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પયયાવરણ અને શિક્ષય પ્રણયી 
 

મયાલયણ ળબ્દ ‘રય+આલયણ’થી ફનેર છે, જેનો વીધો, વયદો અને વય અથા ‘આણી આવયવન ું 
લયતયલયણ’ એલો થયમ છે. તેથી આણી આવયવ જે કુંઈ પ્રયકૃતતક, બૌતતક, વયભયજજક અને વયુંસ્કૃતતક 
રયસ્સ્થતતઓ છે જે દયેક વજીલનય લતાનને અવય કયે છે તેને મયાલયણ કશલેયમ. લતાભયન વભમભયું મયાલયણનય 
મ ખ્મત્લે ફે પ્રકયય જોલય ભે છે. (1) પ્રયકૃતતક મયાલયણ અને (2) ભયનલવજજૉત કૃતિભ મયાલયણ.  

 

પ્રયકૃતતક મયાલયણ લયતયલયણ, જરયલયણ, મદૃયલયણ અને જૈલ આલયણ જેલયું તલતલધ ઘટકોન ું ફનેલ ું છે. 
ભયનલવજજૉત કૃતિભ મયાલયણ વુંણૂાણે પ્રયકૃતતક મયાલયણ ય આધયરયત છે. પ્રયચીન વભમથી લતાભયન વભમ 
સ ધી ભન ષ્મએ જે કુંઈ તલકયવ વયધ્મો છે તેનય મૂભયું પ્રયકૃતિક મયાલયણનો ભશત્લનો પયો વતલળે યશરેો છે. 
વજીલ સષૃ્ષ્ટ ભયટે શલય, યણી અને ખોયયક એ િણ મૂભતૂ અને પ્રયથતભક જરૂયીમયત છે જે પ્રયકૃતતક મયાલયણ 
દ્વયયય જ પ્રયપ્ત થઈ ળકે છે. ભન ષ્મએ અત્મયય સ ધી જે કુંઈ તલકયવ કમો એનયું કયયણે શલે ભયિ ભન ષ્મ ભયટે ‘ચોથી’ 
મૂભતૂ અને પ્રયથતભક જરૂયીમયત ઉભેયયઈ છે અને તે છે ‘અથોયજૉન’. બતલષ્મભયું અથોયજૉન તલનય શલય, યણી 
અને ખોયયક ભેલલય અળક્ય ફની યશલેયનય એંધયણ અત્મયયથી લતયાઈ યહ્યય છે. એન ું મ ખ્મ કયયણ વ્ય છે. ભન ષ્મ 
ોતયની વ્ય તલસ્તયયીને પ્રયકૃતતક મયાલયણ ય એકયતધકયય સ્થયતત કયલયભયું પ્રવ ૃ્  છે અને આ એકયતધકયય 
પ્રયપ્ત કમયા ફયદ ભન ષ્મોને ોતયનય ગ રયભ ફનયલી ોતયની ભશચે્છયઓ ણૂા કયલયનો મ ખ્મ  ઉદે્દળ યશરેો છે. આ 
ફધયનયું મૂભયું તલશ્વભયું વતત લધી યશરેો અથા-પ્રેભ છે. પ્રયકૃતતક મયાલયણનય બોગ ેભન ષ્મએ ોતયનય જીલનની 
સ ખ-સ તલધય અને વયતય ભયટે જે કૃતિભ મયાલયણન ું વજૉન કય ું છે એભયું સ ખ-સ તલધયનય વયધનો ભેલલય ભયટે 
અથા-દ્રવ્મ અતનલયમા અને ભશત્લન ું ઘટક છે. તેથી જ લતાભયન વભમભયું આતથિક વ્ય પ્રયપ્ત કયલય ભયટે દયેક 
ભન ષ્મ યયત-રદલવ વતત લરખયું ભયયી યહ્યો છે. લતાભયન વભમભયું વૌથી લધ  ભશત્લ અને અગ્રિભતય અથા-દ્રવ્મને 
અયઈ યશી છે. તલશ્વભયું જે ભન ષ્મ અન્મ કયતયું લધ  પ્રભયણભયું આતથિકણે વમધૃ્ધ છે એની યવે અનેક પ્રકયયનય 
સ ખ-સ તલધયનય બૌતતક વયધનો શોલયથી એ ભન ષ્મ ખફૂ જ વયતયથી ોતયન ું જીલન જીલી યહ્યો શોમ છે. આ 
કયયણે અન્મ ભન ષ્મની દૃષ્ષ્ટએ આ બૌતતક સ ખ-સ તલધયનય વયધનો બોગલનયય વ્મસ્તત વૌથી શે્રષ્ઠ, વભયજ-ગયભ-
યયજ્મ-યયષ્રનો આગેલયન, ભોબયદયય, વન્ભયનનીમ, અતતતથતલળે, બયગ્મળયી-નવીફદયય,  ણ્મળયી અને વયચો 
છે. આભ, લતાભયન વભમભયું વભિ તલશ્વભયું ોતયની શે્રષ્ઠતય વયગ્રફત અને સ્થયતત કયલય ભયટેન ું ભયધ્મભ આતથિક 
વ્ય જ છે એ અન બલી ળકયમ છે. 

 

જ ુંગરભયું તનલાસ્ત્ર યશી, જ્મયું-ત્મયું બટકી, જે ભે તે ખયઈને મયાલયણને અન કૂ થઈને જીલન જીલનયય 
ભન ષ્મને જ્મયયથી યશલેય ભયટે ગ પય ભી ત્મયયથી બતલષ્મનો તલચયય કયીને વુંિશ કયતો થમો અને આ વુંિશખોયી 
જ લતાભયન વભમની વૌથી ભોટી વભસ્મય છે. જે લસ્ત  ની જેટરી જરૂરયમયત શોમ એનય કયતયું લધ ું પ્રભયણભયું વુંિશ 
કયલયની ટેલને કયયણે જ તલશ્વભયું અવુંખ્મ લસ્ત  ઓની અછત વર્જામ છે અને આ અછત દૂય કયલય ભયટે છેલટે 
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ઉત્યદકે પ્રયકૃતતક મયાલયણ યવે જ જવ ું ડે છે. આભ, ભન ષ્મની વુંિશખોયીનો બોગ મયાલયણ ફને છે. લતાભયન 
વભમભયું ‘ઉબોગતયલયદ’નો બોગ દયેક ભન ષ્મ ફનતો ર્જમ છે. આ ઉબોગતયલયદને પ્રોત્વયશન આનયયય 
ઉત્યદકો ોતયનય ઉત્યદનને વૌથી શ્રેષ્ઠ વયગ્રફત કયલય અને આ ચીજ-લસ્ત  ઓ તલનય શલે લતાભયન વભમભયું 
જીલન ળક્ય જ નથી એવ ું ‘મેનકેનપ્રકયયેણ’ રોકોને વભર્જલીને એ ચીજ-લસ્ત  ઓની જરૂય શોમ કે ન શોમ તે છતયું 
તેઓને ધયયલીને અથોયજૉન કયલય ભયટે અનેક પ્રકયયની ર્જતર્જતની અને બયતબયતની ર્જશયેયતો કયીને 
રોકભયનવ ય વતત ક પ્રચયયન ું આક્રભણ વુંચયય ભયધ્મભો દ્વયયય ચરયવ્મય કયે છે. આ ઉત્યદનોની ર્જશયેયતો દ્વયયય 
જ વુંચયય ભયધ્મભોને અઢક અથા-દ્રવ્મ પ્રયપ્ત થયમ છે. આ ર્જશયેયતોનય પ્રચયયનય આક્રભણની તીવ્ર અવય અતત 
વુંલેદનળીર ફયભયનવ ય વૌથી લધ  થતી શોમ છે અને તેથી જ ફયક કોઈણ પ્રકયયની ર્જશયેયત જોઈ-લયુંચી-
વયુંબીને કે છી દેખયદેખી-અન કયણ કયીને એ ચીજ-લસ્ત  ઓ ભેલલય ભયટે ોતયનય ભયતય-તતય યવે જીદ્દ કયે 
છે. ભયતય-તતય ભન-ેકભને ફયકની જીદ્દ યૂી કયલય ભયટે અથોયજૉનની પ્રવતૃ્ભયું વતત યયત-રદલવ ળયરયયીક-
ભયનતવક રયશ્રભભયું જોતયયમેરયું યશ ે છે અને ોતયનય ફયકો તેભજ ોતયની ઇચ્છયતૂતિ ભયટે વયયયું-નયવયું કયમો 
લગય તલચયમે કમયા કયે છે અને તેઓ ોતયન ું સ્લયસ્્મ ર્જલી ળકતય નથી અને અનેક યોગનય બોગ ફને છે. છેલટે 
તેઓએ લોથી કયેર અથા-દ્રવ્મની ફચત  ન: ભોંઘીદયટ અનેક પ્રકયયની યવયમણય તત દલયઓ અને સ્લયસ્્મનયું 
યીોટો યછ ખચયાઈ ર્જમ છે. આ એક તલ-ચક્ર છે જે લોથી ચયલ્મય જ કયે છે. આ તલ-ચક્રભયુંથી ફશયય 
નીકલય ભયટેન ું એકભયિ અને અંતતભ બ્રહ્મયસ્ત્ર મોગ્મ તળક્ષણ પ્રણયરી છે. દયેક ભન ષ્મને આ તલ-ચક્રની ર્જણ 
કયલલયન ું કયમા તલશ્વનય દયેક યયષ્રનય આગેલયન નેતયઓનય શયથભયું છે. કયયણ કે, યયષ્રનય નયગરયકોને કમય પ્રકયયન ું 
તળક્ષણ આવ ું અને એની ધ્ધતત તેઓ જ નક્કી કયતયું શોમ છે. મયુંતિક-ઉદ્યોગોને અયત  ું પ્રોત્વયશન મયાલયણ 
ભયટે શયતનકયયક છે.         

     
આભ, ભન ષ્મએ ોતયની સ ખ-સ તલધયનય વયધનો પ્રયપ્ત કયીને વમધૃ્ધ્ધ ભેલી સ્લ-તલકયવ ભયટે 

અથોયજૉનનય એકભયિ શતે  થી પ્રયકૃતતક મયાલયણનો દ રૂમોગ કયલયભયું જે અતતયેક કમો છે તેનય કયયણે જ 
લતાભયન વભમભયું અનેક તલકટ-તલકયય પ્રશ્નો આણી વયભે ભોઢ ું પયડીને આણો િયવ કયલય ઊબય છે. કોઈણ 
ફયફતભયું ‘અતત’ તલનયળન ું મૂ કયયણ ફને છે. વુંસ્કૃતભયું એક સિૂ છે કે ‘અતત વલાિ લજ્માતે’. જ્મયયે જ્મયું જે 
ફયફતનો તલલેક ર્જલલો જોઈએ ત્મયયે ત્મયું જો એ ન જલયમ તો તન તનતિત છે એભ વભજવ ું જોઈએ. 
મયાલયણ પ્રયકૃતતક શોમ કે કૃતિભ, વયભયન્મ યીતે દયેક ભન ષ્મ ય ોતયની આવયવ યશરેયું લયતયલયણની પ્રત્મક્ષ 
કે યોક્ષ અવય થતી જોલય ભે છે અને એ મ જફ જ દયેક ભન ષ્મનો શયેલેળ, ખયન-યન, ફોરી-બયય, યશણેી-
કયણી, રૂઢી, યીતત-રયલયજો, નીતત-તનમભો, તલચયયધયયય, ભયન્મતયઓ, અભ્મયવ, અથોયજૉન લગેયે જોલય ભે છે.  

 

દય.ત. જે પ્રદેળભયું યૂતયું પ્રભયણભયું યણી ભી યશ ેછે, ત્મયું તલતલધ પ્રકયયની ખેતી, શ યરનનો વ્મલવયમ 
ફશોય પ્રભયણભયું જોલય ભે છે; અશીં દૂધ-દશીંની નદીઓ લશ ે છે એભ કશી ળકયમ; અશીંનય રોકો ભોટયબયગે 
ળયકયશયયી શોમ છે; અશીં રશિંવયન ું પ્રભયણ નશીલત ્શોમ છે કયયણ કે અશીંની પ્રર્જ શ  વયથે ણ અંગત વુંફુંધ ધયયલે 
છે. આભ, અશીંનય રોકોભયું રયગણીળીરતય અને અરશિંવકવતૃ્ જોલય ભે છે. આ પ્રદેળનય રોકો યુંયયગત 
જીલનળૈરીભયું ભયનનયયય છે, યુંયયનો બુંગ કયનયયનો ત્મયગ કે દુંડ કયલયભયું આલે છે. તેઓ ઈયાવતૃ્ ધયયલતય 
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શોમ છે. જેભકે, ‘ફીર્જું યવે જે છે તે ભયયી યવે કેલી યીતે આલે?’ એલી ઈયાવતૃ્ભયું અશીંની પ્રર્જ વગ્મય કયતી 
શોમ છે. આ પ્રદેળની ‘ઈયાવતૃ્’ અશીંનય પ્રયકૃતતક મયાલયણને આબયયી છે. વમધૃ્ધ્ધને કયયણે અશીંની પ્રર્જ 
આયયભતપ્રમ, ભનોયુંજનતપ્રમ અને ળોખીન શોમ છે.  

 

યુંત   જે પ્રદેળભયું ીલય ભયટે ણ યણી ઓછું ડત  ું શોમ (યણપ્રદેળ) ત્મયું ખેતીની ળક્યતય નશીલત ્
શોલયથી ભયુંવયશયયન ું પ્રચરન લધ  શોમ છે. આ પ્રદેળનય રોકોભયું રશિંવય, લ ૂુંટપયુંટ, ભયયયભયયી જેલી રશિંવકવતૃ્ન ું પ્રભયણ 
ણ લધ  જોલય ભે છે કયયણ કે અશીં ઉત્યદનનો અબયલ શોલયથી યોજગયયી નશીલત ્શોમ છે. અશીંની પ્રર્જ એવ ું 
તલચયયે છે કે ‘ભયયી યવે જે નથી તે ફીર્જની યવે ણ ન શોવ ું જોઈએ’ અને તેથી જ તેઓ રશિંવયત્ભક-ધ્લુંવની 
પ્રવતૃ્ભયું યચ્મયુંચ્મયું યશ ે છે. આ પ્રદેળનય રોકોભયું યશરેી ‘રશિંવયત્ભક-ધ્લુંવયત્ભકવતૃ્’ આ પ્રદેળનય પ્રયકૃતતક 
મયાલયણને આબયયી છે. અશીંની પ્રર્જ રડયમક, ખડતર અને આક્રભક શોમ છે. 

 

એલી જ યીતે જે પ્રદેળ દરયમય યવે શોમ ત્મયું દરયમયભયુંથી જે ભે તેનો જ આશયય તયીકે લધ  પ્રભયણભયું 
ઉમોગ થતો શોમ એ સ્લયબયતલક છે. દરયમયભયુંથી તલતલધ પ્રકયયની ભયછરીઓ અને ફીર્જ જીલ તેઓ ભેલતયું 
શોમ છે. તેથી કશી ળકયમ કે અશીંની પ્રર્જ ણ ભયુંવયશયય ય તનબાય શોમ છે. આશયય ભયટે અશીંની પ્રર્જને દયયોજ 
દરયમો ખેડલય જવ ું જ ડે. યોજ દરયમો ખેડતી પ્રર્જને યોજેયોજે નલયુંનલયું અન બલો થયમ અને યોજ અલનલીન 
ચીજ-લસ્ત  ઓ અને આશયય દરયમયભયુંથી ભતો શોમ છે. તેથી આ પ્રર્જ ‘જૂનય તલચયયોને ત્મયગી નલય તલચયયોનો 
ઝડથી સ્લીકયય’ કયનયયી પ્રર્જ છે. દરયમો ખેડલો એ વયશવન ું કયભ છે, તેથી અશીંની પ્રર્જ વયશવવતૃ્ ધયયલતી 
શોમ છે તે તન:ળુંકણે કશી ળકયમ. આ પ્રદેળનય રોકોભયું યશરેી ‘વયશવવતૃ્’ આ પ્રદેળનય પ્રયકૃતતક મયાલયણન ે
આબયયી છે. વભિ તલશ્વભયું જે કુંઈ અલનલીન ળોધ થઈ તેન ું મૂભતૂ કયયણ આ વયશવવતૃ્ જ છે. અશીંની પ્રર્જ 
તનડય, ખુંતીરી અને વજૉનયત્ભકતયનો ગ ણ ધયયલતી શોમ છે. આ વયશતવક પ્રર્જ યવે મલૂ્મલયન ચીજ-લસ્ત  ઓનો 
બુંડયય શોમ છે તેથી આ પ્રર્જ ધુંધય-વ્મલવયમભયું શુંભેળય અિેવય યશ ે છે અને તેથી જ સ્લયથાનો એક અલગ ણ 
તેઓભયું જોલય ભે છે. ‘ૈવો ભયયો યભેશ્વય અને હ ું ૈવયનો દયવ’ એ કશલેત આ પ્રર્જ ભયટે ફુંધફેવતી છે. 

 

આભ, ઉયોતત િણ ઉદયશયણથી આણને ખ્મયર આલે છે કે જે પ્રકયયન ું પ્રયકૃતતક મયાલયણ શોમ છે એ 
પ્રકયયનો રયલેળ યચયમ છે અને એ રયલેળ મ જફ જ ભન ષ્મને ખોયયક, ોળયક, યશઠેયણ, વભયજવ્મલસ્થય, તળક્ષણ, 
ભયન્મતયઓ, તલચયયધયયય, તનતીતનમભો ઉયયુંત તલતલધ આતથિક પ્રવતૃ્ઓ ભયટેન ું જરૂયી બયથ ું તેભજ તલતલધ ક દયતી 
વુંત્ મયાલયણભયુંથી જ પ્રયપ્ત થઈ યશી છે. ખેતી, શ યરન, મયુંતિક કે ગશૃ ઉદ્યોગો, લયશનવ્મલશયય કે ફીજી 
કોઈણ આતથિક પ્રવતૃ્નય યમયભયું મયાલયણ યશલે  ું છે. મયાલયણ ફધય જ ભન ષ્મોની પ્રવતૃ્ઓ ઉય વીભય નક્કી 
કયે છે. અમ ક મયાલયણ કોઈ એક પ્રદેળનય આતથિક તેભજ વયભયજજક તલકયવ ભયટે વયન કૂ કે વશયમકતયા શોઈ ળકે 
છે, જ્મયયે તે જ મયાલયણ ફીર્જ પ્રદેળનય તલકયવ ભયટે ફયધક વયગ્રફત થઈ ળકે છે. મયાલયણનય મ ખ્મ કયમો તયીકે 
ોક અને ળોક કયમોનો વભયલેળ કયી ળકયમ છે. દય.ત. જો આણે કેળું ખયઈએ તો કેળું તે આણય ભયટે 
મયાલયણભયુંથી ભેર ોક સ્રોત છે અને તેની છયરને આણે મયાલયણભયું પેંકી દઈએ છીએ ત્મયયે મયાલયણ 
તેને ભયટી વયથે બેલી તેન ું અવર સ્લરૂભયું રૂયુંતય કયે છે. આ કયમાને ળોકન ું કયમા કશલેયભયું આલે છે. 
મયાલયણનયું આ ફે ભશત્લનયું ોક અને ળોક કયમો ક દયતી સ્રોતોનય વ્મલસ્થયન ભયટે ધ્મયનભયું યયખલયું ખફૂ 



KCG-Portal of Journals 
 

4 | P a g e  
 

જ જરૂયી છે. તેથી તન:વુંકોચણે કશી ળકયમ કે આ તલશ્વભયું પ્રયકૃતતક મયાલયણ જ વલોયી છે અને આ પ્રયકૃતતક 
મયાલયણની મોગ્મ ર્જલણી કયલી એ દયેક ભન ષ્મની નૈતતક જલયફદયયી અને પયજ-ધભા છે. 

 

જ્મયયથી પ્રયકૃતતક મયાલયણભયું યુંગયેરી પ્રયચીન યુંયયગત આશ્રભ-ગ ર ક  વ્મલસ્થયને સ્થયને ગયભ-
નગય-ળશયેભયું ભયનલવજજૉત કૃતિભ પ્રકયયની અદ્યતન ળયય-કોરૅજોની ઈભયયતો સ્થયઈ ત્મયયથી પ્રયકૃતતક 
મયાલયણ વયથે ભન ષ્મનો જે આજત્ભમબયલ શતો તે ધીયે ધીયે ઓછો થતો ગમો. કયયણ કે અશીં પ્રયકૃતતક 
મયાલયણનો અબયલ શતો અને આ વુંસ્થયઓભયું અથોયજૉન વુંફુંતધત કયયક નો ઉત્ન્ન કયનયયી તળક્ષણ પ્રણયરીન ું 
પ્રચરન ળરૂ થય ું શત  ું. પ્રયકૃતતક મયાલયણન ું સ્થયન શલે ઈંટ-કચી-તવભેંટની ઈભયયતોએ રીધ ું શત  ું. તેથી ભન ષ્મન ું 
ફયણ ણ આ ઈભયયતોની જેભ કઠોય અને ફનયલટી થત  ું ગય ું. ફયકને જન્ભથી જ પ્રયકૃતતક મયાલયણને 
સ્થયને ભયનલવજજૉત કૃતિભ મયાલયણનય ફીફયુંભયું ઢયલયની ળરૂઆત કયલયભયું આલી. તેથી ફયકોભયું યશરેી 
તનદો પ્રકૃતતન ું પ્રયકૃતતક મયાલયણનય વુંફુંધનય અબયલે અકયે ફયભયણ થત ું ગય ું. પ્રયકૃતતક મયાલયણને 
ર્જલલય ભયટે ધયતભિક ય- ણ્મનો વશયયો ણ રેલયભયું આવ્મો શતો. આ ઉયયુંત અનેક પ્રકયયનયું સિૂો દ્વયયય 
જનર્જગતૃતનય કયમાક્રભો કયલયભયું આવ્મયું. યુંત   જોઈએ એલી વપતય શજી સ ધી ભી નથી. એન ું એક કયયણ, 
‘ળશયેીકયણ’ને લધ  ડતી અગ્રિભતય આલી એ ણ છે. ળશયેભયું ગીચતય અને સ્થવુંકોચને કયયણે કબતૂયખયનય 
જેલી ઊંચી ઊંચી આગ્રરળયન બવ્મ ઈભયયતોભયું ફયકોને બણયલયમ છે. આલી ઈભયયતોભયું લયશનોનય તલળય 
યકીંગ, એ.વી. લગાખુંડો, અદ્યતન વયધન-વયભિીઓ લગેયે યછ રયખો-કયોડો રૂતમય ખચાલયન ું આમોજન 
કયલયભયું આલે છે, યુંત   તલતલધ પ્રકયયનય વકૃ્ષ, છોડ કે લનસ્તતન ું જતન કયલય ભયટે સ્થ અને આતથિક 
આમોજનનો અબયલ જોલય ભે છે જે ખયેખય એક ગુંબીય તલચયયણીમ ફયફત છે. 

 

ભયનલવજજૉત કૃતિભ મયાલયણનય તલકયવની આંધી દોટને કયયણે જ ભકૂું, ત્સ નયભી, યેર-યૂ, શયડ 
ધવલય લગેયે જેલી પ્રયકૃતતક આપતોનો બોગ શર્જયો-રયખો રોકો ફને છે. આ પ્રયકૃતતક પ્રકો યોકલયનો એક જ 
ઉયમ છે ‘પ્રકૃતત’ વયથે તભિતય કેલલી અને રોકોને - ખયવ કયીને ફયકોને - તભિતય કેલતય ળીખલવ ું. આ 
ભયટે આણે આણી લતાભયન તળક્ષણ પ્રણયરી-ધ્ધતતભયું પેયપયય કયલો અતનલયમા છે.  

 

‘મયાલયણ’ એટરે ‘આણી આવયવન ું લયતયલયણ’. ળશયેીકયણને કયયણે પ્રયકૃતતક જ ુંગર તલસ્તયય ઓછો 
થતો ર્જમ છે અને ળશયેો તવભેંટ-કોંરક્રટનય જ ુંગર લધતય ર્જમ છે. આભ, આણી આવયવન ું લયતયલયણ-મયાલયણ 
શલે કૃતિભ થત  ું ર્જમ છે. મયાલયણની અવય ભન ષ્મ ય ડે જ છે, એ વુંદબે આણી આવયવન ું મયાલયણ 
કૃતિભ થલયથી ભન ષ્મભયું યશરેી રયગણીઓ ણ કૃતિભ થઈ યશી છે. આ કૃતિભ રયગણીઓનો બોગ વૌથી શરેયું 
ફયકો ફને છે. ફયકો પ્રયકૃતતક વૌન્દમા અને એનયું રયબથી તદ્દન અર્જણ છે, ખયવ કયીને ળશયેનય ફયકો.  

 

આણી વૌથી શરેી જલયફદયયી ફને છે કે નલી ેઢીને પ્રકૃતતનો વયચો રયચમ કયયલીએ અન ેએની 
ળરૂઆત તેઓનય ફયણથી જ કયલી જોઈએ. તેથી જ ફયક જ્મયયે ળયયભયું પ્રકૃતત તલળે ર્જણે-વભજે તો એ 
ભોટો થઈને પ્રકૃતતની કયજી રેતો થળે અને ભરૂથી ણ પ્રકૃતતને ન કવયન કયતય અટકળે. આ ભયટે તળક્ષણતલદ્દોએ 
ળયયઓભયું પયજીમયતણે પ્રકૃતતનય અભ્મયવને અગ્રિભતય આલી યશી. તળક્ષણ પ્રણયરી-ધ્ધતત ફદરયળે તો 
ફયકોનય તલચયયો ણ ફદરયળે. જે ફયકો આજે ફગીચયભયું જઈને ઘયવ-યન તોડે છે એ અટકળે અને તેઓ 
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ઘયવ-યનને ઉછેયનયય અને યક્ષક ફનળે. આ ભયટે જરૂય છે ભયિ વર્જગતયની અને આ વર્જગતય ફયકોભયું જો 
નયનણથી આલળે તો આજીલન યશળેે. આ કયમા તળક્ષણ દ્વયયય વયતયથી થઈ ળકે તેભ છે. ઉદયશયણ તયીકે, 
ળયયભયું યોજ દયેક લગાનો એક તયવનો અભ્મયવ આણી પ્રયચીન ધ્ધતત મ જફ પ્રકૃતતનય આંગણે –કોઈ વકૃ્ષ 
નીચે અથલય ફગીચયભયું– ગોઠલલો. એક-એક વકૃ્ષ-છોડની વયયવુંબય દયેક લગાનય ફયકોને વોંલી અન ેઆ 
વયયવુંબય કેલી યીતે કયયમ તેની ધ્ધતત ળયયનય તળક્ષક દ્વયયય ફયકોને ળીખલલયભયું આલે. ઉયયુંત વકૃ્ષ-છોડનય 
રયબયરયબ ણ ફયકોને કશલેયભયું આલે. આથી ફયકોભયું કતૂ  શરવતૃ્ભયું લધયયો થળે અને તેઓ પ્રકૃતતનય તભિ 
થઈને જીલળે. જો ફયરભુંરદયભયું પ્રલેળ ભેલતયું દયેક તલદ્યયથી યવે એક વકૃ્ષ કે છોડ યોલલયભયું આલે અને યોજ 
એભનય શયથે છોડને યણી આલયન ું અને દેખયેખ યયખલયન ું ળીખલલયભયું આલે તો તલદ્યયથીઓનો એ વકૃ્ષ કે છોડ 
પ્રત્મે આજત્ભમતય વધયળે અને બતલષ્મભયું તેઓ મયાલયણની વયચલણી સ્લેચ્છયએ કયી ળકલય વક્ષભ ફનળે. 
ળયયભયું ફયકોને જે ‘મયાલયણ’નો અભ્મયવ કયયલલયભયું આલે છે તે ભયિ યીક્ષયરક્ષી ભયરશતી ન ફની યશ ેએ 
ભયટે નયનણથી ફયકોને મયાલયણનો પે્રતટીકર અભ્મયવ કયયલલો જોઈએ.    

 

આણય દેળનય અને નયગરયકોનય વયયયું ઉજ્જલ બતલષ્મ ભયટે ફયકોને કઈ યીતે તૈમયય કયલય ? એ 
આણી તળક્ષણ ધ્ધતત ય તનબાય છે. ભન ષ્મને જીલન જીલલય ભયટે મૂભતૂ યીતે િણ પ્રયથતભક જરૂરયમયતો છે : 
શલય, યણી અને ખોયયક. આ િણેમ પ્રયથતભક જરૂરયમયતોની તૂતિ પ્રયકૃતતક મયાલયણ દ્વયયય જ આણને પ્રયપ્ત થયમ 
છે અને એ ણ ણૂાણે વત્મ છે કે જો શલય, યણી અને ખોયયક ન ભે તો કોઈ ણ ભયનલવજજૉત કૃતિભ 
મયાલયણ ભન ષ્મને જીલન આી ળકે એભ નથી. તેથી આણી બરયઈને ધ્મયનભયું યયખીને આણે વૌથી લધયયે 
ભશત્લ અને અગ્રિભતય મયાલયણને આલી જોઈએ અને એ ભયટે રોકોને ર્જગતૃ કયલયની વયથેવયથે નલી ઊગતી 
ેઢીને યમયભયુંથી જ મયાલયણની મૂભતૂ ભયરશતી ભી યશ ેએલી વ્મલસ્થય તળક્ષણ ધ્ધતતનો ઉમોગ કયીને 
વયતયથી કયી ળકયમ તેભ છે. ઉયયુંત શયરભયું જે ઉબોગતયલયદન ું આક્રભણ થઈ યહ્ ું છે એની ણ વમ્મક 
ર્જણકયયી તલદ્યયથીઓને આલી જોઈએ, જેથી તેઓ ચીજ-લસ્ત  ઓ જરૂયી ભયિયભયું ખયીદી મયાલયણની ર્જલણીભયું 
વશબયગી ફને અને ર્જશયેયતોનય ક પ્રચયયનો બોગ ફનતયું અટકી તેઓન ું સ્લયસ્્મ ર્જલી ળકે.  

 

આણય દેળભયું તલતલધ ધયતભિક તશલેયયોને કયયણે ણ મયાલયણને વતત ગુંબીય ન કવયન થઈ યહ્ ું છે. તેથી 
ફયકો અને રોકોને આ તશલેયયો દ્વયયય મયાલયણને થતયું ન કવયન તલળે ભયરશતગયય કયલય જોઈએ. દય.ત. ગણેળ-
તલવજૉન. આ તશલેયયભયું 9(નલ) રદલવ ગણેળજીની મતૂતિઓનીસ્થયનય-રૂ્જ કયીને 10(દવ)ભયું રદલવે આ 
મતૂતિઓન ું તયલ, વયોલય, નદી કે દરયમયભયું તલવજૉન કયલયભયું આલે છે. આ મતૂતિઓ ભોટયબયગે 
ી.ઓ.ી.(પ્રયસ્ટય ઓપ ેયીવ) અને ઝેયી યવયમણય તત યુંગોથી ફનેરી શોમ છે. તેથી આ મતૂતિઓનયું તલવજૉનથી 
યણીભયું યશરેી જીલસષૃ્ષ્ટને ગુંબીય ન કવયન થયમ છે. આણે ફધયું જ ર્જણીએ છીએ કે ઘણયું લોથી આ ન કવયન 
થઈ યહ્ ું છે. આ ન કવયન થત  ું અટકે એ ભયટે રોકોને ર્જગતૃ કયલય ડે, જે કયલયભયું આલે જ છે. તે છતયું જોઈએ 
એલો રોકોનો પ્રતતવયદ વયુંડતો નથી. યુંયયગત યીતે ઉજલલયભયું આલતયું ધયતભિક તશલેયયો વયથે રોકોની 
રયગણી જોડયમેરી શોમ છે. તેથી આ તશલેયયો ય પ્રતતફુંધ ણ ન મકૂી ળકયમ. તો કયવ ું શ ું ? ન કવયન થત  ું જોમય 
કયવ ું ? નય. તળક્ષણ યવે આનો ઉયમ છે. ફયકોને અને રોકોને વભર્જલી ળકયમ કે ગણેળજીની સ્થયનય કયીન ે
9(નલ) રદલવ રૂ્જ-અચાનય કયલયભયું આલે તેની વયભે કોઈ તલયોધ નથી. યુંત   આ રૂ્જ-અચાનય ભયટે જે નયની-
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ભોટી-તોતીંગ ી.ઓ.ી.ની ઝેયી યુંગય તત મતૂતિઓની સ્થયનયને સ્થયને ગણેળજીની છફી-પ્રતતભયની સ્થયનય કયી 
તેભની રૂ્જ-અચાનય કયલયભયું આલ ે અને 10(દવ)ભયું રદલવે આ છફી-પ્રતતભયન ું યણીભયું તલવજૉન ન કયતય 
લયયયપયતી દયેક બયતલક-બતતોને ઘેય એક લા સ ધી વેલય-રૂ્જ કયલયભયું આલે અને એ જ છફી-પ્રતતભયની ફીર્જ 
લે  ન:સ્થયનય કયલયભયું આલે, કયયણ કે વયભિી અને વયધન કયતયું વયધનયન ું ભશત્લ લધયયે શોમ છે. રોકોને એ 
ળીખલવ ું યહ્ ું. આ તળક્ષણ ફયણથી આી ળકયમ. તળક્ષણનો મૂભતૂ શતે   ભન ષ્મની વભજળસ્તત-તલચયયળસ્તત-
કલ્નયળસ્તતની કેલણી-ગ્રખરલણી ભયટેનો શોલો જોઈએ, ભયિને ભયિ અથોયજૉનનો શતે   યય યડલય ભયટેનો 
નશીં.     

 

પ્રયકૃતતક મયાલયણનય બોગે ભયનલવજજૉત કૃતિભ તલકયવનય બયગરૂે જરૂયીમયત મ જફ દ્વદ્વ-ભયગીમ, તિ-
ભયગીમ, છ-ભયગીમ યસ્તય ફનયલલયભયું આલે છે અને એ ભયટે શર્જયો-રયખો વકૃ્ષોનો અતનલયમાણે નયળ કયલો ડ ે
છે. યુંત   જો આ યસ્તય ફની ગમય છી  ન: વકૃ્ષો યોલયન ું અને ઊછેયલયન ું આમોજન કયલયભયું આલે તો પ્રયકૃતતક 
મયાલયણન ું વભત રન જલયઈ યશ.ે કેલણી તલનયનો ભન ષ્મ શ  વભયન છે અને આ કેલણી ભયિને ભયિ 
મોગ્મ તળક્ષય પ્રણયરી દ્વયયય આીને મયાલયણન ું યક્ષણ-જતન કયી ળકયમ. તળક્ષણ દ્વયયય જ મયાલયણ તેભજ ોતયન ું 
યક્ષણ કયી ળકયમ છે. 
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