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િવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર અન
અને તના
તેના સ
સં થા૫ક સરક્ષક
સંરક્ષક
પં. ીરામ શમાર્ આચાયન
ર્ ુ ં એક સંિક્ષપ્ત ૫િરચય
ઇિતહાસમાં ક્યારે ક ક્યારે ક એવું બને છે કે અવતારી સ ા એકી સાથે બહઆ
ુ યામી પોમાં
પર્ગટે છે અને કરોડો જ નિહ, ૫ણ સમ ત પ ૃથ્વીના ઉ ાર અને ચેતનાત્મક ધરાતળ ઉ૫ર બધાના
મનોનુ ં નવેસરથી િનમાર્ણ કરવા આવે છે . ૫રમપ ૂજ્ય ગુરુદેવ પં. ીરામ શમાર્ આચાયન
ર્ ે એક એવા જ
સ ાના

૫માં જોઇ શકાય છે ,

યુગો યુગોમાં ગુરુ અને અવતારી સ ા, બ ેય

પોમાં આ૫ણા

બધાંની વચ્ચ
બધાની
વચ્ચે પર્ગટ થઈ,
થઈ એંસી વરસનુ
વરસન ં જીવન જીવીન
જીવીને એક િવરાટ જ્યોિત પર્જ્વિલત કરી ત
તે સ ૂ મ
ઋિષ ચેતનાની સાથે એકાકાર થઈ ગઈ,
પર્િતબ
પર્

આ

છે . ૫રમવંદનીયા માતાજી
જી શિકતનુુ ં તે

યુગોમાં ગુરુ અને અવતારી સ ા, બ ેય

યુગ ૫િરવતર્નને સંિનકટ (નજીક) લાવવાને
૫વા જ સ ાના

૫માં જોઈ શકાય છે ,

ુ ો
યુગ

પોમાં આ૫ણા બધાંની વચ્ચે પર્ગટ થઈ, એંસી વરસનુ ં

જીવન જીવને એક િવરાટ જ્યોિત પર્જવિલત કરી તે સ ૂ મ ઋિષ ચેતનાની સાથે એકાકાર થઈ ગઈ,
આ

યુગ ૫િરવતર્નને સંિનકટ (નજીક) લાવવાને પર્િતબ
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૫રમવંદનીયા માતાજી શિકતનુ ં તે
શારદા અને ક્યારે ક મા ભગવતીના

૫

હતી

ક્યારે ક મહાકાળી, ક્યારે ક મા જાનકી, ક્યારે ક મા

૫માં િશવની ક યાણકારી સ ાનુ ં સાથ આ૫વા આવતી રહી

છે . તેઓએ ૫ણ સ ૂ મમાં િવલીન થઈને પોતાના આરાઘ્યની સાથે એકાકાર કરી
જ્યોિતપુ
ોિ રુષનુ ં એક
એ અંગ
અં બનાવીી લીધુ
ીધ.ં આ

વયંને

ં ુ નવીી સિૃિ ટ
બ ેય સશરીર
ી આ૫ણીી વચ્ચેે નથી,
થી ૫રત

કેવી રીતે ઘડી શકાઈ, કેવી રીતે માનવ ઘડવાનુ ં માળખું રચી શકાયુ,ં એને શાંિતકુંજ બર્ વચર્સ,
ૂિમ, અખડ
ગાયતર્ી તપોભ
તપોભિમ,
અખંડ જ્યોિત
યોિત સ
સં થાન અન
અને યુ
યગતીથ
ગતીથર્ આંવલખડા
આંવલખેડા

વી થા૫નાઓ તથા સકિ
સંકિ પત

સ નસેનાની ગણોના, વીરભદર્ોની કરોડોથીય વધારે સંખ્યાના પે જોઈ શકાય છે .
૫રમપ ૂજ્ય ગુ
૫રમપજ્ય
ગરદે
રુદવનુ
વન ં વા તિવક મ ૂ યાં
યાકન
કન તો કટલાક
કેટલાક વરસ વીત્ય
વી યે ઈિતહાસિવદ્ કરશ,
કરશે ૫રં
૫રત
ત ુ જો
તેઓનો આ ય કોઈ સાક્ષાત ્ જોવા કે તેઓનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓને તેમના
ુ સંજીવની-સાિહત્યના
ારા પોતાના હ
હાથે લખેલ તે િવરાટ ૫િરણામમાં
ણ
યુગ
હ
૫માં જોઈ શકે છે ,

તે

તેમના પોતાના ભારથી ૫ણ વધારે ભારના બરાબર લખી ગયા. આ સાિહત્યમાં સંવેદનાનો પશર્
એટલી ઝીણવટથી થયો છે કે એવું લાગે છે કલમને તે જ શાહીમાં ડુબાડીને જ લખાયું હોય. દરે ક
શબ્દ એવો,

દયને પશર્િન, મનને, િવચારોને બદલીને ચાલતો જાય છે . લાખો કરોડોના મનના

અંતઃકરણને પશીર્ને તેઓનો કાયાક પ કરી નાખ્યો.
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રિશયાના પર્જાતંતર્ની, કાલર્ માકસન
ર્ ી સામ્યવાદની કર્ાંિત ૫ણ આની સામે નાની ૫ડી જાય છે .
તેઓના માતર્ આ યુગવાળા વ ૫નુ ં લેખન કરવામાં લાગે છે કે એક િવ કોશ તૈયાર થઈ શકે છે ,
૫છી તે બહઆ
ુ યામી ૫ને,

માં તે સંગઠનકતાર્, સાધક, કરોડોના અિભભાવક, ગાયતર્ી મહાિવ ાના

ં
ઉ ારક, સ ં કાર ૫ર૫રાના
પુનજીર્ીર્વન કરવાવાળા, મમત્વ લ ં ૂટાવવાવાળા એક
એ િપતા,
િ
નારીી જાિત
િ
પર્ત્યે અનન્ય કરુણા વરસાવનાર તેઓના ઉઘ્ધાર માટે ધરાતળ ૫ર ચાલનાર નારી જાગરણ
અિભયાન ચલાવનાર તરીક
તરીકે દખાય
દે ખાય છ.
છે પોતાની વાણીના ઉદબોધનથી એક િવરાટ ગાયતર્ી ૫િરવાર
એકાકી પોતાના જ સહારે ઊભું કરતા જોવા મળે છે તો સમજમાં નથી આવત ું કે એમના િવશે શું શું
લખવામાં આવે અને કેવી રીતે છંદોબ

િલિપબ

કરી શકાય એ મહાપુરુષના જીવનચિરતર્ને.

િવકર્મ સવંત ૧૯૬૮ (ર૦ સપ્ટે મ્બર, ઈ.સ. ૧૯૧૧) ના રોજ આસો વદ તેરશના િદવસે આંવલખેડા
ગર્ામ, જન૫દ આગર્ા,
જન્મ્યાં.

ૂળ શરીર પ
જલેસર માગર્ ૫ર આગર્ાથી પદર
જલસર
પંદર માઈલ દૂ ર છ,
છે , ત્યા
ત્યાં તઓ
તેઓ થ
થળ
પે

ીરામ શમાર્જીનો બા યકાળ િકશોરવય, ગર્ામીણ ૫િરસરમાં જ વીત્યો. તે જન્મ્યા હતા એક

જમીનદારના ઘરે , જયાં તેઓના િપતા ી પં.
રાજઘરાનાઓના રાજપુરોિહત,

૫િકશોરજી શમાર્ આજુબાજુના, દૂર દૂરના

ે ઠ િવ ાન, ભાગવત કથાકાર હતા, ૫રં ત ુ તેઓનુ ં અંતઃકરણ

માનવમાતર્ની પીડાથી સતત િવચિલત રહેત ું હત.ું

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં

http://rushicintan.com

સાધના પર્ત્યે તેઓનુ ં વલણ બાળ૫ણથી જ જોવા મળયુ,ં જયારે તે પોતાના સહાઘ્યાયીઓને, નાના
બાળકોને

આંબાવાિડયામાં બેસાડી

કૂલી

િશક્ષણની

સાથે

સાથે

સુસ ં કાિરતા

અ૫નાવનાર

આત્મિવ ાનુ િશક્ષણ ૫ણ આ૫તા હતાં. આંતિરક યાકુળતાને કારણે િહમાલય તરફ ભાગી નીક યાં
ં િં
ં ઘર છેે અનેે ત્યા ં જ તેઓ
ે
૫ણ ૫કડાઈ
ઈ જતા ં તેેઓએ સબિધયોને
ો ે પ ટ જણા યું કેે િહમાલય
િ
જ એમનુ
એ
જઈ ર ા હતા. ત્યારે કોને ખબર હતી કે િહમાલયની ઋિષ ચેતનાઓનો સમ ૂહ બનીને આવેલ આ
મહાન સ ા ખરખર
ખરે ખર ભિવ યમા
યમાં િહમાલયન
િહમાલયને જ પોતાનુ
પોતાન ં ઘર બનાવશ.
બનાવશે તમન
તેમને નાત જાતનો કોઈ ભદ
ભેદ
હતો નહીં. જાિતવાદની મ ૂખર્તા ભરી માન્યતાથી ગર્ ત ત્યારના ભારતના ગર્ામીણ ૫િરસરમાં એક
અ ત વૃ

મિહલાની

ને કુ ઠરોગ થયો હતો, તેની તેના મહો લામાં જઈ સેવા કરી, તેઓએ

પોતાના ઘરવાળાઓનો િવરોધ તો વહોરી લીધો, ૫ણ પોતાનુ ં

ત ન છોડયુ.ં તે મિહલાએ વ થ

થયા ૫છી તેમને ખ ૂબ આશીવાર્દ આપ્યાં.
એક અ ટત કહેવાતી જાિતનો માણસ,

તેઓના આલીશાન મકાનમાં ઘોડાઓની માિલશ કરવા

આવતો હતો, તે એકવાર બોલી બેઠો કે મારે ઘરે કથા કરાવવા કોણ આવશે, મારંુ એવું સૌભાગ્ય
કયાં ! ત્યારે નવનીત

વા

દયવાળા પ ૂજ્યવર તેના ઘરે જઈ ૫હ ચ્યા અને પ ૂરી િવિધથી કથા કરી

પ ૂજા કરી, તેને વચ્છતાના પાઠ િશખવાડયા, જ્યારે આખું ગામ તેમના િવરોધમાં બોલી ર ું હત.ું
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િકશોરાવ થામાં જ સમાજ સુધારની રચનાત્મક પર્વ ૃિ ઓનો એમણે આરં ભ કરી દીધો હતો.
ઔ૫ચાિરક િશક્ષણ

વ પ માતર્ હત,ું ૫ણ તેઓને તે ૫છી જ િરયાત ૫ણ ન હતી, કેમ કે

જન્મજાત પર્િતભા સં૫

હોય, તે ઔ૫ચાિરક અભ્યાસકર્મ સુધી સીિમત કેવી રીતે રહી શકે છે !

ેં વા,ં ૫શુધનનેે કેેવી રીતે
ે લગતા ૫િર૫તર્
દુકાનોમા
ો ં બજારોમા
ો ં જઈને
ઈ ે આરોગ્ય
ો
િ
િશક્ષણને
િ
વહેંચ
ી ે સુરિક્ષત
િ
રાખવું તથા

વાવલંબી કેવી રીતે બની શકાય, તેને માટે નાના નાના પેમ્ફલેટ્સ લખવા, હાથ

પર્ેસમાં છપાવવા માટ
પર્સમા
માટે તમન
તેમને કોઈ ૫ણ પર્કારની િશક્ષણની જ ર ન હતી.
હતી ત
તે ઈચ્છતા હતા
હતા-જનમાનસ
જનમાનસ
આત્માવલંબી બનીજાય, રા ટર્ માટે તેન ુ ં વાિભમાન જાગે, એટલે જ ગામમાં જન્મેલા આ દીકરાએ
નારીશિકત તથા બેકામગાર યુવાનો માટે ગામમા જ એક વણાટશાળા થાિપત કરી અને તેનાથી
હાથથી કેવી રીતે ક૫ડા વણી શકાય, પોતાના ૫ગભર કેવી રીત થઈ શકાય, તે િશખવાડયુ.ં
ૂજા થળમા,
પંદર વરસની ઉંમર
પદર
ઉંમરે વસત
વસંત પચમીની
પંચમીની પર્ાત
પર્ાતઃવે
વળામા
ળામાં ઈ.સ. ૧૯ર૬ મા
માં તઓના
તેઓના મકાના પ
પજા
થળમાં,
જયાં તેઓ િનયિમત ઉપાસના ત્યારથી કરતા હતા, જયારથી મહામના પં.મદનમોહન માલવીયજીએ
તેમને કાશીમાં ગાયતર્ી મંતર્ની દીક્ષા આપી હતી, તેમની ગુરુસ ાનુ ં આગમન થયું અદૃ ય છાયાધારી
સ ૂ મ ૫માં, તેઓએ પર્જવિલત દી૫કની જ્યોિતમાંથી વયંને પર્ગટ કરી તેમને તેમના ારા કેટલાંય
ગત જન્મોમાં સં૫

િકર્યાકલાપોનુ ં િદગ્દશન
ર્ િહમાલયથી
ર્ કરા યું તથા તેમને બતા યું કે તે દુગમ
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આ યા છે અને તેમનાથી અનેકાનેક એવા િકર્યાકલા૫ કરાવવા માગે છે ,
સ ાઓ તેમની પાસે અપેક્ષા

અવતારી તરની ઋિષ

રાખે છે . તેમણે ચાર વખત થોડાક િદવસથી લઈને એક વરસની

અવિધ સુધી િહમાલય આવીને રહેવાનો, કઠોર ત૫ કરવાનો ૫ણ તેઓએ સંદેશ આપ્યો અને તેમને
ં ે શ આપ્યા.
તર્ણ સદે
(૧). ગાયતર્ી મહાશિકતના ચોવીસ ચોવીસ લાખના ચોવીસ મહાપુરુ રણ,

ને આહારના કઠોર

ત૫ની સાથે પ ૂરા કરવાના હતા.
ુ ી તેના પર્
((ર).
) અખંડ ઘીના દીવાની થા૫ના અને જન જન સુધ
પર્કાશને ફ
ફેલાવવા માટે સમય આ યે
ાનય

અિભયાન ચલાવવુ,ં

૫છીથી 'અખંડ જ્યોિત' ૫િતર્કા

પર્કાશનથી આરં ભાઈને િવચાર કર્ાંિત અિભયાનના િવ

પે ઈ.સ. ૧૯૩૭ માં પર્થમ

યાપી ૫માં પર્ગટ થયું તથા

(૩) ચોવીસ મહાપુર રણોની દરમ્યાન યુગધમર્નો િનભાવ કરતાં કરતા રા ટર્ માટે ૫ણ

વયંને

સમપીર્ દે વ,ું િહમાલય યાતર્ા ૫ણ કરવી તથા તેઓના સં૫કર્માં રહીને ભિવ યનુુ ં માગર્દશર્ન મેળવવુ.ું
એમ કહી શકાય છે કે યુગ િનમાર્ણ િમશન, ગાયતર્ી ૫િરવાર, પર્ ા અિભયાન, પ ૂજ્ય ગુરુદેવ,

બધા

એકબીજાના ૫યાર્ય છે ,
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તે પ ૂજ્ય ગુરુદેવની જીવનયાતર્ાનો એક મહત્વપ ૂણર્ વળાંક હતો,

ણે ભાવી રીિત નીિતનુ ં િનધાર્રણ

કરી દીધુ.ં પ ૂજ્યગુરુદેવ પોતાના પુ તક 'વીલ અને વારસો' માં લખે છે , "પર્થમ િમલનના િદવસે જ
સમપણ
ર્ સં૫

થયુ.ં બે વાતો ગુરુસ ા ારા િવશેષ ૫ કહેવાઈ, સંસારી લોકો શું કરે છે અને શું કહે

ં એકલ૫ણે
ે ી તરફ જોયા
ે સાહસના આધારેે ચાલતા રહેવ
ે ું
છેે , તેન
ો
વગર િિનધાર્િરત લ યનીી િદશામા
િ
એ
અને બીજુ ં એ કે પોતાને વધારે ૫િવતર્ અને પર્ખર બનાવે તેવી ત૫ યાર્માં સંલગ્ન થવુ,ં જવની
રોટલી અન
અને છાશ ૫ર િનવા
િનવાહ
કરીને આત્માનુ
આત્માનશાસન
શાસન કળવવુ
કેળવવ.ં તનાથી
તેનાથી ત
તે સામથ્યર્ િવકિસત થશ,
થશે
ર્ હ કરીન
િવશુ તઃ ૫રમાથર્ પર્યોજનોમાં િનયોિજત હશે. વસંત ૫વર્નો આ િદવસ ગુરુ અનુશાસનનુ ં પાલન જ
અમારા માટે નવો જન્મ બની ગયુ.ં સદગુરુની પર્ાિપ્ત અમારા જીવનનુ ં અનન્ય અને ૫રમ સૌભાગ્ય
ર .ું “

રા ટર્ના ૫રાવલંબી હોવાની પીડા ૫ણ તેમને એટલી જ સતાવતી હતી,

ટલી કે

ગુરુશિકતના આદે શાનુસાર તપીને િસિ ઓની પર્ાિપ્તની બળવંત ઈચ્છા તેઓના મનમાં ઉઠતી હતી.
ે ના મનનીી દુિવધા
ે નુ ં માગર્દશર્ન કયુર્ કેે યુગધમ
તેઓ
િ ધ ગુરુસ ાનેે દૂર કરીી ૫રાવાણીથી
ી ી તેમ
ધ ર્ની મહ ા
અને સમયની પોકાર જોઈ સાંભળી તમારે અન્ય આવ યક કાય ને ત્યજી દઈને આગ લાગે ત્યારે
પાણી લઈન
લઈને દોડવ
દોડવું ૫ડ
૫ડે તવા
તેવા બહુ આવ યક કાયર્ ૫હલા
૫હેલા કરવા ૫ડી શક
શકે છ.
છે . તમા
તેમાં

વતં
વતતર્તા
તર્તા

સંગર્ામના સેનાનીના નાતે સંઘષર્ કરવાનો ૫ણ સંકેત હતો. ઈ.સ. ૧૯ર૭ થી ૧૯૩૩ સુધીનો સમય
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તેઓનો એક સિકર્ય વયંસેવક અને વતંતર્તા સેનાનીના ૫માં વીત્યો,

માં કુટુંબનો િવરોધ હોવા

છતાં ૫ગપાળા ચાલતા ચાલતં◌ા લાંબો ૫થ (ર તો) કાપીને તેઓ આગર્ાના િશિબરમાં ૫હ ચ્યા,
જયાં પર્િશક્ષણ આ૫વામાં આવત ું હત.ું ત્યાં ઘણા બધા િમતર્ો-સખાઓ-માગદ
ર્ શક
ર્ ોનો સાથે તે

પાઈને

ે નેે કેેટલીી વાર
કાયર્ કરતા રહયા તથા સમય આ યેે જલમા ં ૫ણ ગયા. છ છ મિહનાની
િ
ી તેઓ

લ થઈ
ઈ

લમાં ૫ણ તે
આસનસોલ

લના િનરક્ષર સાથીઓને િશક્ષણ આપીને અને વયં અંગર્ેજી શીખજીને પાછા ફયાર્.
લમાં ત
લમા
તે પ.
પં જવાહરલાલ નહે
નહર
રુ ન
નીી માતા

િકંદવઈ, મહામના માલવીયજી, દે વદાસ ગાંધી

ીમતી વ ૫રાનીનહે
૫રાનીનહર
રુ ,

વી મહાન યિકતઓના સાથે રહયાં.

ં
ો ઉગર્ સમય ૫ણ
વતતર્તાની
ી લડાઈ
ઈ દરમ્યાન
ર
કેેટલોક
૫
આ યો,
ો
આ૫વાને કારણે ફેલાયેલ લોક આકર્ોશના સમયે
મ તઓએ
તેઓએ એવા કાયર્ ૫ણ કયા
કયા,ર્ ,

ી રફી અહમદ

ં ી
મા ં શહીદ
શ ી ભગતિસહને
ગ િ ં ે ફ
ફાસી

ી અરિવંદના િકશોરકાળની કર્ાંિતકારી િ થિતની

નાથી આકર્મણકારી શાસકોની સાથ
સાથે અસહકાર જાહર
જાહરે થતો હતો.

મીઠાના સત્યાગર્હ દરમ્યાન તેઓ જુ મી શાસકો સમક્ષ

કયા નહીં, તે મારતા રહયા, ૫ણ સમાિધ-

િ થિતને પર્ાપ્ત રા ટર્ દે વતાના પ ૂજારીને બેભાન થવાનુ ં વીકૃત હત,ું ૫ણ આંદોલનથી પીઠ ફેરવીને
ભાગવાનુ ં નહીં. િફરં ગી િસપાઈઓના ચાલયા ગયા પછી લોકો તેમને ઉઠાવીને તેમના ઘરે લઈ
આ યા.
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જરાર આંદોલનના સમયે તેઓએ ઝંડો છોડયો નહીં, જયારે િફરં ગી તેઓને મારતા રહયા, ઝંડો
ટં વવાનો પર્યત્ન કરતા રહયાં તેઓએ મ થી ઝંડો ૫કડી રાખ્યો, ૫ડી ગયા, બેભાન થઈ ગયા, ૫ણ
ઝંડો ન છોડયો, ઝંડાનો એક ટુકડો ડોકટરોએ દાતોમાં જકડાયેલા ટુકડાના

૫માં જયારે બહાર

ં તેઓ
ે નેે ત્યાથીી જ આઝાદીના
કાઢયો,
ો ત્યારેે બધા જ તેેઓનીી સહનશિકત
િ
જોઈને
ોઈ ે નવાઈ
ઈ પામીી ગયા,.
ી
મતવાલા ઉન્મત

ીરામ -મ - ઉ૫નામ પર્ાપ્ત થયુ.ં આગર્ામાં તેઓની સાથે રહેલા કે તેઓથી કશુક

ૂલીના આંકડા એકઠા કરવા માટ
શીખેલ અગિણત યિકત તઓન
શીખલ
તેઓને 'મ
મ જી
જી' નામ
નામે ઓળખ
ઓળખે છ.
છે કરવસ
કરવસલીના
માટે
તેઓએ આખા આગર્ા િજ લાનુ ં પર્વાસ કયુ.ર્ તેઓએ પર્ ત ૃત કરે લ આંકડા તત્કાલીન સંયકુ ત પર્ાંતના
મુખ્યમંતર્ી

ી ગોિવંદ વ લભ પંત ારા ગાંધીજી સમક્ષ રજૂ કરાયા. બાપ ૂએ પોતાની પર્શિ તના સાથે

એ પર્ામાિણક આંકડા િબર્િટશ પાલાર્મેન્ટને મોક યા, આને આધારે જ સંપણ
ર્ ૂ સંયકુ ત પર્ાંતમાં
કરમુિક્તનો હક
ુ મ જાહેર થયો. ક્યારે ક

મણે પોતાની આ લડાઈના બદલવામાં કશું ન ઈચ્છયુ,ં

ે નેે સરકારેે પોતાના
તેમ
ો
પર્િતિનિધ
િ િ િધ મોકલી
ો ી ૫ચાસ વરસ ૫છીી તામર્૫તર્ આપીી શાિતક
િં ુ ંજમા ં સન્માિનત
િ
કયાર્, એ સન્માનને ગૌરવ સાથે મળતી બધી સુિવધાઓ તથા પેંશનને તેઓએ પર્ધાનમંતર્ી રાહત
ફંડ, હિરજન ફડના
ફડ,
ફંડના નામ
નામે સમિપત
સમિપર્ત કરી દીધી. વરાગી
વૈરાગી જીવનન
જીવનનુ,ં, સાચા રા ટર્ સત
સંત હોવાન
હોવાનુ ં આનાથી
મોટું કયું પર્માણ હોઈ શકે છે !
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ઈ.સ.૧૯૩૫ ૫છી તેઓના જીવનનો નવો દોર શ

થયો, જયારે ગુરુસ ાની પર્ેરણાથી તેઓ

ી

અરિવંદને મળવા પોિન્ડચેરી, ગુરુદેવ િવ કિવ રિવન્દર્નાથ ટાગોરને મળવા શાંિત િનકેતન તથા
બાપ ૂને મળવા સાબરમતી આ મ, અમદાવાદ ગયા. સાં કૃિતક-આઘ્યાિત્મક મોચાર્ ઉ૫ર રા ટર્ને કેવી
ં
ં અનુ ઠાન યથાવત ્
ે ીઓથી
ીઓ ી મુકત કરીી શકાય, એ અંગે
રીતે
ી ે ૫રતતર્તાની
ી બેડ
અં ે િનદેર્
િ ેર્ શ પામીી પોતાનુ
ો
ચલાવવાની સાથે તેઓએ ૫તર્કાિરતાના ક્ષેતર્માં પર્વેશ કય . આગર્ામાં 'સૈિનક' સમાચાર૫તર્ના
કાયવાહક
કાય
વ
સંપાદકના
ર્ ાહક સપાદકના

૫માં
૫મા

ીકૃ ણદ

પાણીવાલજીએ તમન
તેમને પોતાના સહાયક બના યા.
યા બાબુ
બાબ

ગુલાબરાય અને પાલીવાલજીથી માગર્દશર્ક મેળવી સતત

વાઘ્યાયરત રહીને તેઓએ 'અખંડ

જ્યોિત' નામની ૫િતર્કાનો પર્થમ અંક ઈ.સ. ૧૯૩૭ ની વસંત પંચમીએ પર્કાિશત કય . પર્યત્ન ૫હેલો
હતો. માિહતીઓ, અનુભવ ઓછા હતાં, આથી પુનઃ સંપ ૂણર્ તૈયારીની સાથે િવિધવત ઈ.સ. ૧૯૪૦ ના
જાન્યુઆરીથી તેઓએ ૫િરવારના વજનોના નામ સરનામું સાથે હાથથી બનેલ કાગળ ૫ર ૫ગથી
ં કય ,
ચાલવાવાળા મશીનથી
ી
ી છાપીને
ી ે ''અખડં જ્યોિત'
ોિ ' ૫િતર્કાનો
િ
ો શુભારભ

ં
ં તોો બસોો
આરભમા

૫ચાસની સંખ્યામાં બહાર ૫ડી, ૫રં ત ુ કર્મશઃ તેઓના સતત ૫િર મથી ઘેર ઘેર ૫હ ચાડવાને કારણે,
િમતર્ો સુ
સધી
ધી ૫હ ચાડનારા તઓના
તેઓના
વધતી વધતી આ

દય પશીર્ ૫તર્ો

ારા ત
તે સ
સંખ્યા નવયુ
નવયગના
ગના મત્ યાવતારની

દસ લાખથીય વધારે સંખ્યામાં િવિભ

ભાષાઓમાં છપાઈ રહી છે અને એક

કરોડથી ૫ણ અિધક યિકતઓ ારા વંચાય છે .
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૫િતર્કાની સાથે સાથે 'હુ ં શું

'ં

વી પુ તકોના લેખનનો આરં ભ થયો. થાન બદલાયુ,ં આગર્ાથી

મથુરા આવી ગયા, બે તર્ણ ઘર બદલીને ઘીયામંડીમાં, જયાં આ

અખંડ જ્યોિત સં થાન છે , ત્યાં

આવી વ યા. પુ તકોનુ ં પર્કાશન અને કઠોર ત૫ યાર્, મમત્વ િ સતાર તથા ૫તર્ો

ારા જન જનના

ં ી માતાજી ભગવતીી
અંતઃકરણનેે અડકવાનીી પર્િકર્યા
અં
િ
ચાલુ રહી.
ી સાથ આ૫વા આવીી ગયા ૫રમવદનીય
દે વી શમાર્,

મણે ભિવ યમાં અત્યંિધક મહત્વપ ૂણર્ ભ ૂિમકા પોતાના આરાઘ્ય, ઈ ટ ગુરુ માટે ભજવણી

હતી તઓના
હતી.
તેઓના ભાવભયાર્ મમર્ પશીર્ ૫તર્ોએ દરક
દરે ક કોઈન,
કોઈને

દુખી હતા,
દખી
હતા પીિડત હતા,
હતા તઓન
તેઓને આપલ
આપેલ

મમત્વ ભયાર્ ૫રામશર્ ગાયતર્ી ૫િરવારનો આધાર ઊભો કય , એમાં કોદઈ સંદેહ નથી. જો િવચાર
કર્ાંિત માટે સાિહત્યે મનોભ ૂિમ રચી તો ભાવત્મક કર્ાંિત માટે ઋિષયુગલના અસીમ નેહ અને બર્ા ણત્વ
ભયાર્ જીવને શેષ ભ ૂિમકા સજીર્.
'અખં
અખડ
ડ જ્યોિત'
યોિત પર્િતર્કા લોકોના મનન
મનને પર્ભાિવત કરતી રહી, એમા
એમાં પર્કાિશત 'ગાયતર્ી
ગાયતર્ી ચચાર્' તં
તભથી
ભથી
લોકોને ગાયતર્ી અને ય મય જીવન જીવવાનો સંદેશ મળતો રહયો. આની સાથે જ એક આનાથી
લઈને છ આના સુધીની અનેક લોક૫યોગી પુ તકો છા૫તા ગયા. આ દરિમયાન િહમાલયના
આમંતર્ણ ૫ણ આ યા, અનુ ઠાન ૫ણ ચાલતા રહયા,
માંગાયતર્ી તપોભ ૂિમની થા૫ના, ૧૦૮ કુંડીય ય
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પર્થમ દીક્ષાની સાથે સં૫

થયા. ગાયતર્ી તપોભ ૂિમની થા૫ના માટે ધનની આવ યકતા ૫ડી તો

૫રમવંદનીયા માતાજીએ

ઓએ ડગલેને ૫ગલે તેમના આરાઘ્યનો સાથ િનભા યો હતો, તેમણે

પોતાના બધા ઘરે લા વેંચી દીધાં, પ ૂજ્યવરે જમીનદારીનાં બોન્ડ વેંચી દીધા અને જમીન લઈને
ેતાઓના
થાયીી થા૫ના કરીી દીધી.
ી ી ધીમે
ી ે ધીમે
ી ે ઉદારચે
ઉ
ઓ
માઘ્યમથીી ગાયતર્ીી તપોભ
ો િૂિમ એક
એ સાધના
પીઠ બની ગઈ. ર૪૦૦ તીથ ના જળ તથા માટીની થા૫ના ત્યાં કરાઈ, ર૪૦૦ કરોડ ગાયતર્ી મંતર્
લેખન ત્યા
લખન
ત્યાં થાિપત થયા,
થયા િહમાલયના એક અિત ૫િવતર્ થાનથી 'અખં
અખડ
ડ અિગ્ન
અિગ્ન' લાવીન
લાવીને થાિપત
કરાઈ, અત્યારે ૫ણ

ય શાળામાં પર્જવિલત છે . ઈ.સ. ૧૯૪૧ થી ૧૯૭૧ સુધીનો સમય ૫રપ ૂજ્ય

ગુરુદેવના ગાયતર્ી તપોભ ૂિમ, અખંડ જ્યોિત સં થાનમાં સિકર્ય રહેવાનો સમય છે . ઈ.સ. ૧૯૫૬ માં
નરમેઘ ય , ૧૯૫૮ માં સહ

કુંડીય ય

કરીને લાખો ગાયતર્ી સાધકોને એકઠા કરી તેઓએ ગાયતર્ી

૫િરવાનુ ં બી વાવયુ.ં કાિતર્ક પ ૂિણર્મા, ઈ.સ. ૧૯૫૮ માં આયોિજત આ કાયર્કર્મમાં દસ લાખ
યિક્તઓએ
િ ઓએ ભાગ લીધો,
ીધો એમના
એ
જ માઘ્યમથીી આખા દેે શમા ં પર્ગિતશીલ
િ
ી ગાયતર્ીી ૫િરવારની
િ
ી દસ
હજારથી વધુ શાખાઓ

થાિપત કરવામાં આવી. સંગઠનનો અિધકાિધ કાયર્ભાર પ ૂજ્યવર

૫રમવંદનીયા માતાજીન
૫રમવદનીયા
માતાજીને સ પીન
પીને ચાલતા થયા. ઈ.સ. ૧૯૫૯ મા
માં ૫િતર્કાન
૫િતર્કાનુ ં સપાદન
સંપાદન તઓન
તેઓને સ પીન
પીને
પોણા બે વરસ માટે િહમાલય ચા યા ગયા. જયાં તેઓને ગુરુસ ા પાસેથી માગર્દશન
ર્ લેવાનુ ં હત,ું
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૯ માં ૫િતર્કાનુ ં સંપાદન તેઓને સ પીને પોણા બે વરસ માટે િહમાલય ચા યા ગયા. જયાં તેઓને
ગુરુસ ા પાસેથી માગદ
ર્ શન
ર્ લેવાનુ ં હત,ું તપોવન, નંદનવનમાં ઋિષઓનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો હતો
ં ોની યાખ્યા કરવાની હતી. ત્યાં સુધી તેઓ ગાયતર્ી મહાિવ ા ૫ર
તથા ગંગોતર્ીમાં રહીને આષર્ગર્થ
િ
િવ
કોશ
ો
તરનીી પોતાની
ો
ી રચના ગાયતર્ીી મહાિવ
િ
ાનના તર્ણ ખડં લખીી ચ ૂકયા હતા,

ના અત્યાર

સુધી પર્ાયઃ પર્ચાસથી વધારે સં કરણ છપાઈ ચ ૂકયા છે . િહમાલયથી પાછા આવતા જ તેઓએ
ૃિત, આરણ્યક,
ૂણર્ િનિધના ૫મા
મહત્વપણ
મહત્વપ
૫માં વદ,
વેદ ઉ૫િનષદ,
ઉ૫િનષદ મ
મિત
આરણ્યક બર્ા ણ,
ણ યોગવાિશ ઠ,
ઠ મતર્
મંતર્ મહાિવ ાન,
ાન
તંતર્ મહાિવ ાન

વા ગર્ંથોને પર્કાિશત કરી દે વ સં કૃિતની મ ૂળ થા૫ણને પુનજીર્વન આપ્યુ.ં

૫રમવંદનીયા માતાજીએ પ ૂજ્યવરની ઈચ્છાનુસાર ઈ.સ. ૧૯૯૧-૯ર માં તે જ વેદોને િવ ાનને
અનુ ૫ આધાર આપી તેન ુ ં પુનમુદર્
ર્ ણ કરા યું અને તે આ
યગ
યુ
ગ િનમા
િનમાણ
અને 'યગ
યુગ િનમાણ
િનમાર્ણ સત્સક
સત્સંક પ
પ'
ર્ ણ યોજના અન
પર્કાિશત થયો. તપોભ ૂિમ એક િવ િવ ાલયનુ ં
ત૫:પ ૂતનુ ં િનવાસ

ઘર ઘરમાં થાિપત છે .
પે િમશનનો ઘોષણા૫તર્ ઈ.સ. ૧૯૬૩ મા
પ
માં

૫ લેતી ગઈ તથા અખંડ જ્યોિત સં થાન એક

થાન બની ગયુ.ં જયાં રહીને તેઓએ પોતાની શેષ ત૫ સાધના પ ૂરી કરી,

જયાંથી ગાયતર્ી ૫િરવારનુ ં બીજ વા યું હત.ું તપોભ ૂિમમાં િવિભ
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પ ૂજ્યવર વયં નાના મોટા લોક સંમેલનો, ય ાયોજનોના
રહયા, આખા દે શમાંઈ.સ.૧૯૭૦-૭૧ માં પાંચ ૧૦૦૮ કુંડી ય

ારા િવચાર કર્ાિતની પ ૃ ઠભ ૂિમ બનાવતા
આયોિજત થયા. થાયી ૫થી િવદાઈ

લેતા તેમણે એક િવરાટ સંમેલન (જુન-૧૯૭૧) માં ૫િરજનોને િવશેષ કાયભ
ર્ ાર સ પી, ૫રમવંદનીયા
માતાજીનેે શાિતક
િં ુ ંજ, હિર
િ ારમા ં અખડં દી૫ની
ી ી સમક્ષ ત૫ કરવા ◌ોડીને
ો ી ે વય ં િહમાલય
િ
ચા યા ગયા.ં
એક વરસ ૫છી તે ગુરુ સ ાનો સંદેશ લઈને આવયા અને પોતાની આગામી વીસ વરસની
િકર્યા૫ િત દશા
દશાવી.
૫રં ૫રાન ં બીજારો૫ણ,
બીજારો૫ણ પર્ાણ પર્ત્યાવતન
પર્ત્યાવતર્ન સજીવની
સંજીવની અન
અને ક પ સાધના
ર્ વી ઋિષ ૫ર૫રાનુ
સતર્ોનુ ં માગર્દશર્ન
સૌથી
ૌથી મહત્વનીી

વા કાય એમણે શાંિતકુંજમાં સં૫

કયાર્.

થ૫
થા૫ના
પો
પોતાની
ી િહમાલયની
િ
ી એ યાતર્ાથી
થી પાછા
પ
આ યા ૫છી
૫ ી બર્ વચ
ચર્સ શોધ

સં થાનની હતી, જયાં િવ ાન અને અઘ્યાત્મના સમન્વયાત્મક પર્િતપાદનો ૫ર શોધ કરી એક નવા
ધમર્-વ
વૈ ાિનક ધમ
ધમના
ન
મળભત
ળભ ૂત આધાર
ર્ ા મુ

ં માં પ
ૂ યવર િવરાટ પર્માણમા
થા૫વાના હતા. આ સં
સબધમા
બધ
પજ્યવરે
પર્માણમાં

સાિહત્ય લખ્યુ,ં અદૃ ય જગતના સંશોધનથી માંડીને માનવની સુષપ્ુ ત ક્ષમતાના જાગરણ સુધી,
સાધનાથી િસિ

અને દશર્ન િવ ાનના તકર્, તથ્ય, પર્માણના આધારે પર્ ત ૃતીકરણ સુધી, આને માટે

એક િવરાટ ગર્ંથાલય બના યું અને એક સુસિજજત પર્યોગશાળા. વનોષિધ ઉ ાન ૫ણ થાપ્યા તથા
જડી બુટૃી, ય

િવ ાન તથા મંતર્શિકત િવશેના પર્યોગ માટે સાધકો ૫ર ખ ૂબ વધારે માતર્ામાં
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૫રીક્ષણ કરવામાં આ યા. િન કષ એ પર્માિણત કયુર્ કે ઘ્યાન સાધના, મંતર્ િચિકત્સા તથા ય ોપેથી
એક િવ ાનસંમત િવ ા છે . ગાયતર્ી નગર કર્મશઃ એક તીથર્ સંજીવની િવ ાના પર્િશક્ષણનુ ં એકેડમીનુ ં
૫ ધારણ કરત ું ગયું અને જયા ૯-૯ િદવસના સાધનાપર્ધાન, એક એક માસના કાયક
ર્ તાર્ િનમાર્ણ
ં
ે ુ યુગિશ
હેત
િ પીી સતર્ સ૫

થવા લાગ્યા.

કાયર્ક્ષેતર્માં િવ તાર થતો ગયો. થાને થાન શિકતપીઠોનુ ં િનમાર્ણ થયુ.ં

ના િનધાર્િરત િકર્યાકલા૫

હતા-સુસ ં કાિરતા, આિ તકતા સંવધર્ન અને જનજાગર્િતના કેન્દર્ બનવુ.ં આવા કેન્દર્,
માં બનવું આરં ભ થયો હતો, પર્ ા સં થાન, શિકતપીઠ, પર્ ા મંડળ,

ઈ.સ. ૧૯૮૦

વાઘ્યાય મંડળના

૫માં

ો ં ગાયતર્ી
સમ ત દેે શ અનેે િવ
િ
મા ં ફેલાતા ગયા.
ગ
૭૬ દેે શોમા
ગ
ી ૫િરવારની
૫િર ર ી શાખાઓ
શ ઓ ફેલાઈ
ઈ ગઈ,
ગઈ એકલા
એ
ભારતમાં જ હજારથી અિધક પોતાના મકાન વાળી સં થાન થપાઈ, વાતાવરણ ગાયતર્ીમય થત ું
ગય.ં.
ગયુ
૫રમપ ૂજ્ય ગુરુદેવ સ ૂ મીકરણમાં પર્વેશ કરી ઈ.સ. ૧૯૮૫ માં જ પાંચ વરસની અંદર પોતાની બધી
પર્વ ૃિ ઓને
પર્વિ
ઓન સં
સકલી
કેલી લવાની
લેવાની ઘોષણા કરી દીધી.
દીધી આ દરયમાન કઠોર ત૫ સાધના માટ
માટે હળવા
મળવાનુ ં ઓ ં કરી દીધું તથા કર્મશઃ િકર્યાકલા૫ ૫રમવંદનીયા માતાજીને સ પી દીધાં.
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રા ટર્ીય એકતા સંમેલનો, િવરાટ દી૫ય ોના

૫માં નવી િવ ા જનતાને સમિપર્ત કરી રા ટર્

દે વતાની કુંડિલની જાગ ૃત કરવા તેઓએ પોતાના થ ૂળશરીરને છોડીને, સ ૂ મમાં સમાવાની, િવરાટથી
િવરાટતમ થવાની ઘોષણા કરી ગાયતર્ી જયંિત ર જુન, ઈ.સ. ૧૯૯૦ ના રોજ મહાપર્યાસ કયુ.ર્ રા ટર્ે
કૃત તા

ે ના સન્માનમા ં એક
યકત કરતા તેમ
એ

િ
િપયાની
ી ડાક (પોો ટ) િટકીટ
િ ી બહાર પાડેેલ,

નુ ં

િવમોચન તત્કાલીન ઉ૫રા ટર્૫િત ડો. શંકરદયાલ શમાર્જીએ કયુ.ર્ પોતાની બધી શિકત ૫રમવંદનીયા
માતાજીને આપી ગયા તથા પોતાની તથા માતાજીની િવદાય ૫છી સઘશિકતની
માતાજીન
સંઘશિકતની પર્તીક લાલ
મશાલને જ ઈ ટ આરાઘ્ય માનવાનો આદે શ આપી બર્ બીજથી િવકિસત બર્ કમળની સુવાસને દે વ
સં કૃિત િદિગ્વજય અિભયાન પે શ કરવાનો માતાજીને િનદેર્ શ આપી ગયા.
એક િવરાટ

ઘ્ધાંજિલ સમારોહ તથા શ૫થ સમારોહ,

હિર ારમાં સં૫

થયો, તેમાં લાખો

માણસોને પોતાનો સમય સમાજના નવિનમા
માણસોન
નવિનમાણ
માટે , મનુ
મન યમા
યમાં દવત્વના
દે વત્વના ઉદય માટ
માટે તથા ધરતી
ર્ ણ માટ,
૫ર

વગર્ લાવવાનો ગુરુસ ાને સ ૂતર્ સાકાર કરવા માટે આ૫વાની ઘોષણા કરી. ૫રમવંદનીયા

માતાજી

ારા ભારતીય સં કૃિતને િવ

યાપી બનાવવા, ગાયતર્ી પી સંજીવની ઘેર ઘેર ૫હ ચાડવા

માટે પ ૂજ્યવરે આરં ભ કરે લ યુગસંિધ મહાપુર રણની પર્થમ અને િઘ્વતીય પ ૂણાર્હિૂ ત સુધી

િવરાટ

અ મેઘ મહાય ોની ઘોષણા કરાઈ.
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વાતાવરણની ૫િરશુિ , સ ૂ મજગતના નવિનમાર્ણ અને સાં કૃિતક તથા વૈચાિરક કર્ાંિત માટે સૌર
ઉજાર્ના દોહનથી િવિશ ટ પર્યોગોના માઘ્યમથી, િવિશ ટ મંતર્ાહિુ તઓ

ારા સં૫

કરાયેલ આ

અ મેઘોએ સમ ત પ ૃથ્વીને ગાયતર્ી, ય મય, વાસંતી ઉ લાસથી ભરી દીધી. વયં ૫રમવંદનીયા
માતાજીએ
એ પોતાની
ો
ી પુવર્ ઘોષણાનુ
ો
સાર ચાર વરસ સુધી ૫િરજનોનુ
િ
ો ં માગર્દશન
ી ી
ર્ કરતા થ ૂળ શરીરથી
સોળ ય ોનુ ં સંચાલન કયુર્ અને ૫છી ભાદર્૫દ પ ૂિણર્મા ૧૯ સપ્ટે મ્બર, ઈ.સ. ૧૯૯૪ ના રોજ મહાલય
ૂણ્યવળાએ
ાઘ્ધારભની
ાઘ્ધારં ભની પ
પણ્યવે
ળાએ પોતાના આરાઘ્યની સાથ
સાથે એકાકાર થઈ ગયા.
ગયા તઓના
તેઓના મહાપર્યાણ ૫છી
બંનેય સ ાઓના સ ૂ મમાં એકાકાર થયા ૫છી િમશનની ગિતિવિધઓ ખ ૂબ ખ ૂબ વધતી ચાલી તથા
જયપુરના પર્થમ અ મેઘ ય

(નવેમ્બર-૧૯૯ર) થી છ વીસમાં અ મેઘ ય

િશકાગો (યુ.એસ.એ.

જુલાઈ-ઈ.સ.૧૯૯૫) સુધી પર્ ાવતારનંલ પર્ત્યક્ષ ૫ સૌને દે ખાવા લાગ્યુ.ં
ગર
ગુ
રુ સ ાના આદશ
આદે શ મુ
મજબ
જબ દવસ
દે વસં કૃ િતને
તન િવ
મહાય

સં૫

યાપી બનાવવા માટ
માટે સતયુ
સતયગના
ગના આગમન સુ
સધી
ધી ૧૦૮

થવાના છે . યુગસંિધ મહાપુર રણની અંિતમ પ ૂણાર્હિુ ત તેના ૫છી િનિ ત થઈ. પર્થમ

પ ૂણાર્હિૂ ત નવેમ્બર, ઈ.સ.૧૯૯૫ માં કાિતર્ક પ ૂિણર્માના અવસરે યુગપુરુષ પ ૂજ્યવરની જન્મભ ૂિમ
આંવલખેડામાં સં૫

થઈ. તેઓ

ારા લખાયેલ સમગર્ સાિહત્યનો વાડમયનો

ફેલાયેલ છે , તેમાથી ૭૦ ખંડોનો િવમોચન ૫ણ અહીં સં૫
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આ અવસરે ભારતના પર્ધામંતર્ીએ પ ૂજ્યવરના િકિતર્ તંભનુ ં લોકાપણ
કયુ.ર્ િવનમર્તા અને
ર્
બર્ા ણત્વની કસોટીએ સફળ નીવડનાર વિર ટ પર્ ાપુતર્ જ તેઓના વારસદાર કહેવાશે, આ
ગુરુસ ાની ઘોષણા હતી અને આ ક્ષેતર્માં એકએકથી ચડીયાતા આદશવ
ર્ ાદી પર્િત પધાર્ કરનાર
ે ાનેેક ૫િરજનો
અનેક
િ
ો તેેઓના વપ્નોને
ો ે સાકાર કરવા આગળ આવીી રહયા ં છેે . 'હમ બદલેંેંગે- યુગ
બદલેગા' (આ૫ણે બદલાઈએ યુગ બદલશે) ઉદઘોષ િદગ-િદગં
ત સુધી ફેલાઈ રહયો છે અને
્
એકવીસમી સદીમા
સદીમાં ઉજજવળ ભિવ ય,
ય સતયુ
સતયગના
ગના પુ
પનરાગમન
નરાગમનુ ં વ
વપ્ન
ન સાકાર થવા જઈ ર ું છ,
છે એ
પ ટ દે ખાય છે .
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