
http://rushichintan.com 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં 

વિચાર ક્ાાંવિ 
આજની સૌથી મોટી 

જરૂરરયાિ 

અચિલ ષિશ્વ ગાયત્રી પરિિાિ             http://awgp.org  

વિચાર ક્ાાંવિ વિશેષાાંક  

ૐ, ભભૂભુિઃ સ્િઃ િત્સવિત ભિુરેણ્યાં ભર્ગો-   | 
દેિસ્ય ધીમરિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્॥ 
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વિચાર ક્ાાંવિ આજની સૌથી મોટી જરૂરરયાિ  
ર્ગાયત્રી માંત્ર અમારી સાથે સાથે : 

ૐ, ભભૂભિુઃ સ્િઃ િત્સવિત ભિુરેણ્યાં ભર્ગોદેિસ્ય ધીમરિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્॥ 

દેિીઓ િથા ભાઈઓ ! 

દેિીઓ, ભાઈઓ ! કેટલીક પ્રથાઓ, માન્યિાઓ િથા વ્યિસ્થા એક વનવિિ સમય 
૫છી જૂની થઈ જાય છે િથા એિી રૂરિઓનભાં સ્િરૂ૫ણ ધારણ કરે છે કે જે વ્યરકિ અને 
સમાજ માટે બધી રીિે નભકસાનકારક િોય છે, ૫રાંત ભ પ્રાચીન રૂરિઓના મોિ અને 
અંર્ગિ સ્િાથુને નભકસાન થિાના ભયથી લોકો િેને છોડિા માર્ગિા નથી. ૫રરણામે 
એક એિો અિરોધ પેદા થાય છે, જે વિકાસ પ્રરક્યાના મારુ્ગને રૂાંધે છે. આિી 
૫રરસ્સ્થવિમાાં અરાજકિા, અવ્યિસ્થા િથા અવનચ્છનીય બાબિોનો આશ્રય મળે છે. 
આમાાં સભધારા માટે જ્યારે વ્યસ્તિર્ગિ વિરોધાત્મક પ્રયત્નો સફળ થિા નથી ત્યારે 
વ્યા૫ક ૫રરિિુન કરનારી ક્ાાંવિનો જન્મ થાય છે, જે આંધીિોફાનની જેમ આિે છે 
િથા પોિાના પ્રિાિમાાં એ કચરાને ખેંચી જાય છે, જેના કારણે સમાજમાાં અવ્યિસ્થા 
ફેલાિી િિી. 

આજે જે પા૫, અનાચાર, દાંભ, છળ, અસત્ય, શોષણ િરે્ગરે દોષોનભાં પ્રમાણ િધિાથી 
સમાજમાાં ભારે અવ્યિસ્થા ફેલાઈ રિી છે િેના માટે અમભક વ્યરકિઓને દોષી 
ઠરાિીને િેમને મારિાથી સમસ્યાનભાં સમાધાન થઈ જત ભાં નથી. િિે વિચાર૫રરિિુન 
જ એકમાત્ર આધાર રહ્યો છે, જેના દ્વારા વિવિધ પ્રકારનાાં કષ્ટો પેદા કરિા દભર્ભુણોને 
નષ્ટ કરી ન્યાય િથા શાાંવિની સ્થા૫ના કરી શકાય છે. 

આ યભર્ગની સૌથી મોટી શરકિ િિે શસ્ત્રો નથી રહ્યાાં, ૫રાંત ભ િેમનભાં સ્થાન વિચારોએ લઈ 
લીધભાં છે. િિે શરકિ જનિાના િાથમાાં ચાલી ર્ગઈ છે. જનમાનસનો પ્રિાિ જે રદશા 
િરફ િળે છે એિી ૫રરસ્સ્થવિઓ બની જાય છે. આ જનપ્રિાિને શસ્ત્રોથી નરિ, ૫ણ 
વિચારોથી જ રોકી શકાય છે.  
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એવભાં કિિેામાાં જરા ૫ણ અવિશયોસ્તિ નથી કે િિે શસ્ત્ર યભદ્ધનો જમાનો જિો રહ્યો છે. 
આજે િો વિચાર યભદ્ધનો યભર્ગ છે. જે વિચાર બળિાન િશે િે પોિાને અનભકળૂ 
૫રરસ્સ્થવિનભાં વનમાુણ કરી લેશે. 

આ િથ્યને િધારે સારી રીિે સમજિા માટે પાછલી બે સદીઓની કેટલીક રાજ્યક્ાાંવિ 
િરફ ધ્યાન દોરવભાં ૫ડશે. થોડીક સદીઓ ૫િલેા આખા વિશ્વમાાં રાજ િાંત્ર િત ભાં. રાજાઓ 
શાસન કરિા િિા. આ ૫દ્ધવિની બબનઉ૫યોબર્ગિા રભસો જેિા દાશુવનકોએ સાબબિ કરી 
અને પોિાના ગ્રાંથોમાાં લખયભાં કે રાજ િાંત્રની જગ્યાએ પ્રજાિાંત્ર સ્થા૫િામાાં આિે. િેનભાં 
સ્િરૂ૫ અને ૫રરણામ કેવભાં િશે િે ૫ણ બિાવ્યભાં.  

આ વિચાર લોકોને ર્ગમયો. ૫રરણામે એક ૫છી એક રાજક્ાાંવિઓ થિા લાર્ગી. જનિા 
વિદ્રોિી બની અને રાજ િાંત્રને ઉખાડીને એની જગ્યા પ્રજાિાંત્રની સ્થા૫ના કરી. યભરો, 
અમેરરકા, એવશયા િથા આરિકાના અનેક દેશોમાાં એક ૫છી એક પ્રજાિાંત્રનો ઉદય 
થયો. જનિાને અશતિ રાજસત્તાઓને જેના આધારે ઉથલાિિામાાં સફળિા મળી િે 
િેમની વિચારણા જ િિી. પ્રજાિાંત્રની ઉ૫યોબર્ગિા ૫ર વિશ્વાસ કરીને સામાન્ય લોકોએ 
રાજિાંત્રોને ઉખાડી નાાંખયાાં એને વિચારશરકિનો જ વિજય કિિેાશે. 

એક બીજી રાજનૈવિક ક્ાાંવિ થોડા સમય ૫િલેા થઈ છે. કાલુમાકસુ જેિા દશાુવનકોએ 
લોકોને જણાવ્યભાં કે સામ્યિાદી વસદ્ધાાંિો જ જનિાનાાં દભખોને દૂર કરીને એમની 
પ્રર્ગવિનો મારુ્ગ મોકળો કરી શકે છે. એમણે સામ્યિાદનભાં સ્િરૂ૫, આધાર અને પ્રયોર્ગો 
રજૂ કયાુ, જનિા એને સમજી અને એ વિચારધારા લોકવપ્રય બની. વિચારશીલ 
લોકોની દૃષ્ષ્ટએ એ ઉ૫યભતિ લાર્ગી. ૫રરણામે એનો વિસ્િાર થિો ર્ગયો.  

આજે વિશ્વની ત્રીજા ભાર્ગની જનિા એ સામ્યિાદી શાસન૫દ્ધવિને અ૫નાિી ચકૂી છે 
અને એક તિૃીયાાંશ જનિા એિી છે, જે એ વિચારધારાથી પ્રભાવિિ છે. કોઈ યભદ્ધ 
આટલી બધી જનિાને આટલા ઓછા સમયમાાં આટલી સરળિાથી કોઈ શાસન નીચે 
ન લાિી શકે, જેટલી આ વિચારક્ાાંવિઓ દ્વારા સફળિા મળી છે. 
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બૌદ્ધ ધમુના પ્રચારકોએ એક જૂથ બનાિીને એવશયાના બધા દેશોમાાં ૫રરભ્રમણ કયભું. 
૫રરણામ સ્િરૂપે એક િજાર િષુમાાં એ સમયની એવશયાની મોટા ભાર્ગની જનિા બૌદ્ધ 
ધમુમાાં જોડાઈ ર્ગઈ. થોડા સમય અર્ગાઉ ચીન, વિબેટ, જાપાન, ઈંડોનેવશયા, જાિા, 
સભમાત્રા, બોવનિયો, શ્રીલાંકા િરે્ગરે દેશો બૌદ્ધ ધમી િિા. ભારિના ૫ણ એક મોટા 
ભાર્ગના બૌદ્ધધમુ પ્રચબલિ િિો. આ ધાવમિક વિજયનભાં શે્રય બૌદ્ધ દશુન િથા િેમની 
પ્રચાર૫દ્ધવિને જ આપી શકાય.  

આિી જ વિચાર ક્ાાંવિ બિસ્િી પ્રચારકોએ કરી છે. આજે દભ વનયામાાં લર્ગભર્ગ એક 
તિૃીયાાંશ લોકો બિસ્િી છે અથાુત ્સાંસારના ત્રણ માણસોમાાં એક બિસ્િી છે. બિસ્િી 
ધમુનો જન્મ ઈશભ દ્વારા થયો, ૫રાંત ભ એને એક ધમુનભાં સ્િરૂ૫ ઈસભની કેટલીક સદીઓ 
૫છી સેંટપોલે આપયભાં. વમશનરીઓનભાં પ્રચારકાયુ િો લર્ગભર્ગ બસો િષુ ૫િલેા જ શરૂ 
થયભાં છે. આ થોડા સમયમાાં સાંસારના એક તિૃીયાાંશ ભાર્ગ ૫ર બિસ્િી સાંસ્કૃવિએ કબજો 
જમાવ્યો િે યભદ્ધ દ્વારા નરિ, ૫રાંત ભ વિચાર વિસ્િારની પ્રરક્યા દ્વારા જ શક્ય બન્યભાં છે. 
રાજનૈવિક દૃષ્ષ્ટએ સામ્યિાદે અને ધાવમિક દૃષ્ષ્ટએ બિસ્િી ધમે જે અનભ૫મ પ્રર્ગવિ કરી 
છે એનભાં શે્રય એની વિચાર૫દ્ધવિને જનિા સમક્ષ પ્રભાિશાળી િથા આકષુક રીિે રજૂ 
કરિામાાં જ રિલે ભાં છે. 

ઉ૫રોકિ િથ્યો ૫ર જો ર્ગાંભીરિાપિુૂક વિચાર કરિામાાં આિે િો એ વનષ્કષુ ૫ર 
૫િોંચવભાં ૫ડે કે આ યભર્ગની સૌથી મોટી સાધના વિચારશસ્તિ છે. જનમાનસને પ્રભાવિિ 
કરીને િોટની િાકાિ ૫ર કોંગે્રસે લાાંબા સમય સભધી ભારિમાાં શાસન કયભું. સ્િાધીનિા 
પ્રાપિ કરિામાાં આ૫ણા નેિાઓએ જનિામાાં વિચાર વનમાુણ કરીને જ સફળિા 
મેળિી. જન માનસ બદલાઈ જાય િો આ૫ણા દેશનભાં નરિ, કોઈ ૫ણ દેશનભાં શાસન 
બીજી પાટીના િાથમાાં જઈ શકે છે. જનિાના વિચાર પ્રિાિની પ્રચાંડ ધારા કોઈ ૫ણ 
શાસનને ઉથલાિી શકે છે.  

વ્યરકિ અને સમાજ સામે ઉ૫સ્સ્થિ અનેક સમસ્યાઓ અને મભશ્કેલીઓનભાં સમાધાન 
કરિા, ધરિી ૫ર સ્િરુ્ગ ઉિારિા િથા સિ યભર્ગને પાછો લાિિાની આકાાંક્ષા આજે 
વિશ્વ માનિમાાં અંિરાત્મામાાં રિલોળા લઈ રિી છે.  
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આ આકાાંક્ષા મિુૂ સ્િરૂ૫ કેિી રીિે ધારણ કરશે ?  

આ પ્રશ્નનો એક જ જિાબ િોઈ શકે - જનમાનસની રદશાને બદલિાથી. વિચાર ક્ાાંવિ 
એ પ્રરક્યા છે, જેના આધારે જનમાનસની માન્યિા િથા વનષ્ઠામાાં ૫રરિિુન કરીને 
કાયુ૫દ્ધવિને બદલી શકાય છે. આ ૫રરિિુન જે ક્મે થશે એ જ ક્મે ૫રરસ્સ્થવિ ૫ણ 
બદલાશે. યભર્ગ૫રરિિુનની માંજજલ આ મારે્ગ આર્ગળ િધરિાથી પરૂી થશે. 

વિચારક્ાાંવિનો અથુ છે –  

મનભષ્યની આસ્થાને વનકૃષ્ટિા િરફથી પાછી િાળીને ઉત્કૃષ્ટિા િરફ લઈ જિી. 
આજની આ સૌથી મોટી આિશ્યકિા છે. વિશ્વમાનિ એ માટે િડપી રહ્યો છે. યભર્ગનો 
૫ણ આ જ પોકાર છે.  

સાંસારનભાં ઉજ્જિળ ભવિષ્ય આ પ્રરક્યા દ્વારા જ સાંભિ છે. આટલા બધા મિત્િના 
પ્રયોજનને પરૂભાં  કરિા માટે દરેક પ્રબભદ્ધ વ્યસ્તિએ કાંઈક વિચારવભાં ૫ડશે અને કાંઈક 
કરવભાં ૫ણ ૫ડશે. અન્યમનસ્ક બનીને બેસી રિિેાથી િો આ૫ણે આ૫ણા આત્મા સમક્ષ 
કિુવ્યઘાિના અ૫રાધી સાબબિ થઈશભાં. 

મનસ્સ્થવિ બદલાિાથી ૫રરસ્થવિ બદલાિાની િાિ સભવનવિિ છે. સફળિા પ્રાપિ 
કરનારા અને પભરભષાથુના આધારે દેિ માનિ કિિેાિા લોકોએ પોિાના કે્ષત્રમાાં 
પોિાના સ્િરની સઝૂબઝૂ અને કાયોનો ૫રરચય આપયો છે. આ કરણીય છે અને 
અનભકરણીય ૫ણ છે.  

દેિમાનિોની જેમ મનીષીઓએ ૫ણ પોિાની શ્રદ્ધા અને સરક્યાને આ જ રદશામાાં 
વનયોજજિ રાખી છે કે ઊલટા બચિંિનને સીધભાં કરિામાાં આિે. આ કાયુને એટલભાં 
મિત્િપણુૂ માનિમાાં આવ્યભાં કે આ કાયુમાાં પ્રવતૃ્ત રિલેા મિાપભરભષોને પથૃ્િી ૫રના 
દેિિાની ઉ૫મા આ૫િામાાં આિી અને એ સ્િરની િરરષ્ઠિા િથા પ્રવિષ્ઠા એમને 
પ્રદાન કરિામાાં આિી. 
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વિચાર ક્ાાંવિ અબભયાન ને આ૫ણા સમયની અશતિ મિા ક્ાાંવિ કિિેી જોઈએ. આ 
અબભયાનને સિયભર્ગના પભનરાર્ગમન માટે, નિયભર્ગના ર્ગાંર્ગાિિરણ માટે કરિામાાં 
આિી રિલેા પ્રચાંડ પ્રયાસ રૂપે સમજવભાં અને અ૫નાિવભાં જોઈએ. યભર્ગ ધમુને 
ઓળખીને ભાિનાશીલ િરુ્ગને યભર્ગાાંિરીય ચેિના સાથે જોડી દેિો જોઈએ. િરરષ્ઠોના 
સાંવમબલિ પ્રયાસોની આજે ખબૂ જ આિશ્યકિા છે. આમાાં ભાર્ગીદારીનો સભયોર્ગ પ્રત્યેક 
પ્રાણિાનને પરૂો પાડિો જોઈએ. 

-પાં.શ્રીરામ શમાુ આચાયુ 

 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં િમે પણ આહભવિ આપો  

સમસ્િ સાંકટોનભાં એકમાત્ર કારણ છે - માનિીય દભબભદુ્ધદ્ધ. જે ઉપાયથી દભબભદુ્ધદ્ધને દૂર કરી 
સદ્બુદ્ધદ્ધ સ્થપાય, િે જ માનિકલ્યાણનો િથા વિશ્વશાાંવિનો સમાધાનકારક મારુ્ગ છે.  

યભર્ગઋવષ પરમપજૂ્ય પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુજીએ િિુમાન યભર્ગની સમસ્યાના 
સમાધાન માટે િજારો પભસ્િકો લખયાાં છે. આ પભસ્િકોને જન જનને િાંચાિિા િે 
આજનો યભર્ગધમુ છે. પભસ્િક સબૂચ નીચેના સરનામે પત્ર લખીને વન:શભલ્ક માંર્ગાિો.  

પ્રાપ્પિસ્થાન :  ર્ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, અમદાિાદ ટે.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨  

પ્રકાશન : યભર્ગ વનમાુણ યોજના વિસ્િાર ટ્રસ્ટ, ર્ગાયત્રી િપોભવૂમ, મથભરા-૩ ફોન : 
૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮, ૨૫૩૦૩૯૯  ફૅતસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦    

E-Mail : yugnirman@awgp.org. 
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