
પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
લ મીને રોકો નહીં  લ મીન રોકો નહીં - 
નારાયણ પાસે 

જવા દો 

ૐ ભભર્વઃ વઃ તત્સિવતવર્રેણ્યં 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 ં

લ મીન ેરોકો નહીં - નારાયણ પાસે જવા દો 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

આ  જીવનમા ંસૌથી વધારે મહત્વ ધનને આ૫વામા ંઆ યુ ંછે. જો કે પર્થમ થાન 
ઉમદા ભાવના તથા લાગણીઓનુ ં છે. મનુ ંઅંદર સવંેદનાથી સમ ૃ  છે ત ે દેવ છે. 
મહાપરુુષોને, ત૫ વીઓને, ત્યાગી અને બિલદાની, શરૂવીરોને દેવતાઓની ેણીમા ં
ગણવામા ંઆવે છે. તેઓ દી૫કની મ સળગીને ચોતરફ પર્કાશ ફેલાવે છે. 

આ સસંારમા ં ટલુ ંચતેાત્મક વચર્ વ છે તેન ે ે ઠ ભાવનાઓનો વભૈવ જ ગણવો 
જોઈએ. બીજુ ં થાન િવ ાનુ ં છે. એને બર્ા ણત્વ કહી શકાય.  તર્ીજી િવભિૂત છે - 
પર્િતભા. એને ક્ષિતર્યત્વ કહી શકાય. ત્યાર બાદ ધનનો ચોથો નબંર આવ ે છે. એમા ં
ભાવના ઓછી અને ૫દાથર્નો ભાવ વધારે છે.  

એને દુભાર્ગ્ય જ કહવે ુ ંજોઈએ કે આ  જીવન યવહારમા ંધનન ેઅિગર્મ થાન મ યુ ં
છે. એનુ ંખરાબ ૫િરણામ એ આ યુ ં છે કે યિકત વધારેમા ંવધારે ધન ભગેુ ંકરીન ે
મોટો માણસ બનવા માગે છે, ૫રંત ુખરેખર તો ધનનો સાચો ઉ૫યોગ એના સગંર્હમા ં
નહીં, ૫ણ સત્કાય મા ંવા૫રવામા ંછે. િતજોરીમા ં કેદ થયેલો િપયોની નોટો પોતાના નહીં, ૫ણ સત્કાય મા વા૫રવામા છ. િતજોરીમા કદ થયલો િપયોની નોટો પોતાના 
માિલકને ઘમડંી બનાવે છે અને આખા સમાજમા ંદુગર્ંધ ફેલાવે છે. એટલા ંમાટે પૈસા 
કમાવાની સાથે સાથે સમાજની મહત્વપણૂર્ જ િરયાતો પરૂી કરવામા ંએનો ઉ૫યોગ 
૫ણ કરવો જોઈએ.

ભારતીય સં કૃિતમા ંપાચં મહાપા૫ બતાવવામા ંઆ યા ંછે : 

(1) િહસંા (ર) અસત્ય (૩) ચોરી (૪) યિભચાર અને (૫) ૫િરગર્હ. 

૫િરગર્હનો અથર્ છે  ભોગિવલાસ અન ેઅહકંાર માટે ધનનો સગંર્હ   

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

૫િરગર્હનો અથ છ- ભોગિવલાસ અન અહકાર માટ ધનનો સગર્હ.  

 

 



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
ઋિષ િચતંનના સાિંનધ્યમા ં

ધનના સગંર્હને મહાપા૫ કહવેામા ંઆ યુ ંછે. એમ તો આ  ની પાસે ટલો વધારે 
પૈસો છે તેને એટલો જ મોટો-પર્િતિ ઠત ગણવામા ંઆવે છે, ૫ણ આધ્યાિત્મક યાખ્યા પર્ ણ , ણ
એના કરતા જુદી છે. નીિતના ર તે કમાવા માટે કરવામા ંઆવેલા પરુુષાથર્ને સન્માન 
મળવુ ંજોઈએ અને એ ધનનો ઉ૫યોગ જનક યાણના ંકામોમા ંથાય તો એની પર્શસંા 
૫ણ કરવી જોઈએ. 

નવિનમાર્ણ માટે ધનનો સખત જ ર છે. સમાજના ઉત્થાન માટે ચલાવતા 
પર્ચારાત્મક, રચનાત્મક અને સઘંષાર્ત્મક કાયર્કર્મો માટે ભાવના, સઝૂબઝુ અન ે
પર્િતભાની મ પૈસા ૫ણ જોઈએ જ. એના માટે ધનને આમતંર્ણ આ૫વુ ંજોઈએ અન ે
એણે દોડીને આવવ ં ૫ણ જોઈએ  ઋિષ િવ ાિમતર્ એકવાર નવી દિનયા બનાવી એણ દોડીન આવવ ુ ૫ણ જોઈએ. ઋિષ િવ ાિમતર્ એકવાર નવી દુિનયા બનાવી 
રહયા હતા. એમને પૈસાની જ ર ૫ડી. એમના ૫રમ િશ ય હિર દર્ ેરાજપાટ સ પી 
દીધુ.ં એટલુ ંજ નહી, પોતાને, ૫ત્નીને તથા રોિહતને વેચીને ૫ણ પૈસાની માગંણી 
પરૂી કરી. સતં સદુામાને ગરુુકુળ ચલાવવામા ંઆિથર્ક તગંી નડતી હતી. ભગવાન 
કૃ ણે એમની ધનની મુ કેલી દૂર કરી દીધી. 

રાણા પર્તા૫ને વતતંર્તા સગંર્ામ લડવામા ં ધનની ખેંચ ૫ડી, તો ભામાશાહ દોડી 
આ યા અને એમણે તર્ીસ લાખ િપયાનો ઢગલો કરી દીધો. બુ નુ ં િમશન સમ ત 
દુિનયામા ંપોતાનો પર્કાશ ફેલાવવા માટે તયૈાર હત ુ,ં ૫ણ પર્ચારકોને તૈયાર કરવા 
અને બહાર મોકલવા માટે ધનની મુ કેલીને કારણે ગાડી અટકી ગઈ. 

સમર્ાટ અશોકે પોતાનુ ંસમ ત સામર્ાજય એ િમશનને સ પી દીધુ.ં એને લીધે જ એક 
ૌ િસમયે બૌ  ધમર્ આખા એિશયા ખડંનો સવર્માન્ય ધમર્ બની ગયો હતો. 

એ સમય ેધન કમાવામા ંબહુ ઉત્સાહ હતો. લોકો ચોકસાઈ રાખીને બચત કરતા હતા 
અને એ ધન જનક યાણના ંકાય  માટે પર્ામાિણક યિકતઓને બર્ા ણોને સ પી દેતા 
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હતા. 
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ઋિષ િચતંનના સાિંનધ્યમા ં

આ  દાનનો સવ મ ઉ૫યોગ િવ ના ભાવનાત્મક નવિનમાર્ણ માટે કરી શકાય. 
બીજા લોકોની સરખામણીમા ંઅમકુ યિકતઓ પાસે વધારે દોલત ભગેી થશે તો ણ ુ
૫રસ૫્ર ઈ યાર્, ષે વધશ ેઅને ચોરી, લ ૂટંફાટ, ખનૂ વગેરેના ૫મા ં િવદર્ોહ થશે. 
ધનનો વધારે ૫ડતો સગંર્હ યિકતને િવલાસી બનો છે અને બીજાને ઈ યાર્  તથા 
ગનુેગાર બનાવે છે. એટલા ંમાટે આ૫ણા દેશમા ં૫રં૫રા ચાલતી આવી છે કે દેશના 
ે િ ો ર્ ી ી ં ધ ં ેસરેરાશ નાગિરક ટલો ખચર્ કરી બાકીન ુધન સમાજમા સત્કાય  ચલાવવા માટે 

દાનના ૫મા ંપા  ંઆપી દેવુ ંજોઈએ. આમા ંમનુ યન ેપોતાના પરુુષાથર્ અને ઉદાર 
અંતઃકરણનો બમણો યશ મળે છે. સમાજિહત માટે કરવામા ંઆવેલો ધનનો સગંર્હ 
ઉિચત છે એમ કહી શકાય. 

ધનને ટર્ ટીની મ સભંાળીને રાખવાની અને વધારાના ધનનો ધમાર્દા કાય મા ં
ઉ૫યોગ કરવાની ૫ િત સવ મ હતી, ૫ણ આજના કુપાતર્ ધનવાનો પોતાના હાથ ે
આ ૫રં૫રા તોડી રહયા છે. જો ધનવાનોએ કંજૂસાઈ ન કરી હોત તો કદાચ 
પર્ાચીનકાલનો આધ્યાિત્મક સામ્યવાદ જ સસંારની સવ મ અથર્ યવ થા તરીકે 
થાિપત થયો હોત. ધનવાનને ઉદાર બનાવવામા ંઆવે તો એનો વેચ્છા ત્યાગ એના 
પોતાના માટે અન ેસાજ માટે કેટલો બધો ઉ૫યોગી સાિબત થઈ શકે ! સામ્યવાદનો 
આ િવક પ યાવહાિરક છે  આ િવક પ યાવહાિરક છ. 

િવ માનવની જીવનમરણની સમ યા ઉકેલવા માટે ધન પી ઈ રીય સ૫ંદાની જ ર 
છે. આ ધનનો સગંર્હ ગૌગર્ાસ છે. એને ગાયના મ મા ંમકૂી દેવો જોઈએ. લોભ અને 
મોહની સાકંળોથી લ મી માતાના હાથ૫ગ બાધંીને એમને ઊંધા ં ન લટકાવવામા ંમોહની સાકળોથી લ મી માતાના હાથ૫ગ બાધીન એમન ઊંધા ન લટકાવવામા 
આવે. શરીરના ભોગિવલાસ માટે નહીં, મનનો અહકંાર પોષવા માટે નહી, 
કુટંુબીજનોના એશઆરામ માટે નહીં, ૫ણ આ ઈ રીય િવભિૂતનો ઉ૫યોગ ત્યા ં
કરવામા ંઆવે કે જયા ંયગુનો આત્મા એના વગર મિૂછર્ત ૫ડયો છે. ધનવાનોએ આ 
એ ી ો એ ે ી ી એ ો ો ેં ો ે
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એક વાત સમજવી જોઈએ કે ટલી સઝૂબઝૂથી એના ઉ૫યોગનો ફેંસલો કરે. 
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આંધી તોફાનની મ એક અિભનવ સમાજ યવ થા આવી રહી છે. એમા ંસ૫ંિ  ૫ર 
યિકતનો નહીં, ૫ણ સમાજનો અિધકાર હશે. લોકોએ શારીિરક મહનેત કરવાની હ , ણ હ હ
રહશેે. િપયા યા  ધીરીને બઠેા ંબઠેા ંખાવાની તક નહીં મળે. વારસદારોન ે૫ણ નહીં 
મતૃ્ય ુ ટેકસ, સ૫ુર ટેકસ વગેરેના નામ ૫ર સરકાર સમ ત સ૫ંદા ૫ર અિધકાર 
જમાવી રહી છે. સમય જતા આ યવ થા વધારે મજબતૂ થશ ેઅને અસમથર્ ીઓ 

ો ે ોઈ ર્ ી િ ો ીં ીબાળકોને બાદ કરતા કોઈ સમથર્ પતુર્ બા૫દાદાની િમલકતનો વારસદાર નહીં બની 
શકે. આગળ જતા આ કાયદો જબરદ તીથી ઠોકી બસેાડવામા ંઆવશે. કોઈના ંછોકરા 
બા૫દાદાની દોલતથી ૫ર એશઆરામ નહીં કરી શકે. મન ે વારસામા ં બસેમુાર 
દોલત મળે છે તઓે િવલાસી અન ે યસની બનીને પોતાની પર્િતભા, બિુ  અન ે
પર્ામાિણકતાનો નાશ જ કરે છે. કોઈ વડીલ પોતાના બાળકોને હરામખોર, તથા 
આળસ ુબનાવવાની મખૂર્તા શા માટે કરે ? 

આજનો ધનવાન વગર્ આ તથ્યોને સમજી શકે તો એમના મનમા ંએક મૌિલક િવચાર 
૫ણ પેદા થઈ શકે કે ધનનો ઢગલો કરવો એટલો જ રી નથી, ટલો કે અત્યાર 
સધુીની કમાણીનો સત્કાય  માટે ઉ૫યોગ કરવો જ રી છે. જયા ંઆ િવવકે જાગશે ત્યા ં
લોભમોહના બધંન ઢીલા થશે અને વામન ભગવાનની મ જનક યાણનુ ંમહત્વપણૂર્ 
તથ્ય હાથ લબંાવીને ઊભલે ંજોવા મળશે  જો ઉદાત ભાવનાઓન ંએક નાન ંઝરણ ંતથ્ય હાથ લબાવીન ઊભલ ુજોવા મળશ. જો ઉદાત ભાવનાઓન ુએક નાન ુઝરણ ુ
૫ણ વહતે ુ ંહશે તો એ ભગવાનને તર યા નહીં રહવે ુ ં૫ડે. 

આ  મિંદરો, ધમર્શાળાઓ કે બગીચા બનાવવાનુ ં કામ અટકાવી શકાય છે. યશ 
કીિતર્ના ભખ્યા  દાન આપીને વગર્મા ંજવાની કામના કરનારા અસખં્ય દાનવીરો છે  કીિતના ભખૂ્યા, દાન આપીન વગમા જવાની કામના કરનારા અસખ્ય દાનવીરો છ. 
મના મગજમા ં િવવેકબિુ  છે તેમણે ભામાશા વી સઝૂબઝૂ બતાવવી જોઈએ. 

ભામાશાના ધનનો એટલો ે ઠ ઉ૫યોગ થયો કે એના ૫ર લાખો મિંદરો અને કરોડો 
ધમર્શાળાઓ ન્યોછાવર કરી શકાય. આ  તીથર્યાતર્ાની એટલી જ ર નથી, ટલી કે 

ે ે ે ે ીઓ ી ે
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આ  ૫કવાની તથા િમ ટા નો બગાડ કરનાર બર્ ભોજન અને ભડંારાની એટલી 
જ ર નથી કે ટલી જનજાગરણ માટે ઘરબાર છોડીન ે હથેળીમા ં જીવ લઈન.ે ણ હ જી
ચાલનાર ૫દયાતર્ીઓ માટે ખીચડી શાકની છે. 

ના દયમા ં દૂરંદેશી હોય તેને ઢંઢોળીને કહવે ુ ંજોઈએ કે િવ૫િ ના સમયમા ંએની 
કંજૂસાઈ અસ  છે. આવી યગુ૫િરવતર્નની વેળામા ંતો રીંછવાનર પોતાની પાસે કશુ ંૂ ુ ુ
નિહ હોવા છતા ંજીવના જોખમે આગળ વઘ્યા હતા. આ  દશમખુી રાવણ સામે નહી, 
સો કૌરવો સામે નિહ, હજાર હાથવાળા સહ બાહુ સામે નહીં, ૫ણ અબજો માણસોના 
િદમાગમા ંદુભાર્વનાઓ અને કુકમ ના ૫મા ંજીવતા મહારાક્ષસ સામે લડવાનુ ંછે. આ 
મહાભારતમા ંકોઈએ ૫ણ દશર્ક બનીને બસેી રહવેાન ંનથી  ની પાસે  કાઈં ૫ણ મહાભારતમા કોઈએ ૫ણ દશક બનીન બસી રહવાન ુનથી. ની પાસ  કાઈ ૫ણ 
છે તે લઈને આગળ આવવાનુ ંછે. 

નવિનમાર્ણમા ં૫ણ ધનની બહુ જ ર છે. સદ્ ાનના પર્ચાર પર્સાર માટે કેટલાક નાના 
મોટા આયોજનો કરવા ૫ડશે  પર્ચારના સાધનોની તથા પર્ચારકોની ૫ણ જ ર ૫ડશે  મોટા આયોજનો કરવા ૫ડશ. પર્ચારના સાધનોની તથા પર્ચારકોની ૫ણ જ ર ૫ડશ. 
દરેક ભાષામા ંસાિહત્ય છા૫વાનુ ંછે. યગુિનમાર્ણ શાખાઓના નાના નાના ભવન મિંદર 
બનાવવાના છે. એમા ંિવિવધ સાધનસામગર્ી જોઈએ. યાયામશાળાઓ ખોલવાની છે. 
ધમર્તતંર્નીનવેસરથી થા૫ના કરવાની છે. કલામચં નવેસરથી સજાવવાનો છે. 
િશક્ષણને નીચલા ંવગર્ સધુી લઈ જવાની િવશાળ યોજના છે. 

સજૃનસેનાને અ શ થી સજજ કરીને બહુમખુી ભાવનાત્મક નવિનમાર્ણના સુ મોરચા 
૫ર મોકલવાની છે. દુિનયાના ખણેૂ ખાચંરેથી દુ ટતા અને મઢૂતાઓને મારી 
ભગાડવાની છે. એંશી ઘા ખમનારા રાણા સાગંા વાદળોની મ ગ ના કરતા આવી 
રહયા છે. એમના માટે પાટાપીંડીની યવ થા કરવી ૫ડશે. આ બધા એવા કામ છે, 
મા ંડગલે ને ૫ગલ ેપૈસાની જ ર ૫ડશે. આ પૈસા કંજૂસો િવલાસી લોકો પાસેથી 

નહીં મળે.  
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આ જ િરયાત તો જાગતૃ આત્માઓની ઉદા  ભાવનાઓ પરૂી કરશે. આવા 
ભાવનાશીલ નરનારાયણ પાસે જો લ મી હોય તો એમનુ ં૫િવતર્ કતર્ ય છે કે આ 
અમાનત િવ૫િ ના સમય ે ઉદારતા અને ઈમાનદારીથી સમાજને પાછી સ પી દે. 
યગુના નારાયણે આ મહત્વપણૂર્ સમયમા ંલ મીને પોકારી છે. તે જયા ં ૫ણ હોય 
ત્યાથંી એને મકુ્ત કરવામા ંઆવે. આ િવ૫િ કાળમા ં કોઈ એને બાધંીને રોકવાનો 
પર્યાસ ન કરે. પર્યાસ ન કર. 

યગુિનમાર્ણ ૫િરવારના દરેક સભ્યે પોતાની ઉદારતાનુ ંક્ષતેર્ િવ તારવુ ંજોઈએ. સવાલ 
પૈસાની તગંીનો નથી. િદલની કંજૂસાઇનો છે. જો આ૫ણે િદલન ેથોડુ ંઉદાર બનાવીએ 
તો ખ્યાલ આવશે કે િનધર્ન જણાતી યિકત પાસ ે૫ણ આ૫વા માટે ઘણુ ંબધુ ંછે. 

યગુિનમાર્ણ ૫િરજનોએ ઘરેણા,ં બગંલા બનાવવાની જ ર નથી, ૫ણ િવ િનમાર્ણની 
યોજનાઓ બનાવવી જોઈએ. એમા ંજ એમની આન, બાન અને શાન છે.

ાનય મા ંતમ ેપણ આહિત આપો ાનય મા તમ પણ આહિુત આપો 
સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ િ  થાપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના 
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ંછે. આ પુ તકોને જન જનને વચંાવવા તે 
આજનો યગુધમર્ છે. પુ તક સિૂચ નીચનેા સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મગંાવો. 

પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 

ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 
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