
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સપંણૂર્ કર્ાિંત માટે યવુાનોની તયૈારીસપંણૂર્ કર્ાિંત માટે યવુાનોની તયૈારી  
યવુાનોયવુાનો  ! ! ઊઠોઊઠો, , સાહિસકસાહિસક  બનોબનો, , વીયર્વાનવીયર્વાન  થાવથાવ  

અનેઅને  બધીબધી  આવ યકઆવ યક  જવાબદારીઓજવાબદારીઓ  પોતાનાપોતાના  
ખભેખભે  લોલો, , એએ  યાદયાદ  રાખોરાખો  કેકે  તમેતમે  વયંવય ં તમારાતમારા  
ભાગ્યનાભાગ્યના  િનમાર્તાિનમાર્તા  છોછો. . તમેતમે    કંઈકંઈ  બળબળ  કેકે  મદદમદદ  

ઇચ્છોઇચ્છો  તેતે  બધુંબધુ ં જજ  તમારીતમારી  અંદરઅંદર  િવ વાનિવ વાન  છેછે. . 

િવરોિવરો  ! ! એએ  િવ ાસિવ ાસ  રાખોરાખો  કેકે  તમેતમે  જજ  બધંુબધં ુ છોછો, , 
ર્ર્ ેે ધ ીધ ીમહાનમહાન  કાયર્કાયર્  કરવાકરવા  માટેમાટે  આઆ  ધરતીધરતી પરપર આ યાઆ યા

છોછો. . ખોખલીખોખલી  ધમકીઓથીધમકીઓથી  ભયભીતભયભીત  નન  થાવથાવ. . 

ચાહેચાહ ે વજપાતવજપાત  થાયથાય  તોતો  પરપર  નીડરનીડર  બનીનેબનીને  ઊભાઊભા  
થાવથાવ અનેઅને કામમાંકામમાં લાગીલાગી જાવજાવ..થાવથાવ  અનઅન  કામમાકામમા  લાગીલાગી જાવજાવ.  .  

--યવુાનયવુાન  સનં્યાસીસનં્યાસી  વામીવામી  િવવેકાનદંિવવેકાનદં

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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સપંણૂર્ કર્ાિંત માટે યવુાનોની તૈયારી  

આજની પિરિ થિતઓ અને યવાનો  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આજની પિરિ થિતઓ અન યવુાનો  

સમાજ તથા રા ટર્ના નવિનમાર્ણના હમેશથી જ યવુાનોની ભિૂમકા અત્યતં 
મહત્વની રહી છે. પર્ાચીનકાળથી માડંીને આજ સધુી યવુાનોના સહકારથી માતર્ 

ં ી િ ર્ ો થી ં ેસમાજમા જ ઘણીવાર સકારાત્મક ૫િરવતર્નો આવતા ર ા નથી. ૫રત ુરા ટર્ને 
૫ણ નવી િદશા મળતી રહી છે. વતર્માન સમયમા ં  જ્યારે કુટંુબ, સમાજ તથા 
રા ટર્ની ધરી ડોલાયમાન થઈ રહી છે ત્યારે સપંણૂર્ યવ થામા ં ૫િરવતર્ન 
આવ યક બની ગયુ ંછે, યવુાનોનુ ંધ્યાન આ તરફ આકિષર્ત કરવાનુ ંઆવ યક ુ , ુ ુ ફ ુ
માનવામા ંઆ યુ ંછે. 

 યવુાન પેઢીના ખભે દેશનુ ંભિવ ય સજાવવાની મોટી જવાબદારી છે, તેની 
ઊજાર્ રચનાત્મક કાય મા ંજ લાગે. િવઘ્વસંકારી પર્વિ ઓમા ંન ખચાર્ય, એવા ઊજા રચનાત્મક કાય મા જ લાગ. િવ વસકારી પર્વિૃ ઓમા ન ખચાય, એવા 
પર્યાસ થવા જોઇએ. થોડા સમય ૫હલેા ં સધુી દેશની યવુાન પેઢીને 
ઉજાર્વાન,િવચારશીલ, ક પનાશીલ તથા ખડતલ માનવામા ંઆવતી હતી. તેના 
આ જ ગણુોના આધારે આશા રાખવામા ંઆવતી હતી કે તે સમજદાર, સક્ષમ, 
હરીફાઈમા ં ટકી શકે તેવી અને સકારાત્મક દૃિ ટકોણવાળી હશે. આશાઓથી 
િવ૫રીત આ  યવુાન પેઢી િનરાશ, કંુઠાગર્ ત, આકર્ોશની ભાવનાથી ઘરેાયેલી 
અને પોતાના ભિવ ય પર્ત્યે શકંાશીલ તથા અિનિ ત દેખાય છે. યવુાનોના 
ચહરેા ૫ર આ મનોભાવો ક્યાયં ૫ણ સરળતાથી વાચંી શકાય છે   ચહરા ૫ર આ મનોભાવો ક્યાય ૫ણ સરળતાથી વાચી શકાય છ.  

એક સમય હતો જ્યારે ગાધંી, સભુાષ, લેિનન, િવવેકાનદં તથા દયાનદં વા 
ઉચ્ચ આદશ થી ૫િરપણૂર્ યિક્તત્વો યવુાનોના આદશર્ રહતેા હતા. સમાજને 
સહજ રીતે ચલાવવા માટે પર્ યેક યવાન ત પર રહતેો હતો   સહજ રીત ચલાવવા માટ પર્ત્યક યવુાન તત્પર રહતો હતો,  
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૫રંત ુઆ  સમાજને કશુકં આ૫વાના બદલે પોતે રાખી  લેવુ ંતે વધારે યોગ્ય 
લાગવા માડંયુ ં છે. ઉચ્ચ આદશ  તથા નૈિતકતા માતર્ પુ તકોની વાતો બનીને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ ુ
રહી ગઈ છે. ભૌિતક મ ૂ યોની સામે  જીવન મ ૂ યોને સપંણૂર્૫ણે ભલુાવી દેવામા ં
આ યા ં છે. પર્ત્યેક યવુાન એક બીજાથી આગળ નીકળી જવાની હોડમા ં તેની 
નૈિતક જવાબદારીઓથી ૫ણ િવમખુ થઈ ર ો છે. 

પાછલા ં ૫ચાસ વષ મા ં કુશાસન અને ભર્ ટાચાર, અ યવ થા અને સામાિજક 
કુરીિતઓ સામે મેદાને ઊતરતી યવુા શિક્તનો હુકંાર ક્યાકં ખોવાઈ ગયો હતો 
તેમ લાગે છે. આ  યવુાનોના મન-મગજમા ં રા ટર્ની કોઈ ૫િરક પના મોટે 
ભાગે છે જ નિહ અને હોય તો ૫ણ તે અધરૂી છે.  

આવી િ થિતમા ંતેનુ ંએકમાતર્ વપ્ન હોય છે. ઉચ્ચ િડગર્ીઓ મેળવીને િવદેશોમા ં
જઈ પૈસા કમાવા. િવિભ  સવેર્ક્ષણોના િરપોટ  અનસુાર આવા યવુાનો જ દેશની 
સં થાઓ તથા દેશની સૌથી વધારે ટીકા કરે છે, કેમ કે ૫િ મ િસવાય તેમને 
તેમનુ ંઅિ તત્વ જ અધરંુૂ લાગે છે. 

એના ંકારણો ૫ણ પ ટ છે. િનરક્ષરતા, બેરોજગારી તથા ગરીબાઈમા ંફસાયેલુ ં
યવુાન અંતમર્ન આ બધાથી થાકી ગયુ ંછે. આ સમ યાઓનો સામનો કરવાના 
બદલે એનાથી ૫લાયન કરવાનુ ંતેને વધારે સહજ લાગે છે. 

નવી આિથર્ક-ઔ ોિગક તથા ઉ૫ભોક્તાવાદી સં કૃિતએ ૫ણ યવુાનોમા ં
યિક્તવાદી િચતંન ૫ િતને પર્ભાવી પે િવકિસત કરી છે. યવુાનોનો એક વગર્ 
એવો ૫ણ છે,  આધિુનકતાના નામે ૫િ મની સં કૃિતનો ભોગ બન્યો છે.  
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આ સં કૃિતએ ભારતીય સમાજમા ં પૈસાનુ ં મહત્વ વધારીને માનવીનુ ં મહત્વ 
ઓ  ં કરી નાખં્યુ ં છે. યૌન વેચ્છાચાર, અ૫રાધ તથા ગ્લેમરના મગૃજળમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ , ૃ
ફસાયેલો યવુાન વગર્ પાયાની સમ યાઓથી ૫ણ અજાણ છે. ભોગિવલાસની આ 
સં કૃિતએ યવુાનોને કુટંુબ,સમાજ તથા રા ટર્ પર્ત્યે બેજવાબદાર બનાવી દીધા 
છે. 

રા ટર્ીય અ૫રાધ બ્યરુોના તા તરના િરપોટર્ ૫ણ યવુાનોમા ં વધી રહલે 
ગનુાિહત તથા નશાની પર્વિૃ ની પિુ ટ કરે છે. માનિસક અશાિંત તથા 
બેરોજગારીઓથી તર્ાસેલા યવુાનો નશામા ંડબૂીને જીવનના યથાથર્ને ભલૂી જવા 
માગે છે. શ આતમા ંનશો રાહત તો આપે છે, ૫રંત ુધીરે ધીરે એનુ ં૫િરણામ 
ગભંીર થતુ ં જાય છે. નશાની સાથે જ યવુાનો  અન્ય બરુાઈઓ વી કે 
ચોરી, િહસંા, વગેરેનો ભોગ બની જાય છે અને સમાજની મખુ્ય ધારાથી કપાતો 
જાય છે  જાય છ. 

યવુાનોના આ ૫તન માટે દેશની રાજનૈિતક યવ થા મહદંશે જવાબદાર છે. 
ધમર્, જાિત, ભાષા તથા િવ તારના નામે યવુાનોને ૫થભર્ ટ કરી તેમનો ખોટી 
રીતે લાભ લેવો એ અહીંની રાજનીિતન ં એક િવિભ  અંગ બની ગય ં છે  રીત લાભ લવો એ અહીંની રાજનીિતન ુ એક િવિભ  અંગ બની ગય ુ છ. 
યવુાશિક્તની મદદથી સ ા  પર્ાપ્ત કયાર્ ૫છી એ રાજનૈિતક ૫ક્ષો જ ૫છીથી 
િવિભ  મચં ૫રથી યવુાનોને રાજનીિતથી દૂર રહવેાની સલાહ ૫ણ આપે છે. 

એક સમયે ભારતીય િશક્ષણ ારા યવાનોન ંચિરતર્ િનમાર્ણ થત ંહત ં  પોતાની એક સમય ભારતીય િશક્ષણ ારા યવુાનોન ુચિરતર્ િનમાણ થત ુહત.ુ પોતાની 
જાતને સમજવાનુ ં ાન પર્ાપ્ત થતુ ંહત ુ,ં ૫રંત ુઆ  િશક્ષણનો ઉ ે ય કોઈ ૫ણ 
રીતે િડગર્ી પર્ાપ્ત કરવાનો જ રહી ગયો છે.  
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વતર્માન િશક્ષણ૫ િતના વ ૫મા ંસપંણૂર્ ૫િરવતર્નની વાત અવ ય કરવામા ં
આવે છે, ૫રંત ુ િશક્ષણ સાથે સબંિંધત  કાયર્કર્મો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે, તે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

, ુ ,
આ જ િશક્ષણ ૫ િતને વધારે બળવાન બનાવે છે. આઝાદી પવૂેર્ અનેક રા ટર્ીય 
નેતાઓએ િશક્ષણને સં કારનો આધાર માનીને િશિક્ષતોમા ંઆત્મિવ ાસ જાગતૃ 
કરવાનો પર્યાસોને એટલી હદે ભલુાવી દેવામા ં આ યા છે કે શૈક્ષિણક 

ૈિ િ િસ ં થાઓમા ંનૈિતક િશક્ષણનો પાઠયકર્મ અિનવાયર્ આવ યકતા બની ગઈ છે. 

આજનો યવુાન વગર્ પાઠયકર્મમા ં 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 ખબૂ આકષર્ક ૫ણ છે. 

મહાપરુુષોના પેર્રક પર્સગંોને પાઠયપુ તકોમાથંી કાઢીને કતર્ ય,
બહાદુરી, ઈમાનદારી તથા ત્યાગથી રિહત પાઠયકર્મ યવુાન મનને આદશ થી 
દૂર લઈ જશે. આવી ૫િરિ થિતઓમા ંયવુાન વગર્નુ ંભર્િમત થવુ ં વાભાિવક છે. 

બધા એક આદશર્ની શોધમા ંહોય છે અને એ વાભાિવક છે કે સૌ પર્થમ એની 
શોધ આ૫ણા ં ઘર-કુટંુબ તથા આસપાસના ૫િરસરથી શ  થાય છે. આવી 
િ થિતમા ંતેમની સામે વાલીઓ અને ૫િરિચતો ારા બેવડા ધોરણો અ૫નાવવા ં
તથા કથની અને કરણીમા ં િભ તા, યવુાન સવેંદનશીલ દયને ખબૂ ઊંડો ઘા 
આપી જાય છે  એવ ં નથી કે આજનો યવાન સઘંષર્શીલ નથી અથવા તે આપી જાય છ. એવ ુ નથી ક આજનો યવુાન સઘષશીલ નથી અથવા ત 
૫િરિ થિતઓ સાથે લડવાની ક્ષમતા અને િહમંત ધરાવતો નથી. વા તવમા ંતે 
૫હલેાનંા યવુાનો કરતા ંવધારે પર્ભાવશાળી રીતે પોતાનુ ંકાયર્ કરી શકે છે. બસ 
જ ર છે તેમની સામે સાચા આદશર્ પર્ તતુ કરવાની. ુ
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વહીવટ તરે ૫ણ આ સમયે એક એવી રા ટર્ીય યવુાન નીિતની અને તેના ૫ર 
અમલ કરવાની જ ર છે,  િદશાહીન થઈ ગયેલ યવુાન પેઢીને ફરીથી તેના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

, ુ ફ
સાચા લ ય તરફ વાળી શકે. એક એવી નીિત  યવુાનોની ઊજાર્ને નકારાત્મક 
પર્વિૃ ઓમા ંબરબાદ થવામાથંી બચાવે, તેને સકારાત્મક રચનાત્મક કાય મા ં
ખચર્વા માટે પેર્િરત કરે. સવેંદનાઓથી છલોછલ ભરેલા યવુાન મનની માતર્ 
િુિટઓ ૫ર ઘ્યાન આ૫વાના બદલે એમની સમ યાઓ ૫ર ૫ણ પવૂર્ગર્હથી 

મકુ્ત થઈને િવચાર થવો જોઈએ. 

યવુાવ થા માનવજીવનનો વસતંકાળ હોય છે. આ એક એવો સમય હોય 
છે, જ્યારે િવધાતાએ આપેલ બધી શિક્તઓ સહ ધારા બનીને વહવેા લાગે છે. 
જ્યારે પર્ત્યેક મન ઉમગં અને ઉત્સાહથી ૫િરપણૂર્ હોય છે, ત્યારે કંઈક કરી 
બતાવવાની ઇચ્છા હોય છે. આ  ૫ણ રા ટર્ યવુાચેતાના એક વરોને શોધી ર ુ ં
છે  ના ારા સમગર્ કર્ાિંત તથા નતન ઇિતહાસની રચનાન ંગાન પર્ િટત થશે  છ, ના ારા સમગર્ કર્ાિત તથા નતૂન ઇિતહાસની રચનાન ુગાન પર્ િટત થશ. 

નવી અને જૂની પેઢીનો સઘંષર્ : 

આ સકંર્ાિંતકાળમા ંજ્યારે નવી અને જૂની પેઢી એક સાથે સમાતંર પે ચાલી 
રહી છે, ત્યારે બનેંમા ં સામજં ય, એકતા, ૫ર પર સહકાર, નેહ અને 
સ દયતાનુ ં વાતાવરણ બનાવવુ ં આવ યક છે, આ માટે બનેં ૫ક્ષોએ 
પોતપોતાના દૃિ ટકોણમા ંથોડુઘંણુ ં૫િરવતર્ન કરવુ ંજ ૫ડશે. જૂની પેઢીએ સમય 
અનસાર પોતાને ઢાળવી ૫ડશે અને નવી પેઢીને એક હદ સધી તેમની ઇચ્છા અનસુાર પોતાન ઢાળવી ૫ડશ અન નવી પઢીન એક હદ સધુી તમની ઇચ્છા 
મજુબ રહવેાની ટ ૫ણ આ૫વી ૫ડશે. નવી પેઢીની જીવન જીવવાની 
રીતભાતમા ંિબનજ રી દખલગીરી ૫ણ કરવામા ંન આવે.  
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ખાસ કરીને યિક્તગત જીવનની વાતોમા ંતો બને ત્યા ંસધુી ઘ્યાન આ૫વુ ંજ ન 
જોઈએ. જયા ં નવી વહનુા જીવનની નાની-મોટી વાતો ૫ર ટીકા-િટપ્પણ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ જી
કરવામા ં આવે છે, િનદંા થાય છે, તેમના જીવનની વાભાિવક વાતો અને 
માનવીય અિધકારો ૫ર ઘા કરવામા ંઆવે છે ત્યારે સહજ રીતે સઘંષર્ અને 
કંકાસ તથા અશાિંતની આગ ભડકી ઊઠે છે. 

નવી પેઢીના યવુાન યવુતીઓએ ૫ણ વ ૃ જનો પર્ત્યેના 
કતર્ યો, જવાબદારીઓ, આદરભાવ અને િશ ત માટે સતકર્ તથા સાવધ રહવે ુ ં
જોઈએ. થોડુ ં ઘણુ ં શાિબ્દક ાન અને માનિસક િવકાસના બળે ગવર્ કરીને 
વ ૃ જનોના લાબંા અનભુવો તથા યાવહાિરક જીવનની નક્કર શીખ પર્ત્યે ઉપેક્ષા 
કરવી જોઈએ નિહ. આદર અને અનશુાસનથી તેઓ વ ૃ જનોના અનભુવો અને 
યાવહાિરક ાનથી જીવનમા ં વધારે પર્ગિત કરી શકે છે. આદર-
સત્કાર  અનશાસન અને સિહ ણતા ારા તેઓ વ જનોન ં દય સહજતાથી સત્કાર, અનશુાસન અન સિહ ણતુા ારા તઓ વ ૃ જનોન ુ દય સહજતાથી 
જીતી શકે છે. નવી સભ્યતા  અત્યારે માનવજીવનના યાવહાિરક – િકર્યાત્મક 
પાસાઓ ૫ર સાચી ઠરી શકી નથી, તેના બા  માળખા ૫ર મોિહત થઈન ે
પરુાતન યવ થા તથા િનયમ-મયાર્દાઓને ઉખાડી ફેકવા ંએ મોટી ભલૂ થશે. 
અસરુિક્ષતતા અને અિનિ તતાનો ર તો ૫કડવો તેને શાણ૫ણ કહી ન શકાય. 
પરુાતનના સહકારથી તેના તથ્યોની કસોટી ૫ર નવાને કસીને તેને ઉ૫યોગી 
બનાવવાનુ ં કામ પરંુૂ થાય ૫છી જ તેને છોડી શકાય છે. આ જ કામની 

ી ી ે ી ે ે ે ે ે ી ં ો ીજવાબદારી નવી પેઢી ૫ર છે અને  તે છે પરુાતન અને નવીનના સયોગથી 
યોગ્ય ૫થનુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 

સઘંષર્નુ ંસરળ સમાધાન સમન્વય છે. ÔલેÕ અને Ôઆ૫Õ ની સમજૂતીની નીિત 
ે ી ી ં ો ઉ ે ી ેારા ક્લેશ-કલહની ઘણી ગ ૂચંો ઉકેલી શકાય છે.  
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બનેં થોડુ ંથોડુ ં કી જાય તો િમલનનુ ંએક કેન્દર્ સહજ મળી જાય છે. નવી 
પેઢીએ ભારતીય ૫રં૫રાનુ ં મ ૂ ય અને મહત્વ સમજવુ ં જોઈએ, થી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ ૂ ુ ,
િશ ત, સભ્યતા અને સામાિજક સરુક્ષાની બહમુ ૂ ય મયાર્દાઓમા ં રહીને તેને 
શાિંત, યવ થા અને પર્ગિતનો યોગ્ય અવસર પર્ાપ્ત થતો રહ.ે આની સાથે સાથે 
જૂની પેઢીએ ૫ણ બાળકોના વભાવ અને ચિરતર્ ૫ર જ િવશેષ ઘ્યાન આ૫વુ ં

િજોઈએ. તેઓ ૫હરેવા-ઓઢવાની આધિુનક રીતો અ૫નાવે છે તો તેમના ૫ર 
એટલુ ં િનયતંર્ણ ૫ણ ન કરવુ ંજોઈએ. થી તેઓ િવરોધી, િવદર્ોહી, ઉ૫દર્વી કે 
અવ ાકારી પે સામે આવે. આ  બાબતે થોડી ઢીલ રાખવામા ંજ શાણ૫ણ છે. 

વભાવ, િવચાર, ૫રં૫રાઓની આ થા, દૃિ ટકોણની સાથે સાથે જૂની અને નવી 
પેઢીના સઘંષર્નુ ંએક કારણ માનવજીવનમા ંવધતી સકુંિચતતા તથા સકંીણર્તા 
૫ણ મખુ્ય છે. િવ ાનની સાથે સાથે મનુ યની ગિત દૂર-દૂર સધુી શક્ય 
બની  ૫રંત તે જ પર્માણમા ંતેન ં દય સકંિચત અને સકંીણર્ બની ગયં  બની, ૫રત ુત જ પર્માણમા તન ુ દય સકુિચત અન સકીણ બની ગય.ુ 

નવી પેઢીની વિૃ  પોતાના લાભ સધુી સીિમત થવા લાગી છે, પોતાનુ ં
સખુ, પોતાનો આરામ અને પોતાનો લાભ. પોતા૫ણાને અને પોતાના લાભને 
પર્ાધા ય આ૫નારાઓને અસમથર્ન  જરાજીણર્  અકમર્ણ્ય તથા વ જનોન ં કામ પર્ાધાન્ય આ૫નારાઓન અસમથન, જરાજીણ, અકમણ્ય તથા વ ૃ જનોન ુ કામ 
િવના ખાલી બેસી રહવેાનુ ંગમતુ ંનથી. રોગગર્ ત, અંધ કે અપગં બની જાય 
ત્યારે વ ૃ જનોનુ ંજીવન વધારે મુ કેલ બની જાય છે. 

દીકરા વહ ારા થતો િતર કાર અને અનાદર ઓછો ક ટદાયક હોતો નથી  દીકરા-વહ ુ ારા થતો િતર કાર અન અનાદર ઓછો ક ટદાયક હોતો નથી. 
બીજી તરફ વ ૃ જનો ૫ણ માનિસક િશિથલતાના કારણે ચીડાઈને િનદંા કરે છે 
અને ગાળો સધુ્ધા ંઆ૫તા હોય છે. મોટા ભાગના ંઘરોમા ંઆ સઘંષર્ ચાલતો રહ ે
છે.  
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વ ૃ જનો તથા જૂની પેઢીના લોકો નવી પેઢી માટે માથાનો દુખાવો બની ગયા ં
છે, તેમને જીવન િનવાર્હની િચતંા ૫ણ છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

, જી

આના િનવારણ માટે બનેં ૫ક્ષોએ િવવેકયકુ્ત ૫ગલા ંઉઠાવવા જોઈએ. મણે 
પોતાનુ ં વર્ વ લ ૂટંાવીને લાડપ્યાર સાથે નવી પેઢીના િનમાર્ણમા ં ફાળો 
આપ્યો, તે વ ૃ જનોને ભલે તેઓ વ ૃ ાવ થાના કારણે ગમે તે હાલતમા ં, ૃ ૃ ણ હ
હોય, ૫રંત ુ દેવતાઓની મ સેવાપજૂા કરીને તેમને સતં ુ ટ રાખવા જોઈએ. 
તેમની સખુ સગવડનુ ં ઘ્યાન રાખવુ,ં પોતે ક ટ સહીને ૫ણ તે પણૂર્ કરવાનો 
પર્યત્ન કરવો જોઈએ. ઋિષઓએ Ôમાતદેૃવો ભવÕ, Ôિપતદેૃવો ભવÕ Ôઆચાયર્ દેવો 
ભવÕ નો સદેંશ આ જ અથર્મા ંઆપ્યો હશે. બીજી બાજુ વ ૃ જનોએ ૫ણ જીવનમા ં
એવી તૈયારી રાખવી જોઈએ, 

થી તેઓ નવી પેઢી માટે ભાર ૫ િતર કારનુ ંકારણ ન બને, ૫રંત ુપોતાના 
જીવનના નક્કર અનભુવયકુ્ત િશક્ષણ અને યોગ્યતાથી નવી પેઢીને 
જીવનયાતર્ાનો સાચો માગર્ બતાવે. આ માટે જ વાનપર્ થ અને સનં્યાસનો 
િનયમ બનાવવામા ંઆ યો હતો. 

એમા ંજૂની પેઢી નવી પેઢીને તેમના ાન તથા અનભુવોથી માનવમાતર્ને સાચુ ં
િશક્ષણ આપીને, સ ાનની પેર્રણા આપીને પર્ગિત અને ક યાણ તરફ અગેર્સર 
કરતી રહી છે, ઘરમા ંખાટલે ૫ડયા રહવે ુ,ં દીકરા-વહનુા વાકયદંશથી પીિડત 
થવં તેમના વતતંર્ જીવનમા ં બાધંા ૫ બની ખટકતા રહવે ં અને મોહગર્ ત થવ,ુતમના વતતર્ જીવનમા બાધા ૫ બની ખટકતા રહવ ુ અન મોહગર્ ત 
બનીને િદવસે િદવસે બાળકોમા ં િલપ્ત રહવે ુ ં તે માનવજીવનની ઉત્કૃ ટ િ થિત 
વ ૃ ાવ થાનુ ંઅ૫માન કરવા વુ ં છે. આનાથી જીવનમા ં દુઃખ, અશાિંત તથા 
ઉત્કૃ ટતાનો કોઈ માગર્ હોય તો તે આ૫ણા પવૂર્ મનીષીઓએ  સચૂ યો હતો ૂ ૂ
એ જ છે.  
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ઘરના બધંન વજનોનો મોહ, આસિક્ત તથા વ તઓુના આકષર્ણથી મકુ્ત 
થઈને વાનપર્ થ કે સનં્યાસી જીવન િવતાવવુ ંતથા પોતાના ાન, અનભુવ અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જી ુ , ુ
યોગ્યતાથી જન-સમાજને સાચો માગર્ બતાવવો એમા ંજ જૂની પેઢીના જીવનનો 
સદુ૫યોગ છે. 

યવુાનો, ઊઠો ! ુ ,

યવુકો ! તમુ હો યગુ િનમાર્તા, તમુ હી સબ કુછ કર સક્તે હો | તમુ હી દુિનયા 
કો ચાહો તો સખુ-સૌરભ સે ભર સક્તે હો || 

ૈ ે ો ો ે ે ો |અતલુ વૈભવ કે દાતા તમુ હો, જગ કો સબ કુછ દે સક્તે હો | 

ભજુ-દંડો કી ૫તવાર  સે યગુ કી તરણી ખે સક્તે હો | 

આજ ૫િરક્ષા હૈ સાહસ કી, યગુ તમુસે અનદુાન માગંતા | યવુકો ઊઠો, આજ 
યગુ તમુ સે યવુા શિક્ત અિભયાન માગંતા || 

િઢવાદ કી ૫રં૫રાઓ સે તમુકો ટકરાના હોગા | જીણર્-શીણર્ મત-મતાતંરો સે  
અ૫ના િપડં ડાના હોગા || 

જન-જીવન મેં નવ જીવન કે તમુ હી પર્ાણ ંક સક્તે હો | નવ યગુ કે િનમાર્ણ 
કાયર્ મેં યશ કે ભાગી હો સક્તે હો || 

ઈસીિલએ સસંાર આજ હૈ  યૌવન કી ૫હચાન માગંતા | યવકો ઊઠો  આજ યગ ઈસીિલએ સસાર આજ હ, યૌવન કી ૫હચાન માગતા | યવુકો ઊઠો, આજ યગુ 
તમુ સે યવુા શિક્ત અિભયાન માગંતા || 

તમુ બદલો તો યગુ બદલેગા, ઈસમેં તો સદેંહ નહીં હૈ | પર્ભ ુકા અટલ િવધાન 
યહી હૈ યહ ભી િન સદેંહ સહી હૈ ||યહી હૈ, યહ ભી િન સદેહ સહી હૈ || 
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હા,ં તમુકો હી અબ નવ યગુ કે અગર્દૂત બન જાના હોગા || 

યહી ધમર્ હૈ આજ તમ્હારા  ઈસકો અવ ય િનભાના હોગા | 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યહી ધમર્ હ આજ તમુ્હારા, ઈસકો અવ ય િનભાના હોગા | 

આજ સમય કી યહી માગં હૈ, મહાકાલ ભી દાન માગંતા | યવુકો ઊઠો. આજ 
યગુ તમુ સે યવુા શિક્ત અિભયાન માગંતા || 

તમુ આંધી સે લડ સક્તે હો, તફુા ંસે ટકરા સક્તે હો | 

તમુ જીવન-સગંીત મતૃ્ય ુકે ઘર મેં, ઘસૂકર ગા સક્તે હો | 

તમ સાહસ કે પતલે  સાહસ િકસ મેં જો તમકો લલકારે | ઈસ ધરતી કો વગર્ તમુ સાહસ ક પતુલ, સાહસ િકસ મ જો તમુકો લલકાર | ઈસ ધરતી કો વગ 
બનાને કી ક્ષમતા તમુ મેં હૈ પ્યારે || 

તમુ નવયગુ કે વરદાની હો, યગુ તમુસે હૈ વરદાન માગંતા | યવુકો ઊઠો, આજ 
યગ તમ સે યવા શિક્ત અિભયાન માગંતા || યગુ તમુ સ યવુા શિક્ત અિભયાન માગતા || 

-રાજકુમાર ભારતીય. 

યવુાનો સજ્જનતા અને શાલીનતા શીખે 

આ  કંઈક એવો ગદંો ૫વન ચાલી ર ો છે કે ણે નવી પેઢીને ઉ ત તથા 
ઉ ડં બનાવવાની ભયાનકતા ઊભી કરી દીધી છે. આ૫ણા ં હોિશયાર 
બાળકોમાથંી મોટાભાગના ં બાળકોમા ં ઉ ડંતા, અવ ા,ઉછાછંળા૫ણુ ં તથા 
િશ તહીનતાની માતર્ા ઘણી વધી ગઈ છે,  િચતંાની બાબત છે, એમા ં દેશના 
દુભાર્ગ્યનો ખતરો પાયેલો છે. ૫ર પર રાબાજી, િશક્ષકોની 
અવગણના, ૫રીક્ષામા ં નકલ, િટિકટ વગર મસુાફરી, છોકરીઓ સાથે 
અભદર્તા િસનેમાનો શોખ સાજ શણગારન ં ખાટં ખચર્ ઉ તઅભદર્તા, િસનેમાનો શોખ, સાજ-શણગારન ુ  ખાટુ ખચર્, ઉ ત 
આચરણ, વાતાર્લા૫મા ંિવનય તથા િશ ટતાનો અભાવ વગેરે 
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કેટલાય દુગુર્ણો આ૫ણા ં હોિશયાર બાળકોમા ં જોઈએ છીએ ત્યારે ભારે િચતંા 
થાય છે કે આવા છીંછરા યિક્તત્વ સાથે તેઓ કેવી રીતે તેમના ભિવ યન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઉજ્જ્વળ કરશે તથા આગામી િદવસોમા ંતેમના ખભે  જવાબદારી આવવાની 
છે, તેનો િનવાર્હ કેવી રીતે કરી શકશે. 

 નવયવુાનો પોતાનુ ં સારંુ-ખરાબ સમજવાની િ થિતમા ં નથી, એમણે ગાઠં ુ ુ ુ , ણ
બાધંી લેવી જોઈએ કે સભ્ય સમાજના જવાબદારી નાગિરક હમેશા ં પોતાના 
યિક્તત્વને તેજ વી બનાવવા માટે પોતાના વભાવમા ંસતત સ ણોને સામેલ 
કરતા રહ ે છે. િશ ટતા જ લોકિપર્ય બનાવે છે. િશ તિપર્ય યિક્તના 
અનશુાસનમા ંજ બીજા લોકો રહ ેછે. સજ્જનોને જ ા મળે છે. સ ણી બીજાનુ ં
દય જીતે છે અને દસે િદશાઓમા ં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 છે તથા ઓ દ ટતાના દગર્ણોમા ંફસાઈ ગયા  તેઓ બનવાનો અવસર મ યો છ તથા ઓ દુ ટતાના દુગણુોમા ફસાઈ ગયા, તઓ 
થોડા સમય બીજાઓને ડરાવીને ક્ષિણક ધાક જમાવી શકે છે અને ડરાવી-
ધમકાવીને અમકુ હદ સધુી પોતાનુ ંકામ પાર પાડી શકે છે, ૫રંત ુઆ નાનકડી 
સફળતા અંતે ઘણી મ ઘી અને ભારે ૫ડ ેછે. લોકોની નજરમા ંજ્યારે યિક્તત્વ 
ઊતરી ગયુ ંઅને ગુડંો કે ઉ૫દર્વી માનવામા ંઆ યા ત્યારે સમજી લેવુ ંજોઈએ કે 
સન્માન અને સહકારની િ થિત પરૂી થઈ ગઈ. જીવનમા ંપર્ગિત અને શાિંત માટે 
બીજા લોકોનો સ ભાવ અને સહકાર આવ યક હોય છે, ૫રંત ુઆ બનેં અનદુાન 

ો ે ે ે ં ી ે ઉ િ ોઈ ંમાતર્ સજ્જનોને મળે છે. આતકવાદી અને ઉ ત યિક્ત કોઈના દયમા 
પોતાના માટે થાન બનાવી નિહ શકે. તેમના માટે બધાની અંદર ઘણૃા અને 
અિવ ાસ રહ ે છે. આવી યિક્ત જીવનમા ંકોઈ ઊંચુ ં થાન પર્ાપ્ત કરી શકતી 
નથી કે તેમને કોઈ મોટી સફળતા મળી શકતી નથી. નથી ક તમન કોઈ મોટી સફળતા મળી શકતી નથી. 
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આ૫ણા નવયવુાનોએ સમજી લેવુ ં જોઈએ કે ઘ્વસંાત્મક 
દુ પર્વિૃ ઓને,અિશ ટતાને તથા ઉછાછંળા૫ણાને અ૫નાવી લેવાનુ ંઅિત સરળ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ ૃ , ુ
છે. છીછરા સાથી અથવા ઉ ત લોકો ઊગતી ઉંમરના ભોળા યવુાનોને 
આસાનીથી ગેરર તે દોરી શકે છે, ૫રંત ુશાલીનતા અને સજ્જનતાનો અભ્યાસ 
કરાવવાનુ ંતેમને ફાવત ુ ંનથી. 

તેથી નીચલા ં તરના લોકોના પર્ભાવ તથા સાિંનધ્યથી દૂર રહવે ુ ંજોઈએ, નિહ 
તો તેમની િમતર્તા પોતાને ઉ ડં બનાવી દેશે અને એવી િ થિત પેદા કરશે મા ં
પોતાની તેમજ બીજાની નજરોમા ંઆ૫ણુ ં યિક્તત્વ નીચલા ં તરનુ,ં હલકંુ, દુર્ 
બની જાય. આ િ થિતમા ં  ગયો તેના સૌભાગ્યનો સયૂર્ અને ઉજ્જ્વળ ભિવ ય 
અ ત થઈ ગયા એમ જ સમજવુ ં જોઈએ. સભ્ય અને પર્ગિતશીલ દેશોના 
નવયવુાનો તેમના દેશોની િ થરતા તથા પર્ગિતમા ંમોટો ફાળો આપી ર ા છે. 
તેમની પર્વિ ઓ રચનાત્મક િદશામા ંલાગેલી છે  અભ્યાસમા ંગભંીર રિચ લઈને તમની પર્વિૃ ઓ રચનાત્મક િદશામા લાગલી છ. અભ્યાસમા ગભીર રુિચ લઈન 
તેઓ પોતાની યોગ્યતા વધારે છે. થી અવસર મળતા ં પોતાની પર્િતભાને 
કોઈ૫ણ કસોટી ૫ર સાચી િસ  કરી શકે. 

જ્યારે આ૫ણા ં બાળકો દરેક થળે માથાનો દખાવો હોય છે  વાલીઓ જ્યાર આ૫ણા બાળકો દરક થળ માથાનો દુખાવો હોય છ. વાલીઓ 
નારાજ, િશક્ષણ દુઃખી, સાથી બુ્ધ અને પોતે ઉિ ગ્ન. આ બધાનુ ંકારણ એક જ 
છે – દુગુર્ણોનુ ંપર્માણ વધી જવુ.ં તાવ વધવાની મ મયાર્દાઓનુ ં ઉ લઘંન 
કરવાની પર્વિૃ  વધી જવી એ ૫ણ ખતરનાક છે. આ૫ણા ંબાળકોનુ ંઉ ત વતર્ન 
જોઈને આ૫ણે દુઃખ, ૫ ા ા૫ અને દુભાર્ગ્યની ક પના કરતા રહીએ, એવી 
િ થિત આ૫ણા સૌના માટે શરમજનક છે.  હોય તે, ૫રંત ુઆ૫ણે આ૫ણા ં
બાળકોને સમજાવવાના ં અને શીખવવાના દરેક કડવા-મીઠા ઉપાયો કરવા 
ોઈએજોઈએ.  
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થી તેઓ સજ્જન, શાલીન, મહનેત ુઅને સત્પથગામી બને, એમા ંજ તેમનુ ં
અને આ૫ણા સૌનુ ંક યાણ છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ

યવુાન સનં્યાસી વામી િવવેકાનદંનો સદેંશ :   

યવુાનો ! તમે બળવાન બનો, (શરીરથી, મનથી અને આત્માથી). દુઃખ ભોગનુ ં
એ ર્ ે ે ી થઈ ઈએ ીએએકમાતર્ કારણ દુબર્ળતા છે. આ૫ણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ, જાતજાતના 
ગનુાઓ કરીએ છીએ, કેમ કે આ૫ણે દુબર્ળ છીએ. આ૫ણે દુઃખ ભોગવીએ 
છીએ, કેમ કે આ૫ણે દુબર્ળ છીએ. જ્યા ંઆ૫ણને દુબર્ળ કરી નાખતી કોઈ વ ત ુ
નથી, ત્યા ંનથી મતૃ્ય ુકે નથી દુઃખ. , ૃ ુ ુ

બળ જ એક માતર્ આવ યક સ૫ંદા છે. બળ જ ભવરોગની એકમાતર્ દવા છે. 
ધિનકો ારા કચડવામા ંઆવતા ંિનધર્નો માટે બળ જ એકમાતર્ દવા છે. િવ ાનો 
ારા દબાવવામા ંઆવતા અભણો માટે ૫ણ બળ જ એકમાતર્ દવા છે. આ૫ણે ારા દબાવવામા આવતા અભણો માટ ૫ણ બળ જ એકમાતર્ દવા છ. આ૫ણ 
ઘણુ ંરડી લીધુ ં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 ાતં જ ઇચ્છીએ છીએ અને આ૫ણે સવર્તર્ બધા ં
કે્ષતર્ોમા ં મનુ ય બનાવનારંુ િશક્ષણ જ ઇચ્છીએ છીએ. માતર્ મનુ યોની 
આવ યકતા છે. બાકીનુ ંબધુ ંથઈ જશે , ૫રંત ુવીયર્વાન, તેજ વી, ાશીલ 
અને અંત સધુી ક૫ટરિહત નવયવુાનો (ઉત્સાહી કાયર્કતાર્ઓ) ની જ ર છે. આવા 
સો નવયવાનો ારા સસંારના બધા ભાવ બદલી શકાય છે  સો નવયવુાનો ારા સસારના બધા ભાવ બદલી શકાય છ. 

ઊઠો, સાહિસક બનો, વીયર્વાન બનો અને બધી આવ યક જવાબદારીઓ 
પોતાના ખભે ઉપાડો. એ યાદ રાખો કે તમે વય ંપોતાના ભાગ્યાના િનમાર્તા 
છો   છો.  
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તમે  કાઈં બળ કે મદદ ઇચ્છો, તે બધુ ંજ તમારી અંદર િવ માન છે. વીરો ! 
એ િવ ાસ રાખો કે તમે જ બધુ ંછો, મહાન કાયર્ કરવા માટે આ ધરતી ૫ર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ુ ,
આ યા ં છો. ખાલી ધમકીઓથી ગભરાશો નિહ. ચાહ ે વ પાત થાય તો ૫ણ 
નીડર બનીને ઊભા થઈ જાવ અને કાયર્મા ંલાગી જાવ. 

તમે રડો છો શા માટે ? તમારામા ંજ બધી શિક્તઓ સમાયેલી છે. પોતપોતાની 
સવર્શિક્ત સ૫ં  માનવ પર્કૃિતને જગાડો, તમે જોશો  કે આ આખી દુિનયા 
તમારા ૫ગમા ંઆળોટવા લાગશે. આ  દેશને જ ર છે સાહસ અને વૈ ાિનક 
પર્િતભાની.  

આ૫ણે પર્બળ ૫રાકર્મ, પર્ચડં શિક્ત અને અથાક સાહસ ઇચ્છીએ છીએ. પાછળ 
જોવાની જ ર નથી, આગળ, આગળ વધતા જાવ. આ૫ણને અનતં 
શિક્ત, અસીમ ઉત્સાહ, અતટૂ સાહસ અને અિવચળ ધૈયર્ની જ ર છે, ત્યારે જ 
મહાન કાય  પરૂા ંથશે. 

આત્મિવ ાસ રાખો. તમે જ પવૂર્કાળમા ં ઋિષ-મિુન હતા. હવે માતર્ શરીર 
બદલીને આ યા છો. હુ ંિદ ય ચ ઓુથી જોઈ ર ો  ંકે તમારામા ંઅનતં શિક્ત 
છે. તે શિક્તને જાગતૃ કરો. અરે ! મતૃ્ય ુજ્યારે અટળ છે, ત્યારે કીડા – મકોડાની 
મ મરવાના બદલે વીરોની મ મરવુ ં સારંુ છે. આ અિનત્ય સસંારમા ં બે 

િદવસ વધારે જીિવત  રહીને ૫ણ શુ ંફાયદો ?  

Ôઈટ ઈઝ બેટર ટ ૂ િનયર આઉટ ઘને ટ ૂર ટ આઉટÕ (કાટ લગીને ખતમ થઈ 
જવા કરતા ંઉ૫યોગી બનીને ઘસાઈ જવુ ંવધારે સારંુ છે). જરાજીણર્ થઈને થોડુ ં
થોડુ ંક્ષીણ થઈને મરવાના બદલે વીરોની મ બીજાના થોડાક ક યાણ માટે 
૫ણ લડીને તે જ સમયે મરી જવ ંશ ંસારં નથી ? ૫ણ લડીન ત જ સમય મરી જવ ુશ ુસારુ નથી ? 
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ઉત્સાહથી દયને ભરી લો, બધી જગ્યાએ ફેલાઈ જાવ. નેતતૃ્વ કરતી વખતે 
બધાના દાસ બની જાવ. િનઃ વાથીર્ બનો અને ક્યારેય ૫ણ અને િમતર્ને પીઠ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પાછળ બીજાની િનદંા કરતા સાભંળો નિહ. અનતં ધૈયર્ રાખો, બધી સફળતા 
તમારા હાથમા ંઆવશે. સતકર્ રહો,  કાઈં અસત્ય છે તેને પાસે આવવા ન દો. 
સત્ય ૫ર મક્કમ રહો, બસ ત્યારે જ આ૫ણે સફળ થઈશુ.ં કદાચ થોડો વધારે 
સમય લાગે, ૫રંત ુઆ૫ણે અવ ય સફળ થઈશુ.ં એ રીતે કામ કરો કે જાણે 
તમારામાનંા દરેક ૫ર બધુ ંકામ આધાિરત છે. ભિવ યની સદીઓ તમારા તરફ 
જોઈ રહી છે, ભારતના ભિવ યનો આધાર તમારા ૫ર છે. 

ીતમારામાથંી દરેકને મહાન બનવુ ં૫ડશે – બનવુ ંજ ૫ડશે. જો તમારામા ંઆદશર્ 
માટે આ ાપાલન, તત્પરતા અને પેર્મ, આ તર્ણ વાતો ટકી રહશેે તો તમને કોઈ 
રોકી શકશે નિહ. 

ભારતમાતા પોતાની ઉ િત માટે તેના ં ે ઠ સતંાનોનુ ં ૫રાકર્મ ઇચ્છે છે.  
સાચા દયથી ભારતીય ક યાણનુ ં ત લઈ શકે તથા  તેને જ પોતાના 
જીવનનુ ંએકમાતર્ કતર્ ય સમ  તેવા નવયવુાનો સાથે કાયર્ કરતા રહો. તેમને 
જાગત કરો  સગંિઠત કરો તથા તેમનામા ં ત્યાગનો મતંર્ ંકી દો  ભારતીય જાગતૃ કરો, સગિઠત કરો તથા તમનામા ત્યાગનો મતર્ કી દો. ભારતીય 
યવુાનો ૫ર જ આ કાયર્ સપંણૂર્ ૫ણે િનભર્ર છે. 

તમે કામમા ંલાગી જાય, ૫છી જોશો કે તમારામા ંએટલી શિક્ત આવશે કે તમે 
તેને સભંાળી નિહ શકો  બીજાના માટે ર ીભાર િવચાર કરવાથી ધીરે ધીરે તન સભાળી નિહ શકો. બીજાના માટ ર ીભાર િવચાર કરવાથી ધીર ધીર 
દયમા ં િસહં વુ ંબળ આવી જાય છે. તમને હુ ંખબૂ પ્યાર કરંુ ,ં ૫રંત ુજો 
તમે બીજાના માટે મહનેત કરતા કરતા મરી ૫ણ જાવ તો આ જોઈને મને ખશુી 
થશે. 
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સાહસી ચલનેવાલ ે

મિંજલ તક ચલતે હી રહના સતત  સાહસી ચલને વાલે  રક મત જાના પણ્ય પથં મેં 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મિજલ તક ચલત હી રહના સતત, સાહસી ચલન વાલ, રુક મત જાના પણુ્ય પથ મ 
ચાહ ેિજતને શલૂ ૫ડે હ  | 

સાહસ કી ૫િરભાષા, કેવલ િબના રુકે ચલના હોતા હૈ, તફુાન  મેં સરૂજ સા િબના 
બઝુે જલના હોતા હૈં | 

સત્ય ધમર્ ઔર ભિક્ત માગર્ ૫ર ચલકર જો મિંજલ પાતા હૈ, સત્ય પર્યાસ મેં જો િમટ 
જાતા, િવ  ઉસી કા યશ ગાતા હૈ | 

સચ્ચે મન સે, સચ્ચ ેમાનવ, માનવતા ૫ર િમટન ેવાલે, રુક મત જાના પણુ્ય પથં મેં 
ચાહ ેિજતને શલૂ ૫ડે હ  | 

મહાબલી માનવ ન ેજલ, થલ, નભ કો જીતા, જગ જીતા હૈ, દુ કમ  સે િકતં ુવહી દુઃખ 
કે અગિણત ઓર પીતા હૈ | 

આઓ િમલકર ભખૂ, 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 પણુ્ય પથં મેં 
ે િ ે ેચાહ ેિજતને શલૂ ૫ડે હ  | 

નવયગુ કી પાવન બલેા મેં, નવ િનમાર્ણ કરેંગે સાથી,  ભલૂે -ભટકે માનવ મન મેં, 
સાિત્વક ભાવ ભરેંગે સાથી | 

િઅંધકાર અ ાન િમટેગા, માનવતા કી પજૂા હોગી, સતયગુ કો આના હી હોગા, સબ 
િમલ કાયર્ કરેંગે સાથી | 

વાગર્ છોડ, ૫રમાથર્ માગર્ ૫ર દુઃખ-સખુ સહત ેચલને વાલે, રુક મત જાના પણુ્ય પથં 
મેં ચાહ ેિજતને શલ ૫ડે હ  | મ ચાહ િજતન શલૂ ૫ડ હ  | 

-વેદપર્કાશ અગર્વાલ 
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જાગો શિક્તમાન યવુાનો 

મન ય શ ં છે ? એક પાણીનો ૫રપોટો  ૫રંત જીવન અનતં છે  તેને એકવાર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મનુ ય શ ુછ ? એક પાણીનો ૫રપોટો, ૫રત ુજીવન અનત છ, તન એકવાર 
તમારા પે પર્કટ થવાનો અવસર મ યો છે, ક્યાકં તમે ચકૂી તો નથી ર ા 
ને ? િદ યતાને સપંણૂર્ ગિરમા સાથે પર્કટ થવા દો. ઋિષઓના ં સતંાનો ! 
ભારતમાતાના લાડકા સપંતૂો ! તમે મહાન છો. અમતૃત્વ તમારો ૫િરચય ૂ હ ૃ
છે, ઊઠો અને લ ય તરફ વધતા ં રહો. જમાનો તમને ઊઠતા જોવા ઇચ્છે 
છે,પોતાનો રડતો ચહરેો ઉતારી ફેંકો, હસો કે થી દુિનયામા ં ઉ લાસ ભરાઈ 
જાય, ખીલો કે થી જગ ખીલી ઊઠે, વેદોની ઋચાઓ અને ઉ૫િનષદોના 
િચતંનની િનઝર્િરણી તમારી અંદરથી ટે, પર્વાિહત થવા દો જીવનની ગગંાને 
જન જીવનના તા૫-સતંા૫ િમટાવવા માટે. અમતૃપતુર્ો ! તમારા જીવનની 
હવાને પર્ાણ વહેંચવા દો. 

“તમુ ન જગોગે કૌન જગેગા – વગર્ ધરા કો કૌન કરેગા” 

આ  મહાનાશનો શખં વગાડતી અસરુતા માથે ચઢી બેઠી છે, સમગર્ માનવતા 
િવકળ છે અને માનવી અના થાના સઘન અંધકારમા ંડબેૂલો છે, તેથી ઊઠો ! 
અને કાપી નાખો ભવબધંનોને તથા રા ટર્ના િહત માટે સમિપર્ત થઈ જાવ. 
જમાનો તમારી ગૌરવગાથા સવુણર્ અક્ષરોમા ંલખવા માટે પર્તીક્ષા કરી ર ો 
છે, વેચાઉ ન બનો, િશક્ષણ, વા થ્ય અને પર્િતભાને એ માટે વધારશો નિહ કે 
તમારં સારં મ ય મળી શકે  તમારો જ મ તો આ ધરતી ૫ર દૈવી યોજના તમારુ સારુ મ ૂ ય મળી શક. તમારો જન્મ તો આ ધરતી ૫ર દવી યોજના 
અંતગર્ત થયેલો છે, તમે વહેંચવા માટે આ યા છો, વેચાવા કે ભોગવવા માટે 
નિહ, તમે વય ંતમારા ભાગ્યાના િવધાતા છો. ઋિષઓના ંસતંાનો ! હમેંશની 
મ ફરી એકવાર તમારા જાગરણ અને નવિનમાર્ણની જગતને આવ યકતા 

ઊભી થઈ છે. 
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“ઊઠો ચેતનાના ંનવા ંગીતો ગાવ – વધો નવસ નનો સદેંશ સભંળાવો.” 

જ્યારે તમે જાગશો, દેવ બનશો ત્યારે આ જ ધરા વગર્ધામ વી ગૌરવમયી બનશે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યાર તમ જાગશો, દવ બનશો ત્યાર આ જ ધરા વગધામ વી ગૌરવમયી બનશ. 
તમારો જન્મ જ આ ચદંન વી માટીમા ં થયો છે. પોતાના સત્કમ ની સગુધંને દસે 
િદશાઓમા ં ફેલાવા દો, અને રોકશો નિહ. વેદોમા ં ક ુ ં છે – બળશાળી, વ થ, તી  
મેઘાશિક્તવાળા અને ઉત્સાહી યવુાનો જ ઈ રની પાસે ૫હ ચે છે. તેજ વી વીરો ! તમારંુ 
ભિવ ય નક્કી કરવાનો આ જ સમય છે. 

“પોતાનુ ંમ ૂ ય સમજો અને િવ ાસ કરો કે તમે સસંારની સૌથી મહત્વપણૂર્ યિક્ત છો”. 

ઇિતહાસ સાક્ષી છે કે યવુાનોની શિક્ત, સાહસ અને અદમ્ય ઊજાર્ના સકં પની મદદથી 
સદૈવ નવા-નવા યશ પર્ાપ્ત કયાર્ છે.રાણા, િશવાજી, ભગતિસહં અને ઝાસંીની રાણીના 
સમયના મતંર્ ભણો. હવે એકવીસમી સદીના ઉજ્જ્વલ ભિવ ય માટે તમારા સમગર્ જીવનનુ ં
પાતંર જ રી છે. 

“ઉિ ઠત જાગર્ત પર્ાપ્ય વરાિ બોધત” 

( ઊઠો, જાગો અને જ્યા ંસધુી લ ય સધુી ૫હ ચી ન જાવ ત્યા ંસધુી અટકશો નિહ.) 

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

પોતાના જન્મિદવસ એક છોડ વાવો. 

હમેશા ંહસો અને બીજાઓને હસાવો. 

કોઈના પર્ત્યે નેહ દશાર્વતા ંખચકાશો નિહ. 

િવચારો ઉત્કૃ ટ રાખો અને નાની નાની ખશુીઓ ઊજવો. ૃ ુ

૫િરિચત યિક્તઓ પર્ત્યે સકારાત્મક તથા ઉત્સાહી બનો. 

ક્ષમાપર્ાથીર્ અને ક્ષમાશીલ બનો. 

કોઈના અહસેાનનો ધ યવાદ આ૫વાન ંભલો નિહ  કોઈના અહસાનનો ધન્યવાદ આ૫વાન ુભલૂો નિહ. 

વાતચીતમા ંÔકૃપા કરીનેÕ શબ્દનો વધારે ઉ૫યોગ કરો. 
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િમતર્ો તથા સગાઓંના જન્મ િદવસો ૫ર શભુકામનાઓ અવ ય પાઠવો- 
બીજાઓના જન્મ િદવસ યાદ રાખો. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બીજાઓનુ ં વાગત કરવાનુ ંભલૂો નિહ – ૫હલેા ં વાગત, ૫છી વાતચીત શ  
કરો. 

દોષારો૫ણની ટેવ છોડી દો, પર્શસંા કરવાની ટેવ પાડો. જીવનના પર્ત્યકે ક્ષતેર્ની 
જવાબદારી સભંાળો બીજાની મદદ માટે હમેશા ંતત્પર રહો. 

જીવનની સચ્ચાઈન ેસમજો. સખુી રહવેા માટે પોતાને પર્મે કરો. 

પોતાની ભલૂનો અવ ય વીકાર કરો, ફરીથી ન કરો. 

કરેલા વાયદો અવ ય પણૂર્ કરો. હમશેા ંઈમાનદાર રહો. 

ક્યાયં ૫ણ સમય ૫હલેા ં૫હ ચો. લગનથી કામ કરો. દયા  બનો. 

પોતાની આવક ૫ર આધાિરત રહોપોતાની આવક ૫ર આધાિરત રહો. 

પર્ેમની શિક્તને ઓછી ન સમજો. 

જૂની િમતર્તા ટકાવી રાખો, ક્યારેય દગો ન કરો. 

પોતાના કાયર્ થળને વચ્છ રાખો. 

ઈ યાર્ દુઃખની જનની છે, તનેાથી બચો. 

ક્યારે મૌન રહવે ંઅને ક્યારે બોલવ ંતે જાણો. ક્યાર મૌન રહવ ુઅન ક્યાર બોલવ ુત જાણો. 

ફોન ૫ર ઉત્સાહ અને િવનમર્તાથી વાત કરો. 

નવા િવચારોનુ ં વાગત કરો. 

િઉત્કૃ ટતા તથા િનપણુતા માટે પર્યત્ન કરો. 
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અહકંારથી બચો. 

સય દય ૫હલેા ંજાગી જાવ  આત્મબોધની સાધના કરો  પોતાના જન્મનો ઉ ે ય તથા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સયૂ દય ૫હલા જાગી જાવ, આત્મબોધની સાધના કરો, પોતાના જન્મનો ઉ ય તથા 
વ ૫નુ ં િચતંન કરો. એક િદવસનુ ંજીવન તથા નવો જન્મમાનીને તને ેસફળ બનાવવાની 
યોજના બનાવો. 

 હાથોથી પરુુષાથર્ કરી પોતાના ભાગ્ય તથા ભિવ યનુ ં િનમાર્ણ કરવાનુ ં છે, તેના ંદશર્ન 
કરો.  ધરતી ૫ર યશ, વૈભવ અને કીિતર્ પર્ાપ્ત કરવાની છે, તેને પર્ણામ કરો. 

તાબંાના વાસણમા ં રાતર્ે ભરી રાખેલુ ંજળ પીઓ, ઉષાપાન કરો, િદવસમા ંતર્ણથી ચાર 
િલટર પાણી પીઓ.  

માતા-િપતા, ગરુુજન તથા વડીલોના ચરણ પશર્ કરીને પર્ણામ કરો. 

શૌચ,દાઢી,મજંન તથા નાન વગેરે માટે વદેશી વ તઓુનો ઉ૫યોગ કરો. દાતં, આંખ, 
નાક, કાન સિહત શરીરની સારી સફાઈ કરો, નાન પવૂેર્ ઋત ુઅનસુાર માિલશ કરો.  

પોતાના ંક૫ડા ં વય ંધઓુ. 

સવારે અડધો કલાક ગાયતર્ી મતંર્ની કેસેટ વગાડો. ઘરમા ં નક્કી કરેલા દેવ થાન ે
પવૂાર્િભમખુ બેસીને ગાયતર્ી ઉપાસના કરો. ઓછામા ંઓછા ૧૦૮ મતંર્જ૫, ઊગતા સયૂર્નુ ં

ી િઘ્યાન, ચાલીસા પાઠ, શાિંતપાઠ તથા સયૂર્ને અઘ્યર્દાન આપો. 

િનયિમત તલુસીનુ ંસેવન કરો. 

૫વનમકુ્તાસન, પર્ ાયોગ તથા િનત્ય પર્ાણાયામ કરો. 

અંકુિરત અનાજ તથા ઋત ુમજુબના ંફળોનો ના તો કરો. 

ચા-કોફીનો ત્યાગ કરો 

ઓિફસ  િવ ાલય જતા ૫હલેા બચેલા સમયનો બગીચાન ં કામ  લેખન  વાચંન  સગંીત ઓિફસ, િવ ાલય જતા ૫હલા બચલા સમયનો બગીચાન ુ કામ, લખન, વાચન, સગીત 
અથવા સવેા કાયર્મા ંઉ૫યોગ કરો. 
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નક્કી કરેલા સમયે મનોયોગપવૂર્ક શુ , સાિત્વક તથા સપુાચ્ય ભોજન ખબૂ 
ચાવી-ચાવીને કરો. વચ્ચે પાણી ન પીઓ. મરચા,ં મસાલા, તેલ, ફા ટ ડ તથા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

, , , ફ
વાસી ભોજનથી બચો. એક કલાક ૫છી ૫યાર્પ્ત પર્માણમા ંસાદંુ પાણી પીઓ. 

ભોજન ૫છી મતૂર્ત્યાગ કરો. 

ો ર્ ે ે ં ો ં ર્ થ ઈ ીથીપોતાના કાયર્કે્ષતર્ને આનદદાયક બનાવો. સપણૂર્ તત્પરતા તથા ઈમાનદારીથી 
કમર્ની પજૂા તથા Ôયોગઃકમર્સ ુ કૌશલમÕ ના ભાવથી કામ કરો. ૫િર મ 
સફળતાની ચાવી છે, તેથી મહનેતથી ભાગશો નિહ. આળસ અત્યતં ઘાતક શ  ુ
છે. 

પોતાનુ ંકાયર્ વય ંકરવામા ંગૌરવ અનભુવો, બીજા પર િનભર્રતાનો ત્યાગ કરો, 
વાવલબંી બનો, શક્ય હોય ત્યા ંસધુી બીજાની મદદ ન માગો. 

ો ો ં ે ે ે ી િ ં ો ં ં ોઈએ ે િ ોલોકો શુ ં કહ ે છે તેની િચતા ન કરો. શુ ં કરવુ ંજોઈએ તેના ૫ર િવચાર કરો. 
નીિત, ધમર્, મયાર્દા તથા સં કૃિતને અનુ ૫ આચરણ કરો. 

િચતંનને િવધેયાત્મક (પોઝીટીવ) બનાવો. નકારાત્મક િચતંનથી બચો. 

નાની નાની ખશુીઓના અવસર શોધો અને તેના આનદં ઉઠાવો. 

સતત શીખવાની વિૃ  િવકિસત કરો. હમેશા ં કંઈક નવુ ં (ભાષા, કલા વગેરે) 
શીખવાનો કર્મ બનાવો. 

જીવન માતર્ આ  છે, કાલ કોણે જોઈએ, માટે આવતી કાલ ૫ર કામને ન ટાળો. 
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યવુાક  સે 

ઉઠો તમકો ધિરતર્ી કા નયા શૃગંાર કરના હૈ |  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઉઠો તમુકો ધિરતર્ી કા નયા શગૃાર કરના હ |  

ઉઠો તમુકો િવમલ કતર્ ય કા ભડંાર ભરના હૈ || 

ઉઠો તમુકો નયે સકં પ કી ભૈરી બજાના હૈ |  

ઉ ો ો ે િ ર્ ે જૌ િ ૈ ||ઉઠો તમુકો નયે િનમાર્ણ કે જૌહર િદખાના હૈ || 

તમુ્હારી બાહઓું મેં શિક્ત કા સાગર મચલતા હૈં |  

તમુ્હારી ગ ના સે ભધૂર  કા િદલ દહલતા હૈં || 

તમુ્હારે કર ગહન િવ તાર નભ કા ના૫, લેતે હૈં | 

તમુ્હારે ૫ગ અટલ ગહરાઈય  કો ભા૫ં લેતે હૈ || 

િદખા દો ત્યાગ કી, બિલદાન કી સસંાર કો જ્વાલા |  

સબલ કર મેં સજાલો, સયુશ, કી સમ્માન કી માલા || 

હઠીલી પ્યાસ રેિગ તાન કી િમલકર બઝુાઓ તમુ |  

કિઠન કમર્ણ્યતા કા પાઠ જન જન કો ૫ઢાઓ તમ || કિઠન કમણ્યતા કા પાઠ જન જન કો ૫ઢાઓ તમુ || 

હટા લો આવરણ અબ જાગરણ કે ગીત ગાઓ તમુ |  

યવુક હો શુ ક ૫તઝર મેં નયા મધમુાસ લાઓ તમુ || 

ો ો ો ે ે ી |કરો દોનો કર  સે આજ તમુ મ દેવ કી પજૂા |  

તમુ્હારે સામને હૈ શષે કોઈ લ ય ક્યા દૂજા ? 

ચલાઓ હલ કુદાલી દૈત્ય કુ ટ કા િવષ ૫ચા ડાલો |  

વયવંર ખેત મેં રાની ફસલ કા તમુ રચા ડાલો || 
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અભી આયા નહીં હૈ દેશ મેં આરામ કા મૌસમ | અભી તો છેડના બાકી સભી કો કામ કા 
સરગમ || 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

અભી તો કારખાન  મેં નયા જીવન જગાના હૈ | અભી તો ખેત મેં ખિલહાન મેં મોતી ઉગાના 
હૈ || 

અભી કરના િહમાલય કા તમુ્હેં િનજ રક્ત સે તપર્ણ | અભી કરના તમુ્હેં િનજ માત-ૃભ ૂકો 
પર્ાણ ધન અપર્ણ ||પર્ાણ ધન અપર્ણ || 

અભી તો દાતં િહસંક ભેિડય  કે તોડના બાકી | અભી તો આંખ ખનૂી નાગ કી હૈ ફોડના 
બાકી || 

ચખા દો શ  કો ઈસ દેશ કી તલવાર કા પાની | નહીં અબ તક લટેર  ને હમારી શિક્ત ચખા દો શ  ુકો ઈસ દશ કી તલવાર કા પાની | નહીં અબ તક લટુર  ન હમારી શિક્ત 
૫હચાની || 

… રામભરોસે ગપુ્ત Ôરાકેશ 

યવા આ ાન યવુા આ ાન 

ઉઠો ! િસહંો ! સપતૂો !! લાડલો !!! નવયગુ બલુાતા હ ે| 

િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ || 

ીં ે ર્ ો િ ે ે ૈતમુ્હીં ને ધમર્ કો હર વક્ત િમટને સે બચાયા હૈ | 

ચનુે દીવાર મેં બચ્ચે ન િફર ભી િસર કાયા હૈ || 

તમુ્હી ને અિ થયા ંદી ઔર દાનવતા િમટાઈ થી | 

બઢા જબ પા૫, તો િફર વણર્ કી લકંા જલાઈ થી || 

બની હૈ વિંદની િફર સે, સખે ! િનજ સં કૃિત-સીતા | 

િનરખતી રાત-િદન કબ મિુક્ત કા સદેંશ આતા હૈ || 

િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ | 
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ભાગીરથ હો તમુ્હીં, જો ાન કી ગગંા બહા લાએ | 

૫ડે મતૃપર્ાય થે જો, પનુઃ ઉનમેં પર્ાણ સરસએ || 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વહી હૈ શિક્ત, વહી હૈ ચેતના, વહી વીર બાના હૈ | 

હઈુ હૈ સપુ્ત જો સામથ્યર્, બસ ઉસકો જગાના હૈ || 

હઈુ ૫િર યાપ્ત જડતા પનુઃ, જન-મન મેં સગરસતુ-સી | 

ઉ ે ૌ ી િ ૈર્ઉસે મ સાધના કર, કૌન ભાગીરથ િમટાતા હૈર્ || 

િનરખતી સં કૃિત અબ ઉ ાર કરને કૌન આતા હૈ | 

ઉઠો વીરો ! િક તમુ કો યગુ નયા િનમાર્ણ કરના હૈ | 

સકૃુિત સે, ાન સે િફર સભ્યતા કી માગં ભરના હૈ | સકૃુિત સ, ાન સ િફર સભ્યતા કી માગ ભરના હ | 

ચઢા જો રંગ ૫િ મ કા ઉસે તમુ પ છ ડાલો િપર્ય || 

હમારી માન્યાએ િગર રહીં, ઉનકો સભંાલો િપર્ય || 

પનુઃજીવન 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.

યવુાશિક્તને પર્ેિરત તથા સિુનયોિજત કરવાનુ ંઅિભયાન ચાલે 

નવી પેઢી પાસે હમેશા ંઅપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવતી રહી છે અને હમેશા ંરાખવામા ંઆવશે. 
આ  ૫ણ તેમની પાસે દરેક અસફલતાને સફળતામા ં બદલવાની, દરેક અ યવ થાને 

િયવ થામા ં બદલવાની અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવી રહી છે, ૫રંત ુઆ ૫િરવતર્ન માટે 
તેમને કંઈક આ૫વુ ંજોઈએ. 

આ િવશે ધોર ઉપેક્ષા સેવવામા ંઆવે છે. આ વાત ભલે અટ૫ટી લાગે, ૫રંત ુ વ થ 
સમીક્ષાના કર્મમા ંઆને નકારી કે ખોટી ઠરાવી શકાય નિહ   સમીક્ષાના કર્મમા આન નકારી ક ખોટી ઠરાવી શકાય નિહ.  
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તેમના િશક્ષણ માટે િશક્ષણ સં થાઓની સખં્યા વધારવામા ં આવી રહી છે, ૫રંત ુ આ 
સં થાઓ તેમના મળૂ પર્યોજનની પિૂતર્ કેટલા અંશે કરી શક્યા છીએ. એ તરફ કોઈ ઘ્યાન 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫વા માગંત ુ ંનથી. એમની પાસેથી સુદંર જીવનની અપેક્ષા તો રાખવામા ંઆવે છે, ૫રંત ુ
જીવનની સ ૂ મ વાતો અને વા તિવકતાઓ સમજાવવા માટે નથી િશક્ષક તૈયાર કે નથી 
વાલીઓ તૈયાર. એમની પાસ ેસયંમશીલતાની આશા રાખનારાઓ તેને અનુ ૫ ઉદાહરણ 
તથા વાતાવરણ પર્ તતુ કરવાની હમેશા ંઉદાસીન રહ ેછે. 

તેમની શિક્તનો મનમાન્યો ઉ૫યોગ કરી લેવાનો બધાને ઉત્સાહ 
છે, ૫રંત ુ તેમનુ ંÔમનÕ ઠીક કરવામા ંકોઈને રસ નથી. 

આ દેશના અનગુમન માટે તમેને ઘણા ઉ૫દેશ આ૫વામા ંઆવ ે છે. ૫રંત ુજો તેઓ એ ુ ુ
માગર્ ૫ર ચાલવા ઇચ્છે તો તમેને સાથ આ૫વા માટે કોઈ તયૈાર થતુ ંનથી. આવા અનેક 
ઉદાહરણો સામે દેખાય છે, મા ંએ કટુ સત્ય વીકારવુ ં૫ડે છે, કે નવી પેઢી પાસથેી ટલી 
અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે, ટલી જ ઉપેક્ષા યાવહાિરક ૫ક્ષે તેમના પર્ત્યે સેવવામા ં
આવે છે.  આવ છ.  

તેમની િહતની કામના કરનારા ઘણા છે, ૫રંત ુતેમના િહત માટે યોગ્ય લોકો તૈયાર થતા 
નથી. આ અભાવ દૂર કરવો ૫ડશે, ત્યારે જ નવી પેઢી ારા પર્ગિતના વપ્ન સાકાર થઈ 
શકશે. 

યવુાશિક્તને િદશાબ  કરવા સચોટ સતૂર્  

યવુાશિક્તને િદશાબ  કરવા માટે કેટલાકં સચોટ સતૂર્ો સાથ ેચાલવુ ં૫ડશે.  સતૂર્ો ૫િરજનો 
સાથે ગહન િવચાર િવિનમય બાદ ઉભરાયા ંછે, તે આ પર્માણ ેછે.- 

- દરેક સગંઠનમા ંકેટલીક યિક્તઓ -જૂથોને આ કાયર્ માટે ૫સદં કરવામા,ં તૈયાર કરવામા ં
અને તેનો અમલ કરવા માટે લગાડવામા ંઆવે. 
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- શાળાઓના માધ્યમથી નવી પેઢી સાથે સીધો સ૫ંકર્ બનાવવાનુ ંસગુમ અને પર્ભાવી થઈ 
શકે છે. ૫િરજન િશક્ષકો, િવ ાલયો અને યવ થા સિમિતઓના સહકાર લઈને અિભયાનની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫રેખા બનાવી શકે છે. અન્ય યવુા સગંઠનો સાથે ૫ણ તાલમેળ બેસાડવામા ંઆવે. 

-આંદોલનનુ ં વ ૫ આધ્યાિત્મક-રા ટર્ીય હોવુ ંજોઈએ. દરેક સપંર્દાય અને વગર્ના યવુાનોને 
તેની સાથ ેજોડવામા ંઆવે. યિક્તત્વ િવકાસના ંચાર સતૂર્ જોડવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆ યુ ં
છે  છ. 

ચાર સતૂર્ : નવી પેઢીને પર્ેિરત કરવાની છે કે તેઓ (૧) વ થ (ર). શાલીન (૩) વાવલબંી 
તથા (૪) સેવાભાવી બનવાનો પર્યાસ કરે. આ માટે સતૂર્ આપી શકાય છે 

વ થ યવા સબળ રા ટર્  વ થ યવુા –સબળ રા ટર્, 

શાલીન યવુાન – ે ઠ રા ટર્, 

વાવલબંી યવુાન –સમ ૃ  રા ટર્, 

સેવાભાવી યવુાન : સખુી રા ટર્ 

૧: વા થ્ય :- 

યવુાનોને િનયિમત િદનચયાર્, યાયામ, આહાર-િવહારનો સયંમ તથા જૂથ ભાવના માટે યવુાનોન િનયિમત િદનચયા, યાયામ, આહાર િવહારનો સયમ તથા જૂથ ભાવના માટ 
તૈયાર કરવામા ંઆવે. 

ભારતીય સં કૃિત સમગર્ વા થ્યની ૫ક્ષધર છે. િવ  વા થ્ય સગંઠને (WHO) િવધેયાત્મક 
વા થ્ય ૫િરભાિષત કયુર્ં છે – “આ  શારીિરક,માનિસક, સામાિજક તથા આધ્યાિત્મક તરે 
િહતપર્દ િ થિત છે.” જો યવુાનો આ પર્કારના વા થ્ય પર્ત્યે જાગ ક અને પર્યત્નશીલ રહ ેતો 
તે સખુી જીવનના હકદાર બનશે તથા રા ટર્ ૫ણ દરેક દૃિ ટએ સબળ/સમથર્ બની શકશે. 
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આથી દરેક યવુાન પર્યાસ કરે કે - 

રહણેી કરણી  ખાનપાન અને વા થ્ય િસ ાતંો અનકળ બને  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

રહણી કરણી, ખાનપાન અન વા થ્ય િસ ાતો અનકૂુળ બન. 

આ દૃિ ટએ સયંમો (ઈિન્દર્ય સયંમ, અથર્ સયંમ, સમય સયંમ તથા િવચાર સયંમ) નો 
અભ્યાસ ઉ રો ર વધતો રહ.ે 

યાયામ તથા પર્કિત સાથે સહગમનનો કર્મ ટકાવી રાખે  યાયામ તથા પર્કૃિત સાથ સહગમનનો કર્મ ટકાવી રાખ. 

ઉ૫યુર્ક્ત કર્મો અ૫નાવવાની સાથે પર્ભાવ કે્ષતર્ના સાથીઓના જીવનમા ં૫ણ એમને સામેલ 
કરવા તથા િવકિસત કરવાનો પર્યાસ કરે. 

ર  શાલીનતા રઃ શાલીનતા 

યવુાન વગર્મા ંસજ્જનતા, સસું કાર, વચ્છ મન અને િન યર્સની થવાના ંસતૂર્ોનો સમાવશે 
કરવામા ંઆવે છે. જીવનમા ંસાધનાનુ ંમહત્વ ૫ણ સમજાવવામા ંઆવે. 

ી ે િ ઓ ી િ ી ે િ ી ો ો ં ો ીશાલીનતાના અભાવે શિક્તઓ ભટકતી-િવખરતી અને અિન ટકારી પર્યોજનોમા જોડાતી 
જોવા મળે છે. આથી યિક્ત અને રા ટર્મા ંસામથ્યર્નો િવકાસ કરવાની સાથે શાલીનતાનો 
૫ણ િવકાસ કરવો જ રી છે. 

પજૂ્ય ગરુુદેવે ક ુ ંછે – “શાલીનતા િવના મ ૂ ય મળે છે, ૫રંત ુતેનાથી બધુ ંખરીદી શકાય ૂ ુ ુ ુ ૂ , ુ ુ
છે.” ઈ રે મનુ યમા ં  શાલીનતાના િવકાસની અનતં સભંાવનાઓ આપી છે, માતર્ તેમન ે
સકં પપવૂર્ક િવકિસત કરવી જ રી છે. 

ે ઠ કતર્ યો – જવાબદારીઓનો વીકાર કરીને પોતાની શિક્તઓ-િવભિૂતઓને િનરહકંાિરતા 
તથા િવનમર્તાની સાથે તેમા ંિનયોિજત થતા રહવેાની પર્વિૃ ને શાલીનતા કહી શકાય છે. 

આથી દરેક યવુાન પર્યાસ કરે કે - 

-ઈ રીય ચેતના પર્ત્યે જવાબદારી બને. ઈ રે આપેલ ે ઠ િવભિૂતઓને જાગતૃ – િવકિસત 
કરતા રહી તેને િવનમર્તાપવૂર્ક સત્પર્યોજનમા ંલગાડવાનો અભ્યાસ સાધના તરે કરે. 
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-રા ટર્ પર્ત્યે જવાબદાર બને. વયનંે જાિત સપંર્દાય, ભાષા, કે્ષતર્, પાટ  વા વગર્ ભેદથી 
ઉ૫ર ઉઠાવે. રા ટર્ તથા સમાજ ારા મળેલ અનેક સિુવધાઓ પર્ત્યે કૃત ભાવ રાખ.ે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પોતાના રા ટર્ીય તથા સામાિજક કતર્ યોનુ ં પાલન િવનમર્ભાવ ે તત્પરતાપવૂર્ક કરતા 
રહવેાનો અભ્યાસ િવકિસત કરતો રહ.ે 

- વય ંપોતાના પર્ત્યે જવાબદાર બને. પોતાના Ô વÕની મહાનતા અને ગભંીરતાને સમ . 
તેને સકંિચત વાથ  તથા અણઘડ પર્વાહોમા ં અટકવા ભટકવા ન દે  ૫દાથ ને તન સકુિચત વાથ  તથા અણઘડ પર્વાહોમા અટકવા-ભટકવા ન દ. ૫દાથ ન 
ઈિન્દર્યોથી, ઈિન્દર્યોન ેમનથી, મનને બિુ થી તથા બિુ ને ઈ રીય ચેતના- આત્મચેતના 
ારા સિુનયિંતર્ત-સિુનયોિજત કરવાની સાધના કરતો રહ.ે 

-આ બધી પર્િકર્યાઓને અ૫નાવતા રહી પોતાના પર્ભાવ કે્ષતર્ને ૫ણ આ િદશામા ં
વધારવાનો પર્યાસ િન ઠાપવૂર્ક કરતો રહ.ે 

૩: વાવલબંન : 

યવુાનોન ે આિથર્ક વાવલબંન માટે પર્ેિરત પર્િશિક્ષત કરવા ૫ડશે. નોકરીના નામ ેુ પર્ પર્ ક્ષ
૫રાવલબંન અથવા યવસાયના નામ ે યથર્ નફો રળવાની પર્વિૃ નુ ં ૫િરશોધન ૫ણ 
કરવામા ંઆવો. તેમને મનુ ંસન્માન, મનુ ંસામથ્યર્ તથા સ નાત્મક મ માટે તૈયાર 
કરવામા ંઆવે. તેમને સહકાિરતા તથા પર્ામાિણકતાનુ ંમહત્વ અને અભ્યાસ કરાવતા રહી 
કિટર ઉ ોગો માટે પર્િશિક્ષત કરવા ૫ડશે  આિથર્ક વાવલબંનની સાથે સમગર્ કુિટર ઉ ોગો માટ પર્િશિક્ષત કરવા ૫ડશ. આિથક વાવલબનની સાથ સમગર્ 
આત્માવલબંનની િદશામા ં૫ણ પર્ેિરત કરી શકાય છે. 

માતર્ આિથર્ક વાવલબંન અધરંુૂ હોય છે. સમગર્ વાવલબંન માટે સાં કૃિતક અને આિથર્ક 
બનંે જ રી છે. િવ િવધાતાએ આ દુિનયા ગણુ દોષમય બનાવી છે. દરેક કે્ષતર્મા ં કેટલીક 
ે ઠતાઓ અને કેટલીક હીનતાઓ રહ ે છે. હીનતાઓથી બચીને ે ઠતાઓન ે૫સદં કરવા 

તથા અ૫નાવવા માટે દરેક યિક્તએ વાવલબંી બનવુ ં ૫ડે છે. નામા ં આ પર્વિૃ  
િવકિસત થાય, તે હસંની મ િવકારો વચ્ચે ૫ણ સં કારોને ૫સદં કરવા-અ૫નાવવા તથા 
તેમનો લાભ ઉઠાવવામા ં સફળ થઈ જાય છે. નામા ંઆ વાવલબંન હોત ુ ં નથી, ત ે
શીખવાના નામે અણઘડ લોકોની નકલ કરે છે. 
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પોતાની અંદરની તથા પોતાના કે્ષતર્ની િવશેષતાઓ-હીનતાઓને સમજી ન શકવાના કારણે 
અથવા ૫રં૫રાના નામે હીનતાઓને ૫ણ છાતીએ વળગાડી રાખે છે અથવા ે ઠતાઓ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પર્ત્યે દુલર્ક્ષ સેવે છે. ૫હલેા પર્કારની યિક્ત ઓળખીતાનંી અણઘડ નકલ કરે છે. બીજા 
પર્કારની યિક્તઓ એમ માન ેછે કે અમારી પાસ ેકોઈ ે ઠતા નથી, તેથી વારસામા ં ે ઠ 
સં કૃિત મળવા છતા ંદીન-ભખૂ્યા-િભખારીની મ પારકી અણઘડતા-અ૫સં કૃિતનુ ંજ સેવન 
કરવા લાગે છે. 

જીવનમા ંબે પર્કારની સ૫ંદાઓ હોય છે – એક આંતિરક અલૌિકક સ૫ંદા અને બીજી બા  
લૌિકક સ૫ંદા. ને આંતિરક િદ ય સ૫ંદાનો બોધ થાય છે, તે લૌિકક સ૫ંદાને મયાર્િદત 
િશ તબ  રાખી શકે છે. ને તેનો બોધ નથી, તે થળૂ સ૫ંદા માટે પાગલ બનીને થળૂ 
ં ે ી ે ં ર્િ ી ેસ૫દા માટે પાગલ બનીને વય અમયાર્િદત બની જાય છે. 

ઓ સાં કૃિતક વાવલબંનની સાધના કરે છે, તેઓ પોતાના કે્ષતર્ની ે ઠતાઓન ે
અ૫નાવતા રહી આગળ વધે છે. ૫છી અન્ય સં કૃિતઓ સાથે ૫ર ગિરમામય અિભ તા 
થાપે છે, ે ઠતાઓન ંઆદાનપર્દાન િવવેક અને મયાર્દાપવર્ક કરી શકે છે. આથી દરેક થાપ છ, ઠતાઓન ુઆદાનપર્દાન િવવક અન મયાદાપવૂક કરી શક છ. આથી દરક 
યવુાને આિથર્ક વાવલબંનની સાથે સાં કૃિતક વાવલબંનની િદશામા ં૫ણ આગળ વધવુ ં
જોઈએ. વાવલબંન એ ે ઠ વિૃ  છે  દરેક િદશામા ં ફિલત થાય છે. મ કે ગૌરવ 
બોધ, મનોરંજન, યવહાર, આિથર્ક વગેરે બધા ંકે્ષતર્ોમા ંતેનો પર્ભાવ દેખાય છે. 

ગૌરવબોધ : 

દરેક યવુાન એ અનભુવ કરવા ઇચ્છે છે કે હુ ં ે ઠ .ં ે ઠતાનો બોધ જો પોતાની 
સં કૃિતની મહાનતા કે આંતિરક ગણુોના િવકાસ ૫ર હોય તો યિક્ત આ સદંભર્મા ં
વાવલબંી બની જાય છે  નિહ તો પર્શસંા પર્ાપ્ત કરવા માટે બેચેન બની પોતાના વાવલબી બની જાય છ, નિહ તો પર્શસા પર્ાપ્ત કરવા માટ બચન બની પોતાના 
માનવોિચત તરથી નીચે ઊતરી જાય છે. વાવલબંી યિક્ત પોતાની રા ટર્ીય સં કૃિતના 
આધારે ચિરતર્ િવકિસત કરીને આત્મગૌરવનો બોધ કરતી આગળ વધે છે તથા અન્ય 
સં કૃિતઓની ે ઠતાઓ ારા ૫ણ યિક્તઓએ િવભિૂષત કરીને ે ઠ યશની હકદાર બને 
છેછ. 
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મનોરંજન 

વાવલબંી માનિસકતાની યિક્ત એ િનણર્ય લઈ શકે છે કે તેને ક્યારે  કેટલા પર્માણમા ંકેવ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વાવલબી માનિસકતાની યિક્ત એ િનણય લઈ શક છ ક તન ક્યાર, કટલા પર્માણમા કવ ુ
મનોરંજન જોઈએ. આવી યિક્ત કામ બદલીને અથવા પોતાના કુટંુબ તથા િમતર્ પર્ત્યે 
પોતાની સામાિજક જવાબદારીઓ પણૂર્ કરીને જ મનોરંજનનો ે ઠતર લાભ ઉઠાવી લે 
છે, અન્યથા મનોરંજનના નામે સમય ખરાબ કરવાથી માડંીને પોતાના િચતંનને ૫ણ 
ખરાબ કરી લે છે  ખરાબ કરી લ છ. 

યવહાર 

વાવલબંી પર્કૃિ ની યિક્ત સામેની યિક્તના ગણુો, સમયની અનકૂુળતા અને પોતાની 
નૈિતક જવાબદારી વચ્ચે સતંલન જાળવીને ઉિચત યવહાર કરી લે છે આથી િવ૫િરતનૈિતક જવાબદારી વચ્ચે સતલુન જાળવીને ઉિચત યવહાર કરી લે છે. આથી િવ૫િરત 
કેટલાક લોકો અન્ય યિક્તઓના યવહારથી પર્ભાિવત થઈને તેની પર્િતિકર્યા પે િવિચતર્ 
યવહાર કરવા લાગે છે. 

આિથર્ક : 

વાવલબંી પર્કૃિતની યિક્ત તેની ઉિચત આવ યકતાની પિૂતર્ માટે અથ પા ન કરે છે તથા 
સયંિમત જીવન જીવે છે. અણઘડ લોકો આિથર્કતાની આંધળી દોડમા ંભળી જઈને બીજાનુ ં
શોષણ કરે છે તથા પોતે યસનોના ચકર્મા ંફસાઈ જાય છે. 

આિથર્ક વાવલબંન માટે જ રી વિૃ ઓ છે - 

- મ પર્ત્યે આદરભાવ (િડિગ્નટી ઑફ લેબર) 

- મ કરવાની ૫યાર્પ્ત ક્ષમતા મ કરવાની ૫યાપ્ત ક્ષમતા 

- મનુ ંસ નાત્મક કૌશલ 

-સહકારપવૂર્ક કાયર્ કરવાની તથા લેવાની પર્વિૃ  

-પોતાના ઉત્પાદન તથા તતંર્ને પર્ામાિણક બનાવવાની ક્ષમતા 
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જોવા મ યુ ંછે કે ઉ૫યુર્ક્ત ગણુોના અભાવે સારંુ પર્િશક્ષણ, ૫યાર્પ્ત ધન તથા યોગ્ય બજાર 
(માકેર્ટ) ઉ૫લબ્ધ હોવા છતા ંલોકો અસફળ થઈ જાય છે. ઉ૫યુર્ક્ત પર્વિૃ ઓ હોવાથી 

િ િ ો ો ો ી ી િ ી ે ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સામાન્ય િ થિતના લોકો ૫ણ સહકાર તથા સાધનોની મદદથી પર્ગિત કરી શકે છે. 

સેવાભાવ 

પજૂ્ય ગરુુદેવ પિંડત ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ પ ટ લખ્યુ ંછે કે બધી આસરુી પર્વિૃ ઓનુ ં
મળ સકંિચત વાથીર્૫ણં છે આનાથી યવાશિક્તને ઉગારવા માટે તેમને ઉદારમળૂ સકુિચત વાથીર્૫ણ ુ છ. આનાથી યવુાશિક્તન ઉગારવા માટે તમન ઉદાર 
આત્મીયતાના ભાવથી સેવા૫રાયણ બનાવવા માટે પર્ેરણા, વાતાવરણ તથા અભ્યાસ 
આ૫વાનુ ંઅિત આવ યક છે. 

યવુા વગર્ જોશીલો હોય છે, જોશયકુ્ત કાયર્ સારા ંલાગે છે. તેથી જ્યા ંતેમન ે ઉ૫યુર્ક્ત 
સતૂર્ોના આધારે યિક્તત્વ િવકાસ તથા જૂથ ભાવના માટે તૈયાર કરાવવામા ંઆવે ત્યા ંજ 
તેમની આંતિરક ઊજાર્ને સિુવચાિરત આંદોલનોમા ં૫ણ લગાડવી જોઈએ. 

યવુા વગર્મા ં કાયર્ કરવાની ઘણી ક્ષમતા હોય છે. પોતાની જ િરયાત પણૂર્ કરીને ૫ણ 
૫યાર્પ્ત ઉત્સાહ તથા કાયર્ક્ષમતા બાકી રહ ેછે  ૫યાપ્ત ઉત્સાહ તથા કાયક્ષમતા બાકી રહ છ. 

તેમને જો લોકિહત સેવામા ંલગાડવામા ંન આવે તો તેઓ યસન અને ઉ ડંતામા ંપર્વ ૃ  
થવા લાગે છે. 

બધા ંયવુાન-યવુતીઓમા ંસેવાભાવ અને તે િવષયક કૌશલ િવકિસત કરવાનુ ંજ રી છે. ુ ુ ુ
એનો આધાર છે - 

-દરેક યવુાન ારા કરવામા ંઆવતુ ંસમયદાન- અંશદાન 
-તેમને િદશા તથા પર્ેરણા આપીને યોગ્ય કાય મા ંિનયોિજત કરનારા તેમના પર્ૌઢ િમતર્ 
યગ િનમાર્ણ અિભયાનના ંસાતયે આદોલનો માથંી કોઈમા ં૫ણ તેમને લગાડી શકાય છે  -યગુ િનમાણ અિભયાનના સાતય આદોલનો માથી કોઈમા ૫ણ તમન લગાડી શકાય છ. 

-આસપાસના ંસાવર્જિનક થળો, પાક , ધમર્ થળો, ગામો વગેરેને અભ્યાસ માટે કાયર્કે્ષતર્ 
બનાવી શકાય છે. 

-શ આતમા ં તેમની રુિચ અને ક્ષમતાન ે અનુ ૫ કાયર્ આ૫વામા ં આવે છે. ૫છી કાયર્ 
િ ે ૌ િ ં ર્ ી ેઅનસુાર રુિચ અને કૌશલ િનખારવાન ુકાયર્ ૫ણ કરી શકાય છે. 
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સાત આંદોલન – યાવહાિરક સતૂર્ 

દરેક કે્ષતર્મા ંયગસિંધ મહાપર રણથી ઊભરેલ શિક્તપર્વાહ તથા યગઋિષના સરંક્ષણમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દરક ક્ષતર્મા યગુસિધ મહાપરુ રણથી ઊભરલ શિક્તપર્વાહ તથા યગુઋિષના સરક્ષણમા 
કરવામા ં આવેલ જીવન સાધનથી િવકસેલ યિક્તત્વોન ે યગુસ નના,ં જનક યાણના ં
કાય મા ંતત્કાળ િનયોિજત કરવાનો કર્મ શ  કરવામા ંઆવી ર ો છે. 

દરેક થળે ૫િરિ થિતઓ અને ઉ૫લબ્ધ અગર્દૂતોને અનુ ૫ આંદોલનોને ગિત આ૫વાની 
છે. ક્યા ંઆંદોલન માટે શુ ંકરવામા ંઆવે ?આ િવશે પર્ત્યક્ષ કાયર્કર્મોના સતૂર્ સકેંલ પર્ તતુ 
કરવામા ંઆવી ર ા છે. 

દરેક સગંિઠત એકમ તેની શિક્તનો અંદાજ કાઢે અને તે મજુબના કાયર્કર્મ હાથમા ંલે. 

યવુાન વગર્ િવચાર કરે કે કે્ષતર્મા ંસિકર્ય સ ન િશ પીઓ ારા ચલાવવામા ંઆવતા કયા 
કાયર્કર્મો તથા આંદોલનોને િદશા અને ગિત આ૫વા માટે કઈ સિુવધાઓ ઉ૫લબ્ધ કરાવી 
શકાય છે ? 

આં ોસાધના આંદોલન 

-સાધનાન ેસકં પયકુ્ત જીવનસાધના સાથે જોડવી. 

-બધા માટે સગુમ ઉપાસના-સાધના, પુ તકને માધ્યમ બનાવવુ.ં 

-ષટ્કમર્ સિહત ઉપાસના કાળના કાયર્કર્મોનુ ંઊંડાણ અનભુિૂતઓમા ંઉતારવુ.ં 

-િદવસના બાકીના કાયર્કર્મોને કર્મશઃ જીવનચયાર્ સાથે જોડવા. 

-સવારે આત્મબોધ તથા રાતર્ે તત્વબોધની સાધનાને ઊંડાણમા ંપર્વેશ આ૫વો  સવાર આત્મબોધ તથા રાતર્ તત્વબોધની સાધનાન ઊંડાણમા પર્વશ આ૫વો. 

પજૂ્ય ગરુુદેવ ારા કરાવવામા ંઆવેલ િવિભ  ઘ્યાન સાધનાઓમાથંી કોઈ એકને ઊંડાણમા ં
ઉતારવાનો પર્યાસ કરવો. 
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આત્મસમીક્ષા કરવી. 

યિક્તગત - 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યિક્તગત  

-ઉપાસનાના સમયે િદ ય ચેતના સાથે આદાનપર્દાનનુ ંસખુ, આનદં ઉભય  ? 

-આંતિરક તથા બા  પર્કૃિતગત પર્વાહોનો સહજ બોધ વઘ્યો ? 

ે ી ધ ં ે ી ક્ષ ધી ?-આદશ ન ે વીકારવા-સાધનામા કેટલી ક્ષમતા વધી ? 

સામિૂહક 

- કુટંુબ તથા સમાજનુ ંમહત્વ સમજ્યા, સગુમ પર્ાથના, યવિ થત ઉપાસના તથા જીવન 
સાધના માટે પર્ેિરત  પર્િશિક્ષત કરવા  સાધના માટ પર્િરત, પર્િશિક્ષત કરવા. 

- સમાજના દરેક વગર્, દરેક સપંર્દાયના લોકોને તેમની ાન ે અનુ ૫, ઊજ્જવળ 
ભિવ યની પર્ાથર્ના તથા જીવનસાધના માટે પર્ેિરત કરવા. 

-અજાણ્યાને જાણકારી  જાણકારોને પર્ેરણા  પર્િશક્ષણ  સાધકોને આગલા ચરણ માટે પર્ેરણા  અજાણ્યાન જાણકારી, જાણકારોન પર્રણા, પર્િશક્ષણ, સાધકોન આગલા ચરણ માટ પર્રણા, 
પર્ોત્સાહન આ૫તા રહવેાનુ ંપર્ામાિણક તતંર્ બનાવવુ.ં 

-સામિૂહક સાધના પર્િશક્ષણ સતર્ અને સમીક્ષા સતર્ શ  કરવા.ં 

િશક્ષણ આંદોલન િશક્ષણ આંદોલન 

- િશક્ષણનો પર્સાર થાય. 

- કુટંુબમા ંકોઈ અભણ ન રહ.ે 

િ િ થે ો- િશક્ષણ જીવનિવ ા સાથ ેજોડાય. 

-િવ ાલયોમા ંિવચારકર્ાિંત ફેલાય. 

-બાળ સં કારશાળાઓ વધે, પર્ભાવી બને. 

-ઉ૫યોગી િવ ાલય યોજના લાગ ુથાય, ફિલત થાય. 
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-પોતાને જીવનના ં ે ઠ મ ૂ યો માટે પર્ેિરત તથા પર્િશિક્ષત કરવા. 

-ભણેલાઓ યગસાિહત્યના વાઘ્યાયમા ંરુિચ લે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભણલાઓ યગુસાિહત્યના વા યાયમા રુિચ લ. 

- વાઘ્યાય-સત્સગં કરવો તથા તેને મનન-િચતંન ારા ૫ચાવવો. 

- ાન આચરણમા ંકેટલુ ંઉતયુર્ તેની સમીક્ષા કરવી. 

જ ં િ ક્ષ ે ં િ જ ી-સમાજમા િશક્ષણ અને વાઘ્યાયમા રુિચ જગાડવી. 

- આંદોલનના ંજૂથ બનાવવા ંતથા િવ ાલયો તથા અન્ય કે્ષતર્ોમા ં૫હ ચવુ.ં 

વા થ્ય આંદોલન 

-પોતાના સખુને વા થ્ય ૫ર વશ થવા ન દો. 

- વા થ્યના ંસતૂર્ોન ેઅભ્યાસમા ંલાવવા.ં 

- આહારિવહાર, િચતંન-ચિરતર્ તથા મ-િવ ાસનુ ંસતંલુન જાળવવુ.ં 

-યોગ, યાયામ, પર્ાણાયામ વગેરેને િદનચયાર્મા ંલાવવા.ં 

-સયંમ તથા જડીબટુીના આધારે ઉ૫ચાર અ૫નાવવો. 

-બધા તરે વચ્છતા વધારવી. બધા તર વ છતા વધારવી. 

-શારીિરક, માનિસક, સામાિજક તથા આઘ્યાિત્મક વા થ્યોને સમજવા ંઅને સાધવા.ં 

-કુટંુબ તથા સમાજમા ંઉ૫યુર્ક્ત સતૂર્ો અ૫નાવવાનો પર્યાસ કરવો. 

ે િ ં ં ં-મહત્વ સમજાવવા માટે પર્િશક્ષણ તથા સહાયતાન ુતતર્ બનાવવ.ુ 

- ઓ  ૫િરિ થિતઓમા ં રહ ે છે, તેમા ં જ વા થ્ય તથા રોગો૫ચાના પર્ભાવી પર્યોગ 
િવકિસત કરવીને લાગ ુકરવા. 

વા થ્ય િન ણાતો તથા ધિનકોને જન વા થ્ય સિવધાઓ માટે પર્ેિરત કરવા તથા તતંર્ - વા થ્ય િન ણાતો તથા ધિનકોન જન વા થ્ય સિુવધાઓ માટ પર્િરત કરવા તથા તતર્ 
બનાવવુ.ં 
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વાવલબંન આંદોલન 

- વાવલબંનની મનોવિ નો િવકાસ કરવો  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

- વાવલબનની મનોવિૃ નો િવકાસ કરવો. 

- મનુ ંસન્માન, મની ક્ષમતા, રચનાત્મક મ, પર્ામાિણકતા તથા સહકાર વધારવા. 

- વય ંસહાયતા બચત સમહૂ 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 વગર્નુ ંશોષણ થવા ન દો, તેમની મહનેત અને કૌશલનો લાભ મળે. સમજદાર 
અને સમથર્ લોકો તેમને પર્ેરણા તથા માગર્દશર્ન આપે. 

૫યાર્વરણ આંદોલન 

- પર્કૃિતના ૫યાર્વરણ સતંલુન (ઈકોલોિજકલ બેલેન્સ) પર્ત્યે આ થા વધારવી. 

- અણઘડ સખુ- યસન તથા ફેશન માટે પર્કૃિત ૫ર ઘા ન કરવો તથા ન થવા દેવો. 

-કચરાનો િનકાલ (ગાબેર્જ િડ પોઝલ) ( )

- લીલોતરી વધારવા માટે પર્ેરણા, પર્િશક્ષણ અને યવ થા બનાવવી. 

- વય ંપોતાની ટેવો સભંાળવી તથા કુટંુબને પર્િશિક્ષત અને અભ્ય ત બનાવવુ.ં 

િ ે ી િ ો િ ો-સામાિજક તરે જાગૃ કતા વધારવી, પર્િશક્ષણ તથા યવ થા તતંર્નો િવકાસ કરવો. 

સ ૂ મ : 

-હીન ભાવનાઓ, િવચારો, સકં પો અન ે યવહારોનો ત્યાગ કરીને ે ઠતાઓને િવકિસત, 
થાિપત અને પુ ટ કરવી. 
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-પર્કૃિતને જડ નિહ, ચેતન એકમ પોતાની માતા સમાન માનવી. 

યસનમિક્ત/કરીતી નાબદી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યસનમિુક્ત/કુરીતી નાબદૂી 

-કુરીિતઓ, યસનોથી સમય, મ, સાધન અને વા થ્ય બચાવવા.ં 

-સમજદારોની ગેરસમજ. બધી રીતે ત્યાજ્ય ૫રં૫રાઓ કેમ િવક્સી રહી છે ? પર્િત ઠાઓ 
કેમ િવકસી રહી છે ? પર્િત ઠાન ંિચ હ કેમ બની છે ? કમ િવકસી રહી છ ? પર્િત ઠાન ુિચન્હ કમ બની છ ? 

-િવચાર કર્ાિંત ારા બોધ કરાવવો. 

-સાધના ારા સકં પ જગાડવો. 

-દવાઓ અને સામાિજક દબાણનો પર્યોગ કરવો તથા કરાવવો. 

- ીઓ-બાળકોને પર્ેિરત કરવા,ં સત્યાગર્હ કરવો. 

-િવ ાલયો, િવિભ  સામાિજક સગંઠનો તથા સપંર્દાયોને પર્ેિરત અને સિકર્ય કરવા.ં 

- યસન, કુરીિત વગેરે છોડનારાઓનુ ંસન્માન કરવુ,ં તેના લાભોને પર્કાિશત કરવા.ં 

-પર્ગિતશીલ જાતીય સગંઠનોના માઘ્યમથી પર્ તાવ ૫સાર કરવુ ંઅને તેનુ ંઅનપુાલન 
કરાવવુ.ં ુ

યસનમકુ્ત યવુાશિક્ત : 

મનુ યનુ ંસામથ્યર્ સારા ંકાય મા ંએ માટે પર્યોજાતુ ંનથી કે ત ે યસનોમા ંન ટ થતુ ંરહ ેછે. 
યવાન વગર્ને નશા- યસનોથી દરરહવેાની પર્ેરણા આ૫વાની સાથે તેમને તેના િવરોધ માટે યવુાન વગન નશા યસનોથી દૂરરહવાની પર્રણા આ૫વાની સાથ તમન તના િવરોધ માટ 
૫ણ તૈયાર કરવા જોઈએ. 

સકં પ કરાવવામા ંઆવે 
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- આ૫ણે નશો છોડાવીશુ ંએટલુ ંજ નિહ, પોતાના પર્ભાવક્ષેતર્મા ં૫ણ તનેો િવરોધ કરીશુ.ં એ 
બતાવવાની જ ર નથી કે ઉ૫ભોક્તાવાદી તતંર્ના ધતુારા લોકો તેમનો માલ વેચવા માટે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નવી પેઢીની ભાવનાઓ ભડકાવીને તેમને કેવી રીતે યસની બનાવવા માટે તત્પર છે. 
કેટલાય દેશોમા ંતો આ પર્વિૃ  રા ટર્ીય સકંટનુ ં ૫ લઈ ચકૂી છે. આ દુ ટતાથી યવુાશિક્તન ે
બચાવવાનુ ંઅિભયાન રા ટર્ીય અને આઘ્યાિત્મક બનંે દૃિ ટએ ચલાવવાનુ ંઆવ યક છે. 

નારી જાગરણ આંદોલન નારી જાગરણ આંદોલન 

- આ બધા ંઆંદોલનો ીઓ તમેના બળે ચલાવે તે રીતે િવકિસત કરવી. 

- ીને તનેા આત્મગૌરવનો બોધ કરાવવો, આત્મિવ ાસ જગાડવો. 

- સોનુ,ં ચાદંી વગેરેની બેડીઓથી ીને મકુ્ત કરવી. 

- નારી જ િનમાર્તર્ી છે એવો િવ ાસ તથા કૌશલ જગાડવુ.ં 

- દીકરા-દીકરીને િવકાસ તથા પર્ેમના સમાન અવસર-હક આ૫વા. 

- દીકરી-વહનુુ ંઅંતર મટે, નારીની નારી પર્ત્યેની સવંેદના જાગે, તેનામા ંસહકારનો ભાવ 
જાગે. 

 ી વય ંવધે. પરુુષ, દીકરી, બહને, ૫ત્ની, માતા વગેરેને પર્ેિરત કરે. ઘરના ંકામ હળવા ં ી વય વધ. પરુુષ, દીકરી, બહન, ૫ત્ની, માતા વગરન પર્િરત કર. ઘરના કામ હળવા 
કરે, િવકાસનો અવસર આપે, સહાયક બને. 

- કે્ષતર્ીય નારી સગંઠન નારી સમાજને પીડા તથા ૫તનની િ થિતમાથંી ઉગારવામા ંસક્ષમ 
બને. 

- દરેક થળે એવા ંસાથર્ક આયોજન કરવામા ંઆવે ની સપંણૂર્ યવ થા સક્ષમ ીઓ 
સભંાળે. પરુુષ વગર્ અપર્ત્યક્ષ પે સિકર્ય સહકાર આપે. 

-જાગતૃ નારી બાળકોમા ંશ આતથી જ સં કારોનુ ંિસચંન કરે. 
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આદશર્ લગ્ન આંદોલન : 

યિક્તમાથંી કટંબ તથા કટંબમાથંી સમાજ બનવાની વાત સવર્િવિદત છે  કટંબ બનવાની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યિક્તમાથી કુટુબ તથા કુટુબમાથી સમાજ બનવાની વાત સવિવિદત છ. કુટુબ બનવાની 
શ આત લગ્નથી થાય છે. જો ે ઠ યિક્તઓના સયંોગથી આદશર્ સમાજની રચના કરવી 
હોય તો તેનો પાયો આદશર્ કુટંુબ પે જ થા૫વો ૫ડશે. જો લગ્ન લોભ અને યસન ૫ર 
આધાિરત હશે તો ત ેપાયો જ નબળો બની જશે. તેથી યવુાશિક્ત વચ્ચે લગ્ન આંદોલન 
ચલાવવાન ંઆવ યક છે  ચલાવવાન ુઆવ યક છ. 

અહીં માતર્ દહજે િવરોધની વાત કરવામા ંઆવતી રહી નથી. લગ્નોન્માદનો એક અંશ 
દહજેનો લોભ ૫ણ છે, ૫રંત ુતેની સાથે રીત-િરવાજો, ભેટ-સોગાદો તથા પાટ ના નામે 
અ૫ યય વા ઢગલાબધં રોગ જોડાયલેા છે. આ બધાથી લગ્નોન ેમકુ્ત કરાવીને તેન ેએક ુ
સ ં કાર તથા હષ લાસયકુ્ત ક ટુિબક ઉત્સવ પે થાિપત કરવા ૫ડશે. યવુા પેઢીનુ ંભિવ ય 
આની સાથે સીધી રીતે જોડાયેલુ ંછે. એમનામા ંસધુાર ૫િરવતર્ન કરવાનો અવકાશ  ૫ણ 
હોય છે. યવુાન યવુતીઓને આ માટે થોડા પર્યાસથી જ તયૈાર કરી શકાય છે. 

િ ે િ ો ે ી ે ે ંઅિભયાન ચલાવવા માટે મખુ્ય માઘ્યમ િવ ાલયોને બનાવી શકાય છે. ૫હલેા ચરણમા ં
તેમને પર્ેિરત કરવામા ંઆવશ.ે બીજા ચરણમા ં િવ ાથીર્ઓ તથા વાલીઓના પર્ ામડંળનુ ં
ગઠન કરી શકાય છે. એ મડંળોની સાથે પર્ાણવાન ૫િરજનોનો સતત સ૫ંકર્ રહ.ે તેમના 
માઘ્યમથી ચચાર્ઓ, પધાર્ઓ, પર્િશક્ષણ સતર્ો, સેવાકાય  વગેરેનો કર્મ ચલાવી શકાય છે. 

૫છીનીના કર્મમા ંઆગળ આવનારા િવ ાથીર્ઓ માટે યોગ યાયામ, સાધના વાઘ્યાય ારા 
જીવનનો સધુાર, વાવલબંન ત્થા સેવાકાય ની સિુવધાઓ ૫ણ ઊભી કરવી ૫ડશે. આ બધા ં
કાય  માટે કે્ષતર્ના પર્ભાવી કાયર્કતાર્ઓ તથા સહયોગી ઘિનકોનો સહકાર લેવો ૫ડશ.ે 
તેન ં એક યવિ થત તતંર્ થા૫વ ં૫ડશે  જયા ં વી ૫િરિ થિતઓ બને ત્યા ંતે રીતે ચરણ તન ુ એક યવિ થત તતર્ થા૫વ ુ૫ડશ. જયા વી ૫િરિ થિતઓ બન ત્યા ત રીત ચરણ 
વધારવા માટે કેન્દર્ સાથે િવચાર િવમશર્ ૫ણ કરી શકાય છે. આ િદશામા ંસિકર્ય અન્ય 
સગંઠનોનો સહકાર ૫ણ લઈ શકાય છે 
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આ૫ણે યવુા શિક્તને િદશા આપીએ 

બાળક  િકશોર અને યવાનોમા ંપર્કિત િનત્ય નવો ઉત્સાહ ભરે છે  આ ઉત્સાહ જ તેમની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બાળક, િકશોર અન યવુાનોમા પર્કૃિત િનત્ય નવો ઉત્સાહ ભર છ. આ ઉત્સાહ જ તમની 
વા તિવક શિક્ત હોય છે. ઉત્સાહનો સીધો સબંધં રસાનભુિૂત સાથે હોય છે.  િદશામા ંરસ 
જાગતો નથી, તે િદશામા ંઉત્સાહ ૫ણ ટક્તો નથી. તેમનો ઉત્સાહને જો આદશર્ની િદશામા ં
વાળવો હોય તો તેમનામા ંઆદશ મા ંરસ લેવાની યોગ્યતા ૫ણ પેદા કરવી ૫ડશ.ે રસ તો 
કારણિનરપેક્ષ હોય છે  તે તે ખરાબમા ંખરાબ અને સારામા ંસારા ં કાય મા ં૫ણ જગાડી કારણિનરપક્ષ હોય છ, ત ત ખરાબમા ખરાબ અન સારામા સારા કાય મા ૫ણ જગાડી 
શકાય છે. તેનો સીધો સબંધં કામના અને અભ્યાસ સાથ ેહોય છે.  પર્કારના જીવનનો 
આ૫ણને અભ્યાસ થઈ જાય છે, તેમા ંજ રસ ૫ડવા લાગે છે. અબધુ અવ થાથી મને 
માસંાહારની ટેવ ૫ડી જાય છે, તેમને એમા રસ આવવા લાગે છે. શાકાહારી વાતાવરણમા ં
ઉ ે ે ં ી ધં ી ઉ ં ે ે ો ી ો ધ ે ોઈઉછરેલા બાળકને માસની ગધથી જ ઉબકા આવે છે. રસનો બીજો આધાર છે કામના. કોઈ 
િવચાર અથવા કોઈ દૃ યથી પર્ભાિવત થઈને  કામના મનમા ંઊભરવા લાગે છે, તેમા ંજ 
મનુ ય રસ લેવા માડેં છે. 

જો નવી પેઢીની શિક્તને આત્મક યાણ અને જનક યાણની િદશામા ંલગાડવી હોય તો તેન ેજો નવી પઢીની શિક્તન આત્મક યાણ અન જનક યાણની િદશામા લગાડવી હોય તો તન 
આદશ ના અનપુાલનનો અભ્યાસ કરાવવો ૫ડશે તથા તેને અનુ ૫ િચતંન તથા ઉદાહરણ 
રજૂ કરીન ેતેમના મનમા ંઆદશર્િન ઠ કામનાઓ જગાડવી ૫ડશે. એવા જ સયુોગ આ મો-
ગરુુકુલોમા ં બનાવવામા ં આવતા હતા, ના પર્ભાવથી નવી પેઢીમા ં માનવોિચત અને 
દેવો૫મ જીવન જીવવાના નવા ઉમગંો ઉઠતા રહતેા હતા અને તેઓ તેવા જ બની જતા દવો૫મ જીવન જીવવાના નવા ઉમગો ઉઠતા રહતા હતા અન તઓ તવા જ બની જતા 
હતા.ં 

અભ્યાસ કે કામનાઓને ઈિચ્ચત િદશા આ૫વા માટે આ પેઢીન ેએવી યિક્તઓની જ ર છે 
ઓ પર્ૌઢ િમતર્ િસ  થઈ શકે. તેમને િવ ાસ થવો જોઈએ કે સામેની યિક્ત આ૫ણા િહત 

અને રસન ે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  િવડબંના એ છે કે નવી પેઢીને િમતર્ના 
નામે અણઘડ કે વાથીર્ લોકો જ મળી જાય છે, સઘુડ અને સમજદારોથી તેમનુ ંઅંતર 
વધતુ ંજાય છે.  ુ
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અણઘડ અને વાથીર્ લોકો તો તેમન ેભર્િમત રાખવામા ંજ ખશુ રહ ે છે. તેમને િદશાબોધ 
કરાવવામા ં સમથર્ યિક્તઓની એક તો ઊણ૫ છે, બીજુ ં તેઓ તેમના પોતાના બનીન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

તેમને પર્ભાિવત કરવા માટે સમય ૫ણ કાઢી શક્તા નથી. યગુિનમાર્ણી ગાયતર્ી ૫િરજન જો 
યવુાશિક્તને િદશા આ૫વાનો યગુ ય  કરવા ઈચ્છે તો તેમણે પોતાનામાથંી એવી સધુડ 
આદશર્િન ઠ યિક્તઓ કાઢવી ૫ડશે,  નવી પેઢીના પર્ૌઢ િમતર્ોની ભિૂમકા સારી રીતે 
િનભાવી શકે. તેમના માટે ૫યાર્પ્ત સમય ફાળવી શકે તથા પજૂ્ય ગરુુદેવ પ.ં ીરામ શમાર્ 
આચાયર્જીના િવચારોના હવાલાથી પોતાના જીવનનો પશર્ આપીન ે તેમના જીવનની િદશા 
સભળી શકે. આવી યિક્તઓન ેદરેક કે્ષતર્મા ંઆગળ લાવવી – યોગ્ય બનાવવી જોઈએ.

ા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. 
ો ે ે ં ે ો ર્ ેઆ પુ તકોને જન જનન ેવચંાવવા તે આજનો યગુધમર્ છે. 

પુ તક સિૂચ નીચેના સરનામ ે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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