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 ટીચર્સ ડે – વિક્ષક દદન 

આપ ર્હુ જાણો જ છો કે 5મી ર્પ્ટેમ્બર ભારતમા ં વિક્ષક દદન તરીકે 
ઉજ  ામા ંઆ ે છે. આ  ખતે આપણા  ડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 
વ દડયો કૉન્દ્ફરન્દ્ર્ દ્વારા ર્મગ્ર ભારતના વ દ્યાર્થીઓને ર્બંોધીન ેઅને તમેના 
ક્લાર્રૂમમા ંર્ભંળાય એમ  ક્તવ્ય આપીન ેએક સ્તતુ્ય પગલુ ંભર્ુું છે. 
સ્ ાતતં્ર્યની ચળ ળ પછીનુ ં આ ક્ાવંતકારી પગલુ ં કહી િકાય. આપણા 
ભતૂપ ૂસ રાષ્ટ્રપવત શ્રી એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ ેઆ ા કેટલાક પ્રયત્નો કરેલા 
તમેને બાદ કરતા ં કોઈ પણ રાજકીય નતેાઓએ િાળાના ંબાળકો ર્ાર્થ ે
 ાતચીત કરી નર્થી. અને આ  ખતે  ડા પ્રધાને બાળકોને ર્બંોધન કરી 
 ાતાસલાપ કયો તે વ દ્યાર્થીઓના વ િાળ  ગસને ર્બંોધીન ેકયો હતો. 

આપણા લાડીલા  ડા પ્રધાને વ દ્યાર્થીઓને જે મહત્ત્ ની હકીકતર્થી  ાકેફ 
કયાસ હતા ત ેજ  ાત અમે આર. ી.એન. દ્વારા છેલલા ંકેટલાકં  ર્ષોર્થી કર ા 
પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તમેણ ે કહ્ુ ં કે, પસુ્તકો વ દ્યાર્થીઓન ેિક્ક્તિાળી 
બના ી િકતા નર્થી, એક વિક્ષક જ પસુ્તકમા ંઆપલેા જ્ઞાનનો મમસ વ દ્યાર્થી 
સધુી પહોંચાડીન ેતને ેર્ામર્થયસ ાન બના  ેછે. કેટલુ ંસ ુદંર કર્થન છે! આ જ 
 ાતન ેજો તમ ેર્ામાજજક દૃષ્ષ્ટ્ટકોણર્થી જોિો તો તમન ેજણાિ ેકે ત્યા ંવિક્ષણ 
ર્બંધંી એક વત્રકોણ રચાય છે જે ર્માજના ઉત્ર્થાનનુ ં કાયસ કરે છે, આ 
વત્રકોણમા ંવિક્ષકો, માતા-વપતા તમેજ વ દ્યાર્થીઓ આ ે છે. આ વત્રકોણ દદ ર્ ે
દદ ર્ ેવ કૃત ર્થતો જાય છે, કારણ કે આજકાલ વિક્ષકો તમેની નોકરીન ેએક 
વમિન ન માનતા, કમા ાન ુ ંર્ાધન માને છે, તેર્થી તેઓએ વિક્ષણમા ંપાયાન ુ ં
ર્ત્  ગમુા ી દીધ ુ ંછે. મા-બાપ તમેની મા-બાપ તરીકેની ફરજ ચકૂી ગયા 
છે, કારણ કે તમેન ે પણ બાળકોની ર્ભંાળ લે ા કરતા ં આવર્થિક ર્મદૃ્ધિ 
મહત્ત્ ની લાગ ેછે. જ્યારે આ બન્ન ેજી તં ખણૂાઓ ર્તંલુન ગમુા ી બેર્ ે
તો તમે બાળકો પાર્ ેતેઓ આદિસ બાળકો બન ેત ેી અપકે્ષા કે ી રીત ે
રાખી િકો? 

 

ન ી પઢેીના ંબાળકો (તમારે  ધ ુદૂર જ ાની જરૂરત નર્થી માત્ર 2-3 દાયકા 
પહલેાનંા)ં ભાગ્યિાળી હતા, કારણ કે તમેનુ ંધ્યાન રાખ ા ાળા ંત્રણ મા-
બાપ હતા. મા-બાપ અન ેવિક્ષક. આજે તમેની કોઈ ર્ભંાળ લેત ુ ંનર્થી. તેઓ 
અનાર્થ ર્થયા ં છે. મા-બાપ-ટીચર હો ા છતા,ં તેઓ લાગણીની દૃષ્ષ્ટ્ટએ 
અનાર્થ ર્થયા ં છે. પહલેા ંબાળકોન ેઘરમા ંમા-બાપનો ર્હારો મળી રહતેો 
અને સ્કૂલમા ંવિક્ષકનો. મન ેયાદ છે કે જ્યારે હુ ં7-8  ર્ષસનો હતો ત્યારે મારી 
માતાન ુ ંઅ ર્ાન ર્થર્ુ,ં ત્યારે મારા વિક્ષકોએ મને એટલો ર્ાર્થ આપ્યો કે 
મને સ્કલૂમા ંખબૂ ગમત ુ.ં મન ેયાદ છે કે હુ ંડરૂ્કા ભરીન ેરડતો ત્યારે મારા 
વિક્ષકો ર્હાનભુવૂત દિાસ ી મારા આંસ ુલછૂતા.ં ક્ા ંછે આજે એ ર્હાનભુવૂત? 
મારા એક વિક્ષક્ષકા શ્રીમતી સનુદંા તોરગલ એટલા ંભલા ંઅન ેકરૂણાર્ભર 
હતા ં કે મારા એ કર્ોટીના ર્મયમા,ં કે જ્યારે હુ ં મારી લાગણીઓ પર 
વનયતં્રણ કર ા અર્મર્થસ બનતો ત્યારે મને તમેના ખોળામા ંબેર્ાડીને મારી 
પાર્ ેપરીક્ષાના પપેરો લખા તા- આજે કોઈ વિક્ષક્ષકા પાર્ ેઆ ી અપકે્ષા 
રાખી િકાય ખરી? વિક્ષકો અને ડૉક્ટરો માત્ર વ્ય ર્ાયી ન હતા, પરન્દ્ત ુ
તેઓ એક ર્સં્ર્થા જ હતા, ર્માજના તાણા ાણાને જાળ ીને ચમકતા રાખતા. 
જી નની પ્રદક્યાનુ ંવ્ય ર્ાયીકરણ ર્થતા,ં આ બન્ન ે(વિક્ષકો તમેજ ડૉક્ટરો) 
ક્ષીણ ર્થતા જાય છે જેનાર્થી ર્માજના તાણા ાણા ઘર્ાઈ જ ા પામ્યા છે. 
ર્માજનો આધાર જ ઘર્ાઈ ગયો છે તો લોકો ક્ા ંજાય? 

વિક્ષક દદનના દદ ર્ે આપણા કેટલાક ર્ાધકોએ િાળામા ં જઈને 
અક્ગ્નહોત્રની જ્યોત પ્રગટા ી હતી. જેનાર્થી ર્ ંાદદતા અન ેિાવંતભર્ુું જી ન 
જી ી િકાય. આ ન ા વ શ્વ માટે એ આિાનુ ંદકરણ છે કે વિક્ષણ જગતમા ં
ફરી પ્રકાિનો ઉદય ર્થિે. 
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ભજ ગોવ િંદમ ્(શ્લોક-9) 
सत्संगत्वे निस्संगत्व,ं निस्संम्तत्वे निर्मोहत्व ं। 

निरर्मोहत्वे निश्चलतत्व ंनिश्चलतत्वे जीविर्मकु्तीः ।।9।। 

 

આદિ શકંરાચાર્ય અહીં સ્થિર ચચત્ત કે સ્થિર મનના મહત્તત્તવની વાત પર ભાર 
મકેૂ છે. માત્ર સ્થિર મન જ વ્ર્સ્તતન ે જન્મ-મરણના ફેરામાિંી મસુ્તત 
આપવાના જીવનના અંતતમ ધ્ર્રે્ન ેસાધ્ર્ કરવામા ં મિિરૂપ િાર્ છે. 
પરન્ત,ુ અહીં લાખ રૂતપર્ાનો સવાલ એ છે કે મનની એ સ્થિર અને શાતં 
સ્થિતતન ેપામવી શી રીત?ે ત્તર્ારે લખેક સત્તસગંના મહત્તત્તવ પર ભાર મકેૂ છે. 
સત્તસગં એ અધ્ર્ાત્ત્તમક અભ્ર્ાસ માટે જરૂરી એવા પાચં (એસ)માનંો એક 
મહત્તત્તવનો ઘટક છે અન ેઅન્ર્ ચાર સવેા, સમપયણ, શ્રદ્ધા અને સમાતિ છે. 

સત્તસગંનો સાદહત્ત્તર્ક અિય છે સારી વથત,ુ પથુતકો કે વ્ર્સ્તતનો સગં કરવો. 
આમ સત એટલે સારંુ, દિવ્ર્, શાશ્વત. કેટલાર્ સાિકો જ્ર્ારે િેવરૂખ આશ્રમ 
આવ ેછે ત્તર્ારે મન ેકહતેા હોર્ છે કે અહીં અમન ેએટલુ ંસારંુ લાગે છે કે 
અહીંના વાતાવરણમા ંમનને કશા જ નકારાત્તમક તવચારો આવતા નિી. 
જ્ર્ારે તઓે આશ્રમમા ંરહે છે ત્તર્ારે તો પરમાનિંમા ંહોર્ છે. પરન્ત,ુ તમેાનંા ં
મોટા ભાગના એવી ફદરર્ાિ કરતા હોર્ છે કે જ્ર્ારે તેઓ આશ્રમની 
બહારની દુતનર્ામા ં જાર્ છે ત્તર્ારે આશ્રમમા ં આવ્ર્ા પહેલા ં તમેને જે 
ગમગીની અન ેઅસ્થિરતાનો જે અનભુવ િતો હતો ત ેપાછો િવા લાગ ેછે 
અને ત્તર્ારે શુ ંકરવ ુ ંતનેી તમેને ખબર પડતી નિી. 

આશ્રમનુ ંવાતાવરણ સત એટલે કે દિવ્ર્ છે. તે સમગ્ર અવકાશમા ંએટલી 
ઊજાય છે કે વ્ર્સ્તત સમર્ અન ેથિળના માપિંડિી પર િઈ જાર્ છે. ત ે
દુન્ર્વી બાબતોની ચચિંતા કે સમથર્ાિી મતુત બની જાર્ છે. અહીં લખેક 
પણ એ જ કહવેા માગં ેછે. પ્રત્તર્કે સત્તસગંન ેએટલુ ંમહત્તત્તવ આપીન ેગ્રહણ 
કરવો જોઈએ જેિી કરીને તમેન ેદુન્ર્વી ઈચ્છા કે વાસનાઓ પ્રત્તર્ે આસસ્તત 
ઘટે. આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે દુન્ર્વી બાબતો પ્રત્તર્નેી ઈચ્છા કે વાસના 
તે ચચિંતાન ુ ં મખુ્ર્ કારણ છે. રેદકના બીજી દડગ્રીના સતેમનારમા ં અમે 
પાદટિતસપન્્સને જે જોઈએ તે માગંવાન ુ ંકહતેા હોઈએ છીએ, પરન્ત ુતમેને 
જે એક તમતનટનો સમર્ આપ્ર્ો હોર્ તમેા ંતેઓ માગંી શકતા નિી.  

 

આવુ ં કેમ બને છે? અહીં આશ્ચર્યજનક બાબત એ બન ે છે કે દિવ્ર્ રેદક 
સેતમનારમા ંઆવતા ંપહલેા ંએ જ લોકો જે ઈચ્છાઓિી ભરેલા હોર્ છે ત ે
જ લોકો જે ક્ષણે આ દિવ્ર્ અવકાશમા ંપ્રવશેે છે ત્તર્ારે તેમને ખબર જ નિી 
પડતી કે શુ ંમાગંવ ુ?ં અહીં ઈચ્છાઓ, વાસનાઓ ખરી પડે છે. આ સત્તસગં 
છે. તમામ દિવ્ર્ ઊજાય તનેા શદુ્ધતમ થવરૂપે આ અવકાશમા ંઅવતરણ કરે 
છે, જેમા ં વ્ર્સ્તત દુન્ર્વી બાબતો માટે અનાસતત બની જાર્ છે. કિાચ 
પ્રત્તર્કેને આ બિી વથતઓુ મેળવવા પાછળની ઘલેછા અિયહીન લાગવા 
માડેં છે.  

વાથતવમા ં િેવરૂખ આશ્રમમા ંપોતાની સાિના માટે રહતેા સાિકો સાિ ે
વાત કરતા ં જણાયુ ં કે તેઓ વિારે કરૂણાસભર અને શદુ્ધ િર્ા હતા. 
આપણામા ંપ્રમે અને કરૂણા સિાર્ રહે તે ખબૂ મહત્તત્તવનુ ંછે. તે વાતાવરણન ે
શદુ્ધ રાખવામા ં સહાર્ક બને છે. કારણ કે તે વાતાવરણને બનાવનારા 
આપણ ેતો છીએ. આપણા સહમુા ં ત ે દિવ્ર્ અવકાશ રહલેો છે. માટે ત ે
અવકાશમા ંખરાબી ન આવ ેત ેજરૂરી છે. અન ેતેમ કરવાિી તવશ્વમા ંતમારંુ 
સહિુી મોટંુ ર્ોગિાન બની રહશેે. 

સત્તસગં તમને તનિઃસગં (અનાસતત) બનાવે છે. આમ તો સહ ુઅનાસસ્તતની 
વાતો તો કરતા હોર્ છે, પરન્ત ુ અનાસસ્તત જેવુ ં કશુ ં જ હોત ુ ં નિી. 
અનાસસ્તત ત ેઆત્તમાનો થવભાવ છે. પરંત,ુ આસસ્તત તે તવશ્વનો થવભાવ 
છે. જે ક્ષણ વ્ર્સ્તત એક વથત ુકે પિાિયિી અચલપ્ત િાર્ છે તો તે બીજી 
કોઈ વથત ુસાિ ેજોડાઈ જાર્ છે. અને સત્તસગં આ કરે છે. જ્ર્ારે વ્ર્સ્તત 
સત્તસગંના દિવ્ર્ અવકાશ તરફ આકર્ાયર્ છે ત્તર્ારે ત ેતનેી બિી ઈચ્છાઓ 
પ્રત્તર્ે અનાસતત બને છે. જ્ર્ારે લોકો પાસે સત્તસગંનો તવકલ્પ નિી હોતો 
ત્તર્ારે તઓે તનેી ઈચ્છાઓન ેવળગી રહે છે. સત્તસગં એક સારો આશ્રર્ આપ ે
છે. 

જ્ર્ારે વ્ર્સ્તત ઈચ્છાઓિી મતુત બન ે છે ત્તર્ારે તને ુ ં મન સ્થિર બન ે છે. 
પ્રત્તર્કેે પોતાની જાતને લોભ અને લાલચની અસરિી મતુત રાખવી જોઈએ. 
આ રીત ેમતુત િર્લે ુ ંમન વ્ર્સ્તતન ેજીવન-મતુત િવા માટે સમિય બનાવ ે
છે. (આ જીવન જીવતા ંજ જે મતુત બને તે જીવન-મતુત). આમ જીવન-
મસુ્તત ત ેમોક્ષ કે મતૃ્તય ુપછીની મસુ્તત નિી. આ મસુ્તત આ જીવન જીવતા ં
જ મળેવલેી હોર્ છે તિેી તે ખબૂ રસપ્રિ છે. સત્તસગંમા ંસાચી રીતે જોઈએ 
તો આવી શસ્તત છે.  

 

સારા કે જ્ઞાની લોકોના 
સત્તસગંિી અનાસસ્તત 
ઉત્તપન્ન િાર્ છે અને તે 
અનાસસ્તતિી માર્ામાિંી 
મસુ્તત મળે છે, અને જ્ર્ારે 
માર્ામાિંી મસુ્તત મળે છે 
ત્તર્ારે આત્તમજ્ઞાનનો ઉિર્ 
િાર્ છે જે વ્ર્સ્તતને 
જીવતા ં જ મસુ્તત તરફ 
લઈ જાર્ છે. 
 



 

 

 

સરળતા 
ઈશ્વરને પામવાનો સચોટ માર્ગ 

- નીતા પારેખ (કોટા) 
હુું લખવા માટે વવવવધ વવષયો પર વવચારતી હતી, અને રેકિ વવષે મેં અમિુ લાઈનો વવચારી જેમ િે, રેકિ એિ સુંપરૂ્ણ 
રીતે પકરવતણન િરાવતો પ્રોગ્રામ, રેકિ હૃદય સધુી પહોંચવાનો સરળ માર્ણ અને સાથે સાથે મેં મારા થોડા રેકિના 
અનભુવો પર્ લખ્યા. પછી મને લાગ્ુું િે આ બધા મદુ્દાઓની ચચાણ તો સેવમનારોમાું થઈ ચિૂી છે, પછી વળી મને 
પ્રશ્ન થયો િે હુ ું શેના વવષે લખુું? 

ર્ઈ િાલે જ્યારે કૃપા, શીખવામાું રેકિ િેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે તે વવષય પર ર્વર્ન્મેર્ન્ટ િૉલેજમાું લેક્ચર આપી 
રહી હતી ત્યારે મારા મનમાું અચાનિ એિ વવચાર આવ્યો. જીવનમાું સરળતાનુું મહત્ત્વ. અને એ જ વાત દરેિ 
જગયાએ લાગ ુપડે છે. હુ ું િોટામાું 1998થી િૉલેજમાું ઈંગ્ગલશ શીખવી રહી છું. જેને લીધે મારે અનેિ શૈક્ષણર્િ સુંસ્થાઓની 
મલુાિાત લેવાનુું થ્ુું છે અને મેં એ વાતનુું વનરીક્ષર્ િ્ુું છે િે કદવસે કદવસે આપર્ી શૈક્ષણર્િ પદ્ધવત સરળ 
જીવનશૈલીથી ઘર્ી દૂર થતી જાય છે. તો વવદ્યાથીઓ જીવનમાું સરળતાનુું મહત્ત્વ ક્ાુંથી શીખે? િૉલેજમાું 
વવદ્યાથીઓને અંગે્રજી ભર્ાવતી વખતે મેં અવલોિન િ્ુું છે િે જે વવદ્યાથીઓ શહરેી િે ગ્રામીર્ વવસ્તારમાુંથી આવે છે 
તેઓ ઈંગ્ગલશ સારી રીતે શીખી શિતા નથી, િારર્ િે તેમના અયાયાપિોના વતણનમાું, ખાસ િરીને અંગ્રેજી બોલવાની 
ઢબ અને તેમની જીવનશૈલીમાું સરળતા નથી. 

રેકિ ર્ન્્ઝૂ લેટરના ર્યા અંિમાું ગરુુપણૂર્િમા પ્રસુંરે્ ગરુુકૂળના મહત્ત્વ વવષે લખાયેલુું તેમાું પર્ સરળ જીવનશૈલીની 
વાત છે. પહલેાુંનાું વખતમાું જ્યારે સમાજમાું ગરુુકૂળનો ખ્યાલ પ્રચણલત હતો, ત્યારે તે વખતના ગરુુઓ સરળ  
જીવનશૈલી જીવતા અને આવી પકરસ્સ્થવતમાું, આવા વાતાવરર્માું વવદ્યાથીઓ જીવનના સાચા પાઠ શીખતા. આપર્ ે
બહારના લોિોન ુું ઘણુું બધુું જીવનમાું અપનાવીને આપરે્ આપર્ી સરળ જીવનશૈલીથી દૂર થઈ ર્યા છીએ, જે આપર્ો 
મળૂભતૂ સ્વભાવ છે. આપર્ા સુંબુંધોમાું જો આપર્ે હૃદયની સરળતાથી વતણન િરીએ તો જીવનમાુંથી સુંતાપ (સ્રેસ) 
અને ટેર્ન્શન દૂર થઈ જશે, િારર્ િે સરળતા વ્યસ્ક્તને વનિઃશસ્ત્ર બનાવે છે. અને અંતમાું આપરે્ સહજ રીતે ઈશ્વર સાથે 
અનસુુંધાન સાધી શિીશુું. 

 



 

 

 

જય ગરુુદેવ. 

મેં પહલે ાં જે અનભુવ લખ્યો તમે ાં હુાં શનૂ્ય બની ગઈ હતી. ત ેમ ની શક ય તેવ ુાં 
નથી, હુાં બીજા પણ ઘણ  આશ્ચયો મ ર  જીવનમ ાં બનત  જોઈ રહી છાં. હુાં હવ ેજે 

લોકો દુુઃખ ભોગવત  હોય છે તમેને રેકક આપવ  સક્ષમ બની ગઈ છાં અને ત ે

ખબૂ જ સફળત પવૂવક ક મ કરે છે. 

રેકિ આપ્યા પછીના થોડા અનભુવો નીચે જણાવુું છું - 

(1) મ ર  પતતને ત્રણ કિવસથી ખબૂ કફ થઈ ગયો હતો. મેં તમેને રેકક આપવ નુાં 
નક્કી કર્ુું અન ેએમણ ેપણ ત ેસ્વીક ર્ ુું. મેં તમેન ેફુલ બોડી રેકક આપી અન ેબ ે

કલ કમ ાં જ બધો કફ દૂર થઈ ગયો. અને બીજે જ કિવસે તેઓ મસુ ફરી પણ 

કરી શક્ય . 
(2) મ રી ગરિન જકડ ઈ ગઈ હતી. આવુાં થ ય ત્ય રે સ રુાં થત ાં બ-ેત્રણ 

કિવસ થઈ જત ાં જેમ ાં હુાં શકે કરતી અને જેલ પણ લગ વતી. આ વખત ેમેં ત ે

ભ ગમ ાં વધ રે રેકક લીધી અન ેતરત જ મ રી ડોક નોમવલ થઈ ગઈ. 

(3) મ રી બહને ડીપ્રશેનમ ાં છે અને ત ેરેકક લવે ની હાંમશે ાં ન  પ ડતી હોય છે. 

પરન્ત,ુ એક વખત તેન  હૃિયન  ધબક ર  વધી ગય  ત્ય રે મેં તને ે રેકક 

આપી, તો તરત જ સઈૂ ગઈ અન ે તણે ે કહ્ુાં કે તેન ેખબૂ સ રુાં લ ગર્ુાં હત ુાં. 

કેટલીક વ ર ત ેરેકક લવે ની ન  પ ડે છે ત્ય રે હુાં તને ેત ેસતૂી હોય છે ત્ય રે રેકક 

આપુાં છાં. મને તવશ્વ સ છે કે રેકક તનેે કડપ્રશેનમ ાંથી બહ ર લ વશ.ે 

ફરીથી આવી જીવનભર ઉપયોગમ ાં લઈ શક ય એવી અમલૂ્ય ભટે આપવ  
બિલ આપનો ખબૂ ખબૂ આભ ર. 

 

આભ ર, કૃતજ્ઞત  સ થે સપ્રમે. 

સમુતત. 

 



 

 

તમે જે પરિવતતન જોવા માાંગો છો તે પહલેાાં તમાિામાાં લાવો          - તેલાંગન 

(1) મારી નજર સામે એક કાર બીજી સાથે ઘસડાઈ. એક વદૃ્ધ અને એક છોકરો ગસુ્સાથી 

બહાર આવ્યા. બન્ને એક બીજા સામે મોટેથી બમૂો પાડી કહવેા લાગ્યા કે, તેમનો વા ાંક 

ન હતો. બન્ને જણાએ કારમા ાં પડેલા લીસોટાને દુુઃખભરી નજરે જોયા. તે વદૃ્ધ વ્યક્તતનો 

ગસુ્સો હજુ શમ્યો ન હતો. તેણે સામેની બીજી કારને લાત મારી અને પાછો વળ્યો. એમ 

કરવાથી તે યવુાન ગસુ્સે ભરાયો. તેણે તે વદૃ્ધને તમાચો માયો અને એવો ધક્કો માયો 

કે તે બેભાન થઈ ગયો. તે યવુાનને આનાથી ખબૂ ખશુી થઈ અને તે ક્સ્મત સાથે જતો 
રહ્યો. 

(2) એક દુુઃખી માતાએ તેના પતુ્રન ુાં ઈન્ટરનેટ બાંધ કરાવી દીધ ુાં, કારણ કે તે આખો 

વખત ફેસ-બકુ પર ટાઈમ પસાર કરતો હતો અને અભ્યાસ કરતો ન હતો. તેના 

પ્રતતભાવમા ાં તેના પતુ્રએ તેની માતા પર હતથયાર વડે હુમલો કયો ને મારી નાખી. 

આવા અગણણત બનાવો બને છે. સમાચાર પત્રોમા ાં કે ટી.વી. ન્યઝૂમા ાં પણ આ જ જોવા 

મળે છે. આ સમગ્ર તવશ્વ માટે ભયજનક બાબત છે. મોટા ભાગના લોકો કોઈને કોઈ 

રીતે દુુઃખી થતા હોય છે અને તેમના પ્રતતભાવો ખબૂ જ તીક્ષ્ણ હોય છે. આ બધામા ાં 

એક વાત મખુ્ય જણાય છે કે તેઓમા ાં આધ્યાત્મમકતા, યોગ્ય માગગદશગન, જાગતૃત અને 

પરરવારની ભાવના નથી. થોડા ાં વર્ષો પહેલા ાં હુ ાં પણ આ જ લાઈનમા ાં હતો. જ્યારે હુ ાં 

ગરુુજીને મળ્યો મયારે તેમના માગગદશગનથી હુ ાં શા ાંત બન્યો અને તવચારતો થયો. તેમના 

માગગદશગનથી હુ ાં સ ાંતણુલત બન્યો. મને સમજાયુાં કે દરેક પરરક્સ્થતતને મલૂવવા માટે અન્ય 

દૃષ્ટટકોણ પણ હોઈ શકે. ગસુ્સે થવાથી કે રહાસા કરવાથી સમસ્યાનો ેકેલ આવતો નથી, 

પરન્ત ુસ ાંતણુલત મનથી, સ્પટટ તવચાર કરવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. જીસસ ક્રાઈસ્ટ, 
મહામમા ગા ાંધી, તવનોબા ભાવે હાંમેશા અરહાસાના આગ્રહી રહ્યા છે. 

એ સમય છે કે આપણે પવૂગ જન્મના સ ાંસ્કારો લઈને આવ્યા છીએ, પરન્ત ુઆ જન્મમા ાં 

પણ આપણે કમગ સ ાંસ્કારો રોજ ેમપન્ન કરતા ાં હોઈએ છીએ. આપણે તવચારીએ કે શા 

માટે અમકુ લોકો હાંમેશા ાં પોતાના માટે કે બીજા માટે નકારામમક જ હોય છે? અથવા 

તો ગસુ્સામા ાં અને દુતનયાથી તવરુદ્ધ હોય છે? કોઈ પણ પરરક્સ્થતત અંગે પ્રતતભાવ 

આપતાાં પહલેા ાં તે તવચાર મનમા ાં પહેલા ાં આવે છે અને પછી બદુ્ધદ્ધ તેને ભતૂકાળના 

અનભુવોને આધારે ટેકો આપે છે. આમ પ્રતતરક્રયા ેમપન્ન થાય છે અને તે કમગ બને છે. 

હવે જ્યારે સરખી જ પરરક્સ્થતત આવે છે મયારે બદુ્ધદ્ધ તે રક્રયા પહેલા ાં સમજે છે. જ્યારે 

આપણે એક જ રક્રયા વારાંવાર કરીએ તો તે સ ાંસ્કાર બને છે અને ત ેબદુ્ધદ્ધને ગણકાયાગ 

તવના પરરક્સ્થતતને અનરુૂપ પહલેા ાંના સ ાંસ્કાર પ્રમાણે પ્રતતરક્રયા કરે છે અને દરેક વખતે 

આપણી રક્રયા સરખી જ હોય છે. એક વાર આ પેટનગ બની ગઈ પછી તેમા ાંથી છૂટી 

આપણે એક જ રક્રયા વારાંવાર કરીએ તો તે સ ાંસ્કાર બને છે અને ત ેબદુ્ધદ્ધને ગણકાયાગ 

તવના પરરક્સ્થતતને અનરુૂપ પહલેા ાંના સ ાંસ્કાર પ્રમાણે પ્રતતરક્રયા કરે છે અને દરેક વખતે 

આપણી રક્રયા સરખી જ હોય છે. એક વાર આ પેટનગ બની ગઈ પછી તેમા ાંથી છૂટી 
શકાત ુાં નથી.  

રોજ-બરોજ આપણે જે સ ાંસ્કારો ેમપન્ન કરીએ છીએ તેમા ાં જાગતૃત લાવવી આવશ્યક છે. 

આધ્યાત્મમક સ ાંસ્કારો સ ાંતન ુાં તનમાગણ કરશે, અને આવી રદવ્ય પેટનગ ેમપન્ન કરવામા ાં કશુાં 

નકુસાન નથી, પરન્ત ુસાથે સાથે અન્ય સ ાંસ્કારો પ્રમયે પણ જાગતૃત હોવી આવશ્યક છે. 

ગરુુજી  હાંમેશા ાં કહતેા હોય છે કે ણચત્તશદુ્ધદ્ધ એ દરેક પરરક્સ્થતતની ગરુુ-ચાવી છે અને પ્રેમ 
અને કરૂણાથી ભરેલુાં હૃદય એ પણ એક ખજાનો છે. 

વાસ્તવમા ાં શાણા માતા-તપતા તરીકે આપણે બાળકો સાથે દરેક પરરક્સ્થતતમા ાં વતગન 

કરતી વખતે રચનામમક રીતે તવચારવાની આવશ્યકતા છે. આમ, રચનામમક રીતે 

તવચારવાથી સ ાંસ્કારોની જૂની પેટનગ તોડવામા ાં સહાય મળશે. મોટા ભાગના મા-બાપ 

સવારમા ાં તેના ાં બાળકોને જગાડતી વખતે ણચડાઈ જતા હોય છે. તેઓ તેમની આ રીત 

બદલી શકે અને જૂની પેટનગ તોડી શકે. માતા-તપતા તેમ જ બાળકો એક બીજાના 

સદવતગનથી જૂની આદતોને દૂર કરી શકે છે. આમ, રચનામમક રીતે તવચારવાથી 
જીવનની કપરામા ાં કપરી પરરક્સ્થતતમા ાં બદલાવ શક્ય બની શકશે. 

અને તવણચત્ર વાત તો એ છે કે આપણે હાંમેશા ાં બીજામા ાં પરરવતગન લાવવા ઈચ્છતા 

હોઈએ છીએ અને તેમના દોર્ષો અને ગેરવતગન માટે આપણે અનેક વાતો કયાગ કરીએ 

છીએ. પરન્ત,ુ આ પરરવતગનની વાત જ્યારે આપણા માટે હોય છે મયારે આપણે ચપૂ 

થઈ જઈએ છીએ. આપણે એ માની જ શકતા નથી કે આપણે પણ પરરવતગનની 

આવશ્યકતા છે. અને તેના માટેની ચાવી આ રહી. ચાલો પહલેા ાં આપણે બદલાઈએ 
પછી દુતનયાને બદલાવા તસવાય અન્ય તવકલ્પ જ બાકી નહીં રહ.ે 



 

 

શિવ તમને સ્વસ્થ રાખે છે 
બે કબતૂરોની વાતાા 

- શવવેક પાાંડે (વડોદરા) 

મારી આડોશ-પાડોશમાાં અને દુનનયામાાં બધે જ કબતૂરોનો 
સારો એવો ત્રાસ હોય છે. લગભગ બધી જ બાલ્કનીમાાં, 
વેન્ટિલેિરોમાાં તેઓ વસવાિ તો કરે છે, પરટત ુ તેમની 
આદત અનસુાર તેમની ચરકથી તે જગ્યા ખબૂ ગાંદી કરી 
નાખે છે, જેનાથી ખબૂ દુગંધ અને સગુ ઉત્પન્ન થાય છે. 

આપ સહનેુ પણ આ વાતની જાણ હશે જ. આમ મારી 
બાલ્કનીમાાં પણ બે કબતૂરો રોજ આવીને તે જગ્યા ખબૂ 
ખરાબ કરી મકૂતા. એિલી હદે કે તે રોજ સાફ કરવુાં 
આવશ્યક બની ગયુાં હત ુાં. મારા પાડોશી પણ ખબૂ બડબડ 
કરતાાં, તો ક્યારેક ચીડાઈને આ સફાઈનુાં કામ કરતા. 
પરટત,ુ હુ ાં રેકી તેમજ ધ્યાન વગેરે કરતો હોવાથી શાાંનતથી 
આ સફાઈકામ કયાા કરતો. અને એ દરમ્યાન કે જ્યારે 
કબતૂરો પર ધ્યાન જાય ત્યારે તેમને ઉડાડી મકૂવાના 
કામમાાં અમે હાંમેશાાં કાયારત રહતેા. છતાાં તેઓ તો તેમનુાં 
કાયા સફળતાપવૂાક કરી જ લેતા. 

એમ કરતાાં એક દદવસ મારુાં ધ્યાન ગયુાં કે આખી 
બાલ્કનીમાાં એક જ એવી જગ્યા હતી જ્યાાં તેઓ તેમના 
નાના પગ િેકવીને બેસતા અને ચરકતા. એ જગ્યા હતી 
મારી બાલ્કનીનો બલ્બ. મેં એક ઈલેન્રિનશયનને બોલાવીને 
તે બલ્બ તેમ જ તેનુાં હોલ્ડર પણ કઢાવી નાખયુાં, અને મને 
એ સમસ્યામાાંથી છૂિકારો મળ્યો. 

તેઓ મારી બાલ્કનીમાાં આવે છે અને ત્યાાંથી પસાર પણ 
થાય છે, પરટત ુતે જગ્યા બગાડતા નથી. અંતે ઘણા સમય 
પછી મને બાલ્કનીમાાં બેસીને સવારની ચા પીવાનો તેમ 
જ ટયઝૂ પેપર વાાંચવાનો લ્હાવો મળ્યો. એ બલ્બ 
આપણાાંમાાં રહલેા અહમનુાં પ્રતીક હતો. તેન ુાં અસ્સ્તત્વ તે 
ચરક ખેંચી લાવત ુાં હત ુાં અને સમગ્ર વાતાવરણ ખરાબ 
કરત ુાં હત ુાં. બલ્બ કાઢયો તો ગાંદકી પણ ગઈ. આપણે પણ 
આપણા અહમને લીધે આપણુાં અસ્સ્તત્વ અશદુ્ધ બનાવી 
દઈએ છીએ. જો અહમ જ નનમ ૂાળ થઈ જાય તો અશદુ્ધદ્ધઓ 
બાબત ચચિંનતત રહવેાની જરૂરત નથી. 

બીજુ ાં કે ગમે તે સમસ્યા ખબૂ મોિી લાગતી હોય પણ 
હાંમેશા તેનો ઉપાય હોય છે અને સરળ પણ હોય છે. 
આપણે હાંમેશા સમસ્યાના ગણુગાન ગાવામાાં એિલા વ્યસ્ત 
હોઈએ છીએ કે તેના ઉપાય તરફ આપણે ધ્યાન જ કેન્ટિત 
કરતાાં નથી. પરાંત ુજો આપણે શાાંત મનથી નવચારીએ તો 
આપણી ઉજાા બદુ્ધદ્ધમાાંથી સચોિ ઉકેલ જરૂર લાવે છે. એક 
જ સમસ્યાના ઘણા ઉકેલ સઝેૂ છે, માિે આપણે સહુએ શાાંત 
રહીને સમસ્યાનો નવચાર કરી તેનો ઉકેલ શોધવા પ્રયત્ન 
કરવો જોઈએ. અંતમાાં કોઈ પણ સમસ્યા માિે ઓછામાાં 
ઓછી પ્રનતદિયા, શાાંત મન રાખવાથી કોઈ પણ સમસ્યાનુાં 
નનરાકરણ મળી રહ ેછે. આમ, શાાંત મન રાખવાથી સમસ્યા 
રહતેી જ નથી અને ઉપાય જ ઉપાય રહ ેછે. 



 

 

EPIC પેરેન્ટિંગ પ્રોગ્રામો જોરશોરથી ચાલી રહ્યા છે 
આશ્રમમાાં ઉજવાયેલા પ્રસાંગો 

EPIC રિસ્પોન્સિબલ પેિેનસટિંગ ટે્રઈન િંગ પ્રોગ્રામ જે ‘સ્વામી િમર્થ િવેક 
પ્રનિષ્ઠા ’ દ્વાિા િામાજિક નિક્ષણ અંિગથિ િજૂ કિવામાાં આવ્યો છે. 
િે રિવિ ે ે રિવિે બળવત્તિ બ િો જાય છે. જૂ  2014માાં િેવરૂખમાાં  
િરૂઆિ ર્યા પછી આ પ્રોગ્રામ અસય િસેટિોમાાં  
પણ પ્રચલલિ ર્િો જાય છે. 16-17 ઑગસ્ટ  
િિમ્યા  બોિીવલી મ ાંબઈમાાં EPIC પ્રોગ્રામ ર્યો  
હિો જેણે અ કે માિા-નપિા ા મ માાં  વા  
નવચાિો ા વમળો િર્જયાથ હિા. ત્યાિ બાિ 6-7  
િપ્ટેમ્બિ િિમ્યા  પિેેનસટિંગ ો પ્રોગ્રામ રિલ્લીમાાં  
કિવામાાં આવલેો. આ પ્રોગ્રામમાાં મા-બાપ િમે િ  
બાળકો ા િ ાંબ ાંધ  ેલગિા અ કે મ દ્દાઓ, લગ્ જીવ , વાિાવિણ 
િાર્ ેા િમે િ ‘સ્વ’ િાર્ ેા િ ાંબ ાંધો િમે િ ઉગિી પઢેી ા 
પરિવિથ ાત્મક પડકાિો ો િમાવેિ ર્ાય છે. આ પ્રોગ્રામર્ી મા-બાપ 
ભનવષ્ય ા પડકાિો ે િમિવા માટે િક્ષમ બ  ેછે. 
 

શશક્ષક દિન અને અગ્નનહોત્ર 
િેરક નવદ્યાન કેિ  ા અન્ગ્ હોત્ર ા સ્ટડી ગ્ર પે નિક્ષક રિવિ અ ોખી િીિે 
ઉિવ્યો હિો. શ્રીમિી કલ્લ્પિા વાઝલૈ પાિે આવિા ગ્ર પ  ેનવચાિ આવ્યો 
કે િેઓએ નિક્ષક રિ  ેઅન્ગ્ હોત્ર ો િ ાંિેિ નવનવધ િાળાઓમાાં પહોંચાડવો. 
િ ેા ભાગરૂપે અન્ગ્ હોત્ર હોમ કેમ કિવો િમે િ િ ેા ફાયિા અ ે 
અન્ગ્ હોત્ર ય વા પઢેી ે િમે ા અભ્યાિ ી એકાગ્રિામાાં કેવી િીિે મિિરૂપ 
ર્ાય છે િ ે નવદ્યાર્ીઓ  ેિેમ િ નિક્ષકો ે િમજાવ્ય ાં હત  ાં. અમિાવાિ ાાં 
શ્રીમિી અલ્પાબહ ે મહિેાએ, િેવરૂખ ાાં શ્રીમિી ચાર લિા ખા નવલ્કિે 
િમે િ વડોિિા ા શ્રી ચ ાંદ્રિેભાઈ પિમાિે િાળામાાં અન્ગ્ હોત્રન ાં ન િિથ  
બિાવી ે િ ેી પહલે કિી હિી. િિેક િસેટિમાાં અ કે લોકોએ આમાાં ભાગ 
લીધો હિો. 

તારીખ રેદક ટીચર સ્થળ દિગ્રી 
4-5 ઑક્ટો કલ્લ્પિા કલ્યાણ પ્રર્મ 
4-5 ઑક્ટો િાકેિ મ ાંબઈ પ્રર્મ 
4-5 ઑક્ટો ભાિિીબહ ે, કૃપા અમિાવાિ દ્વદ્વિીય 
11-12 ઑક્ટો કલ્લ્પિા િેવરૂખ પ્રર્મ 
11-12 ઑક્ટો નવિાલ ર્ા ે પ્રર્મ 
11-12 ઑક્ટો િાંગીિાબહ ે વડોિિા પ્રર્મ 
11-12 ઑક્ટો િીમાબહ ે સ િિ પ્રર્મ 
18-19 ઑક્ટો િીમાબહ ે િાિકોટ દ્વદ્વિીય 
1-2  વેમ્બિ કૃપા  ાનિક પ્રર્મ 
15-16  વેમ્બિ અજીિ િિ, નવિાલ ગોવા પ્રર્મ 
 

રેદક સેશમનારન ાં સમય-પત્રક Other Forthcoming events 
 

EPIC Parenting Programme : Ahmedabad : 

11th and 12th October 2014 

For registration contact, Mrs Bhartiben 

Zinzuwadia, (9925722456) or 

079-26851600/2600 

EPIC Parenting Programme : Rajkot : 

8th and 9th November 2014 

For registration contact, 

Mr. Kamlesh Bhansali - 9426907485 

 

EPIC Parenting Programme : Vadodara 

27th & 28th December 2014 

For Registration contact, 

Mr Chandreshbhai Parmar (9974701200) 


