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“મારા રના પ્રમખુસ્ળામીજીના પ્રભાળનો શરળાલો હુું કેળી રીતે માુંડી કુું? શાચા અથથમાું એમણે મારુું  રરળતથન કરી 

નાખયુું છે. તેઓ મારા જીળનના આધ્યાત્મમક આરોષણની શૌથી ઊંચી અને અંતતમ મુંત્જ છે.” 

-ભારત રમન ડૉ. એ.ી.જે. અબ્દુ કામ 

   

 
 

પ્રસ્તાળના 

“ફીજા ના બરાભાાં આણ ાં બલ ાં છે!” આ જીલન સતૂ્ર વાથે રાખો રોકોના દદરભાાં લવનાયા વલયર વાંતવલભવૂત 

પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ બગલાન સ્લાવભનાયામણની ગ ણાતીત યાંયાના તેઓ ાાંચભા ગ ર દેલ શતા. પ્રમ ખસ્લાભી 

ભશાયાજના કામોને આણે કોઈ એક વલચાયધાયા દ્વાયા તાવી ળકીએ નદશ તે ભાટે આણે અરગ અરગ દ્રષ્ટટકોણ તથા 

વલચાયધાયા દ્વાયા પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજના વલચાયો અન ેકામોને વભજલા ડ.ે ઉદાશયણ તયીકે જોઈએ તો આણે તેભણ ે 
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દશિંદ -વભાજના  નર ત્થાન જ્મોવતધધય?, ફી.એ.ી.એવ સ્લાભીનાયામણ વાંસ્થાના લશીલટકતાધ એક વભાજસ ધાયક?, 

વાદશત્મ, વાંગીત અને કરાના  યસ્કતાધ?, કર ણા મવૂતિ વાંત ર ?, બ્રહ્મસ્લરૂ વાંત?, અદદ્રતીમ સ્લજન? લગેયે તયીકે 

લણધલી ળકામ. આભ, એક નાનકડા એલા બફિંદ ભાાંથી ફી.એ.ી.એવ. સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થાને દશિંદ ત્લના વલશ્વ વ્માી 

આંદોરન સ ધી શોચાડનાય પ્રમ ખ સ્લાભી ભશાયાજના કામોની વભીક્ષા કયલાન ાં અળક્ય છે. 

પ્રારું ભભક જીળન અને તેમના રદવ્ય કાયો 

ય ગવલભવૂત પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજનો જ્ભ ઈ.વ. ૭/૧૨/૧૯૨૧ ના યોજ લડોદયા જજલ્રાના ાદયા તાલ કાભાાં 

આલેરા ચાણવદ ગાભભાાં થમો શતો. તેભના વતાન ાં નાભ ભોતીબાઈ અને ભાતાન ાં નાભ દદલાીફા શત  ાં. ખેતી અને 

પ્રભ બક્તત વવલામ આ યીલાયન ાં ફીજ ાં કોઈ વલવળટટ ાસ  ન શત  ાં. પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજન ાં ફાણન ાં નાભ ળાાંવતરાર 

શત  ાં. ળાાંવતરાર ફાણથી જ આધ્માજત્ભક બાલ વાથે જોડામેરા શતા. ગાભભાાં શન ભાનભઢીના ભાંદદયે તેઓ અલાય-નલાય 

થતી આધ્માજત્ભક લાતોભાાં બાયે યવ દાખલતા શતા. ૧૭ લધની લમે ગાભના ાદયે દિકેટના વાધનોની ખયીદી ભાટે 

નીકતા ળાાંવતરારને ગ રૂળાસ્ત્રી ભશાયાજની બચટ્ઠી ભી; વાધ  થલા આલી જાઓ! એ જ ે તેઓ કશ ાં વલચામાધ લગય 

ભાતા-વતાની ભાંજૂયી રઈને ગ ર ળાસ્ત્રી ભશાયાજ વાથે ચારી નીકળ્મા શતા. 

આધ્માજત્ભક સ્લબાલ ફાણથી જ પ્રાપ્ત કયેર પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજને ગ ર ળાસ્ત્રી ભશાયાજે તા. 

૨૨/૧૧/૧૯૩૯ ના યોજ અભદાલાદભાાં પ્રાથવભક દીક્ષા આી શતી અન ેતા.૧/૧૦/૧૯૪૦ભાાં ગોંડરભાાં બાગલતી દીક્ષા 

આી તેભને નાયામણસ્લરૂદાવ સ્લાભી નાભ અધણ કય ું.1 

આ તેજસ્લી નાયામણસ્લરૂદાવ ગ ર આજ્ઞાન ાં વલનમ્રબાલે ારન કયતા અને ોતાની વલદ્વતાના ફલડ ે તેઓ 

ગ ર ળાસ્ત્રી ભશાયાજન ાં દદર જીતીને તેઓ વાયાંગ યના કોઠાયી સ્લાભી ફ્મા શતા. ોતાના અથાગ દયશ્રભ અને મોગ્મ 

લશીલટકતાધ તયીકે ોતાની છા છોડયા ફાદ તેઓના વ્મલશાય ક ળતાથી પ્રવન્ન થઈને ળાસ્ત્રીજી ભશાયાજે તેભને ભાત્ર 

૨૮ લધની ઉભયે ફી.એ.ી.એવ. સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થાના પ્રમ ખદે લયણી કયી અને તેઓ વૌના રાડીરા “પ્રમ ખસ્લાભી” 

ફ્મા. ઈ.વ. ૧૯૫૧ થી ૧૯૭૧ સ ધી મોગીજી ભશાયાજના અન ગાભી તયીકે યહ્યા અને ઈ.વ. ૧૯૭૧ભાાં મોગીજી 

ભશાયાજના અક્ષયધાભ ગભન ફાદ તઓેએ ફી.એ.ી.એવ સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થાન ાં સ કાન વાંબાળ્ય ાં શત  ાં.2  

આરદળાશી શમાજસધુારક તરીકે  

વાંસ્થાના પ્રમ ખદ ય આવ્મા ફાદ સ્લાભીફાાએ અનેક ગાભડાઓભાાં વલચયણ કય ું. છેલાડાના ભાનલીના 

વલકાવની પ્રવવૃતઓ કયી છે. આદદલાવી વભાજભાાં પેરામેર અંધશ્રધ્ધા, ક દયલાજો અને લ ાંટપાટના કામોને ફાંધ કયાલી 

આદદલાવી વભાજના રોકોને આધ્માજત્ભકતા અને વાંસ્કાયની પ્રવવૃતઓ તયપ લાી આધ્માજત્ભક વાંસ્કાયોન ાં વવિંચન 

આદદલાવી વભાજના રોકોભાાં કય ું છે. ઘણા એલા ણ દાખરા છે જેભાાં લ ાંટાયાઓને વત્વાંગી પ્રવવૃતઓ તયપ લાીને 

તેભણે વાંપ્રદામની કાંઠી ફાાંધીને જીલન દયલતધન કયાવ્ય ાં છે. જેના રીધે વભાજને આલા લ ાંટાયાઓ થી ડતી મ શ્કેરીઓ 
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દ ય થઇ અને ળાાંવતભમ લાતા-લયણ ભળ્ય ાં. આ ઉયાાંત આદદલાવી વભાજભાાં જોલા ભતા વલવલધ પ્રકાયના વ્મવનોન ે

દ ય કયીને તેભને એક નવ ાં જીલન આલાભાાં પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ વપ યહ્યા શતા. આ વભાજના રોકોને આધ્મા-

જત્ભકતાના ભાગધ તયપ લાીને એક નવ  જીલન અધણ કય ું શત  ાં. વ્મવનમ ક્તત ફાદ આ વભાજના રોકોના જીલનધોયણભાાં 

આવથિક, વાભાજજક, ધાવભિક અન ે ળૈક્ષબણક જેલા અગત્મના ાવાઓભાાં દયલતધનો જોલા ભળ્મા શતા. આદદલાવી 

વલસ્તાયોભાાં વાક્ષયતાના દયને ઉચ્ચો રાલલા ભાટે અને તેભના જીલનભાાં યશરેી ફેયોજગાયીને દ ય કયલા ભાટે પ્રમ ખસ્લાભી 

ભશાયાજ દ્વાયા અત્માધ વનક ળાાઓન ાં વનભાધણ કયીને ળૈક્ષબણક વગલડો  યી ડી શતી. જેભાાં આધ્માજત્ભક જીલનન ે

અનાલાથી થતા પામદાઓ અને નૈવતક મલૂ્મોથી અલગત કયાલી એક શે્રટઠ ભાનલી તયપન ાં પ્રમાણ આદદલાવી વભાજના 

રોકોન ેકયલાભાાં તઓે વપ યહ્યા શતા.3    

રમાથી શુંત તરીકે             

એક એલા યભાથી વાંત છે જેભણે વનસ્લાથધ બાલે જનદશત ભાટે કામો કમાધ છે. અવલયત  ર ાથધ દ્વાયા દેશની 

યલાશ છોડીને અનેક કટટો લેઠીને પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ ૧૭,૦૦૦ થી લધ  ગાભડાઓભાાં જીલનબય ઘમૂ્મા છે. જ્માાં ન તો 

યસ્તાઓ શતા કે ન શતી સ વલધાઓ છતા ણ છેલાડાના ભાનલીના વાભાજજક ઉત્થાનની બચિંતા કયીને મ શ્કેરીઓભાાં ણ 

ભાગધદળધન આીને તઓે છાત લગધને આગ રાલલાભાાં વપ યહ્યા છે અને રાખો રોકો અને તઓેના ઘયને ાલન 

કમાધ શતા. કર ણામવૂતિ વાંત તયીકે તેભણ ેજીલનબય રોકોની ીડાને વાાંબી અન ેયોજ વેંકડો રોકોન ેવ્મક્તતગત ભીન ે

તેઓ સ ખ દ :ખના વાથી ફ્મા છે. તેભને ભદદ, ભાગધદળધક, ધીયજ અને આવળ આપ્મા છે. વાત રાખ જેટરા ત્રો 

રખીને તેભણે અનેક રોકોના જીલનભાાંથી અંધકાય દ ય કયીને આધ્માજત્ભકતાની રશયે પેરાલી શતી. આજે ફી.એ.ી.એવ. 

સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થાના ભાંદદયો તેભજ પ્રવવૃતઓ જોલા ભે છે તેભાાં ભોટો પાો પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજનો યહ્યો છે અને 

આથી જ દેળ અને વલદેળના રોકો શલે આ વાંપ્રદામને ધીભે ધીભે એક ધભધ તયીકે ભાનલા રાગ ેતો ના ણ ના કશી 

ળકામ કેભ કે દેળભાાં યશરે રઘ ભતી આલતા રોકોની વાંખ્મા કયતા આજે સ્લાવભનાયામણ વાંપ્રદામના અન મામીઓ ની 

વાંખ્મા લધાયે જોલા ભે છે.4 

ભારતીય શુંસ્કૃતતના રક્ષક તરીકે     

પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજના કામોભાાં તેભન ાં એક અગત્મન ાં ાસ ાં તાવીએ તો ભાલ ભ થામ કે તેઓ ખયેખય 

સ્થાત્મ-કરા અને વાંસ્કૃવતના ભશાન વર્જક છે. જેભણે દેળભાાં જ નદશ યાંત   વલદેળની ધયતી ય  બાયતીમ વાંસ્કૃવતનો ડાંકો 

લગાડયો છે. દેળ-વલદેળભાાં શ્રધ્ધા અને ળાાંવતના ધાભ યચીને તેઓ રાખો રોકોના રાડીરા ફ્મા છે. આ ભાટે તેભણ ે

યચેરા ૧૧૦૦ થી લધ  ભાંદદયો વત્વાંગ, વેલા અને આધ્માજત્ભક મલૂ્મોના ઊજાધકે્દ્ર તયીકે રાખો રોકોને વલત્ર પ્રેયણા 

આી યહ્યા છે. આ ભાટેન ાં શે્રટઠ ઉદાશયણ દદલ્શી અને ગાાંધીનગયભાાં યચરેા વાાંસ્કૃવતક દયવય અક્ષયધાભ. આ વાંસ્થાના 

પ્રમ ખદ ય યશીને તેભણે વલવલધ લોત્વલો દ્વાયા જેભ કે નલયાત્રી જેલા લધભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃવત મ જફના લસ્ત્ર 

દયધાનભાાં અરગ અરગ થીભ ય ભ રામ યશરેી બાયતીમ વાંસ્કૃવતને ઉજાગય કયી છે. તેભજ શોીના લધભાાં ફીબત્વ 
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ગીતોના ફદરે શદયકીતધન અને બજન દ્વાયા ઉજ્જલીને વભાજભાાં યશરે ખોટા ક દયલાજો અને ભા્મતાઓને દ ય કયી રોકોને 

મોગ્મ દદળા તયપ લાળ્મા શતા. આ ઉયાાંત યક્ષાફાંધન, ગ રૂબૂણિભા, જ્ભાટટભી, યાભનલભી, દદલાી અને નતૂન લધની 

ઉજલણી ણ આણી ગૌયલલાંતી વાંસ્કૃવત મ જફ કયીને રોકોને બાયતીમ વાંસ્કૃવતના દળધન કયાવ્મા શતા.5 

 આધ્યાત્મમક જ્યોતતધથર તરીકે           

આ ઉયાાંત બગલાન સ્લાવભનાયામણની ગ ણાતીત યાંયાના ગ ર દેલ પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજે તેભના ગ ર ઓના 

કયેરા કામો મ જફ સ વળબક્ષત ય લાનોને દીક્ષા આીને તેઓભાાં આધ્માજત્ભકના મલૂ્મોન ાં વવિંચન કય ું શત  ાં. આ ભાટે તેઓએ 

૧૦૦૦ જેટરા સ વળબક્ષત ય લાનોને દીક્ષા આી વાંતયાંયાને ઉજ્જલ કયી શતી. આથી જ તો તેભને આધ્માજત્ભક 

જ્મોવતધધય ણ કશલેાભાાં આલે છે. આ ભાટે તેઓ નલ દીબક્ષત વાધ ઓની વલદ્વતાની તારીભ ણ આતા શતા. તેઓ 

જનજાગવૃતભાાં જ ખયેખય વાંતળક્તત છુામેરી છે તેલી દ્રઢ ભનોફવવૃત વાથે જનજાગવૃત રાલલા ભાટે અથાગ પ્રમત્નો 

કમાધ અને તેભાાં ણ તેઓ વપ યહ્યા શતા. વભાજભાાં યશલેા ભાટે અને વભાજને આગ રાલલા ભાટે રોકવેલા એ 

ભશત્લન ાં ાસ ાં છે. આ રોકવેલા દ્વાયા વભાજના રોકો વાથે જોડામા અને તેભને ણ વાંતળક્તતના દળધન કયાવ્મા શતા. 

અને વાંસ્થાના ોતાના આધ્માજત્ભક મલૂ્મો પ્રભાણે આગ લધી યશી છે તેની દ્વાયા વભાજને ણ ઘણા રાબો પ્રાપ્ત થઇ 

યહ્યા છે.6   

મરષા ઉમકવથની પ્રવતૃતના ળાષક તરીકે   

 વભાજભાાં ભદશરાઓના વળક્તતકયણ ભાટે ણ પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજે ભદશરા ભાંડો દ્વાયા વત્વાંગ અમતૃ ામા 

શતા. સ્લાવભનાયામણ બગલાન દ્વાયા ળર  કયલાભાાં આલેર ભદશરા ઉત્કધની પ્રવવૃતઓને તેઓએ વાધ તાની ભમાધદાને 

અડીખભ યાખીને જગતબયભાાં વલસ્તાયી છે. સ્લાભીશ્રીની પ્રેયણાથી વાંસ્થા દ્વાયા ગવતભાન નાયી ઉત્કધની પ્રવવૃતઓભાાં 

વશબાગી થઈને શજાયો ભદશરાઓ એ ધ્મતા અન બલી છે. વાંસ્થા દ્વાયા પ્રવતબા વલકાવલધ દ્વાયા શજાયો ભદશરાઓને 

યોજગાય અધણ કયીને સ્લાલરાંફી ફનાલી છે. આ ઉયાાંત આંતયયાટરીમ ભદશરા દદન વનવભતે દેળ-વલદેળભાાં મોજાતા 

ભદશરા વાંભેરનોભાાં વશબાગી થઈને શજાયો ભદશરાઓ વાચા અથધભાાં વળક્તતકયણને ામ્મા છે. તેભજ ક્મા ભાટે દેળ-

વલદેળભાાં ક્મા ળાાઓન ાં વનભાધણ કયી ફી.ી.એ.એવ. સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થાએ ળૈક્ષબણક જગતભાાં ણ ોતાનો ડાંકો 

લગાડયો છે.7 

યળુાનોની કારરકદી ઘડતરના અજોડ તલ્ી તરીકે  

 બ્રહ્મસ્લરૂ મોગીજી ભશાયાજે ફી.એ.ી.એવ. ય લકની ભાંડની સ્થાના કયી ય લાનોના જીલન- ઘડતયના ક્ષેત્રભાાં 

એક નતૂન િાાંવત ચરાલી શતી. આ િાાંવતની ળર આતભા આંગીના લેઢે ગણામ તેટરા ય લકોથી ળર  થમેરી ય લા પ્રવવૃતને 

ધીભે-ધીભે પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજના  ર ાથધ અને પ્રોત્વાશનથી વલશ્વ વ્માી ફનાલી છે. આ પ્રવવૃિ દ્વાયા તેભણ ેવાંમવભત, 

વાંસ્કાયી, ચાદયત્ર્મલન, કતધવ્મવનટઠ અને આધ્માજત્ભક મલૂ્મોથી ળોબતી ય લાનોની ેઢી ઉબી કયી છે. તેભજ ઉિભ અભ્માવ 
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અને ઉજ્જલ કાયદકદીની વાથે વાથે ય લાનોને મલૂ્મવનટઠ જીલન પ્રાપ્ત થામ તેલી અેક્ષા શાંભેળા વેલતા યહ્યા શતા. આ 

ય લાનો ભાટે વાંસ્થા દ્વાયા ઠેય ઠેય વત્વાંગ કે્દ્રોભાાં વલયર ફા-ય લા વાંસ્કાય પ્રવવૃતઓ અને રાખો ફાકો તેભજ ય લાનોના 

સ્લજન તયીકે કામધયત યહ્યા શતા. પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજની પે્રયણાથી આદદલાવી પ્રદેળોથી રઈને દેળ-વલદેળભાાં છાત્રારમો, 

વનલાવીળાાઓ, અધતન ળૈક્ષબણક વાંક રોભાાં શજાયો વલદ્યાથીઓ વાંસ્કાય-ય તત વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે એ ભાટે આ વાંસ્થા 

કામધયત ફની છે. અન ેઆ દ્વાયા તેઓ વાંક રોભાાં વળક્ષણની વાથો વાથ યાટરીમ મલૂ્મોન ાં વવિંચન ણ પ્રાપ્ત કયી યહ્યા છે. 

તેઓની પતત એક જ અેક્ષા વલદ્યાથીઓ ાવે યશી છે કે વાંસ્કાયી વલદ્યાથીઓ વાંસ્થાભાાં ઘડતય ાભી અન ેવભાજભાાં તઓે 

બાયતીમ વાંસ્કૃવતન ાં વનયાંતય લશન કયે. આભ દેળભાાં યશરેા ય લા ધનને મોગ્મ ઘડતય અને આધ્માજત્ભકતાના ભાગધ દ્વાયા 

દેળની અત લ્મ વાંસ્કૃવતને ફચાલલા ભાટેના ભાગધદળધક ફ્મા શતા.8  

 કરુણામતૂતિ શુંત તરીકે        

પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ એક એલા કર ણામવૂતિ વાંત છે જેભણે અવાંખ્મ રોકોના આયોગ્મનો વલચાય કયીને 

આયોગ્મકાયી ગરાઓ ભાટે આયોગ્મ વેલામજ્ઞો ળર  કમાધ. આ ભાટે તેભણે ૭ ભલ્ટીસ્ેવળમારીસ્ટ શોક્સ્ટરો સ્થાી છે. ત ે

ઉયાાંત ૧૨ વનશ લ્ક પયતા દલાખાના દ્વાયા ૪૮ રાખથી કયતા લધ  છાત દદીઓની વાયલાય કયી છે. વલિભવર્જક 

યતતદાન, ગ જયાતના ગાભડ ેગાભડ ેયતતદાન મજ્ઞો, યોગ વનલાયણ મજ્ઞો, નેત્રમજ્ઞો, ફાયોગ વનદાન વળબફયો, ભદશરા 

સ્લાસ્્મ મજ્ઞો અને ચશ્ભાાં મજ્ઞો દ્વાયા અવાંખ્મ રોકોને આયોગ્મકાયી સ વલધાઓ  યી ાડી છે. આ ભાટે મ ાંફઈ, અભદાલાદ, 

લડોદયા, ફોટાદ, કેળોદ, વલદ્યાનગય, જીંથયી લગેયે જગ્માએ શોક્સ્ટરો અને દડસ્ે્વયી જેલી સ વલધાઓ ઉરફધ્ધ 

કયાલાભાાં ભોટો પાો આપ્મો છે. વભાજના રોકો ય જમાયે ક દયતી આપતો તટૂી ડી છે, ત્માયે વાંસ્થા ીદડતોની લશાયે 

દોડી જામ છે. આ ભાટે તેભણે ચાય લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતના કેટરકેમ્વ, ઘાવ વલતયણ, અનાજ વલતયણ, છાળ-દૂધ વલતયણ, 

વદાવ્રતો, સ ખડી વલતયણ, તેભજ લસ્ત્ર વલતયણ દ્વાયા ભકૂાં અને દ ટકાના વભમભાાં શજાયો રોકોને વશામ  યી ડ ેછે 

અને રોકો વાથે વીધા વાંકધભાાં આલીને રોકોના સ ખ દ :ખની લાતો વાાંબીને વનલાયણ રાલલાના પ્રમત્નો કમાધ શતા.9 

જનઉમકવથ પ્રવતૃતઓના પ્રણેતા તરીકે    

વભાજભાાં યશતેા છેલાડાના ભાનલીના વલકાવ ભાટે તેઓ જનઉત્કધ પ્રવવૃતઓ દ્વાયા વભાજના છેલ્રાભાાં છેલ્રા 

લગધના ભાણવને સ્ળીને જનઉત્કધની અનેકવલધ પ્રવવૃતઓ કયતી આ વાંસ્થાએ, આદદલાવીઓથી ભાાંડીને શદયજનફાંધ ઓ, 

લણકયફાંધ ઓ, લાઘયીવભાજ તેભજ વાગયવાંતાનો અને ખેડતૂો સ ધી ોતાની પ્રવવૃતઓનો વ્મા લધામો છે. ઝાંડ ેઝાંડ ે

અને ઘયે ઘયે જઈને તેભના જીલનને સ -  વાંસ્કૃત, ઉચ્ચતય અને સ વળબક્ષત ફનાલલાના પ્રમાવો કમાધ શતા. વાંસ્થા જેરના 

વબમા ાછ યશરેા કેદીબાઈઓને ણ ભરૂી નથી. પ્રમ ખસ્લાભી ગ નેગાયોના જીલન દયલતધનના પ્રમત્નો કયતા યહ્યા 

શતા.    

 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 648 of 8Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

 

                               

જનજાગતૃત અભભયાનના પ્રણેતા તરીકે 

(૧) યાથળરણ જાગતૃત અભભયાન    

વાંસ્થા દ્વાયા શદયબતતો અને નલય લાન સ વળબક્ષત વાંતો દ્વાયા અને શજાયો સ્લમાંવેલકો દ્વાયા જનજાગવૃતના અનેક 

અબબમાનોના આંદોરનો વભાજભાાં પ્રવયાલી ભશત્લનો પાો આપ્મો છે. જેભાાં જોઈએ તો માધલયણ જાગવૃત અબબમાન 

દ્વાયા જ દા જ દા વલસ્તાયોભાાં કલૂાઓ વજીલન કયલા જવાંચમ અબબમાન છેડીને કૃવ ક્ષેતે્ર ભશત્લન ાં કામધ કય ું શત  ાં. આ 

ઉયાાંત નભધદા મોજના જાગવૃત ભાટે નદીકાાંઠાના વલસ્તાયોભાાં વતત વાંતવલચયણ દ્વાયા જાગવૃત રાલલાના પ્રમત્નો કમાધ 

શતા.આ વાથે દવ રાખ વકૃ્ષોન ાં લાલેતય અને જતન, ગાભોગાભ વકૃ્ષાયોણન ાં અબબમાન તેભજ વકૃ્ષોના જતનન ાં વળક્ષણ 

આીને લધી યશરેી માધલયણીમ વભસ્માઓને શર કયલાભાાં ભશત્લનો બાગ બજવ્મો શતો.  

(૨) વ્યશનમકુ્તત અભભયાન  

 વભાજભાાં આજે ઘય કયી ગમેર વ્મવનોને દ ય કયલા ભાટે વ્મવનમ ક્તત અબબમાન દ્વાયા રોકોને વ્મવન છોડાવ્મા 

શતા. જે ભાટે વ્મવનમ ક્તત મજ્ઞ દ્વાયા શજાયો રોકોને થતી ફયફાદી દ ય કયી શતી. આ ઉયાાંત ગાભોગાભ પયત ાં 

વ્મવનમ ક્તત ભોફાઈર પ્રદળધન અને વાથે વ્મવન દ્વાયા થતી ફયફાદી સચૂલતા જાશયે પ્રદળધનો તેભજ સ્લાસ્્મરક્ષી 

 ક્સ્તકાઓન ાં વલતયણ દ્વાયા રોકોને વ્મવનથી દ ય કયલા ભાટે આ અબબમાન ચારલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. જેના દયણાભ સ્લરૂ 

૫૪,૩૦૦ રોકોને વ્મવનમ તત કયતો અને ૫૦,૦૦૦ રોકોને વદાચાય પ્રવતજ્ઞાફદ્ધ કયતો વલિભવર્જક મજ્ઞ કમો શતો. આભ, 

પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ દ્વાયા વભાજભાાંથી વ્મવનો દ ય કયલાભાાં અગત્મનો પાો આપ્મો શતો.  

(૩) શાક્ષરતા અભભયાન     

 રોકોભાાં વાક્ષયતા રાલલા ભાટે વાક્ષયતા અબબમાન છેડલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. જેભાાં બાલનગય જજલ્રાભાાં ૧૦૦% 

વનયક્ષયતા નાબદૂીન ાં અબબમાન ળર  કયાવ્ય ાં શત  ાં અને તેભાાં વાયા એલા પ્રભાણભાાં વપતા ણ ભી શતી. તેભજ 

ગ જયાતના વલવલધ જીલ્રાઓ અને ગાભડાભાાં ણ આ અબબમાન દ્વાયા વાક્ષયતાન ાં પ્રભાણ ઉચ્્ ાં રાલલાભાાં ફી.એ.ી.એવ. 

સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થા અને પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજનો ભશત્લનો પાો યહ્યો છે. ળૈક્ષબણક ક્ષેતે્ર અધતન સ વલધા-વજ્જ 

છાત્રારમો, ભાધ્મવભક ળાાઓ, ળાાકીમ વશામ, ઉચ્ચતય ળૈક્ષબણક વશામ, વલદ્યાદાન દ્વાયા આલાભાાં આલતી બ ક-ફેંક 

તથા દય લે અાતી વળટમવવૃિ તેભજ ગાાંધીનગયભાાં ‘આધ’ વાંળોધન કે્દ્ર સ્થાીને વભાજભાાં વાક્ષયતાનો દય ઉચ્ચો 

રાલલાભાાં વપ યહ્યા શતા.  
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(૪) દષજે નાબદૂી અભભયાનો      

વાક્ષયતાની વાથે વાથે વભાજભાાં દશજે નાબદૂી અબબમાન ચરાલીને આદદલાવીથી ભાાંડીને બ્રાહ્મણો સ ધી દશજે 

લગયના વમશૂરગ્નોના આમોજનો કમાધ છે. જેના રીધે આજના દશજે ઉત્ત્ીડનના જેલા ઘણા પ્રશ્નોને શર કયલાભાાં ભોટો 

પાો અધણ કમો છે. તેભજ ફેટી ફચાલો અબબમાન જેલા વલવલધ અબબમાનો દ્વાયા વભાજભાાં જાગવૃત રાલલાના પ્રમત્નો 

કમાધ શતા. આભ, પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ અને ફી.એ.ી.એવ. સ્લાવભનાયામણ વાંસ્થા દ્વાયા દેળ-વલદેળભાાં વભાજકલ્માણકાયી 

પ્રવવૃતઓ દ્વાયા વભાજભાાં આધ્માજત્ભક મલૂ્મોન ાં ભશત્લ વભજાલી રોકોભાાં નૈવતક મલૂ્મોને ઉજાગય કયીને આધ્માજત્ભકતાના 

ભાગધ તયપ રઇ જલાભાાં ભશત્લની ભવૂભકા બજલી યશી છે.10 

પ્રમખુસ્ળામી મષારાજની અનભુળળાણી    રોખાંડનો સ્લબાલ ડફૂલાનો છે. ણ એ રાકડાની વાથે જડાઈ જામ તો 

ાણીભાાં તયે છે. એભ બગલાન અને વાંત વાથે આત્ભબ દ્ધદ્ધ થઇ જામ તો બલવાગય તયી જલામ. 

 જેને આણ ેઆ ળયીય, બ દ્ધદ્ધ, ળક્તત આપ્મા અને જેને કાયણે બણ્મા-ગણ્મા, ડીગ્રીઓ રીધી; એન્્જવનમય અન ે

ઉદ્યોગવત થમા; એ બગલાન ભાટે વભમ ન અામ? બગલાને જેવ ાં આણને આપ્ય ાં છે એવ ાં ફીજા કોઈ આી ળકે એભ 

નથી. ભાટે એભનો ઉકાય ભરૂી ન જલો. વનત્મ એભની પ્રાથધના અને જૂા ભાટે વભમ કાઢલો.  

 ફાકો આણા ધભધ અને વાંસ્કાયો જાલે એન ાં ધ્માન પ્રત્મેક ભાતા-વતાએ યાખલાન ાં છે. જો તભે ફાકોને 

વાંસ્કાય નદશ આો તો વાંતવત અને વાંવત ફાંન ેગ ભાલલાનો લખત આલળે.  

 કોઈ જીલને ભાયીને જીલન જીલવ ાં એ જીલન નથી. દશિંવા ા છે. તેન ાં પ દ :ખ છે. અદશિંવા  ણ્મ છે. તેન ાં પ 

સ ખ છે.  

 ફીજાના સ ખભાાં આણ ાં સ ખ છે. ફીજાના બરાભાાં આણ ાં બલ ાં છે.  

 યસ્ય પ્રીવત પ્રવયાલે એજ ધભધ. દયેક કામધભાાં બગલાનના કતાધણાન ાં અન વાંધાન એ બક્તત.  

 જીલનભાાં વાંમભ અન ેઆત્ભજ્ઞાન આલ ેએ જ વાચો વલકાવ. ધ્મેમભાાં દ્રઢતા અન ેવલશ્વાવ એ જ પ્રગવત. ધ્મમેભાાં 

ળાંકા અને વલરાવ એ જ અલનવત.11  

શમાન 

 પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજ એટરે એક ય ગ ર . ખયેખય ય ગ ર ને છાજે તેલા કામો દ્વાયા જેભકે અવલયત વલચયણ 

વાથે વાથે, એભણે ઉાડરેી ભાનલ-ઉત્કધની અવાંખ્મ પ્રવવૃતઓ અચયજ ભાડ ે તેલી છે. સ્લાભીશ્રીની પ્રવવૃતઓએ 

એકણ ક્ષેત્ર ફાકી યાખ્ય ાં નથી. એટલ ાં જ નદશ, ફધાજ ક્ષેત્રોભ શયેત ભાડ ે તેલી ળક્તતથી વપતાલૂધક કાભ કય ું છે. 

દ ટકા, લાલાઝોડ ાં, ભ ૂાંક જેલી ક દયતી આપતોભાાં ભાનલ વશામ ભાટે અન્મ  ર ાથધ કમો છે. એભણ ેકેલણીના ક્ષતે્રભાાં 
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અદદ્રતીમ મોગદાન આપ્ય ાં છે. દશજે જેલા ક દયલાજોને નાબદૂ કયલા વભાજને પદામક વભજ આી છે. વાભાજજક કરાંકો 

દ ય કયીને વભાજને નલો ભાગધ ચીંધલાભાાં ભશત્લનો પાો આપ્મો છે. વાક્ષયતાથી રઈને જવાંચમ અબબમાન સ ધી કે 

વ્મવનમ ક્તત આંદોરનો સ ધી વ્માેરી આલી તો કેટરીમ વાભાજજક વેલાઓભાાં તેભણ ે અદદ્રતીમ પ્રદાન આપ્ય ાં છે. 

અક્ષયધાભ અને રાંડન ભાંદદય જેલા ગૌયલલાંતા વાાંસ્કૃવતક વાંક રો તથા વેંકડો વાંસ્કાયધાભો ભાંદદયોના વર્જનો, દેળ-વલદેળભાાં 

શજાયો ય લકભાંડો, ફાબરકા ભાંડો, ફા ભાંડો, દકળોય ભાંડો, ય લતી ભાંડો લગેયે દ્વાયા વલયાટ વાંસ્કાય અબબમાનોભાાં 

તેઓ વૌથી લધ  વપ યહ્યા છે. વલદેળભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃવતનો ઉદ્દઘો કયલાભાાં તેભની ત  રના કોઈની વાથે થઇ ળકે તેભ 

નથી. તેભણે કયેરી આલી અનેકવલધ ક્ષેત્રની વલયાટ વેલાઓની માદી મ કલાભાાં આલે તો એક ગ્રાંથ તેનાથી જ બયામ જામ! 

આભ, પ્રમ ખસ્લાભી ભશાયાજએ વલયર વલભવૂત અને ય ગ ર  તયીકે શાંભેળા રોકોના હૃદમભાાં અભય ફની યશળેે.  
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