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શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાની વ્યવહારમાાં ઉયોગગતા        

               શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા ધભમગ્રન્થ છે એભ કશલેા કયતા જીલન ગ્રન્થ છે એભ કશવે  ું લધાયે મોગ્મ 
છે, કાયણ કે ગીતા જીલન જીલલાની કરા ળીખલે છે. ગીતાભાું જીલનકરાન ું તત્તત્તલજ્ઞાન વાુંગોાુંગ યીતે નનરૂાય ું 
છે. આથી જ જગતની અનેક બાાઓભાું ગીતાના અન લાદો થમા છે. બાયતભાું બાગ્મે જ એલો કોઇ વ્મક્તત શળે 
જે ગીતા નલળે કુંઇ જ જાણતો ન શોમ. ગીતાએ બાયતીમ જનજીલનના હ્રદમભાું ગૌયલબય ું સ્થાન પ્રાપ્ત કય મ છે. 
ગીતાન ું તત્તત્તલજ્ઞાન એટલ ું ફધ ું વ્માક છે કે એભાું પ્રાચીન તભાભ ઉનનદોના નવદ્ધાન્તોન ું  પ્રનતબફિંફ ડ્ ું છે. 
આથી જ ગીતા વલમ ઉનનદોનો વાય છે - सर्वोऩननषदो गार्वो दोग्धा गोऩारनन्दन्। ऩार्थो र्वत्स्सुधीबोक्ता 
दगु्ध ंगीताभतृं भहत ्।।          

           આ રૂકભાું ગીતા ઉયના ઉનનદોના તત્તત્તલજ્ઞાનની પ્રફ અવય કરાત્તભક યીતે યજૂ કયલાભાું 
આલી છે. આભ ગીતાએ ઉનનદોન ુંમ ઉનનદ છે. ગીતા એ વદ્ગગ ર  રૂે છે, ભાતારૂે છે, ભાતાના ખોાભાું 
ભાથ  મકૂલાથી જેભ ળાક્ન્ત અને વરાભતી અન બલામ છે તેભ ગીતા ાવે જલાથી અાય ળાક્ન્ત ભે છે. ગીતા 
કશ ેછે કે- अशान्तस्म कुत् सुखभ1् । જેને ળાક્ન્ત નથી તેને સ ખ ક્ાુંથી શોમ? ગીતા જીલનને વભગ્રતાથી જ એ 
છે, વભગ્રતાભાું ય ધ્ધ છે, કાભલાવના ણ છે, કતમવ્મકભો ણ છે ,જલાફદાયીઓ ણ છે, ફધ ું જ છે, તે 
બગાડતી નથી, ડકાય વાભે ઝઝુભતા કયે છે. ગીતા લૈયાગ્મ અને લીતયાગ ની ણ લાતો કયે છે, છતાું 
કતમવ્મનલમ ખ નથી ફનાલતી. ગીતા અહશિંવાલાદી નથી, તેભજ હશિંવાલાદી ણ નથી, તે લાસ્તલલાદી છે. ગીતા 
ભાત્ર કોઇ વાધ  કે વુંન્માવી ભાટે નથી ગલાઇ, ગીતા ની જેટરી જરૂહયમાત વાધ  કે વુંન્માવીને છે તેના કયતાું 
ણ લધાયે જરૂહયમાત વુંવાયી ભાટે છે. ગીતા ગાનાય, વાુંબનાય અને યચનમતા ણ વુંવાયી શતા. અજ મન તો 
ભાત્ર નનનભત્ત ફન્મો છે. બગલાન ણ કશ ેછે- ननमभत्त भात्र बर्व सव्मसाचचन।्2 લૈહદકજ્ઞાન ના વાયરૂ એલી 
ગીતા  વ્મવનના લભભાું, ભોશભામારૂી સ ુંદયીના ફુંઘનભાું અટલામેરા, હદળાનલશીન થઇ બટકેરા, 
કતમવ્મનલમ ખ ફનેરાઓ ભાટે બગલાન અજ મનને નનનભત્ત ફનાલી ભાનલજીલનને ઉમોગી સ ુંદય ઉદેળ આ ે
છે, તેનો ટૂુંકવાય હ ું આ રેખભાું પ્રસ્ત  ત કયલાનો નમ્ર પ્રમાવ કર ું છું. 

           ગીતાના વાતવો શ્રોકોભાુંથી ધતૃયાષ્ટ્ર, વુંજમ, અને અજ મન જે શ્રોકો ફોરે છે એ શ્રકોને ફાદ કયતાું 
શ્રીકૃષ્ટ્ણ જે 574 શ્રોકો ફોરે છે. એભાુંનો એક ણ શ્રોક એલો નથી કે જે જીલન વ્મલશાયભાું ઉમોગી ન 
થામ. આ શ્ર્રોકોના અથમની ળોધભાું પ્રાચીનકાથી રઇ અત્તમાય સ ધી આચામો, નલદ્વાનો, વુંળોધકો અને વય 
હ્રદમના બાલકો વતત ખેડાણ કયતા યહ્યા છે. તેથી ગીતા કનલતા તો છે, આ ઉયાુંત એ ળાસ્ત્ર છે અને કરા 
ણ છે. ખયેખય ગીતા તો કાભધેન  છે. ઇચ્છો એલા અથમ ન ું મઃાન  કયાલલા તે વદા તત્તય છે. આથી 
ગીતાન ું આ તત્તત્તલજ્ઞાન ભાત્ર  સ્તકભાું ન યશતેા પ્રત્તમેક વ્મક્તતના ભસ્તકભાું જવ ું જોઇએ. યુંત   તકરીપ એ છે કે 
વુંવાયની ભરૂભરૂાભણીભાું અટલાતા રાખો રોકો ોતાના વ્મલશાયભાું કોઇ મ શ્કેરી આલી ડે, દ ઃખ આલી ડે, 
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અજ મનની જેભ હદળાનલશીન ફની જામ ત્તમાયે જ ગીતાના ળયણે જામ છે. તથેી જ જીલન વ્મલશાયભાું ગીતા એક 
વુંતમક આશ્વાવન છે. 

        ગીતા એ નલાદને પ્રવાદભાું રૂાુંતહયત કયનાયી દમાળુ ભાતા છે. 

દ્વિધામાાં ગીતાન ાં શરણ : 

       ગીતાનો આયુંબજ અજ મનની દ્વદ્વધાથી થામ છે. ય ધ્ધ કયવ ું કે ળસ્ત્રનો ત્તમાગ કયલો એ ફેભાુંથી કય ું શે્રમસ્કય 
છે, એની દ્વદ્વધા તેને ઘેયી લે છે. આણા જીલન વ્મલશાયભાું ણ રગ્ન, વ્મલવામ, ભશત્તલકાુંક્ષાની નૂતિ ભાટેના 
ઉામો, અંગત વુંફુંધોની ગ ૂુંચ લગેયે અનેક ફાફતોભાું પ્રવુંગે પ્રવુંગે વાચો નનણમમ કયલાભાું આલી દ્વદ્વધા 
ઉજતી શોમ છે. ળાક ન્તરનો ાુંચભો અંક યાજા દ ષ્ટ્મન્તની દ્વદ્વધાને પ્રગટ કયે છે. આલી કટોકટીભાું કમો નનણમમ 
કયલો તેભાું બરબરા વભથો ણ ગ ુંચલાઇ જામ છે. ગીતા આલી ક્સ્થનતભાું શ ું કયવ ું તેનો ઉામ દળામલે છે, 
જ્માયે આલી હયક્સ્થનત આલે ત્તમાયે અશભ ને ફાજ  ય મ કી આપ્તજન, વુંત, નભત્ર કે ઇશ્ર્લયને ળયણે જવ ું. ણ 
તે કેલી યીતે એ ણ ગીતા દળામલે છે - तद्वर्ववि प्रणिऩातेन ऩरयप्रश्नेन सेर्वमा3 ।  

ગીતામાાં સ્ત્રીના સાત ગ ણો : 

        ગીતાના દળભા અધ્મામભાું બગલાને સ્ત્રીને નલભનૂત કશી છે - कीनति श्रीर्वाक् च नायीिांस्भनृतभेधा धनृत् 
ऺभा4 । સ્ત્રીભાું આ વાત ગ ણો શોલા જોઇએ. આ ગ ણો શોમ તો સ્ત્રીન ું જીલન ખીરે અને જો સ્ત્રીન ું જીલન ખીરે તો 
તે દ નનમાને ખીરાલે. સ્ત્રીઓએ કીનતિ નલળે ધ્માન યાખવ ું જોઇએ. ખયાફ થઇને ઝડથી કીનતિ ભી ળકે, ણ 
તેને ખયા અથમભાું કીનતિ ન કશલેામ. સ્મનૃત, ભેધા, ધનૃત, ક્ષભા, ઉદાયતા, વભમણ એ સ્ત્રીના નૈવબગિક ગ ણો છે, તે 
ભેલલા ભાટે  ર ોને તકરીપ ડે છે, ણ સ્ત્રી ાવે તે સ્લમુંભ ૂછે. ભાર  નાભ શોવ ું જ ન જોઇએ એભન ું એટરે 
કે નતન ું નાભ શોવ ું જોઇએ એવ  સ્ત્રીને રાગે છે, આ જ સ્ત્રી ન ું વભમણ છે. કીનતિ ફીજાના નાભ ય ચડાલાની, 
આ ગીતાનો નનષ્ટ્કાભ કભમમોગ છે. આ ફધા ગ ણોરૂી દાગીના શયેાલીને બગલાને સ્ત્રીને ભોકરી છે. જગતભાું 
બગલાનની શે્રષ્ટ્ઠ કરાકૃનત એટરે સ્ત્રી, આભ પ્રત્તમેક સ્ત્રીએ ોતાન ું ભશત્તત્તલ વભજવ ું જોઇએ. 

ગીતા સ્વાગભમાન જાગતૃ કરે છે : 

        ગીતા વ્મક્તતભાું યશરેી અક્સ્ભતા અને સ્લાબબભાન જાગતૃ કયલાન ું કાભ કયે છે. ગીતા સ તેરાને ઉબો કયે 
છે, ઉબા થમેરાને ચારતો કયે છે, અને - स्र्वे स्र्वे कभिण्ममबयत् संमसवि ंरबते नय्5। स्र्वकभििा तभभ्मयच््र्म 
मसध्दं वर्वन्दनत भानर्व्। 6  આભ કશીને ચારનાયને સ્લકભમથી નવદ્વદ્ધની પ્રાપ્પ્ત ભાટે દોડતો કયે છે - ऺुदं्र 
ह्रदमदौफिल्मं त्मक्त्र्वोधत्त्ठ ऩयंतऩ7 । કશીને સ્લાબબભાન જાગતૃ કયલાનો પ્રમત્તન કયે છે. આણે જેનો ળોક ન 
કયલો જોઇએ તેનો ળોક કયીએ છીએ अशोच्मानान्र्वशोचस्त्र्वं8.... જીલ ભાત્ર અળોચનીમ છે. ભયચ ું તીખ ું છે, ભીઠ ું 
ખાર ું છે, તેભાું તેનો દો નથી, યુંત   તેભનો સ્લબાલ છે. તેલી જ યીતે દેશન ું જવ ું એ તેનો સ્લબાલ છે. ગીતા 
उ्धयेदात्भानं કશીને ભશત્તત્તલનો જીલન નવધ્ધાુંત વભજાલે છે. 

         આણ ું બનલષ્ટ્મ આણા શાથભાું જછે. કામોભાું ભેરી અવપતા આણને ઔનધ દ્વાયા દૂય કયી 
ળકામ છે. ુંદયભા અધ્મામભાું भभैर्वांशो जीर्वरोके जीर्वबूत् सनातन्9 કશીને ગીતા આણો આત્તભનલશ્વાવ લધાયે 
છે. 
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ગીતા શે્રયનો માગબ ાતાવે છે : 

       ગીતાના પ્રથભ અધ્મામભાું અજ મન કશ ેછે કે - न च शे्रमोऽनुऩश्मामभ10 અથામત ્આ ય ધ્ધભાું ભને કલ્માણ 
દેખાત   નથી, અને ભને પે્રમન ું આકમણ નથી. न काङऺे वर्वजमं कृ्ि न च याज्मं सुखानन च।11 શ ેકૃષ્ટ્ણ નલજમ, 
યાજ્મ અને સ ખોને હ ું ઇચ્છતો નથી, આથી તભે ભને જેભાું શ્રેમ શોમ તે કશો. 

         શે્રમ અને પે્રમ ભન ષ્ટ્મને પ્રાપ્ત થામ છે. ધીય ર  ફુંનેના સ્લરૂને વાચા અથમભાું ઓખીને શે્રમ 
વુંદ કયે છે, કાયણ કે તે પે્રમ કયતાું શ્રેષ્ટ્ઠ છે. જ્માયે ભુંદબ પ્ધ્ધલાો જીલનનનલામશ ભાટે પે્રમને વુંદ કયે છે. 
શ્રેમ એટરે કલ્માણકાયક અને પે્રમ એટરે વાુંવાહયક સ ખ. ગીતાના પ્રત્તમેક શ્રોકોભાું શ્રેમનો ભાગમ ફતાલલાભાું 
આવ્મો છે. આ શ્રોકો જીલનભાું લણી રેલાભાું આલે અને તે પ્રભાણે જીલન જીલલાભાું આલે તો ભન ષ્ટ્મન ું 
કલ્માણ થામ છે. 

ગીતામાાં શાન્તત પ્રાપ્ત કરવાના ઉાય : 

      अशान्तस्म कुत् सुखभ।् ળાક્ન્ત નલનાનાને સ ખ ક્ાુંથી શોમ ? વુંવાયભાું પ્રત્તમેક વ્મક્તત જીલનભાું ળાક્ન્ત 
ઇચ્છે છે, ળાક્ન્ત લગય સ ખની પ્રાપ્પ્ત થતી નથી, અને ળાક્ન્ત ક્ાયેમ બૌનતક દાથોભાુંથી ભતી નથી. 
પ્રવન્નતાભાું ભન ષ્ટ્મનાું વલે દ ઃખો નો નાળ થામ છે. प्रसादे सर्विदखुानां हाननयस्मोऩजामते । प्रसन्नचेतसो हमाश ु
फुध्ध् ऩमिर्वनत्ठत।्। 12 અવુંમભીની બ પ્ધ્ધ ક્સ્થય શોતી નથી, અને અય તતને બાલના-શ્રધ્ધા શોતી નથી, અને 
બાલનાયહશતને ળાક્ન્ત શોતી નથી. અને જો ળાક્ન્ત ન શોમ તો સ ખ ક્ાુંથી શોમ ? આજે ભાણવ અળાન્ત અને 
અસ્લસ્થ જોલા ભે છે, આથી ગીતા કશ ે છે કે - मस्त्र्वात्भयनतयेर्व स्मादात्भतपृ्तश्च भानर्व्। आत्भन्मेर्व च 
संतु्टस्म कामि न वर्वधते ।।13 જે ભન ષ્ટ્મ આત્તભાભાું જ પ્રીનતલાો, આત્તભાભાું જ તપૃ્ત તથા આત્તભાભાું જ વુંત  ષ્ટ્ટ 
યશ ે છે, તેને કુંઇ કયલાન ું યશતે   નથી, કાયણકે આત્તભજ્ઞાન દ્વાયા જ તેને યભ ળાક્ન્ત પ્રાપ્ત થામ છે - ऻानं 
रब्धर्वा ऩयां शाधन्तभचचयेिाचधगच्छनत 14 । છેલ્રા અધ્મામભાું ણ બગલાન કશ ે છે કે - तभेर्व शयि ं गच्छ 
सर्विबार्वेनबायत । तर््वत्प्रसादात्ऩया ंशाधन्तं स्र्थानं प्राप्स्ममस शाश्र्वतभ।्।15 અથામત, શ ેબાયત ! ત  ું વલમ બાલથી તે 
યભેશ્ર્લયને ળયણે જા, તેની કૃાથી ત  ું યભ ળાક્ન્ત અને વનાતન સ્થાન-ભોક્ષદ ાભીળ. 

નનિઃસ્વાથબભાવે કમબ કરવાનો ઉદેશ : 

      શ્રીભદ્ બગલદ્ગીતાનો ત્રીજો અધ્મામ એટરે કભમનવદ્ધાુંત, જેભાું કતમવ્મકભમથી જ સષૃ્ષ્ટ્ટચારે છે તેભ ગીતાકાય 
જણાલે છે- अन्नाद् बर्वधन्त बूतानन ऩजिन्मादन्नसंबर्व्16 । ગીતા ભાણવને નલલેકલૂમકનાું કભમ કયલાનો ઉદેળ 
આે છે. જીલનના ભુંગરને ભાટે કભમને મોગભમ કયી દેલાથી તેન ું સ્લરૂ ફદરાઈ જામછે. પ્રભ ની વાથે 
તાદાત્ત્મ વાધીને ભાણવે કભમ કયલાના છે, અને આલા કભમ મ ક્તત અાલે છે, ફુંધનકતામ ફનતાું નથી. જનક 
લગેયે કભમ લડે જ યભ નવપ્ધ્ધ ા્મા છે. ભોટા ભાણવો, જ્ઞાનીભાણવો કભમ ન કયે તો અન્મજનો તેભન ું 
આચયણ કયે, આથી કૃષ્ટ્ણોતાન ું જ દૃષ્ટ્ટાન્ત આતા કશ ેછે કે- न भे ऩार्थािधस्त कतिव्म ंत्रत्रषु रोकेष ुककंचन17। શ ે
ાથમ ભાયે આ રોકભાું કુંઇ કયલાન ું યશતે  ું નથી કે નહશ ભેલેલ ું ભેલલાન ું નથી છતાું કભમ કર  છું. આ યીત ે
બગલાને કતમવ્મકભોન ું ારન કયલા ઉય બાય મકૂ્ો છે, યુંત   કયેરા કભોના પની આળા છોડલા ભાટે ણ 
કહ્ ું છે- कभिण्मेर्वाचधकायस्ते भा परेषु कदाचन1्8। ગીતા કશ ેછે કે प्रकृनत ंमाधन्त बूतानन ननग्रह् ककं करय्मनत19। 
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અથામત, કભમ છોડલાની ખટટભાું ડયા નલના કભમન ું ફુંધન જ ન થામ તે ભાટે પ નો ત્તમાગ કયી અનાવતત 
બ પ્ધ્ધ કેલી કભમ કમામ જવ ું . કભમમોગન ું શાદમ  વભજાલતા ગીતા મજ્ઞબાલના યજૂ કયે છે. ‘મજ્ઞ એટરે ત્તમાગ’ જે 
આ મજ્ઞચક્રને ચાલ  યાખતો નથી તે ાી છે. નનષ્ટ્કાભબાલે  કભમ કયતાું કયતાું જ ભાણવ આત્તભશ પ્ધ્ધ કયી જ્ઞાન 
ભેલે છે. 

જીવનમાાં સાંયમન ાં મહત્વ ગીતા ાતાવે છે : 

     ગીતા એ ભનોનલજ્ઞાનનો શ્રેષ્ટ્ઠ ગ્રુંથ છે. ભનની વીધી અવય ળયીય ય ડે છે. વુંવાયભાું સ ખ અને દ ઃખ 
ચક્રના આયાની ભાપક ક્રભાન વાય આલે જામ છે, આથી નનબમમ ભાણવ જ જીલનભાું સ ખભાું છકી ન જઇને અને 
દ ઃખભાું ઉદ્વગે ન ાભતાું તે મોગ્મ નનણમમ રઇ આગ લધી ળકે છે. ગીતાકાય ઇષ્ન્િમોના વુંમભ ભાટે કાચફાન ું 
ઉદાશયણ આે છે. કાચફો ફધા અલમલો છૂટા યાખીને પયલા નીકે છે, યુંત   જોખભ દેખાતા તે અલમલોને 
અંદય  ખેંચી રે છે- मदा संहयते चामं कूभोङ्गानीर्व सर्विश्20। આ વશજ હક્રમા છે, તેલી જ યીતે વ્મક્તતન ું, ક ટ ુંફન ું 
કે વભાજન ું હશત થત  ું શોમ તો યભાથમ ભાટે ઉમોગ શોમ તો તેભને છૂટી મકૂો, જોખભ શોમ ત્તમાુંથી ાછા લો. 

    ઇષ્ન્િમોને નનમભનભાું યાખી વુંમભી ભાણવે યભાત્તભા તયપ િષ્ષ્ટ્ટ યાખલી જોઇએ. જે ભાણવ ઇષ્ન્િમોને જીત ે
છે, તેની બ પ્ધ્ધ ક્સ્થય થામ છે. આથી ઇષ્ન્િમોનો વુંમભ એ આધ્માત્ત્તભક ભાગમન ું પ્રથભ ગનથય ું છે. 

શરીરરૂી ખેતરમાાં વાવવાના ગ ણો : 

       ઇષ્ન્િમ અને અંતઃકયણવહશત બોગના સ્થાનરૂી ળયીય કે્ષત્ર કશલેામ છે. જ્માયે ખેડતૂની જેભ તેના 
પોનો બોતતા શોલાના કાયણે બગલાન કે્ષત્રજ્ઞ કશલેામ છે. ળયીયની પ્રત્તમેક લસ્ત   ભશત-્બ પ્ધ્ધ, અશુંકાય, ાુંચ 
જ્ઞાનેષ્ન્િમો, ાુંચ કભેષ્ન્િમો, ભનના ધભો, ઇચ્છા, દ્વેાહદ નલકાયોથી વભસ્ત જે નલશ્વ છે, ત ેક્ષેત્ર છે. અને આ 
કે્ષત્રભાું લાલલાના ગ ણોની ઓખ આી છે, તેભાું અભાનીણ ું, અદુંબીણ ું, અહશિંવા, ક્ષભા, વયતા, ગ ર વેલા, 
ાનલત્ર્મ, ક્સ્થયતા, વુંમભ, લૈયાગ્મ, અનાવક્તત, સ્નેશીજનો પ્રત્તમે ભભત્તલનો અબાલ, વાર ું ખોટ ું ભતા ભનભાું 
વભાનતા, અ ણ્ણ બક્તત, અધ્માત્તભજ્ઞાનભાું તત્તયતા લગેયે.. જેભ સમૂમ વલમરોકને પ્રકાળભાન કયે છે તેભ એક 
જ આત્તભા વભસ્ત કે્ષત્રને પ્રકાળભાન કયે છે. 

       આભ ગીતા એ કાનલજમી અને ભાનલસ્ળી ગ્રુંથ છે. જેનો ઉદેળ આણા દૈનનક જીલન ભાટે અત્તમુંત 
જરૂયી છે. તેભાું નનષ્ટ્કાભ કભમ દ્વાયા, નનવ્મામજબક્તત લડે બગલદ્જ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયી જીલન જીલલાની ઉત્તભ કરા 
ઉદેળેરી છે. ભન ષ્ટ્મની તભાભ વભસ્માઓના વભાધાનભાું નભત્ર, ભાગમદળમક અને તત્તલદળમક છે, તેનો વુંદેળ 
ગઢૂાથમ છે. અયનલન્દઘોના ળબ્દોભાું કશીએ તો -‘‘ગીતા એક અનુંત યત્તનયાનળનો અતર વમ િ છે, આખી 
ત્જિંદગી સ ધી એભાું ડફૂકી ભાયીને યત્તનો કાઢતા યશીએ તો ણ એનો અંત આલે નહશ, તે વમ િન ું તીય ું શાથ 
નહશ આલે. એના એકાદ ફે યત્તનો ભેલી રેલાથી ણ ગયીફ ધનલાન ફની જામ છે, ગુંબીય બચિંતક જ્ઞાની ફની 
જામ છે, અને બગલાનનો નલયોધી બગલદ્ પે્રભી ફની જામ છે. નલજ્ઞાન અને ટેતનોરોજીના આ માુંનત્રકય ગભાું 
ભાનલી અનેક વભસ્માઓથી વગી યશમો છે, અને આલા ળાયીહયક, ભાનનવક તથા આધ્માત્ત્તભક યીતે વુંણૂમ 
ખરાવ થઇ ગમેરા ભાનલી ભાટે કે ભાનલીના તભાભ પ્રશ્નોના વભાધાન ભાટે ગીતા જ એક દીલાદાુંડીરૂ 
થપ્રદળમક છે, અને  આ લાતન ું વભથમન બતતો, બાનલકો, વુંતો, દાળમનનકો, નલલેચકો, વુંળોધકો, વાધકો, 
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બાષ્ટ્મકાયો, વુંન્માવીઓ, ળાસ્ત્રો, દેલતાઓ તથા સ્લમું બગલાન નલષ્ટ્ણ  ણ કયે છે,- संसाय सागयं घोयं 
ततुिमभच्छनतमो जन्। गीतानार्व ंसभारूह्म मातु सुखेन स् ।।’’ 
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પ્રા. ડૉ. કાજાેન ી. ટે 

વુંસ્કૃત નલબાગ 
વયકાયી નલનમન કોરેજ  
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