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વભમન વદુમગ 

 

               વભમ એટરે વસં્કૃતભ  ંમૂ ‘ વભ’ યથી આલેર છે. વભ એટરે એકધ ફૃ ,વભ ન, નનત્મ, વભમ અને 

જીલન ફનેં અમલૂ્મ છે.ગભુ લેર વભમ અને દેશભ  ં નીકેર પ્ર ણ ફનેં  છ  ભી ળકત  નથી. વભમ રન એ 

વભમન વદઉમગ છે. વભમની મડૂી દયેક  વે વયખી જ શઈ છે, ણ તેને ખર્ચલ ભ  ંતપ લત છે.એક વ્મક્તત તેને 

કયકવયથી મજન લૂચક , વ્મલક્સ્થત યીતે ખરે્ છે. જ્મ યે ફીજી વ્મક્તત તેને આડધેડ  અને અનલર્ યી લેડપી ન ખે છે. 

રયણ ભે એભને વતં અને વપત  ભે છે. ફીજાને થ ક અને નનષ્પત . અંગે્રજી દ ળચનનક  ફેકને મગ્મ જ કહ્ુ ંછે કે 

“ વભમન મગ્મ ઉમગ વપત ની ર્ લી છે, વસં્ક યનુ ંપ્રનતક છે અને પ્રગનતનુ ંરક્ષણ છે.” જે વ્મક્તત વભમ અને 

આલેર તકને ઓખલ ભ  ંભરૂ કયે છે. એટરે કે મગ્મ વભમે તેન ર બ ન ઉઠ લે ત તે વભમ ત જત યશ ેછે. ણ 

ત્ર ણ ન ળ  ભે છે. જે ભ ણવ ક્ષણન ઉમગ કયે તેને વપત  ચભૂતી આલે છે. ગભુ લેરી વંનત કે રક્ષ્ભી 

પ્રમત્ન કયી  છ  લ ી ળક મ છે ણ ગભુ લેર વભમ  છ ભેલી ળક ત નથી. જીલનભ  ં ગભુ લેરી લસ્તઓુ 

નવીફજગે આણે ભેલી ળકીએ છીએ. યંત ુવ ય થઇ ગમેર વભમ અને દેશભ થંી નીકી ગમેર પ્ર ણ  છ  

ભેલી ળકત  નથી. આ વદંબે ભને થડીક કં્તતઓ મ દ આલે છે.  

“ ક  કયે વ અઆજ કયે વ અફ 

ર જ પ્રરમ શમગી ફહયુી કે્રગ કફ.” 

                        વભમ રન એ વભમન વદઉમગ છે. નલધ થીઓ ભ ટે વભમન વદુમગ એ   વોથી 

ભટી મડૂી છે. વભમ એ ક ચુ ંવનુ ંછે. તેન વગં્રશ ળક્ય નથી. વ્મક્તત ગભે તે વ્મલવ મભ  ંશમ કે નલ્ર કયત શમ 

તેભ  ંવભમ રન કયે છે. તે તેન  કે્ષત્રભ  ંઉતયઉત્તય પ્રગનત પ્ર પ્ત કયે છે. નલધ થી વભમનુ ંમલૂ્મ વભજી નનમનભત 

યીક્ષ ની તૈમ યી કયત શમ ત નજીકન  રદલવભ  ંતેને કઠય રયશ્રભ કયલ ડત નથી. વભમનનષ્ઠને કઈ રદલવ 

વભમની કભી શતી નથી. તે ત નુ ંક ભ અડગ ભનથી ણૂચ કયે છે. તે વભ જન એક વ ર્  રશતેચ્છુ અને નલશ્વ સ ુ

ફનેં છે. અને જે ભ ણવ તેની  રકિંભત વભજત નથી તે તેનુ ંજીલન સખુભમ ફની ળકતુ ંનથી. તેન  બ ગ્મભ  ંનનષ્પત  

જ રખ મેર શમ છે. તે આવન યભ બતત ફની જામ છે. કેટરીક વ્મક્તત  વે ષુ્ક વભમ શમ છે તેભણે વભમ 

કેલી યીતે વ ય કયલ તે પ્રશ્ન છે. જ્મ યે કેટરીક વ્મક્તતઓ  વે બફરકુર વભમ શત નથી. વસં્કૃત સબુ નતભ  ંએક 

ભશ નબુ લે કહ્ુ ંછે કે  

“પ્રથભ ન ર્જિત  નલદ્ય  દ્વિતીમ ન ર્જિત ધનભ 
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તતૃીમ ન ર્જિત ત: ર્તથેુ કીં કરયષ્મતી 

           જેને ફ લસ્થ ભ  ંનલદ્ય  ભેલી નશી, મોલન અલસ્થ ભ  ંધન કભ મ નરશ અને ોઢ લસ્થ ભ  ંત 

કયુું નરશ તે વદૃ્ધ લસ્થ ભ  ંશુ ંકયી ળકલ ન છે ? ક ભક જન મગ્મ વભી ય જ ન કયલ ભ  ંઆલે ત તે ક્ષણ 

જતી યશ ેછે તે પયી  છી આલતી નથી. જેભ ફ ણભ થંી છૂટેર ફ ણભ થંી છૂટેર તીય  ું લ ી ળક ત ુ ંનથી 

તેભ લશી ગમેર વભમને  છ ર લી ળક ત નથી. વભમની ઉેક્ષ  કયન ય વભમ તે ન ળ કયે છે. 

નેબરમન વેન નત ગવૃી યદુ્ધ વેન ભ  ં ભ ત્ર  રં્ નભનીટ ભડ શચ્છમ અને યધુ્ધભ  ં શ ય ખ લી ડી. 

એટરે જ આણ  ય ષ્રનત  ભશ ત્ભ  ગ ધંીજીએ કહ્ુ ંછે કે “ ક નુ ંક ભ આજે કય અને આજનુ ંક ભ અત્મ યે 

જ કય” એકલ ય અભેરયકન રપરવપય ઈભયવનને છૂલ ભ  ંઆવ્યુ ંકે તભ યી કેટરી છે ? ઈભયવને તયંુત જ 

જલ ફ આપ્મ કે ૩૬૦ લચ. પ્રશ્ન છૂન ય વ્મક્તતને જય  આશ્ચમચ થયુ ં. તેને ઈભયવનને છૂ્ુ ંકે તભે ભ યી 

વ થે ભજાક ત નથી કયી યહ્ય ને,ત્મ યે ઈભયવને કહ્ુ ં કે “ ભેં ભ ય  જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણન વ ર્ ઉમગ 

કયીને ક મચ કયુું છે તે પ્રભ ણે ભેં જેટ ુ ંક મચ કયુું તેટ ુ ંક મચ વ ભ  મ વ્મક્તત જ કયે ત તેને ૩૬૦ લચ ર ગે. 

તેથી ભેં તભને ભ યી ઉંભય ૩૬૦ લચની કયી તે ભ રંુ નલધ ન ઉંભયની ફ ફતભ  ંવ ચુ ંછે”  એક અંગે્રજ રેખકે 

કહ્ુ ં છે કે “’A Stitch in time Saves Nine’  અથ ચત વભમ ભ ટે થડક પ્રમત્ન આગની ઘણી ફધી 

યેળ નીઓથી ફર્ લે છે.  કભ  ંમગ્મ વભમે  ણી ન ભત  ં ક નનષ્પ જામ છે. નનષ્પ  ક ખેડતૂને 

ણ ન ળ કયે છે. વસં્કૃતભ  ંએક સતૂ્ર છે. “ શબુભ ળીઘ્રભ “ વ ય  ક ભ ત ત્ક બરક કયી ન ખવુ.ં અથ ચત ‘ 

ધભચન  ક ભભ  ંઢીર ળી ?’  

“ ક વ્મળ સ્ત્ર  નલનદેન, ક  ગચ્છછનત ધીભત ભ 

વ્મવેન મ મખૂ ચણ , નીદમ  તરશને લ ” 

            જગતભ  ં બદુ્વદ્ધળ ી ભ ણવ વભમ ક વ્મળ સ્ત્ર ક  અને નલજ્ઞ નન  અભ્મ વભ  ં જત યશ ે છે. 

જ્મ યે મખૂચ ભ ણવન વભમ ઊંઘલ ભ  ંઅને કરેળ કંક વભ  ંજત યશ ેછે. જ તભે વભમન વદુમગ કય ત 

ગભે તેવુ ંક મચ ણ તભે કયી ળક છ. આણ  ભશ ફુૃ એ વભમની રકિંભત વભજી શતી અને તેથી તેઓ 

ત ન  ક મચકે્ષત્રભ  ં વપત  ભેલી છે. બગલ ન કૃષ્ણ ણ વભમન  અનમુ મી શત . જમલધચનન  લધ 

કયલ ન વભમ નલે અરુ્ ચનને કહ્ુ ં કે શરુ્ રદલવ ફ કી છે ને મગ્મ વભમે જમલધચનન લધ થમ. 

જલ શયર ર નેશફૃ, ભશ ત્ભ  ગ ધંી લગેયે ત ન  જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણન વદુમગ કમો. ઈન્ દય જીએ 

વભમન વદુમગકમો તેને ક યણે જ તેઓ કુળ ય જનીનતભ  ંવપ યહ્ય . તેભની શ ય થઇ ણ એ શ ય 
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જીતભ  ં પેયલ ઈ શતી. અમતૃ  પ્રીતભએ વમુ ં નલે રખયુ ં છે કે “ વભમ ય તે જ વલ યી કયી ળકે છે  જે 

વભમની રગ ભ કડી ય ખે છે.”  વતત નનલ ક્ષણ દયેકન  જીલનભ  ંઆલે છે ણ તેન ઉમગ ખફુ ઓછ  

ભ ણવ તેન પ મદ ઉઠ લે છે. ળેતવનમયે વ ચુ ંજ કહ્ુ ં છે કે “ ભેં વભમ ફયફ દ કમો, શલે વભમ ભને 

ફયફ દ કયી યહ્ય છે.” બગલ ન ભશ લીયન ઉદેળ છે કે “ શ ેભ નલ, એક ક્ષણન ણ પ્રભ દ કયીળ નરશ, 

પ્રત્મેક ક્ષણ ત ુ ંજાગતૃ યશતે જા કેન કે આલી ક્ષણ પયી  છી શ થ ર ગલ ની નથી.” જે વભમને કયકવયથી, 

મજન લૂચક  ખરે્ છે તે જ જીલનભ  ં વતં અને વપત  ભેલી ળકે છે. વભમનનષ્ઠ આત્ભનલશ્વ વની 

જનની છે. વભમ તે તટસ્થ છે તે ળત્ર ુ કે નભત્ર નથી ણ વ ય થતી દયેક ક્ષણ અમલુ્મ છે આ ક્ષણને 

ઉમગી ફન લી વદુમગ કયલ એ જ જીલન છે. એક લખત એક વ્મક્તત ભશ ત્ભ  ગ ધંીને પ્રશ્ન છૂય કે 

જીલનભ  ંવપત  ભેલલ  ભ ટે વોપ્રથભ શુ ં ભેલવુ ંજઈએ – નળક્ષ , ળક્તત કે ધન ? ગ ધંીજીએ જલ ફ 

આપ્મ કે “ આ લસ્તઓુ જીલનભ  ંવપત  ભેલલ  ભ ટે તેન  વશ મક જફૃય ફનેં છે કે શુ ંકયવુ ં કે શુ ંન 

કયવુ.ં આણે જ વભમને ઓખલ ની ક  ળીખીએ ત પયીથી આણને પ્રવન્નત  અથલ  વપત ની 

ળધભ  ં ભ યે યખડલ ની જફૃયીમ ત નથી, તે તે સ્લમઆંલી આણ  િ ય ખખડ લે છે. ગ ધંીજીન  આ 

કથનભ  ં ફે અથચ નીકે છે પ્રથભ ત આણે વભમની રકિંભત વભજલી જઈએ અને ફીરુ્ ં વભમ રન. 

વભમ અનવુ ય ક ભ કયવુ ંજઈએ. જીલનની એ ર્ લી છે એક કશલેત છે કે એક ક્ષણ  છ તે વેંકડ ભ ઈર 

 છ યશી જામ છે. કુદયતી ળક્તતઓ ઘણી છે . યંત ુવમુ ંજેલી ભશ ન ળક્તત ફીજી કઈ નથી. વભમ ય 

જ ઋત ુઆલે છે, વભમ ય શ ફૂર ખીરે છે. વભમ ય જ તે કયભ મ છે. વભમે શ પ  કે છે અને વભમ જ 

પ આણને ભે છે. આભ વભમ નલન ની ઈચ્છછ  કડી પતી નથી તેથી વભમની રકિંભત વભજીને ક મચ કય, 

જફૃય વપ થળ. અ મથ  વભમ જ ળીખલ ડળે કે વભમ કેલી ળક્તત છે. જીલનભ  ં પ્રગનત કયલી છે ત 

વભમની પ્રત્મેક ક્ષણન વદુમગકયત  ંળીખવુ ંજઈએ.   
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DFZM l5|I ;FlCtISFZ 

  

  5|FRLGSF/YL VJF"RLG ;DIGF VG[S U]HZFTL ;DY" ;FlCtISFZMV[ U]HZFTL EFQFFG[ 

;D'wW AGFJL K[P U]HZFTL ;FlCtIGF VG[S ;FlCtI:J~5M B[0FIF K[P VF U]HZFTL ;FlCtISFZM 5{SLGF 

;F{YL l5|I DFZF ;FlCtISFZ DwISF,LG I]UGF VFbIFGSFZ 5|[DFG\N K[PDwISF/GF VgI SlJVMGL H[D 

5|[DFG\NGF ;DI VG[ HLJG lJX[ VFWFZE}T DFlCTL B}A VMKL D/[ K[PT[DGF HLJG ;DI ;J"DFgI 

.P;P !&$_ YL .P;P !*!$ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  5|[DFG\NGF HLJG lJX[ VG[S N\TSYFVM 5|Rl,T K[P T[ 

J0MNZFGF JTGL CTFP l5TFG]\ GFD S'Q6 CT]\ T[ D[JF0F RMJL;F 7FlTGF CTFP GFG56DF\ DFTFl5TFG]\ 

VJ;FG YJFYL DFXLGF tIF\ T[DGM pK[Z YIMP 5|[DFG\N lJX[ +6[S N\TSYFVM 5|Rl,T K[P T[ J0MNZFDF\ 

V[S l;wWGL 5|[DFG\N[ ;[JF SZLP l;wW[ B]X Y. 5MTFGL lJNFI JBT[ VFJJFG]\ SCI]\P 5Z\T] 5|[DFG\N DM0M 

50IMP Z:TFDF\ l;wW[ T[GL HLE p5Z S\.S ,BL SCI]\ o HM T]\ JC[,M VFjIM CMT TM ;\:S'T EFQFFGM SlJ 

AGTPCJ[ U]HZFTL EFQFFGM DM8M SlJ AGLXcc l;lwWGF VF JZNFGG[ ,LW[ 5|[DFG\N U]HZFTL EFQFFGM 

l;wWC:T SlJ AgIFP ALHL V[S N\T SYF VG];FZ 5|[DFG\N[ U]HZFTL EFQFFGM ptSQF" G YFI tIF\ ;]WL 5F30L 

G 5C[ZJFGL VFSZL 5|lT7F ,LW[,LP 5|[DFG\N[ ZFDFI64 DCFEFZT4 EFUJT4JU[Z[ 5]ZF6M p5ZYL T[D6[ 

VFbIFGMGL ZRGF SZLPT[D6[ ,UEU $5 JQF" H[8,F ;DIDF\ Z* H[8,F VFbIFGMGL ZRGF SZL K[P  

T[DGL D]bI ZRGFVMDF\ c Z6I7c4 cNXD:S\Wc4cVlEDgI]\ VFbIFGc4 c VF[BFCZ6c4 cG/FbIFGc4 

cR\ãCF;FbIFGc4 cC}\0Lc4 cS]\JZAF.G]\ DFD[~c4c ;]NFDFRlZ+c4c CFZDF/Fc4 VG[ c 

XFD/XFGFlJJFCcK[PT[DGF VFbIFGMDF\ RFZ D]NFVM wIFG B[R[ T[JF K[ T[DF\ T[DGL SYGS,F4 

5F+F,[BG4 U]HZFTLSZ6 VG[ T[DGL VNE}T Z;5|E}TFP VFbIFG zMTFVM ;D1F VlEGI ;FY[ UF. 

;\E/FJJFGM 5|SFZ K[P zMTFVM S\8F/[ GlC T[ ZLT[  V\T ;]WL 5S0L ZFB[ K[P  ;]NFDFRlZT !$ S0JFDF\ 

ZRGF SZL K[P 5|[DFG\NGL ;H"STFGF S[8,FS lJlXQ8 pgD[QFM VF ZRGFDF\ HMJF D/[ K[P EFUJTGF 

NXD:S\WDF\ VwIFI (_ YL (!DF\ ;]NFDFGL SYF V[S NQ8F\T TZLS[ VFJ[ K[P 5|[DFG\N S'Q6 VG[ ;]NFDFGL 

D{+LGL 38GFG[ VFbIFGG]\ SYFJ:T]\ K[P  

 5|[DFG\NGF\ AWF\ VFbIFGMDF\ c DFD[~c ;J"z[Q9 VFbIFG K[P DFD[~ !& S0JF\GL V[S GFGS0L 56 

VNMQFZD6LI S'lT K[P 5|[DFG\NGF VF,[BGDF\ ;FDFgI ZLT[ 5F+F,[BG JU[Z[ V\U[ S[8,LS DIF"NFVM HMJF 

D/[ K[P5Z\T]  DFD[~ 5|[DFG\NG[ J/U[,L VF DIF"NFVMYL ,UEU ARL UI]\ K[P U]HZFTGF V[S 

ESTlXZMD6L GZl;\C DC[TFGF RlZ+G]\ AC] DFlD"S 5|lTlA\A VCL lh,FI]\ K[P c G/FbIFGc DF\ 5|[DFG\N 

;M/[ S/FV[ BL<IF K[P c G/FbIFGc  &5 S0JF\GL VF ZRGF 5|[DFG\NGF\ VFbIFGMDF\ lJlXQ8 :YFGGL 

VlWSFZL K[P G/FbIFGG]\ SYFJ:T\] DCFEFZT p5Z VFWFlZT K[P JG5J"GF 5Z YL *) ;]WLGF VwIFIDF\ 

c G,M5FbIFGcGL SYF VFJ[ K[P c G/FbIFGc V[ SZ]6SYF K[ T[DF\ D]bI SZ]6Z; K[P  5|[DFG\N[ G/ VG[ 
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NDI\TL GF 5F+ £FZF HLJGGL SZ]6TFG[ KTL SZ[ K[PcNXD:S\Wc V[ 5|[DFG\NGL VW}ZL ZCL UI[,L S'lT K[P 

EFUJTGF NXD:S\WGF )_ VwIFIDF\YL 5|[DFG\N DF+ 5# VeIFI ;]WLGL SYF !&5 S0JFDF\ ZRL XSIF 

K[P VF VFbIFGDF\ S'Q6,L,FG]\ ElSTUFG K[P 5|[DFG\NGF HLJGGF\ V\lTD JQFM"DF\ ZRFI[, VF S'lT 

5|[DFG\NGL 5lZ6T 5|lTEFG]\ O/ U6FI K[P 5|[DFG\N 5F;[ pTD SYGS,F K[P T[ ;FY[ T[VM 5F+F,[BGDF\ 

56 5FJZWF K[P T[DGF 5F+M JF:TlJS VG[ ;HLJ K[P S'Q64 HXMNF4 G/NNDI\TL4 ;]NFDF5tGL4 VMBF4 

VlEDgI]4 VlGZ]wW4 S]\JZAF.4GZl;\C DC[TF4 ZFD4 ZFJ6 VG[ D\NMNZL VFJF V;\bI 5F+M 5F[TFGF 

lJ5], VFbIFG;FlCtIDF\ ;H"IF K[P V[ NZ[SG[ 5MT5MTFG]\ jIlSTtJ K[P 5|[DFG\NG[ HG:JEFJG]\ é\0] 7FG 

K[P T[G]\ ;\;FZlGZL1F6 AFZLS K[P 5|[DFG\NGF 5F+F,[BGDF\ VG[ ;DU|  

lG~56DF\ ;DSF,LG U]HZFTL ;DFH 0MlSIF\ SZ[ K[P T[DG[ 5MTFGL VF;5F;GM ;DFH H VFbIFGMDF\ 

B0M SZL NLWM K[P T[DGF JF6L4 J[X4 VG[ JT"GDF\ U]HZFTLTF N[BFI K[P 

 5|[DFG\N Z;GM :JFDL K[P VFbIFGDF\ V[SYL JWFZ[ Z;MG]\ lG~56 DF8[ VJSFX K[P 5|[DFG\N[ 

5MTFGF\ VFbIFGMDF\ V[SYL JWFZ[ Z;MG]\ ;O/ lG~56 SZLG[ 5MTFGL Z;l;lwWGM 5lZRI VF%IM K[P 

5|[DFG\N[ ElSTZ; VG[ VNE}TZ;GL ;lZTF JCFJL K[P  T[D6[ S~64 X'\UFZ4CF:I4 VNE}T4 JLZ VG[ 

EIFGS H[JF Z;MG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P 5|[DFG\NGL Z;S|F\lgTGL S/FV[ K[ S[ T[VM V[S Z;DF\YL ALHF 

Z;DF\YL K8SL HTF\ JFZ ,FUTL GYL4 VG[ V[ V[JL :JFEFlJS ZLT[ SZ[ K[ S[ ,[XDF+ Z;E\U YTM 

GYLPT[VM CF:IZ;DF\YL S~6Z; VG[ S~6Z;DF\YL CF:IZ;G]\ lG~56 SZ[ K[P Z;F,[BGGL AFATDF\ 

5[|DFG\NGL lJX[QFTF K[ S[ V[S D]bI Z; p5ZF\T ALHF UF{6 Z;M VFbIFGDF\ V[JLZLT[ lG~56 5FD[ K[ S[ 

V[SALHFG[ DNN~5 Y.G[ ;RM8TF WFZ6 SZ[ K[P c G/FbIFGcDF\ S~64 CF:I VG[ VNE}TZ; V[SALHFG[ 

p¿D ZLT[ ;CFIS AgIF K[P T[VM lJlJW -F/M VG[ lJlJW UF. XSFI T[JF ZFUMGL DNNYL 5|[DFG\N 

VFbIFGG]\ JFTFJZ6 HDFJ[ K[P p5DF4 ~5S4 pt5[1FF JU[Z[ V,\SFZMDF\ T[DGL SlJ TZLS[GL DF{l,S XlST 

5|U8 YFI K[P 

  5|[DFG\N DwISF/GM ;JM"TD SlJ K[P VFbIFGGF 5|SFZG[ z[Q9 SMl8DF\ D}SL N[JFDF\ T[DGM 

OF/M ;F{YL lJX[QF K[P 5|[DFG\N[ 5MTFGF\ VFbIFGM £FZF U]HZFTL 5|HFGF WD";\:SFZMG[ HLJ\T ZFbIF K[P 

,MSCNIG[ JX SZGFZL S[8,LS p¿D S'lTVM 5|[DFG\N[ U]HZFTL EFQFFG[ RZ6[ WZL K[P SlJlXZMD6L 

5|[DFG\N VFbIFGSFZ lXZMD6L 56 K[P  VFJF DCFG VFbIFGSFZ VG[ SlJ U]HZFT C\D[XF\ T[DG\] k6L 

ZC[X[P 
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DFZM l5|I ;FlCtISFZ 

 

ccK[<,M S8MZM h[ZGM VF 5L HHM AF5] 

;FUZ 5LGFZF V\H,L GJ KM0HM AF5]cc 

 

    ,F\AL RF/G]\ BDL; T[GF 5Z ,F\AM ;O[N SM84 K}8L 5F8,LGL WMTL4 

AU;ZFGM RMS0LHF/M ;FOM VG[ GLRL SFIF4 ELGM JFG4 DM8L VF\BM4 JF\S/LIF h]<OF VG[ DZNGL 

RF,GFZ 5MTFG[ 5CF0G]\ AF/S TZLS[ VM/BTF ,MS;FlCtISFZ VG[ ZFQ8=LIXFIZ hJ[ZR\N D[3F6L GM 

HgD ;J\T !)5#GF zFJ6 JN  5F\RDG[ TFPZ(DL VMU:8 !()&GF ZMH NXF zLDF/L H{G J6LS 

5lZJFZDF\  ;F{ZFQ8=GF RM8L,FDF\ YIM CTMP T[DGF l5TF SF,LNF; NF9F YF6FGF HDFNFZ CTFPDFTFG]\ GFD 

WM/LAF. CT]\P  hJ[ZR\N D[3F6LG]\ 5|FYlDS lX1F6 NF9F4 5Fl/IFN4 AU;ZF JU[Z[ :YFGMDF\ YI]\ CT]\P 

D[3F6LG[ AR56YL H ;FlCtIGM XMB CTMP .P;P!)!#DF\ VeIF; DF8[ EFJGUZ SM,[HDF\ 

HM0FIFPT[VM .P;P!)!&DF\  EFJGUZ SM,[HDF\ V\U|[HLv;\:S'T lJQFI ;FY[ ALPV[P YIFP  VCL 

HXMGFY DCFN[JDF\ IMHFTL lD+D\0/LDF\ T[VM 5MTFGF\ ZFQ8=ElSTI]ST ULTM ;\E/FJTFP tIFZ5KL 

GMSZL DF8[ S,STF UIFP X[9 HLJ6,F, ;FY[ .P;P!)!)DF\ lJN[X 5|JF; SIM"P 5Z\T] lJN[XYL 5ZT 

VFjIF 5KL T[DGM JTG5|[D 5|A/ AGTF\ T[VM GMSZL KM0L N.G[ .P;P!)Z!DF\ JTGDF\ VFJL 5MTFG] 

HLJG ;FlCtIG[ RZ6[ WZL NLW]\P NDI\TLA[G ;FY[ T[DGF ,uG YIF\P  

                                 hJ[ZR\ND[3F6L[ EFZ[ B0T, VG[ ;FCl;S CTFP T[D6[ ;F{ZFQ8=GF UFD0[ UFD0[ 

OZLG[ ,MSSYFVM4 N\TSYFVM4EHGM4 ,MSULTM V[Sl+T SIF"P VG[ T[G[ ;FlCltIS EFQFFDF\ S\0FIF"P Zl-

IF/L ZFT4 CF,Z0F\4 R}\N0L H[JF ;\U|CM 5|SFlXT SIF"P ;F{ZFQ8=GL E}lDG]\ BDLZ4 ACFZJl8IF4 ;\TMG]\ 

lG~56 SI]"\ KP[ .P;P !)!(DF\ T[DGM 5|YD SFjI;\U|C c NLJM hF\BM A/[c 5|U8 YIMP c I]UJ\NGFc4 c Zl-

IF/L ZFTc4c S\SFJ8Lc4 c J[6LGFO},c4 c R}\N0Lc4 c lS<,F,c H[JF GJ H[8,F SFjI;\U|C 5|U8 SIF" K[P 

I]UJ\NGF ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLHLGF :JZFHI VF\NM,GGF I]UG[ SF/N[JTF S\9[ SlJTF UFTF tIFZ[ 

HGD[NGL T[D6[ ;F\E/L 0M,L p9TLP c l;\W}0Mc ULT T[D6[ V\U|[H ;ZSFZ[ lUZOTFZL SZL A[ JQF"GL H[,GL 

;HF Y.P tIFZ[ gIFIF,IDF\ 56 T[D6[ c cCHFZM JQFM" H]GL VDFZL J[NGFVMc ULT ,,SFI] \P .P;P 

!)#!DF\ c K[<,M S8MZMc D[3F6LV[ ,BLG[ VD'T,F, X[9 DFZOT[ UF\WLHLG[ :8LDZDF\ 5CMRT]\ SI]\ CT]\P 

AF5]G[ 5|tI1F HMIF G CTF T[D KTF\ HF6[ S[ T[DGF :JEFJG[ ZMDZMD VM/BL UIF CMI T[J\] lG~56 SI]\ 

K[P VF ULT JF\RL UF\WLHLV[ T[DG[ c ZFQ8=LI XFIZc G]\ lA~N VF%I]\PT[DGF ;FlCtIDF\ ;F{ZFQ8=G]\ BDLZ 

J84 8[S4 ACFZJl8IF TYF ;\TMG]\ VF,[BG SZL ;F{ZFQ8= WZTLDF\ ZC[,L BFGNFGL VG[ VDLZFTGF NX"G 
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SZFjIF K[PT[D6[ GJl,SF4 GF8S4 GJ,SYF4 ;\5FNG TYF ,MS;FlCtI1F[+[ SFD SI]\ K[P T[DGL GJl,SFVM 

5|FRLG 5|;\UMYL VJF"RLG HLJG JFTF"VM ,BL K[P .P;P!)Z(DF\ Z6lHTZFD ;]J6"R\§S V[GFIT YIMP 

T[VM D\]A.DF\ H. HgDE}lD N{lGS DF\ HM0FIFP T[D6[ J[lJXF/4 T],;LSIFZM4 ;DZF\U64 5|E] 5WFIF" 

VG[ ;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6L H[JF 5]:TSM 5|U8 SIF"P  

       hJ[ZR\ND[3F6L c lJ,M5G VG[ ALHL JFTMc 4 c W}5KFIFc4 c DF6;F.GF NLJFc TYF c 5|lTDF 

VG[ 5,SFZF H[JL GJl,SF 5|U8 SZL T[DGL GJl,SFVM 5|FRLG 5|;\UMYL VJF"RLG HLJG JFTF"VM ,BL 

K[P T[D6[ JLZ5]~QFM4 ACFZJl8IF VG[ ;F{ZFQ8=GF ;\TMG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P TM  ;MZ9 TFZF\ JC[TF 

5F6L4 J[lJXF/4 ZFcU\UFH/LIM4 ;DZF\U64 JU[Z[ ;FDFHLS T[DH V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5L K[P 

T[DGL GJ,SYFDF\ GFIS4 GFlISF S[ 5|6I l+SM6G[ GCL 56 ;D:T HG;DFHGF CNI WASFZFYL WASTL 

HLJG;'lQ8 T[DGL S]\8]\A EFJGFG]\ lG~56 HMJF D/[ T[VM[ YM0FS XaNMDF\ 5F+ VF56L ;FD[ HLJT]\ HFUT]\ 

SZL N[ K[P D[3F6LG]\ ;JM"TD IXS,UL CMI TM T[DG]\ ,MS;FlCtIP 5MTFGF S\9 NJFZF ,MS;FlCtI ZH} SZL 

,MS;D]NFIG[ JX SZJFGL S,F TYF ,MS;FlCtIGM DD" TYF DC\TM ;DHFJJFGL XlSTVM ;FY[ V[S 

DF6;DF\ V[JL lJZ, 38GF K[P  hJ[ZR\ND[3F6L .P;P !)$# YL !)$* ;]WL ,MS;FlCtIGF ,UEU 

#Z H[8,F 5]:TSM 5|U8 SIF" K[P T[DF\ N]CF4 CF,Z0F\4 ULTSYF4 ,MSSYF4 J|TSYF4 AF/SYF VG[ ;\TSYFGM 

;DFJ[X YFI K[P T[D6[ c;F{ZFQ8=c T\+L 5N[ 56 ;[JFVM VF5L K[P T[DGF ;FlCtIDF\ DFGJHFTGL DL9F; 

VG[ HLJGGF JD/MG]\  TYF jIYFG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P 

  hJ[ZR\ND[3F6L (DL DFR" !)$*GF ZMH AM8FNDF\ 5|FPlX1F6 ;\D[,GDF\ CFHZL VF5L T[DF\ 

c VFN"XGF D[6F\ DFZXM DFc p5Z T[DG[ 5|JRG VF%I]\P VG[ ALHF lNJ;[ )DL DFR" !)$*GF ZMH 

CNIZMUGF C]D,FYL T[DG]\ VJ;FG YI]\P D[3F6LGF 5RF;JQF"GF HLJG VFI] NZdIFG DF+ 5rRL; JQF"GL 

V[DGL ,[BG SFZlSNL"DF\ lJlJW 5|SFZGF lJQFIGF ;FlCtIDF\ VlJ:DZ6LI ;[JF C\D[XF\ IFN ZC[X[P lJNFI 

SFjIDF\ 5MTFGL .rKF jIST SZTF\ SC[ K[[  

cc SNL :JFWLGTF VFJ[4 lJG\TL EF. KFGL 

VDMG[I :DZL ,[HM4 HZL 5/ V[S GFGLcc 

  VF 1F6[  hJ[ZR\ND[3F6LG]\ :DZ6 SZL T[DGL U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[D6[ VF5[,]\ VD]<I 

IMUNFG IFN SZL T[DG]\ :DZ6 SZL SM8L SM8L J\NG S~ K]\P 
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HM 5]:TS G CMI TMPPPPPP 

 

  DF6;GF DFGl;S lJSF;4 DFGJ30TZ VG[ J{RFlZS 5lZJT"G T[GF JF\RGG[ VFEFZL CMI 

K[P VF56]\ JF\RG V[ H VF56F HLJGG]\ BZ] 5|lTlA\A K[P JF\RG V[ VF56F VF\TlZS HLJGGM DF5N\0 

K[PDG]QIG]\ H[J]\ JF\RG T[J]\ T[G]\ HLJGPJF\RG DF8[ ;FZF\ 5]:TSMGL UZH K[P VFW]lGS DFGJLVM DF8[ 

5]:TS ;F{YL JW] VFG\N VF5GFZ] lXQ8 ;FWG K[P  :JI\ lX1FS ;,FCSFZ AGLG[ ;FRL ;DH VF5[ K[4 

;FRL lNXF TZO NMZL HFI K[P cc C]\ GZSDF\ 56 ;FZF\ 5]:TSMG]\ CQF"YL :JFUT SZLX4 SFZ6 S[ T[DGFDF\ 

V[8,L XlST K[ S[ T[ HIF\ CX[ tIF\ VF5MVF5 :JU" AGL HFI K[Pcc VFHYL ,UEU GJ NFISF 5C[,FG] \  

,MSDFgI l8/SG]\ VF lJWFG BZ[BZ VFH[ 56 V[8,]\ H V;ZSFZS ZCI]\ K[P DFGJMGF ;JF"UL lJSF;DF\ 

5]:TSMGM VGgI VG[ DC¿D OF/M K[P lJWFYL"VMGF ;JF"UL lJSF;GL 5|lSIFDF\ 5]:TSMG]\ IMUNFG VD}<I 

K[P VF56F ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLHLV[ SCI]\ K[ S[ c HIFZ[ HIFZ[ DG[ D}\hJ6 YFI K[ tIFZ[ C]\  

ULTFDF\YL DFU"NX"G D[/J]\ K]\Pc 5]:TS V[ HLJGG[ VHJF/[ K[P NZ[S 5]:TS lNjIU|\Y K[ H[DF\ HLJG 

HLJJFGL XlST K[4 H[ 5ZD TtJ TZO ,. HFI K[P 5]:TSMG]\ JF\RG V[ H 5|HFGF ;\:SFZM K[4 DFGJGL 

;FRL VM/BF6 K[P 5]:TS DF+ ;DFH GlC 5Z\T] ZFQ8=GF 30TZ SZJF DF8[ p5IMUL K[P DG]QIG]\ JT"DFG 

H GlC4 5Z\T] ElJQI 56 5]:TSM 5Z VFWFlZT K[PVFYL SlJ S,F5L SC[ K[ S[ cc HLJLX TM DF+ 

5]:TSMYLcc p¿D 5]:TS ,[BSGF ,MCLGM ,I K[P H[D VgG VF56F ,MCLvDF\;G[ 5MQF[ K[4 T[D ;N|JF\RG 

VF56F ;\:SFZMG[ 5MQF[ K[P V[S V\U|[HL plST 5|DF6[ c Books are our never failing friendsc 

DFGJlD+M YSL VF56[ SIFZ[S V,U Y.V[ 56 5]:TS lD+M TM HLJG 5I"\T VF56L ;FY[ H ZC[ K[P T[ 

VF56G[ p¿D HLJGNlQ8 VF5L VF56]\ HLJG30TZ SZ[ K[P 5]:TS lJCM6F ;DFHGL S<5GF SZJL B}A 

H Sl9G K[P VFYL H AFYM"l,G SC[ K[ c 5]:TSM lJGF .`JZ DF{G K[4 gIFI é\3[ K[4 5|FS'lTS lJ7FG :TaW 

K[ 4NX"G ,\U0]\ K[4 XaN D}\UM VG[ AWL H J:T]VM DF8[ UF- V\WSFZDF\ K[Pc jIlSTGF VF\TlZS lJSF; DF8[ 

DF+ :Y}/ BMZFS SZTF\ p¿D 5]:TSM~5L lNjI 5|SFXGL H~Z 50[ K[ H[ DF6;G[ DFGl;S ZLT[ TN] \Z:T 

AGFJ[ K[P 

  DG]QIG]\ JT"DFG H GlC 5Z\T] ElJQI 56 5]:TSM 5Z VFWFlZT K[P HCMG Zl:SGG]\ c VG 

8] WL ,F:8c 5]:TSYL UF\WLHLG[ N[XGL VFhFNL D[/JJF DF8[ ;tIFU|C SZJFGL 5|[Z6F D/L P TM zLDN| 

EUJN ULTFGM ;\N[X c SD" SZM4 O/GL .rKF G ZFBMc VFH[ 56 V[8,M H p5IMUL K[ H[8,M VFHYL 

CHFZM JQF" 5C[,F ,FUTM CTMP AF.A, 56 jIlST JrR[GF E[NEFJM N}Z SZJF DF8[ VG[ NZ[S jIlSTDF \ 

NIF4 ;lCQ6]TF VG[ 5|[DGF V\S]Z lJS;FJJF DF8[ p5IMUL K[P HM 5]:TSM G CMT TM VF56L EFZTLI 

;\:S'lT TYF lJ`JGF .lTCF; VF56[ HF6L XSIF G CMT P DCFtDF UF\WLHL V[ SCI]\ K[ S[ 5]:TSM  DG DF8[ 

;FA]G]\ SFI" SZ[ K[P  H[ VF56F DGGF JC[D4 V\WzwWF TYF V7FGG[ N}Z SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P 5]:TSM G 



Ashwin Divekar                                     gnanbhandar.com Page 9 
 

CMT TM DF6; 5MTFGF lJRFZMDF\ 5lZJT"G ,FJL XS[ GCLP 5]:TSYL H DFGJL lJJ[SL4 ;\IDL VG[ 

;N]U]6M H[JF U]6MGM lJSF; YFI K[P T[ GJF lJRFZM 5}ZF 5F0[ K[ TYF H}GF lJRFZMG[ N- AGFJ[ K[P VFYL 

H ;MS|[8L;[ SCI]\ K[ S[ c 5]:TSM VF56G[ BAZ G 50[ V[ ZLT[ VF56F HLJGGM SF8 N}Z  

SZTF ZC[ K[Pc HLJGDF\ S5ZL 5lZl:YTLDF\ 5]:TS H HLJGG]\ DFU"NX"G VG[ V[S ;FZF lD+GL UZH 

;FZ[ K[P ALDFZ jIlST 5]:TS JF\RGYL 5MTFGF N]oB C/J]\ YFI K[ VG[ 5MTFGF N]oBGL E},L HFI K[P 

5]:TSM G CMT TM DCF5]~QFM SZ[,F SFIM" VF56[ VHF6  CMTP DFGJLDF\ ZC[,L T[GL ;]QF]%T XlSTVM 

ACFZ ,FJJFG]\ HM SM. ;Z/ DFwID CMI TM T[ 5]:TS K[P  ;FZF\ 5]:TSM SNL VF56G[ K[C N[TF GYLP T[DF\ 

U|\Y:Y YI[,]\ DCF5]~QFMG]\ HLJGNX"G N]oB S[ lJ5l¿DF\ WLZH VG[ XF\lT VF5[ K[P N]oBG[ C/J]\ AGFJ[ K[P 

JC[D4 V7FG VG[ V\WzwWFG[ N}Z SZ[ K[P  

             HM 5]:TSM G CMT TM DF6; 5MTFGF lJRFZMGM ;U|C SZL XSIM G CMTP lJ`J DFGJL VG[ 

5X]VMDF\ SM. OZS HMJF D/L XS[ GCLP 5]:TS JUZ 7FGGM 5|RFZ VG[  5|;FZ Y. XS[ GCLP DF6;G] \ 

7FG T[GF 5MTFGF DF8[ H 5}ZT\]  ZC[P 
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DFZM IFNUFZ 5|JF; 

  5|JF;GM XMB lJWFYL"VJ:YFDF\ lJS;FjIM CMI TM DM856[ DFGJL 5|JF;L S\8F/TM GYL, 

5|JF; V[ TM CNI4 DG VG[ VFtDFG[ lJXF/4 pNFZ VG[ N- AGFJGFZL pNFT 5|J'lT K[P ;FCl;STF4 

;lCQ6]TF4 DFGJTF4 jIJCFZ VG[ lGIlDTTF H[JF HLJG30TZGF D}<IJFG U]6M 5|JF; NJFZF BL,[ K[P 

lJWFYL"VMDF\ ;F{\NI"NlQ8 lJS;[ K[P ;CSFZGL EFJGF S[/JFI K[P D]xS[,LG[ C;TF\ C;TF\ 5FZ SZJFGL 

TF,LD D/[ K[P VG[ hL6FDF\ hL6L AFATG]\56 RMS;F.YL VFIMHG  SZJFGL 8[J 50[ K[P 

  VF ;tIG]\ NX"G VG[ JF:TlJSTFGM 5lZRI DG[ ;F{ZFQ8=GF 5|JF; NZdIFG YIMP VDFZL 

XF/FDF\ 5DL GJ[dAZ Z__$GF ZMH lJWFYL" VG[ lX1FSMV[ ;FY[ D/LV[ VF 5|JF;G]\ lJUT5}6"4 

hL6J8EI]\ VG[ RMS;F.EI]"\ VFIMHG SI]"\P 5|JF;GL 5}J"T{IFZL V[8,L U6TZLA\W VG[ jIJCFZ] CTL S[ 

VFlNYL V\T ;]WL SIF\I HZF 56 VUJ0 S[ D]xS[,L 50L GlCP Z[,J[ SZTF\  A; £FZF  D];FOZL SZJFYL 

5|JF; h05L AG[ K[ V[8,]\ H GlC4 ;Z/4 ;]UD VG[ VFG\NNFIS AG[ K[ T[GM 5|tI1F 5lZRI DG[ 

5C[,LJFZ YIMP 

  VDFZF 5|JF;GL X~VFT 5DL GJ[dAZ ZF+[ ,UEU !!P#_ S,FS[ VDFZL A; SMAFYL 

HJF ZJFGF YIFP XlGJFZ[ ;JFZ[ ,UEU )P!5 S,FS[ VDM T],;LxIFD 5CMrIFP tIF\ VD[ UZD 

5F6LGF hZF HM. VD[ tIF\G]\ V[S CHFZ JQF"G]\ 5|FRLG ;]5|l;wW xIFD;]\NZ D\lNZDF\ DCFN[JGF NX"G SIF"P 

tIFZ5KL AWF ;D]CDF\ UF\l9IFGM GF:TM TYF RF 5LWLP tIF\YL VD[ lNJ HJF DF8[ 5|IF6 SI]\P  A5MZ[ !Z 

S,FS[ VD[ NLJ 5CMrIFPNZLIFDF\ GFUJF ALR 5Z :GFG SZJFGL B}A H DHF VFJLP NZLIFGL V\NZ B}A 

H D:TL SZLP GFZLI[/G]\ 5F6L T[DH D,F. BFJFGL DHF VFJLP A5MZG]\ EMHG ,LWF  5KL NLJGF 

lS<,FGF NX"G DF8[ UIFP +6 EFUDF\ 5F6L V[S TZO Z[TLGF 5tYZGF B0SDF\YL SF6L BF.YL ;]Zl1FT 

CTMP lOZULVMDF8[ VF DCtJGM lS<,M DFGJFDF\ VFJL ZCIM K[P NLJGF lS<,F V\U[GL DFlCTL VDMG[ 

tIF\GF UF.0[ B}A H ;]\NZ VG[ Z;5|N  VF5L H[ HF6L VFG\N YIMP tIFZ5KL VDM V[CDN5]Z DF\0JL 

3M3ZF ALR 5Z ;D]ãNX"G SIF"P ;F\HGF ,UEU & JFU[ ;MDGFY HJF ZJFGF YIFP ;MDGFY VD[ ) 

S,FS[ 5CMrIFP ZF+[ DM0F 5CMRJFYL VD[ ;F[DGFY D\lNZGF NX"G SZL XSIF GCLP VDFZ] ZF+LZMSF6 

;MDGFYDF\ H CT]\P VDM ;MDGFYGF AHFZDF\ BZLNL SZJF DF8[ UIFP ZF+[ NlZIFGF DMHFGF ;];JF8F 

B}A H T|LJ ;F\E/JF D/TF CTFP ZF+[ BLR0L4 KF; VG[ EFBZLG]\ EMHG ,LW]P WD"XF/FDF\  pTFZFGL 

jIJ:YF B}A H ;\\]NZ jIJ:YF HM.G[ VFBF lNJ;GL A;GL D];FOZLGM YFS SIF\I pTZL UIMP DM0[ ;]WL 

JFTM SZL VDM AWFV[ VFZFD SIM"P  

  ALHF lNJ; ;JFZ[  JC[,F p9L A|X SZL RF 5F6L SZL VDM ;MDGFY DCFN[JGF NX"G SZJF 

DF8[ UIFP NX"G SZL VDMV[ ;D]ãNX"G SZL VDM l+J[6L;\UDDF\ ULTFD\lNZGF NX"G SIF"P tIF\ 
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CZ6FGNL4 ,1DLGFZFI6G]\ D\lNZ4 UMCL, JLZ CDLZHLG]\ D\lNZGF NX"G SIF"PT[ p5ZF\T lCZ^I4 

;Z:JTL VG[ Sl5,F GNLGM HIF\ l+J[6L;\UD YFI K[ T[ NX"G SIF"P  tIF\YL VDM )P__ S,FS[ RMZJF0  

HJF DF8[ ZJFGF YIFP RMZJF0 HTF\ EF,SFTLY" HIF\ EUJFG S'Q6G[ HZF GFDGF lXSFZL £FZF 5UDF\ 

DFZ[,] TLZGL D}lT"GF NX"G SIF"P  VDM  RMZJF0 ,UEU !!P$5 5CMrIFP tIF\ VDM RMZJF0GF 

NlZIFlSGFZF[ UIFP  tIFZ5KL EJFGL DFTFGF NX"G SIF"P A5MZG] \ EMHG 56 VD[ VF 5lJ+ E}lD 5Z 

,LW]\P tIF\YL VDM H]GFU- HJF DF8[ ZJFGF YIFP H]GFU- VD[ 5P$5 S,FS[ 5CMrIFP tIF\ H]GFU- 

dI]hLID HMJF DF8[ UIFP DG;]BEF. ;MGL UF.0GL DNNYL tIF\GL Z;5|N DFlCTL D[/JLP .P;P 

!)&5DF\ DC\DC A[U0FV[ p5ZSM8 lS<,M  H[DF\ lG,D DF6[S TM5 H[ ,MB\04SF\;]4H;T H[JL 5\R 3FT]GL 

AG[,L K[P VF TM5 NLJYL ,FJJFDF\ VFJL CTLP  tIFZ5KL VDM V0LS0L JFJ H[ )__ JQF" H]GL K[ V[TL 

VG[ S[TL A\G[ AC[GMV[ VF5[, Al,NFG VF%I]\ VG[ JFJDF\ 5F6L VFjI]\PH[ ZFcB[UFZGL A\G[ NF;LVM CTL 

T[DGF GFD p5ZYL ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P .P;P !)&$DF\ ZFHF GJ36[ GJSF6 S}JM A\WFJ[,M  H[ #__ O}8 

p\0F.4 Z#& 5UYLIF VG[ !# VGFH GF SM9FZ VFJ[,F K[P tIFZ5KL VDM H]GFU- V\U[GL lO<D 56 

lGCF/L  H[ H]GFU-GF .lTCF;G]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P  tIFZ5KL VDM WD"XF/FDF\ ZFl+ZMSF6 

SZJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP ZF+[ ;[J p;/G]\ EMHG ,LW] tIFZ5KL ZF+[ DM0F ;]WL HFULG[ VFZFD 

SIM"P  

  ALHF lNJ;[ ;JFZ[ $v__ JFU[ p9L RF VG[ GF:TM SZL VDM JC[,L 5ZM-[ h858 T{IFZ 

Y.G[ lUZGFZGL T/[8LDF\ H. 5CMrIF VG[ lNJ; R-[ T[ 5}J" lUZGFZGF\ H[8,F\ 5UlYIF\ R-FI V[8,F\ R-

L ,[JF pTFJ/ SZLP VD[ AWF\ B}A VFG\N SZTF\ SZTF\ K[S K[<,L 8}\S ;]WL H. 5CMrIF\P VCLYL H}GFU- 

XC[Z VG[ GLR[GF H[U,G]\ 5|FS'lTS ;F{NI" HM,G[ C{I]\ 5],lST Y, UI]\P GLR[ pTIF" AFN B}A H YFS ,FuIM 

CMJFYL A5MZG]\ EMHG ,. VD[ VFZFD SIM"P ,UEU +6 JFU[  VDM GZl;\C DC[TFGM RMZM HMIM tIF\ 

T[DGF HLJGGF OM8F4 T[DGM S}\0 HIF\ T[VM NZZMH ;JFZ[ :GFG SZJF HTF CTFP  tIFZ5KL VXMS 

lX,F,[B4 NFDMNZ S]\0GF NX"G SIF"P tIF\YL VDM ;F\H[ RFZ JFU[ JLZ5]Z HJF DF8[ 5|:YFG SI]\P lJZ5]ZDF\ 

;]5|l;wW  H,FZFD D\lNZDF\ NX"G SIF" VG[ JLZ5]Z AHFZDF\ BZLNL SZLP tIFZ5KL VDM UF[\0, VFjIF 

VG[ :JFDLGFZFI6 D\lNZ[ UIFP D\lNZDF\ H 5|;FNL ,. tIF\YL VDFZF D}/ :Y/ SMAF VFJJF DF8[ 5ZT 

YIFP ZF+[ ,UEU !ZP#_ S,FS[ VDM SMAF VFJL UIF CTFP 

  D[\ lHNULDF\ 5C[,L H JFZ NlZIM HMIM T[YL DFZF VFG\NGL TM VJlW H GCMTLP EUJFG 

;MDGFYG]\  EjI D\lNZ HM.G[4 lXJl,\UGF\ NX"G SZLG[ C]\ UN|UNLT Y. UIMP 5}ZF +6 S,FS NlZIFGF 

pK/TF\vS}NTF\ DMHF\ HM.G[  VN|E|T VFG\N YIMP +6 lNJ;GM 5|JF; SIF\ 5;FZ Y. UIF T[GL BAZ[I 

G 50LP W[Z 5FKF HJFG]\ SM.G[ DG GCMT]\ 56 X]\ YFI m  VFD VF 8}\SM TYF DCtJ5}6" 5|JF;G]\ DFZF 

DGDF\ ;\EFZ6]\ ZCL UI]\ K[P H}GFU- v lUZGFZGL V{lTCFl;S E}lD HM.G[ DG[ ZFcB[UFZv ZF6SN[JL 
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VG[ SFSD\HZL IFN VFjIFP TYF ;MDGFYG]\ WFlD"S TLY"WFD HM.G[ DG[ ;M,\SL I]UGF  U]HZFTGL 

WD"l5|ITFGL hF\BL Y.P 5|JF;GM SFI"S|D HM VFIMHGAwW CMI TM S[JL DhF VFJ[ V[GM DG[ 5|tI1F 

VG]EJ YIM4 H[ SNFR C]\ HLJGEZ GlC E},]\P   
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VFW]lGS I]UGL VHFIAL SF"d%I]8Z 

   

  DFGJHFT £FZF SZJFDF\ VFJ[,L VD]S XMWMV[ HLJGG[ V[S CN ;]WL AN,L GFbI] \ K[P 

HUTG[ ;F{YL DCtJGL V[JL A[ XMWM VF JFTG]\ pNFCZ6 K[ 5|YD XMW V[ 5{0]\ K[P 5{0] 4 8FIZ4 ljC,GL 

XMW V[ VF56[ S<5GF G SZL XSLV[ T[8,L CN[ VF56F HLJGDF\ J6F. U. K[P T[JL H ALHL DCFT XMW 

U6JFDF\ VFJ[ K[ SF"d%I]8ZP ALHF lJ`JI]wW NZlDIFG 5[NF YI[,L H~lZIFTGF O/ :J~5[ XMWFI[,] \ 

SF"d%I]8ZV[ DFGJHLJGGM V[S IF ALHFG[ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ V;Z SZT] \ ZCI]\ K[P VG[ K[<,F V[S 

NXSYL SF"d%I]8ZG[ lJlJW 1F[+M ;FY[ ;F\S/LG[ T[GM DCTD p5IMU SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P 

    cc l;wWL D/L HIF\  V[S4 

     tIF\ ,FB lNXFVM B],L 

    SF"d%I]8Z T6F VFlJQSFZ[ 

     5|UlTGL lSZ6FJ,L BM,Lcc 

  VFW]lGS I]UDF\ SF"d%I]8ZGL XMW VGgI VG[ VHFIAL ;DFG K[P VFHGM I]U SF"d%I]8ZGM 

I]U SC[JFI K[P V[DF\ SX]\ H BM8]\ GYL[ lJ7FGGL XMWM 5KL DFGJL I\+MGM U],FD AGTM HFI K[P V[JM 

V[S VF1F[5 SZJFDF\ VFJ[ K[P I\+G[ SFZ6[ DFGJL VF/;] AGL UIM K[P T[GM XFZLlZS VG[ DFGl;S 

lJSF; V8SL UIM K[P DF6; HFT[ SFI" SZJFG[ SN,[ 0U,[G[ 5U,[ I\+GM p5IMU SZ[ K[P 5Z\T] C]\ TM V[D 

DFG]\ K]\ S[ I\+G[ ,LW[ DFGJLGM  lJSF; V8SL UIM GYL A,S[ JW] lJSF; Y. ZCIM K[P SFZ6 S[ ;FDFgI 

I\+GL XMW 5KL VFJL VHFIAL XMW Y. K[P lJ7FG VG[ 8[SGM,MHLGF 1F[+DF\ DFGJLV[5FK,F S[8,FS 

JQFM"DF\ VG[S ;O/TFVM 5|F%T SZL K[P VFH T[GF VFlJQSFZ O/ :J~5[ DFGJL 5MTFGL VG[S S<5GFVM 

;FSFZ SZJF ;DY" AgIM K[P SF"d%I]8ZGL XMW T[GL DCtJ5}6" p5,aWLVMDF\G]\ V[S K[P H[GFYL ;DU| 

lJ`J SFIF5,8 SZL XS[ K[P 

  .,[S8=MlGS SF"d%I]8Z .P;P !(5$DF\ lA|8GGF DCFG J{7FlGS V[,G 8I]ZL\U[ XMW SZL 

CTLP;F{5|YD HIM"H A],[ TS"XlST 5|6F,LGL XMW SZL H[GFYL VFW]lGS SF"d%I]8ZGL VFWFZXL,F K[ 5Z\T] 

;J"5|YD jIJ;FlIS SF"d%I]8ZGM 5|IMU .P;P!(5!DF\ VD[lZSFV[ Z[lDu8G S\5GLDF\ ;F{5|YD 5MTFG]\ 

SF"d%I]8Z AGFjI]\ tIFZ5KL 8=FghL:8Z TYF .g8LU|[8[0 ;ZSL8GL XMW 5KL VF 1F[+DF\ HAZH:T S|F\lT 

VFJLP lJ`JGF 5|D]B N[XMDF\ H[ lJSl;T K[ T[ T[GFYL SM.56 1F[+ V[J]\ GYL S[ H[ SF"d%I]8ZYL J\lRT CMIP 
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DFGJL 5MTFGF lJRFZM4 ,FU6LVM4 bIF,M4 VlE5|FIM VG[ E}TSF/GL IFNM DUHDF\ ;\U|C SZL ZFB[ K[P 

VF AWL lJUTM T[GF DUHDF\ 9F\;L 9F\;LG[ EZ[,L CMI K[P DFGJLG]\ DUH lJXF/ K[ S[ T[DF\ 36]\ AW] 

;DF. HFI K[ VG[ HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ VF lJRFZM4 IFNM JU[Z[ jIST SZ[ K[P SF"d%I]8Z G]\ 56 S\.S 

VFJ] H SFI" K[ T[ SF"d%I]8ZDF\ H[ SF\. DFlCTL D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[ ACFZ SF-L XSFI K[P SF"d%I]8Z V[8,]\ 

XlSTXF/L K[ S[ T[DF\ V;\bI 5|SFZGL DFlCTLGM ;\U|C SZL XSFI K[P BZ[BZ lJ7FGGL EFQFFDF\ SCLV[ 

TM T[ N}lGIFGM VF9DL VHFIAL K[PEFZTDF\ SF"d%I]8ZGF 5|6[TF E}T5}J" 5|WFGD\+L :JP ZFHLJUF\WLGF 

5|IF;MYL X~VFT Y.P )_GF N;SFGF 5|J[XGF SFZ6[  SF"d%I]8Z[ VFH[ ,UEU AWF H 1F[+MDF \ 5U5[;FZM 

SIM" K[P SF"d%I]8Z S[8,[S V\X[ S[,SI],[8ZG[ D/T] VFJ[ K[P A\G[DF\ ;FdI56]\ CMJF KTF\ SFDULZLDF\ 

H]NF56] K[P  

 S[,SI],[8ZDF\ ;\bIFGM U]6FSFZ4 EFUFSFZ4 ;ZJF/M VG[ AFNAFSL JU[Z[ V[S H lDGL8DF\ SZL 

XSFI K[P VFGFYL BF; SM. SFD V[ VF5T]\ GYLP HIFZ[ SF"d%I]8Z T[GFYL lJX[QF SFDULZL AHFJ[ K[ T[ 

DFlCTLGM ;\U|C SZL ZFB[ K[P H~Z 50[ DFlCTL ACFZ 50NF 5Z T[DH l5|g8Z NJFZF 56 D[/JL XSFI 

K[P SF"d%I]8Z V[S ;ZSL8 £FZF RF,[ K[P T[DF\ DMlG8Z VG[ SLvAM0" T[DH ;LP5LPI]P CMI K[P O,M5L VG[ 

l0:SDF\ DFlCTL ;\U|CJFDF\ VFJ[ K[ VF DFlCTL lDGL8MDF\ D[/JL XSFI K[ T[JL jIJ:YF CMI K[P SM.56 

5|SFZGL U6TZL S[ SFI" h05YL RMS;F.5}J"S VG[ lJ`J;GLI ZLT[ T[DF\ Y. XS[ K[P J/L ;DI4 XlST 

VG[ zDGL ART YFI K[P 

  SF"d%I]8ZDF\ J5ZFTF 5|MU|FD H]NL H]NL EFQFFDF\ CMI K[P OM8=MG4 A[hLS4 

V[RP8LPV[DPV[,P4 SMAM", JU[Z[ CMI K[P SF"d%I]8ZGL SFI"5wWlT +6 TASSFVMDF\ YFI K[P V[S .G5]8 

H[DF\ DFlCTL S[ ;}RGF D[/J[ K[P ALHL 5wWlT 5|M;[; H[DF\ DFlCTL p5Z 5|lS|IF SZ[ K[ VG[ +LHL 5wWlT 

VFp65]8 H[ lGU"D S[ 5|lSIF £FZF 5|F%T DFlCTL ZH] SZ[ K[P SF"d%I]8ZGF A[ 5|SFZM K[P V[G[,MU VG[ 

l0HL8,P V[G[,MU H[ VF\S0FVMGL lJlJW DF5DF\ ZH] SZ[ K[P HIFZ[ l0HL8, VF\S0FVMGL h05L U6TZL 

SZ[ K[P SF"d%I]8ZDF\ ;DU| IF\l+S .,[S8=MGGL ZRGFG[ SF"d%I]8Z CF0"J[Z SC[JFDF\ VFJ[ K[P SF"d%I]8ZGF 

lJlJW EFUM 5F;[YL SFI" SZJF DF8[ SFI"S|DM s 5|MU|FDf GL H~Z 50[ K[P T[G[ ;MO8J[Z TZLS[ VM/BJFDF \ 

VFJ[ K[P VF AWF 5|MU|FDG[ VM5Z[8L\U l;l8D SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF l;l8D JUZG[ DF+ I\+ S[ CF0"J[Z H 

K[P DF6;G[ T[GF SFI" ;FZL ZLT[ SZJFDF\ SF"d%I]8Z ;\bIFA\W 1F[+MDF\ DNN~5 YFI K[P T[GF VFIMHG VG[ 

lGI\+6 SFI"DF\ JWFZ[ SFI"N1F AGFJJFDF\ DNN~5 YFI K[P ;DIGM ARFJ YFI K[P SF"d%I]8ZG[ SFZ6[ 

VG[S ;[JFVMH[JL S[ W\WFSLI 1F[+GL 36L pTD 5|SFZGL U|FCS;[JF 5|F%T SZ[ K[P VF p5ZF\T W\WFGF 

lC;FAM ZFBJF DF8[ l0hF.GZM4 CJFDFGGL VFUFCL SZJF DF8[4 HIMlTQIMGLVM JU[Z[ DF8[ VF ;FWG 

B}A H p5IMUL K[P J/L lJlJW ZDTM4 AF{lwWS S;M8LVM4 ;J["QF6 5ZL1FFGF 5lZ6FDM B}A H h05YL 

D[/JL XSFI K[P 
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 SF"d%I]8ZGL DNNYL XLBJJFYL VeIF;S|D 56 ;Z/ AGL UIM K[P EFZTDF\ SF"d%I]8ZGL 5|UlT 

B}A H h05YL Y. K[P N[XGF TDFD 1F[+MDF\ 8[SGM,MHLGM p5IMU Y. ZCIM K[P Z0FZ VG[ lD;F.,M 

AGFJJFDF\ SF"d%I]8ZGL DNN ,[JFDF\ VFJL ZCL K[P VF p5ZF\T V\TlZ1FDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMGM 

VeIF;4 GFlESLI SFI"S|DM4 0[8F 5|M;[l;\U TYF T[GF TyIMG[ V[Sl+T SZL ElJQIDF\ ZRGFtDS SFI" SZL 

SF"d%I]8Z lJX[QF p5IMUL AG[ K[P VFH[ TDFD DM8FEFUGF V[SDMDF\ SF"d%I]8Z ,UEU VlGJFI" AGL UI]\ 

K[P SF"d%I]8Z YM0F JQFM" VUFp GMSZL DF8[ HFC[ZBAZDF\ T[GL HF6SFZL .rKGLI U6FTL CTL CJ[ T[ 

OZlHIFT AGT]\ HFI K[P ;J"+ SF"d%I]8Z V[S H6; AGT]\ UI]\ K[P SF"d%I]8ZG[ SFZ6[ VY"T\+ SHA]T AGL 

ZCI]\ K[P DGMZ\HG 1F[+[ 56 SF8}"G lO<DM4 R,lR+MDF\ 56 SF"d%I]8ZGM p5IMU Y. ZCIM K[P .g8ZG[8 

£FZF 56 DFlCTL D[/JL XSFI K[P .g8ZG[8 V[J]\ lJ`JjIF5L G[8JS" K[ H[GF NJFZF lJ:T'T DFlCTL 5|F%T 

SZL XSFI K[P.g8ZG[8GM p5IMU lX1F64 J[5FZ VG[ DFlCTLGL HF6SFZL DF8[ Y. ZCIM K[PVFH[ 

lJ`JDF\ $_ CHFZYL JW] G[8JS" 5|6F,L K[ H[GM ,FE VF56[.g8G[8 NJFZF ;Z/TFYL ,. XSLV[ KLV[P 

.g8G[8V[ lJ`JSMQFGL UZH ;FZ[ K[P .D[., NJFZF V[SALHF N[XM ;\5S"DF\ SCL CS[ K[P T[DH 

5+jIJCFZ TYF HF6SFZLGL VF5 ,[ B}A H h05L ZLT[ Y. XS[ K[P  

  VG[ K[<,[ V[8,]\ RMSS; SCL XSFI S[ VF Z!DL ;NL SF"d%I]8ZGF 7FG JUZGF DF6;G[ 

VE6 SCLV[ TM T[ VlTxIMlST GYLP      
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DFT'5|[D 

 

 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ DFTFG[ N[J:J~5 U6LG[ T[G]\ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ DFT'N[JM EJc 

V[D SCLG[ DFTFGM p<,[B 5|YD SZJFDF\ VFjIM K[P .`JZG]\ ALH] :J~5 V[8,[ DFP;\TFG VG[ T[GL 

DFTFG[ GF/ ;A\W K[ H[ UEF"J:YFYL X~ Y.G[ HLJGGF V\lTD`JF; ;]WL VT}8 ZC[ K[P  

  c DL9F\ DW] G[ DL9F D[C],F Z[ ,M,4 

  V[YL DL9L TM DMZL DFT Z[4 HGGLGL HM0 ;BL GlC H0[ Z[ ,M,Pc 

 U]HZFTL SlJVM DFTFGF U]6 UFTF\ UFTF\ YFSTF\ H GYLP DF+ V[S SFGFJF/M VF V[S XaN c DFc 

;DU| HLJ;'lQ8GF ;DU| A|EF\0DF\ V[ XaNDF\ ;DF. HFI K[P  c H[ SZ h],FJ[ 5FZ6]\ T[ HUT 5Z XF;G 

SZ[c  DG]QIG]\ Vl;TtJ T[G]\ XFZLlZSv AF{lwWS lJSF;4 ;\:SFZ4 T[Hl:JTF AWFGM ;\5}6" VFWFZ DFTF K[P 

5|F6L;'lQ8DF\ c DFc XaNGL pt5lT UMJ\X 5ZYL Y. K[P JFKZ0]\ EIE}BG[ SFZ6[ UFIG[ c DFc XaNYL 

5MSFZ[ K[P VG[ AF<IFJ:YFDF\ HIFZ[ AF/SGF D]BDF\YL XaNGL ;ZJF6L K]8[ tIFZ[ 5|YD XaN T[ c DF c H 

CMI K[PDClQF" VZlJ\N SCI]\ K[ S[ cc AF/SGF V\ToSZ6DF\ G[ VWZ 5Z ZDTF 5|E]G]\ ALH]\ GFD c DFc K[Pcc 

:G[CG]\ hZ6]\  V[8,[ DFP AF/SGM lJSF; V[8,[ S[ GFZLGM `JF; P DFTF V[8,[ DFP AF/SGM lJSF; V[8,[ 

GFZL `JF;P DFTF V[8,[ JFt;<I VG[ :G[CG]\ VDL hZ6]\ V[8,[ TM HIX\SZ 5|;FN[ SCI]\ K[ S[ c DFGL 

DDTFG]\ V[S lA\N] VD'TGF ;D]ã SZTF\ JWFZ[ DL9]\ CMI Kc[P;\;FZDF\ H[8,F DCF5]~QFM YIF K[ V[GL 

DCFGTFG]\ z[I T[DGL DFTFG[ HFI K[P DFTFGM AF/S 5|tI[GM 5|[D S[8,M DCFG4 prR SM8LGM CMI K[  

DFTFGF BM/FDF\ AF/SG[ :JUL"I ;]BYLI JWFZ[ ;]B4 VFG\N4 5|[D D/TF CMI K[P 0F"P;J"5<,L 

ZFWFS'Q6G[ ;FR]\ H SCI]\ K[ S[ ccDFTFGM 5|[D DF6;G[ DF8[ BZ[BZ HLJGGM DM8FDF\ DM8M VFXLJF"N K[Pcc 

5I\UAZ ;FC[AGF DT[ c NZ[S DG]QI DF8[ :JU" T[GL DFTFGF RZ6MDF\ ;DFI[,]\ K[P V[JM prR SM8LGM 

DFT'5|[D .`JZ5|[DG[ 56 ;ZBFD6LDF\ 5FK/ ZFBL N[ K[P AF/SGL D]QSFGDF\ H DFTF ;\TMQF DFG[ K[P 

ELGFDF\ 5MT[ ;]V[ T[ SMZFDF\ ;\TFGG[ ;]J0FJ[ K[P V[J]\ VNdI G[ Vl£TLI4 VHM0 5|[DG]\ 5|TLS K[P  

  DFTFGM 5|[D VGgI K[P 5|[DFG\N[GL V[S plST IFN VFJ[ K[ S[ c UM/ lJGF DM/M S\;FZ4 DF 

lJGF ;]GM ;\;FZc DFTFGL JF6LDF\ :G[C4 VF\BDF\ VDL VG[ V\TZGF VFXLJF"N CMI K[P C\D[XF\ T[GF 

AF/SM 5Z JZ;FJTL H ZC[ K[P AF/S V[ ElJQIGM GFUlZS K[ T[GM pK[Z4 S[/J6L 4;\:SFZ l;\RG 

DFTF H SZL XS[ K[P XF/F4 lJnF,IM 5C[,F H DFTF TM ;\TFGGL 5|YD U]~ CMI K[P U]v V\WSFZ VG[~ 

V[8,[ 5|SFX VYF"T V7FG~5L V\WSFZ DF\C[YL 5ZD 5|SFX~5L 7FGGF DFU[" ,. HGFZ 5YNX"S4 U]~ 

DFTF H CMI K[P DFTF ;\TFGDF\ 5|[D4 ;\54 ;CSFZ4 ;CGXL,TF4 ;\ID4 .DFGNFZL4 N[X;[JF H[JF pDNF 

U]6MG]\ l;\RG SZ[ K[P DFTF HLHFAF. V[ lXJFHLG[ lX1F64 ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTG]\ 7FG VF5LG[ ;N| HLJG 



Ashwin Divekar                                     gnanbhandar.com Page 17 
 

HLJJF DF8[GM ;\5}6" ZFC ATFJ[, K[P VF.g:8F.G4 5MD; VF<JF V[l0;G4 5Fa,M l5SF;M H[JF 

lHlGI;M TYF 0F"P lJS|D ;FZFEF. G[ T[DGL DFTFVMV[ 5|[Z6F VF5[,LP 5Fa,M l5SF;MG[ DFTFV[ C\D[XF\ 

T[G[ 5|Mt;FCG VF5LG[ SCI]\ o c A[8F4 T]\  S\.56 YF4 T]\ TFZF 1F[+DF\ 8MR[ CM.X4 HM T]\ ;M<HZ AGLX TM 

VFBZ[ HGZ, AGLXP HM ;FW] AGLX TM V\T[ 5M5 AGLXcP T[D6[ DFTFGF ;\:SFZG[ SFZ6[ 5MTFGL V8S 

DFTFGF GFD 5ZYL l5SF;M ZFB[,LP DFTFG]\ GFD l5SF;M CT]\P 5MD; VF<JF V[l0;G T[GL VFtDSYFDF\ 

SC[ K[ S[ c DFZL DFTFV[ H DG[ 30IM K[P VE6 DFTFVM 56  30[ K[P DFZL DFTFV[ H DG[ SC[JTM VG[ 

TLBL EFQFF XLBJL K[P  T[VM SC[TF CTF S[ DFZL DFTF DG[ ;DHL XSTL CTL DFTFV[ H DG[ 30IMP D[ 

VF9 JQF"GL p\DZ ;]WL :S}, H HM. GCMTL 5KL :S},[ D}SIMP 56 :S},YL lX1FSM GSSFDF CTFP V[8,[ DG[ 

+6 DlCGFVM H DFTFV[ :S},YL p9FJL ,LWM VG[ DFZF lX1F6GL HJFANFZL DFZL DFTFV[ ,. 

,LWLcPVFhFNL 5KL .lgNZF UF\WLV[ EFZT N[XGF J0F5|WFG 5N ;F{YL JW] JQF" XMEFjI]\ K[ T[ 56 V[S 

GFZL H CTF4 DFTF CTFP T[DGF ;DIDF\ VG[S JBT S8MS8LDF\ ;FZF lG6"IM ,. N[XG]\ Z1F6 VG[ JCLJ8 

SIM" CTMP HUTG[ pgGlTGF lXBZ 5Z ,. HGFZF VF<A8" VF.G:8F.G4 JLZ EUTl;\C4 VA|FCD 

l,\SG4 DCFtDF UF\WL H[JF DCFG 5]~QFMG[ HgD VF5GFZL DFTF H CTLP V[S VFNX" DFTF NJFZF 30FI[, 

AF/S HUTGF SM.56 B}6[ SIF\I 5FKM 50TM GYLP G[5Ml,IG AMGF5F8" lJ`J lJH[TF SC[ K[PN[XGF 

5]G~wWFZ DF8[ GD]G[NFZ DFTFGL H[8,L H~Z K[P V[8,L ALHF SXFGL GYL4 V[S ,xSZGL DNNYL TD[ 

H[8,]4 SFD G ,. XSM T[8,]\ SFD V[S DFTFGL DNNYL ,. XSXMP 

  ZFDvS'Q64 EUJFG A]wW VG[ DCFJLZG[ HgD VF5GFZL DFTF SF{X<IF4 N[JSL4 

l+X,FN[JL VG[ DFIFN[JL VF H D'tI],MSGL DFTFVM H CTLG[ m K+5lT lXJFHL4 ,MSDFgI l8/S JU[Z[ 

VG[S DCF5]~QFMGF lJlXQ8 HLJG30TZG]\ ;F{YL JW] z[I T[DGL DFTFVMG[ OF/[ H HFI K[P 5MTFGF\ ;\TFGM 

5|tI[GM DFTFGM 5|[D TN|G lGo:JFY" CMI K[P 5]+ SNFR S]5]+ GLJ0[ 56 DFTF SNL S]DFTF AGTL GYLP 

AF/S V5\U CMI4 S]~5 CMI S[ VMKL A]lwWG]\ CMI TM 56 DFTFGF JFt;<IDF\ HZFI VM8 VFJTL 

GYLP5MTFGF ;\TFGMGF 1F[DS]X/ DF8[ 5MTFG]\ ;DU| jIlSTtJ4 5MTFG]\ ;J":I VMUF/L GFBGFZ4 

gIMKFJZ SZL GFBGFZ DFGL VF\BMDF\ VF\;] HM.G[ E,E,F DF\WFTFVM VG[ S9MZDF\ S9MZ DF6;M 

5LU/L HTF CMI K[P SFZ6 S[ VF V[ H DFTF K[ H[6[ 5MTFGF ;\TFGMG[ GJGJ DlCGF ;]WL 5MTFGF N[CDF\ 

5MQIM K[4 pK[IM" K[P VG[ HgD YIF 5KL T[G[ ;\EF?IM K[4 ;]JF0IM K[4 HUF0IM K[ VZ[4 ;\TFG DF8[ X]\ 

GYL SZTL m  5|[DR\NHLV[ ;FR]\ H SCI]\ K[ S[ ccDFGF\ Al,NFGMGM AN,M SM.56 5]+ VF5L XSFTM GYL4 

E,[ T[ E}D\0/GM :JFDL S[D G CMI m cc5X]v 5\BLVMDF\ DFT'5|[D VtI\T 5|A/ CMI K[P ;JU" lGo:JFY" 

VG[ S<IF6L DFT'5|[D NX"G YFI K[P lJGMAFHL EFJ[ SCI]\ K[ S[ c DFT'5|[D EF. AC[GMG[ V[S SZJF DF8[GL 

XlST K[P c 
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1FDF JLZMG]\ VFE}QF6 

   

  DF6;GL J'lTVM H[D H[D S[/JFTL HFI K[ VG[ H[D H[D T[ XF\lTDFU"G[ 5\Y[ 5/[ K[P T[D T[D 

T[G[ 5MTFGF HLJG 5ZtJ[GM V;\TMQF XF\T YTM HFI K[P VgIHGMGL UF\0L ZLTEFTYL T[G[ S|MW 5[NF YTM 

GYLP VG[ S|MW c 1Fl6Sc UF\056 K[P V[JM bIF, T[GF DGDF\ ;HH0 YTM HFI K[P J'lTVMGL XF\lT 1FDFGF 

U]6GL X~VFT K[P jIJCFZDF\ H[D H[D 1FDFGF U]6GM RDtSFZ T[ ;DHTM YFI K[P T[D T[D VG]EJ[ T[ 

DFGTM YFI K[ S[ HUTDF\ z[Q9 U]6 [J[ZGM AN,M J[Z GlC 56 1FDF H K[P S|MW TN|G VEFJ ZFBL VgI 

DF6;[ VF56]\ VlCT SI]\ CMIP KTF\I[ DFOLGL GHZ[ T[GF SFI" TZO HMJFGF ;N|U]6G[ 1FDF SC[JFIP 

1FDFGM U]6 S[/JJM H[8,M VF56[ DFGLV[ KLV[ T[8,M ;C[,M GYLP 1FDFGM BZM VY" HF6JM 36M  

H~ZGM K[P ;FDF DF6;YL 0ZLG[ T[G[ DFOL A1FJLV[ SFIZTFG] \ lRC|G K[P V[ V[S 5|SFZGL VFtDJ\RGF 

K[P ;FDF 5|lT51FLG[ CTM G CTM SZL GFBJFGL VF56FDF\ XlST CMJF KTF\ VF56[ T[GF 5|tI[ 1FDFJ'lTYL 

JTL"V[ TM H VF56[ T[G[ BZL DFOL A1FL V[D SCL XSFIP 

  ;\:S'TDF\ V[S ;]EFlQFT K[ S[ 1FDF JLZ:I E}QF6D v 1FDF JLZHGG]\ E}QF6 K[P SFIZ 

5]~QFGL 1FDF AFI,F56]\ K[ V[ lGlJ"JFN K[P JLZHGMGL 1FDF T[DGF VFE}1F6~5 K[P SFZ6 S[ V5ZFWLG[ 

lX1FF SZJFGL 5MTFGFDF\ XlST CMJF KTF\ T[DGL 1FDF J'lT VF56FDF\ T[DGF 5|tI[ DFGGL EFJGF 5|[Z[ K[P 

5'yJLZFH RF{CF6GL XFCA]N|LG 3MZL TZOYL ;FT ;FTJFZGL 1FDFJ'lT V[S HJ,\T V{lTCFl;S pNFZC6 

K[P JFl<DLSLV[ SCI]\ K[ S[ cc1FDF H IX K[4 1FDF H WD" K[4 1FDF H YL VF ;\;FZG]\ Vl;TtJ K[Pcc HLJGDF\ 

1FDFGF U]6GL VFJxISTF 36L K[P HF^I[ VHF^I[ ;HLJ VG[ lGHL"J ;'lQ8DF\ ;[\S0M DF6;M VG[ 5|F6LVM 

V[SALHFG[ N]oB N[TF CX[P HM AWF H J[ZJ'lT S[/J[ VG[ 1FDFJ'lTG[ lT,F\Hl, VF5[ TM HLJGjIJCFZGL 

XL l:YlT YFI T[ J6"JJF SZTF\ S<5L ,[JL H IMuI K[P V[S,M S|MW SZJFYL SFD ;]WZT]\ GYLP 56 p,8]\ 

AU0[ K[P J/L H, 1FDFGM VEFJ CMI TM 5Z:5Z ZFU£[QF JW[ K[P VG[ 5lZ6FD[ .QIF" BMZL4 

J[ZEFJGF VG[ S];\5 JWTM HFI K[P T[G[ 5lZ6FD[ jIlST4 ;\:YF4 ;DFH4 N[X VG[ lJ`JG[ G]S;FG YFI 

K[P 1FDFJ'lT S[/JJFYL SHLIFGM TZT lGSF, YFI K[P J{ZLG[ JX SZL XSFI K[ VG[ HLJGDF\ XF\lT D/[ 

K[P J{ZLG[ lD+ SZJFGL ZLT[ U]:;M S[ S|MW GYL 56 1FDF VG[ 5|[D K[P1FDF BZ[BZ V[S VNE}T U]6 K[v 

HUTGF AWF DFGJLVM HM ;FRF CNIYL 1FDFXL, AGJFGM 5|ItG SZ[4 TM 5'yJL 5Z :JU" pTZL VFJ[P 

  DG]QI UD[ T[8,L 1FDFJ'lT S[/J[ 56 HLJGDF\ 36LJFZ VD]S 5|;\U[ IYFY" U]:;M VFjIF 

lJGF ZC[TM GYLP SM. GLRSD" HMTF\4 SM. VgIFIL 5|J'lT HMTF\4 SM. N]Q8J'lTGM VFlJEFJ" HMTF\ 

;NJ'lTJF/F DF6;MG[ 56 S|MW Y. VFJ[ K[P :JFEFlJS ZLT[ V[ 5lZl:YTL S|MW!5 GYL 56 CNI o5Z 
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YI[,F :JFEFlJS VF3FTGL V[ :JFEFlJS V;Z K[PV[D ;DHJ]\ J/L4 T[ 1Fl6S  CMI K[P V[8,[ T[GM 

pWZM ,F\AM JBT ZC[TM GYLP ;ZNFZ J<,EEF.V[ 1FDF lJX[ SCI]\ K[ S[ cc 1FDF S[JL ZLT[ VF5L XSFI T[ 

OST X}ZJLZ H HF6[ K[  0Z5MS SNL 1FDF G VF5L XS[ T[ T[GF :JEFJDF\ H GYLP cc 1FDFGM EFJ H[D 

S[/JFTM HFI K[ R[D T[D DFGJL WLZ4 U\ELZ4 lJRFZXL, VG[ :G[CF/ AGTM HFI K[ T[ VlJRFZL S'tIM 

SZTF\ V8S[ K[P ALH] VtI\T 1FDFJ'lT NLGTFGL CN[ 5CMRJL G HM.V[P V[S ,F{lSS NQ8F\T K[ S[ V[S ;F5[ 

SM.V[ SZ0J]\ GlC V[J]\ J|T ,LW]\P 5lZ6FD[ AF/SM VG[ ,MSMV[ T[G[ 5YZF DFZL C[ZFG SZJM X~ SIM"[P 

lARFZF ;F5[ V[ AW] D]\U[ DM\ V[ ;CG SI]\P V[SJFZ V[S ;\T5]~QF[ T[G[ lXBFD6 VF5L S[ SZ0J]\ GlC 56 

O]\OF0M  ZFBJMP tIFZAFN ;F5GF O]\OF0F YL SM. T[GL 5F;[ VFJT]\ GYLP VFJM jIJCFZ ;\;FZDF\ 36LJFZ 

AC] VFJxIS K[P KTF\ prR ;NJ'lTGF 5|[D VUZ 1FDF NlQ8 VFU/ SM.56 N]U]"6L J'lTJF/] 5|F6L 

5LU?IF JUZ ZC[T]\ GYL4 56  V[8,L WLZH S[/JJF DF8[ 36M H DFGl;S zD ,[JM 50[ K[P VG[ lRTJ'lT 

S[/JJL 50[ K[ 5lZ6FD[ T[DF\ IX H D/[ K[P 

  1FDFXL, DFGJLG]\ CNI 5|[DGF DCF;FUZ H[J]\ CMI K[P .;] lB|:TGF lNG[ HIFZ[ BL,FYL 

S|M; 5Z H0JFDF\ VFjIF tIFZ[ T[VM :JrK lRT[ .`JZG[ 5|FY"GF SZTF CTF o cc 5|E] VF ,MSMG[ DFO SZH[ 

5MT[ X]\ SZL SZL ZCIF K[ T[G]\ T[DG[ EFG GYLccP S[JL lNjI 1FDF S[JL V;LD VG]S\5F :JFDL NIFG\N 

;Z:JTLV[ 5MTFG[ h[Z 5FGFZ Z;M.IFG[ HLJ ARFJJF T[G[ 5{;F VF5LG[ EUF0L D}SIM CTMP BZ[BZ 

HIFZ[ 5ZFSFQ9FV[ 5CMR[ K[P tIFZ[ DFGJLG[ .`JZT]<I AGFJL N[ K[P ;FIZ; GFDGF lJ£FG[ SCI] \ K[ S[ cc 

1FDF  VF5JL V[ JLZMG]\ VFE}QF6 K[P V[D DFGL TD[ ALHF ,MSMG[ QFDF H~Z VF5HM 5Z\T] V[DF\YL TDFZL 

HFTG[ AFSFT ZFBL V[G[ SNL DFO SZXM GCLPcc 1FDFGM EFJ H[D S[/JFTM HFI K[ T[D T[D DFGJL WLZ4 

U\ELZ4 lJRFZXL, VG[ :G[CF/ AGTM HFI K[ T[ VlJRFZL S'tIM SZTF\ V8S[ K[P 
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લવતંન લૈબલ 

“અરફેરી લવતં એટરે સનૃ્ષ્ટન ળણગ ય” 

              કુદયતે બ યતને ૠતઓુની નલનલધત  આી છે.નળમ ,ઉન અને ર્ભ સુ ં તેભ  ં
શભેતં,નળનળય,લવતં,ગીષ્ભ,લ ચ અને ળયદ,આ છ ૠતઓુ લ ત લયણને નલનલધત થી બયી દે છે.આ પ઼ત્મેક 

ૠતઓુભ  ં ધયતીભ ત  ણ લૈનલધ્મણૂચ યીતે,ભનશય,નમનયમ્મ ત નુ ંઆગવુ ં વૌંદમચ ખીરલે છે.કુદયતની 
ફધી ૠતઓુભ  ંલવતંન લૈબલ કંઇક રૂ્દ જ તયી આલે છે.નળનળય ૠત ુછી આલતી લવતં ત ૠતઓુની ય ણી 
નરશ ણ ભશ ય ણી છે. કનલ જૂાર રે ત ન  ંરખયુ ંછે કેેઃ 

“ગઇ અભગં લેળ નળનળય નળય કેળ નલન ની જિય ક મ , 
ભગં  મખુડે ભધયુ ભરતી લવતં ળી સુદંય વશ મ.” 

           ક નતર ઠંડી પેર લતી નળનળય ૠતનુી નલદ મ વ થે લવતંૠતનુુ ંઆગભન થ મ છે. ઠંડી ૠત ુવભગ 

લ ત લયણને ળીત ગ યભ  ંરઇ જામ છે.આ ઠંડંુ શલ ભ ન ભનષુ્મભ ટે સ્ફૂનતિદ મક અને આયગ્મ લધચક ફની જામ 

છે.છત  ંલ ત લયણ લેય ણ ર ગે છે.નળનળયે ધયતીભ ત ની વૌંદમચન લૈબલ નલધલ ન  મુડંન જેભ છીનલી રીધ. 
આલ  લ ત લયણભ  ંઅર્ નક યમ્મત  આલે છે.પ઼કૃનતને ભ ડંલેલવતંને લધ લલ  જાણે ઉત્વલ જાભે છે.આમ઼ 

ઘટ ઓભ  ંભજંયીઓ ભશકેી ઊઠે છે.કેસડૂ નં  ંફૂરનુ ંર ર વૌંદમચ ભનને શયી રે છે.કભન  ંફૂરથી વયલય ળબી 
ઊઠે છે.ષુ્ ય બમ઼ય ઓ ગુજંન કયી અને કમર આમ઼ ઘટ ભ  ંફેવી કણચનપ઼મ ટહુક થી લ ત લયણને બયી દે છે. 

લ વતંી લ મય ન  સ્ળચથી વકૃ્ષ,લેર ઓ,અને ષુ્ ખીરી ઊઠે છે. 

“ ભ ય   રલને છેડરે યભત  કે,લ મય  લ મ  લવતંન , 
હું ન જાણુ ંકેભ શૈમ ને ગભત  કે લ મય  લ મ  લવતંન .” 

  ભ નલી નલનલધ ઉત્વલની ઉજલીલડ ે લવતંન  ં લધ ભણ  ં કયે છે.પ઼કૃનત વે ક એ ખીરીને ભ નલ 

શૈમ ને  આનદં નલબય કયી છે.રક લવતંન  લૈબલની વ થે તશલે યન ણ આનદં ભ ણે છે. 

     લવતંૠત ુફૂરને બયી દે છે,ફૂરની ખશુ્બ ુલ ત લયણને બયી દે છે.તબંગમ  ંઅને બભય ઓ ફૂરને યવ ભ ણે 

છે,ક્ષીઓ વકૃ્ષની ઘટભ  ં ફેવી ત ન  ંઅલ જથી લ ત લયણને ભધયુ અને સયૂી ુ ંફન લી દે છે.આ અદ઼ભતૂ 

દશ્મને કનલઓ કરભની ભદદથી લવતંને જીલતં કયે છે.બર્ત્રક ય ીંછીની ભદદથી લવતંની યમ્મત  વજ ેછે. 

“ ધીભે ધીભે છટ થી કુસભુ યજ રઇ ડરત લ ય ુલ મ, 

ર્ વે લ્લ્રઓથી રયભર પ઼વયે નેતે્રને તલૃ્પ્ત થ મ.” 

         લવતંન  લૈબલથી મોલનભ  ંતયલય ટ જ ભે છે.યલુ ન શૈમ  રશરયે ર્ડે છે.યલુક –યલુતીઓભ  ંનલજાતીમ 

આકચણ થ મ છે.પ ગણૠતભુ  ંઆલતી શી,ધેુટીભ  ંવ થે ભી પ ગ ખેરે છે.લવતંન નભજાજ કંઇક રૂ્દ જ 

શમ છે. 

“ બય લવતેં કણ ય ગી કણ લૈય ગી શળે, 
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પ઼કૃનતએ  યખુ ંકયલ  ળયભ ત્મ ગી શળે” 

લવતંન લૈબલ આજે ણ લનભ  ંઅને જનભ ,ંયશળેે વોન  વદ  તનભ .ં 
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રયશ્રભ એ જ  યવભબણ 

उधभेन हह ससध्मन्त कामााणि न भनोयथ ै। 
न हह सुप्तस्म ससिंहस्म प्रविशन्न्त भुखे भगृााः ।। 

(हहतोऩदेश) 

            કભચભ  ંવપત  ઉદ્યભ કયલ થી જ ભે છે.તયંગી નલર્ ય કયલ થી નશીં. નવિંશ સતૂ જ યશ ેત એન 
નળક ય થન ય  ં મગૃ ક ઈં આભેે એન  મખુભ  ંઆલી ડત  ં નથી.વસં્કૃત સબુ નતભ  ં ઉદ્યભ(રયશ્રભ)ન 
ભરશભ  લણચવ્મ છે. ઉદ્યભ/રયશ્રભ નલન વપત ,નવદ્વદ્ધ પ્ર પ્ત થતી નથી.નવિંશ લનન ય જા શલ  છત  ંણ 

ખય ક ભ ટે ઉદ્યભ/રયશ્રભ/શ્રભ ત કયલ જ ડે.એક કનલ કહ્ુ ંછે કે, “ ભનન  ભશયે ભણભ  ંભોક્તતક ભેલન ય 
ભયજીલ એટરે ઉદ્યભ/રયશ્રભ.” 

“કભકને ઘવીએ ત તણખ ત થ મ,ણ ડી યશલે  દઇએ ત ધણૂી એ ન થ મ.” 

“ લનની વ ભે થઇને તગં ઊંરે્ ર્ઢે છે.” 

આભ ભનષુ્મે જીલનજીલલ  ધયતી ય નક્કય ગ ય ખી વતત પ્રમત્નળીર યશવે ુ ંજઇએ. ઉદ્યભ/રયશ્રભ એ જ 

નવદ્વદ્ધનુ ંવ ન છે.ફ ઇફરભ  ંણ ઉદ્યભ/રયશ્રભ ન ભરશભ  લણચવ્મ છે.- “ With out work you should 

not  take food.”  બ ગલદૌ  ગીત ભ  ંણ ઉદ્યભ/રયશ્રભન ભરશભ  લણચવ્મ છે 

कभाण्मिाधधकऱस्ते भा परेषु कदाचन । 
“કભચભ  ં(ઉદ્યભ/રયશ્રભ/ક ભકયલ ન જ ત ય અનધક ય છે. પ નલળે તે કદી નશીં.” 

સલુણચ અક્ષયભ  ંરખ મે ુ ંલ રં્ીએ ત ….  “ જ્ઞ ન એ જ ળરકત” – પ્ર ર્ીનયગુનુ ં“ફબમ ન  ફે બ ગ”,ભ યે 
તેની તરલ ય” –ભધ્મયગુનુ ં , “ૈવ એ જ યભેશ્વય” – આધનુનકયગુનુ ંેયકફ યહ્ુ ંછે. ણ નલશ્વનલગ્રશ છી 
અનેક નલરયત રયક્સ્થનતઓને ક યણે ભ નલજીલનભ  ંએક નલ  પે્રયકફને જ ભ આપ્મ અને તે છે, – ”શ્રભ”, 
”શ્રભ એ જ ળરકત” “રયશ્રભ એ જ  યવભબણ”- સતૂ્ર પ્રર્બરત ફ યુ.ં 
“ નવદ્વદ્ધ તેને જઇ લયે જે યવેલે  શ મ ” 

“ રયશ્રભ નલન  પ્ર યબ્ધ  ગંફંૄ છે ” 

આ રંકતઓન અથચ-નલસ્ત ય રખત  ં નલદ્ય થીઓ ત ની જાતને શ્રભનુ ંગોયલ વભજી  શ વેં….. શ વેં …. 

કં્તતને વભજાલે છે.શ્રભ પ્રત્મેની ત ની વભજ/સજૂ/ આલડતનુ ંળબ્દભ  ં પ્રદળચન કયે છે. નલદેળભ  ંશ્રભની 
ફ ફતે આણ  દેળ કયત  ં રૂ્દી જ રયક્સ્થનત છે. નલદેળભ  ં ઉદ્યભ/રયશ્રભ/ક ભનુ ં ગોયલ કયલ ભ  ંઆલે 

છે.પ્રત્મેક વ્મક્તત બરેને નળબક્ષત શમ ત ણ ત નુ ંક ભ જાતે જ કયી રે છે. આણ  દેળન  યલુ ન યદેળભ  ં
જઇને ઉદ્યભ/રયશ્રભ/શ્રભ કયલ ભ  ંળયભ ત  નથી. સ્લદેળની મરુ ક તે આલે ત્મ યે ઘયનુ ંકે ફશ યનુ ંક ભ કયત  ં
વકંર્ 
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અનબુલે છે. જગતભ  ંધભોએ,ધભચગરુુઓએ, વતં ,ભશ નરુુએ,  શ્રભન ભરશભ  મકુત કંઠે ગ મ છે અને 

લણચવ્મ છે. રશ દુધભચની બ ગલદૌ  ગીતભ ,ંભક્સ્રભધભચન  કુય નભ  ંઅને બિસ્તીધભચન  ફ ઇફરભ  ં– “ રયશ્રભ 

એ જ  યવભબણ ”ને પ્ર ધ  મ આપ્યુ ં છે. ભશ ત્ભ  ગ ધંી,વયદ ય લલ્રબબ ઈ,નલનફ બ લે.જૂ્મ યનલળકંય 
ભશ ય જ અને ફફરદ વ ભશતે  એ ઉદ્યભ/રયશ્રભ/ક ભભ  ં કેટરી ત ક ત છે,તે ત ન  શ્રભ થકી ઉદ શયણ 
યુ   ડમ  છે. ફફરદ વ ભશતે એ છ ત એલ  ભેવય  ગ ભને ઈનતશ વન   ન  ઉય મકુયુ.ં જૂ્મ યનલળકંય 
ભશ ય જ દેળન  અનેક રકન  જીલનભ  ંફદર લ ર વ્મ . ઉદ્યભ/રયશ્રભ/ક ભ/શ્રભ – વ્મરકતનુ ંઅને દેળનુ ં
સ્લફૃ/ફૃ ફદરી ળકે છે ! ફીજા નલશ્વયદુ્ધ છીનુ ંઅને શ રનુ ંજા ન  એ શ્રભનુ ંરયણ ભ છે. શ્રભ થી તન-ભન 

તદુંયસ્ત યશ ે છે,વ થેવ થે ધન ણ તદુંયસ્ત યશ ે છે, ભનષુ્મ સ્લ રફંી જીલન જીલી ળકે છે. દેળની દયેક 
વ્મરકતએ ઉયકત ઉરકતને જીલનભ  ંઉત યે ત ત નુ ંઅને ય ષ્રનુ ંઅથચતતં્રભ  ંર્કકવ ફદર લ આલે…આલે 

… અને આલે જ. કઠય/વખત ઉદ્યભ/રયશ્રભ/ક ભ/શ્રભન કઇ નલકલ્ નથી. 
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મ ચલયણભ  ંવકૃ્ષનુ ંભશત્લ 

“ તફૃણ ફહુ આબ ય 

જગત ય તફૃન ફહુ આબ ય 

ફૂર ણ આે, પ ણ આે 

જગત ય તફૃન ફહુ આબ ય” 

કશલે મ છે કે વકૃ્ષ આન  વોથી વ ય  નભત્ર છે. વકૃ્ષ એ આણને જ ભ થી ભ ડંીને ભયણ સધુી ખફૂ જ 

ઉમગી થ મ છે. જેભ કે ફ ક ન નુ ં શમ ત્મ યે જે  યણ ભ  ં સલુ ડલ ભ  ંઆલે છે તે  યણુ ં વકૃ્ષન  

ર કડ ભ થંી જ ફને ુ ંછે. જે યભકડ  ંયભે છે તે ણ ર કડ ભ થંી ફનેર  છે. ઘયભ  ંપનનિર્ય ફન લલ  ભ ટે 

ણ વકૃ્ષન  ર કડ ન જ ઉમગ થ મ છે. ભ ણવને ઘડણ આલે છે તે જે ર કડીન ઉમગ કયે છે. જ્મ યે 

તે મતૃ્યુ ં  ભે છે ત્મ યે તેન જન જ ણ ર કડ ન જ શમ છે અને અક્ગ્નદ શ દેલ  ભ ટે ણ ર કડ ન 

ઉમગ કયલ ભ  ંઆલે છે. આ યીતે વકૃ્ષ જીલનમચત આણને ખફૂ જ ઉમગી છે.  

આઝ દી છી કદૂકે ને ભવૂકે લસ્તી લધ ય ને ક યણે અનેક વભસ્મ ઓ વજાચઈ છે. જગંરન નલન ળ કયી 

નલક વન  ન ભે નવભે ટ, કક્રીટ જગંર ઊબ  કયી યહ્ય  છે રયણ ભે  ણી , શલ  અને અલ જન  પ્રદૂણભ  ં

વતત લધ ય થમ છે. ભ નલજીલનનુ ંઅક્સ્તત્લ બમભ  ંમકૂ ઈ ગયુ ંછે. આ પ્રદૂણને નનલ યલ ન એકભ ત્ર 

ઉ મ છે વકૃ્ષ યણ.  

“ લશી જત  વભમની કને કદય કયી છે, 

ખયી જત  ંફૂરની કને નજયે કયી છે, 

મ ચલયણ ત આણને ઘણી ભદદ કયી છે 

ણ તેને વ ર્લત  કને કભય કવી છે” 

      અથ ચત આણે જ્મ યે વભમ આણી  વે શમ છે ત્મ યે તેની કદય કયત  ં નથી અને જે વકૃ્ષ ય 

 દંડ  ંખયી ડ ેછે તેન  ય નજય ણ કયત  ંનથી. આનુ ંજે લ ત લયણ, શદુ્ધ શલ , સુદંય મ ચલયણ છે 
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તેન ણ આણે મલૂ્મ વભજી ળકત  નથી અને તેને વ ર્લલ ન પ્રમત્ન ણ કયત  ંનથી. વકૃ્ષ તેને જફૃયી 

એલ  ૯૦ % શ્શક તત્લ લ ત લયણભ થંી ભેલે છે. જભીનભ થંી પતત ૧૦% જ ક તત્લ ભેલે છે. 

એક વકૃ્ષ પ્રનતલચ ૨૬૦  ઉ ડ ૧૧૭ રકર જેટર પ્ર ણલ ય ુ( ઓક્તવજન) ેદ  કયે છે. આટર પ્ર ણલ યુ ંજ 

વ્મક્તતન  રયલ યની એક લચ સધુી પ્ર ણલ ય ુઆી ળકે છે. વકૃ્ષ લ ત લયણને ઠંડુ ય ખલ નુ ંક ભ કયે છે. 

આ ઉય તં વકૃ્ષ અલ જન  પ્રદૂણને યકે છે. ઘઘ તથી ફર્લ  વકૃ્ષનુ ંલ લેતય કયવુ ંજઈએ. વકૃ્ષ શજાય 

લચ જીલી ળકે છે.નલશ્વભ  ંલધભુ  ંલધ ુઉંભય ધય લત ુ ંરૂ્ન ભ  ંરૂ્નુ ંપ્ર ર્ીન વકૃ્ષ ‘ ગે્રટ ફેવીન બ્રીસ્ટરેકન’ છે. 

સ્લીડનભ  ંઆલેર  આ વકૃ્ષની ઉંભય ૯૫૫૦ લચ છે. વકૃ્ષ રીર   દંડ  ંપ્રક ળવશં્રેણરક રક્રમ  િ ય  શલ ને 

શદુ્ધ કયે છે. વકૃ્ષ યણને આગ લધતુ ંઅટક લે છે. વકૃ્ષ લ દને ઠંડ   ડીને લયવ દ ર લલ ભ  ંભદદફૃ 

થ મ છે. વકૃ્ષ ધયતીની ળબ  છે વકૃ્ષ નલન ની  ધયતી કેળ નલન ન  ભસ્તક જેલી ઉજ્જડ ર ગે છે. વકુ્ષ 

આણને અનેક યીતે ઉમગી છે. આથી જ કશલે યુ ં છે કે ‘ વકૃ્ષને ન વ ર્લન યનુ ંજીલન ઝટંલ ઈ જળે. 

બ યતીમ વસં્કૃનતની મળગ થ  વભ ન સ્કંદયુ ણભ  ંકશલે યુ ંછે કે ‘ જે કઈ ભનષુ્મ વકૃ્ષ ક ે છે તે જબંણ 

ન ભન  બમકંય નયકભ  ંડે છે. યુ ણ કશ ેછે કે ‘ કુની તથ  ધનની વદૃ્વદ્ધ ક મભ યશ ેએભ ઈચ્છછત  શમ ત 

વકૃ્ષ કદ ી ક ત  નરશ.’  
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લન એ જ જીલન, લનનલક વ એ જીલનનલક વ અને લનનલન ળ એ જીલનનલન ળ 

  

  

મ ચલયણન મખુમ આધ ય વકૃ્ષ કે જગંર છે. મ ચલયણને તભ ભ યીતે ણ આલ નુ ંક ભ ભ નલજાત 
અને વભગ્ર વભ જ ભ ટે „લન એ જ જીલન છે‟ ક યણ કે, વકૃ્ષ ભ નલજીલન ભ ટે ઓક્તવજન આલ નુ ંક ભ 
કયે છે. લ ત લયણભ થંી ક ફચન ડ મતવ ઇડ ળીને ઓક્તવજન આે છે. જભીનભ  ં બેજ જાલલ  અને 
લયવ દન   ણીને દરયમ ભ  ંઝડથી લશી જત  યકલ નુ ં ક ભ ણ જગંર કયે છે. ભ નલી અને શ-ુ
ક્ષીઓને આળય આલ નુ ં ક ભ ણ જગંર કયે છે. વકૃ્ષની પ્રત્મેક ેદ ળનુ ંઘણુ ંજ આનથિક મલૂ્મ છે 
વકૃ્ષભ  ંઔનધમ વકૃ્ષનુ ંઅવ ધ યણ ભશત્ત્લ છે તેની છ ર,  ન, મૂ, પ, ર કડુ એ તભ ભનુ ંઔનઘ 
મલૂ્મ છે જે અનેક પ્રક યની ગબંીય ફીભ યી દૂય કયે છે વકૃ્ષનુ ં આનથિક, ઔદ્યબગક મલૂ્મ ઉય તં તેનુ ં
વ ભ ર્જજક અને વ સં્કૃનતક ભશત્ત્લ છે. 
વકૃ્ષન  અવ ધ યણ વલચકે્ષત્રીમમ ભશત્ત્લને ઘ્મ નભ  ં ય ખીને બ યતીમ વસં્કૃનતભ  ં વકૃ્ષને અગ્રીભ ભશત્ત્લ 
આલ ભ  ં આલેર છે આણે ્ૌ ત્મ  ં વકૃ્ષની જૂા થ મ છે. ફશને ત ન  વોબ ગ્મની યક્ષ  ભ ટે 
„લટવ નલત્રી‟નુ ંવ્રત કયી લડર ની જૂા કયે છે. ી ભ  ંબગલ ન નલષ્ણનુ લ વ છે એભ ભ નલ ભ  ંઆલે 
છે. નતઓૃન  આત્ભ ને ળ નંત ભે તે ભ ટે અમકુ નલનળષ્ટ રદલવભ  ં ીે  ણી યેડી નતઓૃને તપૃ્ત 
કયલ ભ  ં આલે છે. 
આણી વસં્કૃનતભ  ં બગલ નન  નલનલધ અલત ય અને સ્લફૃને કેટર ક વકૃ્ષ વ થે વ કંીને વકૃ્ષની 
ભશત્ત  દળ ચલલ ભ  ંઆલી છે. આગ ર્ર્ ચ કયી તેભ ી ન  વકૃ્ષ વ થે નલષ્ણ ુબગલ ન વકં મેર છે. 
નળલજી કૈર વ લચત ય લટવકૃ્ષ નીરે્ ઘ્મ ન ધયે છે અને કથ  કયે છે. બગલ ન શ્રી ય ભ બર્ત્રકટૂ લચત 
ય  રં્ લટવકૃ્ષન વમશૂ એલી એક રં્લટીભ  ંયશ ેછે. બગલ ન દત્ત ત્રમ ઉંભય ન  વકૃ્ષ નીરે્ બફય જે છે. 
નળયડીન  વ ઇંફ ફ  રીભડ ન  વકૃ્ષ નીરે્ બફય જત  શત . શ્રીયંગ અલઘતૂ ણ રીભડ ન  વકૃ્ષ નીરે્ 
બફય જત  શત . 
આ યીતે બ યતીમ વસં્કૃનત, વભ જજીલન લગેયેભ  ંવકૃ્ષનુ ંનલનલધ યીતે ભશત્ત્લ સ્થ નત કયલ ભ  ંઆલેર છે 
ક યણ કે વકૃ્ષ એ ભ નલજીલન અને વભ જજીલનન આધ ય છે. યંત ુકભનવીફે આણે વકૃ્ષન  ભશત્ત્લને 
ભરૂી ગમ  છીએ જગંર અને વકૃ્ષ ક લ  ર ગ્મ  છે. તેથી જગંર નલસ્ત યભ  ંઆત્ભઘ તક યીતે ઘટ ડ 
થઈ યહ્ય છે. તેથી પ્રદૂણન  પ્રશ્ન વજાચમ  છે. લૈનશ્વક ત ભ ન, એનવડન લયવ દ, ગ્રીનશ ઉવ ઇપેતટ, 

ૠતરુ્ક્રભ  ંપ્રનતકૂ રયલતચન લગેયે પ્રશ્ન લઘ્મ  છે. જગંરન ન ળ એ ભ નલજાત ભ ટે આત્ભઘ તક અને 
આત્ભનનકંદક ગ ુ ં છે. 
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ય ષ્રીમ લન નીનત પ્રભ ણે દેળભ  ંભટ  પ્રભ ણભ  ંજગંર અને તેની ેદ ળની આલશ્મકત  શલ થી કુર 
બોગબરક નલસ્ત યન  ૩૩ ટક  નલસ્ત યભ  ં જગંર શલ  જઈએ. અત્મ યે આ પ્રભ ણ ૨૩ ટક  જ છે. 
જગંરનુ ં આનથિક અને ઔદ્યબગક મલૂ્મ ઘણુ ં જ છે. એક અંદ જ પ્રભ ણે એક વકૃ્ષ તેન  આયષુ્મક  
દયનભમ ન ફૃ . ૫૦ ર ખનુ ંઉમગી મલૂ્મ પ્રદ ન કયે છે. અગ ઉ આણે ત્મ  ંલન આધ રયત ખેતી, ઉદ્યગ 
અને વભ જ વ્મલસ્થ  શત  તેથી દેળ વમદૃ્ધ શત અત્મ યે તેન થી નલયીત ક્સ્થનત છે. 
બ યતભ  ં૬૮૦ ર ખ શતેટય જભીનભ  ંજગંર છે તેભ થંી ૨૦ ટક  જગંર નલસ્ત ય બફનઉત્ દક અને કઈ 
ણ યીતે ઉમગ ન કયી ળક મ તેલ છે. ૨૩ ટક  જગંર નલસ્ત ય વ લ અમ ચપ્ત છે. નલશ્વની વયેય ળ 
કયત  બ યતભ  ં ભ થ દીઠ જગંર નલસ્ત ય ઓછ છે. બ યતભ  ં ભ થ દીઠ ૦.૫ શતેટયથી ણ ઓછ 
લનનલસ્ત ય છે. જ્મ યે લૈનશ્વક વયેય ળ ભ થ દીઠ ૧.૯ શતેટય છે ૫થી ૧૫ નભબરમન શતેટય લનનલસ્ત યન 
ન ળ થમેર છે. ફતણ અને ઔદ્યબગક શતેઓુ ભ ટે, ખેતી નલસ્તયણ ભ ટે ભટ  વનં્ર્ ઈ પ્રજેતટનુ ં
ફ ધંક ભ, યસ્ત ઓ, ઔદ્યબગક પ્રજેતટ, ળશયેીકયણ અને ઔદ્યગીકયણને રીધે દેળભ  ંજગંર ક ત  જામ 

છે. 
એક અંદ જ પ્રભ ણ દેળભ  ં ૭૦ નભબરમન ૫૦ ભેરરકટન ય ઉ ડ વડુન લય ળ થ મ છે. ફતણભ  ં
ર કડ ન ઉમગ થલ થી ર ખ વકૃ્ષ ક લ ભ  ંઆલત  જગંરન ન ળ થ મ છે. જગંરન  ન ળથી 
જભીનન   ણી અને શલ નુ ંપ્રદૂણ લધે છે. વકૃ્ષનલશણ  નલસ્ત યભ  ંર્ભ વ ભ  ંઅને યૂભ  ંજભીન ખવે 
છે અને તેભ  ંગ ફડ  ડ ેછે. વકૃ્ષન  ન ળથી શંન્વક જીલ અને લ મ પ્ર ણીઓ ભ ટે પ્રશ્ન વજાચમ છે અને 
તેઓ ભ નલ લવલ ટન  સ્થે આલલ  ર ગ્મ  છે. ગજુય ત અને ખ વ કયીને વોય ષ્રભ  ંવનં્શ, દીડ ઓ 
લગેયે લ મ શંન્વક પ્ર ણીઓ ગ ભ- ળશયેભ  ંઆલીને કેય લત ચલે છે તેલ  વભ ર્ ય વ ભ  મ થમ  છે. 
દેળન  ર ખ રક જગંરભ  ંયશ ેછે. તેઓને ભ ટે જગંર એ જ જીલન નનલ ચશનુ ંવ ધન છે. તેઓ જગંરને 
નકુવ ન શોંર્ ડય  નલન  ત્મ  ંયશ ેછે. આલ  લનલ વીઓ ભ ટે જગંરન ન ળ અવહ્ય અને ત્ર વદ મક ફને 
છે ક યણ કે તેઓન જીલનઆધ ય છીનલ ઈ જામ છે. જગંરન  ઓછ  પ્રભ ણને રીધે જગંરની મખુમ 
ેદ ળનુ ંમલૂ્મ ભ ત્ર ફૃ . ૫૧૦ કયડનુ ંજ છે તેભ થંી ટીંફય અને ફતણમલૂ્મ જ ફૃ . ૪૦૦ કયડનુ ંછે. ગોણ 
લ મ ેદ ળ જેભ કે ગુદંય, ઘ વર્ ય, ર ખ, ફીડીન   ન લગેયેનુ ં મલૂ્મ ફૃ . ૧૩૫ કયડનુ ં છે. દેળની 
જીડીીભ  ં લ મ ેદ ળનુ ં મલૂ્મ ભ ત્ર ૧ ટક ની આવ વ જ છે. 
આભ જગંરનુ ંઅવ ધ યણ ભશત્લ છે. આથી જગંરનુ ં નનકંદન એટરે ભ નલ જાતનુ ં નનકંદન એભ કશી 
ળક મ. લૈનશ્વક ત ભ ન અને ૠતરુ્ક્રન  પ્રનતકૂ રયલતચનની નલઘ તક અવય લત ચલ  ર ગી છે. 
આલન ય  રદલવભ  ં આ અવય પ્રફ ફનળે આથી પ્રદૂણની નલઘ તક અવયભ થંી ભ નલજાતને 
ઉગ યલ  ભ ટે લનનલક વ એ પ્રફ નલકલ્ છે આથી જ આણે „ગ્ર ભય જ્મ િ ય  ય ભય જ્મ‟ અબબમ નભ  ં
લયવ દન   ણીન વગં્રશ અને લનીકયણને આલયી રીધેર છે. ભ નલીને વ યી યીતે જીલ ડલ  શમ ત 
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વકૃ્ષને જીલ ડલ  ડળે લન નલક વ એટરે જીલન નલક વ. 
વો પ્રથભ ત જગંર ક લ ની જફૃયત ઉબી થ મ તેલી કઈ ણ મજન ને વયક યે ભરૂં્યી ન આલી 
જઈએ. ગેયક મદેવય વકૃ્ષને ક ત  વભ જન  „લીયપ્ન‟ને આકય ભ  ં આકયી વજા કયલી જઈએ. 
જગંરખ ત  િ ય  લન વપ્ત શ દયમ્મ ન કયડ ય ઓ આલ ભ  ંઆલે છે અને તે લ લલ ભ  ંઆલે છે 
ણ તેભ થંી ફહુ જ ઓછ  વકૃ્ષ ઉછેયે છે ત રક, વભ જ અને વસં્થ ઓ વકૃ્ષ લ લ અને ઉછેય અબબમ ન 
ળરુ કયવુ ંજઈએ. ઔદ્યબગક અને ળશયેી નલસ્ત યભ  ંભશત્તભ યીતે વકૃ્ષ વલંધચન થવુ ંજઈએ. જેથી શલ નુ ં
પ્રદૂણ ઘટી ળકે એક વ્મક્તત એક વકૃ્ષનુ ંસતૂ્ર આીને રકએ કુટંફની વ્મક્તતઓની વખંમ  જેટર  વકૃ્ષ 
ઉછેયલ  જઈએ. ઉજ્જડ જભીનભ  ં નદી રકન યે, યસ્ત ઓની ફને્ન ફ રુ્, ળેયીઓભ  ં ખેતયન  ળેઢે, દયેક 
ભક નભ  ંવ્મ ક યીતે વકૃ્ષ ઉછેય ઝફેંળ શ થ ધયલી જઈએ. ત ન  નપ્રમજનની સ્મનૃતને ક મભ ય ખલ  
તેન  જ ભરદન કે ભયણનતથીએ વકૃ્ષ લ લી તેને ઉછેયલ  જઈએ. સખુી વંન્ન રકએ વકૃ્ષદ ન કયવુ ં
જઈએ એટરે કે ૧૦૦થી ભ ડંીને ૧૦૦૦ કે લધ યે વકૃ્ષ લ લી અને તેને ઉછેયલ ની તભ ભ જલ ફદ યી 
ઉઠ લી તે ભ ટેની વ્મલસ્થ  કયલી જઈએ રકએ વ ભ ર્જજક પ્રવગ, તશલે ય અને ઉત્વલભ  ં વકૃ્ષ 
ઉછેયલ ન  વકંલ્ કયીને તે ભ ટેન  પ્રમ વ કયલ  જઈએ. 
વકૃ્ષ ઉછેય અને વકૃ્ષ નલક વ િ ય  વઘન લનીકયણની ઝફેંળ વ્મ ક યીતે વકંબરત, વભક્ લત અને વભનિત 
પ્રમ વ િ ય  લેગલ ન ફન લીને લનનલસ્ત યન  ૩૩ ટક  રક્ષ્મ કંને શ વંર કયલ જઈએ. વીભે ટન  
જગંર લધી યહ્ય  છે ત્મ યે તેન  કયત  ફભણ  નલ  કુદયતી જગંરનુ ં નનભ ચણ કયવુ ંજઈએ. પ્રદૂણથી 
ભયત  ભયત  જીલલ  કયત  લનનલક વ િ ય  તદુંયસ્ત અને આનદંપ્રદ જીલન જીલીએ ગ્ર ભય જ્મ િ ય  
ય ભય જ્મન  ફ ય નલક વ ભણક ઓ ઘણ  ંર્નં્તન અને ભનન છી નક્કી કમ ચ છે. તેભ  ંલનીકયણ ણ છે 
ત ર્ ર આજે લનનલસ્ત ય અને નલક વ િ ય  વ ર્  અથચભ  ં „ગ્ર ભય જ્મ િ ય  ય ભય જ્મ‟નુ ં વસં્થ ન 
કયીએ. 
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 જ્ઞ ન ળક્તત  અને તેનુ ંજીલન ભ  ંભશત્લ ..... 

 

            ખફુજ  વયવ અને નલર્ યણીમ ..નલમ છે ... અને આજે આ ..નલમ નલે ભને જમ યે ફરલ ની 

તક ભી છે ત્મ યે ..પ્રથભ ત હું .જ્ઞ ન અને ળક્તત ..ફનેં નલે આને થડંુ .....જ્ઞ ન  એટરે કે કેલણી 

..અથ ચત નળક્ષ  ...અને ળક્તત ...એટરે કે ફ ..ત ક ત ..પ્રબ લ ...જ્ઞ ન ળક્તત અથ ચત ..કેલણી 

..   નળક્ષ   .... નુ ં ફ ..ત ક ત ..પ્રબ લ .. 

 

      ભ ણવની ઘણીખયી કેલણી, મખુમ કેલણી ત એન  ફર્ણભ  ંજ યૂી થ મ છે. ફ કનુ ંર્ રયત્ર્મ 

ઘડ મ છે તે ત ભ -ફ ન  ખ ભ ,ં ઘય-આંગણની યભતભ  ંઅને ળેયીન  ફ ગરઠમ ઓની વફતભ …ં 

ફ નળક્ષણત છે ભ ણવન  હૃદમભ  ંફૂટી નીકત શબૂર્ લ ત્વરમન ફુલ ય. ફગં ીભ  ંએક કં્તત છે : 

„નપ્રમતભ ખક  યે આભ ય‟ અભ ય નપ્રમતભ છે ફ ક. ફ કની કેલણીનુ ંભ ધ્મભ શુ,ં વ ધન શુ ં? અશીં 

ત વ ધન અને વ ધ્મ એક જ છે. ફ કને આનદં િ ય  કેલલ નુ ં છે, અને કેલણી િ ય  એન -આનદં-

સ્લફૃને વ્મતત થલ  દેલ નુ ં છે. (ઉભ ળકંય જળી) 

 નળક્ષણન  ત્રણ  મ ન  નવદ્ધ તં છે. શરે એ છે કે ફ કને કંઈ જ ળીખલી ળક ત ુ ંનથી. તે ફધુ ંજ જાતે 

ળીખે છે. નળક્ષણનુ ંક મચ ફ કન  ભગજભ  ંકઈ ણ ર્ીજ ઠકી ફેવ ડલ નુ ંનથી ણ ભ ત્ર ભદદનીળ અને 

ભ ગચદળચક ફનલ નુ ં છે. ફીજ નવદ્ધ તં એ છે કે ફ કન  નલક વની ફ ફતભ  ં તેન  અબબપ્ર મને વલોચ્છર્ 

પ્ર ધ  મ આવુ ંજઈએ. કઈ લ રી અને નળક્ષક કઈ નલદ્ય થીને ફજફયીથી કઈ નલમ બણ લલ ની 

કનળળ કયે તેન થી ફ કન  ભ નવને સધુ યી ન ળક મ તેવુ ં નકુળ ન થ મ છે. ત્રીજ નવદ્ધ તં એ છે કે 

નળક્ષણભ  ંપ્રત્મક્ષ અનબુલને વોથી લધ ુભશત્લ આવુ ંજઈએ. નલદ્ય થીને જે છે ત્મ થંી ળફૃ કયી જે શવુ ં

જઈએ ત્મ  ં સધુી રઈ જામ તે જ ખય ભ ગચદળચક. (શ્રી અયનલિંદ) 
 

             કેલણીનુ ંણ એવુ ંછે. શરે  ંપ્ર થનભક કેલણી ફધ ને ભતી. તેભ  ંત ન  ધધં નુ ંવ ભ  મ 

જ્ઞ ન અને થડંુ અક્ષયજ્ઞ ન શત ુ.ં ભ ધ્મનભક કેલણીભ  ંભ ણવ ધધં નુ ંથડંુ ળ સ્ત્ર ળીખત ; તેભ  ંવભ જભ  ં

બેગ  ંભીને જીલલ ની કેલણી ભતી શતી. ઊંર્ી કેલણીભ  ંવભ જથી ય જઈને આત્ભ  શુ ં? હું ળ  

ભ ટે જ મ્મ ? ભ યી પયજ ળી ? હું ક્ય  ં જલ ન ું ? લગેયે જ્ઞ નન વભ લેળ થત શત. જે આ ત્રણે 

પ્રક યભ થંી કઈ ણ જાતની કેલણી ન રે, તે અવસં્ક યી ગણ ત. જ્ઞ ન રેલ ની યીત ત્રણ શતી: એક 
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વેલ  કયીને જ્ઞ ન પ્ર પ્ત કયીને; ફીરુ્ ંત નુ ંજ્ઞ ન આીને-ફીજા  વેથી જ્ઞ ન રઈને; ત્રીરુ્ ંધનને ફદરે 

જ્ઞ ન રઈને; આ ત્રીજી યીતે કનનષ્ઠ ગણ તી. લી ઊંર્ી કેલણી ત નનેઃસ્લ થી  વેથી ભી ળકે. એલ  

ગરુુઓ ણ શત  કે, જે શ્રનત્રમ બ્રહ્મનનષ્ઠ કશલે ત . શ્રનત્રમ એટરે વ બંે ુ ંફય ફય કશી ફત લે; એટરે કે 

જે વભજ્મ  છે, તે ફય ફય યીતે ફીજાને વભજાલી ળકે, અને બ્રહ્મનનષ્ઠ એટરે જે જ્ઞ ન વ થે ઈશ્વયભ ,ં 

આત્ભ ભ  ંતલ્રીન થમ શમ. આલ  શ્રનત્રમ બ્રહ્મનનષ્ઠ ગરુુ  વેથી ઉચ્છર્ જ્ઞ ન ભેલલ  ભ ટે નળષ્મ નમ્ર 

બ લે શ થભ  ં વનભધ રઈને જત. ગરુુ નલત્ર જીલન જીલન ય  શત . અને તેભન ભ  ં જ્ઞ ન આલ ની 

આલડત ણ શતી.  

ફીજા લગચની કેલણી-ભ ધ્મનભક જ્ઞ ન એટરે કે વેલ  રે અને જ્ઞ ન આે. જેભ ઋતુણચ ય જાને ત્મ  ં

નય જા ફ હુકલેળે યહ્ય  શત .ં એક લખત ઋતુણચને સ્લમલંયભ  ં જલ નુ ં શત ુ ં અને અમકુ વભમભ  ં જ 

શોંર્લ નુ ંશત ુ,ં ત્મ યે તેન યથ શ કંન ય ફ હુક નવલ મ ફીજ કઈ ન શત. ફ હુક અશ્વનલદ્ય ભ  ંકુળ છે, 

તેની ય જાને ખફય નરશ, ણ નનરુ મે તેણે તેને રીધ. તેણે ભ દંર  ઘડ  રીધ . ય જા અક મ, ણ 

ઉ મ ન શત. નય જાએ ફ શળીથી લનલેગે યથ શ કં્ય; તેથી ય જા ફહુ ખળુ થમ અને તેથી તેની 

અશ્વનલદ્ય  નલે તેને ખફૂ ભ ન થયુ.ં લચ્છરે્ એક ઠેક ણે તે નલવ ભ રેલ  થબે છે; ત્મ  ંય જાએ નને કહ્ુ,ં 

„આ ઝ ડ ય કેટર  ં દંડ  ંશળે ? ન કશ,ે એ કંઈ ગણી ળક મ ખય  ં? ય જાએ  ન ગણીને કહ્ય ;ં એટરે 

નને થયુ ં કે, હું ભ નત શત કે, ય જાને કંઈ આલડતુ ંનથી, ણ આ ત ફહુ શનળમ ય છે. તેણે છૂ્ુ,ં કે 

તભે ળી યીતે ગણ્મ  તે ભને ળીખલ. ય જાએ કહ્ુ ંકે આ ભ દંર  ઘડ થી તેં યથ કેલી યીતે લનલેગે શ કં્ય, 

તે ભને ળીખલ.‟ આભ ફને્ન અયવયવ ળીખલે છે. એલી યીતે જે ત નુ ંજ્ઞ ન ફીજાઓને આે અને ફીજા 

 વેનુ ં જ્ઞ ન તે ભેલે તે ભધ્મભ પ્રક યનુજં્ઞ નથયુ.ં 

    ત્રીજા પ્રક યનુ ંએટરે કનનષ્ઠ પ્રક યનુ ંજ્ઞ ન એ કે દ ભ આીને તે રે; ણ અંદયથી-હૃદમન  ઊંડ ણભ થંી 

પે્રભન ઊબય આલે અને નળષ્મને તે લખતે બણ લે, તેવુ ં બણતય ભેલન ય બ ગ્મળ ી ગણ મ. આજે 

ઉચ્છર્ કેલણી ત ગઈ જ. ભધ્મભ પ્રક યની કેલણી ણ નરશ જેલી જ યશી છે; અને ફધે કનનષ્ઠ પ્રક યની 

કેલણી યશી ગઈ છે; એટરે સ્થૂ કેલણી યશી છે. જ્ઞ ન ભેલલ નુ ંખરંુ સ્થ ન હૃદમન  બ લ શમ છે. 

આજે એલ  હૃદમન  બ લનુ ં બણતય ખળયુ ં ભતુ ં નથી. 

    કલૂ નુ ં ણી શમ છે, તે ક ઢયે ખટૂત ુ ંનથી. જેભ તેભ થંી  ણી ક ઢ, તેભ લધ ુનનભચ  ણી યૂજવથી 

ફશ ય આલે; કેભ કે તે  ણી  ત ભ થંી આલે છે. ણ ટ કું બયી ય ખયુ ંશમ, તેભ થંી  ણી ન લય મ 

ત ફગડી જામ અને લય મ ત ખટૂી જામ. આજનુ ં નળક્ષણ ટ કં ન   ણી જેવુ ંછે. નળક્ષક શડત ર  ડ ે
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ત ભ -ફ નુ ં ફંૃલ ડંુ મ પયકત ુ ંનથી કે ભ ય છકય જ્ઞ ન લગયન યશી જળે. આલી ર ગણી કઈને થતી 

નથી. ટ કં ની આલી કેલણીને ક યણે વદ ર્ યી ભ ણવન  ક અટકી ગમ. રશિંદને એ ફહુ બ યે નકુળ ન 

થયુ ંછે. વદ ર્ યન  જ્ઞ નથી લબંર્ત યહ્ય , તેની આણને બ યે ખટ ડી. આલી ઊંધી કેલણી રેલ  ભ ટે 

ૈવ  ણ ખફૂ લ યલ  ડે છે. અને જેની  વે એટર  ૈવ  ન શમ, તે એ ન રઈ ળકે. એ યીતે ફહ ુજ 

થડ  એલી કેલણી રઈ ળકે છે. 

આજે નનળ ભ  ંગરુુ-નળષ્મન  વફંધં કેલ  છે ? ફને્ન જણ એકફીજાન  શયીપ ન શમ, તેભ તેભની લચ્છરે્ 

કર્જજમ  થ મ છે. ગરુુ ભ ટે નળષ્મને કંઈ ભ ન નથી. નળષ્મન  જીલન વ થે ગરુુને કંઈ વફંધં નથી. તે  રં્ 

કર ક નનળ ભ  ંશ જય યશ ેએટરે કતચવ્મ રંુૂ થયુ ંવભજે છે. એની નજય શંભેળ ગ ય તયપ યશ ેછે. જ્મ યે 

નલદ્ય થી પી આે છે, એટરે તે લગચભ  ં ગભે તેભ લતચલ ન યલ ન ભેલી રે છે. શરે  ં ગરુુને અને 

તેભન  નલદ્ય થીઓને ય જા ણ ભ ન આત . તેભન  સ્લ ગત ભ ટે વ ભ  જત , આજે ત જ્ઞ ન અંદય ેવી 

ન જામ એ ભ ટે નળક્ષક ર કડી રઈ નનળ ને દયલ જે ફેવત  ન શમ એવુ ંર ગે છે ! આજે નલદ્ય થીનુ ં

જીલન ત વીએ ત તેનુ ંજીલન તેન ં ભ -ફ ન  કે તેન  ગરુુન  જીલન વ થે વફંધં નલન નુ ંથઈ ગયુ ંછે. 

    અત્મ ય નુ ંજ્ઞ ન  લધ યે ડત  બ ય ફૃ  ફની ગયછેુ ..લધ યે જ્ઞ ની એટરે કે બણેર   નભત્ર .શલે 

.ત ન  જ્ઞ ન ન  અબબભ ન ભ  ંખયે ખય તેન વકુંબર્ત એટરે કે કંુરઠત ઉમગ કયી .. એક અરગ જ 

વ્મલસ્થ  ભ  ં ઢલ  ર ગ્મ  છે ..જેભકે  

              આજે ગ ભડ ભ  ંજઈને જઈએ ત શુ ંજણ ળે ? ખય  ક ભની ભવભ શળે, ભ -ફ  ફધ  ંક ભભ  ં

યક ઈ ગમ  ંશળે, ત્મ યે ગ ભભ  ંબણેર છકય નલય પયત જણ ળે અથલ  અખ ડ ભ  ંદ લ ખેરત શળે. તે 

ઘયન  કળ મ ક ભભ  ંનથી આલત. તે ફશ યથી બણીને આલે છે એટરે તેને ઘયનુ ંખ લ નુમં નથી બ લતુ;ં 

તેથી તે ઘેય યશલે નુ ંજ વદં નથી કયત. ઘેય ભ -ફ  ેટે  ટ  ફ ધંી ભશનેત કયી, કંઈક કભ ણી કયે છે, 

ત છકય ળશયેભ  ંજઈ ઉડ લે છે, ઘયની આલકથી રંુૂ નથી થત ુ,ં ત ર્યી કયે છે; કઈને છેતયે છે ણ તે 

ત ન  ભજળખભ  ંખ ભી આલલ  દેત નથી. આલ નલદ્ય થી ફીજાન  ંદુેઃખન ળી યીતે નલર્ ય કયી ળકે ? 

કેભ કે તે ત ની જ જફૃરયમ તન ભખૂમ શલ થી દુેઃખી છે. ત નુ ંવશજે ણ જ્ઞ ન તે ભપત ળી યીતે 

આી ળકે ? કઈને યસ્ત ફત લલ શળે તમ જ તે અબણ શળે, ત દંય લ ત કયળે અને જફૃય શળે ત 

થડે સધુી મકૂી ણ આલળે; અને બણેર ને જ કઈ છૂળે, ત તે આંગીથી ફત લળે કે ેરે યસ્તે જાઓ, 

આગ છૂજ. આગ કઈ ભે એભ છે કે નરશ, તેન નલર્ યેમ નરશ કયે,  

       આજે ત ભશનેત કયન યની રકિંભત નથી અને રકને  ૂટંલ ની આલડતલ  ડ હ્ય ગણ મ છે. જ 
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તક ભળમે કઈન ૈવ ડ લી ન રીધ શમ, ત તે ફ ઘ ગણ મ છે. મેન કેન પ્રક યેણ કભ ઈ ર લે, તે 

ડ હ્ય ગણ મ. ઓછ ભ  ંઓછી ભશનેતે લધભુ  ં લધ ુ કભ મ તે શનળમ ય  એટરે  કે જ્ઞ ની ગણ મ ! આજે 

આણે ક્ય  ં છીએ ? 

         ખયે ખય જ્ઞ ન ને  આણે  ર્ લી ળકીએ ત જ આણે  આ જ્ઞ ન ળક્તત  ન જીલન ભ  ંવદઉમગ 

કયી વલચ નુ ંકલ્મ ણ થ મ એલ  કમો કયી ળકીએ ... 
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ન યી ભણૃ શત્મ  – વભ જનુ ંભશ કરકં 

    વને 1901 થી 2001 સધુીન  લવનત ગણતયીન  યીક્ષણ પ્રભ ણે જઈએ ત રુુની વખંમ  વ ભે 
ભરશર ઓનુ ંપ્રભ ણ વ લ ઘટી ગયુ ંછે . આ યીતે સ્ત્રીઓની વખંમ  રદન – પ્રનતરદન ઓછી થતી જામ છે . 
તેન થી ઘણી ફધી વ ભ ર્જજક વભસ્મ ઓ જ ભે છે . દીકયી નલે ત કશલે મ……” વભગ્ર ભ નલીઓન  
વફંધંભ  ંવોથી નલત્ર અને બગરય ઉંરે્ય જ કઈ વફંધં શમ ત તે છે નત  – તુ્રી  કે  ભ ત  – તુ્રીન.” 
સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  એ વભ જન વગત પ્રશ્ન છે . વભ જની ખટી ભ  મત  અને રકભ નવભ  ં ફૃઢ થમેર 
નલર્ યએ જ સ્ત્રી ભણૃ શત્મ ને વગત પ્રશ્ન ફન લી દીધ છે . ” ન યી ભ્રણુ શત્મ  ” એ વભસ્ત ભ નલજાત 
ભ ટે ભશ કરકં છે. ભણૃ શત્મ ન નવરનવર આભ જ ર્   ુ યશળેે ત લ ંઢ ઓની ભટી જભ ત લધળે, 

ફ ત્ક ય જેલ  જાતીમ ગનુ  લધળે , સ્ત્રીઓની વર ભતી ઘટળે અને ક મ નલક્રમ થળે . શુ ંસ્ત્રી નલશણી 
દુનનમ ને આણે કલ્ી ળકીશુ ં? નરશ ક યણ કે જ દુનનમ ભ  ંસ્ત્રી જ ન શમ ત વવં ય, લળંલેર કશુ ંજ 
વબંનલત નથી. જીલ જ જીલને જ ભ આી ળકે . મતૃ દ થચભ થંી કદી જીલન ન વબંલે . ત દીકયીને 
વ ન બ ય ગણન ય  આલ  રકને કશવે ુ ંજઈએ ……… 

” દીકયી વ ન બ ય નરશ, તરુવીન ક્ય ય  છે ; 

તે ભ -ંફ ની વેલ  કયન ય ઝશત અનલયત ત ય છે.” 

આધનુનક યગુભ  ંભ્રણૂ શત્મ ની બમકંય ફદી પ્રલેળી ગઈ છે. જેન  ક યણે આજે ભ નલ જાત અળ નંતન  આયે 
આલીને ઉબી છે. ગબચ ત એ જીલત  ભનષુ્મની શત્મ  છે. 

ગ ભેગ ભ અને ળશયેભ  ંઆલ  ભ નલ શત્મ ન  કતરખ ન  ખરલ ભ  ંઆવ્મ  છે . જ્મ  ં સધુી આધનુનક 
સનુળબક્ષત ડકટય, ળસ્ત્ર વ થે સવુજ્જિત છે ત્મ  ંસધુી આ પ્રશ્ન લણ ઉકેલ્મ જ યશળેે . વ ચુ ંકશલે મ છે કે 

ડકટયન ભતરફ  ” ડક   કટય  “. ડક એટરે ગદચન  અને કટય એટરે ક લ લ   . તેભ  ં ણ ગબચ 
શત્મ ની આધનુનક અનેક યીત નલકનવત થઇ છે . આ ત આણી નલજ્ઞ ન ક ન આધનુનક ભશ  અબબળ  
છે ! આ રયક્સ્થનત વભગ્ર સ્ત્રીજાનત ભ ટે અભ નજનક છે . 

ભ ત ન  ગબચભ થંી ભ નલ-ફ  જ ઉત્ન્ન થ મ છે. ણ કેટર મે રક દીકયી જ ભલ ની શમ છે ત્મ યે 
ગબચ ત કય લી ન ખે છે ! ક તય જેવુ ં શનથમ ય અંદય ન ખીને જીલત  ફ કને તે લડ ેલીંધી ન ખલ ભ  ં
આલે છે. ગબચભ  ંતયપડત ુ ંફ ક રશી શુ ણ થઇ અવહ્ય લેદન  બગલી મતૃ્યનેુ ળયણ થ મ છે. છી એક 
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ર્ભર્ી જેલ  વ ધનની ભદદથી ફ કન  ટુકડ  ફશ ય ક ઢલ ભ  ંઆલે છે. ખીભ થઇ ગમે ુ ંભગજ, રશી 
દદડત  આંતયડ , ફશ ય નીકી ડેરી આંખ, દુનનમ ભ  ંજેણે શરે શ્વ વ નથી રીધ તેલ  પેપવ ,ં ન નકડંુ 
હૃદમ, શ થ-ગ ફધુ ંજરદી ફશ ય ક ઢીને નીરે્ની ફ રદીભ  ંડતટય પેંકી દે છે !! ફ કને અંદય તયપડીને 
ભ યી જલ  ભ ટે યૂત વભમ ણ આત નથી. અંધ ય ભ  ંતીય ભ યલ  જેવુ ંઆ ઓયેળન છે. જ ક નતર 
ખનૂીઓ, ડ કુઓ, કવ ઈઓ, આ દેળની ભ્રણૂ શત્મ ન  ફે-ર્ ય ઓયેળન જઈ રે ત કદ ર્ તેઓ ત ન 
ધધં છડી દઈને વ ધ ુફની જામ. 

આ કબયગુન આંધ ક મદ કેલ છે ? ક મદ ણ ગબચસ્થ નળશનુી યક્ષ  કયી ળકત નથી. ક નનેૂ જ ગબચ 
શત્મ  કયન યને મગ્મ લૈદ્ય ફન લી દીધ  છે. રયણ ભ સ્લફૃે ખલુ્રભખલુ્ર  દુય ર્ ય, વ્મબબર્ ય, અને 
અન ર્ યને નનભતં્રણ ભી ગયુ ં છે. ર્ શ ે તેટર  ઉઘ ડે છગે દુય ર્ ય કયી યશરે  વ્મક્તતઓ „ગબચ પતત 
દંય-લીવ નભનનટભ જં ડી જળે‟ તેલી જાશયે ખફય ણ છ ે છે. ટી.લી. – યેરડમભ  ંઆલે છે, પતત 150 

ફૃનમ ભ  ં જ ઘણી વયત થી ગબચ શત્મ  કય લી ળક મ છે. ગબચ શત્મ  વય ફની ગઈ છે. યસ્ત  ય 
ર્ રતી સ્ત્રી ણ આ કય લી ળકે છે. ફે કર કભ  ંત ઘયે જઈ ળક મ છે. ભ ન કે ળ કબ જી ખયીદલ  ન 
ગઈ શમ ! નલજ્ઞ નની ટેકનનકે આટરી ફધી વગલડ ખફૂ વયત થી ઊબી કયી ન ખી છે. તેભન  ભ ટે કશી 
ળક મ….. 

” ननभाािों के ऩािनमुगभें हभ चरयत्र ननभााि न बूरे, 

स्िाथा साधनाकी आिंधीभे िसुधा का कल्माि न बूरे | “ 

બ યતીમ સ્ત્રીઓ શજાય લચન  વસં્ક યન  ફે ગબચ તનુ ં   કયત  ં ખર્ક મ છે. ત્મ યે તેને 
વભજાલલ ભ  ંઆલે છે શરુ્ ત ળફૃઆત છે, તેભ  ંશરુ્ જીલ નથી. કઈને ખફય ણ નરશ ડે. અને બી 
સ્ત્રીઓ આ પ્રર્ ય જાભ  ંબયભ ઈ જામ છે. કણ કશ ે છે ગબચભ  ંજીલ શત નથી ! જીલ ત શરેે જ 
રદલવથી, શરેી જ ક્ષણથી શમ જ છે. જ જીલ ન શમ ત આટર ણ એક ફે ત્રણ ભરશન ન નલક વ 
કેલી યીતે થ મ ? આલી ગબચ ત કયલ ની વર શ આન ય જૂા બક્તત – દ ન દેન ય ફશને ણ, 

અર્ક તી નથી. ક્ષણલ ય ભ ટે થ મ કે આલી ધભી ફશને નનદચમ કે ક્રૂય શમ ? ફશનેભ  ં જ્મ  ં સધુી 
આત્ભ નુ ંજ્ઞ ન ેદ  નથી થત ુ ં ત્મ  ંસધુી આ ફધુ ંનક મુ.ં ભ ટે એક „ભ ‟ં તે જ ત ની દીકયીની શત્મ  
થતી ફર્ લી ળકે ! સ્લ ભી દમ નદેં ણ કહ્ુ ંછે કે, 

” બ યતલચન ધભચ બ યતલચન  તુ્રથી નરશ ણ તુ્રીઓન  પ્રત ે ક્સ્થય છે. બ યતીમ સ્ત્રીઓએ ત ન 
ધભચ છડય શત, ત બ યતલચ ક્ય યનમે નસ્ટપ્ર મ થમ શત ! “ 
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લધ ુભશત્લની લ ત એ છે કે જમ યે ગબચભ નં  વતં નની જાનત નક્કી કયલ ની શમ છે ત્મ યે નત અને 
ત્ની ફનેં ડતટય  વે વ થે જ જામ છે અને જ દીકયી જ ભલ ની જાણ થ મ ત ગબચ ત ણ ફનેં 
ભીને કય લે છે. આભ જેની વ થે વનલળેણે લ ત કયલ ની છે તે રક્ષ્મ ડતટયની નજય વ ભે જ શમ 
છે. અને તે ફદંી શ્રત જનએ ડતટય જે કશ ેતે વ બંલ નુ ંશમ છે અને તેની આજ્ઞ ને ભ થે ર્ડ લલ ની 
શમ છે. આલે લખતે ડતટય નત-ત્નીની ભ ગંણીને લળ થ મ છે. અને ત ન  કોળલ્મન ઉમગ કયે 
છે. આન  ફર્ લભ  ંડકટય કશ ેછે કે દેળભ  ંલવનત લધ ય ને યકલ ની જફૃય છે તેભ  ંઅભે ભદદફૃ થઈએ 
છીએ. એક લધ ુસ્ત્રીને દુ:ખી જીલન જીલલ ભ થંી યકીએ છીએ. અને એક યતી કકતી સ્ત્રીની નલનતંીને 
ભ ન આીને તેન  ય દમ  કયીએ છીએ. બદુ્વદ્ધજ મ દરીર કયન ય ડતટયને તે મગ્મ જ કયી યહ્ય છે 
તે ર ગણી ધન કભ મ થી ફલત્તય ફને છે. તેને ક યણે તેઓ સ્ત્રીઓને ભદદ કયત  શમ તેલ સ્લ ગં લધ ુ
ર્તયુ ઈ લૂચક કયે છે. ન યી ભણૃ શત્મ નુ ંદૂણ વભ જભ  ંઝડથી પ્રવયી યહ્ુ ંછે. આ વભસ્મ  ય ગબંીય 

બર્િંતન કયી તેન  નલરુધ્ધ ઝફેંળ ઉઠ લલ  વોએ વરક્રમ થલ ની જફૃય છે. આ ઝફેંળભ  ંતફીફી કે્ષત્રન  
નનષ્ણ તંએ સ્લૈલ્ચ્છછક યીતે શ થ નભર લલ ની ત તી જફૃય છે. દીકયી જ ભલ ની છે તે જાણીને નત ત્ની 
ગબચ ત કય લલ ની ઈચ્છછ  દળ ચલે ત તેને અનૈનતક ગણી તફીફે જયદ ય નલયધ કયલ જઈએ. તેભને 
વભજાલવુ ંજઈએ કે દીકયીને „ય યુ ંધન‟ નરશ ણ „ત નુ ંધન‟ વભજે. તફીફ વ ભ ર્જજક વબ નત  

જગ લલ ભ  ંભદદફૃ ફનલ  જઈએ. ત ન  દલ ખ ન ભ  ં„ગબચ ત સ્લ સ્્મ ભ ટે શ નનક યક છે‟, „ગબચસ્થ 
ફ બરક  શત્મ    અને ગનુ ફને છે‟, જેલ  સ્ટય સ્થ નનક બ  ભ  ંરખીને બીંત ય રગ લે. ”  જેભ કે  

“ દીકય  અભ ય  દીકય,  ફૈયી ર લે ત્મ  ં સધુી, 

દીકયી અભ યી દીકયી, અભે જીલીએ ત્મ  ંસધુી. ” 

” હૃદમે ય ખી શ થ , નલર્ ય આ , 

ભ્રણુ   શત્મ    છે ,    ભશ   . “ 

આલ  સતૂ્ર પ્રીસ્ક્રીપ્ળન રખી આલ ની ફધી જ વ ભગ્રી ય મકુલ  જઈએ. ન યી ભ્રણૂશત્મ ની સ્ત્રીન  ભન 
અને ળયીય ય થતી શ નનક યક અવય અને વ્મ ક દ્રન્ષ્ટએ જઈએ ત ર ફં  ગ ે વભ જ આખ  ય 
થતી એની અલી અવય નલે વયક યને વ રશત્મ વિલ ભ  ંતફીફ ભદદ કયી ળકે. ળ  -ભશ ળ  ઓભ  ં
બણત  રકળય-રકળયીઓને તથ  તદ્દન અનળબક્ષત રકને ણ આ વભ જની શ નનક યક પ્રવનૃત્ત નલે વભજ 
આલ  વ રશત્મ વિલ ભ  ં તફીફએ વશ મ કયલી જઈએ. સ્લૈલ્ચ્છછક વસં્થ ઓ જમ યે ળૈક્ષબણક નળબફય, 
ફેઠક અને ક મચનળબફયનુ ંઆમજન કયે ત્મ યે ડકટય એભને ભદદ કયી ળકે. 
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આણ  વભ જન  ધ નભિક નેત ઓ આ કરકંને યકલ ભ  ંવ થ આી ળકે. આણ  વભ જભ  ંતુ્ર જ ભને 
લધ ુઆલક મચ ગણલ ભ  ંઆલે છે. તેની  છન  ક યણ છે : ભ ત્ર તુ્ર જ નુ ન ભન  નકચભ થંી ઉગ યે 
છે. ભ ત્ર તુ્ર જ કુટંુફન લળંલેર આગ લધ યે છે. ભ ત  નત ને વદૃ્ધ લસ્થ ભ  ંકેલ તુ્ર જ વ ર્લે છે. 

આ ત્રણ ક યણભ નં ુ ંશ ે ુ ં ક યણ ધ નભિક ભ  મત ઓને રીધે છે. દયેક રશિંદુ રુુ નુ ન ભન  નકચભ થંી 
છૂટલ ની ઈચ્છછ  ધય લે છે તેથી એ તુ્રની ઝખંન  વેલે છે. આભ કયત  કયત  તે તુ્રી તયપ ઉદ વીન થઇ 
જામ છે. ને એની ગબચભ  ંજ શત્મ  કય લી ન ખી નીર્ ભ  ંનીર્  નકચ ને ર મક ફને છે. કેભકે તે ત ન  જ 
ન જ ભેર  વતં નની શત્મ  કય લે છે. આવુ ંએ દેખીતી યીતે ત અશતેકુ જ કયે છે કેભકે ઘણ  ફધ ને એ 
લ તન ખમ ર જ નથી આલત કે ગબચ ત એક   છે, શત્મ  છે. 

ધભચગરુુઓ રકને વભજાલે કે નુ ન ભન  નકચભ થંી છૂટલ  નલી ટેકનરજીન ઉમગ કયી તેઓ કેવુ ં
શીન કૃત્મ કયે છે. આલી વબ નત  રકભ  ંધભચગરુુઓ જગ લી ળકે. આણી દરીર નલી ટેકનરજીન  
વદંબચભ  ંજય  રુ્દી યીતે ણ વભજાલી ળક મ. શલે મતૃદેશને લીજી િ ય  બસ્ભીભતૂ કયલ ભ  ંઆલે છે 
ત્મ યે તુ્ર અક્ગ્નદ શ દે એવુ ં થત ુ ં નથી. ધભચગરુુઓએ આ લ ત તેભન  બતતને ખ વ ધ્મ ન લૂચક 
વભજાલલી જઈએ. 

” नय को नायामि कये न्िसका सभरन भहान 

िह नायी िन ऩूज्म है, उससे है सुिंदय िहान 

ककतना सभिामे तुम्हे, कयो न अफ अऩभान 

सबी गुिों की खान है , नायी रूऩ भहान | “ 

અવખંમ ગબચસ્થ ફ બરક -શત્મ  અત્મ યે થઇ યશી છે તે એ જ લ તની દ્યતક છે કે વદીઓથી સ્ત્રીઓન  
અક્સ્તત્લ નલે વભ જ ઉદ વીન યહ્ય છે આ વભ જનુ ંભશ  કરકં છે. શુ ંઆણે વ થે યશીને ન યી ભ્રણૂ શત્મ  
નલરુદ્ધ ઝફેંળ ઉઠ લી ન  ળકીએ ? વભ જભ  ંન યી ભ્રણૂ શત્મ નુ ંદુણ ઝડથી પ્રવયી યહ્ુ ંછે. આ વભસ્મ  
ય ગબંીય બર્િંતન કયી તે ભ ટે વોએ વરક્રમ થલ ની જફૃય છે. ન યી ભ્રણૂ શત્મ  કયીને આણે કેટરીમે 
ભૈતે્રમી, ગ ગી, રક્ષ્ભીફ ઈ, રત  ભગેંસ્કય, કલ્ન  ર્ લર , સનુનત  નલબરમમ્વ, રકયણ ફેદી અને અ મ 
ભશ ન નલભનૂતઓને ધયતી ય આલત  શરે  જ ભ યી ન ખીએ છીએ !!! 

” રુુ ઘયનુ ંઆંગણુ ં, ન યી ઘયન ભબ, 
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ન યી ળક્તતનુ ંફૃ છે , ન ભરૂ એન  જભ.” 

સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  – વભસ્મ ન  ઉકેર 

ન યી ભણૃ શત્મ  વ ભેની આ ઝફેંળભ  ંતફીફી કે્ષત્રન  નનષ્ણ તંએ સ્લૈલ્ચ્છછક યીતે શ થ ભીર લલ ની ત તી 
જફૃય છે. જમ યે ી – ત્ની જાનત રયક્ષણ ભ ટે ત્મ યે તફીફએ નત – ત્નીને એવુ ંવભજાલલ  કનળળ 
કયલી જઈએ કે દીકયીને „ ય યુ ંધન „ નશીં, ણ „ ત નુ ંધન „ વભજે, દીકયી જ ભલ ની છે એ જાણીને 
યગુર ગબચ ત કય લલ ની ઈચ્છછ  દળ ચલે ત એને અનૈનતક ગણી તફીફે જયદ ય નલયધ કયલ જઈએ. 

ભણૃ શત્મ  નલમક વ રશત્મ વિલ  તેભજ સ્લૈલ્ચ્છછક વસં્થ ઓ જમ યે ળૈક્ષબણક નળબફય, ફેઠક, અને 
ક મચનળબફયનુ ંઆમજન કયે ત્મ યે ડકટય એભને ભદદ કયી આ વભસ્મ ન  ઉકેર ભ ટે વશ મફૃ થઇ ળકે. 

દયેક રશિંદુ રુુ „ નુ „ ન ભન  નકચભ થંી છૂટલ ની ઈચ્છછ  ધય લે છે. તેથી એ તુ્રની ઝખંન  વેલે છે. આભ 
કયત  તે તુ્રી તયપ ઉદ વીન થઇ જામ છે_ ને એની ગબચભ  ંશત્મ  કય લી નીર્ ભ  ંનીર્  નકચને ર મક ફને 
છે. આલી વબ નત  રકભ  ંધભચગરુુઓ જગ લી ળકે. 

દીકય – દીકયી એક વભ નની વકંલ્ન  ભ ત  – નત , વ સ ુવરશત વો કઈ વભજે વભજાલે ત સ્ત્રી ભણૃ 
શત્મ ન  ભશ  ન નવરનવર લધત અટકે. 

સ્ત્રી ફ કને આનથિક ફજભ થંી આનથિક વંનત્તભ  ંપેયલી ન ખલ ભ  ંઆલે ત આ દૂણને અવયક યક યીતે 
ભીટ લી ળક મ. 

વયક યે દીકયીઓ ભ ટે અનેક નલધ વલરત આલી જઈએ. જેલી કે, ભપત કેલણી, લધ ય નુ ંખ દ્ય ન્ન, 

કયય શત, એક કે ફે સ્ત્રી ફ ક ધય લત  ગયીફ ભ  ંફ ને ઘડણભ  ંથડી આનથિક વશ મ ભે, જેથી તેઓ 
તુ્રન આગ્રશ જ ન ય ખે.જ કે વયક યે જાનત નનધ ચયણ વ ભે ક મદ કયીને અને તે અંગેન  દલ ખ ન  વ ભે 
કઠય ક મચલ શી કયલ ન ભ ગચ અન લીને ણ વ ર્ી રદળ ભ  ંગ ુ ંત બયુું જ છે. આ ક મદ ઓન કડક 
અભર કય લીને સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  ડ ભલ ભ  ંકેટરેક અંળે ભદદ ભી યશળેે.નળબક્ષત અને સ્લ લરફંી સ્ત્રી જ 
વભ જભ  ં થત  અ મ મ વ ભે રડીને વભ ન તક પ્ર પ્ત કયી ળકે તેભ છે. આથી સ્ત્રી નળક્ષણનુ ં પ્રભ ણ 
લધ યવુ ંજઈએ. 

વભ જભ થંી ફ ત્ક યનુ ંપ્રભ ણ ઓું થ મ એ ભ ટે વયક યે સ્ત્રીઓને રગત  વ ભ ર્જજક વર ભતીન  ક મદ  
લધ ુકડક ફન લલ  જઈએ. અને તેન વઘન યીતે અભર થ મ તેલ  તભ ભ પ્રમત્ન કયલ  જઈએ. 
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આ વ થે સ્ત્રીઓ સ્લમ ંત ની જાતને અફ  ગણલ ને ફદરે વફ  વ બફત કયલ  રુ્દ, કય ટે જેલ  
કવફ ળીખીને સ્લમ ંત ની જાતનુ ંયક્ષણ કયત  ળીખે તે લતચભ ન વભમની ત તી જફૃરયમ ત છે. 

વ ભ ર્જજક સ્તયે ણ ધ નભિક અને વ ભ ર્જજક વગંઠનએ તેભની વ મરૂશક ળક્તત ક ભે રગ ડલી જઈએ. અને 
સ્ત્રી ભણૃ શત્મ ની અભ નલીમ વનૃત્ત ડ ભલ નુ ંક મચ પ્રથભ વદંગીન  ક્રભથી શ થ ધયવુ ંજઈએ. 

ગજુય તભ  ં ટીદ ય વભ જન  રકએ નલય ટ વભેંરન કયી સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  ન કયલ ની પ્રનતજ્ઞ  રીધી, તે 
યીતે અ મ વભ જન  આગેલ નએ સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  તેભજ દશજેપ્રથ  જેલ  દુણને ડ ભલ  મગ્મ ગર  
રેલ  જઈએ. 

જે કઈ વ્મક્તત કે વ્મક્તતઓ સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  વ થે વકં મેરી જણ મ ત તેભન વ ભ ર્જજક ફરશષ્ક ય થલ 
જઈએ. 

રપલ્ભ એ દશ્મ – શ્ર વ્મ વ ધન છે. સ્ત્રી ભણૃ શત્મ  નલમક રપલ્ભ અને ર્રબર્ત્ર, જાશયે ત ફન લી 
અવયક યક છ  ઊબી કયી ળક મ. 

સ્ત્રીભણૃ શત્મ  અટક લલ  વ ભ જીક સધુ ય ની ત જફૃય છે ણ તે શરે  ંસ્ત્રી જાગનૃતની ખફૂ જફૃય છે. ખદુ 
સ્ત્રીઓએ તે જ „ તુ ંત ય  રદરન રદલ થ ને „ એ  મ મે ત ન  ત યણશ ય ફનવુ ંડળે. અને ત ન  
અનલબ જ્મ અંળનુ ંનનકંદન થત ુ ંયકવુ ંડળે. 

“એક નળબક્ષત તદુંયસ્ત દીકયી એટરે કે તદુંયસ્ત ભ ત , ફય ફય એક તદુંયસ્ત વભ જ ” આધનુનક નળબક્ષત 
વભ જે ત આજે દીકયીને ઘણે અંળે અન લી જ રીધી છે. યંત ુવ ભે કે્ષ જ્મ  ં નળક્ષણન અબ લ છે, 

તેલ  નલસ્ત યભ  ંશજી આજે ણ દીકયી એટરે „ વ ન બ ય „ વભજલ ભ  ંઆલે છે. આ ફ ફતે વભ જભ  ં
ક્ર નંત ર લલ  વોએ ભડંી ડવુ ંડળે. 

વભ જભ  ંક્ર નંત ર લલી ડળે. આ ક્ર નંત તડપડ કયન યી રરશમ  ક્ર નંત નરશ, ણ આ ત મલૂ્મની ક્ર નંત, 

જીલનભ  ંસ્લફૃની અને ભ ખ ઓની ક્ર નંત…….જનજાગનૃત ર લલ  ગ ભ ગ ભ પયી, ઘેય ઘેય પ્રર્ ય કયી, 
સ્ત્રી – રુુની વખંમ ન યેનળમ જાલલ એ ખફૂ જફૃયી છે. 

સ્ત્રી ભણૃ  શત્મ ને અટક લલ  નીરે્ન  ક મચક્રભનુ ંઆમજન કયી રકભ  ંજાગનૃત ર લી ળક મ. જેભકે, સ્ત્રી 
ભણૃ શત્મ  નલમક બર્ત્ર સ્ધ ચઓ, નનફધં અને લકતતૃ્લ સ્ધ ચ મજલી, પ્રબ ત પેયી, ળેયી ન ટક, યર પ્રે 
જેલ  રક જાગનૃતન  ક મચક્રભ, સ્ટય સ્ધ ચ, યેરી, રયવલં દ, ભ ત ૃ– નત ૃવભેંરન, સ્ત્રી જાગનૃત અબબમ ન 
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અને વભેંરન, સતુ્રરેખન લગેયે. 

કઈ ણ વભસ્મ ન ઉકેર તેન  જ મૂભ  ંજ શમ છે. આ ભ ટે વ્મક્તત, કુટંુફ, વભ જ, અને દેળભ  ંજ 
લૈર્ રયક રયલતચન ધીયજ અને ખતંથી ર લલ ભ  ંઆલે ત  ભશદઅંળે આ વભસ્મ નુ ંનનય કયણ થઇ ળકે. 

  સ્ત્રીભણૃ  શત્મ ન  પ્રનતફનંધત ક મદ ઓ 

*  ધી નપ્ર-નેટરડ મગ્નસ્ટીક ટેકનીક એતટ ૧૯૯૪ અ લમે ગબચનુ ંજાતીમ યીક્ષણ કયલ  ઉય પ્રનતફધં 
છે. 

*  સ્ત્રીભણૃ  શત્મ ન  પ્રનતફનંધત ક મદ ઓ સ્ત્રીભણૃ  શત્મ ન  પ્રનતફનંધત ક મદ ઓ ગબચસ્થ નળશ ુતુ્ર કે તુ્રી 
છે તે જાણલ  ભ ટે અલ્ર  વનગ્ર પી, એમ્નીઓવે ટેવીવન ઉમગ કયલ એ જા યઆુયી, ૧૯૯૬ થી 
ક નનૂી યીતે વજાને  ત્ર ગનૂ ફને છે. 

*  અલ્ર  વ ઉ ડ દ્ધનતથી વ ધન-વ ભગ્રી ધય લન ય તભ ભ દલ ખ ન ઓની નોંધણી કય લલી જ જઈએ 
તેભજ દલ ખ ન ભ  ં ક મભી ધયણે અંગે્રજીભ  ં કે સ્થ નનક બ  ભ  ંસરૂ્ન  રખી શલી જઈએ કે ” ગબચનુ ં
જાતીમ યીક્ષણ કયલ ની ક નનૂી ભન ઈ છે. “ 

* ગબચનુ ં જાતીમ યીક્ષણ કયન ય ડતટય કે યેરડમરજીસ્ટને તેભજ તે અંગે પ્રત્વ રશત કયન ય વગ  ં
વફંધંીને ણ  રં્ લચની કેદ અને ફૃ. ૫૦,૦૦૦ /- સધુીન દંડ થઇ ળકે છે. 

* તુ્રને જ ભ ન આલ  ફદર ભ ત ને દ દેલ તે ખટંુ છે. તુ્રને જ ભ આલ  ફદર  y  પ્રક યન  
યંગસતૂ્ર જલ ફદ ય છે, જે પતત નત  જ આી ળકે છે. ભ ટે સ્ત્રી ય અત્મ ર્ ય કયલ એ ણ ગનૂ છે. 

* ગબચનુ ંયીક્ષણ પતત તફીફી ક યણ જેલ  કે ળ યીરયક વ્મ નધઓ અને જ ભજાત ખડખ ંણ ળધી ક ઢલ  
જેલ  ક યણ ભ ટે જ કય લી ળક મ, ગબચસ્થ નળશ ુરુુ છે કે સ્ત્રી તે જાણલ  કયી ળક મ નરશ. 

* ઉયતત વ્મ નધઓન  નનદ ન ભ ટે પ્રસનૂત લૂચ યીક્ષણ ટેકનનકન ઉમગ પ્રજત્નત્તને રગત  
દલ ખ ન ,ય ભળચ કે દ્ર તથ  પ્રમગળ  ઓ જ કયી ળકળે અને તે ણ ગબચ યીક્ષણ ધ ય  અ લમે 
નોંધ મેર શલ  જઈએ. 

* ગબચ યીક્ષણ વ થે વકં મેર શમ તેલ  દલ ખ ન  કે કઈ ડતટય કે દલ ખ ન  િ ય  આ પ્રક યન  ગબચ 
યીક્ષણ કયલ  અંગેની જાશયે ત થતી શમ ત આન  ર્જજલ્ર ન  મખુમ ર્જજલ્ર  આયગ્મ અનધક યીને તેની 
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તત્ક  જાણ કય. 

આ વ થે વભ જભ  ંપ્રલતચભ ન દ્રન્ષ્ટકણને ફદરલ ની જફૃય છે . ક યણ કે એક વ ય દ્રન્ષ્ટકણ એ સખુી 
જીલનની કેડી કંડ યી ળકે તેભ છે ! તેથી કશી ળક મ …….. 

” ફદર મે  જ દ્રન્ષ્ટકણ  ત  શય ભ નલ ફદર મ ળકે  છે ; 

દ્રન્ષ્ટકણન  રયલતચનથી અબખર નલશ્વ ફદર મ ળકે છે.” 
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આજની નળક્ષણ ધ્ધતી 

લતચભ ન વભમભ  ંનળક્ષણ એટરે કે લ ચ તે આલત  કેટર  ફધ  ેયન  વમશુ ભ ટે આખ ુલચ બણ-બણ 

કયવુ.ં યીક્ષ નુ ંન ભ ડત  જ ફ રભરંદય થી રઇ ી.એર્.ડી. સધુી ફધ ને યવેલ થલ  ભડંે. યીક્ષ ન  

આગર  રદલવનુ ંલ ત લયણ એટ ુ ંતગં શમ છે કે લ ત ન  છુ. ફધ  જ તત ની યીતે તૈમ યીભ  ં

બરન શમ છે કઇ છેલ્રી ઘરડન ુલ ર્ન કયત ુશમ ત કઇ ક બર ફન લત ુશમ. ફધ  જ ત ની રયતે 

રડલ  ભ ટે શથીમ ય વજાલત  શમ છે. ખયેખય આ વ ચુ ંનળક્ષણ છે ?ખયેખય આભ  નલધ્મ થીન લ ક નથી 

ધ્ધતી જ એ યીત ની છે. અથચળ સ્ત્રભ  ંગયીફીની વ્મ ખમ  આલે છ તૅને ર ફં  રેતર્ય ધ્લ ય  વભજાલલ  

કયત  નલધ્મ થીને ઝડટ્ટીભ  એક લ ય જઈ ફત લલ થી વશરે ઇથી ળીખલી વક મ છે. ભ ણવે ક્ય યેમ 

મ દ ય ખલ  ભશનેત નથી કયલી ડતી ક યણકે ફધ ુસ્લ બ નલક યીતે જ મ દ યરશ જત ુ શમ છે. તભ યે 

ક્ય યેમ તભ ય  ફૃટીન લકચ મ દ ય ખવ ુડે છે ? આ લસ્ત ુએલી છે કે તે કેભ ળીખલ ભ  આલે છે મ દ 

ય ખલ ભ  ં લ  ધ નથી તેની રયત ખરટ છે. જ્મ  ં સધુી નળક્ષણ "નૈનતકત , ઇભ નદ યી, વચ્છર્ ઈ, 

આત્ભનલશ્વ વ," જેલ  ગણુ ન  નળખલે ત્મ  ંશધુી આ ધ્ધતી ન કઈ ભતરફ નથી.  

 

આજનુ ંનળક્ષણ કેવુ ંશવુ ંજઈએ. 

એક લ ક્યભ  ં તેન જલ ફ આલ શમ ત :  તેને વપ ભ નલ ફન લે તેવુ ં શવુ ં જઈએ. નળક્ષણને 
આજક ર ઘણુ ં ભશત્લ અ મ છે, આવુ ં ણ જઈએ. દુખની લ ત એ છે કે પતત નળક્ષણને જ ભશત્લ 
અ મછે. નરશ કે કેવુ ં નળક્ષણ ?           આજક રનુ ં  નળક્ષણ ભશજ અથો િનન  શતેવુય આલ ભ  ંઅને 
રેલ ભ  ંઆલે છે. જેન થી ભજબતૂ વભ જ ફનત નથી. વ ય  ડતટય, લકીર અને ઇજનેય ભી જામછે 

યંત ુવ ય  ભ નલ ઉરબ્ધ નથી. દેળની કભય ભ્રષ્ટ ર્ યે તડી ન ખી છે. પ્રલતચભ ન નળક્ષણ પ્રણ રી ભ  ં
કઈક ગડફડ જફૃય છે. રક ક ભર્ય અને ભ્રષ્ટ ર્ યને ન ય  લધ ુ જલ  ભે છે. દેળ 
ર્ર લલ લ  ની લ ત ત તડકે મકૂ. દેળન  રશતનુ ં ધ્મ ન ય ખે તેલ  ન ગરયક આણે જઈએ છે, તે 
ખ રી રડગ્રીનથ નશીં ભે તે ર્ક્કવ છે. 

   વ ય  ભ નલ ફનલ  ભ ટે આણ   ધ નભિક ગ્રથંભ  ંષુ્ક ભવ ર છે. તેન ઉમગ ત થત નથી. આ 
ગ્રથંભ થી અંધશ્રદ્ધ ન  તત્લ દૂય કયી જીલન ઉમગી ભેવેજ આત અભ્મ વક્રભ તૈમ ય કયી પ્રથભ 
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ધયણથી તે કરેજન  છેલ્ર  લચ સધુી દ ખર કયલ જઈએ. જેન થી  વ ય  તુ્ર, વ ય  નત, વ ય  
ન ગરયક કે જેન ભ  ંય ષ્રરશતની બ લન ઓ બયયૂ શમ તેલ  ન ગરયક ફન લી ળક મ. ધ નભિક નળક્ષણ સ્કરૂ 
કરેજભ  ં કેભ ન આી ળક મ ?  મગ, ધભચની લ ત, ભ યનવમર આટચ  કેભ ન ળીખલી ળક મ ? કુદયતી 
આપત વ ભે કેભ ફ થ બીડલી તે કેભ ન ળીખલી ળક મ ? ભજબતૂ વ્મક્તતત્લ કેભ ડેલર કયવુ ંતે કેભ ન 
ળીખલી ળક મ.? શુ ંઆણે તેલ  ફ ક ફન લલ ન  છે કે જે ન  વ થલ ની ફીકભ  ંઆત્ભ શત્મ  કયલ  
દય મ ? 

             પતત વ્મલવ મરક્ષી નળક્ષણથી ઉન્નત વભ જ નશીં ફની ળકે. લધભુ  ંઆજન  રે ડ મજુફ નલધ થીને 
તેન ભ  ં યશરે રક્રએરટનલટી અનવુ ય નશીં યંત ુભ -ંફ ની ઈચ્છછ  મજુફ બણતયની ર ઇન રેલી ડતી 
શમ છે. જે ખટંુ છે. ફીરુ્,ં અભ્મ વક્રભ ખફુજ રેક્ ધ શલ થી ગખણટ્ટી ઉય આધ ય ય ખલ ડ ેછે. જેન  
ક યણે નલધ્મ થી  છ ુ ં ભરૂત જામ છે. આભ રક્રએરટનલટીને દફ લલ થી “જીનીમવ” ેદ  થત  ં નથી. 
કશલે ત  આજન   નળક્ષણન  ભ દંડ મજુફ આઈ સ્ટ ઈન ઠઠ નલધ્મ થી શત , તેલ  ઘણ  દ ખર ઓ છે. 
ભ ટે ફ કભ  ં યશરે કુદયતી રગ લ અને યવને  યખીને તેને અનકુૂ  નળક્ષણ આવુ ં જઈએ. તથ  
પ્રજેકટ લકચ આીને તેની રક્રએરટનલટી ખીરલલી જફૃયી છે. ટ્વુનન બ ય ત એટર ફધ શમ છે કે 
“ખરી” ણ તે ઊર્કત  થ કી જામ. એક ફીજનેવ ફન લી ન ખમ છે.  નળક્ષણ આટ ુ ંફધ ુભોંઘુ ંકેલી યીતે 

શમ ળકે.? છી તે રડગ્રી ભેલીને ર રર્ભ  ંપવ લ ન જ છે. 

There is no end to education, the whole of life , from the moment you are born to the moment you die, 

is a process of learning: Jiddu Krishnamurti. 

         નળક્ષણ એવુ ંશવુ ંજઈએ કે ભનષુ્મની ભ નલત ને    વલોચ્છર્  નળખયએ શર્ ડે 
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સુ્તક જ વ ર્  નભત્ર 

               ભનષુ્મ એક વ ભ ર્જજક પ્ર ણી છે. એયીસ્ટૉટરનુ ંઆ લ ક્ય વંણૂચ વ ચુ ંછે. તે એકર બ ગ્મે જ 

યશી ળકે છે એકરત  તેને કયી ખ મ છે. એટરે ત તેને વગંી -વ થી – નભત્રની આલશ્મકત  ડે છે. નભત્ર 

નલન નુ ંજીલન વ રે્ જ રુક્ષ અને શષુ્ક પ્રતીત થ મ છે. જેને વ ર્ જીગયી દસ્ત નથી તેનુ ંજીલન નનયથચક છે 

જ વ થ વ થ તેન  જેલ દુબ ચગી ફીજ કઈ નરશ. સખુ દુેઃખ, આળ  નનય ળ , ર્ડતી ડતીભ  ંનભત્ર જ ઢ ર 

ફની યશ ેછે. એભ મે ખ વ કયીને નલનત્તન  વભમે ડછ મ ફની વશ મભતૂ થન ય જ વ ર્ નભત્ર છે. ભ ટે જ 

કશલે યુ ં છે કે “ A Friend in need is a friend indeed ” “ વગં તેલ યંગ” અને “ વફત તેલી અવય” ની 

કશલેત ભ ણવની ફ ફતભ  ંવ ર્ી શમ તે કયત  ંસુ્તકન  રયેક્ષ્મભ  ંલધ ુમથ થચ અને વત્મણૂચ વ બફત 

થ મ છે. નભત્રની ભ પક સુ્તક ણ ભ નલીન  જીલન ઘડતયભ  ંનનણ ચમક છત  ંભશત્લણૂચ ભનૂભક  બજલે છે. 

એક આદળચ નભત્રની જેભ એક ઉત્તભ સુ્તક ભનષુ્મને સખુદુેઃભ  ં વ થ, વશ ય અને વ તં્લન આે છે. એક 

અંગે્રજી ઉક્તત મથ થચ કયે છે “ A good book is mans friend, Philisopher and guide” સુ્તક જ આણ  વ ર્  

નભત્ર છે. એભ કશલે ભ  ંરેળભ ત્ર અનતળમક્તત નથી.સ્લ. ભણીર ર રદ્રલેદી એ વ ચુ ંજ કહ્ુ ં છે કે “ આણુ ં

લ રં્ન એ જ આણ  જીલનનુ ંખરંુ પ્રનતફફં છે.” એન જ્ઞ ની એ વ ચુ ંજ કહ્ુ ંછે કે “ ભ ણવ કની વ થે યશ ે

ર્ી અને શુ ં લ રેં્ છે તે કશ એટરે તે કેલ છે તે કશી ળક ળે.” આભ સુ્તકનુ ં લ રં્ન આણ  જીલનન 

ભ દંડ છે.  


