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મા� ૃભાષા �ુજરાતીની ��થિત : �ચ�તા – �ચ�તન અને ઉપાય
ુ ર� ૧૯૯૯માં �ુને�કોએ �હ�રાત કર� ક� દર વષ� ૨૧મી ફ��આ
ુ ર� “�તરા���ય મા� ૃભાષા �દન” તર�ક� ઉજવવામાં આવશે.
ફ��આ
�ુને�કો �વી િવ� �િસ�ધ સં�થા કશાકને બચાવવાની �હ�રાત કંઇ એમને એમ કર� ખર�? મા� ૃભાષાઓ પર �ચ�તકોને ખતરો દ� ખાયો
હશે ને ? મા� ૃભાષાઓ પર આ �માણેનો ખતરો કોનાથી છે ? આના માટ� જવાબદાર પ�રબળો કયા કયા? ભાષકોની ભાષા �ળવવાની
અસમથ�તા ક� પછ� અ�ય ભાષાનો વધેલો નકારા�મક �ભાવ? ભાષાઓ આમ તો સતત પ�રવત�નશીલ છે , �વંત છે પણ અ�ય ભાષાને
આમ સ� ૂળગી હડસેલી �ુકાય ખર�? આપણી મા� ૃભાષા પર આવો કોઇ ખતરો છે ક�? આવા ��ો િવશે ગંભીરતાથી �ચ�તા અને �ચ�તન
કરવાનો સમય હવે આવી ગયો છે .કારણ ક� હાલ િવ�માં છ હ�ર ભાષાઓ બોલાય છે .દર વષે એમાંથી દસ ભાષાઓ કાળ��ત થાય
છે . ભાષાશા�ીઓ એ�ું માને છે ક� � ભાષાના ભાષકોની સં�યા એક લાખ કરતા ઓછ� હોય તે ભાષા �સ
ં ૂ ાવાના વ�ળ
� ુ માં આવી �ય.

આ� �ુિનયામાં �ણ હ�ર બોલીઓ એવી છે ક� �ને બોલનારની સં�યા દસ હ�ર કરતા ઓછ� છે . જો ક� આ બધા પેરામીટર જોતા
આપણી �ુજરાતી ભાષા પર તરત �ુ�ત થવાનો આવો કોઇ ખતરો હાલ નથી પણ એની ��થિત ગવ� લેવા �વી પણ નથી. �ુજરાતી
અને અ�ય મા� ૃભાષાઓ પર આ ખતરો એમની અસમથ�તાથી નથી તેટલો તેના ભાષકો પર અ�ય ભાષાના વધતા �ભાવથી છે .
મા� �ુજરાતી જ નહ� પણ સવ� ભારતીય ભાષાઓના સ�હયારા �હતનો િવચાર કરવાનો સમય �ારનોય થઇ ગયો છે . �યાં �યાં
મા�યમ તર�ક� મા� ૃભાષા�ુ ં �થાન ��ે�એ લી�ું છે �યાં �યાં સંકટ ઊ�ું થઇ � ૂ�ું છે . આ સંકટ મા� ભારતીય ભાષાઓ પર જ નહ�

તેની સાથે સાથે હ�રો વષ�ની ઉ�મ સં��ૃિત માથે પણ આવી ગ�ુ છે . કારણ ક� સં��ૃિત અને ભાષા પર�પર �ેરક અને પોષક છે . ભાષા
એ સં��ૃિત�ુ ં બીજ છે �યાં મા� ૃભાષાના જ � ૂ�ળયા કપાય �યાં સં��ૃિત �ુકાઇ જ �યને.

મા� ૃભાષા પર અ�ય ભાષાનો �ભાવ ક�મ વધે છે તેના સવ� સામા�ય કારણો નીચે �ુજબ આપી શકાય.
1. હાક�મ ��નો પરા�જત ��ની ભાષા પર પડતો �ભાવ �મ ક�,
1. �ુજરાત પર ઘણા સમય �ુધી રહ�લ �ુ��લમ શાસન.
2. �ુજરાત સ�હત સમ� ભારત પર ��ટ�શ શાસન.
3. આ�ફકા ખંડમાં �ાઝીલ અને �પેિનશ ભાષાનો વધેલ �ભાવ.
4. ચીનની ભાષાનો િતબેટની ભાષા પર વધેલ �ભાવ.
2. આ�ુિનકરણ તથા પિ�મીકરણ તર�ની �ધળ� દોટના કારણે.

3. ભાષકોની નવા શ�દો બનાવવાની ઇ�છાશ��તનો અભાવ અને બનાવેલા શ�દોની અ�વી�ૃિત�ુ ં વલણ.
4. પરભાષી શ�દો વાતચીત અને લખાણમાં વાપરવાથી અ�ભ�ય��ત ધારદાર બને છે તેવી ગેરસમજ.
5. િશ�ણમાં અ�ય ભાષાઓને વ�ુ પડ� ું મહ�વ. દ� ખાદ� ખી, સરખામણી અને ભાષાને સામા�જક દર�� સાથે જોડવાની માનિસકતા.
સરકાર� નીિતઓને કારણે, �મ ક� ��ે�નો વહ�વટમાં વ�ુ પડતો ઉપયોગ. ભારતમાં �હ�દ� અને તેની ભ�ગની ભાષાઓની અવદશા
માટ� સરકાર� નીિતઓ પણ ઉપરો�ત કારણો �ટલી જ જવાબદાર છે .
આ� િવ�માં ઘણી બધી મા� ૃભાષાઓ ઉપરો�ત કારણોસર તેના ભાષકો �ુમાવી રહ� છે . પરં � ુ દર� ક �ય��તએ મા� ૃભાષાને ��યાયનના

મા�યમ કરતા િવશેષ ભાવે જોવાની જ�ર છે . ભાષાએ મા� સંચાર� ુ ં મા�યમ નથી,પણ આપણી સં��ૃિતના રં ગ�ુ�ો આપણા �ુધી અને
આપણી આગળની પેઢ� �ુધી પહ�ચાડવાની �વન�ખ
ંૃ લા છે . એ ભાષા જ છે � આપણને �યાસ,વા�મી�ક,� ુલસી,� ુકારામ, અરિવ�દ,
િવનોબા,રવી��નાથ,�ાનોબા,નરિસ�હ,મીરાં અને ગાંધી� સાથે જોડ� આપે છે . ભાષા જ પ�ુ ક� િસિમત અવાજ કર� શકતા �ાણીઓથી
મ�ુ�યને ઉ��ાંિતની નવી જ �ચાઇએ �ુક� આપે છે , � તેના િવચારો અને ભાવો�ુ ં મા�યમ બને છે . માણસ �યાર� મા� ૃભાષા બોલતો
થાય પછ� ઇિતહાસ,સં��ૃિત તેના �ચ�તં� સાથે ભળ� એ�ુ ં ઘડતર બની તેમાં જડાઇ �ય. માણસ નાનપણથી � વાતાવરણમાં ઉછર� છે
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તે તેની મા� ૃભાષા. મા� ૃભાષા માતાની �મ તેના સં�કારોને પાળે છે - પોષે છે . જો માણસને તેની મા� ૃભાષાથી િવ� ૂટો પાડ� તો તે તેના

સાં��ૃિતક વારસાથી િવ� ૂટો પડ� છે . એટલે �ાર� ય �ય��ત�ને તેના મા� ૃભાષાથી િવ� ૂટો પાડવો જોઇએ નહ� અને પડ�ું પણ ના જોઇએ.
�ય��તના �વનમાં એની મા� ૃભાષા�ુ ં બ�ુ મહ�વ છે � વાત િવ�માં િવ�ભ� સવ��ણ �ારા પણ સા�બત થયેલ છે . �મ ક�,
�ુને�કોના િશ�ણ િવભાગના � ૂવ� ઉપિનયામક જહૉન ડ�િનયલના મતે િશ�ણમાં મા�યમનો ઉપયોગ �ણ બાબતો સાથે સંકળાયેલ છે
1. બાળકો�ુ ં �ાન �હણ કરવાની �મતા.
2. બાળકો�ુ ં ચા�ર�ય ઘડતર કરવામાં.

3. પોતાની સં��ૃિત સાથે બાળકોનો સંબધ
ં જોડવામાં.
આ અ�યાસ�ુ ં સવ� સામા�ય તારણ એ છે ક� િશ�ણમાં મા� ૃભાષાનો ઉપયોગ વ�ુ અસરકારક બને છે . મા� ૃભાષામાં અ�યાસ કરનાર
િવધાથ� છે વટ �ુધી મા� ભાષામાં જ નહ� પણ અ�ય િવષયોમાં પણ સાર� �ગિત કર� દ� ખાડ� છે .િનર�ળ �ૌઢોને સા�ર બનાવવા
મા� ૃભાષા સરળ,ઝડપી અને કારગત િનવડ� છે .ઇિતહાસ સ�ી � ૂર� છે ક� તમામ નોબેલ પા�રતોિષક િવ�તાઓ પોતાની મા� ૃભાષામાં
િશ�ણ લી�ુ હ�.ું
આ�ુ જ એક બી�ુ સવ���્ પણ �યાને લીધા ��ું છે . ઇ�લ�ડના ‘સમર ઇ���ટટ�ુટનાવડા ડચર િમ�ટન રો�બ�સનના મતે “� બાળકો
પોતાની મા� ૃભાષા િસવાય અ�ય મા�યમમાં ભણ�ું પડ� છે તેઓના મન પર બે �કારની છાપ પડ� છે .
1. જો એમને બૌ��ક સફળતા મેળવવી હશે તો પોતાની મા� ૃભાષા �ારા કદ� નહ� મેળવી શક�.
2. તેમની મા� ૃભાષા નકામી છે .
આ બંને ભાવનાથી બાળકોમાં હ�નતાનો ભાવ જ�મે છે જો બાળક અ�યાસકાળ દરિમયાન અ�ય ભાષા સાથે � ૂરતો તાલમેલ ન સાધી
શક� તો તે બાળકના અ�યાસ,ચ�ર� અને સં�કારોની બાબતમાં િવઘાતક અસરો પડ� છે . પોતાને આવી ��થિતમાં �ુકનાર પ�રબળો સામે
િવ�ોહની લાગણી જ�મે છે પછ� એના માટ� જવાબદાર માતા-િપતા જ ક�મ ના હોય. મા� ૃભાષામાં જ િશ�ણ આપવામાં આવે તો
િશખનાર બાળકનો આ�મિવ�ાસ વ�ુ હોય છે . તેની �હણશ��ત પણ �િતમ ક�ાએ કામ કરતી હોય છે . �હણ શ��તમાં બી� �યવધાન
કામ કર� પણ મા� ૃભાષા�ુ ં �યવધાન નડ� ું નથી. મા� ૃભાષા છ�નવાઇ જતા �ય��ત � ૂળ સમેત ઊખડ� �ય છે અને મા� ૃભાષાના � ૂ�ળયા
સંવધ�ન પા�યા હોય તો બાળક સરળતાથી અ�ય ભાષા પણ આ�મસાત કર� શક� છે .
અમે�રકાની વ��િનઆ રા�યની �યો� મેશન �ુિન.ના સંશોધકો ૧૫ રા�યોની �ુ દ� �ુ દ� ૨૩ �ાથિમક શાળાઓના અ�યાસને �તે એવા
તારણ પર આ�યા ક� મા� ૃભાષા અને સવ� સામા�ય �ાથિમક િશ�ણ બંનેને �ડો સંબધ
ં છે . � બાળકોને �ાથિમક િશ�ણ મા� ૃભાષામાં
આપવામાં આ��ું તેવા બાળકોએ �ુબ �ગિત કર� લી જણાઇ.એટલે જ અનેક દ� શોએ લ�ુમતીઓને પોતાની મા� ૃભાષામાં િશ�ણ
આપવાની �યવ�થા કર� લ છે .ઓ��� �લયામાં છે �લા વીસ વષ�થી બહારથી આવીને વસેલા લોકોને પોતાની મા� ૃભાષામાં િશ�ણ
આપવાની �યવ�થા કર� લ છે . ��ુ�ઝલે�ડમાં �યાંના આ�દવાસીઓને તેમની જ ભાષામાં િશખવાડવાથી તે બાળકો� ુ ં િશ�કો સાથે� ુ ં
��યાયન અને �હણશ��તનો �ક �ચો અને અસરકારક મા�ુમ પડ�ો.
આમ, આવા વૈિ�ક અ�યાસો અને તારણો �ય��તના �વન ઘડતર અને િશ�ણમાં મા� ૃભાષા�ુ ં ક�ટ�ું બ�ુ મહ�વ છે એ તાર�વર� �ગટ
કરતા હોય અને આપણે �ુજરાતીઓ એની અવગણના કર� મા� ૃભાષાને � ૃતપાય થતી જોઇ રહ�એ એના �વી બી� કોઇ ક�ુણતા ના

હોઇ શક�. આપણી મા� ૃભાષા એ�ુ ં અ��ત�વ ટકાવી રાખે અને સ� ૃ�ધ બને તેવા તમામ �યાસ આપણા થક� થવા ઘટ� . આમ તો, કોઇ
પણ ભાષાને સ� ૃ�ધ બનાવવા માટ� અ�ય ભાષાના શ�દો �વીકારવાની ઉદારતા આપણી પાસે હોવી જોઇએ. �ુજરાતી ભાષાએ પણ
આવા અનેક શ�દો ��ે�, અરબી, ઉ�ુ�, ફારસી, �હ�દ�, મરાઠ�, બંગાળ� અને રાજ�થાની ભાષાના અપના�યા છે . આમ તો

�ુજરાતીઓ પરા� ૂવ�થી વેપારવણજ માટ� આખી �ુિનયામાં અટન કરતા.�થી આપણી ભાષામાં ક�ટલાય પરદ� શી અને પર�ાંતીય શ�દો
આ�યા છે અને �ને આપણે આપણા શ�દ ભંડોળમાં સમા�યા.પરં � ુ અ�ય ભાષાના શ�દો �વીકારવા એ �ુ દ� વાત છે અને સમ�યા
િવના પોતાની મા� ૃભાષાને �ુલીને બી� ભાષાના શ�દોને આડ�ધડ વાપરવા એ �ુ દ� વાત છે . આ �ુ�ા પર �ુજરાતી ભાષાને સૌથી
વધાર� અસર ��ે� ભાષાએ કર� છે . ગામડાઓને બાદ કરતા નાના-મોટા શહ�રોમાં ઘરની �દરના રો�જ�દા �યવહારમાં પણ ��ે�
શ�દોનો ઉપયોગ વ�યો છે , એ કઇ �ુજરાતીની દ�ર�તા નથી પણ ��ે�ની ગાંડપણની હદ� પહ�ચેલી ઘેલછા છે .
�ુજરાતી ભાષા પર આ� સૌથી વધાર� ખતરો હોય તો છે �લા દસ વષ�થી આ�ુિનકતાની હોડમાં બાળકોને ��ે� મા�યમમાં
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ભણાવવાની ઘેલછા વધી રહ� છે તેની છે . ��ે� મા�યમની શાળાઓમાં �ુજરાતી ભણાવવા અને િશખવા પર ભાર નથી �ુકાતો તે છે .

આવી સં�થાઓમાં અધકચ�ંુ , સરકાર� િનયામા�ુસાર િશખવવા ખાતર મર�યાત િવષયની �મ િશખવાડ� દ� વાય છે . પ�રણામે
બાળકોનો મા� ૃભાષા સાથે, સં��ૃિત સાથે, િવ�છે દ રચાય છે . આની સૌથી મોટ� ક�ુણતા એ છે ક� લોડ� મેકોલોએ ભારતમાં ��ે� િશ�ણ

દાખલ કરતા � �યેય રાખેલો તે િવના ��ે� ��ે�ના મોહમાં આપણે િસ�ધ કર� નાખીએ છ�એ. �ગેજો તો ગયા પણ પાછળ � ૂક�
ગયેલી ��ે�યતે �વનના બધા જ �ે�ો પર ��ુ�વ જમાવવા માંડ�ું છે . આ� �ુબ
ં ઇમાં �ુજરાતીઓની ક�ટલી બધી વ�તી છે છતાં
�ુ�ય �ુજરાતી સાથે ભણવાવાળા વીસ િવધાથ� પણ નથી. આપણા �ુ��ુ િવધાથ�ઓ ગૌણ િવષય તર�ક� પણ આ ભાષાના બદલે અ�ય
ભાષા રાખે છે . એક ભાષા માટ� તેના જ ભાષકો �ારા થતી અવહ�લનાથી મોટ� ક�ુણતા બી� કઇ હોઇ શક�?

અલબ�, ��ે� િશખવાનો વાંધો ના હોઇ શક�. આ� િવ�ના મોટા ભાગના દ� શોનો �યવહાર-સહકાર માટ� ��ે�નો ઉપયોગ કર� છે .
િવ�માં પર�પરના �યવહાર માટ� ��ે� સામા�ય ભાષા બની ગઇ છે .કોપ�ર� ટ જગત,આઇ.ટ�. �ે�,�તરદ� શીય વેપારવણજ વગેર�
��ે� વગર શ� જ નથી. પરં � ુ મા� ૃભાષાના ભોગે આ બ�ું ના થ�ું જોઇએ. સગી માને માર�ને માસીના ખોળામાં બેસવાની ઘેલછા
ક�ટલી િવ�ચ� લાગે છે .દ�વાનખાનામાં બેસવાને લાયક હોય તેને રસોડામાં પેસવા ન દ� વાય. ઘરમાં ના�ુ ં બાળક �ફ�મ�ુ ં ગીત આ�ું
ગાય તો આપણે �ુશ થઇએ છ�એ પણ તેને �ુજરાતની અ��મતા અને ગૌરવ �ગટ કરતી કિવતા,�ાથ�ના નથી આવડતી એની દરકાર
નથી કરતા. વગ�ખડં માં કિવતા ભણાવાય છે તે પણ �વ�ચત શ�દાથ� �ારા જ. એના કિવએ �ુજરાતી ભાષામાં ક�� ું અને ક�ટ�ું �દાન ક�ુ�
એની ચચા� થતી નથી. �ની સીધી અસર એ થાય ક� �ુજરાતી ભાષાને પોતાના સ�નથી સ� ૃ�ધ કરનાર સ�કના �દાનથી િવધાથ�
આ�વન અ�ાત રહ� છે . આપણે િવ� નાગ�રક બન�ું છે પણ �ુજરાતી મટ�ને તો ન�હ જ. એ વાત ચો�સ છે ક� ��ે�નો અભાવ
આ� પાલવે તેમ નથી પણ એનો �ભાવ એટલો બધો તો આપણી ઉપર ના જ હોવો જોઇએ ક� આપણે આપણી મા� ૃભાષાને છે હ દ� વો
પડ�. �ાન કોઇ પણ ભાષા મારફત આવે આપણને ખપે પણ િવરોધ મા�યમ તર�ક� મા� ૃભાષાનો છે દ ઉડાડવા સામે છે . જો આમ જ
ચાલશે તો આપણે િવ��ુ ં �ાન મેળવવાના �થમ સાધનને પણ �ુમાવી દઇ�ુ.ં મા� ૃભાષાને અવગણી ��ે� તરફ�ની આ દોટ આપણી

�ુરાણકાલીન સં��ૃિત માટ� ઘાતક �ુરવાર થશે. ��ે� જ�ર� છે તો ચરોતરના �બન િનવાસી ભારતીય (N.R.I.) િનર�ર પટ� લોની �મ
ક� ENGLISH – VINGLISH �ફ�મની નાિયકા શશી ગોડબોલેની �મ �ય�ન કર� �ું શીખી ના શકાય? �ુજરાતી ભાષક રહ�ને
��ે�માં િન� ૂણતા મેળવી શકાય છે . ખર� ખર ભાષા ��યેની અ��મતા બાબતે આપણા કરતા રિશયા, ઇઝરાયેલ, �પાન, ચીનના
રાજનેતાઓ અનેક ઘણા ચ�ડયાતા સા�બત થાય છે . તેઓ િવકસીત દ� શના �િતિનિધ નાગ�રક હોવા છતાં પણ આપણે જોઇ શક�એ છ�એ
ક� ગમે તેવી સિમટ હોય, સંમેલન હોય તેઓ પોતાની રા��ભાષામાં �વચન આપી પોતાની મા� ૃભાષાની ગૌરવભેર અ��મતા નથી

�ળવતા? �યાર� �ુ:ખ સાથે કહ�� ું પડ� છે ક� આપણે �યાં મા� ૃભાષાને બચાવવા કોટ� માં ક�સ કરવો હોય તો ��ે�માં લડવો પડ�.
સામા�ય માણસો માટ� ર�ૂ થ� ું બ�ટ સામા�ય માણસ ન સમ� શક� તેવી ��ે�માં ર�ૂ થાય. જો આમ જ ચાલશે તો �ુજરાતીની સાથે
ભારતની તમામ �ાંિતય ભાષાઓની હાલત દયાજનક હશે. ઇઝરાઇલે � �ુ �સો �હ�ુ ભાષાને �ુનજ�િવત કરવામાં દાખ�યો એવો જ
�ુ �સો આપણે આપણી �ુજરાતીને બચાવવા દાખવવો પડશે.
આવા સંજોગોમાં �ુજરાતીને વ�ુ નબળ� પડતી અટકાવવા �ુજરાતી માણસ �ું કર� શક�.?તે િવશે ક�ટલાક �ુ�ા જોઇએ.
1. ભાષા �ગે મા� ગવ� ન કર�એ પણ તે� ુ ં ગૌરવ �ળવીએ.
2. એના વપરાશમાં ચીવટ અને ચોકસાઇ રાખીએ.
3. પ�રવારમાં અને અ�ય સાથે પર�પરના �યવહાર �ુજરાતીમાં જ કર�એ. િવચારો જો મા� ૃભાષામાં આવતા હોય તો અ�ભ�ય��ત
માટ� અ�ય ભાષાનો �યોગ શા માટ� ?
4. બાળકોના િશ�ણ�ુ ં મા�યમ �ુજરાતી જ રાખીએ.
5. પ��યવહાર ,ઇ-મેઇલ,�યા�યાન �ુજરાતીમાં જ કર�એ. .

6. રોજ થો�ુક
ં િશ�ટ વાંચન અને લેખન કરવાની આદત પાડવી જોઇએ.
7. સરકાર� પણ પોતાનો વહ�વટ �ુજરાતીમાં જ ચલાવવો. સરકાર �ારા લેવાતા એવા પગલાનો િવરોધ કર�એ �નાથી �ુજરાતી
ભાષાને હાિન પહોચે.
8. સા�હ�ય, સામા�ક િવ�ાન અને નવા સંશોધનોના �ુજરાતીમાં વહ�લામાં વહ�લી તક� અ�ુવાદ થાય અને એ�ું �ાન પોતાની
ભાષામાં સ�વર� ભાષક પાસે પહોચ� �થી અ�ય ભાષાના મા�યમની જ�ર જ ન પડ�.
9. �ાથિમક અને મા�યિમક શાળાક�ાએ મા� ૃભાષાનો �ુ વાળ વધે તેવા �યાસો થવા જોઇએ.��ે� િસવાય�ુ ં િશ�ણ �ુજરાતી
ભાષામાં આપ�ું જોઇએ.જગતના કોઇ દ� શમાં સામા�ય �ાન પરભાષામાં આપવાનો આપણા દ� શ �વો િવપર�ત �મ કદાચ
�ુિનયાના કોઇ દ� શમાં નહ� હોય.

10. કૉલેજ ક�ાએ �ુજરાતી ભાષા-સા�હ�ય ��યે �ુ�ચ વધે તે� ું વાતાવરણ સ��ું પડશે.
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11. �ુજરાતી ભાષાએ �ુજરાતીઓનો સ� ૂહગત વારસો છે , ક�મતી અને ગૌરવ અપાવે તેવો વારસો છે એ િવશે સામા�ય સમજ ઊભી
કર� ��િૃ ત લાવવા �યાસ થવો જોઇએ.
જો ક� ભાષા માટ� આટલી સાવચેતી આનંદ પમાડ� તેવી છે . મા� ૃભાષા પર આવનારા ખતરાને ઓળખી લઇ, અગમચેતી વાપર�,
મા� ૃભાષા�ુ ં મહ�વ �થાિપત કરવાના, એની ગર�મા અને ગૌરવ �ળવવાના, ભાષા માટ� એના ભાષકોમાં અ��મતા ઊભી કરવાના �
�યાસો થઇ ર�ા છે તે જોતાં કહ� શકાય ક� આવા સ��ય�નો એક �દવસ જ�ર રં ગ લાવશે.મા� સા�હ�યકારો જ નહ� સમાજના તમામ
વગ�એ મા� ૃભાષા �ગે ગંભીરતાથી િવચાર�ું પડશે. એમાંય િશ�ણ �ે�ે મહ�વની જવાબદાર� િનભાવતા લોકોએ પોતાની નૈિતક ફરજ

સમ� ��િૃ ત લાવવા �યાસ કરવો જોઇએ. આ માટ� સ�હયારો �ુ�ુષાથ� અપે��ત છે . એકને એક બે થઇ�ુ,ં આગળ જતા બાવીસ
થઇ�ુ.ં હાલ દર� ક �ે�ે વ�ાઓછા �માણમાં ચેતના �ગી છે . એક પછ� એક િનઝ�રનો સંચય થતો જશે. તેમાંથી જ�ર સ�રતા અવતરશે.
મારો આ લેખ આવા જ �યાસનો એક ભાગ છે .
***************************************************
ડૉ. પંકજ પટ�લ
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