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તં ી થાનેથી

તી આ યા મક પુ ષાથ
તી પુ ષાથની આ યા મક પ રભાષા
આપીએ તો તી પુ ષાથ એટલે ઝડપી,
પ રણામલ ી,
સંપ ન, ક યાણકારી
પુ ષાથ . ‘એકવાર જે ભૂલ થઈ તે ફરીથી ના
થાય.’ એવું મ માએ કહલું છ. આ છ તી
પુ ષાથની સચોટ પ રભાષા.
તી પુ ષાથમાં મુ ય વે ચાર બાબતોને
આવરી લેવી જ રી છ. (૧) સં કાર પ રવતન,
(૨) સમયનું મૂ ય (૩) સમપણભાવ અને (૪)
સેવાભાવ. આ ચાર િવષયોમાં તી પુ ષાથનું
કાય ે આવી ય છ. અમુક ગુણો, શિ ઓ,
િવશેષતાઓ ધારણ કરીએ છીએ યાર તેની સાથે
ડાયેલાં અ ય ગુણો, શિ ઓ પણ તેમાંથી મળ
છ. ાન, ગુણ, શિ ઓથી દ યતાની િ
થાય છ.
મીઠા બાબાએ ‘તી પુ ષાથ’ િવશે ક ં છ,
‘જે સવ યે ક યાણકારી િ અને શુભિચંતક
ભાવ રાખે છ તે તી પુ ષાથ છ. ભલે કોઈ
વારંવાર પછાડવાનો યાસ કર, મનને ડગમગ
કર, િવ ન પ બને છતાં પણ આપનો એના યે
સદા શુભિચંતકનો અડોલ ભાવ રહ. વાતોને
કારણે ભાવના બદલાય પણ દરક પ ર થિતમાં
િ અને ભાવ યથાથ હોય તો આપના ઉપર
એનો ભાવ પડશે નહ . પછી કોઈપણ યથ
વાતો વામાં નહ આવે. સમય બચી જશે. આ
છ િવ ક યાણકારી અવ થા.’
(સાકારવાણી, તા. 28-12-2016)
હવે ચાર મુ ાઓની વાત કરીએ.

સં કાર પ રવતન
સં કાર પ રવતન માટ ઝાટક બનવું પડે.
મ મા, દાદીઓ નાની વયે ઓમમંડળીમાં આ યાં.
કટલાંક ાકમારીઝ નામકરણ પછીથી આ યાં.
પણ દ ય સા ા કારોથી દ ય અનુભૂિતઓ થતાં
જૂના, પુરાણા સં કારો ઝાટક બનીને બદલી
દીધા. તે માટ બ સમય ના લીધો. લૌ કક
સં કારો, ખાનપાન, રીિત રવા , રહણીકરણી
બદલવી, પિવ તાની ધારણા કરવી આ બધી
સામા ય વાતો નથી. પણ આ મહાન આ માઓએ
તી પુ ષાથથી સં કાર પ રવતન કરીને સમાજને
ચ કાવી દીધો. જે સં થાનો પાયો જ આટલો
મજબૂત હોય તેને કોણ ડગાવી શક ? તી
પુ ષાથ ારા સં કાર પ રવતન એવું હોય ક જેમાં
મન, વાણી, કમની એક પતા રહ. આ મા
વરા ય અિધકારી બને. જૂના પુરાણા સં કારો,
પાછલા જ મના યથ સં કારો દ ધ થઈ ય.
એકા તાપૂણ, ઢ મનોબળથી તી પુ ષાથ
કરતાં સં કારો દ ય બને છ. ટૂંકમાં જે મહાન
આ માઓ બ યા છ, ય માં નામ રોશન કયુ છ.
િસિ પા યાં છ તેઓ સં કાર પ રવતનની
ઉ ેખનીય િતભાઓ છ.

સમયનું મૂ ય
સમા તવષની ઘોષણા થઈ. અ ય
બાપદાદાના િમલનમાં પ રવતન થયું. િવ ની
પ ર થિત ફોટક છ. બી
િવ યુ માં
પાનના હીરોશીમા અને નાગાસાક ઉપર
ફકાયેલાં બ બ કરતાં આજે અિત આધુિનક,
ઘાતક , િવનાશકારી અણુશ ોનું િનમાણ થઈ
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ર ં છ. આ અણુશ ોનો જેના ઉપર હાર થશે તે
તો નહ બચે સાથે સાથે હાર કરનારા પણ નહ
બચે. ઘડીના છ ા ભાગમાં ન બનવાનું બની જશે.
સંગમયુગ પૂણ થવામાં છ યાર સંગમયુગની પળ
પળ ક મતી છ, મૂ યવાન છ. તેનો પ રણામલ ી
ઉપયોગ કરવો એટલે તી પુ ષાથ.

સમપણ ભાવ
સમપણ માટ હવે રાહ વાનો સમય નથી.
તન, મન, ધન, સમય, સંક પ, ાસ, બાબાને,
ય ને સમિપત કરવામાં કોઈ ચોઘ ડયું વાની
જ ર નથી. તેના માટ કમૂરતાં નડતાં નથી.
સ કાય ે કાય યાર કરીએ યાર તે
ક યાણકારી જ છ. પોતાનું ભા ય બનાવનાર છ.
સમપણ લૂલુ લંગડુ ના હોય. પોતે સમપણની પાક
િ યા ના કરી હોય, તો પાછળથી સંતાનોની મિત
બદલાતાં એ સમપણ ધોવાઈ ય છ.
ધનનું તો સમપણ કયુ પણ પછીથી આહાર,
આરામ અને આળસમાં સમય ગયો. કોઈ
પ રણામલ ી, ઉ ેખનીય સેવા ના કરી તો જમા
ખાતું ઘટતું જશે. ઉધારખાતું વધતું જશે.
સમપણની યથાથ પ રભાષા ણવા માટ સાત
દવસ ચાલેલી અ ય વાણીઓનું અ યયન
કરવું જ રી છ. તેને યાગનો સ તાહ કોસ કહ છ.
સમપણની દ યખુશી ચહરા ઉપર દખાવી ઈએ.
વનની સંતુ તા અને ધ યતાની િનરંતર
અનુભૂિત થાય. તેનાથી િવ ની વાતો વા મળ
તો કહી શકાય ક આ સમપણ અધૂ ં છ. દલનું
નથી, દમાગનું છ.

સેવાભાવ
હાની સેવા એવી હોવી ઈએ જે
આ માઓને પશ ય. વન પ રવતન માટ
િનિમ બને. દુઃખી, અશાંત, હતાશ, િનરાશ

આ માઓના ચહરાઓ આનંદથી ખીલી ઉઠ.
દયના ઉમંગ, ઉ સાહથી કરલી સેવા સફળ થાય
છ. જે
ાકમારી બહનો,
ાવ સો લગનથી,
સમિપતભાવથી, પારદિશતાથી, િન કામભાવથી
સેવા કર છ તેનું સુંદર પ રણામ અવ ય મળ છ.
િભ ન િભ ન ઉ ેખનીય શોધો કરનાર
િશવશિ ઓએ આ યા મક ઈિતહાસમાં
અ યાય રચી પોતાનું નામ રોશન કયુ છ.
વઉ નિતની સેવા સંગઠનમાં કરવાથી તે
અસરકારક બને છ. તેનાથી ઉમંગ, ઉ સાહભયા
વાયુમંડળથી ચમ કારી પ રણામો મળ છ. યોગના
િવિભ ન કાય મો, ભ ીઓ, ાનના િભ ન
િભ ન િવષયોનાં અિધકારી વ ાઓ ારા
વચનો, સાકાર અને અ ય વાણીઓનું
અ યયન જ રી છ.
બાબા કહ છ ક બીન િવવાદા પદ, વનમૂ યોને અ તા મ આપી સેવા થાય છ પણ આ
નવી દુિનયાનું નવું ાન છ તેનો પણ સંદશ મળવો
ઈએ. રાજયોગી જગદીશચં નું ‘નઈ દુિનયાકા
નયા ાન’ પુ તક આ માટ ઉપયોગી બનશે.
સેવામાં મા
ેમ, પાલના અને સ નતાનું
માણપ પૂરતું નથી. પણ વયં પરમા મા
પ રવતનનું આ કાય કરાવી ર ા છ. તેની
ય તા થાય તે જ રી છ. પાક ારા થતી
પ રણામલ ી સેવાઓ ઉ ેખનીય બને છ. અ ય
વ ગો પણ ન ધપા સેવાઓ કર છ.
સેવામાં પધાભાવ નહ પણ સ ભાવના
હોય. વધાર ખચ કરીને, ભ ય સ વટથી સેવા
થાય પણ તે અપૂરતી છ. ચહરા અને ચલન ારા
સેવા થાય તો તે અસરકારક બને છ. સેવા કોઈના
ઉપર લાદી શકાતી નથી. તે વયંમાંથી જ મે છ. જે
ાવ સ બાબા યેના ેમ, ઉમંગ, ઉ સાહથી
સેવા કર છ. તે સેવાને દીપાવે છ. સેવા કોઈ નાની

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 10 October 2022 Page No. 05

ાના ત

ક મોટી હોતી નથી. ચાહ વાણીની હોય, ધનની
હોય, કમણા સેવા હોય પણ તેમાં આપણો ભાવ
અને ભાવના કવી છ તે મહ વનું છ. આજના
અ તન સંચાર સાધનોના જમાનામાં સેવામાં પણ
પ રવતન આ યું છ. ોજે ટર શો ભૂલાઈ ગયા છ.
એક વખતે મુિ ત મુરલી ધનની જેમ મહ વ પામતી
હતી. આજે ટી.વી., ઈ ટરનેટ, મોબાઈલના
મા યમથી તે સહજ ા ય છ. મુરલીની ા યતા
વધી છ પણ મુરલી ારા થતી વન પ રવતનની
િ યા ઘટી છ. ર ડયો, ટી.વી. સાયબર મી ડયા
ારા થતી સેવા ઝડપી અને દશ તથા દુિનયાના
ખૂણે ખૂણે પહ ચે છ. આવા મા યમથી રાજયોિગની
ાકમારી િશવાનીબેન જેવા સમથ વ ાઓ જે
સેવા કર છ તેના ફલ વ પે
ાવ સો અને
ભવનિનમાણની મા ા વધતી ય છ.
ટૂંકમાં તી પુ ષાથ કરવાનો આ અવસર
છ. ખાણમાંથી નીકળલા હીરાને ચમકદાર
બનાવનાર તી પુ ષાથ છ. સમયને સોનેરી
બનાવવાની આ પળો છ. વનને ધ ય
બનાવવાની મંિઝલ એટલે તી આ યા મક
પુ ષાથ. આપ સૌ તી આ યા મક પુ ષાથ ારા
િસિ સંપ ન બનો, બાબાની ય તા માટ
િનિમ બનો એવી અંતરમનની શુભકામના.
॥ ૐ શાંિત ॥

- .ક. કાિલદાસ
• જે માનવો હમેશા સ નિચ રહ છ તે
આ યા મક થી વધુ પ રપ હોય છ.
• માનવ ગમે તેટલો િવ ાન હોય પણ તે
વાતાવાતમાં ગુ સે થઈ જતો હોય તો તેની
િવ તાનો કશો અથ નથી.
• લ ય વગરની િ પણ મનની થરતા
ડગમગાવી નાખે છ.

(પેજ નં. 12નું અનુસંધાન)... સ નતાના પથ

આખી

કરવા લાગી યાર કિળયુગ રચાયો.
હવે કિળયુગને સતયુગ બનાવવાનો છ, તે
કવી રીતે થશે. પહલા બધા શાંત હતા યાર એક
ગુ સો કય હશે. હવે શું થશે, બધા પરશાન હશે
યાર એક મજબૂત રહશે. પહલા બધા સાચું
બોલતા હતા, યાર એક જૂઠ બો યો હશે. હવે
મોટા ભાગના લોકો જૂઠ બોલે છ અને એક સાચું
બોલે છ. પહલા બધા ામાિણક હતા પણ એક
લાંચ લીધી હશે. હવે તમાર પોતાની તને
પૂછવાનું છ ક, શું તે એક છું? શું તે એક
બનવા માગુ છું? મને ઈ રહલો પરમા મા શું કહ
છ - તમે જેવું કમ કરશો, એવું તમને ઈને બી
કરશે. યાર આપણે કઈક કરીએ છીએ, યાર
આપણા વાય ેશન ચારય તરફ ફલાય છ. તે
બી ને પણ પશ છ. તે પણ એવું કરવાનું શ
કરશે, પરંતુ તેના પર એક િહમતવાળો ભાર
પડશે.
બધા આસપાસ અશાંત છ, પરશાન છ,
ગુ સામાં છ. એવું કહવાય છ ક, ગુ સો પણ કરવો
પડે છ, પરંતુ માર તો સતયુગ લાવવો છ, તે
સરળ હોત, તો િહમતની શું જ ર છ? આપણે
વહણની ઊલટી દશામાં એક સંક પ કરી ર ા
છીએ. મોટા ભાગના લોકો એક જ દશામાં ચાલે
છ, પરંતુ આપણે તેમની સામેની દશામાં જવાનું
છ. આપણે એવા સમયમાં ચાલી ર ા છીએ, યાં
વાતાવરણના વાય ેશન પણ નેગે ટવ છ, પરંતુ તે
વાયુમંડળ આપણે બદલવાનું છ. જે ન ી કરી
લેશે, તે કરી લેશે કારણ ક, આપણે એકલાએ
નથી કરવાનું. આપણને પરમા માની શિ ને
આપણી સાથે લઈને ચાલવાનું છ. આપણે ફ
િનણય લેવાનો છ. શું આપણે તેના માટ તૈયાર
છીએ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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અ તધારા

બંધનમુ

કમ

રાજયોિગની દાદી નક , પૂવ મુ ય શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
િશવબાબા આ યા છ
આપણા સવ મનોરથો પૂણ
કરવા. પણ યાર આપણું
દલ સાફ હોય છ યાર
મનોરથો પૂણ થાય છ. સાફ
દલથી મનોરથો સફળ થાય
છ. ઈ છાઓ સારી ઉ નિત
કરાવે તેવી હોવી ઈએ. જેમાં અ યનું પણ
ક યાણ સમાયેલું હોય, તો ઈ છાઓ અવ ય પૂરી
થાય છ. પણ શરત છ ક દલ સાફ હોવું ઈએ.
બાબા કહ છ બાળકો, વધમમાં થત થઈ ઓ.
વધમમાં થત થવા માટ મનથી શાંત અને
વાણીથી પણ મૌન રહવું મુ ય જ રી છ. જેટલા
મૌનમાં રહીશું એટલી મનની એકા તા સહજ,
સારી અને થર બની શક છ. આવ યક િવનાના
બોલ પણ મનની એકા તા માટ િવ ન પ છ. તે
બુિ ને થર, શાંત થવા દતા નથી. કાચબો જેમ
જ ર હોય યાર કમ યોનો ઉપયોગ કર છ
અને જ રના હોય યાર અંગો સમેટી લે છ આ
રીતે વધમમાં થત થઈએ. આ મા કમ યો
ારા કાય કરાવી ર ો છું તેનું ભાન રહ. બાબાનું
સ યધમની થાપનાનું કાય ચાલી ર ં છ. તેમાં
મદદગાર છું. મારા મન, વચન, કમ, સ યધમની
થાપના માટ છ.
ધમની પાલનામાં આપણે કોઈપણ હાલતમાં
નીચે ના આવીએ. વધમમાં થત રહીએ.
મહનત ના કરવી પડે તેવી સાહિજક અડોલ
થિત બની રહ. કોઈ સમયે કોઈ થોડો ઘણો
સહયોગ આપે છ જે સેવા કર છ એનું બાબા

(પરમિપતા િશવ પરમા મા) રીટન આપે છ.
ભિ માગમાં પણ કોઈ હો પટલ ખોલે છ તો
બાબા તેનું રીટન કર છ. આપણે ઈ ર ા છીએ
ક કોઈપણ આ મા કઈપણ સેવા કર છ તો
ભગવાન એને એનું ફળ આપે છ. કોઈ આ માએ
કરલી સેવા બદલ
ફળ આપું છું તો તે
આ માને ભગવાનથી વંિચત ક ં છું તો પાપ
ક ં છું. (કોઈપણ વ પે) એને રીટન ક ં છું તો
એને એવું લાગે છ તેઓ મારા માટ કર છ.
આનાથી કમનો િહસાબ કતાબ બંધાય છ. કોઈ
ગમે તેટલું કર અને આપણે આભાર ના માનીએ
એમ નહ . આભાર ના માનવો તે સ યતા નથી.
પણ એનો અથ એ નહ ક સહયોગ આપનારના
ગુણ ગાયા ક ં. આવું ન બનવું ઈએ. શા માટ
ગુણ ગા . એને ભા ય બનાવવાની તક મળી છ.
તેના બદલામાં તેને ખુશી મળ છ. બાબા સવને
ય ફળ ખુશી આપે છ. શુભ િચંતક છું તો
બાબાને રીટન આપવા દ . બાબા જે રીટન
આપશે, તે નહ આપી શક. દરક આ માનું
યાન બાબા તરફ ય તેવી આપણી સેવા હોવી
ઈએ. સહયોગ કરનારા િસક લધા (પાંચ હ ર
વષ પછી મળલા) લાડલા સંતાન બનીને પૂરો
વારસો લે. મારા લાડલા ના બને. આપણી ભાવના
અનાસ હોય, પોતાની કોઈ આસિ ના હોય.
દરક આ માનું યાન વયં તરફ ના
ખચાવીને બાબા તરફ ખચાવવું આ શુભ ભાવના
છ. આપણા સુ ીમ ટીચર કહ છ ક જે સમ વી
ર ો છું. જે રીતે સમ વી ર ો છું તેવું તમારી
બુિ માં બેસી ય. કારણ ક કોઈ વાત બાક રહી
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જશે, તો અભૂલ નહ બની શકાય. આ મ
અિભમાની હોતા નથી યા ામા ઉપર િવ ાસ ના
હોવાને લીધે ભૂલ થાય છ. આ માનું સંપૂણ ાન
બુિ માં છ, તો દુઃખ યા અફસોસની કોઈ વાત જ
નથી.
કટલાકને દુઃખ નથી થતું પણ થોડો
અફસોસ થાય છ. દુઃખ, શોક, અફસોસ ણેમાં
ફરક છ. દુઃખ માટ કહવાય છ ના દુઃખ આપો, ના
દુઃખ લો. પણ એવું નહ ક થોડો અફસોસ પણ ના
કરો. શોક થાય છ તે પણ સા ં લાગતું નથી.
આ માનું ાન સારી રીતે જેવું છ તેવું બુિ માં
બેસી ય છ તો આ વાતથી મુ રહી શકાય છ.
આ આ મ અિભમાની થિત દુઃખ અફસોસ થવા
દતી નથી. આપણી હાની કમાણીનો આધાર છ
દહી અિભમાની થિત. જે શ દથી ઉ નિત
થાય છ તે જ શ દથી અવનિત થાય છ. કહતાં
જ આ માનું પોતાનું વ પ તથા પોતાના ે ગુણ
િતમાં આવી ય.
એ વાત તો સૌ માને છ ક મનુ ય કમ વગર
રહી શકતો નથી. કોઈપણ કમને છોડી દવું તે પણ
એક કમ છ. અને રોક દવું એ પણ કમ છ અને
એને ન કરવાની ચે ા કરવી તે પણ એક
માનિસક કમ છ. જે આ મા આ કમ ે પર આવી
ય છ અને શરીર પી કમ યોનો સાથ લે છ,
તે કમ િવના રહી શકતો નથી. િનં ા કરવી પણ
એક કમ છ, જે શરીરને િવ ામ આપવા માટ
કરવામાં આવે છ.
લોકો એ પણ માને છ ક મનુ ય જેવું કમ કર
છ તેવું જ ફળ તે ભોગવે છ. મનુ યને એ ખબર
પડતી નથી ક યું ફળ યા કમનું પ રણામ છ.
કમનું ફળ એને વહલા યા મોડેથી મળ છ. પરંતુ જે
કમ કરી લીધું છ તેનું ફળ તો ભોગવવું પડે છ.
મનુ ય એને ભોગવવા ન ઈ છ, તો પણ એનાથી

મુ થઈ શકતો નથી એનાથી મુ થવાનો એક
મા ઉપાય યોગ તપ યા છ. કટલીક વાર મનુ ય
ારા કરવામાં આવેલું નીચલી ક ાનું કમ એટલું
બળવાન હોય છ ક એ એના મનને યોગમાં રસ
લેવા દતું નથી.
યાર કમ અને એનું ફળ ન ી છ અને
મનુ યે કમ કરવાનું જ છ તો મનુ યે િવચારવું
ઈએ ક એણે શું કરવાનું જ છ. મનુ યનું કોઈ
પણ કમ ઉ ય વગરનું હોતું નથી. યાર કોઈ
મનુ ય કહ છ ક આ કમ તો એમ જ ક ં છું. તે
માટ મારા મનમાં કોઈ લ ય ન ી નહોતું આવી
પ ર થિતમાં પણ કોઈને કોઈ ઉ ય તો હોય છ
જ. એના ચેતન મનમાં એ પ ના હોય ક એનો
ઉ ય શું છ પરંતુ એના અવચેતનમાં તો કોઈ
ઉ યથી જ તે કમ માટ ે રત થાય છ.
તેથી કમ કયા િવના કોઈ રહી શકતું
નથી તો એનું ફળ પણ અવ ય ભોગવવું પડે છ.
અને કમનો ઉ ય તો હોય છ જ. તો મનુ ય કતા
અને ફળ ભો ાને ણવાનો ય કર. કમની
ગિતનું ાન ા ત કર અને કમના મૂળ લ યને
પણ ણે. આ સંસાર તો પ રવતનશીલ છ અને
મનુ યનું શરીર પણ પ રવતનના િનયમને
આધીન છ. યાર અવ ય જ કોઈ એવો શા ત
અથવા િન ય કતા છ જે કટલાંયે વષ પછી અથવા
કટલાયે જ મો પછી પણ તેનું ફળ ભોગવે છ.
શરીરથી િભ ન કોઈ શા ત અને
િન યકતાને ના માનવામાં આવે અને આ
પ રવતનશીલ શરીરને જ કતા, ભો ા માનવામાં
આવે તો આ શરીરનો અંત થયા પછી એના કમ નું
ફળ કોણ ભોગવશે જેનું ફળ અ યાર તો મ યું જ
નથી. િસ ેર વષ પહલાં મનુ યનું જે શરીર હતું
જેના ારા એણે પોતાના દાંતથી કોઈને બચક
(અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર)
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.ક. જગદીશચં , દ હી
ØíÕëäáí ÛëßÖÞù
±õÀ ±õäù ìäåõæ Öèõäëß Èõ
Éõ Þ õ ÛëßÖÞë áÃÛÃ
ÚÔë_ É áùÀù èæùýSáëç×í
µÉäõ Èõ. ±ë ìØäçùÜë_
ØßõÀ ÞëÞë Ýë ÜùËë, ÃßíÚ
±Þõ ±Üíß Ö×ë ÃþëÜíHë
±Þõ ÞëÃìßÀùÞë Çèõßë±ù µÕß ÂðåíÞë_ ìÇLèù
ØõÂëÝ Èõ. ßëìhëÞë çÜÝõ ØíÕÀùÞù {ÃÜÃëË
½õäë Éõäù èùÝ Èõ.

±ë ÖèõäëßÞë Õþëß_Û ìäåõ áùÀäëÝÀë±ù
±ë ÖèõäëßÞù Õþëß_Û @Ýëßõ ±Þõ À´ ßíÖõ
×Ýù ? ±õ ìäåõ ±ÞõÀ áùÀäëÝÀë±ù ±Þõ
ÕúßëìHëÀ À×ë±ù ÕþÇìáÖ Èõ. ±õÀ ±ëAÝëÞ ±ë
ÕHë Èõ Àõ CëHëë_Ýõ äæùý Õèõáë_ ±õÀ çÜÝ ±õäù èÖù
Àõ FÝëßõ ÞßÀëçðßõ çÜÃþ V²ãWË Õß ÕùÖëÞð_
±ëìÔÕIï Ý ÉÜëäí áíÔð _ èÖð _ . ÛÃäëÞõ
ÞßÀëçðßÞù Þëå ÀßíÞõ V²ãWËÞõ ±õÞë ÛÝ×í
Üð@Ö Àßí ±Þõ ØõäÖë±ùÞõ ÞßÀëçðßÞë Ú_ÔÞ×í
ÈùÍëTÝë. Öõ×í ØíäëâíÞë ±õÀ ìØäç Õèõáë_Þí
ßëìhëÞõ ÞßÀ-ÇÖðØýåí (Àëâí ÇúØå) ÖßíÀõ
µÉääëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÉõÞõ ÞëÞí ìØäëâí ÕHë
ÀèõäëÝ Èõ ±Þõ ±õÞë ÕÈíÞë ìØäçõ ±×ëýÖïû
±ëçùäØ ±ÜëçÞë ìØäçõ ÜùËù ØíÕëäáí
ÜèùIçä èùÝ Èõ.
Úí° À×ë ±õ Èõ Àõ ØöIÝ ßë½ Úìá±õ
çÜÃþ ÛñÜ_Íá Õß ÕùÖëÞð_ ±õÀÇ¿í åëçÞ
ÉÜëäí ØíÔð_ èÖð_. IÝëßõ M²Jäí Õß ±ëçðßíÕb_
Îõáë´ ÃÝð_ èÖð_ ±Þõ ÔÜýìÞWÌë áÃÛÃ ÞWË ×´
Ã´ èÖí. IÝëßõ ßë½ Úìá±õ lí áZÜíÞõ ÖÜëÜ

Øõäí-ØõäÖë±ù çìèÖ ÕùÖëÞë ÀëßëÃëß (Éõá)Üë_
Ú_ Ø í ÚÞëTÝë_ èÖë_ . ±õ çÜÝõ ÛÃäëÞõ
ßë½ÚìáÞí ±ëçðßí åã@Ö Õß ìäÉÝ ÜõâäíÞõ
lí áZÜí Ö×ë çäý Øõäí ØõäÖë±ùÞõ ÀëßëÃëßÞí
ÝëÖÞë±ù×í ÈùÍëTÝë_ èÖë_. ±õÞë ìÞìÜkëõ ØßõÀ
äæõý ØíÕëäáíÞù Öèõäëß µÉääëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±Þõ
CëßùÞë_ ¦ëß ÂùáíÞõ lí áZÜíÞð_ ±ëäëèïûÞ
ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.

±ë ±ëAÝëÞùÞù ±×ýÚùÔ
µÕß Éõ Úõ ±ëAÝëÞù ±×äë À×ë±ùÞù
µSáõÂ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ ±õÞù ±ZëßåÑ ±×ý
Öù VäíÀëÝý ×´ åÀõ ÖõÜ Þ×í. ÀëßHë Àõ Àù´
±õÀ TÝã@Ö ¦ëßë lí áZÜí Ö×ë ±LÝ çäý ØõäíØõäÖë±ùÞõ ±×äë çÜÃþ V²ãWËÞõ Ú_Øí ÚÞëäí
ØõäëÞí äëÖ É ±ç_Ûä áëÃõ Èõ. Öõ×í äëVÖäÜë_
±ë Ú_Þõ À×ë±ùÜë_ ±õÀ CëHëë_ É ÜèkäÕñHëý
±öìÖèëìçÀ T²këë_ÖÞð_ áëZëìHëÀ ÛëæëÜë_ ±õÀ
wÕÀ ±ëÕíÞõ äHëýÞ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. iëëÞ¼ãWË
±Þðçëß ÞßÀëçðß ÜëÝë ±×ëýÖïû ÜÞùìäÀëßùÞù
É ÕÝëýÝäëÇí åOØ Èõ. ÀëÜ, ¿ùÔ, áùÛ, Üùè
±Þõ ±èoÀëßÞõ ÃíÖëÜë_ ÒÞßÀÞð_ ¦ëßÓ ÃHëäëÜë_
±ëäõá Èõ ±Þõ Ò±ëçðßí áZëHëÓ ÕHë ÜëÞäëÜë_
±ëäõ Èõ. ½õ Àõ ±ë ìäÀëßù ±×äë ±ëçðßí
áZëHëù Õß ìäÉÝ ÕþëMïÖ ÀßäëÞð_ CëHëð_ ÀÌHë Èõ.
±õËáõ ±õÞð_ ÞëÜ wÕÀÜë_ Úìá Èõ. ÃíÖëÜë_
ÜëÝëÞõ É ØðVÖß (°Öäí ÜðUÀõá) ±×ëýÖïû Úìá
Àèõ ä ëÜë_ ±ëäõ Èõ . ìärÞë ´ìÖèëçÜë_
ÀìáÝðÃÞë ±_ÖÞù çÜÝ ±õäù çÜÝ Èõ FÝëßõ
±ë ìäÀëßùÞð_ çäý Þß-Þëßí±ùÞë ÜÞ Õß ßëFÝ
èùÝ Èõ. IÝëßõ çÜÃþ V²ãWË ÞßÀ ÚÞõáí èùÝ Èõ
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±õËáõ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Èõ Àõ IÝëßõ ßë½ Úìá
±×äë ÞßÀëçðßÞð_ É V²ãWË µÕß ±ëìÔÕIÝ
èÖð_. çÖÝðÃÜë_ ÛëßÖ Øõå VäÃýÛñìÜ èÖù ±Þõ
±èÙÞë ìÞäëçí Øõäí ØõäÖë èÖë. Õß_Öð ÉLÜ
ÜßHëÞë Ç¿Üë_ ±ëäÖë_ Öõ±ù ÀìáÝðÃÞë ±_ÖÜë_
V²ãWËÞõ ÞßÀ ÚÞëäÞëßë ±Þõ Þß-ÞëßíÞõ
±çðß ÚÞëäÞëßë ±ë Úìá (ìäÀëßù)Þõ ±ëÔíÞ
×´ ÃÝë èÖë. IÝëßõ ÀìáÝðÃÞë ±_ÖÜë_ ´rßíÝ
iëëÞ ±ëÕíÞõ ÕßÜìÕÖë ÕßÜëIÜë±õ ±ë ìäÀëßù
wÕí ÞßÀëçðßÞù ±_Ö ±ëHÝù ±Þõ çÖÝðÃÜë_ Éõ
ÜëÞä ±ëIÜë±ù lí áZÜí ±×äë ±LÝ Øõäí
Øõ ä Öë ÞëÜ×í ±½Hë èÖë ±õ Ü Þõ ±ë
ÞßÀëçðßÞë Ú_ÔÞÜë_×í Üð@Ö ÀßëTÝë. ±ë
ÜèkäÕñHëý T²këë_ÖÞí ÝëØÜë_ ±ëÉõ ÕHë Øß ±ëçù
äØ ÇúØåÞë ìØäçõ ÞëÞí ØíÕëäáí µÉääëÜë_
±ëäõ Èõ. ±õÞë ÕÈíÞë ìØäçõ ±ëçùäØ ±Üëçõ
lí áZÜí ±Þõ lí ÞëßëÝHëÞð_ VäÖ_hëÖëÕñäýÀ
ßëFÝ åw ×Öë_ çÖÝðÃÞí åw ×äëÞí ÂðåíÜë_
ÜùËí ØíÕëäáí µÉääëÜë_ ±ëäõ Èõ.

ØõäkäÞù ±ëçðßíÕHëë µÕß ìäÉÝ
ÀõËáëÝõ áùÀù ±õäð_ ÜëÞõ Èõ Àõ ØíÕëäáíÞù
Öèõäëß ßëäHë Õß ßëÜÞù ìäÉÝ ×Ýù Öõ ÕÈí
ÜÝëýØëÝð@Ö ßëÜ ßëFÝÞù Õþëß_Û ×Ýù ÖõÞù
VÜßHëùIçä Èõ. äëVÖäÜë_ ±õÞù ±Þõ ±ëÃâÞë_
Úõ ±ëAÝëÞùÞù Ûëä ±õ Èõ Àõ ßëäHë ±ëçðßí
åã@Ö ±Þõ ßëÜ ´rßíÝ åã@ÖÞð_ ÕþÖíÀ Èõ.

iëëÞØíÕ ÕþÃËëTÝë ìäÞë ØíÕëäáí ìÞß×ýÀ
±ëÉõ FÝëßõ áùÀù ØíÕëäáíÞù Öèõäëß
µÉäõ Èõ Öù Öõ±ù ±ë ßèVÝÞõ Úðì© çÜZë
ßëÂÖë Þ×í Àõ ±ë ÒÞßÀëçðßÓ ±×äë ÚìáÞë
±_Ö ±×ëýÖïû ±ëçðßíÕHëëÞù ÕßëÉÝ ±Þõ
ØõäIäÞë ìäÉÝÞù VÜßHëùIçä Èõ. ±ë ìØäçõ
ÕùÖÕùÖëÞë ÛäÞ, Ãáí, ÜèùSáëÜë_ ±Þõ Çëß

ßVÖë±ùÜë_ ßùåÞí Àßäë µÕßë_Ö ÕùÖëÞë
±_ÖßëIÜëÞù ±_ÔÀëß Øñß Àßäë ±×äë ÕùÖëÞë
±_ÖÜýÞÜë_ FÝùìÖ ÕþÃËëääëÞù Õðßïðæë×ý Àßäù
½õ´±õ. Öõ±ù ±õ äëÖÞõ Ûñáí ½Ý Èõ Àõ ±Üëç
±×äë ±_ÔÀëß ±iëëÞÞë ±Þõ ìäÀëßùÞð_ ÕþÖíÀ
Èõ. ±ëKÝëãIÜÀ ÛëæëÜë_ ±iëëÞÞõ ±_ÔÀëß
ÀèíÞõ Û@ÖÉÞ ÛÃäëÞÞõ Õþë×ýÞë Àßõ Èõ Àõ
ÒÌ×âô ×æ …ØôçÌ»ü×ØÓ ÒÕþÛð, ±ÜÞõ ±_ÔÀëßÜë_×í
ÕþÀëåÞí ÖßÎ á´ áù.Ó ±ë ±ëKÝëãIÜÀ ±×ýÜë_
É ±ë Ú_Þõ ±ëAÝëÞùÜë_ ÀèõäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ Àõ
ÞëÞí ØíÕëäáí ±Þõ ÜùËí ØíÕëäáí ±Þõ ±ë Ú_Þõ
Õèõáë_Þí ±_Ôëßí ßëÖõ (ÔÞÖõßçõ) Éõ ØíÕ ØëÞ
Àßõ Èõ Öõ ±Àëâõ Q²IÝð×í ÚÇí ½Ý Èõ. ØíÕ ØëÞ
ÀßäëÞù Ûëä ÕHë iëëÞØëÞ ÀßäëÞù Èõ.
ØíÕëäáíÞë ±ë iëëÞ ÕZëÞí µÕõZëëÞð_ É ±õ
ÕìßHëëÜ Èõ Àõ Øß äæõý ÜëËíÞë_ ÀùìÍÝëÜë_ ØíÕ
ÕþÃËëäíÞõ ±×äë ±ëÔðìÞÀ Õß_Õßë ÜðÉÚ
ÜíHëÚkëí±ù ±Þõ äíÉâíÞí ßùåÞí Àßäë ÈÖë_
áZÜí°Þð_ ±ëäëèïûÞ Àßäë ÈÖë_ ±ëÉõ ÕHë
ÛëßÖ ØõåÜë_ áZÜí°Þù V×ëÝí äëç Þ×í. ±èÙ
ÛþWËëÇëß É ßë½ Úìá ±×äë ÞßÀëçðß ÚÞíÞõ
çäý ÕþIÝõ ÕùÖëÞð_ ±ëìÔÕIïÝ ÉÜëäõ Èõ. ±õÞë
ÕìßHëëÜ VäwÕ ÛëßÖÞë ±ÍÔë×í äÔð áùÀù
ÃßíÚíÞí ßõÂëÞí ÞíÇõÞð_ °äÞ TÝÖíÖ Àßí
ßëë_ Èõ. áZÜí°Þõ Öù ÒÕ¥ëÓ, ÒÀÜáëÓ ´IÝëìØ
ÞëÜù×í ÕHë ÝëØ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÀëßHë Àõ
Öõ±ùÞõ ÀÜáÕðWÕ ìÞäëìçÞí ÃHëäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
Õß_Öð ±ëÉ ±ëÕHëë B²èV×ùÞë_ Cëß ÀÜá çÜëÞ
Õìähë ÚLÝë_ Þ×í. ±õÜÞë ±_ÖßÞí FÝùìÖ ½Ãí
Þ×í. Öù ìäæÝ ìäÀëßù×í ÞßÀ ÚÞõáë CëßÜë_
áZÜí°Þð_ åðÛ ±ëÃÜÞ À´ ßíÖõ ×´ åÀõ Èõ ?

ØíÕëäáí ÒÜèëßëìhëÓ À´ ßíÖõ Èõ ?
çëÔÀ áùÀù ØíÕùIçäÞí ßëìhëÞõ çëÔÞëÞí
¼ãWË±õ ÒÜèëßëìhëÓ ÜëÞõ Èõ. ±õÜÞí ±õ ÜëLÝÖë
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Èõ Àõ ±ë ßëìhë±õ Ü_hëÞí ìçì© ×´ åÀõ Èõ. Öõ×í
Öõ±ù ±ë ßëìhë±õ ½ÃíÞõ ÕùÖëÞë Ü_hëÞí çëÔÞë
Àßõ Èõ. ±ë ÜëLÝÖë ÕHë ÀìáÝðÃÞë ±_ÖÞí Cëùß
±iëëÞ ßëìhë çë×õ ç_Ú_ìÔÖ Èõ. ÀìáÝðÃÞë ±ë
ÖÜùÕþÔëÞ ±_ìÖÜÇßHëÜë_ Éõ Àù´ ÕHë ÕßÜëIÜë
¦ëßë ±ëÕõáí ÜëÃý ÕþØåýÞ (Ü_hëHëë) ±Þðçëß
Çëáõ Èõ ±õÞõ çäý ìçì©±ù ÕþëMïÖ ×ëÝ Èõ. Û@Ö
áùÀù ±õ ÕHë ÜëÞõ Èõ Àõ Éõ±ù ±ë ßëìhë±õ
±ëâçÞõ ÀëßHëõ çñ´ ßèõ Èõ Öõ lí áZÜíÞë
±ëåíäëýØ×í ä_ìÇÖ ßèõ Èõ. Õß_Öð äëVÖäÜë_ ±ë
äëÖ ÕHë ±ëKÝëãIÜÀ ½B²ìÖ ìäåõ ÀèõäëÜë_
±ëäí Èõ. ÀìáÝðÃÞë ±_ìÖÜ ÇßHëÜë_ Éõ TÝã@Ö
±iëëÞ ìÞÄëÜë_ çñÖõáù ßèõ Èõ Öõ ±ëäÞëßë
çÖÝðÃí lí áZÜí ±Þõ lí ÞëßëÝHëÞë çðÂ ÕñHëý
VäßëFÝÜë_ çúÛëBÝÞð_ V×ëÞ ÕþëMïÖ Àßí åÀÖù
Þ×í ±õËáð_ É ÞèÙ ´rßíÝ iëëÞ áõäë µÕßë_Ö
ç_ÃÜÝðÃÜë_ ´rßíÝ iëëÞ ØëÞ ±ëÕäëÞð_ ÕHë
Cëb_ ÜèkäÕñHëý ÃHëëÝ Èõ. ±õËáë ÜëËõ ÕHë
ØíÕëäáíÞí Üèëßëìhë±õ ØíÕ ØëÞ ÀßäëÞð_ ÕHë
Cëb_ Üèkä Èõ. ±ë ìØäçõ ÀõËáëÀ áùÀù Öù
ØíÕÀùÞõ ÕùÖëÞë ÜVÖÀ Õß CëñÜëäíÞõ ØëÞ Àßí Øõ
Èõ. Öõ±ù çÜÉõ Èõ Àõ ±ëÞë×í çäý ±ìÞWË×í
Üðã@Ö Üâõ Èõ. ±õ VÕWË Èõ Àõ çäý ±ìÞWËÜë_×í
ìÞT²ìkë Öù iëëÞ ¦ëßë ±ëIÜëÞù ØíÕ ÉÃëääë×í
É ×´ åÀõ Èõ. ç_ÃÜÝðÃÜë_ ÜÞðWÝëIÜë±ùÞù
°äÞØíÕ ±áúìÀÀ èùäëÞë ÕìßHëëÜõ É Þß lí
ÞëßëÝHë ±Þõ Þëßí lí áZÜí ÕØÞõ ±×äë
ØõäÖë Ýë ØõäíÕØÞõ ÕþëMïÖ Àßõ Èõ IÝëßõ çÖÝðÃÞù
±ëß_Û ×ëÝ Èõ. ±õÞë ìÞìÜkëõ ØíÕëäáíÞë
Öèõäëßõ áùÀù ÕùÖëÞë Cëßù Õß KäÉ ÎßÀëäõ Èõ
±Þõ ±õ ÕHë Àèõ Èõ Àõ ±ë ìØäçõ ßë½ M²×ð±õ
M²Jäí Õß ÕùÖëÞë Ç¿äÖa ßëFÝÞù Õþëß_Û ÀÝùý
èÖù ±Þõ M²Jäí èìßÝëâíÝð@Ö ±Þõ çðÂçQ²ì©
ÕñHëý èÖí. FÝëßõ ±õÞë Õèõáë_ ±èÙ ØìßÄÖë èÖí.

ÜùËí ØíÕëäáí çÖÝðÃí lí ÞëßëÝHë
ßëFÝÞí ÝëØÃëß
ØíäëâíÞë ÖèõäëßùÜë_ ÜùËõ ÛëÃõ áùÀù Þäë
ÀÕÍë_ Õèõßõ Èõ. ÀõËáë_À Þäë_ äëçHëù ÂßíØõ Èõ.
É^Þë ÂëÖë_±ù, ÇùÕÍë±ù Ú_Ô Àßí Þäë_ ÂëÖë_,
ÇùÕÍë±ù åw Àßõ Èõ. ±ë çäý Þäí V²ãWËÜë_ çðÂ
åë_ìÖ ÕñHëý Þäë ÝðÃÞë ±ëß_ÛÞë_ çñÇÀ Èõ.
èäõ Îßí×í ÀìáÝð Ã Þë ±_ Ö ±Þõ
çÖÝðÃÞë ±ëìØÞë ç_ÃÜÞù çÜÝ Çëáí ßëù Èõ
IÝëßõ ±ëÕHëõ ÕùÖëÞë É^Þë ìèçëÚ ìÀÖëÚÞõ
çÜõËäëÞù Õðßïðæë×ý Àßäù ½õ´±õ. ´rßíÝ iëëÞ
Ö×ë ÝùÃ ¦ëßë Cëß CëßÜë_ iëëÞ ØíÕ ÕþÃËëääë
çõäë Àßäí ½õ´±õ. ÀëßHë Àõ çäý ±ìÞWËÜë_×í
Üðã@ÖÞð_ ±ë ±õÀ çëÔÞ Èõ. ±õÞë×í É ÛëßÖÞí
ØìßÄÖë çÜëMï Ö ×åõ ±èÙ çð Â åë_ ì ÖÞë
çÖÝðÃÞë ìØäçù ±ëäåõ. ØíÕëäáíÞë µIçäÞõ
Ý×ë×ý ßíÖõ ±ë ßíÖõ µÉäí åÀëÝ.
॥ ઓમશાંિત ॥
(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ તધારા
ભયુ હતું તો હવે યાર એના તે દાંત જ ર ા નથી
અને શરીર પણ જજર થઈ ગયું છ તથા મોટ ભાગે
બદલાઈ ગયું છ યાર એનું ફળ કોણ ભોગવશે?
દડસંિહતાનો એ િનયમ છ ક જેણે અપરાધ કય છ
તેને સ મળવી ઈએ. હવે યાર અપરાધ
કરનારા શરીરની જગાએ લગભગ બીજું જ
શરીર આવી ગયું. તો એ બી શરીરને દડ મળવો
એ યાયની બાબતમાં િવ ગણાશે. તેથી સૌથી
પહલાં આ સ ય િસ ાંતના ાનની જ ર છ ક
કતા અને ભો ા એક ૈકાિલક સ ા આ મા જ
છ. તે મા ં વ વ છ. જ મારા કમના બંધનમાં
બંધાઈને પોતાના જ દડનો પાયો નાખું છું. આ
બંધનમાંથી મુ બનું તેવાં કમ પણ કરી શક છું.
॥ ઓમશાંિત ॥
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સ નતાના પથ પર

તમે િનણય તો કરો !
.ક. િશવાનીબેન, ગુરુ ામ, હ રયાણા
વનમાં હમેશા એ યાદ
રાખો ક, તમે કોઈ િવશે
બોલો છો યાર હક કતમાં
તમે તમારા પોતાના
યિ વ િવશે પણ સામેની
યિ ને જણાવી ર ા છ.
યાર આપણે બી ની વાત
સંભળાવનારાને ઓળખી જઈએ છીએ કારણ ક,
તે પોતાની નજરથી વાત કર છ. કોઈ ી
યિ માં િવશેષતાઓ ના પણ હોય, પરંતુ
નારાની અંદર તે નજર છ, તેથી જ તે જે
િવશેષતા શે તે જણાવશે. કોઈમાં િવશેષતા હોય,
પરંતુ આપણી અંદર તે વાની નજર ના હોય, તો
આપણે યારક બી િવશે બ કડવી વાતો કહી
દઈએ છીએ.
એટલે એ યાદ રાખો ક, તમે કોઈનો પ રચય
આપો છો, યાર તમે ાિહત યિ ની સાથે
તમા ં પોતાનું યિ વ પણ દિશત કરી ર ા
છો. દુિનયામાં આજે સૌથી મોટી બીમારી
અસુર ાની છ. તે ઘરોમાં પણ આવી ય છ. તે
કામના થળ પણ આવી ય છ. અસુર ાથી
ઘેરાયેલા આપણે બી ને આગળ વધતા નથી ઈ
શકતા. અ યા મમાં અમને એ શીખવા મળ છ ક,
આપણે જેટલા બી ને આગળ વધારીશું એટલા
આપણે પણ આગળ વધીશું. એવી જ રીતે, જેટલા
બી ને આગળ વધતા રોક શું, તેટલા પાછળ
જઈશું.
આ વગ િવશે જે કઈ આપણે સાંભ યું છ તે
િવચારીને કહીએ છીએ ક, અમે વગ બનાવીશું.

તો આજે તે વાનો યાસ કરીએ. આજે મા ં
વન, યાં છું. જે પ રવારમાં, જે લોકો સાથે,
જે સેવા થળ, જે કમ ે પર. માર તેને વગ
બનાવવાનું છ. તમે એ થળને જુઓ ક, તે વગ
કવું હશે. એ વગમાં ફ પોતાને જુઓ અને
િવચારો ક, મારો બી સાથે યવહાર કવો હશે.
વાત કરવાની રીત કવી હશે. કોઈ ભૂલ કરશે, તો
મારી િતિ યા કવી હશે. વનમાં ચાલતા
ચાલતા અચાનક કોઈ મોટી વાત આવી જશે, તો
કવી રીતે સામનો કરીશ. કોઈ મારી સાથે ખોટું
કરશે, મા ં નુકસાન પણ કર, જે સંબંધોમાં પણ
હોઈ શક છ, તો શું કરીશું? એવું થયું યાર તમે
લેટ ગો કયુ ક પકડી રા યું.
એક તક છ ક, સતયુગ આવશે યાર
આપણું વન સહજ થઈ જશે. આ
પર
કિળયુગ કવી રીતે બ યો, તે િવચારો. પહલાં કોઈ
એક ગુ સો કય અને તેનું કામ થઈ ગયું હશે. પછી
આપણે ઊભા થઈને યું ક, આ રીતે કામ થઈ
ય છ. યાર મ િવચાયુ ક, હવે આપણે પણ આ
પ િત ારા કરીશું. પછી બી એ કયુ, ી એ
કયુ. ધીમે ધીમે તે મારા સં કાર બની ગયા, પછી
બધાના સં કાર બની ગયા અને કિળયુગ રચાયો.
પહલા યાર કોઈ એક ગુ સો કય હશે, યાર
દુિનયા કિળયુગ ન હતી. યાર મોટા ભાગના
લોકો શાંત હતા, જેમાં કોઈ એક ગુ સો કય હશે.
તેને ઈને બી એ અને ી એ કય હશે. એક
જૂઠ બો યો, કોઈએ લાંચ લીધી પછી બધાએ શ
કયુ. આવું એક કયુ, પાંચે કયુ લાખે કયુ અને પછી
(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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.ક. સૂય, ાન સરોવર, માઉ ટ આબુ
વેદ આપણી ઘણી ાચીન
િવ ા છ. ભારતવાસીઓના
દલમાં યુગો સુધી વેદિવ ા
માટ ઘણું સ માન ર ં. વેદિવ ાનું અનુસરણ લોકોને
બુરાઈઓ તથા િવકમ થી
બચાવવામાં સ મ ર ં.
પરંતુ સમય વીતતાં અનેક મતમતાંતર આવવાથી
તથા આ મહાન િવ ા િવશે પણ અનેક મત
ચિલત થવાને કારણે મનુ યોનો ભાવ વેદો યે
ઘટતો ગયો. વેદ સં કતમાં હોવાને લીધે વેદમં ોના
શ દાથ તથા ભાવાથને સમજવામાં પણ અનેક
મતભેદ થતા ર ા. પ રણામ એ આ યું ક એક
મોટો જન સમુદાય વેદોથી િવપરીત જવા લા યો.
વેદો ઉપર ા ણોનો અિધકાર હોવાને લીધે પણ
આ િવ ા સવ ફલાઈ ના શક . કારણ ક ા ણ
ધીર ધીર ા ણ વથી દૂર થતા ગયા. એમનું
વન વેદોને અનુ પ ર ં નહ એટલે ા ણોમાં
પણ લોકોની આ થા પહલાં જેવી રહી નહ .
આજની નવી પેઢીઓને ઈશું તો તેનામાં
આ સવ ધાિમક ંથોમાં કોઈ િચ જણાતી નથી,
ભૌિતકતાનો કોપ ધમની શિ ને લોપ કરી
ર ો છ. આવી પ ર થિતમાં કઈ િવ ા
મનુ યા માઓને પુનઃ એના મૂળ વ પમાં લાવી
શક છ. યા આપણી ાચીન સં કિત જે પા ા ય
સં કિતના વહતા વાહમાં પોતાની દશા ગુમાવી
બેઠી છ. તે કઈ રીતે પુનઃ થાિપત થઈ શક એનું જ
િચંતન અહ રજૂ કરલું છ.
થોડા સમય પહલાં એક આય િવ ાન
ોફસર માઉ ટ આબુ થત ાન સરોવરમાં

આ યા હતા. એમને બધું સા લા યું પરંતુ મનમાં
વેદ સંબંધી
હતા. જે તેઓએ આ રીતે પૂ ા.
તેઓ બો યા ક ‘આપનું કાય અિત ઉ મ છ. આપ
િનશંક મનુ યને આય બનાવી ર ા છો પરંતુ આપે
ન તો યાંય વેદોની ચચા કરી. ન તો આપને યાં
યાંય વેદમં ો લ યા છ. તે તો સ ય ાનના ંથ
છ. એનો ઉ ેખ અહ કમ નથી?’ મ એ
મહાશયને પૂ ું, ‘શું આપ એ જણાવી શકો છો ક
આપના શહરમાં કટલા લોકોએ વેદોને યા છ?’
તો તેમણે ઉ ર આ યો, ‘ઘણા થોડા લોકોએ’
પછીથી મ
પૂ ો ક ‘એમાંથી કટલાએ વેદોનું
અ યયન કયુ છ?’ ઉ ર હતો ‘ઘણા થોડાએ’, મ
ી
પૂ ો ક, ‘એમાંથી કટલાએ વેદોના
િશ ણને વનમાં અપના યું છ?’ મહાશય આ
સાંભળીને ગંભીર થઈ ગયા. મ જ ઉ ર આ યો ક
કદાચ કોઈએ પણ નહ . મહાશયે પોતાની મૌન
વીકિત આપી.
યાર મ ક ં ક જે મહાન ંથોની સમાજમાં
મા યતા જ નથી તો એના ારા શું િવ નું ક યાણ
થશે? વેદોની ઉપ થિત તો હ રો વષથી છ. આજે
આપણો દશ પતન તરફ આગળ વધી ર ો છ.
આપણા ઘરમાં સારામાં સારી ચીજ હોય પણ કોઈ
એનો ઉપયોગ જ ન કર, તો તેનું યોજન શું?
આજે મનુ યની િવચારધારા શા ોને અનુ પ
રહી નથી.
તો કઈ રીતે થશે િવ નું ક યાણ? એમણે
ક ં ક વેદ સંપૂણ ાનના ંથ છ એનાથી જ
જગતનું ક યાણ ન થયું તો બી કઈ રીતે થશે?
આ સાંભળીને મ એમને એક ગુ
પૂ ો.
તૈ રય ઉપિનષદમાં લ યું છ ક વેદોમાં મં ોની
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સં યા એક લાખ છ. તેઓ બો યા બરાબર છ.
યાર મ એમને યાદ અપા યું ક આપણી પાસે મા
80,000 મં ો જ ા ત થે. 20,000 મં ો હજુ પણ
લોપ છ. આ વાતનો એમણે વીકાર કય . યાર મ
ક ં ક વેદોના સંપૂણ મં જ ા ત નથી તો વેદોમાં
સંપૂણ ાન છ એમ કઈ રીતે માની શકાય?
20,000 મં ોમાં શું લ યું હતું તે તો આપણે ણતા
જ નથી.
એ વાત પ છ ક આપણી પાસે સંપૂણ
ાન હોત તો આપણું પતન થાત નહ . અપૂણ
ાને જ માનવને અપૂણ બના યો છ. તેથી તો
ઋિષઓએ અનેક વાર નેિત નેિત શ દનો
ઉપયોગ કય છ. કારણ ક તેઓ ણતા હતા ક
સંપૂણ યોગયુ થયા િવના સંપૂણ ાન ા ત કરી
શકાતું નથી.
વેદોનું ાન કઈ રીતે કાશમાં આ યું. હવે
આપણે આ િવષય પર િચંતન કરીશું. આ સંબંધમાં
સવ થમ આપણે િવ ાનોના કટલાક િવચારો રજૂ
કરીએ છીએ. ભગવતીદવી શમા લખે છ,
‘સવધમ ના મૂળ ગણાતા દવ સં કિતનાં ર વેદ
આપણી સમ ાનના પિવ કોશના પમાં આવે
છ. ઈ રીય ેરણાથી અંત રણાના પમાં
‘આ માવ સવભૂતેષુ’ની ભાવનાથી તરબોળ
ઋિષઓ
ારા એનું અવતરણ
ના
આ દકાળમાં થયું.’
આચાય શંકર મહાભારતનો ોક જણાવી
ક ં છ, ‘
ના આ દકાળમાં વયંભૂ ારા
એજ વેદોને ઈિતહાસની સાથે પોતાની તપ યાના
બળથી ા ત કયા.’
ાઓનો મત છ ક વેદ ાનપરા ચેતનાના
ગભમાં સદાથી થત રહ છ. પ ર કત ચેતના
સંપ ન ઋિષઓના મા યમથી તે યેક ક પમાં

ગટ થાય છ. ક પના અંતે ફરીથી યાં જ સમાઈ
ય છ.
એવી પણ િસિ છ ક પરમા માએ
ના આરંભમાં જ વેદના પમાં અપેિ ત
ાનનો કાશ કરી દીધો.
એ પણ મા યતા છ ક ઋિષઓએ આ ાન
સમાિધથી પરમા મ ત વથી એકાકાર થઈને
મેળ યું હતું. ઋિષઓનું ાન સા ા કારનું ાન
છ. ઋિષઓએ વેદને પૂણ ક ા પણ એની સાથે
‘नेित नेित’ (આ અંિતમ નથી) પણ ક ં. પૂણિમદની
સાથે સાથે નેિત નેિત પણ કહવું એમના ત વ ા
અને પ વ ા હોવાનું માણ છ.
વેદમાં ક ં છ ઋચાઓ પરમ યોમમાં રહ છ
જેનું દવ વ અપ રવતનીય છ. જે એ
અપ રવતનીય સ યને સમજતા નથી, એના માટ
મા ઋચા શું કરશે?
િન કાર યા કએ પણ વેદના લગભગ
400 એવા શ દો ગણા યા જેના અથની એમને
ણ નહોતી. યાર શ દાથના આ હાલ છ તો
ભાવાથ તો તેનાથી પણ વધુ ગૂઢ હોય છ.
ઉપરો
સંગો મ ીમતી ભગવતીદવી
શમા ારા િલિખત ‘ભૂિમકા’માંથી લીધા છ. જે
એમણે ીરામ શમા આચાય ારા ઋ વેદના
ભા યના િવશે લખી છ.
હવે આપણે અહ બે ત યો પર િવશેષ પથી
િચંતન કરીશું ક વેદોનું ાન કઈ રીતે કાશમાં
આ યું અને શું આજ િવ ાન વેદોના ભાવાથને
સમજવામાં સ મ છ? કારણ ક આજે લોકોમાં
વેદો યે અ િચ છ. આ િચંતન અમે એ ઈ રીય
ાનના આધાર પર રજૂ કરી ર ા છીએ જે અમે
વયં ાનના સાગર િનરાકાર પરમા મા ારા
િપતા
ાના મા યમથી મેળ યું છ અને જે
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ાનનો અમે સાધનાની યોગશાળામાં સંપૂણ
સ યના પમાં સા ા કાર કય છ. એ દ ય
અનુભવોના આધારથી અમે ણીએ છીએ ક..
યાં સુધી આપણે િનરંતર પરમા મ
વ પમાં યોગયુ ન થઈએ યાં સુધી પરમ
સ યને અથવા સંપૂણ સ ય ાનને ા ત કરી
શકતા નથી. કારણ ક આવી લાંબા સમયની
િનરંતર યોગયુ અવ થા ારા જ બુિ સંપૂણ
પિવ તથા દ યબુિ વાળો મનુ ય જ સંપૂણ
ઈ રીય ાનનો અિધકારી છ. મા તી ણ
બુિ વાળાઓને યા તા કક બુિ વાળાઓને આ
અિધકાર મળતો નથી.
વેદ ાન િવશે એ મા યતા છ ક ઋિષઓએ
એને ઊંચ સમાિધ અવ થામાં અંતઃ રણા ારા
ા ત કયા. પહલાં આપણે એ િવશે િવચાર કરીએ.
ઋિષ યાર યાન મ થયા તો એમને પરમા મ
ેરણાઓ મળી જે એમણે લખી. કટલાક
િવ ાનોનું માનવું છ ક બંધ આંખોથી જ લ યું અને
પાછળથી મં
ા ઋિષઓએ એની યા યા
કરી.
ઋિષ ઊંચ કો ટના સાધક હતા એમાં કોઈ
શંકા નથી. તેઓ અિત પિવ પણ હતા. પરંતુ
આપણે અનુભવોથી એ ણીએ છીએ ક
અંતઃ રણાથી ા ત થનારી ેરણાઓ સહજ
સંપૂણ સ ય હોતી નથી. એમાં મનુ યના પોતાના
ભાવ ભળલા જ હોય છ. આપણે ઈ શક એ
છીએ ક કોઈ ગુ િવષય પર કોઈ િવ ાને 15
િમિનટ વ ય આ યું હોય અને એને 100
લોકોએ સાંભ યું હોય, તો પછીથી યાર તેઓ
એને ય કરશે તો ઓછામાં ઓછા દસ ભેદ તો
થઈ જશે. યાર કાનો ારા સાંભળલી વાતોને
સમજવામાં પણ અંતર પડી ય છ તો
અંતઃ ેરણાને કોઈ સંપૂણ પમાં કઈ રીતે હણ

કરી શક છ. ેરણાથી સંપૂણ સ ય સુધી પહ ચી
શકાતું નથી. એ કારણે જ ઋિષઓના મતોમાં ભેદ
પેદા થઈ ગયા અને સવએ પોતાને જ સંપૂણ સ ય
મા યા.
સ ય શું છ? સંપૂણ સ ય તો એ જ બનાવી
શક છ જે વયં સંપૂણ તથા પરમ સ ય છ. તે છ
વયં િનરાકાર, ાનના સાગર યોિત વ પ
પરમ આ મા. એ તો સૌ કોઈ માને છ ક
ના
આ દકાળમાં પરમા માએ ાન આ યું.
ા
ારા આ યું. એટલે
ાના હાથમાં શા
બતા યાં છ.
‘ઋચાઓ પરમ યોમમાં રહ છ.’ યોમ
(આકાશ) િવશે તો સૌ ણે છ પરંતુ તે પરમ યોમ
શું છ? એનું પ ીકરણ કોઈ આચાય કયુ નથી
અમે એને ઈ રીય ાન ારા સમ યા. યોમથી
ઊંચે
લોક છ જેને પરમધામ પણ કહ છ. યાં
આ માઓ મુિ માં રહ છ. તે પરમ આ માનું પણ
િનવાસ થાન છ. ાન પરમા માની પાસે છ. એના
માટ જ કહવાયું છ ક ઋચાઓ પરમ યોમમાં રહ
છ. વેદમં ોને ઋચાઓ તથા ુિત પર કહવામાં
આવે છ.
પરમા માએ ાન
ની આ દમાં આ યું.
એના િવશે પણ જરા િવચાર કરીએ.
નો
આ દકાળ કયો હતો?
તો અના દ છ. એમાં
ચાર યુગોનું ચ ચાલતું જ રહ છ.
ની
આ દનો સમય સતયુગના પૂવના સમયને કહવામાં
આવે છ. સતયુગમાં દવ સં કિત હતી અને
કિલયુગના અંતમાં અદવ સં કિત, અસુર સં કિત
હતી. બંનેના મ યમાં પરમા મા વયં
િપતા
ાના તનમાં અવત રત થઈને સ ય ાન આપે
છ અને અસુર સં કિતને દવસં કિતમાં બદલે છ.
એક અિત ગુ રહ ય પર સૌ યાન આપે
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ક કિલયુગના અંતમાં િનરાકાર પરમા મા યાર
ાન આપીને દવ સં કિતની થાપના કર છ તો
કિલયુગનો મહાિવનાશ થઈ ય છ અથા અસુર
સં કિતનો લોપ થઈ ય છ તથા લગભગ સવ
આ માઓ મુ થઈને પરમ યોમ ( લોક)માં
પાછા ફર છ. આ વખતે પરમા મા ારા આપેલું
ાન પણ લુ ત થઈ ય છ પરંતુ અનેક
મનુ યા માઓના અંતમનમાં, જેને િવ ાન
પરાચેતના કહ છ, એમાં એ ાન સૂ મ પમાં
અં કત થઈ ય છ અને બાદમાં યાર આજ
મનુ યા માઓ ઋિષ પમાં થરિચ થાય છ તો
આ ાન અંત રણાના પમાં ગટ થાય છ પરંતુ
એનો કઈક અંશ તો લુ ત જ થઈ ય છ.
તો આપણે ણવું ઈએ ક ાનના મૂળ
ોત તો ાનના સાગર િનરાકાર પરમા મા જ છ
અને એના િવના કોઈપણ મનુ ય સંપૂણ સ યને
ા ત કરી શકતો નથી. બી મુ ય રહ યમયી
વાત એ પણ છ ક જે ઋિષઓએ વેદમં ોની રચના
કરી છ, એમનું માનિસક તર, પિવ તાનું તર,
બૌિ ક તર તથા અ યા મનું તર ઘણી ઊંચી
કો ટનું હતું. યાર આજના િવ ાનોનું યા
આચાય નું આ તર ઘણું નીચું છ.
આપણે
ાચીન ઋિષઓ ારા આપેલા મં ોનો સાચો અથ
ણવા ઈ છીએ છીએ તો આપણે પોતાની
બુ ક ાને એમના જેવી મહાન બનાવવી પડશે.
મા પાં ડ યથી સંપૂણ સ યને ણી શકાતું નથી.
અમે વેદો િવશે કઈક િચંતન રજૂ કયુ.
ખરખર આપણે વેદ િવ ાને સમાજમાં સા રત
કરવા ઈ છીએ છીએ, તો આપણે એને અિત સરલ
તથા યવહા રક પ આપવું પડશે. આજે જે મનુ ય
ય -હવનો વગેરની તથા શા ોની વાતો કર છ
એનું વન શા ને અનુ પ હોવું ઈએ. મા
ઉપદશનો થાયી ભાવ પડશે નહ . એમાં પણ

ા ણોએ ા ણ વમાં થત થઈને આગળ
વધવું પડશે. સૌથી મહ વપૂણ વાત તો એ છ ક હવે
આપણે પુનઃ કિલયુગના અંત તથા સતયુગના
આ દકાળના સંગમ પર છીએ. પરમા મા પુનઃ
સંપૂણ ાન આપી ર ા છ. દવ સં કિતની
થાપના કરી ર ા છ. મનુ યમાં છુપાયેલા દવ વને
જગાડી ર ા છ. આપ આવો અને વયં
પરમસ યથી વેદો તથા શા ોનો સાર ણી લો.
॥ ઓમશાંિત ॥
(પેજ નં. 29નું અનુસંધાન)...

વન અને

યુ

એવી જડીબુ ી છ ક એનો આપણે સમજપૂવક
સાવચેતીથી યો ય ઉપયોગ કરીએ તો પુ ષો મ
થવાનો માગ આપોઆપ ખૂલી ય છ. નરાધમ ક
નરો મ થવું એ આપણા પોતાના હાથની વાત છ.
આ જગતમાં કશું જ ખરાબ નથી, તેમ યુ
પણ ખરાબ નથી. જે માનવીમાં આ મિવ ાસ છ,
જે માનવીને તેના કમ માં િવ ાસ છ, જેને સ યમાં
ા છ, જેમાં સાચા ેહની પશ શિ છ તે
સદાય િનભય છ. યુ એને માટ યુ નથી પણ
વન છ. યુ એને મન પૂણિવરામ નિહ પણ
ારંભ છ. માનવીના માનવી થવાના ય માં જ
વનનો
ા શૂર રહલો છ. એ
ા શૂરને
આપણે કટલે અંશે અનુસરીએ છીએ, એના પરથી
જ આપણી વનયા ાનું માપ નીકળ છ.
િમ ો, આપણે વન અને યુના મમને
સમ લીધા પછી એનું કમમાં આચરણ કરીએ.
સાચો આ મક આનંદ અનુભવતા આપણી વન
યા ા સફળ બનાવીએ, આપણા સહપ રવાર અને
િમ મંડળ માટ પણ આપણે ેરણા વ પ બનીએ
તેવી શુભ ભાવના અને શુભ કામના સાથે...
॥ ઓમશાંિત ॥
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.ક. આ મ કાશ, માઉ ટ આબુ
જે માણસોમાં ઉ
દવીગુણ િવકિસત છ અને
જેઓ માનવતાની કસોટીમાં
ઉતીણ થયા છ એને આપણે
‘દવતા’ નામથી સંબોિધત
કરીએ છીએ. સંસારના
ઈિતહાસમાં એવા કટલાયે
મહાપુ ષો થઈ ગયા ક જેમની ારંિભક પ ર થિત
સાધારણ હતી તેમ છતાં અતૂટ આ મિવ ાસના
બળ આવનારી અનેક િવપિ ઓનો સામનો
કરીને આ યજનક પ રવતનથી, તેઓ
િતભાશાળી યિ વ બનાવીને લાખો દયોમાં
આદશ બનીને િતિ ત થયા. એમનું ચુંબક ય
યિ વ આપણને ે તા અને દવ વની તરફ
આગળ વધવાનો ગુ ત સંકત કર છ. યાર
આપણે આવી ેરક યિ ઓને ઈએ છીએ તો
મનમાં એવી ઈ છા
ત થાય છ ક આ સ ય,
ેમ, યાય, નીિત, ધમ, િવવેક, સાહસ, શૌય
વગેર ચા ર યક િવશેષતાઓ આપણા ચ ર માં
ગટ તો.
માનવે ઘણી સાવધાની સાથે પોતાના લ યને
પસંદ કરવાની અને એના તરફ પગલાં ભરવાની
જ ર છ. સૌ થમ તો એણે પોતાને પતનથી
બચાવીને સુરિ ત રાખવાના છ. પોતાની વતમાન
થિતને ઘણી મજબૂત કરવાની છ. આમે ય મન
ઈ છત યિ વ બનાવવા માટ ક પનાશિ
ારા કામ લઈ શકાય છ. પોતાનામાં કોઈ પણ
ગુણ, યો યતા, મતા, સામ ય જ માવવું હોય
તો એને અનુ પ એ ગુણો, યો યતાઓ અને
િવશેષતાઓવાળી યિ ના પમાં ક પના કરીને

એ યો ય, સુંદર, વ થ અને સમથ યિ વની
િતભા પોતાના માનસપટ પર બનાવી રાખવાથી
અને એને અનુ પ યવહાર કરવાનો યાસ
કરતા રહવાથી એક દવસ એવું જ યિ વ
બની ય છ. તેથી આ ઉપાયોથી યિ પોતાના
યિ વમાં સફળ બને છ અને મન ઈ છત
પ રવતન ઘણી જ સરળતાથી અને ઉ મ રીતે
કરી શક છ.

વનમાં અ ભુત પ રવતન
જેના મનમાં ખરાબ િ ઓ, અવગુણ
અને દુબળતા પી આંત રક શ ુ છ. તેઓ સદા
ભાર માનિસક સંઘષમાં પ ા રહ છ અને બા
જગતમાં પણ સંઘષની થિતનું િનમાણ કર છ.
નેપોિલયન, િહટલર વગેરનું વન આ કારનું
હતું. તેઓ કટલાક દવસો સુધી સફળ ર ા.
પછી એમણે પોતાનું વન િનરાશા અને દુઃખમાં
વીતા યું. એ તો િનિવવાદ રીતે િસ થયેલું છ ક
દવીગુણોના િવકાસથી આસુરી ખરાબ િ ઓ,
અવગુણ િબલકલ ન થાય છ. આપ ખરખર
ભાવશાળી યિ વ બનાવવા ઈ છો છો તો
આજથી જ વન પી ખેતીમાં આશા, ઉ સાહ,
સ નતા અને પ ર મનાં બીજ વાવી દો. પોતાના
મનને રચના મક અને િ યાશીલ બનાવો. તો
આપના વનમાં મહાન પ રવતન થશે.

પ રવતનનું રહ ય
વન પ રવતન કરવા માટ િવશેષ બે
વાતોની જ ર છ.
1. એકરાર કરવાની શિ
(Realisation Power)
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2. પ રવતન શિ
(Power of transformation)

એકરાર કરવાની શિ
એકરાર કરવાની શિ નો સંબંધ બુિ
સાથે છ. જેટલી બુિ માં ાનની સમજ વધે છ,
એટલી એની દ યતા વધે છ. દ યબુિ પી
ને થી આપણે પોતાની ખામીઓ ઈએ છીએ,
વીકાર કરીએ છીએ. દા.ત. કોઈ યિ દસ
વષથી દા પીએ છ. એને પ રવારના સ યો
સમ વે છ ક દા પીવો એ સારી વાત નથી.
તેનાથી ઘણું નુકસાન થાય છ. એનું બુિ પી ને
ખૂલેલું ન હોવાને લીધે તે આ વાત યાનમાં લેતા
નથી. પરંતુ યાર એને કોઈ કડવો અનુભવ થાય
છ ક દા પીવો એ યો ય નથી, યાર તે તેનો
યાગ કર છ. આ અણમોલ પળ એના વનને
નવી દશા આપે છ.
માનવે સમ વન દરિમયાન શીખતા રહવું
ઈએ. કારણ ક ાનનો કોઈ અંત નથી. ાનના
સાગર પરમા મા ારા ા ત ાનનું મનનિચંતન
કરીને એનો જેટલો િવકાસ કરવામાં આવે તેટલો
વયં, સમાજ અને દશ માટ લાભદાયી છ. પરંતુ
‘ વનસંઘષ’માં મનુ ય સફળતાપૂવક આગળ
વધતો ય, આટલું િશ ણ ા ત કરવું તો યેક
યિ માટ ઘણું જ રી છ.

પ રવતન શિ
કોઈપણ ખામી યા દોષનો એકરાર કયા
પછી એ માટ પ રવતન શિ ની આવ યકતા છ.
જે રાજયોગના અ યાસથી મળ છ. બુિ પી તાર
સવશિ ઓના સાગર, ાન-સૂય પરમા મા સાથે
ડીએ છીએ તો આ મા પી બ બમાં રોશની
અથા શિ આવે છ. તે અ યાસ જેટલો વધતો
ય એટલી પ રવતન શિ સ વર વધતી ય

છ. જેમ ક સોનાને અ માં તપાવવાથી તેની
અશુિ બળી ય છ અને એનું ચમકતું પ વા
મળ છ. એ રીતે તપ ારા મનુ યના મનના સમ
િવકારો ન થઈને મન શુ થઈ ય છ. તપનો
ઘણો મોટો ભાવ અને મહ વ છ.

પ રવતનની ગિતને ઝડપી બનાવવાની
બળ ેરણા
ચતુર અને દૂરંદશી યિ
વન સં ામને
ખેલ સમજે છ. વનમાં આવનારી જ ટલ
સમ યાઓથી િન સાહી ન થતાં એને સહજ રીતે
ઉકલે છ અને વનમાં ાિતકારી પ રવતન
લાવીને સફળતાના સવ
િશખર પહ ચે છ.
વા તવમાં પ રવતનશીલતાની આ િ યાને મોટ
ભાગે સવ લોકો સહષ વીકાર છ તથા એના
અનુ પ પોતાના કાય યવહારનો સુમેળ સાધે છ.
જે દશામાં આપણી
હોય તે દશામાં જ
પ રવતન કરી શકાય છ. ઉ તમ લ યની તરફ
લઈ જનારી જે દશા છ. તે દશામાં જ તમારી
હોવી ઈએ.

પ રવતનની િ યામાં સહાયક ે તમ
ધારણાઓ
આ માનો દીપક બુઝવા ન દશો - આજે
મનુ યનું વન આશા અને િનરાશાના તડકા
છાંયડામાં જ વીતી ર ં છ. કટલીક ખામીઓ
એવી પણ હોય છ. ક જેને દૂર કરવી કઠણ અને
અસંભવ લાગે છ પરંતુ આપણે િન સાહી ન
બનવું ઈએ. આશાથી જ આપણા મનમાં
સ નતા રહ છ અને આપણે વનના સંકટોનો
સામનો કરી શક એ છીએ. આશાવાદીની
નસેનસમાં ઉ સાહ હોય છ. મનમાં દરક પળ નવા
તરંગો ઉઠ છ. િતની ભાવનાઓ ગુંજે છ. જે
મરવા સુધી આશા છોડતા નથી. અને
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વનયુ માં આવનારી કઠણ મુ કલીઓનો
સામનો હસતાં, રમતાં કર છ તે વીર પુ ષાથ
મહામાનવોના ગળામાં વૈજયંતીમાળા પહરાવવામાં
આવે છ. મુ કલીઓ અને િન ફળતાઓથી હતાશ
ન થવું તે વીરતાનું એક િચ હ છ. આશાનો દીપક
બુઝાતાં જ મનુ ય િનરાશાના સાગરમાં ડૂબી ય
છ. વનયુ માં પરાિજત થાય છ.

મનમાં સદા વૈરા યનું ઝરણું વહતું રહ
એ વામાં આ યું છ ક જેમ જેમ મનમાં
વૈરા ય થાય છ, તેમ તેમ વાભાિવક રીતે સાધના
તી બને છ. મન ઈ યો વાભાિવક જ સંસારના
પદાથ થી ઉપરામ થઈને પરમા મામાં અનાયાસ
લાગી ય છ. મનુ યને સંસાર યે વૈરા ય થાય
છ અને ભગવાનમાં તી અનુરાગ ગટ છ અને
અલૌ કક ેમ જ મે છ. વૈરા ય િવના તો ય
કરવા છતાં પણ મન પરમા મામાં મુ કલીથી લાગે
છ. અને લાગે છ તો થર રહતું નથી. વૈરા યની
ધારણાથી શરીર અને પદાથ માંથી રાગ ચા યો
ય છ. વા તવમાં વૈરા યવાન યિ પોતાના
યિ વનાં ચુંબક ય તરંગો ારા યિ ના
માનસને પં દત, તરંિગત, આનં દત તથા
ભાિવત કર છ.

પરદોષ

નહ

જે મનુ ય પોતાના વનમાગમાં િનરંતર
આગળ જ વધવાની ઈ છા રાખે છ. એણે પરદોષ
સંપૂણ રીતે છોડી દવી ઈએ. દોષ કરવા
કરતાંયે દોષોનું િચંતન કરવું વધાર પતન
કરાવનાર છ. આદતનો યાગ કરવા માટ સાધક
પોતાના દોષ વાની આદત પાડવી ઈએ.
જેટલી ગહનતાથી તે પોતાના દોષ શે, એટલા જ
એે પોતાના દોષોનો, ુ ટઓનો વધાર આભાસ
થશે. વળી જેમ જેમ એ દોષોને ખરખર દોષ માનતો

જશે, તેમ તેમ એ દોષમુ બનતો જશે. પરંતુ
અિભમાની મનુ ય પોતાના દોષો તો નથી અને
બી ના ગુણોનો આદર કરતો નથી. વા તવમાં
પરદોષ
આપણી એકા તા અને
સાવધાનીની આવ યકતા હોય છ. જે સમયે
આપણે જે કામ કરીએ, મનને એમાં એકા
રાખીએ. અ ય વાતોમાં ભટકતા મનને અહ
તહ થી દૂર કરીએ અને પૂરી સાવધાનીથી કાય
કરવા લાગી જઈએ તો ધીર ધીર ભૂલો ઓછી
થતી જશે અને કાયમાં સફળતા મળશે.
ઢ િત ા કરીએ - ઢ બનીને અતૂટ
િન ય કરીએ અને િત ા લઈએ ક આપણે જે
મહ વાકાં ા રાખીએ છીએ, એને પૂરી કરવા
માટ એટલો રદાર ય કરીએ ક તે કાય
વાભાિવક રીતે જ પૂણ થતા. આપણા મનમાં
વધમ માટ મહા મા બુ જેવી ઢતા હોવી
ઈએ. એમણે ક ં હતું ‘આ આસન પર બેઠલું
મા ં શરીર સૂકાઈ ય, માંસ- વચા-અ થ ન
થઈ ય પરંતુ બ ક પ દુલભ બોધ ા ત કયા
િવના ઉઠીશ નહ .’
ઢ િત ાબ સાધક વધમ પાલનાના
માગમાં આવનારી યેક મુ કલીઓને ધૂળ
સમાન સમજે છ. િતકળતા સાચા ઢ િત ાના
સંક પને ીણ કરતી નથી. દરક અસફળતા
એને નવી ેરણા અને શિ આપે છ. ભયંકર
આંધી અને તોફાનમાં પણ તે કત ય પથ પર
ઢતાથી અ ેસર બને છ અને પોતાના લ યને
ુવની જેમ સદા સામે રાખીને કાય કર છ. તે સદા
અસફળતાના કલંકથી પોતાના યિ વનું
ર ણ કર છ.

સદા ય શીલ તથા સિ ય બની રહીએ
યેક મનુ ય ઈ છ છ ક તેનું વન સુખી
(અનુસંધાન પેજ નં. 31 પર)
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સહનશીલતા...એક અ ભુત િશ પકાર....
.ક. હમંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.

કોઈક વારવાર આબ -ઈ તનાં ધ ગરાં
કરતું હોય, િનંદા ટીકા-ટી પણી કરતું હોય, રાતદવસ હરાન કર, નબળા ણીને બળજબરીથી
શોષણ કરતું હોય, સારા કામમાં અવરોધ ઉભો
કર અથવા લડવા પર ઉતરી આવતા હોય, યાર
દલ- દમાગ િવ ોહ કરવા લાગે છ અને મનનો
આ ોશ તમારા મ માંથી નીકળ છ ક “આખર
યાં સુધી સહન ક ?” અથવા “ જ આટલું
સહન કમ ક ?” સતાવનાર માટ મનમાં શ ુતા
ઉ પ ન થાય છ અને ષ અને દુભાવનાને કારણે
માનિસક શાંિત ભંગ થાય છ અને વવું જ મુ કલ
બની ય છ.
સમાધાન કરવાને બદલે સમ યાનું િચંતન
કરવાથી િચંતાની િચતા વધુ ભડક બળ છ અને
સુખ-શાંિત બળીને રાખ થઈ ય છ. સતાવનાર
સામે ન હોય તો પણ ઊંઘતા- ગતા તેની કડવી
યાદો મનમાં તબાહી મચાવે છ. એટલું જ નહ , તે
સપનામાંય પીછો નથી છોડતી, જેનાથી
સહનશિ ખૂટી પડે છ અને વધુ સહવુ મુ કલ
બની ય છ. યિ અધીર થઈ તન-મનથી
તૂટવા લાગે છ, યારક યારક તો દગીનાં
જંગમાં હાર માની મરવા તૈયાર થઈ ય છ, પણ
આ તો કાયરતા જ છ ને? પરંતુ યાદ રાખો, સહન
કરવું એ યારય કાયરતા ક િનબળતા નથી,
સહનશીલતા તો મહાવીરોની િહમત અને
બહાદુરીનું લ ણ છ! આમ પણ, રોજબરોજની
મુસીબતોથી ડરીને વ ગુમાવવામાં કયું શાણપણ
છ! સહનશીલ બની વનની લડાઈ તવામાં જ
ચતુરાઈ અને ભલાઈ છ. સહનશીલતાને એમ જ
શિ નથી કહવામાં આવી, એ શિ વગર તો

મનુ યને માનિસક પથી દબ
ુ ળ જ કહી શકાય!
આમ પણ સહનશીલતા િવના દવ વ ા ત થતું
નથી! ર તા પર ચાલતા લોકોના પગથી
ઠોકરાયેલો કાળો પ થર પણ છીણી હથોડીનો
માર સહન કરી, સહનશીલતાના બળથી દશનીય
મૂિત બની, પૂજનીય બને છ, એ દશાવતી આ
બોધકથા છ - એક ધમ ેમી રા એ કળદવીનું
મં દર બનાવવાનો સંક પ કય . શુભ મૂ ત પર
મં દરનું િનમાણ કાય શ થયું, સાથે-સાથે કશળ
િશ પકારો આરસના પ થરમાંથી કળદવીની મૂિત
ઘડવા લા યા. પણ આ શું, હથોડીનાં બે-ચાર ઘા
ખાધા પછી પહલો પ થર તૂટી ગયો. િશ પકાર
બી પ થર લીધો, પણ થોડો આકાર લેતા તે પણ
ભાંગી ગયો. પછી િશ પકાર ી પ થરનું
કોતરકામ શ કયુ, પરંતુ મૂિત બનતા-બનતા
કટલાક અંગ ખં ડત થઈ ગયા. છ ે
સાવધાનીપૂવક ચોથા પ થરની સુંદર મૂિત
બનાવવામાં િશ પકાર સફળ ર ો. પહલા તૂટલા
પ થરને મં દરનાં થમ પગિથયામાં લગાવવામાં
આ યો. બી તૂટલા પ થરને નાિળયેર તોડવાની
જ યાએ મક
ૂ વામાં આ યો. ી અંગ-ભંગ થયેલી
ખં ડત મૂિતને દશન-મંડપમાં સ વવામાં આવી.
યાર ભ ય મં દર બનીને તૈયાર થયું યાર
શુભ દવસે કળદવીની મૂિતની િવિધવત ાણિત ા કરવામાં આવી. યાર ણેય તૂટલા
પ થરો અંદરો-અંદર વાતો કરવા લા યા,
“જુઓ, આ પ થરની કટલી સ માનથી પૂ થઈ
રહી છ.” યાર કળદવી બનેલી િશલા બોલી,
“સખીઓ, આ તો મારી સહનિશલતાનો દુ છ!”
પહલા પગિથયામાં મૂકલી િશલાને મૂિતએ ક ં,
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'સખી, ત તો મા બે-ચાર હથોડાનો માર જ સહન
કય , એટલે જ ભ તને નમન કર છ, પરંતુ
તારા પર પગ રાખીને આગળ વધે છ.” બી
પ થરને મૂિતએ ક ં, “મીઠી સખી, તે થમ ખડક
કરતાં વધુ સહન કયુ, તેથી તને ચોટ સાથે મીઠા
નાિળયેરનું પાણી મળ છ.” ી પ થરને
કળદવીએ ક ં, “િ ય િમ , થમ બે કરતાં પણ
વધુ સહન કયુ, પણ અંતે સહનશીલતા ખોઈ
િવ છદ થવાથી મા દશનીય બની! પરંતુ ખુશીખુશીથી છીણી-હથોડાનો માર અંત સુધી સહન
કરતી રહી અને સહનશીલતાના ચમ કારથી
પૂ ને પા બની શક !”
સાચે જ નાજુક મન, કોમળ દય અને
ોધી વભાવવાળો યિ , નબળા પ થરની જેમ
નાની મોટી વાતોથી તૂટી ય છ અને લ ય ચૂક
ય છ. સંસારમાં મહાન બનવું હોય તો મનને
મીણ જેવું મુલાયમ નહ , વ જેવું સખત બનાવવું
જ રી છ. યુ ના મેદાનમાં દુ મનના તીરોનો
સામનો કરી આગળ વધતા હાથીની જેમ,અિ ય
શ દો અને અિન છનીય વાતોનો સામનો કરતાં,
દયની પીડા સહન કરવાથી જ મહાનતા વધે છ.
આમ પણ, ધીર-ગંભીર બની અ પરી ાઓનો
તાપ સહન કયા િવના યશ નથી મળતો, ક ના તો
મિહમાની માળાઓ પહરી કોઈ મહાવીર બની
જતું. તેના માટ દયને િહમાલય જેવી મજબૂતી
આપી, િનંદા, અપમાન બધું સહન કરવું પડે છ.
ભગવાનની ઇ છા છ ક " પૂજવાયો ય બનું" અને
તેના માટ ભગવાને જ મને સહન કરવાની આ ા
આપી છ – એવું સમ , જે સહન કરવાની િહમત
કર છ, તેને જ ભગવાન પણ હ ર કદમ આગળ
વધવામાં મદદ કર છ. સહન કરવાની િહમત
રાખવાથી જ યિ ની કમત થાય છ. તેથી,
હકારા મક અિભગમ રાખી, પરી ાઓને યશનું

સાધન માને છ, તોફાનોને તોહફા આપનાર
િવમાન માને છ તથા બી નાં ફ ગુણો ઈ
ગુણ ાહક બની પોતાના અવગુણો યજવા માટ
જે ઢ રહ છ, તેવા પુ ષાથ નો વભાવ સહનશીલ
અને સરળ-સુલભ સં કાર બની ય છ.
ખોળામાં બેઠલું બાળક મળ-મૂ યાગ કર
યાર માતા મુંઝાતી નથી, પરંતુ ેહથી બાળકની
ગંદક સાફ કર છ. માતા બાળક કરતાં વધુ
નબળી નથી હોતી, પરંતુ બાળક અબૂધ અને
િનદ ષ-િનરાપરાધ છ, એવી પ રપ સમજણથી
બાળકની ભૂલને ભૂલ નથી માનતી. કોઈ ક યાને
સા -નરસું કહો તો ોિધત થાય, પણ એ જ
છોકરી લ પછી યારક સાસુ-સસરાના ટોણા
સાંભળ છ તો યારક પિતનો માર પણ ખાઈ લે છ.
િશશુ ગભમાં પણ લાત માર છ અને જ મ પછી પણ
તકલીફ આપે છ, પરંતુ ક યા મમતામયી માં
બની, બાળક પર સવ વ લૂંટાવી તે દરક પીડા
સહન કર છ, તેનામાં આટલી સહનશિ
યાંથી
આવે છ? ીમાં છુપાયેલી મા વની શિ જ
બાળકનું પાલન-પોષણ અને ર ણ કરવાનું બળ
આપે છ. બાળકની ગિતને પોતાની ગિત માની,
સંતાનના સુખમાં પોતાનું સુખ સમ સહન કરવું,
મા ને સહન કરવાનું લાગતું જ નથી. સાચું પૂછો તો
ેહના ગભમાં જ સહનશિ જ મે છ.
" જગતમાતા છું" આ વમાન બુ ધ પી
ગભમાં ધારણ કરવાથી આખું જગત પોતાનો જ
પ રવાર લાગે છ અને વસુધૈવ કટુંબકમની
િવશાળ ભાવનાને
ત કરી દરકને પોતાના
માનવાથી સહન કરવું અઘ નથી લાગતું.
માતે રી ક યા હોવા છતાં પણ જગતમાતાના
વમાનની ઊંડી ધારણાથી જ જગદબા સર વતી
કહવાયા અને સહનશીલ બની ઉ િવરોધનો
સામનો કરતા ર ા – એ દશાવતી આ ેરણાદાયી
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ઘટના છ. એકવાર મ મા કાનપુર ગયા હતા.
ાકમારીઓની મુિખયા પાછી ફર તો
ાકમારીઓને રોકવી આસાન હશે, એવા
િવચાર સાથે આયસમા ઓએ સરઘસ કા ું,
પરંતુ તેઓને જેમ-તેમ કરીને અટકાવવામાં
આ યું. પણ એ સરઘસમાં ાનમાગ ચાલતી
માતાને વાસના ત માટ હરાન કરનાર પિત પણ
હતો, તે ગુ સામાં મ મા પાસે ગયો. માતે રી
પહલા માળ શિ શાળી યોગમાં મ હતા. તેને
તાં જ મ માએ યાં ક ં, "આવો બેટા, કમ
આવવાનું થયું ?” ચુંબક ય ેહભયા શ દોથી
આકષાઈને એ કામી- ોધી મ માના શરણમાં જતો
ર ો, એને જ ખબર ના રહી. નીચે આવતાં જ તેણે
ક ં, “ભલે આ બહનો કવી પણ હોય, પણ તેમની
મ મા ખબ
ૂ જ સારી છ” આ હતો મ માના
‘જગતમાતાના વમાન’ ની લાંબી ે ટસમાંથી
જ મેલી સહનશિ નો દુ! જરાક શરદીઉધરસ થતાં યિ પરશાન થઈ ય છ, પરંતુ
પીડાશામક દવા ન હોવા છતાં પણ ક સર જેવી
વલેણ અસા ય બીમારીની અસ પીડા
માતે રી એ યોગબળથી સહન કરી.
ખ
ક
તો મા વની માટીમાં
સહનશીલતાનું બીજ અંક રત થાય છ. ેમ પી
ગભમાં સહનશિ જ મ લે છ. ધીરજની છાયામાં
સહનશીલતા વધતી ય છ અને માના
જળિસંચનથી સ
થાય છ. ઉદારતાની
છ છાયા હઠળ, સહનશીલતા આકાશની
ઊંચાઈઓ ા ત કર છ. ાનસૂયનાં કરણોથી
ઊ મેળવી, િહમત અને સાહસનો સહયોગ
મળતાં જ સહનશીલતા ખૂબ ફળ- લે છ અને
આ માને સદગુણોના સંગથી સુગંિધત પુ પ
બનાવી દ છ. સહનશીલ પુ ષ સતત, શૂળ સમાન
શ દો બોલી દલ દુ:ખાવનાર લોકો વ ે રહીને

પણ હ ગુલાબ બની, દરકને મોિહત કરી સુખનો
વાદ ચખાડે છ તથા સૌના િ ય બની પોતાને
ઈ રનાં ચરણોમાં અપણ કરી ભુ સાિન યનું
સુખ અને સૌભા ય મેળવે છ.
સંબંધ િનભાવતા આપણે એક વાત ભૂલી
જઈએ છીએ, યાં સહનશિ ની જ ર હોય છ,
યાં સામનો કરવાની શિ નો યોગ કરીએ
છીએ. યાં દગી િવતાવવી છ યાં સાથીઓ
સાથે દુ મનાવટ કરીએ છીએ, પણ એનો શો
ફાયદો? આ તો પાણીમાં રહીને મગરમ છથી વેર
રાખવા જેવું થયું. સ ય તો એ છ ક યિ નો
દુ મન આ માઓ નથી, મનોિવકિતઓ જ માનવ
આ માનો દુ મન બની સુખ-શાંિતની સંપિ લૂંટી
લે છ. સાચો સામનો યિ સાથે નહી, કામ- ોધ
વગેરથી છ! આમ પણ, મદ-મ સરનો મુકાબલો
દવી ગુણોના શ ોથી કરવો ઈએ. ખ ક તો
લડાઈ-ઝઘડાને મૌનથી,
ોધને શાંિતથી,
અપમાનને માથી, દુભાવનાને સદભાવનાથી,
િધ ાર-અનાદરને ેમથી, નફરતને ક ણાથી,
દાનવતાને દયાથી, લોભને સંતોષથી અને
અહકારને િવન તાથી તવો ઈએ. િવષમ
વભાવ - સં કારોના હાર અને પ ર થિતઓના
મારને સહનશિ ના કવચ ારા રોક ને વબચાવ સરળતાથી શ ય છ. જે રીતે કાચબો કમ
કરીને અંગોને ઢાલની અંદર સંકોરી સપદશથી
બચે છ, તેવી જ રીતે, ઝેર ઓકનાર યિ ની
ઝેરી વાણીથી યોગી પણ સહનશિ નું કવચ
પહરી પોતાનું ર ણ કર છ.
કમની ગિત સમ લેવાથી સહન કરવું
અઘ ં નથી લાગતું! ઉધાર લેનાર દવામાંથી છૂટતો
નથી. આ જ મમાં નિહ તો આવનારા જ મોમાં
લેણ-દણ ચક
ૂ વવી જ પડે છ. કોઈ કાળ આપેલું
દુ:ખ યાજ સિહત ફરીથી મળ છ. કોઈ જ મમાં
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પિત બની માર માય હશે, તો પ ી બની માર પણ
ખાવો પડે છ- આ કમનાં ગિણતમાં ભૂલ ક
િહસાબમાં કોઈ િવલંબ નથી હોતો. "ચાર દવસ
સાસુના અને ચાર દવસ વ ના" એ િનયમને સારી
રીતે સમ , સાસુની સેવા કરવાથી વ પણ
સેવાનું ફળ ચાખી લે છ. રમતમાં 'અ' એ 'બ' ને દડો
આ યો તો "બ" એ દડો "ક" ને આપે છ. “ક” એ જ
દડો “ડ” ને આપે છ અને છ ે “ડ” પાસેથી એ જ
દડો ફરીને "અ" ને મળ છ - તેવી જ રીતે કમનાં
િસ ાંત અનુસાર આપવામાં આવેલ દુ:ખ પી દડો
ફરી ફરીને આપનારને પાછો મળ છ. ભા યની
થાળીમાં એમ જ દુ:ખ-દદ નથી પીરસવામાં
આવતું! કજ ચૂકવવાથી કજદાર હળવો થતો હોય
છ. સહન કરતી વખતે સારા અને ખરાબ કાય નો
િહસાબ પૂરો થઈ ર ો છ, એવું સમજવાથી સહન
કરવું સરળ લાગે છ.
લુહારના હથોડાનું ઠડું લોખંડ ગરમ
લોખંડને વાળ છ, એમ જ અહકારી યિ નાં
ગરમ વભાવને શીતળ શ દો અને મીઠી વાણી
ઠડો કર છ. ોધથી ોધા
શમતી નથી,
લડાઈ-ઝઘડા વધારવાને બદલે ચૂપ રહવામાં પણ
ક યાણ હોય છ. આથી કહવાય પણ છ ક, 'એક
ચૂપ, સો સુખ' તથા 'એક ચૂપ સોને હરાવે'.
અહકારી સાથે વાદિવવાદ ન કરી 'મૌનમ સવાથ
સાધનમ' ના સુભાિષત અનુસાર મૌનથી તી
શકાય છ. સતાવનારને સહનશીલતાની પરી ા
લેનાર પરી ક માની, સહન કરવાને સમ યા
સમજવાને બદલે વનની પાઠશાળામાં થનારી
પરી ા સમ , સમ યા પી
ોનો જવાબ દવી
ગુણોના આચરણ ારા આપવામાં આવે તો
સહનશીલતાની કસોટીમાં પાસ થવું િબલકલ
મુ કલ નથી.
તાજમહલની અનોખી કોતરણી
ઈ

િવ ભરના વાસીઓ દગ રહી ય છ. પણ
સંગેમરમરને
કોતરીને તેને આકષક પ
આપનાર કાળનાં ગાલમાં સમાયેલા કારીગરોને
કોણ
ણે છ! જેમ િવ ની સાત
અ યબીઓમાંની એક ગણાતા તાજમહલની
સુંદરતા-ભ યતા િશ પકારો િવના શ ય નથી,
એમ જ સહનશીલતા પી િશ પકાર િવના
આ મક સુંદરતા- દ યતા પણ શ ય નથી!
આ યા મક સુંદરતામાં ચાર ચાંદ યાર જ લાગે
યાર યિ પોતાની તને સહનશીલતાના
અ ભુત િશ પકારને સમિપત કર, કારણ ક
'સહનશીલતા'... સં કાર ઘડનાર... એક અદભૂત
િશ પકાર છ!
॥ ઓમશાંિત ॥
અનુવાદ: બી.ક. િવજય પોિશયા,
ઈ ડયા કોલોની, અમદાવાદ.
(પેજ નં. 28નું અનુસંધાન)... દ યદશન
િ દવો ારા ભારતની ક યાઓને ાન, યોગ
અને દ યગુણોની શિ થી સ વી તેમના ારા
આસુરી શિ ઓનો િવનાશ કય . તે આજ
િશવશિ ઓ ારા આપેલ અલૌ કક ાનના
યાદગારના પમાં આજે નવરાિ ની શુભ
શ આતમાં કળશ અને ગરબાની થાપના
કરવામાં આવે છ. આ માઓને અ ાન
અંધકારમાંથી જગાડવાની યાદ વ પે ભ ો
અખંડ દીવો ગટાવી ગરણ કર છ. તે દ ય
ક યાઓના મહાન કાયને કારણે જ દર વષ
નવરાિ માં ક યાપૂજન પણ કરવામાં આવે છ.
આવો, આપણે મનાવીએ અલૌ કક નવરાિ વયં
દવી વ પા બની િવિભ ન ભ ોની ભાવનાને
પૂણ કરવા અને સા ા કારની સેવા ારા.
॥ ઓમશાંિત ॥
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ìäÉÝëØåÜí ±×äë Øåõßë
Úþ›ëÀ<Üëßí ØÜÝ_ÖíØíØí, É^ÞëÃÏ
±ëçù ÜëçÞë
åð @ áÕZëÞí ±õ À Ü×í
ÞäÜí çð Ô í Þäßëìhë
µÉTÝë ÚëØ ØåÜÞë ìØäçõ
ÛëßÖÞë áùÀù ìäÉÝ Õäý
±×äë Øåõßë µÉäõ Èõ.
Öõ±ù ÜëÞõ Èõ Àõ, ±ë ìØäçõ
ßëÜõ ßëäHë Õß ìäÉÝ ÕþëMïÖ ÀÝùý èÖù. ±ë ìØäçõ
Öõ±ù ßëäHëÞí çë×õ ÜõCëÞëØ ±Þõ À<_ÛÀßHëÞë
ÕñÖâë±ù Úëâõ Èõ. Öõ±ù ÜëÞõ Èõ Àõ ±ë ìØäçõ Éõ
ÀëÝý ÀßäëÜë_ ±ëäõ ÖõÜë_ çÎâÖë ±Þõ åhëð±ù
Õß ìäÉÝ ÕþëMïÖ ×ëÝ Èõ.
±ëÉõ ßëÜ À×ë ±õËáí áùÀìÕþÝ Èõ Àõ Î@Ö
±ëìØ çÞëÖÞ ÔÜýäëâë É ÞèÙ ÕHë Úú© ÉöÞ
äÃõßõ ÕHë ÖõÞõ Àù´Þõ Àù´ ßíÖõ ÜëÞõ Èõ.
´LÍùÞõìåÝëÜë_ ÜðçáÜëÞ áùÀù ÕHë ÖõÞð_ Ü_Ç Õß
ÞëËÀ ÛÉäõ Èõ. ÀoÚùìÍÝëÞë ßëÜÜ_ìØß ±_ÃÀùß
äëËÞð_ ÞëÜ Öù ìärìäAÝëÖ Èõ. Õß_Öð É\Øë É\Øë
Øõåù, ç_ÕþØëÝù ±Þõ Ûëæë±ùÜë_ Éõ ßëÜëÝHë Üâõ
Èõ, ÖõÜë_ ±_Öß Èõ. ´ìÖèëç åùÔÀù Àèõ Èõ Àõ
äëãSÜÀí ¦ëßë ÀìäÖë-Ú© Àßäë Õèõáë_ ÕHë
ßëäHë Àù´ Øå Üë×ëäëâù TÝã@Ö èù´ åÀõ É
ÞèÙ. ±ëÉõ ½õ ±ëÜ Àù´ åßíß-ìäiëëÞ Àõ ÜëÞç
åëVhëí Àõ ìä¦ëÞùÞõ ÕñÈù Öù Öõ ±ëÕÞõ Àèõåõ Àõ
Øç Üë×ëäëâù Àù´ ÜÞðWÝ èù´ åÀõ É ÞèÙ ±Þõ
á_Àë ØõåÞë áùÀù Öù ±õÜ Àèõ Èõ Àõ ÖõÜÞë ØõåÞë
±öìÖèëìçÀ ±×äë ÕþëÃöìÖèëìçÀ ÀëâÜë_
ÒßëäHëÓ ÞëÜÞù Öù Àù´ ßë½ ×Ýù É Þ×í. ±ë
ìçäëÝ ÒßëäHëÓ ±Þõ ÒßëÜÓ Úøëõ ÞëÜù ±õÀ
Úí½Þë ìäßïð©ë×ý äëÇÀ Èõ. ÒßëäHëÓÞù ±×ý Èõ.
ÒßÍëäÞëßÓ ±Þõ ÒßëÜÓÞù ±×ý Èõ. ÒáùÛëäÞëß

-ÜÞÜùèÀ.Ó äâí, çíÖëÞù ÉLÜ M²JäíÜë_
ØÚëÝõáë CëÍëÜë_×í ×äëÞí äëÖ ÕHë áùÀùÞí
ìääõÀ-Úðì© çë×õ çðç_ÃÖ Þ×í. ÀõÜÀõ ±ëÉõ Öù
ä_åT²ì©Þí ì¿ÝëÞõ áùÀù äöiëëìÞÀ ¼ãWË×í ½Hëõ
Èõ. ±ë ÕþÜëHëõ ±ë Ö×ë ±ëäë ±ÞõÀ ÖJÝùÞë
±ëÔëßõ áùÀùÞí ±õäí ÜëLÝÖë Èõ Àõ ÒßëÜÀ×ëÓ
±õÀ µEÇ ±ëKÝëìIÜÀ ìç©ë_Ö ±Þõ T²Öë_ÖÞù
ÚùÔ ±ëÕÞëßí Èõ, Éõ hëõÖëÝðÃÞë ßë½ßëÜÞë
ç_Ú_ìÔÖ Þ×í. ÕHë ÉÃÖÞë ßÇìÝÖë ÒßëÜÓ
ç_Ú_ìÔÖ Èõ. ÖõÞù ÚßëÚß AÝëá ±ëäí åÀõ Èõ.
hëõÖëÝðÃí líßëÜÞë ßëFÝÜë_ Öù ØöìèÀ, ØöìäÀ
±Þõ ÛúìÖÀ ØðÑÂ-ç_ÖëÕù Öù èÖë É ÞèÙ. IÝëßõ
Öù Àù´ ±çðß ±ë ÔßÖí Õß Öù èÖù É ÞèÙ Àõ
ÉõÞù äÔ Àßäù ÕÍõ.
½õ ±ë ¼ãWËÀùHë×í ±ëÂí À×ë Õß ìäÇëß
ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öù ±ë çÜVÖ ìär É çëÃß×í
CëõßëÝõáð_ èùäë×í ìäåëâ ËëÕð Àõ ¦íÕ Èõ. Õèõáë_
±ë ìär çùÞëÞð_ èÖð_. ÔÞ-ÔëLÝ×í ç_Õøë èÖð_.
±ë ÕþÜëHëõ ±ë V²ãWË ÕþëÇíÞ ÀëâÜë_ çùÞëÞí á_Àë
èÖí. Ôíßõ Ôíßõ ±èÙÞë Þß-Þëßí ÞöìÖÀÖëÞë
ÕÖÞ ÖßÎ äYÝë. ÕìßHëëÜõ ±èÙÝë_ ÔÜýBáëìÞ
±Þõ ±ÔùÕÖÞÞí ãV×ìÖ ÕõØë ×´. ØßõÀ Þß ±Þõ
ÞëßíÞë ÜÞ Õß ÀëÜ, ¿ùÔ, áùÛ, Üùè ±Þõ
±èoÀëß ÞëÜÞë Õë_Ç-Õë_Ç ìäÀëßùÞð_ ßëFÝ
ÉÜëäí ØíÔð_. ÖõÞð_ É ÕþÖíÀ Øç Üë×ëäëâù ßëäHë
ÚÖëääëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÀõÜ Àõ ÜðÂÞõ É ÜÞðWÝÞë
ÜÞÞð_ ØÕýHë ÀèõäëÜë_ ±ëTÝð_ Èõ. ±õËáë ÜëËõ
ØçÜðÂäëâð_ ÕñÖâð_ ÚÞëääëÜë_ ±ëTÝð_.
±ëäë ÔÜýBáëìÞÞë çÜÝõ ÜÞÞõ èìæýÖ
ÀßÞëßë ÃðHëù ÕþëÝÑ áðMïÖ èÖë ±×ëýÖïû ßëÜ IÝëßõ
äÞäëçí èÖë. IÝëßõ ØßõÀ ±ëIÜë wÕí çíÖë
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ÕßÜëIÜëwÕí ßëÜÞõ ÕùÀëßí ßèí èÖí. IÝëßõ
çíÖë±õ ÜÝëýØëÞð_ ±×äë ÜÞ×í áZÝßõÂë
(áZÜHë ßõÂë)Þð_ µSá_CëÞ ÀÝð* èÖð_ ±Þõ
ÜëÝëwÕí ÜëßíÇ Q²Ãõ ±ëIÜëwÕí çíÖëÞë ÜÞÞõ
ÀÕË ½âÜë_ Îçëäí ØíÔð_ èÖð_. IÝëßõ Õë_Ç ìäÀëßù
wÕí ßëäHëõ ÖõÞð_ ±ÕèßHë ÀÝð* ±Þõ ÖõÞõ Ú_Øí
(°äÞ Ú©) ÚÞëäí IÝëßõ ±ë ç_çëßÞë áùÀù
äëÞß-çÜëÞ ×´ ÃÝë èÖë. IÝëßõ ìÞßëÀëß
ÚëÕ (ÕßÜëIÜë) ±äÖìßÖ ×Ýë. Öõ±ù±õ
äëÞßÞë çÜëÞ ÀëÜ, ¿ùÔ, áùÛ, Üùè ±Þõ
±èoÀëßÞë ÕþÛëäÜë_ ØÚëÝõáë ÞßÞëßí±ù wÕí
äëÞßùÞí çõÞë áíÔí. ÖõÜÞõ ìåVÖÚ© ç_ÃìÌÖ
ÀÝëý ±Þõ ±õÜÞõ ÝùÃwÕí åã@Ö ±ëÕí ±õ
äëÞßçõÞë ¦ëßë ÖõÜHëõ ±ëçðßíá_ÀëÞù ìäÞëå
ÀßëTÝù ±Þõ ßëäHëÞù äÔ ÀßëäíÞõ ±ëIÜë wÕí
çíÖëÞõ ßëäHëÞí ÀõØÜë_×í ÈùÍëäí. ±ë
ÀSÝëHëÀëßí T²këëLÖÞë ±ëÔëß Õß ±ëKÝëãIÜÀ
ßëÜëÝHë ßÇäëÜë_ ±ëäí Éõ çÜÝë_Ößõ VäwÕÕìßäÖýÞ ÕëÜÖí Ã´.
±ëÉõ Îßí×í ±ë ÛñÜ_Íá ßëäHëÞí á_Àë
ÚÞí ÃÝõáð_ Èõ, ±ëÉõ Îßí×í åßíßwÕí
Õ_ÇäËíÜë_ ßèõÞëßë, ±ëIÜëwÕí çíÖëÞð_
±ÕèßHë ÛþWËëÇëß wÕí ßëäHëõ ÀÝð* Èõ. ßëäHë
ßëFÝ ìäåõ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Èõ Àõ IÝëßõ Éá,
±ãBïÞ, äëÝð ±ëìØ ÚÔë ßëäHëÞõ ±ëÔíÞ èÖë.
±ëÉõ ÕHë ±ëÕHëÞõ ÞâÞí ÇÀáí ÂùáÖë_ ÕëHëí
±ëäí ½Ý Èõ. ÚËÞ ØÚëäÖë_ ±ãBïÞ ×´ ½Ý
Èõ. VäíÇ ±ùÞ ÀßÖë_ ÕäÞ äëÝ Èõ, Àèõ Èõ Àõ
ßëäHëõ ±õÀ ±õäí çíÍí ÚÞëäõáí èÖí Àõ Öõ
ÇLÄÜë çðÔí ÕèùîÇí åÀÖù èÖù. ±ëÉõ ÜÞðWÝ
ÕHë ±_ÖßíZëÝëÞ ¦ëßë Ç_Ä Õß É´ µÖßõ Èõ.
ßëäHë ßëFÝÜë_ Úç ±õÀ É ÂëÜí ßèí Ã´ èÖí
ÜðØëýÞõ °ä_Ö Àßí åÀëÖð_ Þ èÖð_ Úç ÖõÉ ãV×ìÖ
±ëÉõ Èõ. ±ëÉõ À<_ÛÀßHë Éõäë çðVÖ ±Þõ

ìÞÄëÔíÞ áùÀù ÕHë Èõ ±Þõ ÜõCëÞëØ ±×ëýÖïû
äëØâù Éõäí ÛÝëÞÀ, KäìÞçÜ ÃÉýÖë, ßùÚ×í
ÍßëäÞëßë áùÀù ÕHë Èõ. ßëÜÞð_ Öù Î@Ö ÞëÜ É
Èõ. ÜÞÖù ÒÀëÜÓÞõ É ±ëÔíÞ Èõ. èäõ çÜ° áõäð_
½õ´±õ Àõ èäõ Îßí×í ÖõÞù ±_Ö Þ°À Èõ.
±ë ÕþÜëHëõ ±ëKÝëãIÜÀ ¼ãWËÀùHë×í
½õäëÜë_ ±ëäõ Öù ßëäHë èÉ\ ÜÝùý Þ×í. Øß äæõý
áùÀù áëÂù ÀßùÍù wìÕÝë ÂÇaÞõ ßëäHëÞë
ÕñÖâëÞõ Úëâõ Èõ. Õß_Öð ßëäHë VäÝ_ Öù ÜÞðWÝÞë
ÜÞ Õß ìç_èëçÞV× Èõ. ±ëÝýÞí äëÖ Èõ Àõ
áùÀù Øß äæõý ßëäHëÞë ÕñÖâëÞõ äíÖõáë äæýÞí
çßÂëÜHëíÜë_ äÔðÞõ äÔð ªÇð ÚÞëäõ Èõ ±Þõ Úí°
ÖßÎ ÛþWËëÇëß, ÕëÕëÇëßÞù ßëäHë ÕHë ÜùËù
×Öù ½Ý Èõ.
±ëÕHëë ÜëËõ èäõ VÕWË É Èõ Àõ ßëÜ À×ëÞë
µÕßù@Ö ±ëKÝëãIÜÀ ßèVÝÞõ çÜ°Þõ çëÇë
±×ýÜë_ ßëÜÞõ ±ëÕHëë ÜÞÜë_ µÖëßí ±Þõ Õë_Ç
ìäÀëßù wÕí ßëäHëÞõ iëëÞwÕí ßëÜÚëHë×í
ÜëßíÞõ ÝùÃ ±ãBïÞ×í ÖõÞõ Éáëäí±õ. ÖõÞë×í É
ßëäHëÞù Þëå ×åõ, ÞèÙ Öù èÉ\ ßëäHë Q²IÝð
ÕëQÝù Þ×í, èÉ\ Öù Î@Ö ÖõÞð_ ÕñÖâð_ É ÚYÝð_ Èõ.
ÐÐ ±ùÜåë_ìÖ ÐÐ
• સારો વભાવ એ માનવ વનની સુગંધી છ.
એ સુગંધ જ વાતાવરણને ભરી દ છ ને સૌના
દયમાં થાન અપાવે છ.
• 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 િનિધનાં નવનીત સાંપડે જ નિહ. એ
માટ તો ઈએ પોતાની તનો મ.
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ોધમુ
.ક. મધુબેન, બાંટવા

ોધ મનુ યનો મહાશ ુ છ યાં ોધની
અ
સળગતી હોય યાં પાણીના માટલા પણ
સૂકાઈ ય છ. ોધી પોતે તો બળ છ અને બી ને
પણ બાળ છ. અ મુડદાને બાળ છ. પરંતુ ોધ
અ
વતા મનુ યને બાળ છ.

ોધ આવવાના અનેક કારણ છ.
ઈ છાઓ પૂરી ન થાય તો ોધ આવે.
કોઈ આપણું ક ં ન માને તો ોધ આવે.
કોઈ સાથ ન આપે તો ોધ આવે.
કોઈ આપની િનંદા કર તો ોધ આવે
કોઈ કારણ વગર બોલે તો ોધ આવે.
કોઈ વાત-વાતમાં રોક-ટોક કર તો ોધ
આવે.
યાર આપણને ોધ આવે છ યાર
આવેશમાં આપણી િવચારવાની-સમજવાની શિ
ખતમ થઈ ય છ. આપણે સાચો િનણય લઈ
શકતા નથી. આપણે પોતાનું જ નુકસાન કરી
બેસીએ છીએ.
ોધ એવી ચીજ છ જે આપણી મનની શિ
શાંિત અને સુકનને છીનવી લે છ. મીઠા સંબંધોને
તોડી નાંખે છ. સંબંધોમાં ઝેર પૂરી દ છ. એક વાર
જે યિ ગુ સો ક ોધ કર છ એ પૂરી દગીભર
પોતાને સ આપે છ. ગુ સામાં બોલેલા શ દ
સામેવાળી યિ એવા દલમાં ઘાવ આપે છ ક
જેઓ આખી િજંદગી ભૂલી નથી શકતા. ગુ સો
કરવાવાળી યિ ને કોઈ ેમ નથી કરતું બધા
લોકો તેનાથી દૂર ભાગે છ.
એક યિ હતો તેને ખૂબ ગુ સો આવે

ઘરમાં તેના પ રવાર સામે વાતવાતમાં ઝગડો કરી
લે ગુ સામાં જેમ ફાવે તેમ બોલી નાખે. આ યિ
ોધ કયા પછી પ તાય પણ ખરો. માર ોધ ન
કરવો ઈએ. ઘરના બધા યિ ઓ દુઃખી થઈ
ય છ છતાં પણ ોધ કરવાની આદત પડી ગઈ
હતી. કોઈ એવી વાત આવે અને ોધ કરી બેસે.
પોતાને રોક ન શક. એક વાર એક સંત પાસે
ગયો. યાં જઈને વાત કર છ. મને ખૂબ જ ોધ
આવે છ. ોધમાં જેમ ફાવે તેમ બોલું છું. ક ોલ
કરી શકતો નથી. તો સંતે ક ં ક યાર તને
ગુ સો આવે યાર એ િવચારવાનું ક આજે માર
ગુ સો નથી કરવો આવતી કાલે કરીશ. તો પેલા
યિ એ સંતને ક ં ક એ કવી રીતે બને? તો
સંતે ક ં ક તું ાય તો કર તો તેણે એ વાત માની
ઘર ગયો. કોઈ એવી વાત બની તેને ોધ આવવા
લા યો. સંતની વાત યાદ આવી િવચાયુ આજે માર
ોધ નથી કરવો કાલે કરીશ અને રોકાઈ ગયો.
ોધ શાંત થયો અને રોજ એ વાત યાદ રાખી.
આજે નહ કાલે ોધ કરીશ. આમ કરતાં ોધ
જતો ર ો.
ોધમાં પણ એવું હોય છ ક ગુ સો કોના
ઉપર કરીએ છીએ એની પણ ચોઈસ હોય છ.
આપણાથી નાના હોય, લાચાર હોય, દૂબળા હોય
ક પછી ગરીબ હોય ક
હોય તો તેને દબાવી
રાખવા માટ આપણે ગુ સો કરતાં હોય છ.
જેમ ક મોટા યિ ઓ ક નામધારી યિ
હોય જેમનું સમાજમાં નામ હોય ક તાકાતવાળા
હોય તેની સામે આપણે ગુ સો નથી કરતાં
યિ ઓ ઈને ગુ સો કરીએ છીએ.
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જુઓ કોઈને દબાવીને ોધ કરીને કોઈ
પાસેથી એક યા બે વાર કામ કરાવી શક એ છીએ
કાયમ નહ .
ોધ કરવાથી આપણે લોકોની દલ ઉપરથી
ઉતરી જઈએ છીએ. જે યિ જેના ઉપર ોધ
કર છ અને સામેવાળી યિ દુઃખી થાય છ અને
એની બદદુઆ મળ છ. ગુ સો કરવાથી બદદુઓ
કમાઈએ છીએ. દુઆઓ નિહ. એ ભેગી કરલી
બદદુઆઓ આપણને આ જ મમાં યા બી
જ મમાં દુઃખ આપે છ. એટલે આપણે કોઈને ોધ
કરી આ વનમાં દુઃખ આપીશું તો બી જ મમાં
યા આ જ મમાં આપણે દુઃખી બીમાર થઈશું.
ઘણી વખત આપણે કહીએ છીએ મ ોધ
ઉતારી દીધા એટલે હળવો થઈ ગયો. જેના ઉપર
ોધ ઉતારીએ છીએ એનું શું થાય છ જરા િવચારો
એને કટલું દલમાં દુઃખ થાય છ. ટાઈ સ ઓફ
ઈ ડયા છાપામાં એક ક સો આ યો હતો એક
છોકરી હતી તેને મનમાં તેની માને મારી નાખવાની
ભાવના ઘર કરી ગઈ અને મારવા માટ ઘણા
ય કયા પરંતુ િન ફળ રહી. મનમાં આગ
લાગી હતી મારી માને મારી નાખું. કારણ એ હતું
ક તેની મા તેને વાત વાતમાં રોક-ટોક કર તેનો
વાંક કા ે રાખે. તેની મા યારક છોકરી માટ
સા ં ન બોલે એટલે છોકરીના મનમાં માં માટ
નફરત આ ોશ ોધ રહ ક તેને મારી નાખું
પરંતુ તે માને મારી ન શક પરંતુ તેને લકવા થઈ
ગયો મા તેને ડો ટર પાસે લઈ ગઈ. ડો ટર તેની
ખૂબ ેમથી સારવાર કરી અને ડો ટરને વાત કરી
ક મારી મા પર મને ખૂબ જ ોધ આવે છ. ડો ટર
તેને સમ વી ક ં ક તું તારા મનમાંથી ોધ કાઢી
નાંખ અને માને પણ સમ વી, તું તારી દીકરીને
ેમ કર ેમથી રાખ, ખરખર કોઈએ ભૂલ કરી
હોય તો ેમથી સમ વીને પણ માભાવ,

દયાભાવ અને ેમભાવથી જ ોધને તી શકાય
છ. જેનો વભાવ માફ કરવાનો હોય છ. તેને
ગુ સો ન આવે. દુિનયા ગુ સાથી ક ોધથી નથી
ચાલતી પરંતુ ેમથી જ ચાલે છ.

ોધને તવાની યુિ

ઓ

યાર પણ ોધ આવે તો એ થાન પરથી
દૂર જતાં રહો, એકાંતમાં અને લાંબા ાસ લો.
ોધ શાંત થશે, એ િવચારો ક શાંત વ પ
આ મા છું. મારી આ માનો વધમ શાંિત છ.
શાંિતના સાગર પરમા માની સંતાન છું.
100 આંકડાથી લઈ ઉ ટી ગણતરી શ
કરો તો તેના પરથી યાન અંક ગણવામાં જશે
ધીર ધીર શાંિત આવી જશે.
સંતુ તાનો ગુણ ધારણ કરીએ ખૂબ
ઈ છાઓ ન રાખીએ.
કોઈ એવા યિ સાથે વાત કરીએ જે
આપણને શાંિતનો માગ બતાવે.
મે ડટશન કરીએ, પરમા માને યાદ કરીએ
શાંિત મળશે.
કહ છ ક જેવું અ ન તેવું મન. ખૂબ જ તીખું
ભાર ભોજન લેવાથી એની અસર મન ઉપર થાય
છ અને ોધ આવે છ. ોધ ને તવા માટ શુ
સા વક આહાર લઈએ તો આપણું મન શાંત
રહશે.
યાર ોધ આવવાનું શ થાય તો ઠડુ
પાણી એક એક ઘૂંટડાથી પીઓ મન શાંત થઈ
જશે. કહ છ મનુ ય પોતાના વનમાં ધાર એ
કરી શક છ. તો આપણે ગુ સો / ોધને તો તી
શક એ છીએ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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શિ

દ યદશન

આરાધનાનું પવ - નવરાિ

.ક. નં દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
નવરાિ એટલે શિ ની આરાધનાનું પવ.
િહ દુ ધમ અનુસાર વષમાં ચાર નવરાિ ઉજવાય
છ. મહા અથવા માઘ માસની નવરાિ , ચૈ ી
નવરાિ , અષાઢી મવરાિ અને અિ ન અથવા
આસો નવરાિ . પરંતુ આ ચાર નવરાિ માં ચૈ ી
નવરાિ અને અિ ની નવરાિ સૌથી વધુ
યાત છ. િહ દુ સં કિતમાં ચૈ અને અિ ની
માસ દરિમયાન આવતી નવરાિ ના નવ દવસ
હોય છ. આ નવ દવસોમાં ત ઉ સવને મા ય
રાખવામાં આ યાં છ જેથી શરીરને આવનારી ઋતુ
માણે ગોઠવવાનો સમય મળ, અને તાવ ક અ ય
યાિધનો ભાવ તેના પર ન પડે.
શા ોમાં નવરાિ અનુ ાનની પ રભાષા
આપતા કહવામાં આ યું છ ક, ‘નવ શિ િભઃ
સંયુ ં નવરા ં તદુ યતે’ અથા દવીની નવધા
શિ જે સમયે મહાશિ નું વ પ ધારણ કર છ
તે સમયને નવરાિ કહવામાં આવે છ. આપણા
ધમ શા ો, વેદો, ઉપિનષદો અને પુરાણોમાં ‘મા
દુગાની’ શિ ની સાધનાને થમ થાન
આપવામાં આ યું છ. માટ જ નવરાિ નાં નવ
દવસો દરિમયાન આ દશિ
દુગાનાં નવ
વ પોનું પૂજન કરવામાં આવે છ જે ‘નવદુગા’ના
નામથી
યાત છ. સંતોએ મહાશિ ની
આરાધના કરતાં ક ં છ ક, જે શિ પુ યઆ માઓનાં
હમાં વયં લ મીનાં પે,
િવ ાનોના હમાં ાન પે, કલીન અને સં કારી
યિ ઓનાં હમાં લ મી પે, શુ અને પિવ
અંતઃકરણવાળી યિ ઓનાં હમાં સ બુિ ના
પે િબરાજમાન છ, તે આ શિ
ભગવતી

દુગાને અમે શત શત ણામ કરીએ છીએ.
આ દશિ ને િવનંતી કરીએ છીએ ક - હ મા,
આપ ઘણાં જ દયાળુ છો, આ સમ સંસારનું
પાલન પોષણ આપ જ કરો છો.
નવરાિ ના દવસોમાં ક યા પૂજનનું ખૂબ જ
મહ વ હોય છ. તેમજ લોકો ગરણને ઉપવાસની
સાથે સાથે મા દુગા, કાળી, સર વતી તેમજ અ ય
દવીઓના વ પને ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉ સાહ
સાથે પૂજે છ. આ બધી િવિધઓ અને િ યાઓ
કરતાં કરતાં મનમાં સહજે આ
ઊભો થાય છ
ક ‘આ દ શિ ’ જેમને આપણે આટલા ભિ
ભાવે પૂ એ છીએ. એમનું વા તિવક વ પ શું છ?
શું આપણામાંથી કોઈનેય ‘મા દુગા’ ક ‘મા
સર વતી’નો વા તિવક પ રચય છ ખરો? અને
ભૂતકાળના સમયગાળામાં ક યાઓએ એવું યું
મહ વપૂણ કાય કરલું ક જેની િતમાં આજ સુધી
એમનું પૂજન કરવામાં આવે છ? આ બધા જ
ોના જવાબ ણવા માટ નવરાિ સાથે
સંબંિધત ણ મુ ય સંગ, જેને કથા પે ભ ો
સિવ તાર સાંભળ છ. તે મદદ પ િસ થઈ શક
છ. ણેય કથાઓનો વા તિવક ભાવ એ છ ક
પાછલી ચાતુયુગીના અંતમાં યાર િવનાશકાળ
ન ક હતો અને સમ
ઉપર અ ાન થતા
તમોગુણ પી રાિ છવાયેલી હતી. યાર રાગ
અને ષ તેમજ િહસા (શુભ અને અશુભ) એ બધા
નર-નારીઓને, ક જેઓ સતયુગમાં દ યતા
સ પ ન હોવાને કારણે દવતા કહવાતા હતા.
જેઓનું મશઃ અધોપતન થતું ગયું. આવા
ધમ લાિનના સમયમાં પરમિપતા પરમા માએ
(અનુસંધાન પેજ નં. 23 પર)
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.ક. અિનલ, સુરત
વન એટલે જ મ અને યુના બે િબંદુઓ
વ ેનો આયુ ય ખંડ. આ સમયપટ એટલે
પુ ષાથના અ રો અં કત કરવાની સોનેરી તક.
વનનો અથ જ લ ય છ. પછી તે લ ય ાન
ારા ા ત કરવાનું હોય, પુ ષાથના બળ
મેળવવાનું હોય ક સેવાની સુગંધથી મહકવાનું
હોય, પણ ગિત તો કરવાની છ એ િનિ ત છ.
મનુ ય વન દુલભ છ, એ ઘણાં અથમાં સાચું છ.
મા ાસો છ ાસ લેવા એ વનકાય નથી. મા
અ ત વ ટકાવવું એ વન નથી. બી નો લોપ
કરીને વવું એ પણ વન નથી. ાણ તો ઈ ર
અનેક વોને આ યા છ. એ બધાં વો એક યા
બી કારની દગી તો વે જ છ, યાર મનુ ય
વન દુલભ ગવાયો છ એ સાથક કરવો જ રી છ.
આયુ યના બે ુવ િબંદુ જ મ અને યુ.
પણ માનવ જ મનો જેટલો આનંદ મનાવે છ
એટલો જ તે યુથી ભય પામે છ. જેમ જ મ એ
વનનું સ ય છ તેમ યુ પણ ઉ સવ જ છ.
યુને આપણે ભયના રંગથી એટલું બધું રંગી
ના યું છ ક એનો સાચો રંગ દખાતો જ નથી.
યુને યા પછી મનુ ય િનભય બની ય છ.
આપણે યુથી જેટલા નથી ડરતા એટલું આપણા
કમ ના પડછાયાથી ડરીએ છીએ. આપણા ખોટાં
કમ અનેક
ો બનીને આપણી આગળ
િબહામણું પ ધારણ કરીને ઊભા રહ છ અને તેને
આપણે યુનું ભયાનક વ પ માનીએ છીએ.
વતા વન તરફ
કરીશું તો ઘણાંને
ખબર નથી ક વન એટલે શું? પણ તેમને એટલી
તો ખબર છ ક ભૂખ લાગે યાર ખાવાનું ઈએ છ
ટાઢ, તડકો અને વષાથી બચવા વ અને ઘર

ઈએ છ પણ તેમને ાન નથી ક વન આનાથી
િવશેષ છ તેથી તેઓ આ સરહદથી આગળ જઈ
શકતા નથી અને જેમનામાં વન િવશેનું સાચું
ાન છ તે પૂણ મનુ ય બનવા, પુ ષો મ બનવા
લ તરફ ઉ નિત કરતો રહ છ. વન એક
અપૂવ તક છ પોતાની તને ય કરવાની.
ાન નૂતન રખાઓ દોરવાની, ેહ ારા - ેહ
પામવાની, ય ો કરવાની ને પુ ષાથ કરવાની.
આ તક મનુ ય ઝડપી લે તો તે માનવી આ મક
આનંદનો અનેરો અનુભવ જ ર કરશે.
ખ ં તા તો યુ એ વનનો અંત નથી
અને તેથી તેનાથી ભય પામવાની પણ જ ર નથી.
જ મ વનનો િહસાબ માંગતો નથી તેથી તે
આપણને ગમે છ પણ યુ વનો િહસાબ કરવા
ેર છ, તેથી અ યા ભયથી આપણે ૂ જઈએ
છીએ. કારણ ક આપણે ણીએ છીએ ક આપણા
વનની ઉધાર બાજુ ખીચોખીચ ભરલી છ. જ મી
તો સૌ ણે છ પણ જે મરી ણે તે સાચો માનવી
અને યુને મારવા માટ તો માનવીએ સાચું વન
વવું જ પડે. ક િત કરાં કોટડા ન હોય તો વાંધો
નિહ. સુવણની દીવાલ ન હોય તોયે વાંધો નિહ.
પણ જ મ અને યુ વ ેના કાળખંડમાં એણે
યારય િનઃ વાથપણે કોઈને ેહ આ યો છ?
વન બે રીતે વાય છ. એક રીત છ. જૂઠા
મૂ યોની માવજત કરીને, જૂઠાને સ ય તરીક
થાિપત કરીને. બી રીત છ સાચા મૂ યોની
માવજત કરીને, સ યને સ ય તરીક થાપીને.
ક સ યનો માગ સરળ નથી. જૂઠનો જુગાર
ખેલનાર િન ા પણ લઈ શકતા નથી. વન એક
(અનુસંધાન પેજ નં. 16 પર)
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સંગ પ રમલ

ના તકની દશા બદલાઈ ગઈ
બે િમ ો હતા. એક બ ધાિમક િ નો
હતો અને સદવ ભુ િચંતનમાં ય ત રહતો હતો.
પરંતુ બી ઘોર ના તક હતો. તે કદી મં દર જતો
નહોતો ક ઘરમાં પૂ પાઠ પણ કરતો નહોતો.
એને દાનપુ યમાં કોઈ િવ ાસ નહોતો. એણે
પોતાના વનમાં એક મા લ ય વધારમાં વધાર
ધન એકઠું કરવાનું રા યું હતું. તે દવસ રાત પૈસા
કમાવવામાં જ ય ત રહતો અને ભૌિતક સુખ
સગવડોથી તેણે પોતાનું વન ઐ ય તથા
ભોગિવલાસના પયાયસમું બનાવી દીધું હતું. પરંતુ
સુખ અને સંતોષ એના વનમાં નહોતાં. એનાથી
િવપરીત એનો આ તક િમ પોતાની િનધનતામાં
જ પરમસુખી હતો. તે ઓછાં સાધનોમાં પણ સંતુ
રહતો અને હમેશાં ઈ રની ભિ માં મ
રહતો. એક દવસ ના તક િમ એના ઘેર મળવા
આ યો અને એનું સાધારણ ઘર ઈને બો યો.
તમારા યાગની શંસા જેટલી કરીએ તેટલી
ઓછી છ. તમે તો ભગવાનની ભિ માં સમ
દુિનયા છોડી દીધી. છતાં પણ ખુશ કઈ રીતે રહો
છો? આ સાંભળીને તે બો યો - િમ ! મારી
િનધનતામાં પણ ઘણો સ ન અને સંતુ છું પરંતુ
યાગ તો તમારો મારાથી પણ ઘણો મોટો છ કારણ
ક તમે તો દુિનયા માટ ઈ રને જ છોડી દીધા છ.
તમે કહો સ ન તો છો ને? પોતાના િમ ની વાત
સાંભળીને ના તકને ગહન ઝટકો લા યો અને
એને પોતાના અસંતોષનું કારણ પણ સમ ઈ ગયું.
એ દવસથી એના વનની દશા બદલાઈ ગઈ.
અને દય ઈ ર તરફ વ યું.
કથાનો સાર એ છ ક ઈ ર જ પરમ સ ા છ.
જેને અનુકળ અને િતકળ બંને જ થિતઓમાં

યાદ કરવા ઈએ. એમની કપાથી સદવ ક યાણ
જ થાય છ..

અ ાનને પણ ણો
માનવ ભણે છ, ણે છ અને કટલાક લોકો
માની પણ લે છ. પરંતુ કોઈ પણ યિ આ
દુિનયામાં એવી નહ મળ, જે કહી શક ક
સવકાંઈ ણું છું. જે ણે છ તે કટલું ણે છ?
આપણે ાત અને અ ાતની તુલના કરીએ તો
અ ાન એક મહાસમુ છ અને એમાં જે ાન છ,
તે એક નાનકડા ટાપુથી વધાર કઈ નથી. મા
એક નાનકડો ીપ છ. અ ાન ઘણું વધાર છ.
એક અનુ ુિત છ, તે ઘણી જ માિમક છ.
એમ કહવાય છ ક યૂનાનની રાજધાની એથે સમાં
એક દવસ દવવાણી થઈ ક સો ટીસ સૌથી મોટા
ાની છ. જે લોકો સો ટીસના શંસક હતા. તેઓ
દોડીને સો ટીસની પાસે પહ યા અને એમને
જણા યું ક આકાશવાણી થઈ છ ક આપ સૌથી
મોટા ાની છ. જે લોકો સો ટીસના શંસક હતા
તેઓ દોડીને સો ટીસની પાસે પહ યા અને
એમને જણા યું ક આકાશવાણી થઈ છ ક આપ
સૌથી મોટા ાની છો. સો ટીસે ક ં ક આ
િબલકલ ખોટી વાત છ. તમે લોકોએ આકાશવાણી
સારી રીતે સાંભળી નહ હોય. સૌથી મોટો ાની
નથી. તો પોતાને અ ાની માનું છું.
લોકો પાછા ગયા અને દવીને પૂ ું ક આપે
ક ં હતું ક સો ટીસ બ મોટા ાની છ. યાર
અમે લોકોએ આ વાત એમને કહી તો તેઓ કહ છ
ક આ વાત જૂઠી છ. સૌથી મોટો ાની નથી,
અ ાની છું. હવે આપ જણાવો ક સ ાઈ શામાં
છ? દવીએ ક ં, જે પોતાના અ ાનને ણે છ તે
જ ાની હોય છ. જે ાનનો અહકાર કર છ. તે
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કદી ાની હોઈ શક નહ . દરક યિ અનુભવ
કરી, પોતાના અ ાનને જુએ ક અ યાર કટલું
ઓછું ણું છું. ઘણું બધું ણવાનું છ. કટલાક
લોકો ભણી ગણીને અહકારી બની ય છ, આ
િ બરાબર નથી.

સુખનું મૂળ
એક માનવી સં યાસીની પાસે ગયો. અને
ધનની યાચના કરી. સ યાસીને ક ં, મારી પાસે
કઈ નથી. એણે બ આ હ કય એટલે
સં યાસીએ ક ં. ઓ, સામે નદી કનાર એક
પ થર પ ો છ તે લઈ ઓ. સં યાસીએ ક ં તે
પારસમિણ છ. એનાથી લોખંડ સોનું બની ય છ.
તે ઘણો સ ન થયો. સં યાસીને ણામ કરી તે
યાંથી ગયો. થોડે દૂર જતાં એના મનમાં એક
િવક પ ઉ ો. પારસમિણ જ સવ ે હોત તો
સં યાસી એને શા માટ છોડી દત? તે પાછો આ યો
અને ણામ કરીને બો યો. બાબા માર આ
પારસમિણ ના ઈએ. મને એ આપો જેને મેળવીને
તમે આ પારસમિણને ઠુકરાવી દીધો. કહવાનો
અથ એ છ ક પારસમિણને ઠુકરાવવાની શિ
કોઈ ભૌિતક સ ામાં હોતી નથી. અ યા મ પણ
એક એવી સ ા છ જેની
થી પારસમિણનો
પ થરથી વધાર કોઈ ઉપયોગ નથી. આનંદના
ોતના સા ા કાર થતાં જ માનવ એને એ રીતે
ઠુકરાવી દ છ જે રીતે સં યાસીએ પારસમિણને
ઠુકરા યો હતો. આપણી ક તૂરી ગ જેવી દશા
થઈ રહી છ. ક તૂરી નાિભમાં છ અને મનુ ય
ક તૂરીની શોધમાં ભટ યા કર છ.
॥ ઓમશાંિત ॥
•

વન છ એટલે મુ કલીઓ તો આવવાની જ.
મુ કલી વગરનું વન એ સાચું વન નથી.

ાના ત
(પેજ નં. 19નું અનુસંધાન)... પ રવતન જ

બને. એવો કયો મનુ ય હશે, ક જેને સુખની
ઈ છા ન હોય. આ સુખ મેળવવા માટ દરક મનુ ય
ય શીલ છ. ગિતપથ પર અ ેસર થયા માટ
સતત ય શીલ છ. ગિતપથ પર અ ેસર થવા
માટ સતત ય શીલ રહવું એક વાભાિવક િ
છ. ગંભીરતાપૂવક અને સ ાઈ સાથે ય
કરવાથી કઠણ કાય પણ સરળ બની ય છ.
દીવો પોતાની યોત ગટલી રાખવા માટ વાટ
અને તેલ બાળ છ. એ રીતે જે માનવ સખત
પ ર મ કર છ. તે અવ ય પોતાના વનમાં
સફળતા ા ત કર છ. સરોવરના થર જળમાં
અને કલકલ વહતી વાહી નદીના જળમાં કટલો
તફાવત છ. વહતી નદીનું જળ િનમળ અને
વા દ હોય છ. યાર સરોવરનું થર જળ
મિલન, દુગધયુ હોય છ.
આપ વનમાં
સફળતા ા ત કરવા ઈ છો છો તો નદીની જેમ
િનરંતર આગળ વધતા રહવું ઈએ. કહવાય છ
ક બેઠલાનું ભા ય બેઠલું રહ છ. ઊભા રહનારનું
ઊભું રહ છ. સૂનારનું ભા ય સૂતેલું રહ છ અને
ઉઠીને ચાલનારનું ભા ય ચાલે છ એટલે સદા
ચાલતા રહો, આગળ વધતા રહો.

પ રવતનના સમયે ણ વાતો અપનાવો
દરરોજ આપણું વન યથ કાય , વાતો,
િનંદા તથા આળસમાં અ ણપણે યથ ય છ.
જેની આપણે ગણ ી કરતા નથી. યાર આપણે
બુિ ને યથ વાતોથી મુ રાખીએ છીએ, તો
અથાહ ખુશી અને નશાનો અનુભવ થાય છ. તેના
પ રણામે પ રવતનના સમયમાં ઘણા સુંદર, ગહન
અને અલૌ કક અનુભવ થતા રહ છ. બુિ ને
યાયી રાખવા માટ સરળ વભાવ, સકારા મક
ભાવ અને ક યાણની ભાવનાને વનનું અંગ
બનાવીએ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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ાના ત

સમય વત સાવધાન
.ક. કશોર મહતા, ધોરા .

દવસનો ભાતનો પહોર, પછી થાય બપોર
અને દવસ પૂરો થવા આવે યાર સાંજ પડે. પૂવમાં
ઉગેલો સૂય જે ઉષાના દશન કરાવે તે જ સૂય સાંજે
પિ મમાં આથમતા પહલાં સં યાના દશન કરાવે.
ગટાવેલો દીપક યાર દીવેલ પૂ ં થયે ઓલવાઈ
જતાં પહલા ખૂબ જ કાશ આપે છ. તેમ પિ મ
દશામાં સૂય નારાયણ આથમતી વેળાએ ખીલેલી
સં યાના એવા તો સુંદર દશન કરાવે છ ક આપણે
એના દશનમાં ત ીન થઈ જઈએ છીએ. અને
મુખમાંથી શ દો સરી પડે છ ક ‘વાહ ! કવી સુંદર
સં યા ખીલી છ!’ ઢળતી સાંજના સં યાના રંગો
તાં તાં થોડીવારમાં સૂરજ આથમી ય છ
અને ચાર બાજુ અંધા ં છવાઈ ય છ.
આવું જ આપણી વનની અવ થા િવષે
ણીએ, બચપણ એ વનનું ભાત, યુવાવ થા
તે ણે બપોર અને
ાવ થા તે વનસં યા.
પેલી સં યાની જેમ વનની સં યા પણ ખીલે છ.
યુ પહલાં પરભવનું ભાથું તૈયાર કરવામાં વન
સં યાના િવિવધ રંગો વા મળ છ ને?
ચ ની વાત કરીએ તો સતયુગએ ણે
ભાતનો પહોર, ેતા/ ાપર તે બપોર અને
કિલયુગ એ ણે સાંજ. આખો ક પયુગ પૂરો થાય
એ પહલાં ઈ ર આ ધરતી પર આવે છ અને
ઓલવાયા પહલાં દીપક ખૂબ કાશ આપે છ અને
સાંજની સં યા સોળ કળાએ ખીલે છ તેમ વન
સં યા પણ ખીલે છ એ જ રીતે ઈ રના
આગમનથી
ચ માં એક નાનકડો યુગ

‘પુ ષો મ ક યાણકારી સંગમયુગ’ શ થાય છ.
આ ગુ ત યુગમાં ઈ ર ારા કિલયુગી દુિનયાનો
ખા મો અને સતયુગી દુિનયાની પૂવ તૈયારીનું ગુ ત
કાય થાય છ. હાલ આ ક પયુગની સં યા બરાબર
ખીલી છ. એક બાજુ મહાિવનાશ મોઢું ફાડીને
ઊભો છ. બી બાજુ ઈ રીય વગ ય સુખનો
અનુભવ કરાવી ર ો છ. આવો અનુભવ કરાવવા
એ પોતે થાપના કરલ
િપતા
ાકમારી
ઈ રીય િવ િવ ાલયમાં ગીતા ાન અને
રાજયોગનું િશ ણ આપી ર ા છ. ઈ રને અને
ઈ રની આ િ ને ઓળખી જનાર પોતાનું
ક પભરનું ભા ય બનાવવાના ખર પુ ષાથમાં
લાગી ય છ.
ચોયાશીના ચ રમાં છ ે પરમિપતા
પોતાનાં સંતાનોને ભાન કરાવે છ ક, હાલ બાળક,
યુવાન ક
સૌ કોઈની વાન થ અવ થા છ.
આખો ક પ િ પી ધમપછાડા ખૂબ કયા. હવે
શાંત થઈ જવાનો સમય છ અને મને યાદ કરવાનો
સમય છ. પરભવનું ભાથુ અથા આખા ક પની
કમાણી કરવાનો આ સમય છ. તો આ માટ ાન,
યોગ, ધારણા અને સેવાના િવષયમાં પાસ થવાનો
કવો પુ ષાથ કરવો ઈએ? કોઈ આ મા પી
ભાઈનું ભલું કરીશું તો પુ ય થશે. મતલબ ક
કોઈને આ ઈ રીય કાયમાં મદદ પ થવા ેરીશું
તો આંગળી ચ યાનું પુ ય થશે. હાલ આવો જ
સોનાથી યે ક મતી સમય ચાલી ર ો છ. તો સમય
વત સાવધાન !
॥ ઓમશાંિત ॥
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2ÉWðà{rö§ÉÉ> NÉÉà«É±É, ¡É©ÉÖLÉ »ÉÖ¶ÉÒ±É§ÉÉ> NÉÖ~lÉÉ{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ
¥ÉÉqö »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. +{ÉÖ¥Éà{É, ¦É.HÖí. »É2ÉàWð¥Éà{É.

¥ÉÉÅ`ò´ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒHÞíºiÉ Wð{©ÉÉàl»É´É ¡É»ÉÅNÉ{Éà ¡É»lÉÖlÉ Hí2{ÉÉ2 ¥ÉÉ³
Hí±ÉÉHíÉ2Éà »ÉÉoÉà »É©ÉÚ¾úÊSÉmÉ©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ©ÉyÉÖ¥Éà{É.

´ÉeôÉàqö2É +±ÉHíÉ~ÉÖ2Ò »Éà´ÉÉHàí{r©ÉÉÅ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ ©É¾úÉàl»É´É ~É2 +É«ÉÉàYðlÉ
§É´«É +±ÉÉäÊHíHí »ÉÉÅ»HÞíÊnÉHí HíÉ«ÉÇJí©É 2WÚð Hí2lÉÒ 2ÉyÉÉ-NÉÉà~ÉÒ+Éà.

´ÉeôÉàqö2É +`ò±ÉÉqö2É©ÉÉÅ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ ~É´ÉÇ ~É2 qÒö~É ¡ÉNÉ`òÉ´ÉlÉÉ BJP
¶É¾àú2 ¡É©ÉÖLÉ eôÉè.Ê´ÉWð«É§ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú, ¦É.HÖ. +°÷iÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É.

ÊHí±±ÉÉ ~ÉÉ2eôÒ©ÉÉÅ HÞíºiÉWð{©ÉÉàl»É´É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. ~ÉÉ°÷±É¥Éà{É, »´ÉlÉÅmÉ »Éà{ÉÉ{ÉÒ
2ÉWðHíÉà`ò 2ÉWð{ÉNÉ2©ÉÉÅ ¸ÉÒHÞíºiÉ ¥ÉÉ³±ÉÒ±ÉÉ{ÉÒ ]ñÉÅLÉÒ©ÉÉÅ MLA ¨ÉÉlÉÉ
©ÉNÉ{É§ÉÉ>, «ÉÉàNÉÊ¶ÉKÉHí XNÉÞÊlÉ¥Éà{É, »ÉÒ©ÉÉ¥Éà{É, ´É»ÉÖ¥Éà{É lÉoÉÉ ¥ÉÉ³HíÉà. NÉÉàË´Éqö§ÉÉ>, HíÉè2~ÉÉà2à÷`ò2 +Ê¹É{É§ÉÉ>, ¦É.HÖí. 2Ò`òÉ¥Éàà{É lÉoÉÉ ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà.

+¦ÉÉ©ÉÉ©ÉÉÅ NÉÉàHÖí³Éº`ò©ÉÒ Al»É´É ~É2 »ÉÉÅ»HÞíÊlÉHí HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÉ
»ÉÖ2lÉ ©ÉÉà`òÉ ´É2ÉUïÉ©ÉÉÅ {ÉÅqö©É¾úÉàl»É´É ¡É»ÉÅNÉà 2Å÷NÉÉ2Å÷NÉ »ÉÉÅ»HÞíÊlÉHí
¥ÉÉ³Hí±ÉÉHíÉ2Éà »ÉÉoÉà HàíHí HíÉ~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. »ÉÅNÉÒlÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖ. ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É. HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÉ ¥ÉÉ³Hí±ÉÉHíÉ2Éà »ÉÉoÉà ¦É.HÖ. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É, ¦É.HÖí. £íÉ±NÉÖ{ÉÒ¥Éà{É.

eôÒ»ÉÉ©ÉÉÅ ‘¾ú2 PÉ2 ÊmÉ2Å÷NÉÉ’ +Ê§É«ÉÉ{É +ÅlÉNÉÇlÉ 2Éº`Äòy´ÉWð +~ÉÇiÉ
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ eôÉè. {ÉNÉÒ{É§ÉÉ> ~É`àò±É, ¦É.HÖí. »ÉÖ2à÷LÉÉ¥Éà{É, ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.

+©ÉqöÉ´ÉÉqö »ÉÖLÉ¶ÉÉÅÊlÉ §É´É{É©ÉÉÅ ‘»´ÉÉlÉÅm«É Êqö{Éà’ 2Éº`Äy´ÉWð £í2HíÉ´ÉÒ
‘ÊmÉ2Å÷NÉÉ »ÉÅqàö¶É «ÉÉmÉÉ’ ¶É°÷ Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖ. {Éà¾úÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦ÉÁÉ´Él»ÉÉà.

ÊSÉ±ÉÉàeôÉ©ÉÉÅ 15©ÉÒ +ÉàNÉº`àò +Éà©É +àV«ÉÖHàí¶É{É Hàí©~É»É©ÉÉÅ y´ÉWð´ÉÅqö{É
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¦É.HÖí. lÉÉ2É¥Éà{É, ¨ÉÉlÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ§ÉÉ>, §ÉÚÊ©É»Éà{ÉÉ{ÉÉ Wð´ÉÉ{ÉÉà.

»ÉÖ2lÉ 2ÉÅqàö2 LÉÉlÉà »ÉÉAoÉ NÉÖWð2ÉlÉ ©ÉàeôÒHí±É +àV«ÉÖHàí¶É{É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ
¨ÉÉlÉÉ £íHíÒ2§ÉÉ>{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É ¥ÉÉqö »ÉÉäNÉÉlÉ +É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. EìÊºÉ¥Éà{É.

2ÉWðHíÉà`ò 2Ê´É2l{É »Éà´ÉÉHàí{rö wöÉ2É ©ÉÖÅWðHíÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É »`àò¶É{É{ÉÉ
PI ¨ÉÉlÉÉ +2Ë´ÉqöË»É¾úYð XeàôX{Éà 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö »ÉÉäNÉÉlÉ
+É~ÉlÉÉÅ ¦É.HÖí. NÉÒlÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ¦É.HÖí. Ê´ÉÊyÉ¥Éà{É lÉoÉÉ +{«É.

©É2Éà±ÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉHí »´ÉÉ»o«É +{Éà ´«É»É{É ©ÉÖÎGlÉ Hàí{rö©ÉÉÅ qöqöÔ+Éà{Éà
>¹É2Ò«É »ÉÅqàö¶É +É~«ÉÉ ¥ÉÉqö 2KÉÉ¥ÉÅyÉ{É Hí2lÉÉÅ ¦É.HÖí. ©ÉÖHàí¶É¥Éà{É.

A©É2NÉÉ©É©ÉÉÅ lÉÉ±ÉÖHíÉ Ê´ÉHíÉ»É +ÊyÉHíÉ2Ò ¨ÉÉlÉÉ +KÉ«ÉË»É¾ú 2ÉWð~ÉÚlÉ{Éà
2KÉÉ»ÉÚmÉ ¥ÉÉÅyÉlÉÉ ¦É.HÖí. SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É.

»ÉÉAoÉ ´Éà»`ò{É +©ÉàÊ2Hí{É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇÊ`ò wöÉ2É +}ÉÉeôÒ+à©ÉHàí{ÉÉ
+y«ÉKÉ eôÉè. lÉÉÊ©É±É ©ÉÉÅNÉ{É ¾Öú»Éä{É ¦É.HÖ. NÉÅNÉÉyÉ2§ÉÉ>{Éà
eôÒ±ÉÒ`ò{ÉÒ ~Éqö´ÉÒ +É~ÉlÉÉÅ.

