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ગાયત્રી માંત્ર અમારી િાથે િાથે :
ભ ુરેણ્યાં ભગોદે વસ્ય ધીમહિ સધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્ ॥
ૐ, ભ ૂભભવ
ુ ઃ સ્વઃ તત્િસવતવ

દે વીઓ અને ભાઈઓ
દે વીઓ અને ભાઈઓ ! આજથી િાઈઠ વર્ુ ૫િેલા મારા ગભરભદેવ મારે ઘેર આવ્યા
િતા અને તેમણે કેટલીક વાતો જણાવી િતી. શરૂમાાં તો મને જરાક ડર લાગ્યો, ૫ણ ૫છી
ખબર ૫ડી કે તેઓ પાછલાાં ત્રણ જન્મોથી મારા ગભરભ રહ્યા છે ત્યારે ભય રૂર થઈ ગયો
અને વાતચીતનો ક્રમ શરૂ થયો. તેમણે કહ્ભ,ાં "તારી પાત્રતાનો સવકાિ કરવા માટે તારે
ચોવીિ વર્ુ સભધી ચોવીિ લાખના ચોવીિ મિાપભરભશ્ચરણ કરવા ૫ડશે." મેં તેમની એ
આજ્ઞા માથે ચડાવી અને સવસધ સવધાન જાણી લીધા કે કઈ રીતે જવની રોટલી અને છાશ
૫ર રિીને પભરશ્ચરણ પભરા કરવા ૫ડશે. તેની િાંપ ૂણુ જાણકારી આપ્યા ૫છી તેમણે બીજી
૫ણ એક વાત કિી. તે ખ ૂબ મિત્વ પ ૂણુ છે . આજે તેના સવશે હભ ાં તમને જણાવીશ.
એમણે કહ્ભ,ાં "કેટલાય લોકોએ ગાયત્રી માંત્રના જ૫ કયાુ છે . કે ટલાય લોકો ઉપાિના કરે
છે , ૫રાં ત ભ તેમને હરદ્ધદ્ સિદ્ધદ્ઓ મળતી નથી. તેઓ જ૫ કરી લે છે અને લોકોને કિે છે કે મેં
ગાયત્રીના અમભક જ૫ કયાુ, ૫રાં ત ભ ના કોઈ હરદ્ધદ્ કે ના કોઈ સિદ્ધદ્. હભ ાં તને એવી ગાયત્રી
િાધના બતાવવા ઇચ્છાં છાં કે જેનાથી હરદ્ધદ્ઓ અને સિદ્ધદ્ઓ મળે અને બ્રાહ્મણકભળમાાં પેદા
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થવાનો લાભ ૫ણ મળે ." મેં કહ્ભ,ાં - આ તો બહભ મોટા િૌભાગ્યની વાત છે . તમે આટલી
િરિ વાત બતાવશો તેના કરતાાં વધારે મોટા િૌભાગ્યની વાત બીજી કઈ િોઈ શકે ?"
ત્યારે તેમણે ગાયત્રીનાાં ચોવીિ મિાપભરભશ્ચરણોની સવસધ બતાવ્યા ૫છી બીજી એક નવી
વાત જણાવી - "વાવવભ ાં અને લણવભ."
ાં તેમણે કહ્ભ,ાં " તારી પાિે જે કાાંઈ છે તે બધાને
ભગવાનના ખેતરમાાં વાવવાનભ ાં શરૂ કરી દે . તે િોગણભ ાં થઈને તને પાછાં મળી જશે. હરદ્ધદ્
અને સિદ્ધદ્ની રીત આ જ છે . તે મફતમાાં મળતી નથી. રભસનયામાાં કોઈ હરદ્ધદ્ સિદ્ધદ્ઓ
વિેંચત ભાં નથી કે બીજે ક્ાાંયથી તે મળતી નથી. ખેડૂત ખેતરમાાં વાવે છે ત્યારે જ લણી શકે
છે . એ જ રીતે તારે ૫ણ વાવવભ ાં અને લણવભ ાં ૫ડશે." તે કેવી રીતે વાવવાનભ ાં એ બતાવો.
તેમણે કહ્ભ,ાં " જો, તારી પાિે શરીર છે . શરીર અથાુ ત ્ શ્રમ અને િમય. તેમણે
ભગવાનના ખેતરમાાં વાવ." કયા ભગવાન ? " આ સવરાટ ભગવાન, જે ચારે ય બાજભ
િમાજનાાં રૂ૫માાં મોજૂદ છે . એના માટે ત ભાં તારા શ્રમ, િમય અને શરીરને ખચી નાખ. તે
બધભ ાં િોગણભ ાં થઈને તને પાછાં મળશે. આ થઈ વાત નાંબર એક."
"નાંબર બે, તારી પાિે બભદ્ધદ્ છે . ભગવાન આપેલી બભઘ્ધધરૂપી િાં૫સિ તારી પાિે છે . તેનાથી
અિાંકારનભ ાં તથા વાિનાઓનભ ાં ચચિંતન કરવાના બદલે તારા ચચિંતનની તમામ શઘ્તતને
ભગવાનના સનસમિે વા૫ર. તેમના ખેતરમાાં વાવ. તારી આ બભદ્ધદ્ ૫ણ િો ગણી થઈને
તને પાછી મળશે.
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"ત્રીજી વસ્ત ભ છે ભાવનાઓ. મનભષ્યના ત્રણ શરીર છે - સ્થ ૂળ, સ ૂક્ષ્મ અને કારણ. આમાાંથી
સ્થ ૂળ શરીર દ્વારા શ્રમ કરી શકાય છે , સ ૂક્ષ્મ શરીરમાાં બભદ્ધદ્ િોય છે અને કારણ શરીરમાાં
ભાવનાઓ િોય છે . તારી ભાવનાઓને કભટભાંબના િભ્યોની પાછળ વા૫રવાના બદલે
ભગવાનનભ ાં જે આ સવરાટ ઉદ્યાન છે તેમાાં વાવી દે . એ ભાવનાઓ ૫ણ તને િો ગણી
થઈને પાછી મળશે. આ ત્રણેય વસ્ત ભઓ -શરીર, બભદ્ધદ્ અને ભાવનાઓ તને ભગવાને
આપી છે . કોઈ માણિે નહિ. એક બીજી વસ્ત ભ તારી કમાયેલી છે . ભલે ત ભાં એ આ જન્મમાાં
કમાયો િોઉં કે પાછલાાં જન્મમાાં, એ છે ધન. ધન ભગવાન કોઈને આ૫તા નથી. મનભષ્ય
ભલે ઈમાનદારી પ ૂવુક કમાઇ કે બેઈમાનીથી અથવા તો તે ન કમાઇ. ભગવાને એની
િાથે કોઈ લેવા દે વા નથી. તને જે ધન મળ્ભ ાં છે એ કદાચ તારભાં કમાયેલ ભાં નથી." મેં કહ્ભ,ાં
"મારભાં કમાયેલ ભાં તો ક્ાાંથી િોય ? ચૌદ પાંદર વર્ુનો બાળક ક્ાાંથી ધન કમાઈ લાવે ?"
"િારભાં, તે તારા સપતાજીએ આપેલ ભાં ધન છે . એ બધા જ ધનને ભગવાનના ખેતરમાાં વાવી
દે અને એ તને િોગણભ ાં થઈને પાછાં મળી જશે." મેં તેમની આ બધી વાતોને ગાાંઠે બાાંધી
લીધી અને િાઈઠ વર્ુથી હભ ાં તેન ભ ાં અક્ષરશઃ પાલન કરતો આવ્યો છાં. ગાયત્રી િાધના
કરતા કરતા ચોવીિ વર્ુ કરતા ૫ણ વધારે િમય થઈ ગયો, છતા ૫ણ વાવવા અને
લણવાનો સિદ્ાાંત બરાબર ચાલતો રહ્યો છે . તમે ૫ણ જો વાવશો, તો તમને ૫ણ મારી
જેમ હરદ્ધદ્ સિદ્ધદ્ઓ મળશે. ભગવાનનો સનયમ બધાને માટે એક િરખો િોય છે . સ ૂરજ માટે
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બધા માણિો એકિરખાાં છે . જે સનયમો મને લાગભ ૫ડે તે તમને ૫ણ લાગભ ૫ડે છે . આ
ચારે ય બાબતો મારા ગભરભજીએ મને બતાવી િતી અને હભ ાં તમને બતાવી રહ્યો છાં. જો આ
ચારે ય વસ્ત ભઓને વાવવાનભ ાં તમે શરૂ કરશો તો તે િો ગણી થઈને તમને ૫ણ મળશે. મને
તો બધભ ાં જ મળી ગ્ભ ાં છે , તેથી હભ ાં મારી િાક્ષી આપીને તમને બધાને જણાવભ ાં છાં કે જેઓ
ૂ ની જેમ ફાયદામાાં રિેશે.
વાવશે તેઓ જ લણશે અને ખેડત
ભગવાન સવશે શભ ાં તમે એમ માનો છો કે તેઓ બધાને વિેંચતા ફરે છે ? વિેંચે છે તો
ખરા, ૫ણ એની ૫િેલાાં તેઓ માગે છે . ભગવાનની ઇચ્છા માગવાની છે . ભગવાન
શબરીની ઝાં૫ડીએ ગયા િતા અને તેને કહ્ભાં િત ભાં કે હભ ાં ભ ૂખ્યો છાં, કાંઈક ખાવાનભ ાં આપો.
શબરી પાિે બોર િતાાં. તે એણે લાવીને આપ્યા અને કહ્ભાં કે મારી પાિે તો આ જ છે ,
આ૫ ખાઓ. ભગવાન કેવટની પાિે ગયા િતા અને કહ્ભાં િત ભાં કે ભાઈ, મને તરતા નથી
આવડત.ભાં તો મિેરબાની કરીને મને, લક્ષ્મણને અને િીતાજીને નદી પાર કરાવી દે . કેવટે
તેમને નદી પાર કરાવી દીધી. ભગવાન સભગ્રીવની પાિે ૫ણ ગયા િતા અને કહ્ભાં િત ભાં કે
મારી ૫ત્નીને કોઈ લઈ ગ્ભ ાં છે . તેમની ભાળ મેળવવા માટે તમે મને તમારભાં િૈન્ય આપો
અને મારી ૫ત્ની મને પાછી મળી જાય એવી કોઈ વ્યવસ્થા કરો. સભગ્રીવે એવભ ાં જ ક્ભ.ું
ભગવાન રામને પોતાનભ ાં િવુસ્વ આપી દીધભ.ાં ભગવાને િનભમાનજી પાિે ૫ણ માગ્્ભ ાં કે
મારો ભાઈ ઘાયલ થઈ ગયો છે એના માટે તમે દવા લઈ આવો, િીતાજીને મારો િાંદેશ
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૫િોંચાડો અને લાંકાથી એમની ખબર લઈ આવો. રાજા બચલની વાતાુ તમે જાણો છો ને ?
ભગવાન બચલ પાિે ગયા િતા અને કહ્ભાં િત ભાં કે

તમારી પાિે જે કાાંઈ છે તે બધભ ાં મને

આપી દો. બચલએ કહ્ભાં કે મારી પાિે શભ ાં છે ? ત્યારે એમણે કહ્ભાં કે તમારી પાિે જમીન છે .
એમાાંથી મને િાડા ત્રણ ડગલા જમીન આપી દો. ભગવાને િાડા ત્રણ ડગલા જમીન
માપી લીધી અને તેન ભ ાં બધભ ાં જ લઈ લીધભ.ાં
ગોપીઓ પ્રત્યે એમને ખ ૂબ પ્રેમ િતો. તેમને કહ્ભાં કે તમારભાં દિીં અને માખણ ક્ાાં છે ?
ગોપીઓ િમજતી િતી કે તેઓ ભગવાન છે , તેથી િોના ચાાંદીના ઘરે ણા લાવ્યા િશે તથા
બીજી બધી ભેટો લાવ્યા િશે, ૫રાં ત ભ એમણે તો ગોપીઓ પાિે જે કાાંઈ માખણ તથા દિીં
િત ભાં તે ૫ણ છીનવી લીધભ.ાં કણુ જ્યારે ઘાયલ થઈને ૫ડયા િતા ત્યારે અજભ ુનને લઈને
ભગવાન ત્યાાં ૫િોંચ્યા અને કહ્ભાં કે કણુ, મેં િાાંભળ્ભ ાં છે કે તારા દરવાજેથી કોઈ માણિ
ખાલી િાથે પાછો જતો નથી. હભ ાં કાંઈક માગવા આવ્યો િતો, ૫ણ ત ભાં કઈ આ૫વાની
ઘ્સ્થસતમાાં નથી. કણે કહ્ભાં કે ના મિારાજ ! ખાલી િાથે પાછાાં ના જશો.

મારા દાાંત ૫ર

િોનભ ાં મઢેલ ભાં છે તે ઉખાડીને હભ ાં તમને આપભ ાં છાં. કણે એક ૫થ્થર લીધો અને બાંને દાાંત
તોડીને એક અજભ ુનને અને એક કૃષ્ણ ભગવાનને આપી દીધો. સભદામની કિાણી ૫ણ આવી
જ છે . સભદામાની ૫ત્નીએ તેમણે કૃષ્ણ પાિે એટલાાં માટે મોકલ્યા િતા કે તેઓ તેમની
૫િેથી કાંઈક માગી લાવે તો ગભજરાન ચાલે. સભદામાજી માગવાની ઇચ્છાથી જ ગયા િતા,
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૫રાં ત ભ ભગવાને એમને પ ૂછ્ભાં કે કાંઈક લાવ્યા છો કે ૫છી કશભ ાં માગવા માટે આવ્યા છો.
મારા દરવાજે તો માગનારા ચભખારીઓ જ આવે છે , ૫ણ તમે શભ ાં લાવ્યા છો એ ૫િેલાાં
બતાવો. ભગવાને જો્ભ ાં કે સભદામાજીએ બગલમાાં એક પોટલી દબાવી રાખી છે . ભગવાને
એ પોટલી તેમની પાિેથી માગી લીધી અને એમાાંથી પોતે તાાંરભલ ખાધા અને પોતાના
કભટભાંબને ૫ણ ખવડાવ્યા. સભદામાજી પાિે જે કાાંઈ િત ભાં તે ખાલી કરાવી દીધભ,ાં ૫છી ભગવાને
એમને અનેકગણભ ાં આપ્્ભ ાં િશે. ગોપીઓ, કણુ તથા બચલને ૫ણ આપ્્ભ ાં િશે. કેવટ, િનભમાન,
સભગ્રીવ બધાને આપ્્ભ ાં િશે, ૫રત ભાં ૫િેલા બધા પાિેથી લીધભ ાં િત.ભાં
ભગવાન જ્યારે ૫ણ આવે છે ત્યારે માગતા આવે છે . જ્યારે ૫ણ તમને ભગવાનનો
િાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે એમ માનજો કે તેઓ તમારી પાિે ૫ણ માગશે. િાંત નામ દે વ પાિે
ભગવાન કભતરાનભ ાં રૂ૫ ધરીને ગયા િતા અને તેમની લ ૂખી રોટલી લઈને ભાગ્યા િતા.
ત્યારે નામ દે વે કહ્ભાં િત ભાં કે ભગવાન, ઘી તો લેતા જાઓ. આ૫વા માટે તેમણે પોતાનભ ાં
હદલ મોટભાં ક્ભ.ું મારા ગભરભ એમને ૫ણ આ જ કહ્ભાં િત.ભાં ત્યારથી જ એમની વાત મેં ગાાંઠે
બાાંધી લીધી અને િાઈઠ વર્ોથી હભ ાં િતત આ૫તો જ આવ્યો છાં. જે કાાંઈ બની શક્ભ ાં તેટલભાં
આપ્્ભ ાં છે . આ૫વામાાં કોઈ નભકિાન નથી. જો િારી જમીનમાાં વાવવામાાં આવે તો લાભ જ
થવાનો છે , ૫રાં ત ભ જો ક્ાાંક ખરાબ જગ્યાએ, ૫થરાળ જમીનમાાં વાવી દીધભ ાં તો પાકવભ ાં
મભશ્કેલ છે . ભગવાનનભ ાં ખેતર િારામાાં િારભાં ખેતર છે . એમાાં વાવવાથી અનેકગણભ ાં થઈને
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પાછાં મળશે. વાદળો િમભદ્ર ૫િેથી પાણી લે છે અને બીજે જઈને વરિાદી દે છે તો શભ ાં
તેઓ ખાલી રિે છે ? ના, િમભદ્ર એમને બીજીવાર આપે છે . શરીરનભ ાં ચક્ર ૫ણ આવભ ાં જ છે .
િાથ કમાઇ છે અને મોં ને આપે છે . મોં તેને પેટમાાં ૫િોંચાડી દે છે અને પેટ તેન ભ ાં લોિી
બનાવીને િમગ્ર શરીરમાાં ૫િોંચાડી દે છે . એમાાંથી િાથને ૫ણ લોિી તથા માાંિના રૂ૫માાં
પોતાનો ભાગ મળી જાય છે . તેનામાાં સ્ૂસત અને તાકાત આવી જાય છે . તેનાથી તે ફરીથી
કમાઇ છે . રભસનયાનભ ાં ચક્ર આવભ ાં જ છે . આ૫ણે કોઈને જે કાાંઈ આપીએ છીએ તે ફરીને પાછાં
આ૫ણી પાિે જ આવે છે . વ ૃક્ષો પોતાના ફળૂલ તથા પાાંદડા બધાાંને વિેંચે છે . વ ૃક્ષો
પોતાના ફળૂલ તથા પાાંદડા બધાાંને વિેંચે છે , તો ભગવાન તેમને આ૫તા જ રિે છે . ઘેટભાં
ઊન આપી દે છે , ૫ણ થોડાક િમયમાાં ફરીથી ઊન ઉગી જાય છે .
આ૫વભ ાં એ બહભ મોટી બાબત છે . મારા ગભરભએ મને આ જ વાત સશખવાડી િતી. તો તમને
કાંઈક મળ્ભ ાં ખરભાં ? હભ ાં તમને એ જ બતાવવા ઇચ્છાં છાં કે મને અઢળક મળ્ભ ાં છે . જો તમે
મારી વાત ૫ર સવશ્વાિ કરી શકતા િો, તો તમને ૫ણ અવશ્ય મળશે એવી પાકી ખાતરી
રાખજો. હભ ાં રાત્રે ભગવાનનભ ાં નામ લઉ છાં અને હદવિે િમાજનાાં રૂ૫માાં વ્યાપેલા
ભગવાનની િેવા કરભાં છાં. મારી ઉંમર પાંચોતેર વર્ુની થઈ. આટલી ઉંમરે તો અનેક લોકો
મરી જાય છે અને જેઓ જીવે છે તેઓ કોઈ કામના રિેતા નથી, ૫રાં ત ભ મારી કામ કરવાની
શઘ્તત એવી ને એવી જ છે . મારભાં શરીર લોખાંડનભ ાં છે . એનભ ાં કારણ એ છે કે મેં મારા શરીરને
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ભગવાનના કામમાાં ખચ્્ભ ાં છે . જો તમે ૫ણ તમારા શરીરનો ઉ૫યોગ િમાજ માટે કરશો,
તો તમારભાં શરીર ૫ણ િારભાં રિેશે. ગાાંધીજી, જવાિરલાલ અને સવનોબા એંશી વર્ુ સભધી
જીવ્યા િતા. જો તમે ૫ણ તમારા શરીરને ભગવાનના ખેતરમાાં વાવશો તો બહભ ફાયદામાાં
રિેશો. આ શરીરની વાત થઈ.
નાંબર બે, મેં મારી બભદ્ધદ્ને ભગવાનના ખેતરમાાં વાવી છે . બભદ્ધદ્ આ૫ણા મગજમાાં રિે છે .
તમે કેટલભાં ભણેલા છો ? મારા ગામમાાં પ્રાથસમક શાળા િતી. એ જમાનામાાં પ્રાથસમક શાળા
ચોથા ધોરણ સભધીની રિેતી. હભ ાં ત્યાાં સભધી ભણ્યો. ત્યાર ૫છી આગળ ભણવાનો મોકો જ
નથી મળયો. જેલમાાં લોખાંડના તાાંિળા ૫ર ઈંટાળાથી અંગ્રેજી તથા િાંસ્કૃત ભણવાનભ ાં શરૂ
ક્ભ.ું મારી બભદ્ધદ્ બહભ તીક્ષ્ણ છે . તમે જો્ભ ાં નહિ કે મેં ચારે ય વેદોનભ ાં ભાષ્ય ક્ભું છે ? અઢાર
પભરાણ, છ દશુન વગેરે બધાના ભાષ્યો લખ્યા છે . વ્યાિજીએ એક મિાભારત લખ્્ભ ાં િત ભાં
અને ગણેશજીને પોતાના મદદનીશ તરીકે બોલાવ્યા િતા. મારો તો કોઈ મદદનીશ નથી.
બહભ મે મારા િાથે જ લખ્્ભ ાં છે . મેં એટલભાં બધભ ાં િાહિત્ય લખ્્ભ ાં છે કે લોકો આશ્ચયુમાાં ૫ડી
જાય છે . હભ ાં આયોજન કરભાં છાં. લોકો પોતાની ખેતીનભ ાં કામ કે પોતાના ઘરનભ ાં પ્લાસનિંગ કરે
છે , જ્યારે મેં આખા સવશ્વનભ ાં નવેિરથી ઘડતર કરવાનભ ાં પ્લાસનિંગ ક્ભું છે . ભારત િરકાર
પાંચ વર્ીય યોજનાઓ બનાવે છે . એના માટે કેટલાય સમસનસ્ટરો, િચચવો અને મોટો સ્ટાફ
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કામે લાગે છે , ૫રાં ત ભ હભ ાં તો આખી રભસનયાનો નવો નકશો બનાવવા માટે મારી અક્કલથી જ
કામ કરભાં છાં. મારી બભદ્ધદ્ની હભ ાં જેટલી પ્રશાંિા કરભાં એટલી ઓછી છે .
બભદ્ધદ્ ઉ૫રાાંત મેં મારી ભાવનાઓ ૫ણ ભગવાનને િોંપી દીધી છે . જે કોઈ માણિ મારી
પાિે આવે છે તેના માટે મારા મનમાાં િાંમેશા બે જ ભાવનાઓ િોય છે . એક, તો હભ ાં તેના
રભખમાાં ભાગીદાર બનભ ાં અને મારભાં સભખ એને વિેંચ.ભ ાં જો તેના રભખમાાં હભ ાં ભાગીદાર બની શકભાં
એમ િોઉં તો મેં ખરા હદલથી પ્રયત્ન કયો છે . મારી પાિે જે સભખ અને િામથ્યુ છે તેને
વિેંચવાની મેં પ ૂરી કોસશશ કરી છે . કારણ કે મારી ભાવનાઓ એ માટે મને મજબ ૂર કરે છે .
તેઓ કિે છે કે તારી ૫િો જે છે એ જેને જરૂર છે તેને શભ ાં ત ભાં નહિ આપે ? તો હભ ાં કહભ ાં છાં કે
અવશ્ય આપીશ. બીજાની મભિીબતમાાં હભ ાં અવશ્ય ભાગીદાર બન્યો છાં. ભાવનાને િાંવેદના
કિે છે , પ્યાર કિે છે . તેને મેં વાવી છે . એના ૫હરણામે આખી રભસનયા મને ખ ૂબ પ્રેમ કરે
છે . મેં પ્રેમ આપ્યો છે , પ્રેમ વાવ્યો છે , એટલે મને પ્રેમ મળયો છે .
ભગવાનની વસ્ત ભઓને મેં અમાનતના રૂ૫માાં રાખી અને તેમને ભગવાનના ખેતરમાાં
વાવીને તેમની જ રભસનયા માટે ખચી નાખી. મારી પાિે સપતાજીએ કમાયેલ ભાં જે કાાંઈ ધન
િત ભાં તે ૫ણ મેં એના માટે જ ખચી નાખ્્ભ.ાં મારી પાિે જે જમીન િતી તથા ઘરે ણાાં િતા તે
વેચીને ગાયત્રી તપોભ ૂસમ બનાવી દીધી. સપતાજી જે સમલકત મ ૂકી ગયા િતા તેની પાઈએ
પાઈ ભગવાનના ખેતરમાાં વાવી દીધી. કોઈએ આપેલ ભાં ધન મેં ખાધભ ાં નથી. તો તો ૫છી
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

વાવવા લણવાનો અફર સિદ્ાાંત

તમે ખોટમાાં જ ગયા િશો ? તમે નભકિાનની વાત કરો છો, ૫ણ કોઈક હદવિ મારે ગામ
જજો. ગાયત્રી તપોભ ૂસમ તથા અખાંડ જ્યોસત કાયાુલય જોઈ આવજો. તમે િહરદ્વાર આવીને
શાાંસત કભાંજ, ગાયત્રી નગર તથા બ્રહ્મવચુિ જભઓ. તે કેટલા શાનદાર છે ! ચોવીિો ગાયત્રી
શઘ્તતપીઠો જભઓ. આટલાાં બધા મકાનો છે અને એમાાં જે લોકો રિે છે તેમની પાછળ ૫ણ
ખચો થાય છે તે બધો ક્ાાંથી આવે છે ? મનેય ખબર નથી કે ક્ાાંથી આવે છે , ૫ણ મને
ધનની કોઈ હદવિ ખોટ ૫ડતી નથી. જે વસ્ત ભઓની જરૂર િોય તે માટે હભ ાં ભગવાનને
જણાવી દઉ છાં અને તેઓ એ બધભ ાં મોકલી આપે છે . આને શભ ાં કિેવાય ? એને સિદ્ધદ્ઓ
કિેવાય. સિદ્ધદ્ઓમાાં હભ ાં ચાર વસ્ત ભઓનો િમાવેશ કરભાં છાં. (૧) ધન, (ર) લોકોનો પ્યાર,
(૩) બભદ્ધદ્ અને (૪) શારીહરક સ્વાસ્થ્ય. મારી પાિે આ બધી સિદ્ધદ્ઓ છે . ગાયત્રીના જ૫
કરવાથી બીજા કોઈને સિદ્ધદ્ઓ મળી છે કે નહિ તેની ખબર નથી, ૫રાં ત ભ મને અવશ્ય મળી
છે .
બીજી ૫ણ એક ચીજ છે - હરદ્ધદ્. હરદ્ધદ્ઓ દે ખાતી નથી. હરદ્ધદ્ઓ ત્રણ છે - ૫િેલી હરદ્ધદ્ છે
આત્મિાંતોર્. મારી અંદર જેટલો િાંતોર્ છે તેટલો કોઈ રાજાને ૫ણ નહિ િોય કે ટાટા
ચબરલાને ૫ણ નહિ િોય. એમને કદાચ ઊંઘ નહિ આવતી િોય, ૫ણ મને તો એવી ઊંઘ
આવે છે કે ઢોલનગારાાં વાગતા િોય તો ૫ણ તેની ખબર ૫ડતી નથી. આત્મિાંતોર્
ઉ૫રાાંત બીજી હરદ્ધદ્ છે લોક િન્માન અને જન િિયોગ. મને માત્ર લોકોનભ ાં િન્માન જ
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નહિ, ૫રાં ત ભ તેમનો ભરપ ૂર િિયોગ ૫ણ મળયો છે . માત્ર ૂલ િાર ૫િેરાવી દે વો એ જ
િન્માન નથી, ૫રાં ત ભ જો જનતા િિયોગ કરી રિી િોય તો માનવભ ાં જોઈએ કે તે માણિને
િન્માન મળ્ભ ાં છે . ૂલ િાર તો ખરીદી ૫ણ શકાય છે , ૫રાં ત ભ લોકોનો િિયોગ ખરીદી
શકાતો નથી. લોકોએ ગાાંધીજીને િિયોગ આપ્યો િતો. સવનોબાનભ ાં િન્માન ક્ભું િત,ભાં તો
િિયોગ ૫ણ આપ્યો િતો. લોકોએ િજારો એકર જમીન દાનમાાં આપી દીધી િતી.
ગાાંધીજીના એક ઈશારે લોકો જેલમાાં જવા, ફાાંિીના માાંચડે લટકવા તથા ગોળીઓ ખાવા
તૈયાર થઈ જતા િતા. આ તેમનભ ાં િન્માન િત,ભાં િિયોગ િતો. મારા ભગવાન મને બહભ
િિયોગ આપે છે . જનતા ૫ણ મને ખ ૂબ િિયોગ આપે છે .
ત્રીજી હરદ્ધદ્ છે દે વી અનભગ્રિ. અનભગ્રિ કોને કે છે ? તમે રામાયણમાાં કેટલાય પ્રિાંગો
વાાંચ્યા િશે. જ્યારે દે વો પ્રિન્ન થાય છે ત્યારે ૂલો વરિાવે છે . બીજભ ાં કશભ ાં વરિાવતા
નથી. કેટલીક વાર અમભક ૫ર ૂલ વરિાવ્યાાં, તો ક્ારે ક બીજા ૫ર ૂલ વરિાવ્યાાં. આ શભ ાં
છે ? ભગવાનની વણ માગી િિાય છે . વણમાગ્યો િિયોગ, વણ માગી બભદ્ધદ્ કે વણ
માગી શઘ્તત ૂલોની જેમ મારી ઉ૫ર વરિતી રિે છે . િમય િમય ૫ર ભગવાને મને જે
રસ્તા બતાવ્યા છે તે એવા શાનદાર છે કે હભ ાં એના ૫ર આગળ વધતો રહ્યો અને તેઓ
મારી ઉ૫ર ૂલ વરિાવતા રહ્યા. મને મારા સપતાજીની િાં૫સિનો અસધકાર મળયો છે .
કતુવ્ય અને અસધકાર બાંનેન ભ ાં જોડભાં મળ્ભ ાં છે . ભગવાને મને પોતાનો પભત્ર માન્યો છે અને
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મને અસધકાર આપ્યો છે કે તેમની િાં૫સિને હભ ાં નેક કામમાાં વા૫રભાં. મેં મારી હરદ્ધદ્ઓ અને
સિદ્ધદ્ઓનો મારા એ ૫સતાજીના કામમાાં ખચુ કરી નાખ્યો. મારા માટે કશભ ાં જ ના રાખ્્ભ.ાં
એનભ ાં કારણ એ છે કે સપતાનભ ાં કભળ, તેમનો વાંશ કલાંહકત ન થાય. સપતાજી અથાુત ્ ભગવાન,
૫રમેશ્વર. ૫રમેશ્વરનો ભતત કિેવાવાને કારણે કોઈ મારા તરફ આંગળી ન ચીધે કે આ
કેવો માણિ છે ? મેં ભગવાનના વાંશની લાજ સભરચક્ષત રાખી છે .
ભગવાને મને તો આપ્્ભ ાં છે , ૫રાં ત ભ મેં ૫ણ ભગવાનને થોડભઘ
ાં ણભ ાં આપ્્ભ ાં છે . સપતાનભ ાં મ ૃત્્ભ ાં
થાય છે અને તેમનભ ાં કભટભાંબ રિી જાય છે . ભાઈ બિેન, પભત્ર પભત્રી, ૫ત્ની એ બધાનભ ાં પાલન
કભટભાંબમાાં જે િૌથી મોટો િોય છે તે કરે છે . મારા સપતાજીનો મોટો પભત્ર િોવાના કારણે
એમનભ ાં જે આટલભાં મોટભાં કભટભાંબ છે તે બધાનભ ાં પાલન કરવામાાં, તેમની કાળજી રાખવામાાં
મારાથી જે કાંઈ બની શક્ભ ાં તે બધભ ાં મે ઈમાનદારી પ ૂવુક ક્ભું છે . ફકત મારભાં જ પેટ નથી
ભ્ભ,ું ૫ણ ભગવાનના કભટભાંબનભ ાં ૫ણ પાલન ક્ભું છે . ભગવાનની રભકાન, ભગવાનનો
વ્યવિાય, ઉદ્યોગ બધભ ાં જ િારી રીતે ચાલત ભાં રિે તો કોઈ એમ ના કિી શકે કે બા૫ એના
માટે ખેતર, કારખાના, ફેકટરીઓ બધભ ાં જ છોડીને ગયા, ૫ણ આપણે બધભ ાં બરબાદ કરી
નાખ્્ભ.ાં વ્યવિાય ભગવાનનો છે , રભકાન ભગવાનની છે , ૫ણ તમે તો કશભ ાં િમજતા જ
નથી. રભસનયામાાં જે કાાંઈ થઈ રહ્ભાં છે તે બધભ ાં એમનો જ ઉદ્યોગ છે . તેને િારી રીતે
ચલાવવા માટે મેં ઈમાનદારી પ ૂવુક પ ૂરે પ ૂરી કોસશશ કરી છે . સપતાની િાં૫સિ લઈને,
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તેમનો અસધકાર લઈને હભ ાં ચ ૂ૫ચા૫ બેિી રહ્યો નથી, ૫રાં ત ભ મેં મારી ફરજ સનભાવી છે .
સપતાજીનો વ્યવિાય ચલાવવા, એમના કભટભાંબનભ ાં પાલન કરવા તથા એમના કભળ અને
વાંશની આબરૂ િાચવવા માટે મેં પ ૂરી શઘ્તતથી કામ ક્ભું છે . તમે ૫ણ એવભ ાં કરશો, તો
ન્યાલ થઈ જશો. જે કાયદો મને લાગભ ૫ડે છે તે જ તમને ૫ણ લાગભ ૫ડશે. બધા માટે
ભગવાનનો સનયમ િરખો જ છે . ભગવાન મને કોઈ છૂટછાટ આ૫વાના નથી ને તમારા
પ્રત્યે તેમને કોઈ વેર નથી. મારા ગભરભએ મને જે રીતે બતાવી િતી તેન ભ ાં મેં પાલન ક્ભ.ું હભ ાં
મારા ગભરભજીને ખ ૂબ ધન્યવાદ આપભ ાં છાં અને તમને ૫ણ જણાવભ ાં છાં કે તમે ૫ણ મારા જ
રસ્તે ચાલો, તો તમે ૫ણ ધન્ય થઈ જશો. ૐ શાાંસત :
મેં જીવનભર વાવ્્ભ ાં અને લણ્્ભ ાં
હિમાલયની યાત્રાથી િહરદ્વાર પાછા આવ્યા ૫છી જ્યારે આશ્રમનભ ાં પ્રારાં ચભક માળખભાં તૈયાર
થઈ ગ્ભ ાં તો તેના સવસ્તાર માટે િાધનોની આવશ્યકતા જણાઈ. િમય એવો સવર્મ િતો
કે તેનો િામો કરવા માટે મારે કેટલાય િાધનો, ૫રાક્રમ તથા વ્યઘ્તતત્વ વાન
િિયોગીઓની જરૂર િતી. એક િાથે બે કામ કરવાના િતા - એક િાંઘર્ુ અને બીજભ ાં
િર્જન. િાંઘર્ુ એવી અસનચ્છનીય પ્રવ ૃસિઓ િામે કરવાનો િતો કે જે િભ્યતા, પ્રગસત
અને િાંસ્કૃસતને ગળી જવા માટે મોં ફાડીને ઊભી રિી િતી. િર્જન ઉજ્જવળ ભસવષ્યનભ ાં
કરવાનભ ાં છે કે જે જગતને સભખ શાાંસતથી ભરપ ૂર બનાવી શકે.
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મારા પોતાના માટે કાંઈ જ કરવાનભ ાં નિોત.ભાં જે ભગવાન કીડી માંકોડાનભ ાં પ ૂરભાં કરે છે તે મને
શા માટે ભ ૂખ્યો રાખે ? બધા ભભખ્યા ઊઠે છે , ૫ણ કોઈ ભ ૂખ્્ભ ાં સ ૂત ભાં નથી. આ સવશ્વાિે મારી
ઇચ્છાઓને ૫િેલેથી જ શાાંત કરી દીધી િતી. લોભ કે મોિે કદી િતાવ્યો નથી. વાિના,
ત ૃષ્ણા અને અિાંકાર માાંથી કોઈ૫ણ ભવ બાંધન મારી પાછળ ૫ડ્ભ ાં નથી. જે કાાંઈ કરવાનભ ાં
િત ભાં તે ભગવાન માટે મારા ગભરભદેવના આદે શ પ્રમાણે કરવાનભ ાં િત.ભાં તેમણે િાંઘર્ુ અને
િર્જનના બે જ કામ િોંપ્યા િતા તે કરવામાાં િદાય ઉત્િાિ જ રહ્યો. કામને ટાળવાની
વ ૃસિ તો ૫િેલેથી જ નિોતી. જે કરવભ ાં િોય તે પ ૂરી તત્પરતા અને તન્મયતાથી જ કરવભ ાં
એવી ટે વ જન્મજાત હદવ્ય અનભદાનના રૂપે મળી િતી અને તે છે ક સભધી કાયમ રિી.
નવ િર્જન માટ જે િાધનોની જરૂર િતી તે ક્ાાંથી આવશે એ પ્રશ્નના ઉિરમાાં મારા
માગુદશુકે મને િાંમેશા એક જ રીતે બતાવી િતી કે વાવો અને લણો. મકાઈ કે બાજરીના
એક દાણા માાંથી જ્યારે છોડ ઊગે છે તો તે િો કરતા ૫ણ વધારે દાણા પાછા આપે છે .
દ્રૌ૫દીએ એક િાંતને પોતાની અડધી િાડી ફાડીને આપી િતી. તેનાથી એમણે લાંગોટી
બનાવીને પોતાની આબરૂ બચાવી િતી. વ્યાજ િહિત એટલી બધી િાડીઓ થઈ ગઈ કે
દ્રૌ૫દીના વસ્ત્ર િરણ વખતે ભગવાને િાડીઓની આખી ગાાંિડી માથે મ ૂકીને આવવભ ાં ૫ડ્ભ ાં
િત.ભાં "તારે જે મેળવવભ ાં િોય તેને વાવવાનભ ાં શરૂ કરી દે ." આ બીજમાંત્ર ગભરભએ મને બતાવ્યો
અને મેં અ૫નાવ્યો. એનભ ાં ફળ તેમણે જણાવ્યા પ્રમાણે જ મળ્ભ.ાં
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શરીર, બભદ્ધદ્ અને ભાવનાઓ સ્થ ૂળ, સ ૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરોની િાથે ભગવાન િૌને આપે
છે . ધન પોતે કમાયેલ ભાં િોય છે . કેટલાકને તે વારિામાાં મળે છે . હભ ાં તો ધન કમાયો નિોતો,
૫ણ મને વારિામાાં પ ૂરતા પ્રમાણમાાં ધન મળ્ભ ાં િત.ભાં એ બધભ ાં મેં િમય ગભમાવ્યા વગર
ભગવાનના ખેતરમાાં વાવી દીધભ.ાં રાત્રે ભગવાનનભ ાં ભજન કરવભ ાં અને આખો હદવિ સવરાટ
બ્રહ્મ માટે , સવશ્વમાનવ માટે િમય અને શ્રમનો ઉ૫યોગ કરવો એવભ ાં શરીર િાધનાના રૂપે
નક્કી ક્ભું િત.ભાં રાત્રે સ્વપ્નમાાં ૫ણ લોકમાંગળની યોજનાઓ ઘડવામાાં બભદ્ધદ્ લાગી રિેતી.
મારી પોતાની િગવડ માટે િાં૫સિ કમાવાની કદાસપ ઇચ્છા જ નથી થઈ. મારી ભાવનાઓ
િાંમેશા સવશ્વ માનવતા માટે જ સનયોજજત રિી. મેં કોઈ વ્યઘ્તત કે વસ્ત ભને નહિ, ૫રાં ત ભ
આદશોને જ પ્રેમ કયો છે . ૫ડેલાને ઊભો કરવાની અને પાછળ ૫ડેલાને આગળ
વધારવાની જ ભાવના િતત જાગૃત રિી.
આ સવરાટ બ્રહ્મને જ મેં મારા ભગવાન માન્યા છે . અજભ ુને હદવ્ય ચક્ષભથી આ જ સવરાટ
બ્રહ્મનાાં દશુન કયાુ િતાાં. યશોદાએ કૃષ્ણના મભખમાાં ભગવાનનભ ાં આ જ સ્વરૂ૫ જો્ભ ાં િત.ભાં
ભ ાં ી ૫ણ
રામે પારણામાાં રિયે રિયે કૌશલ્યાને પોતાનભ ાં આ જ રૂ૫ બતાવ્્ભ ાં િત ભાં અને કાકભભશડ
આ જ સ્વરૂ૫ની ઝાાંખી કરીને ધન્ય બની ગયા િતા.
મેં ૫ણ મારી પાિે જે કાાંઈ િત ભાં તે સવરાટ બ્રહ્મને અથાુત ્ સવશ્વમાનવને આપી દીધભ.ાં વાવવા
માટે એનાથી વધારે ફળદ્ર ભ૫ બીજભ ાં કોઈ ખેતર ન િોઈ શકે. વાવેલ ભાં િમયાનભિાર પાક્ભ ાં
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અને મારા કોઠાર ભરી દીધા. મને િોંપેલા બાંને કામ માટે જેટલા િાધનોની જરૂર િતી તે
બધા મળી ગયા.
મારભાં શરીર જન્મથી જ રભબુળ િત.ભાં શારીહરક રીતે તેને રભબુળ કિેવાય, ૫રાં ત ભ મારી જીવન
શઘ્તત પ્રચાંડ િતી. જભવાનીમાાં શાક, ઘી, રૂધ વગેરે પૌષ્ષ્ટક ૫દાથો વગર ચોવીિ વર્ુ
સભધી માત્ર જવની રોટલી અને છાશ લેતા રિેવાથી શરીર કૃશ થઈ ગ્ભ ાં િત,ભાં ૫ણ જ્યારે
વાવવા અને લણવાની રીત અ૫નાવી તો પાંચોતેર વર્ુની ઉંમરે ૫ણ આ શરીર એટલભાં
મજબભત છે કે થોડા હદવિ ૫િેલા જ એક માતેલો િાાંઢ માત્ર ખભાના એક ધક્કાથી નીચે
૫ડી ગયો અને તેણે ભાગવભ ાં ૫ડ્ભ.ાં
ૂ ી િત્યારાએ પાાંચ બોરની
બધા જાણે છે કે અનીસત અને આંતકમાાં રચ્યા૫ચ્યા રિેતા ભાડત
હરવૉલ્વરથી મારી ૫ર િતત ફાયર કયાુ , ૫ણ એની બધી જ ગોળીઓ હરવૉલ્વરની
નળીમાાં જ ફિાઈ રિી. બીકના માયાુ તેના િાથ માાંથી હરવૉલ્વર ત્યાાં જ ૫ડી ગઈ. ૫છી
તે છરા બાજી કરવા લાગ્યો. તેનો છરો મારી ૫ર ચાલતો રહ્યો, લોિી વિેત ભાં રહ્ભ,ાં ૫રાં ત ભ
તેણે કરે લા ઘા શરીરમાાં ઊંડા ઉતરવાને બદલે શરીરની ઉ૫ર ઘિરકા જ પાડી શક્ા.
ડોકટરોએ ટાાંકા લઈ લીધા અને થોડાાંક અઠવાહડયામાાં જ શરીર ૫િેલા જેવભ ાં થઈ ગ્ભ.ાં
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આને૫રીક્ષાની એક ઘટના જ કિેવાય કારણ કે પાાંચ બોરની લોડેડ હરવૉલ્વર ધાંધાદારી
ગભડાં ાએ ચલાવી, છતાાં ૫ણ તે કામ ન કરી શકી. ૫શભઓને કા૫વાના છરાના બાર ઘા
માયાુ , છતાાં એકેય ઊંડો ઉતયો નહિ. આક્રમ કરનાર પોતાના બોંબથી પોતે જ ઘાયલ
થઈને જેલ ગયો. જેના આદે શથી તેણે આ કામ ક્ભું િત ભાં તેને ફાાંિીની િજા થઈ.
અસભરતાનભ ાં આક્રમણ સનષ્ફળ ગ્ભ.ાં એક ઉચ્ચ કક્ષાના દૈ વી પ્રયાિને સનષ્ફળ ન કરી
શકાયો. મારનાર કરતાાં બચાવનાર મોટો િાચબત થયો.
અત્યાર એક માાંથી પાાંચ બનવાની સ ૂક્ષ્મ કરણ િાધના ચાલી રિી છે . તેથી ક્ષીણતા તો
આવી છે , છતાાં ૫ણ સ્થ ૂળ શરીર એટલભાં મજબભત છે કે તેને જેટલા હદવિ સભધી જીવત ભાં
રાખવભ ાં િોય તેટલા હદવિ સભધી રાખી શકાય, ૫રાં ત ભ હભ ાં તેને વધારે હદવિો સભધી રાખભાં નહિ,
કારણ કે સ ૂક્ષ્મ શરીરથી વધારે કામ કરી શકાય છે અને સ્થ ૂળ શરીર એમાાં અવરોધ ઊભો
કરે છે .
શરીરની જીવન શઘ્તત અદભભત રિી છે . તેની પાિે મેં દિ ગણભ ાં કામ લીધભ ાં છે . શાંકરાચાયુ
ૂ ા જીવનમાાં ત્રણિો ૫ચાિ વર્ુ જેટલભાં કામ ક્ભું િત.ભાં મેં પાંચોતેર
તથા સવવેકાનાંદે ટાંક
વર્ુમાાં જભદા જભદા એટલાાં બધા કામ કયાુ છે કે એનો જો હિિાબ કરવામાાં આવે તો ૭૫૦
વર્ુ જેટલભાં કામ થયા. આ બધો જ િમય નવ િર્જન માટે ની િફળ યોજનાઓમાાં ખચાુયો
છે . હભ ાં કદાસપ નવરો બેઠો નથી.
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બભદ્ધદ્ને મેં ભગવાનના ખેતરમાાં વાવી અને તે અિામાન્ય પ્રસતભા બનીને પ્રગટ થઈ.
અત્યાર સભધી મેં મારા શરીરના વજન કરતાાં ૫ણ વધારે િાહિત્ય લખ્્ભ ાં છે . તે ઉચ્ચકોહટનભ ાં
છે . આર્ુગ્રથ
ાં ોના અનભવાદથી માાંડીને પ્રજ્ઞા ્ભગની ભાસવ પ ૃષ્ઠભ ૂસમ બનાવવા સભધીનભ ાં
તમામ િાહિત્ય લખ્્ભ ાં છે .
અધ્યાત્મનો સવજ્ઞાન િાથે િમન્વય કરવાની કલ્પના તો કેટલાયના મનમાાં િતી, ૫ણ
કોઈ તે પ્રમાણે કરી શક્ભ ાં નહિ. જો આ અશક્ વાતને શકય બનેલી જોવી િોય તો
બ્રહ્મવચુિ શોધ િાંસ્થાનમાાં જઈને પોતાની આંખોથી જોઈ શકાય છે . અત્યારે જે દે ખાઈ
રહ્ભાં છે એના આધારે કિી શકાય કે આગામી હદવિોમાાં અધ્યાત્મની સવજ્ઞાન િાંમત રૂ૫રે ખા
બનશે.
નાના નાના દે શો પોતાની પાંચવર્ીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરે
છે , એની િામે િમગ્ર સવશ્વનો કાયાકલ૫
્ કરવાની યોજનાનભ ાં ચચિંતન અને કાયુ જે રીતે
શાાંસતકભાંજના માગુદશુનમાાં ચાલી રહ્ભાં તેને અદભભત તથા અનભ૫મ કિી શકાય.
મારી ભાવનાઓ મેં ૫છાત લોકોને િમસપિત કરી છે . ભગવાન શાંકરે ૫ણ આવભ ાં જ ક્ભું િત.ભાં
એમની િાથે તેમના ગણો રિેતા. િપોને તે પોતાના શરીર ૫ર વીંટાળતા િતા. મારે ૫ણ
એ જ માગે ચાલવભ ાં ૫ડ્ભ ાં છે . મને છરો મારનારને ૫કડવા માટે બધા જ્યારે દોડી રહ્યા
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િતા. પોલીિ ૫ણ દોડી રિી િતી. ત્યારે મેં બધાને પાછા બોલાવી લીધા અને પેલાને
ભાગી જવાની તક આપી. જીવનમાાં એવા અનેક પ્રિાંગો

આવ્યા છે કે જ્યારે સવરોધ

પોતાના તરફથી કોઈ ૫ણ કિર ન રાખે, છતાાં ૫ણ તેને બદલામાાં િાસ્ય અને આનાંદ જ
મળયાાં છે .
મેં લોકોને જેટલો પ્રેમ કયો છે એનાથી િો ગણો પ્રેમ લોકો મને કરે છે . મારા સનદે શ
પ્રમાણે ચાલે છે અને આસથિક નભકિાન તથા કષ્ટ િિન કરવામાાં પાછા ૫ડતા નથી. થોડા
હદવિો ૫િેલા ૫હરજનોને પ્રજ્ઞાિાંસ્થાનો બનાવવાનો આદે શ આપ્યો તો બે વર્ુમાાં જ
ચોવીિો ગાયત્રી શઘ્તતપીઠોની ભવ્ય ઈમારતો બની ગઈ અને એમાાં લાખો રૂસપયાની
રકમ ખચાુઈ. ઇમારત વગરના બાર િજાર પ્રજ્ઞા િાંસ્થાનો બન્યાાં તે તો અલગ. મને
છરાના ઘા વાગ્યા તો િિાનભભ ૂસત બતાવવા માટે એટલી બધી િાંખ્યામાાં ૫હરજનો ઊમટયા
કે જાણે માણિોની આંધી આવી િોય ! એમાાંનો દરે ક જણ બદલો લેવાની વાત કરી રહ્યો
િતો. મેં અને માતાજીએ બધાાંને પ્રેમથી બીજી હદશામા વાળી દીધાાં. આ તેમની પ્રેમની
તથા ગાઢ આત્મીયતાની અચભવ્યઘ્તત જ કિેવાય.
મને િમયે િમયે ધનની ખ ૂબ જરૂર ૫ડતી રિે છે . ગાયત્રી તપોભ ૂસમ, શાાંસત કભાંજ અને
બ્રહ્મવચુિની ઈમારતો કરોડો રૂસપયાની છે . કોઈ ૫ણ માણિની આગળ િાથ ન
ફેલાવવાનભ ાં મારભાં વ્રત છે , એમ છતાાંય એ બધી જ જરૂહરયાતો પ ૂરી થઈ ગઈ. પ ૂરો િમય
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કામ કરનારા કાયુકતાુઓની િાંખ્યા એક િજાર કરતા ૫ણ વધારે છે . તેમની આજીસવકાની
બ્રાહ્મણોચચત વ્યવસ્થા સનરાં તર ચાલતી રિે છે . એમાાં યોગ્યતાની રૃષ્ષ્ટએ એટલી ઉચ્ચ
કક્ષાના લોકો છે કે એવા લોકો બીજી કોઈ િામાજજક િાંસ્થામાાં ભાગ્યે જ જોવા મળે . અનેક
કાયુકતાુઓ પોતાની જ બચતના વ્યાજ માાંથી પોતાનો ખચુ ચલાવે છે અને સમશનની
િેવા કરે છે .
પ્રેિ, પ્રકાશન તથા પ્રચારમાાં વ૫રાતી ગાડીઓ અને બીજા ખચાુ ૫ણ ઘણા છે , છતાાં તે
કોઈ ૫ણ પ્રકારની મભશ્કેલી વગર પ ૂરા થતા રિે છે . ભગવાનના ખેતરમાાં વાવેલી એકેએક
પાઈનભ ાં આ ૫હરણામ છે . આ ફિલ પાકવા બદલ મને ગવુ છે . જમીન વેચવાથી જે પૈિા
મળયા તે ગાયત્રી તપોભ ૂસમના સનમાુ ણ માટે ખચી નાખ્યા. પ ૂવુજો પાિેથી મળે લી જમીન
કોઈ કભટભાંબીને આ૫વાના બદલે મારી જન્મભ ૂસમ આંબલખેડામાાં િાઈસ્કૂલ અને િોઘ્સ્પટલ
બનાવવા માટે આપી દીધી. મારી પાિે મારભાં પોતાનભ ાં કશભ ાં જ નથી, છતાાં યોજનાઓ એવી
ચલાવભ ાં છાં કે જે કરોડ૫સતઓ માટે ૫ણ શક્ ન િોય. આ બધભ ાં મારા માગુદશુકે આપેલા
સ ૂત્રના કારણે જ શક્ બન્્ભ ાં છે . તેમણે કહ્ભાં િત,ભાં "ભેગ ભાં ના કરીશ, િમાજમાાં સવખેરી દે .
વાવો અને લણો" પ્રજ્ઞા૫હરવારના રૂ૫માાં િત્પ્રવ ૃસિઓનભ ાં ઉદ્યાન લિેરાત ભાં જોવા મળે છે
તેની પ ૃષ્ઠભ ૂસમ આ સ ૂત્રના આધારે જ બની છે .
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