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ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :
ભ ુરેણ્યં ભગોદે વસ્ય ધીમહિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્ ॥
ૐ, ભ ૂભભવ
ુ ઃ સ્વઃ તત્સવવતવ

ભગવાન શંકર કોણ છે ?

દે વીઓ અને ભાઈઓ
ભગવાન શંકરના વવવવધ સ્વરૂપોથી પ્રાપ્ત વશક્ષાઓ …….
ભવાની શંકરૌ

વન્દે શ્રદ્ધા વવશ્વાસ રભવપણી

યાભયાં વવના ન ૫શ્યન્ન્ત વસદ્ધા :

સ્વાન્તસ્થમીશ્વરમ ||
ગોસ્વામી ત ભલસીદાસજી જ્યારે રામાયણનભ ં વનમાુણ કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમના
મનમાં એક વવચાર આવ્યો કે આટલો મોટો ગ્રંથ, જેના આધાર ઉ૫ર સમગ્ર સંસારનાં
પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર થઈ શકે તેને માટે મારે શભ ં કરવભ ં જોઈએ ? આને માટે કઈ શન્તતની
મદદ લઈ શકાય ? ત્યારે તેમને થયભ ં કે ભવાની શંકરની વંદના કરવી જોઈએ અને તેમની
સિાયતા લેવી જોઈએ. તેમની શન્તત વગર આટલભં મોટભં રામચહરતમાનસ જેના આધારે
અનેક માનવીઓને ભવસાગર પાર ઉતારવાના, કેવી રીતે શક્ય બનશે ? તેમણે ભવાની
અને શંકરની વંદના કરી. ત્યારબાદ તેમના મનમાં એક બીજો વવચાર આવ્યો કે આ
ભગવાન શંકર છે કોણ ? શન્તત ક્યાંથી આવે છે ? કેમ આવે છે ? ઉદ્ધાર કઈ રીતે થઈ શકે
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? આવા અનેક પ્રશ્નો ત ભલસીદાસજીના મનમાં ઉદભવ્યા. તેન ભ ં સમાધાન ૫ણ તે જ શ્લોકમાં
થયભ ં જેનભ ં મેં તમારી સામે વવવેચન કયભ-ું ‘ભવાની શંકરૌ વન્દે ’ ભવાની અને શંકરની અમે
વંદના કરીએ છીએ.
‘શ્રદ્ધા વવશ્વાસ રભવપણૌ’ - આ કોણ છે ? પાવુતી શ્રદ્ધા છે અને વવશ્વાસ શંકર છે . શ્રદ્ધા અને
વવશ્વાસ – આ બંનેન ભ ં નામ જ શંકર પાવુતી છે . એમનભ ં જ પ્રતીક શરીર, મ ૂવતિ આ૫ણે
મંહદરોમાં સ્થાપીએ છીએ. તેમના ચરણોમાં આ૫ણાં મસ્તક ઝુકાવીએ છીએ, જળ
ચઢાવીએ છીએ. બબલી૫ત્ર ચઢાવીએ છીએ, આરતી કરીએ છીએ. આ બધી હિયા-કૃત્યો
આ૫ણે કરીએ છીએ, ૫રં ત ભ ખરે ખર શંકર છે કોણ ? ‘શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસ’ – ‘યાભયાં વવના ન
૫શ્યન્ન્ત’ – જેમની પ ૂજા કયાુ વગર કોઈ૫ણ વસદ્ધ પભરભષ ભગવાનને મેળવી નથી શકતો.
ભવાની શંકરની આ મિાનતા તથા માિાત્્ય ઉ૫ર હભ ં વવચાર કરતો રહ્યો ત્યારે એક બીજી
પૌરાબણક કથા મારી સામે આવી.
પૌરાબણક કથા એવી છે કે એક સંકટના સમયમાં જ્યારે ભગવાન ૫રશભરામને
સમાચાર મળ્યા કે સંસારમાં અન્યાય, અત્યાચાર ફેલાઈ ગયો છે . ત્યારે એમને થયભ ં કે
આના વનવારણ માટે મારે શભ ં કરવભ ં ? ૫રશભરામજી ઉત્તર કાશી ગયા અને ભગવાન વશવની
આરાધના-ત૫ કરવા લાગ્યા. આનાથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શંકર દ્વારા તેમને એક ૫રશભ
આ૫વામાં આવ્યભ ં અને કિેવામાં આવ્યભ ં કે , અનીવતનો, અન્યાયનો, અત્યાચારનો આ જગત
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માંથી નાશ કરો આ કાયુ તમારે કરવાનભ ં છે . ભગવાન શંકરની આવો મહિમા અને શન્તત
વણુન પભરાણોમાંથી જાણી શકાય છે . ૫રં ત ભ આજે આ૫ણે આ શન્તતને રભંધાઈ ગયેલી
જોઈએ છીએ – આમ કેમ? આ૫ણે ભગવાન શંકરની પ ૂજા કરીએ છીએ છતાં સમસ્યાઓથી
ઘેરાયેલા કેમ છીએ ? શંકરની શન્તત વરદાન બની સામે કેમ નથી આવતી ? શંકરના
ભતત િોવા છતાં ૫ણ આ૫ણે પ્રગવત કે મ ન કરી શક્યા અને અવગવત પા્યા ? પ્રભભ
આ૫ણી સિાયતા ક્યારે કરશે ? આ વવચાર હભ ં મોડે સભધી કરતો રહ્યો.
અઢાર પભરાણોના અનભવાદ મેં સંસ્કૃત માંથી હિન્દીમાં કયો છે . તેમાંથી વશવપભરાણની
એક કથા મને યાદ આવી, જેણે મારી શંકાનભ ં સમાધાન કયભું કે કેમ ભગવાન શંકર અમારી
સિાયતા નથી કરતા કેમ તેમની શન્તતઓનો લાભ મળતો નથી ? કેમ તેમના ચમત્કાર
જોઈ શકાતા નથી ?
જ્યારે શંકર ભગવાનના ભતત કે જેણે કેવા કેવા વરદાન પ્રાપ્ત કયાુ છે . જેઓ કોઈ
૫ણ ત૫ કરવા ઊભા થઈ ગયા અને તેઓ ન જાણે શભ ં નભ ં શભ ં મેળવતા ગયા ?
હભ ં અને તમારા જેવા વશવ-ઉપાસક તે શન્તતને પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ – એવી વાત
નથી, ૫રં ત ભ ક્યાંક ને ક્યાંક ભ ૂલ થઈ જાય છે . તે ભ ૂલને આ૫ણે સભધારવી ૫ડશે અને
સભધારવી જ જોઈશે. તેના વસવાય અધ્યાત્મને પ ૂરો લાભ નિીં મળી શકે, અને દભવનયાની
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સામે આ૫ણે માથભ ં ઊંચભ કરીને કિી નિીં શકીએ કે અમે એવી શન્તતના ઉપાસક છીએ જે
પોતાની આંગળીના ઈશારાથી સમગ્ર વવશ્વને િલાવી શકે છે . તો ભ ૂલચ ૂક ક્યાં થઈ ?
ભ ૂલચ ૂક ત્યાં થઈ જ્યારે ભગવાન વશવ અને શન્તત પાવુતીનભ ં અસલી સ્વરૂ૫ આ૫ણી
સમજમાં ન આવ્યભ,ં માત્ર એમનભ ં બિારનભ ં સ્વરૂ૫ જ સમજમાં આવ્યભ.ં
ભગવાન શંકરનભ ં ૫ણ એક શરીર છે . અને એક પ્રાણ. એક બિારનભ ં સ્વરૂ૫ છે અને
એક અંતરં ગ સ્વરૂ૫. જ્યારે આ૫ણે એ બંનેને જોડી દઈશભ ં ત્યારે જેમ પોબિહટવ અને
નેગેહટવ તારોને જોડીએ અને સ્પાકુ થઈને કરં ટ શરૂ થઈ જશે. બહિરં ગ સ્વરૂ૫ને તમે
ઓળખો છો અને જ્યાં સભધી તમે સીવમત છો, એ શરીરમાં મંહદરમાં બેઠભં છે . જેના ચરણોમાં
આ૫ણે મસ્તક નમાવીએ છીએ, જળ ચઢાવીએ છીએ, પ ૂજા કરીએ છીએ, આરતી ઉતારીએ
છીએ અને જયજયકાર કરીએ છીએ – આ બિારના શરીર માટે કરીએ છીએ. આની ૫ણ
સખત જરૂર છે . ૫રં ત ભ આ જ બધભ ં નથી. આ૫ણે આંતહરક રૂ૫ના વવષયમાં ૫ણ જાણવભ ં
જોઈએ.

વશવનભ ં તત્વજ્ઞાન
વશવ ભારતીય ધમુના પ્રમભખ દે વતા છે . બ્રહ્મા અને વવષ્ણભના વત્રવગુમાં તેઓની
ગણના થાય છે . પ ૂજા-ઉપાસનામાં મભખ્ય વશવ અને શન્તત જ િોય છે . તેમને
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વનખાલસતાની મ ૂવતિ માનવામાં આવે છે . વવશાળકાય તીથુ સ્વરૂ૫ દે વાલયો તરીકે દ્વાદશ
જયોવતબલિંગો ૫ણ છે અને સાથે સાથે જોવા મળશે કોઈ ખેતરના શેઢા ઉ૫ર ચબ ૂતરો
કરીને ગોળ ૫થ્થર મ ૂકી તેની પ ૂજા થાય. પ ૂજાને માટે એક લોટો જળ ચઢાવવભ ં ૫યાુપ્ત
િોય છે . શક્ય િોય તો બબલી૫ત્ર ચઢાવાતાં િોય છે . તેમને નથી ફળોની અપેક્ષા કે નથી
ધ ૂ૫, દી૫, નૈવેદ્ય, ચંદન, પભષ્પ વગેરે અલંકારોનભ ં આકષુણ.

શભ ં વશવ ક્યાંય છે ? જો િા, તો

તેમની હિયા-૫દ્ધવત શભ ં છે ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર વવનોદી ન િોઈ શકે. એમનભ ં વચુસ્વ
સાધારણ મનભષ્યો જેવભ ં નથી, કે ન તો તેમને અનાજ, ૫િેરવા કે રિેવા માટે જરૂરી સાધનસામગીની બચિંતા તે સવુવ્યાપી અને વનરાકાર છે . સ ૂક્ષ્મ એ પોતાનામાં જ રિેલો એક
આકાર છે . એટલો વવસ્ત ૃત અને વ્યા૫ક કે સમગ્ર વવશ્વ બ્રહ્માંડ આસાનીથી સિજ રીતે તેમાં
સમાઇ શકે .
આ સ ૃષ્ષ્ટના દરે ક પ્રાણી અને ૫દાથુમાત્રને ત્રણ અવસ્થા માંથી ૫સાર થવભ ં ૫ડે છે .
સૌથી ૫િેલાં ઉત્પાદન, બીજભ ં અબભવધુન અને ત્રીજભ ં ૫હરવતુન, સ ૃષ્ષ્ટની ઉત્પાદક પ્રહિયાને
બ્રહ્મા, અબભવધુનને વવષ્ણભ અને ૫હરવતુનને વશવથી ઓળખવામાં આવે છે . અિીં મરણની
સાથે જન્મનો િમ વનરં તર રિેલો છે . બી ૫ડવાથી નવો છોડ ફૂટે છે , છાણ સડવાથી
રૂપાંતહરત થયેલ ભં ખાતર આ છોડની વ ૃદ્ધદ્ધમાં અસાધારણ રીતે સિાયક બને છે . જૂન ભ ં કા૫ડ
ફાટી જવાથી કે નાનભ ં ૫ડવાથી તેનો રાસાયબણક પ્રહિયા દ્વારા કાગળ બનાવવામાં આવે છે .
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નવાં વસ્ત્રોની – કા૫ડની તાત્કાબલક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે . આ શરૂઆતને વશવ કિી
શકાય. તે શરીરની સાથે અગબણત શારીહરક પીડાઓથી મરતા અને જન્મતા જોઈ શકાય
છે અને સ ૃષ્ષ્ટના જૂના થતા િમમાં મિાપ્રલયના રૂ૫માં ૫ણ ન્સ્થર રિેવ ભ ં એ જડતા છે .
વશવને વનષ્ષ્િયતા ૫સંદ નથી. તેમને મનવાંવછત ગવતશીલતા જ છે . ગવતની સાથે
૫હરવતુન અવનવાયુ છે . વશવ તત્વને સ ૃષ્ષ્ટની વનરં તર પ્રહિયામાં િાંખી કરતા જોઈ શકાય
છે . ભારતીય તત્વજ્ઞાનનો અઘ્યવસાયી કલાકાર અને કલ્પના ભાવ સંવેદનાથી ધનવાન
રહ્યા છે . તેઓએ પ્રવ ૃવત્તઓને મનભષ્ય સંબધ
ં ી કાયાનભ ં સ્વરૂ૫ આપ્યભ ં છે . વવદ્યા અને
સરસ્વતી, સં૫વત્તને લક્ષ્મી અને ૫રાિમને દભગાુન ભ ં રૂ૫ આપ્યભ ં છે . આવી રીતે ઘણા બધા
તત્વો અને તથ્યો દે વીદે વતાઓના નામથી કોઈને કોઈ મ ૂવતિ રૂપી શરીરમાં પ્રવતષ્ષ્િત
કરવામાં આવ્યાં છે . તત્વજ્ઞાનીઓના અનભસાર અનેકગણા દે વતા થયા છે . સમભદ્રનભ ં પાણી
એક જ િોવા છતાં જેમ તેની લિેરો ઊંચી નીચી અને જભદા જભદા આકારમાં દે ખાય છે તેમ
૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા એક જ છે , તો ૫ણ તેમનાં અંગ-અવયવોની જેમ દે વ વગુની માન્યતા
જરૂરી થઈ ૫ડે છે . આવી જ સભદર
ં આલંકાહરક રચનામાં વશવજીને મ ૂધુન્ય સ્થાન મળ્યભ ં છે .
પ્રકૃવતની સાથે ગથ
ં ૂ ાઈને તેના િમમાં પાનખરમાં પીળા પાનને ખેરવી વસંતની
ૂ ળ અને ફૂલ ખીલવતા રિે છે . એટલે જ તો તેમને વૈરાગી કિેવામાં આવે છે . મ ૃત્યભ
કં૫
ક્યારે ય અ૫વવત્ર નથી કે નથી ભયંકર. સડવાથી ગંદકી ફેલાય છે , શરીરની વવવધવત
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અન્ત્યેષ્ષ્ટ કરવામાં આવે તો સડવાની કોઈ વાત રિેતી નથી. મરણના રૂ૫માં વશવસત્તાનભ ં
જ્ઞાન દરે ક વ્યન્તતને થાય તે માટે તેમનભ ં સ્થાન સ્મશાનમાં રાખ્યભ ં છે . ત્યાં જ વીખરાયેલી
ભ ની અસર શરીર ઉ૫ર ન થાય.
ભસ્મને શરીર ઉ૫ર ચોળી લે છે જેથી કરીને ઋતઓ
મ ૃત્યભને જે કોઈ૫ણ મનભષ્ય જીવનની સાથે ગથ
ં ૂ ેલ ભં જભએ છે તેની ઉ૫ર ક્યારે ય આિોશના
તા૫નભ ં આિમણ થઈ શકત ભં નથી. કે નથી તેને બીકના માયાુ ટાહઢયો તાવ આવતો. તે
િંમેશા વનવવિકલ્પ વનભુય રિે છે . તેઓ વાઘનભ ં ચામડભં ધારણ કરે છે . જીવનમાં આવા જ
સાિસ અને બળની આવશ્યકતા છે , જેથી વાઘ જેવી લભચ્ચાઈ અને ખરાબીઓની ચામડી
ઉખેડી શકાય અને તેને કમર ઉ૫ર કસીને બાંધી શકાય. વશવ જ્યારે આનંદવવભોર બને છે
ત્યારે મભડં માળા ધારણ કરે છે . આ જીવનની અંવતમ ભેટ અને ૫રણવત છે અને રાજા અને
રં ક સમાનતાથી છોડે છે . તે બધી જ એક દોરીમાં ૫રોવીને ૫િેરાય છે , આમાં નથી ભણેલો
ઉ૫ર રિેતો કે નથી અભણ નીચે. આ જ સમત્વ યોગ છે . અસમાનતા અિીં જોવા નથી
મળતી.
શીવને નીલકંિ ૫ણ કિેવામાં આવે છે . કથા એવી છે કે સમભદ્રમંથનમાં જ્યારે સૌ
પ્રથમ વગુનો દારૂ અને અિંકારનભ ં વવષ નીકળ્યભ ં તો તેને ભગવાન વશવ દ્વારા ગ્રિણ
કરવામાં આવ્યભ.ં તેને પી ન જતાં ગળામાં ધારણ કયભ,ું ઓકી ન કાઢયભ.ં જો તેને ઓકી
કાઢયભ ં િોત તો વાતાવરણમાં િેરની અસર ફેલાત અને જો પીધભ ં િોત તો પેટમાં તકલીફ
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થાત. આવી રીતે વચ્ચેનો રસ્તો અ૫નાવ્યો. શીખવાનભ ં એ છે કે િેરને ધારણ કયાુ બાદ ન
તો એકરૂ૫ કરાય, ન તેને ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન કરવા ઓકાય. તેને તો કંિમાં જ પ્રવતબંવધત
કરાય.
આનભ ં તાત્પયુ યોગ વસદ્ધદ્ધ સાથે ૫ણ છે . યોગી પભરભષો પોતાના સ ૂક્ષ્મ શરીર ઉ૫ર
અવધકાર પ્રાપ્ત કરી લે છે જેથી કરી તેમના સ્થ ૂળ શરીર ઉ૫ર િેરની કોઈ અસર નથી
થતી. તેને ૫ણ તેઓ સામાન્ય સમજીને ૫ચાવી લે છે . આનો અથુ એવો ખરો કે સંસારના
િેર જેવાં દૂષણો, અ૫માન, દભઃખ, મભશ્કે લીઓ અને કટભ વચનોની તેમના ૫ર કોઈ અસર
થતી નથી. તેને તેઓ સામાન્ય હિયાઓ સમજી આત્મસાત ્ કરી લે છે અને પોતાનો વવશ્વ
કલ્યાણ િેત ભ આત્ત્મક વ ૃવત્તનો અચલ ભાવ ન્સ્થર રાખી કાયુ કરે જાય છે . અન્યની જેમ
લોકો૫ચાર કરતી વખતે એનભ ં બીજે ધ્યાન નથી િોત.ભં તેઓ વનવવિકાર ભાવથી જ બીજાનભ ં
ભલભં કરતા િોય છે . પોતે વવષ પીએ છે ૫રં ત ભ બીજાને તો અમ ૃત લટં ૂ ાવતા રિે છે .
વશવનભ ં વાિન પોહિયો છે . જે શન્તતનો પજ
ં ૂ ૫ણ છે અને સૌ્ય -સાત્ત્વક ૫ણ. આવા
જ આત્માનો વશવ તત્વથી જોડાયેલા રિે છે અને પોહિયા જેવા યશ પામે છે . વશવનો
૫હરવાર ભ ૂત૫લીન જેવો અણઘડોનો બનેલો છે . ૫છાત, અપંગ અને પાછળ રિી
ગયેલાઓને સાથે રાખવાની જ સેવા સિયોગનભ ં પ્રયોજન બને છે .
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ભગવાન શંકરનભ ં રૂ૫ પ્રતીક ગોળ બનાવવામાં આવ્યભ ં છે . ગોળ શભ ં છે – ગ્લોબ. આ
સમગ્ર વવશ્વ જ તો ભગવાન છે ને ! જો આ૫ણે ૫ણ વવશ્વને આ જ રૂ૫માં જોઈશભ ં તો
અઘ્યાત્મના તે ઊંડાણમાં ૫િોંચી શકીશભ ં જ્યાં ભગવાન રામ અને કૃષ્ણે પોતાના ભતતો ને
ૂ ેલો િતો ત્યારે ભગવાને
દશુન આપ્યા િતાં. ગીતા અનભસાર અજભ ુન જ્યારે વવષાદમાં ડબ
તેને વવરાટ સ્વરૂ૫ દશાુવીને કહ્ભં િત ભં કે , ‘આ સમગ્ર વવશ્વ બ્રહ્માંડ જે કાંઈ ૫ણ છે તે હભ ં જ
છં. એક હદવસ માતા યશોદા કૃષ્ણને ધમકાવી રહ્યાં િતાં અને પ ૂછતાં િતા કે તેં માટી
ખાધી છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કિે છે કે મેં માટી નથી ખાધી, ત ભં જોઈ લે. આમ કરી
પોતાનભ ં મોં ખોલી સમગ્ર વવશ્વ બ્રહ્માંડનભ ં દશુન કરાવી માતાને કિે છે આ જ મારભં અસલી
સ્વરૂ૫ છે . ભગવાન રામે ૫ણ આ જ કહ્ભં િત ભં રામાયણમાં વણુન છે કે માતા કૌશલ્ય અને
કાકભભશહં ડજીને ૫ણ તેમણે વવરાટ સ્વરૂ૫ બતાવ્યભ ં િત.ભં આનો અથુ એ જ કે આ૫ણે સમગ્ર
સંસારને વવશ્વને ભગવાનની સં૫વત્ત, ઐશ્વયુ – ભગવાનનભ ં સ્વરૂ૫ માનીને જ ચાલવભ ં જોઈએ.
શંકરનભ ં ગોળ વશવબલિંગ આનભ ં જ એક નાનકડભં સ્વરૂ૫ છે , જે બતાવે છે કે બ્રહ્માંડ ગોળ છે ,
અણભ ગોળ છે , ધરતી માતા, વવશ્વ માતા ગોળ છે . આને આ૫ણે ભગવાનનભ ં સ્વરૂ૫ સમજીએ
અને વવશ્વની સાથે આ૫ણે જેવો ઇચ્છીએ છીએ તેવો વ્યવિાર કરી શકીએ તો આનંદ થઈ
જાય. ૫છી આ૫ણી શન્તત, આ૫ણભ ં જ્ઞાન, આ૫ણી ક્ષમતા એટલી થઈ જાય એટલી
ભગવાન શંકરના ભતતોની િોવી જોઈએ. શંકર ભગવાનના ગળામાં કાળા સા૫ અને
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ખો૫રીની માળા િોય છે . કાળા વવષધરોનો ઉ૫યોગ તેમણે કેવી વસફતથી કયો છે . તેમના
માટે તો ફાયદાકારક જ છે કેમ કે તેમને તો ડંસ મારતાં નથી ને ! ઉ૫યોગી ૫ણ છે . શંકર
ભગવાનનો આ બોધ પાિ દરે ક શંકર ભતતે પોતાની હફલોસોફીમાં વણી લેવો જરૂરી છે .
પ્રભભ દશાુ વે છે કે કોને ગળે લગાડવો જોઈએ અને કોનો કેવી રીતે લાભ લેવો જોઈએ ?
શંકરના ગળામાં રિેલી મભડં ોની માળા ૫ણ આવો જ બોધ આપી રિી છે . તે કિી રિી છે કે
ચિેરાને અરીસામાં વીસ વીસ વાર જોઈએ છીએ, સજાવવા શણગારવાને માટે રં ગ
પાઉડર લગાડીએ છીએ એ ફતત ખો૫રીના િાડકાના ટભકડા માત્ર છે . ચામડીને ઉ૫રથી
સોનેરી વસ્ત ભથી રં ગી દીધી છે અને જે બિારના રં ગીન આપે જોઈએ છીએ, તેને જો
ખોલીને જોઈશભ ં તો આ૫ણે જે ખ ૂબસ ૂરત મભખથી ખભશ થઈએ છીએ એ બીજભ ં કાંઈ જ નથી
૫રં ત ભ િાડકાઓના ટભકાડા જ છે જે એકવત્રત

થઈને ૫ડયા છે . વમત્રો ! આ વશખામણ છે .

આ૫ણે ભગવાન શંકરના ચરણોમાં બેસીને શીખવી જોઈએ.
શંકરનો વવવાિ થયો તો લોકોએ કહ્ભં કે કોઈ મોટા માણસને બોલાવો, દે વતાઓને
બોલાવો તેમણે ના પાડી અને કહ્ભં કે મારા વર ઘોડામાં તો ભ ૂત૫લીત જ આવશે.
રામાયણનો છંદ છે , – ‘તનભ ક્ષીન કોઉ અવત પીન પાવન કોઈ અપાવન તનભ ઘરે .’
શંકરજીએ તો ભ ૂત૫લીતોનભ ં પાછળ રિી ગયેલાઓનભ ં ધ્યાન ૫ણ રાખ્યભ ં છે અને પોતાની
સાથે પોતાના વર ઘોડામાં લઈ ગયા.
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તમારે ૫ણ આવા લોકોને તમારી સાથે રાખી ચાલવભ ં જોઈએ. શંકરજીના ભતતો !
જો તમે આમને સાથે લઈ ચાલી નથી શકતા તો ૫છી તમને વવચારવામાં મભશ્કેલી ૫ડશે,
મભશ્કેલીઓનો સામનો કરવો ૫ડશે અને ફળસ્વરૂ૫, તમને એ આનંદ કે ખભશી નિીં મળે જે
આનંદ ઉલ્લાસમાં ભગવાન શંકરના ભતતો રિે છે . જે શંકરજીના ચરણોમાં તમે બેિા છો
તેની પાસેથી તમે કશભ ં જ નિીં શીખો ? ફતત પ ૂજા જ કરતા રિેશો. આ બધી બાબતો
સમજવા માટે છે .
શંકર ભગવાનની સવારી શભ ં િતી ? નંદી તેઓ એક બળદ ઉ૫ર સવારી કરતા િતા.
બળદ તેને કિે છે જે મિેનત ભ િોય છે , ૫હરશ્રમી િોય છે . જે મનભષ્યને મિેનત કરવાનભ ં
આવડે છે તેને ભારત વાસી િોય કે ૫છી ઈંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અથવા તો ગમે તે દે શનો િોય –
ભગવાનની સવારી બની શકે છે . ભગવાન ફતત તેઓને જ મદદ કરે છે જે પોતાની મદદ
પોતે જ કરે છે . બળદ આ૫ણે ત્યાં શન્તતનભ ં પ્રતીક છે હિ્મતનભ ં પ્રતીક છે . તમારે
હિ્મતથી કામ લેવ ભ ં ૫ડશે અને પોતાની મિેનત અને ૫રસેવા ઉ૫ર વનભુર રિેવ ભ ં ૫ડશે.
પોતાની બભદ્ધદ્ધ ઉ૫ર વનભુર રિેવ ભ ં ૫ડશે. તમારી પ્રગવતના દ્વાર બીજા ન કોઈને નિીં
૫ણ તમારે જ ખોલવાનાં રિેશે. પાડાની ઉ૫ર કોણ સવારી કરે ? તમે પોતે તેનો ક્યારે ય
વવચાર કયો છે ખરો ! પાડો કોને કિેવાય ? પાડો એટલે જે કામ કરવાની લભચ્ચાઇ કરે છે ,
આળસ કરે છે . પાડા જેવો જે િોય તેને ક્યારે ય કામ કરવાનભ ં મન નથી થત ભં બળદ િંમેશા
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શંકરજીને ઘણો પ્યારો રહ્યો છે . તેઓ તેની ઉ૫ર સવારી કરે છે , તેને પ્રેમથી બચકાવે,
પીવડાવે, નવડાવે, ધોવડાવે અને સારી રીતે રાખે છે . મારે અને તમારે બળદ બનવાનભ ં છે .
આ જ શંકરજીનો બોધ છે .
વશવજીનભ ં મસ્તક એવી વવભ ૂવતઓથી શોભાયમાન થયેલ ભં છે જેને દરે ક દ્વષ્ષ્ટએ શ્રેષ્િ
અને આદશુ કિી શકાય. લલાટ ૫ર ચંદન છે ખરૂં ૫રં ત ભ સંત ભલનશીલતા ચંદ્રમાં જેવી
ધારણ કરે લી છે . વશવજીના મસ્તક ઉ૫ર ચંદ્રમા છે જેનો અથુ છે શાંવત, સંત ભલન, ચંદ્રમા એ
મનની મભહદતાવસ્થાનભ ં પ્રતીક છે . એટલે કે યોગીનભ ં મન િંમેશા ચંદ્રમાની જેમ પ્રફુલ્લ્લત
અને તેની જેમ ખીલેલ ભં તથા શંકા વગરનભ ં િોય છે .
ચંદ્રમાં એ પ ૂણુજ્ઞાનનભ ં પ્રતીક

છે

એટલે કે

તેને જીવનની અનેક

વવકટ

૫હરન્સ્થવતઓમાં રિેવા છતાં ૫ણ કોઈ પ્રકારનો સંશય અથવા તો ઉિાપોિ િોતો નથી. તે
પ્રત્યેક અવસ્થામાં ખ ૂબ રાજી રિે છે વવષમતાઓનો તેની ઉ૫ર કોઈ પ્રભાવ ૫ડતો નથી.
માથા માંથી ગંગાની જલ ધારા નીકળવાનો આશય જ્ઞાન ગંગાથી છે . મન્સ્તષ્કની અંદર
અંતરાલમાં ફતત ‘ગ્રેમૈટર’ ભરે લ ભં ન રિે. જ્ઞાન વવજ્ઞાનનો ભંડાર ૫ણ ભરે લો રિેવો જોઈએ,
જેથી કરી પોતાની સમસ્યાઓનભ ં સમાધાન થઈ શકે અને બીજાને ૫ણ મભશ્કેલીઓમાંથી
બિાર કાઢી શકે. વાતાવરણને સભખ શાંવતમય કરી શકે.
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માથા માંથી નીકળતી ગંગા વશવજીની આધ્યાત્ત્મક શન્તતઓ તથા તેમના જીવનના
આદશો ઉ૫ર પ્રકાશ પાથરે છે . ગંગાજી વવષ્ણભલોકથી આવે છે . આ અવતરણ મિાન
આધ્યાત્ત્મક શન્તતના રૂ૫માં થયેલ ભં છે . તેને સંભાળવવાનો પ્રશ્ન ઘણો જ મભશ્કે લ િતો.
વશવજીને આ કાયુ માટે યોગ્ય સમજવામાં આવ્યા અને ભગવતી ગંગાને તેમની
જટાઓમાં સ્થાન મળ્યભ.ં ગંગાજી અિીંયાં જ્ઞાનની પ્રચંડ આધ્યાત્ત્મક શન્તતના રૂ૫માં
અવતહરત થયાં છે .
લોકકલ્યાણને માટે તેમને ધરતી ઉ૫ર લાવવાની અજ્ઞાની લોકોનભ ં અજ્ઞાન દૂર થાય
અને જ્ઞાન સાથેન ભ ં જીવન મળે તેવી એક લોકવાયકા છે , પરં ત ભ તે જ્ઞાનને ધારણ કરવાનભ ં
કાયુ બહભ મભશ્કેલ િત,ભં જેને વશવ જેવા સંકલ્પશન્તત વાળા મિાપભરભષ જ ધારણ કરી શકે,
એટલે કે મિાન બૌદ્ધદ્ધક િાંવતનભ ં વનમાુણ ૫ણ એવી કોઈ વ્યન્તત કરી શકશે જેના જીવનની
અંદર ભગવાન વશવના આદશો ઉતાયાુ િોય, તે જ બ્રહ્મજ્ઞાનને ધારણ કરી તેનો ઉ૫યોગ
લોકહિત તે જ બ્રહ્મજ્ઞાનને ધારણ કરી તેનો ઉ૫યોગ લોકહિત માટે કરી શકે છે .
વશવને ત્રણ નેત્ર છે . ત્રીજભ ં નેત્ર જ્ઞાનચક્ષભ છે , દભરદ્રષ્ષ્ટવાળં, વવવેકશીલતાનભ ં પ્રતીક
જેની ૫લક ઉઘડતાં જ કામદે વ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. સદ્ ભાવની ભાગીરથીની સાથે જ
આ ત્રીજા નેત્રના દભવાુસા ૫ણ બબરાજમાન છે અને પોતાનભ ં ઋવષત્વ ન્સ્થર રાખીને ૫ણ
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ખરાબ દભષ્ટ વવચારધારાવાળાઓને મનફાવે તેમ ન ફરવા દે તાં તેના મદનભ ં મદુ ન કરીને
જ જપે
ં છે .
ખરે ખર આ ત્રીજભ ં નેત્ર સ ૃષ્ટાએ દરે ક મનભષ્યને આપ્યભ ં છે . સામાન્ય ૫હરન્સ્થવતઓમાં
તે વવવેકના રૂ૫માં જાગૃત રિે છે ૫રં ત ભ તે પોતાનામાં જ એટલભં સશતત અને સવુવ્યાપી
છે કે કામવાસના જેવા ગંભીર કો૫ ૫ણ કાંઈ બગાડી શકતા નથી. તેમને ૫ણ બાળી
નાખવાની ક્ષમતા તેમના વવવેકમાં રિેલી છે . જો આ ત્રીજભ ં નેત્ર ખભલી જાય તો સામાન્ય
મનભષ્ય ૫ણ વવકટ મભશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ૫ણ વવશાળ વટવ ૃક્ષ થઈને અસંખ્ય ગણો
લાભ મેળવી શકે. ત્રીજભ ં નેત્ર ખભલવાનભ ં તાત્પયુ છે – પોતાની જાતને પોતાના આત્માને
સાધારણ ક્ષમતા માંથી ઊંચકીને વવવશષ્ટ શ્રેણીમાં મ ૂકી દે વો.
ત્રણ ભવ બંધન ગણવામાં આવે છે . – લોભ, મોિ, અિંકાર. આ ત્રણેયનો નાશ
કરવા માટે એક અસ્ત્રની આવશ્યકતા વત્રપભરારી વશવને િતી જે દરે ક ક્ષેત્રમાં યોગ્યતાની
સ્થા૫ના કરી શકે. વત્રપભરારીએ વત્રશભલના રૂ૫માં શસ્ત્ર ધારણ કયભું જેની ત્રણ ફળાઓ જ્ઞાન,
કમુ અને ભન્તતની તીક્ષ્ણ ધારાઓ છે . વશવ ડમરભ વગાડે છે અને મોજમાં આવે ત્યારે ન ૃત્ય
૫ણ કરે છે . આ વવનાશકારી મસ્તીનભ ં પ્રતીક છે . વ્યન્તત ઉદાસ, વનરાશ અને બખન્ન, વવ૫ન્ન
બેસીને પોતાનામાં રિેલી શન્તતઓ ન ખોતા – પ્રફુલ્લ્લત જીવન જીવે. વશવ આ જ કરે છે ,
આ જ નીવતને અ૫નાવે છે . તેમનભ ં ડમરભં જ્ઞાન, કલા, સાહિત્ય અને વવજયનભ ં પ્રતીક છે . તે
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પોકારી પોકારીને કિી રહ્યો છે કે વશવ કલ્યાણના દે વતા છે . તેમના વવચારો રૂપી ખેતરોમાં
કલ્યાણકારી યોજનાઓ વસવાય બીજી કોઈ વસ્ત ભની ઊ૫જ થતી નથી. વવચારોમાં
કલ્યાણની સમભદ્ર લિેર હિલોળાં લે છે . તેમના દરે ક શબ્દોમાં સત્યમ ્ વશવમનો જ ધ્વવન
નીકળે છે . ડમરભ માંથી નીકળતી સાત્ત્વકતા સભર વાણી દરે કને મંત્રમભગ્ધ કરી દે છે અને
જે કાંઈ એની નજીક આવે છે તેને પોતાનો કરી લે છે .
વશવને બલિંગ આકાર માનવામાં આવે છે . એનો અથુ એવો છે કે સ ૃષ્ષ્ટ સાકાર િોવા
છતાં ૫ણ તેનો આધાર આત્મા છે . જ્ઞાનની દૃષ્ષ્ટથી તેના ભૌવતક સૌદયુન ભ ં કોઈ મોટભં મિત્વ
નથી. મનભષ્યએ આત્માની ઉપાસના કરવી જોઈએ, તે અંગેન ભ ં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવભ ં જોઈએ.
સાંસાહરક રૂ૫-સૌદયુ અને વવવવધતાઓમાં ઘસડાઈને એ મૌબલક સૌદયુનો વતરસ્કાર કરવો
ન જોઈએ.
ગૃિસ્થ થઈને ૫ણ પ ૂણુ યોગી થવભ ં વશવજીના જીવનની બહભ મોટી ઘટના છે .
સાંસાહરક વ્યવસ્થાઓને ચલાવીને ૫ણ તે યોગી રિે છે . પ ૂણુ બ્રહ્મચયુન ભ ં પાલન કરે છે .
તેઓ તેમનાં ધમુ૫ત્નીનભ ં ૫ણ માત ૃ શન્તતના રૂ૫માં દશુન કરે છે . આ એમની મિાનતાનો
બીજો આદશુ છે . હરદ્ધદ્ધ વસદ્ધદ્ધ તેમની પાસે રિેવામાં ગવુ અનભભવે છે . અિીં તેમણે એ વસદ્ધ
કરી બતાવ્યભ ં કે પ ૂરભં કરી શકાય છે .
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વશવના વપ્રય આિારમાં એક સામેલ છે , ભાંગ, ભંગ એટલે વવચ્છે દ-વવનાશ. માયા
અને જીવની એતતા નો ભંગ, અજ્ઞાન આવરણનો ભંગ, સંકભબચત સ્વાથુ૫રતાનો ભંગ, િોધ
અને પા૫નો ભંગ, આ જ છે વશવજીનો વપ્રય ખોરાક. જ્યાં વશવજીની કૃપા િશે ત્યાં અંધકાર
ભરી રાત્રી ભંગ થઈ રિી િશે અને કલ્યાણકારક અરભણોદય નભ ં પભણ્ય દશુન જોવામાં આવી
રહ્ભં િશે.
વશવને ૫શભ૫વત કિેવામાં આવે છે . ૫શભત્વના વતળ
ુ ભ માં આવવા વાળી દભભાુવનાઓ
અને દભષ્પ્રવ ૃવત્તઓનભ ં વનયંત્રણ કરવાનભ ં કામ ૫શભ૫વતનભ ં છે . નર ૫શભના રૂ૫માં રિી ગયેલો
જીવ જ્યારે કલ્યાણ કતાુ વશવના શરણમાં જાય છે ત્યારે સ્વાભાવવક રીતે ૫શભત્વનભ ં
વનરાકરણ થઈ જાય છે અને િમશ મનભષ્યત્વ અને દે વત્વનો વવકાસ થવા લાગે છે . મિા
મ ૃત્યભજય
ં
મંત્રમાં વશવને ત્ર્યંબક અને સભગન્ન્ધ પભષ્ષ્ટ વધુકમ કિેવામાં આવ્યા છે . વત્રવગુ અ્બક એટલે વત્રવગુ ત્રણનો સમ ૂિ સંયમ, વવવેક, દાનને વત્રવગુ કિેવામાં આવે છે .
જ્ઞાન, કમુ અને ભન્તત૫ણ ત્ર્યંબક છે . આ વત્ર વગુને અ૫નાવવાથી મનભષ્યનભ ં વ્યન્તત
પ્રત્યેક દૃષ્ષ્ટથી ૫હરપભષ્ટ અને ૫હર૫તવ બને છે . તેની સમથુતા અને સં૫ન્નતા વધે છે .
સાથે સાથે શ્રદ્ધા, સન્માન પ ૂણુ સિયોગ ઉ૫લબ્ધ કરાવનાર યશસ્વી ઉ૫લ્બ્ધઓ ૫ણ કરત
લગત િોય છે . આ જ સભગધ
ં છે .
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ગભણ, ધમુ અને સ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટતાનભ ં પ્રવત ફળ યશ અને બળના રૂ૫માં પ્રાપ્ત
થાય છે . આમાં જરા જેટલી ૫ણ શંકા નથી. આ જ રિસ્યનભ ં ઉદઘાટન પ્રવત ફળ યશ અને
બળના રૂ૫માં પ્રાપ્ત થાય છે . આમાં જરા જેટલી ૫ણ શંકા નથી. આ જ રિસ્યનભ ં
ઉદઘાટન મિામ ૃત્યભજય મંત્રમાં વવસ્તારપ ૂવુક કરવામાં આવ્યભ ં છે .
દે વતાઓ દ્વારા આ૫વામાં આવેલ બોધ અને પ્રેરણાઓને મ ૂવતમંત કરવાને માટે
આ૫ણા જ હિન્દભ સમાજમાં પ્રતીક પ ૂજાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે . જેટલા ૫ણ
દે વતાઓનાં પ્રતીક છે તે દરે કની પાછળ કોઈ ને કોઈ સંકેત રિેલો છે . પ્રેરણાઓ અને
હદશાઓ ભરે લી ૫ડેલી છે . િમણાં હભ ં તમને ભગવાન શંકરનભ ં ઉદાિરણ આપી રહ્યો િતો
અને કિી રહ્યો િતો કે સંપ ૂણુ વવશ્વનભ ં કલ્યાણ કરવા વાળા શંકરજીની પભજા અને ભન્તતની
પાછળ જે વસઘ્ધાંતોનો સમાવેશ થયેલો છે તે દરે કને આ૫ણે શીખવા જોઈતા િતા.
જાણવા જોઈતા િતા જીવનમાં ઉતારવા જોઈતા િતા. ૫રં ત ભ આ૫ણે તે બધી જ વાતોને
ભભલતા ગયા અને ફતત બચન્િ પ ૂજા સભધીની સીમામાં બંધાઈ રિી ગયા. જેને ‘વશવ’
શબ્દના અથુમાં બતાવાયો છે . ‘વશવ’ એટલે કલ્યાણ. િંમેશા કલ્યાણની દ્રષ્ષ્ટ રાખીને દરે ક
૫ગલભં ઉિાવવભ ં જોઈએ અને દરે ક કામ કરવાની રીતો તથા વવચારવાની રીતોનભ ં વનમાુણ
કરવભ ં પડશે. આ જ ‘વશવ’ શબ્દનો અથુ થાય છે . આ૫ણભ ં સભખ ક્યાં છે ? તે નિીં ૫રં ત ભ
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આ૫ણભ કલ્યાણ શેમાં છે ? કલ્યાણને જોવાની આ૫ણી દ્રષ્ષ્ટ જો જાગી ઊિે તો એમ કિી
શકાય કે આ૫ણે ભગવાન વશવના નામનો અથુ સમજી લીધો છે .
‘ઓમ નમઃ વશવાય’ નો જ૫ તો કયો, ૫રં ત ભ ‘વશવ’ શબ્દનો અથુ કેમ ન સમજ્યા.
એટલે કે સમજીને જ૫ કયાુ િોત તો સારભં િત,ભં ૫રં ત ભ આ૫ણે તો સમજણને છોડતા જઈએ
છીએ અને બાહ્ય રૂપને ૫કડતા જઈએ છીએ. આનાથી કામ થવાનભ ં નથી. સમય આરતી
ઉતારીએ છીએ, જ૫ કરીએ છીએ, વશવરાત્રીના હદવસે પભજા અને ઉ૫વાસ કરીએ છીએ
અને બીજી અનેક કોને ખબર શભ ં પ્રાથુના કરીએ છીએ કરાવીએ છીએ.
શભ ં એ ભગવાન શંકર આ૫ણી મભશ્કેલીઓનભ ં સમાધાન નિીં કરી શકે ? શભ ં આ૫ણી પ્રગવતમાં
કોઈ સિયોગ આપી નિીં શકે ? ભગવાને આ૫વભ ં જોઈએ, આ૫ણે તેમના પ્યારા છીએ,
તેમના ઉપાસક છીએ.
આ૫ણે તેમની પ ૂજા કરીએ છીએ. તે વાદળના જેવા છે . જો આ૫ણી પાત્રતા
વવકવસત થતી જશે તો તે લાભ મળતા થશે જે શંકરના ભતતો ને મળવા જોઈએ.
શંકર ભગવાના સ્વરૂ૫ને, જેવભ ં કે મેં તમને વણુવ્યભ,ં એવી જ રીતે દરે ક પૌરાબણક
કથાઓમાં, દરે ક દે વી દે વતાઓની વાતોમાં સંદેશાઓ અને બોધપાિ ભરે લા ૫ડયા છે . કાશ
! આ૫ણે એ દરે કને સમજવાની કોવશશ કરી િોત, તો આ૫ણે ૫ણ પ્રાચીન સમયના નર
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રત્નોમાંના એક રહ્યાં િોત, જેને દભવનયા ૩૩ કરોડ દે વતાઓની ઓળખે છે . ૩૩ કરોડ
માનવીઓ હિન્દભસ્તાનમાં રિેતા િતા અને તેમને જ લોકો કિેતા િતા કે તેઓ માણસ નિીં
દે વતા છે , કેમ કે તેમનાં વવચારો અને કમુ ઊંચા િતાં. તે ભારત ભ ૂવમ દે વતાઓની ભ ૂવમ
િતી અને રિેવી જોઈએ. તમારે અિીંયાં દે વતાઓની રીતે રિેવાનભ ં છે . દે વતા જયાં ૫ણ
જાય છે ત્યાં શાંવત, સૌદયુ, પ્રેમ અને સદબભદ્ધદ્ધ ઉત્પન્ન કરે છે . તમારે લોકોએ ૫ણ જ્યાં ૫ણ
ક્યાંય જાઓ આવભ ં જ કરવભ ં જોઈએ. તમે બધાએ અત્યાર સભધી મારી વાત સાંભળી ખભબ
ખભબ આભાર, તમારા સવે લોકોનો. ઓમ શાંવત.
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