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તંત્રીની કલમે આ પત્ર... “સ્િતતં્રતા માિો જન્મશ્સધ્ધ હક છે.” 

તેિું શ્િધાન કિનાિા ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે ભાિતના અગ્રણી 

સ્િાતંત્ર્યસનેાની હતા. છેક સને ૧૭૭૬મા ંયુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ 

અમેરિકા એક “િજસત્તાક િાષ્ટ્ર” તિીક ે ઘોશ્ષત થયું હતુ.ં તાજેતિમા ં તા. ૪થી 

જુલાઈ, યુએસએના “ઈશ્ન્ડપેન્ડન્ટ ડે” તિીક ેશાનદાિ િીતે ઉજિાયો.  

    ભાિત બલકે શ્હન્દુસ્તાન પણ પોતાનો “આઝાદ રદન” તા. ૧૫ ઓગષ્ટ ે

ઉજિશે. દુશ્નયામાં અનેક દેશો એક ‘સ્િતતં્ર’દેશ તિીકે અશ્સ્તત્િ ધિાિે છે, પિંત ુ

એિા દેશોમા ં“લોકશાહી” નથી. શાસન વ્યિસ્થા જે તે દેશની િજાને સુખ, શાંશ્ત 

અને આર્થથક શ્સ્થિતા આપે ત્યા ંસધુી િજાને કોઈ િાંધો આિતો નથી. પણ જ્યાિે 

િજામાં સમૃધ્ધિગગ અન ે ગિીબિગગ િચ્િ ે િધુ અસમાનતા સજાગય છે, ત્યાિ ે તે 

દેશની શાસન વ્યિસ્થા સામે શંકા જાગે છે. આ સંદભે આપણે યુએસએ અન ે

ભાિતની િજાના જીિનધોિણની સિખામણી કિીશંુ તો જણાશ ે કે બંને દેશોમા ં

તિંગિ અને ગિીબ િચ્િનેું અંતિ િધતું જાય છે. યુનાઈટટે સ્ટટે્સ ઓફ અમેરિકામા ં

આિી આર્થથક અસમાનતા દખેીતી િીતે જણાતી નથી, કાિણ ક,ે અત્રનેી સિકાિના ં

કેટલાયે કલ્યાણકિી િોગ્રામો ગિીબોને માશ્સક નાણાંકીય સહાય-િોકડ અને “ફૂડ 

સ્ટેમ્્સ” અન ે શ્ન:શૂલ્ક હલે્થ ઈન્સ્યુિન્સ જેિી યોજનાઓથી ગિીબ અિસ્થામા ં

ગૌિિરૂપ જીિન જીિિા પૂિતો ઉપયોગી થઈને તંદુિસ્તી પણ પૂિી પાડ ેછે. અન ે

આ બાબતમા ં ભાિતની પરિશ્સ્થશ્ત ગિીબો માટે શ્ન:સહાય હોઈ દુ:ખદ છે. 

ભાિતના િડા િધાનસ્િ. િાજીિ ગાંધીએ એ મતલબથી કહ્ું હતુ ંક,ે એક રૂશ્પયાની 

સિકાિી સહાયમાંથી ૧૫ પૈસા જ લાભાથીને પહોંિે છે. છેક ૧૯૮૫મા ંકહેલા 

આ કથન મજુબ તો રૂશ્પયા એકની સહાયમાંથી ૫ પસૈા પણ હિે પહોંિતા નશ્હ 

હોય!     

    લોકશાહી દેશો એિા યુએસએ અને ભાિતમાં લોકોની, લોકો માટે અને લોકો 

માિફત ેિહીિટ કિતા લોકો જ હોય છે. જેમાં િૂટંણી િથા “લોકશાહી દેશો”ની 

આધાિભતૂ વ્યિસ્થા છે. સામાન્ય િીતે ૧૮ િષગ અને તેથી િધુ ઉંમિના 

મતદાતાઓ પોતાના િશ્તશ્નશ્ધ-શ્િધાનસભ્ય-ને બહુમતી અપાિીને સિકાિ 

િિનાિ પક્ષનો એક અગત્યના ‘સાંસદ’ બનાિે છે. અહીં હિે લોકશાહીની 

વ્યિસ્થાિાળી સિકાિ િજાના-વ્યશ્તતના ધમગ પાળિાના હકમા ંકેટલી ‘સ્િતતં્રતા’ 

આપે છે, તે િજાના ‘સ્િાતંત્ર્ય’ના હક માટ ેઅગત્યનો િચન ગણાય!  

      ધાર્થમક સ્િાતંત્ર્ય અગંે યુએસએ શ્િચિમાં અજોડ િાષ્ટ્ર છે! અને તેથી તો 

શ્િચિભિના અમેરિકામાં આિીન ે કાયમી િસિાટ કિતા ‘ઈશ્મગ્રાન્ટ્સ’ પોતાન ે

મનગમતો ધમગ પાળી શક ે છે, પોતાનો ધમગ બદલી શકે છે, પોતાન ેકોઈ ધમગ જ 

નથી, તેિું શ્િધાન કિિા પણ સ્િતતં્ર છે. 

      અમેરિકામાં મતદાન કિિું ફિશ્જયાત નથી, જેની સામે ભાિતના ‘ગુજિાત’ 

િાજ્યની સિકાિ ે‘ગુજિાત’મા ંફિશ્જયાત મતદાન કિિાનો કાયદો પસાિ કયો છે, 

જેન ેિાજ્યના િાજ્યપાલે મજૂંિીની મહોિ માિી દીધી છે. ‘ફિશ્જયાત મતદાન’  

‘વ્યશ્તતગત સ્િતંત્રતા’ પિનો િૂિ ઘા ગણાય! કોઈપણ સિકાિને આિા કાયદા 

ઘડિાનો અશ્ધકાિ નથી, તે ગજુિાતની સિકાિ ેગંભીિતાથી સમજિાની જરૂિ છે.  

     ‘ગજુિાત િાજ્ય’મા ં ‘ધાર્થમક સ્િાતંત્ર્ય’ પણ નથી. ‘ધમાગતિણના કાયદા’ 

મુજબ ગજુિાતની વ્યશ્તતએ પોતાને જો “શ્િસ્તી ધમગ” પનાિિો હોય તો 

પોતાના રડસ્રીતટ તલેકટિની મજૂંિી મેળિિી પડ,ે અને એિી મજૂંિીની પધ્ધશ્ત 

પણ જટીલ અને વ્યશ્તતને અકળાિનાિી છે, વ્યશ્તત જાણ ે ‘સ્િતંત્ર’ નથી તિેી 

ધાર્થમક સંદભે પરિશ્સ્થ છે, જે અશ્ત ચિતાજનક ગણાય!  

     ભાિત સંબંધે હિે તો દહેશત એ છે ક,ે ગજુિાત સિકાિ માિફત ે‘ગુજિાત’ને  

એક ‘મોડલ’ તિીક ે એક એિું િાજ્ય તૈયાિ કિિું છે, કે જેના કાયદાઓ મજુબ, 

સમગ્ર ભાિત દેશન ે‘ગુજિાત િાજ્યના મોડલ’ જેિું બનાિી દિેું. એક ખતિનાક 

‘ગુ્ત યોજના’ ભાિત દેશની “લોકસશાહી”ન ે યુએસએની “લોકશાહી” શાસન 

વ્યિસ્થા કિતાં તદ્દન અલગ એિી િજાના હકોને દબાિનાિી બની િહશે,ે જેને  

ખિેખિ “લોકશાહી શાસન વ્યિસ્થા” કહી શકાય જ નશ્હ! િચન અશ્ત ગભંીિ છે 

અને ભાિતની જાગૃત િજાએ જાગીને સમગ્ર દેશમા ં“લોકશાહી”ની જાળિણી માટે 

લાંબાગાળાના આંદોલનની તૈયાિી કિિી જોઈએ.  

     કોઈ મતદાન ક્ષેત્રમા ં જુદા જુદા પક્ષોના ઉમદેિાિો િૂટંણી લડી િહ્ા હોય, 

તેમાંના બધા જ કિોડપતી અને મોંઘી ઈમાિતો અને અનેક કાિ-િાહનોના માશ્લકો 

હોય, આિા ઉમેદિાિો લાિી ખેંિીને રદિસનું િશ્ળયંુ કમાતા અને બપોિસાંજ માંડ 

િોટલા ભેગા થતા મતતદાિોના ‘િશ્તશ્નશ્ધ’ કેિી િીતે હોઈ શકે? ગિીબી િેખા નીિે 

જીિતા ‘મતદાિો’ની આ િૂિ મજાક-‘ફિશ્જયાત મતદાન’ એ લોકશાહી”નું કલંક 

ગણાય!    

     શ્િટીશ િાજાના ‘ગુલામ દેશ’ તિીક ેછેક ૧૮૮૭થી અનકે િાષ્ટ્રભતત નેતાઓ 

અન ેસન ે૧૯૧૫ પછી ગાધંીજીની આગિેાનીમાં ભાિતને સ્િાતંત્ર્યની િળિળમા ં

સમગ્ર દેશને સામેલ કયો હતો, તેિી ઝંૂબેશ શરૂ કિિાનો સમય પાકી ગયો છે. શુ ં

ભાિતીય સામાન્ય િજાગણ “આઝાદી” ભોગિે છે? નથી ધમગસ્િાતતં્ર્યની 

આઝાદી, નથી પોતાના જ િગગના િશ્તશ્નશ્ધઓને િૂટંીન ે સિકાિ િિી શકિાની 

આઝાદી? તાજેતિમાં િોમન કેથોશ્લક દેશોના શ્બશપોની િિાગમાં િચન કયો હતો 

કે, ‘ધાર્થમક સ્િાતંત્ર્ય’ ઉપિ ભાિ મકૂિાની જરૂિ છે.      

       “યુએસ કેથોશ્લક શ્બશપોની કોન્ફિન્સ”મા ં ‘ધાર્થમક સ્િાતંત્ર્ય’ સાથ ે

અમેરિકામાં કટેલાક કાયદાઓ ધાર્થમક િાંધા સાથ ે "વ્યશ્તતગત નોકિીદાતાઓ, 

ધમગશ્નિપકે્ષ નોકિીદાતાઓ,"એ િિગ નેતાઓ આગળ િષગ માટે તમેના આયોજન 

અમેરિકી ઇશ્મગ્રેશન નીશ્ત બદલિા માટે સમાન િેચન્કગ આપિી જોઇએ દલીલ 

કિી હતી”. આિી 'શ્હમાયત' િાથશ્મકતાઓ ઉપયોગ કિિા અંગ ે આ જ સમય 

ધાર્થમક સ્િતંત્રતા સંદભે હતી,  કેટલી ઉચ્િત્તમ સ્િતંત્રતાની સકંલ્પના!     

     "વ્યશ્તતગત સ્િાતતં્ર્ય"ના મૂળભૂત અશ્ધકાિના બે મહાન અમૂલ્ય િસંગો- ૪થી 

જુલાઈ-"યુએસએ ઈશ્ન્ડપને્ડ અંટ ડે" શ્નશ્મત્તે સૌને   અને ભાિતના ૧૫મી 

ઓગષ્ટ "આઝાદ 

રદન" શ્નશ્મત્તે સૌન-ે  

 

 જૂન,  જુલાઈ અને ઓગષ્ટ સમિના મશ્હનાઓ હોઈ અમેરિકામાં ખાસ તો 

પીકશ્નક અને ટૂંકા કે બએેક િીકના ટૂિના િોગામો બનાિીને લોકો ‘િીન્ટિ’માં 

ઘિમાં પૂિાઈ િહેિાની સજાનો હિે આનંદ માણી િહ્ા છે. એકધાિા જીિનમા ં

પીકશ્નક અને િિાસો કુટુબં અન ે કોમ્યુનીટીન ે નજીક લાિિાનું એક મહત્ત્િનુ ં

સામાશ્જક કાયગ કિ ે છે. િિાસોમા ં પરિિાિના સભ્યો િધુ સહકાિાત્મક બને છે. 

એકબીજાની િધુ ઓળખ મેળિીન ેપિસ્પિ િધુ સમજાદાિી શીખ ે છે. તત્કાશ્લન 

આિા ફાયદા ધ્યાનમાં આિતા નથી, પણ માનશ્સક આનદં અને જીિનની હળિી 

પળો માણીને િિાસમાં થાનાિ ફાયદા જરૂિ ઉપયોગી થા પડ!ે      

    નાના કે ૧૦૦-૨૦૦ના ગ્રપુમા ંસિાિના ૧-દશેક િાગ્યાથી સયૂાગસ્ત સમય 

સુધીની ‘પીકશ્નક’ એક અનેિો અભભુિ છે. સગા,ં સંબંધી, જૂની અને નિી 

ઓળખાણો જીિનમા ંિધ ુિમેભાિના અને પિસ્પિ સહકાિ કેળિ ે છે. સમૂહમા ં

કેટલાય લોકોની હકાિાત્મક ટિેો અન ેખાસ આિડત અન ેકુનેહ પિસ્પિન ેિેિણા 

આપીને સમાજન ેમાનશ્સક િીતે િધુ સમૃધ્ધ બનાિે છે!             Page.01 
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                   સ્વની ઓળખ –ઈલા જોબર્ટ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)  

      આજે આપણે આ વ્યસ્ત જગતમાાં પોતા માર્ે શ્વિાિ કિીએ! અિે! પોતાને 

માર્ે શ્વિાિ કિવાનો સમય જ કયાાં છે? ઘરિયાળને કાાંર્ે જજદગી વહી જાય છે. 

આપણાાં કાયો પણ તપાસીએ! તેમાાં કેર્લાાં પણૂ્યશાળી અન ેકેર્લાાં  

મેલાાં િીંથિાાં જેવાાં છે? જીવનમાાં ઘણીવાિ એકલતા અને  

એકલતાપણાં આવે છે. આસપાસ બધા છે, છતાાં પોતાનુાં કોઈ નથી  

એવો અનભુવ થાય છે. ‘રિપ્રેશન’ આવે છે. હતાશ, શ્નિાશ અને  

નાજહમત થઈ જઈએ છીએ. રદશા વગિનુાં જીવન જીવતા હોઈએ 

 એમ લાગે છે. સ્મૃશ્તઓ અલ્પશષે થઈ જાય છે. િહેિા પિ પણ નબળાઈ અન ે

કિિલીઓ દેખાય છે. વાળમાાં સફેદી વતાટય છે. ખિેખિ જાણ ેઆપણા શ્સવાય 

બીજુાં  કોઈ આપણને ઓળખી શકતુાં નથી! હૃદયના ખૂલ્લા ઝિતા ઘા દુ:ખ 

પહોંિાિ ેછે. લાગણીઓનુાં ખાંિન થતુાં લાગે છે.  પણ આપણને ખબિ છે ક,ે ગિીબ 

કે તવાંગિ, સવટનાાં જીવનો પ્રભુ આગળ ખુલ્લાાં છે. આાંતરિક અન ેબાહ્ય જીવનો 

જગતના અાંધકાિભયાટ વાવાઝોિામાાં કિિાઈ ગયા છે, ર્ુકિ ેર્કુિા થઈ ગયા છે ત્યાિ ે

પૃથ્વી પિની યાત્રામાાં સૂયટિાંદ્ર શ્નયશ્મત પ્રકાશ આપ્યા કિ ેછે.  

     દેવ આપણને પ્રમે કિ ેછે એર્લે ભલા-ભૂાંિા સવટ પિ સિખો જ પ્રમે િાખે છે. તે 

કહ ેછે, (રફલીપી-૩: ૧૩) “જે પછવાિ ેછે તેને શ્વસિીને જે આગળ છે તનેી તિફ 

ધાઈએ. સ્વને સ્વમાાં ઝાાંખીએ.” શ્નિાશ ન થતાાં સાિી અને સફળ બાબત 

અપનાવીએ. નકાિાત્મક બાબતો દિૂ કિી સારાં સ્વીકાિી હળવા બનીએ. શ્નલોભી 

થઈને સાંતોષી બનીએ. પ્રભ ુકહ ેછે, (શ્હબ્ર.ુ-૧૩: ૫) “હુાં તન ેકદી મૂકી દઈશ નશ્હ 

અને તજી દઈશ નશ્હ. બીશ મા! ગઈ કાલે, આજે અને સદાકાળ તાિી સાથે છુાં.” 

પ્રભુ આપણને જેવા છીએ તેવા સ્વીકાિે છે. તો પોતા પિ શ્વચવાસ કિીએ અન ે

સ્વન ેગુણ-દોષ સાથ ેસ્વીકાિીએ. આજે જે પરિશ્સ્થશ્ત છે તેનો સ્વીકાિ કિીએ. 

આપણો સહજ સ્વભાવ છે ક,ે બીજાની સુાંદિતા, વૈભવ, વાાંક-ભૂલિૂક જોઈએ 

છીએ પણ પ્રથમ સ્વમાાં-આપણામાાં િહેલી સુાંદિતા શ્નહાળીએ. આપણે અનોખા, 

અદ્દભૂત અને ‘યુનીક’ છીએ, જેવા છીએ તેવા જ સાિા છીએ. પ્રભનુે પસાંદ પિ ે

તેમ જીવવા પ્રયત્ન કિીએ. યાદ િાખીએ, “દેવ પ્રમે છે.” તે આપણને િાહ ે છે. 

ગલાતી-૨: ૨૦ “શ્િસ્તની સાથે જ હુાં પણ િસૂે જિાયેલો છુાં: એર્લે જે જીવ ેછે 

તે હુાં નથી જીવતો, પણ શ્િસ્ત માિામાાં જીવ ેછે; આ નચવિ દહે ેહુાં જે જીવુાં છુાં, તે 

માિા ઉપિ પ્રેમ િાખનાિ અને માિ ેખાતિ પોતાની જાત સમપી દનેાિ ઈચવિપુત્ર 

ઉપિની શ્રધ્ધાને આધાિે જીવુાં છુાં.”   

       િગલ ેન ેપગલ ેકસોર્ીઓ થાય છે, ત્યાિે કસોર્ીઓ જ આપણન ેસફળતા 

અપાવે છે. અન ે સોનાની ખાણ જેવાાં “બાઈબલ”નાાં લોઢાની જેમ આપણન ે

તપાવીને શધુ્ધ કિે છે. આજે આપણે આશ્ત્મક શુધ્ધતાની ખોજ કિીએ.  

     ઘણીવાિ આપણી નબળાઈઓને લીધે બધાને સિખો સાંતોષ આપી શકતા 

નથી. કયાિેક ના પાિવી પિે તો પ્રેમ-શ્વનયથી ના પાિવાની છે, શીખવુાં પિશે. 

કાિણ આપણી શશ્કત નથી કે બધુાં જ કિી શકીએ, પોતાનાાં કામ પણ આપણી 

મયાટદામાાં િહીને કિવાાંનાાં હોય છે. પ્રમાણભૂત શાન સાથે સાજા થઈએ. પોતાની 

જાતને સમાિીએ.  

      પ્રથમ પોતાને પ્રમે કિીએ, સ્વને માન આપીએ, સ્વને હલકા કે તૂચ્છ ન 

ગણીએ. કાિણ ઈચવિની નજિમાાં મૂલ્યવાન છીએ. અિીસામાાં િોજ મુખ જોઈએ 

છીએ, સુાંદિ િહેિો આપ્યો છે તે બદલ આનાંદપવૂટક ખુશીથી ઈચવિનો આભાિ 

માનીએ. સષુુપ્ત આત્માને ઢાંઢોળી સીધા સાદા િસ્તા પિ પ્રભનુાાં વિનો સાથ ે

િાલીએ. પોતાના માર્ે શ્વિાિવાનો સમય નથી, વ્યસ્ત છીએ, પણ આજે માિામાાં 

શુાં સારાં છે? સાિાપણાની કઈ મૂિી સાંગ્રહી િાખી છે? આજે પર્ાિો ખોલી તેનો 

ઉપયોગ કિીએ. બીજાથી િિવાની જરૂિ નથી. આાંસુ સાિીને િિીને ખૂણામાાં 

બેસવાનુાં નથી.જ્યાિે બીજા આપણને જોઈને તિેહ તિેહની ભૂાંિી વાતો કિ ેત્યાિ ે

ગભિાઈએ નશ્હ. સાિા શ્વિાિ, વાણી અને વતટન તથા પ્રભનુાાં વિનો સાથ ે

િાલીએ. આપણે કોઈના મુખ ઉપિ લગામ માિી શકતા નથી. જાત ેજાગવાની વેળા 

આવી ગઈ છે. પ્રકર્ીકિણ-૩: ૮ “તાિા તાિાાં કાયોથી હુાં વાકેફ છુાં. જો મેં તાિી 

આગળ દિવાજો ખુલ્લો મકૂયો છે; એન ેકોઈ બાંધ કિી શક ેતેમ નથી. હુાં જાણાં છુાં  

કે તાિી શશ્કત અલ્પ છે, છતાાં તુાં માિા ઉપદેશને વળગી િહ્યો છે. અને માિા નામનો  

                       તેં ઈન્કાિ કયો નથી.”    

               થોિા રદવસ પહલેાાં ન્યૂઝમાાં જોયુાં ક,ે કૂતિાનુાં નાનુાં બચ્િ ુગર્િમાાં  

                પિી ગયુાં. તનેે બિાવવા અમેરિકી ર્ીમે ઘણી મદદ કિી. ર્ોિટનો  
               પ્રકાશ બહાિથી ગર્િમાાં પૂિો પાડ્યો અને તનેા અજવાળે બચ્િ ુ 

                દોઢસો-૧૫૦ ફૂર્ ધીમેધીમે િાલીન ેબહાિ અવ્યુાં.પ્રભુ જે પોત ે 

 અજવાળુ છે, તે બોલાવે છે, િિીએ નશ્હ. પ્રભનુા પ્રકાશમાાં િાલી સલામત 

હાથમાાં આપણી જાતને સોંપી દઈએ. શ્નભટયતાપવૂટક તેને આધી થઈ તેની વાણી 

સાાંભળીએ, કાિણ કે તે આપણને પ્રેમ કિ ેછે. ૨ શ્તમોથી-૪: ૧૮ “પ્રભુ મને બધાાં 

દુષ્ટ કાવતિાાંમાાંથી ઉગાિી લેશ ે અને મને સહીસલામત િીતે પોતાના સ્વગીય 

િાજ્યમાાં લઈ જશ.ે યુગોના યુગો સુધી તેમનો મશ્હમા થતો િહો! તથાસ્તુ!”                          

 “બાઈબલ સ્ર્િી”-જુલાઈ-ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. શમએૂલ, ૨. શમએૂલ  અને યહોશઆુનાાં પસુ્તકામાાંથી શોધીન ે

જવાબ આપો;      

પ્ર. ૧) “જૂના કિાિ”માાં કરે્લી વાિ સાત (૭)નો આાંકિો બતાવે છે?   

પ્ર. ૨) દાઉદે શા કાિણથી મફીબોશેદ પિ દયા દેખાિી?   

પ્ર. ૩) શાઉલનુાં મિણ કવેી િીતે થયુાં?  

પ્ર. ૪) શ્શલીગાલનો શો અથટ થાય?  

પ્ર. ૫) યહોવાહે મુસાને ઇસ્રાએલપતુ્રો માઅર્ે કયાાં વિનો ફિમાવ્યાાં? 

પ્ર. ૬) શ્મસિમાાંથી ઇસ્રાએલપુત્રોને છોિાવવા માર્ ેમુસાએ ફારૂનની આગળ કયા 

કયા િમત્કાિો કિી બતાવ્યા? િમત્કાિો ર્ૂાંકમાાં વણટવો.   

શ્વભાગ ૨. લકૂ, માક, માથ્થી અન ેયોહાનના આધાિ ેઅધિૂાાં વાકય પિૂાાં કિો;  

પ્ર. ૧) તેણ ેતે સ્ત્રીને કહ્યુાં ક,ે  માિી લાકિી લઈને તાિો હાથ ___________જા.    

પ્ર. ૨) રફલીપી જતાાં માગટમાાં તેણે પોતાના શ્શષ્યોને પૂચ્ચ્યુાં કે,  _________ છે.       

પ્ર. ૩) ઈસએુ તેઓને કહ્યુાં, તમે _________  આપો, ત્યાિે તેઓએ તેને કહ્યુાં ક,ે  

____________  છે. 

પ્ર. ૪) માથાટ તનેે કહ ેછે ક,ે ____________ હુાં જાણાં છુાં.  

પ્ર. ૫) ઈસ ુમનમાાં વ્યાકુળ થઈને ગાંભીિતાથી કહ્યુાં ક,ે હુાં તમને ખિીત કહુાં છુાં ક,ે  

____________ કિશ.ે      

શ્વભાગ ૩. યોહાન, પ્રરેિતોનાાં કતૃ્યો અન ેિોમનન ેઆધાિ ેખાલી જગ્યા પિૂો;   પ્ર. 

૧) તમે માિા પિ  ______ પાળશો.   

પ્ર. ૨) પ્રભએુ મને કહ્યુાં ક,ે ઊઠ ને ______ તને કહવેામાાં આવ ેછે.   

પ્ર.૩) માર્ે ભાઈઓ _________ તેમજ થશે.  

પ્ર. ૪) કમેક,ે જેઓ ______ છે, પણ જેઓ ______ મન લગાિે છે.       

પ્ર. ૫) કાિણા ક,ે ન્યાયીપણાને અથ ે______ છે, ને _____ કિવામાાં આવે છે.   

 “બાઈબલ સ્ર્િી” મ-ેજૂન-૨૦૧૫ના પ્રચનોના સાિા જવાબો મોકલનાિ 

‘બાઈબલપ્રમેી’ઓની યાદી. સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”નાાં અશ્ભનાંદન!  

૧) ભાનુમતી રિસ્ર્ી-કેશ્લફોર્નનઆ ૨) ) સ્ર્ેલા પિમાિ- નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી   

૩) લીલીયન જે. જોન-નોથટ બગટન   

૪) િીબેકા િાયલ-ન્યુયોકટ ૫) શાાંતાબેન િાઠોિ- નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી   

૬) એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી   

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાાં દાનની યાદી-  

,-$10/ એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી, જસી સીર્ી -$20/ પૂર્નણમા રિસ્ર્ોફિ રિશ્ચિયન  

-$20/ િેવ. િો. સ્નેહલતા પર્ેલ, બ્રકુશ્લન.      

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે!  

દાન ફકત શ્રીમતી રૂથ્બેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલવાાં, તાંત્રીશ્રીના સિનામે દાન 

સ્વીકાિવામાાં આવતાાં નથી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.             Page 02    

“હુાં તન ેકદી મકૂી દઈશ નશ્હ 

અન ેતજી દઈશ નશ્હ. બીશ 

મા! ગઈ કાલ,ે આજે અન ે

સદાકાળ તાિી સાથ ેછુાં .” 

 

સદાકાળ તાિી સાથે છુાં.” 
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       માગણીઓ અન ેલાગણીઓ –જોયસી જોવેર્ રિશ્ચિયન (Union City, NJ) 

    જન્મતાાંની સાથ ેજ માનવી જરૂરિયાતોનાાં પોર્લાાં લઈ આ પૃથ્વી પિ આવે છે. 

નવજાત શ્શશ ુભૂખ લાગ,ે ઊંઘમાાં આવે કે પછી કાંઈક અગવિ અનુભવે કે તિત જ 

ઊંવાાં...ઊંવા કિી હાજિ િહેનાિ વ્યશ્કતનુાં ધ્યામ ખેંિે. સૌપ્રથમ દધૂ ધિવામાાં આવ ે

કે પછી ‘િાઈપિ’ િેક કિવામાાં આવે. પછી સગવિ આપી શાાંત કિવા પ્રયત્ન કિાય. 

મોર્ા થતાાં જ બાળક શબ્દો બોલી બોલી પરે્પજૂાને લગતાાં વાનાાં કે ગમતાાં વસ્ત્રો, 

િમકિાાં, વગેિે વગેિે માબાપ પાસ ેમાાંગણી કિી મેળવી લે. માણસ જ્યાિ ેસમજણો 

થાય ત્યાિ ેઈચવિ પાસ ેજઈ માાંગણીનુાં લીસ્ર્ િજૂ કિી દે. ઈચવિ પાસ ેગમે તે 

માગવાની છૂર્ બધાને છે. અન ેઆવી છૂર્નો ઘણા ઉપયોગ કિ ેછે. ઈચવિ પાસ ે

કિેલી માાંગણીઓનુાં બીજુાં  નામ ‘પ્રાથટના’ છે.      

     શુાં દિેક વ્યશ્કત પ્રાથટના કિ ેછે? જો એમ છે તો કયાિ ેઅને કયા સાંજોગોમાાં 

પ્રાથટના કિવામાાં આવે છે? દિિોજ જે પ્રાથટના કિ,ે આિાધના શ્નયશ્મતપણ ે કિ,ે 

તેને ભકત કે ઈચવિનો બાંદો કહીએ છીએ. આજના શ્િસ્તીઓ શાિીરિક, માનશ્સક 

તથા આર્નથક િીતે સધ્ધિ થઈ જવાને કાિણ ેઈચવિને અધ્ધિ એર્લે દૂિ િાખી િહ્યા 

છે, એમાાં વાાંક કોનો? ઈચવિે માગ્યા વગિ જ આપ્યુાં હોય તો “ઈચવિને દૂિથી જ 

સલામ” કિવામાાં વાાંધો કયાાં આવી જાય? ઈચવિ સહનશીલ છે, દયાળુ છે, 

દિગૂજિ કિનાિ દેવ છે. આ બધાાં સત્ય આપણે જાણી બેઠા છીએ, માર્ે ઈચવિ 

પ્રશ્ત શ્ન:સ્પહૃી, શ્નિસ િહીએ છીએ.  

     પિાંત ુજ્યાિે ગાંભીિ પરિશ્સ્થશ્ત ઊભી થાય, નોકિીધાંધાિશ્હત બની બેસીએ, 

બાળકો, પોતા કે ઘિની વ્હાલી વ્યશ્કતઓ માર્ે હોશ્સ્પર્લમાાં ધકકા ખાવા પિ,ે 

એકપછી એક તકલીફો જીવનમાાં આવે ત્યાિ ે માનવી પ્રભુ તિફ મીર્ માાંિ ે છે. 

પ્રાથટના કિવા પ્રેિાય છે. ઉપિાાંત બીજાઓને પણ આવા સાંજોગોમાાં પ્રાથટના 

કિવાનો આગ્રહ થાય છે.     

     આપણો ભાિત દેશ ભૂલાય એમ નથી. અમે નાના હતા ત્યાિ ેસાધુઓ, 

બાવાઓ, ફકીિો, બહુરૂપીઓ, વગેિે લોકો ભીખ માાંગવા નીકળી પિતા. માિી 

નજિ સમક્ષ એક ‘ઘૂઘિીઓ બાવો’ દેખાય છે. માિો બાબો િાિ-પાાંિ વષટનો એ 

બાવો માિી નજિે પડ્યો હતો. હુાં ખૂદ પણ ભી જાઉં એવો િિામણો! દૂિથી એ 

માિી સોસાયર્ીમાાં આવે ત્યાિ ેહાથમાાં િીશ્પયો ખખિાવે. દેખાવે કાળો મેશ જેવો, 

ઉપિથી એ કાશ્ળમા પિ િાખની ભભૂશ્ત, િહેિા પિ લાલઘૂમ મોર્ી મોર્ી આાંખો 

ફિતી જોવી એ જહમત માાંગી લે એવી બાબત. પગમાાં નતટકીના મોર્ા મોર્ા ઘૂઘિા 

બાાંધી, પગ જોિથી ભૂશ્મ પિ પછાિતો િાલે. એમ તેનુાં આગમન દૂિથી જાહેિ થતુાં. 

નાનાનાના શેિીનાાં બાળકોમાાંનુાં એકાદ મોર્ુાં બાળક બમૂ માિ ે“એ... ઘૂઘરિયો બાવો 

આવે છે.” બૂમ પાિતાાં વેંત જ નાનાાં બાળકો સાંતાઈ જતાાં. આ પ્રકાિના બીજા 

પણ બાવાઓ આવતા. કોઈ બાવાઓ ફકત લોર્ જ માગતા, તો કોઈ વળી િોખા 

માગ,ે તો કોઈ વળી પૈસા માગ.ે આમ કહેવાય ‘માાંગનાતિા’ પણ જબિા 

શ્મજાજવાળા, ધાિી વસ્તુ ન મળે તો ગમેતમે બોલીન ેજતા િહે.    

     પ્રભુની સમક્ષ આપણે પણ આ બાવાઓ જેવા માાંગણીઆ છીએ. “પ્રભુ મન ે

‘લોર્િી’માાં જીતાિો.” “માિી શાિીરિક માાંદગી, દદટ દૂિ કિો.” “મને પિીક્ષામાાં સાિા 

માક ે પાસ કિો.”, વગેિે માાંગણીઓ આપણે કિીએ છીએ. પ્રભ ુ આપણીઓ 

આપણી ભાવના જોઈ સાંતોષે છે.  

એક રકસ્સો યાદ આવે છે. એક માણસ પોતાની જાતને બહુ હોશ્શયાિ સમજતો 

હતો. પ્રભુને કહ,ે “પ્રભ,ુતાિી નજિમાાં હજાિો વષો એર્લે કેર્લાાં વષો?” પ્રભુ કહ,ે 

“ફકત એક પળ જેર્લા.” પેલા દોઢિાહ્યાએ બીજો પ્રચન કિતાાં કહ્યુાં, “પ્રભુ તાિી 

દૃશ્ષ્ટમાાં ‘શ્મશ્લયન’ િોલિ એર્લે કેર્લા?” પ્રભએુ જવાબ આપ્યો, “એક િોલિ 

જેર્લા પણ નશ્હ.” પેલાએ કહ્યુાં, “પ્રભુ મને એક િોલિ જ તાિી િીતે આપી દે.” 

પ્રભએુ કહ્યુાં, “એક પણ થોભી જા.” ખેિ! આજનો માનવી સ્વમાાંગણીઓન ે

આગવુાં સ્થાન આપે છે. પ્રભુ પ્રાથટનાનો ઉત્તિ આપવામાાં શ્વલાંબ કિ ે તો 

લાગણીવશ બની કહી પણ દે, “પ્રભ,ુ માિી શ્વનાંતી કેમ સાાંભળતા નથી?” શ્મત્રો! 

માાંગણીઓ અને લાગણીઓ એ આપણા હૃદયના ભાવો છે. તો સામે  ઈચવિની 

ઈચ્છા શી છે એનો પણ શ્વિાિ કિતાાં શીખો. પ્રભનુે મશીન કે વેડિગ મશીન ન 

સમજો, કે જેમાાં િબિખી નાખી કે િોલિ નાખ્યે વસ્તુ મળી જાય. પ્રભનુે તમાિ ે

સન્માન આપવુાં જરૂિી છે. પ્રભુ પ્રત્યે આદિ આપવામાાં પાછા પિતા હો તો પ્રભુ 

પિ હક શાનો? માબાપો પણ બાળકો પાસે  પ્રમેની અપેક્ષા િાખે છે. પ્રભ ુપણ 

પ્રેમ, લાગણી અને સન્માન િાહ ે છે. “જે ઈચવિના, તે ઈચવિને આપો.” જો 

જીવનમાાં પ્રભુન ેસ્થાન નથી આપતાાં, જાતને વધુ મહત્ત્વ ક ેસ્વકાયો બાદ પ્રભનુ ે

સ્થાન, તો પ્રભ ુમોંમાાંથી થૂાંકી કાઢશ.ે માાંગનાિા બાવાઓ ઈચ્છેલુાં જ મેળવે એવુાં 

નથી. પ્રભુ જે આપે તે પ્રમેથી સ્વીકાિી આભાિસ્તુશ્તનાાં અપટણો િઢાવો!  

ગજુિાતી રિશ્ચિયન કોમ્યનુીર્ીના અગ્રણીકશ્રી શ્લનસ ર્લેિનુાં દ:ુખદ  અવસાન  

       બુ્રકશ્લન, ન્યુયોકટશ્સ્થત સમાજ સેવકશ્રી શ્લનસ ર્લેિ, તા .૧૬ જૂન, ૨૦૧૫ના 

િોજ સ્વગટવાસી થતાાં સમગ્ર ગુજિાતી રિશ્ચિયન કોમ્યુનીર્ીમાાં શોક છવાઈ ગયો હતો. 

વિોદિા, ગુજિાતના વતની અને ૧૯૮૮થી અમેરિકામાાં 

શ્સ્થિ થયેલા સ્વ. શ્લનસ ર્ેલિ સ્વભાવગત પિોપકાિી 

હતા. અમેિીકામાાં નવાસવા આવેલા રિશ્ચિયન 

ઈશ્મગ્રાન્ર્ને માગટદશટન આપીને તેમને િહેઠાણ અન ે

િોજગાિી-જોબ માર્ે મદદરૂપ થવાની તેઓની સેવાથી 

સમાજમાાં તેઓ જાણીતા થયા હતા. સને ૧૯૯૩માાં 

તેઓએ સ્વ. લેમ્યુઅલ મિિાંર્ અન ે િો. હેમા પિમાિના 

સહકાિથી  

“ગુજિાત રિશ્ચિયન ફેિિેશન ઓફ અમેરિકા”ની સ્થાપના 

કિીને સાંસ્થાના િિેમેન તિીકે ઘણાાં વષો સુધી સરિય 

સેવાઓ આપી હતી. ગુજિાતી રિશ્ચિયનોનાાં અલગ 

અલગ િકો-માંિળીઓનો બાધ િાખ્યા શ્વના ગુજિાતી કોઈપણ માંિળીના પરિવાિન ે

સાંગઠીત કિવાના ધ્યેયથી તઓેએ આ સાંસ્થાના નેજા હઠેળ અનેક સફળ કાયટિમોનુાં 

આયોજન કિેલુાં છે.  

     “ગુ. રિ. ફે. ઓફ અમેરિકા”ના ઉપિમે તેઓ દિ વષે “રિસ્મસપાર્ી”નુાં આયોજન 

કિતા, જેમાાં ભાગ લેનાિ પાસે કોઈ પ્રવેશ ફી લેવામાાં આવતી નહોતી. સાંસ્થા તિફથી 

દિ મશ્હને “ગુ. રિ. ફેિિેશન બુલેરર્ન” તેઓ  પ્રશ્સધ્ધ કિતા હતા. આ સમાિાિપત્રથી 

અમેરિકાભિના શ્િસ્તી સમુદાયન ેઅનેક સમાિાિો જાણવા મળતા. કાળિમે ‘ઓન 

લાઈન’ માધ્યમન ે કાિણે ‘બુલેરર્ન’બાંધ કિવામાાં આવ્યુાં. તઓેએ પ્રવાસના કાયટિમો 

ગોઠવીને અમેરિકામાાં જુદાાં જુદાાં સ્ર્ેટ્સમાાં વસતા શ્િસ્તી પરિવાિોની મુલાકતો લીધી 

હતી. તેઓએ સૌપ્રથમ ગુજિાતી રિશ્ચિયન લોકોની ‘ફોન િીિેકર્િી’ પ્રશ્સધ્ધ કિીન ે

શ્િસ્તીઓને નજીક લાવવાનુાં મહત્ત્વનુાં કામ કયુું હતુાં.         તેઓએ ‘ગુ .રિ .

ફેિિેશન’ની એક શાખા ગુજિાતમાાં વિોદિા ખાતે શરૂ કિીન ેગુજિાતના અલગ અલગ 

શ્િસ્તી સમુદાયોન ેએકત્ર કિવાનો હેતુ િાખ્યો હતો .અમેરિકામાાં ‘એફ આઈ એ”ના 

નેજા હઠેળ યોજાતી  “ ભાિતના સ્વાતાંત્ર્ય રદન ”ઓગષ્ટની પિેિમાાં સરિય ભાગ લેવા 

સાંસ્થાન ેઆગેવાની પૂિી પાિી હતી . 

    છેલ્લા ત્રણેક વષટથી તઓેની તાંદિુસ્તી ઠીક િહેતી નહોતી .છએક મશ્હના પહેલાાં 

‘હાર્ટ એર્ેક’ના કાિણે તઓે હોશ્સ્પર્લમાાં ‘કોમા’ની પરિશ્સ્થશ્તમાાંથી  િમત્કારિક િીતે 

તાંદુિસ્તી મેળવી સમાજના તાજેતિના કાયટિમોમાાં અગે્રસિ ભાગ લેતા હતા .છેલ્લે 

ત્રણેક રદવસની હોશ્સ્પર્લની સાિવાિ દિમ્યાન તેઓ જીવન સામે ઝઝૂમતાાં તા .૧૬ 

જૂન,૨૦૧૫ના િોજ અવસાન પામ્યા હતા . 
      તઓેનાાં પાર્નથવ દશટન અન ેપ્રાથટના શ્વશ્ધ તા .૨૦ જૂન, ૨૦૧૫ને શશ્નવાિે 

યોજવામાાં આવી હતી .શ્વશાળ સાંખ્યામાાં હાજિ િહીન ેકોમ્યુનીર્ીએ તઓેન ે

ભાવભિી શ્રધ્ધાાંજશ્લ અપી હતી .સમગ્ર પ્રાથટનાશ્વશ્ધનુાં ‘જીવાંત પ્રસાિણ’ 

jagadishchristian.com  સાઈર્ ઉપિ કિવામાાં આવ્યુાં હતુાં, જેનો ગુજિાત, ભાિત 

અન ેઅમેરિકાસશ્હત અનેક દશેોમાાં દશટકોએ લાભ લીધો હતો .તેઓના પાર્નથવ દેહની 

દફનશ્વશ્ધ, તેઓના વતન વિોદિા ખાતે ૨૭ જૂન, ૨૦૧૫ના િોજ િાખવામાાં આવી 

હતી. શ્રી. પ્રશ્વણભાઈ ર્લેિના કુર્ુાંબમાાં એક મુિબ્બી અન ેઅમેરિકા અન ેગુજિાતના 

શ્િસ્તી સમાજમાાં એક ઉમદા સમાજસેવકની  ખોર્ પિી છે . સદ્દગતના આત્માને 

પ્રભુ શાાંશ્ત બકે્ષ અન ેપરિવાિજનોને પ્રભુ રદલાસો બકે્ષ તેવી અભ્યથટના! –Page 03  
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* ર્ેકસાસમાાં િહેતા શ્રી મનોજ અને િીર્ા પિમાિના દીકિાને મોર્િસાઈકલનો 

ભાિ ેએકસીિેન્ર્ થયો છે. તનેે માર્ે ખાસ પ્રાથટના કિશો!   

* ફ્લોિીિામાાં વસતા શ્રીમતી કલેિાબેન રિશ્ચિયનના ભાઈ શ્રી. િાલ્સટ 

રિશ્ચિયનનુાં તા ૭ જુલાઈ, ૨૦૧૫ના િાતના ૯:૩૫ કલાક ેપ્રભુ પાસ ેપહોંિી 

ગયા છે. એમનાાં બને, પત્ની તથા બાળકોને આપની પ્રાથટનામાાં ધિી િાખશો!  

* “ગુજિાતી કથેશ્લક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપિમે તા. ૪ જુલાઈ, 

૨૦૧૫ન ે શશ્નવાિ ે ‘સમિ પીકનીક’ યોજવામાાં આવી હતી. “રૂઝવલે્ર્ પાકટ” 

એરિસન, ન્યુ જસીની શ્વશાળ હશ્ળયાળીમાાં સવાિના ૧૦ વાગ્યાથી પીકનીકની 

મજા માણવા ગજુિાતી રિશ્ચિયન પરિવાિો આવવા લાગ્યા હતા. બપોિના ૧૨ 

વાગ્યા સુધીમાાં ૧૫૦ની સાંખ્યામાાં સૌ હળવામળવાના માહોલમાાં આનાંદ માણતાાં 

હતાાં. ૧૧ વાગ્યે હળવા વિસાદમાાં છશ્ત્ર ધિીન ેસમય પસાિ કિો હતો અન ેત્યાિ 

બાદ સૂયટના હળવા તિકામાાં સૌ અનેક પ્રકાિની વાનગીઓ આિોગતા, નવાજૂની 

ઓળખાણો અને વાતિીતોમાાં સૌ ખુશી ખુશી મનાવતા હતા. જસી સીર્ી, નોથટ 

બગટન, યુશ્નયન સીર્ી, િોઝલ પાકટ, અને બ્રકુશ્લનથી અને એરિસન શ્વસ્તાિનાાં 

અનેક કરુ્ુાંબો બાળકો સાથ ેપીકનીકમાાં સામેલ થયાાં હતાાં.  

      છેક કોલાંશ્બયાથી શ્રી અશ્મત અને પૂવી મેકવાનનાાં સાંબાંધી મહમેાનો 

ફ્લોિાબેન અને તમેના દીકિાના પરિવાિે પણ પીકનીકમાાં ભાગ લીધો હતો. 

કોલસાની ‘ગ્રીલ’ ઉપિ શેકાતી શ્િકન અન ેમકાઈિોિા, બગટિ, હોર્ િોગ, િણા 

અને ગોર્ા, કબાબ, તિબૂિ, િેિી, કેિી, અને કેર્લીયે વઝેી અન ે નોન-વેઝી 

વાનગીઓની મજા માણતાાં હતાાં. બેએક વાગ ેઅાંતકિીની િમત િાંગ લાવી હતી,  

પુરૂષો અમે મશ્હલાઓનાાં બ ેજૂથો ગીતોના છેલ્લા અક્ષિો ઉપિ ગીત િજૂ કિીન ે

અને તે પણ ઝિપથી િજૂ કિીન ેિમતને ખૂબ િસસભિ બનાવી હતી. રિકેર્ અન ે

ફૂર્બોલની િમત સાથે સાઈકલસ્વાિી પણ પીકનીકની િમતો હતી. સાાંજના  વાગ ે

તો ગિબે ઘૂમવામાાં સૌએ હોંશભેિભાગ કલીધો હતો. સાંસ્થાના પ્રમુખશ્રી 

શાાંશ્તલાલ પિમાિે સૌના સહકાિની પ્રશાંસા કિીને પ્રોત્સાશ્હત કયાટ હતા. પીકનીક 

દિશ્મયાન કણટમધિૂ ગીતો સાાંભળવાનો પણ લહાવો મળ્યો હતો. એક યાદગાિ 

પીકનીકમાાં વતન ગુજિાત, લાંિન, આરિકા અને અન્ય ઘણાાં સ્થળોમાાં વસતા 

સગાાંવહાલાાંની ઓળખનો પણ લાભ મળ્યો હતો. એક સફળ અને આનાંદદાયક 

પીકનીક દિ વષે યોજવાની સૌની લાગણી અને માગણી હતી.                

* ‘‘ઇલેકટ્રોશ્નક ર્ુિીસ્ર્ વીઝા  ) ETV'': ભાિત દ્વાિા ૭૪ દેશોને અપાતા  

ETVમાાં હવે નવા ૩૦ દશેો ઉમિેાશેેઃ UK, િાઇના, સ્પેન નેધિલને્િ, પોર્ુટગલ, 

હાંગેિી, સ્વીિન, મલેશ્શયા, તથા આજેન્ર્ીના સશ્હતના દેશોનો સમાવશેેઃ 

વતટમાન આાંતિિાષ્ટ્રીય કક્ષાના ૯ એિપોર્ટમાાં નવાાં ૭નો ઉમિેો કિાશેેઃ  

વાિાણસી, અમદાવાદ, અમૃતસિ, જયપુિ, લખનૌ સશ્હતના એિપોર્ટનો 

સમાવેશેઃ જુલાઇ માસથી જ શ્નણટય અમલી બનાવવા હોમ શ્મનીસ્ટ્રી મીર્ીંગમાાં 

લેવાયેલો શ્નણટય.  

         મીર્ીંગમાાં થયેલી િિાટ મજુબ યુ.કે. િીન, સ્પને, નેધિલેન્િ, બેલ્જીયમમ, 

પોર્ુટગલ, હાંગેિી, સ્વીિન, મલેશ્શયા, આજેન્ર્ીના સશ્હતના ૩૧ દેશોનો સમાવેશ 

િાલુ મશ્હના-જુલાઇમાાં જ ૨૦૧૫ થી જ કિી દવેાનુાં આયોજન કિાયુ હતુાં. 

         આ માર્ે વતટમાન ૯ જેર્લા આાંતિિાષ્ટ્રીય એિપોર્ટમાાં કાઉન્ર્િની સુશ્વધા 

વધાિી શ્વકાસ કિાશે સાથોસાથ ૭ એિપોર્ટને આાંતિિાષ્ટ્રીય કક્ષાના બનાવાશે. 

જેમાાં જેમાાં વાિાણસી, અમદાવાદ, અમૃતસિ, જયપુિ, તથા લખનૌનો સમાવશે 

કિાયો છે. 

         એક અાંદાજ મજુબ ETVનો લાભ લઇ િીનમાાંથી વધમુાાં વધુ પ્રવાસીઓ 

ઉમર્ી પિવાની ધાિણાાં છે 

પાસપોર્ટ માર્ે પોલીસ વેિીફીકેશન હવે ઓનલાઇન-સમયગાળો પણ િ૦ રદવસથી 

ઘર્ાિીને એક સપ્તાહ કિી દવેાશેેઃ નવમે્બિ ૨૦૧૫થી અમલ.  

* નવી રદલ્હીના તા.૧૩ના સમાિાિ : પાસપોર્ટ બનાવવા ક ે રિન્ય ુ કિવા માર્ ે

પોલીસ વેિીફીકેશનની શ્વશ્ધ હવે ઓનલાઇન કિવા સિકાિ ગાંભીિપણે શ્વિાિી 

િહી છે અને તનેો સમયગાળો પણ િ૦ રદવસથી ઘર્ાિીને એક સપ્તાહ કિી દેવાની 

યોજના છે. ઓનલાઇન વ્યવસ્થા નવમે્બિ સધુીમાાં અમલી બને તવેી શકયતા છે.  

      સુત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ગહૃ માંત્રાલય પોલીસ અશ્ધક્ષક સૂત્રના તમામ 

અશ્ધકાિીઓને આ અશ્ધકાિ આપવા માગે છે. આ માર્ે તઓેને નેશનલ 

પોપ્યુલેશન િજીસ્ર્િ આધારિત મતદાિ ઓળખપત્ર અન ે અપિાધની ભાળ 

લગાવતી નરે્વકટ શ્સસ્ર્મના આાંકિા સુલભ કિાવવામાાં આવશ ે કે જેથી તેઓન ે

ઓનલાઇન િેકીંગમાાં પિેશાનીનો સામનો કિવો ન પિ.ે તેઓ અિજદાિની 

ઓળખ, સિનામા અને આપિાશ્ધક િેકોિટની પુશ્ષ્ટ કિી શકાશ.ે હાલ પોલીસ 

વેિીફીકેશન ફીઝીકલ િીતે જ કિવામાાં આવે છે અન ે સિકાિ આ પ્રરિયાન ે

સાંપુણટપણે બાંધ કિી દવેા માાંગે છે. 

      ગૃહ માંત્રાલયના અશ્ધકાિીના જણાવ   યા પ્રમાણે તત્કાલ પાસપોર્ટ 

ઇચ્છુકો, નવીનીકિણ કિાવનાિાઓ અને શ્નલો પાસપોર્ટ (જે સિકાિી 

અશ્ધકાિીઓને જાિી કિવામાાં આવ ેછે)ના મામલામાાં અિજી મળતાાં જ પ્રરિયા શરૂ 

થઇ જશે આશા છે ક,ે નવમે્બિ સધુીમાાં નવી પ્રરિયા શરૂ થઇ જશ.ે િાઇમ એન્િ 

રિમીનલ ટ્રેકીંગ નરે્વકટ શ્સસ્ર્મ માર્ે વિાપ્રધાન શ્વદેશથી આવે એર્લે ફાંિ જાિી 

કિવામાાં આવ ેતેવી શકયતા છે. આ પ્રરિયામાાં ૩ થી ૪ મશ્હના લાગશ.ે  

      નવી પ્રરિયા હેઠળ પોલીસ વેિીફીકેશનનો સમય િ૦ રદવસથી ઘર્ાિીન ે૭ 

રદવસથી પણ ઓછો થઇ જશ.ે સિકાિ આ પ્રરિયાને ફકત પાસપોર્ટ સુધી જ 

સીશ્મત િાખવા નથી માાંગતી અને તનેે ઘિેલુ નોકિ, ભાિુઆત, નવી સિકાિી 

ભિતી અને કાંપનીઓમાાં નવી જોબ મેળવનાિ લોકો ઉપિ પણ લાગુ થશ.ે  

* “યુ એસ સીર્ીઝનશીપ ર્ેસ્ર્” માર્ે ઈન્ર્વ્યુટ આપનાિન ેપોતાની માતભૃાષા-

ગુજિાતી, જહદી, પાંજાબી, મિાઠી, વગેિ ેભાષા માર્ે દુભાશ્ષયા કયાિ ેમળી શક”ે 

તેના ત્રણ શ્નયમો જુલાઈ, ૨૦૧૫ના અાંકમાાં િજૂ કયાટ અાંગે પણ પ્રચનો આવે છે 

કે, ૨૦ વષટથી “ગ્રીનકાિટ” હોય તે બે પ્રકાિના શ્નયમોનો શો અથટ? ૧) શ્નયમમાાં   

૫૦ કે તેથી વધુ ઉંમિ, અને ગ્રીનકાિટ ધિાવ્યાાંનાાં ૨૦ વષટ થયાાં હોય તો અાંગ્રેજીમાાં 

બોલવામાાંથી મુશ્કત, અાંગ્રેજીમાાં લખવામાાંથી મુશ્કત અને અાંગ્રજેીમાાં વાાંિવામાાંથી 

મુશ્લ્ત મળે. પણ... સીર્ીઝન ર્ેસ્ર્ના ૧૦૦ પ્રચનોમાાંથી પૂછાય અને જવાબ 

પોતાની ભાષામાાં આપી શકાય. જ્યાિ ેશ્નયમ ૩) મજુબ  ૬૫ કે તથેી વધુ ઉંમિ, 

અને ગ્રીનકાિટ ધિાવ્યાાંનાાં ૨૦ વષટ થયાાં હોય તો.... ૧૦૦ પ્રચનોમાાંથી ફૂદિી વાળા 

ફકત૨૦ પ્રચનોમાાંથી ૧૦ જ પછૂાય અને ૧૦માાંથી ૬ના પોતાની ભાષામાાં 

આપેલા જવાબ સાિા હોય તો પાસ!     

    મે,  જૂન,  જુલાઈ અન ેઓગષ્ટ-2015 શ્વઝા બલુરે્ીન  

ફશે્મશ્લ કરે્ગેિી  મે-2015 જૂન-2015 જુલાઈ-2015 ઓગષ્ટ-2015  ફેબ્રુઆિી-2015   

F-1 15 Aug-07 01 Sep-07 01 Oct-07 01 Nov-07   

F-2 A 01 Sep-13 01 Oct-13 08 Nov-13 15-Dec-13   

F-2 B 15 Sep -08 15 Sep-08 15 Oct -08 15 Nov-08   

F-3 22 Feb-04 22 Feb-04 15 Mar-04 08 Apr-04   

F-4 01 Aug-02 08 Sep-02 22 Oct-02 01 Dec-02   

પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાાંિયે કરે્ગેિી દિ માસે આગળ વધ ેછે 

કે નશ્હ? વધે છે તો કરે્લી ત ેજાણીન ે શ્વઝા કયાિ ેનીકળશે તનેો અાંદાજ કાઢી 

શકાય. ઉપિોકત કોઠા મજુબ ઓગષ્ટ-2015ની શ્વઝાની શ્વગત નીિે મુજબ છે:- 

F-1-અમેરિકન સીર્ીઝનનાાં સગીિ સાંતાનો અન ે 21 વષટ કે તથેી વધુ ઉંમિનાાં 

અપિશ્ણત સાંતાનો-01 November-2007 (આ મશ્હન ે31 રદવસ આગળ વધી છે    

નોંધ: (યએુસ સીર્ીઝનનાાં પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીર્ીઝનનાાં 21 વષટથી ઓછી 

ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાન, યએુસ સીર્ીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકર્તમ કરુ્ુાંબજન 

તિીકે તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નષક શ્વઝા-કવોર્ા મયાટદા લાગુ પિતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાિટધાિકનાાં પશ્ત/પત્ની અને 21 વષટથી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત     

  સાંતાનો-15 December-2013 (આ મશ્હન ે22 રદવસ આગળ વધી છે)        

F-2 B– ગ્રીનકાિટધાિકનાાં 21વષટ ક ેતથેી વધ ુઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો-15 

November--2008 (ગયા મશ્હનાથી 31 રદવસ આગળ વધી છે) –Page 04  
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F-3–અમેરિકન સીર્ીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-15 April-2004 (ગયા  

મશ્હનાથી 23 રદવસ આગળ વધી છે), યુએસ સીર્ીઝન માબાપ માર્ ેસાર)     
F-4–US સીર્ીઝનનાાં ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-01 December-2002      

 (ગયા મશ્હનાથી 40 રદવસ આગળ વધી છે, જે ભાઈ-બને માર્ ેસાિા સમાિાિ)   

uscis.gov વેબ સાઈર્ ઉપિની છેલ્લામાાં છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.  

ઉપિોકત બલુરે્ીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાાં આવ ેતો.. F-1 માર્ે 7 

વષટથી વધ ુિાહ જોવી પિ.ે  F-2 A હવ ે છેલ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ જાય છે, 

તેથી 2થી 3 વષટથી  વધ ુિાહ  જોવી પિશ.ે F-2 B માર્ ે7 વષટ 6 મશ્હના િાહ 

જોવી પિે. F-3 માર્ે 12 વષટથી વધુ િાહ જૂઓ અને F-4 માર્ે 13-14 વષટ િાહ 

જોવી પિ,ે F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા ક ેશ્પતાએ કિલેી ફાઈલના કિતાાં F-

4-જે ભાઈ કે બહને ેપોતાના ભાઈ ક ેબહને માર્નેી ફાઈલ વહલેી આગળ વધ ે

છે. ‘બ્લિ િીલેશન’-લોહી સાંબાંધે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, સાંતાનો, માતા/શ્પતાની-  

ફશે્મલી કરે્ગેિીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે. શ્વઝા ફી િકૂવી હોય તો કશી િાહ 

જોયા શ્વના સ્પોન્સિશીપનાાં પપેિો યએુસ શ્વઝા સેન્ર્િમાાં મોકલી દવેાાં પણ શ્વઝાકોલ 

આવ્યા બાદ સગાાંને મોકલવાાં શ્હતાવહ છે.   

િોજગાિ આધારિત વીઝા બલુરે્ીન ઓગષ્ટ -2015 

કરે્ેગિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછાળ  

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  તત્કાલ  વતટમાન   

E 2- ધાંધાકીય િીગ્રીધાિકો  01 October- 2008   ગયા માસથી આગળ નથી  

E 3- કુશળ કાિીગિો  01 June-2004 16 અઠવારિયાાં (ઘણી) આગળ   

E W-અન્ય કામદાિો  01 June-2004  16 અઠવારિયાાં (ઘણી) આગળ  

E 4- િોકકસ પ્રકાિના 

વસાહતીઓ 

તત્કાલ  વતટમાન   

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્ન 

કિનાિા 

તત્કાલ વતટમાન  

ધાર્નમક વ્યશ્કતઓ  તત્કાલ  વતટમાન   

                    શ્પતરૃદનનુાં મહત્ત્વ-િેવ. અશ્નલ પર્ેલ (Brooklyn, NY)    

કરુ્ુાંબના ઘિતિમાાં માતાશ્પતાનુાં યોગદાન:  

      દવેનુાં ધન-ગીતશાસ્ત્ર -૧૨૭: ૩ “છોકિાાંતો યહોવાનુાં આપેલુાં ધન છે, પરે્ના 

ફિજાંદ તમેના તિફનુાં પ્રશ્તદાન છે.”  

        આપણે વતટમાન સમયની વાત કિીએ તો કુર્ુાંબ તિીક ેજે દબાણનો અનભુવ 

શ્પતા, માતા તેમ જ પરિવાિ તિીક ે કિીએ છીએ. તે આપણા આખા વ્યશ્કતત્ત્વ 

ઉપ્પિ ભાિ ેઅસિ પાિ ેછે. થોિીવાિ ઊભા િહીને શ્વિાિીએ તો આજનાાં કુર્ુાંબો-

પરિવાિોને સતત દબાણ હેઠળ જીવતાાં અને સાંઘષટ કિતાાં જોઈએ છીએ. આજે જે 

પરિશ્સ્થશ્તનો અનભુવ થયો છે તે ઈશ્તહાસમાાં કયાાંયે જોવા મળતો નથી. આજે 

કુર્ુાંબની જરૂરિયાતને કાિણે જે જે સાંઘષટ સ્ત્રી અને પુરૂષ કિ ેછે તેમને નોકિી, ધાંધો 

કે અન્ય વ્યવસાયમાાં ઈચ્છા ક ેઅશ્નચ્છાએ જોિાવુાં પિે છે. અન ેપોતાનાાં બાળકોન ે

અન્યના હાથમાાં સોંપવાાં પિે છે. આખિે એવુાં બની િહ્યુાં છે ક,ે બાળકો ઘેિ આવે 

ત્યાિ ેમાતા-શ્પતા ઘેિ ન હોય. આ એક એવો સમય છે કે જેમાાં પરિવાિ અન ે

કુર્ુાંબમાાં એકબીજા પ્રત્યેનુાં અાંતિ વધતુાં જાય છે. પરિણામો તો કહવેા પિતાાં જ 

નથી: છૂર્ાછેિા, કુર્ુાંબ શ્છન્નશ્ભન્ન થવુાં પિસ્પિ અશ્વચવાસનુાં વાતાવિણ સજાટય 

છે. કુર્ુાંબ તિીકનેી ભરે્ ઈચવિે આપેલી તમેાાં અવ્યવસ્થા-ભાંગાણ જોવા મળે છે. 

આ કવેો કર્ોકર્ીનો સમય! સાિે જ કોઈએ કહ્યુાં છે ક,ે “નસટિીમાાંથી આપણ ે

છોિવા લઈને આવીએ છીએ, પણ આપણાાં બાળકોને નસટિીમાાં મૂકી આવીએ 

છીએ.” આ બાબત આજે સમાજમાાં મોર્ી અસિ ઉપજાવી િહી છે. આજે 

આાંગણાાંમાાં િમવા, કૂદવા, ધૂળ ઉિાિવાનો અને વિસાદમાાં છબછશ્બયાાં કિવાનો 

સમય છીનવાઈ ગયો છે. અને કોઈક િીતે પોતાનુાં બાળક બીજાના હાથમાાં મૂકાય 

છે. તેથી પ્રભુનુાં વિન કહ ેછે ક,ે “બાળકો તો યહોવા તિફથી મળેલુાં ઘન છે.”  

    શ્પ્રયજનો! Fathers Day અન ેપસાિ થયેલા Mothers Day બાંને એક જ  

મશ્હનાના અાંતિ ેછે. એવુાં નથી કે બાંને મશ્હના એકબીજા સાથે જોિાયેલા છે, તેમ  

છતાાં બાંનનેી ઉજવણી એકતાનો સૂિ િજૂ કિ ે છે. યાદ િહે કે ઈચવિ ે દુશ્નયાના 

તમામ ધનભાંિાિો કિતાાં મોર્ી ભરે્ એ માતાશ્પતાની આપી છે. ત્યાિે આ ધન 

વેિફાઈ ન જાય એ ધ્યાનમાાં િાખીએ. રદશાઓ બદલાય તે પહેલાાં એક પરિવાિ-

કુર્ુાંબ તિીક ેજાગતૃ્ત થઈન ેસાિા અથટમાાં આપણે ઈચવિ ેઆપેલા ધનનો સદપુયોગ 

કિીએ. બાળકોન ેપણ ઈચવિે પોતાની પ્રશ્તભા પ્રમાણ ેબનાવ્યાાં છે. અન ેતેમના 

ઉછેિની જવાબદાિી આપણને સોંપી છે. માતાશ્પતા તિીક ેઆજે આપણે દૈશ્હક 

આવિણ આપીને આપણે પ્રથમ જવાબદાિી શ્નભાવીએ છીએ, પિાંત ુઆપણી 

મુખ્ય જવાબદાિી આપણાાં બાળકો ઈચવિની હાજિી અન ે તનેા પ્રેમનો સતત 

અનભુવ કિ,ે પ્રભનુી ઓળખ પામે અને આપણ ેતેઓના માર્ે શ્િસ્તમય Home-

ઘિ પૂરાં પાિીએ, એ છે. આપણાાં બાળકોને આકાશી શ્પતાની ઓળખ મળે અન ે

પોતાના જીવનમાાં ઈચવિની દયા, પ્રમે, પશ્વત્રતાનો અનુભવ કિીન ે દેવબાપની 

ઈચ્છા પૂણટ કિે ત ેઅશ્ત મહત્ત્વનુાં છે.     

      વાિક શ્મત્રો! આ સાથે બીજી મહત્ત્વની બાબત પણ યાદ િાખીએ કે આજે હુાં 

જે કેિી પાિીશ તે પિ જ મારાં બાળક િાલશ.ે Mothers Dayની ભેર્ તો 

માતૃશ્રીન ે અપાઈ ગઈ હશ,ે પિાંત ુ Fathers Dayની ભરે્ શુાં હોઈ શક?ે ગીત 

શાસ્ત્ર-૧૨૭મા અધ્યાયમાાં આદશટ ઘિની િિના અને િક્ષણ ઉપિાાંત ઘણી બધી 

બાબતો લખવામાાં આવી છે. એક બાબત ધ્યાન ખેંિે તેવી છેકે જો ઈચવિ િક્ષણન 

કિ ેકે સલામતીઅ આપ ેતો બધુાં જ નકામુાં છે. તેથી Fathers Dayની ભરે્ બાળકો 

માર્ે એ જ હોઈ શક ેક,ે ઘિમાાં શાાંશ્ત અન ેઆનાંદ તમેને મળે. આપણી પણ એ જ 

પ્રાથટનાહોવી જોઈએ. બાળકો  એ ઈચવિની અણમોલ ભેર્ છે અન ેતેમને સાિા 

માગટમાાં ઉછેિવાની જવાબદાિી માબાપની છે. આ બાબતો યાદ િાખવા પ્રભ ુ

માતાશ્પતાને સહાય કિ.ે આપણાાં બાળકો પણ આપણી સાથે સ્વગટમાાં આવી શક,ે 

એ કવેા મહાઆનાંદની વાત કહેવાય!        

     સુશ્વિાિ: જે િીતે આપણે ઈચવિ શ્વશે બોલીએ છીએ, તે િીતે ઈચવિ માર્ ે

માન, મશ્હમા, આદિભાવ, ભશ્કતભાવ, લાવવાની િીત છે ક ેનશ્હ તેની ખાતિી 

કિવી તે દિેક ઈસપુાંથીની અને દિેક િિટ (માંિળી)ની અશ્ગ્રમતા હોવી જોઈએ. કવેી 

િીએ આપણ ેઈચવિનુાં નામ લઈએ છીએ, તે કોઈપણ શ્વચવાસનામાની કબૂલાત 

કિતાાં નામ પ્રત્યેના આપણા સૌથી ઊંિા વલણને બહુ સ્પ્ષ્ટ િીતે પ્રગર્ કિ ેછે. અન ે

જો આપણે આ જગતને એવા દવેની ઓળખ આપવી છે ક,ે જે અશ્તપશ્વત્ર છે. 

તો સૌથી પહેલાાં આપણે આપણા પશ્વત્ર જીવાંત દેવનુાં નામ પશ્વત્રાઈથી લેવુાં પિશે 

અને ત્યાિ ેજ આપણે પૃથ્વીના છેિા સુધી પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્તના સાિા અને અથટપણૂટ 

સાક્ષી બની શકીશુાં.                

* અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

News  શ્નયશ્મત મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ર્લ અથવા ઈ-મઇેલ 

એડ્રસ, તાંત્રીશ્રીને મોકલવા શ્વનાંતી!  

તાંત્રીનુાં સિનામુાં અન ેઈ-મઇેલ નોંધી િાખશોજી!    
    Editor-ACN,  

  144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095          

Phone: 732-855-0596  *  Email: jospausa@yahoo.com 

* ખાસ સિૂના:- American Christian News (ACN) માાં પોતાના લેખ 

પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિ ે પોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ તાંત્રીશ્રીના 

સિનામ ેમોકલવાાં. કેર્લાક માનનીય શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલે છે, 

તેથી લખેક પોસ્ર્લ સ્ર્ેમ્પ્સનો ખિટ કિ,ે અને રૂથબેન એ જ લેખ તાંત્રીન ેમોકલવા 

ફિીથી પોતે પોસ્ર્લ સ્ર્મે્પ્સ ખિ,ે આમ િબલ ખિટ થાય, વળી લેખ તાંત્રીન ેમળતાાં 

બમણો સમય જાય, તે ઠીક નથી. દિ બે મશ્હન ે પ્રશ્સધ્ધ થતા American 

Christian New માર્ેના લેખ-લખાણો નવમે્બિ મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ 

સધુીમાાં બાિોબાિ તાંત્રીન ેમોકલીન ેસહકાિ આપવા શ્વનાંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાાં લખેકે પોતાનુાં નામ, સિનામુ અન ેફોન નાંબિ અન ેજો હોય 

તો ઈ-મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.       –Page 05   
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નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના વાિકો માર્ ે ઓછા દિે ખિીદી 

શકાય છે;  

(1) “અમરેિકામાાં સીશ્નયિોન ેમળતા લાભો”-$12.00 (શીજપગ સશ્હત),  

(2) “યએુ સીર્ીઝશીપ ગાઈિ”-$10.00, (શીજપગ સશ્હત), યએુસ સીર્ીઝનશીપ 

મળેવવા માર્ ેનવા N-400 ફોમટની સમજ અન ેહવે 21 પાનના નવા ફોમટ અાંગનેા 

પ્રચનોત્તિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્ત્ત. 

(3) “ડ્રાઇજવગ ઈન યએુસએ ર્સે્ર્ ગાઈિ” (અમેરિકાનાાં 50 સ્ર્ટે્સ માર્ે)-$7/ 

(શીજપગ સશ્હત)નો િેક Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાાં નામ, 

સિનામુાં અને ફોન નાંબિ લખીને કઈ બકૂ માંગાવવી છે ત ે લખીન-ેJosh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 

07095 સિનામે મોકલ્યા પછી બે વીકમાાં આપને બકૂ ન મળે તો જ ફોન કિશો.  

િજીસ્ર્િ મઈેલ કિવી નશ્હ.     

૧. દિિોજ ૧૦ થી ૩૦ શ્મશ્નર્ િાલવા જાઓ અન ેહા, િાલતી વખત ેિહેિા  

પિ હળવુાં શ્સ્મત હોય તો ઉત્તમ! 

૨. દિિોજ ઓછામાાં ઓછી ૧૦-30 શ્મશ્નર્ માર્ે એકાાંતમાાં બેસો. 

૩. દિિોજ ૭ કલાક ઊંધો. 

૪. જોશ, ઉત્સાહ અન ેકરૂણા આ ત્રણ મહત્વના ગુણો છે જીવનમાાં. 

૫. નવી િમતો શ્શખો/િમો.. 

૬. ગયા વષ ેકિતાાં આ વષ ેવધાિ ેપુસ્તકો વાાંિો. 

૭. ધ્યાન, યોગ અન ેપ્રાથટના માર્ ેસમય ફાળવો. 

૮. ૭૦થી વધાિ ેઉંમિના અન ે૭થી ઓછી ઉંમિના લોકો સાથ ેસમય ગાળો. 

દિિોજ શકય ન હોય તો અઠવારિએ . 

૯. જાગતાાં સપનાાં જુઓ. 

૧૦.. પ્લાન્ર્ (ફેકર્િી )માાં બનતી વસ્તુઓ કિતાાં પ્લાન્ર્ (છોિ)માાં  ઊગેલી  
વસ્તુઓને ખોિાકમાાં મહત્વનુાં સ્થાન આપો. 

૧૧. પુષ્કળ હૂાંફાળુાં પાણી પીઓ.  

૧૨. દિિોજ ઓછામાાં ઓછા ત્રણ વ્યશ્કતના િહેિા પિ શ્સ્મત લાવો. 

૧૩. િિાટ/જનદા/કુથલીમાાં સમય ન બગાિો. 

૧૪. ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ. ખાસ કિીન ેપશ્ત/પત્નીની ભૂલો. વતટમાનકાળનો  

આનાંદ લો. 

૧૫. િાજાની જેમ સવાિનો નાસ્તો કિો, િાજકમુાિની જેમ બપોિનુાં ભોજન લો 

અને શ્ભખાિી જેર્લુાં િાત્ર ેજમો! 

૧૬. દિેક દલીલની સામ ેજીતી શકવાના નથી, મતભેદ શ્સ્વકાિી લો. 

૧૭. સિખામણી કિવાનુાં છોિો. ખાસ કિીન ેપશ્ત/ પત્નીની સિખામણી. 

૧૮. તમાિા સુખનુાં કાિણ ફકત તમે છો. 

૧૯. દિેકન ે(Unconditional) માફી બક્ષો. ક્ષમા વીિસ્ય ભૂષણમ  

૨૦. બીજા લોકો તમાિા માર્ ેશુાં શ્વિાિશે એવા શ્વિાિ છોિો. 

૨૧. ભગવાન સૌનુાં ભલુાં કિશ.ે 

૨૨. ગમ ેતેર્લી સાિી ક ેખિાબ પરિશ્સ્થશ્ત હશ,ેબદલાશે જરૂિ. 

૨૩. માાંદા પિશો ત્યાિ ેતમાિો બૉસ નહીં પણ તમાિા શ્મત્રો તમાિી સાંભાળ 

િાખશ,ે માર્ ેશ્મત્રોના સાંપકટમાાં િહો. 

૨૪. નકામી, નઠાિી અન ેજેમાાંથી આનાંદ ન મળે તેવી વસ્તુઓથી દૂિ િહો. 

૨૫ . ઈષાટ સમયનો બગાિ છે. તમન ેજોઈતુાં બધુાં તમાિી પાસ ેછે.  
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-“બાઈબલ સ્ર્િી”ના જવાબો શ્રીમતી રૂથબને રિશ્ચિયનને સિનામે મોકલવા. 

૨૬. ઉત્તમ હજી આવવાનુાં બાકી છે. 

૨૭. ગમ ેતેવો ખિાબ મૂિ હોય, ઊઠો, અન ેબહાિ આાંર્ો માિી આવો. 

૨૮. દિિોજ સવાિ ેઊઠીને ભગવાનનો આભાિ માનો. 

૨૯. નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો. 

૩૦. શાંકાશીલ બનવા કિતા શ્વચવાસ િાખવા શીખો...  

૩૧. કાિણ વગિના સવાલો પૂછો નશ્હ. 

૩૨. બીજા નુાં માપ કાઢશો નશ્હ 

૩૩. આ જિીબુટ્ર્ીઓનુાં સેવન કિો અને સગા વ્હાલાઓન ેપણ જણાવો.  
આિોગ્ય સલાહ  - અનકે િોગોની એક દવા છે ભીંિા 

ભીંિા ફકત એક શાકભાજી જ નહી પણ આપણા શિીિન ેતાંદુિસ્ત િાખવામાાં મદદ 

કિ ેછે. 

- ભીંિામાાં શ્વર્ાશ્મન એ, બી, ઈ ભિપૂિ પ્રમાણમાાં જોવા મળે છે અને મેગ્નેશ્શયમ, 

પોર્ેશ્શયમ .કેશ્લ્શયમ જેવા તત્વો પણ જોવા મળે છે. 

 ભીંિાન ુસેવન કિવાથી આપણ શિીિ અનેક િોગોથી છુર્કાિો મેળવી શકાય છે. 

-ભીંિામાાં િહેલા િીકણા િેસાદાિ ફાઈબિ આપણા શિીિને સ્વસ્થ િાખ ેછે.  

- ભીિાન ુસવેન કિવાથી પરે્ સાંબાંશ્ધત િોગો જેવા ક ેપરે્નો દુ:ખાવો, કબશ્જયાત, 

પેર્માાં ભાિપેણ અનુભવવુ જેવી બધી સમસ્યાઓમાાંથી િાહત મળે છે અને સાથે 

આપણી પાિન રિયાને પણ ઠીક કિવામાાં મદદ કિ ેછે.  

- ભીંિાનુ સેવન કિવુ િાયાબીરર્શના િોગીઓ માર્ે પણ ફાયદાકાિી સાશ્બત થાય 

છે.  

- ભીંિાના શાકનુ સવેન કિવાથી નેત્ર દ્રશ્ષ્ટ તજે થાય છે અને આાંખો સાંબાંશ્ધત 

િોગોમાાંથી િાહત મેળવી શકાય છે.  

- વાળોની સાિી કાંિીશજનગ માર્ે ભીંિાન ેપાણીમાાં ઉકાળીન ેએ પાણીમાાં લીંબનુા 

કેર્લાક ર્ીપા નાખીને વાળમાાં લગાવો.  

-ભીંિામાાં િહેલા લસદાિ ફાઈબિ અને કેશ્લ્શયમ હાિકાઓ માર્ે ફાયદાકાિી હોય છે 

અને સાાંધાના દદટમાાંથી િાહત અપાવવામાાં મદદરૂપ સાશ્બત થાય છે.  

- ભીંિામાાં એવા એંર્ીઓકસીિેંટ્સ જોવા મળે છે જે આપણી ત્વિા માર્ે 

ફાયદાકાિી સાશ્બત થાય છે .ભીંિાનુ સવેન કિવાથી િેહિાના દાગ-ધબ્બાથી િાહત 

મળે છે અને િહેિાની કિિલીઓમાાંથી િાહત મળે છે.  

-ભીંિાનુાં સવેન કિવાથી યુિીન ખુલીને આવે છે અને બળતિા પણ ઓછી થાય છે.  

- ભીંિા વજન ઓછુ કિવામાાં પણ મદદ કિે છે .તેનુ સવેન કિવાથી વજન ઘર્વુ 

શરૂ થઈ જાય છે.  

Philippians 4:13 

I can do all this through him who gives me strength 

2 Timothy 1:7 For the Spirit God gave us does not make 

us timid, but gives us power, love and self-discipline. 

Psalm 139:13-14 You are the one who put me together 

inside my mother’s body, and I praise you because of the 

wonderful way you created me. 

 

 

 

 

To,  

 

__________________________________________________ 

 

                                                                                             

 

     ___________________________________________________        Page 06 

http://gujarati.webdunia.com/search?cx=015955889424990834868:aa4hw8w5ark&cof=FORID:9&ie=UTF-8&sa=search&siteurl=http://gujarati.webdunia.com&q=%E0%AA%88

