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ગાયત્રી માંત્ર અમારી સાથે સાથે : 

ૐ, ભભૂુવુઃ સ્વઃ તત્સવવતવુુરેણ્યાં ભગો-   | 

દેવસ્ય ધીમહિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્॥ 

દેવીઓ અને ભાઈઓ 

 મનષુ્યના જીવનમાાં અનેક પ્રકારના સૌભાગ્ય આવે છે અને એ સૌભાગ્ય 

માટે માણસો પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે, ૫રાંત ુ આવુાં સૌભાગ્ય ક્યારેક જ 

પ્રાપ્ત થાય છે, કાયમ પ્રાપ્ત થત ુાં નથી. ૫દવીદાન સમારાંભમાાં રોજ હિગ્રી 

મળતી નથી. એ તો જીવનમાાં એકાદ વાર જ મળે છે. િાથમાાં હિગ્રી સહટિહિકેટ 

લઈ ૫દવીદાન સમારાંભનો ૫ટ્ટો ૫િરેી િોટો ૫િાવીએ છીએ. એવો સમય 

વારાંવાર આવતો નથી, ૫ણ માણસનુાં સૌથી મોટુાં સૌભાગ્ય એ છે કે તે આવા 

સમયને ઓળખી લે. એના જેવુાં બીજુ ાં કોઈ સૌભાગ્ય દુવનયામાાં નથી એમ હુાં 

માનુાં છાં. ખેતી બધા ખેડતૂો કરે છે, ૫ણ જે ખેડતૂ વર્ાુ ઋતમુાાં યોગ્ય સમયે જ 

વાવણી કરે છે તે ઓછી મિનેતે વધ ુપાક મેળવી શકે છે. જો બીજ વાવવાનો 
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સમય ચકૂી જવાય તો સારા અને વધ ુ પાકની આશા રાખી શકાય નહિ. 

લગ્નની ૫ણ ઉંમર િોય છે. જો એ વીતી જાય તો ૫છી ઘણા ૫રેશાન થવુાં ૫િે 

છે અને ઘણીવાર વનષ્િળતા ૫ણ મળતી િોય છે. જે માણસો સમયને ઓળખી 

લે છે એ િાયદામાાં જ રિ ેછે. પે૫રમાાં નોકરીની જાિરેાતો જોઈને જે ઉમેદવાર 

તરત જ અરજી કરી દે છે, અથાુત ્જે સમયને ઓળખી લે છે તે જલદી સિળ 

થાય છે. ટે્રનમાાં હરઝવેશન થાય છે. જે સમય ૫ર ૫િોંચી જાય છે, લાઈનમાાં 

ઊભા રિ ે છે એમને હરઝવેશન મળી જાય છે. જે ટાઈમ ચકૂી જાય છે એ 

જજિંદગીમાાં િરેાન જ થાય છે. હુાં તમને સમયનુાં મિત્વ બતાવી રહ્યો િતો. શા 

માટે સમયનુાં મિત્વ બતાવતો િતો ? એટલાાં માટે કે જે સમયમાાં આ૫ણે આજે 

જીવીએ છીએ એ ખબૂ અગત્યનો અને શાનદાર સમય છે. તે િરી તમારી 

જજિંદગીમાાં કે ઇવતિાસમાાં આવવાનો નથી. તમારી આવતી પેઢીઓ ૫ણ આવા 

સવુણુ સમય માટે આતરુ રિશેે. જેમના બા૫દાદાએ સમયનો લાભ ઉઠાવ્યો 

િશે એમના ૫હરવારની પ્રશાંસા થતી રિશેે. સમાજમાાં અને ઇવતિાસમાાં એમનુાં 

નામ સવુણુ અક્ષરે લખાશે. જે સમયને ઓળખ્યા વગર આળસમાાં બેસી રિશેે 
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તેઓ અને એમની પેઢીઓ જીવનભર ૫સ્તાતાાં રિશેે. પાછલી પેઢી કિશેે કે 

આવા સવુણુ સમયને અમારા વિીલોએ ખોટો ગમુાવી દીધો. જો આ શાનદાર 

સમયને વિીલોએ ઓળખી લીધો િોત તો એમની સાત પેઢી ધન્ય જઈ જાત. 

જ્યારે ૫ણ કોઈ અવતાર થયો છે, કોઈ મિાપરુુરે્ જન્મ લીધો છે ત્યારે એમની 

સાથે ખભે ખભો મેળવીને જેમણે કામ કયુું છે એમને હુાં ખબૂ ભાગ્યશાળી અને 

સમજદાર માનુાં છાં. એમાાંના એક છે િનમુાન. િનમુાન કોણ િતા ? સગુ્રીવના 

વિાદાર સૈવનક િતા. સગુ્રીવને જ્યારે મારી ઝૂિીને એમના ભાઈએ કાઢી મકૂયા 

અને એમની ૫ત્ની ઝૂાંટવી લીધી ત્યારે સગુ્રીવ પોતાના વિાદાર સૈવનક સાથે 

ઋશ્યમકૂ ૫વુત ૫ર રિવેા લાગ્યા. ત્યાાં એકવાર રામ ચાંદ્ર ભગવાન આવ્યા તો 

સગુ્રીવે િનમુાનને એમની પાસે મોકલ્યા. િનમુાનજી બ્રાહ્મણનુાં રૂ૫ લઈને 

તેમની સામે ગયા િતા કે જેથી કોઈ એમને મારે નહિ, તો શુાં િનમુાનજી 

કમજોર િતા ? િા, જો કમજોર ન િોત તો વાલી સાથે યદુ્ધ કરીને સગુ્રીવની 

૫ત્નીને અને રાજ્યને એના કબજા માાંથી છોિાવી શક્યા િોત, ૫રાંત ુ રામે 

િનમુાનને એમની શક્તતનુાં ભાન કરાવ્યુાં. એમણે સમયને ઓળખી લીધો અને 
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રામનુાં કામમાાં લાગી ગયા. તમે જાણો છો કે મિત્વપણુૂ શહકત સાથે જોિાઈ 

જઈએ તો શુાં લાભ થાય છે. તમે કદાચ અંદાજ નહિ લગાવી શકો, ૫રાંત ુ

િનમુાનજીએ લગાવી દીધો િતો. એમણે એવી હિિંમત બતાવી િતી કે જે 

આદશોને જીવનમાાં ઉતારવા માટે જરૂરી છે. આદશોનુાં પાલન કરવા માટે 

સાધનોની જરૂર િોતી નથી. સાધનો તો બધા ૫સો િોય છે, ૫ણ અધ્યાત્મ 

એટલે ઊંચા આદશો પાળવા માટેની હિિંમત. એ બધા પાસે િોતી નથી. એને 

પ્રયત્નપવુૂક કેળવવી ૫િે છે. આ અધ્યાત્મને િનમુાનજીએ ઓળખી લીધુાં અને 

રામને એમના કામમાાં મદદ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. એમણે શાનદાર 

હિિંમત દેખાિી અને શક્તતનો સ્ત્રોત બની ગયા અને ગજબનુાં કામ કરવા 

લાગ્યા. સમદુ્ર ઓળાંગવા ગયા અને ૫વુતને ઉખાિી લાવ્યા. રાવણની લાંકાને 

બાળી નાખી અને રાવણના સૈન્યને ૫િકારવા લાગ્યા. કુાંભકણુ જેવા જોિે 

િનમુાનજી એકલાાં લિવા ગયા િતા. 

 િનમુાનજીએ અધ્યાત્મને જીવનમાાં ઉતાયુું એટલે એમનામાાં આટલી બધી 

શહકત આવી ગઈ. અધ્યાત્મ માંત્ર જ૫ કે માંહદર સધુી સીવમત નથી રિતે ુાં. 
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અધ્યાત્મ એટલે ઉચ્ચ આદશો અને વસદ્ધાાંતને જીવનમાાં ઉતારવાની હિિંમત. 

િનમુાનજીએ જ૫, ત૫ કે અનષુ્ઠાન કયાુ ન િતાાં, ૫ણ ઉચ્ચ આદશો માટે 

ભગવાનની સાથે ખભે ખભો મેળવીને કામ કયુું િત ુાં, તેથી ન્યાલ થઈ ગયા. 

નલ અને નીલ ે ૫થ્થરોનો પલુ બનાવ્યો િતો. આટલા મોટા સમદુ્ર ૫ર 

૫થ્થરોથી પલુ બનાવ્યો િતો, જેમાાં થાાંભલા ન િતા. એમાાં વસમેન્ટની ૫ણ જરૂર 

૫િી ન િતી. ઊંચા આદશો માટે જ્યારે વ્યહકત કામ કરે છે, તો ભગવાન એને 

શહકત આપે છે. રીંછ અને વાનરોએ ૫ણ ભગવાનના કામમાાં મદદ કરી િતી. 

લાકિાાં, ઈંટો, ૫થ્થર દોિીદોિીને લાવતા િતા. સાંતોએ ૫ણ તેમની પ્રશાંસા કરી 

છે. ભતતો એ સમયને ઓળખી લીધો િતો. સીતાના પાછાાં આવી ગયા ૫છી 

કોઈ િનમુાન કિ ે હુાં રામની સેનામાાં ભરતી થઈને સીતા માતાની શોધ કરી 

લાવીશ, તો રામ કિશેે કે એ સવુણુ અવસર જતો રહ્યો. 

 એ જ રીતે ખખસકોલી પોતાના વાળમાાં ધળૂ ભરીને લાવતી અને સમદુ્રમાાં 

ઠાલવતી િતી. આમેય સમદુ્ર હકનારે ખખસકોલીઓ રેતીમાાં દોિાદોિ કરતી િોય 

છે. પોતાના વાળમાાં રેતી ભરી લાવી સમદુ્રમાાં ઠાલવવી એ કોઈ મોટુાં કામ 
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નથી, ૫રાંત ુ ખખસકોલીની ભાવના મિાન િતી. એને થયુાં કે ભગવાન સ્વયાં 

આવ્યા છે. એમને મદદ કરવી જોઈએ. ખખસકોલીએ સમજદારી બતાવી, 

ભગવાન ખશુ થઈ ગયા. રામે ખખસકોલીને ઊંચકી લીધી અને છાતી સરસી 

ચાાંપી દીધી. એની પીઠ ૫ર ભગવાને પે્રમથી િાથ િેરવ્યો એનાાં વનશાન આજે 

૫ણ જોવા મળે છે. રામે ખખસકોલીનો વસદ્ધાાંતો પ્રત્યેનો પ્રેમ, હિિંમત અને વનષ્ઠા 

જોઈને તેને પ્રેમ કયો. એ ખખસકોલી ધન્ય થઈ ગઈ. 

 ભગવાન જ્યારે ૫ણ જન્મ લે છે ત્યારે એની પાછળ એમનો ચોક્કસ િતે ુ

િોય છે, તમે સાાંભળયુાં જ િશે કે ભગવાન ધમુની સ્થા૫ના કરવા માટે અને 

અધમુનો નાશ કરવા માટે જન્મ લે છે. રામાયણ અને મિા ભારતમાાં તમે આ 

વાચ વાાંચી િશે. મારા તરિથી બીજી એક વાત નોંધી લો કે ભતતોને ધન્ય કરી 

દેવા ૫ણ ભગવાન જન્મ લે છે. એમને ઇવતિાસમાાં અજર અમર બનાવવા 

માટે ૫ણ ભગવાન આવે છે. જે આ તકને ઓળખી લે છે એ ધન્ય બની જાય 

છે. કેવટે રામને પૈસા લીધા વગર નાવમાાં બેસાિી ગાંગા પાર કરાવી િતી અને 

પોતે ભવસાગર તરી ગયો િતો. તો તમે કિશેો કે ચાલો ગરુુજી, હુાં તમને 
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કારમાાં બેસાિીને  િેરવી લાવુાં. તમે કેવટની જેમ મને ૫ણ ભવ પાર કરાવી 

દો. બેટા, િવે આ કાયુ મશુ્કેલ છે. એ ખાસ અવસર િતો. એ સમયને તમે 

ઓળખી ન શક્યા અને િવે ભાગ્યને દોર્ દો છે. શબરીએ ભગવાનને બોર 

ખવિાવ્યા િતા. એ શબરીના ગણુગાન ગાતા આ૫ણે થાકતા નથી. ભગવાને 

શબરીને કહ્ુાં િત ુાં કે હુાં ભખૂ્યો છાં. જેમ તમારે તમારી જરૂહરયાત િોય છે એમ 

ભગવાનને ૫ણ ક્યારેક જરૂર ૫િે છે. મનષુ્ય માટે આ સૌભાગ્ય પણુૂ સમય 

િોય છે. શબરીએ આ સૌભાગ્યશાળી પ્રસાંગને ઓળખી લીધો િતો અને એ 

સમય ૫ર બોર ખવિાવીને ભગવાનની ભખૂ ભાગી િતી. 

 આ૫ણનેે ભગવાનની જરૂર િાંમેશા િોય છે, તો ક્યારેક ભગવાનને આ૫ણી 

જરૂર ૫િે છે. આ૫ણે ૫ણ રીંછ, વાનર, ખખસકોલી, શબરી કે કેવટની જેમ સમય 

ઓળખીને કામ કરવા લાગી જઈએ, તો ધન્ય બની જઈએ. ગીધે ૫ણ સમયને 

ઓળખી લીધો િતો. એ વદૃ્ધ િોવા છતાાં મા સીતાને મદદ કરવા ગયો અને 

રામના કાજે મોતને ભેટી મોક્ષ પામ્યો. માણસ કાયમ ભગવાન સામે િાથ 

ધરતો રિ ે છે, ૫ણ ભગવાન તો ક્યારેક જ મદદ માટે િાથ  લાંબાવે છે. જો 
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કોઈ એના િાથમાાં પોતાની મદદનો િાથ મકેૂ તો રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની કવવતા 

જેવો લાભ મળે. "હુાં ભીખ માગવા ઘેર ઘેર ગયો અને ઘઉં ભેગાાં કયાુ. એક 

ખભખારીએ મારી સામે માગવા િથેળી ધરી. મેં એમાાં ઘઉંનો એક દાણો મકૂયો. 

ખભખારી જતો રહ્યો. ઘેર જઈને ઘઉંની થેલી ખાલી કરી, તો એમાાંથી એક 

સોનાનો દાણો નીકળયો. હુાં માથુાં ૫કિીને ખબૂ ૫સ્તાયો કે મેં આખી થેલીના 

ઘઉં જો એ ખભખારીને આપી દીધા િોત, તો બધા જ દાણા સોનાના થઈ જાત." 

જે આવા સઅુવસરને ઓળખી લે છે એ ધન્ય બની જાય છે અને ક્યાાંથી ક્યાાં 

૫િોંચી જાય છે. 

 આજના યગુના ભગવાનની વાત કરુાં. થોિા સમય ૫િલેા ગાાંધી નામના 

દેવતા થઈ ગયા. એમણે મદદ માટે િાથ લાંબાવ્યો િતો. જે લોકો એમના 

સિયોગી બની ગયા તેઓ સ્વતાંત્રતા સેનાની બની ગયા, તેમને તામ્ર૫ત્ર 

મળયુાં, ત્રણસો રૂવપયા પેન્શન મળયુાં અને આખા રાજ્યમાાં મિત મસુાિરીનો 

લાભ મળયો. જેમણે ત્યાગ કયો એમને જ લાભ મળયો. વમવનસ્ટર ૫ણ 

સ્વતાંત્રતા સેનાનીઓ માાંથી જ બન્યા. અત્યારે મેં તમને બોલાવ્યા છે. દુવનયા 
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બદલાઈ રિી છે. જેમ માણસને પોતાનુાં મોત દેખાત ુાં નથી, તેમ દુવનયા 

બદલાઈ રિી છે તે ૫ણ દેખાત ુાં નથી. તમને ભગવાનનો ચોવીસમો અવતાર 

થતો દેખાય છે ? દુવનયાનો કાયાકલ૫્ થતો દેખાય છે ? જમીનદાર શાિી, 

રાજાશાિી, શાહકુારી બધુાં જ બદલાઈ ગયુાં. અત્યારે લોકશાિીનુાં સામ્રાજ્ય છે. 

અત્યારે દુવનયા બે રીતે બદલાઈ રિી છે. એને પ્રજ્ઞાવતાર બદલી રહ્યો છે. 

માણસોની બદુ્ધદ્ધ જેટલી વધી છે એટલી સાંસારમાાં આિતો ૫ણ વધી છે. તમે 

કૉલેજોમાાં અને વવશ્વવવદ્યાલયોમાાં જુઓ, તો ત્યાાં કેટલી અરાજકતા તથા 

ગુાંિાગીરી વધી રિી છે. ૫િલેાાં ત્યાાં ૫વવત્રતા, સાંસ્કાર અને નમ્રતા જોવા મળતા 

િતા. અત્યારની દુવનયાને બદલવાની ખબૂ જરૂર છે. આ બદુ્ધદ્ધને સદબદુ્ધદ્ધ દ્વારા 

જ બદલવામાાં આવી રિી છે. આ બદલનાર મિા પ્રજ્ઞા છે. ચોવીસમો અવતાર 

પ્રજ્ઞાના રૂ૫માાં થઈ ચકૂયો છે. એ તમને તમારા ચમુ ચક્ષથુી નહિ દેખાત ુાં િોય, 

૫રાંત ુ તમે મારી આંખોમાાં આખો ૫રોવીને જુઓ. મારી આંખો દૂરદશી છે. 

દુવનયામાાં જ્યારે ૫ણ ભગવાનનો અવતાર થયો છે ત્યારે ભકતજનોનુાં ભાગ્ય 

ખલૂી ગયુાં છે. મેં તમને રામનુાં ઉદાિરણ આપ્યુાં. િવે બદુ્ધ અને શ્રીકૃષ્ણના 
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જન્મના થોિાક ઉદાિરણો આપુાં. ભગવાનના કામમાાં તો શુાં, ૫ણ કોઈ ૫ણ મિા 

પરુુર્ના કામમાાં જેમણે મદદ કરી એ ૫ણ ધન્ય બની ગયા. તેમને દુવનયા 

યાદ કરે છે. રાજગોપાલાચારી, વવનોબા, વલ્લભભાઈ ૫ટેલ, નિરુે, રાધાકૃષ્ણન, 

રાજેન્દ્રબાબ ુવગેરે અમર થઈ ગયા. 

આજનો સમય ૫ણ એટલો જ અગત્યનો છે. પ્રજ્ઞાવતાર સાથે તમે ખભે ખભો 

મેળવી, એમના રસ્તે ચાલી કામ કરશો તો તમારુાં ભાગ્ય જ ખલૂી જશે, તમે 

ઇવતિાસમાાં અમર થઈ જશો. મેં ૫ણ મારા ગરુુના આદેશ પ્રમાણે જ કામ કયુું 

છે. ગરુુજી, તમે તો ચો૫િીઓ લખો છો, પજૂા કરો છો. બેટા , હુાં આખો હદવસ 

પજૂાપાઠ નથી કરતો. ૫િલેા છ કલાક પજૂા કરતો િતો. અત્યારે ચાર કલાક 

કરુાં છાં. મારા કરતા ચાર ગણી પજૂા કરનાર તમને મળી રિશેે, ૫રાંત ુ મેં 

ભગવાનની સાથે ખભે ખભા મેળવીને તેમનો ભાર ઓછો કરવા કામ કયુું છે, 

મારુાં સવુસ્વ એમને સમવપિત કરી દીધુાં છે. 

 હુાં સમજી ગયો છાં કે પ્રજ્ઞાવતાર થઈ રહ્યો છે. ભગવાન જોિે કામ 

કરવાનો વનશ્ચય કરી લીધો છે. આખુાં જીવન ભગવાનના કામમાાં વવતાવવાનુાં 
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નક્કી કયુું છે. લાકડુાં જ્યારે સમવપિત થઈ જાય છે તો લાકડુાં ૫ણ અક્ગ્ન બની 

જાય છે. એની હકિંમત ૫ણ અક્ગ્ન જેટલી જ થઈ જાય છે. જે લાકિાને બાળકો 

કાલે ઉછાળતાાં િતાાં તે આજે આગ  બની ગયુાં. િવે બાળકો તેને અિકવાની 

હિિંમત કરતાાં નથી, કારણ કે જે લાકડુાં િત ુાં એણે આગમાાં જવાની હિિંમત 

બતાવી. તમે ૫ણ ભગવાનના કામમાાં લાગી જવાની હિિંમત બતાવશો તો 

ધન્ય બની જશો. 

 ભગવાન તો પોતાનુાં કાયુ કરવાના જ છે, ૫છી ભલે તમે એમના કામમાાં 

ભાગીદાર બનો કે ના બનો. રામ ચાંદ્ર ભગવાન રાવણને એકલાાં મારી શકત ? 

િા, મારી શકત. રામમાાં એટલી શહકત િતી જ કે રાવણ અને બધા રાક્ષસોને 

એકલે િાથે મારી શકે. તેઓ પોતાના બાહબુલથી સીતાજીને પાછાાં લાવી શક્યા 

િોત, ૫રાંત ુભગવાન પોતાના ભતતોને શે્રય આ૫વા માગતા િતા. ભતતોને શ્રેય 

આવા પ્રસાંગોએ જ આપી શકાય છે. ભતતની ૫રીક્ષા ૫ણ આવા જ અવસરે જ 

થાય છે. એ સમય ૫ણ ઘણો શાનદાર િોય છે. ૫રીક્ષા રોજ  છે ? એનો ૫ણ 

સમય િોય છે. તમને આવા સવુણુ સમય માટે બોલાવવામાાં આવ્યા છે. માત્ર 
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નવરાત્રી અનષુ્ઠાન કરવા જ નથી બોલાવ્યા. અનષુ્ઠાન કરો છો એ ઘણુાં સારુાં 

છે. અિીં ગાંગાનો ૫વવત્ર હકનારો છે, હિમાલયની તળેટી છે, ગાયત્રી તીથુનુાં 

૫વવત્ર વાતાવરણ છે. એમાાં તમે ગાયત્રીના જ૫ કરો છો એ બહ ુઆનાંદની 

વાત છે, ૫ણ માત્ર અનષુ્ઠાનની સિળતા માટે જ તમને નથી બોલાવ્યા. 

આજના સૌભાગ્યશાળી સમયમાાં ભગવાનનુાં કામ કરી ભગવાનના કામમાાં 

ભાગીદાર થવા તમને બોલાવ્યા છે. તમે આ તકને ઓળખી શક્યા છો ? એનો 

લાભ લેવા તૈયાર છો ? ભગવાનને મદદ કરવા રાજી છો ? તમે આવા શભુ 

કાયુમાાં ઝાં૫લાવવા માટે તૈયાર છો ? છે હિિંમત ? જો તમારી બદુ્ધદ્ધ આ 

સઅુવસરને ઓળખવામાાં તમને મદદ કરે અને સલાિ આપે કે આ સવુણુ 

અવસરને ઓળખી લો, આ મોકો ઝિપી લો, તો તમે ધન્ય બની જશો, 

માલામાલ થઈ જશો. 

 આ યગુમાાં ભગવાનની આ૫ણી પાસે શી માગ છે ? તમે બધા યગુ 

શહકત ગાયત્રીના અભ્યાસ ુ છો. પ્રજ્ઞાવતાર તમારી પાસે ઇચ્છે છે કે તમે 

લોકોના વવચારો ને શદુ્ધ કરો. એમના મગજની અને વવચારોની સિાઈ કરો. 
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વવવેકશીલને પ્રજ્ઞા કિ ે છે. આમ તો માણસો બહ ુ  બદુ્ધદ્ધશાળી છે. મોટી મોટી 

બહમુાળી ઈમારતો તેમણે ઊભી કરી છે, પલુો બાાંધ્યાાં છે, મોટા મોટા બાંધો 

બાાંધ્યાાં છે, ૫ણ બીજી બાજુ એજ બદુ્ધદ્ધશાળી પ્રાણીઓ લોખાંિ અને વસમેન્ટ ખાઈ 

ગયાાં. કોઈ ૫ણ ખાતામાાં જાઓ તો તમને બદુ્ધદ્ધશાળી માણસો જ મળશે. બદુ્ધદ્ધ 

વગરના માણસો માત્ર ચાં૫લની ચોરી કરી શકે, ૫ણ બદુ્ધદ્ધશાળી માણસોએ તો 

આખી દુવનયાને ઉલ્લ ુબનાવી છે. દુવનયાનો વવનાશ બકુ્ધધશાળીઓએ જ કયો 

છે. હિિંદુસ્તાન પાહકસ્તાનના ભાગલા બકુ્ધધશાળીઓએ જ ૫િાવ્યા છે. સામાન્ય 

માણસો લાખો લોકોનુાં લોિી રેિાવી ન શકે. બદુ્ધદ્ધશાળી માણસોના મગજની 

સિાઈ કરવા માટે એવી એક જબરદસ્ત લિરે આવી રિી છે, એક એવુાં મોજુ ાં 

આવી રહ્ુાં છે, જે લોકોની વવચારવાની ૫ધધવતને બદલી નાાંખશે. વવચારો ને 

વવચારોથી બદલવામાાં આવશે. આનુાં નામ જ વવચાર ક્ાાંવત અથવા પ્રજ્ઞાવતાર 

છે. આ પ્રજ્ઞા અખભયાન કોઈ માણસ દ્વારા સાંચાખલત નથી. આ તો મિાશહકતનુાં 

કામ છે. એ મિા શહકત સામથ્યુ વાન, પ્રવતભાવાન અને શહકત શાળી છે. એના 

કાયુની સિળતા સામાન્ય માણસ જોઈ શકતો નથી. 
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 વવચારક્ાાંવતની સિળતા જબરદસ્ત છે. તમે જોશો કે મારા કાયુની 

સિળતા કેટલી શાનદાર િશે, કારણ કે મેં અવતાર સાથે િનમુાનજીની જેમ 

ખભે ખભો મેળવીને કામ કયુું છે. રાધા એક સામાન્ય ભરવાિની  છોકરી િતી, 

૫રાંત ુ કૃષ્ણ સાથે જોિાઈને તે ધન્ય બની ગઈ. શાનદાર શક્તતને સાથ 

આ૫નાર વ્યહકત ક્યાાંથી કયાાં ૫િોંચી જાય છે ! એટલા માટે આ વશખબરમાાં 

તમને ખાસ ઉદૃેશે્યથી બોલાવ્યા છે. જો તમને લાભ લેવાની ઇચ્છા િોય અને 

એ મોટા લાભને યોગ્ય તમારુાં વ્યક્તતત્વ િોય, તમારામાાં એ કાયુમાાં 

ઝાં૫લાવવાની હિિંમત િોય, તો આવો, આવો સવુણુ સમય ચકૂશો નહિ. આ 

અવસરનો પરેૂ પરૂો લાભ ઉઠાવો. તમને બધાને હુાં ઢાંઢોળાં છાં. જેઓ વનવતૃ્ત 

થઈ ગયા છે, જેમની પાસે સમય છે, પ્રવતભા છે જેમને કોઈ જવાબદારી નથી 

એ બધા આનો વધમુાાં વધ ુ લાભ લેવા માટે આમાંત્રણ આપુાં છાં. અમારી 

સેનામાાં ભરતી થઈ જાઓ. વવશેર્ કરીને જેઓ ૫હરશ્રમી અને ચાહરત્ર્ય વાન 

િોય અને જેમના માથે જવાબદારીઓ ઓછી છે એમને મારી ખાસ આગ્રિભરી 
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વવનાંતી છે. જેઓ પોતાનુાં ગજુરાન ચલાવ્યા ૫છી મસાજ અને દેશના કામમાાં 

સિયોગી બની શકે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. 

 તમારા માાંથી જેઓ ભાવનાશીલ છે, જેમની ઉ૫ર ઘરની જવાબદારીઓ 

ઓછી છે એમને હુાં રોકીશ. જેમની ઉ૫ર જવાબદારીનો ભાર છે એમને હુાં મદદ 

કરીશ. મારે શહકતપીઠો માટે કાયુકતાુ જોઈશે. આ શહકતપીઠોમાાં પ્રાણ પરૂવા 

મારે કાયુકતાુઓની જરૂર છે. મારે ર૪,૦૦૦ ની ભરતી કરવાની છે. જો તમે 

તમારા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી શકો એમ િો તો વાાંધો નહિ. બાકી હુાં 

તમારા રિવેાની, ખાવાની, ક૫િાની અને તમારી ૫ત્ની તથા છોકરાના ખચુની 

વ્યવસ્થા કરીશ, ૫ણ આ ખચુ બ્રાહ્મણોખચત િશે. તમે કિશેો કે આટલો બધો 

ખચુ તમે ક્યાાંથી લાવશો ? તમને ખબર નથી કે મારી પાછળ કેટલી મોટી 

શહકત છે. મારા ગરુુ ઘણા શહકત શાળી છે. મારી પાસે કશુાં નથી. હુાં ખાલી િાથે 

આવ્યો છાં. મારા ગરુુ ખાલી િાથ વાળા નથી. મને મારા ગરુુ ૫ર સાંપણુૂ 

વવશ્વાસ છે. યગુ વનમાુણનુાં કામ ભાવનાશીલો, ત્યાગીઓ તથા વનષ્ઠાવાન 

માણસો જ કરી શકશે. એટલે જ હુાં તમને કહુાં છાં કે મારે ભાવનાશીલ, 
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પ્રામાખણક અને ૫હરશ્રમી માણસોની જરૂર છે. આવા માણસોમાાં તમે સામેલ 

થઈ જાઓ તો તમારુાં િાહદિક સ્વાગત છે. હુાં તમને વવશ્વાસ આપુાં છાં કે તમે જે 

કોઈ ધાંધો કરો છો એના કરતાાં આ શે્રષ્ઠ છે. હુાં એ જ ધાંધો કરુાં છાં. એટલુાં હુ ાં 

તમને ખાતરી આપુાં છાં કે, આ ધાંધો બહ ુિાયદા વાળો છે. 

 અત્યારે મારી પાસે દસ લાખ સ્વયાંસેવકો છે. આખી દુવનયાને બદલવા 

માટે આટલા માણસો ઓછા કિવેાય. એકલા ભારતમાાં જ અત્યારે એક અબજ 

કરતાાં વધારે લોકો વસે છે. આ બધા પાસે ૫િોંચવા માટે દસ લાખ 

સ્વયાંસેવકો ઓછો ૫િે. યગુવનમાુણના કાયુકે્ષત્રને વવસ્તારવા માટે  તમારા જેવા 

ભાવનાશીલ, મિનેત ુઅને  વનષ્ઠાવાન માણસોની જરૂર છે. મારે વવચારશીલ 

વગુન,ે ભાવનાશીલ વગુને શોધવો ૫િશ,ે જે ત્યાગ અને બખલદાન આ૫વા 

આગળ આવે. મારે િોકટરોની, એન્ન્જવનયરોની તથા વસપાઈઓની જરૂર છે. 

મારે એવા લોકોની જરૂર છે, જે રાષ્ટ્રનુાં વનમાુણ કરી શકે. નવા કે્ષત્રમાાં કામ 

કરવા તમે મને સાથ આપો. મેં શાનદાર ભવાની તલવાર તૈયાર કરી છે. 

આવી શાનદાર યોજના આજ સધુી દુવનયામાાં બની નથી. મે ભણેલા ગણેલા 



યગુ દેવતાની અપીલ અસાાંભળી ન કરશો.  

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

માણસો વનયવમત, વવનામલૂ્યે સાહિત્ય વાંચાવવાની યોજના બનાવી છે. તમે 

ભણેલા માણસો સધુી મારી વાત ૫િોંચાિી દો. મારી પીિા, મારી વ્યથા તમામ 

લોકો સધુી ૫િોંચાિો. લોકોને તમે એવુાં ના કિશેો  કે ગરુુજી ખબૂ ખચિંવતત છે. 

એમની આંખમાાંથી દુવનયાના દુઃખી લોકો માટે અશ્ર ુ વિ ે છે. વવચાર ક્ાાંવત 

અખભયાનને મેં યગુ સાહિત્યના રૂ૫માાં લખવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં છે અને દરેક 

માણસને સ્વાધ્યાય કરવા મજબરૂ કયો છે. મારા વવચારો ને. તમે વાાંચો. એ 

વવચારો ને લોકો સધુી ૫િોંચાિો. મારા હૃદયની આગની ખચનગારી સાહિત્યના 

રૂ૫માાં ઘેર ઘેર ૫િોંચાિો. જીવનના વાસ્તવવક વસદ્ધાાંતને સમજો. સ્વપ્નોની 

દુવનયા માાંથી બિાર નીકળી આદાનપ્રદાનની દુવનયામાાં આવો. તમારી 

આસપાસના વવસ્તારમાાં જેટલા માણસો છે એમના સધુી મારા વવચારો િેલાવો. 

યગુ સાહિત્ય તમારા ૫િોશીઓને વાંચાવવાનુાં શરૂ કરી દો. એમને સાહિત્ય દ્વારા 

મારા વવચારોથી અવગત કરાવો. એનાથી જ મારુાં કામ થશે અને તો જ મને 

સાંતોર્ થશે. યગુ સાહિત્ય બધાને વાંચાવો. જે મારા વવચારો પ્રમાણે આચરણ 

કરશે એ જ મારો સાચો વશષ્ય કિવેાશે. મારા વવચારો તીક્ષ્ણ છે. મારી બધી જ 
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શહકત મારા વવચારોમાાં સમાયેલી છે. દુવનયાને બદલી નાખવાનો હુાં જે દાવો 

કરુાં છાં એ વસક્ધધઓથી નહિ, ૫રાંત ુમારા સશતત વવચારોથી કરુાં છાં. તમે આ 

વવચારો બધા લોકો સધુી િેલાવવામાાં મને મદદ કરો. તમે નવી પેઢી તૈયાર 

કરો. એમના જન્મહદવસ ઉજવો. એ દ્વારા મારા વવચારો દરેક ઘરમાાં ૫િોંચાિો. 

યગુ સાહિત્ય વાંચાવો, પ્રજ્ઞા અખભયાન વાંચાવો, જન્મહદવસ ઉજવો. તમારા 

માાંથી જે વ્યક્તતઓ પ્રજ્ઞા પતુ્રના રૂ૫માાં મારી સાથે એટલે કે યગુવનમાુણના 

કાયુમાાં જોિાવા માગે છે તેઓ અંગદ, નલ, નીલ, િનમુાન, ખખસકોલી, શબરી 

અને કેવટ બનીને આવે. તમે આવો તો ખરા. મારા માટે કામ તો કરો. ૫છી 

જુઓ કે હુાં ૫ણ તમારા માટે કામ કરુાં છાં કે નહિ. મેં ગાયત્રી માતા માટે કામ 

કયુું છે. ગાયત્રી માતાએ મારા માટે કામ કયુું છે. તમે મારુાં કામ કરો, હુાં તમારુાં 

કામ કરીશ. દેશમાાં થનારા બધા કાયુક્મોમાાં િવે હુાં જઈ શકુાં નહિ, ૫રાંત ુતમારા 

માાંના દરેક સહક્ય કાયુકતાુએ વરુ્માાં એકવાર િહરદ્વાર એટલે કે તમારા 

ગરુુદ્વારામાાં આવવુાં જોઈએ. અત્યારે સધુી તમે મારી પાસે વરદાન માગવા 

આવતા િતા. િવે તમારે ગરુુદખક્ષણા ચકુવવાનો વારો આવ્યો છે. હુાં તમારા 
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સમયની, મિનેતની, તમરી બદુ્ધદ્ધની, તમારા પૈસાની ગરુુદખક્ષણા ઇચ્છાં છાં. એટલે 

કે તમારે શ્રમ દાન, સમય દાન, અંશ દાન અને તમારા વ્યક્તતત્વનુાં દાન 

આ૫વુાં ૫િશે. હુાં એવા લોકોને બોલાવવા ઇચ્છાં છાં કે જે બીજાને આશીવાુદ 

આ૫વામાાં સમથુ િોય ખભે ખભો વમલાવીને કામ કરી શકે, જે ગોવધુન 

ઉઠાવવામાાં લાકિીનો ટેકો કરી શકે. મેં આખા વવશ્વને મારુાં કાયુકે્ષત્ર બનાવ્યુાં 

છે. દરેક વ્યહકતને િહરદ્વાર બોલાવી વવશ્વના કાયુકે્ષત્રમાાં કામ કરી શકે એ માટે 

પ્રાણ સાંચાર કરવામાાં આવશે. તમે બધા મારી આ યોજનામાાં મદદ કરો. 

વવવેકાનાંદ અને ચાણક્ય બનીને ગરુુના કામમાાં લાગી જવાનુાં છે. હુાં તમારો 

શ્રમ, સમય, ક્ષમતા તથા ભાવના માગવા આવ્યો છાં. તમે જો આ૫શો તો તમે 

વવશ્વાસ રાખજો કે તમે મારા ખેતરમાાં બી વાવશો, તો મારી જમીન તમારુાં બી 

ખાઈ જવાની નથી, ૫રાંત ુઅનેકગણુાં ૫કવીને પાછાં આ૫શે અને તમે ન્યાલ 

થઈ જશો. સમાપ્ત.  ૐ શાાંવતઃ શાાંવતઃ શાાંવતઃ 


