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 િશક્ષક �દન પર વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 

મોદ�એ દ�શની સ્�લૂના 

િવદ્યાથ�ઓ સાથે ટ�.વી. પર 

સીધો વાતાર્લાપ કય� ત્યાર� 

તેમને �છેૂલા એક પ્ર�ના 

જવાબ દરમ્યાન તેમણે 

જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક� �વનમા ં

કાઈંક બનવાના લક્ષ કરતા 

કાઈંક કરવા�ુ ં લક્ષ વ� ુ મહત્વ�ુ ં છે.  તેમને 

�યાર� �છૂવામા ં આવ્�ુ ં ક� �ુ ં તમે વડા પ્રધાન 

બનવા�ુ ં સ્વપ્ન સેવ્�ુ ં હ� ુ ં તેના ઉ�રમા ં તેમણે 

જણાવ્� ુક� વડા પ્રધાન બનવા�ુ ંસ્વપ્ન તો નહો� ુ ં

સેવ્� ુપરં� ુ �વનમા ંકાઈંક નિવન કર�ુ ંછે તે�ુ ં

સ્વપ્ન જ�ર રાખ્� ુ હ� ુ ં અને તેના પ�રણામ  

સ્વ�પે જ આ� આ સ્થાન પર પહ�ચ્યો �.ં 

 �વનમા ં સ�્ િવચાર તેમજ 

�ભુભાવનાઓ�ુ ંજ�ર મહત્વ છે, પરં� ુતેથી પણ 

વ� ુ મહત્વ�ુ ં છે વ્ય�ક્તના સત્કમ�.  કોઈપણ 

વ્ય�ક્ત જયાર� કોઈ કમર્ કર� છે તે પહ�લા તે કમર્ 

કરવાનો િવચાર મનમા ંઆવે છે,  ત્યારબાદ તે 

કમર્ કરવાની ભાવના પેદા થાય છે. ત્યારબાદ તે 

કમર્ કરવાનો િનણર્ય કર� છે અને  �તે તે કમર્ કર� 

છે. પરં� ુ  િવચારો, ભાવનાઓ ક� િનણર્યો જો 

કમર્મા ંન પ�રણામે તો તે િવચારો ક� ભાવનાઓ�ુ ં

િવશેષ કોઈ મહત્વ રહ�� ુ ંનથી.  એટલે જ આપણે 

ત્યા ં કહ�વા�ુ ં છે ક� કમર્ જ બળવાન છે.  િવ� 

નાટકનો જો કોઈ મહત્વ�ણૂર્ શા�ત િસદ્ધાતં હોય 

તો તે કમર્નો િસદ્ધાતં છે.  તેમા ંપણ  તેજ કહ�વા�ુ ં

છે ક� ��ુ ં કરશો તે�ુ ંપામશો,  ��ુ ંવાવશો તે�ુ ં

લણશો.  મનોિવજ્ઞાન પણ 

એમ કહ� છે ક� વ્ય�ક્તના 

વ્ય�ક્તત્વનો આધાર તેના 

અધર્��તૃ મન પર પડ�લી 

છાપો છે.  આ  પડ�લી 

છાપોમા ં કમ�થી પડ�લી છાપો 

�બુ જ  �ડ� તેમજ ગહન 

હોય છે.  એટલે વ્ય�ક્તના સકારાત્મક ક� 

નકારાત્મક વ્ય�ક્તત્વના ઘડતરમા ંપણ તેના દ્વારા 

થતા ંકમ� જ મહ્દ �શે જવાબદાર છે. 

 ગાધંી�ને �છુવામા ં આવ્�ુ ં ક�  તમારો 

િવ�ને �ુ ંસદં�શ છે ? ત્યાર� તેમણે ઉ�ર આપેલો 

ક� મા� ં �વન જ મારો સદં�શ છે.  અથાર્� ્ 

ગાઘંી�એ  પોતાના �વનમા ં પે્રકટ�કલ � કાઈં 

કર�ને બતાવ્�ુ ં તે જ તેમનો સદં�શ છે.  ગીતામા ં

પણ કમર્યોગ�ુ ંજ મહત્વ બતાવવામા ંઆવ્�ુ ં છે, 

� ુ ં� સત્કમ� ક�ંુ � ંતે જ યોગ છે. 

 આ સત્કમ�મા ં પણ િનયિમત �પે  �દવસ 

દરમ્યાન કર�લા નાના નાના સત્કમ��ુ ં  �બુ જ 

મહત્વ છે. એકાદ મો�ંુ સત્કમર્ કર� �વનમા ંકોઈ 

િસ�દ્ધને પ્રાપ્ત કર� �ુિનયામા ંપ્રત્યક્ષ થવા કરતા ં

કોઈના ખાસ ધ્યાન પર ન આવે એવા નાના 

નાના સત્કમ� કર� અનેકોને મદદ�પ થ�ુ ં અને 

અનેકોની �ુઆઓ મેળવવી તેજ �વન�ુ ં સા�ુ ં

ભા�ુ ં છે.  પછ� તે કમ� સાવ સામાન્ય ક�મ ન 

હોય. 



           કોઈ ગદંા સ્થાનની સફાઈ કર� દ�વી; 

કોઈ અપગં ક� �ધને રસ્તામા ં મદદ કર� દ�વી; 

રસ્તામા ં ફસાયેલી પોતાની લાર�ને બહાર કાઢવા 

મથતા વ્ય�ક્તને ટ�કો આપી લાર� બહાર કાઢવા 

મદદ�પ થ�ુ;ં અકસ્માતમા ં  ઘવાયેલા વ્ય�ક્તને  

�રંુત  હો�સ્પટલમા ંલઈ જવો; ઘવાયેલા પ� ુ ક� 

પક્ષીની પે્રમથી માવજત કરવી; ફ� ન�હ� ભર� 

શકવાના કારણે સ્�લૂ છોડવાની પ�ર�સ્થિતમા ં

�કુાએલા િવદ્યાથ�ની ફ� ભર� ચાલ્યા જ�ુ;ં �કૃ્ષોની 

માવજત કરવી તેમજ નવા �કૃ્ષો�ુ ંરોપણ  કર�ુ;ં 

ખાસ કર�ને બાળકો, મ�હલાઓ પ્રિત સ્નેહ અને 

સન્માન�વૂર્ક વ્યવહાર કરવો; પાણી તેમજ 

િવજળ�ની બચત કરવી; કોઈને આધ્યા�ત્મક 

જ્ઞાનની સાચી સમજ આપી �વનની સાચી �દશા 

તરફ  વાળવો;  િનરાશ ક� હતાશ થયેલા 

વ્ય�ક્તમા ંઉમગં ઉત્સાહ ભર� દ�વા વગેર�.  

 આ પ્રકારના સત્કમ� આપણા ંકોઈના ખાસ 

ધ્યાન પર આવતા નથી તેમજ આપણે કોઈ 

પ્રત્યક્ષ ફળ પણ મેળવતા નથી. એટલે આવા કમ� 

મહ્દ �શે સ�ંચત થઈ �ય છે અને આપણા 

અનેક જન્મો �ધુર� �ય છે.  આ ઉપરાતં આવા 

પ્રકારના સત્કમ�થી �વનમા ં � �શુી અને 

સતંોષનો અ�ભુવ થાય છે, તે અન્ય કશા માથંી 

પ્રાપ્ત ન થઈ શક�.  િવ�ની દર�ક વ્ય�ક્ત જો 

�દવસમા ં  આવા ત્રણ થી પાચં સ� ્કમ� કર� તો 

આપણા  કલ્પનાના રામરા�યની સ્થાપના સરળ 

બની �ય. 

 આ �દશામા ં  લોકોને ��તૃ કરવા તેમજ 

આવા અથવા સત્કમ� કરવા પ્રોત્સા�હત કરવા 

પ્ર�િપતા  બ્રહ્મા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલય 

દ્વારા “ સાત  અબજ સત્કમ�ની મહાયોજના�ુ ં ” 

વૈિ�ક સ્તર પર  આયોજન કરવામા ં આવ્�ુ ં છે.  

� �બુ પ્રશસંનીય છે.  આ યોજના �તગર્ત 

સસં્થાના અનેક સેવાધાર� ભાઈ-બહ�નો િવ�ના 

લોકોનો સપંકર્ કર� રહ્યા ં છે અને તેઓને �દવસ 

દરમ્યાન આવા નાના-નાના સત્કમ� કરવા પે્રરણા 

આપી રહ્યા ંછે.  લોકો પાસેથી સત્કમ� કરવા માટ� 

સકં્લ્પ પત્રો પણ લઈ રહ્યા ંછે. આ વષર્ દરમ્યાન 

સાત અબજ �ટલા સત્કમ� એકત્રીત કરવા�ુ ં

સસં્થાએ લક્ષ રાખ્�ુ ં છે.  આપનો પણ  સસં્થાના 

સેવાધાર� ભાઈ-બહ�નો  સપંકર્ કર� તો આપ પણ 

જો સત્કમ�નો સહયોગ આપશો તો આપણે િવ�મા ં

કાઈંક બદલાવ લાવી એક શે્રષ્ઠ સમાજની 

સ્થાપના કર� શક��ુ.ં 

 

          ------ ૐ શાિંત ----- 


