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યુગ ૫િરવતર્નનો આધાર િવચારકર્ાંિત
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
માનવી અને સમાજ સમક્ષ રહેલી અગિણત સમ યાઓ અને મુ કેલીઓનુ ં સમાધાન
કરવાની, ધરતી ૫ર વગર્ લાવવાની તથા સતયુગની પુનઃ થા૫ના કરવાની ભાવના
આ

િવ માનવના અંતરાત્મામા
અંતરાત્મામાં લહરાય
લહેરાય રહી છ.
છે આ ભાવના સાકાર કઈ રીત
રીતે થઈ

શકે ? આ પર્ નો જવાબ ફક્ત એક જ હોઈ શકે અને તે છે - લોકમાનસની
િવચારધારા બદલવાથી (લોકોના િવચાર૫લટાવી), િવચારકર્ાંિત એક એવી પર્િકર્યા છે
કે

ના આધારે લોકોની માન્યતાઓ અને િન ઠામાં ૫િરવતન
ર્ આણીને તેમનાં કાય

તેમજ કાય
તમજ
કાય૫
૫
િતને બદલી શકાય છ.
છે
ર્ િતન
આજના મનુ યની યિકતગત અને સામાિજક મુ કેલીઓનુ ં મ ૂળ કારણ તેની િનમ્ન
તરની િવચારધારાને આભારી છે . તેના માટે કોઈ શંકાને થાન જ નથી. આ૫ણી
અસંયિમતતાએ આ૫ણા

વા થ્યને તદૃ ન ખોખલુું બનાવી દીધુું છે . આ૫ણી

કંજૂસાઈએ આ૫ણને કૌટુંિબક નેહથી - િમતર્તાથી વંિચત કરી દીધાં છે . અ૫રાધી
મનોવ ૃિ એ દાનવતા તેમજ અશાંિતનુ ં સ ન કયુર્ં છે . હીણ૫તની ભાવનાને કારણે
આ૫ણી પર્ગિત અવરોધાય ગઈ છે .

દર્ુ તાને કારણે આ૫ણે િનમ્ન કક્ષાનુ ં જીવન જીવી

રહયાં છીએ. આ૫ણા અિવનય
રહયા
અિવનયે આ૫ણન
આ૫ણને દુ મનાવટ, િવરોધ, અસહકાર અન
અને
િતર કારી બના યા છે . અસમતોલતાને કારણે માનિસક શિકત નાશ પામી છે .
માનવીને

કંઈ દુઃખ, અભાવ કે મુ કેલીઓનો સામનો કરવો ૫ડે છે , તેન ુ ં મ ૂળ કારણ

તેના યિક્તત્વની િનમ્નતા છે . જો તેને સુધારવામાં આવે તો દરે ક મનુ ય સામાન્ય
સાધન સ૫િતમા
સં૫િતમાં ૫ણ વગીર્ય આનદ
આનંદ તથા ઉ લાસભય
લાસભયુર્ં જીવન જીવી શક
શકે છ.
છે
લોકો વા થ્ય, િશક્ષણ, ધન-વૈભવ, ૫દ-પર્િત ઠા
છે . ૫રં ત ુ વા તિવક સં૫િ

વી સં૫િ ઓનુ ં મહત્વ તો જાણે જ

તો િવચારો છે . અન્ય સં૫િ ઓ તેમજ સફળતાઓ તેને

આભારી છે . આ વાત હજુ સુધી તેઓ કેમ સમજી શકયા નથી ,,
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આ૫ણે આ૫ણી િવચારધારાનુ ં ખ ૂબ બારીકાઈથી અવલોકન કરીને તેનો તર તથા
િદશા જાણવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. આ૫ણી િવચારધારામાં જો વાસના, ત ૃ ણા,
કર્ોધ, લાલચ, આવેશ, ઈષાર્, અિભમાન

વા અવગુણોનુ ં પર્ાધાન્ય હોય તો સમજી

લેજો કે આ૫ણે હજુ મુઝવણ ભરે લી ૫િરિ થિતમાં જ જીવવાનુ ં છે . (હજુ એની એ જ
૫િરિ થિતમાં ગોથા ખાવાના છે ). પોતાના દોષ-દુગુર્ણોને જાણીને તેને સુધારવાની
ભાવના જો મનમાં જાગ ૃત 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
ે ા પોતાના
સુધારતા ૫હેલ
ો
મનોભાવોને
ો
ો ે િન
િ પક્ષ રીતે
ી ે સમ

છેે અનેે મન ૫ર કબજોો

જમાવી બેઠેલા અિનચ્છનીય, અસામાિજક અને અનૈિતક િવચારોને બરોબર પારખે છે .
દુ મનો અને દુ ટો

ારા થનારા હમ
ુ લાઓ ખાળવા માટે આ૫ણે

મ હંમેશા સતકર્

રહીએ છીએ તેવી જ રીતે મનોપર્દે શ (મનોભ ૂિમમાં) કુિવચારોએ કેવી જડ નાખી છે તે
પારખવામાં તેમજ તેને જડમ ૂળથી ઉખાડી નાખવા માટે સતત પર્યત્નશીલ રહેવ ું
જોઇએ.
સૌથી મોટો પુરુષાથર્ આત્મ સંશોધન કરવું તે છે ,
અને ખરાબ િવચારો ૫ર કાબ ૂ મળવી
અન
મેળવી શકાય છ.
છે બા

ના

ારા મનની ચંચળ વ ૃિ ઓ

દુ મનોનો સામનો કરવો સરળ

ુ
છે કારણ કે તેઓ જોઇ શકાય છે , ૫રં ત ુ આંતિરક શ ઓ
ન તો દે ખાય છે કે ન તેને
સમજી શકાય છે . તેથી તેમના તરફ ધ્યાન ૫ણ જત ું નથી અને તેમનો સામનો
ુ
કરવાની જ ર ૫ણ લાગતી નથી. આ પર્કારની વ ૃિ ને કારણે આંતિરક શ ઓ
ૂત કરતા જાય છ
પોતાનો જડો મજબ
મજબત
છે અન
અને ધીમ
ધીમે ધીમ
ધીમે આખી િચ વિ
વ ૃિ

૫ર કબજો

જમાવીને મનુ યને એકદમ િનમ્ન તરનો બનાવી મ ૂકે છે .
વી રીતે આ૫ણે બીજા લોકોની ટીકા, આલોચના કરીએ છીએ, િનંદા કરીએ છીએ,
તેના દોષો જોઇએ છીએ તેવી જ રીતે અરે ! તેના કરતા ૫ણ વધારે કડકાઈથી
આ૫ણા પોતાની િવચારભ ૂિમના ગુણ,કમર્ અને વભાવની ૫રખ કરવી જોઇએ અને
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વભાવની ૫રખ કરવી જોઇએ અને આ િકર્યા અમુક ચોકસ સમયગાળા દરમ્યાન
અમુક અમુક સમયના અંતરે અચ ૂક થવી જ જોઇએ. ફક્ત અસત્ય, છળ, િન ઠુરતા,
યિભચાર, બેઈમાની

વા અસામાિજક અ૫રાધો ૫ર જ નિહ ૫રં ત ુ સાથે સાથે

આળસ, પર્માદ, આવેશ, અસિહ ણુતા, કડવા વચન, અસત્યતા, અધીરાઈ, િચંતા,
િનરાશા, કાયરતા વગેરે દુગુણ
ર્ ો ૫ર ૫ણ નજર રાખવી જોઇએ અને

ૂ
મ ખેડત

પોતાના સૌથી સારા ખેતરમાં સૌથી સારાં બીજ વાવીને સૌથી સારો પાક મેળવે છે .
તેવી રીતે ઉ૫રોકત દુગુર્ણોને દૂર કરીને સિ ચારો અને ઉ ાવનાઓને મનોભ ૂિમ ૫ર
થાિપત કરવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ.
મ ચોર ૫ર નજર રાખવાથી તેને ચોરી કરવાની તક જ મળતી નથી અને આ૫ણું
ે ી જ રીતે
નુકશાન થત ું બચીી જાય છેે બરાબર તેવ
ી ે આ૫ણા દુગુણ
ર્ ો તરફ ૫ણ સતકર્
રહીને તેને આકર્મણ કરવાની કોઈ તક જ ન આ૫વામાં આવે તો ઈંધણ ન મળતા
હોલવાય જતી આગની

મ તે ૫ણ સમાપ્ત થઈ જાય છે .

િવચારો સતત

અભ્યાસમાં આવે અને કાયાર્િન્વત થાય તેની જડ મજબ ૂત બને છે . કુિવચારોને
ઉ વતા જ જો ડામી દે વામાં આવે અને તેન
આ૫વામાં આવે તો દુ ટ િવચારોએ ચોરની

થાને ઉચ્ચ િવચારોને
િ
પર્ધાનતા

મ ૫લાયન થઈ જ જવું ૫ડે છે . જયાં

તેમનો પર્બળ િવરોધ ન થાય ત્યાં આવા આસુરી િવચારો ઉ વે છે . પોતાનુ ં થાન
બનાવી લે છે . ૫રં ત ુ આ૫ણી િવચારભુિમમાં જો ઉચ્ચ િચંતન અને ઉચ્ચ િવચારોને
થાન આ૫વામાં આવે તો આ૫ણા ગુણ, કમર્, વભાવમાં ભળીને આ૫ણા ઉજ્જ્વળ
ભિવ ય િનમાર્ણમાં મહત્વપ ૂણર્ ભ ૂિમકા ભજવે જ છે .
ઉજ્જ્વળ ભિવ ય-િનમાર્ણ માટે િવચાર િનમાર્ણમાં મદદ ૫ થનાર સત્સાિહત્યનો
ે માં સકળાયલા
ચાિર યવાન અન
અને ઉચ્ચ કાય
કાયક્ષતર્મા
ક્ષ
સંકળાયેલા મનુ
મન યોનો
ર્ તર્

ૂબ
સ સંગ ૫ણ ખ
સત્સગ
ખબ

ઉ૫યોગી થઈ ૫ડે છે . આ૫ણે પોતે કરે લી ભ ૂલો માટે એકાંતમાં કાન ૫કડવા, ઊઠબેસ
કરવી, તમાચા મારવા, મ ૂગાર્ બનવું તથા શરીરને ઓ ં ભોજન આ૫વું વગેરે
શારીિરક દં ડ આપી શકાય છે . ગઈકાલે થયેલી ભ ૂલો આ

ન થાય તે માટે બીજા

ં જ િન
ે ો અનેે આખોો િદવસ
ે સવારના ૫હોરમા
િ
િદવસે
ો
િ ય કરીી લેવ
િ
આવીી ભ ૂલોો ન થાય
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તેન ુ ં ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આ પર્િકર્યા થોડાક જ િદવસોમાં આ૫ણી
િવચારશિકતને પુ ટ કરી દે શે. િવવેક, યોગ્યતા, તકર્, પર્માણ વ ત ુિ થિતનો િન પક્ષ
ભાવે તપાસવાનો કર્મ જો સદાય ચાલતો રહે તો મનમાં રહેલા ઘણા બધા ભર્મ
આપોઆ૫ જ દૂર થઈ જાય છે અને યવિ થત િવચારધારાને કારણે શાંિત, સમ ૃિ ,
પર્ગિત અને મહાનતાની િદશામાં બહુ ઝડ૫થી પર્ગિત થઈ શકે છે .
િવચારકર્ાંિત
િવચારકર્ાિત,

નો અથર્ છ
છે મનુ
મન યની આ થાન
થાને િનમ્ન તરથી ઉચ્ચતમ તર તરફ

ઉઘ્વર્ગામી કરવી અને આજના સમયની સૌથી મોટી માગ આ જ છે ,
િવ માનવ તડપી રહયો છે . યુગનો પોકાર આ જ છે અને આ પર્િકર્યા

ના માટે
ારા જ

સંસારનુ ં ઉજ્જ્વળ ભિવ ય શકય છે . આટલા મહત્વપ ૂણર્ અને જ રી હેત ુ માટે દરે ક
ંઈ િવચારવુ
ં ૫ડશે,ે કઈક
ંઈ કરવું ૫ડશે.ે સાવ શ ૂન્યમન ક બેસ
ે ી
બુિઘ્ધજીવી
ધ
ી મનુ યેે કઈક
િ
રહેવાથી તો આ૫ણે આ૫ણા આત્મા સાથે કતર્ યપાલન સામે ૫લાયનવાદી ગણાઈશુ.
તેથી ઉદાર અને િવચારશીલ મનુ યોને આ પર્કારના ૫રમાથર્ને, પુણ્યને પોતાના
કાય માં સમાવેશ કરવા માટે િવનંતી કરવામાં આવે છે .
પર્ાચીનકાલના ૫રમાથીર્ મહામાનવો આ

૫ણ આ કાયર્ કરતા રહયા છે . સરે રાશ

નાગિરક તરનુ ં જીવન જીવનાર લોકસેવક પોતાની સં૫િ
વહેંચે ,,

કેવી રીતે અને કોને કોને

વ ત ુ છે જ નિહ તે લાવે ક્યાંથી ? સદા ત ખોલવુ,ં કામળા આ૫વા, વાવ

બનાવડાવવી વગે
વગર
રે કામ તો સ૫િ
સં૫િ વાન લોકો

૫ણ કરી શક
શકે છ
છે અન
અને કર
કરે છ
છે ૫રત
૫રં ત ુ

બર્ ચેતા તત્વ ાનીઓ તો રાહ ભ ૂલેલા ભટકેલાઓને યોગ્ય રાહ બતાવે અને

ઊઠી

નથી શકતા તેઓને ઊંચે ઉઠાવવા માટે પોતાના કૌશલને ઉ૫યોગ કરે .
મનઃિ થિત બદલાવાથી ૫િરિ થિતઓ ૫ણ અચ ૂક બદલાય છે . જીવનમાં સફળતા
પામનાર અને ૫રમાથર્ને આધારે દે વમાણસ ગણાવનારા લોકોએ ૫ણ પોતપોતાના
ક્ષેતર્માં પોતાના તર મુજબની સ ૂઝ સમજણ અને કાય કયાર્ છે . આ કરવા યોગ્ય છે
અને આ નથી. દે વમાનવોની

મ કેટલાક બુિ જીવીઓએ ૫ણ કુિવચારોમાંથી

સદૃ ભાગેર્ િવચારો વાળવાની િદશામાં પોતાની

ા અને સિકર્યતાનો ઉ૫યોગ કય છે

ખરે ખર અિભનંદનીય છે .
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ર તામાં આવતા અવરોધોને દૂર કરીને નવી રાહ બતાડનાર સમુદર્માં રહેલ
દીવાદાંડીની

મ યોગ્ય માગર્દશર્ન આ૫વામાં પોતાનુ ં જીવન િવતાવવું જોઇએ. આ

કાયર્ને એટલું મહત્વ પ ૂણર્ ગણવામાં આ યું છે કે આ કાયર્ સાથે સંલગ્ન રહેનાર
મનુ યને ભ ૂસુર (પ ૃથ્વી૫િત), પ ૃથ્વીના દે વતા

વા ગણવામાં આ યા છે અને તે

મુજબની પર્િત ઠા, મહાનતા તેમને બક્ષવામાં આવી છે .
અ યારના લોકોમા
અત્યારના
લોકોમાં મોટાભાગના લોકોના મોટાભાગના િવચારો અન
અને કાય િદશાભર્મ
વા રહયા છે . તેને બદલીને, સુધારીને, ઉચ્ચ તરના બના યા વગર

ટકો નથી.

તેના માટે લોકસં૫કર્ કરી, ઘેર ઘેર અલખ જગાડી િવચારગો ઠીઓના માધ્યમ

ારા

તત્કાલીન ૫િરિ થિતઓ તથા તેના સમાધાનો દશાર્વવા આજનુ ં સૌથી મોટું કાયર્ છે .

ં પર્ ા ૫િરવારમા
ં અઠવાિડય
ં ો તથા
એટલેે માટેે જ આ૫ણા િમશનમા
એ
િ
િ
િ
સત્સગો
દી૫ય ોનુ ં આયોજન કરવાની એક યોજના બનાવી છે અને ખ ૂબ ઉત્સાહથી ચલાવી
રહયા છીએ.
વાણી

ારા સત્સગ
સત્સંગ પર્િકર્યા કરવાની સાથ
સાથે સાથ
સાથે કલમ

ારા

ાનય

અથાત
અથા
ર્ત ્

વાઘ્યાયનાં સાધનો એકિતર્ત કરવા ૫ણ એટલાં જ આવ યક છે . વાણી અને કલમ,
વાધ્યાય અને સત્સંગો સરખા જ મહત્વ ધરાવે છે .
ભેગાં થાય તો જ કરં ટ ઉત્પ

વી રીતે વીજળીના બે તાર

થાય છે તેવી રીતે વાણી અને કલમ ૫ણ એટલે જ

આવ યક છ.
છે ગાડીન
ગાડીને ચલવવા માટ
માટે બ
બે પડા
પૈડાં જ રી છ
છે ૫ણ સાથ
સાથે સાથ
સાથે બન
બંને હળીમળીન
હળીમળીને
ભાર વહન કરવાનુ ં કાયર્ કરતાં રહે તેવી યવ થા ૫ણ કરવી ૫ડે છે .
યુગસાિહત્યનુ ં સ ન કેન્દર્માં

તર ૫ર થઈ ર ું છે તે અનુ૫મ છે . તેમાં ભિવ યને

ઉજ્જ્વળ બનાવવા માટે વતમ
ર્ ાન સુધારવાનુ ં કામ ૫ણ થઈ ર ું છે . ચારે તરફ યુગ
મનીષીના પર્સાદ અનુદાન તરની માન્યતા આને મળી રહી છે .
Ôિવચારકર્ાિત અિભયાનÕ ને અત્યારના સમયની સૌથી સશક્ત મહાકર્ાંિત ગણવી
જોઇએ. આ અિભયાનને સતયુગ પાછો લાવવા માટે, નવયુગના ગંગાવતરણ માટેના
પર્ચંડ પર્યત્નના
પર્ચડ
પર્ય નના ૫મા
૫માં ગણવો જોઇએ.
જોઇએ
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યુગધમન
ર્ ે ઓળખીને ભાવનાશાળી વગર્ને યુગાંતરીત ચેતના સાથે જોડવો જોઇએ.
હાલના તબકકે

તો અગર્ણીઓ બુિઘ્ધજીવીઓના સિહયારા પર્યત્નોની અત્યંત

આવ યકતા છે . િવશેષ કરીને જ્યારે આ અવસર

વયં પોતાના અનેક અરમાનો

લઈને આ૫ણા જ બારણે આવી ઊભો છે , ત્યારે દરે ક પર્ાણવાન મનુ યે આ ભગીરથ
કાયમ
ર્ ાં પોતાની ભાગીદારી ન ધાવવી જોઇએ, સહયોગ આ૫વો જોઇએ

ાનય માં તમે પણ આહત
ુ ી આપો
સમ ત સંકટોનુુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુ બુિર્ ુ .

ઉપાયથી દુ બુિર્ ુ ને દૂ ર કરી

સ બુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં.

ીરામ શમાર્ આચાયજી
ર્ એ વતર્માન યુગની સમ યાના

સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે
આજનો યુગધમર્ છે . પુ તક સિૂિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િિન:શુ ક મંગાવો.
પર્ાિપ્ત થાન : ગાયતર્ી

ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨

પર્કાશન : યુગ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભ ૂિમ, મથુરા-૩
ફોન : ૦૫૬૫
૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮
૨૫૩૦૧૨૮, ફકસ
ફેકસ : ૦૫૬૫
૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
૨૫૩૦૨૦૦
E‐Mail : yugnirman@awgp.org.
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