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યગુ ૫િરવતર્નનો આધાર િવચારકર્ાિંત 
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દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

માનવી અને સમાજ સમક્ષ રહલેી અગિણત સમ યાઓ અને મુ કેલીઓનુ ંસમાધાન 
કરવાની, ધરતી ૫ર વગર્ લાવવાની તથા સતયગુની પનુઃ થા૫ના કરવાની ભાવના 
આ  િવ માનવના અંતરાત્મામા ંલહરેાય રહી છે  આ ભાવના સાકાર કઈ રીતે થઈ આ  િવ માનવના અંતરાત્મામા લહરાય રહી છ. આ ભાવના સાકાર કઈ રીત થઈ 
શકે ? આ પર્ નો જવાબ ફક્ત એક જ હોઈ શકે અને તે છે - લોકમાનસની 
િવચારધારા બદલવાથી (લોકોના િવચાર૫લટાવી), િવચારકર્ાિંત એક એવી પર્િકર્યા છે 
કે ના આધારે લોકોની માન્યતાઓ અને િન ઠામા ં૫િરવતર્ન આણીને તેમના ંકાય  
તેમજ કાયર્૫ િતને બદલી શકાય છે  તમજ કાય૫ િતન બદલી શકાય છ. 

આજના મનુ યની યિકતગત અને સામાિજક મુ કેલીઓનુ ંમળૂ કારણ તેની િનમ્ન 
તરની િવચારધારાન ેઆભારી છે. તેના માટે કોઈ શકંાને થાન જ નથી. આ૫ણી 
અસયંિમતતાએ આ૫ણા વા થ્યને તદૃન ખોખલુ ં બનાવી દીધુ ં છે. આ૫ણી ૃ ુ ુ
કંજૂસાઈએ આ૫ણન ે કૌટંુિબક નેહથી - િમતર્તાથી વિંચત કરી દીધા ં છે. અ૫રાધી 
મનોવિૃ એ દાનવતા તેમજ અશાિંતનુ ંસ ન કયુર્ં છે. હીણ૫તની ભાવનાને કારણે 
આ૫ણી પર્ગિત અવરોધાય ગઈ છે. દુર્તાને કારણે આ૫ણે િનમ્ન કક્ષાનુ ંજીવન જીવી 
રહયા ં છીએ. આ૫ણા અિવનયે આ૫ણને દ મનાવટ, િવરોધ, અસહકાર અને રહયા છીએ. આ૫ણા અિવનય આ૫ણન દુ મનાવટ, િવરોધ, અસહકાર અન 
િતર કારી બના યા છે. અસમતોલતાને કારણે માનિસક શિકત નાશ પામી છે. 
માનવીને  કંઈ દુઃખ, અભાવ કે મુ કેલીઓનો સામનો કરવો ૫ડે છે, તેનુ ંમળૂ કારણ 
તેના યિક્તત્વની િનમ્નતા છે. જો તેને સધુારવામા ંઆવે તો દરેક મનુ ય સામાન્ય 
સાધન સ૫ંિતમા ં૫ણ વગીર્ય આનદં તથા ઉ લાસભયર્ં જીવન જીવી શકે છેસાધન સ૫િતમા ૫ણ વગીર્ય આનદ તથા ઉ લાસભય ુજીવન જીવી શક છ.

લોકો વા થ્ય, િશક્ષણ, ધન-વૈભવ, ૫દ-પર્િત ઠા વી સ૫ંિ ઓનુ ંમહત્વ તો જાણે જ 
છે. ૫રંત ુવા તિવક સ૫ંિ  તો િવચારો છે. અન્ય સ૫ંિ ઓ તેમજ સફળતાઓ તનેે 
આભારી છે. આ વાત હજુ સધુી તેઓ કેમ સમજી શકયા નથી ,, 
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આ૫ણે આ૫ણી િવચારધારાનુ ંખબૂ બારીકાઈથી અવલોકન કરીને તેનો તર તથા 
િદશા જાણવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. આ૫ણી િવચારધારામા ંજો વાસના, ત ૃ ણા, 
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કર્ોધ, લાલચ, આવેશ, ઈષાર્, અિભમાન વા અવગણુોનુ ંપર્ાધાન્ય હોય તો સમજી 
લેજો કે આ૫ણે હજુ મઝુવણ ભરેલી ૫િરિ થિતમા ંજ જીવવાનુ ંછે. (હજુ એની એ જ 
૫િરિ થિતમા ંગોથા ખાવાના છે). પોતાના દોષ-દુગુર્ણોને જાણીને તેને સધુારવાની 
ભાવના જો મનમા ં જાગતૃ થાય તો સમજી લેજો કે તમે હવે િવચારોનુ ં મહત્વ 
સમજતા થયા છો. 

મનુ યના સૌથી મોટા દુ મન તેના કુિવચારો છે અને તેને કારણે જ મનુ યનુ ં૫તન 
થાય છે અને તેની પર્ગિત અવરોધાય છે. તેથી જ દીધર્દ ટાઓ પોતાની ૫િરિ થિત 
ધ ે ો ો ો ે િ ી ે ે ે ોસધુારતા ૫હલેા પોતાના મનોભાવોને િન પક્ષ રીતે સમ  છે અને મન ૫ર કબજો 

જમાવી બેઠેલા અિનચ્છનીય, અસામાિજક અને અનૈિતક િવચારોને બરોબર પારખે છે. 
દુ મનો અને દુ ટો ારા થનારા હમુલાઓ ખાળવા માટે આ૫ણે મ હમંેશા સતકર્ 
રહીએ છીએ તેવી જ રીતે મનોપર્દેશ (મનોભિૂમમા)ં કુિવચારોએ કેવી જડ નાખી છે તે 
પારખવામા ં તેમજ તેને જડમળૂથી ઉખાડી નાખવા માટે સતત પર્યત્નશીલ રહવે ુ ં
જોઇએ. 

સૌથી મોટો પરુુષાથર્ આત્મ સશંોધન કરવુ ંતે છે, ના ારા મનની ચચંળ વિૃ ઓ 
અને ખરાબ િવચારો ૫ર કાબ મેળવી શકાય છે  બા  દ મનોનો સામનો કરવો સરળ અન ખરાબ િવચારો ૫ર કાબ ૂમળવી શકાય છ. બા  દુ મનોનો સામનો કરવો સરળ 
છે કારણ કે તેઓ જોઇ શકાય છે, ૫રંત ુઆંતિરક શ ઓુ ન તો દેખાય છે કે ન તેન ે
સમજી શકાય છે. તેથી તેમના તરફ ધ્યાન ૫ણ જતુ ં નથી અને તેમનો સામનો 
કરવાની જ ર ૫ણ લાગતી નથી. આ પર્કારની વિૃ ન ે કારણે આંતિરક શ ઓુ 
પોતાનો જડો મજબત કરતા જાય છે અને ધીમ ેધીમે આખી િચ વિ  ૫ર કબજો પોતાનો જડો મજબતૂ કરતા જાય છ અન ધીમ ધીમ આખી િચ વિૃ  ૫ર કબજો 
જમાવીને મનુ યને એકદમ િનમ્ન તરનો બનાવી મકેૂ છે.

વી રીત ેઆ૫ણે બીજા લોકોની ટીકા, આલોચના કરીએ છીએ, િનદંા કરીએ છીએ, 
તેના દોષો જોઇએ છીએ તેવી જ રીત ેઅરે ! તેના કરતા ૫ણ વધારે કડકાઈથી 
આ૫ણા પોતાની િવચારભિૂમના ગણુ,કમર્ અને વભાવની ૫રખ કરવી જોઇએ અને 
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વભાવની ૫રખ કરવી જોઇએ અને આ િકર્યા અમકુ ચોકસ સમયગાળા દરમ્યાન 
અમકુ અમકુ સમયના અંતરે અચકૂ થવી જ જોઇએ. ફક્ત અસત્ય, છળ, િન ઠુરતા, 
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યિભચાર, બેઈમાની વા અસામાિજક અ૫રાધો ૫ર જ નિહ ૫રંત ુ સાથે સાથ ે
આળસ, પર્માદ, આવેશ, અસિહ ણતુા, કડવા વચન, અસત્યતા, અધીરાઈ, િચતંા, 
િનરાશા, કાયરતા વગેરે દુગુર્ણો ૫ર ૫ણ નજર રાખવી જોઇએ અને મ ખેડતૂ 
પોતાના સૌથી સારા ખેતરમા ંસૌથી સારા ંબીજ વાવીને સૌથી સારો પાક મેળવે છે. 
તેવી રીત ેઉ૫રોકત દુગુર્ણોને દૂર કરીન ેસિ ચારો અને ઉ ાવનાઓને મનોભિૂમ ૫ર 
થાિપત કરવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. 

મ ચોર ૫ર નજર રાખવાથી તેને ચોરી કરવાની તક જ મળતી નથી અને આ૫ણુ ં
ં ી ે ે ી ી ે ર્ ો ર્નકુશાન થત ુબચી જાય છે બરાબર તેવી જ રીતે આ૫ણા દુગુર્ણો તરફ ૫ણ સતકર્ 

રહીને તેન ેઆકર્મણ કરવાની કોઈ તક જ ન આ૫વામા ંઆવે તો ઈંધણ ન મળતા 
હોલવાય જતી આગની મ તે ૫ણ સમાપ્ત થઈ જાય છે.  િવચારો સતત 
અભ્યાસમા ં આવે અને કાયાર્િન્વત થાય તેની જડ મજબતૂ બને છે. કુિવચારોને  

િઉ વતા જ જો ડામી દેવામા ં આવ ે અને તેન થાને ઉચ્ચ િવચારોને પર્ધાનતા 
આ૫વામા ંઆવે તો દુ ટ િવચારોએ ચોરની મ ૫લાયન થઈ જ જવુ ં૫ડે છે. જયા ં
તેમનો પર્બળ િવરોધ ન થાય ત્યા ંઆવા આસરુી િવચારો ઉ વે છે. પોતાનુ ં થાન 
બનાવી લે છે. ૫રંત ુઆ૫ણી િવચારભિુમમા ંજો ઉચ્ચ િચતંન અને ઉચ્ચ િવચારોને 
થાન આ૫વામા ંઆવે તો આ૫ણા ગણુ, કમર્, વભાવમા ંભળીને આ૫ણા ઉજ્જ્વળ 
ભિવ ય િનમાર્ણમા ંમહત્વપણૂર્ ભિૂમકા ભજવે જ છે. 

ઉજ્જ્વળ ભિવ ય-િનમાર્ણ માટે િવચાર િનમાર્ણમા ં મદદ ૫ થનાર સત્સાિહત્યનો 
ચાિર યવાન અને ઉચ્ચ કાયર્કે્ષતર્મા ં સકંળાયેલા મન યોનો  સ સગં ૫ણ ખબ ચાિર યવાન અન ઉચ્ચ કાયક્ષતર્મા સકળાયલા મનુ યોનો  સત્સગ ૫ણ ખબૂ 
ઉ૫યોગી થઈ ૫ડે છે. આ૫ણે પોતે કરેલી ભલૂો માટે એકાતંમા ંકાન ૫કડવા, ઊઠબેસ 
કરવી, તમાચા મારવા, મગૂાર્ બનવુ ં તથા શરીરને ઓ  ં ભોજન આ૫વુ ં વગેરે 
શારીિરક દંડ આપી શકાય છે. ગઈકાલે થયેલી ભલૂો આ  ન થાય તે માટે બીજા 
િ ે ો ં િ ી ે ો ે ો િ ી ોિદવસે સવારના ૫હોરમા જ િન ય કરી લેવો અને આખો િદવસ આવી ભલૂો ન થાય 

 

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



તેનુ ં ધ્યાન રાખવામા ં આવ ે તો આ પર્િકર્યા થોડાક જ િદવસોમા ં આ૫ણી 
િવચારશિકતને પુ ટ કરી દેશે. િવવેક, યોગ્યતા, તકર્ , પર્માણ વ તિુ થિતનો િન પક્ષ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

ભાવે તપાસવાનો કર્મ જો સદાય ચાલતો રહ ે તો મનમા ં રહલેા ઘણા બધા ભર્મ 
આપોઆ૫ જ દૂર થઈ જાય છે અને યવિ થત િવચારધારાને કારણે શાિંત, સમિૃ , 
પર્ગિત અને મહાનતાની િદશામા ંબહુ ઝડ૫થી પર્ગિત થઈ શકે છે. 

િવચારકર્ાિંત  નો અથર્ છે મન યની આ થાને િનમ્ન તરથી ઉચ્ચતમ તર તરફ િવચારકર્ાિત, નો અથ છ મનુ યની આ થાન િનમ્ન તરથી ઉચ્ચતમ તર તરફ 
ઉઘ્વર્ગામી કરવી અને આજના સમયની સૌથી મોટી માગ આ જ છે, ના માટે 
િવ માનવ તડપી રહયો છે. યગુનો પોકાર આ જ છે અને આ પર્િકર્યા ારા જ 
સસંારનુ ંઉજ્જ્વળ ભિવ ય શકય છે. આટલા મહત્વપણૂર્ અને જ રી હતે ુમાટે દરેક 
િ ધ ી ે ંઈ િ ં ે ંઈ ં ે ે ીબિુઘ્ધજીવી મનુ યે કઈક િવચારવ ુ૫ડશે, કઈક કરવ ુ૫ડશે. સાવ શનૂ્યમન ક બેસી 

રહવેાથી તો આ૫ણે આ૫ણા આત્મા સાથે કતર્ યપાલન સામે ૫લાયનવાદી ગણાઈશ.ુ 
તેથી ઉદાર અને િવચારશીલ મનુ યોન ેઆ પર્કારના ૫રમાથર્ને, પણુ્યને પોતાના 
કાય મા ંસમાવેશ કરવા માટે િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 

પર્ાચીનકાલના ૫રમાથીર્ મહામાનવો આ  ૫ણ આ કાયર્ કરતા રહયા છે. સરેરાશ 
નાગિરક તરનુ ંજીવન જીવનાર લોકસેવક પોતાની સ૫ંિ  કેવી રીતે અને કોને કોન ે
વહેંચે ,,  વ ત ુછે જ નિહ તે લાવે ક્યાથંી ? સદા ત ખોલવુ,ં કામળા આ૫વા, વાવ 
બનાવડાવવી વગેરે કામ તો સ૫ંિ વાન લોકો  ૫ણ કરી શકે છે અને કરે છે ૫રંત બનાવડાવવી વગર કામ તો સ૫િ વાન લોકો  ૫ણ કરી શક છ અન કર છ ૫રત ુ
બર્ ચેતા તત્વ ાનીઓ તો રાહ ભલેૂલા ભટકેલાઓને યોગ્ય રાહ બતાવે અને  ઊઠી 
નથી શકતા તેઓને ઊંચે ઉઠાવવા માટે પોતાના કૌશલને ઉ૫યોગ કરે.

મનઃિ થિત બદલાવાથી ૫િરિ થિતઓ ૫ણ અચકૂ બદલાય છે. જીવનમા ં સફળતા 
પામનાર અને ૫રમાથર્ને આધારે દેવમાણસ ગણાવનારા લોકોએ ૫ણ પોતપોતાના 
કે્ષતર્મા ંપોતાના તર મજુબની સઝૂ સમજણ અને કાય  કયાર્ છે. આ કરવા યોગ્ય છે 
અને આ નથી. દેવમાનવોની મ કેટલાક બિુ જીવીઓએ ૫ણ કુિવચારોમાથંી 
સદૃભાગેર્ િવચારો વાળવાની િદશામા ંપોતાની ા અને સિકર્યતાનો ઉ૫યોગ કય  છે ૃ
 ખરેખર અિભનદંનીય છે.  
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ર તામા ં આવતા અવરોધોન ે દૂર કરીને નવી રાહ બતાડનાર સમદુર્મા ં રહલે 
દીવાદાડંીની મ યોગ્ય માગર્દશર્ન આ૫વામા ંપોતાનુ ંજીવન િવતાવવુ ંજોઇએ. આ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

કાયર્ને એટલુ ં મહત્વ પણૂર્ ગણવામા ંઆ યુ ં છે કે આ કાયર્ સાથે સલંગ્ન રહનેાર 
મનુ યને ભસૂરુ (પથૃ્વી૫િત), પથૃ્વીના દેવતા વા ગણવામા ંઆ યા છે અને તે 
મજુબની પર્િત ઠા, મહાનતા તેમને બક્ષવામા ંઆવી છે. 

અ યારના લોકોમા ંમોટાભાગના લોકોના મોટાભાગના િવચારો અને કાય  િદશાભર્મ અત્યારના લોકોમા મોટાભાગના લોકોના મોટાભાગના િવચારો અન કાય  િદશાભર્મ 
વા રહયા છે. તેન ેબદલીને, સધુારીને, ઉચ્ચ તરના બના યા વગર ટકો નથી. 

તેના માટે લોકસ૫ંકર્ કરી, ઘેર ઘરે અલખ જગાડી િવચારગો ઠીઓના માધ્યમ ારા 
તત્કાલીન ૫િરિ થિતઓ તથા તેના સમાધાનો દશાર્વવા આજનુ ંસૌથી મોટંુ કાયર્ છે. 
એ ે ે િ ં િ ં િ ં ોએટલે માટે જ આ૫ણા િમશનમા પર્ ા ૫િરવારમા અઠવાિડય સત્સગો તથા 
દી૫ય ોનુ ંઆયોજન કરવાની એક યોજના બનાવી છે અને ખબૂ ઉત્સાહથી ચલાવી 
રહયા છીએ. 

વાણી ારા સત્સગં પર્િકર્યા કરવાની સાથે સાથે કલમ ારા ાનય  અથાર્ત વાણી ારા સત્સગ પર્િકર્યા કરવાની સાથ સાથ કલમ ારા ાનય  અથાત ્
વાઘ્યાયના ંસાધનો એકિતર્ત કરવા ૫ણ એટલા ંજ આવ યક છે. વાણી અને કલમ, 
વાધ્યાય અને સત્સગંો સરખા જ મહત્વ ધરાવે છે.  વી રીતે વીજળીના બે તાર 
ભેગા ંથાય તો જ કરંટ ઉત્પ  થાય છે તેવી રીત ેવાણી અને કલમ ૫ણ એટલે જ 
આવ યક છે  ગાડીને ચલવવા માટે બે પડૈા ંજ રી છે ૫ણ સાથે સાથે બનંે હળીમળીને આવ યક છ. ગાડીન ચલવવા માટ બ પડા જ રી છ ૫ણ સાથ સાથ બન હળીમળીન 
ભાર વહન કરવાનુ ંકાયર્ કરતા ંરહ ેતેવી યવ થા ૫ણ કરવી ૫ડે છે. 

યગુસાિહત્યનુ ંસ ન કેન્દર્મા ં  તર ૫ર થઈ ર ુ ંછે તે અન૫ુમ છે. તમેા ંભિવ યને 
ઉજ્જ્વળ બનાવવા માટે વતર્માન સધુારવાનુ ંકામ ૫ણ થઈ ર ુ ંછે. ચારે તરફ યગુ 
મનીષીના પર્સાદ અનદુાન તરની માન્યતા આને મળી રહી છે. 

Ôિવચારકર્ાિત અિભયાનÕ ને અત્યારના સમયની સૌથી સશક્ત મહાકર્ાિંત ગણવી 
જોઇએ. આ અિભયાનને સતયગુ પાછો લાવવા માટે, નવયગુના ગગંાવતરણ માટેના 
પર્ચડં પર્ય નના ૫માં ગણવો જોઇએપર્ચડ પર્યત્નના ૫મા ગણવો જોઇએ.  
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યગુધમર્ન ેઓળખીને ભાવનાશાળી વગર્ને યગુાતંરીત ચેતના સાથે જોડવો જોઇએ. 
હાલના તબકકે તો અગર્ણીઓ બિુઘ્ધજીવીઓના સિહયારા પર્યત્નોની અત્યતં 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

આવ યકતા છે. િવશેષ કરીને જ્યારે આ અવસર વય ં પોતાના અનેક અરમાનો 
લઈને આ૫ણા જ બારણે આવી ઊભો છે, ત્યારે દરેક પર્ાણવાન મનુ ય ેઆ ભગીરથ 
કાયર્મા ંપોતાની ભાગીદારી ન ધાવવી જોઇએ, સહયોગ આ૫વો જોઇએ 

ાનય મા ંતમે 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.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન 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 ફોન : ૦૫૬૫ ૨૫૩૦૧૨૮,  ફકસ : ૦૫૬૫ ૨૫૩૦૨૦૦ 

 E‐Mail : yugnirman@awgp.org.

 

  

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com


