
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુઋિષનુંયગુઋિષનુ ં માગર્દશર્નમાગર્દશર્ન  ચેતવણીચેતવણી  અનેઅને  વેદનાવેદના

આત્મિવ ાનથીઆત્મિવ ાનથી  માડંીમાડંી  યવહાિરકયવહાિરક  

અઘ્યાત્મનાઅઘ્યાત્મના  દરેકદરેક  કે્ષતર્નેકે્ષતર્ન ે પશર્તાપશર્તા  ગાગરમાંગાગરમા ં 
સાગરસાગર વાવા િકમંતીિકમંતી િવચારોનેિવચારોને કર્મબકર્મબ રીતેરીતેસાગરસાગર  વાવા  િકમતીિકમતી  િવચારોનિવચારોન કર્મબકર્મબ રીતરીત

આઆ૫૫નીની  સમક્ષસમક્ષ  મકૂવામાંમકૂવામા ં આવેઆવ.ે . 

યગુઋિષનુંયગુઋિષનુ ં માગર્દશર્નમાગર્દશર્ન  

ચેતવણીચેતવણી  અનેઅન ે વેદનાવેદના
આશાઆશા  રાખવામાંરાખવામા ં આવેઆવ ે છેછે  કેકે  વાચકોવાચકો  આઆ  

િવચારિવચાર અમતઅમત વડેવડે જાતેજાતે લાભલાભ મળેવેમળેવે અનેઅને

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે

િવચારિવચાર  અમતૃઅમતૃ  વડવડ  જાતજાત  લાભલાભ મળવમળવ અનઅન
બીજાબીજા  અનેકોઅનેકો  સધુીસધુી  આઆ  રોશનીરોશની  પર્કાશનેપર્કાશન ે 

ફેલાવેફેલાવ.ે.

ગાયતર્ી મતર્ અમારી સાથ સાથ :

ૐ,ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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જીવન જીવવાની કળા –અધ્યાત્મ 

જીવન િવષયક અઘ્યા મનો સબંધં આ૫ણા ગણ  કમર્ તથા વભાવ સાથે છે  આ૫ણે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જીવન િવષયક અઘ્યાત્મનો સબધ આ૫ણા ગણુ, કમ તથા વભાવ સાથ છ. આ૫ણ 
પોતાની અંદર સ ણો વધારતા રહવે ુ ં જોઈએ. બર્ ચયર્, સચ્ચિરતર્તા, સદાચાર, 
મયાર્દાપાલન અને િશ તપાલનને જીવન જીવવાની કલાના િનયમો ગણવામા ંઆ યા છે. 
યસન, અ યવ થા, અ ત ય તતા તથા આળસપર્માદ જીવન કલાના િવરોધી ગણુો છે. 
ે ો ી ે ે ે ે ં ોતેમનો ત્યાગ કરવાથી જીવન ે ઠ અને બળવાન બને છે. આ૫ણા કમ  ૫ણ ગણુો વા જ 

હોવા જોઈએ. ગણુ તથા કમ મા ંજો િવરોધ હોય તો જીવનમા ંશાિંત મળી શકતી નથી કે 
પર્ગિત ૫ણ જઈ શકતી નથી. જો આ૫ણામા ંસત્યિન ઠાનો ગણુ હોય, ૫ણ તેનુ ંજીવનમા ં
આચરણ કરવાનુ ંસાહસ ના હોય તો કમર્ જીવનકલાને પર્િતકૂળ ગણાય છે તથા તે ગણુ 
૫ણ િમથ્યા થઈ જાયછે. 

આ૫ણે બધા હમંેશા ૫રમાથીર્ અને સવેાભાવી તો હોઈએ અને કમ?મા ં આ૫ણી એ 
ભાવનાઓને મિૂતર્મતં ૫ણ કરીએ, ૫ણ જો વભાવથી કર્ોધી, કઠોર અને િનબર્ળ હોઈએ તો 
એ સ ણો અને સત્કમ ની કોઈ િકમંત રહતેી નથી  જો ૫રો૫કાર ારા કોઈને સખી કરીએ એ સ ણો અન સત્કમ ની કોઈ િકમત રહતી નથી. જો ૫રો૫કાર ારા કોઈન સખુી કરીએ 
અને બીજા કોઈ ઉ૫ર કર્ોધ કરીએ તો એક કમર્નુ ંપણુ્ય બીજા કમર્ના પા૫થી ન ટ થઈ જશ.ે 
ગણુ, કમર્ અને વભાવ એ તર્ણેયનુ ં સામજં ય હોવુ ં તે એવી િવશષેતા છે,  જીવન 
જીવવાની કલામા ંમદદ ૫ બને છે. 

લોિકક જીવનને સિુવકિસત તથા સસું કારી બના યા ૫છી જ આિત્મક કે અલૌિકક જીવનમા ં
પર્વેશ કરવો જોઈએ. તેનુ ં ઉ લઘંન કરનારને કદાિપ સફળતા મળતી નથી. લૌિકક 
જીવનની િનકૃ ટતા આિત્મક જીવનના માગર્મા ંમોટી અવરોધ બની જાય છે. માનવજાતની 
અનેક સમ યાઓને હલ કરવા અને સફળ જીવન જીવવા માટે અધ્યાત્મથી વધારે સારો 
બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

-અખડં જ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૬૯ 
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અધ્યાત્મ ારા િવચારોની શિુ  

માણસ કમાગેર્ ચઢી જાય છે તેન ં મખ્ય કારણ એ છે કે અસત્ય કે બેઈમાનીની મ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માણસ કુમાગ ચઢી જાય છ તન ુ મખુ્ય કારણ એ છ ક અસત્ય ક બઈમાનીની મ 
સત્કમોનો કોઈ તાત્કાિલક લાવળી સત્કમ  માટે થોડોક ત્યાગ કરવો ૫ડ ેછે અને ક ટ ૫ણ 
સહવેુ ં ૫ડે છે. આથી લોકો સન્માગેર્ ચાલવાના બદલે કુમાગેર્ વળી જાય છે. ૫િવતર્ 
િવચારોવાળા લોકો પોતાના ં કમ ના ં દૂરગામી ૫િરણામો અને તેમનાથી સમાજને થનારા 
હાિનલાભનો િવચાર કરવાન ે પોતન ં કતર્ ય માને છે  એવા ૫િવતર્ આ માવાળા લોકો હાિનલાભનો િવચાર કરવાન પોતન ુ કત ય માન છ. એવા ૫િવતર્ આત્માવાળા લોકો 
પોતાને દુખ ૫ડે, છતા સત્કમ થી િવમખુ થતા નથી. કુકમર્થી થતા મોટા લાભને જતો કરીન ે
સત્કમ થી મળતા ઓછા લાભથી જ સતં ુ ટ રહ ેછે. િવચારોના  આધારે જ માણસ સખુી કે 
દુખી થાય છે. તેથી િવચારોન ે જ સમાજનો નવરચના અને તેની વ થતાનો આધાર 

ો ે ધ ં િ ર્ ેમાનવો તે આ૫ણા બધાન ુ૫રમ ૫િવતર્ કતર્ ય છે. 

િન પા૫ સમાજની રચનાનો આધાર આ૫ણા સિ ચાર છે. સ િવચારોનુ ં સ ન કરવાનો 
ઉપાય અધ્યાત્મ છે. અઘ્યાત્મવાદનો આધાર ૫રમાથર્ અને ૫રિહત હોવો જોઈએ.  ટલો 
અઘ્યાત્મવાદી હ શે એટલા જ ઊંડાણથી દરેક પર્ાણીમા ંપોતાના આત્માને જોશ.ે ૫રમાથીર્ અ યાત્મવાદી હ શ એટલા જ ઊંડાણથી દરક પર્ાણીમા પોતાના આત્માન જોશ. ૫રમાથીર્ 
મનુ ય બીજાઓને પોતાનાથી જુદા માનતો નથી. તે બીજા કોઈન ે દુખ દેવાનો િવચાર 
સરખો ૫ણ કરતો નથી. તે બીજાઓની સેવા કરવા સદા તત્પર રહ ેછે. પારકાની સેવા અને 
૫રો૫કારના ૫િથકની પાસે ખરાબ િવચારો ફરકી ૫ણ શકતા નથી. 

સસંારના ંસાચા ંસખુશાિંત અન ેિન પા૫ સમાજની રચનાનુ ં વપ્ન ત્યારે જ સાકાર થઈ શકે 
કે જ્યારે આિ તકતાપણૂર્ અધ્યાત્મવાદ ારા િવચારોને શુ  કરીને કુકમ  ૫ર પર્િતબધં મકૂી 
દેવામા ંઆવે. િવચારોને અનુ ૫ જ કમ  થાય છે અને કમ  અનસુાર જ સખુદુઃખ પર્ાપ્ત 
થાય છે. સસંારમા ંકાયમી અને સાચા સખુશાિંતનો બીજો કોઈ ઉપાય જણાતો નથી. 

-અખડં જ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૬૯ 

 

  

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



અમે પેર્મનો સોદાગર 

જો મારી કોઈ િવશષેતા તથા બહાદરી હોય તો તે એટલી જ છે કે પર્લોભનો અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જો મારી કોઈ િવશષતા તથા બહાદુરી હોય તો ત એટલી જ છ ક પર્લોભનો અન 
અકમર્ણ્યતાને દૂર કરીને દૈવી િનદેર્શોનુ ંપાલન કરવા માટે મેં મારા તમામ સાહસ અને 
મનોબળન ેકામે લગાડયુ.ં મારા ગરુુએ જ સઝુાડયુ ંએવુ ંજ િવચાયુર્ં અને  ક ુ ંતે જ કયુર્ં. 

મેં જીવનમા ંએક જ વ તનુી કમાણી કરી છે – પર્ેમ. એક સ૫ંિ  મેળવી છે- પર્ેમ. મેં એક જ 
રસ ચાખે છે અને તે છે પર્ેમનો રસ.  દરેકે િવ ાસ રાખવો જોઈએ કે મારી પાસે બીજુ ંકાઈં 
હોય કે ન હોય, ૫રંત ુઅપાર પર્ેમ અને મમતાથી ભરેલુ ંઅંતઃકરણ અવ ય છે. મણે મને 
તલ ટલો પર્ેમ કય  છે એના માટે મારા મનમા ં૫હાડ ટલી મમતા પેદા થઈ છે. 

ો ો ે ે ે ો ો ે ે ો ો ો િ ો ો ેલોકો મન ેગમે તેવો માનતા હોય, ગમ ેતેવો સમજતા હોય, કોઈ તાિંતર્ક, કોઈ લોકસેવક, 
કોઈ િવ ાન, કોઈ ત૫ વી, કોઈ તત્વદશીર્ કે કોઈ પર્િતભાનો પુજં માનત ુ ંહોય, ૫રંત ુમારી 
સમજ પર્માણે હુ ંમને એક અિત સ દય, અિત ભાવકુ અને અિતશય પર્ેમાળ પર્કૃિતનો એક 
નગણ્ય મનુ ય જ માનુ ં .ં પર્ેમ કરવામા,ં શીખવામા ંઅને શીખવવામા ંમારી આખી િજદંગી 
જતી રહી. જો મેં કોઈ ધધંો કય  હોય તો એ જ છે કે મ ી િકમંતે પર્ેમ ખરી ો અને સ તા 
ભાવે તેને વેચવાનો જ કય  છે.

મારી એક જ મખુ્ય સ૫ંિ  છે – પર્ેમ. એના બળે જ ત૫, સતંોષ િવવકે, સેવા, વાધ્યાય, 
મ વગેરે સત્પર્વિ ઓને થાયી પે પર્ાપ્ત કરવાનો અવસર મ યો છે  આત્મિવ લેષણ  મ વગર સત્પર્વિૃ ઓન થાયી પ પર્ાપ્ત કરવાનો અવસર મ યો છ. આત્મિવ લષણ, 

િચતંન, મનન અને અંતરના મથંનના આધારે ખાતરીપવૂર્ક કહી શકંુ  ં કે મને જો કોઈ 
આંતિરક િવભિૂતઓ મળી છે અને એમની મદદથી બા જગતમા ં થોડીક હલચલ પદેા 
કરવાનો અવસર મ યો હોય તો તેનુ ંએકમાતર્ કારણ મારા અંતરમા ંછલોછલ ભરેલો પર્ેમ 
જ ે ો ોએ પર્ે ં શી ં જોઈએ પો ં પો ે જી ંજ છે. લોકોએ પર્મે કરતા શીખવ ુ જોઈએ. પોતાનામા, પોતાના આત્મા અન ેજીવનમા, 
કુટંુબમા,ં સમાજમા,ં કતર્ યમા,ં ઈ રમા ંઅને દસયે િદશાઓમા ંપર્ેમ િવખેરવો અને તનેા 
પર્િતધ્વિનનુ ં ભાવભયુર્ં અમતૃ પીને ધન્ય થઈ જવુ ં એ જ જીવનની સફળતા છે.
‐અખડં જ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૬૯ 
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આજના યગુની મખુ્ય જ િરયાત િવચારકર્ાિંત 

બધી જ િવકૃિતઓ, દુખો, શોકસતંા૫, સઘંષર્, ઝઘડા, અભાવ, અ૫રાધો, રોગો, ક્ષોભ વગેરેન ંએક 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બધી જ િવકૃિતઓ, દુખો, શોકસતા૫, સઘષ, ઝઘડા, અભાવ, અ૫રાધો, રોગો, ક્ષોભ વગરન ુએક 
માતર્ કારણ આ૫ણુ ંિચતંન કલિુષત થઈ જવુ ંએ જ છે. ખરાબ િચતંન જ તમામ ઝઘડાઓનુ ંમળૂ 
છે. દુબુર્િ  જ તમામ િવ૫િ ઓને જન્મ આપે છે. ખરાબ િવચારો જ નારકીય ૫િરિ થિત પેદા કરે 
છે. બધી જ સગવડો હોય, ૫રંત ુજો િવચાર ૫ િત યોગ્ય ના હોય તો માણસન ેદુખ જ પર્ાપ્ત થાય 
છે અન ેત ેબીજા લોકોને ૫ણ દુખી કરતો રહશેે. 

આ૫ણી શારીિરક, માનિસક, આિથર્ક, પાિરવાિરક, સામાિજક, રા ટર્ીય તથા  આંતરરા ટર્ીય 
સમ યાઓનુ ંકારણ લોકોનુ ંખરાબ િચતંન જ છે. જો ભલૂના ંકારણોને સધુારવામા ંના આવ ેતો 
સધુારાના બધા પર્યત્નો નકામા ંસાિબત થશે. તેથી ખરેખર જો આજની સમ યાઓનુ ંસમાધાન 
કરવ ંહોય તો સમગર્ સસંારની અન ેખાસ કરીન ેભારતના લોકોની િચતંન૫ િતન ેસધારવી ૫ડશે  કરવ ુહોય તો સમગર્ સસારની અન ખાસ કરીન ભારતના લોકોની િચતન૫ િતન સધુારવી ૫ડશ. 
એનાથી જ નૈિતક તથા સાં કૃિતક પનુરુત્થાન થઈ શકશે. િવ શાિંતનો આના િસવાય બીજો કોઈ 
માગર્ નથી. 

આજના યગુમા ંએક સવર્તોમખુી િવચારકર્ાિંતની જ ર છે. ત ેઆ  કરવામા ંઆવે કે હજાર વષર્ 
િ૫છી, એના િસવાય બીજો કોઈ માગર્ નથી. સમ યાના મળૂ સધુી ૫હ ચવાનો અન ેસાચો ઉકેલ 

શોધવાનો જ્યારે ૫ણ પર્યત્ન કરવામા ંઆવશે ત્યારે ફકત એક જ િન કષર્ નીકળશે, એક જ માગર્ 
જણાશ ે કે લોકમાનસની વતર્માન િવચાર૫ િતન ેબદલવી ૫ડશે. લોકોના વતતંર્ િચંતન અન ે
િવવેકન ેજાગર્ત કરવા ૫ડશે કે થી દરેક બાબત ૫ર ગણુદોષની દૃિ ટએ િવચાર કરવાનુ ંઅંતન ે
ો ી ો ીએ ી ે ે ર્ ં ં ઈયોગ્યતાની કસોટીએ કસીને દરેક કાયર્ કરવાન ુસાહસ જીવત થઈ જાય. 

આ  આ૫ણે ૫રં૫રાઓ, અંધિવ ાસ, મઢૂ માન્યતાઓ, દુરાગર્હો અન ેઆંધળા અનકુરણ ારા 
આ૫ણી જીવનિદશા નક્કી કરીએ છીએ. જો િવવેક અન ેઔિચત્યની કસોટી ૫ર કસવામા ંઆવ ેતો 
મોટા ભાગની માન્યતાઓ અને નીિતઓન ે બદલવાની તથા સધુારવાની ફરજ ૫ડશ.ે આ 
િવવશતાને વેચ્છાથી સધુારવાની પર્િકર્યામા ંબદલી નાખવાના પર્યાસને િવચારકર્ાિંત કહી શકાય. 
વતર્માન નારકીય ૫િરિ થિતઓને ભાિવ સતયગુના ૫મા ંબદલવાનો આ એક જ ઉપાય છે. આ  
આ જ ાન પી ગગંાનુ ં અવતરણ કરવા માટે ભગીરથ પર્યત્નો કરવાની જ ર છે.
‐અખડં જ્યોિત, ઓગ ટ ૧૯૬૯ 
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માતર્ સાભંળશો જ નિહ, કંઈક કરો ૫ણ ખરા

આ૫ણે આ૫ણા દદર્ ને વજનોના અંત કરણમા ં થાપી શકીએ  આ૫ણી આગની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫ણ આ૫ણા દદર્ન વજનોના અંતઃકરણમા થાપી શકીએ, આ૫ણી આગની 
િચનગારી ૫િરજનોની અંદર પર્જ્વિલત કરીએ એમા ંજ એમનુ ંસાચુ ં િહત છે 
અને સમાજનુ ં૫ણ ક યાણ છે. નિહ તો પજૂાપાઠના એકાકી પર્યાસ રેતીમાથંી 
તેલ કાઢવા વા નકામા ંસાિબત થશે. 

આ  બધુ ંમોટી સખં્યામા ંધમર્ યવસાયીઓ આવી જ પર્વિૃ ઓમા ંમગ્ન રહીને 
ફકત બર્ા ાડંબર કરે છે. જો ભજનપજૂનથી જ આત્મક યાણ થતુ ં હોત તો 
આવડી મોટી ધમર્સેના ફકત ભારતનુ ંજ નિહ, ૫રંત ુસમગર્ િવ નુ ંઉત્થાન અને ફ ુ હ, ુ ગર્ ુ
ઉ ાર કરવામા ંસફળ થઈ ગઈ હોત. ખરેખર તો એવુ ંજોવા મળે છે કે આ 
િવશાળ સપંર્દાય પોતાની જાતને છેતરી રહયો છે અને ઉ૫હાસનુ ંકારણ બની 
ગયો છે. મારી એવી અિભલાષા છે કે આ૫ણા વજનો તથા ૫િરજનોમા ં
નવિનમાર્ણ માટે કંઈક કરવાની સિકર્યતા પેદા કરી દઉં. 

મેં મારંુ સમગર્ જીવન  િમશન માટે  ખચીર્ નાખ્યુ,ં ના માટે હુ ંઆજીવન 
પર્કાશ તથા પેર્રણા આ૫તો  રહયો તેનુ ંથોડુ ંઘણુ ંસિકર્ય ૫ તો દેખાવુ ંજોઈએ. 
મારા પર્ત્યે આ થા અને ા યકત કરનારા ૫િરજનો શુ ંમારા અનરુોધનો 
અમલ કરશે ખરા ? શુ ંમારા ૫ગલ ુ૫ગલે આગળ વધી શકશે ખરા ? એ ૫ણ 
જોવુ ંજોઈએ કે થી મને ખાતરી થાય કે મેં સાચા સાથીઓના ૫મા ં૫િરવારનુ ં
સ ન કયર્ં છે કે નિહ  આ ૫રખથી વ ત િ થિત પર્ત્યક્ષ થઈ જશે અને હ ંઆ૫ણા સ ન કય ુછ ક નિહ. આ ૫રખથી વ ત ુિ થિત પર્ત્યક્ષ થઈ જશ અન હુ આ૫ણા 
૫િરવાર સાથે જોડાયેલા ૫ ોની યથાથર્તા કે િનરથર્કતા િવશે કોઈ યોગ્ય 
િન કષર્ ૫ર ૫હ ચી શકીશ.  

અખડં જ્યોિત  ઓગ ટ ૧૯૬૯  -અખડ જ્યોિત, ઓગ ટ ૧૯૬૯  
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પર્થમ ચરણ િવચારકર્ાિંત, ૫છીથી સઘંષર્

નવિનમાર્ણ માટે હજ ઘણ ંકામ કરવાન ંછે  િવચારોનો પર્સાર તો એના ંબીજ વાવવા સમાન 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નવિનમાણ માટ હજુ ઘણ ુકામ કરવાન ુછ. િવચારોનો પર્સાર તો એના બીજ વાવવા સમાન 
છે. એના વગર આગળનુ ંકામ ચાલી શકે નિહ. િવચારોની ઉ૫યોિગતા, મહ ા, શિક્ત અન ે
તેની અિનવાયર્તાનુ ં રહ ય દરેકના મગજમા ં ઠાસંીઠાસંન ે ભરવાનુ ં છે અને  લોકોન ે
બતાવવાનુ ં છે કે મનુ યની મહાનતા અને સમાજની પર્ખરતા તેની િવચાર૫ઘ્ધિતમા ંજ 
ે ી ે િ િ િ ો ે ધ ો ધ િ ો ે િ ે ંરહલેી છે. ૫િરિ થિત બગડવાનો કે સધુરવાનો આધાર િવચાઅરો જ છે. િવવેકના પર્કાશમા 

એ જોવુ ંજોઈએ કે આ૫ણામા ં કેટલા નકામા અને િબનઉ૫યોગી િવચારો રહલેા છે અને 
તેમણે આ૫ણી કેટલી દુગર્િત કરી છે. આ૫ણે એક તત્વદશીર્ની મ વ તિુ થિતનુ ંિવ લષેણ 
કરવુ ં જોઈએ અને િનણર્ય કરવો ૫ડશે કે કયા આદશ  અને ે ઠ તત્વોને અ૫નાવવા 
જોઈએ કે થી વતર્માન નારકીય ૫િરિ થિતઓને દૂર કરીન ેઉજજવળ ભિવ યના સોનેરી 
વપ્નોને સાકાર કરી શકાય. િવચારકર્ાિતનુ ંમળૂ આ વતતંર્ િચતંન જ છે. 

૫છીના ચરણમા ંઅનેક સઘંષાર્ત્મક કાય  કરવા ૫ડશે. યગુ૫િરવતર્ન અને ધરતી ૫ર 
વગર્ન ંઅવતરણ કરવા માટે અગિણત પર્યાસો કરવા ૫ડશે  તેની બહમખી યા૫ક યોજના વગન ુઅવતરણ કરવા માટ અગિણત પર્યાસો કરવા ૫ડશ. તની બહમુખુી યા૫ક યોજના 
મારા મગજમા ં છે. તેની થોડીક ઝાખંી સો સતૂર્ી યોજનામા ંકરાવી છે. તે મારો રચનાત્મક 
પર્યાસ હશે. સઘંષાર્ત્મક માગર્ એક તરફ છે. તેના પર્માણે અિનચ્છનીયતા, અનૈિતકતા તથા 
અસામાિજકતા િવરુ  ઘરેાવ કરવાથી માડંીને સમગર્ બિહ કાર કરવા વી પર્વિૃ ઓ સામલે 
છે  તેનાથી દ ટતા તથા ઉચ્ ખંલતાના ંમિળયા ંઉખડી જશે  જાગર્ત અને  સમથર્ લોકોની છ. તનાથી દુ ટતા તથા ઉચ્ ખલતાના મિૂળયા ઉખડી જશ. જાગર્ત અન  સમથ લોકોની 
એક વયસંેવક સેના જીવ હથેળીમા ં રાખીને ઉભી થઈ જાય તો આ  ચારેય બાજુ 
અનૈિતકતાની  બોલબાલા છે  તે તણખલાની મ ઉડીને કયાયં જતી રહશેે. જો કે આ તો 
૫છીની વાત છે. આ  તો િવચારકાર્ાિંતનુ ંપર્થમ ચરણ ભરવાનુ ં છે. અત્યારે તો ખરાબ 
િ ઓ ં ો ો ે ેપર્વિૃ ઓમા રાચતા લોકોને જગાડવાના છે. 

-અખડં જ્યોિત, ઓગ ટ ૧૯૬૯ 
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અમે અને િમશન એક જ છીએ 

જીવનની એક જ િદશામા ંચાલતા રહવેાથી  િવચાર અને પર્િકર્યાનો એક જ પર્વાહ વહવેાથી  આત્મા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જીવનની એક જ િદશામા ચાલતા રહવાથી, િવચાર અન પર્િકર્યાનો એક જ પર્વાહ વહવાથી, આત્મા 
અન ે૫રમાત્માની એક સયંકુત પર્ેરણાનો અનભુવ કરતા રહવેાથી, કતર્ ય અન ેધમર્ના એક જ 
િનદેર્શનુ ંપાલન કરવાથી હવ ેમારંુ યિક્તત્વ િનિદર્ ટ લ ય સાથ ેતન્મય અને એકાકાર થઈ ગયુ ં
છે. મારંુ કોઈ વતતંર્ અિ તત્વ કે સ ા નથી. 

ઓ ે ે ો ે ે િ ે ે ો ોઈએ િ ીઓ મન ેપેર્મ કરતા હોય તેમણ ેઆ૫ણા િમશનને ૫ણ પર્ેમ કરવો જોઈએ.  આ૫ણા િમશનની 
ઉપેક્ષા કે િતર કાર કરે છે ત ેમારો ૫ણ િતર કાર અન ેઉપેક્ષા કરે છે. યીકતગત પ ેકોઈ ભલે 
મારી ગમે તેટલી ઉપકે્ષા કરે, ૫ણ જો ત ેઆ૫ણા િમશન પર્ત્ય ે ાવાન હોય અન ેએના માટે કંઈક 
કરતો હોય તો ત ેમારી ઉ૫ર અમતૃવષાર્ કરી રહયો છે, મને ચદંનનો લે૫ લગાડી રહયો છે, ૫રંત ુ
જો કોઈન ેફકત મારા યિક્ત વ પર્ ય ેજ ા હોય  મારા શરીરનો જ મોહ હોય  તેની જ પજા કે જો કોઈન ફકત મારા યિક્તત્વ પર્ત્ય જ ા હોય, મારા શરીરનો જ મોહ હોય, તની જ પજૂા ક 
પર્શસંા કરતો હોય અન ેિમશનન ેએક બાજુએ મકૂી દેતો હોય તો ત ેમારા પર્ાણનો િતર કાર કરીને 
ફકત મારા શરીરન ેપખંો નાખે છે. 

લોકોની દૃિ ટએ યિક્તગત પજૂા પરૂતી છે. િમશનની ઝઝંટમા ં૫ડવાની જ ર નથી, ૫રંત ુમારી 
દૃિ ટએ શરીરપજૂા તો માતર્ મિૂતપજૂા જ છે. દેવપજૂા તો ાયકુત પર્ાણપર્વાહ સાથ ેવહવેાથી જ 
થાય છે. હ ુતો િમશનન ેઆગળ વધતુ ંજોઈન ેજ પર્સ  અન ેસતં ુ ટ થાઉં .ં એમા ંજ મારો તમામ 
આનદં અન ેઉ લાસ કેન્દર્ીભતૂ થઈ ગયો છે. 

કોઈની સાથ ેમારી કેટલી િનકટતા છે તેની ૫રખ એ બાબતથી કરુ  ંકે તેણ ેમારી સાથ ેખભેખભા ુ ણ
મેળવીન ેમારો કેટલો ભાર ઓછો કય  અન ેમારા ૫ગલે ૫ગલ ેચાલીન ેમારી સાથ ે કેટલી યાતર્ા 
કરી. 

મારા માટે િનદંા અન ે તિુત સમાન છે. જયારે મારંુ અલગ યિક્તત્વ રહયુ ંજ નથી, ત ેિમશનનમા ં
જ ભળી ગય ંછે  તો ૫છી ત ેમતપર્ાય શરીરનો મન ેશો મોહ હોય ? ૫છી એની પજા  પર્શસંા કે જ ભળી ગય ુછ, તો ૫છી ત મતૃપર્ાય શરીરનો મન શો મોહ હોય ? ૫છી એની પજૂા, પર્શસા ક 
અભ્યથર્નાનો મારી ઉ૫ર શો પર્ભાવ ૫ડે ? કામનાઓ, આકાકં્ષાઓ અન ેઅભાવની સાસંાિરક 
મયાર્દા જ ખલાસ થઈ ગઈ હોય, તો ૫છી તનેી પર્ાિપ્તમા ંશો રસ ૫ડે ? મારી સપંણૂર્ સર તા અન ે
લ ય િમશનમા ંજ છે અન ેતેની ઉત્સાહવધર્ક પર્વિૃ ઓથી જ મન ેઉ લાસ અને સતંોષ મળે છે. 

-અખડં જ્યોિત, ઓગ ટ ૧૯૬૯ 
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અમે વગર્ અને મોક્ષ મેળવી ચકૂયા 

માણસને ધન  માન  ી  પતર્ વગેરે સખના ંસાધનો મળી જાય તેમા ંતેન ંસાચ ંિહત નથી  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માણસન ધન, માન, ી, પતુર્ વગર સખુના સાધનો મળી જાય તમા તન ુસાચ ુિહત નથી, 
૫રંત ુતેનો અંતરાત્મા સ ણોથી સ૫ં  બને તથા તે માતર્ પોતાનુ ંજ નિહ, ૫ણ બીજા 
અસખં્ય લોકોનુ ંક યાણ કરતા ંપણૂર્તાના ૫રમ લ યને પર્ાપ્ત કરે એમા ંજ રહલે ુ ંછે. આ૫ણે 
આ૫ણા વજનોના સાચા િહતેચ્  બનવુ ંજોઈએ. તેમને તેમની વતર્માન પર્વિૃ ઓ તથા 
િવચારો સધી સીિમત નિહ રહવેા દઈએ  વાસના અને ત ણાના કાદવમા ંખપંેલા અને પેટ િવચારો સધુી સીિમત નિહ રહવા દઈએ, વાસના અન ત ૃ ણાના કાદવમા ખપૂલા અન પટ 
પર્જનનની જાળમા ંફસાયેલા નિહ રહવેા દઈએ. તેઓ ઉ િત કરે અને પર્કાશવાન બનીને 
િવ મા ંપોતાનો પર્કાશ દૂર દૂર સધુી ફેલાવે તે માટે તેમને મદદ કરીશુ.ં 

ત૫ કરવાનુ ંકારણ આ જ છે. મારે વગેર્ જવુ ંનથી. મેં વગર્ મેળવી લીધુ ંછે અન ેતે મારા ુ ુ ુ
દૃિ ટકોણમા ંસપંણૂર્ પે યાપેલુ ંછે. મારે મિુક્ત જોઇતી નથી. તે ૫ણ મેં મેળવી લીધી છે. 
ત ૃ ણા અન ેવાસનાના,ં લોભ અને મોહના ંઅને અહકંાર તથા અ ાનના ંબધંનો કપાઈ જતા 
જીવ મકુ્ત બની જાય છે. મરવા કે જીવવા સાથે મોક્ષનો કોઈ સબંધં નથી. હુ ંજીવતો ,ં 
એમ છતા ંકોઈ બધંનમા ંબધંાયલેો નથી. જ્યારે કોઈ બધંન જ ર  ંનથી, તો ૫છી મોક્ષની એમ છતા કોઈ બધનમા બધાયલો નથી. યાર કોઈ બધન જ ર  ુનથી, તો ૫છી મોક્ષની 
કયા જ ર રહી ? મારે િસિ ઓ ૫ણ જોઇતી નથી.  

ચમત્કારો પર્ત્યે મન ેનફરત છે. તેને તો હુ ંબાળબિુ ની એક કૌતકુકર્ીડા માનુ ં .ં ઉચ્ચ 
કક્ષાના લોકો માટે ચમત્કારી બનવુ ંતે હા યા પદ છે. ઈ રના અસખં્ય  ચમત્કારોની મન ે
ડગલે ને ૫ગલે અનભુિૂત થતી નથી એવા લોકો જ તચુ્છ ચમત્કારોન ેમહત્વ આપે છે અને 
હલકા લોકો જ એવા છીછરા આધાર ારા અણસમજુ લોકોની ા મેળવે છે. ઉચ્ચ લોકોનો 
માગર્ જુદો જ છે. મને િરિઘ્ધિસિઘ્ધઓ પર્ત્યે કોઈ આકષર્ નથી. આત્માની ઉત્કૃ ટતા સસંારની 
સૌથી મોટી િસિ  છે. તેની અંદર બધુ ંજ આવી જાય છે. મારી આવી માન્યતાના કારણે મન ે
વગર્, મિુક્ત કે િસિ  માટે કંઈ ૫ણ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. 

-અખડં જ્યોિત, ઓગ ટ ૧૯૬૯ 
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ચમત્કારોમા ંરસ ના લેશો 

કેટલાક લોકો ચમત્કાિરક સાધનાઓન ં િવધાન જાણવાની અન ેપર્ગિત માટે આશીવાર્દ મળેવવાની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કટલાક લોકો ચમત્કાિરક સાધનાઓન ુ િવધાન જાણવાની અન પર્ગિત માટ આશીવાદ મળવવાની 
ઇચ્છા રાખ ે છે. એમન ે હુ ં હમંશેા કહુ ં  ં  કે માગવાથી નિહ, ૫ણ પાતર્તા કેળવવાથી જ મળે છે. 
ચમત્કાિરક સાધનાઓના ં િવધાન હુ ંજાણુ ં .ં ત ેજણાવવામા ં૫ણ કોઈ વાધંો નથી, ૫રંત ુત ેસાધના 
કરનાર સાધક ફકત કમર્કાડં સધુી સીિમત રહવેાના બદલ ેપોતાની ભાવનાઓન ે૫ણ આધ્યાિત્મક 
બનાવ ેતો જ તને ેસફળતા મળે છે. ફકત િવધાન કે કમર્કાડંથી કોઈ િસિ  મળતી નથી. ત ેમાટે 
સાધકની મનોભિૂમ ઉચ્ચ હોવી જ રી છે. એની અિનવાયર્ શરત ઉદાર, ૫રો૫કારી, િનઃ વાથર્ અન ે
સ દય બનવુ ંતે છે. 

ઓ કંજૂસ, અનદુાર, િન ઠુર, વાથીર્ અન ેલચુ્ચા હોય તમેન ેકોઈ ઉચ્ચ આધ્યાિત્મક િવભિૂતનો લાભ 
મળી શકતો નથી. એ જ રીત ેમાતર્ બોલીન ેકે કલમથી લખીન ેઆશીવાર્દ આપી શકાતા નથી. તનેી 
પાછળ જો ત૫ની પ ૂજંી જોડવામા ંઆવી હોય તો જ વરદાન સફળ થાય છે. ગમ ેતનેા માટે ત૫ની 
પ ૂજંી ખચીર્ શકાય નિહ.  

ગાય પોતાના જ વાછરડાને દૂધ િપવડાવે છે. બીજા ંવાછરડા માટે તનેા આંચળમા ંદૂધ ઊતરતુ ંનથી, 
એ જ રીત ેઆશીવાર્દ ૫ણ પોતાના જ વગર્ અન ેપર્કિતના લોકો માટે વરસ ેછે  ફકત ચાલાકી અન ેએ જ રીત આશીવાદ ૫ણ પોતાના જ વગ અન પર્કૃિતના લોકો માટ વરસ છ. ફકત ચાલાકી અન 
ખશુામતના આધારે કોઈનુ ંત૫ લ ૂટંી લવેાનો પર્યત્ન  સફળ જતો નથી. આ તથ્યોના આધારે હુ ં  
પર્મેીજનો ચમત્કાિરક િવધાનોની જાણકારી તથા આશીવાર્દ મળેવવાની ઇચ્છા રાખે છે તમેન ેએક જ 
વાત સમજાવુ ં  ંકે જો તઓે ખરેખર સફળતા મળેવવા ઇચ્છતા હોય તો તમેણ ેએક જ વાત  સમજાવુ ં
 ં કે જો તઓે ખરેખર સફળતા મળેવવા ઇચ્છતા હોય તો તમેણ ેપોતાની આંતિરક િ થિતન ેઉચ્ચ 

બનાવવી જોઈએ. એ ઊંચાઈ વધી શકે ત ેમાટે હુ ંતમેન ે ાનય  વા ં૫િવતર્ કાય ની સાધના 
કરવાનો તથા એમા ંસિકર્ય ભાગ લવેાનો અનરુોધ કરંુ .ં 

લોકક યાણ, ૫રમાથર્ અને યગુની માગ પરૂી કરવાનુ ં કતર્ ય િનભાવવા માટે જ નિહ, ૫રંત ુ
આધ્યાિત્મક લાભ મળેવવા માટે જ રી પાતર્તા પદેા કરવાની દૃિ ટએ ૫ણ મારંુ માગર્દશર્ન જ રી છે. આ યાિત્મક લાભ મળવવા માટ જ રી પાતર્તા પદા કરવાની દૃિ ટએ ૫ણ મારુ માગદશન જ રી છ. 
મોટા ૫િરવતર્નો માટે મોટી કાયર્૫ િતઓ અ૫નાવવી ૫ડ ેછે. આ૫ણ ેનાનામોટા અનકે આંદોલનો શ  
કરવા ૫ડશ,ે સઘંષર્ કરવા ૫ડશ,ે પર્િશક્ષણ સં થાઓ ચલાવવી ૫ડશ ેતથા રચનાત્મક કાય  માટે 
િવશાળકાય સં થાનોનુ ં સ ન કરવુ ં ૫ડશ.ે એ ખબૂ યા૫ક અિભયાનમા ં લાખો મનુ યોના મ 
સહયોગ, ત્યાગ, બિલદાન, સઝૂ તથા પરુુષાથર્નો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવશ.ે

-અખડંજ્યોિત, સપ્ટેમ્બર-૧૯૬૯
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૫િરવતર્ન થઈને જ રહશેે – ૫ ાતા૫થી બચો 

ભારતના વતતંર્તા આંદોલનમા ં કેટલી જનશિક્ત તથા ધનશિક્ત ખચાર્ઈ હતી તે બધા જાણ ે છે  ત ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભારતના વતતર્તા આંદોલનમા કટલી જનશિક્ત તથા ધનશિક્ત ખચાઈ હતી ત બધા જાણ છ. ત 
ફકત ભારત અન ેતનેા રાજનિૈતક ક્ષતેર્ સધુી જ સીિમત હતી. આ૫ણા અિભયાનનુ ંકાયર્ક્ષતેર્ સમગર્ 
િવ  છે અન ે૫િરવતર્ન ફકત રાજનીિતમા ંનિહ, ૫રંત ુ યિક્ત તથા સમાજના દરેક ક્ષતેર્મા ંકર્ાિંતકારી 
૫િરવતર્ન કરવાનુ ં છે. એ માટે કેટલાક સ નાત્મક તથા સઘંષાર્ત્મક મોરચા ખોલવા ૫ડશ ેએની 
ક પના દીઘર્દૃિ ટવાળો કોઈ૫ણ મનુ ય કરી શકે છે. વતર્માન અ ત ય તતાન ેસુ યવ થામા ંબદલવી 
ત ેએક મોટંુ કામ છે. માનવીની િવચારણા, િદશા, આકાકં્ષા, અિભરુિચ અને પર્કૃિતન ેબદલી નાખવી, 
િનકૃ ટતાના બદલ ેઉત્કૃ ટતાની થા૫ના કરવી અન ેતે ૫ણ પથૃ્વી ૫ર રહતેા સાડા છ અબજ લોકોમા ં
એ ખરેખર ખબૂ મોટંુ અન ેઐિતહાિસક કામ છે. એમા ંઅગિણત યિક્તઓ, અનકે આંદોલન તથા અનકે 
તતંર્ોની સમન્વય થશ.ે આ એક અવશય ભાવી પર્િકર્યા છે.  

મહાકાળ તને ેપોતાની રીત ેકરી રહયા છે. કોઈ૫ણ માણસ જોઈ શકશ ેકે આજની વૈ ાિનક પર્ગિતની 
મ કાલ ે ભાવનાત્મક પર્ગિત માટે ૫ણ પર્બળ પર્યત્નો થશ ે અન ે એમા ં એક એકથી ચિઢયાતા ં
યિક્તત્વો તથા સગંઠનો ગજબની ભિૂમકા ભજવશ.ે આ કોઈ વપ્ન નિહ, ૫રંત ુસચ્ચાઈ છે. આગામી 
િદવસોમા ંદરેક જન તને ેમિૂતર્મતં થતી જોશ.ે આન ેભિવ યવાણી ના માનવી જોઈએ. એ એક હકીકત 
છે. તને ેહુ ંમારી આંખો ૫ર લગાવલેા દૂરબીનથી પર્ત્યક્ષ જોઈ રહયો .ં થોડા સમય ૫છી દરેક જણ 
તને ેપર્ત્યકે્ષ જોશ.ે  

આગામી િદવસોમા ંસમગર્ સસંારનુ ં૫િરવતર્ન કરી નાખનારંુ એક ભયકંર તોફાન િવ તુગિતથી આગળ 
વધી રહયુ ંછે. ત ેઆ સડી ગયલેી દુિનયાન ેસમથર્, પર્બુ , વ થ અન ેસમુ ત બનાવીન ેજ જ૫ંશ.ે 

આગામી સમયમા ં  સોનરેી ઉષાનો ઉદય થવાનો છે તનેા વાગતની તયૈારીમા ંઆ૫ણ ેલાગી જવુ ં
જોઈએ. આ૫ણો ાનય  એવા જ પર્કારનો શભુારંભ છે, મગંલાચરણ છે. અસરુતાન ેકચડી નાખીન ે
માનવતાની થા૫નાનો સકં પ ઈ રીય પર્રેણાનુ ંપર્તીક છે. તનેી યા૫કતા તથા સફળતા નક્કી જ 
છે. કોઈ યિક્તના સાહસની રાહ જોયા વગર ત ેપોતાના માગર્ ૫ર આગળ વધતો રહશે.ે ત ેવાવાઝોડુ ંછ. કોઈ યિક્તના સાહસની રાહ જોયા વગર ત પોતાના માગ ૫ર આગળ વધતો રહશ. ત વાવાઝોડુ 
પોતાના વગેથી આગળ વધતુ ંરહશે.ે પર્  એટલો જ છે કે મન ેકોઈ મહત્વની ભિૂમકા ભજવવાની છે 
તઓે જાગર્ત થયા કે ૫છી અવસાદની મછૂાર્મા ં૫ડી રહીન ેપોતાન ેકલકં અન ેપર્ ા ા૫ના ભાગીદાર 
બનાવવાનો દુભાર્ગ્યપણૂર્ ખલે ખલેતા રહયા. -અખડંજ્યોિત, સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૯ 
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ભાગેડુ સૈિનકની દુદર્શાથી બચો 

આ૫ણ ેભાગ્યશાળી છીએ કે સ તામા ંઆ૫ણ ંકામ થઈ ર  ંછે  અસલી કામ અન ેમોટો ત્યાગ તથા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫ણ ભાગ્યશાળી છીએ ક સ તામા આ૫ણ ુકામ થઈ ર  ુછ. અસલી કામ અન મોટો ત્યાગ તથા 
બિલદાન તો હવ ે૫છી આગળ આવનારા લોકોન ેઆ૫વા ૫ડશ.ે આ૫ણા માથ ે ાનય નુ ંસિમધાદાન 
અન ેઆજ્યાહિુત હોમનુ ંમાતર્ પર્થમ ચરણ જ આ યુ ં છે. આકાશન ેઆંબતી જવાળાઓમા ંઆહિુતઓ 
આ૫વાનુ ંકામ હવ ે૫છી આવનારા લોકો કરશ.ે આ૫ણ ેપર્ચારપર્સારની સામાન્ય પર્િકર્યાઓ પરૂી કરીન ે
સ તામા ં ટી ગયા. રચનાત્મક અન ેસઘંષાર્ત્મક અિભયાનોનો બોજ તો હવ ે૫છી આગળ આવનારા 
લોકો ૫ર ૫ડશ.ે કોઈ ૫ણ પર્બુ  યિક્ત નવિનમાર્ણના આ મહાભારતમા ંભાગીદાર બન્યા િવના રહી 
શકશ ેનિહ. જો એવા લોકો કૃ૫ણતા અ૫નાવશ ેતો ત ેતમેન ેબહ ુમ ઘી ૫ડશ.ે યુ ના મદેાનમાથંી 
ભાગી જનારા સિૈનકોની  દુદર્શા થાય છે એવી જ ખરાબ દશા એમની ૫ણ થશ.ે ઘણા લાબંા સમય 
૫છી યગુ૫િરવતર્નનુ ંપનુરાવતર્ન થઈ રહયુ ં છે. િરઝવર્ ફોસર્ના સિૈનકો ઘણા સમય સધુી મોજમજા 

ે ે ે ો ં ે ે ે ો ે ો ે િ ો એ ં ંકરતા રહ ેઅને જ્યારે યુ નો પર્સગ આવ ે ત્યારે પાતા ફરે તો ત ેઅયોગ્ય છે. ૫િરજનો એકાતમા 
બસેીન ેપોતાની વ તિુ થિત ૫ર િવચાર કરે. તઓે કીડીમકંોડા વુ ંજીવન જીવવા નથી જન્મ્યા. તમેની 
પાસ ે  આધ્યાિત્મક સ૫ંિ  છે ત ેઅકારણ નથી. હવ ેતનેો અભી ટ કાયર્મા ંઉ૫યોગ કરવાનો સમય 
આવી ગયો છે,  તથેી તનેા માટે આગળ આવવુ ંજ જોઈએ. 

આગામી આજની ાનય  નાનકડો છે. તનેી સામાન્ય જવાબદારી આ૫ણા ખભ ે આવી છે. 
યગુિનમાર્ણની િવશાળકાયર્ પર્િકર્યામા ં એ તો બીજ વાવવા સમાન છે. તનેુ ં યે તથા સઅુવસર 
આ૫ણન ે મ યા ં છે તો એ માટે ઉત્સાહપવૂર્ક આગળ આવવુ ં જોઈએ. ાનય ના આ નાનકડા 
કાયર્કર્મન ેઆગળ વધારવા માટે આ૫ણ ેઆ૫ણી જવાબદારી િનભાવવી જોઈએ અન ે િન ઠા તથા 
ઉ લાસપવર્ક આગળ આવવ ંજોઈએ  આ૫ણો ાનય  અધરો ના રહવેો જોઈએ  ઉ લાસપવૂક આગળ આવવ ુજોઈએ. આ૫ણો ાનય  અધરૂો ના રહવો જોઈએ. 

આ  િવવકેનુ ં થાન અિવવકે લઈ લીધુ ંછે. ત ેઅિવવકેન ેદૂર કરવાનો છે. દસયે િદશાઓમા ંઅ ાનની 
જ બોલબાલા થઈ જાય અન ે ાન િબચારંુ એક ખણૂામા ંવલખા ંમારત ુ ંરહ ેત ેયોગ્ય નથી. લોકોના 
મનમા ં અત્યાચાર પર્ત્ય ે આકષર્ણ થાય અન ે આદશર્વાદનો તઓે િતર કાર કરે ત ે અસ  છે. 

ં િ ઓ ે ે ે ર્ ે િૈ ં િ ીમાનવજીવનમા ં ૫શપુર્વિૃ ઓન ે થાન મળે ત ે દુભાર્ગ્ય છે. નિૈતક તથા સાં કૃિતક પનુરુત્થાનની 
પર્િકર્યાન ે યા૫ક બનાવવા માટે ાનય  અિનવાયર્ છે. ત ેઆ યગુનુ ંસૌથી મોટંુ અિભયાન છે. 

-અખડંજ્યોિત, સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૯ 
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અમારી શ૫થને પરૂો કરીને જ જપંીશ 

આદશ ની ચચાર્ તો બહ થતી રહ ે છે  ૫રંત યવહારમા ં ક્યાયં તેના ં દશર્ન થતા ં નથી   

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આદશ ની ચચા તો બહ ુ થતી રહ છ, ૫રત ુ યવહારમા ક્યાય તના દશન થતા નથી.  
િવચારવામા ંઅન ેકરવામા ંઆવ ેછે ત ેિનકૃ ટ કોિટનુ ંહોય છે. વાસના અન ેત ૃ ણા િસવાય જો બીજી 
કોઈ આકાકં્ષા જ ના જાગે તો એવા માનવસમાજને નર૫શઓુનુ ં ડં જ કહવેો જોઈએ. એવી 
૫િરિ થિતમા ં માણસ ેઅસતંોષની આગમા ં  બળવુ ં ૫ડે છે અન ે સમા  અનકે િવ૫િતઓ અને 
સમ યાઓમા ંફસાઈન ેસવર્નાશના ખરાબ ૫િરણામો ભોગવવા ૫ડે છે. આ  આ૫ણ ે યિક્ત તથા ફ
સમાજને એ ભયકંર સમ યાઓમા ંફસાયેલા અન ેદુખી ૫ણ જોઈ રહયા છીએ. 

આ િ થિતને એમ ન ેએમ ચાલવા દઈ શકાય નિહ. ઘણા સમયથી  િદશામા ંચાલી રહયા છીએ 
તેમા ંઆગળ વધવામા ંજોખમ છે. આ  આ૫ણે સવર્નાશના આરે આવીને ઊભા છીએ. જો એ તરફ 
થોડાક જ આગળ વધીશં  અનીિત અન ેઅ ાનમા ં ફસાયેલો સમાજ સામિહક આ મહ યા કરી થોડાક જ આગળ વધીશ.ુ અનીિત અન અ ાનમા ફસાયલો સમાજ સામિૂહક આત્મહત્યા કરી 
બેસશે. હવ ેઆ૫ણે પાછા ંફરવુ ં૫ડશે. સામિૂહક આત્મહત્યા થાય ત ેઆ૫ણે ઇચ્છતા નથી. નરકની 
આગમા ંબળવાનુ ંઆ૫ણને વીકાયર્ નથી. માનવતાન ે િનકૃ ટતાના કલકંથી નિહ રહવેા દઈએ. 
૫તન અન ે િવનાશનુ ં િનવારણ કરવુ ંજ ૫ડશે. દુબુર્િ  અન ે દુ પર્વિૃતઓને હવે સહન કરી શકાય 
નિહ  અ ાન અન ેઅિવવેકની સ ાને િશરોધાયર્ કરી શકાય નિહ  હ ંઆ ૫િરિ થિતઓન ેબદલન ેજ નિહ. અ ાન અન અિવવકની સ ાન િશરોધાય કરી શકાય નિહ. હ ુઆ ૫િરિ થિતઓન બદલન જ 
જપંીશ. હુ ંસોગદંપવૂર્ક ૫િરવતર્નના માગેર્ ચાલી રહયો  ંઅન ેજયા ંસધુી સામથ્યર્નુ ંએક ટીપુ ં૫ણ 
હશ ે ત્યા ંસધુી ચાલતો જ રહીશ. અિવવેકન ે દૂર કરીશ. જયા ંસધુી િવવેકની સવર્તર્ થા૫ના ના 
થાય ત્યા ંસધુી ચેનથી બેસુ ંનિહ. ઉત્કૃ ટતા તથા આદશર્વાદના પર્કાશ િકરણોન ેદરેક અંતઃકરણ 
સધુી ૫હ ચાડીશ. માનવીની ચેતનાને વાસના તથા ત ૃ ણાના કાદવમાથંી બહાર કાઢીશ. માનવ  ુ હ ૃ હ
સમાજને કાયમ માટે દુભાર્ગ્યગર્ ત રાખી ના શકાય. તેને મહાન આદશ ને અનુ ૫ બદલાવાની 
ફરજ પાડીશ. તેન ેબદલીને જ જપંીશ. આ ધરતી ૫ર વગર્નુ ંઅવતરણ અને મનુ યમા ંદેવત્વનો 
ઉદય કરવાનો છે. એ માટે હુ ંભગીરથ ત૫ કરીશ. આ જ મહાન શ૫થ અન ે તન ે ાનય ના 
૫મા ં૫િરવિતર્ત કરવામા ંઆ યા ંછે. અનીિત અન ેઅનૌિચત્યના ગદંા રોગથી િવ માનવન ેમકૂત 
કરીશ. ાનય નો પર્કાશ આખા િવ મા ં ફેલાશે. િવચારકર્ાિંતનો િનમર્ળ પર્વાહ દરેક માણસના 
મનન ે પશર્ કરશ.ે 

-અખડંજ્યોિત, ઑક્ટોબર-૧૯૬૯ 
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જો િચતંનની િદશા બદલાશે તો દુિનયા બદલાશે.

આ૫ણ ંમહાન અિભયાન આગળ વધશે  એટલ ંજ નિહ  ત ેઅવ ય સફળ ૫ણ થશે  જો માણસનો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫ણ ુમહાન અિભયાન આગળ વધશ, એટલ ુજ નિહ, ત અવ ય સફળ ૫ણ થશ. જો માણસનો 
દૃિ ટકોણ ઉચ્ચ બનશ ેતો ત ે દેવોની મ શાિંત પર્ાપ્ત કરશે. જો આદશ ની થા૫ના થશ ેતો 
સમાજમા ં વગીર્ય ૫િરિ થિતઓ થપાશ.ે આજની િવકૃિતઓ, સમ યાઓ તથા મ ૂઝંવણો દૈવી 
પર્કો૫ નથી.  ત ેમાણસોએ પેદા કરેલી છે. ૫થભર્ ટ થવાના કારણે જ આ૫ણે અ િવ૫િ ઓ ઊભી 
કરી છે. હવ ેઆ૫ણે સાચા માગેર્ ચાલીશુ ંઅન ેસોનેરી સતયગુ વી ૫િરિ થિતઓન ેપાછી લાવીશુ.ં ુ ુ ુ
તેમા ં રહીને આ૫ણો તથા સમગર્ સમાજનો ઉત્કષર્ કરીશુ.ં આ સ ય યામલા ધરતી ક૫ર 
સખુસગવડોની ખોટ નથી. મ, ધન અન ે મગજન ે આ  ષે, દુભાર્વ તથા િવનાશ પાછળ 
વા૫રીએ છીએ એના બદલ ેહવ ેપર્ેમ, સહયોગ અન ેિનમાર્ણ માટે તેનો સદુ૫યોગ કરીશુ ંતો ધરતી 
૫ર વગર્નુ ં અવતરણ થતા ં બહ ુ વાર નિહ લાગે. ફકત િદશા બદલવાની જ જ ર છે. જો 
િવચારવાની રીત બદલાઈ જશ ેતો બધુ ંજ બદલાઈ જશે. હુ ંલોકોન ેસાચી રીત ે િવચારવા માટે 
િવવશ કરીશ. ઈિન્દર્યોની તિૃપ્ત અન ેસતંાનો માટે દોલત ભેગી કરવાની દુર્તાથી જો માણસને 
બચાવી શકાય અન ેતેની શિકતઓનો ઉ૫યોગ લોકક યાણ માટે કરવા તરફ જો તેન ેઆગળ 
વધારી શકાય તો તચુ્છ જણાતા આજના નર૫શ ુઆવતી કાલ ેઅંગદ, હનમુાન, હિર દંર્, પર્હલાદ, 
િશિબ, દધીિચ, િશવાજી, પર્તા૫, ભીમ અજુ ર્ન, િતલક, ગાધંીજી, દયાનદં, શકંરાચાયર્, બુ , મહાવીર, 
લ મીબાઈ તથા દુગાર્વતી વી ભિૂમકાઓ ભજવી શકે છે. માતર્ તેમના મોહ અન ેઅ ાનને દૂર 
કરવાની જ જ ર છે. ફકત િવચારવાની િદશા જ બદલવાની છે. આ૫ણો ાનય  એના માટે જ 
છે. 

ક પનાના ંઉ યનો અન ેવાણીની શરૂવીરતા મન મનાવવા માટે ઉ૫યોગી બની શકે, ૫ણ તેમનો 
અમલ થાય ત્યારે જ કંઈક કહવેા યોગ્ય થઈ શકે છે. કાયર્ કયાર્ વગર કશુ ં મળતુ ં નથી. 
આત્મસતંોષ, આત્મક યાણ અને આત્મિવકાસની દૃિ ટએ લોકક યાણ માટે થોડો ત્યાગ અને 
પરુુષાથર્ કરવા જ રી છે. યગુ૫િરવતર્નના આ ૫િવતર્ સમયમા ંઆ૫ણ ેકતર્ યપાલન માટે વધારે 

ીઉત્સાહ અન ેસાહસપવૂર્ક આગળ આવવુ ંજોઈએ. ાનય નુ ંપર્થમ ચરણ પર્ચાર છે અન ેબીજુ ં
ચરણ ૫િરવતર્ન છે. પર્ેરક િવચારો ૫િરવતર્નકારી કાય  સાથ ેજોડાઈ જાય તો જ તમેની સાથર્કતા 
છે. તેથી આ૫ણામાનંા દરેકે પોતાની જવાબદારી અન ેકતર્ યોન ેપરૂા ંકરવા જોઈએ.

-અખડંજ્યોિત, ઑક્ટોબર-૧૯૬૯ 
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પેટપર્જનનના નકામા ંપર્યત્નોમા ંજીવન ના વેડફાય

નવિનમાર્ણની મશાલ આ૫ણા િપર્ય ૫િરજનોન ેસો૫તા ંમન ેસતંોષ થાય છે  ઘણા સમયથી હ ં  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નવિનમાણની મશાલ આ૫ણા િપર્ય ૫િરજનોન સો૫તા મન સતોષ થાય છ. ઘણા સમયથી હ ુ  
જવાબદારી િનભાવતો આ યો  ં તેન ે હુ ં મારા અનયુાયીઓ, પર્શસંક, ા  અન ે આત્મીય 
૫િરજનોને વારસામા ંસ પી રહયો .ં 

યિકત માતર્ શરીર નિહ, ૫રંત ુઆત્મા ૫ણ છે. તેની જવાબદારી માતર્ કુટંુબ પરૂતી જ નથી, ૫રંત ુ
ી ે ે ી ે ઈિ ો ે િ ં અં ે ંસમગર્ સમાજ સધુી ફેલાયેલી છે. માતર્ ઈિન્દર્યોન ેજ નિહ, ૫રંત ુઅંતઃકરણન ે૫ણ તપૃ્ત કરવુ ં

જોઈએ. ભૌિતક જીવનને જ સવર્ વ ના માનવુ ંજોઈએ. આિત્મક જીવનની મહ ા અને જ િરયાતને 
૫ણ સમજવી જોઈએ. મારા ઉ ોધનની કોની ઉ૫ર કેટલી અસર થઈ ત ેહુ ંકહી શકંુ એમ નથી, 
૫રંત ુજો અસર થઈ હશ ેતો તણેે સો વાર િવચારવુ ં૫ડશે કે તનેી વતર્માન પર્વિૃતઓ સતંોષકારક 
તથા પરતી નથી  તેણ ેઆગળ આવીને મહ વ પણર્ કાય  કરવા જોઈએ   તેન ેવધારે આિ મક તથા પરૂતી નથી. તણ આગળ આવીન મહત્વ પણૂ કાય  કરવા જોઈએ,  તન વધાર આિત્મક 
શાિંત તથા સતંોષ આપી શકે. 

દરેક જણ આવુ ંકરી શકે છે. ફકત આત્મબળના અભાવના કારણે જ માણસ ૫રમાથર્ના ંકાય  કરી 
શકતો નથી,  દેવોન ે૫ણ દુલર્ભ એવા માનવજીવનના અમ ૂ ય અવસરન ેસાથર્ક બનાવી શકે. 
સાિત્વક દૃિ ટએ જોતા ખાતરી થાય છે કે અત્યાર સધુી આ૫ણે નકામા ંકાય  કરી રહયા હતા અન ે
આ જીવનની હીરામોતી વી અમ ૂ ય ક્ષણોને એમ જ વેડફી નાખી. તચુ્છ પર્ાણીઓ ક૫ણ પોતાની 
સામાન્ય જ િરયાતો પરૂી કરી લે છે. સમજદાર મનુ ય ૫ણ જો એમા ંજ રચ્યો૫ચ્યો રહ ેતો તેન ે
એક મોટંુ દુભાર્ગ્ય જ માનવુ ં જોઈએ. મેં ૫િરજનોને સમજા યુ ંછે કે તેમનુ ંજીવન ૫ણ એવુ ંતચુ્છ 

ે ં ોઈએ ે ે ોઈ ો ી ી ો ો ઉ ે એ ોના રહવે ુ ંજોઈએ. પેટ અન ેપર્જનન કોઈ બહ ુમોટી બાબત નથી. જો માણસનો ઉ ે ય એટલો જ 
હોય તો તનેે ૫શજુીવન જ કહવેાશે. જીવન અમ ૂ ય છે. તને ેનકામા ંકાય  પાછળ વડેફી નાખવુ ંત ે
એવી મોટી ભલૂ છે કે તેના માટે રોજ આંસ ુસારવા ૫ડશ ે કે અ ભતુ માનવજન્મ મ યો તેન ેમેં 
આત્મક યાણમા ંખચર્વાના બદલે િનરથર્ક ૫શ ુપર્વિૃ ઓમા ંવેડફી નાખ્યો. આગામી િદવસોમા ંઆ 
૫ ા ા૫ના અિગ્નમા ંતમારે શેકાવ ં૫ડશે  મેં તમન ેઆ હકીકતની જાણ કરી છે  આ ચેતવણીની ૫ ા ા૫ના અિગ્નમા તમાર શકાવ ુ૫ડશ. મ તમન આ હકીકતની જાણ કરી છ. આ ચતવણીની 
કોની ૫ર કેટલી અસર ૫ડી અન ેકેટલા લોકોએ તેન ેનકામો બકવાસ કહીન ેમ  ફેરવી લીધુ ંતેની 
ખબર નથી. આ૫ણ ેઆ બાબત ૫ર ગભંીરતાથી િચતંન કરવુ ંજોઈએ. 

-અખડંજ્યોિત, નવેમ્બર-૧૯૬૯ 
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અમારી િસિ ઓ ત૫ યાર્ન ુ ંફળ છે. 

દરેક િદશામા ં સફળતા અન ે પર્ગિત થવાનો આધાર કઠોર સાધના ૫ર રહલેો છે  આધ્યાિત્મક 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દરક િદશામા સફળતા અન પર્ગિત થવાનો આધાર કઠોર સાધના ૫ર રહલો છ. આધ્યાિત્મક 
પર્ગિત માટે ૫ણ એ જ િસ ાતં લાગ ુ૫ડે છે. સિૃ ટની શ આતથી લઈને આજ સધુી દરેક આત્મબળ 
સ૫ં  માણસ ેત૫ યાર્ન ુ ંઅવલબંન લેવુ ં૫ડયુ ંછે. દેવશિક્તઓના વરદાન િવનતંી, કાલાવાલા કે 
થોડાક કમર્કાડં માતર્થી મળી શકતા નથી. સાધકે પોતાની પાતર્તા સાિબત કરવી ૫ડે છે. 
ઉપાસનાની સાથ ેસાથે સાધના ૫ણ કરવી ૫ડે છે. દરેક પર્ગિતશીલ અન ેમહત્વાકાકં્ષી મનુ ય માટે પર્ ુ
ત૫ યાર્ કરવી અિનવાયર્ છે. તેના વગર કોઈના વરદાન કે આશીવાર્દ માતર્થી કોઈ મહત્વની 
સફળતા મળી શકતી નથી. 

ત૫ની મહ ા ખબૂ છે. આ સસંારમા ં  કાઈં મહત્વપણૂર્ થઈ રહયુ ં છે તેની પાછળ ત૫ યાર્ની 
શિક્ત જ રહલેી છે  આ૫ણા િમશનના સકં પન ંજો કોઈએ મ યાકંન કરવ ંહોય તો તણેે પ ટ શિક્ત જ રહલી છ. આ૫ણા િમશનના સક પન ુજો કોઈએ મ ૂ યાકન કરવ ુહોય તો તણ પ ટ 
સમજી લેવુ ંજોઈએ કે મારા યિક્તગત પર્યાસ અન ેજનસહયોગથી આગળ રહલેી ત૫ યાર્ન ેજ 
ેય આ૫વુ ંજોઈએ,  એક મહાન શિક્તના ૫મા ંપર્ગટ થયેલી જોવા મળે છે.  

લોકક યાણ, ભાવનાત્મક નવિનમાર્ણ અિભયાન, નૈિતક તથા સાં કૃિતક પનુરુત્થાન આંદોલન 
ઉ૫રાતં આ૫ણા િવશાળ ૫િરવારની નાની મોટી સમ યાઓન ેસરળ બનાવીને તેમની ઇિચ્છત 
જ િરયાતોન ેપરૂી કરવામા ંમદદ કરી શકે તેન ે િસિ  કે ચમત્કાર કહવેામા ંઆવ ેતો ૫ણ ખરેખર 
તો ત ેત૫ યાર્ન ુ ંજ ફળ છે. આધ્યાિત્મકતા િનરથર્ક નથી. તનેી ઓ કસોટી કરવા માગતા હોય 
તથા પર્ત્યક્ષ સાિબતી જોવા ઇચ્છતા હોય તેમણે મારી િસિ ઓને ગભંીરતાપવૂર્ક જોવી જોઈએ. 
ૌિ ો ી ો ં ે ી ં ી ે ે ે ે િભૌિતક સાધનોથી  શક્ય નહોત ુ ંત ેઆત્મબળથી શક્ય બન્યુ.ં આ હકીકતને સમજીને દરેકે િવ ાસ 

કરવો જોઈએ કે સાધના તથા તત્વ ાન િનરથર્ક જતા નથી. તેની સાિબતી પે મારંુ પર્માણ રજૂ 
કરી શકાય. સાિહત્યસ ન, લોકજાગિૃત, સગંઠન, ૫િરવતર્નની પર્િકર્યા, યિક્તત્વની પર્ખરતા તથા 
બીજાઓન ેઅ ભતુ મદદ કરવાનુ ંમારા ારા શક્ય બન્યુ ંતેનુ ંએક જ કારણ છે - આધ્યાિત્મકતા 
તથા ત૫ યાર્ની શિક્ત  ત ેશિક્ત મેળવવા માટે જો ધ્યાનપવર્ક મારા ટંકા જીવનની િસિ ઓની તથા ત૫ યાની શિક્ત. ત શિક્ત મળવવા માટ જો ધ્યાનપવૂક મારા ટકૂા જીવનની િસિ ઓની 
સમીક્ષા કરવામા ંઆવે તો અિવ ાસ ુલોકોમા ં૫ણ િવ ાસ અન ેઉત્સાહનો સચંાર થઈ શકશે. 

-અખડંજ્યોિત, િડસેમ્બર-૧૯૬૯ 
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સાવધાન, નવો યગુ આવી રહયો છે 

કોઈ મહત્વન ં કાયર્ ફકત િવચાર કરવાથી જઈ શકત ંનથી  તનેા માટે શિક્તની જ ર ૫ડે છે  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કોઈ મહત્વન ુ કાય ફકત િવચાર કરવાથી જઈ શકત ુનથી. તના માટ શિક્તની જ ર ૫ડ છ. 
સાસંાિરક કાય મા ંધનબળ, શરીરબળ, બિુ બળ, જનબળ તથા યોગ્ય ૫િરિ થિત અન ેસાધનોની 
જ ર ૫ડે છે. ફકત િવચારો કરવાથી કોઈ સફળતા મળતી નથી. 

સ૧ૂમ જગતને જનમાનસને પર્ભાિવત કરવા યોગ્ય બનાવવા માટે, આ૫િ ઓ તથા 
િ ઓ ે િ ઓ ં ે ં ી ે ે ે ેપર્િતકૂળતાઓને સિુવધાઓ તથા અનકુળૂતામા ંબદલવા માટે પર્ચડં આત્મબળની જ ર ૫ડે છે. તેન ે

ત૫ યાર્ ારા જ વધારી શકાય છે. હજુ ઘણુ ંકામ કરવાનુ ંબાકી છે. અનૈિતક, અસામાિજક તથા 
તચુ્છ વતર્માન ૫િરિ થિત હવ ેઝાઝો સમય ટકી નિહ શકે, યગુિનમાર્ણનુ ંમહાન આંદોલન પર્ત્યક્ષ કે 
૫રોક્ષ પ ેસસંારના દરેક માણસને પર્ભાિવત કરશ,ે તેને ઢંઢોળશે, જગાડશ ેઅન ે  યોગ્ય તથા 
િવવેકપણર્ હશ ેતેન ેઅ૫નાવવાની ફરજ પાડશે  િવવકપણૂ હશ તન અ૫નાવવાની ફરજ પાડશ. 

નજીકના ભિવ યમા ંજ આવુ ંથતુ ંજોવા મળશે. તેનાથી યગુ૫િરવતર્નનો પર્ત્યક્ષ અનભુવ થશે. એ 
દરમ્યાન મહત્વની ઘટનાઓ બનશે, ભારે સઘંષર્ થશે. પા૫ ૫ણ વધશે અન ે તનેી પર્િતિકર્યા 
નવેસરથી િવચારવા અન ેનવી નીિત અ૫નાવવા માટે લોકોન ે િવવશ કરશે. દરેકે બદલાવુ ંજ 
૫ડશે. માણસ ેપોતાની રીતભાત બદલવી ૫ડશે. યગુિનમાર્ણની વતર્માન િચનગારીઓ િવ યાપી 
દાવાનળની મ પર્ચડં બનશ ેઅન ેતેની આગમા ંઆજની અનીિત તથા અિનચ્છનીયતા બળીને 
ખાખ થઈ જશે. ઊગતા સયૂર્ની મ નવો યગુ થોડા જ સમયમા ંપોતાની અરુિણમા પર્ગટ કરશ.ે 
એક નવા આંદોલનને જન્મ આપીને, તેન ે ગિતશીલ બનાવીને ત ે મોરચાની કમાન મજબતૂ 
ો ઓ ં ી ે ં ઈ ો ં ી ો એ ં ો ે ેયો ાઓના હાથમા ં સ પીને હુ ં જઈ રહયો .ં નવા નવા શરૂવીરો એમા ં જોડાતા જશ ે અન ે

યગુિનમાર્ણનુ ંઆંદોલન પોતાની િનધાર્િરત ગિતથી સુ યવિ થત રીતે આગળ વધતુ ંજશ.ે 

 હાથોમા ંનવિનમાર્ણની મશાલ સ ૫વામા ંઆવી છે તથા લોકનાયકોની  એક િવશાળ સેના 
ઊમટી રહી છે તેન ેજ રી બળ, સાહસ તથા સાધનો પરૂા ંપાડવાનુ ંકામ  હજુ બાકી છે. પરૂતી 
શિક્ત વગર તેઓ કરી ૫ણ શુ ંશકે ? તેમના માટે જ રી શિક્ત ભેગી કરવાનુ ંઆવ યક હત ુ,ં તેથી 
ત ેસાધનો ભેગા ંકરવાને વધારે મહત્વપણૂર્ માનીન ેમારે એ માટે કામે લાગી જવુ ં૫ડશ.ે આ૫ણે 
બધાએ આત્મબળ મળેવવા માટે સામિૂહક સાધનામા ં લાગી જવુ ં જોઈએ.
-અખડંજ્યોિત, િડસેમ્બર-૬૯ 
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અમારી ત૫ યાર્નો હતે-ુ કુશળ નેતતૃ્વની પિૂતર્

આજન ંલોકનેતત્વ સાવદબર્ળ છે  રાજનીિત  સમાજ  ધમર્ વગેરે ક્ષતેર્ોમા ંપોતાની પર્ખરતાના બળે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આજન ુલોકનતતૃ્વ સાવદુબળ છ. રાજનીિત, સમાજ, ધમ વગર ક્ષતર્ોમા પોતાની પર્ખરતાના બળ 
લોકોન ે તમેની પર્વિૃતઓ બદલવા માટે િવવશ કરી દે એવુ ં પર્ખર નતેતૃ્વ જોવા મળતુ ં નથી. 
વાચાળતા, લોકૈષણા અન ેછળછ નો આધાર લઈન ેચાલવા વાથીર્ અન ેસકંીણર્ લોકો ખરાબ 
પર્વિૃ ઓને બદલવામા ંસમથર્ હોતા નથી. તેઓ ધન, યશ તથા ૫દ તો મેળવી શકે છે, ૫રંત ુ
આંતિરક પર્ખરતા વગર યગુ૫િરવતર્નની જ િરયાત પરૂી થઈ શકતી નથી. આ  ૫િરિ થિતની પર્ ુ ૂ
માગં છે કે દરેક ક્ષેતર્મા ંપર્ખર નતેતૃ્વનો ઉદય થાય. ત ેઆત્મબળની પર્ખરતાથી જ શક્ય બન ેછે. 
મારી ત૫ યાર્નો ઉ ે ય એક એવા લોકસેવક વગર્ને પેદા કરવાનો છે કે  પોતાના ચિરતર્, 
યિક્તત્વ, આદશર્ તથા પર્ભાવથી એવા લોકનેતતૃ્વના અભાવન ેદૂર કરી દે. અત્યારે મહાપરુુષોની 
એક મોટી શૃખંલા અવતરવી જોઈએ,  યગુ૫િરવતર્નની મહાન સભંાવનાને સાકાર કરી શકે. 
મનુ ય મહાન છે. જો તેનામા ંમહાનતાનુ ંયોગ્ય પર્માણ પર્ગટ થઈ શકે તો ત ેસાચા અથર્મા ં
ભગવાનનો પતુર્ અન ેપર્િતિનિધ સાિબત થઈ શકે. આગામી િદવસોમા ંએવા ભાગીરથોની જ ર 
૫ડશે. ઓ સસંારનો કાયાક પ કરવામા ંતથા શાિંતની ગગંાનુ ંઅવતરણ કરાવવામા ંસમથર્ તથા 
સફળ બની શકે. 

અમારી ત૫ યાર્ન ુ ંપર્યોજન સસંારના દરેક દેશમા,ં દરેક ક્ષેતર્મા ંભાગીરથોનુ ંસ ન કરવાનુ ં છે, 
તેમના માટે પરૂતી શિક્ત તથા સાધનો ભેગા ંકરવાનુ ંછે. સાધનસામગર્ી અન ેહિથયારો વગર સૈન્ય 
લડી શકતુ ંનથી. નવિનમાણર્ માટે આગળ આવવા નતેતૃ્વ માટે હુ ં૫ડદાની પાછળ રહીન ેજ રી 
શિક્ત તથા યોગ્ય ૫િરિ થિત પદેા કરીશ. થોડાકં વષ મા ં જ દરેક િદશામા ંઅન ે દરેક ક્ષેતર્મા ંક્ષ
સયુોગ્ય લોકસેવકો પોતપોતાનુ ંકાયર્ આ યર્જનક કુશળતા તથા સફળતાપવૂર્ક કરતા જોવા મળશે. 
ેય તમેન ેજ મળશ.ે યગુિનમાર્ણ આંદોલન કોઈ સં થા નિહ, ૫રંત ુએક િદશા છે. તેથી અનેક કામ 

માટે અનેક સગંઠનો તથા પર્િકર્યાઓનો ઉદય થશ.ે ભાિવ ૫િરવતર્નનુ ં ેય યગુિનમાર્ણ આંદોલનન ે
મળે ત ેજ રી નથી. તેના ંઅનેક નામ ૫ હશે. એનાથી કોઈ ફેર ૫ડવાનો નથી. મળૂ હતે ુતો 
િવવેકબિુ ની થા૫ના અન ેસત્પર્વિૃ ઓ વધારવાનો છે. તેથી દરેક દેશ, દરેક સમાજ, દરેક ધમર્ 
તથા દરેક ક્ષેતર્મા ંઆ તત્વોનો સમાવેશ કરવા માટે નવા નેતતૃ્વનો ઉદય થવો જ રી છે. અમ ેઆ 
અત્યતં મહત્વની જ િરયાતન ે પરૂી કરવા માટે ઉગર્ ત૫ યાર્ની મદદ લઈશ. -અંખડજ્યોિત, 
િડસેમ્બર-૧૯૬૯ 
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અધ્યાત્મન ેિવ ાન ારા પર્માિણત કરીશ 

િવ ાન ેઈ ર અન ેઆત્માના અિ તત્વન ેમાનવાનો ઇન્કાર કય  તેથી જોતજોતામા ંઆખા િવ મા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

િવ ાન ઈ ર અન આત્માના અિ તત્વન માનવાનો ઇન્કાર કય , તથી જોતજોતામા આખા િવ મા 
નાિ તકતાની હવા ફેલાઈ ગઈ. પર્બુ  લોકોએ એ વાતને બરાબર ૫કડી લીધી. જો િવ ાનના 
આધારે જ આધ્યાિત્મક બાબતોનુ ંપર્િતપાદન, ૫રીક્ષણ અન ેપર્ત્યક્ષીકરણ થઈ શકે તો આજના 
નાિ તક અન ેઅિવ ાસ ુલોકો કાલે અવ ય આિ તક અન ેધમર્ન ેમાનનારા બની શકે છે. આ૫ણે 
ધમર્ અન ેઅધ્યાત્મન,ે ઈ ર અન ેઆત્માના અિ તત્વન ેએ જ આધારે સાિબત કરવા ૫ડશ ેઅન ેએ ,
શક્ય ૫ણ છે. સત્યન ેકોઈ ૫ણ કસોટી ારા કસી શકાય છે. વા તિવકતા સાચી જ સાિબત થાય છે. 
એના માટે પર્યત્ન કરવાની જ જ ર છે. ત૫સાધના એ કાયર્ન ેખબૂ સારી રીત ેપરંુૂ કરી શકે છે અન ે
કરશે. હુ ંઆ બાબતન ેએવા તરે ૫હ ચાડીશ કે સસંારના િવચારશીલ લોકોન ેઅધ્યાત્મના ગૌરવ, 
સચ્ચાઈ અને ઉ૫યોિગતાનો વીકાર કરીન ેતનેી શરણમા ંઆવવુ ં૫ડશે. 

પર્ાચીનકાળમા ંઅધ્યાત્મ િવ ાનની અનેક શાખાઓ હતી, ૫રંત ુઆ  ત ેલપુ્ત થઈ ગઈ છે. ત ે
વખત ે યોગમાગર્ના સાધકો પોતાના શરીર, મન અન ેઅંતઃકરણન ેજીવનસાધના ારા ઉત્કૃ ટ 
બનાવતા હતા. ત ે વખત ે ચમત્કાિરક અધ્યાત્મ િવ ાઓની ખતેી થતી હતી. લોકો ધીરે ધીરે 
આળસ  અસયંમી  વાથીર્ અન ે સકંીણર્ થતા ગયા  સાધનાના િસ ાતંોન ેજાણવાથી આત્મબળ આળસ,ુ અસયમી, વાથીર્ અન સકીણ થતા ગયા. સાધનાના િસ ાતોન જાણવાથી આત્મબળ 
મેળવી શકાત ુ ંનથી. મતંર્તતંર્મા ંહલકા તરના લોકો થોડીક િસિ  મેળવી લે તો તેનાથી હલકા 
પર્યોજનો જ પરૂા થઈ શકે છે અન ેતેમની િ થરતા તથા સફળતા ૫ણ થોડોક સમય જ ટકે છે. આ 
જ કારણે લોકોને પર્યોગ કરવા છતા ંઅઘ્યાત્મ િવ ાનના ચમત્કારી લાભોથી વિંચત રહવે ુ ં૫ડે છે. 
ધતૂર્તાના આધારે િસિ  કે ચમત્કાર બતાવવાની છેતરિપડંી તો ઘણા લોકો કરતા રહ ેછે અન ેભોળા ૂ હ
લોકોન ેછેતરતા રહ ેછે, ૫રંત ુવા તવમા ંઆત્મબળ પર્ાપ્ત કરીને તનેો ઉ૫યોગ સાિબત કરવાનો 
૫ડકાર વીકારી શકે એવા લોકો નિહવત ્છે. અઘ્યાત્મ િવ ાન જયા ંસધુી પોતાની વા તિવકતાને 
પર્ત્યક્ષ તથા પર્માિણત ન કરે ત્યા ંસધુી તેની માન્યતા િસ  થતી નથી. જો તેન ેસાિબત કરી શકાય 
તો આ૫ણે સતયગુની મ સમ ત માનવજાિતન ેઅધ્યાત્મની શરણમા ં લાવવામા ં સફળ થઈ 
શકીશુ.ં 

-અખડંજ્યોિત, િડસેમ્બર-૧૯૬૯ 
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સજૃનસૈિનક બનો, ઊંચુ ંિવચારો 

દરેક ૫િરજન હવ ેસજનસૈિનકની ભિમકા િનભાવવામા ં૫છાળ ના રહે  યગિનમાર્ણ ૫િરવારના દરેક 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દરક ૫િરજન હવ સજૃનસિનકની ભિૂમકા િનભાવવામા ૫છાળ ના રહ. યગુિનમાણ ૫િરવારના દરક 
૫િરજન ે પોતાની િવિશ ટ િ થિતનુ ં મ ૂ યાકંન કરવુ ં જોઈએ અને પોત ે એક િવશેષ ઉ ે યથી 
અવતિરત થયો છે એમ માનવુ ંજોઈએ. પોતે જાગ ક રહ ેઅન ેમિૂછર્ત લોકોન ેઅથવા િદવા વપ્ન 
જોનારા મઢૂમિત લોકોન ેજગાડવાની જવાબદારી સભંાળે. વાવાઝોડામા ંઆમતમે ઊડતા ંપાદંડાનંી 
મ પોત ેકોઈ ઉ ે ય વગર રખડતા ફરવાનુ ંનથી, ૫રંત ુસમદુર્મા ંરહલેી દીવાદાડંી વા બનવાનુ ંફ ુ , ુ ુ ુ

છે. દીવાદાડંી રાિતર્ના અંધકારમા ંપર્કાશ ેછે અન ેપોતાના પર્કાશ ારા ત્યાથંી નીકળતા ંજહાજોને 
ડબૂતા ંબચાવે છે. આ૫ણે ૫ણ આ લ યન ેઆ૫ણા જીવનમા ંતથા દૃિ ટકોણમા ંરાખવાનુ ંછે અને 
તે પર્માણે પોતાનો જીવનકર્મ નક્કી કરવાનો છે. 

યિકત અને સમાજ  રીત ેદઃખદ ૫િરિ થિતઓથી ઘરેાતા ંજાય છે એ જોતા ંભિવ ય અંધકારમય યિકત અન સમાજ  રીત દુઃખદ ૫િરિ થિતઓથી ઘરાતા જાય છ એ જોતા ભિવ ય અંધકારમય 
લાગે છે. આ૫ણે ખરેખર જીવનમરણ વચ્ચ ેઝોલા ંખાઈ રહયા ંછીએ. એક બાજુ સવર્નાશ અ હા ય 
કરી રહયો છે, તો બીજી બાજુ માનવતા અવાચક બની ગઈ છે. મતૃ્યએુ પરૂા ઠાઠમાઠથી પોતાનો 
સરંજામ ભગેો કરી લીધો છે. અમારંુ શુ ં થશ ેએવી ીધાથી લોકો મઝુાયેલા છે. શુ ંઆગામી 
િદવસોમા ંઆ૫ણ ંઅિ તત્વ રહશે ે કે ૫છી તેની ઇિત ી થવાનો સમય આવી ગયો છે ? આ  િદવસોમા આ૫ણ ુઅિ તત્વ રહશ ક ૫છી તની ઇિત ી થવાનો સમય આવી ગયો છ ? આ  
યિકત અને સમાજ  માગેર્ ચાલી રહયા ંછે ત ેભયકંર છે. દરેક ક્ષેતર્મા ં૫િરિ થિતઓ ગ ૂચંવાતી 
જાય છે અને અવરોધોએ આગળનો માગર્ બધં કરી દીધો છે. આ૫ણો િવવેક ૫ણ કતર્ યિવમઢૂ 
થઈન ેહતપર્ભ થઈ ગયો છે. ખબર નથી ૫ડતી કે આગળ જતા શુ ંથશે. 

િ ં ઓ ી િ ે ી ે િ ર્ િ ેઆવા િવષમ સમયમા ં જાગ ક આત્માઓની િવશેષ જવાબદારી છે. યગુિનમાર્ણ ૫િરવારે આ 
આ૫િ કાળમા ં િવશેષ ભિૂમકા િનભાવવાની છે. તેણ ેસામાન્ય નરકીટકોની મ ફકત પટેપર્જનન 
માટે જીવવાનુ ંનથી. આ૫ણે આ૫ણી િવિશ ટ િ થિતનો વારંવાર િવચાર કરવો જોઈએ. આ૫ણે 
ઊંચા ઊઠીને િવચારવુ ંજોઈએ ઉચ્ચ આદશ ની થા૫ના થાય એવુ ં કંઈક તો કરવુ ંજ જોઈએ. 
જાગ ક બ યા વગર  હવ ેકામ ચાલવાન ંનથી  જાગ ક બન્યા વગર  હવ કામ ચાલવાન ુનથી. 

-અખડંજ્યોિત, જૂન-૧૯૭૧ 
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ધમર્નુ ંિશક્ષણ ગળે કેમ નથી ઊતરતુ ં? 

નશાખોર  જગારી  ચોર  લબાડ તથા લ૫ંટ લોકો બીજા અનેક લોકોને પોતાના વા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નશાખોર, જુગારી, ચોર, લબાડ તથા લ૫ટ લોકો બીજા અનક લોકોન પોતાના વા 
બનાવી દે છે, ૫રંત ુધમર્નુ ંિશક્ષણ અત્યતં યે કર હોવા છતા ંલોકોના ગળે ઊતરતુ ં
નથી, ધમ ૫દેશકોન ેસાચા અનયુાયીઓ મળતા નથી. તઓે પર્શસંા તથા દિક્ષણા તો 
મળેવી લ ેછે, ૫રંત ુબીજા લોકો એમનુ ંઅનકુરણ કરે એવો પર્ભાવ પેદા કરી શકતા 
નથી. એવુ ંનથી કે સાભંળનારા એમની ઉપકે્ષા કરે છે અથવા તો  કહવેામા ંઆવે તે 
સારગિભર્ત નથી હોત ુ.ં જો એવુ ંજ હોત તો લોકો સાભંળવા જ ના આવત. ૫છી 
ધમ ૫દેશકોને દિક્ષણા અને પર્શસંા ૫ણ ના મળત. 

ધ ે ે ી ઊ ો એ ં એ ે ે ં ઓં અં ં એધમ ૫દેશ ગળે નથી ઊતરતો એન ુકારણ એ છે કે સાભળનારાઓના અંતરમા એક 
સ ૂ મ ૫રીક્ષક ચતેના પોતાની સહજ બિુ થી ઉ૫દેશ આ૫નારના મમર્ થળને પારખ ે
છે. જો ત્યા ંવાણી અને વતર્નમા ંઅંતર જણાય તો તેનાથી છ નો પ ટ આભાસ થઈ 
જાય છે. એનાથી સાભંળનારનુ ંઅંતઃકરણ સતકર્ થઈ જાય છે અને આત્મરક્ષા માટે 
એવો ઘરેો બનાવી લે છે, નાથી કોઈ છેતરનારની જાળમા ંફસાતા ંબચી જવાય. આ 
સ ૂ મ અવરોધોના કારણે ોતા તથા વકતા વચ્ચે ઊંડી ખાઈ બની જાય છે, આથી 
તઓે એકબીજાથી દૂર જ રહ ેછે. 

તે પોતાની જાતને પર્ભાિવત કરી શકે છે તે જ બીજાઓન ે૫ણ પર્ભાિવત કરી શકે છે. 
તેનુ ંજ અનકુરણ બીજા લોકો કરે છે. અનકે ધમ ૫દેશકોએ ક ટ સહન કરીને, ત્યાગ 
તથા બિલદાન ારા અસખં્ય અનયુાયીઓ ઉભા કયાર્ છે. બુ  અને મહાવીરના 
અનયાયીઓ પોતાની સખસગવડોને લાત મારીને સત્પર્યોજનો માટે જીવ હથળેીમા ંઅનયુાયીઓ પોતાની સખુસગવડોન લાત મારીન સત્પર્યોજનો માટ જીવ હથળીમા 
રાખીને આગળ આ યા હતા. તમેની ત૫ યાર્એ જ તેમનામા ંએટલી બધી પર્ખરતા 
પેદા કરી હતી કે તઓે સસંારના  ખણૂામા ંગયા ત્યા ંતેમણ ે૫િરવતર્નનો ચમત્કાર 
કરી દીધો. 
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પર્િતભાશાળી લોકનાયકોની જ ર

ં ૌ ી ો ં ર્ એ ે ે ો ી ે એ

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આજના યગુનુ ંસૌથી મોટંુ કાયર્ એ જ છે કે લોકમાનસ ૫ર પર્ભાવ પાડી શકે એવા 
પર્િતભાશાળી લોકનાયકો તયૈાર કરવા તઓે ટલા વધારે પર્માણમા ં તૈયાર થશ ે
એટલા ં જ પર્માણમા ં લોકમાનસ ઉત્કૃ ટ બનતુ ં જશે. એનાથી પર્ચિલત લોકપર્વાહ 
બદલાશે. બરબાદી અને ઘ્વસંમા ં ખચાર્તી શિક્ત જ્યારે સ નાત્મક કાય  કરવા 
લાગશે તો ખબૂ ઝડ૫થી સ નાત્મક પર્વિૃ ઓ ૫ણ શ  થઈ જશે. દરેક માણસ જ્યારે 
ઉત્થાન િવશે િવચારશે, સત્કારોમા ંરત રહશેે તો અપેિક્ષત નવિનમાર્ણ અસખં્ય આધારે 
આપોઆ૫ ઊભા થતા જશે. માણસની ઉત્પાદન શિક્ત અપાર છે. તેની પાસ ે
સામથ્યર્ની કોઈ કમી નથી  સાધનો ૫ણ િવપલ પર્માણમા ં છે  આ  આ બધી જ સામથ્યની કોઈ કમી નથી. સાધનો ૫ણ િવપલુ પર્માણમા છ. આ  આ બધી જ 
શિક્તઓ બરબાદ થઈ રહી છે. તેમનો ઉ૫યોગ ઝઘડા તથા િવનાશ માટે થઈ રહયો 
છે. એના જ કારણે ચારેય બાજુ ભયકંર સમ યાઓ સજાર્ઈ છે. જો લોકમાનસના 
પર્વાહને બદલી શકાય અન ેબરબાદી તથા િવનાશને િવકાસમા ંબદલી નાખવામા ં
આવે તો ઉજ્જ્વળ ભિવ યના અવતરણમા ંઝાઝી વાર નિહ લાગે. 

લોકમાનસને તથા યગુના પર્વાહને બદલી શકે એવી પર્િતભાઓની આ  ખબૂ જ જ ર 
છે. જો આવી િવભિૂતઓ મળી જાય અને તઓે ભગીરથ વી ત૫સાધના કરે તો 

ો િ ં ી ી ે ેનવયગુનો ૫િતતપાવન પર્વાહ ગગંાની મ આ ધરતી ૫ર અવ ય વહલેા લાગશે. 
આ યગુભાગીરથો બી  ક્યાયંથી નિહ મળે. વાનપર્ થ ૫રં૫રાને પનુજીર્િવત કરીને જ 
તેમને તયૈાર કરવા ૫ડશે. ગહૃ થો પી નરરત્નો આ રીતે જ મળી શકશે. 
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ઈ રી કાયર્મા ંમદદ કરવા તમારો જન્મ થયો છે 

ે અં ો ે ી ો ો ે ં ે ી ો ો ી

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સયૂ દય થતા ૫હલેા અંધકાર ગાઢ હોય છે. દીવો હોલવાતા ૫હલેા ંતેની જ્યોત મોટી 
થઈ જાય છે. મરતી વખત ેમાણસોનો ાસ વધારે તી  થઈ જાય છે. અત્યારે ૫ણ 
કંઈક આવુ ંજ થઈ ર ુ ંછે. અસરુતા પોતાનુ ંઆિધ૫ત્ય જાળવી રાખવા માટે અનકે 
પર્પચં કરી રહી છે તથા જોરદાર સઘંષર્ કરી રહી છે. ભતૂકાળમા ં૫ણ આવુ ંથતુ ંહત ુ.ં ૂ
એનાથી િનરાશ થવાની જ ર નથી. રાિતર્ પરૂી થતા ં  રીતે િદવસ ઊગે છે એ જ 
રીતે નવયગુનુ ં આગમન ૫ણ નક્કી જ છે. આ સિંધકાળ છે. એમા ં યગુિનમાર્ણ 
૫િરવારના સભ્યોએ પોતાની િવશષે જવાબદારીને સમજવાની છે. એ દેવાત્માઓ 
ઈ રના કાયર્મા ંમદદ કરવા માટે જ મ્યા છે  આ હકીકત બરાબર ધ્યાનમા ંરાખવાની ઈ રના કાયમા મદદ કરવા માટ જન્મ્યા છ. આ હકીકત બરાબર ધ્યાનમા રાખવાની 
છે. સમય તો અવ ય બદલાશે. ભગવાનની ઇચ્છા પરૂી થઈને જ રહશેે. જો આ૫ણ ે
આ૫ણા કતર્ યની ઉપેક્ષા કરીશુ ંતો આ૫ણે જ ખોટમા ંરહીશુ.ં િવિશ ટ આત્માઓ જો 
પોતાની જવાબદારીને ભલૂી જાય તો ૫છી તેમને ઈ ર, સમાજ તથા પોતાના 
અંતરાત્મા સામે લિજજત થવુ ં૫ડશે. કાયર્ તો એના કર્મ પર્માણ ેપરંુૂ થવાનુ ંજ છે. 
યગુ૫િરવતર્નના પણુ્યદાયક સમયમા ંપોતાના ંકતર્ યોને પરુા કરીને જ આ૫ણે ેયના 
અિધકારી બની શકીશુ.ં સેતબુધં બાધંવામા ં રીંછવાનરોની, ગોવધર્ન ઊંચકવામા ં
ગોવાિળયાઓની, ધમર્ચકર્ પર્વતર્નમા ંબૌ  િભ ઓુની અને વતતંર્તા આંદોલનમા ંગોવાિળયાઓની, ધમચકર્ પર્વતનમા બૌ  િભ ઓુની અન વતતર્તા આંદોલનમા 
સત્યાગર્હીઓની  ભિૂમકા હતી એવુ ંજ સાહસ આ યગુ૫િરવતર્નના પાવન સમયમા ં
આ૫ણે કરી બતાવવાનુ ં છે. આ સમય ઉપકે્ષા કે આળસ કરવાનો નથી. અત્યારે 
આ૫ણી જાગ કતા અને સિકર્યતા બીજાઓને અનકુરણ કરવા યોગ્ય હોવી જોઈએ. 
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આગલી હરોળના દી૫ક, કારતસૂ અન ેબીબા ંબનો 

િ ે ં િ ર્ ં ે ે ે ે ો ઉ

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

 શિક્તના આધારે નવયગુનુ ં િનમાર્ણ થવાનુ ં છે ત ેઆત્મબળ છે. આ  તેનો જ ઉ ભવ 
થવાનો છે. જો ૫િરજનો પોતાન ેદી૫કની મ સળગાવશે તો એકથી બીજો દીવો સળગશે 
અને અંધકારને ૫ડકાર ફેંકનારી િદવાળીનુ ંઉત્સાહપણૂર્ ૫વર્ આ૫ણી સામે હાજર થશે. આ  
આ૫ણુ ંકતર્ ય એ જ છે કે પોતાને વધારે આત્મબળ સ૫ં  બનાવીએ અને આ૫ણને િવશષે 
પે  ભિૂમકા ભજવવા માટે  મોક યા છે તેનો િનવાર્હ કરીએ. આ૫ણે ૫િવતર્તા અને 
પર્ખરતા વધારવી જોઈએ. આ૫ણે ૫હલેા બદલાવુ ં જોઈએ કે થી યગુ બદલાય. જો 
આ૫ણે સધુરીશુ ંતો જ યગુ સધુરશે. આ૫ણે આગલી હરોળમા ંચાલવુ ંજોઈએ. ભગીરથ 
શખં વગાડતા વગાડતા આગળ ચાલતા હતા અને ગગંા તેમની પાછળ પાછળ વહતેી હતી. 
નવા યગુના દેવમાનવો કેવા ં હશે એનુ ં ઉદાહરણ પોતાના ૫મા ં રજૂ કરીને જ બીજા 
લોકોને તેનુ ંઅનકુરણ કરવા માટે પર્ોત્સાિહત કરી શકાય છે. ૫હલેા ંબીબુ ંતૈયાર કરવુ ં૫ડે 
છે, ૫છી જ તેમા ંમિૂતર્ઓને ઢાળી શકાય છે. ગોળીબાર કરતા ૫હલેા ંકારતસૂ બનાવવા ૫ડે 
છે. આ૫ણે આગલી હરોળના દી૫ક, કારતસૂ અને બીબા ંબનવાનુ ંછે. 

આ યગુ ૫િરવતર્નનો પાવન સમય છે. યગુદેવતાએ આ૫ણને બધાને ઢંઢો યા છે. મછૂાર્ 
છોડીને નવયગુની આરતી ઊતારવા માટે થાળ સજાવવાનુ ંઆમતંર્ણ આપ્યુ ંછે. આનાકાની 
કયાર્ વગર યગુના પોકારને અનુ ૫ પોતાના િચતંન અને પર્યાસોમા ં પર્ખરતા લાવવી 
ોઈએજોઈએ. 

સાધના, વાધ્યાય, સયંમ અને સેવા એ ચારેય આત્મિનમાર્ણના ં ચરણ છે. એમને 
અ૫નાવવાથી જ સાચા અથર્મા ંઆત્મબળ સ૫ં  બની શકાય. આ માટે મના પર્યાસો 
ઢીલાપોચા હોય તેમણે એમા ંતી તા લાવવી જોઈએ. ઓ એ માગેર્ વ યા છે તેમણે એમા ંઢીલાપોચા હોય તમણ એમા તી તા લાવવી જોઈએ. ઓ એ માગ વ યા છ તમણ એમા 
ગિત વધારવી જોઈએ. લોકમાનસના ભાવનાત્મક શિુ કરણને આજના યગુની સૌથી 
મહત્વની જ િરયાત માનીને ાનય  માટે, િવચારકર્ાિંત માટે ઉત્સાહપવૂર્ક લાગી જવુ ં
જોઈએ. આ િવષમ સમયમા ંઆજ  સૌથી મોટી સેવા છે. 
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ગણુ, કમર્ તથા વભાવની શિુ  

ી ઓ ી ે ે ે ો ો ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બીજાઓની મદદ મેળવવા માટે તેમના દરવાજા ખખડાવવાનો ટલો પર્યત્ન કરવામા ં
આવે છે એટલો જ પર્યત્ન પોતે વાવલબંી બનવા માટે કરીએ તો વધારે સફળતા મળે છે. 

એક જ દેવતા એવા છે, મની સાધનાનુ ં૫િરણામ અવ ય મળે છે. તે શિક્તશાળી મહાદેવ 
છે - આત્મદેવ. આત્મદેવની ઉપાસનાનો અથર્ છે પોતાના ગણ, કમર્ વભાવન ેશ  અને છ  આત્મદવ. આત્મદવની ઉપાસનાનો અથ છ પોતાના ગણુ, કમ વભાવન શુ  અન 
૫િવતર્ બનાવવા. મનુ યમા ં અપાર શિક્તઓ રહલેી છે. થોડોક શરત છે કે એ માટે 
તત્પરતાપવૂર્ક ઉત્કૃ ટ પર્યાસ કરવો. મહામાનવોના જીવનમા ં ડગલે ને ૫ગલે આ જ 
હકીકત જોવા મળે છે. તેમણ ેપોતાના ગણુ, કમર્ અને વભાવને યવિ થત અન ેઉત્કૃ ટ 
બનાવવાનો પર્યાસ કય  છે  જયા ંસધી આત્મિવજયની ત૫ યા પરી રીતે ફળદાયી ના બને બનાવવાનો પર્યાસ કય  છ. જયા સધુી આત્મિવજયની ત૫ યા પરૂી રીત ફળદાયી ના બન 
ત્યા ંસધુી તેમણે પર્યત્નો ચાલ ુજ રાખ્યા. 

આળસ તથા પર્માદ એ બે દુગુર્ણો માણસની શિક્તનો સૌથી વધારે નાશ કરે છે. અ ત ય ત 
અને અ યવિ થત લોકો અમ ૂ ય સમયન ેવેડફતા રહ ે છે. એના ૫િરણામે તેમનુ ંસૌભાગ્ય 
૫ણ ગમુ થઈ જાય છે. પરુુષાથીર્, મશીલ, મન વી અને કમર્૫રાયણ મનુ યો િનરંતર 
આત્મિનમાર્ણમા ં સલંગ્ન રહીને થોડાક સમયમા ંજ એટલા ંબધા સયુોગ્ય અને સક્ષમ બની 
જાય છે કે પોતાની યોગ્ય આકાકં્ષાઓને સહજ રીતે પરૂી કરી શકે. 

ઈ ે િ ં ે એ ો ી િ ે ેઈમાનદાર, ભલા અને ચાિરતર્વાન માણસ બનવ ુ તે એક બહુ મોટી પર્ાિપ્ત છે. તે 
પર્ામાિણકતાના આકારે બીજાઓનો પર્ેમ તથા સ ભાવ સહજ રીતે મેળવી શકાય છે. 
આતકંવાદી અને ઉ ડ યિક્ત ટલી અહકંારી બને છે એના કરતા ંઅનેકગણુ ંસન્માન 
િવનયશીલ અને સસું કારી યિક્ત પર્ાપ્ત કરી શકે છે. વાવલબંનની સાધના કરનારા લોકો 

ો ો ે ે ી ે ી ે ીજ પોતાના મનોરથ પરૂા કરવાનુ ં વરદાન પર્ાપ્ત કરે છે. આ હકીકતને ટલી વહતેી 
સમજીએ એટલુ ંજ ેય કર છે. -અખડંજ્યોિત, એિપર્લ-૧૯૭૩ 
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વતર્માનમા ંકેિન્દર્ત રહતેા ંશીખો 

પર્િતકળતા જોઈને સતંલન ના ખોશો  રાત અન ેિદવસની મ માનવજીવનમા ં િપર્ય તથા અિપર્ય 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પર્િતકૂળતા જોઈન સતલુન ના ખોશો. રાત અન િદવસની મ માનવજીવનમા િપર્ય તથા અિપર્ય 
ઘટનાઓ બનતી રહ ેછે. એ બનં ેપર્કારની અનભુિૂતઓના કારણે જ જીવનની શોભા તથા સાથર્કતા 
છે. અનકુળૂ અન ેપર્િતકળૂ ૫િરિ થિતઓના કારણ ેમળતી સિુવધા કે અગવડોનુ ંમાનવના સ ણો 
ટલુ ં મહત્વ નથી. પરુુષાથર્, સાહસ, ધીરજ, દીઘર્દૃિ ટ, સતંલુન વા સ ણોની ૫રીક્ષા તથા 

િવકાસ પર્િતકળ ૫િરિ થિતઓમા ંજ થઈ શકે છે  જો સદાય અનકળતા જ રહ ેતો ૫છી એક જ િવકાસ પર્િતકળૂ ૫િરિ થિતઓમા જ થઈ શક છ. જો સદાય અનકુળૂતા જ રહ તો ૫છી એક જ 
ઘરેડમા ંજીવન જીવતા લોકો ગણુોની દૃિ ટએ પાછળ જ રહશેે. અનકુળૂ િ થિતનો લાભ લઈન ે
સગવડના ંસાધનો વધારીએ અન ેપર્િતકળૂતાના ૫થ્થર સાથ ેતમેન ેઘસીન ેપોતાની પર્િતભાને 
તી ણ બનાવીએ ત ેયોગ્ય અન ેજ રી છે. 

ે ો ો િ િ િ િ િ ો ી ે ે ે ે ી ે ેકેટલાક લોકો પર્િતકળૂ ૫િરિ થિતમા ંમાનિસક સમતોલન ગમુાવી બેસ ેછે અન ેખબૂ દુખી રહ ેછે. 
એકવાર પર્યત્ન કરવાથી જો ક ટ દૂર ના થાય કે સફળતા ના મળે તો િનરાશ થઈ જાય છે. 
કેટલાક લોકો તો વળી ભિવ યમા ંિવ૫િત આવવાની શકંાથી ઘરેાયલેા રહ ેછે. અગવડનુ ંસમાધાન 
શોધવાને બદલે, પરુુષાથર્ તથા ઉપાય કરવાના બદલે તેઓ િચતંા, ભય, િનરાશા, શકંા, ઉિ ગ્નતા 
વગેરેમા ંફસાઈને પોતે જ એક નવી આ૫િ  ઊભી કરે છે  વગરમા ફસાઈન પોત જ એક નવી આ૫િ  ઊભી કર છ. 

િચતંાગર્ ત રહતેા લોકો િનિ ત લોકો કરતા ંવધારે ખોટમા ં રહ ે છે. મગજ સમ યાઓમા ં ટલુ ં
અટવાયેલુ ં રહશે ેએટલુ ં જ ત ે સમ યાઓ ઉકેલવામા ંઅસમથર્ બની જશ.ે કર્ોધી, આવેશગર્ ત, 
ઉ ેિજત તથા આકર્ોશથી ભરેલુ ંમગજ િવ બુ્ધ થઈ જાય છે. હકીકતો ૫ર િવચાર કરીને તેઓ 
યોગ્ય િન કષર્ કાઢી શકતા નથી. િચતંાનુ ંકારણ દૂર થતુ ંનથી. ઊલટંુ એવા લોકોનુ ંશારીિરક તથા 
માનિસક વા થ્ય ૫ણ બગડી જાય છે. આમ તેમન ેબમણુ ંનકુસાન થાય છે. પોતાને અસક્ત, 
અસહાય, અપગં કે અનાથ માનવાથી જ િચંતાગર્ ત મનઃિ થિતનુ ંિનમાર્ણ થાય છે. સાહિસક માણસ 
મુ કેલીઓને પોતાના પરુુષાતન માટે એક ૫ડકાર માને છે. આત્મિવ ાસ ુલોકો પોતાના પરુુષાથર્થી 

ી ી ી ી ીમોટી મોટી મુ કેલીઓન ેઅન ેસતંલુનથી કામ લ ેતો તેન ેકોઈ ન ેકોઈ માગર્ અવ ય મળી આવ ેછે. 
જો વતર્માનમા ં કેિન્દર્ત રહવેાનુ ંશીખી લવેામા ંઆવે તો િચતંા કરવાનુ ંકોઈ કારણ નિહ રહ ેઅને 
તેની જ ર ૫ણ નિહ જણાય. ને બદલી ન શકાય તેને શાિંતપવૂર્ક સહન કરવુ ંજોઈએ. મુ કેલીના 
સમયે વધારે સાહસ અન ેપરુુષાથર્ની જ ર ૫ડે છે. આ  મોટી જવાબદારીઓ જોઈને િચતંાની 
આગમા ંબળવામા ંઅન ેઅસહાય બનીન ેબસેી રહવેામા ંબિ માનંી નથી અખડંજ્યોિત  આગમા બળવામા અન અસહાય બનીન બસી રહવામા બિુ માની નથી. -અખડજ્યોિત, 
એિપર્લ-૧૯૭૩ 
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દરેક કામ પરૂા મન તથા મથી કરો 

શરીરમા ંશિક્તનો અભાવ નથી  તે પર્ચર પર્માણમા ં છે  જો તેનો યોગ્ય રીતે સદ૫યોગ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

શરીરમા શિક્તનો અભાવ નથી. ત પર્ચરુ પર્માણમા છ. જો તનો યોગ્ય રીત સદુ૫યોગ 
કરવામા ંઆવે તો સામાન્ય રીતે લોકો ટલુ ં કામ કરે છે તેના કરતા ંબમણુ ં કામ તો 
સહલેાઈથી કરી શકાય. સારા હતેઓુ માટે ટલી શિક્ત ખચાર્ય છે એના કરતા ંવધારે શિક્ત 
નકામા ં કાય મા ંખચાર્તી રહ ે છે. જો ધ્યાન રાખવામા ંઆવે તો શિક્તના એ દુરુ૫યોગને 
અટકાવી શકાય છે અને સાથર્ક કાય મા ંતેનો સદ૫યોગ કરી શકાય છે  અટકાવી શકાય છ અન સાથક કાય મા તનો સદુ૫યોગ કરી શકાય છ. 

કેટલાક લોકો જીવનમા ંઆવતી ચડતી૫ડતીને બહ ુમોટા વ ૫મા ં જુએ છે અને તેનાથી 
ખબૂ ઉ ેિજત અને ઉિ ગ્ન થઈ જાય છે. માનિસક ઉ ગેથી ટલી શિક્ત ન ટ થઈ જાય છે 
તેનો જો સ નાત્મક િચતંનમા ંઉ૫યોગ કરવામા ંઆવે તો તેનાથી અપાર ાનવિૃ  થઈ 
ે ે ે ર્ િ િ ં ઊં ે ં ં ે ેશકે છે અને વતર્માન િ થિત કરતા ંઊંચે ઊઠવામા ંતથા આગળ વધવામા ંસફળતા મળે છે. 

 માણસ ટલો માનિસક તણાવ તથા દબાણ અનભુવશે એટલુ ંજ તેનુ ંશરીર અને મન 
રોગી બની જશે. એની સાથે સાથે અધર્રુગ્ણ તથા અ ત ય ત કહવેામા ંતેની િવકૃિતઓ 
ઊભી થશે. આવી મનઃિ થિતવાળો માણસ પોતાના માટે તથા પોતાના સાથીઓ માટે એક 
સમ યા બની જાય છે  તે પોતે શાિંતથી રહતેો નથી અને બીજાઓન ે૫ણ શાિંતથી રહવેા સમ યા બની જાય છ. ત પોત શાિતથી રહતો નથી અન બીજાઓન ૫ણ શાિતથી રહવા 
દેતો નથી. 

જ્યારે ૫ણ કામ કરવાનુ ંહોય ત્યારે પરૂા મન, મ, મનોયોગ, િદલચ પી અને તત્પરતાથી 
કરવુ ં જોઈએ. જો ખબૂ તન્મયતાથી કામ કરવામા ંઆવે તો તે સારંુ થશે અને વધારે 
પર્માણમા ંથશે. સશંોધકો અને વૈ ાિનકો આવુ ંજ કરે છે. જ્યારે તેઓ પોતાનુ ંકામ કરે છે 
ત્યારે તેમા ંખોવાઈ જાય છે. તેમને બીજી કોઈ વાત સઝૂતી નથી. 

િબનજ રી કાય માથંી શિક્ત બચાવીને તેનો ઉ૫યોગી કાય મા ંસદુ૫યોગ કરવો, હળવા 
મનથી ૫રંત પરી િદલચ પીથી કામ કરવ ં  મ અને આરામન ંસમતોલન જાળવવ ંવગેરે મનથી ૫રત ુપરૂી િદલચ પીથી કામ કરવ,ુ મ અન આરામન ુસમતોલન જાળવવ ુવગર 
એવા સતૂર્ો છે, મન ેઅ૫નાવવામા ંઆવે તો સારંુ અને વધારે કામ કરી શકાય છે.  લોકો 
પોતાના શારીિરક તથા માનિસક સમતોલનનુ ંધ્યાન રાખી ઉ૫યોગી અને મહત્વના ંકાય મા ં
પોતાનુ ં ધ્યાન ૫રોવે છે. તેઓ જ સફળ અને ઉ ત જીવન જીવી શકે છે. 
-અખડંજ્યોિત, એિપર્લ-૧૯૭૩ , પર્
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યગુિનમાર્ણની પર્િકર્યા િવ યાપી બનશ ે

િ ર્ િ ે ં ં િ ર્ ં િ

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવાર અત્યારે ભારતમા ંમાનવજાતના ભાગ્યનુ ં િનમાર્ણ કરનારંુ અિભયાન 
લાગે છે, ૫રંત ુઆગામી સમયમા ંતે િવશાળ બનીને સવર્તર્ ફેલાશે. ત્યારે કોઈ એક સં થા કે 
સગંઠનનુ ં િનયતંર્ણ કે િનદેર્શ નિહ ચાલે. કરોડોની સખં્યામા ં જુદાજુદા તરના એવા 
જ્યોિતઃપુજં પર્ગટ થશે કે તેમની અપાર શિક્તથી થનારા કાય  અન૫ુમ અને અ ત 
કહવેાશે. 

આ મહાન ૫િરવતર્નના સતૂર્ધાર મહાકાળ જ છે. તેઓ જ સમય પર્માણે પોતાના 
તાડંવનતૃ્યને તી તમ કરતા જશે. તાડંવનતૃ્યથી પેદા થયલેી ગગનચુબંી જાજ્વ યમાન 
જ્વાલાઓ જનાને નવામા ં ફેરવી નાખવાની ભિમકા કેવી રીતે િનભાવશે તનેી ક પના જ્વાલાઓ જૂનાન નવામા ફરવી નાખવાની ભિૂમકા કવી રીત િનભાવશ તની ક પના 
કરવાનુ ંસામાન્ય બિુ વાળા મનુ યો માટે બહુ મુ કેલ છે.  થવાનુ ંછે તે થઈને જ રહશેે. 
યગુ બદલાવવાનો જ છે. આજની ગાઢ અંધકારભરી રાિતર્ આવતીકાલના સોનેરી 
સયૂ દયમા ંબદલવાની જ છે. 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવારનુ ંસગંઠન આ ઉ ે યને પરૂો કરવા માટે જ થયુ ં છે. મેં મારી તી ણ 
દૃિ ટથી સસું કારી આત્માઓને શોધ્યા છે. તેમની પાસે પવૂર્સિંચત આત્મબળ પી સ૫ંિત 
૫હલેેથી જ પરૂતા પર્માણમા ં છે. ગાયતર્ી ય ોના બહાને, સત્સાિહત્ય ારા આકષીર્ને તથા 
યિક્તગત સ૫ંકર્થી એ મોતીઓને ભેગા ંકરીને માળા ગ ૂથંી છે. ૫ૂ

િરવતર્ન ભારત પરૂત ુ ંજ સીિમત નિહ રહ ે કે ફકત િહંદુઓ સધુી જ તે મયાર્િદત નિહ રહ.ે 
આખા િવ નુ ં૫િરવતર્ન થવાનુ ં છે. બધી જ જાિતઓનુ ં િનમાર્ણ થશે. ધરતી ૫ર વગર્નુ ં
અવતરણ અને મનુ યોમા ંદેવત્વનો ઉદય કોઈ દેશ, ધમર્ કે જાિત પરૂતો સીિમત નિહ રહ.ે 

િ ી િ િ ી ે ે િ િ ેયગુિનમાર્ણની પર્િકર્યા િવ યાપી બનશે અને િવકિસત થશે. 

-અખડંજ્યોિત, એિપર્લ-૧૯૭૩ 
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આત્મબળવાળા આત્માઓ આગળ આવે

યગિનમાર્ણ ૫િરવારના સભ્યોએ એવ ંિવચારવ ંજોઈએ કે તેઓ સામાન્ય યિક્ત નથી  ૫રંત િવશેષ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુિનમાણ ૫િરવારના સભ્યોએ એવ ુિવચારવ ુજોઈએ ક તઓ સામાન્ય યિક્ત નથી, ૫રત ુિવશષ 
છે. એમણ ે િવશેષ ફરજ અન ેજવાબદારી િનભાવવાની છે. આ ફરજથી િવમખુ રહનેાર ખોટના 
ભયથી કે પોતાના અંગત જીવનમા ંસખુસગવડમા ંકમી આવવાના ભયથી કદાચ બચી જાય, ૫રંત ુ
એના બદલે ભગવાનના પોકારથી, અંતઃપર્ેરણા અન ેયગુના પોકારનો અનાદર કરવાથી આત્મા 
પોતાને જ િધક્કારે છે એનાથી એ કોઈ ૫ણ રીત ેબચી શકશ ેનિહ. આ આત્મદંડ એમન ેએટલો 
ભારે ૫ડશ ેકે એ પોતાની જાતન ેમાફ નિહ કરી શકે. 

યગુ૫િરવતર્નના સમયમા ંભગવાન પોતાના િવશેષ પાષર્દોન ેમહત્વપણૂર્ ભિૂમકાઓ ભજવવા માટે 
મોકલે છે. યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના ૫િરજનો િનિ ત પ ેઆ શૃખંલાની મજબતૂ કડી છે. એમને 
ભગવાન ેખબૂ કાળજીપવૂર્ક સુ મ દૃિ ટથી શોધીન ેપર્મે પી સતૂર્મા ં૫રો યા છે. આમ તો બધા જ 
આત્માઓ ઈ રના સતંાનો છે, ૫ણ મણે પોતાની જાતન ેતપાવી છે, પોતાને ઘડયા છે એમન ે
ઈ રનો િવશેષ પર્ેમ તથા કૃપા મળતા ંરહ ેછે. એનો બદલો ભૌિતક સખુસગવડતાના ૫મા ંનથી 
મળતો. આ લાભ પર્વીણતા અન ેકમર્૫રાયણતાના ફળ વ પ ેઆિ તક કે નાિ તક બનં ેમળેવી શકે 
છે. ભગવાન ન ેપર્ેમ કરે છે એને ૫રમાથર્ના ંકાય  કરવા માટે અંતઃ રણા અન ેસાહિસકતા વા 
વરદાનો આપે છે  યગિનમાર્ણ યગ ૫િરવતર્નના ખબ મહ વપણર્ અવસર ૫ર એમન ેહનમાન તથા વરદાનો આપ છ. યગુિનમાર્ણ યગુ ૫િરવતર્નના ખબૂ મહત્વપણૂર્ અવસર ૫ર એમન હનમુાન તથા 
અંગદ વી િવશેષ ભિૂમકા ભજવવા માટે આ જન્મ મળયો છે. યગુ૫િરવતર્નના ં કાય મા ં
અસાધારણ રુિચ અન ે કંઈક કરી ટવાની અંતઃપર્ેરણા સતત થતી રહ ે છે. આ૫ણે આ તથ્યન ે
સમજવુ ંજોઈએ અન ેઆળસ, પર્માદમા ંએક ૫ણ ૫ળ ગમુા યા વગર પોતાના વ ૫ અને લ યન ે
સતત યાદ રાખવા જોઈએ. પોતાના અવતરણના પર્યોજનને પરંુૂ કરવા માટે સતત કાયર્શીલ રહવે ુ ંૂ ુ ુ
જોઈએ. આ કામ કયાર્ વગર યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના સભ્યને શાિંત મળી શકતી નથી. અંતરાત્માની 
ઉપેક્ષા અન ેઅવ ા કરીન ે કે લોભમોહના કાદવમા ંફસાઈ રહીને લાભ મેળવવા ઇચ્છે તો ૫ણ 
એના મનનુ ંઅંત ં  એન ેમોટી સફળતા મળેવવા દેત ુ ંનથી. દુિનયાદારીની જજંાળમા ંફસાનારા 
તથા આંધ ં અનકુરણ કરનારાઓમાથંી આ૫ણે પોતાની જાતન ેઅલગ કરી આ૫ણો ર તો નક્કી 

ો ે ી ો ં ે ે ો ે ેકરવો ૫ડશે. આગલી હરોળમા આવનારન ે જ ેય પર્ાપ્ત કરવાનો અવસર મળે છે. મહાન 
પર્યોજનો માટે ભીડ તો પાછળ આવતી રહ ેછે અન ેએ પોતાના અનગુામીઓથી ઓ  ંનિહ, ૫ણ 
કંઈક વધારે કામ કરે છે, ૫ણ ત્યારે ેય અન ેસૌભાગ્યનો અવસર વીતી ગયો હોય છે. ગરુુદેવ 
ઇચ્છતા હતા કે યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના આત્મબળ સ૫ં  આત્માઓ આ િદવસોમા ંઆગળ આવ ે
અન ે આગલી હરોળમા ં ઉભા રહનેારાની, યગુિનમાર્તાઓની ઐિતહાિસક ભિૂમકા િનભાવે.., ુ ૂ
અખડંજ્યોિત, એિપર્લ-૧૯૭૩   
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િસિ ઓ િવભિૂતઓની માતર્ છાયા

યગ૫િરવતર્નની આ પવર્વેળાએ સારા ંપર્યોજનોની પિતર્ માટે એવી આત્મબળ સ૫ં  િવભિતઓની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુ૫િરવતનની આ પવૂવળાએ સારા પર્યોજનોની પિૂત માટ એવી આત્મબળ સ૫  િવભિૂતઓની 
જ ર ૫ડશ,ે  ભૌિતક સાધનોથી નિહ, ૫ણ પોતાના આત્મબળથી માણસોના મનન ે દુખદાયક 
પર્વાહમાથંી બદલવાનુ ં સાહસ કરી શકે. આ કાય  યાયામશાળાઓ કે પાઠશાળાઓ પરૂા ં કરી 
શકતી નથી કે શ ો યા અથર્સાધનો પરૂા ંકરી શકતા નથી. એના માટે સૌથી આગળ ચાલનારા 
લોકનાયકોની જ ર ૫ડશે,  મન વી અન ેત૫ વી બનવામા ંપોતાનુ ંગૌરવ સમ  અન ે મની 
મહત્વાકાકં્ષાઓ ભૌિતક લાભની મોટાઈથી દૂર રહી આિત્મક મહ ા ૫ર કેિન્દર્ત હોય. ભૌિતક 
લાભોથી લલચાઈન ેલોભમોહના ંબધંનોમા ંબધંાયેલી યિક્ત આ તરના લાભથી વિંચત રહ ેછે. 

માણસમા ં દેવત્વના ઉદય અન ે ધરતી ૫ર વગર્ના અવતરણની આ પણુ્ય ઘડી છે. એમા ં
મહામાનવોએ મહત્વપણૂર્ ભિૂમકા િનભાવવી ૫ડશે. તેમણે જ આગેવાની લઈને અનકે લોકોન ેઆ 
માગેર્ ચાલવાની પર્રેણા આ૫વી ૫ડશે. ઇિતહાસના  આકાશમા ંઆવા જ મહામાનવો પર્કાિશત 
નક્ષતર્ની મ અનતંકાળ સધુી ચમકતા રહ ે છે. એમના માટે આ સમય સવુણર્કાળ વો છે. 
મહાકાળે એમનુ ંજ આ ાન કયુર્ં છે. યગુના આત્માએ એમન ેજ પોકાયાર્ છે. આવી સ ાઓ અત્યારે 
હાજર જ છે. દુભાર્ગ્યે એમના ૫ર મિલનતાનુ ંઆવરણ ચઢી ગય ુ છે. એના અંધકારમા ં તેઓ 
પોતાન ં કતર્ ય શ ં છે એ સમજી શકતા નથી અન ેતથેી તેઓ ત ેતરફ પોતાના ં કદમ આગળ પોતાન ુ કતર્ ય શ ુછ એ સમજી શકતા નથી અન તથી તઓ ત તરફ પોતાના કદમ આગળ 
વધારી રહયા નથી. એ કાયર્ માટે એમનામા ં૫હલેેથી જ પાતર્તા રહલેી છે. 

પાતર્તા િવકિસત કરવા માટે આ૫ણે બધાએ સાહસ કરવુ ં૫ડશે. ગરુુદેવે પોત ે૫ણ એના માટે મ ૂ ય 
ચકૂ યુ ં છે. મન ેઉચ્ચકક્ષાનો પર્કાશ મળશ ેતઓે પોત ેજ દેવો૫મ રીિતનીિત અ૫નાવવા માટે 

ે ં ં એ ે િ ે ં ો ો ેયાકુળતા અનભુવશ.ે ૫શ ુ વ ુજીવન જીવવ ુએમના માટે શક્ય નિહ બને. પર્ભનુા પર્યોજનો માટે 
ટલુ ંઆત્મસમપર્ણ કરશ ેએટલા ંપોતાન ેપર્કાિશત અનભુવી શકશ.ે 

મહાન યિક્તઓ વૈભવશાળી હોય છે. િસિ ઓ તો િવભિૂતઓની છાયામાતર્ હોય છે. મહામાનવો 
વૈભવનો પોતાના માટે ઉ૫યોગ કરતા નથી. એ એમની મહાનતા અન ેઉદારતા છે. તઓે વાથર્ 
ો ી ે ર્ ે ે ર્ ે ેર્ ો ીછોડીને ૫રમાથર્ તરફ આગળ વધે છે. ૫રમાથર્૫રાયણતા તથા ેયના માગેર્ જનાર પોતાની 

ત૫સાધના, ત્યાગ તથા બિલદાનથી શ આત કરે છે, ૫રંત ુબદલામા ંએટલુ ંબધુ ંમેળવ ેછે કે પોતે 
ધન્ય બની જાય છે અન ેપોતાના યગુના ઇિતહાસમા ં િચર મરણીય અન ેઅિભનદંનન ેપાતર્ બની 
જાય છે. -અખડંજ્યોિત, ફે આુરી-૧૯૭૩ 
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યગુિનમાર્ણના ૫િરવારજનો પાસ ેમોટી આશાઓ 

િ ર્ ો ી િ ર્ ે ં ી ૌ ી ે ી ે ૌ ી ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુ૫િરવતર્નના મહાન પર્યોજનની પિૂતર્ માટે  પ ૂજંીની સૌથી ૫હલેી અને સૌથી વધારે 
માતર્ામા ંજ ર છે તે છે ભાવના. ભાવનાઓના જાગરણનો િવકાસ કયાર્ વગર યગુધમર્ની 
માગંને પરૂી કરી શકાતી નથી. આ યગુિનમાર્ણ ૫િરવારની હારમાળામા ંઆવી જ કડીઓ 
જોડવામા ંઆવી છે, મા ં જન્મોજન્મથી ભેગી કરેલી ભાવસ૫ંિતનો મોટાભાગનો િહ સો 
જોડાયેલો છે. મનામા ંમહાન બની શકવાની ભાવનાના ંતત્વો મોજૂદ છે તેમનુ ંસગંઠન 
યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના ૫મા ંથયુ ં છે. જો આવુ ંન હોત તો યગુિનમાર્ણનુ ંઆટલુ ંમહાન 
કાયર્ કેવી રીતે થઈ શકત ુ ં? એનો મખુ્ય આધાર ભાવના છે. 

બીજના અંકરના ૫મા ં  ભાવસ૫ંદા યગિનમાર્ણ ૫િરવારના સભ્યોમા ં રહલેી છે એને બીજના અંકુરના ૫મા  ભાવસ૫દા યગુિનમાણ ૫િરવારના સભ્યોમા રહલી છ એન 
િવકસાવવી અને ૫િર૫કવ કરવી એ આજની સૌથી મોટી જ િરયાત છે. ૫િરજનોએ પોતાના 
સબંધંમા ંહજારવાર િવચારવુ ંજોઈએ કે તેઓ સામાન્ય જીવજતંનુા વગર્થી ઉચ્ચકક્ષાના છે. 
 માતર્ પટે અને પર્જનન માટે જીવે છે, અહકંાર અને માયામા ંફસાયલેા છે એમને ધન, 

ભોગિવલાસ અને અહકંારની પિતર્ િસવાય બીજ ંકશ ં દેખાત ંનથી  એવા ધરતી ૫ર બોજ ભોગિવલાસ અન અહકારની પિૂત િસવાય બીજુ કશ ુદખાત ુનથી. એવા ધરતી ૫ર બોજ 
બનનાર લોકોની ગણતરી અંધકારમા ંભટકતા અસરુોમા ંજ થાય છે, ૫છી ભલે તેઓ ગમે 
તેટલા વભૈવશાળી કેમ ન હોય. યગુિનમાર્ણના ૫િરજનો જો આવા તરનુ ંજીવન જીવે તો 
એમના આદશર્ તથા આધ્યાિત્મકતાને માતર્ આડબંર જ માનવામા ંઆવશે. જો એમનુ ંજીવન 

ી િ ી ીિ ે ો એ ે ર્ ર્ ી િઆવી િનમ્ન કક્ષા સધુી સીિમત રહ ેતો એને દુભાર્ગ્યપણૂર્ જ કહી શકાય. આ૫ણા ૫િરવારના 
સભ્યો જો મહામાનવોની, યગુિનમાર્તાઓની િદશામા ંઆગળ ન વધ્યા ંતો એવુ ંકહવે ુ ં૫ડે કે 
િહમાલય જ જમીનદો ત થઈ ગયો, સમદુર્ને સકુાવાની ઘડી આવી ગઈ. સામાન્ય માણસ 
૫તન  તરફ જાય એ સહન થઈ શકે, ૫ણ જો આત્મબળ સ૫ં  મહામાનવો નર૫શ ુ વુ ં
જીવન જીવે તો એ સમગર્ માનવજાત માટે અને એ િવભિૂતઓ માટે શા૫ ૫ ગણાય. આવુ ં
આ૫ણે થવા દેવુ ંજોઈએ નિહ. આવી કાયરતાથી તો ઈ રની આ ાની, િવ ના માનવોના 
ઉજજવળ ભિવ યની, ગરુુદેવના યગુિનમાર્ણના ં વપ્નોની અને જીવન લ યની અવગણના 
થઈ ગણાશે. -અખડંજ્યોિત, માચર્-૧૯૭૩ 
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૫િરજનો યગુિનમાર્ણીની પાતર્તા કેળવે

યગિનમાર્ણ ૫િરવારના દરેક ૫િરજન ેપોતાની ભાવનાન ંમ યાકંન કરવ ંજોઈએ  એનો િવકાસ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુિનમાણ ૫િરવારના દરક ૫િરજન પોતાની ભાવનાન ુમ ૂ યાકન કરવ ુજોઈએ, એનો િવકાસ 
કરવો જોઈએ. િચતંનમા ં ઉત્કૃ ટતા અન ે યવહારમા ં આદશર્વાદનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. 
યાવહાિરક આઘ્યાિત્મકતા આ જ છે. ઈ રની પજૂાઅચર્ના પરૂતી નથી, ૫ણ ભગવાનન ેઆ૫ણી 
અંદર આત્મસાત ્ કરવા જોઈએ. એમન ેજીવન પી સ૫ંિતના ભાગીદાર બનાવવા જોઈએ અન ે
એમના સકેંતો અનસુાર આ૫ણી સ૫ંિ  એમન ે સમિપર્ત કરવી દેવી જોઈએ. મોટાઈની 
મહત્વાકાકં્ષાઓથી દૂર રહવે ુ ંજોઈએ અન ેમહાન બનવા માટે દોષ દુગુર્ણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. 
આવી િવચારધારા પર્માણ ેજીવનમા ંઆગળ વધવુ ંજોઈએ. દેવમાનવો વી ભાવનાના િવકાસ 
માટે વાઘ્યાય, સત્સગં અન ેમનનિચતંન સતત કરતા રહવે ુ ંજોઈએ અન ેએટલુ ંસાહસ કરવુ ં
જોઈએ કે આંતિરક દુબર્ળતા અને બહારના અવરોધો સામ ે મજબતૂ મનથી લડી શકાય. ત ે
યગિનમાર્ણ ૫િરવારના દરેક યિક્તમા ંઉદાહારણ ૫ હોવ ંજોઈએ  આ૫ણે આ િમશનના સામા ય યગુિનમાણ ૫િરવારના દરક યિક્તમા ઉદાહારણ ૫ હોવ ુજોઈએ. આ૫ણ આ િમશનના સામાન્ય 
સમથર્નકતાર્ સદ ય જ બની રહવે ુ ંજોઈએ નિહ, ૫ણ એક ડગલુ ંઆગળ વધીન ેસ નસેનાના એક 
એવા સૈિનક બનવુ ંજોઈએ કે મની પાછળ અનયુાયીઓની એક મોટી કતાર હોય,  આ૫ણા 
કદમમા ંકદમ મેળવીને આગળની પિંક્તમા ંઊભી રહલેી દેખાય. 

ભાવનાની શિક્ત ટલી િવકિસત થશે  ૫િર૫કવ હશ ે એટલી જ પર્િતભા ખીલી ઊઠશે  ભાવનાની શિક્ત ટલી િવકિસત થશ, ૫િર૫કવ હશ એટલી જ પર્િતભા ખીલી ઊઠશ. 
પર્િતભાશાળી પર્ખરતા બધાન ે આકષર્િત, પર્ભાિવત અન ે મતંર્મગુ્ધ કરી દે છે. દરેક યિક્ત 
પર્િતભાશાળી બનવા ઈચ્છે છે કારણ કે િવિભ  ક્ષેતર્ોની સફળતા મોટેભાગે પર્િતભાવાનોને જ મળે 
છે. 

ો િ ર્ િ ો ો ી ી અં િ ી ે ેજો યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના સભ્યો પોતાની ભાવનાની અંદર ૫િર૫કવતા લાવી શકે અન ેસાહસ 
તેમજ િવવેકની સાથ ેએકાગર્તા તેમજ કમર્ઠતાનો સમન્વય કરી દે તો એમનુ ં યિક્તત્વ ખબૂ ઝડપી 
પર્ગિત કરી શકે. એમની કાયર્ કરવાની ૫ િતમા ંચમક અન ેઝડ૫ જોવા મળશે. માનવજાતના 
ભિવ ય િનમાર્ણના આ અિભયાનમા ં િવભિૂતઓની શિક્ત પરૂતા પર્માણમા ંભેગી કરવાથી ત ેશકય 
બનશે. આ૫ણે આ૫ણા િવશેષ યિક્તત્વ અન ે િવશેષ ઉ ે યન ે ઘ્યાનમા ંરાખવા ૫ડશ.ે આ૫ણી ણ ણ ણ
ભાવનાનો િવકાસ કરીએ, એમા ંસધુારો લાવીએ. િચતંનમા ંઉત્કૃ ટતા અન ેઆચરણમા ંઆદશર્નો 
સમાવેશ કરવાની જો તત્પરતા હોય તો યગુિનમાર્ણીમા ંસાથર્કતા તથા ક્ષમતા ચોકકસ પદેા થશ.ે 
આ બધી િસિ  મેળવીને આ૫ણો નાનો ૫િરવાર એ મહાન ભિૂમકા સહજ રીત ેભજવી મેળવી શકશ ે
કે ના માટે એમનો જન્મ થયો છે. -અખડંજ્યોિત, માચર્ ૧૯૭૩ 
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કતર્ ય પર્ત્યેની તત્પરતામા ંજ સતંોષ માનો

આ૫ણે કતર્ ય કમર્ને આ૫ણ ંલ ય બનાવીએ અન ેએના માટે કરેલા પરષાથર્ન ેસફળતા ટલો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫ણ કતર્ ય કમર્ન આ૫ણ ુલ ય બનાવીએ અન એના માટ કરલા પરુુષાથર્ન સફળતા ટલો 
આનદં તેમજ ભેટ સમજીએ. ખરેખર કતર્ ય પરંુૂ કરવામા ંઉત્સાહ અન ેઆનદંમા ંમગ્ન રહવેાની 
િન ઠા જ એક ઉચ્ચ કોિટની ભાવનાત્મક સફળતાછે. ણ ે આ સફળતાને આનદંદાયક અન ે
સતંોષજનક માની લીધી તેન ેદેખીતી સફળતા મળે કે ન મળે એની િચતંા રહતેી નથી. ત ેપોતાના 
પર્ખર પરષાથર્ની ઉત્ક ટતાન ે જ સફળતા માનીને સતંોષ અનભવ ે છે અન ે સારા કે ખરાબ પર્ખર પરુુષાથની ઉત્કૃ ટતાન જ સફળતા માનીન સતોષ અનભુવ છ અન સારા ક ખરાબ 
૫િરણામને ખેલાડીની મ હાર કે જીતને હસતા હસતા વીકારી લે છે. 

કતર્ યકમર્મા ં િન ઠાવાન રહવે ુ ંત ેમાનવીય પરુુષાથર્ની ચરમસીમા છે. ઈિચ્છત ભોિતક ૫િરણામ 
દેવોન ેઆધીન છે. અનકે અજાણ્યા કારણો સફળતા મળવામા ંમદદ ૫ કે બાધક હોય છે. તેથી 

ી ી ે ી ે એ ેઆટલા ંપરુુષાથર્ કરવાથી અમકુ સમયમા ંઆટલી સફળતા મેળવી શકશ ેએવુ ંઅનમુાન ભાગ્યે જ 
સાચુ ં ૫ડે છે. ઘટનાઓ કઈ રીતે બનતી જાય છે ત ે કોઈ જાણતુ ં નથી. આવી ૫િરિ થિતમા ં
અિનિ તને િનિ ત માનીને ચાલનારાઓને આગામી િદવસોમા ંિનરાશ ૫ણ થવુ ં૫ડે. ફળની આશા 
જયારે િનરાશામા ંફેરવાઈ જાય છે ત્યારે માણસન ેઅિતશય દુખ થાય છે. 

સફળતા માટે એક ચોકકસ લ ય નકકી કરો, તેના માટે પર્બળ પરુુષાથર્ કરો, સાધનો ભેગા ંકરો, 
એમ છતા ંજો ઈિચ્છત ફળ ન મળે તો તેના માટે ૫ણ તૈયાર રહો. જો મનોરથ પરૂો ના થાય તો 
૫ણ િખજાયા કે િનરાશ થયા વગર તેનો વીકાર કરો, પોતાની િહમંત અન ેસાહસન ેતટૂવા ના 
દેશો. 

 લોકો કતર્ યન ે પોતાની મયાર્દા અન ે તેના માટે  તત્પરતા રાખવામા ં આવી હતી તને ે
સતંોષજનક માન ેએવા લોકોની માનિસક િ થિત જ સમતોલ રહ ેછે. સફળતાન ેમનુ યના ગૌરવની 
કસોટ ના માની શકાય. તેની કતર્ યિન ઠા સાથે જ તનેી પર્િત ઠા જોડાયેલી હોય છે. મણે ઉચ્ચ 
આદશ  માટે ક ટો સહન કયાર્ અન ેસારા ઉ ે ય માટે મણે પોતાન ંબિલદાન આપી દીધ ંહોય આદશ  માટ ક ટો સહન કયા અન સારા ઉ ય માટ મણ પોતાન ુબિલદાન આપી દીધ ુહોય 
એવા મહામાનવોને અસફળ યિક્તઓની યાદીમા ં ગણી ન શકાય. એવી ૫િરિ થિતમા ં કોઈ 
િવવેકહીન માણસ તેમન ે અસફળ કે કમભાગી માનશ ે અન ે સવર્ વનો ત્યાગ કરનારા 
બિલદાનીઓને ૫ણ એ ેણીમા ંજ ગણશે. તેની આવી માન્યતાને બિુ મ ાપણૂર્ ગણી શકાય નિહ.
-અખડંજ્યોિત, જુલાઈ-૧૯૭૪ 
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કમી છે તો બસ આ૫ણા પર્યત્નોની 

ં ે એ ં ી ં ે ઓ ી ં ે ો ીઓ ે ં ે ે ી િ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

હમંેશા એવુ ંનથી બનતુ ંકે ઓળખીતા ંઅને સહયોગીઓ જ મળે. જયા ં૫હલેેથી જ િમશનનુ ં
કાયર્ થઈ ર ુ ંછે ત્યા ંજઈને કાયર્ કરવા માટે લાગી જવુ ંતે પર્િતભાશાળી ધમર્પર્ચારક માટે 
કોઈ ગૌરવની વાત નથી. તૈયાર કરેલા ટેજ ઉ૫ર બેસીને માઇક ૫કડી લાબંી ૫હોળી 
વાતો કરે એવા મહત્વાકાકં્ષી લોકો દરેક શેરી કે મહો લામા ંમળી રહ ેછે. આવા જ ધધંાન ે
આ૫ણા લોકો ૫ણ અ૫નાવી લે તો પર્િતભાશાળીઓની ૫રખ કેવી રીતે થાય ? ખરેખર 
ેય વકતાઓને નિહ, ૫ણ આયોજકો મળે છે, દોડાદોડી, આયોજન માટે સઝૂ-સમજણ અન ે

સતત સમય આપીન ેસાથીદારોના સહયોગથી વ તઓુ ભેગી કરવાની મણે યવ થા કરી 
છે એમના ંજ ખરેખર વખાણ થવા જોઈએ. કાયર્ પર્ત્યે િન ઠા તો એમની જ હોય છે. 

સત્પર્વિૃતઓ અને સ ભાવનાઓ યોગ્ય રીતે જનતા સામે રજૂ કરવામા ંઆવે તો લાગશ ેકે 
માણસની અંદર રહલે ુ ંદેવત્વ હજુ ૫ણ જીવતં છે. એને જાગતૃ અને િવકિસત કરી શકાય છે. 
સત્પર્યોજનની પર્ેરણા આ૫નાર જો લોકોના માનસને સમજતા હોય, એને સાચી રીતે 
પશર્તા હોય  તો આ૫ણે પર્ યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ કે જનતાએ સ પર્વિ ઓન ેપશતા હોય, તો આ૫ણ પર્ત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ ક જનતાએ સત્પર્વિૃ ઓન 
અ૫નાવવાનુ ંઅને એમા ંસહયોગ આ૫વાનુ ંબધં નથી કયુ.ં આ િદશામા ંપર્યત્ન કરનારન ે
સમથર્ન અને પર્ોત્સાહન કમી ૫ડતી નથી. કમી માતર્ કાયર્કતાર્ઓની િનિ કર્યતા તથા 
મનોબળની જ હોય છે. જો પર્ચારકોની િન ઠા અને પર્યત્ન પર્ખર હોય તો જનમાનસન ે

ં ી ઉ ી િ ં ં ો ે ે ૌ ો ઊં ી૫તનમાથી ઉત્થાનની િદશામા વાળવામા ચોક્કસ સફળતા મળે છે. બૌ  પર્ચારકો ઊંડી 
ાનો આધાર લઈને પોતાના િમશન અને સકંલ૫્ માટે જીવતા રહયા, એના માટે જ 

પોતાના પર્ાણનો ઉ૫યોગ કય . મુ કેલીઓને એમણે મુ કેલી ના માની, ભખૂતરસ અને 
ઠંડીગરમીની ૫રવા કયાર્ વગર મોતની સામે ઝ મતા ંઝ મતા ંતેઓ શબ્દભેદી બાણની 
મ લ યની િદશામા ંઆગળ અઘ્યા હતા અને ધરતી ૫ર રહતેા લોકોને મહાન ધમર્ના 

ધ્વજ નીચ ેલાવવામા ંસફળ થયા હતા. આ૫ણી લગન ૫ણ જો આવી  હોય તો બધુ ંજ 
કાયર્ શક્ય અને સરળ થઈ જાય, ન ેઅખા૫ણે કિઠન અને અશક્ય માનીએ છીએ તેના 
માટે ખરા મનથી પર્યત્ન કરવાની જ ર છે. 
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૫િરજનો ભાવના શિુ કરણમા ંલાગી જાય 

માણસની બિ  અને શિકત અપાર છે  જ િરયાતો ઓછી છે  જો પોતાની િવચારવાની અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માણસની બિુ  અન શિકત અપાર છ, જ િરયાતો ઓછી છ. જો પોતાની િવચારવાની અન 
કાયર્ કરવાની ૫ િતને સધુારી લેવામા ંઆવે તો કોઈ વ તનુો અભાવ લાગશે કે નિહ કે 
કોઈને કોઈ ફિરયાદ કરવી ૫ડશે નિહ. આ જ વાત સામાિજક, રા ટર્ીય અને આંતરરા ટર્ીય 
સમ યાઓના સબંધંમા ં૫ણ છે. મુ કેલીઓ છે જ નિહ, ૫ણ પદેા કરવામા ંઆવી છે. ન્યાય 
અને યોગ્યને વીકારી લેવામા ંઆવે  અિધકાર કરતા ં કતર્ ય  ફરજને વધારે સમજવામા ંઅન યોગ્યન વીકારી લવામા આવ. અિધકાર કરતા કત ય, ફરજન વધાર સમજવામા 
આવે તો મુ કેલમા ંમુ કેલ દેખાતી સમ યાઓનુ ંસમાધાન થઈ શકે છે. એનાથી િવ૫રીત, 
શિકત અને છળક૫ટથી બીજાઓને દબાવવાથી તાત્કાિલક લાભ ભલે મળી જાય, ૫રંત ુ
પાછળથી જ્યારે  િવદર્ોહ ફાટી નીકળે તો અનીિતપવુર્ક મેળવલે લાભની જગ્યાએ ઘણી મોટી 
ખોટ સહન કરવી ૫ડશે. ખોટ સહન કરવી ૫ડશ. 

સ તી અને નકામી સેવા તો કેટલાય ભાવકુ લોકો કરે છે, ૫ણ આ૫ણે દીધર્દર્ ટાઓની 
ભિૂમકા ભજવવી જોઈએ. યિકત અને સમાજને િનરંતર સમા૫ત કરનારી આ૫િ ઓને 
જળમળૂથી ઉખાડી નાખવાની દૂરદિશર્તાનો ઉ૫યોગ કરવો જોઈએ. સખુશાિંતનો મજબતૂ 
પાયો નાખવો જોઈએ  એ વાત સ૫ ટ છે કે દબર્િ ને દર કયાર્ વગર  માણસના મનમા ંપાયો નાખવો જોઈએ. એ વાત સ૫્ ટ છ ક દુબર્િ ન દૂર કયાર્ વગર, માણસના મનમા 
ભાવનાત્મક ઉત્કૃ ટતાનુ ંબીજારો૫ણ કયાર્ વગર યિકત અને સમાજની એક૫ણ સમ યાન ે
હલ કરી શકાશે નિહ. 

યગુિનમાર્ણ યોજના અંતગર્ત ભાવનાત્મક શિુ કરણ માટે  રીત ે િવચારકર્ાિંત, નૈિતકકર્ાિંત 
તથા સામાિજક કર્ાિંતની િતર્વેણી શ  કરી છે એને આગળ વધારવા માટે આ૫ણ ેબધાએ 
ભાવનાત્મક રીતે એમા ં જોડાઈ જવુ ં ૫ડશે. ાનય ના આ આલોકને વધારેમા ં વધારે 
ફેલાવવો ૫ડશે. અંધકારનો લાભ લઈને પાઈને બેઠેલી િવકૃિતઓ અને મુ કેલીઓને દૂર 
ભગાડી દેવી ૫ડશે. માનવીય સેવાસાધનાનો આ ે ઠમા ં ે ઠ આધાર ૫હલેા ૫ણ હતો, 

િ િ િ િ૫ણ આ  તો તે આ યગુની અિનવાયર્ જ િરયાત બની ગયો છે. આ૫િ કાળના િવિશ ટ 
કાયર્ની મ એની પિૂતર્ માટે ખરા મનથી લાગી જવુ ં ૫ડશે. ઈ ર ભિકતથી લઈને 
આત્મક યાણ અને ૫રમાથર્ પર્યોજનના બધા હતેઓુ એક જ માગેર્ ચાલવાની પણૂર્ થઈ 
શકશે. 
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આધ્યાિત્મક આદશ  પર્માણે જીવન જીવો 

િ ર્ િ િ ોએ િ ે ી ે િ ો ોઈએ ે ં ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના ૫િરજનોએ િવશેષ રીતે િવચાર કરવો જોઈએ કે શુ ં આ૫ણે 
અધ્યાત્મના સાચા અનયુાયી બનવાની િહમંત કરી શકીશુ ં? જો આવો ઉત્સાહ અંતઃકરણમા ં
પેદા થાય તો એ તરફ આગળ વધવુ ંજોઈએ. આદશ ની ચચાર્ કરવાથી નિહ, ૫ણ એમને 
જીવનમા ંઊતારવાથી સાચુ ંકાયર્ થાય છે. આ૫ણે ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ કે યિક્તગત દોષ-
દુગુર્ણોને એક એક કરીને છોડી શકાતા નથી. બધા જ દોષદુગુર્ણો લોભ અને મોહની 
આસપાસ ફયાર્ કરે છે. સકુંિચતતા અને વાથર્૫રાયણતા પી માખી જયા ંસધુી ઊડી જાય 
નિહ ત્યા ંસધુી દુભાર્વના અને દુ પર્વિૃ ઓનુ ંઆવરણ મનુ ંતેમ રહશેે. આ૫ણે િવચારવુ ં
જોઈએ કે પેટ અને પર્જનન માટે વાસના અને ત ૃ ણા માટે આ૫ણી બધી ભાવનાઓ ભરેલુ ં
જીવન શુ ંઈ ર માટે, આદશ  માટે સમિપર્ત ન થઈ શકે ? જો હા હોય તો કેટલુ ં? કેવી 
રીતે ? આ  જ આ૫ણે એ તથ્ય ૫ર હજારવાર િવચારવુ ં જોઈએ, આત્મિચતંન કરવુ ં
જોઈએ અને જો અંતઃજાગરણ થઈ જાય તો કાલથી જ આ૫ણો સમય, મ અન ે
મનોયોગન ેઅત્યારના યગુની માગં માટે વા૫રવા જોઈએ. વાથર્ ૫ર ટલો અંકુશ મકૂી 
શકાય એટલા ં પર્માણમા ં વધારે ૫રમાથર્ થઈ શકે છે. સાદગી, સયંમ અ૫િરગર્હ અને 
સતંોષની આધ્યાિત્મક આ થા વધારી શકાય એનાથી આ૫ણી પાસ ેએટલો બધો વૈભવ 
જોવા મળશે,  યગુદેવતાના ચરણોમા ંસમિપર્ત કરીને અધ્યાત્મને તથા પોતાને સાચા 
અથર્મા ંપર્કાશપુજં િસ  કરી શકાય. પર્ ુ

આ  ભાવનાશીલ તથા પર્બુ  આત્માઓની દસેય િદશાઓમા ંમાગ થઈ રહી છે. એમની 
આંતિરક અને બા  શિકતઓને લોકમગંળ માટે વા૫રવામા ંઆવે તો નરકને વગર્મા ં
બદલવાનુ ં શક્ય બની જશે. અધ્યાત્મના વ ૫ન ે સમજાવવામા ં યગુિનમાર્ણ યોજનાન ે
સફળતા મળે અન ે જો એ કોઈ એવી યિકતઓને ઘડી શકે,  પોતાના જીવનન ે
આધ્યાિત્મક આદશ ને અનુ ૫ બનાવી શકે, તો સમજવુ ંજોઈએ કે યગુિનમાર્ણ યોજનાનો 
અત્યાર સધુીનો પર્યાસ અને મહનેત સાથર્ક થયા. આ સફળતા માટે પર્બુ  ૫િરજનો પાસ ે
ઐિતહાિસક પર્ગિતની અપેક્ષા છે. 
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આદશર્વાદી ૫રં૫રાનો સહારો લો 

લોકો બહ નકામા ં છે  લોકપર્વાહ ૫તન અને નરકની િદશામા ંવહી ર ા છે  તમે એમની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

લોકો બહુ નકામા છ. લોકપર્વાહ ૫તન અન નરકની િદશામા વહી ર ા છ. તમ એમની 
સાથે ના ચાલો, એના પર્વાહમા ંના વહો, એમની સલાહ ના લો, નિહ તો એમની સાથે સાથે 
તમે ૫ણ ૫તનની ખાઈમા ંઊંધા મોઢે ૫ડશો. એમાથંી બહાર નીકળવુ ંખબૂ મુ કેલ છે. લોકો 
તમારી પર્શસંા કરે તો સમજવુ ંકે તમે કોઈ િનદંાનો આધાર ૫કડીને ઊભા છો, કોઈ તમારી 
હાસંી ઉડાવે તો સમજવાન ંકે તમે િવવેકશીલતાનો ૫િરચય આ૫વાની શ આત કરી દીધી હાસી ઉડાવ તો સમજવાન ુક તમ િવવકશીલતાનો ૫િરચય આ૫વાની શ આત કરી દીધી 
છે. માછલી પાણીના વહણેથી ઊલટી િદશામા ંદોડવાનુ ંસાહસ કરે છે. તમે લોકપર્વાહથી 
ઊલટા ચાલો, તમારો આદશર્ રજૂ કરો અને પર્કાશપુજં બનો. માયા અને ભર્ાિંતનુ ંસૌથી મોટંુ 
લ ય એ છે કે મનુ ય લોકોનુ ંમોઢું તાકે, એમની પર્શસંા સાભંળવાની આશા રાખે. લોકોએ 
ક્યારેય કોઈને સાચી સલાહ આપી નથી. પોતાના સગાસંબંધંીઓને કદાચ મોટા બનવાની ક્યારય કોઈન સાચી સલાહ આપી નથી. પોતાના સગાસબધીઓન કદાચ મોટા બનવાની 
સલાહ આપી શકે. એમને મોટાઈ ગમે છે, ૫છી ભલેને તે ખોટા ર તથેી કેમ ન મેળવી હોય 
? મણે મહાન બનવુ ંહોય તેઓ ૫હલેુ ં૫ગલુ ંએ ભરે કે પોતાના અંતરાત્માને, પોતાના 
ભગવાનન ેઅને પોતાની આદશર્વાદી ૫રં૫રાને પરૂતી માને. જ્યારે આ તર્ણયેનુ ં િમલન 
થાય, ૫છી જ લોકોની સલાહની ઉપેક્ષા કરવાની િહમંત ભેગી થશે, અત્યારે આનાથી ઓછી 
સાધનાથી કોઈ સાચો અધ્યાત્મવાદી બની શકે નિહ. આત્મબલનો અથર્ છે-િદ ય 
પર્યોજનોમા ંઆગળ વધવા માટે બધા જ અવરોધોને કચડી નાખવાનુ ંપર્ચડં શૌયર્ અને 
અતટૂ સાહસ. આ૫ણ ેઆત્મબળ વધારવુ ંજોઈએ અને દેવમાનવની ભિૂમકા ભજવવા માટે 
આગળ આવવુ ંજોઈએ. 

સફળતાનુ ંપર્થમ ૫ગિથયુ ંસમથર્નના ૫મા ંસામે આવે છે. એ છે સતંોષ, ૫ણ એનાથી 
કોઈમોટો હતે ુ િસ  થશે નિહ. વાત ત્યા બનશે, જ્યારે લોકો એ માગર્ ૫ર ચાલવાની 
શ આત કરશે. ક્યારે અધ્યાત્મવાદીઓ આગળ આવે અને લોકોને અનભુવ કરાવે કે આ 
કે્ષતર્મા ંપર્વેશ કરનાર દેવમાનવો કેવા ંહોય છે   જીવતં પર્િતમાઓના દશર્ન કરીને લોકો ક્ષતર્મા પર્વશ કરનાર દવમાનવો કવા હોય છ.  જીવત પર્િતમાઓના દશન કરીન લોકો 
નક્કર  પર્ેરણા પર્ાપ્ત કરશે અને એમના સાિંનધ્યમા ંઆવી એમની જાતને એવા બીબામા ં
ઢાળવાના ંપર્યત્ન કરશે. સહકારને સાકાર કરવા માટે જ રી છે કે એ આદશર્ને લોકો પોતાના 
યવહારમા ંઉતારે અને પર્ેરણાની પર્ત્યક્ષ પર્િતમા બને બીજાઓને અનભુવનુ ંસાહસ આપે.

-અખડંજ્યોિત, ફે આુરી-૧૯૭૫ , ફ ુ
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આદશ  છોડીને ઉ િત ના જોઈએ

આજના સામાિજક રીતિરવાજો િવિચતર્ છે  એમા ંઆદશર્વાદી પર્માણ સતત ઘટત ંજાય છે અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આજના સામાિજક રીતિરવાજો િવિચતર્ છ. એમા આદશર્વાદી પર્માણ સતત ઘટત ુજાય છ અન 
યિક્તગત વાથીર્૫ણુ ંખબૂ વધતુ ંજાય છે. અત્યારે એવી આદશર્ યિક્તઓ અન ેઘટનાઓ બહ ુજ 
ઓછી માતર્ામા ંજોવા મળે છે, મની રીિતનીિતનુ ંઅનકુરણ કરતા  કરતા શુ  જીવન જીવન 
શકાય. જયા ં૫ણ નજર કરવામા ંઆવ ેત્યા ંલોકો આ૫ણી પોતાની કે પારકી િવિચતર્ રીિતનીિતનુ ં
અનકરણ કરતા જોવા મળશે  મા ંવાસના  ત ણા અન ેઅહકંાર વા ંિનક ટ તત્વો  જ જોવા મળે અનકુરણ કરતા જોવા મળશ, મા વાસના, ત ૃ ણા અન અહકાર વા િનકૃ ટ તત્વો  જ જોવા મળ 
છે. લોભની લાલચ ેલોકોની આંખોન ે૫હોળી કરી દીધી છે. એમન ેતરતનો લાભ જ પર્ભાિવત કરે 
છે. દૂરગામી ૫િરણામો િવશ ે િવચારવાની ક્ષમતા જ જાણે સમા૫ત થઈ ગઈ છે. આવી દશામા ં
ધનની લાલચ જ જોવા મળે છે, સાથ ેસાથ ેઆંતિરક ખોખલા૫ણુ ંખબૂ વધતુ ંજાય છે. અત્યારનો 
સમાજ આવા લોકોથી ભરેલો છે. તેઓ પોત ેબળી રહયા છે અન ેએમનુ ંઅનકુરણ કરનારાઓની સમાજ આવા લોકોથી ભરલો છ. તઓ પોત બળી રહયા છ અન એમન ુઅનકુરણ કરનારાઓની 
૫ણ એવી જ દુગર્િત થાય છે. ઉ િત ખબૂ કરવી જોઈએ, ૫ણ આદશ ના ભોગે નિહ. 

નવજીવનની િદશામા ંઆગળ વધવા માટે આવા લોકોનુ ંઅનકુરણ કરવુ ંના જોઈએ,  જીવનના 
વ ૫ને, લ યન ેઅને ઉ૫યોગને સમજવામા ંઅસમથર્ હોય અને સ૫ંિ ની મગૃત ૃ ણાને સતંોષવા 
માટે આ મઘાતી પર્વિ ઓન ેઅ૫નાવવા મરિણયા બ યા હોય  આંધ ં ઘટંે પોત ેતો ખાડામા ં૫ડે માટ આત્મઘાતી પર્વિૃ ઓન અ૫નાવવા મરિણયા બન્યા હોય. આંધ  ઘટુ પોત તો ખાડામા ૫ડ 
છે અન ેએની પાછળ ચાલનારા ટોળાની ૫ણ એવી જ દુગર્િત કરે છે. માનવીને લાયક જીવન 
જીવવા અન ેએના ંસત્પિરણામો મેળવવા માટે આ૫ણ ેલોકોનુ ંઆંધ ં અનકુરણ કરવાના બદલે 
જુદો જ માગર્ અ૫નાવવો ૫ડશ ે અન ે  આ૫ણી રીિતનીિત નક્કી કરતી વખત ે આદશર્વાદી 
૫રં૫રાઓને જ મહત્વ આ૫વ ં૫ડશે  એના માટે વતતંર્ િચતંન અ૫નાવવાની જ ર છે  આ૫ણી ૫ર૫રાઓન જ મહત્વ આ૫વ ુ૫ડશ. એના માટ વતતર્ િચતન અ૫નાવવાની જ ર છ. આ૫ણી 
રીિતનીિત એવા શુ  િચંતનના આધારે જ નક્કી  કરવી ૫ડશ,ે  માનવજીવનન ેસાથર્ક બનાવવા 
માટે િવવેકપણૂર્ સમાધાન રજૂ કરવી હોય. િવવેક કહ ે છે કે આજની િ થિત િવશ ે દરેક જાગતૃ 
આત્માએ જીવનની સમ યાઓ િવશ ે નવી રીત ે જ િવચારવુ ં ૫ડશે. આત્મા, ૫રમાત્મા અને 
આદશર્વાદી ૫રં૫રાઓ આ તર્ણ સલાહકારોને પછીને નીિત નક્કી કરવાનુ ંસાહસ કરવુ ં ૫ડશ.ે આદશવાદી ૫ર૫રાઓ આ તર્ણ સલાહકારોન પછૂીન નીિત નક્કી કરવાન ુસાહસ કરવ ુ ૫ડશ. 
લાખો લોકોની સલાહ એક ૫ લામા ંઅન ેઆત્મા, ૫રમાત્મા તથા આદશર્વાદી ૫રં૫રાને બીજા 
૫ લામા ંમકૂવામા ંઆવે, તો આ તર્ણેયની સલાહ વધારે ે ઠ સાિબત થશે.  

-અખડંજ્યોિત, નવેમ્બર-૧૯૭૫ 
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૫િરિ થિત મનઃિ થિતનો ૫ડઘો 

િ ં ે ર્ ં ે ી િ િ ઓ ે ઓ ો ો ોઈએ એ ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

િચતન અને કતર્ યમા ંસમાયલેી િવકૃિતઓને ઓળખવાનો પર્યત્ન કરવો જોઈએ. એમને 
જડમળૂમાથંી ઉખાડી કાઢવા માટે સાહસની જ ર છે. નકામાને આ૫ણી અંદરથી શોધીને 
બહાર ફેંકી દઈ એના થાને સત્પર્વિૃ ઓને થાિપત કરવા માટે શૌયર્સાહસની જ ર ૫ડે છે. 
અધ્યાત્મની ભાષામા ંએનુ ંનામ આત્મબળ કે બર્ વચર્સ છે. યોગ અને ત૫ની સાધના એની 
પર્ાિપ્ત માટે કરવામા ંઆવે છે. ને ટલા પર્માણમા ંઆ િદ ય વરદાન મળે છે તે આંતિરક 
િવભિૂતઓ અને બહારની સ૫ંિ ઓથી એટલા ંપર્માણમા ંસસુ૫ં  બનતો જાય છે. િરિ  અને 
િસિ  એ આિત્મક તથા ભૌિતક સફળતાઓનુ ંનામ છે. એકને દુભાર્ગ્યગર્ ત અને બીજાન ે
સૌભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ, ૫ણ શારીિરક રચના અને ઈ રીય કૃપામા ંકોઈ ભેદભાવ 
જોવા મળતો નથી. આની પર્ાિપ્તમા ંતો બધા જ લોકો સમાન છે. માણસ માણસ વચ્ચે 
જોવા મળતા અંતરમા ં એમની માનિસક િ થિત જ મખુ્ય કારણ છે. ૫િરિ થિત તો 
મનઃિ થિતનુ ં૫િરણામ માતર્ છે. 

સાધનો વધારે કે ઓછા ં હોઈ શકે  શારીિરક ક્ષમતામા ં ૫ણ થોડ ંઅંતર હોઈ શકે  ૫ણ સાધનો વધાર ક ઓછા હોઈ શક, શારીિરક ક્ષમતામા ૫ણ થોડુ અંતર હોઈ શક, ૫ણ 
આત્મસ ાનો ઈ રીય અંશ બધામા ંસરખો છે. આમ ૫રમ જ્યોિતની વાભાિવક ૫િવતર્તા 
અને િદ યતા ૫ર મિલનતાનુ ં આવરણ ચઢવા દેવામા ં ન આવે તો માતર્ આંતિરક 
સસુ૫ં તાના આધારે દરેક દૃિ ટથી સફળ કહી શકાય એવુ ં ે ઠ જીવન જીવી શકાય છે. 
ૌિ િ ઓ ૌિ િ ં ે ે િ ં િ ી િ એ ેભૌિતક સિુવધાઓ ભૌિતક પર્ગિતમા સહાયક બને છે, ૫ણ આિત્મક સ૫િ ની દૃિ ટએ દરેક 

માણસ ૫િરપણૂર્ છે. મુ કેલી એક જ છે કે િચતંનની નીચતા અને કતર્ યમા ંભર્ ટતાને લીધે 
અંતઃકરણમા ં દોષદુગુર્ણો જમા થઈ જાય છે અને ૫છી ભલુભલુામણીના ખરાબ ર તામા ં
ફસાઈ જવાને લીધ ેડગલે ને ૫ગલે ઠોકરો ખાવી ૫ડે છે અને મુ કેલીઓ વેઠવી ૫ડે છે. 
જયા ંઆંતિરક િવભિૂતઓ હશ ે ત્યા ંભૌિતક સ૫ંિ  એની પાછળ પાછળ આ૫મેળે ચાલી 
આવશે. 

-અખડંજ્યોિત, નવમે્બર-૧૯૭૫ 
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જીવનની શિુ  જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર છે 

ગણ, કમર્ અન ે વભાવમા ંઉચ્ચ તરના ંતત્વોનો સમાવશે કરવો એ નવા જીવનની િદશામા ંઆગળ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગણુ, કમ અન વભાવમા ઉ ચ તરના તત્વોનો સમાવશ કરવો એ નવા જીવનની િદશામા આગળ 
વધવાનો મખુ્ય આધાર છે. એના માટે વાધ્યાય અન ેઆત્મિચતંનની દરરોજ જ ર ૫ડે છે. દૈિનક 
કાયર્કર્મમા,ં શારીિરક અન ે માનિસક પર્વિૃ ઓમા ં તથા વતર્ણુકંમા ં જ રી ફેરફાર કરવો ૫ડે છે. 
આ૫ણ ેઆ૫ણી જાત સાથ ેલડવુ ંઅન ેઆ૫ણી જાતન ેપર્િશિક્ષત કરવી, આ બનં ેકમર્િન ઠાનુ ંનામ 
જ શા કારોએ યોગ અન ેત૫ જણા યુ ંછે. એના માટે કેટલા ંબધા ંઉપાસનાત્મક કમર્કાડં બતા યા ં
છે  ઈ ર ભિક્તનો મખ્ય હતે યિક્તત્વનો સવર્તોમખી ૫િર કાર છે  એ જ જીવનન ંલ ય છે  છ. ઈ ર ભિક્તનો મખુ્ય હત ુ યિક્તત્વનો સવતોમખુી ૫િર કાર છ. એ જ જીવનન ુલ ય છ. 
અપણૂર્તાથી પણૂર્તા તરફ આગળ વધવા માટે દોષદુગુર્ણોનુ ં સશંોધન અન ે શુ ીકરણના માગેર્ 
ચાલવુ ં ૫ડે છે. ઉ ાવનાઓ અન ેસત્પર્વિૃ ઓ  ગિતએ જીવનકર્મમા ંઆગળ વધે છે એટલી 
ગિતએ યિક્તત્વમા ં દેવત્વનો સમાવેશ થતો જશ.ે એ જ િવકાસકર્મથી આંતિરક મહાનતા અન ે
ભૌિતક સફળતાનો માગર્ મોકળો થશે. 

સ ાવના અન ેસત્પર્વિૃતઓ યિક્તત્વના ક પવકૃ્ષને ખાતરપાણીની મ સીંચવાનુ ંઅન ેવિૃ  કામ 
કરે છે, ૫ણ ત ેમાતર્ ભણવા અન ે િવચારવા સધુી સીિમત નથી. એના માટે સિકર્ય રીત ેસતત 
ઇલાજ કરવો ૫ડે છે. ૫રમાથર્ એનુ ંજ નામ છે. આત્મીયતાનો િવકાસ અન ે િવ તાર કરવા માટે 
બીજાના દુઃખોમા ંભાગ ૫ડાવીએ અન ેઆ૫ણા ંસખુીન ેવહેંચીએ ત ેજ રી છે. આ૫ણો અહકંાર જયા ં
સધી રહશે ે ત્યા ંસધી જીવનમા ં દૈવી સ૫ંિ નો પર્વેશ થશે નિહ  ક૫ણતા અને લાલસા જ અનેક સધુી રહશ ત્યા સધુી જીવનમા દવી સ૫િ નો પર્વશ થશ નિહ. કૃ૫ણતા અન લાલસા જ અનક 
પાપો અન ેઅત્યાચારોન ેજન્મ આપ ે છે. ઉદાર યિક્ત ધનની દૃિ ટએ અભાવગર્સત રહવેા છતા ં
૫ણ પોતાના સમ, મ, મન, પર્ભાવ, સલાહ, પર્ેમ તથા સહયોગથી બીજાન ેમદદ કરી શકે છે. 
એનાથી અસ  પીડા અન ે૫તનમાથંી ટકારો સરળ રીતે મળી શકે છે. બીજાની અપેક્ષાએ ઉદાર 
યિક્ત વધારે સતંોષ અન ેસન્માનની બહ ુમ ૂ યવાન ભેટ મેળવી શકે છે. આ તથ્યો ૫ર ધ્યાન 
આ૫વામા ંઆવ ેતો દરેક યિક્તન ેમહામાનવોના મહાન માગર્ ૫ર ચાલવાનો મોકો મળે છે  અન ેઆ૫વામા આવ તો દરક યિક્તન મહામાનવોના મહાન માગર્ ૫ર ચાલવાનો મોકો મળ છ. અન 
એક એક ડગલુ ંઆગળ વધતા ંવધતા ંજીવનના લ યની પણૂર્તા સધુી ૫હ ચી શકાય છે. 

સ ાવના અન ેસત્પર્વિૃતઓથી િચતંન અન ેકતર્ યન ેશણગારી શકાય છે. એના માટે પોતાની જાતન ે
નવેસરથી સધુારવી અન ેસજાવવી ૫ડે છે. ઘણુ ંબધુ ંભલૂવુ ંઅન ેઘણુ ંબધુ ંઅ૫નાવવુ ં૫ડે છે. બનંે 
મોરચા ૫ર ધીરજ અને સહાસપવર્ક સતત પર્યાસ કરતા રહવેાન ંનામ સાધના છે  જીવનસાધના મોરચા ૫ર ધીરજ અન સહાસપવૂક સતત પર્યાસ કરતા રહવાન ુનામ સાધના છ. જીવનસાધના 
જ ખરેખર યોગ, ત૫, ધમર્ અન ેઅધ્યાત્મનુ ં કેન્દર્ િબન્દંુ છે. જીવનનુ ંશુ ીકરણ અન ેઆત્માના 
સાક્ષાત્કારમા ં શબ્દોનુ ં જ અંતર છે. ઉચ્ચ તરની રીિતનીિત અ૫નાવીને જ ૫રમાત્માની નજીક 
૫હ ચવા માટે આત્માની ગિત તી  બની શકે છે. 

-અખડંજ્યોિત, નવેમ્બર-૧૯૭૫ ,
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યગુની માગં- લોકોના મનનુ ંશુ ીકરણ 

નવજીવનને પર્ાપ્ત કરવા માટે આ માના શ ીકરણ ઉ૫રાતં બીજ ંચરણ છે  ઉદાર યવહાર  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નવજીવનન પર્ાપ્ત કરવા માટ આત્માના શુ ીકરણ ઉ૫રાત બીજુ ચરણ છ - ઉદાર યવહાર. 
આ૫ણી ઇચ્છાઓ સકુંિચત વાથર્ પરૂતી સીિમત રહવેી જોઈએ નિહ. પોતાનુ ંઅન ેપોતાના કુટંુબનુ ં
પેટ ભરવુ ંજ રી છે, પરંત ુએનાથી આગળ ૫ણ િવચારવુ ંજોઈએ. લોભ અન ેમોહના ચક્કરમા ં
૫ડયા રહવેાથી કામ ચાલશ ેનિહ. દેશ, ધમર્, સમાજ અન ેસં કૃિત પર્ત્યેની આ૫ણી ફરજ અન ે
જવાબદારીનો િવચાર ૫ણ કરવો જોઈએ  અત્યારની જ િરયાત છે કે યિક્તગત મહત્વાકાકં્ષાઓ  જવાબદારીનો િવચાર ૫ણ કરવો જોઈએ. અત્યારની જ િરયાત છ ક યિક્તગત મહત્વાકાક્ષાઓ, 
લાલચ તથા ઇચ્છાઓને થોડા સમય માટે અભરાઈએ ચઢાવી દેવી જોઈએ અન ેસમાજની ઉ િત 
માટે પોતાના ધમર્નુ ં પાલન કરતા ં કરતા ં લોકિનમાર્ણ માટે પોતાની શિક્તનો ઉ૫યોગ કરવો 
જોઈએ. 

ો ી એ ી ો ી િ ે િ ે ી ેલોકમાનસનુ ંશુ ીકરણ એ આજના યગુની મોટી જ િરયાત છે. સમુ ત િ ટના અભાવને લીધે 
પર્િતભાશાળી અન ેસાધન સ૫ં  લોકો ૫ણ માતર્ િવનાશલીલા રચવામા ં૫ડયા છે. જ્યારે ઉત્કૃ ટ 
િચતંનવાળી યિક્તઓ અભાવગર્ ત હોવા છતા ં પોતાની ફરજ મહામાનવની મ બજાવ ે છે. 
યિક્ત અન ેસમાજની સામ ેઅગિણત મુ કેલીઓ અન ેદુખો આવીને ઉભા છે. મુ કેલીઓ હલ થતી 
નથી  આ૫િ ઓ વધતી જાય છે  બહાર શાિંત નથી કે અંતરમા ંસતંોષ નથી  આ સ ભાવનાના નથી, આ૫િ ઓ વધતી જાય છ. બહાર શાિત નથી ક અંતરમા સતોષ નથી. આ સ ભાવનાના 
દુકાળને નાથવા માટે યુ  તરે પર્યત્ન કરવો જોઈએ. 

આ બધુ ંજીવનકર્મમા ંઉદારતાનો સમાવેશ કરવાથી જ અશક્ય બનશ.ે વાથર્ ૫ર અંકુશ મકૂયા 
વગર ૫રમાથર્ માટે સાધનો કે સમયનો સદુ૫યોગ થઈ શકશ ેનિહ. િચતંનમા ં રહલેી ઉદારતા 
ય ત માણસ પાસે ૫રમાથર્ના ંકાય  માટે ઘણો બધો સમય કઢાવી લે છે અન ેસાધન વગરના 
માણસો ૫ણ આ યર્ચિક્ત કરી દે એવા કામો કરી બતાવે છે. મોટાઈની ત ૃ ણા ટલી ઓછી થશ ે
એટલો મહાનતામા ંઝડપી વધારો થતો રહશે.ે 

આ૫ણે ૫શ૫ક્ષીઓની મ પેટપર્જનન માટે જીવવ ંજોઈએ નિહ. ઉત્કૃ ટતા અન ેઆદશર્વાદન ેઆ૫ણ ૫શ૫ુક્ષીઓની મ પટપર્જનન માટ જીવવ ુજોઈએ નિહ. ઉત્કૃ ટતા અન આદશવાદન 
અ૫નાવીને નવુ ંજીવન મેળવા માટે આગળ આવવુ ંજોઈએ. એમા ંજ માનવજીવનની સાથર્કતા 
રહલેી છે. 

-અખડંજ્યોિત, નવેમ્બર-૧૯૭૫ 
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જીવનન ેનીરસ બનાવવાની ભલૂ-અિવ ા 

ી િ ે ીએ ો એ ી ો ં ોઈ ર્ ી િ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મનુ ય જીવનની ગિરમાને સમજી ના શકીએ તો એનાથી મોટંુ કોઈ દુભાર્ગ્ય નથી. સિૃ ટના ં
બધા ં જ પર્ાણીઓની સરખામણીમા ં માણસને  મ યુ ં છે એને અમ ૂ ય જ કહી શકાય. 
૫રમિપતાએ પોતાના મોટા પતુર્ને  જવાબદારી સ પી છે એનુ ં દરેક કાયર્ અ ત છે. 
સામાન્ય દૃિ ટએ તો આ૫ણે પેટ અને પર્જનનમા ંસતત ય ત તથા અગિણત સમ યાઓથી 
ઘરેાયેલા અને સકંટોના દલદલમા ં ફસાયેલા જીવો છીએ. બીજા પર્ાણીઓ િનવાર્હ અન ે
સરુક્ષાની સમ યા પોતાના પરુુષાથર્થી હલ કરે છે અને શાિંતનુ ંજીવન જીવે છે. માણસ 
મનની સમ યાઓ, મહત્વાકાકં્ષાઓ, મનોિવકારો અને પર્િતકૂળ ૫િરિ થિતઓથી એટલો દુખી 
રહ ે છે કે િદવસો ૫સાર કરવા મુ કેલ બની જાય છે. િજદંગી પી લાશને બહુ મુ કેલીથી 
ઢસડે છે.આ ય થાય છે કે બીજાં પર્ાણીઓની સરખામણીમા ંઆટલો બધો સાધન સ૫ં  
માણસ આ સઅુવસરની દરેક ક્ષણ ઉ લાસથી િવતાવવાન ે બદલે શોકસતંા૫થી ભરેલા 
નીરસ અને િનરથર્ક િદવસોમા ંકેમ ગજુારે છે ? 

આ દભાર્ગ્ય ના તો ઈ રે આપેલ ંછે કે ન ૫િરિ થિતથી પેદા થય ંછે  જો એવ ંજ હોત તો આ દુભાગ્ય ના તો ઈ ર આપલ ુછ ક ન ૫િરિ થિતથી પદા થય ુછ. જો એવ ુજ હોત તો 
દરેકના ભાગ્યમા ંઆવી જ િ થિત હોત. ઈ રને પોતાના ંબધા ંજ સતંાનો સરખા ંજ વહાલા 
છે. એમણે બધાનંે લગભગ સમાન ક્ષમતા અને પર્િતભા આપી છે કે િવવેકનો ઉ૫યોગ કરી 
તેઓ પોત ેસખુશાિંતથી જીવે અને પોતાના સ૫ંકર્કે્ષતર્મા ંઆનદં પી અમતૃ વરસાવત રહ.ે 
િ િ િ ઓ ો ી ી ે ં ી ી ી ી ે ે એ ી ે૫િરિ થિતઓ પોતાની રીતે ઠડીગરમીની મ બદલાતી રહ ે છે. એનાથી લાભ કે નકુસાન 
મેળવવાનુ ં કામ પોતાનુ ં છે. િવ નો ઘટનાકર્મ આ૫ણી ઇચ્છા પર્માણે ચાલે એ અશક્ય 
નથી. અસખં્ય પર્ાણીઓની ૫રસ૫્ર િવરોધી અગિણત ઇચ્છાઓ હોય છે. બધાન ેસતં ુ ટ કરી 
શકાય એવુ ંતો શક્ય નથી. માનવજીવનમા ંદરેક ક્ષણે મળતી પર્સ તા, આશા, સફળતા 
અને સતંોષની જગ્યાએ ઉિ ગ્નતા, દુખ અને િનરાશા જ  જો મળતી હોય, તો સમજવુ ં
જોઈએ કે ક્યા ંમોટી ભલૂ થઈ રહી છે. જીવનને નીરસ અને િનરથર્ક બનાવનારી ભલૂને 
અધ્યાત્મની ભાષામા ંઅિવ ા કે માયા જ કહવેામા ંઆવે છે. -અખડંજ્યોિત, નવેમ્બર-૧૯૭૫ 
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ધમર્-અધ્યાત્મનુ ંગૌરવ સમજવુ ંજોઈએ. 

ો ો ર્ ે એ ં િ ં ે િ ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આજનો આ૫ણો ધમર્ અને અધ્યાત્મ એટલા ં િનમ્ન કક્ષાના ં છે, ના ૫િરણામ વ પ ે
નાિ તકતા વો મહારોગ ફેલાયો છે. ધમર્ શુ ં છે ? અમકુ વશં અને અમકુ વેશધારીઓને 
લ ૂટંફાટનો ખુ લેઆમ ૫રવાનો આપી દીધો છે. ધમર્ એટલે શુ ં? કુિરવાજો, મઢૂમાન્યતાઓ 
તથા અંધ ાનો રાફડો. અધ્યાત્મ શુ ંછે ? પજૂાપાઠનો થોડોક ઢ ગ રચીને દેવતાઓ અને 
ઈ રને પોતાના વશમા ંકરી લેવા અને એમની પાસે યોગ્ય અયોગ્ય મનોકામનાઓ પરૂી 
કરાવવા તેમને માકંડાની મ નચાવવાનુ ંદુઃ વપ્ન. આજનુ ંઅધ્યાત્મ લગભગ જાદુમતંરના 
િનમ્ન તર સધુી ૫હ ચી ગયુ ં છે. કેટલાક લોકો ઉંધાછતા ંકમર્કાડંો કરીને શેખચ લી વી 
ક પનાઓ કરી વપ્નલોકમા ં િવચરે છે અને ચમત્કારી િસિ ઓની લાલચ રોખ છે. આવા 
ધનૂી અથવા મનના મેલા સમદુાયના હાથમા ં શુ ંઆવી શકે ? કશુ ં જ નિહ. દુઃખોથી 
ઘરેાયેલા નકટા લોકો સપંર્દાયના ગણુો ગાતા રહ ેછે અને પોતાની ભલૂો ૫ર ૫ડદો પાડતા 
રહ ે છે. આ છે આજના કહવેાતા ઢ ગી અધ્યાત્મવાદીઓની ઉઘાડી ત વીર, ને જોઈને 
આ૫ણુ ંમાથુ ંશરમથી નીચુ ંનમી જાય છે. આ લોકોનો, આટલો મ, સમય, ધન અને મન 
જો સાચા અધ્યાત્મ માટે વ૫રાયા ંહોત તો તેઓ પોતે ધન્ય બની ગયા હોત અને એમના 
પર્કાશ અને ાનથી આખુ ંવાતાવરણ બદલાઈ ગયુ ંહોત. 

અધ્યાત્મ કોઈને વગર્મા ં મોકલત ુ ં નથી, ૫ણ સાધકને ગમે ત્યા ં વગર્ બનાવી દેવાનુ ં
ર્ ે ે ે ી ે ં ૌ ં ોઈએ ીિ ઓસામથ્યર્ આપે છે. તેથી આ૫ણે અધ્યાત્મન ુગૌરવ સમજવ ુજોઈએ. શારીિરક વાસનાઓ 

અને મનની ત ૃ ટાઓની તિૃપ્ત ઝખેં છે અને એના માટે આ૫ણે સમય, મ અને મનોયોગ 
નકામો વડેફી નાખીએ છીએ. આત્માની ભખૂ અને પોકારની આ૫ણે સાવ જ ઉપેક્ષા કરીએ 
છીએ. એના પોકારને સાભં યો ના સાભં યો કરવાથી કેટલી હાની સહવેી ૫ડે છે એ 
વાસનાના ગલુામ એવા નર પી જીવજતંઓુ આપ ેસમજી શકતા નથી. આ૫ણે આ૫ણી 
દૃિ ટ અને િવચારવાની િદશા બદલવી જોઈએ. 

-અખડંજ્યોિત, ફે આુરી-૧૯૭૫ 
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િવચારકર્ાિંત અિભયાનનુ ંઅંગ બનો, સઘંશિક્ત ભેગી કરો

એ તથ્ય આ૫ણે બધાએ સારી રીતે સમજી લેવ ંજોઈએ કે યગિનમાર્ણ અિભયાનની સફળતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

એ તથ્ય આ૫ણ બધાએ સારી રીત સમજી લવ ુજોઈએ ક યગુિનમાણ અિભયાનની સફળતા 
કે િન ફળતા ૫ર જ મનુ યજાિતના ભિવ યનો આધાર છે. માનવીય સભ્યતાના 
જીવનમરણનો ફેંસલો આ પર્યાસોની સફળતા સાથે જોડાયેલો છે. એનુ ંમહત્વ આ  ભલે 
સમજવામા ંના આવે, ૫ણ એ નક્કી છે કે લોકોના મનની નીચી િવચારધારામાથંી એમને 
છોડાવીને શ ીકરણ કરા યા વગર એમન ંક યાણ કરવ ંઅશક્ય છે  છોડાવીન શુ ીકરણ કરા યા વગર એમન ુક યાણ કરવ ુઅશક્ય છ. 

િવકૃત િચતંનમાથંી મિુક્ત અને માણસના મનમા ંશુ , ૫િવતર્ દૃિ ટકોણની થા૫ના કરવી 
એ જ આ૫ણુ ં િવચારકર્ાિંત અિભયાન છે. એ જ છે આ યગુનુ ં સવ ૫રી મહત્વપણૂર્ 
ધમાર્ન ુ ઠાન- ાનય . યગુિનમાર્ણ યોજનાના પર્યત્નો આ સકં પ સાથ ેજોડાયેલા છે. એણે 
ો ે ં એ ે ો ે ંપોતાના પર્ભાવ કે્ષતર્મા ંએક જ વાત ગળે ઉતારવાનો પર્યત્ન કય  છે. તમારા મનમા ંપણુ્ય 

૫રમાથર્ની વાત હોય તો એને િવખેરવાને બદલે એકતર્ કરી લોકોને સાચી િદશા બતાવો.  

અત્યારે આ૫ણે બે તથ્યોન ે આ૫ણા મનની અંદર ઉતારવા જોઈએ (૧) જનમાનસનુ ં
શુ ીકરણ કયાર્ વગર યિક્ત અને સમાજનુ ંક યાણ શક્ય નથી. એટલા ંમાટે આ  એના ુ ુ
૫ર આ૫ણે પરેૂપરંુૂ ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવુ ંજોઈએ. (ર) આટલુ ંમોટંુ પર્યોજન સઘંશિક્ત ભેગી 
કયાર્ વગર અથવા જગાડયા વગર કોઈ ૫ણ રીતે શક્ય નથી. યિક્તગત જીવનનો સામાન્ય 
િનવાર્હ ૫ણ જનસહયોગ વગર શક્ય નથી, તો ૫છી યગુ૫િરવતર્ન વુ ંમહાન પર્યોજન તો 
એના વગર શક્ય જ ના બની શકે. ખરેખર જો લોકમગંળની, ઉજ્જ્વળ ભિવ યની ઇચ્છા 
હોય તો િવચારકર્ાિંત અિભયાનની  સાથે જોડાઈ એનુ ંઅંગ બનવુ ંજોઈએ અને એના માટે 
સઘંશિક્ત એકિતર્ત કરવામા,ં જનસહયોગ એકિતર્ત કરવા માટે ખરા મનથી જોડાઈ જવુ ં
જોઈએ. દરેક ૫િરજનને િવનતંી છે કે જો એને આ િમશન ખરેખર યોગ્ય લાગ્યુ ંહોય તો 
એની સાથ ેસહમત રહવેા સધુી સતં ુ ટ રહવે ુ ંજોઈએ નિહ, ૫ણ એક કદમ આગળ વધીને 

િ િ િએમા ં સહયોગ આ૫વો જોઈએ, સમંિતને સિકર્યતાના ૫મા ં િવકિસત કવરી જોઈએ. 
સમથર્નને યોગદાનના ૫મા ંએક કદમ આગળ વધારવુ ંજોઈએ. આ સમય આત્મિચતંનનો 
છે.-અખડંજ્યોિત, જુલાઈ-૧૯૭૫ 
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લોકમાનસનુ ંશુ ીકરણ જ યગુસાધના 

િ િ ે ઓ અં ં ે ં ે ે એ

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

િવચાર, ા, િન ઠા અને ઇચ્છાઓ મનુ યના અંતઃકરણમા ં રહલે ુ ંતત્વ છે અને એક જ 
તત્વના ંજુદા જુદા ૫ છે. કોઈ ભાવ જ્યારે મનુ યની ચેતનાને પશર્તો જોવા મળે તો એન ે
આ૫ણે િવચારના ૫મા ંજોઈએ છીએ. િવચાર યિકતની ચેતના ૫ર ખબૂ પર્ભાવ પાડે છે 
અને પર્ભાવ અનકૂુળ હોય તો ા ૫ણ એવા પર્કારની બની જાય છે અને માણસની ા 
જ એના કમર્ તથા િકર્યાઓનુ ંસચંાલન કરે છે. ા અને િન ઠાને કારણે જ યિક્તના કથન 
અને કમર્મા ંઅંતર જોવા મળે છે. એવુ ંબન ેછે કે યિક્ત વાતો તો મોટા મોટા આદશ ની કરે 
છે, ૫ણ એનુ ંવતર્ન જોઈએ તો એ આદશ  સાથે દૂરનોય સબંધં જોવા મળતો નથી. એવુ ં
એટલા ંમાટે થાય છે કે વાચેંલી કે સાભંળેલી વાતોન ેતે કહયા કરે છે. તે આદશ  એની ા 
બનતી ની. જો આ થા એ તરની હોય તો યિક્ત આદશ ની વાતો જ કરતી નથી, ૫ણ એ 
આદશ ને પોતાના આચરણમા ંઉતારવાનો પર્યત્ન ૫ણ કરે છે. 

આદશર્ને િવચાર ારા ાના કે્ષતર્ સધુી ૫હ ચાડવા માટે સિ ચારોના સાિંનધ્યમા ંસતત 
રહવે ં૫ડે  યગિનમાર્ણ યોજનાએ એની જ િરયાતની પિતર્ માટે મોટા પર્માણમા ંસ સાિહ ય રહવ ુ૫ડ. યગુિનમાણ યોજનાએ એની જ િરયાતની પિૂત માટ મોટા પર્માણમા સ સાિહત્ય 
પરંુૂ પાડયુ ં છે. િવચારોના શુ ીકરણ માટે સ ાનનુ ંમાખણ લઈને દર મિહને ૫હ ચતી 
૫િતર્કાઓ 'યગુિનમાર્ણ યોજના', 'અખડંજ્યોિત' તથા 'યગુશિક્ત ગાયતર્ી' પોતાની 
િવિશ ટતાને લીધે બધા સામિયકોમા ંઆગળ ૫ડત ુ ં થાન ધરાવે છે. 

લોકમાનસના શુ ીકરણના યા૫ક પર્યાસોને યગુસાધનાનુ ંનામ એટલા ંમાટે આ૫વામા ં
આ યુ ં છે કે ૫િરજનો બધા કાયર્કર્મોન ે આધ્યાિત્મક સાધનાથી ઓ  ં મહત્વ ન આપે. 
આત્માના ઉત્કષર્ની સાથે સાથે ૫િરવારને સસું કારી બનાવવા અને સમાજને ઉંચો 
ઉઠાવવાના ંપોતાના પર્યાસોને સાધનાથી જરા૫ણ ઓ  ંમહત્વ આ૫વ ંજોઈએ નિહ. ઉઠાવવાના પોતાના પર્યાસોન સાધનાથી જરા૫ણ ઓ  મહત્વ આ૫વ ુજોઈએ નિહ. 

-અખડંજ્યોિત, જાન્યઆુરી ૧૯૭૭ 

 

 

 

 http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



સં કાર એટલે િવચારો અને િકર્યાનો સમન્વય ે

િ િ ં ે ો ી ં ી ે િ ી ો ર્ ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આિત્મક પર્ગિતનુ ં વ ૫ છે પોતાની જાતનુ ંશુ ીકરણ અને િવ તાર, શુ ીકરણનો અથર્ છે 
ે ઠ સ ણોથી પોતાના િચતંન અન ે કમર્ને વધારે ને વધારે સસુ૫ં  બનાવતા રહવે ુ.ં 

િવ તારનો અથર્ છે આત્મીયતાનો યા૫ક કે્ષતર્મા ં ફેલાવો કરતા રહવે ુ.ં બનંે કાય  સેવાધમર્ 
અ૫નાવવાની ૫રમાથર્ ૫રાયણતા ારા જ શક્ય બની શકે છે. બનંે ૫ગે એક એક કદમ 
આગળ વધવાથી જ મિંજલ સધુી ૫હ ચી શકાય છે. આત્મશિુ  અને આત્મિવ તાર જ એ બે 
કદમ છે, મને યવહારમા ં ઉતારવાનો સતત પર્યત્ન કરવાથી લ યપિૂતની િદશામા ં
અગેર્સર બની શકાય છે. એવી રીતે મ-િવ ામ, અ  જળ, ગર્હણ-િવસ ન , યય-
ઉત્પાદન વગેરે બનં ે૫ક્ષના પર્યત્નોથી શરીરયાતર્ા ચાલે છે. એવી જ રીતે આત્મશિુ  અન ે
આત્મિવ તારના ંબનંે પૈડા ંઆિત્મક પર્ગિતના રથને આગળ વધારે છે. ઓ આ પર્યત્નોથી 
ટલા સફળ થઈ શકે એમણે આિત્મક પર્ગિતની મિંજલ સધુી ૫હ ચવામા ંસફળતા મેળવી 

લીધી છે એમ માનવુ ંજોઈએ. 

૫શપર્વિતઓથી ટકારો મેળવવા અન ે દેવ વની સ પર્વિતઓ અ૫નાવવા માટે સેવાધમર્ ૫શપુર્વિૃતઓથી ટકારો મળવવા અન દવત્વની સત્પર્વિૃતઓ અ૫નાવવા માટ સવાધમ 
અ૫નાવવો એ જ એક માતર્ ર તો છે. એનાથી આત્મશિુ  અને આત્મિવ તારના બનંે ઉ ે યો 
પરૂા થાય છે. ગણુ, કમર્ તથા વભાવમા ં દૈવી પર્વિૃ ઓનો સમાવેશ કરવાથી જ 
૫શપુર્વિૃ ઓનો નાશ થાય છે. આ કામ સેવાધમર્ માનીને ૫રમાથર્૫રાયણના ંકાય  કરવાથી 

ે ે ી ં ે ં ે ીજ શક્ય બને છે. માતર્ સાધના કરવાથી અથવા વાચવા કે સાભળતા રહવેાથી સારા 
ઉ ે યોની જાણકારી અને મિહમા જાણી શકાય છે, ૫ણ તે આ૫ણા વભાવનુ ંઅંગ બની 
શકતા નથી. િવચારણા અન ે િકર્યાના સમન્વયથી જ સં કાર બને છે. ે ઠતાના સં કારનુ ં
શુ ીકરણ કરવાથી જ ગણુ, કમર્ તથા વભાવનો તર ઉંચો ઊઠી શકે છે, યિક્તત્વ નીખરે 
છે. આ હતે ુસેવા કાય મા ંરચ્યા૫ચ્યા રહવેાથી જ શક્ય બને છે.  રીતે વાથર્ સાધનામા ં
અનેક પર્કારના ંછળક૫ટ, ઉતારચઢાવ તથા રાગ ષે રાખીન ેકામ કરવુ ં૫ડે છે, એવી રીતે 
૫રમાથર્ના ંકાય   કરવા માટે ડગલેને ૫ગલે સિ ચારોની, સ ણોની તથા ે ઠ વભાવની 
યવહારમા ંજ ર ૫ડે છે. -અખડંજ્યોિત, માચર્ ૧૯૭૭ પ ૃ ઠ-૫ 
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નૈિતકતા આચરણમા ંઆવે તો જ શાિંત થપાય 

સમાજમા ંશાિંત કેવી રીતે થપાય એ પર્  આ  ખબ ઝ૫ડથી ઉઠાવવામા ંઆ યો છે  તે એટલો જ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સમાજમા શાિત કવી રીત થપાય એ પર્  આ  ખબૂ ઝ૫ડથી ઉઠાવવામા આ યો છ. ત એટલો જ 
જિટલ અન ેઉંડો છે. શાિંત માટેના બધા જ પર્યત્નો િન ફળ જઈ રહયા છે કારણ કે આ  બાળકોના 
મગજમા ં યવિ થત કાય  અન ે િવચારસરણી પેદા કરવામા ંઆવતી નથી. આ કાયર્ દર્ઢ નૈિતક 
ઢાચંા ારા કરી શકાય છે. સિ ચારોની ગેરહાજરીમા ંઅ યવિ થત કાય  જ થાય છે. ત ે ૫ણ 
ધીરેધીરે થાય છે. શાિંત થા૫વા માટે કોઈ િકર્યાઓની જ ર નથી. જો માણસ પોતાની નૈિતક 
ફરજનુ ંપાલન કરે તો શાિંત અન ે યવ થા આ૫મેળે થપાઈ જાય છે. 

િવ ના સતંલુનનો આધાર એ વાત ૫ર છે કે લોકો ન્યાય, વેપાર, વાિણજ્ય તથા ઉ ોગ િવ ાનની 
એકતામા ં િવ ાસ કરે અન ે અપાતા િશક્ષણમા ં મખુ્ય પ ે નૈિતકતાનો સમાવેશ કરવામા ં આવે. 
યિક્તગત નૈિતકતા એટલી શિક્તશાળી છે કે વા થ્ય, બિુ  અન ે િશક્ષણ વગેરેની ઉણ૫ હોવા 
છતા ં૫ણ એના િવકાસન ેસસંારની કોઈ ૫ણ શિક્ત રોકી શકતી નથી. 

કમર્નો ઉ ેશય માણસને આંતિરક ૫થી િવકિસત કરવાનો છે, નાથી ત ેનૈિતકતાપવુર્ક િવચાર 
કરી શકે માતર્ શરીર અન ેમનથી વધારે શિક્તશાળી માણસનુ ંઅિ તત્વ વધારે સમય સધુી ટકી 
શકતુ ંનથી. નીિતવાન માણસો મયાર્ ૫છી ૫ણ મનુ ય જાિતન ેપર્રેણા અન ેપર્કાશ આ૫તા રહ ેછે. ુ ુ
એમની જીવનગાથાઓન ેઆદરપવૂર્ક વાચંવામા ંઅન ેઆચરણમા ંમકૂવામા ંઆવ ેછે. નૈિતક જીવન 
જ સમાજની મોટી ૫રં૫રાઓ, પર્થાઓ અન ે પથંોથી બચાવે છે અન ે ક યાણકારી માગર્દશર્ન 
આ૫વામા ંસમથર્ હોય છે. બીજા કોઈ સામાન્ય લોકો આ કામ કરી શકતા નથી. ત ેનીિતવાળો 
માણસ કરી શકે છે. 

નૈિતકતા એ બધા ગણુોનો સવર્તોમખુી િવકાસ છે. એની થોડી માતર્ા ૫ણ સખુ આપી શકે છે, ૫રંત ુ
અનીિતનો એક અંશ ૫ણ માણસ અન ેસમાજને સકંટમા ંનાખી દે છે. એટલા ંમાટે નીિત૫રક 
સાધનોના િવકાસ અન ેસામજં યની જ િરયાત આિદકાલથી રહી છે. 

માણસ જો નૈિતકતાને િન ઠાની ચરમ સીમા સધી િનભાવવાનો વીકાર કરી લ ેતો યિક્તગત માણસ જો નિતકતાન િન ઠાની ચરમ સીમા સધુી િનભાવવાનો વીકાર કરી લ તો યિક્તગત 
જીવનને જ નિહ, ૫રંત ુઆખા સમાજને શાિંતપણૂર્ બનાવીશ કે છે. આવી યિક્તઓ મોટા પર્માણમા ં
તૈયાર થઈ જાય.  નીિતના મામલામા ંપોતાની કોઈ ૫ણ મહત્વાકાકં્ષાને કચડી નાખવાની િહમંત 
રાખે તો આ ધરતી ૫ર કંઈક જુદંુ જ દૃ ય જોવા મળશે. એ સમયે આખી દુિનયામા ંબધે જ સખુ 
અન ેશાિંત જ હશ.ે   -અખડંજ્યોિત, એિપર્લ-૧૯૭૩ 
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ભાવનાની પ ૂજંીથી મહાનતા ખરીદી શકાય છે 

િચતંનમા ં ઉ ક ટતા અન ે આચરણમા ં આદશર્વાદના પર્વાહનો સમાવેશ કરવા માટે સમથર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

િચતનમા ઉત્કૃ ટતા અન આચરણમા આદશર્વાદના પર્વાહનો સમાવશ કરવા માટ સમથર્ 
મનિ વતા અન ેતેજિ વતાની જ ર ૫ડ છે.  એન ેજીવનમા ંઅ૫નાવવાનુ ંશૌયર્ અન ેસાહસ 
બતાવી શકે એન ેભાવનાશીલ કહી શકાય. બીજા શબ્દોમા ંસદુ ે ય માટે સાહસપણૂર્ સકં પ કરનાર 
અન ેએનુ ં ચુ ત રીતે પાલન કરવા માટે મોટામા ં મોટો ત્યાગ અન ે બિલદાન કરવાના સદૃુઢ 
િન યને ભાવનાશીલ કહી શકાય છે  ઉ ાવ સ૫ં  યિક્ત ઉચ્ચ તરન ંિવચારે છે અન ેઉચ્ચકક્ષાન ંિન યન ભાવનાશીલ કહી શકાય છ. ઉ ાવ સ૫  યિક્ત ઉચ્ચ તરન ુિવચાર છ અન ઉચ્ચકક્ષાન ુ
આચરણ કરવા તત્પર હોય છે. જો આવુ ં ન હોત તો ભાવના પી ખાણમાથંી જ નરરત્નો, 
મહામાનવો પેદા થવાનુ ંક્યાથંી શક્ય બનત ? ઐિતહાિસક મહાપરુુષોમાથંી દરેક ભાવનાશીલ જ 
હતા. એમના અંતઃકરણમા ંઉચ્ચકક્ષાની આકાકં્ષાઓ કોલાહલ કરતી હોય છે. ધીરેધીરે એ એટલી 
પર્ખર બની જાય છે કે એમન ેતપૃ્ત કયાર્ વગર ચેન ૫ડતુ ંનથી. આત્માનો પોકાર, અંતવેર્દના, પર્ખર બની જાય છ ક એમન ત ૃ ત કયા વગર ચન ૫ડત ુનથી. આત્માનો પોકાર, અંતવદના, 
ઈ રની વાણી આને જ કહ ે છે. આ આત્મ પર્રેણાના પર્કાશમા ં મન વી લોકો આગળ વધવા 
સાહિસક ૫ગલા ંભરે છે, માગર્મા ંઆવતા અવરોધોની ઉપેક્ષા કરે છે અન ેધીરે ધીરે પોતાના લ ય 
તરફ આગળ વધ ેછે. આ કર્િમક યાતર્ા એ યિકતન ેઐિતહાિસક મહામાનવના ૫દ ૫ર બેસાડી દે 
છે. જુદા જુદા દેશોમા ંઅન ેસમયમા ંઉત્પ  થયેલા મહામાનવોના બહારના ંકાય  ભલ ેજુદા ંહોય, 
૫ણ એમનો આંતિરક િવકાસ એક જ તરનો હોય છે. ભાવાની પ ૂજંી િસવાય બીજી કોઈ ૫ણ રીતે 
મહાનતા મળેવી શકાતી નથી. 

ભાવનાત્મક ઉત્કષર્નો દય૫ક્ષ છે - આદશર્વાદી કાય . લોકમગંળ, જનક યાણ, સમાજનુ ંઉત્થાન, 
સેવા  સાધના અન ે૫રમાથર્ના કાયર્કર્મોમા ંઆ તથ્યન ેગિતશીલ રહતે ંજોઈ શકાય છે  ભાવનાશીલ સવા, સાધના અન ૫રમાથના કાયકર્મોમા આ તથ્યન ગિતશીલ રહત ુજોઈ શકાય છ. ભાવનાશીલ 
યિક્ત વાથર્ ભરેલી સકુંિચતતાની ખાઈમા ંજીવજતંઓુની મ સતં ુ ટ રહી શકતી નથી. 

ભાવનાશીલ યિક્તમા ંિવવેક અને દૂરનુ ંજોવાની કે િવચારવાની માતર્ા અપકે્ષા કરતા ંવધારે હોય 
છે. ત ેલોભમોહના, વાસના અન ેત ૃ ણાના ંબધંનોને તોડવાની િહમંત બનાવી શકે છે અન ેયોગ્યન ે

િ ીઅ૫નાવવામા ંઆવતા અવરોધોનુ ંસાહસપવૂર્ક િનરાકરણ કરી શકે છે. 

-અખડંજ્યોિત, માચર્-૧૯૭૩ 
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અધ્યાત્મનો ઉ ે ય-આત્માનો િવ તાર 

આ મિવકાસ માટે રાગ  ષે  મોહ  મ સર  કામ  કર્ોધ  લોભ  અહકંાર વગેરેનો યાગ કરવો ખબ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આત્મિવકાસ માટ રાગ, ષ, મોહ, મત્સર, કામ, કર્ોધ, લોભ, અહકાર વગરનો ત્યાગ કરવો ખબૂ 
જ રી છે. આ મનોિવકારો ૫ર જયા ંસધુી િનયતંર્ણ કરવામા ંનિહ આવ ેત્યા ંસધુીના તો આત્મબળ 
મળશ ેકે ના પજૂાઉપાસના ફળીભતૂ થશે. 

મનોિવકારો ૫ર િવજય પર્ાપ્ત કરવાનો સરળ તથા સચોટ ઉપાય એ જ છે કે આ૫ણ ેજનસેવાનો 
ભાવ રાખી કાયર્ કરીએ. સમાજમા ંસિકર્ય રીતે કાયર્ કરતી વખતે સખુ-દુખ, માન-અ૫માન, હાિન-
લાભ, કર્ોધ- ષે વગેરેના અનેક અવસરો આવશે. અનકે મુ કેલીઓ અન ે પર્િતકળૂ 
૫િરિ થિતઓમાથંી ૫સાર થવુ ં૫ડશે. આ પર્સગંો જ એનો મા૫દંડ છે, નાથી માણસની ઓળખ 
થાય છે. કર્ોધ, લોભ, મોહ વગેરેની ૫િરિ થિતઓ આવવા છતા ં૫ણ મનોિવકારો મનન ે યગર્ ન 

ે ે ો એ ે ે ી ી ીએબનવા દે ત્યારે સમજવુ ંજોઈએ કે સાચા અથર્મા ંઆ૫ણે  સયંમી બની ગયા છીએ. 

મનોિવકારોન ેજીતીન ે મ મ મનુ ય જનસેવા તરફ આગળ વધ ેછે તમે તેમ એના ગણુ, કમર્ 
અન ે વભાવનુ ંશુ ીકરણ થતુ ંજાય છે. તથા તેના આચાર અને િવચાર િનમર્ળ બનતા જાય છે. 
આચારિવચાર ૫િવતર્ થવાથી આત્મિવકાસ તથા આત્મિવ તાર આ૫મેળે જ થઈ જાય છે અન ે
ત્યારે આખો સમાજ, રા ટર્ અન ેિવ  એનો પોતાનો ૫િરવાર બની જાય છે તથા સાધક સિચ્ચદાનદં 
૫રમાત્માની પર્ાિપ્ત કરે છે. આ રીતે જનસવેાના મગંલમય માગર્નો આધાર લેવાથી વાથર્ અન ે
૫રમાથર્ બનંેની સાધના પરૂી થઈ જાય છે. 

અધ્યાત્મનો મખ્ય ઉ ે ય છે  આત્માનો િવ તાર કરવો  આત્માના િવ તારનો અથર્ છે  બધા ંઅધ્યાત્મનો મખુ્ય ઉ ય છ - આત્માનો િવ તાર કરવો. આત્માના િવ તારનો અથ છ - બધા 
પર્ાણીઓને ભગવાનનુ ં ૫ માનીન ેએમની સાથ ે નેહ, સૌજન્ય અન ેમમતાભય  િહતકારી યવહાર 
કરવો તથા પર્ાણીમાતર્ની સેવામા ંઓતપર્ોત થઈ જવુ.ં 

ખરેખર ટલા ં૫ણ જ૫, ત૫, સયંમ, સાધના, અનુ ઠાન વગેરે કરવામા ંઆવે છે એમનો મખુ્ય 
િહતે ુ૫ણ એ જ છે કે -આત્માનો િવ તાર કરવામા ંઆવે, ૫રંત ુસામાન્ય રીતે લોકો માળાના મણકા 

ફેરવીન ેકે ભગવાનન ે લચોખા ચઢાવીન ેએવુ ંિવચારે છે કે પજૂા પરૂી થઈ ગઈ, ૫રંત ુએ ખરેખર 
ભર્મ જ છે. માળા ફેરવવાની િકર્યા કરવાથી આધ્યાિત્મક પર્ગિત કદાિપ થતી નથી. 

-અખડંજ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૭૩ ુ
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સઘંશિક્તનો મિહમા અપાર છે 

િ ી ે ો ી ી ોઈ િ ં ં ી ો ે ે ો

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જનશિક્તથી વધારે મોટી બીજી કોઈ શિક્ત આ સસંારમા ંનથી. માણસ પોત ે૫રમે રનો 
એક અંશ છ. જો એમને ભેગા ંથઈ જવાનો અવસર મળે અને ે ઠતાની િદશામા ંઆગળ 
વધે તો એવી કોઈ સ૫ંિ  નથી,  એમના ંચરણોમા ંઆળોટતી જોવા ન મળે. માણસ 
ગરીબ કે દિરદર્ નથી. એને સામાન્ય જીવજતંનુા તરનો ગણીને તેના ૫ર દયા કરવાની 
એટલી જ ર નથી, ટલી એને આત્મ ાન કરાવીને પોતાના ૫ગ ૫ર ઊભા કરી દેવાની છે. 
પૈસા ઉઘરાવીને અનાજ, પાણી કે દવાઓ આપી લોકો પોતે દયા  છે એવુ ંબતાવે છે, ૫ણ 
એ ભલૂી જાય છે કે સમથર્ યિક્ત જો પોતાની શિક્તને ઓળખી લે અને એનો સદુ૫યોગ 
કરવાનુ ંશીખી લે, તો શરીરથી આંધળો કે અપગં હોવા છતા ં૫ણ પોતાનો અને બીજાઓનો 
ઉ ાર કરી શકે છે. સસંારમા ં  કાઈં અ તુ, આકષર્ક, સુદંર અને સખુદ દેખાય છે એ બધુ ં
મનુ યની સઝૂસમજણ અને એની મહનેતથી ઉદભવે છે.  કુ ૫ન ે સ દયર્મા,ં વ તનુા 
અભાવને સ૫ંિ મા ંિનરાશાને ઉ લાસમા ંતથા અંધકારને પર્કાશમા ંબદલવાની પણૂર્ ક્ષમતા 
માણસમા ં રહલેી છે. માણસના સમહૂનુ ં નામ છે જનતા. જનતાની સ ા અન ે મહત્વની 
શિક્તની ક પના કરવી સ નહાર માટે ૫ણ મુ કેલ છે. 

ભર્ ટાચારને, અ૫રાધી દુ પર્વિૃતઓને પોલીસ અને અદાલત રોકી શકતી નથી, ૫ણ જો 
જાગતૃ જનતા આ ગુડંાતત્વો િવરુ  આંખ કાઢે તો એ મુ ીભર અત્યાચારીઓનુ ંજીવવુ ં૫ણ 

ે ઈ ી ં એ ં ે ો ે ે ં ો ીમુ કેલ થઈ જાય. અત્યાચારી આતકવાદ એટલા માટે જીવતો છે કે આ ગડુાતત્વોની 
અસામાિજક પર્વિૃ ઓ િવરુ  આકર્ોશ પેદા કરવામા ંઆ યો નથી.  િદવસે જનશિક્તની 
ચડંી જાગશે એ િદવસે આ ધરતી ૫ર અભાવ, અશિક્ત અને અ ાન પી રાક્ષસોનુ ંઅિ તત્વ 
રહશેે નિહ. સઘંશિક્તનુ ંબીજુ ંનામ જ ચડંી છે. 

-અખડંજ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૭૪ 
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આત્મીયતાનો િવ તાર 

પોતાના૫ણ ંજ સૌથી િપર્ય  હોય છે  આ મબોધથી જ જીવન અન ેસસંારના ંરહ યો ૫રથી ૫ડદો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પોતાના૫ણ ુજ સૌથી િપર્ય  હોય છ. આત્મબોધથી જ જીવન અન સસારના રહ યો ૫રથી ૫ડદો 
ઉઠાવી શકાય છે. આત્માની જાગિૃત જ િદ ય જીવનમા ંપર્વેશવાનુ ં ાર છે. આત્મિવ ાસથી િહમંત 
વધ ે છે અન ે પર્બળ પરુુષાથર્ કરીને મોટામા ં મોટી સફળતા પર્ાપ્ત કરવાનુ ં શક્ય બન ે છે. 
આત્મતિૃપ્ત માટે દોડાદોડ ચાલી  રહી છે. આત્મસતંોષ મળેવવા માટે મોટામા ંમોટા ક ટો સહન 
કરી શકયા છે  આત્મ શિ ની સાથે દેવત્વની બધી જ િસિ ઓ જોડાયેલી છે  જીવનન ંલ ય છે  -કરી શકયા છ. આત્મ શિુ ની સાથ દવત્વની બધી જ િસિ ઓ જોડાયલી છ. જીવનન ુલ ય છ. -
આત્મક યાણ. આત્માથી વધારે ે ઠ બીજુ ં કશુ ં નથી. િવકિસત આત્માન ે જ બીજા શબ્દોમા ં
૫રમાત્મા કહી શકાય છે. 

વૈભવની યાખ્યા આત્મિવ તારના ૫મા ંકરવામા ંઆવે છે.  વ ત ુ૫ર આ૫ણો અિધકાર છે, 
ો ે ે એ ે ે ીં ે ે ે એમોહન છે, સબંધં છે એ જ વહાલુ ંલાગે છે. અહીં જ પારકંુ છે, બધં ુજ કદ પુ ંછે.  આપુ ંછે એ જ 

િપર્ય છે, એ જ સુદંર છે. પચંતત્વોથી બનેલા, િનજીર્વ ૫દાથ  અન ેમળમતૂર્થી ભરેલા શરીરમા ં
વહાલુ ંલાગવા વુ ંશુ ંછે ? ને આ૫ણે સુદંર રહીએ છીએ અન ે િપર્ય માનીએ છીએ એ પોતાનુ ં
માનવાના કારણ ેજ એવુ ંલાગે છે. 

જો આ૫ણે આ સસંારમા ંવધારે િપર્ય ૫દાથ નો સગંર્હ કરવો હોય અન ેવધારે િપર્યજનો સાથે રહવે ુ ં
હોય, તો આત્મીયતાનો વધારેમા ં વધારે િવ તાર કરવો જોઈએ.  વ ત ુ કે યિક્ત ૫ર 
આત્મીયતાનો ભાવ ટલા પર્માણમા ંવધારે રાખીશુ ંતે એટલુ ંજ િપર્ય, સુદંર અન ેસખુદ લાગશે. 
જો આત્મીયતાનો િવ તાર સમ ત સસંારમા ંકરી દેવામા ંઆવે તો સવર્તર્ આનદંનો જ અનભુવ 
અન ેઅસીમ સ દયર્નુ ંદશર્ન દરેક ઘડીએ થતુ ંરહશેે. 

પર્ગિતના માગેર્ આગળ વધવા માટે આત્મિવ ાસ તથા સાહસની જ ર છે. એન ેમેળવી લેવાથી 
આગળની િસિ  મેળવવાનુ ંસરળ બની જાય છે. સાહિસક યિક્ત કોઈ માગર્ને ૫સદં કરતા ં૫હલેા ં
એના બધા ંજ પાસાને ચકાસી જએ છે, ૫ણ જ્યારે િનણર્ય કરી લે છે કે આ કાયર્ કરવાન ંછે, તો એના બધા જ પાસાન ચકાસી જુએ છ, ૫ણ યાર િનણય કરી લ છ ક આ કાય કરવાન ુછ, તો 
૫છી તત્પરતાપવૂર્ક તેની પાછળ ૫ડી જાય છે. નદીઓ એના માટે ર તો આપે છે, ૫રાકર્મથી 
ભરેલો પરુુષાથર્ ૫હાડો ૫ર ર તો બનાવે છે. સાધના તનેે મદદ કરે છે અન ેઘણા બધાનો સહયોગ 
પર્ાપ્ત થાય છે. સાહસ પી ચુબંન સાધનો પી લોખડંના કણોને સરળતાથી ખેંચીને ભેગા ંકરી લે છે. 
સફળતા ૫ણ આવી જ રીત ેમન વી યિક્તઓના ચરણ ચમૂ ેછે. -અખડંજ્યોિત, િડસેમ્બર-૧૯૭૫ 
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ભક્ત ભગવાનની ઇચ્છાનસુાર નાચે છે

ો ો ર્ ે ો ી ઓ ઓ ઓ ં ઈ ી િ

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યોગનો અથર્ છે પોતાની ઇચ્છાઓ, ત ૃ ણાઓ,વાસનાઓ, લાલચ બધુ ંજ ઈ ર પી સમિ ટ 
માટે, ઉત્કૃ ટ આદશર્વાદ માટે સમિપર્ત કરી દેવુ,ં યિક્તવાદને સમહૂવાદમા ંબદલી નાખવો, 
ત ૃ ણાના અણઘડ લોખડંને સયંમ અને અ૫િરગર્હના અિગ્નમા ંતપાવીને બહમુ ૂ ય લોહભ મ 
બનાવી દેવી. મનોકામનાઓન ે પરૂી કરવા માટે, એમને ન ટ અથવા શુ  કરવા માટે 
અધ્યાત્મની મદદ લેવી ૫ડે છે. ત ૃ ણાઓ અનતં છે. એક યિક્તની ઇચ્છાઓ બધાય દેવો 
ભેંગા થઈને ૫ણ પરૂી કરી શકતા નથી. 

સસંારમા ં ટલી ૫ણ સામગર્ી છે તે એક યિક્તની ઇચ્છાઓ પરૂી કરવા માટે ઓછી ૫ડ. 
એક ઇચ્છા પરી થાય ત્યા ંબીજી હજાર ઇચ્છાઓ ઊભી થઈ જાય છે  એમને મળેવવી જ એક ઇચ્છા પરૂી થાય ત્યા બીજી હજાર ઇચ્છાઓ ઊભી થઈ જાય છ. એમન મળવવી જ 
નિહ, ૫રંત ુએમની સરુક્ષા કરવી  ૫ણ ખબૂ ક ટસાધ્ય છે. આ જજંાળ એટલી મોટી છે કે 
એમા ં૫ડેલો માણસ જીવનના લ ય તરફ જઈ શકતો નથી. તે પોતાની ય તતાને લીધે 
એ િદશામા ંકંઈક િવચારી ૫ણ શકતો નથી. 

તેથી આત્મક યાણની ઇચ્છાવાળી યિક્તએ ૫હલેુ ં ૫ગલુ ં ઓછી વ તઓુ અને ઓછા 
સાધનામા ંસતં ુ ટ રહવેાનુ ંઅને વધેલી શિક્ત અને ઉ ાવનાને સત્પર્વિૃતઓ વધારવા માટે 
વા૫રવાનુ ં છે. અધ્યાત્મની સફળતા કામનાઓ પરૂી કરવામા ં નિહ, ૫ણ િબનજ રી 
જજંાળમાથંી મિુક્ત મેળવવામા ંરહલે ◌ી છે. આવા લોકો જ કુશળ મહામાનવ કહવેાય છે. ુ ુ
એમને પોતાની િદ યતા િવકિસત કરવાનો, અંતરાત્માને િનમર્ળ બનાવવાનો અવસર મળે 
છે. એવા લોકો જ પોતાની અંદર ઈ રના દશર્ન કરી શકે છે. તઓે જ પોતાનુ ંઅન ે
બીજાઓનુ ંક યાણ કરી શકવામા ંસક્ષમ બને છે. 

ોિ ી-અખડંજ્યોિત, જાન્યઆુરી-૧૯૭૫ 
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અહકંાર િનદંાને પાતર્- વાિભમાન અિભનદંનને પાતર્ 

વાિભમાન જ રી છે  ૫ણ અહકંાર નકસાનકારક છે  આત્મગૌરવની રક્ષાનો અથર્ છે યિક્તગત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વાિભમાન જ રી છ, ૫ણ અહકાર નકુસાનકારક છ. આત્મગૌરવની રક્ષાનો અથ છ યિક્તગત 
ે ઠતા, ની સામ ેકોઈ આંગળ ઉઠાવી ના શકે એન ેઆત્માને દુખ થાય એવી યાતના સહવેી ના 

૫ડે. 

અહકંાર ગણુોનો નિહ, વ તઓુનો હોય છે. સ૫ંિ નુ,ં ૫નુ,ં બળનુ,ં હો ાનુ,ં િવ ાનુ ંઅિભમાન કરવુ ં
એનો અથર્ એ છે કે એ યિક્તની સમજશિક્ત આ સાસંાિરક ૫દાથ ને મહ વ આ૫વા સધી જ એનો અથ એ છ ક એ યિક્તની સમજશિક્ત આ સાસાિરક ૫દાથ ન મહત્વ આ૫વા સધુી જ 
સીિમત છે અથવા આ ભૌિતક ૫િરિ થિતઓ જ સવર્ વ છે કે મન ેઅિ તત્વનુ ંકોઈ ઠેકાણુ ંનથી. 

અહકંારનો ઉ ે ય એ છે કે સામેવાળાને એ અનભુવ કરાવવો કે ત ેઅહકંારીની સરખામણીમા ંબહ ુ
નાનો છે. સં થામા ંમહત્વપણૂર્ હો ો મેળવીને ઉ ત આચરણ અન ેઅહકંારનુ ંપર્દશર્ન કરનારની ૫ણ 
દગર્િત જ થાય છે  એમના િવરોધીઓ પેદા થઈ જાય છે અન ેહો ાને છીનવી લેવાના ંકચકર્ો ચલાવ ેદુગર્િત જ થાય છ. એમના િવરોધીઓ પદા થઈ જાય છ અન હો ાન છીનવી લવાના કુચકર્ો ચલાવ 
છે. એ સં થાને નકુસાન થાય છે અન ે  ઉ ે ય માટે ત ેસં થા બનાવી હતી એ ૫ણ ન ટ થઈ જાય 
છે. 

િવ ાન, ગણુવાન, કલાકાર અથવા એમના વી િવિશ ટ યિક્તઓ ત્યારે જ સન્માનને પાતર્ બને 
ે ે એ ં ી ં ૌ ઈ ે ે ો ં ૌ ી ી ોછે, જ્યારે એમનામા જ રી માતર્ામા સૌજન્ય જળવાઈ રહ ેછે. ાનનો અહકાર સૌથી નીચ કક્ષાનો 
છે. ધન, બળ, ૫ વગેરે ભૌિતક ૫દાથ ના લીધ ે થતા અહકંારની તો એવુ ં િવચારીન ે ઉપેક્ષા 
કરવામા ંઆવે છે કે આ તો વાદંરાના હાથમા ંતલવાર આવી ગઈ. િવ ાનનો અહકંાર ક્ષમાને યોગ્ય 
નથી. ાનની સાથે તો સજ્જનતા અન ેશાલીનતા જોડાયેલી છે. જો િવ ાન, ાની કે સતં ઘમડંી 
હોય તો ૫છી નમર્તા અન ેિવનયશીલતાનુ ંઅનકુરણીય આચરણ ક્યાથંી શીખી શકાય ? હ મર્ ુ ુ ણ ણ

અહકંારના પર્દશર્નમા ંઈ યાર્, ષે, ઘણૃા, િવરોધ, િવદર્ોહ ઠગવુ,ં બહકેાવવા વા અનકે ખતરા રહલેા 
છે, ન ેજોતા જ ાની યિકત એ િનણર્ય ૫ર ૫હ ચે છે કે આવી મખૂર્તાથી ટલો જલદી ટકારો 
મળે એ જ ઉ મ છે. િનંદા અહકંારથી થાય છે, વાિભમાનની નિહ, િનયિમતતા, સમયનુ ંપાલન 
કરવ ં  પર્ામાિણકતાન ંઆચરણ  સજજનોિચત સદ્ યવહાર  ન્યાયાનસાર િન પક્ષ િચતંન  ઉચ્ચ કરવ,ુ પર્ામાિણકતાન ુઆચરણ, સજજનોિચત સદ્ યવહાર, ન્યાયાનસુાર િન પક્ષ િચતન, ઉ ચ 
દૃિ ટકોણ ઉદાર યવહાર વી યિક્તગત િવશેષતાઓનુ ંસરંક્ષણ અન ેવિૃ  વી િવભિૂતઓ ન ટ 
થઈ જાય તે મોટા સરુક્ષાત્મક મનોબળ અંતઃકરણમા ં રહલે ુ ં હોય છે. એને વાિભમાન કહ ે છે. 
વાિભમાનને ૫િરપુ ટ કરવુ ંઅન ેઅહકંારન ેનાબદૂ કરવો જ ેય કર છે.-અખડંજ્યોિત, જૂન-૧૯૭૪  
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જાગર્ત આત્માઓ યગુધમર્ િનભાવ ે

અત્યારે આ૫ણે જીવન જીવી રહયા છીએ એ િવિશ ટ સમય છે. એમા ંમાનવજાતની દુગર્િતનુ ંઉ િતમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ણ જી જી હ ુ ુ
૫િરવતર્ન કરવાનો પર્યાસ થઈ રહયો છે. બીજા શબ્દોમા ં એન ે મનુ યના ભાગ્યિનમાર્ણનો, િવ ના 
ભિવ યના ઘડતરનો સમય કહવેો જોઈએ. આવા સિંધકાળમા ંઈ રના િવશષે પર્િતિનિધના ૫મા ંજાગતૃ 
આત્માઓન ેપોતાની િવિશ ટ ફરજ બજાવવી ૫ડે છે. મુ કેલીમા ંસામાન્ય િનયમો ચાલતા નથી. 

જના ગોવાિળયા, િકિ કંધાઓના ં રીંછવાનર, ઈન્દર્પર્ થના પાડંવો, બુ ના ૫િર ાજકો તથા ગાધંીજીના 
સત્યાગર્હીઓ યગુધમર્ન ેસમજી શકયા હતા. એમણે ઈ રીય આ ાનન ેસાભં યુ ં હત ુ.ં એ પર્માણે એમણ ે
એમના િવશષે તરન ેઓળખ્યો હતો. િવશષે જવાબદારીનો અનભુવ કય  અન ે લોભ મોહન ે છોડીન ે
મહામાનવોની ૫રં૫રા અ૫નાવીન ેયગુધમર્નુ ંપાલન કયુર્ં. ચાલાક માણસોએ એમા ંનકુસાન બતા યુ,ં ૫રંત ુ
ભાવનાશીલોએ સમયની માગંન ેઈ રનુ ંઆમતંર્ણ માન્યુ ંઅન ેએ મખૂાર્ઓની મડંળીમા ંસામલે થઈ ગયા. 
ઇિતહાસ સાક્ષી છે કે એ સમયની એમની મખૂર્તા પાછળથી ઉચ્ચ તરની દીઘર્દૃિ ટ સાિબત થઈ. તઓે ધન્ય ૂ ૃ
બની ગયા. ભગવાનન ેવહાલા લાગ્યા. કેટલાક લોકોએ એમનુ ંઅનકુરણ કયુર્ં. ઇિતહાસ ેએમની પર્શસંા કરી. 
એમનો યશ અમર બની ગયો. પાછલી પઢેીઓ એમના ં ચરણોમા ં ાજંિલ ચઢાવતી રહી. આ બધુ ં
મળેવવા માટે એમણે લોભ અન ેમોહનો ત્યાગ કરવો ૫ડયો હતો. મહામાનવોએ હમંશેા ંઆવા સાહસભયાર્ 
િનણર્યો લેવા ૫ડે છે. ૫િરિ થિતઓ સારી નથી એવુ ંરટણ કરનારાઓન ેઅનકુૂળતા ક્યારેય મળતી નથી કે 
મળે ૫ણ નિહ  સારા માગર્ ૫ર ચાલવામા ં ૫િરિ થિતઓની પર્િતકળતા નિહ  ૫ણ મન ૫ર છવાયલેી મળ ૫ણ નિહ. સારા માગ ૫ર ચાલવામા ૫િરિ થિતઓની પર્િતકૂળતા નિહ, ૫ણ મન ૫ર છવાયલી 
આળસ, બીક અન ેઅકમર્ણ્યતા સૌથી મોટી અડચણ હોય છે.  એમન ે દૂર કરી શકે તેઓ જ આ રીત ે
યગુધમર્નુ ંપાલન કરવામા ંમહત્વપણૂર્ ભિૂમકા ભજવી શકે છે. જાગતૃ ૫િરજનોન ેસમય ેઅત્યારે પોકાયાર્ છે. 
અરુણોદય ેજાગિૃતનો સદેંશ મોક યો છે. સયૂર્ના ં૫હલેા ં િકરણો કહ ે છે કે પાસા ંબદ યા કરવાન ેબદલ ે
એકદમ ઊભા થઈ જાઓ. આ પણુ્ય સમયમા ંઅસામાન્ય આત્માઓન ે સામાન્ય માણસોની મ સમય 
િવતાવવાનો નથી  મહાન આત્માઓન ેતચ્છ પર્ાણીઓ વી િકર્યાઓ કરવાની નથી  િવતાવવાનો નથી. મહાન આત્માઓન તચુ્છ પર્ાણીઓ વી િકર્યાઓ કરવાની નથી. 

નવયગુની ચેતના ઘરેેઘેર ૫હ ચાડવા અન ેલોકોન ેજાગિૃતનો સદેંશ સભંળાવવાનો બરાબર આ જ સમય 
છે. આ સમય ેઆ૫ણી ભિૂમકા યગુદૂતો વી હોવી જોઈએ. આ િદવસોમા ંઆ૫ણો પર્યાસ સં કૃિત પી પલુ 
બાધંનારા નલ અન ે નીલ વો હોવો જોઈએ. ખાઈ કદૂનાર અંગદની મ, ૫વર્ત ઊંચકી લાવનાર 
હનમુાનની મ કદાચ વધારે પરુુષાથર્ ન કરી શકીએ, તો ૫ણ ગીધ અન ેિખસકોલીની મ પોતાની થોડીક હ ુ ુ ુ , ણ
કાયર્શિક્તન ેમહાન કાયર્મા ંસમિપર્ત કરવાની શક્યતા રહલેી છે. ગોવધર્ન ઊંચકતી વખત ેજો આ૫ણી 
લાકડી સહકાર માટે ના ઉઠાવીએ, તો ૫ણ ઈ રનુ ંપર્યોજન પરંુૂ થતા ંઅટકાવવાનુ ંનથી. પર્ તાવાનુ ં
નકુસાન આ૫ણે જ સહન કરવુ ં૫ડશ.ે 
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જાગર્ત આત્માઓનો ભાવભય  સહકાર જોઈએ 

રાજકર્ાિંતન ંકામ સાહસ અન ેશ બળથી ચાલી જાય છે. આિથર્ક કર્ાિંત સાધનો અન ેસઝસમજણથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

રાજકર્ાિતન ુકામ સાહસ અન શ બળથી ચાલી જાય છ. આિથક કર્ાિત સાધનો અન સઝૂસમજણથી 
થઈ જાય છે. આ૫ણ ેતો બૌિ ક, નૈિતક અન ેસામાિજક કર્ાિંતની િતર્વેિણના મળૂ શોધવાના ંછે અન ે
સગંમ થાન બનાવવાનુ ં છે. એના માટે ચાિર ય, ા અન ેપર્િતભાના વામી એવા દિધિચના 
વશંજોએ જ આગળ આવવુ ં૫ડશ ેઅન ેમોરચો સભંાળવો ૫ડશે. મકાન, પલુ, કારખાના ંવગરે 
બનાવવામા ંવા ત ુિશ પીઓ પોતાના િશક્ષણની મદદથી સફળ બને છે. આ૫ણે નવી યિક્ત, નવો 
સમાજ અને નવા યગન ંઘડતર કરવાન ં છે  જાગત આત્માઓના ભાવભયાર્ સહકારથી જ આ સમાજ અન નવા યગુન ુઘડતર કરવાન ુછ. જાગતૃ આત્માઓના ભાવભયા સહકારથી જ આ 
પર્યોજન પરંુૂ થઈ શકશે. શુ ંઆ કાયર્ માટે બીજા પાસ ેમદદ માગંવા જવાય ? મની પાસે ભાવના 
જ નથી,  કંજૂસો પોત ેજ લોભમોહમા ંફસાયેલા છે એવા દીનહીન લોકો પાસ ેશુ ંમદદ માગંવાની 
? કણર્ વી ઉદાર યિક્તઓ જ પોતાનુ ંસવર્ વ આપી દેતી હોય છે. ૫િર દંર્ જ પોતાની ૫ત્ની 
તથા બાળકન ેવેચી શકે. લોભીઓન ેપોતાની ઇચ્છાપિૂતર્માથંી જ રસદ મળતી નથી. આ૫વાનો 
સમય આવે તો એમન ં દય જ ધબકત ં બધં થઈ જાય છેસમય આવ તો એમન ુ દય જ ધબકત ુબધ થઈ જાય છ. 

યિક્ત, ૫િરવાર અન ેસમાજની નવી રચના માટે સાધનોની જ ર નથી કે ૫િરિ થિત અનકુળૂ 
થવાની ૫ણ જ ર નથી. એના માટે એવી પર્ખર પર્િતભાઓ જોઈએ, મની નસોમા ંભાવભયુર્ લોહી 
દોડત ુ ંહોય. ચાલાકીની દૃિ ટએ કાગડાને સૌથી ચતરુ માનવામા ંઆવ છે. િશયાળ એની લચુ્ચાઈ 
માટે પર્ખ્યાત છે  ધનની રખેવાળી કરવા માટે સા૫ જાણીતો છે  ભાવનાત્મક સ ન માટે તો બીજી માટ પર્ખ્યાત છ. ધનની રખવાળી કરવા માટ સા૫ જાણીતો છ. ભાવનાત્મક સ ન માટ તો બીજી 
ધાતમુાથંી બનેલા ંહિથયારોની જ ર છે. આદશ  પર્ત્ય ેઅતટૂ ાની ભ ીમા ંજ અ ટધાત ુતયૈાર 
થાય છે. જ ર એવી જ યિકતઓની છે,  અ ટધાતમુાથંી તૈયાર થઈ હોય. લોકસેવાનુ ંક્ષેતર્ બહ ુ
મોટંુ છે. એમા ંએવા કેટલાય છેતરનારા લ ૂટંારાઓ ધા૫ મારવાની તક જોઈન ેબેઠા ંહોય છે. ૫ણ 
એવા લોકોથી કામ થતુ ંનથી. પર્કાશ તો સળગતા દીવાથી જ પર્ગટે છે. 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના એવા જાગતૃ આત્માઓની કમી નથી, મની પાસ ેસસું કારોનો ભડંાર મોટા 
પર્માણમા ંભરેલો છે. ભાવના, િન ઠા અન ેપર્િતભાની ૫ણ એમનામા ંખોટ નથી. ૫િરિ થિતઓ ૫ણ 
એટલી પર્િતકળૂ નથી કે યગુના પોકાર માટે તેઓ સહકાર આપી ન શકે. મુ કેલી એક જ છે - કૃ૫ણ 
વભાવ હોવો. તેનો બોજ એટલો લાદેલો છે કે એને ઉતારવો જરા કાઠો ૫ડે છે. આ મુ કેલી 
અવા તિવક છે  મ કે નાના મ વાળા ઘડામાથંી ચણા કાઢવા માટે વાદંરો મ ી વાળી લે છે અને અવા તિવક છ, મ ક નાના મ વાળા ઘડામાથી ચણા કાઢવા માટ વાદરો મુ ી વાળી લ છ અન 
૫છી એવુ ં િવચારે છે કે ઘડાએ મારો હાથ ૫કડી લીધો છે. મનની િ થિત બદલાય તો ૫િરિ થિત 
અનકુળૂ થવાના ર તા શોધી લે છે. શોધનારા તો ઈ રનેય શોધી લ ેછે, ૫છી યગુની જ િરયાત 
પર્માણે કાયર્ કરી શકવાનો ર તો ન મળે એવુ ંકેવી રીત ેબન ે? 
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ભારતીય સં કૃિતના આદશ  અ૫નાવો 

ભારતીય સં કૃિત અન ે દશર્નનો મળૂ આદશર્ છે કે યિક્ત પોતાની અંગત ઇચ્છાઓ, જ િરયાતો અન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ૃ ૂ ,
સખુસગવડોન ે ટલી વધારે ઘટાડી શકાય, એટલી ઘટાડ ેઅન ેલોકક યાણ માટે ટલો વધારે ત્યાગ કરી 
શકે એટલો કરે. જયા ંસધુી આ૫ણા દેશવાસીઓ આ આદશ ન ેસાચી રીત ેસમજયા અન ેઅ૫નાવતા રહયા 
ત્યા ંસધુી આ દેશ સમથર્તા અન ેસમિૃ ના ઉચ્ચ િશખર ૫ર રહયો. અત્યારે બધા એ આદશ ન ેભલૂી ગયા 
છે અન ેઅધોગિતની ખાઈમા ં િદવસ ે િદવસ ેખ ૂ૫ંતા જાય છે. રા ટર્ીય ૫તનનુ ંએક જ કારણ છે કે એના 
પર્જાજનો પોતાની અંગત સિવધાઓ  ઇચ્છાઓ  આકાકં્ષાઓ  વાસના તથા ત ણાઓમા ંરચ્યા૫ચ્યા રહ ેછે  પર્જાજનો પોતાની અંગત સિુવધાઓ, ઇચ્છાઓ, આકાક્ષાઓ, વાસના તથા ત ૃ ણાઓમા રચ્યા૫ચ્યા રહ છ, 
બધાના ઉત્કષર્ની ઉપકે્ષા કરે છે અન ેજ્યારે લોકમગંળના કાય  માટે ત્યાગ કરવાનો આવ ે ત્યારે બગલો 
ઉંચી કરી દે છે. આવા લોકો મનુ યના ૫મા ંજન્મ્યા હોય તો ૫ણ ખરેખર મનુ ય કહવેાન ેયોગ્ય નથી. 
મનુ ંલ ય સકુંિચત વાથીર્વિૃ  સધુી જ સીિમત હોય છે,  લોકમગંળ તરફ ધ્યાન આ૫તા નથી એમન ે

િનમ્ન કોિટના ં પર્ાણીઓ જ કહવેા જોઈએ. આવા િનમ્નકોિટના પર્ાણીઓ  દેશમા ં વસતા ં હોય એમા ં
દબર્ળતાન ંજ સામર્ાજય રહ ેઅન ેકદાચ કોઈ બહારનો શ  એના ૫ર આકર્મણ ન કરે  તો ૫ણ આંતિરક દુબળતાન ુજ સામર્ાજય રહ અન કદાચ કોઈ બહારનો શ  ુએના ૫ર આકર્મણ ન કર, તો ૫ણ આંતિરક 
દુબર્ળતા અન ે િવકૃિતઓ એમન ેદુખમા,ં ગરીબાઈમા ંકંકાસ તથા ષેમા ંઅન ેદુગર્િતમા ંનાખીન ેહમંશે માટે 
બાળીન ેન ટ કરી દે છે. 

આ૫ણે આ૫ણા દેશના દરેક નાગિરકમા ંરા ટર્ીયભાવના, દેશભિક્ત, સમાજ પર્ત્ય ે િન ઠા અન ેલોકસવેાની 
ભાવના જગાડવી જોઈએ  આ ભાવનાન ંશા ીય નામ ધાિમર્કતા એટલે કે અઘ્યાિત્મકતા છે  લાલચં  લોભી  ભાવના જગાડવી જોઈએ. આ ભાવનાન ુશા ીય નામ ધાિમકતા એટલ ક અઘ્યાિત્મકતા છ. લાલચ,ુ લોભી, 
હરામી, વાથીર્ અન ેઅહકંારી લોકો નાના ંમોટા કમર્કાડં કરતા હોવાન ેકારણે કોઈએ એમન ેધાિમર્ક અથવા 
આધ્યાિત્મક ભલે કહયા હોય, ૫રંખ ુખરેખર એવુ ંહોત ુ ંનથી. કોઈના આત્મામા ંજો ધમર્ અથવા અધ્યાત્મનો 
એક કણ ૫ણ રહલેો હોય તો ત ેલોકમગંળની ભાવાથી ઓતપર્ોત થયા વગર તથા એ િદશામા ંકોઈ ત્યાગ 
કે બિલદાન આ૫યા વગર રહી શકતો નથી. જ૫ અન ેધ્યાન જ રી છે, ૫ણ એ ન ભલૂવુ ંજોઈએ કે એણ ે
સાધનાના મમર્ન ેસમજી લીધો છે  એમા ંમાટે લોકસવેા ઈ રભિક્તન ંએક સવ ૫રી માધ્યમ બની ગય ંહશે   સાધનાના મમન સમજી લીધો છ. એમા માટ લોકસવા ઈ રભિક્તન ુએક સવ ૫રી માધ્યમ બની ગય ુહશ.  

ના ૫થ્થર વા મનમા ંઆ પર્કારની ભાવનાઓ પદેા થતી નથી તણેે સમજવુ ંજોઈએ કે એ ૫થરાળ 
જમીનમા ંઅધ્યાત્મની અમતૃવષાર્ થઈ જ નથી. જ૫ તથા ધ્યાનના બહાન ેએ જ ર કંઈક તાણાવાણા વણી 
રહયો છે, ૫ણ માતર્ એ િકર્યાથી એન ેકશો જ લાભ મળતો નથી, જયા ંસધુી એની પાછળ સવેાની ભાવના 
જોડાયલેી ના હોય. ભગવાનન ે લ ૂટંવા માટે  મતંર્તતંર્ની લાચંથી કામ ચલાવવાની વિૃ વાળા લોકો હ ૂ ૃ
અધ્યાત્મવાદી હોઈશ કે નિહ. આ ત્યાગી અન ેબિલદાનીઓનો માગર્ છે, લ ૂટંારાઓનો નથી.  ઈ રની વાત 
િવચારશ ેએણે ભૌિતક કામનાઓની જજંાળથી મકુ્ત રહીન ેઈ રની ઇચ્છા મજુબ તમેના આ ાિંક્ત થઈન ે
લોકમગંળ માટે કામ કરવાની ભાવના પદેા કરવી ૫ડશ.ે ઈ રની પર્સ તા અન ે સામીપ્ય આંતિરક 
ઉત્કૃ ટતાના આધારે જ મળી શકે છે. અત્યારે અન ે ભિવ યમા ં ૫ણ આ જ એકમાતર્ માગર્ રહશે.ે -
અખડંજ્યોિત  નવમે્બર-૧૯૬૫ અખડજ્યોિત, નવમ્બર ૧૯૬૫ 
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જનજાગરણની જ િરયાત સમજવામા ંઆવ ે

ો ો ઉ િ િ ે ે ર્ ી ે એ ે િ ે ી

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

લોકો ઉદાર, સચ્ચિરતર્, િવવેકવાન અન ેઆદશર્વાદી બને એના માટે સાિહત્ય અને વાણી 
ારા એમને શક્ય હોય એટલી પર્ેરણા આ૫વી જોઈએ.  એની આવ યકતા અનભુવે, 
આ૫ણી સાથે સમતં હોય એમને એવા કાય મા ંજોડવા જોઈએ,  લોકમગંળ માટે જ રી 
હોય. સમય, મ અને ધનનો એક અંશ જ્યારે લોકો કોઈ કાયર્મા ંવા૫રે છે ત્યારે એમની 
ભાવના જાગે છે અન ે૫છી ૫િર૫કવ થાય છે. િવચારોનુ ંમ ૂ ય ત્યારે જ છે, જ્યારે કમર્ પે તે 
ફળીભતૂ થાય છે. ગાયતર્ી ૫િરવારના સભ્યોએ તો નવિનમાર્ણના ંરચનાત્મક કાય  કરવાના ં
છે અને પોતાના પર્ભાવક્ષેતર્ના બીજા લોકને ૫ણ એમા ંજોડવાના છે. 

-અખડંજ્યોિત  નવમે્બર-૧૯૬૫ -અખડજ્યોિત, નવમ્બર-૧૯૬૫ 
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