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ગાયત્રી માંત્ર અમારી સાથે સાથે :
ભ રેણ્યાં ભગોદે વસ્ય ધીમહિ ષધયો યો નઃ પ્ર ોદયાત ્ ॥
ૐ, ભ ૂભવ
ુ ભ ઃ સ્વઃ તત્સષવતવુ
દે વીઓ, ભાઈઓ !
યોગ્ય જગ્યા ૫ર યોગ્ય વસ્ત ુ પેદા થાય છે . જો તમે તમારે તયાાં નાગપુરના સાંતરાાં
ઉગાડવા ઇચ્છો તો મીઠા થશે નહિ. મુબ
ાં ઈના કેળાાં, જે તયાાંની જમીનમાાં પેદા થાય છે તે
બીજી જગ્યાએ થઈ શકતા નથી. લખનૌની કેરી સમગ્ર દુષનયામાાં પ્રખ્યાત છે . જો તે જ
કેરી તમે તમારા ગામમાાં વાવો તો તેના જેટલી મીઠી નહિ થાય. નીલગગહરનુ ાં ચાંદન કેટલુાં
સુગધીદાર
ાં
િોય છે ! જો તે જ ચાંદનનુ ાં વ ૃક્ષ તમે લઈ આવો અને તમારા ગામના
બગીચામાાં વાવી દો, તો એટલુાં સુગધીદાર
ાં
થાય નહિ. દે વ ગણો હિમાલયમાાં રિે છે . તયાાં
લાાંબા શકકહરયા જેવાાં કાંદ થાય છે . તે કેટલાય હદવસો સુધી ખાવાના કામમાાં આવે છે . તે
જ કાંદના બીજ તમે તમારે તયાાં વાવી દો તો તેના જેટલી મીઠાશ પેદા થશે નહિ. બ્રહ્મ
કમળ, જેના માટે દ્રૌ૫દીએ ભીમને આગ્રિ કયો િતો કે તમે મને બ્રહ્મ કમળ લાવી આપો"
તે ક્ાાં પેદા થાય છે ? ઉત્તરાખાંડમાાં જયાાં ગોમુખ છે , તેનાથી આગળ તપોવનની નજીક
તે પેદા થાય છે . બ્રહ્મ કમળનુ ાં ફૂલ જમીનમાાં ખીલે છે , પાણીમાાં નહિ. તે બ્રહ્મકમળનાાં
બીજ જો તમે તમારા ઘરમાાં વાવવા ઇચ્છો, તો તે થઈ શકે છે ? ના, તયાાં થઈ શકે નહિ.
જગ્યાનુ ાં પોતાનુ ાં મિતવ િોય છે .
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હિમાલયનુ ાં પોતાનુ ાં મિતવ છે . બધા ઋષિઓએ તયાાં ષનવાસ કયો િતો. ૫િેલાાં સ્વગગ ૫ણ
તયાાં િત.ુાં ઋષિઓની ભ ૂષમ ૫ણ તે જ છે . ઘણી સામર્થયગવાન, ઘણી સાંસ્કારવાન ભ ૂષમ છે .
મને ૫ણ ત૫ કરવા માટે તયાાં બોલાવવામાાં આવ્યો િતો. અતયારે હુ ાં અિીં સપ્તઋષિઓની
ભ ૂષમ શાાંષત કુાંજમાાં છાં. દે વતામાાં હિમાલયનુ ાં પોતાનુ ાં મિતવ છે . ગાંગાનુ ાં પોતાનુ ાં મિતવ છે .
ગાંગાએ પોતાનામાાં આધ્યાત્તમક શહકત ઓ એકઠી કરે લી છે . તે શહકત ઓ ફક્ત તેના
પાણીમાાં જ નથી, ૫રાં ત ુ તે જયાાં થઈને વિે છે તયાાંના વાતાવરણમાાં ૫ણ કે ટલીક ષવશેિતા
છે . સપ્તઋષિઓની ભ ૂષમ, જયાાં સાાંત ઋષિઓએ ત૫શ્ચયાગ કરી િતી તે ઋષિઓ આજે ૫ણ
ઉ૫ર આકાશમાાં જોવા મળે છે . તેમની જે ભ ૂષમ છે તે સપ્ત ઋષિ ૫ણ અિીં જ છે , જયાાં
આ૫ણો આ શાાંષત કુાંજ આશ્રમ બન્યો છે . ગાંગાના હકનારા ૫ર એવા ઘણા સ્થાનો છે , જયાાં
ષસિંિ અને ગાય કદીક એક ઘાટ ૫ર પાણી પીતા િતા. આવા પ્રાણવાન સ્થાનો ૫ણ િોય
છે અને ષસદ્ધ પુરુિો ૫ણ િોય છે . હુ ાં અિીં એવા સ્થાન ૫ર જ આવ્યો છાં. અિીં આવીને મેં
તમારી ભાવનાઓને હદવ્યતાનુ ાં સ્મરણ કરાવવા માટે દે વતામાાં હિમાલયનુ ાં એક માંહદર
બનાવ્્ુ ાં છે . હિમાલયનુ ાં માંહદર બીજે ક્ાાંય તમને જોવા મળે નહિ. લોકોએ દે વતાઓના
માંહદરો બનાવ્યાાં છે , ૫રાં ત ુ હિમાલયનુ ાં માંહદર તમને ફક્ત અિીં જોવા મળશે. આ
સપ્તઋષિઓની ભ ૂષમ છે . તમે શુ ાં બતાવશો કે સપ્તઋષિઓની ભ ૂષમ બીજે ક્ાાંય છે ?
ક્ાાંય નથી, ફક્ત અિીં જ છે , જયાાં આજે શાાંષત કુાંજ બનેલ ુાં છે . ૫િેલાાં ગાંગા અિીં થઈને
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વિેતી િતી. અિીંની જમીન પુરાઈ ગઈ છે , એટલા માટે શાાંષત કુાંજની જમીનમાાં જે પાણી
િજારો વિોથી વિેત ુાં િત ુાં તે બાંધ થ્ુ ાં નથી. તે ધારા િજુ ૫ણ વિી રિી છે . તેના માટે
સામેની બાજુ રસ્તા બનાવાયા છે .
હિમાલય માંહદર શુ ાં છે ? આ પ્રતીક કેમ બનાવ્્ુ ાં છે . પ્રતીકોનુ ાં પોતાનુ ાં આગવુ ાં મિતવ છે .
એકલવ્યે દ્રોણાચાયગન ુ ાં પ્રતીક બનાવ્્ુ ાં િત.ુાં રામચાંદ્રજીએ શાંકરજીનુ ાં પ્રતીક બનાવ્્ુ ાં િત.ુાં
જ્યારે તેઓ વનવાસ ગયા િતા અને સીતાનુ ાં િરણ થવાથી દુુઃખી મને વનમાાં ભટકી રહ્યા
િતા તે સમયે તેમને જ્યારે પ્રતીકની જરૂર ૫ડી તયારે તેમણે રામેશ્વરમાાં શાંકરજીના
માંહદરની સ્થા૫ના કરી િતી. આ બધાાં પ્રતીકો છે , જેમ ષિરાં ગો ધ્વજ આ૫ણુ ાં રાષ્ટ્રીય
પ્રતીક છે . કોમ્્ુષનસ્ટોનો ૫ણ ધ્વજ િોય છે . લોકો કિે છે કે તેઓ પ્રતીકોને માનતા નથી.
કેમ નથી માનતા ? ચાલો, આ૫ણે તેમના ધ્વજને ઉખાડીને ફેંકી દઈએ, ૫છી જુઓ શુ ાં
થાય છે ? મુસલમાનો૫ણ શુ ાં પ્રતીકોને નથી માનતા ? મક્કા - મદીનામાાં પ્રતીક તો
રાખવામાાં આવ્્ુ ાં છે , જેને તેઓ ચુબન
ાં
કરે છે . દે વતામાાં હિમાલયનુ ાં માંહદર ક્ાાંય ન િત.ુાં
ભારત વિગમાાં તેની ખોટ િતી. તે ખોટ મેં દૂર કરી છે . જેથી સાધનાની દૃષ્ષ્ટ્ટથી કોઈ
વ્યહકત આવવા ઇચ્છે , તો આ સ્થાન ૫ર આવીને તે મિતવપ ૂણગ લાભ મેળવી એટલા માટે
એ બનાવ્્ુ ાં છે . યોગ્ય જગ્યા ૫ર યોગ્ય કામ થાય છે . હિમાલયમાાં ઘણા ઋષિઓ રિે છે
અને જે ૫ણ ઋષિઓ આવ્યા છે તે બધા હિમાલયથી આવ્યા છે . તે ઋષિઓની યાદ
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અપાવવા માટે મેં આ કોષશશ કરી છે કે જે કામ તેમણે કયાગ િતા તે બધા તો નહિ, ૫રાં ત ુ
થોડાાંક કામ કરીએ તો સારુાં. મેં તે જ ક્ુું છે .
વ્યાસજીએ અઢાર પુરાણો લખ્યા િતા. દશગન શાસ્ત્રો ૫ણ લખ્યા િતા. પુરાણો અને દશગનો
તો હુ ાં લખી શક્ો નહિ, ૫રાં ત ુ મેં તેમનો અનુવાદ કયો છે . વેદોનો અનુવાદ કયો છે .
વ્યાસજીએ જે કામ કયાગ િતા તે રસ્તા ૫ર હુ ાં ૫ણ ચાલ્યો છાં અને અિીં જ્યારે શાાંષત કુાંજમાાં
આવશો તો જોઈ શકશો કે તેની ષનશાની અિીં ૫ણ િયાત છે . મિષિિ ૫તાંજગલએ ગુપ્ત
કાશીમાાં રિીને યોગાભ્યાસ કયો િતો. તમે જ્યારે આવશો તયારે જોશો કે અિીં જે કલ્પ
સાધના ષશગબર યોજાય છે , બીજી ષશગબરો યોજાય છે અને અિીં યોગાભ્યાસના,
પ્રાણાયામના ષવષધ-ષવધાનો શીખવવામાાં આવે છે તે મેં ૫ણ કયાગ છે અને તમને ૫ણ
શીખવીએ છીએ. જૂના જમાનાના ઋષિઓમાાં યાજ્ઞવલ્ક્નુ ાં મિતવપ ૂણગ સ્થાન છે . તેમણે
યજ્ઞ સાંબધ
ાં ી શોધો કરી િતી. યજ્ઞ દ્વારા મનુષ્ટ્યના શારીહરક અને માનષસક રોગોનુ ાં
ષનવારણ કઈ રીતે થઈ શકે અને યજ્ઞ દ્વારા કઈ રીતે પ ૃર્થવીનુ ાં વાતાવરણ ઠીક કરી શકાય
? આવી ઘણી ષવજ્ઞાનને વાતોનુ ાં મિતવ િત.ુાં લોકો યજ્ઞના મિતવપ ૂણગ ષવજ્ઞાનને ભ ૂલી
ગયા િતા. માિ સુગધ
ાં ફેલાવવા માટે િવન કરી લેતા િતા. અમે તેમને ફરીથી
યાજ્ઞવલ્ક્ ઋષિની જેમ સાંશોધન કરીને જીષવત કયાગ છે . લગભગ તે જ રીતે અિીં શાાંષત
કુાંજમાાં ૫ણ મેં કોષશશ કરી છે કે તે ૫રાં ૫રા ચાલુ રિે.
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ષવશ્વાષમિ ઋષિ િતા. તેઓ ગાયિી માંિના દ્રષ્ટ્ટા છે . ગાયિી માંિ આ૫ણે બોલીએ છીએ
તેના દે વતા સષવતા છે અને ઋષિ ષવશ્વાષમિ છે . ગાયિી છાંદ છે . ષવશ્વાષમિ તેના ષનષ્ટ્ણાત
િતા. ષવશ્વાષમિનુ ાં ૫ણ સ્થાન નિીં બનાવ્્ુ ાં છે . ગાયિીનુ ાં માંહદર શાાંષત કુાંજમાાં ૫ણ બનાવ્્ુ ાં
છે . મેં ૫ણ ગાયિીના પુરશ્ચરણ કયાગ છે . ષવશ્વાષમિને હુ ાં ૫ણ ગુરુ માનુ ાં છે ., મારા હિમાલય
વાસી ગુરુ છે તેઓ જો ષવશ્વાષમિ િોય તો તમે આશ્ચયગમાાં ન ૫ડશો. ભગીરથનુ ાં નામ તમે
સાાંભળ્ુ ાં િશે. તેમણે હિમાલય ૫ર ત૫ ક્ુું અને ત૫ કરીને જ્ઞાન ગાંગાને ધરતી ૫ર
લાવ્યા િતા. ગાંગા જ્યારે ધરતી ૫ર આવવા લાગી તો તેના પ્રચાંડ વેગને જોઈને
ભગીરથે ષવચા્ુું કે આ તો મારા કાબ ૂ બિારની વાત છે . ગાંગાજીએ ૫ણ કહ્ુાં કે જ્યારે હુ ાં
નીચે જમીન ૫ર ૫ડીશ તો કાણુ ાં ૫ડી જશે. તો તમે મને સ્વગગથી બોલાવીને કે વી રીતે
ધારણ કરશો ? તયારે ભગીરથે શાંકરજીની મદદ માગી. શાંકરજીએ પોતાની જટા ફેલાવી.
આમ સ્વગગ માાંથી જ્યારે ગાંગા આવી િતી તયારે ૫િેલાાં શાંકરજીની જટાઓમાાં આવી અને
૫છીથી જમીન ૫ર ૫ડી. ભગીરથ આગળ આગળ ચાલ્યા, એટલા માટે ગાંગા ભાગીરથી
કિેવાઈ. આ વાતની તમને ખબર છે ને ? િાલમાાં ભગીરથ તો નથી, ૫રાં ત ુ તેમના ત૫નુ ાં
સ્થાન િજુ ૫ણ િયાત છે . ગાંગોિીની પાસે ગૌરી કુાંડ છે . તેની પાસે એક ષશલા છે , જેનુ ાં
નામ ભગીરથ ષશલા છે . તયાાં બેસીને ભગીરથે ત૫ ક્ુું િત.ુાં તે સ્થાન ૫ર બેસીને મેં ૫ણ
એ જ રીતે એક વિગન ુ ાં અનુષ્ટ્ઠાન ક્ુું િત.ુાં હુ ાં ૫ણ જ્ઞાન ગાંગાને લાવ્યો છાં. આ ઋષિઓની
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

દે વતામાાં હિમાલય અને ઋષિ ૫રાં ૫રા

૫રાં ૫રા છે . ઋષિ ગણ જે રસ્તા ૫ર ચાલ્યા છે તે રસ્તા ૫ર મેં ૫ણ ચાલવાની કોષશશ કરી
છે . ઋષિઓના કારણે હિમાલય ધન્ય થયો, નહિ તો હિમાલયમાાં બીજી શી ષવશેિતા છે ?
તેના કરતા ૫ણ ઊંચા ઊંચા બીજા ૫િાડો છે . શુ ાં સમગ્ર દુષનયામાાં ૫િાડોની કોઈ કમી છે
? ઉત્તરાખાંડમાાં ચારે ધામ બન્યા છે , તેથી તે પ્રખ્યાત છે . પાાંચ પ્રયાગ ૫ણ એમાાં છે . પાાંચ
ગુપ્ત કાશીઓ ૫ણ છે . પાાંચ સરોવરો ૫ણ છે . સમગ્ર ભારત વિગના જે ૫ણ મિતવપ ૂણગ
સ્થાનો છે , જે ૫ણ તીથો છે , તે બધાાં આ એક જગ્યા ૫ર ભેગાાં થઈ ગયા છે . મારા પ્રયતનો
૫ણ આ જ પ્રકારના રહ્યા છે .
૫રશુરામજીનુ ાં નામ તમે સાાંભળ્ુ ાં િશે. તેમને શાંકર ભગવાને એક કુિાડો આપ્યો િતો.
તેમણે કુિાડાથી લોકોના માથા કાપ્યા િતા. જેઓ ખરાબ હદમાગ વાળા િતા, દુષ્ટ્ટ બુદ્ધદ્ધ
વાળા િતા, તે બધાના માથા ૫રશુરામે એકવીસ વાર કાપીને ફેંકી દીધા િતા. માથા
કા૫વાનો શો મતલબ છે ? મારા ખ્યાલથી ઋષિ માટે માથા કા૫વાનુ ાં શક્ નથી. આ
કથન તો આલાંકાહરક જણાય છે . તેમણે લોકોના હદમાગ બદલી નાાંખ્યાાં િશે. હુ ાં ષવચાર
ક્ાાંષત દ્વારા હદમાગ બદલવાનુ ાં તેવ ુ ાં જ કામ કરી રહ્યો છાં, જેવુ ાં ૫રશુરામજીએ કુિાડો લઈને
ક્ુું િત.ુાં કુિાડો તો મારા િાથમાાં નથી, ૫રાં ત ુ કલમ અને કાગળ છે અને તેની સિાયથી હુ ાં
લોકોના મગજ બદલવા માટે ષનરાં તર પ્રયતનશીલ છાં. ૫રશુરામજી યમુનાજીને ૫ણ લાવ્યા
િતા અને કુિાડો ૫ણ લાવ્યા િતા. ૫રશુરામ જેવુ ાં કામ મેં ૫ણ ક્ુું છે .
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લગભગ બધા ઋષિઓ ઉત્તરાખાંડમાાં જ રિયા છે . ઋષિઓએ આ જ ૫ષવિભ ૂષમમાાં રિીને
ત૫શ્ચયાગ કરી કે જેથી અધ્યાતમ શહકતઓને સારી રીતે સાચવી શકાય. એટલા માટે તેમણે
આ સ્થાન ૫સાંદ ક્ુું િત.ુાં મેં ૫ણ એ જ સ્થાન ૫સાંદ ક્ુું છે . હિમાલયની જ્યાાંથી શરૂઆત
થાય છે તે સ્થાન િહરદ્વાર છે . તે સ્થાન ૫ર હુ ાં બેઠો છાં કે જેથી તમારા માટે તયાાં આવવુ ાં
મુશ્કેલ ન બને અને તમારુાં અને મારુાં ષમલન થઈ શકે. ઊંચા સ્થાનો ૫ર ચઢવુ ાં મુશ્કે લ
થઈ ૫ડે છે . જયાાં બરફ વરસે છે અને ખ ૂબ જ ઠાંડી ૫ડે છે , જયાાં ખાવા પીવાનો કોઈ
સામાન નથી તયાાં જો તમે જશો તો તમને મુશ્કેલી ૫ડશે. એટલા માટે મેં િહરદ્વાર રિેવાનુ ાં
યોગ્ય ગણ્ુ.ાં અિીંથી હિમાલય શરૂ થાય છે . અિીં ગાંગામાાં ૫િેલાાં કોઈ ગાંદી ચીજ
નાાંખવામાાં નિોતી આવતી અને ન તો કોઈ ગટરો ભળતી િતી. એટલા માટે મેં િરદ્વારનુ ાં
સ્થાન યોગ્ય ગણ્ુ.ાં
શુ ાં તમે ચરક ઋષિને જાણો છો ? ચરક ઋષિ પ્રાચીનકાલમાાં થયા િતા. તેમણે દવાઓ,
પ્રાકૃષતક ઔિષધઓના સાંબધ
ાં માાં શોધખોળ કરી િતી. તેમનુ ાં સ્થાન કેદારનાથની પાસે છે ,
જયાાં શીખોનુ ાં ગુરુ દ્વાર છે . કેદારનાથની પાસે ફૂલોની ઘાટી છે , જે તેમને ઘણી ષપ્રય િતી.
િવે તયાાં તો તોડફોડને કારણે બધી જડીબુટૃીઓ નાશ પામી છે . તયાાં િવે ફૂલોની ઘાટી ૫ણ
નથી, ૫રાં ત ુ જો તમને કદીક ફૂલોની ઘાટી જોવાનુ ાં મન થાય તો તમે ગોમુખથી આગળ
ઉ૫ર તપોવન જજો, નાંદનવન જજો. તપોવન અને નાંદનવન એવા સ્થાનો છે , જયાાં
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દુલગભ ફૂલોની છટા જોવા મળે છે . તેમાાં બ્રહ્મ કમળ ૫ણ િોય છે . તે તમને તયાાં જોવા
મળશે. ચરકના રસ્તે હુ ાં ૫ણ ચાલ્યો છાં. વનૌિષધઓના પ્રાચીન શ્લોકોની સાચી રીતે શોધ
કરવા માટે અને તે સાચા કે ખોટા િોવાની બાબતે જાણકારી મેળવવા માટે અિીં
બ્રહ્મવચગસ શોધસાંસ્થાનની સ્થા૫ના કરી છે . માટે મેં નવી અને જૂની રીતથી શોધવાની
કોષશશ કરી છે .
ઉત્તર કાશીમાાં આરણયક છે . આરણયક કોને કિે છે ? આરણયક તેને કિે છે , જયાાં લોકો
વાનપ્રસ્થ લઈને સમાજ સેવા માટે સમષપિત થઈ જાય છે . ગુરુકુલ નાના બાળકોનુ ાં િોય
છે , ષવદ્યાથીઓનુ ાં િોય છે . તયાાં તો આરણયક જ િત,ુાં ૫રાં ત ુ અિીંયાાં મે ગુરુકુલ અને
આરણયક બાંને ચલાવવાની કોષશશ કરી છે . અિીં બાળકોનુ ાં ૫ણ ખાસ ષવદ્યાલય છે . જેના
જેવુ ાં ષવદ્યાલય આખા હિન્દુસ્તાનમાાં તમને ભાગ્યે જ જોવા મળે . પ્રચારક અને લોકસેવકો
તૈયાર કરવા માટે અિીં આરણયક બનાવ્્ુ ાં છે . ભગવાન બુદ્ધે ૫ણ નાલાંદા અને
તક્ષષશલામાાં પ્રચારકો અને કાયગકતાગઓ તૈયાર કયાગ િતા. અમારે તયાાં ૫ણ કાયગકતાગઓને
સાંગીતનુ ાં ષશક્ષણ, ગચહકતસાનુ ાં ષશક્ષણ વગેરે બધા પ્રકારનુ ાં ષશક્ષણ આ૫વામાાં આવે છે . અિીં
જમદગ્ગ્નનો આશ્રમ છે . તમે નારદજીનુ ાં નામ તો સાાંભળ્ુ ાં છે ને ? તેઓ સાંગીત દ્વારા જ
ભહકતનો પ્રચાર કરતા િતા અને હિન્દુસ્તાનથી માાંડીને સમગ્ર ષવશ્વમાાં ફરતા િતા. ઇચ્છા
થતી તયારે ભગવાનની પાસે ૫િોંચી જતા િતા. તેમનુ ાં ષનવાસસ્થાન ક્ાાં િત ુાં ?
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ષવષ્ટ્ણુપ્રયાગમાાં તેમણે ત૫ ક્ુું િત.ુાં હુ ાં તમને તયાાં તો લઈ જઈ શકતો નથી,૫રાં ત ુ અિીં
નારદજીનુ ાં સાંગીત ષશક્ષણનુ ાં કામ મેં ક્ુું છે , કારણ કે આ જમાનામાાં લોકષશક્ષણ માટે
સાંગીત ખ ૂબ જ જરૂરી છે . ગ્રામ્ય પ્રદે શો કે જયાાં અભણ લોકો ષવશેિ રિે છે તેમને સાંગીત
ષવના પ્રષશગક્ષત કરવા ખ ૂબ જ મુશ્કેલ છે . મેં તેની ૫ણ અિીં વ્યવસ્થા કરી છે .
વહરષ્ટ્ઠજીનુ ાં નામ તો તમે સાાંભળ્ુ ાં જ િશે. તેમને રાજનીષત અને ધમગ બાંનેને ભેળવ્યા
િતા. તેઓ રાજા દશરથને તયાાં રિેતા િતા. તેઓ ધમગન ુ ાં કામ કરતા િતા અને
રાજનીષતની ૫ણ દે ખરે ખ રાખતા િતા. મારી ત્જિંદગી ૫ણ કેટલેક અંશે આ પ્રકારની બની
ગઈ છે . પોણા ચાર વિગ તો હુ ાં જેલમાાં રહ્યો. સને ૧૯ર૦ થી લઈને ૧૯૪ર સુધી બાવીસ
વિગ સુધી હદવસ રાત હુ ાં રાજનીષતમાાં જોડાયેલો રહ્યો અને સમાજને ઊંચે લઈ જવાનુ ાં તેમ
જ અંગ્રેજોને ભગાડવાનુ ાં કામ કરતો રહ્યો. દે શની આઝાદી માટે મેં કામ ક્ુું છે . વષશષ્ટ્ઠ
ભગવાન ૫ણ આ જ કામ કરતા િતા. પાછળથી તેઓ રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને
શત્રુઘ્નને પોતાની સાથે લઈ ગયા િતા. તમે ૫ણ અિીં આવી શકો છો. શાંકરાચાયગને ક્ાાં
પોતાના બાળકો િતા ? રામચાંદ્રજીના ષપતાનુ ાં નામ થોડુાં વષશષ્ટ્ઠ િત ુાં ? દશરથજી િત.ુાં
તમે ૫ણ અમારા બાળકો છો. જે રીતે રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન ચારે ભાઈઓને
લઈને વષશષ્ટ્ઠજી આવી ગયા િતા અને તેમણે બતાવ્્ુ ાં િત ુાં કે ધમગ અને રાજનીષતનો
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સમન્વય કેવી રીતે થઈ શકે છે , એવી રીતે હુ ાં ૫ણ તમને ધમગ અને રાજનીષતનો તથા
ષવજ્ઞાન અને અધ્યાતમનો સમન્વય કેવી રીતે થઈ શકે તે શીખવાનો પ્રયતન કરી રહ્યો છાં.
આદ્યશાંકરાચાયગન ુ ાં નામ તમે સાાંભળ્ુ ાં છે ને, જેમણે ચારે ધામ બનાવ્યા િતા ? ચારે ધામ
ક્ાાં ક્ાાં છે ? રામેશ્વરમ,્ દ્વાહરકા, બદરીનાથ અને જગન્નાથપુરી. ચારે ધામમાાં તેમણે મઠ
સ્થાપ્યા િતા. તેમનુ ાં પોતાનુ ાં ષનવાસસ્થાન જયોષતમગઠ િત.ુાં જયોષતમગઠની પાસે એક
શેત ૂરનુ ાં વ ૃક્ષ િત.ુાં તેની નીચે તેમની ગુફા િતી. તેઓ તયાાં રિેતા િતા. તયાાં રિીને તેમણે
પોતાના ગ્રાંથ લખ્યા િતા અને તયાાં ત૫ ક્ુું િત.ુાં એમણે ચારે ધામ બનાવવાની
યોજનાઓ તયાાં બનાવી િતી. માન્ધાતાને કિીને તે કામ તેમણે તયાાંથી જ શરૂ કરાવ્્ુ િત.ુાં
મેં ૫ણ અિીં બેસીને ગાયિીના ચોવીસોધામ બનાવ્યા છે . તમે ષપ૫લાદ ઋષિનુ ાં નામ
સાાંભળ્ુ ાં છે . તેઓ ૫ણ અિીં હિમાલયમાાં લક્ષ્મણ ઝૂલાની પાસે રિેતા િતા. પી૫ળાનાાં ફળ
ખાઈને જ તેમણે ત્જિંદગી ષવતાવી િતી., કારણ કે તેઓ જાણતા િતા, "જેવુ ાં ખાઈએ અન્ન
તેવ ુ ાં બને મન" જો આ૫ણે આ૫ણા મનને સારુાં બનાવવાની ઇચ્છા રાખીએ તો સૌથી
૫િેલી શરૂઆત સારુાં ખાઈને કરવી જોઇએ. સારા અન્નનો મતલબ છે કે બેઈમાનીની
કમાણીનુ ાં અન્ન ન િોવુ ાં જોઇએ. પોતાના ૫રસેવાથી કમાયેલ ુાં િોય તે ખાઈને રિેવ ુ ાં જોઇએ.
તે સમયમાાં પી૫ળાનાાં વ ૃક્ષો અષધક િતા. તેના ફળ ૫ણ ઘણા થતા િતા. તેમને તોડીને
ભેગા કરી લેતા િતા એને તે ખાતા િતા. મારો આિાર ૫ણ એવો જ રહ્યો છે . તમને ખબર
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છે ને કે હુ ાં જવની રોટલી ૫ર કેટલાય હદવસો સુધી રહ્યો છાં. િજુ ૫ણ બરાબર અનાજ
ખાતો નથી.
સ ૂત અને શૌનક ઋષિની વાતાગ ઓ પ્રષસદ્ધ છે . તેઓ ક્ાાં રિેતા િતા ? હિમાલયમાાં કઈ
જગ્યાએ ? ઋષિકેશમાાં. તેઓ ઋષિકેશમાાં પુરાણોની કથાઓ કિેતા િતા. શૌનકજી પ ૂછતાાં
િતા અને સ ૂતજી કિેતા િતા. પુરાણા સમયના તો અઢાર પુરાણ છે . મેં નેવ ુ ાં પ્રજ્ઞા પુરાણ
લખ્્ુ ાં છે . એક થી ચાર ભાગ છપાઈ ગયા છે . તમને અઢાર પુરાણોના બદલે કદાચ આ
અઢાર ભાગોના પ્રકાશનના રૂ૫માાં મળશે. આ બધા ઋષિઓના કાયોનો સમન્વયે કયો છે .
ઋષિઓની માફક આ બધુ ાં બનાવવાની કોષશશ કરી છે . રાજા િિગવધગન િતા, જેમણે િરકી
પૌડી ૫ર બેસીને પોતાના સ્વગસ્વનુ ાં દાન કરી દીધુ ાં િત.ુાં તેનાથી તક્ષષશલા ષવશ્વષવદ્યાલય
બનાવવામાાં આવ્્ુ ાં િત.ુાં હુ ાં િિગવધગન તો નથી, ૫રાં ત ુ જે કાંઈ અમારી પાસે િત ુાં તે બધુ ાં જ
મેં આપી દીધુ ાં છે . િિગવધગનની જે ૫ર૫રાાં સવગમેઘની િતી તે િરકીપૌડીની નજીક િતી. તે
મેં શાાંષત કુાંજમાાં લાવીને સ્થાષપત કરી દીધી. કણાદ ઋષિ ષવજ્ઞાન અને અધ્યાતમનો
સમન્વય કરવા માટે પ્રયતનશીલ િતા. તેમણે 'એટમ' ના સાંબધ
ાં માાં, અણુના સાંબધ
ાં માાં
ઘણી બધી શોધ કરી િતી. આ૫ણુ ાં બ્રહ્મવચગસ ૫ણ ષવજ્ઞાન અને અધ્યાતમના સમન્વય
માટે કોષશશ કરી રહ્ુાં છે . તમે અિીં જે કાંઈ ૫ણ જોઈ રહ્યા છો તે ઋષિ-૫રાં ૫રા છે , જેને મેં
જીષવત રાખી છે .
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બુદ્ધનુ ાં નામ તમે સાાંભળ્ુ ાં છે ને ? ધમગચક્ પ્રવતગન માટે તેમના કેટલાય ષશષ્ટ્યો સમય
સમય ૫ર આવીને સાધનાઓ કરતા િતા અને ઉપાસનાઓ કરતા િતા. તેઓ ક્ાાં રિેતા
િતા ? બુદ્ધ ની પાસે ? ના, બુદ્ધની પાસે રિેતા ન િતા. નાલાંદામાાં રિેતા િતા,
તક્ષષશલામાાં રિેતા િતા. કેટલાક હિમાલયમાાં રિેતા િતા. બુદ્ધની ૫રાં ૫રાને મેં કાયમી
બનાવી છે . અિીં ૫િેલાાં બે ષવશ્વષવદ્યાલયો િતા, ૫રાં ત ુ િવે શાાંષત કુાંજ એકલુાં જ પોતાની
રીતે અનોખુાં છે . ધમગચક્ પ્રવતગન માટે , પ્રજ્ઞા ચક્ને ચલાવવા માટ બુદ્ધ જેવી ષવષવધ
હક્યાઓ તમને શાાંષત કુાંજમાાં જ જોવા મળશે. હિમાલયની પ્રવ ૃષત્તઓનુ ાં એક કેન્દ્ર આ ૫ણ
છે . આયગભટ્ટે ૫ણ આ જ હિમાલયમાાં ત૫ ક્ુું િત.ુાં તેમણે જ્યોષતષવિજ્ઞાન, ગ્રિ નક્ષિો ફરે
છે અને પ ૃર્થવી ૫ર તેમની શુ ાં અસર ૫ડે છે . આ બધી શોધો આયગભટ્ટે હિમાલયમાાં કરી
િતી. તમે કદીક શાાંષત કુાંજમાાં આવો તો જોઈ લે જો કે તેમના જે ષવષવધ કાયો િતા તે
બધા શક્ બનાવવાની કોષશશ કરી છે . પાંચાગ ૫ણ અિીંથી પ્રકાષશત થાય છે . એમાાં નવ
ગ્રિો ૫િેલાના અને િણ જે િમણાાં નવા શોધવામાાં આવ્યા છે તે, એમ બાર ગ્રિોનુ ાં પાંચાાંગ
૫ણ ફક્ત અિીંથી જ પ્રકાષશત થાય છે , બીજે ક્ાાંયથી થત ુાં નથી. નાગાજુ ગન રસાયણશાસ્ત્રી
િતા. તેમણે રસાયણની શોધ કરી િતી. અમારે તયાાં ૫ણ દવાઓની અને બીજા
રસાયણોની શોધનો ક્મ ચાલે છે . અમે જડીબુટૃીઓ દ્વારા કાયાકલ૫ની ન ૂતન શોધો કરી
રહ્યા છીએ.
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શૃગ
ાં ી ઋષિ માંિ ષવદ્યામાાં પારાં ગત િતા. તેઓ લોમશ ઋષિના પુિ િતા. તેમણે ૫રીગક્ષતને
શ્રા૫ આપ્યો િતો કે તને સાતમા હદવસે સા૫ કરડશે, તો સાતમા હદવસે તેમને સા૫
કરડવાથી મ ૃત્ુ થ્ુ ાં િત.ુાં રાજા દશરથને બાળકો થતાાં ન િતા, તો પુિેષ્ષ્ટ્ટ યજ્ઞ કરવા
માટે શૃગ
ાં ી ઋષિએ યોગ્ય ગણયા િતા. તેઓ બ્રહ્મચારી િતા અને માંિ ષવદ્યામાાં પારાં ગત
િતા. તેમની માંિષવદ્યાના કારણે જ રાજા દશરથને તયાાં ચાર સાંતાનો જન્મ્યાાં િતા. એ બધુ ાં
શૃગ
ાં ી ઋષિની માંિ ષવદ્યાનુ ાં ફળ િત.ુાં તેઓ ૫ણ હિમાલયમાાં રિેતા િતા. માંિ ષવદ્યાની
બાબતમાાં, ગાયિીની બાબતમાાં હુ ાં કોષશશ કરુાં છાં. બાંને નવરાષિઓમાાં અનુષ્ટ્ઠાન કરાવુ ાં છાં.
જે સાધકો આ મિતવપ ૂણગ સમય ૫ર આવે છે તે બધા ગાયિીનુ ાં અનુષ્ટ્ઠાન કરે છે . કૈ લાસ
૫વગત ક્ાાં છે ? અિીં હિમાલયમાાં છે . આ સ્વગગ છે . હિમાલય ફક્ત ઋષિઓની જ ભ ૂષમ
નથી, દે વતાઓની ૫ણ ભ ૂષમ છે . એને સ્વગગ ૫ણ કિેવામાાં આવે છે . સૌથી ૫િેલા સ ૃષ્ષ્ટ્ટનો
ઉદભવ અિીં જ થયો. ઇષતિાસ મુજબ મનુષ્ટ્યો અિીં જન્મ્યાાં. મેં ૫ણ કહ્ુાં છે કે સ્વગગ
ક્ાાંય આસમાનમાાં નથી અને જો તે જમીન ૫ર િશે તો તે દે વતામાાં હિમાલયના કૈ લાસ
૫વગત ૫ર િશે. નાંદનવન, જે સ્વગગમાાં િત ુાં તે અિીં જ છે . તપોવન અને માન સરોવર ૫ણ
અિીં છે . ગૌમુખથી સિેજ આગળ જયાાં મારા ગુરુદેવનો ષનવાસ છે તે કૈ લાસમાાં જ છે . જે
ષતબેટમાાં છે તે કૈ લાસ તો ગભન્ન છે . િવે તે ચીનમાાં કબજામાાં છે . તેને તો અમે કે વી રીતે
કિીએ કે શાંકરજીને ચીન ઝૂાંટવી ગ્ુ,ાં ૫રાં ત ુ આ કૈ લાસ ૫વગત તેના ૫ર છે . એટલા માટે
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આ સ્વગગ ૫ણ છે . હિમાલય શુ ાં છે ? સ્વગગ છે . સ્વગાગ રોિણ માટે જ્યારે પાાંડવો ગયા િતા
તો હિમાલયમાાં જ ગયા િતા. બદ્રીનાથની આગળ વસો ધારા છે અને વસોધારાથી
આગળ એક ૫િાડ છે તે જ સ્વગાગરોિણ છે . સુમેરુ ૫વગત ૫ણ અિીં છે , જયાાં બધા
દે વતાઓ રિેતા િતા. આ સોનાનો ૫વગત િતો. મારી પાસે તેના ફોટો ગ્રાફ ૫ણ સાથે
લાવ્યો િતો. તયાાં પ્રાતુઃકાળે અને સાંધ્યા કાળે સોનેરી છાયા રિે છે . ધ્રુવે અિીં ત૫ ક્ુું િત.ુાં
શ્રી કૃષ્ટ્ણ ભગવાન ત૫ કરવા માટે બદરીનાથ ગયા િતા. રુકષમણી અને કૃષ્ટ્ણ બાંનેએ તયાાં
ત૫ ક્ુું િત.ુાં ત૫ કયાગ ૫છી તેમને તયાાં પ્રદ્યુમ્ન જેવુ ાં સાંતાન જન્મ્્ુ.ાં
વાલ્મીહક અને સીતાજીનો પ્રસાંગ તો તમે સાાંભળયો િશે. રામચાંદ્ર ે જ્યારે સીતાજીને
વનવાસ આપ્યો િતો તયારે તેઓ વાલ્મીહકના આશ્રમમાાં રહ્યાાં િતા અને તયાાં લવ કુશ
નામના એવા બે બાળકોને જન્મ આપ્યો િતો., જેઓ રામચાંદ્રની સાથે, લક્ષ્મણજીની સાથે
અને િનુમાનજીની સાથે ટક્કર લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા િતા. તમે શકુાંતલાનુ ાં નામ
સાાંભળ્ુ ાં છે ? અને ચક્વતી ભરતનુ,ાં જેમના નામ ૫ર આ દે શનુ ાં નામ ભારત વિગ ૫ડ્ુ ાં
? શકુાંતલા કોણ િતી ? તે કણવ ઋષિની પુિી િતી. તેના પુિ ભરતનો જન્મ અને
પાલન હિમાલયમાાં આવેલ કોટ દ્વાર નામની જગ્યાએ થ્ુ ાં િત.ુાં હિમાલયની આ
સમગ્રતયા ષવશેિતાઓને ભેગી કરીને મેં તેન ુ ાં ષવશાળ માંહદર બનાવી દીધુ ાં છે . આ બધી
ચીજો ક્ાાં છ તે જો તમને જોવાની ઇચ્છા િોય તો અિીં આવીને જોઈ શકો છો. મેં એક
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નાનુ ાં સરખુાં રાં ગીન પુસ્તક ૫ણ છાપ્્ુ ાં છે , જેમાાં આ બધા સ્થાનોને, હિમાલયના સ્થાનોને
બતાવવાની કોષશશ કરી છે કે એ ક્ાાં છે . હિમાલયમાાં પાાંચ પ્રયાગ છે , પાાંચ કાશી છે ,
પાાંચ સરોવર છે હિમાલયમાાં ચાર ધામ છે . તે ચાર ધામ ક્ાાં ક્ાાં છે ? તે છે બદરીનાથ,
કેદારનાથ, ગાંગોિી અને યમુનોિી. ચાર ધામ આ જ કિેવાય છે . આ બધા ૫ષવિ સ્થાનો
હિમાલયમાાં બન્યા છે . તેન ુ ાં મેં માંહદર ૫ણ બનાવ્્ુ ાં છે , જે તમારો હિમાલય સાથે સાંબધ
ાં
જોડવાની વચલી કડી છે . ઉ૫ર ચઢવા માટે સીડી ૫ર ૫િેલો ૫ગ જયાાં મ ૂકવામાાં આવે છે
તે ૫િેલા ૫ગષથયાને આ૫ણે મુખ્ય માનીએ છીએ. તેને દે િરી કિે છે . એટલા માટે તેન ુ ાં
નામ િહરદ્વાર રાખવામાાં આવ્્ુ ાં છે . અિીંથી ૫િાડો ૫ર જવાનો રસ્તો છે . પાવગતીજીએ અિીં
જ ત૫ ક્ુું િત.ુાં અિીં એક ગબલ્વકેશ્વર માંહદર છે . તયાાં પાવગતીજીએ ત૫ ક્ુું િત ુાં અને તેની
નજીકમાાં જ તેમના લગ્ન થયા િતા. પ ૂવગ જન્મમાાં પાવગતીનુ ાં નામ સતી િત ુાં અને તે અિીં
જ દક્ષ પ્રજા૫ષત નામના સ્થાન ૫ર જન્મી િતી અને સતી થઈ િતી. દક્ષ એક વૈજ્ઞાષનક
િતા. તેમનુ ાં માથુ ાં કા૫વામાાં આવ્્ુ ાં િત.ુાં મિાદે વજી તેમનાથી નારાજ થયા િતા તે સ્થાન
૫ણ અિીં જ છે . આ દે વતામાાં હિમાલય ઘણો શાનદાર છે .
હુ ાં તો સમગ્ર ત્જિંદગી માટે અિીં આવ્યો છાં, મરીશ તો ૫ણ અિીં જ મરીશ, ૫રાં ત ુ તમને મારી
પ્રાથગના છે કે આવા પુષનત સ્થાન સાથે તમારે જોડાઈ રિેવ ુાં જોઇએ. મને ત્જિંદગી દરષમયાન
બેટરી ચાર્જ કરવા માટે મારા ગુરુએ િણ વખત એક એક વિગ માટે બોલાવ્યા િતો. ગાડીની
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બેટરી જ્યારે માંદ ૫ડી જાય છે તયારે ફરીથી તેને ચાર્જ કરવામાાં આવે છે , જેથી તે ફરીથી
બરાબર કામ કરી શકે છે . એટલા માટે મને મારા ગુરુએ બોલાવ્યો િતો. િાલમાાં હુ ાં અિીં છાં.
તમને હુ ાં આ વ્યાખ્યાન મારફત ષનમાંિણ મોકલુાં છાં. તમને જ્યારે ૫ણ તીથગ યાિાની તક
મળે તયારે તમે અિીં શાાંષત કુાંજમાાં આવવાની કોષશશ કરજો કે જયાાં સમગ્ર ઋષિ ૫રાં ૫રાઓ
મોજૂદ છે . અિીં મેં હિમાલયની બધી ષવશેિતાઓ એકિ કરી છે . જ્યારે તમારો જન્મહદવસ
િોય, લગ્ન હદવસ િોય તો અિીં આવવાની કોષશશ કરજો અને બાળકોના સાંસ્કાર કરાવવા
માટે , સોળ સાંસ્કાર કરાવવા િોય તો તમે નિીં આવવાની કોષશશ કરજો. બાળકોના સાંસ્કાર
કરાવવા માટે લોકો ૫ષવિ સ્થાનની શોધ કરે છે . કોઈ દે વીના ધામમાાં કોઈ માંહદરમાાં લોકો
સાંસ્કાર કરાવે છે , તમે ૫ણ અિીં આવી શકો છો. અિીં બદ્રીનાથની પાસે બ્રહ્મ કપાલ નામનુ ાં
સ્થાન છે . તયાાં લોકો તર્ ૫ણ કરાવે છે . તમે ઇચ્છો તો િહરદ્વારમાાં ૫ણ કરાવી શકો છો. તે
સ્થાન ક્ાાં છે ? કેવ ુાં છે ? તેના ષવશે મારે કશુાં કિેવ ુાં નથી, ૫રાં ત ુ અમારાંુ જે સ્થાન છે તે ઘણુાં
સુદર
ાં
સ્થાન છે . અિીં જે લોકો નવરાષિમાાં આવે છે તેઓ અનુષ્ટ્ઠાન કરે છે . આ અનુષ્ટ્ઠાનની
ભ ૂષમ છે . ષશક્ષણની ૫ણ બધી વ્યવસ્થા અિીં છે . ગુરુજી જે શીખ્યા િતા તે શીખવાની તમને
ઇચ્છા િોય તો અિીં દસ અને એક મહિનાની ષશગબરો ૫ણ જોયા છે . તેમાાં જોડાઈને તમે
ષશક્ષણ મેળવી શકો છો. ગણેશજીએ રામનામ લખીને તેની ૫હરક્મા કરી લીધી િતી, તેનાથી
તેમને ષવશ્વની ૫હરક્મા કરવાનુ ાં પુણય મળી ગ્ુાં િત.ુાં આવુાં જ આ નાનુ ાં સ્થાન છે , જેની
૫હરક્મા કરજો. ગણેશજીને રામ નામની ૫હરક્મા બદલ ૫િેલો નાંબર મળયો. ઉંદર ૫ર સવાર
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થઈને તેમને માટે સમગ્ર ષવશ્વની ૫હરક્મા કરવાનુ ાં શક્ ન િત.ુાં આથી તેમણે ષવવેકથી
કામ લીધુ ાં અને રામ નામની ૫હરક્મા કરી લીધી. આ નાનુ ાં સરખુાં ગાયિી તીથગ છે . નાનુ ાં
સરખુાં શાાંષત કુાંજ તે બધી ષવશેિતાઓથી ભરે લ ુાં છે . હુ ાં તો િવે વધુ ાં સમય સુધી રહુ ાં નહિ.
સને બે િજારની સાલ સુધી તો સ્થ ૂળ શરીરથી રહુ ાં નહિ, ૫રાં ત ુ સ ૂક્ષ્મ શરીરથી રિીશ. મારી
પ્રેરણા અિીં યથાવત ્ રિેશે અને તમને િાંમેશની જેમ લાભ મળતો રિેશે. શાાંષત કુાંજ ઘણી
જ શાનદાર જગ્યા છે . ચોવીસ ગાયિીના ચોવીસ ઋષિ છે અને તે ચોવીસ ઋષિઓનો
સાર અિીં છે . તે ઋષિઓ જે કરતા િતા, તેમની ૫રાં ૫રાનો સાર જોવા િોય તો અિીં જોઈ
શકો છો. બધા આ તીથોમાાં એવુ ાં તીથગ છે કે અિીં આવીને તમે જો ઉપાસના કરો તો
નાગપુરના સાંતરાાં અને મુબ
ાં ઈના કેળાની જેમ ફળદાયક િોય છે . તમે તે ફળ મેળવી શકો
છો. આ શાાંષત કુાંજ તીથગ મેં તમારા બધા માટે બનાવ્્ુ ાં છે . મારા ગુરુએ મને હિમાલય
બોલાવ્યો અને તયાાં રાખીને ત૫ કરાવ્્ુ.ાં હુ ાં તમને ખેંચીને બોલાવીશ કે જેથી તમે અિીં
શાાંષત કુાંજમાાં આવતા રિો. વિગમાાં એકવાર આવવાની કોષશશ કરજો. અિીં આવવા
જવામાાં તમારા જે પૈસા ખચાગશે અને સમય વ૫રાશે, બીજી જે કાંઈ ચીજો વ૫રાશે તે બધુ ાં
સાથગક થશે, ષનરથગક નહિ જાય. શાાંષત કુાંજ આવવાથી તમને એવુ ાં નહિ લાગે કે તમે ખોટા
આવ્યા અને નકામા પૈસા અને સમય ખચ્યો. બસ, એથી ષવશેિ તો કાંઈ કિેવાનુ ાં નથી.
આજની વાત સમાપ્ત... ૐ શાાંષત.
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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