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યે કિ શીરવક તયીિે આણને પ્રત્મેિ ક્ષણે શીલરિંગની અનેિ તિ પ્રાપ્ત થતી શમ છે . યે કિની જેભ તેના દ્વાયા થતી
વાયલાય ણ એિ લૈવિિ ઘાના છે . આણે વ ુ ણીણીએ છીએ િે શીલરિંગ ળદદ wholeness યથી આવ્મ છે . જ્માયે આણે
 ૂણક શઈએ છીએ ત્માયે આણે સ્લસ્થ યશીએ છીએ. જ્માયે આણે ફીભાય ડીએ છે ત્માયે આણે ઈિય વાથેન ું જડાણ
અનુબલી ળિતા નથી, જેભ સ ૂમાકસ્ત છી સ ૂમક વાથેન ું અનુવધ
ં ાન ત ૂાી ગયું શમ તેભ રાગે છે છતાં, બરે યાવત્ર શમ િે કદલવ,
સ ૂમક તેભ જ  ૃથ્લીનું જડાણ ત પ્રત્મેિ ક્ષણે શમ જ છે . આણી બોગલરિ કયસ્સ્થવતને િાયણે આણે એવું અનુબલીએ છીએ.
શીરય તયીિે વ ુ પ્રથભ ત આણે આણા ઈિય વાથેના અનુવધ
ં ાન દ્વાયા દદી વાથે જડાવું જરૂયી છે . તેભાં વંિલ્
ખ ૂફ ભશત્ત્લન છે . જ્માયે આણે દદીને વાજ િયલાન વંિલ્ િયીએ છીએ ત્માયે તે વંિલ્ આણને કદવ્મ ઊણીકની લૈવિિ
ણીી વાથે જડી દે છે , ત્માયફાદ તે ઊણીક દદીના ળયીયભાં લશેલા રાગે છે . વભગ્ર વલિભાં પેરામેરા શીરવક એારે જ ઊણીકની
આ ણીી.
આ ફધું ણીદુ ની જેભ જ થામ છે . જ્માયે ણીદુ ગય તાની ણીદુ ઈ છડી શલાભાં પેયલે છે અને ઘાના ફને છે તે યીતે જ આ થામ છે , યં ત ુ આણે વાયલાયની આ પ્રકિમા િયીએ તે
શેરાં તેને વભજી રેલી આલશ્મિ છે .
તે ભાાે પ્રાથવભિ ફાફત એ છે િે શીરયના હૃદમભાં દદી ભાાે િરૂણા ણીગૃત થલી જરૂયી છે . જ એ િરૂણાન અબાલ શમ ત ગભે તે િય છતાં શીલરિંગ થતું નથી અને તે કદવ્મ
શાથ તભને શીરય ફનતા યિે છે . જ્માયે તભને વલિ ભાાે અને ખાવ િયીને દદી ભાાે િશુિં િયલાની બાલના ણીગૃત થામ ત્માયે તભાયે એભ વભજવું આલશ્મિ છે િે દદી તભાયી
ાવે આવ્મ છે . િાયણ િે , તે ફીભાય છે અને તેની ાવે તભાયા જેારી ઊણીક નથી. દદી અને શીરયે , ફંને અરગ-અરગ ઊણીકના વંદબકના અરગ-અરગ યર (ભ ૂવભિા) વનબાલલાના
શમ છે . આ ભાાે ઊણીકની ફાફતભાં દદીને વાભાન્મ વ્મસ્તતની જેભ જલ નશીં, નશીંતય તભને લિકડમાણું રાગળે અને તભે શતાળ થઈ જળ. તે તભાયી દદી વાથેની લાતિીતભાં
દે ખાળે. ભાેબાગે ઘણા શીરવક અને શૅલ્થ ઇન્ડસ્રીઝ વાથે જડામેરા ઘણા ડૉતાવક તેભ જ નવક તેભના દદીથી લિડાઈ જતા શમ છે , તેભની વાથે ઉદ્ધતાઈથી લતે છે . િાયણ િે, દદી
તેભની લાત વભજી ળિતા નથી. શિીિતભાં જ દદી તેભની લાત વભજી ળિલા વભથક શમ ત તે દદી જ યશેતા નથી. આ ણીગૃવતન અત્માયની વાયલાયભાં અબાલ જલા ભે છે .
યે કિ શીરવે િભ-વે-િભ આવું ન થલા દે વ ું જઈએ.
ફીજી અગત્મની શીરયે ધ્માનભાં યાખલા જેલી લાત એ છે િે તેભણે દદીની લિિંતા િે અસ્લસ્થતા દૂ ય િયલી જઈએ. િાયણ િે, દદી તેને શું થઈ યહ્ું છે તે ણીણલા ખ ૂફ જ
આતુય શમ છે . તેથી પ્રત્મેિે તેભને વશાનુભ ૂવતબયુું લાતાલયણ ભે તેભ િયવું જઈએ અને તેભની વાથે પ્રેભ અને િરૂણાવબય લતકન િયવું જઈએ. દદીને તેની આલશ્મિતા શમ છે .
એભ િયલાથી તેની લિિંતા તેભ જ આતુયતાનું સ્તય ઘણું નીિે આલી ળિળે. આજે આણે આનાથી તદ્દન વલરુ દ્ધ યીતે લતકતા શઈએ છીએ. યુએવએના ડૉતાય એરન લેાકિન્વે તેભના
એિ પ્રમગભાં જણાવ્યું છે િે જે ક્ષણે દદી શૉસ્સ્ારભાં ગ મ ૂિે છે , તેના હૃદમના ધફિાયા એિાએિ લધી ણીમ છે , તેભની લિિંતા લધી ણીમ છે જેથી તેભની વાયલાય મુશ્િેર ફની
ણીમ છે . કયણાભે, ડૉતાય ાવે ખ ૂફ ઝડથી ૈવા આલલા રાગે છે .
ફીજી અગત્મની લાત એ છે િે દદીને બમમુતત િયલ જઈએ. ભાયી લાતભાં વલિાવ યાખજ િે દદી ભાાે યગ િયતાં ડય લધાયે પ્રાણઘાતિ છે . આભાં ણ અત્માયની ઉિાય
દ્ધવત તદ્દન વલરુ દ્ધ યીતે લતે છે . ડૉતાયને ણ વલળે જ્ઞાન શતું નથી અને તેઓ યગ વલળે ભાકશતી આલાભાં જ ડય ઉત્ન્ન િયે છે . તેથી વાયલાયની રડાઈ ખ ૂફ મુશ્િેર ફની
ણીમ છે . આલી બમજનિ ભાકશતીને રીધે ઉત્ન્ન થતી લિિંતા અને ડયને િાયણે યગ લધુ ઉગ્ર સ્લરૂ ધાયણ િયે છે . યે કિ િેનરએ આલી ભ ૂર ક્યાયે મ ન િયલી. ભાયી લાતભાં શ્રદ્ધા
યાખજ િે ડયને દૂ ય િયલા ભાાે વલિાવ જેલ એિેમ ઉામ નથી. તભાયે યગ વલળે લધુ જ્ઞાન ધયાલલાની જરૂયત જ નથી. ભાત્ર સ્લાસ્થ્મ અંગેની થડી ણીણિાયી આલશ્મિ છે . આ
થડી ણીણિાયી જ વલિાવ ઉત્ન્ન િયે છે અને તેની જ અવય દદી ય થામ છે . યવામણ શીલરિંગ િયતા નથી, યં ત ુ ભાનલભાં યશેરી ભાનલતા શીર િયે છે , વાયલાય િયે છે .
ુ ન િયે છે . ળયીયભાં જ્માયે આ યવામણ િે િેવભિલ્વનું અવંતર
ુ ન થામ છે ત્માયે યગ દે ખા દે છે . યં ત,ુ તે યગ િેવભિલ્વના
યવામણ ત ભાત્ર ળયીયભાં યશેરાં યવામણનું વંતર
ુ નથી ઉત્ન્ન થમ શત નથી તેના મ ૂ ઊંડા શમ છે , જેને િાયણે િેવભિલ્વનું અવંતર
ુ ન ઉત્ન્ન થામ છે અને યગનાં રક્ષણ જલા ભે છે . જે ફતાલે છે િે ળયીયના િઈિ
અવંતર
સ્તયે િળી ગયફડ છે . તેથી ેળન્ા વાથે પ્રેભ, િરૂણા અને વન્ભાનથી લતો. તેને લિિંતા અને ડયથી મુતત િય. આલી ળરૂઆત થલાથી યગ અળતત ફનળે અને દદી વાજ થળે અને
તભારું િાભ વય ફનળે. આજની ભેકડિર પ્રેક્તાવભાં આ લાતન અબાલ જલા ભે છે . તેભાં વ્મલવામની બાલના છે . આણને તે વાથે િળી જ વનસ્ફત નથી. વાયા શીરય ફનલા
ભાાે વ ુ પ્રથભ ત વાયા ભાનલ ફની કદર અને કદભાગથી વાયા ફની યશેલાનું ખ ૂફ ભશત્ત્લનું છે .
- અજીત વય

ભજ ગોવળિંદમ ્ (શ્ોક 6)

यावत्पवनो ननवसनि दे हे िावत्पच्
ृ छनि कुशलं गेहे ।

गिवनि वायो दे हापाये भायाा ववभ्यनि िस्मिन्काये ।।
જયયાં સુધી રીરમયાં પ્રયણ છે , એટે કે વ્યક્તિ જીવળિ છે
તયયાં સુધી જ િેનય રરળયરજનો િેની શાંભયલ ે છે . જયયરે
રીરમયાંથી જીળ ચયલ્યો જાય છે અને રીર કોષળયળય યગે છે તયયરે
િેની તની ણ િેનય મ ૃિદે ષથી ડરે છે .
ાંકરયચયયય અષીં એ ળયિ ભયર ૂળયક શમજાળે છે કે રીર એ
યશ્વિ આતમયનુ ાં મયત્ર બયહ્ય સ્ળરૂ છે . િે ળય િથય શમય શયથે
રરળિયન યમતુ ાં રષે છે . આ શ્ોકમયાં રષેય યયયનય િતતળજ્ઞયનની
ચચયય અગયઉ યાંચમયાં શ્ોકમયાં થઈ ચ ૂકી છે . અષીં ાંકરયચયયય એ જ
વળચયર ર ભયર મ ૂકે છે કે મોટય ભયગનય આણય શાંબધ
ાં ો બયહ્ય અને
ઉરછલ્ય ષોય છે . િે શાંબધ
ાં ોનો રરઘ શમય િથય ઉંમર શયથે
બદયિો રષે છે . એમ મયનળયમયાં આળે છે કે બયહ્ય સ્ળરૂ દર શયિ
ળવે બદયતુ ાં રષે છે . જેમ જેમ આણો વ ૃદ્ધિ-વળકયશ થિો જાય છે
િેમ િેમ આણે જે ષેયાં ષિય િેનયથી મયઈો દૂ ર જિય રષીએ
છીએ.
મોટય ભયગનય શાંબધ
ાં ો ઉર-ઉરનય ષોળયથી શમય જિયાં
િેની વનકટિયમયાં અમુક અંે ળધઘટ થયય કરે છે . આ શાંબધ
ાં ોમયાં બે
વ્યક્તિ ળચ્ચેનય અંિરને ીધે િેમ જ વ્યક્તિનય જે-િે શમયનય
ળિયન અને આણી િેનય મયટે થિી પ્રવિરિયય, િેમયાં બદયળ યળે
છે . આણે શહુ એ અનુભળ કરીએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિની અમુક
ળયિ આણને ગમિી ષોય, રાં ત ુ શમય જિયાં િે વ્યક્તિની િે જ ળયિથી આણને અણગમો આળિો ષોય છે . તયયરે આણને એ શમજાતુ ાં નથી કે
ષેયાં આ વ્યક્તિ આણને કે મ ગમિી ષિી. શાંબધ
ાં ોની ગવિ આળી ષોય છે .
ાંકરયચયયય ણ એ જ કષે છે , આગલ શ્ોકમયાં આણે જોયુ ાં કે જેમ જેમ મયનળી વ ૃિ થિો જાય છે અને રોગથી ઘેરયિો જાય છે તયયરે ોકો િેનયથી
દૂ ર ભયગે છે , કોઈ િેનય ખબર-અંિર  ૂછતુ ાં નથી. આ શ્ોકમયાં ેખક આ જ ળયિ ળધુ ઊંડયણથી શમજાળે છે કે કોઈ મનુષ્યનુ ાં મ ૃતયુ થયય છે તયયરે િેની
તની ણ િેનય મ ૃિદે ષથી ડરે છે . િે એ ભ ૂી જાય છે કે આ જ રીર ધયરણ કરે ય િેનય વિને િેણે ખ ૂબ પ્રેમ કયો ષિો, જે અતયયરે મ ૃિ થઈને અષીં
ડયુ ાં છે અને જેની અંવિમ-રિયયની રયષ જોળયય છે . િેની તની િેનય મ ૃિદે ષને ઘરમયાં રયખળય મયગિી નથી. જેની અમુક ક્ષણો ષેયાં એક વ્યક્તિ િરીકે
ઓલખ ષિી, એ જ રીર જેને િેણે ખ ૂબ પ્રેમ કયો ષિો, િેનો િે અણગમયથી વનકય કરળયનો પ્રયતન કરે છે . િેનય મ ૃિ-દે ષને શતળરે સ્મયને ઈ જઈને
િેની અંવિમ-વળવધ કરળયમયાં આળે છે અને તયયરે કદયચ ષેી જ ળયર તનીને એ શમજાય છે કે િે જેને પ્રેમ કરિી ષિી િે આ રીર ન ષતુ,ાં રાં ત ુ િેની
અંદર રષેો આતમય ષિો. જે ક્ષણે રીર પ્રયણ-તયયગ કરે છે તયયરે િેન ુ ાં િેજ મી જાય છે અને િેનયાં નજીકનય શગયાં-ળષયયાંની નજરમયાં િે નકયમુ ાં બની
જાય છે . જીળનનુ ાં આ શતય એક મ ૃતયુથી શમજાય છે .

શિવ સ્વસ્થ કરે છે …
શું આણે ાલકત્વને વધારે ડત ું મહત્ત્વ આીએ છીએ?
શવવેક ાુંડે, વડોદરા, ભારત
તેભણે

વપતા કે પનષ્પતા, ઊંચ ું કે નીચ,ું આગ કે ાછ યશી જવ ું જેલી

ભાન્મતા લગેયે તડી નાખ્મા. ભને અંદયથી શરાલી નાખ્મ. તેઓને ભાયી
જીલનળૈરી, ભાયાું કૃત્મ અને તેનાું રયણાભ ફાફતે ઊંડાણબય ું જ્ઞાન શત ું, ણ
તેભણે અખ ૂટ ધૈમષ દળાષલીને ભાયા લતષનને વશન કય.ું જાણતા કે અજાણતા
તેભને તે ખ્માર શત કે જીલન ભને કઈને કઈ રદલવ વાચી, વાયી અને ઊંડી
વભજ આળે. આલી વભજ જીલનભાું ભાત્ર વય, બા અને પનષ્ઠા ૂણષ
લરણથી આલે છે . ભાયા રકસ્વાભાું ારકત્લ ભાત્ર એક સ ૂત્ર ય આધારયત શત ું,
“જીલનભાું જે થામ તે થલા દ, જઈએ તે કે લી યીતે ગ્રશણ કયે છે અને
જીલનના પ્રત્મેક તફક્કે શ ું ળીખે છે .”
ભને ખ્માર છે કે આલ પવદ્ાુંત કઈ લારીને બમબીત કયનાય છે , કાયણ કે તે,
ફાકને સવુંસ્કાય આીને વભાજભાું પ્રપતષ્ષ્ઠત નાગરયક ફનાલલાની તેભની
ઈચ્છાની તદ્દન પલરદ્ છે . ફાકને જીલનભાું ઉિભ લસ્તઓ આલી, જીલનભાું
વાયા-ખયાફ લચ્ચે જે ફાયીક અંતય છે તે વભજાલવ ું એલી ફાફતને તે તડે છે .
ફાક આંખ ખરે છે ત્માયે આ જગત તેના ભાટે નવ ું શમ છે , ણ ધીયે ધીયે તે
ભાતાપતાને ઓખતા ળીખે છે અને છી ફશાયની દપનમાને. શેરા
ફશાયનાને ઓખીને છી 12-15 લષ સધીભાું વ્મક્તત તાની જાતને
વભજલાન ું ળરૂ કયે છે . ફશાયની દપનમાના અનવુંધાનથી તેણે તાનાું જે
રક્ષણ જમાું શમ છે અને જે વ ૃપિઓ જઈ શમ છે એની વભજ કે લે છે . જે
દ્વૈતના ભાદું ડ ય આધારયત શમ છે , વારું -ખયાફ કે છી વાચ-ું ખટું. આણે
આણાું ફાકને ફાહ્ય સ્તય વુંફધ
ું ી આલી ઘણી ફાફત ળીખલતા શઈએ
છીએ. ભટે બાગે આણે ૈવા કભાલાના યસ્તાઓ ળીખલતા શઈએ છીએ
અથલા ફીજી યીતે કહું ત જીલનભાું વપ થલાના યસ્તાઓ ળીખલતા શઈએ
છીએ. આણે તેઓને ભાગષદળષન આીએ છીએ કે વાયા રકની વુંગાથભાું
યશેવ ું અને ખયાફ રક જે જીલનભાું વ્મલક્સ્થત નથી તેન વુંગ ત્માગલ.
આણે આણાું ફાકને કઠય સ્ધાષભાું જીતલા ભાટે અને ટકી યશેલા ભાટે
ળીખલતા શઈએ છીએ. આણે તેઓને કુંઈક ફનાલલા ભાગીએ છીએ અને એ
પલચાય કદી કયતા નથી કે આ પ્રરિમાભાું આણે તે નાનાજીલ ય કે ટર તણાલ

ભને ખફય છે કે આ કયલાથી ઘણા ફધા લારીઓ કામષશીન થઈ જળે. યું ત, આ
ફધ ું કહ્યા છી ભાયી ાવે ભાયા પવદ્ાુંતને ટે ક આે તે લસ્ત છે . તે છે આણાું
કભો (પ્રાયબ્ધ). આણી અંદયની પ્રવ ૃપિઓ (એક કે ફે, લધાયે નશીં), જે આણી
અંદય શમ છે ણ તે આણે શુંભળ
ે ાું રક વભક્ષ યજૂ કયતા નથી. આ ફધી
પ્રવ ૃપિઓ ત્માયે ફશાય આલે, જ્માયે આણા ભનન ું ધાય ું ન થામ. તે ીડા,
અસયચક્ષતતા, બમ, ગસ્વ, ખુંત, ઈાષ, ધ ૃણા..આ ફધી પ્રવ ૃપિઓ કે છી ભાત્ર
પ્રપતબાલ આણી અંદયથી પ્રદપળિત થલાની યાશ જઈ જ ફેઠા શમ છે . આણે
આણાું ફાકને પ્રેભ અને લશારથી ઉછે યલાન પ્રમાવ કયતા શઈએ તે બાલ
ણ આણી આબાભુંડભાું શમ છે . જ્માયે જ્માયે આણે આણાું ફાકને
કુંઈક ળીખલાડલા ભાુંગતા શઈએ છીએ ત્માયે ભીઠાળથી, વભ્મતાથી કશેતા
શઈએ છીએ. ત્માયે ણ આણ ું આખ ું આક્સ્તત્લ (આણી પલચાયળૈરી,
બાલનાઓ, જે ફીજ ું કુંઈ નથી ણ આણા ભ ૂતકાનાું કભોન વુંગ્રશ
છે )આણી અંદય બયાઈ ગય ું છે . આણે ઈચ્છીએ કે નશીં, ણ તે શુંભળ
ે ાું
આણે તેઓને આીએ છીએ.

ઊબ કયીએ છીએ.

એટરા ભાટે જ્માું સધી તભાયા ય તભાય કાબ ૂ ન શમ ત્માું સધી ફાકને કુંઈ

હું બગલાનન આબાય ભાન ું છું કે ભાયા લારીઓએ ભને શુંભળ
ે ા છૂટ મ ૂક્ય શત.

ારકત્લ/ ઉછે ય / ણ કયલાના પ્રમાવભાું તભે ઇચ્છ છ તેવ ું પ નશીં ભે .

શ્રેષ્ઠતાની યલા કમાષ પલના. તેઓએ ભને હું જે શત તે યશેલા દીધ. તેઓ ભને
વરાશ ત્માયે આતા જ્માયે હું  ૂછત કે ભદદ ભાુંગત. તેઓએ કદી વરાશ
દે લાન વુંકેત (બાય ૂલષક કશેલાન ું ત ભ ૂરી જ જાલ) ણ નથી આપ્મ કે તેભના
મજફ ભાયે શ ું કયવ ું જઈએ કે કઈ રદળા ભાયા ભાટે ઉચચત છે . તેભના ભાટે હું
શુંભળ
ે ાું આનુંદ અને ળીખલાન ું ભાધ્મભ શત, નશીં કે કભી ભાટી જેને તેઓએ
ઘાટ આલાન છે . હ ું ળાાભાું કઈ યીક્ષાભાું ાવ થત કે નાાવ થત કે
છી કૉરેજ કે જીલનભાું કુંઈક ફનત ું ત્માયે તેઓ દૂ ય યશીને ભાત્ર પનશાતા અને
જીલનન ખેર જતા. એક પભપનટ થબ! હું એવ ું નથી કશેત કે તેઓને ભાયી
કાજી નશતી. તેઓ ભાત્ર ભાયી તે લધતી ઉભયભાું ભને પનષ્ક્ષતાથી જતા
શતા. તે પનષ્ક્ષતા અને બાલનાળીરતાન અબાલ ભાયા ભાટે આળીલાષદરૂ
વાચફત થમ.

ળીખલ નશીં. જ્માું સધી તભે તભાયા અંતયને જાણ નશીં, ત્માું સધી આ ફધા
અશીં કાબ ૂ એટરે તભાયી આંતરયક ળાુંપત અને તભાયી અંદયના ધૈમન
ષ ા
અનબલની લાત. જેટરા તભે અંદયથી ળાુંત થાલ (ભાત્ર લાયે ઘડીએ ળાુંત થવ ું
એવ ું નશીં) તેટલ ું તભાયે તભાયા ફાક વાથે લધાયે વભમ વ્મપતત કયલ
જઈએ. જ અંદયની ળાુંપતન અનબલ ન થત શમ ત ફાકથી દૂ ય યશેવ ું
જઈએ. એટરા ભાટે શેરા તભાયા ય કાભ કય, તભાયી અંદયની ળાુંપતને
ળધ, ચૈતન્મ વાથે જડામેરા યશ અને છી જ ારકત્લની ભ ૂપભકા પનબાલ.
ચાર, આણે આણી અંદયના કટુંફને વુંબાીએ જેભાું અશુંકાય, બાલનાઓ,
બદ્ધદ્, ભન, ળયીય, માદ અને આત્ભાન વભાલેળ થામ છે . છી જ ફશાયના
કટુંફને વુંબાીએ. ભને અત્માયે ખચરર જીબ્રાનન ું લાક્ય માદ આલે છે , „ફાક
તભાયા થકી આવ્ય ું છે , ણ તે તભારું નથી.‟

ુ ાકાત (આગળન ુંુ અનસ
ુ ધ
ડૉ. ઉલરીક બકક સાથેની એક મલ
ું ાન ચાલ.ુ ...)
-

કલ્પતા લાઝયમર

ડૉ. ઉરયીક ફકક , જભકનીના એક ખ્માતનાભ યલજ્ઞાની છે . તેઓ યલશ્વના માક લયણને જાલલા અગ્નનશત્ર લૈદીક
દ્ધયતના પ્રખય પ્રચાયક છે . તેઓ એયપ્રર 2014ભાાં આણા દે લરૂખ આશ્રભભાાં આલીને ાાંચ દદલવ યહ્યા શતા. ડૉ. ફકક એ
ઉદાત બાલથી તેભનુ ાં મ ૂપમલાન જ્ઞાન અને આ યલમ યની તેભની યનપુણતા તેભના અનુબલ કશીને વાધકને આપ્મા.
અશીં મુરાકાતન ફીજ બાગ યજૂ કયીએ છીએઃ
પ્રશ્ન-8 સ્લગીમ શ્રી લવાંત યાલજી યાાંજે શાંભેળાાં એક દસ્તાલેજન ઉપરેખ કયતા શતા. તે

પ્ર-11 તભે અભને આકી લેરીના પ્રમગ યલળે કશી ળક જેના યલળે સ્લ. શ્રી લવાંત યાલજી

દસ્તાલેજ અભેદયકાની વયકાયને નાવાએ આપ્મ શત. તેભાાં ભનુષ્મજાયત ભાટે ઘાતક એલી

યાાંજે લાત કયતા શતા? અને એભેઝનનાાં જગરભાાં
ાં
કયે રા પ્રમગ યલળે ણ કશી ળક?

માકલયણની આયિ અને તેને કાબ ૂભાાં રાલલા ભાટે અગ્નનશત્રની ભ ૂયભકા યલળેની લાત

એભેઝનનાાં જગરભાાં
ાં
ઘણા ફધા પ્રમગ કયલાભાાં આવમા શતા. એક કેાની લાલણીલાળાં

શતી. શુાં તભે આ યલળે કાંઈક લધાયે કશી ળક? કાયણ કે વાભન્મ ભાણવને આલી ભાદશતીઓ

ખેતય શતુ.ાં તેભાાં એક જાતન યગ થમ શત. જે ફધાાં કેાભાાં આલી ગમ શત અને આખ

પ્રાપ્ત થતી નથી, જેભાાં નાવાએ કઈ ભશત્તત્તલપ ૂણક ગરાાં રીધાાં શમ.

પાર ફગડી ગમ શત. તેભની ાવે આ યગને યકલાન કઈ ઈરાજ ન શત. શભા

જ્માયે શ્રી લવાંત યાાંજે 40 લક શેરાાં અગ્નનશત્ર ળીખલલાનુાં ળરૂ કયુું ત્તમાયે આ પ ૃથ્લી

પાયભિંગન શેર પ્રજેક્ટ અભે આલા એક ખેતયભાાં કમો, જ્માાં અભે શેરીલાય દયઝનન્વ

યલળે રકને વજાગતા ન શતી. પક્ત થડા નાવાના ઉચ્ચ યલજ્ઞાનીઓને ખફય શતી કે

થીમયી (યવદ્ધાાંત) ળરૂ કયી. આલી

એભેઝન યલસ્તાયના યે ઈન પયે સ્ટ વાપ થઈ યહ્યાાં છે અને ભશાવાગયનુાં ાણી ફગડી યહ્ુાં

જ જાતની પ્રદિમા કયલાભાાં આલી અને યગ કાબુભાાં આલી ગમ અને નકામુાં ઘાવ જે

છે . શલે આ ફાંને પ ૃથ્લીનાાં પેકવાાંઓ છે . જ ભશાવાગય અને યે ઈન પયે સ્ટ ભયી જામ

નુકવાનકતાક શતુાં તેને ણ કાબ ૂભાાં રાવમા. ઉત્તાદન લધયુાં અને ખેડૂતન નપ લધી ગમ.

(ભટાબાગન પ્રાણલાયુ-ઓગ્ક્વજન ત્તમાાંથી પ ૃથ્લી ય આલે છે ) ત આણને કેલી યીતે

બાયતભાાં ઘણા ખેડૂતએ ાક નષ્ટ થઈ ગમાને કાયણે અને દે લાની ભામાજાભાાં પવાઈ

ઓગ્ક્વજન ભે . આ યલજ્ઞાનીઓને તેની ખફય શતી ણ તેભની ાવે આ વભસ્માન ઉકેર

ગમા શલાને રીધે આત્તભશત્તમા કયી છે . યાં ત,ુ શભા થેયાી કમાક છી કઈ ખેડૂતે આત્તભશત્તમા

ન શત. શલે ઘણી ફધી ભાદશતી વાભાન્મ ભાણવને ભે છે જે શ્રી લવાંત યાાંજેના

કયી નથી.

વભમભાાં ભતી.

પ્રશ્ન-12 એવુાં વાાંબલાભાાં આવયુાં છે કે ઓઝનના સ્તયભાાં જે ગાફડુ ાં ડયુાં છે , તેના રીધે

પ્રશ્ન-9 સ્લગીમ શ્રી લવાંત યાલજી યાાંજેએ અભને ેરુ/લેનેઝયુએરાભાાં ખેતીલાડીની

લાતાલયણભાાં યે દડમ એસ્ટ્ક્ટયલટી લધી ગઈ છે . તેન ઈરાજ ભાત્ર અગ્નનશત્ર છે . શુાં તભે આ

ૂ ન જીલ
પ્રદિમાભાાં અગ્નનશત્રના ઉમગ યલળે જણાવયુાં શતુ.ાં તેના થકી 1990ભાાં ઘણા ખેડત

યલળે કઈ પ્રમગ કમાક છે અને તેન કઈ દસ્તાલેજ છે ?

ફચી ગમ શત. અભને ખ્માર છે ત્તમાાં સુધી અગ્નનશત્રના આગભન શેરાાં આ દે ળભાાં

ઓઝનનુાં સ્તય લાતાલયણના ફીજા ઉયી સ્તય કયતાાં ખ ૂફ જ ભશત્તત્તલપ ૂણક છે . ઓઝનનુાં

આત્તભશત્તમાની વાંખ્મા ઘણી ભટી શતી. અગ્નનશત્ર ળરૂ કમાક છી આત્તભશત્તમાના દકસ્વાઓ

સ્તય જતુાં યશે ત ઘણી વભસ્માઓ ઊબી થામ. ઓસ્રેખરમાભાાં ઉનાાભાાં રકને વચેત

ફાંધ થઈ ગમા. શુાં તભાયી ાવે કઈ ભાદશતી છે જેભાાં રેખખતભાાં વભાચાયત્રભાાં કે છી

કયલાભાાં આવમા શતા કે તેઓ સ ૂમકના તાભાાં 15 યભયનટથી લધાયે ન યશે, કાયણ કે તેના

વયકાયી ગેઝેટભાાં આ યલળે કાંઈ છાયુાં શમ? આ બાયતની ખેતીલાડી ભાટે ણ ભશત્તત્તલનુાં

રીધે ચાભડીના ઘણા યગ થલાની વાંબાલના છે .

છે , કાયણ કે નાણાકીમ વભસ્માને રીધે બાયતના ખેડૂતભાાં ણ આત્તભશત્તમાઓનુાં પ્રભાણ દય

ભને ખફય નથી ડતી કે આલ પ્રમગ કેલી યીતે કયલ, કાયણ કે ઓઝનનુાં સ્તય પ ૃથ્લીના

લે લધી યહ્ુાં છે . અભને આ યલળે બાયતના એક ભાંત્રી યલબાગભાાંથી પ્રકાયળત કયે રા

સ્તયથી 12 દક.ભી. ઊંચુાં છે . વભમાગ જેલા મજ્ઞની આખી પ ૃથ્લી ય અવય ડે છે .

દસ્તાલેજ યલળે ખફય છે .

અગ્નનશત્ર જ લધાયે રક કયે ત એની અવય થામ. અગ્નનશત્ર પામયની યે ખા એક

શા, આલ એક દસ્તાલેજ ેરુની યભયનસ્રી ઑપ પ્રેયવડન્ટ ાવે શત. તેભાાં શભા પાયભિંગ યલળે

યભયનટના અંતયે કયલાભાાં આલે ત આખી પ ૃથ્લીને તેન પામદ થામ અને તે કપી ળકામ કે

રખ્યુાં શતુ,ાં ણ વયકાય ફદરાઈ ગઈ એટરે નલી વયકાયે તે ફધા દસ્તાલેજ પેંકી દીધા.

તે ઓઝનના સ્તયને પયીથી પ ૂણક કયે . યાં ત,ુ શજી ભને રાગે છે આ પ્રમગ કયલ મુશ્કેર છે .

નલી વયકાયે શભા થેયાીને ણ વભથકન આપ્યુાં નશીં. તે છતાાંમે અભાયી ાવે વયકાયી
અયધકાયીઓએ અને દડસ્ટ્સ્રક ભેમયએ વશી કયે રા ઘણા દયર્ટક વ છે , જેભાાં શભા પાયભિંગન
ઉપરેખ છે . ેરુભાાં શભા થેયાીએ ખેડૂતને ઘણી ભદદ કયી અને તેઓને આત્તભશત્તમા કયતા
યક્યા. આ બાયત ભાટે એક દાખર થઈ ળકે છે . કઈ શભા ખેડૂતે આત્તભશત્તમા કયી નથી.
શભા થેયાી રકને સ્લસ્થ અને આનાંદીત ફનાલે છે જે જીલનભાાં શકાયાત્તભક લરણ રાલે
છે . શેરાાં ખેડૂત રન રઈને પદટિરાઈઝય/ ેસ્ટ્સ્ટવાઈડ્સટ ખયીદતા અને ઉધાયીના ચિભાાં
પવાઈ જતાાં. આની વાભે શભા થેયાીભાાં ફહુ ઓછ ખચો આલે છે , અનાજની ગુણલિા
લધે છે , રન નથી એટરે ઉધાયી નથી અને એટરે આત્તભશત્તમાન પ્રશ્ન જ નથી.
પ્રશ્ન-10 શુાં આણી ાવે 1985ભાાં યયળમા-રેન્ડભાાં ચનોફીર ન્યુલ્ક્રમયની દુ ઘકટનાના
કઈ દસ્તાલેજ છે , જેભાાં અગ્નનશત્ર બસ્ભના રીધે પામદ થમ શત તે જણાવયુાં શમ?
શા, ઓસ્ટ્સ્રમાભાાં એક ખેતય છે જે ચનોફીરના અકસ્ભાતની નજીક શતુાં અને જેભાાં અવય થઈ
શતી. દૂ ધ, ળાકબાજી લગેયે જેલી યજફયજની લસ્તુઓનુાં વયકાયની દે ખયે ખ શેઠ જ
લેચાણ થતુ.ાં યાં ત,ુ યભયવવ કેયીન શેળરના ખેતયભાાં યે દડમ એસ્ટ્ક્ટયલટીનાાં રક્ષણ જલા
ભળમાાં ન શતાાં. જ્માયે વયકાયી અયધકાયીઓએ પ ૂછ્ુાં ત્તમાયે તેભણે કહ્ુાં કે આ શભા થેયાીનુાં
દયણાભ છે . વયકાયી અયધકાયીઓને આ ભાનલભાાં આલતુાં ન શતુ.ાં
રેન્ડભાાં એક વમગ્ક્તએ ાયાં દયક દ્ધયતઓ દ્વાયા યે દડમ એસ્ટ્ક્ટયલટીને ભાલાના પ્રમગ
કમાક . તેણે જયુાં કે જ્માાં તે અગ્નનશત્ર કયત શત ત્તમાાં યે દડમ એસ્ટ્ક્ટયલટીનુાં પ્રભાણ નીચે
આલી જતુાં શતુ.ાં ખાદ્ય દાથકભાાં ણ, અગ્નનશત્ર કયતા શતા ત્તમાયે યે દડમ એકદટયલટી ઓછી
થઈ જતી શતી. શભા પાયભિંગ દયઝનન્વ વીસ્ટભથી કય અને 24 કરાક ત્ર્માંફક શભ કય
અને તભે જળ કે યે દડમ એસ્ટ્ક્ટયલટી જભીનભાાં ઉતયી ગઈ છે .

“ત્રિદે વ, િણ આકાર અને ત્રિરં ગ”
જુશ્ય નાયક, વડોદરા, ભારત
ત્રિદે લ, િણ આકાય અને િણ મ ૂ યં ગો છે તેના ત્રલળે

ફીજો આકાય ચોયસ, જે લાદી યં ગનો છે તે બગલાન

ભાયા ત્રલચાયો નીચે યજૂ કમાા છે ેઃ

ત્રલષ્ણુન ુ ં પ્રતીક છે . જે બ્રહ્માંડના ારનકતાા છે , જે જીલો

રાર યં ગ શુદ્ધ ચેતનાનુ ં પ્રતીક છે , જેની દયે ક કામા ભાટે
જરૂય ડે. રાર યં ગ ગુસ્સાનુ ં ણ પ્રતીક છે . લાદી યં ગ

 ૃથ્લી ગય રક્ષ્મ રઈને આવ્મા છે તેન ુ ં તેઓ યક્ષણ કયે
છે , જેભને બગલાન બ્રહ્માએ રક્ષ્મ  ૂત્રતિ ભાટે ભોકલ્મા છે .

સુયક્ષા અને ળાંત્રતનુ ં પ્રતીક છે . ીો યં ગ જ્ઞાન અને

િીજો આકાય ગોાકાય છે તે રાર યં ગ સાથે સંકામેરો

સર્જન દળાા લે છે . આલી જ યીતે િણ મ ૂ આકાય ણ

છે . તે દે લાત્રધદે લ ભહાદે લનુ ં પ્રતીક છે . બગલાન ત્રળલ

કંઈક દળાા લે છે .

સંહાયકતાા અને બ્રહ્માંડની ઊર્જાનો સ્રોત છે . તેભનુ ં કામા છે

ગોાકાય દળાા લે છે  ૂણાતા અને રય ૂણા ળયીય. આ એ
સત્મ દળાા લે છે કે દયે કે ભોક્ષ ભેલલાનો પ્રમાસ કયલો
જોઈએ, કાયણ કે દયે ક, રય ૂણાતા ભાંગે છે , સલાર છે

જે જીલોએ તેભનુ ં રક્ષ્મ સાધી રીધુ ં હોમ તેને ભોક્ષ
આીને તે ઊર્જાને રયલત્રતિત કયી પયી બ્રહ્માને સર્જન
કામા ભાટે ભોકરલી અને બગલાન ત્રલષ્ણુને યક્ષણ ભાટે .

આ જન્ભે કે આગના જન્ભોભાં. ચોયસ એ ત્રિંજયા જેલો

રાર યં ગ ભાટીનો યં ગ છે એટરે તે  ૃથ્લી તત્લનુ ં પ્રતીક

આકાય છે , જે ખયાફ તત્લ સાભે સુયક્ષાનુ ં પ્રતીક છે .

છે . લાદી યં ગ આકાળ અને ીો સ ૂમાનો યં ગ છે .

ત્રિકોણ દળાા લે છે કે દયે ક લસ્નુન ુ ં ગદગભ સ્થાન એક જ

આકાળ  ૃથ્લી ય સ ૂમા દ્વાયા અલતયે છે . જો સ ૂમા ન હોમ

છે .

તો આણે આકાળને લાદી યં ગનુ ં ન જોઈ ળકીએ.

ત્રિદે લો ણ આલી યીતે સંકામેરા છે . હેરો આકાય
ત્રિકોણ જે ીા યં ગનો છે તે બ્રહ્માને દળાા લે છે . જે
બ્રહ્માંડના યચત્રમતા છે અને ફધુ ં ત્રનભાા ણ કયે છે . તેભનુ ં
કાભ છે જીલોને ફનાલીને તેભની ગત્ત્રિનુ ં કાયણ આીને
તે રક્ષ્મને તેભના જીલન દયમ્માન  ૂરું કયલાની ક્ષભતા
આલી.

 ૃથ્લી એ ફીજુ ં કઈ નથી ણ જડતાનુ ં પ્રગટીકયણ છે
અને આકાળ છે તે અલકાળનુ ં પ્રગટીકયણ છે . સ ૂમા છે તે
ફન્નેને જોડતા પ્રકાળનુ ં ભાધ્મભ છે , જે અગ્નન અને લાયુના
સંમોજનથી થામ છે . ભને ખાતયી છે કે હલે તભને આ
ર્જણીને લધાયે ભર્જ આલળે.

આશ્રમ જ્ઞાન
દે લરૂખ આશ્રભભાાં ફાકોની શળબફય ગુરુકુ વાંસ્કૃશિની માદ દે લડાલી ગઈ. િેભાાં ગુરુકુભાાં શોમ એલી યીિે આમોજન કયલાભાાં
આવ્ુ ાં શતુ.ાં લાાંવની ાાંચ નાની-નાની કુટિયો ફનાલી િેને ઋશઓનાાં નાભ આલાભાાં આવમાાં શિાાં. િેભાાં 7-8 ફાકો લચ્ચે એક
શળક્ષક ળીખલલા ભાિે શિા. વભમનુ ાં ચક્ર ાછાં પયીને બાયિના સુલર્ણકાભાાં શોંચી ગ્ુ ાં શોમ એવુ ાં દ્રશ્મ વર્જણ્ ુ ાં શતુ.ાં ગુરુજીએ
વાધકોને ગુરુકુની વાંકલ્ના વભર્જલી શિી. િેભર્ે કહ્ુાં કે, શળષ્મોએ િેભના ઘયની ફધી વગલડો છોડીને અરગ જ માણલયર્ભાાં
આલીને યશેવ ુ ાં ડતુ.ાં ગુરુકુની યચના એલી યીિે કયલાભાાં આલિી. આલી વમલસ્થા ાછનો ામાનો શેત ુ, ગુરુ દ્વાયા શળષ્મોને
શળસ્િ ળીખલલાનો શિો. વગલડિાઓથી દૂ ય શળસ્િફદ્ધ લાિાલયર્ભાાં યશેલાથી િેભના અશાંકાયનો નાળ થિો. ગુરુ એ જોિા કે ગભે
િે ટયલાયભાાંથી આલિા શળષ્મનો અશાંકાય નષ્િ થામ છે કે કેભ. જ્માયે અશાંકાય નષ્િ થામ અને ભન વલોચ્ચ જ્ઞાનથી બયાઈ ર્જમ
ત્માયે િે શળષ્મ શલશ્વ ભાિે આળીલાણદરૂ ફની ર્જમ છે . આ પ્રથાથી અનેક વાંિો અને દ્રષ્િાઓ ઉત્ન્ન થમા જે શલશ્વ ભાિે
આળીલાણદરૂ ફન્મા. અશાંકાય્ુક્િ ભનને જે જ્ઞાન આલાભાાં આલે છે િે શલશ્વ અને વભાજ ભાિે બમજનક િેભ જ શલનાળક વાબફિ
થામ છે . આર્ે િે ભશાબાયિભાાં જો્ુ ાં છે . િેભાાં ફાકોને િેભના યાજ્મભાાં જ જ્ઞાન આલાભાાં આવ્ુ ાં શતુ.ાં ક્રૂય યાર્જઓ દ્રોર્ાચામણ
અને કૃાચામણ જેલા ગુરુઓને ોિાનાાં યાજ્મની છત્રછામાભાાં રાવમા. િેથી િેભને િેભના ઘય જેલી જ સુખ-વગલડો પ્રાપ્િ થિી
શિી. અશાંકાય િો શિો જ, અને િેભાાં જ્ઞાન બળ્ુ.ાં િેના થકી ભશાબાયિનુ ાં ્ુદ્ઘ થ્ુ.ાં આજે આર્ે ચાયે ફાજુ આલી જ વભસ્મા જોઈએ
છીએ. અશનમાંશત્રિ જ્ઞાન એલા શાથોભાાં આલી યહ્ુાં છે જે વાર્જ કયલા કયિાાં ભાયલા ભાિે િત્ય છે . આજના શલદ્યાથીઓભાાં સુખસુશલધાઓની લચ્ચે ઈન્િયનેિ દ્વાયા જે જ્ઞાન આલી યહ્ુાં છે િે િેભને ગુચ
ાં લર્બયી સ્સ્થશિ શવલામ ક્ાાંમ રઈ જઈ ળકે નશીં. ળીખલા
અને ળીખલલાના ામાના શવધધાાંિો અને આ ટદવમ પ્રટક્રમાનો શેત ુ એ આજનો ડકાય છે .

