% 
�ે� આ�માઓને શા��દક સફળતા - વરદાની 
બોલની સફળતા િવષેશ િગ�ટ �પે મળી છ�. તેઓ 
જે બોલે તે સાથ�ક થઈ �ય છ�. માટ�જ શ�દોના  
મહ�વને �યાનમાં રાખી જવાબદારીપૂવ�ક 
બોલાયેલા શ�દો હ�મેશા ક�યાણકારી નીવડે છ�. 
મહાન આ�માઓના બોલ સ�ય હોવાના કારણે 
અનેક આ�માઓનું  અભૂતપૂવ� ક�યાણ કર� છ�. 
�યથ� બોલ અક�યાણના િનિમ� બની �ય છ�. 
સાંભળવાવાળી સાધારણ આ�મા આપના �યથ� 
બોલ થક� ‘ઉતરતી કલા’માં સરી પડે છ�, અથા�ત  
પુ�ષાથ�હીન દશામાં મુકાઈ �ય છ�. બી� શ�દોમાં 
કહીએ તો એકરીતે એ કમ�ર અને સાધારણ 
આ�માઓ �ાિપત થઈ �ય છ�.

આપણું આ �વન િવ�ક�યાણ માટ� મ�યું 
છ�. �વયંના સં�કાર-�વભાવ પ�રવત�ન કરવાનો 
સમય િવતી ગયો છ�. હવે તો મનસા, વાચા, કમ�ના 

બોલની બોલબાલા
�.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)



Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 06 June 2022 Page No. 24

�ાના�ત

અ�ય આ�માઓની સેવા એજ િવ� ક�યાણ સેવા.

વળી શ�દો માટ� એમ પણ કહ�વાય છ� ક� 
આપના બોલેલા શ�દો ��ાંડમાં �યાંક સચવાઈ 
રહ� છ� તે વખત આ�યે એજ શ�દો, ચાહ� સારા ક� 
ખરાબ અથ�સિહત પડઘાઈને �યાંથી જ��યાં હોય 
�યાંજ પાછા ફર� છ�.

કર ભલા, હોગા ભલા. 
બોલ ભલા, હોગા ભલા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)...બોલની બોલબાલાદો.’ �યાર� જુની સાઈકલ માંગી તો દાદીએ ક�ં, 
જુની શું કરવા? આપેલી ખચ�માંથી પૈસા આપી 
ક�ં નવી સારી વ�તુ લો, દાદી હર જ�રત પૂણ� 
કરતા. ઠ�ડીમાં �વેટર, શોલ આપતાં, માં થી પણ 
વધુ �યાન રાખતાં, દાદી આપ શું પુ�ષાથ� કરો 
છો? પૂ�ું તો ક�ં ‘�યથ�-નેગે�ટવ િવચાર નથી 
કરતી, બધા માટ� શુભભાવના રાખું છું.’ પછી 
પૂ�ું શું અમે અ� રતનમાં આવી શક�એ? તો 
ક�ં, ‘હજુ પણ સમય છ�, લા�ટ શો ફા�ટ શો ફ�ટ� 
જવાનો, યાદની દોડી લગાવો તો બની જશો.’

દાદી�ને દ�હમાં રહ�વા છતાં હ�મેશા �યારી-
�યારી કમા�તીત ��થિતમાં �યા, એમના �વનમાં 
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહ�કાર કોઈપણ િવકાર 
અંશમા� પણ ન હતાં. જેના �વનમાં િવષનો અંશ 
પણ નહ� એવા તો સા�ાત િવ�ણુ �વ�પા હતા 
દાદી�. તેઓ અંત સુધી બેહદ વૈરાગી, 
મુરલીધરના અનુરાગી, મુરલીના દીવાની ર�ા. 
�યાર�ય કોઈની �ા��ત સાથે તુલના ના કરી, ના 
કોઈ વાતોમાં ગયા, જે મ�યું જેવું મ�યું બધી 
વાતમાં સંતુ� ર�ા. એમના ચહ�રા પર ચમકતુ 
�દ�ય તેજ અને વાણીનો ઓજ ચુંબક બની દર�કને 
એમની તરફ આકષ�ણ થતું. 87 વષ�ની �મર પૂરી 
કરી આખીર તેઓ શાંિતની સ�રતા, શાંિતના 
સાગર સાથે મળવા નીક�યા અને 15 જૂન 
2010ના �દવસે સંસારમાંથી અલિવદા થઈ ગયા.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ -  ક�િતયાણા, પોરબંદર�.ક�. �દુલા,

• હ� દયાથી ભરપૂર આ�માઓ, તમારા 
ભંડારમાંથી િવ�ને અંજિલ આપી બધી 
સમ�યાઓનું સમાધાન કરો.

અંતમાં જે જગદ�બા માતુ�ીએ ક��સર જેવી 
બીમારીમાં પણ ખુમારી બતાવી તપ�વીઓ માટ� 
પુ�ષાથ�ની પગદ�ડી રચનારી, અશ�યની 
આરાધના કરનાર હ� આ�દદ�વી ‘મા’માંથી 
ભિવ�યની મહારાણી બનનાર િવ� વંદનીય મા... 
ભવાની તમે ચૈત�યમાં પૂરા સ�યાવીશ વષ� સુધી 
��વી પર િવચરણ કયુ� - તે િબચારાં ભ�ો તમને 
ન �ણે �યાં �યાં શોધી ર�ાં છ�. ભલે અમોએ 
અથા�� ક�ટલાંક ��ાવ�સોની આંખો આપના 
સાકાર દશ�નથી વંિચત રહી હશે. હા, કદાચ આ 
ક�પ - ક�પની વંિચતતાને પણ અમો પચાવી 
જઈશું. તમારી મધુરવાણી - ટ�પ - ક�સેટથી 
સાંભળીને સંતોષ લેનારા તમારા આ �હાલસોયા 
વ�સો આપની પુ�યિતિથએ વંદ� માતરમ કરી...

મા તુજે સલા� કહી... મા-બાપ કરતાં 
સવાયા બનવાની �ઢ �િત�ા સાથે ભાવાંજિલ અપ� 
છ�. ‘તેર� �યાર ને હમકો �ત િલયા, �વન કો 
�ના સીખા હી �દયા, �વન સે ભરી તેરી યાદ� મન 
ખુશ કર� �ને ક� િલયે...’

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 15નું અનુસંધાન)... ય� માતા
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બોલ એટલે શ�દ, શ�દ એટલે વાણી. 
વાણીના પણ ક�ટલા �કાર છ�. મધુર વાણી, મીઠી 
વાણી, સુખદ વાણી, આશીવા�દ �વ�પ - કહો ક� 
વરદાની વાણી - જે સાંભળવી પણ ગમે છ� અને 
ક�યાણકારી વાણી પણ હોય છ�. માટ� જ સંત 
કબીર� કહ� છ�,

એસી વાણી બોલીએ મનકા આપા ખોય,

ઓરન કો શીતલ કર�, આપ� શીતલ હોય.

સારયુ� વાણીમાં શ�દ� શ�દ� સાર હોય છ� 
અને સાંભળનારના મનમાં પણ �ેમ ઉપજે છ�. 
તમારી પાસે ક�ટલાય શ�દો હોય પણ � તેનો અથ� 
કોઈકના અંતરને �પશ� ન શક� તો બધું �યથ� જ 
ગણવું. વાણી યથાથ� ન હોય તો બોલનારને 
શોભતી નથી. આપણે �ઈએ છ� ક� માઇકમાં જરા 
સરખી પણ ખરાબી હોય તો અવાજ �પ� નથી 
આવતો અને લોકોને પણ તે પસંદ નથી પડતો. 
એજ રીતે મુખ �ારા યુિ�યુ� ક� યથાથ� બોલ ન 
નીકળ� તો સાંભળવાવાળાને એ શ�દો ગમતાં 
નથી. સારને બદલે િવ�તા�રત બોલ, �યથ� બોલ, 
અ�ય આ�માઓને ઉતરતી કલામાં લઈ �ય છ�. 
સાવધ �યિ�ઓ હ�મેશા શ�દની શિ� 
ઓળખીને બોલે છ�. િનરથ�ક વાતો કરી શ�દો ક� 
વા�યોનું તેઓ ખૂન નથી કરતાં.

શુ�-સમથ�, સારયુ�, �વમાનયુ�, 
યોગયુ�, શિ�યુ� અને �ેહયુ� વ��ય 
જ મહાન આ�માઓની ઓળખ છ�.

લૌ�કકમાં પણ ઉ� પદ પર િબરાજમાન 
�યિ�ઓ જેમ ક� આપણા વડા�ધાન�ી નર��� 
મોદી� બોલતા પહ�લા પોતાના વ��યના દર�ક 

શ�દો સારી રીતે ચેક કર� છ�. િવચાર� છ� ક� મારા 
થક� એક પણ શ�દ એવો ન બોલાય ક� જે 
જનતામાં ક� દ�શમાં સંઘષ�નું કારણ બને. શ�દો પણ 
તોલી તોલીને નહ� પણ ચાળી ચાળીને બોલે છ�.

િવ� ક�યાણકારી આ�માઓ બોલતાં 
પહ�લા પોતાના દર�ક શ�દો ચકાસીને ન�ી કરવું 
ક� મારા મુખ �ારા �સા�રત થતાં દર�ક શ�દમાં 
મા�ં તથા સમ� દુિનયાનું ક�યાણ સમાયેલું છ�?

ભિ�માગ�માં શ�દોનું મહ�વ ક�ટલી સચોટ 
રીતે વણ�વવામાં આ�યું છ�. મહાન આ�માઓના 
મુખે ગીતા�ાન સાંભળતી વખતે �ોતાઓ ‘સ�ય 
વચન મહારાજ’ એવું ઉ�ારણ કર� છ�.

વત�માન સમયમાં સૌને તો નહ� પણ 25% 
�ે� આ�માઓને શા��દક સફળતા - વરદાની 
બોલની સફળતા િવષેશ િગ�ટ �પે મળી છ�. તેઓ 
જે બોલે તે સાથ�ક થઈ �ય છ�. માટ�જ શ�દોના  
મહ�વને �યાનમાં રાખી જવાબદારીપૂવ�ક 
બોલાયેલા શ�દો હ�મેશા ક�યાણકારી નીવડે છ�. 
મહાન આ�માઓના બોલ સ�ય હોવાના કારણે 
અનેક આ�માઓનું  અભૂતપૂવ� ક�યાણ કર� છ�. 
�યથ� બોલ અક�યાણના િનિમ� બની �ય છ�. 
સાંભળવાવાળી સાધારણ આ�મા આપના �યથ� 
બોલ થક� ‘ઉતરતી કલા’માં સરી પડે છ�, અથા�ત  
પુ�ષાથ�હીન દશામાં મુકાઈ �ય છ�. બી� શ�દોમાં 
કહીએ તો એકરીતે એ કમ�ર અને સાધારણ 
આ�માઓ �ાિપત થઈ �ય છ�.

આપણું આ �વન િવ�ક�યાણ માટ� મ�યું 
છ�. �વયંના સં�કાર-�વભાવ પ�રવત�ન કરવાનો 
સમય િવતી ગયો છ�. હવે તો મનસા, વાચા, કમ�ના 

બોલની બોલબાલા
�.ક�. લીલાબેન ચૌહાણ, કાર�લીબાગ, વડોદરા.

(અનુસંધાન પેજ નં. 24 પર)
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કમ�ગિતના �ાન �ારા �યથ� સંક�પોથી મુિ�
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુ રોડ

મહાભારતમાં એક સુંદર ��ાંત છ�. 
ભરતના પુ� શાંતનુએ ગંગા સાથે િવવાહ કરવાનું 
ન�ી કયુ� એ સમયે ગંગાએ ક�ં ક� �� �વનમાં જે 
ક�ઈ ક�ં તેમાં તમે વ�ે આવશો નહ�. � તમે 
ક�ઈપણ બોલશો, તો �� ચાલી જઈશ. આ ��તાવ 
પર શાંતનુએ રા� થઈને ક�ં ક� તમે �વનમાં જે 
ક�ઈ કાય� કરશો તેમાં �� હ�ત�ેપ નહ� ક�ં. 
ક�ટલાંક વષ� પછી બંનેને બાળકો થાય છ� તો ગંગા 
એક એક બાળકને નદીમાં વહાવી દ� છ�. એ �કાર� 
છ બાળકોને શાંતનુની આંખો સામે નદીમાં વહાવી 
દ� છ�. શાંતનું �િત�ાબ� હોવાને કારણે ક�ઈપણ 
બો�યો નહ�. એના મનમાં અનેક �યથ� સંક�પો 
ચાલતા ર�ાં. છ�વટ� શાંતનુથી રહ�વાયું નહ� અને 
એમણે પોતાની �િત�ા તોડીને ગંગાને પૂ�ું ક� તું 
આવું શા માટ� કર� છ�? �યાર� ગંગાએ બતા�યું આ 
જે બાળકો હતાં તેન પાછલા જ�મમાં ��ા�ના 
શાપને કારણે આપણે �યાં જ�મ લીધો હતો �� 
એમને નદીમાં પધરાવીને શાપ મુ� કરી રહી છું. 
પરંતુ મ� આપને ક�ં હતું ક� �� જે ક�ઈ ક�ં તેમાં તમે 
હ�ત�ેપ કરશો નહ�. પણ આપે તે �િત�ા તોડી 
દીધી એટલે હવે �� આપની સાથે રહી શકતી નથી 
અને ગંગા સદાને માટ� શાંતનુને છોડીને ચાલી ગઈ.

આમ �વામાં આવે તો વત�માન સંગમ સમય 
પર જે ઘટના બને છ� તે ઘટના જ શા��ની અંદર 
��ાંત �પે લખવામાં આવે છ�. પોતાના �વનમાં 
�ાનગંગા સદા રહ�વા માટ� વત�માન સમયે 
પ�ર��થિતનો સામનો કરવાનો છ�. �વનમાં 
આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા ઘટના આપણા 
જ પાછલા જ�મોનાં કર�લાં કમ�નું ફળ છ�. આવી 
પ�ર��થિત યા ઘટનામાં મનમાં કોઈપણ �કારના 

મનમાં ચાલનારા �યથ� સંક�પથી બુિ�ની 
એકા�તા તૂટી �ય છ�. મનના �યથ� સંક�પથી 
િનણ�ય શિ�, પરખશિ�, સામનો કરવાની 
શિ� ન� થઈ �ય છ�. �યથ� સંક�પથી �વનમાં 
અસફળતા મળ� છ�. �યથ� સંક�પથી બુિ�ને તાળું 
લાગી �ય છ�. મનમાં સમથ� િવચાર ચાલવાને 
બદલે કમ�ર અને �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. �યથ� 
િવચારોથી સ�ગુણ ન� થઈ �ય છ�. જેના મનમાં 
�યથ� સંક�પ ચાલે છ� એના મુખથી �યથ� બોલ 
િનકળ� છ�. કમ� પણ �યથ� થઈ �ય છ�. �યથ� 
સંક�પોથી �વન લ�યહીન બની �ય છ�.

મનમાં ચાલનારા �યથ� સંક�પોને કારણે 
બુિ�માં �ાન અથા�� �ે� સંક�પ ચાલતા નથી 
એટલા માટ� �વનને �ે� બનાવવાનું છ�. �યથ�થી 
મુ� છ� એની બુિ�માંથી �ાનનું ઝરણું વહ� છ�. 
�ાનનું િચંતન કરતા રહ�વાથી આચરણમાં 
બદલાવ આવે છ�. એના માટ� �યથ�થી મુ� થવાની 
જ�ર છ�. આમ તો મનમાં �યથ� સંક�પ ચાલવાનાં 
અનેક કારણો છ�. પરંતુ વત�માન સમય પોતાના 
�વનમાં આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા 
ઘટનામાં �યાર� કમ�ગિતને ભૂલી જઈએ છીએ 
�યાર� મનમાં �યથ� િવચાર આવવાના શ� થઈ �ય 
છ�. મનમાં નકારા�મક િવચારોથી નકારા�મક 
ભાવના, નકારા�મક ���કોણ, નકારા�મક 
�યવહાર અને �િ� બની �ય છ�. આવી 
પ�ર��થિતમાં ન ઈ�છવા છતાં મનમાં �યથ� િવચાર 
ચાલે છ�. અને આવા નકારા�મક િવચારોથી 
બુિ�ની અંદરનું �ાન અથા�� હકારા�મક િવચાર 
સમા�ત થઈ �ય છ�. એટલે �યથ�થી મુ� બનવાને 
માટ� કમ�ગિતને બુિ�માં રાખવાની જ�ર છ�.

નકારા�મક સંક�પ ના ચાલે. �યાર� એ કમ�ભોગથી 
મુ� બની શકો છો. આવી પ�ર��થિતમાં મનમાં 
આમ ક�મ થયું, આ ક�વું થયું આ મારી સાથે ક�મ 
થયું. આવા �� કરશો તો �ાન-ગંગા આપણી 
સાથે નથી રહી શકતી અથા�� સમથ� સંક�પથી 
આપણે દૂર ચા�યા જઈશું. એટલે �વનમાં 
આવનારી પ�ર��થિતને ચૂપચાપ પોતાનાં કમ�ભોગ 
સમ�ને સહન કરવું એજ સમજદારી છ�.

વત�માન સમય �યથ� સંક�પનું મુ�ય કારણ 
�વનમાં આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા ઘટના 
છ�. આવી િવપરીત પ�ર��થિતમાં આપણે કમ� 
ગિતને યાદ રાખીએ છીએ તો મનમાં ચાલનારા 
સંક�પ યા િવક�પનું િનયં�ણ કરી શક�એ છીએ. 
�વનમાં દર�ક પ�ર��થિત દર�કનાં કમ�ના 
અનુસાર આવે છ�. આ સમ� દુિનયા કમ�ના 
આધારથી જ ચાલે છ�. કમ� અનુસાર દર�કને એનું 
ફળ મળ� છ�. પોતાના સંબંધ સંપક�માં આવનારી 
કોઈ �યિ� કમ�ના િહસાબ આપવા માટ� આવે છ�. 
અને કોઈ �યિ� કમ�ના િહસાબ લેવાના માટ� 
આવે છ�. �યાર� આપણે કમ�ની ગિતને ભૂલી જઈએ 
છીએ �યાર� મનમાં �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. વત�માન 
સમય સંબંધ-સંપક�માં આવનારી �યિ� તરફથી 
�યાર� સમ�યા આવે છ� �યાર� જ મનમાં �યથ� 
સંક�પ ચાલે છ�. આ વત�માન સમયમાં �યથ� 
સંક�પનું મૂળ કારણ છ�.

એક માતા�ને �ડવાં બાળકો હતાં. એકને 
ઘો�ડયામાં સૂવાડીને તે સફાઈ કામ કરી રહી હતી. 
રમતાં-રમતાં એ બંનેનું મ� એક-બી� તરફ થઈ 
ગયું. એક બાળક� બી� બાળકને પૂ�ું ક� તમે આ 
ઘરમાં ક�મ આ�યા છો, તો એણે ક�ં ક� પા �કલો 
તેલ લેવા માટ� આ�યો છું. એ રીતે બી� બાળકને 
પૂ�ું ક� તું આ ઘરમાં શા માટ� આ�યો છ�, તો 
પહ�લા બાળક� ક�ં ક� �� �ણ તોલા સોનું આપવા 

માટ� આ�યો છું. બંનેનું બોલવું સાંભળીને માતા�ને 
લા�યું ક� આ બાળકોમાંથી તેલ કોણ આપશે અને 
સોનું કોણ આપશે. કારણ ક� બંને એક જેવા હતા. 
માતા�એ બંને બાળકોને પા �કલો તેલ લગાવીને 
ઘો�ડયામાં સૂવા�ા. તો એ બાળકોમાંથી એક 
અચાનક મરી ગયું. બાળક તેલ લેવાનો િહસાબ 
ચૂકતે કરીને ચા�યું ગયું. એણે િવચાયુ� ક� બીજું 
બાળક �ણ તોલા સોનું આપનારો છ� એના પછી 
એક િવચાર આ�યો ક� આતો મા�ં બાળક છ� એ 
કઈ રીતે મારી શક� છ�. આ મા�ં �વ�ન હશે. એવું 
િવચારીને માતા�એ ઘટનાને ભૂલવાનો �ય� 
કર� છ�. સમય જતાં તે બાળક મોટું થઈ ગયું. 
ગરીબ હોવા છતાં પણ તે �ક�લમાં હ�િશયાર હતો. 
દસમીમાં બોડ�માં એનો પહ�લો નંબર આ�યો. 
ગામના સરપંચે એ બાળકને �ામસભામાં 
બોલાવીને એનો સ�કાર કય�. સ�કારમાં એના 
ગળામાં માળા પહ�રાવી, િશર પર તાજ પહ�રા�યો. 
એક પુ�તક ભેટમાં આ�યું. એ પુ�તકમાં �ણ 
સોનાનાં પ�ા રા�યાં.

ગામવાળાઓએ એનું સ�માન કયુ�. એટલા 
માટ� એ બાળકને બ� ખુશી થઈ. એને લા�યું ક� 
આ મા�ં સ�માન માની મહ�નતને કારણે થયું છ�. 
સરપંચે �ામસભામાં મા�ં સ�માન કયુ� આ 
સંભળાવવા માટ� ગળાની માળા, તાજ અને પુ�તક 
લઈને ઘરની તરફ દોડતો �ય છ�. એને લા�યું ક� 
મા આ �ઈને ખુશ થશે તે ઝૂંપડપ�ીમાં રહ�તો હતો. 
ઝૂંપડપ�ીનું બારણું નીચું હતું. તેથી નીચા નમીને 
જવું પડતું હતું. બારણામાં એક ખીલી લાગેલી 
હતી. બાળકનું સ�માન થયું હતું એટલે સમાચાર 
સંભળાવવા માટ� તે ખુશી ખુશીથી દોડીને જઈ ર�ો 
હતો. ખુશીમાં નીચે નમીને ઘરમાં જવાનું ભૂલી 
ગયો. તેથી એ ખીલી એના મ�તકમાં ઘૂસી ગઈ 
અને તે �યાંજ મરી ગયો. માએ એના ગળાની 
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કમ�ગિતના �ાન �ારા �યથ� સંક�પોથી મુિ�
�.ક�. ભગવાનભાઈ, શાંિતવન, આબુ રોડ

મહાભારતમાં એક સુંદર ��ાંત છ�. 
ભરતના પુ� શાંતનુએ ગંગા સાથે િવવાહ કરવાનું 
ન�ી કયુ� એ સમયે ગંગાએ ક�ં ક� �� �વનમાં જે 
ક�ઈ ક�ં તેમાં તમે વ�ે આવશો નહ�. � તમે 
ક�ઈપણ બોલશો, તો �� ચાલી જઈશ. આ ��તાવ 
પર શાંતનુએ રા� થઈને ક�ં ક� તમે �વનમાં જે 
ક�ઈ કાય� કરશો તેમાં �� હ�ત�ેપ નહ� ક�ં. 
ક�ટલાંક વષ� પછી બંનેને બાળકો થાય છ� તો ગંગા 
એક એક બાળકને નદીમાં વહાવી દ� છ�. એ �કાર� 
છ બાળકોને શાંતનુની આંખો સામે નદીમાં વહાવી 
દ� છ�. શાંતનું �િત�ાબ� હોવાને કારણે ક�ઈપણ 
બો�યો નહ�. એના મનમાં અનેક �યથ� સંક�પો 
ચાલતા ર�ાં. છ�વટ� શાંતનુથી રહ�વાયું નહ� અને 
એમણે પોતાની �િત�ા તોડીને ગંગાને પૂ�ું ક� તું 
આવું શા માટ� કર� છ�? �યાર� ગંગાએ બતા�યું આ 
જે બાળકો હતાં તેન પાછલા જ�મમાં ��ા�ના 
શાપને કારણે આપણે �યાં જ�મ લીધો હતો �� 
એમને નદીમાં પધરાવીને શાપ મુ� કરી રહી છું. 
પરંતુ મ� આપને ક�ં હતું ક� �� જે ક�ઈ ક�ં તેમાં તમે 
હ�ત�ેપ કરશો નહ�. પણ આપે તે �િત�ા તોડી 
દીધી એટલે હવે �� આપની સાથે રહી શકતી નથી 
અને ગંગા સદાને માટ� શાંતનુને છોડીને ચાલી ગઈ.

આમ �વામાં આવે તો વત�માન સંગમ સમય 
પર જે ઘટના બને છ� તે ઘટના જ શા��ની અંદર 
��ાંત �પે લખવામાં આવે છ�. પોતાના �વનમાં 
�ાનગંગા સદા રહ�વા માટ� વત�માન સમયે 
પ�ર��થિતનો સામનો કરવાનો છ�. �વનમાં 
આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા ઘટના આપણા 
જ પાછલા જ�મોનાં કર�લાં કમ�નું ફળ છ�. આવી 
પ�ર��થિત યા ઘટનામાં મનમાં કોઈપણ �કારના 

મનમાં ચાલનારા �યથ� સંક�પથી બુિ�ની 
એકા�તા તૂટી �ય છ�. મનના �યથ� સંક�પથી 
િનણ�ય શિ�, પરખશિ�, સામનો કરવાની 
શિ� ન� થઈ �ય છ�. �યથ� સંક�પથી �વનમાં 
અસફળતા મળ� છ�. �યથ� સંક�પથી બુિ�ને તાળું 
લાગી �ય છ�. મનમાં સમથ� િવચાર ચાલવાને 
બદલે કમ�ર અને �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. �યથ� 
િવચારોથી સ�ગુણ ન� થઈ �ય છ�. જેના મનમાં 
�યથ� સંક�પ ચાલે છ� એના મુખથી �યથ� બોલ 
િનકળ� છ�. કમ� પણ �યથ� થઈ �ય છ�. �યથ� 
સંક�પોથી �વન લ�યહીન બની �ય છ�.

મનમાં ચાલનારા �યથ� સંક�પોને કારણે 
બુિ�માં �ાન અથા�� �ે� સંક�પ ચાલતા નથી 
એટલા માટ� �વનને �ે� બનાવવાનું છ�. �યથ�થી 
મુ� છ� એની બુિ�માંથી �ાનનું ઝરણું વહ� છ�. 
�ાનનું િચંતન કરતા રહ�વાથી આચરણમાં 
બદલાવ આવે છ�. એના માટ� �યથ�થી મુ� થવાની 
જ�ર છ�. આમ તો મનમાં �યથ� સંક�પ ચાલવાનાં 
અનેક કારણો છ�. પરંતુ વત�માન સમય પોતાના 
�વનમાં આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા 
ઘટનામાં �યાર� કમ�ગિતને ભૂલી જઈએ છીએ 
�યાર� મનમાં �યથ� િવચાર આવવાના શ� થઈ �ય 
છ�. મનમાં નકારા�મક િવચારોથી નકારા�મક 
ભાવના, નકારા�મક ���કોણ, નકારા�મક 
�યવહાર અને �િ� બની �ય છ�. આવી 
પ�ર��થિતમાં ન ઈ�છવા છતાં મનમાં �યથ� િવચાર 
ચાલે છ�. અને આવા નકારા�મક િવચારોથી 
બુિ�ની અંદરનું �ાન અથા�� હકારા�મક િવચાર 
સમા�ત થઈ �ય છ�. એટલે �યથ�થી મુ� બનવાને 
માટ� કમ�ગિતને બુિ�માં રાખવાની જ�ર છ�.

નકારા�મક સંક�પ ના ચાલે. �યાર� એ કમ�ભોગથી 
મુ� બની શકો છો. આવી પ�ર��થિતમાં મનમાં 
આમ ક�મ થયું, આ ક�વું થયું આ મારી સાથે ક�મ 
થયું. આવા �� કરશો તો �ાન-ગંગા આપણી 
સાથે નથી રહી શકતી અથા�� સમથ� સંક�પથી 
આપણે દૂર ચા�યા જઈશું. એટલે �વનમાં 
આવનારી પ�ર��થિતને ચૂપચાપ પોતાનાં કમ�ભોગ 
સમ�ને સહન કરવું એજ સમજદારી છ�.

વત�માન સમય �યથ� સંક�પનું મુ�ય કારણ 
�વનમાં આવનારી િવપરીત પ�ર��થિત યા ઘટના 
છ�. આવી િવપરીત પ�ર��થિતમાં આપણે કમ� 
ગિતને યાદ રાખીએ છીએ તો મનમાં ચાલનારા 
સંક�પ યા િવક�પનું િનયં�ણ કરી શક�એ છીએ. 
�વનમાં દર�ક પ�ર��થિત દર�કનાં કમ�ના 
અનુસાર આવે છ�. આ સમ� દુિનયા કમ�ના 
આધારથી જ ચાલે છ�. કમ� અનુસાર દર�કને એનું 
ફળ મળ� છ�. પોતાના સંબંધ સંપક�માં આવનારી 
કોઈ �યિ� કમ�ના િહસાબ આપવા માટ� આવે છ�. 
અને કોઈ �યિ� કમ�ના િહસાબ લેવાના માટ� 
આવે છ�. �યાર� આપણે કમ�ની ગિતને ભૂલી જઈએ 
છીએ �યાર� મનમાં �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. વત�માન 
સમય સંબંધ-સંપક�માં આવનારી �યિ� તરફથી 
�યાર� સમ�યા આવે છ� �યાર� જ મનમાં �યથ� 
સંક�પ ચાલે છ�. આ વત�માન સમયમાં �યથ� 
સંક�પનું મૂળ કારણ છ�.

એક માતા�ને �ડવાં બાળકો હતાં. એકને 
ઘો�ડયામાં સૂવાડીને તે સફાઈ કામ કરી રહી હતી. 
રમતાં-રમતાં એ બંનેનું મ� એક-બી� તરફ થઈ 
ગયું. એક બાળક� બી� બાળકને પૂ�ું ક� તમે આ 
ઘરમાં ક�મ આ�યા છો, તો એણે ક�ં ક� પા �કલો 
તેલ લેવા માટ� આ�યો છું. એ રીતે બી� બાળકને 
પૂ�ું ક� તું આ ઘરમાં શા માટ� આ�યો છ�, તો 
પહ�લા બાળક� ક�ં ક� �� �ણ તોલા સોનું આપવા 

માટ� આ�યો છું. બંનેનું બોલવું સાંભળીને માતા�ને 
લા�યું ક� આ બાળકોમાંથી તેલ કોણ આપશે અને 
સોનું કોણ આપશે. કારણ ક� બંને એક જેવા હતા. 
માતા�એ બંને બાળકોને પા �કલો તેલ લગાવીને 
ઘો�ડયામાં સૂવા�ા. તો એ બાળકોમાંથી એક 
અચાનક મરી ગયું. બાળક તેલ લેવાનો િહસાબ 
ચૂકતે કરીને ચા�યું ગયું. એણે િવચાયુ� ક� બીજું 
બાળક �ણ તોલા સોનું આપનારો છ� એના પછી 
એક િવચાર આ�યો ક� આતો મા�ં બાળક છ� એ 
કઈ રીતે મારી શક� છ�. આ મા�ં �વ�ન હશે. એવું 
િવચારીને માતા�એ ઘટનાને ભૂલવાનો �ય� 
કર� છ�. સમય જતાં તે બાળક મોટું થઈ ગયું. 
ગરીબ હોવા છતાં પણ તે �ક�લમાં હ�િશયાર હતો. 
દસમીમાં બોડ�માં એનો પહ�લો નંબર આ�યો. 
ગામના સરપંચે એ બાળકને �ામસભામાં 
બોલાવીને એનો સ�કાર કય�. સ�કારમાં એના 
ગળામાં માળા પહ�રાવી, િશર પર તાજ પહ�રા�યો. 
એક પુ�તક ભેટમાં આ�યું. એ પુ�તકમાં �ણ 
સોનાનાં પ�ા રા�યાં.

ગામવાળાઓએ એનું સ�માન કયુ�. એટલા 
માટ� એ બાળકને બ� ખુશી થઈ. એને લા�યું ક� 
આ મા�ં સ�માન માની મહ�નતને કારણે થયું છ�. 
સરપંચે �ામસભામાં મા�ં સ�માન કયુ� આ 
સંભળાવવા માટ� ગળાની માળા, તાજ અને પુ�તક 
લઈને ઘરની તરફ દોડતો �ય છ�. એને લા�યું ક� 
મા આ �ઈને ખુશ થશે તે ઝૂંપડપ�ીમાં રહ�તો હતો. 
ઝૂંપડપ�ીનું બારણું નીચું હતું. તેથી નીચા નમીને 
જવું પડતું હતું. બારણામાં એક ખીલી લાગેલી 
હતી. બાળકનું સ�માન થયું હતું એટલે સમાચાર 
સંભળાવવા માટ� તે ખુશી ખુશીથી દોડીને જઈ ર�ો 
હતો. ખુશીમાં નીચે નમીને ઘરમાં જવાનું ભૂલી 
ગયો. તેથી એ ખીલી એના મ�તકમાં ઘૂસી ગઈ 
અને તે �યાંજ મરી ગયો. માએ એના ગળાની 
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એટલે એક ભજનમાં છ� ક� કોઈની ઝોળીમાં કાંટા 
છ�, કોઈની ઝોળીમાં �લ છ�. કોઈ કારણ હશે કોઈ 
કારણ હશે. કારણ છ� પાછલા જ�મનાં કમ�. 
�વનની િવિભ�ન સમ�યાઓનું મૂળ કારણ છ�. 
પાછલા જ�મમાં કર�લાં કમ�. �યાર� આપણે એને 
ભૂલી જઈએ છીએ �યાર� મનમાં �યથ� િવચાર ચાલે 
છ�. આપણે જે ક�ઈ િવપરીત �ઈએ છીએ એનો 
દોષ બી�ઓ ઉપર લગાડીને �વયંને િનદ�ષ 
સમ�એ છીએ. આપણને એવું લાગે છ� ક� મારી 
સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. આવી દોિષત 
�યિ�ના િવષયમાં પોતાની ભાવના, ���કોણ 
નકારા�મક બની �ય છ�. જેથી એ �યિ�ના 
સં�કારો સાથે ટ�ર થાય છ�. આ ટ�રમાં સમય 
�યથ� �ય છ� અને �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. એટલે 
કમ�ની ગિતને સદા યાદ રાખીએ �યાર� �યથ�થી 
મુ� બની શક�શું.

સાસુ � વ�ના ઉપર અ�યાય કર� છ� તો એ 
વ�ના મનમાં સાસુના �યવહાર બદલ �ણા, 
નફરત વગેર� જ�મે છ�. અને એના મનમાં 
નકારા�મક િવચાર જ�મે છ�. પરંતુ � સાસુ અને 
વ�નો પાછલો જ�મ દ�ખાડવામાં આવે તો આ�ય� 
થશે ક� સાસુ પાછલા જ�મમાં વ� હતી અને જે વ� 
છ� તે પાછલા જ�મમાં સાસુ હતી અને એણે સવાર� 
ઉઠીને વ�ને કમરમાં લાત મારી હતી ઘંટીથી 
દળવાનું ક�ં હતું અને સ�સંગમાં જવાની ના પાડી 
હતી. આજ�મમાં �યાર� િહસાબ �કતાબ ચૂ�ે 
થાય છ� એટલે મનમાં નકારા�મક િવચાર આવે છ� 
એટલા માટ� કહ�વાય છ� ‘सास भी कभी ब� थी’ 
કર�લાં કમ�થી કોઈ મુ� થઈ શકતું નથી. એટલા 
માટ� એક ભજન છ� ક� ‘कम� क� लेखा िमट� ना र� भाई 

कोई लाख कर� चतुराई’ પોતે કર�લાં કમ�ને આધાર� 

શરીર મળ� છ�, સંપિ� મળ� છ�, સંબંધી મળ� છ�. 
વત�માન સમયે િશવ પરમા�મા �ીમત �પી �ાન 

માળા, પડેલો મુક�ટ અને પુ�તકને �ઈને એને 
લા�યું ક� તે પહ�રીને આ�યો છ�. એની બાજુમાં 
પડેલા પુ�તકને �તાં તેમાં �ણ સોનાનાં પ�ા 
મ�યાં અને એને બાળપણની વાત યાદ આવી ગઈ 
ક� �ણ તોલા સોનું આપવા આ�યો હતો અને આજે 
તે િહસાબ�કતાબ ચૂ�ુ કરીને ચા�યો ગયો.

કહ�વાનું તા�પય� છ� ક� પોતાના સંબંધ-
સંપક�માં આવનારી દર�ક �યિ� પાછલા જ�મોનો 
િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ુ કરવા આવે છ�. કોઈ 
આપવા માટ� આવે છ�, કોઈ લેવા માટ� આવે છ�. 
�યાર�ક આપણે આ કમ�ની ગિતને ભૂલી જઈએ 
છીએ. �યાર� મનમાં અનેક �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. 
એટલા માટ� �યથ�થી મુ� થવા માટ� કમ�ની ગિતને 
યાદ કરવાની આવ�યકતા છ� કારણક� તાળી એક 
હાથથી વાગતી નથી. તાળી વગાડવા માટ� બે હાથ 
�ઈએ. આ �કાર� �યાર�ક આપણે કહીએ છીએ 
ક� �� એની સાથે ઘણો સારો �યવહાર ક�ં છું છતાં 
પણ તે આવું ક�મ કર� છ�. �યાર�ક ઉપર ભગવાનની 
તરફ �ઈને કહ� છ� હ� ભગવાન આપે આંખો બંધ 
કરી હતી શું, મારી સાથે આવું ક�મ થઈ ર�ં છ�? 
પરંતુ આ સવ� ��ોનો જવાબ આપણા પાછલા 
જ�મોમાં કરવામાં આવેલાં કમ� છ�.

�તરા�� �ીક��ણને પૂ�ું ક� મને આંધળો 
ક�મ બના�યો? �ીક��ણે ક�ં આપના પાછલા 
જ�મોનાં કોઈ કમ� હશે. �યાર� �તરા�� ક�ં મને 
ક�ઈ યાદ આવતું નથી. �ીક��ણે એમનાં પાછલાં 
જ�મોના કમ� �વાનું ક�ં. �યાર� �તરા�ને એક 
��ય યાદ આ�યું ક� પાછલા જ�મમાં તે યુવાન હતો. 
એણે પ�ીને પકડી લીધું અને એની આંખોમાં સોય 
ભ�ક�. પ�ીને ઘણું જ દદ� થાય છ�. દદ�ને કારણે તે 
તડપી ર�ં છ�. તડપનને �ઈને તે િખલિખલાટ હસે 
છ� અને બી� વાર સોય ભ�ક� છ�. �યાર� �ી ક��ણે 
ક�ં ક� આને કારણે તમારી આંખો આંધળી છ�. 

આપીને �ે� કમ� કરવાની કળા શીખવાડે છ�. જે 
ઈ�રીય �ીમત �માણે ચાલે છ�. તે �ે� બને છ�. 
�યથ�થી મુ� બને છ�. �ીમત �ારા જ ઉમંગ 
ઉ�સાહ અને દ�વી ગુણોની �ા��ત થાય છ�. જે 
મનમત યા પરમત પર ચાલે છ� એને �વનમાં દુઃખ 
અશાંિત મળ� છ�. �ીમત ઉપર ચાલવા છતાં પણ 
કોઈ િવપરીત પ�ર��થિત આવે છ� તો તેને કમ�નો 
િહસાબ-�કતાબ સમ�ને ચાલવાનું છ�.

ક�ટલાક �દવસ પહ�લાં એક બહ�ન�એ મને 
અનુભવ સંભળા�યો હતો. એ અનુભવથી કમ�ની 
ગિતનો પાઠ વધાર� પાકો થઈ ગયો. તે બહ�ન� 
�ીસ વષ�થી ��ાક�મારી સં�થામાં સમિપ�ત �પથી 
સેવા કરી રહી હતી. અચાનક એમના પેટમાં દદ� 
થવા લા�યું. તો �લોબલ હો��પટલમાં તપાસ 
કરાવવા આવી. એ�ર�માં �યા પછી ખબર પડી ક� 
એમના પેટમાં ગાંઠ છ�, ઓપર�શન કરવું પડશે. 
ઓપર�શન િથયેટરમાં જતાં પહ�લાં બહ�ન�એ 
બાબા સાથે �હ�રહાન કરતાં બાબાને કહી રહી 
હતી, બાબા મ� આટલી સેવા કરી, છતાં પણ મને 
દદ� થઈ ર�ં છ�. મને ક�વાં કમ�નું ફળ મળી ર�ં છ�. 
તે �યાનમાં ગઈ. �યાર� બાબાએ બહ�ન�ને 
બોલાવીને ક�ં ક� તમે પૂછી ર�ા છો ક� મને કયા 
કમ�નું ફળ આપી ર�ા છો, ચાલો �� બતાવું છું.  
બાબા બહ�ન�ને પાછલાં કમ� તરફ લઈ ગયા. 
પાછલા જ�મમાં તેણે ભારતમાં જ�મ લીધો હતો 
અને પુ�ષના શરીરમાં હતી તથા પોલીસની 
નોકરી હતી. એ સમયે ભારતમાં અં�ે�નું રા�ય 
હતું. ચાર ર�તા પર એની �ુટી હતી. એમને 
ઓડ�ર મ�યો હતો ક� કોઈ અં�ેજ કોઈને તંગ કર� 
છ� તો એને ગોળી મારો. એક અં�ેજ કોઈને તંગ 
કરી ર�ો હતો તો એ પોલીસવાળાએ એને �તાં જ 
ગોળી મારી. એ ગોળી એ અં�ે�ને ન વાગી પણ 
પાછળના બગીચામાં ઘાસ કાપી રહી હતી તે 

માતાના પેટમાં વાગી. એને બ� દદ� થવા લા�યું. 
આ ��ય બાબાએ બહ�ન�ને બતા�યું અને ક�ં ક� 
આ કારણે તમારા પેટમાં દદ� રહ� છ�. હવે એ કમ�નો 
િહસાબ �કતાબ ચૂ�ુ થઈ ર�ો છ�.

કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� આપણે જ�મ 
જ�માંતર ��યા - અ��યામાં એવાં અનેક કમ� 
કયા� છ� જેનું વત�માન સમયે િવપરીત ઘટનાના 
�પમાં ભોગવવું પડે છ� અને આવી િવપરીત 
ઘટનાઓના કારણે મનના સંક�પોના યોગને 
રોકવા માટ� કમ�ગિતને સદા યાદ રાખવી �ઈએ. 
િવપરીત પ�ર��થિત યા િવ�ન િનમા�ણ કરનારાઓ 
��યે મનમાં �માભાવ, દયાભાવ, િનદ�ષ 
���કોણ િનમા�ણ કરવાના માટ� કમ�ગિતનું �ાન 
આપણને બ� મદદ કર� છ�. જેનાથી આપણી અંદર 
સહજ જ નકારા�મક વાતોને હકારા�મક 
બનાવવાની કળા આવે છ�. અને એનાથી દર�ક 
પ�ર��થિતમાં સહન કરવાની શિ� મળ� છ�. 
�યાર� આપણે �યથ� સંક�પથી મુ� બનીશું �યાર� 
મન હળવું અને બુિ� �વ�છ રાખી શક�શું. 
આપણને યોગનો અ�યાસ ઘણી મદદ કરી શકશે. 
એટલે કમ�ની ગિત �ણીને �યથ�થી મુ� બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �ય�ત રહ�વા માટ� સેવા ઘણું સા�ં સાધન છ�. 
જેટલા પોતાને �ય�ત રાખશો એટલા 
સલામત રહ�શો. સેવા ભલે મનથી કરો. 
વાણીથી કરો. કમ�ણાથી કરો પણ બુ��થી 
�ય�ત જ�ર રહો. હાથ પગથી તો �ય�ત રહો 
છો પણ બુ��થી �ય�ત રહો. પોતાનું 
ટાઈમટ�બલ બનાવો. જેટલો મોટો માનવ 
તેટલું તેનું સમયપ�ક િનિ�ત હોય છ� તો 
તમે મોટામાં મોટા માનવ છો ને?
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એટલે એક ભજનમાં છ� ક� કોઈની ઝોળીમાં કાંટા 
છ�, કોઈની ઝોળીમાં �લ છ�. કોઈ કારણ હશે કોઈ 
કારણ હશે. કારણ છ� પાછલા જ�મનાં કમ�. 
�વનની િવિભ�ન સમ�યાઓનું મૂળ કારણ છ�. 
પાછલા જ�મમાં કર�લાં કમ�. �યાર� આપણે એને 
ભૂલી જઈએ છીએ �યાર� મનમાં �યથ� િવચાર ચાલે 
છ�. આપણે જે ક�ઈ િવપરીત �ઈએ છીએ એનો 
દોષ બી�ઓ ઉપર લગાડીને �વયંને િનદ�ષ 
સમ�એ છીએ. આપણને એવું લાગે છ� ક� મારી 
સાથે અ�યાય થઈ ર�ો છ�. આવી દોિષત 
�યિ�ના િવષયમાં પોતાની ભાવના, ���કોણ 
નકારા�મક બની �ય છ�. જેથી એ �યિ�ના 
સં�કારો સાથે ટ�ર થાય છ�. આ ટ�રમાં સમય 
�યથ� �ય છ� અને �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. એટલે 
કમ�ની ગિતને સદા યાદ રાખીએ �યાર� �યથ�થી 
મુ� બની શક�શું.

સાસુ � વ�ના ઉપર અ�યાય કર� છ� તો એ 
વ�ના મનમાં સાસુના �યવહાર બદલ �ણા, 
નફરત વગેર� જ�મે છ�. અને એના મનમાં 
નકારા�મક િવચાર જ�મે છ�. પરંતુ � સાસુ અને 
વ�નો પાછલો જ�મ દ�ખાડવામાં આવે તો આ�ય� 
થશે ક� સાસુ પાછલા જ�મમાં વ� હતી અને જે વ� 
છ� તે પાછલા જ�મમાં સાસુ હતી અને એણે સવાર� 
ઉઠીને વ�ને કમરમાં લાત મારી હતી ઘંટીથી 
દળવાનું ક�ં હતું અને સ�સંગમાં જવાની ના પાડી 
હતી. આજ�મમાં �યાર� િહસાબ �કતાબ ચૂ�ે 
થાય છ� એટલે મનમાં નકારા�મક િવચાર આવે છ� 
એટલા માટ� કહ�વાય છ� ‘सास भी कभी ब� थी’ 
કર�લાં કમ�થી કોઈ મુ� થઈ શકતું નથી. એટલા 
માટ� એક ભજન છ� ક� ‘कम� क� लेखा िमट� ना र� भाई 

कोई लाख कर� चतुराई’ પોતે કર�લાં કમ�ને આધાર� 

શરીર મળ� છ�, સંપિ� મળ� છ�, સંબંધી મળ� છ�. 
વત�માન સમયે િશવ પરમા�મા �ીમત �પી �ાન 

માળા, પડેલો મુક�ટ અને પુ�તકને �ઈને એને 
લા�યું ક� તે પહ�રીને આ�યો છ�. એની બાજુમાં 
પડેલા પુ�તકને �તાં તેમાં �ણ સોનાનાં પ�ા 
મ�યાં અને એને બાળપણની વાત યાદ આવી ગઈ 
ક� �ણ તોલા સોનું આપવા આ�યો હતો અને આજે 
તે િહસાબ�કતાબ ચૂ�ુ કરીને ચા�યો ગયો.

કહ�વાનું તા�પય� છ� ક� પોતાના સંબંધ-
સંપક�માં આવનારી દર�ક �યિ� પાછલા જ�મોનો 
િહસાબ-�કતાબ ચૂ�ુ કરવા આવે છ�. કોઈ 
આપવા માટ� આવે છ�, કોઈ લેવા માટ� આવે છ�. 
�યાર�ક આપણે આ કમ�ની ગિતને ભૂલી જઈએ 
છીએ. �યાર� મનમાં અનેક �યથ� સંક�પ ચાલે છ�. 
એટલા માટ� �યથ�થી મુ� થવા માટ� કમ�ની ગિતને 
યાદ કરવાની આવ�યકતા છ� કારણક� તાળી એક 
હાથથી વાગતી નથી. તાળી વગાડવા માટ� બે હાથ 
�ઈએ. આ �કાર� �યાર�ક આપણે કહીએ છીએ 
ક� �� એની સાથે ઘણો સારો �યવહાર ક�ં છું છતાં 
પણ તે આવું ક�મ કર� છ�. �યાર�ક ઉપર ભગવાનની 
તરફ �ઈને કહ� છ� હ� ભગવાન આપે આંખો બંધ 
કરી હતી શું, મારી સાથે આવું ક�મ થઈ ર�ં છ�? 
પરંતુ આ સવ� ��ોનો જવાબ આપણા પાછલા 
જ�મોમાં કરવામાં આવેલાં કમ� છ�.

�તરા�� �ીક��ણને પૂ�ું ક� મને આંધળો 
ક�મ બના�યો? �ીક��ણે ક�ં આપના પાછલા 
જ�મોનાં કોઈ કમ� હશે. �યાર� �તરા�� ક�ં મને 
ક�ઈ યાદ આવતું નથી. �ીક��ણે એમનાં પાછલાં 
જ�મોના કમ� �વાનું ક�ં. �યાર� �તરા�ને એક 
��ય યાદ આ�યું ક� પાછલા જ�મમાં તે યુવાન હતો. 
એણે પ�ીને પકડી લીધું અને એની આંખોમાં સોય 
ભ�ક�. પ�ીને ઘણું જ દદ� થાય છ�. દદ�ને કારણે તે 
તડપી ર�ં છ�. તડપનને �ઈને તે િખલિખલાટ હસે 
છ� અને બી� વાર સોય ભ�ક� છ�. �યાર� �ી ક��ણે 
ક�ં ક� આને કારણે તમારી આંખો આંધળી છ�. 

આપીને �ે� કમ� કરવાની કળા શીખવાડે છ�. જે 
ઈ�રીય �ીમત �માણે ચાલે છ�. તે �ે� બને છ�. 
�યથ�થી મુ� બને છ�. �ીમત �ારા જ ઉમંગ 
ઉ�સાહ અને દ�વી ગુણોની �ા��ત થાય છ�. જે 
મનમત યા પરમત પર ચાલે છ� એને �વનમાં દુઃખ 
અશાંિત મળ� છ�. �ીમત ઉપર ચાલવા છતાં પણ 
કોઈ િવપરીત પ�ર��થિત આવે છ� તો તેને કમ�નો 
િહસાબ-�કતાબ સમ�ને ચાલવાનું છ�.

ક�ટલાક �દવસ પહ�લાં એક બહ�ન�એ મને 
અનુભવ સંભળા�યો હતો. એ અનુભવથી કમ�ની 
ગિતનો પાઠ વધાર� પાકો થઈ ગયો. તે બહ�ન� 
�ીસ વષ�થી ��ાક�મારી સં�થામાં સમિપ�ત �પથી 
સેવા કરી રહી હતી. અચાનક એમના પેટમાં દદ� 
થવા લા�યું. તો �લોબલ હો��પટલમાં તપાસ 
કરાવવા આવી. એ�ર�માં �યા પછી ખબર પડી ક� 
એમના પેટમાં ગાંઠ છ�, ઓપર�શન કરવું પડશે. 
ઓપર�શન િથયેટરમાં જતાં પહ�લાં બહ�ન�એ 
બાબા સાથે �હ�રહાન કરતાં બાબાને કહી રહી 
હતી, બાબા મ� આટલી સેવા કરી, છતાં પણ મને 
દદ� થઈ ર�ં છ�. મને ક�વાં કમ�નું ફળ મળી ર�ં છ�. 
તે �યાનમાં ગઈ. �યાર� બાબાએ બહ�ન�ને 
બોલાવીને ક�ં ક� તમે પૂછી ર�ા છો ક� મને કયા 
કમ�નું ફળ આપી ર�ા છો, ચાલો �� બતાવું છું.  
બાબા બહ�ન�ને પાછલાં કમ� તરફ લઈ ગયા. 
પાછલા જ�મમાં તેણે ભારતમાં જ�મ લીધો હતો 
અને પુ�ષના શરીરમાં હતી તથા પોલીસની 
નોકરી હતી. એ સમયે ભારતમાં અં�ે�નું રા�ય 
હતું. ચાર ર�તા પર એની �ુટી હતી. એમને 
ઓડ�ર મ�યો હતો ક� કોઈ અં�ેજ કોઈને તંગ કર� 
છ� તો એને ગોળી મારો. એક અં�ેજ કોઈને તંગ 
કરી ર�ો હતો તો એ પોલીસવાળાએ એને �તાં જ 
ગોળી મારી. એ ગોળી એ અં�ે�ને ન વાગી પણ 
પાછળના બગીચામાં ઘાસ કાપી રહી હતી તે 

માતાના પેટમાં વાગી. એને બ� દદ� થવા લા�યું. 
આ ��ય બાબાએ બહ�ન�ને બતા�યું અને ક�ં ક� 
આ કારણે તમારા પેટમાં દદ� રહ� છ�. હવે એ કમ�નો 
િહસાબ �કતાબ ચૂ�ુ થઈ ર�ો છ�.

કહ�વાનું તા�પય� એ છ� ક� આપણે જ�મ 
જ�માંતર ��યા - અ��યામાં એવાં અનેક કમ� 
કયા� છ� જેનું વત�માન સમયે િવપરીત ઘટનાના 
�પમાં ભોગવવું પડે છ� અને આવી િવપરીત 
ઘટનાઓના કારણે મનના સંક�પોના યોગને 
રોકવા માટ� કમ�ગિતને સદા યાદ રાખવી �ઈએ. 
િવપરીત પ�ર��થિત યા િવ�ન િનમા�ણ કરનારાઓ 
��યે મનમાં �માભાવ, દયાભાવ, િનદ�ષ 
���કોણ િનમા�ણ કરવાના માટ� કમ�ગિતનું �ાન 
આપણને બ� મદદ કર� છ�. જેનાથી આપણી અંદર 
સહજ જ નકારા�મક વાતોને હકારા�મક 
બનાવવાની કળા આવે છ�. અને એનાથી દર�ક 
પ�ર��થિતમાં સહન કરવાની શિ� મળ� છ�. 
�યાર� આપણે �યથ� સંક�પથી મુ� બનીશું �યાર� 
મન હળવું અને બુિ� �વ�છ રાખી શક�શું. 
આપણને યોગનો અ�યાસ ઘણી મદદ કરી શકશે. 
એટલે કમ�ની ગિત �ણીને �યથ�થી મુ� બનો.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• �ય�ત રહ�વા માટ� સેવા ઘણું સા�ં સાધન છ�. 
જેટલા પોતાને �ય�ત રાખશો એટલા 
સલામત રહ�શો. સેવા ભલે મનથી કરો. 
વાણીથી કરો. કમ�ણાથી કરો પણ બુ��થી 
�ય�ત જ�ર રહો. હાથ પગથી તો �ય�ત રહો 
છો પણ બુ��થી �ય�ત રહો. પોતાનું 
ટાઈમટ�બલ બનાવો. જેટલો મોટો માનવ 
તેટલું તેનું સમયપ�ક િનિ�ત હોય છ� તો 
તમે મોટામાં મોટા માનવ છો ને?

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 06 June 2022 Page No. 29

�ાના�ત



Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 06 June 2022 Page No. 30

�ાના�ત

�ાત: �મરણીય, િવ�વંદનીય, સૌ �ા�ણ 
�લવાડીના �યારાં, ગુજરાતની મમતામયી 
અલૌ�કક માં એટલે મા� સરલાદીદી�. એક એવું 
સૌ�ય �યિ��વ, ક� જે આજે �ણ-�ણ વષ�ના 
સમયની સાથે સાથે ચાલતું, નજર સમ� ઉભરાતું 
એક િચ� એટલે સૌના �યારાં, મીઠા સ�માનનીય 
દીદી�. આજે આપણા ગુજરાતની અલો�કક 
માંને, અ�ય� આરોહણના �તીય ��િત �દવસે, 
સંગમયુગની સોનેરી યાદો સાથે, ખબૂ  �દલથી, 
��ધાભાવથી, અંતરમનથી કોટી-કોટી 
ભાવાંજિલ અને ��ાના સુમન અપ�ણ કરતા આ 
કલમ દીદી�ને અપ�ણ....

આજથી પાંચ વષ� પૂવ� કાગળ, કલમ અને 
ક��યુટરના ક�બોડ� �ારા �દ�ય દશ�ન કોલમની 
સફર શ� થઈ. મા�તુ�ય સરલાદીદી�ના 
અનમોલ શુભાિશષ અને આશીવા�દ આ કોલમના 
�ીગણેશના અવસર� મળ�લ. જે આ સફરના 
પડાવો પાર કરવામાં મંિઝલના મુકામની અિવરત 
યા�ામાં છ�. 

૧૧ વષ�ની નાની ઉમરથી જ દીદીની મીઠી 
��� અને પાલનામાં, �યાંથી �યાં સુધી સમય 
પસાર થઈ ગયો, તેનો અહ�સાસ પણ ન થયો. ભલે 
દીદી આજે આપની વ�ે સાકારમાં નથી, ઘણાં દૂર 
છ�, પણ હ� પાસે હોવાનો અનુભવ કરાવી �ય 
છ�. �વનમાં �યાર� ના ભલૂ ાય તેવો તેમનો હ�મેશા 
સૌ�ય હા�ય સાથેનો ચહ�રો નજર સમ� આવી 
�ય છ�. સરલાદીદીના ગુણોના ગુલદ�તામાંથી 
આજે િવશેષ બે ગુણ ��િતમાં આવે છ�. સરળતા 
અને સાદગીની �િતમૂિત � એટલે સરલાદીદી. 

૧૯૮૦ થી ૨૦૧૯ 
સુધી (૪૦ જેટલા વષ�) 
જેમની ખૂબ ન�ક રહ�વાને 
મા�ં પરમ સૌભા�ય સમજુ 
છું. તેમની પાલનાના 
અનુભવનો એક સુંદર 
અવસર �વનમાં મ�યો. 

એક આદશ� �યિ��વ તરીક� દીદીનું �થાન 
�દયમાં હોય તે તો �વાભાિવક હોય જ. દીદીના 
�યિ�ગત, સામાિજક, આ�યા��મક ક� �હ�ર 
�વનમાં સૌ કોઈએ અનુભ�યું છ� ક�, ખૂબ 
સાદગીપૂણ� �વન હતું. સુખી સંપ�ન પ�રવારમાંથી 
હોવા છતાં પણ બાબા, મ�મા, દાદીઓના સંગમાં 
રહી તેમની જેમ સાદગીને પોતાના �વનમાં સૌ 
�થમ ઉતારી. તેમનો પહ�રવેશ છ�ક છ�વટ સુધી 
સાદો હતો, સાદું ભોજન, કરણી-રહ�ણીમાં 
કયાર�ય કોઈ ઉ� કો�ટની ચીજવ�તુઓનો 
ઉપયોગ કય� નિહ. �યાર�ય કોઈ ઉ� કોટીની ક� 
ભાર�, મોઘી ચીજવ�તુઓનો ઉપયોગ �યિ�ગત 
�વન માટ� �યાર�ય કય� નથી. સરલાદીદીની 
સાદગીમાં �દ�યતા દ�ખાતી. સાદગીમાં સુઘડતા પણ 
દીદી પાસે શીખવા જેવી છ�. નાની-મોટી દર�ક ચીજ 
વ�તુની �ળવણી, સાચવણી તેમના જેવી કોઈની 
નિહ. સાદગીના ગુણને �વન પય�ત સાથ 
િનભાવવાનો િનયમ હોય તેમ જયાર� તેમની પાસે 
કોઈ સારી ઉચી ગુણવ�ાની આવેલી ચીજ-
વ�તુઓને �થમ બાબાના ય�માં આપવાનું અને 
દાદીની �ીમત હોય તો જ સેવામાં ઉપયોગમાં 
લેતા. ઘણા વષ� સુધી રાજયોગ ભવનની એક 

�દ�યદશ�ન

સાદગી અને સરળતાના ંમૂિત� સરલાદીદી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

નાની �મમાં તેમની ઓ�ફસ અને રહ�ઠાણ. જયાર� 
ઈ.સ. ૧૯૮૫માં સુખશાંિત ભવન તૈયાર થયું. �યાર� 
તે ભવનના સૌથી નાનકડા એક �મમાં ઘણાં લાંબા 
સમય સુધી એક મા� સાદા પલંગ પર બેસીને 
ય�નો કારોબાર કય�. �યાર�ય કોઈ િવશેષ 
સુિવધા, સગવડ, અપે�ા ક� વૈભવશાળી �વનને 
મહ�વ આ�યું જ નથી, એમ કહીએ તો પણ કહી 
ખોટું નથી. શ�આતના વષ�માં ભાર� શરીર હોવા 
છતાં એસ.ટી.ની સાદી બસમાં, મેટાડોર અને 
િવ�મ રી�ામાં ફરી સેવાઓ આપી. ય�ના વ�ર� 
દાદીઓ, ભાઈઓની સેવા  માટ� દાદી�એ ૨૪૫૧ 
નંબરની એક એ�બેસેડર કાર સેવા માટ� આપેલ. 
પણ સાદગીને ધારણ કર�લ સરલાદીદી, દાદી�ની 
�ીમતને વળગી ર�ાં. �યાર�ય પોતાની ની� 
સેવાઓ માટ� વાપરી નિહ. જયાર� દાદી 
�કાશમિણ�એ સામેથી કારનો ઉપયોગ કરવાન ું
ક�ો �યારબાદ સેવામાં કારનો વપરાશ ચાલુ 
કર�લ. બાબા, મ�મા, દાદીઓની સાદગીને �વયંના 
�વનમાં અપનાવેલ તેનું ��ય� �માણ એટલે 
સરલાદીદી. 

સરળતા એટલે સરલાદીદી અને સરલાદીદી 
એટલે સરળતા, એવું ચો�સ પણે કહ�વાય.  
સરળતા શ�દનો પયા�યવાચી અથ� એટલે 
સરલાદીદી. આમ પણ દીદીના નામ �માણે ગુણ 
એમ સરળતાનો ગુણ તેમનામાં સમાયેલ હતો.   

દીદીમાં સરળતા �ણે ભગવાને �ણે ક�ટી 
ક�ટીને ભરી દીધી હોય તેવું કાયમ �તીત થતું. 
દીદી�ની સરળતાના ઘણા �સંગ આજે નજર 
સમ� આવે છ�. રા�પિત અ�દુલ કલામ જેવા કોઈ 
િવશેષ મહ�માન હોય તો પણ એટલી સહજતા-
સરળતા અને કોઈ નાના બાળક સાથે મુલાકાત 
હોય તો પણ તેટલી જ સરળતા અને સહજતા. 
દવાખાનામાં કોઈ અ��યા દદ�ઓ હોય ક� સહસા 

કોઈ મુલાકાત થયેલ કોઈ પણ �યિ� હોય સૌ 
કોઈ સાથે વાતા�લાપ કરતા તેમના �યવહારમાં તેજ 
સરળતા. અ�ય� બાપદાદાની સાથે મુલાકાત 
કરતા હોય ક� પછી દાદીઓ હોય, કોઈ વ�ર� 
ય�ના ભાઈ-બહ�ન હોય ક� પછી થોડા સમયથી 
�વન અપ�ણ કર�લી નાની સાથી ��ાક�મારી 
બહ�ન હોય, દર�કની સાથે ખૂબ સહજભાવે હ�મેશા 
એમનો �યવહાર. િનખાલસતા �ણે તેમની સાથે 
�ડાયેલી હોય એવું �તીત થતું. સરળતાના ગુણ 
સાથે દર�કનું �યિ�ગત ખૂબ નાની-નાની 
બાબતોનું �યાન રાખવું, પૂછવું અને પરવ�રશ 
કરવામાં �યાર�ય કોઈ કચાસ દ�ખાતી નહ�. મોટો 
ય�નો કારોબાર કરવાનો, સેવા કાય�માં �ય�ત 
હોવા છતાં પણ �યાર� પણ તેમની સાથે અચાનક 
મુલાકાત થાય તો પણ સહજભાવે, સરળ �વભાવ 
સાથે એક-એક નાની-નાની વાતો રસપૂવ�ક 
પૂછતા. યાદોનો ખ�નો અખૂટ છ� અને સીમાઓ 
અનેક છ�. માટ� આવી િવરલ િવભૂિતના છ�ની 
અનુભૂિત આજે પણ થાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• હ� દયાથી ભરપૂર આ�માઓ, તમારા 
ભંડારમાંથી િવ�ને અંજિલ આપી બધી 
સમ�યાઓનું સમાધાન કરો.

• હ�મેશાં પ� બની દર�ક કદમમાં પ�ોની કમાઈ 
કરો. પ� બનવું અથા�� પરમા�માના �યારા 
બનવું.

• જે વાત વીતી ગઈ છ� તેને ભૂલી �ઓ. 
વીતેલી વાતોમાંથી બોધ લઈને ભિવ�ય માટ� 
સદા સાવધાન રહો.
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�ાત: �મરણીય, િવ�વંદનીય, સૌ �ા�ણ 
�લવાડીના �યારાં, ગુજરાતની મમતામયી 
અલૌ�કક માં એટલે મા� સરલાદીદી�. એક એવું 
સૌ�ય �યિ��વ, ક� જે આજે �ણ-�ણ વષ�ના 
સમયની સાથે સાથે ચાલતું, નજર સમ� ઉભરાતું 
એક િચ� એટલે સૌના �યારાં, મીઠા સ�માનનીય 
દીદી�. આજે આપણા ગુજરાતની અલો�કક 
માંને, અ�ય� આરોહણના �તીય ��િત �દવસે, 
સંગમયુગની સોનેરી યાદો સાથે, ખબૂ  �દલથી, 
��ધાભાવથી, અંતરમનથી કોટી-કોટી 
ભાવાંજિલ અને ��ાના સુમન અપ�ણ કરતા આ 
કલમ દીદી�ને અપ�ણ....

આજથી પાંચ વષ� પૂવ� કાગળ, કલમ અને 
ક��યુટરના ક�બોડ� �ારા �દ�ય દશ�ન કોલમની 
સફર શ� થઈ. મા�તુ�ય સરલાદીદી�ના 
અનમોલ શુભાિશષ અને આશીવા�દ આ કોલમના 
�ીગણેશના અવસર� મળ�લ. જે આ સફરના 
પડાવો પાર કરવામાં મંિઝલના મુકામની અિવરત 
યા�ામાં છ�. 

૧૧ વષ�ની નાની ઉમરથી જ દીદીની મીઠી 
��� અને પાલનામાં, �યાંથી �યાં સુધી સમય 
પસાર થઈ ગયો, તેનો અહ�સાસ પણ ન થયો. ભલે 
દીદી આજે આપની વ�ે સાકારમાં નથી, ઘણાં દૂર 
છ�, પણ હ� પાસે હોવાનો અનુભવ કરાવી �ય 
છ�. �વનમાં �યાર� ના ભલૂ ાય તેવો તેમનો હ�મેશા 
સૌ�ય હા�ય સાથેનો ચહ�રો નજર સમ� આવી 
�ય છ�. સરલાદીદીના ગુણોના ગુલદ�તામાંથી 
આજે િવશેષ બે ગુણ ��િતમાં આવે છ�. સરળતા 
અને સાદગીની �િતમૂિત � એટલે સરલાદીદી. 

૧૯૮૦ થી ૨૦૧૯ 
સુધી (૪૦ જેટલા વષ�) 
જેમની ખૂબ ન�ક રહ�વાને 
મા�ં પરમ સૌભા�ય સમજુ 
છું. તેમની પાલનાના 
અનુભવનો એક સુંદર 
અવસર �વનમાં મ�યો. 

એક આદશ� �યિ��વ તરીક� દીદીનું �થાન 
�દયમાં હોય તે તો �વાભાિવક હોય જ. દીદીના 
�યિ�ગત, સામાિજક, આ�યા��મક ક� �હ�ર 
�વનમાં સૌ કોઈએ અનુભ�યું છ� ક�, ખૂબ 
સાદગીપૂણ� �વન હતું. સુખી સંપ�ન પ�રવારમાંથી 
હોવા છતાં પણ બાબા, મ�મા, દાદીઓના સંગમાં 
રહી તેમની જેમ સાદગીને પોતાના �વનમાં સૌ 
�થમ ઉતારી. તેમનો પહ�રવેશ છ�ક છ�વટ સુધી 
સાદો હતો, સાદું ભોજન, કરણી-રહ�ણીમાં 
કયાર�ય કોઈ ઉ� કો�ટની ચીજવ�તુઓનો 
ઉપયોગ કય� નિહ. �યાર�ય કોઈ ઉ� કોટીની ક� 
ભાર�, મોઘી ચીજવ�તુઓનો ઉપયોગ �યિ�ગત 
�વન માટ� �યાર�ય કય� નથી. સરલાદીદીની 
સાદગીમાં �દ�યતા દ�ખાતી. સાદગીમાં સુઘડતા પણ 
દીદી પાસે શીખવા જેવી છ�. નાની-મોટી દર�ક ચીજ 
વ�તુની �ળવણી, સાચવણી તેમના જેવી કોઈની 
નિહ. સાદગીના ગુણને �વન પય�ત સાથ 
િનભાવવાનો િનયમ હોય તેમ જયાર� તેમની પાસે 
કોઈ સારી ઉચી ગુણવ�ાની આવેલી ચીજ-
વ�તુઓને �થમ બાબાના ય�માં આપવાનું અને 
દાદીની �ીમત હોય તો જ સેવામાં ઉપયોગમાં 
લેતા. ઘણા વષ� સુધી રાજયોગ ભવનની એક 

�દ�યદશ�ન

સાદગી અને સરળતાના ંમૂિત� સરલાદીદી
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

નાની �મમાં તેમની ઓ�ફસ અને રહ�ઠાણ. જયાર� 
ઈ.સ. ૧૯૮૫માં સુખશાંિત ભવન તૈયાર થયું. �યાર� 
તે ભવનના સૌથી નાનકડા એક �મમાં ઘણાં લાંબા 
સમય સુધી એક મા� સાદા પલંગ પર બેસીને 
ય�નો કારોબાર કય�. �યાર�ય કોઈ િવશેષ 
સુિવધા, સગવડ, અપે�ા ક� વૈભવશાળી �વનને 
મહ�વ આ�યું જ નથી, એમ કહીએ તો પણ કહી 
ખોટું નથી. શ�આતના વષ�માં ભાર� શરીર હોવા 
છતાં એસ.ટી.ની સાદી બસમાં, મેટાડોર અને 
િવ�મ રી�ામાં ફરી સેવાઓ આપી. ય�ના વ�ર� 
દાદીઓ, ભાઈઓની સેવા  માટ� દાદી�એ ૨૪૫૧ 
નંબરની એક એ�બેસેડર કાર સેવા માટ� આપેલ. 
પણ સાદગીને ધારણ કર�લ સરલાદીદી, દાદી�ની 
�ીમતને વળગી ર�ાં. �યાર�ય પોતાની ની� 
સેવાઓ માટ� વાપરી નિહ. જયાર� દાદી 
�કાશમિણ�એ સામેથી કારનો ઉપયોગ કરવાન ું
ક�ો �યારબાદ સેવામાં કારનો વપરાશ ચાલુ 
કર�લ. બાબા, મ�મા, દાદીઓની સાદગીને �વયંના 
�વનમાં અપનાવેલ તેનું ��ય� �માણ એટલે 
સરલાદીદી. 

સરળતા એટલે સરલાદીદી અને સરલાદીદી 
એટલે સરળતા, એવું ચો�સ પણે કહ�વાય.  
સરળતા શ�દનો પયા�યવાચી અથ� એટલે 
સરલાદીદી. આમ પણ દીદીના નામ �માણે ગુણ 
એમ સરળતાનો ગુણ તેમનામાં સમાયેલ હતો.   

દીદીમાં સરળતા �ણે ભગવાને �ણે ક�ટી 
ક�ટીને ભરી દીધી હોય તેવું કાયમ �તીત થતું. 
દીદી�ની સરળતાના ઘણા �સંગ આજે નજર 
સમ� આવે છ�. રા�પિત અ�દુલ કલામ જેવા કોઈ 
િવશેષ મહ�માન હોય તો પણ એટલી સહજતા-
સરળતા અને કોઈ નાના બાળક સાથે મુલાકાત 
હોય તો પણ તેટલી જ સરળતા અને સહજતા. 
દવાખાનામાં કોઈ અ��યા દદ�ઓ હોય ક� સહસા 

કોઈ મુલાકાત થયેલ કોઈ પણ �યિ� હોય સૌ 
કોઈ સાથે વાતા�લાપ કરતા તેમના �યવહારમાં તેજ 
સરળતા. અ�ય� બાપદાદાની સાથે મુલાકાત 
કરતા હોય ક� પછી દાદીઓ હોય, કોઈ વ�ર� 
ય�ના ભાઈ-બહ�ન હોય ક� પછી થોડા સમયથી 
�વન અપ�ણ કર�લી નાની સાથી ��ાક�મારી 
બહ�ન હોય, દર�કની સાથે ખૂબ સહજભાવે હ�મેશા 
એમનો �યવહાર. િનખાલસતા �ણે તેમની સાથે 
�ડાયેલી હોય એવું �તીત થતું. સરળતાના ગુણ 
સાથે દર�કનું �યિ�ગત ખૂબ નાની-નાની 
બાબતોનું �યાન રાખવું, પૂછવું અને પરવ�રશ 
કરવામાં �યાર�ય કોઈ કચાસ દ�ખાતી નહ�. મોટો 
ય�નો કારોબાર કરવાનો, સેવા કાય�માં �ય�ત 
હોવા છતાં પણ �યાર� પણ તેમની સાથે અચાનક 
મુલાકાત થાય તો પણ સહજભાવે, સરળ �વભાવ 
સાથે એક-એક નાની-નાની વાતો રસપૂવ�ક 
પૂછતા. યાદોનો ખ�નો અખૂટ છ� અને સીમાઓ 
અનેક છ�. માટ� આવી િવરલ િવભૂિતના છ�ની 
અનુભૂિત આજે પણ થાય.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• હ� દયાથી ભરપૂર આ�માઓ, તમારા 
ભંડારમાંથી િવ�ને અંજિલ આપી બધી 
સમ�યાઓનું સમાધાન કરો.

• હ�મેશાં પ� બની દર�ક કદમમાં પ�ોની કમાઈ 
કરો. પ� બનવું અથા�� પરમા�માના �યારા 
બનવું.

• જે વાત વીતી ગઈ છ� તેને ભૂલી �ઓ. 
વીતેલી વાતોમાંથી બોધ લઈને ભિવ�ય માટ� 
સદા સાવધાન રહો.
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અ�યા�મ િવશે
પુ�ત�કયા �ાનથી આ�મ�ાન �ા�ત ન થઈ 

શક�. એક �યોત �ારા જ અ�ય �યોત �ગટી શક� 
છ�. �વા�મામાં નવચેતનાનો સંચાર અને ઉ��ર 
�વા�મા જ કરી શક�. આપણે ગમે એટલા મહાન 
પં�ડત હોઈએ. આપણે ગમે એટલા પુ�તકો વાંચેલા 
હોય તો પણ આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો 
આ�યા��મક ���એ િશશુ છીએ, કારણ ક� 
અ�યા�મ માટ� આપણી સાધારણ બુિ� કામમાં 
નથી આવતી. તે માટ� તો શુ� બુિ�, અ�યંત 
સૂ�મ બુિ�ની આવ�યકતા હોય છ�. આવી બુિ� 
તક� �ારા �ા�ત થતી નથી. એ તો સ�સંગથી જ 
�ા�ત થાય છ�.                  - �વામી િવવેકાનંદ

સમય પાલન
અમે�રકાના ત�કાલીન �મુખ �યોજ� 

વૉિશં�ટને તેમના સે��ટરીને મોડા આવવાનું 
કારણ પૂ�ું. સે��ટરીએ ક�ં, ‘મારી ઘ�ડયાળ 
બરાબર ચાલતી નથી.’ વૉિશં�ટને ક�ં, ‘ઓ.ક�. 
હવે આપણી પાસે બે િવક�પ છ�, કાં તો તું ઘ�ડયાળ 
બદલાવી નાખ અથવા �� સે��ટરી બદલી નાખું.’

િવ�ાસ
એક માનવ �યાર� ઓ�ફસમાંથી ઘેર 

આવતો હતો તે વખતે ક�તરીનાં ગલૂ�ડયાં તેને ઘેરી 
લેતાં હતાં. કારણ ક� તે તેમને રોજ બી�ક�ટ 
આપતો હતો. �યાર�ક ચાર, �યાર�ક પાંચ, 
�યાર�ક છ ગલૂ�ડયાં રોજ આવતાં હતાં. તે 
ર�તામાં તેમને પાલ� બી�ક�ટ અથવા �ેડ 
ખવડાવતો હતો. એક વાર �યાર� રા�ે ઘેર 
આવતો હતો �યાર� ગલૂ�ડયાંએ તેને ઘેરી લીધો. 
તેણે �યું ક� ઘરમાં બી�ક�ટ અને �ેડ બંને ખલાસ 
થઈ ગયાં હતાં. રાત પણ બ� થઈ ગઈ હતી. એ 

વખતે દુકાન ખુ�ી હોય તે સંભવ નહોતું. સવ� 
ગલૂ�ડયાં બી�ક�ટની રાહ �ઈ ર�ાં હતાં. ક�ઈ 
વાંધો નહ�, કાલે ખવડાવી દઈશ એમ િવચારીને 
તેણે પોતાના ઘરનો દરવા� બંધ કરી દીધો.

ગલૂ�ડયાં હજુ પણ બહાર બી�ક�ટ મળવાની 
રાહ �તાં હતાં. આ �ઈને એનું મન િવચિલત થઈ 
ગયું. પછી એને યાદ આ�યું ક� ઘરમાં મહ�માન 
આ�યા હતા તેમના માટ� કાજુ, બદામ અને 
બી�ક�ટ લા�યાં હતાં. એણે ફટાફટ દરવા� 
ખો�યો તો તેમાં મા� સાત આઠ બી�ક�ટ જ હતાં. 
તેના મનમાં �યાલ આ�યો ક� આટલાથી તો ક�ઈ 
થશે નહ�. એકનું પણ પેટ ભરાશે નહ�. તેણે 
િવચાયુ� ક� દર�કને એક એક બી�ક�ટ આપીશ. તે 
બી�ક�ટ લઈને તે બહાર આ�યો �યું ક� બધાં 
ગલૂ�ડયાં જતાં ર�ાં હતાં. મા� એક જ ગલૂ�ડયું એ 
િવ�ાસ સાથે બેઠું હતું ક� ક�ઈક તો જ�ર મળશે. 
એને બ� આ�ય� થયું. બધાં બી�ક�ટ એણે એની 
સામે મૂક� દીધાં તે ગલૂ�ડયું ઘણી ખુશીની સાથે તે 
ખાઈ ર�ં હતું. પછી તે ચા�યું ગયું.

એ માનવે િવચાયુ� ક� આપણ મનુ�યોની સાથે 
પણ આવું થાય છ�. �યાં સુધી ઈ�ર આપણને 
આપે છ� �યાં સુધી આપણે ખુશ થઈએ છીએ, 
એમની ભિ� કરીએ છીએ. એના ફળની રાહ 
�ઈએ છીએ. પણ આપણને ભગવાન તરફથી 
આપવામાં થોડું મોડું થાય છ� તો આપણે એમની 
ભિ� પર શંકા કરવા લાગીએ છીએ. બી� બાજુ 
જે એના ઉપર િવ�ાસ રાખે છ� તેને ઘણું મળ� છ�. 
દો�તો, એટલા માટ� પોતાના �ભુ ઉપર િવ�ાસ 
રાખીને, પોતાના િવ�ાસને કદી પણ ડગવા દ�શો 
નહ�. � મોડું થાય છ� તો ભગવાન તમારા માટ� ક�ઈ 
સા�ં કરી ર�ા છ�.                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સંગ પ�રમલ
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જૂન માસની વૈિવ�યપૂણ� મહાનતા
�.ક�. (ભોલી) પાયલ, ઉપલેટા

જૂન માસમાં �યારી �યારી ‘મ�મા’ સંગ મીઠા ‘સરલાદીદી’ના યાદ આજે સં�મરણ
માઁ સરીખી પાલના આપી બંનેએ કયુ� ‘પરમ માતા’ની �ીમતનું અનુસરણ,
 િવ� યોગ �દવસે િવ�િનયંતાનો પ�રચય પામી ખુશીયોથી ભરો અંતઃકરણ,
 યોગાસન સાથે મનને �ે� ��થિતના આસને બેસાડી કરીએ �ે� આચરણ,
ઓ મ�મા-સરલાદીદી અમા�ં મન-ઉપવન આપની યાદોની સુંગધથી મહ�કાય,
 અને રાજયોગના �યોગથી તન-મનની તંદુર�તી સહજ રીતે જળવાય....

6 જૂન - ગુજરાતની આધારિશલા રાજયોિગની સરલાદીદીનો ��િત �દવસ
 ગુજરાતના ડાયર��ટર �ાણ �યારા સરલાદીદીની યાદ આવે �હાની �યાર,
 �થમ મુલાકાતમાં બાબાએ આ�યું વરદાન, બેટી કરશે પૂરા ગુજરાતનો ઉ�ાર,
  આપના ઉમંગભયા� ને��વ હ�ઠળ ગુજરાતમાં થયો સેવાનો અક�પનીય િવ�તાર,
  52 વષ�ની આપની લગનથી ગુજરાત બ�યું મધુવન મહાય�નો �ૃંગાર
 ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી આપની સમપ�ણમયતાની કહાની આજે પણ સંભળાય... ઓ મ�મા - 

21 જૂન - િવ� યોગ �દવસ
 ��યેક મનુ�ય માટ� ભલે હોય ક�ઠન �ાણાયમ ક� અ�ય હઠયોગની િસિ�,
 પણ સામા�ય માનવ માટ� પણ સહજ છ� ભારતના �ાચીન રાજયોગની િવિધ,
  પરમિપતા સાથે મન-બુિ�નો મેળાવ - સંતુિલત �દનચયા�, એ યોગનો આધાર,
  જેથી સદા રહ� મન શાંત �દલ ખુશ તન દુર�ત જે છ� સુખી �વનનો સાર,

સામુિહક યોગ તપ�યાથી જ િવ�માં શાંિતનું અટલ સા�ા�ય �થપાય...રાજયોગના �યોગથી...

24 જૂન - ય�માતા જગદ�બા સર�વતી ‘મ�મા’નો ��િત �દવસ
 ય�ર�ક, ક�શળ �શાિસકા, મહા�યાગી, એકા�ત તપ�વી, િમતભાષીતા ધણી,
 �ાનદ�વી સર�વતી, યોગની પાવનગંગા, આ�ાકારી સેવાધારી, ધારણામાં િશરોમણી,
  વાણી વત�નમાં શીતલા, દુગુ�ણના નાશમાં �ાલા, નયન �હાની, �વભાવમાં સૌ�યતા,
  ‘�કમી’ના �કમમાં ગજબ િન�ય, ક�મારી છતાં પાલનામાં �દ�ય વા�સ�યતા,
 ‘હર ઘડી અંિતમ ઘડી’ ની શાણપણભરી િશ�ા આપની ક�મ િવસરાય.... ઓ મ�મા - સરલાદીદી

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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અ�યા�મ િવશે
પુ�ત�કયા �ાનથી આ�મ�ાન �ા�ત ન થઈ 

શક�. એક �યોત �ારા જ અ�ય �યોત �ગટી શક� 
છ�. �વા�મામાં નવચેતનાનો સંચાર અને ઉ��ર 
�વા�મા જ કરી શક�. આપણે ગમે એટલા મહાન 
પં�ડત હોઈએ. આપણે ગમે એટલા પુ�તકો વાંચેલા 
હોય તો પણ આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો 
આ�યા��મક ���એ િશશુ છીએ, કારણ ક� 
અ�યા�મ માટ� આપણી સાધારણ બુિ� કામમાં 
નથી આવતી. તે માટ� તો શુ� બુિ�, અ�યંત 
સૂ�મ બુિ�ની આવ�યકતા હોય છ�. આવી બુિ� 
તક� �ારા �ા�ત થતી નથી. એ તો સ�સંગથી જ 
�ા�ત થાય છ�.                  - �વામી િવવેકાનંદ

સમય પાલન
અમે�રકાના ત�કાલીન �મુખ �યોજ� 

વૉિશં�ટને તેમના સે��ટરીને મોડા આવવાનું 
કારણ પૂ�ું. સે��ટરીએ ક�ં, ‘મારી ઘ�ડયાળ 
બરાબર ચાલતી નથી.’ વૉિશં�ટને ક�ં, ‘ઓ.ક�. 
હવે આપણી પાસે બે િવક�પ છ�, કાં તો તું ઘ�ડયાળ 
બદલાવી નાખ અથવા �� સે��ટરી બદલી નાખું.’

િવ�ાસ
એક માનવ �યાર� ઓ�ફસમાંથી ઘેર 

આવતો હતો તે વખતે ક�તરીનાં ગલૂ�ડયાં તેને ઘેરી 
લેતાં હતાં. કારણ ક� તે તેમને રોજ બી�ક�ટ 
આપતો હતો. �યાર�ક ચાર, �યાર�ક પાંચ, 
�યાર�ક છ ગલૂ�ડયાં રોજ આવતાં હતાં. તે 
ર�તામાં તેમને પાલ� બી�ક�ટ અથવા �ેડ 
ખવડાવતો હતો. એક વાર �યાર� રા�ે ઘેર 
આવતો હતો �યાર� ગલૂ�ડયાંએ તેને ઘેરી લીધો. 
તેણે �યું ક� ઘરમાં બી�ક�ટ અને �ેડ બંને ખલાસ 
થઈ ગયાં હતાં. રાત પણ બ� થઈ ગઈ હતી. એ 

વખતે દુકાન ખુ�ી હોય તે સંભવ નહોતું. સવ� 
ગલૂ�ડયાં બી�ક�ટની રાહ �ઈ ર�ાં હતાં. ક�ઈ 
વાંધો નહ�, કાલે ખવડાવી દઈશ એમ િવચારીને 
તેણે પોતાના ઘરનો દરવા� બંધ કરી દીધો.

ગલૂ�ડયાં હજુ પણ બહાર બી�ક�ટ મળવાની 
રાહ �તાં હતાં. આ �ઈને એનું મન િવચિલત થઈ 
ગયું. પછી એને યાદ આ�યું ક� ઘરમાં મહ�માન 
આ�યા હતા તેમના માટ� કાજુ, બદામ અને 
બી�ક�ટ લા�યાં હતાં. એણે ફટાફટ દરવા� 
ખો�યો તો તેમાં મા� સાત આઠ બી�ક�ટ જ હતાં. 
તેના મનમાં �યાલ આ�યો ક� આટલાથી તો ક�ઈ 
થશે નહ�. એકનું પણ પેટ ભરાશે નહ�. તેણે 
િવચાયુ� ક� દર�કને એક એક બી�ક�ટ આપીશ. તે 
બી�ક�ટ લઈને તે બહાર આ�યો �યું ક� બધાં 
ગલૂ�ડયાં જતાં ર�ાં હતાં. મા� એક જ ગલૂ�ડયું એ 
િવ�ાસ સાથે બેઠું હતું ક� ક�ઈક તો જ�ર મળશે. 
એને બ� આ�ય� થયું. બધાં બી�ક�ટ એણે એની 
સામે મૂક� દીધાં તે ગલૂ�ડયું ઘણી ખુશીની સાથે તે 
ખાઈ ર�ં હતું. પછી તે ચા�યું ગયું.

એ માનવે િવચાયુ� ક� આપણ મનુ�યોની સાથે 
પણ આવું થાય છ�. �યાં સુધી ઈ�ર આપણને 
આપે છ� �યાં સુધી આપણે ખુશ થઈએ છીએ, 
એમની ભિ� કરીએ છીએ. એના ફળની રાહ 
�ઈએ છીએ. પણ આપણને ભગવાન તરફથી 
આપવામાં થોડું મોડું થાય છ� તો આપણે એમની 
ભિ� પર શંકા કરવા લાગીએ છીએ. બી� બાજુ 
જે એના ઉપર િવ�ાસ રાખે છ� તેને ઘણું મળ� છ�. 
દો�તો, એટલા માટ� પોતાના �ભુ ઉપર િવ�ાસ 
રાખીને, પોતાના િવ�ાસને કદી પણ ડગવા દ�શો 
નહ�. � મોડું થાય છ� તો ભગવાન તમારા માટ� ક�ઈ 
સા�ં કરી ર�ા છ�.                  ॥ ઓમશાંિત ॥ 

�સંગ પ�રમલ
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જૂન માસની વૈિવ�યપૂણ� મહાનતા
�.ક�. (ભોલી) પાયલ, ઉપલેટા

જૂન માસમાં �યારી �યારી ‘મ�મા’ સંગ મીઠા ‘સરલાદીદી’ના યાદ આજે સં�મરણ
માઁ સરીખી પાલના આપી બંનેએ કયુ� ‘પરમ માતા’ની �ીમતનું અનુસરણ,
 િવ� યોગ �દવસે િવ�િનયંતાનો પ�રચય પામી ખુશીયોથી ભરો અંતઃકરણ,
 યોગાસન સાથે મનને �ે� ��થિતના આસને બેસાડી કરીએ �ે� આચરણ,
ઓ મ�મા-સરલાદીદી અમા�ં મન-ઉપવન આપની યાદોની સુંગધથી મહ�કાય,
 અને રાજયોગના �યોગથી તન-મનની તંદુર�તી સહજ રીતે જળવાય....

6 જૂન - ગુજરાતની આધારિશલા રાજયોિગની સરલાદીદીનો ��િત �દવસ
 ગુજરાતના ડાયર��ટર �ાણ �યારા સરલાદીદીની યાદ આવે �હાની �યાર,
 �થમ મુલાકાતમાં બાબાએ આ�યું વરદાન, બેટી કરશે પૂરા ગુજરાતનો ઉ�ાર,
  આપના ઉમંગભયા� ને��વ હ�ઠળ ગુજરાતમાં થયો સેવાનો અક�પનીય િવ�તાર,
  52 વષ�ની આપની લગનથી ગુજરાત બ�યું મધુવન મહાય�નો �ૃંગાર
 ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી આપની સમપ�ણમયતાની કહાની આજે પણ સંભળાય... ઓ મ�મા - 

21 જૂન - િવ� યોગ �દવસ
 ��યેક મનુ�ય માટ� ભલે હોય ક�ઠન �ાણાયમ ક� અ�ય હઠયોગની િસિ�,
 પણ સામા�ય માનવ માટ� પણ સહજ છ� ભારતના �ાચીન રાજયોગની િવિધ,
  પરમિપતા સાથે મન-બુિ�નો મેળાવ - સંતુિલત �દનચયા�, એ યોગનો આધાર,
  જેથી સદા રહ� મન શાંત �દલ ખુશ તન દુર�ત જે છ� સુખી �વનનો સાર,

સામુિહક યોગ તપ�યાથી જ િવ�માં શાંિતનું અટલ સા�ા�ય �થપાય...રાજયોગના �યોગથી...

24 જૂન - ય�માતા જગદ�બા સર�વતી ‘મ�મા’નો ��િત �દવસ
 ય�ર�ક, ક�શળ �શાિસકા, મહા�યાગી, એકા�ત તપ�વી, િમતભાષીતા ધણી,
 �ાનદ�વી સર�વતી, યોગની પાવનગંગા, આ�ાકારી સેવાધારી, ધારણામાં િશરોમણી,
  વાણી વત�નમાં શીતલા, દુગુ�ણના નાશમાં �ાલા, નયન �હાની, �વભાવમાં સૌ�યતા,
  ‘�કમી’ના �કમમાં ગજબ િન�ય, ક�મારી છતાં પાલનામાં �દ�ય વા�સ�યતા,
 ‘હર ઘડી અંિતમ ઘડી’ ની શાણપણભરી િશ�ા આપની ક�મ િવસરાય.... ઓ મ�મા - સરલાદીદી

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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આડી ચાવીઓ -
1. પૂવ� ગુજરાત ઝોન ઈ�ચાજ� (૫)
5. ‘�ધર�ડ’ શ�દનો ગુજરાતી અથ� (૪)
8. સુંદર (૪)
10. ��ાક�મારી ..... ઈન ધ વ�ડ� (૩)
12. �ેમ .... ધન પાયો (૩)
14. િબંદી (૩)
16. જનની, માતા (૧)
17. મધુબનમાં બાબાની .... (૩)
19. ‘પુલ’ શ�દનું અં�ે� (૨)
20. તેરી .... મ� પલતે હ� (૩)
22. ક�રયાવર (૩)
23. ‘કોટન’ને ગુજરાતીમાં .... કહ�વાય (૧)
24. િનણ�યશિ�ના િચ�માં .... િનશાની છ�. (૩)
25. �ાનની ... અને યોગની જમુના (૨)
26. ક�બલ, તાર (૩)
27. યોગીનો એક �કાર (૫)
29. ક�છનું ... ��યાત (૨)
30. ‘મેરા’ શ�દનો ગુજરાતી અથ� (૨)
31. ય�ની પાંચ ચી�ડયામાંના એક દાદી (૬)

ઉભી ચાવીઓ -
1. િવ�ાની દ�વી (૪)
2. ‘રમ’ શ�દ લખો (૨)
3. ભેટ, ઉપહાર, સૌગાદ (૨)
4. ... વહાલનો દ�રયો (૩)
5. ‘શિ� િનક�તન’ હૉ�ટ�લ ... શહ�રમાં છ�. (૩)
7. માતા-િપતાનું નામ ... કરીએ (૩)
9. લા�ટ સો .... સો ફ
11. .... િબગે�સ એટ હોમ (૩)
13. ‘જકાત’ શ�દને �ધો લખો (૩)
15. સતયુગમાં રા�ય કરનાર (૬)
18. �મારક (૪)
19. ૩ જૂન .... નો ��િત �દવસ (૬)
20. �વન�પી નૈયા ક�... �ભુ કો અપ�ણ (૪)
21. ... હા�ર હ� (૩)
28. સંગીતનું એક વા�� (૩)
30. ... ઓ માતા, તું હ� ભા�યિવધાતા (૨)
32. કમરો, ક�, ઓરડો (૨)

શ�દાવલી ભાગ-૧૮ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૧૯

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં મે - ૨૦૨૨ 

માસની શ�દાવલી ભાગ-૧૮ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� આપના જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૯ અહ� 

��તુત છ�. જેની આડી-ઉભી ચાવીઓ ભરશો. આપને આવતા 

જુલાઈ-૨૦૨૨ના અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ-૧૯ના 

જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી
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