
cdજૈન વન શલૈી 
તદંરુ તીના િનયમો 

( વ થ શરીરમાં આ મા િનવાસ કરે છે) 
૧. દિ ણ દશામાં દીપક (દીવા)નું મ  ન રાખવંુ. વા ય માટે હાિનકારક છે. 
ર. મકાન મુખનો દરવાજો દિ ણ દશામાં ન રાખવો, વા ય માટે હાિનકારક છે. 
૩. દીપકને(દીવો) ંક મારી ન ઓલવવો જોઈએ. 
૪. દીપકના તેલનો ઉપયોગ ખાવામાં ન કરવો. 
પ. વષાઋતુમાં કઢી ન ખાવી જોઈએ. 
૬. પ ીઓનાં ખાધેલાં ફળ ન ખાવાં જોઈએ. 
૭. રાતના સૂતી વખાતે મો  ંન પહેરવા;ં માથામા ંગરમી ઉ પ ન થાય છે. 
૮. બંધ મકાનમાં સૂવંુ ન જોઈએ; તંદુર તી માટે હાિનકારક છે. 
૯. કેરોસીનનું ફાનસ સળગાવીને સૂવંુ નહ . કારણ કે તે મૃ યુને આમં ણ આપવા સમાન છે. 
૧૦. બંધ મકાનમાં તાપ ં બાળીને ન સૂવંુ જોઈએ. 
૧૧. ઓછંુ સૂવાથી આયુ ય વધે છે. અન ેવધુ સૂવાથી આયુ ય ઘટે છે. 
૧ર. સૂય દય પહેલાં ઊઠવંુ જોઈએ; જેથી શરીરની વ થતા તથા બુિ ધનો િવકાસ થાય છે. તે પછી 

ઉઠવાથી આળસ અન ેમાથાના રોગ ઉ પ ન થવાની સંભાવના રહે છે. 
૧૩. અઠવા ડયામાં એકવાર ઉપવાસ કરવાથી શરીરની વ થતા જઈવાઈ રહે છે. 
૧૪. અઠવા ડયામાં એકવાર સરસવ અથવા તલના તેલનું માિલશ કરવંુ જોઈએ. અન ે તે પછી ગરમ 

પાણીથી નાહવંુ જોઈએ. 
૧પ. જમવાનું વ છ તથા સાિ વક તેમજ પૌિ ક હોવંુ જોઈએ તથા જલદી પચ ેતેવંુ હોવંુ જોઈએ. 
૧૬. કોઈપણ રોગમાં િવષયભોગ ન કરવો; નહ તર અસા ય રોગ થવાની સંભાવના રહે છે. 
૧૭. રોજ િનયિમત સૂવાથી આયુ યની વૃિ ધ થાય છે. 
૧૮. પૂરી ઘ સાત કલાક હોવી જોઈએ અન ેનાના બાળકોને દસથી બારસ કલાક સૂવંુ જોઈએ.  
૧૯. માથાની નીચે ગરમ કપડું રાખીને ન સૂવંુ જોઈએ. 
ર૦. આવ યકતાથી વધારે પાણી પીવંુ, તંદુર તી માટે હાિનકારક છે. 
૨૧. રાતના ઝાડની નીચે સૂવંુ નહ ; કારણ કે તે રા ે કાબન ડાયો સાઈડ કાઢે છે. 
૨૨. પૂવ દશાનો વાયુ, તડકો, માટી ઊડતી હોય, ઝાકળ આ બધાનો યાગ કરવો જોઈએ. 



૨૩. શરીર મન તથા વાણી થાકી ય તો તેને આરામ આપજો જોઈએ. 
ર૪. ભોજન, ીસંભોગ, િન ા, અ યાસ તથા મનન આટલા કાય સાંજના ન કરવા જોઈએ. 
૨૫. શ ુના ઘરનું ભોજન, વૈ યાના ઘરનું ભોજન ન કરવંુ જોઈએ. 
૨૬. મશાનનો ધૂમાડો શરીરને હાિનકારક છે. 
૨૭. એક વષ જૂના અનાજનો યવહાર કરવો જોઈએ. 
૨૮. યાયામ શરીરને તંદુર ત રાખવા માટે િનયિમત કરવો જોઈએ. 
૨૯. હસો તો બધા હસવામા ંસાથ ેઆપશે. રડતો તો કોઈ રોવામાં સાથ આપશે નહ . 
૩૦. શરીર વ થ હોય તો ઠંડા પાણીથી નાહી યારબાદ ટુવાલથી શરીરને ઘસીને લુછવુ◌ુ◌ં. 
૩૧. માથુ ંઢાંકીને સૂવંુ નહ , માથુ ંખુ લું રાખીને નાકવડે વાસ લેવો. 
૩૨. રાઈનું તેલ લમણે ઘસવંુ, કાનમાં નાખવંુ, નાકમાં સંૂઘવંુ, દૂંટીમા ંલગાવવંુ. આમ કરવાથી આંખની 

તથી માથાની શિ ત વધે છે. 
૩૩. શરીરને િનરોગી તથા દીઘાયુ કરવા િવષય રિહત થવંુ એ નાનામાં નાનો ઉપાય છે. 
૩૪. મૃ યુ એ ાિ ત છે. મનુ યના િવકાસમાં વન જેટલું જરૃરી છે તેટલું મૃ યું પણ જરૃરી છે. 
૩પ. આ શરીર ઇ વરનું મં દર છે; કારણ કે શરીર છે તો ઈ વરનું યાન ધરી શકાય છે. તેથી જ યિ ત આ 

શરીરરૃપી મં દરને ન  કરે છે, તે ઈ વર સમ  દોષી બને છે. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
િપયુષ વાણી 

"શરીરના રોમ રોમને વ થ બનાવવાનું કામ જો ગંગાનું પાણી કરે છે તો આ માના યેક દેશને 
િનમળ બનાવવાનું કામ ભિ તની ગંગા કરે છે." 

"બા  જગત કહે છે, પેટ સુધારો શરીર સુધરી જશે...આ યાિ મક જગત કહે છે પરમા માની આ ા 
વીકારો, શરીર, મન અન ેઆ મા એ ણેય સુધી જશે." 

"બા  જગતમા ં શેઠનો નોકર બનનાર શેઠ બન ેજ એવો કોઈ િનયમ નથી, યારે આ યાિ મક 
જગતમાં પરમા માનો સેવક બનનાર પરમા મા બ યા િવના ન જ રહે એ િનિ ચત વાત છે." 

"ગગનના ગોખે સૂયનું આગમન અન ે અંધકાર રવાના... દયના મં દરે પરમા માનુ ંઆગમન અને 
અંતરંગ શ ુઓ રવાના...." 

 



                      ''જગત અન ેભગત'' 
જગત ધરતી તરફ જુએ છે         ભગત આકાશ તરફ જુએ 
જગતને ણમાં રસ  ભગતને સનાતનમાં  
જગતને આજમાં...  ભગતને શા વતમાં 
જગતને રાગમાં....  ભગતને વૈરાગમાં 
જગતને ભોગમાં...  ભગતને યોગમાં 
જગતને શિ તમાં...  ભગતનેભિ તમાં 
'પગ કમનુ ં તીક છે,  
મગજ ાનનુ ં તીક છે,  
દય ભાવનાનુ ં તીક છે. 

 
કળયુગ વનની એક ઝલક 

ભ તો થઈ ગયા વાથના, 
  ભગવાન યાંથી હોય, 
વ ો થઈ ગયા ટંૂકા, 
  લાજ યાંથી હોય. 
અનાજ થઈ ગયા હાઈ ીડના, 
  તાકાત યાંથી હોય. 
લો થઈ ગયા લાિ ટકના, 

  સુગંધ યાંથી હોય. 
ચહેરા થઈ ગયા મેકઅપના, 
  રૃપ યાંથી હોય. 
ભોજન થઈ ગયા હોટલના, 
  તંદુર તી યાંથી હોય. 
ો ામ થઈ ગયા કેબલના, 

  સં કાર યાંથી હોય. 
માણસ થઈ ગયા પૈસાના, 



  માણસાઈ યાંથી હોય. 
િશ કો થઈ ગયા યૂશિનયા, 
  િવ ા યાંથી હોય. 
ધંધા થઈ ગયા હ રફાઈના, 
  બરકત યાંથી હોય. 
નેતા થઈ ગયા ખુરશીના, 
  દેશ ેમ યાંથી હોય 

(સકંલન ◌ઃ વિનતા નવીનચં  શાહ, કાં દવલી) 
------------------------------------------------------------------ 

 
નામ હૈ નયનસુખ, આંખો સે અંધા 

 
* નામ 'નયના' હોય પણ એક આંખ 'આઉટ ઓફ ઓડર' હોય! 
* નામ 'વાણી' હોય, પણ એનો અવાજ તો સાવ સુરસુરીયું હોય ! 
* કરૃણાશંકરની દીકરી ''આનંદી''પણ હોય !!  
* નામ 'પુરીબાઈ' હોય પણ રોટલા ઘડતા તો આવડતા ન હોય ! 
* 'ગંગા-જમના-સર વતી કે નમદા' ને પણ નળ આવવાની રાહ જોવી પડ ેછે.  
* ના 'શાંિત' હોય પણ યાં ને યાં કુતરા માફક ભરસી જ હોય! 
* ' માબેન'નો િમ જ છ પન ખાંડીનો પણ હોય ! 
* નામ 'આનંદીબેન' હોય પણ યારે જોઈએ યારે રોતાં જ હોય! 
* નામ 'લતા' હોય પણ અવાજ ખટારા જેવો હોય ! 
* નામ 'કોમલ' હોય પણ વજન દસ કલો ઉચરકતાં ન અચકાય! 
* નામ'વસંત હોય પણ દેખાવે 'પાનખર' જેવી હોય ! 
* નામ 'આશા' હોય પણ રોજ ગેસ માટે િનસાસા નાખતી હોય ! 
*  નામ'તનસુખબેન' હોય પણ એક ટાંગો ણ ચ ટંૂકો હોય. 
* નામ 'છાયા' હોય પણ ચાલે યારે એનો પડછાયો પાંચ ટનો હોય ! 
* નામ 'લ મીબાઈ' હોય પણ એક પૈસો પણ દાન ન કરતી હોય ! 



* નામ 'ડાહીબાઈ' હોય પણ એના લ ણ તો સાવ ગાંડી જેવા જ હોય ! 
* નામ'ધીરજબેન' હોય પણ લોકલ ેઈન તો સાવ ઝડપથી જ પકડતા હોય ! 
* નામ 'હષા' હોય પણ હંમેશા ડાયું તો રડતું જ હોય !  
* નામ 'વષા' હોય પણ હરામ છે કોઈ દી છ ી ઓઢતી હોય તો ! 
* નામ 'દેવીબેન' હોય પણ કામ દાનવના જ કરતા હોય ! 
* નામ 'લીલાબેન' હોય પણ હંમેશા દાતણ તો 'સુકાં' જ ચાવતા હોય ! 
* નામ 'શાણીબેન' હોય તો પણ બુિ ધના િભચારી હોય! 
* 'રાધા, સીતા, સાિવ ી' જેવા નામો આજકાલ તો ઝઘડાખોર ીઓના પણ હોય ! 
* નામ 'પુરીબાઈ' હોય પણ રોટલી તો હંમેશા કાચી જ ઉતારતી હોય!  
* નામ ' યોિત' હોય પણ ફાનસ પેટવતા તો આવડતું પણ ન હોય! 
* નામ 'જય ી' હોય પણ ભા યેજ કોઈને 'જય ીકૃ ણ' કહેતી હોય! 
* નામ 'માણેકબેન' હોય પણ ઘરમા ંકોડી પણ ન હોય ! 
* નામ 'શીલા' હોય પણ દરડીથી ડરતી હોય ! 
* નામ 'જવેરબેન' હોય પણ ભા યે જ કોઈ દી દાગીનો પહરતી હોય ! 
* નામ 'ભાવના' હોય પણ ગામમા ંએવંુ કોઈ ભાવ જ પૂછતુ ંન હોય! 
* નામ 'વાલી'હોય પણ આંખો દ  વરની ગાળ જ ખાતી હોય ! 
* નામ 'પૂ ણમા' હોય પણ દેખાય ચોથની બીજ જેવી ! 
* નામ 'સુિશલા' હોય પણ તેનું વતન તો કોઈ વાઘ જેવંુ હોય! 
* નામ 'ગીતા' હોય પણ તેના ભા યેજ તેનો અ યાય પૂરા ંકરતી હોય ! 
* નામ 'સર વતી' હોય પણ સહી કરવામાં અંગુઠા છાપ હોય! 
------------------------------------------------------------ 

 
તપ-દાન અન ેય ના િવિવધ કાર 

 
ય , તપ અન ેદાન ભારતીય સં કૃિતના અગ યના પાયા ગણાય છે. સંસારી કે યાગી આ ણ કમ  

વારા કમબંધનથી મુિ ત મેળવી શકે છે. તેથી જ ભગવાન અજુનને કહે છે કે ◌ઃ "હે ભરત ે , તપ, 
દાન અન ે ય રૃપ કમ  યજવાં યો ય નથી, એ તો કરવા યો ય જ છે; કેમ કે તપ, દાન અન ે ય  



બુિ ધમાન(િન કામ) મનુ યોને પિવ  કરનારાં છે."(૧૮◌ઃપ) 
ગીતા ભારપૂવક કહે છે કે િવવેકી પુ ષોએ, સુ જનોએ ધમાચરણ માટે શારી રક, માજિસક અને 

વાિચક તપ, સુપા ન ેદાન તથા શા િવ દત ય ો જેવાં કમ  યજવાં નહ  કારણ કે આ કમ  મનુ યને 
પિવ  કરનારા છે. 
તપના કાર ◌ઃ સામા ય રીત ે "તપ" શ દ સાભંળતા ંજ આપણા મનમા ં ઘોર જંગલમા,ં એકાતંમા ં
પલાઠી મારી વષ  સુધી તપ યા કરનારની મૂ ત ઊભી થાય છે. આપણા ઋિષ-મિુનઓ, સતંો અન ે
મહા માઓ િહમાલયની તળટેીમા,ં ઘોર વનમા ંકે ગુફામા ંતપ ચયા કરતા તેથી તપ કરવા◌◌ુ ંએટલ ેઘરે-
બાર છોડી વનમા ંજઈ તપ યા કરવી એવો યાલ આપણન ેઆવ ેત ે વાભાિવક છે. પરતં ુગીતામા ંઆ 
કારના તપની વાત નથી. ગીતામા ં ણ કારના ંતપનો ઉ લખે થયલેો છે ◌ઃ 

(૧) દહેનુ ંતપ ◌ઃ દહેનુ ંતપ એટલ ેશરીર અન ેમનની શિુ ધ, વ છ તથા, મન, વ , આચાર િવચાર 
અન ે યવહાર, આતં રક અન ેબા  શિુ ધ; અિત સયંમી વન; ભોગવિૃ નો યાગ; દયની સરળતા 
અન ે વેષ, નદા આ દનો યાગ; અપ ર હ અન ેઅ તયે. શરીર વારા થતા ંઆ શુભ કમ ન ેશારી રક 
તપ ક ુ ંછે. અ  ેદહેન ેખોટુ ંક  આપવાની વાત નથી; મા  સયંમી વન વવાની વાત છે. અહ  
ઈિ યોનો સયંમ અિનવાય બન ેછે. ત ેઉપરાતં દહેના તપમા ંદેવતાઓનુ ંપજૂન, સદાચારી ા ણો ય ે
બહુમાન, માતા-િપતાની સેવા, ગુ જનોનુ ંસ માન, વડીલોનો આદર અન ેજરૃ રયાત વાળાની સેવા 
શુ ુષાન ેપણ શારી રક તપ જ ગ યુ ંછે. 
(ર) વાણીનું તપ ◌ઃ આપણા શા ોએ સ ય બોલવાનો આ હ રા યો છે, પરતં ુસાથ ેિ ય પણ બોલવું 
એવુ ંઉમયે ુછે. ગીતાનુ ંવાણીનુ ંતપ એટલ ેસાભંળનારન ેખૂચં ેનહ  તવેી સ ય વાણી; િહતવચનો પણ 
કટતુાપૂવક ન કહવેાય તનેી કાળ . એમ કહવેાય છે કે બોલતા પહલેા ંસો વાર િવચાર કરવો, કારણ ક ેએક 
વાર જે શ દ બોલાય ત ેપાછા આવતા નથી. આવ યકતા ન હોય યા ંમૌન સેવવું એ પણ વાણીનું જ 
તપ કહવેાય છે. ૌપદીના દયુ ધન માટનેા કટ ુ શ દોએ મહાભારત સ ય ુઅન ેલ મણન ે કહવેાયલેા 
સીતાના ંકઠોર વચનોએ સીતાહરણ કરા યુ.ં 
(૩) મનનું તપ ◌ઃ મનની સ નતાને જ ગીતાએ મનનું તપ ક ું છે. જે મનમા ંિવષય ચતનનો અભાવ 
હોય, જે મન રાગ- વષે અ દ વ વોથી મિુ ત હોય ત ેમન જ સ નતા અનભુવી શક ે છે. ઈિ ય 
િવષયો પાછળ ભટકતું ચચંળ મન સ ન રહી શકતુ ંનથી. મનમા ંસવ ાણીઓનુ ં િહત, બધા માટ ે
સૌ યભાવ સ નતાનું કારણ બની રહે છે. વળી મનને જગતથી હઠાવી આ મ ચતનમાં િ થર કરવાની 



સાધના પણ મનનુ ંતપ ગણાય છે. 
વળી ગીતામાં જે તપ, ફળની આકાં ા કે આસ કત િવના થતું હોય, જે તપ મા  કત યકમ સમ ને 

જ થયું હોય, જે તપ પૂરી િન ા તથા ખંતથી, પૂણ ધાથી અન ેશાંત અને સ ન િચ થી થતું હોય તેને 
સાિ વક તપ ક ું છે. જે તપ મા  દેખાવા માટે થયું હોય, મા  કી તના લોભથી   જ થયું હોય તેને 
રાજસ તપ ક ું છે. તતા જે તપ મૂઢતાપૂવક, હઠા હથી અંતરને પીડા પહ ચાડે તે તપ તામિસક તપ ક ું 
છે. તપ તો રાવણે પણ કરેલું અન ે ુવે પણ કરેલું. પરંત ુબંનેના તપમાં આભ-જમીનનો ફેર હતો. 
ભિ ત િવનાનુ ંતપ નકામુ ં◌ઃ એમ કહવેાય છે ક ેતપ ગમ ેત ે કારનુ ંહોય પણ જો તેમા ં દયની શુ ધ 
ભાવના અન ેભિ તભાવ ન હોય તો ત ેશભુ પ રણામ આપતુ ંનથી. 
------------------------------------------------------------- 

 
 

કટે અન ેમાનવ વન 
મનુ ય વન આજના જમાનાને પાગલ બનાવતી કેટની રમત સાથ ેસરખાવી શકાય તેમ છે. કેટ 
મેચ પા ો તથા સાધનો માનવ વનને સંુદર સંદેશો આપી ય છે. તેનું વતન નીચે મુજબ કરવામાં 
આવેલ છે. 

જેમ કેટ રમવા માટે ' ાઉ ડ' હોય તેમ આપણો 'સંસાર' એક કેટનુ ં ાઉ ડ સમજવંુ. કેટ 
રમવાની 'પીચ' તે 'મયાદા' છે જેની બહાર નીકળી ન શકાય. પીચ ઉપર ' ણ ટ પ' હોય છે તે આપણા 
મન, વચન અન ેકાયા જેનાથી સારા કમ  થાય તો આપણે અડીખમ ઉભા રહી શકીએ.'બે સમેન' આપણે 
પોત ેછીએ અન ેબીજો 'બે સમેન' આપણો ' વન સાથી'. બંન ેવ ચે જેટલી સમજણ વધાર ેતેમ રમત 
સારી ચાલે. ગેરસમજથી ર યા તો'આઉટ' થઈ જવાય. બે સમેન બે હે ડ લોઝ તે િવનય અન ેિવવેક છે. 
જેનાથી 'બેટ' એટલી 'ધીરજ'થી પકડવાનું છે. 'બોલર' આપણા િવરોધી છે જે એક ઓવરમાં છ બોલ 
નાખે છે. તે છ બોલ છે, કામ, ોધ, લોભ, મોહ, માન અને માયા. તેને ધીરજરૃપી બેટથી ઝીલવાના છે. 
કોઈ 'બોલ ફા ટ, લો, પીન, બાઉ સર' આમ ત તના બોલ એટલે સુખ, દુઃખ, આનંદ,શોક જેવા 
સંગો આવે છે. ાઉ ડમાં ગોઠવાયેલ ' ફ ડરો' સમાજના શ ઓુ આપણી દરેક િહલચાલની ચકાસણી 
કરે છે. અન ેઆપણને ચીનથી રમવા દેતી નથી. િવકેટ ઉપર 'બે બે સ' હોય છે જે દલ અને દમાગ છે. 
ખોટો બોલ રમતા તે ઉડી પણ ય ! વનનો ' કોર' તે આપણા સ કાય  છે વન ડે કેટ મેચ પ૦ 
ઓવરની હોય છે જે આપ ં આયુ ય સુચવાય છે. સા ં રમી ને આઉટ થાય તો ઠીક અન ે 'રનઆઉટ' 



થતાં અકાળ મૃ યુ. 'બે અ પાયરો' તે સંતજનો છે જે બધા માટે િન પ  અન ેસાચો ચુકાદો આપે છે. 
ટે ડયમના ' ે કો' તે આપણો જ સમાજ છે જે કેટ કેવંુ ર યા તેના સારા નરસાનો તાગ કાઢે છે, 

સા ં ર યા તો 'તાલી' અન ેબરાબર ન રમી શ યા તો 'ગાલી'. 'અંતમા'ં, કેટની રમતમાં કયો બોલ કેવો 
આવશે તેની બે સમેનન ેખબર નથી.તેમ આવતી ણ આપણી કેવી હશે તેની ખા ી નથી. વળી કઈ 
ઓવરનો કયો બોલ આખરી હશે તેની ખેલાડીને ખબર નથી તેમ આપણા વનનો કયો દવસ અન ેકઈ 
ણ આખરી હશે તેની આપણને ખબર નથી હતો. 
આમ તો કેટની રમતને સમય બરબાદ કરવાની રમત ગણવામા ંઆવે છે. પરંત ુતેના ઉપર ' ચતન' 

કરતાં વનના ગુઢ રહ યોને ખુ લા વન વવાની કળન બતાવી ય છે. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 (૧) વાણી િવવકે િવહોણી 
શાંિતલાલ શાહ 
મ કતી મહાજનમાં ગુમા તાિગ ર કરે. 
પગાર ટંુકો ને કામ ઝાઝંુ. 
પણ શંુ કરે છુટકો નો'તો નોકરી કયા િવના. 
ન કરવંુ હોય એ ય કરવંુ જ પડ ેએનુ ંજ નામ નોકરી ને ! 
અધુરામા ંપુ  શેઠનો વભાવ એવો આકરો કે વાત ન પૂછો. 
પેઢીના દરેક માણસન ેધમધમાવી નાંખે. 
સાઈઠ વરસના શાંિતલાલને વાતે વાતે તતડાવી નાંખે, ઉતારી પાડે, ગાળો દે. 
આટલા મર લાયક માણસન ેમાનાથ બહુવચનમાં બોલવાની વાત જ નહ . 
' યાં મરી યો શાંિતયો'થી જ વા ય શર ૃથાય. શેઠની આ મોટામા ંમોટી કુટેવ. કોઈ પણ નોકરને પૂરા 

નામથી બોલાવે જ નહ .                                
અડધા નામથી તોછડાઈથી જ બોલાવે. પાછા પોતાની કુટેવ ઉપર ભારે મગરૃરી.નોકરી રહેવા 

આવનારને પહેલી જ વાત કરે ◌ઃ 
જો તારી ફેબાએ જે નામ પા યું હશે એમાંથી આગળનું અડધંુ જ હું તો બોલવાનો. આખું નામ લઈ 

હું કોઈને બોલાવતો નથી. 
છતાં ગરજવાનને અ કલ ન હોય.શેઠન ેનોકર મળી રહેતા. 
એક દવસ શાંિતલાલને શેઠ ેએવા ખખડાવી નાં યા...કે ઘરે ગયા પણ સુનમુન. 



દકરો બાપાલાલ િમલમાંથી નોકરી કરીને આ યો. 
કેમ િપતા  આજે તિબયત કંઈ.... 
શાિંતલાલની નાડ હાથમાં લેતાં બાપાલાલ બો યો. તિબયત તો સારી છે. 
તો કેમ ગમગીન છો... 
ઈ'તો અમારા શેઠ... 
અન ેશાંિતલાલે શેઠના વભાવ વગેરેની વાત કરી... 
ઓ હો, ઇ શે ઠયાને પૈસાનુ ંઅિભમાન થ ૈ યું લાગે છે. એની ખો ભુલવાડું નહ  તો હું બાપાલાલ 

નહ . 
િપતા  તમે કાલે નોકરીએ ન જતા. 
આવતી કાલે હું િમલમાં ર  લઈ તમારી દુકાને જઈશ. ઈ શે ઠયાની આદત સુધારી ને આવીશ. 
શાંિતલાલને સમજ ન પડી પણ દકરા ઉપર િવ વાસ હતો. 
બી  દવસે બાપાલાલ પહ યો મ કતી માકટમા.ં 
કેમ આ યો છે ?  
નોકરી કરવા. 
હા, નોકરીએ તો રાખી લ ...આજે મુઓ પેલો શાંિતયો આ યો નથી. એન ેસાલાને ડીસમીસ કરીને 

તને રાખી લ ...પણ જો એક વાત કાન ખોલીને સાંભળી લે-કોઈ નોકરને હું એની પાડેલું આખું નામ 
લઈ બોલાવતો જ નથી. શરૃનું અડધંુ નામ જ લઈશ. 

ભલે શેઠ મન ેમંજૂર છે. પણ મારીએ શરત છે...શંુ ? 

મા ં અડધંુ જ નામ તમારે લેવાનું ભૂલથી પણ આખું નામ નહ  લેવાનું. 
પણ હું લેતો જ નથી ને...? 

છતાં પહેલેથી ચોખવટ કરવી સારી. 
ભલે મંજૂર છે શરત. 
બધંુ ન કી થઈ ગયું. 
શંુ નામ તા ં ?  
બાપાલાલ 
શેક ચમ યા, મંુઝાયા. િવચારવા લા યા. 



બા...પા...લા...લ... 
અડધા અ ર થાય બાપ... 
મારે આ લવરમૂિછયાને બાપા કહી બોલાવાનો ને ? અ યા તારે બીજંુ કંઈ નામ ખ ં ? 

ના બીલકુલ નહ . 
તો આપણી શરતમાં મુ કલી પડશે. 
તારા જેટલા છોકરાને બાપા કહેતાં મારી ભ ઉપડ ે? તો આ અજુગતુ ંકે'વાય ! તો સાઈઠ વરસના 

મારા બાપન ેશાંિતયા કહેતા 
વ ઉપડ ેછે. યાં કઈ અજુગતું કેમ નથી લાગતું... 

આખરે શેઠન  નમતું જોખવંુ પ યું. 
ફરી કદી અિવવેકી વાણી ન વાપરવાનુ ંપણ લીધંુ. 

(ર) ઈિ યો ઉતાર.ે.. 
મફતલાલ શેઠ છાપ  સંચવા ઉપર ચ યા. 
નિળયા સાફ કરી કરી ગોઠવવા માં યા. 
યાં એક િભખારી આ યો. 

'શેઠ, જરા નીચે આવજો.' 
'પણ શંુ કામ છે ?' 
'ખાસ કામ છે.' 
નીસરણીને સરખી ગોઠવી માંડ માંડ નીચે ઉતયા. મનમા ંતો-કંઇ-કંઈ ગડમથલ થાય છે. 
શા ખાસ કામે આ યો હશે ? 

'બોલ, શંુ કામ છે' 
'શેઠ, ભૂખ ઘણી લાગી છે ચાર આના આપોને.' 
મફતલાલ તો-ધારતા'◌ા◌ા કાંઈ ખાનગી કામ હશે. ને આપણે તો કોથળામાંથી કા યું બલાડું ! 
'માળો, આય ખરો છે. મન ેછાપરેથી નીચે ઉતાય . ઉભા ઉભા-બૂમ મારી હોય તો શંુ તું'તું એનું ? 

હવે ઇ દકરાને પાઠ ના ભણવંુ તો હું મફતલાલ નહ .' 
મોઠુ ંઠાવકુ ંકરાની મફતલાલ વ ા ◌ઃ ચાલ ઉપર. 
સીડી ઉપર ધીમે ધીમે મફતલાલને ને પછી િભખારીને આરોહણ કયુ. 



િભખારીને એમ કે-શેઠ કોટ ઉપર પ યો હશે. પૈસા એમાં હશે.  
ઠેઠ ભોભારા સુધી- બંનેની સવારી પહ ચી એટલી ખાલી ખી સંુ બતાવતાં મફતલાલ કહે ◌ઃ 'જો 

ભાઈ, મારી પાસે અ યારે પૈસા નથી. માટે જેવા આ યો તેવો સાચવીને પાછો ઉતરી .' 
'શેઠ! ખી સામા ંપૈસા ન હતા તો નીચે જ ના પાડી દેવી'તી ને મન ેફોગટનો આંય ઉપર ચડા યો◌ે.' 
'અ યા તું ણ ટકાનો િભખારી જો મન ેનીચે ઉતારી શકે તો - મફતલાલ શેઠ શંુ તમને ઉપર ન 

ચડાવી શકે !' 
ઈિ યો આ માને -િવષયોમાં ખચી નીચે ઉતારે મજબૂત મનનો-માનવી તપ વગેર ે- કરી ઈિ યોનો 

કસ કાઢી આ માને ચે ચડાવે. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 
 

જદગીને બહેતર બનાવવામા ંરપ પગિથયાં 
 
આપણા સમયના એક મહાન આ યાિ મક- ચતક ગુ  ી રિવશંકર આ આશાને સાકાર કરવાનો 

લ ુફ માગ ચ ધે છે. આજના 'વીક' મૅગેિઝનને આપેલી એક મુલાકાતમાં આટ ઓફ િલ વગના ણેતા 
અન ે િવ વિવ યાત ગુ ી રિવશંકર  રપ એવા પગલાં બતાવે છે જેનો અમલ કરવાથી આગામી 
જદગી જરૃર બહેતર બની શકે. 

આ પગલા ંબનાવતાં પહેલાં રિવશંકર  કહે છે કે 'દરેક યિ તએ પોતાની જદગી િવશે અન ેએને 
કઈ રીતે બહેતર બનાવી શકાય એ અંગે આંતરખોજ કરવાની જરૃરી છે. એનાથી પણ ઘણાં વારા ખુલી 
જશે. હવે, સૌથી પહેલાં એ ણી લો કે તમે તંદુર ત છો કે નહ . તંદુર તી એટલે રોગમુ ત શરીર. 
કંપનમુ ત વાસ. ાણમુ ત મન. ભયમુ ત બુિ ધ. વળગણિવહોણી મૃિત, સવનો સમાવેશ કરતો અહમ 
અન ે લાિનમુ ત આ મા. 

બીજંુ, મનુ યની જદગીનો હેતુ શંુ છે એ ણવાનું રિવશંકર  સૂચવે છે. તેઓ કહે છે ◌ઃ  
તમે અહ  ઉદાસ રહેવા નથી આ યા. 
કોઈના દોષ કાઢવા નથી આ યા. 
તમે અહ  ચતા કરવા નથી આ યા. 
તમે અહ  દેખાડો કરવા નથી આ યા. 



તમે અહ  ચીડાવા કે કોઈને િચડવવા નથી આ યા. 
આમ ને આમ આ યાદી તો ઘણી લાંબી થાય, પણ તમે એક વાત સમ  લો કે આ જદગી એક 

સંુદર  રહ ય છે અન ેતમારે એન ે િનદ ષતાથી વવાની છે. વનના રહ યને આવી પૂણતાથી વી 
ણવંુ એ જ આનંદ છે.  

 
હવ ે આ પચીસ પગલા ંજેનો અમલ તમન ેબહતેર જદગીની ખાતરી આપી શક ે◌ઃ 
 
(૧) વનનો સદંભ સમજો. 
સૃિ માં સમય તો લાખો વષ થી ચા યો આવે છે. લાખો વષ  વીતી ચૂ યાં છે અન ેબી  ંલાખો 

આવશે. એમાં આપણી સાઠ, િસ ેર કે સો વષની જદગી કેટલી નગ ય છે ! એટલ ેજ આ િનણય કરો. 
જે કંઈ પણ થાય, ઈ વરનું ર ણ મારા પર છે જ. દરેક પ રિ થિતમાં તમારા મનન ેશાંિતપૂણ રાખો. 
બાકીનું બધંુ બરાબર થઈ રહેશે. 

 
 
(ર) જદગીની ણભગંરુતાન ેઓળખો. 
આ જદગીની ણભંગુરતાને જુઓ. એ જ સ ય છે. બધંુ વીતી ય છે. આવતી કાલ પણ વીતી 

જશે. આપણી જદગીની આ કૃિ ને ઓળખશો તો તમે જોશો કે તમારી ભીતર કશંુક છે જે નથી 
બદલાયું. એક એવંુ બદ ુછે જેના સંદભ તમે અ ય બાબતોને બદલાતી જોઈ શકો છો. એ સંદભ બદ ુજ 
વનનો ોત છે. શાણપણ છે. એનાથી જદગીની ગુણવ ા સુધર ેછે. 

 
૩) તમારા િ મતન ેસ તુ ંબનાવો. 
તમારે વધુ િ મત કરવંુ જોઈએ. દરરોજ સવાર ેઊઠીને અ રસામા ંજોઈ પોતાની તને એક સરસ 

મ નુ ં િ મત આપો. એમ કરવાથી તમારા ચહેરાના તમામ નાયુઓ રલે સ થઈ જશે. મગજના 
ાનતંતુ પણ હળવાશ અનુભવશે. પરંતુ આટલું કમતી િ મત તમે કેટલી સહેલાઈથી ગુમાવી દો છો. 

કોઈક તમને કંઈક મુખાઈભયુ કહે એટલ ેતમા ં િ મત િવલાઈ ય છે. એ કહેનારના મગજમાં કચરો 
ભય  હોય તો એન ેતો એે નાખવા માટે કચરાપેટીની જ જરૃર હોય જ. પણ તમે શા માટે એ કચરાપેટી 
બનો છો ? જરાક સમજો, ગો. તમારા િ મતને કોઈના પણ સારા-માઠા શ દોનો ભોગ ન બનાવા 
ો. તમારા િ મતને સ ત ુઅન ે ગુ સાન ેમ ઘો બનાવો, જેથી તમે િ મત વધુ વાપરશો અન ે ગુ સો 



ભા યે જ. 
 
(૪) ઉ સાહી બનો અન ેઅ યોની શંસા કરો. 
ઉ સાહ તો જદગીની કૃિત છે. પરંત ુઆપણામાંના ઘણાને કોઈના ઉ સાહ પર ઠંડ ુપાણી યેરવી 

દેવાની આદત હોય હોય છે. કોઈની શંસા કરીને તેનો ઉ સાહ વધારવાની દરેક તક જડપી લો. ફરયાદ 
કયા કરનારને દ ય ેમ ા ત નથી થતો. તમે એવી યિ ત બનો જેનો ઉ સાહ કદી ખૂટે◌ે જ નહ . 

 
(પ) યાનન ે જદગીનો િહ સો બનાવો. 
વનમાં ચાં લ યો ા ત કરવા રોજ થોડી િમિનટો યાન અન ેઆંતરખોજ જરૃરી છે. સવાલ 

થશે કે યાન શંુ છે ? હું કહીશ કે યાન એટલ ે ય તાિવહો ં મન. 
યાન એટલ ેવતમાનમાં રહેતું મન. 

 
(૬) સૌથી સુદંર જ યાએ ઓ. 
આ સંુદર જ યા બીજે યાંય નહ , તમારી ભીતર જ છે ! એક વાર તમે આ જ યાએ આવી ઓ 

પછી બધાં થળો તમારા માટે સંુદર જ છે. આ જ યાએ પહ ચવા તમારે તમારા વાસ અંગે કંઈક ણવંુ 
અિનવાય છે. આપણા વાસ પાસેથી આપણે ખૂબ અગ યનો પાઠ શીખવવાનો છે. મનના યેક લયને 
અનુરૃપ એક લય વાસનો હોય છે અન ે વાસના યેક લયને અનુરૃપ લાગણીનો એક લય હોય છે. 
એટલ ે યારે મનન ેસીધી રીતે હે ડલ ન કરી શકો યારે તો દર વષ તેને હે ડલ કરી શકશો. એટલે જ 
વાસની કળા શીખો. જોઈએ તો દર વષ થોડાક દવસ તમારી તને કૃિત સાથે જોડી લો. યોગ અને 
વાસો છવાસની કસરતો કરો. ગીતો ગાઓ અન ેસજનનું સ દય પીતાં પીતાં મૌનને માણો. 

 
 
(૭) અસરકારક સંવાદ રચો. 
દરેક સાથ ેઅસરકારક યાયન કરવાની આવડત કેળવવી જરૃરી છે. એ માટે શંુ કરશો ? તમારાથી 

વધુ ણકાર યિ તને મળો યારે બાળક જેવા થઈ શીખવા માટે તમારાં આંખ-કાન ખુ લાં રાખો. 
તમારાથી ઓછંુ ણકાર યિ ત સાથ ેન  બનો અન ેએન ેપણ તમારા જેટલુ ંકે તમારાથી વધુ ણકાર 
બનાવવા યાસ કરો. યાદ રહે, હંમેશા કંઈક ને કંઈક તો વહચવાનું, શીખવાનું અન ેશીખવવાનું હોય જ 
છે. આમ તમા ં યાયન સુધર ેછે યારે તમારી જદયી પણ સુધર ેછે. 



 
(૮) તમારે માટે સમય કાઢો.  
દવસમાં કમ સે કમ થોડીક િમિનટો, તમારી ત સાથ ેગોળો. દયના ડાણ સુધી ઓ. આંખો 

બંધ રાખો અન ેદુિનયાને દૂર ફગાવી દો. (અલબ , કામ કરતા હો યારે પણ આવી જ રીતે સો ટકા 
કામમાં રહો). આમ બધંુ ય ને બેસશો યારે જ તમારી સજકતા કોળશે. 

 
(૯) તમારી આસપાસની દુિનયાને બહેતર બનાવો. 
નદી યારે સામા ય હોય છે યારે િનયંિ ત વરૃપે વહ ેછે. પણ પૂર વખતે જળની કોઈ દશા નથી 

હતો. એ જ રીતે જદગીને દશા આપવાની જરૃર છે. વન-ઊ ને િનયત દશામાં વહેવા માટે િન ાની 
જરૃર પડ ેછે. સમાજ યે આવી િન ા કેળવો તો સમાજનો તમને સાથ મળશે. સમાજ જ નહ , સમ  
દુિનયાને બહેતર થાન બનાવવાની િન ા કેળવો. 

 
(૧૦) તમારીસવંદેનાને પોષો. 
સંવેદના કે લાગણીિવહોણો માણસ શુ ક લાકડા જેવો છે. તમારા વનને એવંુ રસભર બનાવો કે 

(લોકો તમારી કંપની ઝંખે, સંગીત, ાથના અન ે સેવાથી તમે તમારી એવી યિ ત બનાવી શકો. આ 
દુિનયા પાસેથી શંુ મેળવી શકું એમ િવચારવાને બદલે આ દુિનયાને હું શંુ આપી શકું એમ િવચારો. તમે 
દલથી ગાશો કે ાથના કરશો તમારી લાગણીઓ પુ  બનશે. 

(૧૧) ટંૂકાં અન ેલાંબા ગાળાનાં લ યોનું આયોજન કરો. 
તમે જોશો કે તમા ં મન ભૂતકાળ અન ેભિવ ય વ ચે ભ સાયા કરે છે. કાં તે ભૂતકાળમાં બનેલી કોઈ 

ઘટના અંગે ોિધત યા ઉદાસ હશે. કાં ભિવ યની ચતાથી ઘેરાયેલું. આનો અથ એ નથી કે ભિવ ય માટે 
આયોજન ન કરવંુ. ટંૂકા ગાળાનાં અન ેલાંબા ગાળાના લ યોનું આયોજન કરો. એ માટે તમારે મનને 
વતમાનમાં રાખો અન ેલ ય સુધી પહ ચવાનાં સાધનો અન ેપ ધિત બ નેનું આયોજન કરો. મહ મ 
સંતોષ આપે તેવી ચીજોનું લ ય લાંબા ગાળાનું રાખો, નાની નાની વ તુઓ આપોઆપ સુલભ થઈ 
જશે. 

 
(૧ર) ાથના એક મહ વનુ ંશ  છે.  
જદગીને બહેતર બનાવવા માટેનુ ંએક મહ વનુ ંસાધન છે ાથના. ાથના બે િ થિતમાં થાય છે, 



તમે યારે એકદમ લાચાર બની ઓ યારે અન ેતમે ભગવાન યે ખૂબ જ આભારવશ થઈ ઓ 
યારે. તમારાથી શ ય હોય એટલું કરો અન ેતમારાથી જે ન થાય તેમ હોય એને માટે ાથના કરો. પણ 
હંમેશા યાદ રાખો કે અંિતમ અવાજ ઉપરી સ ાનો જ રહેશે અને એ હંમેશા સારા માટે જ હશે. 

 
(૧૩) જરરૃ પડ ેપ રવતન કરો. 
જદગીમાં િવવેકબુિ ધ પર પડદો પડ ે છે યારે દુઃખ આવે છે અન ે િવવેકબુિ ધ શંુ છે ? આ 

વનમાં સઘળું પ રવતનશીલ છે એ ણવુ◌ુ◌ં એ જ િવવેક છે. વન સુધારવા માટે યાં અને યારે 
પ રવતન અમલ કરવાની જરૃર લાગે યારે એ કરવાની િહ મત દાખવો. 

 
(૧૪) તમારી મયાદાઓન ેઓળખો. 
તમે યારે યારે નારાજ હો છો કે લાચાર હો છો યારે તમને તમારી મયાદાનો પ રચય થાય છે. 

યારે તમે ઈ વરનો આભાર માનો એ પ રચય કરાવવા બદલ અન ેસમ  િ થિતને ાથનામાં બોલી 
નાખો. ઈ વરને કહો કે હું બધંુ તમે સમ પત કરી દ  છંુ. તું શાંિત લાવ. બસ, પછી તમે હળવા થઈ 
જશો. 

 
(૧પ) તમારા િમ ને ગુમાવો નહ . 
વનમાં ભૂલો બધાથી થતી હોય છે. ભૂલો બતાવવાની ભૂલ ન કરતા. એનાથી તેને તમે વધુ 

અપરાધભાવનો અનુભવ કરાવશો. ઉદાર દલ મનુ ય એમ કરવાને બદલે એ ભૂલોને અનુકંપા અને 
કાળ થી સુધાર ેછે. 

 
 
(૧૬) સપંૂણતાનો આ હ ન રાખો. 
આ દુિનયામાં એક વ તુ દરેક સમયે પ રપૂણ(સંપૂણ) ન હોઈ શકે. ઉદા  હેતુઓથી થયેલાં ઉ મ 

કાય માં પણ યાંક-કંઈક અપૂણતા રહી જવા પામે એવંુ બન,ે એ વાભાિવક છે. કમનસીબે આપણા 
મનન ેએ સંપૂણતાન ેપકડીને બેસી જવાની ટેવ હોય છે અન ેઆ યામા ંઆપણે આપણા મનન ેઅને 
િમ જને અપૂણ બનાવીએ છીએ. આ વાિહયાત ચ માંથી બહાર નીકળવંુ અિનવાય છે. 

 
(૧૭) આપણ ેમશીન ન બનીએ. 
આપણે ઘણી વાર મશીનની જેમ વત એ છીએ. કોઈ વખાણ કરે કે િ મત આપીએ અન ેઅપમાન 



આપણાં ભવાં ખચાવે. હંમેશા આપણે એક જ સરખી િત યા આપવાની જરૃર નથી. જુદી રીતે 
િતસાદ આપવાની આપણને છૂટ હોવી જોઈએ. 

 
(૧૮) રમજૂ વિૃ  કળેવો. 
દરેક યિ તને બાળસહજ તોફાનીપ ં ઈ વર ેઆ યું હોય છે.એ રમિતયાપણાને વંત રાખોફ 

રમૂજ આકરી િ થિતને સ ય બનાવી દે છે. રમૂજવૃિ વાળો માણસ ગમે એવા સંઘષમાંથી પાર ઊતરે છે. 
રમૂજ તમને અપમાનથી બચાવે છે. અપમાન અન ેઅવહેલનાથી ભરેલી આ દુિનયામાં રમૂજ એક તા  
હવાના સપશ જેવી છે. પણ હા, રમૂજમાં હંમેશા ં કાળ  ભળવી જોઈએ. એનો અિતરેક થાય તો 
ખરાબ. શાણપણ અન ેસંવેદનાશીલતા િવનાની રમૂજ સમ યાઓ સજ છે. 

 
(૧૯) ભલૂ થવાનો ડર ન રાખો. 
ભૂલ થઈ ગઈ છે એવંુ ભાન તમને તમે િનદ ષ હો યારે જ થાય છે. જે કોઈ ભૂલ થઈ હોય એ માટે 

પોતાની તને પાપી જ થણો, કેમ કે વતમાન ણમા ંતમે નવા અન ે શુ ધ છો. ભૂલો કરવાનો ડર ન 
રાખો. પણ હા, એક ને એક ભૂલ કરી ન શકોફ 

 
(ર૦) તમારા પૂવ હોને અિત મી ઓ. 
તમારા પૂવ હો તમને આસપાસના લોકો સાથ ે મુ તપણે એકરસ થવા દેતા નથી. કોઈની સામે 

પૂવ હ ન રાખો. સાથે જ. તમારી પોતાની ઓળખ અંગે પણ ોભમા ંન રહો. પૂવ હને અિત મીને જ 
તમે સહજ બની શકશો અન ેતમારી જદગીની ગુણવ ા બહેતર બનશે. 

 
(ર૧) ઇ વવરના આશીવાદનો સદા અનુભવ કરો. 
વનમાં કોઈ િન ફળતા છે જ નહ . દેખીતી બધી િન ફળતાઓ વધુ મોટી સફળતા તરફ લઈ જતી 

સીડીઓ જ છે. યારે પણ અવરોધો સહ ય લાગે યારે અંતરના ડાણથી કરેલી ાથના ચમ માર કરી 
શકે છે. ઈ વરનો મન ેઆશીવાદ છે. એની લાગણી તમને કોઈ પણ િન ફળતામાંથી બહાર આવવામાં 
મદદ કરશે. 

 
(૨૨) સ વતન કરતા રહો. 
તમે સ વતન કરો છો યારે તમારી ખરી કૃિત ગટ થાય છે. પણ દયા અન ે સેવાની આ વૃિ  



મેકેિનકલ ન હોવી જોઈએ. સહજભાવે આવાં સ કૃ યો કરો. 
 
(ર૩) હંમશેા િવ ાથ  રહો. 
તમે હંમેશા માટે િવ ાથ  રહો. ાન કોઈ પણ ખૂણામાંથી આવી શકે છે. વનમાં દરેક સંગ અન ે

યિ ત આપણને કંઈ ને કંઈક શીખવે છે. આ દુિનયા આપણી ગુ  છે અન ેતમે સતત શીખતાં રહેવાની 
વૃિ  રાખશો તો તમે બી ની હમત ઓછી આંકવાની બંધ કરશો. 

 
(ર૪) અશ ય સાધવાનુ ંસપનુ ંજુઓ. 
તમારી પાસે સપનુ ંહશે તો જ એન ેસાકાર કરી શકશો. અશ ય લાગે તે સાધવાનુ ંસપનું જુઓ. 

આપણે સહુ આ દુિનયામાં કશંુક અ ભુત અન ેઅનોખું કરવા આ યા છીએ. આ તકને સરકી જવા ન 
દેતા. મોટાં સપનાં જોવાની અન ેપછી એને સાકાર કરવાની હમત કેળવો. દર વષ કશંુક સજના મક કરો. 

 
(૨૫) તમારા દેખાવની તલુના કરો. 
નવા વષની ઉજવણી તમને શાણા થવાનો અવકાશ આપે છે. ભૂતકાળમાં શીખવા જેવંુ શીખો, 

ભૂલવા જેવંુ ભૂલો અન ેઆગળ વધો. ગરીબ માનવી વષમાં એક વાર નવંુ વષ ઉજવે છે. 
અમીર માણસ દરરોજ ઉજવણી કરે છે. પણ સૌથી સમૃ ધ તો એ છે જે વનની ણે ણને 

ઊજવે છે. તમે કેટલા સમૃ ધ છો ? આ નવંુ વષ ઊજવતાં ઊજવતાં એના તરફ એક નજર કરજો. આ 
તમા ં હોમ વક છે અન ેતમારા આ વષના દેખાવની ગયા વષના તેમ જ તેનાય આગલા વષના દેખાવ 
સાથ ેતુલના કરજો. હંમેશા િ મત કરતા રહેશે. 

દય હંમેશા જુની વાતોને ઝંખે છે અન ે મન નવી બાબતોને. જદગીમાં ાચીન શાણપણ 
આધુિનકતા લાવના ં હો એવી કામના. કેમકે એમાંથીય એક પણ િવના જદગી અધૂરી છે. માનવી કે 
આ યાિ મક મૂ યો િવશે બોલતાં શરમાતા નહ . હવે સમ  િવ વને કહેવાનો સમય આવી ગયો છે િન ય 
નૂતન, સુખી રહો. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

સમયચ (જૈન પિેશયલ) 


