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 પ્રસ્તાલના: 

બાયતીમ વંસ્કૃવતભાં લણભલામેરા વો વંસ્કાયોભાં પ્રથભ ગબાભધાન વંસ્કાય અલે છે . છી ુંવલનાદદ વંસ્કાયો ક્રભળઃ જોડામેરા છે . 

વંસ્કાય એ પ્રવતક છે . દદવ્મ ગુણોનંુ ફાકના ભન ને ળયીયભાં લતયણ કયાલલાનંુ છે . તે ભાટેનાં પ્રમત્નો તો વલયત નલ ભાવ થતા યશેલા 

જોઇએ. યંતુ વંસ્કાય કયલાથી અ પ્રમત્નોને અધાય ભે છે . વંસ્કાયથી ફાકભાં ઇશ્લયીમ ળવતત વંચાદયત થામ છે. ગબભસ્થ વળળુને ઈત્તભ ગુણ 

ને અયોગ્મ પ્રદાન કયલાના ભાતાના પ્રમત્નો ય ઇશ્લયની ભશોય રાગે છે. 

ઇવતશાવભાં એલા નેક દ્રહ્રાંતો છે જેભાં ભાતાએ ગબભભાં યશેરા ફાકોને ોતાના ઈભદા ને ઈન્નત વલચાયોથી ોંખ્મા શોમ . 

ગબભસ્થ વળળુને ઈત્તભ વલચાયો દ્લાયા કેલણી અી શોમ ને તેના દયણાભ સ્લરૂ જન્ભજાત વલવળહ્ર ગુણ ધયાલતંુ ફાક ેદા થમંુ શોમ. એલા 

એક – ફે નવશ, નેક ઈદાશયણો અણને પ્રેયણા અલા ભાટે ઇવતશાવના ાને-ાને લેયામરા છે.  

દયેક સ્રીને ઇચ્છા શોમ છે કે તે ભાતૃત્લ ધાયણ કયે ને શ્રેષ્ઠ ફાકની ભાતા ફને. એક વોયઠી કવલનો વુંદય દુશો છે:  

“જનની જણ તો બગત જણ, કાં દાતા કાં વુય, 

નવશ તો યશેજે લાંઝણી, ભત ગુભાલીળ નુય.” 

સ્રીને કુખે એલંુ દદવ્મ ફાક જન્ભે જે જગતને નલો યાશ ચીંધે . કોઇ જુભન જેલો મોદ્ધો , કોઇ કૃષ્ણ જેલો ુરુોત્તભ , કોઇ યાણી 

રક્ષ્ભીફાઇ જેલી લીયાંગના કે કોઇ ભીયાં જેલી બતત જન્ભ ર,ે તો તભારું ભાતૃત્લ વાથભક ગણામ. ફચ્ચાં જ ેદા કયલાના શોમ તે તો વફરાડા ને 

વવરાં ણ કયી ળકે છે. તેભાં નલાઇ ળી છે?  

ઓળો યજનીળ કશે છે કે, “ભનુષ્મની બીતય લીજીથી ણ ભોટી તાકાત કાભઉજાભની છે. ણુ ળવતત કયતાં ણ તે લધુ ળવતતળાી 

છે. તમાયેમ વલચામુું છે કે ભનુષ્મની કાભઉજાભનો એક ણુ એક નલી વ્મવતતને જન્ભ અે છે ? તેભાંથી ગાંધી ેદા થઆ ળકે છે , ભશાલીય ેદા થઆ 

ળકે છે , ફુદ્ધ ેદા થઆ ળકે છે ને તેભાંથી ન્મુટન ેદા થઆ ળકે છે . ભાનલીની કાભઉજાભનો એક નાનકડો ણુ વલયાટ વ્મવતતત્લને જન્ભ અે 

છે.”૧ 

વૃવહ્રના વજભન દ્લાયા ઇશ્લય ોતાની જાતને વબવ્મતત કયી યહ્યો છે  “एकोऽह ंबहुश्याम्”૨ શંુ એક છંુ જે વલવલધરૂે પ્રગટ થઆ યહ્યો 

છંુ. તે ોતાના ંળરૂ અત્ભાઓને ૃથ્લી ય ભોકરીને ને ઇશ્લય એલા ભાતા -વતાને ળોધે છે જે તેના ંળને જન્ભ અી ળકે . ભાતા-વતા 

ફનલંુ એટરું વશેરું નથી, કઠીન તસ્મા છે.  
 

 ઈવનદોભા ં ગબભવલજ્ઞાન : 

ઈવનદો વાથે ગબભવલજ્ઞાનને ળો વંફંધ? ઈવનદો તો ધભભગ્રંથો છે. તેભાં લી અ વલમ કેલી યીતે? તેલો પ્રશ્ન કોઇના ભનભાં ઈજે 

તે સ્લાબાવલક છે . ણ ઈવનદો ભાર ધભભગ્રંથો નથી , એ તો જીલનગ્રંથો છે . વંવાયના નેકવલધ યશસ્મો તેભાં છુામેરા છે . „ગબોવનદ્‟૩ 

નાભનંુ એક વભગ્ર ઈવનદ્ ગબભવલજ્ઞાનના વલમે જોલા ભે છે. વૃવહ્રની ઈત્વત્તના યશસ્મથી ભાંડીને ઈત્તભ વંતવત ભાટે પ્રાણની ઈાવના, યજ-

લીમભની શ્રેષ્ઠતા, વભાગભનો વભમ, બ્રહ્મચમભ લડે લીમભનંુ ોણ લગેયે ગબભવલજ્ઞાનના નેક યશસ્મો „ઈવનદ્‟ભાં ગૂઢ યીતે લણામેરા છે.  

થલભલેદની વપ્રાદ ળાખાના „પ્રશ્નોવનદ‟ભાં કફન્ધી વપ્પ્રાદને પ્રશ્ન કયે છે. જેનાથી અ વચયાચય જીલો ઈત્ન્ન થામ છે તે 

કોણ છે?૪ તેના ઈત્તયભાં ભશર્ષ કશે છે ક,ે “ તે પ્રજા ઈત્ન્ન કયલાની ઇચ્છા યાખનાય પ્રજાવત છે. જેણે તસ્મા કયીને ફે પ્રાણ ઈત્ન્ન કમાભ. એક 

પ્રાણ યવમ એટરે કે ચંદ્રભાં ને ફીજો પ્રાણ વૂમભ ”. અ ફે પ્રાણ ઈત્ન્ન કયલાનો ઈદ્દેળ એ શતો કે તે ફંને ભીને પ્રજાઓ ઈત્ન્ન કયે . ગબભ 

વલજ્ઞાનની દ્રવહ્રએ અ લાતનો ગૂઢ થભ એ થામ કે , જેણે ઈત્તભ વંતાનની પ્રાવપ્ત કયલી શોમ , તેણે લૈવશ્લક જીલનળવતત વૂમભ ને ચંદ્ર એ ફંનેની 

ઈાવના કયલી જોઇએ.  

„ફૃશદાયણ્મકોવનદ્‟ના વંતાનોત્વત્ત વલજ્ઞાન પ્રકયણભાં શ્રેષ્ઠ વંતાન પ્રાવપ્તની વાધનાનંુ લણભન કયતા શેરા ભાતા -વતાને 

“ભન્થકભભ”૫ કયલાની અજ્ઞા અી છે . “ભન્થકભભ” એ એક પ્રકાયનો મજ્ઞ છે જેભાં પ્રાણ , લાણી, ચક્ષુ, ભન, લીમભ લગેયે ળવતતઓનંુ અહ્લાન કયી 

અશુવત ામ છે . ૃથ્લી, લામુ, ઊતુઓ લગેયે પ્રકૃવતના તત્લોને , દદળાઓ , વૂમભ ને વગ્ન એ વલભને વુખદામી ને રાબદામી ફનલા ભાટે 

પ્રાથભના કયામ છે. અ ઈયાંત ફૃશદાયણ્મકોવનદ્ ભાં ઇચ્છા નુવાય વંતાન પ્રાવપ્ત ભાટેનંુ ણ લણભન છે.  
 

 ગ્રશમોગ ને ગબભસ્થ વળળુનો પ્રવલકા : 

લયાશવભવશય યવચત „ફૃશજ્જજાતક‟ ભાં કહ્યું છે૬ કે ગબભના પ્રથભ વાત ભાવ વુધી ક્રભળ : ળુક્ર, ભંગ, ગુરૂ, વૂમભ, ચંદ્ર, ળવન ને ફુધનો 

ગબભસ્થ વળળુ ઈય વલળે પ્રબાલ ડતો શોમ છે . અ જ ભાવ દયવભમાન યજ  + લીમભનંુ વભશ્રણ, ઘનત્લ, ભાનવ ંકુય, શાડકાં, ચાભડું, યોભ ને 

વાતભા ભાવભાં ચૈતન્મતા અલે છે. શીં અેરું „ફૃશજ્જજાતક‟ નંુ અ લણભન ભેદડકર વામન્વ વાથે વયખાલી ળકામ તેલંુ છે. 
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 અ ઈયાંત ગ્રશમોગથી ગબભવળળુનંુ લરગ દયજ્ઞાન ણ કયલાભાં અવ્મંુ છે. તેભજ ફીજાયોણના વભમથી ભાંડીને જન્ભ વભમ વુધીની 

પ્રદક્રમા ગ્રશમોગથી કેલી યીતે થામ છે તે ણ દળાભલલાભાં અવ્મંુ છે . ગબાભધાનથી કોઇ ગ્રશવસ્થવત એલી ણ શોમ છે જેનાથી પ્રવલ ખૂફ રાંફા 

વભમ છી ણ થઆ ળકે છે , જેભ કે “शिशिि ििििरेि द्वादशाब्द”े૭ ફાય લે ણ પ્રવલ થઆ ળકે છે . અમુલેદ ળાસ્રોભાં ણ તમાયેક “िर्षे 

गणेरिि ” વળળુ ગબભભાં અવ્મા છી ઘણા લો છી એનો પ્રવલ કા કહ્યો છે.  

 ુયાણોની કથાઓના અધાયે ભતી ભાવશતી ભુજફ લજ્ાંગ ને લજ્ાંગી વત -વત્નઓના સ્નાન વભમે ડૂફકી રગાલતી લખતે 

આન્દ્રના ફાત્કાયથી ગબભ યશી ગમો શતો. જાળમથી ફશાય અલીને વત્ન દ્લાયા વતને આન્દ્રકૃત ફાત્કાયની જાણ થતા લજ્ાંગે  વો લભ વુધી 

પ્રવલ યોકી યાખ્મો ને છી જન્ભેરા ફાક દ્લાયા આન્દ્રકૃત ફાત્કાય રૂી ધભ કામભનો ફદરો રીધો શતો. 

 શ્રીભદ્બાગલતના રીજા સ્કંધના ંદયભાં ધ્મામભાં પ્રથભ શ્રોકભાં વો લભ વુધીની જીલની ગબભસ્થ વસ્થવત કશી છે.  

प्राजाित्यं तु तते्तजः िरतेजोहिं ददितः । 

दिार िर्षाािण शतं शङ्कमािा सुरादािात् ॥
૮
 

 

 જન્ભવલવધ – જન્ભ ક ુંડી : 

જન્ભ વભમનંુ જ્ઞાન ખૂફ જ અલશ્મક છે . જાતકનો પ્રવલનો મોગ્મ વભમ કમો શોલો જોઇએ તેના વલે લાત કયીએ તો નલજાત 

વળળુની ઈત્વત્તનો વભમ અધુવનક વચદકત્વારમો દ્લાયા ફતાલલાભાં અલેરા વભમને ભાન્મ યાખીને તેના યથી જન્ભકુંડી તૈમાય કયલાભાં અલે 

છે. તેભજ ગ્રાભીણ યીત-દયલાજોભાં પ્રવલસ્થાન, પ્રવલલેદના તથા પ્રવલવભમને જાણનાય લૃદ્ધ ભવશરાઓ દ્લાયા ફતાલલાભાં અલેરા વભમને 

અધાયે જન્ભવરકા ફનાલીને જાતકના ળુબાળુબ પ ય વલચાય કયલાભાં અલતો તથા પ્રાચીન વભમભાં વૂમોદમ , ભધ્માહ્ન, વૂમાભસ્ત, ધભયાવર 

કા, વૂમભના અધાદયત વભમ જાણલાભાં અલતો ને અ પ્રભાણે તૈમાય કયલાભાં અલતી જન્ભકુંડી વાચી ડતી શતી . વલવલધ અચામોએ 

નલજાત વળળુના જન્ભના જે કોઇ રક્ષણો કહ્યા છે , તે વલલાશની વતવથથી રઇને નલજાત વળળુના જન્ભ વુધી ફાકભાં જે ધદયત થઆ યહ્યું છે , તે 

જ યાવળ , વલલાશ વતવથને વભજીને ઈરટા ગવણતથી તે નલજાત વળળુનો વભમ ળું છે તે જાણીને જન્ભકુંડી ફનાલલાનંુ બાસ્કયાચામભ દ્લાયા 

કશેલાભાં અવ્મંુ છે. 

  “ जन्मकाले तु सम्प्प्राप्ते लग्नं िििित्य िंिितै: |”૯ 

અ કથનની વાથે વાથે પ્રવૃવત જ્ઞાનના વલળેજ્ઞોનો ભત છે કે , ગબભલતી સ્રીને જમાયે પ્રવૃવતલેદના પ્રાયંબ થામ છે ત્માયે તે વભમે 

મોવનભાગભ ખુરી જલાથી યતતસ્રાલ થલા રાગે છે, યતતસ્રાલ થલાનો તાત્મભ એ છે કે ગબભભાંનંુ ફાક ોતાના વનવશ્ચત સ્થાનથી ભ્રહ્ર થઆ જામ 

છે. અ વભમને જન્ભ ભાટેનો મોગ્મ વભમ કહ્યો છે . ગબભભાં ફાકના ળયીયના પ્રત્મેક ંગને જોલાભાં અલે છે તે વભમ ણ મોગ્મ વભમ ગણી 

ળકામ.  
 

 ગબાભલસ્થાભા ં ખોયાક : 

“ન્ન એ બ્રહ્મ છે” એલંુ લેદોભાં કહ્યું છે . ગબાભલસ્થાભાં ભાતા જે ન્ન ગ્રશણ કયે છે તેનાથી ભાતાનંુ ોણ થામ છે, ઈયાંત ગબભસ્થ 

ફાકનંુ ણ ોણ થામ છે. અધુવનક વલજ્ઞાન ને પ્રાચીન અમુલેદ ફંને જુદા જુદા ળબ્દોભાં એક જ લાત કયે છે - ખોયાકભાં ધ્માન યાખલંુ. 

અમુલેદના૧૦ વનષ્ણાંતો ભુજફ વગબાભલસ્થાભાં ફશુ તીખંુ , તેરું, ખાટું, ખારું ન ખાલંુ જોઇએ . તીખા-તેરા ભયચાં , થાણા,ં 

દાફેરી, બેર, ાણીુયી લગેયેનો વદંતય ત્માગ કયલો જોઇએ. તેભજ ઢોકા, ફટાટા, ચણા, લાર, ચોયી, બીંડા, ગુલાય ણ ત્મજલા જોઇએ. અ 

વભમ ભાતાએ ગામનંુ દૂધ , બાખયી, યોટરી, ભગ, દૂધીનંુ ળાક , ગામના દૂધભાંથી ફનાલેર દુધીનો શરલો , તાંદજાની બાજી પ્રભાણભાં રેલી 

જોઇએ. દયયોજ ફે કેા, એક વપયજન લગેયે પો રેલા જોઇએ. ખીય, કઢી, ભગની દા, લગેયે લધાયે રેલાનંુ અમુલેદના તજજ્ઞો કશે છે. 

વલજ્ઞાન કશે છે કે વગબાભલસ્થા કાફોશાઇડ્રેટ, પ્રોટીન, ળકભયા, ચયફી, કેવશળમભ, અમનભ, ખવનજ તત્લ, વલટાભીન લગેયે ફધંુ જ ભી યશે 

તેલો વંતુવરત અશાય રેલો જોઇએ . એક વનયીક્ષણ પ્રભાણે યોજ વગબાભલસ્થાભાં એક વપયજન ખાલાથી ફાકને ળયદી , ખાંવી, દભ, શ્લાવ 

જેલા શ્લવનતંરના યોગો થતા નથી ને વલટાભીન ડી ભેલલા ભાટેનંુ એક જ સ્રોત છે ને તે છે વૂમભ.૧૧ અથી યોજ વલાયે વાડા વાતથી વાડા 

અઠ લાગ્મા વુધી વૂમભસ્નાન કયલંુ જોઇએ. વગબાભલસ્થાભાં ળતમ તેટરો પ્રલાશી ખોયાક રેલાની વનષ્ણાંતો વરાશ અે છે.  
 

 ગબભસ્થ વળળુની વલકાવમારા :૧૨ 

ગબાભધાન થમા છી એક ભવશના ફાદ તભે ગબાભળમભાં નજય કયો તો તભને ભાનલાભાં ન અલે કે તભાયી અંખો વાભે જે ત્મંત 

નાનકડા કો છે તેભાંથી ધફકતંુ, શ્લાવ રેતંુ, શવતંુ ને યડતંુ ફાક તૈમાય થલાનંુ છે. 

અ લસ્થાભાં ગબભસ્થ વળળુ એક ઇંચના ચોથા બાગ જેલડું શોમ છે . જે કદ કોઇ નલજાત વળળુની અંગીના નખ કયતાં ણ નાનંુ 

છે. ને લજન શોમ છે ભાર ૦.૨૮૩૫ ગ્રાભ ! 

એક ભાવ છી થોડા દદલવોભાં ગબભસ્થ વળળુની વલકાવમારા શીં વુધી શોંચી ચુકી શોમ છે . ડોકટયો વાભાન્મ યીતે ગબભના 

વલકાવની ચાંદ્રભાવભાં ગણતયી કયે છે. એટરે કે દવ ચાંદ્રભાવભાં ગણતયી કયતાં શોમ છે. 

 ફીજો ભવશનો ુયો થામ ત્માયે ભાનલ ળયીય જેલી યચના સ્હ્ર દેખાલા ભાંડે છે . અંખો, નાક, ભુખ ને કાન સ્હ્ર દેખામ છે . શાથ 

ને ગ ણ વલકવી ચુતમા શોમ છે , ણ લરગબેદની ખફય શજી ડતી નથી . અ તફતકે ગબભસ્થ વળળુ એક ઇંચ જેટરું કદ ધાયણ કયે છે ને 

તેનંુ લજન ૦.૯૪૫ ગ્રાભ શોમ છે.  

 રીજો ભવશનો ૂયો થામ ત્માયે ફાક રણ ઇંચ જેટરું રાંફુ થઆ ચુતમંુ શોમ છે ને ૨૮ .૩૫ ગ્રાભ લજન થામ છે .તેની દકડની કામભયત 

થઆ ચુકી શોમ છે. 
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 ચોથા ભશીને તભાભ ભશત્લના ંગોની યચના થઆ જામ છે . ને તેની રંફાઇ વાડા છ ઇંચ થઆ જામ છે. જમાયે લજન ૧૧૩.૪ ગ્રાભ 

જેટરું શોમ છે. ને ફાક શાથ ગ શરાલીને ભાતાને તેના વસ્તત્લની જાણ કયતંુ થઆ જામ છે. 

 ાંચ ભવશના ુયા થામ ત્માયે તો ફાકના વતા ભાતાના ેટ ય કાન ભાંડે તો તે ણ ધફકાયા વાંબી ળકે છે . અ તફતકે ગબભસ્થ 

વળળુના લા, નેણ લગેયે અલી જામ છે ને તેભજ ચશેયા ય જુદા જુદા શાલબાલ ણ જોલા ભે છે. અ વભમ ફાક એક ફૂટ રાંફુ ને દોઢ 

ાઈન્ડ લજન થઆ ગમંુ શોમ છે.  

 છઠ્ઠા ભાવના ંતે ફાક ંદય ઇંચ રાંફુ ને ઢી ાઈન્ડ લજન ધયાલતંુ શોમ છે . અ વભમે ગબભસ્થ વળળુની ત્લચા ય એક 

ચીકણું તત્લ યશેરું શોમ છે. જેભાં એક ઇંચના અઠભાં બાગ જેટરો જાડો થય ગબભભાંના પ્રલાશીથી ત્લચાનંુ યક્ષણ કયે છે. 

 વાત ભવશના ુયા થતા ગબભસ્થ વળળુ ૧૬.૫ ઇંચ રાંફુ ને ચાય ાઈન્ડ લજન થઆ જામ છે . શલે તેભાં ંગોનો વલકાવ એ યીતે થામ 

છે કે તે સ્લતંર કામભ કયી ળકે ને ળયીયભાં ૨૦ શજાય જેટરા એન્ઝાઇમ્વનંુ ઈત્ાદન ળરુ થઆ જામ છે. 

 છેશરા ફે ભવશના દયવભમાન ગબભસ્થ વળળુનંુ લજન દય વપ્તાશે ડધા ાઈન્ડ જેટરું લધે છે . તેણે ફશાયની દુવનમાભાં અલલાનંુ છે 

તેના ભાટે ળયીય તૈમાયી કયે છે. 

 ગબભસ્થ વળળુભાં વૌથી છેશરે તૈમાય થતંુ કોઇ ંગ શોમ તો તે પેપવાં છે . પેપવાં ને શ્લવનતંરની યચના થઆ જામ છી જ ભાતાને 

પ્રવૃવતની ીડા ઈડે છે ને ફાકનંુ અ જગતભાં લતયણ થામ છે. 

 અભ, અ યીતે ફાકની વલકાવમારાભાંથી ગબભ વાય થામ છે ને ંતે તે ફાક રૂે લતયે છે. 
 

 ઈવંશાય : 

તભે ક્ષણે ક્ષણે ચભત્કાય થતો જોમો છે? શ્રીભદ્ બગલદ્ગીતાભાં બગલાન શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યું છે, “ વંબલાવભ મુગે મુગે ”. ઇશ્લય કશે છે કે 

શંુ મુગે મુગે લતયણ કરું છંુ , ણ ગબભભાં ફાકના વલકાવક્રભને નજીકથી વનશાો તો તભે ફોરી ઈઠળો , યે! કૃષ્ણ ફોશમા તે તો ધૂરું શતંુ ! 

લાસ્તલભાં તો બગલાન ક્ષણે ક્ષણે પ્રગટે છે! બગલાને કશેલંુ જોઇતંુ શતંુ,  

“ વંબલાવભ ક્ષણે ક્ષણે...” અલો દબુત કોઇ ચભત્કાય જેલો વલકાવ ગબભભાં થતો શોમ ત્માયે ભાનલંુ જ ડે કે ભાનલી શજી વભજી ળતમો નથી , 

તેલી કોઇ ળવતત કામભ કયે છે. અભ, ગબભ વલજ્ઞાન એક ખુફ ગશન વલમ છે. કાયણ કે તેભાં કુદયતની રગ જ દયલતભનની પ્રદક્રમા છે. અ વલજ્ઞાન 

ઈય પ્રાચીન કાથી ભાંડીને અજના અધુવનક વલજ્ઞાન વુધી અ વલમ ય વંળોધનો થતા યહ્યા છે. 
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