
KCG-Portal of Journals 
 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue - 24 | May – June 2018 

સ્ધધાત્ભક યગુ ની લયલી લધસ્તવલકતધ :: ફધકને વનષ્પતધ જીયલલધની ળક્તત કેલલી જઈમે 

ચિત્ત ત ૂચિિંતધ ળદ ને કયે છે, કૃષ્ણ કયે છે તેવુું તે કયે છે 
 

 

વભગ્ર વલશ્વ ભધ આઘધત કયનધયધ કયતધ બધયત ભધ આઘધત કયી ભયી જ્નધયધ ની વુંખ્મધ લધધયે છે ૨૦૧૦ ભધ 
બધયત ભધ ૧૮૭૦૦૦ રક ઍ આઘધત કમો શત જેભધથી ભટધ બધગ નધ ૧૫ થી ૨૯ લા ની લચ્િે ની ઉભય નધ 
શતધ  ઍક વલે અનવુધય બધયત ભધ લા ૨૦૦૬ ભધ પ્રતી દદન ૧૬ રેખે ૫૮૫૭ ફધક ઍ યીક્ષધ ભધ થતધ તણધલ 
નધ જીયલી ળતલધ નધ કધયણે  આઘધત કમો શત ક્રધઇભ દયટા  બ્યયૂ નધ આનવુધય બધયત ભધ છેલ્રધ ૧૦ લા ભધ 
૮ ટકધ આઘધત ન દય લધ્મ છે ૨૦૦૭ ભધ થમેરધ વલે અનવુધય બધયત ભધ થતધ આઘધત ભધ ૪૫ ટકધ ની 
ઉંભય ૧૫ થી ૨૯ લા લચ્િે ની શતી ફેંગ્રય અને િેન્નઈ ની સ્કરૂ ભધ ૧૨૦૫ ફધક નધ લમ જુથ ય કયલધ ભધ 
આલેરધ વલેક્ષણ અનવુધય દય વધત ભધ થી ઍક ફધક તધની જજિંદગી ન અંત આણલધન ુવલિધયત શત 
 

પસુ્તકનધ ઢગરધ નીિે દટધઈ ભયે એટલુું અને એવુું વળક્ષણ આણે આણધું ફધકને આીએ છીએ અને એવુું 
વળક્ષણ ભેલીને જીલનભધું એ વપતધ ભેલે એલી ઈચ્છધથી યધત-દદલવ આણે એભનધ ઉય િકીશયે ણ 
યધખીએ છીએ. ણ ‘વનષ્પતધ જીયલતધું ળીખલધનુું’ વળક્ષણ આણે આણધું ફધકને આતધું નથી ઍક વલ ે
અનવુધય દય દવ વલદ્યધથી ભધ થી િધય ને લધયુંલધય તણધલ થધમ છે અને દય ધુંિ ભધ થી ઍક વલદ્યધથી ને સ્કરૂ લકા 
કે શૉભલકા નધ કધયણે તણધલ થધમ છે 
 
 

ચફરધડી એનધ ફચ્િધને વળકધય કયતધું ળીખલે છે. ફચ્્ુું ઉંદય ધછ દડે છે. ક્યધયેક તે ઉંદયને કડી ળકે છે, ત 
ક્યધયેક કડી ળકત ુું નથી. યુંત ુજ્મધયે તે કડી ન ળકે ત્મધયે આઘધત કયીને ભયી જત ુું નથી, કધયણ કે ઉંદયને 
કડી ન ળકલધનધ ફનધલનુું કઈ ખધવ ભશત્લ એનધ જીલનભધું નથી. િકરધુંઓ ભધ ફધુંધે છે. એ ભધ તભે પેંકી 
દ ત પયી ફધુંધે છે. જેટરી લધય ભધ લીંખધઈ જામ એટરી લધય એ ફધુંધલધન પયીપયીને પ્રમત્ન કમધા જ કયે છે. 
કયચમ જાળું ગ ૂુંથે છે, એની એ દક્રમધ એનધ જીલન વધથે લણધઈ ગમેરી શમ છે. વુંપણૂાણે તૈમધય થઈ ગમેલુું 
જાળું ણ જ વધપ થઈ જામ તણ કયચમ ક્યધયેમ શતધળધથી ગધુંડ થઈ જત નથી. ક્ષીન ભધ અનેક લખત 
લીંખધઈ જામ, ઊધઈન યધપડ ધલધઈ જામ, ભધભધખીન ભધપડૂ લ ૂુંટધઈ જામ તણ ક્યધયેમ કઈ ક્ષી કે 
ભધભધખી નલાવ-બ્રેકડધઉનન બગ ફનતધું નથી. 
 
 

જીલનની આખીમ યુંગીભધું ભધત્ર વતત ‘પ્રમત્ન’ જ છે. એક લધય વળકધય ન કડધમ, ફીજી લધય પ્રમત્ન. એક લધય 
કઈ લસ્ત ુન થઈ ળકી, ફીજી લધય પ્રમત્ન. પ્રધણીઓ, ક્ષીઓ, વધલ નધનધું જીલજ ુંતઓુ ણ આ યીતે જીલે છે. 
એકભધત્ર ભધણવ તધનધું ફધકને ણ ફિણથી જ કઈ ણ કધભ કયલધનુું એને ળીખલે છે ત્મધયે એ કધભ અમકુ 
યીતે જ એણે કયવુું જઈએ અને એ યીતે કયે ત જ એને વપતધ ભી ગણધમ એલ આગ્રશ ણ યધખલધભધું આલે 
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છે. આલધ વળક્ષણને કધયણે જીલનની દયેક નધનીભટી ફધફતને ફધક તધની જાત વધથે વધુંકી રે છે અને 
જીલનબય એને લગી યશ ે છે. યીક્ષધભધું નધધવ થમધ : ખરધવ, ફીજ કઈ યસ્ત શલે યહ્ય નથી ! પ્રેભભધું 
વનષ્પતધ ભી : શલે જીલવુું નકધમુું છે. નકયી નથી : શલે કઈ યીતે જીલધળે ? ધુંધધભધું ખટ ગઈ : જજિંદગી આખી 
શધયી ગમધ ! કુટુુંફનધ કઈ વભ્મે ખટુું કધભ કયુું : વભધજભધું શલે જીલવુું કઈ યીતે ? આવુું વલિધયનધય ભધણવ ક્યધયેક 
ભનનુું વભતરણુું ગભુધલી દઈને આઘધત કયલધ સધુી શોંિી જત શમ છે. 
 
 

જીલનને ત એનધું તધનધું તરભધ અને તધનધ વનમભ શમ છે. એટરે જ, નધનધભધું નધની કીડી કે ક્ષી ભધટે જે 
વભજલધનુું વધલ વય શમ છે એ ભધણવ વભજી ળકત નથી. ક્ષી ક્યધયેમ એભ વલિધયત ુું નથી કે એક લધય હુ ું 
ભધ ફધુંધી ન ળક્ુું, એક લધય હુ ું અમકુ કધભ કયી ન ળક્ુું ભધટે ભધયી આખી જજિંદગી નકધભી છે. ભધણવ જ ભધત્ર એ 
યીતે વલિધયે છે કે આટરધ પ્રમત્ને ણ હુું યીક્ષધ ધવ ન કયી ળક્ય, શલે ભધયી જજિંદગીન કઈ અથા નથી. કધયણ કે 
યીક્ષધને જ એ તધની જજિંદગી ભધની રે છે. ધુંધધભધું વનષ્પ જનધય વ્મક્તત ધુંધધને જ તધનુું આખુું જીલન ભધની 
રે છે. નકયી ભધટે દડધદડી કયનધય નકયીને જ તધની જજિંદગી ભધની રે છે. 
  

ફૅદયસ્ટય તયીકે વનષ્પ જનધય ગધુંધી અન ેએ જ દડગ્રી ઉય એક વળક્ષકની નકયી ભેલલધભધું ણ વનષ્પ જનધય 
ગધુંધી, બધયત-આખધનધ બધગ્મવલધધતધ ફની ળકે છે. ભધણવ એલી ફે-ધુંિ વનષ્પતધઓભધું વભધઈ જત નથી. 
જીલનની કઈ એક વનષ્પતધ વધથે તધની વભગ્ર જાતને જડી દેલધની ભરૂ ક્યધયેમ ન કયલી. કઈ એક લધત 
આણને ન આલડી ત એથી કશુું જ આલડી ળકે એભ નથી, એભ ળધ ભધટે ભધનવુું ? કઈ એક કધભભધું આણ ે
વનષ્પ ગમધ છીએ એન અથા એટર જ છે કે ભધત્ર એ કધભભધું, એ વભમે, એ વુંજગભધું આણને વનષ્પતધ 
ભી, એથી વલળે કશુું નશીં – કશુું જ નશીં. વભમ અને વુંજગ ફદરધતધું એ કધભભધું ણ આણે વપ થઈ 
ળકીએ છીએ. વવિંશ, લધઘ કે એલધ જ કઈ શ ુધવેથી વળકધય છટકી જામ ત્મધયે એવુું કઈ ણ શ ુગપુધભધું ફેવીને 
આંસ ુવધયત ુું ક્યધયેમ કઈએ જયુું નથી. વળકધય છટકી ગમધ છી થડી લધયભધું પયી તૈમધય થઈને એ ફીજા વળકધય 
ભધટે પ્રમત્ન કયલધ નીકી ડળે. જીલભધત્રન આ સ્લબધલ છે. અને એભધું જ વનષ્પતધને યધસ્ત કયલધનુું યશસ્મ 
છે. વનષ્પતધને યધસ્ત કયતધું ળીખ,વનષ્પતધને કધયણે યધસ્ત ન થધઓ. ફધી જ શયૂલીયતધભધું વોથી શ્રેષ્ઠ 
શયૂલીયતધ આ જ છે. 
  

પારદર્શક લગાવ રાખ ું છું, વાય  જેવો સ્વભાવ રાખ ું છું. 
જીવ ું છું એવ ુંલાગે એથી તો,રોજ થોડો તનાવ રાખ ું છું. 
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