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તતં્રીલેખ 
થોડા મકષના ષેા ંમારા નજીિના કરચિત 89 ળવકની ાિટ ળયે મતૃ્ય ુામ્યા. આ શજ્જન ોતાની ભમનશાઈ અને 

ઉમદા ળતકન માટે ખબૂ જાણીતા ષતા. તેમના શમગ્ર જીળન દરમ્યાન, તેમની આશાશના ોિો તેમને અવત ઉમદા અને ભા 
વ્યક્તત તરીિે માન આતા ષતા. મને ણ તેમનો આ બાબતનો અનભુળ છે. હુ ંમારા શેવમનારની વ્યસ્તતાને િારણે બષારગામ 
ષોળાથી તેમની અંવતમ-વળવધમા ંષાજર રષી ક્યો ન ષતો. જ્યારે હુ ંાછો આવ્યો ત્યારે િોઈએ મને ખબૂ ઉદાશીનતાથી િહ્ુ ં િે, 
તેમની અથીને ઉાડળા માટે અને સ્માને ઈ જળા માટે તેમના શબંધંીઓમાથંી િાર જણા ણ ષાજર ન ષતા. આળી ઉમદા 
વ્યક્તત ખરેખર શારી વળદાયને ાયિ ષતી. એ શજ્જને અનેિ ોિોને મદદ િરી ષતી અને ોિોના ંદુુઃખના શમયમા ંઅનેિ ોિોના ં
આંસ ુલછૂી તેમને મદદરૂ થયા ષતા, અને તેમની જ અંવતમ યાત્રામા ંિાર માણશો ણ ષાજર ન ષતા તે િેળી દુુઃખની ળાત છે ! 
મને એ ળાતની જરા ણ િંા નથી િે જે માણશોને આ ઘટનાની ખબર ડે તેઓ દુુઃખી તેમ જ ઉદાશીન થયા વળના નષીં રષ,ે 
અને તેમને થે િે િોઈનુ ંભલુ ંિરી મદદરૂ થળાનો આ બદો! 

મને ાગ ેછે િે િોઈ ણ અંવતમ વનણકય ેતા ષેા ંઆણે આ વળે ઊંડાણળૂકિ વળિારવુ ંજોઈએ. આણ ેઆશાશ નજર 
િરીશુ ંતો એળા િેટાય ોિો જોળા મલે િે જેમણે તેમના જીળનિાલ દરમ્યાન દરેિ પ્રત્યે પે્રમ અને િરુણા દેખાડી ષતી, રંત ુ
તેમનો અંત ણ આળો જ ષતો. આળી ઘટનામા ંશૌથી રશપ્રદ ળાત એ છે િે તેઓ 80 ળવક છીની ાિટ ઉંમરે મતૃ્ય ુામ્યા ષતા. 
આ મદુ્દાને શમજળા જેળો છે અને તેની તાશ િરળી જોઈએ. મારી એળી તીવ્ર ાગણી છે િે જો તેઓ 15 ળવક ષેા ંમતૃ્ય ુામ્યા 
ષોત તો િદાિ કરક્સ્થવત જુદી જ ષોત. તો તેઓની અંવતમ-યાત્રામા ંશામે થળા ઘણા ોિો આવ્યા ષોત, આમ િેમ?  

આ વળવયમા ંષજુ ઊંડા ઉતરીએ તો જાણળા મલે િે મનષુ્યના ંશારા ંિે ખરાબ િમોની અશર યાકળરણમા ંમયાકકદત શમય 
સધુી રષ ેછે. તે મોટેભાગ ેત્રણ ેઢીથી ળધારે ટિતી નથી. આ બાબતમા ંજો આણે શમયના એિમ તરીિે ેઢીને ઈએ તો તેનો 
ળાસ્તળમા ંઅથક એ થાય છે િે વ્યક્તતના ંઉમદા િે િરૂણાશભર િાયોની અશર ત્રીજી ેઢીથી ળધારે ટિતી નથી. તેમની ભાઈની 
અશર ત્રણ ેઢીથી આગલ જતી નથી અને તેના છી તે િોઈને સ્કતી ણ નથી. તે ધીમે ધીમે ભ ૂશંાઈ જાય છે. તેમના ંિાયો 
તેમના છીની ેઢીને ળધ ુયાદ રષ ેછે. આ િેશમા ંમેં જોયુ ંછે િે આ શજ્જનના ંબાલિો 40 ળવકથી રદે જતા ંરહ્ા ંછે એટ ે
તેમને િોઈ ણ શબંધંની આશક્તત િે ળલગણ નથી. એટે સ્ષ્ટ જ છે િે તે ભમનશાઈનો અનભુળ િરળા માટે આશાશ, 
ોિોનો શેત ુજ રહ્ો નથી. ઉરાતં, ત્રીજી ેઢીથી આગલના ોિોને તો આ ઉમદા વ્યક્તત શાથે શબંધં જ નથી અને તેમની 
શાથેના ોિો ણ મોટેભાગે મતૃ્ય ુામ્યા છે. જે જીળે છે તેઓ આળી વળવધમા ંવદૃ્ધાળસ્થાને િારણે શામે થઈ િતા નથી, તેથી 
આવુ ંબને છે.  

- અજીત શર 



 

 

ભજ ગોવ િંદમ ્(શ્લોક-5) 

 યા વિતોપાર્જન શક્તસ્તા વિજ પવા ાાો ાક્તઃ । 
પશ્ચાજ્જીયવત જર્જાદેહ ે ાતાા કોવપ ન પચૃ્છવત ગેહ ે।।5।। 

 

જમયાં સધુી ભયનલી ધન 

કભયલય ભયટે વળક્ત શોમ છે 

તમયાં સધુી જ તનેય 
રયલયયનયાં રોકો અન ેઅન્મ 

તનેી વયથ ેજોડયમેરય યશ ેછે, 

યાંત ુજમયયે ત ેઘયભયાં યશ ેછે 

અન ે વદૃ્ધયલસ્થયન ે રીધે 
અળક્ત ફન ે છે તમયયે કોઈ 

તનેી ખફય છૂત ુાં નથી.  

અશીં આરદ ળાંકયયચયમય આણન ેનજીલી કડલી લયસ્તવલકતય વભજાલે છે. 

લયસ્તલભયાં દયેક વ્મક્ક્તએ ભયનવુાં જોઈએ કે જેનો જન્ભ થમો છે ત ેજર્જયીત 

થલયનો જ છે. અંતભયાં મતૃય ુયભલયનો જ છે. આ શકીકતન ેકળયમ વલયોધ 

વલનય લવૈિક યીત ે સ્લીકયયલયભયાં આલી છે અન ે તનેય સ્લીકયયભયાં કળોમ 

અલયોધ ણ નથી. જીલન-ભયણ લચ્ચનેી ક્સ્થવતન ેજીલન કશલેયભયાં આલ ે

છે, જે ગાંબીય વભસ્મયઓનો વયભનો કયે છે. આલી રયક્સ્થવતન ે વાંફાંધો 
કશલેયભયાં આલ ેછે. આભ જુઓ તો વાંફાંધો એ કુદયતી ઘટનય નથી. મકુ્ક્ત એ 

આતભયનો સ્લબયલ છે, નશીં કે ફાંધન. આભ, વાંફાંધો એ ફાંધન વવલયમ કશુાં જ 

નથી, એ તભયયય દ્વયયય કોઈ ચોક્કવ શતે ુભયટે વાંદ કયલયભયાં આલલેુાં ફાંધન 

છે. આભ, વ્મક્ક્ત દ્વયયય વાંદ કયયમરેય વાંફાંધો એ લયસ્તલભયાં તો તેની 
જરૂરયમયત છે. 

ભયયી અભરેયકયની મયત્રયઓભયાંથી એક મયત્રયભયાં હુાં, ભધ્મ બયયતભયાં જન્ભેરી 
અન ેવળકયગોભયાં સ્થયમી થમરેી એક યલુતીન ેભળ્મો. જમયયે તને ેખફય ડી 
કે હુાં યેરક ળીખલયડુાં છાં. તમયયે ત ેબયયતભયાં યશતેય તેનય ભય-ફયનુાં સ્લયસ્્મ 

યેરક દ્વયયય વયરુાં થઈ ળકે કે કેભ ત ેફયફત છૂલય રયગી. ત ેકશલેય રયગી કે 

તનેયાં ભયતય-વતય ઘણય વદૃ્ધ અન ેફીભયય છે. તનેય વતય થોડય લખતથી 
રકલયગ્રસ્ત શતય અન ેભયતયન ે વનતાંફનય શયડકયનુાં ફે્રક્ચય થયુાં શત ુાં. તભેની 
વયયલયય કયે તવેુાં કોઈ જ ન શત ુાં. આવુાં કશતેયાં ત ેયલુતી યડલય રયગી અન ેહુાં 
ણ થોડો દુુઃખી થમો. ભન ેતનેય હૃદમભયાં થતય દુુઃખનો અનબુલ થમો. ત ે

યલુતી લધ ુ લયત કયતય કશલેય રયગી કે, તનેી ભયતય એક લય શરેયાં 
વળકયગો આલીન ેયહ્યાં શતયાં અન ેતેભનય રકલયગ્રસ્ત વતન ેછોડીન ેતેની 
સલુયલડ કયલય આવ્મયાં શતયાં. ત ેયલુતીની ભયતયએ દીકયી ભયટે દળયયલરેય 
પ્રભેથી હુાં આશ્ચમય યમ્મો શતો. ત ેલખત ેદીકયીન ેભયતયની ખફૂ જરૂય શતી. 
શલ ેભન ેત ેવદૃ્ધ ભયતય ભયટે રયગી આવ્યુાં. ફન્ન ે70 લયથી લધયયે ઉંભયનયાં 
થમયાં શતયાં. 

ોત ે થયયીલળ થમયાં શોલય છતયાં થયયીભયાં ડેરય ોતયનય વત ભયટે 

તભેન ેફધી વ્મલસ્થય કયલી ડતી શતી. ભેં ત ેયલુતીન ેછૂ્ુાં કે આલી 
રયક્સ્થવતભયાં તનેી ભયતયન ેભદદ કયલય ત ેબયયત યત કેભ જતી નથી, 
જમયયે તને ેતયયી ખફૂ જરૂયત છે? ત ેયલુતી વલચલરત થઈન ેકશલેય રયગી કે 

ત ેતભે ન કયી ળકે. અભરેયકયભયાં ફધુાં છોડીન ેતે કેલી યીત ેબયયત જામ? હુાં 
નલયઈ યમ્મો કે આ કઈ જાતનો વાંફાંધ છે? ખફૂ ભોટી ઉંભયની તનેી ભયતય, 
તનેી ગબયલતી દીકયીન ેભદદરૂ થલય રકલય-લયય તનેય વતન ેછોડીન ે

દોડી આલી શતી. તભેની યવ ેઅભરેયકય ન આલલય ભયટે શજાયો કયયણો શતયાં 
અન ેઆલલય ભયટે ભયત્ર એક જ કયયણ શત ુાં, અન ેત,ે ોતયની દીકયી ભયટે 

અનશદ પ્રભે અન ેકરૂણય. આ તયપ આ યલુતી જુઓ જે, જમયયે તનેી ફીભયય, 

અળક્ત ભયતયન ેતેની જરૂયત છે તમયયે ત ેતનેય ભયટે આંસ ુવયયે છે, યાંત ુ

તનેી આયયભદયમી જજિંદગીન ેછોડીને ફીભયય ભયતયન ેભદદરૂ થલય તૈમયય 

નથી. આ કેલી જાતનો વાંફાંધ છે? આ વાંફાંધનય નયભ ેનમો સ્લયથય છે. 

હુાં એક  વલખ્મયત રખેકનુાં ભનોવલજ્ઞયનનુાં સુ્તક લયાંચતો શતો. તઓે એવુાં 
સ્થયવત કયલય ભયગતય શતય કે ભય-ફય ફનવુાં ત ેણ ભયનલીનો વશજ 

સ્લબયલ નથી. ત ેતેભણ ેઈચ્છેરી ઘટનય છે. હુાં આ લયતન ેભયનુાં છાં. ભન ેએવુાં 
રયગે છે કે દયેક વાંફાંધભયાં ભયનલીભયાં છૂયમરેી અસયુક્ષયની વાંબય રલેય 
વલળનેી વ્મલસ્થય છે. ત ેઅસયુક્ષય તભે જ ડયની વાંબય રલેય ભયટેનુાં ચયરક 

ફ અન ેજરૂરયમયત છે. જે ક્ષણ ેવ્મક્ક્ત સયુક્ષયનો અનબુલ કયે છે તમયયે જે 

વાંફાંધોએ તેન ેઆશ્રમ આરેો ત ેશલ ેતનેય ભયટે ફોજ ફની જામ છે. દયેક 

વાંફાંધ જીલનભયાં ક્યયયેક ગભ ેતટેરય નજીકનય શોમ, યાંત ુત ેઅમકુ વભમ 

છી ફોજ ફની જામ છે. ભયનલીનય જીલન-ચક્રની જેભ, તેભનય વાંફાંધોનુાં 
ચક્ર ણ ઘાંટયકયયનો ગ્રયપ (Bell shaped carve) યજૂ કયે છે. ત ેતનેય વળખય 

ય શોંચીન ેવભમ જતયાં ધીયે-ધીયે નીચ ેઆલ ેછે. ભેં ઘણયાં ઘયોભયાં જોયુાં છે 

કે ઘયભયાં મખુ્મ વ્મક્ક્તનુાં મતૃય ુથતયાં, ઘયની ઊજાયનુાં સ્તય અચયનક લધી 
જામ છે અન ેઘયનય રોકો ણ ખફૂ ઊજાયલયય, ખળુ અન ેશલય દેખયમ છે. 

ફશયયથી બર ેતઓે દુુઃખ અન ે ઉદયવીન દેખયડતય શોમ! આભ, અંદયની 
ખળુી અન ે ફશયય દેખયડલયની ઉદયવીનતય લચ્ચ ે ક્યયયેક વાંતરુન 

જાલલયનુાં અમકુ રોકો ભયટે અઘરુાં ફની જામ છે. 

અશીં ળાંકયયચયમય કશ ેછે કે જે ક્ષણ ેતભયરુાં ધન તેભ જ ળક્ક્ત ક્ષીણ થલય રયગે 

છે ત ેક્ષણથી જ તભયયય ોતયનય રોકો તભયયયથી દૂય જલય રયગે છે. તેભન ે

તભયયયભયાં જયય ણ યવ શોતો નથી. ભયનલીનય જીલનનય આલય તફક્કયભયાં 
તને ે વભજામ છે કે રોકો તને ે પ્રેભ કયતય ન શતય, યાંત ુ ત ે રોકોન ે જે 

આતય શતય, તેની વયથ ેજોડયમરેય શતય. જે ક્ષણ ેઆલયનુાં ફાંધ થયમ છે ત ે

ક્ષણથી જ લયસ્તલભયાં વાંફાંધો યૂય થઈ જામ છે. ભોટય બયગનય વાંફાંધો 
ઉયછલ્રય જ શોમ છે. વાંફાંધોનય રયઘ વભમ વયથ ેફદરયતય જામ છે. 

કોઈ વ્મક્ક્ત અમકુ કડયાં કે દયગીનય શયેીન ે સુાંદય દેખયતી શોમ તમયયે 

તભન ેત ેગભી જામ છે, યાંત ુત ેએ કડયાં અન ેદયગીનય ક્યયાં સધુી શયેી 
યયખળે? જમયયે ત ેએ ફધુાં ફદરળ ે તમયયે તભયરુાં આકયણ ઓછાં થઈ જળ.ે 

આભ, ઉય-ઉયનય વાંફાંધો તભ ે શયેેરયાં કડયાં જેલયાં જ છે, ક્યયયેક ત ે

રયાંફો વભમ સધુી ટકે છે. જીલનની આ કરિન લયસ્તવલકતયન ે સ્લીકયયીને 
વાંફાંધોભયાં લધ ુ ખૂી જલયની જરૂયત નથી. તભ ે જેટરય વાંફાંધો ફયાંધળો 
તટેરય તભયયે તોડલય ડળ.ે તભ ેજ તભયયો ભયગય લધ ુકરિન ફનયલળો. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આપણે રેકિ રોજ શ ું િામ િરવી જોઈએ? 
હ ું શુંભેળ ું વલચ યતો શતો કે ુઅણે યેકક શ ું ક ભ યોજ કયલી જોુઇએ? એ કયલ   છ એક નશીં, ઘણ ું ક યણો છે. જોકે, ભેં ુવીભને વીભ ભ ું ફ ુંધલ ન ું વલચ ય ું, જેથી ભ ત્ર 

એક મ દ્દો “લેદન ” વલળે ુઅણે જાણી ુને ળીખી ળકીએ. 

લેદન  (વુંસ્કૃત ુને  રી ળબ્દ) એ બ દ્ધ દ્વ ય  યચ મેરી વ્મ ખ્મ  છે જેન ું બ  ુંતય “બ લન ” ુને “વુંલેદન ” કયલ ભ ું ુઅલે છે. વ ભ ન્મણે, લેદન  એટરે સ ખદ, 
ીડ જનક કે છી વનષ્ક્ષ બ લ, જે ુઅણી અંદય ુઈદબલે. ુઅણી ુઆન્દ્ન્િમો ફશ યન ું તત્લો વ થે વુંકકભ ું ુઅલે છે ત્મ યે તયુંગો ુઈત્ન્ન થ મ છે. ુઅણ  કોુઇ ણ 
ક મકની ુવય ુઅણી ુઅબ બુંડ ય થ મ છે, છી બરે તે વ ર ું શોમ, ખય ફ શોમ કે વનષ્ક્ષ શોમ. તભે જ્મ યે ભનવુંદ ુઅશ ય ખ ઓ ત્મ યે તે તભ યી ુઅબ  ભુંડને 
લધ યે છે, ક યણ કે તભે ખ ળ છો. કોુઇ લ ય જ્મ યે વુંફુંધોભ ું ગેયવભજ થુઇ જામ છે ત્મ યે ુઅણી ુઅબ ભુંડ વુંક ચચત થુઇ જામ છે કે દ ુઃખન ું સ્ુંદનો તૈમ ય થ મ છે. 
જ્મ યે ુઅણે દ ુંત ઘવલ  જેલી કિમ  કયીએ છીએ ત્મ યે તેભ ું કુઇ બ લન  ુઈત્ન્ન થતી નથી એટરે તે વનષ્ક્ષ છે. 

જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણે જાણત ું કે ુજાણત ું ુઅણે કુંુઇક કયલ ની વુંદગી કયત  શોુઇએ છીએ. તે છી વઝ  શટભ ું ેટની ભખૂ ભટ ડલ  ુને સ્લ દતુંત  ને 

વુંતોલ  જત  શોુઇએ, ખયીદી કયલ  જત  શોુઇએ કે યવલલ યની વ ુંજે ભવ જ કય લલ , ખફૂ ભશનેત કયીને વ ય  ગે્રુઇડ કે ગ ય ભેલલ  કે છી પેવબ ક ુને 

લોટ્વએનો ુઈમોગ કયીને ુઅણી બ લન ઓને વુંતોલ , જે કુંુઇ ણ શોમ ણ મૂતુઃ ુઅણે બ લન ઓ કે લેદન  (વ યી, ખય ફ ુને વનષ્ક્ષ લેદન )ને ોલ  

કયીએ છીએ. ટૂુંકભ ું, ુઅણે ફધ  દયેક વભમે વ ર ું ર ગે તે જોુઇએ છીએ. ુઅ બ લન ઓ ફશ યન ું તત્લો ુને ુઅણી ુઆન્દ્ન્િમોન  વુંકકથી ુઈદબલે છે. તે વ ય , ખય ફ કે 

છી વનષ્ક્ષ સ્ુંદનોને જન્ભ ુઅી ળકે છે. ઘણ ું ફધ ું કયણ ભો દ્વ ય  ુઅણી અંતની બ લન ન ું વનભ કણ થ મ છે, ણ એક લ ત ુશીં ચોક્કવ ણે જાણલ  ભે છે કે 

ુઅણે ફહ  ર ુંફો યસ્તો કડીએ છીએ. ુઅણ  ુઅનુંદ ભ ટે જો ફધ ું જ કભકની  છનો શતે   ભ ત્ર ુઅણને વ ર ું રગ લલ નો શોમ તો છી ુઅ ફશ યન ું તત્લો જે 

ુઅણી ુઆન્દ્ન્િમોને વુંતોે છે ુને ભનભ ું લ યુંલ ય તે પ્રકિમ  કયલ ની ુઇચ્છ  તૈમ ય કયે છે તેન ું શ ું ક ભ છે. શ ું ‘યેકક’ એ વૌથી વય ુઈ મ નથી જે ુઅણને વ ર ું રગ લે 

છે ુને ુઅનુંદ ુઅે છે. તે ભ ત્ર વ ર ું રગ ડતી નથી, ણ ુઅણ  ુસ્સ્તત્લને ણ સ્લચ્છ કયે છે. ુઅણે યોજ યેકક કયલ થી જે શત  તેન ું કયત ું લધ યે સ્લસ્થ ુને 

તેજસ્લી ફનીએ છીએ. શકીકતભ ું તો ુજીત વય શુંભેળ ું કશતે  શોમ છે કે તભે શ ું ક ભ ુઅટલ ું દોડો છો! તભને યેકક કયલ થી ુને સ્લ ભી વભથકન  વ વનધ્મભ ું યશલે થી 

ુઅનુંદ પ્ર પ્ત થ મ છે. જે તભને જોુઇએ છે તે છે મૂભતૂ તભ યી વ ર ું ર ગલ ની બ લન , જે તભને વીધી ુશીં ભે છે. બ દ્ધદ્ધન  સ્તય ય ુઅ જલ ફ ુઅણી  વે છે. 

શલે જોુઇએ કેટલ ું ુઅણે ુઅણ  જીલનભ ું વુંપણૂકણે ુઈત યી ળકીએ છીએ. 

શિવ 

સ્વસ્થ 

િરે છે… 



 

આશ્રમ  
જીવન  

 
 

(યોગી ઓરોબ િંદોના  
પસુ્તકમાાંથી સાભાર) 

મોગી અયવલિંદ દ્વાયા અશીં આશ્રભ જીલન વલળે થોડ ું ભાગગદળગન 
આલાભાું આવ્ ું છે. તેભાું વભજાવ્ ું છે કે આશ્રભભાું વનલાવ 
કયતા વાધકો ાવે આશ્રભની શ ું અેક્ષા છે. વાધકોને આ 
વલમ ય વાચી વભજણ ભળે. 
આ આશ્રભ ફનાલલા ાછનો શતે   ફીજી ફધી વુંસ્થાઓ 
જેલો નથી. આશ્રભ ફનાલલા ાછનો શતે   વ ુંન્માવ રેલાનો 
નથી, ણ એલા કેન્ર અને પ્રક્રિમાન ું વનભાગણ કયલાનો છે જે 
જીલનને નલી ક્રદળા તયપ રઈ જામ અને જીલનને અથગપણૂગ 
ફનાલે. અંતે પ્રત્મેકને વલોચ્ચ આધ્માત્ત્ભક ચૈતન્મ તયપ રઈ 
જામ અને આધ્માત્ત્ભક અને ઉચ્ચ ચેતનાપણૂગ જીલન પ્રદાન 
કયે. 
આ આશ્રભ ફીજા આશ્રભો જેલો નથી. અશીંના યશલેાવીઓ 
વન્માવી નથી. અશીં મોગનો ભાત્ર ધ્મેમ ભોક્ષ નથી. અશીં 
ભશાનકામગની તૈમાયી થઈ યશી છે. કામગનો આધાય મોગગક 
ચૈતન્મ અને મોગ ળક્તતનો છે, જેનો ફીજો કોઈ આધાય શોઈ 
જ ન ળકે. 
આશ્રભભાું વાધકો ાવેથી નીચે આેરા વનમભોન ું ારન 
કયલાની અેક્ષા છેેઃ 
 વાધક અને વાધીકાઓ લચ્ચે જાતીમ વુંફ ુંધનો વનેઘ છે 

અને કોઈ ણ પ્રકાયનો વુંફ ુંધ ભાન્મ નથી. 
 પ્રત્મેક જાતીમ વુંફ ુંધોના પ્રકાય વાધનાને ઓછી કયે છે, 

એટરે જે રોકો આશ્રભભાું યશલેા ઈચ્છતા શોમ તેઓએ 
તેનો ત્માગ કયલો જોઈએ. 

 વત-ત્નીએ ણ ફધા જ જાતીમ વુંફ ુંધ છોડલા. 
એકફીજાને ભાત્ર વાધન ભાનલા નશીં. વત- ત્ની અશીં, 
પ ર  કે સ્ત્રી થઈને નથી આલતા. અશીં ફધા જ વાધક 
છે. અશીં તભે કોઈ ણ જાતીમ વુંફ ુંધ ફાુંધલા કે છી 
કામભ યાખલા નથી આલતા. અશીં ફધા જ વાધક છે. 
અશીં તભે કોઈ ણ જાતીમ વુંફ ુંધ ફાુંધલા કે છી 
કામભ યાખલા નથી આલતા. અશીં તભે ભાત્ર મોગની 
વાધના કયલા આલો છો. 

 કોઈ વાધક જો ફીજા વાથે ભાનવવક કે છી આધ્માત્ત્ભક 
વુંફ ુંધ તયીકે જો વુંફ ુંધ ફાુંધતા શોમ તો તેઓ ોતાની  

જાતને છેતયે છે અને વત્મની અલશરેના કયીને મોગના વનમભનો 
બુંગ કયે છે. 
 કોઈ વાધકે ફીજા વાધકને બગલાનના અલતાય તયીકે ભાનલા 

નશીં. આલી પ્રક્રિમા વાધના ભાટે ઘાતક છે. અને આશ્રભના 
અન ળાવનને ફગાડે છે અને આશ્રભના લાતાલયણને પ્રદૂવત 
કયે છે. 

 તભે શજી આશ્રભન ું જીલન જીલલા ભાટે તૈમાય નથી થમા. તભે 
આશ્રભભાું યશલેાન ું વલચાયો તે શરેાું આધાયના દોોથી 
(ળાયીક્રયક ભન અને સ્લાબાલના) મ તત થલા જોઈએ. આશ્રભભાું 
યશીને મોગની વાધના કયલી એટરે તભાયી જાતને જ 
તણાલના કેન્રભાું નાખલી. તેભાું તભાયા વભગ્ર અક્સ્તત્લન ું 
ક્રયલતગન થામ  

 છે. તેભાું વલગ પ્રથભ તભાર ું ળાયીક્રયક ભન અને વનમ્ન મૂ 
સ્લબાલન ું શ દ્ધિકયણ થામ છે. તેભાું અશ િી કે છી તભાયા 
જ્ઞાનતુંત  ભાું જો દો શળે તો તભે વશન નશીં કયી ળકો. આ 

અભાયો વતત અન બલ યહ્યો છે. એટરે જે રોકોભાું આ દો છે 
તેઓએ આશ્રભની ફશાય યશીને ધીયે-ધીયે તૈમાય થઈને ોતાન ું 
તણાલ લગય શ દ્ધિકયણ કયવ ું જોઈએ. 
હ ું અને ભાતા વભાન છીએ. તેભન ું દ ણ વલોચ્ચ છે અને 
તેઓને તેભના પ્રભાણે જે કાભ શ્રેષ્ઠ શોમ તે કયલાની છૂટ છે. જે 
તેને વોંલાભાું આવ્ ું છે તે કાભ પ્રત્મે ભાગરકી બાલ ન શોલો 
જોઈએ. આ આશ્રભ ભાતાન ું વનભાગણ છે અને તેભના વવલામ 
ઉદબવ્ ું નશોત. તેઓ જે કાભ કયે છે તે તેભન ું વનભાગણ છે અને 
તેભને આલાભાું આવ્ ું નથી અને તેભની ાવેથી રઈ ળકલાન ું 
ણ ળક્ય નથી. જો તભાયે વાયા વુંફ ુંધ જાલલા શોમ કે છી 
ભાતા પ્રત્મે વદબાલ યાખલો શોમ તો આ વનાતન વત્મને 
વભજલાની કોવળળ કયો. 
અશીં ભાત્ર ફે વુંબાલનાના ામા ય જીલન જીલી ળકામ. 1.  દયેક 
વાધક, વનેઃસ્લાથગતા અને વભગણના વવિાુંત ય ફનાલેરા આ 
આશ્રભના વદસ્મ છે. 2. ફધા બગલાનના છે અને ફધી જ લસ્ત  ઓ 
ણ બગલાનની છે. કોઈને આલાભાું આણે આણી લસ્ત   નથી 
આતા, ણ જે ઈશ્વયન ું છે તે જ તેને આીએ છીએ. અશીં ૈવાની 
આ-રે, યકઝક, ભાગણી અને ઈચ્છાઓનો કોઈ પ્રશ્ન નથી શોતો. 
ભાતા અશીંની અવધવત છે અને તેભના બુંડો મ જફ તેઓ ફધી 
વમલસ્થા કયે છે. તે વાધનોની ક્ષભતા મ જફ આશ્રભ ચરાલે છે. 
તેઓ ફીજાના ભાનવવક સ્તયો, ઈચ્છાઓ પ્રભાણે લતે  એવ ું તેઓને 
કોઈ ફુંધન નથી. તેઓ વાધક વાથેના લતગનભાું ણ વામ્મબાલ 
યાખલા ફુંધામેરાું નથી.  



 

 

 ડૉ. ઉલરીક બકક  સાથેની 
એક મલુાકાત 

- કલ્પિતા વાઝયિલ 

ડૉ. ઉરયીક ફકક જભકનીના એક ખ્માતનાભ વલજ્ઞાની  
છે અને વલશ્વના માકલયણને જાલલા અગ્નનશત્ર લૈદીક દ્ધવતના પ્રખય પ્રચાયક 
છે. તેઓ એવપ્રર 2014ભાાં આણા દેલરૂખ આશ્રભભાાં આલીને ાાંચ દદલવ યહ્યા 
શતા. ડૉ. ફકકએ ઉદાત બાલથી તેભન ાં મલૂ્મલાન જ્ઞાન અને આ વલમ યની 
વન ણતા, તેભના અન બલ કશીને વાધક ભાટે યજૂ કયી. અશીં તેભની વાથે થમેરી 
લાતચીત યજૂ કયલાભાાં આલી છેેઃ  

પ્રશ્ન- 1 અગ્નનશત્ર મજ્ઞ કમાક છી તેની બ્ભભાાં ે  યવામિણક પેયપાય થામ છે તેના વલળે 
તભે અભને કઈ જ્ઞાન આી ળક? આ પ્રશ્ન એ ભાદશતી ય આધાદયત છે કે અગ્નનશત્ર 
બ્ભભાાં 92 (94) તત્લ છે. જ્માયે તે કયલા ભાટેની વાભગ્રીઓભાાં ભાત્ર 32 (34) તત્લ 
શમ છે. આ વલળે કઈ પ્રમગ કમો શમ તેની ભાદશતી છે તભાયી ાવે? 

 

શા, આ પ્રમગ 25-30 લક શરેાાં કયલાભાાં આવ્મ છે. હ ાં એ ખાતયીલૂકક કશી ળક ાં છાં કે 
લૂક ય  યભાાંથી એક વલજ્ઞાની, અક્કરકટ વળલ યીભાાં જઈને ગજાનન ભશાયાજના  ત્રને 
ભળ્મ શત. હ ાં ત્માયે ત્માાં શત અને વદબાનમે ભને જભકનથી ઈંગ્નરળભાાં બાાાંતય કયલાન 
ભક ભળ્મ શત. તે વલજ્ઞાનીએ પ્રમગની રૂયેખા ફનાલી, પ્રમગ કમો અને છી તે 
બ્ભને ય ય રઈને ગમ શત. ત્માાં તે બ્ભન ાં દયક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં અને તેભાાં 
92 તત્લ ભળ્માાં શતાાં.  
 

પ્રશ્ન-2 શ ાં અગ્નનશત્ર બ્ભની ગ ણલત્તાભાાં કઈ પેયપાય જલા ભળ્મ છે, જ્માયે તે વચટ 
વભમે કયલાભાાં આલે છે અને જ્માયે તે વભમ ય કયલાભાાં આલત નથી? જ પેયપાય 
જણાતા શમ, ત તે યવામિણક તત્લભાાં પેયપાય જણામ છે કે સકૂ્ષ્ભ ઊજાકના ્તય ય? 

 

આ દયક્ષણ તભાયા ભાટે કયલાભાાં આવ્ય ાં છે. વોથી શરેાાં આણે અગ્નનશત્રની પ્રદિમાને 
જાણલી ડે. વલજ્ઞાનીઓ આલા પ્રકાયના પ્રશ્ન છેૂ છે. વભમન તપાલત, અગ્નનશત્રના 
ાત્રન ઘાટ(ળેઈ), ભાંત્ર વાથે અગ્નનશત્ર, ભાંત્ર લગય, લગેયે.  ફે લક શરેાાં એક પ્રમગ 
ારન યભાાં કયલાભાાં આવ્મ શત ે ભાાં દયેક જાતની ળક્યતાઓને ધ્માનભાાં યાખલાભાાં 
આલી શતી ે લી કે, વભમન તપાલત, વયાભીડના ળેઈભાાં પયેપાય, ભાંત્ર વાથે અને ભાંત્ર 
લગય અગ્નનશત્ર, ગામના છાણા અને ગોલાંળના છાણા લગય, ગામના ઘી વાથે અને ઘી 
લગય લગેયે. તેના યાવામિણક દયક્ષણભાાં ભાત્ર થડ જ તપાલત બ્ભભાાં જલા ભળ્મ. 
્ટેટીસ્્ટકર એનાિરવવવથી જાણલા ભળ્ય ાં કે અગ્નનશત્ર વભમ ય કયે કે નશીં તેન કઈ 
પયક ડત નથી, ણ આ યાવામિણક દયક્ષણ ણૂક યીતે ભાન્મ યાખી ન ળકામ.  નાની 
પયનય વન કૉરેજભાાં તેઓએ બ્ભન ાં દયક્ષણ ન કય ું, ણ તેન છડ ઉગાડલાભાાં પ્રમગ 
કમો. તે રકએ અરગ ક ાંડાભાાં ઘણાાં ફધાાં ફીજ લાવ્માાં અને તેઓએ અંક યની પાટ, તેની 
ઉંચાઈ, લજન લગેયે ભાપય ાં. ે  ફીજભાાં અગ્નનશત્ર બ્ભ (વાચી યીતે કમો શત તેની) 
નાખી શતી તેભાાં ફીજા ફીજ કયતાાં લધાયે વલકાવ થમેર  જણામ. એટરે આ પ્રમગે 
દળાકવ્ય  ાં કે અગ્નનશત્ર વાચી યીતે કયલાભાાં આલે છે ત્માયે જરૂય કાંઈક થામ છે, ણ 
ગ ણલત્તાના તપાલત વલળે શજ  કાંઈ ખફય ડી નથી. યવામણ ળાસ્ત્ર મ જફ અગ્નનશત્ર 
બ્ભભાાં વભમન તપાલત શલા છતાાં બ્ભભાાં કઈ પયક નથી, ણ આઈ.આઈ.ટી. 
ભદ્રાવભાાં રકએ એક્વ-યે, ્ેકટ્ર્કી કયી અને તે રકને જલા ભળ્ય ાં કે આ ફને્ન 
બ્ભભાાં તપાલત છે. દપઝીક્વ પ્રભાણે આ ફને્ન પ્રકાયની બ્ભની ગ ણલત્તાભાાં તપાલત છે.  
 

પ્રશ્ન-3 શ ાં હ્ય ભન એનજી ભીટય જ દાજ દા પ્રકાયની બ્ભની ઊજાક ભાલા ભાટે લાયી 
ળકામ? 

 

 હા. હ ાં ચક્કવણે ભાન  ાં છાં કે તે કયી ળકામ અને તે યવપ્રદ શળે. અગ્નનશત્ર વભમવય 

અને વભમ ય ન થામ ત તેન પયક આણે વયતાથી જાણી ળકીશ ાં. જકે, આણે આ 
એનજી ભીટય લવાલા ડળે. 

પ્રશ્ન-4 શ ાં અગ્નનશત્રની બ્ભ કઈ લાય ઑયેળન વથમેટયના લાતાલયણને શ દ્ધ કયલા 
લાયલાભાાં આલે છે? અભે ક્યાાંક લાાંચય  ાં શત  ાં કે આલ પ્રમગ ભદ્રાવની કઈ શૉગ્્ટરભાાં 
કયલાભાાં આવ્મ શત. તભાયી ાવે આ વલળે કઈ વલગતલાય ભાદશતી છે? 

 

હા, ભેં આ વલળે વાાંબળ્ય ાં છે ણ ભાયી ાવે આ ફાફતની કઈ ભાદશતી નથી. યાંત  , 
ખયેખય જઈએ ત કઈ ણ શૉગ્્ટરભાાં શ દ્ધદ્ધકયણ, બ્ભ દ્વાયા કયવ ાં જઈએ. 
અગ્નનશત્રથી ેથજવનક ફેક્ટેદયમા, ઘણા પ્રભાણભાાં ઓછા થઈ જામ છે અને તેથી 
લાતાલયણ ્લા્્મપ્રદ અને વાંલાદદતાબય ું ફને છે. અભેદયકાભાાં એક વાંળધન દ્વાયા 
જાણલા ભળ્ય ાં છે કે, પ્રત્મેક દદલવે 250 રક શૉગ્્ટરભાાં જ ાંત  ઓનાાં કાયણે મતૃ્ય   ાભે છે. 
શભણાાં આણે યજ ટીલીભાાં ભરેવળમન એયિાફ્ટના વભાચાય જતા શતા. ે  રક 
ેથજવનક ફેક્ટેદયમા દ્વાયા ભયે છે તે ણ વલભાનની દ ઘકટના ે વ ાં જ છે. એટરા ભાટે 
શૉગ્્ટરભાાં બ્ભ દ્વાયા શ દ્ધીકયણ કયવ ાં જઈએ. 
 

પ્રશ્ન-5  સ્ત્રીઓને ભાવવક ધભક લખતે અગ્નનશત્ર કયલાની ભનાઈ છે, તભાયા ભતે તેન  ાં શ ાં 
કાયણ શઈ ળકે? આ વલળે તભાયી ાવે કઈ લૈજ્ઞાવનક  યાલાઓ છે ે  દળાકલી ળકે છે કે 
ભાવવક ધભક લખતે જ અગ્નનશત્ર થામ ત ઊજાકભાાં દૂવતણ ાં જલા ભે છે? ભાવવક ધભક 
છી કેટરા દદલવે અગ્નનશત્ર ળરૂ કયલ જઈએ? અભાયી જાણકાયી મ જફ જભકનીના ફુડ 
અને પાભાકશ્ય  દટકર વેક્ટયે સ્ત્રીઓને ભાવવક ધભકના દદલવભાાં પ્રડક્ળન ળૉ ફ્રય 
(ઉત્ાદન કક્ષ)ભાાં આલલાની ભનાઈ કયી છે. તભાયે આ વલળે કાંઈ લધાયે કશવે  ાં છે? 

 

આ ફાફત અંગે અરગ-અરગ ્તયન ાં જ્ઞાન છે. વલકપ્રથભ આ લૈદદક જ્ઞાનભાાં કશલે  ાં છે, 
જ્માાંથી અગ્નનશત્રન ઉદબલ થમ છે. ત ણ હ ાં આને ળક્યતા ભાનીને આધ વનક વલજ્ઞાન 
વાથે તાવીને આ ફાફતની ચકાવણી કયીળ. ફીજ ાં, આ ફાફત ય થડાાં વનયીક્ષણ છે. 
અમ ક આદદલાવી વલ્તાયભાાં રક સ્ત્રીઓ ાવેથી ભાાંવ ખયીદતા નથી. તેઓ  ર  
ાવેથી ખયીદતા શમ છે. (કાયણ કે  ર ને ભાવવક-ધભક આલત નથી) એ રકન  ાં કશવે  ાં 
છે કે, ભાાંવ જ ે ને ભાવવક ધભક ચારત શમ એલી સ્ત્રીઓ ાવેથી રીધ ાં શમ ત તે લધાયે 
વભમ સ ધી વાર ાં ન યશ.ે લેદભાાં એવ ાં ણ કહ્ય ાં છે કે સ્ત્રીઓએ ભાવવક ધભકના વભમે 
ફગીચાભાાં ચારવ ાં નશીં, કાયણ કે તે છડને ન  કવાન કયે છે. સ્ત્રીઓએ તે વભમે 
ઔદ મ્ફયની પ્રદિક્ષણા ણ ન કયલી જઈએ, કાયણ કે તે ગબાકળમભાાં વલયીત અવય કયે 
છે. એટરે આલી ઘણી ભાન્મતાઓ, વવદ્ધાાંત છે ણ શજી આણે તે વલળે લધાયે વાંળધન 
કયવ ાં જઈએ. આ વલળે પ્રમગ કયી ળકામ અને તે લધાયે મ શ્કેર નથી. 
 

પ્રશ્ન-6 અગ્નનશત્ર બ્ભભાાંથી ફનતી દલા ભાટે શ ાં એલ કઈ ચક્કવ વભમ છે ે  દયમ્માન 
બ્ભની ગ ણલત્તા વલકશે્રષ્ઠ શમ? શ ાં વભમ જતાાં અગ્નનશત્ર બ્ભની દશરીંગ કયલાની 
તાકાત ઓછી થઈ જામ છે? 

 

અગ્નનશત્ર બ્ભની દશરીંગ કયલાની ક્ષભતા ઘણા વભમ સ ધી યશ ે છે. આણે તેન 
પરાસ્્ટકની ફેગભાાં કે છી તાાંફા અને વનાના લાવણ વવલામની ધાત  /ભેટરના લાવણભાાં 
વાંગ્રશ ન કયલ જઈએ. વન  ાં અને તાાંફા ફને્નના ગ ણ એક ે લા છે. આ ફને્ન ધાત   વયખી 
જ છે. ફને્નભાાં દશરીંગ કયલાની ક્ષભતા છે. એટરે જ બ્ભ તેભાાં યાખલાભાાં આલે ત તે 
રાાંફા વભમ સ ધી યશ ેછે.  
 

પ્રશ્ન-7 ્લગીમ શ્રી લવાંત યાલજી યાાંજે શાંભેળાાં અભને રીવ, રશ્કય અને યવળમન 
વયકાય દ્વાયા કયલાભાાં આલેરા અગ્નનશત્રના પ્રમગ વલળે કશતેા શતા. શ ાં તભે આ 
પ્રમગભાાં બાગ રીધ શત? અને શ ાં અભને એ ગ પત યીતે કયલાભાાં આલેરા પ્રમગ વલળે 
લધાયે ભાદશતી ભી ળકે? શ ાં અભને આ પ્રમગ વલળે અને તેનાાં દયણાભ વલળે લધાયે 
ભાદશતી ભી ળકે જ તભાયી ાવે શમ ત? 

 

હા, ભેં જ્માયે ભેં શ્રી લવાંત યાાંજે વાથે મ વાપયી કયી શતી ત્માયે ભેં આ પ્રમગભાાં બાગ 

રીધ શત. ળરૂઆતભાાં અભને દયણાભ ન ભળ્માાં. ાછથી યવળમાના અમ ક 
વલજ્ઞાનીઓએ ગફયની અવય યેડીમેળન ય થામ છે તે વલળે વાાંબળ્ય ાં. તેભણે બાયતભાાં 
આલીને આ વલળે લધાયે જાણકાયી ભેલી. તેઓ ્ેવ ળટરભાાં જતા અલકાળમાત્રીને 
સ  યિક્ષત કયલા કલચ ળધતા શતા. ફીજા એક વલજ્ઞાનીએ અગ્નનશત્રની ાણી ય શ ાં 
અવય થામ છે તે વલળે વાંળધન કય ું. તેભણે જય ાં કે ાણીની ળાયીદયક ગ ણલત્તા લધી 

ગઈ. ે ભ કે, ચ ાંફકીમ પ્રભાણ લધી ગય ાં, ે  વાર ાં રક્ષણ શત  ાં. શભણાાં જ અભે  નાભાાં 
યશરેા એક વલજ્ઞાની વાથે ચચાક કયી શતી. અભે  યાલા વાથે આ વત્મને કશી ળક્યા કે શભા 
લાતાલયણભાાં છડ ણ તત્લ (ન્ય ટ્રીમન્્વ)ને વાયી યીતે ગ્રશણ કયી ળકે છે, કાયણ કે 
અગ્નનશત્ર તેની ક્ષભતાને લધાયે છે. 



 
 

એક કથા ધનાઢ્ય  

પતા અને પતુ્રની 
એક ખફૂ જ ધનાઢ્ય ભાણવ તેના પતુ્રને એક 
ગાભડાભાાં રઈ ગમ જેથી તેને ગયીફી શુાં છે તે 
ખફય ડ.ે આ માત્રાથી ાછા આલીને તેણ તેના 
પતુ્રને ગયીફી વલળે પછૂ્ુાં. પતુ્રએ જલાફ આપમોઃ 
 
આણી ાવ ેએક કતૂય છે..તેભની ાવ ેચાય શતાાં. 
આણી ાવ ેનાન પરુ છે…તેભની ાવ ેરાાંફી નદી. 
આણ ેરેમ્ (દીલા) રગાવ્મા છે.તેભની ાવ ેતાયા છે. 

આણી ાવ ેજભીનન નાન ટુકડ છે....તેભની ાવ ે

ભટાાં ખેતય છે.  

આણ ેઅનાજ  ખયીદીએ છીએ...તેઓ જાત ેઉગાડીને 

તાજુ ાં ખામ છે. 

આણ ે કૉમ્પયટુય વાથ ે યભવુાં ડ ે છે.તેભની ાવ ે

યભલા ભાટે વાચાાં વભત્ર છે. 

આણી ાવ ે ૈવા છે, જેનાથી આણન ે આનાંદ 

ભલ જઈએ.... તેભની ાવ ેઆનાંદ છે, એટરે તેભને 

ૈવાની જરૂય નથી. 
તેભના વતાન ેફાક ભાટે સમય છે...અભાયા વતાન ે

નથી. 
 
આ વાાંબીન ેફાકના વતા વનોઃળબ્દ થઈ ગમા.  
ફાકે કહ્ુાં, “ધન્મલાદ વતાજી, તભે ભને ફતાવ્યુાં કે 
આણે કેટરા ગયીફ છીએ.” 

બાળકોની ઉનાળા પિબબર – 2014 

આ રખીએ છીએ ત્માયે અભે ફાકની ફીજી ઉનાા વળબફયના 
વભમગાાભાાં છીએ. શરેી વળબફયનાાં ફાક તાના ઘયે શોંચી ગમાાં છે 

અને તેઓ માદગાય ને ભાણ ે છે, જે તેભણે 10થી 19 ભે દયમ્માનની 
વળબફયભાાં અનબુલી શતી. શરેી વળબફયભાાં 32 ફાક શતા. તેઓ દદલ્રી, 
ગલા, કલ્શાપયુ, યત્નાબગયી, મુાંફઈ, પનુા, થાને, નાવવક, વતાયા લગેયેથી 
આવ્મા શતા. વલવલધ જગ્માએથી આલેરા વલદ્યાથીઓએ વભશ્ર વાંસ્કૃવતની પયભ 

ઉભેયી. આ વળબફયને આ લખતે ડેક્કન કૉરેજન ટેક શત. તે આદકિમરૉજીભાાં 
વલશ્વ વલખ્માત વાંસ્થા છે અને બાયતની વોથી જૂની વાંસ્થાઓભાાંની એક છે. 

ડેક્કન કૉરેજના 
લશીલટદાયએ અભાયી વાથે 

ભીને તેભની વનપણુતા, 
અનબુલ, પયુાતત્લ વાંસ્કૃવતનુાં 
જ્ઞાન અને તેનાાં વલવલધ 

ાવાાંઓ વલળે વભજ 

આી.તેભણે લપુત થઈ 

ગમેરા શનુી જાવત અને 

તેની પવવલ્વ (થ્થયભાાં  
છા), ોયાબણક બરવઓ જેલી કે ભડી અને બ્રાહ્મી, પયુાતત્લ બચત્રકરા, 
ભાટીના ઘડા ફનાલલાની ોયાબણક કરા, ફીફાાં અને યભકડાાં ફનાલલાની 
ોયાબણક કરા, વલવલધ દળક-ળતાબ્દીભાાં ભી આલતા વલવલધ પ્રકાયના 
થ્થયની વભજ, પયુાતત્લ, લસ્તઓુની ખજની પ્રદિમા વલળે જ્ઞાન પ્રદાન 

કયુું. આનાથી વળબફયભાાં એક નવુાં ાસુાં ઉભેયાયુાં શતુાં, કાયણ કે ફાકને આ 

વલળે કદી કઈ જ્ઞાન ભળયુાં ન શતુાં.  આ જ્ઞાન પ્રત્મેક ક્ષેત્રના વનષ્ણાતે આપયુાં 
શતુાં, જેભની શાજયીથી આ વળબફય પદામી નીલડી શતી. ઉયાાંત, ફાકને 

યેદક અને દદવ્મ દશરીંગના તત્લ વલળે જ્ઞાન આલાભાાં આવ્યુાં શતુાં. બચત્રકરા, 
રેન્ડસ્કેઈ, ેય િાફ્ટ, પ્રાચીન જ્ઞાન, ફધી વલવધઓ ાછનાાં વાચાાં 
લૈજ્ઞાવનક કાયણ, મૂભતૂ ાાંચ તત્લનુાં જ્ઞાન, લૈદદક અને ોયાબણક વલજ્ઞાન 

અને તેના કનાદ, બાયદ્વાજ 

લગેયે જેલા ઋવઓ.  ભનષુ્મ 

જાવત ભાટે તેભનુાં પ્રદાન, 

ફગીચ લાલલ અને તેની 
વાંબા યાખલાની કરા, કયાટે 

જેલી ભાળશર આટશ , બાયતીમ 

અને ાશ્ચાત્મ નતૃ્મ, ગ્રશ 

નક્ષત્રનુાં જ્ઞાન ઉયાાંત, 

ગ્રાભીણ યભત, આધ્માત્ત્ભક 

 યભત, ટે્રકીંગ લગેયેન વભાલેળ થમ શત. આ વળબફયન મખુ્મ વલમ શત 
પ્રાચીન બાયતીમ ઋવમવુનઓ. તેથી ાાંચ જ્ઞાન-કુટીય ફનાલલાભાાં આલી 
શતી. પ્રત્મેકને એક લાંદનીમ ઋવ જેલા કે ભશવિ કણાદ, ભશવિ બાયદ્વાજ, 

ભશવિ બાસ્કયાચામશ, ભશવિ સશુ્રતૃ અને ભશવિ આમશબટ્ટનાાં નાભ આલાભાાં 
આવ્માાં શતાાં. પ્રત્મેક ગ્રુના વળક્ષક અનબુલી અને કાફેર યેદક ભાસ્ટય શતા. 
વળબફયની પ્રત્મેક દિમા મખુ્મ વલમને ધ્માનભાાં યાખીને કયલાભાાં આલી શતી. 
વળબફયન અંત વલવલધ કરાઓના પ્રદળશન અને લૈજ્ઞાવનક પ્રમગ દ્વાયા 
કયલાભાાં આવ્મ શત. આખ આશ્રભ યલુા-ચેતનાથી ગુાંજી ઉઠ્ય શત. તેને 

પ્રાચીન ઋવઓના આળીલાશદ પ્રાપત થમા શતા. આ વલવલધ યગુન વાંમગ 

શત. 



 

 

આશ્રમજ્ઞાન 

વેલાભાાં તભાયો અશમ ્નષ્ટ થામ છે તથેી તભ ેજીલાંત ફની જાઓ છો..... 
વલેા એલો ળબ્દ છે જેન ાં અંગે્રજી બાાભાાં કે વલશ્વની અન્મ કોઈ બાાભાાં મોગ્મ બાાાંતય થઈ જ ન ળકે. પયજ-

જલાફદાયી જેલા ઘણા ળબ્દો વલેા ળબ્દની નજીક ગણી ળકામ, છતાાં ત ે ળબ્દભાાં યશરેી ઘણી ફાફતો 
વભજાલી ળકાતી નથી અન ેતથેી તેનો ભભમ વભજાલી ળકાતો નથી. એક દદલવ આશ્રભભાાં ગ ર જીએ આ ળબ્દો 
લચ્ચ ે યશરેો બદે સ ાંદય યીત ેવભજાવ્મો શતો. વલેા ળબ્દના ામાભાાં ળયણાગવત છે. જમાાં સ ધી વ્મક્તતનો 
અશાંકાય ભયતો નથી તમાાં સ ધી ત ેવલેા કયી ળકતો નથી. ોતાની ઈચ્છાઓન ેભરૂીન ેકળી અકે્ષા વલના 
કયલાભાાં આલ ેત ેવેલા. પયજ અન ેજલાફદાયી જેલા ળબ્દો વભજલા વય છે. વલેા કયલા કયતાાં ત ેળબ્દો 
વનબાલલા વય છે. જો તભાયાભાાં રળેભાત્ર ણ અશાંકાય શોમ તો તભ ેવલેાના અન બલથી લાંચચત થઈ જાઓ 

છો. ત ેવનિઃસ્લાથમ શોલી જોઈએ. વલેા કયતી લખતે વ્મક્તતએ ખફૂ જ ળયણાગવતભાાં યશવે  ાં તભે જ અશાંકાય યદશત 

થવ ાં જોઈએ, જેથી કયીન ે ત ેગભ ે તલેા અભાનન ેચાલી ળકે. જમાયે અશાંકાય જ યશતેો નથી તો કોણ 

અભાવનત થામ છે? તનેા જખભ ક્ાાં થળે? ભોટેબાગે આણ ેપયજન ેવલેા ભાનતા શોઈએ છીએ. પયજને 
ણ ોતાની ભાાંગ શોમ છે ત ેવલેા જેટરી ડકાયજનક નથી. પયજ ફજાલતી લખત ે વ્મક્તતભાાં અશાંકાયન ાં 
અક્સ્તતલ ટકી ળકે છે. જમાયે પયજ ફજાલલાની લાત આલે છે તમાયે તમાાં કરૂણા ણ છે. શદયપાઈ ણ છે અને 
તનેા ચોક્કવ ભાદાંડ ણ છે, યાંત   વલેાભાાં આવ ાં કશ ાં જ નથી. વલેાના સ્લાાંગભાાં જે પયજ ફજાલતા શોમ છે 

તઓે તભેન ાં વ્મક્તતતલ તભે જ અશાંકાય ભરૂી ળકતા નથી. તમાાંથી જ અરગ-અરગ દની ળરૂઆત થામ છે 

અન ેતમાાંથી જ વત્તાનો ખ્માર ળરૂ થામ છે. તથેી જ ભતબદે વજામમ છે. તમાાંથી જ હૃદમ ઘલામ છે અન ેભન 

જખભી ફન ે છે. જેન ેભાટે તભ ેપયજ ફજાલતા શો ત ેફનલાનો ઉદે્દળ શાંભળેાાં ત ેપયજભાાં છૂામરેો યશ ે છે. 

વલેાભાાં તભ ેત ેજ ફની જાલ છો! તથેી કાંઈ ભશતતલાકાાંક્ષા, કે વત્તા ભેલલાની રારવા કે દાન ક્રભ યશતેા 
નથી. આભ, વલેા એ પયજ કે જલાફદાયી કયતાાં ભશાન ળબ્દ છે. પયજભાાં તભાયો અશાંકાય જીલાંત યશ ેછે અને 
વલેાભાાં તભ ેએટર ેકે તભાયો અશાંકાય મતૃય  ાભ ેછે અન ેતથેી જ તભ ેજીલાંત ફની જાલ છો...... 


