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વભાંચન અને સગર્ભાવસ્થભ 
 

એબ્સ્ટસ્રેક્ટ :-ગર્ભિણીએ ગભભાવસ્થભમભાં અલગ-અલગ પરિસ્સ્થતિમભાંથી પસભિ થવભન ાં હોય છે. આ સાંજોગોમભાં પોિભનભ મનની 

પરિસ્સ્થતિ પણ બદલભિી હોય છે. આવભ સમયે મનમભાં સભિભ તવચિો આવે  િે ઉપિભાંિ ગભામભાં ઉછિી િહલે તિશ નો પણ 
િભરિિીક અને મભનતસક તવકભસ વ્યવસ્સ્થિ અને યોગ્ય થભય િે મભટે કેવભ પ્રકભિન ાં વભાંચન કિવ ાં જોઈએ િે મભટેની 
મભસન ાંમભતસક મભરહિી આ પેપિમભાં આપવભનો પ્રયત્ન કિવભમભાં આવ્યો છે. સગભભાવસ્થભમભાં વભાંચનથી સાંસ્કભિી તિશ ન  ાં ઘડિિ 
કિી િકભય છે.     

પ્રસ્તભવનભ:- આરદત્ય અંધકભિ દૂિ કિે છે,સભરહત્ય અજ્ઞભન દૂિ કિે છે. વભાંચન એટલે પરિવિાન. વભાંચન એટલે તવકભસની 

કેડી પિ પગિણ. આપણભ િભષ્ટ્રનો – સમભજનો તવકભસ સભધવો હોય,એક નવભ ય ગનો આિાંભ કિવો હોય િો સાંસ્કભિી અને 

ઉન્નિ પેઢી જ નવભ ય ગનો આધભિ બની િકે. અંક યભમભાં (૨૦૧૩) આન્િિિભષ્ટ્રીય ગ્રાંથખિપત્રનો અન વભદ કિિભાં વેગડ ે

જણભવ્ય ાં છે કે ય ધ્ધોની િરૂઆિ મભનવીઓનભ મગજમભાં થિી હોય છે. એટલભ મભટે ય નેસ્કોન ાં બાંધભિણ કહ ેછે કે િભાંતિની 

સ િક્ષભન ાં તનમભાણ મભનવીઓનભ મગજમભાં કિવ ાં પડ.ે મૈત્રીપણૂા બૌધ્ધ્ધક વભિભવિણ અને પિસ્પિ સમજની િચનભ મભટે પ સ્િકો 

ખબૂ જ અસિકભિક હોવભને લીધે, િેમનભ દ્વભિભ િભાંતિની અર્ભવધૃ્ધ્ધ કિવભમભાં આવે છે. પ સ્િકો સભથે સાંબાંધ ધિભવિભ બધભ 

લોકોની એ જવભબદભિી છે કે એ પ્રકભિની તનતિિિભ ઉભી કિે કે પ સ્િકોની પભઠસભમગ્રી દ્વભિભ વ્યસ્તિગિ સાંત  ષ્ષ્ટ્ટ, સભમભજજક 

અને આતથિક પ્રગતિ, આન્િિભષ્ટ્રીય સમજ અને િભાંતિન ેપ્રોત્સભહન મળે. કોઈપણ ચીજવસ્ત ન ાં ઉત્પભદન કિવભમભાં આવે ત્યભિે 

મળૂભિૂ સભમગ્રી શ ાં વપિભય છે િેન ાં તવિેષ મહત્વ હોય છે; મભલ એ મ જબ િૈયભિ થભય છે. જેમ કોઈપણ કભચ ગમે િેટલો 

સ ાંદિ હોય ધભિદભિ પભસભ પભડીને હીિભ જેવો િૈયભિ કિવભમભાં આવે િો પણ સભચો ઝવેિી િેની રકિંમિ કભચ જેટલી જ આંકિે. 

િે કયભિેય પણ હીિો ન જ બની િકે. 

       મન ષ્ટ્યને તિક્ષણ, વભાંચન, વભિભવિણ, આહભિ વગેિેનભ મભધ્યમથી વધ  સ યોગ્ય બનભવવભનો પ્રયત્ન કિવભમભાં 

આવે છે. પિાંત   િેનભ તવકભસનભ બીજ િો ગભભાવસ્થભમભાં જ નાંખભય જિભાં હોય છે. કોઈપણ બભળકનભ તવકભસનો આધભિ 

સગભભાવસ્થભમભાં મભિભ દ્વભિભ કિવભમભાં આવેલભ આહભિ-તવહભિ કે તવચભિ પિ આધભરિિ હોય છે. િમભામભાં (૧૯૯૮) ભ્રણૂિભસ્ત્રનભ 
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તનષ્ટ્ણભાંિ ડ ેમિે ગભાસ્થ તિશ નભ તવકભસ મભટે આહભિ-તવહભિને એક િબક્કભ સ ધી જ મહત્વ આપવભમભાં આવ્ય ાં છે. તવિેષમભાં 

જણભવે છે કે ગભામભાં પોષણ પભમિભાં તિશ નભ તવકભસ મભિે ગર્ભિણીનો આહભિ-તવહભિ જેટલો પૌષ્ષ્ટ્ટક અને સભજત્વક હોવો જોઈએ 

િેનભથી પણ તવિષે જરૂિી છે સગભભાની મન:સ્સ્થતિ સાંત  ર્લિ િહ,ે પ્રસન્ન ર્ચત્ત અને શે્રષ્ટ્ઠ સ્િિની િહ ેઅને િભખી િકે િે 

અન સભિ િેને વભિભવિણ મળે. આ મભટે ગર્ભિણી પભસે સભિભ તવચભિો હોવભ આવશ્યક છે. ગમે િે પરિસ્સ્થતિમભાં પણ પોિભનભ 

મનનભ તવચભિોને હકભિભત્મક િભખી િકે િેવ ાં ત્યભિે જ િક્ય બને જ્યભિે સિિ સદ્દવભાંચન અને વભાંચનમભાંથી ઉદ્દભવિભ 

તવચભિોન ાં મનોમાંથન થત ાં િહ.ે સદ્દવભાંચન દ્વભિભ િે પોિભનભ તવચભિોમભાં વધ  દ્રઢ બનિે. પોિભનભ ગભાસ્થ તિશ  સભથે પણ િે 

હકભિભત્મક તવચભિોની વભિચીિ કિી િકિે. િમભાંમભાં (૧૯૯૮) જણભવે છે કે બભળકોને સભિભ-ખિભબ બનભવવભમભાં  સૌથી 

મહત્વપણૂા ભતૂમકભ મભિભ-તપિભની હોય છે. આ પ્રરિયભ જન્મ પછી નરહ પિાંત   ગભભાવસ્થભથી જ િરૂ થઈ જાય છે. આ સમય 

બભળકનભ તવકભસ મભટે સૌથી મહત્વપણૂા હોય છે. નવ મભસ દિતમયભન બભળકનભ તવકભસમભાં વભાંચન કઈ િીિે મદદરૂપ થભય છે 

િેની મભરહિી આપવભનો અહીં પ્રયત્ન કિવભમભાં આવ્યો છે જે મભસભન મભતસક છે.  

પ્રથમ મભસ:- આ સમયમભાં ગર્ભિણીની મભનતસક સ્સ્થતિ ડભમભડોળ હોય છે. પોિભનભ િિીિમભાં થિભાં ફેિફભિોની અસિ મન 
પિ તવિેષ પડ ેછે, મભટે આ સમયમભાં પહલે ાં કભયા મનોબળ વધભિવભન ાં કિવભન ાં હોય છે. આ સમયે સગભભાનભ તવચભિો કેવભ 
હોવભ જોઈએ? ખિેખિ િો સ્ત્રીને ખ્યભલ આવી જાય કે પોિે ગર્ભિણી છે િો આ સમયમભાં વભાંચન દ્વભિભ તવચભિોને વધ  સ દ્રઢ 
કિવભન ાં િરૂ કિી દેવ ાં જોઈએ. આ સમયમભાં મનને િભાંિ અને સ્સ્થિ િભખી િકભય એ મભટે તનયતમિ પ્રભથાનભ કિિભાં િહવે  ાં 
જોઈએ. આપણી સાંસ્કૃતિમભાં પ્રભ ને અનેક િીિે પ્રભથાનભ કિી િકભય છે િેનભ તવિે તવિેષ વભાંચન કિવ ાં જોઈએ. પ્રથમ મભસમભાં 
સવાધભત  ઓનભ સાંતમશ્રણ ગભાન ાં સ્વરૂપ હોય છે. જેમભાં જળિત્વન ાં પ્રભધભન્ય હોય છે. આ સમયમભાં પ્રકૃતિની (પાંચધભત  ની) 
નજીકથી અનભૂ તિ કિવભ મભટે બભળકભવ્યો, પ્રકૃતિકભવ્યોન ાં વભાંચન કિી િકભય. મનોબળ દ્રઢ બનભવવભ મભટે  હકભિભત્મક 
તવચભિો આપિભ પ સ્િકોન ાં વભાંચન કિી િકભય. ‘પ્રભથાનભ’ પિ લખભયેલભ પ સ્િકો વભાંચવભ જોઈએ. ‘પ્રભથાનભ’ પિ વભાંચન 
કિવભથી આપણી ઈશ્વિ પ્રત્યેની શ્રધ્ધભ દ્રઢ બને છે અને તનયતમિ પ્રભથાનભ કિવભ મભટે મન િૈયભિ થભય છે. પ્રભથાનભ એટલ ે
એક એવી િસ્તિન ાં િેજપણૂા કેન્દ્ર કે જ્યભાંથી સિિ આત્મિસ્તિનો સૌમ્ય પ્રકભિ સિિ ગર્ભિણીને અને બભળકને બાંનેને મળ્યભ 
કિે છે.  

દ્વિતતય મભસ:- દ્વદ્વતિય મભસ એટલે કલલ સ્વરૂપ ગભા ઘન સ્વરૂપને પભમે છે, ગભાની િચનભનો તવકભસ થભય છે. તનતિિ 
આકભિની સભથે િિીિનભ હભથ-પગ, મભથ -ધડ વગેિે સ્વરૂપ બનવભની પ્રરિયભ િરૂ થઈ જાય છે. કભનની િચનભ પણ િરૂ થઈ 
જાય છે. મભિભનભ અવભજને પણ સભાંભળી િકે છે. આ સમયમભાં મભિભ દ્વભિભ વભાંચન પણ બભળકનભ તવકભસને અન રૂપ કિવ ાં 
જોઈએ. આ સમયમભાં ઉત્તમ ચરિત્રોનભ વભાંચન કિવભમભાં આવે િે ઈચ્છનીય છે. જે વ્યસ્તિઓ મહભન થઈ ગયભાં, િેઓ પોિભનભ 
જીવનમભાં જાિ મહનેિથી મહભન અને ઉત્તમ બન્યભ હોય છે. ગર્ભિણી જ્યભિે આવભ મહભન વ્યસ્તિઓનભ ચરિત્રોન ાં વભાંચન-
અભ્યભસ કિે છે ત્યભિે િે વભસ્િતવક જીવનમભાં બનેલી સત્ય ઘટનભ હોવભને કભિણે િેનભ મન ઉપિ િેની ઊંડી છભપ પડ ેછે. 
વીિિભ-બહભદ િી ભિેલી વભિભાઓનભ વભાંચનથી તિશ મભાં વીિિભનભ ગ ણને આપોઆપ તવકસીિ કિે છે. ઉત્તમ ચરિત્રોનભ 
વભાંચનથી ગર્ભિણીન ાં ચૈિન્ય સિેજ થભય છે. કૌવિ, રહિંમિ, મહત્વકભાંક્ષભ અને શ્રધ્ધભ જાગી ઊઠે છે. જેનભ પરિણભમે મહભન કભયો 
જે ભતવષ્ટ્યમભાં થનભિભ છે િનેભ બીજ િોપભય છે.  
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તતૃતય મભસ:- ગભભાવસ્થભમભાં ત્રીજા મભસમભાં તિશ ની સવા ઈષ્ન્દ્રય, સવા અંગો િથભ સવા અવયવો એક સભથે જ ઉત્પન્ન થઈ 
જાય છે. ગભા આ સમયથી જ મભિભ જે વભાંચ ે છે, સભાંભળે છે, તવચભિે છે અને જે પ્રકભિની લભગણી અન ભવે છે િે બધભની 
અસિ તિશ  પિ થભય છે. એટલે કે મભિભએ જાગિૃ િહીને એ વભિ ધ્યભનમભાં િભખવી જોઈએ કે િેની દિેક રિયભ-પ્રતિરિયભન ે
તિશ  અન ભવીને;એવી લભગણી અને એવભ સાંસ્કભિ મેળવિે. આ સમયમભાં પ્રસન્ન િહવેભ મભટે ઓછભમભાં ઓછો એક સ તવચભિ 
વભાંચવો અને િેન ાં રદવસ દિમ્યભન િટણ કિિભાં િહવે  ાં જોઈએ. આ સમયમભાં હળવ ાં સાંગીિ સભાંભળીને મનને પ્રસન્ન િભખી 
િકભય. પ્રસન્ન ર્ચત્ત ેકિેલ ાં વભાંચન એક ઊંડી છભપ મકૂી જાય છે. વભાંચનની સભથે સભથે િેમભાંથી ઉત્પન્ન થિભાં ભભવોની અસિ 
તિશ  પિ થભય છે, કભિણ કે હવે બભળકમભાં ભભવનભઓ ઉત્પન્ન થવભ લભગી હોય છે. આ સમયથી જ મભિભ-તપિભએ તિશ ને 
વભિભાઓ કહવેભન ાં-સાંભળભવવભન ાં િરૂ કિવ ાં. આ પ્રરિયભ બભળક સિળિભથી વભાંચન કિત ાં ન થભય ત્યભાં સ ધી ચભલ  િભખવી. આ 
સમયમભાં બભળવભિભા, બભળનભટકો, બભળ જીવનચરિત્રો જેવભ કે ધ્ર વ, પ્રહલભદ, નર્ચકેિભ, લવ-ક િ, પભાંડવો...ન ાં વભાંચન થવ ાં 
જોઈએ. ખભસ િો હવેથી મભિભએ પોિભનભ પેટ પિ હભથ િભખીને બભળકન ે વભિભા કહવેભની િીિે બભળવભિભાઓ-બભળનભટકો 
વભાંચવભ જોઈએ.  

ચતથુા મભસ:- આ મભસમભાં તિશ ની મભનવ આકૃતિ િૈયભિ થઈ જાય છે. ચોથભ મરહનભમભાં સ્વભદભાંક િ એટલે કે િસનો તવકભસ 
થઈ જાય છે. િેની સાંવેદનભઓ સિેજ બનવભ લભગ ે છે. આ સભથે મસ્સ્િષ્ટ્કનો તવકભસ ખબૂ ઝડપથી થવભ લભગે છે. તિશ ની 
સાંવેદનભઓનભ તવકભસ મભટે છ િસન ાં વભાંચન કિી િકભય. જો તિશ મભાં સત્વગ ણન ાં તવિેષ પ્રભધભન્ય િહ ેિેવ ાં જો મભિભ ઈચ્છિી 
હોય િો િભાંિ િસનભ પ સ્િકોન ાં વભાંચન જ કિવ ાં જોઈએ. િભાંિિસ એટલે સાંસભિનભ તવષયભોગ ઉપિ થિો અભભવ અને 
આત્મસ્વરૂપનભ આનાંદમભાં થિી લીનિભનો િસ. બભકીનભ આઠ િસમભાંથી પણ િૌદ્ર, ભયભનક અને ર્બભત્સ િસન ાં વભાંચન ટભળવ ાં 
જોઈએ. આ સમયમભાં તિશ મભાં તવિભળિભનભ અને ઉદભિિભનભ ગ ણોન ાં તસિંચન થભય િે મ જબની વભિભાઓ, પ્રસાંગોન ાં વભાંચન થભય 
િે વભિ ધ્યભનમભાં િભખવી જોઈએ. જેમ કે તસધ્ધભથા, મળૂિભજ, અબ્રભહમ ર્લિંકનનભ ગ ણો દિભાવિી બભળવભિભાઓ, હ મભય -
પદ્મભવિી; યમિભજ-યમ નભજીની વભિભા જે ભભઈ-બહનેનભ પે્રમની વભિભા છે િેન ાં વભાંચન કિી િકભય. ગ ણવભન બભળકોની 
વભિભાનભ વભાંચનની સભથ-ેસભથે િે ગ ણોન ાં ર્ચિંિન કિવ ાં જોઈએ. ર્ચત્રકભિો, સાંગીિકભિોનભ જીવનચરિત્રોન ાં પણ આ સમયમભાં 
વભાંચન કિી િકભય. સેવભભભવી અને સવાજીવો પ્રત્યે સમદ્રષ્ષ્ટ્ટ િભખનભિ સાંિોનભ જીવનચરિત્રોન ાં વભાંચન કિી ગર્ભિણી િે ગ ણોન ાં 
ર્ચિંિન કિી િકે છે.  

પાંચમ મભસ:- અન્ય મરહનભઓની અપેક્ષભએ આ મભસમભાં ગભાસ્થ તિશ નભ િિીિમભાં િતિ અને મભાંસની તવિેષ વધૃ્ધ્ધ થભય, 
મનનો તવકભસ થભય છે. જો શ ધ્ધ મને િભસ્ત્રોન ાં વભાંચન, અધ્યયન, ધ્યભન,  સત્સાંગ કિવભમભાં આવે િો જ્ઞભનની વધૃ્ધ્ધ થભય 
અને રદવ્ય દ્રષ્ષ્ટ્ટ મળે. મનનો તવકભસ થવભની િરૂઆિ થભય િે જ સમયથી િેને યોગ્ય િીિે કેળવવભની પ્રરિયભ સગભભા સ્ત્રી 
દ્વભિભ કિવભમભાં આવે િો તિશ મભાં મનને કભબ મભાં િભખવભની િસ્તિનભ બીજ િોપભય છે. મનની એકભગ્રિભનભ ગ ણન ાં બીજાિોપણ 
પણ આ સમયમભાં કિી િકભય છે. ગર્ભિણીએ આર ણી, કણા, વધામભન, સ દભમભ જેવભ મેઘભવી બભળકોની વભિભાઓ વભાંચીન ે
બભળપણથી જ દ્રઢ મનોબળથી શ ાં શ ાં કિી િકભય િેની વભિો ગભાસ્થ તિશ  સભથે કિવી જોઈએ. આ સમયે ગર્ભિણીએ આ 
સાંવભદ તિશ  સભથે જરૂિ કિવો જોઈએ કે,” િમે પણ આવ ાં દ્રઢ મનોબળ ધિભવો છો.” આ ઉપિભાંિ મેઘભવી બભળકો જેવભ કે 
વિદિભજ, ઈશ્વિચાંદ્ર,ભભિિેન્દ , હરિિચાંદ્ર, શ્રીતનવભસ િભમભન જ(ગર્ણિિભસ્ત્રી), સમ્રભટ અિોક, ગોતવિંદતસિંહ, 
િભમતસિંહ,હકીકિિભય...ની વભિભાઓ વભાંચવી અને િેનભ મહભન ગ ણોન ાં ર્ચિંિન કિવ ાં. આ સમયમભાં ગર્ભિણીએ વભાંચનની સભથે 
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સભથે કભવ્ય, ર્ચત્રકલભ અને સાંગીિમભાં પણ તવિેષ ર ર્ચ દભખવવી જોઈએ. કભવ્ય સાંવેગોન ેઉદ્દભિ બનભવે છે, કલભ સાંવેગોન ે
સાંત  ર્લિ કિે છે અને સાંગીિ સાંવેગોને ગહિેભઈ બક્ષે છે.  

છઠ્ઠો મભસ :- અન્ય મભસની અપેક્ષભએ છઠ્ઠભમભસમભાં ગભાસ્થ તિશ નભ િિીિનભ બળ અને વણાની વધૃ્ધ્ધ તવિેષ થભય છે. આ 
મરહને તિશ ની સભાંભળવભની ક્ષમિભ પિૂી િીિે તવકસીિ થઈ જાય છે. ઠક્કિમભાં(૨૦૦૭) કહ ે છે કે ષષ્ટ્ઠે બ ધ્ધ્ધ, આ મભસમભાં 
બ ધ્ધ્ધનો તવકભસ િેજ ગતિથી થભય છે. સાંસ્કૃિ શ્લોકો, સ્િવનોન ાં વભાંચન, શ ધ્ધ ઉચ્ચભિ સભથે કિવભથી, બોલવભથી બ ધ્ધ્ધ વધ  
સિેજ બને અન ેતવકસે છે. ગર્ભિણીએ આ મભસમભાં ભભષભન ાં તિક્ષણ મેળવવ ાં જોઈએ. િબ્દકોષન ાં પઠન પણ એટલ ાં જ મહત્વ 
ધિભવે છે. િબ્દકોિનભ પઠનથી બભળક તવતવધ પ્રકભિનભ ઉચ્ચભિોની અન ભતૂિ કિે છે. િબ્દોને સભાંભળે છે , તિશ ની 
કલ્પનભિસ્તિને તવકસભવવભ મભટે પરિકથભઓ વભાંચો. પરિકથભઓન ાં મહત્વ જણભવિભાં અબ્દ લ કલભમ(૨૦૦૦) કહ ે છે,” અિે! 
તવજ્ઞભનનભ ખબૂ જ વૈજ્ઞભતનક અને િભરકિક તવચભિો પણ પરિકથભઓન ાં તનવભસ સ્થભન િહ્યભ છે.” આ સમયમભાં તિશ ની િકાિસ્તિ, 
અન મભનિસ્તિ, તનરિક્ષણ-પરિક્ષણ િસ્તિનો તવકભસ થિો હોય છે. આ િસ્તિઓનો તવિેષ િીિે તવકભસ કિવભ મભટે ગર્ણિનભ 
તવતવધ કોયડભઓ ઉકેલવભ, તવજ્ઞભનનભ પ્રયોગો કિવભ મભટેનભ પ સ્િકોનો ઉપયોગ કિવો. જો આ સમયમભાં ગર્ભિણી સકૂ્ષ્મ 
અવલોકનનભ અભ્યભસથી અન્વેષણની વતૃત્ત તવકસભવે િો િેન ાં બભળક તવજ્ઞભન તવષયમભાં તવિેષ ર ર્ચ ધિભવત ાં પેદભ થિે. 
અવલોકનની ક્ષમિભનો તવકભસ થવભથી સભમ્ય-ભેદન ાં અવલોકન કિિભાં મભનતસક કેન્દ્રોનો પણ તવકભસ થભય છે. આ પ્રકભિનો 
અભ્યભસ વભિાંવભિ કિવભમભાં આવે િો સ્મિણિસ્તિનો પણ તવકભસ થભય છે. આ સમયમભાં ત  લનભત્મક વભાંચન કિવભમભાં આવે િો 
મભિભ-તિશ ની િકાિસ્તિને પણ ખીલવી િકભય. તવજ્ઞભન, ગર્ણિ, ન્યભયિભસ્ત્ર, િભજનીતિિભસ્ત્ર, અથાિભસ્ત્ર ... જેવભ તવષયોન ાં 
વભાંચન-મનન કિવભથી તવકભસયભત્રભને સ ખરૂપ િીિે આગળ વધભિી િકભય છે.  

સપ્તમ મભસ:- આ મભસમભાં તિશ નભ સાંપણૂા અંગો-હભડકભાં, મજ્જજાિાંત્ર, શ્વસનિાંત્ર િૈયભિ થઈ િહ્ ાં હોય છે. જો આ સમયમભાં 
અંગ કૌિલ્ય, અંગોની સ દ્રઢિભ તવિે વભાંચન કિવભમભાં આવે િો તિશ નભ અંગો-હભડકભાં-મજ્જજાિાંત્રન ાં ઘડિિ એ અન સભિ થભય છે. 
એક વભિ નોંધનીય છે કે મભત્ર વભાંચન જ નરહ પિાંત   મભિભનભ મનમભાં આ તવિેનભ તવચભિો સિિ ચભલ  હોય જે સમયે જે 
ગ ણોન ાં વભાંચન થત ાં હોય િેન ાં ર્ચિંિન પણ સિિ કિવભમભાં આવ ેિો જ ગભાસ્થ તિશ ન ાં ઘડિિ િે મ જબ થઈ િકે છે. સભિમો 
મભસ એટલે િૌયા-વીિિભનભ ગ ણોને ખીલવિો મભસ. આ સમયમભાં ગર્ભિણીએ પે્રિક વભિભાઓ, સભહસકથભઓ, વીિ બભળકોની 
વભિભાઓ વભાંચવી જોઈએ. સ્વભમી તવવેકભનાંદ, સ્વભમી દયભનાંદ સિસ્વિી, શ્રી અિતવિંદ, માંગલ પભાંડ,ે િભત્યભ ટોપે, તિવભજી, 
શ કદેવજી, સ્થરૂ્લભદ્રજી, સ ભભષચાંદ્ર બોઝ...ની વભિભાઓ વભાંચવી અને િે વભિભામભાંથી તનષ્ટ્પન્ન થિભાં વીિિસ-ગ ણન ાં ર્ચિંિન કિવ ાં 
જોઈએ. આ સમયમભાં ગર્ભિણીએ સ દ્રઢ બભાંધો ધિભવિભાં વીિપ ર ષોનભ ર્ચત્રો જોવભ, અંગ કૌિલ્ય મભટે મભિાલ આટાની તવતવધ 
મ દ્રભઓનભ ર્ચત્રો જોવભ જોઈએ. 

આષ્ઠમ મભસ:- આઠમભ મભસમભાં મભિભ અને બભળકનભ મનની પરિસ્સ્થતિ વભિાંવભિ બદલભય છે, કભિણ કે િસવભહીની 
નભડીઓ દ્વભિભ ઓજ મભિભનભ હ્રદયમભાંથી ગભાનભ હ્રદયમભાં િહ ેઅને કેટલોક સમય ઓજ ગભાનભ હ્રદયમભાંથી મભિભનભ હ્રદયમભાં 
િહ ેછે. આ સમયમભાં મનને પ્રસન્ન િભખી િકભય, સ્સ્થિ િભખી િકભય એ પ્રકભિન ાં વભાંચન કિવભમભાં આવે િો તિશ ને ગભામભાંથી જ 
ધભિણભ િસ્તિનભ ગ ણનો, સ્સ્થિિભનભ ગ ણનભાં બીજ િોપી િકભય છે. જે આગળ જિભાં ભતવષ્ટ્યમભાં િે ગ ણોનો તવકભસ થઈ િકે છે. 
ગર્ભિણીન ાં મન જ્યભિે ગ્લભતન અન ભવત ાં હોય ત્યભિે ઈશ્વરિય શ્રધ્ધભને વધભિે ને વધભિે મજબિૂ બનભવીને શ્રધ્ધભનભ ગ ણનો 
તવિેષ તવકભસ સભધવભનો પ્રયત્ન કિી િકભય છે. આ સમયમભાં હરિિચાંદ્ર, િભમ, પ્રહલભદ, નિતસિંહ મહિેભ, મીિભાંબભઈ, કબીિ, 
મેકણદભદભ, સીિભજી, અહલ્યભજી, િબિી, અનસ યભજી...નભ પ્રસાંગો વભાંચીને ઈશ્વિીય શ્રધ્ધભને વધભિે મજબિૂ બનભવવી જોઈએ. 



KCG- Portal of Journals 
 

 

Page 5  

 

જ્યભિે ગર્ભિણીન ાં મન અત્યાંિ હષાની લભગણી અન ભવે ત્યભિે અતિ ઉત્સભહમભાં આવીને અતિ પ્રસન્નિભપવૂાક ઝડપથી કોઈ કભયા 
કિવભને બદલે ધીિજપવૂાક કભયો કિવભ મભટે; ધીિજવભન લોકો કેવી િીિે પોિભન ાં કભયા સફળિભ િિફ લઈ જાય છે િવેી 
ઘટનભઓ-પ્રસાંગોન ાં વભાંચન કિવ ાં જોઈએ. આમ કિવભથી તિશ મભાં પણ ધીિજનભ ગ ણ િોપભિે.  

નવમો મભસ:- આ મભસમભાં તિશ નો પણૂા તવકભસ થઈ ગયો હોય છે. તિશ મભાં હવે એવભ ગ ણોન ાં બીજાિોપણ થભય િે 
ઈચ્છતનય છે કે જે સમભજ અને િભષ્ટ્રને ઉન્નતિનભ મભગા િિફ લઈ જાય. આ મભટે ગર્ભિણીએ સમપાણ, ચભરિત્ર્ય ઘડિિ, વધૃ્ધ્ધ, 
લચીલભપણ ાં, ક િળિભ, તનિભમયિભ અને તિતિક્ષભ જેવભ ગ ણોને િજૂ કિિી વભિભાઓ, પ્રસાંગો, ઘટનભઓન ાં વભાંચન કિવ ાં જોઈએ. 
િેનભથી તિશ મભાં ગ ર ભસ્તિ, મભત-ૃતપતભૃસ્તિ, િભષ્ટ્રભસ્તિનભ ગ ણને ખીલવી િકભય અને આધ્યભજત્મક વભાંચન દ્વભિભ તિશ ની 
પોિભની સભજત્વક િસ્તિને ખીલવી િકભય છે. અર ર્ણ, ઉપમન્ય , એકલવ્ય, ગણિેજી, શ્રીિભમ, શ્રવણ, ચાંદ્રલેખભ, સોમિમભા, 
દેવવ્રિ...ની વભિભાઓ વભાંચવી અને િેમભાંથી તનષ્ટ્પન્ન થિભાં તવતવધ િસોન ાં ર્ચિંિન કિવ ાં જોઈએ.  
 
 

સમભપન:- આ એક િહસ્યમય િથ્ય છે કે બભળક ગભામભાં આવે એ જ રદવસથી િીખવભની િરૂઆિ કિે છે. બભળક પભાંચ 
વષાન ાં થભય ત્યભાં સ ધીમભાં િેનભ મનનો તવકભસ ૩/૪ ભભગનો થઈ ગયો હોય છે. આ સમયમભાં બભળક ખબૂ જ સાંવેદનિીલ િહ ે
છે. બભળકનભ સ્વભભવ, સાંસ્કભિ, ચરિત્ર, શ્રધ્ધભ જેવભ ગ ણોનો તવકભસ બભળક ગભામભાં પ્રવેિે ત્યભિથી િરૂ કિી પભાંચ વષાનભ થભય 
ત્યભાં સ ધી જ હોય છે. આ સમયમભાં અચેિન મન ખબૂ જ સાંવેદનિીલ િહ ેછે, અને આસપભસનભ વભિભવિણ, પરિસ્સ્થતિમભાં જે 
કાંઈ થઈ િહ્ ાં છે િેની ઊંડી છભપ િેનભ મભનસ પિ પડ ેછે. જો ગર્ભિણી દ્વભિભ બભળક ગભામભાં છે ત્યભિથી જ બભળકને સાંસ્કભિી 
અને સદ્દગ ણી બનભવવભ મભટે પોિભનભ મનનભ તવચભિોને એ સાંસ્કભિો અને સદ્દગ ણો મભટે કેષ્ન્દ્રિ કિે િો તિશ મભાં અવશ્ય એવભ 
ગ ણ આવે છે. તવચભિોને યોગ્ય રદિભ આપવભ મભટે વભાંચન આવશ્યક છે. મભટે ગર્ભિણીએ સદ્દવભાંચન કિિભાં િહવે  ાં જોઈએ. 
પ્રસન્ન ર્ચત્ત, હકભિભત્મક અર્ભગમ અને ઈશ્વિીય શ્રધ્ધભને દ્રઢ કિવભમભાં વભાંચન મદદરૂપ થભય છે. તિશ નભ આ સાંસ્કભિો િેનભમભ 
જીવનપયાંિ િહ ે છે. ગ જિભિી સભરહત્યનભ બેિભજ બભદિભહ મ નિીએ(૧૯૯૮) પોિભની નવલકથભ ‘“જય સોમનભથ’” ની 
પ્રસ્િભવનભમભાં સ્પષ્ટ્ટ લખેલ છે કે સગભભા આ નવલકથભ વભાંચે િો િેનભ ઉદિમભાં ઉછિી િહલે બભળકમભાં પિભિમ અને વીિિભનભાં 
ગ ણોન ાં તસિંચન થઈ િકે છે. એવી જ િીિે ગ ણવાંિિભય આચભયાની નવલકથભ ‘સિસ્વિીચાંદ્ર’ મભાંથી પ્રેમ, ત્યભગ અન ે
સમપાણનભ ગ ણ, િ.વ.દેસભઈની નવલકથભ ‘ભભિેલો અસ્ગ્ન’મભાંથી દેિભસ્તિનભ ગ ણ... ખીલવી િકભય છે. પ સ્િક તવચભિો અને 
ભભવોને વહન કિવભન ાં સભધન છે. વભાંચન એ ધ્યભન અને યોગ જેટલી જ ગ ણકભિી પ્રવતૃત્ત છે. આધ તનક મભનવી જ્યભિે સાંસ્કભિી 
તિશ ની ઝાંખનભ કિે છે ત્યભિે વભાંચનથી તવિેષ ઉપભય મળવો મ શ્કેલ છે. વભાંચન તવનભ તવકભસ સાંભવ નથી. જ્યભાં વભાંચન હિે 
ત્યભાં જ જ્ઞભનનો તવકભસ, સમભજનો તવકભસ અન ેિભષ્ટ્રનો તવકભસ થિે. આપણ ેભભિિભતૂમને મભતભૃતૂમ િિીકે સ્વીકભિીએ છીએ 
ત્યભિે આપણ ાં કિાવ્ય બને છે કે મભતભૃતૂમને ચિણ ેશે્રષ્ટ્ઠ બભળકને અપાણ કિવ ાં. 
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(૧) અંક યભ, બી.(૨૦૧૩). ગ્રાંથ, ગ્રાંથભલય અને વભાંચનનો તવચભિસાંગ્રહ.અમદભવભદ:ફ્લેમીંગો પબ્લીકેિન . 

(૨) િમભા,આિ..(૧૯૯૮). ગહૃસ્થ એક િપોવન. મથ િભ: અખાંડજયોતિ સાંસ્થભન . 
(૩) ઠક્કિ, એચ.(૨૦૦૭). ચિકસાંરહિભ. સ િિ: સસ્ત  સભરહત્ય સાંક લ . 
(૪) ઠક્કિ, એચ.(૨૦૦૭). સ શ્ર  િસાંરહિભ. સ િિ: સસ્ત  સભરહત્ય સાંક લ . 

(૫) મ નિી, કે.(૧૯૯૮). જયસોમનભથ. અમદભવભદ: ગરૂ્જિ પ્રકભિન.   

(૬) અબ્દ લ કલભમ, એ.પી.જે.(૨૦૦૨). અગનપાંખ. અમદભવભદ: ગરૂ્જિ પ્રકભિન .  
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