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િવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર અને તનેા સં થા૫ક સરંક્ષકિવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર અન તના સ થા૫ક સરક્ષક 
પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્નુ ંએક સિંક્ષપ્ત ૫િરચય

ઇિતહાસમા ંક્યારેક ક્યારેક એવુ ંબને છે કે અવતારી સ ા એકી સાથે બહઆુયામી પોમા ં
પર્ગટે છે અને કરોડો જ નિહ, ૫ણ સમ ત પથ્વીના ઉ ાર અને ચેતનાત્મક ધરાતળ ઉ૫ર બધાના 
મનોનુ ંનવેસરથી િનમાર્ણ કરવા આવે છે. ૫રમપજ્ય ગરુુદેવ પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્ન ેએક એવા જ 
સ ાના ૫મા ંજોઇ શકાય છે,  યગુો યગુોમા ંગરુુ અને અવતારી સ ા, બ ેય પોમા ંઆ૫ણા 
બધાનંી વચ્ચે પર્ગટ થઈ એંસી વરસન ંજીવન જીવીને એક િવરાટ જ્યોિત પર્જ્વિલત કરી તે સ મ બધાની વચ્ચ પર્ગટ થઈ, એંસી વરસન ુજીવન જીવીન એક િવરાટ જ્યોિત પર્જ્વિલત કરી ત સ ૂ મ 
ઋિષ ચેતનાની સાથે એકાકાર થઈ ગઈ,  આ  યગુ ૫િરવતર્નને સિંનકટ (નજીક) લાવવાને 
પર્િતબ  છે. ૫રમવદંનીયા માતાજી શિકતનુ ંત ે ૫વા જ સ ાના ૫મા ંજોઈ શકાય છે,  યગુો પર્ જી ુ , ુ
યગુોમા ંગરુુ અને અવતારી સ ા, બ ેય પોમા ંઆ૫ણા બધાનંી વચ્ચે પર્ગટ થઈ, એંસી વરસનુ ં
જીવન જીવને એક િવરાટ જ્યોિત પર્જવિલત કરી તે સ ૂ મ ઋિષ ચેતનાની સાથે એકાકાર થઈ ગઈ, 
 આ  યગુ ૫િરવતર્નને સિંનકટ (નજીક) લાવવાને પર્િતબ  છે.  
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૫રમવદંનીયા માતાજી શિકતનુ ંતે ૫  હતી  ક્યારેક મહાકાળી, ક્યારેક મા જાનકી, ક્યારેક મા 
શારદા અને ક્યારેક મા ભગવતીના ૫મા ં િશવની ક યાણકારી સ ાનુ ંસાથ આ૫વા આવતી રહી 
છે. તેઓએ ૫ણ સ ૂ મમા ં િવલીન થઈને પોતાના આરાઘ્યની સાથે એકાકાર કરી વયનં ે
ોિ ં એ અં ી ીધ ં ે ી ી ે થી ં ી િજ્યોિતપરુુષન ુએક અંગ બનાવી લીધ.ુ આ  બ ેય સશરીર આ૫ણી વચ્ચે નથી, ૫રત ુનવી સિૃ ટ 

કેવી રીતે ઘડી શકાઈ, કેવી રીતે માનવ ઘડવાનુ ંમાળખુ ંરચી શકાયુ,ં એને શાિંતકુંજ બર્ વચર્સ,
ગાયતર્ી તપોભિમ, અખડં જ્યોિત સં થાન અને યગતીથર્ આંવલખેડા વી થા૫નાઓ તથા સકંિ પત  ગાયતર્ી તપોભિૂમ, અખડ યોિત સ થાન અન યગુતીથ આંવલખડા વી થા૫નાઓ તથા સકિ પત  
સ નસેનાની ગણોના, વીરભદર્ોની કરોડોથીય વધારે સખ્યાના પે જોઈ શકાય છે.

૫રમપજ્ય ગરદેવન ંવા તિવક મ યાકંન તો કેટલાક વરસ વી યે ઈિતહાસિવદ્  કરશે ૫રંત જો ૫રમપજ્ય ગરુુદવન ુવા તિવક મ ૂ યાકન તો કટલાક વરસ વીત્ય ઈિતહાસિવદ્  કરશ, ૫રત ુજો 
તેઓનો આ ય કોઈ સાક્ષાત ્જોવા કે તેઓનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓને તેમના 
ારા પોતાના હાથે લખેલ ત ે િવરાટ ૫િરણામમા ંયગુસજીવની-સાિહત્યના ૫મા ંજોઈ શકે છે,  ત ેહ ણ ુ જી હ ,

તેમના પોતાના ભારથી ૫ણ વધારે ભારના બરાબર લખી ગયા. આ સાિહત્યમા ંસવંેદનાનો પશર્ 
એટલી ઝીણવટથી થયો છે કે એવુ ંલાગે છે કલમને ત ેજ શાહીમા ં ડુબાડીને જ લખાયુ ંહોય. દરેક 
શબ્દ એવો,  દયને પશર્િન, મનને, િવચારોને બદલીને ચાલતો જાય છે. લાખો કરોડોના મનના 
અંતઃકરણને પશીર્ને તેઓનો કાયાક પ કરી નાખ્યો. 

ઋિષઋિષ  િચતંનનાિચતંનના  સાિંનધ્યમાંસાિંનધ્યમાં http://rushicintan.comhttp://rushicintan.com



રિશયાના પર્જાતતર્ની, કાલર્ માકસર્ની સામ્યવાદની કર્ાિંત ૫ણ આની સામ ે નાની ૫ડી જાય છે. 
તેઓના માતર્ આ યગુવાળા વ ૫નુ ંલેખન કરવામા ંલાગે છે કે એક િવ કોશ તૈયાર થઈ શકે છે, 
૫છી તે બહઆુયામી ૫ને, મા ંતે સગંઠનકતાર્, સાધક, કરોડોના અિભભાવક, ગાયતર્ી મહાિવ ાના 
ઉ ં ં ીર્ ં એ િ ી િઉ ારક, સ કાર ૫ર૫રાના પનુજીર્વન કરવાવાળા, મમત્વ લટૂાવવાવાળા એક િપતા, નારી જાિત 
પર્ત્યે અનન્ય કરુણા વરસાવનાર તેઓના ઉઘ્ધાર માટે ધરાતળ ૫ર ચાલનાર નારી જાગરણ 
અિભયાન ચલાવનાર તરીકે દેખાય છે  પોતાની વાણીના ઉદબોધનથી એક િવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર અિભયાન ચલાવનાર તરીક દખાય છ. પોતાની વાણીના ઉદબોધનથી એક િવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર 
એકાકી પોતાના જ સહારે ઊભુ ંકરતા જોવા મળે છે તો સમજમા ંનથી આવતુ ંકે એમના િવશે શુ ંશુ ં
લખવામા ંઆવે અને કેવી રીતે છદંોબ  િલિપબ  કરી શકાય એ મહાપરુુષના જીવનચિરતર્ને. 

િવકર્મ સવતં ૧૯૬૮ (ર૦ સપ્ટેમ્બર, ઈ.સ. ૧૯૧૧) ના રોજ આસો વદ તેરશના િદવસે આંવલખેડા 
ગર્ામ, જન૫દ આગર્ા,  જલેસર માગર્ ૫ર આગર્ાથી પદંર માઈલ દૂર છે, ત્યા ંતેઓ થળ શરીર પે ગર્ામ, જન૫દ આગર્ા,  જલસર માગ ૫ર આગર્ાથી પદર માઈલ દૂર છ, ત્યા તઓ થળૂ શરીર પ 
જન્મ્યા.ં ીરામ શમાર્જીનો બા યકાળ િકશોરવય, ગર્ામીણ ૫િરસરમા ંજ વીત્યો. તે જન્મ્યા હતા એક 
જમીનદારના ઘરે, જયા ં તેઓના િપતા ી પ.ં ૫િકશોરજી શમાર્ આજુબાજુના, દૂર દૂરના 
રાજઘરાનાઓના રાજપરુોિહત, ે ઠ િવ ાન, ભાગવત કથાકાર હતા, ૫રંત ુ તેઓનુ ં અંતઃકરણ 
માનવમાતર્ની પીડાથી સતત િવચિલત રહતે ુ ંહત ુ.ં  
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સાધના પર્ત્યે તેઓનુ ંવલણ બાળ૫ણથી જ જોવા મળયુ,ં જયારે ત ેપોતાના સહાઘ્યાયીઓને, નાના 
બાળકોને આંબાવાિડયામા ં બેસાડી કૂલી િશક્ષણની સાથે સાથે સસું કાિરતા અ૫નાવનાર 
આત્મિવ ાન ુિશક્ષણ ૫ણ આ૫તા હતા.ં આંતિરક યાકુળતાને કારણે િહમાલય તરફ ભાગી નીક યા ં

ઈ ં ેઓએ ં િં ો ે ં ે િ એ ં ે ે ં ેઓ૫ણ ૫કડાઈ જતા તેઓએ સબિધયોને પ ટ જણા ય ુકે િહમાલય જ એમન ુઘર છે અને ત્યા જ તેઓ 
જઈ ર ા હતા. ત્યારે કોને ખબર હતી કે િહમાલયની ઋિષ ચેતનાઓનો સમહૂ બનીને આવેલ આ 
મહાન સ ા ખરેખર ભિવ યમા ં િહમાલયને જ પોતાન ંઘર બનાવશે  તેમને નાત જાતનો કોઈ ભેદ મહાન સ ા ખરખર ભિવ યમા િહમાલયન જ પોતાન ુઘર બનાવશ. તમન નાત જાતનો કોઈ ભદ 
હતો નહીં. જાિતવાદની મખૂર્તા ભરી માન્યતાથી ગર્ ત ત્યારના ભારતના ગર્ામીણ ૫િરસરમા ંએક 
અ ત વ ૃ  મિહલાની ને કુ ઠરોગ થયો હતો, તેની તેના મહો લામા ં જઈ સેવા કરી, તેઓએ 
પોતાના ઘરવાળાઓનો િવરોધ તો વહોરી લીધો, ૫ણ પોતાનુ ં ત ન છોડયુ.ં તે મિહલાએ વ થ 
થયા ૫છી તેમને ખબૂ આશીવાર્દ આપ્યા.ં 

એક અ ટત કહવેાતી જાિતનો માણસ,  તેઓના આલીશાન મકાનમા ંઘોડાઓની માિલશ કરવા 
આવતો હતો, તે એકવાર બોલી બેઠો કે મારે ઘરે કથા કરાવવા કોણ આવશે, મારું એવુ ંસૌભાગ્ય 
કયા ં! ત્યારે નવનીત વા દયવાળા પજ્યવર તેના ઘરે જઈ ૫હ ચ્યા અને પરૂી િવિધથી કથા કરી 
પજા કરી, તેને વચ્છતાના પાઠ િશખવાડયા, જ્યારે આખુ ંગામ તેમના િવરોધમા ંબોલી ર ુ ંહત ુ.ં 
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િકશોરાવ થામા ં જ સમાજ સધુારની રચનાત્મક પર્વિૃ ઓનો એમણે આરંભ કરી દીધો હતો. 
ઔ૫ચાિરક િશક્ષણ વ પ માતર્ હત ુ,ં ૫ણ તેઓને તે ૫છી જ િરયાત ૫ણ ન હતી, કેમ કે  
જન્મજાત પર્િતભા સ૫ં  હોય, તે ઔ૫ચાિરક અભ્યાસકર્મ સધુી સીિમત કેવી રીતે રહી શકે છે ! 

ો ં ો ં ઈ ે ો િ ે િ ેં ં ે ે ી ી ે િદુકાનોમા બજારોમા જઈને આરોગ્ય િશક્ષણને લગતા ૫િર૫તર્ વહેંચવા, ૫શધુનને કેવી રીતે સરુિક્ષત 
રાખવુ ં તથા વાવલબંી કેવી રીતે બની શકાય, તેને માટે નાના નાના પેમ્ફલેટ્સ લખવા, હાથ 
પર્ેસમા ંછપાવવા માટે તેમને કોઈ ૫ણ પર્કારની િશક્ષણની જ ર ન હતી  તે ઈચ્છતા હતા-જનમાનસ પર્સમા છપાવવા માટ તમન કોઈ ૫ણ પર્કારની િશક્ષણની જ ર ન હતી. ત ઈચ્છતા હતા જનમાનસ 
આત્માવલબંી બનીજાય, રા ટર્ માટે તેનુ ં વાિભમાન જાગે, એટલે જ ગામમા ંજન્મેલા આ દીકરાએ 
નારીશિકત તથા બેકામગાર યવુાનો માટે ગામમા જ એક વણાટશાળા થાિપત કરી અને તેનાથી 
હાથથી કેવી રીતે ક૫ડા વણી શકાય, પોતાના ૫ગભર કેવી રીત થઈ શકાય, તે િશખવાડયુ.ં 

પદંર વરસની ઉંમરે વસતં પચંમીની પર્ાતઃવેળામા ંઈ.સ. ૧૯ર૬ મા ંતેઓના મકાના પજા થળમા,ં પદર વરસની ઉંમર વસત પચમીની પર્ાત વળામા ઈ.સ. ૧૯ર૬ મા તઓના મકાના પજા થળમા, 
જયા ંતેઓ િનયિમત ઉપાસના ત્યારથી કરતા હતા, જયારથી મહામના પ.ંમદનમોહન માલવીયજીએ 
તેમને કાશીમા ંગાયતર્ી મતર્ની દીક્ષા આપી હતી, તેમની ગરુુસ ાનુ ંઆગમન થયુ ંઅદૃ ય છાયાધારી 
સ ૂ મ ૫મા,ં તેઓએ પર્જવિલત દી૫કની જ્યોિતમાથંી વયનંે પર્ગટ કરી તમેન ેતમેના ારા કેટલાયં 
ગત જન્મોમા ંસ૫ં  િકર્યાકલાપોનુ ંિદગ્દશર્ન કરા યુ ંતથા તેમને બતા યુ ંકે તે દુગર્મ િહમાલયથી 
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આ યા છે અને તેમનાથી અનેકાનેક એવા િકર્યાકલા૫ કરાવવા માગે છે,  અવતારી તરની ઋિષ 
સ ાઓ તેમની પાસે અપેક્ષા  રાખે છે. તેમણે ચાર વખત થોડાક િદવસથી લઈને એક વરસની 
અવિધ સધુી િહમાલય આવીને રહવેાનો, કઠોર ત૫ કરવાનો ૫ણ તેઓએ સદંેશ આપ્યો અને તેમને 

ં ેતર્ણ સદેશ આપ્યા. 

(૧). ગાયતર્ી મહાશિકતના ચોવીસ ચોવીસ લાખના ચોવીસ મહાપરુુ રણ, ને આહારના કઠોર 
ત૫ની સાથે પરૂા કરવાના હતા.  

(ર). અખડં ઘીના દીવાની થા૫ના અને જન જન સધુી તેના પર્કાશને ફેલાવવા માટે સમય આ યે ( ) ુ પર્ ફ
ાનય  અિભયાન ચલાવવુ,ં  ૫છીથી 'અખડં જ્યોિત' ૫િતર્કા પે ઈ.સ. ૧૯૩૭ મા ં પર્થમ 

પર્કાશનથી આરંભાઈને િવચાર કર્ાિંત અિભયાનના િવ યાપી ૫મા ંપર્ગટ થયુ ંતથા  

(૩) ચોવીસ મહાપરુ રણોની દરમ્યાન યગુધમર્નો િનભાવ કરતા ં કરતા રા ટર્ માટે ૫ણ વયનં ે
સમપીર્ દેવુ,ં  િહમાલય યાતર્ા ૫ણ કરવી તથા તેઓના સ૫ંકર્મા ંરહીને ભિવ યનુ ંમાગર્દશર્ન મેળવવુ.ં ,ુ ુ ુ
એમ કહી શકાય છે કે યગુ િનમાર્ણ િમશન, ગાયતર્ી ૫િરવાર, પર્ ા અિભયાન, પજ્ય ગરુુદેવ,  બધા 
એકબીજાના ૫યાર્ય છે,  
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તે પજ્ય ગરુુદેવની જીવનયાતર્ાનો એક મહત્વપણૂર્ વળાકં હતો, ણે ભાવી રીિત નીિતનુ ં િનધાર્રણ 
કરી દીધુ.ં પજ્યગરુુદેવ પોતાના પુ તક 'વીલ અને વારસો' મા ંલખે છે, "પર્થમ િમલનના િદવસે જ 
સમપર્ણ સ૫ં  થયુ.ં બે વાતો ગરુુસ ા ારા િવશેષ ૫ કહવેાઈ, સસંારી લોકો શુ ંકરે છે અને શુ ંકહ ે
ે ે ી ો િ ર્િ ી િ ં એ ે ે ે ંછે, તેની તરફ જોયા વગર િનધાર્િરત લ યની િદશામા એકલ૫ણે સાહસના આધારે ચાલતા રહવે ુ
અને બીજુ ંએ કે પોતાને વધારે ૫િવતર્ અને પર્ખર બનાવે તેવી ત૫ યાર્મા ંસલંગ્ન થવુ,ં જવની 
રોટલી અને છાશ ૫ર િનવાર્હ કરીને આત્માનશાસન કેળવવ ં  તેનાથી તે સામથ્યર્ િવકિસત થશે   રોટલી અન છાશ ૫ર િનવાહ કરીન આત્માનશુાસન કળવવ.ુ તનાથી ત સામથ્ય િવકિસત થશ,  
િવશુ તઃ ૫રમાથર્ પર્યોજનોમા ંિનયોિજત હશે. વસતં ૫વર્નો આ િદવસ ગરુુ અનશુાસનનુ ંપાલન જ 
અમારા માટે નવો જન્મ બની ગયુ.ં સદગરુુની પર્ાિપ્ત અમારા જીવનનુ ંઅનન્ય અને ૫રમ સૌભાગ્ય 
ર ુ.ં“  રા ટર્ના ૫રાવલબંી હોવાની પીડા ૫ણ તેમને એટલી જ સતાવતી હતી, ટલી કે 
ગરુુશિકતના આદેશાનસુાર તપીને િસિ ઓની પર્ાિપ્તની બળવતં ઈચ્છા તેઓના મનમા ંઉઠતી હતી. 
ેઓ ી િ ધ ે ી ી ી ે ં ર્ ર્ ર્ ે ધ ર્ ીતેઓના મનની દુિવધા ગરુુસ ાને દૂર કરી ૫રાવાણીથી તેમન ુમાગર્દશર્ન કયુર્ કે યગુધમર્ની મહ ા 

અને સમયની પોકાર જોઈ સાભંળી તમારે અન્ય આવ યક કાય ને ત્યજી દઈને આગ લાગે ત્યારે 
પાણી લઈને દોડવ ં ૫ડે તેવા બહ આવ યક કાયર્ ૫હલેા કરવા ૫ડી શકે છે. તેમા ં વતતર્તા પાણી લઈન દોડવ ુ ૫ડ તવા બહ ુઆવ યક કાય ૫હલા કરવા ૫ડી શક છ. તમા વતતર્તા 
સગર્ામના સેનાનીના નાતે સઘંષર્ કરવાનો ૫ણ સકંેત હતો. ઈ.સ. ૧૯ર૭ થી ૧૯૩૩ સધુીનો સમય  
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તેઓનો એક સિકર્ય વયસંેવક અને વતતર્તા સેનાનીના ૫મા ંવીત્યો, મા ંકુટુંબનો િવરોધ હોવા 
છતા ં૫ગપાળા ચાલતા ચાલત◌ંા લાબંો ૫થ (ર તો) કાપીને તેઓ આગર્ાના િશિબરમા ં૫હ ચ્યા, 
જયા ંપર્િશક્ષણ આ૫વામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં ત્યા ંઘણા બધા િમતર્ો-સખાઓ-માગર્દશર્કોનો સાથે તે પાઈને 

ર્ ે ં િ ી ેઓ ે ે ી ઈકાયર્ કરતા રહયા તથા સમય આ યે જલમા ૫ણ ગયા. છ છ મિહનાની તેઓને કેટલી વાર લ થઈ 
લમા ં૫ણ તે લના િનરક્ષર સાથીઓને િશક્ષણ આપીને અને વય ંઅંગર્ેજી શીખજીને પાછા ફયાર્. 

આસનસોલ લમા ંતે પં  જવાહરલાલ નહરેની માતા ીમતી વ ૫રાનીનહરે  ી રફી અહમદ આસનસોલ લમા ત પ. જવાહરલાલ નહરુની માતા ીમતી વ ૫રાનીનહરુ, ી રફી અહમદ 
િકંદવઈ, મહામના માલવીયજી, દેવદાસ ગાધંી વી મહાન યિકતઓના સાથે રહયા.ં 

ં ી ઈ ર ે ો ઉગર્ ૫ ો ં શ ી ગ િ ં ે ફ ં ીવતતર્તાની લડાઈ દરમ્યાન કેટલોક ઉગર્ સમય ૫ણ આ યો, મા શહીદ ભગતિસહને ફાસી 
આ૫વાને કારણે ફેલાયેલ લોક આકર્ોશના સમયે ી અરિવંદના િકશોરકાળની કર્ાિંતકારી િ થિતની 
મ તેઓએ એવા કાયર્ ૫ણ કયાર્, નાથી આકર્મણકારી શાસકોની સાથે અસહકાર જાહરે થતો હતો. મ તઓએ એવા કાય ૫ણ કયા, નાથી આકર્મણકારી શાસકોની સાથ અસહકાર જાહર થતો હતો. 

મીઠાના સત્યાગર્હ દરમ્યાન તેઓ જુ મી શાસકો સમક્ષ કયા નહીં, તે મારતા રહયા, ૫ણ સમાિધ-
િ થિતને પર્ાપ્ત રા ટર્ દેવતાના પજારીને બેભાન થવાનુ ં વીકૃત હત ુ,ં ૫ણ આંદોલનથી પીઠ ફેરવીને 
ભાગવાનુ ંનહીં. િફરંગી િસપાઈઓના ચાલયા ગયા પછી લોકો તેમને ઉઠાવીને તેમના ઘરે લઈ 
આ યા. 
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જરાર આંદોલનના સમયે તેઓએ ઝડંો છોડયો નહીં, જયારે િફરંગી તેઓને મારતા રહયા, ઝડંો 
ટંવવાનો પર્યત્ન કરતા રહયા ંતેઓએ મ થી ઝડંો ૫કડી રાખ્યો, ૫ડી ગયા, બેભાન થઈ ગયા, ૫ણ 

ઝડંો ન છોડયો, ઝડંાનો એક ટુકડો ડોકટરોએ દાતોમા ં જકડાયેલા ટુકડાના ૫મા ં જયારે બહાર 
ો ે ેઓ ી િ ોઈ ે ઈ ી ં ેઓ ે ી ીકાઢયો, ત્યારે બધા જ તેઓની સહનશિકત જોઈને નવાઈ પામી ગયા,. તેઓને ત્યાથી જ આઝાદીના 

મતવાલા ઉન્મત ીરામ -મ - ઉ૫નામ પર્ાપ્ત થયુ.ં આગર્ામા ંતેઓની સાથે રહલેા કે તેઓથી કશકુ  
શીખેલ અગિણત યિકત તેઓને 'મ જી' નામે ઓળખે છે  કરવસલીના આંકડા એકઠા કરવા માટે શીખલ અગિણત યિકત તઓન મ જી  નામ ઓળખ છ. કરવસલૂીના આંકડા એકઠા કરવા માટ 
તેઓએ આખા આગર્ા િજ લાનુ ંપર્વાસ કયુર્. તેઓએ પર્ તતૃ કરેલ આંકડા તત્કાલીન સયંકુત પર્ાતંના 
મખ્યમતર્ી ી ગોિવંદ વ લભ પતં ારા ગાધંીજી સમક્ષ રજૂ કરાયા. બાપએૂ પોતાની પર્શિ તના સાથે 
એ પર્ામાિણક આંકડા િબર્િટશ પાલાર્મેન્ટને મોક યા, આને આધારે જ સપં ૂર્ણ સયંકુત પર્ાતંમા ં
કરમિુક્તનો હકુમ જાહરે થયો. ક્યારેક મણે પોતાની આ લડાઈના બદલવામા ં કશુ ંન ઈચ્છયુ,ં 
ે ે ે ો િ િ િધ ો ી ી ી િં ં ં િતેમને સરકારે પોતાના પર્િતિનિધ મોકલી ૫ચાસ વરસ ૫છી તામર્૫તર્ આપી શાિતકુજમા સન્માિનત 

કયાર્, એ સન્માનને ગૌરવ સાથે મળતી બધી સિુવધાઓ તથા પેંશનને તેઓએ પર્ધાનમતર્ી રાહત 
ફંડ, હિરજન ફંડના નામે સમિપર્ત કરી દીધી. વૈરાગી જીવનન,ં સાચા રા ટર્ સતં હોવાન ંઆનાથી ફડ, હિરજન ફડના નામ સમિપત કરી દીધી. વરાગી જીવનન,ુ સાચા રા ટર્ સત હોવાન ુઆનાથી 
મોટું કયુ ંપર્માણ હોઈ શકે છે ! 
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ઈ.સ.૧૯૩૫ ૫છી તેઓના જીવનનો નવો દોર શ  થયો, જયારે ગરુુસ ાની પર્ેરણાથી તેઓ ી 
અરિવંદને મળવા પોિન્ડચેરી, ગરુુદેવ િવ કિવ રિવન્દર્નાથ ટાગોરને મળવા શાિંત િનકેતન તથા 
બાપનૂે મળવા સાબરમતી આ મ, અમદાવાદ ગયા. સાં કૃિતક-આઘ્યાિત્મક મોચાર્ ઉ૫ર રા ટર્ને કેવી 
ી ે ં ી ે ીઓ ી ી એ અં ે િ ેર્ ી ો ંરીતે ૫રતતર્તાની બેડીઓથી મકુત કરી શકાય, એ અંગે િનદેર્શ પામી પોતાન ુઅનુ ઠાન યથાવત ્
ચલાવવાની સાથે તેઓએ ૫તર્કાિરતાના ક્ષેતર્મા ં પર્વેશ કય . આગર્ામા ં 'સૈિનક' સમાચાર૫તર્ના 
કાયર્વાહક સપંાદકના ૫મા ં ીક ણદ  પાણીવાલજીએ તેમને પોતાના સહાયક બના યા  બાબ કાયવાહક સપાદકના ૫મા ીકૃ ણદ  પાણીવાલજીએ તમન પોતાના સહાયક બના યા. બાબ ુ
ગલુાબરાય અને પાલીવાલજીથી માગર્દશર્ક મેળવી સતત વાઘ્યાયરત રહીને તેઓએ 'અખડં 
જ્યોિત' નામની ૫િતર્કાનો પર્થમ અંક ઈ.સ. ૧૯૩૭ ની વસતં પચંમીએ પર્કાિશત કય . પર્યત્ન ૫હલેો 
હતો. માિહતીઓ, અનભુવ ઓછા હતા,ં આથી પનુઃ સપંણૂર્ તૈયારીની સાથે િવિધવત ઈ.સ. ૧૯૪૦ ના 
જાન્યઆુરીથી તેઓએ ૫િરવારના વજનોના નામ સરનામુ ંસાથે હાથથી બનેલ કાગળ ૫ર ૫ગથી 

ી ી ી ે ' ં ોિ ' િ ો ં ં ં ો ોચાલવાવાળા મશીનથી છાપીને 'અખડ જ્યોિત' ૫િતર્કાનો શભુારભ કય ,  આરભમા તો બસો 
૫ચાસની સખ્યામા ંબહાર ૫ડી, ૫રંત ુકર્મશઃ તેઓના સતત ૫િર મથી ઘરે ઘરે ૫હ ચાડવાને કારણે, 
િમતર્ો સધી ૫હ ચાડનારા તેઓના દય પશીર્ ૫તર્ો ારા તે સખ્યા નવયગના મત્ યાવતારની મ િમતર્ો સધુી ૫હ ચાડનારા તઓના દય પશીર્ ૫તર્ો ારા ત સ યા નવયગુના મત્ યાવતારની મ 
વધતી વધતી આ  દસ લાખથીય વધારે સખ્યામા ં િવિભ  ભાષાઓમા ંછપાઈ રહી છે અને એક 
કરોડથી ૫ણ અિધક યિકતઓ ારા વચંાય છે. 
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૫િતર્કાની સાથે સાથે 'હુ ંશુ ં 'ં વી પુ તકોના લેખનનો આરંભ થયો. થાન બદલાયુ,ં આગર્ાથી 
મથરુા આવી ગયા, બે તર્ણ ઘર બદલીને ઘીયામડંીમા,ં જયા ંઆ  અખડં જ્યોિત સં થાન છે, ત્યા ં
આવી વ યા. પુ તકોનુ ંપર્કાશન અને કઠોર ત૫ યાર્, મમત્વ િ સતાર તથા ૫તર્ો ારા જન જનના 
અં ે ી િ ી ી ં ી ીઅંતઃકરણને અડકવાની પર્િકર્યા ચાલ ુરહી. સાથ આ૫વા આવી ગયા ૫રમવદનીય માતાજી ભગવતી 
દેવી શમાર્, મણે ભિવ યમા ંઅત્યિંધક મહત્વપણૂર્ ભિૂમકા પોતાના આરાઘ્ય, ઈ ટ ગરુુ માટે ભજવણી 
હતી  તેઓના ભાવભયાર્ મમર્ પશીર્ ૫તર્ોએ દરેક  કોઈને   દખી હતા  પીિડત હતા  તેઓને આપેલ હતી. તઓના ભાવભયા મમ પશીર્ ૫તર્ોએ દરક  કોઈન,  દુખી હતા, પીિડત હતા, તઓન આપલ 
મમત્વ ભયાર્ ૫રામશર્ ગાયતર્ી ૫િરવારનો આધાર ઊભો કય , એમા ંકોદઈ સદંેહ નથી. જો િવચાર 
કર્ાિંત માટે સાિહત્યે મનોભિૂમ રચી તો ભાવત્મક કર્ાિંત માટે ઋિષયગુલના અસીમ નેહ અને બર્ા ણત્વ 
ભયાર્ જીવને શેષ ભિૂમકા સજીર્. 

'અખડં જ્યોિત' પર્િતર્કા લોકોના મનને પર્ભાિવત કરતી રહી, એમા ંપર્કાિશત 'ગાયતર્ી ચચાર્' તભંથી અખડ યોિત  પર્િતર્કા લોકોના મનન પર્ભાિવત કરતી રહી, એમા પર્કાિશત ગાયતર્ી ચચા  તભથી 
લોકોને ગાયતર્ી અને ય મય જીવન જીવવાનો સદંેશ મળતો રહયો. આની સાથે જ એક આનાથી 
લઈને છ આના સધુીની અનેક લોક૫યોગી પુ તકો છા૫તા ગયા. આ દરિમયાન િહમાલયના 
આમતર્ણ ૫ણ આ યા, અનુ ઠાન ૫ણ ચાલતા રહયા,  પણૂર્ િવિધ પજાની સાથે ઈ.સ. ૧૯૫૩ 
માગંાયતર્ી તપોભિૂમની થા૫ના, ૧૦૮ કુંડીય ય  તથા તેઓ ારા આપેલી 

ઋિષ િચતંનના સાિંનધ્યમાં http://rushicintan.com



પર્થમ દીક્ષાની સાથે સ૫ં  થયા. ગાયતર્ી તપોભિૂમની થા૫ના માટે ધનની આવ યકતા ૫ડી તો 
૫રમવદંનીયા માતાજીએ ઓએ ડગલેને ૫ગલે તેમના આરાઘ્યનો સાથ િનભા યો હતો, તેમણે 
પોતાના બધા ઘરેલા વેંચી દીધા,ં પજ્યવરે જમીનદારીના ંબોન્ડ વેંચી દીધા અને જમીન લઈને 

ી ી ી ી ી ે ી ે ઉ ે ઓ ી ી ો િ એથાયી થા૫ના કરી દીધી. ધીમે ધીમે ઉદારચેતાઓના માઘ્યમથી ગાયતર્ી તપોભિૂમ એક સાધના 
પીઠ બની ગઈ. ર૪૦૦ તીથ ના જળ તથા માટીની થા૫ના ત્યા ંકરાઈ, ર૪૦૦ કરોડ ગાયતર્ી મતર્ 
લેખન ત્યા ં થાિપત થયા  િહમાલયના એક અિત ૫િવતર્ થાનથી 'અખડં અિગ્ન' લાવીને થાિપત લખન ત્યા થાિપત થયા, િહમાલયના એક અિત ૫િવતર્ થાનથી અખડ અિગ્ન  લાવીન થાિપત 
કરાઈ, અત્યારે ૫ણ  ય શાળામા ંપર્જવિલત છે. ઈ.સ. ૧૯૪૧ થી ૧૯૭૧ સધુીનો સમય ૫રપજ્ય 
ગરુુદેવના ગાયતર્ી તપોભિૂમ, અખડં જ્યોિત સં થાનમા ંસિકર્ય રહવેાનો સમય છે. ઈ.સ. ૧૯૫૬ મા ં
નરમેઘ ય , ૧૯૫૮ મા ંસહ  કુંડીય ય  કરીને લાખો ગાયતર્ી સાધકોને એકઠા કરી તેઓએ ગાયતર્ી 
૫િરવાનુ ં બી વાવયુ.ં કાિતર્ક પિૂણર્મા, ઈ.સ. ૧૯૫૮ મા ં આયોિજત આ કાયર્કર્મમા ં દસ લાખ  
િ ઓએ ીધો એ ી ે ં િ ી ી િ ીયિક્તઓએ ભાગ લીધો, એમના જ માઘ્યમથી આખા દેશમા પર્ગિતશીલ ગાયતર્ી ૫િરવારની દસ 

હજારથી વધ ુ શાખાઓ થાિપત કરવામા ં આવી. સગંઠનનો અિધકાિધ કાયર્ભાર પજ્યવર 
૫રમવદંનીયા માતાજીને સ પીને ચાલતા થયા. ઈ.સ. ૧૯૫૯ મા ં૫િતર્કાન ંસપંાદન તેઓને સ પીન ે૫રમવદનીયા માતાજીન સ પીન ચાલતા થયા. ઈ.સ. ૧૯૫૯ મા ૫િતર્કાન ુસપાદન તઓન સ પીન 
પોણા બે વરસ માટે િહમાલય ચા યા ગયા. જયા ંતેઓને ગરુુસ ા પાસેથી માગર્દશર્ન લેવાનુ ંહત ુ,ં  
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૯ મા ં૫િતર્કાનુ ંસપંાદન તેઓને સ પીને પોણા બે વરસ માટે િહમાલય ચા યા ગયા. જયા ંતેઓને 
ગરુુસ ા પાસેથી માગર્દશર્ન લેવાનુ ંહત ુ,ં તપોવન, નદંનવનમા ંઋિષઓનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો હતો 
તથા ગગંોતર્ીમા ંરહીને આષર્ગર્થંોની યાખ્યા કરવાની હતી. ત્યા ંસધુી તેઓ ગાયતર્ી મહાિવ ા ૫ર 
િ ો ી ો ી ી િ ં ીિવ કોશ તરની પોતાની રચના ગાયતર્ી મહાિવ ાનના તર્ણ ખડ લખી ચકૂયા હતા, ના અત્યાર 
સધુી પર્ાયઃ પર્ચાસથી વધારે સં કરણ છપાઈ ચકૂયા છે. િહમાલયથી પાછા આવતા જ તેઓએ 
મહત્વપણર્ િનિધના ૫મા ંવેદ  ઉ૫િનષદ  મિત  આરણ્યક  બર્ા ણ  યોગવાિશ ઠ  મતર્ મહાિવ ાન  મહત્વપણૂ િનિધના ૫મા વદ, ઉ૫િનષદ, મિૃત, આરણ્યક, બર્ા ણ, યોગવાિશ ઠ, મતર્ મહાિવ ાન, 
તતર્ મહાિવ ાન વા ગર્થંોને પર્કાિશત કરી દેવ સં કૃિતની મળૂ થા૫ણને પનુજીર્વન આપ્યુ.ં 
૫રમવદંનીયા માતાજીએ પજ્યવરની ઈચ્છાનસુાર ઈ.સ. ૧૯૯૧-૯ર મા ં તે જ વેદોન ે િવ ાનને 
અનુ ૫ આધાર આપી તેનુ ંપનુમુર્દર્ણ કરા યુ ંઅને તે આ  ઘર ઘરમા ં થાિપત છે. 

યગ િનમાર્ણ યોજના અને 'યગ િનમાર્ણ સત્સકં પ' પે િમશનનો ઘોષણા૫તર્ ઈ.સ. ૧૯૬૩ મા ંયગુ િનમાણ યોજના અન યગુ િનમાણ સત્સક પ  પ િમશનનો ઘોષણા૫તર્ ઈ.સ. ૧૯૬૩ મા 
પર્કાિશત થયો. તપોભિૂમ એક િવ િવ ાલયનુ ં ૫ લેતી ગઈ તથા અખડં જ્યોિત સં થાન એક 
ત૫:પતૂનુ ં િનવાસ થાન બની ગયુ.ં જયા ં રહીને તેઓએ પોતાની શેષ ત૫ સાધના પરૂી કરી, 
જયાથંી ગાયતર્ી ૫િરવારનુ ંબીજ વા યુ ંહત ુ.ં તપોભિૂમમા ંિવિભ  િશિબરોનુ ંઆયોજન થતુ ંર ુ,ં 
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પજ્યવર વય ંનાના મોટા લોક સમંેલનો, ય ાયોજનોના ારા િવચાર કર્ાિતની પ ૃ ઠભિૂમ બનાવતા 
રહયા, આખા દેશમાઈં.સ.૧૯૭૦-૭૧ મા ંપાચં ૧૦૦૮ કુંડી ય  આયોિજત થયા. થાયી ૫થી િવદાઈ 
લેતા તેમણે એક િવરાટ સમંેલન (જુન-૧૯૭૧) મા ં૫િરજનોને િવશેષ કાયર્ભાર સ પી, ૫રમવદંનીયા 

ે િં ં િ ં ં ી ી ો ી ે ં િ ંમાતાજીને શાિતકુજ, હિર ારમા અખડ દી૫ની સમક્ષ ત૫ કરવા ◌ોડીને વય િહમાલય ચા યા ગયા. 
એક વરસ ૫છી તે ગરુુ સ ાનો સદંેશ લઈને આવયા અને પોતાની આગામી વીસ વરસની 
િકર્યા૫ િત દશાર્વી  ઋિષ ૫રં૫રાન ં બીજારો૫ણ  પર્ાણ પર્ત્યાવતર્ન સજીવની અને ક પ સાધના િકર્યા૫ િત દશાવી. ઋિષ ૫ર૫રાન ુ બીજારો૫ણ, પર્ાણ પર્ત્યાવતન સજીવની અન ક પ સાધના 
સતર્ોનુ ંમાગર્દશર્ન વા કાય  એમણે શાિંતકુંજમા ંસ૫ં  કયાર્. 

ૌથી ી થ ૫ પો ી િ ી એ થી પ ૫ ી ચર્ શોધસૌથી મહત્વની થા૫ના પોતાની િહમાલયની એ યાતર્ાથી પાછા આ યા ૫છી બર્ વચર્સ શોધ 
સં થાનની હતી, જયા ં િવ ાન અને અઘ્યાત્મના સમન્વયાત્મક પર્િતપાદનો ૫ર શોધ કરી એક નવા 
ધમર્-વૈ ાિનક ધમર્ના મળભત આધાર થા૫વાના હતા. આ સબંધંમા ંપજ્યવરે િવરાટ પર્માણમા ંધમ વ ાિનક ધમના મળુભતૂ આધાર થા૫વાના હતા. આ સબધમા પ ૂ યવર િવરાટ પર્માણમા 
સાિહત્ય લખ્યુ,ં અદૃ ય જગતના સશંોધનથી માડંીને માનવની સષુપ્ત ક્ષમતાના જાગરણ સધુી, 
સાધનાથી િસિ  અને દશર્ન િવ ાનના તકર્ , તથ્ય, પર્માણના આધારે પર્ તતૃીકરણ સધુી, આન ેમાટે 
એક િવરાટ ગર્થંાલય બના યુ ંઅને એક સસુિજજત પર્યોગશાળા. વનોષિધ ઉ ાન ૫ણ થાપ્યા તથા 
જડી બટુૃી, ય  િવ ાન તથા મતર્શિકત િવશેના પર્યોગ માટે સાધકો ૫ર ખબૂ વધારે માતર્ામા ં
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૫રીક્ષણ કરવામા ંઆ યા. િન કષ એ પર્માિણત કયુર્ કે ઘ્યાન સાધના, મતર્ િચિકત્સા તથા ય ોપેથી 
એક િવ ાનસમંત િવ ા છે. ગાયતર્ી નગર કર્મશઃ એક તીથર્ સજીવની િવ ાના પર્િશક્ષણનુ ંએકેડમીનુ ં
૫ ધારણ કરત ુ ંગયુ ંઅને જયા ૯-૯ િદવસના સાધનાપર્ધાન, એક એક માસના કાયર્કતાર્ િનમાર્ણ 
ે િ ી ંહતે ુયગુિશ પી સતર્ સ૫  થવા લાગ્યા. 

કાયર્ક્ષેતર્મા ં િવ તાર થતો ગયો. થાને થાન શિકતપીઠોનુ ં િનમાર્ણ થયુ.ં ના િનધાર્િરત િકર્યાકલા૫ 
હતા-સસું કાિરતા, આિ તકતા સવંધર્ન અને જનજાગર્િતના કેન્દર્ બનવુ.ં આવા કેન્દર્,  ઈ.સ. ૧૯૮૦ 
મા ંબનવુ ંઆરંભ થયો હતો, પર્ ા સં થાન, શિકતપીઠ, પર્ ા મડંળ, વાઘ્યાય મડંળના ૫મા ં

ેશ ે િ ં ફે ગ ેશો ં ગ ી ૫િર ર ી શ ઓ ફે ઈ ગઈ એસમ ત દેશ અને િવ મા ફેલાતા ગયા. ૭૬ દેશોમા ગાયતર્ી ૫િરવારની શાખાઓ ફેલાઈ ગઈ, એકલા 
ભારતમા ંજ હજારથી અિધક પોતાના મકાન વાળી સં થાન થપાઈ, વાતાવરણ ગાયતર્ીમય થતુ ં
ગય.ં ગય.ુ 

૫રમપજ્ય ગરુુદેવ સ ૂ મીકરણમા ંપર્વેશ કરી ઈ.સ. ૧૯૮૫ મા ંજ પાચં વરસની અંદર પોતાની બધી 
પર્વિ ઓને સકંેલી લેવાની ઘોષણા કરી દીધી  આ દરયમાન કઠોર ત૫ સાધના માટે હળવા પર્વિૃ ઓન સકલી લવાની ઘોષણા કરી દીધી. આ દરયમાન કઠોર ત૫ સાધના માટ હળવા 
મળવાનુ ંઓ  ંકરી દીધુ ંતથા કર્મશઃ િકર્યાકલા૫ ૫રમવદંનીયા માતાજીને સ પી દીધા.ં 
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રા ટર્ીય એકતા સમંેલનો, િવરાટ દી૫ય ોના ૫મા ં નવી િવ ા જનતાને સમિપર્ત કરી રા ટર્ 
દેવતાની કુંડિલની જાગતૃ કરવા તેઓએ પોતાના થળૂશરીરને છોડીને, સ ૂ મમા ંસમાવાની, િવરાટથી 
િવરાટતમ થવાની ઘોષણા કરી ગાયતર્ી જયિંત ર જુન, ઈ.સ. ૧૯૯૦ ના રોજ મહાપર્યાસ કયુર્. રા ટર્ 

ે ં એ િ ી ો િ ી ે ંકૃત તા યકત કરતા તેમના સન્માનમા એક િપયાની ડાક (પો ટ) િટકીટ બહાર પાડેલ, ન ુ
િવમોચન તત્કાલીન ઉ૫રા ટર્૫િત ડો. શકંરદયાલ શમાર્જીએ કયુર્. પોતાની બધી શિકત ૫રમવદંનીયા 
માતાજીને આપી ગયા તથા પોતાની તથા માતાજીની િવદાય ૫છી સઘંશિકતની પર્તીક લાલ માતાજીન આપી ગયા તથા પોતાની તથા માતાજીની િવદાય ૫છી સઘશિકતની પર્તીક લાલ 
મશાલને જ ઈ ટ આરાઘ્ય માનવાનો આદેશ આપી બર્ બીજથી િવકિસત બર્ કમળની સવુાસને દેવ 
સં કૃિત િદિગ્વજય અિભયાન પે શ  કરવાનો માતાજીને િનદેર્શ આપી ગયા. 

એક િવરાટ ઘ્ધાજંિલ સમારોહ તથા શ૫થ સમારોહ,  હિર ારમા ં સ૫ં  થયો, તેમા ં લાખો 
માણસોને પોતાનો સમય સમાજના નવિનમાર્ણ માટે, મન યમા ં દેવત્વના ઉદય માટે તથા ધરતી માણસોન પોતાનો સમય સમાજના નવિનમાણ માટ, મનુ યમા દવત્વના ઉદય માટ તથા ધરતી 
૫ર વગર્ લાવવાનો ગરુુસ ાને સતર્ સાકાર કરવા માટે આ૫વાની ઘોષણા કરી. ૫રમવદંનીયા 
માતાજી ારા ભારતીય સં કૃિતને િવ યાપી બનાવવા, ગાયતર્ી પી સજીવની ઘરે ઘરે ૫હ ચાડવા 
માટે પજ્યવરે આરંભ કરેલ યગુસિંધ મહાપરુ રણની પર્થમ અને િઘ્વતીય પણૂાર્હિૂત સધુી  િવરાટ 
અ મેઘ મહાય ોની ઘોષણા કરાઈ. 
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વાતાવરણની ૫િરશિુ , સ ૂ મજગતના નવિનમાર્ણ અને સાં કૃિતક તથા વૈચાિરક કર્ાિંત માટે સૌર 
ઉજાર્ના દોહનથી િવિશ ટ પર્યોગોના માઘ્યમથી, િવિશ ટ મતર્ાહિુતઓ ારા સ૫ં  કરાયેલ આ 
અ મેઘોએ સમ ત પથ્વીને ગાયતર્ી, ય મય, વાસતંી ઉ લાસથી ભરી દીધી. વય ં૫રમવદંનીયા 

એ ો ી ર્ ો ી િ ો ં ર્ ર્ ી ીમાતાજીએ પોતાની પવુર્ ઘોષણાનસુાર ચાર વરસ સધુી ૫િરજનોન ુમાગર્દશર્ન કરતા થળૂ શરીરથી 
સોળ ય ોનુ ંસચંાલન કયુર્ અને ૫છી ભાદર્૫દ પિૂણર્મા ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ઈ.સ. ૧૯૯૪ ના રોજ મહાલય 
ાઘ્ધારંભની પણ્યવેળાએ પોતાના આરાઘ્યની સાથે એકાકાર થઈ ગયા  તેઓના મહાપર્યાણ ૫છી ાઘ્ધારભની પણ્યવળાએ પોતાના આરાઘ્યની સાથ એકાકાર થઈ ગયા. તઓના મહાપર્યાણ ૫છી 

બનંેય સ ાઓના સ ૂ મમા ંએકાકાર થયા ૫છી િમશનની ગિતિવિધઓ ખબૂ ખબૂ વધતી ચાલી તથા 
જયપરુના પર્થમ અ મેઘ ય  (નવેમ્બર-૧૯૯ર) થી છ વીસમા ંઅ મેઘ ય  િશકાગો (ય.ુએસ.એ. 
જુલાઈ-ઈ.સ.૧૯૯૫) સધુી પર્ ાવતારનલં પર્ત્યક્ષ ૫ સૌને દેખાવા લાગ્યુ.ં 

ગરુસ ાના આદેશ મજબ દેવસં કૃિતને િવ  યાપી બનાવવા માટે સતયગના આગમન સધી ૧૦૮ ગરુુસ ાના આદશ મજુબ દવસ કૃિતન િવ  યાપી બનાવવા માટ સતયગુના આગમન સધુી ૧૦૮ 
મહાય  સ૫ં  થવાના છે. યગુસિંધ મહાપરુ રણની અંિતમ પણૂાર્હિુત તેના ૫છી િનિ ત થઈ. પર્થમ 
પણૂાર્હિૂત નવેમ્બર, ઈ.સ.૧૯૯૫ મા ં કાિતર્ક પિૂણર્માના અવસરે યગુપરુુષ પજ્યવરની જન્મભિૂમ 
આંવલખેડામા ં સ૫ં  થઈ. તેઓ ારા લખાયેલ સમગર્ સાિહત્યનો વાડમયનો  ૧૦૮ ખડંોમા ં
ફેલાયેલ છે, તેમાથી ૭૦ ખડંોનો િવમોચન ૫ણ અહીં સ૫ં  થયુ.ં 
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આ અવસરે ભારતના પર્ધામતર્ીએ પજ્યવરના િકિતર્ તભંનુ ં લોકાપર્ણ કયુર્. િવનમર્તા અન ે
બર્ા ણત્વની કસોટીએ સફળ નીવડનાર વિર ટ પર્ ાપતર્ જ તેઓના વારસદાર કહવેાશે, આ 
ગરુુસ ાની ઘોષણા હતી અને આ ક્ષેતર્મા ંએકએકથી ચડીયાતા આદશર્વાદી પર્િત પધાર્ કરનાર 

ે ે િ ો ેઓ ો ે ી ં ે ેં ેઅનેકાનેક ૫િરજનો તેઓના વપ્નોને સાકાર કરવા આગળ આવી રહયા છે. 'હમ બદલેંગે- યગુ 
બદલેગા' (આ૫ણે બદલાઈએ યગુ બદલશે) ઉદઘોષ િદગ ્ -િદગતં સધુી ફેલાઈ રહયો છે અને 
એકવીસમી સદીમા ંઉજજવળ ભિવ ય  સતયગના પનરાગમન ં વપ્ન સાકાર થવા જઈ ર  ંછે  એ એકવીસમી સદીમા ઉજજવળ ભિવ ય, સતયગુના પનુરાગમન ુ વ ન સાકાર થવા જઈ ર  ુછ, એ 
પ ટ દેખાય છે. 
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