
યવાશિક્ત નવસ નમા જોડાયુ   

 

ાનય મા તમ પણ આહિત આપો ં ે ુ : 
           માનવીય દબિુ ુર્સમ ત સકટોન એકમાતર્ કારણ છ ં ંુ ે -  .  ઉપાયથી દબિ ન દર ુ ુર્ ે ૂ

કરી સ બિ  થપાયુ  , ત જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિતનો સમાધાનકારક માગ ે ં ર્
છ યગઋિષ પરમપજ્ય પુ ૂ ંે .  . ીરામ શમા આચાયજીએ વતમાન યર્ ર્ ર્ ગુની સમ યાઓના 
સમાધાન માટ હજારો પ તકો લખ્યા છે ેુ ં  .આ પ તકોન જનુ ે -જનન વચાવવા ત આજનો ે ેં ં
યગધમ છુ ર્ ે .

1. યવાશિક્ત નવસ નમા જોડાયુ   
2. યવા યવાશિક્તુ ુ  રા ટર્શિક્ત બને 
3. યવાશિક્તન સન્યાસીનો સદશુ ે ં ં ે  : 

4. આશા અમર ધન છે 
5. મહાજનો યન ગતઃ સ પથાે ં  
6. શિક્ત નવસ નમા જોડાય ં : 
7. સજજનતા અન શાલીનતા શીખો  ે  
8. સાહસ આે ૫ણ સાદ પાડયો છે ે. 
9. યવાશિક્ત અઘ્યાત્મન ુ ે ૫ણ જાણે 
10. પોતાનો દર્િ ટકોણ બદલો 
11. આત્મિવ ાસ ન છોડો. 
12. સક પની પર્ચડ શિક્તં ં  
13. યવાવગ વાવલબી બનુ ર્ ં ે. 
14. ૫યાવરણન સરક્ષણ માટ આટલ કરોર્ ં ે ંુ . 
15. હિરયાળી વધારવામા યોગદાનં  
16. નશાખોરીન આત્મઘાતી પર્ચલનું   
17. ખચાળ લગ્નોનો િવરોધ કરોર્ . 

                                                                                   ‐ 1 ‐                       ગાયતર્ી ાન મદીરં - તપરુ          

18. આત્મીય લોકોન અનરોધ ે ુ : 
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1. યવાશિક્ત નવસ નમા જોડાયુ  

યગિનમાણ િમશનના સચાલકોન માનવ છ ક યવાવગ જ સમાજ અન રા ટર્ન આજની સકટ ભરલી ુ ુ ુ ુર્ ર્ં ં ં ે ે ે ે ં ે

૫િરિ થિતમાથી બહાર કાઢીન તમા નવી ચતનાનો સચાર કરી શકશં ે ે ં ે ં ે. સકટ ભલ સરહદો ઉં ે ૫ર આ ય હોય ુ ં

ક ે ૫છી ત સામાિજકે  ક રાજનૈિતક હોયે , ૫ણ એના િનવારણ માટ આે ૫ણા દશના યવકયવતીઓએ પોતાન ે ં ંુ ુ ુ

સવ વ ન્યોછાવર કરવામા કોઈ કસર નથી રાખીર્ ં . 

સમાજની બરાઈઓન દર કરવામાૂ ે ંૂ , તન ખરાબ માગથી પાછો વાળવામા અન તનો કાયાક પ કરીન નવ ે ે ેર્ ં ે ે ે ંુ

જીવન આ૫વામા જો કોઈ સમથ હોય તો ત પર્બ  અન ભાવનાં ે ેર્ ુ શીલ યવકયવતીઓ જ છુ ુ ે. તઓ પોતાના ે

િદલમા સમાજિનમાણની પીડા અનભવ અન પોતાની િવખરાયલી શિક્તઓન એકિતર્ત કરીન સમાજની ં ે ે ે ે ેર્ ુ

િવિભ  સમ યાઓનો ઉકલ લાવવામા તમનો ઉે ં ે ૫યોગ કર એ આજના સમયની તાતી જ રીયાત છે ે. દશની ે

પર્ગિતમા જ આં ૫ણી પર્ગિત અન ઉ િત રહલી છે ે ે. આ ઉદા  દર્િ ટકોણના આધાર જ યવાશિક્ત રા ટર્ની ે ુ

શિક્ત બનીન દશન સમિે ે ે ૃ , ઉ િત તથા પર્ગિતના માગ લઈ જઈ શક છેર્ ે ે. 

કોઈ ૫ણ દશનો િવકાસ ત્યાના સામાન્ય લોકોથી નિહે ં , ૫રત િવ ાન પર્િતભાઓના આધાર થાય છં ે ેુ . કોઈ 

૫ણ દશના નવિનમાણમા િવ ાનો અન યવાશિક્તનો ફાળો રહલોે ં ે ેર્ ુ  હોય છે. આજના સમયમા દરક યવાન ં ે ેુ

૫િર મ, ત્યાગ અન સવના િહત માટ કાય કરવાનો પાઠ શીખવો જોઈએે ેર્ ર્ . 
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2. યવા યવાશિક્ત રા ટર્શિક્ત બનુ ુ ે 
િવ શાિત અન સા કિતક સ ભાવનો સવાહક દશ આ  આંતકવાદ અન ઉગર્વાદના સકજામા ફસાયલો છં ે ં ં ે ે ં ે ેૃ . જાિતગત 
તથા સાપર્દાિયક િહંસા દં ેશની અિ મતા માટ ભય પ બની ગઈ છે ે. આખો દશા ભર્ ટાચારની બાબતમા ગળાડબ છે ં ેૂ . 
સમગર્ સમાજ આ  નતત્વહીન છે ેૃ . લોકશાહી યવ થા આ  ઉપહાસપાતર્ બની ગઈ છે. રા ટર્ના િનમાણન લ ય ર્ ુ ં
અંધકારમા ઓગળી ગય છં ં ેુ . 
 

આવી િવષમ પિરિ થિતનો સામનો કરવાની શિક્ત કોનામા છં ે? બધાનો મત છ ક યવાનોમા જ એ પર્ચડ ઊજા છે ે ં ં ેુ ર્ , 

ભલ પછી તઓ આ  િદશાહીન બની ગયા હોયે ે . 
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3. યવાશિક્તનુ ે સન્યાસીનોં  સદશં ે  : 

 વામી િવવકાનદે ં ે ક ુ ંછે, "દરકે  યિક્તની મ દરકે  રા ટર્નો ૫ણ એક િવશષે જીવનો યે  હોય છે. 

ઈંગ્લન્ડમાે  ંરાજનૈિતક સ ા જ તનીે  જીવનશિક્ત છે. ભારતમા ંધમર્ જ રા ટર્ીય જીવનનુ ંકન્દર્ે  છે અને તે જ 

રા ટર્ીય જીવનના સગીતનોં  મખ્યુ  વર છે. જો તમે ધમનર્ ે ત્યાગીને રાજનીિત, સમાજનીિત કે બીજી કોઈ 

નીિતને પોતાની જીવનશિક્તનેં કન્દર્ે  બનાવવામા ંસફળ થઈ જશો તો તમારંુ અિ તત્વ ૫ણ નિહ રહ.ે" 

  "તથીે   ભારતમા ં કોઈ૫ણ  પર્કારનો  સધારોુ   કે  ઉ િતનો  પર્યત્ન  કરતા  ૫હલાે  ં ધમનોર્   પર્ચાર  કરવો  જ રી  છે. 

ધમપર્ચારર્  કયાર્ ૫છી લૌિકક િવ ાઓ અને બીજી જ રી િવ ાઓ આપોઆ૫ આવી જશે. આ માટે જ ર છે વીયવાનર્ , તજ વીે , 

ાસ૫ં  અને મજબતૂ િવ ાસવાળા યવકોનીુ . મને દર્ઢ િવ ાસ છે કે હજારો યવકોુ  આગળ આવીને આ  તને ગર્હણ કરશે 

અને આ કાયનીર્  ખબૂ ઉ િત તથા ફલાવોે  કરશે. આ૫ણા દશનાે  યવકોુ  ૫ર મને  િવ ાસ  છે, તથીે  એકવાર ફરીથી તમને 

"ઉિત ઠથ જાગર્ત પર્ાપ્ય વરાિ બોધન" ના મહાન આદશનીર્  યાદ અપાવુ ં .ં" 

4. આશા અમર ધન છે 
કટલાક યવાનો માગમા આે ંુ ર્ વતી મ કલીઓ તથા શ આતની અસફળતાથી ગભરાઈન િનરાશ થઈ જાય છુ ે ે ે. 
એના પિરણામ તમના પગ લથડવા માડ છે ે ં ે ે,  પરત માણસ હમશા આશાવાદી જીવન જીવવ જોઈએં ે ં ે ં ંુ ુ . 
આશાવાદી મન ય અઘરામા અઘરા અન અશક્ય લાગતા કાય મા સફળતા મળવ છુ ં ં ે ં ં ે ે ે. યવકોએ અડગ રહીન ુ ે
મ કલીઓનો સામનો કરવો જોુ ે ઈએ. મ કલીઓથી ગભરાવ એ કાયરતા છુ ુે ં ે. પર્િતકળ પિરિ થિતઓમા પણ ૂ ં
ઓ માનિસક સતલન જાળવી રાખ છ તથા ધીરજવાન અન સિહ ણ રહ છ ત બા  કારણોથી પર્ભાિવત ં ે ે ે ે ે ેુ ુ

થતો નથી. 

5. મહાજનો યને ગતઃ સ પથાં  

 યવકુ  સમાજની કરોડરજ્જુ છે. તમનામાે  ંશિક્તનો પર્વાહ વહતોે  રહ ેછે. તઓે એ શિક્તનો ઉ૫યોગ 

કરવાનુ ંજાણે છે, ૫રતં  ુજયા ંસધીુ  તમનામાે  ંઆત્મિવ ાસ જાગર્ત નિહ થાય ત્યા ંસધીુ  તઓે પોતાની 

શિક્તને ઓળખીન ેતનોે  સદુ૫યોગ નિહ કરી શકે. આત્મિવ ાસ ૫છી દવે , ગરુુ અને ધમર્ તમનીે  આ થાનુ ં

કન્દર્ે  હોય છે. આ  આ તર્ણયમાથીે ં  યવકોનોુ  િવ ાસ ઘટતો જાય છે. િવ ાસ વધારનારંુ એક સતૂર્ છે. -

મહાપરષોુ ુ   માગેર્ ગયા છે તે જ સાચો માગર્ છે. સાચા સતોનં ં ુજીવન અિહંસા, સત્ય વગરે ે સદ ગણોથી્ ુ  

ભરપરૂ હોય છે. તમનોે  ઉ૫દશે  તમનાે  અંતરાત્માનો અવાજ હોય છે. 
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6. શિક્ત નવસ નમા ંજોડાય : 

 યવાનીુ  પોતાની સાથે શોભા, સ દયર્, આશા, ઉમગં, જોશ, ઉત્સાહ વગરે ે લઈને આવે છે. મન યનાુ  

ભાગ્ય અને ભિવ યનુ ંિનમાણર્  ૫ણ યવાનીમાુ  ંજ થાય છે. િકશોરાવ થા તથા યવાનીમાુ  ંજ યિક્તત્વ ઘડાય 

છે. કસગથીુ ં  બરબાદી ૫ણ આ  અવ થામા ંથાય છે. સારા સગથીં  બરબાદી અટકે છે તથા ઠે , ઉ ત 

અને સસુ કારીં  બની શકાય છે. આ ઉંમરને શાલીન બનાવવા માટે શાળાના િશક્ષણમા ં યાયામ, 

વાવલબનં , કલાકૌશલ અને વાઘ્યાય આ ચાર બાબતોનો ૫ણ સમાવશે કરવો જોઈએ. બર્ ચયનર્ ુ ંપાલન 

ન થવાથી શરીર કમજોર થઈ જાય છે. આત્મહીનતા આવી જાય છે અને યાદશિક્ત ઘટવા માડંે છે. િવકતૃ  

િચંતન અને કુસગથીં  આ ચપીે  બીમારી થાય છે. એનાથી બચવા માટે યાયામ, ખલકદે ૂ , ઠે  સાિહત્યનો 

વાઘ્યાય વગરમાે ે  ંરિચુ  કળવવીે  જોઈએ. 

 િશક્ષણની સાથસાથે ે વાવલબનનોં  ૫ણ િવચાર કરવો જોઈએ. ખતીે , ૫શપાલનુ , ઉ ોગ તથા 

વારસાગત ધધાં  તરફ ઘ્યાન આ૫વુ ંજોઈએ અને તમાે  ંમદદ કરી કશળતાુ  પર્ાપ્ત કરવી જોઈએ. આ  

લહારીકામુ , સથારીકામુ , દરજી કામ વગરનાે ે  યતર્ોનાં  કારણે કમાણી વધારે થાય છે. યવાનોએુ  અભ્યાસ 

કરતા ંકરતા ંઆવા ંકાય  ૫ણ શીખતા રહવે ં ુજોઈએ કે થી વાવલબીં  બની શકાય. 

 ભાવના, બિુ મ ા અને પર્િતભા ૫ણ જીવનના િવકાસ માટે જ રી છે. ઉદાસ અને િનરાશ યવાનુ  

થાકલોે , માદલોં , ૫છાત અને ઉપિક્ષે ત રહીને િજંદગીના િદવસો પરાૂ  કરે છે. આનાથી બચવા માટે તણેે 

વાઘ્યાય કરવો  જોઈએ અને કલાકૌશ ય તથા સ૫ંકર્ વધારવા ંજોઈએ. તો જ તે આગલી હરોળમા ંઊભો 

રહી શકશે. પર્ ાસાિહત્યથી વધારે સારંુ, સરળતાથી મળે તવે ં,ુ સ તુ ંઅને સરિચુ ુ  જગાડે તવે ં ુસાિહત્ય બી  

મળવુ ંમ કલુ ે  છે. પોતાની આસપાસમાથીં  તે મળવીને ે િનયિમત વાચવં ં ુજોઈએ. કલાકૌશ યમા ંભાષણ, 

ગાયન, વાદન વગરે ે ૫ર વધારે ભાર મકવોૂ  જોઈએ. નવસ ન માટે એમા ંપર્વીણ થયલાઓનીે  બધ ેજ 

જ ર છે. યગસગીતુ ં  માટે ૫ણ તમનીે  જ ર છે. તનાથીે  લોકસવાે  કરવાની તક મળે છે, સાથસાથે ે પોતાની 

પર્િતભાનો ૫ણ ખબૂ િવકાસ થાય છે. પોતાના અંતરમા ંભાવસવદનાં ે  જાગર્ત થાય છે. 

 ઘરઘરે ે  હિરયાળીની થા૫ના કરવી તે એક ખબૂ મહત્વનુ ંકાયર્ છે. આંગણવાડી તથા ઘરવાડીમા ં

ઋત ુપર્માણે શાકભાજી કરી શકાય. પર્દષણનાૂ  િનવારણ માટે, આંખો તથા મગજને શાિતં  આ૫વા માટે તથા 

ઘરની શોભા વધારવા માટે આંગણામા ંકરલીે  વાડી બહ ુઉ૫યોગી બન ેછે. 
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 આપણા દશમાે  ં હજુ ૫ણ મોટી સખ્યામાં  ંલોકો િનક્ષરણ છે. તમનાે  માટે પર્ૌઢશાળાઓ ચલાવવી 

જ રી છે. ભણલાઓે  સધીુ  સાિહત્ય ૫હ ચાડવા માટે ીરામ ઝોલા પુ તકાલયોની યવ થા થવી જોઈએ. 

યવકોમાુ  ંશૌયર્, સાહસ અને ૫રાકર્મ હોય છે. તમનીે  અંદર એક યો ો પાયલોે  હોય છે,  અન્યાય અને 

અનીિત  સાથે સઘષં ર્ કરતા આતરુ હોય છે. યવાનોનાુ  આ પૌરષનુ ે સામાિજક કિરવાજોનોુ  સામનો કરવા 

આમતર્ણં  આ૫વામા ંઆવી ર ુ ં છે. યવાનોએુ  નાતજાતના ભદભાવે , મત્યભોજનૃ ુ , ભાગ્યવાદ, મહતવાદુ ૂ ર્ , 

બાળલગ્નો, ખચાળર્  લગ્નો વગરે ે દષણોનુ ે નાબદૂ કરવા આગળ આવવુ ંજોઈએ. 
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7. સજજનતા અને શાલીનતા શીખો   

 જીવનિનમાણનોર્  મહત્વપણૂર્ સમય બારથી વીસ વષનીર્  ઉંમર સધુીનો હોય છે. આ િકશોરાવ થામા ં

બાળક માટીના લોચા વો હોય છે. આ સમય દરિમયાન તેનુ ં વુ ંઘડતર થશે એવો જ જીવનના અંત 

સધુી તે રહ ેછે. સમિૃ , પર્ગિત, શાિતં  તથા સદ્ ભાવનો આધાર મન યનાુ  સદ્ ગણુો ઉ૫ર રહલોે  છે. સ ગણુો 

જ યિક્તત્વને પર્ભાવશાળી બનાવે છે તથા દરકે  કે્ષતર્મા ંસફળતા અપાવે છે. યવાનીનાુ   પર્ારભં ે સદ્ ગણુો 

કળવવાે  તરફ સૌથી વધ ુઘ્યાન આ૫વુ ંજોઈએ. િવ ા, બળ, બિુ , ધન  વગરનીે ે  સરખામણીમા ંસદ્ ગણુોનુ ં

૫ લુ ંભારે હોય છે. 

  યવકુ  પોતાનુ ંભલુબંરંુૂ સમજતો હોય તણેે એક વાત ગાઠેં બાધીં  લવીે  જોઈએ કે સભ્ય અને 

જવાબદાર નાગિરક પોતાના યિક્તત્વને તજ વીે  બનાવવા માટે પોતાના વભાવમા ંસદ્ ગણુોનો સમાવશે 

કરવાનુ ંસતત ઘ્યાન રાખે છે. િશ ટતા જ માણસને લોકિપર્ય બનાવે છે. સદ્ ગણુી મન યુ  બીજાઓનુ ં દય 

જીતે છે. સભ્ય યવકોુ  જ પોતાના રા ટર્ની િ થરતા અને પર્ગિતમા ં ફાળો આપી શકે છે. તઓે હમશાં ે  

રચનાત્મક પર્વિ ઓૃ  કરતા રહ ેછે. 
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8. સાહસે આ૫ણે સાદ પાડયો છે. 

 સમયે, યગેુ, કત યર્ ે, જવાબદારીઓએ અને િવવકેે યવાનોનુ ે સાદ પાડયો છે. આત્મિનમાણર્  માટે તથા 

નવિનમાણર્  માટે કાટાળં  માગનર્ ુ ં વાગત કરીને યવાનોએુ  આગળ વધવુ ંજોઈએ. લોકો શુ ંકહ ેછે અને શુ ંકરે 

છે તનીે  િચંતા ન કરવી જોઈએ. પોતાનો આત્મા જ સાચો માગદશર્ ર્ક છે. ધમર્, અઘ્યાત્મ, સમાજ અને 

રાજનીિતના ંકે્ષતર્ોમા ંસધારાુ  તથા ઉ િતના નારા જોરશોરથી લગાવવામા ંઆવે છે, ૫ણ એ કે્ષતર્ોના લોકોની 

કથની અને કરણીમા ંજમીન આસમાન ટલુ ંઅંતર જોવા મળે છે. લોભ, મોહ, યશ વગરનીે ે  લાલસા 

માણસને કયાથીં  કયા ંલઈ જાય છે, ૫રતં  ુયવકોએુ  ૫થભર્ ટ ન થવુ ંજોઈએ. તમણે ે પોતાના આત્માને ગરુુ 

માનીને ે ઠ માગેર્ આગળ વધવુ ંજોઈએ. 

 સસારનં ે જીતવાની ઈચ્છા રાખનારા યવાનોએુ  ૫હલાે  ંપોતાને જીતવાનો પર્યત્ન કરવો જોઈએ. જયા ં

સધીુ  પોતાના જનાૂ  અને સડલાે  િવચારોએ બદલવામા ંનિહં આવે ત્યા ંસધીુ  વતમાનર્  દશામાથીં  ટકારો 

નિહ થાય. યવાનોુ  આત્મ ાને ટકાવી રાખી આગળ વધતા રહશેે તો સસારં  તમને ે અવ ય માગર્ આ૫શે. 

યવાનોએુ  સતોષીં  બનીને માનિસક સમતોલન જાળવી રાખી આનદભયં ુર્ જીવન જીવવુ ંજોઈએ. 

 પોતાના મનને ઉચ્ચ ભાવનાઓ અને સ કારોથીં  ઓતપર્ોત રાખવાથી સાસાિરકં  જીવનમા ંસફળતા 

મળે છે. અ ત ય ત જીવન જીવવુ,ં ઉતાવળ કરવી, રાતિદવસ કામમા ં ય ત રહવે ુ ંવગરે ે બાબતો માનિસક 

તણાવ પદાે  કરે છે. તથીે  િવવકપણે ૂ ર્ રીતે કામ કરવુ ંજ રી છે. ઈમાનદારી, સયમં , સજ્જનતના, િનયિમતતા, 

સ યવ થાુ   વગરથીે ે  ભરપરૂ હળવાશભયુર્ જીવન જીવવાથી મનઃશિક્તનો સદુ૫યોગ થાય છે અને ઈ રે 

આપલીે  શિક્તઓનો યોગ્ય લાભ  મળવીે  શકાય છે. 

 કત યોર્ ન ુ ંપાલન કરતા રહો અને ડયાર્ વગર િવઘ્નોનો સામનો કરતા રહો. આ જ ધમનોર્  સાર છે.  

લોકો માતર્ બકવાસ કરે છે, ૫ણ તને ં ુજીવનમા ંઆચરણ નથી કરતા તમનોે  કોઈ પર્ભાવ ૫ડતો નથી. ઓ 

ઠે  િચંતન અને ચિરતર્નો પોતાના જીવનમા ંસમાવશે કરે છે તમનીે  સવાસાધનાે  હમશાં ે  ંફળે છે. 

 ઘણા લોકોએ, વ ૃ ોએ કે ધનવાનોએ ક ુ ંહોય એ જ કારણે કોઈ ૫ણ વાતનો વીકાર ન કરવો 

જોઈએ. સત્ય હમશાં ે  ન્યાય અને ઈમાનદારીથી ભરલે ં ુહોય છે. જો કોઈ નાના કે ગરીબ માણસે ૫ણ સાચી 

વાત કહી હોય તો તનોે  વીકાર કરવો જોઈએ. જો તમારો આત્મા સત્ય અને ન્યાયયકુ્ત આદેશ આ૫તો 

હોય તો લાખો મખાઓનાૂ ર્  બકવાસ કરતા ંતે વધારે મ યવાનૂ  છે. 
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9. યવાશુ િક્ત અઘ્યાત્મને ૫ણ જાણે 

 ઘણા લોકો પર્ાચીન ૫રં૫રાઓને તોડીફોડી નાખવા માટે યવાનોનુ ે ઉ કરીને ે તમનામાે  ંઆકર્ોશ અને 

અસતોષં  જગાડે છે. ખોટી ૫રં૫રાઓનો નાશ કરવા માટે  સઘષં ર્ નથી કરતો તે વ થ અને જીવતં 

િજંદગી જીવી શકતો નથી. જનૂ ુ ંસાવ ખોટંુ અને નવુ ંજ બધુ ંસાચુ ંઆવો દર્િ ટકોણ સપણં ૂ ર્ રીતે સાચો નથી. 

સત્ય, અિહંસા, પર્મે, કરણાુ , સદાચાર વગરે ે તત્વો પરુાતન હોવા છતા ં૫ણ શા ત તથા આદરણીય છે. 

કોઈ૫ણ ભોગે તમનોે  ત્યાગ ન કરી શકાય. યવાવગમાુ ર્  ંઅપવૂર્ જોશ, સાહસ અને અ ભતુ કાયર્ક્ષમતા હોય 

છે. યવાશુ િક્તને ૫ડકાર ફકીેં  શકે એવુ ંકોઈ કાયર્ નથી. એટલુ ંજ ધ્યાન રાખવાની જ ર છે કે આ યવાશુ િક્ત 

સમ્યક્ િદશામા ંકામ કરે.  યવકોુ  જોશની સાથે હોશ ૫ણ રાખે છે, પોતાના િચંતનને યોગ્ય રાખે છે તઓે 

કોઈ ૫ણ અશક્ય કાયનર્ ે શક્ય બનાવી દે છે. યવકોુ ને એટલુ ંજ કહવાને ં ુકે જયારે તમને ે લાગે કે પોતે યોગ્ય 

િનણયર્  લવામાે  ંઅસમથર્ છે ત્યારે તમણે ે વડીલોની સલાહ િનઃસકોચં  લવીે  જોઈએ. તમનોે  અનભવુ  યોગ્ય 

માગદશનર્ ર્  આ૫વામા ંસક્ષમ બની શકે છે. 

10. પોતાનો દર્િ ટકોણ બદલો 
 િવચાર એક ખબૂ શિક્તશાળી ચબકું  છે. તે પોતે વો હોય છે તવીે  જ વ તઓનુ ે વાયમડળમાથીુ ં ં  

આકિષર્ત કરે છે. જ્યારે મન યનોુ  દર્િ ટકોણ બદલાઈ જાય છે ત્યારે તે િવ ાસ તથા ાપવકૂ ર્  કાયર્ કરે છે. 

કાયરતા છોડીને વીરત્વનુ ંતજે ધારણ કરે છે. ગ્લાિનને બદલે ઉજ્જવળ ભિવ યની આશાથી પર્કાિશત થઈ 

જાય છે. 

 યવાનોએુ  મનમાથીં  ભયને દરૂ  કરવો જોઈએ. કા પિનક િચંતાઓ અને કુિવચારોને દયમાથીં  બહાર 

કાઢી નાખવાં  ંજઈએ. પોતાની આસપાસ િનભયતાર્  તથા િનિ ંતતાનુ ંવાતાવરણ બનાવવુ ંજોઈએ. જનીૂ  

દખદુ  યાદો, કટુ પર્સગોં  વગરને ે ે ભલીૂ  જવા ંજોઈએ. 

11. આત્મિવ ાસ ન છોડો. 
 ભગવાન ેઆ૫ણને એવી શિક્ત આપી છે કે કોઈ ભય, િચંતા કે િનરાશા આ૫ણે સતાવી શકતી નથી. 

તથીે  ઊઠો અને ભયને ખખરીં ે  નાખોં . રડવાથી કોઈ કામ થવાનુ ંનથી. લખસકૂ ં ૂ ંુ ુ ખાઈને ૫ણ િનરતરં  હસતા 

રહો અને ભિવ યને સખદુ  બનાવવાનો પર્યત્ન કરતા રહો. 
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12. સકં પની પર્ચડં શિક્ત 

 જીવનની સફળતા-િન ફળતા, ઉત્કષર્-અ૫કષર્, ઉ િત-અવનિત, ઉત્થાન-૫તન વગરનોે ે  આધાર 

મન યનીુ  ઈચ્છાશિક્ત ૫ર રહલોે  છે. દઢૃ  ઈચ્છાશિક્ત  એક એવો િક લો છે કે ની ૫ર બા  ૫િરિ થિતઓ, 

ક પનાઓ કે કિવચારોનોુ  પર્ભાવ ૫ડી શક્તો નથી. દર્ઢ ઈચ્છાવાળો મન યુ  જીવનના ભયકરં   ઝઝાવાતોમાં  ં

૫ણ ચટ◌ાનનીૃ  મ અડગ રહ ેછે. 

 સકં પને સફળતાની જનની કહવામાે  ં આવે છે. એ ઈચ્છાશિક્તનુ ં જ સઘન ૫ છે. સકં પના 

અભાવમા ંશિક્તનો િવકાસ થતો નથી, તો એ ૫ણ સાચુ ંછે કે શિક્ત ના હોય તો સક પોં  ૫ણ પરાૂ  થતા 

નથી. સકં પની સાથે શિક્તને જોડવી તે એક કલા છે. બીજા બધા ંસાધનોની તલાનાુ મા ંશિક્ત વધારે 

મ યવાનૂ  છે. ઈચ્છાશિક્ત જો સકં પનુ ં ૫ ધારણ કરી લે તો મન યુ  અનકે ચમત્કાિરક કાય  કરી શકે છે. 

13. યવાવગુ ર્ વાવલબીં  બને. 

 તમે થોડો િવચાર કરશો તો સમજાશે કે રા ટર્નુ ંનૈિતક તર કયાથીં  કયા ં૫હ ચી ગયુ ં છે. નૈિતક 

તરનુ ં૫તન થાય તો આઘ્યાિત્મક િવકાસ થઈ શક્તો નથી. યવુાનો તથા રા ટર્ વાવલબનનં ે ભલતાૂ  જાય 

છે. આ ૫રાવલબનં  રા ટર્ના િવકાસમા ંમોટામા ંમોટો અવરોધ છે. વાવલબીં  બન્યા વગર રા ટર્ીય િવકાસનુ ં

પૈડુ ંઆગળ વધી શક્ત ુ ં નથી.  યવકયવતીઓુ ુ  માતર્ પોતાને જ નિહ, ૫રતં  ુ રા ટર્ને ૫ણ વાવલબીં  

બનાવવા ઈચ્છે છે તમણે ે એ માટે સકં પબ  થવુ ંજોઈએ.  રા ટર્ની િ થિત જોઈને વા દયમા ંપીડા અને 

યાકળતાુ  પદાે  થાય તમણે ે સાથકર્  પર્યત્નો કરવાનો સકં પ કરવો જોઈએ. 

 ભારત ગામડાઓનોં  બનલોે  કૃિષપર્ધાન દશે  છે. કૃિષની સાથે ૫શપાલનુ  જોડાયલે ં ુ છે. ૫શઉજાુ ર્ 

કદાિપ ખલાસ થવાની નથી. તે અનાજ લઈ લીધા ૫છી  નકામુ ંઘાસ વગરે ે બચે છે તમાથીે ં  પર્ાપ્ત થાય 

છે. ૫શઓનાુ  ંછાણમતૂર્ વગરે ે કીમતી ખાતર આપે છે. તે ગર્ામો ોગનુ ંએક મહત્વનુ ંઅંગ છે. 

 ૫શપાલનમાુ  ંગોપાલન સવ ઠર્ ે  છે. તથીે  ગોપાલન ૫ર આધાિરત ગર્ામો ોગોનો િવકાસ કરવો 

૫ડશે. ગાયનુ ંદધૂ , છાણ, મતૂર્ વગરનાે ે  ઉ૫યોગની ભાવનાત્મક શિુ  થાય છે તથા આરોગ્ય સારંુ રહ ેછે. 

તનાથીે  લઘઉ ોગુ  ૫ણ ચલાવી શકાય છે. 
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14. ૫યાવરણનર્  સરંક્ષણ માટે આટલુ ંકરો. 
 ૫યાવરણનીર્  દદશાુ ર્  માટે આ૫ણે અને બીજા દશવાસીઓે  જવાબદાર છે. આથી ૫યાવરણનર્ ે શુ  

કરવા નૈિ ઠક પર્યત્નો કરવા તે આ૫ણુ ં કત યર્  છે. યવકોએુ  નીચે બતાવલાે  ઉપાયોમાથીં  શક્ય હોય તે 

ઉપાયો કરવા જોઈએ. 

(૧) જો તમારા ઘરનો કોઈ નળ ટ૫કતો હોય તો તરત જ તનેે સધારીુ  લો કે બદલી નાખો. 

(ર). ક૫ડા ંવધારે હોય ત્યારે જ વોિશંગ મશીનનો ઉ૫યોગ કરો. 

(૩). વોિશંગ મશીનમા ંઓછા ફો ફટવાળાે  િડટરજન્ટનો ઉ૫યોગ કરો. 

(૪). કીટાણુનંાશક દવાઓ, ગર્ીસ, દવાઓ અને બીજા રાસાયિણક ૫દાથ  સડાસમાં  ંના નાખો. 

(૫) ગટરોમા ંકાગળના ડચાૂ , ચીંથરા, પ્લાિ ટકની થલીઓે  વગરે ે ના નાખોં . 

(૬). કાગળ, પાદંડા,ં નકામુ,ં ઘાસ વગરને ે ે બાળવાના બદલે જમીનમા ંદબાવી દો. તનાથીે  સારંુ ખાતર મળશે. 

(૭) ઘરની આસપાસ કડાઓમાુ ં  ંતલસીુ , લછોડ તથા બીજા છોડવા વાવો. તનાથીે  પરતોૂ  ઓિકસજન મળશે. 

(૮). બહુ દરુ  ના જવાનુ ંહોય તો બાઈક કે કારને બદલે સાઈકલનો ઉ૫યોગ કરો. ચાલતા જવાય તો વધ ુસારંુ. 

(૯) વાહનમા ંસીસારિહત પટર્ોલનોે  ઉ૫યોગ કરો. 

૧૦) કર્ોિસંગ ૫ર લાલ બ ી હોય  ત્યરે વાહન બધં કરી દો. 

૧૧) સાકંડા ર તાઓ તથા ભીડવાળા ં થળોએ કારનો ઉ૫યોગ ના કરો. 

૧ર) આજકાલ પ્લાિ ટકની થલીઓનોે  ઉ૫યોગ વધી ર ો છે. નકામી થલીઓે  ગમે ત્યા ંન નાખો. તનાથીે  

ભિમપર્દષણૂ ૂ  ફલાયે  છે. ખરીદી માટે જયારે બજારમા ંજાઓ તો ઘરથીે  કા૫ડની થલીે  લઈને જ જાઓ. 

૧૩) ર તા ૫ર કે જાહરે થળોએ થકોૂં  નિહ. ૫ડીકીઓ ખાઈને જયા ં ત્યા ં િપચકારીઓ મારી ગદકીં  ના 

ફલાવોે . જાહરમાે  ંગમે ત્યા ંપશાબે  ના કરો. 

૧૪) ઘરનો કચરો ર તા ૫ર ફકવાનાેં  બદલે કચરાપટીમાે  ંજ નાખો. 

૧૫) ડી.ડી.ટી.નો ઉ૫યોગ કરવો ઘાતક છે. ઘણા દશોએે  તનોે  ઉ૫યોગ બધં કરી દીધો છે. 

૧૬) ચામડાની વ તઓુ તથા ફરવાળા ચામડામાથીં  બનલીે  વ તઓનોુ  ઉ૫યોગ ન કરો. 

 ૫યાવરણનર્ ે દષિતૂ  કરવામા ંઆ૫ણે જ જવાબદાર છીએ અને જો ઈચ્છીએ તો આ૫ણે જ તનેે 

સધારીુ  શકીએ છીએ. 
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15. હિરયાળી વધારવામા ંયોગદાન 
 વાતાવરણ શુ  તથા શિક્તશાળી બનાવવામા ંવકૃ્ષોનુ ં  મહત્વ છે તે તરફ વૈ ાિનકોનુ ંઘ્યાન ગયુ ં

છે કે પી૫ળાનુ ં એક વકૃ્ષ પોતાના જીવનકાળમા ં લગભગ રર૫૦ િકલોગર્ામ કાબનડાયોકસાઈડર્  

વાયમડળમાથીુ ં ં  શ ષી લે છે અને એના બદલામ ં૧૧૦ િકલોગર્ામ ટલો પર્ાણવાય ુઆપે છે. વકૃ્ષોનો નાશ 

થવાના કારણે જ આ  વાતાવરણના પર્દષણનીુ  સમ યા એક મોટંુ સકટં  બની ગઈ છે. 

 ઘટાદાર વકૃ્ષોના વાયમાુ  ંએક િવશિ ટ પર્કાશની ભીનાશ હોય છે. એનાથી આસપાસ રહતાે  લોકો 

વ થ બને છે અને સિકર્ય રહ ે છે. વકૃ્ષો કપાઈ જવાના કારણે રોગોનુ ંપર્માણ વધતુ ંજાય છે. ાસ અને 

ચામડીના રોગો એના ં જ દ પર્િરણામુ  છે. શરીરશા ીઓના મત પર્માણે ઓિકસજન જીવનનો ોત છે. 

વાતાવરણમા ંતને ંપર્માણ ઓ  ંથવાથી અનકે શારીિરક રોગો પદાે  થાય છે. પર્દષિતુ  વાયમડળનાુ ં  કારણે 

માનસ અસતિલતં ુ  થઈ જાય છે. મનઃિ થિત િવશબ્ધુ , ઉ િજતે  અને આવશગર્ તે  રહ ે છે. આના લીધ ે

અ૫રાધો વધતા જાય છે. 

 વકૃ્ષઉછરને ે જ ભગવાનની સાચી પજૂા માનવામા ંઆવી છે. વનસ૫ંિ  આ૫ણી એક અમ યૂ  થા૫ણ 

છે. યવકોએુ  ઘરઘરે ે ે  તલસીુ  આરો૫ણનુ ંઅિભયાન શ  કરવુ ંજોઈએ. ગામની આસપાસ એક ઉ૫વન બનાવી 

તનાે  સરંક્ષણની જવાબદારી વીકારવી જોઈએ. 

16. નશાખોરીનુ ંઆત્મઘાતી પર્ચલન  

 નશાખોરીની કુટેવનો સામિહકૂ  િવરોધ કરવો જોઈએ. એમા ંકોઈ વાદ હોતો નથી. પૈસાની બરબાદી 

થાય છે. કાયર્ક્ષમતા ઘટતી જાય છે. સમાજમા ંસવતર્ર્  અ૫માન થાય છે. નશાખોરો ૫ર કોઈ િવ ાસ કરત ુ ં

નથી. ગરીબાઈ વધે છે. કટબમાુ ુ ં  ંકિજયાકકાસં  તથા અસતોષં  વધે છે. નૈિતક તથા ચાિરિતર્ક ૫તન થાય છે. 

ખશાખોરી ધીમી આત્મહત્યા છે. યવાનોએુ  નશાખોરીથી દરૂ  રહવે ં ુજોઈએ. એટલુ ંજ નિહ, ૫ણ સમાજમાથીં  

તનેે નાબદૂ કરવા માટે યવાશુ િક્તએ પર્ચડં સઘષં ર્ કરવો જોઈએ. 

 દા  ૫છી તમાકનોુ  નબરં  આવે છે. ભાગં, ગાજોં , અફીણ, ચરસ વગરે ે હાિનકારક ૫દાથ  તથા 

કિમ ટોનીે  દકાનુ  ૫ર વચાતાે  રાસાયિણક નશાઓથી ભયકરં  નકસાનુ  થાય છે. યવાનોએુ  આ યસનોની 

િવરુ  મોરચો માડવોં  જોઈએ. 
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17. ખચાળર્  લગ્નોનો િવરોધ કરો. 
 આ  લગ્નો પાછળ લાખો િપયા પાણીની મ વડફીે  મારવામા ંઆવે છે. લગ્નોન્માદની સમ યા દશે  અને 

સમાજની સૌથી ગભીરં  સમ યાઓમાનીં  એક છે. દશનીે  આિથર્ક અને સામાિજક િ થિતને જોતા ંઆ સત્યાનાશી પર્થાને 

નાબદૂ કરવી જોઈએ. રા ટર્ આ  યવાનોુ ને પોકારી ર ુ ંછે કે આ લગ્નોન્માદના કિરવાજનુ ે ન ટ કરી નાખો. 

 લગ્નોન્માદની સમ યાને દરૂ  કરવા માટે આદશર્ લગ્નોના ૫મા ંસામાિજક કર્ાિતં  કરવી જોઈએ. એ માટને ં ુ

સાહસ અને શૌયર્ યવાનોમાુ  ંપર્ચરૂ પર્માણમા ંહોય છે. 

 યવાનોુ  જો ધારે તો આ િદશામા ંઘણુ ં કામ કરી શકે છે.  યવાનોુ  આ માટે સમતં  હોય તમનીે  િમટીંગ 

બોલાવવી જોઈએ અને તમને ે પર્રણાે  આ૫વી જોઈએ કે સમાજને બરબાદ કરનારા આ કિરવાજ પીુ  કાદવમાથીં  

લોકોને બચાવવા માટે થોડુ ંસાહસ  કરે. ઓ સમતં  થાય તમનીે  પાસે પર્િત ા૫તર્ો ભરાવવા જોઈએ. આંદોલન 

તી તાથી ચલાવવુ ંજોઈએ.  યવાુ નો પર્િત ા કરે તમનામાે  ંસચ્ચાઈ, સાહસ અને દર્ઢતા ૫ણ હોવા ંજોઈએ. આ 

આંદોલનમા ંબધા અ૫િરણીત યવાનોુ  ભાગ લઈ શકે છે. યવકોુ  મોત સામે ઝ મવાની બહાદરીુ  બતાવી શકે છે, તો 

શુ ંભારતીય યવકોુ  મઢતાૂ  ભરલાે  આ કિરવાજનુ ે દરૂ  કરવાનુ ંસાહસ નિહ કરે ? સિશુ િક્ષત  અને સાહિ ક કમાિરુ કાઓ 

અ૫િરણીત કરહવાને ં ુજોખમ ખડીને ે ૫ણ એવી પર્િત ા કરી શકે કે દહજે ન માગે તવાે  યવાનુ  સાથે જ હુ ંલગ્ન કરીશ. 

ધનલોલ૫ુ અને છોકરાને વચીને ે દહજે માગનારા લોકોના ઘરમા ંજવાના  બદલે કવારાુ ં  રહવે ં ુવધારે ય કરે  છે. 

 ખરાબ કાય ને અટકાવવા માટે તમનોે  િવરોધ કરવા જ રી છે. એનાથી કડવાશ અને ઝઝટં  ઉભી થવાનુ ં

જોખમ ૫ણ રહલુ ં છે. કટલાકે  લોકો એવા અહકારીં  હોય છે કે કોઈ ગમે એટલેં સમજાવે છતા ંતઓે  પોતાની જીદ 

છોડતા નથી. આવા લોકો માતર્ િવરોધની જ ભાષા સમ  છે. તમને ે જયારે એવુ ંલાગે છે કે મારી િવરુ  ધણાૃ  અને 

િતર કારભયુર્ વાતાવરણ બની ર ુ ં છે, મારી બદનામી થઈ રહી છે ત્યારે તઓે  ઢીલા ૫ડી જાય છે. દરાગર્હીુ  લોકો 

વા તવમા ં કાયર હોય છે. િવવકશીલે  લોકો તો સાચી વાતને  ન્યાયબિુ થી વીકારી લે છે, ૫ણ અહકારીં  અને 

અિવવકીે  લોકોને ડરાવીને જ કાવી શકાય છે. 

 દરકે  જગ્યાએ કટલાકે  એવા વયસવકોં ે  તૈયાર થવા જોઈએ કે ઓ જ ર ૫ડયે સમય કાઢી શકે અને િવરોધ 

કરવાની પર્િતિકર્યા પે અ૫માન, ક ટ કે હાિન સહન કરવી ૫ડે તો ૫ણ એમને સહન કરે. 

 આ મોરચા  યુ નીિતના બધા ંપાસા ંઅ૫નાવવા ંજોઈએ. સઘષં ર્ એવી રીતે અને  એટલા પર્માણમા ંકરવો 

જોઈએ કે નાથી વધારે  ૫ડતો દર્ષે પદાે  ન થાય અને પોતાનુ ંપર્યોજન ૫ણ પરુંૂ થઈ જાય. કિરવાજોુ  અ૫નાવનારા 

લોકોમા ંિવરોધ અને િનંદા થવાનો ભય પદાે  કરવો જોઈએ. 

 આ રીતે દશમાે  ંએક સત્યાનાશી િરવાજના ૫મા ંલગ્નનો  ઉન્માદ છવાઈ ગયો છે તે દરૂ  થઈ શકશે. આમા ં

શરત  અને જ છે કે એની શ આત આ૫ણે પોતાનાથી કરવી ૫ડશે. 
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18. આત્મીય લોકોને અનરોધુ  : 

 આ  દશનીે  સામે મ વારીની સમ યા છે. અ૫રાધો વધી ર ા છે અને દરકે  જણ પોતાન ે

અસલામત માને છે. નશાખોરી, લગ્નોન્માદ વગરે ે સામાિજક કિરવાજોમાુ  ંઅઢળક ધન ખચાઈર્  ર ુ ં છે. 

દશનીે  અડધી વસિતના ૫મા ંનારીવગર્ નવરો બસીે  રહ ેછે. નાતજાત અને ઊંચનીચના ભદભાવે  સમાજને 

હજારો ટકડાઓમાુ  ંવહચીે  દીધા છે. લોકોનુ ં વા થ્ય બગડી ર ુ ં છે. રાજનતાઓનીે  ટકીૂં  બિુ  અને હલકા 

ચિરતર્ને કારણે ઉિદર્ગ્નતા વધી રહી છે. આંતરરા ટર્ીય રાજનીિત અને વૈ ાિનક પર્ગિત િવ માનવના 

સવનાશનર્ ુ ંકારણ બની ગઈળ છે. ભોગિવલાસની વિૃ ના કારણે લોકો કાયર અને કમાગગામીુ ર્  બનતા જાય 

છે. વાથર્પાયણતા અને સકિચતતાનાં ુ  કારણે દરકે  કે્ષતર્મા ંધતતાૂ ર્ , દ ટતાૂ , અનૈિતકતા વગરે ે વધી ગયા ંછે. 

આ ભયકરં  સમ યાઓથી બચવા માટે આ૫ણે લોકમાનસનુ ંશિુ કરણ કરવુ ં૫ડશે. આ કામ માતર્ કહવાે  

સાભળવાથીં  નિહ થાય. લોકો મોટા ભાગે એકબીજાને જોઈને અનકરણુ  કરતા હોય છે, તથીે  લોકોએ 

આઘ્યાિત્મક દર્િ ટકોણ પર્માણે પોતાનો જીવનકર્મ બનાવવો જોઈએ. ઠે  યિક્તઓના ઉ મ આચરણને 

જોઈને સામાન્ય લોકો ૫ણ એવી પર્વિ ઓર્  કરવા લાગશે. 

 દરકે  યવાનુ ે િવવકાનદનીે ં  મ ૫રમાત્માનુ ંસાિનઘ્યં  પર્ાપ્ત કરીને આત્મશિઘ્ધુ  તથા આત્મસધારુ  

કરવો જોઈએ. વાઘ્યાય ારા પોતાના મનોિવકારો અને દોષદગણોનુ ુર્ ે દરૂ  કરવા ં જોઈએ તથા સમાજ 

સવામાે  ંતન, મન અને ધનથી જોડાઈ જવુ ંજોઈએ. આમ કરવાથી યવાનોનાુ  યિક્તત્વનુ ં િનમાણર્  થશે. 

આવા યિક્તત્વવાન આત્માઓ જ યગિનમાણમાુ ર્  ંમહત્વની ભિૂમકા િનભાવશે. બધા ંયવકયવતીઓએુ ુ  આ 

વાતનુ ંસતત મનન િચંતન કરીને તનેે આચરણમા ંઉતારવાનો પર્યત્ન કરવો જોઈએ. 

પ તકો જાગત દવતા છુ ૃ ે ે, એના અધ્યયન, િચંતન, મનન ારા, 
પજા કરીન તરત વરદાન મળવી શકયા છૂ ે ે ે. 

આથી આપણ િનયિમત સ ગથો વાચતા રહવ જોઈએે ેં ં ંુ . 
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ઉ મ પ તકોના વાુ ં ધ્યાયન જીવનન જ રી અંગ બનાવવ જોઈએે ુ ું ં . 
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	કોઈ ૫ણ દેશનો વિકાસ ત્યાંના સામાન્ય લોકોથી નહિ, ૫રંતુ વિદ્ધાન પ્રતિભાઓના આધારે થાય છે. કોઈ ૫ણ દેશના નવનિર્માણમાં વિદ્ધાનો અને યુવાશક્તિનો ફાળો રહેલો હોય છે. આજના સમયમાં દરેક યુવાને ૫રિશ્રમ, ત્યાગ અને સર્વના હિત માટે કાર્ય કરવાનો પાઠ શીખવો જોઈએ.
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