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ટીચર્સ ડે – વિક્ષક દદન

તંત્રી લેખ

આપ ર્હુ જાણો જ છો કે 5મી ર્પ્ટેમ્બર ભારતમાં વિક્ષક દદન તરીકે

ન ી પેઢીનાં બાળકો (તમારે

ઉજ

ડા પ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીએ

પહેલાંનાં) ભાગ્યિાળી હતા, કારણ કે તેમનું ધ્યાન રાખ ા ાળાં ત્રણ મા-

વ દડયો કૉન્દ્ફરન્દ્ર્ દ્વારા ર્મગ્ર ભારતના વ દ્યાર્થીઓને ર્ંબોધીને અને તેમના

બાપ હતા. મા-બાપ અને વિક્ષક. આજે તેમની કોઈ ર્ંભાળ લેત ું નર્થી. તેઓ

ક્લાર્રૂમમાં ર્ંભળાય એમ

ક્તવ્ય આપીને એક સ્ત ુત્ય પગલું ભર્ુું છે .

અનાર્થ ર્થયાં છે . મા-બાપ-ટીચર હો ા છતાં, તેઓ લાગણીની દૃ ષ્ષ્ટ્ટએ

સ્ ાતંત્ર્યની ચળ ળ પછીનું આ ક્ાંવતકારી પગલું કહી િકાય. આપણા

અનાર્થ ર્થયાં છે . પહેલાં બાળકોને ઘરમાં મા-બાપનો ર્હારો મળી રહેતો

ભ ૂતપ ૂ સ રાષ્ટ્રપવત શ્રી એ.પી.જે. અબ્દુ લ કલામે આ ા કે ટલાક પ્રયત્નો કરે લા

અને સ્કૂલમાં વિક્ષકનો. મને યાદ છે કે જ્યારે હું 7-8

તેમને બાદ કરતાં કોઈ પણ રાજકીય નેતાઓએ િાળાનાં બાળકો ર્ાર્થે

માતાનું અ ર્ાન ર્થર્ુ,ં ત્યારે મારા વિક્ષકોએ મને એટલો ર્ાર્થ આપ્યો કે

ામાં આ ે છે . આ

ખતે આપણા

ાતચીત કરી નર્થી. અને આ

ખતે

ડા પ્રધાને બાળકોને ર્ંબોધન કરી

ાતાસલાપ કયો તે વ દ્યાર્થીઓના વ િાળ
આપણા લાડીલા
કયાસ હતા તે જ

ાત અમે આર. ી.એન. દ્વારા છે લલાં કેટલાંક

ર્ષસનો હતો ત્યારે મારી

મને સ્કૂલમાં ખ ૂબ ગમત.ું મને યાદ છે કે હું ડૂર્કા ભરીને રડતો ત્યારે મારા
વિક્ષકો ર્હાનુભ ૂવત દિાસ ી મારા આંસુ લ ૂછતાં. ક્ાં છે આજે એ ર્હાનુભ ૂવત?

ગસને ર્ંબોધીને કયો હતો.

ડા પ્રધાને વ દ્યાર્થીઓને જે મહત્ત્ ની હકીકતર્થી

ધુ દૂર જ ાની જરૂરત નર્થી માત્ર 2-3 દાયકા

ાકે ફ

ર્ષોર્થી કર ા

પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્ું કે , પુસ્તકો વ દ્યાર્થીઓને િક્ક્તિાળી
બના ી િકતા નર્થી, એક વિક્ષક જ પુસ્તકમાં આપેલા જ્ઞાનનો મમસ વ દ્યાર્થી
સુધી પહોંચાડીને તેને ર્ામર્થયસ ાન બના ે છે . કેટલું સુદર
ં કર્થન છે ! આ જ
ાતને જો તમે ર્ામાજજક દૃ ષ્ષ્ટ્ટકોણર્થી જોિો તો તમને જણાિે કે ત્યાં વિક્ષણ
ર્ંબંધી એક વત્રકોણ રચાય છે જે ર્માજના ઉત્ર્થાનનું કાયસ કરે છે , આ
વત્રકોણમાં વિક્ષકો, માતા-વપતા તેમજ વ દ્યાર્થીઓ આ ે છે . આ વત્રકોણ દદ ર્ે
દદ ર્ે વ કૃત ર્થતો જાય છે , કારણ કે આજકાલ વિક્ષકો તેમની નોકરીને એક

મારા એક વિક્ષક્ષકા શ્રીમતી સુનંદા તોરગલ એટલાં ભલાં અને કરૂણાર્ભર
હતાં કે મારા એ કર્ોટીના ર્મયમાં, કે જ્યારે હું મારી લાગણીઓ પર
વનયંત્રણ કર ા અર્મર્થસ બનતો ત્યારે મને તેમના ખોળામાં બેર્ાડીને મારી
પાર્ે પરીક્ષાના પેપરો લખા તા- આજે કોઈ વિક્ષક્ષકા પાર્ે આ ી અપેક્ષા
રાખી િકાય ખરી? વિક્ષકો અને ડૉક્ટરો માત્ર વ્ય ર્ાયી ન હતા, પરન્દ્ત ુ
તેઓ એક ર્ંસ્ર્થા જ હતા, ર્માજના તાણા ાણાને જાળ ીને ચમકતા રાખતા.
જી નની પ્રદક્યાનું વ્ય ર્ાયીકરણ ર્થતાં, આ બન્ને (વિક્ષકો તેમજ ડૉક્ટરો)
ક્ષીણ ર્થતા જાય છે જેનાર્થી ર્માજના તાણા ાણા ઘર્ાઈ જ ા પામ્યા છે .
ર્માજનો આધાર જ ઘર્ાઈ ગયો છે તો લોકો ક્ાં જાય?

વમિન ન માનતા, કમા ાનું ર્ાધન માને છે , તેર્થી તેઓએ વિક્ષણમાં પાયાનું

વિક્ષક

દદનના દદ ર્ે આપણા કે ટલાક ર્ાધકોએ િાળામાં જઈને

ર્ત્

ગુમા ી દીધું છે . મા-બાપ તેમની મા-બાપ તરીકે ની ફરજ ચ ૂકી ગયા

અક્ગ્નહોત્રની જ્યોત પ્રગટા ી હતી. જેનાર્થી ર્ં ાદદતા અને િાંવતભર્ુું જી ન

છે , કારણ કે તેમને પણ બાળકોની ર્ંભાળ લે ા કરતાં આવર્થિક ર્મૃદ્ધિ

જી ી િકાય. આ ન ા વ શ્વ માટે એ આિાનું દકરણ છે કે વિક્ષણ જગતમાં

મહત્ત્ ની લાગે છે . જ્યારે આ બન્ને જી ંત ખ ૂણાઓ ર્ંત ુલન ગુમા ી બેર્ે

ફરી પ્રકાિનો ઉદય ર્થિે.

તો તમે બાળકો પાર્ે તેઓ આદિસ બાળકો બને તે ી અપેક્ષા કે ી રીતે
રાખી િકો?

અજીતસર ઑક્ટોબર 2014

ભજ ગોવ િંદમ ્ (શ્લોક-9)
सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संम्तत्वे निर्मोहत्वं ।
निरर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीविर्मक्
ु तीः ।।9।।

સારા કે જ્ઞાની લોકોના
સત્તસગ
ં િી

અનાસસ્તત

ઉત્તપન્ન િાર્ છે અને તે
અનાસસ્તતિી માર્ામાંિી
મુસ્તત મળે છે , અને જ્ર્ારે
માર્ામાંિી મુસ્તત મળે છે
ત્તર્ારે આત્તમજ્ઞાનનો ઉિર્
િાર્

છે

જે

વ્ર્સ્તતને

જીવતાં જ મુસ્તત તરફ
લઈ જાર્ છે .
આદિ શંકરાચાર્ય અહીં સ્થિર ચચત્ત કે સ્થિર મનના મહત્તત્તવની વાત પર ભાર
મ ૂકે છે . માત્ર સ્થિર મન જ વ્ર્સ્તતને જન્મ-મરણના ફેરામાંિી મુસ્તત
આપવાના જીવનના અંતતમ ધ્ર્ેર્ને સાધ્ર્ કરવામાં મિિરૂપ િાર્ છે .
પરન્ત ુ, અહીં લાખ રૂતપર્ાનો સવાલ એ છે કે મનની એ સ્થિર અને શાંત
સ્થિતતને પામવી શી રીતે? ત્તર્ારે લેખક સત્તસ ંગના મહત્તત્તવ પર ભાર મ ૂકે છે .
સત્તસ ંગ એ અધ્ર્ાત્ત્તમક અભ્ર્ાસ માટે જરૂરી એવા પાંચ (એસ)માંનો એક
મહત્તત્તવનો ઘટક છે અને અન્ર્ ચાર સેવા, સમપયણ, શ્રદ્ધા અને સમાતિ છે .
સત્તસ ંગનો સાદહત્ત્તર્ક અિય છે સારી વથત ુ, પુથતકો કે વ્ર્સ્તતનો સંગ કરવો.
આમ સત એટલે સારું , દિવ્ર્, શાશ્વત. કેટલાર્ સાિકો જ્ર્ારે િેવરૂખ આશ્રમ
આવે છે ત્તર્ારે મને કહેતા હોર્ છે કે અહીં અમને એટલું સારું લાગે છે કે
અહીંના વાતાવરણમાં મનને કશા જ નકારાત્તમક તવચારો આવતા નિી.
જ્ર્ારે તેઓ આશ્રમમાં રહે છે ત્તર્ારે તો પરમાનંિમાં હોર્ છે . પરન્ત ુ, તેમાંનાં
મોટા ભાગના એવી ફદરર્ાિ કરતા હોર્ છે કે જ્ર્ારે તેઓ આશ્રમની
બહારની દુ તનર્ામાં જાર્ છે ત્તર્ારે આશ્રમમાં આવ્ર્ા પહેલાં તેમને જે
ગમગીની અને અસ્થિરતાનો જે અનુભવ િતો હતો તે પાછો િવા લાગે છે
અને ત્તર્ારે શું કરવું તેની તેમને ખબર પડતી નિી.
આશ્રમનું વાતાવરણ સત એટલે કે દિવ્ર્ છે . તે સમગ્ર અવકાશમાં એટલી
ઊજાય છે કે વ્ર્સ્તત સમર્ અને થિળના માપિંડિી પર િઈ જાર્ છે . તે
દુ ન્ર્વી બાબતોની ચચિંતા કે સમથર્ાિી મુતત બની જાર્ છે . અહીં લેખક
પણ એ જ કહેવા માંગે છે . પ્રત્તર્ેક સત્તસ ંગને એટલું મહત્તત્તવ આપીને ગ્રહણ
કરવો જોઈએ જેિી કરીને તેમને દુ ન્ર્વી ઈચ્છા કે વાસનાઓ પ્રત્તર્ે આસસ્તત
ઘટે . આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે દુ ન્ર્વી બાબતો પ્રત્તર્ન
ે ી ઈચ્છા કે વાસના
તે ચચિંતાનું મુખ્ર્ કારણ છે . રે દકના બીજી દડગ્રીના સેતમનારમાં અમે
પાદટિતસપન્્સને જે જોઈએ તે માંગવાનું કહેતા હોઈએ છીએ, પરન્ત ુ તેમને
જે એક તમતનટનો સમર્ આપ્ર્ો હોર્ તેમાં તેઓ માંગી શકતા નિી.

આવું કે મ બને છે ? અહીં આશ્ચર્યજનક બાબત એ બને છે કે દિવ્ર્ રે દક
સેતમનારમાં આવતાં પહેલાં એ જ લોકો જે ઈચ્છાઓિી ભરે લા હોર્ છે તે
જ લોકો જે ક્ષણે આ દિવ્ર્ અવકાશમાં પ્રવેશે છે ત્તર્ારે તેમને ખબર જ નિી
પડતી કે શું માંગવુ?ં અહીં ઈચ્છાઓ, વાસનાઓ ખરી પડે છે . આ સત્તસંગ
છે . તમામ દિવ્ર્ ઊજાય તેના શુદ્ધતમ થવરૂપે આ અવકાશમાં અવતરણ કરે
છે , જેમાં વ્ર્સ્તત દુ ન્ર્વી બાબતો માટે અનાસતત બની જાર્ છે . કિાચ
પ્રત્તર્ક
ે ને આ બિી વથત ુઓ મેળવવા પાછળની ઘેલછા અિયહીન લાગવા
માંડે છે .
વાથતવમાં િેવરૂખ આશ્રમમાં પોતાની સાિના માટે રહેતા સાિકો સાિે
વાત કરતાં જણાયું કે તેઓ વિારે કરૂણાસભર અને શુદ્ધ િર્ા હતા.
આપણામાં પ્રેમ અને કરૂણા સિાર્ રહે તે ખ ૂબ મહત્તત્તવનું છે . તે વાતાવરણને
શુદ્ધ રાખવામાં સહાર્ક બને છે . કારણ કે તે વાતાવરણને બનાવનારા
આપણે તો છીએ. આપણા સહમ
ુ ાં તે દિવ્ર્ અવકાશ રહેલો છે . માટે તે
અવકાશમાં ખરાબી ન આવે તે જરૂરી છે . અને તેમ કરવાિી તવશ્વમાં તમારું
સહિ
ુ ી મોટું ર્ોગિાન બની રહેશે.
સત્તસ ંગ તમને તનિઃસ ંગ (અનાસતત) બનાવે છે . આમ તો સહુ અનાસસ્તતની
વાતો તો કરતા હોર્ છે , પરન્ત ુ અનાસસ્તત જેવું કશું જ હોત ું નિી.
અનાસસ્તત તે આત્તમાનો થવભાવ છે . પરં ત ુ, આસસ્તત તે તવશ્વનો થવભાવ
છે . જે ક્ષણ વ્ર્સ્તત એક વથત ુ કે પિાિયિી અચલપ્ત િાર્ છે તો તે બીજી
કોઈ વથત ુ સાિે જોડાઈ જાર્ છે . અને સત્તસંગ આ કરે છે . જ્ર્ારે વ્ર્સ્તત
સત્તસ ંગના દિવ્ર્ અવકાશ તરફ આકર્ાયર્ છે ત્તર્ારે તે તેની બિી ઈચ્છાઓ
પ્રત્તર્ે અનાસતત બને છે . જ્ર્ારે લોકો પાસે સત્તસ ંગનો તવકલ્પ નિી હોતો
ત્તર્ારે તેઓ તેની ઈચ્છાઓને વળગી રહે છે . સત્તસ ંગ એક સારો આશ્રર્ આપે
છે .
જ્ર્ારે વ્ર્સ્તત ઈચ્છાઓિી મુતત બને છે ત્તર્ારે તેન ું મન સ્થિર બને છે .
પ્રત્તર્ક
ે ે પોતાની જાતને લોભ અને લાલચની અસરિી મુતત રાખવી જોઈએ.
આ રીતે મુતત િર્ેલ ું મન વ્ર્સ્તતને જીવન-મુતત િવા માટે સમિય બનાવે
છે . (આ જીવન જીવતાં જ જે મુતત બને તે જીવન-મુતત). આમ જીવનમુસ્તત તે મોક્ષ કે મૃત્તય ુ પછીની મુસ્તત નિી. આ મુસ્તત આ જીવન જીવતાં
જ મેળવેલી હોર્ છે તેિી તે ખ ૂબ રસપ્રિ છે . સત્તસંગમાં સાચી રીતે જોઈએ
તો આવી શસ્તત છે .

સરળતા
ઈશ્વરને પામવાનો સચોટ માર્ગ
- નીતા પારે ખ (કોટા)
હુ ું લખવા માટે વવવવધ વવષયો પર વવચારતી હતી, અને રે કિ વવષે મેં અમુિ લાઈનો વવચારી જેમ િે , રે કિ એિ સુંપ ૂર્ણ
રીતે પકરવતણન િરાવતો પ્રોગ્રામ, રે કિ હૃદય સુધી પહોંચવાનો સરળ માર્ણ અને સાથે સાથે મેં મારા થોડા રે કિના
અનુભવો પર્ લખ્યા. પછી મને લાગ્ુું િે આ બધા મુદ્દાઓની ચચાણ તો સેવમનારોમાું થઈ ચ ૂિી છે , પછી વળી મને
પ્રશ્ન થયો િે હુ ું શેના વવષે લખુ?ું
ર્ઈ િાલે જ્યારે કૃપા, શીખવામાું રે કિ િે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 દરે િ
જગયાએ લાગુ પડે છે . હુ ું િોટામાું 1998થી િૉલેજમાું ઈંગ્ગલશ શીખવી રહી છું. જેને લીધે મારે અનેિ શૈક્ષણર્િ સુંસ્થાઓની
મુલાિાત લેવાનુું થ્ુું છે અને મેં એ વાતનુું વનરીક્ષર્ િ્ુું છે િે કદવસે કદવસે આપર્ી શૈક્ષણર્િ પદ્ધવત સરળ
જીવનશૈલીથી ઘર્ી દૂ ર થતી જાય છે . તો વવદ્યાથીઓ જીવનમાું સરળતાનુું મહત્ત્વ ક્ાુંથી શીખે ? િૉલેજમાું
વવદ્યાથીઓને અંગ્રેજી ભર્ાવતી વખતે મેં અવલોિન િ્ુું છે િે જે વવદ્યાથીઓ શહેરી િે 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.
રે કિ ર્ન્્ ૂઝ લેટરના ર્યા અંિમાું ગુરુપ ૂણર્િમા પ્રસુંર્ે ગુરુકૂળના મહત્ત્વ વવષે લખાયેલ ુું તેમાું પર્ સરળ જીવનશૈલીની
વાત છે . પહેલાુંનાું વખતમાું જ્યારે સમાજમાું ગુરુકૂળનો ખ્યાલ પ્રચણલત હતો, ત્યારે તે વખતના ગુરુઓ સરળ
જીવનશૈલી જીવતા અને આવી પકરસ્સ્થવતમાું, આવા વાતાવરર્માું વવદ્યાથીઓ જીવનના સાચા પાઠ શીખતા. આપર્ે
બહારના લોિોનુું ઘણુું બધુું જીવનમાું અપનાવીને આપર્ે આપર્ી સરળ જીવનશૈલીથી દૂ ર થઈ ર્યા છીએ, જે આપર્ો
મ ૂળભ ૂત સ્વભાવ છે . આપર્ા સુંબધ
ું ોમાું જો આપર્ે હૃદયની સરળતાથી વતણન િરીએ તો જીવનમાુંથી સુંતાપ (સ્રેસ)
અને ટે ર્ન્શન દૂ ર થઈ જશે, િારર્ િે સરળતા વ્યસ્ક્તને વનિઃશસ્ત્ર બનાવે છે . અને અંતમાું આપર્ે સહજ રીતે ઈશ્વર સાથે
અનુસધ
ું ાન સાધી શિીશુ.ું

જય ગુરુદેવ.
મેં પહેલ ાં જે અનુભવ લખ્યો તેમ ાં હુાં શ ૂન્ય બની ગઈ હતી. તે મ ની શક ય તેવ ુાં

(3) મ રી બહેન ડીપ્રેશનમ ાં છે અને તે રે કક લેવ ની હાંમશ
ે ાં ન પ ડતી હોય છે .

નથી, હુાં બીજા પણ ઘણ આશ્ચયો મ ર જીવનમ ાં બનત જોઈ રહી છાં. હુાં હવે જે

પરન્ત ુ, એક વખત તેન હૃિયન ધબક ર વધી ગય ત્ય રે મેં તેને રે કક

લોકો દુ ુઃખ ભોગવત હોય છે તેમને રે કક આપવ સક્ષમ બની ગઈ છાં અને તે

આપી, તો તરત જ સ ૂઈ ગઈ અને તેણે કહ્ુાં કે તેને ખ ૂબ સ રુાં લ ગર્ુાં હત.ુાં

ખ ૂબ જ સફળત પ ૂવવક ક મ કરે છે .

કે ટલીક વ ર તે રે કક લેવ ની ન પ ડે છે ત્ય રે હુાં તેને તે સ ૂતી હોય છે ત્ય રે રે કક

રે કિ આપ્યા પછીના થોડા અનુભવો નીચે જણાવુું છું -

આપુાં છાં. મને તવશ્વ સ છે કે રે કક તેને કડપ્રેશનમ થ
ાં ી બહ ર લ વશે.

(1) મ ર પતતને ત્રણ કિવસથી ખ ૂબ કફ થઈ ગયો હતો. મેં તેમને રે કક આપવ નુાં
નક્કી કર્ુું અને એમણે પણ તે સ્વીક ર્ુ.ું મેં તેમને ફુલ બોડી રે કક આપી અને બે
કલ કમ ાં જ બધો કફ દૂર થઈ ગયો. અને બીજે જ કિવસે તેઓ મુસ ફરી પણ

ફરીથી આવી જીવનભર ઉપયોગમ ાં લઈ શક ય એવી અમ ૂલ્ય ભેટ આપવ
બિલ આપનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભ ર.

કરી શક્ય .
(2) મ રી ગરિન જકડ ઈ ગઈ હતી. આવુાં થ ય ત્ય રે સ રુાં થત ાં બે-ત્રણ
કિવસ થઈ જત ાં જેમ ાં હુાં શેક કરતી અને જેલ પણ લગ વતી. આ વખતે મેં તે
ભ ગમ ાં વધ રે રે કક લીધી અને તરત જ મ રી ડોક નોમવલ થઈ ગઈ.

આભ ર, કૃતજ્ઞત સ થે સપ્રેમ.
સુમતત.

તમે જે પરિવતતન જોવા માાંગો છો તે પહેલાાં તમાિામાાં લાવો

- તેલગ
ાં ન

(1) મારી નજર સામે એક કાર બીજી સાથે ઘસડાઈ. એક વદ્ધ
ૃ અને એક છોકરો ગુસ્સાથી

આપણે એક જ રક્રયા વારાંવાર કરીએ તો તે સાંસ્કાર બને છે અને તે બુદ્ધદ્ધને ગણકાયાગ

બહાર આવ્યા. બન્ને એક બીજા સામે મોટે થી બ ૂમો પાડી કહેવા લાગ્યા કે , તેમ નો વાાંક

તવના પરરક્સ્થતતને અનુરૂપ પહેલાાંના સાંસ્કાર પ્રમાણે પ્રતતરક્રયા કરે છે અને દરે ક વખતે

ન હતો. બન્ને જણાએ કારમાાં પડેલા લીસોટાને દુ ુઃખભરી નજરે જોયા. તે વ ૃદ્ધ વ્યક્તતનો

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

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

શકાત ુાં નથી.

કરવાથી તે યુવાન ગુસ્સે ભરાયો. તેણે તે વદ્ધ
ૃ ને તમાચો માયો અને એવો ધક્કો માયો
કે તે બે ભાન થઈ ગયો. તે યુવ ાનને આનાથી ખ ૂબ ખુશી થઈ અને તે ક્સ્મત સાથે જતો
રહ્યો.

રોજ-બરોજ આપણે જે સાંસ્કારો ેમપન્ન કરીએ છીએ તેમ ાાં જાગ ૃતત લાવવી આવશ્યક છે .
આધ્યાત્મમક સાંસ્કારો સાંતનુાં તનમાગણ કરશે, અને આવી રદવ્ય પેટનગ ેમપન્ન કરવામાાં કશુાં
નુકસાન નથી, પરન્ત ુ સાથે સાથે અન્ય સાંસ્કારો પ્રમયે પણ જાગ ૃતત હોવી આવશ્યક છે .

(2) એક દુ ુઃખી માતાએ તેન ા પુત્રનુ ાં ઈન્ટરનેટ બાંધ કરાવી દીધુ,ાં કારણ કે તે આખો

ગુરુજી હાંમેશાાં કહેતા હોય છે કે ણચત્તશુદ્ધ દ્ધ એ દરે ક પરરક્સ્થતતની ગુરુ-ચાવી છે અને પ્રેમ

વખત ફે સ-બુક પર ટાઈમ પસાર કરતો હતો અને અભ્યાસ કરતો ન હતો. તેના

અને કરૂણાથી ભરે લ ુ ાં હૃદય એ પણ એક ખજાનો છે .

પ્રતતભાવમાાં તેના પુત્ર એ તેની માતા પર હતથયાર વડે હુમલો કયો ને મારી નાખી.
આવા અગણણત બનાવો બને છે . સમાચાર પત્રોમાાં કે ટી.વી. ન્ય ૂઝમાાં પણ આ જ જોવા
મળે છે . આ સમગ્ર તવશ્વ માટે ભયજનક બાબત છે . મોટા ભાગના લોકો કોઈને કોઈ
રીતે દુ ુઃખી થતા હોય છે અને તેમના પ્રતતભાવો ખ ૂબ જ તીક્ષ્ણ હોય છે . આ બધામાાં
એક વાત મુખ્ય જણાય છે કે તેઓમાાં આધ્યાત્મમકતા, યોગ્ય માગગદશગન, જાગ ૃતત અને
પરરવારની ભાવના નથી. થોડાાં વર્ષો પહેલાાં હુ ાં પણ આ જ લાઈનમાાં હતો. જ્યારે હુ ાં
ગુરુજીને મળ્યો મયારે તેમના માગગદશગનથી હુ ાં શાાંત બન્યો અને તવચારતો થયો. તેમના
માગગદશગનથી હુ ાં સાંત ુણલત બન્યો. મને સમજાયુ ાં કે દરે ક પરરક્સ્થતતને મ ૂલવવા માટે અન્ય
દૃ ષ્ટટકોણ પણ હોઈ શકે . ગુસ્સે થવાથી કે રહાસા કરવાથી સમસ્યાનો ેકે લ આવતો નથી,
પરન્ત ુ સાંત ુણલત મનથી, સ્પટટ તવચાર કરવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે . જીસસ ક્રાઈસ્ટ,
મહામમા ગાાંધી, તવનોબા ભાવે હાંમેશ ા અરહાસાના આગ્રહી રહ્યા છે .
એ સમય છે કે આપણે પ ૂવગ જન્મના સાંસ્કારો લઈને આવ્યા છીએ, પરન્ત ુ આ જન્મમાાં
પણ આપણે કમગ સાંસ્કારો રોજ ેમપન્ન કરતાાં હોઈએ છીએ. આપણે તવચારીએ કે શા
માટે અમુક લોકો હાંમેશાાં પોતાના માટે કે બીજા માટે નકારામમક જ હોય છે ? અથવા
તો ગુસ્સામાાં અને દુ તનયાથી તવરુ દ્ધ હોય છે ? કોઈ પણ પરરક્સ્થતત અંગે પ્રતતભાવ
આપતાાં પહેલાાં તે તવચાર મનમાાં પહેલાાં આવે છે અને પછી બુદ્ધદ્ધ તેને ભ ૂતકાળના
અનુભવોને આધારે ટે કો આપે છે . આમ પ્રતતરક્રયા ેમપન્ન થાય છે અને તે કમગ બને છે .
હવે જ્યારે સરખી જ પરરક્સ્થતત આવે છે મયારે બુદ્ધદ્ધ તે રક્રયા પહેલાાં સમજે છે . જ્યારે
આપણે એક જ રક્રયા વારાંવાર કરીએ તો તે સાંસ્કાર બને છે અને તે બુદ્ધદ્ધને ગણકાયાગ
તવના પરરક્સ્થતતને અનુરૂપ પહેલાાંના સાંસ્કાર પ્રમાણે પ્રતતરક્રયા કરે છે અને દરે ક વખતે

વાસ્તવમાાં શાણા માતા-તપતા તરીકે આપણે બાળકો સાથે દરે ક પરરક્સ્થતતમાાં વતગન
કરતી વખતે રચનામમક રીતે તવચારવાની આવશ્યકતા છે . આમ, રચનામમક રીતે
તવચારવાથી સાંસ્કારોની જૂ ની પેટનગ તોડવામાાં સહાય મળશે. મોટા ભાગના મા-બાપ
સવારમાાં તેન ાાં બાળકોને જગાડતી વખતે ણચડાઈ જતા હોય છે . તેઓ તેમની આ રીત
બદલી શકે અને જૂ ની પેટનગ તોડી શકે . માતા-તપતા તેમ જ બાળકો એક બીજાના
સદવતગનથી જૂ ની આદતોને દૂ ર કરી શકે છે . આમ, રચનામમક રીતે તવચારવાથી
જીવનની કપરામાાં કપરી પરરક્સ્થતતમાાં બદલાવ શક્ય બની શકશે.
અને તવણચત્ર વાત તો એ છે કે આપણે હાંમેશાાં બીજામાાં 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 ચ ૂપ
થઈ જઈએ છીએ. આપણે એ માની જ શકતા નથી કે આપણે પણ પરરવતગનની
આવશ્યકતા છે . અને તેના માટે ન ી ચાવી આ રહી. ચાલો પહેલાાં આપણે બદલાઈએ
પછી દુ તનયાને બદલાવા તસવાય અન્ય તવકલ્પ જ બાકી નહીં રહે.

શિવ તમને સ્વસ્થ રાખે છે
બે કબ ૂતરોની વાતાા
- શવવેક પાાંડે (વડોદરા)
એમ કરતાાં એક દદવસ મારાંુ 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 તેન ુાં હોલ્ડર પણ કઢાવી નાખયુ,ાં 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 ટય ૂઝ પેપર વાાંચવાનો લ્હાવો મળ્યો. એ બલ્બ
મારી આડોશ-પાડોશમાાં અને દુનનયામાાં બધે જ કબ ૂતરોનો

આપણાાંમાાં રહેલા અહમનુાં પ્રતીક હતો. તેન ુાં અસ્સ્તત્વ તે

સારો એવો ત્રાસ હોય છે . લગભગ બધી જ બાલ્કનીમાાં,

ચરક ખેંચી લાવત ુાં હત ુાં અને સમગ્ર વાતાવરણ ખરાબ

વેન્ટિલેિરોમાાં તેઓ વસવાિ તો કરે છે , પરટત ુ તેમની

કરત ુાં હત.ુાં બલ્બ કાઢયો તો ગાંદકી પણ ગઈ. આપણે પણ

આદત અનુસાર તેમની ચરકથી તે જગ્યા ખ ૂબ ગાંદી કરી

આપણા અહમને લીધે આપણુાં અસ્સ્તત્વ અશુદ્ધ બનાવી

નાખે છે , જેનાથી ખ ૂબ દુગંધ અને સુગ ઉત્પન્ન થાય છે .

દઈએ છીએ. જો અહમ જ નનમળ
ૂા થઈ જાય તો અશુદ્ધદ્ધઓ

આપ સહન
ુ ે પણ આ વાતની જાણ હશે જ. આમ મારી

બાબત ચચિંનતત રહેવાની જરૂરત નથી.

બાલ્કનીમાાં પણ બે કબ ૂતરો રોજ આવીને તે જગ્યા ખ ૂબ

બીજુ ાં કે ગમે તે સમસ્યા ખ ૂબ મોિી લાગતી હોય પણ

ખરાબ કરી મ ૂકતા. એિલી હદે કે તે રોજ સાફ કરવુાં

હાંમેશા તેનો ઉપાય હોય છે અને સરળ પણ હોય છે .

આવશ્યક બની ગયુાં હત.ુાં મારા પાડોશી પણ ખ ૂબ બડબડ

આપણે હાંમેશા સમસ્યાના ગુણગાન ગાવામાાં એિલા વ્યસ્ત

કરતાાં, તો ક્યારે ક ચીડાઈને આ સફાઈનુાં કામ કરતા.

હોઈએ છીએ કે તેના ઉપાય તરફ આપણે ધ્યાન જ કે ન્ટિત

પરટત ુ, હુ ાં રે કી તેમજ ધ્યાન વગેરે કરતો હોવાથી શાાંનતથી

કરતાાં નથી. પરાં ત ુ જો આપણે શાાંત મનથી નવચારીએ તો

આ સફાઈકામ કયાા કરતો. અને એ દરમ્યાન કે જ્યારે

આપણી ઉજાા બુદ્ધદ્ધમાાંથી સચોિ ઉકે લ જરૂર લાવે છે . એક

કબ ૂતરો પર ધ્યાન જાય ત્યારે તેમને ઉડાડી મ ૂકવાના

જ સમસ્યાના ઘણા ઉકે લ સ ૂઝે છે , માિે આપણે સહએ
ુ શાાંત

કામમાાં અમે હાંમેશાાં કાયારત રહેતા. છતાાં તેઓ તો તેમનુાં

રહીને સમસ્યાનો નવચાર કરી તેનો ઉકે લ શોધવા પ્રયત્ન

કાયા સફળતાપ ૂવાક કરી જ લેતા.

કરવો જોઈએ. અંતમાાં કોઈ પણ સમસ્યા માિે ઓછામાાં
ઓછી પ્રનતદિયા, શાાંત મન રાખવાથી કોઈ પણ સમસ્યાનુાં
નનરાકરણ મળી રહે છે . આમ, શાાંત મન રાખવાથી સમસ્યા
રહેતી જ નથી અને ઉપાય જ ઉપાય રહે છે .

આશ્રમમાાં ઉજવાયેલા પ્રસાંગો

EPIC પેરેન્ટિંગ પ્રોગ્રામો જોરશોરથી ચાલી રહ્યા છે
EPIC રિસ્પોન્સિબલ પેિેનસટિંગ ટ્રેઈન ગ
િં પ્રોગ્રામ જે ‘સ્વામી િમર્થ િેવક
પ્રનિષ્ઠા ’ દ્વાિા િામાજિક નિક્ષણ અંિગથિ િજૂ કિવામાાં આવ્યો છે .
િે રિવિે

ે રિવિે બળવત્તિ બ િો જાય છે . જૂ

2014માાં િેવરૂખમાાં

િરૂઆિ ર્યા પછી આ પ્રોગ્રામ અસય િેસટિોમાાં
પણ પ્રચલલિ ર્િો જાય છે . 16-17 ઑગસ્ટ
િિમ્યા

બોિીવલી મ ાંબઈમાાં EPIC પ્રોગ્રામ ર્યો

હિો જેણે અ ક
ે માિા-નપિા ા મ માાં

વા

નવચાિો ા વમળો િર્જયાથ હિા. ત્યાિ બાિ 6-7
િપ્ટે મ્બિ િિમ્યા

પેિેનસટિંગ ો પ્રોગ્રામ રિલ્લીમાાં

કિવામાાં આવેલો. આ પ્રોગ્રામમાાં મા-બાપ િેમ િ
બાળકો ા િાંબ ાંધ ે લગિા અ ક
ે મદ્દાઓ, લગ્ જીવ , વાિાવિણ
િાર્ે ા િેમ િ ‘સ્વ’ િાર્ે ા િાંબાંધો િેમ િ ઉગિી પેઢી ા
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 ગ્રપે નિક્ષક રિવિ અ ોખી િીિે

ઉિવ્યો હિો. શ્રીમિી કલ્લ્પિા વાઝૈલ પાિે આવિા ગ્રપ ે નવચાિ આવ્યો
કે િેઓએ નિક્ષક રિ ે અન્ગ્ હોત્ર ો િાંિેિ નવનવધ િાળાઓમાાં પહોંચાડવો.
િે ા ભાગરૂપે અન્ગ્ હોત્ર હોમ કેમ કિવો િેમ િ િે ા ફાયિા અ ે
અન્ગ્ હોત્ર યવા પેઢી ે િેમ ા અભ્યાિ ી એકાગ્રિામાાં કેવી િીિે મિિરૂપ
ર્ાય છે િે નવદ્યાર્ીઓ ે િેમ િ નિક્ષકો ે િમજાવ્ય ાં હત ાં. અમિાવાિ ાાં
શ્રીમિી અલ્પાબહે

મહેિાએ, િેવરૂખ ાાં શ્રીમિી ચારલિા ખા નવલ્કિે

િેમ િ વડોિિા ા શ્રી ચાંદ્રેિભાઈ પિમાિે િાળામાાં અન્ગ્ હોત્રન ાં ન િિથ
બિાવી ે િે ી પહેલ કિી હિી. િિે ક િેસટિમાાં અ ક
ે લોકોએ આમાાં ભાગ
લીધો હિો.

રે દક સે શમનારન ાં સમય-પત્રક
તારીખ

રે દક ટીચર

સ્થળ

Other Forthcoming events
દિગ્રી

4-5 ઑક્ટો

કલ્લ્પિા

કલ્યાણ

પ્રર્મ

4-5 ઑક્ટો

િાકેિ

મ ાંબઈ

પ્રર્મ

4-5 ઑક્ટો

ભાિિીબહે , કૃપા

અમિાવાિ

દ્વદ્વિીય

11-12 ઑક્ટો

કલ્લ્પિા

િે વરૂખ

પ્રર્મ

11-12 ઑક્ટો

નવિાલ

ર્ા ે

પ્રર્મ

11-12 ઑક્ટો

િાંગીિાબહે

વડોિિા

પ્રર્મ

11-12 ઑક્ટો

િીમાબહે

સિિ

પ્રર્મ

18-19 ઑક્ટો

િીમાબહે

િાિકોટ

દ્વદ્વિીય

1-2

કૃપા

ાનિક

પ્રર્મ

15-16

વેમ્બિ
વેમ્બિ

અજીિ િિ, નવિાલ

ગોવા

પ્રર્મ

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)

