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લેખક�ુ ંિનવેદન 

  �ૂન, ૨૦૧૦મા ં મ� પ્રથમ ‘�વનિવદ્યા પ�રચય િશ�બર’ કર� ત્યારથી 

આદરણીય બાબા� (અગ્રહાર નાગરાજ એટલે ક� એ. નાગરાજ)ના �વન �ગે 

ઉત્�કુતાએ જન્મ લીધો, � ‘મધ્યસ્થ દશર્ન’ના અધ્યયન વખતે વધતી ગઈ. આ માનવ�ુ ં

વ્ય�ક્તત્વ ક��ુ ંહશે? તેમના જન્મ સમયે ક�વી પ�ર�સ્થિત હશે? ક�વા સસં્કાર મળ્યા હશે? 

િશક્ષણ ક��ુ ંમળ્�ુ ંહશે? �ુ ંકોઈ િવશેષ ઘટનાએ તેમને આ અ�સુધંાન માટ� પે્ર�રત કયાર્ 

હશે? લાબંા કાળથી અપે�ક્ષત અને રહસ્યમય મના� ુ ં આ ઉ�મ જ્ઞાન તેમના થક� કઈ 

ર�તે પ્રગટ થ�ુ?ં મને લાગે છે ક� આવી ઉત્�કુતા �વનિવદ્યા અથવા મધ્યસ્થ દશર્નના 

સપંકર્મા ંઆવનાર દર�કને થતી જ હશે. માનવ ઈિતહાસમા ંએવા ંઉદાહરણો છે જ ક�ટલા,ં 

ક� કોઈ માનવે �િતમ અથવા પરમ સત્યને �ણવા માટ� પોતા�ુ ંબ�ુ ંજ દાવ પર લગાડ� 

દ��ુ ંહોય?  

  આમ તો બાબા� દ્વારા ર�ચત સા�હત્યમા,ં તેમના ં ઉ�્ બોધનોમા ં અને 

તેમની સાથે રહ�લા ંક�ટલાક સાથીઓ પાસેથી સાભંળેલા ંસસં્મરણોમા ંબાબા�ના �વન 

�ગે કંઈક વાતો  �ણવા મળ� રહ�તી. તેનાથી તો બળતામા ંઘી હોમા� ુ!ં બાબા�ની 

મનો�સ્થિતની યાત્રા િવશે વધાર� �ણવાની ઉત્�કુતા તીવ્ર બનતી ગઈ. એટલે જ �યાર� 

અમદાવાદમા ં યો�યેલી એક ગો�ષ્ઠમા ં એક સાથીએ બાબા�ની �વનકથાની વાત 

ઉઠાવી, ત્યાર� મ� બાબા�ની સાથે રહ�તા ક�ટલાક સાથીઓ (સાધનભાઈ, સોમભાઈ, 

�જનીભાઈ, વગેર�) સાથે આ �ગે ચચાર્ કરવાનો િનણર્ય કય�. અ�કુ �દવસો પછ� જ (૧ 

થી ૧૦ ફ��આુર�, ૨૦૧૪) અધ્યયન માટ� અછોટ� (રાય�રુ, છ�ીસગઢ) જવા�ુ ંન�� 

થયે�ુ ંઅને �ણવા મળે�ુ ંક� બાબા� પણ ત્યા ંજ રહ�શે. સાથીઓએ જણાવ્�ુ ંક� તેઓએ 

આ વાત બાબા� સાથે ઘણીવાર કર�લી પણ કોઈ કારણોસર િનણર્ય નથી થઈ શ�ો. 

બાબા� સાથે આ �ગે વાત કરવા�ુ ંસાથીઓએ મને �ચૂવ્�ુ.ં 

  બાબા� સાથે વાત થઈ અને મને લખવાની જવાબદાર� મળ�. ફ��આુર�, 

૨૦૧૦ ના �િતમ ૧૦ �દવસોમા ંબાબા� તથા પ�રવારના સભ્યોની સાથે અમરકંટક્મા ં

રહ્યો. તેઓની પાસેથી મા�હતી મેળવી અને લખવા�ુ ંશ�ુ ક�ુ�. આ �સુ્તકના �ખુ્ય �ોત 

સ્વય ંબાબા� જ છે. મોટાભાગની મા�હતી બાબા�એ પોતે જ મને આપી છે અને ક�ટલીક 
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વાતો સમયાતંર� થયેલા બાબા�ના પ્રવચનોમાથંી મેળવી છે, � અન્ય �સુ્તકોમા ં

ઓળખાઈ આવશે. બાબા�ના ં��ુતુ્રી �.ુશ્રી શારદાઅમ્બા�, �તુ્રવ� ૂશ્રીમતી �નુીતા� 

તથા શ્રીમતી ��ૂ�, ��ુતુ્ર માક�ડ�ય� તથા લ�મીપ્રસાદ� તેમજ સાધનભાઈ (તેઓ 

આદરણીય બાબા� તથા તેમના પ�રવારની સાથે ૨૨ વષ�થી રહ� છે), શ્રીરામભાઈ (તેઓ 

પત્ની, શ્રીમતી ગૌર�� સાથે લગભગ ૨ વષર્થી બાબા�ના પ�રવારમા ંરહ� છે), શ્રીમતી 

મ�હમા� તથા અન્ય �જ્ઞા�ઓુ પાસેથી પણ ઘણી વાતો �ણવા મળેલી, � બાબા� 

પાસે પ્રમા�ણત કરાવેલી. બાબા��ુ ં વ્ય�ક્તગત મ�હમામડંન ન થઈ �ય તે�ુ ં ધ્યાન 

રાખવાની �ચૂના મને બાબા� પાસેથી જ વારંવાર મળતી. બાબા� સાથે થતા ં

વાતાર્લાપમા ંઆ �સુ્તકનો હ�� ુએ િનિ�ત થયો ક� �સુ્તકના વાચકમા ં‘મધ્યસ્થ દશર્ન’ના 

અધ્યયનની �ુ�ચ ઉત્પ� થઈ શક�. આશા છે ક� આ હ�� ુફળશે. 

  આ �સુ્તક લખતી વેળા �ુ ંમારામા ં સ્પષ્ટતા વધતી જોઈ શ�ો અને 

��ૃપ્ત અ�ભુવી. મધ્યસ્થ દશર્નના �ળૂ િસદ્ધાતંોના વણર્ન બાબતે જો �ાકં આ �સુ્તક 

અને વાઙમય વચ્ચે િવરોધાભાસ દ�ખાય તો વાઙમયના વણર્નને યોગ્ય ગણ�ુ ંએ�ુ ંમા�ંુ 

િનવેદન છે. આ �સુ્તકની કોઈપણ ��ુટની જવાબદાર� ક�વળ માર� છે. 

  આ �સુ્તક લખવામા ંમને અનેક સાથીઓની સહાય મળ� છે, � સૌનો �ુ ં

આભાર� �.ં પ્રત્યક્ષ યોગદાન માટ� �ુ ંઅમ્બાદ�દ�, સાધનભાઈ, બી.આર.ભાઈ, શ્રીરામભાઈ, 

ગૌર�બહ�ન તથા �હમા�ંભુાઈનો આભાર� �.ં �ુ ં એ સવર્ િવદ્વાનોનો આભાર� �,ં �ઓ 

મધ્યસ્થ દશર્નના ઉ�્ ઘાટન અને આ પાવન ધરા પર તેના અવતરણની યાત્રામા ં

સહયોગી તથા સહયાત્રી રહ્યા અને આ� સશર�ર આપણી વચ્ચે નથી. તેમા ંસવર્પ્ર�ખુ 

માતા� નાગરત્નાદ�વી, શ્રી નદં�ુમાર શ્રીવાસ્તવ, શ્રી યશવતં�ુમાર િસ��,ુ શ્રી 

એન.એસ.�રુા�ણક, શ્રી અશોક વમાર્, ડૉ. યશપાલ સત્ય અને એવા અનેક િવદ્વાનોને �ુ ં

શ્રદ્ધા�મુન અિપ�ત ક�ંુ �.ં 

  આ અવસર પર મારા ં વ�રષ્ઠ બ�ં-ુભ�ગનીઓ - શ્રી રાજન શમાર્, શ્રી 

રણિસ�હ આયર્, શ્રી ગણેશ બાગ�ડયા, �જનીભાઈ અને પ�રવાર તથા શ્રીમતી અિનતા 

શાહને પરોક્ષ સહાયતા બદલ યાદ કર�ને ગૌરવ અ�ભુ�ુ ં�.ં  
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ભાવા�વુાદક�ુ ંિનવેદન 

  �.ૂ �ુ�દુદાદા (શ્રી �ુ�દુચદં્ર ઠાકર)ની સલાહને કારણે મ� �ુલાઈ, ૨૦૧૬મા ં

પ્રથમ ‘�વનિવદ્યા પ�રચય િશ�બર’ કર�. �વવા માટ� � સમજણ જોઈએ છે એ આ દશર્ન 

આપી શકશે, એવી ખાતર� પ્રથમ િશ�બરમા ંથઈ અને પછ� સમજવામા ંલાગી ગયો, 

લાગેલો �.ં  

  શ્રી ઉમ્મેદભાઈ નાહટાએ બાબા�ના �વન-પ�રચયનો અ�વુાદ કરવા�ુ ં

�ચૂન  ક�ુ� અને �ુ ંઉત્સાહ સાથે તૈયાર થઈ ગયો. બાબા� સાથે માર� સશર�ર �લુાકાત 

થઈ શક� નથી. મ� પ્રથમ િશ�બર કર� તે પહ�લા ંતેમ�ુ ંશર�ર શાતં થઈ ��ૂુ ંહ� ુ.ં લાબંા 

સમયથી સમજવામા ંલાગેલા વડ�લો પાસેથી બાબા�ના અ�કુ પ્રસગંો સાભંળેલા. આ 

�સુ્તક થક� મને બાબા�ના �વનનો િવસ્તારથી પ�રચય થયો છે એ બદલ �ુ ંઆદરણીય 

�રુ�ન્દ્ર� પ્રત્યે �ૃતજ્ઞ �.ં  

  �સુ્તકના ભાવા�વુાદ સમયે, �ળૂ લેખકશ્રીની �મ, �ુ ંમારામા ંસ્પષ્ટતા 

વધતી જોઈ શ�ો � ંઅને તેની ��ૃપ્ત અ�ભુ�ુ ં �.ં હા, �ળૂ �સુ્તકનો આ શબ્દશઃ 

અ�વુાદ નથી. શબ્દશઃ અ�વુાદ કરવા જતા ંવા�રચનાઓ ઘણી જ ભાર�ખમ બને તેમ 

હ� ુ.ં સરળતાથી અથર્ગ્રહણ થઈ શક� એ માટ� આ �સુ્તકનો ભાવા�વુાદ કય� છે. હા, 

�સુ્તકમા ં�યા ંવાઙમયના �તૂ્રોનો ઉલ્લેખ છે ત્યા ંમ� �ળૂ �સુ્તક�ુ ંશબ્દશઃ ભાષાતંરણ 

કરવા�ુ ં જ પસદં ક�ુ� છે. તો, પ્રસગંોના વણર્નોનો ભાવા�વુાદ અને દશર્નના ં �તૂ્રો�ુ ં

ભાષાતંરણ કર�ને બાબા��ુ ં�વનકથન આપની સમક્ષ �કૂતા ં��ૃપ્ત અ�ભુ�ુ ં�.ં  

  આ �સુ્તકના ભાષાક�ય ‘�ફૂ ર�ડ�ગ’ માટ� �ુ ંશ્રીમતી દ�િવન્દ્રાબેન ભટ્ટનો 

અને શ્રી �ુ�દુચદં્ર ઠાકરનો ઋણી �.ં ભાવા�વુાદ કરવા જતા ં�ાયં અથર્ભેદ નથી થયો 

તેની ચકાસણી કર� આપવા બદલ �ુ ં શ્રી �રુ�શભાઈ પટ�લ અને શ્રી યોગેશભાઈ 

ઉપાધ્યાયનો આભાર� �.ં તેઓએ દશાર્વેલી �લૂો �ધુારતી વખતે અ�કુ બાબતો મને 

સ્પષ્ટ થઈ તે બદલ પણ �ુ ંતેમના પ્રત્યે �ૃતજ્ઞ �.ં છતા ંપણ �ળૂ �સુ્તકની સાપેક્ષમા ં

�ાયં અથર્ભેદ દ�ખાય તો �ળૂ �સુ્તકને જ સા�ુ ંમાન�ુ ંઅને એ �લૂની જવાબદાર� માર� 

છે. �સુ્તક પ્રકાિશત કરવા બદલ આપણે �દવ્ય પથ સસં્થાનના આભાર� છ�એ.  

૧૦મી �ૂન, ૨૦૧૭        શિનવાર 
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બાબાજીનંુ કથન 
આસ્થા, શ્રમ અને સેવા 

  ભારતવષર્ના ંકણાર્ટક રા�યના ંહાસન �જલ્લામા ંરામનાથન�રુ ન�ક 

આવે�ુ ંઅગ્રહાર ગામ સામાન્ય ગામ ��ુ ંજ છે. ટ�ક્નોલો�નો િવકાસ અને પ્રભાવ 

ચાર� તરફ ફ�લાયેલો જોવા મળે છે. આ� લગભગ દર�ક ઘરમા ંટ�.વી., ઓછામા ંઓછ� 

એક મોટરસાઈકલ, ફ્ર�ઝ, ફોન અને વીજળ�નો પ્રકાશ છે. આ�િુનક િશક્ષણ પણ છે. 

ગ્રામ-પચંાયત દ્વારા દર�ક ઘરમા ંપાણીની સગવડ �રૂ� પડાય છે. ગામમા ંલગભગ 

૨૦૦ ઘર છે. આ�ુબા�ુના ંશહ�રોથી ગામ રોડ વડ� જોડાયે�ુ ંછે. પરં�,ુ કોઈ વેદ�િૂત� 

(વેદોનો જ્ઞાતા અને વેદો�ુ ંઅધ્યયન કરાવનાર) હથેળ� પર દ�વો લઈને શોધતા,ં 

અગ્રહાર તો �ુ,ં આખાય કણાર્ટકમા ંમળવો �શુ્ક�લ છે. 

  વીસમી સદ�ના બી� દશકામા ંઆ ગામ�ુ ં �ચત્ર આજથી �બલ�ુલ 

અલગ જ હ� ુ.ં એ વખતે હતો ક�રોસીનનો પ્રકાશ, �વૂાના ંપાણી અને પારંપ�રક િશક્ષણ. 

ગામમા ંલગભગ ૧૦૦ ઘર હતા, �માના ં૩૦ ઘર ‘વેદ�િૂત� સાકં�િત બ્રાહ્મણ’ તર�ક� 

ઓળખાતા ંપ�રવારોના ંહતા અને અન્ય પરસ્પર મળતી હોય એવી �િતઓના ઘર 

હતા. ગામમા ંલગભગ ૫૦ વેદ�િૂત� હતા. કટ્ટરપથંી પરંપરા અને �ત-અ�તના ભેદ 

આ વેદ�િૂત� પ�રવારોમા ંમહ�મ જોવા મળતા.ં આ વેદ�િૂત� અન્ય �િત સાથે ભોજન 

કર� એ તો િવચાર જ સભંવ નહોતો, પરં�,ુ પોતાની �િતના લોકો સાથે ભોજન કરતી 

વખતે જો કોઈ �લૂથી પણ એકબી�ને અડક�, તો બ�ેએ તરત જ ભોજન છોડ�ને 

ઉઠ�ુ ંપડ� ુ,ં ઠંડા પાણીમા ં�બૂક� લગાવવી પડતી, જનોઈ બદલવી પડતી અને પાચં 

ના�રયેળ વડ�લોને દાન આપ્યા પછ� જ કંઈક કામ કર� શકા� ુ.ં 

   આવા ંજ એક વેદ�િૂત� �ગુલ શ્રી શ્રીિનવાસ  શમાર્ અને શ્રીમતી 

�બુમ્માના ��ુતુ્ર શ્રી નરિસ�હ શમાર્ અને તેમના ંપત્ની શ્રીમતી વ�કમ્મા ઘોર વૈ�દક 

પરંપરાથી �વન �વી રહ્યા ંહતા. બ�ેને િવદ્વતા વારસામા ંમળેલી. શ્રીમતી વ�કમ્માના 

મોટાભાઈ શ્રી િવ�ે�ર�યાએ અનેક િવદ્વાનોને વેદો�ુ ં િશક્ષણ આપે�ુ,ં �મા ં� ૃગેંર�ના 

શકંરાચાયર્ શ્રી ચદં્રશેખર ભારતી�નો પણ શમાવેશ થાય. શ્રીમતી વ�કમ્મા આ�વુ�દ 

અને �યોિતષમા ંપારંગત હતા. િપતા� પાસેથી આ કૌશલ્ય તેમણે પ્રાપ્ત ક�ુ� હ� ુ.ં  
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  ૧૯૨૦ની ૧૪મી �ન્�આુર�ની (મકરસકં્રાિંતની) સા�ં ૭ વાગ્યે શ્રીમતી 

વ�કમ્માએ પાચંમા સતંાનને જન્મ આપ્યો, ��ુ ંનામ રખા�ુ ંનાગરાજ. 

  બાળક નાગરાજ �યાર� સભાન બન્યા ત્યાર� �ણ્�ુ ંક� સૌથી મોટા ંબહ�ન 

�બુ્બાલક્ષમ્મા અને એમનાથંી નાના ંસીતાલક્ષમ્માના ંલગ્ન થઈ ��ૂા ંહતા. મોટા 

ભાઈ અનતં નારાયણ શમાર્ ગામની શાળામા ંભણવા જતા અને �ગે્ર�મા ંવાતો કર� 

શકતા. ત્રી� બહ�ન �ુક્માણામ્મા બાળક નાગરાજથી લગભગ ૨ વષર્ મોટા ંહતા. નાના ં

ભાઈ રામનાથ હ� એક વષર્ના હશે. 

    સભાન થયા પછ� બાળક નાગરાજના �વનમા ંસૌપ્રથમ ન�ધનીય 

ઘટના બની, �યાર� તેઓ મામા� સાથે મેળામા ંફરવા ગયા.ં મેળામા ંએક ��ુગર 

��ુના ખેલ દ�ખાડતો હતો. એક વાસંને જમીનમા ંખોડ�ા વગર તે તેના પર ચઢ� 

ગયો. આ જોઈને બાળક નાગરાજને સા�ંુ લાગ્�ુ.ં પછ� તો એણે એના દ�કરાને કાપી 

નાખં્યો અને લોહ� પણ લોકોને દ�ખાડ�ુ.ં એક �પૂડામા ંપથ્થરો ભેગા કર�ને તેના પર 

કપ�ુ ંઢાકં� દ��ુ ંઅને �ુગ�ુ�ગ�ુ ંવગાડવા માડં�ો. પછ� કપ�ુ ંઉઠાવીને લોકોને દ�ખાડ�ુ ં

ક� પથ્થરો સોનામા ંફ�રવાઈ ગયા હતા! એ સોનામહોર તે લોકોને આપવા લાગ્યો. 

મામા�ને પણ એક સોનામહોર મળ�. છેવટ� એ જ �પૂડામા ંતે લોકો પાસેથી �િપયા 

માગંવા માડં�ો. બાળક નાગરા� મામા�ને �છૂ�ુ-ં  

  “આણે હમણા ંજ તો પથ્થરો�ુ ંસો�ુ ંબનાવ્�ુ.ં તો પછ� ભીખ ક�મ માગેં 

છે?” 

  “�ુ ંબક� છે? �પૂ થા, �પૂ!” મામા�એ ક�ુ.ં      

  રાત�ુ ંભોજન લીધા ંબાદ બાળક નાગરા� પેલી સોનામહોર તપાસી 

તો ખ્યાલ આવ્યો ક� એ પથ્થર જ હતો. બાળક નાગરા� િનષ્કષર્ કાઢ�ો ક� આ ��ુના 

ખેલ �ખૂર્તા�ુ ં કામ હ� ુ ં અને ત્યારથી તેઓ ચમત્કારને નમસ્કાર કરવાને �ખૂર્તા 

માનવા લાગ્યા.  

  બાળક નાગરાજના બાળપણથી જ ઘરમા ંકોઈ �તની અછત નહોતી. 

દોઢ એકર જમીનમા ં ના�રયેળ, સોપાર�, પાન અને ક�ળા�ં ુ ં ઉત્પાદન થ�ુ.ં રોજ�ુ ં
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લગભગ ૪૦ �કલો �ૂધ આપનાર� ગાયો હતી. પ�રવારની જ��રયાત કરતા ંઘણા જ 

વધાર� પ્રમાણમા ં�ૂધ, ફળ અને શાકભા��ુ ંઉત્પાદન થ�ુ ંહોવા છતા ંઆ વસ્�ઓુના 

વેચાણની વાત િવચાર� પણ શકાતી નહ�. ઘરની બહારના �ગણામા ંએક મોટા 

વાસણમા ં�ૂધ અને તેની પડખે શાકભા� તથા ફળ �કૂવામા ંઆવતા.ં જ��રયાતમદં 

લોકો પોતાની જ�ર �જુબ�ુ ંએમાથંી લઈને ચાલતા ંથતા.ં એ લોકોને ઘરના ંસભ્યો 

જોઈ ન શક� એ પ્રકાર� વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવતી. આ કાયર્ક્રમ જોઈને બાળક નાગરા� 

માતાને �છૂ�ુ-ં 

  “આ�ુ ંક�મ? એ લોકો આપણી પાસેથી માગંીને આ વસ્�ઓુ ન લઈ 

જઈ શક�?”     

  “માગં�ુ ં કોઈને સા�ંુ ન લાગે!” માતાએ જવાબ વાળ્યો- “લેનારને 

દ�નતા ન અ�ભુવાય એ માટ� આવી વ્યવસ્થા કર� છે.”  

  માતાનો જવાબ સાભંળ�ને બાળક નાગરાજ િવચારવા લાગ્યા ક� એમનો 

પ�રવાર ક�વી ર�તે અન્યના સન્માન�ુ ંધ્યાન રાખે છે! 

  બાળક નાગરાજ જોતા ક� તેમના ંમાતા� રોજ સવાર� વહ�લા ઊઠ�ને 

રંગોળ� સ�વતા,ં �મા ં � તે �દવસ�ુ ં પચંાગં બનાવતા.ં લોકો એ પચંાગં જોવા 

આવતા ંઅને જોઈને �શુ થતા.ં ગાયોના �ૂધ�ુ ંદહ� જમાવ�ુ,ં વલોવ�ુ,ં માખણ કાઢ�ુ,ં 

અનાજ દળ�ુ ં અને એવા ં ક�ટલાયં કામ માતા� કરતા,ં �મા ં બાળક નાગરાજ 

યથાશ�ક્ત મદદ કરતા. પોતાના માતા�ની િવદ્વતા, આ�વુ�દ અને �યોિતષમા ં

િન�ણુતા તથા અથાક સેવા જોઈને બાળક નાગરાજ ગ�્ ગ�દત થઈ જતા. 

  િપતાશ્રી રોજ સવાર� ૪ વાગ્યે �ગતા. સ્નાન કયાર્ બાદ વેદપાઠ અને 

��ૂ કર�ને ખેતરમા ંપ�રશ્રમ કરતા. લગભગ ૯ વાગ્યે પાછા આવીને ફર� સ્નાન 

કરતા, ��ૂપાઠ કરતા અને ભોજન કર�ને આરામ કરતા. બપોર પછ� ફર� ખેતરમા ં

જઈને શ્રમ કરતા, પાછા ફર�ને સ્નાન કરતા, વેદપાઠ કરતા, હવન કર�ને જમતા અને 

પછ� �ઈૂ જતા. 
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  માતા-િપતાની આ �દનચયાર્મા ંમહ�માનોની સેવા પણ ઉમેરાતી. આમ 

તો પરંપરા�સુાર મોટાભાગના ં સબંધંીઓ ગામમા ં જ રહ�તા.ં પણ ગામની 

આવાગમનની દ્ર�ષ્ટએ ઉ�ચત પ�ર�સ્થિતને કારણે અહ�યા ંયાિત્રકો�ુ ંરાત્રીરોકાણ થ� ુ ં

રહ�� ુ.ં માતા� દર�કને માટ� ભોજન બનાવતા.ં મહ�માનોને ન્હાવાની વ્યવસ્થાના 

પ્રબધંમા ંમોટાભાઈ સાથે બાળક નાગરાજ પણ ઉમગંભેર જોડાતા. બાળક નાગરા� 

રાતના બાર વાગ્યે પણ લગભગ ૨૦ અિતિથઓના ન્હાવા, જમવા અને �વૂાની 

વ્યવસ્થાનો કાયર્ક્રમ ચાલતો ઘણી વખત જોયેલો. આખા ગામમા ંબે જ  પ�રવાર આ 

ર�તે યાત્રા�ઓની સેવા કરતા.ં પ�રવારની અને મહ�નાનોની સેવા કરવી 

બાળક નાગરાજને ગમતી. પરં�,ુ �હ��ુ ધાિમ�ક પરંપરા �તગર્ત, વણાર્શ્રમ અ�સુાર, 

મહ�માનોને રોકાવા માટ�ની વ્યવસ્થા જ્ઞાિત �જુબ અલગ અલગ કરવામા ંઆવતી. 

રોકાવાની વ્યવસ્થા ક�ટલીક િવશેષ �િતના લોકો માટ� �દર અને અન્ય �િતના લોકો 

માટ� બહાર કરવામા ંઆવતી, � બાળક નાગરાજને જરાય ગમ�ુ ંન�હ. �ાકં અહ�થી 

જ તેમના ંમનમા ંસદં�હના ંબીજ રોપાયા ંહતા.  

  આમ, અપાર િવદ્વતા, અથાગ શ્રમ તથા િનત્ય સેવાના વાતાવરણમા ં

નાગરાજ�ના �વનની શ�આત થયેલી.   

 

 

 

િશક્ષણ 

  આ� તો �સ્થિત એવી છે ક�, મા-બાપ બાળકના જન્મ પહ�લાથંી જ તેના 

િશક્ષણની �ચ�તા કરવા માડં� છે! મોટ� �ચ�તા હોય છે ક�, ‘બાળક મોટો થઈને ક�વી ર�તે 

કમાશે? કઈ નોકર� કરશે? એના પ�રવાર�ુ ંભરણપોષણ ક�વી ર�તે કર� શકશે ક� ન�હ?’ 

પણ વષર્ 1925મા ં તો ભાગ્યે જ કોઈ મા-બાપ આવી �ચ�તા કરતા ં હશે!  બાળક 

નાગરાજના ંપ�રવારજનો શ્રમ�વૂર્ક ઉત્પાદનથી �વનજ�ર� વસ્�ઓુ મેળવી લેતા ં

અને મ�થી �વતા.ં તેઓને આશા રહ�તી ક� આપણા ંબાળકો પણ આ ર�તે શ્રમ�વૂર્ક 
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એમ�ુ ંપેટ ભર� શકશે. નોકર�ને તો તેઓ મહાપાપ માનતા!ં સતંાનો થક� આ વૈ�દક 

પરંપરા આગળ વધતી રહ� તેવી તેમની અપેક્ષા હતી. વેદો�ુ ંઅધ્યયન કરવા માટ� 

િશક્ષણની અિનવાયર્તા તેઓ સમજતા હતા.   

  બાળક નાગરાજ પાચં વષર્ના થયા ક� તરત જ તેમને શાળાએ 

મોકલવાની તૈયાર� શ� થઈ. એક નવા વેદ�િૂત�ના ઘડતર બાબતે સૌ ઉત્સા�હત હતા. 

પણ બાળક નાગરા� તો શાળાએ જ�ુ ંજ નહો� ુ!ં પછ� તો પ�રવારજનોએ હાથ-પગનો 

પ્રયોગ કય�! બરાબર ધીબાઈને છેવટ� તો તેમણે શાળાએ જ�ુ ંપડ�ુ-ંબળજબર��વૂર્ક! 

ર�તીમા ં�ગળ� વડ� ક�ડ ભાષાના િશક્ષણનો પ્રારંભ થયો. (ઘરમા ં ‘સકં�તી’ બોલી 

બોલાતી, � તિમલ અને ક�ડ�ુ ંિમશ્ર સ્વ�પ હતી.) અધ્યાપક ઘરમા ંજ રહ�તા, �થી 

ભણવામાથંી કોઈ �ટકારો નહોતો! હા, સ્વાસ્થ્ય �ગે � િશક્ષણ મળ�ુ ં તે બાળક 

નાગરાજને ગમ�ુ,ં બાક� શાળામા ં જરાય મન નહો� ુ ં લાગ� ુ.ં �મ �મ ભણવા�ુ ં

આગળ વધ�ુ ંગ�ુ ંતેમ તેમ બાળક નાગરાજના મનમા ંસજ્જડ બેસ� ુ ંગ�ુ ંક� શાળામા ં

આપવામા ંઆવતી મા�હતી રોજબરોજના ં�વનમા ંજરાય ઉપયોગી નથી. 

  બાળક નાગરાજને તો માતા� સાથે કામ કરવામા,ં તેમની પાસેથી 

આ�વુ�દ અને �યોિતષિવદ્યા શીખવામા,ં તળાવમા ં તરવામા,ં �ગલ્લી-દંડો અને 

સાતો�લ�ુ ંરમવામા ંતેમજ લાકડામા ંકોતરણીકામ કર�ને માણસોની આ�ૃિતઓ પણ 

બનાવતા. તેમ�ુ ંમનપસદં કામ હ� ુ ંગાયો ચરાવવા�ુ.ં એમા ંવધાર� શ્રમ કરવો પડતો 

ન�હ અને નવરાશનો સમય ઘણો મળતો, � દરિમયાન તેઓ વાસંળ� વગાડતા. આમ 

તો ગોવાળ ગાયોની પાછળ ચાલતો હોય પણ અહ� તો ગાયો બાળક નાગરાજની 

પાછળ ચાલતી. �યાર� તેઓ �કૃ્ષ નીચે �ઈૂ જતા ત્યાર� ગાયો તેમની આસપાસ �ઈૂ 

જતી. 

  બાળક નાગરા� જો�ુ ંક� તેમની �મર નાની હોવા છતા ંઅન્ય �િતના 

લોકો તેમનો ઘણો જ આદર કરતા. ઘરડા ંલોકો પણ તેમને પ્રણામ કરતા, ��ૂ કરતા 

અને કોઈક તો દંડવત પણ થઈ જતા. બાળક નાગરાજ િવચારતા અને માતા�ને 

�છૂતા,  
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  “મ� એ�ુ ંતો �ુ ંક�ુ� છે ક� લોકો મારો આટલો આદર કર� છે, માર� ��ૂ 

કર� છે?””      

  જવાબમા ંફક્ત �સ્મત મળ�ુ.ં આ િવશે તેઓ હમેંશા ં િવચારતા પણ 

પરં� ુ૧૦-૧૧ વષર્ના થયા પછ� આ િવષયે કોઈને �છૂવાનો િનણર્ય કય� હતો.   

   

જરા વધાર� મોટા થયા તો તેમણે મોટા ભાઈની સાથે રહ�ને �ૂધ દોહતા 

શીખી લી�ુ.ં તેઓ માતા� સાથે જગંલમા ંજતા ંઅને ઔષિધ તર�ક� ઉપયોગી િવિવધ 

વનસ્પિતઓની �ણકાર� મેળવતા, � તેમને આ�વન યાદ રહ�લી. શાળામા ંક�ડ 

ભાષા લખતા, વાચંતા, બોલતા શીખવાની સાથે ઘરમા ં�ગે્ર� બોલવા�ુ,ં �હ�દ� અને 

સસં્�ૃત લખવા, વાચંવા અને બોલવા�ુ ંપણ શ� થ�ુ.ં પરંપરા�સુાર વેદો�ુ ંઅધ્યયન 

પણ શ� થ�ુ ં ત્યાર� તેઓ ૭ વષર્ના હતા. કોઈ  બાળક ઘરના જ વેદ�િૂત� પાસેથી 

વેદો�ુ ંિશક્ષણ ન મેળવે એ પ્રથા �જુબ �બુ્રમ�ણયમ અવધાની, � એમના પ�રવારના ં

ન હતા પણ વેદ�િૂત� હતા, એ બાળક નાગરાજને વેદો�ુ ંઅધ્યયન કરાવતા.   

 

 

 

 

ઉપનયન 

  બાળક નાગરાજ ૭-૮ વષર્ના હશે. તેમના ંનાના ���ની �મર એ 

વખતે ૨૦ વષર્ની હશે, � બહ�ન �ુક્માણામ્માના પિત (�ુક્માણામ્માની �મર એ વખતે 

લગભગ ૮-૯ વષર્ હશે). �યૂર્ગ્રહણના �દવસે બાળક નાગરાજ ��� સાથે કાવેર� 

નદ�ના �કનાર� ફરવા ગયા. ���ને સાધના કરવા�ુ ંમન થ�ુ.ં તેઓ �ખો બધં 

કર�ને બેસી ગયા ંઅને બાળક નાગરાજ �ૂર બેઠા બેઠા તેમને જોતા રહ્યા. 
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  બાળક નાગરા� જો�ુ ંક� એક પ્રબળ ચક્રવાત ��� તરફ ધસી રહ્યો 

હતો..... ��� તો ધ્યાનમા ંગરકાવ હતા..... તેમને ધ્યાનમાથંી જગાડવા માટ�, એ 

ભયાનક ચક્રવાતથી તેમને બચાવવા માટ� બાળક નાગરાજ �રૂ� તાકાત લગાવીને 

દોડ�ા હતા..... બાળક નાગરાજ ત્યા ં�ધુી પહ�ચે તે પહ�લા ંજ..... ��� ચક્રવાતના 

ઝપાટામા ંઆવી ગયા હતા...... કોઈ રમકડાની �મ ��� ચક્રવાતમા ંઆમતેમ 

ફંગોળાઈ રહ્યા હતા......  �ચે �ચકાયા હતા...... આ જોઈને બાળક નાગરાજ �દગ્�ઢૂ 

થઈ ગયા હતા...... છેવટ�... ��� ચક્રવાતમાથંી બહાર ફ�કાયા..... �ૂર જઈને 

પછડાયા..... પણ એ ફક્ત શર�ર જ હ� ુ.ં... િનષ્પ્રાણ શર�ર...... 

  બહ�ન �ુક્માણામ્માના લગ્ન વખતે વડ�લો અને �યોિતષીઓના �ખેુ 

બોલાયેલા ંશબ્દો બાળક નાગરાજના કાનમા ં� ૂજંવા લાગ્યા- “�બૂ સારો વર છે. ઘ�ુ ં

લા�ં ુઆ�ષુ્ય છે વર�ુ.ં દ�કર� �વનભર �શુ રહ�શે.”  

  પણ તેમની બહ�ન બાળિવધવા બની ગઈ હતી. તેઓ દોડતા ઘર� ગયા 

અને પ�રવારજનોને અકસ્માતના સમાચાર આપ્યા. તેઓએ ���ના �િતમ સસં્કાર 

કયાર્. ����ુ ંઆ ર�તે અવસાન થ� ુ ંજોઈને બાળક નાગરાજને ઘ�ુ ં�ુઃખ થ�ુ.ં તે 

સમયથી બાળક નાગરાજની �યોિતષિવદ્યા પરની આસ્થા સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.  

ક�ટલાક �દવસો પછ� બાળક નાગરાજના ઉપનયન સસં્કાર થયા. એમા ં

એમને ઘણા ઉપદ�શ અપાયા. તેમણે જનોઈ ધારણ કર� અને િવદ્વાનોએ �ત-અ�તના 

િનયમો જણાવ્યા. 

એના ફળસ્વ�પે એક ઘટના બની. દાસપ્પા નામનો એક છોકરો બાળક 

નાગરાજનો િમત્ર હતો, � માછ�માર �િતનો હતો. એક �દવસ રમતા-ંરમતા ં

દાસપ્પાએ બાળક નાગરાજને સ્પશર્ કય� અને નાગરાજથી દાસપ્પાને ધ�ો મરાઈ 

ગયો. વડ�લોએ કહ�લા �ત-અ�તના િનયમોને પ�રણામે જ આ�ુ ં બન્�ુ ં હ� ુ.ં એ 

ધ�ાથી દાસપ્પા જમીન પર પટકાયો હતો અને મા�ુ ંઅથડાવાથી બેભાન થઈ ગયો 

હતો. િમત્ર દાસપ્પા પ્રત્યે પેદા થયેલો આ દ્વષે બાળક નાગરાજને અયોગ્ય લાગ્યો. ‘� 

પરંપરાથી િમત્ર પ્રત્યેના પે્રમમા ંભગંાણ પડ� એ પરંપરા�ુ ંપાલન જરાય યોગ્ય નથી, 

જનોઈ ધારણ કરવામા ંઅને એને સબંિંધત �ત-અ�તમા ંકોઈ જ સાથર્કતા નથી’ એમ 
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િવચાર�ને બાળક નાગરા� જનોઈ ઊતાર�ને ફ�ક� દ�ધી. આ ઘટના ઉપનયન સસં્કારના 

માત્ર ૨૦ જ �દવસ પછ� બની હતી. એ �દવસ પછ� બાળક નાગરાજના મનમા ં‘�ત-

અ�ત’ ભાવ �ાર�ય આવ્યો જ ન�હ. 

�યાર� આવી કોઈ ઘટના બનતી ત્યાર� પોતાને અને પ�રવારને 

ગામલોકો તરફથી મળતા સન્માનની �ચ�તા બાળક નાગરાજને થઈ આવતી. આ વખતે 

પણ એ પ્ર� ઊઠ�ો હતો. માતા-િપતાને �છૂવાથી �ણવા મળ્�ુ ંક� તેમના પ�રવારમા ં

ક�ટલીય પેઢ�ઓથી લોકો સનં્યાસ ધારણ કરતા આવ્યા છે. એમાનંા ક�ટલાક તો સમાિધ 

માટ� ખાડો ખોદાવીને એમા ંબેસી જતા અને પછ� માટ� �રૂાવીને શર�ર છોડ� દ�તા. 

આ કારણે તેમના આખાય પ�રવારને ગામલોકો તરફથી આટ�ુ ંસન્માન પ્રાપ્ત થ� ુ.ં 

બાળક નાગરા� પ્ર� ઊઠાવ્યો- 

“પણ આ ર�તે સમાિધમા ંબેસી જઈને એ લોકોએ પરંપરા ક� સમાજને 

�ુ ંઆપ્�ુ?ં””  

આવા ં િવચારો ચાલતા રહ્યા અને બાળક નાગરા� �મ-તેમ કર�ને 

ભણવા�ુ ં��ંુુ ક�ુ�. તેઓ ર�તીમા ં�ગળ�થી લખવાથી શ� કર�ને પછ� લાકડ�થી, પછ� 

શાહ�થી અને છેવટ� પેન વડ� ક�ડ લખતા ંશીખી ગયા હતા. ગ�ણતમા ંતેઓ સરવાળા-

બાદબાક� અને અન્ય ક�ટ�ુકં પણ શીખ્યા હતા. પછ� શાળાએ જવા�ુ ંબધં ક�ુ�. પરં�,ુ 

માતા પાસેથી આ�વુ�દનો અને પ�રવારજનો પાસેથી �હ�દ� તથા સસં્�ૃતના વાચંન-

લેખનનો તથા �ગે્ર� બોલવાનો અભ્યાસ ચા� ુરહ્યો. ગાયો ચરાવવી, �ૂધ દોહ�ુ ં

અને એવા ક�ટલાક ઘરકામ તેઓ કરતા રહ્યા. 

 

�કશોર નાગરાજની �મર લગભગ ૧૧ વષર્ હતી. માતા પાસેથી 

આ�વુ�દ અને �યોિતષ�ુ ં િશક્ષણ મળ્�ુ ંહ� ુ.ં એક �દવસ માતાએ તેમને શ્રીિવદ્યાની 

દ�ક્ષા આપી (પછ�થી ��ુુ�ની સહમિત મેળવી હતી). આગમતતં્રની ઉપાસના ત્રણ 

પ્રકાર� કર� શકાય- િવષ્� ુઆગમતતં્ર, િશવ આગમતતં્ર અને શાક્ત આગમતતં્ર. શાક્ત 

આગમતતં્રમા ં શ�ક્તના ં ત્રણ �પોની ��ૂ-ઉપાસના થાય છે- બાળા, �ુદંર� અને 

રાજરા��ર�. બાહ્યન્યાસ અને �તઃન્યાસ િવિધથી શર�રના ં િવિવધ �ગોમા ં
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દ�વતાઓને સ્થાિપત કરવામા ંઆવે છે અને તેમની આરાધના કરવામા ંઆવે છે. આ 

િવિધથી �ક્રયાશ�ક્ત, ઈચ્છાશ�ક્ત અને જ્ઞાનશ�ક્ત ��તૃ કરવામા ંઆવે છે. �કશોર 

નાગરાજ રોજ ૨ થી ૪ કલાક શ્રીિવદ્યાની ઉપાસના કરતા. આમ, ખેતરમા ં શ્રમ 

કરવામા,ં ગાયો ચરાવવામા,ં માતા� સાથે દવાઓ બનાવવામા,ં શ્રીિવદ્યાની ઉપાસના 

કરવામા ંઅને વડ�લોની સેવા કરવામા ં�કશોર નાગરાજનો �દવસ પસાર થતો. 

૧૨ થી ૧૪ વષર્ની �મર� સગંીતમા ં �ુ�ચ �ગી. વીણાની અ�મુિત 

પ�રવારમા ંહતી. અગ્રહારમા ંબે જ સગંીતજ્ઞો �ણીતા હતા- શ્રી �ૃષ્ણ�િૂત� અને શ્રી 

�ચણપ્પા. શ્રી �ૃષ્ણ�િૂત� વીણાવાદક તેમજ વાસંળ�વાદક હતા અને શ્રી �ચણપ્પા ગાયક 

હતા. શ્રી �ૃષ્ણ�િૂત� પાસેથી તેમણે સગંીત શીખવા�ુ ંશ� ક�ુ�. તેમને રાગ તોડ� �બૂ 

પસદં હતો. આમ જ, સ્વયસં્�તર્ િવિધથી તેઓએ �થુાર, �હુાર, �ંુભાર અને વણકરના ં

કામ શીખવાના ંપણ શ� કર� દ�ધા. 

આ સાથે વેદ અને ઉપિનષદ�ુ ંઅધ્યયન તો ચાલ� ુ ં જ હ� ુ.ં ઘર, 

પ�રવાર અને મહોલ્લામા ંવેદ, વેદાતં અને ઉપિનષદોનો �ુ�ંરવ િનરંતર રહ�તો જ. 

   

��ુ િમલન 

  કોઈપણ બાળકને �વુાન �ાર� માનવો એના માપદંડ �પે ગામમા ંએક 

પરંપરા હતી. ગામની બહારના મ�ંદરમા ંએક મોટો પથ્થર �કૂવામા ંઆવ્યો હતો. 

પોતાને �વુાન ઘોિષત કરાવવા માગંતા બાળક� એ પથ્થર ઉપાડવાનો રહ�તો. આ 

પર�ક્ષામા ંપાસ થનાર બાળક �વુાન તર�ક� માન્ય ગણવામા ંઆવતો અને આવો 

માન્ય �વુાન કોઈ �બૂતા ં ક� આગમા ં ફસાયેલાને બચાવવા માટ� યોગ્ય ગણવામા ં

આવતો. મોટાભાગના ંબાળકો ૧૮ વષર્ની �મર પછ� જ એ કસોટ� પાર કરતા ંપણ 

�કશોર નાગરા� ૧૬ વષર્ની વયે જ એ પથ્થર ઉપાડ� લીધો અને �વુાન તર�ક� ઘોિષત 

થઈ ગયા.  

  િપતા� �વુાન નાગરાજથી �શુ નહોતા. હા, તેમના ંશ્રમથી િપતા� 

�શુ હતા પણ તેમના �ક્રયાકલાપો અને િવચારોથી િપતા�ને ના�શુ રહ�તા. માતા� 
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�વુાન નાગરાજના િવચારોથી તથા સેવાથી �બૂ જ �શુ રહ�તા. િપતા� અલગ અલગ 

પાસાઓં પર િવચાર કરતા હતા-  

      ‘�તુ્ર નાગરાજ બરાબર ભણ્યો નથી, વેદોના અધ્યયનમા ંિવશેષ િનષ્ઠા 

દાખવી નથી અને વેદવા�ોમા ંસદં�હ કરતો રહ� છે! પરંપરાગત �રવાજો�ુ ંપાલન 

કરવામા ંપણ કોઈ િવશેષ �ુ�ચ નથી દાખવતો.’ 

      �વુાન નાગરાજની ‘�ધુારણા’ �ગે િપતા�એ ઘ�ુ ં િવચા�ુ�. લાબંી 

િવચારણા પછ� તેમણે શ્રી ચદં્રશેખર ભારતી�ને મળવાનો િનણર્ય લીધો, �મને 

આખોય પ�રવાર ‘��ુ�’ માનતો. ચદં્રશેખર ભારતી�ની �મર એ વખતે લગભગ ૪૨ 

વષર્ હશે.  

  ��ુ� સાથેની પ્રથમ �લુાકાતમા ં �વુા નાગરાજ રડ�ા હતા! 

િપતા�એ �વુાન નાગરાજ�ુ ં મા�ુ ં પકડ�ને ��ુ�ના ચરણોમા ં પછાડ�ુ ં હ� ુ ં અને 

બોલ્યા હતા- 

  “વેદાતં અને ર�િત-�રવાજોને આ માનતો જ નથી અને �ુતકર્ કય� રાખે 

છે.” 

  તત્કાલીન સામા�જક પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમા ંરાખતા ંકોઈ િવશેષ વાત 

નહોતી બની પણ �વુાન નાગરાજના આત્મસન્માનને ઠ�સ પહ�ચી હતી અને તે રડ�ા 

હતા. ઘર� આવીને પણ રડતા રહ્યા હતા. પછ� માદંા પડ� ગયા. �તરડાનો તાવ 

આવી ગયો હતો, � લગભગ ૪૨ �દવસ ચાલ્યો હતો. માતાએ ઉપચાર કય� અને 

ઘણી સેવા કર�, �થી તેઓ સા� થયા. પરં�,ુ એ તાવ એક નવો વળાકં આપતો 

ગયો હતો...... �ની �વુાન નાગરાજને પણ �ણ નહોતી.  

  સા� થયા પછ� �વુાન નાગરા� પોતાનામા ં ઘણા ં પ�રવતર્નો 

અ�ભુવ્યા.ં વેદપાઠ વ્યવ�સ્થત થવા લાગ્યો, �લોક યાદ રહ�વા લાગ્યા અને �લોકના 

અથર્ �ગે અ�મુાન થવા લાગ્યા. પણ એનાથી તો તકલીફ વધી! હવે તેમને �લોકોમા ં

�તિવ�રોધ દ�ખાવા લાગ્યા. �મ ક�,  
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ब्रह्म सत्यम ्, जगत �मथ्या 

      ‘બ્રહ્મથી જ જગત ઉત્પ� થ�ુ ંછે ’  અને 

  ‘બધંન અને મોક્ષ�ુ ંકારણ બ્રહ્મ જ છે ’  

  આ ત્રણેય િવધાનોમા ં �વુાન નાગરાજ અટવાયા. બધાને �છૂવા 

લાગ્યા-  

  “જો બ્રહ્મ સત્ય હોય તો તેમાથંી ઉત્પ� થયે�ુ ંજગત િમથ્યા કઈ ર�તે 

હોઈ શક�? બધંન અને મોક્ષ�ુ ંકારણ બ્રહ્મ કઈ ર�તે?”  

  પ�રવારજનો આને િવતડંાવાદ કહ�તા. �વુાન નાગરાજના પ્ર�ોથી એ 

લોકો હ�રાન-પર�શાન થવા લાગ્યા.  

  પ�રવારને ઉચ્ચતમ વૈ�દક પરંપરા�ુ ંસન્માન પ્રાપ્ત થયે�ુ ંહ� ુ ંઅને 

એ કારણે જ ગામલોકો તેમ�ુ ંસન્માન કર� છે એ �વુાન નાગરાજ �ણતા હતા. �વુાન 

નાગરાજ બરાબર સમજતા હતા ક� એ સન્માન �ળવી રાખવાની જવાબદાર� હવે 

તેમના માથે છે. પ�રવારની પ્રિતષ્ઠાને હાિન ન થવી જોઈએ. પણ પ્ર�ોના જવાબ 

મેળવવાની ઉત્કંઠા ઘણી જ તીવ્ર હતી. આવી જ અસ્પષ્ટતાઓ અને ‘શ્રમ, સેવા, વેદ-

અધ્યયન તથા ઉપાસના’�કુ્ત �દનચયાર્મા ંસમય વીતી રહ્યો હતો. 

એ દરિમયાન મોટાભાઈ અનતં નારાયણ શમાર્ પરણી ��ૂા હતા. 

તેમણે પોતાના ત્રણ સાળાઓ સાથે મળ�ને સૈય્યા�રાવ રોડ, મૈ�રૂમા ંસીવણ�ુ ંએક 

કારખા�ુ ંસ્થાપ્�ુ.ં �વુાન નાગરા�  ૨ વષર્ ત્યા ંરહ�ને સીવણ શીખી લી�ુ ંહ� ુ.ં    
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િવવાહ 

હવે માતા-િપતાએ �વુાન નાગરાજના લગ્નની વાત ચલાવી. 

અગ્રહારથી ૬૦-૭૦ �કલોમીટર �ૂર શ્રવણવેળગોલામા ંરહ�તા ંશ્રી મ�યા અને તેમના 

પ�રવાર સાથે તેઓની ઓળખાણ હતી. શ્રી મ�યા સસં્�ૃતના િવદ્વાન હતા અને 

અધ્યાપનકાયર્ કરતા હતા. એમના �તુ્રી �શુ્રી નાગરત્ના લગભગ ૧૫ થી ૧૬ વષર્ના ં

હતા. તેમની સાથે �વુાન નાગરાજના લગ્નની વાત ચાલતી હતી.  

એ સમયની પોતાની માનિસક �સ્થિતને ધ્યાનમા ં રાખતા ં �વુાન 

નાગરાજને લગ્ન જ�ર� ન લાગ્યા. તેઓએ લગ્નનો િવરોધ કય�. પ�રવારજનો તરફથી 

વ� ુદબાણ આવ્�ુ!ં હવે �વુાન નાગરાજ ��ુ�ને મળવા � ૃગેંર� ગયા. ક�ુ-ં 

“માર� લગ્ન નથી કરવા,ં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર�ુ ંછે. તમે મારા લગ્નની વાત 

બધં કરાવો.”   

“ભલે!” ��ુ�એ ક�ુ-ં “એક વષર્ માટ� તમારા િવવાહની વાત 

રોકાવીશ. એ દરિમયાન તમે કાશી જઈને સાધના કરો.” 

�વુાન નાગરાજને તો �ણે ખ�નો મળ્યો! તેમણે આ વાત ઘર� 

જણાવવા � ૃગેંર�થી જ એક પત્ર લખ્યો, �મા ં��ુ�ની આજ્ઞા લખી જણાવી હતી. એ 

પત્ર ઘર� મોકલાવીને વીસ વષર્ના �વુાન નાગરાજ સાધના કરવા માટ� � ૃગેંર�થી કાશી 

રવાના થયા.  

 વીસ વષર્ની આ�મુા ંજ �વુાન નાગરાજ કાશી પહ�ચી ગયા. કાશીમા ં

કે્ષમે�ર ઘાટ પર ક�દારગલીમા ં�વુાન નાગરાજ રહ�વા લાગ્યા. કાશીમા ંઅનેક અ�કે્ષત્ર 

હતા,ં �યા ં િવિવધ પ્રકાર� સાધના કરનાર અનેક સા�-ુસનં્યાસીઓ ત્રણેય સમય�ુ ં

ભોજન લેતા. અ�કે્ષત્રમા ંભોજન લે�ુ ંયોગ્ય ન લાગતા ં�વુાન નાગરા� શ્રમ�વૂર્ક 

ઉત્પાદન કર�ને પોતા�ુ ંભરણ-પોષણ કરવા�ુ ંન�� ક�ુ�. ત્યા ંતેમણે સીવણકામ શ� 

ક�ુ� અને રોજના ૪ થી ૬ �િપયા કમાવા લાગ્યા. બા�ુની હોટલમા ં ૧ �િપયામા ં
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શાકાહાર� ભોજન લેતા અને વધેલા �િપયા લોકોને વહ�ચી દ�તા. આમ, રોજ રાતે્ર તેઓ 

�િપયાના સદંભ�  �નૂ્યની �સ્થિતમા ંપહ�ચી જતા.  

પોતાનો મોટાભાગનો સમય તેઓ શા�ોના પઠન, ભજન અને 

ઉપાસનામા ંપસાર કરતા. રો�રોજ રટ�લા �લોકોના અથર્ �યાર� િવચારોમા ંઆવવા 

લાગ્યા ત્યાર� �વુાન નાગરાજ એને સાક્ષાત્કાર માનવા લાગ્યા અને એક સમયે તેમને 

લાગવા લાગ્�ુ ંક� તેમને િશવ�ના ંદશર્ન થવા લાગ્યા ંછે. િશવ�ના દશર્નનો આ ભ્રમ 

લગભગ ૩૦ વષર્ પછ� સાધના દરિમયાન �ૂર થયો હતો.  

આમ, એક વષર્ કાશીમા ંરહ�ને તેઓ અગ્રહાર પાછા ફયા�. માતા-િપતા 

અને અન્ય પ�રવારજનો ઉપરાતં કન્યાપક્ષના લોકો પણ �વુાન નાગરાજની 

પ્રતીક્ષામા ંહતા. �વુા નાગરાજ કાશીએથી પરત આવ્યા ક� બધાએ મળ�ને ૨૨ વષર્ની 

�મર થતા ં�ધુીમા ંતેમને પરણાવી દ�ધા. િવવાહ ઉત્સવ ૭ �દવસ �ધુી ચાલ્યો હતો.  

�વુાન નાગરાજના માતા અને પત્નીને (સા�-ુવ�ુને) સા�ંુ બન�ુ ંહ� ુ.ં 

એટલે જ �વુાન નાગરા� માતાની આજ્ઞા અને પત્નીની સલાહ માનીને �વન 

�વવા�ુ ંશ� ક�ુ�. પિત-પત્ની હમેંશા ંમાતા-િપતા, મોટાભાઈ અને ��ુ�ની આજ્ઞા 

પાળતા ંઅને એટલે જ કોઈપણ �દેુ્દ તેમની વચ્ચે વાદ-િવવાદ નહોતો થતો. આ જ 

�દવસોમા ંએક બનાવ બન્યો. બાળિવધવા બહ�નના સસરા કોઈ કારણોસર અગ્રહાર 

આવ્યા હતા. એક ચચાર્ વખતે તેમણે �વુા નાગરાજને આગ્રહ કય� ક� એ વાતનો 

જવાબ નાગરાજ એક પત્ર દ્વારા લખી મોકલે. આ વાત સાભંળ�ને �વુા નાગરાજની 

બહ�ને કટાક્ષમા ંક�ુ-ં  

“આ ભાઈની છાતી ફાડ��ુનેં તો પણ બે અક્ષર �ધુ્ધા ંન�હ નીકળ� 

શક�!”  

�વુા નાગરાજને લાગી આવ્�ુ.ં તેઓ હૉસપેટ ન�ક 

પપંાપિત(હમ્પી)મા ંપથ્થરની એક �ફુામા ંએકલા રહ�વા લાગ્યા. ભોજન તો કંઈ મળ�ુ ં

નહો� ુ,ં ફક્ત નદ��ુ ંપાણી પીને ચલાવતા. અહ� તેમણે છદંશા�નો અભ્યાસ શ� કય�. 

લગભગ દોઢ મ�હનામા ંતેઓ છદંોનો મમર્ સમ� ગયા અને છદંોબદ્ધ કિવતા કરવા 
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માડં�ા. હવે તેઓ ઘર� પાછા ફયા� અને બહ�નના સસરાને કિવતાની શૈલીમા ંપત્ર લખી 

મોકલાવ્યો, �નો કોઈ જવાબ આવ્યો નહોતો. 

આ ઘટનાનો પ્રભાવ એ પડ�ો ક� �વુા નાગરાજના �વનમા ંકિવતા 

અને લેખ લખવાનો કાયર્ક્રમ શ� થયો. અનેક કાયર્ક્રમોમા ંતેઓ કાવ્યપઠન અને ગાયન 

કરતા. ક�ટલીય પિત્રકાઓમા ંતેમના લેખ છપાવા લાગ્યા. તેમની કિવતાઓ વાચંી-

સાભંળ�ને લોકો અ�ભ�તૂ થઈ જતા.  

એક વખત એ�ુ ંબન્�ુ ંક� દ�શની સ્વતતં્રતા માટ�ની એક સભામા ં�વુા 

નાગરાજને કિવ તર�ક� બોલાવ્યા. �વુાન નાગરાજ ઉપ�સ્થત પણ રહ્યા. એ વખતે 

�ગે્રજ સરકાર આ પ્રકારની સભાઓને દ�શદ્રોહના કાયર્ક્રમ માનતી. કાયર્ક્રમને �તે 

�વુા નાગરાજ પ�ર�ચત લોકો સાથે બેઠા હતા. અચાનક જ પોલીસે સભામા ંબેઠ�લા 

લોક પર ગોળ�બાર શ� કર� દ�ધો.... �વુાન નાગરાજ બચી ગયા હતા..... પણ તેમની 

ડાબી-જમણી બા�ુએ બેઠ�લા બ�ે વ�ધાઈ ��ૂા હતા. તેમના ં�તૃદ�હ ઘર� પહ�ચાડ�ને 

�વુા નાગરાજ ઘર� આવ્યા.  

આ કાવ્યયાત્રા લગભગ બે વષર્ �ધુી ચાલી. પછ� તેની િનરથર્કતા 

સમ�તા ં‘કિવતા’ને િતલાજંલી આપી દ�ધી.  

લગ્નના ંબે વષર્ પછ� પ્રથમ સતંાન હ�ર(નરહ�ર)નો જન્મ થયો. સા�-ુ

સસરાની ઇચ્છા�સુાર હ�રને તેમની પાસે મોકલી દ�વાયો. હવે �વુા નાગરાજ મદ્રાસ 

પે્રસીડ�સીમા ં આવેલા િવજયવાડામા ં જઈને ઉત્પાદન સબંિંધત કાયર્ભાર સભંાળવા 

લાગ્યા. એમાથંી �િપયા પણ કમાવા લાગ્યા. છતાયં, આ કામમા ંતેમ�ુ ંમન લાગ્�ુ ં

ન�હ. વારંવાર એ જ પ્ર�ો તેમના મનમા ંવટંોળની �મ �મૂરાતા- 

‘બ્રહ્મ(સત્ય)થી ઉત્પ� થયે�ુ ં જગત િમથ્યા(અસત્ય) ક�મ? બ્રહ્મ જ 

બધંન અને મોક્ષ�ુ ંકારણ ક�મ? જો આ સમગ્ર બ્રહ્મની જ લીલા છે તો મારા હોવા ક� 

ન હોવાનો �ુ ંઅથર્? મારા સ્વત્વનો �ુ ંઅથર્? મારા કમર્ કરવાનો �ુ ંઅથર્? આ બધો 

�વનવ્યાપાર શા માટ�?’ 
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આખર� િવજયવાડા�ુ ંકામકાજ એક િમત્રને સ�પીને તેઓ અગ્રહાર પરત 

આવ્યા. હવે, પા�રવા�રક �વન �વતા ં �વતા ં પોતાની શકંાઓના સમાધાનને 

પ્રાથિમકતા આપીને તેના માટ� દર�ક સભંવ પ્રયત્ન કરવાનો િનણર્ય કય�. 

 

આ પાર ક� પેલે પાર 

  બ્રહ્મ, સત્ય, જગત, અસત્ય, િમથ્યા, બધંન, મોક્ષ, સમાિધ અને સનં્યાસ 

તથા અન્ય �દુ્દાઓ પર �વુા નાગરાજના મનમા ં પ્ર�ો�ુ ં ઘોડા�રૂ આવ�ુ.ં પણ 

સમાધાનની શ�આત બાળપણમા ં �ગેલા પ્ર�ોથી જ કરવાનો િનણર્ય કય�. 

પ�રવારજનોને �છૂ�ુ-ં 

  “આપણને પરંપરા અને �વૂર્જોને કારણે સન્માન મળે છે. આપણા 

�વૂર્જો સનં્યાસી થઈ ગયા. ક�ટલાક તો સમાિધ માટ� ખાડો ખોદ�ને એમા ંબેસી ગયા 

અને માટ� �રૂાવીને મર� ગયા. એ લોકોએ સમાજને �ુ ંઆપ્�ુ?ં” 

  આ પ્ર�નો જવાબ આપવામા ંપ�રવારજનોને ખાસ્સી તકલીફ પડ�. 

તેઓએ આપવા ખાતર જવાબ આપ્યો- 

  “શા�ોમા ં‘સનં્યાસ’ િવશે લખ્�ુ ંછે ક� એનાથી કલ્યાણ  થાય છે.”  

  �વુા નાગરાજને તો સત્ય �ધુી પહ�ચ�ુ ંજ હ� ુ.ં તેમણે આગળ �છૂ�ુ-ં 

  “એમના સનં્યાસથી કંઈ કલ્યાણ થ�ુ ંછે એ�ુ ંપ્રમાણ �ુ?ં”  

  “વેદાતંને � ુ ંબરાબર સમ�યો નથી.” આકે્ષપ થયો. 

  “વેદાતં બરાબર સમજવા માટ� �ુ ંકર�ુ ંપડશે?”  

  “શા�ો�ુ ંપદ્ધિતસર અધ્યયન કર�ુ ંપડ�.” 

  આ સાભંળ�ને �વુા નાગરાજ વેદો�ુ ંપદ્ધિતસર અધ્યયન કરવા તૈયાર 

થઈ ગયા. તેમના મામા�એ � ૃગેંર�ના શકંરાચાયર્ સ�હત અનેક િવદ્વાનોને વેદો�ુ ં
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અધ્યયન કરાવે�ુ.ં એમની પાસેથી જ શા�ોને સમજવાનો િનણર્ય લઈને �વુા 

નાગરાજ ઘર છોડ�ને મામા� પાસે ચાલ્યા ગયા અને વેદ-અધ્યયન શ� કર� દ��ુ.ં     

  પાચં વષર્ના અધ્યયન પછ� પછ� મામા�એ ક�ુ ંક� અધ્યયન �ણૂર્ 

થ�ુ.ં �વુા નાગરાજના �ખેુ વેદ ઉચ્ચારણ સાભંળવા લોકોની ભીડ ઊભરાતી. �વુા 

નાગરાજને વેદના �લોકો કંઠસ્થ થઈ ગયા હતા પણ પ્ર�ો તો ઠ�રના ઠ�ર જ હતા! 

માતાની હાજર�મા ં�વુા નાગરા� મામા� સાથે સવંાદ શ� કય�- 

  “બધંન અને મોક્ષ �ુ ંછે?” 

  “આપણે માયાવશ બધંનમા ંરહ�એ છ�એ.” મામા� એ જવાબ આપ્યો- 

“�યાર� આત્મા બ્રહ્મમા ંિવલય પામે છે તે ઘટનાને જ મોક્ષ કહ� છે.” 

  “આત્મા આવે છે �ાથંી?” 

  “સ્વય ંબ્રહ્મ જ આત્મા �પે �વોના હ્યદયમા ંિનવાસ કર� છે.” 

  “દર�ક �વ જન્મ-મરણના ચકરાવામાથંી ��ુક્ત મેળવવા માટ� િનરંતર 

પ્રયાસ કર� છે, આત્માને બ્રહ્મમા ંિવલય પામવા�ુ ંજ છે તો પછ� શા માટ� બ્રહ્મ આત્મા�પે 

�વના હ્યદયમા ંબેસે છે?”  

  હવે મામા� અને અન્ય િવદ્વાનો એકમેકની સામે પ્ર��ચૂક નજર� જોવા 

લાગ્યા અને ક્ષોભ અ�ભુવવા લાગ્યા.  

  “બ્રહ્મ ક�વી ર�તે આત્મા બનીને �વોના હ્યદયમા ંબેસે છે? ને જો એને 

�વોના હ્યદયમા ંજ બેસ�ુ ંછે તો પછ� મોક્ષ ક�મ ઈચ્છે છે?” 

  પાચં વષર્ની આટલી મહ�નત પછ� પણ પોતે પોતાના િપ્રય ભાણાની 

�જજ્ઞાસા �પૃ્ત નથી કર� શ�ા એ�ુ ંમામા�ને �ુઃખ હ� ુ.ં �વુા નાગરાજનો ઉદે્દશ્ય 

કોઈ વાદ-િવવાદ કરવાનો ક� શા�ાથર્ �તવાનો ક� કોઈને જરાય �ુઃખ પહ�ચાડવાનો 

નહોતો. એમને તો બસ પોતાના પ્ર�ોના જવાબ જોઈતા હતા અને માત્ર એ હ��થુી જ 

તેઓ પ્ર�ો કરતા હતા. પ્ર�ોની � ૃખંલા હ� અટક� નહોતી- 
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  “મ� વેદાતં(અદ્વતૈ મોક્ષ)મા ંવાચં્�ુ ં છે ક� બ્રહ્મ જ બધંન અને મોક્ષ�ુ ં

કારણ છે. મને સમ�વો ક� બ્રહ્મ જ બધંન અને મોક્ષ�ુ ંકારણ કઈ ર�તે છે?” 

  ઉપ�સ્થત િવદ્વાનોમાનંા કોઈની પાસે આ પ્ર�નો સચોટ જવાબ નહોતો. 

છતાયં �હ�મત એકઠ� કર�ને તેમણે જવાબ આપ્યો- 

  “આ�ુ ંકારણ તો બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ સમ� શકાય.”  

  “બ્રહ્મજ્ઞાન �ુ ંછે?”   

  “બ્રહ્મ અવ્યક્ત અને અવણર્નીય છે. � ૂગંો માણસ ગોળ ખાય તો તે 

ગોળના સ્વાદ િવશે કંઈ કહ� ન શક� એના �વી વાત છે.”  

  “બોલી ક� સમ� ના શકાય એવા ંબ્રહ્મજ્ઞાન�ુ ંકરવા�ુ ં�ુ?ં” તકર્ અટ�ા 

ન�હ- “અને બોલતો માણસ પણ ગોળ તો ખાતો જ હોય છે ને!”          

  “આ જગત તો બ્રહ્મની લીલા છે.” િવદ્વાનોએ �ૂની, �ણીતી અને 

�િતમ દલીલ કર�.  

  પણ �વુા નાગરાજ એમ �ા ંઅટકવાના ંહતા! તેઓને �િતમ સત્ય 

�ધુી પહ�ચ�ુ ંજ હ� ુ.ં વ્યગંાત્મક છટામા ંતેઓ બોલ્યા- 

  “�ુઓ, � લોકો વધાર� પડતો દા� પી �ય છે એ તો સરસ લીલા કર� 

છે! ને પાગલ લોકો તો એથીય વ� ુસાર� લીલા કર� છે! તો �ુ ંઆ બ્રહ્મ ‘પાગલ’ ક� 

‘દા��ડ�ુ’ં છે?” 

  િવદ્વાનો સમસમી ગયા. પોતાના મામા�ની પ્રિતષ્ઠાને કારણે �વુા 

નાગરાજ બ્રહ્મ માટ� આવી ભાષા અને આવા તકર્ કરવાના અપરાધ બદલ મળતી 

શાર��રક ક� માનિસક સ�માથંી બચી ગયા.  

               �વુા નાગરાજના �તઃકરણમા ંસતત િવચાર ચાલતા રહ્યા- 

  ‘જ્ઞાન�પી સત્ય પરમ પિવત્ર કહ�વા� ુ ંહોવા છતા ંરહસ્યમય ક�મ છે? 

આ ર�તે તો જ્ઞાનના આધાર� �ુ ંિનણર્ય લેવો? મા�ંુ �ુ�ંુબ વૈ�દક પરંપરાને સમિપ�ત છે 



22 । �દવ્ય પથ 

અને એમની િવદ્યા પ્રમા�ણત થઈ છે પણ એ�ુ ંપ્રમાણ તો દ�ખા� ુ ંનથી. ‘સનં્યાસ’નો 

આટલો મ�હમા શા�ોએ જ તો ગાયો છે. હા, બધા જ વેદાતં, શા� અને ઉપિનષદ 

કોઈ એક જ વાસ્તિવકતા તરફ ધ્યાન દોરતા ંલાગે છે. પરં�,ુ જ્ઞાન�ુ ંપ્રમાણ ક� સાક્ષી 

�સુ્તકો ન�હ, સ્વય ંમાનવ જ હોવો જોઈએ.’  

  ઈ�રવાદ� ક� અધ્યાત્મવાદ� પરંપરામા ંઆસ્થા હોવા છતા નાગરાજના ં

મનમા ંઆ બધા પ્ર�ોનો પવર્ત ખડકાયો હતો. તેમનો હ�� ુશા�ો ક� પરંપરાને ખોટા ં

સા�બત કરવાનો જરાય નહોતો. પરંપરા અને પ�રવારના સન્માન�ુ ંતેઓ સતત ધ્યાન 

રાખતા. �ાર�ક તો તેઓ કંઈક આ�ુ ંપણ િવચારતા-  

  “માર� િવચારધારા ખોટ� �દશામા ંજઈ રહ� છે? જો �ુ ંસા�ુ ંિવચા�ંુ � ં

તો પછ� કોઈ યોગ્ય ઉ�ર ક�મ નથી મળતો?”   

  એ સમયના વેદ�િૂત�ઓ અને ઉપિનષદ-વેદાતંના જ્ઞાનીઓને એકઠા 

કર�ને તેમની સમક્ષ પોતાના પ્ર�ો ર�ૂ કરવા�ુ ંન�� ક�ુ�. એમને ભેગા કરવા એ 

દ�ડકા ંભેગા ંકરવા ��ુ ંકામ હ� ુ!ં પણ મામા�ની પ્રિતષ્ઠાને કારણે એ કામ થઈ શ�ુ.ં 

ચચાર્ તો ઘણી ચાલી પણ કોઈ જ સમાધાન મળ્�ુ ંન�હ. એક સવંાદ તેમના મનમા ં

� ૂજંતો રહ્યો- 

  “આ બ�ુ ંસમજવા માટ� તાર� પોતે અ�ભુવ કરવો પડ�.” કોઈક� ક�ુ ં

હ� ુ.ં 

  “અ�ભુવ ક�વી ર�તે થાય?” 

  “સમાિધમા ંઅ�ભુવ થાય.” 

  “શેનો અ�ભુવ થાય?”  

  “જ્ઞાનનો, બ્રહ્મનો અ�ભુવ થાય. અજ્ઞાત જ્ઞાત થાય.”  
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  અન્ય ઘણા મહા��ુષોએ પણ કંઈક આવી સલાહ આપી-સમાિધમા ં

અ�ભુવ થાય. હવે �વુા નાગરાજને સમાિધ ઘણી જ મહત્વ�ણૂર્ લાગી અને િન�ય 

કય� ક� આ શર�રયાત્રા સમાિધ માટ� અિપ�ત કરવી જ પડશે.     

     �વવા માટ� આ બધા પ્ર�ોના જવાબ મળવા અિનવાયર્ લાગતા 

હતા. જ્ઞાનપ્રા�પ્તની �જજ્ઞાસા બળવ�ર બનતી જતી હતી. આધ્યા�ત્મક પ્ર�ોની 

સાથોસાથ દ�શની એ સમયની રાજનૈિતક પ�ર�સ્થિતઓ પણ તેમને િનરાશ કરતી. દ�શ 

�ગે્ર� શાસનથી સ્વતતં્ર થયો અને રાષ્ટ્ર�ય સિંવધાન�ુ ં િનમાર્ણ થ�ુ.ં તેનો પણ 

અભ્યાસ કય�. ‘રાષ્ટ્ર કોને કહ��ુ?ં રાષ્ટ્ર�યતા�ુ ં સ્વ�પ �ુ?ં રાષ્ટ્ર�ય ચ�રત્ર ક��ુ ંહો�ુ ં

જોઈએ?’ આ પ્ર�ોના જવાબના કોઈ ઠોસ આધાર સિંવધાનમા ં ન મળ્યા. છતાયં 

જનપ્રિતિનિધ પાત્ર હોવા�ુ ં સ્વી�ૃત થ�ુ,ં �નો આધાર ધન અને મતને માન્યો. 

સિંવધાનમા ંએક તરફ તો ધમર્ની િનરપેક્ષતાની વાત થઈ હતી અને બી� તરફ અનેક 

�િતઓ, સપં્રદાય તથા સ�દુાયોનો ઉલ્લેખ હતો. એક તરફ સમાનતાની વાતો હતી 

તો બી� તરફ આરક્ષણની. આ તમામ િવસગંતતાઓથી ��ુક્ત માટ� અને સ્વયંની 

�જજ્ઞાસાની ��ૃપ્ત માટ� સમાધીની તૈયાર� કરવા લાગ્યા. 

  એ વખતે એમની �મર લગભગ ૨૭-૨૮ હશે. તેમને �ણ હતી ક� જો 

પરંપરા છોડ�ને પોતાની ઈચ્છા�ુ ં કંઈ કર�ુ ં હોય, િવદ્વત સનં્યાસમા ં જ�ુ ં હોય તો 

પોતાની પત્ની, માતા અને ��ુ�ની અ�મુિત લેવી જોઈએ. અ�મુિત નહ� મળે એવી 

આશકંા તો હતી જ પણ અ�મુિત તો લેવી જ રહ�, �ુ ં કર�? આ બાબતે ગો�ષ્ઠની 

શ�આત ધમર્પત્નીથી કર�. પત્ની સમક્ષ પોતાના િવચારો વ્યક્ત કયાર્ અને વ�મુા ં

ઉમે�ુ�-  

  “સમાિધ માટ� એકાતંવાસ જોઈશે. ફળ-કંદ�ળૂ ખાવા ં પડશે અને 

જગંલમા ંરહ��ુ ંપડશે. આ બ�ુ ંતમારા માટ� �બૂ જ કષ્ટદાયક રહ�શે. તમા�ંુ �જુરાન 

ચાલે એ માટ� પયાર્પ્ત ધન છે. તમારા માતા-િપતા �દૃ્ધ થઈ ��ૂા ંછે. તમે એમની 

સેવામા ંરહો એ ઠ�ક રહ�શે.”  
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  “�યાર� આપણે પરણ્યા ંહતા.ં...” પત્નીએ જવાબ વાળ્યો- “ત્યાર� મારા 

િપતા�એ દર�ક પ�ર�સ્થિતમા ંતમાર� સાથે રહ�ને તમાર� સેવા કરવાની પ્રિતજ્ઞા મને 

લેવડાવી હતી. બોલો, �ુ ંતમાર� આજ્ઞા પા�ં ક� મારા િપતા�ની?” 

  “આપણે ઘોર વનમા ંજ�ુ ંપડશે...” કોઈ તકર્સગંત દલીલ ન મળતા ં

તેમણે એ જ િનવેદન ચા� ુરાખ્�ુ-ં “લાકડાની મોટ� બખોલ અથવા તો પથ્થરની 

�ફુામા ંક� પછ� કોઈ �ણર્ ખડં�રમા ંરહ��ુ ંપડશે. �ુ ંકંદ�ળૂ લેવા જગંલમા ંજઈશ અને 

વાઘ આવીને મને ફાડ� ખાશે તો તમે �ુ ંકરશો?” 

  “એમા ંઆટલી કિવતા કરવાની જ�ર નથી. તમે જગંલમા ંહશો તો �ુ ં

પણ જગંલમા ંજ હોઈશ. હવે વાઘ ક� કોઈ �નવર પહ�લા ંકોને ખાશે એ કઈ ર�તે કહ� 

શકાય? �નવર તો કોઈપણ શર�રને પોતાનો આહાર બનાવી શક� છે. જો એક શર�ર 

�નવરનો આહાર બનશે તો બી�ુ ંપણ ત્યા ંજ હશે, એ પણ �નવરનો આહાર બની 

જશે. એટલે એ તમા�ંુ ગ�ણત જ ખો�ંુ છે!” 

  આ જવાબ સાભંળ�ને નાગરાજ તો દંગ રહ� ગયા હતા! 

  ધમર્પત્ની સાથે વાતાર્લાપ કયાર્ પછ� નાગરા� સમાિધ હ�� ુજગંલમા ં

જવાની મ�ૂંર� �ગે પોતાના ં �જૂનીય મા�શૃ્રીને િવનય�વૂર્ક પ્રાથર્ના કર�. માતા 

પહ�લેથી જ તેમના માટ� ��ુ સમાન હતા. માતા પાસેથી જ તેઓ ‘શ્રીિવદ્યા ઉપાસના’ની 

દ�ક્ષા, આ�વુ�દ અને �યોિતષ�ુ ંિશક્ષણ પામ્યા હતા. માતા પાસેથી આજ્ઞા માગંી તો 

હરખભેર જવાબ મળ્યો- 

  “�ુ ં  સ્વિવવેકથી � િનણર્ય લઈશ એનાથી વ� ુસારો િનણર્ય તારા 

માટ� કોઈ બી�ુ ંન�હ� લઈ શક�. મારા આશીવાર્દ છે ક� � ુ ં� પ્રયત્ન કર�શ એ સદાને 

માટ� �ભુ રહ�શે, � ુ ંએમા ંસફળ થઈશ.”  

  માતાના આશીવાર્દ લીધા બાદ ��ુ�ની અ�મુિતનો િવચાર કય�. 

� ૃગેંર� પહ�ચીને ��ુ� (� ૃગેંર� મઠના શકંરાચાયર્ શ્રી ચદં્રશેખર ભારતી�) ની સમક્ષ 

ઉપ�સ્થત થયા. ��ુ� તો ધ્યાનમા ંિનમગ્ન હતા. �જજ્ઞા� ુનાગરા� ઘણી રાહ જોઈ 

અને પછ� રાિત્રના રોકાણ સ્થળે જતા રહ્યા. બી� �દવસે પણ એ�ુ ંજ બન્�ુ.ં ત્રી� 
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�દવસે ��ુ�એ �ખો ખોલી. �જજ્ઞા� ુનાગરા� અ�મુિતની પ્રાથર્ના કર�. ��ુ�એ 

આશીવાર્દ આપ્યા-  

  “તમારો સકંલ્પ બરાબર છે. તમે સફળ થશો. નમર્દાના �કનાર� સાધના 

કરો.”  

  �જજ્ઞા� ુનાગરાજ તો �ણે �મી ઊઠ�ા! ��ુ�ને પ્રણામ કર�ને પરત 

આવ્યા. ��ુ�ના આશીવાર્દ તો મળ્યા જ અને સાથે સાધના�ુ ંસ્થળ પણ ન�� થઈ 

ગ�ુ.ં પરં�,ુ અ�કુ સમય પછ� ધ્યાનમા ંઆવ્�ુ ંક� સાધના�ુ ંસ્થળ ન�� નથી થ�ુ.ં 

ક�મ ક� નમર્દાનો �કનારો અમરકંટકથી શ� થઈને અરબ સ�દુ્ર �ધુી લગભગ ૨૦૦૦ 

�કલોમીટર લાબંો છે! આ ૨૦૦૦ �કલોમીટર લાબંા �કનારા પર સાધના કરવા ચો�સ 

કયા સ્થળે જ�ુ?ં આ બાબતે સ્પષ્ટ�કરણ કરવા ��ુ� પાસે તો પાછા જવાય ન�હ. 

��ુ� તો ફર� ધ્યાનમા ં િનમગ્ન થઈ ગયા હશે. સ્વ-િવવેકથી જ નમર્દાના આરંભ 

સ્થળે-અમરકંટક જઈને સાધના કરવા�ુ ંન�� ક�ુ�.  

  માતા� અને ��ુ�ની આજ્ઞા મળ્યા બાદ �જજ્ઞા� ુનાગરા� પોતાના 

��ૂય િપતા� સમક્ષ આ પ્રસ્તાવ ��ૂો. િપતા� બોલ્યા-  

  “�ુ ંવેદ અને અધ્યાત્મમા ંમાને છે. અમે �વીએ ત્યા ં�ધુી તારા જપ-

તપ, યજ્ઞ અને સમાિધ અમાર� સેવા જ છે. વેદ-િવચારના સદંભર્મા ંએ�ુ ંપાલન કર�ુ ં

એ જ તારો ધમર્ છે.”  

  િપતા�ની આજ્ઞા�ુ ંપાલન તો કરવા�ુ ંજ હ� ુ.ં યોગ્ય સમયે સમાિધ 

માટ� નીકળવા�ુ ં�જજ્ઞા� ુનાગરા� ન�� ક�ુ�. દરિમયાન સસરાનો મત લેવો યોગ્ય 

માન્યો. સસરાએ ક�ુ-ં 

  “૬૦ વષર્ની �મર પછ� વાનપ્રસ્થમા ંજવાય.”  

  “તમાર� વય ક�ટલી થઈ છે?” 

  “૬૨ વષર્.”  
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  “તો...” �જજ્ઞા� ુનાગરા� ધીર�થી �છૂ�ુ-ં“તમે અહ� �ુ ંકરો છો?” 

  સસરા િન�ુ�ર થઈ ગયા! 

બધાના પરામશર્ના ફળસ્વ�પે સમાિધ માટ� અમરકંટક જવાની યોજના 

શ� કર�. િપતા�ના ંવચનને ધ્યાનમા ંરાખીને પોતાના બધા કાયર્ક્રમો, લેવડ-દ�વડ 

વગેર� ��ંુૂ કરવામા ંલાગી ગયા. યોજના �તગર્ત, સાધના વખતે પત્ની અને બાળકોના 

ભરણપોષણ માટ�, પોતાની સપંિ� વેચીને ધન એક�ંુ ક�ુ�. એક િમત્ર, � િનઃસતંાન 

હતો તે પા� ંઆપવાની શરતે એ ધન ઊછ��ુ ંલઈ ગયો....... લઈ ગયો એ લઈ ગયો! 

અમરકંટક જવાની યોજના િનષ્ફળ જતી જોઈને નાગરાજ �ચ�િતત થયા. પણ પત્નીએ 

ક�ુ-ં 

“�િપયાની આટલી �ચ�તા હતી તો સપંિ� વેચી જ �ુ ંકામ? સાધના 

કરવા જ�ુ ંછે ને? �ુ ંતમાર� સાથે જ �.ં �ુ ંઅને બાળકો પણ કંદ�ળૂ ખાઈને ચલાવી 

લઈ�ુ.ં” 

આ સાભંળ�ને નાગરાજને સિધયારો મળ્યો. પછ� ક�ટલાક �દવસોમા ંજ, 

લગભગ ૧૯૪૭ના �તમા,ં મા�શૃ્રી�ુ ંશર�ર શાતં થઈ ગ�ુ.ં એના એકાદ મ�હનામા ં

જ િપતા��ુ ં શર�ર શાતં થ�ુ.ં પ�રવારની પરંપરા�સુાર મરણોપરાતં કરવામા ં

આવતા ંકમ�ની િશષ્ટતાનો િનવાર્હ એક વષર્ ચાલ્યો. 

આખર�, �ડસેમ્બરના ં�િતમ �દવસોમા ંનાગરાજ પત્ની અને એક વષર્ની 

�તુ્રી સાથે અગ્રહાર છોડ�ને, મદ્રાસ (ચે�ાઈ) - િવશાખાપટ્ટનમ – િવલાસ�રુ –પ�ડ્રા 

રૉડ થઈને અમરકંટક પહ�ચ્યા. પછ� આ શર�રયાત્રામા ંએક ક� બે વખત જ અગ્રહાર 

આવવા�ુ ંથ�ુ ંહ� ુ.ં 
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અમરકંટક 

  તીથર્સ્થાનોએ જઈને �ણુ્ય મેળવવાની �બૂ �ૂની પરંપરા ભારતવષર્મા ં

છે. મધ્યપ્રદ�શના અ�પૂ�રુ �જલ્લામા,ં મૈકલ પવર્તરાિશમા ંઆવે�ુ ંઅમરકંટક એક 

પ્રચ�લત તીથર્સ્થાન છે. અહ�થી નમર્દા ઉ�્ ભવે છે. નમર્દા ભારતની હમેંશા ંજળસભર 

રહ�તી નદ�ઓમાનંી એક છે. �મ ઉ�ર ભારતમા ંગગંા પિવત્ર અને �જૂનીય મનાય 

છે તેમ મધ્ય ભારતમા ંનમર્દા સન્માનનીય છે. 

  આ� તો અમરકંટક દ�શના ંઅગ્રગણ્ય પયર્ટન-સ્થળોની હરોળમા ંસ્થાન 

પામવાની તૈયાર�મા ંછે. અહ�ની જનસખં્યા ૧૦,૦૦૦ �ધુી પહ�ચી ગઈ છે. પવર્તોથી 

ઘેરાયલા અને જગંલમા ં �સ્થત આ સ્થળે યાિત્રકોને રોકાવા માટ� ઉ�મ હોટ�લ્સની 

�િુવધા છે. અહ� સરકાર દ્વારા ઘણા ંરમણીય અને પ્રા�ૃિતક સ્થળો િવકાસ પામ્યા ંછે. 

અહ� પહ�ચવા માટ� િવિવધ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. પ�ડ્રા રૉડથી �પ 

અથવા કાર થક� અમરકંટક પહ�ચી શકાય છે. જબલ�રુ, શહડોલ તરફથી બસ દ્વારા 

આવી શકાય છે. નમર્દા-ઉ�્ ગમમા ંસ્નાન કરવા લાખો પયર્ટકો દર વષ� આવે છે.  

  પરં�,ુ આજથી લગભગ ૬૫ વષર્ પહ�લા ંઅમરકંટક એક ના�ુ ંગામ�ુ ં

હ� ુ,ં �ની જનસખં્યા ૧૫૦ આસપાસ હશે. એ વખતે અમરકંટક પહ�ચવા માટ� 

આ�િુનક સાધનો નહોતા.ં પ�ડ્રા રૉડથી(અહ�થી અમરકંટક ૩૦-૩૫ �કલોમીટર �ૂર છે) 

દર�ક વસ્� ુઘોડા દ્વારા અમરકંટક આવતી.  

પ�ડ્રા રૉડ સ્ટ�શન �ધુી �જજ્ઞા� ુનાગરાજ આવી ગયા હતા. તેઓ પત્ની, 

તેઓની એક વષર્ની �તુ્રી અને ઘોડા પર લદાયેલા સામાનના પોટલા ંસાથે વાઘ�કુ્ત 

ઘનઘોર જગંલમા ં ૩૦-૩૫ �કલોમીટર ચાલીને ૩૧મી �ડસેમ્બર, ૧૯૪૯ની રાતે્ર ૮ 

વાગ્યે અમરકંટક પહ�ચેલા. ‘રામબાઈ ધમર્શાળા’મા ંતેઓ રાત રોકાયા.  

૧લી �ન્�આુર�, ૧૯૫૦ ની સવાર� �યૂર્ના ંદશર્ન થયા.ં એ �દવસોમા ં

અમરકંટકમા ં�બૂ જ ઠંડ� પડતી હતી. વહ�લી સવાર� તો �મુ્મસ અને ઝાકળ એવા 

છવાયેલા ંહોય ક� �ણે ધરતીએ સફ�દ ચાદર ઓઢ� ન હોય! પ્રભાતે જ તેઓ નમર્દા 
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મ�ંદર� ગયા અને નમર્દા�ંુડમા ં સ્નાન ક�ુ�. જરા રાહતની અ��ુિૂત થઈ. સાથે જ 

પોતાના લ�યની, આગળની યાત્રાનો પણ િવચાર આવ્યો. 

  શ�આતમા ંતો અહ�ના લોકો તેમને ‘મદ્રાસી સા�’ુ કહ�તા.ં થોડા ં�દવસો 

�ધુી તેમના વ્યવહાર અને કાયર્ને િનહાળ્યા પછ� ‘મહારાજ’ કહ�ને બોલાવવા�ુ ંશ� 

ક�ુ�. મહારાજ નાગરાજ િવચારવા લાગ્યા- 

  ‘અમરકંટક િન�ન વન હશે એમ માનીને �ુ ંઅહ� આવ્યો હતો. અહ� 

પણ ક�ટલાક લોકો તો િનવાસ કર� જ છે. તો �ુ ંમાર� અિધક િન�ન વન તરફ જ�ુ ં

પડશે ક� અહ� જ સાધના થઈ શકશે?” 

  આ િવચારો સાથે તેમણે અહ�ના લોકોની રહ�ણીકરણી, બોલચાલ અને 

િવચાર-વ્યવહાર પર ધ્યાન આપવા�ુ ંશ� ક�ુ�. તેમણે જો�ુ ંક� મોટાભાગના પ્રૌઢ લોકો 

સવાર� નમર્દામા ંસ્નાન કર� છે. પછ� ઘર� જઈને ચા-નાસ્તો પતાવીને બીડ� પીવે છે ક� 

તમા�ુ�ુ ંસેવન કર� છે અને ગ�ંપો ક� ચોપાટ રમવા બેસી �ય છે. કોઈ તો ગા�ં ક� 

ભાગં�ુ ંસેવન પણ કર� છે. મહારાજ નાગરાજ માટ� આ અત્યતં િવ�ચત્ર હ� ુ.ં તેમણે 

િવચા�ુ�- 

  “આ �દૃ્ધો સાથે �ુ ંરહ�શ તો તેઓ મને પણ તેમની પ્ર�િૃતમા ંજોડાવાનો 

આગ્રહ કરશે. �ુ ં તેમની સાથે જોડાવાની ના પાડ�શ તો તેઓ મને ‘ક�ત’ માણસ 

માનશે અને જો �ુ ંતેમની સાથે જોડાઈશ.... તો તો સાધના થઈ રહ�! હવે �ુ ંક�ંુ? 

અહ� જ ર�ુ ંક� અહ�થી ભાગી નીક�ં?”  

 

  ૩૦ વષ�ય મહારાજ નાગરા� સ્વયનેં ગભંીર �દ્વધામા ંજોયા. તેમની 

�સ્થિત �ડૂ� વચ્ચે સોપાર� �વી હતી. આ માનિસક ઉથલ-પાથલ વચ્ચે તેઓ સ્થાનીય 

આ�દવાસીઓ સાથે એક મ�હનો ફયાર્. જગંલમા ં થનાર� ઘણી બધી જડ��ટુ્ટીઓ, 

ઔષિધઓ અને કંદ�ળૂ તેમણે ઓળખી કાઢ�ા ંઅને � અ�ણ્યા હતા તેમના ં િવશે 

સ્થાનીય લોકો સાથે વાતચીત કર�ને �ણી લી�ુ.ં એ �દવસોમા ંનમર્દાને �કનાર� બ્રાહ્મી 

�બૂ થતી હતી, �ના �ણુ િવશે તેમણે આ�વુ�દમા ંવાચેં�ુ.ં આમ, મહારાજ નાગરાજ 
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એ િનષ્કષર્ પર પહ�ચ્યા ક� અમરકંટકમા ંકંદ�ળૂ ખાઈને �વતા રહ� શકાશે. પણ આ 

લોકો સાથે ક�વી ર�તે રહ��ુ?ં હમેંશની �મ આ સકંટ પણ તેઓએ પત્ની સમક્ષ ર�ૂ 

ક�ુ�. પત્નીએ સલાહ આપી- 

  “ એ લોકોને કારણે તમે ક�મ હ�રાન થાઓ છો? એમને એમની ર�તે 

�વવા દો અને તમે તમા�ંુ �વન �વો, સાધના કરો. તમે સવારથી સાજં �ધુી 

સાધના કરો. તમે કોઈની પાસે જશો ન�હ, કોઈ તમાર� પાસે ન�હ� આવે.”  

  આ સાભંળ�ને મહારાજ નાગરાજ પ્રસ� થયા. 

અમરકંટકના િનવાસીઓ સાથે તાલમેલ થયો તો એક ન�ુ ંસકંટ આવી 

પહ�ચ્�ુ.ં વષર્ ૧૯૫૦મા ં પાકા રસ્તાઓ, મોબાઈલ ફોન, ટ�.વી. ��ુ ં ક�ુ ં જ 

અમરકંટકમા ંન હોવા ંછતાયં �ૂર �ૂર �ધુી એ વાત ફ�લાઈ ગઈ ક� એક ‘મદ્રાસી સા�’ુ 

�હૃસ્થ હોવા છતા ંસમાિધનો પ્રયત્ન કર� રહ્યા છે.  

એ �દવસોમા ં અમરકંટક ગભંીર સાધનાસ્થળ મના� ુ.ં અનેક સા�-ુ

સાધકો આ અ�સ્તત્વના મમર્ને સમજવાના પ્રયાસમા ંલાગેલા રહ�તા. ‘મદ્રાસી સા�નુા 

સમાચાર’ને ઘણાએં હસી નાખં્યા તો ઘણાનંા અહકંાર પર ફટકો પડ�ો- ‘સસંારના ં�ખુ 

અને �િુવધાઓનો ત્યાગ કર�ને વષ�થી પ્રયત્નશીલ રહ�વા છતા ંપોતાને � ઉપલબ્ધ 

નથી થ�ુ ંએ પામવાની એક �હૃસ્થ, �ખુ-�િુવધા ભોગવનારો એક સસંાર� મ�ષુ્ય 

કલ્પના પણ કઈ ર�તે કર� શક�!’  

કોઈક� એમને અવળા રસ્તે ચડાવી દ�ધા હશે એમ માનીને એક સા� ુ

હલ્દ્વાનીથી ચાલીને અમરકંટક આવ્યા- મહારાજ નાગરાજને સમય ન વેડફવાની 

સલાહ આપવા. તેમણે ક�ુ-ં 

 “�ુઓ, આ ર�તે પોતાને, પત્નીને અને નાના ંબાળકોને કષ્ટ આપવાથી 

કંઈ પ્રાપ્ત ન�હ� થાય. શા�ોમા ંસ્પષ્ટ લખ્�ુ ંછે ક� �હૃસ્થ વ્ય�ક્તને સમાિધ પ્રાપ્ત ન 

થાય. આ ર�તે �વન વેડફવામા ંકોઈ ઔ�ચત્ય છે?” 
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“મ� મા� �વન માર� �જજ્ઞાસાઓના જવાબ મેળવવા માટ� લગાવવા�ુ ં

ન�� ક�ુ� છે.” મહારાજ નાગરા� િવનમ્રતાથી ક�ુ-ં “પ્ર�ોના જવાબ મેળવ્યા િવના 

�વન �વવાનો કોઈ જ અથર્ મને નથી દ�ખાતો. મારા આ સકંલ્પમા ંપત્ની અને 

સતંાનો સાથે જ છે.” 

“પણ આમ વ્યથર્ પ્રયત્નો કરવાનો �ુ ંફાયદો?” સા�એુ પ્ર� કય�. 

“મને િવદ્વાનો અને મારા ��ુજનોએ આ�ાસન આપ્�ુ ંછે ક� સમાિધમા ં

મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, �ના ફળસ્વ�પે માર� �જજ્ઞાસાઓ સતંોષાશે.” મહારાજ નાગરા� 

િવ�ાસ�વૂર્ક ક�ુ-ં “તો, સમાિધના પ્રયત્ન િસવાય માર� પાસે બીજો કોઈ િવકલ્પ જ 

નથી. પછ� ભલે ને આ પ્રયાસમા ંઆ �વનની આ�ુિત આપવી પડ�.”     

મહારાજ નાગરાજની દ્રઢ િનષ્ઠા જોઈને પેલા સા� ુપાછા જતા રહ્યા.  

                         

 

 

    

 

સાધના 

  આમ, બધા પાસાઓં પર ગહન િવચાર કર�ને, અનેક બાબતોની 

ચકાસણી કર�ને, સ્વ-િવવેકથી િનણર્ય કય� ક� આરં�ભક �સ્થિતમા ં સવારના ૬ થી 

સાજંના ૬ �ધુી સાધના કરવી. હવે ગામલોકોની સ્વી�ૃિતથી એમ�ુ ંરહ�વા�ુ ં‘રામબાઈ 

ધમર્શાળા’મા ં ગોઠવા�ુ.ં સાધનાના સ્થળની બા�ુમા ં એક �ૂ�ુ ં મકાન હ� ુ,ં � 

‘કાઠબગંલા’ નામે ઓળખા� ુ.ં  

  દ�શભરમા ં િશવરાિત્રનો તહ�વાર ઉજવાતો હતો અને ત્યાર� અહ� 

મહારાજ નાગરાજની સાધનાનો પ્રથમ �દવસ હતો. સાધના શ� કર� ક� તરત જ 

દરવા�મા ંએક સાપ દ�ખાયો. સફ�દ રંગનો એ સાપ મહારાજ નાગરાજથી છ-સાત �ટ 
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�ૂર હતો. તે દરવા�માથંી દોઢ�ક �ટ �દર આવ્યો. લગભગ ૧૫-૨૦ િમિનટ �ધુી 

ફ�ણ ચડાવીને બેસી રહ્યો અને પછ� બહાર નીકળ� ગયો. મહારાજ નાગરાજને અ��ુિૂત 

થઈ ક� ઓરડો અનેક પ્રકારની �વુાસથી મહ�ક� ઊઠ�ો હતો. મહારાજ નાગરાજ 

ચમત્કારને નમસ્કાર કરવાને તો બાળપણથી િતલાજંલી આપી ��ૂા હતા! આ ઘટના 

િવશે વધાર� િવચાયાર્ િવના, તેને એક �ભુ સકં�ત માનીને, સાધના શ� કર�.  

  માતા દ્વારા પ્રદાન થયેલી અને ��ુ� દ્વારા સમિથ�ત થયેલી શ્રીિવદ્યા 

ઉપાસના િવિધથી સાધના િનરંતર ચાલતી રહ�. સમય જતા ંઅહ�ના લોકો તેમને 

પોતાના પ�રવારના સભ્ય માનવા લાગ્યા હતા. છતા ંપણ કંદ�ળૂ ખાતી વખતે અને 

પત્નીની આવશ્યકતાઓની �િૂત� હ�� ુલોકોને �િપયા ન આપી શકાય એ વખતે મહારાજ 

નાગરાજ રંજ અ�ભુવતા. �િપયાના અભાવે દોઢ-બે વષર્ તેઓ સાધનામા ંમન ન 

લગાવી શ�ા. �િપયા લઈને ભાગી ગયેલો િમત્ર તેમને વારંવાર યાદ આવતો. એ 

સ્મરણ તેમને િવચ�લત કર� �કૂ� ુ.ં આ �સ્થિતમા ંપણ પત્નીની વાતોએ તેમનો ઉત્સાહ 

વધાય�, ક�ુ-ં 

  “�િપયાની આટલી �ચ�તા હતી તો સાધના કરવા આવ્યા જ ક�મ? 

તમતમાર� સાધના કરો, બાક� બ�ુ ં�ુ ંસભંાળ� લઈશ.”  

  પત્ની સાથે થયેલા આ સવંાદ�ુ ંસ્મરણ કરતા ંઅને એ સન્માનજનક 

સબંધંને ઓળખતા મહારાજ નાગરા� સ્વયનેં અત્યાિધક સૌભાગ્યશાળ� માન્યા તથા 

પોતાના પત્નીને વરદાન�પ સ્વીકાયાર્. તેઓ જોઈ શ�ા ક� પાછળના આઠ વષ�મા,ં 

લગ્નથી લઈને અમરકંટક આવવા �ધુી, તેઓ તેમના પત્નીના વાલી હતા, પણ હવે 

એમના પત્ની એમના વાલીની �િૂમકામા ંપ્રસ્�તુ થઈ રહ્યા છે.  

  આ �િૂમકા એમના પત્નીએ સાધનાકાળથી માડં�ને �વનની �િતમ 

ક્ષણ �ધુી િનભાવી હતી. આ પ્રસગં પછ�થી તેઓએ પોતાના ંપત્નીને ‘મહાત્મા’ કહ�ને 

સબંોધવા�ુ ંશ� ક�ુ�. (આ�, ૨૫/૦૨/૨૦૧૪ની સવાર� �યાર� આ વાત નીકળ� ત્યાર� 

આદરણીય બાબા�એ ક�ુ,ં ‘માર� સાધનાના ંપ્રથમ ૩૦ વષર્ �ધુી મારા ંમા�શૃ્રી, પછ� 

પત્ની અને હવે દ�કર� �.ુ શ્રી અમ્બા��ુ ંઅિત મહત્વ�ણૂર્ યોગદાન ર�ુ ંછે.’) 
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ક�ટલાક �દવસો પછ� દ�કર��ુ ંઅવસાન થઈ ગ�ુ.ં એ વખતે મહારાજ 

નાગરાજની માનિસકતા આસ્થાપ્રધાન હતી. તેઓએ દ�કર�ના અવસાનને િનયિત 

માનીને સ્વીકાર� લી�ુ ંહ� ુ.ં 

આ ર�તે ડગમગ થતી પ�ર�સ્થિતઓ વચ્ચે પણ સાધના ચાલતી રહ�. 

અહ� આવ્યાને દોઢ�ક વષર્ થયા ંપછ� એક �દવસ ગામલોકો મહારાજ નાગરાજ પાસે 

આવ્યા અને બોલ્યા- 

“તમે આમ કંદ�ળૂ ખાઓ છો એ અમારાથી નથી સહ�વા� ુ.ં હવેથી અમે 

તમને જમાડ��ુ.ં” 

“તમે લોકો માર� સાધનામા ંઅડચણ બનશો તો �ુ ંઅહ�થી ચાલ્યો 

જઈશ.”  

હવે ગામલોકોને મહારાજ નાગરાજ અને પ�રવારની િનષ્ઠા પર િવ�ાસ 

થઈ ગયો હતો.  તેઓ નહોતા ઇચ્છતા ક� મહારાજ નાગરાજ અમરકંટક છોડ�. એટલે 

ગામલોકોએ મળ�ને જગંલમા ંજમીનનો એક ભાગ એમના માટ� ન�� કય�. શ�આતમા ં

તો એ લોકોએ જ ખેતર ખેડ�ુ,ં વાવણી કર�, કાપણી કર� અને અનાજ મહારાજ 

નાગરાજના ંઘરમા ં�કૂ� દ��ુ.ં એમાથંી જ ક�ટ�ુકં વાવીને મહારાજ નાગરા� ઉપજ 

વધાર�. ન તો �િપયા લાવ્યા ક� ન ખચ્યાર્, ત્યા ંજ ઊગાડ�ુ ંઅને ત્યા ંજ વાવ્�ુ.ં 

ત્યાર� પણ મોટાભાગે તો ફળ અને કંદ�ળૂ જ ખાતા. સતંાનો થયા પછ� 

પણ આ ક્રમ ચાલતો જ રહ્યો. ત્રણેય સતંાનો (મોટા દ�કરા�ુ ંનામ માક�ડ�ય, દ�કર��ુ ં

નામ શારદાઅમ્બા અને નાના દ�કરા�ુ ંનામ લ�મીપ્રસાદ) સાથે જગંલમા ંજતા ંઅને 

િવિવધ ફળ તથા કંદ�ળૂ તોડ� લાવતા,ં �ને �હ�દ�મા ં�લુર, વટ, કર�દ�, સફ�દ �સૂલી 

અને મલાઈકંદ કહ� છે. ઘરમા ં�ત�તના ંભોજન નહોતા ંબનતા,ં ભાત બનતા અથવા 

તો ફક્ત રોટલી બનતી. ઘરમા ંવાસણો ૨-૪ જ હતા. એટલે મોટભાગે તો બધા એક 

જ થાળ�મા ંજમી લેતા.ં  

�મણે સાધનાનો જરાક પણ પ્રયત્ન કય� હશે અથવા એના િવશે જરા 

�ણ્�ુ ંહશે એને �દાજ હશે ક� એ ક�ટ�ુ ંકપ�ંુ કામ છે. મહારાજ નાગરા� એક પે્રરણાવશ 
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�યૂર્ ત્રાટક કરવાનો િન�ય કય�. સતત ચાર �દવસ �ધુી, �યૂ�દયથી �યૂાર્સ્ત �ધુી, 

�યૂર્ સામે એકધા�ંુ જોઈ જ રહ્યા.... �ખોની �ુદર્શા ન�તર� લીધી.. એ�ુ ંલાગવા માડં� ુ ં

હ� ુ ંક� હવે બાક��ુ ં�વન �ધાપામા ંજ વ્યતીત થશે. પણ સયંોગવશ બન્�ુ ંએ�ુ ંક� 

એ જ વખતે એક વ્ય�ક્તએ મહારાજ નાગરાજને ઘી, �ૂધ, દહ� અને એક છાબડ� ભર�ને 

�લુબકાવલી �લની ભેટ આપી. એ વ્ય�ક્તની પત્નીને એક અસાધ્ય બીમાર�માથંી 

મહારાજ નાગરા� ઉગાર� હતી. એટલે �શુ થઈને એ વ્ય�ક્તએ આ ભેટ મહારાજ 

નાગરાજને ધર� હતી. માતા� પાસેથી પ્રાપ્ત કર�લ આ�વુ�દિશક્ષણમા ં�લોના રસ 

કાઢવા�ુ ંઅને �ખો માટ� એનો ઉપયોગ કરવા�ુ,ં મહારાજ નાગરાજને યાદ હ� ુ.ં 

�લુબકાવલી �લનો પ્રયોગ સફળ રહ્યો અને �ખો ફર�થી સ્વસ્થ થઈ ગઈ. 

   ધ્યાન કરતી વખતે �ઘ આવવા લાગતી તો અમરકંટકની ઠંડ�મા ંપણ 

બરફ�કુ્ત પાણીથી ભર�લા મોટા પાત્રમા ંઊભા રહ�ને સાધના કરતા. પેશાબ ક� શૌચ 

ગયા પછ� પણ સ્નાન કર�ુ ંપડ� ુ.ં તેઓ �દવસમા ંઘણી વખત સ્નાન કરતા.  

લ�ય પ્રત્યેની તેમની િનષ્ઠાની પરાકાષ્ઠા તો ત્યાર� દ�ખાઈ �યાર� 

ધ્યાનમા ંસતત બેસી રહ�વાને કારણે પગ ��ૂ ગયા અને પીડા થવા લાગી. તેમણે 

િવચા�ુ�- 

‘જો આ પીડા �ૂર ન થઈ તો શર�ર છોડ� દઈશ. સાધનામા ંસાથ ન 

આપે એ�ુ ંશર�ર �ુ ંકામ�ુ?ં’  

સાધનાના ંમજ�તૂ સકંલ્પ અને ઘર�� ુઉપચારોને કારણે એ પીડા નષ્ટ 

થઈ શક� અને સાધના આગળ વધવા લાગી. ત્રણેય સતંાનોના ં પાલન-પોષણ, 

ભણતર , અને ખેતીમા ંપત્નીનો સહયોગ તો તેઓ કરતા જ હતા. સાધના પણ િનરંતર 

ચાલતી હતી. તેઓ બાળકોને રમાડતા, ખેતર� લઈ જતા, ખેતરમા ંકામ કરતા અને 

૧૨ કલાક સાધના પણ કરતા. પત્ની દ્વારા ઘરની સારસભંાળ, ગાયોની સેવા, ઘરના 

ખચાર્ અને પિતની સેવા થતી.   
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સમાિધ 

શા�ોમા ંઆગમતતં્ર ઉપાસનાથી ત્રણ શ�ક્તઓ ��તૃ થવા�ુ ંવણર્ન 

છે- �ક્રયાશ�ક્ત, ઇચ્છાશ�ક્ત અને જ્ઞાનશ�ક્ત. પણ આ શ�ક્તઓના �ગરણ થવાથી �ુ ં

થાય એની મહારાજ નાગરાજને કોઈ સ્પષ્ટ �ચૂના નહોતી. તેમને હતી તો બસ, 

��ુ�લુ્ય માતા� અને ��ુ� દ્વારા પ્રદાન થયેલી સાધનાિવિધમા ં�ડ� આસ્થા. 

સાધનાના પ્રથમ ચરણમા ં��ૂ-પાઠ અને પ્રાથર્નાની િવિધ �ખુ્ય હતી, 

� લગભગ ૫ વષર્ �ધુી ચાલી. હવે મહારાજ નાગરાજ�ુ ંમન સાધનામા ંબરાબર 

લાગવા માડં� ુ ં હ� ુ.ં �દ્વતીય ચરણમા ં ધ્યાનિવિધ �ખુ્ય રહ�. સાથે ��ૂ-પાઠ અને 

અચર્ના-પ્રાથર્નાની િવિધ તો ચાલતી જ હતી. એમા ંપ�રપક્વ થતા ં૫ વષર્ થઈ ગયા ં

અને પછ� ��ૂ-પાઠ ધીર�-ધીર� ઓછા ંથતા ંગયા.ં તેની જગ્યાએ ધ્યાન સતત ૧૨ 

કલાક �ધુી ચાલ� ુ.ં પછ�ના ં૫ વષ�મા ંધ્યાનની �સ્થિતનો સમયગાળો ૧૨ કલાકથી 

વધીને ૧૮ કલાક થઈ ગયો. ��ૂ-પાઠ અને પ્રાથર્ના-અચર્નાની હવે જ�ર નહોતી. 

આગળના ં૫ વષ�મા ંધ્યાન સમાિધમા ંિવલય પામવા લાગ્�ુ.ં ૨૦ વષર્ થતા ં�ધુીમા ં

૧૨ થી ૧૮ કલાક સમાિધની �સ્થિત બનવા લાગી. સમાિધસપં� હોવા�ુ ંભાન સમાિધ 

પછ� શર�રચેતના અને ચાલવા-ફરવાની �ક્રયાઓથી થ� ુ.ં સમાિધમા ં શર�રની 

સવેંદનાઓ�ુ ંભાન નહો� ુ ંરહ�� ુ,ં સ્થળ અને સમય�ુ ંભાન પણ નહો� ુ ંરહ�� ુ.ં સમાિધ�ુ ં

સ્મરણ જ બને�ુ ંરહ�� ુ.ં 

 એક વખત એ�ુ ંથ�ુ ંક� સમાિધ દરિમયાન વાવાઝો�ુ ંઆવ્�ુ.ં ઓરડાનો 

દરવાજો માત્ર દ�વાલોના ટ�ક� ઊભો હતો. વાવાઝોડાના કારણે દરવાજો પડ�ો. 

મહારાજ નાગરાજ તો સમાિધસ્થ હતા. દરવાજો તેમના પર પછડાયો. દરવા�ની 

�ટૂ�લી બારસાખનો અણીદાર ભાગ તેમની કમરમા ં�સૂી ગયો. લોહ� વહ�વા લાગ્�ુ.ં 

મહારાજ નાગરાજ તો હ� પણ સમાિધમા ંલીન હતા. સમાિધ પછ� શર�રનો ખ્યાલ 

આવ્યા બાદ જ એમણે કમરમા ંવેદના અ�ભુવી. પછ� તેનો ઉપચાર કય�. 
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સમાિધ િવશેનો પોતાનો અ�ભુવ મહારાજ નાગરાજ કંઈક આ ર�તે 

વણર્વે છે- 

‘સમાિધની �સ્થિતમા ંઆશા, િવચાર અને ઇચ્છા શમી ગયા,ં � સામાન્ય 

�સ્થિતમા ં િનરંતર દોડતા ંરહ�તા.ં ‘માર� કંઈક પામ�ુ ં છે’, ‘માર� કંઈક કર�ુ ં છે’ અને 

‘માર� પાસે કંઈક છે’ એ બ�ુ ંજ �પૂ થઈ ગ�ુ.ં �તૂકાળની પીડા, ભિવષ્યની �ચ�તા 

અને વતર્માનનો િવરોધ સમાપ્ત થઈ ગયા ંહતા.ં મા�ંુ ધન લઈને ભાગી જનાર પ્રત્યેનો 

િવરોધ સમાપ્ત થઈ ગયો. એટલે મને ખાતર� થઈ ક� આ જ સમાિધ છે. હા, આ સાચે 

જ બ�ુ મોટ� િસ�દ્ધ હતી, મોટ� ઉપલ�બ્ધ હતી. પરં�,ુ માર� �જજ્ઞાસા શાતં નહોતી થઈ. 

મારા પ્ર�ોના જવાબ નહોતા મળ્યા.’   

 

 

 

 

 

સયંમ 

  મહારાજ નાગરા� સ્વીકા�ુ� ક� સમાિધની �સ્થિત તો પ્રાપ્ત થઈ, પણ 

� લ�યની �િૂત� માટ� સાધના શ� કર� હતી તે હ� અ�પૃ્ત હ� ુ.ં એક �દવસ �જજ્ઞાસા 

સતંોષાશે (બ્રહ્મજ્ઞાન થશે) એ પ્રતીક્ષામા ં તેઓ દરરોજ ૧૨-૧૮ કલાક સમાિધસ્થ 

રહ�તા. આ ર�તે ક�ટલાય મ�હનાઓ પ્ર�ોના જવાબ, જ્ઞાન ક� બ્રહ્મજ્ઞાનની રાહ જોવામા ં

વીતી ગયા. સમાિધમા ંબ્રહ્મજ્ઞાન ન જ થ�ુ.ં એમને શકંા થઈ ક� મને સમાિધ થઈ ક� 

ન�હ? એની ચકાસણી કઈ ર�તે કરવી? હવે જો �ુ ંક�ુ ંક� સમાિધમા ંબ્રહ્મજ્ઞાન નથી થ� ુ ં

તો કોણ માર� વાત માનશે? ક�મ ક� શા�ોમા ંલખ્�ુ ંછે ક� સમાિધમા ંજ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત 

થાય છે. પણ સમાિધ થઈ તે�ુ ંપ્રમાણ �ુ ંમાન�ુ?ં   

  આ પ્રકારની માનિસક �સ્થિતમા ંતેમને યાદ આવ્�ુ ંક� સમાિધની ખાતર� 

‘સયંમ’થી થશે. ‘પતજં�લ યોગ�તૂ્ર’મા ં ‘સયંમ’િવિધનો ઉલ્લેખ છે. પરં�,ુ મહારાજ 
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નાગરા� સ્વ-િવવેકથી ન�� ક�ુ� ક� યોગ�તૂ્રમા ંઉલ્લે�ખત િવિધને ઉલટાવીને ‘સયંમ’ 

િવિધ અજમાવવી. અહ� મહારાજ નાગરા� સ્વ-િવવેકથી એક નવી િવિધ�ુ ં િનમાર્ણ 

ક�ુ� હ� ુ.ં એમણે તો શા�ોના અધ્યયનથી ઉત્પ� થયેલા પ્ર�ોના િનવારણ માટ� 

શર�રયાત્રા અિપ�ત કરવાનો િન�ય પહ�લેથી જ કર� નાખેંલો. લ�ય પામવાની �નૂ 

તો લાગેલી જ હતી. એટલે જ પતજં�લ યોગ�તૂ્ર ‘અપ્રાપ્તને પ્રાપ્ત’ કરવા ��ુ ંક� 

િસ�દ્ધ પામવા ��ુ ં લાગ્�ુ ં અને ‘અજ્ઞાતને જ્ઞાત’ કરવા માટ� તેને ઉલ�ંુ કર�ને 

અજમાવવાનો પ્રયોગ કરવાનો િન�ય કય�. તેઓએ ‘ધારણા ધ્યાન સમાિધ ત્રય� ્ 

એકત્રત્વા� ્’ ને ઉલ�ંુ કર�ને ‘સમાિધ ધ્યાન ધારણા ત્રય� ્એકત્રત્વા� ્’ �તૂ્ર બનાવ્�ુ.ં 

આ િવિધથી પછ�ના લભગ બે વષ�મા ંસયંમ �ક્રયા સપં� થઈ. ૫ વષર્ �ધુી તેઓ 

સયંમ �ક્રયા કરતા રહ્યા. અને છેવટ�....... સાધના ફળ�..... લ�ય પ્રાપ્ત થ�ુ.ં...... સ�ંણૂર્ 

અ�સ્તત્વ એના વા�સ્ત્વક સ્વ�પમા ંદ�ખાવા લાગ્�ુ.ં....... બ�ુ ંજ સમ�વા લાગ્�ુ.ં....  

  ‘સયંમ’મા ં �સ્થત થયા પછ� અ�સ્તત્વને સમજવાની પ્ર�ક્રયા�ુ ંવણર્ન 

મહારાજ નાગરા� કંઈક આ ર�તે ક�ુ� છે..... 

  ધીર� ધીર� પ્ર�ૃિત આપોઆપ માર� સમક્ષ પ્રસ્�તુ થવા લાગી. ધરતી, 

વનસ્પિતઓ, �વસસંાર અને માનવસસંાર એના વાસ્તિવક સ્વ�પમા ંમાર� સમક્ષ 

પ્રસ્�તુ થયા. પહ�લા ંઆવી ધરતી. પછ� એવી અનતં ધરતીઓ આવી. આ �દા� 

મ�હનાભર ચાલ્�ુ.ં �ણે કોઈ �ફલ્મ જોતા ં હોઇએ એમ મને અ�સ્તત્વ દ�ખા� ુ ં હ� ુ-ં

સમ��ુ ંહ� ુ.ં એક પથ્થર દ�ખાયો. એ િવસ્તરતો ગયો. �ણે �નૂો ઓગળતો હોય તેમ 

એ ફ�લાતો ગયો. એ એટલો ફ�લાઈ ગયો હતો ક� હવે તેનો દર�ક ભાગ સ્વચા�લત 

�સ્થિતમા ં દ�ખાતો હતો. એ સ્વચા�લત અનેક વસ્�ઓુને મ� ‘પરમા�’ુ નામ આપ્�ુ.ં 

આમ, મ� પરમા�નેુ જોયો.  

  એક �દવસ મને દ�ખા�ુ ંક� પરમા�ઓુ આપોઆપ એક હારમા ંગોઠવાઈ 

ગયા.ં એક, બે, ત્રણ, ચાર,..... �ુ ંએમને ગણી શકતો હતો. હવે જોઈ શકા�ુ ંક� ક�ટલાક 

પરમા�ઓુ અ�ણર્ છે, � પોતાનામાથંી ક�ટલાક પરમા��ુશોને બહાર કાઢવા માગેં 

છે. એની પહ�લા ં ક�ટલાક પરમા�ઓુને �ખૂ્યા ં પરમા� ુ સ્વ�પે જોયા,ં � ક�ટલાક 

પરમા��ુશોને પોતાનામા ંસમાવી લેવા માગેં છે. આ બ�ે પ્રકારના ંપરમા�ઓુ વચ્ચે 
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મ� એક એવો પરમા� ુપણ જોયો � પોતાના �ુ�ંકાર� ફર� રહ્યો છે, �યાર� બાક� બધા 

પરમા�ઓુ પોતાની જગ્યા પર �સ્થત છે. �યાર� �ુ�ંકાર� ફરતા પરમા�નેુ જોયો ત્યાર� 

સમ��ુ ંક� એની ગઠન��ૃપ્ત થઈ ગઈ છે. આ �પૃ્ત પરમા�નેુ ‘ગઠન�ણૂર્ પરમા�’ુ 

નામ આપ્�ુ.ં... એ જ ‘ચૈતન્ય એકમ’... એ જ ‘�વન’ છે. 

  રસાયણ તત્વોના �ળૂમા ંજવાથી જ્ઞાત થ�ુ ંક� એના �ળૂમા ંજળ છે. 

કોઈપણ ધરતી પર પ્રથમ યૌ�ગક વસ્� ુજળ છે. જળ ધરતી પર જ ટક� છે. ધરતી 

સાથે મળ�ને જળ અમ્લ(ઍિસડ) અને ક્ષાર(બેઝ) બનાવે છે. કોઈ િનિ�ત માત્રામા ં

અમ્લ અને ક્ષાર મળ�ને ‘��ુષ્ટતત્વ’ અને િનિ�ત માત્રામા ંમળ�ને ‘રચનાતત્વ’ બનાવે 

છે એ જો�ુ.ં પ્રચ�લત ભાષામા ં‘રચનાતત્વ’ને ‘હૉમ�ન’ અને ‘��ુષ્ટતત્વ’ને ‘પ્રો�ટન’ કહ� 

છે. 

  પછ� પ્રાણકોિષકાના સ્વ�પને જો�ુ.ં પ્રાણકોિષકાને એના �ળૂ સ્વ�પમા,ં 

યૌ�ગક �ક્રયાના સ્વ�પમા ંમાર� સમ્�ખુ આવતી જોઈને �ુ ંઅિત પ્રસ� થતો હતો. આ 

ર�તે વસ્�ઓુ�ુ ંિવસ્તારથી અધ્યયન થ�ુ ંર�ુ.ં એના િસવાય બી�ુ ં‘વાચંવા’ જોઈએ 

જ �ુ?ં! આ જ તો ‘વાચંવા�ુ’ં છે! આ ર�તે ‘વાચંતા-ંવાચંતા’ં માનવ �ધુી પહ�ચ્યો. 

માનવમા ંપ્રાણકોિષકા થક� ર�ચત શર�ર જો�ુ.ં પ્રાણકોિષકા ક�વી ર�તે બને છે એ સ્પષ્ટ 

થ�ુ.ં પ્રાણકોિષકાના �ળૂમા ં પ્રાણ�તૂ્ર અને પ્રાણ�તૂ્રના �ળૂમા ં ��ુષ્ટતત્વ તથા 

રચનાતત્વ હોય છે.  

  પ્રાણ�તૂ્રોમા ં �યાર� �સન-પ્ર�સન પ્ર�ક્રયા શ� થાય છે ત્યાર� તેઓ 

�ણે �મી ઊઠ� છે અને તેમા ંએક રચનાિવિધ ઉપસી આવે છે. એ રચનામા ંતેઓ 

સલંગ્ન થઈ �ય છે. એ પછ� ‘બીજ-�કૃ્ષ ન્યાય’ િવિધથી તેમની પરંપરા બને છે. એ 

જ થનગનાટને પ�રણામે પ્રાણ�તૂ્રોમા ંપ�રવતર્ન આવે છે, નવી રચનાિવિધઓ નીકળ� 

આવે છે અને નવી રચનાઓ થાય છે. એ રચનાઓ પણ ‘બીજ-�કૃ્ષ ન્યાય’ િવિધથી 

પોતાની પરંપરા રચે છે. આ ર�તે અનેક રચનાઓ પ્રાણ�તૂ્રોથી થઈ..... 

      સયંમ કાળમા ંઅધ્યયન �ણૂર્ કરતા ંમને ૫ વષર્ લાગ્યા ંહતા. �યા ં

�ધુી મ� એમ ન માન્�ુ ંક� મા�ંુ અધ્યયન �ણૂર્ થઈ ગ�ુ ંછે, આ દ્રશ્યો �નુરાવિત�ત 

થતા ંરહ્યા. મ� માન્�ુ ંક� અ�સ્તત્વ સ્વય ંપ્રગટનશીલ છે, એમા ંકંઈ જ રહસ્ય નથી.  
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  સ્�ળૂથી સ્�ળૂ અને ��ૂમથી ��ૂમ બ�ુ ંજ જોયા પછ� મ� િનણર્ય કય� 

ક� ‘આ જ અ�સ્તત્વ છે’ અને ‘આ વ્યાપકમા ંસમ્�કૃ્ત પ્ર�ૃિત છે’. આ વાતનો મને �ણૂર્ 

િવ�ાસ થયો ત્યાર� મ� ‘સયંમ’�ક્રયા �ણૂર્ થયાનો સ્વીકાર કય�.   
  આમ, મહારાજ નાગરાજને એમના ંબધા જ પ્ર�ોના જવાબ મળ� ગયા 

હતા.... 
 અ�સ્તત્વ ક�મ છે, ક�� ુ ંછે? 
 બ્રહ્મ અને જગતનો �ુ ંસબંધં છે? 
 માનવ ક�વો છે, ક�મ એવો છે? 
 મોક્ષ �ુ ંછે? 

  આ બધા જ અને આના �વા બી� બધા ંજ પ્ર�ોના જવાબ તેઓને  

ઉપલબ્ધ થયા હતા. એ કહ�વામા ંજરાય અિતશયો�ક્ત ન�હ� ગણાય ક� માનવ�િત 

માટ� એક ન�ુ ં‘દશર્ન’ ઉપલબ્ધ થ�ુ ંહ� ુ.ં.....  
  સાર �પે.... 
 

૧) 
- પરંપરામા ંઆદશર્વાદ રહસ્યોમા ંસપડાયેલો હતો અને આ�િુનક 

સમયનો ભૌિતકવાદ તકર્મા ં જ સમેટાઈ ��ૂો હતો. આ બ�ે 

પ્રયાસો માનવ�િતના કલ્યાણમા ંિનષ્ફળ ગયા અને એને પ�રણામે 

જ, એના ‘િવકલ્પ’ સ્વ�પે, આદરણીય નાગરાજ�એ 

‘અ�સ્તત્વ�લૂક માનવક��ન્દ્રત �ચ�તન’ અથવા ‘મધ્યસ્થ દશર્ન’ 
પ્રિતપા�દત ક�ુ�.  

- અ�સ્તત્વ સહઅ�સ્તત્વ છે. 
- અ�સ્તત્વમા ં િવકાસક્રમ છે, િવકાસ છે, ��િૃતક્રમ છે, ��િૃત છે 

અને ��િૃતની િનરંતરતા છે. 
- બ્રહ્મ સત્ય, જગત શા�ત. 
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૨) 
- પ્રત્યેક માનવ ‘ચૈતન્ય એક્મ’ છે, � ‘�વન અને શર�ર�ુ ંસ�ંકુ્ત 

સ્વ�પ’ છે. ‘�વન’ એક ગઠન�ણૂર્ પરમા� ુ છે. પરમા�મુા ં

િવકાસ�વૂર્ક ગઠન�ણૂર્તા છે. ��િૃતક્રમમા ં �વનમા ં અન્ય બે 

�ણૂર્તાઓ છે- �ક્રયા�ણૂર્તા અને આચરણ�ણૂર્તા, � માનવ 

પરંપરામા ંજ ઘ�ટત થાય છે. 
૩) 
- જ્ઞાનના અભાવમા ંજ માનવ ભ્રિમત રહ� છે. ભ્રમ અિતવ્યા�પ્ત, 

અનાવ્યા�પ્ત અને અવ્યા�પ્ત દોષ છે. 
- ભ્રમમાથંી ��ુક્ત એ જ મોક્ષ છે. 
૪) 
- મધ્યસ્થ દશર્નના �ળૂ પ્રિતપાદનમા ં સહઅ�સ્તત્વ દશર્નજ્ઞાન, 

�વનજ્ઞાન અને માનવીયતા�ણૂર્ આચરણજ્ઞાન છે. સહઅ�સ્તત્વ 

દશર્નજ્ઞાન એ જ બ્રહ્મજ્ઞાન છે, � િશક્ષણ થક� અધ્યયનગમ્ય છે.  
- જ્ઞાનથી જ માનવ અ�ભુવસપં� થાય છે, બધા જ આયામોમા ં

સમાધાનસપં� થાય છે. સવર્તો�ખુી સમાધાનસપં�તા, 
અ�ભુવસ�હત સમત્વ સવર્�ભુ પ્રમાણ જ સમાિધ છે.  

૫) 
- જ્ઞાનસપં�તાના પ્રમાણ �પ છે- અ�ભુવપ્રમાણ, વ્યવહારપ્રમાણ 

અને પ્રયોગપ્રમાણ. આ જ સયંમ છે. એમના આધાર� જ 

�વનયાત્રા સફળ થયા�ુ ંપ્રમાણ છે.          
             આ ર�તે જ્ઞાનસપં� (અ�ભુનસપં�) થવાથી મહારાજ નાગરાજને 

પ્ર�િવ�હન, �લૂિવ�હન, િવરોધિવ�હન, ભ્રમિવ�હન અને અપરાધિવ�હન �વન 

�વવાની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. આ ‘સમજણ’થી પરમ આનદં, અત્યાિધક ��ૃપ્તની 

અ��ુિૂત થઈ. સ્વયમંા ં‘કંઈક’ પામ્યાના ભાવથી તેઓ ભરાઈ ગયા. માનવ�િતના 

ઈિતહાસમા ં� કોઈ મહા��ુષોએ �ણૂર્તા માટ� પ્રયત્ન કય� હતો તે સૌ પ્રત્યે �ૃતજ્ઞતાના 

ભાવથી ઓતપ્રોત થઈ ગયેલા મહારાજ નાગરાજના મનમા ંઆવ્�ુ-ં  
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  “મને પ્રાપ્ત થયે�ુ ંજ્ઞાન મારા એકલા�ુ ંનથી. સમગ્ર માનવ�િતના 

�ણુ્યપ્રતાપે મને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થ�ુ ંછે. સવર્ માનવો�ુ ંઆ જ્ઞાન તેમને જ અપર્ણ 

કરવા�ુ ંછે.” 

  તરત જ તેમને િવચાર આવ્યો ક� પહ�લા ંતો પોતે આ (જ્ઞાન) પ્રમાણે 

�વીને તેને પ્રમા�ણત કરવા�ુ ં છે. હવે તેઓ ‘પ્ર��કુ્ત, �લૂ�કુ્ત, િવરોધ�કુ્ત, 

ભ્રમ�કુ્ત અને અપરાધ�કુ્ત, એટલે ક� ‘સમાધાન, સ��ૃદ્ધ, અભય અને સહઅ�સ્તત્વ’ 

િવિધથી �વવાની યોજના બનાવવા લાગ્યા. તેઓ ‘સમાધાન, સ��ૃદ્ધ, અભય અને 

સહઅ�સ્તત્વ’ ને ‘માનવલ�ય’ અથવા ‘પ્રત્યેક માનવની આવશ્યકતા’ �પે જોઈ 

શ�ા. તેથી તેઓએ આ જ્ઞાનના લોકવ્યાપીકરણની યોજના બનાવવાનો િન�ય કય�.   

 

 

 

 

િનિ�ત આચરણ 

  ખોવાયેલી કોઈ વસ્� ુશોધતા ંશોધતા ં�ાર�ક એ વસ્� ુતો જડ� જ અને 

સાથે  મહત્વની કોઈક અન્ય વસ્� ુપણ મળ� આવે એ�ુ ંતો ઘરમા ંઘણી વખત બન�ુ ં

હશે! કંઈક એ�ુ ંજ મહારાજ નાગરાજ સાથે થ�ુ!ં તેમને તેમના પ્ર�ોના ઉ�ર તો  

મળ્યા, સાથે ‘માનવ�ુ ં સાવર્ભૌમ િનિ�ત આચરણ (માનવત્વ)’ , ‘માનવપ�રવાર 

વ્યવસ્થા’ ,’પ�રવાર�લૂક સ્વરાજ વ્યવસ્થા’ અને ‘અખડં સમાજ’ તથા ‘સાવર્ભૌમ 

વ્યવસ્થા’ના સ્વ�પ પણ સ્પષ્ટ થયા.ં અત્યાર �ધુી સાધનામા ં રોકાયેલો મહારાજ 

નાગરાજનો સમય હવે પ�રવારની આહાર, આવાસ અને અલકંાર સબંધંી 

આવશ્યકતાઓ સહઅ�સ્તત્વિવિધથી �રૂ� કરવામા ંલાગ્યો, � છેવટ� તો અખડં સમાજ 

અને સાવર્ભૌમ વ્યવસ્થાની �દશામા ંજ હતો. 

  સમાજમા ં‘��ુ’ ક� ‘મહાત્મા’ કહ�વાતા માનવોના �વનને િનરખવાનો 

અવસર આપણને મળે છે. આ પ્રકારના મોટાભાગના લોકો�ુ ંઆચરણ �દવસ અને 



41 | �દવ્ય પથ 

વષર્ના સમય પ્રમાણે બદલા� ુ ંરહ� છે. �ાર�ક તેઓ �બૂ �શુ અને નાચતા-ગાતા 

જોવા મળે છે તો �ાર�ક એકદમ �પૂ જોવા મળે છે. �ાર�ક કોઈની સાથે પેમ�વૂર્ક 

વત� છે તો �ાર�ક ક્રોિધત-ઉ�ે�જત થઈ �ય છે અને  �ાર�ક એકદમ તટસ્થ હોય છે. 

કોઈ વાર સમાજ અને રાજકારણના ઉદ્ધારની વાતો કર� છે તો કોઈ વાર સસંારને મોહ-

માયા ગણાવીને એને ત્યાગવાની વાતો કર� છે. �ાર�ક સાવર્જિનક �વન �વે છે તો 

�ાર�ક એકાતંવાસ ક� અજ્ઞાતવાસમા ંજતા રહ� છે. આ લોકોના વતર્ન િવશે િનિ�ત�પે 

કંઈ કહ��ુ ંઅઘ� ંછે. માત્ર અ�મુાન લગાવ�ુ ંપડ� છે. પરં�,ુ � લોકો બાબા�ની સાથે 

રહ્યા છે અથવા તેમના સપંકર્મા ંઆવ્યા છે એ લોકો �ણે છે ક� બાબા�ના ંઆચરણ 

બાબતે બ�ુ ંજ િનિ�ત છે. ધ્યાનાકષર્ણ કરાવવાની તેમની પદ્ધિત પણ િનિ�ત હતી. 

એમની સાથે વાતાર્લાપ કરતી વેળાએ કોઈ �જજ્ઞા�નુા િવચારોની ર�ૂઆતમા ં

તાલમેલનો અભાવ દ�ખાય તો બાબા� �ચા અવા� બોલીને તે�ુ ંધ્યાન દોરતા, � 

‘વઢવા’ ��ુ ંલાગે છે.  

  �મ ઉપર દશર્વ્�ુ ંછે તેમ ��તૃ માનવ�ુ ંઆચરણ િનિ�ત હોય છે, 

�ને ‘સાવર્ભૌમ માનવીયતા�ણૂર્ આચરણ’ કહ� શકાય. બાબા�ના �વનમા ં

માનવીયતા�ણૂર્ આચરણ પ્રમા�ણત થ�ુ ંછે. બાબા�ના સપંકર્મા ંઆવેલ વ્ય�ક્તઓ 

સાથે બાબા� દ્વારા થયેલ વ્યવહાર દશાર્વતા પ્રસગંો�ુ ંવણર્ન કરવા બેસીએ તો આ 

�સુ્તક ‘ગ્રથં’મા ં પ�રવિત�ત થઈ �ય! પણ આ સ�ંક્ષપ્ત વણર્નથી જ તેમના 

વ્યવહારની ઝલક તો મળે જ છે. 

સ્વધન  : ‘સ્વધન માટ� ઉત્પાદન’ બાબતે ઘણા લોકો તેમને �છૂતા. જવાબમા ં

તેઓ કહ�તા-ં  

  “એ માટ� �ુ ંએટલી પદ્ધિતઓ ��ુ ં� ં�ટલા ંમાથામા ંવાળ છે.” 

  તેઓ પોતે �વુા �મરમા ંસીવણ, �થુાર�કામ, �હુાર�કામ, ગૌપાલન, 

ખેતી, �ંુભાર�કામ, �વા ં કૌશલ્યો શીખીને આ વાત�ુ ં પ્રમાણ આપી ��ૂા હતા. 

અમરકંટકમા ંતેઓએ ખેતીને સ્વધન�ુ ં�ખુ્ય સાધન બનાવ્�ુ ંહ� ુ.ં તેઓએ ૮૦ વષર્ની 

�મર �ધુી �તે જ શ્રમ કર�ને પ્રા�ૃિતક (રસાયણ ક� ક�ટનાશકોના ઉપયોગ િવના) 
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ખેતી કર�. ઉપરાતં, તેઓ આ�વુ�દના માધ્યમથી લોકોની અસાધ્ય બીમાર�ઓ પણ 

�ૂર કરતા. શ�આતમા ંતેઓ લોકોને જડ��ટુ્ટીઓ આપીને ઈલાજ કરતા. પછ�થી તેઓ 

આ�વુ��દક ઔષિધઓ�ુ ંઉત્પાદન પણ કરવા લાગ્યા હતા.  

ઉપકાર : એમની દર�ક અ��ુિૂત, િવચાર, કાયર્, વ્યવહાર..... અર�, એમનો 

દર�ક �ાસ ઉપકાર માટ� સમિપ�ત હતો એ જોઈ શકાય છે. ત્રણ પ્રકાર� ઉપકાર થઈ 

શક�- સમ��ુ ં(યથાથર્તા, વાસ્તિવકતા અને સત્યતા) સમ�વ�ુ,ં શીખે�ુ ં શીખવ�ુ ં

અને કર��ુ ં(કાયર્) કરાવ�ુ.ં એમા ંપણ અખડં સમાજ સાવર્ભૌમ વ્યવસ્થા અને વતર્માન 

પ�ર�સ્થિતઓના સદંભર્મા ં (માનવમા ં સમજણનો અભાવ હોવાથી) સમ�વ�ુ ં એ 

પ્રાથિમક જ��રયાત છે. આદરણીય બાબા� સમ�વવા, શીખવવા અને કરાવવા 

હમેંશા ંતત્પર રહ્યા છે. આ� તો ‘�વનિવદ્યા િશ�બર’ (સાત �દવસનો એક કાયર્�મ, 

�મા ં‘મધ્યસ્થ દશર્ન’ નો પ�રચય તે પ્રમાણે �વનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા આપવામા ંઆવે 

છે) ચલાવનાર ઘણા લોકો છે. આરંભમા ંતો બાબા� પોતે િશ�બર ચલાવતા. કહ�વાય 

છે ક� પહ�લી વ્ય�ક્તના �ગવાથી માડં�ને છેલ્લી વ્ય�ક્તના �વૂા �ધુી બાબા� િશ�બર 

ચલાવતા.      

  સમ�વવા માટ� તેઓ કોઈપણ ભેદભાવ િવના, કોઈને પણ, �ાયં 

પણ મળવા માટ� તત્પર રહ�તા. શર�રને આરામ આપવાની ખાસ �ચ�તા કયાર્ િવના 

તેઓ �ાર�ક ચાલતા જતા રહ�તા, �ાર�ક સાઈકલ પર, �ાર�ક સ્�ટૂર પર તો �ાર�ક 

બસ અથવા ર�લ્વેમા ંપણ �સુાફર� કર� લેતા. �યા ં�વૂા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે ત્યા ં�ઈૂ 

જતા અને ��ુ ંખાવા�ુ ંમળ્�ુ ંએ�ુ ં(પણ �દુ્ધ શાકાહાર�) ખાઈ લેતા. તેમણે �ાર�ય 

�પ, ધન, બળ ક� પદ, �િત, ધમર્, મત ક� સપં્રદાયના આધાર� કોઈનીય સાથેના 

વ્યવહારમા ંસન્માનનો ભેદ નથી રાખ્યો. તેઓ જોતા તો ફક્ત વ્ય�ક્તની સમજવાની 

�ખૂ અને તૈયાર�. તેઓ હમેંશા ંબાળક, �વુાન, પ્રૌઢ, �દૃ્ધ, જ્ઞાની, િવજ્ઞાની, અજ્ઞાની, 

ધિનક અને િનધર્ન દર�ક સમક્ષ સમાન ર�તે પ્રસ્�તુ થયા. સમ�વવા�ુ ંઅને અધ્યયન 

કરાવવા�ુ ંવ્ય�ક્તની પાત્રતા અ�સુાર રહ�� ુ.ં 

  લોકોની �બમાર�ઓ �ૂર કરવામા ંપણ એ જ લોકો પાસેથી વળતર 

લેતા � લોકો આપવામા ં સમક્ષ હોય. અમરકંટકના િનવાસીઓ, અક્ષમ લોકો, 
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�જજ્ઞા�ઓુ અને સામા�જક કાયર્મા ં લાગેલા લોકો પાસેથી તેઓએ કદ� ઉપચારના 

�િપયા નથી લીધા. બાબા�ના ઘરમા ં�જજ્ઞા�ઓુ અને સમાજસેવકોને રહ�વા-જમવા 

માટ�ની તથા જ�ર પડ� ેતેમના ઉપચાર માટ�ની વ્યવસ્થા હમેંશા ંરહ�તી. ઘણી વખત 

તો તેમને �િપયા અને કપડા ંપણ આપવામા ંઆવતા.ં  

  સ્વધનમાથંી પ�રવારની આવશ્યકતાઓ �રૂ� થઈ જતી. ઉપરાતં, 

વધે�ુ ંધન તેઓ �સુ્તકોના છાપકામમા,ં ઘણા �જજ્ઞા�ઓુના પ�રવારને મદદ કરવામા ં

તથા અછોટ�(રાય�રુ)મા ંઅધ્યયનમા ંલાગેલા લોકોની વ્યવસ્થામા ંખચર્તા. પોતાના 

ક� પ�રવારના કોઈ કામ માટ� બી� પાસેથી �િપયા લેવાનો તો પ્ર� જ નથી આવ્યો. 

આ �દુ્દા પર ચચાર્ થતી ત્યાર� તેઓ કહ�તા- ‘બહારથી એક પૈસો પણ અહ� આવ્યો 

નથી.’ 

 પ�રવાર  : સમાિધ-સયંમ પછ� બાબા� આદશર્વાદ�/અધ્યાત્મવાદ� 

પરંપરા અ�સુાર ત્યાગી ક� િવરક્ત નહોતા બન્યા, ન તો તેઓ ધનાઢ�ો દ્વારા પ્રદ� 

અને આ�િુનક �િુવધાઓથી પ�ર�ણૂર્ આશ્રમમા ંરહ્યા. બાબા� સમગ્ર �થૃ્વીને પોતાનો 

પ�રવાર સમજતા. પોતાના �તુ્ર, �તુ્રવ� ૂ અને પૌત્ર-પૌત્રીઓ સાથે પા�રવા�રક 

વ્યવસ્થામા ંજ �વ્યા. �જજ્ઞા�ઓુ પણ પ�રવારના સભ્યોની �મ જ બાબા� સાથે 

રહ�તા.ં બાબા� ન્યાય�વૂર્ક પ�રવારમા ં�વતા. પ�રવારજનોને તેઓ દશર્ન સમજવા 

માટ� પે્ર�રત કરતા રહ્યા. તેઓએ કદ� એ�ુ ંન�� નહો� ુ ંક�ુ� ક� પહ�લા ંમારા પ�રવાર� 

દશર્ન સમજ�ુ ંપડશે પછ� જ બી�ં લોકોને સમ�વવામા ંઆવશે. � માનવને સમજ�ુ ં

છે તેને સમ�વવા તેઓ સદ�વ તત્પર રહ�તા, પછ� એ સાથે રહ�નાર પ�રવારનો સભ્ય 

હોય ક� �હૃદ પ�રવારનો.  

  સૌથી મોટા �તુ્ર શ્રી નરહ�ર (�મને સાધના પહ�લા ંસસરા પાસે મોકલી 

દ�વાયા હતા તે) બ�ગ્લોરમા ંરહ� છે. ઘરમા ંરહ�નાર સદસ્યો છે- મોટા �તુ્ર માક�ડ�ય� 

(દાદાભાઈ) અને તેમના ંપત્ની શ્રીમતી �નુીતા�, �તુ્રી �શુ્રી શારદાઅમ્બા� (�ઓને 

સૌ અમ્બાદ�દ� નામે ઓળખે છે), નાના �તુ્ર લ�મીપ્રસાદ� અને તેમના ંપત્ની શ્રીમતી 

��ૂ�. દાદાભાઈ અમરકંટક નગરપચંાયતમા ંકામ કર� છે. લ�મીપ્રસાદ��ુ ંપોતા�ુ ં

ફ��બ્રક�શન�ુ ંકારખા�ુ ંછે. અમ્બાદ�દ� એ સકંલ્પ કય� છે ક� તેઓ બાબા�ની સેવા અને 
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‘દશર્ન’ની સ્થાપનામા ંશર�રયાત્રા સમિપ�ત કરશે. એથી તેઓએ લગ્ન  નથી કયા�. 

અમ્બાદ�દ� બાબા�ની અથાક સેવા ઉપરાતં �જજ્ઞા�ઓુના રહ�વા-જમવાની વ્યવસ્થા 

તથા આ�વુ�દના કામમા ંબાબા�ની મદદ કર� છે. ઘરમા ંસૌ સાથે મળ�ને (�મા ંઘરની 

મ�હલાઓ અને �જજ્ઞા�ઓુનો સમાવેશ થાય) રસોઈ અને ઘરની િવિવધ વ્યવસ્થાઓ 

સભંાળ� લે છે.  

  અમ્બાદ�દ�ને યાદ છે ક� બાબા� ક�વી ર�તે તેમને અને ભાઈને ખભા 

પર બેસાડ�ને  એક વહ�ણ પાર કર�ને શાળાએ �કૂવા જતા. પછ� ખેતરમા ંકામ કરતા 

અને દવાઓ બનાવતા. બાબા� સવાર� સૌની સાથે ચા પીતા. બાળકો સાથે દોડતા-

રમતા. એક થાળ�મા ંસૌ જમી લેતા.ં �ાર�ક સા�ં તેમને ગણતર� અને ઘ�ડયા પણ 

શીખવતા. બાળકો સાથે તેઓ જગંલમા ંજતા અને લાકડા ંલઈ આવતા. હવે તેઓએ 

જગંલમા ં જ રહ�વા�ુ ં અને કામ કરવા�ુ ં હ� ુ.ં તો, બાળકોના ં મનમાથંી જગંલી 

�નવરોનો ભય �ૂર કરવા માટ� �ાર�ક જગંલમા ંબાળકોને એકલા ં�કૂ�ને પોતે સતંાઈ 

જતા. બાબા�એ તેમના ંસતંાનોને ક� કોઈને પણ કંઈ કરવાનો ક� ન કરવાનો આદ�શ 

નથી આપ્યો. અમ્બાદ�દ�એ લગ્નની ના પાડ� તો �ાર�ય બાબા�એ તેમના પર કોઈ 

દબાણ નથી ક�ુ�. અધ્યયન માટ� પે્ર�રત કરતા રહ્યા. 

     વષર્ ૧૯૮૪મા ં�નુીતાભાભી વ�ુ બનીને ઘરમા ંઆવ્યા ંત્યાર� તેઓ 

બાબા� િવશે ક�ુ ંજ �ણતા ંનહોતા.ં આમેય તેઓને સા�ઓુ અને પ�ંડતોમા ંકોઈ 

શ્રદ્ધા નહોતી. �યાર� તેમણે બાબા�ને ઘરમા ંઆવેલા ં�જજ્ઞા�ઓુ સાથે વાતચીત કરતા ં

સાભંળ્યા ંત્યાર� બાબા� એમને ન તો સા� ુ�વા લાગ્યા, ન તો પ�ંડત �વા. તેઓ 

બાબા�ને એક દાશર્િનક સ્વ�પે સ્વીકાર� શ�ા ંઅને વ્યવહારમા ંિપતા�પે. બાબા� 

ઝડપથી આખા ઘરમા ંફરતા અને દર�ક વ્ય�ક્ત તથા દર�ક વ્યવસ્થા�ુ ંધ્યાન રાખતા. 

�નુીતાભાભી શ�આતમા ં તો સસરા-વ�ુ સબંધંવશ બાબા� સાથે વાત કરતા ં

ખચકાતા. પછ� ધીમે ધીમે તેમણે બાબા� પાસેથી સમજવા�ુ ંશ� ક�ુ�. હવે તેઓ 

બાબા�ને ભગવાન સમાન માને છે અને િશ�બર કયાર્ બાદ અધ્યયનમા ંિનમગ્ન છે. 

૧૯૮૫મા ંતેઓને સમ��ુ ંનહો� ુ ંક� નવી નવી �તુ્રવ� ુહોઈ ક�મ તેમની પાસે વ� ુ

કામ કરાવવામા ંનહો� ુ ંઆવ�ુ ંપણ આ� તેઓ ઘરની બધી વ્યવસ્થાઓમા ંમહત્વ�ણૂર્ 

ભાગ ભજવે છે.  
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  ૧૯૯૧મા ં ��ૂભાભીના િપતા� દ�કર�ના લગ્નનો પ્રસ્તાવ લઈને 

બાબા�ના પ�રવારને મળ્યા. ઘર�ુ ંવાતાવરણ જોઈને તેઓ �બૂ પ્રસ� થયા. ઘરમા ં

અનાજની �ણૂો પડ�લી જોઈને તેમને આ પ�રવાર ‘ખે�તૂ પ�રવાર’ લાગ્યો. દ�કર�ને 

આ ઘરમા ંપરણાવવામા ંતેઓએ જરાય િવલબં ન કય�. ૧૯૯૧મા ંજ નાનીવ�ુ તર�ક� 

��ૂભાભી ઘરમા ંઆવ્યા.ં આવતાવ�ત જ તેઓને બાબા�ની િવદ્વતાનો ખ્યાલ આવ્યો. 

બાબા� તેમને ‘પરંપરાગત સસરા’ ન લાગ્યા! તેઓ શ�આતથી જ બાબા� સાથે 

મોકળાશથી વાત કર� શકતા ંઅને આજ �ધુી કોઈપણ બાબતે ફ�રયાદ નથી આવી. 

તેઓ બાબા�ની �મ �વવા માગેં છે. બાબા� પ�રવારજનો અને આગ�ંકુો સાથે 

�મ મ�રુ સબંધંો સ�હત �વ્યા છે એ�ુ ંજ �વન �વવાની તેમની ઇચ્છા છે. તેઓ 

ઘર-પ�રવારની જવાબદાર�ઓ સભંાળવા ઉપરાતં િશ�બર કર� ��ૂા ં છે અને 

અધ્યયનમા ંધ્યાન આપી રહ્યા છે.  

  શ્રી માક�ડ�ય� બાબા�ને િપતા�પે પામીને પોતાના �વનને સાથર્ક 

અને ધન્ય માને છે અને તેઓને પોતાના ��ુ ગણે છે. પ�રવારમા ંપરંપરા રહ� છે ક� 

દર�કને � ૃગેંર� મઠના શકંરાચાયર્� દ્વારા દ�ક્ષા આપવામા ંઆવે. જો કોઈ કારણવશ 

શકંરાચાયર્� પાસેથી દ�ક્ષા સભંવ ન હોય તો િપતા� પાસેથી દ�ક્ષા લેવામા ંઆવતી. 

બાળપણથી જ તેઓ બાબા�ને સમાિધની �સ્થિતમા ંજોતા ંઆવેલા. તેઓ જોઈ શકતા ં

ક� સમાિધ વખતે બાબા�ને શર�ર�ુ ંભાન ન રહ�� ુ.ં તેઓ એ પણ સ્વીકાર� છે ક� �યા ં

બાબા��ુ ં જ્ઞાન સમજવા માટ� �ૂર-�ૂરથી લોકો આવી રહ્યા છે ત્યા ં તેઓ અને 

પ�રવારના અન્ય સભ્યો દશર્ન�ુ ં�ડાણ�વૂર્ક અધ્યયન ન કર� શ�ા હોવા ંછતા ં

બાબા� પાસેથી ઘ�ુ ંશીખ્યા છે. ‘સમસ્યા છે તો તે�ુ ંસમાધાન પણ છે જ’ એ શીખ 

તેઓને �ખુ્ય લાગે છે. આ કારણે તેઓને �વન સમસ્યાગ્રસ્ત નથી લાગ્�ુ,ં �ને તેઓ 

બાબા�ની �ૃપા સમ� છે. હવે તેઓ�ુ ંમન બન્�ુ ં છે ક� સમજ�ુ ંજોઈએ અને તેથી 

તેઓએ ન�� ક�ુ� છે ક� ૨૦૧૫થી સમજવામા ંઅને આ જ્ઞાનના લોકવ્યાપીકરણમા ં

ભાગીદાર થ�ુ.ં 

  શ્રી લ�મીપ્રસાદ� (��ુાભાઈ) બાબા�ને એક યોગી સ્વ�પે �ુએ છે. 

તેઓ કહ� છે ક� તેમણે બાબા�ને �ાર�ય સમય બગાડતા નથી જોયા. ��ુાભાઈ 

બાબા�ના સાધનાકાળના ં ૫-૬ વષર્ની �મર� સાક્ષી રહ્યા છે. બાબા� રાતના ૮ 
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વાગ્યાથી સવારના ૪ વાગ્યા �ધુી સાધના કરતા. �દવસે તેઓ ઉત્પાદનકાયર્ કરતા, 

ભાઈબહ�નો સાથે રમતા-લખતા અને થોડો સમય �ઈૂ જતા. તેમણે ન�ધ્�ુ ં છે ક� 

બાબા� બાળકોને �પેુર� સમ� છે. તે સૌ ભાઈઓ તથા બહ�ન નાના હતા ત્યાર� 

બાબા� એક પણ વખત તેઓને વઢ�ા નથી. તે સૌએ આજ�દન �ધુી બાબા�ને 

હમેંશા ં�શુ જોયા છે. ��ુાભાઈ બાબા� પાસેથી �ખુ્ય બે વાતો  સમ�યા છે-    ૧) 

બાળક કોઇ �લૂ કર� છે તેનો અથર્ એમ છે ક� તેને સમ�વવામા ંઆપણે અસમથર્ 

છ�એ.  ૨) શ્રમ�વૂર્ક ઉત્પાદન કરો, વાપરો અને બી�ઓ માટ� પણ બચાવીને રાખો. 

બાબા� પાસેથી તેઓ ખેતી પણ શીખ્યા છે. આ� પણ તેઓ �બૂ શ્રમ કર� છે અને 

�શુ, સયંિમત તથા સ્વસ્થ રહ� છે. ૬૦ વષર્ની �મર પછ� અધ્યયન શ� કરવાની 

તેમની યોજના છે. 

  શ્રી સાધનભાઈ� �યાર� બાબા�ને પહ�લી વખત મળ્યા ત્યાર� તેઓ 

બાબા�ની વાત સમ� નહોતા શકતા અને તે�ુ ંતેમને �બૂ �ુઃખ થ� ુ.ં અિધક આ�યર્ 

તો ત્યાર� થ�ુ ં�યાર� તેમના િનવેદન માત્રથી બાબા�એ પછ�ની િશ�બર ન�� કર� 

નાખંી. દશર્ન સમજવા માટ� તેઓએ ૬ મ�હના બાબા� પાસે રહ�વા�ુ ંન�� ક�ુ� અને 

પછ� તો લાબંા સમય માટ� ત્યા ંજ રહ� ગયા. આ� પણ તેઓ પત્ની અને દ�કર� સાથે 

ત્યા ંજ રહ� છે. અહ� તેઓ પ�રવારની વ્યવસ્થા, આ�વુ��દક દવાઓનો કાયર્ભાર અને 

�જજ્ઞા�ઓુની જવાબદાર� સભંાળે છે અને અધ્યયનમા ંિનષ્ઠા�વૂર્ક લાગેલા છે. ઘણા ં

�જજ્ઞા�ઓુની માફક તેઓ પણ બાબા�ને ‘�દવ્ય માનવ’ �પે �ુએ છે. 

  મ�હમાભાભી તો અન્ય કન્યાઓની �મ જ લગ્ન પછ��ુ ં�વન પિતના 

ઘર� પસાર કરવા તૈયાર હતા. પણ અહ� તો પિત જ પોતા�ુ ંઘર છોડ�ને ��ુ�ના ઘર� 

રહ�તા હતા! તો, થ�ુ ં એ�ુ ં ક� લગ્ન ન�� કરવાની વાતચીતમા ં સાધનભાઈના 

પ�રવારના સભ્યો સ�હત અમ્બાદ�દ�નો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો (સાધનભાઈને 

લગ્ન પછ� જ મળવા�ુ ંથયે�ુ,ં પહ�લા ંફક્ત ટ��લફોનથી વાત થયેલી). મ�હમાભાભીને 

�તુ્રવ� ૂ �પે અમરકંટક આવવામા ં �તભાતની આશકંાઓ હતી. પણ અમરકંટક 

પ�રવારમા ંઆવ્યા પછ� તેમની બધી આશકંાઓ તો �ૂર થઈ જ ગઈ, ત�ુપરાતં 

તેઓએ સ્પષ્ટ અ�ભુવ્�ુ ંક� ઘરની અન્ય �તુ્રવ�ઓૂ અને તેમની વચ્ચે કોઈ જ ભેદ 

રાખવામા ંનથી આવતો. તેઓ બાબા�ને એક �દવ્ય માનવ, આ�વુ�દમા ંપારંગત 
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�ચ�કત્સક અને જ્ઞાની ��ુષના સ્વ�પમા ંજોઈ શ�ા.ં આ� તેઓ અમ્બાદ�દ� સાથે 

ઘરની જવાબદાર�ઓ સભંાળે છે અને પોતાને સૌભાગ્યશાળ� સમ� છે. 

  પ�રવારમા ંથોડો સમય પણ રહ�નારને, પ�રવારના સભ્યોની �મ જ, 

બાબા��ુ ં ચાર�ય આયામ (અ�ભુવ, િવચાર, વ્યવહાર અને કાયર્) તથા પાચેંય 

�સ્થિતઓ (સ્વય,ં પ�રવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને �તરાર્ષ્ટ્ર)મા ં�વવા�ુ ંસ્વ�પ સ્પષ્ટ 

થાય છે અને તેઓ એકસાથે જ્ઞાની, ��ુ, પ�રવારમાનવ, સમાજમાનવ તથા 

વ્યવસ્થામાનવ સ્વ�પે દ�ખાય છે.   

સામા�જકતા : બાબા�એ સામા�જક �વનમા ંએક મયાર્દા બનાવી રાખી હતી. 

�ાર�ય કોઈ રોગી ક� �જજ્ઞા�નેુ એકાતંમા ંનથી મળ્યા. ક�ટલાયં લોકોએ બાબા�ને 

�િપયા સ્વીકાર� લેવાનો આગ્રહ કર�લો. બાબા� �િપયા ન લેતા પણ બદલામા ં‘સત્ય 

સમજો’ એવો પ્રસ્તાવ �કૂતા. કોઈના ફાળા�પે પણ તેઓએ �િપયા નથી લીધા. 

અધ્યયનમા ંજોડાયા પછ� � માનવો વ્યવ્સ્થાના અથર્મા ંતન-મન-ધન લગાવવાનો 

િન�ય કર� એ સૌ�ુ ંબાબા� સ્વાગત કરતા અને એમ�ુ ંયોગદાન પ્રયોજનના અથર્મા ં

અિપ�ત કર� દ�તા. અગાઉ જણાવ્�ુ ંતેમ બાબા�ના ઘરમા ંએક �િપયો પણ બહારથી 

નથી આવ્યો. તેઓ દર�ક કે્ષત્ર(�મ ક�, િવજ્ઞાન, ટ�ક્નોલો�, આ�વુ�દ, કાયદો, ખેતી, 

િશક્ષણ, વગેર�)મા ંકામ કરનાર લોકોને મળ્યા છે. તેઓ �-તે કે્ષત્રના માણસ સાથે 

તેના ંકે્ષત્રની વાતો કરતા, સમજવાનો પ્રસ્તાવ �કૂતા અને િશ�બર કરવાની પે્રરણા 

આપતા. િશ�બર કર�લા લોકોને અધ્યયનની અને પછ� તે �જુબ �વવાની પે્રરણા 

આપતા. 

 

 

લોકવ્યાપીકરણ 

         આદરણીય બાબા�ની વધતી �મર (અને અત્યાર� ૯૪ વષર્) અને 

પ્રિતભાસપં�તા જોઈને લોકો તેમને પે્રમથી બાબા� ક� બાબા નાગરાજ� કહ�ને 

સબંોધતા. સમાધાન તથા સ��ૃદ્ધના પ્રમાણ�પે અને �ખુ, શાિંત, સતંોષ તથા આનદંની 
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િનરંતર અ��ુિૂત સાથે �વન �વતા ંબાબા� આ જ્ઞાન ક� સમજણ સવર્�લુભ કઈ 

ર�તે બનાવી શકાય એ બાબતે િનરંતર �ચ�તન કરતા ંરહ�તા.ં તેઓ િવચારતા- 

  “મ� � અ�ભુવ કય� છે એને �ુ ંસિવનય પ્રસ્�તુ જ કર� શ�ંુ �.ં સમજ�ુ ં

એ પ્રત્યેકની જવાબદાર� છે અને સ્વતતં્રતા પણ. વ્ય�ક્તની ઇચ્છા હોય તો જ એ 

સમ� અને ન સમજ�ુ ંહોય તો ન પણ સમ�. એ�ુ ંકહ�વા� ુ ંઆવ્�ુ ંછે ક� અ�ભુવને 

વણર્વવો અશ� છે. મ� અ�ભુવ કય� છે. એમા ં� સત્ય છે, તેને વાસંડા પર ચઢ�ને, 

�મૂો પાડ�ને બોલી શકાય છે. આ સત્ય એક દ્વારા બી�ને સમ�ઈ શક� છે એવો મને 

િવ�ાસ છે.” 

  શ�આતમા ંબાબા�એ અ�કુ સા�ઓુને આ વાત કહ�વા�ુ ં શ� ક�ુ�. 

બાબા�ને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો ક� મોટાભાગના સા�ઓુ ‘જ્ઞાન’ની શોધમા ં

નથી. સઘન સાધના કરવાની તેમની તૈયાર� નથી. તેઓને ‘િસ�દ્ધઓ’ મેળવવી છે, 

�થી તેઓ ભૌિતક �િુવધાઓ જમા કર� શક� અને સેવા માટ� િશષ્યો મેળવી શક�. 

ક�ટલાક સા�ઓુ તો એમના �ુશ્મનોને પાઠ ભણાવવા માટ� ‘શ�ક્તઓ’ પ્રાપ્ત કરવા 

માગંતા હતા! ઘણા ં સા�ઓુ ‘પોતીકા-ંપારકા’ંના ભેદભાવમા ં સપડાયેલા હતા. હા, 

ખર�ખર મન લગાવીને સાધના કરનાર સા�ઓુ પણ હતા. બાબા�એ તેમની સમક્ષ 

આખીય વાત �કૂ� ત્યાર� તેઓને વાત ‘સાર�’ તો લાગી, પણ તેઓ તો ચાલી આવતી 

આદશર્વાદ� િવિધથી જ સાધના કરવા ઇચ્છતા હતા.  

  પરમ સત્ય, સહઅ�સ્તત્વસહજ, અ�ભુવ�લૂક પ્રમાણ-બોધ�વૂર્ક 

�ચ�તન કર�ને તેઓએ પ�રવાર, સમાજ, િશક્ષણ, રાજકારણ, ધાિમ�કતા, વેપાર, પ્ર�ૃિત, 

વગેર�ની તત્કાલીન �સ્થિત જોઈને ક�ટલાય �દુ્દાઓ પર િવચાર કય�, �ને સ�ંક્ષપ્તમા ં

આ ર�તે વણર્વી શકાય.... 

 પરંપરાની સમીક્ષા અને સાચો પ્રસ્તાવ : એ�ુ ં તો ન કહ� શકાય ક� 

પરંપરામા ંઆ  પહ�લા ંકોઈનેય અ�ભુવ ન�હ થયો હોય. પરં�,ુ કોઈપણ 

ધાિમ�ક પરંપરા જોઈએ તો, પરંપરામા ંતે�ુ ંપ્રમાણ ન તો લે�ખત સ્વ�પમા ં

મળે છે, ન તો ‘વ્યવસ્થા�વૂર્ક’ �વવાના સ્વ�પમા.ં �વૂર્જોએ પોતાની 

ર�તે � કંઈ યોગદાન આપ્�ુ ંછે તે�ુ ં��ંુૂ સન્માન કર�એ છ�એ. તેઓએ 
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ઘોર તપ, સાધના અને પ�રશ્રમ કર�ને તે સમયની પ�ર�સ્થિતને અ��ુપ 

ઉપદ�શ પણ આપ્યા. એ તમામ મહા��ુષો પ્રિત �ૃતજ્ઞતાનો ભાવ સહજ 

છે, �ઓએ માનવ�િતને સા�ુ ં�વવાની પે્રરણા આપી. તેમ છતા ંઆ� 

િવ�મા,ં સમાજમા,ં પરંપરામા ં અને ધાિમ�ક સ�દુાયોમા ં �ષુ્કળ �લૂો, 

અપરાધ અને સઘંષર્ જોવા મળે છે. એમને વધાર� પ્રગટ કરવાથી કંઈ 

મળવા�ુ ંનથી. �લૂને �લૂથી, અપરાધને અપરાધથી ક� �દુ્ધને �દુ્ધથી કદ� 

રોક� ન�હ શકાય. તેમનો િવરોધ કરવાથી તે નષ્ટ ન�હ થાય. સત્યનો 

પ્રસ્તાવ જ એકમાત્ર રસ્તો છે. બાબા� માનવ�િતની આવશ્યકતાઓ આ 

પ્રકાર� સમ� શ�ા- 

a) પ્રત્યેક માનવમા ં સ્વસ્થ માનિસકતા(માનવીયતા�ણૂર્ 

િવચાર)ના ઉદય માટ� િશક્ષણમા ં ‘લાભોન્માદ� અથર્શા�’, 

‘ભોગોન્માદ� સમાજશા�’ અને ‘કામોન્માદ� મનોિવજ્ઞાન’ની 

જગ્યાએ ‘આવતર્નશીલ અથર્શા�’, ‘વ્યવહારવાદ� 

સમાજશા�’ અને ‘માનવસચેંતનાવાદ� મનોિવજ્ઞાન’; 

b) પ્રત્યેક પ�રવારનો કાયર્ક્રમ ‘�િુવધાનો સગં્રહ’ ન�હ, ‘ન્યાય, 

સમાધાન અને સ��ૃદ્ધ’;    

c) સામા�જક શાિંત અને સવર્�ભુ રાજનીિત માટ� ‘શ�ક્તક��ન્દ્રત 

શાસન’ને બદલે ‘સમાધાનક��ન્દ્રત અખડં સમાજ વ્યવસ્થા’; 

d) પ્રત્યેક માનવની ભૌિતક જ��રયાતોની �િૂત�ના અથર્મા,ં 

‘કૌશલ્ય’ માટ� ‘િવખડંનવાદ�(પ્રા�ૃિતક 

અસ�ંલુનવાદ�)િવજ્ઞાન’ની જગ્યાએ ‘સહ-

અ�સ્તત્વવાદ�(પ્રા�ૃિતક સ�ંલુનવાદ�)િવજ્ઞાન’;  

e) બૌ�દ્ધક સમાધાન અને સામા�જકતા માટ� ‘દ્વદં્વાત્મક ભૌિતકવાદ’, 

‘સઘંષાર્ત્મક જનવાદ’ અને ‘રહસ્યાત્મક આદશર્વાદ’ને બદલે 

‘સમાધાનાત્મક ભૌિતકવાદ’, ‘વ્યવહારાત્મક જનવાદ’ અને 

‘અ�ભુવાત્મક અધ્યાત્મવાદ’ (‘સહઅ�સ્તત્વવાદ’); 
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f) ‘રહસ્ય�લૂક ઈ�રક��ન્દ્રત માન્યતા’ અને ‘અ�સ્થરતા- 

અિનિ�તતા�લૂક વસ્�કુ��ન્દ્રત �ચત્રણ’ના સ્થાને ‘અ�સ્તત્વ�લૂક 

માનવક��ન્દ્રત �ચ�તન’ અિનવાયર્ છે.   

 િશ� ુ: દર�ક માનવસતંાન જન્મથી જ �જજ્ઞા�,ુ ન્યાયયાચક અને સત્યવક્તા 

હોય છે. તે યોગ્ય કાયર્-વ્યવહાર કરવા માગેં છે. દર�ક માનવસતંાનમા ંઆ 

જોઈ શકાય છે અને દર�ક માનવ તે �ુએ જ છે. આમ, દર�ક માનવમા ં

સમાધાન, ન્યાય, ધમર્ અને સત્યને �ણવાની તથા તે �જુબ �વવાની 

અપેક્ષા હોય જ છે. તો, માનવ પરંપરામા ંસમાધાન, ન્યાય, ધમર્ અને 

સત્ય સ્થાિપત થાય એ જ�ર� છે. 

 ઉ�્ ગાર : સમાધાન અને સ��ૃદ્ધથી �વતા બાબા�એ પોતાનામા ંઆ 

ઉ�્ ગાર હમેંશા ંજોયો છે- “�િૂમ સ્વગર્ થાય, મ�ષુ્ય દ�વતા થાય, ધમર્ 

સફળ થાય, િનત્ય �ભુ થાય”  

 સવર્�ભુની કામના : માનવમા ંસવર્�ભુની કામના અના�દકાળથી રહ� છે. 

દર�ક માનવ બૌ�દ્ધક સમાધાન અને ભૌિતક સ��ૃદ્ધની અપેક્ષા હમેંશા ંરાખે 

છે. માનવનો કાયર્ક્રમ લ�યિવ�હન નથી હોતો. દર�ક માનવ �ખુ, શાિંત, 

સતંોષ અને આનદંની અ��ુિૂત ઝખેં જ છે.  

 �વૂો તરસ્યાના ઘર� આવશે! : પરંપરામા ંએ�ુ ંકહ�વા�ુ ંછે ક� ‘� તરસ્યો 

હશે તે �વૂા પાસે આવશે.’ બાબા�એ િવચા�ુ� ક� હવે તો ઘર�-ઘર� પાણીના 

નળ થઈ ગયા છે! તો, તેઓએ તરસ્યાની રાહ જોતા બેસી રહ�વાને બદલે 

સામે ચાલીને લોકો પાસે જવા�ુ ંન�� ક�ુ�. 

 ટોળા ંભેગા ંનથી કરવા ં: બાબા�એ જો�ુ ંક� પરંપરામા ંકોઈપણ મહા��ુષ 

જ્ઞાની હોવા�ુ ં પ્રમાણ તો નથી જ. વળ�, એ લોકોના ં ટોળાબંધં િશષ્યો, 

એમના ભક્તો અને એમના નામ પરથી સ�દુાયો તો સમાજમા ંજોઈ જ 

શકાય છે. આ �થૃ્વી પર સ્વગર્ તો જ શ� છે જો અ�ભુવસપં� માનવોની 

પરંપરા સ્થાિપત થાય. એટલે, પોતાની પાસે ટોળા ંભેગા ંકરવાને બદલે 

એ જ માનવોને અ�ભુવ બોધ કરાવવો, �મને ‘સમજ�ુ’ં સૌથી વ� ુ

મહત્વ�ુ ંલાગ� ુ ંહોય. આ� અનેક વ્ય�ક્તઓ અધ્યયનમા ંઅને તે �જુબ 

�વવામા ંલાગેલા ંજોઈ શકાય છે. 
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 સાધના ક� અધ્યયન? : પરંપરામા ં જ્ઞાનપ્રા�પ્ત માટ� સાધના-તપસ્યા-

સમાિધનો રસ્તો દ�ખાડ�લો છે. બાબા�ને પણ વડ�લો અને ��ુજનોએ એ 

જ સલાહ આપી હતી. પ્રત્યેક માનવ િનરંતર �ખુી થવા માગેં છે, � 

અ�ભુવસપં�તાથી જ શ� છે. પણ �યા ંસા�જુનો જ િવર�ક્તવાદ�ઓ 

સાધનાિવિધ માટ� તૈયાર નથી તો અન્ય માનવો પાસે તો �ુ ં અપેક્ષા 

રાખવી! અને જો કોઈ સાધના માટ� જ તૈયાર થવા�ુ ં નથી તો પછ� 

‘સમાિધથી અ�ભુવ’ યાત્રા તો કોણ કર�! હા, આ� દર�ક માનવ ૨0 વષર્ 

કરતા ંપણ વ� ુસમય આ�િુનક િશક્ષણ મેળવવા માટ� લગાવે છે. આ 

સમજણને િશક્ષણની વસ્� ુતર�ક� તૈયાર કર�એ તો પ્રત્યેક માનવસતંાન 

કોઈ િશક્ષણ સસં્થાનમાથંી બહાર નીકળે ત્યાર� સમજણસપં� હોય. તો, આ 

સ�ંણૂર્ જ્ઞાનને �બૂ જ વ્યવ�સ્થત ર�તે પ્રસ્�તુ કરવા માટ� અધ્યયન િવિધ 

તૈયાર કરવાનો બાબા�એ િન�ય કય�.         

 

 

 

અધ્યયન િવિધ 

  બાબા�ના �ચ�તનનો િનચોડ એ હતો, ‘કોઈપણ માનવ સાહ�જક ર�તે 

જ એ સ્વીકાર� શક� ક� � જ્ઞાનનો અ�ભુવ બાબા�ને ૨૦-૩૦ વષર્ની કઠોર સાધના 

પછ� થયો એ જ્ઞાનનો અ�ભુવ મને અધ્યયન કરવાથી થઈ શક� છે. એ માટ� �જજ્ઞા� ુ

વ્ય�ક્તને બે વાતો પર િવ�ાસ હોવો જોઈએ- પહ�લો તો તેને એ િવ�ાસ હોવો જોઈએ 

ક� આ માણસ (એટલે ક� બાબા�) ખર�ખર જ્ઞાનસપં� છે. બીજો િવ�ાસ તેને એ હોવો 

જોઈએ ક� બાબા�ને � અ�ભુવ થયો છે તેને તે યથાથર્ સમ�વી શક� છે, એમના 

અ�ભુવને શબ્દોમા ં વ્યક્ત કર� શક� છે. ન�હ�તર, પરંપરામા ંમાનવ�િતને િવ�ાસ 

કરવા માટ� કોઈ જ આધાર ક� પ્રમાણ ઉપલબ્ધ નથી.’  

  પરંપરામા ંજોઈ શકા�ુ ંછે ક� અ�કુ માનવોએ લોકોનો િવ�ાસ �તવા 

માટ� કંઈક અસહજ (પ્રા�ૃિતક િનયમોની િવ�ુદ્ધ લાગતી હોય તેવી) �ક્રયાઓ કર� 
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દ�ખાડ�, �ને લોકો ‘ચમત્કાર’ કહ�વા લાગ્યા. બાબા�ના કહ�વા �જુબ, અ�સ્તત્વમા ં

ચમત્કાર ��ુ ંક�ુ ંનથી. અ�સ્તત્વમા ંકોઈ રહસ્ય નથી. આપણે કા ંતો િનયમ સમ�એ 

છ�એ કા ંતો ભ્રિમત રહ�એ છ�એ. લોકોનો િવ�ાસ �તવા માટ� ક�ટલાક માનવોએ 

શા�ોના ‘આપ્ત વા�ો’ને પ્રમાણ�પ માન્યા.ં બાબા� કહ� છે ક� અ�ભુવસપં�તા�ુ ં

સત્યાપન જ ‘આપ્ત વા�’ છે. 

  પણ સ્વયનંી (બાબા�)ની જ્ઞાનસપં�તાને કોણ પ્રમા�ણત કરશે? કોઈ 

બી� જ્ઞાનસપં� વ્ય�ક્ત એ કર� શક� અથવા તો કોઈ સાવર્ભૌમ આધાર હોવો જોઈએ. 

કોઈ શા� ક� કોઈ યતં્ર તો પ્રમાણ ન જ હોય. િનષ્કષર્ નીકળ્યો ક� તેમ�ુ ંઆચરણ, 

તેમ�ુ ં�વ�ુ ંએ જ જ્ઞાનસપં�તા�ુ ંપ્રમાણ. આ િવચાર સાથે તેઓએ માનવીયતા�ણૂર્ 

આચરણની કસોટ� તૈયાર કર� અને િનરંતર એ �જુબ �વ્યા. તેઓ દર�ક �જજ્ઞા� ુક� 

અન્ય માનવોને પોતા�ુ ં�વન ચકાસવા માટ� આમિંત્રત કરતા. આ ર�તે તેમ�ુ ં�વન 

રહસ્ય�કુ્ત અને પારદશ� બન્�ુ,ં �થી તે સૌને માટ� ‘સા�ુ ં�વવા�ુ ં પ્રમાણ અને 

પે્રરણા’ બની ર�ુ.ં  

  અ�ભુવ�ુ ંયથાથર્ વણર્ન થઈ શ�ુ ંછે એ�ુ ંપ્રમાણ �ુ?ં આ દશર્ન પર 

�જજ્ઞા�ઓુને ક�વી ર�તે િવ�ાસ થશે? અ�ભુવ�લૂક �ચ�તનથી િનષ્કષર્ નીકળ્યો ક� એના ં

બે પ્રમાણ છે. એક, અધ્યયનિવિધનો પ્રારં�ભક પડાવ �જજ્ઞા�ઓુ તરત જ પ્રાપ્ત કર� 

શક�. બે, પ્રત્યેક માનવ એમની આ િવિધનો હ�� ુ સ્પષ્ટ જોઈ શક�, � મોટાભાગના 

સા�ઓુની �મ �િુવધાનો સગં્રહ ન�હ, પણ સવર્�ભુનો છે. સવર્�ભુની કામના�ુ ંપ્રમાણ 

પણ તેમના ંઆચરણ પરથી જ તો સ્પષ્ટ થશે. એટલે વાત તો પાછ� ‘આચરણ એ જ 

જ્ઞાનસપં�તા�ુ ં(ક� અ�ભુવ�ુ)ં પ્રમાણ’ પર આવીને અટક�. માનવે પોતે જ સ્વયનંા 

અ�ભુવ�ુ ં સત્યાપન કરવા�ુ ં છે. તેથી �નુઃ તેઓએ સ્વય�ંુ ં સત્યાપન સમગ્ર 

માનવ�િત માટ� પ્રસ્�તુ ક�ુ�. 

  આમ, સવર્�ભુની કામના અને પે્રમથી ઓતપ્રોત બાબા�એ 

અ�ભુવ�લૂક �ચ�તનથી, સ્મરણ�વૂર્ક, અધ્યયન પ્ર�ક્રયા ર�ૂ કર�, �ના થક� માનવીય 

આચરણની પરંપરા સ્થાિપત થઈ શક�. આ પ્ર�ક્રયા દરિમયાન તેમને સમ��ુ ં ક� 
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કોઈપણ અધ્યયનકતાર્ માટ�, અ�ભુવગામી િવિધથી, અ�ભુવ કરવા માટ� ત્રણ બાબતો 

અિનવાયર્ છે : 

1) �જજ્ઞાસા : સવર્પ્રથમ તો અધ્યયનકતાર્ને એ સ્પષ્ટ થ�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ ક� 

�ખુ�વૂર્ક �વવા માટ� અ�ભુવ અિનવાયર્ છે. તેને એ સમી�ક્ષત થ�ુ ં

હો�ુ ં જોઈએ ક� �િુવધા-સગં્રહ, ભોગ, અિતભોગ, બ�ુભોગ અથવા 

સવેંદનાઓને રા� રાખવામા ં�ખુ નથી. તેનામા ંએ વાતની સ્વી�ૃિત 

હોવી જોઈએ ક� �ખુ, શાિંત, સતંોષ અને આનદંની િનરંતરતા માટ� 

અ�ભુવ અને એ પછ� અ�ભુવ�લૂક �વ�ુ ંએ એકમાત્ર ઉપાય છે.  

2) અધ્યયનની વસ્� ુ : સાધના સમયે બાબા� માટ� અધ્યયનની વસ્� ુ

હતી અ�સ્તત્વ. અન્ય કોઈ માનવ �ાર�ય અ�સુધંાન કરવા માગેં તો 

તેના માટ� પણ અધ્યયનની વસ્� ુ અ�સ્તત્વ જ છે. પણ 

અધ્યયનિવિધમા ંઅધ્યયનની વસ્� ુ કંઈક આવી છે- અ�ભુવસપં� 

માનવે સમ��ુ ં અ�સ્તત્વ, અ�સ્તત્વમા ં પ્ર�ૃિત, �વન, માનવ અને 

અખડં સમાજ તથા સાવર્ભૌમ વ્યવસ્થા સહજ અ�ભવ્ય�ક્ત. સ�ંક્ષપ્તમા ં

અધ્યયનની વસ્� ુ પ�રભાિષત અને િનિ�ત કર�- સહઅ�સ્તત્વ, 

િવકાસક્રમ, િવકાસ, ��િૃતક્રમ, ��િૃત. 

શ�આતમા,ં આ સ�ંણૂર્ સમજણને �ચૂના સ્વ�પે એક �સુ્તકમા ંપ્રસ્�તુ 

કરવા�ુ ંબાબા�એ િવચા�ુ�. પરં�,ુ માનવ�િતના િવચારોમા ંિવિવધતા 

અને દર�ક માનવ માટ� ‘અધ્યયનવસ્�’ુની આવશ્યકતા તથા 

સવર્�લુભતા ધ્યાનમા ં રાખતા ંસ�ંણૂર્ દશર્ન, વાદ અને શા�ને ૧૪ 

�સુ્તકોમા ં�લિપબદ્ધ કરાયા.ં એ�ુ ંબન�ુ ંઆવ્�ુ ંછે ક� કોઈ ન�ુ ંદશર્ન ક� 

નવો િવચાર પ્રકાિશત થાય ત્યાર� અનેક લેખકો એની ટ�કા-ટ�પ્પણી 

કર�, વ્યાખ્યાઓમા ંફ�રફારો કર� અને કંઈ ક�ટલીય �ત�ુ ંમી�ું-મર�ુ ં

ઉમેરાઈને બ�ુ ંસેળભેળ થઈ �ય, �મા ં�ળૂ િવચાર �ૂિષત થયા વગર 

રહ� ન�હ. મધ્યસ્થ દશર્નની ‘અધ્યયનવસ્�’ુને �તૂ્ર�પ, વ્યાખ્યા�પ 

અને એવા ંઘણા ંિવિવધ �પોમા ંલખીને વસ્� ુ�ૂિષત થવાની સભંાવના 

પણ નષ્ટ કર� દ�ધી.   
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‘અધ્યયનવસ્�’ુની પ્રસ્�િુતમા ં ઉપયોગમા ં લેવાયેલા ં પરંપરાગત 

શબ્દોને �વુ્યવ�સ્થત ર�તે પ�રભાિષત કયા�, �થી અધ્યયનકતાર્ કોઈ 

િનિ�ત શબ્દથી તેને અ��ુપ વસ્� ુઓળખી શક�, તેનો સાક્ષાત્કાર કર� 

શક�, બોધ પામી શક�. બાબા�એ પરંપરામા ં પ્રચ�લત શબ્દોની 

પ�રભાષાઓના સકંલન�પે, દશર્નના વાઙમયમા,ં ‘પ�રભાષા સ�ંહતા’ 

પ્રસ્�તુ કર�. ત�ુપરાતં, અધ્યયનવસ્�,ુ અધ્યયન પ્ર�ક્રયા અને અન્ય 

શકંા-સમાધાન માટ� �જજ્ઞા�ઓુ અને બાબા� વચ્ચે થયેલા સવંાદો 

પણ ‘સવંાદ’ નામના ંબે �સુ્તકોમા ંપ્રકાિશત છે. (વાઙમયની યાદ� આ 

�સુ્તકના �તે આપેલી છે.) 
 

3) અભ્યાસ : આદરણીય બાબા નાગરાજ� અ�ભુવસપં�તા પછ� 

અ�ભુવ�લૂક િવિધથી ચાર આયામો (અ�ભુવ, િવચાર, વ્યવહાર અને 

ઉત્પાદન)મા ં�વી રહ્યા છે અને આ આયામોના પ્રમાણ માટ� પાચં 

�સ્થિતઓ (સ્વય,ં પ�રવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને �તરાર્ષ્ટ્ર)મા ં�વીને 

અભ્યાસ કર� છે. હા, અ�ભુવ�લૂક િવિધ એટલે અ�ભુવસપં�તા પછ� 

�વ�ુ ંઅને અ�ભુવગામી િવિધ એટલે અ�ભુવસપં�તા માટ� �વ�ુ.ં 

અધ્યયનિવિધ અ�ભુવગામી િવિધ છે, �મા ં અધ્યયનકતાર્એ 

‘અધ્યયનવસ્�’ુની �ચૂના �જુબ �વવા�ુ ંછે. અહ�, ‘�વ�ુ’ં એટલે 

‘અભ્યાસ કરવો’. ‘અ�ભુવ’ માટ� અધ્યયનકતાર્એ ‘િવચાર, વ્યવહાર 

અને કાયર્/ઉત્પાદન’મા ં�વવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે.  સાભંાળ�ને ક� 

વાચંીને સ�ંણૂર્ અધ્યયનવસ્�નુી �ચૂનાઓ ગ્રહણ કરવાની છે, એ 

�જુબ મનન કર�ને અધ્યયનવસ્�નેુ સ્વયનંા િવચારોમા ંલાવવાની છે 

અને એ અ�સુાર વ્યવહાર અને વ્યવસાય (કાયર્) કરતા ંકરતા ંબોધ 

તથા અ�ભુવસપં�તા તરફ ગિતત થવા�ુ ંછે (ગિત પ્રાપ્ત કરવાની 

છે).                  
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તો, સ્પષ્ટ છે ક� મધ્યસ્થ દશર્નના વાઙમયનો ઉદે્દશ્ય માનવસમાજમા ં

અધ્યયન�વૂર્ક ��િૃતની પરંપરા સ્થાિપત કરવાનો અને �વવાનો ‘િવકલ્પ’ પ્રસ્�તુ 

કરવાનો છે, ન�હ ક� કોઈ િવચાર ક� સા�હત્યનો િવરોધ કરવાનો અને કોઈ �દોલન 

ચલાવવાનો. બાબા�ના પ્રત્યેક િવચાર, વ્યવહાર અને કાયર્નો ઉદે્દશ્ય એ જ રહ્યો છે 

ક� દર�ક માનવ સમજદાર થઈ શક�, દર�ક માનવ એ સમ� શક� ક� માનવ�િત અને 

માનવધમર્ એક છે અને દર�ક માનવ અખડં સમાજ તથા સાવર્ભૌમ વ્યવસ્થામા ં

ભાગીદાર� કર� શક�. 

ઉપરોક્ત અધ્યયન પ્ર�ક્રયા દ્વારા પ્રત્યેક માનવ અ�ભુવસપં� થઈ શક� 

છે. આ પ્ર�ક્રયા િશક્ષણના માધ્યમથી સવર્�લુભ થઈ શક� છે. બાબા�એ સમજણને 

સવર્�લુભ બનાવવા માટ� ત્રણ યોજનાઓ પ્રસ્�તુ કર�-         

1) �વનિવદ્યા યોજના : �યા ં �ધુી ‘અધ્યયનવસ્�’ુ અને 

‘અધ્યયન પ્ર�ક્રયા’ સમાજમા ંપ્રચ�લત િશક્ષણમા ંસ્થાિપત ન થઈ 

�ય (વસ્�તુઃ િશક્ષણ પ્રણાલી ‘અધ્યયનવસ્�’ુ �જુબ ‘વ્યવ�સ્થત’ 

કરવાની જ�ર છે તે ન થાય) ત્યા ં �ધુી દર�ક પ્રૌઢ, �દૃ્ધ અને 

�વુાનોને ‘અધ્યયનવસ્�’ુ અને ‘�વન’નો આછો-પાતળો પ�રચય 

થાય એ માટ� આ યોજના બાબા�એ પ્રસ્�તુ કર� છે. બાબા�એ 

પોતે િશ�બર લેવા�ુ ંશ� ક�ુ� અને સમય જતા ંઅન્ય ઘણા લોકો 

િશ�બર ચલાવવા યોગ્ય બન્યા. 

2) માનવચેતના િવકાસ �લૂ્યિશક્ષણ યોજના : િશક્ષણના 

માનવીયકરણ માટ�,  િશક્ષણ-સસં્થાઓના અભ્યાસક્રમમા ં દાખલ 

કરવાના હ��થુી ‘અધ્યયનવસ્�’ુ ની પ્રસ્�િુત કરવી. દ�શ-િવદ�શની 

ઘણી િશક્ષણ-સસં્થાઓમા ંઆ પ્રયોગ ચાલી રહ્યો છે.  

3) પ�રવાર�લૂક સ્વરા�ય વ્યવસ્થા યોજના : પ�રવારને 

સમાજના �ળૂ�તૂ એકમ સ્વ�પે વ્યવ�સ્થત કરવાની યોજના, �થી 

દર�ક પ�રવાર અખડં સમાજ સાવર્ભૌમ વ્યવસ્થામા ંભાગીદાર� કર� 

શક�. આ� અ�કુ પ�રવાર આ પ્રમાણે �વવાનો પ્રયોગ કર� રહ્યા ં

છે. આ યોજના �તગર્ત ‘દશ સોપાનીય વ્યવસ્થા’�ુ ં વણર્ન છે, 
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�થી ધનના વ્યય િવના એક પ�રવાર ગામથી માડં�ને સ�ંણૂર્ િવ� 

�ધુીની પ્રિતિનિધત્વ પ્ર�ક્રયા �િુનિ�ત કર� શકાય છે. ધરતી પર 

માનવધમર્ સફળ થઈ શક� છે અને �થૃ્વી ‘સ્વગર્’ બની શક� છે.       

 બાબા��ુ ં�વન જ દશર્ન અને પ્રમાણ છે. તેઓએ કોઈ નવો પથં, સપં્રદાય, 

િમશન ક� સ�દુાય શ� ન કરતા ંસમગ્ર માનવ�િતના ચેતનાિવકાસ હ�� ુસાવર્ભૌમ 

‘અ�સ્તત્વ�લૂક માનવક��ન્દ્રત �ચ�તન’ આપ્�ુ,ં �થી દર�ક માનવ, અધ્યયનિવિધથી, 

જ્ઞાનસપં� ક� અ�ભુવસપં� થઈ શક� છે અને િનરંતર �ખુ�વૂર્ક �વી શક� છે અને 

અન્ય માનવોના �ખુી થવામા ંભાગીદાર� કર� શક� છે. માનવીની � અપેક્ષા સદ�ઓથી 

રહ� છે, ‘�િૂમ સ્વગર્ અને માનવ દ�વતા બને’ એ સફળ થઈ શક� છે!  
 
 

ઉપસહંાર 

આ �સુ્તકની �ણૂાર્�ુિત પ્રસગેં (ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫) જોઈએ ક�.... 

આદરણીય બાબા� અને તેમના માગર્દશર્ન હ�ઠળ માનવીય પરંપરા 

તથા માનવીય િશક્ષણ-સસં્કાર માટ� કયા કાય� થયા ંછે..... 

 �વનિવદ્યા િશ�બરોના માધ્યમથી (ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ �ધુીમા)ં ૮0,000 

કરતા ંપણ વ� ુલોકો મધ્યસ્થ દશર્નથી પ�ર�ચત થયા છે. િશ�બરના 

પ્રબોધકો અને િશ�બરાથ�ઓની સખં્યામા ંઉ�રો�ર વધારો થઈ રહ્યો છે.  

       છ માિસક, એક વષ�ય, બે વષ�ય અને ત્રણ વષ�ય અધ્યયન િશ�બરોની 

અને િશ�બરાથ�ઓની સખં્યા વધી રહ� છે. આથી એ સા�બત થાય છે ક� 

ધરતી પર માનવીય પરંપરાની �ષૃા પ્રત્યેક માનવને છે જ. 

 ક�ટલાક માનવો દશર્ન સમ�ને હવે અ�ભુવ અને પ્રમાણ માટ� 

પ્રયત્નશીલ છે. ક�ટલાક માનવો ‘િવકલ્પ’ અ�સુાર �વતા ં �વતા ં

માનવીય િશક્ષણ-સસં્કાર અને માનવીય પરંપરા માટ� પ્રયત્નશીલ છે.  

 અ�કુ જગ્યાઓએ ક�ટલાક પ�રવારો સ્વયસં્�તર્ ર�તે ‘પ�રવાર�લૂક 

સ્વરાજ વ્યવસ્થા’ માટ� ‘િવકલ્પ’ અ�સુાર �વી રહ્યા ંછે, અધ્યયન કર� 

રહ્યા ંછે અને કરાવી રહ્યા ંછે. �દવ્યપથ સસં્થાન, અમરકંટક (મધ્યપ્રદ�શ); 
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અભ્�દુય સસં્થાન, અછોટ� (રાય�રુ, છ�ીસગઢ); �બજનૌર 

(ઉ�રપ્રદ�શ); માનવીય િશક્ષણ-સસં્કાર સસં્થાન, કાન�રુ (ઉ�રપ્રદ�શ); 

માનવચેતના િવકાસ ક�ન્દ્ર, ઈન્દોર (મધ્યપ્રદ�શ) અને �લુ્ઢાણા 

(મહારાષ્ટ્ર)મા ંઅધ્યયનની વ્યવસ્થા છે.  

 �દલ્હ�, હ�દરાબાદ, �ણેુ, સરદારશહર (રાજસ્થાન), બેમેતરા 

(છ�ીસગઢ), અમરોહા (ઉ�રપ્રદ�શ), ચકારસી (ઉ�રપ્રદ�શ), બ�ગ્લોર 

અને �જુરાતમા ંઅમદાવાદ, રાજકોટ,  �ુ�ુમા (�જુ) અને �રુત ખાતે 

િનયિમત ર�તે �વનિવદ્યા િશ�બરો અને ગોષ્ઠ�ઓ આયો�જત થાય છે. 

 િશક્ષણના માનવીયકરણના પ્રયત્નો �તગર્ત ��ુ�પે ‘ચેતનાિવકાસ 

�લૂ્યિશક્ષણ’ આધા�રત ‘અ�ભભાવક િવદ્યાલય’ રાય�રુમા ં�સ્થત છે. આ 

િવદ્યાલયમા ં દર�ક િશક્ષક-િશ�ક્ષકા વેતન િવના સ્વયનંી પ્રસ�તાની 

અ�ભવ્ય�ક્ત સ્વ�પે િશક્ષણ આપે છે.  

 છ�ીસગઢ િશક્ષણિવભાગ દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૫ �ધુીના ‘ચેતનાિવકાસ 

�લૂ્યિશક્ષણ’ના ં પાઠ��સુ્તકો પ્રકાિશત થયા ં છે, ��ુ ં િશક્ષણ તમામ 

સરકાર� શાળાઓમા ંફર�યાત છે. િશક્ષણિવભાગના અિધકાર�ઓ અને 

િશક્ષકો અધ્યયન માટ� િનયિમત ર�તે અછોટ� આવે છે.       

 મધ્યસ્થ દશર્ન આધા�રત, કોલેજ કક્ષાનો અભ્યાસક્રમ Universal Human 

Values in Professional Ethics નામે દ�શની ૪૨ �િુનવિસ�ટ�મા ં(૨૦૧૭ 

�ધુીમા)ં ભણાવાય છે, �મા ંIIT કાન�રુ, IIT વારાણસી, IIIT હ�દરાબાદ 

ઉપરાતં લગભગ ૧૦,૦૦૦ કોલેજોનો સમાવેશ થાય છે. આ અભ્યાસક્રમ 

�ટૂાનની બે �િુનવિસ�ટ�મા ંદાખલ કરાયો છે.  

 આ તમામ �બ��ુઓ પર િવસ્�તૃ મા�હતી  http://www.madhyasth-

darshan.info વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.              

 

 

 

http://www.madhyasth-darshan.info/
http://www.madhyasth-darshan.info/
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વાઙમય 

‘અ�સ્તત્વ�લૂક માનવક��ન્દ્રત �ચ�તન’ અથવા ‘મધ્યસ્થ દશર્ન સહઅ�સ્તત્વવાદ’  

આધા�રત �સુ્તકોની ��ૂચ   (આ �સુ્તકો �હન્દ� ભાષામા ંછે.) 

 

દશર્ન 

• માનવ વ્યવહાર દશર્ન 

• માનવ કમર્ દશર્ન 

• માનવ અભ્યાસ દશર્ન 

• માનવ અ�ભુવ દશર્ન 

વાદ 

• વ્યવહારાત્મક જનવાદ 

• સમાધાનાત્મક ભૌિતકવાદ 

• અ�ભુવાત્મક અધ્યાત્મવાદ 

શા� 

• વ્યવહારવાદ� સમાજશા� 

• આવતર્નશીલ અથર્શા� 

• માનવ સચંેતનાવાદ� મનોિવજ્ઞાન 

સિંવધાન 

• માનવીય આચાર સ�ંહતા �પી 

માનવીય સિંવધાનની �તૂ્ર 

વ્યાખ્યા 

 

 

અન્ય 

• �વનિવદ્યા : એક પ�રચય 

• િવકલ્પ 

• અધ્યયન�બ��ુ 

• પ�રભાષા સ�ંહતા 

• સવંાદ ભાગ-1, 2 (ભાગ 3 

પ્રકાિશત થવામા ંછે) 

• સકંલન (પ્રકાિશત થવામા ંછે) 

 

બાબા� સાથેના સવંાદના 

ઓ�ડયો-વી�ડઓ પણ ઉપલબ્ધ છે 
 

Website: 
www.madhyasth-darshan.info 

 
E-mail: 

info@madhyasth-darshan.info 

 

http://www.madhyasth-darshan.info/
mailto:info@madhyasth-darshan.info

