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મનષુ્ય ગૌરવ દિન 

ઇન્ટરનેટ પરથી સકંલન : પરુણ ગોંડલલયા 

મનષુ્ય ગૌરવદિન એટલે પ.ૂ દાદાજીનાાં નામ ેઓળખાતા સ્વાધ્યાય પરિવાિના પ્રણતેા પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રી આઠવલનેો 
જન્મરદન, જે દિ વરે્ષ [૧૯મી ઓક્ટોબિ]]ના રદવસ ેમનાવવામાાં આવે છે. સ્વાધ્યાય પરિવાિ આ રદવસને મનષુ્ય 

ગૌિવ રદન તિીકે ઉજવ ેછે.  

પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રી આઠવલે (ઓક્ટોબિ ૧૯, ૧૯૨૦ - ઓક્ટોબિ ૨૫, ૨૦૦૩) ભાિત દેશના મહાિાષ્ર િાજ્યના કોંકણ 

પ્રદેશમાાં િોહા નામનાાં ગામમાાં બ્રાહ્મણ પરિવાિમાાં જન્મેલા અન ેપપતા વૈજનાથ આઠવલે (શાસ્ત્રી) તથા માતા પાવવતી 
આઠવલેનાાં પાાંચ સાંતાનો પકૈીના એક હતા, જેઓ "શાસ્ત્રી" તેમ જ "દાદાજી" તિીકે પણ ઓળખાય છે. પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રી 
પોત ેરહન્દુ ધમવના શાસ્ત્રોના પ્રખિ પવદ્વાન હતા. તેમણે રહન્દુ ધમવના મહાગ્રાંથ ગીતાનાાં જ્ઞાનને સિળ શૈલીમાાં સમજાવી 
સામાન્ય લોકો સધુી પહોચાડવાનો પરુુર્ષાથવ આદયો હતો. એના પરિણામ સ્વરૂપ સ્વાધ્યાય પરિવાિની સ્થાપના થઇ, 

જેમાાં આજે લાખો લોકો હોંશ ેહોંશે સરિયપણ ેજોડાયેલા છે. આ પરિવાિમાાં પવદ્વાનોથી માાંડી સામાન્ય માનવી જોવા મળે 

છે. પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રીજીની સિળ શૈલીએ બાળકો, યવુાનો, વયસ્કો એમ આબાલવધૃ્ધ બધાને પરિવાિમાાં એકસતેૂ્ર સાાંકળી 
લીધા છે. પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રીજીન ે િેમન મેગસેસ ેએવોડવ (Ramon Magsaysay Award), ટેમ્પલટન પિુસ્કાિ (Templeton 

Prize for Progress in Religion, મહાત્મા ગાાંધી પિુસ્કાિ, લોકમાન્ય રટળક પિુસ્કાિ, પદ્મ પવભરૂ્ષણ, એવા પવપવધ 

પિુસ્કાિો એનાયત થયા છે.  

      પજૂ્ય દાદાજીએ કહ્ુાં છે કે "માણસની રકિંમત માત્ર તેની પાસ ેકેટલા પૈસા કે ભૌપતક સાંપપત છે 

તેના પિથી જ નથી થતી, પણ એક મનષુ્ય તિીકે પણ તનેી રકિંમત છે". આ માટેના કાિણ તિીકે પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રીજીએ 

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગીતામાાં કહલેા વચનન ે ટાાંક્ુાં છે. એમાાં ભગવાન ે કહ્ુાં છે કે, सर्वस्र्चाहम हदयीसन्निवर्ष्टो 
(અથવ : હુાં પ્રાણીમાત્રના હદયમાાં બબિાજમાન છાં) તેથી માણસે ભગવાન માિી સાથ ેછે તે વાતનુાં ગૌિવ લેવુાં જોઈએ 

અન ેપોતાન ેમળેલ મનષુ્ય અવતાિનુાં ગૌિવ લેવુાં જોઈએ. આ વાત સમજાવતો રદવસ એટલે મનષુ્ય ગૌિવરદન. 

   સ્વાધ્યાય પરિવાિ આ રદવસને પવશેર્ષ રૂપે ઊજવ ેછે. આ રદવસોમાાં ભરકતફેિીનુાં આયોજન કિવામાાં 
આવે છે જેને મનષુ્ય ગૌિવરદન ની ભરકતફેિી તિીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 

 બાળ-સ્વાધ્યાય કેન્ર, વડોિરા ખાતે આપેલ વ્યક્તવ્યજગત અવાશિયા  

તા. ૨૧/૮/૧૯૯૯ 

માિા સ્વાધ્યાયી વડીલો તથા પમત્રો, 

આજે હુાં આપની સમક્ષ એક ધ્રષુ્ટતા કિવા માગુાં છાં.િજકણ સિૂજ થવાનો કે સિૂજને આંબવાનો પ્રયત્ન કિે તેવો જ આ 

એક બાબલસ પ્રયાસ છે.ક્ાાં સયૂવ જેવા ઝગમગતા તેજપુાંજ દાદા અને ક્ાાં તેમનાાં પવરે્ષ બોલનાિો આ િજકણરૂપી 
બાળક હુાં ? પિાંત ુ ખદુ સયૂવ પિ પ્રકાશ પાડવાની માિી આ ચેષ્ટાને આપ ‘બાળહઠ’ ગણી ક્ષમ્ય ગણશો. 
 

   મિાઠીમા મોટાભાઈને ‘દાદા’ કહ ેછે.એ સૌના મોટા ભાઈ જેવા લાગ ેછે અન ેદાદા જેવા વયોવદૃ્ધ તો 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%A0%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%87
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%AB%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AF_%E0%AA%97%E0%AB%8C%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%A8_%E0%AA%A8%E0%AB%80_%E0%AA%AD%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AA%AB%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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ક્ાિેય લાગતા નથી.સફેદ વસ્ત્રો, કબીિની ડાઘાડઘૂ વગિની ચાદિ જેવા દ્રઢ સાંકલ્પથી ઘડાયો હોય તેવો સશક્ત દેહ 

છે.ચશમાાં પાછળ દેખાયા કિતી સ્નેહાદવ  આંખો અન ેમાંરદિમા ધજાની જેમ વાિેવાિે વાતચીતમા ફિકતુાં હાસ્ય તેઓની 
ખબૂી છે. 

   સમાજ સાંત તિીકે સ્વીકાિે એટલે તેમણ ેભગવા નથી ધાિણ કયાવ કે નથી પોતાના પશષ્યવ ૃાંદ પાસ ે

ભગવા પહિેાવ્યા.દુપનયાનાાં આધ્યાત્ત્મક પરુુર્ષોની પિદેશમા એક પરિર્ષદ હતી.સૌ પોતપોતાનો પરિચય આપવાના 
હતા.પાાંડુિાંગ શાસ્ત્રીજીનો વાિો આવ્યો ત્યાિે તેમણ ે કહ્ુાં કે –  “Self Introduction is not our culture”. 

 

  તેમણ ેગામગેામ માંરદિ બાાંધવાની પ્રવપૃિ કિી છે પિાંત ુકેવળ પૈસાથી બાંધાય તે માંરદિ નથી હોત ુાં.તેઓ ગામ 

નાાં દિેક માણસન ેમાંરદિનાાં બાાંધકામમા સાાંકળે છે.દિેકને લાગે કે આ માંરદિ અમારુાં છે.આ િીતે લોકો મા આત્મીયતા 
કેળવાય.કોઈ ગામમાાં લીલુાંછમ માંરદિ હોય તો અવશય જાણજો કે તેની પાછળ દાદાનો જ હાથ હોય.પાાંડુિાંગ 

શાસ્ત્રીજીએ તેમના યોગેશ્વિ કૃપર્ષ, વકૃ્ષમાંરદિ, અમતૃાલય, શ્રીદશવનમ,્ હીિા માંરદિ, મત્સ્યગાંધા, ગોિસ ઇત્યારદ સેંકડો 
કાયવિમો દ્વાિા મનષુ્ય ઉત્થાનની પ્રવપૃિઓ કિી છે. 

   ભાવનગિમા એક માંરદિનાાં ઉદઘાટન પ્રસાંગે તેઓએ મસુલમાનો ને પણ આમાંત્રણ આપ્યા.ત્યાાંનાાં 
મસુલમાનો ને પણ નવાઈ લાગી.રહિંદુઓને ત્યાાં લગ્નનાાં તેમણે આમાંત્રણ મળતા હતાાં.પિાંત ુધાપમિક પવપધનુાં આ પહલેુાં 
જ આમાંત્રણ હતુાં.દાદાએ કહ્ુાં – “અલ્લા અન ેઈશ્વિ જુદા હોય તો એ લોકો જ લડતા હોત અન ેમસુલમાનનાાં અલ્લા કે 

રહિંદુઓનાાં ઈશ્વિ એકબીજાની વસ્તી પિ વિસાદ જ ન વિસાવતા હોત.” 

તેમનાાં માંરદિમા પણ સાદાઈનુાં ધોિણ એ સૌથી મહત્વની વસ્ત.ુએક ઉત્સાહી ભાઈએ માંરદિમાાં આિસ વાપિવાનુાં 
સચૂન કયુું.ત્યાિે દાદા કહ ે“આિસ ફાઈવ સ્ટાિ હોટલની બાથરૂમમા વપિાય છે.શુાં આપણ ે ભગવાન ને એ સ્તિ પિ 

મકૂવા છે ?” 

    માછીમાિોની દુપનયામા તમેણે જબિદસ્ત પરિવતવન આણયુાં છે અન ે તેઓન ે વ્યસનમકુ્ત કયાવ 
છે.દાદા જન્મે મિાઠી હોવા છતાાં ગજુિાતી ભાર્ષા પિ તેમનુાં પ્રભત્વ અદભતૂ છે.તેઓ હાંમેશા કમવપ્રેરિત વચનો આપ ે

છે.દાદા કહતેા કે "આજની પ્રચબલત ભરકત શાસ્ત્રોકત નથી. કાિણ કે પિમાત્મા જે સાઘ્ય છે તેન ેલોકોએ પોતાની 
ભૌપતક આવશયકતાઓ પિૂી પાડવાનુાં અથવા તો ભીપતથી તેમનુાં િક્ષણ કિવાનુાં એક સાધન બનાવી દીધા છે." દાદા 
બાળકો – યવુાનોને પવકાસલક્ષી પ્રવપૃિમા સરિય કિી િહ્યા છે.તેઓએ અનેક માણસો ને કમવયોગ મા જોડયા છે.તઓે એ 

‘રડવાઈન બ્રધિહડૂ અંડિ ધી ફાધિહડૂ ઓફ ગોડ’ની ભાવના લોકોમા જાગતૃ કિી.દેશ અને પિદેશમા દાદાનાાં લાખો 
અન ેકિોડો ચાહકો છે.તેમની વપૃત અન ેપ્રવપૃિમા ગીતાનાાં અધ્યાયનો િણકાિ છે.તેઓ આ યગુનાાં ‘યગુપરુુર્ષ’ છે. 

 

“કૃષ્ણમ વાંદે જગદગરુૂ” 

 

 


