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ઉપજનષદ કહે છે કે –
मातद
ृ े वोभव पितद
ृ े वोभव

आचार्यदेवोभव अततथिदे वोभव l
તૈજિરીય ઉપજનષદ કહે છે કે –
अस्माकं र्ाति र्ाति सुचरिताति ताति त्वर्ा उिास्र्ातत िो इतिाणि ll
જિદ્યાજિહાર કે ્પસના જનદેશક ડૉ. સાંતોષ દેિકર અને િેબીનારના આયોિક જમત્રો,
જશક્ષકભાઇ-બહે નો.
સુાંદર એિુાં આ રજળયામણુાં પરરસર મુક્ત રીતે જશક્ષકને અને છાત્રને કે ળિણીની પ્રરિયામાાં
મૂકી આપે છે . ‘જશક્ષકે છાત્ર સાથે શુાં કરિાનુાં છે ?’ એ જિષયનો આાંતરપ્રિેશ કરતાાં પૂિે મારા
મનમાાં જશક્ષકોને જિશે એિો ખ્યાલ છે કે ભાષાનુાં જશક્ષણ અને સાયન્દ્સ કે કોમસાનુાં જશક્ષણ
આ ઉપરાાંત ક્પ્યુટર અને બીજા જિષયોના જશક્ષણની પ્રરિયા પણ ઓનલાઇન ચાલે છે
અથિા િગામાાં જશક્ષણ અને િગાબાહ્ જશક્ષણ. એિા ભેદોને ધ્યાનમાાં લેિા ઘટે . ટૂાં કમાાં
કહીએ તો ભાષાનુાં અને ભાષા જસિાયના જિષયોનુાં જશક્ષણ હોય છે .
બધા જશક્ષકોને છાંદો અને અલાંકારોનો ભલે પોતાની િાણીમાાં વ્યક્ત કરિાનો અજભગમ ન
હોય. પરાંતુ જાણ્યે-અજાણ્યે એિુાં, એટલે કે અલાંકારોનો પ્રયોગ કરિાનુાં બનતુાં િ હોય છે .
િેમ કે ઉપમા અલાંકારનો પ્રયોગ કરીએ એટલે “દમયાંતીનુાં મુખ તો જાણે ચાંર” – અત્રે
દમયાંતી નામે નાજયકાના મુખની સરખામણી ચાંરની સાંગાથે કરિાની િાત છે . અહીં આિના
સાંદભે બીજી કોઇ રહરોઇનના નામ સાથે ચાંરોપમા આપી શકાય. એિી િ રીતે બીજા
અલાંકારોનો જિજનયોગ જશક્ષકની ભાષામાાં હોિો ઘટે . િેમ કે વ્યાિસ્તુજત નામે અલાંકારનુાં
ઉદાહરણ व्रजे प्रससद्धम ्..... િાળો શ્લોક કહી શકાય. શ્લોકાથા એિો છે કે “વ્રિમાાં પ્રજસદ્ધ
છે , માખણના ચોર છે . ગોપીઓના સફે દ-બારીક િસ્ત્રોના ચોર છે . અનેક િન્દ્મોના
અજિાત-એકઠાાં કરે લાાં પાપને ચોરનાર ચોરોમાાં અગ્રગણ્ય પુરુષને હાં ુ નમન કરુાં છુાં.
જશક્ષકે િાસ્તજિક અને કલ્પનાશીલ બનિાનુાં છે . નિા નિા િાક્યપ્રયોગો અને અિનિી
રીત રસમો પણ ભણાિિા માટે અપનાિિાની છે . હાસ્યસભર રીતે પણ પોતાની િાત રિૂ
કરિાની છે . છાત્રોના મૂડ-મનોિૃજિને પારખીને જશક્ષકે િતાિાનુાં છે . મનોજિજ્ઞાનનો
અભ્યાસ પણ જશક્ષકને હોિો ઘટે . જશક્ષકનુાં િતાન િગામાાં, શાળા કે ્પસમાાં, બજારમાાં તેમિ
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અન્દ્યત્ર એક સમાન હોિુાં ઘટે . જશક્ષણની પ્રરિયામાાં જોડાયેલા ભાઇ-બહે નોમાાં જ્ઞાન કદાચ
ઓછુાં હશે તો ચાલશે પરાંતુ એનો સ્િભાિ, બોલચાલ, હાિભાિ, ચેષ્ટ્ાઓ અને સમગ્રિતાન
સુયોગ્ય-માપતોલ િાળુાં હોિુાં ઘટે . અમુક ચોક્કસ િાણી-િતાનનો સોનામાાં સુગાંધ િેિો
સમન્દ્િય દાખિિાનો છે . પોતાના સ્િભાિમાાં પરરિતાન આત્મજનરીક્ષણ થકી લાિી શકાય
છે . એ અાંગેની ધીરિ-ખાંત-ઉત્સાહ જશક્ષકમાાં હોય તો લાાંબા સમયે પણ તેને સત્કીજતા મળે
છે .
જશક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકોને સાંગીત, જચત્ર કે અન્દ્ય કલામાાં રસ હોય એ ઇચ્છનીય છે .
કારણ કે એને લીધે તે છાત્રોમાાં પોતાની કલાકીય બાબતોનુાં સીંચન કરી શકે . તેમિ છાત્રોમાાં
રહે લી સુષુિ શજક્તઓને િગાડિાનુાં કામ પણ બીજી રીતે જશક્ષક કરી શકે .
જશક્ષકે પોતાના જીિનમાાં બનતી ઘટનાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને પણ સમતાપૂિાક એ
અનુભાિોમાાંથી પસાર થિાનુાં હોય છે તેમિ છાત્રોને પોતાના અનુભિોનુાં ભાથુાં Share
કરિાનુાં, પીરસિાનુાં હોય છે . પ્રયત્ન કરિા છતાાં જીિનમાાં મળતી જિફળતાઓ કે
જનષ્ટ્રફળતાઓને કે મ પચાિિી તે જિષયના જશક્ષણ સાથે સાાંકળીને દશાાિિાનુાં કે શીખિિાનુાં
હોય છે . આ બાબતે એક રષ્ટ્ાાંત લઇએ માની લો કે ભૂજમતીનો પ્રમેય હોય કે ત્રીકોણ કે
બીજા કોઇ ડાયાગ્રામની સજચત્ર રિૂ આત હોય તેમાાં 60 અાંશના ત્રણ ખુણાઓનો સરિાળો
180 થાય એ બાબત િમશ: દશાાિતાાં જશક્ષકે છાત્રને સમજાિિાનુાં છે . કોઇ કોઇ અઘરા મુદ્દા
હોય કે અઘરા પ્રશ્નો હોય ત્યારે એક િ પ્રશ્નને જિજભન્ન જિભાગોમાાં િમશ: િહેં ચી દઇને
શીખિા- સમિિાના હોય છે . િેમ કે કોઇ િીસ પ્રકરણની નિલકથા હોય અને તેને જિશે
કથાનકની રિૂ આત કરિાની હોય કે ભાષણ આપિાનુાં હોય તો શરુઆતના પાાંચ પ્રકરણો
અને તદનાંતર પાાંચ-પાાંચ પ્રકરણોનુાં કથાનક જો િહેં ચી દઇને તૈયાર કરિામાાં આિે તો
સળાંગસૂત્ર રૂપે અઘરી બાબતોને પણ સમજાિી કે શીખિી શકાય. આખીય નિલકથાનો
સુાંદર પરરચય રસપૂિાક આપી શકાય. અલબિ કે મેસ્ટર ી કે સાંસ્કૃ તનુાં આઠમા કે દસમા
ધોરણનુાં પુસ્તક આખુાંય તમે અહીં નિલકથાની િગ્યાએ રાખીને આ િાતને સમજી શકો.
સાંજક્ષિમાાં કહાં ુ તો િરટલ કે અટપટી બાબતોને ટુ કડાઓમાાં િમશ: િહેં ચીને તેને પોતે પણ
સમજી શકાય અને અન્દ્યને પણ સમજાિી શકાય. જશક્ષણમાાં િણાનાત્મક બાબતો અને
ટે કનીકલ રીતે સમિિાની ગજણતના દાખલા િેિી બાબતોને િુ દી િુ દી રીતે સમિિાનો
પ્રયત્ન કરિાનો છે . તે માટે માણસને દૈજનક રીતે ધ્યાન અને એકાગ્રતા ખૂબ િ ઉપયોગી છે .
તેથી િ આપણાાં ધમાજલયા જીિનમાાં જિપશ્યના ધ્યાન અને મનોશાાંજતના બીજા ઉપાયો
િધુ પ્રસ્તુત-રરલેિન્દ્ટ બનતા જાય છે . િણાનાત્મક બાબતોને સમજાિિાની ભાષા
િણાનપ્રધાન હોઇ શકે , થોડી કાવ્યાત્મક પણ હોઇ શકે . જ્યારે ટે કનીકલ બાબતોને
સમજાિિાની ભાષામાાં પહે લુાં સ્ટે પ, બીિુ ાં સ્ટે પ, ત્રીિુ ાં સ્ટે પ એ રીતે સ્ટે પિાઇઝ કે
પ્રેજક્ટકલનો આશ્રય લઇને રિૂ આત કરિાની હોય છે . લલેકબોડા નો આશ્રય પણ મેળિી
શકાય. બીજી રીતે સમજીએ તો ધ્યાનમાાં જનયજમત બેસનારો માણસ અભ્યાસિમની
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િણાનાત્મક બાબતો અને બીજી બાબતો સારી રીતે કે િુ દી રીતે શીખિી શકે . માણસનુાં મન
જિજિધ ટુ કડાઓમાાં િહેં ચાયેલુાં છે . ઘરમાાં પરરિાર િચ્ચેનુાં જીિન, અને ઓફીસનુાં િતુાળ,
સગાસબાંધીઓનુાં િતુાળ, જમત્રોનુાં િતુાળ આપણે િુ દુાં રાખ્યુાં છે . તેને લીધે સમગ્રતા આિતી
નથી. આથી જશક્ષકે પોતાના જીિનને પણ અખાંડ કે એકરૂપ મૂલ્યરજષ્ટ્એ જીિિાનુાં છે તેમિ
છાત્રોને પણ સતત જિષયના જશક્ષણની સાથે પોતાના અાંગત જીિનની એકતા અને
અખાંરડતતાને સાાંકળી લેિી જોઇએ. કારણ કે િે િે સફળ જશક્ષકો જિજિધ જિષયોનાાં આપણે
જોઇ રહ્ાાં છીએ તેઓ સૌ એ પોતાનુાં અાંગતજીિન બની શકે તેટલુાં શુદ્ધ અને પારદશાક રાખ્યુાં
હોય છે . આ િ િાત સફળતાને િરે લા અનેક ઉદ્યોગપજતઓ, કલાકારો િૈજ્ઞાજનકો, િકીલો
અને અન્દ્ય વ્યિસાયી લોકોની બાબતમાાં જોઇ શકાય છે . ટૂાં કમાાં સફળ લોકો પોતાનુાં દરે ક
કામ વ્યિજસ્થત રીતે ગણતરીપૂિાક અને લાાંબા સમયે ફાયદાકારક બને એ રીતે કરતા હોય
છે . તેમની કાયાપદ્ધજત અનોખી હોય છે . આ િાત જશક્ષકે સ્િકીય જનરીક્ષણ શજક્તને કામે
લગાડીને શીખી-સમજી લેિાની છે .
જશક્ષકે છાત્રને પ્રત્યેક પરરજસ્થજતમાાં મદદ કરિાની છે . તેણે સ્પધાાથી બની િઇને કે સ્પધાામાાં
આિીને બીજી નકારાત્મક બાબતોથી દૂર રહીને છાત્રોત્કષા માટે પોતાના અહાંકારને
ઓગાળીને પણ જિષયજશક્ષણ આપિાનુાં છે . માકા સ િધુ લાિિાની અનેકજિધ પ્રયુજક્તઓ
અને બીજાને દોડસ્પધાાની િેમ પછાડી નાખીને આગળ િધી િિાની િૃજિ પર આત્મસાંયમ
રૂપી િેક મારિાની છે . િે આખરે શાળાને, જશક્ષકને, શાળાપયાાિરણને અને તેના પોતાના
કૌટુાં જબક જીિનને એમ બધાને ફાયદાકારક છે . છે િટે સમાિને પણ ફાયદો થશે. સમાિમાાં
હાલમાાં ફે લાયેલી ગુનારહત મનોિૃજિ ઓછી થશે, સમાિ સુધારણા થશે આમ જશક્ષક
કોઇપણ જિષયનો હોય પણ તેના જીિનની આાંતર-બાહ્ સમાનતા તેને સત્કીજતા અપાિી
શકે છે . ઉપરાાંત શાળાકીય પરરણામ પણ જિષયિાઇઝ રીતે ચોક્કસ સુધરે છે , ઊંચુ આિે
છે . જશક્ષકે પોતાના જિષયના ઊંડાણ માટે તો આત્મજનરીક્ષણ કરિાનુાં િ છે . ઉપરાાંત
સ્પધાામુક્ત મનોિૃજિિાળા શાાંત બનીને પ્રયોગશીલ રહે િાની ભૂજમકાએ અનાગ્રહી
જચિિાળા બનિાનુાં છે . માટે િ જિનોબા ભાિે કહે તા કે मम सत्र्म ् र्ुद्धम ् l અથાાત્ “મારી
િ િાત સાચી એિુાં િે કહે છે તે યુદ્ધને નોતરે છે .” અહીં ‘અાંકુશ’ રફલ્મનુાં ગીત “ઇતની
શજક્ત હમે ..........” યાદ આિે છે . િે એન. ચાંરા નામના ડાયરે ક્ટરની પ્રથમ રફલ્મ હતી.
શાળાઓમાાં હિે લોકજપ્રય પ્રાથાનારૂપે આ ગીત સમાિમાાં સુપ્રજસદ્ધ છે .
જશક્ષકમાાં જનરીક્ષણનો કે િાાંચનનો ગુણ જો જિકસેલો હોય તો તે છાત્રોના સાંગાથે િધુ
જમત્રતાપૂણા બની શકશે. જિનોબાનુાં

િેલમાાં કે દીઓ સમક્ષનાાં પ્રિચનો રૂપે અપાયેલ

“ગીતાપ્રિચન” પુસ્તક િાાંચો તો આ િાત સમજાશે અથિા બીજા કોઇ સાંપ્રદાયની બૂક્સ
પણ િાાંચીને સત્ય, પ્રેમ, કરૂણા ઇત્યારદ શાશ્વત મૂલ્યોનુાં જ્ઞાન મેળિિાનુાં છે . તેમિ
મોબાઇલ કે લેપટોપમાાં ટે કનીકલી પાિરફૂલ બનિા ઉપરાાંત આ જિજાણુ માધ્યમોની
મયાાદાને પણ પોતાની જિિેકી બુજદ્ધથી પામી િઇને, એ મયાાદાઓથી મુક્ત પોતાના મનને
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રાખિાનુાં છે . િમાનો ભલે બદલાયો હોય પરાંતુ અમુક બાબતો નથી બદલાતી એનુાં સૌએ
ધ્યાન રાખિુાં ઘટે . મારહતી અને જ્ઞાન િુ દા છે કોઇ પણ જિષયની મારહતી ઘણી હોઇ શકે
પરાંતુ જ્ઞાનનુાં ઊંડાણ જો ચારરત્રમાાં નરહ હોય તો બાહ્ સફળતા પણ વ્યજક્તને અાંતતોગત્િા
(છે િટે ) જિનાશના માગે લઇ િઇ શકે . સુશાાં તજસાંઘનુાં રફલ્મી અજભનેતા તરીકે નુાં ઉદાહરણ
અહીં આપિુાં ઘટે કુ ટુાં બજીિનના િેને પ્રશ્નો હોય તે જશક્ષક-જશજક્ષકા પોતાનુાં શૈક્ષજણક
પ્રરિયાનુાં કામ િધુ ચીિટથી કે સૂક્ષ્મ સ્તરે ન િ કરી શકતા હોય એિુાં ધ્યાનમાાં આિે છે . આ
અથામાાં જશક્ષકે ધીરિિાન અને છતાાં શાળા કે છાત્ર પ્રત્યે િફાદાર-ઇમાનદાર બનિાનુાં છે .
તો િ તેને આત્મસાંતોષરૂપી ધન પ્રાિ થશે તેમિ આત્મસાંતોષના ધનની સામે બીજાાં
સન્દ્માનો ફીક્કાાં બની રહે છે . ટૂાં કમાાં પ્રામાજણક્તાને જીિનમાાં સ્થાન આપિાની ધીરિ
જશક્ષકમાાં હશે તો તે બાબત છાત્રોને પણ સમજાિી-પ્રેરી શકશે.
જશક્ષકે છાત્રોને કે મીસ્ટર ી, બાયોલોજી, ભૂગોળ કે ઇજતહાસ કે ગુિરાતી શીખિિા માટે પણ
સાંગીત કે જચત્ર્ િગેરે કલાઓમાાં રુજચ રાખિા ઉપરાાંત ઊંડાણ કે ળિિાનુાં છે . િેને લીધે પોતે
પ્રસન્નતામાાં સિાદા રહે તો હોય છે . ઉપરાાંત છાત્રોને પણ પોતાના જિષયના જ્ઞાનની સાંગાથે
કલારુજચનો લાભ મળે છે . િે સરિાળે માક્સા િધુ લાિનાર બને છે . માની લો કે જશક્ષકજશજક્ષકાને ગાયનની રુજચ છે તો તેણે “જાની િાલી પીનારા” િેિા કલર સૂત્રોને ગાઇને યાદ
રાખિાનાાં છે . તેમિ લેપટોપ કે મોબાઇલની એપ ઉપરની કોઇ અટપટી બાબતોને પણ
મનપસાંદ સાંગીતાત્મક રીતે અથિા ગીતરૂપે યાદ કરીને છાત્રોના મૂડ ને િગામાાં િળાાંક
આપિાનો હોય છે . એ માટે નુાં આિુાં એકાદ ગીત આયે હોં મેરી જિન્દ્દગીમેં તુમ બહાર
બનકે ........ ધ્યાનમાાં આિે છે . સાંસ્કૃ તના વ્યાકરણ પ્રિેશનુાં પ્રથમરૂપ – िाम શલદનુાં છે .
તેને આ રીતે िाम: िामौ िामा: ......... ગાઇ શકાય.
જશક્ષકના જીિનની એિી બજલહારી છે કે જ્યારે તેણે છાત્રોની સાંગાથે જોડાયેલા કે
(Attached) અને છતાાં મુક્ત રહે િાનુાં છે . અથાાત્ Detached અથિા વ્યજક્તગત સાંબાંધ
રાખનાર અને છતાાં વ્યજક્તગત સાંબાંધ ન રાખનાર (Impersonal) બનિાનુાં હોય છે . કારણ
કે િેમ આખાય આમિનમાાં કે રી પાકી જાય ત્યારે કોયલે આમ્રિન છોડી િિાનુાં હોય છે .
અથાાત્ શાળામાાંથી જનિૃિ થિાનુાં હોય છે . એ જનિૃજિની ટરે ઇનીંગ પોતાની જાતને રોજિદ
ાં ા
જીિનમાાં શાળામાાંથી બહાર નીકળતાાં પ્રજતરદન આપિાની છે . જો કે આપ સહુ જશક્ષકજમત્રો
નિા છો તેથી આ િાત કદાચ બહુ સ્પશાશે નરહ. પરાંતુ નોકરીનુાં ક્ષેત્ર-ફીલ્ડ બદલનારને
ઉપયોગી બને.
જો જશક્ષક ઇષ્ટ્રયાાળુ નરહ હોય તો િ એ સાચા અથામાાં સિાજમત્ર અથિા પ્રેમાળ હશે. તેમિ
પ્રેમાળ બનિુાં એ તેને પોતાના વ્યજક્તગત સ્િાથા માટે પણ સારુાં છે . િે લોકો પ્રેમાળ નથી,
એકાાંગી છે અથિા ઉદાર નથી તેનુાં પરરણામ તેમને મનો-શારીરરક રીતે ભોગિિુાં િ પડે
છે . જ્યારે પ્રસન્ન જશક્ષકો એ બાબતોને િળોટીને-જતરોહીત કરીને જીિે છે માટે જશક્ષકે પોતાને
કે અન્દ્ય ને છે તરિાના નથી. ભલાઇનો બોધ આપતી િખતે જો તે ભલાઇનુાં આચરણ કરતો
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હશે તો તેના શલદોમાાં સચ્ચાઇનો રણકો હશે. કથની અને કરણીમાાં ભેદ નરહ હોય તો
ઇશ્વરીય શજક્તઓ પણ તેને મદદ કરિા હાંમેશા તૈયાર હશે. આ અનુભિ જસદ્ધ િાત છે . આિો
અનુભિ મેળિિાની તૈયારી હોિી ઘટે . આમ છે િટે જશક્ષકે અનેક પ્રકારની સજ્જતા,
હોંજશયારી, કાયાકુશળતા અને કુ નેહ દશાાિિાની હોય છે . િે જશક્ષક-જશજક્ષકામાાં આિા ગુણો
હોય તે સમાજિક રીતે લોકજપ્રય કે ખ્યાજતપ્રાિ બની શકે છે . તેને લીધે શાળા પણ લોકજપ્રય
બને છે .
ઇશુજિસ્તને આપણે િેમ િોસ ઊંચકીને આગળ િધતા જોઇ શકીએ છીએ તેમ તમે સમિણ
અને ઊંચી કક્ષાની લાગણી ધરાિિાનુાં શરુ કરો. ત્યારે જશક્ષક કે જશજક્ષકા રૂપેના તમારા
વ્યજક્તગત જીિનમાાં અને કૌટુાં જબક કે સામાજિક જીિનમાાં અનેક બાબતો એિી બને કે માફી
આપિાની િૃજિ જાગે અથિા માફ કરિાની મનોિૃજિ સહિ બને. અરહાંસક જીિનની એક
મઝા િુ દી છે િે જિરોધી માણસને પણ જમત્ર બનાિી દે છે . માણસને એક ઉંમરે જશક્ષકરૂપે
સમજાઇ િતુાં હોય છે કે કુ દરત આપણને તાંદુરસ્ત શરીર આપે છે . તે પણ કૃ પા છે . તાંદુરસ્ત
મન કે સુમેળિાળુાં કુ ટુાં બજીિન આપે છે તેના િેિુાં અન્દ્ય કોઇ સુખ નથી. Sound mind in
sound Body. ઉપરાાંત સાંસ્કૃ તમાાં એક પદ્ધજત છે , ખ્યાલ છે , કન્દ્સેપ્ટ છે , જિચારસરણી છે
કે दे हो दे वालर्: l અથાાત્ આપણુ શરીર િ માંરદર છે .” તેથી તેને પજિત્ર રાખિુાં ઘટે .
રાષ્ટ્ર પજત પુરસ્કાર મેળિીને કે ઉિમ જશક્ષકનો એિોડા મેળિીને િ માત્ર ઉિમ નથી બની
શકાતુાં. પરાંતુ પોતાના કતાવ્યને િ િળગી રહે નાર સાચો જશક્ષક, બેસ્ટ જશક્ષક હોય છે -બને
છે તેને િ છાત્રોનો સ્નેહ મળે છે , તારેં િમીં પરના આમીર ખાનની િેમ સામાજિક સાચી
પ્રજતષ્ઠા મળે છે . િડોદરા શહે રના રાજા મ.સયાજીરાિની નગરીને માટે તેમણે શુાં શુાં કરે લુાં?
કે િા કે િાાં સારાાં કાયો કરે લાાં. તેનો ઇજતહાસ છે . તે ઇજતહાસ રચનારાને ક્યારે ક ખબર નથી
હોતી કે મારા દ્વારા ઇજતહાસનુાં સિાન થઇ રહ્ુાં છે . તે તો પોતાના કતાવ્યપથ પર સતત વ્યસ્ત
રહે લો હોય છે . આિે સયાજીરાિે કરે લાાં સદકાયોને પ્રજા યાદ કરે કે ન કરે . પરાંતુ એની ગરરમા
તો હોય િ છે . જશક્ષકના જીિનની મહાનતા પણ તેના ભૂાંસાઇ િિામાાં છે . કારણ કે પોતાની
જાતને પણ ભૂાંસાતી જોિાનો આનાંદ હોય છે . હિે સમગ્ર િક્તવ્યનો સારાાંશ-જનચોડ બે
મુદ્દાઓમાાં જોઇએ રફલસૂફીની રજષ્ટ્એ સાંસ્કૃ તની બે જિશેષતાઓ જિજભન્ન પ્રકારના સાંસ્કૃ ત
જચાંતકોની છે લ્લે દશાાિિી પ્રસાંજગક બની રહે શે. ન્દ્યાય-િૈજશજષક દશાન શાસ્ત્રનો મહત્િનો
ગ્રાંથ તકા સાંગ્રહ અન્નાંભિ નામના મહાન જિદ્વાને રચેલો છે . તેમાાં એક સૂત્ર આિે છે . अभाव:
चतुपवयध: l प्रागभाग-प्रध्वंसाभाव अन्र्ोऽन्र्ाभाव અને अत्र्न्ताभाव: l અથાાત્

-

“प्रागअभाव: અથાાત્ િસ્તુની ઉત્પજિ પૂિાનો અભ્હાિ, प्रध्वंसाभाव: = િસ્તુના નાશ
પછીનો અભાિ, अन्र्ोऽन्र्ाभाव: = િસ્તુનો અન્દ્યો અન્દ્યનો અભાિ એટલે પહે લાાં િૃક્ષ
આવ્યુાં કે પહે લાાં બીિ (Seed) એ નક્કી ન કરી શકાતુાં હોઇ બાંનેનો અન્દ્યોઅન્દ્ય અભાિ.
અત્યાંતભાિ = િસ્તુનો આત્યાાંજતક અભાિ િેમ કે સસલાનુાં જશાંગડુાં , અમૃત, મૃગિળ િગેરે
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પદાથો રશ્યમાન હોય તો પણ આખરે અભાિ છે . આ જસિાયનો પાાંચમો અભાિ આપણે
શોધી નરહ શકીએ તો ભતૃાહરર એ નીજતશતકમાાં दािं भोगोिाश: િાળા શ્લોકમાાં ધનની ત્રણ
પ્રકારની ગજતઓ -અથાાત્-પૈસાને ખચા કરિાની જિજધઓ છે . રવ્ય ના વ્યયની પ્રયુજક્તઓ
કહી છે . તે ઉપરાાંતનો ચોથો કોઇ રસ્તો રવ્યવ્યય-ધનનાખચા અાંગેનો આપણે શોધી નરહ
શકીએ. અહીં ભતૃાહરરકૃ ત શ્લોકનો અથા જોિો રસપ્રદ બની રહે શે.
અથા – “દાન, ઉપભોગ અને નાશ એ (માત્ર) ત્રણ િ ગજત ધનની છે . િે દાન કરતો નથી
અને (ધનનો) ઉપભોગ પણ કરતો નથી. તેના ધ્હનની ત્રીજીગજત એટલે કે નાશ થાય છે .”
આમ આ બાંને પ્રાચીન પાંરડત-કજિઓનુાં જચાંતન કે ટલુાં સઘન છે અને અપરરિતાનીય છે
એનો ખ્યાલ જિચાર કરતા સ્પષ્ટ્ ્હાય છે . માટે િ અન્નાં ભિને અને ભતૃાહરરને િાંદન.

કહે િતકથા
❖

ચકલી નાની ને ફૈ ડકો મોટો

❖

છાણના દેિને કપાજસયાની આાંખો

❖

જ્યાાં ન પહોંચે રજિ, ત્યાાં પહોંચે કજિ

❖

જાણીતી િુ િાર સારી, પણ અજાણ્યા ઘઉં માઠા

❖

ઝેરનો ઉતાર ઝેર

❖

ટૂાં કી િાડ જોઈ સૌ કોઈ કૂ દે

❖

હાિર સો હિૂ ર

❖

સાતમની આઠમ થિાની નથી

❖

મૃત્યુનુાં કારણ રોગ નથી પણ િન્દ્મ છે

❖

મૂછ પર લીંબુ રાખિા
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