
 શંુ આપણે િહ�દુઓએ નાતાલની ઉજવણી કરવી જોઈએ? 

 િ�સમસ આજ ેએક સાવ�િ�ક ઘટના બની ગઈ છે - િવ�ભરના ઘણા દેશોમાં �યાપકપણે ઉજવવામાં આવે છે. 
 ભારત જવેા િહંદુ બહુમતી ધરાવતા દેશમાં પણ, નાતાલની ઉજવણીમાં ઘાતક વધારો થયો છે, ઓછામાં ઓછા 
 તેના �યાપારી ત�વો - શેરી િવ�ેતાઓ સા�તા�લોઝ કે�સ, મા�ક અને અ�ય સુશોભન સામ�ીઓનું વેચાણ કર ેછે 
 તે ભારતના મોટાભાગના શહેરોમાં સામા�ય ��ય છે. ઘણી ખાનગી િહંદુ સંચાિલત શાળાઓ પણ કાિન�વલ, 
 �પધા�ઓ અને િવશેષ એસે�બલીઓ �ારા તહેવારની ઉજવણી કરી રહી છે. ઘણી રહેણાંક સોસાયટીઓ અને 
 કોપ�રટે ઓિફસોમાં પણ આ જ ��ય જોવા મળે છે. 

 જમે જમે િ�સમસનો ઘેલછા વધી ર�ો છે, સમજદાર િહંદુઓ માટે નાતાલ સાથેના સકારા�ક જોડાણની નોધં ન 
 લેવી મુ�કેલ છે, �ાર ેિદવાળી, હોળી, ગણેશ ચતુથ� અને દહી ંહાંડી જવેા મુ�ય િહંદુ તહેવારો ભારતમાં વધુને 
 વધુ આગની ઝપેટમાં આવી ર�ા છે અને એક યા બી� બહાને હુમલો કરવામાં આવે છે. . 

 બેવડા ધોરણો - પર�પર આદરનો અભાવ 
 �ાર ેિ�સમસ ભારતનાં િટયર-2 શહેરો અન ેનાના નગરોમાં પણ ઘૂસી ગયો છે, �યાર ેપિ�મના િ��તી બહુમતી 
 દેશોમાં િદવાળી જવેા િહ�દુ તહેવારો ભા�યે જ નોધંાય છે - તમે દિ�ણ યુએસએમાં �ાથિમક શાળાના િવચારને 
 હટાવી શકો છો (પણ 'બાઇબલ બે�ટ' તરીકે ઓળખાય છે) િદવાળીને �વીકારીને પણ તેની ઉજવણી કરવાનું 
 છોડી દો! 

 તેનાથી પણ વધુ િચંતાજનક વાત એ છે કે, ભારતમાં ઘણી કો�વે�ટ/િમશનરી શાળાઓ નાતાલની ઉજવણીમાં 
 ખાનગી િહંદુ સંચાિલત શાળાઓ �ારા �દિશ�ત કરવામાં આવતી ખુ�લી માનિસકતા સાથે કોઈ પાર�પિરકતા 
 દશા�વતી નથી - આ કો�વે��સમાં િહંદુ તહેવારોને કાં તો અવગણવામાં આવે છે અથવા સૂ�મ રીતે બદનામ 
 કરવામાં આવે છે અને િહંદુના કોઈપણ સંકેતો માટે બાળકો પર સખત સતાવણી કરવામાં આવે છે. ધાિમ�ક 
 િવિધઓ/ઉજવણીઓ. દા.ત., LKGમાં ભણતા બાળકને તાજતેરમાં 'િશખા' રમતા બદલ બ�ગલુ�ની એક 
 િ�િ�યન �કૂલમાંથી હાંકી કાઢવામાં આ�યો હતો; @realitycheckind �ારા આ �લોગ િ��તી શાળામાં તેમની 
 િહંદુ ઓળખ �ય� કરવાની િહંમત કરનારા િહંદુ િવ�ાથ�ઓ �ારા થતા અ�યાયની કઠોર વા�તિવકતા કે�ચર કર ે
 છે - સૂય�માં ઊભા રહેવાથી લઈને તેમના હાથમાંથી મહ�દી ઘસવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, લાઇિટંગ માટે દંડ 
 ફટકારવામાં આવે છે. િદવાળી દરિમયાન ડાયા. 

 તેથી �ાર ેએક િહ�દુ જ ેનાતાલના મો�નો �િતકાર કરવાની વાત કર ેછે અને આદરપૂવ�ક ઉજવણીમાં ભાગ 
 લેવાનો ઇનકાર કર ેછે તેને 'િબગોટ' ગણાવવુ ંખૂબ જ સરળ છે - વા�તિવકતા એ છે કે િહ�દુઓના તહેવારો અને 
 ધાિમ�ક િવિધઓને આદરનો એક અંશ પણ આપવામાં આવતો નથી. અમે સહજપણે અ�ય લોકો સાથે સંમત 
 છીએ. 

 િહંદુ અ�ાન 
 પરંતુ શંુ િહંદુઓ ખરખેર �પ� બેવડા ધોરણો અને િહંદુ-િ��તી સંબંધોમાં પર�પર આદરના અભાવની કાળ� લે 
 છે? 

 આ લખાણ 'િહંદુઓમાં નાતાલનો ઉ�સાહ', �ાં લેખકે નાતાલ ��યે શહેરી િહંદુઓની માનિસકતા �ણવા માટે 
 એક સામાિજક �યોગ હાથ ધય� છે, જમેાં સદીઓથી િહંદુ માનિસકતા કેવી રીતે સબ-ચેતનપૂવ�ક �ભાિવત થઈ 
 છે તેની એક આકષ�ક ઝલક આપે છે. તેઓ આ �યોગમાંથી તેમના મુ�ય િશ�ણનો સારાંશ નીચે �માણે આપે છે 
 - 



 કોલોનાઇ�ડ �િતબ�તા (�ે� રીતે): �ાર ેતેના ચહેરા પર, મુ�ય�વાહના િહંદુઓ િવચાર ેછે કે તેઓ અ�ય 
 ધમ�નો આદર કરી ર�ા છે, પરંતુ ઊંડાણપૂવ�ક, તે આ�સ�માન, આ�િવ�ાસનો અભાવ છે. અને આપણી 
 પોતાની પરંપરા. આ લોકો અમારા કેસ પર ભાર મૂ�ા િવના, લોકિ�ય સં�કૃિતના �વાહ સાથે આગળ વધી ર�ા 
 છે, ખાસ કરીને �ાર ે�પધ�કોનો �િતકાર અિ�ત�વમાં છે. તેથી �િતબ�તા હંૂફાળું છે, અને મન પોપ ક�ચર અને 
 સંભવતઃ વસાહતીકરણના સામાનથી �દૂિષત છે. 
 �યાવસાિયક િડ�ીઓ અને ભૌિતક સફળતા સાથે મૂખ�: મુ�ય�વાહના િહંદુઓના નોધંપા� %માં આંતર-��ા 
 સંબંધી િ�યા�િતિ�યાઓ માટે જ�રી એવા મૂળભૂત �ાનનો પણ અભાવ છે. ભૌિતક સફળતા, �ોફેશનલ િડ�ી 
 અને કોપી/પે�ટ �લોગન આ ગેપને પૂરો કરી શકતા નથી. �ાર ેઆપણે તેના જવેા કેટલાક સામા�ય િહંદુઓને 
 માફ કરી શકીએ છીએ, �યાર ેિહંદુ નેતા બનવા માંગતા લોકો માટે અમાર ેખૂબ ઊંચા ધોરણો હોવા જોઈએ. 

 સંરિચત અને �યૂહા�ક િવચારસરણીનો અભાવ: મોટાભાગના મુ�ય�વાહના િહંદુઓ સંકુિચત "�યવહાિરક 
 િહંદુવાદ" (રા�વ મ�હો�ા શ�દ) નુ ંપાલન કર ેછે અને ભા�યે જ તેનાથી આગળ િવચાર ેછે. �યવહાર એક �યિ� 
 અને ભગવાન વ�ચે ધાિમ�ક િવિધ કરીને, કંઈક ભૌિતક અથવા �વાથ� આ�યાિ�ક મેળવવા માટે છે. મોટા 
 ભાગના લોકો એટલા આ�િનભ�ર હોય છે, �ે�માં �ાન અને અનુભવનો અભાવ હોય છે અને હજુ પણ અ�યંત 
 અિભ�ાય ધરાવતા અને ઘોઘંાટીયા હોય છે...�ાં સુધી તેઓ ધાિમ�ક પિરવારમાં વાત કરતા હોય છે. 

 િન�કષ�માં 

 સામા�યીકરણ... વૈિ�કીકરણના વત�માન સમયમાં િહંદુ સમુદાય તેમના વારસાની ર�ા કરવા તૈયાર નથી! હા, 
 આપણે આપણી �તને સંગિઠત કરવાની બાબતમાં �પધા�માં ઘણા પાછળ છીએ અને આપણે ઘણી લાંબી મજલ 
 કાપવાની છે. જો કે આ એક સુખદ િવચાર નથી, છે�લા કેટલાક વષ�માં, હંુ જોઉં છંુ કે ધાિમ�ક લોકો �ગે છે અને 
 પિરિ�થિતની સમી�ા કર ેછે. હંુ ભા�યશાળી છંુ કે હંુ તુલના�ક ધમ�ના �ે�માં કેટલાક િવચારશીલ નેતાઓને 
 �ણંુ છંુ. �ી રા�વ મ�હો�ા (www.rajivmalhotra.com) મારા િ�ય છે અને આ લેખમાં મોટા ભાગનું િવ�ેષણ 
 મ� તેમની સાથે કામ કરીને મેળવેલા �ાન પર આધાિરત છે. તુલના�ક ધમ�ના િવષયમાં સાચો રસ ધરાવનાર 
 કોઈપણ �યિ�એ તેમનું પુ�તક “બીઈંગ િડફર�ટ” વાંચવું જોઈએ, જનેો સારાંશ રા�વ મ�હો�ાની વેબસાઈટ પર 
 ઉપલ�ધ છે. 

 'વસાહતી સભાનતા'ના લે�સમાંથી જ ેકોઈ પણ �યિ�એ િહંદુઓને સવારી માટે લઈ જવામાં સફળ થયા છે 
 તેમના માટે તે િવપુલ �માણમાં �પ� છે - �ાર ેઆપણે એવું માનીએ છીએ કે િહંદુ ધમ� એક ઊંડી ખામી ધરાવતો 
 ધમ� છે અને ભારતનું 'સે�ુલિરઝમ' આકિ�મક છે. િહંદુ સિહ�ણુતા પર (આ�-અ�વીકારના મુ�ા 
 સુધી)…અ�ાહિમક િશિબર તેમના બાળકોમાં �ે�તાની લાગણી ��થાિપત કર ેછે, ઉપદેશ આપે છે કે તેઓનો 
 શા�ત મુિ�નો એકમા� સાચો માગ� છે અને તેમના ટોળામાં સતાવણી સંકુલને સિ�યપણે �ો�સાહન આપે છે. 

 િ��તી ધમ� �ારા �વદેશી સં�કૃિતનો િવિનયોગ અને પાચન 
 જમે જમે િ��તી ધમ� જુિડયાના રણમાં તેના મૂળથી યુરોપ અને પછી બાકીના િવ�માં ફેલાયો છે, તેણે સંપૂણ� 
 નરસંહાર અથવા ધીમે ધીમે િવિનયોગ અને પાચનની �િ�યા �ારા �વદેશી સં�કૃિતઓ અને સં�કૃિતઓનો સતત 
 નાશ કય�. િ�સમસ મૂળ�પે એક મૂિત�પૂજક તહેવાર હતો જ ેધીમે ધીમે નવા ધમા�તરણ કરનારાઓ પર �ત 
 મેળવવા માટે ધમ� પિરવત�ન કરનારા િ��તીઓ �ારા લેવામાં આ�યો હતો. 

 મૂિત�પૂજક લેિટન શ�દ પેગનસ પરથી આ�યો છે, જનેો અથ� થાય છે "દેશનો રહેવાસી". જમે જમે િ��તી ધમ� 
 રોમન સા�ા� �ારા ફેલાયો, તેમ તે �ા�ય િવ�તારો કરતાં શહેરોમાં વધુ ઝડપથી ફેલાયો. આમ દેશમાં 
 (ગામોમાં) રહેતા લોકો નવા ધમ� �ારા પહોચંવામાં સૌથી છે�લે હતા અને તેથી તેઓ અ��ાળુ હોવાની સંભાવના 
 છે. િવધમ�, નાિ�તક અને િવધમ� ઉપરાંત, મૂિત�પજૂકનો ઉપયોગ યહુદી ધમ�માં ઉપયોગમાં લેવાતા િવદેશીઓ 



 અને કાિફર ('અિવ�ાસી') અને મુિ�ક ('મૂિત�પજૂક') માટે ઇ�લામમાં ઘણા અપમાનજનક િ��તી સમક�ોમાંથી 
 એક તરીકે થતો હતો. 

 �ારંિભક િ��તી ધમ�નો િવકાસ રોમન સા�ા�માં થયો હતો, �ાં ઘણા ધમ� �ચિલત હતા, જ ેવધુ સારા 
 શ�દના અભાવે, મૂિત�પૂજકતાનુ ંલેબલ લગાવવામાં આ�યા હતા. જમે કે આ ક�રવાદી િ��તી ડૉ�ટર લખે છે - 

 “મૂિત�પૂજક ર�ઓનું િ��તીકરણ એ ચોથી સદી એડી િવશે શ� થયું �ાર ેરોમન સ�ાટ કો��ટે�ટાઇન, િ��તી 
 બ�યા (અથવા ઢોગં) પોતાના શાસનન ેમજબૂત કરવા માટે, તેણે મૂિત�પૂજક ર�ઓ અને તહેવારોને ચચ�ની 
 ધાિમ�ક િવિધમાં સામેલ કયા� - મૂિત�પૂજકોને આકિષ�ત કયા�, પરંતુ તેણે ર�ઓ અને તહેવારોને નવા "િ��તી" 
 નામો અને ઓળખ આપી - આ રીતે િ��તીઓને ખુશ કયા�." 

 ઘણા બધા આકષ�ક પુરાવા છે જ ેદશા�વ ેછે કે ઈસુ િ��તનો જ�મ 25 િડસે�બર ેથયો ન હતો. હકીકતમાં, 
 ઐિતહાિસક રીતે, તમામ િ��તી ચચ�એ ચોથી સદી સુધી 6�ી ��યુઆરીએ િ��તના જ�મની ઉજવણી કરી 
 હતી. રોમન કેથોિલક �ોતો અનુસાર, 25મી િડસે�બર ેઉજવવામાં આવતા સૂય�ના જ�મ (િશયાળુ અયનકાળ)ને 
 સમિપ�ત મૂિત�પૂજક તહેવારને ઓવરરાઇડ કરવા માટે તારીખ 6�ી ��યુઆરીથી 25મી િડસે�બર સુધી બદલવામાં 
 આવી હતી. આમ�િનયન િ��તીઓએ આજ સુધી 6�ી ��યુઆરીએ નાતાલની ઉજવણી કરવાનંુ ચાલુ રા�યું છે. 

 એક સમય એવો હતો �ાર ેઅમેિરકા અને ઈં�લે�ડમાં ક�રવાદી િ��તીઓ �ારા નાતાલ પર �િતબંધ મૂકવામાં 
 આ�યો હતો જઓે 'મૂિત�પૂજક ઉ�સવો' પર �મણા કરતા હતા - 

 “આઘાતજનક લાગે છે કે, અમેિરકા અન ેઈં�લે�ડ બંનેમાં ઈસુ િ��તના અનુયાયીઓ િ�સમસનું અવલોકન કરવા 
 ગેરકાયદેસર કાયદાઓ પસાર કરવામાં મદદ કર ેછે. "શો�ડ બાય ધ બાઇબલ" (થોમસ ને�સન ઇ�ક, 2008) 
 અનુસાર, �ાચીન મૂિત�પૂજકતા સાથે સંકળાયેલા િદવસનું સ�માન કરવું એ ભગવાનનુ ંઅપમાન હતું. "મોટા 
 ભાગના અમેિરકનો આજ ેઅ�ણ છે કે બો�ટનમાં 1659 થી 1681 સુધી િ�સમસ પર �િતબંધ મૂકવામાં આ�યો 
 હતો." 

 નૃ�ય, મોસમી નાટકો, રમતો, ગીતો ગાવા, ખુશખુશાલ ઉજવણી અને ખાસ કરીને મ�પાન સિહતની તમામ 
 િ�સમસ �વૃિ�ઓ પર 1644માં �યુિરટન �ભુ�વ ધરાવતી ઈં�લે�ડની સંસદ �ારા �િતબંધ મૂકવામાં આ�યો હતો, 
 જમેાં �યૂ ઈં�લે�ડના �યુિરટ�સ (યુએસએના ઉ�ર પૂવ�) �ારા અનુકરણ કરવામાં આ�યુ ંહતું. ઇં�લે�ડમાં, ર� પરનો 
 �િતબંધ 1660 માં હટાવવામાં આ�યો, �ાર ેચા�સ� II એ િસંહાસન સંભા�યું. જોકે, �યુિરટનની હાજરી �યૂ 
 ઈં�લે�ડમાં રહી અને 1856 સુધી �યાં િ�સમસ કાનૂની ર� બની ન હતી. 

 િહંદુ ધમ�ની િ��તી સં�કૃિત િ��તી ધમ�ના 

 મૂિત�પૂજકવાદના સંહારમાં િહંદુઓ માટે મહ�વપૂણ� પાઠ છે, કારણ કે કોએનરાડ એ��ટનો આ લેખ દલીલ કર ેછે. 
 િ��તી િમશનરીઓએ તેમની ��ા ફેલાવવા માટે બહુ-આંતરીય �યૂહરચના અપનાવી છે, જમેાં બળજબરી 
 (બળ) અને તોડફોડ (અંદરથી ઉથલાવી દેવા)ના ત�વોનો સમાવેશ થાય છે. 2000 વષ�માં ઘૂસણખોરી અને 
 અનેક �વદેશી સં�કૃિતઓને ખતમ કરવાના િ�િ�યન �યૂહા�ક કુશળતાએ તેમને િમશન ટૂ�સનો અ�યાધુિનક 
 સેટ આ�યો છે. આવું એક સાધન સં�કાર છે. 

 સં�કૃિત એ િબન-િ��તી સાં�કૃિતક પૃ�ભૂિમમાં િ��તી ઉપાસના (�હેર ધાિમ�ક પ�ૂ)નું અનુકૂલન છે. કેસરી 
 ઝ�ભો, ��ા�માલા, �સસ સહ�નામ, �સસ નામાવલી, �સસ દેવ�થાનમ વગેરનેો ઉપયોગ િહ�દુ �થાઓ 
 અને પરંપરાઓના િ��તી સં�કારના કેટલાક ઉદાહરણો છે. 



 સં�કૃિતનો પાયો નાખનાર �યિ� ઇટાિલયન પાદરી રોબટ�  ડી નોિબલી (1577-1656) હતા. તેમણે સં�કૃત અને 
 તિમલ ભાષા શી�યા, કેસરી ઝ�ભો, પિવ� દોરો (તેની સાથે જોડાયેલ એક નાનો �ોસ!) અને કપાળ પર ચંદનનું 
 િનશાન પહેયુ� અને પોતાને 'રોમન �ા�ણ' તરીકે ઓળખા�યો. તેણે મદુરાઈમાં "આ�મ" �થા�યો, તે શાકાહારી 
 બ�યો અને "પથુકા" (લાકડાના ફૂટવેર) પહેય�. તેમણે દાવો કય� હતો કે બાઇબલ એ “લો�ટ વેદ” છે, જ ેભગવાન 
 �ારા �ગટ થયેલ “જસેુઈટ વેદ” છે, અને 

 આ ઈિતહાસને જોતાં અને ભારતની િવ�� િમશનરી આ�મણમાં વત�માન ઉછાળાને જોતા,ં તે શ� છે કે 100 
 વષ� પછીનાહવે, િદવાળીને િ��તાવલી અથવા થોમસાવલી તરીકે ઉજવવામાં આવી શકે છે - 52 સીઇમાં થોમસ 
 ધમ��ચારકના ભારતમાં 'આગમન'ની ઉજવણીમાં - એક ખોટી મા�યતા છે જ ેહજુ પણ ઘણા ભારતીય િ��તીઓ 
 �ારા ઐિતહાિસક હકીકત તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. અને જો આવી તોડફોડ ખરખેર થાય તો ફટાકડા ફોડવા 
 માટે સંપૂણ� લાઇસ�સ હશે! 

 િન�કષ� 
 િહ�દુઓને તેમના ધમ�, સં�કૃિત, સ�યતા અને �વનશૈલી પર ભાર મૂકવાનો અિધકાર છે. સમયની સાથે આપણી 
 ધાિમ�ક અને સામાિજક �થાઓમાં ગમે તેટલી ખરાબીઓ આવી ગઈ હોય, િહ�દુ ધમ�નંુ મૂળ શુ� સોનંુ છે જ ે
 સમ� માનવતાને �કાિશત કર ેછે અને તેનુ ંજતન કરવું જોઈએ. આપણી પાસે ધમ�ના �પધા��ક બ�રમાં 
 આ�-પરાજય થવાનું કોઈ કારણ નથી. 

 ધમ�એ િ��તીઓ પાસેથી પર�પર આદરની માંગ કરવી જોઈએ, મા� સહનશીલતા જ નહી.ં આપણે એ સમજવું 
 જોઈએ કે આપણે એક શિ�શાળી અને સુસં�કૃત �િત�પધ� સામે છીએ જ ેઆપણા ઉપર સખત અને નરમ બંને 
 શિ�ની �િ�એ ફાયદો ઉઠાવે છે. આથી આપણે નાતાલની આસપાસના �યાપારી �િસિ� સામે ઝૂકવા અને તેને 
 મા� બી� તહેવાર તરીકે ઉજવવાથી પણ સાવચેત રહેવું જોઈએ. યુવા િદમાગ પરની અસરોનો અંદાજ ઓછો ન 
 હોવો જોઈએ. �ાર ેબાળકો આજકાલ તેમના િશ�કો (ઘણી વખત િહંદુ!) �ારા િહંદુ તહેવારો (ફટાકડા ફોડશો 
 નહી,ં પાણીનો બગાડ કરશો નહી ંવગેર)ે પર નકારા�ક સંદેશાઓનો બો�બ ધડાકા કર ેછે, �યાર ેનાતાલને કેક 
 ખાવા અને ભેટો મેળવવાના આનંદના સમય તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. 

 અમને ફ� યાદ છે કે કોએનરાડ એ��ટ જવેા ભૂતપૂવ� િ��તીઓનું શું કહેવું છે - “.. સ�યના એકમા� માિલક 
 હોવાની મા�યતાને કારણે િ��તી ધમ�ની �વ-�યાયીતા, અને િબન-િ��તીઓ માટે પિરણામે િતર�કાર, જ ે
 કંઈપણ કરતાં વધુ નકારા�ક વલણ છે. મૂિત�પૂજકો ભેગા કરી શકે છે; અથવા બી� શ�દોમાં કહીએ તો, 
 નફરતની અજોડ શિ�; તેમ જ તેઓ ધાિમ�ક ઓળખને જ ેમહ�વ આપે છે, જનેો અથ� થાય છે કે િમ� લ��માં 
 �પાંતર કરવાનું દબાણ સામા�ય રીતે મૂિત�પૂજક �વનસાથી પર હોય છે..” 

 નાતાલની ઉજવણી કરવાનો ઇનકાર કરવો અથવા િ��તીઓ પાસેથી પાર�પિરકતાની માંગણી કરવી એ ધમા�ધ 
 નથી. તે અસિહ�ણુતા નથી, પરંતુ �વ-�ગૃિત છે. નાતાલની ઘેલછા પર તમારો �િતસાદ ન�ી કરતા પહેલા, 
 તમારા પોતાના ધાિમ�ક મૂળ અન ેરમતના જિટલ મુ�ાઓથી વાકેફ રહો, ખાસ કરીને બાળકોના સંબંધમાં - 
 તમારા બાળકોને કહેવું સા�ં છે કે “નાતાલ અમારી પરંપરાનો ભાગ નથી, અને તેથી અમે નથી કરતા. તેની 
 ઉજવણી કરો. પરંતુ િ��તીઓ કર ેછે, અન ેતે એક તહેવાર છે જ ેપૂવ�-િ��તી યુરોિપયન ધમ�માંથી િવિવધ ત�વો 
 ઉધાર લઈને બનાવવામાં આ�યો હતો. 

 તમારા પડોશમાં િહંદુ તહેવારોની ઉ�લાસ સાથે ઉજવણી કરો - બાળકો માટે તેને આનંદદાયક અને શીખવાનો 
 અનુભવ બનાવો (તહેવાર પાછળની વાતા�ઓ સમ�વો). પયા�વરણીય અને સલામતીની િચંતાઓ વા�તિવક છે, 
 પરંતુ દુ�તર નથી. અમારા તહેવારો સામે �ીન િ�ગેડના �ચારમાં પડશો નહી ં- �ાં સુધી અમારા તહેવારો 
 �વંત રહેશે �યાં સુધી િહ�દુ ધમ� �વંત રહેશે. 



 જો તમે તમારા બાળકની િહંદુ સંચાિલત શાળામાં ઓવર-ધ-ટોપ નાતાલની ઉજવણી િવશે અ�વ�થતા અનુભવો 
 છો, તો અ�ય વાલીઓ સાથે વાત કરો અને પછી તમારી િચંતાઓ સાથે શાળા મેનજેમે�ટનો સંપક�  કરો. બોલ. 
 ઘણી િહ�દુ-સંચાિલત શાળાઓ માન ેછે કે નાતાલની ઉજવણી એ '�ગિતશીલ, િવ� શાળા' હોવાની િનશાની છે 
 - અં�ે� બોલતા િવ�ના તહેવારની ઉજવણીની "સંયોગ �ારા યો�યતા" પણ એક ભાગ ભજવ ેછે. તેથી િહંદુ 
 માતા-િપતાએ �કૂલ મેનજેમે�ટના આ �િ�કોણનો સામનો કરવાની જ�ર છે - અં��ે શીખવાનો અથ� એ નથી કે 
 આપણે વેચાઈ જઈએ અને પિ�મના �લોન બની જઈએ. 
 જો તમારી પાસે તમારા બાળકને િ��તી શાળામાં મોકલવા િસવાય કોઈ િવક�પ ન હોય, તો પણ િહંદુ તહેવારો 
 સમાન રીતે ઉજવવામાં આવે અને બદનામ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે અ�ય િહંદુ માતા-િપતા અને શાળા 
 �બંધન સાથે જોડાઓ. કો�વે�ટ શાળાઓમાં િમશનરી એજ�ડાનો કેવી રીતે સામનો કરી શકાય તે અંગે તમે 
 હિરયાણાના જગધરી ખાતેના આ માતાિપતા પાસેથી �ેરણા લઈ શકો છો. 

 ખાતરી કરો કે તમા�ં બાળક િહંદુ ધમ� અને અ�ાહિમક ધમ� વ�ચેનો તફાવત ઘર ેજ શીખે છે - તે �ચાર માટે �ે� 
 મારણ છે જ ેબાળક ઘરની બહાર અનુભવશે. 

 વષ�ના આ સમયે, તમારા સહકાય�કરો અને કામ પરના �ાહકો માટે આનંદદાયક 'હે�પી હોિલડેઝ' શુભે�છા એ 
 સંપૂણ� �વીકાય� શુભે�છા છે. 

 તમારા દાદા-દાદીની પેઢી િ�સમસને કેવી રીતે જુએ છે તે િવશે િવચારવા માટે 2 િમિનટ ફાળવો. છે�લા કેટલાક 
 દાયકાઓમાં િબનસાં�દાિયકતા, આધુિનકતા અને ઉદારવાદના િવકૃત િવચારોએ િહંદુ માનસને શું નુકસાન 
 પહોચંા�યું છે તે િવશે તમાર ે�ણવાની જ�ર છે તે બધું તે તમને જણાવશે. 


