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ઉપશનષદોમાાં મૂલ્યશિક્ષણ અને શવભાવના
સાંગીિાબેન પી. પરમાર
શિક્ષક, સ. મા. ઉ.મા. િાળા, આહવા
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સમાજ માિ ભૌતિક વસ્િુઓનો સાંગ્રહ નથી. શવજ્ઞાનની પાછળ આાંધળી દોડમાાં કે ટલીક
ભૌતિક પ્રાશપ્તઓ જ શ્રેષ્ઠ સમાજનુાં માપદાંડ ન બની િકે . સમાજ િેિનમૂિવ છે અને િે પ્રેમ,
સદભાવના, ભ્રાિૃત્વ, નૈતિકિા િથા માનવીય મૂલ્યોને આધારે િાલે છે . એક પ્રગતિિીલ
અને શ્રેષ્ઠ સમાજનુાં શનમાવણ આવા આવા મૂલ્યોને આધારે જ થઈ િકે . આજે એ મૂલ્યોનો
ઘોર અભાવ જ નહી, પરાંિુ ભયાંકર દુષ્કાળ પડ્યો છે . આજે શવદ્યાથી િાળા કૉલેજમાાં શિક્ષણ
લેવાને બદલે ઉગ્ર પ્રદિવનો, હડિાલ, રાજકારણ, િોડફોડ, માદક રવ્યનુાં સેવન,
મનોરાંજનના સાધનો િથા બદહમુવખિાની વાિોમાાં વધુ રસ લે છે . શિક્ષકપણ ખાંિથી શિક્ષણ
કાયવ કરિા નથી. આથી જ આજના સમયની માાંગ છે કે આપને એવી નવી દદિા કે નવી
રીતિ િોધવી રહી કે જેનાથી માનવને પૂણવમાનવ-દદવ્યમાનવ બનાવી િકાય. પ્રાિીન
કાળનુાં સાદહત્ય દહાંદુ સાંસ્કૃ તિની દીપશિખા છે . ભારિીય પ્રાિીનશિક્ષણ પ્રણાલી વૈદદક
કાળમાાં િરૂ થઈ ઉપશનષદકાળમાાં વધુ સુદૃઢ બની.
ઉપશનષદનો અથવ
વેદ સાદહત્યને છે વાડે આવવાને કારણે સમસ્િ વેદાથવનો શનિોડ ધરાવવાને કારણે આ
અાંતિમ ‘वेदान्त’ િરીકે ઓળખાય છે . वेदनाम अंत: इतत वेदान्त: | આ વેદ સાદહત્યનો
અાંતિમ ભાગ એટલે ઉપશનષદો.
મૂલ્યનો અથવ
માનવીનુાં વિવન, રહે ણીકરણી, િેની માન્દ્યિાઓ, રીિદરવાજો, આદિોનો સરવાળો એટલે
મૂલ્ય. Values determines what should do and how should we do. મૂલ્ય એટલે
અન્દ્ય સાથે િુલનાત્મક રીિે શકમિ આાંકવી અથવા પાિિાને મૂલવવી. આઇન્દ્સ્ટાઇન પણ
કહે છે કે – મૂલ્યો જરૂદરયાિપર શનભવર છે . Need base છે . સમય જિાાં િે Culture base માાં
પદરણમે છે . દા.િ. ગાાંધીજીએ સાદગીને મૂલ્યવાન ગણેલ, શવનોબાએ ભૂદાનને અને મધર
ટે રેસાએ માનવિાને ઉચ્િત્તમ મૂત્યો િરીકે અપનાવ્યા હિા.
પ્રવિવમાન સમયમાાં િારુણ્યશિક્ષણ, ક્મ્પ્યૂટર શિક્ષણ, મેનેજમેન્દ્ટ શિક્ષણ, િાાંતિ માટે નુાં
શિક્ષણ, પયાવવરણ શિક્ષણ, વસ્િી શિક્ષણ વગેરે ખ્યાલોને શિક્ષણમાાં મહત્વનુાં સ્થાન પ્રાપ્ત
થયુાં છે . િેમાાંય વળી, વિવમાન સમાજ જીવનમાાં જેની િાિી જરૂદરયાિ છે અને જે વ્યશક્િગિ
શવકાસ અને િે દ્વારા સમાજના નૈતિક શવકાસમાાં મહત્વનુાં પ્રદાન કરી િકે િેવો ખ્યાલ
મૂલ્યશિક્ષણનો છે .
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કોઈ પણ ફળદાયી વૃક્ષની યથાથવિા કે સફળિા ત્યારે જ ગણાય કે િે ફળ ફૂલોથી ભરપૂર
બને. િે જ રીિે માનવજીવન પણ એક વૃક્ષ જેવુાં છે . જ્યાાં સુધી િેના જીવનમાાં પ્રત્યેક
વ્યવહારમાાં સેવા, પરોપકાર, ધૈયવ, ત્યાગ ઉદારિા અને પશવિિા જેવા ગુણોરૂપી ફૂલો ન
આવે ત્યાાં સુધી િેના જીવનને ‘પૂણવ જીવન’ કે ‘દદવ્ય જીવન’ કહી િકાય નદહ. આથી જ
આજના સમયની માાંગ છે કે આપણે એક નવી દદિા કે નવી રીતિ િોધવી રહી કે જેનાથી
માનવને પૂણવમાનવ – દદવ્ય માનવ બનાવી િકાય.
ભારિીય સાંસ્કૃ તિની ગઈકાલ
ભારિીય સાંસ્કૃ તિની પોિાની આગવી અને શનજી ઓળખ છે . સાંસ્કૃ તિનુાં વૃક્ષ સમાજની
ધરિીમાાં પાાંગરે છે . કોઇપણ રાષ્ટ્ર ની સાંસ્કૃ તિ એટલે રાષ્ટ્ર ની ધરિીમાાં ઊગેલી માન્દ્યિાઓ,
પરાંપરાઓ, દરવાજો, આિારો, મૂલ્યોનો સમન્દ્વય. ભારિને પોિાની આગવી સાાંસ્કૃ તિક
ઓળખ છે . આ સાાંસ્કૃ તિક ઓળખ િેની ભાિીગળ સાંસ્કૃ તિમાાં રહે લી છે . આ સાંસ્કૃ તિનાાં
પ્રજીવકો એ ભારિીય સમાજે યુગોથી સાંચિિ કરે લાાં મૂલ્યો છે . ભારિીય પરાંપરામાાં આિારના
બીજ શવિારમાાં વવાય છે . આનાથી સાંસ્કાદરિાનુાં પોિ વણાય છે . મૂલ્ય શવનાની સાંસ્કૃ તિ
હોઈ િકે નહી. ભારિની મૂલ્યવાન સાંસ્કૃ તિ વ્યશક્િ અને સમાજના મૂલ્યલક્ષી વ્યવહારો
દ્વારા યુગોથી રિાયેલી જોવા મળી છે . આ સાંસ્કૃ તિના મૂલ્યલક્ષી વ્યવહારોનુાં પ્રતિબબબ
ભારિની ભૂતમના સાંિોના આિાર-શવિારોમાાં ઝીલાયુાં છે . આ એક એવી ધરિી છે કે જ્યાાં
રામ-કૃ ષ્ણ, બુદ્ધ મહાવીર જેવા સાંિોએ પોિાના જીવન સાંદેિ દ્વારા સામાન્દ્ય જનોનાાં
ઉચ્િાભભમુખ મૂલ્યોનુાં ચસિન કયું છે . જે ભૂતમમાાં જ્ઞાનેશ્વર, િુકારામ, નાનક, કબીર,
િુલસીદાસ જેવાઓએ સાદહત્ય દ્વારા મૂલ્યપરસ્િ જીવનનો સાંદેિ આપ્યો છે . જ્યાાં શિવાજી
અને મહારાણા પ્રિાપે રાષ્ટ્ર ની વેદી પર પોિાનાાં પ્રાણનાાં બશલદાન આપ્યા છે . જ્યાાં ‘મારુાં
જીવન એજ મારો સાંદેિ’ કહે નાર ગાાંધીજીએ જીવનના પ્રત્યેક આિર-શવિારમાાં સત્ય,
અદહાંસા, અસ્િેય, અપદરગ્રહ જેવા મૂલ્યોનુાં સત્યના પ્રયોગો વડે ચસિન કરીને જીવનની
પ્રયોગિાળામાાં એમનુાં િોધન કયું છે . આ એ ભૂતમ છે કે જ્યાાં સત્યમ, શિવમ, સુાંદરમની
સિિ સાધના થિી રહી છે . આ આપણી ગઈકાલની આગવી ભવ્ય શવજયગાથા છે , આપણી
સાંસ્કૃ તિની આગવી શવરાસિ છે .
ઉપશનષદોમાાં મૂલ્યશિક્ષણ
કોઈ શવદ્વાને કહ્ુાં છે કે દહમાલય જેવો પવવિ નથી અને ઉપશનષદો જેવુાં પુસ્િક નથી. આ
ભારિીય વૈદદક સાદહત્યમાાં વેદો, વેદાાંગો (શિક્ષણ, કલ્પ, શનરુકિ, જ્યોતિષ, છાંદ,
વ્યાકરણ) બ્રામ્હણો, આરણ્યકો અને પછી ઉપશનષદો છે .
આ ઉપશનષદો કુ લ ૧૨૮ છે . િેમાાં ૧૦ પ્રમાણભૂિ ઉપશનષદો છે . િેઓના નામ આ પ્રમાણે
છે . ઈિ, કે ન, કઠ, પ્રશ્ન, મુાંડક, માાંડુક્ય, ઐિરે ય, િૈતિરીય, બૃહદારણ્યક અને છાાંદોગ્ય.
મૂલ્યોનુાં સાંપૂણવ વગીકરણ િક્ય નથી. સાાંસ્કૃ તિક રષ્ટષ્ટ્એ ૪૦ જેટલાાં જીવનમૂલ્યો છે . આ
દરે ક ઉપશનષદોમાાં કોઈને કોઈ મૂલ્યો સમાયેલા છે . જેની આજના આધુશનક સમયમાાં િાિી
જરૂદરયાિ ઊભી થઈ છે .
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મૂલ્યોના શવશવધ પ્રકારો
વ્યશક્િગિ મૂલ્ય, સામાશજક મૂલ્ય, સાાંસ્કૃ તિક મૂલ્ય, આર્થથક મૂલ્ય, રાષ્ટ્ર ીય મૂલ્ય, નૈતિક
મૂલ્ય, આધ્યાશત્મક મૂલ્ય, વૈજ્ઞાશનક અભભગમ, બીનસાંપ્રદાશયકિા, સહઅશસ્િત્વ, સાધન
મૂલ્યો, સાધ્ય મૂલ્યો, સત્ય, સદાિાર, િાાંતિ, પ્રેમ, અદહાંસા, સાપેક્ષ અને શનરપેક્ષ મૂલ્ય,
આદિવલક્ષી મૂલ્ય વગેરે જેમાાંથી ઉપશનષદોમાાં પણ આવા મૂલ્યોનો સમાવેિ કરવામાાં
આવ્યો છે . જે અમુક મૂલ્યો નીિે જણાવેલા છે .
૧. પાંિમહા યજ્ઞો (સાાંસ્કૃ તિક મૂલ્ય)
દેવયજ્ઞો, ભૂિયજ્ઞો, તપિૃયજ્ઞ, બ્રમ્હયજ્ઞ અને મનુષ્યયજ્ઞ. દેવયજ્ઞ એટલે દેવોની પૂજા કરી
િેમને પ્રસન્ન રાખવી, ભૂિયજ્ઞ એટલે માનવેિર પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમભાવ રાખવો, પરોપકારી
કાયો કરવાાં, તપિૃયજ્ઞમાાં મૃિ માિા-તપિાનુાં િપવણ કરવુાં, બ્રમ્હયજ્ઞ એટલે સત્યપાલન
કરવુાં, અધ્યયન કરવુાં, મનુષ્યયજ્ઞ એટલે પ્રેમ, દયા, અદહાંસા, મૈિી અને દરે ક પ્રત્યે
આત્મભાવ રાખવો. આ રીિે આ દરે ક યજ્ઞોમાાં મુલ્યોના દિવન થિા જોવા મળે છે . સાાંસ્કૃ તિક
વારસાનુાં ગૌરવ, રાષ્ટ્ર પ્રેમ આ દરે ક મૂલ્યોનો સમાવેિ ઉપશનષદોમાાં જોવા મળે છે .
૨. ઉપનયન સાંસ્કાર (િૈક્ષશણક મૂલ્ય)
ડૉ. આનાંદિાંકર ધ્રુવના મિે આ સાંસ્કાર વડે મનુષ્યના જ્ઞાન અને િાદરત્ર્યનો પાયો નાંખાય
છે અને મનુષ્ય નવુાં જીવન પામે છે . મનુના મિાનુસાર શદ્વજત્વની પ્રાશપ્ત, ધાર્પમક િરીર
સાંસ્કાર અને શવધ્યાપાજવનના ક્ષેિમાાં પ્રવેિ મેળવવા આ સાંસ્કાર આવશ્યક છે .
૩. અધ્યયનકાળ (આનાંદ મૂલ્ય, આર્થથક મૂલ્ય)
અથોપાજવન પાછળની નૈતિકિા, સ્થાપત્ય-કળા વગેરેનો સમાવેિ આમાાં થાય છે .
વેદકાળમાાં અધ્યયનની અવધી સામાન્દ્ય રીિે ૧૨ વષવની હિી. ૧૨ વષવની સમયાવશધમાાં
શવદ્યાથી માિ એક જ વેદનુાં અધ્યયન કરી િકિો. શવદ્યાથીએ બીજા વેદોનુાં અધ્યયન કરવુાં
હોય િો િેણે પ્રત્યેક વેદ માટે ૧૨ વષવ ગુરુકૂ ળમાાં શવિાવવા પડિા.
૪. ગુરુકુ ળ પ્રથા (બૌશદ્ધક મૂલ્ય, આધ્યાશત્મક મૂલ્ય)
અાંતિમ સત્ય, બ્રમ્હસ્વરૂપ, પરમ િત્વ, પૂણવત્વની પ્રાશપ્ત, વૈજ્ઞાશનક સમજ આપવામાાં
આવિી હિી. ગુરુકૂ ળમાાં શવદ્યાથીએ પોિાના ગુરુ કરિાાં વહે લા ઉઠવુાં અને મોડાાં સૂવુાં,
ભભક્ષાટનમાાં મળેલી ભભક્ષા ગુરુને બિાવવી અને િેના અશિહોિના રાતિ શવશધનુાં ધ્યાન
રાખવુાં વગેરે શનયમો પાળવાના હિા. આમ, વેદકાલીન ભારિ શિક્ષણની પાદરવાદરક
પ્રણાલીમાાં શવશ્વાસ ધરાવિુાં હિુાં.
૫. ગુરુ-શિષ્ય સાંબાંધો (નૈતિક મૂલ્ય)
શવદ્યાથીઓ પોિાના ગુરુને ઊાંડા આદરભાવથી જોિાાં અને હ્દયથી િેમનુાં સન્દ્માન કરિાાં .
િેઓ ગુરુને માિા-તપિા, દેવિા કે રાજા જેવુાં ઉચ્િ સ્થાન અને માન આપિાાં.
૬. પાઠયક્રમ અને અભ્યાસક્રમ (સામાશજક, રાજનૈતિક, વૈશ્વશ્વક મૂલ્ય)
અતિશ્વથ દેવો ભવ િથા સાંયુક્િ કુ ટુાં બ પદરવાર ભાવના, સામાશજક ભેદભાવો દૂર
કરવાાં,જાિીય સમાનિા, બાંધારણીય જવાબદારીઓ, નાના કુ ટુાં બના ધોરણોનો સ્વીકાર

ISSN: 2319-202X

45

July-Sept-2020 Year-9 Issue-3

Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal
વગેરે જીવનને લગિા ગુણો ઉપશનષદોમાાંથી િીખવા મળિાાં હિાાં. ઉપરાાંિ આધ્યાશત્મક
જેમાાં િાર વેદ, છ વેદાાંગ, ઉપશનષદ, પુરાણ, દિવનિાસ્િ િથા નીતિિાસ્િ જેવા શવષયો
સમાશવષ્ટ્ હિા. િેમજ લૌશકકમાાં જ્યોતિષ, ગશણિ, ઇતિહાસ, ભૌતિકિાસ્િ, િકવ િાસ્િ,
પ્રાણીિાસ્િ,

ભૂગભવિાસ્િ,

અથવિાસ્િ,

પિુપાલન,

આયુવેદ

અને

શવશવધ

લશલિકળાઓનો સમાવેિ થિો હિો.
૭. અધ્યયનપ્રણાલી (ઉચ્િપ્રાથતમક મૂલ્યો, ધાર્પમક મૂલ્ય)
સવવધમવ સદહષ્ણિા, ધમવપ્રિીકોનો ભાવ, સહકાર, િાાંતિમય સહઅશસ્િત્વ. વેદકાળમાાં
શવદ્યાથીઓ પોિાના ગુરુના આશ્રમમાાં અહીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરિાાં. શિક્ષણની પદ્ધતિ વૈયશક્િક
હિી. કારણ કે દરે ક ગુરુને પોિાના શિષ્યો હિા. શિક્ષણ પ્રણાલીના મુખ્ય િણ સોપાનો
હિાાં. શ્રવણ, મનન અથવા ચિિન, શનદદધ્યાસન.
શ્રવણ : વેદકાળમાાં લેચખિ સાદહત્યનો અભાવ હોવાથી શિક્ષણ પદ્ધતિ સામાન્દ્ય રીિે
મૌચખક હિી. એટલે કે સાાંભળીને િીખવાની પ્રણાલી. મૌચખક શિક્ષણ પ્રણાલી અનુસાર
આિાયવ વેદ માંિોનુાં ઉચ્િારણ કરિાાં અને શવદ્યાથીઓ િેમનુાં અનુસરણ કરિાાં.
મનન : આ પ્રણાલીના ઉપયોગથી વેદ માંિો અને રુિાઓનો મૂળ અથવ સુરચક્ષિ રાખવાનો
પ્રયત્ન કરવામાાં આવિો. મનન પ્રણાલી નો ઉપયોગ કુ િાગ્ર બુશદ્ધવાળા શવદ્યાથીઓને
શિચક્ષિ અને પ્રોત્સાદહિ કરવા માટે થિો.
શનદદધ્યાસન: આ સ્િર પર શવદ્યાથીની બધી જ િાંકાઓ સમાપ્ત થઈ જાય છે . મેળવેલ જ્ઞાન
શવદ્યાથીના જીવનનો અભભન્ન અાંિ બની જાય છે . ‘બૃહદારણયક ઉપશનષદ’ માાં આ િણેય
શક્રયાઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે . ગૂઢ િથ્યોના સ્પષ્ટ્ીકરણ માટે પ્રશ્નોિરી અને િાંકાના
સમાધાન માટે વાદશવવાદ, િાસ્િાથવ શવધીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવિો.આ શવશધના
ઉપયોગ ને કારણે શવદ્યાથીઓમાાં સ્મરણ, મનન, ચિિન, શનણવય લેવાની, વકૃ ત્વ વગેરે
માનચસક િશક્િઓનો શવકાસ થિો.
૮. અનુિાસન (િાદરત્ર્ય મૂલ્ય)
શવદ્યાથીની રોજ પરીક્ષા લેવાિી. આગળનો માંિ પાકો થયા વગર િેને નવો માંિ આપવામાાં
આવિો નહી. પ્રત્યેક વગવમાાં શવદ્યાથીની સાંખ્યા ૧૫ કે ૨૦ થી વધુ ન હિી. િેથી દરે ક
શવદ્યાથીની પ્રગતિ પર ગુરુ વ્યશક્િગિ અને પ્રત્યક્ષ ધ્યાન આપી િકિાાં. આ રીિે વૈદદક
સમયમાાં શિક્ષણની પદ્ધતિ પ્રત્યક્ષ અને વ્યશક્િગિ હિી. આમ, િાદરત્ર્યનુાં શનમાવણ
કરવામાાં આવિુાં.
૯. ખાન-પાન, વેિભૂષા, આિાર-શવિાર (પયાવવરણીય મૂલ્ય, ભૌતિક અને સૌન્દ્દયવ
મૂલ્યો)
શવદ્યાથીઓ માટે ખાન-પાન, વેિભૂષા, આિાર-શવિાર, વગેરેને લાગિા કે ટલાક શનયમો
હિા. જેનુાં િેમણે દૃઢપણે પાલન કરવાનુાં હિુાં, આ શનયમો નીિે મુજબ હિા.
િય્યા (પથારી), ત્યાગ :
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ગુરુકૂ ળમાાં દરે ક શવદ્યાથીએ સૂયોદય પહે લાાં પથારીનો ત્યાગ કરવો પડિો. શવદ્યાથી જીવન
દરતમયાન દદવસે ઊાંઘી િકાિુાં નહી.
સ્નાન :
મનુના મિ પ્રમાણે શવદ્યાથીએ દદવસમાાં એકવાર શવષ્ણસાંદહિા પ્રમાણે બેવાર અને
વશિષ્ઠસાંદહિા અનુસાર િણવાર સ્નાન કરવુાં જોઈએ. કે ટલીકવાર સ્નાન સમયે િરીર િોળવુાં
નહી, અન્દ્યના િરીરને સ્પિવ કરવો નહી, બીજાાં પર પાણી ઉડાડવુાં નહી. ક્રીડાસ્નાન પર
પ્રતિબાંધ હિો.
પ્રાથવના :
સ્નાન કમવ બાદ દરે ક શવદ્યાથીએ સૂયવદેવની પ્રાથના કરવાની હિી.પ્રાથવના દદવસમાાં િણવાર
સવારે , બપોરે અને સાાંજ ે કરવાની હિી.
ભોજન :
મનુસ્મૃતિમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે શવદ્યાથીઓએ દદવસમાાં માિ બેવાર મધ્યાહનકાળે અને
સાયાંકાળે ભોજન કરવુાં જોઈએ. વિગાળાના સમયમાાં અન્ન લેવુાં જોઈએ નહી. શવદ્યાથીઓને
ભોજન સમયે તમિાહારનો આદેિ હિો. જેથી િેઓ નીરોગી રહી િકે અને િેની આધ્યાશત્મક
ઉન્નતિમાાં શવઘ્ન ન આવે. કોઇપણ સાંજોગોમાાં મધ્યપાન, માાંસ ભક્ષણ અને વાસી ખોરાક
લેવાાં પર પ્રતિબાંધ હિો.
વેિભૂષા:
મનુના કથન પ્રમાણે જાિી અનુસાર શવદ્યાથીઓની વેિભૂષા ભભન્ન ભભન્ન હિી. મેખલા અને
યજ્ઞોપશવિ(જનોઈ) ધારણ કરવી દરે ક શવદ્યાથી માટે અશનવાયવ હિુાં. બ્રમ્હાણ, ક્ષિીય અને
વૈશ્યની મેખલા(કાંદોરો) અનુક્રમે ઘાસ, સુત્તર અને ઊનની રહે િી. િેઓ િરીરનો ઉપરનો
ભાગ ક્રમિઃ િણ, રે િમ અને ઊનના વસ્િોથી અને િરીરનો નીિેનો ભાગ ક્રમિઃ કળા
મૃગ, પટ્ટાવાળા મૃગ અને બકરાાંની છાલના વસ્િોથી ઢાાંકિા. કોઈ પણ શવદ્યાથી આાંજણ,
અત્તર, છિી, પગરખાાં અને ફૂલોની માળાનો ઉપયોગ કરી િકિો નહી. િે સમયમાાં પણ
ડરે સકોડની શવિારણા અમલમાાં હિો.
આદિોમાાં સાદગી :
ગુરુકૂ ળમાાં રહે િાાં અમીર-ગરીબ, ઉચ્િ કે નીિ બધા જ પદરવારના શવદ્યાથીઓએ સાદુાં અને
સરળ જીવન શવિાવવુાં પડિુાં. રામાયણ અને મહાભારિમાાંથી મળિાાં ઉદાહરણ પરથી જોઈ
િકાય છે કે રાજ કુ ટુાં બના શવદ્યાથીઓએ પણ એટલી જ મુશ્કે લીઓનો સામનો કરવો પડિો,
જે મુશ્કે લીઓનો સામનો િેમના ગરીબ સહપાઠીઓ કરિાાં.
બ્રમ્હિયવનુાં પાલન :
શવદ્યાથીઓએ શવિાર વાણી અને શક્રયામાાં રઢ બ્રમ્હિયવ પાળવાનુાં હિુાં. કે વળ જાિીય
ઇશન્દ્રયોનો જ નહી, પરાંિુ સવવ ઇશન્દ્રયોનો સાંયમ એટલે બ્રમ્હિયવ. “બ્રમ્હિારી એટલે બ્રમ્હ
કે પરમિત્વની ઉપાસના કરનાર શનષ્ઠાવાન બ્રામ્હણ.” સ્વામી શ્રી શિવાનાંદ સરસ્વિીના
મિ મુજબ,
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“બ્રમ્હિયવ અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે નો પાયો છે . બ્રમ્હિયવ વસાંિ નુાં એક એવુાં ફૂલ છે ,
જેની પાાંખડીઓ માાંથી અમરત્વની ફોરમો છુટે છે .”
ગાાંધીજીના મિે બ્રમ્હાિાયવનો અથવ અહી મન વિન અને કમવ થી ઇશન્દ્રય શનગ્રહ છે .
સ્િીગમન ન કરવા છિાાં મનથી જે શવકારમય રહે છે . િે ખરો બ્રમ્હાિારી ન મનાય .
સમાપન
કે ટલાાંક મૂલ્યો સનાિન હોય છે . જેમ કે પ્રેમ, દયા, અદહાંસા, કરુણા, સદહષ્ણિા વગેરે....
જયારે કે ટલાાંક મૂલ્યો પદરવિવનિીલ અને સાપેક્ષ હોય છે . જેમ કે પયાવવરણની સુરક્ષા,
ઊજાવનુાં સાંરક્ષણ, નાનુાં કુ ટુાં બ સુખી કુ ટુાં બ, સ્િી-પુરુષ અમાનિા, ધમવશનરપેક્ષિા વગેરે...
આમ, મૂલ્યોનુાં શિક્ષણ આપવાાં માટે એક સુજ્ઞ ચિિકે રજૂ કરે લી કાંશડકાઓ દરે ક શિક્ષક અને
આિાયે આત્મસાિ કરવી રહી.
“Sow a thought and reap an action,
Sow an action and reap the habit,
Sow a habit and reap the character,
Sow a character and reap a destiny…
-Samue S. Smiles.
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