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વળંધન અને તેન  ંસ્લરૂ 
 ડૉ. એર. એવ. ભેલાડા 

વલજમનગય આર્ૌ્વ કરેજ, વાફયકાઠંા 
 

શ્રી શરયલલ્રબ બામાણીના ભતે વળંધન એટરે વત્મની ળધ. વળંધન એટરે શ દ્ધ કયવ ,ં ળધી રાલવ .ં 
ફીજાને નત   ંજડત  ંતેને ખી કાઢવ ,ં જે અપ્રગટ છે, ગ પ્ત છે અને અજ્ઞાત છે. તેને પ્રકાળભા ંરાલવ  ંએટરે 

વળંધન. વમ્મક યીતે જે ળધામ છે તેને શ દ્ધ કયલાન જેભા ંબાલ યશરે છે તેને વળંધન કશલેાભા ંઆલે છે. 

કાચા સ્લરૂભાથંી ાક ં સ્લરૂ તૈમાય કયવ  ંતે વળંધન. કશ  ંજ ન શમ અને ળધી કાઢવ  ંતે ણ વળંધન. જે 

અજ્ઞાત અને અત્ૂ શત   ંતેને પ્રકાળભા ંરાલવ ,ં ફશાય રાલવ  ંતે ણ વળંધન, ર્ૂંકભા ંસ્થૂભાથંી સકૂ્ષ્ભ તયપ 

ગવત કયલી એટરે વળંધન. 

 

1. વળંધનની વ્માખ્મા  
જ્ઞાનની નાનાભા ંનાની ભવૂભકાએ રયચચતથી અરયચચતની રદળાની ળધમાત્રા એટરે વળંધન. જ્ઞાત યથી 
અજ્ઞાત તયપની માત્રા એટરે વળંધન. 

 

2. વળંધનન  ંસ્લરૂ  
ભાનલ સષૃ્ટટ વાથે વફંધં યાખે છે, એ વફંધંથી ભાનલ છૂટ ડત નથી, અથા્ત થલા ભાગત નથી. ભાનલન  ં
ચચત્ત પ્રકૃવત વાથેન વફંધં ટકાલી યાખલાન  ંકાભ કયે છે. આભ, પ્રકૃવત અને ભન ટમ લચ્ચેના વફંધંને ચચત્ત 

ટકાલી યાખે છે. ભાનલજાત બ દ્ધદ્ધ લડે તાની આગલી સષૃ્ટટ ઉબી કયે છે, ભાનલી પ્રકૃવતને ઓખીને તેના 
વલળેન  ં જ્ઞાન જન્ભાલત યશ ે છે, ભાનલી આ જ્ઞાન તારકિકતાને કાયણે જન્ભાલે છે, જેને અન ભાવનક ધ્ધવત 

કશલેાભા ંઆલે છે. જેભા ંભન ટમ લસ્ત  ની ભદદથી વલચાય તયપ જામ છે અને ક્યાયેક વલચાયની ભદદથી લસ્ત   
તયપ જામ છે. આભ ભાનલી તક્ની ભદદથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયે છે. વલચાય વલળેના વલજ્ઞાનને તક્ળાસ્ત્ર કશ ેછે. 

જ્ઞાનના વર્જનની ભટાભા ંભટી પ્રરિમા આ છે. તક્ને વળંધન વાથે વીધ વફંધં છે. અને વળંધન ચક્કવ 

પ્રકાયની ફોદ્ધદ્ધક પ્રરિમા છે. તારકિકતા વળંધનન ામ છે. 

 

વારશત્મ અને અન્મ કરાઓ ભાનલવલદ્યાઓના લગ્ભા ંઆલે છે, અને ભાનલવલદ્યાઓભા ંવળંધનન  ંજે સ્લરૂ છે 

તે વભાજવલજ્ઞાન અને પ્રાકૃવતકવલજ્ઞાનભાં થતા વળંધનથી જ દ ં  છે. પ્રાકૃવતકવલજ્ઞાનભા ંથતા ંવળંધન 
ગચણત અને તક્ જેલા ંવલજ્ઞાનભા ંથતા ંવળંધનથી જ દા ંછે. શ દ્ધ વલજ્ઞાન સ્લમવંવદ્ધ વત્મભાથંી વનટક્ તાયલે 

છે, અને ત્મા ંવળંધન ખફૂ ઊંચી ભવૂભકાએ શોંચી જામ છે, ઊંચી એટરી અત્ૂતાની ભવૂભકાએ, પ્રાકૃવતક 

વલજ્ઞાનની વાભગ્રી બોવતક છે, એટરે કે ત્ૂ છે. પ્રાકૃવતક વલજ્ઞાન આન ભાવનક શમ છે, તે બોવતક અવનલામ્તા 
વાથે કાભ ાય ાડ ેછે. જેભા ંવનયીક્ષણ, પ્રમગ અને આન ભાવનક તક્ જેના ંપ્રમ ખ વાધન છે. ગચણત અને તક્ 
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જેલા ંશ દ્ધ વલજ્ઞાનભા ંજે શ દ્ધદ્ધ છે તે પ્રાકૃવતક વલજ્ઞાનભા ંનથી. એટરે તે વ્માપ્પ્તઓ લડે આગ લધે છે. 

શ દ્ધવલજ્ઞાન અને પ્રાકૃવતક વલજ્ઞાનની વાભગ્રીને વભાજવલજ્ઞાન વાથે વયખાલતા ંએક તપાલત સ્ટટ જઈ 

ળકામ છે અને તે એ છે કે વભાજ વલજ્ઞાનની વાભગ્રીના કેન્રભા ંભન ટમ છે, એટરે એની વાભગ્રી ભન ટમ છે. 

બોવતકદાથો વલચાય, દાખરાઓ કે આંકડાઓની નથી. જેથી કયીને અશીં વળંધનભા ંવકં રતાની ભાત્રા 
પ્રભાણભા ંલધે છે, જે વકં રતા ભાનલવલદ્યાઓ અને કરાભા ં કે વારશત્મભા ંઆત્ભચબમ ખ ફની જામ છે, જે 

સ્લાબાવલક છે, અને વારશત્મન  ંવળંધન જરટર છે. તે વભજી ળકામ તેવ  ંછે, યંત   કઈણ કરા કે વારશત્મભા ં
વળંધન શઈ જ ન ળકે એ અળક્ય છે,  વારશત્મત આનદં ભાટે છે, વલજ્ઞાન કે વ્માકયણ તેના ળત્ર  છે, એ ભાનવ  ં
ભરૂ બયેલ  ંછે. જેનાથી વારશત્મ વલળેની અધ યી વભજ અને વલજ્ઞાન કે વળંધન વલળેની ગેયવભજ ઉત્ન્ન થામ 

છે, જે વારશત્મને ગ ૂગંાલી ભાયે છે. આભ વળંધન કે વલજ્ઞાન વારશત્મકરાને લધ ને લધ  શ દ્ધ કયે છે, અને તેના 
વલકાવની નલી તક ઉબી કયે છે. 

 

વારશત્મ જેલી કરાઓ ભાનલવલદ્યાઓના લગ્ભા ંઆલે છે. આલી કરાઓની વાભગ્રી ભાનલન પ્રવતબાલ છે. 

વારશત્મ ભાનલથી યચામ છે. વારશત્મન  ંબાલન ણ ભાનલી જ કયે છે. આભ વારશત્મન  ંવર્જન તેભજ બાલન 

અને વારશત્મન  ંઉત્વત્ત સ્થાન ણ ભાનલી જ છે. ત પ્રશ્ન થામ કે તેભા ંઅલકાળ શળે ? એભા ંલૈજ્ઞાવનક શસ્તકે્ષ 

શઈ ળકે ? વારશત્ત્મક વળંધન વારશત્મના ઉત્ાદન અથા્તૌ કૃવત ઉય કે તેના ઉમગ ઉય બાગ્મે જ કળી 
પ્રત્મક્ષ અવય ાડી ળકે છે. વારશત્ત્મક વદંબ્ળધ ભાટે વળંધકે વલલેચનગ્રથં જ શમ ત તે ણ જઈ જલા 
જઈએ. તટસ્થ યીતે તેણે આ કાભ કયવ  ંજઈએ. વળંધકે તાના વલમને અન કૂ આલતા બાલાત્ભક 

વલલેચન વદંબોન  ંણ વલટરેણ કયવ  ંજઈએ. વળંધકે તાના વલમને અન રૂ એલા ંઅન્મ વળંધનના ં
વલલેચનને ણ રક્ષભા ંરેલાં જઈએ, જેથી કયીને તે તાના વળંધનને  આદળ ્ફનાલી ળકે છે. આ ઉયાતં 

વળંધનની પ્રગવત દળા્લત   ં વલલેચન ણ જઈ રેવ  ંજઈએ. વળંધન ઉય થમેલ  ંવર્જન જે આકાય-પ્રકાય 

ધયાલત   ંશમ એન  ંવંણ્ૂ અધ્મમન ણ એટલ  ંજ જરૂયી છે. વનવિતકૃવતન  ંવળંધન કયતી લખતે વળંધકને 

એના સ્લરૂન  ંજ્ઞાન શમ ત તે કૃવતન  ંવટંરેણ વશરેાઈથી ઓખી ળકે છે. આભ વળંધકે કૃવતના સ્લરૂન 
સ્લાધ્મામ કયેર શલ જઈએ. એ જ યીતે તેના પ્રકાયન ણ જ્ઞાતા શલ જઈએ. જરૂય ડે આદળ ્વળંધકે 

પ્ાચ્માત્મ વારશત્મન ણ ઉમગ કયલ જઈએ. 

 

વારશત્મન ઈવતશાવ, જ્ઞાન ક, ળબ્દક, વળંધન વગં્રશ લગેયેન વદંબ્ ણ આદળ્ વળંધકે જઈ રેલ 
જઈએ. વારશત્ત્મક, વલદ્યાકીમ અને વળંધનના ં વાભવમકન ણ વળંધકે વદંબ્ તયીકે ઉમગ કયલ 
જઈએ. વળંધક જે વભમગાાની કૃવતન  ંવળંધન કયત શમ તે વભમગાાન  ં વ્માકયણ ણ તેન વદંબ્ 

ફનેં છે. કાયણ કે કૃવતન  ંવર્જન બાાભા ંથામ છે, અને તેન  ંવળંધન ણ બાા લડે થામ છે, તેથી જે તે 

વભમગાાની કૃવતન  ંવળંધન કયતી લખતે વ્માકયણ જવ  ંજરૂયી છે, વ્માકયણના છંદ, અરકંાય, ધ્લવન-

વ્મલસ્થા, વભાવ લગેયેન તે જ્ઞાતા શલ જરૂયી છે. જેના કાયણે તેન  ંવળંધન ઉચ્ચ કરટન  ંફની યશ.ે વદંબ્ગ્રથં 

ઉરબ્ધ શમ અને તેને લાચેંર શમ ત જ ઉમગભાં રેલામ કે તેભાથંી કઈ વલધાન ઉમગભા ંરેલામ. 

આભ વદંબ્ગ્રથંની પ્રભાણભતૂતા ણ વળંધકે જલી જઈએ. વમચૂચત વદંબ્ગ્રથં અને વાભવમક લગેયેની 
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ળધ ભાટે વલદ્વાનની તદ્દવલમક વારશત્મ વાભગ્રી અને તેની સચૂચ જઈ જલી જઈએ. વળંધન લેૂ અભ્માવ 

કયતા વળંધકે એલા ગ્રથં-વાભાવમકની નોંધ તૈમાય કયલી જઈએ. શસ્તચરચખત ગ્રથં જમા ંછે તેલા ગ્રથંારમ 
અને ભશત્લના ંગ્રથંારમની મ રાકાત ણ વલચાયી રેલી જઈએ, જરૂય ડે ત અન્મ યાજમના ંગ્રથંારમન 
ણ ઉમગ કયલ જઈએ. 

 

વળંધકે તાના વળંધનને ત્રણ વલબાગભા ંલશેંચી નાખવ  ંજઈએ. ( ૧) વળંધન લેૂન સ્લાધ્મામ. ( ૨) 

વળંધન કામ્કયતી લખતન સ્લાધ્મામ. (૩)  નયાલત્ન.  

 

વળંધન લેૂના સ્લાધ્મામભા ંવદંબ્ગ્રથંના લાચનથી આયંબીને વલમની રૂયેખા તૈમાય કયલા સ ધીની 
કામ્લાશી કયલાની શમ છે. સ્લાધ્મામન િભ નક્કી કયી પ્રાયંચબક વજ્જતા તયીકે વલમન વાભાન્મ રયચમ 

ભેલલા ભાટે વળંધક જે અભ્માવ કયે છે, એભા ંભારશતી અને તાના વલમના વદંબોન  ંરદગ્દળ્ન પ્રાપ્ત કયે 

છે, ત્માયફાદ વલળે વદંબોના અધ્મમનન તફક્ક આલે છે. અશીં સકૂ્ષ્ભ ાવાઓન તે વલચાય કયે છે, પ્રથભ 

તફકે્ક તેના વળંધનની રૂયેખાભા ં તે પેયપાય ણ કયી ળકે છે. તેણે વળંધન લેૂ તભાભ વદંબ્ગ્રથં –
વાભાવમક લગેયે લાચંી વલચાયી રીધા શમ છે. વળંધન વલળેની ચક્કવ રૂયેખા શલે તૈમાય થામ છે. 

સ્લાધામન ફીજ તફક્ક તે વળંધનન  ંકામ્. વળંધન અને તેન  ં વનરૂણ વાથે થતા ંશલાથી વળંધકની 
ળાસ્ત્રીમ કામ્વલવધ, લૈજ્ઞાવનક ધ્ધવત અને અવરંદગ્ધ રેખન યીવત ખફૂ જ એકાગ્રતા ભાગી રે છે. આગના 
તફક્કાભા ંજે વદંબ્ સચૂચ તૈમાય થઇ છે, એન વલવનમગ ણ અલાય-નલાય થત યશ ેછે. 

 

વળંધનન ત્રીજ તફક્ક  નયાલત્નન છે. વળંધન કામ્ ણ્ૂ થામ છી વળંધકે એકાગ્રતાથી તાન  ં
વળંધન જઈ રેવ  ં જઈએ, અને તેભા ં જે કંઇ ભરૂ દેખામ તેને દૂય કયલી જઈએ.  ક્યાયેક વળંધનભા ં
 નયાલત્ન થય  ંશમ ત તેને સ ધાયી રેવ  ંજઈએ, ક્યાકં કશ  ંયશી ગય  ંશમ ત તેન ઉભેય ણ કયી ળકામ. 

આભ આ તફકે્ક વળંધક તે વલલેચક ફની વળંધનન વલમ અને એના વદંબોન  ંવમચૂચત વકંરન થય  ંછે 

કે નરશ એની વલલેચક બાલે તાવ ણ તેણે કયલી જઈએ.   

 

ર્ૂંકભા ંવળંધક વનટણાત અને બક્તા શલ જઈએ, તે ભાત્ર વનટણાત કે ભાત્ર બક્તા જ શમ ત વળંધન કામ્ 

ઉત્તભ યીતે કયી ળકે નરશ. વળંધક વનટણાત ન શમ ત તેન  ંકામ્ અલૈજ્ઞાવનક ફની જામ. અને તે બક્તા ન શમ 

ત તેન  ંવળંધન મતૃ ફની જામ છે, તેથી વળંધક વનટણાત અને બક્તા શલ જઈએ. આભ વારશત્ત્મક 

વળંધન અન્મ વલજ્ઞાનભા ંથતા વળંધન કયતા ંઅનેક અથોભા ંમલૂ્મલાન અથોભા ંચબન્ન છે. 

 

3. આદળ ્વળંધકની વજ્જતા 
વળંધન ભાનલ અસ્સ્તત્લની એક વશજેવવૃત છે. એ ભાનલીની ફોદ્ધદ્ધક ચેતનાન  ં સ્લાબાવલક રયણાભ છે. 

વળંધનની રદળાભા ંપ્રવતૃ થનાયે વળંધનના વ્માકયણને વભજી રેવ  ંજરૂયી છે. શાથે ચડ્ા ંવાધન અને 

વચટ વલચાયને વ્મક્ત કમા્ વવલામ પ્રાપ્ત કયેરા ંઉયછલ્રા ંતાયણને આધાયે વળંધનની પ્રવવૃત્ત કયનાયની 
આણે ત્મા ંખટ નથી. વળંધનની પ્રવવૃત્તના વલકાવ ભાટે લૈજ્ઞાવનક દ્ધવત એ અવનલામ્ ળયત ફની જામ છે. 
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આદળ ્વળંધકે વો પ્રથભ ત તે કયલા ધાયેરા વળંધનની અગત્મતા અને અવનલામ્તા વભજી રેલી 
જઈએ. તાન  ં વળંધન બાવલ ેઢીને કઈ યીતે ઉકાયક થળે તેની સ્ટટતા વળંધકના ચચત્તભા ં શલી 
જઈએ. ભાત્ર સ્લાથ્યક કે ઉાવધ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વળંધન કયનાય વળંધક એની ચેતનાને ગ ૂગંાલી 
નાખે છે. વારશત્ત્મક વળંધનને વલજ્ઞાન વાથે વફંધં છે, વલજ્ઞાનને તક્ વાથે વફંધં છે. તક્ન આળય રઈને 

વારશત્મકરાના રયણાભ વ્મલસ્થાફદ્ધ યીતે લણ્લી ળકામ છે. અશીંમા ં વલજ્ઞાન અને કરા એક ફીજાના યૂક 

છે. આદળ ્વળંધક વારશત્ત્મક વળંધન કયતા ંશરેા ંઆનદંાન બંલ અને ત્માયફાદ જ્ઞાન ભેલે છે. વારશત્ત્મક 

વળંધન એક ફોદ્ધદ્ધક પ્રવવૃત્ત છે. આ પ્રવવૃતભા ં વળંધક લૈજ્ઞાવનક દ્ધવત અને વલવલધ ળાસ્ત્રન પદામી 
વલવનમગ કયે છે. આદળ ્વળંધક વારશત્ત્મક વળંધનભા ંવાભગ્રી તયીકે તાના પ્રવતબાલ યજૂ કયે છે. જે 

પ્રવતબાલ એની આસ્લાદ પ્રવવૃત્ત છે, જે  આનદંાન બલભાં છત થામ છે. આ ઉયાતં તેને જ્ઞાન ણ પ્રાપ્ત થામ 

છે. 

 

કઈણ પ્રકાયના વળંધન ભાટે વળંધકભા ંવનયીક્ષણની વજ્જતા શલી જરૂયી છે. વનયીક્ષણન પ્રાયંબ વળંધન 

ભાટે વનવિત કયેરા વલમ ઉયથી જ થલ જઈએ. વલમન  ંમલૂ્મ અને ભશત્તા સ્ટટ શલી જઈએ. અભ્માવ 

દ્વાયા પ્રાપ્ત થતા વનયીક્ષણની તારકિકતાન  ંભર્ ં મલૂ્મ શમ છે. વળંધકે તક્વગં વનયીક્ષણની વ્મલસ્થા થઇ ળકે 

એ યીતે અભ્માવન  ંઆમજન કયવ  ંજઈએ. વળંધન અંગેના વલચાયક એ વનયીક્ષણના અન વધંાનભા ંચચત્તની 
સ્લસ્થતા ય ખફૂ બાય મકૂ્ય છે. આદળ્ વળંધકે અભ્માવ દયમ્માન કઈણ પ્રકાયના લ્ૂગ્રશથી દૂય યશી 
તટસ્થ યશી વળંધન કયવ  ં જઈએ. આદળ ્ વળંધક વારશત્મ કરાન બક્તા શલ જઈએ. આ ઉયાતં 

વનટણાત ણ શલ જઈએ. આદળ ્ વળંધક વળંધનભા ં વનયીક્ષણ આયંબના અભ્માવકાથી જ કયળે. 

વનયીક્ષણના મથાથ્ને ાભલા ભાટે જરૂય છે, પ્રત્મક્ષીકયણની. જે કંઈ તે જય  ંછે, અન બવ્ય  ંછે એન  ંવાચ  ં
અને ચખ્ખ  ંઅથ્ઘટન, એન  ંનાભ પ્રત્મક્ષીકયણ. વળંધક જેટર ધ્માનભગ્ન અભ્માવી શમ તેટર તેને પામદ 
થામ છે. વળંધક ાવે ગ ણ-અલગ ણ અને વત્માવત્મ ાયખલાની ળસ્ક્ત ણ શલી જરૂયી છે. 

 

વળંધનની ગવતવલવધઓભા ંએક યીતે જલા જઈએ ત વળંધક એકર જ કામ્ કયત શમ છે. યંત   તેના 
અભ્માવભા ં આલતા વદંબ્ગ્રથં, એના ઉય થમેરા ં વલલેચન, આ ઉયાતં થમેરા ં આદળ ્ વળંધન, 
વલમરક્ષી અન બલ તથા તે જે વળંધન કામ્ કયે છે એના બવલટમે થનાયા ઉમગ લગેયે વળંધકના 
કામ્ને ફહ રયણાભરક્ષી ફનાલે છે. આદળ ્વળંધક વળંધનભા ંજે અપ્રગટ છે, ગ પ્ત છે, અજ્ઞાત છે એનાથી 
જ્ઞાત થઈને એને ળધલાન  ંકામ્ કયે છે. કઈ એક  ફાફતે વભાજભા ંપ્રલત્તી ગેય વભજ વલળે વાચ  ંજ્ઞાન ેદા 
કયલાની ઈચ્છા વળંધકને શમ છે. આદળ ્વળંધક તથ્મ દ્વાયા પ્રાપ્ત થતા  વત્મને રયપ્રકૃત સ્લરૂભા ંયજૂ 

કયે ત જ એના વળંધનન  ં કામ્ વપ થામ. વળંધકે અંગત આત્ભરક્ષી પ્રબાલથી ફને એટરા અચરપ્ત 

યશલેામ ત જ તથ્મ અને શ ધ્ધ વ્માક વત્મ સ ધી શોંચી ળકામ. વારશત્ત્મક વળંધન દ્વાયા જે પ્રખ્માત છે, 

એભાથંી નલા વત્મ પ્રકાળભા ંરાલલાન  ંકામ્ વળંધક કયે છે, અને અલ્ખ્માતને  પ્રખ્માત કયલાન  ંકાભ ણ 

વળંધક કયે છે. કઈલાય વાલ અજાણી રદળાઓ ખરીને વળંધક નલા ંવત્મ અને વવધ્ધાતં ણ પ્રગટાલે છે. 
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વળંધનએ લૈમસ્ક્તક વદંબોભા ં ણ ણ્ૂ છે. દા.ત. ગ જયાતી વારશત્મના કરા વળયભણી તયીકે પે્રભાનદં 

પ્રસ્થાવત થમા એન  ં કાયણ પે્રભાનદં વલમક વળંધન છે. વળંધક વર્જકના આત્ભવાક્ષાત્કાયને તાના 
દળ્નની વયાણે ચઢાલે છે. વર્જનાત્ભક બાાની તાવ કયતા ંકયતા ંઆ અથ્ઘટનની ળક્યતાઓન વલચાય 

કયે છે. એની ખફૂીઓ અને ખાભીઓ શમ ત તેના ય પ્રકાળ ાથયે છે. વર્જકના અન બલભા ંયશરેા વત્મન  ં
મથાથ ્દળ્ન કયાલલાન ઉત્વાશ વળંધકભા ંશમ છે, લૈજ્ઞાવનકની જેભ વળંધકે ણ લસ્ત  રક્ષી ફનીને કામ્ 

કયલાન  ંશમ છે. 

 

આદળ ્વળંધક વારશત્ત્મક અન બલથી વમદૃ્ધ શલ જઈએ. તે જે કૃવતન  ંવળંધન કયે છે એ કૃવત તેન શરે 
વારશત્ત્મક અન બલત ન જ શમ, તાના લૂા્ન બલને વાથે યાખીને તે વળંધન ાત્ર ફનેરી કૃવતન  ં
વનયીક્ષણ,યીક્ષણ કયત શમ છે. તેથી તેન  ંવળંધન લૈજ્ઞાવનક ફનત  ંશમ છે. વજ્જ વળંધક કૃવતની તાવ 

કયતી લખતે  લા્ન બલન વલવનમગ કયે છે, જેથી કયીને તે લસ્ત  રક્ષી ફની ળકે છે. આન ભાવનક દ્ધવતએ 

થતી કૃવતની તાવભા ંતક્દ આલી ના જામ એની વળંધકે વતત કાજી યાખલાની શમ છે. વનગભન 

દ્ધવત દ્વાયા તે વાભાન્મ વવધ્ધાતંથી આગ લધીને વલવળટટ તાયણ ણ આે છે. આદળ્ વળંધકે વર્જનાત્ભક 

વારશત્મની જે કરા પ્રય સ્ક્તઓ વનશાી છે, એને ણ સ્ટટ કયી આલી જઈએ. વાથે વાથે તેની લૈજ્ઞાવનકવવૃત 

લચ્ચે વારશત્ત્મક આનદંાન બલ થામ એ ણ ઉચચત છે. કરા પ્રય સ્ક્તઓને રક્ષભાં યાખીને વવધ્ધાતંન  ંસ્થાન 

કયનાય વળંધક એ વમંજનન ભરશભા સ્લીકાયીને આગ લધે છે. વમંજનન વદંબ્ સ્લીકાયીને ચારનાય 

વળંધક નલા ંવળંધનને અલકાળ આે છે. વળંધનની યંયા ભાટે મગ્મ ભવૂભકા તૈમાય કયી આે એભા ં
જ વળંધન અને વવદ્ધાતંન  ં ટકાઉણ  ં છે. અને આ અથ્ભા ં જ વારશત્ત્મક વળંધક ખયા અથ્ભા ં‘ વહ્રદમ 

વળંધક’ છે. 

 

વારશત્મ વળંધન રેચખત સ્લરૂે પ્રગટ કયતી લખતે વળંધકે વય,સ્ટટ અને ભાવભિક બાાન આગ્રશ યાખલ 
જરૂયી છે. વળંધકની યજૂઆત બાયેખભ શમ ત વળંધનના આળમને કચડી નાખે છે. વળંધકે વલયાટ ફનવ  ં
જઈએ. સકૂ્ષ્ભભા ંસકૂ્ષ્ભ વલગતને અત્મતં વયતાથી સ સ્ટટ કયલી જઈએ. વળંધકે વનટઠાલ્ૂક અભ્માવ 

કયીને કેટરાકં ભોચરક તાયણ કાઢલા ંજઈએ જે ક્યાયેક યંયાથી ચબન્ન ડી જામ તેલા ંશમ  છે. તેભ છતા ં
વળંધકે તે અંગે ખચકાટ અન બલલ જઈએ નશીં. વળંધન કામ્ ગબંીય ણે કયવ  ંજઈએ એ જરૂયી છે, ણ 

એન  ં રયણાભ રેચખત સ્લરૂે પ્રગટે ત્માયે વય, સ સ્ટટ, વલળદ્દ અને ભાવભિક શવ  ં જરૂયી છે. વારશત્ત્મક 

વળંધન અને વારશત્ત્મક વલલેચન લચ્ચેન બેદ વળંધકે વભજી રેલ જઈએ. આભ છતા ંફનેં એક ફીજાના 
યૂક છે. વળંધન લખતે વળંધક લસ્ત  રક્ષી વનયીક્ષણ કયત શમ છે. વલલેચન આત્ભરક્ષી પ્રવવૃત્ત છે. વળંધન 

કયતી લખતે વળંધક મલૂ્માકંન કયત શમ છે, ત્માયે વલલેચનના ભાદંડ ઉમગી નીલડતા શમ છે. 

વળંધક ત્જજ્ઞાસ  શલ જઈએ, એને વલમ વદંગીન  ં કામ્ ણ ગબંીય યીતે કયવ  ં જઈએ. વળંધનભા ં
વળંધકે વનટઠાલ્ૂક કાભ, યવવવૃત્ત અને બ દ્ધદ્ધચેતનાભા ંશ્રદ્ધા યાખીને દ્ધવતવયન  ંવળંધન આયંબવ  ંજઈએ. 

 

વળંધનના વલમન  ંકે્ષત્ર ભમા્રદત યાખવ ,ં ણ એ દ્વાયા વળંધનની ળક્યતાઓન વ્મા અને વલસ્તાય ભટ 
ફને એવ  ંઆમજન વલચાયવ ,ં વલમની વદંગી એલી કયલી કે એભા ંવળંધનની ળક્યતાઓન કવ કાઢી 
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ળકામ અને બવલટમે ણ અન્મ વળંધક ભાટે એક આદળ્ વળંધન ફની યશ.ે યવ વોન્દમ્ની અન ભવૂતના 
વદંબ્ભા ંએના સકૂ્ષ્ભ અને આંતરયક અન ભવૂતન  ંવકંરન કયલાન  ંવારશત્મ વળંધક ભાટે અવનલામ્ છે. 

 

વારશત્મ દ્વાયા પ્રગટ થતા બાલ, રાગણી કે વલચાયન  ંઅન વધંાન ભાનલજાત વાથે અનેકવલધ યીતે થમેલ  ંશમ 

છે. તેથી વારશત્મના વળંધકે એન અભ્માવ કયલ જરૂયી છે. વારશત્મના તથ્મ દ્વાયા વળંધક ભાનલીમ વદંબ્ 

ભેલલા ભથાભણ કયે એ જરૂયી છે, વારશત્મ વળંધકે એક જ વ્મસ્ક્તની વલકવતી કક્ષાન વંાય પ્રાપ્ત થતા 
પ્રવતબાલન અભ્માવ કયલ જઈએ. તથ્મના વળંધકે વારશત્મ વર્જનના વદંબ્ભાં કૃવતને જ પ્રભાણ ભાનીને 

ચારવ  ંજઈએ, એને ભાટે કૃવત એન  ંબાલજગત એન ભાનલીમ વદંબ્ એ જ તથ્મ ળધનની વાભગ્રી છે. 

વારશત્મવળંધક કરાભીભાવંક  ણ શલ જઈએ, કાયણ કે વારશત્મ એ કરા છે, વારશત્મ વળંધનના ંતથ્મ 
તાવતી લખતે વળંધકની કરારષ્ટટ વતત વતક્ યશલેી જઈએ. આદળ ્વળંધકે વળંધન વાથે વકંામેર 

વદંબ્ વાભગ્રીન ણ વલવનમગ કયલ જઈએ. જરૂય ડે ત વળંધકે ઈવતશાવરક્ષી લરણને જઇને 

ઐવતશાવવક વદંબ્ન ણ ઉમગ કયલ જઈએ. વળંધનન વલમ ત્મા છી વળંધકે વદંબ્ ળધ 

આયંબલી જઈએ. આયંબની કૃવત કે કૃવતઓ અપ્રકાવળત શમ ત તેની શસ્તપ્રત એકઠી કયલી જઈએ. જે 

કૃવતઓ પ્રકાવળત શમ તેન અભ્માવ કયલ જઈએ. એક કૃવતની લધ  આવવૃતઓ શમ ત તે ણ જઈ રેલી 
જઈએ.  

 

વારશત્મ વળંધનની વાભગ્રીભા ં કૃવત કે કતા્ નશીં ફલ્કે કૃવત વલળેન બાલકન પ્રવતબાલ એની આસ્લાદન 

પ્રવવૃતભા ંકે આનદંાન બાલભા ંછત થામ છે, એ પ્રવતબાલ આસ્લાદ, આનદં ઉયાતં જ્ઞાનન ણ તાનાભા ં
વભાલેળ કયીને વલસ્તમો શમ છે. ભન ટમ અને તેના આવાવના લાતાલયણભા ંતેન પ્રત્મેક દાથ્ વાથેન જે 

ભાનલીમ વલવનભમ અથા્તૌ આદાન-પ્રદાન છે તે અજ્ઞાત છે. વળવથર છે અને વકં ર છે, એ સષૃ્ટટ એ દાથોન 
એક વમશૂ તે કરાઓ છે. અને એ અજ્ઞાત,વળવથર અને વકં ર ભાનલીમ વલવનભમન એક વવંલધાન યચલાભા ં
તેભન ણ પા છે, જે અમલૂ્મ છે. 

 

વારશત્મ વળંધનના સ્લરૂને અન્મ વલજ્ઞાન વાથે વયખાલતા ંજઈએ ત તેન  ંસ્લરૂ ચબન્ન છે, વકં ર છે, અને 

સકૂ્ષ્ભ છે. પ્રાકૃવતક વલજ્ઞાનની વાભગ્રી બોવતક છે, જે મત્ૂ છે. શ ધ્ધ વલજ્ઞાનની વાભગ્રી વલચાય છે, તે તાની 
જાતે સ્લમવંવદ્ધ વત્મ ાયખી ળકે છે. વભાજ વલજ્ઞાનની વાભગ્રી ભન ટમ છે. આભ અન્મ વલજ્ઞાનની 
વયખાભણીભા ંવારશત્મ અને કરા ભાનલ વલદ્યાઓના લગ્ભા ંઆલે છે. અને તેની વાભગ્રી ભાનલીન પ્રવતબાલ 

છે. જે પ્રવતબાલ વ્મસ્ક્તએ વ્મસ્ક્તએ ચબન્ન શમ છે, એટરે વારશત્મ જેલી કરાભા ંથતા ંવળંધન વકં ર શમ છે, 

જરટર શમ છે, યંત   અળક્ય ણ શતા ંનથી, તેથી વારશત્ત્મક વળંધનની પ્રવવૃત્ત ફોદ્ધદ્ધક પ્રકૃવત છે, અને તેના 
ામાભા ંતારકિકતા યશરે છે, જે ભાનલ ચચત્ત વાથે અચબન્ન યીતે જડામેર છે. 

 

        

 


