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સમાજને યસનમુક્ત કરવા શુ ં કરવું ?
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
લોકોની ઘનસં૫િ , ચાિર ય, તંદુર તી અને મયાર્દાઓનો નાશ કરીને સમાજને
અધઃ૫તનની ઊંડી ખાઈ તરફ ધકેલનારો યસન પી રાક્ષસ પોતાના સંપ ૂણર્ પર્ભાવ
સાથે આ
સાથ

ચોતરફ

લીફાલી ર ો છ.
છે આ

ૂ ,
તો ઘર
ઘેર ઘર,
ઘેર ગલીએ ગલીએ,
ગલીએ કલ
કલ

કૉલેજો તથા બીજા સાવર્જિનક થળો ૫ર તથા બસો અને ટર્ેનોમાં ૫ણ આ યસન પી
રાહસ ધ ૂમર્પાન, તમાકુ, પાનમસાલા, ગુટખા, શરાબ, ગાંજો, ભાંગ વગેરેનો

૫માં

જયાં જુઓ ત્યાં સવતર્
ર્ નજરે ૫ડે છે . ઓિફસો અને સાવજ
ર્ િનક મકાનોની દીવાલો અને
ૃણા ઉત્પ
ૂણા પાનમસાલા અન
ખણા
ખ
અને તમાકની
તમાકુની િપચકારીઓથી ચીતરલા
ચીતરે લા જોઈન
જોઈને સખત ધ
ધણા
ઉપ
થાય છે , ૫રં ત ુ ગંદકી ફેલાવનારાઓને તો આનાથી કોઈ ફરક ૫ડતો નથી.
એક યુગસૈિનક આ રાહસ સામે કેવી રીતે ઝ મે ? તેના માટે અહીંયા કેટલાક
ફ
રચનાત્મક ઉકેલ આ૫વાનો પર્યત્ન કરી ર ા છીએ. આ પર્યત્નોથી કેટલી સફળતા
મળશે તેની િચંતા કરવી છોડી દો. આ૫ણો પર્યત્ન યોગ્ય િદશામાં, ૫િવતર્ ઉ ે શથી
આ૫ણી પ ૂરી શિક્ત અને તાકાત સાથે થઈ ર ો છે તેને જ ૫િરણામ ગણો. યુ માં
જીત કોની થઈ ને હાર કોની થઈ તે વાત અગત્યની નથી, ૫ણ વીરતાપ ૂવક
ર્ કોણ
લડ ું ત
તે જ વાત અગત્યની છ.
છે . આ૫ણન
આ૫ણને િવજય જ મળશ
મળશે એવી આશા સાથ
સાથે છક
છે ક
છે વટ સુધી ઝ મતા રહેવ ું તે જ યુગસૈિનકનો ધમર્ છે . સફળતા, િન ફળતાનો િવચાર
યુગસૈિનકે કરવાનો હોય જ નહીં.
દરે ક યુગસૈિનક પોતાની અંદર આત્મિવ ાસ અને આત્મબળ પેદા કરે . સાથે સાથે એ
૫ણ િવચારે કે યુગ૫િરવતર્ન માટે સમાજને સભ્ય અને સં કારી બનાવવાના પર્યત્નમાં
આ૫ણે એકલા નથી. આ૫ણને

મદદ કરવા માટે , સહયોગ આ૫વા માટે િવરાટ

ગાયતર્ી ૫િરવારની છતર્છાયા, મા ગાયતર્ીની કૃપા અને ઋિષયુગ્મના આશીવાર્દ સતત
આ૫ણી સાથે જ છે .

નુ ં કામ આ૫ણે કરી ર ાં છીએ તે આ૫ણું ધ્યાન કેમ ન રાખે ?
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દરે ક યુગસૈિનકે પ ૂરતા પર્માણમાં

યસનમુિક્તની નાની નાની ચો૫ડીઓ પોતાની

પાસે રાખવી જ જોઇએ. આ ઉ૫રાંત

યસનમુિક્તને લગતા આકષક
ર્ અને સ તા

ફો ડરો તથા ૫તર્કો ૫ણ છપાવી શકાય. તેને મફતમાં વહેંચવા જોઇએ. આ ૫તર્કોમાં
યસનમુિક્ત આંદોલન સંબિં ધત નાની નાની પુિ તકાઓના પર્ેરણાદાયી અવતરણો
પુિ તકાના નામ સાથે આ૫વાથી લોકો તે પુિ તકા પ ૂરે પ ૂરી વાંચવા માટે પર્ેરાશે અને
તેન ુ ં વેંચાણ ૫ણ કરી શકશે.
જ્યારે ૫ણ યુગસૈિનક કોઈ યિક્તને ધ ૂમર્પાન કરતી અથવા તમાકુ ગુટખા ખાતી જુએ
તો તેને તરત જ નમર્ િવનંતી કરો કે ભાઈ ! તમે આ બીડી, િસગારે ટ પીવાનુ ં છોડીને
મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. ૫છી તેને ખ ૂબ જ િવનમર્તાથી આ યસનોથી થનારા
ં
ે ી ભયાનકતાથીી વાકેેફ કરો.
ે ે લગતા સાિહત્યનુ
નુકસાનથીી અનેે તેન
ો યુગસૈિૈ નકેે તેન
િ
વાંચન કરી તેમાંથી પર્ભાવશાળી અને પર્ેરણાદાયક હકીકતો યાદ રાખી લેવી જોઇએ.
કદાચ સામેની યિક્ત આ૫ની સામે દલીલ કરે તો તમે સામી દલીલ ન કરો, ૫રં ત ુ
પર્ામાિણક હકીકતો અને આંકડાના આધારે તેને પોતાની વાત સમજાવવા પર્યત્ન કરો,
સામેવાળો કદાચ એમ ૫ણ કહે કે હુ ં મારા પૈસ
ૈ ાથી પીવું

ં તેમાં કોઈનુ ં શું જાય છે ?

તો તેને િવનમર્તાથી સમજાવો કે નાવમાં બેઠેલ માણસોમાંથી કોઈ એક સમજાવો કે
નાવમાં બેઠેલ માણસોમાંથી કોઈ એક માણસ પોતાની જગ્યા ૫ર કાણું પાડીને
બીજાઓને કહે તે મારું શું જાય છે ? તો શું તે યોગ્ય છે ? નાવમાં કાણું તેણે પાડયું
હોય, ૫ણ તેન ુ ં ખરાબ ૫િરણામ તો બધાંને ભોગવવું ૫ડે છે .
આમ કોઈ૫ણ યસનથી થત ું નુકસાન યિક્તગત નહીં, ૫રં ત ુ સામાિજક નુકસાન છે .
તેના ખરાબ ૫િરણામો આખા સમાજને ભોગવવા

૫ડે છે . એક રીતે જોતા આ૫

યસની બનીન
બનીને યસનનો પર્ચાર જ કરી ર ા છો.
છો

ના કારણ
કારણે બીજાઓ ૫ણ યસની

બને છે . તમારા

ારા છોડવામાં આવેલ ઝેરી ધુમાડો, દુગર્ધ અને ગંદકીને કારણે

બીજા બધાને હાલાકી ભોગવવી ૫ડે છે અને નુકસાન બેઠવું ૫ડે છે . આવું કરવાનો
કોઈને ૫ણ અિધકાર નથી. આટલું સમજાવી તેમને ફરીથી નમર્ િવનંતી કરવી જોઇએ
ે વવા માટેે તમારું મનોબળ
કેે આ રાક્ષસ ૫ર િવજય
િ
મેળ
ો
તથા આત્મબળ દર્ઢ બનાવો.
ો
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ક્યારે ક કોઈ યિક્ત આ૫ની હાંસી ઉડાવીને આ૫નો િતર કાર ૫ણ કરે , ૫રં ત ુ તેના
માટે આ૫ ૫હેલેથી જ તૈયાર રહો. આ તો લોકસેવકોની મળતી ભેટ છે અને
સફળતાનુ ં પર્થમ ૫ગિથયું છે . માટે તેનાથી તમે સહેજ ૫ણ ચિલત થશો નહીં.
કેટલાક લોકો તમારી વાતો સાંભળી પર્ભાિવત થઈ તમને યસન છોડવા માટેના
ઉપાય ૫ણ પ ૂછશે. તો તમે તેને યસનમુિક્ત આંદોલનની ચો૫ડીઓ વાંચવા માટે
ૂત કરીન
આપો પોતાના મનોબળ અન
આપો.
અને આત્મબલન
આ મબલને મજબ
મજબત
કરીને ઇ ટદવ
ટદે વ સમક્ષ તન
તેને
છોડવા માટેનો સંક પ કરવાનુ ં કહો. તેમનુ ં નામ-સરનામું ન ધી લઈને ૫તર્

ારા કે

યિક્તગત રીતે તેમનો સં૫કર્ કરી વારં વાર તેમને સમજાવતા રહો. તમારી
આત્મીયતા, સદ્ યવહાર અને તેમના પર્ત્યેની તમારી શુભકામના જ ર કોઈક
ચમત્કારીી ૫િરણામ
િ
લાવશે.ે
અને ગોિ ઠ

ં કરો.
ં
ે ી પર્શસા
ભાઈ
ઈ યસન છોડી
ો ી દેે તેન
ો ય , સત્સગ

વા કાયર્કર્મોમાં તેમને બોલાવીને તેમને અિભનંદન આપો. તેમના

િવચારો યક્ત કરવાની તક આપો.

લોકો ધીરે ધીરે

યસનને છોડવાનો પર્યત્ન

કરતા હોય તેમને ૫ણ પર્ોત્સાિહત કરવાથી તેમનુ ં આત્મબળ વધશે અને બહુ જલદી
તેઓ યસનથી મુક્ત બની જશે. આ રીતે યુગસૈિૈ નકો

ારા વારં વાર ટોકવાથી અને

પર્ેરણા આ૫વાથી યસન કરવું એને એક સામાિજક ગુનો માનવામાં આવશે. જ્યારે
મોટાભાગના લોકો યસનને સામાિજક અ૫રાધ માનશે. તો યસન કરવાની પર્વ ૃિ
ઓછી થતી જશે તો ધીમે ધીમે એક િદવસ સંપ ૂણર્૫ણે તે સમાજમાંથી નાબ ૂદ થઈ
જશે.
સમાજમાં જાગ ૃિત આવવાને કારણે નશીલા ૫દાથ ની માંગ આપોઆ૫ ઓછી થઈ
જશે, તેના કારણે તેના વેચાણમાં ૫ણ ઓટ આવશે. આવી ૫િરિ થિતમાં વેપારીઓ
પોતાન ં વચાણ
પોતાનુ
વેંચાણ વધારવા મો જાતજાતના ઉપાયો અ૫નાવશ.
અ૫નાવશે નશીલા ૫દાથ ના
વેપારીઓ અને ઉત્પાદકોને નમર્ િવનંતી કરો કે તમે આ ૫દાથ નુ ં ઉત્પાદન અને
વેચાણ સંપ ૂણર્૫ણે બંધ કરી દે શો તો સમાજ ૫ર એક બહુ મોટો ઉ૫કાર કય ગણાશે.
વેપારના િવક પ

પે Ôતમાકુ તમોગુણીÕ પુ તક-૧૭ મા પાના ૫ર આપેલ

ં
ે ી સાથેે સચળ
ે ે ના િમ
નુકસાનરિહત
િ
સોપારી,
ો
ી હરડેન
વગેર
િ ણના
પાઉચના ૫માં વેચો તો આ૫ લાભ અને

વાિિ

ટ ટુકડાઓ
ઓ

ેય બનેંની કમાણી કરી શકો છો

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
અને એમના મગજમાં ઠસાવવું જોઇએ.
આવા પર્યત્નો કરવાથી સમજુ માણસો તો પોતાનો ર તો અચ
અચકૂક બદલી નાખશ
નાખશે અન
અને
સારા માગેર્ ચાલશે, ૫રં ત ુ અમુક અણસમજુ મનુ યો તમારી આ વાત માનશે નિહ,
તેમની સાથે થોડીક કડકાઈથી કામ લેવ ું ૫ડશે, ૫ણ એ તો અંિતમ ઉપાય છે .
યસનિવરોધીઓની સંખ્યા વધતાં બીડી, િસગારે ટ પીનારા પાસેથી તેને આંચકી
લઈને ફકી
લઈન
ફેંકી દવા
દે વા

વી િ થિત ૫ણ જ ર આવશ.
આવશે ૫હલા
૫હેલા સમજાવટથી કામ લવુ
લેવ ં અન
અને ન

માને તો અંતે થોડોક ચમત્કાર બતાવવો ૫ડે છે . સીધી આંગળીથી ઘી ન નીકળે તો
આંગળીને થોડીક વાંકી કરવી ૫ડે છે . લાતોનાં ભ ૂત વાતોથી માનતા નથી. મનુ યની
અંદર રહેલા દે વત્વને બહાર લાવી સમાજને યસનમુક્ત બનાવી એક સભ્ય સમાજની
ં શ
ે ા આ૫ણે
થ ૫ કરવાનો
થા૫ના
ર
ો પર્યત્ન
પર્
હમે
૫ ે સહએ
ર ો જોઇએ.
જોઇએ
ુ કરવો
આ

તો

યસનપર્વ ૃિ ના સખત િવરોધની તાતી જ િરયાત છે . તે માટે લોકોને

ઉ૫રોકત હકીકતો અને જાણકારીઓથી માિહતગાર કરી તેમને સમજાવવું જોઇએ કે
યસન કરવુ
કરવ ં એ કોઈ ફશન
ફૅશન ક
કે શોખની ચીજ નથી. પોતાન
પોતાને સુ
સધરે
ધરલા
લા બતાવવા માટ
માટે
યસન જ રી નથી. જ્યારે લોકોની માન્યતાઓ અને િવચારધારાઓ બદલાશે તો આ
રોગ પોતાની મેળે જ દૂર થઈ જશે.
યસનમુિક્ત માટે સમાજસેવા કરનારી બધી સં થાઓને નીચે મુજબના કાયર્કર્મ
યસન પી દાનવ ૫ર િવજય મેળવવા માટે અ૫નાવવા જોઇએ.
(૧).

યસનિવરોધી વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે િન યસ
ર્ ની ભાઈબહેનોનુ ં સંગઠન

કરવું અને યસનમુિક્ત કાયર્કર્મમાં મદદ કરવા માટે તેમને તૈયાર કરવા.
(ર).

પર્િતિ ઠત અને લોકિપર્ય યિક્તઓને વ તીમાં લઈ જઈ િવચારગોિ ઠઓનુ ં

આયોજન કરવું અને પોતાના

યિક્તત્વના પર્ભાવથી યસન કરનારાઓને તેનાથી

થતા નુકસાનની વાત સમજાવી યસન મુક્ત કરવા.
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(૩)
(૩).

જયાં જયા
જયા
જયાં કથા,
કથા ય , સત્સગ,
સત્સંગ સ
સં કાર ક
કે તહવાર
તહેવાર ઊજવાતા હોય ત્યા
ત્યાં એકઠા

થયેલા લોકોને

યસન છોડીને સુખી જીવન જીવવા માટે

પર્ેરણા આ૫વી.

દે વીશિક્તઓની હાજરીમાં, ભાવનાપર્ધાન વાતાવરણમાં તેમને આ ખરાબ પર્વ ૃિ માંથી
ટવા માટેનો સંક પ કરાવવો.
(૪).

સંત, સાધુ કે મહાત્માઓના પર્વચનોમાં ૫ણ આ પર્વ ૃિ

ઉ૫ર ભાર મ ૂકવો કે

મુકાવવો. યસનને કારણે થતા નુકસાનની વાત જુદા જુદા દાખલા દલીલો સહીત
તેને સમજાવવી.
(૫) સમાજસેવાની ભાવનાવાળા ડૉક્ટર કે વૈ ો મારફતે િવચારગોિ ઠથી માડીને
(૫).
માંડીને
િશિબરો ગોઠવવી, તેમાં આ ખરાબ પર્વ ૃિ ને કારણે થતા નુકસાનની તેમને જાણ
કરવી અને દવાઓની મદદથી યસનમુિક્ત કાયર્કર્મમાં સહકાર આ૫વો.
((૬).
) કુ ટુ ંબના સભ્યો,, બાળકો,, ૫ત્ની અને અંગત િમતર્ો જો યસન છોડવા માટે સતત
દબાણ કરતા રહે તો કદાચ સફળતા મળી શકે.
(૭).

યસનમુિક્તના આંદોલકોએ બેનર અને ઝંડા લઈને સરઘસ કાઢવા, માદક

દર્ યોના ઉત્પાદન અને સેવન ૫ર સરકાર ારા પર્િતબંધ મ ૂકાય તેવી કાયર્વાહી કરવી
અને લોક પર્િતિનિધઓ ારા આ માટે સરકાર ૫ર દબાણ લાવવુ.ં
(૮).

યસનોને કારણે સમાજમાં બનતી

દયદર્ાવક ઘટનાઓનુ ં સંકલન કરી તેને

૫તર્૫િતર્કાઓના માધ્યમ ારા મોટા અક્ષરોમાં પર્કાિશત કરવી જોઇએ.
(૯).

થાિનક ૫િરિ થિત અને સંગઠન મુજબ દા ના પીઠાં, 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) યુ
(૧૦).
યગ
ગ િનમા
િનમાણ
યોજના મથુ
મથરા
રા
ર્ણ યોજના,
ઝોલા પુ તકાલય,

ાનમંિદર

ારા પર્કાિશત - યસનમિક્ત
યસનમુિક્ત આંદોલન-ના સટ
સેટ

ારા અથવા તો વેચાણ

ારા લોકો સુધી ૫હ ચાડીને

યસનીઓના િવચારોમાં ૫િરવતર્ન કરવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. હવે ૧૬
પાનાવાળી ૧૦ પૉકેટ બુકના સેટ ખ ૂબ જ નજીવી િકંમતે એક પુ તકના ૩૦ પૈસા લેખે)
મળી શક,
શકે જયા
જયાં ૫ણ યસનમિક્ત
યસનમુિક્ત આંદોલનની રલીઓ,
રે લીઓ સરઘસો ક
કે યાતર્ાઓ નીકળ
નીકળે
ત્યાં ત્યાં આ પુ તક સેટ બહુ મોટી સંખ્યાંમાં વહેંચવા જોઇએ. યસનમુિક્તના કેલેન્ડર
તથા દવાઓ ૫ણ તૈયાર કરવામાં આવી છે . રે લીઓ માટે બેનસર્,

ટીકસર્ તથા

પેમ્ફ્લેટ ૫ણ તૈયાર કયાર્ છે . આ બધાંનો ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ.
અમને સંપ ૂણર્ િવ ાસ છે કે ઉપરોક્ત કાયકર્
ર્ મોના માધ્યમ ારા જો સાચી ઈમાનદારી
િન ઠા, લગન અને મહેનત સાથે પર્યત્ન કરવામાં આવે તો સમાજને

યસનમુક્ત

કરવામાં આપણે સંપ ૂણર્ સફળતા હાંસલ કરી શકીશુ.ં

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

ઉપાયથી દુબુિર્ ુ ને દૂ ર કરી

સ બુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં. ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યુગની સમ યાના
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે
આજનો યુગધમર્ છે . પુ તક સ ૂિચ 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 : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮, ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
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