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સોદો નથી. 

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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ભગવાનનુ ંકામ ખોટનો સોદો નથી. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે : 

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥ 

દેવીઓ તથા ભાઈઓ !

દેવીઓ, ભાઈઓ ! અત્યારે બહુ સકંટનો સમય છે. દાનવતા બધે જ ફેલાયેલી છે. 
અત્યારે તાડકા, કંુભકણર્, સબુાહુ બધા ંપોતાનુ ંતાડંવનતૃ્ય કરી ર ા ંછે. અત્યારે મહાન 
માણસોએ મહાન કાય  કરવાનો સમય છે. આવા માણસોએ દરેક યગુમા ંમહાન કાય  
કયાર્ છે. મહાન માણસો જ મહાન કાય  કરી શકે છે. હલકા માણસો તો હલકા કામ જ 
કરે છે. મહાન કાય  કરવા માટે આત્માને જાગતૃ કરવો પડે છે, તેને પર્દીપ્ત. કરવો 
પડે છે. હલકા કે નાના માણસો મહાન કાય  કરી નથી શકતા.  કામ હાથી કરી શકે 
તે નાના જીવજતંઓુ નથી કરી શકતા. 

સામાન્યે જીવનો ઉ ે ય  ફક્ત પેટ અને પર્જનન એટલો જ હોય છે. િવિશ ટ 
માણસોનો ઉ ે ય. એવો નથી હોતો. માણસ દેવતા બની શકે છે, પણ તેની ઇચ્છાઓ 
તેને બરબાદ કરી નાખે છે. તે કરોિળયાના જાળામંા ંફસાઇને રફેદફે થઈ ગયો. તે 
આખી િજદંગી માતર્ બે જ કામ પાછળ ખચીર્ નાખે છે  પેટ અને પર્જનન  પરંત આખી િજદગી માતર્ બ જ કામ પાછળ ખચીર્ નાખ છ- પટ અન પર્જનન, પરત ુ
િવિશ ટ માણસો એવુ ંનથી કરતા. તેમની અંદર એક આંદોલન જાગે છે. તે સમયના 
પોકારને સાભં યા વગર નથી રહી શકતા. તે સકંટો સામે ઝ મવા માટે તૈયાર થઈ 
જાય છે. 

મહિષર્ િવ ાિમતર્ દશરથ રાજાના દરબારમા ંજઈ પહ ચ્યા. તેમણે ક ુ ં કે આ સમય 
અસાધરણ છે. જો તમે આ બાળકોનુ ંભિવ ય બનાવવા માગતા હો, તેમને દેવતા 
બનાવવા ઇચ્છતા હો, તો મને સ પી દો. દશરથ રાજાએ ક ુ ંકે વી તમારી આ ા. 
િવ ાિમતર્ એ બાળકોને લઈ ગયા અને ત્યારથી છેવટ સધી એ બાળકોએ અસાધારણ િવ ાિમતર્ એ બાળકોન લઈ ગયા અન ત્યારથી છવટ સધુી એ બાળકોએ અસાધારણ 
કાય  કયાર્. અસાધારણ માણસો અસાધારણ સમયમા ંજ અસાધારણ કાય  કરે છે.  
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મોખરે બેસવાનો તથા મોખરાના કામ કરવાનો અવસર માતર્ અસામાન્ય  માણસોન ે
જ મળે છે. એ લોકો જ િવિશ ટ સમયન ેઓળખી શકે છે. સમયની અસાધારણતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

સામાન્ય  માણસન ે તો દેખાતી જ નથી. ગરુુ ગોિવદંિસહંજી સમયની િવશેષતાન ે
ઓળખી શકયા હતા કારણ કે તેઓ િવિશ ટ યિક્ત હતા. તેઓ દેશને ગલુામીની 
બેડીઓમાથંી કઈ રીતે છોડાવી શકાય ત ે િવચારી શકયા. તેમણે િવચાયુર્ં કે જો દરેક 
માણસ પોતાના બાળકોને બહાદુર સૈિનકોની માફક કેળવે અને તેમની પાસે એવા જ 
કામ કરાવે તો સમાજમા ં એક નવો આદશર્ થાિપત થઈ શકે. તેમણે એ 
આવ યકતાની ગભંીરતા સમજીને શ આત પોતાનાથી જ કરવાનુ ંનક્કી કયુર્ં. આવા 
કામ માટે બીજાના સતંાનો માગતા પહલેા ંપોતાના બાળકોને જ તેમા ંજોડવા એ 
વધારે યોગ્ય ગણાય. આમ િવચારીન ેતેમણે પોતાના ચારેય દીકરાઓને વારાફરતી ફ
આ આંદોલનને સમિપર્ત કરી દીધા. તેના પિરણામ ેગલુામીની જજંીરો તોડવાના એ 
આંદોલનમા ંચાર લાખ લોકોએ કાવી દીધુ.ં જ્યારે આંદોલને વેગ પકડયો ત્યારે જ 
તેમણે િવરામ લીધો.  

અસામાન્ય બનો, અવસરને ઓળખો  

િમતર્ો ! વતતંર્તા સગંર્ામના મડંાણ ક્યાથંી થયા? પજંાબમાથંી. આઝાદીની લડાઇમા ં
પોતાનો ફાળો આપનાર અને તેને જલદ બનાવનાર સૌથી પહલેા રાજા હતા- 
રણિજતિસહં  ત્યારબાદ બીજા લોકો તેમા ંજોડાતા ગયા  આ કામ જબરદ તીથી થત ંરણિજતિસહ. ત્યારબાદ બીજા લોકો તમા જોડાતા ગયા. આ કામ જબરદ તીથી થત ુ
નથી, પરંત ુલોકોની અંદર એક જોશ પેદા થઈ જાય છે અને તેઓ પોતાની મરજીથી 
બિલદાન માટે ઝપંલાવે છે. ગાધંીજીએ સૌથી પહલેા ંપોતાની જાતને આગળ કરી, તો 
તેમની પાછળ લાખો માણસો બિલદાન માટે તૈયાર થઈ ગયા. 

ગાધંીજીને લમા ંપયૂાર્ બાદ આખો દેશ ભડકે બળવા લાગ્યો . વરાજ્યની ચળવળ 
ક્યાથંી શ  થઈ ? પોતાની જાતથી. આપિ કાળની સમ યાઓનો ઉકેલ કેવળ 
પોતાની જાત વડે જ લાવી શકાય. આવા િહમંતભયાર્ં કાય  એવા અસાધારણ લોકો જ 
કરી શકે છે,  અસાધારણ સમયને ઓળખી લે છે. 
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િમતર્ો! અસામાન્ય માણસ પોતે જ આગળ ચાલીને સમાજને સમજાવે છે કે તેનો 
િસ ાતં કેટલો મહત્વપણૂર્ છે. તનેે માટે પોતાની જાતનુ ંબિલદાન આપવુ ંપડે છે, તો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

જ લોકો આગળ આવે છે. આવી િહમંત િવિશ ટ માણસ જ દાખવી શકે. લોકો પહલેા ં
એ માણસની પરખ કરે છે કે એ પોતાના િસ ાતંમા ંમક્કમ છે કે નિહ અને એવી 
કસોટીમાથંી પાર ઊતરે તો જ લોકો એના કહવેાથી મેદાન ેપડે છે. ભગવાન બુ ે 
પોતાના વહાલા િશ યો ને સૌથી પહલેા ં ઘરબાર છોડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. 
ભગવાન બુ ે માતર્ લોકોને ધનસપંિ  અને સતંિત મળવાના આશીવાર્દ જ આપ્યે 
રાખ્યા હોત તો, આખા િવ મા ંધમર્ચકર્ના ફેલાવાની  કર્ાિંત થઈ તે કદાચ ના થઈ 
હોત. 

િ ઓ ં ં ેઓ ી ે ે ે ેઓઋિષઓ શ ુકરતા? શ ુતેઓ ખાલી માળા ફેરવે રાખતા હતા ? ના બેટા, તેઓ માળા 
ફેરવવા ઉપરાતં આખો િદવસ સમાજની સેવા કરતા હતા. આ  તો લોકો એકદમ 
હલકા કામ માટે તરત તૈયાર થઈ જાય છે. કોઈને મહાન કાય  કરવાનો િવચાર જ 
નથી આવતો. તમે પણ જો તપ વી, સતં કે ઋિષઓની મ નાનામા ંનાનુ ંસેવાનુ ં

િકાયર્ કરવા માડંશો તો તમારા જીવનમા ંપણ ચમત્કાર થઈ જશે. તઓે યિક્તની, 
સમાજની, દેશની, ઘમર્ની અને સં કૃિતના સેવા કરતા હતા. લોકોના દુઃખદદર્  દૂર 
કરતા. ભગવાન બુ ે આમ એિશયામા ં જ નિહ, પરંત ુઆખી દુિનયામા ં પિરવતર્ન 
આણ્યુ ંહત ુ.ં તેઓ ત્યાગ અને તપની સાક્ષાત ્મિૂતર્ હતા. તમે મહોરંુ પહરેીને સાચા 
હનમુાનજી બની શકતા નથી. તેને માટે એમના વો ત્યાગ કરવો પડે છે. 

ઋિષઓમા ંએક િવશષેતા હોય છે. તેઓ સમયને ઓળખી શકે છે અને બધાની આગળ 
આવીને ઊભા રહ ે છે. ઉપરાતં બીજાન ેઉપદેશ આપતા પહલેા ંપોતાને એને યોગ્ય 
બનાવવાનો પર્યાસ કરે છે  થી સમાજ ઉપર તેનો પર્ભાવ પડે  પછી જ લોકો એમને બનાવવાનો પર્યાસ કર છ, થી સમાજ ઉપર તનો પર્ભાવ પડ. પછી જ લોકો એમન 
અનસુરતા હોય છે. 

યગુિનમાર્ણ યોજનાની વાત કંઈક એવી જ છે. મારા ગરુુએ મને ક ુ ંકે તારે આગળ 
ચાલવુ ં પડશે અને હુ ં ચાલી નીક યો. એના પછી લાખો લોકો એમા ં જોડાયા. ુ ુ
લ મણનુ ંઅનકુરણ ભરતે અને ભરતનુ ંઅનકુરણ શ ધુ્નયે કયુર્ં.  
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એ પર્માણે રામચદંર્જીના અનકુરણની શૃખંલા ચાલી. બધા પર્જાજનો તેમના અનયુાયી 
થઈ ગયા. તેના પિરણામે રામરાજ્યની થાપના થઈ શકી. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

 િમતર્ો! દુિનયાની ઢબ જ એવી છે, જ્યારે િવિશ ટ  લોકો િવિશ ટ કામ માટે નીકળી 
પડે છે ત્યારે જ કાઈંક નક્કર કામ થાય છે. આ દુિનયામા ંપર્ાણતત્વ અને જીવતં 
ચેતનાથી ભરપરૂ એવા કેટલાય નાનામોટા માણસો હતા. જ્યારે તેમણે આગળ કદમ 
વધાયાર્ં કે તરત જ લોકો એમની પાછળ ચાલવા લાગ્યા  આપણે મહારાણા પર્તાપન ંવધાયા ક તરત જ લોકો એમની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. આપણ મહારાણા પર્તાપન ુ
જીવનચિરતર્ જાણીએ છીએ. તમેને શેની ખોટ હતી ? તેઓ ખાતાપીતા રાજકુટંુબના 
સભ્યે હતા અને તેમની પાસે બઘી જ વ તઓુ હતી. પરંત ુજ્યારે તેમનામા ં વરાજની 
ભાવના જાગતૃ થઈ ત્યારે તેમણે રાજપાટ છોડીને જગંલની વાટ પકડી. તેમણે 
ો ં ી ી એ ો ઇ ો ોપોતાના કુટુબની પણ પરવા ન કરી. એ તો રાજા હતા. ઇચ્છત તો પોતાના 

ખાવાપીવાની યવ થા ગોઠવી શકત, તેમ છતાયં તેઓ બરબાદ થઈ ગયા, 
જગંલોમા ંભટકતા ર ા, ઘાસની રોટલી ખાતા ર ા, પરંત ુપોતાના ધ્યેયને છોડયુ ં
નિહ. બદંા વૈરાગી વા લોકોની બરબાદીની વાત તમે કદાચ નિહ જાણતા હો. એ 
િિદવસોમા ંકેટલાક લોકોએ પોતાની દીકરીઓના ંલગ્ન મોગલ રાજાઓ સાથે કરી દીધા 
હતા. તેઓ રાજપતૂ રાજાઓ જ હતા. એ જ જમાનામા ંએ િવદેશી આકર્મણકારો સામ ે
લડત આપતા રહીને જાતન ે કુરબાન કરી દીધી હોય તેવા પણ ઘણા લોકો હતા. 
એમણે આઝાદીની લડતની આગમા ંપોતાના પિરવારોને હોમી દીધા, પણ પોતાના 
ગૌરવને ઊણી આંચ ન આવવા દીધી. એ લોકો િવિશ ટ હતા. તેમણે િવિશ ટ સમયને 
ઓળખીને તેનો સામનો કય .  

શુ ંતમે સમજદાર છો?  

તમે ઘણા સમજુ માણસ છો. જો અમે ન હોત તો આ જમાનામા ંજ્યારે અડઘી દુિનયા 
મરવા પડી છે ત્યા રે તમે લોભ, મોહ, વાસના કે ત ૃ ણાથી ભરપરૂ જીવન ના જીવતા 
હોત. તમે તમારા ફાયદાનુ ંિવચારો છો. િમતર્ો ! હુ ંએમ કહવેા માગુ ં  ંકે આ િવિશ ટ 
સમય છે, તેને ઓળખવાની કોિશશ કરો. જો તમન ેઆંખ હોય તો જુઓ, ના હોય તો ુ
મારે કશુ ંકહવેાનુ ંરહતે ુ ંનથી. તમે અધ્યાત્મવાદી હો તો તમારે કાઈંક કરવુ ંજોઇએ.  
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તમે અધ્યાત્મવાદી હો તો તમારે કાઈંક કરવુ ંજોઇએ. તમને વતતંર્તા અને સપંિ  
મળી છે એટલા માટે તમારે સમાજ માટે કાઈંક કરવુ ં જોઇએ. સમાજસેવા કરવી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

જોઇએ. 

માણસ જ્યારે બીજાના દુખદદર્  સમજીને તેમને દૂર કરવાનો અને તેને પર્સ  
બનાવવાનો પર્યત્ન કરે ત્યારે જ તેને અધ્યાત્મવાદી કહી શકાય. આવા માણસોએ 
બીજાના દખદદર્  દર કરવા માટે બિલદાન આપવ ંપડે છે  એટલા માટે તમારે પણ બીજાના દુખદદ દૂર કરવા માટ બિલદાન આપવ ુપડ છ. એટલા માટ તમાર પણ 
તમારી જાતને તપાસવી જોઇએ. જપ ભલે કરો પણ એનાથી પર્ાપ્ત ઊજાર્ને સમાજના 
ક ટિનવારણ માટે વહેંચી દેવી જોઇએ, તો જ તમે ઋિષ કે સતં ગણાશો. 

મેં હમંેશા પર્ેમ વહેંચ્યો  છે અને તમ ેપણ પર્ેમ વહેંચો એમ હુ ંઇચ્  ં .ં હુ ંએક સતં ુ ુ
 ંએટલા માટે બીજાની મદદ કરવી, તેમને ઊંચા લાવવા અને તેમની પર્ગિતનો રાહ 

ખુ લો કરી આપવો એ મારી નૈિતક ફરજ છે. આપણે આપણા સહવાસીઓ અન ે
પડોશીઓનો ખ્યાલ રાખવો જોઇએ. જો કોઈ માદંું હોય તો આપણે તેને દવાખાને 
પહ ચાડવામા ંમદદ કરવી જોઇએ. તે જ પર્માણ ે િમતર્ો, આપણે  જમાનામા ંજીવી પહ ચાડવામા મદદ કરવી જોઇએ. ત જ પર્માણ િમતર્ો, આપણ  જમાનામા જીવી 
ર ા છીએ એનો પણ ખ્યાલ કરવો જોઇએ. આ સમયમા ંઆપણે આગળ વધીને આ 
યગુની સમ યાઓન ેહલ કરવી જોઇએ.  

િમતર્ો ! આ સમય સકંટનો છે. આ  સમગર્ માનવજાત સકંટના આરે ઊભી છે. એવા 
આરે કે જો તેની ભેખડો ઘસી પડે તો આખી માનવજાત પતનની ખાઈમા ંઊંઘ ેમાથ ે
ખાબકશે અને તેનુ ંભારે અિહત થશે. એટલે માણસનુ ંભિવ ય  અંધકારમય છે. આવી 
અસામાન્ય િ થિતમા ંઅસામાન્ય માણસને શાતં બેસી રહવે ુ ંપાલવે નિહ. કદાચ સારંુ 
પણ થઈ શકે એમ છે, જો કે એની શક્યતાઓ ખબૂ ઓછી છે. 

આ આપિ કાળ છે. અત્યારે વૈ ાિનકો, બિુ જીવીઓ અને અથર્શા ીઓ-તર્ણેયે ભેગા 
મળીને રાવણ, મેઘનાદ અને કંુભકણર્ વો તર્ાગડો રચ્યો છે. બિુ વાદ એટલો જડ 
બની ગયો છે કે િસ ાતં અને આદશર્ નામશેષ થઈ ગયા છે. િવ ાન, અથર્ અને બિુ -
તર્ણેયે મળીને શાલીનતાની સીતાન ં અપહરણ કયર્ં છેતર્ણય મળીન શાલીનતાની સીતાન ુઅપહરણ કયુર્ં છ.  
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ધમર્ અને અધ્યાત્મ પી રામ લ મણ કકળતા હૈયે ભટકી ર ા છે. માણસ પર્મે, 
આદશર્, શાલીનતા સઘ ં ભલૂી બેઠો છે. અને માનવદેહમા ં િપશાચ બનીન ે બેઠો છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

આજની પિરિ થિેતઓ જોતા માણસ બરબાદ થઈને જ રહશેે એવુ ંલાગે છે. આ  
વ તીવધારો એવો બેફામ બન્યો છે કે જો આમ ને આમ ચાલશે તો અણબુોમ્બની કોઈ 
જ ર જ નિહ પડે. માણસો ભખૂ-તરસથી તરફડીને જ મરવા માડંશે.  

િમતર્ો ! કટંબમા ંમાણસો મ વધતા જશે તેમ બધાને તકલીફ વેઠવી પડશે  આજના િમતર્ો ! કુટુબમા માણસો મ વધતા જશ તમ બધાન તકલીફ વઠવી પડશ. આજના 
જમાનામા ં મ પિરવાર મોટો એટલી અશાિંત વધારે. આજની પિરિ થિતમા ં દરેક 
માણસે એ િવચાર કરવો જોઇએ કે કુટંુબ વધારવામા ંમન ેકોઈ ફાયદો નથી, પરંત ુ
એનાથી ફક્ત બરબાદી જ થશ.ે જાપાનીઓ આ બાબતમા ંિવચાર કરે છે. તેઓ ઇચ્છે 
ે ે ો ોછે કે બાળકો ન હોય. 

આ  સામાિજક સહકારનુ ં વાતાવરણ ખતમ થઈ ર ુ ં છે. આજનો માણસ એટલો 
લોભી અને વાથીર્ થઈ ગયો છે કે તેને જોતા બઘી ે ઠ માનવીય પરંપરાઓ ન ટ 
થઈ જવાની છે. માણસ કદાચ દુ મનોથી ડરતો હોય કે ના ડરતો હોય, પણ પોતાના થઈ જવાની છ. માણસ કદાચ દુ મનોથી ડરતો હોય ક ના ડરતો હોય, પણ પોતાના 
કુટંુબીજનોથી તો અવ ય ડરે જ છે કે ક્યાકં ખોટા ચક્કરમા ંફસાવી તો નિહ મારે ને ? 
િમતર્ો ! એવો જમાનો આવતો દેખાય છે કે મા ંમાણસો જીવશે કે મરશે એ તો હુ ં
નથી કહતેો, પરંત ુમાણસની અંદર આત્મીયતા કે માનવતા જ ર નાશ પામી હશે. 
વધી રહલેી વ તીને કારણે  આગળ વધી રહલેા િવ ાનને કારણે  વધી રહલેી બિ ને વધી રહલી વ તીન કારણ, આગળ વધી રહલા િવ ાનન કારણ, વધી રહલી બિુ ન 
કારણે અન ેવધી રહલેી માણસની વાથર્વિૃ ને કારણે માણસ લાગણીશનૂ્ય બની ગયો 
છે. હુ ંઅને તમે આવા જ ખરાબ સમયમા ંજીવી ર ા છીએ. 

જો પિરિ થિત આવી ને આવી રહી તો આપણુ ંભિવ ય િદવસે િદવસે ખરાબ થતુ ંજશે. 
રાજકારણીઓ આપણને અંધારા ર તે દોરી ર ા છે. આજના કહવેાતા િવ ાનો પણ 
ગેરમાગેર્ દોરી ર ા છે. ઘમર્ગરુુઓ અને સતં-મહતંોના આચારિવચાર જોઇને રડવુ ં
આવે છે. તેમના કામ જોઇને કંપી જવાય છે કે હ ેભગવાન, આ તેઓ શુ ંકરી ર ા 
છે? 
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આ  દુિનયામાથંી માણસાઈ નાશ પામી છે. માણસની અંદર સૌથી મહાન વ ત ુહતી, 
માણસની અંદર  દેવત્વ હત ુ ંતે આ  નાશ પામી ર ુ ંછે. માણસની અંદર બેઠેલો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

ભગવાન ઘ ૂઘંળો થતો જાય છે. ભગવાન એટલે આદશર્ અને આદશર્ એટલે ે ઠ  
િવચારો.  

િમતર્ો! આપણને  ભગવાનની જ ર છે,  આપણને ઊંચા લાવે છે તેનુ ંનામ છે-
આદશર્  િસ ાતં  એન ંનામ છે માનવીય ગૌરવ  તે સમાપ્ત થત ંજાય છે  મન ેઆવી આદશ, િસ ાત. એન ુનામ છ માનવીય ગૌરવ. ત સમાપ્ત થત ુજાય છ. મન આવી 
અંધકારમય િ થિત જોઇને દુઃખ થાય છે કે જો આમા ંકોઈ ફેરફાર નિહ કરીએ તો 
ભિવ યમા ંમાણસ માણસના લોહીનો તર યો  થઈ જશે. તેનુ ંજીવન બરબાદ થઈ 
જશે.  

આવનારા િદવસો આવા હશે  

િમતર્ો ! હવેના િદવસોમા ંમાણસ માણસનુ ંલોહી પીશે. માણસ માણસનુ ંમાસં ખાશે. 
માણસ માણસને પરેશાન કરશ,ે દુઃખ આપશે. માણસ માણસનો જીવ ખાશે. આવનાર 
ં ં િ ેં ે ં ે ે ો ં ી ીસકંટના સમયનુ ંઆ  િચતર્ મેં તમને બતા યુ ંછે તે જરા પણ ખોટંુ નથી. આગામી 

િદવસોમા ંપૈસા, અનાજ, અક્કલ બધુ ંજ વધશે, પરંત ુઆ જ પૈસા, અનાજ અને 
અક્કલ આપણને ભરખી જશે. માણસ હરેાનપરેશાન થઈ જશે. િવ િવ ાલયો ખબૂ 
ખલૂશે, કારખાનાઓં ખબૂ ખલૂશે, પરંત ુ હુ ં તમને ચેતવણી આપુ ં  ં કે મ ઘવારી 
અક પનીય રીતે વધશે. કોઈપણ ચીજ બહ ુમુ કેલીથી મળશે. લોખડંની િકમંત વધતી 
વધતી સોના ટલી થઈ જશે. જો અત્યારથી આપણે સાવચેતીના ંપગલા ંનિહ લઇએ 
તો આપણી પર મસુીબતોના પહાડ તટૂી પડવાના છે. 

આ આપિ કાળની સૌથી મોટી આવ યકતા છે  માણસન ંઆધ્યાિત્મકતા સાથ ેજોડાણ  આ આપિ કાળની સૌથી મોટી આવ યકતા છ- માણસન ુઆધ્યાિત્મકતા સાથ જોડાણ. 
ઓ આધ્યાિત્મકતા પારસ સાથે જોડાઈ જશે તે સોના વા થઈ જશે. િવવેકાનદં, 

દયાનદં એ બધા પારસ બની ગયા. લોખડં પણ પારસના પથ્થરને અડે તો તે સોનુ ં
બની જાય છે. લોખડં વા હલકા માણસો પણ જો અધ્યાત્મ પી પારસના સપંકર્મા ં
રહશેે તો સોના વા એટલે કે ગણવાન પર્ાણવાન તેજવાન અને સમિ વાન બનીરહશે તો સોના વા એટલ કે ગણુવાન, પર્ાણવાન, તજવાન અન સમિૃ વાન બની 
જશે. તેમની બિુ , આદશર્ અને િસ ાતંો મહાન બની જશે.  
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તેઓ ે ઠ અને મહાન બની જશે. 

િમતર્ો ! મરતી વખતે પણ જો કોઈ અમત પી લે તો તે બચી જાય એમ કહવેાય છે  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િમતર્ો ! મરતી વખત પણ જો કોઈ અમતૃ પી લ તો ત બચી જાય એમ કહવાય છ. 
નિહ મહારાજજી, શા ો -પરુાણોમા ંતો અમતૃ િવશે ઘણુ ંઘણુ ંલખેલુ ં છે. બેટા ! હુ ં
એની જ વાત કરી ર ો .ં એ પીવાથી માણસ અજરઅમર થઈ જાય છે. મ કે 
ગાઘંીજીએ હિર દંર્ નાટક જોયુ ંઅને હિર દંર્ બની ગયા. ગાધંીજી મરી ગયા ? ના, 
બેટા ! ગાધંીજી મરી શકે ? ઈસ િખર્ ત મરી ગયા છે ? ના  બેટા ! એ શી રીતે મરી બટા ! ગાધીજી મરી શક ? ઈસ ુ િખર્ ત મરી ગયા છ ? ના, બટા ! એ શી રીત મરી 
શકે ? ભગવાન બુ  મરી ગયા ? ના, એ મયાર્ નથી. એ તો અમર થઈ ગયા. કેવા 
માણસો અમર થાય છે ? એવા માણસો કે મની અંદર શાલીનતા ઉત્પ  થઈ જાય 
છે, મના રોમેરોમમા ંઆદશર્ અને િસ ાતં વણાઈ જાય છે. આવા માણસો અમર થઈ 

ેજાય છે.  

તમારી જાતને ઓળખો  

આ આપિ કાળ છે. એક બાજુ સુદંર ભિવ યના ંસપના સજા યા ં છે, તો બીજી બાજુ 
િ ી ી ો ં ી ે ી ે ે ં ે ી ે ો ે ંિવનાશની લીલા પણ મોઢું ફાડીને ઊભી છે. તમે બનંેની વચ્ચે  ઊભા છો. તમને કશુ ં
દેખાત ુ ંનથી કે તમે કોણ છો ? તમે જાગતૃ આત્મા છો. મેં  હાર યગુદેવતા માટે 
બના યો છે તે ઇ રના આ બગીચાના ઉ મમા ં ઉ મ પુ પોમાથંી બના યો છે. 
યગુદેવતાના ચરણોમા ંસારામા ંસારો હાર ચઢાવી શકાય તે માટે સરસ લો જ પસદં 
કયાર્ છે. મેં તમને ખબૂ મુ કેલીથી શોધી કાઢયા છે. મેં સારા ંસારા ંરત્નો શોધ્યા ંછે. મેં 
તમારી પાસે અખડંજયોિત મોકલી હતી. તમે મગંાવી હતી ? ના, મેં મોકલી હતી.  
રીતે રામલ મણને શોધવા િવ ાિમતર્ દશરથ રજા પાસે ગયા હતા તે જ રીતે હુ ં
તમને તમારા િપતાજી પાસથેી શોધી લા યો .ં રામકૃ ણ પરમહસંે િવવેકાનદં પાસે 
જઇને શુ ંક ુ ંહત ુ ં? ક ુ ંહત ુ ં કે તુ ંનોકરી કરવા ઇચ્છે છે ? મારંુ કામ તારા વગર 
અટકી પડયુ ં છે અન ેતુ ંનોકરીના ચક્કરમા ંપડયો છે ? હુ ંલોકોને મકુ્ત કરાવવા 
આ યો  .ં મારંુ કામ જુદી જાતનુ ંછે. હુ ંરા ટર્ને તથા સમાજને નવી િદશા ચીંધવા 
આ યો  .ં તુ ંનોકરી કરવા પદેા નથી થયો. તારે આ બધામા ંમારી જોડે રહવેાનુ ંછે. ુ ુ
રામકૃ ણ પરમહસંે એમને દબાણથી સમજા યા અને એ તેમની સાથે ચાલી નીક યા. 
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બેટા, તુ ંપણ સમજતો કેમ નથી ? હુ ંતને મજબરૂ કરી ર ો .ં તુ ંમારી પાસ ે
આવતો રહ ેછે ખરો, પણ ઇચ્છાઓ લઈને. જો ઊંચી ભાવનાઓ લઈને આ યો હોત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

તો તુ ંધન્ય થઈ જાત. હુ ંજ્યારે મારા ગરુુ પાસ ેજાઉં  ં ત્યા રે ઉચ્ચ  ભાવનાઓ 
લઈને જાઉં .ં ત્યાથંી હુ ંમહાન બનીને આવુ ં .ં 

િમતર્ો ! આ િશિબરમા ંતમને એકઠા કરવા પાછળ મારો ખાસ હતે ુરહલેો છે. તમે કહો 
છો કે અમને કંડિલની જાગરણ િશખવાડો  બર્ વચર્સની સાધના િશખવાડો  તમારા છો ક અમન કુડિલની જાગરણ િશખવાડો, બર્ વચસની સાધના િશખવાડો. તમારા 
પજૂાપાઠ કે ભજન કીતર્ન પાછળ શો હતે ુરહલેો છે તે હુ ંસારી રીતે સમજુ ં .ં તમને 
 જોવાની ઇચ્છા છે તે હુ ંએમ ને એમ બતાવી શકંુ .ં તમને પામવામા ંખાસ રસ 

નથી એટલે માતર્ દેખાડવાથી જ કામ ચાલી જાય એમ છે. તમે િસિ ઓના નામે  
ે ઇ ો ો ે ધ ં ં ે ી ઉં ો ે ં ો ઈ ે એ ીમેળવવા ઇચ્છો  છો તે બધ ુહ ુતમને બતાડી દઉં તો તમને સતોષ થઈ જશ.ે એવી 

વ તઓુ કે  તમને મળી જશે, તો પણ તમે જીરવી નિહ શકો, તમે બધુ ંમકૂીને ભાગી 
જશો. 

સાથીઓ! જો હ ં તમને સાચા ભગવાન સાથે સાક્ષાત્કાર કરાવી દઇશ તો તમારે સાથીઓ! જો હુ તમન સાચા ભગવાન સાથ સાક્ષાત્કાર કરાવી દઇશ તો તમાર 
નારદજીની માફક કંુવારા રહીને સેવાકાય  કરવા પડશે. બુ ની માફક પત્ની અને 
બાળકોને છોડીને પરમાથર્મા ંલાગી જવુ ંપડશે. બુ ની માફક હાથ પકડીને લઈ જાય 
એવા ભગવાન બતાવી દઉં? શકંરાચાયર્ની માફક માની ગોદમાથંી ઉપાડી જાય એવા 
ભગવાન બતાવી દઉં? ચાણ્યકયની માફક વનવાસ કરવા મજબર કરે એવા ભગવાન ભગવાન બતાવી દઉં? ચાણ્યકયની માફક વનવાસ કરવા મજબરૂ કર એવા ભગવાન 
બતાવી દઉં ? સમથર્ ગરુુ રામદાસની મ હાથ પકડીને દીક્ષા અપાવવા લઈ જાય 
એવા ભગવાન બતાવી દઉં? 

સાથીઓ ! મારો ઉદે્ ય એ છે કે  સાચા બર્ વચર્સનો ોત છે એને તમે જાણો. મેં 
તમને એટલા માટે બોલા યા છે કે આ િવશેષ સમય છે અન ેતમે મહત્વપણૂર્ યિક્ત 
છો. આ બધુ ંતમને જણાવવા માટે જ બોલા યા છે. મારા ગરુુએ મને બતાવી દીધુ ં
હત ુ ં કે હુ ંએક જાગતૃ આત્મા  ,ં હુ ંએક િવિશ ટ યિક્ત .ં એમણે ક ુ ંહત ુ ં કે તુ ં
સામાન્ય માણસ નથી. તારે અસાધારણ કાય  કરવાના છે. હુ ંએ અનભુવી ચકૂયો  ંુ ુ ૂ
કે હુ ંએક સામાન્ય. માણસની માફક જીવી શકંુ એમ નથી.  
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કાશ ! હુ ંપણ તમન ેબતાવી શકયો હોત કે તમે કોણ છો ? તમે એક સામાન્ય માણસ 
નથી, તમ ેિવિશ ટ યિક્ત છો. મારી ઇચ્છા  છે કે યગુપિરવતર્નના આ સકંર્ાિંતકાળમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

તમે પણ મહત્વપણૂર્ કાય  કરી જાઓ. તો મજા આવી જશે. 

હુ ંમારા ગરુુ ટલો સામથ્યર્વાન નથી. એમણે તો મારા પાછલા જન્મો બતાવી દીધા 
હતા. જ્યારે હુ ંતમન,ે તમે પાછલા જન્મમા ંકોણ હતા એ બતાવી શકતો નથી, છતાયં 
એટલ ંતો જ ર કહી શકં  ંકે તમે  કક્ષાન ંજીવન જીવી ર ા છો તે તમારે લાયક એટલ ુતો જ ર કહી શકુ  ક તમ  કક્ષાન ુજીવન જીવી ર ા છો ત તમાર લાયક 
નથી. તમારી મહત્વાકાકં્ષાઓ યિક્તગત ન હોવી જોઇએ. જ્યારે ક્યાકં રેલગાડીનો 
અક માત થાય અને હજારો લોકો કણસતા હોય ત્યારે ડોકટરોનુ ં“અમે સતૂા છીએ, 
અત્યારે અમને સમય નથીÕÕ અમે કહવે ુ ંયોગ્ય  ન ગણાય. તમારે પેલા ઘાયલોન ે

એ ી ઊં ો ી ોઇએ એ ઉ ી ે ી ીખાતર એક રાતની ઊંઘ છોડવી જોઇએ. એક રાતના ઉજાગરાથી તમે મરી નથી 
જવાના. તમારે એ જવાબદારી સમજવી જોઇએ અને એને માટે કામ કરવુ ંજોઇએ.  

બાકીનુ ંજીવન ક્યાકં એમ જ ન વેડફાય જાય   

િ ો ં ે ં ં ે િ ો એ એ ી ેિમતર્ો! હુ ંતમને આ જ કહુ ં  ં કે તમારા મહત્વ પણૂર્ િદવસો એક એક કરીને નકામા 
પસાર થઈ ર ા છે. એમા ં કુસ ં કારો ભરાતા રહ ે છે. આ તમારે સમજી લેવુ ંજોઇએ 
અને બાકીના જીવનને સમાજ ખાતર સમિપર્ત કરવુ ંજોઇએ. લોકો કહતેા હોય છે કે 
ઘડપણમા ંએ બધુ ંજોયુ ંજશે, પણ એ શક્ય નથી. કુસ ં કારો એ સમય ેપણ કશુ ંકરવા 
નિહ દે. એટલા માટે હુ ંવારંવાર કહુ ં  ં કે આ િવશેષ સમય છે. એમા ંતમારે કાઈંક 
કરવુ ંજ ર ુ.ં 

મારા ગરુુજીએ મને બોલાવીને શિક્ત આપી હતી. મેં પણ તમને એવા જ એક 
મહત્વપણર્ ઉદે ય માટે િશિબરમા ંબોલા યા છે  થી તમે આપિ કાળને ઓળખી શકો  મહત્વપણૂ ઉદ્ ય માટ િશિબરમા બોલા યા છ, થી તમ આપિ કાળન ઓળખી શકો. 
કાઈંક કરી ટવા માટે જો આગળ આવશો તો આ િશિબર ધન્ય થઈ જશે અને તમેય 
ધન્ય થઈ જશો. હનમુાનજીએ રામચદંર્જીની સેવા માટે જાત સમિપર્ત કરી દીધી, તો 
એક સતં કે તપ વીને મળવી જોઇતી તમામ વ તઓુ હનમુાનજીને મળી ગઈ. મારે 
માટે પણ આ જ વાત લાગ પડે છે મેં કેટલ ં તપ કયર્ં છે તે તમે નથી જાણતામાટે પણ આ જ વાત લાગ ુપડે છ. મ કેટલ ુતપ કયુર્ં છ ત તમ નથી જાણતા.  
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હુ ં માતર્ ચાર કલાક દૈિનક તથા અંગતકામમા ં ખચુર્ં ,ં બાકીનો બધો સમય 
ભગવદ્કાયર્ પાછળ જ ખચુર્ં .ં મેં મારી જાતન ેએક સમથર્ શિક્તશાળી સ ા સાથ ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

જોડી દીધી છે. હુ ંતેમનુ ંકામ કરંુ  ંઅને તે મારંુ કામ કરે છે. અમે બનંે અરસપરસ 
સકંળાયેલ છીએ. હુ ંઇચ્  ં  ંકે મારો અને તમારો સબંધં પણ મારા ગરુુ વો જ હોવો 
જોઇએ. હુ ંઇચ્  ં  ંકે આ િશિબરની સમાિપ્ત સધુીમા ંઆપણે જરા વધ ુિનકટ આવીએ 
અને એકબીજામા ંઓતપર્ોત થઈ જઇએ, તો ખબૂ આનદં આવશે.  

િમતર્ો ! મારંુ અને મારા ગરુુનુ ંિમલન ખબૂ મહત્વપણૂર્ ર ુ.ં મેં મારા ગરુુએ મારી પાસ ે
રાખેલી બઘી આકાકં્ષાઓ પરૂી કરવાનો પર્યાસ કય  છે. જ્યારે હુ ં ગરુુના િમલન 
પહલેાનંા અને પછીના િદવસોની સમીક્ષા કરંુ ,ં ત્યારે જણાય છે કે  િદવસોમા ંમેં 

ે ે ો ે ે ીગરુુના આદેશ પર્માણે જીવવાનો પર્યાસ કય  તે મારા માટે ખબૂ લાભકારી ર ા. 
આંધળા-લગંડાની જોડીનુ ંમહત્વ આગવુ ંછે. 

આંધળાએ ચાલીને અને લગંડાએ દેખાડીને સમગર્ કામ પરંુૂ કયુર્ં હત ુ.ં લગંડો ર તો 
બતાવે અને આંધળો તે ર તો કાપે, િમતર્ો ! તમે અને હ ંમળીને આવ ંજ કંઈક કરી બતાવ અન આંધળો ત ર તો કાપ, િમતર્ો ! તમ અન હુ મળીન આવ ુજ કઈક કરી 
શકયા હોત તો કેવુ ંસારંુ ? 

હુ ંતમને સહકાર આપુ ંઅને તમે મન ેસહયોગ આપો તો કેટલી મજા પડે ? જ્યારે 
અહીં તો તમે કહો છો કે ગરુુજી, તમે જ અમને મદદ કરો. બેટા, આ જ વાત તમારા 
લાભની નથી. તમે હમંેશા ં વાથર્ની વાત જ કરો છો. હુ ંતમન ેઆશીવાર્દ આપ◌ં ંઅને 
તમે મને કશુ ંજ આપો, તો તમારંુ કામ નિહ ચાલે. એક માણસનુ ંલોહી બીજાના 
શરીરમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે તો તે ફક્ત તર્ણ િદવસ સધુી જ કામ કરે છે. 

એટલા સમયમા ંરોગીના શરીરન ંતતંર્ કામ કરવા લાગે છે  જયા ંસધી તમારં તતંર્  એટલા સમયમા રોગીના શરીરન ુતતર્ કામ કરવા લાગ છ. જયા સધુી તમારુ તતર્, 
તમારી સી ટમ કામ નિહ કરે ત્યા ં  સધુી મારા આશીવાર્દ પણ કામ નિહ કરે. તમે 
તમારી સામિયક જ િરયાત પરૂી કરી શકશે, પરંત ુઆગળ ઉપર તો તમારો પરુુષાથર્ 
અને પિર મ જ કામ કરશે. 
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આ િશિબરમા ંપનુગર્ઠનના ભાગ પે મેં તમને એક યોજના બનાવી આપી છે. તમે 
કહશેો કે ગરુુદેવ, એના વગર કામ નિહ ચાલે ? િમતર્ો ! આ  દેશની સામે ઘણી બઘી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

સમ યા ઓ મ  ફાડીને ઊભી છે. મેં આવી રા ટર્ીય સમ યાઓનો ઉકેલ અધ્યાત્મ 
શિક્તથી લાવવાનો િવચાર કય  છે. 

આ શિક્તઓ જ મનુ યને બદલવાની છે, યગુને બદલવાની છે. યગુદર્ ટા પોતાની આ 
સદંર કલાકિત વી દિનયાનો કદાિપ નાશ નિહ થવા દે તે હ ં પ ટે જોઇ શકં ં  આ સદુર કલાકૃિત વી દુિનયાનો કદાિપ નાશ નિહ થવા દ ત હ ુ પ ટ જોઇ શકુ . આ 
સિૃ ટ પર આવો સમય કેટલીય વાર આવી ગયો છે. ત્યારે સ નહાર એટલે કે 
પરમાત્મા અને મનુ ય એટલે કે જીવતં આત્માઓએ સાથે મળીને એ કાયર્ પરંુૂ કયુર્ં છે. 
આ  પણ એવી જ િ થિત છે, મા ંતમારા વા મધૂર્ન્યત આત્માઓએ એવુ ંજ કામ 

ં ેકરવાન ુછે. 

આ ખોટનો ધધંો નથી 

સ નહાર સતત સ ન કરતો જ રહ ે છે. ક ુ ં છે કે- યદા યદા િહ ધમર્ ય  
િ િ ંગ્લાિનભર્વિત ભારત | અભ્યદુત્થાનમધમર્ ય  તદાત્માન ંસજૃામ્યહમ ્॥ 

 આવી િવષમ પિરિ થિતમા ંસ ક તો પોતાની રીતે પોતાનુ ં કામ કરશે જ, પરંત ુ
એના સહયોગી તરીકે મનુ યોએ પણ કામ કરવુ ં પડશે. કર્ાિંતઓ થાય કે 
યગપિરવતર્ન થાય, એવા ંમહાન કામો ઇ રની ઇચ્છા અને શિક્તથી થાય છે. યગુપિરવતન થાય, એવા મહાન કામો ઇ રની ઇ છા અન શિક્તથી થાય છ. 

તમારે અને મારેતો માતર્ િનિમ  બનવાનુ ં છે. જો તમે આ જમાનાનુ ંમહત્વનુ ંકામ 
કરી શકો એમ હો, તેનુ ં ેય લેવાની િ થિતમા ંહો, તો મારંુ તમને એક જ િનવેદન છે 
કે તમે મારી સાથે ચાલી નીકળો. 

તમને નકુશાન નિહ જાય. િમતર્ો, કંજૂસાઇ કે સકુંિચતતા ન હોય તો ખોટ જવાની કોઈ 
િચતંા નથી. તમે જો એ દુગુર્ણને ત્યાગી શકો તો પછી ફાયદો જ છે. હુ ં તમારા 
ભિવ યની ગેરંટી આપી શકંુ, પણ તમારી કંજૂસાઇ અન ે સકુંિચતતાની નિહ. તનેે 
છોડવાના બદલામા ં  મહાનતા મળશે તે સૌથી મોટો ફાયદો છે  છોડવાના બદલામા  મહાનતા મળશ ત સૌથી મોટો ફાયદો છ. 
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મેં તમને આ િશિબરમા ંએટલા માટે જ બોલા યા. છે અને વારંવાર પ ૂ  ં  ંકે શુ ંઆમ 
કરવુ ંશક્ય છે ? હુ ંજાણુ ં  ં કે તમારી પાસે અક્કલ વધારે છે, પરંત ુશુ ંતમે િહમંત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

કરી શકશો ? હુ ંતો મારી અક્કલ ઘટે, મહત્વાકાકં્ષીઓ ઘટે અને તમારી ભાવનાઓ 
વધે એવુ ંઇચ્  ં .ં એટલા માટે તમને બોલા યા હતા અન ેઆ  િવદાય આપુ ં .ં 
તમારે તમારા આદશર્ અને િસ ાતંો અહીંથી લઈ જવાના છે અને તમારા િચતંનને, 
તમારા કાય ને નવા યગુના ઘડતરમા ં લગાડવાના છે. હુ ં ઇચ્  ં  ં કે તમારા 
િવચારોની િદશા બદલાઈ જાય. તમે નવા યગુને અનુ પ બનવા લાગો. અત્યારે તો 
તમે તમારો પરૂોપરૂો સમય ભૌિતક જ િરયાતો પાછળ જ ખચ  છો. તમે માતર્ તમારા 
માટે જ જીવો છો. તમે પજૂા અને ભજન કરો છો, પણ જો એને બદલે સેવાસાધના 
કરી હોત તો તમારી આંખોમા ંએક તેજ દેખાત ુ ંહોત. ની ઉ૫ર તમારી નજર પડે ત ેુ
સાવ બદલાઈ જાય એવુ ંતેજ હોત. પરંત ુતમે કદી એવો પર્યત્નો જ નથી કય . તમે 
તમારા િવચારો, લાગણીઓ અને કાય ને નવા યગુના કાય  માટે ખચર્શો તો હુ ંઅને 
તમે બનંે ધન્યો બની જઇશુ.ં  

િ િિમતર્ો ! મારંુ િનવેદન છે કે અહીંથી બહાર ગયા પછી તમારી પજૂા એવી ચમકે કે 
તમારી ઇચ્છાપિૂતર્ માટે માગવાનુ ંબધં થઈ જાય અને તમે સતત ભગવાનના કાય  
પાછળ જાત ઓગાળવાનુ ંજ િવચારતા લાગો. તમે એકબીજાન ેપર્ેમ કરવાનુ ંશ  કરો. 
તમે પિત-પત્ની હો તો એકબીજાને સાચા દયથી પર્ેમ કરો. હુ ંઇચ્  ં   ં કે તમ ે
અહીંથી ભગવાનને ગોદમા ંબેસાડીને જાઓ. તમારે તર્ણ સતંાન હોય તો હવેથી ચાર 
છે એમ માનજો. બાળકોના ભોજન તથા િશક્ષણ પાછળ ખચર્ કરો છો, તો પછી 
ભગવાનન ેમાતર્ કંકુચોખા ના ચઢાવો. તેને માટે કાઈંક ત્યાગ કરો. તમારા પર્ેમ, બિુ , 
ભાવના, પિર મ અને પૈસાનો અમકુ ભાગ સમાજ, સં કૃિત અને દેશને ખાતર દાન 
કરવો જોઇએ. હુ ંઇચ્  ં  ં કે તમારે લ, અગરબ ી ચઢાવવા બદલે આદશ  માટે, 
િસ ાતંો માટે અંશદાન કરવુ ંજોઇએ. 

િમતર્ો ! મારંુ િનવેદન છે કે અહીંથી બહાર ગયા પછી તમારી પજૂા એવી ચમકે કે 
ી ઇ િ ર્ ે ં ધં ઈ ે ેતમારી ઇચ્છાપિૂતર્ માટે માગવાન ુબધ થઈ જાય અને તમે સતત ભગવાનના કાય  

પાછળ જાત ઓગાળવાનુ ંજ િવચારતા લાગો.  
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તમે એકબીજાને પર્ેમ કરવાનુ ંશ  કરો. તમે પિત-પત્ની હો તો એકબીજાને સાચા 
દયથી પર્ેમ કરો. હુ ંઇચ્  ં   ં કે તમે અહીંથી ભગવાનને ગોદમા ંબેસાડીને જાઓ. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

તમારે તર્ણ સતંાન હોય તો હવેથી ચાર છે એમ માનજો. બાળકોના ભોજન તથા 
િશક્ષણ પાછળ ખચર્ કરો છો, તો પછી ભગવાનન ેમાતર્ કંકુચોખા ના ચઢાવો. તેને 
માટે કાઈંક ત્યાગ કરો. તમારા પર્ેમ, બિુ , ભાવના, પિર મ અને પૈસાનો અમકુ ભાગ 
સમાજ, સં કૃિત અને દેશને ખાતર દાન કરવો જોઇએ. હુ ંઇચ્  ં  ં કે તમારે લ, 
અગરબ ી ચઢાવવા બદલે આદશ  માટે, િસ ાતંો માટે અંશદાન કરવુ ંજોઇએ. 

િમતર્ો ! તમે અહીંથી બહાર જાઓ ત્યા રે સમાજ માટે દર્ ટાતં પ બનીન ેજાઓ, થી 
તમારો પર્ભાવ પડે. જ્યારે તમ ેલોકોને શીખવશો ત્યારે તેઓ પછૂશે કે આ ત્યાગ, મ 

ે ે ે ે ે ો ો ે એ ં ી ં ર્ં ે ં ોઅને સેવા માટે તમ ેઅમને કહો છો, પણ તમે એમાથી કશ ુગર્હણ કયુર્ં છે ખ  ? જો 
તમારી પાસે આનો જવાબ હશે તો જ લોકો તમારી વાત માનશે. હુ ંલોકોને  શીખવુ ં
,ં તે પહલેા ંમારા જીવનમા ંઉતારંુ .ં લોકો મારી વાત માને છે તેનુ ંકારણ આ જ 

છે. તમે ફિરયાદ કરો છો કે અમકુ શાખાવાળા ઠંડા પડી ગયા. 

બેટા ! તુ ંપહલેા ંતારી જાતને ગરમ કરી લે, બધા તારી વાત માનશે અને તારા ર ત ે
ચાલવા માડંશે. હુ ંતમને પર્ ાપતુર્, યગુના સ ક, જાગતૃ આત્મા કે મહામાનવના 
પમા ંજોવા ઇચ્  ં  .ં તમે અહીંથી બહાર નીક યા પછી તમારી વાણીમા ંબર્ તજે 
ઉત્પ ત થાય તેવો પર્યાસ કરો  તમે િબલકલ સભ્ય  જીવન જીવવાનો પર્યાસ કરો  ઉત્પ ત થાય તવો પર્યાસ કરો. તમ િબલકુલ સભ્ય  જીવન જીવવાનો પર્યાસ કરો. 
તમે વકીલ હો તો તમારંુ યાવહાિરક કાયર્ ભલે કરો, પણ સાથે સાથે દયની મીઠાશ 
િવકિસત થાય તે જોતા રહજેો. તમારી વાણીનો, સભ્યતાનો અને યવહારનો િવકાસ 
થાય તેવુ ંકરજો.  

તમે અહીંથી જાઓ ત્યા રે કાઈંક લઈન ેજજો, કાઈંક બનીને જજો. મને તમારા િવશ ે
પછેૂ તો શુ ંજવાબ આપવો ? તમારી અંદર સયંમશીલતા, િવનમર્તા અને સિહ ણતુા 
આવવા જ જોઇએ, જીવનમા ંપિરવતર્ન આવવુ ંજ જોઇએ. તમને  કાઈં મ યુ ંહોય 
તે બધુ ંમાતર્ શરીર પાછળ જ નિહ, પરંત ુથોડુ ંભગવાન પાછળ પણ ખચર્વાનુ ંરાખો. ુ ુ ુ ુ
તમે ભગવાન પાસે ક્યા ંસધુી માગ્યે  રાખશો ? ક્યારેક તો તેને આપવાની વાત કરો. 
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ગરુુજી પાસે કાઈંક માગવાને બદલે કાઈંક આપવા આગળ આવવુ ંજોઇએ. તમારા 
ઝભ્ભા ઉપર નુ ંપર્તીક છે તે ાનય ની લાલ મશાલ તમારા અંતઃકરણમા ંપર્ગટવી 
ો એ ી અં ો અં ે ર્ ે ીએ ે ો

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

જોઇએ, થી અંદરનો અંધકાર દૂર થઈ જાય. આપણે વાથર્ માટે વાપરીએ તેનો 
અમકુ ભાગ પરમાથર્ માટે વાપરવો જોઇએ. તમારે અમકુ ભાગ આદશ  કે જનક યા ણ 
ખાતર કાઢવો જ જોઇએ. 

 ૐ શાિંત!! િમતર્ો ! આ િશિબર મેં એટલા માટે બોલાવી છે કે આ િવશેષ સમય છે, 
તેને તમે ઓળખો. પેટ ભરવાના અને પર્જા પેદા કરવાના પર્ ો તો દુિનયા બની 
ત્યારથી ચા યા આવે છે અને ચાલતા રહશેે. તમે પણ જો એમા ંરચ્યાપચ્યા રહશેો તો 
આ જીવન બેકાર થઈ જશે. ઊઠો, જાગો અને ે ઠ કાય  માટે કમર કસો. 

આ અધ્યાત્મ ાન આપવા માટે જ મેં તમને બોલા યા હતા  તે જો તમે સમજી શકો આ અધ્યાત્મ ાન આપવા માટ જ મ તમન બોલા યા હતા. ત જો તમ સમજી શકો 
તો મારો આ પિર મ સાથર્ક બનશે અને તમે પણ ધન્ય  બનશો. 

આજની વાત સમાપ્ત.  !!

ાનય મા ંતમે પણ આહિત આપો  ાનય મા તમ પણ આહિુત આપો  

સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ િ  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  

િ ર્ ો િ ી ો િ ોપર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ ફોન : 
૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફૅક્સ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦    

E‐Mail : yugnirman@awgp.org. 
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