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ધમર્ અન ેસપંર્દાય ધમ અન સપર્દાય 
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દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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ધમર્ અને સપંર્દાય અલગ અલગ 
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દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

ધમર્ એ જીવન જીવવવાની એક એવી ૫ િત છે કે મા ં માનવીય મહાનતાન ે
ઘ્યાનમા ંરાખીને એવી રીતે જીવવામા ંઆવે છે કે ના પર્કાશમા ંલોકોને ે ઠતાની 
િદશામા ંઅગેર્સર થવાની પર્રેણા મળે  સપંર્દાય એ સમય અને ૫િરિ થિત મજબ િદશામા અગર્સર થવાની પર્રણા મળ. સપર્દાય એ સમય અન ૫િરિ થિત મજુબ 
ચાલચલગત આ૫નાવવાવાળી એક એવી િવિધ યવ થા છે કે  કેટલીયે વાર 
બદલાય છે અને સમય સમયે બદલાતી રહશેે. સમયના પર્વાહમા ં ઘસાવા અન ે
તટૂવાને કારણે તે અિ થર રહ ે છે તેથી નાવની મ વારંવાર તેનુ ંસમારકામ કરવુ ં
૫ડે છે  ૫ડ છ. 

ધમર્ને કતર્ યનો ૫યાર્ય માનવામા ંઆ યો છે. ધમર્નુ ં ૫ પર્ેમ છે જ્યારે અધમર્નુ ં ૫ 
ષે હોય છે, માનવસમાજમા ંશાિંત, સ ભાવના અને ભાઈચારાને અખડં બનાવવો એ 
જ ધમર્નુ ંઘ્યેય છે. ખરંુ માનો તો માનવમાતર્ ધમર્ એક જ છે. માથા ંએટલા ંધમર્ એ ુ ુ
તો સાપંર્દાિયક્તાનુ ંજ ૫િરણામ છે. આ  ધમર્ના નામ ૫ર એટલી ધાધંલ મચેલી છે 
કે માનવસમાજનો એક વગર્ તો ધમર્નુ ંઅિ તત્વ નામશેષ કરી નાખવાનો પર્યત્ન કરી 
ર ો છે. તેમનુ ંમાનવુ ંએવુ ં છે કે ધમર્થી માનવીય પર્ેમ, એક્તા, બધંતુાને બદલે 
આ૫સમા ં ષે, દભાર્વ અને લડાઈ ઝઘડા થતા હોય તો ધમર્નો ટલો જલદી લો૫ આ૫સમા ષ, દુભાવ અન લડાઈ ઝઘડા થતા હોય તો ધમનો ટલો જલદી લો૫ 
થાય તેટલુ ં માનવસમાજ માટે ક યાણકારી રહશે.ે  વા તવમા ં ધમર્ એ આત્માને 
૫રમાત્માનુ ં ાન કરાવતી એક ચીજ છે. ૫રંત ુઆ  સસંારની દશા િવિચતર્ છે. 
ધમર્ના નામે અનેક સપંર્દાયો બની ગયા છે. 

એક સપંર્દાય પોતાને બીજા બધા સપંર્દાયોથી મહાન સમ  છે તથા પોતાના 
અનયુાયીઓને એમ જ િશખવાડે છે કે તમેના ારા જ ઈ ર અને મોક્ષની પર્ાિપ્ત થઈ 
શકશે અન ેઅન્ય બધા સપંર્દાયોવાળા નરકમા ં જશે. ક્યારેક ક્યારેક તેનુ ંિવભત્સ ૫ 
જોઈને દયમાથંી ક્યારેક અચાનક ઉ ગાર નીકળી ૫ડે છે કે જો આ જ ધમર્ છે તો 
અધમર્ની ૫િરભાષા શુ ંહશે? 
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સાપંર્દાિયકતાના આ વરવા ૫ને જોઈને આ૫ણા દેશના કેટલાક િવવેકી નવયવુકોને 
ધમર્ પર્ત્યે ઘણૃા ઉત્પ  થઈ છે અને તેઓ ધમર્ની હ તીને નામશષે કરવા નીકળી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

૫ડયા છે તેમા ંઆ યર્ પામવા વુ ંશુ ંછે ? પર્ાચીનકાળમા ંજ્યા ંધીરજ, ક્ષમા, દમ, 
ચોરી ન કરવી તે , શૌચ, ઈિન્દર્ય – િનગર્હ, ઘીઃ, િવ ા, સત્ય અને અકર્ોધને વધારવું – 
એ જ ધમર્ સમજવામા ંઆવતો હતો ત્યા ંઆ  અનેક પર્કારના સપંર્દાયો અને વાડાન ે
કારણે અશાિંત, ઝઘડા, ઉ૫દર્વ અને ૫ર પરનો િવગર્હ જ ધમર્ના દીવાનાઓનો ધમર્ 
બની ગયો છે. સસંારમા ંએવા ક્યા ંકુકૃત્યો છે કે ધમર્ના નામે નથી થયા ં?  

મનુ યમાતર્નો એક જ ધમર્ છે અને એ એક જ રહવેો જોઈએ. તેમા મતભેદની કોઈ 
શક્યતા જ નથી. તો ૫છી ધમર્ એ ઝઘડા અને અનાચારનુ ંકારણ શા માટે બને છે ? 
ે ં એ ી ે ો ં ી િ િ ેતેના જવાબમા એક જ વાત કહી શકાય કે આ તો સપર્દાયવાદની િવકૃિત છે  

ધમર્ના નામે પોતાની મરજી મજુબની વાતો ઈ ર ઉ૫ર થોપ ેછે અને શા કારો તથા 
પીર૫યગંબરોને મ ઢે કહવેડાવે છે. ધમર્ સં થા૫કોમા ંમોટે ભાગે બધા સધુારાવાદી 
૫ણ થયા છે. તેઓએ પર્ાચીન ૫રં૫રાઓને બદલીને તેના થાને નવી ૫રં૫રાઓની 

િથા૫ના કરી છે. િવચારવાની બાબત એ છે કે ઈ રને એવી શુ ં૫ડી હતી કે અમકુ 
સમયે એક પર્કારની માન્યતાનુ ંપર્ચલન કયાર્ બાદ થોડા સમય ૫છી તેમા ં૫િરવતર્ન 
કરવા માટે નવા સધુારકોને મોકલવા ૫ડયા? 

વા તિવકતાએ છે કે ધમર્ અનાદી તથા અનતં છે  તેમા ંપર્ેમ અને કરણા  સયંમ અને વા તિવકતાએ છ ક ધમ અનાદી તથા અનત છ. તમા પર્મ અન કરુણા, સયમ અન 
સેવાને આ ય આ૫વામા ંઆ યો છે. બધા જ ધમ મા ંઆ મહાન િસ ાતંો સમાયલેા 
છે. તેથી તેને ધમર્નો આત્મા ગણવો જોઈએ. તેમા છળ, દંભ, િન ઠુરતા, રતા અને 
ગનુાિહત કુપર્વિૃ ઓ માટે ક્યાયં કોઈ શક્યતા છે જ નહીં. 

સપંર્દાયો વચ્ચે એવો દુરાગર્હ જોવા મળે છે કે અમારી માન્યતાઓ અને રીતિરવાજો 
જ સાચા છે. આના િસવાય બધા ખોટા છે. પોતાના ંપુ તકોમા ં  કહવેાયુ ં છે ત ેજ 
ઈ રની વાણી છે અને એનાથી અલગ માન્યતાવાળા બધા નાિ તક છે અને તમેને 
તો િનં  તમેજ આ ધરતી ૫રથી િમટાવવા યોગ્ય માનવામા ંઆ યા ંછે  
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આ પર્કારની સમજ ઈ રકૃત ન હોઈ શકે. આ તો ફક્ત સપંર્દાયોનો દુરાગર્હ જ છે. 
આના કારણે  લ ૂટંમાર, ખનૂ અને ઘણૃા તથા ષેની ભાવના તથા ૫રાયા૫ણાના 
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ભાવ પેદા થાય છે અને ફેલાય છે. 

રીત-િરવાજો હમંેશા નવા બનતા ર ા છે. સાપંર્દાિયક અનબુધંોમા ંઅંતર ૫ડી ર ુ ંછે. 
છતા ં૫ણ માનવધમર્નો મળૂભતૂ આધાર હમંેશા એક જ ર ો છે. રીત-િરવાજો હમંેશા 
સમયની સાથે ચાલતા ર ા છે  મ દશર્ન  ત વ ાન  ધમર્શા ની અલગતા ૫ણ એ સમયની સાથ ચાલતા ર ા છ. મ દશન, તત્વ ાન, ધમશા ની અલગતા ૫ણ એ 
પર્કારની જ છે,  પર્કારે એક જ બગીચામા ંઊગેલા પુ પોના રંગ તેમજ સગુધં જુદા ં
જુદા ંહોય છે, છતા ં૫ણ તેના કારણે બગીચાની શોભા વધ ે છે ઘટતી નથી. અલગ 
અલગ િવશેષતાઓવાળા પુ પો એકબીજાના દુ મન નથી હોતા ં કે નથી કોઈને 
ઉ ી ે ેં ી ે ી ં ર્ઉખાડીન ે ફેંકી દેવાની વાત ૫ણ કરતા. આ જ વાત દશર્નશા  તથા 
આચારસિંહતાઓના સદંભર્મા ં૫ણ છે. પર્ાચીન માન્યતાઓમા ં   િવકૃિતઓ સમાઈ 
ગઈ હતી તેના િનરાકરણ માટે દશર્નશા  તથા આચારસિંહતાઓ અિ તત્વમા ંઆવી 
છે. જ્યારે જુદા જુદા પર્કારના ંવ ો ૫હરેનારાઓ એક જ રેલગાડીમા ંબેસીને મસુાફરી 
કરી શક્તા હોય તો મજહબની અલગતા હોવા ંછતા ં૫ણ કોઈ કોઈના ૫ર હાવી થઈ 
જાય તે સહજે ૫ણ જ રી નથી. 

આ૫ણી સાપંર્દાિયક મનોવિૃ ન ેકારણે દુિનયામા ંઆ૫ણે ખબુ ખરાબ રીતે બદનામ 
થઈ ર ા છીએ  િવ ની પર્જા આ૫ણને હમંેશા નફતરની નજરથી જએ છે અને થઈ ર ા છીએ. િવ ની પર્જા આ૫ણન હમશા નફતરની નજરથી જુએ છ અન 
િવચારે છે કે આ૫ણે તો હમંેશા ગલુાબ રહવેાને લાયક જ છીએ. હજુ ૫ણ સમય છે. 
આ૫ણે જાગતૃ થઈ જવુ ંજોઈએ. ધમર્ના મળૂ વ ૫ને ઓળખી લેવુ ંજોઈએ. ધમર્નો 
ધધંો માનવસમાજમા ં ફાટ ટ પાડીને વેરભાવ ફેલાવવાનો નથી. ધમર્ નો નહ,ે 
સ ભાવના  સહનશીલતા  સ દયતા અને સાિ વક િસ ાતંોન ં ૫િવતર્ ઝરણ ં છે  સ ભાવના, સહનશીલતા, સ દયતા અન સાિત્વક િસ ાતોન ુ ૫િવતર્ ઝરણ ુ છ, 
માનવજીવનને ઉચ્ચ અને ૫િવતર્ બનાવવાનુ ંસાધન છે. જ્યારે આ૫ણે ધમર્ના િવશુ  
વ ૫ને ઓળખીન ેતે મજુબનુ ંજીવન જીવવાનો સકં પ કરી લઈશુ ંઅને સકુંિચત 
સાપંર્દાિયકતા છોડીન ે મનુ યના આચરણ ૫રથી તેનુ ં મ ૂ ય આંકીશુ ં ત્યારે આ૫ણે 

ી ે ી ી ં ે ી ી ોિ ે ીરા ટર્ીય ભાવનાને પુ ટ કરી શકીશ ુઅને જાતીય જીવનની જ્યોિતને ઝગમગાવી 
શકીશુ.ં એટલુ ંયાદ રાખો કે ગલુામ પર્જાનો કોઈ ધમર્ હોતો નથી.  
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ધમર્ અને દાસત્વમા ં૫રમાત્મા અને રાક્ષસ ટલુ ંઅંતર છે. આ૫ણા દેશને ૫રમાત્મા 
સાચા ધમર્થી ઓતપર્ોત કરી દે એ જ મારી ઈચ્છા છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

દરેક ધમર્ માટે ઉ૫યોગમા ંલેવાતા ંસબંોધનો ૫ણ ધમર્ના વા તિવક લ ય ૫ર પર્કાશ 
પાડે છે. Ô ઈ લામ Ô શબ્દ Ôસ મÕ માથંી બન્યો છે,  શાિંત અને અમનનો ૫યાર્ય છે. 
Ô અથાર્ત ્ઈ લામનો અથર્ છે – સસંારમા ંશાિંતની થા૫ના. વૈિદક ધમર્ અથાર્ત્ – 
ાનનો ધમર્  માનવમાતર્ને આ મસ ા એક અિભ  અંગ માનનારો ધમર્  બૌ  ધમર્ ાનનો ધમ. માનવમાતર્ન આત્મસ ા એક અિભ  અંગ માનનારો ધમ. બૌ  ધમ 

અથાત ્બિુ -િવવેકનો ધમર્. િકર્િ યેનીટી શબ્દ Ôિકર્ ટાસÕ શબ્દથી બન્યો છે. ઓ અથર્ 
છે ઈ રીય ાનમા ંનહાયેલો અથાર્ત ્માનવમાતર્મા ંએકસ ા જોવાવાળો જાપાનનો 
પૌરાિણક ધમર્ િશન્તો છે. િશન્તોનો અથર્ Ôબધા આત્માઓનો એક ૫રમ ૫થÕ થાય છે. 

િ ધ ર્ Ô ઓ ો ર્ ર્ ે ો ે ધ ં ધ ર્પર્ચિલત ધમર્ ÔતાઓÕ નો અથર્ ૫ણ સવર્ ે ઠ ર તો થાય છે. આ બધામા ધમર્ શબ્દ 
ક્યાયં સકુંિચત સાપંર્દાિયક અથર્મા ંવ૫રાયો નથી. અલગ અલગ પર્કારે આખરે દરેક 
ધમર્નો સરૂ એક જ છે કે  સમગર્ માનવસમાજને એકસતૂર્તામા ં રાખે અને તેમને 
સ માગર્ ૫ર ચલાવાની પર્ેરણા આપે તે જ સાચો ધમર્ છે. 

તો ૫છી રોજ ઊઠીન ેજુદા જુદા ધમર્ના અનયુાયીઓમા ંમતભેદ કેમ જોવા મળે છે ? 
સાપંર્દાિયકતાના ં યુ ો કેમ છેડાય છે ? તેનો જવાબ પ ટ છે – Ôધમર્ના શા ત 
લ યોની અવગણના કરવી તથા બા  આડબંરો તથા િકર્યા િવિધઓન ેવધારે ૫ડત ુ ં
મહત્વ આ૫વÕં   લોકો ધમર્ના વા તિવક વ ૫થી અજાણ છે તે લોકો જ અમક ધમર્ મહત્વ આ૫વુ .  લોકો ધમના વા તિવક વ ૫થી અજાણ છ ત લોકો જ અમકુ ધમ 
મોટો અને અમકુ ધમર્ નાનો તેવા ં િનવદેનો કરે છે. ભર્મણાઓ ફેલાવવામા ંઅને 
૫ર પર વેરભાવ પેદા કરવામા ંઆવા િદશાશનૂ્ય મનુ યોનો ફાળો મોટો છે. ધમર્નુ ં
જીવતં ૫ વતર્નમા ં ે ઠ યિક્તત્વના ૫મા ંજોવા મળે છે. તે જ્યારે પર્ગટ થાય છે 
યારે પોતાના પર્કાશથી અનેકોના ં દયોને પર્કાિશત કરે છે અને નવજીવનનો સચંાર ત્યાર પોતાના પર્કાશથી અનકોના દયોન પર્કાિશત કર છ અન નવજીવનનો સચાર 
કરે છે.

ધમર્ની સાક્ષાત ્જીવતં પર્િતમાના ૫મા ંઆવા મનુ યો જ્યા ંજ્યા ંઅવતાર ધારણ કરે 
છે, તેમનુ ંસાિંનઘ્ય પામવા માટે દરેકનુ ંમન લલચાય છે. સપંર્દાય અને મજહબની ુ ુ
સાકંડી દીવાલો તેમને સકુંિચતતાના ઘરેામા ંબાધંી શક્તી નથી.  
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પોતાની સ ા બધામા ંઅને બધાને પોતાનામા ંજોનાર બુ , ઈસ ુ િખર્ ત, મહાવીર 
વગેરેને કેવી રીતે કોઈ િવશષે સપંર્દાયના પર્િતિનિધ માની શકાય. એ વાત સાચી છે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

કે આ મહાપરુુષોએ કોઈ એક સપંર્દાયમા ંજન્મ લીધો ૫રંત ુએ ૫ણ સત્ય છે કે તેમણે 
સાપંર્દાિયક બધંનોનો ક્યારેય ૫ણ વીકાર કય  ન હોતો. તેમણે હમંેશા ં િવનય – 
િવવેકનો આશરો લીધો અને અલગ અલગ ધમ ને એક ધમર્ના પે વીકાર કય . એક 
િવશેષ પથંના અનયુાયી હોવા છતા ંતેઓએ હમંેશા સાવર્ભૌમ િસ ાતંોનુ ંસમથર્ન કયુર્ 
અને સમગર્ માનવજાતને એકસતૂર્મા ં બાધંવાનો પર્યત્ન કય . Ô આત્મવત ્
સવર્ભતૂષેÕુ  Ôવસધુૈવ કુટંુમ્બકમ Ô આ મહાનભુાવોનો મળૂ મતંર્ ર ો છે. 

જ્યારે કોઈ બીજાઓ સાથે પોતાની ખશુીઓ વહેંચવાની તથા બીજાના ં દુઃખદદર્મા ં
ી ઈ ો ે ં ે ં ધ ર્ ેભાગ ૫ડાવવાની ઈચ્છા જાગતૃ થાય તો સમજી લેવ ુકે જીવનમા ધમર્ જ પર્ત્યક્ષ૫ણે 

અવતિરત થઈ ર ો છે. આ િવશેષતાઓથી િવભિૂષત યિક્ત કોઈ પથં, ધમર્ કે 
મજહબનો અનયુાયી ન હોવા છતા ંસાચા અથર્મા ંધાિમર્ક ગણાશે. આનાથી ઉલટંુ જ્યા ં
૫ણ ભર્મ, આશકંા તથા ઘણૃા અને ષેનુ ંવાતાવરણ તૈયાર થઈ ર ુ ંહોય ના કારણે 
મનુ ય મનુ ય વચ્ચે ટકરાવ પેદા થાય ત્યા ંસમજી જવુ ંજોઈએ કે ધમર્ની આડમા ં
અધમર્ને પોષણ મળી ર ુ ંછે તથા સાપંર્દાિયકતાનુ ંિવષ વકૃ્ષ ઉછરી ર ુ ંછે. 

એક ધમર્પર્ધાન દેશ હોવાન ે કારણે આ૫ણા દેશમા ં ધમર્મા ં ા  રાખવાવાળાની 
સખં્યા વધ છે  સપંર્દાય અને પથંોની સખં્યા ૫ણ વધ છે  ધાિમર્ક બાબતે ભર્મણાઓની સખ્યા વધ ુછ. સપર્દાય અન પથોની સખ્યા ૫ણ વધ ુછ. ધાિમક બાબત ભર્મણાઓની 
૫ણ કોઈ કમી નથી. ટલા સાપંર્દાિયક ઝઘડાઓ આ૫ણા દેશમા ંથાય છે તેટલા 
ભાગ્યે જ િવ ના કોઈ અન્ય દેશમા ંથતા હશે. િહન્દુ, મિુ લમ, શીખ, ઈસાઈ, બૌ  
વગેરે િવિભ  ધમ ને માનવાવાળા આ૫ણા દેશમા ં એ સાથે વસે છે. િવિભ  
મતમતાતંરોને માનવાવાળા આ૫ણા દેશમા ં૫હલેા ૫ણ એકસાથે રહતેા હતાં  ૫રંત મતમતાતરોન માનવાવાળા આ૫ણા દશમા ૫હલા ૫ણ એકસાથ રહતા હતા. ૫રત ુ
પોતપોતાના સપંર્દાયોમા ં રહવેા છતા ં તેઓ હમંેશા મનુ યજાતન ે એકસતૂર્તામા ં
બાધંવા માટે અને સમતા, સિૂચતા  અને સિહ ણતુાના પાઠ દયગંમ કરાવવા માટે 
જ પર્યત્નશીલ રહતેા હતા અને એટલા માટે જ ભારતીય સં કૃિત અને ધમર્એ િવ મા ં

ધ ૌ ર્ ં ં ધ ર્ ૌ ીઅસાધારણ ગૌરવપર્દ થાન પર્ાપ્ત કયુર્ હત ુકાળાતરુ ધમર્ના મખુ્ય લ ય ગૌણ બની 
જવાથી તથા સપંર્દાયોને ધમર્નો ૫યાર્ય માનવાથી મતભેદ વધવા લાગ્યા. 
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 દેશ ેક્યારેક પોતાની સાં કૃિતક િવશેષતાઓને કારણે આખી દૂિનયામા ંઅન૫ુમ થાન 
પર્ાપ્ત કયુર્ હત ુ ંત ેજ દેશ આ  સાપંર્દાિયક મતભેદોને કારણે િવઘટનના િકનારે ઊભો છે. 
આવી ૫િરિ થિતમા ં િવિભ  ધમર્-સપંર્દાયોન ંનેતત્વ કરવાવાળા બિ જીવી યિક્તઓન ંએ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

આવી ૫િરિ થિતમા િવિભ  ધમ સપર્દાયોન ુનતતૃ્વ કરવાવાળા બિુ જીવી યિક્તઓન ુએ 
નૈિતક કતર્ ય બન ે છે કે દેશની એક્તા તથા અખિંડતતા રાખવા માટે તથા બધાને 
એકસ ૂર્તામા ંબાધંવા માટે ધમર્ન ેસપંર્દાયોની સકુંિચતતામાથંી બહાર કાઢે અન ેતેના વ ૫ 
અન ેલ યને યોગ્ય પે રજૂ કરે. 

િવિભ  સપંર્દાયોના અનયુાયીઓ પોતાની પજૂા૫ િત ભલ ે૫રં૫રા મજુબ ચાલ ુરાખે ૫રંત ુુ ૂ ુ ુ ુ
બધા ધમર્ના સપંર્દાયોના પર્મખુ અન ેિવિશ ટ યિક્તઓ એક સાથ ેબેસીને ધમર્ના સવર્માન્ય 
િસ ાતંો ૫ર સમંત થાય અન ે  એ જ િસ ાતંોના પર્ચાર અન ેપર્સાર માટે સગંિઠત થઈન ે
પર્યત્ન કરવો જોઈએ. તનેા માટે કાયર્કર્મ બનાવવો જોઈએ. ગાયતર્ી ૫િરવાર આ પર્કારના 
પર્યાસોનુ ંહાિદર્ક વાગત કરે છે. 

Ô િવચારકર્ાિંત અિભયાનને અત્યારના સમયની સૌથી અશક્ત મહાકર્ાિંત ગણવી જોઈએ. આ 
અિભયાનને સતયગુ પાછો લાવવા માટે, નવયગુના ગગંાવતરણ માટેના પર્ચડં પર્યત્નના 
૫મા ંગણવો જોઈએ. યગુધમર્ને ઓળખવીને ભાવનાશાળી વગર્ને યગુાતંરીય ચેતના સાથ ે
જોડવો જોઈએ. હાલના તબકે્ક તો અગર્ણીઓ બિુ જીવીઓના સિહયારા પર્યત્નોની અત્યતં 
આવ યકતા છે. િવશષે કરીન ે જ્યારે આ અવસર વય ંપોતાના ંઅનકે અરમાનો લઈને 
આ૫ણા જ બારણે આવી ઊભો છે, તયારે દરેક પર્ાણવાન મનુ યે આ ભગીરથ કાયર્મા ં
પોતાની ભાગીદારી ન ધાવવી જોઈએ, સહયોગ આ૫વો જોઈએ. 

ાનય મા ંતમે પણ આહતુી આપો 

ં ો ં એ ે ી ર્િ ઉ ી ર્િ ે ી ીસમ ત સકટોન ુએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ન ેદૂર કરી સ બુ ી 
થપાય, ત ેજ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના સમાધાન 
માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ંછે. આ પુ તકોન ેજન જનન ેવચંાવવા તે આજનો યગુધમર્ છે. 

પ તક સિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીન ેિન શ ક મગંાવો  પુ તક સિૂચ નીચના સરનામ પતર્ લખીન િન:શુ ક મગાવો. 

પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 

ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 

 E‐Mail : yugnirman@awgp.org. 
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