
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સમાજન ે
યસનમક્ત કરવા યસનમકુ્ત કરવા 
શુ ંકરવુ ં? 

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે 

ૐ ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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સમાજને યસનમકુ્ત કરવા શુ ંકરવુ ં?

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

લોકોની ઘનસ૫ંિ , ચાિર ય, તદુંર તી અને મયાર્દાઓનો નાશ કરીને સમાજને 
અધઃ૫તનની ઊંડી ખાઈ તરફ ધકેલનારો યસન પી રાક્ષસ પોતાના સપંણૂર્ પર્ભાવ 
સાથે આ  ચોતરફ લીફાલી ર ો છે  આ  તો ઘરે ઘરે  ગલીએ ગલીએ  કલ  સાથ આ  ચોતરફ લીફાલી ર ો છ. આ  તો ઘર ઘર, ગલીએ ગલીએ, કૂલ, 
કૉલેજો તથા બીજા સાવર્જિનક થળો ૫ર તથા બસો અને ટેર્નોમા ં૫ણ આ યસન પી 
રાહસ ધમૂર્પાન, તમાકુ, પાનમસાલા, ગટુખા, શરાબ, ગાજંો, ભાગં વગેરેનો ૫મા ં
જયા ંજુઓ ત્યા ંસવર્તર્ નજરે ૫ડે છે. ઓિફસો અને સાવર્જિનક મકાનોની દીવાલો અને 
ખણા પાનમસાલા અને તમાકની િપચકારીઓથી ચીતરેલા જોઈને સખત ધણા ઉ પ  ખણૂા પાનમસાલા અન તમાકુની િપચકારીઓથી ચીતરલા જોઈન સખત ધણૃા ઉત્પ  
થાય છે, ૫રંત ુગદંકી ફેલાવનારાઓને તો આનાથી કોઈ ફરક ૫ડતો નથી. 

 એક યગુસૈિનક આ રાહસ સામે કેવી રીતે ઝ મે ? તેના માટે અહીંયા કેટલાક 
રચનાત્મક ઉકેલ આ૫વાનો પર્યત્ન કરી ર ા છીએ. આ પર્યત્નોથી કેટલી સફળતા ફ
મળશે તેની િચતંા કરવી છોડી દો. આ૫ણો પર્યત્ન યોગ્ય િદશામા,ં ૫િવતર્ ઉ ેશથી 
આ૫ણી પરૂી શિક્ત અને તાકાત સાથે થઈ ર ો છે તેને જ ૫િરણામ ગણો. યુ મા ં
જીત કોની થઈ ને હાર કોની થઈ તે વાત અગત્યની નથી, ૫ણ વીરતાપવૂર્ક કોણ 
લડ  ંતે જ વાત અગત્યની છે. આ૫ણને િવજય જ મળશે એવી આશા સાથે છેક લડ  ુત જ વાત અગત્યની છ. આ૫ણન િવજય જ મળશ એવી આશા સાથ છક 
છેવટ સધુી ઝ મતા રહવે ુ ંતે જ યગુસૈિનકનો ધમર્ છે. સફળતા, િન ફળતાનો િવચાર 
યગુસૈિનકે કરવાનો હોય જ નહીં.   

દરેક યગુસૈિનક પોતાની અંદર આત્મિવ ાસ અન ેઆત્મબળ પેદા કરે. સાથે સાથે એ 
૫ણ િવચારે કે યગુ૫િરવતર્ન માટે સમાજને સભ્ય અને સં કારી બનાવવાના પર્યત્નમા ં
આ૫ણે એકલા નથી. આ૫ણને  મદદ કરવા માટે, સહયોગ આ૫વા માટે િવરાટ 
ગાયતર્ી ૫િરવારની છતર્છાયા, મા ગાયતર્ીની કૃપા અને ઋિષયગુ્મના આશીવાર્દ સતત 
આ૫ણી સાથે જ છે. નુ ંકામ આ૫ણે કરી ર ા ંછીએ તે આ૫ણુ ંધ્યાન કેમ ન રાખે ? 
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દરેક યગુસૈિનકે પરૂતા પર્માણમા ં યસનમિુક્તની નાની નાની ચો૫ડીઓ પોતાની 
પાસે રાખવી જ જોઇએ. આ ઉ૫રાતં યસનમિુક્તને લગતા આકષર્ક અને સ તા 
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ફો ડરો તથા ૫તર્કો ૫ણ છપાવી શકાય. તેને મફતમા ંવહેંચવા જોઇએ. આ ૫તર્કોમા ં 
યસનમિુક્ત આંદોલન સબંિંધત નાની નાની પિુ તકાઓના પર્ેરણાદાયી અવતરણો 
પિુ તકાના નામ સાથે આ૫વાથી લોકો તે પિુ તકા પરેૂપરૂી વાચંવા માટે પર્ેરાશે અને 
તેનુ ંવેંચાણ ૫ણ કરી શકશે. 

જ્યારે ૫ણ યગુસૈિનક કોઈ યિક્તને ધમૂર્પાન કરતી અથવા તમાકુ ગટુખા ખાતી જુએ 
તો તેને તરત જ નમર્ િવનતંી કરો કે ભાઈ ! તમે આ બીડી, િસગારેટ પીવાનુ ંછોડીને 
મારી વાત ધ્યાનથી સાભંળો. ૫છી તેને ખબૂ જ િવનમર્તાથી આ યસનોથી થનારા 

ી ે ે ી ી ે ો ૈિ ે ે ે િ ંનકુસાનથી અને તેની ભયાનકતાથી વાકેફ કરો. યગુસૈિનકે તેને લગતા સાિહત્યન ુ
વાચંન કરી તેમાથંી પર્ભાવશાળી અને પર્ેરણાદાયક હકીકતો યાદ રાખી લેવી જોઇએ. 
કદાચ સામેની યિક્ત આ૫ની સામે દલીલ કરે તો તમે સામી દલીલ ન કરો, ૫રંત ુ
પર્ામાિણક હકીકતો અને આંકડાના આધારે તેને પોતાની વાત સમજાવવા પર્યત્ન કરો, 

ૈસામેવાળો કદાચ એમ ૫ણ કહ ેકે હુ ંમારા પૈસાથી પીવુ ં  ંતેમા ંકોઈનુ ંશુ ંજાય છે ? 
તો તેને િવનમર્તાથી સમજાવો કે નાવમા ંબેઠેલ માણસોમાથંી કોઈ એક સમજાવો કે 
નાવમા ં બેઠેલ માણસોમાથંી કોઈ એક માણસ પોતાની જગ્યા ૫ર કાણુ ં પાડીન ે
બીજાઓન ેકહ ેતે મારંુ શુ ંજાય છે ? તો શુ ંતે યોગ્ય છે ? નાવમા ંકાણુ ંતેણે પાડયુ ં
હોય, ૫ણ તેનુ ંખરાબ ૫િરણામ તો બધાનંે ભોગવવુ ં૫ડે છે. 

આમ કોઈ૫ણ યસનથી થતુ ંનકુસાન યિક્તગત નહીં, ૫રંત ુસામાિજક નકુસાન છે. 
તેના ખરાબ ૫િરણામો આખા સમાજન ેભોગવવા  ૫ડે છે. એક રીત ેજોતા આ૫ 
યસની બનીને યસનનો પર્ચાર જ કરી ર ા છો  ના કારણે બીજાઓ ૫ણ યસની યસની બનીન યસનનો પર્ચાર જ કરી ર ા છો. ના કારણ બીજાઓ ૫ણ યસની 
બને છે. તમારા ારા છોડવામા ંઆવલે ઝેરી ધમુાડો, દુગર્ધ અને ગદંકીને કારણે 
બીજા બધાને હાલાકી ભોગવવી ૫ડે છે અને નકુસાન બેઠવુ ં૫ડે છે. આવુ ંકરવાનો 
કોઈને ૫ણ અિધકાર નથી. આટલુ ંસમજાવી તેમને ફરીથી નમર્ િવનતંી કરવી જોઇએ 
ે િ ે ે ં ો ોકે આ રાક્ષસ ૫ર િવજય મેળવવા માટે તમારુ મનોબળ તથા આત્મબળ દર્ઢ બનાવો.  
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ક્યારેક કોઈ યિક્ત આ૫ની હાસંી ઉડાવીને આ૫નો િતર કાર ૫ણ કરે, ૫રંત ુતેના 
માટે આ૫ ૫હલેેથી જ તૈયાર રહો. આ તો લોકસેવકોની મળતી ભેટ છે અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સફળતાનુ ંપર્થમ ૫ગિથયુ ંછે. માટે તેનાથી તમે સહજે ૫ણ ચિલત થશો નહીં. 

 કેટલાક લોકો તમારી વાતો સાભંળી પર્ભાિવત થઈ તમને યસન છોડવા માટેના 
ઉપાય ૫ણ પછૂશે. તો તમે તેને યસનમિુક્ત આંદોલનની ચો૫ડીઓ વાચંવા માટે 
આપો  પોતાના મનોબળ અને આ મબલને મજબત કરીને ઇ ટદેવ સમક્ષ તેને આપો. પોતાના મનોબળ અન આત્મબલન મજબતૂ કરીન ઇ ટદવ સમક્ષ તન 
છોડવા માટેનો સકં પ કરવાનુ ંકહો. તેમનુ ંનામ-સરનામુ ંન ધી લઈન ે૫તર્ ારા કે 
યિક્તગત રીતે તમેનો સ૫ંકર્ કરી વારંવાર તેમને સમજાવતા રહો. તમારી 
આત્મીયતા, સદ્ યવહાર અને તેમના પર્ત્યેની તમારી શભુકામના જ ર કોઈક 

ી િ ે ઈ ો ી ે ે ી ં ો ંચમત્કારી ૫િરણામ લાવશે.  ભાઈ યસન છોડી દે તેની પર્શસા કરો. ય , સત્સગ 
અને ગોિ ઠ વા કાયર્કર્મોમા ં તેમને બોલાવીન ે તેમને અિભનદંન આપો. તેમના 
િવચારો યક્ત કરવાની તક આપો.  લોકો ધીરે ધીરે યસનને છોડવાનો પર્યત્ન 
કરતા હોય તેમને ૫ણ પર્ોત્સાિહત કરવાથી તેમનુ ંઆત્મબળ વધશે અને બહ ુજલદી 

ૈિતેઓ યસનથી મકુ્ત બની જશે. આ રીત ેયગુસૈિનકો ારા વારંવાર ટોકવાથી અને 
પર્ેરણા આ૫વાથી યસન કરવુ ંએને એક સામાિજક ગનુો માનવામા ંઆવશે. જ્યારે 
મોટાભાગના લોકો યસનને સામાિજક અ૫રાધ માનશે. તો યસન કરવાની પર્વિૃ  
ઓછી થતી જશે તો ધીમે ધીમે એક િદવસ સપંણૂર્૫ણે તે સમાજમાથંી નાબદૂ થઈ 
જશે. 

સમાજમા ંજાગિૃત આવવાને કારણે નશીલા ૫દાથ ની માગં આપોઆ૫ ઓછી થઈ 
જશે, તેના કારણે તેના વેચાણમા ં૫ણ ઓટ આવશે. આવી ૫િરિ થિતમા ંવેપારીઓ 
પોતાન ં વેંચાણ વધારવા મો જાતજાતના ઉપાયો અ૫નાવશે  નશીલા ૫દાથ ના પોતાન ુ વચાણ વધારવા મો જાતજાતના ઉપાયો અ૫નાવશ. નશીલા ૫દાથ ના 
વેપારીઓ અને ઉત્પાદકોને નમર્ િવનતંી કરો કે તમે આ ૫દાથ નુ ં ઉત્પાદન અને 
વેચાણ સપંણૂર્૫ણે બધં કરી દેશો તો સમાજ ૫ર એક બહુ મોટો ઉ૫કાર કય  ગણાશ.ે 
વેપારના િવક પ પે Ôતમાકુ તમોગણુીÕ પુ તક-૧૭ મા પાના ૫ર આપલે 

િ ો ી ે ી ે ં ે ે િ િ ઓનકુસાનરિહત સોપારી, હરડેની સાથે સચળ વગેરેના િમ ણના વાિ ટ ટુકડાઓ 
પાઉચના ૫મા ંવેચો તો આ૫ લાભ અને ેય બનેંની કમાણી કરી શકો છો 
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અને એમના મગજમા ંઠસાવવુ ંજોઇએ. 

 આવા પર્યત્નો કરવાથી સમજ માણસો તો પોતાનો ર તો અચક બદલી નાખશ ેઅને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

 આવા પર્યત્નો કરવાથી સમજુ માણસો તો પોતાનો ર તો અચકૂ બદલી નાખશ અન 
સારા માગેર્ ચાલશે, ૫રંત ુઅમકુ અણસમજુ મનુ યો તમારી આ વાત માનશે નિહ, 
તેમની સાથે થોડીક કડકાઈથી કામ લેવુ ં ૫ડશે, ૫ણ એ તો અંિતમ ઉપાય છે. 
યસનિવરોધીઓની સખં્યા વધતા ં બીડી, િસગારેટ પીનારા પાસેથી તેને આંચકી 
લઈને ફેંકી દેવા વી િ થિત ૫ણ જ ર આવશે  ૫હલેા સમજાવટથી કામ લેવ ંઅને ન લઈન ફકી દવા વી િ થિત ૫ણ જ ર આવશ. ૫હલા સમજાવટથી કામ લવ ુઅન ન 
માને તો અંતે થોડોક ચમત્કાર બતાવવો ૫ડે છે. સીધી આંગળીથી ઘી ન નીકળે તો 
આંગળીને થોડીક વાકંી કરવી ૫ડે છે. લાતોના ંભતૂ વાતોથી માનતા નથી. મનુ યની 
અંદર રહલેા દેવત્વને બહાર લાવી સમાજને યસનમકુ્ત બનાવી એક સભ્ય સમાજની 
થ ૫ ર ો પર્ ં ેશ ૫ ે એ ર ો જોઇએથા૫ના કરવાનો પર્યત્ન હમેશા આ૫ણે સહએુ કરવો જોઇએ.  

આ  તો યસનપર્વિૃ ના સખત િવરોધની તાતી જ િરયાત છે. તે માટે લોકોન ે
ઉ૫રોકત હકીકતો અને જાણકારીઓથી માિહતગાર કરી તમેને સમજાવવુ ંજોઇએ કે 
યસન કરવ ંએ કોઈ ફૅશન કે શોખની ચીજ નથી. પોતાને સધરેલા બતાવવા માટે યસન કરવ ુએ કોઈ ફશન ક શોખની ચીજ નથી. પોતાન સધુરલા બતાવવા માટ 
યસન જ રી નથી. જ્યારે લોકોની માન્યતાઓ અને િવચારધારાઓ બદલાશે તો આ 
રોગ પોતાની મેળે જ દૂર થઈ જશે. 

 યસનમિુક્ત માટે સમાજસેવા કરનારી બધી સં થાઓને નીચે મજુબના કાયર્કર્મ 
યસન પી દાનવ ૫ર િવજય મેળવવા માટે અ૫નાવવા જોઇએ. 

(૧).      યસનિવરોધી વાતાવરણ ઊભુ ંકરવા માટે િન યર્સની ભાઈબહનેોનુ ંસગંઠન 
કરવુ ંઅને યસનમિુક્ત કાયર્કર્મમા ંમદદ કરવા માટે તેમને તૈયાર કરવા. 

(ર).     પર્િતિ ઠત અને લોકિપર્ય યિક્તઓને વ તીમા ંલઈ જઈ િવચારગોિ ઠઓનુ ં
આયોજન કરવુ ંઅને પોતાના યિક્તત્વના પર્ભાવથી યસન કરનારાઓને તેનાથી 
થતા નકુસાનની વાત સમજાવી યસન મકુ્ત કરવા. 
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(૩)   જયા ંજયા ંકથા  ય  સત્સગં  સં કાર કે તહવેાર ઊજવાતા હોય ત્યા ંએકઠા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

(૩).  જયા જયા કથા, ય , સત્સગ, સ કાર ક તહવાર ઊજવાતા હોય ત્યા એકઠા 
થયેલા લોકોને યસન છોડીને સખુી જીવન જીવવા માટે પર્ેરણા આ૫વી. 
દેવીશિક્તઓની હાજરીમા,ં ભાવનાપર્ધાન વાતાવરણમા ંતેમને આ ખરાબ પર્વિૃ માથંી 
ટવા માટેનો સકં પ કરાવવો. 

(૪).  સતં, સાધ ુ કે મહાત્માઓના પર્વચનોમા ં૫ણ આ પર્વિૃ  ઉ૫ર ભાર મકૂવો કે 
મકુાવવો. યસનને કારણે થતા નકુસાનની વાત જુદા જુદા દાખલા દલીલો સહીત 
તેને સમજાવવી. 

(૫) સમાજસેવાની ભાવનાવાળા ડૉક્ટર કે વૈ ો મારફતે િવચારગોિ ઠથી માડંીને(૫). સમાજસેવાની ભાવનાવાળા ડૉક્ટર કે વૈ ો મારફત ે િવચારગોિ ઠથી માડીને 
િશિબરો ગોઠવવી, તમેા ંઆ ખરાબ પર્વિૃ ને કારણે થતા નકુસાનની તેમને જાણ 
કરવી અન ેદવાઓની મદદથી યસનમિુક્ત કાયર્કર્મમા ંસહકાર આ૫વો. 

(૬).  કુટંુબના સભ્યો, બાળકો, ૫ત્ની અને અંગત િમતર્ો જો યસન છોડવા માટે સતત ( ) ુ ુ , ,
દબાણ કરતા રહ ેતો કદાચ સફળતા મળી શકે. 

(૭). યસનમિુક્તના આંદોલકોએ બેનર અને ઝડંા લઈને સરઘસ કાઢવા, માદક 
દર્ યોના ઉત્પાદન અને સેવન ૫ર સરકાર ારા પર્િતબધં મકૂાય તેવી કાયર્વાહી કરવી 
અને લોક પર્િતિનિધઓ ારા આ માટે સરકાર ૫ર દબાણ લાવવુ.ં 

(૮).  યસનોને કારણે સમાજમા ંબનતી દયદર્ાવક ઘટનાઓનુ ંસકંલન કરી તેને 
૫તર્૫િતર્કાઓના માધ્યમ ારા મોટા અક્ષરોમા ંપર્કાિશત કરવી જોઇએ. 

(૯).  થાિનક ૫િરિ થિત અને સગંઠન મજુબ દા ના પીઠા,ં શરાબની દુકાનો અને 
અન્ય નશીલા ૫દાથ ની દુકાનો ૫ર ઉ૫વાસ, ધરણા કે એવા બીજા કાયર્કર્મો ારા 
૫ણ સફળતા પર્ાપ્ત કરી શકાય. 
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(૧૦)  યગ િનમાર્ણ યોજના  મથરા ારા પર્કાિશત - યસનમિક્ત આંદોલન-ના સેટ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

(૧૦). યગુ િનમાણ યોજના, મથરુા ારા પર્કાિશત - યસનમિુક્ત આંદોલન-ના સટ 
ઝોલા પુ તકાલય, ાનમિંદર ારા અથવા તો વેચાણ ારા લોકો સધુી ૫હ ચાડીને 
યસનીઓના િવચારોમા ં ૫િરવતર્ન કરવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. હવે ૧૬ 
પાનાવાળી ૧૦ પૉકેટ બકુના સટે ખબૂ જ નજીવી િકમંતે એક પુ તકના ૩૦ પૈસા લેખે) 
મળી શકે  જયા ં૫ણ યસનમિક્ત આંદોલનની રેલીઓ  સરઘસો કે યાતર્ાઓ નીકળે મળી શક, જયા ૫ણ યસનમિુક્ત આંદોલનની રલીઓ, સરઘસો ક યાતર્ાઓ નીકળ 
ત્યા ંત્યા ંઆ પુ તક સેટ બહુ મોટી સખં્યામંા ંવહેંચવા જોઇએ. યસનમિુક્તના કેલેન્ડર 
તથા દવાઓ ૫ણ તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. રેલીઓ માટે બેનસર્, ટીકસર્ તથા 
પેમ્ફ્લેટ ૫ણ તૈયાર કયાર્ છે. આ બધાનંો ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ. 

 અમને સપંણૂર્ િવ ાસ છે કે ઉપરોક્ત કાયર્કર્મોના માધ્યમ ારા જો સાચી ઈમાનદારી 
િન ઠા, લગન અને મહનેત સાથે પર્યત્ન કરવામા ંઆવે તો સમાજન ે યસનમકુ્ત 
કરવામા ંઆપણે સપંણૂર્ સફળતા હાસંલ કરી શકીશુ.ં 

ા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 
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