
પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ

ી ં ી ે ેગાયતર્ી મતર્ અમારી સાથે સાથે

ૐ ભભર્વઃ વઃ તત્સિવતવર્રેણ્યં ભગ - | દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ॥

ૐ ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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ૐ ભભૂવુઃ વઃ તત્સિવતવુરણ્ય ભગ | દવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત્॥



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
ઋિષ િચતંનના સાિંનધ્યમા ં

કાઈંક કરી ટવા માટેનો આ જ યોગ્ય સમય 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

 િદવસોમા ંઆ૫ણે આ૫ણુ ંજીવન ૫સાર કરી ર ા ંછીએ તે એક િવિશ ટ સમય 
છે. આ સમયમા ંમાનવજાતની દુગર્િતને, અગિતને સ િતમા ં૫િરવિતર્ત કરવાનો ુ
પર્યાસ થઈ રહયો છે. બીજા શબ્દોમા ંઆ સમયને મનુ યના ભાગ્યિનમાર્ણની, 
િવ ના ભિવ યિનમાર્ણની વળેા કહવેી જોઈએ. પાછલા ંઅંઘકારયગુની િવકૃિતઓ 
આજકાલ વૈ ાિનક, બૌિ ક અને આિત્મક પર્ગિતનુ ંઈંધણ મેળવીને દાવાનળની 

ી ઊ ી ે ી િ ો ો ી એ ં ો ીમ ભડકી ઊઠી છે. જવાળામખુીના િવ ફોટોની મ એવા સકટો બહાર આવી 
રહયા છે કે ના સમાધાન સઝૂતા ંજ નથી. 

એક જગ્યાએ સાધનાનુ ં જયા ં સધુી પરુુ નથી થતુ ં ત્યા ં સધુીની બીજી દસ 
એ ી ો ી ી ે ી ે ે ઓ ી ીજગ્યાએથી ગોદડી ફાટી જાય છે. સડી ગયેલાને ઓગાળવાની, ઢાળવાની આ 

ક્ષણોમા ંમહાકાળની યગુાતંરીત ચેતના કર્મશઃ વધ ુને વધ ુપર્ખર બનવી જાય છે. 
ઓને આંખો હોય તેઓ આ  જ આ મહાન ૫િરવતર્નના પણુ્ય૫વર્નુ ંમાહાત્મ્ય 

અને મહત્વને સમજી શકશે, અન્યથા ઇિતહાસકાર તો આ ૫િરવતર્નકાળના અન મહત્વન સમજી શકશ, અ યથા ઇિતહાસકાર તો આ ૫િરવતનકાળના 
ઘટનાકર્મનો ઉ લેખ કરશે જ અને ભાિવ પેઢીઓ રુિચપવૂર્ક તેને વાચંશ ેજ. 

આવી સિંધવળેાઓમા ંઈ રના િવશષે િનિધના ૫મા ંજાગતૃ આત્માઓએ પોતાનુ ં
િવિશ ટ કતર્ ય િનભાવવુ ં૫ડે છે. આ૫િ કાળમા ંસામાન્ય િનયમો ચાલતા નથી. એ િવિશ ટ કત ય િનભાવવ ુ૫ડ છ. આ૫િ કાળમા સામા ય િનયમો ચાલતા નથી. એ 
િદવસોમા ં િવશષે િનધાર્રણો થાય છે અને િવશષે િકર્યાકલાપો ચાલે છે. ગામ 
આગમા ંબળી ર ુ ંહોય ત્યારે સામાન્ય દૈિનક કાય  કરવામા ંઆવતા ંનથી. એવા 
સમયે િવિશ ટ ૫િરિ થિતઓનો સામનો કરવા માટે જાગતૃોએ કામે લાગી જવુ ં૫ડે 
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છે ભલેને તેમા ંનકુસાન કે અસિુવધા સહવેા ૫ડે. 
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જના ગો૫ બાળ, િકિ કધંાઓના રીંછ-વાનર, ઈન્દર્પર્ થના પાડંવ, બુ નો 
૫િર ાજક, ગાધંીના સત્યાગર્હીઓ યગધમર્ને સમજી શકયા હતા. એમણે ઈ રીય ૫િર ાજક, ગાધીના સત્યાગર્હીઓ યગુધમન સમજી શકયા હતા. એમણ ઈ રીય 
આ ાનને સાભં યુ ં હત ુ ં તદનુ ૫ પોતાના િવશેષ તરને સમજયા, િવશેષ 
જવાબદારીનો અનભુવ કય  અને લોભ, મોહની દુર્તાને છોડીને મહામાનવોની 
૫રં૫રા અ૫નાવીને યગુધમર્ના પાલનમા ંલાગી ગયા. ચતરુોએ એમા ંખોટ જોઈ 
અને નકુસાન સમજાયુ,ં ૫રંત ુભાવનાશીલોએ સમયની માગંને ઈ રનુ ંઆમતંર્ણ 
માન્યુ ંઅને તેઓ મખૂાર્ઓની મડંળીઓની મડંળીઓમા ં જઈ સામેલ થઈ ગયા. 
ઇિતહાસ સાક્ષી છે કે તે સમયની તેમની મખૂર્તા પાછળથી ઉચ્ચતમ તરની 
દરદિશર્તા સાિબત થઈ  તેઓ પોતે ધન્ય બની ગાય  ભગવાનને િપર્ય લાગ્યા  દૂરદિશતા સાિબત થઈ. તઓ પોત ધન્ય બની ગાય. ભગવાનન િપર્ય લાગ્યા. 
અનેકોએ એમનુ ંઅનકુરણ કયુર્ં. 

ઈિતહાસે તેમની પર્શસંા કરી. યશે તેમને અમર બના યા. પેઢીઓ તેમના ંચરણો 
૫ર ભાવભરી ાજંિલઓ ચઢાવતી રહી  આટલી ઉ૫લિબ્ધઓ પર્ાપ્ત કરવામા ં૫ર ભાવભરી ાજિલઓ ચઢાવતી રહી. આટલી ઉ૫લિબ્ધઓ પર્ાપ્ત કરવામા 
તેમને દુર્તાના ૫િરત્યાગનુ ંમ ૂ ય તો ચકૂવવુ ંજ ૫ડયુ ં છે. મહામાનવોએ હમેંશા 
આવા જ દુઃસાહસ ભરેલા િનણર્ય લેવા ૫ડયા છે. ૫િરિ થિતઓનુ ંરટણ કયાર્ કરતા 
લોકો માટે જ રી અનકુળૂતા ક્યારેય આવી નથી. અને ક્યારેય આવશ ે નિહ. 
સદાશયતાના માગર્ ૫ર ચાલવામા ં૫િરિ થિતઓની પર્િતકળૂતાઓ નહી, મનઃિ થિત 
૫ર છવાયેલી કૃ૫ણતા જ સૌથી મોટી અડચણ હોય છે. ઓ તે હટાવી શકે તેઓ 
આ રીતે યગુધમર્નુ ંપાલન કરવામા ંમહત્વપણૂર્ ભિૂમકા િનભાવતા જોવા મળે છે. 

જાગતૃ ૫િરજનોએ ઉચ્ચ વરે સમયે પોકાયાર્ છે. અરુણોદયે જાગિૃતનો સદેંશ 
મોક યો છે. ઉષાના ંઅિગર્મ િકરણો પાસા ંબદ યા કરનારથી િવરક્ત થઈ આળસ 
મરડીને ઊભા થવાનો ૫ડકાર કરી ર ા ં છે. આ પણુ્યવળેામા ં અસામાન્યોને 
સામા યોની માફક સમય ૫સાર ન કરવો જોઈએ  મહાનતા સ૫ં  આ માઓને 
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સામાન્યોની માફક સમય ૫સાર ન કરવો જોઈએ. મહાનતા સ૫  આત્માઓન 
તચુ્છતાગર્ ત પર્ાણીઓ વી ગિતિવિધઓ ન અ૫નાવવી જોઈએ. 
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નવયગુની ચેતના ઘરેેઘરે ૫હ ચાડવા અને જન જનને જાગિૃતનો સદેંશ 
સભંળાવવાનો આ જ યોગ્ય સમય છે. વતર્માનમા ંઆ૫ણી ભિમકા યગદતો વી સભળાવવાનો આ જ યો ય સમય છ. વતમાનમા આ૫ણી ભિૂમકા યગુદૂતો વી 
હોવી જોઈએ. આ૫ણો પર્યત્ન સં કૃિતનો સેત ુ ં બાધંનાર નલ નીલ વો હોવો 
જોઈએ. 

ખાઈ કદનારા અંગદની મ ૫વર્ત ઉપાડનાર હનમાનની મ જો પરષાથર્ ન જાગે ખાઈ કૂદનારા અંગદની મ ૫વત ઉપાડનાર હનમુાનની મ જો પરુુષાથ ન જાગ 
તો ૫ણ ગીધ-િખસકોલીની મ આ૫ણા તચુ્છને મહાનની સન્મખુ સમિપર્ત કરવાનુ ં
તો સભંવી જ શકે છે. ભાવનાત્મક સ નમા ંતો નવી જ ધાતઓુમાથંી બનાવલે 
ઓજારોની જ ર છે. આદશ  પર્ત્યે અતટૂ ાની ભ ીમા ંજ આવી અ ટધાત ુતૈયાર 
થાય છે. જ િરયાત આવા જ યિકતઓની ૫ડી રહી છે ઓ અ ટધાતમુાથંી 
બનેલા હોય. લોકસેવાનુ ં કે્ષતર્ મોટંુ છે, તેના ં કોતરોમા ંએવા કેટલાયં છ વેશી 
લ ૂટંારાઓ લ ૂટંફાટ કરવાની તક જોઈને બેઠા ંરહ ેછે, ૫રંત ુએનાથી કાઈં કામ નથી 
ચાલત ં  પર્કાશ તો સળગતા દી૫કથી જ મળે છે  ચાલત.ુ પર્કાશ તો સળગતા દી૫કથી જ મળ છ. 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવારમા ં મની પાસે સિંચત સસું કાિરતાની પ ૂજંી પર્ચરુ ૫િરમાણમા ં
િવ માન છે એવા જાગતૃ આત્માઓની ખોટ નથી. ભાવના, િન ઠા અને પર્િતભાની 
૫ણ તેઓમા ંઓટ નથી  ૫િરિ થિતઓ ૫ણ એટલી પર્િતકળ નથી કે યગનો પોકાર ૫ણ તઓમા ઓટ નથી. ૫િરિ થિતઓ ૫ણ એટલી પર્િતકળૂ નથી ક યગુનો પોકાર 
સાભંળીને કાઈંક અનદુાન આ૫વાનુ ંતેમના માટે શકય જ ન હોય. કઠણાઈ એક જ 
છે "કાપર્ણ્ય દોષો૫હત  વભાવ..." નો બોજ એટલો લદાયેલો દેખાય છે 
ઉતારવાનુ ંશકય નથી બની ર ુ.ં 

આ કઠણાઈ અવા તિવક છે. લગભગ એવી જ અવા તિવક કે સાકંડા મ વાળા 
ઘડામા ંચણા કાઢતી વખતે વાદંરો મુ ી બધં કરી લે છે અને અનભુવે છે કે તેને 
ઘડાએ બાધંી લીધો છે. મનઃિ થિત બદલાય તો ૫િરિ થિતઓ હજાર માગેર્થી 
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અનકુળૂ બનવાના ઉપાય શોધી કાઢે છે.  
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શોધનારાઓ ઈ રને શોધી કાઢે છે તો ૫છી યગુ પોકારને અનુ ૫ કાઈંક કરવા 
માટે કોઈ ર તો ન મળે એમ કેવી રીતે બની શકે ? માટ કોઈ ર તો ન મળ એમ કવી રીત બની શક ? 

સઘંષર્ના આ અંિતમ અધ્યાયમા ં િમશનના સતૂર્ સચંાલકોનુ ંમન છે કે ૫િરવારના 
જાગતૃ આત્માઓને સાથે રાખવાની અને તેમની સાથે રહવેાની તક મળી શકે તો 
કેટલી પર્સ તા થાય. આ સાિંનધ્ય મોહવશ નહીં ૫રંત ઉ ે યની પિતર્ માટે યોગ્ય કટલી પર્સ તા થાય. આ સાિન ય મોહવશ નહીં ૫રત ુઉ યની પિૂત માટ યો ય 
છે. સાથ ેરહવેાથી અને સાથે કામ કરવાથી પર્ાણઉજાર્નુ ંઆદાન પર્દાન થાય છે. 
દૂરની તો ચમક જ ૫હ ચી શકે છે, ગરમી આ૫વા અને લેવા માટે તો સમી૫તાની 
ભિૂમકા જ મખુ્ય છે. આગ અને ઈંધણ દૂર દૂર રહ ેતો બનેં વચ્ચે એકતા એક ૫તા 
કેવી રીતે ઉત્પ  થઈ શકે ? 

યગુસિંધની વેળાએ જાગતૃ આત્માઓ પોતાના માટે િવશષે ઉ ોધનની, િવશષે 
આમતંર્ણની વળેા સમ . ઓમા ં યગુિશ પીઓની મડંળીઓ સામેલ થવાની 
અંતઃપર્ેરણા જાગે, તેઓ તેને ઈ રીય આમતંર્ણ સમ , સાહસ એકઠંુ કરે અને 
આગળ વધવાની વાત િવચારે. ઓને આગળ વધવુ ંહોય તેઓ સમયની પર્તીક્ષા 
ન કરે, ૫િરિ થિતઓનુ ંબહાનુ ંન કાઢે. આદશ ને અ૫નાવવાનુ ંશભુ મહુતૂર્ આજનુ ં
જ હોય છે  કાલની પર્તીક્ષામા ંબેઠેલાઓની કાલ તો મરણ ૫છી જ આવે છે  જ હોય છ. કાલની પર્તીક્ષામા બઠલાઓની કાલ તો મરણ ૫છી જ આવ છ. 

અમારંુ ભાવભયુર્ દય અને વદંનીય માતાજીનુ ંવહાલ એવાઓને આ ાન આપે છે 
ઓ નવયગુની અવતરણ વળેાએ પોતાની ગિરમા જીવતં રાખવા અને 

પર્ખરતાનો ૫િરચય આ૫વામા ંસમથર્ છે  પર્ખરતાનો ૫િરચય આ૫વામા સમથ છ. 

ચિરતર્વાન, ભાવનાશીલ અને કમર્િન ઠ ૫િરજનોને આ અવસર ૫ર પોતાની અંદર 
પર્ખર આદશર્વાિદતા જગાવવાનુ ંયગુ આમતંર્ણ પર્ તતુ છે. પોતાની આદશર્વાિદતા 
પર્માિણત કરવા માટે પોતાન ંચરણ જ િવ ને ૫િરવિતર્ત થવાની પેર્રણા આપી 

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

પર્માિણત કરવા માટ પોતાન ુચરણ જ િવ ન ૫િરવિતત થવાની પર્રણા આપી 
શકશે. 
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યગુ િનમાર્ણનો પર્ારંભ આત્મિનમાર્ણથી થશ.ે બીજાઓ તરફ આંગળી 
ઉઠાવવાથી તર્ણ આંગળીઓ પોતાની તરફ જોવાનો ૫ણ સકેંત કરે છે  ઉઠાવવાથી તર્ણ આંગળીઓ પોતાની તરફ જોવાનો ૫ણ સકત કર છ. 
આ૫ણે આ૫ણી નબળાઈઓ અન ે બીજાઓની સાર૫ જોવાનો િનરંતર 
અભ્યાસ કરવો જોઈએ અન ેસામાન્ય મનુ યોની પટે-પર્જનન માટે જીવન 
િવતાવવાની જીવન૫ઘ્ધિત છોડીન,ે આદતથી મજબરૂ િજંદગી છોડીન ેૂ
આદશર્વાિદતાન ેજીવનનુ ંઅંગ બનાવવુ ંજોઈએ. 

યગુ િનમાર્ણ માટે આગળ વધનાર સાધકોએ પર્ચિલત િજંદગી છોડીન ે
દઃસાહસ ભરેલા કદમ ઉઠાવવા ૫ડે છે  સમાજ આવી યિકતઓન ંમનોબળ દુઃસાહસ ભરલા કદમ ઉઠાવવા ૫ડ છ. સમાજ આવી યિકતઓન ુમનોબળ 
તોડી નાખવા માટે પરૂતા પર્યત્ન કરે છે. ૫િરવાર, સગાસબધંી િમતર્ વગેરે 
બધા જ પર્ચિલત માગર્ ૫ર ચાલવાની સલાહ આપ ે છે, ન ચાલીએ તો 
પાગલ, મખૂર્, અણસમજુ વગેરે ઉ૫નામોથી િવભિૂષત કરે છે. યગુસાધકોએ ૂ ુ ૂ ુ
લોકસવેાના ક્ષેતર્મા ં ઊતયાર્ ૫છી સમગર્ સમાજના યગંબાણોનો સામનો 
કરવો ૫ડે છે. યગુ સાધકોએ માછલીની મ પર્વાહથી િવ૫રીત ચાલવુ ં૫ડ ે
છે. પીિડત, દુઃખી યિકતઓનુ ંદદર્  તને ેચેનથી નથી સવૂા દેત ુ,ં ત ેબીજાઓન ે
પર્સ  જોઈન ેજ પર્સ  થાય છે. અન્યથા તનેુ ંઅંતઃકરણ તો અંતનાર્દ કરતા 
દુઃખીઓના સતંાપો  વડે ચાળણી વુ ંથઈ ગયેલુ ંહોય છે. 

પોતાના સખુોન ેછોડીન,ે પોતાની ઘાની પીડા ભલૂીન ેબીજાના ઘા ૫ર મલમ ુ ૂ
લગાડનારા લોકસવેકો સમાજ પાસ ેપર્શસંા અન ેઅનદુાનની આશા ૫ણ નથી 
રાખતા, એમની કામના તો બસ એક જ હોય છે કે કેવી રીત ેદુઃખીઓની પીડા 
દૂર કરવા માટે પોતાની ભાવસવંેદનાની સમ ત સ૫ંિ  િનયોિજત કરી દે.  

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

 

 



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
ઋિષ િચતંનના સાિંનધ્યમા ં

લોકો તેમના િવશે કહ ેછે તેને સાભંળવા, સમજવાનો સમય જ તેમની પાસે નથી 
હોતો,. આ દેશમા ં આવી ભાવસવંેદનાઓથી ભરેલી યિકતઓની કમી નથી. હોતો,. આ દશમા આવી ભાવસવદનાઓથી ભરલી યિકતઓની કમી નથી. 
અવસરની આવા પર્સપુ્ત મહાન આત્માઓને મહાકાળે કાન ૫કડીને ઢંઢો યા છે. 
જોવાનુ ંએ છે કે આ મહાન આત્માઓ કંુભકણર્ની આળસ, રાવણની િવલાિસતા અને 
શપૂર્ણખાની ફેશનબાજીની શિકતઓની જાળમા ં ફસાઈને સમાજને અનીિત, 
ભર્ ટાચાર અને પાપાચારના રસાતળમા ંલઈ જવામા ંપર્વ ૃ  થાય છે કે ઋિષઓએ 
બતાવલે માગર્ ૫રબ, મહાપરુુષોના ં૫દિચન્હો ૫ર ચાલીને સમાજની સમક્ષ આદશર્ 
પર્ તતુ કરે છે. િવ ાસ રાખવો જોઈએ કે પવૂર્માથંી આવતી ઠંડી હવા સખુદ 
વરસાદનો સકેંત આપી રહી છે  નજીકના ભિવ યમા ં પથ્વી ૫ર હિરયાળી વરસાદનો સકત આપી રહી છ  નજીકના ભિવ યમા પથૃ્વી ૫ર હિરયાળી 
િબછાવીને આંખોને તિૃપ્ત પર્દાન કરશે.  

કેટલાક આત્માઓ મહાન હોવા છતા ૫ણ સાહસની કમીના કારણે, પાિરવાિરક 
૫િરિ થિતઓ  વા થ્યની સમ યા  આિથર્ક સકંટ અને સમયના અભાવન ંબહાન ં૫િરિ થિતઓ, વા થ્યની સમ યા, આિથક સકટ અન સમયના અભાવન ુબહાન ુ
કાઢીને આત્માની પેર્રણાઓને જબરદ તીથી કચડી નાખવાનો પર્યત્ન કરશે.  

અમારો એ િવ ાસ છે કે તેઓ પોતાના અિભયાનમા ં સફળ નહીં થઈ શકે, 
મહાકાળની પર્બળ પેર્રણા તેમને ઊંઘમાથંી જગાડીને યગધમર્મા ંપર્વ  થવા માટે મહાકાળની પર્બળ પર્રણા તમન ઊંઘમાથી જગાડીન યગુધમમા પર્વ ૃ  થવા માટ 
મજબરૂ કરી દેશ.ે આ જાગરણનો સમય છે, મના અંતઃકરણમા ં ઈ રના 
યવસાયમા ંભાગીદારી કરવાની ઇચ્છા હોય, એમના માટે આ સોનેરી અવસર છે. 
આ અવસર આ જીવનમા ં ફરી આવવાનો નથી, ચકૂી જવાથી ૫ તાવો જ હાથ 
રહશેે. 
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