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સમયનો પોકાર - ાનય  
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દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

મનુ યની મળૂ શિકત િવચારણા છે. એના આધારે જ પોતાની આટલી પર્ગિત કરી 
શકવી એના માટે શક્ય બની છે. િવચારોની ઉત્કૃ ટતા જ એને ઊંચે લઈ જાય છે અને 
િનક ટતા નીચે પાડ ે છે  બધી સમ યાઓ િવચારોની િવકિતથી ઉત્પ  થાય છે અને િનકૃ ટતા નીચ પાડ છ. બધી સમ યાઓ િવચારોની િવકૃિતથી ઉત્પ  થાય છ અન 
એમનુ ંસમાધાન દર્િ ટકોણ બદલવાથી જ થાય છે. આ૫ણે  કંઈ સારા-ંખરાબ કામ 
થતા ં જોઇએ છીએ, એમને િવચાર૫ઘ્ધિતથી પર્િતિકર્યા માતર્ કહી શકાય. આ૫ણે 
દરરોજ જોઇએ છીએ કે એક પર્કારનો િવચાર એકને દેવતા બનાવી દે છે અને બીજા 
પર્કારનો િવચાર બીજાને દાનવની પિંકતમા ંલાવીને ઊભો કરી દે છે  ખરેખર   વ ંપર્કારનો િવચાર બીજાન દાનવની પિકતમા લાવીન ઊભો કરી દ છ. ખરખર,  વ ુ
િવચારે છે તે એવો જ બની જાય છે. િવચારવાની િદશામા ંજ િકર્યા બન ેછે અને એનુ ં
જ ૫િરણામ ૫િરિ થિતઓના ૫મા ંસામ ેઆવે છે. 

૫િરિ થિતઓનો પોતાનો કોઈ વતતંર્ આધાર નથી. એ આ૫ણા કાયર્નુ ં૫િરણામ માતર્ ુ
છે. આ જ રીતે કાયર્ ૫ણ પોતાની રીતે નથી થતુ.ં િવચારોની પર્ેરણા જ આ૫ણી 
કાયર્પ િત માટે પરૂી રીતે જવાબદાર હોય છે. આ તથ્યને પરેૂપરંુૂ સમજી લેવાથી 
આજની સમ યાઓનુ ંકારણ અને િનવારણ સારી રીતે થઈ શકે છે. એ દુઃખની વાત છે 
કે અત્યાર સધી આ પર્કારન ં િચતંન નહીંવત થય ં છે.  થય ં છે એન ે મહત્વ ક અત્યાર સધુી આ પર્કારન ુ િચતન નહીંવત ્ થય ુ છ.  થય ુ છ એન મહત્વ 
આ૫વામા ં ન આ યુ.ં આ૫ણા મધૂર્ન્ય લોકો એટલુ ં જ િવચારે છે કે શાસનતતંર્ના 
માઘ્યમથી સિુવધાના સાધનો વધારી લેવાથી મનુ ય સખુી થશે અને પોતાની 
સમ યાને હલ કરી લેશે, ૫રંત ુજોઇએ છીએ કે એ માન્યતાઓ ખોટી િસ  થઈ રહી 
છે  શાસનતતંર્ને સધારવા માટે ટલો પર્યત્ન કરીએ છીએ એટલી જ એમા ંિવકિતઓ છ. શાસનતતર્ન સધુારવા માટ ટલો પર્યત્ન કરીએ છીએ એટલી જ એમા િવકૃિતઓ 
રહી છે.

અથર્તતંર્ે િન સદેંહ ઘણા પર્કારની સિંવધાઓ ઉત્પ  કરી છે, ૫રંત ુ૫િરણામ ઊલટંુ જ 
આવી ર ુ ંછે. વધેલા ધનનો દુરુ૫યોગ વધી રહયો છે અને એનાથી અ૫રાધો, રોગો 
તથા ષે ભરેલી ઘટનાઓ તી  થતી જાય છે.  
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િવલાિસતાની વધી ગયેલી આકાકં્ષાઓની સામે આજીિવકા િનરંતર ઓછી ૫ડતી રહ ે
છે અને યિકત પોતાની જાતને અિધક દિરદર્ તથા વધારે અભાવગર્ ત અનભુવી ર ો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

છે. િવ ાન, િશક્ષણ, િચિકત્સા, િશ પ, કલા, ૫િરવહન, વાહન વહવેાર, ઉ ોગ, 
મનોરંજન, અ શ  બધા ંજ સાધનો વધી ર ા ંછે, ૫રંત ુએના ફળ વ પે યિકતની 
શારીિરક તથા માનિસક વ થતામા ંસહજે ૫ણ સધુારો થયો નથી, ઊલટી િવકૃિત જ 
વધી છે. આ રીતે કાનનૂના ઢાચંા વધારવા, સરુક્ષાની યવ થા કરવાના પર્યત્નો 
કરવામા ંઆવી ર ા છે. એ ૫ણ સમાજની સ ાવના, સગંઠન, સુ યવ થા, સમથર્તા 
તથા પર્ગિતમા ંસહાયક નથી થઈ ર ા. બહારથી લાબુ ં૫હો ં કલેવર ઊભુ ંથયલેુ ં
દેખાય છે, ૫રંત ુઅંદરથી પોલપંોલ જ નજરે ચડે છે. કહવેાતી પર્ગિતમા ંમળૂ િબલકુલ 
કમજોર છે, થોડાક ધક્કાથી ૫ણ ઉખડી શકે છે. ,

થાયી પર્ગિત અને સદૃુઢ સમથર્તા માટે ચિરતર્બળ હોવુ ં જોઇએ અને એ ઉત્કૃ ટ 
િવચારણાની ભિૂમ ૫ર જ ઊગી શકે છે. આવુ ંકાયર્ ન થવા માટે આ૫ણુ ંનેતતૃ્વ અન ે
િચતંન સમાન ૫થી દોિષત છે. બ ે જણાએ તથ્યની ઉપેક્ષા કરી અને આવા જ 

િલોભામણા િકર્યાકલા૫ તથા ઢાચંા ઉભા કરવાની પર્વચંના કરી છે. દોડાદોડી બહ ુકરી, 
રેતીમાથંી તેલ કાઢવાની મ કશુ ંહાથમા ંન આ યુ.ં તથ્યોનો તકાજો હતો કે માનવ 
સમાજની સામે ઉ૫િ થત સવર્તોમખુી,  સવર્ભક્ષી સકંટોને જોવા અને સમજવામા ંઆવે 
અને િવનાશની િદશામા ંઝડ૫થી જઈ રહલેા ંકદમોને રોકવા માટે કોઈ નકર ૫ગલા ં
ભરવામા ંઆવે. 

સમયના પોકાર અને યગુની આવ યકતાને પરૂી કરવા માટે યગુ િનમાર્ણ યોજના 
એની અનોખી રીિતનીિત તથા કાયર્પ િતને લઈને સામે આવી છે અને પર્સ તાની 
વાત છે કે એમન ંદરેક કે્ષતર્મા ં વાગત થય ં છે  આ યોજનાના ાનય  અિભયાન ેવાત છ ક એમન ુદરક ક્ષતર્મા વાગત થય ુછ. આ યોજનાના ાનય  અિભયાન 
એક ચમત્કાર રજૂ કય  છે. યિકત અને સમાજની સમ યાનુ ં મળૂ કારણ 
સમજાવવાની િદશામા ં  પર્યત્નો કરવામા ંઆ યા છે એમન ેઆરંભમા ંઉ૫હાસા પદ 
માનવામા ંઆ યા, ૫રંત ુ જ્યારે આ  ઊંડાણથી િવચાર કરવામા ંઆ યો છે અને 

ો ે ી ી ે ં ં ો િ ઈ ેતથ્યોને સારી રીતે સમજાવવામા આ યા તો વા તિવકતા સમજાય ગઈ છે.  
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ો ે ી ી ે ં ં ો િ ઈ ેતથ્યોને સારી રીતે સમજાવવામા આ યા તો વા તિવકતા સમજાય ગઈ છે.  
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લોકો એવો અનભુવ કરવા લાગ્યા છે કે િવચાર૫ િતમા ં િવકૃિત આવવાથી જ 
અધઃ૫તન થયુ ં છે. અભાવ ગરીબાઈ, શોકસતંા૫, ઝઘડા તથા ષેની િવભીિષકાઓ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ખબૂ િવકટ બની રહી છે. કારણને શોધવા અને તેનુ ં િનરાકરણ કરવા માટે જ્યારે 
ધ્યાન જ નથી આ૫વામા ંઆ યુ,ં તો ૫છી સખુશાિંત, પર્ગિત અને સમિૃ ના વપ્નો 
સાથર્ક કેવી રીતે થાય ? 

યગિનમાર્ણ યોજનાના ાનય  અિભયાન અંતગર્ત જનમાનસને ઢંઢોળવામા ંઆ ય ંયગુિનમાણ યોજનાના ાનય  અિભયાન અંતગત જનમાનસન ઢઢોળવામા આ ય ુ
છે. એણે િવચાર કરવા માટે નવા આધાર અને સમ યાઓના નવા ંસમાધાન રજૂ કયાર્ 
છે, મનામા ંિવચાર કરવાની ક્ષમતા છે એમને સમજાયુ ંછે કે વા તિવકતા એ જ છે 
અને જો ૫તનનો અંત અન ેઉત્કષર્નો આરંભ કરવો હોય તો આ રીતે થશે કે વુ ં

ં ં ેબતાવવામા આ ય ુછે. 

"જાદુ એ કે  માથા ૫ર ચઢીને બોલે" વાળી ઉિક્ત આ૫ણા આંદોલનના સબંધંમા ં
અક્ષરશઃ લાગ ુ૫ડે છે. થોડા વષ  પવૂેર્ આ૫ણા પર્યત્નોન ેસમજનારાઓની સખં્યા 
લાખો સધી સીિમત હતી તે આ  કરોડો સધી ૫હ ચી છે અને નજીકના ભિવ યમા ંલાખો સધુી સીિમત હતી ત આ  કરોડો સધુી ૫હ ચી છ અન નજીકના ભિવ યમા 
દરેક મનુ ય સધુી ૫હ ચશે. ાનય  અિભયાન નપુસંક નથી ર ુ,ં ૫રંત ુ એમા ં
સિકર્યતા એટલી બધી માતર્ામા ંઉત્પ  થઈ ગઈ છે કે કાયર્કતાર્ઓ અને સહયોગીઓની 
એક મોટી શૃખંલા કાયર્કે્ષતર્મા ંઊતરતી જાય છે. 

હવે આ૫ણો ાનય  માતર્ પર્ચારતતંર્ નથી રહયો, ૫રંત ુએક સમથર્ આંદોલનના 
૫મા ંપોતાના મળૂ નાખી ર ો છે અને લાગે છે કે સવર્તર્ ઘ્વસંની પર્િકર્યા ચાલી રહી 
છે, એની સાથે સાથ ેસ નનો રચનાત્મક આધાર લઈને એ નવિનમાર્ણનો કર્મ ૫ણ 
ચાલી ર ો છે. એ આગામી િદવસોમા ંએટલો પર્બળ થઈ જશે કે ઘ્વસંની ઉ ડંતા 
સ નની સાથર્કતાની આગળ ઊભી નહીં રહી શકે. એ ૫ણ શક્ય છે કે લોકો ઘ્વસંની 
િબનઉ૫યોગીતા જાણે અને નવસ ન માટે પરૂી શિકત સાથે જોડાઈ જાય. 

આવી સભંાવના િદવસે િદવસે વધ ુઉજ્જ્વળ થવા લાગી છે એ જોઈન ેસતંોષ થાય 
છે  સમયનો પોકાર છે કે આ પર્યાસોમા ંહજ વધ તી તા લાવવામા ંઆવેછ. સમયનો પોકાર છ ક આ પર્યાસોમા હજુ વધ ુતી તા લાવવામા આવ.
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યગુની માગં છે કે મને માનવતા પર્ત્યે પર્ેમ છે, તેઓ યગુ િનમાર્ણના પર્યત્નોને 
ઈ રની પજૂા કરતા ં૫ણ વધારે મહત્વના માને. ધમર્, દશર્ન અને અધ્યાત્મનો ૫ડકાર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

છે કે મનામા ંઆ ઉત્કૃ ટતાના પર્કાશ િકરણો સાચેસાચ િવ માન હોય તેઓ યગુ 
૫િરવતર્ન માટે , ધરતી ઉ૫ર દેવત્વની થા૫ના  કરવા માટે ભગીરથ પર્યત્નોમા ં
જોડાઈ ગયેલા જોવા મળશે. સાહસ, કતર્ ય અને પરુુષાથર્ની કસોટી આ  એ પે 
સામ ેઆવી છે કે આ૫ણે એવા ત્યાગ તથા બિલદાનનો ૫િરચય આપીએ કે નાથી 
માનવીય આદશ નુ ંપનુરુત્થાન થઈ શકે. 

 

ાનય મા ંતમે પણ આહતી આપો ાનય મા તમ પણ આહતુી આપો 

સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ બુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગઋિષ પરમપજ્ય પં  ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગની સમ યાના યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ. ીરામ શમા આચાયજીએ વતમાન યગુની સમ યાના 
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ંછે. આ પુ તકોને જન જનને વચંાવવા તે 
આજનો યગુધમર્ છે. પુ તક સિૂચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મગંાવો. 

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 
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