
�વામી િવવકેાનદં પ�રચયના ���ટકોણમા ં

પ�રચય 

�વામી િવવકેાનદં (1863 - 1902), ભારતના એક મહાન �ચ�તક અને �ધુારક, િશ�ણને �વીકાર� છે, � તમેના                
�વનના લ�ય તર�ક� 'માનવસ��ત' �ચૂવે છે. આ કાગળમા,ં િવવકેાનદંના િશ�ણ િવશનેા મતં�યો�ું િવ��તૃ             
અને િવ�લેષણ કરવાના હ��થુી, તેમના દશ�નની �ળૂ થીમ પર �યાન ક����ત કરવાનો �યાસ કરવામાં આ�યો               
છે, �મ ક�. ��ાડંની આ�યા��મક એકતા. ભલે તે િશ�ણના લ�ય અથવા લ�ની �ચ�તા કર� છે, અથવા તનેા                 
અ�ભગમની પ�િત અથવા તનેા ઘટક ભાગો, તનેા બધા િવચારો, આપણે અવલોકન કર��ુ,ં તમેના �ફલ�ફૂ�ની              
આ િન���ય થીમથી ઉદભવ ેછે � વદેાતંમા ંતેની મૌર છે. 

િવવકેાનદંને સમ��ું ક� માનવ�ત એક સકંટમાથંી પસાર થઈ રહ� છે. �વનની વ�્ૈ .◌ાિનક અને યાિં�ક ર�તો                
પરનો જોરદાર ભાર માણસને મશીનની ��થિતમાં ઝડપથી ઘટાડવાનો છે. નિૈતક અને ધાિમ�ક ��ૂયોને નબળ�              
પાડવામાં આવી ર�ા છે. સ�ં�ૃિતના �ળૂ�તૂ િસ�ાતંોની અવગણના કરવામાં આવી રહ� છે. આદશ�, િશ�ટાચાર              
અને ટ�વનો સઘંષ� વાતાવરણમાં �યાપી ર�ો છે. �ૂની બધી બાબતો ��યે અવગણ�ું એ આજકાલની ફ�શન છે.                
િવવકેાનદં િશ�ણ �ારા આ બધી સામા�જક અને વિૈ�ક �ુ�ટતાઓના સમાધાન શોધે છે. આ �તને �યાનમાં               
રાખીને, તે માણસને તેના આ�યા��મક �વ ��યે ��તૃ કરવાની તી� જ��રયાત અ�ભુવે છે, �માં તે િવચાર�                
છે, િશ�ણનો �બૂ જ હ�� ુછે. 

િશ�ણ�ુ ંલ�ય અથવા ઉ�ેશ 

િવવકેાનદં િનદ�શ કર� છે ક� હાલના િશ�ણની ખામી એ છે ક� ત�ે ુ ં અ�સુરણ કરવા�ું કોઈ લ�ય નથી. િશ�પકારને                  
�પ�ટ છે ક� તે આરસના �લોકમાથંી �ું આકાર આપવા માગેં છે તે િવશે �પ�ટ િવચાર છે; તે જ ર�ત,ે એક                    
�ચ�કાર �ણે છે ક� તે �ું રંગવા�ું છે. પરં� ુ એક િશ�ક, તઓે કહ� છે, તમેના િશ�ણના �યેય િવશે કોઈ �પ�ટ                    
�યાલ નથી. �વામી�એ તેમના શ�દો અને કાય� �ારા �થાિપત કરવાનો �યાસ કય� ક� તમામ િશ�ણનો �ત                
માણસો બનાવે છે. તે આ માનવસ��ત િશ�ણની યોજના વદેાતંના તમેના સવા�િધકારના દશ�નના �કાશમાં             
તૈયાર કર� છે. વદેાતં અ�સુાર, માણસનો સાર તનેા આ�મામાં રહ�લો છે, � તે તનેા શર�ર અને મન ઉપરાતં                  
ધરાવે છે. આ દશ�ન સાથે સા�ુ,ં �વામી� િશ�ણને 'માણસમાં પહ�લથેી જ �ણૂ�તાના અ�ભ�ય��ત' તર�ક�              
�યા�યાિયત કર� છે. િશ�ણનો ઉ�ે�ય આપણા �વનમાં સ�ંણૂ�તાને �ગટ કરવાનો છે, � આપણા �ત�રક              
�વભાવ�ું �વભાવ છે. આ�ણૂ�તા એ અનતં શ��તની અ��ુિૂત છે � દર�ક જ�યાએ અને દર�ક જ�યાએ-અ��ત�વ,                
ચતેના અને આનદં (સ��ચદાનદં) માં રહ� છે. આ �ણૂ�તાના આવ�યક �વ�પને સમ�યા પછ�, આપણે તનેે               
આપણા �ત�રક �વ સાથે ઓળખ�ું જોઈએ. આ �ા�ત કરવા માટ�, �ય��તએ પોતાનો અહકંાર,             
અ�્orance◌ાનતા અને અ�ય બધી ખોટ� ઓળખ �ૂર કરવી પડશ,ે � માગ�માં .ભા છે. �યાન, નિૈતક ��ુતા                
અને સ�ય ��યનેા �ુ�સા �ારા મજ�તૂ બન�ેુ,ં માણસને શર�ર, ઇ���યો, અહકંાર અને અ�ય તમામ �વ-ત�વોને               
પાછળ છોડ� દ�વામાં મદદ કર� છે, � નાશ પામનારા છે. આ ર�તે તે તનેા અમર દ�વી �વનો અહ�સાસ કર� છે, �                     
અનતં અ��ત�વ, અનતં �્ knowledge◌ાન અન ેઅનતં આનદં�ુ ં�વ�પ છે. 

આ તબ�ે, માણસ ��ાડંના અ�ય તમામ �વયં સાથે સમાન તનેા પોતાના િવશે ��તૃ થાય છે, એટલે ક�                 
સમાન �વના અ�ભ�ય��તઓ તર�ક� �ુદા �ુદા �વ. આથી િવવકેાનદંના અથ�માં િશ�ણ, દર�ક જ�યાએ પોતાને              
�દરના �વભાવની સમજ માટ� સ�મ કર� છે. સમ� ��ાડંની આવ�યક એકતા િશ�ણ �ારા અ�ભુવાય છે.               
તદ�સુાર, �વામી� માટ� િનમા�ણ કરનાર માણસ તનેા સાચા આ�મ ��યનેી ��િૃત માટ� ભ�ત�ચ� માનવો છે.               
જો ક�, આ ર�તે ��ૂચત િશ�ણ શર�ર અને મનથી એકલતામાં આ�માના િવકાસ તરફ િનદ�શ કર� ું નથી. આપણે                 



યાદ રાખ�ું જોઈએ ક� �વામી�ના દશ�નનો આધાર અ�તૈ છે � િવિવધતામાં એકતાનો ઉપદ�શ આપે છે. તથેી,                
તેના માટ� માણસો બનાવવાનો અથ� શર�ર, મન અન ેઆ�માનો �મુળે�ણૂ� િવકાસ છે. 

તેમની િશ�ણ યોજનામા,ં �વામી� શાર��રક �વા��ય પર �બૂ તાણ આપે છે કારણ ક� એક �વિન મન એક                 

�વિન શર�રમાં રહ� છે. તે હમંશેાં ઉપિનષદક �કુમ 'નયમા�મ બલા�હના લ�ય'નો અવતરણ કર� છે; એટલે ક�                
શાર��રક ર�તે નબળા �ારા પોતાને અ��ુિૂત કર� શકાતી નથી . જો ક�, શાર��રક સ�ં�ૃિતની             
સાથ,ે તે મનની સ�ં�ૃિત પર િવશષે �યાન આપવાની જ��રયાત પર પણ વીણાય છે. �વામી�ના મતે �યાન,                
એકા�તા અને નૈિતક ��ુતાના અ�યાસ �ારા િવ�ાથ�ઓના મનને િનયિં�ત અને �િશ��ત કર�ું પડશ.ે કાય�ની              
કોઈપણ લાઇનમાં બધી સફળતા, તે ભાર �કૂ� છે, તે એકા�તાની શ��ત�ું પ�રણામ છે. �ચ�ણ �ારા, તમેણે                
ઉ�લખે કય� છે ક� �યોગશાળાના રસાયણશા�ી તનેા મનની બધી શ��તઓને ક����ત કર� છે અને િવ�લષેણ               
કરવા માટ�ના ત�વોને એક ક���માં લાવે છે-અને તમેના રહ�યો શોધી કા .◌ે છે. એકા�તા, �આવ�યકપણે અ�ય                 
વ��ઓુથી અલગતા �ચૂવે છે, તે ��ચય�નો એક ભાગ છે, � તમેની િશ�ણ યોજનાના માગ�દશ�ક મોટોમાનંો               
એક છે. �ૂંકમા,ં ��ચય�, આવગેના સવંા�દતાને �રુ��ત રાખવા માટ� આ�મ-િનય�ંણની �થા માટ�નો અથ� છે.              
તેમના િશ�ણના દશ�ન �ારા �વામી�એઆ ર�તે ઘર� પહ�ચાડ�ું ક� િશ�ણ ફ�ત મા�હતીનો સ�ંહ જ નથી, પરં� ુ                 
�વન માટ� એક �યાપક �િશ�ણ છે. તેને ટાકંવો: 'િશ�ણ એ મા�હતીની મા�ા નથી � તમારા મગજમાં                

નાખવામાં આવે છે અને �યાં તમારા �વનમાં અ�પ�ટ, દંગલ ચલાવે છે.' તેના માટ� િશ�ણનો અથ�               
એ છે ક� � ���યા �ારા પા�ની રચના થાય છે, મનની શ��ત વધે છે, અને ��ુ�                
તી� બને છે, પ�રણામે, �ય��ત પોતાના પગ પર onભા રહ� શક� છે . 

પ�િત અથવા ���યા 

િશ�ણના �યયે અથવા ઉ�ે�ય�ું િવ�લષેણ કયા� પછ�, આગળનો �� � �વાભાિવક ર�તે ઉ�વે છે તે િશ�ણ                
આપવાની પ�િત િવશે છે. અહ� ફર�થી, અમે �વામી�ની િસ�ાતંની વદેાિંતક પાયો ન�ધીએ છ�એ. તમેના મત,ે               
�્ man's◌ાન દર�ક માણસના આ�મામાં સહજ હોય   છે. �યાર� આપણે કહ�એ છ�એ ક� માણસ '�ણે છે' �યાર� જ                  
તેનો અથ� તે થાય છે ક� તે પોતાના આ�માને cover◌ાકં�ને 'શોધે' છે. પ�રણામે, તે અમા�ંુ �યાન આ હક�કત તરફ                   
ખ�ચે છે ક� િશ�ક�ું કાય� બાળકને તનેા માગ�માં આવતી અવરોધોને �ૂર કર�ને ત�ે ુ ં �્ knowledge◌ાન �ગટ                
કરવામાં મદદ કરવા�ું છે. તમેના શ�દોમા:ં 'આમ વદેાતં કહ� છે ક� માણસની �દર એક છોકરામાં પણ બધા �્                  
knowledge◌ાન હોય છે અને તે માટ� મા� એક ��િૃત જ�ર� છે અને તે એક િશ�ક�ું કામ છે.' તનેા �બ��ુને ઘર�                    
ચલાવવા માટ�, તે છોડની ��ૃ�નો ઉ�લખે કર� છે. �મ છોડના �ક�સામા,ં તે પાણી, હવા અને ખાતર �રૂા પાડ�ા                  
િસવાય બી�ુ ં કંઇ કર� શક� ું નથી, �યાર� તે તનેા પોતાના �વભાવની �દરથી વધે છે, તવેી જ ર�તે માનવ                  
બાળકની ��થિત પણ છે. િવવકેાનદંની િશ�ણ પ�િત આ�િુનક િશ�ણશા�ીઓની આ�ય�જનક પ�િતની સમાન            
છે. આ �ણાલીમા,ં િશ�ક િવ�ાથ�ની તપાસની ભાવનાને હાકલ કર� છે � િશ�કના �વૂ��હ ��ુત માગ�દશ�ન               
હ�ઠળ પોતાને માટ� વ��ઓુ શોધી કા .◌ે છે. 

�વામી� બાળકના યો�ય િવકાસ માટ� ઘર� અને શાળામાં પયા�વરણ પર �બૂ ભાર �કૂ� છે. માતાિપતા તમેજ                
િશ�કોએ બાળકને તમેના �વનની ર�ત �ારા �રેણા આપવી જોઈએ. �વામી� હ�� ુ માટ� ��ુુ�ુળની �ૂની સ�ંથા               
(�વૂ�ધારક સાથે �વતા) અને સમાન �ણાલીની ભલામણ કર� છે. આવી િસ�ટમોમા,ં િવ�ાથ�ઓ તમેની આગળ              
સતત િશ�ક�ુ ંઆદશ� પા� હોઈ શક� છે, � અ�સુરવા માટ� રોલ મોડ�લ તર�ક� કામ કર� છે. 

તેમ છતાં �વામી� એ મતં�ય છે ક� સામા�જક અથવા સ�હૂ િશ�ણ માટ� મા�ભૃાષા એ યો�ય મા�યમ છે, તમે                  
છતા,ં તેઓ ��ે� અને સ�ં�ૃત�ું િશ�ણ પણ �ચૂવે છે. �ગ�લશ પિ�મી િવ�્ and◌ાન અને તકનીક�માં               



િન�ણુતા માટ� જ�ર� છે, �યાર� સ�ં�ૃત આપણા િવશાળ �લાિસકના store◌ંડાણમાં આવે છે. ��ૂચતાથ� એ છે ક� જો                 
ભાષા નાના વગ�ના લોકોનો લહાવો જળવાઈ રહ� નહ�, તો સામા�જક એકતા િવના �યાસ ેઆગળ વધશ.ે 

અ�યાસના �ે�ોમા ં

િવવકેાનદંની તમેની િશ�ણ યોજનામાતેં બધા અ�યયનનો �યાન�વૂ�ક સમાવશે થાય છે, � �ય��તના શર�ર,             
મન અને આ�માના સવા�ગી િવકાસ માટ� જ�ર� છે. આ અ�યયન શાર��રક સ�ં�ૃિત, સ�દય� શા�, �લાિસ�સ,               
ભાષા, ધમ�, િવ�્ and◌ાન અને તકનીક�ના િવ��તૃ માથા હ�ઠળ લાવી શકાય છે. �વામી�ના મતે દ�શના               
સ�ં�ૃિત ��ૂયોએ િશ�ણના અ�યાસ�મનો એક અ�ભ� ભાગ બનાવવો જોઈએ. ભારતની સ�ં�ૃિત તનેા            
આ�યા��મક ��ૂયોમાં �ળૂ ધરાવે છે. રામાયણ, મહાભારત, ગીતા, વદે અને ઉપિનષદ �વા �લાિસકના             
અ�યયન �ારા સમય-ચકાસાયેલ ��ૂયો િવ�ાથ�ઓના િવચારો અને �વનમાં આ�મસાત કરવાના છે. આ            
આપણા આ�યા��મક ��ૂયોના બારમાસી �વાહન ેિવ� સ�ં�ૃિતમા ંરાખશ.ે 

�વામી�ના જણા�યા �જુબ િશ�ણ સ�દય� શા� અથવા લ�લત કળાના િશ�ણ િવના અ��ંુૂ રહ� છે. તમેણે               
�પાનને કલા અને ઉપયો�ગતાના જોડાણથી રા��ને ક�વી ર�તે મહાન બનાવી શક� છે તનેા ઉદાહરણ તર�ક�               
ટા�ંા. 

�વામી�એ �નુરો�ચાર કય� ક� ધમ� એ િશ�ણનો સૌથી �તરનો ��ુય ભાગ છે. જો ક�, ધમ� �ારા, તનેો અથ� તે                   
કોઈ ખાસ �કારનો નથી, પરં� ુ ત�ે ું આવ�યક પા� છે, � માણસમાં પહ�લથેી જ દ�વ�વની અ��ુિૂત છે. તે                 
આપણને વારંવાર અને યાદ અપાવે છે ક� ધમ� ક�રમાગ� અથવા ���સ અથવા કોઈ પણ �કારની ધાિમ�ક                
િવિધઓમાં શામલે નથી. તેના માટ� ધાિમ�ક રહ�વાનો અથ� એ છે ક� �વનને એવી ર�તે �વીએ ક� આપણે આપણા                  
િવચારો, શ�દો અને કાય�માં આપ�ું ઉ�ચ ��ૃિત, સ�ય, દ�વતા અને સ�દય� �ગટ કર�એ. આ �યયે તરફ દોર�                 
જનારા તમામ આવગેો, િવચારો અને ��યાઓ �ુદરતી ર�તે એ�ોબ�લ�ગ અને �મેુળમાં આવે છે, અને ��ટ               
અથ�માં નૈિતક અને નિૈતક છે. આ સદંભ�માં �વામી�નો ધમ� િવશનેો િવચાર, િશ�ણનો આધાર તર�ક� સમજવો               
જોઈએ. અમે ન���ુ ંછે ક� તેના અથ�ઘટનમા,ં ધમ� અન ેિશ�ણ હ��નુી ઓળખ વહ�ચ ેછે. 

ધમ� શા માટ� િશ�ણનો �બૂ જ પાયો બનાવે છે તે તેના નીચેના�પ�ટ થાય છે              
શ�દોમા:ં 'ચા�ર�ય િનમા�ણમા,ં સાર� અને મહાન બધી બાબતો બનાવવામા,ં બી�ને શાિંત મળે છે, અને પોતાની               
�તને શાિંત મળે છે, ધમ� એ સવ��ચ હ�� ુ શ��ત છે , અને, તથેી, તે �ૃ��ટકોણથી અ�યાસ કરવો જોઈએ.                  
�વામી� માને છે ક� જો તનેા ધાિમ�ક �ળૂ સાથે િશ�ણ તનેા દ�વી �વભાવ અને માનવ આ�માની અનતં                 
સભંાવનાઓ પર માણસના િવ�ાસને ઉ��ેત કર� શક� છે, તો તે માણસને મજ�તૂ, છતાં સહનશીલ અને               
સહા��ુિૂત�ણૂ� બનવામાં મદદ કરશે તનેી ખાતર� છે. તે માણસને કોમી, રા���ય અને વશંીય અવરોધોથી              
આગળ પોતાનો �ેમ અને સાર� ઇ�છા વધારવામા ંપણ મદદ કરશ.ે 

િવવકેાનદંના િશ�ણની �ફલ�ફૂ��ું એમ માન�ું ખો�ંુ અથ�ઘટન છે ક� તમેણે ભૌિતક બા�ુની સ�ંણૂ� ઉપ�ેા કરવા               
માટ� આ�યા��મક િવકાસની �િૂમકાને વધાર� પડતી સમજ આપી છે. િવવકેાનદં, ભારતના નવ�વન માટ�ની             
તેમની યોજનામા,ં ગર�બી, બરેોજગાર� અને અ�્ ign◌ાનતાના ના�દૂ�ની જ��રયાત �ગે વારંવાર દબાણ કર�             
છે. તે કહ� છે, અમને તકનીક� િશ�ણની જ�ર છે અને બાક�ના બધા ઉ�ોગોનો િવકાસ કર� શક� છે, �થી ��ુુષો,                   
સેવાની શોધ કરવાને બદલે, પોતાને માટ� �રૂતી આવક મળેવી શક� અને વરસાદના �દવસની સામે કંઈક               
બચાવ.ે તેને જ�ર� લાગે છે ક� ભારતે પિ�મી દ�શોમાથંી તમેની સ�ં�ૃિતમાં � સા�ંુ છે તે બ�ું લ�ે ું જોઈએ. જો ક�,                    
એક �ય��તની �મ, દર�ક રા��ની �ય��તગતતા હોય છે, �નો નાશ થવો જોઈએ નહ�. ભારતની �ય��ત�વ તનેી                
આ�યા��મક સ�ં�ૃિતમાં રહ�લી છે. �વામી�ની ���ટએ, સ�ં�ુલત રા��ના િવકાસ માટ�, આપણે પિ�મની            
ગિતશીલતા અને વ�્ૈ .◌ાિનક વલણને આપણા દ�શની આ�યા��મકતા સાથે જોડ�ું પડશ.ે સ�ંણૂ� શ�ૈ�ણક             



કાય��મ એટલો આયો�જત થવો જોઈએ ક� તે �વુાનોને દ�શની ભૌિતક �ગિતમાં યોગદાન આપવા તમેજ              
ભારતના આ�યા��મક વારસાના સવ��ચ ��ૂયન ે�ળવવા માટ� સ�જ કરશ.ે 

�વામી�ની િશ�ણ યોજના�ું બી�ુ ં મહ�વ�ું પા�ું મ�હલા િશ�ણ છે. તનેે �યાલ છે ક� જો તે આપણા દ�શની                 
મ�હલાઓને યો�ય �કાર�ું િશ�ણ મળે છે, તો તઓે તમેની પોતાની સમ�યાઓ તમેની પોતાની ર�તે હલ કર�                
શકશ.ે તેમની �ી િશ�ણની યોજનાનો ��ુય ઉ�ેશ તમેને મજ�તૂ, ડર ઓછો અને તમેની પિવ�તા અને ગૌરવ                
��યે સભાન બનાવવાનો છે. તેમણે િનર��ણ ક�ુ� છે ક� ��ુુષો અને �ીઓ શ�ૈ�ણક બાબતોમાં સમાન ર�તે                
સ�મ છે, તેમ છતા,ં �ીઓ ઘર અને �ુ�ંુબને લગતા અ�યાસ માટ� િવશષે યો�યતા અને યો�યતા ધરાવે છે.                 
તેથી તે િસલાઇ, નિસ�ગ, ઘર��ું િવ�્ .◌ાન, રાધંણ કલા, વગેર� �વા િવષયોની ર�ૂઆત કરવાની ભલામણ કર�                
છે � તેમના સમયે િશ�ણનો ભાગ ન હતા. 

િન�કષ� 

િવવકેાનદંની િશ�ણ યોજના�ું �દશ�ન અને િવ�લષેણ તનેા રચના�મક, �યવહા�ુ અને �યાપક પા�ને �કાિશત             
કર� છે. તેને �યાલ છે ક� િશ�ણ �ારા જ જનતા�ું ઉ�થાન શ� છે. તનેા પોતાના શ�દોનો સદંભ� લવેા માટ�:                   
�રુોપના ઘણા શહ�રોની �સુાફર� કર�ને અને તમેાનંા ગર�બ લોકોની �િુવધાઓ અને િશ�ણ�ું િનર��ણ કર�ન,ે              
મારા પોતાના ગર�બ લોકોની ��થિત મારા મગજમાં આવી હતી અને �ુ ં ��ઓુ વહાવી શકતો હતો. �ાર� ફરક                 
પડ�ો? “િશ�ણ” એ મને મળતો જવાબ હતો. ' 

તેઓ ભાર�વૂ�ક જણાવે છે ક� જો સમાજમાં �ધુારો કરવો હોય તો િશ�ણ દર�કને ઉ�ચ અને ની�ું �ધુી પહ�ચ�ું                  
પડશ,ે કારણ ક� �ય��તઓ સમાજના �બૂ જ ઘટકો છે. �યાર� માણસ તનેી �ત�રક ભાવના ��યે સભાન બને છે                  
�યાર� માનમાં ગૌરવની ભાવના વધે છે, અને તે જ િશ�ણનો હ�� ુ છે. તઓે િવ�્ and◌ાન અને તકનીક�ની                 
�ગિત �ારા લાવવામા ંઆવલેા નવા ��ૂયો સાથ ેભારતના પરંપરાગત ��ૂયોન ે�મુળેમા ંલવેાનો �ય�ન કર� છે. 

તે નૈિતક અને આ�યા��મક િશ�ણ �ારા માણસના પ�રવત�નમાં છે ક� તે બધી સામા�જક અિન�ટનો િનવારણ               
શોધે છે. આપણા પોતાના દશ�ન અને સ�ં�ૃિતના મ�મ ધોરણે િશ�ણની �થાપના કરતા, તે આજની સામા�જક               
અને વિૈ�ક �બમાર�ના ��ેઠ ઉપાયો બતાવે છે. તમેની િશ�ણ યોજના �ારા, તે �િત, �િત, રા���યતા અથવા                
સમયને �યાનમાં લીધા િવના નિૈતક અને આ�યા��મક ક�યાણ અને માનવતાના ઉ�થાનને સાકાર કરવાનો             
�યાસ કર� છે. તમે છતા,ં �વામી િવવકેાનદંની િશ�ણ યોજના, �ના �ારા તઓે એક મજ�તૂ રા�� બનાવવા�ું                
ઇ�છતા હતા, � િવ�ને શાિંત અને �મુળે તરફ દોર� જશ,ે તે હ� એક �ૂરની વાત છે. આતે સમય છે ક� આપણે                      
તેમના િશ�ણના દશ�ન પર ગભંીર િવચારણા કર�એ છ�એ અને ��યકે-શર�રને તનેા આહવાનને યાદ કર�એ              
છ�એ - 'ઉઠો, ��તૃ થો, અને લ�ય �ા�ત ન થાય �યા ં�ધુી બધં ન કરો.' 

 


