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±ëÕHëõ�±õÞë�ìäåõ�çÛëÞ�ÕHë�èù´±õ�Èí±õ�ÕHë�

±ëÕHëõ�ÖËV×�ÚÞíÞõ�±ëÕb_�ÜñSÝë_ÀÞ�Àßí±õ.�

½õ� ±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëí� ÂëÜí±ù,� Øùæù� Àõ� hëðìË±ù�

ØõÂëÝ,�±ëÕHëõ�ÖõÞù�±õÀßëß�Àßí�åÀí±õ�±Þõ�

ÖõÞë� ÕìßäÖýÞ� ÜëËõ� çCëÞ� Õðßïðæë×ý� Àßí� åÀí±õ�

Ö ù � ° ä Þ Ú ë Ã Þ õ � Â í á ä ä ë Þ í � Õ ñ ß í � Ö À ù � È õ .�

hëðìË±ùÞð_�µLÜñáÞ�±Þõ� ìäåõæÖë±ùÞð_�ç_äÔýÞ�

×ëÝ,� Öù� ìäÀëçÞí,� ÕþÃìÖÞí,� ¶KäýÃìÖÞí�

å@ÝÖë±ù�äÔÖí�½Ý�Èõ.

°äÞÞí� ç_ÕØëÞõ� ÀëÝýåíá� ÚÞëääë×í�

ÖõÞù� ÃþëÎ� ¬ÇõÞõ� ¬Çõ� ÉÖù� èùÝ� Èõ.� ÖõÞù�

ÕþT²ìkë±ùÜë_� ìäìÞÝùÃ� ×Öë_� ÖõÞë_� ÜíÌë_� ÎâùÞí�

åw±ëÖ� ×ëÝ� Èõ.�ÀõËáë_À�ÚíÉ�ÖßÖ�É�Îâ�

±ëÕõ�Èõ.�Öù�ÀõËáëÀÞõ�çÜÝ�áëÃõ�Èõ�ÕHë�Àßõáð_�

µkëÜ�ÀëÝý�ÀØí�ìÞß×ýÀ�ÉÖð_�Þ×í.�±õäë_�ÀõËáë_Ýõ�

ÜèëÞ�Vhëí�Õðßïðæù�Èõ�Öõ±ù�°äÞç_KÝëÞí�ÕâùÜë_�

Õ H ë � À ë Ý ý å í á � È õ � ± Þ õ � µ Ü _ Ã � µ I ç ë è ç Û ß�

±LÝÞõ�ÕþõßHëëØëÝí�×ëÝ�Öõäð_�°äõ�Èõ.

ìÕÖë� ÕßÜëIÜë±õ� °äÞ� °ääëÞí� ±õäí�

lõWÌ� Àâë� åíÂäí� Èõ� Àõ� ÉõÞë×í� °äÞÞí�

ì ä ì Û L ï Þ � Õ ì ß ã V × ì Ö ± ù Ü ë _ � Ü ë Þ ì ç À � ç Ü Ö ð á ë�

½âäí�åÀëÝ�Èõ.�±ÞðÛäí�ÝùÃí±ù,�iëëÞí±ù�

¦ëßë�°äÞÞõ�çð_Øß�ßíÖõ�°ääëÞí�ÕþõßHëë�Üâõ�Èõ.�

±õÜÞë� xØÝVÕåa� ±ÞðÛäù� °äÞÞë� ÀoËÀùÞõ�

ÃðáëÚùÜë_�ÕìßäìÖýÖ�Àßõ�Èõ.

ß ë É Ý ù Ã � ¦ ë ß ë � Ü â Ö í � ± õ À ë Ã þ Ö ë Þ í�

åã@Ö±õ� ¼Ï� ÜÞùÚâ� ÀõâääëÜë_� ±äHëýÞíÝ�

ÜØØ� Àßí� Èõ.� Úþ›ëìÕÖë� çÜëÞ� ìÞßëÀëßí,�

ìÞìäýÀëßí,�ìÞßèoÀëßí�°äÞ�°ääëÞð_�±HëÜùá�

Ûë×ð_� ÜYÝð_� Èõ.� FÝëßõ� ±ëIÜëÞí� FÝùìÖ� Ý×ë×ý�

Ü ë Þ ä ° ä Þ � ± õ À � Ü è ë ç ë Ã ß � É õ ä ð _ � È õ .�

Üß°äë� ÚÞíÞõ� ±õÞë_� ßèVÝù� ÕëÜí� åÀí±õ�

Èí±õ.� Ûã@Ö-ÜëÃýÞë� ìÛøë� ìÛøë� ÜÌ,� Õ_×ù,�

ç _ Õ þ Ø ë Ý ù Ü ë _ � ì ä Û ë ì É Ö � × Ö í � Ü ì Ö Þ õ � ´ r ß í Ý�

iëëÞÞù� ÕþÀëå� Üâõ� Èõ� IÝëßõ� É� äëVÖäÜë_�

°äÞÞí�ÕðÞÑ�ÂùÉÞù�Õþëß_Û�×ëÝ�Èõ.

°äÞ� ÜYÝð_� Èõ� ±õËáõ� çú� ÕùÖ-ÕùÖëÞë�

¼ ã W Ë À ù H ë , � Ü ë L Ý Ö ë ± ù , � K Ý õ Ý ù , � Õ ð ß ï ð æ ë × ý Þ ë�

±ëÔëßõ� °äÞ� °äõ� Èõ.� @ÝëßõÀ� Úë�ëwÕõ� ØõÂëÖð_�

°äÞ�±ë_Öß�ÉÃÖÜë_�ìäßùÔëÛëç�½õäë�Üâõ�Èõ.

°äÞÞí�Ý×ë×ý�çÜÉ�Àõâääí,�°äÞÜë_�

±ëäÖí� ìäÕßíÖ� ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_� ÔöÝý,� ´rß�

ÕþIÝõ�lKÔë�ßëÂí�Õðßïðæë×ýÞí�ÖíäþÖë×í� ìäÕßíÖ�

ÕìßãV×ìÖÞõ� çëÞðÀ>â� ÚÞëääí,� ÀØí� èÖëå,�

ìÞßëå� ×Ýë� äÃß� ±ëÃâ� ÔÕäð_� ±õ� °äÞÞõ�

ÜñáääëÞð_�ÝùBÝ�ÕÃáð_�Èõ.

ä ö i ë ë ì Þ À Þ í � É õ Ü � ½ õ � ± ë Õ H ë õ � ± ë Õ H ë ë�

°äÞÞð_� M²×yßHë� Àßí� åÀí±õ,� Öù� °äÞÞí�

ÀõËáíÝõ� ÜèkäÕñHëý� ÚëÚÖù� ±ëÕHëí� çëÜõ� ±ëäõ�

È õ . � ± ë Õ H ë õ � ± ë I Ü Â ù É � À ß í Þ õ � ± ë Õ H ë í�

ì ä å õ æ Ö ë ± ù , � Ý ù B Ý Ö ë ± ù , � Ã ð H ë ù � ± Þ õ�

åã@Ö±ùÞõ� ±ùâÂäëÞë_� Èõ.�±ëÕHëí�±ë_ÖìßÀ�

ç_ÕØëÞõ�±ëÕHëõ�±ùâÂí±õ�±Þõ�±õÞë�ìäÀëçÜë_�

áëÃí�É´±õ�Öù�±ëÕHëÞõ�ÖõÞë_�±ØïûÛðÖ�ÕìßHëëÜù�

çë_ÕÍõ� Èõ.� ÔßÖíÞë� ÕõËëâÜë_� ÀõËáí� ÜñSÝäëÞ�

ÔëÖð±ù�ÕÍí�Èõ.�ÖõÞð_�ç_åùÔÞ�×ëÝ�Èõ�±Þõ�ÖõÞõ�

ÀëÝýÜë_� áõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� IÝëßõ� ÀõËáí� ÕþëãMïÖÞí�

±ÞðÛñìÖ�×ëÝ�Èõ.

ÜëÞäÞõ� ÕùÖëÞë� ÃðHëù,� ìäåõæÖë±ù� ±Þõ�

ÝùBÝÖë±ùÞð_� ÃëÝÞ� ×ëÝ� Öõ� ÃÜõ� Èõ.� @ÝëßõÀ�

તં�ી �થાનેથી
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ß è í � å À õ � È õ � Ö õ � Ü è ë Þ � ± ë I Ü ë � È õ . � É õ ± ù�

°äÞÜñSÝùÞõ,� ìØTÝÃðHëùÞõ,� ±ëØåùýÞõ� ÕþëÔëLÝ�

±ëÕõ�Èõ�Öõ±ù�±ÛëäÞí�ÕìßãV×ìÖÜë_�ÕHë�ç_ÖðWË�

ßèí� åÀõ� Èõ.� ç_ÖðWËÖë� ÜëÞìçÀ� ãV×ìÖ� Õß�

±ëÔëìßÖ�Èõ.�çÜÉHëåã@Ö�Õß�±ëÔëìßÖ�Èõ.

ç_Ú_ÔùÞð_�çðÂ�Ñ�Àù´ÕHë�TÝã@Ö,�çÜëÉ�Àõ�

ç_V×ë� ÖõÞë� ±ëØåý� Ö_ØðßVÖ� ç_Ú_Ôù×í� ìäÀëç�

Õ ë Ü õ � È õ . � ç _ Ú _ Ô ù Þ ð _ � ç ð Â � ç è Ý ù Ã , � ç _ Ã Ì Þ ,�

ç õ ä ë Û ë ä � ¦ ë ß ë � Þ ä Õ S á ì ä Ö � × ë Ý � È õ .�

ÕßÜëIÜëÞë_� è½ßù� ç_ÖëÞù� ìärÜë_� ÕßÜëIÜ�

ÕþIÝZëÖë�Àßí�åÀõ�Èõ.�çëßë�ç_Ú_Ôù�±õ�Ö_ØðßVÖ�

±Þõ�çðÂí�°äÞÞí�±ëÔëßìåáë�Èõ.

VäëVJÝ� çðÂ� Ñ� ÜëÞä� °äÞÞë� ±ëìØ×í�

±_Ö�çðÔí�åßíßÞë�ÜëKÝÜ×í�çCëâð_�ÀëÝý�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ� ç_VÀòÖÜë_� À�ëð_� Èõ� Àõ� ÒåßíßÜëz_� Âáð�

ÔÜýçëÔÞÜïûÓ� åßíß� É� çäý� ìçãKÔ±ùÞë� ÀõLÄ�

V×ëÞõ� Èõ.� Öõ×í� Õþëß_ÛÀëâ×í� ±Þõ� äÝ� äÔÖë_�

åßíßÞë� ÕHë� ±ëØåý� Íë"@Ëß� ÚÞí� ±ëÕHëõ� ÖõÞð_�

ÉÖÞ� ÀßäëÞð_� Èõ.� ±ëIÜëÞí� ìäÀëçÝëhëëÜë_�

VäëVJÝÞù� ÕHë� ÜèkäÕñHëý� Îëâù� Èõ.� ÂÍÖá,�

ÀçëÝõáð_� ìÞTÝýçÞí� VäëVJÝ� ìçãKÔ±ùÞë_� ¦ëß�

Âùáõ� Èõ.� Öõ×í� åßíß� ÕþIÝõ� ÕHë� ÚõØßÀëß� ßèõäð_�

Õëáäõ� ÞèÙ.� ÞëÜë_ìÀÖ� Üèëß×í±ù� ÕHë� åßíß�

ÕþIÝõ� ÝùBÝ� KÝëÞ� ±ëÕí� å@Ýë� ÞèÙ� IÝëßõ�

ßùÃùÞë�ìåÀëß�ÚLÝë.

°äÞÞí� ÕðÞÑ� ÂùÉ� ±õËáõ� °äÞÞõ� ÖõÞë�

çëÇë�±×ýÜë_�çÜÉäð_.�´rßØkë�°äÞ�°ääëÞí�

À â ë Þ õ � ç ë À ë ß � À ß ä í . � ì Ø T Ý Ã ð H ë ù × í � ° ä Þ�

ÜCëÜCëÖð_� ÚÞõ,� ìärÀSÝëHë� ÜëËõ� çØë� ±Ãþõçß�

ß è õ . � ä ç ð Ô ö ä � À < Ë < _ Ú À Ü ï û Þ í � Û ë ä Þ ë Þ õ � ç ë × ý À�

Àßí±õ�Öù�°äÞ�ÔLÝ�ÔLÝ�ÚÞõ.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

VäwÕÜë_� ½Ãí� ½Ý� Èõ� IÝëßõ� ÖÜçÞë_� ÕÍâù�

±ëÕù±ëÕ�Øñß�×´�½Ý�Èõ.�°äÞÞí�ÕðÞÑ�ÂùÉ�

±Cëßí,�±å@Ý�Þ�ÚÞÖë_�±õËáí�çßâ�ÚÞõ�Èõ�

Àõ�±ëÕHëõ�ÕHë�±ë�ÝýÇìÀÖ�×´�É´±õ�Èí±õ.

°äÞÞí� ÕðÞÑ� ÂùÉ� ´rßíÝ� ÕþõßHëë×í�

ÜñSÝäëÞ�ÚÞí�Èõ.�ÖõÜë_×í�Üëhë�±ëËáí�ÚëÚÖùÞõ�

ÕþëÔëLÝ�±ëÕí±õ,�Öù�ìÞß_Öß�ÕþëãMïÖÞù�±ÞðÛä�

×ëÝ.

iëëÞÝùÃ×í� çÛß� ìØÞÇÝëý� Ñ� ßëÉÝùÃí�

°äÞ� iëëÞÝùÃÞí� ìÞÝìÜÖÖë×í� çÛß� ÚÞõ.�

´rßíÝ� iëëÞÞë� çäý� ìÞÝÜù� ±Þõ� ÜÝëýØë±ùÞð_�

çñZÜÖë×í�ÕëáÞ�×ëÝ.

V×ëÝí� Âðåí� Ñ� i ë ë Þ Ý ù Ã Þ í � å ã @ Ö × í�

°äÞÚëÃÞõ�çØëÝõ�ÜCëÜCëÖù�ßëÂí±õ.�ÃÜõ�Öõäí�

ÕìßãV×ìÖÜë_� ÕHë� Âðåí� ÃëÝÚ� Þë� ×ëÝ.� ÜíÌë�

ÚëÚë±õ�äìßWÌ�ØëØí±ù,�ØíØí±ù±õ,�Ûë´±ù±õ�

±ëÕHëÞõ�ÕùÖëÞë�°äÞ×í�±õ�ìçKÔ�Àßí�ÚÖëTÝð_�

È õ . � Ö õ ± ù Þ õ � ± ë Õ H ë õ � è ß è ë á Ö Ü ë _ � Õ þ ç L ï Þ ì Ç k ë�

½õ´±õ.

èÀëß ë IÜÀ� °äÞå öáí � Ñ � ± ë Õ H ë í�

°äÞåöáí�èÀëßëIÜÀ�èùÝ.�ÚëÚë�Öù�Àèõ�Èõ�Àõ�

Ãëáí� ØõÞõäëáõ� Àù� Ûí� Ãáõ� áÃë±ù.� ÛñáÜë_� ÕHë�

Ûáð� ½õäëÞù� ¼ãWËÀùHë� èùÝ� Öù� èÀëßëIÜÀ�

°äÞ�äßØëÞí�°äÞ�ÚÞí�½Ý.

çÜÝÞí�ç_Õìkë�Ñ�çÜÝ�ÕHë�±õÀ�ç_Õìkë�Èõ.�

ÖõÞù� çÜðìÇÖ� µÕÝùÃ� ÀßÞëß� °äÞÞõ� çÎâ�

ÚÞëäõ� Èõ.� çÜÝ� ±ìÖ� ÜñSÝäëÞ� Èõ.� ÖõÞð_� ÜñSÝ�

çÜ°Þõ� Éõ±ù� ÖõÞù� çØïðÕÝùÃ� Àßõ� Èõ� Öõ±ù�

ÜñSÝäëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�äíÖõáù�çÜÝ�±õÞë�±õÉ�

VäwÕõ� ÕëÈù� ÜâÖù� Þ×í.� çÜÝ� ±Þõ� ÛßÖí�

Àù´Þí� ßëè� É� ½õÖë_� Þ×í.� Àù´ÕHë� ÕþÀëßÞë�

ÛõØÛëä�ìäÞë�çÜÝ�çúÞõ�çßÂù�ÜYÝù�Èõ.

ç_ÖðWËÖë�Ñ�Éõ�ÃÜõ�Öõäí�ãV×ìÖÜë_�ÕHë�ç_ÖðWË�
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±ëÕHëõ�±õÞë�ìäåõ�çÛëÞ�ÕHë�èù´±õ�Èí±õ�ÕHë�

±ëÕHëõ�ÖËV×�ÚÞíÞõ�±ëÕb_�ÜñSÝë_ÀÞ�Àßí±õ.�

½õ� ±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëí� ÂëÜí±ù,� Øùæù� Àõ� hëðìË±ù�

ØõÂëÝ,�±ëÕHëõ�ÖõÞù�±õÀßëß�Àßí�åÀí±õ�±Þõ�

ÖõÞë� ÕìßäÖýÞ� ÜëËõ� çCëÞ� Õðßïðæë×ý� Àßí� åÀí±õ�

Ö ù � ° ä Þ Ú ë Ã Þ õ � Â í á ä ä ë Þ í � Õ ñ ß í � Ö À ù � È õ .�

hëðìË±ùÞð_�µLÜñáÞ�±Þõ� ìäåõæÖë±ùÞð_�ç_äÔýÞ�

×ëÝ,� Öù� ìäÀëçÞí,� ÕþÃìÖÞí,� ¶KäýÃìÖÞí�

å@ÝÖë±ù�äÔÖí�½Ý�Èõ.

°äÞÞí� ç_ÕØëÞõ� ÀëÝýåíá� ÚÞëääë×í�

ÖõÞù� ÃþëÎ� ¬ÇõÞõ� ¬Çõ� ÉÖù� èùÝ� Èõ.� ÖõÞù�

ÕþT²ìkë±ùÜë_� ìäìÞÝùÃ� ×Öë_� ÖõÞë_� ÜíÌë_� ÎâùÞí�

åw±ëÖ� ×ëÝ� Èõ.�ÀõËáë_À�ÚíÉ�ÖßÖ�É�Îâ�

±ëÕõ�Èõ.�Öù�ÀõËáëÀÞõ�çÜÝ�áëÃõ�Èõ�ÕHë�Àßõáð_�

µkëÜ�ÀëÝý�ÀØí�ìÞß×ýÀ�ÉÖð_�Þ×í.�±õäë_�ÀõËáë_Ýõ�

ÜèëÞ�Vhëí�Õðßïðæù�Èõ�Öõ±ù�°äÞç_KÝëÞí�ÕâùÜë_�

Õ H ë � À ë Ý ý å í á � È õ � ± Þ õ � µ Ü _ Ã � µ I ç ë è ç Û ß�

±LÝÞõ�ÕþõßHëëØëÝí�×ëÝ�Öõäð_�°äõ�Èõ.

ìÕÖë� ÕßÜëIÜë±õ� °äÞ� °ääëÞí� ±õäí�

lõWÌ� Àâë� åíÂäí� Èõ� Àõ� ÉõÞë×í� °äÞÞí�

ì ä ì Û L ï Þ � Õ ì ß ã V × ì Ö ± ù Ü ë _ � Ü ë Þ ì ç À � ç Ü Ö ð á ë�

½âäí�åÀëÝ�Èõ.�±ÞðÛäí�ÝùÃí±ù,�iëëÞí±ù�

¦ëßë�°äÞÞõ�çð_Øß�ßíÖõ�°ääëÞí�ÕþõßHëë�Üâõ�Èõ.�

±õÜÞë� xØÝVÕåa� ±ÞðÛäù� °äÞÞë� ÀoËÀùÞõ�

ÃðáëÚùÜë_�ÕìßäìÖýÖ�Àßõ�Èõ.

ß ë É Ý ù Ã � ¦ ë ß ë � Ü â Ö í � ± õ À ë Ã þ Ö ë Þ í�

åã@Ö±õ� ¼Ï� ÜÞùÚâ� ÀõâääëÜë_� ±äHëýÞíÝ�

ÜØØ� Àßí� Èõ.� Úþ›ëìÕÖë� çÜëÞ� ìÞßëÀëßí,�

ìÞìäýÀëßí,�ìÞßèoÀëßí�°äÞ�°ääëÞð_�±HëÜùá�

Ûë×ð_� ÜYÝð_� Èõ.� FÝëßõ� ±ëIÜëÞí� FÝùìÖ� Ý×ë×ý�

Ü ë Þ ä ° ä Þ � ± õ À � Ü è ë ç ë Ã ß � É õ ä ð _ � È õ .�

Üß°äë� ÚÞíÞõ� ±õÞë_� ßèVÝù� ÕëÜí� åÀí±õ�

Èí±õ.� Ûã@Ö-ÜëÃýÞë� ìÛøë� ìÛøë� ÜÌ,� Õ_×ù,�

ç _ Õ þ Ø ë Ý ù Ü ë _ � ì ä Û ë ì É Ö � × Ö í � Ü ì Ö Þ õ � ´ r ß í Ý�

iëëÞÞù� ÕþÀëå� Üâõ� Èõ� IÝëßõ� É� äëVÖäÜë_�

°äÞÞí�ÕðÞÑ�ÂùÉÞù�Õþëß_Û�×ëÝ�Èõ.

°äÞ� ÜYÝð_� Èõ� ±õËáõ� çú� ÕùÖ-ÕùÖëÞë�

¼ ã W Ë À ù H ë , � Ü ë L Ý Ö ë ± ù , � K Ý õ Ý ù , � Õ ð ß ï ð æ ë × ý Þ ë�

±ëÔëßõ� °äÞ� °äõ� Èõ.� @ÝëßõÀ� Úë�ëwÕõ� ØõÂëÖð_�

°äÞ�±ë_Öß�ÉÃÖÜë_�ìäßùÔëÛëç�½õäë�Üâõ�Èõ.

°äÞÞí�Ý×ë×ý�çÜÉ�Àõâääí,�°äÞÜë_�

±ëäÖí� ìäÕßíÖ� ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_� ÔöÝý,� ´rß�

ÕþIÝõ�lKÔë�ßëÂí�Õðßïðæë×ýÞí�ÖíäþÖë×í� ìäÕßíÖ�

ÕìßãV×ìÖÞõ� çëÞðÀ>â� ÚÞëääí,� ÀØí� èÖëå,�

ìÞßëå� ×Ýë� äÃß� ±ëÃâ� ÔÕäð_� ±õ� °äÞÞõ�

ÜñáääëÞð_�ÝùBÝ�ÕÃáð_�Èõ.

ä ö i ë ë ì Þ À Þ í � É õ Ü � ½ õ � ± ë Õ H ë õ � ± ë Õ H ë ë�

°äÞÞð_� M²×yßHë� Àßí� åÀí±õ,� Öù� °äÞÞí�

ÀõËáíÝõ� ÜèkäÕñHëý� ÚëÚÖù� ±ëÕHëí� çëÜõ� ±ëäõ�

È õ . � ± ë Õ H ë õ � ± ë I Ü Â ù É � À ß í Þ õ � ± ë Õ H ë í�

ì ä å õ æ Ö ë ± ù , � Ý ù B Ý Ö ë ± ù , � Ã ð H ë ù � ± Þ õ�

åã@Ö±ùÞõ� ±ùâÂäëÞë_� Èõ.�±ëÕHëí�±ë_ÖìßÀ�

ç_ÕØëÞõ�±ëÕHëõ�±ùâÂí±õ�±Þõ�±õÞë�ìäÀëçÜë_�

áëÃí�É´±õ�Öù�±ëÕHëÞõ�ÖõÞë_�±ØïûÛðÖ�ÕìßHëëÜù�

çë_ÕÍõ� Èõ.� ÔßÖíÞë� ÕõËëâÜë_� ÀõËáí� ÜñSÝäëÞ�

ÔëÖð±ù�ÕÍí�Èõ.�ÖõÞð_�ç_åùÔÞ�×ëÝ�Èõ�±Þõ�ÖõÞõ�

ÀëÝýÜë_� áõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� IÝëßõ� ÀõËáí� ÕþëãMïÖÞí�

±ÞðÛñìÖ�×ëÝ�Èõ.

ÜëÞäÞõ� ÕùÖëÞë� ÃðHëù,� ìäåõæÖë±ù� ±Þõ�

ÝùBÝÖë±ùÞð_� ÃëÝÞ� ×ëÝ� Öõ� ÃÜõ� Èõ.� @ÝëßõÀ�

તં�ી �થાનેથી

�વનની પુનઃખોજ
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ß è í � å À õ � È õ � Ö õ � Ü è ë Þ � ± ë I Ü ë � È õ . � É õ ± ù�

°äÞÜñSÝùÞõ,� ìØTÝÃðHëùÞõ,� ±ëØåùýÞõ� ÕþëÔëLÝ�

±ëÕõ�Èõ�Öõ±ù�±ÛëäÞí�ÕìßãV×ìÖÜë_�ÕHë�ç_ÖðWË�

ßèí� åÀõ� Èõ.� ç_ÖðWËÖë� ÜëÞìçÀ� ãV×ìÖ� Õß�

±ëÔëìßÖ�Èõ.�çÜÉHëåã@Ö�Õß�±ëÔëìßÖ�Èõ.

ç_Ú_ÔùÞð_�çðÂ�Ñ�Àù´ÕHë�TÝã@Ö,�çÜëÉ�Àõ�

ç_V×ë� ÖõÞë� ±ëØåý� Ö_ØðßVÖ� ç_Ú_Ôù×í� ìäÀëç�

Õ ë Ü õ � È õ . � ç _ Ú _ Ô ù Þ ð _ � ç ð Â � ç è Ý ù Ã , � ç _ Ã Ì Þ ,�

ç õ ä ë Û ë ä � ¦ ë ß ë � Þ ä Õ S á ì ä Ö � × ë Ý � È õ .�

ÕßÜëIÜëÞë_� è½ßù� ç_ÖëÞù� ìärÜë_� ÕßÜëIÜ�

ÕþIÝZëÖë�Àßí�åÀõ�Èõ.�çëßë�ç_Ú_Ôù�±õ�Ö_ØðßVÖ�

±Þõ�çðÂí�°äÞÞí�±ëÔëßìåáë�Èõ.

VäëVJÝ� çðÂ� Ñ� ÜëÞä� °äÞÞë� ±ëìØ×í�

±_Ö�çðÔí�åßíßÞë�ÜëKÝÜ×í�çCëâð_�ÀëÝý�Àßõ�Èõ.�

±õËáõ� ç_VÀòÖÜë_� À�ëð_� Èõ� Àõ� ÒåßíßÜëz_� Âáð�

ÔÜýçëÔÞÜïûÓ� åßíß� É� çäý� ìçãKÔ±ùÞë� ÀõLÄ�

V×ëÞõ� Èõ.� Öõ×í� Õþëß_ÛÀëâ×í� ±Þõ� äÝ� äÔÖë_�

åßíßÞë� ÕHë� ±ëØåý� Íë"@Ëß� ÚÞí� ±ëÕHëõ� ÖõÞð_�

ÉÖÞ� ÀßäëÞð_� Èõ.� ±ëIÜëÞí� ìäÀëçÝëhëëÜë_�

VäëVJÝÞù� ÕHë� ÜèkäÕñHëý� Îëâù� Èõ.� ÂÍÖá,�

ÀçëÝõáð_� ìÞTÝýçÞí� VäëVJÝ� ìçãKÔ±ùÞë_� ¦ëß�

Âùáõ� Èõ.� Öõ×í� åßíß� ÕþIÝõ� ÕHë� ÚõØßÀëß� ßèõäð_�

Õëáäõ� ÞèÙ.� ÞëÜë_ìÀÖ� Üèëß×í±ù� ÕHë� åßíß�

ÕþIÝõ� ÝùBÝ� KÝëÞ� ±ëÕí� å@Ýë� ÞèÙ� IÝëßõ�

ßùÃùÞë�ìåÀëß�ÚLÝë.

°äÞÞí� ÕðÞÑ� ÂùÉ� ±õËáõ� °äÞÞõ� ÖõÞë�

çëÇë�±×ýÜë_�çÜÉäð_.�´rßØkë�°äÞ�°ääëÞí�

À â ë Þ õ � ç ë À ë ß � À ß ä í . � ì Ø T Ý Ã ð H ë ù × í � ° ä Þ�

ÜCëÜCëÖð_� ÚÞõ,� ìärÀSÝëHë� ÜëËõ� çØë� ±Ãþõçß�

ß è õ . � ä ç ð Ô ö ä � À < Ë < _ Ú À Ü ï û Þ í � Û ë ä Þ ë Þ õ � ç ë × ý À�

Àßí±õ�Öù�°äÞ�ÔLÝ�ÔLÝ�ÚÞõ.

॥ ૐ શાંિત ॥ 

- �.ક�. કાિલદાસ

VäwÕÜë_� ½Ãí� ½Ý� Èõ� IÝëßõ� ÖÜçÞë_� ÕÍâù�

±ëÕù±ëÕ�Øñß�×´�½Ý�Èõ.�°äÞÞí�ÕðÞÑ�ÂùÉ�

±Cëßí,�±å@Ý�Þ�ÚÞÖë_�±õËáí�çßâ�ÚÞõ�Èõ�

Àõ�±ëÕHëõ�ÕHë�±ë�ÝýÇìÀÖ�×´�É´±õ�Èí±õ.

°äÞÞí� ÕðÞÑ� ÂùÉ� ´rßíÝ� ÕþõßHëë×í�

ÜñSÝäëÞ�ÚÞí�Èõ.�ÖõÜë_×í�Üëhë�±ëËáí�ÚëÚÖùÞõ�

ÕþëÔëLÝ�±ëÕí±õ,�Öù�ìÞß_Öß�ÕþëãMïÖÞù�±ÞðÛä�

×ëÝ.

iëëÞÝùÃ×í� çÛß� ìØÞÇÝëý� Ñ� ßëÉÝùÃí�

°äÞ� iëëÞÝùÃÞí� ìÞÝìÜÖÖë×í� çÛß� ÚÞõ.�

´rßíÝ� iëëÞÞë� çäý� ìÞÝÜù� ±Þõ� ÜÝëýØë±ùÞð_�

çñZÜÖë×í�ÕëáÞ�×ëÝ.

V×ëÝí� Âðåí� Ñ� i ë ë Þ Ý ù Ã Þ í � å ã @ Ö × í�

°äÞÚëÃÞõ�çØëÝõ�ÜCëÜCëÖù�ßëÂí±õ.�ÃÜõ�Öõäí�

ÕìßãV×ìÖÜë_� ÕHë� Âðåí� ÃëÝÚ� Þë� ×ëÝ.� ÜíÌë�

ÚëÚë±õ�äìßWÌ�ØëØí±ù,�ØíØí±ù±õ,�Ûë´±ù±õ�

±ëÕHëÞõ�ÕùÖëÞë�°äÞ×í�±õ�ìçKÔ�Àßí�ÚÖëTÝð_�

È õ . � Ö õ ± ù Þ õ � ± ë Õ H ë õ � è ß è ë á Ö Ü ë _ � Õ þ ç L ï Þ ì Ç k ë�

½õ´±õ.

èÀëß ë IÜÀ� °äÞå öáí � Ñ � ± ë Õ H ë í�

°äÞåöáí�èÀëßëIÜÀ�èùÝ.�ÚëÚë�Öù�Àèõ�Èõ�Àõ�

Ãëáí� ØõÞõäëáõ� Àù� Ûí� Ãáõ� áÃë±ù.� ÛñáÜë_� ÕHë�

Ûáð� ½õäëÞù� ¼ãWËÀùHë� èùÝ� Öù� èÀëßëIÜÀ�

°äÞ�äßØëÞí�°äÞ�ÚÞí�½Ý.

çÜÝÞí�ç_Õìkë�Ñ�çÜÝ�ÕHë�±õÀ�ç_Õìkë�Èõ.�

ÖõÞù� çÜðìÇÖ� µÕÝùÃ� ÀßÞëß� °äÞÞõ� çÎâ�

ÚÞëäõ� Èõ.� çÜÝ� ±ìÖ� ÜñSÝäëÞ� Èõ.� ÖõÞð_� ÜñSÝ�

çÜ°Þõ� Éõ±ù� ÖõÞù� çØïðÕÝùÃ� Àßõ� Èõ� Öõ±ù�

ÜñSÝäëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�äíÖõáù�çÜÝ�±õÞë�±õÉ�

VäwÕõ� ÕëÈù� ÜâÖù� Þ×í.� çÜÝ� ±Þõ� ÛßÖí�

Àù´Þí� ßëè� É� ½õÖë_� Þ×í.� Àù´ÕHë� ÕþÀëßÞë�

ÛõØÛëä�ìäÞë�çÜÝ�çúÞõ�çßÂù�ÜYÝù�Èõ.

ç_ÖðWËÖë�Ñ�Éõ�ÃÜõ�Öõäí�ãV×ìÖÜë_�ÕHë�ç_ÖðWË�
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FÝëßõ� Àù´� ìÉiëëçð� ±ë�

´rßíÝ� ìär� ìäzëáÝÜë_�

ìåZëHë�áõäë�±ëäõ�Èõ�IÝëßõ�

Õèõáë� Úõ-hëHë� ìØäçùÜë_� É�

±õÞõ� ±õ� äëÖ� VÕWË� ßíÖõ�

À è õ ä ë Ü ë _ � ± ë ä õ � È õ � I Ý ë ß õ�

Õèõáë� Úõ-hëHë� ìØäçùÜë_� É�

±õÞõ� ±õ� äëÖ� VÕWË� ßíÖõ� ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� Àõ�

ÕìähëÖë� Ýë� ìÞìäýÀëß� ÜÞùT²ìkëÞõ� ÔëßHë� Àßäí�

± Þ õ � Ý ù Ã Þ ù � ± P Ý ë ç � À ß ä ù � ± õ � ± Ü ë ß ë�

Õðßïðæë×ýÞë�Úõ�ÜðAÝ�VÖ_Û�Èõ.

ÕÈí�ÕìähëÖëÞí�ÕìßÛëæë�±ëÕÖë_�±Üõ�±õ�

VÕWË� Àßí±õ� Èí±õ� Àõ� ÜÞÞõ� ìÞìäýÀëß� ±Þõ�

ìÞÜýâ� ÚÞëääð_� Ýë� ìäÇëß,� TÝäèëß,� TÝëÕëß,�

±ëèëß�äÃõßõÞõ�çëãkäÀ�ÚÞëääë�±Þõ�°äÞÜë_�

Úþ›ÇÝý,� ç_ÖðWËÖë,� çxØÝÖë,� åíÖâÖë� ±Þõ�

ÜÔðßÖë,� ±Þëçã@Ö� ±Þõ� µÕßëÜÖë,� çëZëí�

ã V × ì Ö � ± Þ õ � L Ý ë ß ë Õ b _ � Ö × ë � Þ Ü þ Ö ë � ± Þ õ�

ìÞVäë×ýÖë�wÕí�ìØTÝÃðHëùÞõ�ÔëßHë�Àßäë�±õ�É�

ÕìähëÖë� Èõ.� ÝùÃÞë� ìäæÝÜë_� ÕHë� ±Üõ� VÕWË�

ç Ü ½ ä í ± õ � È í ± õ � À õ � T Ý ë ä è ë ì ß À � ° ä Þ Ü ë _�

±ëIÜëÞù�çäý�ç_Ú_Ô�ÕßÜëIÜë�çë×õ�½õÍäù,�±õ�

FÝùìÖ�VäwÕ�ìÕÖëÞí�ÝëØÞí�áÃÞÜë_�ÜBïÞ�×äð_�

±×äë�´rßíÝ�VQ²ìÖÜë_�ãV×Ö�×äð_�±õ�É�çèÉ�

ßëÉÝùÃ�Èõ.

±Üõ� ±õ� ÜëÞí±õ� Èí±õ� Àõ� ÕìähëÖë� ±Þõ�

ÝùÃ�±õ�Úõ�ÜðAÝ�´rßíÝ�äßØëÞ�Èõ.�ÉõÜë_�çäý�

äßØëÞ�çÜëÝõáë_�Èõ.�±ë�äßØëÞù�ÕþëMïÖ�Àßäë×í�

Ào´� ÕHë� ÜõâääëÞð_� ßèõÖð_� Þ×í.� ±ë� Úõ� äßØëÞ�

±Üëßë�Õðßïðæë×ý�wÕí�ÞëäÞë_�Úõ�èáõçë_�çÜëÞ�Èõ.�

ÉõÞë� ¦ëßë� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ÞëäÞõ� Õëß� Àßí�

åÀí±õ�Èí±õ.�±õäð_�ÕHë�Àèí�åÀëÝ�Àõ�±ë�Ú_Þõ�

Õë_Âù�Èõ�ÉõÞë×í�±ëIÜë�wÕí�ÕZëí�µÍäëÜë_�çÜ×ý�

ÚÞí� ½Ý� Èõ� ±Þõ� ÕùÖëÞë� ÔëÜÜë_� Éäë� ÜëËõ�

ÝùBÝ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�±ë�Ú_Þõ�ÀëÖßÞë_�Úõ�ÛëÃ�

Éõäë_�Èõ.�ÉõÞë×í�±ëÕHëõ�ÀÜùýÞë�Ú_ÔÞùÞõ�±×äë�

ìäÀëßùwÕí�Øùßí±ùÞõ�ÀëÕíÞõ�±õÞë×í�Üð@Ö�ÚÞí�

åÀí±õ� Èí±õ.� ±ë� ßíÖõ� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃÞë�

±õËáë� ÎëÝØë� ÃHëëäí� åÀëÝ� Èõ� ±Þõ� ±õÞõ�

±õËáí� µÕÜë±ù� ±ëÕí� åÀí±õ� Èí±õ� Àõ� ÉõÞë×í�

±õ�VÕWË�×´�½Ý�Èõ�Àõ�±ë�Ú_ÞõÞõ�çë×õ�ßëÂíÞõ�

Àßõáë�Õðßïðæë×ýÞõ�lõWÌ�Õðßïðæë×ý�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.

±ëÕHë� çäýÞõ� ±õ� ÂÚß� Èõ� Àõ� ÕùÖëÞë�

° ä Þ Þ í � T Ý ä ç ë ì Ý À � Ý ë � Õ ë ì ß ä ë ì ß À�

ÉäëÚØëßí±ù� ìÞÛëääë� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� çäýÞõ�

ìäìäÔ�ÕþÀëßÞë_�ÀÜùýÜë_�TÝVÖ�ßèõäð_�ÕÍõ�Èõ.�Àù´�

ÀëÕÍÞù� äõÕëß� Àßõ� Èõ� Öù� Àù´� ÜùËß� ÕëËóçÞù.�

Àù´�±ùìÎçÜë_�½Ý�Èõ�Öù�äâí�ÚíÉ\_�Àù´�ØäëÞí�

ØðÀëÞ�Àßõ�Èõ.�ÕùÖëÞí�±ë°ìäÀë�-�µÕëÉýÞ�ÜëËõ�

Àù´Þõ�ÕHë�TÝäçëÝ�ÀßäëÞí�Þë�Öù�Þ×í�Õß_Öð�

èë�½õ�Àù´�ÀÜý�ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃ�wÕí�±ëÕHëë�

Õ ð ß ï ð æ ë × ý Ü ë _ � ì ä ï C Þ w Õ � Ú Þ õ � È õ � Ö ù � ± õ � Ü ë Ë õ�

ìäÇëßäëÞí� ±×äë� çáëè� ÜõâääëÞí� ±ëÕHëí�

ÉäëÚØëßí�×´�½Ý�Èõ�Éõ×í�±ëÕHëù�Öõ�TÝäçëÝ�

±ëÕHëÞõ� ´rßíÝ� äßØëÞ� áõäëÜë_×í� ä_ìÇÖ� Þë�

À ß í � Ø õ . � T Ý ä ç ë Ý Þ õ � ì ä C Þ Þ õ � Ú Ø á õ � ç ë Ô Þ�

ÚÞëääù� ±×äë� ÕùÖëÞí� ÝùÃ� çëÔÞëÜë_� ±õÞõ�

çèÝùÃí�ÚÞëääù�±õÉ�±ëÕb_�ÀÖýTÝ�Èõ.�½õ�Öõ�

±ëÕHëí� ÕìähëÖë� ±×äë� ±ëÕHëë� ÝùÃí°äÞÞí�

ÔëßHëë±ùÞõ� @Ýë_À� ÞÚâí� ÚÞëäÖù� ÉHëëÝ� Öù�

±õ�ìäCïÞÞõ�Øñß�Àßäë�ÜëËõ�µÕëÝ�Àßäù�Éwßí�Èõ.�

±ëÕHëõ� ±õÜ� Þë� Àèí� åÀí±õ� Àõ� Üëßù� Ô_Ôù� É�

�ે� કમ�નો માપદ�ડ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

±õäù� Èõ.� ±ëÕHëí� ÕìähëÖë� ±Þõ� ±ëÕHëë� ±ë�

Õðßïðæë×ýÜë_�Öõ�±ÍÇHëwÕ�Èõ,�Öù�±äUÝ�±ëÕHëõ�

±õÞù�µÀõá�áëääë�ÖßÎ�KÝëÞ�±ëÕäð_�½õ´±õ.

±ë� ßíÖõ� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃ� ±ëÕHëí�

ÔëßHëë±ùÞù�ÜëÕØoÍ�Èõ.�±ëÕHëõ�åð_�Àßäð_�½õ´±õ�

±Þõ� åð_� Þë� Àßäð_� ½õ´±õ� ±õ� Õþ‘Þë� µkëß� ÜëËõ�

ìÞHëýÝ�Àßäù�±õ�ÕßíZëë�Èõ.�Àù´�±õÞë×í�Üð@Ö�

è ù Ý , � ì Þ T ² k ë � ° ä Þ � Ã ë â Ö ë � è ù Ý � ± × ä ë�

ÕþÛðçÜìÕýÖ� °äÞ� °äÖë� èùÝ� ±õHëõ� ÕìähëÖë�

±Þõ� ÝùÃwÕí� Õðßïðæë×ýÜë_� Öù� ØßßùÉ� ±ëÃâ�

äÔäëÞð_� É� Èõ.� ÕùÖëÞë� CëßÞí� ÕìßãV×ìÖ±ùÞõ�

ÕùÖëÞë�Õðßïðæë×ý�ÜëËõ�±ÍÇHë�ÜëÞäí�Ýë�çÜìÕýÖ�

°äÞÞí� Àù´� ÜðUÀõáíÞõ� ÀëßHë� ÜëÞäð_� Öõ� ±õÀ�

ßíÖõ� ½õ´±õ� Öù� ÕùÖëÞë� Õðßïðæë×ýÞë� ÏíáëÕHëëÞë�

±úìÇIÝÞõ� çÜ×ýÞ� ±ëÕäë� ÚßëÚß� Èõ.� ±ë�

VäÝ_Þõ� ÞðÀçëÞ� Àßõ� Èõ� ±×äë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë�

ÜâÞëßë_�±HëÜùá�äßØëÞù×í�ä_ìÇÖ�Àßõ�Èõ.�±ë�

´rßëÞðÛñìÖ�Þ×í�ÕHë�ÕìßãV×ìÖ�±ÞðÛñìÖ�Èõ.�

ØßõÀ�TÝã@ÖÞë�°äÞÜë_�±ëÜ�ÚÞõ�Èõ.

Éõ±ù�ÞÚâë�±Þõ�èÖëå�èùÝ�Èõ�Öõ±ù�É�

ÕìßãV×ìÖ±ù�±Þõ�±ÍÇHëùÞð_�äHëýÞ�ÀßÖë�ßèõ�

Èõ.�Öõ±ù�ÕùÖëÞí�ìÞWÎâÖë±ù�ÜëËõ�ÕìßãV×ìÖÞõ�

ØùìæÖ� ÚÞëäõ� Èõ.� Éõ� Üèëäíß� èùÝ� Èõ� Öõ±ù�

ÕìßãV×ìÖ� çëÜõ� áÍíÞõ� ÖõÞõ� Õëß� Àßõ� Èõ.� ±õÜÞð_�

äHëýÞ� çØë� çÎâÖëÞë� Õþç_ÃÜë_� ÀßäëÜë_� ±ëäõ�

Èõ.�Öõ×í�Àù´�ÜëÖë�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÞù�ÕìÖ�ÕìähëÖë�

±Þõ�ìØTÝÃðHëùÞí�ÔëßHëëÜë_�ÇëáÖù�Þ×í�Ýë�Àù´�

ÕìÖ�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÞí�ÕIïÞí�ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃÞí�

´EÈ\À� Þ×í,� Ýë� Àù´� ÝðäÀ� ÉHëëäõ� Èõ� Àõ� ±õÞë�

CëßÞë�áùÀù�±õÞí�äëÖùÞí�Ü½À�µÍëäõ�Èõ�±Þõ�

çèÝùÃí� ÞèÙ� ÚÞíÞõ� ±õÞë� ÜëÃýÜë_� ±ÍÇHëù�

ÞëÂõ� Èõ� Öù� ±õHëõ� ìäÇëßäð_� ½õ´±õ� Àõ� ±ëÕHëõ�

ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃ� wÕí� äßØëÞÞõ� Öù� Àù´� ÕHë�

èëáÖÜë_� ÈùÍí� åÀÖë� Þ×í.� Öõ×í� ±ÍÇHëùwÕí�

ÀëßHëùÞð_� äHëýÞ� ÀßäëÞõ� ÚØáõ� ±ëÕHëõ� CëßÞë�

±LÝ� çPÝùÞõ� çèÝùÃí� À´� ßíÖõ� ÚÞëäí±õ� Ýë�

FÝëßõ� Öõ±ù� çèÝùÃí� ÚÞÖë� Þ×í� Öù� ±õÜÞë�

¦ëßë�ÞëÂäëÜë_�±ëäÖí�±ÍÇHëùÞõ�Øñß�À´�ßíÖõ�

Àßí±õ� ?� ´rßíÝ� ìÞ�ÝÞí� ±ë� ìÞåëÞí� Èõ,�

ìÇ_ÖÞåíá� TÝã@ÖÞí� ±ë� ±ùâÂõ� Èõ.� çëÇë�

Õðßïðæë×aÞù�±ë�Õðßïðæë×ý�Èõ.�ßùÀë´�Éäð_�ÖõÞð_�ÀëÜ�

Þ×í.�±ëÃâ�äÔäð_�ÖõÉ�ÖõÞð_�ÀëÜ�Èõ.

çõäëÞë� ÀëÝýÜë_� ßèõá� Àù´� B²èV×í� Ýë�

çÜìÕýÖ�TÝã@Ö�çõäëÞë�ÀëßHëõ�Àù´�ç_CëæýÜë_�ÕÍí�

ÉäëÞë� ÀëßHëõ� ÕùÖëÞí� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃÞí�

ãV×ìÖÜë_� ÜèëÞ� ÚÞäëÜë_� ±ÍÇHëù� ±ÞðÛäõ� Èõ�

Öù� ÖõHëõ� Õèõáë_� ÕùÖëÞí� ãV×ìÖÞõ� ÕìähëÖë� ±Þõ�

ÝùÃ×í�TÝäãV×Ö�ÚÞëäõ�ÀëßHë�Àõ�lõWÌ�ãV×ìÖ�

É�Úí½±ùÞí�lõWÌ�çõäë�Àßí�åÀõ�Èõ.�±ë�±õÀ�

ìÞÝÜ�Èõ�Àõ�ÜÞðWÝÞí�Éõäí�ãV×ìÖ�èùÝ�Èõ�Öõäí�É�

ÖõÞí� ÀòìÖ� ÕHë� èùÝ� Èõ.� Éõäù� ßÇìÝÖë� èùÝ� Èõ�

Öõäí� ÖõÞí� ßÇÞë� èùÝ� Èõ.� çõäë� ÕHë� ±ëÕHëí�

ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃÞí�ãV×ìÖÞõ�ÜèëÞ�ÚÞëääëÞð_�

±õÀ� çëÔÞ� Èõ.� ½õ� ±ëÕHëõ� ÖõÞõ� çëÔÞÞë� wÕÜë_�

±ÕÞëäí�åÀÖë�Þ×í�Öù�Éwß�±ëÕHëë�ÖßÎ×í�

ÖõÜë_� Ào´� ÂëÜí� ßèí� Ã´� Èõ.� ÖõÞõ� Øñß� Àßäí� Öõ�

±ëÕHëë�ÜëËõ�ìèÖÀß�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• વ�તુ �યાગ મારફત મેળવી શક�એ �યાર� જ 
એ આપણા અંતરનું યો�ય ધન બની શક� 
છ�. જે કાંઈ આપણે આપણા હાથથી �યાગી 
દઈએ તે જ આપણી સાચી સંપિ�. તેને 
પકડી રાખવાની મહ�નત કરવી તે દુભા��ય 
છ�, જે માનવી જેટલે અંશે �વાથ� �યાગ કરી 
શક� તે તેટલે જ અંશે તે ચીજ મેળવવા 
શ��માન બને છ�, �યાગના �ભાવથી 
નાનામાં નાની ચીજ પણ મોટી બની �ય છ�.
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FÝëßõ� Àù´� ìÉiëëçð� ±ë�

´rßíÝ� ìär� ìäzëáÝÜë_�

ìåZëHë�áõäë�±ëäõ�Èõ�IÝëßõ�

Õèõáë� Úõ-hëHë� ìØäçùÜë_� É�

±õÞõ� ±õ� äëÖ� VÕWË� ßíÖõ�

À è õ ä ë Ü ë _ � ± ë ä õ � È õ � I Ý ë ß õ�

Õèõáë� Úõ-hëHë� ìØäçùÜë_� É�

±õÞõ� ±õ� äëÖ� VÕWË� ßíÖõ� ÀèõäëÜë_� ±ëäõ� Èõ� Àõ�

ÕìähëÖë� Ýë� ìÞìäýÀëß� ÜÞùT²ìkëÞõ� ÔëßHë� Àßäí�

± Þ õ � Ý ù Ã Þ ù � ± P Ý ë ç � À ß ä ù � ± õ � ± Ü ë ß ë�

Õðßïðæë×ýÞë�Úõ�ÜðAÝ�VÖ_Û�Èõ.

ÕÈí�ÕìähëÖëÞí�ÕìßÛëæë�±ëÕÖë_�±Üõ�±õ�

VÕWË� Àßí±õ� Èí±õ� Àõ� ÜÞÞõ� ìÞìäýÀëß� ±Þõ�

ìÞÜýâ� ÚÞëääð_� Ýë� ìäÇëß,� TÝäèëß,� TÝëÕëß,�

±ëèëß�äÃõßõÞõ�çëãkäÀ�ÚÞëääë�±Þõ�°äÞÜë_�

Úþ›ÇÝý,� ç_ÖðWËÖë,� çxØÝÖë,� åíÖâÖë� ±Þõ�

ÜÔðßÖë,� ±Þëçã@Ö� ±Þõ� µÕßëÜÖë,� çëZëí�

ã V × ì Ö � ± Þ õ � L Ý ë ß ë Õ b _ � Ö × ë � Þ Ü þ Ö ë � ± Þ õ�

ìÞVäë×ýÖë�wÕí�ìØTÝÃðHëùÞõ�ÔëßHë�Àßäë�±õ�É�

ÕìähëÖë� Èõ.� ÝùÃÞë� ìäæÝÜë_� ÕHë� ±Üõ� VÕWË�

ç Ü ½ ä í ± õ � È í ± õ � À õ � T Ý ë ä è ë ì ß À � ° ä Þ Ü ë _�

±ëIÜëÞù�çäý�ç_Ú_Ô�ÕßÜëIÜë�çë×õ�½õÍäù,�±õ�

FÝùìÖ�VäwÕ�ìÕÖëÞí�ÝëØÞí�áÃÞÜë_�ÜBïÞ�×äð_�

±×äë�´rßíÝ�VQ²ìÖÜë_�ãV×Ö�×äð_�±õ�É�çèÉ�

ßëÉÝùÃ�Èõ.

±Üõ� ±õ� ÜëÞí±õ� Èí±õ� Àõ� ÕìähëÖë� ±Þõ�

ÝùÃ�±õ�Úõ�ÜðAÝ�´rßíÝ�äßØëÞ�Èõ.�ÉõÜë_�çäý�

äßØëÞ�çÜëÝõáë_�Èõ.�±ë�äßØëÞù�ÕþëMïÖ�Àßäë×í�

Ào´� ÕHë� ÜõâääëÞð_� ßèõÖð_� Þ×í.� ±ë� Úõ� äßØëÞ�

±Üëßë�Õðßïðæë×ý�wÕí�ÞëäÞë_�Úõ�èáõçë_�çÜëÞ�Èõ.�

ÉõÞë� ¦ëßë� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ÞëäÞõ� Õëß� Àßí�

åÀí±õ�Èí±õ.�±õäð_�ÕHë�Àèí�åÀëÝ�Àõ�±ë�Ú_Þõ�

Õë_Âù�Èõ�ÉõÞë×í�±ëIÜë�wÕí�ÕZëí�µÍäëÜë_�çÜ×ý�

ÚÞí� ½Ý� Èõ� ±Þõ� ÕùÖëÞë� ÔëÜÜë_� Éäë� ÜëËõ�

ÝùBÝ�ÚÞí�½Ý�Èõ.�±ë�Ú_Þõ�ÀëÖßÞë_�Úõ�ÛëÃ�

Éõäë_�Èõ.�ÉõÞë×í�±ëÕHëõ�ÀÜùýÞë�Ú_ÔÞùÞõ�±×äë�

ìäÀëßùwÕí�Øùßí±ùÞõ�ÀëÕíÞõ�±õÞë×í�Üð@Ö�ÚÞí�

åÀí±õ� Èí±õ.� ±ë� ßíÖõ� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃÞë�

±õËáë� ÎëÝØë� ÃHëëäí� åÀëÝ� Èõ� ±Þõ� ±õÞõ�

±õËáí� µÕÜë±ù� ±ëÕí� åÀí±õ� Èí±õ� Àõ� ÉõÞë×í�

±õ�VÕWË�×´�½Ý�Èõ�Àõ�±ë�Ú_ÞõÞõ�çë×õ�ßëÂíÞõ�

Àßõáë�Õðßïðæë×ýÞõ�lõWÌ�Õðßïðæë×ý�ÀèõäëÜë_�±ëäõ�Èõ.

±ëÕHë� çäýÞõ� ±õ� ÂÚß� Èõ� Àõ� ÕùÖëÞë�

° ä Þ Þ í � T Ý ä ç ë ì Ý À � Ý ë � Õ ë ì ß ä ë ì ß À�

ÉäëÚØëßí±ù� ìÞÛëääë� ÜëËõ� ±ëÕHëõ� çäýÞõ�

ìäìäÔ�ÕþÀëßÞë_�ÀÜùýÜë_�TÝVÖ�ßèõäð_�ÕÍõ�Èõ.�Àù´�

ÀëÕÍÞù� äõÕëß� Àßõ� Èõ� Öù� Àù´� ÜùËß� ÕëËóçÞù.�

Àù´�±ùìÎçÜë_�½Ý�Èõ�Öù�äâí�ÚíÉ\_�Àù´�ØäëÞí�

ØðÀëÞ�Àßõ�Èõ.�ÕùÖëÞí�±ë°ìäÀë�-�µÕëÉýÞ�ÜëËõ�

Àù´Þõ�ÕHë�TÝäçëÝ�ÀßäëÞí�Þë�Öù�Þ×í�Õß_Öð�

èë�½õ�Àù´�ÀÜý�ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃ�wÕí�±ëÕHëë�

Õ ð ß ï ð æ ë × ý Ü ë _ � ì ä ï C Þ w Õ � Ú Þ õ � È õ � Ö ù � ± õ � Ü ë Ë õ�

ìäÇëßäëÞí� ±×äë� çáëè� ÜõâääëÞí� ±ëÕHëí�

ÉäëÚØëßí�×´�½Ý�Èõ�Éõ×í�±ëÕHëù�Öõ�TÝäçëÝ�

±ëÕHëÞõ� ´rßíÝ� äßØëÞ� áõäëÜë_×í� ä_ìÇÖ� Þë�

À ß í � Ø õ . � T Ý ä ç ë Ý Þ õ � ì ä C Þ Þ õ � Ú Ø á õ � ç ë Ô Þ�

ÚÞëääù� ±×äë� ÕùÖëÞí� ÝùÃ� çëÔÞëÜë_� ±õÞõ�

çèÝùÃí�ÚÞëääù�±õÉ�±ëÕb_�ÀÖýTÝ�Èõ.�½õ�Öõ�

±ëÕHëí� ÕìähëÖë� ±×äë� ±ëÕHëë� ÝùÃí°äÞÞí�

ÔëßHëë±ùÞõ� @Ýë_À� ÞÚâí� ÚÞëäÖù� ÉHëëÝ� Öù�

±õ�ìäCïÞÞõ�Øñß�Àßäë�ÜëËõ�µÕëÝ�Àßäù�Éwßí�Èõ.�

±ëÕHëõ� ±õÜ� Þë� Àèí� åÀí±õ� Àõ� Üëßù� Ô_Ôù� É�

�ે� કમ�નો માપદ�ડ
�.ક�. જગદીશચં�, �દ�હી

±õäù� Èõ.� ±ëÕHëí� ÕìähëÖë� ±Þõ� ±ëÕHëë� ±ë�

Õðßïðæë×ýÜë_�Öõ�±ÍÇHëwÕ�Èõ,�Öù�±äUÝ�±ëÕHëõ�

±õÞù�µÀõá�áëääë�ÖßÎ�KÝëÞ�±ëÕäð_�½õ´±õ.

±ë� ßíÖõ� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃ� ±ëÕHëí�

ÔëßHëë±ùÞù�ÜëÕØoÍ�Èõ.�±ëÕHëõ�åð_�Àßäð_�½õ´±õ�

±Þõ� åð_� Þë� Àßäð_� ½õ´±õ� ±õ� Õþ‘Þë� µkëß� ÜëËõ�

ìÞHëýÝ�Àßäù�±õ�ÕßíZëë�Èõ.�Àù´�±õÞë×í�Üð@Ö�

è ù Ý , � ì Þ T ² k ë � ° ä Þ � Ã ë â Ö ë � è ù Ý � ± × ä ë�

ÕþÛðçÜìÕýÖ� °äÞ� °äÖë� èùÝ� ±õHëõ� ÕìähëÖë�

±Þõ� ÝùÃwÕí� Õðßïðæë×ýÜë_� Öù� ØßßùÉ� ±ëÃâ�

äÔäëÞð_� É� Èõ.� ÕùÖëÞë� CëßÞí� ÕìßãV×ìÖ±ùÞõ�

ÕùÖëÞë�Õðßïðæë×ý�ÜëËõ�±ÍÇHë�ÜëÞäí�Ýë�çÜìÕýÖ�

°äÞÞí� Àù´� ÜðUÀõáíÞõ� ÀëßHë� ÜëÞäð_� Öõ� ±õÀ�

ßíÖõ� ½õ´±õ� Öù� ÕùÖëÞë� Õðßïðæë×ýÞë� ÏíáëÕHëëÞë�

±úìÇIÝÞõ� çÜ×ýÞ� ±ëÕäë� ÚßëÚß� Èõ.� ±ë�

VäÝ_Þõ� ÞðÀçëÞ� Àßõ� Èõ� ±×äë� ÕßÜëIÜë� ¦ëßë�

ÜâÞëßë_�±HëÜùá�äßØëÞù×í�ä_ìÇÖ�Àßõ�Èõ.�±ë�

´rßëÞðÛñìÖ�Þ×í�ÕHë�ÕìßãV×ìÖ�±ÞðÛñìÖ�Èõ.�

ØßõÀ�TÝã@ÖÞë�°äÞÜë_�±ëÜ�ÚÞõ�Èõ.

Éõ±ù�ÞÚâë�±Þõ�èÖëå�èùÝ�Èõ�Öõ±ù�É�

ÕìßãV×ìÖ±ù�±Þõ�±ÍÇHëùÞð_�äHëýÞ�ÀßÖë�ßèõ�

Èõ.�Öõ±ù�ÕùÖëÞí�ìÞWÎâÖë±ù�ÜëËõ�ÕìßãV×ìÖÞõ�

ØùìæÖ� ÚÞëäõ� Èõ.� Éõ� Üèëäíß� èùÝ� Èõ� Öõ±ù�

ÕìßãV×ìÖ� çëÜõ� áÍíÞõ� ÖõÞõ� Õëß� Àßõ� Èõ.� ±õÜÞð_�

äHëýÞ� çØë� çÎâÖëÞë� Õþç_ÃÜë_� ÀßäëÜë_� ±ëäõ�

Èõ.�Öõ×í�Àù´�ÜëÖë�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÞù�ÕìÖ�ÕìähëÖë�

±Þõ�ìØTÝÃðHëùÞí�ÔëßHëëÜë_�ÇëáÖù�Þ×í�Ýë�Àù´�

ÕìÖ�Àèõ�Èõ�Àõ�±õÞí�ÕIïÞí�ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃÞí�

´EÈ\À� Þ×í,� Ýë� Àù´� ÝðäÀ� ÉHëëäõ� Èõ� Àõ� ±õÞë�

CëßÞë�áùÀù�±õÞí�äëÖùÞí�Ü½À�µÍëäõ�Èõ�±Þõ�

çèÝùÃí� ÞèÙ� ÚÞíÞõ� ±õÞë� ÜëÃýÜë_� ±ÍÇHëù�

ÞëÂõ� Èõ� Öù� ±õHëõ� ìäÇëßäð_� ½õ´±õ� Àõ� ±ëÕHëõ�

ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃ� wÕí� äßØëÞÞõ� Öù� Àù´� ÕHë�

èëáÖÜë_� ÈùÍí� åÀÖë� Þ×í.� Öõ×í� ±ÍÇHëùwÕí�

ÀëßHëùÞð_� äHëýÞ� ÀßäëÞõ� ÚØáõ� ±ëÕHëõ� CëßÞë�

±LÝ� çPÝùÞõ� çèÝùÃí� À´� ßíÖõ� ÚÞëäí±õ� Ýë�

FÝëßõ� Öõ±ù� çèÝùÃí� ÚÞÖë� Þ×í� Öù� ±õÜÞë�

¦ëßë�ÞëÂäëÜë_�±ëäÖí�±ÍÇHëùÞõ�Øñß�À´�ßíÖõ�

Àßí±õ� ?� ´rßíÝ� ìÞ�ÝÞí� ±ë� ìÞåëÞí� Èõ,�

ìÇ_ÖÞåíá� TÝã@ÖÞí� ±ë� ±ùâÂõ� Èõ.� çëÇë�

Õðßïðæë×aÞù�±ë�Õðßïðæë×ý�Èõ.�ßùÀë´�Éäð_�ÖõÞð_�ÀëÜ�

Þ×í.�±ëÃâ�äÔäð_�ÖõÉ�ÖõÞð_�ÀëÜ�Èõ.

çõäëÞë� ÀëÝýÜë_� ßèõá� Àù´� B²èV×í� Ýë�

çÜìÕýÖ�TÝã@Ö�çõäëÞë�ÀëßHëõ�Àù´�ç_CëæýÜë_�ÕÍí�

ÉäëÞë� ÀëßHëõ� ÕùÖëÞí� ÕìähëÖë� ±Þõ� ÝùÃÞí�

ãV×ìÖÜë_� ÜèëÞ� ÚÞäëÜë_� ±ÍÇHëù� ±ÞðÛäõ� Èõ�

Öù� ÖõHëõ� Õèõáë_� ÕùÖëÞí� ãV×ìÖÞõ� ÕìähëÖë� ±Þõ�

ÝùÃ×í�TÝäãV×Ö�ÚÞëäõ�ÀëßHë�Àõ�lõWÌ�ãV×ìÖ�

É�Úí½±ùÞí�lõWÌ�çõäë�Àßí�åÀõ�Èõ.�±ë�±õÀ�

ìÞÝÜ�Èõ�Àõ�ÜÞðWÝÞí�Éõäí�ãV×ìÖ�èùÝ�Èõ�Öõäí�É�

ÖõÞí� ÀòìÖ� ÕHë� èùÝ� Èõ.� Éõäù� ßÇìÝÖë� èùÝ� Èõ�

Öõäí� ÖõÞí� ßÇÞë� èùÝ� Èõ.� çõäë� ÕHë� ±ëÕHëí�

ÕìähëÖë�±Þõ�ÝùÃÞí�ãV×ìÖÞõ�ÜèëÞ�ÚÞëääëÞð_�

±õÀ� çëÔÞ� Èõ.� ½õ� ±ëÕHëõ� ÖõÞõ� çëÔÞÞë� wÕÜë_�

±ÕÞëäí�åÀÖë�Þ×í�Öù�Éwß�±ëÕHëë�ÖßÎ×í�

ÖõÜë_� Ào´� ÂëÜí� ßèí� Ã´� Èõ.� ÖõÞõ� Øñß� Àßäí� Öõ�

±ëÕHëë�ÜëËõ�ìèÖÀß�Èõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• વ�તુ �યાગ મારફત મેળવી શક�એ �યાર� જ 
એ આપણા અંતરનું યો�ય ધન બની શક� 
છ�. જે કાંઈ આપણે આપણા હાથથી �યાગી 
દઈએ તે જ આપણી સાચી સંપિ�. તેને 
પકડી રાખવાની મહ�નત કરવી તે દુભા��ય 
છ�, જે માનવી જેટલે અંશે �વાથ� �યાગ કરી 
શક� તે તેટલે જ અંશે તે ચીજ મેળવવા 
શ��માન બને છ�, �યાગના �ભાવથી 
નાનામાં નાની ચીજ પણ મોટી બની �ય છ�.
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± ë I Ü ë Þ ù � V ä Û ë ä � È õ�

å ë _ ì Ö , � Õ ì ä h ë Ö ë , � Õ þ õ Ü ,�

Âðåí�±Þõ�åã@Ö.�±õ�ÚÔð_�

±ëÕHëÞõ� Úèëß×í� Þ×í�

½õ´Öð_�ÕHë�±õ�Öù�±ëÕHëí�

±_Øß�É�Èõ.�±ëÉ�Öù�Üëßù�

VäÛëä�Èõ.�±õ�ÝëØ�ßëÂäð_�

ÂñÚ�É�Éwßí�Èõ�Àõ�èð_�Õèõáõ×í�É�çð_Øß�È\_.�ç_ÕñHëý�

È\_.� ìÞì�_Ö� È\_,� ±ë� ÜëËõ� ±ëÕHëÞõ� Àù´� äVÖðÞí�

ÉwìßÝëÖ�Þ×í�±Þõ�Þ�Öù�±ë�ÜëËõ�Üëßõ�Úèëß×í�

Àåð_� ÂßíØäëÞð_� Èõ,� Àõ� Àåð_� áõäëÞð_� Èõ.� FÝëßõ�

±ëÕHëÞõ� çÜ½´� ÃÝð_� Èõ� ÒÀõ� èð_� ÀùHë� È\_.Ó� Öù�

çð_Øß� ÚÞäë� ÜëËõ� ÀùÞë� µÕß� ÕþÝëç� Àßíåð_� ?�

±ëIÜë�µÕß.�èäõ�ÜëÞí�áù�Àõ,�±ë�Üëßïð_�åßíß�Èõ.�

Üëßõ�±õÞõ�çð_Øß�ÚÞëääëÞð_�Èõ.�IÝëßõ�É�±ëÕHëÞõ�

±õ�ç_ÀSÕ�±ëäõ�Èõ�Àõ�èð_�ÖõÜÞë�Éõäí�çð_Øß�Þ×í.�

Éõäù�Üõî�±ëäù�ç_ÀSÕ�ÀÝùý�Öù�ÀùÞí�çð_ØßÖë�Õß�

ØëÃ� áëÃí� ÃÝù� ?� Üõî� ±õÀ� ç_ÀSÕ� ÀÝùý� ´æëýÞù,�

±ëáùÇÞëÞù,�ØðÑÂÞù,�ÞëÞÕÞù,�ÀõÜ�?�ÀõÜ�Àõ�èð_�

Üëßë� åßíßÞí� çð_ØßÖëÞí� Úí½Þë� åßíßÞí�

çð_ØßÖë� çë×õ� ÖðáÞë� Àßïð_� È\_.� ÉõÞë� ÀëßHëõ� Üõî�

ÕùÖëÞí� ½ÖÞõ� É� Ã_Øí� Àßí.� Éõäð_� ÜÞõ� çÜ½´�

ÃÝð_� Àõ� Òèð_� ±õ� È\_.Ó� Öù� ÀùÞí� çð_ØßÖëÞð_� KÝëÞ�

ßëÂíå� ?� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� åßíßÞí� çð_ØßÖëÞù�

±ëÂù� ìØäç� KÝëÞ� ßëÂíåð_� ÕHë� èð_� Éõ� È\_� ±õÞí�

çð_ØßÖëÞð_�Àù´�ÕHë�KÝëÞ�Þ×í�ßëÂÖë.�Õèõáë�Öù�

±ëÕHëõ�±õ�½HëäëÞð_�Àõ�èð_�±õÀ�±ìäÞëåí�±ëIÜë�

È\_�±Þõ�ÚíÉ\�ÜèIäÞð_�±õ�Èõ�Üëßù�VäÛëä.�FÝëßõ�

±ëÕHëõ� ±õ� ÝëØ� ßëÂí±õ� Èí±õ� Àõ� èð_� ±õÀ� åë_Ö�

VäwÕ� ±ëIÜë� È\_,� ÂðåìÜ½É� È\_� Öù,� Âðåí�

�સ�નતાના પથ પર

તનાવ દરિમયાન શું કરવું?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

½õ´±õ,� Õèõáë� ±ëÕHëõ� çÜÉÖë� èÖë� ÜÞõ� Âðåí�

çëÔÞù×í� ½õ´±õ.� ÕÈí� ±ëÕHëí� ±õ� ÔëßHëë�

çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÀõÜ�Àõ�±ëÕHëõ�çÜ°�É´±õ�

Èí±õ�Àõ�èð_�Õèõáõ×í�É�Âðå�È\_.�Âðå�ßèõäð_�±õ�Üëßù�

VäÛëä� Èõ,� Üëßõ� ±õ� ÜëËõ� Úí½� Õß� ±ëÔëßíÖ�

Þ×í� � ßèõäëÞð_.� FÝëßõ� ±ëÂù� ìØäç� ±ëÕ� ±õ� É�

ç_ÀSÕ�çë×õ�ìäÖëäåù�Àõ�Âðåí�±Þõ�åë_ìÖ�Üëßù�

VäÛëä� Èõ� Öù� ±ëÂù� ìØäç� Àõäù� ìäÖëäåù� ?�

çëßù� ìäÖåõ.� ±õ� ÜëËõ� ÖÜëßõ� Àù´� ÜèõÞÖ� ÞèÙ�

Àßäí�ÕÍõ.

ÕþfÞ�Ñ�½õ�ÖÜõ�ÖÜëßë�ÀëÝëýáÝÜë_�èù�Èù�Öù�±õ�

ÝëØ�ßèõ�Èõ�Àõ�èð_�VÀ>áÞù�ìÕþLçíÕëá�È\_.

µkëß�Ñ�ÖÜÞõ�Éõ�ÝëØ�Èõ�±õ�ÕþÜëHëõ�É�ÖÜõ�äÖýåù.�

èð_�åë_Ö�VäwÕ�±ëIÜë�È\_�Öù�±õ�ÜëËõ�Üëßõ�ÜèõÞÖ�

×ùÍí�Àßäí�ÕÍåõ.�Üëßõ�ÃðVçù�Þ×í�ÀßäëÞù,�èð_�

åë_Ö� VäwÕ� ±ëIÜë� È\_,� èð_� åã@Ö� VäwÕ� ±ëIÜë�

È\_,� Üëßí� ±õ� ÝëØ×í� É� Üëßë� Õß� Àù´Þí� µ½ýÞù�

ÕþÛëä�ÞèÙ�ÕÍõ.�ÕHë�Éõäð_�Àù´�çÜÝõ�ØðÑÂ�Àõ�ÕíÍë�

±ëäåõ� Öù� ±õ� çÜÝõ� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� Ûñáí� É´åð_�

ÀõÜ� Àõ� ±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëí� ÖëÀëÖÞí� åã@ÖÞí�

VQ²ìÖ�Þ×í�ßèí.�Öù�ÕÈí�Úí½Þí�åã@Ö�±ëÕHëë�

Õß� � ÕþÛëä� ÕëÍåõ� É,� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëë� ìäæõ� ±õ�

äëÖÞí�½HëÀëßí�ßëÂäëÞí�Èõ�Àõ�Òèð_�ÀùHë�È\_�±Þõ�

Üëßù�VäÛëä�åð_�Èõ.Ó�±ëÕHëõ�±ë�Ú_Þõ�äëÖù�çÜ°�

á´åð_� Öù� hëí½õ� çäëá� ±õ� ±ëäåõ� Àõ� Üëßí�

ÉäëÚØëßí� åð_� Èõ� ?� ÀõÜ� Àõ� ÉäëÚØëßíÞë� ÞëÜ�

µÕß�±ëÉõ�Úèð�É�ÖHëëä�µIÕøë�×ëÝ�Èõ.�Üëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ�ÀëÜ�Àßäð_,�ÉäëÚØëßí�Èõ�Õìßäëß�

ÖßÎ,�Üëßí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Âðå�ßèõäð_�±Þõ�Âðåí�
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Úí½Þõ� ÕHë� ±ëÕäí� Öù� ±ë� ÚÔí� ÉäëÚØëßíÞë_�

ìáVËÜë_�Üëßí�ÉäëÚØëßí�åð_�Èõ�?

ÕþfÞ�Ñ�Üëßí� ÉäëÚØëßí� Èõ� Âðå� ßèõäð_� Öù� ±õäð_�

áëÃõ� Èõ� Àõ� ±ëÜë_� ÕHë� Üëßù� Väë×ý� Èõ.� ±ëÉõ�

° ä Þ Ü ë _ � ± ë Ü � ½ õ ´ ± õ � Ö ù � ± ë � Ú Ô í � É�

ÉäëÚØëßíÞí�äEÇõ�Üëßí�Õþë×ìÜÀÖë�åð_�Èõ�?�½õ�

èð_�ÚÔí�ÉäëÚØëßí�äEÇõ�Âðå�ßèïð_�È\_�Öù�áùÀù�Öù�

ìäÇëßåõ�Àõ,�èð_�Î@Ö�ÕùÖëÞë�ÜëËõ�É�ìäÇëßïð_�Èðo.

µkëß�Ñ�ÀõÜÀõ� FÝëßõ� ÖÜõ� Âðå� ßèõåù� IÝëßõ� ÖÜõ�

ãV×ß�ßèõåù.�ÕÈí�Úí½�ÜëËõ�Éõ�ÕHë�ÉäëÚØëßí�

µÌëäåù�±õ�Âðåí×í�ìÞÛëäåù.�ÕHë�èÉ\�ÕHë�ÖÜõ�

ÖÜëßí�ÉäëÚØëßíÞõ�Õñßí�Àßí�ß�ëë�Èù�ÕHë�Àõäí�

ßíÖõ� ?� ÉõÜ� Àõ� ÕëÈáë� ±KÝëÝÜë_� ±ëÕHëõ� äëÖ�

Àßí� Àõ� èð_� ±ùìÎçÜë_� çíìÞÝß� È\_,� ÕHë� ±ëÕHëõ�

Úí½Þõ� ÍßëäíÞõ� ßëÂí±õ� Èí±õ,� äëÖ� äëÖÜë_�

Âí½´±õ�Èí±õ,�½õ�±ëÉ�Üëßí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Öù�

±ëÕHëõ�Àßí�ß�ëë�É�Èí±õÞõ,�±ùìÎçÞõ�ç_Ûëâí�

ß�ëë� Èí±õ,� ÀëÜ� Àßëäí� É� ß�ëë� Èí±õÞõ.� Õß_Öð�

À´�ßíÖÞí�µ½ý�çë×õ.�Õß_Öð�Õèõáë�±ëÕHëõ�çÜ°�

áõäð_�½õ´±õ�Àõ�Òèð_�±õÀ�ÕþõÜ�VäwÕ�±ëIÜë�È\_.Ó�èäõ�

èð_� ÉõÞë×í� ÕHë� ÀëÜ� ÀÏëäíå� ±õ� À´� ßíÖõ�

À Ï ë ä í å ? � Õ þ õ Ü × í . � ± ë Õ H ë õ � Õ è õ á ë � Õ H ë � À ë Ü�

ÀÏëäÖë� èÖë� ÕHë� ÕèõáëÞí� µ½ý� ±Þõ� ±ë�

ìäÇëßÞí� µ½ýÜë_� ±_Öß� Èõ.� Õèõáë� áùÀù� Íß×í�

ÀëÜ� ÀßÖë� èÖë.� èäõ� ÕþõÜ×í� Àßõ� Èõ.� Öù� èäõ� ±õ�

µ½ýÜë_�±_Öß�Èõ.�Öù�èäõ�±õ�µ½ý�Àõäí�èåõ.�èäõ�

µ½ý�ÕþõÜÕñäýÀ�èåõ,�Öù�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�ç_Ú_ÔùÜë_,�

±Þõ�Éõ�áùÀù�çë×õ�TÝäèëß�Àßíåð_,�±õ�µ½ý�Àõäí�

èåõ.�ÀëÜ�Öù�×åõ�É�ÕHë�çë×õ�Úí½Þõ�ÕHë�ÒÕþõÜÓ�

±Þõ� ÒçÀëßëIÜÀÓ� µ½ýÞí� ±ÞðÛñìÖ� Àßëäíåð_.�

ÉõÞë×í�ÕþõìßÖ�×´Þõ�±õ�É�ÀëÝýÞõ�äÔëßõÞõ�äÔëßõ�

ÕþõìßÖ� ×´Þõ� Àßåõ.� ØßõÀ� Õëçõ×í� ÕþõÜ×í� ÀëÜ�

ÀÏëääð_�±Þõ�çÀëßëIÜÀ�µ½ý�±ëÕäí�±õ�ÖÜëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�±õÀ�ÚùçÞë�wÕÜë_�ÜÞõ�±õ�Öù�èoÜõåë�ÝëØ�

ßèõ�Èõ�Àõ�Üëßõ�ÀëÜ�ÀßëääëÞð_�Èõ�ÕHë�èð_�±õ�Ûñáí�

½ª� È\_� Àõ� Üõî� ÖÜëßí� çë×õ� åð_� ÀÝð*.� Üõî� ÂðØÞõ� É�

ÂðØ×í� ÝëÖÞë±ù� ±ëÕí,� ØðÑÂ� ±ëMÝð_,� ÂùË<_�

çÜFÝë.

µkëß�Ñ�ÉõÞë� ÀëßHëõ� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� ±Þõ� Úí½Þõ�

ØðÑÂ� ±ëÕÖë� ß�ëë.� ±ëÂë� ìØäçÞë� ±_ÖÜë_� ½õ�

ÀëÜ� ÕññHëý� ×´� ½Ý� Èõ� Öù� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� Àèí±õ�

Èí±õ�Àõ�Çëáù�±ëÕHëõ�ÉäëÚØëßí�ÕñHëý�Àßí.�À´�

ÉäëÚØëßí� ÕñHëý� Àßí� ?� ÀëÜ� ÕñHëý� ×Ýð_� ±õ� Àù´�

ÉäëÚØëßí� Þ×í,� ÕHë� çñÇíÜë_� çú×í� ÞíÇõ� Èõ.�

±ëÕHëí� ÉäëÚØëßí� ±õ� Èõ� Àõ� Üõî� Àõäù� ±ÞðÛä�

ÀÝùý� ±Þõ� Üëßí� çë×õ� ßèõáë� áùÀù±õ� Àõäù�

±ÞðÛä�ÀÝùý.�ØßõÀ�±ëIÜëÞí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Àõ�

ÂðØÞõ�çå@Ö�Àßäð_�±Þõ�ÕÈí�±õ�±ëIÜë±ù�ÉõÞë�

ç_ÕÀóÜë_�±ëäåõ�±õÞõ�ÕHë�çå@Ö�Àßõ.�½õ�èð_�ÂðØ�

É�åã@ÖèíÞ�×´�ßèí�È\_�Öù�Üëßë�ìèçëÚõ�Àù´�

Úí½� ÕHë� åã@ÖèíÞ� ×´� ß�ëë� Èõ,� Öù� ±ëäí�

ãV×ìÖÜë_� èð_� ±õÜ� çÜÉ\_� È\_� Àõ� ±ë� ÖÜëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�ÕHë�±õ�Öù�èð_�½Hëí�É�Þ×í�åÀÖí�Àõ�èð_�Öù�

ÂðØÞõ� É� ÕßõåëÞ� Àßïð_� È\_.� Üëßë×í� ÞíÇõÞë� ÜÞõ�

±õäù�TÝäèëß�Àßäë�ÜëËõ�ÜÉÚñß�Àßõ�Èõ.

µkëß�Ñ�±ëÕHëë×í� ÞíÇõÞë� åð_� èùÝ� Èõ,� ±ëÕHëë�

CëßÜë_� ±ëÕHëë_� ÚëâÀù� Èõ.� ±õÞõ� ç_ÛëâäëÞí�

ÉäëÚØëßí� ÕHë� ±ëÕHëí� É� Èõ� Þõ.� ½õ� ÖÜëßë�

ì ä Ç ë ß ä ë Þ ë � ¼ ã W Ë À ù H ë × í � C ë ß Ü ë _ � Â ß ë Ú�

äëÖëäßHë�ÚÞí�ß�ëð_�Èõ�±Þõ�±õÞí�±_Øß�±ëÕHëõ�

Éõ� ÕHë� TÝäèëß� Àßíåð_� ±Þõ� ÚëâÀù� ±õÞë×í�

ìØÞ�ÕþìÖìØÞ�ÛëäÞëIÜÀ�ßíÖõ�ÞÚâë�ÚÞí�ß�ëë�

Èõ.�Öù�±õ�Üëßí�ÉäëÚØëßí�µÕß�Õþ‘ë×ý�ìÇLè�Èõ.�

½õ� èð_� ±õÜ� Àèð_� Àõ� Üëßí� ÉäëÚØëßí� ÚëâÀùÞõ�

±ëÃâ�äÔëßäëÞí�Èõ.�Öù�±ëÞë×í�ÚëâÀù�ÂñÚ�
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± ë I Ü ë Þ ù � V ä Û ë ä � È õ�

å ë _ ì Ö , � Õ ì ä h ë Ö ë , � Õ þ õ Ü ,�

Âðåí�±Þõ�åã@Ö.�±õ�ÚÔð_�

±ëÕHëÞõ� Úèëß×í� Þ×í�

½õ´Öð_�ÕHë�±õ�Öù�±ëÕHëí�

±_Øß�É�Èõ.�±ëÉ�Öù�Üëßù�

VäÛëä�Èõ.�±õ�ÝëØ�ßëÂäð_�

ÂñÚ�É�Éwßí�Èõ�Àõ�èð_�Õèõáõ×í�É�çð_Øß�È\_.�ç_ÕñHëý�

È\_.� ìÞì�_Ö� È\_,� ±ë� ÜëËõ� ±ëÕHëÞõ� Àù´� äVÖðÞí�

ÉwìßÝëÖ�Þ×í�±Þõ�Þ�Öù�±ë�ÜëËõ�Üëßõ�Úèëß×í�

Àåð_� ÂßíØäëÞð_� Èõ,� Àõ� Àåð_� áõäëÞð_� Èõ.� FÝëßõ�

±ëÕHëÞõ� çÜ½´� ÃÝð_� Èõ� ÒÀõ� èð_� ÀùHë� È\_.Ó� Öù�

çð_Øß� ÚÞäë� ÜëËõ� ÀùÞë� µÕß� ÕþÝëç� Àßíåð_� ?�

±ëIÜë�µÕß.�èäõ�ÜëÞí�áù�Àõ,�±ë�Üëßïð_�åßíß�Èõ.�

Üëßõ�±õÞõ�çð_Øß�ÚÞëääëÞð_�Èõ.�IÝëßõ�É�±ëÕHëÞõ�

±õ�ç_ÀSÕ�±ëäõ�Èõ�Àõ�èð_�ÖõÜÞë�Éõäí�çð_Øß�Þ×í.�

Éõäù�Üõî�±ëäù�ç_ÀSÕ�ÀÝùý�Öù�ÀùÞí�çð_ØßÖë�Õß�

ØëÃ� áëÃí� ÃÝù� ?� Üõî� ±õÀ� ç_ÀSÕ� ÀÝùý� ´æëýÞù,�

±ëáùÇÞëÞù,�ØðÑÂÞù,�ÞëÞÕÞù,�ÀõÜ�?�ÀõÜ�Àõ�èð_�

Üëßë� åßíßÞí� çð_ØßÖëÞí� Úí½Þë� åßíßÞí�

çð_ØßÖë� çë×õ� ÖðáÞë� Àßïð_� È\_.� ÉõÞë� ÀëßHëõ� Üõî�

ÕùÖëÞí� ½ÖÞõ� É� Ã_Øí� Àßí.� Éõäð_� ÜÞõ� çÜ½´�

ÃÝð_� Àõ� Òèð_� ±õ� È\_.Ó� Öù� ÀùÞí� çð_ØßÖëÞð_� KÝëÞ�

ßëÂíå� ?� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� åßíßÞí� çð_ØßÖëÞù�

±ëÂù� ìØäç� KÝëÞ� ßëÂíåð_� ÕHë� èð_� Éõ� È\_� ±õÞí�

çð_ØßÖëÞð_�Àù´�ÕHë�KÝëÞ�Þ×í�ßëÂÖë.�Õèõáë�Öù�

±ëÕHëõ�±õ�½HëäëÞð_�Àõ�èð_�±õÀ�±ìäÞëåí�±ëIÜë�

È\_�±Þõ�ÚíÉ\�ÜèIäÞð_�±õ�Èõ�Üëßù�VäÛëä.�FÝëßõ�

±ëÕHëõ� ±õ� ÝëØ� ßëÂí±õ� Èí±õ� Àõ� èð_� ±õÀ� åë_Ö�

VäwÕ� ±ëIÜë� È\_,� ÂðåìÜ½É� È\_� Öù,� Âðåí�

�સ�નતાના પથ પર

તનાવ દરિમયાન શું કરવું?
�.ક�. િશવાનીબેન, ગુર ુ�ામ, હ�રયાણા

½õ´±õ,� Õèõáë� ±ëÕHëõ� çÜÉÖë� èÖë� ÜÞõ� Âðåí�

çëÔÞù×í� ½õ´±õ.� ÕÈí� ±ëÕHëí� ±õ� ÔëßHëë�

çÜëMïÖ�×´�½Ý�Èõ.�ÀõÜ�Àõ�±ëÕHëõ�çÜ°�É´±õ�

Èí±õ�Àõ�èð_�Õèõáõ×í�É�Âðå�È\_.�Âðå�ßèõäð_�±õ�Üëßù�

VäÛëä� Èõ,� Üëßõ� ±õ� ÜëËõ� Úí½� Õß� ±ëÔëßíÖ�

Þ×í� � ßèõäëÞð_.� FÝëßõ� ±ëÂù� ìØäç� ±ëÕ� ±õ� É�

ç_ÀSÕ�çë×õ�ìäÖëäåù�Àõ�Âðåí�±Þõ�åë_ìÖ�Üëßù�

VäÛëä� Èõ� Öù� ±ëÂù� ìØäç� Àõäù� ìäÖëäåù� ?�

çëßù� ìäÖåõ.� ±õ� ÜëËõ� ÖÜëßõ� Àù´� ÜèõÞÖ� ÞèÙ�

Àßäí�ÕÍõ.

ÕþfÞ�Ñ�½õ�ÖÜõ�ÖÜëßë�ÀëÝëýáÝÜë_�èù�Èù�Öù�±õ�

ÝëØ�ßèõ�Èõ�Àõ�èð_�VÀ>áÞù�ìÕþLçíÕëá�È\_.

µkëß�Ñ�ÖÜÞõ�Éõ�ÝëØ�Èõ�±õ�ÕþÜëHëõ�É�ÖÜõ�äÖýåù.�

èð_�åë_Ö�VäwÕ�±ëIÜë�È\_�Öù�±õ�ÜëËõ�Üëßõ�ÜèõÞÖ�

×ùÍí�Àßäí�ÕÍåõ.�Üëßõ�ÃðVçù�Þ×í�ÀßäëÞù,�èð_�

åë_Ö� VäwÕ� ±ëIÜë� È\_,� èð_� åã@Ö� VäwÕ� ±ëIÜë�

È\_,� Üëßí� ±õ� ÝëØ×í� É� Üëßë� Õß� Àù´Þí� µ½ýÞù�

ÕþÛëä�ÞèÙ�ÕÍõ.�ÕHë�Éõäð_�Àù´�çÜÝõ�ØðÑÂ�Àõ�ÕíÍë�

±ëäåõ� Öù� ±õ� çÜÝõ� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� Ûñáí� É´åð_�

ÀõÜ� Àõ� ±ëÕHëÞõ� ±ëÕHëí� ÖëÀëÖÞí� åã@ÖÞí�

VQ²ìÖ�Þ×í�ßèí.�Öù�ÕÈí�Úí½Þí�åã@Ö�±ëÕHëë�

Õß� � ÕþÛëä� ÕëÍåõ� É,� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëë� ìäæõ� ±õ�

äëÖÞí�½HëÀëßí�ßëÂäëÞí�Èõ�Àõ�Òèð_�ÀùHë�È\_�±Þõ�

Üëßù�VäÛëä�åð_�Èõ.Ó�±ëÕHëõ�±ë�Ú_Þõ�äëÖù�çÜ°�

á´åð_� Öù� hëí½õ� çäëá� ±õ� ±ëäåõ� Àõ� Üëßí�

ÉäëÚØëßí� åð_� Èõ� ?� ÀõÜ� Àõ� ÉäëÚØëßíÞë� ÞëÜ�

µÕß�±ëÉõ�Úèð�É�ÖHëëä�µIÕøë�×ëÝ�Èõ.�Üëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ�ÀëÜ�Àßäð_,�ÉäëÚØëßí�Èõ�Õìßäëß�

ÖßÎ,�Üëßí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Âðå�ßèõäð_�±Þõ�Âðåí�
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Úí½Þõ� ÕHë� ±ëÕäí� Öù� ±ë� ÚÔí� ÉäëÚØëßíÞë_�

ìáVËÜë_�Üëßí�ÉäëÚØëßí�åð_�Èõ�?

ÕþfÞ�Ñ�Üëßí� ÉäëÚØëßí� Èõ� Âðå� ßèõäð_� Öù� ±õäð_�

áëÃõ� Èõ� Àõ� ±ëÜë_� ÕHë� Üëßù� Väë×ý� Èõ.� ±ëÉõ�

° ä Þ Ü ë _ � ± ë Ü � ½ õ ´ ± õ � Ö ù � ± ë � Ú Ô í � É�

ÉäëÚØëßíÞí�äEÇõ�Üëßí�Õþë×ìÜÀÖë�åð_�Èõ�?�½õ�

èð_�ÚÔí�ÉäëÚØëßí�äEÇõ�Âðå�ßèïð_�È\_�Öù�áùÀù�Öù�

ìäÇëßåõ�Àõ,�èð_�Î@Ö�ÕùÖëÞë�ÜëËõ�É�ìäÇëßïð_�Èðo.

µkëß�Ñ�ÀõÜÀõ� FÝëßõ� ÖÜõ� Âðå� ßèõåù� IÝëßõ� ÖÜõ�

ãV×ß�ßèõåù.�ÕÈí�Úí½�ÜëËõ�Éõ�ÕHë�ÉäëÚØëßí�

µÌëäåù�±õ�Âðåí×í�ìÞÛëäåù.�ÕHë�èÉ\�ÕHë�ÖÜõ�

ÖÜëßí�ÉäëÚØëßíÞõ�Õñßí�Àßí�ß�ëë�Èù�ÕHë�Àõäí�

ßíÖõ� ?� ÉõÜ� Àõ� ÕëÈáë� ±KÝëÝÜë_� ±ëÕHëõ� äëÖ�

Àßí� Àõ� èð_� ±ùìÎçÜë_� çíìÞÝß� È\_,� ÕHë� ±ëÕHëõ�

Úí½Þõ� ÍßëäíÞõ� ßëÂí±õ� Èí±õ,� äëÖ� äëÖÜë_�

Âí½´±õ�Èí±õ,�½õ�±ëÉ�Üëßí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Öù�

±ëÕHëõ�Àßí�ß�ëë�É�Èí±õÞõ,�±ùìÎçÞõ�ç_Ûëâí�

ß�ëë� Èí±õ,� ÀëÜ� Àßëäí� É� ß�ëë� Èí±õÞõ.� Õß_Öð�

À´�ßíÖÞí�µ½ý�çë×õ.�Õß_Öð�Õèõáë�±ëÕHëõ�çÜ°�

áõäð_�½õ´±õ�Àõ�Òèð_�±õÀ�ÕþõÜ�VäwÕ�±ëIÜë�È\_.Ó�èäõ�

èð_� ÉõÞë×í� ÕHë� ÀëÜ� ÀÏëäíå� ±õ� À´� ßíÖõ�

À Ï ë ä í å ? � Õ þ õ Ü × í . � ± ë Õ H ë õ � Õ è õ á ë � Õ H ë � À ë Ü�

ÀÏëäÖë� èÖë� ÕHë� ÕèõáëÞí� µ½ý� ±Þõ� ±ë�

ìäÇëßÞí� µ½ýÜë_� ±_Öß� Èõ.� Õèõáë� áùÀù� Íß×í�

ÀëÜ� ÀßÖë� èÖë.� èäõ� ÕþõÜ×í� Àßõ� Èõ.� Öù� èäõ� ±õ�

µ½ýÜë_�±_Öß�Èõ.�Öù�èäõ�±õ�µ½ý�Àõäí�èåõ.�èäõ�

µ½ý�ÕþõÜÕñäýÀ�èåõ,�Öù�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�ç_Ú_ÔùÜë_,�

±Þõ�Éõ�áùÀù�çë×õ�TÝäèëß�Àßíåð_,�±õ�µ½ý�Àõäí�

èåõ.�ÀëÜ�Öù�×åõ�É�ÕHë�çë×õ�Úí½Þõ�ÕHë�ÒÕþõÜÓ�

±Þõ� ÒçÀëßëIÜÀÓ� µ½ýÞí� ±ÞðÛñìÖ� Àßëäíåð_.�

ÉõÞë×í�ÕþõìßÖ�×´Þõ�±õ�É�ÀëÝýÞõ�äÔëßõÞõ�äÔëßõ�

ÕþõìßÖ� ×´Þõ� Àßåõ.� ØßõÀ� Õëçõ×í� ÕþõÜ×í� ÀëÜ�

ÀÏëääð_�±Þõ�çÀëßëIÜÀ�µ½ý�±ëÕäí�±õ�ÖÜëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�±õÀ�ÚùçÞë�wÕÜë_�ÜÞõ�±õ�Öù�èoÜõåë�ÝëØ�

ßèõ�Èõ�Àõ�Üëßõ�ÀëÜ�ÀßëääëÞð_�Èõ�ÕHë�èð_�±õ�Ûñáí�

½ª� È\_� Àõ� Üõî� ÖÜëßí� çë×õ� åð_� ÀÝð*.� Üõî� ÂðØÞõ� É�

ÂðØ×í� ÝëÖÞë±ù� ±ëÕí,� ØðÑÂ� ±ëMÝð_,� ÂùË<_�

çÜFÝë.

µkëß�Ñ�ÉõÞë� ÀëßHëõ� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� ±Þõ� Úí½Þõ�

ØðÑÂ� ±ëÕÖë� ß�ëë.� ±ëÂë� ìØäçÞë� ±_ÖÜë_� ½õ�

ÀëÜ� ÕññHëý� ×´� ½Ý� Èõ� Öù� ±ëÕHëõ� ÂðØÞõ� Àèí±õ�

Èí±õ�Àõ�Çëáù�±ëÕHëõ�ÉäëÚØëßí�ÕñHëý�Àßí.�À´�

ÉäëÚØëßí� ÕñHëý� Àßí� ?� ÀëÜ� ÕñHëý� ×Ýð_� ±õ� Àù´�

ÉäëÚØëßí� Þ×í,� ÕHë� çñÇíÜë_� çú×í� ÞíÇõ� Èõ.�

±ëÕHëí� ÉäëÚØëßí� ±õ� Èõ� Àõ� Üõî� Àõäù� ±ÞðÛä�

ÀÝùý� ±Þõ� Üëßí� çë×õ� ßèõáë� áùÀù±õ� Àõäù�

±ÞðÛä�ÀÝùý.�ØßõÀ�±ëIÜëÞí�ÉäëÚØëßí�Èõ�Àõ�

ÂðØÞõ�çå@Ö�Àßäð_�±Þõ�ÕÈí�±õ�±ëIÜë±ù�ÉõÞë�

ç_ÕÀóÜë_�±ëäåõ�±õÞõ�ÕHë�çå@Ö�Àßõ.�½õ�èð_�ÂðØ�

É�åã@ÖèíÞ�×´�ßèí�È\_�Öù�Üëßë�ìèçëÚõ�Àù´�

Úí½� ÕHë� åã@ÖèíÞ� ×´� ß�ëë� Èõ,� Öù� ±ëäí�

ãV×ìÖÜë_� èð_� ±õÜ� çÜÉ\_� È\_� Àõ� ±ë� ÖÜëßí�

ÉäëÚØëßí�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�ÕHë�±õ�Öù�èð_�½Hëí�É�Þ×í�åÀÖí�Àõ�èð_�Öù�

ÂðØÞõ� É� ÕßõåëÞ� Àßïð_� È\_.� Üëßë×í� ÞíÇõÞë� ÜÞõ�

±õäù�TÝäèëß�Àßäë�ÜëËõ�ÜÉÚñß�Àßõ�Èõ.

µkëß�Ñ�±ëÕHëë×í� ÞíÇõÞë� åð_� èùÝ� Èõ,� ±ëÕHëë�

CëßÜë_� ±ëÕHëë_� ÚëâÀù� Èõ.� ±õÞõ� ç_ÛëâäëÞí�

ÉäëÚØëßí� ÕHë� ±ëÕHëí� É� Èõ� Þõ.� ½õ� ÖÜëßë�

ì ä Ç ë ß ä ë Þ ë � ¼ ã W Ë À ù H ë × í � C ë ß Ü ë _ � Â ß ë Ú�

äëÖëäßHë�ÚÞí�ß�ëð_�Èõ�±Þõ�±õÞí�±_Øß�±ëÕHëõ�

Éõ� ÕHë� TÝäèëß� Àßíåð_� ±Þõ� ÚëâÀù� ±õÞë×í�

ìØÞ�ÕþìÖìØÞ�ÛëäÞëIÜÀ�ßíÖõ�ÞÚâë�ÚÞí�ß�ëë�

Èõ.�Öù�±õ�Üëßí�ÉäëÚØëßí�µÕß�Õþ‘ë×ý�ìÇLè�Èõ.�

½õ� èð_� ±õÜ� Àèð_� Àõ� Üëßí� ÉäëÚØëßí� ÚëâÀùÞõ�

±ëÃâ�äÔëßäëÞí�Èõ.�Öù�±ëÞë×í�ÚëâÀù�ÂñÚ�
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ÜëÈáí±ùÞí� Ëë_Àí� Úõ� ÛëÃùÜë_� ìäÛë°Ö� ×´�

½Ý.� ÀëÇ� èùäë×í� ÕëßØåýÀ� èÖù.� èäõ� ÀëÇÞí�

±ë� ÖßÎ� ÜëÈáí� ±Þõ� ±ë� ÚëâÀ� åð_� Àßõ� Èõ,�

BáëçÞí�Úí°�ÚëÉ\�ØëHëë�ÞëÂí�Øõ�Èõ.�±õ�ÜëÈáí�

åð_�ÀßÖí�±õ�ØëHëë�Âëäë�ÉÖí�±Þõ�ÀëÇÞí�çë×õ�

±×Íë´� ÉÖí,� ÕÈí� ±õ� ÕëÈí� ÉÖí� ßèõÖí,� ±õäð_�

±õHëõ�Çëß-Õë_Ç�äëß�ÀÝð*,�IÝëßÚëØ�±õHëõ�Àùìåå�

ÀßäëÞð_�Ú_Ô�Àßí�ØíÔð_,�IÝëß�ÚëØ�Öõ�ÚëâÀõ�Õõáí�

Váë´Í� ÀëÏí� Þë_Âí.� èäõ� ÂùßëÀ� ±Þõ� ÜëÈáí�

äEÇõ� Àù´� äVÖð� Þ� èÖí� Öù� ÕHë� ÜëÈáí� Úí°�

ÖßÎ� Þ×í� ÉÖí.� ÜëÈáí� Üßí� Ã´.� ÀëÇÞí�

Váë´ÍÞõ� ÀëÏí� ÞëAÝë� ÕÈí� ÕHë� ÜëÈáí� Úí°�

ÖßÎ�Þ�Ã´�ÀõÜ�Àõ�±õ�ÕùÖëÞí�É^Þí�ÜëLÝÖë±ù�

µÕß� Çëáí� ßèí� èÖí� Àõ� Õõáõ� Õß� Öù� Þ� É� É´�

åÀëÝ.� ÀõÜ� Àõ� ÜëÈáíÞí� É^Þí� ìÚáíÎõ� É� ±õÞõ�

çÜëMïÖ�Àßí.

@ÝëßõÀ�±õäð_�Þ�ÚÞõ�Àõ�ÖÜëßù�ÕùÖëÞù�É�

Ûßùçù�ÂðØÞõ�çÜëMïÖ�Àßí�Øõ,�±ëÞõ�±õÀ�Úí½�É�

çð_Øß�µØëèßHë×í�ÕHë�çÜ½äí�åÀëÝ.�çÀóçÜë_�

FÝëßõ� èë×í� èùÝ� Èõ.� ÖÜõ� FÝëßõ� ÕHë� Úí°� äëß�

çÀóç� ½õäë� ½ä� IÝëßõ� ½õåù� Àõ� èë×íÞõ� ÂñÚ� É�

ÕëÖâí�Øùßí�äÍõ�Úë_ÔäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±õÀ�èë×Üë_�

ØùßÍ<_� èùÝ� Èõ,� èë×í� @ÝëßõÝ� ÕHë� ìäÇëßí� Þ×í�

åÀÖù� Àõ� Öõ� ØùßíÞõ� ÖùÍí� åÀõ� Èõ.� ÀõÜ� Àõ� FÝëßõ�

çÀóçÜë_� èë×íÞõ� áëääëÜë_� ±ëäõ� Èõ� IÝëßõ� ±õÀ�

ÚëâÀ�èë×íÞõ�áëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�Õß_Öð�ÚëâÀ�

èë×íÜë_� ±õËáí� ÖëÀëÖ� Þ×í� èùÖí� Àõ� Öõ� ØùßÍ<_�

ÖùÍí�åÀõ.�Õß_Öð�èäõ�Öõ�ÜùËù�×´�ÃÝù�Èõ.�ÖõÞë×í�

ÖëÀëÖ�ÕHë�ÂñÚ�É�Èõ�Öõ�±õÀ�É�{ËÀëÜë_�ÖùÍí�

åÀõ�Èõ.�Õß_Öð�±õ�Àùìåå�Þ×í�ÀßÖù,�±Þõ�IÝë_�É�

µÛù�ßèõ�Èõ�ÀõÜ�Àõ�±õÞù�É^Þù�ìärëç�Èõ�Àõ�±õ�

Üëßë×í� ÖñËí� Þ×í� åÀÖí.� ±ë� ÂñÚ� É� ÕÍÀëß�

Øõäëäëâí�ÔëßHëë�Èõ.

ÖHëëä�×äù�VäëÛëìäÀ�Èõ,�Ú_Ôë´Þõ�µÛë�

É � { Í Õ × í � ± ë Ã â � ä Ô å õ . � V ä V × � Ú Þ å õ .�

åã@Öåëâí�ÚÞåõ.

ÕþfÞ�Ñ�èð_�Îßí×í�ÛëäÞëIÜÀ�ÚÞí�Ã´.

µkëß�Ñ�±õ�Öù�Èõ,�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�ÜëËõ�ìäÇëßÖë�

Þ×í�Þ�Öù�Úí½�ÜëËõ�ìäÇëßí±õ�Èí±õ.�Öù�Õèõáë_�

ÕùÖëÞð_�KÝëÞ�ßëÂù.�Úí½Þð_�KÝëÞ�ßëÂäð_�çßâ�

ÚÞí� Éåõ.� ±ë� Väë×ý� Þ×í.� ±ëÕHëõ� À�ëð_� èÖð_�

Väë×ý�Èõ�Î@Ö�ÕùÖëÞð_�KÝëÞ�ßëÂäð_�±õËáõ�Õèõáë�

ÕùÖëÞð_� KÝëÞ� ßëÂù.� Úí½Þð_� KÝëÞ� ±ëÕù±ëÕ�

ßÂë´� Éåõ.� ±ëÞë×í� ±ëÕb_� ÀëÝý� ±ëÕÜõâõ� É�

×´�Éåõ.�±õÞí�åw±ëÖ�±ëÕHëõ�ÂðØ×í�Àßäí�Èõ.

Öù,� ÖÜëßù� VäÛëä,� ÖÜëßí� ±ùâÂëHë�

±Þõ�±õÞë×í�ÂðØÞí�ÉäëÚØëßí�ÕHë�±ëäí�½Ý�

Èõ.�±õËáõ�ÉäëÚØëßíÞí�çñÇíÜë_�çú�Õèõáë_�ÕùÖëÞð_�

KÝëÞ� ßëÂäëÞð_� ßëÂí±õ.� ÕÈí� Üëßí� ±ëçÕëç�

ÃÜõ�Öõ�×´�½Ý�Üëßí�Õþ×Ü�ÉäëÚØëßí�åð_�Èõ�?�

ÂðØÞõ� ãV×ß� ßëÂäí.� ÕÈí� ÕìßãV×ìÖ� Öù� ±ëÕ�

Üõâõ� É� ÚßëÚß� ×´� Éåõ.� ±ë� lõHëíÜë_� ±ëÕHëõ�

±ëÕHëí�ÜëLÝÖë±ù�µÕß�äëÖ�Àßí�ß�ëë�Èí±õ.

ÂðØÞë� ìärëçÞõ� ±ùâÂäù,� ÀõÜ� Àõ� ±ë�

½Hëäð_�ÂñÚ�É�Éwßí�Èõ.�±Þõ�±ëÕHëõ�CëHëí�ÚÔí�

ÔëßHëë±ù� ±ë� èëßÜëâëÜë_� áíÔí� Èõ� Õß_Öð� ØßõÀõ�

ÕùÖëÞí�ÔëßHëë±ùÞí�ÂðØõ�É�ÖÕëç�Àßäí�ÕÍåõ�

ÀõÜÀõ�ÔëßHëë±ù�±ëÕHëë�°äÞ�µÕß�ªÍù�ÕþÛëä�

ÕëÍõ� Èõ.� ÉõÜ� Àõ� CëHëí� ÔëßHëë±ù� ÂðØ� ÜëËõ�

ÚÞëäí±õ�Èí±õ�Àõ�Üëßë×í�±ë�ÞèÙ�×´�åÀõ,�èð_�

Öù�Àßí�É�Þ�åÀ<_,�±ë�Àßäð_�Üëßë�ÜëËõ�±ç_Ûä�

Èõ,� ±ëÞõ� Àèíåð_� ÞðÀçëÞÀÖëý� ÔëßHëë� Àõ� CëëÖÀ�

ÔëßHëë±ù.

±ë� ç_Ú_Ôõ� VÀ>áÜë_� ±ëÕHëõ� Úèð� É� çëßí�

äëÖëý� ç_Ûâëäí±õ� Èí±õ.� ±õÀ� ÚëâÀ� Õëçõ�

ÜëÈáí±ùÞí�Ëë_Àí�èÖí�±õËáõ�ÜëÈáíÞí�Ëë_ÀíÜë_�

äEÇõ� ±õÀ� ÀëÇÞí� Váë´Í� ßëÂí� ØíÔí� ÉõÞë×í�
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Èõ.�ÃðVçù�±ëääù�VäëÛëìäÀ�CëËÞë�Èõ,�Õëyð_�Èõ�

±õÉ�ØðÑÂÞõ�µÛð_�Àßõ�Èõ�ÕþÝëç�É�Þ×í�ÀßÖë�Àõ�

Úí½� Àù´� ìäÀSÕ� Èõ.� ±ëÕHëí� ÜëLÝÖë� É�

@Ýë_ÝÞõ�@Ýë_�çú×í�ÜùËí�±ÍÇHë�µÛí�Àßõ�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�Üëßë×í�ÀQMÝðËß�ÞèÙ�Çëáõ,�èð_�ÀQMÝðËß�

µÕß�ÀëÜ�ÞèÙ�Àßí�åÀ<_,�±õ�Üëßë×í�×Öð_�É�Þ×í�

±Þõ�èð_�Àùìåå�ÕHë�Þ×í�Àßí�åÀÖí.

µkëß�Ñ�±ë�ÞðÀçëÞÀëßÀ�ÔëßHëë�Èõ.�±ëÉ�ßíÖõ�

Úí½Þë� ÜëËõ� ÕHë� ±ëÕHëõ� ÔëßHëë±ùÞð_� ìÞÜëýHë�

Àßí�áõÖë�èù´±õ�Èí±õ.�Éõäð_�±ëÕHëõ�áõÚá�ÀÝð*.�

Àù´Þõ� ±ëÕHëõ� Àèí±õ� Èí±õ� Àõ� ±ÍÇHëäëâí�

ÜëLÝÖë�µÛí�Àßí�Ø´±õ�Èí±õ.�Éõäí�±ëÕHëõ�Àù´�

ÜëËõ� ÔëßHëë� ÚÞëäí� Öù� ±ëÕHëë� ±Þõ� ÖõÞë�

ç_Ú_ÔùÜë_� ÃìÖßùÔ� ±ëäí� ½Ý� Èõ.� Àù´äëß�

±ëÕHëõ� ½ìÖ� ìäåõ� Àù´� ÜëLÝÖë� ÚÞëäí� á´±õ�

Èí±õ,� Õ_½Úí.� Õ_½Úí� Öù� ±ëäë� èùÝ� Èõ.�

ÃðÉßëÖí.� ÃðÉßëÖí� Öù� ±ëäë� èùÝ� Èõ.� µ½ýÞð_�

äèÞ� É� ßùÀë´� ½Ý� Èõ.� ÜíÍíÝë� ÜëËõ� Üõî� ±õäí�

ÔëßHëë�ÚÞëäí�Àõ�ÒÜíìÍÝëÀÜa�Öù�±ëäëÉ�èùÝ�

Èõ.Ó� Öù� ÕÈí� åð_� ×åõ� ?� ÖÜÞõ� ÜâíÞõ� èð_� ÖÜëßí�

çë×õ�ÚßëÚß�äëÖ�ÕHë�ÞèÙ�Àßïð_.�±ë�Úèð_�É�ªÍí�

ÔëßHëë,� ±ë� Öù� ×´� ÂñÚ� çëÔëßHë� äëÖ,� Õß_Öð�

À ù ´ � ì ä å õ æ � á ù À ù � Ü ë Ë õ � Õ H ë � ± ë Õ H ë ë � É ^ Þ ë�

±ÞðÛäù� á´� åÀí±õ� Èí±õ� Èõ.� áùÀù� ÚØáëÖë�

ßèõ�Èõ.�ÂðØÞõ�ÚØáí�ß�ëë�Èõ.�ÔëßHëë�Àßí�áõäë×í�

±õÜÞð_�Àåð_�É�Þ×í�ÉÖð_�ÕHë�ÜëßëÜë_×í�Éäëäëâí�

µ½ý�É�ßùÀë´�(OáùÀ)�×´�½Ý�Èõ.

çèð×í�ÂùËí�ÔëßHëë�Éõ�Üëßë�°äÞÜë_�±õ�Èõ�

Àõ� Üõî� ÂðØÞõ� åßíß� ÜëÞí� áíÔð_� Èõ.� ÕHë� ±õÀ�

ÔëßHëëÞõ�ÀëßHëõ�CëHëí�ÔëßHëë±ù�ÚÞÖí�½Ý�Èõ.�

ßëÉÝùÃ� ÜõìÍËõåÞ� ±ëÕHëí� Üñâ� ÔëßHëëÞõ� É�

ÚØáí� ÞëÂõ� Èõ,� èð_� åßíß� ÞèÙ� ÕHë� ±ëIÜë� È\_,�

ÉõÜ-ÉõÜ�±ëÕHëù�ìärëç�ÚØáëÖù�½Ý�Èõ�ÖõÜ-

ÖõÜ� ±LÝ� ÚÔë� É� ìärëçù� µÕß� ÀëÜ� Àßäð_�

±ëçëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�ÕÈí�±ëÕHëõ�±õ�µ½ýÞù�±ÞðÛä�ÕHë�Àßí�

åÀí±õ� Èí±õ.� ±ëÉõ� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ±_ØßÞí�

ì¿ÝëìäìÔÞõ� çÜ°� Àõ,� ±ëÕHëÞõ� ±õÀ� ±õäí�

ÖëÀëÖ�Üâí�Èõ�Àõ�±ëÕHëõ�±õÞë�µÕß�ÀëÜ�Àõäí�

ßíÖõ�ÀßäëÞð_�Èõ�?�

µkëß�Ñ�èäõ�Éõ�ÕHë�ÔëßHëë�±ëÍõ�±ëäåõ,�½õ´±õ�

Öù� ±õ� Àù´� ÀëÇÞí� Øíäëá� èùÝ� Àõ� ÞëÞí� ±õäí�

ØùßÍí� èùÝ,� ±ëÕHëÞõ� çÜ½Ý� ÃÝð_� Öù� ÂñÚ� É�

×ùÍë� çÜÝÜë_� ±õÞõ� ÖùÍí� åÀí±õ� Èí±õ.� ±ëÕHëõ�

±õ� ÀëÇÞí� Øíäëá� èùäë� Þ� èùäëÞõ� ÕHë� Õëß�

µÖëßíåð_.

Õèõáë�Öù�Üëßí�±ùâÂëHë�×´�Àõ�èð_�ÀùHë�È\_�

FÝë_�±ë�ÕìßäÖýÞ�×Ýð_,�±õÀ�ÔëßHëë�ÖñËí�Àõ�èð_�

åßíß�ÞèÙ�ÕHë�åërÖ�ÇöÖLÝÖë�È\_,�IÝëßÚëØ�

Úí°� ÕHë� CëHëí� äVÖð±ù� ½õ´� Öù� ±ëÕHëÞõ� Þäë�

±ÞðÛäù�ÜëËõ�ÖöÝëß�Àßí�áíÔë.

ÖÜõ� ÂÇäëË� äÃß� Éwß×í� ÕþÝëç� Àßù,�

±ÞðÛä� Àßù,� ±ë� Þäù� ±ÞðÛä� ÖÜëßë� Þäë�

°äÞÞù� ±ÞðÛä� èåõ.� ±õ� èäõ� Âðåí×í� Ûßõáù�

±ÞðÛä� èåõ� ±Þõ� ÖÜëßù� Þäù� ±ÞðÛä� äÔðÞõ�

äÔð�Âðåí±ù×í�ÖßÚÖß�±Þõ�çëßù�×Öù�Éåõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જગત �યાર� ભયંકર વાવાઝોડા સમાન બને 
છ� �યાર� પરમા�મા જ �ે� ર�ક છ�.

• �યાર� દર�ક કાય� �સ�નતાના ભાવથી 
કરવામાં આવે તો િવશાળ કાય� કરવું પણ 
મુ�ક�લ નથી.

• �વન ક�ટલું ��યા એ મહ�વનું નથી પર�તુ 
ક�વી રીતે ��યા એ મહ�વનું છ�.
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ÖßÎ� Þ×í� ÉÖí.� ÜëÈáí� Üßí� Ã´.� ÀëÇÞí�

Váë´ÍÞõ� ÀëÏí� ÞëAÝë� ÕÈí� ÕHë� ÜëÈáí� Úí°�

ÖßÎ�Þ�Ã´�ÀõÜ�Àõ�±õ�ÕùÖëÞí�É^Þí�ÜëLÝÖë±ù�

µÕß� Çëáí� ßèí� èÖí� Àõ� Õõáõ� Õß� Öù� Þ� É� É´�

åÀëÝ.� ÀõÜ� Àõ� ÜëÈáíÞí� É^Þí� ìÚáíÎõ� É� ±õÞõ�

çÜëMïÖ�Àßí.

@ÝëßõÀ�±õäð_�Þ�ÚÞõ�Àõ�ÖÜëßù�ÕùÖëÞù�É�

Ûßùçù�ÂðØÞõ�çÜëMïÖ�Àßí�Øõ,�±ëÞõ�±õÀ�Úí½�É�

çð_Øß�µØëèßHë×í�ÕHë�çÜ½äí�åÀëÝ.�çÀóçÜë_�

FÝëßõ� èë×í� èùÝ� Èõ.� ÖÜõ� FÝëßõ� ÕHë� Úí°� äëß�

çÀóç� ½õäë� ½ä� IÝëßõ� ½õåù� Àõ� èë×íÞõ� ÂñÚ� É�

ÕëÖâí�Øùßí�äÍõ�Úë_ÔäëÜë_�±ëäõ�Èõ.�±õÀ�èë×Üë_�

ØùßÍ<_� èùÝ� Èõ,� èë×í� @ÝëßõÝ� ÕHë� ìäÇëßí� Þ×í�

åÀÖù� Àõ� Öõ� ØùßíÞõ� ÖùÍí� åÀõ� Èõ.� ÀõÜ� Àõ� FÝëßõ�

çÀóçÜë_� èë×íÞõ� áëääëÜë_� ±ëäõ� Èõ� IÝëßõ� ±õÀ�

ÚëâÀ�èë×íÞõ�áëääëÜë_�±ëäõ�Èõ.�Õß_Öð�ÚëâÀ�

èë×íÜë_� ±õËáí� ÖëÀëÖ� Þ×í� èùÖí� Àõ� Öõ� ØùßÍ<_�

ÖùÍí�åÀõ.�Õß_Öð�èäõ�Öõ�ÜùËù�×´�ÃÝù�Èõ.�ÖõÞë×í�

ÖëÀëÖ�ÕHë�ÂñÚ�É�Èõ�Öõ�±õÀ�É�{ËÀëÜë_�ÖùÍí�

åÀõ�Èõ.�Õß_Öð�±õ�Àùìåå�Þ×í�ÀßÖù,�±Þõ�IÝë_�É�

µÛù�ßèõ�Èõ�ÀõÜ�Àõ�±õÞù�É^Þù�ìärëç�Èõ�Àõ�±õ�

Üëßë×í� ÖñËí� Þ×í� åÀÖí.� ±ë� ÂñÚ� É� ÕÍÀëß�

Øõäëäëâí�ÔëßHëë�Èõ.

ÖHëëä�×äù�VäëÛëìäÀ�Èõ,�Ú_Ôë´Þõ�µÛë�

É � { Í Õ × í � ± ë Ã â � ä Ô å õ . � V ä V × � Ú Þ å õ .�

åã@Öåëâí�ÚÞåõ.

ÕþfÞ�Ñ�èð_�Îßí×í�ÛëäÞëIÜÀ�ÚÞí�Ã´.

µkëß�Ñ�±õ�Öù�Èõ,�±ëÕHëõ�±ëÕHëë�ÜëËõ�ìäÇëßÖë�

Þ×í�Þ�Öù�Úí½�ÜëËõ�ìäÇëßí±õ�Èí±õ.�Öù�Õèõáë_�

ÕùÖëÞð_�KÝëÞ�ßëÂù.�Úí½Þð_�KÝëÞ�ßëÂäð_�çßâ�

ÚÞí� Éåõ.� ±ë� Väë×ý� Þ×í.� ±ëÕHëõ� À�ëð_� èÖð_�

Väë×ý�Èõ�Î@Ö�ÕùÖëÞð_�KÝëÞ�ßëÂäð_�±õËáõ�Õèõáë�

ÕùÖëÞð_� KÝëÞ� ßëÂù.� Úí½Þð_� KÝëÞ� ±ëÕù±ëÕ�

ßÂë´� Éåõ.� ±ëÞë×í� ±ëÕb_� ÀëÝý� ±ëÕÜõâõ� É�

×´�Éåõ.�±õÞí�åw±ëÖ�±ëÕHëõ�ÂðØ×í�Àßäí�Èõ.

Öù,� ÖÜëßù� VäÛëä,� ÖÜëßí� ±ùâÂëHë�

±Þõ�±õÞë×í�ÂðØÞí�ÉäëÚØëßí�ÕHë�±ëäí�½Ý�

Èõ.�±õËáõ�ÉäëÚØëßíÞí�çñÇíÜë_�çú�Õèõáë_�ÕùÖëÞð_�

KÝëÞ� ßëÂäëÞð_� ßëÂí±õ.� ÕÈí� Üëßí� ±ëçÕëç�

ÃÜõ�Öõ�×´�½Ý�Üëßí�Õþ×Ü�ÉäëÚØëßí�åð_�Èõ�?�

ÂðØÞõ� ãV×ß� ßëÂäí.� ÕÈí� ÕìßãV×ìÖ� Öù� ±ëÕ�

Üõâõ� É� ÚßëÚß� ×´� Éåõ.� ±ë� lõHëíÜë_� ±ëÕHëõ�

±ëÕHëí�ÜëLÝÖë±ù�µÕß�äëÖ�Àßí�ß�ëë�Èí±õ.

ÂðØÞë� ìärëçÞõ� ±ùâÂäù,� ÀõÜ� Àõ� ±ë�

½Hëäð_�ÂñÚ�É�Éwßí�Èõ.�±Þõ�±ëÕHëõ�CëHëí�ÚÔí�

ÔëßHëë±ù� ±ë� èëßÜëâëÜë_� áíÔí� Èõ� Õß_Öð� ØßõÀõ�

ÕùÖëÞí�ÔëßHëë±ùÞí�ÂðØõ�É�ÖÕëç�Àßäí�ÕÍåõ�

ÀõÜÀõ�ÔëßHëë±ù�±ëÕHëë�°äÞ�µÕß�ªÍù�ÕþÛëä�

ÕëÍõ� Èõ.� ÉõÜ� Àõ� CëHëí� ÔëßHëë±ù� ÂðØ� ÜëËõ�

ÚÞëäí±õ�Èí±õ�Àõ�Üëßë×í�±ë�ÞèÙ�×´�åÀõ,�èð_�

Öù�Àßí�É�Þ�åÀ<_,�±ë�Àßäð_�Üëßë�ÜëËõ�±ç_Ûä�

Èõ,� ±ëÞõ� Àèíåð_� ÞðÀçëÞÀÖëý� ÔëßHëë� Àõ� CëëÖÀ�

ÔëßHëë±ù.

±ë� ç_Ú_Ôõ� VÀ>áÜë_� ±ëÕHëõ� Úèð� É� çëßí�

äëÖëý� ç_Ûâëäí±õ� Èí±õ.� ±õÀ� ÚëâÀ� Õëçõ�

ÜëÈáí±ùÞí�Ëë_Àí�èÖí�±õËáõ�ÜëÈáíÞí�Ëë_ÀíÜë_�

äEÇõ� ±õÀ� ÀëÇÞí� Váë´Í� ßëÂí� ØíÔí� ÉõÞë×í�
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Èõ.�ÃðVçù�±ëääù�VäëÛëìäÀ�CëËÞë�Èõ,�Õëyð_�Èõ�

±õÉ�ØðÑÂÞõ�µÛð_�Àßõ�Èõ�ÕþÝëç�É�Þ×í�ÀßÖë�Àõ�

Úí½� Àù´� ìäÀSÕ� Èõ.� ±ëÕHëí� ÜëLÝÖë� É�

@Ýë_ÝÞõ�@Ýë_�çú×í�ÜùËí�±ÍÇHë�µÛí�Àßõ�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�Üëßë×í�ÀQMÝðËß�ÞèÙ�Çëáõ,�èð_�ÀQMÝðËß�

µÕß�ÀëÜ�ÞèÙ�Àßí�åÀ<_,�±õ�Üëßë×í�×Öð_�É�Þ×í�

±Þõ�èð_�Àùìåå�ÕHë�Þ×í�Àßí�åÀÖí.

µkëß�Ñ�±ë�ÞðÀçëÞÀëßÀ�ÔëßHëë�Èõ.�±ëÉ�ßíÖõ�

Úí½Þë� ÜëËõ� ÕHë� ±ëÕHëõ� ÔëßHëë±ùÞð_� ìÞÜëýHë�

Àßí�áõÖë�èù´±õ�Èí±õ.�Éõäð_�±ëÕHëõ�áõÚá�ÀÝð*.�

Àù´Þõ� ±ëÕHëõ� Àèí±õ� Èí±õ� Àõ� ±ÍÇHëäëâí�

ÜëLÝÖë�µÛí�Àßí�Ø´±õ�Èí±õ.�Éõäí�±ëÕHëõ�Àù´�

ÜëËõ� ÔëßHëë� ÚÞëäí� Öù� ±ëÕHëë� ±Þõ� ÖõÞë�

ç_Ú_ÔùÜë_� ÃìÖßùÔ� ±ëäí� ½Ý� Èõ.� Àù´äëß�

±ëÕHëõ� ½ìÖ� ìäåõ� Àù´� ÜëLÝÖë� ÚÞëäí� á´±õ�

Èí±õ,� Õ_½Úí.� Õ_½Úí� Öù� ±ëäë� èùÝ� Èõ.�

ÃðÉßëÖí.� ÃðÉßëÖí� Öù� ±ëäë� èùÝ� Èõ.� µ½ýÞð_�

äèÞ� É� ßùÀë´� ½Ý� Èõ.� ÜíÍíÝë� ÜëËõ� Üõî� ±õäí�

ÔëßHëë�ÚÞëäí�Àõ�ÒÜíìÍÝëÀÜa�Öù�±ëäëÉ�èùÝ�

Èõ.Ó� Öù� ÕÈí� åð_� ×åõ� ?� ÖÜÞõ� ÜâíÞõ� èð_� ÖÜëßí�

çë×õ�ÚßëÚß�äëÖ�ÕHë�ÞèÙ�Àßïð_.�±ë�Úèð_�É�ªÍí�

ÔëßHëë,� ±ë� Öù� ×´� ÂñÚ� çëÔëßHë� äëÖ,� Õß_Öð�

À ù ´ � ì ä å õ æ � á ù À ù � Ü ë Ë õ � Õ H ë � ± ë Õ H ë ë � É ^ Þ ë�

±ÞðÛäù� á´� åÀí±õ� Èí±õ� Èõ.� áùÀù� ÚØáëÖë�

ßèõ�Èõ.�ÂðØÞõ�ÚØáí�ß�ëë�Èõ.�ÔëßHëë�Àßí�áõäë×í�

±õÜÞð_�Àåð_�É�Þ×í�ÉÖð_�ÕHë�ÜëßëÜë_×í�Éäëäëâí�

µ½ý�É�ßùÀë´�(OáùÀ)�×´�½Ý�Èõ.

çèð×í�ÂùËí�ÔëßHëë�Éõ�Üëßë�°äÞÜë_�±õ�Èõ�

Àõ� Üõî� ÂðØÞõ� åßíß� ÜëÞí� áíÔð_� Èõ.� ÕHë� ±õÀ�

ÔëßHëëÞõ�ÀëßHëõ�CëHëí�ÔëßHëë±ù�ÚÞÖí�½Ý�Èõ.�

ßëÉÝùÃ� ÜõìÍËõåÞ� ±ëÕHëí� Üñâ� ÔëßHëëÞõ� É�

ÚØáí� ÞëÂõ� Èõ,� èð_� åßíß� ÞèÙ� ÕHë� ±ëIÜë� È\_,�

ÉõÜ-ÉõÜ�±ëÕHëù�ìärëç�ÚØáëÖù�½Ý�Èõ�ÖõÜ-

ÖõÜ� ±LÝ� ÚÔë� É� ìärëçù� µÕß� ÀëÜ� Àßäð_�

±ëçëÞ�ÚÞí�½Ý�Èõ.

ÕþfÞ�Ñ�ÕÈí�±ëÕHëõ�±õ�µ½ýÞù�±ÞðÛä�ÕHë�Àßí�

åÀí±õ� Èí±õ.� ±ëÉõ� ±ëÕHëõ� ±ëÕHëí� ±_ØßÞí�

ì¿ÝëìäìÔÞõ� çÜ°� Àõ,� ±ëÕHëÞõ� ±õÀ� ±õäí�

ÖëÀëÖ�Üâí�Èõ�Àõ�±ëÕHëõ�±õÞë�µÕß�ÀëÜ�Àõäí�

ßíÖõ�ÀßäëÞð_�Èõ�?�

µkëß�Ñ�èäõ�Éõ�ÕHë�ÔëßHëë�±ëÍõ�±ëäåõ,�½õ´±õ�

Öù� ±õ� Àù´� ÀëÇÞí� Øíäëá� èùÝ� Àõ� ÞëÞí� ±õäí�

ØùßÍí� èùÝ,� ±ëÕHëÞõ� çÜ½Ý� ÃÝð_� Öù� ÂñÚ� É�

×ùÍë� çÜÝÜë_� ±õÞõ� ÖùÍí� åÀí±õ� Èí±õ.� ±ëÕHëõ�

±õ� ÀëÇÞí� Øíäëá� èùäë� Þ� èùäëÞõ� ÕHë� Õëß�

µÖëßíåð_.

Õèõáë�Öù�Üëßí�±ùâÂëHë�×´�Àõ�èð_�ÀùHë�È\_�

FÝë_�±ë�ÕìßäÖýÞ�×Ýð_,�±õÀ�ÔëßHëë�ÖñËí�Àõ�èð_�

åßíß�ÞèÙ�ÕHë�åërÖ�ÇöÖLÝÖë�È\_,�IÝëßÚëØ�

Úí°� ÕHë� CëHëí� äVÖð±ù� ½õ´� Öù� ±ëÕHëÞõ� Þäë�

±ÞðÛäù�ÜëËõ�ÖöÝëß�Àßí�áíÔë.

ÖÜõ� ÂÇäëË� äÃß� Éwß×í� ÕþÝëç� Àßù,�

±ÞðÛä� Àßù,� ±ë� Þäù� ±ÞðÛä� ÖÜëßë� Þäë�

°äÞÞù� ±ÞðÛä� èåõ.� ±õ� èäõ� Âðåí×í� Ûßõáù�

±ÞðÛä� èåõ� ±Þõ� ÖÜëßù� Þäù� ±ÞðÛä� äÔðÞõ�

äÔð�Âðåí±ù×í�ÖßÚÖß�±Þõ�çëßù�×Öù�Éåõ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• જગત �યાર� ભયંકર વાવાઝોડા સમાન બને 
છ� �યાર� પરમા�મા જ �ે� ર�ક છ�.

• �યાર� દર�ક કાય� �સ�નતાના ભાવથી 
કરવામાં આવે તો િવશાળ કાય� કરવું પણ 
મુ�ક�લ નથી.

• �વન ક�ટલું ��યા એ મહ�વનું નથી પર�તુ 
ક�વી રીતે ��યા એ મહ�વનું છ�.
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ç Þ ï û � 1 9 6 9 Ü ë _ � è ð _�

´rßíÝ� iëëÞÞë� ç_ÕÀóÜë_�

±ëTÝù.�çIÝÞí�åùÔ�ÜëËõ�

Üõî� çäý� ÔÜùýÞð_� ±KÝÝÞ�

À Ý ð * � è Ö ð _ � ± õ Ë á õ � ç ä ý Þ í�

Ü ð A Ý � Ü ð A Ý � ä ë Ö ù Þ õ � è ð _�

½ H ë Ö ù � è Ö ù . � Ü ë ß ë�

°äÞÞí�åw±ëÖ�çíÔí�Üðßáí�çë_Ûâäë×í�×´.�

ÚëÚëÞí� ÜðßáíÞë� iëëÞìÚ_Øð� ±õËáë_� iëëÞÝð@Ö,�

Ýðã@ÖÝð@Ö�Ö×ë�ÖÀóç_ÃÖ�èùÝ�Èõ�Àõ�èð_�Éõ�äëÖ�

ìäÇëßíÞõ�ÉÖù�èÖù�ÖõÞù�µkëß�ÜÞõ�ÜðßáíÜë_×í�É�

Üâí�ÉÖù�èÖù.�iëëÞÞí�±ëäí�äëÖù×í�ÕþÛëìäÖ�

×´Þõ�Üõî�ØßßùÉ�Üðßáí�çë_ÛâäëÞð_�åw�ÀÝð*�Õß_Öð�

ÜÞÞõ�±õÀëÃþ�ÀßäëÜë_�CëHëí�ÖÀáíÎ�ÕÍÖí�èÖí.�

FÝëßõ� ±øëÞí� åðì©Þð_� iëëÞ� ÜYÝð_� ±Þõ� ±õÞõ�

±ÕÞëTÝð_�Öù�ÜÞ�±õÀëÃþ�×äë�áëBÝð_.

ç_Øõåí� ØëØí� (ÜQÜëÞí� ÜìçÝë´� ÚèõÞ)�

±Üëßë_�ìåìZëÀë�èÖë_.�èð_�áúìÀÀ�¼ãWË±õ�ìäzë×a�

èÖù,�ÛHëÖù�èÖù.�çõäëÀõLÄÞí�Þ°À�wÜ�ÛëÍõ�

ßëÂíÞõ�ßèõÖë�èÖë.�±õËáõ�äÂÖùäÂÖ�çõäëÀõLÄ�

µÕß�É´�åÀëÖð_�èÖð_.�çõäëÀõLÄÞù�ÀëÝýTÝäèëß�

ÕHë� ±Üõ� ç_ÛëâÖë� èÖë.� ±PÝëçÜë_� ß½±ù�

ÜâÖí�IÝëßõ�ÜëµLË�±ëÚð�±ëäí�ÉÖë�èÖë.

ÕßÂ�åã@ÖÜë_�ìÞÕðHë�ØíØí°

±õÀäëß�±Üõ�ÜðÉNûÎßÕðß×í�ÜëµLË�±ëÚð�

±ëäí� ß�ëë� èÖë.� ±õ� ìØäçùÜë_� ìß{äõýåÞ� èÖð_�

ÞèÙ.�ËÿõÞÜë_�áÃÛÃ�Çëáíç�ÀáëÀ�ÚõçíÞõ�±Üõ�

±ëÚð� ÕèùîEÝë.� FÝëßõ� @áëçÜë_� ÃÝë,� Öù� ØëØí�

ÕþÀëåÜìHë°� Üðßáí� ç_Ûâëäí� ß�ëë� èÖë_.� ØíØí�

Ü Þ Ü ù ì è Þ í ° � Ú ë É \ Ü ë _ � Â ð ß å í � Õ ß � Ú õ ç í Þ õ�

ÜðßáíÞë� Üðtë±ù� ÞùîÔí� ß�ëë_� èÖë_.� ìäzë×a�

±äV×ëÞð_� iëëÞ� ½õ� åíÂäð_� èùÝ,� Öù� ØíØí°�

Õ ë ç õ × í � å í Â í ± õ . � Ø í Ø í � Ø ß õ À � ä ë Ö Ü ë _ � C ë H ë ë _�

ÇùÀçë´äëâë_� èÖë_.� @áëçÜë_� É� ±õÀ� Ûë´±õ��

ØíØíÞõ�À�ëð_,�Õèõßù�Ûßäë�ÜëËõ�±õÀ�Ûë´Þí�Éwß�

Èõ.�ØíØí±õ�äÃýÜë_�èë×�¬Çë�ÀßëTÝë�Àõ�ÀùHë�±ë�

çõäë�Àßåõ�?�Üõî�½õÝð_�Öù�Àù´±õ�èë×�¬Çù�ÀÝùý�

ÞèùÖù,� Öù� Üõõî� èë×� ¬Çù� ÀÝùý.� ØßõÀÞí� Õëçõ�

Ào´ÀÞõ�Ào´�çõäë�èÖí.�èð_�Öù�Þäù�èÖù.�ßëÖÞë�

Øç� äëBÝë×í� çäëßõ� Õë_Ç� äëBÝë� çðÔí� Õèõßù�

ÛßäëÞù� èÖù.� ÕÈí� ÔùÚíCëëËÞë� ±õÀ� Ûë´±õ�

À�ëð_,�Üëßõ�ÕHë�±õÀ�çõäëÔëßíÞí�Éwß�Èõ.�ØíØí±õ�

äÃýÜë_�ÕñÈûÝð_�Àõ�ÔùÚíCëëËÞí�çõäëÜë_�ÀùHë�Éåõ�?�

Üõî�Úí°�çõäë�ÜëËõ�ÕHë�èë×�¬Çù�ÀÝùý.�ßëÖÛß�

Õë_ÍäÛäÞÜë_� ÕèõßõÃíß� ÖßíÀõ� çõäë� Àßí.� ÕÈí�

±ëÌ�äëBÝë×í�Øç�äëBÝë�çðÔí�ÔùÚíCëëËÜë_�çõäë�

Àßí.� ÕÈí� ±ìÃÝëß� äëBÝë� ÕÈí� ÈëÉáíÞõ�

ß_ÃäëÞð_�åw�ÀÝð*.�ß_Ã�ÀßÖë_�ÀßÖë_�ÜÞõ�±õËáí�

¬Cë�±ëäí�Àõ�èë×Üë_�Úþå�èÖð_�Þõ�èð_�¶Ûù�¶Ûù�

çñ´� ÃÝù.� ØíØí� ±ìÃÝëß� äëÃõ� ËÕëá� áÂÖë_�

èÖë_.� ±õ� ÀëÝýÞõ� Õñßïð_� ÀÝëý� ÕÈí� ØíØí-ØëØí� Ú_Þõ�

åë_ìÖVÖ_Û�ÖßÎ�±ëTÝë_.�Ú_Þõ±õ�½õÝð_,�èð_�Öù�çñ´�

ß�ëù�èÖù.�ØëØí±õ�ÕñÈûÝð_,�ßëÜfáùÀ�åð_�Àßí�ß�ëë�

Èù?� ±äëÉ� çë_ÛâíÞõ� Üëßí� ¬Cë� µÍí� ±Þõ� èð_�

ÇùîÀí� ÃÝù.� ÕÈí� ÉHëëTÝð_� Àõ� èð_� ÈõSáë� ÈMÕÞ�

ÀáëÀù×í�çÖÖ�çõäëÜë_�È\_�èäõ�±ëIÜëÞí�ÚõËßí�

{íßù� çðÔí� ÕèùîÇí� Ã´� Èõ.� ÚÔí� äëÖ� çë_ÛâíÞõ�

ØíØí±õ�ÜÞõ�Õç_Ø�ÀÝùý�Àõ�±ë�ÚëâÀ�ÝiëÞí�CëHëí�

´ÜëÞØëßí,� äÎëØëßí×í� çõäë� Àßåõ.� ±õÞë� ÕÈí�

ÜÞõ� ß½� ±ëÕäëÜë_� ±ëäí.� ÛùÉÞ� ÀßíÞõ� Üõî�

±ëßëÜ� ÀÝùý.� çë_Éõ� Õë_Ç� äëÃõ� ÜÞõ� QÝðì{ÝÜÜë_�

દીદી મનમોિહની�ની અ�ભુત પાલના
�.ક�. ડૉ. રામ�ોક, શાંિતવન, આબુરોડ

ìäåõæwÕõ�ÝùÃ�ÀßëäÖë_�èÖë_.�¼ãWË�±ëÕÖë_�èÖë_�

Þõ�±ÞðÛñìÖ�ÀßëäÖë_�èÖë_.

ÀßÀçßÞù�Ûëä

ØíØíÜë_�ÀßÀçßÞù�Ûëä�µSáõÂÞíÝ�èÖù.�

±õ�ìØäçùÜë_�äHëëËÞë�ÂëËáë±ù�èÖë.�ØíØí-ØëØí�

±Üëßí� çë×õ� ÚõçíÞõ� ÂëËáù� ÛßäëÞí� ØùßíÞù�

ØÍù� ÚÞëäÖë_� èÖë_� ÕÈí� ±õÞë×í� ÂëËáù� ÛßÖë_�

èÖë_.� FÝëßõ� ÝùÃÛäÞ,� iëëÞìäiëëÞ� ÛäÞ�

äÃõßõ� ÚÞí� ß�ëë_� èÖë_.� Öù� çë_Éõ� ±Üõ� çú� Öëß�

äÃõßõ� Úë_ÔíÞõ� çõãLËÿ_Ã� ÀßÖë_� èÖë_.� ÞëVÖë� ÕÈí�

ÔëÚð� ÛßÖë_� èÖë_.� çíÜõLËÞí� ×õáí±ù� µÕëÍÖë_�

èÖë_.� ÖÃëßë_� µÌëäÖë� èÖë.� ±õ� çÜÝõ� ÝiëÜë_�

ÜÉ^ßù� ßëÂíÞõ� ÀëÜ� ÀßëääëÞë� Õöçë� ÞèùÖë.�

± õ Ë á õ � Ú ë _ Ô À ë Ü � Ø ë Ø í - Ø í Ø í Þ ë � ì Þ ß í Z ë H ë Ü ë _�

ìäzë×a±ù�É�ÀßÖë�èÖë.

ÀßÀçßÞí� ±õÀ� äëÖ� ÝëØ� ±ëäõ� Èõ.� ±õÀ�

ìØäç�±ÜÞõ�ìäÇëß�±ëTÝù�Àõ�ç_ØõåíØëØíÞõ�Õhë�

áÂí±õ.� ±õ� çÜÝõ� ÕùVËÀëÍó� Õë_Ç� ÕöçëÜë_� ÜâÖð_�

èÖð_.�FÝëßõ�ÕùVËÀëÍó�Üë_BÝð_,�Öù�±ÜÞõ�ÕñÈäëÜë_�
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äëÖ�ÉHëëäí.�ØíØí±õ�À�ëð_,�ÖÜõ�Ú_Þõ±õ�Ûñá�Àßí�

Èõ.� Ú_Þõ� ÚëÚëÞë� ±ùßÍëÜë_� ±õÀ� ±õÀ� ÀáëÀ�

ÝùÃ�Àßù.�çë_Éõ�Îßí×í�ÚùáëTÝë.�±ÜÞõ�ÕñÈûÝð_,�

ÚëÚëÞë�±ùßÍëÜë_�ÃÝë�èÖë�?�Üõî�À�ëð_,�èë�ØíØí,�

ØùÏ�ÀáëÀ�ÝùÃ�ÀÝùý.�ÕÈí�ÕñÈûÝð_�±õÀßëß�ÀÝùý?�
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Ø í Ø í Þ í � Õ ß Â å ã @ Ö � ± Þ õ � ì Þ H ë ý Ý å ã @ Ö�
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äëÖù� ÀßíÞõ� ÛùÉÞ� ÀßÖë_� Þ×íÞõ.� ÚëÚë±õ�

ØíØíÞõ� À�ëð_� èÖð_� ØíØí,� ÛùÉÞ� çÜÝõ� Çyß�

áÃëTÝë� Àßù.� ØíØí� çëÜõ� ±Üõ� äÔëßõ� Õþ‘ùkëß�
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±Þõ�èë°-èë°�ÀèíÞõ�ÇëSÝë�ÉÖë.�ØíØí-ØëØíÞí�

ÕëáÞë�±õËáí�±ØïûÛðÖ�èÖí�Àõ�ÀØí�±ÜÞõ�±Üëßïð_�

á ú ì À À � C ë ß , � Ý ë Ø � ± ë T Ý ð _ � Þ × í . � ´ r ß í Ý�

ÀëÝØë±ùÜë_�CëHëë�ÎëÝØë�Èõ.�±ëÕHëõ�ÉõËáí�çëÇë�

ì Ø á × í � ç õ ä ë � À ß í å ð _ � Ö õ Ë á ë � Ú ë Ú ë � ± ë Õ H ë Þ õ�

±ëÃâ� äÔëßåõ.� ±ëÕHëõ� Àù´Þë� ÕÃ� ÂõîÇíÞõ,�

Àù´Þõ� Ôyù� ÜëßíÞõ,� ±ëÃâ� É´� åÀÖë� Þ×í.�

±ëÕHëí� çõäë×í� É� ±ëÃâ� äÔí±õ� Èí±õ.� ±Üõ�

ìØá×í�ÃíÖ�Ãë´±õ�Èí±õ.�Òäù�ìØÞ�ìÀÖÞõ�MÝëßõ�

×õ,�Ýõ�ìØÞ�Ûí�ìÀÖÞõ�MÝëßõ�èö..Ó

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િભ�ા મેળવવા, �વન ચલાવવા આખર� તો એને 
�હ�થીઓ પાસે જ આવવું પડે છ�. શરીરને ક� 
આપવાથી સાચો �યાગ નથી થઈ શકતો. �યાગ 
જ�રી છ� કારણ ક� દર�ક �ા��ત પાછળ �યાગની 
મહાન ભાવના જ સમાયેલી છ�.

સાચો �યાગ એટલે �હ�થ �વનમાં રહ�વા 
છતાં પિવ� �વન �વવા માટ� મનુ�યને જે રાત-
�દવસ દુઃખ આપનારા કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કારનો �યાગ કરી જે અપિવ� 
�હ�થા�મ છ� તેને પિવ� �હ�થા�મમાં 
પ�રવત�ન કરી િવકારોનો સં�યાસ કરીએ ઘરબાર 
છોડવાની પણ જ�ર નથી. ઘર-�હ�થમાં રહીને 
બુિ� �ારા જે નકારા�મક િવચારો આવે છ� તેને 
છોડીને આપણી અંદર રહ�લી આસુરી �િ�ઓનો 
�યાગ કરીએ. �વનની આ યા�ામાં �ભુને 
ભોમીયો બનાવી સાથે રાખીએ �યાં ભૂલા પડીએ 
�યાં ભોમીયાને પૂછીને યા�ામાં આગળ વધીએ એ 
જ સાચી ‘�યાગીને ભોગવવાની’ �હ�થ �વનમાં 
મહ�વતા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �હ�થ �વનમાં
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çëÜð_�½õ´�ÕHë�ß�ëë_.�±Üõ�ÍßÞë�áíÔõ�ÀoÕí�ß�ëë�

èÖë� ÕHë� ±Üõ� Çùßí� Öù� Àßí� ÞèùÖí.� ÉõÜHëõ�

ÎìßÝëØ� Àßí� èÖí� Öõ±ù� ÕHë� ½õÖë� èÖë� Àõ� èäõ�

±õÜÞõ�À´�ç½�×ëÝ�Èõ�?�ØíØíÞù�ç½�±ëÕäëÞù�

ßVÖù� LÝëßù� ±Þõ� MÝëßù� èÖù.� ØíØí±õ� ±õçÜÝõ�

Ûñßí� ØëØíÞõ� ÚùáëTÝë_.� Ûñßí� ØëØí� ±ëÚðßùÍ×í�

åëÀÛë°� ÂßíØíÞõ� áëäÖë_� èÖë_.� ØíØí±õ� À�ëð_,�

Ûñßí�ØëØí,�ÚëâÀùÞõ�Àõâë_�ÂëäëÞð_�ÜÞ�×ëÝ�Èõ.�

Øß� Õ_Øß� ìØäçõ� ±õÀ� Í{Þ� Àõâë_� ±ë� ÚëâÀùÞõ�

±ëÕ½õ.�±Üõ�áùÀù�±õËáë�Âðå�×Ýë�Àõ�ÜÞÜë_�É�

ØíØíÞë_� ÂñÚ� ÃðHëÃëÞ� ÀÝë*.� IÝëß×í� ØíØíÞí�

±ëiëë�ÜðÉÚ�±ÜÞõ�Àõâë_�ÜâÖë_�ß�ëë_.

ØùÏ�wìÕÝëÞí�CëìÍÝëâ

Ø í Ø í Þ í � Õ ë á Þ ë � ± Ø ï û Û ð Ö � è Ö í . � À ù ´ Þ í�

ÖìÚÝÖ� ÚÃÍÖí� Öù� VäÝ_� ±õÞí� ÂÚß� ÀëÏäë�

ÉÖë_.� ØíØíÞí� áúìÀÀ� ÜëÖëÞð_� ÞëÜ� èÖð_� @äíÞ�

ÜÔß.�±Üëßë�ÚìÞÝëÞ�ÎëËõ�IÝëßõ�@äíÞ�ÜÔß�

±õÞí� ìçáë´� ÀßÖë_� ÀèõÖë_� èÖë_� Àõ� ±ë� çë_Ôõáð_�

×ùÍë�ìØäç�Õèõßù.�±õÀ�äÂÖ�@äíÞ�ÜÔßõ�ÜÞõ�

±õÀ�CëìÍÝëâ�±ëÕí�èÖí.�çÞïû�1936Þí�ßìåÝÞ�

CëìÍÝëâ� èÖí.� gÀÜÖ� èÖí� ØùÏ� wìÕÝù.� ±Ïëß�

wìÕÝõ�Í{Þ�gÀÜÖ�èÖí.�CëÍíÝëâ�ÇÜÀØëß�±Þõ�

±õÀØÜ� Þäí� èÖí.� ±ÜëßëÜë_×í� Àù´ÕHë� Ûë´�

Õëçõ� CëìÍÝëâ� ÞèùÖí.� @äíÞ� ÜÔßõ� CëìÍÝëâ�

±ëÕí� À�ëð_,� ±õÞõ� ìØäçõ� Þë� Õèõßåù.� Üõî� ÕñÈûÝð_�

ÀõÜ?� Öù� À�ëð_,� Úí½� ½õåõ� Öù� Öõ±ù� Üë_Ãåõ.� Üõî�

ÕñÈûÝð_� @Ýëßõ� ÕèõßäëÞí� ?� Öù� @äíÞ� ÜÔßõ� À�ëð_�

ßëÖõ� ±ìÃÝëß� äëÃõ� Õèõßäí.� çäëßõ� hëHë� äëÃõ�

ÂùáíÞõ�ÜñÀí�Øõäí.�Üõî�À�ëð_�ØíØí,�±õÞù�åù�ÎëÝØù?�

Öù�À�ëð_�ÖõÞõ�ÕèõßíÞõ�çñ´�É½õ.�Öõ�CëìÍÝëâ�CëHëí�

çëßí� èÖí.� áë_Úë� çÜÝ� çðÔí� Üëßí� Õëçõ� ßèí.�

CëìÍÝëâ� ÇÜÀØëß� èÖí.� Àù´� CëìÍÝëâí� ±õÞõ�

Âùáí�åÀÖù�ÞèùÖù.�ÀØí�ÚÃÍí�ÞèùÖí.�Çëäí�

ÛßÖë_� çßç� ßíÖõ� ÇëáÖí� èÖí.� ìØäçõ� ±õÞõ�

ìÂVçëÜë_�ßëÂÖù�èÖù.�

ç_ÃØùæ×í�çëäÔëÞí

ØíØí�±õËáð_�KÝëÞ�ßëÂÖë_�èÖë_�Àõ�QÝðì{ÝÜ�

ÉÖí� äÂÖõ� ±ëÕÞí� çë×õ� ÀùHë� Èõ.� ÀùÞù� ç_Ã�

ÀÝùý?�±Üõ�±õÀáë�ÞÂí�Öâëä�çðÔí�É´�åÀÖë�

ÞèùÖë.�ÃèÞ�ÖÕëç�×Öí�èÖí.�ØíØí�ÀèõÖë_�èÖë_�

@Ýë_Ý� ÕHë� ½±ù,� Úõ� ÉHë� çë×õ� ½±ù.� ØíØí�

ç_ÃØùæ×í� ÚÇäëÞð_� Cëb_� KÝëÞ� ßëÂÖë_� èÖë_.�

ØíØí-ØëØí±õ�±Üëßïð_�±õËáð_�KÝëÞ�±ëMÝð_�Èõ�Àõ�ÖõÞð_�
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ÉõËáð_�äHëýÞ�Àßí±õ�ÖõËáð_�±ùÈ\_�Èõ.�±Üëßí�Õñßí�

ÜëìèÖí� ±õÜÞõ� èÖí.� ÜÞõ� ±ëäëç-ìÞäëçÞí�

çõäëÜë_�ÕHë�ØíØí±õ�ßëAÝù�èÖù.�ØíØí�¦ëßë�±Üõ�

CëHëí� Øð±ë±ù� Üõâäí.� ±õÜÞí� Øð±ë±ù� ±Þõ�

ÕëáÞë×í�±Üõ�±ëÃâ�äKÝë.

ØíØíÞù�ìÞHëýÝ

±õÀäëß�±õÀÛë´�çë×õ�Üëßù�×ùÍù�ìääëØ�

×´�ÃÝù.�±ÜÞõ�Ú_ÞõÞõ�ØíØí±õ�ÚùáëTÝë.�ØíØíÞõ�

LÝëÝ� ÀßäëÞù� èÖù.� çEÇë´� ½Hëäë� ÜëËõ� ØíØí�

Õëçõ�CëHëù�çëßù�µÕëÝ�èÖù.�±Üõ�Ú_Þõ±õ�ÕùÖëÞí�

äëÖ�ÉHëëäí.�ØíØí±õ�À�ëð_,�ÖÜõ�Ú_Þõ±õ�Ûñá�Àßí�

Èõ.� Ú_Þõ� ÚëÚëÞë� ±ùßÍëÜë_� ±õÀ� ±õÀ� ÀáëÀ�

ÝùÃ�Àßù.�çë_Éõ�Îßí×í�ÚùáëTÝë.�±ÜÞõ�ÕñÈûÝð_,�

ÚëÚëÞë�±ùßÍëÜë_�ÃÝë�èÖë�?�Üõî�À�ëð_,�èë�ØíØí,�

ØùÏ�ÀáëÀ�ÝùÃ�ÀÝùý.�ÕÈí�ÕñÈûÝð_�±õÀßëß�ÀÝùý?�

±õÀßëß�ÀßëääëÞí�ØíØí�Õëçõ�çëßí�Ýðã@Ö�èÖí.�

Üõî�À�ëð_,�èë�ØíØí,�ÛñáÞù�±õÀßëß�ÀÝùý.�ÕÈí�±ë�

äëÖ� Úí½� Ûë´Þõ� ÕñÈí,� ±õHëõ� À�ëð_� èð_� ÚëÚëÞë�

±ùßÍëÜë_� ÃÝù� Þ×í.� ØíØí±õ� À�ëð_,� ÖÜõ� çëÇë�

Þ×í.�ÖÜëßõ�ÕHë�ÛñáÞù�±õÀßëß�ÀßäëÞù�èÖù.�

±õÜ�É�ÎìßÝëØ�ÀßÖë�ßèù�Èù.�ØíØí-ØëØí�Õëçõ�

±õäí� Ýðã@Ö� èÖí� Àõ� Éõ×í� ç½Þù� ±ÞðÛä� ×Öù�

ÞèùÖù�ÕHë�ÕùÖëÞí�Ûñá�çðÔßÖí�èÖí.

ÛùÉÞ�äÂÖõ�ìÞßíZëHë

Ø í Ø í Þ í � Õ ß Â å ã @ Ö � ± Þ õ � ì Þ H ë ý Ý å ã @ Ö�

±ØïûÛðÖ�èÖí.�ØíØí�ÜÞ×í�CëHëë_�èâäë_�±Þõ�çëØë_�

èÖë_.� ÚëâÀù� çë×õ� ÚëâÀ,� ÜùËë±ù� çë×õ� ÜùËë_�

ÚÞí�ÉÖë_�èÖë_.�FÝëßõ�±Üõ�ÛùÉÞ�ÀßÖë�èÖë�

IÝëßõ�ØíØí�ìÞßíZëHë�ÀßÖë_�èÖë_�Àõ�Àù´Þí�çë×õ�

äëÖù� ÀßíÞõ� ÛùÉÞ� ÀßÖë_� Þ×íÞõ.� ÚëÚë±õ�

ØíØíÞõ� À�ëð_� èÖð_� ØíØí,� ÛùÉÞ� çÜÝõ� Çyß�

áÃëTÝë� Àßù.� ØíØí� çëÜõ� ±Üõ� äÔëßõ� Õþ‘ùkëß�

ÀßÖë� ÞèùÖë.� åë_Ö� ×´Þõ� çë_Ûâí� áõÖë� èÖë.�

±Þõ�èë°-èë°�ÀèíÞõ�ÇëSÝë�ÉÖë.�ØíØí-ØëØíÞí�

ÕëáÞë�±õËáí�±ØïûÛðÖ�èÖí�Àõ�ÀØí�±ÜÞõ�±Üëßïð_�

á ú ì À À � C ë ß , � Ý ë Ø � ± ë T Ý ð _ � Þ × í . � ´ r ß í Ý�

ÀëÝØë±ùÜë_�CëHëë�ÎëÝØë�Èõ.�±ëÕHëõ�ÉõËáí�çëÇë�

ì Ø á × í � ç õ ä ë � À ß í å ð _ � Ö õ Ë á ë � Ú ë Ú ë � ± ë Õ H ë Þ õ�

±ëÃâ� äÔëßåõ.� ±ëÕHëõ� Àù´Þë� ÕÃ� ÂõîÇíÞõ,�

Àù´Þõ� Ôyù� ÜëßíÞõ,� ±ëÃâ� É´� åÀÖë� Þ×í.�

±ëÕHëí� çõäë×í� É� ±ëÃâ� äÔí±õ� Èí±õ.� ±Üõ�

ìØá×í�ÃíÖ�Ãë´±õ�Èí±õ.�Òäù�ìØÞ�ìÀÖÞõ�MÝëßõ�

×õ,�Ýõ�ìØÞ�Ûí�ìÀÖÞõ�MÝëßõ�èö..Ó

॥ ઓમશાંિત ॥ 

િભ�ા મેળવવા, �વન ચલાવવા આખર� તો એને 
�હ�થીઓ પાસે જ આવવું પડે છ�. શરીરને ક� 
આપવાથી સાચો �યાગ નથી થઈ શકતો. �યાગ 
જ�રી છ� કારણ ક� દર�ક �ા��ત પાછળ �યાગની 
મહાન ભાવના જ સમાયેલી છ�.

સાચો �યાગ એટલે �હ�થ �વનમાં રહ�વા 
છતાં પિવ� �વન �વવા માટ� મનુ�યને જે રાત-
�દવસ દુઃખ આપનારા કામ, �ોધ, લોભ, મોહ 
અને અહ�કારનો �યાગ કરી જે અપિવ� 
�હ�થા�મ છ� તેને પિવ� �હ�થા�મમાં 
પ�રવત�ન કરી િવકારોનો સં�યાસ કરીએ ઘરબાર 
છોડવાની પણ જ�ર નથી. ઘર-�હ�થમાં રહીને 
બુિ� �ારા જે નકારા�મક િવચારો આવે છ� તેને 
છોડીને આપણી અંદર રહ�લી આસુરી �િ�ઓનો 
�યાગ કરીએ. �વનની આ યા�ામાં �ભુને 
ભોમીયો બનાવી સાથે રાખીએ �યાં ભૂલા પડીએ 
�યાં ભોમીયાને પૂછીને યા�ામાં આગળ વધીએ એ 
જ સાચી ‘�યાગીને ભોગવવાની’ �હ�થ �વનમાં 
મહ�વતા છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 21નું અનુસંધાન)... �હ�થ �વનમાં
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આ િવ�માં અનેકવાર 
પ�રવત�ન લાવનારી 
�ા��તઓ થઈ છ�. 
િવ�ક�ાએ આ�યા��મક 
�ે�માં અભૂતપૂવ� �ાંિત 
લાવવા માટ� િનિમ� �વયં 
પરમિપતા �ારા પસંદગી 

પામેલાં િવલ�ણ ગુણ સંપ�ન દીદી 
મનમોિહની�નો જ�મ હ�દરાબાદ િસંધના 
સુ�િસ� અિત ધના� પ�રવારમાં થયો હતો. 
એમનું બા�યકાળનું નામ ગોપી હતું. (હવે આપણે 
એમને દીદી કહીએ છીએ.) એમનું જેવું નામ હતું 
તેવું કામ હતું. તેઓ �ી ક��ણના અન�ય ભ� 
હતાં. અને સદા એવી લગની રહ�તી હતી ? માર� 
પણ એવું જ બનવું છ�. 10 વષ�ની નાની �મરમાં 
િવવાહ થઈ ગયો. પરંતુ બાળપણથી જ 
સમાજસેવાની ��િ�માં હતાં. સાસ�ં ધના� હોવા 
છતાં પોતાની કમાણીથી ગરીબો વગેર�ની સેવા 
કરવાની ભાવનાથી િસવણકામ કરીને 
સમાજસેવાની ��િ� કરતાં હતાં.

આ સમાજસેવાની ભાવનાના આધાર� જ 
એમનો સંપક� બાબા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ 
પછીથી ��િપતા ��ા)ના પ�રવાર સાથે થયો. 
મનમોિહની�એ બાબાને �યા તો એમના 
મ�તકમાં એમને અલૌ�કક આભાનો આભાસ 
થયો. બાબાના મુખારિવંદ ઉપર એક �દ�ય 
અલૌ�કક કાંિત અને �િતભાનું આકષ�ણ હતું. 
ક�ટલાક �દવસો પછી એમનાં લૌ�કક માતા ��મણી 
(�ીન મધર)ને બાબાની પાસે સ�સંગ કરવા 
જવાની તક મળી. એમણે બાબાને �યા અને 
સ�સંગ સાંભ�યો તો મન ����ત થઈ ગયું અને 

પરમશાંિતનો અનુભવ કય�. બાબા એટલી �િસ� 
�યિ� હતા જેથી સૌ એમનાથી પ�રિચત હતા. 
�ીન મધર� બાબાના �વનમાં મહાન પ�રવત�ન 
�યું. એમને જણાયું ક� બાબા સાધારણ નથી. 
એમનામાં હવે પહ�લાં ન �વા મળ�લ 
અલૌ�કકતાનો �ભાવ હતો. એમણે ��ાબાબામાં 
ઈ�રીય શિ�ની અનુભૂિત કરી. ��� અને 
�ક��ટમાં ભગવાનનું �વ�પ �યું. આ રીતે 
બાબાના �યિ��વ પ�રવત�ન અને સ�સંગથી 
�ભાિવત થઈને એમણે પોતાની લૌ�કક પુ�ી ગોપી 
(દીદી મનમોિહની)ને પણ સ�સંગમાં આવવાનું 
િનમં�ણ આ�યું. દીદીએ બાબાના મુખેથી સાંભ�યું 
ક� તમે દ�હ નથી પણ આ�મા છો, શરીર પાંચ 
ત�વોનું પૂતળું છ�. આપ આ�મા અજર, અમર, 
અિવનાશી છો. આ�માના �પથી જ એક બી�ને 
જુઓ. આ ઉપરાંત �યાર� આ�માનો અનુભવ કય� 
અને બાબાના મ�તક પર ચમક�લા �કાશનો 
અનુભવ કય� �યાર� એમને લા�યું ક� પહ�લાંના 
બાબામાં અને અ�યારમાં ઘણું અંતર છ�. એમણે 
બાબા સાથે �યિ�ગત રીતે �ાન ચચા� કરી. િહ�દુ 
નારી પિતને જ પરમે�ર ગુ� માને છ� પરંતુ બાબા 
પાસેથી સાંભ�યું ક� અહ� ગુ� કરવાની વાત નથી 
પરંતુ આ �ાન સમજવાનું છ�, ક� મનુ�યમાંથી 
દ�વતા કઈ રીતે બની શકાય. તેથી બુિ� તી�ણ 
હોવાને લીધે બાબાની આ વાત િવવેકસંગત લાગી 
અને દરરોજ સ�સંગમાં આવવાનું શ� કયુ�. 
અનેકવાર બાબામાં તેમને ક��ણના સા�ા�કાર 
થયા. સાથે સાથે �ાન મળતું રહ�વાને લીધે મન 
સંતુ� બનવા લા�યું. ગીતાનું �ાન હવે સાચી રીતે 
સમ�યું. ધીર� ધીર� આ રીતે લગની વધતી થઈ. 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થવા લા�યો. 
પિવ�તાની ભાવના �ઢ બની. િવ�ાસ અને 
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િન�ય વધતાં ચા�યાં. ઈ�રીય લગની અને 
અનુભવથી ભૌિતક સુખ-સાધનોનો પ�ર�યાગ 
સાહિજકતાથી થઈ ગયો. પોતાના આ નવા 
અલૌ�કક �વનને ધારણ કરવામાં એમને 
પ�રવાર તથા સમાજ તરફથી અનેક તકલીફો 
િસતમ સહન કરવાં પ�ાં. પરંતુ હવે દીદી 
ભગવાનની સાચી ગોિપકા બની ગયાં હતાં.

તેઓ પોતાની િવલ�ણ બુિ�, કાય��મતા, 
અતૂટ િન�ય, લગનીને કારણે દર�ક �ે�માં 
અ�ણી ર�ાં. 1937માં �યાર� બાબાએ મેનેિજંગ 
કમીટી બનાવી તેમાં મુ�ય સ�ય તરીક� દીદી�ને 
લેવામાં આ�યાં.

દીદી�ની પરખ બુિ� અને િનણ�ય શિ� 
ઘણાં િવકિસત હતાં. આ�મબળ તથા આ�મ-
િવ�ાસ તથા �વમાનના તેઓ ઉદાહરણમૂત� હતા. 
દીદી�એ ગીતાના મહાવા�યો सव� धमा�� प�र�य�य 

मामेकम शरणं �ज,  દ�હ સિહત દ�હના સવ� સંબંધોને 
ભૂલો... ને �યાવહા�રક �પ આ�યું હતું. દીદી� 
સદાય ક�ા કરતાં હતાં ક� एक बाप दूसरा न कोई. 
એમનું �વન એકરસ યોગ અને સવ� સંબંધ 
બાબાની સાથે �ડીને એને સુંદર રીતે િનભાવવાનું 
એક ��ય� �માણ હતું. એમના સંપક�માં 
આવનારાં એ અનુભવ કરતાં હતાં ક� દીદી ક�વું 
બાલક અને માિલકનું સમતુલન રાખે છ�. બાપ, 
િશ�ક, સદગુ�ના �પમાં આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનબરદાર, ઈમાનદાર તથા ડગલે ડગલે 
�ીમતનું કઈ રીતે પાલન કરી શકાય તે માટ� 
પોતાના �વનને દપ�ણ બનાવીને તેઓએ 
બી�ઓને બતા�યું.

પોતાની આ સવ� િવશેષતાઓને લીધે 
દીદી�એ સવ�નું મન મોહી લીધું અને બાબાએ 
નામ રા�યું. ‘મનમોિહની’ �ેમથી મોટી બહ�ન 

અથવા માના �પથી �થૂલ સૂ�મ, સવ� આ�માઓની 
પાલના કરવાને લીધે સૌ એમને દીદી કહીને 
સંબોધતાં હતાં. � ક� દીદી સવ� િ�ય હતાં પરંતુ 
કોઈને પોતાના �ભાવમાં આવવા દ�તાં નહોતાં પણ 
સવ�નો બુિ�યોગ િશવબાબા તરફ વાળતાં. દીદી 
કહ�તાં ક� न �भाव म� आओ न �भािवत करो. गुणदाता 

से ही सव� संबंध जोडो. જે રીતે �વયં સ�ાઈ 
સફાઈવાળાં હતાં એ રીતે જ અનેક આ�માઓને 
તેવા બનવાની �ેરણા આપતાં. તેઓને નાના 
મોટા, �� યુવાન, સવ� વગ�ના આ�માઓ સાથે 
હળીમળી જતાં કોઈ તકલીફ નહોતી લાગતી. 
તેથી તેઓ સૌના सखी બની જતાં અને સૌ એમને 

सखी �પથી જ �તાં.

ને��વની શિ�, તી�ણબુિ�, �લાન�ગ 
બુિ�, અનુભવીમૂત�, દર�કની િવશેષતાઓનો 
લાભ લેવાની કલાવાળાં, િનભ�યતા, �પ�તા અને 
ઉદાહરણમૂત� હોવાને લીધે બાબાએ 1969માં 
દીદીને સંયુ� મુ�ય �શાિસકાના પદ� સમ� ય�ને 
સંભાળવા માટ� િનિમ� બના�યાં. સમ� ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયનાં �મુખ હોવા છતાં દીદી�માં ઘણી 
જ ન�તા, ગંભીરતા તથા રમિણકતાના ગુણો 
હતા. દ�ા�ેયની જેમ સવ� પાસેથી તેઓ ગુણ 
�હણ કરતાં. દીદી ક�ા કરતાં बड� तो बड� छोट� 

सुभान अ�ाह. હ�સની જેમ ગુણ�ાહક ��� 
હોવાને લીધે તેઓ સવ� ગુણસંપ�ન બની ગયાં. 
�યાં સુધી �વવાનું છ� �યાં સુધી ઈ�રીય �ાન 
ભણવાનું છ�, શીખવાનું છ� - એ તેમનું �યેય હતું. 
તેઓ મહાન િશિ�કા, ક��ોલર અને �શાિસકા 
હતાં. પરંતુ દીદી કહ�તાં ક� �� તો પહ�લાં �હાની 
િવ�ાથ� છું. અંત સુધી ઈ�રીય �ાનના 
અ�યાસનો સંપૂણ� શોખ હતો. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવા ચાર�ય િવષયોમાં તેઓ પ�રપૂણ� 
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આ િવ�માં અનેકવાર 
પ�રવત�ન લાવનારી 
�ા��તઓ થઈ છ�. 
િવ�ક�ાએ આ�યા��મક 
�ે�માં અભૂતપૂવ� �ાંિત 
લાવવા માટ� િનિમ� �વયં 
પરમિપતા �ારા પસંદગી 

પામેલાં િવલ�ણ ગુણ સંપ�ન દીદી 
મનમોિહની�નો જ�મ હ�દરાબાદ િસંધના 
સુ�િસ� અિત ધના� પ�રવારમાં થયો હતો. 
એમનું બા�યકાળનું નામ ગોપી હતું. (હવે આપણે 
એમને દીદી કહીએ છીએ.) એમનું જેવું નામ હતું 
તેવું કામ હતું. તેઓ �ી ક��ણના અન�ય ભ� 
હતાં. અને સદા એવી લગની રહ�તી હતી ? માર� 
પણ એવું જ બનવું છ�. 10 વષ�ની નાની �મરમાં 
િવવાહ થઈ ગયો. પરંતુ બાળપણથી જ 
સમાજસેવાની ��િ�માં હતાં. સાસ�ં ધના� હોવા 
છતાં પોતાની કમાણીથી ગરીબો વગેર�ની સેવા 
કરવાની ભાવનાથી િસવણકામ કરીને 
સમાજસેવાની ��િ� કરતાં હતાં.

આ સમાજસેવાની ભાવનાના આધાર� જ 
એમનો સંપક� બાબા (પૂવા��મમાં દાદા લેખરાજ 
પછીથી ��િપતા ��ા)ના પ�રવાર સાથે થયો. 
મનમોિહની�એ બાબાને �યા તો એમના 
મ�તકમાં એમને અલૌ�કક આભાનો આભાસ 
થયો. બાબાના મુખારિવંદ ઉપર એક �દ�ય 
અલૌ�કક કાંિત અને �િતભાનું આકષ�ણ હતું. 
ક�ટલાક �દવસો પછી એમનાં લૌ�કક માતા ��મણી 
(�ીન મધર)ને બાબાની પાસે સ�સંગ કરવા 
જવાની તક મળી. એમણે બાબાને �યા અને 
સ�સંગ સાંભ�યો તો મન ����ત થઈ ગયું અને 

પરમશાંિતનો અનુભવ કય�. બાબા એટલી �િસ� 
�યિ� હતા જેથી સૌ એમનાથી પ�રિચત હતા. 
�ીન મધર� બાબાના �વનમાં મહાન પ�રવત�ન 
�યું. એમને જણાયું ક� બાબા સાધારણ નથી. 
એમનામાં હવે પહ�લાં ન �વા મળ�લ 
અલૌ�કકતાનો �ભાવ હતો. એમણે ��ાબાબામાં 
ઈ�રીય શિ�ની અનુભૂિત કરી. ��� અને 
�ક��ટમાં ભગવાનનું �વ�પ �યું. આ રીતે 
બાબાના �યિ��વ પ�રવત�ન અને સ�સંગથી 
�ભાિવત થઈને એમણે પોતાની લૌ�કક પુ�ી ગોપી 
(દીદી મનમોિહની)ને પણ સ�સંગમાં આવવાનું 
િનમં�ણ આ�યું. દીદીએ બાબાના મુખેથી સાંભ�યું 
ક� તમે દ�હ નથી પણ આ�મા છો, શરીર પાંચ 
ત�વોનું પૂતળું છ�. આપ આ�મા અજર, અમર, 
અિવનાશી છો. આ�માના �પથી જ એક બી�ને 
જુઓ. આ ઉપરાંત �યાર� આ�માનો અનુભવ કય� 
અને બાબાના મ�તક પર ચમક�લા �કાશનો 
અનુભવ કય� �યાર� એમને લા�યું ક� પહ�લાંના 
બાબામાં અને અ�યારમાં ઘણું અંતર છ�. એમણે 
બાબા સાથે �યિ�ગત રીતે �ાન ચચા� કરી. િહ�દુ 
નારી પિતને જ પરમે�ર ગુ� માને છ� પરંતુ બાબા 
પાસેથી સાંભ�યું ક� અહ� ગુ� કરવાની વાત નથી 
પરંતુ આ �ાન સમજવાનું છ�, ક� મનુ�યમાંથી 
દ�વતા કઈ રીતે બની શકાય. તેથી બુિ� તી�ણ 
હોવાને લીધે બાબાની આ વાત િવવેકસંગત લાગી 
અને દરરોજ સ�સંગમાં આવવાનું શ� કયુ�. 
અનેકવાર બાબામાં તેમને ક��ણના સા�ા�કાર 
થયા. સાથે સાથે �ાન મળતું રહ�વાને લીધે મન 
સંતુ� બનવા લા�યું. ગીતાનું �ાન હવે સાચી રીતે 
સમ�યું. ધીર� ધીર� આ રીતે લગની વધતી થઈ. 
અતી���ય સુખનો અનુભવ થવા લા�યો. 
પિવ�તાની ભાવના �ઢ બની. િવ�ાસ અને 
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િન�ય વધતાં ચા�યાં. ઈ�રીય લગની અને 
અનુભવથી ભૌિતક સુખ-સાધનોનો પ�ર�યાગ 
સાહિજકતાથી થઈ ગયો. પોતાના આ નવા 
અલૌ�કક �વનને ધારણ કરવામાં એમને 
પ�રવાર તથા સમાજ તરફથી અનેક તકલીફો 
િસતમ સહન કરવાં પ�ાં. પરંતુ હવે દીદી 
ભગવાનની સાચી ગોિપકા બની ગયાં હતાં.

તેઓ પોતાની િવલ�ણ બુિ�, કાય��મતા, 
અતૂટ િન�ય, લગનીને કારણે દર�ક �ે�માં 
અ�ણી ર�ાં. 1937માં �યાર� બાબાએ મેનેિજંગ 
કમીટી બનાવી તેમાં મુ�ય સ�ય તરીક� દીદી�ને 
લેવામાં આ�યાં.

દીદી�ની પરખ બુિ� અને િનણ�ય શિ� 
ઘણાં િવકિસત હતાં. આ�મબળ તથા આ�મ-
િવ�ાસ તથા �વમાનના તેઓ ઉદાહરણમૂત� હતા. 
દીદી�એ ગીતાના મહાવા�યો सव� धमा�� प�र�य�य 

मामेकम शरणं �ज,  દ�હ સિહત દ�હના સવ� સંબંધોને 
ભૂલો... ને �યાવહા�રક �પ આ�યું હતું. દીદી� 
સદાય ક�ા કરતાં હતાં ક� एक बाप दूसरा न कोई. 
એમનું �વન એકરસ યોગ અને સવ� સંબંધ 
બાબાની સાથે �ડીને એને સુંદર રીતે િનભાવવાનું 
એક ��ય� �માણ હતું. એમના સંપક�માં 
આવનારાં એ અનુભવ કરતાં હતાં ક� દીદી ક�વું 
બાલક અને માિલકનું સમતુલન રાખે છ�. બાપ, 
િશ�ક, સદગુ�ના �પમાં આ�ાકારી, વફાદાર, 
ફરમાનબરદાર, ઈમાનદાર તથા ડગલે ડગલે 
�ીમતનું કઈ રીતે પાલન કરી શકાય તે માટ� 
પોતાના �વનને દપ�ણ બનાવીને તેઓએ 
બી�ઓને બતા�યું.

પોતાની આ સવ� િવશેષતાઓને લીધે 
દીદી�એ સવ�નું મન મોહી લીધું અને બાબાએ 
નામ રા�યું. ‘મનમોિહની’ �ેમથી મોટી બહ�ન 

અથવા માના �પથી �થૂલ સૂ�મ, સવ� આ�માઓની 
પાલના કરવાને લીધે સૌ એમને દીદી કહીને 
સંબોધતાં હતાં. � ક� દીદી સવ� િ�ય હતાં પરંતુ 
કોઈને પોતાના �ભાવમાં આવવા દ�તાં નહોતાં પણ 
સવ�નો બુિ�યોગ િશવબાબા તરફ વાળતાં. દીદી 
કહ�તાં ક� न �भाव म� आओ न �भािवत करो. गुणदाता 

से ही सव� संबंध जोडो. જે રીતે �વયં સ�ાઈ 
સફાઈવાળાં હતાં એ રીતે જ અનેક આ�માઓને 
તેવા બનવાની �ેરણા આપતાં. તેઓને નાના 
મોટા, �� યુવાન, સવ� વગ�ના આ�માઓ સાથે 
હળીમળી જતાં કોઈ તકલીફ નહોતી લાગતી. 
તેથી તેઓ સૌના सखी બની જતાં અને સૌ એમને 

सखी �પથી જ �તાં.

ને��વની શિ�, તી�ણબુિ�, �લાન�ગ 
બુિ�, અનુભવીમૂત�, દર�કની િવશેષતાઓનો 
લાભ લેવાની કલાવાળાં, િનભ�યતા, �પ�તા અને 
ઉદાહરણમૂત� હોવાને લીધે બાબાએ 1969માં 
દીદીને સંયુ� મુ�ય �શાિસકાના પદ� સમ� ય�ને 
સંભાળવા માટ� િનિમ� બના�યાં. સમ� ઈ�રીય 
િવ� િવ�ાલયનાં �મુખ હોવા છતાં દીદી�માં ઘણી 
જ ન�તા, ગંભીરતા તથા રમિણકતાના ગુણો 
હતા. દ�ા�ેયની જેમ સવ� પાસેથી તેઓ ગુણ 
�હણ કરતાં. દીદી ક�ા કરતાં बड� तो बड� छोट� 

सुभान अ�ाह. હ�સની જેમ ગુણ�ાહક ��� 
હોવાને લીધે તેઓ સવ� ગુણસંપ�ન બની ગયાં. 
�યાં સુધી �વવાનું છ� �યાં સુધી ઈ�રીય �ાન 
ભણવાનું છ�, શીખવાનું છ� - એ તેમનું �યેય હતું. 
તેઓ મહાન િશિ�કા, ક��ોલર અને �શાિસકા 
હતાં. પરંતુ દીદી કહ�તાં ક� �� તો પહ�લાં �હાની 
િવ�ાથ� છું. અંત સુધી ઈ�રીય �ાનના 
અ�યાસનો સંપૂણ� શોખ હતો. �ાન, યોગ, 
ધારણા અને સેવા ચાર�ય િવષયોમાં તેઓ પ�રપૂણ� 
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બ�યાં, �યાગ, તપ�યા અને સેવાની મૂિત� બની 
ર�ાં.

1937 થી 1951 સુધી 14 વષ� ય� વ�સોની 
સેવા, તપ�વી બનવાની, બનાવવાની સેવા કયા� 
પછી �ાનસાગરમાંથી નીકળ�લી �ાનગંગા 
પોતાના ક�ટલાક સાથીઓ સિહત િવ� સેવા માટ� 
નીકળી પ�ાં. ય�ના ઈિતહાસમાં 1952માં �યાર� 
ઈ�રીય સેવાનો અ�યાય શ� થયો તેમાં પણ દીદી 
અ�ણી ર�ાં અને પોતાની ધારણાઓ, 
મયા�દાઓ, એકરસ યોગ, �યાગ તથા તપ�યાને 
કારણે સેવાના �ે�ને આગળ ધપાવતાં ર�ાં. દીદી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું �થમ સેવા ક��� ખોલવા 
માટ� િનિમ� બ�યાં. શીખવાની અને અ�યને 
શીખવાડવાની કલામાં િનપુણ હોવાને લીધે દીદી� 
અનેકો માટ� �ેરણા ��ોત બ�યાં. દ�શિવદ�શમાં 

સવ�� ખૂણેખાંચર� પથરાયેલા �હાની 
િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવા માટ� તેઓ �વાસ 
કરતાં ર�ાં.

દીદીએ આ સાકારલોકના અંિતમ �દવસોમાં 
ઉડતી કલામાં ઉડવાનો, હવે ઘર (પરમધામ) 
જવાનું છ�, બાપ સમાન બનવાનું છ�, વૈરા�ય �િ�, 
ઉપરામ�િ�, ફોલો ફાધર, કમ�ભોગ પર યોગ 
�ારા િવજય કઈ રીતે મેળવવો, દવા, દુવા અને 
યોગબળનું બેલે�સ કઈ રીતે �ળવવું આ સવ� 
ધારણાઓનો અનુભવ કરા�યો. કદી �વા��ય 
ઠીક ન હોવા છતાં પણ �ાનયોગની ધારણાઓ 
છોડી નહોતી. દીદી� આપણી સમ� બાપ સમાન 
એક મૂિત� છ�. (દીદી�એ 28, જુલાઈ, 1983ને 
સતગુ�વારના �દવસે દ�હ�યાગ કય� હતો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રહીને પુ�ષાથ�ની તી�તાથી �વયંને પુ�ષાથ� માટ� 
યો�ય બનાવીએ.

સંતોષથી �સ�નતા રહ� છ�

સંતુ�મન સદા હળવું અને ઉમંગોથી 
ભરપૂર રહ� છ�. િનયં�ણમાં રહ� છ�. જેનાથી આ�મા 
�ગ��ણાના માગ�થી મુ� થઈને ઈ�રીય યાદ�પી 
સુખદ આનંદનો ર�તો પકડવામાં અિત ઉપયોગી 
બને છ�. તેના પ�રણામે સદા �વયંને ખ�નાઓથી 
ભરપૂર અનુભવીએ છીએ. આવી �યિ� અિધક 
��િત�વાન અને િ�યાશીલ હોય છ�. એના ચહ�રા 
ઉપર �સ�નતાનાં િચ�હો દ�ખાઈ આવે છ�. તે �યાં 
પણ �ય છ�. �યાં �સ�નતાના પુ�પો િખલે છ�.

સંતોષથી અનેકોના સંતાપ દૂર કરવાના છ�

સંતુ�મનથી સદા શાંિત અને શીતળતાનું 
ઝરણું વહ� છ�. માનવો આજે અનેક �મણાઓમાં 

અટવાયેલા છ�. અનેક સમ�યાઓમાં ��ત છ� એવા 
આ�માઓનો સંતાપ દૂર કરવા માટ� એમને 
શીતળતાનું જળ �દાન કરીએ. સંતોષીમા જેવો 
સંતોષનો �સાદ વહ�ચતા સુખ, શાંિત, પિવ�તાના 
અિધકારી બનાવીએ. સદ�વ મધુર હા�યથી 
અનેકોનાં દુઃખ દૂર કરીએ.

સંતુ� મન જ પરમસુખનો અનુભવ કર� છ�

સંતુ� મન જ સદા સુખના સાગર પરમા�મા 
િશવની યાદમાં ખોવાયેલું રહ� છ� અને પરમસુખ 
તથા પરમાનંદનો અનુભવ કર� છ�. જેનાથી સદા 
અસીમ સુખદાિયની ��થિત આકાર લે છ�. તો 
આવો, આપણે સૌ આ અ��તીય સુખને 
િચર�થાયી મૂડી બનાવીને પોતાના �વનને 
સંપ�ન અને ધ�ય બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સંતોષ - પરમસુખ

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 07 July 2022 Page No. 19

�ાના�ત

દર�ક �ાણી દુઃખની િન�િ� અને સુખની 
�ા��તની ઈ�છા રાખે છ�. ઘણાયે �ય�ો કરવા 
છતાં પણ દુઃખ દૂર થતું નથી અને સાચું સુખ મળતું 
નથી. દુિનયામાં ઘણા શિ�શાળી માનવીઓ થઈ 
ગયા છ� અને અ�યાર� પણ છ�. જેઓએ દુઃખની 
િન�િ� અને સુખની �ા��ત માટ� તનતોડ �ય�ો 
કયા� છ� અને હાલ કરી ર�ાં છ�. આમ છતાં ઘણા 
થોડા જ માણસોને ઈ��છત વ�તુ મળી છ�. િચરકાળ 
સુધી સુખોની �ા��ત એ જ મનુ�ય�વનનું મુ�ય 
લ�ય ર�ં છ�.

આધુિનક �વનની સમ� સુખસુિવધાઓ 
આરામ અને ઐ�ય�, એ �યિ�ઓના મ��ત�કની 
જ િવલ�ણતાનું પ�રણામ છ�. ભલે ગમે તેટલી 
ભૌિતક તથા આ�યા��મક સંપિ� �યિ� પાસે 
હોય, છતાં પણ િચર�થાયી સુખની �ા��ત થતી 
નથી. એનું મૂળ કારણ છ�. સંતોષ�પી ધનનો 
અભાવ. આ અંગે એક વાતા� છ�. એક રા�યમાં 
એક ઈમાનદાર અને પરોપકારી �યિ� પોતાનું 
સુખી અને સ�� �વન �યતીત કરી રહી હતી. 
એકવાર એણે ઘણું જ સા�ં અને �શંસનીય કાય� 
કયુ�. જેથી રા�એ એને પોણા નવ ઘડા ભરીને 
હીરામોતી ભેટ તરીક� આ�યાં. આ મૂ�યવાન 
સંપિ� મેળવીને એને ઘણો જ આનંદ થયો. પંરતુ 
ક�ટલાક �દવસો પછી એના માનસમાં નવમો ઘડો 
હીરામોતીથી ભરવાની િચંતા છવાઈ ગઈ. આ 
મનો�યથાથી પી�ડત થઈને ક�ઈપણ િવચારી શકવા 
માટ� અશ�ય બ�યો. એની મનોદશા બદલાઈ ગઈ. 
એક �દવસ અચાનક એની રા� સાથે મુલાકાત 
થઈ. તો રા�એ એને પૂ�ું ક� ‘શા માટ� આટલા 
ઉદાસ લાગો છો?’ તો પેલા માણસે જવાબ આ�યો 

ક�, ‘રાજન, આપે આપેલો નવમો ઊણો ઘડો 
હીરામોતીથી ભરવાની મને િચંતા રહ� છ�.’ તો 
રા�એ ક�ં ક� ‘�વનમાં �થૂલ ધન જ સવ� કાંઈ 
નથી. એનું સુખ મેળવવા માટ� સંતોષ �પી ધનની 
જ�ર છ� અને સંતોષ�પી ધન જ સવ��મ ધન છ�.’

અસંતુ�તા અિભશાપ છ�

અસંતુ� રહ�વાથી માનિસક અસમતુલા રહ� 
છ�. જે સમ� માનિસક રોગોનું કારણ છ�. જેનાથી 
આવેશ, િચંતા, ભય, ઈ�યા�, િનરાશા જેવી 
બાબતો દર�ક સમયે બેચેન બનાવી દ� છ�. અને આ 
આંત�રક �મતાઓને ન� કરીને મનુ�યને 
દયાજનક બનાવી દ� છ�. વા�તવમાં અસંતુ�તા 
ઉ�નિતના માગ�માં સૌથી મોટું િવ�ન છ�. જેને દૂર 
કરવું અિનવાય� છ�. � કોઈ મનુ�ય દુઃખી છ� તો 
જ�ર એણે ક�ટલાયે �દવસો પહ�લાંથી જ દુઃખી 
રહ�વાનો �વભાવ બનાવવાનું શ� કયુ� છ�. એના 
પ�રણામ�પે હવે દુઃખી રહ�વાની એની આદત બની 
ગઈ. કોઈપણ જૂની આદતને છોડાવવા માટ� એક 
નવી આદતને િવકસાવવી પડે છ�. તેથી દુઃખી 
રહ�વા કરતાં સુખી બનવાને અ�યાસ કરો. 
અસંતુ� રહ�વા કરતાં સંતુ� રહ�વાની ટ�વ પાડો.

આ�મસંતોષને અપનાવો

મોટ� ભાગે �વા મળ� છ� ક� જે મનુ�યના 
મનમાં જેટલી વધાર� ��ણા હશે તેટલું સંતોષ�પી 
ધન એનાથી દૂર �ય છ�. કારણક� સંતોષ જેવા 
સુખકારી ગુણના અભાવમાં જ ઈ�છાઓ 
અિભલાષાઓ શિ�શાળી બને છ�. એટલે 
�યાનમાં રહ�વું �ઈએ ક� આ�માનો �વાભાિવક 
ગુમ છ�. સંતોષિ�ય એને અપનાવવા માટ� નીચેની 

સંતોષ - પરમસુખ
�.ક�. આ�મ�કાશ, માઉ�ટ આબુ
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બ�યાં, �યાગ, તપ�યા અને સેવાની મૂિત� બની 
ર�ાં.

1937 થી 1951 સુધી 14 વષ� ય� વ�સોની 
સેવા, તપ�વી બનવાની, બનાવવાની સેવા કયા� 
પછી �ાનસાગરમાંથી નીકળ�લી �ાનગંગા 
પોતાના ક�ટલાક સાથીઓ સિહત િવ� સેવા માટ� 
નીકળી પ�ાં. ય�ના ઈિતહાસમાં 1952માં �યાર� 
ઈ�રીય સેવાનો અ�યાય શ� થયો તેમાં પણ દીદી 
અ�ણી ર�ાં અને પોતાની ધારણાઓ, 
મયા�દાઓ, એકરસ યોગ, �યાગ તથા તપ�યાને 
કારણે સેવાના �ે�ને આગળ ધપાવતાં ર�ાં. દીદી 
ઈ�રીય િવ� િવ�ાલયનું �થમ સેવા ક��� ખોલવા 
માટ� િનિમ� બ�યાં. શીખવાની અને અ�યને 
શીખવાડવાની કલામાં િનપુણ હોવાને લીધે દીદી� 
અનેકો માટ� �ેરણા ��ોત બ�યાં. દ�શિવદ�શમાં 

સવ�� ખૂણેખાંચર� પથરાયેલા �હાની 
િવ�ાથ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવા માટ� તેઓ �વાસ 
કરતાં ર�ાં.

દીદીએ આ સાકારલોકના અંિતમ �દવસોમાં 
ઉડતી કલામાં ઉડવાનો, હવે ઘર (પરમધામ) 
જવાનું છ�, બાપ સમાન બનવાનું છ�, વૈરા�ય �િ�, 
ઉપરામ�િ�, ફોલો ફાધર, કમ�ભોગ પર યોગ 
�ારા િવજય કઈ રીતે મેળવવો, દવા, દુવા અને 
યોગબળનું બેલે�સ કઈ રીતે �ળવવું આ સવ� 
ધારણાઓનો અનુભવ કરા�યો. કદી �વા��ય 
ઠીક ન હોવા છતાં પણ �ાનયોગની ધારણાઓ 
છોડી નહોતી. દીદી� આપણી સમ� બાપ સમાન 
એક મૂિત� છ�. (દીદી�એ 28, જુલાઈ, 1983ને 
સતગુ�વારના �દવસે દ�હ�યાગ કય� હતો.)

॥ ઓમશાંિત ॥ 

રહીને પુ�ષાથ�ની તી�તાથી �વયંને પુ�ષાથ� માટ� 
યો�ય બનાવીએ.

સંતોષથી �સ�નતા રહ� છ�

સંતુ�મન સદા હળવું અને ઉમંગોથી 
ભરપૂર રહ� છ�. િનયં�ણમાં રહ� છ�. જેનાથી આ�મા 
�ગ��ણાના માગ�થી મુ� થઈને ઈ�રીય યાદ�પી 
સુખદ આનંદનો ર�તો પકડવામાં અિત ઉપયોગી 
બને છ�. તેના પ�રણામે સદા �વયંને ખ�નાઓથી 
ભરપૂર અનુભવીએ છીએ. આવી �યિ� અિધક 
��િત�વાન અને િ�યાશીલ હોય છ�. એના ચહ�રા 
ઉપર �સ�નતાનાં િચ�હો દ�ખાઈ આવે છ�. તે �યાં 
પણ �ય છ�. �યાં �સ�નતાના પુ�પો િખલે છ�.

સંતોષથી અનેકોના સંતાપ દૂર કરવાના છ�

સંતુ�મનથી સદા શાંિત અને શીતળતાનું 
ઝરણું વહ� છ�. માનવો આજે અનેક �મણાઓમાં 

અટવાયેલા છ�. અનેક સમ�યાઓમાં ��ત છ� એવા 
આ�માઓનો સંતાપ દૂર કરવા માટ� એમને 
શીતળતાનું જળ �દાન કરીએ. સંતોષીમા જેવો 
સંતોષનો �સાદ વહ�ચતા સુખ, શાંિત, પિવ�તાના 
અિધકારી બનાવીએ. સદ�વ મધુર હા�યથી 
અનેકોનાં દુઃખ દૂર કરીએ.

સંતુ� મન જ પરમસુખનો અનુભવ કર� છ�

સંતુ� મન જ સદા સુખના સાગર પરમા�મા 
િશવની યાદમાં ખોવાયેલું રહ� છ� અને પરમસુખ 
તથા પરમાનંદનો અનુભવ કર� છ�. જેનાથી સદા 
અસીમ સુખદાિયની ��થિત આકાર લે છ�. તો 
આવો, આપણે સૌ આ અ��તીય સુખને 
િચર�થાયી મૂડી બનાવીને પોતાના �વનને 
સંપ�ન અને ધ�ય બનાવીએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 20નું અનુસંધાન)... સંતોષ - પરમસુખ
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દર�ક �ાણી દુઃખની િન�િ� અને સુખની 
�ા��તની ઈ�છા રાખે છ�. ઘણાયે �ય�ો કરવા 
છતાં પણ દુઃખ દૂર થતું નથી અને સાચું સુખ મળતું 
નથી. દુિનયામાં ઘણા શિ�શાળી માનવીઓ થઈ 
ગયા છ� અને અ�યાર� પણ છ�. જેઓએ દુઃખની 
િન�િ� અને સુખની �ા��ત માટ� તનતોડ �ય�ો 
કયા� છ� અને હાલ કરી ર�ાં છ�. આમ છતાં ઘણા 
થોડા જ માણસોને ઈ��છત વ�તુ મળી છ�. િચરકાળ 
સુધી સુખોની �ા��ત એ જ મનુ�ય�વનનું મુ�ય 
લ�ય ર�ં છ�.

આધુિનક �વનની સમ� સુખસુિવધાઓ 
આરામ અને ઐ�ય�, એ �યિ�ઓના મ��ત�કની 
જ િવલ�ણતાનું પ�રણામ છ�. ભલે ગમે તેટલી 
ભૌિતક તથા આ�યા��મક સંપિ� �યિ� પાસે 
હોય, છતાં પણ િચર�થાયી સુખની �ા��ત થતી 
નથી. એનું મૂળ કારણ છ�. સંતોષ�પી ધનનો 
અભાવ. આ અંગે એક વાતા� છ�. એક રા�યમાં 
એક ઈમાનદાર અને પરોપકારી �યિ� પોતાનું 
સુખી અને સ�� �વન �યતીત કરી રહી હતી. 
એકવાર એણે ઘણું જ સા�ં અને �શંસનીય કાય� 
કયુ�. જેથી રા�એ એને પોણા નવ ઘડા ભરીને 
હીરામોતી ભેટ તરીક� આ�યાં. આ મૂ�યવાન 
સંપિ� મેળવીને એને ઘણો જ આનંદ થયો. પંરતુ 
ક�ટલાક �દવસો પછી એના માનસમાં નવમો ઘડો 
હીરામોતીથી ભરવાની િચંતા છવાઈ ગઈ. આ 
મનો�યથાથી પી�ડત થઈને ક�ઈપણ િવચારી શકવા 
માટ� અશ�ય બ�યો. એની મનોદશા બદલાઈ ગઈ. 
એક �દવસ અચાનક એની રા� સાથે મુલાકાત 
થઈ. તો રા�એ એને પૂ�ું ક� ‘શા માટ� આટલા 
ઉદાસ લાગો છો?’ તો પેલા માણસે જવાબ આ�યો 

ક�, ‘રાજન, આપે આપેલો નવમો ઊણો ઘડો 
હીરામોતીથી ભરવાની મને િચંતા રહ� છ�.’ તો 
રા�એ ક�ં ક� ‘�વનમાં �થૂલ ધન જ સવ� કાંઈ 
નથી. એનું સુખ મેળવવા માટ� સંતોષ �પી ધનની 
જ�ર છ� અને સંતોષ�પી ધન જ સવ��મ ધન છ�.’

અસંતુ�તા અિભશાપ છ�

અસંતુ� રહ�વાથી માનિસક અસમતુલા રહ� 
છ�. જે સમ� માનિસક રોગોનું કારણ છ�. જેનાથી 
આવેશ, િચંતા, ભય, ઈ�યા�, િનરાશા જેવી 
બાબતો દર�ક સમયે બેચેન બનાવી દ� છ�. અને આ 
આંત�રક �મતાઓને ન� કરીને મનુ�યને 
દયાજનક બનાવી દ� છ�. વા�તવમાં અસંતુ�તા 
ઉ�નિતના માગ�માં સૌથી મોટું િવ�ન છ�. જેને દૂર 
કરવું અિનવાય� છ�. � કોઈ મનુ�ય દુઃખી છ� તો 
જ�ર એણે ક�ટલાયે �દવસો પહ�લાંથી જ દુઃખી 
રહ�વાનો �વભાવ બનાવવાનું શ� કયુ� છ�. એના 
પ�રણામ�પે હવે દુઃખી રહ�વાની એની આદત બની 
ગઈ. કોઈપણ જૂની આદતને છોડાવવા માટ� એક 
નવી આદતને િવકસાવવી પડે છ�. તેથી દુઃખી 
રહ�વા કરતાં સુખી બનવાને અ�યાસ કરો. 
અસંતુ� રહ�વા કરતાં સંતુ� રહ�વાની ટ�વ પાડો.

આ�મસંતોષને અપનાવો

મોટ� ભાગે �વા મળ� છ� ક� જે મનુ�યના 
મનમાં જેટલી વધાર� ��ણા હશે તેટલું સંતોષ�પી 
ધન એનાથી દૂર �ય છ�. કારણક� સંતોષ જેવા 
સુખકારી ગુણના અભાવમાં જ ઈ�છાઓ 
અિભલાષાઓ શિ�શાળી બને છ�. એટલે 
�યાનમાં રહ�વું �ઈએ ક� આ�માનો �વાભાિવક 
ગુમ છ�. સંતોષિ�ય એને અપનાવવા માટ� નીચેની 

સંતોષ - પરમસુખ
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બાબતોનો અ�યાસ કરો.

�� સંતુ�મિણ છું

એક કહ�વત છ� ક�,

‘લખ ધન, ગજધન, ગાિજ ધન 
 ઔર રતન ધન ખાન, 
જબ ઘર આવે સંતોષ ધન, 
 સબધન ધુ�ર સમાન.’

કોઈની પાસે ભૌિતક સંપિ� ગમે તેટલી હોય 
પરંતુ સંતોષધનનું �થાન ખાલી રહ�વાથી બાક� 
ધન શૂ�ય બરાબર છ�. જેમ ક� કોહીનૂર હીરો 
અખૂટ સંપિ�નું �માણ છ� એ રીતે આપણને એ 
િન�ય થાય ક� વા�તવમાં �� �વયં એક મિણ�પ 
આ�મા છું અને આ��મક�પમાં પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છું. જે અખૂટ ખ�નાનો ભંડાર 
છ�. તેથી �� �વયં એક કોહીનૂર છું. કારણ ક� 
િશવિપતાના ખ�નાના અિધકારના �પમાં જ 
માિલક છું. એટલે મારાથી અસંતુ�તા ક�ટલાયે 
માઈલો દૂર રહ�વી �ઈએ. આવું િચંતન આપણને 
સંતુ� બનાવવામાં મદદ કરશે.

ઈ�છા મા�મ અિવધા

આપણે એ કદી ભૂલવું ન �ઈએ ક� 
ઈ�છાઓનો કદી અંત આવતો નથી. ઈ�છાઓ જ 
અનેક દુઃખોનું કારણ છ�, કોઈ િવ�ાને સાચું જ 
ક�ં છ� ક� ‘� ઈ�છા ન હોય, તો મનુ�ય કદી દુઃખી 
ના થાય.’ એનું તા�પય� એ નથી ક� આપણે જડમિત 
બની જઈએ. પણ આપણામાં ભૌિતક ઈ�છાઓનું 
સૂ�મ�પ પણ ન હોવું �ઈએ ક� જે આપણને દુઃખી 
બનાવે. નામ માન શાનની ઈ�છાઓ પણ આપણા 
માગ�માં બાધક છ�. એટલા માટ� સદા એ નશો રહ� ક� 
�� િ�લોક�નાથ િશવ પરમા�માનું સંતાન છું. તેથી 
�ણે લોકોની અઢળક સંપિ�ના ખ�નાઓની 
ચાવી મારી મુ�ીમાં છ�. તો પછી માર� માટ� ક�ઈ 

અ�ા�ય છ�? કોઈ વ�તુ અ�ા�ય નથી અને એવી જ 
ઈ�છાઓ થાય છ�. �યાં �ા��ત છ�.

�ામાના દર�ક ��યનો આનંદ મેળવો

આપણે એ �ણવું �ઈએ ક� મનુ�ય આજે જે 
��થિતમાં છ� તે એના પોતાના જ કમ�નો વારસો છ�. 
જેને આપણે સા�ં સમ�એ છીએ તેમાંથી બોધપાઠ 
લઈને ભિવ�યને વધાર� ઉ�ળ બનાવવાની �ેરણા 
મેળવીએ. તથા જેને આપણે સા�ં ગણતા નથી તે 
પણ વા�તવમાં ક�યાણકારી છ� કારણ ક� એનાથી 
આપણે આપણા પૂવ�જ�મોના કર�લાં િવકમ�ના 
બો�થી મુ� બનીએ છીએ. એટલે �ામાનું દર�ક 
��ય આ ���મંચના પા� માટ� રહ�યયુ� અને 
ક�યાણકારી છ�. એવું સમ�ને �વનને આનંદમય 
બનાવીએ.

સદા સંતુ� રહ�વું તે એક કળા છ�

આપ થોડીવાર ઠ�ડી હવામાં ખુ�ા 
આકાશની નીચે બેસીને ગંભીરતાથી ��� પર 
નજર ફ�કો તો આપને ભા�યે જ કોઈ માનવ �ાણી 
કલાિવિહન દ�ખાશે. આ કલાઓમાં આપણે એ 
ઉમેરી દઈએ ક� દર�ક પ�ર��થિતમાં આપણે સંતુ� 
રહ�વાની કલાને આપણા �વનમાં ધારણ કરવી જ 
છ� તો સુખ શાંિત �વભાિનક રીતે જ આપણા 
�વનનો હાર બનશે.

સંતુ�તાને અપનાવી બેદરકાર બનીએ નહ�

ઉપરો� વાતોનો અથ� એ નથી ક� આપણે 
આપણા વત�માન પુ�ષાથ�થી સંતુ� છીએ. ના આ 
રીતે સંતુ�તાની આડમાં રહીને આપણે પુ�ષાથ�-
હીન ન બનીએ. તેમ કરીશું તો આ મહાન ગુણની 
મ�ક ગણાશે. આપણે આ ગુણની ઉપયોિગતાને 
સમ�એ. તેને સાથ�ક બનાવીએ. બી�ઓના 
પાટ�ને �ઈને ઈ�યા�, ��ષા�દ, બુરાઈઓમાંથી દૂર 
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�યાગ એ �હ�થ �વનમાં અિત મહ�વનો 
છ�. એના માટ� ગાયન છ�... ‘�યાગીને ભોગવ’ 
અને ‘�યાગ ન ટક� વૈરા�ય િવના’ �યાગનો 
શા��દક અથ� લઈએ તો �યજવું એટલે ‘�યાગ’ 
યોગી �વનમાં અથા�� આ�યા��મક માગ�માં 
�યાગનું �થાન ક���માં છ�.

�હ�થ �વનમાં રહ�વા છતાં કમળ પુ�પ 
સમાજ રહ�વાનું પણ આપણું �યેય છ�, તો મનમાં 
સહ�જે �� ઉ�ભવે ક� �હ�થ �વનમાં �યાગ 
સંભિવત છ�?

રાણી ચુડાલાના ��ાંતથી એ વાતને 
સમજવાનો �ય� કરીએ. જંગલમાં દૂર-દૂર એક 
ઝૂંપડી બનાવીને એક નવયુવાન સાધુ તપ�યા કરી 
ર�ો છ�, �યાં એક �� જણાતો સાધુ આવી ચડે છ�. 
પેલા યુવા સાધુને પૂછ� છ� ક�, હ� ઋિષ તુ શા માટ� 
આવી કઠોર સાધના કરી ર�ો છ�? ઉ�ર મ�યો, 
‘મો� આનંદ અને મુિ� મેળવવા માટ�!’ �� 
સાધુએ પૂ�ું તો શું તમે મુિ�ની �ા��ત કરી લીધી 
છ�? સાધુએ ઉ�ર આ�યો, �, ના હજુ સુધી એ 
મુ� અવ�થા મને �ા�ત નથી થઈ, આપ માગ� 
બતાવો. �� સાધુએ હસતાં હસતાં ક�ં ક� �યાંથી 
થાય? ત� �યાગ જ �યાં કય� છ�? યુવા સાધુ સમ� 
ગયો. તે ઝૂંપડી છોડી ઉભો થયો. �� સાધુએ 
પૂ�ું, ક�મ �યાં �ય છ�? ઉ�ર મ�યો, આજથી �� 
ઝૂંપડીનો �યાગ ક�ં છું.

�� સાધુ ફરી હસીને બો�યો, હ� ત� ક�ઈ જ 
�યાગ નથી કય�. યુવા સાધુની નજર લોટી અને 
કમંડળ પર પડી, એણે એ પણ �યાંજ રા�યાં અને 
ચાલતો થયો. પેલા �� સાધુએ ફરી હસીને ક�ં, 

યુવાન સાધુ હજું તે ક�ઈ જ�યાગ નથી કય�. પેલો 
યુવા સાધુ પણ મુંઝાયો, હવે તો ક�ઈ બાક� નથી 
ર�ં. તેની દ�હ પર ��� પડી.

બુઝગ� સાધુએ ક�ં હજુ તો ત� તારા 
અહમનો, દ�હભાનનો �યાગ નથી કય�. યુવા સાધુ 
બો�યો સમ� ગયો મુિનવર, હવે �� મારા દ�હનો 
પણ �યાગ કરી દ� છું. એમ કહ� ચાલતો થયો �યાં 
થોડે દૂર તેની પ�ી ચુડાલા રાણીને ઉભેલા �યા 
તે સમ� ગયો અને જઈને તેની પ�ીને પગે 
પ�ો, બો�યો તમે અહ� �યાંથી, રાણી બો�યા, હ� 
રાજન, તમે રા�યનો, અમારો �યાગ કરીને જતા 
ર�ાં પરંતુ �� મારા કમ�માંથી ચિલત ન થઈ શક�. �� 
શાંિતથી તટ�થ ભાવે રાજ કારભાર ચલા� છું, 
��જનોનું �ેમથી પાલન ક�ં છું અને �� અ�યાર� 
સુખી આનંદમાં છ� �યાર� એ રાજન બો�યા, ‘રાણી 
આજે તમે મારી આંખો ખોલી છ�, આજે મને સાચો 
�યાગ સમ�ઈ ગયો. ચાલો આજથી �� પણ તમારી 
સાથે રા�યમાં આવું છું. રા� જનકની જેમ 
‘આપણે િવદ�હી બનીને, સા�ી ��ા બનીને, 
��ટી બનીને આપણે જે કમ�થી બંધાયેલા છ� તે 
ફરજ બ�વશું મને હવે આજે સાચી મુિ� મળી 
ગઈ.’

�યાગ ઘણી રીતે થઈ શક�. તન �ારા, મન 
�ારા સવ� �ે� �યાગ એ બુિ� �ારા કરાયેલી 
બેહદનો �યાગ છ�. સાધુ સં�યાસીઓ પોતાની 
સાધનામાં બાધક�પ સમજતા પ�રવાર અને 
�હનો પણ �યાગ કર� છ� પરંતુ શું આ �કારનો 
�યાગ �વનમાં સંભવી શક�? સં�યાસીઓએ 
કર�લો �હ�યાગ એ સાચો �યાગ નથી કારણ 

�હ�થી �વનમાં �યાગનું મહ�વ
�.ક�. અિનલ, સુરત
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બાબતોનો અ�યાસ કરો.

�� સંતુ�મિણ છું

એક કહ�વત છ� ક�,

‘લખ ધન, ગજધન, ગાિજ ધન 
 ઔર રતન ધન ખાન, 
જબ ઘર આવે સંતોષ ધન, 
 સબધન ધુ�ર સમાન.’

કોઈની પાસે ભૌિતક સંપિ� ગમે તેટલી હોય 
પરંતુ સંતોષધનનું �થાન ખાલી રહ�વાથી બાક� 
ધન શૂ�ય બરાબર છ�. જેમ ક� કોહીનૂર હીરો 
અખૂટ સંપિ�નું �માણ છ� એ રીતે આપણને એ 
િન�ય થાય ક� વા�તવમાં �� �વયં એક મિણ�પ 
આ�મા છું અને આ��મક�પમાં પરમિપતા 
પરમા�માનું સંતાન છું. જે અખૂટ ખ�નાનો ભંડાર 
છ�. તેથી �� �વયં એક કોહીનૂર છું. કારણ ક� 
િશવિપતાના ખ�નાના અિધકારના �પમાં જ 
માિલક છું. એટલે મારાથી અસંતુ�તા ક�ટલાયે 
માઈલો દૂર રહ�વી �ઈએ. આવું િચંતન આપણને 
સંતુ� બનાવવામાં મદદ કરશે.

ઈ�છા મા�મ અિવધા

આપણે એ કદી ભૂલવું ન �ઈએ ક� 
ઈ�છાઓનો કદી અંત આવતો નથી. ઈ�છાઓ જ 
અનેક દુઃખોનું કારણ છ�, કોઈ િવ�ાને સાચું જ 
ક�ં છ� ક� ‘� ઈ�છા ન હોય, તો મનુ�ય કદી દુઃખી 
ના થાય.’ એનું તા�પય� એ નથી ક� આપણે જડમિત 
બની જઈએ. પણ આપણામાં ભૌિતક ઈ�છાઓનું 
સૂ�મ�પ પણ ન હોવું �ઈએ ક� જે આપણને દુઃખી 
બનાવે. નામ માન શાનની ઈ�છાઓ પણ આપણા 
માગ�માં બાધક છ�. એટલા માટ� સદા એ નશો રહ� ક� 
�� િ�લોક�નાથ િશવ પરમા�માનું સંતાન છું. તેથી 
�ણે લોકોની અઢળક સંપિ�ના ખ�નાઓની 
ચાવી મારી મુ�ીમાં છ�. તો પછી માર� માટ� ક�ઈ 

અ�ા�ય છ�? કોઈ વ�તુ અ�ા�ય નથી અને એવી જ 
ઈ�છાઓ થાય છ�. �યાં �ા��ત છ�.

�ામાના દર�ક ��યનો આનંદ મેળવો

આપણે એ �ણવું �ઈએ ક� મનુ�ય આજે જે 
��થિતમાં છ� તે એના પોતાના જ કમ�નો વારસો છ�. 
જેને આપણે સા�ં સમ�એ છીએ તેમાંથી બોધપાઠ 
લઈને ભિવ�યને વધાર� ઉ�ળ બનાવવાની �ેરણા 
મેળવીએ. તથા જેને આપણે સા�ં ગણતા નથી તે 
પણ વા�તવમાં ક�યાણકારી છ� કારણ ક� એનાથી 
આપણે આપણા પૂવ�જ�મોના કર�લાં િવકમ�ના 
બો�થી મુ� બનીએ છીએ. એટલે �ામાનું દર�ક 
��ય આ ���મંચના પા� માટ� રહ�યયુ� અને 
ક�યાણકારી છ�. એવું સમ�ને �વનને આનંદમય 
બનાવીએ.

સદા સંતુ� રહ�વું તે એક કળા છ�

આપ થોડીવાર ઠ�ડી હવામાં ખુ�ા 
આકાશની નીચે બેસીને ગંભીરતાથી ��� પર 
નજર ફ�કો તો આપને ભા�યે જ કોઈ માનવ �ાણી 
કલાિવિહન દ�ખાશે. આ કલાઓમાં આપણે એ 
ઉમેરી દઈએ ક� દર�ક પ�ર��થિતમાં આપણે સંતુ� 
રહ�વાની કલાને આપણા �વનમાં ધારણ કરવી જ 
છ� તો સુખ શાંિત �વભાિનક રીતે જ આપણા 
�વનનો હાર બનશે.

સંતુ�તાને અપનાવી બેદરકાર બનીએ નહ�

ઉપરો� વાતોનો અથ� એ નથી ક� આપણે 
આપણા વત�માન પુ�ષાથ�થી સંતુ� છીએ. ના આ 
રીતે સંતુ�તાની આડમાં રહીને આપણે પુ�ષાથ�-
હીન ન બનીએ. તેમ કરીશું તો આ મહાન ગુણની 
મ�ક ગણાશે. આપણે આ ગુણની ઉપયોિગતાને 
સમ�એ. તેને સાથ�ક બનાવીએ. બી�ઓના 
પાટ�ને �ઈને ઈ�યા�, ��ષા�દ, બુરાઈઓમાંથી દૂર 

(અનુસંધાન પેજ નં. 18 પર)
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�યાગ એ �હ�થ �વનમાં અિત મહ�વનો 
છ�. એના માટ� ગાયન છ�... ‘�યાગીને ભોગવ’ 
અને ‘�યાગ ન ટક� વૈરા�ય િવના’ �યાગનો 
શા��દક અથ� લઈએ તો �યજવું એટલે ‘�યાગ’ 
યોગી �વનમાં અથા�� આ�યા��મક માગ�માં 
�યાગનું �થાન ક���માં છ�.

�હ�થ �વનમાં રહ�વા છતાં કમળ પુ�પ 
સમાજ રહ�વાનું પણ આપણું �યેય છ�, તો મનમાં 
સહ�જે �� ઉ�ભવે ક� �હ�થ �વનમાં �યાગ 
સંભિવત છ�?

રાણી ચુડાલાના ��ાંતથી એ વાતને 
સમજવાનો �ય� કરીએ. જંગલમાં દૂર-દૂર એક 
ઝૂંપડી બનાવીને એક નવયુવાન સાધુ તપ�યા કરી 
ર�ો છ�, �યાં એક �� જણાતો સાધુ આવી ચડે છ�. 
પેલા યુવા સાધુને પૂછ� છ� ક�, હ� ઋિષ તુ શા માટ� 
આવી કઠોર સાધના કરી ર�ો છ�? ઉ�ર મ�યો, 
‘મો� આનંદ અને મુિ� મેળવવા માટ�!’ �� 
સાધુએ પૂ�ું તો શું તમે મુિ�ની �ા��ત કરી લીધી 
છ�? સાધુએ ઉ�ર આ�યો, �, ના હજુ સુધી એ 
મુ� અવ�થા મને �ા�ત નથી થઈ, આપ માગ� 
બતાવો. �� સાધુએ હસતાં હસતાં ક�ં ક� �યાંથી 
થાય? ત� �યાગ જ �યાં કય� છ�? યુવા સાધુ સમ� 
ગયો. તે ઝૂંપડી છોડી ઉભો થયો. �� સાધુએ 
પૂ�ું, ક�મ �યાં �ય છ�? ઉ�ર મ�યો, આજથી �� 
ઝૂંપડીનો �યાગ ક�ં છું.

�� સાધુ ફરી હસીને બો�યો, હ� ત� ક�ઈ જ 
�યાગ નથી કય�. યુવા સાધુની નજર લોટી અને 
કમંડળ પર પડી, એણે એ પણ �યાંજ રા�યાં અને 
ચાલતો થયો. પેલા �� સાધુએ ફરી હસીને ક�ં, 

યુવાન સાધુ હજું તે ક�ઈ જ�યાગ નથી કય�. પેલો 
યુવા સાધુ પણ મુંઝાયો, હવે તો ક�ઈ બાક� નથી 
ર�ં. તેની દ�હ પર ��� પડી.

બુઝગ� સાધુએ ક�ં હજુ તો ત� તારા 
અહમનો, દ�હભાનનો �યાગ નથી કય�. યુવા સાધુ 
બો�યો સમ� ગયો મુિનવર, હવે �� મારા દ�હનો 
પણ �યાગ કરી દ� છું. એમ કહ� ચાલતો થયો �યાં 
થોડે દૂર તેની પ�ી ચુડાલા રાણીને ઉભેલા �યા 
તે સમ� ગયો અને જઈને તેની પ�ીને પગે 
પ�ો, બો�યો તમે અહ� �યાંથી, રાણી બો�યા, હ� 
રાજન, તમે રા�યનો, અમારો �યાગ કરીને જતા 
ર�ાં પરંતુ �� મારા કમ�માંથી ચિલત ન થઈ શક�. �� 
શાંિતથી તટ�થ ભાવે રાજ કારભાર ચલા� છું, 
��જનોનું �ેમથી પાલન ક�ં છું અને �� અ�યાર� 
સુખી આનંદમાં છ� �યાર� એ રાજન બો�યા, ‘રાણી 
આજે તમે મારી આંખો ખોલી છ�, આજે મને સાચો 
�યાગ સમ�ઈ ગયો. ચાલો આજથી �� પણ તમારી 
સાથે રા�યમાં આવું છું. રા� જનકની જેમ 
‘આપણે િવદ�હી બનીને, સા�ી ��ા બનીને, 
��ટી બનીને આપણે જે કમ�થી બંધાયેલા છ� તે 
ફરજ બ�વશું મને હવે આજે સાચી મુિ� મળી 
ગઈ.’

�યાગ ઘણી રીતે થઈ શક�. તન �ારા, મન 
�ારા સવ� �ે� �યાગ એ બુિ� �ારા કરાયેલી 
બેહદનો �યાગ છ�. સાધુ સં�યાસીઓ પોતાની 
સાધનામાં બાધક�પ સમજતા પ�રવાર અને 
�હનો પણ �યાગ કર� છ� પરંતુ શું આ �કારનો 
�યાગ �વનમાં સંભવી શક�? સં�યાસીઓએ 
કર�લો �હ�યાગ એ સાચો �યાગ નથી કારણ 

�હ�થી �વનમાં �યાગનું મહ�વ
�.ક�. અિનલ, સુરત

(અનુસંધાન પેજ નં. 15 પર)
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બોધપાઠ
એકવાર ક�પનીમાં એક નવા મેનેજરને 

રાખવામાં આ�યો. મેનેજર યો�ય હતો એટલે 
માિલક� એને પૂરો અિધકાર આપી દીધો. એ 
મનેજરથી એક મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, જેથી ક�પનીને 
લાખોનું નુકસાન થઈ ગયું. મેનેજર પોતાનું 
રા�નામું લઈને માિલકની પાસે પહ��યો અને 
કહ�વા લા�યો ક� પોતાની ભૂલને કારણે આટલું 
બધું નુકસાન થયું છ�. એટલે એ ક�પની છોડી ર�ો 
છ�. માિલક� તે રા�નામું ફાડી દ�તાં ક�ં, ‘તમને 
આ બોધપાઠ શીખવવા માટ� ક�પનીને હ�રો 
ડોલરનું ખય� થયું છ�. હવે અમે સૌ આ બોધપાઠ 
સાથે તમને કઈ રીતે જવા દઈએ? તમે અહ� જ 
રહ�શો. કારણ ક� લાખો ડોલરના નુકસાનથી 
થયેલા બોધપાઠથી ક�પનીને ભિવ�યમાં લાભ થશે. 
�� આટલો ક�મતી બોધપાઠ લઈને તમને અહ�થી 
જવા દઈશ નહ�.’

માિલકના િવ�ાસને �ઈને મેનેજરનો 
ઉ�સાહ વધી ગયો અને થોડા જ સમયમાં એણે 
પોતાની ક�પનીને હ�રો ડોલરોનો ફાયદો 
કરા�યો. જે પોતાની ભૂલનો �વીકાર કર� છ� તેને 
દર�ક ભૂલમાંથી બોધપાઠ મળી જ રહ� છ�. �યાં 
સુધી આપણે બી�ઓને દોષ આપતા રહીશું �યાં 
સુધી બોધપાઠ લઈ આવશે ક� તેવી ભૂલો આપણને 
વારંવાર આવી પ�ર��થિતઓ સ� દ�શે. �યાં સુધી 
બોધપાઠ લઈશું નહ� �યાં સુધી પ�ર��થિતઓ 
બદલાશે નહ�.

કોણ ક�ટલું ��યું
સમય જ �વન અને �મ જ ગૌરવ છ�. 

જ�મ�દનથી લઈને ��યુપય�ત કોણ ક�ટલું ��યું 

તેનો િહસાબ �કતાબ સમય પર આધા�રત ન હોય 
પણ એણે પોતાના સમયનો ઉપયોગ ક�ટલાં 
મહ�વપૂણ� �યોજનો માટ� કય� તે મહ�વનું છ�. 
આ� શંકરાચાય� મા� બ�ીસ વષ� જ ��યા. 
િવવેકાનંદનું આયુ�ય મા� છ�ીસ વષ�નું હતું. 
રામતીથ� તે�ીસ વષ�ની વયે જ દ�હ છોડી ચા�યા 
ગયા. જેને લાંબુ આયુ�ય ભોગવવાની તક મળી ન 
હોય એવાં ઘણાં લોકો આ દુિનયામાં થઈ ગયાં પણ 
એમણે પોતાના સમયનો �ે��મ �યોજનો માટ� 
િન�ાપૂવ�ક ઉપયોગ કય� એના આધાર� જ તેઓ 
િસિ�ઓ મેળવી શ�યા. આવી િસિ�ઓ સો બસો 
વષ� �વીને પણ કોઈ મેળવી ના શક�. ક�ટલાક 
લોકોનું આયુ�ય લાંબુ હોય છ�. પણ એમના 
�વનકાય�નો િહસાબ �વામાં આવે તો તેઓ પેટ 
ભરવા, �જનની જં�ળમાં �ય�ત ર�ા તથા 
દુગુ�ણોના ફલ�વ�પે જ�મનાર િવમાસણોમાં જ 
મોતના મુખમાં ગયા. લગભગ અડધો સમય 
દુ�કમ�ની મૂંઝવણમાં અને એટલો જ સમય 
આળસ-�માદમાં વીતા�યો. આટલું લાંબુ આયુ�ય 
ભોગવવા છતાં શું તેઓને લાંબુ �વવાનો સંતોષ, 
આનંદ મ�યા? �માદની અવ�થામાં એનું ભાન ન 
થાય પણ �યાર� અંિતમ િવદાયનો સમય આવે 
�યાર� આંખો ખુલી �ય છ�. �યાર� હાથ મસળતાં, 
��ધાયેલા ગળાની આંસુભરી આંખોથી તેઓ કહ� છ� 
ક� પોતે �વનનો બ�મૂ�ય સમય િનરથ�ક કાય�માં 
વીતા�યો. જેના કારણે કાળનો �ાસ આપનાર 
અંધકારભયુ� ભિવ�ય કમાયા.

સમ�યામુ�
એક માનવ હ�મેશા પોતાની સમ�યાઓનાં 

રોદણાં રડતો રહ�તો હતો. એક �દવસ તે એક 
ધમ�ગુ�ને મ�યો અને કહ�વા લા�યો, ‘�યાંય 

�સંગ પ�રમલ
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ગભરાઈ ગઈ હતી. પરંતુ મં�ી ‘િનરાશ થઈશ 
નહ�. ગાઢ અંધકારમાં પણ �કાશનું �કરણ 
અવ�ય હોય છ�.’ એમ કહીને તે એક એક 
દરવા�ને ધક�લીને �વા લા�યો. દરવા� ખૂ�યો 
નહ�. લગભગ વીસ પચીસ દરવા� �યા પરંતુ 
કોઈપણ દરવા� ખૂ�યો નહ�.

મં�ી થાક� ગયો. એની પ�ીની િનરાશા 
વધી ગઈ. તેણી બોલી તમા�ં મ��ત�ક તો ઠીક છ� 
ને? આટલા મોટાં મોટાં તાળા લા�યા છ�. તમારા 
ધ�ાથી દરવા� કઈ રીતે ખૂલશે? પણ મં�ી 
હતાશ થયો નહ� તે એજ લગનથી દરવા� 
ધક�લતો ર�ો. એણે ન�વાણું દરવા� ધક��યા. 
પરંતુ એક પણ દરવા� ખૂ�યો નહ�. પ�ીએ 
િચડાઈને એને બેસાડી દીધો. પરંતુ થોડીવાર પછી 
તે ફરીથી ઊભો થયો અને સોમા દરવા�ને ધ�ો 
લગા�યો. ધ�ો લાગતાં જ નક�ચા ખૂલવા લા�યા. 
મં�ીને અંદાજ આવી ગયો ક� આ દરવા� ખૂલી 
શક� છ�. એણે બમણા ઉ�સાહથી દરવા� 
ધક�લવાનું શ� કયુ� અને થોડીવારમાં જ તે ખુલી 
ગયો. એની પ�ી બોલી અર�! આ કઈરીતે ખૂલી 
ગયો? મં�ીએ શાંતભાવથી જવાબ આ�યો ક� 
િજંદગીમાં બધાં જ દરવા� બંધ નથી હોતા એ 
દરવાજેથી નીકળી જઈને તેઓએ જેલમાંથી મુિ� 
મેળવી.

સંકટમાંથી મુિ�

એક માનવ હ�મેશાં મુસીબતોથી ઘેરાયેલો 
રહ�તો હતો. એનું એક કામ સા�ં થાય, તો બીજું 
બગડી �ય. એને સુધારવા જતાં �ી� કાય�માં 
અડચણો આવી �ય. �યાર�ક પ�રવારમાં કોઈ 
સંકટ આવે, તો �યાર�ક નોકરીમાં. એમાંથી પસાર 
થઈ જતો �યાં વળી બી� સમ�યા સામે આવી 
જતી. આ િવચારીને તે વધાર� પર�શાન થઈ ગયો ક� 
મારી સાથે જ આવું ક�મ થાય છ�? અને �યાં સુધી 

સમ�યા જ ન હોય તેવી જગા મને બતાવો?’ 
ધમ�ગુ�એ ક�ં ક� �� એવી જગા �ણું છું �યાં 
હ�રો લોકો રહ� છ� પણ કોઈનેય કોઈ સમ�યા 
નથી. તે માનવ આ સાંભળીને ખુશ થયો. અને 
ગુ�ને િવનંતી કરી ક� �� �યાં જવા ઈ�છું છું. મને 
જલદીથી એ જગા પર લઈ �ઓ. ધમ�ગુ� એને 
ક��તાન લઈ ગયા અને બો�યા. ‘અહ� હ�રો 
લોકો કબરમાં સૂતેલા છ�. પણ કોઈને કોઈ સમ�યા 
નથી, અહ� કોઈ ક� નથી.’

�વન છ� તો સમ�યાઓ છ�. �યાં સુધી 
�વન છ� �યાં સુધી સમ�યાઓ રહ�શે. સમ�યાઓ 
હશે, �યાર� િવકાસ થશે. એનો અથ� એ નથી ક� 
આપણે સમ�યાઓને કારણે હસવાનું છોડી દઈએ 
અને દુઃખી થઈને �વનભર અ�ાનમાં રહીએ. 
અ�ાનનો પડદો જ િવવેકને ઢાંક�ને દુઃખનો 
અનુભવ કરાવે છ�. �ાનના �કાશથી �કાિશત 
માનવ સદા સમાધાન �વ�પ થઈને ખુશ રહ� છ�.

આશા છોડશો નહ�
બે રા�ઓ વ�ે યુ� થયું. િવજયી રા�એ 

હાર�લા રા�ના �ક�ાને ઘેરી લીધો અને એના 
સવ� િવ�ાસપા� અિધકારીઓને બંદીવાન 
બનાવીને જેલમાં મોકલી દીધાં. એ ક�દીઓમાં 
પરાિજત રા�નો યુવામં�ી તથા એની પ�ી પણ 
હતી. બંનેને �ક�ાના એક િવશેષભાગમાં ક�દ 
કરીને રા�યાં હતાં. જેલના જેલર� એમને આવીને 
સમ��યા ક� અમારા રા�ની ગુલામી �વીકારી 
લો. નહ�તર જેલમાં જ ભૂ�યા તર�યા તડપી 
તડપીને મરી જશો. પરંતુ �વાિભમાની મં�ીને 
ગુલામી �વીકારવી નહોતી. તેથી તે ચૂપ ર�ો. 
જેલર ચા�યો ગયો. એ બંનેને જે ભવનમાં રા�યાં 
હતાં એમાં સો દરવા� હતા. સવ� દરવા�ઓ ઉપર 
મોટા મોટા તાળા માર�લા હતાં. મં�ીની પ�ીનું 
�વા��ય િનરંતર બગડી ર� હતું. તેણી ઘણી 
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બોધપાઠ
એકવાર ક�પનીમાં એક નવા મેનેજરને 

રાખવામાં આ�યો. મેનેજર યો�ય હતો એટલે 
માિલક� એને પૂરો અિધકાર આપી દીધો. એ 
મનેજરથી એક મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, જેથી ક�પનીને 
લાખોનું નુકસાન થઈ ગયું. મેનેજર પોતાનું 
રા�નામું લઈને માિલકની પાસે પહ��યો અને 
કહ�વા લા�યો ક� પોતાની ભૂલને કારણે આટલું 
બધું નુકસાન થયું છ�. એટલે એ ક�પની છોડી ર�ો 
છ�. માિલક� તે રા�નામું ફાડી દ�તાં ક�ં, ‘તમને 
આ બોધપાઠ શીખવવા માટ� ક�પનીને હ�રો 
ડોલરનું ખય� થયું છ�. હવે અમે સૌ આ બોધપાઠ 
સાથે તમને કઈ રીતે જવા દઈએ? તમે અહ� જ 
રહ�શો. કારણ ક� લાખો ડોલરના નુકસાનથી 
થયેલા બોધપાઠથી ક�પનીને ભિવ�યમાં લાભ થશે. 
�� આટલો ક�મતી બોધપાઠ લઈને તમને અહ�થી 
જવા દઈશ નહ�.’

માિલકના િવ�ાસને �ઈને મેનેજરનો 
ઉ�સાહ વધી ગયો અને થોડા જ સમયમાં એણે 
પોતાની ક�પનીને હ�રો ડોલરોનો ફાયદો 
કરા�યો. જે પોતાની ભૂલનો �વીકાર કર� છ� તેને 
દર�ક ભૂલમાંથી બોધપાઠ મળી જ રહ� છ�. �યાં 
સુધી આપણે બી�ઓને દોષ આપતા રહીશું �યાં 
સુધી બોધપાઠ લઈ આવશે ક� તેવી ભૂલો આપણને 
વારંવાર આવી પ�ર��થિતઓ સ� દ�શે. �યાં સુધી 
બોધપાઠ લઈશું નહ� �યાં સુધી પ�ર��થિતઓ 
બદલાશે નહ�.

કોણ ક�ટલું ��યું
સમય જ �વન અને �મ જ ગૌરવ છ�. 

જ�મ�દનથી લઈને ��યુપય�ત કોણ ક�ટલું ��યું 

તેનો િહસાબ �કતાબ સમય પર આધા�રત ન હોય 
પણ એણે પોતાના સમયનો ઉપયોગ ક�ટલાં 
મહ�વપૂણ� �યોજનો માટ� કય� તે મહ�વનું છ�. 
આ� શંકરાચાય� મા� બ�ીસ વષ� જ ��યા. 
િવવેકાનંદનું આયુ�ય મા� છ�ીસ વષ�નું હતું. 
રામતીથ� તે�ીસ વષ�ની વયે જ દ�હ છોડી ચા�યા 
ગયા. જેને લાંબુ આયુ�ય ભોગવવાની તક મળી ન 
હોય એવાં ઘણાં લોકો આ દુિનયામાં થઈ ગયાં પણ 
એમણે પોતાના સમયનો �ે��મ �યોજનો માટ� 
િન�ાપૂવ�ક ઉપયોગ કય� એના આધાર� જ તેઓ 
િસિ�ઓ મેળવી શ�યા. આવી િસિ�ઓ સો બસો 
વષ� �વીને પણ કોઈ મેળવી ના શક�. ક�ટલાક 
લોકોનું આયુ�ય લાંબુ હોય છ�. પણ એમના 
�વનકાય�નો િહસાબ �વામાં આવે તો તેઓ પેટ 
ભરવા, �જનની જં�ળમાં �ય�ત ર�ા તથા 
દુગુ�ણોના ફલ�વ�પે જ�મનાર િવમાસણોમાં જ 
મોતના મુખમાં ગયા. લગભગ અડધો સમય 
દુ�કમ�ની મૂંઝવણમાં અને એટલો જ સમય 
આળસ-�માદમાં વીતા�યો. આટલું લાંબુ આયુ�ય 
ભોગવવા છતાં શું તેઓને લાંબુ �વવાનો સંતોષ, 
આનંદ મ�યા? �માદની અવ�થામાં એનું ભાન ન 
થાય પણ �યાર� અંિતમ િવદાયનો સમય આવે 
�યાર� આંખો ખુલી �ય છ�. �યાર� હાથ મસળતાં, 
��ધાયેલા ગળાની આંસુભરી આંખોથી તેઓ કહ� છ� 
ક� પોતે �વનનો બ�મૂ�ય સમય િનરથ�ક કાય�માં 
વીતા�યો. જેના કારણે કાળનો �ાસ આપનાર 
અંધકારભયુ� ભિવ�ય કમાયા.

સમ�યામુ�
એક માનવ હ�મેશા પોતાની સમ�યાઓનાં 

રોદણાં રડતો રહ�તો હતો. એક �દવસ તે એક 
ધમ�ગુ�ને મ�યો અને કહ�વા લા�યો, ‘�યાંય 

�સંગ પ�રમલ
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ગભરાઈ ગઈ હતી. પરંતુ મં�ી ‘િનરાશ થઈશ 
નહ�. ગાઢ અંધકારમાં પણ �કાશનું �કરણ 
અવ�ય હોય છ�.’ એમ કહીને તે એક એક 
દરવા�ને ધક�લીને �વા લા�યો. દરવા� ખૂ�યો 
નહ�. લગભગ વીસ પચીસ દરવા� �યા પરંતુ 
કોઈપણ દરવા� ખૂ�યો નહ�.

મં�ી થાક� ગયો. એની પ�ીની િનરાશા 
વધી ગઈ. તેણી બોલી તમા�ં મ��ત�ક તો ઠીક છ� 
ને? આટલા મોટાં મોટાં તાળા લા�યા છ�. તમારા 
ધ�ાથી દરવા� કઈ રીતે ખૂલશે? પણ મં�ી 
હતાશ થયો નહ� તે એજ લગનથી દરવા� 
ધક�લતો ર�ો. એણે ન�વાણું દરવા� ધક��યા. 
પરંતુ એક પણ દરવા� ખૂ�યો નહ�. પ�ીએ 
િચડાઈને એને બેસાડી દીધો. પરંતુ થોડીવાર પછી 
તે ફરીથી ઊભો થયો અને સોમા દરવા�ને ધ�ો 
લગા�યો. ધ�ો લાગતાં જ નક�ચા ખૂલવા લા�યા. 
મં�ીને અંદાજ આવી ગયો ક� આ દરવા� ખૂલી 
શક� છ�. એણે બમણા ઉ�સાહથી દરવા� 
ધક�લવાનું શ� કયુ� અને થોડીવારમાં જ તે ખુલી 
ગયો. એની પ�ી બોલી અર�! આ કઈરીતે ખૂલી 
ગયો? મં�ીએ શાંતભાવથી જવાબ આ�યો ક� 
િજંદગીમાં બધાં જ દરવા� બંધ નથી હોતા એ 
દરવાજેથી નીકળી જઈને તેઓએ જેલમાંથી મુિ� 
મેળવી.

સંકટમાંથી મુિ�

એક માનવ હ�મેશાં મુસીબતોથી ઘેરાયેલો 
રહ�તો હતો. એનું એક કામ સા�ં થાય, તો બીજું 
બગડી �ય. એને સુધારવા જતાં �ી� કાય�માં 
અડચણો આવી �ય. �યાર�ક પ�રવારમાં કોઈ 
સંકટ આવે, તો �યાર�ક નોકરીમાં. એમાંથી પસાર 
થઈ જતો �યાં વળી બી� સમ�યા સામે આવી 
જતી. આ િવચારીને તે વધાર� પર�શાન થઈ ગયો ક� 
મારી સાથે જ આવું ક�મ થાય છ�? અને �યાં સુધી 

સમ�યા જ ન હોય તેવી જગા મને બતાવો?’ 
ધમ�ગુ�એ ક�ં ક� �� એવી જગા �ણું છું �યાં 
હ�રો લોકો રહ� છ� પણ કોઈનેય કોઈ સમ�યા 
નથી. તે માનવ આ સાંભળીને ખુશ થયો. અને 
ગુ�ને િવનંતી કરી ક� �� �યાં જવા ઈ�છું છું. મને 
જલદીથી એ જગા પર લઈ �ઓ. ધમ�ગુ� એને 
ક��તાન લઈ ગયા અને બો�યા. ‘અહ� હ�રો 
લોકો કબરમાં સૂતેલા છ�. પણ કોઈને કોઈ સમ�યા 
નથી, અહ� કોઈ ક� નથી.’

�વન છ� તો સમ�યાઓ છ�. �યાં સુધી 
�વન છ� �યાં સુધી સમ�યાઓ રહ�શે. સમ�યાઓ 
હશે, �યાર� િવકાસ થશે. એનો અથ� એ નથી ક� 
આપણે સમ�યાઓને કારણે હસવાનું છોડી દઈએ 
અને દુઃખી થઈને �વનભર અ�ાનમાં રહીએ. 
અ�ાનનો પડદો જ િવવેકને ઢાંક�ને દુઃખનો 
અનુભવ કરાવે છ�. �ાનના �કાશથી �કાિશત 
માનવ સદા સમાધાન �વ�પ થઈને ખુશ રહ� છ�.

આશા છોડશો નહ�
બે રા�ઓ વ�ે યુ� થયું. િવજયી રા�એ 

હાર�લા રા�ના �ક�ાને ઘેરી લીધો અને એના 
સવ� િવ�ાસપા� અિધકારીઓને બંદીવાન 
બનાવીને જેલમાં મોકલી દીધાં. એ ક�દીઓમાં 
પરાિજત રા�નો યુવામં�ી તથા એની પ�ી પણ 
હતી. બંનેને �ક�ાના એક િવશેષભાગમાં ક�દ 
કરીને રા�યાં હતાં. જેલના જેલર� એમને આવીને 
સમ��યા ક� અમારા રા�ની ગુલામી �વીકારી 
લો. નહ�તર જેલમાં જ ભૂ�યા તર�યા તડપી 
તડપીને મરી જશો. પરંતુ �વાિભમાની મં�ીને 
ગુલામી �વીકારવી નહોતી. તેથી તે ચૂપ ર�ો. 
જેલર ચા�યો ગયો. એ બંનેને જે ભવનમાં રા�યાં 
હતાં એમાં સો દરવા� હતા. સવ� દરવા�ઓ ઉપર 
મોટા મોટા તાળા માર�લા હતાં. મં�ીની પ�ીનું 
�વા��ય િનરંતર બગડી ર� હતું. તેણી ઘણી 
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�ાના�ત

આવું ચાલતું રહ�શે? શું �વનમાં કદી સુખ સંતોષ 
નહ� મળ�. તે એટલો િનરાશ થઈ ગયો ક� 
આ�મહ�યા સુધીનો �યાસ કય� પરંતુ �ક�મતે �યાં 
પણ તેને દગો કય�. તે બચી ગયો. પ�રવાર તથા 
ન�કના િમ�ોના ગુ�સાનો િશકાર બ�યો.

એને જવાબદારીઓથી ભાગનાર તરીક� 
સૌએ િધ�ાય�. એણે બધાંની માફ� માગી અને 
શહ�ર છોડવાનો િનણ�ય કય�. એણે િવચાયુ� ક� 
�થાન બદલવાતી કદાચ એનું ભા�ય પણ બદલી 
�ય. એણે ક�ટલાયે �થાન �યા એમાંથી એક 
નાનો ક�બો (નાનું શહ�ર) પસંદ કય�. �યાં જવા 
માટ� એણે તથા એના પ�રવાર� તૈયારી કરી દીધી. 
સામાન લઈને જેવો એણે ઘર બહાર પગ મૂ�યો તો 
�યું - એક મિહલા એનો ર�તો રોક�ને ઊભી 
હતી. એણે પૂ�ું - શું ઈ�છ� છ�? મિહલાએ ક�ં - 
તમારો સાથ. માનવે જવાબ આ�યો - �� તો શહ�ર 
છોડી ર�ો છું. મિહલાએ હસીને ક�ં તો શું થયું? 
તમે �યાં જશો �યાં તમારી સાથે આવીશ. માનવે 
ક�ટાળીને એનો પ�રચય પૂ�ો. તો તે બોલી - �� 
તમારી �ક�મત (ભા�ય) છું. આ સાંભળીને એ 
માનવનું મન બેસી ગયું. એણે ક�ં - �યાર� તું 
�યાંય પણ મારો સાથ છોડવા તૈયાર નથી. તો 
બી� �થાન પર જઈને શું કરીશ? એ માણસે 
િનણ�ય કય� ક� અહ� રહીને જ મારી �ક�મત 
બદલીશ.

િન�યની �ઢતા રંગ લાવી, એની સખત 
મહ�નતથી સફળતા એનાં ચરણ ચૂમવા લાગી. હવે 
તે પણ �સ�ન હતો અને પ�રવાર પણ ઉ�ાસના 
આ વાતાવરણમાં ક� આવતા તો એનું �વ�રત 
સમાધાન કરવામાં આવતું. હવે સુખ અને સંતોષ 
એના �વનનો �થાયી ભંડાર બની ગયાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ ફ�રયાદ કર� છ�. બ� રમુ� લાગે છ�, પૂછ� છ� ક� 
શું મારી સાસુનો ગુ�સો શાંત થશે? �� બાંધેલી છું, 
�� �યાર� મુ� થઈશ? મારી સંપૂણ�પણે સર��ડર 
થવાની ઈ�છા કયાર�ય પૂણ� થશે?

• ચોથા �કારની �યુ છ� ઉ�ાહના 
દ�વાવાળાની અથા�ત બાબાને �યારભરી ફ�રયાદ 
કરવાવાળાની. બાબા તમે ખરા છો આવા સમયે 
ક�મ આ�યા? હવે તો �� ત�ન �� થઇ ગઇ છું. હવે 
તો શરીર પણ �વ�થ નથી રહ�તું! વહ�લા અમને 
જગાડવા �ઈએ ને, મોડા મોડા ક�મ જગા�ા? 
બાબા તમે ભારત છોડીને િસંધ દ�શમાં જ ક�મ 
પધાયા�? પહ�લાં �યાંની બહ�નોને જ પહ�લો ચા�સ 
ક�મ આ�યો? સંગમયુગમાં જ અમને ગોપ-ગોપી 
ક�મ બના�યાં? પહ�લાં માતાઓ-શિ�ઓને ક�મ 
�ાધા�ય આ�યું? ક�વી ગરીબાઈ આપી ક� �� ધા�ં 
તો પણ સહયોગ �પે ધન ન આપી શક��? સાકાર 
�પમાં અમે તમને ન મળી શ�યાં એનો અંતરમાં 
વસવસો છ�. અમને એવો તે ક�વો પાટ� આ�યો? 

• પાંચમા �કારની �યુ છ� રોયલ �પથી 
માંગવાની. અ�યાર� આનું �માણ ઘણું ઓછું થઈ 
ગયું છ�. હવે ક�પા કરો, આશીવા�દ આપો એમ નથી 
કહ�તા પણ અંદરથી ઈ�છાઓ તો �બળ જ છ�.

મા�ટર નોલેજ�લ અથવા મા�ટર સવ�-
શિ�માનની ��થિતમાં ��થત થઈ �વ તો બધાજ 
�કારની �યુ સમા�ત થઈ જશે. અને તમારી 
આગળ ભાિવ ભ�ો અને ભાિવ ��ની લાંબી 
લાઈન લાગી જશે. બસ ચાલો સંગમના અલૌ�કક 
મેળાની મઝા માણીયે . લાવલીન થઈ જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... ��ોની વણથંભી

�કારની Que �વા મળ� છ�.

• અર� કરવાવાળા આ�માઓ કહ� છ� 
શિ� આપો, સહયોગ આપો, િહ�મત આપો, 
બુિ�નું તાળું ખોલી દો, યુિ� બતાવો. ક�દક 
બી� માટ� પણ અર� કર� છ� ક� મારા પિત અથવા 
ફલાણા ફલાણાની બુિ� શુ� કરો.

કોઈ-કોઈ વળી યાચના કરતા હોય એમ 
પૂછ� છ� ક� મને સેવામાં સફળતા મળ� એવું ક�ઈ કરો 
બાબા. અમે િનરંતર યાદની યા�ામાં મ� 
રહીએ, યાદ એકદમ પાવર�લ થઈ �ય અને 
જૂના-પુરાણા સં�કાર ઝડપથી સમા�ત થઈ �ય 
એવી જુદા-જુદા �કારની અર� બાબાને કરતા 
હોય છ�.

• બી� �યુ ફ�રયાદી બની ફ�રયાદ  
કરવાવાળાની �યુ. �યાં, કબ, ક�સે હોગા. લાંબી 
લાઈન કદી સમા�ત જ નથી થતી. યાદમાં િવ�ન 
ક�મ પડે છ�? લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવારમાં 
સહયોગ ક�મ નથી મળતો? �યથ� સંક�પ ક�મ આવે 
છ�? શરીરમાં  રોગો ક�મ �વેશે છ�?

• �ી� �કારની �યુ એવી છ� જેમાં 
આ�માઓ બાબાને જ �યોિતષી  સમજવા લાગે છ�. 
પૂછ� છ� શું અમે ફરીથી રોગમુ�-�વ�થ થઈ 
શક�શું? અમને સફળતા મળશે? મારા અમુક 
અમુક સંબંધી �ાનમાગ�માં �ડાશે? અમે અમારા 
શહ�રમાં સેવા���ધ કરવા માંગીએ છ� તો સફળ 
થઈશું? �� ક�વો �યવહાર અપનાવું ક� સફળતા 
ચરણ ચૂમે? િબઝનેસ ક� સિવ�સ બે માંથી શામાં મને 
લાભ થશે? શુ �� મહારથીની લાઈનમાં આવી 
શક�શ? ક�ટલીક આ�માઓ �હ�થ �યવહારની 

રોજ સવાર� 4 વાગે આકાશમાંથી  
અ�તવષા� થતી હોય, મંદ મંદ પવન વાતો હોય 
અને શાંત શીતળ ચાંદનીમાં �યાર� ફ�ર�તાઓ 
�મણ કરવા નીક�યા હોય �યાર� યોગી 
આ�માઓ ન�દરમાં પ�ા રહ� એવું બને? કદાિપ 
નહ�.

અ�તવેળાનો આરંભ થતાં જ બાબાના 
વહાલા બાળકો  બાબાના િમલન માટ�, કનેકશન 
�ડવા નંબર ડાયલ કરવા લાગી �ય છ�. િમલન 
માટ� જ તો. આ િમલનના સમાચાર �વયં બાબા 
�ોડકા�ટ કર� છ�. ચાલો �ઈએ આપણે કઈ 
ભૂિમકામાં છ�.

• � લાઈન �ીયર હોય તો કોઈકનું 
કનેકશન જ�દી મળી �ય છ�.

• ક�ટલાંક કનેકશન �ડવામાં �યથ� 
પુ�ષાથ� કર� છ�. સમયનો વેડફાટ કર� છ�.

• કોઈ-કોઈ �ડાણ ન મળવાથી �દલ-
િશક�ત એટલે ક� િનરાશ થઈ �ય છ�.

• કોઈ-કોઈ એવા પણ હોય છ� જે સંપક� 
બાપ સાથે કરવા માંગે છ� પણ �ડાણ માયા સાથે 
થઈ �ય છ� પછી તો ધાર� તો પણ માયામાંથી મુ� 
નથી થઈ શકતાં. આળસ-અલબેલાપણે એમને 
કમ�ર બનાવી દીધાં છ�.

િનિવ�કારી આ�માઓનું કનેકશન બાબા 
સાથે સરળતાથી થઈ �ય છ�. સંક�પની ��વચ 
દબાવી અને કનેકશન મળી ગયું. પણ ક�ટલાક 
આ�માઓ હ�મેશા ફ�રયાદ કરતા હોય છ�. હ�મેશા 
��ાથ�. ��ોની લાંબી વણઝાર. "Que of 
Question's" સમ� �દવસ દરિમયાન આવી 5 

��ોની વણથંભી વણઝાર
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આવું ચાલતું રહ�શે? શું �વનમાં કદી સુખ સંતોષ 
નહ� મળ�. તે એટલો િનરાશ થઈ ગયો ક� 
આ�મહ�યા સુધીનો �યાસ કય� પરંતુ �ક�મતે �યાં 
પણ તેને દગો કય�. તે બચી ગયો. પ�રવાર તથા 
ન�કના િમ�ોના ગુ�સાનો િશકાર બ�યો.

એને જવાબદારીઓથી ભાગનાર તરીક� 
સૌએ િધ�ાય�. એણે બધાંની માફ� માગી અને 
શહ�ર છોડવાનો િનણ�ય કય�. એણે િવચાયુ� ક� 
�થાન બદલવાતી કદાચ એનું ભા�ય પણ બદલી 
�ય. એણે ક�ટલાયે �થાન �યા એમાંથી એક 
નાનો ક�બો (નાનું શહ�ર) પસંદ કય�. �યાં જવા 
માટ� એણે તથા એના પ�રવાર� તૈયારી કરી દીધી. 
સામાન લઈને જેવો એણે ઘર બહાર પગ મૂ�યો તો 
�યું - એક મિહલા એનો ર�તો રોક�ને ઊભી 
હતી. એણે પૂ�ું - શું ઈ�છ� છ�? મિહલાએ ક�ં - 
તમારો સાથ. માનવે જવાબ આ�યો - �� તો શહ�ર 
છોડી ર�ો છું. મિહલાએ હસીને ક�ં તો શું થયું? 
તમે �યાં જશો �યાં તમારી સાથે આવીશ. માનવે 
ક�ટાળીને એનો પ�રચય પૂ�ો. તો તે બોલી - �� 
તમારી �ક�મત (ભા�ય) છું. આ સાંભળીને એ 
માનવનું મન બેસી ગયું. એણે ક�ં - �યાર� તું 
�યાંય પણ મારો સાથ છોડવા તૈયાર નથી. તો 
બી� �થાન પર જઈને શું કરીશ? એ માણસે 
િનણ�ય કય� ક� અહ� રહીને જ મારી �ક�મત 
બદલીશ.

િન�યની �ઢતા રંગ લાવી, એની સખત 
મહ�નતથી સફળતા એનાં ચરણ ચૂમવા લાગી. હવે 
તે પણ �સ�ન હતો અને પ�રવાર પણ ઉ�ાસના 
આ વાતાવરણમાં ક� આવતા તો એનું �વ�રત 
સમાધાન કરવામાં આવતું. હવે સુખ અને સંતોષ 
એના �વનનો �થાયી ભંડાર બની ગયાં છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

પણ ફ�રયાદ કર� છ�. બ� રમુ� લાગે છ�, પૂછ� છ� ક� 
શું મારી સાસુનો ગુ�સો શાંત થશે? �� બાંધેલી છું, 
�� �યાર� મુ� થઈશ? મારી સંપૂણ�પણે સર��ડર 
થવાની ઈ�છા કયાર�ય પૂણ� થશે?

• ચોથા �કારની �યુ છ� ઉ�ાહના 
દ�વાવાળાની અથા�ત બાબાને �યારભરી ફ�રયાદ 
કરવાવાળાની. બાબા તમે ખરા છો આવા સમયે 
ક�મ આ�યા? હવે તો �� ત�ન �� થઇ ગઇ છું. હવે 
તો શરીર પણ �વ�થ નથી રહ�તું! વહ�લા અમને 
જગાડવા �ઈએ ને, મોડા મોડા ક�મ જગા�ા? 
બાબા તમે ભારત છોડીને િસંધ દ�શમાં જ ક�મ 
પધાયા�? પહ�લાં �યાંની બહ�નોને જ પહ�લો ચા�સ 
ક�મ આ�યો? સંગમયુગમાં જ અમને ગોપ-ગોપી 
ક�મ બના�યાં? પહ�લાં માતાઓ-શિ�ઓને ક�મ 
�ાધા�ય આ�યું? ક�વી ગરીબાઈ આપી ક� �� ધા�ં 
તો પણ સહયોગ �પે ધન ન આપી શક��? સાકાર 
�પમાં અમે તમને ન મળી શ�યાં એનો અંતરમાં 
વસવસો છ�. અમને એવો તે ક�વો પાટ� આ�યો? 

• પાંચમા �કારની �યુ છ� રોયલ �પથી 
માંગવાની. અ�યાર� આનું �માણ ઘણું ઓછું થઈ 
ગયું છ�. હવે ક�પા કરો, આશીવા�દ આપો એમ નથી 
કહ�તા પણ અંદરથી ઈ�છાઓ તો �બળ જ છ�.

મા�ટર નોલેજ�લ અથવા મા�ટર સવ�-
શિ�માનની ��થિતમાં ��થત થઈ �વ તો બધાજ 
�કારની �યુ સમા�ત થઈ જશે. અને તમારી 
આગળ ભાિવ ભ�ો અને ભાિવ ��ની લાંબી 
લાઈન લાગી જશે. બસ ચાલો સંગમના અલૌ�કક 
મેળાની મઝા માણીયે . લાવલીન થઈ જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

(પેજ નં. 25નું અનુસંધાન)... ��ોની વણથંભી

�કારની Que �વા મળ� છ�.

• અર� કરવાવાળા આ�માઓ કહ� છ� 
શિ� આપો, સહયોગ આપો, િહ�મત આપો, 
બુિ�નું તાળું ખોલી દો, યુિ� બતાવો. ક�દક 
બી� માટ� પણ અર� કર� છ� ક� મારા પિત અથવા 
ફલાણા ફલાણાની બુિ� શુ� કરો.

કોઈ-કોઈ વળી યાચના કરતા હોય એમ 
પૂછ� છ� ક� મને સેવામાં સફળતા મળ� એવું ક�ઈ કરો 
બાબા. અમે િનરંતર યાદની યા�ામાં મ� 
રહીએ, યાદ એકદમ પાવર�લ થઈ �ય અને 
જૂના-પુરાણા સં�કાર ઝડપથી સમા�ત થઈ �ય 
એવી જુદા-જુદા �કારની અર� બાબાને કરતા 
હોય છ�.

• બી� �યુ ફ�રયાદી બની ફ�રયાદ  
કરવાવાળાની �યુ. �યાં, કબ, ક�સે હોગા. લાંબી 
લાઈન કદી સમા�ત જ નથી થતી. યાદમાં િવ�ન 
ક�મ પડે છ�? લૌ�કક અને અલૌ�કક પ�રવારમાં 
સહયોગ ક�મ નથી મળતો? �યથ� સંક�પ ક�મ આવે 
છ�? શરીરમાં  રોગો ક�મ �વેશે છ�?

• �ી� �કારની �યુ એવી છ� જેમાં 
આ�માઓ બાબાને જ �યોિતષી  સમજવા લાગે છ�. 
પૂછ� છ� શું અમે ફરીથી રોગમુ�-�વ�થ થઈ 
શક�શું? અમને સફળતા મળશે? મારા અમુક 
અમુક સંબંધી �ાનમાગ�માં �ડાશે? અમે અમારા 
શહ�રમાં સેવા���ધ કરવા માંગીએ છ� તો સફળ 
થઈશું? �� ક�વો �યવહાર અપનાવું ક� સફળતા 
ચરણ ચૂમે? િબઝનેસ ક� સિવ�સ બે માંથી શામાં મને 
લાભ થશે? શુ �� મહારથીની લાઈનમાં આવી 
શક�શ? ક�ટલીક આ�માઓ �હ�થ �યવહારની 

રોજ સવાર� 4 વાગે આકાશમાંથી  
અ�તવષા� થતી હોય, મંદ મંદ પવન વાતો હોય 
અને શાંત શીતળ ચાંદનીમાં �યાર� ફ�ર�તાઓ 
�મણ કરવા નીક�યા હોય �યાર� યોગી 
આ�માઓ ન�દરમાં પ�ા રહ� એવું બને? કદાિપ 
નહ�.

અ�તવેળાનો આરંભ થતાં જ બાબાના 
વહાલા બાળકો  બાબાના િમલન માટ�, કનેકશન 
�ડવા નંબર ડાયલ કરવા લાગી �ય છ�. િમલન 
માટ� જ તો. આ િમલનના સમાચાર �વયં બાબા 
�ોડકા�ટ કર� છ�. ચાલો �ઈએ આપણે કઈ 
ભૂિમકામાં છ�.

• � લાઈન �ીયર હોય તો કોઈકનું 
કનેકશન જ�દી મળી �ય છ�.

• ક�ટલાંક કનેકશન �ડવામાં �યથ� 
પુ�ષાથ� કર� છ�. સમયનો વેડફાટ કર� છ�.

• કોઈ-કોઈ �ડાણ ન મળવાથી �દલ-
િશક�ત એટલે ક� િનરાશ થઈ �ય છ�.

• કોઈ-કોઈ એવા પણ હોય છ� જે સંપક� 
બાપ સાથે કરવા માંગે છ� પણ �ડાણ માયા સાથે 
થઈ �ય છ� પછી તો ધાર� તો પણ માયામાંથી મુ� 
નથી થઈ શકતાં. આળસ-અલબેલાપણે એમને 
કમ�ર બનાવી દીધાં છ�.

િનિવ�કારી આ�માઓનું કનેકશન બાબા 
સાથે સરળતાથી થઈ �ય છ�. સંક�પની ��વચ 
દબાવી અને કનેકશન મળી ગયું. પણ ક�ટલાક 
આ�માઓ હ�મેશા ફ�રયાદ કરતા હોય છ�. હ�મેશા 
��ાથ�. ��ોની લાંબી વણઝાર. "Que of 
Question's" સમ� �દવસ દરિમયાન આવી 5 

��ોની વણથંભી વણઝાર
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��વી પરનું સવ��ે� સજ�ન એટલે માનવ. 
ઉ�નિત - અવનિત, સુખ-દુઃખ સંસાર અને 
સ�યાસ, ��િ� અને િન�િ�, િવરહ-િમલન, યુ� 
અને સંિધ એમ અનેકાનેક ��થિતઓમાંથી પસાર 
થતું માનવ�વન ખર�ખર અિતગૂઢ છ�. સમ� િવ� 
અને સમાજના સંચાલનમાં માનવ જ ક��� છ�. અને 
સમ� િવ�નાટકના આ�દકાળથી માનવમહ��છા 
હ�મેશા દુઃખથી મુિ� અને સુખ�ા��તની રહી છ�. 
માનવ મન હ�મેશા શાંિતને જ ઝંખતું ર�ં છ�.

માનવની સમૂહમાં રહ�વાની મૂળભૂત 
ભાવના પણ ખર�ખર અજબની છ�. માટ� કહ�વાય છ� 
માનવ સામાિજક �ાણી છ�. �યાં �યાં માનવ હશે 
�યાં તેણે જ�ર સમાજની રચના કરી જ છ�. જેમ 
જેમ તે વધુ ને વધુ સ�ય બનતો ગયો તેમ સમાજ 
મોટો થતો ગયો છ�. માનવ અને માનવને �ડીને 
સમાજનું િનમા�ણ કરનાર કડી છ� - �ેમ અને 
િવ�ાસ. સમાજમાં રહ�તો માનવ સતત �ેમ અને 
િવ�ાસની અિભલાષામાં જ �વન �વી �ય છ�. 
સમાજમાં તેના જ એક ભાગ તરીક� �વતા 
માનવનું સુખ અને દુઃખ સમાજરચના અને 
સમાજની �વ�થતા ઉપર અવલંબે છ�. તેથી � 
માનવે પોતાના �વનમાં સુખ અને આનંદની 
અનુભૂિત કરવી હશે તો �યિ�ગત �વનની 
સાથે સામાિજક �વન તરફ ���પાત કરી તેના 
મૂ�યોને પણ સમજવા પડશે.

�યાં �યિ�ગત �વન સમજવા માટ� 
વષ�ના વષ� િવતાવવા પડે �યાં સામાિજક સ�યો 
સમજવા ખૂબ જ ક�ઠન પુ�ષાથ� કરવો પડે પણ 
આપણે થોડો ચંચુપાત કરીએ.

અ�યારની ��થિત �બ� મહાભારતના 
સમયની જ ��થિત છ�. આ કિળયુગમાં અંતનો 
સમય છ�. �વ�થ અને સુખમય સમાજની �થાપના 
કરવાનો અિતયો�ય અવસર છ�. મહાભારતમાં 
�ી ક��ણનું પા� મુ�ય છ�. ધમ� સં�થાપનના કાય� 
અથ� તેમનું સમ� �વન છ�. ધમ� અથા�� યો�ય 
�વન મૂ�યો સાથેનું સુખ અને શાંિતમય 
�યિ�ગત �વન અને સામાિજક �વનધોરણ. 
મહાભારતમાં બતાવેલા એ સમયમાં ચાર� તરફ 
ક�સ, જરાસંઘ, િશશુપાળ વગેર�ના રા�યો 
બતાવાયા છ�. ખૂબ જ શિ�શાળી અને સાથી 
રા�ઓ હોવા છતાં ક�વળ �વાથ�ને માટ�, સીિમત 
�વાથ�ને માટ� �યિ�ગત માનવ�વન અને 
સામાિજક મૂ�યોને હોડમાં મૂકવાથી �યિ�ગત 
�વતં�તા, �યાય, �વમાન ખોરવાઈ �ય છ�. કમ� 
અને ફળના અિવચળ િનયમને અવગણવામાં 
આવે છ�. આંત�રક અને ભયનું વાતાવરણ સ��ય 
છ�. અસલામતીનો અનુભવ થાય છ�. �ાન અને 
�ાની હોવા છતાં સુર�ા હોતી નથી. �યાં �ાની 
�વયં પોતાને અસુરિ�ત માની અ�ાનનો સહારો 
લેતા હોય �યાં, સામા�ય માનવ સમાજની તો વાત 
જ �યાં? �ાન ક�વળ શ�દો જ રહી �ય છ� શિ� 
અલોપ થઈ �ય છ� માટ� અ�ાન, �વાથ�, બા�બળ 
જ સવ��ે� મનાવા લાગે છ�. માનવની �ક�મત 
નૈિતક મૂ�યોથી નહ� પણ ધન અને સંપિ�, ક�િત� 
અને માનશાન, સ�ા અને બા�બળથી જ થાય છ�. 
ધમ�થી માનવ મૂ�યો અને માનવ હ�ોની ર�ા 
થાય છ�, �યાયનું વાતાવરણ સ��ય છ�.

િપતામહ ભી�મ, �ોણાચાય�, ક�પાચાય�, 
દાનવીર કણ� વગેર� ઉ�મ ચા�ર�યવાન પા�ો છ�. 

સામાિજક �વનસ�ય
�.ક�. ડૉ. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા
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�ાની અને બળવાન છ�. પરંતુ આંત�રક 
અસુરિ�તતાનો ભાવ પોતાની અંદર ઊઠ�લા 
ભાવને પૂણ� કરવાનો �વાથ� અને એ �વાથ� માટ� 
લીધેલા શપથ પણ ધમ� સં�થાપના કાય�ને અિત 
િવકટ બનાવી મૂક� છ�. અસુરોનો િવનાશ તો સહજ 
સમ� શકાય તેમ છ� પરંતુ �ાની અને 
ઋિષમુિનઓનો િવનાશ સમજવા માટ� બુિ�ને 
કસવી પડે તેમ છ�. માટ� જ મહાભારતના યુ� 
દરિમયાન ભગવાનની નીિત સમજવી ભલભલા 
�ાનીને ગોથું ખવડાવી દ� તેવી છ�. �યિ�ગત 
�વન સ�ય સમજવું કદાચ થોડું પણ સહજ હશે. 
દા.ત. યુિધિ�ર માટ� ક�વળ સ�ય બોલવું સહ�લું છ�, 
અજુ�ન માટ� �િ�યવીરતા દાખવવી સહ�લી છ�. 
દુ�મન સામે લડવું તો સહ�લું જ હતું. પરંતુ ભગવાન 
જે સમ� િવ�િનયંતા છ� તેની બુિ�માં �યિ�ગત 
�વન સ�ય ન હોય તેની બુિ�માં તો સામૂિહક 
સામાિજક �વન સ�ય હતું. તેથી તેની �થાપના 
માટ� �યિ�ગત �વન સ�ય હોડમાં મૂકવાનું 
તેમણે હ�મેશા �વીકાયુ� છ�. તે પણ સ�ય છ�. 
�યિ�ગત �વન સ�યને હોડમાં મૂક�ને ફિલત 
થતું ઉ�મ સ�ય જ છ�. �યાં સ�યનો અથ� છ� યો�ય, 
અિત યો�ય અને તેથી �યાર� ભગવાન એમ કહ� છ� 
�� સમ� �વનમાં સ�ય અને ક�વળ સ�ય જ બો�યો 
છું �યાર� યુિધિ�રની જેમ �યિ�ગત �વન 
સ�યની વાત નથી પરંતુ, ધમ� સં�થાપના કાય� અથ� 
સામાિજક �વન સ�યની વાત છ�.

આ એ જ મહાભારતનો સમય છ� �યાર� 
�વયં પરમા�મા, ભગવાન આ ��� પર આવીને 
ફરીથી ધમ� સં�થાપનનું કાય� કરી ર�ા છ�. 
મહાભારતમાં વણ�વેલ યુ� ક�વળ આ�યા��મક 
�ાંિત જ છ�. હવે ફરીથી તેવી �ાંિતનો સમય આવી 
ચૂ�યો છ�. આજે પણ ભગવાનના એ મહાવા�યોને 
સમજવામાં એટલી જ વાર લાગે તેમ છ� - ક� 

‘સવ�ધમા�� પ�ર�ય�ય મામેકમ શરણંવજ’. દ�િહક 
ધમ�ને �ય�ને ભગવાનનું સાંભળવું ક�ટલું ક�ઠન 
છ�? ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય કોઈ અલગ ધમ�, ધમ�નો વાડો ક� પંથ 
નથી. ભગવાનના કાય�નું ક�વળ મા�યમ છ�. જેના 
�ારા ક�વળ માનવધમ�ની જ �થાપના થાય છ�. 
�યિ�ગત �વન સ�ય અને સામૂિહક સ�યને 
ભગવાન ફરીથી સમ�વે છ�. તેને �વન 
આચરણમાં મૂકવા માટ�ની �યવ��થત િવિધ 
શીખવાડે છ�. અથા�� રાજયોગ શીખવાડે છ�. તો 
આવો આપણે સૌ મહાભારતના ક�વળ �ે�ક ન 
બનીએ પરંતુ યથાથ� યો�યાયો�યને સમ�ને 
સ�યને પથ લઈ ધમ� સં�થાપનના કાય�માં તન, 
મન, ધનતી લાગી જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• અવગુણ તો નાવડામાં પડેલાં કાણાં જેવા છ�. 
નાવડામાં પડેલું કાણું ભલે નાનું હોય ક� મોટું, 
પણ એ નાવડાને ડૂબાડે છ�. અવગુણનું પણ 
એવું છ�. �વન�પી નાવમાં અવગુણ�પી 
એક પણ કાણું પડી ચૂ�યું તો સારાય 
�વનનો કબ� લઈ �વનને િછ�ન-િભ�ન 
કરી નાખે છ�. આવા અવગુણ�પી કાણાંથી 
આપણા �વનને બચાવવું જ ર�ં.

• સારો �વભાવ એ માનવ�વનની સુગંધી છ�. 
એ સુગંધ જ વાતાવરણને ભરી દ� છ� ને સૌના 
�દયમાં �થાન અપાવે છ�.

• � તમે મળ�લી તક ગુમાવી હોય તો તમારી 
આંખ આંસુ વડે ભ�જવશો નહ�. તમારી 
નજર સાફ રાખો. જેથી કરી આવી પડેલી 
બી� તક ગુમાવી ન શકાય.
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��વી પરનું સવ��ે� સજ�ન એટલે માનવ. 
ઉ�નિત - અવનિત, સુખ-દુઃખ સંસાર અને 
સ�યાસ, ��િ� અને િન�િ�, િવરહ-િમલન, યુ� 
અને સંિધ એમ અનેકાનેક ��થિતઓમાંથી પસાર 
થતું માનવ�વન ખર�ખર અિતગૂઢ છ�. સમ� િવ� 
અને સમાજના સંચાલનમાં માનવ જ ક��� છ�. અને 
સમ� િવ�નાટકના આ�દકાળથી માનવમહ��છા 
હ�મેશા દુઃખથી મુિ� અને સુખ�ા��તની રહી છ�. 
માનવ મન હ�મેશા શાંિતને જ ઝંખતું ર�ં છ�.

માનવની સમૂહમાં રહ�વાની મૂળભૂત 
ભાવના પણ ખર�ખર અજબની છ�. માટ� કહ�વાય છ� 
માનવ સામાિજક �ાણી છ�. �યાં �યાં માનવ હશે 
�યાં તેણે જ�ર સમાજની રચના કરી જ છ�. જેમ 
જેમ તે વધુ ને વધુ સ�ય બનતો ગયો તેમ સમાજ 
મોટો થતો ગયો છ�. માનવ અને માનવને �ડીને 
સમાજનું િનમા�ણ કરનાર કડી છ� - �ેમ અને 
િવ�ાસ. સમાજમાં રહ�તો માનવ સતત �ેમ અને 
િવ�ાસની અિભલાષામાં જ �વન �વી �ય છ�. 
સમાજમાં તેના જ એક ભાગ તરીક� �વતા 
માનવનું સુખ અને દુઃખ સમાજરચના અને 
સમાજની �વ�થતા ઉપર અવલંબે છ�. તેથી � 
માનવે પોતાના �વનમાં સુખ અને આનંદની 
અનુભૂિત કરવી હશે તો �યિ�ગત �વનની 
સાથે સામાિજક �વન તરફ ���પાત કરી તેના 
મૂ�યોને પણ સમજવા પડશે.

�યાં �યિ�ગત �વન સમજવા માટ� 
વષ�ના વષ� િવતાવવા પડે �યાં સામાિજક સ�યો 
સમજવા ખૂબ જ ક�ઠન પુ�ષાથ� કરવો પડે પણ 
આપણે થોડો ચંચુપાત કરીએ.

અ�યારની ��થિત �બ� મહાભારતના 
સમયની જ ��થિત છ�. આ કિળયુગમાં અંતનો 
સમય છ�. �વ�થ અને સુખમય સમાજની �થાપના 
કરવાનો અિતયો�ય અવસર છ�. મહાભારતમાં 
�ી ક��ણનું પા� મુ�ય છ�. ધમ� સં�થાપનના કાય� 
અથ� તેમનું સમ� �વન છ�. ધમ� અથા�� યો�ય 
�વન મૂ�યો સાથેનું સુખ અને શાંિતમય 
�યિ�ગત �વન અને સામાિજક �વનધોરણ. 
મહાભારતમાં બતાવેલા એ સમયમાં ચાર� તરફ 
ક�સ, જરાસંઘ, િશશુપાળ વગેર�ના રા�યો 
બતાવાયા છ�. ખૂબ જ શિ�શાળી અને સાથી 
રા�ઓ હોવા છતાં ક�વળ �વાથ�ને માટ�, સીિમત 
�વાથ�ને માટ� �યિ�ગત માનવ�વન અને 
સામાિજક મૂ�યોને હોડમાં મૂકવાથી �યિ�ગત 
�વતં�તા, �યાય, �વમાન ખોરવાઈ �ય છ�. કમ� 
અને ફળના અિવચળ િનયમને અવગણવામાં 
આવે છ�. આંત�રક અને ભયનું વાતાવરણ સ��ય 
છ�. અસલામતીનો અનુભવ થાય છ�. �ાન અને 
�ાની હોવા છતાં સુર�ા હોતી નથી. �યાં �ાની 
�વયં પોતાને અસુરિ�ત માની અ�ાનનો સહારો 
લેતા હોય �યાં, સામા�ય માનવ સમાજની તો વાત 
જ �યાં? �ાન ક�વળ શ�દો જ રહી �ય છ� શિ� 
અલોપ થઈ �ય છ� માટ� અ�ાન, �વાથ�, બા�બળ 
જ સવ��ે� મનાવા લાગે છ�. માનવની �ક�મત 
નૈિતક મૂ�યોથી નહ� પણ ધન અને સંપિ�, ક�િત� 
અને માનશાન, સ�ા અને બા�બળથી જ થાય છ�. 
ધમ�થી માનવ મૂ�યો અને માનવ હ�ોની ર�ા 
થાય છ�, �યાયનું વાતાવરણ સ��ય છ�.

િપતામહ ભી�મ, �ોણાચાય�, ક�પાચાય�, 
દાનવીર કણ� વગેર� ઉ�મ ચા�ર�યવાન પા�ો છ�. 

સામાિજક �વનસ�ય
�.ક�. ડૉ. િનર�જનાબેન, અલકાપુરી, વડોદરા
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�ાની અને બળવાન છ�. પરંતુ આંત�રક 
અસુરિ�તતાનો ભાવ પોતાની અંદર ઊઠ�લા 
ભાવને પૂણ� કરવાનો �વાથ� અને એ �વાથ� માટ� 
લીધેલા શપથ પણ ધમ� સં�થાપના કાય�ને અિત 
િવકટ બનાવી મૂક� છ�. અસુરોનો િવનાશ તો સહજ 
સમ� શકાય તેમ છ� પરંતુ �ાની અને 
ઋિષમુિનઓનો િવનાશ સમજવા માટ� બુિ�ને 
કસવી પડે તેમ છ�. માટ� જ મહાભારતના યુ� 
દરિમયાન ભગવાનની નીિત સમજવી ભલભલા 
�ાનીને ગોથું ખવડાવી દ� તેવી છ�. �યિ�ગત 
�વન સ�ય સમજવું કદાચ થોડું પણ સહજ હશે. 
દા.ત. યુિધિ�ર માટ� ક�વળ સ�ય બોલવું સહ�લું છ�, 
અજુ�ન માટ� �િ�યવીરતા દાખવવી સહ�લી છ�. 
દુ�મન સામે લડવું તો સહ�લું જ હતું. પરંતુ ભગવાન 
જે સમ� િવ�િનયંતા છ� તેની બુિ�માં �યિ�ગત 
�વન સ�ય ન હોય તેની બુિ�માં તો સામૂિહક 
સામાિજક �વન સ�ય હતું. તેથી તેની �થાપના 
માટ� �યિ�ગત �વન સ�ય હોડમાં મૂકવાનું 
તેમણે હ�મેશા �વીકાયુ� છ�. તે પણ સ�ય છ�. 
�યિ�ગત �વન સ�યને હોડમાં મૂક�ને ફિલત 
થતું ઉ�મ સ�ય જ છ�. �યાં સ�યનો અથ� છ� યો�ય, 
અિત યો�ય અને તેથી �યાર� ભગવાન એમ કહ� છ� 
�� સમ� �વનમાં સ�ય અને ક�વળ સ�ય જ બો�યો 
છું �યાર� યુિધિ�રની જેમ �યિ�ગત �વન 
સ�યની વાત નથી પરંતુ, ધમ� સં�થાપના કાય� અથ� 
સામાિજક �વન સ�યની વાત છ�.

આ એ જ મહાભારતનો સમય છ� �યાર� 
�વયં પરમા�મા, ભગવાન આ ��� પર આવીને 
ફરીથી ધમ� સં�થાપનનું કાય� કરી ર�ા છ�. 
મહાભારતમાં વણ�વેલ યુ� ક�વળ આ�યા��મક 
�ાંિત જ છ�. હવે ફરીથી તેવી �ાંિતનો સમય આવી 
ચૂ�યો છ�. આજે પણ ભગવાનના એ મહાવા�યોને 
સમજવામાં એટલી જ વાર લાગે તેમ છ� - ક� 

‘સવ�ધમા�� પ�ર�ય�ય મામેકમ શરણંવજ’. દ�િહક 
ધમ�ને �ય�ને ભગવાનનું સાંભળવું ક�ટલું ક�ઠન 
છ�? ��િપતા ��ાક�મારી ઈ�રીય િવ� 
િવ�ાલય કોઈ અલગ ધમ�, ધમ�નો વાડો ક� પંથ 
નથી. ભગવાનના કાય�નું ક�વળ મા�યમ છ�. જેના 
�ારા ક�વળ માનવધમ�ની જ �થાપના થાય છ�. 
�યિ�ગત �વન સ�ય અને સામૂિહક સ�યને 
ભગવાન ફરીથી સમ�વે છ�. તેને �વન 
આચરણમાં મૂકવા માટ�ની �યવ��થત િવિધ 
શીખવાડે છ�. અથા�� રાજયોગ શીખવાડે છ�. તો 
આવો આપણે સૌ મહાભારતના ક�વળ �ે�ક ન 
બનીએ પરંતુ યથાથ� યો�યાયો�યને સમ�ને 
સ�યને પથ લઈ ધમ� સં�થાપનના કાય�માં તન, 
મન, ધનતી લાગી જઈએ.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

• અવગુણ તો નાવડામાં પડેલાં કાણાં જેવા છ�. 
નાવડામાં પડેલું કાણું ભલે નાનું હોય ક� મોટું, 
પણ એ નાવડાને ડૂબાડે છ�. અવગુણનું પણ 
એવું છ�. �વન�પી નાવમાં અવગુણ�પી 
એક પણ કાણું પડી ચૂ�યું તો સારાય 
�વનનો કબ� લઈ �વનને િછ�ન-િભ�ન 
કરી નાખે છ�. આવા અવગુણ�પી કાણાંથી 
આપણા �વનને બચાવવું જ ર�ં.

• સારો �વભાવ એ માનવ�વનની સુગંધી છ�. 
એ સુગંધ જ વાતાવરણને ભરી દ� છ� ને સૌના 
�દયમાં �થાન અપાવે છ�.

• � તમે મળ�લી તક ગુમાવી હોય તો તમારી 
આંખ આંસુ વડે ભ�જવશો નહ�. તમારી 
નજર સાફ રાખો. જેથી કરી આવી પડેલી 
બી� તક ગુમાવી ન શકાય.
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ફારસ દ�શ િનવાસી મધુર �વભાવ વાળી 
મિહલાની આ એક બોધકથા છ� – ફારસમા એક 
સુશીલ મિહલા રોજ બ�રમાં જઈને મધ (શહદ) 
વેચતી હતી. ��ી ખૂબ જ �યવહાર ક�શળ મધુર 
ભાષી હતી, એમની વાણીમા એટલી મીઠાશ રહ�તી 
હતી ક� �ણે એમના મુખમાં ચીની (ખાંડ) હોય, 
�ણે મુખમાંથી મધ ટપક� !

એ મિહલા મધુર બોલથી બધાને પોતાની 
તરફ આકિષ�ત કરતી અને એમના મધુર સમાન 
મીઠા �યવહારને કારણે હ�મેશા એમની આજુબાજુ 
�ાહકોની ભીડ રહ�તી. એમના મીઠા બોલમાં 
કાર�લા જેવી કડવી વ�તુને પણ આસાનીથી 
વેચવાનો �દુ હતો. એમની મધુર વાણીથી  પ�થર 
�દલ ઈ�સાન પણ સહજ પીગળી જતા. મધુર 
�યવહારને કારણે એ મિહલાનું મધ ખૂબ વેચાતું. 
જેવી એમને ખૂબ ધનની �ા��ત થતી.

મધુરભાષી મિહલાના મધુ (શહદ) સમાન 
�યવહારથી થતો લાભ �ઈ એમના પડોશીએ 
િવચાયુ� – ‘�� પણ મધ (શહદ)ની દુકાન ખોલું તો 
મને પણ ખૂબ લાભ થશે.’ એમણે પણ મધ વેચવાનું  
શ� કયુ� પરંતુ એમનું બોલવું, ચાલવું અને મધુર-
ભાષી મિહલાનું બોલવામાં જમીન આસમાનનો 
અંતર હતો.

એ �યિ�ની આંખોમાં ગુ�સો રહ�તો હતો 
જેથી એમનું મધ લેવાનું તો દૂર, પરંતુ �ાહક 
એમનું ખરાબ મગજ �ઈને દૂરથી જ ચા�યા જતા. 
એમની પાસે તો માખી પણ ફરકતી ના હતી. એક 
�દવસ એમને ઉદાસ �ઈ એમની પ�ીએ હસીને 
ક�ં – ‘આપના કડવા �યવહારથી મધ પણ કડવું 
બની �ય છ�, �યાં સુધી આપ પોતાની અંદર 

મધુરતા નહ� ભરો તો �યવહારમાં સફળતા નહ�◌ં 
મળ�. પ�ીના બોલ તીરની જેમ એમના �દલમાં 
લાગી ગયા અને કડવાશ મધુરતામાં બદલતા 
એમના ધંધો �રથી ચાલવા લા�યો, એ પણ 
મધુરભાષી બની ધનથી માલામાલ થવા લા�યો. 
આ હતી મધુરતાની કમાલ.

ખર�ખર સુખી સંબંધ અને સફળ �વનમાં 
મધુરતાનું ખૂબજ મહ�વ છ�. આમ પણ સંબંધોનું 
સુખ કોણ નથી ઈ�છતું ? પરંતુ કોઈ કારણથી 
�યાર�ક �યાર�ક મધુર સંબંધોમાં ખટાશ પડી �ય. 
સંબંધોમાં કડવાશ ઉ�પ�ન થઈ �ય છ�, બનેલા 
સંબંધ િવખરાય �ય છ�. સંબંધમાં િતરાડ પડી 
�ય છ� અને ઘર પ�રવાર િવખરાય �ય છ� જેથી 
�વવાની  મ� ચાલી �ય છ� અને �વનનું સુખ 
છીનવાય �ય છ�,

�દગી બોજ બની �ય છ�, પરંતુ � 
મધુરતાથી કામ લેવામાં આવે તો ઝડપથી સમ�યા 
હલ થઈ શક� છ�. ક�મક� આ મધુરતા નવ�વન 
�દાન કરનાર અ�ત છ� જે બગડેલા સંબંધનું 
ફરીથી િનમા�ણ કર� છ�. એટલે જ આપસી 
કડવાશને સહજતાથી ખ�મ કરવા માટ� મધુરતા 
અપનાવો.

વા�સવમાં વાણીમાં મધુ સમાન મીઠાશ 
ભરવી એજ મધુરતા છ�. સંબંધમાં �ેમ ભરવો તથા 
કડવાશ અને વેરભાવનો �યાગ કરવાથી જ 
સંબંધમાં મધુરતા રહ�શે, અિભમાનનો �યાગ કરી  
ન�તાથી �યવહાર કરવો એજ મધુરતા છ�. 
િવન�તા મધુરતા �પી સતગુણની માતા છ� તો આ 
આ��મક િન�વાથ� �યાર મધુરતાનો િપતા છ� જેવી 
રીતે મીઠાશથી ભર�લા મેવા મીઠાઈ અને િમ�ાન 

મધુરતા – એક નવ�વન �દાન �વન અ�ત
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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કોને સારી ના લાગે ! એવીજ રીતે મધુરવાણી જે 
�યિ�ની છ� એ હમેશા સવ�ને િ�ય લાગે છ� 
મધુરતાથી કોઈનું �દલ �તવું સહજ સંભવ છ�. 
મધુર બોલ કાનોમાં મીઠાશ ભરી દ� છ�. �વર 
સામ�ી લતા મંગેશકરના મધુર ગીતોથી ધૂન 
થાક�લા મનને ક�ટલો આરામ આપે છ� અને સાથે 
સાથે આનંદની અનુભૂિત પણ કરાવે છ�.

પરંતુ એક વાત હ�મેશા યાદ રાખવી પોતાનો 
મતલબ પૂરો કરવા માટ� જુઠી �શંસા કરવાની 
અને મીઠી-મીઠી વાતો કરી ખુશામત કરવી – 
મધુરતા નથી ચાપલુસી છ�. આમ કરવાથી કામ તો 
બની �ય છ�, પરંતુ  સ�ાઈ સામે આવે �યાર�  
ઈ�ત ચાલી �ય છ�. આવા કામથી બચીને રહ�વું. 
મધુરતા તો ખુશ િમ�જ �યિ�ની ઓળખાણ છ� 
બી� વાત એ ક� સ�ગુણ એક એવું અલૌ�કક 
�હાની બીજ છ�, જેના અંક���રત થવાથી માનવના 
આદશ� �યિ��વ�પી �� પર ન�તા, શાલીનતા,  
સ�કાર, સદભાવના, �સ�નતા, ભાઈચારા �પી 
મીઠા ફળ લાગે છ�. ખાંડની ચાસણીમાં ડૂબીને 
ગુલાબ �ંબુ મીઠાશથી ભરપૂર થઈને મુખ મીઠું કર� 
છ�, ખુશીના મૌકા પર મીઠાઈ ના આપીએ તો ના 
સહી, પરંતુ �ેમના બે મીઠા બોલ બોલવાથી 
સામેવાળા હષ� િવલોર થઈ �ય છ� જેવી રીતે �લ 
પર બેસેલા ભમરા મધુ (શહદ)ના આકષ�ણમાં 
�લમાં ક�દ થઈ �ય છ� એવી જ રીતે મધુરતાથી 
ભરપૂર �યિ� દુિનયાને વશમાં કરી લે છ�.

જેની �ભ (જુબાન)માં ક�દરતી મીઠાશ હોય 
છ� એ દુ�મનને પણ મધુરતાની શિ�થી િમ� 
બનાવી શક� છ�. પરંતુ � �યિ� મુખમાંથી કડવા 
ઝેર જેવા શ�દ જ બોલતા રહ�તો િમ� પણ શ�ુ 
બની �ય. આના સંદભ�ની કથા છ� – િવનયિસંહ 
એક શિ�શાળી રા� હતા. નામથી િવપરીત 
ઘમંડી, અહ�કારી અને મુખમાંતો �ણે કાર�લા 

ભર�લા હોય ! એ રા� કોઈ ને કઈ સમજે નિહ, 
ના ��ની કદર કર�, એમના કઠોર �વભાવથી 
નારાજ થઈને �� પણ દુ�મન સાથે મળીને રા� 
પર અચાનક �મલો કરી દ�તા. જેથી રા� તંગ 
થઈ જતા એક �દવસ રા�એ રાજગુ�ને પૂ�ું, 
‘ગુ�દ�વ, મને ખબર પણ ના હોય અને મારા શ�ુ 
મારા પર �યાર� �મલો કરી દ� છ�, અને આ�મણ 
કરનાર મારીજ �� છ�, તો �� મારી ��નો 
મુકાબલો (સામનો) ક�વી રીતે ક�ં’!

રાજગુ�એ ક�ં, પુ� તમે એ ના જુઓ એ 
રીતે �મલો કરો, તો રા� એ  આ�ય�થી પૂ�ું, 
‘મારી જ �� પર �� �મલો ક�ં અને એ પણ જુએ 
નિહ એવી રીતે, આ અસંભવ છ�’ ? દુિનયામાં 
એવું ક�વું હિથયાર છ�, જે દુ�મન �ઈ ના શક� અને 
એમની પર ચલાવી શક� ! રાજગુ�એ ક�ં, ‘આપ 
એમને એવા શા��થી મારો, જે લોખંડનું ના હોય, 
પરંતુ નરમ, કોમલ હોય અને સરળતાથી �દય 
સુધી પહોચી શક�’ ! �યાર� રા�એ ગુ�ને પૂ�ું, 
‘એવું કયું  શ�� છ� અને �યાં મળ� છ� ! મે આવું 
શ�� તો �યાંય �યું નથી.’ �યાર� રાજગુ� એ 
ઉ�ર આ�યો, ‘એ શા�� છ� �યિ�ના મીઠા 
બોલ, એમનો મધુર �યવહાર આપ ��ની સાથે 
સુંદર સંબંધ �થાિપત કરો એમની સમ�યાનું 
સમાધાન કરો, જ�રતમંદ છ� એને કામ આપો, 
એમનું  સ�માન કરો, મીઠા બોલ અને મધુર 
�યવહાર સમાન સફળતા અપાવનાર બીજુ કોઈ 
નહ�, એજ સીધું સહજ �દયને �પશ� કર� છ� અને 
�મલો કાયા� વગર શ�ુને પણ િમ� બનાવી દ� છ�.’ 
રાજગુ�ની આ મધુર વાતોથી રા�ની આંખ ખુલી 
ગઈ અને હ�મેશા માટ� બદલાઈ ગયા. મધુર 
આચરણથી �� િ�ય બની ગયા.

 ॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ :  ક�િતયાણા (પોરબંદર)�.ક�.�દુલા
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ફારસ દ�શ િનવાસી મધુર �વભાવ વાળી 
મિહલાની આ એક બોધકથા છ� – ફારસમા એક 
સુશીલ મિહલા રોજ બ�રમાં જઈને મધ (શહદ) 
વેચતી હતી. ��ી ખૂબ જ �યવહાર ક�શળ મધુર 
ભાષી હતી, એમની વાણીમા એટલી મીઠાશ રહ�તી 
હતી ક� �ણે એમના મુખમાં ચીની (ખાંડ) હોય, 
�ણે મુખમાંથી મધ ટપક� !

એ મિહલા મધુર બોલથી બધાને પોતાની 
તરફ આકિષ�ત કરતી અને એમના મધુર સમાન 
મીઠા �યવહારને કારણે હ�મેશા એમની આજુબાજુ 
�ાહકોની ભીડ રહ�તી. એમના મીઠા બોલમાં 
કાર�લા જેવી કડવી વ�તુને પણ આસાનીથી 
વેચવાનો �દુ હતો. એમની મધુર વાણીથી  પ�થર 
�દલ ઈ�સાન પણ સહજ પીગળી જતા. મધુર 
�યવહારને કારણે એ મિહલાનું મધ ખૂબ વેચાતું. 
જેવી એમને ખૂબ ધનની �ા��ત થતી.

મધુરભાષી મિહલાના મધુ (શહદ) સમાન 
�યવહારથી થતો લાભ �ઈ એમના પડોશીએ 
િવચાયુ� – ‘�� પણ મધ (શહદ)ની દુકાન ખોલું તો 
મને પણ ખૂબ લાભ થશે.’ એમણે પણ મધ વેચવાનું  
શ� કયુ� પરંતુ એમનું બોલવું, ચાલવું અને મધુર-
ભાષી મિહલાનું બોલવામાં જમીન આસમાનનો 
અંતર હતો.

એ �યિ�ની આંખોમાં ગુ�સો રહ�તો હતો 
જેથી એમનું મધ લેવાનું તો દૂર, પરંતુ �ાહક 
એમનું ખરાબ મગજ �ઈને દૂરથી જ ચા�યા જતા. 
એમની પાસે તો માખી પણ ફરકતી ના હતી. એક 
�દવસ એમને ઉદાસ �ઈ એમની પ�ીએ હસીને 
ક�ં – ‘આપના કડવા �યવહારથી મધ પણ કડવું 
બની �ય છ�, �યાં સુધી આપ પોતાની અંદર 

મધુરતા નહ� ભરો તો �યવહારમાં સફળતા નહ�◌ં 
મળ�. પ�ીના બોલ તીરની જેમ એમના �દલમાં 
લાગી ગયા અને કડવાશ મધુરતામાં બદલતા 
એમના ધંધો �રથી ચાલવા લા�યો, એ પણ 
મધુરભાષી બની ધનથી માલામાલ થવા લા�યો. 
આ હતી મધુરતાની કમાલ.

ખર�ખર સુખી સંબંધ અને સફળ �વનમાં 
મધુરતાનું ખૂબજ મહ�વ છ�. આમ પણ સંબંધોનું 
સુખ કોણ નથી ઈ�છતું ? પરંતુ કોઈ કારણથી 
�યાર�ક �યાર�ક મધુર સંબંધોમાં ખટાશ પડી �ય. 
સંબંધોમાં કડવાશ ઉ�પ�ન થઈ �ય છ�, બનેલા 
સંબંધ િવખરાય �ય છ�. સંબંધમાં િતરાડ પડી 
�ય છ� અને ઘર પ�રવાર િવખરાય �ય છ� જેથી 
�વવાની  મ� ચાલી �ય છ� અને �વનનું સુખ 
છીનવાય �ય છ�,

�દગી બોજ બની �ય છ�, પરંતુ � 
મધુરતાથી કામ લેવામાં આવે તો ઝડપથી સમ�યા 
હલ થઈ શક� છ�. ક�મક� આ મધુરતા નવ�વન 
�દાન કરનાર અ�ત છ� જે બગડેલા સંબંધનું 
ફરીથી િનમા�ણ કર� છ�. એટલે જ આપસી 
કડવાશને સહજતાથી ખ�મ કરવા માટ� મધુરતા 
અપનાવો.

વા�સવમાં વાણીમાં મધુ સમાન મીઠાશ 
ભરવી એજ મધુરતા છ�. સંબંધમાં �ેમ ભરવો તથા 
કડવાશ અને વેરભાવનો �યાગ કરવાથી જ 
સંબંધમાં મધુરતા રહ�શે, અિભમાનનો �યાગ કરી  
ન�તાથી �યવહાર કરવો એજ મધુરતા છ�. 
િવન�તા મધુરતા �પી સતગુણની માતા છ� તો આ 
આ��મક િન�વાથ� �યાર મધુરતાનો િપતા છ� જેવી 
રીતે મીઠાશથી ભર�લા મેવા મીઠાઈ અને િમ�ાન 

મધુરતા – એક નવ�વન �દાન �વન અ�ત
�.ક�. હ�મંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
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કોને સારી ના લાગે ! એવીજ રીતે મધુરવાણી જે 
�યિ�ની છ� એ હમેશા સવ�ને િ�ય લાગે છ� 
મધુરતાથી કોઈનું �દલ �તવું સહજ સંભવ છ�. 
મધુર બોલ કાનોમાં મીઠાશ ભરી દ� છ�. �વર 
સામ�ી લતા મંગેશકરના મધુર ગીતોથી ધૂન 
થાક�લા મનને ક�ટલો આરામ આપે છ� અને સાથે 
સાથે આનંદની અનુભૂિત પણ કરાવે છ�.

પરંતુ એક વાત હ�મેશા યાદ રાખવી પોતાનો 
મતલબ પૂરો કરવા માટ� જુઠી �શંસા કરવાની 
અને મીઠી-મીઠી વાતો કરી ખુશામત કરવી – 
મધુરતા નથી ચાપલુસી છ�. આમ કરવાથી કામ તો 
બની �ય છ�, પરંતુ  સ�ાઈ સામે આવે �યાર�  
ઈ�ત ચાલી �ય છ�. આવા કામથી બચીને રહ�વું. 
મધુરતા તો ખુશ િમ�જ �યિ�ની ઓળખાણ છ� 
બી� વાત એ ક� સ�ગુણ એક એવું અલૌ�કક 
�હાની બીજ છ�, જેના અંક���રત થવાથી માનવના 
આદશ� �યિ��વ�પી �� પર ન�તા, શાલીનતા,  
સ�કાર, સદભાવના, �સ�નતા, ભાઈચારા �પી 
મીઠા ફળ લાગે છ�. ખાંડની ચાસણીમાં ડૂબીને 
ગુલાબ �ંબુ મીઠાશથી ભરપૂર થઈને મુખ મીઠું કર� 
છ�, ખુશીના મૌકા પર મીઠાઈ ના આપીએ તો ના 
સહી, પરંતુ �ેમના બે મીઠા બોલ બોલવાથી 
સામેવાળા હષ� િવલોર થઈ �ય છ� જેવી રીતે �લ 
પર બેસેલા ભમરા મધુ (શહદ)ના આકષ�ણમાં 
�લમાં ક�દ થઈ �ય છ� એવી જ રીતે મધુરતાથી 
ભરપૂર �યિ� દુિનયાને વશમાં કરી લે છ�.

જેની �ભ (જુબાન)માં ક�દરતી મીઠાશ હોય 
છ� એ દુ�મનને પણ મધુરતાની શિ�થી િમ� 
બનાવી શક� છ�. પરંતુ � �યિ� મુખમાંથી કડવા 
ઝેર જેવા શ�દ જ બોલતા રહ�તો િમ� પણ શ�ુ 
બની �ય. આના સંદભ�ની કથા છ� – િવનયિસંહ 
એક શિ�શાળી રા� હતા. નામથી િવપરીત 
ઘમંડી, અહ�કારી અને મુખમાંતો �ણે કાર�લા 

ભર�લા હોય ! એ રા� કોઈ ને કઈ સમજે નિહ, 
ના ��ની કદર કર�, એમના કઠોર �વભાવથી 
નારાજ થઈને �� પણ દુ�મન સાથે મળીને રા� 
પર અચાનક �મલો કરી દ�તા. જેથી રા� તંગ 
થઈ જતા એક �દવસ રા�એ રાજગુ�ને પૂ�ું, 
‘ગુ�દ�વ, મને ખબર પણ ના હોય અને મારા શ�ુ 
મારા પર �યાર� �મલો કરી દ� છ�, અને આ�મણ 
કરનાર મારીજ �� છ�, તો �� મારી ��નો 
મુકાબલો (સામનો) ક�વી રીતે ક�ં’!

રાજગુ�એ ક�ં, પુ� તમે એ ના જુઓ એ 
રીતે �મલો કરો, તો રા� એ  આ�ય�થી પૂ�ું, 
‘મારી જ �� પર �� �મલો ક�ં અને એ પણ જુએ 
નિહ એવી રીતે, આ અસંભવ છ�’ ? દુિનયામાં 
એવું ક�વું હિથયાર છ�, જે દુ�મન �ઈ ના શક� અને 
એમની પર ચલાવી શક� ! રાજગુ�એ ક�ં, ‘આપ 
એમને એવા શા��થી મારો, જે લોખંડનું ના હોય, 
પરંતુ નરમ, કોમલ હોય અને સરળતાથી �દય 
સુધી પહોચી શક�’ ! �યાર� રા�એ ગુ�ને પૂ�ું, 
‘એવું કયું  શ�� છ� અને �યાં મળ� છ� ! મે આવું 
શ�� તો �યાંય �યું નથી.’ �યાર� રાજગુ� એ 
ઉ�ર આ�યો, ‘એ શા�� છ� �યિ�ના મીઠા 
બોલ, એમનો મધુર �યવહાર આપ ��ની સાથે 
સુંદર સંબંધ �થાિપત કરો એમની સમ�યાનું 
સમાધાન કરો, જ�રતમંદ છ� એને કામ આપો, 
એમનું  સ�માન કરો, મીઠા બોલ અને મધુર 
�યવહાર સમાન સફળતા અપાવનાર બીજુ કોઈ 
નહ�, એજ સીધું સહજ �દયને �પશ� કર� છ� અને 
�મલો કાયા� વગર શ�ુને પણ િમ� બનાવી દ� છ�.’ 
રાજગુ�ની આ મધુર વાતોથી રા�ની આંખ ખુલી 
ગઈ અને હ�મેશા માટ� બદલાઈ ગયા. મધુર 
આચરણથી �� િ�ય બની ગયા.

 ॥ ઓમશાંિત ॥ 
અનુવાદ :  ક�િતયાણા (પોરબંદર)�.ક�.�દુલા
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કહ�વાય છ� ક�, મનુ�યના િવચારો જ 
મનુ�યને સુખી અને દુઃખી બનાવે છ�. માટ� જે 
મનુ�યના િવચાર પોતાના િનયં�ણમાં છ�. તે સુખી 
રહ� છ�. જે મનુ�યના િવચાર તેના પોતાના 
િનયં�ણમાં નથી રહ�તા તે કાયમ દુઃખી રહ� છ�. 
આવી �યિ� મોટ�ભાગે પોતાના દુઃખનું કારણ 
પોતાને ન માનીને કોઈ બી� �યિ�, વ�તુ ક� 
બા� પદાથ�ને માને છ�. આ �કારની િ�યાને 
આધુિનક મનોિવ�ાનમાં આરોપણની િ�યા 
(�લેિમંગ) કહ�વામાં આવે છ�. મનોવૈ�ાિનકોના 
મત અનુસાર જે �યિ�ના િવચારો તેને અનુક�ળ 
હોય છ�. તે તમામ �કારના લોકો, સં�ગો અને 
ભા�યને પોતાને અનુક�ળ અનુભવે છ�. તેનાથી 
િવપરીત જે �યિ�ના િવચારો �િતક�ળ હોય છ� 
એને પોતાની આસપાસ બધા દુ�મન જ દ�ખાય છ�. 
િવચારોના દૂષણને પ�રણામે તેની આસપાસનું 
વાતાવરણ પણ દૂિષત થઈ �ય છ�. િમ�ો પણ તેના 
દુ�મન બની �ય છ�. તેમજ સફળતા પણ 
િન�ફળતામાં પ�રવિત�ત થઈ �ય છ�. એટલા માટ� 
જ આપણા ઋિષ - મુિનઓ - િવ�ાનો �ારા 
આપણને સદ�વ આ િશખામણ મળતી રહ� છ� ક�, 
પોતાના િચંતનની ધારાને બદલો તો િચંતાનું �પ 
મટી જશે. અથા�� એમ ક� આપણે િચંતન અવ�ય 
કરીએ, પરંતુ એ વાતનું ખાસ �યાન દઈએ ક�, તે 
િચંતન �યથ�માં પ�રવિત�ત ન થઈ �ય. 
મનોિચ�ક�સકોના કહ�વા �માણે એવું િચંતન ન 
કરો ક�, જેનો કોઈ હ�તુ ન હોય અને જેને કરવાથી 
તણાવ િસવાય બીજું કોઈ અથ�પૂણ� પ�રણામ સામે 
ન આવે, એને જ �યથ� િચંતન કહ�વાય છ�. એનું જ 

પ�રણામ િચંતા, તાણ, �ડ�ેશન, �લડ �ેશર, 
માથાનો દુઃખાવો, બેચેની, અિન�ા વગેર�ના �પમાં 
સામે આવે છ�.

આપણા મનમાં િવચારોના તરંગો િનરંતર 
ઉછળતા રહ� છ�, માટ� એમની અવગણના કરવી 
શ�ય નથી. આ એક �ાક�િતક �િ�યા પણ છ�. 
આપણા કમ� જે આંખોથી દ�ખાય છ�, તે આ અ��ય 
પરંતુ અિતસમથ� િવચારોનું ��ય �પ છ�. અતઃ 
આપણે આ વાત ��યે સંપૂણ�પણે સાવધ રહ�વું 
�ઈએ ક�, આપણા મનમાં ક�વા �કારના 
િવચારોની અવર-જવર થઈ રહી છ�. અ�યથા ગંદા 
અને િન�પયોગી િવચારો મનમાં લાવીને એવા જ 
ગંદા અને િન�પયોગી કામોમાં મનુ�યને કાય�રત 
કરી દ� છ�. આવા િવચારોને અટકાવવા અને 
બહાર કાઢી નાંખવામાં શ�આતમાં આપણને 
મુ�ક�લી અવ�ય પડશે.

આ�મ-અિભમાની અવ�થામાં રહીને, 
વારંવાર �યાનનો અ�યાસ કરીને, �દનચયા� 
સુ�યવ��થત કરવાથી, સંગની સંભાળ રાખીને, 
િવકારોથી પોતાની �તને બચાવી રાખીને, સવ� 
��યે શુભભાવના રાખીને, ખરાબ �વાની, 
સાંભળવાની, બોલવાની, વાંચવાની ટ�વથી પોતાને 
સ�ગ રાખીને �યથ� િચંતનથી આપણે પોતાની 
�તને બચાવી શક�એ છીએ.

કહ�વાય છ� ક�, આ�માની િનબ�ળતાના બે 
મુ�ય કારણ છ�. એક વધુ બોલવું અને બીજું વધુ 
િવચારવું. અતઃ આપણે પોતાની વાણીનો ઉપયોગ 
આવ�યકતા �માણે તેમજ �સંગને અનુ�પ કરવો 
�ઈએ. તેની સાથે સાથે આપણે �યથ� િચંતનને 

�દ�યદશ�ન

િવચાર બદલશો - અવ�ય િવ� બદલાશે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

પણ સંપૂણ�પણે સમા�ત કરવા માટ� શુભ સંક�પોની 
ગિતને ઝડપી કરવી �ઈએ. યાદ રહ�, આપણું મન 
એ સેતુ છ�, જે આ�માને પરમા�મા સાથે �ડી દ� છ� 
અથવા તો િવકારો સાથે. માટ� � આપણે મનના 
િવચારો ઉપર �યાન આપીને એમને શુભ અને 
સમથ� બનાવીશું તો �વાભાિવક જ �યથ�થી આપણે 
મુ� થઈ જશું. આપણે એ ન િવચારીએ ક� માર� 
�યથ�ને સમા�ત કરવું છ�, તેના બદલે એમ 
િવચારીએ ક� માર� સદા શુભ અને �ે� િવચારો 
મનમાં લાવવા છ�. કારણ ક� શુભ-�ે� િવચારોની 
શિ� �ારા �યથ� આપોઆપ સમા�ત થઈ �ય છ�. 
આપણા સંક�પો જ વાણી અને કમ�ના બીજ હોય 
છ�, માટ� �યાર� આપણે પોતાના સંક�પોને �ે� 
અને શિ�શાળી બનાવીશું, તો આપણા બોલ 
અને કમ� પણ આપોઆપ �ે� બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... તનાવ મુ�

એટલે સૂ�મ અહ�કારનો પણ �યાગ કરો. 
યાદ રાખો તમે ખાલી હાથે આ�યા હતા અને 
ખાલી હાથે જ પાછા જવાનું છ�.

16. �દવસમાં ચાર-પાંચ વખત િવચારોના 
�ા�ફકને રોકવાની �મતા. િચંતાઓથી 
મુ� કરવામાં સહાયક બને છ�.

17. પોતાની સવ� િચંતાઓ પરમિપતા 
પરમા�માને સ�પી દો.

18. દરરોજ થોડો સમય પણ ઈ�રની સાથે યોગ 
કરો. યોગના અ�યાસથી જે માનિસક-
શારી�રક પ�રવત�ન આવે છ� તે માનિસક 
તાણ દૂર કરીને �વા��ય �િ� કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 

Published and Printed by BK Bhartiben R. Somiya for Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Ahmedabad. 

Printed at Shreedhar Printers Pvt. Ltd., J & K Block No. 4, Ravi Estate, Dudheshwar Road, Ahmedabad - 380 004. Published 

from Prajapita Brahmakumaries Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Sukh Shanti Bhavan, Bhulabhai Park Road, Kankaria, 

Ahmedabad - 380 022, Gujarat State, India. Edited by Prof. Dr. Kalidas Dhulabhai Prajapati

• કરકસર એ સ���ના ��નું ખાતર છ�. 
�યાર� ઉડાઉપણું સ���નો શ�ુ છ�. નાની 
નાની બાબતોની બેદરકારીમાંથી શ�ુ 
અંતરવેલની જેમ ફાલે છ� અને તે સ���ના 
��ને સૂકવી નાખે છ�.

• એક નાના સરખા કાંકરાને પણ �ચે 
ઉડાડવો હોય તો મહ�નત કરવી પડે છ�. તો 
�વન જેવા �વનને �ચે ઉડાવવા માટ� કશો 
જ �મ નહ�? ના, �વન આજે છ� �યાંથી 
ઉપર ઉઠાવવા માટ�નો સખત પુ�ષાથ� એ છ� 
સાધના. �વન જેવું છ� ને જે ભૂિમકાએ ચાલે 
છ�. એવું જ �વાતું હોય તો એ �વન જ 
નથી. �વન એટલે જ િવકાસ.

• ઉછીનાં અજવાળા લઈને �કાિશત થવાની 
મહ��છામાં રઝળનારા માનવીને કોણ 
સમ�વે ક� આપણે �તે જ આપણા દીપક 
બનવાનું છ�. �મ િવના �કાશ �ગટ� 
�યાંથી? ને �ગ�ો લાગે તો ટક� �યાંથી? 
પારકા પાણી વલો�યા કરવાથી િનિધના 
નવનીત સાંપડે જ નિહ. એ માટ� તો �ઈએ 
પોતાની �તનો �મ.

• �પની ઉપાસના કરતાં ગુણ અને �ેમની 
ઉપાસના વધુ �ે� છ�. �પની વધુ પડતી 
આદત એવી છ� ક� તે કોઈ પણ ગુણવાન 
અને ચા�ર�યવાનને �ચે ચડવા દ�તી નથી.
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કહ�વાય છ� ક�, મનુ�યના િવચારો જ 
મનુ�યને સુખી અને દુઃખી બનાવે છ�. માટ� જે 
મનુ�યના િવચાર પોતાના િનયં�ણમાં છ�. તે સુખી 
રહ� છ�. જે મનુ�યના િવચાર તેના પોતાના 
િનયં�ણમાં નથી રહ�તા તે કાયમ દુઃખી રહ� છ�. 
આવી �યિ� મોટ�ભાગે પોતાના દુઃખનું કારણ 
પોતાને ન માનીને કોઈ બી� �યિ�, વ�તુ ક� 
બા� પદાથ�ને માને છ�. આ �કારની િ�યાને 
આધુિનક મનોિવ�ાનમાં આરોપણની િ�યા 
(�લેિમંગ) કહ�વામાં આવે છ�. મનોવૈ�ાિનકોના 
મત અનુસાર જે �યિ�ના િવચારો તેને અનુક�ળ 
હોય છ�. તે તમામ �કારના લોકો, સં�ગો અને 
ભા�યને પોતાને અનુક�ળ અનુભવે છ�. તેનાથી 
િવપરીત જે �યિ�ના િવચારો �િતક�ળ હોય છ� 
એને પોતાની આસપાસ બધા દુ�મન જ દ�ખાય છ�. 
િવચારોના દૂષણને પ�રણામે તેની આસપાસનું 
વાતાવરણ પણ દૂિષત થઈ �ય છ�. િમ�ો પણ તેના 
દુ�મન બની �ય છ�. તેમજ સફળતા પણ 
િન�ફળતામાં પ�રવિત�ત થઈ �ય છ�. એટલા માટ� 
જ આપણા ઋિષ - મુિનઓ - િવ�ાનો �ારા 
આપણને સદ�વ આ િશખામણ મળતી રહ� છ� ક�, 
પોતાના િચંતનની ધારાને બદલો તો િચંતાનું �પ 
મટી જશે. અથા�� એમ ક� આપણે િચંતન અવ�ય 
કરીએ, પરંતુ એ વાતનું ખાસ �યાન દઈએ ક�, તે 
િચંતન �યથ�માં પ�રવિત�ત ન થઈ �ય. 
મનોિચ�ક�સકોના કહ�વા �માણે એવું િચંતન ન 
કરો ક�, જેનો કોઈ હ�તુ ન હોય અને જેને કરવાથી 
તણાવ િસવાય બીજું કોઈ અથ�પૂણ� પ�રણામ સામે 
ન આવે, એને જ �યથ� િચંતન કહ�વાય છ�. એનું જ 

પ�રણામ િચંતા, તાણ, �ડ�ેશન, �લડ �ેશર, 
માથાનો દુઃખાવો, બેચેની, અિન�ા વગેર�ના �પમાં 
સામે આવે છ�.

આપણા મનમાં િવચારોના તરંગો િનરંતર 
ઉછળતા રહ� છ�, માટ� એમની અવગણના કરવી 
શ�ય નથી. આ એક �ાક�િતક �િ�યા પણ છ�. 
આપણા કમ� જે આંખોથી દ�ખાય છ�, તે આ અ��ય 
પરંતુ અિતસમથ� િવચારોનું ��ય �પ છ�. અતઃ 
આપણે આ વાત ��યે સંપૂણ�પણે સાવધ રહ�વું 
�ઈએ ક�, આપણા મનમાં ક�વા �કારના 
િવચારોની અવર-જવર થઈ રહી છ�. અ�યથા ગંદા 
અને િન�પયોગી િવચારો મનમાં લાવીને એવા જ 
ગંદા અને િન�પયોગી કામોમાં મનુ�યને કાય�રત 
કરી દ� છ�. આવા િવચારોને અટકાવવા અને 
બહાર કાઢી નાંખવામાં શ�આતમાં આપણને 
મુ�ક�લી અવ�ય પડશે.

આ�મ-અિભમાની અવ�થામાં રહીને, 
વારંવાર �યાનનો અ�યાસ કરીને, �દનચયા� 
સુ�યવ��થત કરવાથી, સંગની સંભાળ રાખીને, 
િવકારોથી પોતાની �તને બચાવી રાખીને, સવ� 
��યે શુભભાવના રાખીને, ખરાબ �વાની, 
સાંભળવાની, બોલવાની, વાંચવાની ટ�વથી પોતાને 
સ�ગ રાખીને �યથ� િચંતનથી આપણે પોતાની 
�તને બચાવી શક�એ છીએ.

કહ�વાય છ� ક�, આ�માની િનબ�ળતાના બે 
મુ�ય કારણ છ�. એક વધુ બોલવું અને બીજું વધુ 
િવચારવું. અતઃ આપણે પોતાની વાણીનો ઉપયોગ 
આવ�યકતા �માણે તેમજ �સંગને અનુ�પ કરવો 
�ઈએ. તેની સાથે સાથે આપણે �યથ� િચંતનને 

�દ�યદશ�ન

િવચાર બદલશો - અવ�ય િવ� બદલાશે
�.ક�. નં�દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.

પણ સંપૂણ�પણે સમા�ત કરવા માટ� શુભ સંક�પોની 
ગિતને ઝડપી કરવી �ઈએ. યાદ રહ�, આપણું મન 
એ સેતુ છ�, જે આ�માને પરમા�મા સાથે �ડી દ� છ� 
અથવા તો િવકારો સાથે. માટ� � આપણે મનના 
િવચારો ઉપર �યાન આપીને એમને શુભ અને 
સમથ� બનાવીશું તો �વાભાિવક જ �યથ�થી આપણે 
મુ� થઈ જશું. આપણે એ ન િવચારીએ ક� માર� 
�યથ�ને સમા�ત કરવું છ�, તેના બદલે એમ 
િવચારીએ ક� માર� સદા શુભ અને �ે� િવચારો 
મનમાં લાવવા છ�. કારણ ક� શુભ-�ે� િવચારોની 
શિ� �ારા �યથ� આપોઆપ સમા�ત થઈ �ય છ�. 
આપણા સંક�પો જ વાણી અને કમ�ના બીજ હોય 
છ�, માટ� �યાર� આપણે પોતાના સંક�પોને �ે� 
અને શિ�શાળી બનાવીશું, તો આપણા બોલ 
અને કમ� પણ આપોઆપ �ે� બની જશે.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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(પેજ નં. 32નું અનુસંધાન)... તનાવ મુ�

એટલે સૂ�મ અહ�કારનો પણ �યાગ કરો. 
યાદ રાખો તમે ખાલી હાથે આ�યા હતા અને 
ખાલી હાથે જ પાછા જવાનું છ�.

16. �દવસમાં ચાર-પાંચ વખત િવચારોના 
�ા�ફકને રોકવાની �મતા. િચંતાઓથી 
મુ� કરવામાં સહાયક બને છ�.

17. પોતાની સવ� િચંતાઓ પરમિપતા 
પરમા�માને સ�પી દો.

18. દરરોજ થોડો સમય પણ ઈ�રની સાથે યોગ 
કરો. યોગના અ�યાસથી જે માનિસક-
શારી�રક પ�રવત�ન આવે છ� તે માનિસક 
તાણ દૂર કરીને �વા��ય �િ� કર� છ�.

॥ ઓમશાંિત ॥ 
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• કરકસર એ સ���ના ��નું ખાતર છ�. 
�યાર� ઉડાઉપણું સ���નો શ�ુ છ�. નાની 
નાની બાબતોની બેદરકારીમાંથી શ�ુ 
અંતરવેલની જેમ ફાલે છ� અને તે સ���ના 
��ને સૂકવી નાખે છ�.

• એક નાના સરખા કાંકરાને પણ �ચે 
ઉડાડવો હોય તો મહ�નત કરવી પડે છ�. તો 
�વન જેવા �વનને �ચે ઉડાવવા માટ� કશો 
જ �મ નહ�? ના, �વન આજે છ� �યાંથી 
ઉપર ઉઠાવવા માટ�નો સખત પુ�ષાથ� એ છ� 
સાધના. �વન જેવું છ� ને જે ભૂિમકાએ ચાલે 
છ�. એવું જ �વાતું હોય તો એ �વન જ 
નથી. �વન એટલે જ િવકાસ.

• ઉછીનાં અજવાળા લઈને �કાિશત થવાની 
મહ��છામાં રઝળનારા માનવીને કોણ 
સમ�વે ક� આપણે �તે જ આપણા દીપક 
બનવાનું છ�. �મ િવના �કાશ �ગટ� 
�યાંથી? ને �ગ�ો લાગે તો ટક� �યાંથી? 
પારકા પાણી વલો�યા કરવાથી િનિધના 
નવનીત સાંપડે જ નિહ. એ માટ� તો �ઈએ 
પોતાની �તનો �મ.

• �પની ઉપાસના કરતાં ગુણ અને �ેમની 
ઉપાસના વધુ �ે� છ�. �પની વધુ પડતી 
આદત એવી છ� ક� તે કોઈ પણ ગુણવાન 
અને ચા�ર�યવાનને �ચે ચડવા દ�તી નથી.
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આડી ચાવીઓ -
1. બાબાને ભોગ �વીકાર કરાવવાનો ખાસ �દવસ (૪)
4. મોજ (૨)
5. એક મોટું વાહન (૨)
6. �ી-�ી ક� �ે�... (૨)
7. �ણ (૨)
8. હમ� ..... યો�ય બનના હ� (૩)
9. ...... ની ખીર અને ખીચડી બને (૨)
10. �થા (૩)
12. ભારત, ઈ�ડીયા (૪)
13. િવ� કા માિલક બનના.... કા ઘર નહ� (૨)
14. ..... બનો, વરદાની બનો (૨)
16. ૨ જુલાઈ .... નો ��િત �દવસ (૪)
18. જેવો .... તેવો રંગ (૨)
20. ઈ�ર, �ભુ (૨)
21. સા�ા�કાર (૩)
24. આંજણ (૩)
27. રથ ચાલક (૪)
29. �ેહ (૨)
30. નવમો ગુજરાતી મિહનો (૩)
31. ૮ ઘંટા બાપ કો .... કરના હ� (૨)
32. ધનવાન (૩)
33. ગેલ માંનું બીજું નામ (૪)

ઉભી ચાવીઓ -
1. અષાઢ સુદ પૂનમ (૫)
2. ઠ�ગણું (૩)
3. લીન (૨)
4. જેમનું લૌ�કક નામ ગોપી છ�. (૭)
5. મજબૂત (૪)
7. �વગ� (૪)
11. જનની (૧)
14. િપતાના િપતા (૨)
15. ઈ�ર, પરમા�મા (૪)
16. �યો�ોફ� શ�દનું ગુજરાતી ભાષાંતર (૩)
17. વાંચનનું અં�ે� (૩)
19. �સકો કાલ નહ� ખાતા (૩)
22. પાણીનો બોર (૨)
23. અષાઢી બીજે નીકળતી જગ�નાથની સવારી (૪)
25. એક ધા�ય (૨)
26. બરફ, િહમપાત (૩)
28. વા વાયાને, ..... ઉમટીયા (૩)
30. આંખમાં ..... તો દુિનયા ગમી (૨)

શ�દાવલી ભાગ - ૧૯ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં જૂન - ૨૦૨૨ 

માસની શ�દાવલી ભાગ - ૧૯ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� આપના જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ અહ� 

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

અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ના જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી

01. �વનની દર�ક ઘટનાઓમાં કોઈને કોઈ 
રીતે આપને લાભ થાય છ�. પરો� યા 
અપરો��પે થનારા લાભ બાબતે જ આપ 
સદ�વ િવચારો.

02. ભૂતકાળમાં કર�લી ભૂલોનો પ�ાતાપ ના 
કરો તથા ભિવ�યની િચંતા ના કરો. 
વત�માનને સફળ બનાવવા માટ� પૂ�ં �યાન 
આપો. આજનો જ �દવસ આપના હાથમાં 
છ�, આજે આપ રચના�મક કાય� કરશો તો 
કાલની ભૂલો દૂર થઈ જશે અને ભિવ�યમાં 
અવ�ય લાભ થશે.

03. તમે પોતાના �વનની તુલના બી� સાથે 
કરીને િચંિતત થશો નહ�. કારણ ક� આ 
િવ�માં આપ એક અનોખા અને િવિશ� 
�યિ� છો. આ િવ�માં આપના જેવું બીજું 
કોઈ નથી.

04. સદ�વ યાદ રાખો ક� આપની િનંદા કરનારા 
આપના િમ� છ�. જે મફતમાં એક 
મનોવૈ�ાિનકની જેમ આપની ભૂલો અને 
ખામીઓ તરફ આપનું �યાન ખ�ચાવે છ�.

05. તમને ક� આપનારને માફ� આપો અને 
તેને ભૂલી �ઓ.

06. સવ� સમ�યાઓને એક સાથે ઉક�લવાનો 
�ય� કરીને મૂંઝાશો નહ�, એક સમય પર 
એક જ સમ�યાનું સમાધાન કરો.

07. જેટલું થઈ શક� એટલું બી�ઓને સહયોગી 
બનવાનો �ય� કરો. બી�ઓના સહાયક 
બનવાથી તમે તમારી િચંતાઓને અવ�ય 
ભૂલી જશો.

08. આવનારી સમ�યાઓ ��યેનો તમારો 
���કોણ બદલો. ���કોણને બદલવાથી 
આપ દુઃખનું સુખમાં પ�રવત�ન કરી શકશો.

09. જે પ�ર��થિતને તમે બદલી ના શકો એના 
િવશે િવચારીને દુઃખી ના થશો. યાદ રાખો ક� 
સમય એક �ે� દવા છ�. (દુઃખનું ઓસડ 
દહાડા)

10. આ ��� એક િવશાળ નાટક છ�. જેમાં 
આપણે સૌ અિભનેતા છીએ. ��યેક 
અિભનેતા પોતાનો �ે� અિભનય અદા 
કરી ર�ો છ�. એટલે કોઈનો પણ અિભનય 
�ઈને િચંિતત ન થશો.

11. બદલો ન લો પરંતુ �વયંને બદલવાનો 
�ય� કરો. બદલો લેવાની ઈ�છાથી તો 
માનિસક તનાવ વધે છ�. �વયંને બદલવાનું 
લ�ય રાખવાથી �વનમાં �ગિત થાય છ�.

12. ઈ�યા� ના કરો પરંતુ ઈ�રનું િચંતન કરો. 
ઈ�યા� કરવાથી તો મન બળ� છ�. પરંતુ 
ઈ�રનું િચંતન કરવાથી મન અસીમ 
શીતળતાનો અનુભવ કર� છ�.

13. ખુશી આપવાથી ખુશી આવે છ� એટલે સવ�ને 
ખુશી આપવાનો જ �ય� કરો. કદી કોઈને 
દુઃખ આપવાનો િવચાર પણ ના કરો.

14. �યાર� તમે સમ�યાઓનો સામનો કરો છો 
�યાર� એવું િવચારો ક� આપના ભૂતકાળના 
કમ�નો િહસાબ ચુ�ે થઈ ર�ો છ�.

15. આપનામાં રહ�લો સૂ�મ અહ�કાર આપના 
મનની ��થિતમાં અસમતુલા પેદા કર� છ� 

તનાવમુ� �વન માટ� અઢાર સોનેરી િસ�ાંત
�.ક�. ડૉ. િગરીશ પટ�લ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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આડી ચાવીઓ -
1. બાબાને ભોગ �વીકાર કરાવવાનો ખાસ �દવસ (૪)
4. મોજ (૨)
5. એક મોટું વાહન (૨)
6. �ી-�ી ક� �ે�... (૨)
7. �ણ (૨)
8. હમ� ..... યો�ય બનના હ� (૩)
9. ...... ની ખીર અને ખીચડી બને (૨)
10. �થા (૩)
12. ભારત, ઈ�ડીયા (૪)
13. િવ� કા માિલક બનના.... કા ઘર નહ� (૨)
14. ..... બનો, વરદાની બનો (૨)
16. ૨ જુલાઈ .... નો ��િત �દવસ (૪)
18. જેવો .... તેવો રંગ (૨)
20. ઈ�ર, �ભુ (૨)
21. સા�ા�કાર (૩)
24. આંજણ (૩)
27. રથ ચાલક (૪)
29. �ેહ (૨)
30. નવમો ગુજરાતી મિહનો (૩)
31. ૮ ઘંટા બાપ કો .... કરના હ� (૨)
32. ધનવાન (૩)
33. ગેલ માંનું બીજું નામ (૪)

ઉભી ચાવીઓ -
1. અષાઢ સુદ પૂનમ (૫)
2. ઠ�ગણું (૩)
3. લીન (૨)
4. જેમનું લૌ�કક નામ ગોપી છ�. (૭)
5. મજબૂત (૪)
7. �વગ� (૪)
11. જનની (૧)
14. િપતાના િપતા (૨)
15. ઈ�ર, પરમા�મા (૪)
16. �યો�ોફ� શ�દનું ગુજરાતી ભાષાંતર (૩)
17. વાંચનનું અં�ે� (૩)
19. �સકો કાલ નહ� ખાતા (૩)
22. પાણીનો બોર (૨)
23. અષાઢી બીજે નીકળતી જગ�નાથની સવારી (૪)
25. એક ધા�ય (૨)
26. બરફ, િહમપાત (૩)
28. વા વાયાને, ..... ઉમટીયા (૩)
30. આંખમાં ..... તો દુિનયા ગમી (૨)

શ�દાવલી ભાગ - ૧૯ના જવાબોવાળું કો�ક

સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦

દ�વી ભાઈઓ અને બહ�નો,

સંગમયુગની શ�દાવલીના િવભાગમાં જૂન - ૨૦૨૨ 

માસની શ�દાવલી ભાગ - ૧૯ના જવાબો આ સાથે છ�. �ાનના 

િચંતનના આધાર� આપના જવાબોને સાચા જવાબો સાથે 

સરખાવી શકશો. સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ અહ� 

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

અંકમાં સંગમયુગની શ�દાવલી ભાગ - ૨૦ના જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ�દાવલી

01. �વનની દર�ક ઘટનાઓમાં કોઈને કોઈ 
રીતે આપને લાભ થાય છ�. પરો� યા 
અપરો��પે થનારા લાભ બાબતે જ આપ 
સદ�વ િવચારો.

02. ભૂતકાળમાં કર�લી ભૂલોનો પ�ાતાપ ના 
કરો તથા ભિવ�યની િચંતા ના કરો. 
વત�માનને સફળ બનાવવા માટ� પૂ�ં �યાન 
આપો. આજનો જ �દવસ આપના હાથમાં 
છ�, આજે આપ રચના�મક કાય� કરશો તો 
કાલની ભૂલો દૂર થઈ જશે અને ભિવ�યમાં 
અવ�ય લાભ થશે.

03. તમે પોતાના �વનની તુલના બી� સાથે 
કરીને િચંિતત થશો નહ�. કારણ ક� આ 
િવ�માં આપ એક અનોખા અને િવિશ� 
�યિ� છો. આ િવ�માં આપના જેવું બીજું 
કોઈ નથી.

04. સદ�વ યાદ રાખો ક� આપની િનંદા કરનારા 
આપના િમ� છ�. જે મફતમાં એક 
મનોવૈ�ાિનકની જેમ આપની ભૂલો અને 
ખામીઓ તરફ આપનું �યાન ખ�ચાવે છ�.

05. તમને ક� આપનારને માફ� આપો અને 
તેને ભૂલી �ઓ.

06. સવ� સમ�યાઓને એક સાથે ઉક�લવાનો 
�ય� કરીને મૂંઝાશો નહ�, એક સમય પર 
એક જ સમ�યાનું સમાધાન કરો.

07. જેટલું થઈ શક� એટલું બી�ઓને સહયોગી 
બનવાનો �ય� કરો. બી�ઓના સહાયક 
બનવાથી તમે તમારી િચંતાઓને અવ�ય 
ભૂલી જશો.

08. આવનારી સમ�યાઓ ��યેનો તમારો 
���કોણ બદલો. ���કોણને બદલવાથી 
આપ દુઃખનું સુખમાં પ�રવત�ન કરી શકશો.

09. જે પ�ર��થિતને તમે બદલી ના શકો એના 
િવશે િવચારીને દુઃખી ના થશો. યાદ રાખો ક� 
સમય એક �ે� દવા છ�. (દુઃખનું ઓસડ 
દહાડા)

10. આ ��� એક િવશાળ નાટક છ�. જેમાં 
આપણે સૌ અિભનેતા છીએ. ��યેક 
અિભનેતા પોતાનો �ે� અિભનય અદા 
કરી ર�ો છ�. એટલે કોઈનો પણ અિભનય 
�ઈને િચંિતત ન થશો.

11. બદલો ન લો પરંતુ �વયંને બદલવાનો 
�ય� કરો. બદલો લેવાની ઈ�છાથી તો 
માનિસક તનાવ વધે છ�. �વયંને બદલવાનું 
લ�ય રાખવાથી �વનમાં �ગિત થાય છ�.

12. ઈ�યા� ના કરો પરંતુ ઈ�રનું િચંતન કરો. 
ઈ�યા� કરવાથી તો મન બળ� છ�. પરંતુ 
ઈ�રનું િચંતન કરવાથી મન અસીમ 
શીતળતાનો અનુભવ કર� છ�.

13. ખુશી આપવાથી ખુશી આવે છ� એટલે સવ�ને 
ખુશી આપવાનો જ �ય� કરો. કદી કોઈને 
દુઃખ આપવાનો િવચાર પણ ના કરો.

14. �યાર� તમે સમ�યાઓનો સામનો કરો છો 
�યાર� એવું િવચારો ક� આપના ભૂતકાળના 
કમ�નો િહસાબ ચુ�ે થઈ ર�ો છ�.

15. આપનામાં રહ�લો સૂ�મ અહ�કાર આપના 
મનની ��થિતમાં અસમતુલા પેદા કર� છ� 

તનાવમુ� �વન માટ� અઢાર સોનેરી િસ�ાંત
�.ક�. ડૉ. િગરીશ પટ�લ, મુંબઈ

(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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નસ�ગ

¶É¾àú2É©ÉÉÅ "~É«ÉÉÇ´É2iÉ Êqö´É»Éà' ´ÉÞKÉÉ2Éà~ÉiÉ ¥ÉÉqö PI +É2.Hàí.2ÉWð~ÉÚlÉ, 
eôÉè. +Wð«É§ÉÉ>, {É»ÉÕNÉ HíÉà±ÉàWð{ÉÉ Ê¡É{»ÉÒ~ÉÉ±É NÉÒlÉÉ¥Éà{É, 

{É»ÉÕNÉ HíÉà±ÉàWð{ÉÉ eôÉ«É2à÷G`ò2 ©É{ÉÖË»É¾ú SÉÉä¾úÉiÉ, ¦É.HÖí. 2lÉ{É¥Éà{É.  

´ÉÉÅ»ÉqöÉ©ÉÉÅ "»ÉeôHí »ÉÖ2KÉÉ +Ê§É«ÉÉ{É' +ÅlÉNÉÇlÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É©ÉÉÅ 
«ÉÉmÉÒ §ÉÉ>-¥É¾àú{ÉÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¡ÉÉà£àí»É2 ¡ÉqöÒ~É ~ÉÉÅeàô, 
~ÉÉà±ÉÒ»É»`àò¶É{É{ÉÉ +ÊyÉHíÉ2Ò HíÉàHíÉiÉÒ§ÉÉ>, ¦É.HÖí. 2Ò`òÉ¥Éà{É.  

LÉàeôÉ »Éà´ÉÉHàí{rö{ÉÉ "14©ÉÉ ´ÉÉÌºÉHí Al»É´É' HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ 
2ÉWð«ÉÉàÊNÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ+Éà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. »ÉÅy«ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. qöKÉÉ¥Éà{É.  

©É2Éà±ÉÒ LÉÉlÉà ´«É»É{É©ÉÖÎGlÉ Hàí{rö©ÉÉÅ "lÉ©ÉÉHÖí Ê{ÉºÉàyÉ Êqö´É»Éà' »ÉÅqàö¶É +É~ÉlÉÉ 
¦É.HÖ. ©ÉÖHàí¶É¥Éà{É, MD eôÉè.~ÉÒ«ÉÖºÉ NÉÉà«É±É, >{SÉÉWðÇ ~É±±É´ÉÒ¥Éà{É. 

Ê´É2©ÉNÉÉ©É©ÉÉÅ "Hí±~ÉlÉ°÷ ¡ÉÉàWðàG`ò' +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉÞKÉÉ2Éà~ÉiÉ Hí2lÉÉÅ 
¦É.HÖí. yÉÌ©Éº`òÉ¥Éà{É, LÉàlÉÒ´ÉÉeôÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ SÉà2©Éà{É ±ÉK©ÉiÉ§ÉÉ>, 

eôÉè. ËHíWð±É¥Éà{É NÉÖ~lÉÉ, ´É{ÉÊ´É§ÉÉNÉ{ÉÉ +ÊyÉHíÉ2Ò ©ÉÉlÉ©É§ÉÉ> §É2´ÉÉe.

¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ »Éà´ÉÉHàí{rö LÉÉlÉà +É«ÉÉàYðlÉ "¥ÉÉ±É ´«ÉÎGlÉl´É 
Ê´ÉHíÉ»É Ê¶ÉÊ¥É2'{ÉÉ ¥ÉÉ³HíÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. ©ÉyÉÖ¥Éà{É, 

¡ÉÉà£àí»É2 ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. SÉÅ~ÉÉ¥Éà{É. 

2ÉWðHíÉà`ò 2Ê´É2l{É©ÉÉÅ "2ÉWð«ÉÉàNÉÒ ÊHeÃô]ñ-»É©É2 Hàí©~É'©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ 
¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÉ »~ÉyÉÇHíÉà, +{«É ¥ÉÉ³HíÉàö, ¦É.HÖ.NÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ.Êeô©~É±É¥Éà{É. 

´É±É»ÉÉeô +¦ÉÉ©ÉÉ LÉÉlÉà "¥ÉÉ±É ´«ÉÎGlÉlüü´É Ê´ÉHíÉ»É Ê¶ÉÊ¥É2'©ÉÉÅ 
ÊSÉmÉ»~ÉyÉÉÇ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉ2 ¥ÉÉ³HíÉà »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É. 
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