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જન્મશતાબ્દી પ ુ તકમાળા

ભગવાનન ુ ં કામ
ખોટનો
સોદો નથી.

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ

ગાયતર્ી પિરવાર
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ભગવાનનુ ં કામ ખોટનો સોદો નથી.
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
દે વીઓ તથા ભાઈઓ !
દે વીઓ, ભાઈઓ ! અત્યારે બહુ સંકટનો સમય છે . દાનવતા બધે જ ફેલાયેલી છે .

અત્યારે તાડકા, કુંભકણર્, સુબાહુ બધાં પોતાનુ ં તાંડવન ૃત્ય કરી ર ાં છે . અત્યારે મહાન
માણસોએ મહાન કાય કરવાનો સમય છે . આવા માણસોએ દરે ક યુગમાં મહાન કાય

કયાર્ છે . મહાન માણસો જ મહાન કાય કરી શકે છે . હલકા માણસો તો હલકા કામ જ
કરે છે . મહાન કાય કરવા માટે આત્માને જાગ ૃત કરવો પડે છે , તેને પર્દીપ્ત. કરવો
પડે છે . હલકા કે નાના માણસો મહાન કાય કરી નથી શકતા.

કામ હાથી કરી શકે

તે નાના જીવજતં ુઓ નથી કરી શકતા.
સામાન્યે જીવનો ઉ ે ય

ફક્ત પેટ અને પર્જનન એટલો જ હોય છે . િવિશ ટ

માણસોનો ઉ ે ય. એવો નથી હોતો. માણસ દે વતા બની શકે છે , પણ તેની ઇચ્છાઓ
તેને બરબાદ કરી નાખે છે . તે કરોિળયાના જાળાંમાં ફસાઇને રફેદફે થઈ ગયો. તે
આખી િજદગી
િજંદગી માતર્ બ
બે જ કામ પાછળ ખચીર્ નાખ
નાખે છછે પટ
પેટ અન
અને પર્જનન,
પર્જનન પરત
પરં ત ુ
િવિશ ટ માણસો એવું નથી કરતા. તેમની અંદર એક આંદોલન જાગે છે . તે સમયના
પોકારને સાંભ યા વગર નથી રહી શકતા. તે સંકટો સામે ઝ મવા માટે તૈયાર થઈ
જાય છે .
મહિષર્ િવ ાિમતર્ દશરથ રાજાના દરબારમાં જઈ પહ ચ્યા. તેમણે ક ું કે આ સમય
અસાધરણ છે . જો તમે આ બાળકોનુ ં ભિવ ય બનાવવા માગતા હો, તેમને દે વતા
બનાવવા ઇચ્છતા હો, તો મને સ પી દો. દશરથ રાજાએ ક ું કે

વી તમારી આ ા.

િવ ાિમતર્ એ બાળકોન
બાળકોને લઈ ગયા અન
અને ત્યારથી છવટ
છે વટ સુ
સધી
ધી એ બાળકોએ અસાધારણ
કાય કયાર્. અસાધારણ માણસો અસાધારણ સમયમાં જ અસાધારણ કાય કરે છે .
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મોખરે બેસવાનો તથા મોખરાના કામ કરવાનો અવસર માતર્ અસામાન્ય માણસોને
જ મળે છે . એ લોકો જ િવિશ ટ સમયને ઓળખી શકે છે . સમયની અસાધારણતા
સામાન્ય

માણસને તો દે ખાતી જ નથી. ગુરુ ગોિવંદિસંહજી સમયની િવશેષતાને

ઓળખી શકયા હતા કારણ કે તેઓ િવિશ ટ

યિક્ત હતા. તેઓ દે શને ગુલામીની

બેડીઓમાંથી કઈ રીતે છોડાવી શકાય તે િવચારી શકયા. તેમણે િવચાયુર્ં કે જો દરે ક
માણસ પોતાના બાળકોને બહાદુર સૈિનકોની માફક કેળવે અને તેમની પાસે એવા જ
કામ કરાવે તો સમાજમાં એક નવો આદશર્

થાિપત થઈ શકે. તેમણે એ

આવ યકતાની ગંભીરતા સમજીને શ આત પોતાનાથી જ કરવાનુ ં નક્કી કયુ.ર્ં આવા
કામ માટે બીજાના સંતાનો માગતા પહેલાં પોતાના બાળકોને જ તેમાં જોડવા એ
વધારે યોગ્ય ગણાય. આમ િવચારીને તેમણે પોતાના ચારે ય દીકરાઓને વારાફરતી
ફ
ં
આ આંદોલનને સમિપર્ત કરી દીધા. તેના પિરણામે ગુલામીની જજીરો
તોડવાના એ
આંદોલનમાં ચાર લાખ લોકોએ

કાવી દીધુ.ં જ્યારે આંદોલને વેગ પકડયો ત્યારે જ

તેમણે િવરામ લીધો.
અસામાન્ય બનો, અવસરને ઓળખો
િમતર્ો ! વતંતર્તા સંગર્ામના મંડાણ ક્યાંથી થયા? પંજાબમાંથી. આઝાદીની લડાઇમાં
પોતાનો ફાળો આપનાર અને તેને જલદ બનાવનાર સૌથી પહેલા રાજા હતારણિજતિસંહ ત્યારબાદ બીજા લોકો તમા
રણિજતિસહ.
તેમાં જોડાતા ગયા.
ગયા આ કામ જબરદ તીથી થત ું
નથી, પરં ત ુ લોકોની અંદર એક જોશ પેદા થઈ જાય છે અને તેઓ પોતાની મરજીથી
બિલદાન માટે ઝંપલાવે છે . ગાંધીજીએ સૌથી પહેલાં પોતાની જાતને આગળ કરી, તો
તેમની પાછળ લાખો માણસો બિલદાન માટે તૈયાર થઈ ગયા.
ગાંધીજીને

લમાં પ ૂયાર્ બાદ આખો દે શ ભડકે બળવા લાગ્યો . વરાજ્યની ચળવળ

ક્યાંથી શ

થઈ ? પોતાની જાતથી. આપિ કાળની સમ યાઓનો ઉકેલ કેવળ

પોતાની જાત વડે જ લાવી શકાય. આવા િહંમતભયાર્ં કાય એવા અસાધારણ લોકો જ
કરી શકે છે ,

અસાધારણ સમયને ઓળખી લે છે .
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િમતર્ો! અસામાન્ય માણસ પોતે જ આગળ ચાલીને સમાજને સમજાવે છે કે તેનો
િસ ાંત કેટલો મહત્વપ ૂણર્ છે . તેને માટે પોતાની જાતનુ ં બિલદાન આપવું પડે છે , તો
જ લોકો આગળ આવે છે . આવી િહંમત િવિશ ટ માણસ જ દાખવી શકે. લોકો પહેલાં
એ માણસની પરખ કરે છે કે એ પોતાના િસ ાંતમાં મક્કમ છે કે નિહ અને એવી
કસોટીમાંથી પાર ઊતરે તો જ લોકો એના કહેવાથી મેદાને પડે છે . ભગવાન બુ ે
પોતાના વહાલા િશ યો ને સૌથી પહેલાં ઘરબાર છોડવાનો આદે શ આપ્યો હતો.
ભગવાન બુ ે માતર્ લોકોને ધનસંપિ

અને સંતિત મળવાના આશીવાર્દ જ આપ્યે

રાખ્યા હોત તો, આખા િવ માં ધમર્ચકર્ના ફેલાવાની

કર્ાંિત થઈ તે કદાચ ના થઈ

હોત.
ે
ે
ઋિષઓ
િ ઓ શું કરતા? શું તેઓ
ખાલીી માળા ફેેરવેે રાખતા હતા ? ના બેેટા, તેઓ
માળા
ફેરવવા ઉપરાંત આખો િદવસ સમાજની સેવા કરતા હતા. આ

તો લોકો એકદમ

હલકા કામ માટે તરત તૈયાર થઈ જાય છે . કોઈને મહાન કાય કરવાનો િવચાર જ
નથી આવતો. તમે પણ જો તપ વી, સંત કે ઋિષઓની

મ નાનામાં નાનુ ં સેવાનુ ં

કાયર્ કરવા માંડશો તો તમારા જીવનમાં પણ ચમત્કાર થઈ જશે. તેઓ યિક્તની,
િ
સમાજની, દે શની, ઘમન
ર્ ી અને સં કૃિતના સેવા કરતા હતા. લોકોના દુઃખદદર્ દૂર
કરતા. ભગવાન બુ ે આમ એિશયામાં જ નિહ, પરં ત ુ આખી દુિનયામાં પિરવતન
ર્
આણ્યું હત.ું તેઓ ત્યાગ અને તપની સાક્ષાત ્ મ ૂિતર્ હતા. તમે મહોરું પહેરીને સાચા
હનુમાનજી બની શકતા નથી. તેને માટે એમના

વો ત્યાગ કરવો પડે છે .

ઋિષઓમાં એક િવશેષતા હોય છે . તેઓ સમયને ઓળખી શકે છે અને બધાની આગળ
આવીને ઊભા રહે છે . ઉપરાંત બીજાને ઉપદે શ આપતા પહેલાં પોતાને એને યોગ્ય
બનાવવાનો પર્યાસ કર
કરે છ,
છે

થી સમાજ ઉપર તનો
તેનો પર્ભાવ પડ.
પડે પછી જ લોકો એમન
એમને

અનુસરતા હોય છે .
યુગિનમાર્ણ યોજનાની વાત કંઈક એવી જ છે . મારા ગુરુએ મને ક ું કે તારે આગળ
ચાલવુું પડશે અને હુ ં ચાલી નીક યો. એના પછી લાખો લોકો એમાં જોડાયા.
લ મણનુ ં અનુકરણ ભરતે અને ભરતનુ ં અનુકરણ શ ધ્ુ નેય કયુ.ર્ં

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
ં લા ચાલી. બધા પર્જાજનો તેમના અનુયાયી
એ પર્માણે રામચંદર્જીના અનુકરણની શૃખ
થઈ ગયા. તેના પિરણામે રામરાજ્યની થાપના થઈ શકી.
િમતર્ો! દુિનયાની ઢબ જ એવી છે , જ્યારે િવિશ ટ લોકો િવિશ ટ કામ માટે નીકળી
પડે છે ત્યારે જ કાંઈક નક્કર કામ થાય છે . આ દુિનયામાં પર્ાણતત્વ અને જીવંત
ચેતનાથી ભરપ ૂર એવા કેટલાય નાનામોટા માણસો હતા. જ્યારે તેમણે આગળ કદમ
વધાયાર્ં ક
કે તરત જ લોકો એમની પાછળ ચાલવા લાગ્યા.
લાગ્યા આપણ
આપણે મહારાણા પર્તાપનુ
પર્તાપન ં
જીવનચિરતર્ જાણીએ છીએ. તેમને શેની ખોટ હતી ? તેઓ ખાતાપીતા રાજકુટુંબના
સભ્યે હતા અને તેમની પાસે બઘી જ વ ત ુઓ હતી. પરં ત ુ જ્યારે તેમનામાં વરાજની
ં
ભાવના જાગ ૃત થઈ ત્યારે તેમણે રાજપાટ છોડીને જગલની
વાટ પકડી. તેમણે
પોતાના
ો
કુટુંબનીી પણ પરવા ન કરી.
ી એ તોો રાજા હતા. ઇચ્છત
ઇ
તોો પોતાના
ો
ખાવાપીવાની

યવ થા ગોઠવી શકત, તેમ છતાંય તેઓ બરબાદ થઈ ગયા,

ં
જગલોમાં
ભટકતા ર ા, ઘાસની રોટલી ખાતા ર ા, પરં ત ુ પોતાના ધ્યેયને છોડયું
નિહ. બંદા વૈરાગી

વા લોકોની બરબાદીની વાત તમે કદાચ નિહ જાણતા હો. એ

િદવસોમાં કેટલાક લોકોએ પોતાની દીકરીઓનાં લગ્ન મોગલ રાજાઓ સાથે કરી દીધા
હતા. તેઓ રાજપ ૂત રાજાઓ જ હતા. એ જ જમાનામાં એ િવદે શી આકર્મણકારો સામે
લડત આપતા રહીને જાતને કુરબાન કરી દીધી હોય તેવા પણ ઘણા લોકો હતા.
એમણે આઝાદીની લડતની આગમાં પોતાના પિરવારોને હોમી દીધા, પણ પોતાના
ગૌરવને ઊણી આંચ ન આવવા દીધી. એ લોકો િવિશ ટ હતા. તેમણે િવિશ ટ સમયને
ઓળખીને તેનો સામનો કય .
શું તમે સમજદાર છો?
તમે ઘણા સમજુ માણસ છો. જો અમે ન હોત તો આ જમાનામાં જ્યારે અડઘી દુિનયા
મરવા પડી છે ત્યા રે તમે લોભ, મોહ, વાસના કે ત ૃ ણાથી ભરપ ૂર જીવન ના જીવતા
હોત. તમે તમારા ફાયદાનુ ં િવચારો છો. િમતર્ો ! હુ ં એમ કહેવા માગું

ં કે આ િવિશ ટ

સમય છે , તેને ઓળખવાની કોિશશ કરો. જો તમને આંખ હોય તો જુ ઓ, ના હોય તો
મારે કશું કહેવાનુ ં રહેત ું નથી. તમે અધ્યાત્મવાદી હો તો તમારે કાંઈક કરવું જોઇએ.
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તમે અધ્યાત્મવાદી હો તો તમારે કાંઈક કરવું જોઇએ. તમને વતંતર્તા અને સંપિ
મળી છે એટલા માટે તમારે સમાજ માટે કાંઈક કરવું જોઇએ. સમાજસેવા કરવી
જોઇએ.
માણસ જ્યારે બીજાના દુખદદર્ સમજીને તેમને દૂર કરવાનો અને તેને પર્સ
બનાવવાનો પર્યત્ન કરે ત્યારે જ તેને અધ્યાત્મવાદી કહી શકાય. આવા માણસોએ
ૂ ર કરવા માટ
બીજાના દખદદ
દુખદદર્ દ
દર
માટે બિલદાન આપવુ
આપવ ં પડ
પડે છ.
છે એટલા માટ
માટે તમાર
તમારે પણ
તમારી જાતને તપાસવી જોઇએ. જપ ભલે કરો પણ એનાથી પર્ાપ્ત ઊજાર્ને સમાજના
ક ટિનવારણ માટે વહેંચી દે વી જોઇએ, તો જ તમે ઋિષ કે સંત ગણાશો.
મેં હંમેશા પર્ેમ વહેંચ્યો છે અને તમે પણ પર્ેમ વહેંચો એમ હુ ં ઇચ્ ં

.ં હુ ં એક સંત

ં એટલા માટે બીજાની મદદ કરવી, તેમને ઊંચા લાવવા અને તેમની પર્ગિતનો રાહ
ખુ લો કરી આપવો એ મારી નૈિતક ફરજ છે . આપણે આપણા સહવાસીઓ અને
પડોશીઓનો ખ્યાલ રાખવો જોઇએ. જો કોઈ માંદું હોય તો આપણે તેને દવાખાને
પહ ચાડવામા
ચાડવામાં મદદ કરવી જોઇએ. ત
તે જ પર્માણ
પર્માણે િમતર્ો, આપણ
આપણે

જમાનામાં જીવી
જમાનામા

ર ા છીએ એનો પણ ખ્યાલ કરવો જોઇએ. આ સમયમાં આપણે આગળ વધીને આ
યુગની સમ યાઓને હલ કરવી જોઇએ.
િમતર્ો ! આ સમય સંકટનો છે . આ

સમગર્ માનવજાત સંકટના આરે ઊભી છે . એવા

આરે કે જો તેની ભેખડો ઘસી પડે તો આખી માનવજાત પતનની ખાઈમાં ઊંઘે માથે
ખાબકશે અને તેન ુ ં ભારે અિહત થશે. એટલે માણસનુ ં ભિવ ય અંધકારમય છે . આવી
અસામાન્ય િ થિતમાં અસામાન્ય માણસને શાંત બેસી રહેવ ું પાલવે નિહ. કદાચ સારું
પણ થઈ શકે એમ છે , જો કે એની શક્યતાઓ ખ ૂબ ઓછી છે .
આ આપિ કાળ છે . અત્યારે વૈ ાિનકો, બુિ જીવીઓ અને અથર્શા ીઓ-તર્ણેયે ભેગા
મળીને રાવણ, મેઘનાદ અને કુંભકણર્

વો તર્ાગડો રચ્યો છે . બુિ વાદ એટલો જડ

બની ગયો છે કે િસ ાંત અને આદશર્ નામશેષ થઈ ગયા છે . િવ ાન, અથર્ અને બુિ તર્ણેયે મળીન
તર્ણય
મળીને શાલીનતાની સીતાનુ
સીતાન ં અપહરણ કય
કયુર્ં છ.
છે

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
ધમર્ અને અધ્યાત્મ પી રામ લ મણ કકળતા હૈયે ભટકી ર ા છે . માણસ પર્ેમ,
આદશર્, શાલીનતા સઘ ં ભ ૂલી બેઠો છે . અને માનવદે હમાં િપશાચ બનીને બેઠો છે .
આજની પિરિ થેિતઓ જોતા માણસ બરબાદ થઈને જ રહેશે એવું લાગે છે . આ
વ તીવધારો એવો બેફામ બન્યો છે કે જો આમ ને આમ ચાલશે તો અણુબોમ્બની કોઈ
જ ર જ નિહ પડે. માણસો ભ ૂખ-તરસથી તરફડીને જ મરવા માંડશે.
િમતર્ો ! કટં
કુટુબમા
માં માણસો
જમાનામાં

મ વધતા જશ
જશે તમ
તેમ બધાન
બધાને તકલીફ વઠવી
વેઠવી પડશ.
પડશે આજના

મ પિરવાર મોટો એટલી અશાંિત વધારે . આજની પિરિ થિતમાં દરે ક

માણસે એ િવચાર કરવો જોઇએ કે કુટુંબ વધારવામાં મને કોઈ ફાયદો નથી, પરં ત ુ
એનાથી ફક્ત બરબાદી જ થશે. જાપાનીઓ આ બાબતમાં િવચાર કરે છે . તેઓ ઇચ્છે
છેે કેે બાળકોો ન હોય.
ો
આ

સામાિજક સહકારનુ ં વાતાવરણ ખતમ થઈ ર ું છે . આજનો માણસ એટલો

લોભી અને વાથીર્ થઈ ગયો છે કે તેને જોતા બઘી

ે ઠ માનવીય પરં પરાઓ ન ટ

થઈ જવાની છ.
છે . માણસ કદાચ દુ મનોથી ડરતો હોય ક
કે ના ડરતો હોય, પણ પોતાના
કુટુંબીજનોથી તો અવ ય ડરે જ છે કે ક્યાંક ખોટા ચક્કરમાં ફસાવી તો નિહ મારે ને ?
િમતર્ો ! એવો જમાનો આવતો દે ખાય છે કે

માં માણસો જીવશે કે મરશે એ તો હુ ં

નથી કહેતો, પરં ત ુ માણસની અંદર આત્મીયતા કે માનવતા જ ર નાશ પામી હશે.
વધી રહલી
રહેલી વ તીન
તીને કારણ,
કારણે આગળ વધી રહલા
રહેલા િવ ાનન
ાનને કારણ,
કારણે વધી રહલી
રહેલી બુ
બિિ ન
ને
કારણે અને વધી રહેલી માણસની વાથવ
ર્ ૃિ ને કારણે માણસ લાગણીશ ૂન્ય બની ગયો
છે . હુ ં અને તમે આવા જ ખરાબ સમયમાં જીવી ર ા છીએ.
જો પિરિ થિત આવી ને આવી રહી તો આપણું ભિવ ય િદવસે િદવસે ખરાબ થત ું જશે.
રાજકારણીઓ આપણને અંધારા ર તે દોરી ર ા છે . આજના કહેવાતા િવ ાનો પણ
ુ ુ ઓ અને સંત-મહંતોના આચારિવચાર જોઇને રડવું
ગેરમાગેર્ દોરી ર ા છે . ઘમર્ગર
આવે છે . તેમના કામ જોઇને કંપી જવાય છે કે હે ભગવાન, આ તેઓ શું કરી ર ા
છે ?
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આ

દુિનયામાંથી માણસાઈ નાશ પામી છે . માણસની અંદર સૌથી મહાન વ ત ુ હતી,

માણસની અંદર

દે વત્વ હત ું તે આ

નાશ પામી ર ું છે . માણસની અંદર બેઠેલો

ંૂ
ભગવાન ઘઘળો
થતો જાય છે . ભગવાન એટલે આદશર્ અને આદશર્ એટલે

ે ઠ

િવચારો.
િમતર્ો! આપણને

ભગવાનની જ ર છે ,

આપણને ઊંચા લાવે છે તેન ુ ં નામ છે -

આદશ,ર્ િસ ાત.
આદશ
ાંત એનુ
એન ં નામ છ
છે માનવીય ગૌરવ.
ગૌરવ ત
તે સમાપ્ત થત ું જાય છ.
છે મન
મને આવી
અંધકારમય િ થિત જોઇને દુઃખ થાય છે કે જો આમાં કોઈ ફેરફાર નિહ કરીએ તો
ભિવ યમાં માણસ માણસના લોહીનો તર યો

થઈ જશે. તેન ુ ં જીવન બરબાદ થઈ

જશે.
આવનારા િદવસો આવા હશે
િમતર્ો ! હવેના િદવસોમાં માણસ માણસનુ ં લોહી પીશે. માણસ માણસનુ ં માંસ ખાશે.
માણસ માણસને પરે શાન કરશે, દુઃખ આપશે. માણસ માણસનો જીવ ખાશે. આવનાર
સંકં ટના સમયનુ ં આ

િ
િચતર્
મેંેં તમનેે બતા યું છેે તેે જરા પણ ખોટ
ો ુ ં નથી.
ી આગામીી

િદવસોમાં પૈસા, અનાજ, અક્કલ બધું જ વધશે, પરં ત ુ આ જ પૈસા, અનાજ અને
અક્કલ આપણને ભરખી જશે. માણસ હેરાનપરે શાન થઈ જશે. િવ િવ ાલયો ખ ૂબ
ખ ૂલશે, કારખાનાંઓ ખ ૂબ ખ ૂલશે, પરં ત ુ હુ ં તમને ચેતવણી આપું

ં કે મ ઘવારી

અક પનીય રીતે વધશે. કોઈપણ ચીજ બહુ મુ કેલીથી મળશે. લોખંડની િકંમત વધતી
વધતી સોના

ટલી થઈ જશે. જો અત્યારથી આપણે સાવચેતીનાં પગલાં નિહ લઇએ

તો આપણી પર મુસીબતોના પહાડ ત ૂટી પડવાના છે .
આ આપિ કાળની સૌથી મોટી આવ યકતા છછે માણસનુ
માણસન ં આધ્યાિત્મકતા સાથ
સાથે જોડાણ.
જોડાણ
ઓ આધ્યાિત્મકતા પારસ સાથે જોડાઈ જશે તે સોના

વા થઈ જશે. િવવેકાનંદ,

દયાનંદ એ બધા પારસ બની ગયા. લોખંડ પણ પારસના પથ્થરને અડે તો તે સોનુ ં
બની જાય છે . લોખંડ
રહેશે તો સોના

વા હલકા માણસો પણ જો અધ્યાત્મ પી પારસના સંપકર્માં

વા એટલ
એટલે કે ગુ
ગણવાન
ણવાન, પર્ાણવાન,
પર્ાણવાન તજવાન
તેજવાન અન
અને સમ
સમિૃિ વાન બની

જશે. તેમની બુિ , આદશર્ અને િસ ાંતો મહાન બની જશે.
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ે ઠ અને મહાન બની જશે.

તેઓ

ૃત પી લ
િમતર્ો ! મરતી વખત
વખતે પણ જો કોઈ અમ
અમત
લે તો ત
તે બચી જાય એમ કહવાય
કહેવાય છ.
છે
નિહ મહારાજજી, શા ો -પુરાણોમાં તો અમ ૃત િવશે ઘણું ઘણું લખેલ ું છે . બેટા ! હુ ં
એની જ વાત કરી ર ો

.ં એ પીવાથી માણસ અજરઅમર થઈ જાય છે .

મ કે

ગાંઘીજીએ હિર દર્ં નાટક જોયું અને હિર દર્ં બની ગયા. ગાંધીજી મરી ગયા ? ના,
બેટા ! ગાધીજી
બટા
ગાંધીજી મરી શક
શકે ? ઈસુ
ઈસ િખર્ ત મરી ગયા છ
છે ? ના,
ના બટા
બેટા ! એ શી રીત
રીતે મરી
શકે ? ભગવાન બુ

મરી ગયા ? ના, એ મયાર્ નથી. એ તો અમર થઈ ગયા. કેવા

માણસો અમર થાય છે ? એવા માણસો કે
છે ,

મની અંદર શાલીનતા ઉત્પ

થઈ જાય

મના રોમેરોમમાં આદશર્ અને િસ ાંત વણાઈ જાય છે . આવા માણસો અમર થઈ

જાય છેે .
તમારી જાતને ઓળખો
ં
ભિવ યનાં સપના સજા યાં છે , તો બીજી બાજુ
આ આપિ કાળ છે . એક બાજુ સુદર
ં ેની વચ્ચેે ઊભા છો.
િ
િવનાશની
ી લીલા
ી
પણ મોઢ
ો ુ ં ફાડીને
ી ે ઊભીી છેે . તમેે બંન
ો તમનેે કશું
દે ખાત ું નથી કે તમે કોણ છો ? તમે જાગ ૃત આત્મા છો. મેં

હાર યુગદે વતા માટે

બના યો છે તે ઇ રના આ બગીચાના ઉ મમાં ઉ મ પુ પોમાંથી બના યો છે .
યુગદે વતાના ચરણોમાં સારામાં સારો હાર ચઢાવી શકાય તે માટે સરસ લો જ પસંદ
કયાર્ છે . મેં તમને ખ ૂબ મુ કેલીથી શોધી કાઢયા છે . મેં સારાં સારાં રત્નો શોધ્યાં છે . મેં
તમારી પાસે અખંડજયોિત મોકલી હતી. તમે મંગાવી હતી ? ના, મેં મોકલી હતી.
રીતે રામલ મણને શોધવા િવ ાિમતર્ દશરથ રજા પાસે ગયા હતા તે જ રીતે હુ ં
તમને તમારા િપતાજી પાસેથી શોધી લા યો

.ં રામકૃ ણ પરમહંસે િવવેકાનંદ પાસે

જઇને શું ક ું હત ું ? ક ું હત ું કે ત ું નોકરી કરવા ઇચ્છે છે ? મારું કામ તારા વગર
અટકી પડયું છે અને ત ું નોકરીના ચક્કરમાં પડયો છે ? હુ ં લોકોને મુક્ત કરાવવા
આ યો

.ં મારું કામ જુદી જાતનુ ં છે . હુ ં રા ટર્ને તથા સમાજને નવી િદશા ચીંધવા

આ યો

.ં ત ું નોકરી કરવા પેદા નથી થયો. તારે આ બધામાં મારી જોડે રહેવાનુુ ં છે .

રામકૃ ણ પરમહંસે એમને દબાણથી સમજા યા અને એ તેમની સાથે ચાલી નીક યા.
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બેટા, ત ું પણ સમજતો કેમ નથી ? હુ ં તને મજબ ૂર કરી ર ો

.ં ત ું મારી પાસે

આવતો રહે છે ખરો, પણ ઇચ્છાઓ લઈને. જો ઊંચી ભાવનાઓ લઈને આ યો હોત
તો ત ું ધન્ય થઈ જાત. હુ ં જ્યારે મારા ગુરુ પાસે જાઉં
લઈને જાઉં

.ં ત્યાંથી હુ ં મહાન બનીને આવું

ં ત્યારે ઉચ્ચ

ભાવનાઓ

.ં

િમતર્ો ! આ િશિબરમાં તમને એકઠા કરવા પાછળ મારો ખાસ હેત ુ રહેલો છે . તમે કહો
છો ક
કે અમન
અમને કં
કુડિલની જાગરણ િશખવાડો,
િશખવાડો બર્ વચ
વચસની
િશખવાડો તમારા
ર્સની સાધના િશખવાડો.
પ ૂજાપાઠ કે ભજન કીતર્ન પાછળ શો હેત ુ રહેલો છે તે હુ ં સારી રીતે સમજુ ં .ં તમને
જોવાની ઇચ્છા છે તે હુ ં એમ ને એમ બતાવી શકું

.ં તમને પામવામાં ખાસ રસ

નથી એટલે માતર્ દે ખાડવાથી જ કામ ચાલી જાય એમ છે . તમે િસિ ઓના નામે
ં ો થઈ
ે વવા ઇચ્છો
મેળ
ઇ ો છોો તેે બધુ
ધ ં હુ ં તમનેે બતાડીી દઉં
ઉં તોો તમનેે સતોષ
ઈ જશે.ે એવી
એ ી
વ ત ુઓ કે

તમને મળી જશે, તો પણ તમે જીરવી નિહ શકો, તમે બધું મ ૂકીને ભાગી

જશો.
સાથીઓ! જો હ
હંુ તમન
તમને સાચા ભગવાન સાથ
સાથે સાક્ષાત્કાર કરાવી દઇશ તો તમાર
તમારે

નારદજીની માફક કુંવારા રહીને સેવાકાય કરવા પડશે. બુ ની માફક પત્ની અને
બાળકોને છોડીને પરમાથમ
ર્ ાં લાગી જવું પડશે. બુ ની માફક હાથ પકડીને લઈ જાય
એવા ભગવાન બતાવી દઉં? શંકરાચાયર્ની માફક માની ગોદમાંથી ઉપાડી જાય એવા
ભગવાન બતાવી દઉં? ચાણ્યકયની માફક વનવાસ કરવા મજબ
મજબરૂર કર
કરે એવા ભગવાન
બતાવી દઉં ? સમથર્ ગુરુ રામદાસની

મ હાથ પકડીને દીક્ષા અપાવવા લઈ જાય

એવા ભગવાન બતાવી દઉં?
સાથીઓ ! મારો ઉદે ્ ય એ છે કે

સાચા બર્ વચસ
ર્ નો

ોત છે એને તમે જાણો. મેં

તમને એટલા માટે બોલા યા છે કે આ િવશેષ સમય છે અને તમે મહત્વપ ૂણર્ યિક્ત

છો. આ બધું તમને જણાવવા માટે જ બોલા યા છે . મારા ગુરુએ મને બતાવી દીધું

હત ું કે હુ ં એક જાગ ૃત આત્મા

,ં હુ ં એક િવિશ ટ યિક્ત

.ં એમણે ક ું હત ું કે ત ું

ુ વી ચ ૂૂકયો
સામાન્ય માણસ નથી. તારે અસાધારણ કાય કરવાના છે . હુ ં એ અનુભ
ં

કે હુ ં એક સામાન્ય. માણસની માફક જીવી શકું એમ નથી.
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કાશ ! હુ ં પણ તમને બતાવી શકયો હોત કે તમે કોણ છો ? તમે એક સામાન્ય માણસ
નથી, તમે િવિશ ટ યિક્ત છો. મારી ઇચ્છા છે કે યુગપિરવતન
ર્ ના આ સંકર્ાંિતકાળમાં
તમે પણ મહત્વપ ૂણર્ કાય કરી જાઓ. તો મજા આવી જશે.
હુ ં મારા ગુરુ

ટલો સામથ્યર્વાન નથી. એમણે તો મારા પાછલા જન્મો બતાવી દીધા

હતા. જ્યારે હુ ં તમને, તમે પાછલા જન્મમાં કોણ હતા એ બતાવી શકતો નથી, છતાંય
એટલં તો જ ર કહી શકં
એટલુ
શકુ

ં ક
કે તમ
તમે

કક્ષાન ં જીવન જીવી ર ા છો ત
કક્ષાનુ
તે તમાર
તમારે લાયક

નથી. તમારી મહત્વાકાંક્ષાઓ યિક્તગત ન હોવી જોઇએ. જ્યારે ક્યાંક રે લગાડીનો
અક માત થાય અને હજારો લોકો કણસતા હોય ત્યારે ડોકટરોનુ ં “અમે સ ૂતા છીએ,
અત્યારે અમને સમય નથીÕÕ અમે કહેવ ું યોગ્ય ન ગણાય. તમારે પેલા ઘાયલોને
ખાતર એક
એ રાતનીી ઊંઘ
ઊં છોડવી
ો ી જોઇએ.
ોઇએ એક
એ રાતના ઉજાગરાથી
ઉ
ી તમેે મરીી નથીી
જવાના. તમારે એ જવાબદારી સમજવી જોઇએ અને એને માટે કામ કરવું જોઇએ.
બાકીનુ ં જીવન ક્યાંક એમ જ ન વેડફાય જાય
િ ો હુ ં તમનેે આ જ કહુ ં
િમતર્ો!

ં કેે તમારા મહત્વ પ ૂણર્ િદવસો
િ
ો એક
એ એક
એ કરીને
ી ે નકામા

પસાર થઈ ર ા છે . એમાં કુસ ં કારો ભરાતા રહે છે . આ તમારે સમજી લેવ ું જોઇએ
અને બાકીના જીવનને સમાજ ખાતર સમિપર્ત કરવું જોઇએ. લોકો કહેતા હોય છે કે
ઘડપણમાં એ બધું જોયું જશે, પણ એ શક્ય નથી. કુસ ં કારો એ સમયે પણ કશું કરવા
નિહ દે . એટલા માટે હુ ં વારં વાર કહુ ં

ં કે આ િવશેષ સમય છે . એમાં તમારે કાંઈક

કરવું જ ર .ું
મારા ગુરુજીએ મને બોલાવીને શિક્ત આપી હતી. મેં પણ તમને એવા જ એક
ૂણર્ ઉદ્
મહત્વપણ
મહત્વપ
ઉદે ય માટ
માટે િશિબરમા
િશિબરમાં બોલા યા છ,
છે
કાંઈક કરી

થી તમ
તમે આપિ કાળન
કાળને ઓળખી શકો.
શકો

ટવા માટે જો આગળ આવશો તો આ િશિબર ધન્ય થઈ જશે અને તમેય

ધન્ય થઈ જશો. હનુમાનજીએ રામચંદર્જીની સેવા માટે જાત સમિપર્ત કરી દીધી, તો
એક સંત કે તપ વીને મળવી જોઇતી તમામ વ ત ુઓ હનુમાનજીને મળી ગઈ. મારે
માટે પણ આ જ વાત લાગુ
લાગ પડે છ.
છે મ
મેં કેટલુ
લં તપ કય
કયુર્ં છ
છે ત
તે તમ
તમે નથી જાણતા.
જાણતા
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હુ ં માતર્ ચાર કલાક દૈ િનક તથા અંગતકામમાં ખચુર્ં
ભગવદ્કાયર્ પાછળ જ ખચુર્ં

.ં મેં મારી જાતને એક સમથર્ શિક્તશાળી સ ા સાથે

જોડી દીધી છે . હુ ં તેમનુ ં કામ કરું
સંકળાયેલ છીએ. હુ ં ઇચ્ ં

જોઇએ. હુ ં ઇચ્ ં

,ં બાકીનો બધો સમય

ં અને તે મારું કામ કરે છે . અમે બંને અરસપરસ

ં કે મારો અને તમારો સંબધ
ં પણ મારા ગુરુ

વો જ હોવો

ં કે આ િશિબરની સમાિપ્ત સુધીમાં આપણે જરા વધુ િનકટ આવીએ

અને એકબીજામાં ઓતપર્ોત થઈ જઇએ, તો ખ ૂબ આનંદ આવશે.
િમતર્ો ! મારું અને મારા ગુરુન ુ ં િમલન ખ ૂબ મહત્વપ ૂણર્ ર .ું મેં મારા ગુરુએ મારી પાસે

રાખેલી બઘી આકાંક્ષાઓ પ ૂરી કરવાનો પર્યાસ કય છે . જ્યારે હુ ં ગુરુના િમલન
પહેલાંના અને પછીના િદવસોની સમીક્ષા કરું

,ં ત્યારે જણાય છે કે

િદવસોમાં મેં

ગુરુના આદેે શ પર્માણેે જીવવાનોો પર્યાસ કય તેે મારા માટેે ખ ૂબ લાભકારીી ર ા.
આંધળા-લંગડાની જોડીનુ ં મહત્વ આગવું છે .
આંધળાએ ચાલીને અને લંગડાએ દે ખાડીને સમગર્ કામ પ ૂરું કયુર્ં હત.ું લંગડો ર તો
બતાવે અન
બતાવ
અને આંધળો ત
તે ર તો કાપ,
કાપે, િમતર્ો ! તમ
તમે અન
અને હ
હંુ મળીન
મળીને આવુ
આવ ં જ કઈક
કંઈક કરી
શકયા હોત તો કેવ ું સારું ?

હુ ં તમને સહકાર આપું અને તમે મને સહયોગ આપો તો કેટલી મજા પડે ? જ્યારે

અહીં તો તમે કહો છો કે ગુરુજી, તમે જ અમને મદદ કરો. બેટા, આ જ વાત તમારા
લાભની નથી. તમે હંમેશાં વાથર્ની વાત જ કરો છો. હુ ં તમને આશીવાર્દ આપં◌ં અને

તમે મને કશું જ આપો, તો તમારું કામ નિહ ચાલે. એક માણસનુ ં લોહી બીજાના
શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે તો તે ફક્ત તર્ણ િદવસ સુધી જ કામ કરે છે .
એટલા સમયમા
સમયમાં રોગીના શરીરનુ
શરીરન ં તતર્
તંતર્ કામ કરવા લાગ
લાગે છ.
છે જયા
જયાં સુ
સધી
ધી તમારં
તમારુ તતર્,
તંતર્
તમારી સી ટમ કામ નિહ કરે ત્યાં

સુધી મારા આશીવાર્દ પણ કામ નિહ કરે . તમે

તમારી સામિયક જ િરયાત પ ૂરી કરી શકશે, પરં ત ુ આગળ ઉપર તો તમારો પુરુષાથર્
અને પિર મ જ કામ કરશે.
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આ િશિબરમાં પુનગઠ
ર્ નના ભાગ પે મેં તમને એક યોજના બનાવી આપી છે . તમે
કહેશો કે ગુરુદેવ, એના વગર કામ નિહ ચાલે ? િમતર્ો ! આ

દે શની સામે ઘણી બઘી

સમ યા ઓ મ ફાડીને ઊભી છે . મેં આવી રા ટર્ીય સમ યાઓનો ઉકેલ અધ્યાત્મ
શિક્તથી લાવવાનો િવચાર કય છે .
આ શિક્તઓ જ મનુ યને બદલવાની છે , યુગને બદલવાની છે . યુગદર્ ટા પોતાની આ
ંદર
સદ
સુ
ર કલાકિત
કલાકૃિત

વી દિનયાનો
દુિનયાનો કદાિપ નાશ નિહ થવા દ
દે ત
તે હ
હંુ પ ટ
ટે જોઇ શક
શકંુ

.ં આ

સ ૃિ ટ પર આવો સમય કેટલીય વાર આવી ગયો છે . ત્યારે સ નહાર એટલે કે
પરમાત્મા અને મનુ ય એટલે કે જીવંત આત્માઓએ સાથે મળીને એ કાયર્ પ ૂરું કયુર્ં છે .
આ

પણ એવી જ િ થિત છે ,

માં તમારા

વા મ ૂધર્ન્યત આત્માઓએ એવું જ કામ

કરવાનુ ં છેે .
આ ખોટનો ધંધો નથી
સ નહાર સતત સ ન કરતો જ રહે છે . ક ું છે કે- યદા યદા િહ ધમર્ ય
ગ્લાિનભ
િ
વ
ર્ િિત ભારત | અભ્યુદત્થાનમધમર્ ય તદાત્માનંં સ ૃજામ્યહમ ્ ॥
આવી િવષમ પિરિ થિતમાં સ ક તો પોતાની રીતે પોતાનુ ં કામ કરશે જ, પરં ત ુ
એના સહયોગી તરીકે મનુ યોએ પણ કામ કરવું પડશે. કર્ાંિતઓ થાય કે
યગપિરવત
યુ
ગપિરવતન
એવાં મહાન કામો ઇ રની ઇ
ઇચ્છા
છા અન
અને શિક્તથી થાય છ.
છે .
ર્ન થાય, એવા
તમારે અને મારે તો માતર્ િનિમ
કરી શકો એમ હો, તેન ુ ં

બનવાનુ ં છે . જો તમે આ જમાનાનુ ં મહત્વનુ ં કામ

ેય લેવાની િ થિતમાં હો, તો મારું તમને એક જ િનવેદન છે

કે તમે મારી સાથે ચાલી નીકળો.
તમને નુકશાન નિહ જાય. િમતર્ો, કંજૂસાઇ કે સંકુિચતતા ન હોય તો ખોટ જવાની કોઈ
િચંતા નથી. તમે જો એ દુગુર્ણને ત્યાગી શકો તો પછી ફાયદો જ છે . હુ ં તમારા

ભિવ યની ગેરંટી આપી શકું, પણ તમારી કંજૂસાઇ અને સંકુિચતતાની નિહ. તેને

છોડવાના બદલામા
બદલામાં

મહાનતા મળશ
મળશે ત
તે સૌથી મોટો ફાયદો છ.
છે
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મેં તમને આ િશિબરમાં એટલા માટે જ બોલા યા. છે અને વારં વાર પ ૂ ં

ં કે શું આમ

ં કે તમારી પાસે અક્કલ વધારે છે , પરં ત ુ શું તમે િહંમત

કરવું શક્ય છે ? હુ ં જાણું

કરી શકશો ? હુ ં તો મારી અક્કલ ઘટે , મહત્વાકાંક્ષીઓ ઘટે અને તમારી ભાવનાઓ
વધે એવું ઇચ્ ં

.ં એટલા માટે તમને બોલા યા હતા અને આ

િવદાય આપું

.ં

તમારે તમારા આદશર્ અને િસ ાંતો અહીંથી લઈ જવાના છે અને તમારા િચંતનને,
તમારા કાય ને નવા યુગના ઘડતરમાં લગાડવાના છે . હુ ં ઇચ્ ં

ં કે તમારા

િવચારોની િદશા બદલાઈ જાય. તમે નવા યુગને અનુ પ બનવા લાગો. અત્યારે તો
તમે તમારો પ ૂરોપ ૂરો સમય ભૌિતક જ િરયાતો પાછળ જ ખચ છો. તમે માતર્ તમારા
માટે જ જીવો છો. તમે પ ૂજા અને ભજન કરો છો, પણ જો એને બદલે સેવાસાધના
કરી હોત તો તમારી આંખોમાં એક તેજ દે ખાત ું હોત.

ની ઉ૫ર તમારી નજર પડે તે

સાવ બદલાઈ જાય એવું તેજ હોત. પરં ત ુ તમે કદી એવો પર્યત્નો જ નથી કય . તમે
તમારા િવચારો, લાગણીઓ અને કાય ને નવા યુગના કાય માટે ખચર્શો તો હુ ં અને
તમે બંને ધન્યો બની જઇશુ.ં
િ
િમતર્ો
! મારું િનવે
િ
દન છે કે અહીંથી બહાર ગયા પછી તમારી પ ૂજા એવી ચમકે કે
તમારી ઇચ્છાપ ૂિતર્ માટે માગવાનુ ં બંધ થઈ જાય અને તમે સતત ભગવાનના કાય
પાછળ જાત ઓગાળવાનુ ં જ િવચારતા લાગો. તમે એકબીજાને પર્ેમ કરવાનુ ં શ કરો.
તમે પિત-પત્ની હો તો એકબીજાને સાચા

દયથી પર્ેમ કરો. હુ ં ઇચ્ ં

ં કે તમે

અહીંથી ભગવાનને ગોદમાં બેસાડીને જાઓ. તમારે તર્ણ સંતાન હોય તો હવેથી ચાર
છે એમ માનજો. બાળકોના ભોજન તથા િશક્ષણ પાછળ ખચર્ કરો છો, તો પછી
ભગવાનને માતર્ કંકુચોખા ના ચઢાવો. તેને માટે કાંઈક ત્યાગ કરો. તમારા પર્ેમ, બુિ ,
ભાવના, પિર મ અને પૈસાનો અમુક ભાગ સમાજ, સં કૃિત અને દે શને ખાતર દાન
કરવો જોઇએ. હુ ં ઇચ્ ં

ં કે તમારે

લ, અગરબ ી ચઢાવવા બદલે આદશ માટે,

િસ ાંતો માટે અંશદાન કરવું જોઇએ.
િમતર્ો ! મારું િનવેદન છે કે અહીંથી બહાર ગયા પછી તમારી પ ૂજા એવી ચમકે કે
ં થઈ
તમારીી ઇચ્છાપ
ઇ
િૂિતર્ર્ માટેે માગવાનુ ં બધ
ધ
ઈ જાય અનેે તમેે સતત ભગવાનના કાય
પાછળ જાત ઓગાળવાનુ ં જ િવચારતા લાગો.
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તમે એકબીજાને પર્ેમ કરવાનુ ં શ
દયથી પર્ેમ કરો. હુ ં ઇચ્ ં

કરો. તમે પિત-પત્ની હો તો એકબીજાને સાચા

ં કે તમે અહીંથી ભગવાનને ગોદમાં બેસાડીને જાઓ.

તમારે તર્ણ સંતાન હોય તો હવેથી ચાર છે એમ માનજો. બાળકોના ભોજન તથા
િશક્ષણ પાછળ ખચર્ કરો છો, તો પછી ભગવાનને માતર્ કંકુચોખા ના ચઢાવો. તેને
માટે કાંઈક ત્યાગ કરો. તમારા પર્ેમ, બુિ , ભાવના, પિર મ અને પૈસાનો અમુક ભાગ
સમાજ, સં કૃિત અને દે શને ખાતર દાન કરવો જોઇએ. હુ ં ઇચ્ ં

ં કે તમારે

લ,

અગરબ ી ચઢાવવા બદલે આદશ માટે, િસ ાંતો માટે અંશદાન કરવું જોઇએ.
િમતર્ો ! તમે અહીંથી બહાર જાઓ ત્યા રે સમાજ માટે દર્ ટાંત પ બનીને જાઓ,

થી

તમારો પર્ભાવ પડે. જ્યારે તમે લોકોને શીખવશો ત્યારે તેઓ પ ૂછશે કે આ ત્યાગ,

મ

ં ી કશું ગર્હણ કયુર્ં છેે ખ ં ? જોો
ે ા માટેે તમેે અમનેે કહોો છો,
અનેે સેવ
ો પણ તમેે એ
એમાથી
તમારી પાસે આનો જવાબ હશે તો જ લોકો તમારી વાત માનશે. હુ ં લોકોને
,ં તે પહેલાં મારા જીવનમાં ઉતારું

શીખવું

.ં લોકો મારી વાત માને છે તેન ુ ં કારણ આ જ

છે . તમે ફિરયાદ કરો છો કે અમુક શાખાવાળા ઠંડા પડી ગયા.
બેટા ! ત ું પહેલાં તારી જાતને ગરમ કરી લે, બધા તારી વાત માનશે અને તારા ર તે
ચાલવા માંડશે. હુ ં તમને પર્ ાપુતર્, યુગના સ ક, જાગ ૃત આત્મા કે મહામાનવના
પમાં જોવા ઇચ્ ં

.ં તમે અહીંથી બહાર નીક યા પછી તમારી વાણીમાં બર્ તેજ

ઉત્પ ત થાય તવો
તેવો પર્યાસ કરો.
કરો તમ
તમે િબલકલ
િબલકુલ સભ્ય જીવન જીવવાનો પર્યાસ કરો.
કરો
તમે વકીલ હો તો તમારું યાવહાિરક કાયર્ ભલે કરો, પણ સાથે સાથે

દયની મીઠાશ

િવકિસત થાય તે જોતા રહેજો. તમારી વાણીનો, સભ્યતાનો અને યવહારનો િવકાસ
થાય તેવ ું કરજો.
તમે અહીંથી જાઓ ત્યા રે કાંઈક લઈને જજો, કાંઈક બનીને જજો. મને તમારા િવશે
પ ૂછે તો શું જવાબ આપવો ? તમારી અંદર સંયમશીલતા, િવનમર્તા અને સિહ ણુતા
આવવા જ જોઇએ, જીવનમાં પિરવતર્ન આવવું જ જોઇએ. તમને

કાંઈ મ યું હોય

તે બધુું માતર્ શરીર પાછળ જ નિહ, પરં ત ુ થોડુ ં ભગવાન પાછળ પણ ખચર્વાનુુ ં રાખો.
તમે ભગવાન પાસે ક્યાં સુધી માગ્યે રાખશો ? ક્યારે ક તો તેને આપવાની વાત કરો.
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ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
ગુરુજી પાસે કાંઈક માગવાને બદલે કાંઈક આપવા આગળ આવવું જોઇએ. તમારા
ઝભ્ભા ઉપર
જોઇએ,
ો એ

નુ ં પર્તીક છે તે

ાનય ની લાલ મશાલ તમારા અંતઃકરણમાં પર્ગટવી

ે ો
થીી અંદરનો
અં
ો અંધકાર
અં
દૂર થઈ જાય. આપણેે વાથર્ માટેે વાપરીએ
ીએ તેન

અમુક ભાગ પરમાથર્ માટે વાપરવો જોઇએ. તમારે અમુક ભાગ આદશ કે જનક યાણ

ખાતર કાઢવો જ જોઇએ.

ૐ શાંિત!!િમતર્ો ! આ િશિબર મેં એટલા માટે બોલાવી છે કે આ િવશેષ સમય છે ,

તેને તમે ઓળખો. પેટ ભરવાના અને પર્જા પેદા કરવાના પર્ ો તો દુિનયા બની

ત્યારથી ચા યા આવે છે અને ચાલતા રહેશે. તમે પણ જો એમાં રચ્યાપચ્યા રહેશો તો
આ જીવન બેકાર થઈ જશે. ઊઠો, જાગો અને

ે ઠ કાય માટે કમર કસો.

આ અધ્યાત્મ ાન આપવા માટ
માટે જ મ
મેં તમન
તમને બોલા યા હતા.
હતા ત
તે જો તમ
તમે સમજી શકો
તો મારો આ પિર મ સાથર્ક બનશે અને તમે પણ ધન્ય બનશો.
આજની વાત સમાપ્ત. !!

ાનય મા
માં તમ
તમે પણ આહ
આહિત
િુ ત આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .
સ િ

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી

થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .

યગઋિષ
યુ
ગઋિષ પરમપજ્ય
પરમપ ૂજ્ય પં
પ.

ીરામ શમાર્ આચાયજીએ
આચાયર્જીએ વતમાન
વતર્માન યગની
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
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