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            “હમ િસફર્ વાદા કરને વાલે નહ� લે�કન 

ઈરાદા રખને વાલે હ�”   આ શબ્દો વડાપ્રધાન 

નર�ન્દ્ર મોદ�એ 2014 ની પોતાની � ૂટંણી સભામા ં

વારંવાર ઉચ્ચાર�લા છે. ભાજપાના ઘોષણાપત્રમા ં

પણ આ ઈરાદાઓને સ્પષ્ટ કરવામા ં આવ્યા ં છે.  

મ�ઘવાર�  ઓછ� કર��ુ;ં ભ્રષ્ટાચાર �ુર કર��ુ;ં 

મ�હલાઓને �રુ�ક્ષત કર��ુ ં ; તેમ�ુ ં સશ�ક્તકરણ 

કર��ુ ં તેમજ તેમ�ુ ં  સન્માન જ�વાય  તે માટ� 

પ્રયત્ન કર��ુ;ં  બેરોજગાર� �ૂર કર� ખાસ �વુાનો 

માટ� નવી તકો ઉભી કર��ુ;ં  ગર�બી �ૂર કર��ુ;ં  

દ�શને સ્વચ્છ �દુ્યય� બનાવી�ુ,ં વગેર�, વગેર�.  

મોદ� સાહ�બે એવી પણ વાત કર� છે ક� આ બ� ુ

અમે મીનીમમ ગવનર્મેન્ટ એન્ડ મેકસીમમ 

ગવનર્ન્સથી કર��ુ.ં  દ�શનો વ�હવટ એક આદશર્ 

વ્યવસ્થાપન  પ્રણાલી દ્વારા પ્રમા�ણક પણે 

િનષ્ઠા�વૂર્ક કર��ુ.ં  આ માટ� તેઓ તેમના ક�બીનેટ 

સભ્યો સાથે તેમજ સાસંદો સાથે બેઠકો પણ યો�.  

સાસંદોની એક તા�લમ િશ�બર�ુ ં પણ  આયોજન 

કરવામા ં આવ્�ુ.ં એક ક્ષણ માટ� માની લઈએ ક� 

મોદ� સરકાર લ�ય િસ�દ્ધ માટ� િનષ્ઠા�વુર્ક, �રૂ� 

પ્રમા�ણકતાથી  બધા પ્રયાસ કરશે તેથી �ુ ંઆપણા 

દ�શની સમસ્યાઓ�ુ ં  સમાધાન  થઈ જશે?  કયા 

અચ્છે �દન આય�ગે ?  એમા ં શકંા ઉત્પન એટલે 

થાય છે ક� આ� આ સમસ્યાઓ માટ� �ટલી 

સરકાર જવાબદાર છે  તેટલી જ ક� તેનાથી વ� ુ

જવાબદાર આપણા દ�શની જનતા છે. 

 મ�ઘવાર� નો દાખલો લઈએ તો ભ્રષ્ટ 

રાજકારણીઓ અ�કુ �શે તે માટ� જવાબદાર હશે 

પરં� ુઆ સમસ્યા�ુ ં  �ળૂ કારણ તો કાળાબ�ર, 

સટ્ટાખોર�, નફાખોર�, સગં્રહખોર�, વાયદાનો વેપાર, 

ખે�તૂો તેમજ નાના ઉત્પાદકો�ુ ં અનૈિતક શોષણ, 

વગેર� છે.  આના માટ�  કોણ જવાબદાર?  લોભી, 

સ્વાથ�  તેમજ ભ્રષ્ટ વેપાર�ઓનો એક બ�ુ મોટો 

વગર્, � જનતાનો જ એક ભાગ છે તે જ મહ�્ �શે 

જવાબદાર છે. બ�ુ-ચ�ચતર્ �ુગંળ�નો દાખલો લઈએ 

તો ખે�તૂો પાસેથી �. 6-00 પ્રિત  �કલોએ 

ખર�દાતી �ુગંળ� બ�રમા ં �. 25-00  પ્રિત 

�કલોના ભાવે વપરાશકતાર્ને વેચાય છે. હોલસેલ 

વેપાર� તેમજ ર�ટ�ઈલ વેપાર�નો નફો, 

ટ્રાન્સપોટ�શન તેમજ અન્ય ખચાર્ઓની ગણતર� 

કરવામા ંઆવે તો પણ �.  15 થી �. 20  પ્રિત  

�કલોથી ભાવ વ� ુન હોઈ શક�.  એટલે ગમે તેટલી 

સાર� પ્રામા�ણક ગવનર્મેન્ટ હોય,  કાયદાક�ય ર�તે 

પણ સખ્ત  પગલા ં લેવાતા હોય તો પણ જયા ં

�ધુી વેપાર�ઓની લોભ�િૃ�, સ્વાથર્�િૃ� તેમજ 

અનૈિતકતા �ૂર કરવામા ં ન આવે ત્યા ં �ધુી કોઈ 

િવશેષ �ધુાર લાવી શકાય ન�હ.  આ માટ�  

જનતાને ��તૃ થ�ુ ંપડશે, જનતાને પણ નીિતના 

પાઠ િશખવા પડશે. 

 ભ્રષ્ટાચારની સમસ્યાને લઈએ તો આ 

નોકરશાહ�ની �ુિનયામા ં ભ્રષ્ટાચાર ક�ટલાકં 

પ્રમા�ણક લોકોને બાદ કરતા,ં નીચેના પટાવાળાથી 

માડં�ને છેક  ઉપર� અિધકાર�ઓ �ધુી વ્યાપેલો છે.  

ભ્રષ્ટાચાર ફકત રાજકારણમાજં ન�હ� દ�શની 

જનતાના એક બ�ુ મોટા નોકર�આત વગર્મા ં પણ 

ફ�લાયેલો છે. �યા ં �ધુી જનતાને પ્રામા�ણકતા, 

સત્યતા, િનષ્ઠા �વા ં �લૂ્યોના,ં જવાબદાર�ના 

તેમજ રાષ્ટ્રભાવનાના પાઠ ભણાવામા ંન આવે ત્યા ં

�ધુી ફક્ત સરકારના પ્રયાસથી િવશેષ કાઈં ન 

વળે,  

 મ�હલાઓ આ� અ�રુ�ક્ષત ક�મ છે? આના 

માટ� જવાબદાર કોણ? આજના આ નૈિતક 

અધઃપતનના  સમયે માણસની �ૃ�ષ્ટ િવકાર� બની 

છે. વ્ય�ક્ત-વાસના ગ્રસ્ત તેમજ પાશવી, આ�રુ� 

બન્યો છે. અ�કુ �શે મ�હલાઓ પણ િવ�ૃત �વન 

શૈલીને કારણે જવાબદાર છે.  તો આના િનરાકરણ 

માટ� �ુ ંફક્ત સરકાર� પ્રયાસો  જ પયાર્પ્ત છે? આ 

માટ� જનતાએ ચ�રત્રતાના, નૈિતકતાના, 



પિવત્રતાના, વાસના શમનના, મયાર્દાના,  સયંમ-

િનયમના પાઠ શીખવા પડશે. 

 દ�શને સ્વચ્છ �દુ્યય�  બનાવવામા ં પણ 

સરકાર� પ્રયાસોને  દ�શના દર�ક નાગ�રક� સહયોગ 

આપવો પડશે.  દર�ક વ્ય�ક્તએ પોતાના સ્તર� 

સ્વચ્છતા �ગે સભાનતા ક�ળવવી પડશે, તો દ�શ 

આપો આપ સ્વચ્છ બની જશે.  ટ્રા�ફક સમસ્યા પણ 

આપણા દ�શની મોટ� સમસ્યા છે. તેના માટ� પણ 

લોકોમા ં રહ�લો ટ્રા�ફક સેન્સનો અભાવ જવાબદાર 

છે. 

 ભારત કરતા �બુ જ નાના તેમજ �ુદરતી 

સશંાધનની ઉણપવાળા �પાન �વા અનેક દ�શોએ 

�બૂ જ થોડા સમયમા ં� પ્રગિત સાધી છે, િવકાસ 

કય� છે, તેની પાછળ સરકાર� પ્રયાસ કરતા 

જનતાનો વ્ય�ક્તગત સ્તરનો નૈિતક ફાળો, 

રાષ્ટ્રપે્રમ, સમપર્ણની ભાવના વ� ુજવાબદાર છે.  

 આપણે આપણા દ�શનો સાચા અથર્મા ં

સવા�ગી િવકાસ ઈચ્છતા હોઈએ તો લોકોમા ં

વહ�ચીને ખાવાની �િૃ� ક�ળવવી પડશે;  લોકોને 

નૈિતક િશક્ષાના તેમજ �લૂ્ય િશક્ષણના પાઠ ભણાવી 

તેમને ચ�રત્રવાન, િનષ્ઠાવાન બનાવવા પડશે;  

લોકોમા ં  રાષ્ટ્રપે્રમ, રાષ્ટ્રભાવના ક�ળવવી પડશે; 

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર, દ્વષે, ઈષાર્ �વા 

િવકારોના પ્રભાવથી �કુત કરવા પડશે; તનાવ  

વ્યગ્રતા, હતાશા, િનરાશા, �વી નકારાત્મક 

મનોદશાથી લોકોને �કુ્ત કરવા પડશે; લોકોને 

ભૌિતક તેમજ માનિસક સ્વચ્છતા, આરોગ્ય તેમજ 

ટ્રા�ફક સેન્સના પાઠ ભણાવવા પડશે.  

 આ પ્રકાર�ુ ં કામ કરવામા ંઆપણી િશક્ષણ 

પ્રણાલી તેમજ સરકાર� પ્રયાસો કારગત િનવડયા 

નથી, એ પણ હક�કત છે. અત્યાર� આપણા 

િવ�િવદ્યાલયમા ં � િશક્ષણ આપવામા ં આવે છે, 

તેનાથી કાઈં વળે તેમ નથી.  િશક્ષણ પ્રણાલીમા ં

દર�ક સ્તર�  નૈિતક તેમજ �લૂ્ય િશક્ષણને પ્રાદ્યાન્ય 

આપ�ુ ંપડશે.  સરકાર�  પ્રયાસો સાથે �બનસરકાર� 

સ્વૈ�ચ્છક સસં્થાઓએ  તેમજ અન્ય સમાજસેવી 

સસં્થાઓએ આ પ્રકારના િશક્ષણ તેમજ લોક 

��િૃત માટ� અગે્રસર થ�ુ ં પડશે.  આ� �લૂ્ય 

િશક્ષણની વાતો તો ઘણી બધી થાય છે,  થોડા 

ઘણા ંપ્રયાસો પણ થઈ રહ્યા ંછે  છતા ં કોઈ િવશેષ 

અસર ઉભી કર� શ�ા નથી એટલે  આ� જ�ર છે 

કોઈ સચોટ  પ�રણામ-લક્ષી  પ્રયાસોની. 

 આજના મેનેજમેન્ટ ��ુઓ,  તત્વ�ચ�તકો 

તેમજ અધ્યાત્મવાદ�ઓ�ુ ં  હવે સ્પષ્ટ પણે માન�ુ ં

છે ક� �વનમા ં �લૂ્યોની ધારણા માટ� જો કોઈ એક  

માત્ર ઉપાય હોય તો તે છે, આધ્યા�ત્મક ��િૃત. 

અધ્યાત્મ એક સચોટ િવજ્ઞાન છે.  આ િવજ્ઞાના 

શા�ત તેમજ સનાતન િસદ્ધાતંો�ુ ં  જ્ઞાન લોકોમા ં

��િૃત લાવશે.  આ જ્ઞાનના િશક્ષણ દ્વારા લોકોમા ં

આધ્યા�ત્મક િવવેક (Spiritual Wisdom) ઉભો કરવો 

પડશે.  આવી  આધ્યા�ત્મક  સમજ (Spiritual 

Perception) દ્વારા જ મ�ષુ્યના �વનને સકારાત્મક 

તેમજ રચનાત્મક બનાવી શકાય. આજના સમયે  

(Spiritual Perception is call of time, need of the 

day) આધ્યા�ત્મક સમજ સમયની �કુાર છે, 

આજના �દવસની જ�ર�આત છે.  

 �બન-સરકાર� અને સ્વૈ�ચ્છક સસં્થાઓમા ંશ્રી 

અરિવ�દ આશ્રમ, રામ�ૃષ્ણ િમશન, િથયોસો�ફકલ 

સોસાયટ�, આટર્ ઓફ �લવ�ગ અને બ્રહ્મા�ુમાર�ઝ 

�વી ક�ટલીક સસં્થાઓ આ  �દશામા ં કામ કર� રહ� 

છે.  બ્રહ્મા�ુમાર�ઝની તો �ખુ્ય પ્ર�િૃ� જ અધ્યાત્મ 

િવજ્ઞાનના  શા�ત સત્યો�ુ ંતેમજ િસદ્ધાતંો�ુ ંિવિવધ 

કોસ�સ દ્વારા  િનઃ�લુ્ક  િશક્ષણ આપવા�ુ ંછે.  અને 

તે દ્વારા એક �લૂ્યિનષ્ઠ  �દવ્ય સમાજની સ્થાપના 

કરવા�ુ ં  છે.  આ જ્ઞાનની સમજ દ્વારા િવ�મા ં 

ઘણા ં બધા ં લોકોના �વનમા ં સચોટ સકારાત્મક 

પ�રવતર્ન થયા છે.  લોકોની �ૃ�ષ્ટ બદલાઈ છે.  

િવકારોના પ્રભાવમાથંી લોકો �કુત થયા ં છે.  

બ્રહ્મા�ુમાર�ઝની આ  પ્ર�િૃ�થી પ્રભાિવત થઈ આ� 

આપણા દ�શની ઘણી બધી �િુનવિસ�ટ�ઓએ 

બ્રહ્મા�ુમાર�ઝ સાથે એમ.ઓ.�.ુ કર� �લૂ્યો તેમજ 

અધ્યાત્મના િશક્ષણ માટ� િવિવધ કોસ�સ શ� કયાર્ 

છે.  સરકાર� પણ આ પ્રકાર�ુ ં  ઉ�મ કાયર્ કરતી 

સસં્થાઓને  યોજનાક�ય સહયોગ આપવો જોઈએ,   

�થી શે્રષ્ઠ  પ�રણામ પ્રાપ્ત થઈ શક�. 
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