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ગાયત્રી મતં્ર અમારી િાથે િાથે : 

ૐ ભભૂભિુઃ સ્િઃ તત્િવિત ભિુરેણ્ય ંભગો-   | દેિસ્ય ધીમહિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્॥ 

દેિીઓ, ભાઈઓ ! તમે ફકત તમારા દીકરાને માટે કમાણી કરી છે,  ભલેને તે બે કોડીનો 

િોય. તમે ફકત તેના માટે જ જીિતા શીખ્યા છો. વમત્રો, આ૫ણભ ંજીિન કયા કાયુને માટે 

ખચાુઈ ગયભ ં? ફકત મભઠ્ઠીભર ૫થ્થરોને માટે. આ૫ણે ક્યારેય ૫ણ વિચાયભું નહિ કે આ૫ણ ે

કઈ રીતે જીિવભ ંજોઈએ. તો ગભરભજી, અમારી કમાણીનભ ંશભ ંથશે ? તમારી કમાણી દીકરાને 

મળશે, િાળાને મળશે, જમાઈને મળશે. તમે તમારી િહભને બરબાદ કરી નાખંી. અરે ! તમે 

ઇચ્છયભ ં તો તો તેને ઊંચે ઉઠાિી શકયા િોત. ભગિાને તમને મનભષ્યનભ ંશરીર આપયભ ંછે. 

જે હદિિે તમને બનાવ્યા િતા ત્યારે તેના િ૫ના ઘણા મોટા િતા, તમારી પાિે ઘણી 

મોટી આશાઓ રાખી િતી. તમે તે બધા ઉ૫ર પાણી ફેરિી દીધભ.ં 

વમત્રો ! ભગિાન ખબૂ થાકી ગયા છે. તેમની ઇચ્છા છે કે મારો વપ્રય દીકરો મનભષ્ય, જો આ 

દભ વનયાને સભદંર બનાિે તો મજા આિી જાય. ભગિાનને િિભાગી અને િિયોગીની જરૂર 

િતી. એટલા ં માટે ભગિાને તમને બનાવ્યા િતા. તેમણે ઘણી મિનેત કરીને તમને 

બનાવ્યા િતા. 
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ભગિાનની પાિે ભીની માટી િતી. તેણે કભ ંભારની જેમ તે માટીને લાબંી કરી દીધી કે િા૫ 

બની ગયો. ગોળમટોળ કરી દીધો તો કાચબો થઈ ગયો,  દેડકો બની ગયો, ૫રંત ભ જે હદિિે 

ભગિાને તમને બનાવ્યા ત્યારે તેમને ૫રિેિો િળી ગયો. તેમનો ઘણો બધો િમય 

ખચાુઈ ગયો. આની પાછળનો તેમનો ઉદે્દશ દભ વનયાને સભદંર બનાિિાનો િતો. શરીરનો 

એક એક કણ, જેમા ંમસ્સ્તષ્ક, હૃદય, આંખો બધા જ અંગ બન્યા. 

આજ સભધીમા ં મનભષ્યના શરીર જેિી બીજી કોઈ બેનમનૂ ચીજ દભ વનયામા ં બની નથી. 

જ્યારે હભ ંહિમાલય ગયો ત્યારે નદંનિનનો ફોટો પાડયો િતો. તેની લબંાઈ ૫િોળાઈ િતી, 

૫રંત ભ તેની ઊંડાઈની ખબર ૫ડી શકી ન િતી તથા જે ફોટો ખેચ્યો િતો તે પીળા રંગનો 

આવ્યો િતો એ જોઈને મને થયભ ંકે આવભ ંકઈ રીતે બની શકે ? ફોટાનો રંગ આ પ્રકારનો 

િોિો ન જોઈએ. બગીચો તો મખમલી િતો. મેં તેને ફેંકી દીધો. આ બધી કમાલ લેન્િની 

િતી. 

િહરષ્ઠ રાજકભમારનો આ વ્યિિાર  : વમત્રો, આ૫ણી આંખો કેિા સભદંર લેન્િથી બનેલી છે ! 

એના આ દભ વનયામા ંકોઈ જોટો નથી. એ િાસ્તવિક ફોટો ખેંચી લે છે. આટલભ ંઅવત કીમતી 

શરીર તથા ભગિાનનભ ંઆવભ ંઅનભદાન બીજા કોઈ પ્રાણીને નથી મળયભ.ં ભગિાને આટલી 

બધી ઉદારતા શા માટે રાખી ? આ પ્રશ્ન તમારી િામે છે. તમારે વિચાર કરિો જોઈએ કે 

ભગિાને આિો ૫ક્ષપાત શા માટે કયો ? જો બીજા પ્રાણીઓમા ંવિચારિાની શહકત િોત, 
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તો તે ભગિાનની િામે િાજર થઈને પોતાની ફહરયાદ િભંળાિી તમને જેલમા ંમોકલી 

દેત, ૫રંત ભ તેમનામા ં એિી તાકાત નથી, એટલે એ બબચારા ં શભ ં કરે ? ૫રંત ભ તમારે તો 

વિચાર કરિો જોઈએ. આ બાબતે ભગિાનને જો કોટુમા ંબોલાિિામા ંઆિત, તો તેઓ 

થરથરતા આવ્યા િોત. જ્યારે તેમને આ વિષયમા ંપછૂિામા ંઆવ્યભ ંિતો, તો તેઓ કિતે 

કે મનભષ્યને મેં વિશેષ ચીજો એટલા ંમાટે નથી આપી કે તે ઉડાઉગીરી કરે તથા મોજ 

મસ્તી કરે. મેં તો આ દભ વનયાને સભદંર બનાિિા તથા િજાિિા માટે તેને બનાવ્યો િતો. 

આ તો મારો મોટો દીકરો છે, રાજકભમાર છે. મેં આ જ કારણના લીધે તેને રાજગાદી આપી 

દીધી િતી અને બધી જ  જિાબદારીઓ િોંપી િતી. આ બધભ ંએટલા ંમાટે આપયભ ંિત ભ ંકે 

તે મને િિયોગ આપે. મેં ઘણભ ંમોટભં સ્િપન જોયભ ંિત ભ ં કે આ મારભં મોટભં બાળક છે, િહરષ્ઠ 

રાજકભમાર છે, જે આ દભ વનયાને સભદંર બનાિી તેનભ ંધ્યાન રાખશો. 

૫રંત ભ એ અભાબગયાને હભ ં શભ ં કહભ,ં જે ફરીફરીને ત્યા ં જ પાછો આિી ગયો, જ્યાથંી તેણે 

ચાલિાનભ ં શરૂ કયભું િત ભ.ં તે કૂતરાની યોવન માથંી, િાનરની યોવન માથંી, સભિરની યોવન 

માથંી આવ્યો િતો અને વનમ્નકોહટના બચિંતન તથા વિચાર િોિાના કારણે ફરી પાછો એ 

યોવનમા ંચાલ્યો ગયો. તેણે વનમ્ન કોહટના ંપ્રાણીઓની જેમ િજભ ૫ણ પેટ તથા પ્રજનનની 

િાત જ યાદ છે. બાકીની િસ્ત ભઓ તો જાણે તે ભલૂી જ ગયો. એ અભાબગયાને એ 

િમજમા ં ન આવ્યભ ં કે જ્યારે ભગિાને િાનરને માટે તથા અન્ય પ્રાણીઓને માટે પેટ 
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ભરિાની વ્યિસ્થા કરી છે, તો શભ ંતેના વપ્રય પભત્ર મનભષ્ય માટે તે ખાિાની વ્યિસ્થા નહિ 

કરે ? ૫રંત ભ િાય રે ! અભાબગયો માનિી. તે આની હકિંમત જાણી ન શકયો. તે પોતાના 

ઉદે્દશ્યને ભલૂી ગયો તથા એવભ ંકિિેા લાગ્યો કે હભ ંમારી અક્કલથી કમાઈશ, ઘણભ ંજ પેદા 

કરીશ, મોજથી રિીશ. તેમા ંજ તે ખ૫તો રહ્યો. 

અભાબગયા મનભષ્યની દભ ગુવત 

વમત્રો ! તેનભ ં િીરા અને મોતી જેવભ ં હદમાગ આમા ંજ ફરત ભ ં રહ્ભ,ં એ અભાગીએ પોતે જ 

પોતાને બરબાદ કરી નાખં્યો. ઘોડા, િાથી, ભેંિ િગેરે જાનિરો મનભષ્ય કરતા ંિધારે ખાય 

છે, તો ૫ણ તેમનભ ંપેટ ભરાઈ ૫ણ જાય છે, ૫રંત ભ આ કમનિીબ મનભષ્યનભ ંપેટ ભાઈથી, 

બા૫થી, ૫ત્નીથી ૫ણ ભરાત ભ ંનથી. આ  અભાબગયો મનભષ્ય પેટને માટે બરબાદ થઈ ગયો. 

ભગિાને મને કહ્ભ ં કે શભ ં કહભ ં આચાયુજી, હભ ં તો ઘણો જ બચિંવતત છ.ં મેં તેમને પાણી 

વપિડાવ્યભ ંઅને કહ્ભ ં કે આ૫ જાઓ અને બચિંતા ન કરો. આ૫ની પાિે તો ચોરાિી લાખ 

યોવન િાળા પ્રાણીઓની અનેકો ફહરયાદો આિી ચકૂી છે. આ૫ જાઓ, િિે હભ ં તેને ઠીક 

કરીશ. મનભષ્યની પાિે બળબભદ્ધિ છે, એને અમે ઠીક કરીશભ.ં આ દભ વનયામા ંખભશી, આનદં 

અને ઉલ્લાિનભ ંિાતાિરણ ઉત્પન્ન કરીશ. અત્યારે તો તે પેટ પ્રજનનમા ંરચ્યો૫ચ્યો છે. હભ ં

પછૂ ંછ ંકે તારી પાિે કોઈ ધમુ કે િસં્કૃવત છે ? તભ ંક્યારેય આના વિશે વિચારે છે ખરો ? 

અરે ! તેં આટલો બધા ંબાળકો પેદા કરી લીધા,ં શભ ંતેમને ભણાિિાને માટે, વિકાિને માટે, 
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ઊંચા ઉઠાિિાને માટે તે કોઈ  વ્યિસ્થા કરી છે ? નહિ. તો ૫છી આટલા ંબધા બાળકો શા 

માટે ઉત્પન્ન કયાુ ? આને મખુૂતા વિિાય બીજભ  ંશભ ંકિિેાય ? 

ભગિાને કહ્ભ ંકે મેં એને ઘણા પ્રેમથી પેદા કયો, લાલન પાલન કયભું, એિી આશાથી મોટો 

કયો કે કદાચ એ મારે કામ આિશે, મારો િિયોગી બનશે તથા આ િિંારને સભદંર 

બનાિશે, ૫રંત ભ આણે તો મારી બધી જ ઇચ્છાઓ ઉ૫ર પાણી ફેરિી દીધભ.ં એ જયા ં

ચોરાિી લાખ યોવનઓના ંપ્રાણીઓ રિ ેછે ત્યા ંજ ૫િોંચી ગયો છે. આણે ભગિાનને ઘણા 

જ િરેાન કયાુ છે. મેં ભગિાનને કહ્ભ ંકે િ ેપ્રભભ ! આને આ િખતે માફ કરી દો. જો કોઈને 

િિે ૫છી માણિ બનાિિો િોય તો તનેી પરેૂપરૂી ચકાિણી કરી લેજો. મેં ભગિાનને 

પ્રાથુના કરી કે ભગિાન, ૫િલેા એને પછૂી લેજો કે શભ ંતે કોઈ શેઠ બનિા જઈ રહ્યો છે કે 

બાળકો પેદા કરિા જઈ રહ્યો છે ? ૫િલેા એ પછૂી લેશો, ૫છી જ તેને મનભષ્યનો જન્મ 

આ૫જો. જો મનભષ્યનો જન્મ જોઈએ તો બે રૂવપયાના સ્ટેમ૫ ઉ૫ર િસ્તાક્ષર કરાિી લેજો 

અને જણાિી દેજો કે અમભક લક્ષ્ય છે. જો તે મજૂંર િોય તો  જીિન આ૫જો, નહિતર ન 

આ૫તા. જો મજૂંર િોય તો જાિ, નહિ તો તમે િાનર કે કૂતરાની યોવનમા જાઓ તમારે 

માટે મનભષ્યનભ ંજીિન જીિવભ ં શક્ય નથી. મેં ભગિાને કહ્ભ ંઅને તેમણે સ્િીકારી લીધભ.ં 

તેમણે કહ્ભ ં કે મને જેમનભ ં હદમાગ, વિચાર, કાયુ િગેરે જાનિરો જેિા જણાશે, તેમને હભ ં

મનભષ્યનો જન્મ નહિ આપભ.ં 
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જીિનક્રમ બદલો   :  વમત્રો, આ િચ્ચાઈ નથી. તમે ભગિાનના મોટા દીકરા છો. તમે 

એના પભત્ર છો. તે ઘણો જ ઉદાર, દયાળં, કૃપાનો િાગર તથા િિુિ૫ંન્ન છે. ભગિાન 

પોતાના માટે શભ ંઇચ્છે છે ? શભ ંખાય છે ? તે ફકત બીજાને માટે જીિતો રિ ેછે. તમારે એ 

વિચારવભ ં જોઈએ તથા પોતાનો જીિનક્રમ બદલિાનો પ્રયત્ન કરિો જોઈએ. તમે તો 

ફકત લક્ષ્મીનો મતં્ર જ શીખિા ઇચ્છો છો. તમે કિશેો કે ગભરભજી આ શભ ં કિી રહ્યા છે ? 

વમત્રો, તમે ચોયાુિી લાખ યોવનઓના શરીર જભઓ. તમે િારા કમો નહિ કરો તો તમારા 

ગધેડાની યોવનનો સ્િીકાર કરિો ૫ડશે. તમારે ઈંટ નો ભાર ઊંચકિો ૫ડશે. િજનના 

કારણે પાછળના ૫ગ જખમી થઈ જશે, ૫ગ અથડાશે. તમે કિશેો કે આચાયુજી, હભ ં તો 

મભન્નાલાલ શેઠ છ.ં હભ ંઆ યોવનમા ંકેિી રીતે જાઉં ? તમે િારભં કમુ નથી કયભું માટે તમારે તે 

ભોગિવભ ંજ ૫ડશે. 

વમત્રો ! તમારે તમારી મખુૂતા ઉ૫ર વિચાર કરિો જોઈએ. તમે નકામી િમસ્યાઓમા ં

ફિાયા છો. તમારભં હદમાગ આ િમસ્યામા ંઅટિાયેલભ ંરિ ેછે. તમારભં જીિન બરબાદ થઈ 

રહ્ભ ં છે અને તમે ચ૫ૂ બેિી રહ્યા છો. હભ ં તમને ધન્યિાદ આ૫િાનો િતો, ૫રંત ભ િિે 

આ૫િા નથી માગંતો. તમને િમણા ં ૧ર૫ રૂવપયા મળે છે, ૫રંત ભ તમે ૩૫૦ રૂવપયાની 

નોકરી ઇચ્છો છો. આ નકામી િાતો છે. તમને જ્યારે ૧ર૫ રૂવપયા િા૫રતા નથી આિડતભ,ં 

તો ૩૫૦ રૂવપયા કેિી રીતે ખચુશો ? નકામી િાતો બધં કરો. જો તમે આચાયુજીના 
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આશીિાુદ લઈ જાત અને પોતાના જીિનને મિાન બનાિી લેત તો હભ ંઅને તમે બનંે 

ધન્ય થઈ જાત. 

ભગિાનને શભ ંજિાબ આપીશભ ં?  : વમત્રો ! હભ ંશાનદાર જજિંદગી જીવ્યો છ ંતથા પ્રિન્નતાની 

િાથે વિદાય લેિા બેઠો છ.ં ભગિાનને િાચો ઉત્તર આપીશ, ૫રંત ભ તમે ભગિાનને શભ ં

જિાબ આ૫શો ? તમે તો તમારી આખી જજિંદગી રડતા રહ્યા અને મરિાના િમયે ૫ણ 

રડતા રિશેો. આ૫ણભ ંજીિન ખાબોબચયા ંજેવભ ંથઈ ગયભ ંછે. આ૫ણો આધાર કમજોર છે. જો 

અત્યારે આ૫ણને લકિો થઈ જાય તો આ૫ણે ક્યાયંના નહિ રિીએ. આ૫ણભ ંતળાિ સભકાઈ 

જશે તો ૫છી શભ ંથશે ? આ૫ણી ઉન્નવતનો આધાર િમાપત થઈ ગયો છે. આ૫ણી પાિે 

જ્ઞાન છે, ૫રંત ભ આ૫ણા મસ્સ્તષ્કનભ ંબચિંતન જો ખરાબ થઈ ગયભ ંિોય, તો તે કોઈ ૫ણ રીતે 

ઉ૫યોગી નથી. આ૫ણી પાિે િ૫ંવત્ત છે, ૫રંત ભ કશભકં ઊંધભ ં થઈ જાય, દભકાળ ૫ડે, આગ 

લાગે, તોફાન આિે તો આ૫ણી બધી જ િ૫ંવત્ત સ્િાિા થઈ શકે છે. જેના પ્રત્યે આ૫ણને 

અિકંાર છે, લોભ છે, મોિ છે, તે નકામભ ંથઈ જશે. 

તળાિના આધારે કરિામા ંઆિેલી ખેતીનો શો ભરોિો ? ખેતી કૂિા પાિેની જમીનમા ં

યોગ્ય રીતે થઈ શકે છે, જયા ંકંઈકને કંઈક અિશ્ય ઊગી શકે છે. તે િયભું ભયભું રિ ેછે તથા 

તેના માટે પાણીની બચિંતા નથી રિતેી. આ૫ણભ ં બચિંતન ૫ણ આ પ્રકારનભ ંજ િોવભ ંજોઈએ 

અને આ૫ણે ૫ણ મજબતૂ આધાર ૫કડિો જોઈએ, જેનાથી આ૫ણે ૫ણ િયાુભયાુ રિી 
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શકીએ. આિો આધાર ભગિાનથી મોટો બીજો કોઈ નથી, જે આ૫ણને કાયમ િયાુભયાુ 

રાખી શકે છે. આમા ં જજિંદગીની ઉન્નવતના બધા જ દરિાજા ખભલ્લા િોય છે. આ એક 

અજ્ઞાત શહકત છે, જેના ઇશારા ઉ૫ર આખો િિંાર ચાલી રહ્યો છે. 

તમે તો દીકરાના નશામા ં છો. િાય બેટા ! િાય બેટા ! એિી બમૂો પાડતા રિો છો. 

એકિાર મારી પાિે મધ્ય પ્રદેશના એક િજ્જન આવ્યા િતા. તેમના બીજા નબંરના 

દીકરાનભ ં લગ્ન તો થઈ ગયભ,ં ૫રંત ભ નોકરી નિોતી મળી. તે આળસભ િતો, શ્રમ કરિા 

ઇચ્છતો ન િતો. તેણે તેના બા૫ને કહ્ભ ં કે તમે પેદા કયો છે તો ખિડાિો, પૈિા આપો, 

નહિતર હભ ંતમને જાનથી મારી નાખીશ. બબચારા ંડરના માયાુ દોડીને મારી પાિે આવ્યા 

અને કહ્ભ ંકે હભ ંબે ત્રણ મહિના સભધી ઘેર નહિ જાઉં. રજા લઈ લઈશ અને અિીંયા ંિતંાઈ 

રિીશ રિીશ. તેમણે કહ્ભ ંકે ગભરભજી, જો તેનો કોઈ ૫ત્ર આિે તો એવભ ંન કિતેા કે હભ ંઅિીંયા ં

છ.ં વમત્રો, એમના મનમા ંદીકરાને માટે જે સ્િપન િત ભ ંતેના ચરેૂચરૂા થઈ ગયા િતા. તમે 

૫ણ દીકરાઓની પાછળ પાગલ રિો છો. રાતહદિિ બેટા બેટા કરતા રિો છો. આ૫ણભ ં

એક બીજભ  ંસ્િપન એ િોય છે કે હભ ંઆ બની જઈશે, હભ ંતે બની જઈશ. તે બની ૫ણ જઈશભ,ં 

૫રંતે એક આંધી આિે છે અને આ૫ણા બધા જ સ્િપનો નષ્ટ થઈ જાય છે. આ૫ણે એટલો 

કમજોર આધાર બનાિી નાખં્યો છે કે આ૫ણે હદિિે િિવભ ં૫ડશે તથા રાત્રે રડવભ ં૫ડશે. 

આ રીતે આ૫ણે આ૫ણી બાહ્ય જજિંદગી આિી જ રીતે રડતા રિીને પરૂી કરી દઈશભ.ં  
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ભગિાનનો િિારો લો  :  ૫રંત ભ વમત્રો ! એક બીજો આધાર ૫ણ છે. જો તમે તનેે ૫કડી 

લેશો તો તમારભં જીિન કંઈક બની શકે છે. તે આધાર ભગિાન છે. તમે કિશેો કે અમે તો 

રોજ શકંરજીના મહંદરે જઈએ છીએ, પજૂાપાઠ કરીએ છીએ, ૫રંત ભ શકંરજી અમને કોઈ મદદ 

કરતા નથી. શ્રાિણ મહિનામા ં અમે બબલી૫ત્રો ચઢાવ્યા,ં પાણીનો લોટો ચડાવ્યો, ૫રંત ભ 

ભગિાન શકંરે કોઈ મદદ ન કરી. વમત્રો, શકંર ભગિાનની કૃપા પ્રાપત કરિા માટે તમારે 

મોટભં ૫ગલભ ંભરવભ ં૫ડશે. 

વમત્રો, મોટા ંકાયોને માટે મોટા ં૫ગલા, જોખમ ભયાુ ૫ગલા ભરિા ૫ડે છે, ત્યારે જ લાભ 

મળી શકે છે. શકંરજીએ િરદાન આપયભ ંિત ભ ંરાિણને, ભસ્માસભરને તથા શકંરજીએ િરદાન 

આપયભ ંિત ભ ં૫રશભરામજીને, ૫રંત ભ વ્યિિાર અને કાયુ કરિાની રીતના કારણે રાિણ અને 

ભસ્માસભરને મારિા ૫ડયા. જો તમારી વિચારધારા િાચી િશે અને તમે ભગિાનનભ ં

િરદાન પ્રાપત કરીને આ િિંારમા ંકશભકં િારભં કરિા ઇચ્છતા િશો, તો તમને ભગિાનનો 

દરેક પ્રકારે િિયોગ મળશે. બળ અને ધનના આધારે મનભષ્ય બળિાન થઈ શકતો નથી. 

આ૫ણે આ૫ણા વિકાિને માટે મજબતૂ આધાર શોધિો ૫ડશે. એ મજબતૂ આધાર ફકત 

ભગિાન છે. ભગિાનનો આધાર લીધા ૫છી આ૫ણી પાિે શેની કમી રિ ે ? આ૫ણે  

તેમનો પ્રેમ તથા અનભદાન મેળિીને આ૫ણો આધ્યાજત્મક વિકાિ કરિાનો પ્રયાિ કરિો 

જોઈએ. ભગિાનની ૫િો અનતં સભખના ભડંાર ભરેલા છે. તેમના એક વમત્ર િતા સભદામા. 
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તે ગરીબીનભ ંજીિન જીિી રહ્યા િતા. લોકોએ કહ્ભ ંકે તમારી તો ભગિાન િાથે ઓળખાણ 

છે, છતા ંઆમ કેમ ? સભદામાજી ભગિાનની પાિે ગયા. ભગિાને પોતાના વમત્રને ન્યાલ 

કરી દીધો. 

િબંધં થઈ જાય તો  :  ગભરભનાનકને તેમના વપતાએ ગભસ્િે થઈને િેપાર કરિા માટે િીિ 

રૂવપયા આપયા અને કહ્ભ ંકે જા િેપાર કરીને તારો જીિનવનિાુિ કર. ગભરભનાનક દેિ િતં 

િતા. તેમણે િીિ રૂવપયાની હિિંગ ખરીદી અને જયા ંિતંોનો એક ભડંારો ચાલી રહ્યો િતો 

ત્યા ંગયા. તે િખતે દાળ બની રિી િતી. તેમા ંિીંગનો િઘાર કરિામા ંઆવ્યો અને ૫છી 

બધાને દાળ પીરિિામા ં આિી. લોકોએ પ્રેમથી ભોજન કયભું અને પ્રિન્ન થયા. િિારે 

જ્યારે નાનક ઘેર ૫િોંચ્યા ત્યારે જોયભ ં તો વપતાજી ખબૂ નારાજ િતા. તેમણે પછૂ્ભ ં કે 

પૈિાનભ ંશભ ંકયભું ? નાનકજીએ આખી િાત કરી અને કહ્ભ ંકે વપતાજી ! મેં એિો િેપાર કયો 

છે કે ભવિષ્યમા ં િજારગણભ ં થઈને પાછ ં આિશે. આજે િાસ્તિમા ં ગભરભનાનક િાિબેની 

યાદમા ં અમતૃિરમા ં સભિણુમહંદર વિદ્યમાન છે, જે કરોડો-અબજોનભ ં છે. વમત્રો, આ 

ભગિાનની િાથે િેપાર કરિાનો લાભ છે. મેં વિચાર કયો કે કરોડોનભ ંમહંદર કેવભ ં િશે, 

જેમા ં ગભરભનાનક સતૂા છે. વમત્રો આ મિત્િ છે ભગિાનની િાથે જોડાિાનભ,ં તેની િાથે 

િબંધં બાધંિાનભ.ં 
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વમત્રો ! કાશ્મીરમા ંમિમંદ િાિબેનો ૫વિત્ર િાળ એક શીશીમા ંરાખ્યો છે. અિીંયા ંિજારો 

- કરોડો રૂવપયાની મસ્સ્જદ બની છે. જો આજે ગભરભનાનક દેિ તથા મિમંદ િાિબે આિી 

જાય અને આટલા ં મોટા મલૂ્યિાન મકાનને જભએ તો તમેને આશ્ચયુ થશે. વમત્રો, આ 

આઘ્યાજત્મકતાનભ ંમલૂ્ય છે. ભગિાનની િાથે િબંધં બાધં્યા ં૫છી માણિ કેટલો મલૂ્યિાન 

થઈ જાય છે એ વિચાર કરિાનો વિષય છે . તે ઘણો જ કીમતી થઈ જાય છે. નાનક, 

વિિેકાનદં, મિમંદ િાિબે િગેરે મિાન થઈ ગયા. ભગિાન િાથે િબંધં થઈ ગયા ૫છી 

માણિનભ ંમિત્િ અને મલૂ્ય બનંે િધી જાય છે. 

એક સ્ત્રીનભ ંલગ્ન જો એક શેઠજી િાથે થાય અને દભભાુગ્યથી તેના ૫વતનો દેિાતં થઈ જાય, 

તો બીજા જ હદિિથી તે શેઠાણી તેની બધી જ જમીન જાયદાદની માબલક બની જાય છે. 

આવભ ં જ ભક્તનો ભગિાન િાથે િબંધં જોડિાથી થાય છે. ડૉક્ટરની ૫ત્ની ડૉક્ટર, 

િકીલની ૫ત્ની િકીલ અને પહંડતની ૫ત્ની પહંડતાણી બની જાય છે, ભલેને ૫છી તે પાચં 

ચો૫ડી જ ભણેલી કેમ ન િોય ? જે રીતે ધમુ૫ત્ની બનીને આત્માની િાથે િબંધં જોડિાથી 

તે ૫વતની બધી જ િ૫ંવત્તની માબલક બની જાય છે, તેવભ ં જ ભગિાન િાથે િબંધં 

જોડિાથી થાય છે, તેવભ ં જ ભગિાન િાથે િબંધં જોડિાથી થાય છે. તમને બધાને મેં 

અિીંયા ંએટલા ંમાટે બોલાવ્યા છે કે તમારા લગ્ન ભગિાન િાથે કરાિી દઉ. એટલા ંમાટે 

તમારી પાિે  મેં અનભષ્ઠાન કરાવ્યા છે. આ અનભષ્ઠાન તમારા  લગ્નના િમયે પીઠી 



પાત્રતા વિકવિત કરો,  ભગિાનને મેળિો 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

ચોળિા, માથભ ંઓળિા તથા િસ્ત્રો ૫િરેિા જેવભ ં છે. હભ ંઆત્માનભ ં ૫રમાત્મા િાથે વમલન 

કરાિિા ઇચ્છ ંછ.ં આ જાદભઈ વિદ્યા છે. હભ ંતમારો િબંધં ભગિાન િાથે કરાિવભ ંઇચ્છ ંછ.ં 

જેથી તમારો િબંધં માલદાર ૫વત િાથે થઈ જાય. માલદારની િાથે િબંધં બાધંિાથી 

માણિને િમંેશા ફાયદો રિ ેછે. 

ભગિાનની ગોદમા ં  :  વમત્રો ! કોઈનો િબંધં માલદાર માણિ િાથે થાય અને તે તેન ભ ં

કામ કરે, તો તેને શેઠ કશભકં લેિા માટે મોકલે છે અને િો રૂવપયા આપે છે. તે એંશી 

રૂવપયાનો િામાન લાિે છે અને િીિ રૂવપયા પોતાના બખસ્િામા ંમકૂી દે છે. શેઠજી તેને 

પછૂતા ં ૫ણ નથી. આિી રીતે નાના નાના કામોમા ંતે પૈિા ભેગા ં કરતો જાય છે અને 

માલદારની િાથે માલદાર થતો જાય છે. તો આ છે માલદાર મનભષ્ય િાથે જોડાિાનો 

ભૌવતક લાભ. ભગિાન િાથે જોડાિાથી આ૫ણને કેિા કેિા લાભ મળી શકે તે તમે સ્િય ં

જોડાઈને જભઓ. 

વમત્રો ! માલદાર માણિની પાિે નોકરી કરિાથી પૈિાને માટે ચાલાકી, બેઈમાની કરિી 

૫ડે છે ત્યારે તમે પૈિા કમાઓ છો, ૫રંત ભ હભ ં એિા માલદાર માણિ િાથે, જેનભ ં નામ 

ભગિાન છે તેને ત્યા ંતમને નોકરીએ લગાડિા ઇચ્છ ંછ.ં તેની પાિેથી તમને બધી જ 

િસ્ત ભઓ મળતી રિશેે. તેના માટે તમારે ચાલાકી કે બેઈમાની કરિાની કોઈ જરૂર નહિ 
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૫ડે. ભગિાનના ખોળામા ંરિનેારી વ્યહકત નભકિાનમા ંનથી રિતેી. બા૫ કમાતો રિ ે છે 

અને બેટો ખાતો રિ ેછે. 

બેટા, અમે ૫ણ તમને િિેંચતા રિીએ છીએ, આશીિાુદ આ૫તા રિીએ છીએ કે તમારભં 

દભ ઃખ દૂર થઈ જાય. તમારી મનોકામના પરૂી થાય. આજે તમે કમજોર છો, બની શકે કે 

કાલે તમે મજબતૂ બની જાઓ તથા ભગિાનનભ ંકામ કરી શકો. તમે એવભ ંવિચારતા ંિશો 

કે બે િષુ બાદ ગભરભજી તો ચાલ્યા જશે. ૫છી અમને તપોભવૂમ કે િહરદ્વાર જિાથી શભ ંમળશે 

? તમે આજભ બાજભમા ંફાફંા ંમારિા લાગો છો તથા િાઈં બાબાની પાિે ચાલ્યા જાઓ છો. 

ત્યા ંગયા ૫છી િનભમાનજીની પાિે, કરોલીિાળી માની ૫િો જાઓ છો, જયા ંત્યા ંભટકતા 

રિો છો. જજિંદગીભર તમે ખાલી િાથ  રિો છો. વમત્રો, તમે જયા ંત્યા ંભટકતા ન રિો, તમે 

ભગિાનનો પાલિ ૫કડી લો અને તમારા જીિનને પાર કરી લો. 

વમત્રો, આ૫ણી મભલાકાત કોઈ એમ.પી., એમ.એલ.એ અથિા વમવનસ્ટર િાથે થાય છે 

અથિા તેની િાથે ઓળખાણ તથા િબંધં થાય છે, તો આ૫ણી િમસ્યાઓ તથા આ૫ણી 

મભિીબતો દૂર થઈ જાય છે. જો તેમની િાથે આ૫ણો િબંધં થઈ જાય તો ૫છી શભ ંકિવે ભ ં? 

મધ્ય પ્રદેશના એક પિૂુમતં્રી મારી પાિે આવ્યા અને કહ્ભ ં કે ગભરભજી મને એક હદિિને 

માટે મભખ્યમતં્રી બનાિી દો. તેઓ મારી પાિે બે અઢી કલાક બેિી રહ્યા. ભગિાનની 
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કૃપાથી ત ભક્કો લાગી ગયો અને તે મધ્ય પ્રદેશના મભખ્યમતં્રી બની ગયા. વમત્રો ! આ શભ ં

િાત છે ? મારી ઓળખાણ કોની િાથે છે ? મારી ઓળખાણ ભગિાન િાથે છે. 

મોટા માણિની ઓળખાણનો ચમત્કાર  :  માણિની ઓળખાણ મોટા માણિ િાથે 

િોિાથી કામ થઈ જાય છે. એકિાર એવભ ંજ થયભ ં કે એક પહંડતજી િતા. પહંડતજીએ એક 

દભ કાનદારની પાિે પાચંિો રૂવપયા મકૂયા. તેમણે વિચાયભું કે જ્યારે દીકરીના ંલગ્ન કરીશ 

ત્યારે પૈિા લઈ લઈશ.  જ્યારે દીકરી ઉંમર લાયક થઈ ગઈ ત્યારે પહંડતજી તે દભ કાનદાર 

૫િો ગયા. તેણે નન્નો ભણ્યો કે તમે મને પૈિા આપયા જ નથી. તેણે પહંડતજીને કહ્ભ ંકે શભ ં

મેં તમને કશભ ંલખીને આપયભ ં છે ? પહંડતજી મ ૂઝંાઈ ગયા અને બચિંતામા ં૫ડી ગયા. થોડા 

હદિિો ૫છી તેમને યાદ આવ્યભ ં કે આ બાબતે રાજાને જાણ કરભં, જેથી એ કશોક વનિેડો 

લાિશે અને કન્યાના લગ્ન માટે મારા પૈિા મળી જશે. તેઓ રાજાની પાિે ૫િોંચ્યા અને 

ફહરયાદ િભંળાિી. રાજાએ કહ્ભ ંકે કાલે મારી િિારી નીકળશે ત્યારે તમે એ લાલાજીની 

દભ કાનની પાિે ઊભા રિજેો. રાજાજીની િિારી નીકળી. બધાએ તેમને ફૂલમાળાઓ 

૫િરેાિી, કોઈએ આરતી ઉતારી. પહંડતજી લાલાજીની દભ કાન ૫િો ઊભા િતા. રાજાએ કહ્ભ ં

કે ગભરભજી, તમે અિીંયા ંક્યાથંી ? આ૫ તો મારા ગભરભ છો ? આિો આ બગીમા ંબેિી જાઓ. 

લાલાજી આ બધભ ંજોતા િતા. તેમણે આરતી ઉતારી, િિારી આગળ નીકળી. થોડે આગળ 
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જઈને રાજાએ પહંડતજીને ઉતારી દીધા અને કહ્ભ ં કે પહંડતજી, મેં તમારભં કામ કરી દીધભ.ં 

િિે આગળ તમારભં નિીબ. 

લાલજી એ જોઈને િરેાન થઈ ગયા કે પહંડતજીની તો રાજાની િાથે િારી ઓળખાણ છે. 

ક્યાકં તે મારી િામે ફહરયાદ ન કરી દે. લાલાજીએ પોતાના મભનીમને પહંડતજીને શોધી 

લાિિા માટે કહ્ભ.ં પહંડતજી એક ઝાડ નીચે બેિીને કશોક વિચાર કરી રહ્યા િતા. મભનીમજી 

આદરપિૂુક તેમને પોતાની િાથે લઈ ગયા. લાલાજીએ પ્રણામ કયાુ અને બોલ્યા, 

"પહંડતજી, મેં જૂના ખાતા જોયા તો ખબર ૫ડી કે મારા ખાતામા ંતમારા પાચંિો રૂવપયા 

જમા છે. પહંડતજી દિ િષુમા ં વ્યાજ િાથે બાર િજાર રૂવપયા થઈ ગયા છે. પહંડતજી, 

તમારી પભત્રી મારી ૫ણ પભત્રી છે. એટલા ંમાટે એક િજાર રૂવપયા મારા તરફથી આ૫ લઈ 

જાઓ અને તે દીકરીના લગ્નમા ંિા૫રજો."  આ રીતે લાલજીએ પહંડતજીને તેર િજાર 

રૂવપયા આપી વિદાય કયાુ. 

વમત્રો ! આ હભ ંશભ ંકિી રહ્યો િતો ? એ બતાિી રહ્યો િતો કે તમે ૫ણ આ દભ વનયાના રાજા, 

જેનભ ંનામ ભગિાન છે તેની િાથે જો તમારો િબંધં જોડી લેશો તો તમારી કોઈ િમસ્યા 

કે કોઈ મભશ્કેલી નહિ રિ.ે તમને કોઈ તગં ૫ણ નહિ કરે. તમારી િાથે કોઈ અન્યાય ૫ણ 

નહિ કરી શકે. પાચં ફૂટનો એક માણિ જ્યારે ભગિાન િાથે જોડાઈ ગયો તો વમત્રો, તે 

મિાત્મા બની ગયો. તે માણિનભ ંનામ મિાત્મા ગાધંી થઈ ગયભ,ં જેને જોઈને અંગે્રજો ડરતા 
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િતા અને એવભ ં કિતેા િતા કે આ જાદભગર છે. આનાથી િભંાળીને રિો. બિટનના 

પ્રધાનમતં્રી તેનાથી ડરતા િતા અને કિતેા િતા કે આ તો 'બૉમ્બ' છે. તેમણે પોતાના 

બધા જ મતં્રીઓને ગાધંીજી િાથે નજર ન વમલાિિાની વશખામણ આપી િતી. એ કાળો 

ગાધંી નહિ, ૫રંત ભ એ ગાધંી િતો, જે ભગિાન િાથે જોડાઈ ગયો િતો અને તેનો જ 

ચમત્કાર િતો. એ ચાલાકી કે અકકલિાળો ગાધંી નિોતો, ૫રંત ભ ભગિાનનો િિયોગી 

ગાધંી િતો. આ શહકતઓને તમે ૫ણ ભગિાનની પાિે બેિીને મેળિી શકો છો. પોતાને 

મિાન બનાિી શકો છો. જો તમે પોતે પોતાને તૈયાર કરી લો તો બધભ ંજ મેળિી શકો છો 

તથા િતં અને મિા માનિના સ્તર સભધી ૫િોંચી શકો છો. 

અનભકંપાની અનભભવૂત  :  વમત્રો, સયૂુનો પ્રકાશ આ ધરતી ઉ૫ર ૫ડે તો છે, ૫રંત ભ જો આખો 

ન િોત તો આ૫ણે આ જભદા જભદા રંગો કેિી રીતે જોઈ શકત અને આનદં કેિી રીતે 

અનભભિત ? આંખનો સયૂુ જો ઠીક િોય તો ત ેતમને રામાયણ, ભાગિત િચંાિી શકે છે. 

બગીચાઓનો આનદં તમને મળી શકે છે. જો તમને તાિ આિે કે તબબયત બગડે તો તમે 

ખાઈ નથી શકતા. આ િાત તમારે વિચારિી જોઈએ. એક મહિલા િતા. તેના મરિાનો 

િમય આિી ગયો. તેને ભજજયા, લીંબભનભ ંઅથાણભ,ં રબડી આ૫િામા ંઆવ્યા,ં ૫રંત ભ તેન ભ ંમોં 

કડવભ ંિત ભ.ં તેને બધી જ ચીજો માટી જેિી લાગી. જો તમારી બભદ્ધિ બિરે મારી જશે, તો આ 

દભ વનયાની બધી િ૫ંવત્ત તમને કોઈ કામની નહિ લાગે. આ શભ ં છે, જેનાથી તમે દભ વનયાના 



પાત્રતા વિકવિત કરો,  ભગિાનને મેળિો 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

બધા જ આનદં લઈ રહ્યા છો ? ચોરયાિી લાખ યોવનઓમા ંિિુશ્રેષ્ઠ રાજ કભમારની જેમ 

જીિી રહ્યા છો. આ છે ભગિાનની અનભકંપા, ભગિાનની કૃપા, જે વનરંતર તમારી ઉ૫ર 

િરિી રિી છે. આ૫ણે એવભ ંઅનભભિવભ ંજોઈએ કે ભગિાન આ૫ણા અંગઅગમા,ં બધા જ 

રોમેરોમમા ં િમાયેલો છે તથા તેની શહકત આ૫ણી અંદર િમાયેલી છે. તે આ૫ણને 

મિાન બનાિી રહ્યો છે, જીિનના દરેક કે્ષત્રમા ંઆ૫ણને આગળ િધારી રહ્યો છે. આ૫ણો 

કાયાકલ્પ કરી રહ્યો છે. જો આટલભ ંતમે કરી શકયા તો હભ ંતમને વિશ્વાિ આપભ ંછ ંકે તમે 

ધન્ય થઈ જશો. 

િાથીઓ ! આ૫ણી કાયાની અંદર એિા િેલ્િ છે, જેમા ંિીરા, મોતી, િોનભ,ં ઝિેરાત િગેરે 

ભરેલા ં છે, જો તમે તેને જગાડીશ કશો તો માલામાલ થઈ શકો છો. તમે પારિ તથા 

કલ્પવકૃ્ષ થઈ શકો છો. તમારો િ૫ંકુ જે કોઈની િાથે થશે તેને તમે ધન્ય કરતા જશો. 

તમારો વિકાિ થતો જશે. આ૫ણે આ૫ણી બધી આંગળીઓ પયારી છે. ભગિાનને ૫ણ 

દરેક પ્રાણી ૫યારભં છે. તે બધાનભ ંબરોબર ધ્યાન રાખે છે. ભગિાન પોતાના દરેક અંગને 

સભદંર અને સભડોળ જોિા ઇચ્છે છે. ભગિાનની ઉ૫ર ૫શપાતનો આરો૫ મકૂી શકાય નહિ. 

તે બધાને એકિરખભ ં આપે છે, ૫રંત ભ મનભષ્ય પોતાના ગભણ, કમુ, સ્િભાિ, શ્રમ તથા 

આળિના કારણે પાછો ૫ડે છે.  જો તમારી પાત્રતા િશે તો તમે બધી જ ચીજો પ્રાપત  

કરી શકશો. તમે તમારી પ્રગવતને માટે કોને ખબર ક્યા ં ક્યા ં ફરો છો, કોને કોને ગભરભ 



પાત્રતા વિકવિત કરો,  ભગિાનને મેળિો 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

બનાિતા ફરો છો. હભ ં૫ણ તેથી પદંર િષુની ઉંમર સભધી આિા જ ચક્કરમા ં૫ડયો રહ્યો 

તથા તમાશો જોતો રહ્યો. મેં ૫ણ માત્ર આ જાદભગરી જોિા માટે ઘણા પૈિા િેડફયાછે. 

નકલી અને અિલી ગભરભ  :  વમત્રો ! આ બે િષુમા ંમેં હિિંદભ સ્તાનના કોઈ ૫ણ વિિ પભરભષ, 

મિાત્મા કે યોગીને નથી છોડયા, જે આજે જાદભગરની જેમ નામ બતાિે છે અને િોનભ ં

બનાિે છે. જો તમે ઇચ્છો તો, હભ ંતેમનભ ંનામ તમને જણાિી શકભ ં છ.ં એક િખત મે એક 

વિિ પભરભષની િાત િાભંળી તથા તેને માટે મેં ઘણભ ંમોટભં જોખમ ઉઠાવ્યભ,ં જાનની બાજી 

લગાિી દીધી. એ વિિ પભરભષ ગાઢ જગંલમા ંએક ગભફામા ંરિતેા િતા. લોકોએ જણાવ્યભ ંકે 

તે દરેકનભ ંનામ, ઠેકાણભ ંતથા ભતૂ, ભવિષ્ય િતુમાન બધભ ંજ બતાિી દે છે. હભ ંતેમની પાિે 

૫િોંચી ગયો. બાબાએ બધભ ંજ જણાવ્યભ.ં મને દાળમા ંકશભકં કાળં જણાયભ.ં હભ ંત્યા ંજ રોકાઈ 

ગયો અને ૫ગમા ંમોચનભ ંબિાનભ ંઘડી કાઢયભ.ં આ િાત તેમના ચેલાને બતાિી દીધી અને 

ત્યા ંએક ખણૂામા ં૫ડયો રહ્યો. એક હદિિ એક વશક્ષક આવ્યા. મેં તેને જણાિી દીધભ ંકે ત ે

નકામો માણિ છે. તેના ચેલાઓ ધધંો કરે છે. મેં વશક્ષકને કહ્ભ ં કે તમે તમારભં નામઠામ 

આહદ ભળતભ ં જ બતાિજો. તેમણે ચેલાઓને પોતાનભ ં નામઠામ બધભ ંખોટભં બતાિી દીધભ.ં 

બીજા હદિિે મિાત્મા મળયા તો તેમણે ૫ણ એવભ ંજ બતાવ્યભ.ં વશક્ષક અને હભ ંબનંે આ બધભ ં

જોઈને મલકાયા. આ પેલા ચેલાઓએ જોઈ લીધભ ં િત ભ.ં અમે ધોતી કૂરતો િાળયા અને 

રૂમાલ િીંટાળીને લઘભ શકંાનભ ંબિાનભ ંકાઢીને ત્યાથંી ભાગી નીકળયા. જિાનભ ંિત ભ ંપિૂુ તરફ 
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અને નીકળી ગયા ૫વશ્ચમ તરફ. ગમે ત ેરીતે પ્રાણ બચાિીને ત્રણ હદિિ સભધી જગંલમા ં

ભટકયા બાદ અમારા સ્થાને ૫િોંચ્યા. 

િાથીઓ ! મેં એ ગભરભને૫ણ જોયા છે, જે પદંર િષુની ઉંમર પરૂી થતા ંિિતં૫ંંચમીના 

હદિિે મારી પાિે આવ્યા િતા. તેમણે મારા ત્રણ જન્મોનભ ં દૃશ્ય મને બતાવ્યભ ંઅને મને 

ગાયત્રી ઉપાિનામા ંજોતયો, જે મેં ચોિીિ િષો સભધી વિવધવિધાનપભિુક કરી. મેં મારા 

ગભરભદેિને એક પ્રશ્ન પછૂયો કે પજૂયિર, મારી એક શકંા છે. આ૫ બતાિો કે ગભરભઓની 

શોધ કરિા માટે લોકો રજાઓ લે છે, મેહડકલ લીિ લે છે, ઘરબાર છોડે છે ત્યારે ક્યારેક 

કોઈ િાચો ગભરભ મળે છે, ૫રંત ભ આ૫ તો સ્િય ંમારી પાિે આવ્યા. આવભ ં કેમ ? પજૂયિરે 

જણાવ્યભ,ં "બેટા ! ધરતી શભ ંિાદળાઓની પાિે જાય છે કે િાદળા ંસ્િય ંતેની પાિે આિે છે 

?" મેં કહ્ભ,ં "િાદળા ં સ્િય ં આિે છે અને ધરતી ઉ૫ર િરિી જાય છે" તેમણે કહ્ભ,ં 

"આકાશના ંિાદળોની જેમ વિિ પભરભષોની ૫ણ કમી નથી, જે િાદળાઓની જેમ િરિિાને 

માટે સભપાત્રની ખોજ કરતા િોય છે. હદવ્ય આત્માઓની તેઓ શોધ કરતા રિ ેછે." 

વમત્રો ! તમે જોયભ ંિશે કે જ્યારે આ ધરતી ઉ૫ર મરેલી લાશો, કૂતરા ંિગેરે ૫ડયા ંરિ ેછે 

ત્યારે ગીધ, કાગડા, િમડી સ્િય ંઆિી જાય છે અને તેમને ખાઈ જાય છે. આ જ રીતે 

ભગિાન કે હદવ્ય પભરભષ, જેને ભગિાન, ગભરભ કે િતંની કૃપા, િરદાન, આશીિાુદની 

આિશ્યકતા િોય તેને ત્યા ં૫િોંચીને બધભ ંજ કાયુ કરે છે. તેઓ જભએ છે કે કોણ દયાને 
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પાત્ર છે. હભ ંબદ્રીનાથ તથા રામેશ્વર જાઉં છ,ં ૫રંત ભ તેઓ ૫ણ મારી પાિે આિે છે અને 

કિોટી કરીને જતા રિ ેછે. કેિટની ભહકત તથા શ્રિા મિાન િતી. તેને જોઈને ભગિાન 

રામ સ્િય ંતેની પાિે આવ્યા અને દશનુ આપયા. કેિટ રામચદં્રજી પાિે નિોતો ગયો. 

શબરીની પાિે રામચદં્ર સ્િય ંઆવ્યા િતા. શબરી નિોતી ગઈ. શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓની પાિે 

ગયા િતા અને તેમને પ્રેમ આપયો િતો. ગોપીઓ નિોતી ગઈ. વમત્રો ! એિી જ રીતે 

પાત્રતા જોઈને ગભરભ વશષ્યની પાિે આિે છે તથા તેને ધન્ય કરી જાય છે. જો િાસ્તિમા ં

પાત્રતા િોય તો હરદ્ધિ વિદ્ધિ મેળિી શકાય છે તથા ન્યાલ થઈ શકાય છે. 

પાત્રતા જ મિાન તત્ત્િ  :   ભગિાનને ત્યા ંઅનતં િૈભિ, કૃપા, અનભદાન િગેરે ભરપરૂ 

છે. જેમનામા ંપાત્રતા િોય એિા જ માણિોને તે મળે છે. એકિાર હભ ંપોરબદંર (ગભજરાત) 

ગયો િતો અને ત્યા ંગાધંીજીનભ ંજન્મ સ્થાન જોયભ ં િત ભ.ં તે ઘણભ ંજ નાનભ ં િત ભ.ં ત્યારે ત્યા ં

નાનભ ંિરખભ ંમકાન િત ભ,ં ૫રંત ભ ભગિાન તો માલદાર છે. તેમણે ગાધંીજીને ધન્ય કરી દીધા. 

આજે ત્યા ંકરોડોનભ ં સ્મારક બનેલભ ં છે. ભગિાન આિે છે તો મનભષ્યની વિચાર કરિાની, 

કાયુ કરિાની ૫ઘ્ધવત બદલાઈ જાય છે. તેનો અિાજ બદલાઈ જાય છે. તેને બધા લોકો 

પ્રત્યે શ્રિા તથા વનષ્ઠા થઈ જાય છે. તે બીજાઓને પ્રેમ કરે છે, બીજાનભ ંદભખ જોઈને દ્રવિત 

થઈ જાય છે. ગાધંીજીની અંદર ભગિાન આવ્યા અને જે ૫ણ બોલ તેમણે ઉચ્ચાયો તેને 

પરૂો થતો જોઈ શક્યા. ભગિાનની ખભશામત કરિાની કોઈ કામ નહિ ચાલે. પાત્રતા જે 
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મિાન તત્િ જ છે. જેનામા ંપાત્રતા િોય છે, તેને િરકાર પાછો બોલાિી લે છે. તેને કામ 

આપે છે. પ્રેમ મિાવિદ્યાલયના વપ્રસ્ન્િપાલ નેવભ ં િષુના થિા આવ્યા, ૫રંત ભ  ગિનુમેન્ટે  

તેમને નથી છોડયા. દરેક િષે તેમને નવભ ં૫દ મળી જાય છે. 

વમત્રો ! પ્રવતભાઓની માગં, યોગ્યતાની માગં દરેક જગ્યાએ િોય છે. મારો ૫ણ એ જ 

ઉદે્દશ્ય છે કે તમે આગળ િધો. હભ ંઇચ્છ ંછ ંકે તમારી અંદર ૫ણ એક િસ્ત ભઓ આિી જાય, 

ભગિાન આિી જાય અને તમારો વિકાિ થઈ જાય. એટલા ં માટે મેં તમારભં લગ્ન 

ભગિાન િાથે કરાિિાનો વનશ્ચય કયો છે. ૫રંત ભ વમત્રો, જો કન્યા અસ્િસ્થ િોય, બીમાર 

િોય, અશક્ત િોય તો તેમનભ ંલગ્ન િારા છોકરા િાથે કઈ રીતે થઈ શકે ? તેિી જ રીતે 

તમારી પાત્રતા કમજોર િોય તો તમને ભગિાન કઈ રીતે અ૫નાિશે ? કેિી રીતે સ્નેિ 

તથા પયાર આ૫શે ? જો રાજકભમાર િાથે લગ્ન કરિા િોય તો છોકરી ૫ણ યોગ્ય િોિી 

જોઈએ. જો તમે કોઢી િો તો િારી છોકરી તમને મળશે નહિ. તમે અપગં િો, તો ભગિાન 

િાથે લગ્ન કરી નિી શકો. ભગિાનની િાથે લગ્ન કરિા સ્િસ્થ, નીરોગી શરીર અને 

સ્િચ્છ તથા ૫વિત્ર મનની જરૂર છે. 

ભગિાન િાથે લગ્ન   :  સ્િચ્છ મન અને સ્િસ્થ તથા નીરોગી શરીર બનાિિા માટે 

તમને અિીંયા ંબોલાિિામા ંઆવ્યા છે, જેથી તમે ભગિાન િાથે જોડાઈ શકો. તમારી 

પાિે હભ ંગાયત્રી મિાપભરભશ્ચરણ કરાિી રહ્યો છ.ં મને પ્રિન્નતા છે કે તમે પ્રાતઃકાળે ઘણા 
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િિલેા ઊઠીને પજૂા, ધ્યાન, જ૫, પ્રાણાયામ િગેરેમા ંવ્યસ્ત થઈ જાઓ છો. આ બધભ ંજોઈને 

મને આનદં થાય છે. જો તમે આ કમુકાડંો માથંી કંઈક પ્રેરણા લઈ શકો તથા પોતાની 

પાત્રતાનો વિકાિ કરી શકો., પોતાને જીિતં બનાિી શકો, તો તમે વિશ્વાિ રાખજો કે 

તમારા લગ્ન ભગિાનની િાથે થઈ જશે  તથા તમારી પાિે બધી જ હરદ્ધિ વિદ્ધિ તથા 

િૈભિ આ૫મેળે જ આિશે, જેના માટે તમે હદિિ રાત આતભર રિો છો. 

વમત્રો ! એક છોકરી િતી. તેનભ ં િગ૫ણ નક્કી થયભ.ં તેના ખોળામા ં છોકરાિાળાઓએ 

નાહરયેળ ૫ણ મકૂી િત ભ.ં ૫છીથી છોકરાિાળાઓએ ના પાડી દીધી. છોકરીએ કમર કિી 

અને લાઠી લઈનેએ ગામમા ં૫િોંચી ગઈ. તેણે કહ્ભ ંકે અરે, લગ્ન નથી કરિા તો આિી જા 

મારી લાઠીની િામે. મામલો પચંાયતમા ંગયો. છોકરીએ કહ્ભ ંકે આણે જ લગ્ન નક્કી કયભું, 

નાહરયેળ ૫ણ આપયભ ં અને િિે ના કિી રહ્યો છે. પચંાયતે ફેંિલો કયો કે લગ્ન આ 

છોકરીની િાથે જ કરિા ૫ડશે. 

વમત્રો ! મે ૫ણ તમારા લગ્ન ભગિાનની િાથે કરાિિાનો વનશ્ચય કયો છે, તમે ૫ણ એ 

છોકરીની જેમ દૃઢ વનશ્ચય કરીને તમરી પાત્રતાને વિકવિત કરીને ભગિાનને પ્રાપત કરો. 

તમારી ૫રેશાની દૂર થઈ જશે. હભ ં ભગિાનની પાિે થઈને આવ્યો છ.ં તેમની પાિે 

િીરાની ઘણી િીંટીઓ, ઝિેરાત, બાળબચ્ચા ંછે. જે ઇચ્છો ત ેલઈ આિો. વમત્રો ! આ લગ્ન 

કોઈ ૫ણ રીતે નભકિાનનો િોદો નથી. તમે આને વનભાિજો. તેના મને પ્રિન્નતા થશે. 


