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મહાન દયોના સારેગમપધિન  
 
 

લેખક: સજંીવ શાહ 
િકમંત: ૫૦૦/-  
પ ૃ ઠ: ૪૧૯ 
 
 
 
 
 
“દરેક મનુ યની અંદર િવકાસ માટેની અનતં સભંાવનાઓ રહલેી હોય જ છે.  
તો હુ ંપણ બદલાઈ ને સતત િવકસવુ ંપસદં કેમ ન કરંુ?” 
 

શુ ંતમારા જીવનમા ંગભંીર, પીડાજનક સમ યાઓ છે?  
તમે સબંધંોમા ંિન ફળતાઓ કે ગ ૂગંળામણ અનભુવો છો? 
કે પછી તમારંુ જીવન વેરિવખરે અને િદશાહીન છે? 
માનો કે ન માનો- સમ યાઓ બહાર હોતી નથી. 
 

દરેક મનુ યની અંદર મહાનતાની સભંાવનાઓ છે. 
શુ ંતમે આ સભંાવનાઓ સાકાર કરવા ઇચ્છો છો? 
દરેક મનુ યના જીવનનો કોઈ અનન્ય હતે/ુધ્યેય હોય છે. 
શુ ંતમે આ હતે/ુધ્યેય શોધવા ને ફળીભતૂ કરવા ઇચ્છો છો? 
જીવનની દરેક સમ યા પાછળ કોઈ અવસર પાયેલો છે. 
શુ ંતમે આ અવસરોને ઓળખવા ને ઝડપી લેવા ઇચ્છો છો? 
જો હા, તો આ પુ તક આજીવન તમારંુ સાથી બની રહશેે. 
 

મહાન જીવન જીવવાનુ ંઆ એવુ ંપાઠયપુ તક છે મા ં 
ચાિર ય-ઘડતર િવશે વૈ ાિનક અને તબક્કાવાર માગર્દશર્ન છે- 
વિવકાસ પરના સેંકડો પુ તકોનો અકર્ અને સઘળા ધમ નો સાર છે; 
ણે સમગર્ ગજુરાતમા ંચાિર ય ઘડતરની બંેશને નવુ ંજોમ આપ્યુ ંછે. 

 
 

“ યિક્ત વયનંા જીવનને એક સ નાત્મક કૃિતમા ંપલટે  
અને તે અન્યોને પણ આમ કરવા નેહપણૂર્ રીતે શીખવે તે આ બેંશનુ ંહાદર્  છે. 

તમે આ બેંશના, આ શા ત સદેંશના સમથર્ વાહક થઈ શકો છો  
તેવી અમારી ઊંડી ા છે. 

આ નતૂન માનવના અને નતૂન િવ ના સ નની પર્િકર્યામા ં 
તમારંુ હાિદર્ક વાગત છે.” 
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નતૂન િવ ના પર્ભાતનો કલરવ  
 
 
 

લેખક: સજંીવ શાહ 
િકમંત: ૨૦૦/- 
પ ૃ ઠ: ૨૫૫ 
 
 
 
 

ડૉ. એમ. કૉટ પેકના િવ  િવખ્યાત પુ તક Ôધ રોડ લેસ ટર્ાવે ડÕ અને અન્ય પાચં સાિહત્ય-સ નોની ગજુરાતી 
ભાષામા ંમૌિલક રજૂઆત અને આ બધા જ પુ તકોના ંસાર તત્વોનુ ંસ નાત્મક સકંલન. 
  
જીવન જીવવુ ંઅત્યતં કિઠન છે. જીવનના ંકોઈ પણ પર્ ો કે સમ યાઓના ંસહલેા સાત ઉ રો સભંવ જ નથી. આ 
જાણ્યા પછી પણ હુ ંજીવન સહલેાઈ થી જીવી નાખવા કેમ મથ્યા કરંુ ?ં 
  
ચાહ ેઆપણે જીવનના ગમે તે ક્ષેતર્મા ંસમ યાઓનો સામનો કરી ર ા હોઈએ- 
પેર્મ, લગ્ન, કુટંુબ, યવસાય, વા થ્ય કે અધ્યાત્મ- 
ડૉ. એમ. કૉટ પેકના િવચારો આપણી ઊંઘ હરામ કરી દે તેમ બને. 
તેઓ આપણન ેજીવનની વા તિવકતા સમજાવે છે 
અને આપણ ે  બની શકવાની સભંાવનાઓ ધરાવીએ છીએ, 
તે બનવા માટે પરુુષાથર્ કરવા તેઓ આપણન ેપડકારી ર ા છે. 
 

જીવનના દરેક મખુ્ય ક્ષેતર્ માટે નવી િદશાઓ ખોલી આપતુ ંમાગર્દશર્ન આ પુ તકમા ંસમાિવ ટ છે. 
 
 
 
 

“ગાડિરયા પર્વાહ િવરુ  બેંશ.. િવચારવુ ંખરેખર સહલેુ ંછે?.. િવચારતા ંકેવી રીતે શીખવુ?ં.. ભાવનાત્મક બિુ  અને 
વઘડતર..િવચારક્ષમતા, જાગિૃત અને વિવકાસ.. ” 

“વેદના તો જીવનની િનશાની છે!.. દુઃખ, પીડા અને વેદનાનુ ંજીવનમા ં થાન..િડપેર્શનની વેદના અને િવવેક- સાધના..સાચી 
રીતે ગુ સે થવાની કળા..અન્યો પર દોષારોપણ કે ક્ષમાપના..” 

“વીસમી સદીના અંતે ÔપÕ પેર્મનો ÔપÕ...પેર્મની યાખ્યા થઈ શકે ખરી?..પેર્મમા ંપડવુ ંએટલે શુ?ં..પેર્મ એ લાગણી 
નથી..િહમંતપવૂર્ક જીવવામા ંપેર્મ છે..પેર્મ છેવટે તો રહ ય જ છે.. ” 

“કારિકદ ની પસદંગી ને જીવનકાયર્ની શોધ.. કારિકદ  અને જીવનકાયર્ વચ્ચેનો તફાવત.. જીવન કાયર્ કેવી રીતે શોધવુ?ં.. મારે 
કયા પર્કારના સગંઠનમા ંજોડાવુ ંજોઈએ?..નેતા: સ ાનો ટર્ ટી ને ઈ રનો પર્િતિનિધ.. ” 

“િવ ાનથી શરુ કરી ઈ ર તરફની યાતર્ા.. આજનુ ંિવ ાન ન સમજી શકે તે સઘ ં અવૈ ાિનક? મનુ યનો ધમર્ ખરેખર કેવી 
રીતે િવકસી શકે? આધ્યાત્મયાતર્ાના ચાર તબક્કાઓમા ંતમે ક્યા ંછો?  

આપણને મતૃ્યનુો દર કેમ લાગે છે?” 
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અઘરો છે આ પર્ેમ ને અઘરા છે આશીવાર્દ! 
-બાળસમ યા અને વણ-િચિકત્સા-  
 
 

લેખક: સજંીવ શાહ 
િકમંત: ૧૩૦/- 
પ ૃ ઠ: ૧૮૪ 
 
 
 
 
 
“હુ ંબહ ુદુ:ખી .ં” 

એક એકલોઅટલૂો બાળ- મ ૂઝંાયેલો, તરછોડાયેલો, ગભરાયેલો, 
ક્યારેક ગુ સાભય , તો ક્યારેક ગમુસમૂ. ઊંડે ઊંડે ઝખં્યા કરે છે.. 
“આટલી મોટી દુિનયામા,ં કોઈ તો મને સભંાળશે, સમજાશે?”  
 
મ ૂઝંાયા છે મા-બાપ અને િશક્ષકો પણ..... 
તેના મા-બાપ િચંિતત છે, શરિમંદા છે, કે  
“શુ ંઅમારા બાળકમા ંખામી છે?” 

િશક્ષકો પણ િવચારે છે કે “તે આવુ ંવતર્ન કેમ કરે છે? 

બીજા બાળકોની મ તે વ થ કેમ નથી?” 
 
ખામી બાળકમા ંછે કે ખામી વડીલોમા ંછે? 
 
આ પુ તકમા ંએ બાળકની િદલધડક દા તાન છે! 
આત્મિવ ાસના ંપહલેા પહલેા ાસોની બેિમસાલ ઘટમાળ છે! 
ને વાચં્યા પછી વાલીઓના વહાલને એક પડકાર છે! 
ખબૂ અઘરો છે આ પેર્મ ને અઘરા છે આશીવાર્દ! 
 
 
 
 

“અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે સવેંદનશીલ િમતર્ો ડીબ્ઝની આ રોમાચંક વા તિવક કહાણી વાચંશે, વચંાવશે, તેની ચચાર્ 

કરશે અને પુ તકના સદેંશને ચોતરફ ફેલાવશે. અમે એવી પણ આશા રાખીએ છીએ કે Ôઅઘરો છે આ પેર્મ ને અઘરા છે 

આશીવાર્દ!Õ વાચંનાર દરેક યિક્ત અંતરથી એટલી હચમચી જશે કે તે બાળકોની આજીવન વકીલ થઈને રહશેે અને મૅડમ 

મૉન્ટેસરી, વજીર્નીઆ ઍક્ઝલીન તથા આપણા િગજુભાઈ બધેકા વા અનેક મહાનભુાવોના જીવનકાયર્નો સદેંશ સમજાશે કે,- 

બાળકો કદી ખરાબ કે સમ યા પ હોતા ંનથી. માબાપ અને િશક્ષકોનુ ંઅ ાન જ ખરી સમ યા છે.” 
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જવાબ માગે છે િજદંગી! 
“પારાવાર પીડાની આ ક્ષણે...શુ ંછે તારા અિ તત્વનો અથર્?”  
 
 
 
 
લેખક: સજંીવ શાહ 

િકમંત: ૧૬૪/- 
પ ૃ ઠ: ૧૭૫ 
 
 
 
 
 
મનુ યની સવ ચ્ચ આંતિરક વતતંર્તા અને તેના ંજીવનનો અથર્/ધ્યેયની શોધ માટે િવ ની સૌથી મહાન 
મનોવૈ ાિનક ચળવળોમાથંી એકનો પિરચય. 
 
શુ ંછે ધ્યેય મારા જીવનનુ?ં 
 
જ્યા ંપીડા છે ત્યા ંઅથર્ છે...જ્યા ંઅથર્ છે ત્યા ંજીવન છે. 
 
 મનુ યની માિલકીની બધી વ તઓુ આંચકી લેવાઈ હોય; ના માતાિપતા-પત્ની-ભાઈની ગેસ ચેમ્બરમા ં

ગ ૂગંળાવીન ેહત્યા કરવામા ંઆવી હોય; નુ ંસવર્ વ છીનવાઈ ગયુ ંહોય;  ભખૂ ને ઠંડીમા ંમજૂરી અને રતાભયાર્ 
અત્યાચારો સહન કરતો હોય; દર કલાકે ના માથે મોતની તલવાર લટકતી હોય- વષ  સધુી આવી પિરિ થિતમા ં
રહનેાર મનુ યને જીવન જીવવા વુ ંલાગી શકે ખરંુ?- િવક્ટર ફેર્ન્કલનો જવાબ હતો “હા”. 
 
સજંોગો ગમે તેટલા િવકટ કેમ ન હોય, દરેક મનુ યની તેની પોતાની િજંદગી પરત્વે જીવનનો અથર્ શોધવાની 
જવાબદારી છે. 
 
જ્યારે મનુ ય પાસેથી બધુ ંજ ટંવી લેવામા ંઆવે, ત્યારે પણ તેની પાસેથી એક બાબત છીનવી શકાતી નથી-
અને તે છે- પસદંગી કરવાની તેની આંતિરક વતતંર્તા. 
 
જો તમે દર વષેર્ એક જ પુ તક વાચંતા હો, તો Ôજવાબ માગે છે િજદંગીÕ અ-ચકૂ વાચંશો.      
 
 

“આપણે કોના માટે જીવન જીવી ર ા છીએ? શુ ંઆપણે સકુંિચત, વાથીર્ હતેઓુ સાથે જીવન બાધંી લીધુ ંછે? આપણી પીડા 
આપણને શુ ંસદેંશો આપી રહી છે? આપણે શુ ંકરીએ તો આ પીડા જતી રહશેે? જો પીડા આપણને આ ક્ષણે કશુ ંકરવાનુ ંકહી 

રહી હોય, કોઈ હતે ુકે ધ્યેય તરફ અંગિુલિનદેર્શ કરી રહી હોય, તો એ શુ ંહોઈ શકે?... 
આમ પીડા થી સભાન થવુ,ં પીડાના સકેંતને સમજાવો અને તે િદશામા ંકશુ ંનક્કર કરવુ-ં  

દરેક મનુ યની પાસે આમ કરવાની આધ્યાિત્મક વતતંર્તા છે.  
આનાથી વધ ુઆશા પદ બાબત મનુ ય જાિત માટે હોઈ શકે ખરી?” 
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જીવવુ ંએટલે ચાહવુ ંએટલે શીખવુ!ં  
 
 
 

લેખક: સજંીવ શાહ 
િકમંત: ૩૦૦/- 
પ ૃ ઠ: ૨૬૯ 
 
 
 
 

Ôપેર્મ શીખવાની બાબત નથીÕ Ð આમ માનવા વી જીવનમા ંબીજી કોઈ ગભંીર ભલૂ નથી. 
 

આપણે  રીતે જીવન જીવતા ંશીખીએ છીએ તે જ આપણો પેર્મ છે,  
અને આમ શીખતા ંશીખતા ં  પેર્મનુ ંસ ન કરીએ છીએ તે જ આપણુ ંજીવન છે. 
 
“પેર્મ એટલે શુ ંતે શબ્દોમા ંસમજાવી ન શકાય...” 

“પેર્મ શીખવાની કે શીખવવાની બાબત નથી...” 

“પેર્મ કેવળ લાગણી છે અને આપણા િનયતંર્ણમા ંનથી...” 

..આવી આવી ખોટી માન્યતાઓ ધરાવતો આપણા સમાજનો મોટો વગર્  
પેર્મ બાબતે અનેક મ ૂઝંવણો અને સમ યાઓથી પીડાતો હોય તેમા ંશુ ંનવાઈ?  
 
પેર્મ એટલે શુ?ં પેર્મ શુ ંછે? પેર્મ શુ ંનથી? 

શુ ંખદુને પેર્મ કરવો સારી બાબત છે કે માતર્ વાથીર્પણુ?ં 

સાચો પેર્મ શુ ંકરે ને શુ ંન કરે? 

પેર્મ શાનાથી મહોરે અને શાનાથી મરૂઝાય? 

પેર્મને લઈને સમ યાઓ અને કટોકટીઓ કેમ સજાર્ય છે? 

પેર્મ અને ચાિર ય-ઘડતર વચ્ચે શુ ંસબંધં છે? 

શુ ંપેર્મને જીવનથી અને શીખવાથી અલગ કરી શકાય? 

...આવા આવા પર્ ો પર િચંતન અને મનન પરંુૂ પાડત ુ ંઆ પુ તક  
પેર્મ િવશે રસ ધરાવનાર સૌનુ ંઘિન ઠ િમતર્ બની રહશેે. 
 
પેર્મની િફલસફૂી, કળા અને મનોિવ ાન તરફ અંગિુલિનદેર્શ કરત ુ ંપુ તક! 
 

“આપણે સૌ છેવટે પેર્મ માટે જન્મ્યા છીએ. પેર્મ અિ તત્વનો િસ ાતં છે અને પેર્મ જ ધ્યેય છે. આપણે પેર્મના િસ ાતંોની ધરાર 
અવગણના કરીએ-તેનાથી ભયકંર બીજી જીવન સાથેની છેતરપીંડી હોઈ શકે નિહ,  

કારણકે આ ક્યારેય ભરપાઈ ન થઈ શકત ુ ંનકુસાન છે.  
ઓ જીવન સાથે આવી છેતરપીંડી કયાર્ િસવાય પરૂી ઉત્કટતાથી પોતાનુ ંજીવન જીવવા માગે છે,  

ઓ સતત પિરવતર્ન અને િવકાસમા ંમાને છે તેવા સૌને આ પુ તક સમિપર્ત છે.” 
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સમરિહલ  
 
 

મળૂ લેખક: એ.એસ. નીલ  
અનવુાદ માગર્દશર્ન/સપંાદન: સજંીવ શાહ 
િકમંત: ૩૨૫/- 
પ ૃ ઠ: ૩૮૦ 
 
 
 

શુ ંતમે આવી શાળાની ક પના કરી શકો છો? 
• મા ંબાળકોને વગ મા ંજવુ ંફરિજયાત ન હોય 
• જ્યા ંબાળકો  કરવુ ંહોય તે કરવા વતતંર્ હોય 
• જ્યા ંબાળકો પર કોઈ પણ પર્કારની િશ ત થોપાતી ન હોય 
• જ્યા ંબાળકો જાતે જ િનયમો બનાવી તેનુ ંપાલન કરતા હોય  
• જ્યા ંિનયમો તોડનાર માટે દંડ પણ બાળકો જાતે જ નક્કી કરતા હોય.. 

 

માનો કે ન માનો Ð આવી શાળા આ િવ મા ંઅિ તત્વ ધરાવે છે Ð અને તેનુ ંનામ છે સમરિહલ, ના થાપક અને 
આ પુ તકના લેખક, એ.એસ.નીલને િવ ના ંસૌથી મોખરાના ૧૦ કેળવણીકારોમાથંી એક ગણવામા ંઆવે છે. 
 

“િવ ના બધા ગનુાઓ, નફરત, બધા યુ ોના ંમળૂમા ંછેવટે નાખશુી છે. આ નાખશુી કેવી રીતે ઉદભવે છે, તે કેવી 
રીતે મનુ યોનુ ંજીવન બરબાદ કરી નાખ ેછે, અને બાળકોનો ઉછેર કેવી રીતે કરવો જોઈએ, થી આ નાખશુી 
ઉદભવે જ નિહ આ બાબતો દશાર્વવાનો આ પુ તકનો પર્યત્ન છે.” Ð એ.એસ.નીલ  
 

ઓ બાળકોને સાચો પેર્મ અને સાચી કેળવણી આપવા ઇચ્છે છે તેવા સૌ િશક્ષકો, કેળવણીકારો અને વાલીઓને 
આ પુ તક જ ર િવચારતા કરી મકૂશે. 
 
 

“એક મુ કેલ બાળક એ છે  બાળક ખશુ નથી. તે પોતાની જાત સાથે યુ ે ચડ ુ ંછે;  
અને તેના પિરણામે તે આખા જગત સાથે યુ ે ચડ ુ ંહોય છે.  

કોઈ નાખશુ માણસ કદી સભામા ંખલેલ પહ ચતો નથી કે યુ નો ઉપદેશ આપતો નથી કે કોઈ હબસી પર્ત્યે િહંસાચાર આચરતો 

નથી...ક્યારેય કોઈ ખશુ યિક્તએ કોઈનુ ંખનૂ કયાર્ન ુ ંકે ચોરી કયાર્ન ુ ંજાણમા ંનથી. 
આ બધા કરતા વધ ુઆ પુ તક એ એક એવી જગ્યાની - સમરિહલની વાતાર્ છે, જ્યા ંબાળકોમા ંદેખાતી નાખશુીનો ઉપચાર 
કરવામા ંઆવે છે. અને, વધ ુઅગત્યનુ ંએ કે જ્યા ંબાળકોને આનદંભયાર્ વાતાવરણમા ંઉછેરવામા ંઆવે છે.” Ð એ.એસ.નીલ 

 

જો આનદં શબ્દનો કોઈ અથર્ હોય તો એ છે સારા હોવાની આંતિરક લાગણી, સતંલુનની ભાવના, જીવનથી સતંોષ પામવાની 
લાગણી. આ બધુ ંતો જ રહી શકે જો કોઈ યિક્ત પોતાને વતતંર્ મને. 

મકુ્ત બાળકોના ચહરેાઓ સરળ, ભયમકુ્ત હોય છે; િશ તબ  બાળકો નમાલા, દુઃખી અને ભયભીત લાગે છે. 


