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સારસ્વત મિત્રો, નિસ્કાર સૌ કિળ હિો. ૨૦૨૦નાં વષડ િાનવ ઇમતહાસિાાં
અલગ રીતે યાદ રહે વાનાં છે . પરીક્ષાઓની િોસિ ખીલે ત્યાાં તો કોરોનાની િહાિારીનાં
આગિન થઈ ચૂકયાં હતાં. પદરણાિે વ્યાવસાશયક જીવનની વ્યસ્તતા કોરાણે િૂકી સૌ
કોરોના સાિેની િગ
ાં િાાં લોકડાઉન થઇ ગયા. આ એક ધારીના હોય તેવી અનિૂમત હતી.
જો કે આનાંદ એ વાતનો છે કે સૌ સાંગદઠત થઇને પદરશસ્થમત સાિે સકારાત્િક રીતે
શવશવધ વ્યૂહ સાથે લડયા. આ સિય સૌ િાટે કપરો હિે! પણ સિડન, શવસિડન અને
નવસિડનએ પ્રકૃ મતનો િિ રહ્યો છે . સદિાગ્યે બૌશિકવગડ િાં કરવાં અને િાં ન કરવાં
તેનાથી જ્ઞાત હોય છે . તેથી બહારની યાત્રાઓ અટકી તો તેથી શવિેષ િહત્વની અાંતરની
યાત્રા િરુ થઈ . િેિાાં વાચન, લેખન અને ચચતન કરવાથી આપણે અાંદરથી વધ
િિબૂત થયા. આ અનિવ પદરવાર અને સિાિના કાિિાાં આવિે..
શિક્ષણ ક્ષેત્રે શવદ્યાથીઓના શિક્ષણની ચચતા શિક્ષકથી લઇ સરકાર સધી
દરે કને થઇ. િેના કારણે

દૂરદિડન, ય ટ્યબ, ફે સબક, ગગલ કલાસ, ઝૂિ,

વોટ્સએપ,ઈ-બક ના િાધ્યિથી શિક્ષણને ચેતનવાંત રાખય.ાં આ પ્રયોગો હતા પણ
એની ઉપયોમગતા કાયિી છે . આ અનિવોને રોજીાંદા શિક્ષણિાાં પણ િાિેલ કરવાથી
લાિ થિે.
હવે સૌએ પોતાના કાયડિાાં જોડાઈને ગમતિીલ બનવાનો સિય િરુ થાય છે .
શિચક્ષત વ્યશકત અનિવોિાાંથી િીખે છે અને તદાનસાર જીવે. ગત સિયિાાં આપણને
આપણી િયાડદાઓની અનિૂમત થઇ ચૂકી છે . સાથોસાથ સ્વચ્છતા, દેિ પ્રેિ, દાન,
સિાિસેવા, જીવદયા અને આરોગ્ય િેવા િૂલ્ય અનિવાયા છે . સાથોસાથ સાંગદઠત
થઈ સાંયિિાાં રહી િોટી આપદાને પણ િાત આપી િકાય છે . આ બોધ લઇ આપણે
આપણા જીવન ધ્યેયો તરફ સકારાત્િક રીતે આગળ વધવાં પડિે.
મિત્રો, વ્યાવસાશયક કે અભ્યાસકીય વ્યસ્તતાિાાંથી િયારે પણ સિય િળે
ત્યારે શવચાર પ્રશિયા િરુ કરવાનો કીમિયો અિિાવવો જોઈએ. આિ કરવાથી
સિડનાત્િકતા વધિે, સિસ્યાની સાચી સિિ કે ળવાિે, સાંિોધન દ્રષ્ટિએ તપાસ
કરિો તો વાિબી ઉકે લ િેળવિો આ બધાં આનાંદદાયક બનિે.
શિક્ષણ દિડન ઉિિ વાચન સ્ત્રોત છે . િેિાાં લેખકો સાાંપ્રત શવષયો પર રોચક
િૈલીિાાં કાંઇક નવાં સિડન કરી,િોધી આપણી સાિે રિૂ કરે છે . આ આપણા સૌ િાટે
પ્રેરણાદાયી છે . આવી શવદ્યા પ્રાશિ ખરાાં અથડિાાં સૌ િાટે કલ્યાણકારી બની િકે છે .
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