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ાના ત

તં ી થાનેથી

મૌન
મૌન શું છ ?
આ યા મક માગ ચાલનારને મૌન િવશે
કહવાનું ના હોય. સૌ સાધકોએ મૌનની અનુભૂિત
કરલી જ હોય છ. ગુજરાતના ણીતા સંત પૂ.
મોટાએ ન ડયાદમાં હ ર ઓમ આ મ ારા
મૌનમં દરની થાપના કરી છ. જે આજે પણ ચાલુ
છ. તેનો લાભ લેનાર સાધકો સંતુ સ ન થયા
છ, દ યતાની ા તનો અનુભવ કરલો છ.
ાકમારીઝ સં થામાં ચૌદ વષ સુધી
સાધનાની ગહનતામાં જવાનું જે તપ કરાયું હતું.
તેમાં પણ મૌનને િવશેષ મહ વ અપાયું હતું.
વતમાન સમયે પણ કટલાક રાજયોગીઓ
સ તાહમાં એક દવસનું મૌન પાળ છ. ાનયોગના
િવશેષ વગ (ભ ી)ના સમયે પણ મૌન િવશે
કહવામાં આવે છ.
મૌનને સંિ તમાં સમ વવામાં આવે, તો
કહી શકાય ક તે આ માનું અંત ાર છ.
આ માનું ઓજસ છ. બિહમુખતાને િવદાય
આપી, અંતમુખતાને આવકારવાનું પવ છ.
લોકો કહ છ, ‘ન બોલવામાં નવગુણ’, મૌન
એટલે હળવા રહવું, અશરીરી, િવદહી બનવું.
સંત યોગે ર થાિપત વગારોહણ, અંબા નાં
અિધ ા ી સવ રી મા ઘણાં વષ થી મૌન પાળ છ.
મૌને એમના યિ વને દ ય બના યું છ.

મૌનના કાર
મૌન તો ઘણા સાધકો પાળ છ પણ તેની
ગહનતામાં જઈને િચંતન કરવું અિત આવ યક
છ. મૌનના બે કાર છ.

૧. થૂળ પે વાણીને િવરામ આપવો.
મા મુખને બંધ રાખી, વાણીને િવરામ
આપવો એજ મૌન નથી. આ તો તેની થૂળ
ઓળખ છ. યો યતા િવનાના સાધકો વાણીના
મૌનથી આગળ ના વધે, તો તેની દ યતાનો
અનુભવ ના કરી શક. મૌન અકળાવવાનું મા યમ
નથી. જબરદ તીનો સોદો નથી. અંતરમનમાં મૌન
માટ અહોભાવ ગે, તે માટની માનિસક સ તા
હોય તે જ રી છ. મૌનને સ નતાથી
અપનાવવામાં જ મ છ.
૨. સૂ મ પે મનનું મૌન રાખવું.
માનવ ચૈત ય ાણી છ. તેનામાં આ મા
ધબકતો રહ યાં સુધી મન તો ચાલવાનું જ છ.
મન, બુિ , સં કાર સિહતની ચૈત યસ ા
આ માનું થમ અંગ મન ચંચળ છ. રાજયોગી
વનના િનયમો પિવ તા, દ યગુણોની ધારણા,
સા વક આહાર અને દરરોજનો સ સંગ કરવા
છતાં પણ યાર મનમાં યથ સંક પો ચાલે,
પરિચંતન, પરદોષ દશન ચાલે, ાનમાગ પણ
ભિ માગના જેવો કમકાંડી બની ય યાર
સૂ મ મૌનથી િચંતન કરવાની જ ર છ.
વન બંધન િવશેષ રાજયોિગની
ાકમારી િશવાનીબહન કહ છ ક ‘આપણે
મનને િવચારવાનું બંધ કરાવી શકતા નથી. પણ
મનને ે , શુભ, ક યાણકારી, ભુિચંતનના
િવચારો આપી તેને યો ય રાહ આપી શક એ
છીએ.’ બાબાએ તેથી જ ‘મનમનાભવ’નો મં
આ યો છ. આમ મન યથાથ રીતે કામ કર તેને જ
મનનું મૌન કહવામાં આવે છ. જે સવ
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ાના ત

કમ

યોનો ક ોલ કર છ.

મૌનથી થનારી ા ત
મૌનનું આટલું મહ વ કમ છ ? કારણ ક
તેનાથી થનારી ા તઓ અદ્ભુત છ. મૌન
આ માનો પરમા મા સાથે બુ યોગ ડવાનું
અસરકારક મા યમ છ. તેનાથી એકાંતમાં રહી,
એકા તા કળવી અતી ય સુખની ા ત
વાભાિવક બને છ. અંતરમનની દુિનયામાં
ડો કયું કરવાની તક મળ છ. મીઠા બાબાએ કહલું
છ ક મધુવન શીશમહલ બનશે. તેમાં સાધકની
આંત રક અવ થાની ત વીર વા મળશે. તેથી
મૌન એ અનુભવનાં ર ો મેળવવા માટ ર ાગર
કરલી યોજના છ. આ એવું અમૂ ય, અવણનીય
મા યમ છ. જેનો મોટા ભાગની આ યા મક
િતભાઓએ ઉપયોગ કય છ. લોકો િશયાળામાં
શિ સંચય માટ િભ ન િભ ન પાકો આરોગે
છ. આમ સાધક માટ મૌન એટલે શિ
સંચયનો િશયાળો. તે આંત રક ખુશીનું મા યમ
છ. ઘણાં વષ થી આપણે ાવ સ બનીને ાનમાં
ચાલીએ છીએ. પણ મૌનથી મીઠા બાબા, ય ,
ીમતનું યથાથ મૂ ય આંકવાની અણમોલ તક
મળ છ. તે સાધનાની સીડી કટલી ચ ા તેનું
મૂ યાંકન કરવાનું પવ છ. તે વળી ઉપરામ,
ન ોમોહા, સા ી ા બનવાની કસરત છ.
મૌન મનને વ થ, સ ન, તંદુર ત અને
શિ શાળી બનાવવાની લોટરી છ. તેનાથી
મહાસાગરના તિળયે જઈ અમૂ ય ર ો
મેળવનારા મર વા કાયની અનુભૂિત થાય છ.
રોિજંદા વનમાં સ ા, સ િ ના નશાને ભૂલતાં
તકલીફ પડે છ. પણ મૌનમાં અહને ઓગળીને
સ ા, ધનના નશાનું િનયમન કરવાની તક મળ
છ. મૌન એ યથને િવદાય આપવાની અને
સ ય, સમથનો સંગાથ કરવાની તક છ. મોટી

મોટી પદવીઓ માટ અ યાસ કરતા, મહ વપૂણ
જવાબદારીઓ િનભાવતા સાધકોને મૌનએ
િતશિ ને શિ શાળી બનાવવાનો અવસર
છ. મુરલીમંથનની હાની મહ ફલ માણવા
માટની આ પળો છ.
મૌનની શિ થી અસંભવને પણ સંભવ
બનાવી શકાય તે માટ િનણયશિ ની ગહનતામાં
જઈ શકાય છ. વળી આ વરા ય અિધકારી
બનવાનો ઉ સવ છ. બાબાની સાથે અિત
િનકટતા કળવી ભુિ ય બનવાનું વરદાન છ.
મૌન એ તન, મનને શીતળ બનાવનાર એ.સી.
છ. આ આવ યકતાઓને ઓગાળવાની,
ઘટાડવાની ભ ી છ. શિ ઓ, ગુણો,
િવશેષતાઓના સંવધનની યોગશાળા છ.
અિત આવ યકતા વખતે ટૂંકાવા યોના
યોગથી મૌનનું મહ વ ઘટતું નથી. દરક વાતમાં
િવવેકશિ ની ઘણી જ ર છ. આપણે એવી
આવ યક જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલા
હોઈએ તો તેમાં માપસરનું મૌન કામમાં આવી શક.
મૌન એ અંતરમનની યા ા છ. તેનાથી
પ રવારમાં અશાંિત ના વધે, ાન માટના
અિભ ાયો બદલાય નહ તે માટ જડતા નહ પણ
યવહા ં ઉકલ જ રી છ. તેમાં પ રવારના ેમપૂણ
સહયોગની જ ર છ.
પ રવારના સંબંધોમાં સંઘષ થાય યાર એક
પ બોલે, તો બી પ મૌન રહ. સહનશીલતા,
સમાવવાની શિ અને મૌનથી ેશ, કકાસને
આગળ વધતા અટકાવી શકાય. વા ય
સાચવવા માટ કહવાયું છ ક કમ ખાઓ. સંઘષ
િનવારવા માટ કહવાય છ ગમ ખાઓ અથા
ચૂપ રહો, મૌનમાં રહો. મીઠા બાબાએ
માફકસરના મૌનની કટલી સુંદર વાત કહી છ.
कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो.
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શાંિતવન,
આબુરોડમાં
અય
બાપદાદાના િમલન વખતે દશ િવદશોના પચીસ
હ ર કરતાંયે વધાર ાવ સો આવે છ. ડાયમંડ
હૉલમાં બેસીને કલાકો સુધી મૌનમાં રહીને
યોગા યાસ કર છ યાર શાંિતનું ય કટલું
આકષક લાગે છ. કારણ ક આ વની સ નતાથી
વીકારલું મૌન છ. કોઈનું લાદલું નથી.
સતત
િત, સ તા, દહી અિભમાની
બનવા મૌનનો અ યાસ વરદાન બની ય છ.
મૌન આ માનું અનુશાસન શીખવે છ. યથને
આગળ વધતાં અટકાવે છ. મૌન િચંતનથી તેને
ેક વાગી ય છ. મૌન એ ઉ બચાવનાર
શિ શાળી મા યમ છ. તેનાથી વા ય પણ
સા ં રહ છ અને બોલવામાં સભાનતા વધે છ.
કોઈએ કોઈ
નો વ રત ઉ ર આપવાનું ક ં
હોય યાર એક વા ય બોલીએ, િવચારીને
કહીશ, ઘરમાં પૂછી ઈશ. પછી મૌન થઈ
જઈએ. આમ વ રત ઉ રના કારણે યારક
સમ યાઓ સ ય છ તે ટાળી શકાય. મૌનનો
િવષય અનુભવનો છ. મૌનના સઘન અનુભવથી
સંપ ન બનો એ જ શુભભાવના, શુભ કામના.
॥ ૐ શાંિત ॥

- .ક. કાિલદાસ
• ફળ આવતા
નમે છ, વષા વખતે વાદળ
નમે છ, સંપિ માં સ ન નમે છ.
પરોપકારીઓનો વભાવ જ એવો હોય છ.
• મનને હષથી ઉ ાસવાળું બનાવશો તો
હ રો નુકસાનમાંથી બચી જશો અને લાંબુ
વશો.
• મૌન સવ મ ભાષણ છ બોલવું પડે તો
ઓછામાં ઓછું બોલો યાં એક શ દથી કામ
ચાલે યાં બે ન બોલો.

(પેજ નં. 10નું અનુસંધાન)... ગિત અને ગિત
Õëçõ×í ±ëÕHëÞõ Àù´ çëßí äëÖ çë_Ûâäë ±Þõ
çÜÉäë Üâõ Öù ±ëÕHëõ ±ìÛÜëÞÜë_ ±ëäíÞõ Ýë
ÃÜõ Öõäð_ ±×ýCëËÞ ÀßíÞõ ±õÞù ìÖßVÀëß Þ
Àßí±õ ÕHë ±õ ÉHëëäÞëßÞù èëìØýÀ ±ëÛëß
ÜëÞÖë_ Àèõäð_ ½õ´±õ Àõ ±Üõ ±õ äëÖ µÕß KÝëÞ
±ëÕíåð_ ±Þõ ÂßõÂß ±õ äëÖù µÕß KÝëÞ
±ëÕí±õ. Úí½õ ßVÖù ±õ Èõ Àõ ½õ Àù´ ±ëÕHëÞõ
ÜúìÂÀ ßíÖõ Àù´ ±õäð_ iëëÞÜùÖí Ýë ÃðHë ßIïÞ Þ
±ëÕõ Öù ÕHë ±ëÕHëõ TÝäèëßÜë_ ØßõÀ Õëçõ×í
ÃðHë á´±õ ±Þõ ±õÞë ÃðHëÞí ÇÇëý ÕHë Àßí±õ.
½õ ±ëÕHëõ ÃðHë ÞèÙ á´åð_ Öù ±äÃðHë á´åð_
±Þõ ±õÞë×í Öù ÕÖÞ ×åõ. ÕþÃìÖ Öù ×åõ ÞèÙ.
Àù´Þë ±äÃðHë ½õäë×í ±ëÕHëõ ÂßëÚ åíÂíåð_
±õÞë×í Õðßïðæë×ýÞí ÃëÍí ±ëÃâ äÔäëÞõ ÚØáõ
ÕëÈâ É ÕÍåõ.
ËëâäëÞí ±ëØÖ
±ëÕHëí ÕþÃìÖ Þ ×äëÞð_ ±õÀ ÀëßHë ±õ
ÕHë Èõ Àõ ±ëÕHëõ ±õ ÜëÞíÞõ Çëáí±õ Èí±õ Àõ
±ëÃâ ÉÖë_ ±ëÕHëë ç_VÀëßùÞõ ÚØáíåð_.
ÕìßãV×ìÖ±ù É ±õäí ±ëäåõ Àõ ÚÔë ÚØáëåõ.
IÝëßõ ±ëÕHëõ ÕHë ÚØáë´ É´åð_. ÀõËáëÀ çÜÝ
ÕÈí, FÝëßõ ±Üëßí ±ë ÕìßãV×ìÖ ÚØáë´ Éåõ
IÝëßõ ±Üõ ÂñÚ ÝùÃ Àßíåð_. ±Üõ ±õäù Öíäþ
Õðßïðæë×ý Àßíåð_ Àõ ÚÔë_ ½õÖë É ßèí Éåõ. ±ë
ÕþÀëßÞë ìäÇëß×í ÜÞðWÝ Õðßïðæë×ýÞõ V×ìÃÖ
±×äë ÜðáÖäí ßëÂõ Èõ ±Þõ ÕìßHëëÜ ±õ ±ëäõ Èõ
Àõ çÜÝ èë×Üë_×í ÇëSÝù ½Ý Èõ. Öõ×í çÜÝ
ÇëSÝù Þ ½Ý Öõ äëÖ µÕß KÝëÞ ±ëÕäëÞí
Éwß Èõ. Éõ ÀßäëÞð_ Èõ ÖõÞõ Ëëâí±õ ÞèÙ ÞèÙÖß
±ëâç ±Þõ ±áÚõáëÕb_ Cëb_ ÞðÀçëÞÀëßÀ
Èõ. ½õ ±ëÕHëõ ±ë äëÖù µÕß KÝëÞ ±ëÕíåð_, Öù
ÕßÜìÕÖë ÕßÜëIÜë çë×õ ±ëÕb_ ÒKÝëÞÓ áëÃåõ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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સહનશીલ, શીતલ અને સંતુ રહનારા સદા સુખી રહ છ.
રાજયોિગની દાદી નક , પૂવ મુ ય શાિસકા, શાંિતવન, આબુરોડ
ÉõHëõ ÕìähëÖëÞð_ ÜñSÝ
çÜ° áíÔð _ Èõ , Öõ Þ ë
°äÞÜë_ ±ÕìähëÖëÞð _
ÞëÜìÞåëÞ ßèõÖð_ Þ×í.
åð©, Õìähë Úþë›Hë
(Úþ›ëäIç) ÚÞÖë_ É åð©
±ëèëß, åð© ìäÇëß, åð©
TÝäèëß ÚÞí ½Ý Èõ. ÕìähëÖëÞí ÔëßHëë ÜëËõ
É åð© ±ëèëßí ÚÞù. ½õ °äÞÜë_ åð© ìäÇëßù
Èõ, Öù åð© TÝäèëß Èõ. Úþ›ëäIçùÞù TÝäèëß
ßïðèëìÞÝÖÕñHëý, ìÞÑVäë×ýÛëääëâù Èõ. ±õÀ É
Õìßäëß Èõ. ±õÀ É ÜëÖìÕÖëÞë_ ÚëâÀù Èí±õ.
±õ À É ÕëÌåëâëÜë_ ÛHëí ßëë Èí±õ .
ÛHëëäÞëß ÕHë ±õÀ É ìåZëÀ Èõ. ±õÀ É
çÖïÃðßïðÞí líÜÖ µÕß Çëáí±õ Èí±õ IÝëßõ Öù
ÕëäÞ ÚÞí±õ Èí±õ.
Õèõáë_ åð© ÚÞäëÞð_ Èõ. åð©Öë ±ëÀìæýÖ
Àßõ Èõ. ÖÞ ÜÞÞõ VäV× ÚÞëääë ÜëËõ çÎë´
½õ´±õ, åðì© ½õ´±õ. ±õËáë ÜëËõ ±øëÞð_, ç_ÃÞð_
KÝëÞ ßëÂäëÞð_ Èõ. Éõäù ç_Ã Èõ Öõäù ß_Ã Èõ. Éõäð_
±øë Èõ Öõäð_ ÜÞ Èõ. Úþ›ëäIçù±õ çÜ° áíÔð_ Èõ
Öõ×í Öù çÖïû ÚëÕÞë ç_ÃÜë_ ßèõ Èõ. ±ëÕ çú
FÝëß×í ÚëÚëÞë_ ÚLÝë_ Èù IÝëß×í åð©
±ëèëß, åð© ìäÇëßäëâë Èù. ÕþT²ìkëÜë_ ßèõäë
ÈÖë_ ÕìähëÖëÞð_ ÕëáÞ Àßí ÀÜáÕðWÕ çÜëÞ
ßèõäë×í, LÝëßë ßèõäë×í, ÚëÚëÞù
(ÕßÜëIÜëÞù) ÕþõÜ Üõâääë ÜëËõ ±ìÔÀëßí ÚÞù
Èù. ÚëÚëÞë ÚÞÖë_ É ÉõÞë_ ±ëèëß, ìäÇëß,
TÝäèëß åð© ÚÞõ Èõ Öù ÖõÞí °äÞÞöÝë Õëß
×´ ½Ý Èõ.

±ëÉÀëá ÚëÕØëØë (±TÝ@Ö Õþ½ìÕÖë Úþ›ë
±Þõ ìÞßëÀëß ÕßÜìÕÖë ìåä ÕßÜëIÜë)Þí
¼ãWË×í É ±ÞõÀùÞõ ±ë_ÖìßÀ çðÂÞù ±ÞðÛä
×ëÝ Èõ. ÚëÚëÞë ÚùáÞõ ÀØí Ûñáí åÀÖë Þ×í.
ÚëÚë Éõ Àèõ Èõ Öõ äëÖ çúÞë ìØáÞõ VÕåa ½Ý
Èõ. ¼ãWË×í ÚëÚëÞõ ÕùÖëÞë ÚÞëäí ØíÔë.
±×ëýÖïû ìØá×í ÚÞëTÝë. ÀëßHë Àõ ÀõËáëÝ ±õäë
±ëIÜë±ù Èõ Àõ Éõ±ù Ûëæë çÜÉÖë Þ×í. ìØá
¼ãWË ¦ëßë ÕþIÝZë ×´ ½Ý Èõ. ±õËáõ ÚëÚë±õ
Àëð_ ÕìähëÖë, çIÝÖëÞõ ìç© Àßõ Èõ. ±ë Úõ
äëÖù±õ ±ëÕHëí áë´Î (°äÞ) áë´Ë (èâäí)
ÚÞëäí ØíÔí. äëVÖìäÀ ßíÖõ áùÀù çÜZë ÕþÛëä
ÕÍuù Èõ. Éõ ±ëÕHëõ Õèõáë_ ±ëÇßHëÜë_ ÜñÀí±õ
Èí±õ, Öõ É Àèí±õ Èí±õ.
ÚëÚë±õ Úþ›ëÜðÂ×í iëëÞ ±ëMÝð_. Úþ›ë
ÛùÉÞ ÂäÍëTÝð_. çIÝiëëÞ ±ëÕíÞõ çëÇí çIÝ
ÞëßëÝHëÞí À×ë ç_ÛâëäíÞõ ìÞÝÞë Úâ×í,
ìÞÑVäë×ý Ûëä×í, ìÞì_Ö ßèõäëÞí ßë½´ ±ëÕí
Èõ. ìÞÑVäë×ý Ûëä×í ìÞWÀëÜ çõäëÔëßí ÚÞí
ßèù. çIÝÖë ±_Øß Èõ. ÕìähëÖë ÔëßHëëÜë_ Èõ,
ÞÜþÖë TÝäèëßÜë_ Èõ. çIÝÖëÞõ ÜðÂ×í ìç©
ÀßäëÞí Éwß Þ×í. ±_Øß ±ìÛÜëÞÞù ±_å Þë
ßèõ. ±ëÕHëõ çëÇë Èí±õ ±õ ÀèõäëÞí Éwß Þ×í.
ÕHë çIÝ ±ëÉ Èõ . ÕùÖëÞí Üõ â õ ±ëÕ
±ëIÜë±ùÞù ±_Øß×í ±äëÉ ÞíÀâõ, ÂÛù èáõ
±Þõ Çñ Õ ÇëÕ çë_ Û âí ßèõ , ÀëßHë Àõ
Úðì©äëÞùÞí Úðì© ÚëÚë Èõ. ìØTÝÚðì© ØëÖë Èõ.
çëZëí ÚÞíÞõ ½õ´åð_ Öù ±õ ±ÞðÛä ×åõ Àõ
ÕìähëÖë, çIÝÖë ±Þõ ÞÜþÖë×í ±ëÕHëí ¼ãWËÜë_
ÀõËáð_ ÕìßäÖýÞ ±ëTÝð_ Èõ. ±õÀ Øõèí ±ìÛÜëÞí
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ãV×ìÖ ÕùÖëÞë ØõèÜë_ èùäë ÈÖë_ ç_Ú_Ôù×í Üð@Ö
ßëÂõ Èõ. ØõèÞí çë×õ ç_Ú_Ô ßëÂÞëßí ±ÞõÀ äëÖù
ÛñÖÀëâ ÚÞí ÇñÀí Èõ. Öõ ±ëÀìæýÖ Àßí åÀÖí
Þ×í.
ÜíÌë ÚëÚëÞí ÚëâÀù ÜëËõ çëßí ÀëÜÞë
ÕHë Èõ, ÛëäÞë ÕHë Èõ Àõ Üëßë_ ÚëâÀù ç_ÕLïÞ
ÚÞõ. ìÞìäýÀëßí Öù Èõ ÕHë ç_ÕLïÞ ÚÞõ. ±ëÕHëÞõ
ÚëÚë±õ iëëÞßIïÞùÞù CëHëù Â½Þù ±ëMÝù Èõ,
ÕìähëÖë Â½ÞëÞõ ç_ÕLïÞ ÚÞëääëÜë_ ÜØØ Àßõ
Èõ. ´rßíÝ ÚùáÞð_ µEÇëßHë ÀßÖë Þ×í ÕHë
ÕùÖëÞù ÕþÛëä ÕëÍäëÞë Úùá Èõ Öù ÖõÞõ ÕHë
±åð© äëHëí É Àèíåð_. ±ëÕHëë µÕß Àù´Þù
ÕþÛëä ÕHë Þë ÕÍõ, ±ëÕHëõ Àù´Þë µÕß ÕþÛëä
Þë ÕëÍí±õ IÝëßõ Àèíåð_ åð© äëHëí, ±ëÕHëõ
ÖÕëçí±õ Àõ MÝëßë ÛùâëÞë× äßØëÖë ÚëÚëÞë
Úùá Üëßë µÕß ±çß Àßí ßëë Èõ. ±õËáõ
ÜQÜëÞõ (ÉÃØoÚë çßVäÖí) äíHëë ±ëÕí,
ÚëÚëÞõ Üðßáí (´rßíÝ Üèëäë@Ýù) ±ëÕí.
ÜQÜë±õ ÚëÚëÞí äëHëí çë_Ûâí ±Þõ ÖõÞõ Ý×ë×ý
VäwÕõ µEÇëßí. ÃèÞÖëÜë_ É´Þõ ÕùÖëÞë
°äÞÜë_ ¶ÖëßíÞõ ±ë Üèëäë@Ýù×í ±Üëßí
ÕëáÞë ÕHë Àßí Èõ. Öù ÜëÖ-ìÕÖë (ÜëÖõrßí
ÉÃØoÚë çßVäÖí ±Þõ ìÕÖëlí Õþ½ìÕÖë
Úþ›ë)±õ ±Üëßí ÕëáÞë Àßí Èõ, ÛHëëTÝë_ Èõ
±Þõ ØßõÀ äëÖùÜë_×í Õëß á´ Éäë ÜëËõ çßç
ÖëáíÜ ÕHë ±ëÕí Èõ. ÕâÜë_ èØù×í Õëß ×´
½±ù. ÍÿëÜë ÀèõäëÞí ÕHë Éwß Þ×í. ÂÚß Èõ Àõ
Éõ ×äëÞð_ èÖð_ Öõ ×´ ÃÝð_. ±ëËáù ÜQÜë±õ
ÍÿëÜëÞù ÕëÌ Õëyù ÀßëTÝù Èõ.
±ëÕHëõ ±ëÃâ äÔí ßëë_ Èí±õ. Ào´ Üëßïð_
Þ×í ±Þõ èð_ ±ëIÜë Àù´Þù Þ×í. Éõ×í Ào´ ×ùÛí
ÉäëÞù Õþ‘ Þ×í. Éõ±ù çÜÉõ Èõ Àõ Üëßïð_ Ào´À
Èõ, Öù Öõ±ù ÖõÞõ ÕÀÍíÞõ ÚõÌë_ Èõ. Þë ±ëÕHëõ
ÕÀÍíÞõ ÚõÌë_ Èí±õ, Þë V²ãWËÞù Àù´ ÕØë×ý

±ëÕHëÞõ ÕÀÍí åÀõ. ±õËáõ ßíÝá ÝùÃí Èí±õ.
Àù´ ÀëÜÞë Þ×í ÕHë çúÞë ÜëËõ çëÇí ÛëäÞë
Èõ. Àù´Þí Õëçõ×í Ào´ ½õ´±õ ÞèÙ. ÜíÌë
ÚëÚë±õ ±ëÕHëÞõ ç_ÀõÖ ±ëMÝù Èõ ´EÈë ÜëhëÜïû
±ìäzë. ±õÜë_ çëßí ßíÖõ Õëç ×´ ½±ù. Öù
VäÝ_Þõ ÕñÈù Àù´ ³EÈë Èõ ? ³EÈë Èõ Öù ±ë_Â Öõ
ÖßÎ ½Ý Èõ. Ào´À ³EÈí±õ Èí±õ ±Þõ Öõ ÜâÖð_
Þ×í Öõ×í ±ç_ÖðWËÖë ×ëÝ Èõ. ãV×ìÖÞõ ¬Çí
ÚÞëääë ÜëËõ ½õ ±ëÕHëëÜë_ çèÞåíáÖë Èõ, Öù
Àù´ Õþ‘ Þ×í. Àù´±õ Ào´À Àëð_, ÀÝð*, çÜëäí
ØíÔð_, çÜõËí ØíÔð_, ÖõÜë_ åí ÜùËí äëÖ Èõ ?
çèÞåíáÖë CëHëë åíÖâÝùÃí ÚÞëäí Øõ Èõ.
±õÞù ½õ ×ùÍù ÕHë ±Ûëä èåõ, Öù ÇáÞ ±Þõ
Çèõßù ÚØáë´ Éåõ. ÕÈí ±äëÉ ÚØáë´ ½Ý Èõ
±Þõ ç_Ú_ÔÜë_ åðWÀÖë ±ëäõ Èõ, ±ë åùÛÖð_ Þ×í.
äëVÖäÜë_ ±ë çèÞåíáÖëÞù ±Ûëä Èõ. ÜùËí
äëÖ Þ×í ÕHë çäýÃðHëùÜë_ ç_ÕLïÞ ÚÞäëÞð_ Èõ. Öù
±õÀ ÃðHëÜë_ ÕHë ½õ ×ùÍí ÕHë ÂëÜí èåõ, Öù Öõ
ÀØí ±ëÕHëë ÕØÞõ ÞíÇð_ áëäí åÀõ Èõ, ¬Ç ÕØ
Üõâääë ØõÖí Þ×í. ¬Çí ãV×ìÖÜë_ ßèõäë ØõÖí
Þ×í.
VäßëFÝ ±ìÔÀëßí ÀØí ç_ÖðWË Þë ßèõ ±ë
À´ ßíÖõ ÚÞí åÀõ ? èð_ ÀùHë È\_ ? ÀùÞù È\_ ? ÜÞõ
ÛÃäëÞ Õëçõ×í ÀõËáð_ ÚÔð_ ÜYÝð_ Èõ ? åð_
Úþë›HëùÞë Â½ÞëÜë_ Àù´ ±Ûëä Èõ ? ÈÖë_ ÕHë
½õ ç_ÖðWË Þë ßèõ, Öõ ÖõÞõ åð_ Àèí åÀëÝ ? ÖÜõ É
ìäÇëßù ±Þõ ±ëÕHëÞõ ½õ´±õ åð_ ? ±õ çëßïð_ Èõ Àõ
ÚëÚë±õ ±ëÕHëÞõ çÎõØ ÀÕÍë_ Õèõßëäí ØíÔë_.
çÎõØ ßëÂäëÞð_ åíÂTÝð_ Èõ. çEÇë´×í ÇëáäëÞð_
Èõ, çëØÃíÜë_ ßèõäëÞð_ Èõ. ±ç_ÖðWË ßèõäëÞí Àù´
äëÖ É Þ×í. Öù ±õÀ ÕHë ÃðHëÞù ±Ûëä
ç_ÃÜÜë_ ±ëÕHëÞõ lõWÌ Úþ›ëäIç ÚÞäë ÞèÙ Øõ
Öù ÀØí ±ç_ÖðWË Þë ßèù. çäý Àë_´ Èõ ±õÜ
çÜ½õ, Öù ÖÜõ ç_ÖðWË Èù, ÂßõÂß çú ç_ÖðWË Èõ.
(અનુસંધાન પેજ નં. 28 પર)
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.ક. જગદીશચં , દ હી
°äÞ ±õÀ Ýëhëë Èõ.
Øßõ À õ ÕùÖëÞí Ü_ ì {áõ
ÕèùîÇäëÞð_ KÝëÞ Öù
±äUÝ ßëÂäð_ É ½õ´±õ.
Úí° ßíÖõ Àèí±õ Öù ±õÜ
Àèí åÀí±õ Àõ Øßõ À õ
ÕùÖëÞë áZÝ çðÔí ÕèùîÇäë
ÜëËõ ÖØïû±Þðçëß áZëHë Öù ÔëßHë Àßäë_ É
½õ´±õ ±×äë äë_ìÈÖ ìçì© ÕþëMïÖ Àßäë Ýë
ìçì© VäwÕ ÚÞäë ÜëËõ ØßõÀõ çëÔÞë Öù Àßäí
É ½õ´±õ.
FÝëßõ ÜëÞäõ ç_ ç ëßÞí ±ÃìHëÖ
ÕþëãMïÖ±ùÞõ ÌùÀß ÜëßíÞõ ÝùÃí É ÚÞäëÞð_ äþÖ
áíÔð_ èùÝ Öù ±õHëõ ÝùÃÞí çñZÜÖë, ÃèÞÖë,
¬Çë´ Ýë ìçì© çðÔí ÕèùîÇäëÞù Õñßù Õðßïðæë×ý
Öù Àßäù É ½õ´±õ. (Øõè ±ìÛÜëÞ×í) ±ÍÔë
ÜßíÞõ ÀëÜ Àßäë×í åù áëÛ ? ½õ °äÞÜë_
µIçëè ±Þõ µÜ_Ã Þë ßèõ Öù ±õÀ ìÀáù äÉÞ
ÕHë ±õÀ ã@ä_Ëá áëÃõ Èõ, Öõ×í ÕìßãV×ìÖ±ùÞí
çëÜõ áÍäëÜë_ É äíßÖë Èõ ±Þõ ÀÜß ÀçíÞõ ÀëÜ
ÀßäëÜë_ É çÎâÖë Èõ.
ÝùÃ×í ×Þëßë ÎëÝØë±ùÞí ½õ ÝëØí
ÚÞëääë ´EÈí±õ Öù Öõ ÚÞëääí å@Ý Þ×í.
±õÞë ÚØáõ ÒÝùÃí °äÞ×í ÕþëMïÖ Þ ×ëÝ ±õäí
Àù´ lõWÌ ÕþëãMïÖ É Þ×í.Ó ±õÜ ÀõÜ Þë Àèí±õ. Éõ
ÕþëßOÔ ÚÞõ Èõ Öõ Öù ±ÞðÕÜ Èõ É Õß_Öð
äÖýÜëÞÜë_ ÝùÃÞí ãV×ìÖ×í Éõ ÕþëãMïÖ±ù ×ëÝ Èõ
Öõ ±äHëýÞíÝ Èõ.
ÃìÖ Ü_Ø åë ÜëËõ ?
Õß_Öð ±ë çäý ½Hëäë ÈÖë_ ÕHë ÝùÃí
ÕùÖëÞë Õ× µÕß ÇëáÖë_ ÇëáÖë_ VäÝ_ ÕþÃìÖ

ÀõÜ Àßí åÀÖù Þ×í ? ±õÞí ÃìÖ Ü_Ø åë ÜëËõ
×´ ½Ý Èõ ? ±Õëß ÕþëãMïÖÞë ÜëÃý×í ìäÜðÂ
×´Þõ Öõ åë ÜëËõ ±ËÀí ½Ý Èõ ? Öõ @ÝëßõÀ
@ÝëßõÀ ÀõÜ ÕëÈù ÕÍõ Èõ? ÝùÃí °äÞÞù Éõ lõWÌ
±Þõ ßçíáù ±ÞðÛä Èõ ±õÞù ±Ûëä ÀõÜ
±ÞðÛäõ Èõ? ÕþÛð ÖßÎ ±ëÃâ äÔÖë_ äÔÖë_
ÖõÞù ÜëÃý ÀõÜ Ûñáí ½Ý Èõ ? ÖõÞë×í Öù Cëb_
ÞðÀçëÞ ×ëÝ Èõ. Õðßïðæë×a ÕùÖëÞí Ü_ØÃìÖÞë_
ÀëßHëù É ÉHëëTÝë Àßõ Èõ. ÕùÖëÞí ÕþÃìÖ ÔíÜí
×äëÞð_ VÕWËíÀßHë É ±ëMÝë Àßõ Èõ Õß_Öð
±õÞë×í ±õäð_ ±Õëß ÞðÀçëÞ ×ëÝ Èõ Àõ ÕVÖëäù
Àßäë×í ÛßÕë´ Àßí åÀëÖð_ Þ×í. áùÀù ÝùÃíÞõ
ÝÜ, ìÞÝÜ... ±Þõ ÕþIÝëèëß, ÔëßHëë, KÝëÞ,
çÜëìÔÞù ±PÝëç ÀßäëÞð_ Àèõ Èõ ±Þõ ÝùÃí
ÕHë ÜÞÜë_ ÕßÜìÕÖë ÕßÜëIÜëÞð_ ÒKÝëÞÓ Àßäë
Ö×ë ÝÜ-ìÞÝÜùÞð_ ÕëáÞ ÀßäëÞù Õðßïðæë×ý
ÀßäëÞð_ KÝëÞ ßëÂõ Èõ. Õß_Öð Úõ-hëHë äëÖùÞð_
KÝëÞ Þ ßëÂäë×í Ôíßõ Ôíßõ ÝÜ-ìÞÝÜ Ïíáë_
ÕÍäë áëÃõ Èõ ±Þõ ÕßÜìÕÖë ÕßÜëIÜëÜë_ ÕHë
KÝëÞ áëÃÖð_ Þ×í. Öõ×í ÜÞÜë_ ÕßÜëIÜëÞð_
ÒKÝëÞÓ ÀßäëÞí çë×õ çë×õ Úõ-hëHë ÜèkäÕñHëý
äëÖù ÖßÎ KÝëÞ ±ëÕäð_ ÕHë Éwßí Èõ. Öõ ìäÞë
ãV×ìÖ ÕìßÕ@ä ÚÞí åÀÖí Þ×í.
Àù´±õ Àëð_ Èõ Ò±ëÝë À<këë Âë ÃÝë Öñ
ÚöÌí Ïùá Ú½.Ó ±õÀ ÜëÖë ÕùÖëÞí ÕÍùçHëù
çë×õ Ïùá äÃëÍíÞõ ÀíÖý Þ ÀßíÞõ åë_ ì Ö
ÜõâääëÞë ÕþÝIïÞÜë_ TÝVÖ èÖí. ±õÞð_ KÝëÞ
ÇñÀëäíÞõ À>Ößïð_ ±õÞí ÚÔí ßùËáí±ù Âë´ ÃÝð_.
±ë ÕþÜëHëõ ÜÞðWÝ Öù ËõÕ ßõÀùÍóß ±Þõ À"çõË wÕí
±ëÔðìÞÀ Ïùá Õß ÃíÖ äÃëÍíÞõ ÕßÜëIÜëÞð_
KÝëÞ ÀßäëÞù ÕþÝIïÞ Àßí ßèõ Èõ Õß_Öð TÝ×ý
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ç_ÀSÕwÕí ÒÀ>Ößïð_Ó ±ëäíÞõ ±õÞí ÚÞëäõáí
ÔëßHëëÞõ ÞWË Àßí Øõ Èõ Öõ×í ÜÞðWÝ Éõ ßíÖõ
ÕßÜìÕÖë ÕßÜëIÜëÞð_ KÝëÞ Àßõ Èõ. ÖõÞí çë×õ
ÖIç_Ú_Ôí Éwßí äëÖù Õß KÝëÞ ±ëÕõ Öõ Éwßí
Èõ. Üëhë ÝùÃëPÝëçí É Þ ÚÞõ ÕHë ÒÝùÃí°äÞÓ
äëâù ÕHë èùÝ. ±õËáõ ÞíÇõ ÉHëëäõáí Úõ-hëHë
äëÖù Õß KÝëÞ ±ëÕäð_ Éwßí Èõ.

åíÂäëÞí ÕþT²ìkë ±Þõ ÞÜþÖë
Ôíßõ Ôíßõ åíÂäëÞí ÕþT²ìkë Ü_Ø ÕÍí Éäí Öõ
±ëKÝëãIÜÀ °äÞÜë_ ÕþÃìÖ ±ËÀí ÉäëÞð_ ±õÀ
Cëb_ ÜùË<_ ÀëßHë Èõ. FÝëßõ TÝã@Ö ÝùÃí °äÞÞë
Õ× µÕß ÕÃ ÜñÀõ Èõ IÝëßõ Õþëß_ÛÜë_ Öù ÔñÞ áëÃõ
Èõ. °äÞÞõ ÚØáí Øõäë ÜëËõ Öõ µIçëèí ÚÞõ Èõ.
ÝùÃÞë µEÇ ìåÂß Õß ÇÏí Éäð_ Èõ Öõäù ç_ÀSÕ
çÜ×ý ÚÞí ½Ý Èõ. Õß_Öð FÝëßõ Öõ Ào´À åíÂí
½Ý Èõ, ±LÝ áùÀù ÀßÖë_ ×ùÍù ±ëÃâ äÔí
½Ý Èõ Ýë ±õÞõ ÝùÃÞë çëßë ±ÞðÛä ×äë áëÃõ
Èõ IÝëßõ Öõ VäÝ_Þõ ±ÞðÛäí Ýë ÝùÃÜë_ ìåìZëÖ
çÜ°Þõ Çëáäë áëÃõ Èõ. äÔð åíÂäë ÜëËõ ±õÞí
Õèõáë Éõäí ßïðìÇ ßèõÖí Þ×í. ±õÞð_ ±õÀ ÀëßHë ±õ
ÕHë èùÝ Èõ Àõ Öõ Úí½ ÝùÃëPÝëçí±ùÜë_ Àù´
ìäåõæÖë ½õÖù Þ×í. ÕHë ±õÜÞõ Öõ @Ýë_Ý Þõ
@Ýë_Ý ±ËÀõáë É\±õ Èõ Ýë Öõ ÕùÖëÞõ çÜÉØëß
çÜ°Þõ Úí½±ù çë×õ ÝùÃ ÇÇëý ÀßäëÜë_,
±ÞðÛäÞí áõHë ØõHë ÀßäëÜë_, ±õÜÞí Õëçõ×í
ÕùÖëÞí ÕþÃìÖ ÜëËõ Ào´À ÕþÀëå ÜõâääëÞí
´EÈë ßëÂÖù Þ×í. çñZÜwÕÜë_ ±õÞëÜë_ ±èoÀëß
±ëäõ Èõ ÉõÞí ±õÞõ ÕHë ÂÚß ÕÍÖí Þ×í. èäõ
±ë åßíß È^Ëí ½Ý, Öù ÕùÖëÞí åí ÃìÖ ×åõ ±õ
ÕHë Öõ ìäÇëßÖù Þ×í. åë ÜëËõ Àù´ äìßWÌ
ÝùÃí±ù Õëçõ×í Ào´À äÔð äÔð Þ åíÂí±õ ?
°äÞÞë ÀëÝýZëõhëÜë_ Öõ ÕHë ÀëÝýÀ<åâ èùäë×í
VäÝ_Þõ çäý ÕþÀëßõ À<åâ É ÜëÞäë áëÃõ Èõ. ±Þõ
ÕùÖëÞí ÂëÜí±ùÞõ È^ÕëäíÞõ, ØÚëäíÞõ Ýë ±õÜ

É ±õÀÚëÉ\ ßëÂí Øõ Èõ. Öõ ìäÇëßõ Èõ Àõ ÒÂëÜí±ù
Öù çäýÜë_ Èõ.Ó ±ë ÕþÜëHëõ VäÝ_Þõ ÒÖíç Üëß
ÂëÞÓ çÜ°Þõ Öõ ±õËáù Öù ÃäýÞë ÀâHëÜë_ Âñ_Õí
½Ý Èõ Àõ ½õ Àù´ ±õÞð_ Ûáð_ ³EÈíÞõ ±õÞõ
ØáØáÜë_×í ÀëÏäë ³EÈõ ÕHë Öõ ±õÞõ ÕùÖëÞë×í
±ùÈí ÀZëëÞù Ýë çÜëÞ ÀZëëÞù çÜ°Þõ ±õÞí
åðÛÛëäÞë±ùÞõ ÌùÀß Üëßõ Èõ. ÕìßHëëÜ ±õ
±ëäõ Èõ Àõ ÖõÞë×í äìßWÌ èùÝ Öõ ÕHë ÖõÞë
ÀSÝëHëÞí äëÖ ÀßÖë_ ç_ÀùÇ ÕëÜõ Èõ ±Þõ ½õ
Àù´ Àèõ Öù Öõ ÖõÞõ ÒèVÖZëõÕÓ, Ò±ÞëìÔÀëß
ÇõWÌëÓ, Ò±ÞðìÇÖÓ, Ýë ÒÞÀëÜí äëÖÓ ÜëÞõ Èõ. Öõ
Öù çÜÉõ Èõ Àõ ±ë äëÖÞí Öù ÜÞõ ÕHë ½Hë Èõ.
±ë @Ýë_ Àù´ Þäí äëÖ Èõ ! ±×äë Ò±ë ÞÚâë´
Öù çäýÜë_ Èõ, Üëhë ÜëßëÜë_ É ×ùÍí ÈõÓ, Ýë ÒÜëhë
ÜÞõ É ±ë µÕØõå åë ÜëËõ ±ëÕäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
ÜÞõ çÜ½äÞëß Õèõáë_ ÕùÖëÞí Ûñá Öù çðÔëßõ.Ó
±ë ÕþÀëßÞí ÚÔí ÕþìÖì¿Ýë çñZÜ ±ìÛÜëÞÞí
É À>_Õâù, Àë_Ëë ±Þõ {õßí Õë_ØÍë_ É Èõ. Õß_Öð Öõ
±õÞõÉ ÕùÖëÞí Úðì©Ükëë çÜ°Þõ çØïû Úðì©Þë
ÜëÃý Õß ±ëÃâ ±ÞðÛä Üõâääë×í ä_ìÇÖ ßèí
½Ý Èõ.
±õËáõ ÀèõäëÝ Èõ Àõ ÞÜþÖë ìäÞë ÜÞðWÝ
åíÂí åÀÖù Þ×í. Éõ åíÂäë É Þ×í ³EÈÖù Öõ
½Hëõ äò© ×´ ÃÝù Èõ. ±õÞí ÝðäëäV×ë É çÜëMïÖ
×´ Ã´ Èõ. ½õ Àù´ åíÂäëÞð_ É Ú_Ô Àßí Øõ Èõ
Öù ±õÞù ìäÀëç À´ ßíÖõ ×åõ ?
Öõ×í ±KÝëIÜÞë Õðßïðæë×aÞð_ çú×í Õèõáë_
±õ äëÖ µÕß KÝëÞ èùäð_ ½õ´±õ Àõ èÉ\ Cëb_ ÚÔð_
åíÂäëÞð_ Èõ. ÉõÞí Õëçõ×í Éõ Ào´ çëßí äëÖ Üâõ
ÖõÞõ ±äUÝ ÔëßHë Àßäí ½õ´±õ. ±ë çÜÃþ
°äÞ É ±_Ö çðÔí åíÂäë ÜëËõ Èõ.
ÃðHë ÃþëèÀ T²ìkëÞù ±Ûëä
åíÂäëÞù ±õÀ ßVÖù ±õ Èõ Àõ ÃÜõ ÖõÞë
(અનુસંધાન પેજ નં. 06 પર)
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તનાવ વાભાિવક નથી
.ક. િશવાનીબેન, ગુરુ ામ, હ રયાણા
Õþ‘ Ñ ÖÜõ ±õ Úõ äæýÜë_
±õËáë èÖëå ×´ Çñ@Ýë
èùä Èù Àõ ÖÜëßí ±_Øß
Àë_´ äÔÖð_ É Þ×í.
µkëß Ñ ÛHëäë×í èÖëå
×Öë Þ×í. ÜèõÞÖ Àßäë×í
èÖëå ×Öë Þ×í. èÖëåë
ØÚëHëÞù çëÜÞù Àßäë×í ±ëäõ Èõ. ßùÉ ÜèõÞÖ
Àßäí Èõ, ßùÉ ÛHëäð_ Èõ ±õ ìÇ_Öë ÀÝëý äÃß Àõ
åð_ ×åõ ? åð_ ÞèÙ ×ëÝ ±õÞð_ Öù ×´ ÃÝð_ Üëßïð_ åð_
×åõ ? ±õÜë_ ÖðáÞë (ÀoÕõßí{Þ) ÀßäëÞí
ÛëäÞë, ÕþìÖÝùìÃÖëÞí ÛëäÞë ½B²Ö ×ëÝ Èõ.
Éõ ±ëÕHëë ÛëäÞëIÜÀ VäëVJÝ ÜëËõ ÝùBÝ Þ×í.
±õËáë ÜëËõ ½õ ÖÜõ ±õ ìäÇëßÞõ ÀëÏí åÀù Èù Öù
ÜÞÜë_×í ÀëÏí ÞëÂù. ±ë ÀëÝýÜë_ ÜõÍíËõåÞ ÂñÚ
É ÜØØ Àßõ Èõ. ìäzë×a °äÞÜë_ ½õ ±õÀ ìäzë×a
ÕùÖëÞë ìØäçÞí åw±ëÖ çÀëßëIÜÀ ç_ÀSÕùÞí
çë×õ Àßåõ Öù Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞë ÞðÀçëÞ äÃß
ÂñÚ É ÜèõÞÖ Àßí åÀåõ ±Þõ çÎâ ×´
åÀåõ. ±ëÕHëõ ÉõËáí ÜèõÞÖ Àßí±õ Èí±õ,
±õÞë×í ÀõËáë ÃHëí äÔëßõ Àßí åÀíåð_ Õß_Öð
±õÞë ÜëËõ ±ëÕHëõ KÝëÞ ßëÂäð_ ÕÍåõ Àõ ±ëÕb_
áíÀõÉ TÝ×ý @Ýë_Ý×í ÕHë Þ èùäð_ ½õ´±õ. ÀëßHë
Àõ ÜÞÜë_ µ½ý Öù ±õËáí É Èõ. ±õ µ½ýÞõ ÖÜõ
ÀÝë µtõUÝ ÜëËõ ÀõãLÄÖ Àßù Èù ±õ ÖÜëßë Õß
ìÞÛýß Èõ.
Õþ‘ Ñ Õß_Öð ±IÝëß çðÔí Éõ ìäÇëßÞõ ÕÀÍíÞõ
Çëáí ßëë èÖë ±õÞë×í Öù ÖÜëßïð_ ÂñÚ É
ÞðÀçëÞ ×´ åÀõ Èõ.

µkëß Ñ ÚëâÀùÞõ Éõ ÕìßHëëÜÞí ±ëåë èùÝ Èõ ½õ
±õ Þ×í ÜâÖð_ Öù ±õÞù ±õ ÜÖáÚ Þ×í Àõ ±õ
ÚëâÀ ±çÎâ Èõ.
ìØSèíÜë_ ÃÝë äæýÞí äëÖ Èõ. ±õÀ
ÈùÀßí±õ ÕßíZëë ì¦ÖíÝ lõ H ëí (çõ À LÍ
@áëçÜë_) Õëç Àßí ÕHë ÖõÞí ´EÈë ±Þõ µQÜíØ
èÖí Àõ ±õ Õþ×Ü lõHëíÜë_ (ÎVËý @áëç) Õëç ×åõ.
±Þõ ±õHëõ ±õÞë×í ØðÑÂí ×´Þõ ±ëIÜèIÝë Àßí
áíÔí. ±õ çÜÝõ ±õÞí ÜëÞìçÀ ãV×ìÖÞí ±ëÕHëõ
ÀSÕÞë Àßí åÀí±õ ÈíÝõ Àõ ±õ Õþ×Ü ±ëääëÞë
ìäÇëß×í ±õËáí äÔëßõ ½õÍë´ Ã´ èÖí Àõ FÝëßõ
±õ ì¦ÖíÝ lõHëí×í Õëç ×´ Öù ±õ VäíÀëß
ÀßäëÞí ±õÞëÜë_ ZëÜÖë É Þ èÖí.
ÚëâÀù ±Þõ ìÕÖë Úøëõ Úèð É ÜèkäÕñHëý
ÛñìÜÀë ±Øë Àßõ Èõ. ½õ ÖÜõ ÜèõÞÖ Àßù Èù Öù
ÕìßHëëÜ çëßïð_ ±ëääëÞð_ É Èõ, Õß_Öð ±õ ÛÝäëâù
ìäÇëß ±IÝëß×í ÀßíÞõ, ÖÜëßí ±_Øß ÕõØë
ÀßíÞõ VäÝ_Þõ èÖëå ÞèÙ Àßù. ÀëßHë Àõ, åð_
×ëÝ Èõ. FÝëßõ ÕëáÀ (äëáí) ÚëâÀùÞí çë×õ
çë×õ çÂÖ ÜèõÞÖ Àßõ Èõ Öù ÚëâÀ ÕHë É\±õ Èõ
Àõ ÜùË<_ ÕìßHëëÜ ÕëáÀ ÜëËõÝ ÕHë ÂñÚ ÜèkäÕñHëý
Èõ. FÝëßõ ÜÞõ ØõÂëÝ Àõ ±ë Üëßë ±ëäÞëß
ÜëÀóç É Üëßë ÕëáÀ ÜëËõ ÂñÚ É ÜèkäÕñHëý Èõ.
±õÞë×í É ±õ Âðå ×åõ Öù ±õÞë×í ÕHë ±õÀ
ØÚëä ÚëâÀ µÕß ÕõØë ×´ ½Ý Èõ Àõ Üëßõ
ìÕÖëÞí Âðåí ÜëËõ çëßïð_ ÕþØåýÞ Àßäð_ Èõ.
Üëßí Âðåí ÀßÖë_ äÔëßõ Üëßë ÕëáÀù
(ÜëÖë-ìÕÖë)Þí Âðåí Üëßë ÜëÀóç×í ½õÍëÝõáí
Èõ. ±ëÉõ ÚÔë ØÚëHëù Èõ Öõ ±ÞëäUÝÀ Èõ.
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ÛHëÖß Õñßïð_ ÀßäëÞð_ ØÚëHë ±õËáð_ äÔëßõ Èõ ±õ
×ùÍë çÜÝ ÜëËõ Éwßí ÕHë áëÃõ Èõ Àõ ±õÞù
çëÜÞù Öù Àßí á´åð_ Õß_Öð ±ë ±ÕõZëëÞù ØÚëä
Àõ Üëßí Âðåí ±õÞë Õß ìÞÛýß Èõ. ÖÜëßïð_ ±ëÂð_
°äÞ ±õÞë Õß ìÞÛýß Èõ. ±ë Éõ ØÚëä Èõ ±ë
ÕÈí ±õ ±_åÞõ ÂñÚ É äÔëßõ ÜùËù Àßí Øõ Èõ ±Þõ
ÚëâÀù Õëçõ ±õËáí åã@Ö Þ×í èùÖí Àõ ±õ Éõ
äÔõáë ±_åÞù çëÜÞù Àßí åÀõ. ÉõÞë×í Îâ
VäwÕ ÚëâÀ ìäzë×a °äÞÜë_ É, ±äçëØ,
ÜÔðÜõè (ÍëÝëÚíËíç) ±õÀÔëßù ÖÞëä äÃõßõ
äÃõßõ ßùÃù×í ÃþVÖ ×´ ½Ý Èõ. èäõ Õþ‘ ¶Ûù
×ëÝ Èõ Àõ ±ëÉ ÀõÜ ±ëÜ ×´ ßëð_ Èõ ? ÀëßHë Àõ
ÚëâÀù µÕß ØÚëä ÂñÚ É äÔÖù ½Ý Èõ ±Þõ
±õÞí çíÜë åð_ Èõ ±õ Àù´ Þ×í ½HëÖð_. çëÇí
ìäÇëßäëÞí Àâë åð_ Èõ ±õ ±ëÉ Àù´ ìåÂäí ßëð_
Þ×í. ±õ ÕHë Àù´ ìåÂäí ßëð_ Þ×í Àõ
ÕþìÖÝùìÃÖë VäëVJÝ ÜëËõ áëÛØëÝÀ Þ×í.
±ëÖù ÉõÜ ÀQÕõßí{Þ (ÖðáÞë Àßäí) ×´ ÃÝð_.
±ëÉ ÚÔë É ±õÉ ìåÂäí ßëë Èõ Àõ Úí½ çë×õ
ÖðáÞë ÀßäëÞí Èõ, ÕþìÖÝùìÃÖë ÀßäëÞí Èõ.
Õþ‘ Ñ FÝëßõ ±õÞë ìÕÖë±õ Àëð_ Àõ ½õ èð_ ÖÞëä
ÕõØë ÞèÙ Àßïð_ Öù ±õ çëßïð_ ÕþØåýÞ ÞèÙ Àßí åÀõ.
±ë ÂñÚ É ¬Íù ìärëç Èõ Àõ FÝë_ çðÔí ÖÞëä
ÞèÙ èùÝ Öù áùÀù çëßïð_ ÕþØåýÞ ÞèÙ Àßõ. ±ëÕHëõ
ÀëÝëýáÝÜë_ Àõ ÚèðßëWËÿíÝ ÀQÕÞíÝùÜë_ ½õ´±õ
Èí±õ Àõ Úùç Úùáõ Èõ Àõ ½õ èð_ ±ëÜÞõ áZÝ ÞèÙ
±ëÕð_, ØÚëHë ÞèÙ ÞëÂð_, ÖÞëä ÕõØë ÞèÙ Àßïð_,
Öù çëßïð_ ÕþØåýÞ ÞèÙ ×ëÝ.
µkëß Ñ ±ëÕHëõ ±õÀ ìäÇëßäëÞí äëÖ Èõ Àõ ÖÞëä
Þù ÜÖáÚ Íß èùÝ Èõ. ±ëÕHëõ ÕþùIçëìèÖ Àßäë
ÜëËõ ±õÞë ÜÞÜë_ Íß ÚõçëÍí±õ Èí±õ. ÉõÜ ÜëÞí
áù Íß ÕþõßHëë Øõäëäëâù ×´ ½Ý Èõ. Íß ±õÀ
ÞÀëßëIÜÀ µ½ý Èõ . FÝëßõ Õþ õ ß Hëë ±õ À
çÀëßëIÜÀ µ½ý Èõ. Öù ±õÀ ÞÀëßëIÜÀ µ½ý×í

ÖÜõ çÀëßëIÜÀ µ½ý Àõäí ßíÖõ µIÕøë Àßí åÀù?
ÖÜõ ±õÞõ ÕþõÜ ±ëÕù, ÀßïðHëë ±ëÕù,
çèÝùÃ ±ëÕù Õß_Öð ±ëÕHëõ ±õÞõ åð_ ±ëÕí±õ
Èí±õ ? ÛÝ, Éõ×í ±õ ÕþùIçëìèÖ ×´ ½Ý,
±IÝëßõ ÕHë ±ëÕHëõ ÀëÝëýáÝÜë_ ½õ´±õ Àõ ÚÔë
É áùÀù ÂñÚ çßç ÀëÜ Àßí ßëë Èõ Õß_Öð Éõäù
Àù´ çíìÞÝß ±ëäíÞõ µÛù ßèõ Èõ Éõ èoÜõåë
ÃðVçëÜë_ ßèõ Èõ. Öù ÖÜõ ½õåù Àõ ÚÔëÞí É ÞÉß
VäÖÑ É ±õÞë ÖßÎ èåõ. ±õ Àèõåõ, Ûñáù Öù
ÀëÏäí É ½õ´±õ. ±õÞí ±ëáùÇÞë ÀßÖë ßèíåð_
IÝëßõ Öõ VäÝ_Þõ äÔëßõ çðÔëßí åÀåõ. ½õ ±ëÕHëõ
±ëÂù ìØäç ±õÞí Õþå_çë ÀßÖë ßëë Öù ±õÞð_
ÕþØåýÞ çëßïð_ ÞèÙ èùÝ ±Þõ ±õ çëßïð_ ÕìßHëëÜ
ÞèÙ ±ëÕí åÀõ.
Õþ‘ Ñ ½õ ±ëÕHëõ ±õÞí Õþå_çë Àßí Öù ±õ ±ëÃâ
ÛHëäëÞð_ Ú_Ô Àßí Øõåõ.
µkëß Ñ ±õ ±ëÕHëõ çÜÉäëÞð_ Èõ Àõ ±ë ÚÔù Âõá
µ½ýÞù Èõ. ÕþùIçëèÞ çÀëßëIÜÀ µ½ý Èõ,
çÀëßëIÜÀ µ½ý @ÝëßõÝ Àù´Þõ ÞðÀçëÞ Þ×í
ÕèùîÇëÍí åÀÖí. çÀëßëIÜÀ µ½ý èoÜõåë áùÀùÞõ
çå@Ö Àßõ Èõ ±Þõ ½õ ±ëÕHëõ äëÖ äëÖÜë_
±ëáùÇÞëIÜÀ ×´ É´åð_ ±Þõ Öõ ÕHë ±õ
µtõUÝ×í Àõ ±ëáùÇÞë Àßíåð_ Öù É ±õ äÔëßõ
ÜèõÞÖ Àßåõ. ÀëßHëÀõ ±ëÕHëõ ±ëÕHëë ÚùçÞí
Ýë ±ëÕHëë ÕëáÀùÞí ±ÕõZëë±ù Õñßí Àßäë
´EÈí±õ Èí±õ. ÈÖë_ ±õ ±ëÕHëë ÀëÜÜë_ Ûñáù
åùÔåõ Öù ±ëÕHëõ ÕþõßíÖ ×´ É´åð_. ±ë Üëßí
ÜëLÝÖë Èõ Õß_Öð ±ë ìärëç ÂñÚ É ÂùËù Èõ
ÀëßHë Àõ ±õÞù ±ëÔëß É ÂùËí ÔëßHëë±ù µÕß
ßëÂäëÜë_ ±ëTÝù Èõ.
FÝë_ Àù´ ÜèõÞÖ Àßí ßëð_ Èõ. IÝë_ É´Þõ
ÖÜõ ±ëáùÇÞëIÜÀ ×´ Éåù Öù ÖÜõ ÖßÖ É
±õÞí µ½ýÞõ ÞWË Àßí Øù Èù Ýë Öù çëÜõäëâëÞí
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±_Øß ±õËáí ÖëÀëÖ èùäí ½õ´±õ Àõ ±õ ÕùÖëÞí
±ëáùÇÞëÞë ÕþÛëäÜë_ Þ ±ëäõ. Õß_Öð ±ëÉ
±ëÕHëõ Úèð É ÉSØí ±õÀ Úí½Þí µ½ýÞë
ÕþÛëäÜë_ ±ëäí É´±õ Èí±õ. Àù´ äÂÖ çëßïð_
ÀßÖë ÀßÖë ±õ µ½ýÞë ÕþÛëäÜë_ ±ëäíÞõ ÂùË<_
Àßí ÞëÂí±õ Èí±õ.
Õþ‘ Ñ ±ëÕHëõ ´EÈí±õ ÕHë Èí±õ Àõ ±õ ±ëÕHëí
±ëáùÇÞë×í ÕþÛëìäÖ ×ëÝ.
µkëß Ñ èë, ±ëÕHëõ ±õ ´EÈí±õ Àõ ±õ ±ëÕHëí
±ëáùÇÞë×í äÔëßõ çëßïð_ ÀëÝý Àßõ. Õß_Öð ±õÞë×í
±ëÕHëÞõ Âðåí Þ×í ÜâÖí, ±ëáùÇÞë èoÜõåë
áùÀùÞõ èÖùIçëìèÖ Àßõ Èõ. ÖÜëßõ ÖÜëßù ìäÇëß
ØõäëÞù Èõ, ÚßëÚß Èõ, ±õÜ ÞèÙ Àõ ÀëÜ ÚßëÚß
Þ×í ÈÖë_ ÕHë ÖÜõ Àèõåù ÖÜëßð_ ÀëÜ Úèð É çëßïð_
Èõ. ±õÀ Èõ ÀëÜ µÕß ±ëÕHëù ìäÇëß Øåëýääù
±Þõ ±õÀ Èõ ±ëáùÇÞë Àßäí Ú_ÞõÜë_ ÂñÚ É ÎÀó
Èõ. ±õËáë ÜëËõ åOØ ±õËáù ÜèkäÕñHëý Þ×í èùÖù
ÉõËáù ±õÞë ÕëÈâÞù µtõå, ÖÜõ ÖÜëßù ìäÇëß
±ëÕÖë ÕHë Úí½Þõ çå@Ö Àßí åÀù Èù ±Þõ
Àù´ äÂÖ Úùáäë ÈÖë_ ÕHë Òèë ÂñÚ çßçÓ
Õß_Öð ÖÜõ ±õÜÞõ ìÞßïðIçëìèÖ ÕHë Àßí åÀù Èù.
±ëÕHëõ Î@Ö ±õ KÝëÞ ßëÂäð_ ½õ´±õ Àõ
±ëÕb_ KÝëÞ Î@Ö ÀëÝý Õß èùäð_ ½õ´±õ. ±ëÕHëõ
±õ ÝëØ ßëÂäð_ ÕÍåõ Àõ ÀëÜ Àßäëäëâð ÀùHë Èõ ?
Éõ ÀëÜ Àßäëäëâù Èõ ±õ åã@Ö Èõ. ±õÀ µ½ý Èõ.
±Þõ FÝë_ çðÔí çå@Ö ÞèÙ ÚÞí±õ Öù ÀëÜ
±õËáð_ äÔëßõ çëßïð_ ÞèÙ ×ëÝ. ±ëÕHëí ÛñìÜÀë
±õÀ ÚùçÞë wÕÜë_ ±Þõ ±õÀ ìÕÖëÞë wÕÜë_
ÕþùIçëèÞ ØõäëÞí èùäí ½õ´±õ, Þ Àõ ±ëáùÇÞë
ÀßäëÞí. ÀëÜ ±õ áùÀù Àßåõ, ÀëÜ Öù ±õÜÞí
½Öõ ×´ Éåõ. FÝëßõ ±õÀ äìßWÌ çëÜõ ±ëäíÞõ
µÛë ßèí ½Ý Èõ Éõ ×ùÍí ±ë ßíÖÞí µ½ý ÜùÀáõ
Èõ. ÉõÞë Îâ VäwÕ èð_ çëßí ßíÖõ ÀëÜ Þ×í Àßí
åÀÖù. ÕÈí ±õ µ½ýÞë ÕþÛëäÜë_ ±ëääë×í Ûñáù

×äë áëÃõ Èõ. ±Þõ ÕÈí Öõ Ûñáù åùÔí áõ Èõ
ÀëßHë Àõ ±õÞë ±_ØßÞí ÛëäÞë èäõ ÚØáë´ Ã´
Èõ. èäõ ±õ Ûñá ±õËáë ÜëËõ ×´ ßèí Èõ Àõ Üëßí
±_Øß èäõ ÛÝ ÕõØë ×äëÞù åw ×´ ÃÝù Èõ
ÀëßHë Àõ ±ëÕHëù Õèõáë_Þù ±ÞðÛä ÕHë ±õ É Èõ
Àõ èäõ ±õ ±ëäí ÃÝë Èõ ±Þõ ±õÞð_ ±ëääð_ ±õÉ
±õÞð_ ±ë ßíÖõ µÛð ßèõäð_ É Õñßë äëÖëäßHëÞõ
ÚØáí ÞëÂõ Èõ. ÜÖáÚ ÖÜõ ½õåù Àõ Éõ ÀÜýÇëßí
±IÝëß çðÔí çëßí ßíÖõ ÀëÜ Àßí ßëë èÖë,
±ÇëÞÀ É ±õÞë×í Ûñáù ×äëÞí åw ×´ ½Ý
Èõ. ÀëßHë Àõ ÖÞëä ±ëÕHëë ÕþØåýÞÞõ äÔëßÖù
Þ×í ÕHë ±õ ±ëÕHëë ÕþØåýÞÞõ äÔëßõ ±ùÈ\_ Àßí
Þë_Âõ Èõ.
Õþ‘ Ñ CëHëë áùÀù ìäÇëßõ Èõ Àõ Éõäù èð_ ±õÞí
Õþå_çë Àßïð_ È\_ Öù ±õ Üë×õ ÇÍí ½Ý Èõ. èð_ ½b_ È\_
Àõ ±ë ÂùË<_ Èõ Õß_Öð ±õ äëÖ Àèí±õ Èí±õ ±õ äëÖ
Cëßõ ÕHë èùÝ Àõ Úèëß èùÝ. ½õ ±õÞõ ×ùÍí È^Ë
±ëÕí±õ Öù Üëßë Üë×õ ÇÏí ÚõÌë ?
µkëß Ñ Çëáù, ±õÞë ìäåõ äëÖ Þ×í ÀßÖë.
±ëÕHëë ìäåõ ìäÇëßí±õ ÀëßHë Àõ ½õ èð_ äìßWÌ
È\_. Öù Üëßë×í µÕß Àù´ Úí½ äìßWÌ èåõ. Þ
ÕHë èùÝ Öù èð_ ÜëÞí áª È\_ ÀØëÇ Üëßõ Àù´
äìßWÌ èùÝ Öù ÜÞõ åð_ çëßð_ áëÃåõ Àõ ±õ Üëßë×í
Àõäí ßíÖõ ÀëÜ Àßëäõ, ±õ Üëßë×í Àõäí ßíÖõ äëÖ
Àßõ ? FÝëßõ èð_ ÚëâÀ èÖù Öù èð_ åð_ ´EÈÖù èÖù
Àõ Üëßë ÕëáÀ Üëßí çë×õ Àõäí ßíÖõ äëÖ Àßõ. åð_
Üëßë ÕëáÀ Üëßí çë×õ ÕþõÜ×í äëÖ Àßåõ Öù èð_
±õÞù ÂùËù ÎëÝØù µÌëäð_, @ÝëßõÝ ÞèÙ.
Õþ‘ Ñ Ûáõ èð_ Öù çëßù èÖù.
µkëß Ñ ÚÔë É çëßë èùÝ Èõ, ±ëÕHëõ ±ë ßíÖõ
ìäÇëßí±õ Èí±õ Àõ ±ëÕHëõ ±ëÜ Àßí±õ Õß_Öð
äëVÖäÜë_ ÚÔë É ±ëäë Èõ. ØßõÀ ÕþõÜ ´EÈõ Èõ.
èß Àù´ çèÝùÃ Çëèõ Èõ. èß Àù´ ÀßïðHëë Çëèõ
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Èõ. Àù´ ÜYÝð_ ÖÜÞõ Éõ Àèõ Üëßí ±ëáùÇÞë Àßù
Öù äÔëßõ çëßïð_ ÀëÜ Àßíå. Õß_Öð CëHëí äëß ±õäð_
×ëÝ Èõ Àõ çëÜõäëâëÞõ ±ëØÖ ÕÍí Èõ. ÌÕÀù
ÂëäëÞí (ÃðVçù çë_ÛâäëÞí) Öù ÌÕÀù ÕÍåõ É.
±ëÕHëõ Ú_ÞõÞë ç_VÀëß ×ùÍë ±õäë ×Ýë Èõ Õß_Öð
ÖÜõ ±õÀ äÂÖ ÕþÝëç ÀßíÞõ É\±ù Àõ ÃðVçë×í
ÞèÙ ÕþõÜ×í É ÀëÜ Àßëääð_ Èõ. Ûáõ ±õ ×ùÍ<_ ÜùÍ<_
ÀëÜ Àßõ. ÚÞí åÀõ ±õÀ ìØäç, Úõ ìØäç, ±õÀ
ÜìèÞù, Úõ ÜìèÞë áëÃí ½Ý. ÀëÜ
ÀßëääëäëâëÞð_ ÕìßäÖýÞ ±ëääëÜë_. Õß_Öð
ÕìßäÖýÞ Éwß ±ëäåõ. ±Þõ èäõ Éõ ÀëÜ ×åõ ±õ
áùÀù Úèð É ÕþõÜ×í Àßåõ ±Þõ ±õÀÚí½Þí
Þ°À ±ëäí Éåõ ÀëßHë Àõ äEÇõ çÀëßëIÜÀ
µ½ýÞù Õþäëè ×´ ßëù Èõ. ÖÜõ Àù´Þí ±ëáùÇÞë
Àßù, ÕÈí ±õ ÖÜëßë×í ÞÎßÖ Àßõ Öù ±õ ßíÖõ
Úùç ±Þõ É\ìÞÝßÞí äEÇõ çÀëßëIÜÀ µ½ý
ÕþäëìèÖ ÞèÙ ×ëÝ. Õß_Öð FÝë_ ÕþõÜ, çèÝùÃ ±Þõ
VäíÀòìÖÞí µ½ý ÕþäëìèÖ èùÝ Èõ Öù èß Àù´
Õç_Ø Àßõ Èõ ±Þõ ÕÈí ±ëÕHëÞõ Àù´ Àèõåõ ÞèÙ
Àõ ÖÜõ ÀëÜ Àßù. ±ëÕb_ ÜÞ ÂðØ É ÀëÜ ÀßÖð_
×åõ. ±õÞë ÜëËõ ±õÞí ÀoÕÞí ÜëËõ, ÀëßHë Àõ ±õÞí
ÀoÕÞí èäõ, ±ëÕHëÞõ ÕùÖëÞí áëÃõ Èõ.
±ëÉ TÝëÕëß ÉÃÖÜë_ Àèõ Èõ Àõ ÖÜõ
ÖÜëßë ÀëÝýÞõ VäÝ_ ±Cëßïð_ ÚÞëäù Èù, ÖÜõ
ÖÜëßí Úðì©Öù á´Þõ ±ëäí ÃÝë. ±ùìÎçÜë_
Õß_Öð ±ëÕÞð_ ìØá Cëõß ÈùÍÖë ±ëTÝë. Öù åð_ ÖÜõ
ÀëÜÞõ ßïðìÇ×í Àßåù ? ÕÈí ÖÜÞõ ÀëÜ ÀßäëÞð_
Àèõäð_ ÞèÙ ÕÍõ, ÀëÜ ×Öð_ ßèõåõ, ±õËáí
ÕëßØìåýÖë ±ëäí Éåõ. ±õÀ Úí½×í @ÝëßõÀ
Àù´ Ûñá ÞèÙ ×ëÝ ±Þõ ×åõ Öù ±õ ÂðØ ±ëäíÞõ
çëÇð_ ÚÖëäåõ ÀëßHë Àõ ±õÞõ ÂÚß Èõ Àõ ÖÜõ
ÃðVçù ÀßäëÞë Þ×í (Âí½äëÞë Þ×í) ±õËáõ
±õÀ Úí½ äEÇõ ìärëçÞí ÛëäÞë ÕõØë ×åõ.
Õþ‘ Ñ ±õÞë×í Ûñáù ÕHë ±ùÈí ×åõ. ÀëßHë Àõ Íß

ÞèÙ èùÝ.
µkëß Ñ ÍßÞë ÀëßHëõ ±õÀ ìäåõæ Ç¿ ÚÞõ Èõ,
Ûñá ×´ ½Ý Èõ. ÕÈí ÍßÞõ ÀëßHëõ ÛñáÞõ È\Õëäõ
Èõ. ÕÈí È\ÕëäíÞõ ±õÞù Øùæ Úí½ Àù´ µÕß
ÞëÂõ Èõ. ½õ Úùçõ ÜÞõ ÕÀÍí áíÔù Àõ Üëßë×í Ûñá
×´ Èõ Öù èð_ ÖßÖ Úùáíå Àõ ±ë Üëßë áíÔõ ÞèÙ
±õÜÞë áíÔõ ×´ Èõ. èäõ Éõäë ±ëÕHëõ Úí½Þõ
Øùæí ÚÞëTÝë Öù ±ëÕHëù ±Þõ ±õÞù ç_Ú_Ô Öù
ÚÃÍí ÃÝù ±Þõ çëßí µ½ý ÞÀëßëIÜÀ ×´ Ã´
±Þõ ½õ ÕëßØìåýÖë Èõ Öù èð_ ìärëçÞí çë×õ Àèí
åÀíå Àõ Üëßë×í Ûñá ×´ Ã´ ±Þõ ±õ ±õÉ
çÜÝõ çÜëMïÖ ×´ Éåõ.
@Ýë_Ý ÕHë Üëßù µtõUÝ ±õ Þ èÖù. Öù ±õ
±ëIÜìärëç ßèõåõ Àõ èë ÌíÀ Èõ. ±ëÉ
ÚëâÀù×í äëÖ åw Àßí±õ ÖÞëäÞõ ±ëÕHëõ ½õÝð_
Àõ FÝëßõ ÉõËáí Üëßí ±ë_ÖìßÀ ãV×ßÖë,
±ë_ÖìßÀ ÕþìÖßùÔÀ ZëÜÖë äÔÖí ÉÖí èÖí, ±õ
Éõ ÖÞëä èÖù ±õ äÔëßõ ±ùÈù ×Öù èÖù. ±ëÕHëõ
Àëð_ Àõ ÉõËáù ÖÞëä èåõ ±õËáð_ Üëßïð_ ÕþØåýÞ
äÔåõ Öù ±èÙÝë_ ±ë çÜÉÜë_ ±ëTÝð_ Àõ ÖÞëä Éõ
èÖù ±õ Üëßïð_ ÕþØåýÞ Þ èÖð_. ±õ ÜÞõ äÔëßõ
ÀÜ½õß Àßí ßëð_ èÖð_ ±õÞë ÜëËõ Üëßõ ÖÞëäÞõ
ÞÉß ±_ØëÉ Àßäù ½õ´±õ.
॥ 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 િછ ન
કરી નાખે છ. આવા અવગુણ પી કાણાંથી
આપણા વનને બચાવવું જ ર ં.
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.ક. સૂય, ાન સરોવર, માઉ ટ આબુ
- વનમાં નાના
મોટા િવ નો આવતાં જ રહ
છ. તેનું કારણ સમ તું
નથી. તેથી તેનું કારણ
ણીને એનું િનવારણ
કરવા ઈ છીએ છીએ.
ઉ ર - વનમાં અનેક
િવ નોનું કારણ શું છ? કટલીક વાર સખત
મહનત પછી જ સફળતા મળ છ. યારક તે પણ
નથી મળતી. એનું મૂળ કારણ છ સૂ મ
અપિવ તા.
આમ તો િવ નોનાં ઘણાં કારણો છ. જેમાં
પૂવજ મોના પાપ કમ, મનુ યનો સીિમત
કોણ, યવહા રક અકશળતા અને નબળું
મન મુ ય છ. નબળું મન િવ નોને રોકવા માટ
અસમથ બને છ. તથા સૂ મ અપિવ તા ણે ક
િવ નોનું આવા કર છ.
સૂ મ પિવ તા શું છ? દિહક આકષણ,
ઈ રીય મયાદાઓનું ઉલંઘન, અપિવ સંક પ
અને કામુક ઈ છાઓ. આ સવ િવકિતઓ
થિતને પણ નબળી બનાવે છ તથા બુિ ની
િનણયશિ ને પણ સમા ત કર છ.
તેથી આ રીતે
વન સૂ મ અપિવ તાથી
ભરલું છ. તો અ તવેળાના યોગમાં આનંદ આવશે
નહ અને ઈ રીય મહાવા યો મનને પરમસુખ
આપશે નહ . તેથી બુિ એકા થશે નહ અને
િચ શીતળ બનશે નહ .
આવો આ મા સેવાના ે માં પણ મહનત
વધાર અને સફળતા ઓછીનો અનુભવ કરશે.

એમની સામે સદા સંઘષની થિત જણાશે.
સંબંધોમાં તાણ રહશે અને મુ ય વે સેવા વ પ
બનેલું વન સાધનોની માંગણી કયા કરશે અને
સાધનાથી યોજનો દૂર ચાલી જશે.
લૌ કક ધંધાઓમાં િવ ન આવે, યા લૌ કક
પ રવારમાં અણધારી ઘટનાઓ બનતી રહ છ. યા
કઈક હચારી હોવાનો અનુભવ થશે. એક પછી
એક દુઘટના થતી રહ છ યા લૌ કક નોકરીમાં
િવ ન આવી ર ા હોય તેમ લાગે છ. વનમાં
ખુશી મળતી નથી યા બુિ ભાર ભાર લાગે છ.
પુ ષાથ એ પોતાની પિવ તાની થિતને ચેક
કરીને નબળાઈને સુધારી લેવી ઈએ. થિત
ે બનતાં જ િવ ન સમા ત થઈ ય છ. ર તો
સાફ થઈ જશે. એવું લાગશે ક મન ઉપરથી ભાર
બોજ ઊતરી ગયો હોય. મન એક અલૌ કક ખુશી
યા હળવાપણાનો અનુભવ કરશે. પિવ તાના
રાહીએ સવ મયાદાઓનું પાલન સહષ કરવું
ઈએ. મયાદા તોડતાં જ મન નબળું બની ય
છ. િવ નો ારંભ થઈ ય છ.
પિવ તાની શિ ઘણી મોટી શિ છ.
આપણને આ શિ નો સંપૂણ િવ ાસ હોવો
ઈએ. ન કના ભિવ યમાં યાર અનેક બીમાર
યિ ઓની લાઈન આપણી સામે ઊભી રહશે.
યાર િવ નોથી યાકળ આ માઓ આપણા
દરવા ખખડાવશે, યાર પિવ તાના બળથી
સંપ ન આ માઓ જ પોતાની
યાિધ મુ
તથા િવ નમુ કરી શકશે.
પિવ તા જ વનમાં દ યતા લાવે છ.
અપિવ તા શોભાને બગાડી દ છ. યાં પિવ તાનું
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બળ છ યાં િવજય ન ી છ. આ માણેનો
વનમાં સંપૂણ િવ ાસ હોવો ઈએ. તો
પિવ તાનું બળ આપણને કિલયુગી સાગરમાં,
િવ નોની ભયંકર લહરોમાં પણ આનંદથી તરવાનું
બળ આપે છ. અથા
વનને િનિવ ન તથા
તાણમુ બનાવે છ.
- કડિલની શું છ? કડિલની
ત કરવી શું
છ? રાજયોગમાં તેનું શું થાન છ? શું આપની
કડિલની ગી છ?
ઉ ર - કડિલનીને સાધકોએ િશવની શિ પે
વીકારી છ. એનું પ અિતસૂ મ છ. અહ તેનું
સંિ ત વણન કરીશું. તે આ શરીરમાં આવેલી
એક શિ છ.
આધુિનક િચ ક સા િવ ાને શરીરમાં આઠ
ંથીઓનું અ ત વ િનહા યું છ. આજે શોધખોળો
ય દશન યા યોગશાળાઓના આધાર થાય
છ. ાચીનકાળમાં શોધો અંતદ
ારા દશનના
આધાર થતી હતી. આજ ંથીઓ જ િવિભ ન ચ
છ. આ ંથીઓ જ સમ શરીરના િવકાસ તથા
િનયં ણનો આધાર છ.
મ તકમાં સહ ારચક / ાનક અથવા
પીિનયલ લે ડ આવેલ છ. મે ં દડ અથવા
કરોડર ુ નીચે શિ ક મૂલાધાર ચ અથાત
ગોના ડ લે ડ આવેલ છ. આ મૂલાધાર ચ માં
એક િ કોણ આકારનો
છ. એમાં કડલીના
આકારની સાડા ણ ચ માં બેઠલી સૂ મ કડિલની
શિ છ. આ શિ નું વણન વતમાન શરીર
રચનાના ાતાઓતો નથી કરતા, પરંતુ ાચીન
મનીષીઓએ અંતદ થી તેનું દશન કયુ છ.
મે દડની અંદર ડા તથા િપંગલા નામની બે
નાડીઓ છ. જેમાંથી એક મ ત કમાં સંદશ લઈ
ય છ. તથા બી મ ત કના આદશ બહાર

લાવે છ. આ બંનેની વ ે એક સૂ મ નાડી સુષુ ણા
છ. આ સુષુ ણા નાડી ( ાયુ) નીચેથી બંધ છ.
અને નીચેથી કડિલની શિ સાથે ડાયેલી છ.
જે સૂ મ અવ થામાં છ.
યોગી એવું માનતા હતા ક આ કડિલની
શિ ને
ત કરવામાં આવે તો આ શિ
સુષુ ણા નાડીથી થઈને ઉપર ચાલવા લાગે છ અને
િવિભ ન ચ ોમાં થઈને મ તકમાં આવેલ
ાનક માં પહ ચી ય છ. આ શિ જે જે
ંથીમાંથી પસાર થાય છ યાં િવશેષ િતિ યા
થાય છ. યાર આ શિ
ાનક માં પહ ચી
ય છ તો યોગીઓને આ મસા ા કાર થાય છ.
એના વનમાં દ યતા આવે છ. અથા એનાં
બધાં બંધન કપાઈ ય છ.
આ શિ ને જગાડવાનું સાધન ભુ ેમ,
ગુ કપા યા કોઈપણ સાધના છ. કોઈની આ
કડિલની શિ થોડી ગે છ. તો કોઈકની વધાર
ગે છ. કોઈ મનુ યમાં થોડો પણ ાન કાશ
દખાય તો સમજવું ઈએ ક એની કડિલની શિ
સુષુ ણામાં વેશ કરી ગઈ છ.
ઉપર મ સં ેપમાં કડિલની શિ નું વણન
કયુ છ. હવે આપણે આપણા િવચાર તથા
રાજયોગના સંબંધનો િવષય લઈએ. મને વયં
ઈ ર ારા ઈ રીય ાન મ યું. થમ ચરણમાં જ
મને આ મ ાન તથા આ મ સા ા કાર થઈ ગયો.
જેમ જેમ આપણે રાજયોગ સાધનાના પથ ઉપર
આગળ વધીએ છીએ તેમ તેમ આપણને આપણા
આ દ તથા અના દ વ પનો પ સા ા કાર
થાય છ. મનમાં અપાર ખુશીઓની શરણાઈઓ
વાગે છ. અતી ય સુખ આપણું વન બની ગયું
છ. અથા આપણી કડિલની સંપૂણ પથી ગી
ચૂક છ.
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ભારતીય યોગ દશનમાં યોગસાધનાનો
ભાવ શરીર પર જણાવવામાં આ યો છ.
ાણાયામથી શરીરમાં થના ં પ રવતન યાનનો
ાયુઓ ઉપર ભાવ, મનબુિ ને કિતકત
માનવાને કારણે યોગ શરીર સાથે ડવામાં
આ યો. એ તો સ ય છ ક શરીરની સમ ત
િ યાઓનું સંચાલન મનની શિ થી જ થાય છ.
પરંતુ મન શરીરનું જ અંગ છ. એ માનવું તો ભૂલ
ભરલું છ.
અમને પરમિપતા પરમા મા ારા ા ત
ઈ રીય ાનથી એ ણવાનું મ યું છ ક મન,
બુિ , આ મક શિ ઓ છ. બીજે કઈ યાન ન
લગાવતાં રાજયોગમાં આપણે અશરીરી બનવાનો
અ યાસ કરીએ છીએ. અથા
આપણે
ાનક ની સમીપ આવેલ આ મા પર એકા
થઈએ છીએ. એનો ભાવ આપણી સમ
ાયુ
િ યા પર પડે છ. તેનાથી શરીરમાં િવિભ ન
પ રવતન થાય છ.
શરીરમાં કડિલની શિ
છ તો તે
અવ ય રાજયોગથી
ત થાય છ, તે સ ય છ.
પરંતુ એનું િવ ેષણ બી રીતે પણ કરીશું. આ
એક િચંતન વાચકો સમ રજૂ કયુ છ. મૂલાધાર
ચ માં શિ નો સં હ થાય છ અથા શુ શિ
એકિ ત થાય છ. જે િનરંતર અ નથી બનતી રહ
છ. યોગ અ યાસમાં આપણે અશરીરી બનીને
પોતાની બુિ પરમધામમાં થત પરમા મા સાથે
ડીએ છીએ. તેનાથી આ શુ ગિતની થિત
ઉપરની તરફ ય છ. આ સુષુ ણા નાડીના
મા યમથી િવિવધ ંથીઓમાં થઈને પીિનયલ
લે ડ - ાન ક માં ચાલી ય છ. િવિભ ન
ંથીઓ તેનો થોડો થોડો અંશ હણ કર છ.
અંતમાં આ શિ નો સૂ મ અંશ પીિનયલ
લે ડમાં પહ ચે છ ક જે વા તવમાં મ ત ક માટ

સૂ મ શિ છ. જેના ારા મ ત ક િનરંતર
કાયરત છ. આ કારણે યોગ અ યાસ માટ
ચયનું થમ થાન છ.
કોઈ યિ
ચય પાલન નથી કરતી તો એની શિ
િનરંતર ન થતી ય છ. જેથી એનું મ ત ક
પૂરી રીતે શિ મેળવી શકતું નથી. ફલ વ પે
મન િચંતનમાં થર થતું નથી તેમજ બુિ
પરમા મામાં થર થતી નથી.
કદાચ આ શિ ને ઉપર લઈ જવી તેને જ
કડિલની
ત કરવી કહવાય છ. ગમે તે હોય
રાજયોગમાં કોઈ શારી રક િ યાને થાન નથી.
હા, રાજયોગ ારા આ શિ ઓ અવ ય
ત
થાય છ. વન દ યતાથી ઓત ોત બની ય છ.
- મનુ યનો િવકાસ યાર અટક ય છ?
ઉ ર - યાર એક મનુ ય એ સમજે છ ક મે સવ
કાંઈ ણી લીધું છ. યાર તે કાંઈ પણ શીખવા
માટ પોતાની બુિ નાં ાર બંધ કરી લે છ અથા
એની શીખવાની િ ઢકાઈ ય છ યાર તે
ઉપદશોથી ભયભીત બને છ. યાર તે એને કઈક
શીખવાડનારને પોતાનો શ ુ માને છ. યાર
મનુ યની ગિતનો માગ થંભી ય છ.
કટલાક પુ ષાથ એ સમ લે છ ક એમણે
સંપૂણ ાન ા ત કરી લીધું છ. વા તવમાં એક
બુિ માન મનુ યની આ સૌથી મોટી ભૂલ છ. એણે
ણવું ઈએ ક યાર તેને સંપૂણ ાન મળી
જશે, યાર એની બુિ ભટકતી બંધ થઈ જશે.
એની બુિ ડી ટબ પણ નહ થાય. તેની ચાર
બાજુની મમતા પણ સમા ત થઈ જશે. થિત પૂણ
રીતે ઉપરામ બની જશે. આ સૂ મ અહને કારણે
કટલાયે પુ ષાથ એ સમ લે છ ક એમણે સંપૂણ
ાન ા ત કરી લીધું છ. વા તવમાં એક બુિ માન
મનુ યની આ સૌથી મોટી ભૂલ છ. એણે ણવું
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ઈએ ક યાર તેને સંપૂણ ાન મળી જશે, યાર
એની બુિ ભટકતી બંધ થઈ જશે. એની બુિ
ડી ટબ પણ નહ થાય. તેની ચાર બાજુની મમતા
પણ સમા ત થઈ જશે. થિત પૂણ રીતે ઉપરામ
બની જશે. આ સૂ મ અહને કારણે કટલાયે
મનુ ય દન િત દન ઈ રીય મહાવા ય પણ
સાંભળતા નથી અને એમને અ યયનમાં પણ િચ
રહતી નથી.
તે રીતે યોગ પણ એક અ યંત સૂ મ િવષય
છ. યાં સુધી આપણે સંપૂણ બનીએ યાં સુધી
યોગની સૂ મ િવિધઓ તથા એના સૂ મ
અનુભવોને ા ત કરતાં જ જઈશું. તેથી એવું માની
લેવું ક આપણે યોગ પૂરપૂરો શીખી લીધો છ. તો તે
બુિ માનીની િનશાની નથી. યાર આપણે
યોગને સંપૂણ રીતે શીખી લઈશું તો આપણે સંપૂણ
બની જઈશું. આપણે આપણા આ દ તથા અના દ
વ પમાં થત થઈ જઈશું અને આપણે િનરંતર
અતી ય સુખમાં રમણ કરીશું.
એટલે વનમાં િનરંતર ઉ નિતના પથ પર
અ ેસર બનવા માટ સદાયે બી ઓ પાસે શીખતા
રહવું
ઈએ.
વનમાં
આવનારી
પ ર થિતઓમાંથી તથા ભૂતકાળમાં કરલી
પોતાની ભૂલોમાંથી સદા શીખવાની િ
અપનાવવી ઈએ. જે આપણને કઈક શીખવાડે
છ તેને આપણા સાચા િહતે છુ અને પરમિમ ો
સમજવા ઈએ. આપણે આપણા શીખવાનાં ાર
ખુ ાં રાખીએ. આપણને કોઈની િશખામણ
સારી લાગતી નથી. તો આપણે ખોટું લગાડવું
ઈએ નહ . આપણે આપણું વન એટલું સરળ
બનાવવું ઈએ જેથી સમય આવે કોઈ આપણને
સહયોગી બને. આપણને કોઈ લડી પણ શક.
યાર આપણું યારય અિહત નહ થાય.
- અમે સાંભ યું છ ક આપની સં થાના

િવદશોમાં પણ ઘણાં સેવાક ો છ તો શું યાંના
લોકો
ચયની ધારણા તથા ખાનપાનની શુિ
અપનાવે છ. એમ હોય, તો તે ખરખર ઈ રીય
શિ છ.
ઉ ર - અમારાં આ સમયે 140 દશો કરતાંયે વધુ
દશોમાં અનેક સેવાક ો આવેલા છ. યાં
આવનાર લોકો િહ દુ, મુ લમ, શીખ તથા િ તી
વગેર સવધમ માં માનનાર છ. એ હક કત છ ક
યાંનું વન ભારતના વન કરતાં િભ ન છ.
અહ હજુ સુધી લોકોને
ચય અને સા વક
આહારમાં
ા છ. પરંતુ િવદશોમાં તો ચયને
મૂખતા સમજવામાં આવી છ. યાં તો સંભોગ જ
વનનું સુખ છ. આ માણે યાં લોકોની ધારણા
છ તેથી યાં કામની નદીઓ ખુલી રીતે વહ છ.
લગભગ યેક મનુ ય માંસાહારી છ. એ ઠડા
દશમાં લોકો યારક યારક જ ાન કર છ.
આમ છતાં તેઓ ઈ રીય ાન લઈને
રાજયોગના પાવન પથ ઉપર પગલાં માંડે છ. તો
એમના વનનું અ ભુત પ રવતન, એમના
વયંના માટ પણ એક અિવ મરણીય ગાથા બની
ય છ. તેઓ શું હતા ને શું બની ગયા. પશુ તુ ય
હતા. પણ માનવ બની ગયા. એમ કહીને તેઓ
પોતાના વન પ રવતનની શંસા કર છ.
ચય હવે એમનું વન બની ગયું છ. હવે
તેઓ હોટલો તથા ર ટોર ટોમાં જતા નથી.
એમનો ફ મો વાનો શોખ ઓસરતો ય છ.
અને યાગમય વનની ધારામાં િન ય ાન
કરીને તેઓ શિ શાળી બનતા ય છ. અમાર
યાં અહ માઉ ટ આબુમાં (મધુવનમાં) દર વષ
હ રો િવદશીઓ આવે છ. એમને ઈને સૌને
લાગે છ ક
ાકમારીઓએ આ સૌને બદલી
દીધા છ. એમનો ેત ભારતીય પોશાક ઈને
(અનુસંધાન પેજ નં. 26 પર)
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.ક. ૉ. ચં વદન ચોકસી, ન ડયાદ
ફોલો - Follow માના ‘અનુસરો’ - ‘આ ા
માનો - યા ‘આદશનું પાલન કરો.’
કોને અનુસરવાનું છ? અનુસરણીય યા
અનુકરણીય (ઉદાહરણમૂત) કોણ છ? કોની
આ ા અને આદશ ( કમ)નો અમલ (ધારણા)
કરવાનો છ? ઉ ર પણ પ છ. ફોલો ફાધર જે
‘બાપ’ યા ‘િપતા’ છ તેની આ ા યા આદશનું
પાલન કરવાનું છ. જે માણે ‘બાપ’ યા ‘િપતા’ એ
પુ ષાથ કય તેનું અનુસરણ કરવાનું છ.
સંગમયુગમાં િશવિપતા
પ રવતનના
અને યુગ પ રવતનના દ ય કત ય માટ
અવતરણ કર છ યાર ‘ફાધર’-િપતાનો પ રચય
થાય છ. આ જ મ અને શરીર આપવાને િનિમ
બનેલ ‘દહધારી િપતા’ અથા લૌ કક િપતા, જે
ભૌિતક જ રયાતોની પાલના કર છ. ભૌિતક
વારસો આપે છ. આ ઉપરાંત ‘અલૌ કક’ િપતા
તરીક ‘ િપતા
ા’ની પણ ઓળખ આપે છ.
જે ઈ રીય જ મની અને ાનની પાલના માટ
િનિમ બને છ, અને જેમના તન ારા િશવ
પરમા મા દ ય કત ય કર છ. આ માઓના િપતા
તરીક પરમા મા તરીક (િશવ)ને આપણે ‘ वमेव
माता िपता’ તરીક સંબોધન કરતા આ યા જ
છીએ.
આમ ણ િપતા સાથે ાનમાગમાં આપણા
સંબંધો છ, યાર ‘ફોલો’ કયા િપતાને કરવાના?
દહધારી િપતા અ યા મ ( ાન) માગ લઈ જવાનું
કત ય બ વતા નિહ હોવાથી એમની દોરવણી
અને આદશને અનુસરવાની વાત તો છ જ નિહ.
હવે ‘અલૌ કક િપતા’ ા અને

પારલૌ કક િપતા િશવ પરમા મા (િનરાકારયોિત વ પ) આમ બે િપતામાંથી કોને ફોલો
કરવાના ? એકને? બી ને? ક બ નેને?
એકને, તો બી ને શા માટ નિહ? અને બ નેને
તો કયા કયા સંદભમાં? આ
ોનું મંથન અને
િચંતન ખૂબ જ જ રી અને પુ ષાથ ને આગળ
વધવા માટ ઉપકારક થઈ પડે તેમ છ. ‘ફોલોફાધર’ એ એક આ ા છ. માગદશન છ. એક
પથ- દશન છ. ‘ફોલો-ફાધર’ અથા ‘બાપ
સમાન બનો’. મ ની વાત તો એ છ ક બ ને બાપ
( િપતા
ા અને િશવબાબા) આ વાત
અવાર-નવાર મુરલીઓ ારા કર છ. યાર
પરમિપતા િશવ -‘બાપ સમાન બનો.’ એમ આ ા
કર છ, યાર
િપતા
ા બાબાએ કરલ
પુ ષાથને લ માં રાખીને તે માણે પુ ષાથ કરો,
એમ સૂચવે છ. કારણ બ ા મુર બી ગોડલી
ટુડ ટ છ. કલમાં પણ િશ ક સૌથી વધુ
હ િશયાર િવ ાથ ની જેમ મહનત કરવા માટ
વગના અ ય િવ ાથ ઓને કહ છ, તેવી જ વાત
છ.
ાબાબાના પુ ષાથને િશવિપતાનું
સ ટ ફકટ ા ત થઈ ગયું છ. તેની તીિત
િશવબાબાની આ આ ામાં છ.
ાનો પુ ષાથ
એક ‘સે પલ’ પે આપણી સમ છ. િશવબાબાની
યેક
ીમતને સંપૂણપણે, સમપણભાવે
અનુસરનાર ે ઉદાહરણ
ાબાબા છ.
‘ય ’ની થાપનાથી શ કરીને તેમની યાગ
ભાવના, ન તા, મહાનતા, તપ યા િનિમ પન,
ય ની સંભાળ, બેહદની રહમ િ અને સવ િત
સમાન વ પે ેહભાવ, સા ી અને
ાભાવ
અને આ સવ પુ ષાથની ફલ ુિત વ પે બનેલી
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તેમની અ ય
થિત - આ બધું
ાબાબાના
પુ ષાથમાં એક સાથે અને સંપણ વ પમાં સૌ
કોઈ ‘ય વ સ’ને
ગોચર થતું. એમના
પુ ષાથની તોલે કોઈ આવી શક નિહ. વળી
િશવબાબાની
યેક
ીમતને તરત જ
ે ટીકલમાં મૂકવાની ‘એક ધખ’ એમનામાં વા
મળતી તેથી પણ િશવબાબાએ આપણને
‘ય વ સો’ને ફોલોફાધરનો આદશ આ યો.
પરંતુ આ જ આ ા ‘બાપ સમાન બનો ફોલો ફાધર’ - ાબાબા પણ આપે છ. મુરલીઓ
ારા બ ને ‘બાપ’ અવારનવાર આ આ ા
આપતા હોય એવું તારવી શકાય છ. ણે બ ને
‘બાપ’ એકબી ને આગળ રાખી ર ાં ન હોય?
અથવા તો બ ને એવા તો એક પ છ ક યાર
કોણ બોલે છ, અને કોણ કત ય કર છ એ અલગ
પાડવું પણ મુ કલ થઈ પડે. આમ છતાં ાબાબા
ઈ રીય મુર બી ટુડ ટ અને િશવબાબા બેહદના
બાપ-ટીચર અને સતગુ છ - એટલે બ નેની
બોલ, કત ય અને યવહાર વ ેનો ફક
ઘણાં ય વ સોએ પાર યો પણ છ. કારણ
િશવબાબાનું તો આવવા-જવાનું રહતું હતું. સદા
ાતનમાં રહતા નહોતા. એટલે આ ફક પારખી
શકાયો છ. યાર કટલાંક ય વ સો આ ભેદમાં
‘અભેદ’ જુએ છ. કારણ,
ાના હરકમની પણ
જવાબદારી િશવબાબાએ વીકારી હતી બ ને
વ ેનું યુ મ યા જુગલ ડી કવી અ ભુત! માટ જ
તો ‘ वमेव माता िपता’ નું સંબોધન થતું આ યું
છ. જેનું રહ ય પણ સૂ મ અને ગુ ત છ.
એક અ ય વાણીમાં િશવબાબા કહ છ...
‘િજસ પુ ષાથ ારા બાપ ક ગુણ ઔર કત ય ક
પરખા દખાઈ દ, ઈસકો કહા તા હ
‘ફોલોફાધર’.
બાપના ગુણો યા? (કત ય - ‘િવ -

પ રવતન’ તો િશવિપતા વ સોના સહયોગથી કરી
જ ર ા છ.) ગુણોનું દશન યા અિભ યિ ની
તીિત પણ સાકારતન ારા જ થઈ છ. ા પણ
ધીમે ધીમે ‘ગુણમૂત’ પુ ષાથથી બ યા. બાક
આ મા તો તમો ધાન હતો. તો ફોલો કરવા એમ
પ નથી થતું? વળી,
ા તો સવ ગુણસંપ ન
બનીને સંપૂણ અવ થા અથા અ ય
અવ થાએ પહ યા. એટલે ‘ગુણમૂત’ બની ગયા.
માટ ‘ ાને ફોલો કરો’ એમ િશવબાબા નથી
કહતા? બ ને વાત બરાબર હવે જુઓ ફરી કહ
છ. ‘જૈસે બાપ ક ઈ રીય સં કાર, દ ય વભાવ,
દય િ વ દય
સદા હ, યા વૈસે હી
િ ,
વભાવ વ સં કાર બને હ?’ કોણ પૂછ
છ? કોને પૂછ છ? આ માઓને, આ માોના િપતા
પરમા મા આ વાત પૂછ છ. તો આ અવ થાનું
ઉદાહરણ તો ા છ. અને તેનો જ િનદશ કરીને
િશવબાબા ‘ ાબાબાને ફોલો કરો’ - જુઓ
એમના જેવો દ ય વભાવ સં કાર દ ય
િ તમારામાં આવી છ? એમ પૂછ છ શું ફોલો
કરવાનું છ, એ બતાવીને પછી આવો પુ ષાથ
સે પલ તમારી સમ છ એમ પણ સૂચવે છ. કારણ
‘बने ह?’ એ
માં ‘ ા તો હ, ઔર આપકો
અભી બનના બાક હ.’ એવો મીઠો ઠપકો પણ છ.
‘િસફ ઈ રીય સેવાધારી નહ લે કન
હરકદમ પર, હર સંક પ મ ફોલો ફાધર’
પુ ષાથની આ સીડી પર
ાની જેમ તમે સૌ
ય વ સો પણ ચઢો.
ા એ કોને ફોલો કયા?
એમની સામે તો કોઈ જ ઉદાહરણ ન હતું? મા
સા ા કારના ણ સંગો ને કાંઈ દ ય ેરણાઓ
તથા પોતાના તન ારા અ યને થતા સા ા કારો
આ િસવાય કોઈ મૂિત, કોઈ ઉદાહરણ, કોઈ
સે પલ એમની સમ ન હતો. તો પણ કવો ભ ય
અને મહાન યાગ! વળી કહ ‘મુઝે ભી માયા સે
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લડના પડતા હ. મ ભી િશવબાબાકો ભૂલ તા
.. મુઝે યાદ દલાના.’ સ ાઈ, સફાઈ અને
ન તાના આવા તો અનેક સંગો હશે.
િશવબાબા પૂછ છ, ‘ઐસે ઈ રીય સીરત
વાલી સૂરત બની હ?’ તો િનદશ કઈ સૂરત માટ
છ?
મને લાગે છ, ફોલો ફાધરની આ ા પણ
િશવબાબાએ
ાના પુ ષાથની ઊંચી િ િત
યા પછી જ આપી હશે. ય ની શ શ માં આ
આ ા આપી હોય એવી સંભાવના કદાચ નિહ
હોય.
મા તર સાહબ ાસમાંથી બહાર યાંક
ગયા હોય, યાર વડો િનશાિળયો તેમનું કામ
સંભાળી લેતો હોય છ. એવી જ કોઈક યવ થા
ાબાબા અને િશવબાબા વ ે હોવાની વાત
.ક. રમેશભાઈએ (મુંબઈ) એક વાર લખી હતી.
આ વડો િનશાિળયો ( ા) ધીર ધીર િશવબાબા
સમાન બનીને એમના જેવું જ ભણાવતો થઈ ગયો
હોય એ ઈને પછી િશવબાબાએ ‘ફોલો ફાધર’
કહીને
ાના પુ ષાથને િબરદાવીને મહોર મારી
હોય એવી સંભાવના નથી લાગતી? બાક ફાધર
તો બ ને છ જ, તો પછી ફોલો કરવાનું પણ બ નેને
હોય જ. કારણ વડા િનશાિળયની આ ા પણ
મા ટર સાહબની આ ા સમાન જ ગણવાની હોય
છ. અને એવી િનરાંત િશવબાબાએ પણ બહાર
(તનની બહાર) જતી વખતે રાખી, તેથી
ાએ
કોઈ ખામી પણ પડવા દીધી નહોતી. તો પણ
યારક કોઈક
ના ઉ રમાં ‘िशवबाबा वताएंगे,
उनको पूछवा लगे।’ એવા શ દો ન ભાવે
ાબાબાએ ક ા પણ છ. આટલી ચચા બ ને
એક જેવાં હોવા છતાં બ નેનું અ ત વ તો અલગ
અલગ હતું જ. એક ( ા) મહાન પુ ષાથ

આ મા હતા, યાર તેમાં દ ય કત ય કરાવી રહલ
(િશવ) વય સવશિ વાન પરમા મા હતા. એ
હ તઓ તો હતી જ ને? તો ફોલો પણ બ નેને
કરવાના ને? કારણ બ નેના પાટ તો અલગ જ છ
ને? છ તો બ ને ‘ફાધર’ અને બ ને એકબી નો
મિહમા પણ કરતા રહ છ.
‘अपने हर कम को च र समान बनाया ह? जो
कम याद म थत रहकर करते ह, वह कम यादगार बन
जाता ह।’
‘ચ ર સમાન’ અથા મહાન દવતા સમાન
- યાદગાર. ા આ પુ ષાથ કરીને ‘અ ય ’ ‘કમાતીત’ થિતએ પહ યા. તેમના સમાન
યાદગાર મૂત યા કમયોગી આપણે બનવાનું છ.
બાક િશવબાબાને કમયોગી બનવાનું હોતું નથી.
ાબાબા તો કમયોગી, િનરંતર યોગી, વતઃ
યોગી, સહજ યોગીનું
ે ટીકલ વ પ
‘ઉદાહરણમૂત’ બની ગયા. આમ ‘પુ ષાથ’ માટ
ા બાપને ફોલો કરવાનું િશવબાબા કહ છ. આ
માટ ‘કમ ના આકષણથી પણ પર’ની કમાતીત
અવ થા ફોલો કરવાની છ. સવ આકષણથી
અતીત. આ છ સદા ાન વ પની અવ થા. આ
માટની શ આત, ‘ વયમ્ના રા ’ અથા થૂળ
અને સૂ મ કમ યોના વામી બનીને કરવાની
છ.
િશવબાબા તો ‘અ ય ’ છ અને
‘અ ય વતનવાસી’ પણ છ. એવા આપણે પણ
‘बाप क समान अ य और अ य वतन वासी बनना
ह।’
ા બ યા. આપણે સવ વ સોએ પણ
બનવાનું છ. આ આદશ, આ આ ા કોની?
િશવબાબાની િનરાકાર યોિત વ પ તો
િશવબાબાને ફોલો કરવાના ને? ‘આ ા’ અને
‘આદશ’ અથા ‘ ીમત’ માટ િશવબાબાને ફોલો
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કરવાનું વયમ્ પ જ છ. આ ા-આદશ યા
ીમતનું ઉ ારણ ‘મા ’ ામુખ (અથા
માઈક) કર છ. યાર પુ ષાથમાં, ગુણો અને
શિ ની ધારણા માટ ઉદાહરણમૂત એવા
ાબાબાને ફોલો કરવાની વાત પણ કટલી
પ છ? ીમત
ાની નિહ, િશવબાબાની છ.
ા પણ તેને અનુસર છ. તો બ ને બાપને ફોલો
કરવા, બ નેની હ તી, બ નેનું કત ય, બ નેનો
પાટ પ સમજવો. ય વ સ માટ, હર પુ ષાથ
માટ ખૂબ જ આવ યક છ. કારણ િન ય-બુિ
પણ આ િવિચ પાટની સંપૂણ સમજમાંથી જ
ઉ પ ન થાય છ. (‘ભાગ ત’ના કારણો આ
પાટની સમજ નિહ હોવામાં રહલાં છ.)
‘जो सदैव बाप क लव म लीन, ान, ेम, सुख,
शांित, आनंद क सागर म समाये रहते ह, वह ब े सदेव
बाप क समीप ह।’ આ માટ િનરાકાર-િશવબાબાને
ફોલો અથા અ ય બાપની ીમત-આ ાઆદશનું પાલન.
ાબાબા પણ કહ છ, ‘मै तो
िसफ दलाल । बरसा तो बाप से िमलेगा तो उनको
(िशवबाबा) ही याद करना ह। मुझे ( ा) याद करनेसे
कछ नह िमलेगा।’ ીમતનું પાલન યા આદશનું
પાલન કરીએ - એ પણ ‘ફોલો’ કહવાય. ‘मानना
और चलना’ या ? - ીમત. અને ીમત તો છ
ે
તે ે
- િશવબાબાની. ‘ ીમતનું
આચરણ’ અથા ફોલો ફાધર. ફોલો ીમતને
કરીએ, તો પછી વ ે ‘ ા’ને યાદ શા માટ
કરવા? કવી રીતે ફોલો થવું? કોઈ નમૂનો એ ઝા પલ ઈએ તો ખબર પડે - સરળ પડે ને?
એ અથમાં જ
ાબાબાનો પુ ષાથ વાનો છ.
ટડી કરી ટુડ ટ બનવાનું છ. બાક ‘બાપને
ફોલો’ અથા સાગરને ફોલો ‘बाप क समान
अ य बनना ह।’ ‘सागर अथा स प बाप क

ब े।’ ‘સાગર’ને ફોલો થઈશું તો ‘ખુશી
અખૂટ-અખંડ-અિવનાશી રહગી.’ િનરાકાર
બાપને ફોલો અથા િનઃસંક પ, િનરાકારી,
િનરહકારી, ન િચત બનના. ‘બાપ’ સમાન
અથા ‘બીજ’ની અવ થાની ા ત માટ તો
‘િનરાકાર’ની
િત અને તેના આદશનું
રગાડથી પાલન આવ યક છ. ‘ ા’ કોને ફોલો
થતા હતા? િશવબાબાને. મા ‘િનરાકાર’ને જ
નિહ પરંતુ વયમ્ના સંપૂણ વ પને પણ
ા
ફોલો કરતા હતા. ‘કોઈ સફદ પોશધારી, દ ય
કાશધારી આકાર. મને પોતાની પાસે બોલાવે
છ.’ નાની સંદશી (ગુલઝારબેન) ‘આ કોણ
હશે?’ - એ
નો ઉ ર ખુદ સાકાર
ા
પાસેથી પણ મેળવી ન શક .
ાએ ક ં, ‘ફરી
વાર જુએ તો તેમને જ પૂછજે.’ અને તે દ ય
આકિ એ ઉ ર પણ આપેલો, ‘
ાનું સંપૂણ
વ પ છું.’ - યારથી પુ ષાથ સાકાર
ા પણ
વયંના આ સંપૂણ લ ને ફોલો કરતા થયા અનુસરતા અનુસરતા આગળ વધતા ર ા. વ ે
વ ે પૂછતા ર ા ાએ યાર તન છો ું
યાર તેવી દ ય- કાશમય, અ ય
થિતની
ા ત કરી લીધી હતી.
આમ વયંના સંપૂણ વ પને (અ ય
ફ ર તાની અવ થાને) પણ લ માં રાખી તેને પણ
ફોલો કરવાની છ.
‘ફોલો ફાધર’ અથા
ીમતનું પાલન.
એટલે ક પારલૌ કક િપતાની આ ા (અને
ાન)નું અનુસરણ .... અલૌ કક બાપ
( ાબાબા)ના પુ ષાથનું પણ અનુસરણ અને
વયંના સંપૂણ વ પનું પણ અનુસરણ.
॥ ઓમશાંિત ॥
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દાદી મનોહરઈ ા
.ક. હમંતભાઈ, શાંિતવન, આબુરોડ.
જમુનાનો કનારો સુમસામ
થાન, ફ
બે દીવાલ,
તૂટલુ મકાન, એમા ફ બે
બહનો, રા ે એક સૂઈ ય
યાર બી બહન ચોક કર
(પહરો
આપે)
એક
પહલવાન એમને જુએ છ ક,
ઘાટ પર આ બહનો કોણ છ? જેને ડર નથી
લાગતો, માનો યા ના માનો આ દવીઓ જ છ,
આવુ િવચારી સુર ા માટ ચોક કર, ણે ભુ
ારા ેરણા મળી હોય ! બહનો િવચારતા આ
ભાઈ ચોક કમ કર છ? પહલવાને િવચાયુ,
ક તી તીશ તો માનીશ ક જે બહનોની સેવા
ક છું તેઓ સાચી દવીઓ છ, નહ તો નહી
માનીશ અને અ ભુત આ ય ! તે ક તી તી
ય છ અને સાિથઓની સાથે ખુશીમાં ઝુમતા
આવી અને બહનોની સમ નત મ તક થઈ અને
એમને 20 િપયા, દૂધ, ઘી અને ખાંડ વગેર
સામ ી સાદ પે ભેટ કરી. ચાર તરફ આ
સમાચાર ફલાઈ ગયા. તો ાન સાંભળવા લોકોની
ભીડ થવા લાગી. તેમાં એક નામી ામી માતા પણ
આવતા હતા. જેણે પોતાની ધમશાળામાં કમરો
આ યો અને સ સંગ ચાલવા લા યો. દ હી
દરબારથી સેવાના ીગણેશ કરનાર બે તપ વી
દવીઓ હતા, દાદી મનોહર ા અને ગંગે
દાદી . બધુ જ સમપણ કરી સેવાનો ઈિતહાસ
રચનાર દાદી મનોહર ા ની કબાનીની કહાની
આજ પણ ેરણાનો કાશ આપી સેવામાં
ન
લૂટાવવાનું શીખવે છ.

દાદી મનોહર ા નો લૌ કક જ મ સ
1924માં િસંધ હ ાબાદમાં સંપ ન પ રવારમાં થયો.
દાદીને માત-િપતા ારા મળલ નામ ‘હરી’ હતું,
િશવિપતા ારા અલૌ કક નામ મ યું મનોહર ા.
બાબાનું ઘર ન ક હોવાથી દાદીને યાં આવવા
જવાનું થતું હતું અને બાબાના ઘરનું આ મ જેવું
સા વક વાતાવરણ ખૂબ આકિષત કરતું, એક
દવસ બાબાના ઘરથી આવતો મધુર ઓમ
વિનનો અવાજ દાદીને અંદર ખચીને લઈ ગયો.
અને ભુ ેમમાં મગન નર-નારીઓનું દ ય ય
ઈ તેઓ ભાવિવભોર થઈ ગયા. રોજ ાના ત
પાન કરવા લા યા. 12 વષની મરમાં ઓમ
મંડલીમાં પગ મૂકતા જ એમના વનમાં ણે
આશાઓના અસં ય દીપ જગમગી ઉ ા, યાં
દાદી કલાકો શાંિત સમાધી અવ થામાં બેસી જતા
એ જ સમય દરિમયાન િપતાનું અવસાન થયું. તો
પ રવાર પર દુઃખોના પહાડ તૂટી પ ા, યાર
દાદીએ આ માનું અમરતાનું ાન સંભળાવી
સાં વના આપી, બધા પર િનમ હી થિતની
અિમટ છાપ છોડી.
હાની રંગમાં રંગાયેલા દાદીનું આ
અલૌ કક પ રવતન પહલા તો માને ખૂબ ગ યુ,
જેનાથી દાદીની હાની યા ા 6 માસ તો
સરળતાથી ચાલી, પરંતુ સંબંધીઓના
ભડકાવવાથી મા િવરોધી બની ગઈ. એમણે
િવચાયુ બેટી ાનમાં ચાલતી રહશે તો સ યાસી
બની જશે. એ સમયે ાંિત ફલાયેલી હતી ક
ઓમમંડળીમાં િહ નોટાઈઝ કર છ. જેથી િમત
થઈને મા િવ ન પ બનતી. માર-પીટ કરી
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તાળામાં બંધ કરી દતી. એક દવસ માએ વનનું
લ ય પૂ ુ અને ક ં સમાજમાં રહવું હોય તો
લગન કરવા પડશે. પરંતુ દાદીએ તો ભુને જ
િ યતમના પમાં વીકાર કરી લીધા હતા. યાર
િવકારી પુ ષ સાથે િવવાહ કરવાનો ઈ કાર કય
તો લોકલાજ વશ મા હરાન કરવા લાગી. ભલે તન
બંધનમાં હતું પરંતુ મન મનમીતની યાદમાં મગન
રહતું. મા જેટલી હરાન કરતી એમ દાદીની લગન
વધતી અને દ ય અનુભવ થતા. િવ નોને પાર
કરી, ેહ અને સહનશીલતાની શિ થી માનું
દલ યુ અને મા ારા વીકિત પ લઈને
1936માં ઓમ મંડળીમાં દાખલ થયા અને 1937માં
સમપણ થયા.
ાબાબાના મ તકમાંથી નીકળતું દ ય
તેજ દાદીને પોતાની તરફ આકિષત કરતુ તથા
બાળકોની વ ે ઊભેલા બાબાનું હાિનયતથી
ચમકતું મુખમંડળ ઈ એમને લાગતું, ક
િસતારોની મહ ફલમાં ચં મા ચમક ર ો હોય.
બાબા પાસેથી સાચુ ગીતા ાન સાંભળી મહાન
બનવાની ેરણા મેળવી તેઓ હાની યા ા પર
નીક યા, દાદીને ાન-અ યયન અને મનનિચંતનનો ખૂબ શોખ હતો. બાબા િનબંધ લખવા
આપતા તો દાદી તુરંત જ લખીને આપતા અને
ઓજ વી વાણીમાં ાન સંભળાવતા આવી
વ યની કળાને કારણે બાબા કહતા, ‘આ
બ ી તો ાનગંગા છ, શેરની છ.’ ઈ રીય
પઢાઈની લગનને કારણે દાદીના વનમાં
ગિતના પંખ લા યા અને એમણે 10-15 બહનો
સાથે મળીને વઉ નિતનું ુપ બના યું. જેને બાબા
‘મનોહર પાટ ’ કહતા. યાર લૌ કક સંબંધી
પૂછતા ‘આપ યાર પાછા આવશો?’ તો દાદી
કહતા આ અમારો 14 વષનો વનવાસ છ એ જ 14
વષની મહાન તપ યા ભ ીમાં તપીને તેઓ િનભય

િશવ-શિ
બ યા. એજ સમય દરિમયાન
ભારત-પા ક તાન
િવભાજનમાં
થયેલ
િવનાશકારી નર-સંહારમાં સુરિ ત ર ા કમ ક
હાની
થી પોતાનાપણાની ભાસના આપનાર
દાદી મુસલમાન ભાઈઓને પણ ખુદાઈ િખદમતની
ભાસના આવતી.
સન 1950માં આબુમાં આ યા પછી બાબાએ
આદશ આ યો. ‘ચે રટી િબિગ સ એટ હોમ,
(પહલા પ રવારનું ક યાણ કરો)’ અને દાદી
લૌ કક સંબંધીઓના િનમં ણ પર સેવામાં ગયા.
મં દર ગુર ારોમાં સ સંગ હતુ િનમં ણ મળવા
લા યા. દ હીમાં ચાંદની ચોકમાં ગૌરીશંકર
મં દરમાં ાનથી ભાિવત થઈ ટીઓએ કમરો
આ યો. િશવબાબાની કમાલથી આવવાવાળા
ભાઈ-બહનોને સા ા કાર થવા લા યા. એથી
િમત થઈ ટીઓએ પોતાનો બંધ કરવાનું
ક ં અને તેઓ જમુનાના કાંઠ ચા યા ગયા.
(લેખની શ આતમાં લખેલી જમુના કનારાની
ઘટના બાદ) સેવા સફરની શ આત થઈ.
ઈ રીય મદદથી સ સંગમાં સા ા કારની ધૂમ
મચી, જેની ખબર દરા ગાંધી સુધી પહ ચી,
એમણે ચાર માતાઓને સી.આઈ.ડી. બનાવીને
મોક યા. માતાઓના વપ રવતનના અનુભવ
સાંભળી તેઓ પાછા ચા યા ગયા. પં ડત નેહ
અને દરા ગાંધીને છલ-કપટ રિહત િનઃ વાથ
સેવાના શુભ સમાચાર આ યા. એક મિહના પછી
દાદી પાછા આ યા તો બાબાએ ક ં, ‘બ ી,
ાન ર ોની એક પણ દુકાન ના બની!’ તો
દાદીએ ક ં, બાબા નવા ાનમાં ખૂબ િવ ન પડે,
મકાન ના મળ, તો બાબાએ ક ં, ‘બ ી, ધીરજ
રાખો ગલી ગલીમાં 108 થી વધુ સે ટર ખુલશે.
બાબા પાસેથી વરદાન લઈને સેવા ગગનના
ઉડતા પંછી બ યા અને દ હી, પં બ, હ રયાણા,
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ઉ ર દશ તથા અનેક સેવાક ખો યા.
શ આતમાં થયેલા ક ઠન િવરોધનો િનભય
બનીને સામનો કય . નવા ાનનો ચાર માટ
પરી ાઓનો
વીકાર કરી સેવા ે માં
મ મતાથી અડગ રહી િવ નોનો એક બલ એક
ભરોસાથી પાર કયા. સાધન, સુિવધાનો અભાવ
હોવા છતાં દાદી યાં પણ ગયા ઢ િન ય,
લગન, ેહ, સાહસ, સાદગી, સહનશીલતાની
શિ થી સેવામાં ચાર ચાંદ લગા યા, એક ધકથી
બાબાના બનાવવાની કળામાં માિહર દાદી હમેશા
બધાને મારા તો એક િશવબાબા બીજુ કોઈ નહ .
એ પાઠ ભણાવતા. બાંધેલી માતાઓને ેહ આપી
આગળ વધારતા. િવશેષ કરનાલમાં લાંબા સમય
સુધી સેવા કરી અનેક ક યા ર ોને ેરણા આપી
આપ સમાન બના યા અને ઈ રીય પથ પર
ચાલતા શીખ યું. જે આજે પણ અનેક સેવાક ોનું
કશલ સંચાલન કરી ર ા છ. દાદીએ જ
નાગપુરના દવંગત પુ પારાની દીદીના પ રવારને
પણ સમિપત કરા યા.
ાબાબા અ ય થયા તો દાદી 1970માં
મુ યાલય આબુ આવી ગયા. દીદી મનમોિહની
એમને કહતા અહ આદશ ટીચર બનીને રહશો
તો સતયુગમાં ીક ણના ટીચર બનશો. દાદી
હીરાના યાપારી દાદા લેખરાજ થી િપતા ા
બ યા. યાં સુધીનાં સફરના સા ી હતા. એટલા
માટ જ ઓજ વી ધારા વાહ વાણીમાં હર ઘટના
બ વણન કરી ય ઈિતહાસના યેક યને
આંખોની સામે બખૂબી ઉભુ કરી દતા. દાદી ઓમ
મંડળીથી િવ
િવ યાત બનેલા
િપતા
ાકમારી ઈ રીય િવ િવ ાલયની િવશાલ
સેવા ૃંખલાને રોચકતાથી વણન કરી ચલિચ ની
જેમ તુત કરી આપતા. એમના ભાષણમાં
સાધારણ શ દોમાં પણ ભાસના આપવાની

ગજબની દૂઈ શિ હતી. દાદી કશળતાથી
ટીચસ િનંગ કરાવતા. દાદી
ાકમારીઝના
મેનેજમટ ગવિનગના સ ય તથા રાજયોગ
એ યુકશન અને રસચ ફાઉ ડેશનના સ ય પણ
હતા. રાજયોગ િશિબરોના દાદી િનદિશકા ર ા.
દાદી ચં મિણ ના દહ યાગ પછી તેઓ 1997થી
ાન સરોવરના ડાયર ટર બ યા. આપ મિહલા
ભાગના રા ીય અ ય ા પણ હતા.
પરમા મ ખ નાના ખાસ ર
દાદી
ખૂબીઓની ખાણ હતા. એમના િવરાટ
યિ વના િવલ ણ િવશેષતાઓને શ દોના
સાગરમાં સમાવવાનું ક ઠન કાય છ. દાદી યિ ,
વ તુ, વૈભવના લગાવથી મુ ર ા. ીમતનું
એ યુરટ પાલન કરી આદશ આચરણ કરવાનું
શીખવતા. દહ દુિનયાથી યારા રહી ભુિપતાના
યારા બની, સવ પર ેહની વષા કરતા અને
હાની (આ મક) પાલના આપી પોતાનાપણાનો
અનુભવ કરાવી યારમાં સમાવી લેતા. એમની
િમ ી (ખાંડ)ની મીઠાશ મેળવી રસીલી વાણી
દરકને દાદીના દવાના બનાવી દતા. મધુરતાથી
હાની ાન સંભળાવી મનના દુઃખ હરીને
મનોહર નામ સાિબત કરતા. જેવી રીતે બધા જ
શાકમાં બટાકા સહજ સમાઈ ય એવા જ
િમલનસાર દાદી નાના-મોટા બધા સાથે હળી મળી
જતા. તેઓ યાગના મહામે , તપ યાના િતમૂિત
તથા સેવા ે માં ુવ તારા હતા. સેવામાં હમેશા
એવરરડી રહતા. યાં પણ બાબા કહ, દાદી ખુશી
ખુશીથી જતા તો બાબા એમને ‘બ પી અને
ચ વત ’નું ટાઈટલ આપતા તથા નામ સિહત યાદ
કરી મુરલીમાં એમનું ાંત આપતા.
પહલી વાર મધુવન આ યો તો ઉમર નાની
હતી પરંતુ દાદીની િસંધી િમિ ત િહદી અમને ખૂબ
યારી લાગતી, દાદી કહતા
ા ભોજન વે ટ ન
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થવું ઈએ. એટલા માટ થોડું થોડું યો, કમ ની
ગિત સમ વતા કહતા, જુઓ પૂ ા વગર કોઈનું
તેલ, સાબુ અથવા કોઈ ચીજ લેશો તો એમના
સંક પ ચાલશે તમારા િહસાબ કતાબ બનશે.
બતા યા વગર લેવું ચોરી છ, એટલે પૂછીને લેવું.
દાદી કહતા, મધુવનમાં બે જ કામ છ. ાસ અને
લાસ એટલે ક ચાય, દૂધનો લાસ પીઓ અને
ાસ કરો. અને માતા-િપતાના ઘરમાં બે ફકર
બનીને રહો. મને આ માને અનેક વાર દાદીના
િન છલ, િનમલ, િનઃ વાથ યારના ઝરણામાં
ેહ
ાનનું સૌભા ય મ યું. યાર દાદી
આ મકતાથી ‘હમન-હમન (હમંત)’ કહીને
બોલાવતા, તો એમના યારની વાર આ માને
ઠડક આપતી, મનની કલીયા ખીલી જતી અને
રોમ-રોમ પુલ કત થઈ ઉઠતા. મધુનના ાંગણમાં
મધુવન િનવાસીઓ સાથે બેસી હસી મ ક કરી
તાજગીથી ભરપૂર કરી દતા. તો એમના હાની
રમિણક અંદાજથી મનોહારી પના દશન થતા.
(પેજ નં. 18નું અનુસંધાન)... િવ નોનું કારણ
લોકોને એમના વન પ રવતનની ય ઝલક
વા મળ છ. તેઓ બ રમાં જઈને ફળ ખરીદ છ
પણ યાંની આઈ મ તથા િમઠાઈઓ જેવી ચી
ઉપર
પણ ફકતા નથી. ડા, લસણ તથા
યાજથી હવે એમને દુગધ આવવા લાગે છ. આ છ
િવદશીઓના મહાન પ રવતનની ત વીર...
તેઓ વીકાર છ ક તેઓ પહલાં ભારતીય
હતા. કોઈ કારણોથી તેઓ િવદશ ચા યા ગયા
હતા. હવે પોતાની મા ભૂિમમાં પાછા આ યા છ.
વયંને ભારતીય સં કિત કટલી મહાન છ.
અહ ની શાંિત એમને અહ ખચી લાવે છ. અહ ના
મનુ યોની રોનક એમને અહ ના યથાથ વ પનો
આભાસ આપે છ. તો િવકારોની ખાઈમાં પડેલા આ
લોકોને પિવ તાનું બળ મ યું. રાજયોગના

આવી મોટી હ તી હોવા છતાં પણ દાદી
કાશમિણ ની સમ એમણે નાની બ ી સમાન
આ ાકારી બનીને હર સેવામાં હાં- , હાંકરતા યા.
યોગ શિ થી થત
ા બની દાદીએ
અસહનીય બીમારીમાં પણ કમયોગથી કમભોગ
પર હસતા-હસતા િવજય મેળ યો. કમ ક અંિતમ
ણોમાં શરીર તો સાકાર વતનમાં હતું પરંતુ હ
(આ મા)તો બાબાની સમીપ સૂ મવતનમાં મૌલાઈ
મ તીનો અનુભવ કરી રહી હતી. બાબા એમના
દલની હર આશ વતનમાં પૂણ કરી ર ા હતા.
આિખર 17 નવે બર 2008ના દવસે પૂરાણું શરીર
યાગ કરી તેઓ ફશથી અશ િનવાસી ફ ર તા
બ યા અને ગુ ત પમાં વિણમ સંસારની થાપના
હતુ એડવા સ પાટ માં સેવાથ રવાના થયા.
॥ ઓમશાંિત ॥
અનુવાદ: બી.ક. દુલા કિતયાણા, પોરબંદર.
અ યાસથી રાજયોગ ારા થયેલી સુખદ
અનુભૂિતઓથી એમના મનમાં ભૌિતકતા યે
નીરસતા જ મી છ. જે મનુ યને ચયના સુખનો
સહજ પે અનુભવ કરાવે છ. એ સ ય છ ક
ઈ રીય શિ
વગરના આ કારનું વન
પ રવતન લગભગ અસંભવ છ.
દશિવદશના ભાઈબહનો ઈ રીય ાન
ધારણ કરશે તો લોકોને એમના ચહરાઓ ઉપર
દ યતાની ઝલક વા મળશે. યાગ, તપ યાથી
ઓત ોત એમનું વન શે તો યાર અવ ય
એમને આ મહાનતમ ઈ રીય શિ નો આભાસ
થશે યાર એમના મુખથી નીકળશે અહા! જે
કાશથી સમ ત િવ કાિશત થઈ ગયું. એ દીવા
નીચે બેસવા છતાં પણ આપણું મન તો અંધકારમાં
જ રહી ગયું.
॥ ઓમશાંિત ॥
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દ યદશન

અલૌ કક દીપો સવ
.ક. નં દની, સુખશાંિત ભવન, મિણનગર, અમદાવાદ.
આસો મિહનો એટલે િવિવધ તહવારોનો
મેળો. અિગયારસથી જ દવાળીના દવસોની
શ આત થાય. અિગયારસ, વાઘબારસ,
ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દવાળી, નવું વષ,
ભાઈબીજ, લાભપાંચમ, તુલસી િવવાહ અને દવ
દવાળી. દવાળી એટલે કાશનું પવ સમ
ગુજરાતમાં ૧૫-૨૫ દવસ આનંદ, હષ અને
ઉ ાસથી ઉજવાય છ. વતમાન સમય પુરષો મ
ક યાણકારી યુગમાં દવાળીનું પવ આપણા સૌ
માટ એક સકારા મક સંદશ લઈને આવે છ. જેમજેમ દવાળી ન ક આવતી ય છ તેમ આપણા
સૌના મનમાં દવાળી તહવારની તૈયારીઓ ખૂબ
આનંદથી કરવા લાગી જઈએ છીએ. એક
જનસામા ય યિ
દવાળીનો તહવાર લૌ કક
રીત રવા અનુસાર ઉજવે છ. મોટ ભાગે લોકો
ઉ સના તીક સમા દવાળીના તહવારની પૂવ
ઘરનાં ખૂણે-ખાચરથી માટી, ધૂળ, કચરો જૂની
તૂટલી ચીજ વ તુઓને દરૂ કરી સાફ-સફાઈ કરી,
ઘરનું સુશોભન કરી, મીઠાઈ બનાવી, થૂળ
માટીના કો ડયામાં તેલ-ઘીનો દીવો ગટાવી
અજવાળું કર છ. જયાર ઈ રીય ાનને વનમાં
અપનાવનાર િવ ાલયના બાળકો આ મા પી
ઘરમાંથી અ ાનતા, ખામીયોને દરૂ કરી અંતર
મનની સફાઈ કર છ. આ યા મકતા ારા
આ માને સ વી, ાના ત ારા મીઠાશ ભરી,
આતમ કો ડયામાં ઈ રીય ાનનો દીવો ગટાવી
અલૌ કક દીપો સવ ઉજવે છ. પરમા માને
ઓળખનાર સૌભા યશાળી આ માઓ દવાળીને
આ યા મક, અલૌ કક આનંદ અને ખુશીઓ

સાથે મનાવે છ.
આજે ઝગમગતા દીપકોનો સૌથી મોટો
તહવાર દવાળી છ. આપણ સૌ ણીએ છીએ ક
દર વષ શારદીય નવરા ી અને શરદપૂનમ પછી
દવાળીનો તહવાર ઉજવાય છ. યાર દહ
અિભમાન પી દ યનો નાશ થાય છ યાર
પર દવી-દવતાઓનું આગમન અને નવયુગની
શ આત થાય છ. નવયુગમાં દવી-દવતાઓની
રાજધાનીમાં રા યાિભષેક અથાત કોરોનેશન
દવસ – દવાળી તરીક મનાવાય છ. યાં
ઝગમગતા દીપનો તહવાર એટલે ક વિણમ
સતયુગી દુિનયાનું યાદગાર પવ કોરોનેશન દવસ
છ. યાં દરક દવી-દવતા આ મક થિતમાં
થત છ.
ધાિમક ઈિતહાસ માણે આ પાવન પવને સૌ
કોઈ જુદી-જુદી યાદગારના પે મનાવે, કોઈ
ીરામના રા ય અિભષેકના યાદગાર પે મનાવે
છ. તો કોઈ તેને સમુ મંથન ારા ી લ મીને
સમુ મંથન ારા બહાર નીક યા તેમ પણ કહ છ.
કોઈ વળી નરકાસુર રા સનો વધ કયાના
વ પે, વળી કોઈ મહાવીર વામીના િનવાણ
દવસના સા ીનો તહવાર યોિતનું પવ દવાળી
બનેલ છ. પરંતુ વતમાનમાં આ તહવાર મા
વૈભવોનું તીક સમાન મહાલ મીના પૂજનના પે
સંપૂણ અિપત છ. દવાળીમાં ચોતરફ સવ
ી
લ મીની સાથે-સાથે ી ગણેશ અને ી
મહાસર વતીની પૂ પણ કરવામાં આવે છ,
કારણ ક મનુ યને ધનની સાથે સદબુિ અને
સદિવવેક તો જ ર ઈએ. સામા ય માટીમાંથી
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બનેલા સાધારણ દીવડામાં યાર તેલ-ધી, દવેટ
મૂક ગટાવતા સૌ કોઈ દીપકને પગે લાગે છ. આ
દીપક પર ધન, િવિવધ કારના ખા પદાથ ,
ફળ, લ, મીઠાઈ અપણ કરવામાં આવે છ.
દીપકને સા ી માનીને િત ા પણ કરવામાં આવે
છ. પરંતુ યાર દીપકમાં રહલું તેલ-ઘી પૂ ં થઈ
ય છ, યાર વાટની યોિત બુઝાઈ ય છ.
યારબાદ તે દીપકને કચરાના ડ બામાં ફક
દવામાં આવે છ. તેવી જ રીતે માનવ શરીર પણ
માટીના દીપક જેવું જ છ. અથા યાં સુધી આ
શરીર પી દીપકમાં આ મા પી યોિત ગટલી
હોય છ, ાન પી ઘી આ મ યોિતને િનરંતર
ઝગમગાવતી રાખે છ. યાર તે યિ પૂજનીય
બની ય છ. પરંતુ યાર આ મા દહનો યાગ
કર છ યાર માનવ શરીરની ગિત પેલા માટીના
દીપક જેવી થઇ ય છ. એટલે ક દવાળી છ આ માની યોિત ાન પી તથી કાિશત કરી
વનને પૂજનીય બનાવવાનો યાદગાર તહવાર.
આવો આ દવાળીને અનોખી બનાવવા ભલે
તમે દીપક ગટાવો પરંતુ સાથે સાથે વયંની તથા

અ ય આ માઓની યોિત પણ ગટાવવાનો
પિવ સંક પ અવ ય કરીએ. કોઈના યે યાંક
ને યાંક મન મં દરના કોઈ ખૂણે-ખાચર થોડી પણ
ઈષા, નફરત, વેર, ઝેર ક બદલાની ક ોધની
તમસ ભાવનાઓ ને કાઢી નાખીએ. નિહ તો આવી
ભાવનાઓ વયંને અને અ યને ભયભીત પણ
કરશે. પરમા મા મહા યોિત સાથે ડીને જ ર
આવી નકારા મક ભાવનાઓને દૂર કરીએ. યાદ
રહ ક યાર અંતરમનમાં દીપક ગશે, યાર
તેના ારા અનેક આ માઓના દીપક પણ ગશે.
જયાર નકમય સંસાર પી નરકાસુર બળશે યાર
થશે સાચી આતશબા . જયાર સાચા મનથી થશે
રાવણનો અંત, યાર નિહ રહ બી અ ય
આ માઓ માટ અંદર ઈષા, ષ, ણાભાવ.
ખલાસ જશે જયાર તમસ ગુણો, યાર માનવ
સાચો સંત બનશે અને દરક ઘરમાં ખુશી આનંદ
થશે. યાર કહવાશે ઉ સવનો તહવાર સાચી
દવાળી.
॥ ઓમશાંિત ॥

(પેજ નં. 08નું અનુસંધાન)... અ તધારા

Ào´ Þ×í Öù åë_ìÖ, ÕþõÜ Öù Èõ, Âðåí Öù Èõ. Çí½õ
Àù´ èùÝ, Àù´ Þë ÕHë èùÝ. ±ë çäý Çí½õ Öù
åë_ìÖ ±Þõ Âðåí ±ëÕÞëßí Þ×í. ÕHë ÚëÚë±õ Éõ
ÜÞõ iëëÞÔÞ ±ëMÝð_ Èõ Öõ Üëßí Õëçõ çØë ßèõ.
ìØá×í ÕþõÜ ±ëÕÖë ßèù, åë_ìÖ ±ëÕÖë ßèù. Éõ
Ào´ ±ëÕHëù ÕßVÕßÞù áõHëØõHëÞù TÝäèëß Èõ Öõ
çäý Àë_´ ÚëÚëÞù É Èõ. ±õÜë_ ±ëÕb_ Ào´ Þ×í.
Öù çØë ç_ÖðWË, çðÂí, çèÞåíá, åíÖâ ÚÞí
ßèõ½õ.
ÕþT²ìkëÜë_ ßèõÞëßë Öù Õþ×Ü ÀZëë Üõâäí
åÀõ Èõ ÀëßHë Àõ ç_ÃÜ Õß ØßõÀÞõ ÖÀ Èõ. Éõ

³EÈõ, Öõ Õþ×ÜÀZëëÜë_ ±ëäí åÀõ. ÚëÚë çúÞõ
±õ À Ìë_ ÛHëëäõ Èõ . É^ Þ ë±ù ÀßÖë_ Þäë
ìäzë×a±ù ±ëÃâ äÔí ßëë Èõ.
ÉõÜHëõ ÚëÚëÞë ÚÞÖë_ É ÕùÖëÞë ±ëèëß,
ìäèëß, ìäÇëßùÞõ åð© Àßí ØíÔë Öù ±õÞõ ÔëßHëë
ÀßäëÜë_ äëß áëÃÖí Þ×í, FÝëß×í ÚëÚëÞë
ÚLÝë Èí±õ IÝëß×í ÕìähëÖë °äÞÜë_, çIÝÖë
ÜÞÜë_ ±Þõ ÞÜþÖë TÝäèëßÜë_ ±ëäí Èõ. ±õÀÞù
Úí½ çë×õ ç_Ú_Ô Èõ. ±ë µLïÞìÖÞù ÜëÃý Èõ.
॥ ઓમશાંિત ॥

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 11 November 2022 Page No. 28

વષ ૨૦૨3 માટ િવશેષ સચ
ૂ ના
ાકમારીઝ સેવાક ોનાં િનિમત ઇ ચાજ
બહનો, સેવાસાથી બહનો,
ાકમાર ભાઈઓબહનો તથા સૌ યારાં ેહી વાંચકિમ ો, આપ
મંગળ કશળ હશો, તેવી શુભ આશા છ.
ુઆરી -૨૦૨૩થી ગુજરાતી ાના તનું
નવું વષ શ થનાર છ. આપ સૌને ન િવનંતી છ
ક, નવા વષ - ૨૦૨૩ માટ આપના સેવાક ોની
ાના ત મેગેઝીનની કલ સં યા જેમ બને તેમ
જ દીથી તારીખ - ૩૦, નવે બર - ૨૦૨૨ પહલા
ાના ત કાયાલય સુખશાંિત ભવન,
.ક. નં દનીબેનને ાના તના
Email - gyanamrit.guj@gmail.com
અથવા
હોટસએપ નંબર - +૯૧ ૯૪૨૬૭ ૦૮૪૪૮
ારા ખાસ લેિખતમાં ણ કરશો . યઆ
ુ રી
- ૨૦૨૩નો અંક ખબ
ૂ એડવા સમાં તૈયાર થઈને
િ ટ ગ માટ ેસમાં અગાઉથી ડસે બર૨૦૨૨માં આપી દવાનો હોય છ. આપ સૌની
અથાક મહનત, પ ર મ અને સહકારથી
ાના તના અંકોની સં યા અમને ૩૦ નવે બર
સુધીમાં એડવા સમાં મળી ય તો િ ટ ગમાં
વધુ સગવડતા રહ.
આપ સૌ િનિમત બહનોને ખાસ ન
અરજ કરવાની ક, બાબાનો સંદશ જન-જન સુધી
પહોચાડવાની સેવા માટ આપ આપના ાસના
સૌ ભાઈ-બહનોમાં ખબ
ૂ ઉમંગ-ઉ સાહ ભરી
સ યો બનાવવાનું લ ય રાખશો. સેવાક અને
ગીતા પાઠશાળાના દરક બી.ક. પ રવારમાં ઘર
બાબાનું ગુજરાતી ાના ત અવ ય ય તે
હતુથી, બેહદની સેવા માટ જન
ૂ ા મે બરોને ચાલુ
રાખી, બી નવા (ઓછામાં ઓછા) બે- ણ

ાના ત

સ યો બનાવી ાનદાન કરવાની સેવામાં પોતાનું
ભા ય બનાવવાના આ સુંદર મોકાને ઝડપી સેવા
કરી લેશો . દરક બાબાના બાળકો પોતે સ ય
બની અંક વાંચીને પોતાનો તે અંક બી ને વાંચવા
આપીને દર મહીને ાનની સેવા કરવાની તક લે,
તેવી ેરણા જ ર આપશો. તમે સ ય બની ૧
વષમાં ૧૨ અંક ારા જુદા-જુદા ૧૨ પ રવારો,
પાડોશી, ેહીજનોની સેવા થશે. બી નોનબીક ભાઈ-બહનો, િમ ો, વેપારીઓ, ઓ ફસના
અિધકારીયો, સમાજસેવી સં થાઓ, મિહલા
મંડળ, શાળા-કોલેજ, લાઈ ેરીવાળાને જ રથી
સ યો બનાવવાનું લ ય ભાઈ-બહનોને આપશો.
સૌ વાંચકિમ ોને પણ સાદર િવનંતી ક, તમે પણ
ઓછામાં ઓછા બી ૩ નવા સ યો જ ર
બનાવશો.
િવશેષ ક, જેમ આપ સૌ કોઈ ણો છો ક
છ ા ૬ મિહનામાં ખાસ આંતરરા ીય ક ાએ
પે ોલના ભાવમાં ખબ
ૂ ધરખમ વધારો થયો છ.
જેની અસર જન વનના યેક ે માં દરક
ચીજ-વ તુઓ પર પડી રહી છ. િ ટ ગ માટ
પરદશથી આવતો કાગળ, શાહી (ઈ ક),
ા સપોટનું ભાડું, ટપાલ ટીક ટના ભાવ,
પરદશમાં એર યુઅલ સરચાજ વધવાથી
પો ટલ ટીક ટના ભાવમાં સીધો ડબલ વધારો
થયેલ છ. આમ દરક ચીજ-વ તુઓમાં ખબ
ૂ
જંગી તોિતંગ ભાવવધારો થયેલ વા મળ છ.
તમે સૌ કોઈ આ થિતને સારી રીતે અનુભવો
છો, સમ પણ શકો છો. સૌને એ પણ યાલ છ
ક, મધુબનથી કાિશત િહ દી ાના ત,
ઓમશાંિત મી ડયા, બી
કાશનોમાં પણ
ચાલુ વષ-૨૦૨૨થી ભાવ વધારલ છ. આ સમ
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બાબતોને યાને લેતા વષ
ુઆરી-૨૦૨૩થી
ગુજરાતી ાના તમાં પણ ન વો ભાવ વધારો
કરવામાં આવે છ. આશા રાખું છું અને િવનંતી છ
ક, આપ સૌ તેને વીકારશો . તેમાં સાથસહકાર જ રથી આપશો તેવી ન અર છ.
ાના તનું
સંપાદન,
ડઝાઈન ગ,
િ ટ ગનું કામ િનયિમત રીતે ચાલે છ. મેગેઝીન
પહ ચાડવા માટ ા સપોટ અને ટપાલ ખાતાની
િનયિમત સેવાઓ પણ મળ છ. જેથી આપને
ર યુલર ાના ત મોકલી ર ાં છીએ. આપને
સમયસર, સારી થિતમાં, યવ થત રીતે અંકો
મળી જતાં જ હશે તેવી ાના ત ટીમને આશા છ.
તેમ છતાં પણ ાના ત બાબતે આપને કોઈ પણ
તકલીફ પડતી હોય, કોઈ સલાહ ક સચ
ૂ ન હોય તો
અથવા કોઈ વાત યાન પર આપવા જેવી લાગે તો
તમે ચો સપણે િન:સંકોચ સીધો સંપક કરશો.
મેગેઝીનના અંકો આપની અનુકળતા માણે
સેવાક ઉપર અથવા જે તે સ યોને સીધા તેમના
ઘર ટપાલથી મોકલી શકાય તેવા સરકારના નવા
િનયમો માણે આયોજન કરીએ છીએ.
આપ સૌ બી આ માઓની સેવા કરી શકો
તે લ યથી ાના ત ઈમેલ અને હોટસએપથી
પણ મોકલી ર ાં છીએ. ાના ત ઈ-કોપી બી.ક.
મેગેઝીનની વેબસાઈટ, ઓ એ લીકશન પર
પણ છ.
આભાર માટ :- સમ વષ દરિમયાન આપ
સવ િનિમત ટીચસ બહનો, સવ નાની મોટી સાથી
બહનો, ાના ત માટ દરક સેવાક પર નવા
સ યો બનાવવા, યાદી તૈયાર કરવી,
ા સપોટમાંથી લાવવા તેને
ાસમાં, ગીતા
પાઠશાળામાં, ગામમાં અ ય નોન બી.ક. સ યોને
આપવા જવાની સેવા પૂરી પાડનાર, સ ગ વષ
દરિમયાન લેખ અનુભવ લખી િનયિમત લખી

મોકલવા, સેવાક ો ારા થતી દરક સેવાના
ફોટા પાડવા અને સમાચાર સાથે સમયસર
મોકલવા જેવી ઘણી સેવાઓમાં આપ સૌકોઈનો
દરક કાયમાં ખબ
ૂ -ખબ
ૂ સાથ, સહકાર અને સપોટ
ાના તને મળતો આવીયો છ. તે બદલ સંપાદક
અને સમ ાના ત ટીમ આપનો અંતકરણપૂવક
આભાર માને છ, અમે આપના ઋણી છીએ. છ ા
૫૧ વષથી સુધી બાબાની આ સેવાઓ અિવરત
ચાલી રહી છ, ભિવ યમાં પણ આપણે સૌ સાથે
મળીને ાના તની સેવાને આગળ ચાલુ રાખીને
વધુ સેવાઓને ધપાવતા રહીએ, તેવી અ યથના
સાથે ાના ત ટીમ આપ સૌનો અંતકરણપૂવક
દલથી ખબ
ૂ -ખબ
ૂ આભાર માને છ.
તો સમયસર આપની નવા વષની સં યા
અમને મળી જશે તેવી શુભ આશા અને પૂણ
િવ ાસ છ. આભાર સહ.
॥ ઓમશાંિત ॥
વષ 2023ના લવાજમના નવા દર
ભારતમાં વાિષક લવાજમ - . ૧૩૦.૦૦
આ વન સ ય - . ૨,૨૦૦.૦૦
છુટક નકલ - . ૧૫.૦૦
િવદશમાં વાિષક લવાજમ - . ૧,૬૦૦.૦૦
આ વન સ ય - . ૧૨,૦૦૦.૦૦
• મૌન રહવાથી શાંિત અને શ
મળ છ
અને માનિસક અને શારી રક આરામ પણ
મેળવી શક એ છીએ.
• વન સરળતાથી વહ તે માટ પાડોશી
સાથેના સારા સંબંધો પણ જ રી છ. એ તમે
સદવ યાદ રાખશો.
• ોધીને મા કરો, દુ મનને ેમ કરો બૂ ં કર
તેની સાથે પણ ભલાઈ કરો.
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સંગ પ રમલ
ઈ રનું યાન
એક ધમપરાયણ ી હતી. એનું નામ
પાવતી હતું. પોતાનું દરક કામ તે ઈ રને યાદ
કરીને કરતી હતી. ગરીબોને મદદ કરવામાં તે
હમેશાં આગળ રહતી હતી. શ ય હોય તેટલી તે
દાનદિ ણા પણ આપતી હતી. પોતાના પિતને પણ
તે ઈ રનું નામ લેવા માટ કહતી હતી તો તેનો પિત
કહતો હતો ક ાવ થામાં રસદથી ભગવાનનું
યાન કરીશ અને દાનદિ ણા આપીશ. આ વાત
પર યાર યાર પાવતી અને તેના પિત વ ે
વાદિવવાદ થતો હતો. એક દવસે પાવતીએ એના
પિતને ફરીથી ક ં, જુઓ, આપણને એ ખબર
નથી ક આપણી િજંદગી કટલા દવસની છ. એટલે
આપ ભગવાનની પૂ યાન
ાવ થામાં નહ
પણ યાર સમય મળ યાર કરો. આ સાંભળી
પાવતીના પિતએ ક ં, ભગવાનની પૂ યાનમાં
ય ત રહીશ તો ઘર કોણ ચલાવશે? આપણી
પાસે ધનસંપિ નહ હોય, તો કોઈ આપણો ભાવ
નહ પૂછ. વવા માટ ભૌિતક સાધનોની જ ર
પડે છ. તું હમેશાં ભગવાનનું નામ જપે છ તો શું
ભગવાને કદી થાળી પીરસીને તારી સામે રાખી છ?
કટલાક દવસો પછી પાવતીનો પિત અચાનક
બીમાર પડી ગયો. પાવતી એને લઈને વૈ ની પાસે
ગઈ. વૈ ે એને સવાર, બપોર, સાંજ એમ ણે
સમયે આપવાની દવા આપી. પાવતીએ એ દવા
છાજલી ઉપર મૂક . સવારથી સાંજ થઈ ગઈ પણ
પાવતીએ પોતાના પિતને દવા આપી નહ . પિતએ
િવચાયુ ક કદાચ એની પ ી દવા આપવાનું ભૂલી
ગઈ છ. એણે દવા માગી તો પાવતી એ ક ં, ણે
સમયની દવા એક સાથે લઈ લેશો. પિતને આ
સાંભળી ોધ આવી ગયો અને તે બો યો, દવા

લેવાની પણ એક રીત છ એક સાથે દવા પીવાથી
બીમારી દૂર નહ થાય. તે તો ખોરાકના િહસાબે
ધીર ધીર પીવાથી દૂર થશે. પોતાના પિતની વાત
સાંભળી પાવતી બોલી. આપે સાચું ક ં આપણે સૌ
ભવરોગથી પી ડત છીએ. એના ઉપચાર માટ
આપણે દરરોજ દવાના પે ભગવાનનું મરણ
અને સ કમ કરવું ઈએ. રોગ વધી જવાથી યા
યુ ન ક આવવાથી એક સાથે દવા લેવાથી
કોઈ લાભ નહ થાય. પાવતીની વાતોથી પિતની
આંખ ઊઘડી ગઈ. એ દવસથી તે ભગવાનનું
યાન કરવા લા યો અને પ ીની સાથે મળીને
લોકોની સેવામાં ડાઈ ગયો.

સિહ ણુતા
ચીનના સ ાટના વડા ધાન
બનતાં
સેવામાંથી િન થઈ ગયા. એમનો પ રવાર ઘણો
મોટો હતો. સ ાટ િવચાયુ વડા ધાને લાંબા સમય
સુધી રા યને પોતાની સેવાઓ આપી છ. આજે
પણ તેઓ પોતાના િવશાળ પ રવારને એકતામાં
રાખી શ યા છ. આવા અનુભવી માણસને મળવું
ઈએ। તેઓ વયં ચાલીને વડા ધાનના િનવાસે
પહ યા. સ ાટને વડા ધાનના ભવનનું િવશાળ
આંગણું તાં આ ય થયું. તો વડા ધાને ક ં
રાજન! મોટો પ રવાર છ. એક હ ર સ યો છ.
આ આંગણું એક સાથે બેસીને ભોજન કરવા માટ
છ. રા એ ફરી ફરીને સમ ભવનનું અવલોકન
કયુ. ઘણી મોટી રસોઈ, એના માણમાં વાસણ
ભંડાર, સવ સ યોના શયનક . સ ાટ
વડા ધાનના પ રવારની યવ થા
ઈએ.
આ યચ કત થઈ ગયા. સ ાટ ક ં,
વડા ધાન ી, આપના આટલા મોટા પ રવારની
એકતાનું રહ ય શું છ? તે કારણ ણવા ઈ છું
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છું.
વડા ધાન સ ાટની વાત સાંભળીને
કટલીક પળો પછી એમણે પોતાના એક પુ ને
કાગળ અને પે સલ લાવવાનો ઈશારો કય .
કાગળ આવી ગયો તો એણે લખવાનું શ કયુ.
આખું પાનું લખીને સ ાટના હાથમાં આ યું. સ ાટ
એને વાં યું. આખા પાનામાં મા એક જ શ દ
સિહ ણુતા સો વખત લખવામાં આ યો હતો. બી
કોઈ શ દ નહોતો. વડા ધાને ધીરથી ક ં સ ાટ!
અમારા પ રવારનો દરક સ ય એકબી ને સહન
કરવાનું ણે છ. જે બીજને સહન કરવાનું ણે છ
એનો સહવાસ સુખદ હોય છ.

ણ
રા
િવ મિસંહ એકવાર પોતાના
દરબારીઓને ણ
પૂ ા. દરબારીઓએ
પોતાની સમજણ અનુસાર ઉ રો આ યા પણ રા
કોઈનાથી સંતુ થયો નહ . રા નો પહલો
હતો યિ ઓમાં સવ ે કોણ છ? બીજું સૌથી
ે સમય કયો છ અને ી
હતો સૌથી
મોટું કમ કયું છ? એ પછી રા િવ મિસંહ
દરબારમાં આવનાર દરક યિ ને આ
પૂ ા પણ કોઈએ સંતોષજનક જવાબ આ યો
નહ . એક દવસ રા
ોના ઉ રોની શોધમાં
રા યમાંથી નીકળી ગયો. તે જંગલમાં અહ તહ
ભટક ર ો હતો યાર એને એક ઝૂંપડી દખાઈ.
રા એ ઝૂંપડીએ પહ યો. યાં એક મહા મા
છોડવાઓને પાણી પાઈ ર ા હતા. રા ને તાં જ
છોડવાઓને પાણી પાવાનું બંધ કરીને રા ની
પાસે આ યા અને એમને બેસાડીને ઠડુ પાણી અને
ફળ લઈ આ યા. યાર એક યિ
યાં આવી જે
ઘણી જ ઘાયલ હતી. તે દદથી પીડાઈ ર ો હતો.
હવે મહા મા એ યિ ની સેવામાં લાગી ગયા.
એમણે એ યિ ને સુવડાવી એના ઘા પર લેપ
લગા યો. પીડાથી બેહાલ યિ ના માથા પર

મહા મા હાથ ફરવી ર ા હતા જેથી એને થોડી
રાહત મળ. રા િવ મિસંહ આ બધું ઘણા
યાનથી ઈ ર ા હતા. યાર તે યિ
આરામથી સૂઈ ગઈ તો રા એ પોતાના ણ
ો
મહા માને પૂ ા. મહા મા બો યા, રાજન, આપ
અહ આ યા યાર પછી અ યાર સુધી મ જે કાય
કયા એમાં ણે
ોના ઉ ર છ. રા એ ક ં
કઈ રીતે? મહા મ
સમ યો નહ . મહા માએ
સમ યું. યાર આપ મારી ઝૂંપડીમાં આ યા
યાર છોડવાઓને પાણી પાઈ ર ો હતો. તે મા ં
કત ય હતું. પરંતુ તમે આવી ગયા. આપને
અિતિથ સમ આપના વાગતમાં ડાઈ ગયો.
યાર તે ઘાયલ યિ
આવી ગઈ.
અિતિથસેવાનું કત ય છોડીને એની સેવા
સારવારમાં ડાઈ ગયો. એનું તા પય એ છ ક જે
પણ તમારી સેવા મેળવવા આવે તે એ સમયે
સવ ે મનુ ય છ. એની સેવા સવ મ કમ છ.
અને કોઈપણ કાય કરવા માટ વતમાન જ સવ મ
સમય છ. એના િસવાય બી કોઈ સમય નથી.
॥ ઓમશાંિત ॥
•

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 દતી નથી.
• એક નાના સરખા કાંકરાને પણ ચે ઉડાડવો
હોય તો મહનત કરવી પડે છ, તો વન જેવા
વનને ચે ઉડાવવા માટ કશો જ મ
નહ ? ના, વન આજે છ યાંથી ઉપર
ઉઠાવવા માટનો 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.
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માણસને હો નહ , પૂવ હો નડે છ. અપશુકન નહ , અંધ

ા નડે છ.

ાતા રોિહત શાહ
એક હક કત છ ક દરક દશની
ખૂબ જ
ભોળી છ. ભ ય ક પનાઓથી એને ભોળવી
શકાય છ. મં ોનું મહ વ બતાવી તેને મં મુ ધ
કરી શકાય છ. ચમ કારોના ચમ કાર બતાવીને
ચેલાનાં ટોળટોળાં ઊભા કરી શકાય છ. તમે કોઈ
પણ તનું માણ આ યા વગર પ થરનો એક
ટુકડો કોઈને આપીને કહો, ક આ ચમ કા રક
ર છ. તેના ભાવથી તમારાં આિધ- યાિધઉપાિધ ટળી જશે. તો એ ફાલતું પ થર લેવાં, તમને
મ માંગી કમત ચૂકવનારાઓની લાંબી કતારો
ખડકાઈ જશે. એટલું જ નિહ, એ પ થર ઘેર લઈ
ગયા પછી તેને નાનકડો પણ કોઈ લાભ થશે,
તો તેને મહાચમ કાર જ માની લેશે અને એને
કઈ જ ફાયદો નિહ થાય તો પોતાના હો અને
ભા યને દોષ શે.
જગતમાં જેટલા પણ િવ યાપી મહા માઓ
થયા છ, તેઓ આ મ ા, ઉ સાહ, િન ા અને
પુ ષાથના માગ આગળ વધીને જ થયા છ. કોઈ
મહાન વૈ ાિનક, મહાન સાિહ યકાર, મહાન
ડૉ ટરને મળીને પૂછશો, તો જવાબ મળશે ક તે
સૌ મહા માઓ કદીય અંધ ાથી હો-મુ ત
નડવાની વાત વીકારતા નથી.
તમે નીચે
મુજબની સ તા કળવો તો તમને કદીય કોઈ
હ નિહ નડે. જગતની કોઈ શિ તમા ં અિહત
નિહ કરી શક.
• સતત સાચી દશામાં પ ર મ કરો.
• પ ર મ કરવા છતાં પ રણામ ન મળ તો

•
•
•
•
•
•
•
•
•

તટ થ રીતે પોતાની ભૂલ શોધો અને સુધારો.
કોઈપણ પુ ષાથ ઉ સાહથી જ કરો, વેઠ
સમ ને નિહ.
તરત ફળ મેળવવાની િ ના રાખો, ધીરજ
કળવો.
નવા િવચારો, નવા હતુઓ, નવી પ િતઓ,
નવા સાધનો વગેર અપનાવતા રહો.
મનમાં કોઈ જ શંકા ના રાખો. િન ફળતાનો
ભય ના રાખો.
િન ફળતા તમારી પરી ા છ તેમ સમ .
િન ફળતાની પળ હિથયાર હઠાં મૂક ના દશો.
હિથયારો મૂક દનાર પરાજય જ પામે છ.
કોઈની સાથે િવ ાસઘાત ના કરશો.
પોતાની ભૂલ વીકારવામાં નાનપ ના
અનુભવો.
એક ખાતરી રાખો ક તમને કોઈ હ ક
અપશુકન નડતા જ નથી. તમે અંધ ા
કળવશો તો તમે પોતે જ તમને નડશો.
વનમાં તડકો-છાંયડો, ચડતી-પડતી, સુખદુઃખ તો આવે જ. એથી હતાશ થઈને મં -તં
- ર - દોરા - ધાતા - તાજવીજનાં ધત ગ
કરવાની જ ર નથી. તમે એવું કાંઈ જ નિહ
કરો તો પણ તમારા દુઃખના દવસો ઝાઝો
વખત ટકશે નિહ. સુખ હોય ક દુઃખ એક
સરખા દવસ કદીય કોઈના રહતા નથી!
॥ ઓમશાંિત ॥
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ાના ત

સંગમયુગની શ દાવલી

દવી ભાઈઓ અને બહનો,
સંગમયુગની શ દાવલીના િવભાગમાં ઓ ટોબર
- ૨૦૨૨ માસની શ દાવલી ભાગ - ૨૩ના જવાબો આ
સાથે છ. ાનના િચંતનના આધાર આપના જવાબોને
સાચા જવાબો સાથે સરખાવી શકશો. સંગમયુગની
શ દાવલી ભાગ - ૨૪ અહ તુત છ. જેની આડી-ઉભી
ચાવીઓ ભરશો. આપને આવતા ડસે બર - ૨૦૨૨ના
અંકમાં શ દાવલી ભાગ - ૨૪ના જવાબો મળશે.

સંગમયુગની શ દાવલી ભાગ - ૨૪

શ દાવલી ભાગ - ૨૩ના જવાબોવાળું કો ક

આડી ચાવીઓ 1. ગુજરાતી વષનો થમ મિહનો (૪)
4. ‘ઘા’ પર ...... લગાવવામાં આવે (૩)
7. ..... મે મગન (૩)
8. ...... નો ઈવીલ (૩)
10. ૧૭ નવે બર ..... નો િત દવસ (૮)
14. કોપી (૩)
15. પ પા (૩)
16.
(૩)
18. ગુજરાતી કરણ શ દનું િહ દી અનુવાદ (૩)
19. પંથ (૪)
21. ....... દ ઈ ડયા (૨)
22. ..... માતર (૨)
23. સ યનારાયણના સાદમાં ..... મળ (૨)
24. પ રણામનું િહ દી (૩)
25. ..... બાબા (૨)
27. ફાળું (૩)
28. સીડી (૩)
29. ‘કાળ’ શ દને ઉ ટો લખો (૨)
30. રાત- દવસને િહ દીમાં ..... કહવાય(૪)
31. માઁ સર વતીનું વા (૩)
ઉભી ચાવીઓ 1. સમય, અવિધ, કાળ (૪)
2. નસ (૨)
3. ય મે હમે અપના .... સબ વાહા કરના હ (૬)
4.
ાનની ભાષામાં આધારને શ દને ... કહવાય (૩)
5.
ટરની એક કપની (૩)
6. ‘આ દર ’ શ દને ધો લખો (૪)
9. .... યદા હી ધમ ય (૨)
11. .... ચાકર (૩)
12. સમાધાન (૨)
13. એક દ ય ગુણ (૫)
15. તલાક (૪)
17. ત (૨)
18. ‘રસોડાના વપરાશની ચીજવ તુઓ’નું અં ે (૩)
19. ૧લી નવે બર .... દાદીનો િત દવસ (૫)
20. એક સદગુણ (૫)
23. પાણીનો વભાવ (૩)
26. મુખ (૩)

Gyan Amrit Vol : 15 Issue : 11 November 2022 Page No. 34
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