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ુ ાનોની તૈયારી
સંપ ૂણર્ કર્ાંિત માટે યવ
યુવાનો ! ઊઠો
ઊઠો,, સાહિસક બનો
બનો,, વીયર્વાન થાવ
અને બધી આવ યક જવાબદારીઓ પોતાના
ખભે લો
લો,, એ યાદ રાખો કે તમે વયં તમારા
ભાગ્યના િનમાર્તા છો
છો.. તમે

કંઈ બળ કે મદદ

ઇચ્છો તે બધું જ તમારી અંદર િવ વાન છે .
િવરો ! એ િવ ાસ રાખો કે તમે જ બંધ ુ છો
છો,,
મહાન કાયર્ કરવા માટેે આ ધરતી
ધ ી પર આ યા
છો.. ખોખલી ધમકીઓથી ભયભીત ન થાવ
છો
થાવ..
ચાહે વજપાત થાય તો પર નીડર બનીને ઊભા
થાવ અન
અને કામમા
કામમાં લાગી જાવ
જાવ..
-યુવાન સંન્યાસી વામી િવવેકાનંદ

ુ 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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સંપ ૂણર્ કર્ાંિત માટે યુવાનોની તૈયારી
આજની પિરિ થિતઓ અન
અને યવાનો
યુવાનો
સમાજ તથા રા ટર્ના નવિનમાર્ણના હમેશથી જ યુવાનોની ભ ૂિમકા અત્યંત
મહત્વની રહી છે . પર્ાચીનકાળથી માંડીને આજ સુધી યુવાનોના સહકારથી માતર્
ં ુ રા ટર્નેે
સમાજમા ં જ ઘણીવાર
ી
સકારાત્મક ૫િરવત
િ
થી ૫રત
ર્નો આવતા ર ા નથી.
૫ણ નવી િદશા મળતી રહી છે . વતર્માન સમયમાં જ્યારે કુટુંબ, સમાજ તથા
રા ટર્ની ધરી ડોલાયમાન થઈ રહી છે ત્યારે સંપ ૂણર્

યવ થામાં ૫િરવતન
ર્

ુ ાનોનુું ધ્યાન આ તરફ
ફ આકિષર્ત કરવાનુું આવ યક
આવ યક બની ગયુું છે , યુવ
માનવામાં આ યું છે .
યુવાન પેઢીના ખભે દે શનું ભિવ ય સજાવવાની મોટી જવાબદારી છે , તેની
ઊજાર્ રચનાત્મક કાય મા
માં જ લાગ.
લાગે. િવ
િવઘ્વં
વસકારી
સકારી પર્વ
પર્વિૃિ ઓમા
ઓમાં ન ખચાય,
ખચાર્ય, એવા
પર્યાસ થવા જોઇએ. થોડા સમય ૫હેલાં સુધી દે શની યુવાન પેઢીને
ઉજાર્વાન,િવચારશીલ, ક પનાશીલ તથા ખડતલ માનવામાં આવતી હતી. તેના
આ જ ગુણોના આધારે આશા રાખવામાં આવતી હતી કે તે સમજદાર, સક્ષમ,
હરીફાઈમાં ટકી શકે તેવી અને સકારાત્મક દૃિ ટકોણવાળી હશે. આશાઓથી
િવ૫રીત આ

યુવાન પેઢી િનરાશ, કુંઠાગર્ ત, આકર્ોશની ભાવનાથી ઘેરાયેલી

અને પોતાના ભિવ ય પર્ત્યે શંકાશીલ તથા અિનિ ત દે ખાય છે . યુવાનોના
ચહેરા ૫ર આ મનોભાવો ક્યાય
ચહરા
ક્યાંય ૫ણ સરળતાથી વાચી
વાંચી શકાય છ.
છે
એક સમય હતો જ્યારે ગાંધી, સુભાષ, લેિનન, િવવેકાનંદ તથા દયાનંદ
ઉચ્ચ આદશ થી ૫િરપ ૂણર્

વા

યિક્તત્વો યુવાનોના આદશર્ રહેતા હતા. સમાજને

સહજ રીત
રીતે ચલાવવા માટ
માટે પર્ત્યક
પર્ યેક યુ
યવાન
વાન તત્પર
ત પર રહતો
રહેતો હતો,
હતો
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૫રં ત ુ આ

સમાજને કશુકં આ૫વાના બદલે પોતે રાખી લેવ ું તે વધારે યોગ્ય

લાગવા માંડયુું છે . ઉચ્ચ આદશ તથા નૈિતકતા માતર્ પુુ તકોની વાતો બનીને
રહી ગઈ છે . ભૌિતક મ ૂ યોની સામે જીવન મ ૂ યોને સંપ ૂણર્૫ણે ભુલાવી દે વામાં
આ યાં છે . પર્ત્યેક યુવાન એક બીજાથી આગળ નીકળી જવાની હોડમાં તેની
નૈિતક જવાબદારીઓથી ૫ણ િવમુખ થઈ ર ો છે .
પાછલાં ૫ચાસ વષ માં કુશાસન અને ભર્ ટાચાર, અ યવ થા અને સામાિજક
કુરીિતઓ સામે મેદાને ઊતરતી યુવા શિક્તનો હક
ુ ં ાર ક્યાંક ખોવાઈ ગયો હતો
તેમ લાગે છે . આ

યુવાનોના મન-મગજમાં રા ટર્ની કોઈ ૫િરક પના મોટે

ભાગે છે જ નિહ અને હોય તો ૫ણ તે અધ ૂરી છે .
આવી િ થિતમાં તેન ું એકમાતર્ વપ્ન હોય છે . ઉચ્ચ િડગર્ીઓ મેળવીને િવદે શોમાં
જઈ પૈસા કમાવા. િવિભ

સવેર્ક્ષણોના િરપોટ અનુસાર આવા યુવાનો જ દે શની

સં થાઓ તથા દે શની સૌથી વધારે ટીકા કરે છે , કેમ કે ૫િ મ િસવાય તેમને
તેમનું અિ તત્વ જ અધ ૂરંુ લાગે છે .
એનાં કારણો ૫ણ પ ટ છે . િનરક્ષરતા, બેરોજગારી તથા ગરીબાઈમાં ફસાયેલ ું
યુવાન અંતમર્ન આ બધાથી થાકી ગયું છે . આ સમ યાઓનો સામનો કરવાના
બદલે એનાથી ૫લાયન કરવાનું તેને વધારે સહજ લાગે છે .
નવી

આિથર્ક-ઔ ોિગક

તથા

ઉ૫ભોક્તાવાદી

સં કૃિતએ

૫ણ

યુવાનોમાં

યિક્તવાદી િચંતન ૫ િતને પર્ભાવી પે િવકિસત કરી છે . યુવાનોનો એક વગર્
એવો ૫ણ છે ,

આધુિનકતાના નામે ૫િ મની સં કૃિતનો ભોગ બન્યો છે .
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આ સં કૃિતએ ભારતીય સમાજમાં પૈસાનું મહત્વ વધારીને માનવીનું મહત્વ
ઓ ં કરી નાંખ્યુું છે . યૌન

વેચ્છાચાર,, અ૫રાધ તથા ગ્લેમરના મ ૃૃગજળમાં

ફસાયેલો યુવાન વગર્ પાયાની સમ યાઓથી ૫ણ અજાણ છે . ભોગિવલાસની આ

સં કૃિતએ યુવાનોને કુટુંબ,સમાજ તથા રા ટર્ પર્ત્યે બેજવાબદાર બનાવી દીધા
છે .
રા ટર્ીય અ૫રાધ બ્યુરોના તા તરના િરપોટર્ ૫ણ યુવાનોમાં વધી રહેલ
ગુનાિહત તથા નશાની પર્વ ૃિ ની પુિ ટ કરે છે . માનિસક અશાંિત તથા
ૂ ીને જીવનના યથાથર્ને ભ ૂલી જવા
બેરોજગારીઓથી તર્ાસેલા યુવાનો નશામાં ડબ
માગે છે . શ આતમાં નશો રાહત તો આપે છે , ૫રં ત ુ ધીરે ધીરે એનું ૫િરણામ
ગંભીર થત ું જાય છે . નશાની સાથે જ યુવાનો

અન્ય બુરાઈઓ

વી કે

ચોરી, િહંસા, વગેરેનો ભોગ બની જાય છે અને સમાજની મુખ્ય ધારાથી કપાતો
જાય છ.
છે
યુવાનોના આ ૫તન માટે દે શની રાજનૈિતક યવ થા મહદં શે જવાબદાર છે .
ધમર્, જાિત, ભાષા તથા િવ તારના નામે યુવાનોને ૫થભર્ ટ કરી તેમનો ખોટી
રીતે લાભ લવો
રીત
લેવો એ અહીંની રાજનીિતનુ
રાજનીિતન ં એક િવિભ
યુવાશિક્તની મદદથી સ ા
િવિભ

અંગ બની ગયુ
ગય ં છ.
છે

પર્ાપ્ત કયાર્ ૫છી એ રાજનૈિતક ૫ક્ષો જ ૫છીથી

મંચ ૫રથી યુવાનોને રાજનીિતથી દૂર રહેવાની સલાહ ૫ણ આપે છે .

એક સમય
સમયે ભારતીય િશક્ષણ
જાતને સમજવાનું

ારા યુ
યવાનોન
વાનોનું ચિરતર્ િનમા
િનમાણ
ર્ણ થત ું હત ુ.ં પોતાની

ાન પર્ાપ્ત થત ું હત,ું ૫રં ત ુ આ

િશક્ષણનો ઉ ે ય કોઈ ૫ણ

રીતે િડગર્ી પર્ાપ્ત કરવાનો જ રહી ગયો છે .
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વતમ
ર્ ાન િશક્ષણ૫ િતના વ ૫માં સંપ ૂણર્ ૫િરવતન
ર્ ની વાત અવ ય કરવામાં
આવે છે , ૫રં ત ુ િશક્ષણ સાથે સંબિં ધત

કાયર્કર્મો તૈયાર કરવામાં આવે છે , તે

આ જ િશક્ષણ ૫ િતને વધારે બળવાન બનાવે છે . આઝાદી પ ૂવેર્ અનેક રા ટર્ીય
નેતાઓએ િશક્ષણને સં કારનો આધાર માનીને િશિક્ષતોમાં આત્મિવ ાસ જાગૃત
કરવાનો પર્યાસોને એટલી હદે ભુલાવી દે વામાં આ યા છે કે શૈક્ષિણક
સં થાઓમાં નૈૈિતક િશક્ષણનો
િ
પાઠયકર્મ અિનવાય
િ
ર્ આવ યકતા બની ગઈ છે .
આજનો યુવાન વગર્ પાઠયકર્મમાં ઘણા નવા િવષયો ભણી ર ો છે . નવીન
વૈ ાિનક તથા ટેકિનકલ

ાન પર્ાપ્ત કરી ર ો છે . જુદા જુદા નવીન સાં કૃિતક

તથા સામાિજક રીતભાતની અસર ૫ણ તેના ૫ર ઝડ૫થી થઈ રહી છે ,
તેમના માટે ખ ૂબ આકષર્ક ૫ણ છે .
મહાપુરુષોના

પર્ેરક

પર્સંગોને

પાઠયપુ તકોમાંથી

કાઢીને

કતર્ ય,

બહાદુરી, ઈમાનદારી તથા ત્યાગથી રિહત પાઠયકર્મ યુવાન મનને આદશ થી
દૂર લઈ જશે. આવી ૫િરિ થિતઓમાં યુવાન વગન
ર્ ું ભર્િમત થવું વાભાિવક છે .
બધા એક આદશર્ની શોધમાં હોય છે અને એ વાભાિવક છે કે સૌ પર્થમ એની

શોધ આ૫ણાં ઘર-કુટુંબ તથા આસપાસના ૫િરસરથી શ

થાય છે . આવી

િ થિતમાં તેમની સામે વાલીઓ અને ૫િરિચતો ારા બેવડા ધોરણો અ૫નાવવાં
તથા કથની અને કરણીમાં િભ તા, યુવાન સંવેદનશીલ

દયને ખ ૂબ ઊંડો ઘા

આપી જાય છ.
છે એવુ
એવ ં નથી ક
કે આજનો યુ
યવાન
વાન સં
સઘષશીલ
ઘષશ
તે
ર્ ીલ નથી અથવા ત
૫િરિ થિતઓ સાથે લડવાની ક્ષમતા અને િહંમત ધરાવતો નથી. વા તવમાં તે
૫હેલાંના યુવાનો કરતાં વધારે પર્ભાવશાળી રીતે પોતાનું કાયર્ કરી શકે છે . બસ
જ ર છે તેમની સામે સાચા આદશર્ પર્ ત ુુત કરવાની.
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વહીવટ તરે ૫ણ આ સમયે એક એવી રા ટર્ીય યુવાન નીિતની અને તેના ૫ર
અમલ કરવાની જ ર છે ,

ુ ાન પેઢીને ફ
િદશાહીન થઈ ગયેલ યુવ
ફરીથી તેના

સાચા લ ય તરફ વાળી શકે. એક એવી નીિત

યુવાનોની ઊજાર્ને નકારાત્મક

પર્વ ૃિ ઓમાં બરબાદ થવામાંથી બચાવે, તેને સકારાત્મક રચનાત્મક કાય માં
ખચર્વા માટે પર્ેિરત કરે . સંવેદનાઓથી છલોછલ ભરે લા યુવાન મનની માતર્
િુ ટઓ ૫ર ઘ્યાન આ૫વાના બદલે એમની સમ યાઓ ૫ર ૫ણ પ ૂવર્ગર્હથી
મુક્ત થઈને િવચાર થવો જોઈએ.
યુવાવ થા માનવજીવનનો વસંતકાળ હોય છે . આ એક એવો સમય હોય
છે , જ્યારે િવધાતાએ આપેલ બધી શિક્તઓ સહ ધારા બનીને વહેવા લાગે છે .
જ્યારે પર્ત્યેક મન ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ૫િરપ ૂણર્ હોય છે , ત્યારે કંઈક કરી
બતાવવાની ઇચ્છા હોય છે . આ
છે
છ,

૫ણ રા ટર્ યુવાચેતાના એક વરોને શોધી ર ું

ૂતન ઇિતહાસની રચનાનુ
ના ારા સમગર્ કર્ાિત
કર્ાંિત તથા ન
નતન
રચનાન ં ગાન પર્ િટત થશ.
થશે

નવી અને જૂની પેઢીનો સંઘષર્ :
આ સંકર્ાંિતકાળમાં જ્યારે નવી અને જૂની પેઢી એક સાથે સમાંતર
રહી છે , ત્યારે બંનેમાં સામંજ ય, એકતા, ૫ર પર સહકાર,

પે ચાલી
નેહ અને

સ દયતાનું વાતાવરણ બનાવવું આવ યક છે , આ માટે બંને ૫ક્ષોએ
ં ણું ૫િરવતર્ન કરવું જ ૫ડશે. જૂની પેઢીએ સમય
પોતપોતાના દૃિ ટકોણમાં થોડુઘ
અનસાર
અનુ
સાર પોતાન
પોતાને ઢાળવી ૫ડશ
૫ડશે અન
અને નવી પઢીન
પેઢીને એક હદ સુ
સધી
ધી તમની
તેમની ઇચ્છા
મુજબ રહેવાની

ટ ૫ણ આ૫વી ૫ડશે. નવી પેઢીની જીવન જીવવાની

રીતભાતમાં િબનજ રી દખલગીરી ૫ણ કરવામાં ન આવે.
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ખાસ કરીને યિક્તગત જીવનની વાતોમાં તો બને ત્યાં સુધી ઘ્યાન આ૫વું જ ન
જોઈએ. જયાં નવી વહન
જીવનની નાની-મોટી વાતો ૫ર ટીકા-િટપ્પણ
ુ ા જી
કરવામાં આવે છે , િનંદા થાય છે , તેમના જીવનની

વાભાિવક વાતો અને

માનવીય અિધકારો ૫ર ઘા કરવામાં આવે છે ત્યારે સહજ રીતે સંઘષર્ અને
કંકાસ તથા અશાંિતની આગ ભડકી ઊઠે છે .
નવી

પેઢીના

યુવાન

યુવતીઓએ

વ ૃ જનો

૫ણ

પર્ત્યેના

કતર્ યો, જવાબદારીઓ, આદરભાવ અને િશ ત માટે સતકર્ તથા સાવધ રહેવ ું
જોઈએ. થોડું ઘણું શાિબ્દક

ાન અને માનિસક િવકાસના બળે ગવર્ કરીને

વ ૃ જનોના લાંબા અનુભવો તથા યાવહાિરક જીવનની નક્કર શીખ પર્ત્યે ઉપેક્ષા
કરવી જોઈએ નિહ. આદર અને અનુશાસનથી તેઓ વ ૃ જનોના અનુભવો અને
યાવહાિરક

ાનથી

જીવનમાં

વધારે

સત્કાર અનુ
સત્કાર,
અનશાસન
શાસન અન
અને સિહ ણતા
ણુતા
જીતી શકે છે . નવી સભ્યતા

પર્ગિત

કરી

શકે

ારા તઓ
તેઓ વ ૃ જનોન
જનોનું

છે .

આદર-

દય સહજતાથી

અત્યારે માનવજીવનના યાવહાિરક – િકર્યાત્મક

પાસાઓ ૫ર સાચી ઠરી શકી નથી, તેના બા

માળખા ૫ર મોિહત થઈને

પુરાતન યવ થા તથા િનયમ-મયાર્દાઓને ઉખાડી ફેકવાં એ મોટી ભ ૂલ થશે.
અસુરિક્ષતતા અને અિનિ તતાનો ર તો ૫કડવો તેને શાણ૫ણ કહી ન શકાય.
પુરાતનના સહકારથી તેના તથ્યોની કસોટી ૫ર નવાને કસીને તેને ઉ૫યોગી
બનાવવાનું કામ પ ૂરંુ થાય ૫છી જ તેને છોડી શકાય છે . આ જ કામની
જવાબદારીી નવીી પેેઢી ૫ર છેે અનેે

ં ો
તેે છેે પુરાતન અનેે નવીનના
ી
સયોગથી
ી

યોગ્ય ૫થનું િનમાર્ણ કરવુ.ં
સંઘષર્ન ું સરળ સમાધાન સમન્વય છે . ÔલેÕ અને Ôઆ૫Õ ની સમજૂતીની નીિત
ં ૂ ો ઉકે
ારા ક્લેેશ-કલહનીી ઘણીી ગચ
ઉ ેલી શકાય છેે .
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બંને થોડું થોડું
પેઢીએ

ભારતીય

કી જાય તો િમલનનું એક કેન્દર્ સહજ મળી જાય છે . નવી
૫રં ૫રાનુું મ ૂ ય

અને

મહત્વ

સમજવુું જોઈએ,,

થી

િશ ત, સભ્યતા અને સામાિજક સુરક્ષાની બહમ
ુ ૂ ય મયાર્દાઓમાં રહીને તેને
શાંિત, યવ થા અને પર્ગિતનો યોગ્ય અવસર પર્ાપ્ત થતો રહે. આની સાથે સાથે
જૂની પેઢીએ ૫ણ બાળકોના વભાવ અને ચિરતર્ ૫ર જ િવશેષ ઘ્યાન આ૫વું
જોઈએ. તેઓ ૫હેરવા-ઓઢવાની આધુિનક રીતો અ૫નાવે છે તો તેમના ૫ર
એટલું િનયંતર્ણ ૫ણ ન કરવું જોઈએ.

થી તેઓ િવરોધી, િવદર્ોહી, ઉ૫દર્વી કે

અવ ાકારી પે સામે આવે. આ બાબતે થોડી ઢીલ રાખવામાં જ શાણ૫ણ છે .
વભાવ, િવચાર, ૫રં ૫રાઓની આ થા, દૃિ ટકોણની સાથે સાથે જૂની અને નવી
પેઢીના સંઘષન
ર્ ું એક કારણ માનવજીવનમાં વધતી સંકુિચતતા તથા સંકીણર્તા
૫ણ મુખ્ય છે . િવ ાનની સાથે સાથે મનુ યની ગિત દૂર-દૂર સુધી શક્ય

બની ૫રત
બની,
૫રં ત ુ ત
તે જ પર્માણમા
પર્માણમાં તનુ
તેન ં દય સં
સક
કુ િચત
િચત અન
અને સકીણ
સંકીણર્ બની ગય
ગયુ.ં
નવી પેઢીની વ ૃિ

પોતાના લાભ સુધી સીિમત થવા લાગી છે , પોતાનું

સુખ, પોતાનો આરામ અને પોતાનો લાભ. પોતા૫ણાને અને પોતાના લાભને
પર્ાધા ય આ૫નારાઓન
પર્ાધાન્ય
આ૫નારાઓને અસમથ
અસમથન,
ન
જરાજીણર્ અકમણ્ય
જરાજીણ,
અકમર્ણ્ય તથા વ ૃ જનોન
જનોનું કામ
ર્
િવના ખાલી બેસી રહેવાનું ગમત ું નથી. રોગગર્ ત, અંધ કે અપંગ બની જાય
ત્યારે વ ૃ જનોનું જીવન વધારે મુ કેલ બની જાય છે .
દીકરા વહુ
દીકરા-વહ

ારા થતો િતર કાર અન
અને અનાદર ઓછો ક ટદાયક હોતો નથી.
નથી

બીજી તરફ વ ૃ જનો ૫ણ માનિસક િશિથલતાના કારણે ચીડાઈને િનંદા કરે છે
અને ગાળો સુધ્ધાં આ૫તા હોય છે . મોટા ભાગનાં ઘરોમાં આ સંઘષર્ ચાલતો રહે
છે .
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વ ૃ જનો તથા જૂની પેઢીના લોકો નવી પેઢી માટે માથાનો દુખાવો બની ગયાં
છે , તેમને જી
જીવન િનવાર્હની િચંતા ૫ણ છે .
આના િનવારણ માટે બંને ૫ક્ષોએ િવવેકયુક્ત ૫ગલાં ઉઠાવવા જોઈએ.
પોતાનું

મણે

વર્ વ લટં ૂ ાવીને લાડપ્યાર સાથે નવી પેઢીના િનમાર્ણમાં ફાળો

આપ્યો,, તે વ ૃ જનોને ભલે તેઓ વ ૃ ાવ થાના કારણે
ણ ગમે તે હ
હાલતમાં
હોય, ૫રં ત ુ દે વતાઓની

મ સેવાપ ૂજા કરીને તેમને સંત ુ ટ રાખવા જોઈએ.

તેમની સુખ સગવડનું ઘ્યાન રાખવુ,ં પોતે ક ટ સહીને ૫ણ તે પ ૂણર્ કરવાનો
પર્યત્ન કરવો જોઈએ. ઋિષઓએ Ôમાત ૃદે વો ભવÕ, Ôિપત ૃદે વો ભવÕ Ôઆચાયર્ દે વો
ભવÕ નો સંદેશ આ જ અથર્માં આપ્યો હશે. બીજી બાજુ વ ૃ જનોએ ૫ણ જીવનમાં
એવી તૈયારી રાખવી જોઈએ,
થી તેઓ નવી પેઢી માટે ભાર ૫ િતર કારનું કારણ ન બને, ૫રં ત ુ પોતાના
જીવનના

નક્કર

અનુભવયુક્ત

િશક્ષણ

અને

યોગ્યતાથી

નવી

પેઢીને

જીવનયાતર્ાનો સાચો માગર્ બતાવે. આ માટે જ વાનપર્ થ અને સંન્યાસનો

િનયમ બનાવવામાં આ યો હતો.

એમાં જૂની પેઢી નવી પેઢીને તેમના
િશક્ષણ આપીને, સ

ાન તથા અનુભવોથી માનવમાતર્ને સાચું

ાનની પર્ેરણા આપીને પર્ગિત અને ક યાણ તરફ અગર્ેસર

કરતી રહી છે , ઘરમાં ખાટલે ૫ડયા રહેવ,ું દીકરા-વહન
ુ ા વાકયદં શથી પીિડત
થવુ,ં તમના
થવ
તેમના

વતતર્
વતંતર્ જીવનમા
જીવનમાં બાધા
બાંધા ૫ બની ખટકતા રહવુ
રહેવ ં અન
અને મોહગર્ ત

બનીને િદવસે િદવસે બાળકોમાં િલપ્ત રહેવ ું તે માનવજીવનની ઉત્કૃ ટ િ થિત
વ ૃ ાવ થાનું અ૫માન કરવા

વું છે . આનાથી જીવનમાં દુઃખ, અશાંિત તથા

ઉત્કૃ ટતાનો કોઈ માગર્ હોય તો તે આ૫ણા પ ૂૂવર્ મનીષીઓએ

સ ૂૂચ યો હતો

એ જ છે .
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ઘરના બંધન

વજનોનો મોહ, આસિક્ત તથા વ ત ુઓના આકષણ
ર્ થી મુક્ત

થઈને વાનપર્ થ કે સંન્યાસી જી
જીવન િવતાવવુું તથા પોતાના

ુ વ અને
ાન,, અનુભ

યોગ્યતાથી જન-સમાજને સાચો માગર્ બતાવવો એમાં જ જૂની પેઢીના જીવનનો
સદુ૫યોગ છે .
ુ ાનો,, ઊઠો !
યુવ
યુવકો ! ત ુમ હો યુગ િનમાર્તા, ત ુમ હી સબ કુછ કર સક્તે હો | ત ુમ હી દુિનયા
કો ચાહો તો સુખ-સૌરભ સે ભર સક્તે હો ||
અત ુલ વૈભ
ૈ વ કેે દાતા ત ુમ હો,
ો જગ કોો સબ કુછ દેે સક્તેે હોો |
ભુજ-દં ડો કી ૫તવાર સે યુગ કી તરણી ખે સક્તે હો |
આજ ૫િરક્ષા હૈ સાહસ કી, યુગ ત ુમસે અનુદાન માંગતા | યુવકો ઊઠો, આજ
યુગ ત ુમ સે યુવા શિક્ત અિભયાન માંગતા ||
િઢવાદ કી ૫રં ૫રાઓ સે ત ુમકો ટકરાના હોગા | જીણર્-શીણર્ મત-મતાંતરો સે
અ૫ના િપંડ

ડાના હોગા ||

જન-જીવન મેં નવ જીવન કે ત ુમ હી પર્ાણ ંક સક્તે હો | નવ યુગ કે િનમાર્ણ
કાયર્ મેં યશ કે ભાગી હો સક્તે હો ||
ઈસીિલએ સસાર
સંસાર આજ હ,
હૈ યૌવન કી ૫હચાન માગતા
માંગતા | યુ
યવકો
વકો ઊઠો,
ઊઠો આજ યુ
યગ
ગ
ત ુમ સે યુવા શિક્ત અિભયાન માંગતા ||
ત ુમ બદલો તો યુગ બદલેગા, ઈસમેં તો સંદેહ નહીં હૈ | પર્ભુ કા અટલ િવધાન
યહી હૈ, યહ ભી િન સં
સદે
દેહ સહી હૈ ||
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હાં, ત ુમકો હી અબ નવ યુગ કે અગર્દૂત બન જાના હોગા ||
ુમ્હારા, ઈસકો અવ ય િનભાના હોગા |
યહી ધમર્ હ
હૈ આજ ત
તમ્હારા
આજ સમય કી યહી માંગ હૈ, મહાકાલ ભી દાન માંગતા | યુવકો ઊઠો. આજ
યુગ ત ુમ સે યુવા શિક્ત અિભયાન માંગતા ||
ત ુમ આંધી સે લડ સક્તે હો, ત ુફાં સે ટકરા સક્તે હો |
ત ુમ જીવન-સંગીત મ ૃત્યુ કે ઘર મેં, ઘ ૂસકર ગા સક્તે હો |
ત ુમ સાહસ ક
તમ
કે પુ
પતલે
તલ, સાહસ િકસ મ
મેં જો તમકો
ત ુમકો લલકાર
લલકારે | ઈસ ધરતી કો વગર્
બનાને કી ક્ષમતા ત ુમ મેં હૈ પ્યારે ||
ત ુમ નવયુગ કે વરદાની હો, યુગ ત ુમસે હૈ વરદાન માંગતા | યુવકો ઊઠો, આજ
યગ
યુ
ગ તમ
ત ુમ સ
સે યુ
યવા
વા શિક્ત અિભયાન માગતા
માંગતા ||
-રાજકુમાર ભારતીય.
યુવાનો સજ્જનતા અને શાલીનતા શીખે
આ

કંઈક એવો ગંદો ૫વન ચાલી ર ો છે કે

ં
ઉ ડ

બનાવવાની

બાળકોમાંથી

ભયાનકતા

ઊભી

કરી

ણે નવી પેઢીને ઉ ત તથા

દીધી

ં તા,
મોટાભાગનાં બાળકોમાં ઉ ડ

િશ તહીનતાની માતર્ા ઘણી વધી ગઈ છે ,
ખતરો

પાયેલો

અવગણના,

૫રીક્ષામાં

નકલ,

િટિકટ

શોખ
શોખ,

સાજ શણગારન ં
સાજ-શણગારનુ

અભદર્તા
અભદર્તા,

િસનેમાનો

આ૫ણાં હોિશયાર

અવ ા,ઉછાંછળા૫ણું તથા

િચંતાની બાબત છે , એમાં દે શના

દુભાર્ગ્યનો

છે .

છે .

૫ર પર
વગર

રાબાજી,

મુસાફરી,
ખાટુ
ખાટં

િશક્ષકોની

છોકરીઓ

સાથે

ખચર્,

ઉ ત

આચરણ, વાતાર્લા૫માં િવનય તથા િશ ટતાનો અભાવ વગેરે
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કેટલાય દુગુર્ણો આ૫ણાં હોિશયાર બાળકોમાં જોઈએ છીએ ત્યારે ભારે િચંતા
થાય છે કે આવા છીંછરા

યિક્તત્વ સાથે તેઓ કેવી રીતે તેમના ભિવ યને

ઉજ્જ્વળ કરશે તથા આગામી િદવસોમાં તેમના ખભે

જવાબદારી આવવાની

છે , તેનો િનવાર્હ કેવી રીતે કરી શકશે.
ુ ાનો પોતાનુું સારંુ -ખરાબ સમજવાની િ થિતમાં નથી,, એમણે
નવયુવ
ણ ગાંઠ
બાંધી લેવી જોઈએ કે સભ્ય સમાજના જવાબદારી નાગિરક હમેશાં પોતાના
યિક્તત્વને તેજ વી બનાવવા માટે પોતાના વભાવમાં સતત સ ણોને સામેલ
કરતા રહે છે . િશ ટતા જ લોકિપર્ય

બનાવે છે .

અનુશાસનમાં જ બીજા લોકો રહે છે . સજ્જનોને જ

િશ તિપર્ય

યિક્તના

ા મળે છે . સ ણી બીજાનું

દય જીતે છે અને દસે િદશાઓમાં તેમના ૫ર નેહ તથા સહકાર વરસે છે .

ણે

આ રાજમાગર્ અ૫નાવી લીધો છે . તેને જ મન વી, તેજ વી અને યશ વી
બનવાનો અવસર મ યો છ
છે તથા

ુ ગુર્ણોમા
ઓ દુ ટતાના દ
દગ
ોમાં ફસાઈ ગયા,
ગયા તઓ
તેઓ

થોડા સમય બીજાઓને ડરાવીને ક્ષિણક ધાક જમાવી શકે છે અને ડરાવીધમકાવીને અમુક હદ સુધી પોતાનું કામ પાર પાડી શકે છે , ૫રં ત ુ આ નાનકડી
સફળતા અંતે ઘણી મ ઘી અને ભારે ૫ડે છે . લોકોની નજરમાં જ્યારે યિક્તત્વ
ઊતરી ગયું અને ગુડં ો કે ઉ૫દર્વી માનવામાં આ યા ત્યારે સમજી લેવ ું જોઈએ કે
સન્માન અને સહકારની િ થિત પ ૂરી થઈ ગઈ. જીવનમાં પર્ગિત અને શાંિત માટે
બીજા લોકોનો સ ભાવ અને સહકાર આવ યક હોય છે , ૫રં ત ુ આ બંને અનુદાન
ં
માતર્ સજ્જનોને
ો ે મળેે છેે . આતકવાદી
ી અનેે ઉ ત

યિક્ત
િ
કોઈના
ોઈ

દયમા ં

પોતાના માટે થાન બનાવી નિહ શકે. તેમના માટે બધાની અંદર ઘ ૃણા અને
અિવ ાસ રહે છે . આવી યિક્ત જીવનમાં કોઈ ઊંચું થાન પર્ાપ્ત કરી શકતી
નથી ક
કે તમન
તેમને કોઈ મોટી સફળતા મળી શકતી નથી.
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આ૫ણા

નવયુવાનોએ

લેવ ું

સમજી

જોઈએ

કે

ઘ્વંસાત્મક

દુ પર્વ ૃિૃ ઓને,અિશ ટતાને તથા ઉછાંછળા૫ણાને અ૫નાવી લેવાનુું અિત સરળ
છે . છીછરા સાથી અથવા ઉ ત લોકો ઊગતી ઉંમરના ભોળા યુવાનોને
આસાનીથી ગેરર તે દોરી શકે છે , ૫રં ત ુ શાલીનતા અને સજ્જનતાનો અભ્યાસ
કરાવવાનું તેમને ફાવત ું નથી.
તેથી નીચલાં તરના લોકોના પર્ભાવ તથા સાંિનધ્યથી દૂર રહેવ ું જોઈએ, નિહ
ં બનાવી દે શે અને એવી િ થિત પેદા કરશે
તો તેમની િમતર્તા પોતાને ઉ ડ

માં

પોતાની તેમજ બીજાની નજરોમાં આ૫ણું યિક્તત્વ નીચલાં તરનુ,ં હલકું,

દર્ુ

બની જાય. આ િ થિતમાં

ગયો તેના સૌભાગ્યનો સ ૂયર્ અને ઉજ્જ્વળ ભિવ ય

અ ત થઈ ગયા એમ જ સમજવું જોઈએ. સભ્ય અને પર્ગિતશીલ દે શોના
નવયુવાનો તેમના દે શોની િ થરતા તથા પર્ગિતમાં મોટો ફાળો આપી ર ા છે .
તેમની પર્વ
તમની
પર્વિૃિ ઓ રચનાત્મક િદશામા
િદશામાં લાગલી
લાગેલી છ.
છે અભ્યાસમા
અભ્યાસમાં ગભીર
ગંભીર રિચ
રુિચ લઈન
લઈને
તેઓ પોતાની યોગ્યતા વધારે છે .
કોઈ૫ણ કસોટી ૫ર સાચી િસ

કરી શકે.

જ્યારે આ૫ણા
જ્યાર
આ૫ણાં બાળકો દરક
દરે ક
નારાજ, િશક્ષણ દુઃખી, સાથી

થી અવસર મળતાં પોતાની પર્િતભાને

થળે માથાનો દખાવો
થળ
દુખાવો હોય છ.
છે વાલીઓ

બ્ુ ધ અને પોતે ઉિ ગ્ન. આ બધાનું કારણ એક જ

છે – દુગુર્ણોનું પર્માણ વધી જવુ.ં તાવ વધવાની

કરવાની પર્વ ૃિ

મ મયાર્દાઓનું ઉ લંઘન

વધી જવી એ ૫ણ ખતરનાક છે . આ૫ણાં બાળકોનું ઉ ત વતર્ન

જોઈને આ૫ણે દુઃખ, ૫ ા ા૫ અને દુભાર્ગ્યની ક પના કરતા રહીએ, એવી
િ થિત આ૫ણા સૌના માટે શરમજનક છે .

હોય તે, ૫રં ત ુ આ૫ણે આ૫ણાં

બાળકોને સમજાવવાનાં અને શીખવવાના દરે ક કડવા-મીઠા ઉપાયો કરવા
જોઈએ.
ોઈએ
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થી તેઓ સજ્જન, શાલીન, મહેનત ુ અને સત્પથગામી બને, એમાં જ તેમનું
અને આ૫ણા સૌનુું ક યાણ છે .
યુવાન સંન્યાસી વામી િવવેકાનંદનો સંદેશ :
યુવાનો ! તમે બળવાન બનો, (શરીરથી, મનથી અને આત્માથી). દુઃખ ભોગનું
એ
એકમાતર્
કારણ દુબર્ળતા છેે . આ૫ણેે દુઃખીી થઈ જઈએ
ઈએ છીએ,
ીએ જાતજાતના
ગુનાઓ કરીએ છીએ, કેમ કે આ૫ણે દુબર્ળ છીએ. આ૫ણે દુઃખ ભોગવીએ
છીએ, કેમ કે આ૫ણે દુબળ
ર્ છીએ. જ્યાં આ૫ણને દુબર્ળ કરી નાખતી કોઈ વ ત ુ
નથી,, ત્યાં નથી મ ૃૃત્યુુ કે નથી દુ ઃખ.
બળ જ એક માતર્ આવ યક સં૫દા છે . બળ જ ભવરોગની એકમાતર્ દવા છે .
ધિનકો ારા કચડવામાં આવતાં િનધન
ર્ ો માટે બળ જ એકમાતર્ દવા છે . િવ ાનો
ારા દબાવવામા
દબાવવામાં આવતા અભણો માટ
માટે ૫ણ બળ જ એકમાતર્ દવા છ.
છે . આ૫ણ
આ૫ણે
ઘણું રડી લીધું હવે વધારે રડવાની જ ર નથી. હવે પોતાના ૫ગ ૫ર ઊભા થઈ
જાવ અને મનુ ય બનો. આ૫ણે મનુ ય બનાવનાર ધમર્ જ ઇચ્છીએ છીએ.
આ૫ણે મનુ ય બનાવનાર િસ ાંત જ ઇચ્છીએ છીએ અને આ૫ણે સવર્તર્ બધાં
ક્ષેતર્ોમાં મનુ ય બનાવનારંુ િશક્ષણ જ ઇચ્છીએ છીએ. માતર્ મનુ યોની

આવ યકતા છે . બાકીનું બધું થઈ જશે , ૫રં ત ુ વીયવ
ર્ ાન, તેજ વી,

ાશીલ

અને અંત સુધી ક૫ટરિહત નવયુવાનો (ઉત્સાહી કાયર્કતાર્ઓ) ની જ ર છે . આવા
સો નવયુ
નવયવાનો
વાનો ારા સસારના
સંસારના બધા ભાવ બદલી શકાય છ.
છે
ઊઠો, સાહિસક બનો, વીયર્વાન બનો અને બધી આવ યક જવાબદારીઓ
પોતાના ખભે ઉપાડો. એ યાદ રાખો કે તમે વયં પોતાના ભાગ્યાના િનમાર્તા
છો.
છો
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તમે

કાંઈ બળ કે મદદ ઇચ્છો, તે બધું જ તમારી અંદર િવ માન છે . વીરો !

એ િવ ાસ રાખો કે તમે જ બધુું છો,, મહાન કાયર્ કરવા માટે આ ધરતી ૫ર
આ યાં છો. ખાલી ધમકીઓથી ગભરાશો નિહ. ચાહે વ પાત થાય તો ૫ણ
નીડર બનીને ઊભા થઈ જાવ અને કાયમ
ર્ ાં લાગી જાવ.
તમે રડો છો શા માટે ? તમારામાં જ બધી શિક્તઓ સમાયેલી છે . પોતપોતાની
સવર્શિક્ત સં૫

માનવ પર્કૃિતને જગાડો, તમે જોશો

તમારા ૫ગમાં આળોટવા લાગશે. આ

કે આ આખી દુિનયા

દે શને જ ર છે સાહસ અને વૈ ાિનક

પર્િતભાની.
આ૫ણે પર્બળ ૫રાકર્મ, પર્ચંડ શિક્ત અને અથાક સાહસ ઇચ્છીએ છીએ. પાછળ
જોવાની

જ ર

નથી,

આગળ,

આગળ

વધતા

જાવ.

આ૫ણને

અનંત

શિક્ત, અસીમ ઉત્સાહ, અત ૂટ સાહસ અને અિવચળ ધૈયર્ની જ ર છે , ત્યારે જ
મહાન કાય પ ૂરાં થશે.
આત્મિવ ાસ રાખો. તમે જ પ ૂવક
ર્ ાળમાં ઋિષ-મુિન હતા. હવે માતર્ શરીર
ુ થી જોઈ ર ો
બદલીને આ યા છો. હુ ં િદ ય ચ ઓ

ં કે તમારામાં અનંત શિક્ત

છે . તે શિક્તને જાગૃત કરો. અરે ! મ ૃત્યુ જ્યારે અટળ છે , ત્યારે કીડા – મકોડાની
મ મરવાના બદલે વીરોની

મ મરવું સારંુ છે . આ અિનત્ય સંસારમાં બે

િદવસ વધારે જીિવત રહીને ૫ણ શું ફાયદો ?
Ôઈટ ઈઝ બેટર ટૂ િનયર આઉટ ઘેન ટૂ ર ટ આઉટÕ (કાટ લગીને ખતમ થઈ
જવા કરતાં ઉ૫યોગી બનીને ઘસાઈ જવું વધારે સારંુ છે ). જરાજીણર્ થઈને થોડું

થોડું ક્ષીણ થઈને મરવાના બદલે વીરોની

મ બીજાના થોડાક ક યાણ માટે

૫ણ લડીન
લડીને ત
તે જ સમય
સમયે મરી જવુ
જવ ં શુ
શં સારં
સારુ નથી ?
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ઉત્સાહથી

દયને ભરી લો, બધી જગ્યાએ ફેલાઈ જાવ. નેત ૃત્વ કરતી વખતે

બધાના દાસ બની જાવ. િનઃ વાથીર્ બનો અને ક્યારે ય ૫ણ અને િમતર્ને પીઠ
પાછળ બીજાની િનંદા કરતા સાંભળો નિહ. અનંત ધૈયર્ રાખો, બધી સફળતા
તમારા હાથમાં આવશે. સતકર્ રહો,

કાંઈ અસત્ય છે તેને પાસે આવવા ન દો.

સત્ય ૫ર મક્કમ રહો, બસ ત્યારે જ આ૫ણે સફળ થઈશુ.ં કદાચ થોડો વધારે
સમય લાગે, ૫રં ત ુ આ૫ણે અવ ય સફળ થઈશુ.ં એ રીતે કામ કરો કે જાણે
તમારામાંના દરે ક ૫ર બધું કામ આધાિરત છે . ભિવ યની સદીઓ તમારા તરફ
જોઈ રહી છે , ભારતના ભિવ યનો આધાર તમારા ૫ર છે .
તમારામાંથી દરે કને મહાન બનવું ૫ડશે – બનવું જ ૫ડશે. જો તમારામાં આદશર્
માટે આ ાપાલન, તત્પરતા અને પર્ેમ, આ તર્ણ વાતો ટકી રહેશે તો તમને કોઈ
રોકી શકશે નિહ.
ભારતમાતા પોતાની ઉ િત માટે તેનાં
સાચા

દયથી ભારતીય ક યાણનું

જીવનનું એકમાતર્ કતર્ ય સમ

ે ઠ સંતાનોનું ૫રાકર્મ ઇચ્છે છે .

ત લઈ શકે તથા

તેને જ પોતાના

તેવા નવયુવાનો સાથે કાયર્ કરતા રહો. તેમને

જાગત
જાગૃ
ત કરો,
કરો સગિઠત
સંગિઠત કરો તથા તમનામા
તેમનામાં ત્યાગનો મતર્
મંતર્

ંકી દો.
કી
દો ભારતીય

યુવાનો ૫ર જ આ કાયર્ સંપ ૂણર્ ૫ણે િનભર્ર છે .
તમે કામમાં લાગી જાય, ૫છી જોશો કે તમારામાં એટલી શિક્ત આવશે કે તમે
તેને સભાળી
તન
સંભાળી નિહ શકો.
શકો બીજાના માટ
માટે ર ીભાર િવચાર કરવાથી ધીર
ધીરે ધીર
ધીરે
દયમાં િસંહ

વું બળ આવી જાય છે . તમને હુ ં ખ ૂબ પ્યાર કરંુ

,ં ૫રં ત ુ જો

તમે બીજાના માટે મહેનત કરતા કરતા મરી ૫ણ જાવ તો આ જોઈને મને ખુશી
થશે.
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સાહસી ચલનેવાલે
મંિજલ તક ચલત
મિજલ
ચલતે હી રહના સતત,
સતત સાહસી ચલન
ચલને વાલ,
વાલે રક
રુક મત જાના પુ
પણ્ય
ણ્ય પથ
પંથ મ
મેં
ચાહે િજતને શ ૂલ ૫ડે હ |

સાહસ કી ૫િરભાષા, કેવલ િબના રુકે ચલના હોતા હૈ, ત ુફાન મેં સ ૂરજ
બુઝે જલના હોતા હૈં |

સા િબના

સત્ય ધમર્ ઔર ભિક્ત માગર્ ૫ર ચલકર જો મંિજલ પાતા હૈ, સત્ય પર્યાસ મેં જો િમટ

જાતા, િવ

ઉસી કા યશ ગાતા હૈ |

સચ્ચે મન સે, સચ્ચે માનવ, માનવતા ૫ર િમટને વાલે, રુક મત જાના પુણ્ય પંથ મેં
ચાહે િજતને શ ૂલ ૫ડે હ |

મહાબલી માનવ ને જલ, થલ, નભ કો જીતા, જગ જીતા હૈ, દુ કમ સે િકંત ુ વહી દુઃખ
કે અગિણત ઓર પીતા હૈ |
આઓ િમલકર ભ ૂખ, ગરીબી ઔર બીમારી કો

ઠલા દેં , માનવ માનવ, ભાઈ-ભાઈ

સબસે બડી યહી ગીતા હૈ |
લાજ છોડકર દીન-દુઃખી ૫િતત કો ગલે લગાને વાલે, રુક મત જાના પુણ્ય પંથ મેં
ચાહેે િિજતનેે શ ૂલ ૫ડેે હ |

નવયુગ કી પાવન બેલા મેં, નવ િનમાર્ણ કરેં ગે સાથી, ભ ૂલે -ભટકે માનવ મન મેં,

સાિત્વક ભાવ ભરેં ગે સાથી |

અંધકાર અ ાન િમટે
િ ગા, માનવતા કી પ ૂજા હોગી, સતયુગ કો આના હી હોગા, સબ
િમલ કાયર્ કરેં ગે સાથી |

વાગર્ છોડ, ૫રમાથર્ માગર્ ૫ર દુઃખ-સુખ સહતે ચલને વાલે, રુક મત જાના પુણ્ય પંથ

ૂલ ૫ડ
મેં ચાહ
મ
ચાહે િજતન
િજતને શ
શલ
૫ડે હ |
-વેદપર્કાશ અગર્વાલ
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જાગો શિક્તમાન યુવાનો
મન ય શુ
મનુ
શં છ
છે ? એક પાણીનો ૫રપોટો,
૫રપોટો ૫રત
૫રં ત ુ જીવન અનત
અનંત છ,
છે તન
તેને એકવાર
તમારા

પે પર્કટ થવાનો અવસર મ યો છે , ક્યાંક તમે ચ ૂકી તો નથી ર ા

ને ? િદ યતાને સંપ ૂણર્ ગિરમા સાથે પર્કટ થવા દો. ઋિષઓનાં સંતાનો !
ભારતમાતાના લાડકા સંપ ૂૂતો ! તમે મહાન
હ
છો. અમ ૃૃતત્વ તમારો ૫િરચય
છે , ઊઠો અને લ ય તરફ વધતાં રહો. જમાનો તમને ઊઠતા જોવા ઇચ્છે
છે ,પોતાનો રડતો ચહેરો ઉતારી ફેંકો, હસો કે
જાય, ખીલો કે

થી દુિનયામાં ઉ લાસ ભરાઈ

થી જગ ખીલી ઊઠે, વેદોની ઋચાઓ અને ઉ૫િનષદોના

િચંતનની િનઝર્િરણી તમારી અંદરથી

ટે, પર્વાિહત થવા દો જીવનની ગંગાને

જન જીવનના તા૫-સંતા૫ િમટાવવા માટે. અમ ૃતપુતર્ો ! તમારા જીવનની
હવાને પર્ાણ વહેંચવા દો.
“ત ુમ ન જગોગે કૌન જગેગા – વગર્ ધરા કો કૌન કરે ગા”
આ

મહાનાશનો શંખ વગાડતી અસુરતા માથે ચઢી બેઠી છે , સમગર્ માનવતા

ૂ ેલો છે , તેથી ઊઠો !
િવકળ છે અને માનવી અના થાના સઘન અંધકારમાં ડબ
અને કાપી નાખો ભવબંધનોને તથા રા ટર્ના િહત માટે સમિપર્ત થઈ જાવ.
જમાનો તમારી ગૌરવગાથા સુવણર્ અક્ષરોમાં લખવા માટે પર્તીક્ષા કરી ર ો
છે , વેચાઉ ન બનો, િશક્ષણ, વા થ્ય અને પર્િતભાને એ માટે વધારશો નિહ કે
તમારુ સાર
તમારં
સારંુ મ ૂ ય મળી શક.
શકે તમારો જન્મ
જ મ તો આ ધરતી ૫ર દવી
દૈ વી યોજના
અંતગર્ત થયેલો છે , તમે વહેંચવા માટે આ યા છો, વેચાવા કે ભોગવવા માટે
નિહ, તમે વયં તમારા ભાગ્યાના િવધાતા છો. ઋિષઓનાં સંતાનો ! હંમેશની
મ ફરી એકવાર તમારા જાગરણ અને નવિનમાર્ણની જગતને આવ યકતા
ઊભી થઈ છે .
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“ઊઠો ચેતનાનાં નવાં ગીતો ગાવ – વધો નવસ નનો સંદેશ સંભળાવો.”
યાર તમ
તમે જાગશો, દવ
દે વ બનશો ત્યાર
ત્યારે આ જ ધરા
જ્યારે
તમારો જન્મ જ આ ચંદન

વગ
વગધામ
ધ
ર્ ામ

વી ગૌરવમયી બનશ.
બનશે.

ં ને દસે
વી માટીમાં થયો છે . પોતાના સત્કમ ની સુગધ

િદશાઓમાં ફેલાવા દો, અને રોકશો નિહ. વેદોમાં ક ું છે – બળશાળી,

વ થ, તી

મેઘાશિક્તવાળા અને ઉત્સાહી યુવાનો જ ઈ રની પાસે ૫હ ચે છે . તેજ વી વીરો ! તમારું
ભિવ ય નક્કી કરવાનો આ જ સમય છે .
“પોતાનુ ં મ ૂ ય સમજો અને િવ ાસ કરો કે તમે સંસારની સૌથી મહત્વપ ૂણર્ યિક્ત છો”.
ઇિતહાસ સાક્ષી છે કે યુવાનોની શિક્ત, સાહસ અને અદમ્ય ઊજાર્ના સંક પની મદદથી

સદૈ વ નવા-નવા યશ પર્ાપ્ત કયાર્ છે .રાણા, િશવાજી, ભગતિસંહ અને ઝાંસીની રાણીના

સમયના મંતર્ ભણો. હવે એકવીસમી સદીના ઉજ્જ્વલ ભિવ ય માટે તમારા સમગર્ જીવનનુ ં
પાંતર જ રી છે .
“ઉિ

ઠત જાગર્ત પર્ાપ્ય વરાિ બોધત”

( ઊઠો, જાગો અને જ્યાં સુધી લ ય સુધી ૫હ ચી ન જાવ ત્યાં સુધી અટકશો નિહ.)
¾

ં િવચારો સારો યવહાર જોઇતો હોય તો સારો યવહાર કરો.
ં જીવન, સુદર
સુદર

¾

પોતાના જન્મિદવસ એક છોડ વાવો.

¾

હમેશાં હસો અને બીજાઓને હસાવો.

¾

કોઈના પર્ત્યે નેહ દશાર્વતાં ખચકાશો નિહ.

¾

ુ ીઓ ઊજવો.
િવચારો ઉત્કૃ ટ રાખો અને નાની નાની ખુશ

¾

૫િરિચત યિક્તઓ પર્ત્યે સકારાત્મક તથા ઉત્સાહી બનો.

¾

ક્ષમાપર્ાથીર્ અને ક્ષમાશીલ બનો.

¾

ૂલો નિહ.
કોઈના અહસાનનો
અહેસાનનો ધન્યવાદ
ધ યવાદ આ૫વાનુ
આ૫વાન ં ભ
ભલો
નિહ

¾

વાતચીતમાં Ôકૃપા કરીનેÕ શબ્દનો વધારે ઉ૫યોગ કરો.
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¾

િમતર્ો તથા સગાંઓના જન્મ િદવસો ૫ર શુભકામનાઓ અવ ય પાઠવો-

બીજાઓના જન્મ િદવસ યાદ રાખો.
¾

બીજાઓનુ ં વાગત કરવાનુ ં ભ ૂલો નિહ – ૫હેલાં વાગત, ૫છી વાતચીત શ

કરો.
¾

દોષારો૫ણની ટેવ છોડી દો, પર્શંસા કરવાની ટેવ પાડો. જીવનના પર્ત્યેક ક્ષેતર્ની

જવાબદારી સંભાળો બીજાની મદદ માટે હમેશાં તત્પર રહો.
¾

જીવનની સચ્ચાઈને સમજો. સુખી રહેવા માટે પોતાને પર્ેમ કરો.

¾

પોતાની ભ ૂલનો અવ ય વીકાર કરો, ફરીથી ન કરો.

¾

કરે લા વાયદો અવ ય પ ૂણર્ કરો. હમેશાં ઈમાનદાર રહો.

¾

ક્યાંય ૫ણ સમય ૫હેલાં ૫હ ચો. લગનથી કામ કરો. દયા

¾

પોતાની આવક ૫ર આધાિરત રહો.
રહો

¾

પર્ેમની શિક્તને ઓછી ન સમજો.

¾

જૂની િમતર્તા ટકાવી રાખો, ક્યારે ય દગો ન કરો.

¾

પોતાના કાયર્ થળને વચ્છ રાખો.

¾

ઈ યાર્ દુઃખની જનની છે , તેનાથી બચો.

¾

ક્યારે મૌન રહવુ
ક્યાર
રહેવ ં અન
અને ક્યાર
ક્યારે બોલવુ
બોલવ ં ત
તે જાણો.

¾

ફોન ૫ર ઉત્સાહ અને િવનમર્તાથી વાત કરો.

¾

નવા િવચારોનુ ં વાગત કરો.

¾

ઉત્કૃ ટતા તથા િનપુ
િ ણતા માટે પર્યત્ન કરો.

બનો.
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અહંકારથી બચો.
ૂય દય ૫હલા
સય
સ
૫હેલાં જાગી જાવ,
જાવ આત્મબોધની સાધના કરો,
કરો પોતાના જન્મનો ઉ ે ય તથા
વ ૫નુ ં િચંતન કરો. એક િદવસનુ ં જીવન તથા નવો જન્મમાનીને તેને સફળ બનાવવાની
યોજના બનાવો.
હાથોથી પુરુષાથર્ કરી પોતાના ભાગ્ય તથા ભિવ યનુ ં િનમાર્ણ કરવાનુ ં છે , તેનાં દશન
ર્
કરો.

ધરતી ૫ર યશ, વૈભવ અને કીિતર્ પર્ાપ્ત કરવાની છે , તેને પર્ણામ કરો.

તાંબાના વાસણમાં રાતર્ે ભરી રાખેલ ું જળ પીઓ, ઉષાપાન કરો, િદવસમાં તર્ણથી ચાર
િલટર પાણી પીઓ.
માતા-િપતા, ગુરુજન તથા વડીલોના ચરણ પશર્ કરીને પર્ણામ કરો.
શૌચ,દાઢી,મંજન તથા

નાન વગેરે માટે

વદે શી વ ત ુઓનો ઉ૫યોગ કરો. દાંત, આંખ,

નાક, કાન સિહત શરીરની સારી સફાઈ કરો, નાન પ ૂવેર્ ઋત ુ અનુસાર માિલશ કરો.
પોતાનાં ક૫ડાં વયં ધુઓ.
સવારે અડધો કલાક ગાયતર્ી મંતર્ની કેસેટ વગાડો. ઘરમાં નક્કી કરે લા દે વ થાને
પ ૂવાર્િભમુખ બેસીને ગાયતર્ી ઉપાસના કરો. ઓછામાં ઓછા ૧૦૮ મંતર્જ૫, ઊગતા સ ૂયન
ર્ ુ ં
ઘ્યાન, ચાલીસા
ી પાઠ, શાંિતપાઠ તથા સ ૂયન
ર્ ે અઘ્યર્દાન આપો.
િનયિમત ત ુલસીનુ ં સેવન કરો.
૫વનમુક્તાસન, પર્ ાયોગ તથા િનત્ય પર્ાણાયામ કરો.
અંકુિરત અનાજ તથા ઋત ુ મુજબનાં ફળોનો ના તો કરો.
ચા-કોફીનો ત્યાગ કરો
ઓિફસ િવ ાલય જતા ૫હલા
ઓિફસ,
૫હેલા બચલા
બચેલા સમયનો બગીચાનુ
બગીચાન ં કામ,
કામ લખન,
લેખન વાચન,
વાંચન સગીત
સંગીત
અથવા સેવા કાયર્માં ઉ૫યોગ કરો.
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નક્કી કરે લા સમયે મનોયોગપ ૂવક
ર્ શુ , સાિત્વક તથા સુપાચ્ય ભોજન ખ ૂબ
ચાવી-ચાવીને કરો. વચ્ચે પાણી ન પીઓ. મરચાં, મસાલા,, તેલ, ફ
ફા ટ ડ તથા
વાસી ભોજનથી બચો. એક કલાક ૫છી ૫યાર્પ્ત પર્માણમાં સાદું પાણી પીઓ.
ભોજન ૫છી મ ૂતર્ત્યાગ કરો.
ં
ં ૂણર્ તત્પરતા તથા
પોતાના
ો
કાયર્ક્ષેતર્નેે આનદદાયક
બનાવો.
ો સપ
થ ઈમાનદારીથી
ઈ
ીથી
કમર્ની પ ૂજા તથા Ôયોગઃકમર્સ ુ કૌશલમÕ ના ભાવથી કામ કરો. ૫િર મ
સફળતાની ચાવી છે , તેથી મહેનતથી ભાગશો નિહ. આળસ અત્યંત ઘાતક શ ુ
છે .
પોતાનું કાયર્ વયં કરવામાં ગૌરવ અનુભવો, બીજા પર િનભર્રતાનો ત્યાગ કરો,
વાવલંબી બનો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી બીજાની મદદ ન માગો.
ે ી િચતા
ે ા ૫ર િવચાર
લોકો
ો ો શું કહેે છેે તેન
િ ં
ન કરો.
ો શું કરવું જોઈએ
ોઈએ તેન
િ
કરો.
ો
નીિત, ધમર્, મયાર્દા તથા સં કૃિતને અનુ ૫ આચરણ કરો.
િચંતનને િવધેયાત્મક (પોઝીટીવ) બનાવો. નકારાત્મક િચંતનથી બચો.
નાની નાની ખુશીઓના અવસર શોધો અને તેના આનંદ ઉઠાવો.
સતત શીખવાની વ ૃિ

િવકિસત કરો. હમેશાં કંઈક નવું (ભાષા, કલા વગેરે)

શીખવાનો કર્મ બનાવો.
જીવન માતર્ આ

છે , કાલ કોણે જોઈએ, માટે આવતી કાલ ૫ર કામને ન ટાળો.
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યુવાક સે
ુમકો ધિરતર્ી કા નયા શૃગ
ં ાર કરના હ
ઉઠો ત
તમકો
હૈ |
ઉઠો ત ુમકો િવમલ કતર્ ય કા ભંડાર ભરના હૈ ||
ઉઠો ત ુમકો નયે સંક પ કી ભૈરી બજાના હૈ |
ઉ ો ત ુમકોો નયેે િિનમાર્ણ કેે જૌહર
ઉઠો
જૌ
િ
િદખાના
હૈૈ ||
ત ુમ્હારી બાહઓં
મેં શિક્ત કા સાગર મચલતા હૈં |
ુ
ત ુમ્હારી ગ ના સે ભ ૂધર કા િદલ દહલતા હૈં ||
ત ુમ્હારે કર ગહન િવ તાર નભ કા ના૫, લેતે હૈં |
ત ુમ્હારે ૫ગ અટલ ગહરાઈય કો ભાં૫ લેતે હૈ ||
િદખા દો ત્યાગ કી, બિલદાન કી સંસાર કો જ્વાલા |
સબલ કર મેં સજાલો, સુયશ, કી સમ્માન કી માલા ||
હઠીલી પ્યાસ રે િગ તાન કી િમલકર બુઝાઓ ત ુમ |
કિઠન કમ
કમણ્યતા
ણ્ર્ યતા કા પાઠ જન જન કો ૫ઢાઓ તમ
ત ુમ ||
હટા લો આવરણ અબ જાગરણ કે ગીત ગાઓ ત ુમ |
યુવક હો શુ ક ૫તઝર મેં નયા મધુમાસ લાઓ ત ુમ ||
કરોો દોનો
ો ો કર સેે આજ ત ુમ

મ દેે વ કીી પ ૂજા |

ત ુમ્હારે સામને હૈ શેષ કોઈ લ ય ક્યા દૂજા ?
ચલાઓ હલ કુદાલી દૈ ત્ય કુ ટ કા િવષ ૫ચા ડાલો |
વયંવર ખેત મેં રાની ફસલ કા ત ુમ રચા ડાલો ||
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અભી આયા નહીં હૈ દે શ મેં આરામ કા મૌસમ | અભી તો છે ડના બાકી સભી કો કામ કા
સરગમ ||
અભી તો કારખાન મેં નયા જીવન જગાના હૈ | અભી તો ખેત મેં ખિલહાન મેં મોતી ઉગાના
હૈ ||
અભી કરના િહમાલય કા ત ુમ્હેં િનજ રક્ત સે તપણ
ર્ | અભી કરના ત ુમ્હેં િનજ માત ૃ-ભ ૂ કો

પર્ાણ ધન અપર્ણ ||

અભી તો દાંત િહંસક ભેિડય કે તોડના બાકી | અભી તો આંખ ખ ૂની નાગ કી હૈ ફોડના

બાકી ||

ચખા દો શ ુ કો ઈસ દશ
દે શ કી તલવાર કા પાની | નહીં અબ તક લુ
લટે
ટર ન
ને હમારી શિક્ત
૫હચાની ||
… રામભરોસે ગુપ્ત Ôરાકેશ
યવા
યુ
વા આ ાન
ઉઠો ! િસંહો ! સપ ૂતો !! લાડલો !!! નવયુગ બુલાતા હે |
િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ ||
ે સેે બચાયા હૈૈ |
ત ુમ્હીંીં નેે ધમર્ કોો હર વક્ત િમટને
િ
ચુને દીવાર મેં બચ્ચે ન િફર ભી િસર

કાયા હૈ ||

ત ુમ્હી ને અિ થયાં દી ઔર દાનવતા િમટાઈ થી |
બઢા જબ પા૫, તો િફર વણર્ કી લંકા જલાઈ થી ||
બની હૈ વંિદની િફર સે, સખે ! િનજ સં કૃિત-સીતા |
િનરખતી રાત-િદન કબ મુિક્ત કા સંદેશ આતા હૈ ||
િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ |
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ભાગીરથ હો ત ુમ્હીં, જો

ાન કી ગંગા બહા લાએ |

૫ડે મ ૃતપર્ાય થે જો, પુનઃ ઉનમેં પર્ાણ સરસએ ||
વહી હૈ શિક્ત, વહી હૈ ચેતના, વહી વીર બાના હૈ |
હઈ
ુ હૈ સુપ્ત જો સામથ્ય,ર્ બસ ઉસકો જગાના હૈ ||
હઈ
ુ ૫િર યાપ્ત જડતા પુનઃ, જન-મન મેં સગરસુત-સી |
ઉસેે
ઉ

મ સાધના કર, કૌન
ૌ ભાગીરથ
ી
િિમટાતા હૈર્ૈર્ ||

િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ |
ઉઠો વીરો ! િક ત ુમ કો યુગ નયા િનમાર્ણ કરના હૈ |
સુકૃિત સ,
સે,

ાન સ
સે િફર સભ્યતા કી માં
માગ
ગ ભરના હૈ
હ|

ચઢા જો રં ગ ૫િ મ કા ઉસે ત ુમ પ છ ડાલો િપર્ય ||
હમારી માન્યાએ િગર રહીં, ઉનકો સંભાલો િપર્ય ||
પુનઃજીવન નયા દો આ થા કો, ત્યાગ િન ઠા કો |
બનો વહ રિવ-જગત કે પર્ાણ જો સોએ જગાતા હૈ ||
િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ |
-માયા વમાર્.
યુવાશિક્તને પર્ેિરત તથા સુિનયોિજત કરવાનુ ં અિભયાન ચાલે
નવી પેઢી પાસે હમેશાં અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવતી રહી છે અને હમેશાં રાખવામાં આવશે.
આ

૫ણ તેમની પાસે દરે ક અસફલતાને સફળતામાં બદલવાની, દરે ક અ યવ થાને

યવ થામાં બદલવાની અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી રહી છે , ૫રં ત ુ આ ૫િરવત
િ
ન
ર્ માટે

તેમને કંઈક આ૫વું જોઈએ.

આ િવશે ધોર ઉપેક્ષા સેવવામાં આવે છે . આ વાત ભલે અટ૫ટી લાગે, ૫રં ત ુ વ થ
સમીક્ષાના કર્મમા
કર્મમાં આન
આને નકારી ક
કે ખોટી ઠરાવી શકાય નિહ.
નિહ
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તેમના િશક્ષણ માટે િશક્ષણ સં થાઓની સંખ્યા વધારવામાં આવી રહી છે , ૫રં ત ુ આ
સં થાઓ તેમના મ ૂળ પર્યોજનની પ ૂિતર્ કેટલા અંશે કરી શક્યા છીએ. એ તરફ કોઈ ઘ્યાન
ં
જીવનની અપેક્ષા તો રાખવામાં આવે છે , ૫રં ત ુ
આ૫વા માંગત ું નથી. એમની પાસેથી સુદર
જીવનની સ ૂ મ વાતો અને વા તિવકતાઓ સમજાવવા માટે નથી િશક્ષક તૈયાર કે નથી
વાલીઓ તૈયાર. એમની પાસે સંયમશીલતાની આશા રાખનારાઓ તેને અનુ ૫ ઉદાહરણ
તથા વાતાવરણ પર્ ત ુત કરવાની હમેશાં ઉદાસીન રહે છે .
તેમની

શિક્તનો

મનમાન્યો

ઉ૫યોગ

કરી

લેવાનો

બધાને

ઉત્સાહ

છે , ૫રં ત ુ તેમનુ ં ÔમનÕ ઠીક કરવામાં કોઈને રસ નથી.
ુ મન માટે તેમને ઘણા ઉ૫દે શ આ૫વામાં આવે છે . ૫રં ત ુ જો તેઓ એ
આ દે શના અનુગ
માગર્ ૫ર ચાલવા ઇચ્છે તો તેમને સાથ આ૫વા માટે કોઈ તૈયાર થત ું નથી. આવા અનેક
ઉદાહરણો સામે દે ખાય છે ,

માં એ કટુ સત્ય વીકારવું ૫ડે છે , કે નવી પેઢી પાસેથી

અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવે છે ,

ટલી

ટલી જ ઉપેક્ષા યાવહાિરક ૫ક્ષે તેમના પર્ત્યે સેવવામાં

આવે છ.
આવ
છે .
તેમની િહતની કામના કરનારા ઘણા છે , ૫રં ત ુ તેમના િહત માટે યોગ્ય લોકો તૈયાર થતા
નથી. આ અભાવ દૂર કરવો ૫ડશે, ત્યારે જ નવી પેઢી

ારા પર્ગિતના વપ્ન સાકાર થઈ

શકશે.
યુવાશિક્તને િદશાબ

કરવા સચોટ સ ૂતર્

યુવાશિક્તને િદશાબ

કરવા માટે કેટલાંક સચોટ સ ૂતર્ો સાથે ચાલવું ૫ડશે.

સ ૂતર્ો ૫િરજનો

સાથે ગહન િવચાર િવિનમય બાદ ઉભરાયાં છે , તે આ પર્માણે છે .- દરે ક સંગઠનમાં કેટલીક યિક્તઓ -જૂથોને આ કાયર્ માટે ૫સંદ કરવામાં, તૈયાર કરવામાં
અને તેનો અમલ કરવા માટે લગાડવામાં આવે.
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- શાળાઓના માધ્યમથી નવી પેઢી સાથે સીધો સં૫કર્ બનાવવાનુ ં સુગમ અને પર્ભાવી થઈ
શકે છે . ૫િરજન િશક્ષકો, િવ ાલયો અને યવ થા સિમિતઓના સહકાર લઈને અિભયાનની
૫રે ખા બનાવી શકે છે . અન્ય યુવા સંગઠનો સાથે ૫ણ તાલમેળ બેસાડવામાં આવે.
-આંદોલનનુ ં વ ૫ આધ્યાિત્મક-રા ટર્ીય હોવું જોઈએ. દરે ક સંપર્દાય અને વગર્ના યુવાનોને
તેની સાથે જોડવામાં આવે. યિક્તત્વ િવકાસનાં ચાર સ ૂતર્ જોડવાનુ ં નક્કી કરવામાં આ યું
છ.
છે
ચાર સ ૂતર્ : નવી પેઢીને પર્ેિરત કરવાની છે કે તેઓ (૧) વ થ (ર). શાલીન (૩) વાવલંબી
તથા (૪) સેવાભાવી બનવાનો પર્યાસ કરે . આ માટે સ ૂતર્ આપી શકાય છે
9

વ થ યુ
યવા
વા – સબળ રા ટર્,
ટર્

9

શાલીન યુવાન – ે ઠ રા ટર્,

9
9

વાવલંબી યુવાન – સમ ૃ રા ટર્,
સેવાભાવી યુવાન : સુખી રા ટર્

૧: વા થ્ય :યુવાનોન
ાનોને િનયિમત િદનચયા
િદનચયા,ર્,

યાયામ, આહાર
આહાર-િવહારનો
િવહારનો સયમ
સંયમ તથા જૂથ ભાવના માટ
માટે

તૈયાર કરવામાં આવે.
ભારતીય સં કૃિત સમગર્ વા થ્યની ૫ક્ષધર છે . િવ
વા થ્ય ૫િરભાિષત કયુર્ં છે – “આ

વા થ્ય સંગઠને (WHO) િવધેયાત્મક

શારીિરક,માનિસક, સામાિજક તથા આધ્યાિત્મક તરે

િહતપર્દ િ થિત છે .” જો યુવાનો આ પર્કારના વા થ્ય પર્ત્યે જાગ ક અને પર્યત્નશીલ રહે તો
તે સુખી જીવનના હકદાર બનશે તથા રા ટર્ ૫ણ દરે ક દૃિ ટએ સબળ/સમથર્ બની શકશે.
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આથી દરે ક યુવાન પર્યાસ કરે કે રહેણી કરણી,
રહણી
કરણી ખાનપાન અન
અને વા થ્ય િસ ાંાતો
તો અનુ
અનકળ
કૂળ બન.
બને
આ દૃિ ટએ સંયમો (ઈિન્દર્ય સંયમ, અથર્ સંયમ, સમય સંયમ તથા િવચાર સંયમ) નો
અભ્યાસ ઉ રો ર વધતો રહે.
યાયામ તથા પર્કિત
પર્કૃિત સાથ
સાથે સહગમનનો કર્મ ટકાવી રાખ.
રાખે
ઉ૫યુક્ર્ ત કર્મો અ૫નાવવાની સાથે પર્ભાવ ક્ષેતર્ના સાથીઓના જીવનમાં ૫ણ એમને સામેલ
કરવા તથા િવકિસત કરવાનો પર્યાસ કરે .
ર શાલીનતા
રઃ
યુવાન વગર્માં સજ્જનતા, સુસ ં કાર, વચ્છ મન અને િન યર્સની થવાનાં સ ૂતર્ોનો સમાવેશ
કરવામાં આવે છે . જીવનમાં સાધનાનુ ં મહત્વ ૫ણ સમજાવવામાં આવે.
શાલીનતાના
ી
અભાવેે શિક્તઓ
િ ઓ ભટકતી-િવખરતી
ી િ
ી અનેે અિન
િ ટકારીી પર્યોજનોમા
ો ો ં જોડાતી
ો
ી
જોવા મળે છે . આથી યિક્ત અને રા ટર્માં સામથ્યન
ર્ ો િવકાસ કરવાની સાથે શાલીનતાનો
૫ણ િવકાસ કરવો જ રી છે .
ુ ુ દેવે ક ું છે – “શાલીનતા િવના મ ૂ ય મળે છે , ૫રં ત ુ તેનાથી બધુું ખરીદી શકાય
પ ૂૂજ્ય ગુર
છે .” ઈ રે મનુ યમાં શાલીનતાના િવકાસની અનંત સંભાવનાઓ આપી છે , માતર્ તેમને
સંક પપ ૂવક
ર્ િવકિસત કરવી જ રી છે .
ે ઠ કતર્ યો – જવાબદારીઓનો વીકાર કરીને પોતાની શિક્તઓ-િવભ ૂિતઓને િનરહંકાિરતા
તથા િવનમર્તાની સાથે તેમાં િનયોિજત થતા રહેવાની પર્વ ૃિ ને શાલીનતા કહી શકાય છે .
આથી દરે ક યુવાન પર્યાસ કરે કે -ઈ રીય ચેતના પર્ત્યે જવાબદારી બને. ઈ રે આપેલ

ે ઠ િવભ ૂિતઓને જાગ ૃત – િવકિસત

કરતા રહી તેને િવનમર્તાપ ૂવર્ક સત્પર્યોજનમાં લગાડવાનો અભ્યાસ સાધના તરે કરે .
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-રા ટર્ પર્ત્યે જવાબદાર બને. વયંને જાિત સંપર્દાય, ભાષા, ક્ષેતર્, પાટ
ઉ૫ર ઉઠાવે. રા ટર્ તથા સમાજ

વા વગર્ ભેદથી

ારા મળે લ અનેક સુિવધાઓ પર્ત્યે કૃત ભાવ રાખે.

પોતાના રા ટર્ીય તથા સામાિજક કતર્ યોનુ ં પાલન િવનમર્ભાવે તત્પરતાપ ૂવર્ક કરતા
રહેવાનો અભ્યાસ િવકિસત કરતો રહે.
- વયં પોતાના પર્ત્યે જવાબદાર બને. પોતાના Ô વÕની મહાનતા અને ગંભીરતાને સમ .
તેને સં
તન
સક
કુ િચત
િચત

વાથ

તથા અણઘડ પર્વાહોમા
પર્વાહોમાં અટકવા-ભટકવા
અટકવા ભટકવા ન દ.
દે ૫દાથ ન
ને

ઈિન્દર્યોથી, ઈિન્દર્યોને મનથી, મનને બુિ થી તથા બુિ ને ઈ રીય ચેતના- આત્મચેતના
ારા સુિનયંિતર્ત-સુિનયોિજત કરવાની સાધના કરતો રહે.
-આ બધી પર્િકર્યાઓને અ૫નાવતા રહી પોતાના પર્ભાવ ક્ષેતર્ને ૫ણ આ િદશામાં
વધારવાનો પર્યાસ િન ઠાપ ૂવક
ર્ કરતો રહે.
૩: વાવલંબન :
ુ ાનોને આિથર્ક
યુવ

વાવલંબન માટે પર્
પર્ેિરત પર્
પર્િશિક્ષત
ક્ષ
કરવા ૫ડશે. નોકરીના નામે

૫રાવલંબન અથવા

યવસાયના નામે
મનુ ં સન્માન,

કરવામાં આવો. તેમને

યથર્ નફો રળવાની પર્વ ૃિ નુ ં ૫િરશોધન ૫ણ
મનુ ં સામથ્યર્ તથા સ નાત્મક

મ માટે તૈયાર

કરવામાં આવે. તેમને સહકાિરતા તથા પર્ામાિણકતાનુ ં મહત્વ અને અભ્યાસ કરાવતા રહી
કુિટર
કિટર

ઉ ોગો

માટે
માટ

પર્િશિક્ષત

કરવા

૫ડશે
૫ડશ.

આિથર્ક
આિથક

વાવલબનની
વાવલંબનની

સાથે
સાથ

સમગર્

આત્માવલંબનની િદશામાં ૫ણ પર્ેિરત કરી શકાય છે .
માતર્ આિથર્ક વાવલંબન અધ ૂરું હોય છે . સમગર્ વાવલંબન માટે સાં કૃિતક અને આિથર્ક
બંને જ રી છે . િવ િવધાતાએ આ દુિનયા ગુણ દોષમય બનાવી છે . દરે ક ક્ષેતર્માં કેટલીક
ે ઠતાઓ અને કેટલીક હીનતાઓ રહે છે . હીનતાઓથી બચીને
તથા અ૫નાવવા માટે દરે ક
િવકિસત થાય, તે હંસની

યિક્તએ

ે ઠતાઓને ૫સંદ કરવા

વાવલંબી બનવું ૫ડે છે .

નામાં આ પર્વ ૃિ

મ િવકારો વચ્ચે ૫ણ સં કારોને ૫સંદ કરવા-અ૫નાવવા તથા

તેમનો લાભ ઉઠાવવામાં સફળ થઈ જાય છે .

નામાં આ

વાવલંબન હોત ું નથી, તે

શીખવાના નામે અણઘડ લોકોની નકલ કરે છે .
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પોતાની અંદરની તથા પોતાના ક્ષેતર્ની િવશેષતાઓ-હીનતાઓને સમજી ન શકવાના કારણે
અથવા ૫રં ૫રાના નામે હીનતાઓને ૫ણ છાતીએ વળગાડી રાખે છે અથવા

ે ઠતાઓ

પર્ત્યે દુલર્ક્ષ સેવે છે . ૫હેલા પર્કારની યિક્ત ઓળખીતાંની અણઘડ નકલ કરે છે . બીજા
પર્કારની યિક્તઓ એમ માને છે કે અમારી પાસે કોઈ
સં કૃિત મળવા છતાં દીન-ભ ૂખ્યા-િભખારીની

ે ઠતા નથી, તેથી વારસામાં

ે ઠ

મ પારકી અણઘડતા-અ૫સં કૃિતનુ ં જ સેવન

કરવા લાગે છે .
જીવનમાં બે પર્કારની સં૫દાઓ હોય છે – એક આંતિરક અલૌિકક સં૫દા અને બીજી બા
લૌિકક સં૫દા.
િશ તબ

ને આંતિરક િદ ય સં૫દાનો બોધ થાય છે , તે લૌિકક સં૫દાને મયાર્િદત

રાખી શકે છે .

ને તેનો બોધ નથી, તે થ ૂળ સં૫દા માટે પાગલ બનીને થ ૂળ

ં
સ૫દા
માટેે પાગલ બનીને
ી ે વય ં અમયાર્િદત બનીી જાય છેે .
ઓ સાં કૃિતક

વાવલંબનની સાધના કરે છે , તેઓ પોતાના ક્ષેતર્ની

ે ઠતાઓને

અ૫નાવતા રહી આગળ વધે છે . ૫છી અન્ય સં કૃિતઓ સાથે ૫ર ગિરમામય અિભ તા
ે ઠતાઓનુ
ૂવક
ઠતાઓન ં આદાનપર્દાન િવવક
િવવેક અન
અને મયા
મયાદાપ
શકે છ.
છે . આથી દરક
દરે ક
ર્દાપવ
ર્ક કરી શક

થાપે છ,
થાપ
છે ,

યુવાને આિથર્ક વાવલંબનની સાથે સાં કૃિતક વાવલંબનની િદશામાં ૫ણ આગળ વધવું
જોઈએ.

વાવલંબન એ

ે ઠ વ ૃિ

છે

દરે ક િદશામાં ફિલત થાય છે .

મ કે ગૌરવ

બોધ, મનોરં જન, યવહાર, આિથર્ક વગેરે બધાં ક્ષેતર્ોમાં તેનો પર્ભાવ દે ખાય છે .
ગૌરવબોધ :
દરે ક યુવાન એ અનુભવ કરવા ઇચ્છે છે કે હુ ં

ે ઠ

.ં

ે ઠતાનો બોધ જો પોતાની

સં કૃિતની મહાનતા કે આંતિરક ગુણોના િવકાસ ૫ર હોય તો

યિક્ત આ સંદભર્માં

ે બની પોતાના
વાવલબી
વાવલંબી બની જાય છ,
છે નિહ તો પર્શસા
પર્શંસા પર્ાપ્ત કરવા માટ
માટે બે
બચન
ચન
માનવોિચત તરથી નીચે ઊતરી જાય છે . વાવલંબી યિક્ત પોતાની રા ટર્ીય સં કૃિતના
આધારે ચિરતર્ િવકિસત કરીને આત્મગૌરવનો બોધ કરતી આગળ વધે છે તથા અન્ય
સં કૃિતઓની

ે ઠતાઓ

ારા ૫ણ યિક્તઓએ િવભ ૂિષત કરીને

ે ઠ યશની હકદાર બને

છ.
છે
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મનોરં જન
વાવલબી
વાવલંબી માનિસકતાની યિક્ત એ િનણ
િનણય
ય
શકે છ
છે ક
કે તન
તેને ક્યાર,
ક્યારે કટલા
કેટલા પર્માણમા
પર્માણમાં કવુ
કેવ ં
ર્ લઈ શક
મનોરં જન જોઈએ. આવી

યિક્ત કામ બદલીને અથવા પોતાના કુટુંબ તથા િમતર્ પર્ત્યે

પોતાની સામાિજક જવાબદારીઓ પ ૂણર્ કરીને જ મનોરં જનનો

ે ઠતર લાભ ઉઠાવી લે

છે , અન્યથા મનોરં જનના નામે સમય ખરાબ કરવાથી માંડીને પોતાના િચંતનને ૫ણ
ખરાબ કરી લ
લે છ.
છે
યવહાર
વાવલંબી પર્કૃિ ની યિક્ત સામેની

યિક્તના ગુણો, સમયની અનુકૂળતા અને પોતાની

ુલન જાળવીને ઉિચત યવહાર કરી લે છે . આથી િવ૫િરત
નૈિતક જવાબદારી વચ્ચે સત
સંતલન
કેટલાક લોકો અન્ય યિક્તઓના યવહારથી પર્ભાિવત થઈને તેની પર્િતિકર્યા પે િવિચતર્
યવહાર કરવા લાગે છે .
આિથર્ક :
વાવલંબી પર્કૃિતની યિક્ત તેની ઉિચત આવ યકતાની પ ૂિતર્ માટે અથ પા ન કરે છે તથા
સંયિમત જીવન જીવે છે . અણઘડ લોકો આિથર્કતાની આંધળી દોડમાં ભળી જઈને બીજાનુ ં
શોષણ કરે છે તથા પોતે યસનોના ચકર્માં ફસાઈ જાય છે .
આિથર્ક વાવલંબન માટે જ રી વ ૃિ ઓ છે - મ પર્ત્યે આદરભાવ (િડિગ્નટી ઑફ લેબર)
- મ કરવાની ૫યા
૫યાપ્ત
ર્પ્ત ક્ષમતા
- મનુ ં સ નાત્મક કૌશલ
-સહકારપ ૂવર્ક કાયર્ કરવાની તથા લેવાની પર્વ ૃિ
-પોતાના ઉત્પાદન તથા તંતર્ને પર્ામાિણક બનાવવાની ક્ષમતા
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જોવા મ યું છે કે ઉ૫યુક્ર્ ત ગુણોના અભાવે સારું પર્િશક્ષણ, ૫યાર્પ્ત ધન તથા યોગ્ય બજાર
(માકેર્ ટ) ઉ૫લબ્ધ હોવા છતાં લોકો અસફળ થઈ જાય છે . ઉ૫યુક્ર્ ત પર્વ ૃિ ઓ હોવાથી
સામાન્ય િ થિતના
િ
લોકો
ો ો ૫ણ સહકાર તથા સાધનોની
ો ી મદદથીી પર્ગિત
િ કરીી શકેે છેે .
સેવાભાવ
પ ૂજ્ય ગુરુદેવ પંિડત
ૂળ
મળ
મ

સક
સં
કુ િચત
િચત

ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ પ ટ લખ્યું છે કે બધી આસુરી પર્વ ૃિ ઓનુ ં

વાથીર્૫ણુ
ણં છ.
છે

આનાથી

યવાશિક્તને
યુ
વાશિક્તન

ઉગારવા

માટે

તેમને
તમન

ઉદાર

આત્મીયતાના ભાવથી સેવા૫રાયણ બનાવવા માટે પર્ેરણા, વાતાવરણ તથા અભ્યાસ
આ૫વાનુ ં અિત આવ યક છે .

યુવા વગર્ જોશીલો હોય છે , જોશયુક્ત કાયર્ સારાં લાગે છે . તેથી જ્યાં તેમને ઉ૫યુક્ર્ ત

સ ૂતર્ોના આધારે યિક્તત્વ િવકાસ તથા જૂથ ભાવના માટે તૈયાર કરાવવામાં આવે ત્યાં જ

તેમની આંતિરક ઊજાર્ને સુિવચાિરત આંદોલનોમાં ૫ણ લગાડવી જોઈએ.

યુવા વગર્માં કાયર્ કરવાની ઘણી ક્ષમતા હોય છે . પોતાની જ િરયાત પ ૂણર્ કરીને ૫ણ

૫યાપ્ત
૫યા
કાયર્ક્ષમતા બાકી રહ
રહે છ.
છે
ર્પ્ત ઉત્સાહ તથા કાયક્ષમતા

ં તામાં પર્વ ૃ
તેમને જો લોકિહત સેવામાં લગાડવામાં ન આવે તો તેઓ યસન અને ઉ ડ
થવા લાગે છે .
ુ ાન-યુવ
ુ તીઓમાં સેવાભાવ અને તે િવષયક કૌશલ િવકિસત કરવાનુુ ં જ રી છે .
બધાં યુવ

એનો આધાર છે -

-દરે ક યુવાન ારા કરવામાં આવત ું સમયદાન- અંશદાન
-તેમને િદશા તથા પર્ેરણા આપીને યોગ્ય કાય માં િનયોિજત કરનારા તેમના પર્ૌઢ િમતર્
-યુ
યગ
ગ િનમા
િનમાણ
અિભયાનનાં સાતય
સાતેય આદોલનો માથી
માંથી કોઈમા
કોઈમાં ૫ણ તમન
તેમને લગાડી શકાય છ.
છે
ર્ણ અિભયાનના
ે
-આસપાસનાં સાવર્જિનક થળો, પાક , ધમર્ થળો, ગામો વગેરેને અભ્યાસ માટે કાયક્ષ
ર્ તર્
બનાવી શકાય છે .
-શ આતમાં તેમની રુિચ અને ક્ષમતાને અનુ ૫ કાયર્ આ૫વામાં આવે છે . ૫છી કાયર્

ં કાયર્ ૫ણ કરીી શકાય છેે .
અનુસાર રુિચ અનેે કૌશલ
ૌ
િ
િનખારવાનુ
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સાત આંદોલન – યાવહાિરક સ ૂતર્
દરે ક ક્ષતર્મા
દરક
ક્ષેતર્માં યુ
યગસં
ગસિધ
િધ મહાપુ
મહાપર
ર રણથી ઊભરલ
ઊભરે લ શિક્તપર્વાહ તથા યુ
યગઋિષના
ગઋિષના સરક્ષણમા
સંરક્ષણમાં
કરવામાં આવેલ જીવન સાધનથી િવકસેલ

યિક્તત્વોને યુગસ નનાં, જનક યાણનાં

કાય માં તત્કાળ િનયોિજત કરવાનો કર્મ શ કરવામાં આવી ર ો છે .
દરે ક થળે ૫િરિ થિતઓ અને ઉ૫લબ્ધ અગર્દૂતોને અનુ ૫ આંદોલનોને ગિત આ૫વાની
છે . ક્યાં આંદોલન માટે શું કરવામાં આવે ?આ િવશે પર્ત્યક્ષ કાયર્કર્મોના સ ૂતર્ સંકેલ પર્ ત ુત
કરવામાં આવી ર ા છે .
દરે ક સંગિઠત એકમ તેની શિક્તનો અંદાજ કાઢે અને તે મુજબના કાયકર્
ર્ મ હાથમાં લે.
યુવાન વગર્ િવચાર કરે કે ક્ષેતર્માં સિકર્ય સ ન િશ પીઓ

ારા ચલાવવામાં આવતા કયા

કાયર્કર્મો તથા આંદોલનોને િદશા અને ગિત આ૫વા માટે કઈ સુિવધાઓ ઉ૫લબ્ધ કરાવી
શકાય છે ?
સાધના આંદોલન
આં ો
-સાધનાને સંક પયુક્ત જીવનસાધના સાથે જોડવી.
-બધા માટે સુગમ ઉપાસના-સાધના, પુ તકને માધ્યમ બનાવવુ.ં
-ષટ્કમર્ સિહત ઉપાસના કાળના કાયર્કર્મોનુ ં ઊંડાણ અનુભ ૂિતઓમાં ઉતારવુ.ં
-િદવસના બાકીના કાયર્કર્મોને કર્મશઃ જીવનચયાર્ સાથે જોડવા.
-સવારે
સવાર આત્મબોધ તથા રાતર્
રાતર્ે તત્વબોધની સાધનાન
સાધનાને ઊંડાણમા
ઊંડાણમાં પર્વશ
પર્વેશ આ૫વો.
આ૫વો
પ ૂજ્ય ગુરુદેવ ારા કરાવવામાં આવેલ િવિભ

ઘ્યાન સાધનાઓમાંથી કોઈ એકને ઊંડાણમાં

ઉતારવાનો પર્યાસ કરવો.
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આત્મસમીક્ષા કરવી.
યિક્તગત -ઉપાસનાના સમયે િદ ય ચેતના સાથે આદાનપર્દાનનુ ં સુખ, આનંદ ઉભય ?
-આંતિરક તથા બા

પર્કૃિતગત પર્વાહોનો સહજ બોધ વઘ્યો ?

ં કેેટલીી ક્ષમતા
-આદશ નેે વીકારવા-સાધનામા
ી
ધ
ક્ષ
વધી
ધી ?
સામ ૂિહક
- કુટુંબ તથા સમાજનુ ં મહત્વ સમજ્યા, સુગમ પર્ાથના, યવિ થત ઉપાસના તથા જીવન

સાધના માટ
માટે પર્િરત,
પર્ેિરત પર્િશિક્ષત કરવા.
કરવા

- સમાજના દરે ક વગર્, દરે ક સંપર્દાયના લોકોને તેમની

ાને અનુ ૫, ઊજ્જવળ

ભિવ યની પર્ાથન
ર્ ા તથા જીવનસાધના માટે પર્ેિરત કરવા.

અજાણ્યાન જાણકારી,
જાણકારી જાણકારોન
જાણકારોને પર્રણા,
પર્ેરણા પર્િશક્ષણ,
પર્િશક્ષણ સાધકોન
સાધકોને આગલા ચરણ માટ
માટે પર્રણા,
પર્ેરણા
-અજાણ્યાને

પર્ોત્સાહન આ૫તા રહેવાનુ ં પર્ામાિણક તંતર્ બનાવવુ.ં

-સામ ૂિહક સાધના પર્િશક્ષણ સતર્ અને સમીક્ષા સતર્ શ કરવાં.
િશક્ષણ આંદોલન
- િશક્ષણનો પર્સાર થાય.
- કુટુંબમાં કોઈ અભણ ન રહે.
- િશક્ષણ
િ
જીવનિવ
િ ા સાથે
થે જોડાય.
ો
-િવ ાલયોમાં િવચારકર્ાંિત ફેલાય.
-બાળ સં કારશાળાઓ વધે, પર્ભાવી બને.
-ઉ૫યોગી િવ ાલય યોજના લાગુ થાય, ફિલત થાય.
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-પોતાને જીવનનાં

ે ઠ મ ૂ યો માટે પર્ેિરત તથા પર્િશિક્ષત કરવા.

ભણલાઓ
લાઓ યુ
યગસાિહત્યના
ગસાિહત્યના વા
વાઘ્યાયમાં
યાયમા રુ િચ લ.
લે.
-ભણે
- વાઘ્યાય-સત્સંગ કરવો તથા તેને મનન-િચંતન ારા ૫ચાવવો.
- ાન આચરણમાં કેટલું ઉતયુર્ તેની સમીક્ષા કરવી.
-સમાજમા
જ ં િશક્ષણ
િ ક્ષ અનેે વાઘ્યાયમા ં રુિચ જગાડવી.
જ
ી
- આંદોલનનાં જૂથ બનાવવાં તથા િવ ાલયો તથા અન્ય ક્ષેતર્ોમાં ૫હ ચવુ.ં
વા થ્ય આંદોલન
-પોતાના સુખને વા થ્ય ૫ર વશ થવા ન દો.
- વા થ્યનાં સ ૂતર્ોને અભ્યાસમાં લાવવાં.
- આહારિવહાર, િચંતન-ચિરતર્ તથા

મ-િવ ાસનુ ં સંત ુલન જાળવવુ.ં

-યોગ, યાયામ, પર્ાણાયામ વગેરેને િદનચયાર્માં લાવવાં.
-સંયમ તથા જડીબુટીના આધારે ઉ૫ચાર અ૫નાવવો.
બધા તર
તરે વ
વચ્છતા
છતા વધારવી.
-બધા
-શારીિરક, માનિસક, સામાિજક તથા આઘ્યાિત્મક વા થ્યોને સમજવાં અને સાધવાં.
-કુટુંબ તથા સમાજમાં ઉ૫યુક્ર્ ત સ ૂતર્ો અ૫નાવવાનો પર્યાસ કરવો.
ં બનાવવુ.ં
-મહત્વ સમજાવવા માટેે પર્િશક્ષણ
િ
તથા સહાયતાનુ ં તતર્
- ઓ

૫િરિ થિતઓમાં રહે છે , તેમાં જ

વા થ્ય તથા રોગો૫ચાના પર્ભાવી પર્યોગ

િવકિસત કરવીને લાગુ કરવા.
- વા થ્ય િન ણાતો તથા ધિનકોન
ધિનકોને જન વા થ્ય સુ
સિવધાઓ
િવધાઓ માટ
માટે પર્િરત
પર્ેિરત કરવા તથા તતર્
તંતર્
બનાવવુ.ં
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વાવલંબન આંદોલન
- વાવલં
વાવલબનની
બનની મનોવ
મનોવિૃિ નો િવકાસ કરવો.
કરવો
- મનુ ં સન્માન,

મની ક્ષમતા, રચનાત્મક

મ, પર્ામાિણકતા તથા સહકાર વધારવા.

- વયં સહાયતા બચત સમ ૂહ બનાવવા.
- કુિટર ઉ ોગો, ગર્ામો ોગ તથા ગોપાલન કેન્દર્ો વગેરેની ટેકિનક શીખવી અને શીખવવી.
-િમશનરી કોમિશર્યલ પર્ો કટ (પારમાિથર્ક

યાવસાિયક પર્િત ઠાનો ટર્ ટો, સિમિતઓ કે

યિક્તગત તર ૫ર િવકાસ કરવો.
- નબળા વગર્ન ુ ં શોષણ થવા ન દો, તેમની મહેનત અને કૌશલનો લાભ મળે . સમજદાર
અને સમથર્ લોકો તેમને પર્ેરણા તથા માગર્દશર્ન આપે.
૫યાર્વરણ આંદોલન
- પર્કૃિતના ૫યાર્વરણ સંત ુલન (ઈકોલોિજકલ બેલેન્સ) પર્ત્યે આ થા વધારવી.
- અણઘડ સુખ- યસન તથા ફેશન માટે પર્કૃિત ૫ર ઘા ન કરવો તથા ન થવા દે વો.
-કચરાનો િનકાલ ((ગાબેર્જ િડ પોઝલ))
- લીલોતરી વધારવા માટે પર્ેરણા, પર્િશક્ષણ અને યવ થા બનાવવી.
- વયં પોતાની ટેવો સંભાળવી તથા કુટુંબને પર્િશિક્ષત અને અભ્ય ત બનાવવુ.ં
-સામાિજક
િ
તરેે જાગ ૃ કતા વધારવી,
ી પર્િશક્ષણ
િ
તથા યવ થા તંતર્નોો િવકાસ
િ
કરવો.
ો
સૂ મ :
-હીન ભાવનાઓ, િવચારો, સંક પો અને યવહારોનો ત્યાગ કરીને

ે ઠતાઓને િવકિસત,

થાિપત અને પુ ટ કરવી.

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
-પર્કૃિતને જડ નિહ, ચેતન એકમ પોતાની માતા સમાન માનવી.
ૂદી
યસનમુ
યસનમિક્ત/કરીતી
િક્ત/કુરીતી નાબ
નાબદી
-કુરીિતઓ, યસનોથી સમય,

મ, સાધન અને વા થ્ય બચાવવાં.

-સમજદારોની ગેરસમજ. બધી રીતે ત્યાજ્ય ૫રં ૫રાઓ કેમ િવક્સી રહી છે ? પર્િત ઠાઓ
કેમ િવકસી રહી છ
કમ
છે ? પર્િત ઠાન
ઠાનુ ં િચન્હ
િચ હ કમ
કેમ બની છ
છે ?
-િવચાર કર્ાંિત ારા બોધ કરાવવો.
-સાધના ારા સંક પ જગાડવો.
-દવાઓ અને સામાિજક દબાણનો પર્યોગ કરવો તથા કરાવવો.
- ીઓ-બાળકોને પર્ેિરત કરવાં, સત્યાગર્હ કરવો.
-િવ ાલયો, િવિભ

સામાિજક સંગઠનો તથા સંપર્દાયોને પર્ેિરત અને સિકર્ય કરવાં.

- યસન, કુરીિત વગેરે છોડનારાઓનુ ં સન્માન કરવુ,ં તેના લાભોને પર્કાિશત કરવાં.
-પર્ગિતશીલ જાતીય સંગઠનોના માઘ્યમથી પર્ તાવ ૫સાર કરવું અને તેન ુ ં અનુપાલન
કરાવવુ.ું
યસનમુક્ત યુવાશિક્ત :
મનુ યનુ ં સામથ્યર્ સારાં કાય માં એ માટે પર્યોજાત ું નથી કે તે યસનોમાં ન ટ થત ું રહે છે .
યવાન
યુ
વાન વગ
વગન
ન
નશા- યસનોથી દરરહે
દૂરરહવાની
વાની પર્રણા
પર્ેરણા આ૫વાની સાથ
સાથે તમન
તેમને તના
તેના િવરોધ માટ
માટે
ર્ ે નશા
૫ણ તૈયાર કરવા જોઈએ.
સંક પ કરાવવામાં આવે
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- આ૫ણે નશો છોડાવીશું એટલું જ નિહ, પોતાના પર્ભાવક્ષેતર્માં ૫ણ તેનો િવરોધ કરીશુ.ં એ
બતાવવાની જ ર નથી કે ઉ૫ભોક્તાવાદી તંતર્ના ધુતારા લોકો તેમનો માલ વેચવા માટે
નવી પેઢીની ભાવનાઓ ભડકાવીને તેમને કેવી રીતે યસની બનાવવા માટે તત્પર છે .
કેટલાય દે શોમાં તો આ પર્વ ૃિ

રા ટર્ીય સંકટનુ ં ૫ લઈ ચ ૂકી છે . આ દુ ટતાથી યુવાશિક્તને

બચાવવાનુ ં અિભયાન રા ટર્ીય અને આઘ્યાિત્મક બંને દૃિ ટએ ચલાવવાનુ ં આવ યક છે .
નારી જાગરણ આંદોલન
- આ બધાં આંદોલનો
-

ીઓ તેમના બળે ચલાવે તે રીતે િવકિસત કરવી.

ીને તેના આત્મગૌરવનો બોધ કરાવવો, આત્મિવ ાસ જગાડવો.

- સોનુ,ં ચાંદી વગેરેની બેડીઓથી

ીને મુક્ત કરવી.

- નારી જ િનમાર્તર્ી છે એવો િવ ાસ તથા કૌશલ જગાડવુ.ં
- દીકરા-દીકરીને િવકાસ તથા પર્ેમના સમાન અવસર-હક આ૫વા.
- દીકરી-વહન
ુ ુ ં અંતર મટે , નારીની નારી પર્ત્યેની સંવેદના જાગે, તેનામાં સહકારનો ભાવ
જાગે.
ી વય
વયં વધ.
વધે. પુરુષ, દીકરી, બહન,
બહેન, ૫ત્ની, માતા વગે
વગરન
રેને પર્િરત
પર્ેિરત કર.
કરે . ઘરના
ઘરનાં કામ હળવા
હળવાં
કરે , િવકાસનો અવસર આપે, સહાયક બને.
- ક્ષેતર્ીય નારી સંગઠન નારી સમાજને પીડા તથા ૫તનની િ થિતમાંથી ઉગારવામાં સક્ષમ
બને.
- દરે ક થળે એવાં સાથર્ક આયોજન કરવામાં આવે

સંભાળે . પુરુષ વગર્ અપર્ત્યક્ષ પે સિકર્ય સહકાર આપે.

ની સંપ ૂણર્ યવ થા સક્ષમ

ીઓ

-જાગ ૃત નારી બાળકોમાં શ આતથી જ સં કારોનુ ં િસંચન કરે .
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આદશર્ લગ્ન આંદોલન :
ુ ટુબમાં
ુ ટુબ બનવાની
યિક્તમાં
યિક્તમાથી
થી કટં
કુટુબ તથા ક
કટં
માથી
થી સમાજ બનવાની વાત સવ
સવિવિદત
િર્ વિદત છ.
છે ક
કટં
શ આત લગ્નથી થાય છે . જો

ે ઠ યિક્તઓના સંયોગથી આદશર્ સમાજની રચના કરવી

હોય તો તેનો પાયો આદશર્ કુટુંબ પે જ થા૫વો ૫ડશે. જો લગ્ન લોભ અને યસન ૫ર
આધાિરત હશે તો તે પાયો જ નબળો બની જશે. તેથી યુવાશિક્ત વચ્ચે લગ્ન આંદોલન
ચલાવવાન ં આવ યક છ.
ચલાવવાનુ
છે
અહીં માતર્ દહેજ િવરોધની વાત કરવામાં આવતી રહી નથી. લગ્નોન્માદનો એક અંશ
દહેજનો લોભ ૫ણ છે , ૫રં ત ુ તેની સાથે રીત-િરવાજો, ભેટ-સોગાદો તથા પાટ ના નામે
અ૫ યય

વા ઢગલાબંધ રોગ જોડાયેલા છે . આ બધાથી લગ્નોને મુક્ુ ત કરાવીને તેને એક

સં કાર તથા હષ લાસયુક્ત ક ટુિબક ઉત્સવ પે થાિપત કરવા ૫ડશે. યુવા પેઢીનુ ં ભિવ ય
આની સાથે સીધી રીતે જોડાયેલ ું છે . એમનામાં સુધાર ૫િરવતર્ન કરવાનો અવકાશ

૫ણ

હોય છે . યુવાન યુવતીઓને આ માટે થોડા પર્યાસથી જ તૈયાર કરી શકાય છે .
ે ા ચરણમાંં
અિભયાન
િ
ચલાવવા માટેે મુખ્ય માઘ્યમ િવ
િ ાલયોને
ો ે બનાવીી શકાય છેે . ૫હેલ
તેમને પર્ેિરત કરવામાં આવશે. બીજા ચરણમાં િવ ાથીર્ઓ તથા વાલીઓના પર્ ામંડળનુ ં
ગઠન કરી શકાય છે . એ મંડળોની સાથે પર્ાણવાન ૫િરજનોનો સતત સં૫કર્ રહે. તેમના
માઘ્યમથી ચચાર્ઓ, પધાર્ઓ, પર્િશક્ષણ સતર્ો, સેવાકાય વગેરેનો કર્મ ચલાવી શકાય છે .
૫છીનીના કર્મમાં આગળ આવનારા િવ ાથીર્ઓ માટે યોગ યાયામ, સાધના વાઘ્યાય ારા
જીવનનો સુધાર, વાવલંબન ત્થા સેવાકાય ની સુિવધાઓ ૫ણ ઊભી કરવી ૫ડશે. આ બધાં
કાય માટે ક્ષેતર્ના પર્ભાવી કાયર્કતાર્ઓ તથા સહયોગી ઘિનકોનો સહકાર લેવો ૫ડશે.
તેન ં એક યવિ થત તતર્
તનુ
તંતર્ થા૫વુ
થા૫વ ં ૫ડશ.
૫ડશે જયા
જયાં

વી ૫િરિ થિતઓ બન
બને ત્યા
ત્યાં ત
તે રીત
રીતે ચરણ

વધારવા માટે કેન્દર્ સાથે િવચાર િવમશર્ ૫ણ કરી શકાય છે . આ િદશામાં સિકર્ય અન્ય
સંગઠનોનો સહકાર ૫ણ લઈ શકાય છે
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આ૫ણે યુવા શિક્તને િદશા આપીએ
બાળક િકશોર અન
બાળક,
અને યુ
યવાનોમાં
વાનોમા પર્કિત
પર્કૃિત િનત્ય નવો ઉત્સાહ ભર
ભરે છ.
છે આ ઉત્સાહ જ તમની
તેમની
ં રસાનુભ ૂિત સાથે હોય છે .
વા તિવક શિક્ત હોય છે . ઉત્સાહનો સીધો સંબધ

િદશામાં રસ

જાગતો નથી, તે િદશામાં ઉત્સાહ ૫ણ ટક્તો નથી. તેમનો ઉત્સાહને જો આદશર્ની િદશામાં
વાળવો હોય તો તેમનામાં આદશ માં રસ લેવાની યોગ્યતા ૫ણ પેદા કરવી ૫ડશે. રસ તો
કારણિનરપેક્ષ હોય છ,
કારણિનરપક્ષ
છે ત
તે ત
તે ખરાબમા
ખરાબમાં ખરાબ અન
અને સારામા
સારામાં સારા
સારાં કાય મા
માં ૫ણ જગાડી
ં કામના અને અભ્યાસ સાથે હોય છે .
શકાય છે . તેનો સીધો સંબધ

પર્કારના જીવનનો

આ૫ણને અભ્યાસ થઈ જાય છે , તેમાં જ રસ ૫ડવા લાગે છે . અબુધ અવ થાથી

મને

માંસાહારની ટેવ ૫ડી જાય છે , તેમને એમા રસ આવવા લાગે છે . શાકાહારી વાતાવરણમાં
ં ી ગધથી
ં ી જ ઉબકા
ં આવેે છેે . રસનોો બીજો
ઉ ે લા બાળકનેે માસની
ઉછરે
ધ
ઉ
ી ો આધાર
ધ છેે કામના. કોઈ
ોઈ
િવચાર અથવા કોઈ દૃ યથી પર્ભાિવત થઈને

કામના મનમાં ઊભરવા લાગે છે , તેમાં જ

મનુ ય રસ લેવા માંડે છે .
જો નવી પઢીની
પેઢીની શિક્તન
શિક્તને આત્મક યાણ અન
અને જનક યાણની િદશામા
િદશામાં લગાડવી હોય તો તન
તેને
આદશ ના અનુપાલનનો અભ્યાસ કરાવવો ૫ડશે તથા તેને અનુ ૫ િચંતન તથા ઉદાહરણ
રજૂ કરીને તેમના મનમાં આદશિર્ ન ઠ કામનાઓ જગાડવી ૫ડશે. એવા જ સુયોગ આ મોગુરુકુલોમાં બનાવવામાં આવતા હતા,

ના પર્ભાવથી નવી પેઢીમાં માનવોિચત અને

દે વો૫મ જીવન જીવવાના નવા ઉમગો
દવો૫મ
ઉમંગો ઉઠતા રહતા
રહેતા હતા અન
અને તઓ
તેઓ તવા
તેવા જ બની જતા
હતાં.
અભ્યાસ કે કામનાઓને ઈિચ્ચત િદશા આ૫વા માટે આ પેઢીને એવી યિક્તઓની જ ર છે
થઈ શકે. તેમને િવ ાસ થવો જોઈએ કે સામેની યિક્ત આ૫ણા િહત

ઓ પર્ૌઢ િમતર્ િસ
અને રસને ૫ણ સમ

છે તથા તેનો િનવાર્હ ૫ણ કરી શકે છે . આ િવ ાસ કોઈ બીજા પર્ત્યે

હોય કે ન હોય Ôિમતર્Õ પર્ત્યે અવ ય હોય છે . આ
નામે અણઘડ કે

િવડંબના એ છે કે નવી પેઢીને િમતર્ના

વાથીર્ લોકો જ મળી જાય છે , સુઘડ અને સમજદારોથી તેમનુ ં અંતર

વધત ું જાય છે .
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ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
અણઘડ અને વાથીર્ લોકો તો તેમને ભર્િમત રાખવામાં જ ખુશ રહે છે . તેમને િદશાબોધ
કરાવવામાં સમથર્

યિક્તઓની એક તો ઊણ૫ છે , બીજુ ં તેઓ તેમના પોતાના બનીને

તેમને પર્ભાિવત કરવા માટે સમય ૫ણ કાઢી શક્તા નથી. યુગિનમાર્ણી ગાયતર્ી ૫િરજન જો
યુવાશિક્તને િદશા આ૫વાનો યુગ ય
આદશિર્ ન ઠ

યિક્તઓ કાઢવી ૫ડશે,

કરવા ઈચ્છે તો તેમણે પોતાનામાંથી એવી સુધડ
નવી પેઢીના પર્ૌઢ િમતર્ોની ભ ૂિમકા સારી રીતે

િનભાવી શકે. તેમના માટે ૫યાર્પ્ત સમય ફાળવી શકે તથા પ ૂજ્ય ગુરુદેવ પં.

ીરામ શમાર્

આચાયર્જીના િવચારોના હવાલાથી પોતાના જીવનનો પશર્ આપીને તેમના જીવનની િદશા
સભળી શકે. આવી યિક્તઓને દરે ક ક્ષેતર્માં આગળ લાવવી – યોગ્ય બનાવવી જોઈએ.

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

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી

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

યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં.

ીરામ શમાર્ આચાયજી
ર્ એ

વતમ
ર્ ાન યુગની સમ યાના સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે .
ં ાવવા તેે આજનોો યુગધમર્ છેે .
આ પુ તકોને
ો ે જન જનનેે વંચ

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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