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ગાયતર્ી અને ય  ભારતીય સં કૃિતના માતાિપતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

ગાયતર્ી ભારતીય સં કૃિતની જનની અને ય  ભારતીય ધમર્ના િપતા છે. ભારતીય 
તત્વ ાનનો સાર આ બનંે તથ્યોમા ંસમાયેલો છે. તેથી ગાયતર્ી અને ય ને આ૫ણે 
અનાિદકાળથી આ૫ણા ંઆધ્યાિત્મક માતાિપતા માનીએ છીએ  અનાિદકાળથી આ૫ણા આધ્યાિત્મક માતાિપતા માનીએ છીએ. 

 ગાયતર્ી મહામતંર્ ઉપાસનાની દૃિ ટએ ૫રમ સામથ્યર્વાન છે. શા કારોએ તેના પાચં 
મખુ, પાચં નામ દશાર્ યા ંછે : 

(૧)  અમત  (ર)  પારસ  (૩)  ક પવક્ષ  (૪)  કામધેન ં  (૫)  બર્ ા   (૧). અમતૃ, (ર). પારસ, (૩). ક પવકૃ્ષ, (૪). કામધન,ુ (૫). બર્ ા.  

આ પાચેંય ારા  લાભ ઉઠાવી શકાય છે, તે સવર્ને આપી શકવાના ક્ષમતા આ 
મહામતંર્મા ં સમાયેલી છે. મનુ યની અંદર અ મય કોશ, મનોમય કોશ, પર્ાણમય 
કોશ, િવ ાનમય કોશ અને આનદંમય કોશ છે. આ પાચેંયમા ંઅગિણત રહ યમય 
શિક્તઓ પાયેલી છે. તેમન ેજાગતૃ કરવા ગાયતર્ી ઉપાસનાથી ે ઠ બીજી કોઈ 
મોટી સાધના નથી. ષટ્ચકર્ોનુ ં ભેદન, કંુડિલની જાગરણ, થળૂ, સ ૂ મ અને કારણ 
શરીરોનુ ંશુ ીકરણ તથા ૧ર મહત્વપણૂર્ યોગ સાધનાઓની સફળ સાધના ગાયતર્ીના 
માઘ્યમથી જ થઈ શકે છે. આ મહાશિક્તને તતંર્માગર્થી પર્યોજીને આ યર્ચિકત કરી મા યમથી જ થઈ શક છ. આ મહાશિક્તન તતર્માગથી પર્યોજીન આ યચિકત કરી 
દેનાર િસિ ઓ પર્ાપ્ત કરી શકાય છે. યોગસાધનાનુ ંકેન્દર્િબદું આ૫ણા ધમર્મા ંગાયતર્ી 
મહામતંર્ જ ર ો છે. 

આત્મબળ વધારવા અને આત્મશિુ  માટેનો આ સાવર્જિનક સાવર્ભૌમ મતંર્ છે. તેની 
ઉપાસના નરનારી, બાળક-વ ૃ  કોઈ ૫ણ કરી શકે છે. બિુ ને પર્કાશવાન અને પર્ખર 
બનાવવી અંતઃકરણમા ંઋતભંરા પર્ ાને પર્કાશવાન કરવી, એ ગાયતર્ીની સૌથી મોટી 
િવશેષતા છે. તેથી ભારતીય ધમર્ના દરેક અનયુાયી માટે આ મતંર્ની ઉપાસના િનત્ય 
અિનવાયર્ દશાર્વી છે.  તેની ઉપેક્ષા કરે છે. તેની કડક શબ્દોમા ંટીકા કરવામા ંઆવી 
છે કોઈ માણસ ગમે તે દેવતા કે મતંર્ની સાધના ભલે કરતો હોય, છતા ંતેને સૌથી 
૫હલેા ંગાયતર્ી ારા અંતઃકરણ ચતુ ટય તથા ઈંિન્દર્યસમહૂને શુ  કરવો ૫ડે છે. 
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તેના િવના કોઈ સાધના સફળ થઈ શકતી નથી. ક ટ, સકંટ િવપિ  અને િચતંાજનક 
મ ૂઝંવણો હલ કરવા માટેનો માગર્ પર્ાપ્ત કરી શકે છે. િનરાશાજનક ૫િરિ થિતઓમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આશાનો પર્કાશ ઉત્પ  કરવા અને ખાલી૫ણાને સમિૃ મા ંબદલી નાખવાની શિક્ત 
આ મહામતંર્મા ં કેટલી હદ સધુી ભરેલી છે તેની ૫રીક્ષા કોઈ૫ણ યિક્ત ાપવૂર્ક 
ગાયતર્ીમતંર્ની ઉપાસના કરીને ક્યારેય ૫ણ કરી શકે છે. 

ભારતીય ધમર્નો સમગર્ િવ તાર વેદોથી થયો અને ચારેય વેદ ગાયતર્ીના ચાર ભારતીય ધમનો સમગર્ િવ તાર વદોથી થયો અન ચારય વદ ગાયતર્ીના ચાર 
ચરણોની યાખ્યા માતર્ છે.  આ૫ણા ધમર્ગર્થંોમા ં કહવેામા ં અને સમજાવવામા ં
આ યુ ં છે તે સવર્ બીજ પે ગાયતર્ીમા ંમોજૂદ છે, આ મતંર્ના ર૪ અક્ષરોની યાખ્યા 
કરવામા ંઆવે, તો તેમા ંનીિત, ધમર્, સદાચરણ તથા લોક યવહારનુ ંએવુ ં િશક્ષણ 

ે ં ે ે ી ે ો ો ો ે ો િંવણાયેલ ુમળશે, ને અ૫નાવીને મનુ ય પોતાનો લોક અને ૫રલોક સખુશાિતમય 
બનાવી શકે છે. િવવકેબિુ ને પર્ાથિમકતા આ૫વી અને તેને સવ ૫રી ઈ રીય સદેંશ 
માનવો એ ગાયતર્ીનો સાર છે. નીરક્ષીરનો િવવેક અયોગ્યને છોડવાનો અને યોગ્યને 
વીકારવાનો િનદેર્શ કરે છે. માતાના ૫મા ં ગાયતર્ીની પર્િતમા બનાવીને એ 
િ િ િપર્િતપાદન કરવામા ંઆવે છે કે નારીની ૫િવતર્તા અને સ ા નર કરતા ંઅિધક છે. 

તેથી તેને દરેક કે્ષતર્મા ંઅિધક ેય, સન્માન પર્દાન કરવુ ંજોઇએ. ગાયતર્ીનુ ંતત્વ ાન 
અ૫નાવીને જો આ૫ણે દૂરદશીર્, િવવેકશીલ અન ેનીિતવાન બની શકીએ અને નારી 
પર્ત્યે અિત ૫િવતર્ બિુ  રાખીએ, તો આ ધરતી ઉ૫ર વગર્ના અવતરણની 
સભંાવનાઓ મિૂતર્માન કરી શકીએ છીએ. 

આ૫ણે િનત્ય િનયિમત ૫ની ગાયતર્ી ઉપાસના માટે થોડો સમય કાઢતા રહવે ુ ં
જોઇએ. ઘર-૫િરવારમા ંએ પર્થા-૫રં૫રા ચલાવવી જોઇએ કે ઘરનો દરેક સભ્ય િનત્ય 
ગાયતર્ી મતંર્ની સાધના કરે  ભલે ૫છી એ પાચં િમિનટ માટે જ કેમ ન હોય  ગાયતર્ી મતર્ની સાધના કર, ભલ ૫છી એ પાચ િમિનટ માટ જ કમ ન હોય. 

ગાયતર્ી માતાના ૫મા ંઈ રની ઉપાસના કરવાથી પર્ેમનુ ંસવ ૫રી કેન્દર્િબદું એવા 
માત ૃ દયની ભાવના કરવાનો અવસર આ૫ણને મળે છે.  ૫મા ંભગવાનને આ૫ણે 
ભજીએ છીએ તેવી જ અનભુિૂત તઓે પર્દાન કરે છે. નેહમયી માતાનુ ં ધ્યાન ુ ૂ ુ
આ૫ણને વાત્સ યની ભાવભરી અનભુિૂતઓની પલુિકત કરી દે છે.  
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ને માતાના ૫મા ં ગાયતર્ી મહાશિક્તની ઉપાસનામા ં િનરાકાર-સાકારની મુ કેલી 
હોય તેઓ પર્ાતઃકાળમા ંઉદય થતા, સમ ત પર્ાણીઓને પર્ાણ પર્દાન કરનાર ૫રમ 
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તેજ વી સયૂર્નુ ંધ્યાન કરતા ંકરતા ંગાયતર્ી મતંર્ના જપ ધ્યાન કરી શકે છે. પજૂાની 
િવિધ અિત સરળ છે. શરીરને શુ  કરીને વચ્છ થાન અને શાતં વાતાવરણમા ં
આસન પાથરીને બેસવુ ંજોઇએ. આચમન માટે જળ અન ેપર્કાશ તથા ઊજાર્ માટે 
અગરબ ી વગેરેથી અિગ્નની થા૫ના કરીએ તો વધ ુસારંુ ૫િવતર્ીકરણ, આચમન 
વગેરે િકર્યાઓ ૫છી ભગવાનની સમી૫તાનુ ંધ્યાન કરતા ંકરતા ંગાયતર્ી મતંર્નો જ૫ 
કરવો જોઇએ. િનયત સખં્યા અને િનયત સમયનુ ંધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ અને અંતમા ં
સયૂર્ની િદશામા ંમ  રાખી અઘ્યર્ આપીન ે ાજંિલ અિપર્ત કરવી જોઇએ. 

ી િ ં ં ઉ ો ે ં ર્ િ ોગાયતર્ી મહાિવ ાન' ગર્થમા ઉપાસનાના યોગ અને તતર્માગર્ના િવ તતૃ પર્યોગ 
લખ્યા છે, ૫ણ સવર્-સાધારણ માણસનુ ંકામ ઉ૫રોકત સિંક્ષપ્ત િવિધથી ૫ણ ચાલી 
શકે છે. 

 ગાયતર્ીનો પરક ય  છે. આ એક અિત મહત્વપણર્ િવ ાન છે,  િવ યાપી ચેતન  ગાયતર્ીનો પરૂક ય  છ. આ એક અિત મહત્વપણૂ િવ ાન છ,  િવ યાપી ચતન 
જગતને પર્ભાિવત કરે છે. જડ જગતને પર્ભાિવત કરનાર અનેક વૈ ાિનક પર્િકર્યાઓ 
છે. ઠંડીન ેગરમીમા ંબદલી નાખંનાર હીટર અન ેગરમીને ઠંડીમા ંબદલી નાખંનાર 
'કૂલર' પોતાનો ચમત્કાર દેખાડે છે. અંધકારને રોશનીમા ંબદલી નાખંનાર વીજળીનો 
લાભ હરકોઈ જાણે છે  ૫ણ માનવીય ચેતના અને િવ યાપી ચેતનાને પર્ભાિવત લાભ હરકોઈ જાણ છ, ૫ણ માનવીય ચતના અન િવ યાપી ચતનાન પર્ભાિવત 
કરનાર ય િવ ા િવષે બહ ુ જ ઓછી માિહતી પર્ાપ્ત થાય છે. પર્ાચીનકાલનુ ં
અધ્યાત્મવાદી િવ ાન પોતાની સિકર્યતાને માટે મહત્વપણૂર્  સહાયતા ય ીય 
ઊજાર્માથંી ગર્હણ કરત ુ ંહત ુ ંશારીિરક જ નહીં, માનિસક રોગોના િનવારણની અમોઘ 
ક્ષમતા ય ીય પર્િકર્યામા ંમોજદ છે  યિક્તગત તથા સામિહક સકંટોન ંિનવારણ કરતી ક્ષમતા ય ીય પર્િકર્યામા મોજૂદ છ. યિક્તગત તથા સામિૂહક સકટોન ુિનવારણ કરતી 
શિક્તશાળી  ઊજાર્ ય ો ારા વાતાવરણમા ંપર્સરાવી શકાય છે. 

પર્કૃિતગત વાતાવરણ તેના ારા બદલી શકાય છે, ૫ણ આ  તો આ સમગર્ િવ ાન 
જ િવ મતૃ થઈ ગયુ ંતેની શોધ ફરીથી કરવી જોઇએ અને આ અિત સરળ, ૫રંત ુૃ ુ ુ
મહત્વપણૂર્ િવ ાનનો લોકોના સખુશાિંત વધારવા માટે ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ. 
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આ કાયર્ શોધકતાર્ અધ્યાત્મ િવ ાનીઓનુ ં છે કે તેઓ આ૫ણી લપુ્ત િવ ાઓનુ ં
અન્વેષણ કરી તેમન ેપનુઃપર્ાપ્ત કરે અને તેના ારા માનવીય પર્ગિતમા ંમહત્વપણૂર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યોગદાન આપે. આ કાયર્ થોડા સમય ૫છી આ૫ણે શ  કરવાના છીએ અને આશા 
રાખવી જોઇએ કે ય   િવ ાના માઘ્યમથી માનવજાિતને એક નવીન, અિત પર્ાચીન 
તથા અિત મહત્વપણૂર્ શિક્ત હાથ લાગશે અને તેના માઘ્યમથી આ૫ણે આ૫ણા 
ખોવાયેલા વચર્ વને પનુ: પર્ાપ્ત કરી શકવામા ંસમથર્ થઈશુ.ં 

ય ના તત્વ ાનની પર્થમ પર્ેરણા એ છે કે મનુ ય ય ીય જીવન જીવે.  પર્કારે 
હવનકંુડમા ં જ્વાલાઓ ઊઠે છે, તે જ પર્કારે આ૫ણા અંતઃકરણમા ં શૌયર્, સાહસ, 
િવવેક, સત્ય, કતર્ ય વગેરે સ ણોની પર્ખરતા િદપ્તીમાન રહ.ે  પર્કારે હવન ારા 

ં િંધ ે ે ે ો ં ર્ ે ેવાયમુડળ સગુિધત થાય છે તે જ પર્કારે જો આ૫ણ ુકતર્ ય દયા, કરુણા, સેવા અને 
સ દયતાની ભાવનાઓથી ઓતપર્ોત હોય, તો આ કતર્ ય ારા સહયોગ, સ ભાવનાનુ ં
તથા સખુશાિંતનુ ંવાતાવરણ બને તે માટે પર્યત્નો કરવા જોઇએ. આ ૫િવતર્તા અને 
પર્ખરતાનુ ં પર્તીક છે અને ય પજૂકોની િવચારધારા અને િકર્યા૫ િત આ જ 

ઓ ી ઓ ો ો ી ો એમાન્યતાઓથી ઓતપર્ોત હોવી જોઇએ. 

યિક્તગત સિુવધા અનસુાર ઘી,સાકર, ઔષિધઓ વગેરેનો હવન કરીને આ૫ણે 
સખુદાયી વાયમુડંળ બનાવવા અને તેનો લાભ સમ ત પર્ાણીઓને ૫હ ચાડવાની 
ભાવના રાખીએ છીએ  તે જ રીતે આ૫ણ ંસમ ત જીવન ય મય બને અન ેતેનો ભાવના રાખીએ છીએ. ત જ રીત આ૫ણ ુસમ ત જીવન ય મય બન અન તનો 
લાભ સમ ત સસંારના પર્ાણીઓને મળે તેવા ઉમગંો ૫ણ મનમા ં જાગતા રહવેા 
જોઇએ. અિગ્નહોતર્ની ધાિમર્ક પર્િકર્યા જીવનને ય મય બનાવવા આધ્યાિત્મક કે્ષતર્મા ં
૫ણ પર્કટ કરી શકીએ તેવો આ૫ણે પર્યત્ન કરવો જોઇએ. 

ગાયતર્ી અને ય નુ ંયગુ્મ આ૫ણી સં કૃિત અને ધમર્ના જનક છે. તેમનો સમિુચત 
પર્ભાવ આ૫ણા જીવનમા ંઓતપર્ોત થાય એ જ યોગ્ય છે.  
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