


સપંાદકની કલમે

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

એક એવો ખાસ અંક બનાવવાન ું મન થય ું, જે ટ ુંકો હોય, પણ ‘ટચ’ હોય, વધ રસ
જગાડે એવો હોય. એવો અંક કે જે વુંચાય જાય જલ્દી, પણ અસર લાુંબા સમય સ ધી
છોડીને જાય. ‘કૃષ્ણ’ અને ‘ભારત’ – આ બુંને વવષય એવા કે જેના પર ઘણ ું લખાય ું અને
છતાુંય એમાું હજી ક્ાુંય તળિય ું દેખાય એમ નથી. કૃષ્ણ-જન્માષ્ટમી અને સ્વાતુંત્ર્ય-દદન
વચ્ચે ત્રણ દદવસનો અંતરાલ હોવાથી આ બુંને પર એકસાથે કુંઈક નવ ું કરવાનો વવચાર
થયો અને ઓગસ્ટ મદહનાનો રેગ્ય લર અંક થોડો પાછિ ધકેલી આ અંક બનાવી નાખ્યો.

કૃષ્ણના ભક્તો કરતા એના ચાહકો વધ છે. કૃષ્ણની વાુંસલડીના મધ ર સ્વર અને
એમના જ સ દર્શન-ચક્રના પ્રકોપનો આપણો દેર્ સાક્ષી બન્યો છે, ડ બ્યો છે અને ફરી
ઉપર પણ ઉઠ્યો છે. દેર્ના ય વાઓની ઘડીક ‘અહીં તો રહવેા જેવ ું જ નથી’ અને ઘડીક
‘અહીં જેવ ું સાર ું બીજે ક્ાુંય નથી” – આ બુંને વવષમધ્ર વોની મથામણ વચ્ચે ક્ાુંકને
ક્ાુંક કેન્રમાું બલેને્સ કરીને દેર્ આગિ વધતો રહ્યો છે.

એક નાની વાતમાું પણ જયારે વાત વણસી જતી હોય ત્યારે આ બુંને વવષય ભગેા
કરવાના વવચાર સમયે એવો વવચાર પણ આવ્યો કે, આનાથી કોઈ ગલત સુંદેર્ો તો
નદહ પહોંચે ને? કેમ કે, ‘કૃષ્ણ’ ફક્ત ભારતના નથી અને ‘ભારત’ ખાલી કૃષ્ણન ં નથી.
પણ પછી થય ું કે, કૃષ્ણનો ‘બધેજ’ સ્વીકાર છે અને ભારતમાં ‘બધાનો’ સ્વીકાર છે. એટલે
સાચા કૃષ્ણભક્ત કે સાચા ભારતવાસી, બુંનેમાુંથી કોઈને પણ આમાું આપવિ થાય એમ
નથી.

આ અંકમાું ચાર વવભાગ છે: બે વવભાગ કૃષ્ણ પર અને બે વવભાગ ભારત પર. એ
તો તમને જોઇને અંદાજ આવી જ જર્ે. ઓગસ્ટ મદહનાનો અંક પુંદરમી ઓગસ્ટે
પબ્બ્લર્ થર્.ે ત્યાું સ  ધી આ અંકની મજા લઈ લ્યો. વાુંચીને આપના પ્રવતભાવો જરૂર
જણાવજો.

- યાજ્ઞિક વઘાસસયા
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કૃષ્ણમય વ્યક્ક્તઓના કૃષ્ણ-કેન્દ્રિત સવચારો
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“શ્રીકૃષ્ણન ું વ્યક્ક્તત્વ જગતના ઐવતહાવસક અને કાલ્પવનક મહાપ ર ષોમાું 
પણ અગ્રસ્થાને વવરાજે તેવ ું બની રહ ેછે. એક જ વ્યક્ક્તમાું આટલા 

બધા ગ ણો! ગ ણોની આવી અદ્ભુત વવવવધતા! જાણે ગ ણોન ું અજાયબઘર! 
આવ ું તો દ વનયાના બીજા કોઈ ઐવતહાવસક, પૌરાળણક કે કાલ્પવનક 

પાત્રમાું પણ જોવા નદહ મિી ર્કે.”
- પાડં રંગ શાસ્ત્રી આઠવલે

(ભારતીય તત્વજ્ઞચિંતક, આધ્યાત્ત્મક આગેવાન અને સામાત્જક સ ધારક)

“દ વનયાના સાદહત્ય-સર્જનમાું ભાગ્યે જ એવ ું હરે્ કે એક વ્યક્ક્ત ના નામ 
પર બે એકદમ અંવતમ ‘EXTREME’ ઘટનાઓ નોંધાઈ હોય - ચીર 
પ  રવાની અને ચીર હરવાની/ચોરવાની. બે અંવતમ વચ્ચે ઉભેલો 

સુંત  લનનો લય એટલે ‘કૃષ્ણ’... કૃષ્ણએ મ ગટમાું મોરપીંછ લગાવ્ય ું એ 
ટીનેજરની નોખી સ્ટાઈલ હોય એમ એમની એક નોખી સ્ટાઈલ, નોખી 

ફેર્ન છે. ઘણાબધા રાજાઓ બેઠ્ા હોય અને એમાું એક કૃષ્ણ
મોરપીંછથી અલગ તરી આવે.”

- જય વસાવડા
(ગ જરાતી લેખક, વક્તા)
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“કૃષ્ણ એ ‘ફેવસળલટેટર’ છે, ગીતામાું પણ એમને તો માત્ર દદર્ા બતાવી 
છે, અર્ શનને પોતે એ સમજવામાું મદદ માત્ર કરી છે કે એ પોતે એના 
જીવનમાું આવતી દરેક મ સીબત, સ્પધાશ અને ય દ્ધ (અંતર કે બાહ્ય) માટે 
સક્ષમ છે, ને પોતે એ આ બધા કરતા વધ  ર્ક્ક્તર્ાિી છે. આપણે 
સૌએ પણ એ જ ર્ીખવાન ું છે. આપણે એક વ્યક્ક્ત, એક આત્મા તરીકે 
આપણા જીવનની દરેક મ શ્કેલી અને તકલીફોથી વધારે મજબ ત છીએ.”

- ગ ર  ગોપાલદાસ ગૌર
(ભારતીય દાશશસનક)
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“કૃષ્ણ સૌનાું છે, કૃષ્ણ કદી કોઈ એકના હોય જ ના ર્કે. કેટલા બધા 
સ્વરૂપ છે એમના. માનો દીકરો ર્ દો, રાધાનો પે્રમી ર્ દો, ર કમણીનો 
પવત ર્ દો અને સત્યભામાનો પવત પણ ર્ દો; અર્ શનનો વમત્ર ર્ દો તો 
સ દામાનો વમત્ર ર્ દો અને રૌપદીનો વમત્ર પણ સાવ ર્ દો. તેઓ કદી 
કોઈનાું પક્ષે નથી. કૃષ્ણને પે્રમ કરવો એટલે એકલા પડવાની તૈયારી 
સાથે કરવો. મને લાગે છે કે એ ખ બ ‘પઝેસીવ’ ઈશ્વર છે. તમે એના 
પે્રમમાું પડો એટલે એ તમારી આસપાસનાું લોકોને ખસેડી લે.”

- કાજલ ઓઝા વૈદ્ય
(ગ જરાતી લેખક, વક્તા)

કૃષ્ણમય વ્યક્ક્તઓના કૃષ્ણ-કેન્દ્રિત સવચારો
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“કૃષ્ણન ું નામ લોકોના ળચિમાું શ્રદ્ધા અને ભક્ક્તનાું આંદોલનો વહતેાું મ  કે 
છે. માણસ શ્રદ્ધા વગર તરી નથી ર્કતો અને અંધશ્રદ્વા વગર ડ બી નથી 
ર્કતો. કૃષ્ણની ખરી મહાનતા લોકો સમક્ષ જેવા હતા તેવા પ્રગટ 

થવામાું રહલેી છે. કૃષ્ણ એટલા તો સહજ હતા કે એમની મહાનતા પણ 
એમની સહજતાથી ર્ોભી ઊઠ્તી જણાય છે.”

- ગ ણવતં શાહ
(ગ જરાતી લેખક, સવવેચક)
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“કૃષ્ણથી ઓછા ભરોસાપાત્ર બીર્ ું કોઈ નથી, નાના બાિક જેવો 
વ્યવહાર; કસમ ખાય, નક્કી કરે, પણ પછી કરે કુંઈ બીર્ ું જ; અથવા જે 
ના કરવાની કસમ ખાધી હોય એ પણ કરે! મને પ  છે કોઈ કે આવા 

વ્યવહારન ું શ ું સમજવ ું? - કુંઈ જ નદહ! દરેક પિ નવી છે, નવી પિમાું 
નવી ક્સ્થવત, નવા ઉિર જોઈએ. ર્ ના વચનો અને કસમો ને વિગી 
રહતેા તો નવા કેવી રીતે થતા? સમય સાથે કૃષ્ણ જરૂર મ જબ થતાું 
ગયાું. એમને સમજવ ું અઘર ું છે, એ વવવર્ષ્ટ છે. પ  ણશ-અવતાર છે.”

- ઓશો
(ભારતીય ગ ર , લેખક)
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“કૃષ્ણ એટલે આકષશણ. આ વાુંસિી એમને એમ નથી, એનો શ્વાસ અને 
સ ર આપણી પાુંસિી જોડે મિવો જોઈએ. કૃષ્ણ વવરાટનો માુંડવો છે. 
રામ જયાું ગયા ત્યાું એમની પહલેેથી પ્રતીક્ષા હતી, કૃષ્ણ જયાું ગયા 
પછીથી ત્યાું પ્રતીક્ષા ર્ર  થાય છે. એ અથશમાું રામ પ્રતીક્ષાના પયાશય 

છે, પણ કૃષ્ણના પયાશયમાું પ્રતીક્ષા છે.”
- અંકકત સિવેદી

(ગ જરાતી કસવ, લેખક, વક્તા)
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“કૃષ્ણ ધાવમિક વ્યક્ક્ત નથી, આધ્યાત્ત્મક વ્યક્ક્ત છે. કૃષ્ણ રાગ અને 
વૈરાગ્ય - બુંનેને સ્વીકારીને અનાસક્ત બન્યા. કૃષ્ણ સમગ્ર છે, 

‘ઇન્ટીગ્રેટેડ’ છે, એટલે પ  ણશ છે. કૃષ્ણની પ  ણશતાનો અથશ એટલો જ છે કે 
કૃષ્ણની પાસે પોતાન ું કોઈ વ્યક્ક્તત્વ નથી.તે ફક્ત છે, અક્સ્તત્વ છે, બસ 
ખાલી છે, કહો કે દપશણની જેમ છે. જે એની સામે આવી જાય છે, એ જ 

એમાું દેખાય છે.”
- સ રેશ દલાલ

(ગ જરાતી સાકહત્યકાર)
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“કૃષ્ણન ું સૌથી મહાન કામ હત  ું આપણને સૌને રસ્તો બતાવવાન ું -
આપણી રષ્ષ્ટ અને માનસને વવસ્તારવાન ું . એમન ું હૃદય કદાચ પહલે  ું 
એવ ું હત  ું, કે જે સત્ય ને એ જ સ્વરૂપે અને બધે જોઈ ર્કે એટલ ું સક્ષમ 
અને મોટ ું હત  ું. કૃષ્ણે બધ  જ કામ કોઈ ‘એટેચમેન્ટ’ વગર કય ું છે. એ 

દ વનયામાું હતા, પણ દ વનયાના નહોતા.”
- સ્વામી સવવેકાનદં

(ભારતીય સરંયાસી, તત્વજ્ઞચિંતક)
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“દાદા ધમાશવધકારી આજે સ્ત્રી-પ ર ષ સુંબુંધોના જે સહ થી વધ  પવવત્ર અને 
સવોચ્ચ વર્ખરની કલ્પના કરે છે, એન ું નામ એમણે ‘BROSTERHOOD’ 
એવ ું આપય ું છે. ‘BROTHER’ અને ‘SISTER’ આ બે ર્બ્દના સુંયોજનથી 
એમણે આ ર્બ્દ પ્રયોજયો છે. આ ર્બ્દની વવભાવનાન ું મ  િ કદાચ 

રૌપદી અને કૃષ્ણ વચ્ચેના સખ્યમાું જોઈ ર્કાય છે. કૃષ્ણ અને રૌપદીને 
આ વવભાવનાના જનક-જનેતા કહી ર્કાય.”

- કદનકર જોષી
(ગ જરાતી સાકહત્યકાર)

કૃષ્ણમય વ્યક્ક્તઓના કૃષ્ણ-કેન્દ્રિત સવચારો
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કોઈ એક વવચાર માટે એક માણસન ું મતૃ્ય  થઈ ર્કે. પણ એ 
માણસના મતૃ્ય  પછી પણ એ વવચાર હજારો લોકોમાું જીવે છે. 

આઝાદી મિતી નથી, એને છીનવી લેવી પડે છે.
- સ ભાષચિં બોઝ

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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ર્ાુંવત માટે જેટલો વધ  પરસેવો આપણે પાડીશ ું, એટલો જ ઓછા 
ય દ્ધમાું જખ્મી થઈશ ું.

- પકંડત સવજ્યાલક્ષ્મી  

મેં મારી ત્જિંદગીનો એક પણ દદવસ વનરથશક બરબાદ કયો નથી, 
એટલે જ મને દદવસ પ  રો થયાનો ક્ારેય અફસોસ થયો નથી.

- વીર સાવરકર
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હ ું કોઈ સમાજની પ્રગવત, એ સમાજની સ્ત્રીઓએ કરેલી પ્રગવતથી 
માપ ું છું.

- ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

આ આઝાદીની લડાઈ છે - આવતીકાલ માટે ગઈકાલની
આઝાદી. 

- મગંલ પાડેં

નથી જાણય ું અમારે પુંથ ર્ી આફત ખડી છે.
ખબર છે એટલી કે માતની હાકલ પડી છે.

- ઝવેરચદં મેઘાણી

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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ડરથી વધ  ખરાબ અને ળબહામણ ું દ વનયામાું કુંઈ જ નથી.
- જવાહરલાલ નહરેૂ

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

ઓછા સુંસાધનો કે ઓછું સામર્થયશ નદહ, પરુંત   કામ કરવાની 
ઓછી ધગર્ એ સમસ્યા છે.

- બાળગગંાધર સતલક

આઝાદીનો કોઈ અથશ નથી, જો એમાું ભ  લો કરવાની આઝાદી ના 
હોય. આઝાદીને તોલી નથી ર્કાતી. આઝાદી જીવન છે. કોઈ 

જીવનને તોલી ર્કે ખર ું?
- મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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એકતા વગરન ું માનવબિ એ સામર્થયશ નથી. જો એને એક 
તાુંતણે ગ  ુંથીને જોડવામાું આવે તો જ એ ર્ક્ક્તર્ાિી બને છે.

- સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

બહરેાઓને સુંભિાય એ માટે અવાજ ઉંચો કરવો જ પડે.
- સરદાર ભગતસસિંહ

વવમાન હુંમેર્ા જમીન પર સલામત જ હોય છે. પણ જમીન પર 
રહવેા માટે એ બન્ય ું નથી. ઉંચાઈઓને આંબવા માટે ત્જિંદગીમાું 

હુંમેર્ા અથશપ  ણશ જોખમ ખેડવા જ પડે છે.
- ચિંશેખર આઝાદ

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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અમારે પણ ર્ાુંવત જ જોઈએ છે. પણ અન્યાયની વવર દ્ધનો 
ચ કાદો ય દ્ધથી આવે છે, તો ય દ્ધ પણ બરાબર છે.

- રામપ્રસાદ જ્ઞબક્સ્મલ

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

દેર્ માટેના પે્રમને કારણે જ મેં ઘણ ું સહન કય ું છે.
- અશફકઉલ્લા ખાન  

હ ું મરવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે જીવવા માટે જ સૌથી વધ  
સાહસની જરૂર પડતી હોય છે.

- સરોત્જની નાયડ 

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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આઝાદીની રક્ષા કરવી એ ખાલી સૈવનકોન ું કામ નથી. સમગ્ર દેર્ 
મજબ ત થવો જોઈએ.
- લાલબહાદ ર શાસ્ત્રી

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

જો ય દ્ધના કે્ષત્રમાું પરાત્જત થાય અને માયાશ જઈએ, તો પણ 
આપણે ચોક્કસ ર્ાશ્વત મદહમા અને મ ક્ક્ત મેિવીશ ું.

- રાણી લક્ષ્મીબાઈ

આપણા આદર્ો પ્રાપત કરવામાું વાપરેલા આપણા સાધન 
આપણા સાધ્ય જેટલા જ શ દ્ધ હોવા જોઈએ.

- ડૉ. રાજેરિપ્રસાદ

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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આપણે ફક્ત ત્યારે જ સફિ થઈ ર્કીએ, જયારે આપણે આપણા 
પ્રયત્નોમાું વવશ્વાસ રાખીએ. રાષ્રોન ું વનમાશણ એમના પોતાના 

લોકોથી જ થાય છે. આપણે અમ ક બાબતોમાું માગશદર્શન, સહકાર 
અને સલાહ લઈ ર્કીએ, પરુંત   તમામ બાબતોમાું આશ્રય અને 
વલણ નદહ. આપણે બાિકો નથી, પરુંત   છ હજાર વષશનાું

ર્ાણપણ સાથેન ું પદરપક્વ રાષ્ર છીએ.
- લાલા લાજપતરાય

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

આપણે બે વાત ર્ીખવી જોઈએ. એક એ કે, બીજા જે રીતે 
આપણને ર્ એ છે, એ રીતે આપણે આપણી જાતને જ જોવી. 
બીજી વ્યક્ક્તના મ  લ્યાુંકન સમયે આપણે એક આ માપદુંડ 

રાખવો જોઈએ. સાથ-ે સાથે બીજી વાત એ પણ ર્ીખવી જોઈએ 
કે, જો આપણે બીજી વ્યક્ક્તના મુંતવ્યોના ડર પ્રમાણે કામ 
કરીશ ું, તો જીવનમાું ક્ારેય સફિ નદહ થઈ ર્કીએ.

- ચક્રવતી રાજગોપાલાચારી  

સ્વાતતં્ર્ય-સેનાનીઓની સવચાર-કજ્ઞણકાઓ
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અધ્યાય ૨, શ્લોક ૪૭
कर्मण्येवाधिकारस्ते र्ा फलेषु कदाचन।

र्ा कर्मफलहेतुर्भमर्ाम ते सङ्गोऽस््वकर्मणि।।

“તને તાર ું વનયત કતશવ્ય-કમશ કરવાનો અવધકાર છે, પરુંત   તને કમશનાું 
ફિો પર અવધકાર નથી. ત  ું પોતાની જાતને કદાવપ પોતાના કમોન ું 
કારણ માનીર્ નદહ, અને સ્વકમશ કરવામાું કદી આસક્ત થઈર્ નદહ.”

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

અધ્યાય ૩, શ્લોક ૨૧
यद्यदाचरतत शे्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स य्रर्ािं कुरुते लोकस्तदनुवतमते।।

“મહાપ ર ષ જે આચરણ કરે છે, તેન  ું અન સરણ સામાન્ય મન ષ્યો કરે છે 
અને ઉદાહરણરૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાવપત કરે છે, તેન  ું 

સમગ્ર જગત અન સરણ કરે છે.”

ગીતાના જીવનસિૂો
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અધ્યાય ૨, શ્લોક ૬૨
ध्यायतो ववषयान्ुंसः सङ्गस्तेषभ्जायते।

सङ्गात ्संजायते कार्ः कार्ा्रोिोऽभर्जायते।।

“ઇષ્ન્રય-વવષયોન ું ળચિંતન કરવાથી મન ષ્યને તેમાું આસક્ક્ત થાય છે 
અને આથી આસક્ક્તની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામમાુંથી ક્રોધ 

ઉદ્ભવે છે.”

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

અધ્યાય ૨, શ્લોક ૬૩
रोिाद्र्वतत संर्ोहः संर्ोहा्स्र्तृतववभ्रर्ः।

स्र्तृतभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा्रिश्यतत।।

“ક્રોધમાુંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણર્ક્ક્તનો વવભ્રમ થાય 
છે. જયારે સ્મરણર્ક્ક્ત ભ્રવમત થઈ જાય છે, ત્યારે બ દ્ધદ્ધ નષ્ટ થઈ જાય 
છે અને બ દ્ધદ્ધ નષ્ટ થવાથી મન ષ્ય સુંસાર-ક પમાું પ  નઃપતન પામે છે.”

ગીતાના જીવનસિૂો
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અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૩
नैनं तिनदन्नत शस्राणि नैनं दहतत ्ावकः।
न चैनं क्लेदयन्या्ो न शोषयतत र्ारुतः।।

“આ આત્માને કોઈ પણ ર્સ્ત્રથી છેદી ર્કાતો નથી, અક્ગ્નથી બાિી ર્કાતો 
નથી, પાણીથી ભીંજવી ર્કાતો નથી કે પવનથી સ  કવી ર્કાતો નથી.”

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

અધ્યાય ૬, શ્લોક ૧૭
युक्ताहारववहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोिस्य योगो र्वतत दःुखहा।।

“જે મન ષ્ય આહાર, વવહાર, વનરા તથા કાયશ કરવાની આદતોમાું વનયવમત 
રહ ેછે, તે યોગાભ્યાસ દ્વારા સવશ ભૌવતક દ ઃખોને નષ્ટ કરી ર્કે છે

ગીતાના જીવનસિૂો
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અધ્યાય ૨, શ્લોક ૩૭
हतो वा राप्स्यभस स्वग ंन्ज्वा वा र्ोक्ष्यसे र्हीर्।्

तस्र्ादवुत्तष्ठ कौनतेय युद्िाय कृततनश्चयः।।

“હ ેક ુંતીપ ત્ર, જો ત  ું ય  ધ્ધમાું હણાઈ જઈર્ તો સ્વગશ પ્રાપત કરીર્ , 
અથવા જો ત  ું જીતીર્, તો પરૃ્થવીના સામ્રાજયન ું સ  ખ ભોગવીર્. તેથી, 

દૃઢ વનશ્ચયપ  વશક ઉભો થા અને ય દ્ધ કર.”

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

અધ્યાય ૩, શ્લોક ૪૨
इन्नियाणि ्राण्याहुररन्नियेभ्यः ्रं र्नः।
र्नसस्तु ्रा बुद्धियो बुद्िेः ्रतस्तु सः।

“કમેષ્ન્રયો જડ પદાથશ કરતા ચદડયાતી છે, મન ઇષ્ન્રયો કરતા ઉચ્ચતર 
છે, બ દ્ધદ્ધ મન કરતા વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે (આત્મા) બ દ્ધદ્ધથી પણ 

વધ  શે્રષ્ઠ્તર છે.”

ગીતાના જીવનસિૂો
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અધ્યાય ૨, શ્લોક ૬૬
नान्स्त बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य र्ावना।
न चार्ावयतः शान्नतरशानतस्य कुतः सुखर्।्।

“કૃષ્ણભાવનાપરાયણ થઈને જે મન ષ્ય પરમેશ્વરના સબુંધમાું રહતેો 
નથી, એની બ દ્ધદ્ધ દદવ્ય થતી નથી અને ળચિ પણ સુંયવમત રહતે  ું નથી, 
જેના વવના ર્ાુંવતની કોઈ ર્ક્તા રહતેી નથી અને ર્ાુંવત વવના સ  ખ 

પણ કેવી રીતે સુંભવે?”

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

અધ્યાય ૨, શ્લોક ૧૪
र्ारास््शामस्तु कौनतेय शीतोष्िसुखदःुखदाः।
आगर्ा्ातयनोऽतन्यास्तांन्स्तततक्षस्व र्ारत।।

“હ ેક ુંતીપ ત્ર, સ ખ તથા દ ઃખન ું ક્ષળણક આવવ ું અને કાિાુંતરે એમન ું અરશ્ય 
થવ ું, વર્યાિા અને ઉનાિાની ઋત  ઓના આવવા અને જવા સમાન છે. હ ે
ભરતવુંર્ી, તેઓ ઇષ્ન્રયાન ભ  વતમાુંથી જન્મે છે અને મન ષ્યે તેમને અવસ્થ 

થયા વગર, સહન કરતા અવશ્ય ર્ીખવ ું જોઈએ.”

ગીતાના જીવનસિૂો
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“જો મને એવા સ્થિ વવરે્ પ  છવામાું આવે કે જયાું મન ષ્યે પોતાને 
પોતાની પસુંદગી પ્રમાણે મિેલી કેટલીક ભેટોને સુંપ  ણશ રીતે વવકવસત 
કરી છે, જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યાઓ પર ખ  બ જ ઉંડાણપ  વશક 

ળચિંતન કય ું છે અને એના સમાધાનો મેિવ્યા છે; તો મારે ભારત તરફ 
ઈર્ારો કરવો જોઈએ. વવશ્વમાું એવ ું કોઈ પ સ્તક નથી જે ઉપવનષદ 

જેટલ ું રોમાુંચક, ઉિેજક અને પે્રરણાદાયક હોય.”
- મેક્સ મ લર

(જમશન ભાષાસવદ અને પ્રાચ્ય સવદ્યા-સવશારદ)

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

“ભારતમાું વવતાવેલો સમય અસામાન્ય અસર ઉપજાવે છે. તે એક એવા 
અવરોધક તરીકે કામ કરે છે, જેનાથી બાકીન ું વવશ્વ અવાસ્તવવક લાગે છે.”

- તાકહર શાહ
(જ્ઞિટીશ પિકાર અને ડોક્ય મેરટરી કફલ્મમેકર)

વૈસિક લેરસથી આપણ ં ભારત
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“આપણે ભારતીયોનાું ઘણા ઋણી છીએ. એમણે આપણને એ સમયે 
ગણતરી કરતા ર્ીખવાડ્ ું કે જયારે કોઈ જ વૈજ્ઞાવનક સુંર્ોધનો 

અક્સ્તત્વમાું નહોતા.”
- આલ્બટશ આઈરસ્ટાઈન

(મહાન ભૌસતકશાસ્ત્રી અને સવચારક)

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

“ધમશની બાબતમાું ભારત જ એકમાત્ર કરોડપવત છે. આ એક જ ભ  વમ છે, 
જેને બધા માણસો જોવાની ઇચ્છા ધરાવે છે અને વવશ્વનાું બધા જ દેર્ોનો 
પ્રવાસ કરવા છતાું પણ જે નથી મિત  ું, તે માત્ર ભારતની એક ઝલકમાુંથી 
મિે છે. ભારત એ માણસજાતન ું ઉત્પવિસ્થાન છે. ભારતની ભ  વમ માણસની 

બોલીન ું જન્મસ્થાન, ઈવતહાસની માતા, મહાન ભાવોની દાદી અને 
પરુંપરાઓની પરદાદી છે. માનવજાતન ું સૌથી દકિંમતી અને રચનાત્મક 

રવ્યનો કોષ ભારતમાું છે.”
- માકશ  ટ્વેઇન

(અમેકરકન લેખક)

વૈસિક લેરસથી આપણ ં ભારત
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“જો આ પરૃ્થવી પર એક સ્થાન છે કે જયાું સાવ ર્રૂઆતના જ તબક્કામાું 
માણસોનાું અક્સ્તત્વના સ્વપનની ર્રૂઆત થઈ અને જીવુંત મન ષ્યોના 

બધા સપનાઓને ઘર મિી ગય ું, તો તે ‘ભારત’ છે.”
- રોવર રોલેરડ 

(ફે્રરચ તત્વજ્ઞચિંતક)

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

“મારા મત મ જબ, ભારત હુંમેર્ાું ‘બધ ું’ રર્  કરે છે અને ‘બધાું’ન ું 
પ્રવતવનવધત્વ કરે છે; બધ ું અહીં છે. તમે અહીં કાયમ રહી ર્કો છો, અને 
તમને ક્ારેય એવ ું નદહ લાગે કે તમે જીવનમાું કશ ુંક ચ  કી ગયા છો.”

- કક્રસ માકટિન
(જ્ઞિકટશ પોપ-રોક કલાકાર)

વૈસિક લેરસથી આપણ ં ભારત
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“ભારત આપણને પદરપક્વ મનની સહનર્ીલતા અને સૌજન્યતા, 
સમજણની ભાવના, એકરૂપતા અને બધા મન ષ્યો પ્રત્યે પે્રમપ ણશ 

વ્યવહાર ર્ીખવરે્.” 
- સવજ્ઞલયમ જેમ્સ ડય રારટ

(અમેકરકન લેખક, ઇસતહાસસવદ અને તત્વજ્ઞચિંતક)

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

“અન્ય દેર્ોમાું, હ ું પ્રવાસીઓ તરીકે જઇ ર્ક ું છું, પરુંત   ભારત, હ ું યાત્રાળુ 
તરીકે આવ ું છું.”

- માકટિન લ્ય થર કકિંગ જ સનયર
(આકફ્રકન-અમેકરકન મિંી અને લોક-કાયશકર)

વૈસિક લેરસથી આપણ ં ભારત
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“મેં નોંધ્ય ું છે કે ભારતમાું લોકો ખ ર્ હોય છે. જયારે ત્યાુંથી હ ું ઘરે પાછી 
આવી, ત્યારે જોય ું કે લોકો પાસે ભૌવતક રષ્ષ્ટએ બધ ું હત  ું અને તે ઘણી 

સ ખ-સગવડોથી ઘેરાયેલા હતા, પરુંત   તેઓ ખ ર્ ન હતા.”
- ગોલ્ડી હોન

(અમેકરકન અજ્ઞભનેિી અને કલાકાર)

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

“ભારતે 20 સદીઓ સ ધી તેની સરહદ પાર એક પણ સૈવનક મોકલ્યા વવના 
સાુંસ્કૃવતક રીતે ચીન પર વવજય મેિવ્યો અને પ્રભ ત્વ મેિવ્ય ું.”

- હ -સશહ 
(ભતૂપવૂશ ચીની અમેકરકન રાજદૂત)

વૈસિક લેરસથી આપણ ં ભારત
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'પખં'ની ઉડાનમા ંસહભાગી પાખંો

યાજ્ઞિક વઘાસસયા
કેય ર દ ધાત
મનોરી શાહ
અનતં ગોકહલ
સવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન
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અમારી સાથે 
ઉડવાના 
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