
જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા
ઓડીયો લાયબે્રરી  

અમારાાં વિચારક્ાાંવતબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને િધમુાાં 
િધ ુલોકો સધુી ૫હોંચાડો તો તે પરૂા વિશ્વને હલાિી િશશે.”  

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો, 
સમસ્ત સાંકટોનુાં એક માત્ર કારણ છે          

– માનિીય દુર્ુદુ્ધિ.  જે ઉપાયથી દુર્ુદુ્ધિને દૂર કરી 
સિર્દુ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનિ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાાંવતનો 

સમાધાનકારક માગે છે.

યગુઋવિ પરમપજૂય પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુજીએ િતુમાન યગુની સમસ્યાઓના સમાધાન માટશ હારરો પસુ્તકો લ્યા છે, 
આ ક્ાાંવતકારી વિચારોને જન જન સધુી પહોચાડિાનો એક પ્રયાસ કરિામાાં આિી રહ્યો છે.

ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા - જન્મ શતાબ્દિ પસુ્તકમાળાને જન-જન સધુી પહોંચાડવાનો જે ભાગીરીી ્રયાા 
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ૐ ભભૂુવુઃ સ્વઃ તત્ ષવતવુુરેણ્ા ંભગોિેવસ્ા ધીમહહ ષધાો ાો નઃ ્રયચોિાાત ્॥
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જન્મશતાદિી પસુ્તકમાળા 
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 
પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

More ..Play List :  સફળ જીિનની િીશાધારા

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૧ ષવજ્ઞાન અને અધ્ાાત્મનો  મન્વા કેવી રીતે ીશે, ૩૦.૫૩

૨ આપષિકાળનુ ંઅધ્ાાત્મ, ૩૧.૩૪

૩ આપણા બ્રાહ્મણ અને  તંને જીવતં રાખીાે, ૩૦.૫૧

૪ ભારતીા  સં્કૃષતનુ ંમળૂ ગાાત્રી મહામતં્ર, ૩૩.૪૦

૫ ગાાત્રી  ાધનાની ઉપલબ્દધઓ, ૩૨.૪૮

૬ યગુપરીવતુનમા ંજ્ઞાનાજ્ઞની ભષૂમકા, ૩૨.૧૯

૭ બાળકોના વ્ાક્તતત્વનો ષવકા  કેવી રીતે કરવો, ૩૧.૫૧

૮ ધમુતતં્રનો દુરુપાોગ અટકાવો, ૩૨.૩૦

Click here

પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

Rushi Chintan Channel

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો
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પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૯ ધમુતતં્રનો પહરિકાર પહરષ્કાર અત્ાતં અષનવાાુ ૩૩.૩૫

૧૦ જીવતં ષવભષૂતઓ પા ે ભાવભરી અપેક્ષાઓ ૨૯.૨૨

૧૧ પાત્રતા ષવકષ ત કરો ભગવાનને મેળવો ૩૭.૧૪

૧૨ વ્ાક્તતત્વવાન બનો, પોતાને ઊંચે ઉઠાવો ૨૯.૦૪

૧૩ ્રયજ્ઞાાોગની સગુમ  ાધના ૩૧.૨૦

૧૪ યગુ િેવતાની અપીલ અ ાભંળી ન કરશો ૨૩.૩૦

૧૫ િેવાત્મા હહમાલા અને ૠષિ પરંપરા ૨૯.૨૧

૧૬ વાવવા લણવાનો અફર ષ દ્ાતં ૩૨.૫૩

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો More ..Play List :  સખુી ગહૃસ્થાશ્રમ માટશ બોધિચન
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જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો
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પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

તમને પસુ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા 
ષવચારો જણાવો. જ્ાારે તમને ગમે, ત્ાારે 
આ પસુ્તક તમારા મનપ િં, ષમત્રો અને 

ભાઈઓ  ાીે શેર કરો.

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૧૭ ભગવાન શકંર કોણ છે ૨૯.૫૫
૧૮  ાધનામા ંવાતાવરણ અને શ્રદ્ાનુ ંમહત્વ ૩૨.૫૬
૧૯  ેવા  ાધના ૩૧.૫૮
૨૦ ષશક્ષણ વ્ાવસ્ીા કેવી હોા ? ૨૮.૩૭
૨૧ શક્તત ભડંાર  ાીે પોતાને જોડો ૧૬.૫૩
૨૧  ાધનાની શે્રષ્ઠતમ ્રયાબ્તત  મપુણ ૯.૫૮
૨૨ ક્ષદુ્રતા છોડો, મહાનતાના માગે ચાલો ૨૨.૦૫
૨૨ મહાનતા  ાીે જોડાઓ-  માને ઓળખો, ક્ષદુ્રતા છોડો, ૮.૫૫

૨૩. આત્ત્મક ઉન્નષતના ંચાર ચરણ 
 ાધના, સ્વાધ્ાાા,  ાંમ અને  ેવા ૨૬.૦૬

૨૪. ધ્ાાનનુ ંિાશુષનક ૧૯.૧૦

૨૪. ધ્ાાનધારણાની હિવ્ાશક્તત, ધ્ાાનનુ ંિાશુષનક ૯.૧૪

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 
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More Play List .. :  ગાયત્રી મહાવિજ્ઞાન ભાગ - ૧
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પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

તમને પસુ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા 
ષવચારો જણાવો. જ્ાારે તમને ગમે, ત્ાારે 
આ પસુ્તક તમારા મનપ િં, ષમત્રો અને 

ભાઈઓ  ાીે શેર કરો.

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૨૫ આધ્ ાાષત્ મક કાાાકલ્ પનુ ંષવષધ-ષવધાન ભાગ-૧ ૨૪.૩૮

૨૬ આધ્ ાાષત્ મક કાાાકલ્ પનુ ંષવષધ-ષવધાન ભાગ-૨ ૨૫.૨૨

૨૭ મેળવવુ ંહોા તો આપતા ંશીખો ૧૯.૦૪

૨૭ સપુાત્ર પર િેવી કૃપા વર ે છે ૮.૧૨

૨૮ ગાાત્રી ઉપા નાની  ફળતાની ત્રણ શરતો ૩૩.૫૧

૨૯ ત્રણ શક્તતઓ ત્રણ ષ દ્ધદ્ઓ ૩૩.૧૦

૩૦ ધમુતતં્ર દ્વારા લોકષશક્ષણ ૩૦.૩૮

૩૧ પાચં ્રયાણ, પાચં કોિ, પાચં િેવતા ૩૨.૦૮

૩૨ ભક્તત એક િશુન એક ષવજ્ઞાન ૩૨.૪૭

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 
Rushi Chintan Channel

More Play List :  ગાયત્રી મહાવિજ્ઞાન ભાગ - ૨ 

https://youtu.be/3khCD9larKA
https://youtu.be/3khCD9larKA
https://youtu.be/v-2cLLCB-Jw
https://youtu.be/v-2cLLCB-Jw
https://youtu.be/oLjpGBzDSPQ
https://youtu.be/oLjpGBzDSPQ
https://youtu.be/bwcg8vzvVUM
https://youtu.be/bwcg8vzvVUM
https://youtu.be/IrW56yMKyQQ
https://youtu.be/IrW56yMKyQQ
https://youtu.be/ttjGL7SdgnM
https://youtu.be/ttjGL7SdgnM
https://youtu.be/LnIAqmWYj1E
https://youtu.be/LnIAqmWYj1E
https://youtu.be/sysDA5MQhrs
https://youtu.be/sysDA5MQhrs
https://youtu.be/oLjpGBzDSPQ
https://youtu.be/v-2cLLCB-Jw
https://youtu.be/bwcg8vzvVUM
https://youtu.be/g-tgeEo9FCI
https://youtu.be/3khCD9larKA
https://youtu.be/IrW56yMKyQQ
https://youtu.be/ttjGL7SdgnM
https://youtu.be/LnIAqmWYj1E
https://youtu.be/sysDA5MQhrs
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZOn4Eyam9kZSyJzLZ-4OME


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૩૩. મનષુ્ાની મલૂ્ાાકંનનો આધાર- આધ્ાાત્ત્મકતા ૩૨.૫૫

૩૪. ભગવાનની પ ૂજંીમા ંભાગીિાર બનો ૩૧.૪૫

૩૫. નવા યગુનો મતં્ર ગાાત્રી મહામતં્ર ૩૯.૦૪

૩૬. ધમુમચંીી લોકષશક્ષણ ૨૦.૧૦

૩૭. રમકડાએં અધ્ાાત્મનો  ત્ાાનાશ કરી નાખ્ાો ૩૨.૨૦

૩૮. કમુકાડંમા ંછુપાાેલુ ંવ્ાક્તતત્વ ષનમાુણનુ ંષશક્ષણ ૩૨.૫૮

૩૯. કમુકાડંની ્ેરયરણાઓમા ંછુપાાેલુ ંઅધ્ાાત્મ ૩૦.૧૧

૪૦. મતં્રના નામે માત્ર ઉચ્ચારણ ૩૦.૪૦

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 
Rushi Chintan Channel

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More .. :  ગાયત્રી મહાવિજ્ઞાન - ભાગ – ૩

https://youtu.be/bjzZ9ffKwOA
https://youtu.be/bjzZ9ffKwOA
https://youtu.be/QLEf0zda8vI
https://youtu.be/QLEf0zda8vI
https://youtu.be/GcXoJwrixzI
https://youtu.be/GcXoJwrixzI
https://youtu.be/Tq50MbBhkXI
https://youtu.be/Tq50MbBhkXI
https://youtu.be/XK6VFoW3PdU
https://youtu.be/XK6VFoW3PdU
https://youtu.be/G71lNd0d-Sw
https://youtu.be/G71lNd0d-Sw
https://youtu.be/8eCWSqg8020
https://youtu.be/8eCWSqg8020
https://youtu.be/GcXoJwrixzI
https://youtu.be/QLEf0zda8vI
https://youtu.be/Tq50MbBhkXI
https://youtu.be/bjzZ9ffKwOA
https://youtu.be/iegCT43pdjk
https://youtu.be/XK6VFoW3PdU
https://youtu.be/G71lNd0d-Sw
https://youtu.be/8eCWSqg8020
https://youtu.be/iegCT43pdjk
https://youtu.be/iegCT43pdjk
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZPJydXBfxMQV6XpiUO17ql


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૪૧. મહંિર લોક ેવાની ્રયવષૃિઓનુ ંકેન્દ્ર બને ૩૦.૨૨

૪૨ અધ્ાાત્મનો મમુ  મજો ૩૨.૦૧

૪૩. ભાવનાની ્રયબળ શક્તત ૩૪.૧૦

૪૪. ષવચારક્રાષંત જ એક માત્ર ઉપચાર ૩૪.૦૫

૪૫. ાજ્ઞાક્નન આપણો પરુોહહત, ૩૧.૦૩

૪૬. અમે ઇમાન શીખવાડીએ છીએ ૩૦.૨૩

૪૭. આધ્ાાત્મને જીવતં બનાવો ૨૯.૫૦

૪૮. આક્સ્તકતાનો ્રયાણ છે, શ્રદ્ા ૩૨.૦૦

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 
Rushi Chintan Channel

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. : વશિ મહાપરુાણ કથા

https://youtu.be/4HXbbOjbw_4
https://youtu.be/4HXbbOjbw_4
https://youtu.be/9SszGEmX84E
https://youtu.be/9SszGEmX84E
https://youtu.be/CUmAWzAfwYI
https://youtu.be/CUmAWzAfwYI
https://youtu.be/0Fib_gStVQw
https://youtu.be/0Fib_gStVQw
https://youtu.be/FVDgbHW6bjw
https://youtu.be/FVDgbHW6bjw
https://youtu.be/KEYrYPCZorc
https://youtu.be/KEYrYPCZorc
https://youtu.be/xLwGbrAWEeU
https://youtu.be/xLwGbrAWEeU
https://youtu.be/CUmAWzAfwYI
https://youtu.be/9SszGEmX84E
https://youtu.be/0Fib_gStVQw
https://youtu.be/4HXbbOjbw_4
https://youtu.be/PHfx9iAEZY0
https://youtu.be/FVDgbHW6bjw
https://youtu.be/KEYrYPCZorc
https://youtu.be/xLwGbrAWEeU
https://youtu.be/PHfx9iAEZY0
https://youtu.be/PHfx9iAEZY0
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrahNLv5S7pqyCLH8qT8_lfx


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૪૯. ચચિંતન ચહરત્રને ઉચ્ચ બનાવો ૩૧.૨૧

૫૦. ગાાત્રી અને ાજ્ઞનુ ંિશુન માનવમાત્ર માટે, ૩૨.૩૩

૫૧. ્રયષતકપજૂાનો વૈજ્ઞાષનક આધાર, ૩૧.૨૭

૫૨. ાજ્ઞનુ ંજ્ઞાન ષવજ્ઞાન ૩૨.૪૫
૫૩. ભગવાનનુ ંકામ કરવાનો આ જ  મા ૩૪.૨૪
૫૪. ઈચ્છાઓ ભગવાનને  ોંપી િો ૩૪.૧૪

૫૫. જીવન  ાધના કરો, િેવતા બનો ૩૪.૪૭

૫૬. ્રયત્ાેક ઘર બને િેવમહંિર અને જ્ઞાન મહંિર ૩૭.૨૩

Rushi Chintan Channel

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  ગરુુગીતા કથામતૃમ ્

https://youtu.be/XYv023fyHrI
https://youtu.be/XYv023fyHrI
https://youtu.be/2uHvCcTG81w
https://youtu.be/2uHvCcTG81w
https://youtu.be/Gi_fniitWpc
https://youtu.be/Gi_fniitWpc
https://youtu.be/dDbP5bdm5n0
https://youtu.be/dDbP5bdm5n0
https://youtu.be/TKZml_ok5pU
https://youtu.be/TKZml_ok5pU
https://youtu.be/MVzVrnN2uwM
https://youtu.be/MVzVrnN2uwM
https://youtu.be/YBoxb14HbP8
https://youtu.be/YBoxb14HbP8
https://youtu.be/6alJVMOt9L8
https://youtu.be/6alJVMOt9L8
https://youtu.be/Gi_fniitWpc
https://youtu.be/2uHvCcTG81w
https://youtu.be/dDbP5bdm5n0
https://youtu.be/XYv023fyHrI
https://youtu.be/6alJVMOt9L8
https://youtu.be/TKZml_ok5pU
https://youtu.be/MVzVrnN2uwM
https://youtu.be/YBoxb14HbP8
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrbYLTtdHQw5F2eYDuEH4FHD


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૫૭.  દ્ગુણોનો ષવકા  જ  ાચી ભક્તત, ૩૫.૧૩

૫૮. પજૂા પાઠનુ ંતત્વિશુન  મજો ૩૬.૧૪

૫૯. તપીી ષ દ્ધદ્ મળે છે, ૩૭.૨૪
૬૦. તપ અને ાોગના ંમાષમિક પા ાં ૩૭.૨૪
૬૧. દુગુષત અને  દ્ગગષતનુ ંકારણ આપણે પોતે, ૨૯.૨૦
૬૨. મનષુ્ા-માગુભલૂેલો િેવતા, ૩૭.૧૦

૬૩. ભાષવમહાભારતઆ રીતે લડાશે, ૨૫.૫૦

૬૪. ધર એક તપોવન, કુટંુબ એક ્રયાોગશાળા ૩૫.૦૦
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જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  ઋવિચચિંતનના સાાંવનઘ્યમાાં ભાગ ૧

https://youtu.be/QVAHg1NM8sA
https://youtu.be/QVAHg1NM8sA
https://youtu.be/OMTNza2aI6o
https://youtu.be/OMTNza2aI6o
https://youtu.be/6VjiD3zAnEc
https://youtu.be/6VjiD3zAnEc
https://youtu.be/4MmwtSk7ERg
https://youtu.be/4MmwtSk7ERg
https://youtu.be/KNuij2mu1DI
https://youtu.be/KNuij2mu1DI
https://youtu.be/kRQSDRJL4pE
https://youtu.be/kRQSDRJL4pE
https://youtu.be/SBc3Qn_qGxQ
https://youtu.be/SBc3Qn_qGxQ
https://youtu.be/REl_H38Y7A0
https://youtu.be/REl_H38Y7A0
https://youtu.be/6VjiD3zAnEc
https://youtu.be/OMTNza2aI6o
https://youtu.be/4MmwtSk7ERg
https://youtu.be/QVAHg1NM8sA
https://youtu.be/REl_H38Y7A0
https://youtu.be/KNuij2mu1DI
https://youtu.be/kRQSDRJL4pE
https://youtu.be/SBc3Qn_qGxQ
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZ5deRUw-QgpNCFvVz3zCZI


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૬૫. ઉપા ના- ાધના-આરાધના ૩૩.૩૦

૬૬. ભગવાન અને ભજનનો મમુ, ૩૪.૪૮

૬૭. ભગવાનને ફો લાવશો નહહ ૩૬.૧૫
૬૮. રામનુ ંનામ જ નહહ, કામ પણ ૩૬.૪૨
૬૯. ત ાાર અને  હકારભાાુ પહરવાર વ ે ૩૦.૦૪
૭૦. ગાાત્રી મહાષવધાની ઉચ્ ચસ્ તરીા  ાધના ૨૯.૦૮

૭૧. આપણી અંતચેતના જ  ાચી ગાાત્રી , ૨૬.૧૦

૭૨. રામનુ ંચહરત્ર આપણો ્ેરયરણાસ્ત્રોત , ૩૫.૪૯
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જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  ગાયત્રી ચચત્રાિલી

https://youtu.be/ROO3ykWSet4
https://youtu.be/ROO3ykWSet4
https://youtu.be/0LTD_SjoSco
https://youtu.be/0LTD_SjoSco
https://youtu.be/KQdfui4O8ro
https://youtu.be/KQdfui4O8ro
https://youtu.be/Y13ExPM_oNU
https://youtu.be/Y13ExPM_oNU
https://youtu.be/ngeheL2flC0
https://youtu.be/ngeheL2flC0
https://youtu.be/OLi3UPkApUI
https://youtu.be/OLi3UPkApUI
https://youtu.be/YYsoXDF3-To
https://youtu.be/YYsoXDF3-To
https://youtu.be/v4pCrtcrqwM
https://youtu.be/v4pCrtcrqwM
https://youtu.be/KQdfui4O8ro
https://youtu.be/0LTD_SjoSco
https://youtu.be/Y13ExPM_oNU
https://youtu.be/ROO3ykWSet4
https://youtu.be/v4pCrtcrqwM
https://youtu.be/ngeheL2flC0
https://youtu.be/OLi3UPkApUI
https://youtu.be/YYsoXDF3-To
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjra3Qttp6h1SUSKL47xuRVUt


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૭૩. િેવ સં્ કૃત ત્ ાાગ અને બચલિાનની , ૩૫.૦૪

૭૪. ષવશ્વધારાિેવ સં્કૃષત ૩૫.૨૨

૭૫.  ભ્ ાતાનો ફેલાવો કરો ૩૩.૦૦

૭૬. િરેક  વારે નવો જન્ મ, િરેક રાતે્ર નવુ ંમોત ૩૪.૧૬
૭૭. આત્મષવકા ના ંચાર ચરણ, ૩૦.૩૫
૭૮.  ાચુ ંઅધ્ ાાત્ મ છે શુ?ં ૩૨.૨૯

૭૯. ભજ  ેવાાામ ્જ ભક્તત છે? , ૩૨.૧૮

૮૦. િેવપજૂનનો મમુ  મજો ૩૨.૧૯
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જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  પ્રજ્ઞા પરુાણ કથા

https://youtu.be/n1JabaW8M0A
https://youtu.be/n1JabaW8M0A
https://youtu.be/u_hfgalIfmo
https://youtu.be/u_hfgalIfmo
https://youtu.be/Jw_wBmzCRzY
https://youtu.be/Jw_wBmzCRzY
https://youtu.be/XJuTWmu55bI
https://youtu.be/XJuTWmu55bI
https://youtu.be/IeDWLjsduUs
https://youtu.be/IeDWLjsduUs
https://youtu.be/MTt-1XKO-ZM
https://youtu.be/MTt-1XKO-ZM
https://youtu.be/lsUd9citPmw
https://youtu.be/lsUd9citPmw
https://youtu.be/Du8bZYU2Rw8
https://youtu.be/Du8bZYU2Rw8
https://youtu.be/Jw_wBmzCRzY
https://youtu.be/u_hfgalIfmo
https://youtu.be/XJuTWmu55bI
https://youtu.be/n1JabaW8M0A
https://youtu.be/Du8bZYU2Rw8
https://youtu.be/IeDWLjsduUs
https://youtu.be/MTt-1XKO-ZM
https://youtu.be/lsUd9citPmw
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrbDikxPHLHqgSW61bdFbGY1


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૮૧. િેવતાઓનુ ંવરિાન- ત્ ા્રયવષૃતઓ ૩૧.૧૧

૮૨. ભગવાની કૃપા કઇ શરતે મળે? ૩૦.૨૬

૮૩. િેવો આપણને શુ ંઆપી શકે છે? ૩૧.૪૫

૮૪. અધ્ ાાત્ મ એક રોકડીાો ધમુ ૩૧.૧૭
૮૫. મનને ભગવાનની  ાીે જોડો ૩૪.૨૭
૮૬. િેવશહકતઓનુ ંપજૂન કેવી રીતે કરીએ ૩૬.૪૪

૮૭.  ાકાર અને ષનરાકાર ધ્ ાાન ૩૬.૪૩

૮૮. શરત ષવના અનિુાન નહહ ૩૦.૩૨
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જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  સત્યનારાયણ ભગિાનની કથા

https://youtu.be/nwWX7s_7veA
https://youtu.be/nwWX7s_7veA
https://youtu.be/nv_v8jHgHd8
https://youtu.be/nv_v8jHgHd8
https://youtu.be/RX_rQ5eYn50
https://youtu.be/RX_rQ5eYn50
https://youtu.be/RoRJR8JSlhc
https://youtu.be/RoRJR8JSlhc
https://youtu.be/pI6idxHL09I
https://youtu.be/pI6idxHL09I
https://youtu.be/1aBg_Fx6IGI
https://youtu.be/1aBg_Fx6IGI
https://youtu.be/5PpYGh5dQyQ
https://youtu.be/5PpYGh5dQyQ
https://youtu.be/nv_v8jHgHd8
https://youtu.be/nwWX7s_7veA
https://youtu.be/RX_rQ5eYn50
https://youtu.be/keQXzHlk-jw
https://youtu.be/5PpYGh5dQyQ
https://youtu.be/RoRJR8JSlhc
https://youtu.be/pI6idxHL09I
https://youtu.be/1aBg_Fx6IGI
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZ-0HS7BljoeUdIJmMGgXUC


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૮૯. મનષુ્ ા િેવતા બને ૩૫.૪૦

૯૦. કમુકાડં નહહ, ભાવના મખુ્ ા છે ૨૯.૧૩

૯૧. અધ્ ાાત્ મ એક ્રયકારનુ ંયધુ્ ધ ૩૩.૨૩

૯૨. શધુ્ ધ મનઃષસ્ ીષત જ સ્ વગુ છે ૩૫.૧૫
૯૩.  ભંવાષમ યગેુ યગેુ ૩૪.૨૦
૯૪. અવતારીની આંધી હિશા બિલી નાખંે છે ૩૩.૪૫

૯૫. જીવનિેવતાની અષનવાાુ  ાધના ૩૬.૨૧

૯૬. ભગવાનનુ ંકામ ખોટનો  ોિો નીી ૩૪.૪૮

Rushi Chintan Channel

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા દ્વારા
 પંણૂુ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તાૈાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ ્રયવચનો
: જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરી
આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

More Play List.. :  ગરુુ પચૂણિમા મહોત્સિ કાયુક્મ 

https://youtu.be/u-BoVcOtZYY
https://youtu.be/u-BoVcOtZYY
https://youtu.be/nSLaT-QGZ1M
https://youtu.be/nSLaT-QGZ1M
https://youtu.be/YdMLoWIhsRc
https://youtu.be/YdMLoWIhsRc
https://youtu.be/2B13ikcDlrM
https://youtu.be/2B13ikcDlrM
https://youtu.be/xaDmk2AKOTg
https://youtu.be/xaDmk2AKOTg
https://youtu.be/FR67Q-J3To0
https://youtu.be/FR67Q-J3To0
https://youtu.be/fTVRLMXSy8g
https://youtu.be/fTVRLMXSy8g
https://youtu.be/P8PV1t4ca-0
https://youtu.be/P8PV1t4ca-0
https://youtu.be/YdMLoWIhsRc
https://youtu.be/nSLaT-QGZ1M
https://youtu.be/2B13ikcDlrM
https://youtu.be/u-BoVcOtZYY
https://youtu.be/P8PV1t4ca-0
https://youtu.be/xaDmk2AKOTg
https://youtu.be/FR67Q-J3To0
https://youtu.be/fTVRLMXSy8g
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrawLIEQo7LhPJ5D97GHlAm9


પસુ્તક પ્રાપ્તતસ્થાન : યગુવનમાુણ યોજના, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના િાડજ, 
અમિાિાિ  ટશ.નાં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
ક્ાાંવતકારી પ્રિચન 

પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુ

જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા પસુ્તકનો ઓડીાો બકુ તૈાાર કરનાર
ગાયત્રી પરરિાર, અમિાિાિના િરરષ્ટ પરરજન ગીતાબહશન મહશતા
દ્વારા  પંણુૂ બકુનો ઓડીાો તૈાાર કરવામાં આવેલ,

જે ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા ષવડીાો તૈાાર કરીને મકૂવાનો ્રયાા 
કરવામાં આવેલ છે, તો આવો પ.ં શ્રીરામ શમાુ દ્વારા અપાાેલ
્રયવચનો : જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તક ભાગ – ૧ ીી ૧૦૦ નો ઓડીાો
બકુ તૈાાર કરી આપની  મક્ષ મકૂવામાં આવી રહ્ું છે.

તો આપ વધનેુ વધુ લોકો સધુી પહોચાડવામાં મિિરૂપ ીશો

પસુ્તકો ારગતૃ િશિતા છે, એના અધ્યયન, ચચિંતન, મનન દ્વારા, પાૂર કરીને તરત િરિાન મેળિી શકાય છે.

Click here

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો 

ક્રમ પસુ્તકનો ઓડીયો ર્કુ અચકુ સાાંભળશો  ષવડીાો 
 મા 

૯૭. યગુપહરવતુનમા ં મીુ િીપાજ્ઞ ૩૪.૦૫

૯૮.  સં્ કૃષતની ઉપેક્ષા મોંધી પડશે ૩૦.૪૪

૯૯.  સં્ કૃષતની  ીતાને પાછી લાવો ૩૫.૩૩

૧૦૦.  સં્ કૃષતનો વૈભવ ફરી પાછો આવશે ૩૫.૩૧

Rushi Chintan Channel

ગરુુ િાના ચરણોમા અપુણ

સાંકલનકતાુ  : કાાંવતલાલ ગોકળભાઇ કરસાળા,
ગાયત્રી શક્તતપીઠ, કોટરડયા િાડી, જેતપરુ-360 370 જજલ્લો-રાજકોટ.

Mob.+919726510500

More Play List.. :  યગુઋવિનુાં માગુિશુન 
ચેતિણી અને િેિના

https://youtu.be/iR9vXLR4Vbo
https://youtu.be/iR9vXLR4Vbo
https://youtu.be/gFtKfz65jkc
https://youtu.be/gFtKfz65jkc
https://youtu.be/uV8MdBkZGC4
https://youtu.be/uV8MdBkZGC4
https://youtu.be/eObHOSeZnsg
https://youtu.be/eObHOSeZnsg
https://youtu.be/uV8MdBkZGC4
https://youtu.be/gFtKfz65jkc
https://youtu.be/eObHOSeZnsg
https://youtu.be/iR9vXLR4Vbo
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZeg6ZShbeMdHqSjBOoizXg
https://youtube.com/playlist?list=PLxs4XhLJVjrZeg6ZShbeMdHqSjBOoizXg


જન્મા શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા - વિડીયો લાયબે્રરી  

અમારાાં વિચારક્ાાંવતબીજ 
અમારી અંતરની આગ છે. 

એને િધમુાાં િધ ુલોકો સધુી ૫હોંચાડો 
તો તે પરૂા વિશ્વને હલાિી િશશે.”  

જ્ઞાનયજ્ઞમાાં તમે પણ આહવુત આપો
સમસ્ત સાંકટોનુાં એક માત્ર કારણ છે                  

– માનિીય દુર્ુદુ્ધિ. 

જે ઉપાયથી દુર્ુદુ્ધિને દૂર કરી 
સિર્દુ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનિ કલ્યાણનો તથા 

વિશ્વ શાાંવતનો સમાધાનકારક માગે છે.

Rushi Chintan Channel, Please  Like, Share & Subscribe CLICK HERE

યગુઋવિ પરમપજૂય પાં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુજીએ િતુમાન યગુની સમસ્યાઓના સમાધાન માટશ હારરો પસુ્તકો લ્યા છે, 
આ ક્ાાંવતકારી વિચારોને જન જન સધુી પહોચાડિાનો એક પ્રયાસ કરિામાાં આિી રહ્યો છે.

ઋષિ ચચિંતન ચેનલ દ્વારા - ષવડીાો લાાબ્રેરી જન્મ શતાબ્દિ પસુ્તકમાળા જન-જન સધુી પહોંચાડવાનો જે ભાગીરીી ્રયાા 

https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1


યગુ ક્રાષંતના ઘડવૈાાની કલમેીી…
જ્ઞાન ાજ્ઞની 
લાલ મશાલ 
 િા જલેગી

પાં. શ્રીરામ શમાુ દ્વારા 
લખાયેલ બધા જ 
આટીકલ્સ િાાંચિા
અહીં ‘તલીક’ કરો

યગુક્રાષંતના ઘડવૈાા પ.ં 
શ્રીરામ શમાુ આચાાુની 
કલમે લખાાેલ ક્રાષંતકારી 
 ાહહત્ામા ંજીવનના િરેક 
ષવિાને સ્પશુ કરાાો છે 
અને ભાવ  વંેિનાને
અન્ુરયાચણત કરવાવાળા 
મહામલૂા  ાહહત્ાનુ ં ર્જન 
કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. તેઓ 

કહતેા ન અમે 
અખબારનવી  છીએ, ન 
બકુ  ેલર; ન ષ ઘ્ધપરુૂિ. 
અમે તો યગુદ્રષ્ટા છીએ. 
અમારા ંષવચારક્રાષંતબીજ 
અમારી અંતરની આગ છે. 
એને વધમુા ંવધ ુલોકો
સધુી ૫હોંચાડો તો ત ેપરૂા 
ષવશ્વને હલાવી િેશ.ે

ક્રાષંતકારી આિશુ ગ્રીં
•ઋષિ ચચિંતન
•આનિં અને ઉલ્લા ભયુ ુજીવન
•ગહૃસ્ીમા ં્રયવેશ કરતા પહલેા એની 
જવાબિારી  મજો
•એક ષશક્ષણ -ઉચ્ચસ્તરીા ષવજ્ઞાન
•સખુ અને ્રયગષતનો આધાર આિશુ
પહરવાર
•કૌટંુચબક જીવનની  મસ્ાાઓ
•અમતૃ કળશ ભાગ ૧ અને ૨
•ઉજ્જવળ ભષવષ્ાના જ્ાોષતકણ
•યગુ ઋષિની અમર વાણી
• ફળ જીવનની હિશાધારા
•જ્ઞાનાજ્ઞનો ્રયકાશ..
•બદુ્ધદ્ વધારવાના ઉપાા
•જીવન  ાધનાના  ોનેરી સતૂ્રો
• પંણુૂ ક્રાષંત માટે યવુાનોની તૈાારી
•ાોગ વ્ાાાામ-વતુમાન જીવન માટે 
જરૂરી
•િશુન તો કરીએ, પણ આ રીતે
•યગુચેતના મોબાઇલ પર ફ્રી SMS
•જ્ઞાન ાજ્ઞની લાલ મશાલ  િા
જલેગી…
•્રયજ્ઞાગીતા માલા
•્રયજ્ઞા ગીતો અને અમતૃવાણી ષવભાગ
•ષવડીાો લાાબે્રરી ઋષિ ચચિંતન…

https://rushichintan.com/2010/06/21/puspa_mala-2/
https://rushichintan.com/2010/06/22/puspa_mala/
https://rushichintan.com/2010/06/23/puspa_mala-3/
https://rushichintan.com/2010/06/24/puspa_mala-4/
https://rushichintan.com/2010/06/25/puspa_mala-5/
https://rushichintan.com/2010/06/26/puspa_mala-6/
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