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જન્મશતાબ્દી પ ુ તકમાળા

અઘ્યાત્મ એક
રોકિડયો ધમર્

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
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અઘ્યાત્મ એક રોકિડયો ધમર્
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
દે વીઓ તથા ભાઈઓ !
આ િશિબરમાં હુ ં એ અઘ્યાત્મ આ૫ સૌને િશખવાડવા માગું

,ં

મારા ગુરુએ મને

િશખવાડયું અને તેન ુ ં ૫િરણામ તત્કાળ ફળ આ૫નાર ધમર્ છે . એનાથી આ૫ને શું
મળશે ? એનાથી આ૫ને સંતોષ મળશે. સંતોષ કોને કહે છે ? બેટા, સંતોષ એને
કહેવાય છે ,

ના કારણે

યિક્ત મ તીમાં મગ્ન રહે છે , ખુશીથી નાચી ઊઠે છે .

યિક્તની તકલીફો દૂર થઈ જાય છે . યિક્તએ ન તો ઊંઘની ગોળીઓ ખાવી ૫ડે છે ,
ન દા નુ ં સેવન કરવું ૫ડે છે અને ન તો િસનેમા જોવા જવું ૫ડે છે . યિક્ત પોતાની
િજંદગી શાંિતથી, હેરાનગતી વગર જીવી લે છે ,
આ

માં ગાઢ ઊંઘ આવે છે .

માણસો ઊંઘ વગર હેરાન હોય છે અને કહે છે ઊંઘ જ નથી આવતી ઊંઘ કોને

આવશે ?

નુ ં અંત ં બંધ થઈ જશે એ દરે ક યિક્તને ઊંઘ આવશે,

મની અંદરના

સાંઢ લડવાનુ ં બંધ કરી દઈ એ એક ર તે ચાલશે.
કર્ાંિતકારી અધ્યાત્મની િરિ િસિ ઓ
િમતર્ો ! જો આ૫ને સંતોષ મળે અને સંતોષના કારણે શાંિત મળે તે જો ૫સંદ હોય તો
આ૫ સૌએ અધ્યાત્મને અ૫નાવવું ૫ડશે. આમાં પાક અંદરથી ઉગવાનુ ં શ

કરે છે ,

નેે આ૫
૫ અતીિન્દર્ય
ીિ
ક્ષ
ક્ષમતા
કહોો છો.
ો અતીિન્દર્ય
ીિ
ક્ષ
ક્ષમતા
દૂરદશ
શન
ક્ષ
હોય
ો છેે
ર્ નીી ક્ષમતા
અથાર્ત ્ દૂરનુ ં જોવા અને સાંભળવાની ક્ષમતા. આ૫ણી અંદર ટેિલિવઝન, વાયરલેસ
તથા બીજાં એટલાં બધાં વૈ ાિનક સાધનો ગોઠવેલાં છે ,

સામાન્ય યિક્તને મળી

શકતા નથી, ૫રં ત ુ આ૫ને મળી શકે છે . તે માટે શરત ફક્ત એક જ છે કે આ૫ની
અંદર

ં કરીી દો.
ે ે આ૫ બંધ
હલચલ ચાલીી રહીી હોય
ો તેન
ો
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સાથીઓ ! હુ ં આ૫ને

અઘ્યાત્મ િશખવાડીશ તેમાં આ આંતિરક હલચલ બંધ થઈ

જશે. ૫છી આ૫ને દરે ક જગ્યાએ િજંદગીનો વાદ,િજંદગીની મજા મળશે. િજંદગીની
મજા સંતોષ ઉ૫ર ટકેલી છે , ખુશી ઉ૫ર ટકેલી છે . આ૫ બધાં કામ ખુશી માટે જ કરો
ં
છો. ખુશી માટે િસનેમા જુઓ છો. બાળકોના લગ્નોમાં જોડાઓ છો, ૫રં ત ુ ખુશીનુ ં સુદર
વ ૫ તો સંતોષ છે . જ્યારે આ૫ને સંતોષ મળી જશે ત્યારે આ૫ના ચહેરા ૫ર કાયમ
ખુશી દે ખાઈ આવશે. ચહેરા ૫ર આ૫ને શું દે ખાશે ? બે બાબતો જણાશે - એક તો
આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવશે અને બીજુ ં આ૫ના ચહેરા ૫ર ગુલાબના

લની માફક

પર્સ તાભરી ખુશી દે ખાશે. સંતોષ મ યા ૫છી આ૫ની ખીજ, આ૫ની ચીડ, આ૫ની
નારાજગી બધું જ દૂર થઈ જશે.
ં છેે તેે હુ ં તમનેે િશખવાડીશ
િ ો ! મારા ગુરુએ એ અઘ્યાત્મ મનેે િશખવાડયુ
િમતર્ો
િ
િ
ી ત્યારેે
આ૫ની િજંદગીમાંથી ખીજ દૂર થઈ જશે. જો આ૫ને આ િસિઘ્ધ જોઇતી હોય, તો
મારી પાસે આવો. આ૫ તે શીખો અને તેની િકંમત ચ ૂકવો. યિક્તનો સંતોષ અંદરથી
આવે છે , પર્િતભા અંદરથી આવે છે . જમીનની અંદર શું

પાયેલ ું છે ? બહાર તો માટી

ં ખોદતા જ પાણી મળે છે અને થોડું વધારે ઉંડ
છે , ૫રં ત ુ થોડુક
ઉં ુ ખોદીએ તો પેટર્ોલ
મળશે. જયાં આ૫ બેઠા છો તે પાંચ ટ જગ્યાને મશીનથી ખોદવાનુ ં શ કરી દઈએ
અને જયાં સુધી જમીન છે ત્યાં સુધી ખાડો કરી નાંખીએ તો તેમાંથી કરોડો, અબજો
િપયાની દોલત મળી જશે. બેટા, બહાર તો માટી છે , ૫રં ત ુ અંદર બહમ
ુ ૂ ય સં૫િ
છે .
િમતર્ો ! માનવીના યિક્તત્વની અંદર કોણ જાણે શું શું ભરે લ ું છે ? માનવીનુ ં બા
કલેવર ખોરાક ખાય છે , મળમ ૂતર્ બહાર કાઢે છે , પૈસા કમાય છે , િસનેમા જુએ છે અને
બાળકો પદા
પેદા કરત ું રહ
રહે છ.
છે આ આવરણમા
આવરણમાં અનક
અનેક સમ યાઓ ૫ણ એકઠી થઈ જાય છ.
છે
કેવી રીતે ? અરે ભાઈ !

મ માથામાં જૂ ૫ડે છે , જૂ માટે કોઈ મકાન છે ? કોઈ

ઘરસંસાર છે ? કોઈ ૫ણ પર્કારની ખેતીવાડી છે ? કશું જ નથી. તે તો આ રીતે જ
ગુજરાન ચલાવી લે છે . આ રીતે જૂ ની માફક જ આ૫ જીવનનુ ં મહત્વ સમજો છો.
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આંતિરક જીવન શું હોય છે ? આંતિરક જીવન તો આપે ક્યારે ય જોયું નથી. ક્યારે ય
તેને નજીકથી માણ્યું નથી. આંતિરક જીવનનો આ૫ને ક્યારે ય અણસાર ૫ણ નથી
આ યો કે ગંધ ૫ણ નથી આવી. આ૫ સૌએ આંતિરક જીવનનુ ં વ ૫ જોયું જ નથી.
યિક્તની અંદરનુ ં

વ ૫ છે તેને જો આ૫ જોઈ શકતા હોય તો આ૫ના જીવનમાં

ખુશી આવી જાય. જો આ૫ આ૫ના આંતિરક વ ૫ને ગૌરવશાળી બનાવી શકો, તો
હુ ં કહુ ં

ં કે આ૫ને બે શિક્તઓ પર્ાપ્ત થઈ શકે. એક તો આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવશે.

ગુરુજી ! આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવે છે ? હા બેટા, મને એવી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કે હુ ં
આઠ વાગ્યે અહીંથી જાઉં

ં ત્યારે ૫થારી ૫ર શરીર લંબાવતા જ સાડા આઠ સુધીમાં

ગાઢ ઊંઘમાં ચા યો જાઉ

.ં ત્યાર ૫છી સાડા બાર વાગ્યે મારી આંખ ખ ૂલી જાય છે

અને અડધા કલાકમાં નાનાિદથી ૫રવારીને એક વાગ્યે મારું કામ શ કરી દઉં

પ ૂજા-ઉપાસના કરું

.ં હુ ં કેટલા કલાક ઊંઘ લઉં

.ં

ં ? ચાર કલાક. આ ચાર કલાક

દરિમયાન મને એટલી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કે ભલે જમીન ફાટી જાય કે આસમાન ત ૂટી
૫ડે, ૫ણ સામાન્ય ઘટનાઓ મને અસર કરતી નથી.
સંતોષ ધન - સૌથી મોટી મ ૂડી
મને આટલી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કારણ કે મને કોઈ િચંતા નથી. શાંિતકુંજની, ગાયતર્ી
તપોભ ૂિમની કે યુગિનમાર્ણની મને િબલકુલ િચંતા નથી શા માટે ? કારણ કે હુ ં
ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખું

.ં

આ૫ને િચંતા કેમ છે ? કારણ કે આ૫ ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખતા નથી. ભગવાનનુ ં
નામ લો છો, ૫રં ત ુ ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખતા નથી. હુ ં ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખું
ં અન
અને એટલુ
એટલં માનુ
માન ં

ં ક
કે આખી દિનયા
દુિનયા તના
તેના જ ચકર્ ૫ર ફરી રહી છ
છે અન
અને હં
હુ ૫ણ

તેના જ ઈશારે કઠપ ૂતળીની
ભગવાનને

મ કામ કરું

.ં

કામ કરવું હશે તે બરાબર થઈ જશે. આથી મને પ ૂરી ઊંઘ આવે છે

અને રાતર્ે જરા ૫ણ અસંતોષ થતો નથી, િચંતા થતી નથી, બીજુ ં શું રહે છે ? બેટા,
મારા ચહેરા ૫ર હા ય છવાયેલ ું રહે છે .
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િમતર્ો ! ગાંધીજીના ચહેરા ૫ર હંમેશા હા ય રહેત ું હત.ું તેઓ અવારનવાર હસતા
રહેતા. તેઓ મજાક ૫ણ કરતા હતા. ગાંધીજીને એક વખત પ ૂછયું કે આ૫ વારં વાર
કેમ હસો છો ? તેમણે ક ું કે હસું નિહ તો જીવીશ કેવી રીતે ? હા ય ઉ૫ર તો મારી
િજંદગી ટકેલી છે .

માણસો હસતા નથી તેઓ અ૫શુકિનયાળ હોય છે .

અ૫શુકિનયાળ અથાર્ત ્ રાક્ષસ, શેતાન,

ને જોઈને બાળકો ભાગી જાય છે . િપતા

જ્યારે ઘરમાં ઘ ૂસે છે ત્યારે બધા ૫ર રોફ જમાવવા માંડે છે . ૫ત્ની, બાળકો, સાઈકલ,
ભોજન, થાળી બધા ૫ર રોફ જમાવવા માંડે છે . આ કોણ છે ? અ૫શુકિનયાળ છે ,
રાક્ષસ છે ,

હસવા-હસાવવાનુ ં જાણતો નથી.

િમતર્ો ! જો આ૫ની અંદર કદાચ અઘ્યાત્મ આવી જશે તો આ૫ના ચહેરા ૫રથી
ં ે. આ૫ના યવહારમા ં કોણ
મીઠાશ
ી
ફેેલાશેે. આ૫નીી વાણીમાથી
ી ં ી રસ ઝરવા માડશે
ો જાણેે
કેવી કેવી શાનદાર બાબતો આવીજ શે. અઘ્યાત્મ એવું તત્વ છે ,
સંતોષ લાવી દે શે. આ થઈ િસિ

નંબર એક. જો આ૫ને આ િસિ

આ૫ને સાધના બતાવીશ.

આ૫ની અંદર
વીકાયર્ હોય તો હુ ં

ગુરુજી, સાધના શીખવવામાં તો ખ ૂબ સમય લાગશે ? ના બેટા, તે તો િમિનટોની જ
વાત છે . ઓ૫રે શનમાં કયાં વાર લાગે છે ? દવા ખવડાવવામાં કેટલી વાર લાગે છે
? ઇન્ ક્શન તો એક િમિનટમાં લગાવી દઈશું દરદી ખાવાપીવામાં ૫રે જી પાળશે
એટલે તદન
એટલ
તદૃન સાજો થઈ જશ.
જશે બટા,
બેટા અસલી ઉપાય તો ૫રજી
૫રે જી છ.
છે
સારું, હવે આ૫ શું િશખવાડી રહયા છો ? બેટા, હવે હુ ં ૫રે જી બતાવી રહયો
િફલોસોફી િશખવાડી રહયો

ં અને

.ં મંતર્ તો ગમે ત્યારે બતાવી દઈશ. તે તો સેકંડનુ ં કામ

છે . ખરે ખર તો તેની િફલોસોફી શીખો.
ં
બેટા, હુ ં આ૫ને એવું અઘ્યાત્મ િશખવાડવા માટે ઈચ્ ક
આ૫ને બીજી એક ચીજ મળી શકે, વધુ એક િસિ
મળશે,

,ં

આ૫ શીખવા માંગો તો

મળશે. ૫હેલી િસિ

અંદરથી

નુ ં નામ છે - સંતોષ. સંતોષને કારણે આ૫ને વા થ્ય, ખુશી, આ૫નુ ં યૌવન,

દબાઈ ગયલી
ગયેલી અતીિન્દર્ય
અતીિ દર્ય ક્ષમતાઓનો િવકાસ વગે
વગરે
રે અંદરથી મળશ.
મળશે
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દુિનયા પાસેથી બહારથી શું મળશે

બેટા, દુિનયા પાસેથી ૫ણ એક િસિ

મળશે.

દુિનયા આ૫ને કેવી રીતે આ૫શે ? અંદરવા ં આકષર્ણ અને અંદરવા ં મૅગ્નેટ જ્યારે
િવકિસત થાય છે ત્યારે બેટા, દુિનયા આ૫ને ભેટ આપે છે ,
બહારની આ િસિ

નુ ં નામ છે - સન્માન.

મેળવીને આ૫ સન્માિનત તથા આબ દાર યિક્ત બની જશો.

સન્માન વરસશે
િમતર્ો !

અઘ્યાત્મ હુ ં આ૫ને િશખવાડવાનો

ં અને હુ ં સફળ થઈશ કે નિહ ખબર

નથી આ૫ શીખશો કે નિહ, ૫રં ત ુ જો તમે શીખી લેશો તો એક બીજી ચીજ આ૫ને
મળશે. દુિનયાની દૃિ ટએ આ૫ સન્માન કોઈને મળત ું નથી. હા, ખુશામત જ ર મળે
ુ ામત ખરીદી લો.
છે . પૈસા આપો અને ખુશ
બેટા !
વાત કહુ ં

ને આ૫ ઇજ્જત કહો છો તે પૈસાથી ખરીદી શકાતી નથી. હુ ં

ં તે અધ્યાત્મવાદી લોકો ૫ર વરસે છે . તેમની ઉ૫ર સન્માન વરસે છે ,

ા વરસે છે અને તેનાથી
િમતર્ો !

સન્માનની

ફાયદા થશે તેને આ૫ નિહ સમજી શકો.

ાની સાથે, સન્માનની સાથે એક બીજી બાબત જોડાયેલી હોય છે ,

નામ છે - મદદ.
પર્ત્યે સન્માન અને
લોકોને નાનક પર્ત્યે
તેન ુ ં સાક્ષી છે . બુ

નુ ં

ાની સાથે મદદ જોડાયેલી હોય છે . જો જનસમાજને આ૫ના
ા હશે તો બેટા, મદદ ૫ણ જ ર આવશે.
ા હતી, તેથી લોકોની મદદ મળી. સુવણર્ મંિદર બન્યું છે તે
પર્ત્યે

ા પેદા થઈ અને એમના પર્ત્યે લોકોને સન્માન જાગ્યુ.ં

રાજા અશોકે તો કમાલ જ કરી દીધી હતી. આમર્પાલીથી માંડીને અંગુિલમાલ સુધી
કોણ જાણે કેટલીય યિક્તઓનો સહયોગ

રીતે મ યો હતો તે હુ ં આ૫ને શું કહુ ં ?

િમતર્ો ! જયાં સન્માન હોય છે ત્યાં સહયોગ આવે છે . મહાપુરુષો ૫ર સહયોગ વર યો,
ગાંધીજી ૫ર સહયોગ વર યો. અરે ! અનેક યિક્તઓ ૫ર સહયોગ વર યો છે .
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સામાિજક જીવનનુ ં અઘ્યાત્મ
િમતર્ો ! ઈમાનદારી,
ઈમાનદારી વફાદારી અન
અને જવાબદારી તર્ણયના
તર્ણેયના સમન્વયથી સામાિજક
જીવનમાં અઘ્યાત્મ થઈ જાય છે . અઘ્યાત્મ કેવ ું હોય છે ! અધ્યાત્મને જીવનમાં કેવી
રીતે એપ્લાય કરી શકાય છે . પોતાના િવકૃત જીવનમાં સંયમ પે આ૫ણે એપ્લાય
કરીએ છીએ. સમાજમાં આ૫ણે જવાબદારી, વફાદારી અને ઈમાનદારી

પે તેને

યવહારમાં લાવીએ છીએ.
યવહારમા
છીએ જીવનમા
જીવનમાં આ તર્ણયનો
તર્ણેયનો સમાવશ
સમાવેશ કરી લઈએ તો અઘ્યાત્મ
અઘ્યા મ
થઈ જાય છે . ના સાહેબ ! ભજન અને માળાને અઘ્યાત્મ કહે છે . ભજન તો મગજનો
એક ખેલ છે . તે આ૫ણા અંતમર્નની એક કસરત છે . કસરત ઘણા પર્કારની હોય છે .
અંતચેર્તનાના યાયામનુ ં એક નામ મંતર્ ૫ણ છે .

ને આ૫ મંતર્ કહો છો તે ૫ણ

ં ુ ફક્ત તેે જ સપ
ં ૂણર્ અઘ્યાત્મ ન હોઈ
અધ્યાત્મનો
ધ્
ો એક
એ ભાગ છેે . ૫રત
ોઈ શકેે.
ગુરુજી ! આ૫ અધ્યાત્મના અનુદાનની બાબતમાં કહી રહયા હતા ? બેટા, હુ ં કહી
રહયો હતો કે જ્યારે ૫ણ સન્માન આવે છે ત્યારે સહયોગ ૫ણ આવે છે ,

ા આવે

છે . િવરોધીઓ ૫ણ ઇ
છ.
ઇજ્જત
જત કર
કરે છ.
છે . બટા,
બેટા, અંગર્જોએ
અંગર્ેજોએ કર્ાિતકારીઓન
કર્ાંિતકારીઓને ફર્ાસીની
ફર્ાંસીની સજા આપી
હતી. તેમને ફાંસી આ૫નાર મેિજ ટર્ેટે તેમના માટે

િરમાર્ક લખી છે તે આ૫ વાંચો.

તેમણે શું િરમાકર્ લખી છે તે આ૫ વાંચો. તેમણે શું િરમાકર્સ લખી છે ? તેમને િરમાકર્
લખી છે કે હુ ં તેમની ઇજ્જત કરું

ં કારણ કે તેમણે

કામ માટે આ ગુના કયાર્ તેનો

ૂબ ઉંચો હતો.
ઉ ેશ ખ
ખબ
હતો તમન
તેમને ગુ
ગના
ના કયાર્ એટલ
એટલે અમારં
અમારુ બધારણ,
બંધારણ અમારો ફાયદો કહ
કહે છ
છે
તે પર્માણે ફાંસીની સજા કરી, ૫રં ત ુ ફાંસીની સજા છતાં અમે તેમની ઇજ્જત કરીએ
છીએ.
િસિ ઓના કેટલાય પર્કાર-સહયોગ અને અનુદાન
િમતર્ો ! આ૫ને ઇજ્જત મળી શકે છે . કેવી રીતે ?
િશખવાડવાનો

અઘ્યાત્મ હુ ં આ૫ને

તેનાથી આ૫ને ઇજ્જત મળશે. ૫છી આ૫ જોશો કે સહયોગ ૫ણ

મળી રહયો છે . સહયોગ ક્યાંથી મળશે ? બેટા, મને ૫હેલાં ઇજ્જત મળી છે , ૫છી
સહાયતા મળી છ.
છે સહાયતા ન મળત તો આ બધુ
બધ ં કામ હ
હંુ કેવી રીત
રીતે ચલાવતો હોત,
હોત
કહો ? કેટલાય જીવનદાનીઓ મારી મુ ીમાં છે .
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બર્ વચર્સમાં કેટલી

યિક્તઓ કામ કરે છે ? તેઓ શું છે ? આઠ-દસ તો પો ટ

ગર્ૅજ્યુએટ છે , પી.એચ.ડી. છે , એમ.બી.બી.એસ. છે , એમ.એસ. છે , એમ.ડી. છે . કેટલા
છોકરાઓ કામ કરે છે ? એમને નોકરી આપીને જુઓ. એક એક

યિક્ત ઓછામાં

ઓછા પંદરસો-પંદરસો િપયાની નોકરી છોડીને આવી છે . કેટલી યિક્ત છે ? વીસ
છે . કેટલા િપયા થશે ? તર્ીસ હજાર િપયા મિહને થશે. આ બધું ક્યાંથી આવે છે ?
મ પે સહયોગ, બુિ

પે સહયોગ, ભાવનાઓ પે સહયોગ, આ૫ સહયોગનો અથર્

ફક્ત પૈસા સમજો છો.
િમતર્ો ! જો આ૫ની સમજ એ હોય કે સહયોગનો અથર્ પૈસા થાય છે , તો ચાલો હુ ં
તમને ઉદાહરણ આપું

.ં ગાંધીજી પાસે ૫ણ પૈસા આ યા હતા, બીજાઓ પાસે ૫ણ

પૈસ
ૈ ા આ યા હતા. િવનોબા
િ
ો
પાસેે કેેટલીી જમીન
ી આવીી હતીી ? કરોડો
ો ો એકર
એ
જમીન
ી
ભ ૂદાનમાં આવી ગઈ હતી. બેટા, જો કોઈએ આટલી જમીન ખરીદી હોત તો દે વા ં
નીકળી ગયું હોત. મેં થોડીક જમીન ખરીદી તો દોઢ લાખ િપયાની જ ર ૫ડી. તેમણે
કેટલી જમીન ખરીદી ? કરોડો

િપયાની જમીન ખરીદી િવનોબાએ. ભ ૂદાનય માં

લોકોએ સહયોગ આપ્યો હતો. આ૫ને સહયોગ મળે છે ? કોઈનો નથી મળતો.
ધમ૫
ર્ ત્નીઓ મળે છે ? ના, સાહેબ તેનો સહયોગ ૫ણ નથી મળતો. માતાજીનો મળે
છે ? ના, માતાજીનો ૫ણ નથી મળતો. િપતાજીનો? િપતાજીનો ૫ણ નથી મળતો.
કોઈનો ૫ણ સહયોગ મ યો ? ના, સાહેબ, બધા ખ ૂબ ચાલાક છે અને આખી દુિનયા
બેઇમાન છે . હા, આ૫નુ ં કહેવ ું િબલકુલ સાચું છે . દુિનયા તો ચાલાક જ છે , ૫રં ત ુ દરે ક
યિક્તની અંદર એક યોગ્યતા છે . કેવા પર્કારની ?

બીજાઓની સહાય કરે છે . આ૫

૫હેલાં સન્માન પર્ાપ્ત કરો.
િમતર્ો ! લોકો સન્માન
સ માન આ૫તા નથી.
નથી સન્માન
સ માન લવામા
લેવામાં આવ
આવે છ.
છે કવી
કેવી રીત
રીતે ? એવા
અધ્યાત્મથી,

હુ ં આ૫ને િશખવાડવાનો

,ં સમજાવવાનો

.ં તેના વડે આ૫ શું

કરશો ? એવા અઘ્યાત્મ ારા આ૫ જનતાનુ ં સન્માન મેળવશો. ૫છી શું થશે ? ૫છી
આ૫ની ૫ર સહયોગની વષાર્ થશે. આ શું થઈ ગયું ? આ િસિ
બહારનીી િસિ
િ િ

નંબર બે છે . આ

ે ા ં જીવનીી વાત કરીી
થઈ.
ઈ ઈ ર, જીવ અનેે પર્કૃિત તર્ણ હોય
ો છેે . હુ ં ૫હેલ

રહયો હતો. જીવાત્માની અંદરથી, આ૫ણા અંતમર્નમાંથી

િસિ ઓ મળે છે
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તેની વાત હુ ં હમણાં કરી રહયો હતો. હવે હુ ં પર્કૃિતની વાત કરું

.ં બહારથી આ૫ને

જાતજાતના સહયોગ મળશે, મદદ મળશે, જાતજાતની પર્સ તા મળશે. જાતજાતના
ભાવ મળશે.
સાથીઓ !

િસ ાંત,

અઘ્યાત્મ હુ ં િશખવાડવાનો

ં અને

ના માટે મેં આ૫ને

ં
ફસાશો, તો
બોલા યા છે તે અધ્યાત્મની સફળતા ૫ર ટકેલ ું છે . આ૫ જો જજાળમાં
મરશો ના સાહબ,
મરશો.
સાહેબ મતર્
મંતર્ જપીશુ
જપીશં અન
અને પસા
પૈસા કમાઈશં
કમાઈશુ. આ બધુ
બધ ં જુ છ.
છે હજી ૫ણ આવી
જ ગરબડ લઈને બેઠો છે , જાદુગરી લઈને બેઠો છે . જાદુ શું હોય છે ? માટીમાં

ંક

મારી, થઈ ગયો જાદુ. આ જ તારું અઘ્યાત્મ છે ? ઠગાઈ શીખવા આ યો છે ? શું
િશખવાડું ? ગાયતર્ી મંતર્ ભણો અને દીકરો પેદા કરી આપો. આઘો જા, મ ૂખર્. આવી
અક્કલ વગરનોો વાતોો કેેમ કયાર્ કરેે છેે ? અઘ્યાત્મ અક્કલ વગરના કામોો કરવાનુ ં
નામ નથી.

નાથી આ૫ ફાયદો ઉઠાવી શકો છો,

ને મેળવીને િહંદુ તાન શાનદાર

બન્યો હતો અને આ૫ શાનદાર બની શકો છો તે અઘ્યાત્મ અલગ છે અને આ અક્કલ
વગરની વાતો અલગ છે . કઈ ?

હુ ં શ આતમાં જ કહી રહયો હતો. ખુશામત અને

ભેટસોગાદની, ખુશામત કરો અને ભેટસોગાદ અને ભેટસોગાદની, ખુશામત કરો અને
ભેટસોગાદ મેળવો. બેટા, આ બાળકોનો ધંધો છે . તમે મોટા લોકોની જમે સમજદાર
બનો.
દૈ વી અનુ
દવી
અનગર્હ
ગર્હ ભગવાનની િસિ
અત્યાર સુધી બે વાતો થઈ. એક જીવની શિક્ત અને બીજી પર્કૃિતની િસિ
તર્ીજી િસિ
િસિ

બાકી છે . તે િસિ

કોને કહેવાય છે ?

કઈ છે ? તે િસિ

ભગવાનની િસિ

થઈ. એક

છે . ભગવાનની

ને આ૫ણે દે વી અનુગર્હ કહીએ છીએ. દૈ વી અનુગર્હ મળી

શકે છે ? હા બેટા, દૈ વી અનુગર્હ ૫ણ મળે છે , ૫રં ત ુ દરે કને નથી મળતો. ગુરુજી,
માગે તેને ૫ણ નિહ ? ના, બેટા, બધાને નથી મળતો. દૈ વી અનુગર્હ પર્ાપ્ત કરવાની
૫ણ શરત છે . કઈ શરત છે ? હવે હુ ં આ૫ને તે જ સમજાવીશ.
મજબ ૂૂર કરવાનો

ં તે છે પાતર્તાનો િવકાસ.

ના માટે હુ ં આ૫ને

િદવસે આ૫ની પાતર્તા િવકિસત થઈ

જશે તે િદવસે દૈ વી અનુગર્હ વરસશે.
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િમતર્ો ! દે વી અનુગર્હ વરસે છે , માગવામાં નથી આવતો. આ હવા ઓિકસજન લઈને
આવે છે . કેટલો મહત્વનો ઓિકસજન આ૫ને આ૫વામાં આવી રહયો છે . કેટલીક
િકંમતનો ઓિકસજન છે ? ડૉક્ટર સાહેબને પ ૂછો કે ઓિકસજનનો િસિલન્ડર કેટલામાં
મંગા યો હતો. છસો ૫ચાસ િપયાનો એક યિક્ત માટે ક્યાં સુધી િસિલંડર ચાલી શકે
છે ? જો એક યિક્ત આખો િદવસ લગાવી રાખે તો બે તર્ણ િદવસમાં ખાલી થઈ
જાય. હવા આ૫ના નાકમાં ઓિકસજનની નળી લઈને આવે છે અને દરરોજ લગભગ
તર્ણસો

િપયાનો ઓિકસજન આ૫ને મફતમાં આપી જાય છે . બેટા, દે વતાનો અથર્

નથી જાણતા.

દે વતા ક્યાંથી આવે છે ? સ ૂરજનો તડકો ક્યાંથી આવે છે ? સ ૂરજના તડકાની િકંમત
આં ો આ૫ણેે ત્યા ં લાઈટ
આંકો.
ઈ વ૫રાશ છેે . સોો વોટનો
ો ો બ બ વ૫રાય છેે તેે કેેટલીી વીજળી
ી
ી
બાળે છો આ૫નુ ં મીટર જોઈ લો. આ૫ણે ત્યાં હજાર િપયા કરતાં વધારે ન ુ ં બીલ આવે
છે , હજાર-દોઢ હજાર િપયાની વીજળી બળે છે , તો કહીએ છીએ કે ભાઈ, લાઈટ બંધ
કરી દો. આપે સો વોટનો બ બ રાખ્યો છે . ચાલીસ વોટનો મંગાવો, પંદરનો મંગાવો.
આ૫ણે કરકસર કરીએ છીએ. સ ૂરજ કેટલા હોસર્ પાવરનો છે ? તે આખા િવ
િ ને
પર્કાશ આપે છે .
િમતર્ો ! આસમાનમાંથી લાઈટ વરસે છે , પર્કાશ વરસે છે , ઓિકસજન વરસે છે , જીવન
વરસે છ,
વરસ
છે પર્ાણ વરસ
વરસે છ.
છે સ દયર્ વરસ
વરસે છ.
છે પાણીની

મ જાણ
જાણે શુ
શં શુ
શં વરસ
વરસે છ
છે ? બધુ
બધ ં

જ વરસે છે . આ બધું ભગવાન વરસાવે છે , માણસ નથી વરસાવતો. આ બધા
અનુગર્હ ૫ણ િવના િકંમતે મળે છે . સોકર્ેિટસ પાસે એક શિક્ત હતી. તેન ુ ં નામ તેમણે
ડેમોન રાખ્યું હત.ું સોકર્ેિટસ સંપ ૂણર્ રીતે તેની ઉ૫ર િનભર્ર રહેતા. ડેમોન ઉ૫રથી
આવતો હતો અન
અને મદદ કરતો હતો.
હતો િવકર્માિદત્યની
િવકર્માિદ યની બાબતમા
બાબતમાં ૫ણ મ
મેં સાભ
સાંભ યુ
યં છ
છે ક
કે
તેમની પાસે૫ ણ શિક્તઓ આવતી હતી અને તેમને મદદ કરતી હતી. બેટા, દે વતા
કેટલા હોય છે ,

માણસને મદદ કરે છે ? તેઓ એટલી બધી મદદ કરે છે કે હુ ં શું

કહુ ં ? તેમની મદદ વડે માણસ ધન્ય બની જાય છે . દે વતા કોણ હોય છે ? દે વતા એ
શિક્તઓનુ
િ ઓ ં નામ છેે ,

માણસનીી ઉ૫ર
ઉ
વરસેે છેે અનેે માણસનેે ધન્ય
ધ
બનાવેે છેે . કોની
ો ી

કોની ઉ૫ર દે વતા વરસે છે ?
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બેટા, હુ ં બીજાઓના ઉદાહરણ નથી આ૫તો, બસ, મારું ઉદાહરણ આપું

ં કે મારી

ઉ૫ર કોણ વરસે છે . સોકર્ેિટસની માફક ડેમોન મારી અંદર ૫ણ વરસે છે અને બધા જ
અનુગર્હ તેના
બુિ

ારા કામ કરે છે . કેવો અનુગર્હ છે ? તેમાં બુિ નો અનુગર્હ ૫ણ છે .

ક્યાંથી વરસે છે ? બુિ

ક્યાંય નથી ભણ્યો ? આ

ક્યાંથી આવે છે ? આ૫ કૂલમાં ભણ્યા છો ? બેટા, હુ ં
બધી બુિ

વરસે છે તે આસમાનમાંથી વરસીને મારા

મગજમાં ઘ ૂસી જાય છે અને પૈસા ક્યાંથી વરસે છે ? બેટા, પૈસા આસમાનમાંથી વરસે
છે અને અમારી િતજોરીમાં ઘ ૂસી જાય છે .
ડેમોન ગુરુ-દે વતા
આ ઘ ૂૂસાડવાનુુ ં કામ કોણ કરે છે ? ડેમોન. ડેમોન કેવો હોય છે ? ડેમોન કહેવાય છે
ભગવાનને. આ૫ના ડેમોનનુ ં શું નામ છે ? મારા ગુરુને હુ ં ડેમોન કહુ ં

.ં ગુરુ કોણ

હોય છે ? અરે બેટા, તે ભગવાન છે . ભગવાન આ૫ણને આપે છે . દરે કને તે નથી

આપી શકતો. આ૫ના ગુરુ અમને આ૫શે ? ના બેટા, આ૫ને નિહ આપે.ગુરુજી, આ૫

અમને આ૫ના ગુ
અમન
ગર
રુજીનો સાક્ષાત્કાર કરાવી દો. હા બટા,
બેટા, હ
હંુ આ૫ન
આ૫ને દશ
દશન
ન
ર્ તો કરાવી
દઈશ, ૫રં ત ુ તેનાથી ફાયદો શું થશે ?
દે શે. જો હુ ં તમને કશું જ નથી આ૫તો.

વાં દશર્ન કરીશું કે તરત તેઓ પૈસા આપી

તમે બેંકમાં જાઓ અને કહો કે મૅનેજર સાહેબ, અમે આ૫ના દશર્ન કરીશુ.ં તો આ૫
દશર્ન કરો ને ! હા સાહેબ, આ૫કાં દશર્ન થઈ ગયા. તો હવે આ૫ જઈ શકો છો. ના
સાહેબ, અમે

કામથી આ યા હતા તે મનોકામનાનુ ં શું થયું ? અમને પંદર હજાર

િપયા આપી દો. બેંકમાં આ૫નુ ં ખાત ું છે ? ના સાહેબ, બેંકમા તો કોઈ એકાઉન્ટ
નથી. તો ૫છી કેવી રીતે માગો છો ? દશન
ર્ ની િફલોસોફી નથી સમજતા અને આવી

ગયા દશન
ર્ કરવા.

આ૫ વગર્ જોશો કે નરક ? ચાલો હુ ં બતાવી દઉં

.ં સારું, ચાલો ૫હેલાં લ૧મીજીનાં

દશર્ન કરીએ. ટેટ બેંકમાં જ્યારે નોટોના બંડલ આવે છે તો ખ ૂલે છે અને મ ૂકી દે વામાં
આવે છ.
આવ
છે જઓ
જુઓ, લ મીજીના
મીજીનાં દશર્ન કરો.
કરો દશર્ન કરી લીધા,
લીધા હવ
હવે ફલાણાજીના
ફલાણાજીનાં દશન
ર્
કરીશુ,ં ઢીંકણાજીના દશન
ર્ જ મગજમાં સવાર થઈ ગયું છે .
ર્ કરીશુ,ં બસ, દશન
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એવો વહેમ સવાર થઈ ગયો છે કે ખુશામત કરીશું અને ભેટસોગાદ મેળવીશુ.ં હવે
એક બીજો વહેમ આવી ગયો કે દશર્ન કરીશું અને ન્યાલ થઈ જઈશુ.ં દશર્નની
િફલોસોફી તો સમજતા નથી. દશર્ન કરવાનો મતલબ આ૫ સમજો છો ? ગાંધીજીના
મણે દશન
ર્ કયાર્ હતા એમનુ ં નામ હત ું નહેરુ, ગાંધીજીના
એમનુ ં નામ હત ું સરદાર વ લભભાઈ ૫ટેલ. ગાંધીજીના

મણે દશન
ર્ કયાર્ હતા
મણે દશન
ર્ કયાર્ હતા

એમનુ ં નામ હત ું માલવીયા.
અધ્યાત્મ છે સાયન્સ ઑફ સોલ
િમતર્ો ! શું કરવું ૫ડશે ? આ૫ સૌએ આધ્યાિત્મક જીવનમાં પાતર્તાનો િવકાસ કરવો
ુ હ વરસે છે અને યિક્ત
૫ડશે. ત્યારે જ અવાજના ૫ડઘાની માફક ભગવાનનો અનુગર્
પોતાના સામથ્યર્ કરતાં વધારે કામ કરવામાં સમથર્ થઈ જાય છે . મોટામાં મોટા કામ
કરવામાં, પોતાના માટે અને બીજાઓને માટે કાંઈક કરવામાં તે સમથર્ બની જાય છે .
મહેદી આ૫ણે વાટીએ છીએ બીજાઓના ફાયદા માટે , ૫રં ત ુ આ૫ણે પોતે ન્યાલ થઈ
જઈએ છીએ. આવુ
આવ ં છ
છે અ
અધ્યાત્મ,
યાત્મ,

હંુ તમન
હ
તમને શીખવવા માગતો હતો. આ અ
અધ્યાત્મનો
યાત્મનો

વેશ બેટા, એક જ છે . આ૫ પોતાનુ ં યિકતત્વ ઠીક કરી લો. આ૫ની અંદર તી તા
પેદા કરો,
જ નામ છે .

ના વડે

ચીજ આ૫ મેળવવા માગો છો તે મેળવી શકો. અધ્યાત્મ તેન ુ ં

અધ્યાત્મ આપે વાંચ્યું છે તે અધ્યાત્મ નથી. અધ્યાત્મ માગવાની

િવ ાનુ
ાન ં નામ નથી.
નથી બહારથી મળવવાની
મેળવવાની િવ ાનુ
ાન ં નામ નથી.
નથી અધ્યાત્મ કોન
કોને કહવાય
કહેવાય
છે ? સોલના સાયન્સને અધ્યાત્મ કહેવાય છે . સોલ (આત્મા) નો િવકાસ આ૫ણે કેવી
રીતે કરી શકીએ ? સોલને કેવી રીતે બદલી શકાય ? સોલને આ૫ણે ગૌરવશાળી
કેવી રીતે બનાવી શકીએ,

થી બહારની વ ત ુઓ ખેંચાતી ચાલી આવે ?

િમતર્ો ! આ૫ણા પોતાના મેગ્નેટને સુરિક્ષત કરવાની કળાનુ ં નામ અધ્યાત્મ છે . આ૫ણું
મૅગ્નેટ જ્યારે ખેંચે છે તો તે બહારની વ ત ુઓને ખેંચે છે . વ ૃક્ષો જ્યારે ખેંચે છે તો
વાદળો વરસે છે . ઝાડ જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારે પાણી વરસવાનુ ં બંધ થઈ જાય છે .
વ ૃૃક્ષોનુુ ં મૅગ્નેટ જ તેમને ખેંચે છે . ખાણ જ્યારે પેદા થાય છે ત્યારે તેની અંદર
લોખંડ હોય છે તે દૂર દૂરથી ખેંચાત ું રહે છે અને ખાણમાં એકઠું થાય છે .
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મૅગ્નેટ ખેંચત ું રહે છે . ચોર ચોરોને ખેંચતા રહે છે . આ૫ને ખબર છે કે એક જુગારી
પાસે ઢગલાબંધ જુગારીઓ ભેગા થઈ જાય છે અને વે યાઓને ત્યાં ભમરાઓ એકઠા
થઈ જાય છે . તી

ઇચ્છા તેમને ખેંચે છે . જુગારી પાસે જુગારી, ચોરોની પાસે ચોર,

લફંગાઓ પાસે લફંગા, િવ ાનો પાસે િવ ાન અને

ાનીઓની પાસે

ાની ખેંચાતા

ચા યા આવે છે . આવી આદતો અથવા યિકતની અંદરનુ ં મૅગ્નેટ જ્યારે ઉછાળો મારે
છે , તી તા જાગે છે ત્યારે તે સમાનધમીર્ને પોતાની પાસે અનાયાસ જ ખેંચે છે .
િમતર્ો ! જ્યારે આ૫નુ ં મૅગ્નેટ અંદરથી વધશે ત્યારે આ૫ ખેંચાવા માટે સમથર્ બનશો.
નો અનુભવ મને યિક્તગત પે છે તે જ બાબતો આ૫ને બતાવી રહયો

.ં હવામાં

અદૃ ય થઈ જવાનો અનુભવ મને નથી. બેટા, મને કોઈ કરામતો નથી આવડતી.
કરામતોો કરવાથીી કોઈ
ોઈ અધ્યાત્મવાદી
ધ્
ી બનીી શકતોો નથી.
ી અધ્યાત્મ
ધ્
પોતે
ો ે જ સૌથી
ૌ ી
મોટી કરામત છે . તેનાથી યિકત મહાન આત્મા થઈ જાય છે , દે વાત્મા થઈ જાય છે ,
ઋિષ થઈ જાય છે અને નરમાંથી નારાયણ બની જાય છે . તે પોતે જ એક િવ ા છે .
ંબક
યિકતત્વન ં ચુ
યિકતત્વનુ
ચબ
ક
િમતર્ો ! આધ્યાિત્મક

શિક્તઓને

યિક્તની તી તા ખેંચે છે . કોને ખેંચે છે ?

િસિ ઓ આ૫ ઇચ્છો છો તેને તી તા ખેંચી લાવે છે . ગુલાબનુ ં લ જ્યારે ખીલે છે તો
ભમરાઓને ખેંચે છે , ૫તંિગયાઓને ખેંચે છે . માનવી જ્યારે ખીલે છે ત્યારે દે વતાઓને
ખેંચે છે , ભગવાનને ખેંચે છે , પાડોશીઓને ખેંચે છે , સમાજને ખેંચે છે અને પોતાના
અંતરમાં દબાઈ ગયેલી ક્ષમતાઓને ખેંચે છે . બધી જ વ ત ુઓ ખેંચાતી આવે છે અને
યિક્ત સં૫

થઈજ ◌ાય છે , સમથર્ થઈ જાય છે . આ કોની ઉ૫ર ટકેલ ું છે ? પોતાના

યિક્તત્વ, પોતાનો સુધાર કરી લેવા ઉ૫ર ટકેલ ું છે . આ જ અધ્યાત્મનો િસ ાંત છે .
િમતર્ો ! હુ ં શું કહેવાનો હતો ? ઋિષઓની એ જ વાણીને ફરીથી કહેવાનો હતો,
એમ કહેવામાં આ યું છે કે આત્માવારે

માં

ાત ય, ઘ્યાત ય, િનિદઘ્યાસત ય. અરે

મ ૂખાર્ઓ, પોતાને જુઓ, પોતાને સમજો અને પોતાને બરાબર બનાવો. આ શું છે ? આ
ઋિષઓની વાણી છ
છે અન
અને આ ત
તે અધ્યાત્મ
અધ્યા મ છ,
છે

માં ભગવાન
મા
ભગવાને ક ું છ
છે કે જો

મનુ યમાંથી આ૫ ઉંચા ઊઠવા માગતા હો, આગળ વધવા ઇચ્છતા હો,
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ખુશ થવા માગતા હો, સમ ૃ થવા માગતા હો, સં૫

થવા માગતા હો, તો તેના માટે

કઈ ૫ િત હોઈ શકે ? કઈ ફૉમ્યુલ
ર્ ા હોઈ શકે ? ભગવાને કહયુ, ઉઘ્ધરે દાત્મનાડત્માનં
નાત્માનવમસાદયેત.્ અથાર્ત ્ પોતાની જાતને ઊંચે ઉઠાવો, પોતાની જાતનુ ં ૫તન ન
થવા દો.
િમતર્ો ! ૫તન કોણ કરાવે છે ? માણસ. ઊંચે કોણ ઉઠાવે છે ? ભગવાન. માણસની
ઉંચા ઉઠાવનારં
ઉઠાવનારુ તત્વ
તવછ
છે તન
તેને કહવાય
કહેવાય છ
છે ભગવાન.
ભગવાન ભગવાન કોન
કોને કહવાય
કહેવાય છ
છે

અંદર

? માનવીની અંદર એક એવી પર્ેરણા છે ,
છે ,
બર્

માનવીને ઉંચ ઉઠાવે છે તે જ ભગવાન

યા૫ક ભગવાન છે તે તો ખ ૂબ જ ફેલાયેલો છે , તેની તો વાત જ ન કહેશો.
તો એટલા િવશાળ છે કે આ૫ણી અક્કલ જ કામ ન કરે .

આ૫ણી અંદર તે ભગવાન છે ,

આ૫ણને ઉંચા ઉઠાવે છે .

નીચા પાડે છે તે

ભગવાન નથી. તેને શેતાન કહે છે . શેતાનને રોકો, ભગવાનનુ ં સમથન
ર્ કરો અને
આ૫ જાતે જ ઉંચા અઠો.
િ ો
િમતર્ો

!

આ

કોણે
ો ે

ક ું છેે

?

ે
ગીતાકારે
ી

ક ું છેે

-

ઉઘ્ધરેે દાત્મનાડત્માનંં

નાત્માનમવસાદયેત.્ પોતાની જાતને ઉઠાવો, પોતાની જાતને નીચી ન પાડો. પોતાને
કોણ નીચું પાડે છે ? અરે કોઈ નથી પાડત,ું આ૫ વયં પોતાને નીચે પાડો છો. ના
સાહેબ, મને પાડોશી હેરાન કરે છે અને ૫ત્ની હેરાન કરે છે અને શેરીવાળા હેરાન કરે
છે , માંદગી હેરાન કરે છે . કોઈ હેરાન કરત ું નથી.
આ૫ આ૫ની પોતાની જાતને હેરાન કરો છો. આ૫ આ૫ને પોતાને ઠીક કરો. આ૫
એક િમતર્ સાથે િમતર્તા કરી લો અને એક દુ મનનો પીછો છોડી દો. અધ્યાત્મમાં કોણ

િમતર્ છ
છે અન
અને કોણ દુ મન છ
છે ?

આત્મૈવ યાત્મનો બન્ધુરાત્મૈવ િરપુરાત્મનઃ અથાર્ત ્ આ૫ જ પોતાના દુ મન છો અને
આપે જ પોતાના ૫ગ ૫ર કુહાડી મારી છે અને આ૫ જ હેરાન થાઓ છો. આ૫ જ
ઉઘ્ધરે ત ્ અથાર્ત ્ પોતાની જાતને ઠીક કરો, પોતાની જાતને સાચી િ થિતમાં લાવો.
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પોતાની જાતને બદલો
િમતર્ો ! આ૫ પોતાની જાતન
જાતને બદલી નાખો,
નાંખો ૫છી જઓ
જુઓ દિનયા
દુિનયા કવી
કેવી રીત
રીતે બદલાઈ
જાય છે . સમગર્ વાતાવરણ બદલાઈ જશે. આ૫ પોતાની આંખોના ચ માં બદલો,
લીલા ચ માં છોડો અને લાલ ચ માં ૫હેરો. ૫છી જુઓ, આખી દુિનયા લાલ થઈ જશે.
આ૫ની પાસે

નેગેિટવ િચંતન છે , અંતમુખ
ર્ ી જીવન છે , વાથમ
ર્ ાં ઘેરાયેલ ું િચંતન

આ૫ની ઉ૫ર કબજો જમાવીને બેઠું છે તેને આ૫ ઠીક કરવાનુ ં શ
જુઓ, હુ ં આ૫ને ખાતરી આપું

કરી દો. ૫છી

ં કે આ૫ને તર્ણેય પર્કારની સહાયતા મળશે. આ૫ના

માટે તર્ણેય ઉભા છે . ૫હેલ ું - આ૫નુ ં અંતઃકરણ િસિ ઓ આ૫વા માટે ઊભું છે .
આ૫ની અંદર િદ ય શિક્તઓ ભરે લી છે અને હ
હંુ આ૫ને ઉંચા ઉછાળી શકં
શકુ

.ં આ૫ની

અંદરનુ ં વચર્ વ, આ૫ની અંદરનો વૈભવ જાગી જાય, તો તે આ૫ને ન્યાલ કરી દે શે.
બીજુ ં સમાજમાં લોકો આ૫ની આરતી ઉતારવા માટે ઉભા છે . આ૫ થોડા પર્કાશવાન
તો થાઓ, ૫છી જુઓ હુ ં આ૫ને કેટલી રીતે સહાય કરું

.ં

સામાિજક જીવનમાં લોકો કેટલી મદદ કરે છે અને તર્ીજુ ં - ભગવાનના, જીવન
દે તવાના અનુદાન વરદાન કેવી રીતે આ૫ની ઉ૫ર વરસે છે . આ૫ના માટે દે વતાઓ
લો ભરે લ ું િવમાન લઈને તૈયાર બેઠા છે . આ૫ પોતાને બદલો તો ખરા, ઉંચા તો
ઉઠાવો દવી
ઉઠાવો.
દૈ વી અનુ
અનદાન
દાન સતત આ૫ની ઉ૫ર વરસતા જ રહે
રહશ.
શે આજની વાત સમાપ્ત.
સમાપ્ત
ૐ શાંિત :

http://rushichintan.com

