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ગરુુ ચરણમ, ગરુુ ચરણમ  । 
સદ્દગરુુ ચરણમ, ભવ હરણમ ॥ 
ગરુુ શરણમ, ગરુુ શરણમ । 

શ્રી ગરુુ શરણમ, ભવ હરણમ ॥ 

પરમ પજૂય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનદંજી મહારાજના ૭૨મા પ્રાગટ્ય દદને 
(તા.૩/૫/૨૦૧૭) શ્રીમતી રૂપા મનીશ મજમદુાર તરફથી સ્વામીજીને ચાદંીના 
પાદુકાજી અપપણ કરવામા ં આવ્યા હતા. જેને સહ ુ ભક્તોએ સ્વામીજીને પહરેાવી 
શાસ્ત્રોક્ત વવવિથી પાદુકાપજૂન કરેલ. ત્યારબાદ આ પાદુકાજી વશવાનદં આશ્રમ, 
અમદાવાદ ખાતે ભક્તોના દશપનાથે ભેટ્ આપવામા ંઆવેલ છે. ત્યારથી દર વર્પની 
ગરુુપરૂ્ણિમા અને સ્વામીજીના પ્રાગટ્ય દદવસે (૩જી મે એ) તેનુ ંપજૂન ભક્તો દ્વારા 
કરવામા ંઆવે છે. 
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શ્રી િદ્દગરુુદેવકી જ્ 

“જીત જીત દેખુાં છબી ત ુ્ હારી”  

માહાત્્  
“હદરનો મારગ છે શરૂાનો, નહીં કા્રનુાં કામ જોને” 

“ગરુુનો મારગ છે ઘલેાનો, નહીં ‘ડાહ્યા’નુાં કામ જોને” 

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજની ૭૫મી વર્ાગાાંઠ-પ્રાગટય દદવિ-અમતૃ 

મહોતિવની પણૂાાહસુતના શભુ અવિરે, અમો િહ ુ૧૦૮ ગરુુઘલેા ભતતો તરફથી અમારા વ્હાલા છતાાં પણ 

પજૂની્- દશાની્- પ્રાતઃસ્મરણી્ અને જીવનના પથદશાક તેવા ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 
મહારાજના શ્રીચરણોમાાં “જીત જીત દેખુ ંછબી તમુ્હારી” પસુ્તક થકી ઘલેી ભાવાાંજલલ - અમારા હૃદ્ના 

ધબકારની ભેટ - શબ્દોરૂપી ગાંગાજળનો શ્રી સ્વામીજી મહારાજના પસવત્ર શ્રીચરણોમાાં અલભરે્ક. આ 

પસુ્તક નથી પણ તેમાાં જે જે ભતતોના અનભુવ છે તેનો જીવાંત ધબકાર છે. આમાાં વણાવેલ કોઇપણ 

ઘટના કાલ્પસનક નથી, પણ િત્ ઘટના છે, હકીકત છે.  
ગરુુ કોને કહવેા્? ગરુુ શુાં શુાં કરી શકે? જે કોઇ ગરુુને િમસપિત થા્ છે તેને માટે ગરુુ ક્ાાં સધુી 

જઇ શકે? કોની િાથે લડી શકે? અને પોતાના પ્રાણથી પણ અસધક સપ્ર્ એવા ભતત માટે અિાંભવને 

િાંભસવત કરીને તેના જીવનને સરુલક્ષત અને પ્રફુલ્લ્લત કઇ રીતે કરી શકે તે બધુાં જ આ પસુ્તક થકી 

આપણને દશાન કરવા મળશે.  
“પરસ્પર દેવો ભવ”- સ્વામીજી મહારાજે આ િહ ુઘલેા ભતતો માટે જે કાંઇ કષ્ટ ઉઠાવ્યુાં છે, િાંકટ 

િમ્ની િાાંકળ બન્દ્્ા છે, તે િવાનો પડઘો આ પસુ્તકમાાં અનભુવવા મળે છે. દરેકે દરેક ભતતના 

સ્વાનભુવ થકી આ પસુ્તકમાાં દરેક ભતતોએ સ્વામીજીની તેમના હૃદ્માાં પ્રાણપ્રસતષ્ઠા કરી છે. અને 

પજૂ્્ સ્વામીજીએ તેમના જીવનમાાં ખરા િમ્ે જે ભાગ ભજવ્્ો, તેમના જીવનમાાં કોઇપણ રૂપે પ્રાણ 

પ ૂ્ ો તેના બદલામાાં અહીં તેમને ભાવાાંજલલ આપી તેમનામાાં તેમની શ્રદ્ધા રઢ કરી છે. સ્વામીજીના 

હૃદ્માાં ૧૦૮ ભતતોએ પોતાના હૃદ્ની પ્રાણપ્રસતષ્ઠા કરી છે. એટલ ેહુાં રઢપણ ેમાનુાં છાં કે, “જીત જીત 

દેખુાં છબી ત ુ્ હારી”  પસુ્તકને સ્થળૂ રૂપે ના જોશો અને વાાંચશો. આ પસુ્તક નથી પણ દરેક ભતતનુાં હૃદ્ 

છે. ૧૦૮ ભતતના હૃદ્ના તાર સ્વામીજીના હૃદ્ના તાર િાથે જોડાઇને તૈ્ાર થ્ેલ એક સુાંદર વાદ્ય 

છે, જેમાાંથી જે કોઇ આ પસુ્તક વાાંચશે તેમને દદવ્્ િાંગીતના સરૂનો અનભુવ થશે. આ પસુ્તકના પઠન 

િાથે જ મનને દદવ્્ શાાંસત અને આનાંદની પ્રાલ્પ્ત થશે, િમાસધ લાગશે. 
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પજૂ્્ સ્વામીજીના ધાગામાાં વણેલી ૧૦૮ મણકાની માળાના દરેક મણકાને આપ સ્પશા કરશો તો 

ગરુુદેવની કરુણા અને કૃપાની સવશાળતાનો અનભુવ થશે અને આપ પોતે પણ પજૂ્્ સ્વામીજીની િમીપ 

હો, િાાંસનધ્્માાં હો અને તેમના શ્રી દશાન કરતાાં કરતાાં ભાવિમાસધમાાં તમારી ચતેનાને સ્સ્થર કરતા હો 

તેવો અનભુવ થશે.  
જ્્ારે જ્્ારે આપ મુાંઝવાણમાાં હો, ગુાંગળામણ અનભુવતા હો, કોઇ રસ્તો ના મળતો હો્, 

પોતાની જાતને સનઃિહા્ અનભુવતા હો, એકલતા અનભુવતા હો, જીવનની રણભસૂમ પર શસ્તતસવહીન, 

દદશાસવહીન અને સનરાશા અનભુવતા હો ત્ારે ત્ારે “જીત જીત દેખુાં છબી ત ુ્ હારી”  પસુ્તકને શ્રદ્ધા અને 

પે્રમથી હાથમાાં લેજો, પજૂ્્ સ્વામીજીને ્ાદ કરજો અને પસુ્તકનુાં કોઇપણ પાનુાં ખોલશો તો આપને 

આપનો રસ્તો મળી જશે. 
“જીત જીત દેખુાં છબી ત ુ્ હારી”  પસુ્તક નથી- દદવ્્ ચૈતન્દ્્નો િાંપટૂ છે, જેમાાં ૧૦૮ ભતતોની 

ચેતના પજૂ્્ સ્વામીજીમાાં સ્સ્થર થઇ કામ કરતી જોવા મળે છે. માટે હાંમેશા આ પસુ્તકને પસવત્ર અને 

્ોગ્્ સ્થાને રાખશો, જેથી તેનામાાં રહલેી દદવ્્તા અને ચૈતન્દ્્ એવુાં ને એવુાં અકબાંધ રહ ેઅને જ્્ારે 

જ્્ારે આપને જરૂર પડ ેત્ારે ત્ારે તે દદવ્્ ચૈતન્દ્્નો િહારો આપ લઇ શકો. 
પરમકૃપાળુ ગરુુદેવના શ્રી ચરણોમાાં નતમસ્તક થઇ અને અસધકારથી ઉપર જણાવેલ માહાત્્ 

મારી િમજ અને પજૂ્્ સ્વામીજીની અંતઃપે્રરણા પ્રમાણ ેમેં વણાવેલ છે અને તેનુાં ફળ પજૂ્્ સ્વામીજીની 

અનકુાંપાથી જરૂરથી આ દદવ્્ િાંપટૂ વાાંચનારને મળશે જ. 

“જે જે સ્થળે આ મન જા્ મારુાં, તે તે સ્થળે િદ્દગરુુ રૂપ તારુાં, 

જ્્ાાં જ્્ાાં મકુૂાં મસ્તક હુાં ગરુુ હ,ે ત્ાાં ત્ાાં પદદ્વ ાંદ્વ તારા જ િોહ.ે” 
શ્રીમતી રૂપા મજમદુારના પજૂ્્ સ્વામીજીના પસવત્ર ચરણોમાાં નતમસ્તક વાંદન. 
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શ્રી િદ્દગરુુદેવ પરમાતમને નમઃ 
•પ્રસ્તાવના• 

ૐ  
તે્રવીિ વર્ો સધુી પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજનુાં િાાંસનધ્્ િેવ્્ા પછી એમની પાિેથી જે કાંઈ 

િાાંભળયુાં હો્, અનભુવ્યુાં હો્, અલૌદકક અનભુવ ક્ાા હો્, તે સવશે લખવાનો અંદરથી રઢ િાંકલ્પ 

થ્ો. મારા મનમાાં ભાવ આવ્્ો કે આ પણ િેવાનો જ એક પ્રકાર છે.  
જીવનલીલા દરસમ્ાન જ પોતાના દૈવી પ્રભાવ વડ ેજેઓ ભતતજનો દ્વારા ‘ઉચ્ચકોદટના મહાન 

િાંત-સિદ્ધ પરુુર્’ તરીકે સ્વીકારા્ા છે અને પજૂા્ા છે, એ અવતારી િાંતપરુુર્ પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ સવશે કોઇ ગમે તેટલુાં લખે તો પણ એ અધરુૂાં અને ઓછાં જ પડ.ે 

મહામલૂા રતનને સુાંદર ડબ્બીમાાં મકૂ્ુાં હો્ તો એની શોભા કેટલી વધી જા્! આટઆટલા વર્ા 

સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં રહવેા છતાાં જન્દ્મ-જન્દ્માાંતરના િાંસ્કાર અને પાત્રતાના અભાવને કારણે જેમને 

આપણે પરૂા ઓળખી પણ શક્ા નથી, એ પરમ પરુુર્ના અપાર મદહમાને, ચીંથરા જેવા જ્ઞાન વડ ેકઇ 

રીતે જણાવવો? અનાંત આકાશની વ્્ાપકતાનો તાગ મેળવવા મચ્છરને મોકલવામાાં આવે તો? એ કેટલુાં 

ઊડી શકે? એની પહોંચ કેટલી? પરાંત ુ શ્રી પષુ્પદાંતજી સશવમદહ્ન સ્તોત્રમાાં પ્રથમ શ્લોકમાાં તેમની 

અિમથાતતા વણાવતા હોવા છતાાં તેઓ જે કારણ ે સ્તોત્રની રચના ક્ાા સવના રહી શક્ા નદહ, તે જ 

કારણથી અમે ભતતો પણ ‘અધ્્ાતમાનાંદ િાગર’ને અમારા સ્વલ્પબદુ્ધદ્ધ રૂપી તરાપાથી તરવા નીકળ્ાાં 

છીએ.  
પજૂ્્ સ્વામીજી િાથે અમને ભતતોને થ્ેલા ‘દદવ્્ અનભુવો’ને શબ્દોમાાં કાંડારવાનો મારો 

સવચાર મેં પજૂ્્ સ્વામીજી િમક્ષ પ્રસ્તતુ ક્ો. ભતતોના હૃદ્ના ભાવને વાચા આપવાના મારા ઉતિાહ 

અને આનાંદને અખાંડ રાખવાના હતેથુી કરુણાિાગર સ્વામીજીએ િાંમસત આપી એટલુાં જ નહીં, મને 

પ્રોતિાદહત કરવા આ પસવત્ર પસુ્તકનુાં નામ પણ એમણ ેજ સચુવ્યુાં.  

સ્વામીજીના િાાંસનધ્્નો અને અલૌદકક શસ્તતઓને નજરે જોવાનો- અનભુવવાનો અમને 

અનેકવાર લાભ મળ્ો છે. આ પછી સ્વામીજીના અંતરાંગ એવાાં કેટલાા્ં  ભાઇ-બહનેો િાથે વાતચીત 

થઇ. એ ભતતજનો સ્વામીજી સવશે જે કાંઇ જાણતાાં હતાાં, એ લોકોએ જે અનભુવ્યુાં હત ુાં, તે સનખાલિપણ ે

કહી જણાવ્યુાં. દરેક ભતત િાથેની વાતચીતના અંતે દરેકના હૃદ્માાંથી ભાવિભર ઉદ્દગાર સનકળતાઃ 

‘બહને! સ્વામીજીનો મારા પર એવો પે્રમ છે, મારા અને મારાાં પદરવાર પર એમણ ેએવી કૃપા કરી છે, જે 

લખવા બેિીએ તો નોટોની નોટો ભરા્. તમને આ લખવાનો સવચાર આવ્્ો તે િારુાં થયુાં કે, અમે 

અમારા સ્વામીજી પ્રત્ેના ભાવને આ સ્વરૂપે પ્રગટ કરી શકીશુાં.’ 
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અમીર કે ગરીબ, શહરેી કે ગ્રામવાિી, સવદ્વાન કે સનરક્ષર- જે કોઈ મળયુાં, તેમનો ભાવ એવો જ 

છે કે, ‘સ્વામીજી મારા છે. એમણે મને અને મારા પદરવારને ખબૂ સ્નેહ આપ્્ો છે, આશીવાાદ આપ્્ા છે.’ 

પજૂ્્ સ્વામીજીના અગલણત ભતતો છે. મારી િીસમત શસ્તત-મસત અનિુાર હુાં એમાાંના બહ ુ

ઓછાનો િાંપકા કરી શકી છાં, છતાાં સનશ્વ્પવૂાક કહી શકુાં છાં કે પે્રમસનસધ શ્રી સ્વામીજીની દદવ્્ શસ્તતઓને 

એ સવશાળ ભતતગણમાાંના પ્રત્ેકે એક અથવા બીજી રીતે માણી હશે. 

જે ઈચ્છે તે હ ૂાંફ અને પ્રકાશ બાંને માણી શકે એવાાં સ ૂ્ ાદકરણો િાથે સ્વામીજીની તલુના થઇ શકે. 

મને િાથ આપનાર એ િહ ુબડભાગી ભતતજનોનો હુાં હૃદ્પવૂાક આભાર માનુાં છાં. ભસ્તતભાવપણૂા હૃદ્ે 

જેમણે ‘દદવ્્ અનભુવ’ લખી આપ્્ા છે, એ િૌ ભતતોની હુાં અંતઃકરણપવૂાક ઋણી છાં. 

કોરોના વા્રિ િાંક્રમણના લીધે લોકડાઉનના કારણે બધા જ ભતતોના લખે વોટ્િએપ પર કે 

ઇ-મેઇલ દ્વારા આવતા હતા. તે બધા લેખોની કોપી કાઢવી, તેને મઠારવા, તેનુાં આલેખન કરવા માટે 

િહકાર આપવા બાદલ હુાં કુ.િોનલ સત્રવેદી, શ્રી દકન્નર પારેખ અને શ્રી તરાંગ વૈદ્યની ખબૂ આભારી છાં. 

પજૂ્્ સ્વામીજીના શ્રી ચરણોમાાં આપની ભસ્તત વધે એવી પ્રાથાના.  
એક જરૂરી ખલુાિો પણ િાથે િાથે કરી લઉં. આ પસુ્તકમાાં જે કાંઈ પણ િારુાં, સવુાચ્્ અથવા 

ગ્રહણ કરવા ્ોગ્્ લાગે તે પજૂ્્ સ્વામીજીનુાં છે, એમની કૃપાને કારણે છે. અને જે કાંઈ અિાંબદ્ધ, 

અપ્રાિાંલગક કે અપ્રસ્તતુ લાગે તે મારી ત્રદુટઓને કારણ ેછે. કારણ કે, મ્ાાદદત જીવનરષ્ષ્ટ વડ ેકરા્ેલુાં 

આ ‘જીવનદશાન’ છે. પજૂ્્ સ્વામીજીના લૌદકક અને અલૌદકક કા્ોને અમારી બદુ્ધદ્ધએ, અમારી શ્રદ્ધાએ 

જેવાાં મલૂવ્્ાાં તેવાાં જ દશાાવવાનો અહીં પ્ર્તન ક્ો છે, તેથી કોઇને પણ એમાાં દોર્ અથવા ખામી 

જણા્ તો એ મારી જ ખામી લેખાશે. 
પ્રભાવશાળી વ્્સ્તતતવ ધરાવતા, િાંવેદનશીલ, પે્રમાળ અને સવશાળ હૃદ્ી સ્વામીજીને પીદડત 

અને શોસર્ત માનવતા સનઃશાંક કદી્ સવિરી નહીં શકે! 

પજૂ્્ સ્વામીજીના અમોઘ આશીવાાદ આપણાાં િહ ુપર ઊતરે એવી શ્રી ચરણોમાાં નમ્ર પ્રાથાના! 
તા. ૧૨ જૂન ૨૦૨૦ રૂપા મનીશ મજમદુારના  

અમદાવાદ ૐ નમો નારા્ણ 
 

K 

પરમ પજૂ્ય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનદંજી મહારાજના વરદ હસ્તે આ દિજજટ્લ પસુ્તકનુ ંવવમોચન 
તારીખઃ ૧૨ જૂન ૨૦૨૦, વારઃ શકુ્રવાર, સમયઃ બપોરે ૧૨.૩૯ વમવનટે્ 

n       n 
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શભુાકાાંક્ષા 
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તસ્મૈ શ્રી ગરુવે નમઃ  
શ્રીમતી રૂપા મનીશ મજમદુાર 
િહમાંત્રી, િાંપાદદકા ‘દદવ્્ જીવન’ માસિક 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ. 
રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર, ્ોગ સશક્ષક 

પદરત્રાણા્ િાધનુાાં સવનાશા્ ચ દુષ્કૃતામ ્| 
ધમાિાંસ્થાપનાથાા્ િ્ભવાસમ યગુ ેયગુે || 

(ભ.ગી. ૪:૮) 
િતપરુુર્ોના રક્ષણ માટે, દુષ્ટોના સવનાશ માટે અને ધમાની િાંસ્થાપના માટે હુાં યગુે યગુે પ્રગટુાં છાં. 

માટે જ માનવ-માનવ વચ્ચે પે્રમના આત્તમક િાંબાંધો રચી ‘્ત્ર સવશ્વાં ભવસત એકનીડમ’્ –જ્્ાાં સવશ્વ એક 

માળા જેવુાં બની જા્ એવી આદશા સ્સ્થસતનુાં સનમાાણ કરવા, સવશ્વમાાંથી વૈમનસ્્ દૂર કરી શાાંસત સ્થાપના 

અથે પણુ્્ભસૂમ, ભારતમાતાનાાં દદવ્્ ખોળામાાં િમ્ે િમ્ે મહાન િાંત, ઋસર્, અહંત, બદુ્ધ, ફકીર, 

ભાગવત, સ્વામી, ્ોગીઓએ અવતાર ધારણ કરી ધરાને સવભસૂર્ત કરી છે.  
ગરુુ-સશષ્્ એકમેકથી ચદડ્ાતા હો્ તેવી તારક બેડલી ઇસતહાિમાાં સવરલ છે. વીિમી િદીમાાં 

મહાન િાંતદ્વ્ થ્ા- પણૂાપરુુર્ સ્વામી સશવાનાંદજી અને તેમના સશષ્્ સ્વામી લચદાનાંદજી. આધ્્ાત્તમક 

અને નૈસતક પનુરુતથાનમાાં આ જોડીનુાં પ્રદાન િૌથી મહાન ગણા્ છે. િદ્દગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી 

મહારાજના અદ્દભતુ વ્્સ્તતતવ અને આધ્્ાત્તમક દદવ્્તાથી પે્રરાઇને અનેક મહાનભુાવ એમના સશષ્્ 

બન્દ્્ા છે અને િાંિાર ત્ાગી િાંન્દ્્ાિી બન્દ્્ા છે. આવા જ બહમુખુી પ્રસતભાિાંપન્ન મહાતમા પજૂ્્ શ્રી 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ છે.  
‘ગરુુ એકડો છે, આપણે મીંડા છીએ. એકડા સવનાના મીંડાની કોઇ દકિંમત નથી, માટે ગરુુમાાં શ્રદ્ધા 

રાખો. ગરુુ પ્રત્ેની શરણાગસત અને િમપાણભાવ ભવતારક અને ભ્સનવારક થશે. માટે ઊઠો! જાગો! 

આતમાનો િાક્ષાતકાર કરો!’ આ ઉદ્દઘોર્ણા કરનાર શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ પ્રગટ દદવ્્તા છે, 

સવભસૂત છે. સવભસૂત તતવરૂપે તો માનવ છે, પરાંત ુ દદવ્્ તતવો, દદવ્્ તેજ તથા ગણુોથી િભર હોવાના 

કારણે એમના વ્્સ્તતતવમાાં રહલેી સવભસૂતની હાજરી જ આપણને ઇશ્વરી્ તતવ હોવા સવશે સનઃશાંક કરે છે. 

તેઓ અમતૃસ્વરૂપ પરમાતમા અને માનવ વચ્ચ ેકડીરૂપે છે. માનવ માનવ પાિેથી જ શીખ ેછે માટે જ 

સ્વામીજી માનવદેહમાાં ગરુુરૂપે લીલા કરતી શાશ્વત જ્્ોત છે.  
િેવા, પે્રમ, શ્રદ્ધા અને ભસ્તત સ્વામીજી મહારાજનો જીવનમાંત્ર છે. જે એમણે પોતાના દૈસનક 

જીવનમાાં મસૂતિમાંત ક્ાા છે. એમના જીવનનો આદશા છે – અન્દ્્ના સખુમાાં સખુ જોવુાં. પ્રખર સવદ્વાન 
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સ્વામીજી મહારાજનો િેવા એ પ્રાણ છે અને પે્રમ એ જ જીવન છે. સનષ્કામ િેવા અને દદવ્્ પે્રમ એમના 

જીવનના મરુાલેખ છે.  

મહાન ભતત કસવ શ્રી નરસિિંહ મહતેાના કુળમાાં વૈષ્ણવ પદરવારમાાં સ્વામીજીનુાં પ્રાગટય થયુાં. 

એમના આ પથૃ્વી પરના અવતરણ પવેૂ એમના માતશુ્રીએ શ્રીમદ્ ભાગવતજીના મળૂ િાંસ્કૃત 

શ્લોકો(િાંખ્્ા ૧૮ હજાર) માત્ર છ દદવિમાાં વાાંચ્્ા હતા. િાાંજે આઠ વાગે પારા્ણ પરુૂાં થયુાં, રાતે્ર એક 

વાગે ચૈત્ર વદ છઠ ને તા.૩ મે ૧૯૪૫ (તા.૪-૫-૧૯૪૫)ના રોજ એમનુાં પ્રાગટય થયુાં. ઊંચા આધ્્ાત્તમક 

િાંસ્કારો એમના જીવનમાાં બાળપણથી જ વણાઇ ગ્ા હતા. તેજસ્વી બદુ્ધદ્ધપ્રસતભા ધરાવતા, િાંિારના 

બાંધનથી પર, સનરાિતત આ ્ોગીપરુુરે્ એલ્ન્દ્જની્રની દડગ્રી પ્રાપ્ત તો કરી, પરાંત ુ જ્ઞાનીઓએ 

પ્રબોધેલા અમરતાના રાજ્્માાં પ્રવેશ કરવા માટે િાાંિાદરક ઉજ્જવળ કારદકદીનો ત્ાગ કરી 

ભર્ૌવનમાાં પચ્ચીિ વર્ાની વ્ે શ્રી રામકૃષ્ણ સમશન, રાજકોટમાાં બ્રહ્મચ ા્ દીક્ષા ગ્રહણ કરી પરૂ-રાહત, 

દુષ્કાળ રાહત, અસતવષૃ્ષ્ટ રાહત માટે પા્ામાાંની તાલીમ પ્રાપ્ત કરી.  

માાઁ ગાંગા અને સપતા દહમાલ્નો િાદ િાાંભળી હૃર્ીકેશ સ્સ્થત શ્રી સશવાનાંદ આશ્રમમાાં એમનુાં 

આગમન થયુાં અને કદઠન તપશ્ચ્ાા ક્ાા બાદ િાક્ષાત ્ બ્રહ્મસ્વરૂપ િદ્દગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી 

મહારાજ પાિેથી િને ૧૯૭૪માાં પસવત્ર શ્રી રામનવમીના દદવિે િાંન્દ્્સ્ત દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અમતૃ 

મહોતિવના આ વરે્ સ્વામીજી મહારાજે તેમના િાંન્દ્્સ્ત જીવનનાાં ૪૬ વર્ા પરૂાાં ક્ાં. િાધજુીવનનાાં ૫૦ 

વર્ામાાંથી છેલ્લાાં ૨૫ વર્ાથી તેઓ આપણા ગરવા ગજુરાતની પસવત્ર ભસૂમ પર છે. જ્્ારે આશ્રમની 

બાઉન્દ્રી કે કોઇ પાકી દીવાલ ન હતી ત્ારથી હુાં અને મારા પસત શ્રી મનીશ અને આખો પદરવાર 

આશ્રમમાાં આવીએ છીએ. પજૂ્્ સ્વામીજીને દેશમાાં કે પરદેશમાાં, એકલા કે િમહૂમાાં, તેમની ્શગાથા 

ગવાતી હો્ ત્ારે અને જ્્ારે તેમની સનિંદા થતી હો્ તેવી તમામ અવસ્થામાાં તેમના દશાન કરવાનો 

અમને મોકો મળ્ો છે. તેમના અધ્્ાતમ જીવનની િરાણીએ ચઢીને જે કાંઈ પણ િારુાં કરવાનો પ્ર્તન 

કરે તો પણ તેમને ્શ ઓછો મળે છે. સ્વામીજીની વાસ્તસવક પદરસ્સ્થસત આ ્શ અને અપ્શથી પર-

પથૃક્ છે. તેઓ ખરા અથામાાં અધ્્ાતમના આનાંદમાાં લબરાજનારા અલગારી, પરાંત ુ ખબૂ ઉચ્ચ કોદટની 

આધ્્ાત્તમક અવસ્થામાાં સ્સ્થત-સ્સ્થર થ્ેલા િાંત છે. તેઓ િતના માગાના ્ાત્રી છે. બાહ્ય આડાંબર, છળ 

કે કપટ તેમને સ્પશા પણ કરતાાં નથી. સનમાળ જીવન, સનશ્ચલ જીવન અને િરળતા તથા િહજતાનુાં તેઓ 

મતૂાસ્વરૂપ છે.  
 સ્વામીજી મહારાજ આ ધરા પર પે્રમ-પ્રકાશ, સખુ અને કરુણાનાાં પસવત્ર દકરણો ફેલાવવા, 

શારીદરક, માનસિક, આત્તમક તકલીફોથી પીડાતા લોકોને િાાંતવના આપવા અને તેમની િમસ્્ાનાાં 

િમાધાન લાવી આપવા માટે િમસ્ત સવશ્વમાાં આતમિાંસ્કૃસતની પણૂા વ્્વહાદરક પ્રણાલી, વાસ્તસવક 

સવજ્ઞાન ્ોગનુાં જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે, જેથી વ્્સ્તત પણૂાતા, શાાંસત અને સનત્ સખુ પ્રાપ્ત કરી શકે. દેશ 

પહલેાાં, િમાજ પછી અને સ્વાથા તો ક્ારે્ નહીં – આ ઉદ્દગાર સ્વામીજીના છે, જેમણે લાલબહાદુર 
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શાસ્ત્રી રાષ્રી્ અકાદમી, ભારતી્ િૈન્દ્્ અકાદમી, દડફેન્દ્િ ઇલ્ન્દ્સ્ટટયટુ ઓફ વતિા સ્ટડી, ભારતનાાં 

િૈન્દ્્દળ- ભસૂમ, નેવી, એરફોિા, પોલીિ અકાદમીઓ ઉપરાાંત અનેક યસુનવસિિટીઓ, ઔદ્યોલગક િાંકુલો 

તથા આંધ્રપ્રદેશની કોલિાની ખાણમાાં કામ કરતા કામદારો સધુી ્ોગનુાં જ્ઞાન વહતે ુાં મકૂી પોતાનો 

રાષ્રપે્રમ અને કતાવ્્સનષ્ઠાનુાં પાલન કરી બતાવ્યુાં છે. આજે પજૂ્્ સ્વામીજી તેમની જીવન્ાત્રાનાાં ૭૫ 

વર્ા પરૂાાં કરે છે ત્ારે તેમની ઉપલલ્બ્ધ શુાં? તેમણ ેગજુરાતમાાં આવીને એક હજારથી વધ ુ્ોગસશક્ષકો 

તૈ્ાર ક્ાા; જેમાાં િમગ્ર ભારત, તાઇવાન, ચીન, જાપાન, અમેદરકા, ઇંગ્લેન્દ્ડ, આ્િટડાામ, જમાની, 

કેનેડા, લેબેનોન, બૈરુત, અફઘાસનસ્તાન, શ્રીલાંકા અને બાાંગ્લાદેશનો િમાવેશ થા્ છે. આ સશક્ષકોની 

ગણના એક હજારથી વધ ુથા્ છે. જે યવુાનો મદહને ચાર હજાર રૂસપ્ા કમાતા હતા, તેઓ હવે દર 

મદહને ૪૦ હજારથી એક લાખ જેટલુાં કમાતા થ્ા છે. જે યવુાનો પોતાનાાં માતા-સપતાને ભકૂાંપમાાં તેમનાાં 

ઘર પડી જવાથી આશ્રમમાાં ત્રણ-ચાર મદહના મકૂી ગ્ેલા તેઓ હવે મકાન, જમીન અને વાહનોના 

માલલક થ્ા છે.  
એક રષ્ષ્ટ છે કે મોટા ભાગ ેિાંતો પોતાના સશષ્્માંડળ અને ખાિ કરીને િાધ ુબનાવવાની અને 

દીક્ષા આપવાની હોડ કરતાાં હો્ છે, કદાચ તેમાાં અનેક ઘરના દીકરાઓ દીક્ષા લે તો તેમનુાં વ્્સ્તતગત 

જીવન ભલે આતમકલ્્ાણના માગે હો્, પરાંત ુ તેમના માતાસપતાની સખુાકારીનુાં શુાં? પજૂ્્ સ્વામીજીને 

યવુાનો િાધ ુબને તેથી વધ ુિાધચુદરત બને તેમાાં વધ ુ રુલચ છે. પજૂ્્ સ્વામીજીએ ટીન શેડમાાં રહતેા 

અને ફ્રીઝ કે મોટરકારનાાં પાંચર દરપૅર કરતા યવુાનોને ્ોગસશક્ષક બનવાની પે્રરણા આપી, સનઃશલુ્ક 

પ્રસશક્ષણ આપ્યુાં. એમના માટે ગજુરાતીમાાં ભણવાની સસુવધા કરી આપી. હવે, તેવા યવુાનો, કે જે માત્ર 

કદર્ાણાની નાની હાટડી ચલાવતા પછાતવગાના પદરવારમાાંથી આવતા હતા તેઓ સિિંગાપોર, તાઇવાન, 

જાપાન અને હોંગકોંગમાાં દર મદહને અઢી લાખ રૂસપ્ા કમાતા થ્ા છે.  

પજૂ્્ સ્વામીજીની દીઘા રષ્ષ્ટ છે. િાધજુીવનની ભરતા અને અધ્્ાતમતતવનુાં મલૂ્્ ભલે ઘણુાં મોટુાં 

હો્ પણ સ્વામીજીએ હજારો પદરવારોને આવશ્્ક ભૌસતક જીવનની ઉપલલ્બ્ધઓ કરાવીને દદવ્્ 

જીવનના માગે દો્ાા છે. આ બધા સશક્ષકો ભલે કાર્ા્ વસ્ત્રોમાાં ન હો્, પરાંત ુ તેમનાાં જીવન િેવા, 

પરોપકાર, પરસ્પર પે્રમ અને િહૃદ્તાથી િાંપન્ન બન્દ્્ાાં છે. લબેેનોન અને બૈરુતનાાં યદુ્ધભ્ાં 

વાતાવરણમાાંથી એક મદહલા પત્રકાર આશ્રમમાાં આવી ત્રણ મદહના રહ્યાાં. આ અશાાંત ઉદ્વગેભરી મદહલાને 

પજૂ્્ સ્વામીજીએ ‘શાાંસત’ નામ આપ્યુાં. તે ફરી ફરીને ત્રણ વાર આવ્્ાાં. બીજા સમત્રો અને પતુ્રોને પણ 

લાવ્્ાાં. હવે મુાંબઇમાાં ્ોગસશક્ષક થઇને શાાંસતથી રહ ેછે. 

્ોગી, મહાતમા, સિદ્ધોના સ્વહસ્તે લખા્ેલા ગ્રાંથો કે એમના સ્વમખુે કહવેા્ેલાાં વાક્ો પણ 

િાધકોના માગાદશાક બની રહ ે છે, એ હતેથુી વેદ-ઉપસનર્દ્, શ્રીમદ્ ભગવદ્દગીતા, શ્રીમદ્દ ભાગવત, 

સશવપરુાણ, દેવીપરુાણ બધાાં જ શાસ્ત્રોના ગહન રહસ્્ને જાણનારા સ્વામીજી મહારાજ આધસુનક જગતને 

લક્ષમાાં લઈ િાાંસ્કૃસતક પનુરુતથાન માટે િામાન્દ્્માાં િામાન્દ્્ વ્્સ્તત િમજી શકે, એ જ્ઞાન આતમિાત કરી 
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શકે અને પોતાના જીવનનુાં નવસનમાાણ કરી શકે એ માટે િમગ્ર સવશ્વમાાં આ જ્ઞાનનુાં સવતરણ કરી રહ્યા છે. 

એમણે પોતાના અનભુવોને બહજુન દહતા્ શબ્દાાંદકત કરતા ્ોગ સવર્્ ઉપરાાંત આપણા જીવનને 

રચનાતમક બનાવે કે આધ્્ાત્તમક સ્પશા આપે એવા અનેક સવર્્ ઉપર પસુ્તક લખ્્ાાં છે.એ પસુ્તકોમાાંન ુાં 

એક પસુ્તક ‘ગીતા નવનીતમ’્ છે, તેને ગજુરાત િાદહત્ પદરર્દ્ દ્વારા ‘મહસર્િ અરસવિંદ સવુણા ચાંરક’ વડ ે

િન્દ્માસનત કરવામાાં આવ્યુાં છે. સ્વામીજીનાાં વચનામતૃ પરમાતમાના માગાનુાં અનિુરણ કરવાની અિાંખ્્ 

લોકોને પે્રરણા આપે છે.  
સ્વામીજીની જાગ્રત રષ્ષ્ટ, એમના સવશાળ હૃદ્ની કરુણા અને એમના અહતેકુી પે્રમે એમને ૧૧૭ 

વખત રતતદાન કરવા પે્રદરત ક્ાા છે એટલુાં જ નહીં, એમના આ રતતદાન ્જ્ઞમાાં એક જ વર્ામાાં 

૭૦,૦૦૦ રતતદાતાઓએ રતતદાન કરી ‘માનવિેવા એ જ પ્રભિેુવા’ ઉસ્તતને િાથાક કરી છે.  

કુદરત િાથે તદ્રપુતા ધરાવતા સ્વામીજી મહારાજે આ ધરાને લીલીછમ રાખવા અને િમસ્ત 

સવશ્વને ગ્લોબલ વોસમિંગના ખતરાના ભ્થી મતુત કરવા પ્ાાવરણની રક્ષા અથે િમગ્ર સવશ્વની ્ાત્રા 

દર્્ાન એક કરોડથી વધ ુ વક્ષારોપણ કયુ ં છે અને એના ઉછેર માટે જે તે કા ા્ક્રમના આ્ોજકોને 

પ્રસતજ્ઞાબદ્ધ ક્ાા છે. અને હાલમાાં પણ આ ઉમદાકા ા્ અસવરતપણે ચાલ ુ જ છે. પજૂ્્ સ્વામીજીની 

રતતદાન કે વકૃ્ષારોપણની વાતોને અહીં વાગોળવાનો પ્રશ્ન નથી, પરાંત ુભગવાન શ્રી રામના િેતબુ ાંધમાાં 

મકૂ િહા્ કરનારી લખિકોલીની વાતની સવસ્મસૃત કરી શકા્ નહીં.  

આપણે આપણી ચોપાિ અનેક ધાસમિક િાંસ્થાઓને જોઇએ છીએ, તેના સવકાિના પણ િાક્ષી 

છીએ, પરાંત ુઆપણે એક વાત ભલૂી જઇએ છીએ કે ત્ાાં અનેક િાંતો છે; આગવી વ્્વસ્થા-પરાંપરા છે; 

જ્્ારે પજૂ્્ સ્વામીજીનુાં અમદાવાદ સશવાનાંદ આશ્રમમાાં આગમન, આશ્રમનો સવકાિ અને જહમેતભરી 

િતત ધમધમતી પ્રવસૃત્તઓ પાછળ તેમનુાં એકમાત્ર વ્્સ્તતતવ છે. પજૂ્્ પ્રમખુ સ્વામીજી આ સવર્્ે 

તેમના િાંતોને હાંમેશા કહતેા, “જુઓ આપણે આટલા બધા છીએ, આ અધ્્ાતમાનાંદજી એકલા જ છે. કેટલો 

ભીડો વેઠે છે?”  

માનવજાતને સવશદુ્ધ સખુ અને આનાંદ આપવા, દુઃખી અને અિહા્ને મદદ કરવા, સનરાધાર 

અને અનાથને િાાંતવના આપવા, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન-પ્રકાશ આપવા, જગતમાાં આધ્્ાત્તમક જ્ઞાનનો 

પ્રચાર કરવાના એમનાાં આ દદવ્્ કા્ોની િરાહના કરવા દેશ-સવદેશમાાંથી એમને ઘણા એવોડાથી 

િન્દ્માસનત કરવામાાં આવ્્ા છે, જેમ કે એ્બેિેડર ઓફ પીિ, લાઇફ ટાઇમ એચીવમેન્દ્ટ ઍવોડા, જેમ 

ઓફ ઇષ્ન્દ્ડ્ા વગેરે વગરેે..... આપણાાં માટે ગૌરવની વાત છે કે જાન્દ્યઆુરી-૨૦૧૭માાં આપણા 

આદરણી્ મહામદહમ રાજ્્પાલ શ્રી ઓમપ્રકાશ કોહલીજીના વરદ્ હસ્તે એમને ‘ગ્લોરી ઓફ ગજુરાત’ 

અને મે-૨૦૧૯માાં ‘ગજુરાત રતન ઍવોડા’થી િન્દ્માસનત કરવામાાં આવ્્ા છે. આવી ઉચ્ચતમ અવસ્થા હો્ 

કે જીવનમાાં ઝેરનાાં પારખાાં કરીને, જ્્ારે બળતી લચતા પર બેિવાની ફરજ પડી હો્ તેવી અવસ્થામાાં 

અને પદરસ્સ્થસતમાાં પણ પજૂ્્ સ્વામીજીએ િદૈવ ‘હર હાલમેં અલમસ્ત િચ્ચ્ચદાનાંદ હ ૂાં’નો જ રાગ 
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આલાપ્્ો છે. સ્વામીજી તેમના બાળપણ કે યવુા-જીવનની વાતો કદી્ે કહતેા નથી, પરાંત ુ ક્ારેક 

અલપ-ઝલપમાાં તેમના જીવનમાાં કાંડારેલી ભવ્્ અટ્ટાલીકાઓના પા્ાના પથ્થરોનુાં દશાન થતાાં 

અહોભાવ થા્ છે અને એમના ખડતલ જીવનનાાં પા્ાનાાં પરુાણ કેટલાાં ઊંડાાં છે ! તેની પ્રતીસત થા્ છે. 

ગીતામાાં કહ્ુાં છે તેમ તેઓને જ્્ારે અને જે કામ કરવાની ફરજ પડ ેછે તેને ખબૂ િારી રીતે સનભાવે છે, 

બાકી તેમની આંતદરક અવસ્થા ગરુુદેવ સ્વામી શ્રી સશવાનાંદ મહારાજનાાં શબ્દોમાાં કહીએ તો “ના હમ ના 

તમુ દફતર ગમુ” જેવી જ છે.  

સ્વામીજી મહારાજમાાં આતમબળ છે. તેમના સવચારો-વાણી અને કા્ોમાાં તાકાત છે. આ તાકાત 

િત્ની તાકાત છે, આતમશદુ્ધદ્ધની તાકાત છે, િેવા અને પે્રમની તાકાત છે, જેને એમણે પરૂી ભવ્્તાથી 

બહાર પ્રગટ કરી છે. એમનુાં જીવન પથદશાક છે. સ્વામીજી િાધક નથી, સિદ્ધ છે. િાધારણ માનવજીવન 

જીવતા, આપણી વચ્ચે આપણી જેમ જ હરતા ફરતા આ મહામલૂાાં મહામાનવને આપણે હજુ ઓળખવો 

પડશે. આ ઓલલ્ો જીવ છે. અિાધારણ વ્્સ્તતતવના સ્વામી પજૂ્્ સ્વામીજીનુાં જીવન દહમસશલા જેવુાં છે. 

જેટલુાં દેખા્ છે, તેનાથી આઠ ગણુાં વધ ુછપા્ેલુાં છે.  

આપણે ખાિ કરીને ગજુરાતની પ્રજા પજૂ્્ સ્વામી શ્રી લચદાનાંદજી મહારાજની ઋણી રહશેે કે 

તેમણે દદવ્્ જીવન િાંઘના હડે તવાટાિામાાંથી આ કોહીનરૂ આપણને િૌને આપ્્ો. હવે આપણી ફરજ છે કે 

આપણે તેમને િાચવીએ. અત્ારે િાંઘર્ામાાંથી પિાર થઇ રહલેી માનવજાસત માટે સ્વામીજી િાંદેશો આપે 

છે- િેવા અને પે્રમનો િાંદેશો, દહિંમત અને શ્રદ્ધાનો િાંદેશો અને િૌ િારાવાનાાં થશે એવો જ્વલાંત 

આશાવાદનો િાંદેશો. 

પજૂ્્ સ્વામીજીના પ્રાગટય પવે પ્રણસત. 
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ત્ાાં ત્ાાં મેં દીઠા સ્વામીજી  
શ્રીમતી રૂપા મનીશ મજમદુાર 
િહમાંત્રી, િાંપાદદકા ‘દદવ્્ જીવન’ માસિક 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ. 
રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર, ્ોગ સશક્ષક 

એસપ્રલ મદહનો, ૧૯૯૮ની િાલ. રાતે્ર ૯-૦૦ વાગ્્ે અમે સશવાનાંદ આશ્રમ, શ્રી સવશ્વનાથ 

મહાદેવના દશાન કરવા આવ્્ા. અલબત્ત! માંદદરના દ્વાર તો બાંધ થઇ ગ્ા હતા, પરાંત ુ દ્વારની 

જાળીમાાંથી પણ દશાન કરવાથી અમારા ભાગ્્ના દ્વાર ખલૂી ગ્ા. અમે િાંતકુદટરમાાં શ્રી ગરુુપાદુકાજીના 

દશાન ક્ાા અને અમારુાં કોઇ જન્દ્મનુાં પણુ્્કમા ઉદદત થયુાં હશે કે પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજ પોતાની કુદટરમાાં હતા તેમનુાં આકસ્સ્મક બહાર આગમન થયુાં અને મેં અને મારા પસત શ્રી 

મનીશે પ્રથમવાર સ્વામીજીના દશાન ક્ાા. સ્વામીજીના દશાન એટલે નેત્રોનો ઉતિવ. તેમણ ેઅમારી િાથે 

ઔપચાદરક વાત કરી અને િીધુાં જ પછુયુાં, ‘તમારા ગરુુ કોણ?’ મેં કહ્ુાં, ‘મારા હજી સધુી કોઇ ગરુુ નથી.’ 

મનીશે કહ્ુાં, ‘સ્વામીજી! હુાં િાાંઇબાબાને માનુાં છાં.’ તરત જ સ્વામીજીએ મનીશને કહ્ુાં, ‘જો ભાઇ! આજથી 

સન્સમત ધ્્ાન કરજો. ધ્્ાનમાાં બેિો ત્ારે એવુાં સવચારજો કે આ મારો ચહરેો, મારા હાથ-પગ એ મારા 

નથી; િાાંઈબાબાના જ છે. હુાં છાં જ નદહ; બાબા જ છે. પછી જોજો! િાાંઈબાબાનુાં તમારી અંદર 

પ્રગટીકરણ થશે.’ આમ, પહલેી જ મલુાકાતમાાં સ્વામીજીએ મનીશને ખબૂ િહજ પરાંત ુઅદ્દભતુ ધ્્ાન 

શીખવી લક્ષ્્પ્રાલ્પ્ત તરફ અગ્રિર કરી દીધો. 

સ્વામીજી િાથે હુાં રેઇકી (કુદરતી િારવાર પદ્ધસત) શીખવુાં છાં એ સવર્્માાં પણ વાત થઇ. પછી 

અમે ત્ાાંથી ઘરે આવવા નીકળ્ા, પણ અમારા માનિપટ પરથી સ્વામીજીનુાં મખુારસવિંદ ખિતુાં ન હત ુાં. 

બીજા દદવિે િવારે અમે સ્વામીજીને અમારા ઘરે લભક્ષા ગ્રહણ કરવા પધરામણી કરવા ફોન ક્ો. 

સ્વામીજીએ કહ્ુાં, ‘આશ્રમમાાં હુાં એકલો નથી. બીજા પણ ભતતો છે. માટે તમે ભોજન બનાવી િાાંજે 

આશ્રમમાાં લઇ આવો. આપણે િાથે બેિી પ્રિાદ ગ્રહણ કરીશુાં.’ અમે હા પાડી. હવે એ દદવિે બપોરે 

મનીશને પોતાના ધાંધાના સવકાિ માટે વધારે ધનરાસશની આવશ્્કતા હતી એટલે અમારા ઘરને ગીરવે 

મકૂી પૈિાની લોન પાિ કરાવવા માટે બેંકમાાં જવાનુાં હત ુાં. બેંકમાાં બધી સવસધ પતાવીને ઘરે આવ્્ા 

એટલે તરત જ અમે િપદરવાર આશ્રમ જવા રવાના થ્ા. અમે િાંતકુદટરમાાં પ્રવેશ્્ા તો સ્વામીજી િામે 

જ િોફા પર લબરાત્જત હતા. તેમણે તરત જ મનીશને કહ્ુાં, ‘મને તમારી પેન આપો.’ સ્વામીજીની જોડનેા 

જ િોફામાાં એક િજ્જન બેઠેલા હતા. એમણે તરત જ પોતાના લખસ્િામાાંથી ઈ્પોટેડ પેન કાઢી સ્વામીજી 

િામે ધરી. સ્વામીજીએ એમને ખબૂ નમ્રતાપવૂાક પેન લેવાની ના પાડતાાં કહ્ુાં,‘મને મનીશની જ પેન 

જોઇએ છે.’ મનીશે પેન આપી. એ પેનમાાં કોઈ સવશેર્તા તો હતી નહીં. પરાંત ુ સ્વામીજીએ એ પેન 
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પોતાના લખસ્િામાાં મ ૂાંકતા કહ્ુાં,‘હવે આ મારી.’ પછી અમને ખ્્ાલ આવ્્ો કે જે પેનથી મનીશે ઘર ગીરવે 

મકૂવાના કાગળ પર િહી કરી હતી, તે પેન સ્વામીજીએ પોતે લઇ, તેનો ભાર ઉતારી દીધો. ખરેખર ! 

અકલ્પની્ રીતે બહ ુજ ઓછા િમ્માાં લૉન ચતૂતે થઇ ગઇ અને ઘર પાછાં અમારા નામે થઇ ગયુાં. આ 

બહ ુસકૂ્ષ્મ વાત છે. આ િાંદભામાાં અમારે સ્વામીજી િાથે કોઇ વાત પણ થઇ ન હતી, છતાાં પણ કાંઈ 

બોલ્્ા વગર, કોઇને કાંઈ ખ્્ાલ  પણ ના આવે એ રીતે આ જે પ્રિાંગ થ્ો તે દશાાવે છે- ‘સ્વામીજી સિદ્ધ 

છે.’ 
એક રાતે અમારા ઘરમાાં સ્વામીજીના અવાજમાાં સ્પષ્ટ ૐનો નાદ િાંભળા્ો. એક ક્ષણ તો અમને 

એવુાં જ લાગ્યુાં કે જાણે સ્વામીજી પધા્ાા છે. હુાં તો બહાર સધુી જોવા પણ ગઇ, પણ કોઇ નહોત ુાં. બીજા 

દદવિે મારા પપ્પાજી(િિરા)ને મોટો એતિીડને્દ્ટ થ્ો પણ તેઓ જે રીતે આબાદ બચી ગ્ા, તે સ્પષ્ટ 

િાંકેત હતો કે આગલા દદવિે ૐના નાદથી સકૂ્ષ્મ રીતે સ્વામીજીએ અમારા ઘરને સરુક્ષાકવચ આપી દીધુાં 

હત ુાં, જેથી કોઇ અઘદટત ઘટના ના ઘટે! 
એક વાર આશ્રમમાાં ૧૫-૨૦ િાંતોની પધરામણી થવાની હતી, ત્ારે અમે અન્નપણૂાામાાં િેવામાાં 

હતાાં. અમે િાંતો માટે લભક્ષાની તૈ્ારી કરી તેમના આગમનની પ્રસતક્ષા કરી રહ્યા હતા. જ્્ારે િાંતો 

પધા્ાા ત્ારે અમે જોયુાં કે જેમ દદર્ામાાં લહરેો આવે તેમ કાર્ા્ વસ્ત્રોમાાં િાંતો આવી રહ્યા હતા. ૬૫-

૭૦ િાંતો હશે. અમે ગભરા્ા કે આટલા બધા િાંતોને આટલી િામગ્રી કેવી રીતે પહોંચશે? િૌના મનના 

જ્ઞાતા સ્વામીજી અન્નપણૂાામાાં પધા્ાા અને બધાાં વ્્ાંજનોના વાિણને ઢાાંકી દીધાાં અને એમણે મનમાાં 

પ્રાથાના કરી પછી અમને કહ્ુાં, ‘તમે પીરિતી વખતે આખુાં ઢાાંકણુાં ખોલશો નહીં. થોડુાં ઢાાંકણુાં ખોલી 

બાજુમાાંથી રિોઇ લેજો. વાિણની અંદર જોશો નહીં. પે્રમથી બધાને પીરિજો.’ અમે સનસશ્ચિંત થઇ બધાાં 

િાંતોને જમાડયા, ત્ારબાદ અમે ૩૫-૪૦ ભતતો હતા, બધાાં જ્્ાાં, તો પણ ભોજન શેર્ હત ુાં. આ 

પ્રિાંગથી િૌ ચદકત થઇ ગ્ા અને િૌએ અનભુવ્યુાં કે માાઁ અન્નપણૂાાની ચેતના િાથે સ્વામીજીની ચતેનાનુાં 

કેટલુાં તાદાત્્ હશે! 

મારી દીકરી અમોલા ગભાવતી હતી. િાડાત્રણ મદહના થ્ા હતા અને એક દદવિ એને બહ ુજ 

ચ્બ્લડીંગ થયુાં. ડૉતટર પાિે લઇ ગ્ા, જેઓ સશવાનાંદ આશ્રમના રસ્ટી જ છે- આદરણી્ ડૉ. વર્ાાબેન 

દવે. એમણ ેપણ અમોલાની પદરસ્સ્થસત જોઇને તરત જ કહ્ુાં, ‘બાળક બચાવવુાં મશુ્કેલ છે, છતાાં એક 

ઇન્દ્જેતશન આપુાં છાં, પછી પ્રભનુી ઇચ્છા.’ અમોલાને ઘરે મકૂી અમે તરત જ આશ્રમ ગ્ા. અમારી 

વ્્થાની જાણે સ્વામીજીને જાણ થઇ ગઇ હો્ તેમ તેઓ બહાર જ ઊભા હતા. અમે ભારે હૈ્ે તેમને બધી 

વાત કરી. તેમણ ેધ્્ાનથી િાાંભળયુાં અને પછી હવામાાં હાથ ઊંચો કરી કહ્ુાં, ‘ફટ્ સ્વાહા! સનસશ્ચિંત થઇને 

ઘરે જાવ બધુાં િારુાં થશે.’ આજે અમારો પૌત્ર ૯ વર્ાનો થ્ો છે. એકદમ સ્વસ્થ અને હોંસશ્ાર છે.  
સ્વામીજીની કૃપાના પરચા અમને અવારનવાર મળતા રહ્યા છે, જે અગલણત છે. આજે 

ભારતવર્ામાાં ઘણાાં રેઇકીના સશક્ષકો છે, પરાંત ુહુાં િતત ૨૩ વર્ાથી આશ્રમમાાં રેઇકીનુાં સશક્ષણ આપુાં છાં, જે 
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એકધારુાં ચાલે છે અને િાધકોને ખબૂ ફા્દો થા્ છે, તેની પાછળ પણ સ્વામીજીની જ કૃપા છે, એ 

સનઃશાંક વાત છે. 

અમે સન્સમત આશ્રમ આવીએ છીએ. તમામ ભતતો િાથે વાત કરતાાં મને ખ્્ાલ આવ્્ો કે 

દરેક જણને ક્ાાંક ને ક્ાાંક સ્વામીજીની કૃપાના દદવ્્ અનભુવ થ્ા જ છે અને િૌ પોતાની ભાવના 

વ્્તત કરવાની ઇચ્છા પણ ધરાવે છે. માટે પજૂ્્ સ્વામીજીની િાંમસત લઇને ભતતોના અનભુવ અહીં 

ખલુ્લા મનથી પ્રગટ કરવાનો આનાંદ છે.  
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ઋણાનબુાંધ  
શ્રી મનીશ મજમદુાર 

એક ગૌરવશાળી દહન્દ્દુ કુળમાાં જન્દ્મેલા મને મારી શરૂઆતથી જ િમજ છે, િાંસ્કાર છે, રઢ શ્રદ્ધા 

છે કે આપણા દહન્દ્દુ શાસ્ત્રોમાાં, વેદ-પરુાણોમાાં અને દહન્દ્દુ દફલોિોફીમાાં લખ્યુાં છે કે- કમાની ગસત ગહન છે 

-તે િત્ છે. આ જન્દ્મમાાં થતી કોઇ પણ પ્રાલ્પ્ત જે કોઇ પણ સ્વરૂપમાાં હો્ તે બધુાં જ પવૂા જન્દ્મોના 

આપણાાં દરેક કમોના પ્રતાપે પદરણામ સ્વરૂપે છે. અને કમો ભોગવવા જ પડ-ે તેનો કોઇ પ્ાા્ નથી. 

હુાં કમાના સિદ્ધાાંતમાાં ચસુ્તપણે(રઢપણ)ે માનુાં છાં- અને મારા જીવનમાાં જે કોઇ ઘટના જે તે િમ્ે ઘટતી 

હો્ તેમાાં મારા જ કોઇ પવૂાજન્દ્મના કમોનો દહસ્િો કે ફાળો છે- એમ િમજી તેનો સ્વીકાર કરુાં છાં અને 

આગળ વધુાં છાં. 
મને પહલેેથી જ ધમામાાં અને આધ્્ાત્તમકતામાાં તેમ જ ગઢૂ જ્ઞાનમાાં રુલચ રહી છે અને તે 

ત્જજ્ઞાિાથી હુાં િતત તેની તલૃ્પ્ત માટે હાંમેશા જ્ઞાનીજનો, મહાતમાઓ અને સિદ્ધ િાંતોને શોધતો અને િાંપકા 

કરવા પ્ર્તનશીલ રહતેો. મને જે તે િમ્ે જે તે િાંતો, જ્ઞાનીજનો મારી ત્જજ્ઞાિા અને અંદરની તલપને 

બઝુાવવા માટે મળી જતા.  

આ જ મારી ત્જજ્ઞાિા અને તરિ અમોને (મને અને રૂપાને) ૧૯૯૮- મે મદહનામાાં સશવાનાંદ 

આશ્રમ, જોધપરુ ટેકરા ખેંચી ગ્ા. અને જાણે અમને અમારી તરિ બઝુાવવા માટેની એક મોટી વાવ 
મળી ગઇ હો્ એવુાં લાગ્યુાં. તે વાવ છે- પજૂ્ય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનદંજી મહારાજ. 

સ્વામીજીને હુાં વાવ એટલા માટે કહીશ કે તેમાાં તલળયુાં નથી. અખટૂ જળભાંડાર ભ્ો છે. પાત્રતા 

અને તાકાત તમારામાાં જોઇએ કે, કેટલે ઊંડ ેસધુી ડબૂકી મારી તમારે જોઇત ુાં તેમાાંથી ભરી એને તમે 

બહાર કાઢી શકો છો અને તેના થકી તમારી પોતાની અને તમારી આજુબાજુનાની તરિ સછપાવી શકો 

છો. આ જળમાાં બધા જ રિ છે- સ્વાદ છે- રાંગ છે. તમે નક્કી કરો તમારે શેનો સ્વાદ ચાખવો છે! જે તમે 

નક્કી કરશો તે જ તમને આ સ્વામીજીરૂપી વાવના જળભાંડારમાાંથી પ્રાપ્ત થશે. તે તો અખટૂ છે, આપવા 

જ બેઠા છે.  

પણ, મારી અને રૂપાની તરિ તો અલગ જ હતી. અમે િેવાનો અને આધ્્ાત્તમકતાનો માગા 

પિાંદ ક્ો હતો. અમે સકૂ્ષ્મ શસ્તત થકી લોકકલ્્ાણનો માગા પિાંદ ક્ો હતો. તેના માટે અમારે એક 

પે્રરણાદા્ી, િદા ઉતિાહી, શસ્તત અને સ્ફૂસતિથી ભરપરૂ, પ્રોતિાદહત કરનાર અને છતાાં પણ િરળ, િહજ, 

પે્રમાળ, આપણાાં જ પોતીકાાં લાગ ે તેવા પથદશાક અને એક પ્લેટફોમાની જરૂર હતી; જ્્ાાં ઊભા રહી 

અમારી રષ્ષ્ટ સવશાળ અને વધ ુ સવન્શીલ બને અને જે અમારુાં લક્ષ્્ છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે અમને 

િક્ષમ બનાવે અને તે અમોને મે-૧૯૯૮માાં સશવાનાંદ આશ્રમ, જોધપરુ ટેકરા, અમદાવાદ ખાતે શ્રી સ્વામી 
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અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના રૂપમાાં મળી ગઇ- તે શોધ જાણે પરૂી થઇ. ત્ારબાદ આજ દદન સધુી ના 

અમે કે ના સ્વામીજીએ- પાછાં વળીને જોયુાં નથી. અમે તે વાવ ઊલેચતાાં ગ્ા, ઊલેચતાાં જ ગ્ા અને 

તેઓ ભરી ભરીને આપતા જ ગ્ા. 
આ બીજુ ાં કશુાં જ નહીં પણ અમારી પવૂાજન્દ્મની લણેાદેણી-ઋણાનબુાંધ છે, જેમાાં કોઇ અપેક્ષા 

નથી, કોઇ સ્વાથા નથી, ફતત અને ફતત સનમાળ પે્રમ છે- બિ આપવુાં જ છે- આપવુાં જ છે- આપવુાં જ છે. 

પજૂ્્ સ્વામીજી ભલે એમને એક ્ોગી, એક િાંન્દ્્ાિી, િાંત જ્ઞાનીજન તરીકે િાંિારને બતાવતા 

હો્ પણ અમારા સ્વાનભુવથી હુાં ચોક્કિ કહી શકુાં કે- જ્્ારે આપણ ેતેમને મળીએ- પ્રથમ દશાનમાાં જ- 

પ્રથમ સમલાપમાાં જ તેમને ખ્્ાલ આવી જા્ છે કે આ આતમા ક્ા કમાથી બાંધા્ેલો છે! મારે એને શુાં 

આપવાનુાં છે! તે શુાં લેવા આવ્્ો છે! તેની મસુ્તત કેવી રીતે થા્! ફરક એટલો જ છે કે આપણે તેમના 

શબ્દોને, ગઢૂ વાણીને આપણી વ્્વહાદરક બદુ્ધદ્ધથી િમજી શકતા નથી, પણ જેમ જેમ િાંપકા વધતો જા્ 

તેમ તેમ ખ્્ાલ આવે કે આપણા ્ોગક્ષેમનો, આપણા જીવનમાાં આવતા સવઘ્નો અને બાધાઓ પાછળ 

ક્ા સકૂ્ષ્મ કારણો છે અને તેનો શુાં તોડ છે; તેની તેમને ચોક્કિ જાણ હો્ છે અને ્ોગ્્ િમ્ે તે 

તમને સચૂવે છે, દદશા બતાવે છે અને ફરી પાછા તમારા જીવનમાગા ઉપર અગ્રેિર થવા પ્રોતિાદહત કરે 

છે.  
આ બધુાં અમે ૨૩ વર્ામાાં અનભુવેલુાં છે. તેમની પાિે એવી રષ્ષ્ટ છે કે જેવા તમે તેમની િામે 

ઊભા રહો- પ્રથમવારમાાં જ માપી લે કે તમારામાાં કઇ જાતની કા ા્કુશળતા છે, જેની કદાચ તમને પણ 

ખબર નથી અને તેઓ તે તમારી કુશળતાને એક તક આપે છે, એક પ્લેટફોમા આપે છે અને તમારો 

આતમસવશ્વાિ તેમ જ શ્રદ્ધા વધારે છે.  

મારુાં પણ એવુાં જ ગણો. મારી અંદર રહલેી મેનેજમેન્દ્ટ સ્કીલ, ઉતિવના આ્ોજન કરવા માટેની 

મારી રષ્ષ્ટ અને િમજ- આ બધુાં જ તેમના ધ્્ાનમાાં આવ્યુાં અને તે પ્રમાણે કેટલા્ વર્ોથી તેમણે મારી 

અને રૂપા ઉપર ભરોિો મકૂી આશ્રમમાાં થતાાં સવસવધ ઉતિવો જેમ કે રથ્ાત્રા, જન્દ્માષ્ટમી, શ્રી માાઁ 

અષ્ટલક્ષ્મીનો દદવાળીનો અન્નકટૂ, નવરાત્રી વગેરેના આ્ોજનની જવાબદારીઓ અમને િોંપતા અને 

િોંપે છે. તેઓ પોતે હાજર નહીં રહીને પણ અમારી પાછળ પે્રરણા અને શસ્તત તેમની જ રહી છે એવો 

અમને અહિેાિ થા્ અને તે બધા જ ઉતિવો રાંગેચાંગ ેઉજવા્ ત્ારે અમે સ્વામીજીના મખુ પર આનાંદ 

અને િાંતોર્ જોઇ ખબૂ જ તપૃ્ત થઇ જઇએ કે અમને અમારુાં ફળ મળી ગયુાં અને તેઓ પણ કાંઇ પણ 

ખામી કે ટકોર ક્ાા વગર પે્રમથી અમને  બાંનેને તેમની છાતીએ વળગાડી અમારો બધો થાક ઉતારી 

કાઢે અને તેમના વાતિલ્્માાં નવડાવી નવા કા ા્ કરવા માટે શસ્તતપાત આપતા હો્ તેવુાં અનભુવા્. 

મારી રષ્ષ્ટ, મારી િમજ જો પખુ્ત થઇ હો્, મારી આતમશસ્તત, િાંકલ્પશસ્તત વધી હો્ તો તેનો 

્શ અને તેમાાં સિિંહફાળો પજૂ્્ સ્વામીજીનો જ છે. તેમણે મને કશુાં જ બેિાડીને સશખવાડ્ુાં નથી પણ 

આટલા વર્ોમાાં હુાં તેમને જોતો ગ્ો, તેઓ બતાવતા ગ્ા, મારે જે જોઇત ુાં હત ુાં, તે લેતો ગ્ો છતાાં પણ 
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કોઇ આદાનપ્રદાન નહીં. આજે હુાં એક એવા મકુામ પર છાં કે જાણે હુાં બધુાં જ કરી શકુાં છાં, મારામાાં 

લોકકલ્્ાણના કા ા્ કરવા માટે જે એક િમજ જોઇએ, જે શસ્તત જોઇએ, જે ક્ષમતા જોઇએ તે બધુાં જ 

સ્વામીજીના પ્રતાપે છે. તેઓ એક હાલતી-ચાલતી ઇલ્ન્દ્સ્ટટયટૂ છે. તેમની િાથે ચાલતા જાઓ- દોડતા 

જાઓ અને વગર બોલે શીખતા જાઓ. 
મારી પતની રૂપા માટે કહુાં તો તેની આધ્્ાત્તમક રષ્ષ્ટ ખોલવા માટે - ગરુુ શુાં છે? ગરુુતતવ શુાં છે? 

ગરુુ કેવો હો્? ગરુુપે્રમ કોને કહવેા્? આ બધુાં જ પજૂ્્ સ્વામીજી થકી જ તેને પ્રાપ્ત થયુાં છે. હુાં 

ચોક્કિપણ ે માનુાં છાં કે રૂપામાાં ગરુુમહારાજ શ્રી સ્વામી સશવાનાંદજીનુાં અવતરણ કરવામાાં, તેના 

પવૂાજન્દ્મોના આધ્્ાત્તમક િાંસ્કાર જાગ્રત કરવામાાં, તેના પથદશાક બની તેના કમો િરળ રીતે કાપી ગરુુ 

અલભમખુ બનાવવામાાં અને એક ઉચ્ચતમ આધ્્ાત્તમક સશખર િર કરાવવામાાં, તેને આત્તમક બળ આપી 

તેનામાાં માાઁ જગદ્બાના ગણુોની પ્રસતષ્ઠા કરી લોકકલ્્ાણ અથે માધ્્મ બનાવવામાાં પરમ પજૂ્્ શ્રી 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ જ છે.  

પજૂ્્ સ્વામીજીએ રૂપાને તેના પવૂાજન્દ્મનાાં ઉદ્ધારક અને આગળ આત્તમક ઉન્નસત તરફ લઇ 

જનાર ગરુુ મહારાજ શ્રી સ્વામી સશવાનાંદજીની શૃાંખલામાાં પરોવી એક પ્રકાશ, પે્રમ, દદવ્્તા, િેવા, ભસ્તત 

અને લોકકલ્્ાણના માગા ઉપર દદશાસચૂન કરી અગ્રેિર કરી છે. 

આ આપનો અમારા ઉપરનો અહતેકુી અનગુ્રહ - અમો સ્વામીજી - ક્ારે્ નહીં ભલૂી શકીએ. 

આપણી ્ાત્રા ચાલ ુ જ છે અને અમારી આપના શ્રીચરણોમાાં અંતઃકરણપવૂાકની પ્રાથાના કે અમોને 

અમારા મકુામ પર પહોંચાડશો, ક્ારે્ અમને સવિરતા નહીં, અમારી િાથે જ રહજેો. જેથી કરીને અમો 

આપનુાં સ્વપ્નકા ા્ અને િાંકલ્પ પરૂો કરી શકીએ. આ જ અમારુાં પણ સ્વપ્ન, િાંકલ્પ અને ગરુુચરણોમાાં 

પ્રાથાના. આપના શ્રીચરણોમાાં મનીશના ભાવભીનાાં વાંદન.  
ॐ सि नाववतु । 
सि नौ भुनिु । 

सि वीय ंकरवाविै । 
तेजज्ञस्व नावधीतमस्तु मा र्वहिषाविै । 

ॐ शाज्ञन्द्तः शाज्ञन्द्तः शाज्ञन्द्तः ॥ 
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અતલુ્્ સ્વામીજી 
શ્રીમતી માલતીબેન મજમદુાર 
એમ.એ બી.એડ 
દરટા્ડા સશલક્ષકા (અંગ્રેજી, િાંસ્કૃત) 
રેઇકી માસ્ટર, અમદાવાદ 

પ્રાતઃ સ્મરણી્ પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજનો આ સવશ્વમાાં કોઈ પ્ાા્ 

નથી. પજૂ્્ સ્વામીજી એટલ ેજ્ઞાનની િરવાણી. 

આ ક્ષણ ેમારા માનિપટ ઉપર સ્વામીજી િાથેના અિાંખ્્ િાંસ્મરણો સવચરી રહ્યા છે. સશવાનાંદ 

આશ્રમમાાં પજૂ્્ સ્વામીજી િાથેનો અમારો િાંપકા રેઇકી (કુદરતી િારવાર પદ્ધસત) સવદ્યાથી થ્ો. રેઇકી 

શીખ્્ા પછી મારા સ્વાસ્થ્્માાં ઘણો ફા્દો થ્ો. એ સવર્્ ઉપર વાત થઇ એમાાં પણ સ્વામીજી 

મહારાજે સ્વ્ાં પરમજ્ઞાની હોવા છતાાં ખબૂ રિથી િાાંભળયુાં અને એમની કૃપાથી જ અમે આજે પણ 

આશ્રમમાાં રેઇકીના જ્ઞાનનુાં સવતરણ કરી રહ્યા છીએ. મારી પતુ્રવધ ુ રૂપા િાથે આશ્રમમાાં રેઇકી 

િેસમનારમાાં મારા પસત સ્વગાસ્થ પષુ્પવદન પણ આનાંદથી જતા. 

થોડાાં િમ્ના અંતરે મને ગળામાાં િખત દુ:ખાવો ઉપડયો અને આખુાં ગળુાં જાણ ેમલણનો હાર 

પહે્ ો હો્ તેવુાં લાલ થઇ ગયુાં હતુાં. મને હોસ્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવી હતી. ડોતટરોએ એમના 

પરૂતા પ્ર્તનો મકૂ્ા પણ મને કોઈ જ ફેર પડયો ન હતો. એક િાાંજે સ્વામીજી મહારાજ હોસ્સ્પટલમાાં 

પધા્ાા. મારાથી કાંઈ બોલાત ુાં પણ ન હતુાં અને ગળાની નીચ ેપાણી પણ ઊતરતુાં ન હતુાં. સ્વામીજીએ 

પ્રાથાના કરતાાં-કરતાાં એમના ભગવાાં ઉપરણાાંથી મને થોડીવાર માટે આવરણ કયુ.ં ત્ાાં બે ડોતટર પણ 

ઉપસ્સ્થત હતાાં અને િૌના આશ્ચ ા્ વચ્ચ ેથોડી જ વારમાાં મેં એક બોટલ ભરીને પાણી પીધુાં અને હુાં િાજી 

થઇ ગઈ. સ્વામીજી િાથેનાાં આ દદવ્્ અનભુવનો પ્રિાંગ આજે પણ મારા સ્મરણ પટ પરથી ખસ્્ો નથી. 

ઘણા વર્ોથી અમે પજૂ્્ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં છીએ. અમે ઘરના બધા િભ્્ોએ સ્વામીજી પાિેથી 

માંત્રદીક્ષા લીધી છે. અને અમારુાં આશ્રમ િાથેનુાં િાતત્ અખાંડ છે. અમારા કુટુાંબના મસ્તક ઉપર પજૂ્્ 

સ્વામીજીનો પે્રમાળ હાથ છે-આસશર્ છે. 
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સિદ્ધ્ોગી સ્વામીજી  
ડો. તેજિ પટેલ કાદડિ્ોલોત્જસ્ટ, 
ચેરમેન અને ચીફ ઇન્દ્ટરવેન્દ્શનલ 
કાદડિ્ોલોત્જસ્ટ,  
એપેતિ હાટા ઇલ્ન્દ્સ્ટટયટૂ, અમદાવાદ. 

નાનપણથી જ મને ્ોગસવદ્યામાાં ખબૂ રિ હતો. મને એવુાં લાગતુાં કે ્ોગ સવજ્ઞાનની િાથે િાથે 

જીવન જીવનની કળા છે. મેં ્ોગના િાંદભામાાં ઘણા પસુ્તકો વાાંચ્્ા છે, ઘણા િાથે વાતો કરી છે તો 

એમાાંથી હુાં એ તારણ પર આવ્્ો કે જે  સિદ્ધ્ોગી હો્ તેમને જોતાાંની િાથે જ તમને ખબર પડી જા્ કે 

આ પહોંચેલો આતમા છે. તેમના ચહરેા પર અનોખુાં તેજ હો્, તેમનો સવસશષ્ટ ઓરા હો્, તેમની આંખો 

તીક્ષ્ણ (સકૂ્ષ્મમાાં સકૂ્ષ્મ તતવ જોઈ શકે તેવી) છતાાં પે્રમાળ હો્. આ લક્ષણો સિદ્ધ્ોગીની મહત્તા પરુવાર 

કરે છે. 

મારે ઘણા ્ોગી મહાતમાઓને મળવાનુાં થા્, પણ જ્ારે પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના પહલેીવાર દશાન ક્ાા ત્ારે મને મનમાાં પહલેો ભાવ ઉઠયો કે આ િાંપણૂા 

્ોગીમહાતમા છે. એ જ મારા આદશામસૂતિ છે  જેમની મને શોધ હતી, પ ૂસ્વામીજીના પહલેા દશાનના જે 

સ્પાંદન મળ્ા તેણે મારા હૃદ્ને ખબૂ િાતા આપી, પછી તો હુાં અનેકવાર સ્વામીજીને મળ્ો, તેમની 

પાિેથી ઘણુાં જાણ્યુાં, શીખ્્ો પણ ફરીથી કહુાં છાં- " મેં સિદ્ધ્ોગી મારી િામે જો્ા.”  સ્વામીજીનો ચહરેો, 

ચહરેાની કોમળતા, એમનુાં તેજ, એમનો ઓરા મને સ્પશી ગ્ો. ્ોગસવદ્યાની ઉત્તમોત્તમ અિર કેવી હો્ 

અને તે વ્્સ્તતનો દેખાવ કેવો હો્ એ મેં જાતઅનભુસૂત કરી..આને હુાં મારા જીવનનો અનન્દ્્ અનભુવ 

િમજુ ાં છાં, જે બધાને િાધ્્ નથી. 

 િાંલક્ષપ્તમાાં કહુાં તો ્ોગના પસુ્તકો વાાંચીને તેમાાં ્ોગીના લક્ષણો જાણીને બધાનાાં મનમાાં એવો 

જ પ્રશ્ન થતો હશે કે- "શુાં આવી વ્્સ્તત આ જગતમાાં હોઈ શકે? “  અને એવુાં સવચારવામાાં આખી ત્જિંદગી 

નીકળી જા્ પણ પ્રશ્નનો જવાબ ના મળે; ત્ારે હુાં તમને કહુાં છાં કે- હા, આવી વ્્સ્તત આ જગતમાાં હોઈ 
શકે અને છે જ - તે છે પરમ પજૂ્ય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનદંજી મહારાજ, વશવાનદં આશ્રમ, 

અમદાવાદના પરમાધ્યક્ષ. ૐ 
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અંત્ાામી સ્વામીજી 
ડૉ. જ્ાંતભાઈ વિાવડા  
Consulting Dental Surgeon 

Shailsuta Dental Clinic 

Practicing Since 1973 

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના િાાંસનધ્્માાં થ્ેલ દદવ્્ અનભુવો સવશે 

સવચારુાં છાં ત્ારે ્ાદ આવે છે કે, ૨૦૦૫ની િાલમાાં સશવાનાંદ આશ્રમમાાંથી મને ફોન આવ્્ો કે, 

“ પજૂ્્ સ્વામીજીને બેઠા ગરબા સવશે જાણવુાં છે. તમે આવશો?”  હુાં આશ્રમ ગ્ો. પજૂ્્ સ્વામીજીના 

દશાન થતાાં જ જાણ ેહુાં  એમને વર્ોથી ઓળખતો હોઉ તેવી અનભુસૂત થઈ. સ્વામીજીએ મારી િાથે 

ખબૂ પે્રમથી વાત કરી ત્ારે વાતચીત દરસમ્ાન, મને લાગ્યુાં કે, પજૂ્્ સ્વામીજી બેઠા ગરબા સવશે 

મારા કરતાાં ઘણુાં વધારે  જાણતા હતા. પણ  આજે મને ખ્્ાલ આવે છે કે એ કારણથી આશ્રમમાાં 

આવવુાં એ મારા જીવન પદરવતાન માટેનો ્ોગ હતો. એ ક્ષણ ેમારુાં નિીબ જાગી ગયુાં. અમદાવાદમાાં 

ઘણા  સવદ્વાન અને જાણીતા નાગરો હોવા છતાાં એમણે મને બોલાવ્્ો એ આ વાતની િાક્ષી પરેૂ છે. 

 િાલ ૨૦૦૭માાં નાગર માંડળના મેદડકલ ફાંડની વદૃ્ધદ્ધ માટે ટાઉનહોલના એક કા ા્ક્રમમાાં મખુ્્ 

મહમેાન તરીકે પજૂ્્ સ્વામીજીને આમાંત્રણ આપ્યુાં હતુાં. તે દદવિે મારો પતુ્ર ડૉ. ધૈવત સ્વામીજીને 

લેવા આશ્રમ ગ્ો હતો. ધૈવત થોડો વહલેો પહોંચ્્ો હતો. તેને સ્વામીજીને રૂબરૂ મળવાનો આ 

પ્રથમ પ્રિાંગ હતો. સ્વામીજીએ ઘદડ્ાળ જોઈને તેને કહ્ુાં, “ ઘણા વહલેા આવ્્ા છો. થોડીવાર બેિો 

હુાં આવુાં છાં.”  ધૈવત બહાર બેઠો અને પાાંચ જ સમસનટમાાં સ્વામીજીએ એની પાિે આવીને પછૂયુાં, 

"ભાઇ! તુાં જમીને આવ્્ો છે?" ધૈવતે કહ્ુાં, "ના, દવાખાનેથી િીધો જ આવ્્ો છાં." સ્વામીજી એને 

પે્રમથી રિોડે લઈ ગ્ા અને એને જમાડયો. પ્રથમ મલુાકાતની આ વાતિલ્્ભરી અનભુસૂત અને 

સપતાતલુ્્ પે્રમને ધૈવત આજે પણ ્ાદ કરે છે. 

૨૦૧૦ની િાલમાાં મેં મહાસશવરાત્રીના પવા ઉપર ડૉ. મોસનકા બહનેના ગ્રપુ િાથે એક ભજન 

ગાયુાં. ત્ારથી મને એવી ઇચ્છા થઈ કે અમારા “ સ્વર ગુાંજન હાટકેશ ગ્રપુ”  ને પણ જો આવા પસવત્ર 

વાતાવરણમાાં ભગવાન શ્રી સવશ્વનાથ મહાદેવની િમક્ષ પજૂ્્ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં ભજન ગાવા 

મળે તો ખબૂ જ આનાંદ થા્. સશવરાત્રી નજીક આવી રહી હતી. મેં આ િાંદભામાાં આશ્રમમાાં ફોન ક્ો 

અને જવાબ મળ્ો કે, અમારા બધા જ કા ા્ક્રમો ત્રણ મદહના પહલેાાં નક્કી થઈ જા્ છે. પરાંત ુમારી 

અંદરની ઇચ્છા અદ્્ હતી. મારી ઇચ્છા અને સ્વામીજીની કૃપાથી સશવરાત્રીના ચાર દદવિ પહલેાાં 

આશ્રમથી ફોન આવ્્ો કે, ‘એક ગ્રપુ આવી શકે તેમ નથી તો તમને ફાવશે?’ અને મેં તરત જ હા 

પાડી. તે વખતથી દર વરે્ અમને આશ્રમની પસવત્ર ભસૂમ ઉપર ભજન ગાવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. 
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િાલ ૨૦૧૬ િપ્ટે્બરમાાં મારા ધમાપતની શ્રીમતી માધરુીબેનને ઇમર્જન્દ્િીમાાં રાતે્ર ૧.૩૦ વાગ ે

હોસ્સ્પટલમાાં દક્રટીકલ કષ્ન્દ્ડશનમાાં દાખલ કરવા પડ્ાાં હતાાં. પજૂ્્ સ્વામીજીએ તરત જ હોસ્સ્પટલમાાં 

પધારીને મારા ધમાપતનીનાાં માથા ઉપર હાથ મકૂીને કહ્ુાં, “  માતાજી િારા થઈ જશો.”  તેમણ ેતેમના 

પગ પર હાથ ફેરવ્્ા જ્્ાાં િોજા હતા. આશીવાાદ આપ્્ા અને બીજા જ દદવિે એમને િારુાં થઈ 

જતાાં હોસ્સ્પટલમાાંથી રજા પણ આપવામાાં આવી. આ વાતથી ડોતટરોને ઘણી જ નવાઈ લાગી. 

મેં સ્વામીજી પાિે માંત્રદીક્ષાની ઈચ્છા વ્્તત કરી તો તેને િહર્ા સ્વીકારતાાં બળેવના દદવિે 

મને સવસધવત માંત્રદીક્ષા આપી. અને કહ્ુાં, “ રોજ ૧૧ માળા કરવી જોઈએ, કામ કરતાાં હરતાાં ફરતાાં 

પણ માંત્ર જપ કરો. અદભતુ શાાંસત પ્રાપ્ત થશે.”  જે અત્ારે હુાં અનભુવી રહ્યો છાં. 

ધનતેરિની પજૂા વખતે પજૂ્્ સ્વામીજી શ્રી્ાંત્રની પજૂા કરવા માટે લબરાજ્્ા ત્ારે મારા 

મનમાાં સવચાર આવ્્ો કે, “ મને સ્વામીજીની િાથે શ્રી્ાંત્રની પજૂા કરવાનો લ્હાવો ક્ારે મળશે?”  

મારા સવચારોના આંદોલન સ્વામીજી એ તરત જ પકડયા. અને મને બોલાવ્્ો. તેમની બાજુમાાં 

બેિાડીને મને શ્રી્ાંત્રની પજૂા કરવા માટે કહ્ુાં. આ િમ્ની મારા હૃદ્ની ઉસમિઓને હુાં શબ્દોમાાં 

વણાવી શકતો નથી. આ માટે આભાર વ્્તત કરવા મારી રષ્ષ્ટ શ્રી આદદ શસ્તત માાઁ તરફ ગઇ અને 

ત્ાાંથી માાઁ અંબાજી તરફ ગઇ અને ઓહો! શુાં અદભતુ હાસ્્ હત ુાં માાઁના મખુ પર! માાઁના સવગ્રહમાાંથી મેં 

તેજ નીકળતુાં જોયુાં. મારી આ અદ્દભતુ અનભુસૂત આજે પણ હુાં શાાંસતથી બેઠો હોઉં ત્ારે મને તાદૅશ થા્ 

છે. અને મારી ચેતના પલુદકત થઇ જા્ છે. મારા જીવનમાાં પજૂ્્ સ્વામીજીની સનશ્રામાાં આવી અનેક 

દદવ્્ અનભુસૂતઓ થઈ છે. 
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स्वामी अध्यात्मानन्द्द 

एक पे्ररणादायक और समर्पित जीवन  
डॉ. अननल कुमार श्रीवास्तव 
स्वामी अध्यात्मानन्द्द पॉलीक्लीननक 
5/352, जानकीपुरम, लखनऊ 

 स्वामीजी स्वयं पूणि, शान्द्त, ननमिल एवं आत्म िान पररपूररत व्यर्ित्व िै इनके 
र्वषय में कुछ शब्द नलखना एक कहिन कायि िै हिर भी  

मुझे अच्छी तरि याद िै मैंने प्रथम बार हदनांक 15.07.1977 को जी.वी. पन्द्त 
र्वश्वर्वद्यालय पंत नगर, उत्तराखण्ड में स्वामीजी को देखा। इस अवसर पर र्वश्वर्वद्यालय में 
स्वामीजी को योग आसन की नशक्षा देने िेतु आमंर्ित हकया गया था। उस अवसर पर 
समस्त छािों को ऐसा प्रतीत िो रिा था हक एक हदव्य प्रनतभा अपने पूरे आलोक के साथ 
पंत नगर र्वश्वर्वद्यालयके प्रांगणमें झण्डा रोिणके अवसर पर प्रगहटत िुई िै। मेरे अनुभवके 
अनुसार स्वामीजीका बिु आयामी व्यर्ित्व िै। एक तरि वे उच्च कोहट के नशक्षक, ज्ञजिासु 
एवं अलौहकक व्यर्ित्व िै। 

स्वामीजीका प्रारज्ञभभक जीवन, उनके जीवन की हदशा नसिि  एक आध्याज्ञत्मक जीवन 
को इंनगत करती िै। इनके जीवन के प्रत्येक पक्ष में हदव्यता प्रकट िोती िै। स्वामीजी का 
कायि िी इनका पररचय िै। इन 75 वषि के जीवन काल में स्वामीजी ने अनेकों योगासन 
कक्षायें गीता, भागवत, पुराण, श्रीराम चररि मानस ग्रंथो की गुढ व्याख्या संपाहदत हकये िै। 
युवाओंमें उत्साि एवं उमंग का संचार करने वाले अनेक Motivational व्याख्यान हदये िै।  

स्वामीजी एक पूणि ज्ञस्थतप्रि आध्याज्ञत्मक व्यर्ित्व िै। इस बात का पररचय िम 
नचहकत्सकोंको तब नमला जब वषि 1996 में िाटि सजिरी के एक हदन पिले पूवि सधं्यासे मध्य 
रार्ि तक एक सामान्द्य व्यर्ि की भााँनत हदव्य जीवन संघ गुजरात के प्रनतनननधयोंसे वाताि 
करते रिे और सामान्द्य कायि हदवस की भााँनत पिों का जवाब नलखते रिे। ऐसा प्रतीत िो रिा 
था हक स्वामीजी जीवनके आपाधापीसे उि कर एक ननश्चल व्यर्ित्व िै। स्वामी नशवानन्द्दजी 
िारा हदये गये नशक्षा का प्रचार एवं प्रसार जीवन पयिन्द्त करते आ रिे िै। बात मई 1991 की 
िै जब श्रीमती अननता श्रीवास्तव हदल्ली ननवासी एवं डॉ.रेनुका लखनऊ ननवासी जब अपने 
गभािवस्थामें प्रथम टाइमेस्टरमें थी तब पूछा हक ‘राम लखन कब आ रिे िै?’ आश्चयि! परन्द्तु 
जनवरी 1992 में 2 पुिों का आगमन िुआ। 

डॉ.राकेश शमाि जो हक पंत नगर र्वश्वर्वद्यालयके छाि थे। 15 वषि की वैवाहिक 
जीवनके उपरान्द्त भी संतान प्राप्त न िोनेसे दःुखी थे एवं स्वामीजी के पास अपनी व्यथा 
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सुनाई। करूणामयी दयामयी व्यर्ित्वको दशािते िुए उस दभपनतको अनशष प्रदान की एवं उन्द्िें 
15 वषों के बाद संतान की प्रानप्त िुई। 
स्वामी जी की शिक्षा सेवा, प्रेम, ध्यान साक्षात्कार के साथ शनम्न है :- 

1. वेदान्द्त िान के नशखर पर र्वराजमान गुरू ।  
2. शाश्वत मूल्यों को पुनस्थािर्पत करने वाले ।  
3. पे्रम व करूणा से आप्लार्वत समाज सेवक । स्वामी अध्यात्मानन्द्द के रूप में 

 हदव्यता का पूणि प्रगटन िुआ। यि ननगुिण ननराकार की सगुण साकार रूप में 
 अनभव्यर्ि थी। उनका जीवन स्वयं िी उस परम सत्य का सशि प्रमाण िै।  
स्वामी जी की शिक्षा :- 

1. गलनतयों से परेशान मत िोईयेः- गलनतयााँ सीखने और जीवन को पररष्कृत करने
 का एक माध्यम िै। दनुनया में एक भी ऐसा व्यर्ि निीं िुआ िै ज्ञजसने अपने 
 जीवन में गलनतयां न की िों। मित्व इस बात का िै हक आप मिसूस करें हक 
 आपसे गलती िुई िै और उसी गलती को हिर न दोिरायें। अपनी गलनतयों से 
 आप सवािनधक सीखते िै।  

2. प्रसन्द्ननचत्त रिें:- प्रसन्द्नता से धनात्मक ऊजाि पैदा िोती िै।  
3. कुाँ ए के मेंढ़क न बनें:- जीवन में सुअवसर तलाशने के नलये आपको नचरपररनचत

 व्यर्ियों, चेिरों, स्थानों, कामों, और आदतों से िटकर अपररनचत मािौल में 
 जाना। 

4. लकीर से िटकर सोनचये:- कुछ भी अथवा कोई भी आपको सोचने से निीं रोक 
 सकता िै।  

5. पे्ररक साहित्य को सुनें, पढ़ें:- पे्ररक पुस्तकें  पहढ़ये, पे्ररक टेप्स सुननये।  
6. समस्याओं से मुाँि नछपाने के बजाए उनका समाधान हकज्ञजये:- आपके जीवन की

 र्वजययािा में बाधायें भी आयेगी, परन्द्तु इनसे ितोत्साहित िोकर बिै मत जाइये।
 उनके स्वास््य एवं दीघि आयुष की ईश्वर से कामना करते िै। 
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ॐ नमो नारायण 
     डॉ. अनमता श्रीवास्तव 

     वररष्ठ विैाननक 

     अज्ञखल भारतीय आयरु्वििान ससं्थान 

           नई हदल्ली 
परम पजू्य अध्यात्मानदं स्वामीजी के ७५वें जन्द्मोत्सव की बधाई।  

नशवानदं आश्रम अिमदाबाद, जो स्वामीजी के कर कमलों िारा स्थार्पत आश्रम िै, आज र्वश्व में अपनी 
पिचान बना चुका  िै। मैं अपने अनभुवों का वणिन कुछ इस प्रकार करना चािती िूाँ। 

स्वामीजी के हदव्य रूपका अनभुव मझेु तब िुआजबमैं र्वषम पररज्ञस्थनतयों में थी। स्वामीजी नें प्रभु
रूप में आकर मेरे कष्टों का ननवारण हकया और नई ऊजाि प्रदान की। परम पजू्य स्वामीजी कभी मनषु्य रूप में
कभी मिात्मा के रूप में तथा कभी भगवान के रूप में िमारे जीवन में आये। स्वामीजी िम सबके धमिगरुु योग
गरुु तथा कमि गरुु िैं। अगर िम यि पिचान लें हकआज वि िमें हकस रूप में नमले िैं तो मेरा यि मानना अननुचत
निीं िोगा हक अभी िमें अपने जीवन के हकस उदे्दश्य का पालन करना िै। मझेु यि नलखकर बताना बडा कहिन
लगता िै हक मैं अपने हकसअनभुव का वतृ्तांत नलखूं।

स्वामीजी के अलौहकक व्यर्ित्व का िम सभी ने अनभुव हकया िोगा। मैं एक घटना का र्ववरण देना
चािंूगी। िुआ कुछ ऐसा हक मेरे पनत कुछ सरकारी कायि से र्वदेश जा रिे थे। मेरे मन में भी इच्छा थी हक मैं भी
उनके साथ जाऊं पर आसान निीं था। वीजा ऑहिस से छुट्टी अपनी बेहटयों को छोडना आहद समस्याएं थी। पर
जब मैंने स्वामीजी से किां तो उन्द्िोंने अगले िी पल मझुसे किा हक माताजीआपअवश्य जाएंगी। मैंने सोचा हक
ज्ञस्वट्जरलैंड जाना उस समय कुछ मजु्ञश्कल भी था पर स्वामीजी की कृपा से मेरा जाना तय िी निीं िुआ बज्ञल्क
िमारी यािा बिुत िी आनदंदायक रिी। स्वामीजी कभी कभी आपके मन की बात पढ़ लेते िैं तथा उसे उनचत
समय पर हकसी वतृ्तांत के बिाने आपको िान दे देते िैं। मेरे जीवन में इस तरि के कई अनभुव िै जो स्वामीजी के
दरूदशी व्यर्ित्वका बोधकराते िैं।

मेरी दो परु्ियां िैं। र्पछले वषि िम सभी कुछ समय के नलए आश्रम में आये थे। जब िम आश्रम में थे तो
उनका यि अनभुव रिा िै हक यि आश्रम कुछ अनोखा िै। यिां का वातावरण पर्वि एवं सगुनंधत िै। भोजन का
प्रबधं भी हकतना अच्छा िै। अन्द्नपणूाि में जाने की वि दोनों प्रतीक्षा करती थीं क्योंहक विां माताएं बिुत प्यार से
भोजन ज्ञखलाती थीं। भोजन का स्वाद भी उन्द्िें बिुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी बेहटयों से किां हक यि नसिि
भोजननिीं बज्ञल्क प्रसाद िै। स्वामीजी भोजनकी पौर्ष्टकता का परूा ध्यान स्वयं िी रखते िैं।

अब मैं उस अनभुव को नलखना चािती जब स्वामीजी के जन्द्महदवस पर िमआश्रमआते थे। मझेु यि
में बिैने का भी सौभाग्य नमला। पहंडतों के मिंों के बीच वातावरण कुछ ऐसा िो जाता था जैसे मानो िम किीं और 
देवस्थानआगए िों। सायकंाल कीआरती जब स्वामीजी के कर कमलों िारा िोती थी स्वामीजी प्रभमुय िो जाते
थे। मां अष्ट लक्ष्मी महंदर में बिैी मां अष्टलक्ष्मी आनहंदत िोकर िम सभी पर अपने आशीवािद की वषाि करने लगती
थी। यि मेरा अनभुव रिा िै।
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मेरी ईश्वर से यिी प्राथिना िै हक भगवान स्वामीजी को असीमआशीवािद प्रदान करें तथा उन्द्िें स्वस्थ एव ं
प्रसन्द्न रखें ज्ञजससे िम सभी स्वामीजी के आशीवािद का अनभुव ननरंतर कर सकें । ज्ञजस तरि स्वामीजी 
जगत कल्याण के नलए ननरंतर कायिरत रिते िैं उसी तरि िम सब भी अपने अपने स्थान पर उनके आदशों का
अनसुरणकरते िुए अपना जीवन यापन करें।
स्वामीजी के चरणकमलों की वदंना।
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GIFTED WITH A SILVER TONGUE & HEART OF GOLD! 
 

Sri Mukeshbhai Patel 
International Tax Expert 
Former President AMA & Red Cross 
President, Indo-Japan Friendship 
Association, Gujarat 

 
Salutations to the Awe-Inspiring & Charismatic Swami Adhyatmanadaji 

On the Eventful Occasion of His 75th Birth Anniversary!  

A Yoga Guru of Global Repute with a legendary record of over 800 Yoga 

Camps around the world and a Silver Tongued Speaker with a Heart of Gold 

gifted with amazing linguistic skills and musical talent… but above all, an Awe-

Inspiring, Charismatic Personality, truly blessed with qualities par excellence of 

the Body, Mind and Spirit… go to aptly describe Revered Swami 

Adhyatmanandaji, whom I have closely known and admired for nearly 4 

decades now.  

Times have changed since then, but even over the years, his innate 

vibrant exuberance has simply remained evergreen! Frankly, I just cannot 

believe that I am penning down these few fond memories by way of greetings 

to ‘one who has ever remained young,’ on the eve of celebration of his 75th 

Birthday! 

Starting from all family occasions that he has graced, be it a Wedding or 

a Mourning, a Rang Pravesham, a Book Release or launch of Photo Exhibition, 

he has also been an integral part of so many of my institutional functions, be it 

at the Ahmedabad Management Association, the Indian Red Cross Society or 

the Indo-Japan Friendship Association.  

My wife Hema and daughter Kruti were so thrilled and overwhelmed, 

when in the late nineties, he blessed them not only as the Chief Guest on the 

occasion, but also cheered them with his words of  appreciation, as a 
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Connoisseur of Performing Arts. Even I cannot forget the love and affection 

with which he publicly felicitated me, at the Sivananda Ashram, on my 

receiving the ‘Order of the Rising Sun’ from the Emperor of Japan. 

Swamiji was always a shining star at the Indian Wisdom Weeks of the 

Ahmedabad Management Association (AMA) and some of my fondest 

memories have been welcoming him year after year, as the Sutradhar of the 

Series, which even celebrated its historic Silver Jubilee. I often used to even 

remark in the lighter vein, that the three letters AMA are virtually embedded 

in his name AdhyatManandA and therefore, he enjoys a special bonding with 

us all. The large audience, at the AMA Weeks, used to adore Swamiji’s 

simplicity and humility, when apart from his engagement as a speaker, he 

would regularly attend on almost all other days, sitting as part of the audience 

and applauding the presentations of his co-speakers during the week. 

Swamiji was a Centurion Blood Donor and Hero (with his 117 Blood 

Donations) for us at the Ahmedabad Red Cross Blood Programme. As Chairman 

of the Centurion Blood Donors’ Club at the Red Cross, I used to proudly 

introduce him as ‘India’s First Saffron Centurion.’ No wonder he 

commemorated his 60th Birthday, inspiring more than 60,000 of his worldwide 

followers to become regular blood donors. We were so deeply touched with 

his compassion, when Swamiji donated his entire Royalty money received for 

his writings on Yoga, to the Red Cross, for the noble and humanitarian cause of 

supporting children suffering from Thalassemia. 

Swamiji’s charm and magnetism attracts him to one and all, cutting 

across age and vocations. On one hand, he can seamlessly gel with a playful 

child and on the other, interact with ease and erudition with any scholar of 

distinction. 
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For a Saint who religiously maintains his physical fitness & mental well 

being and has been selflessly championing so many worthy causes, even Lord 

Almighty cannot afford to let him miss his Century! While we salute him on his 

75th, we eagerly look forward to celebrating the landmark 100 mark!   
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િાંત એક રૂપ અનેક 
શ્રી પ્રકાશભાઇ િોની  
શ્રીમતી ભારતીબેન િોની  
તથા સવુણાકલા પદરવાર 

ઇ.િ. ૧૯૯૨માાં ્ોગાિન સશલબરના માધ્્મથી પજૂ્્ સ્વામીજીને મળવાનુાં થયુાં. ્ોગ એટલ ે

આિન તથા પ્રાણા્ામ તો ખરુાં જ પરાંત ુ િાથે િાથે ‘્ોગ એ જ જીવન’ આ જીવનમાંત્ર સ્વામીજી 

મહારાજના પાવન િાાંસનધ્્માાં પ્રાપ્ત થ્ો. સ્વામીજી ગરુુપે્રમ, દેશપે્રમ, સશસ્ત, પદરવારભાવ, 

કા ા્દક્ષતા, ચોકિાઇ જેવા અનેક ગણુો માટે આદશા છે. અમારા સ્વામીજીની ગરુુભસ્તત અજોડ છે. ગરુુના 

વચનનુાં પાલન એ જ તેમના માટે િવાસ્વ છે. ગરુુવચનને ગમતુાં કરીને ગરવી ગજુરાતનુાં એક માત્ર 

એવુાં અષ્ટલક્ષ્મી માંદદર જે પજૂ્્ સ્વામીજીની આપણા િહ ુમાટેની એક અણમોલ ધાસમિક/ આધ્્ાત્તમક 

ભેટ છે, જે ગજુરાતની ગદરમાને ગૌરવવાંતી કરે છે. સવશ્વનાથ મહાદેવના અલૌદકક દશાન િહનેુ દદવ્્ 

અનભુસૂતના દશાન કરાવે છે. સ્વામીજીનો દેશપે્રમ ખબૂ જ ઉમદા છે. રાષ્ર માટે તેમના કા્ોની િોનેરી 

અક્ષરે નોંધ લેવાઇ છે. ઉત્તરકાશીનો ભકૂાંપ હો્ કે ગજુરાતનો ભકૂાંપ, દુષ્કાળ રાહત હો્ કે અસતવષૃ્ષ્ટ 

રાહત..... સ્વામીજીના જીવનમાાં રાષ્રભસ્તત જે રીતે વણા્ેલ છે તેમાાંથી પે્રરણા લઇને જીવનમાાં 

ઉતારવાનો પ્ર્તન કરીએ છીએ. 

સ્વામીજીના િાંપકામાાં આવતા ૧૯૯૪ થી ૨૦૦૪ સધુી ્ોગાિન સશલબરના આ્ોજન માટે 

સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં અમોને કામ કરવાનો અવિર પ્રાપ્ત થ્ો જે દરસમ્ાન તેમના અનેક ગણુોનો 

સપેુરે પદરચ્ થ્ો. નાની નાની વાતોમાાં તેમની ચોકિાઇ ઊડીને આંખ ે વળગે તેવી હો્ છે. 

સ્વામીજીને અલગ અલગ િમ્ે અલગ અલગ પ્રિાંગને અનરુૂપ જો્ા છે, જાણ્્ા છે, માણ્્ા છે.... 
િવારે ્ોગાિન સશલબર દર્્ાન એક લશ્કરી વડા જેવી કડક સશસ્તના દહમા્તી સ્વામીજી તો િાાંજે 

વ્્ાિપીઠ પર બેઠેલા ધીર, ગાંભીર, પ્રૌઢ કથાકાર સ્વામીજી. 

લોનાવાલાની આવાિી્ સશલબર દર્્ાન ્ોગાચા ા્ સ્વામીજી, જ્ઞાની િાંત વતતા સ્વામીજી, 

નારા્ણી ધામમાાં માાઁ અંબાની આરાધના કરતા સ્વામીજી, ૧૫મી ઑગષ્ટને ્ાદ રાખી ધ્વજવાંદન કરી-

કરાવી દેશદાઝ દાખવતા સ્વામીજી, શાસ્ત્રોના ગઢુ જ્ઞાનને શીરાની જેમ ગળે ઊતરે તેવુાં િરળ બનાવીને 

પીરિતા એક શે્રષ્ઠ સશક્ષક સ્વામીજી, રમતગમત દરસમ્ાન િખાભાવ દશાાવતા સ્વામીજી, અંતાક્ષરીમાાં 

ગીતાના શ્લોકોની રમઝટ બોલાવતા સ્વામીજી, વર્ાાઋતમુાાં િદરદ ા્ ખીલેલ ભિૂીડમેમાાં પાણીની િાથે 

િાથે પોતાના પે્રમથી િહનેુ ભીંજવતા સ્વામીજી, િહનુી િાથે બેિીને ભોજન કરતા પદરવારના િભ્્ 
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લાગતા સ્વામીજી.... આમ સ્વામીજીની આ ગણુગાંગામાાં નહાવાનો અમને, પદરવારજનોને તથા 

સવુણાકલા સ્ટાફ પદરવારને, પડોશી તથા સમત્રોને, ્ોગ િહાધ્્ા્ીઓને લાભ મળ્ો છે.  

સ્વામીજીના પદરચ્માાં આવતા બીજો એક મહતવનો બદલાવ મારા પદરવારમાાં આવ્્ો. 

૧૯૯૪માાં મારા પતનીએ પણ ્ોગાિન સશલબરમાાં ભાગ લીધો હતો. તેમાાંથી પે્રરણા લઇ મારા પતની 

ભારતીબેને સ્વામીજીના આશીવાાદથી ઘરે ્ોગાિનના વગા શરૂ ક્ાા. માાઁ અંબાના ગબ્બરના ગોખમાાં 

જેમ દીવાની અખાંડ જ્્ોત ઝળહળે છે તેમ અમારે ત્ાાં છેલ્લા િત્ાવીિ વર્ાથી અસવરત ્ોગના વગા 

ચાલ ુછે. જેમાાં કોઇ રજા કે વેકેશન હોત ુાં નથી. જેમાાં ઘણાાં બહનેો લાભ લઇ ગ્ા છે, લઇ રહ્યા છે તથા 

તેનો પ્રિાર પોતાના પદરવાર, સમત્ર, સ્નેહીજનોમાાં કરી રહ્યા છે. જેમના જીવનમાાં પદરવતાન આવ્્ા છે 

તેમના સવશે તો નાનુાં પસુ્તક લખી શકા્ તેમ છે. સ્વામીજીના ૬૦વર્ા પણૂા થ્ા ત્ારે પજૂ્્ સ્વામીજી 

્ોગવગામાાં પધા્ાા હતા. તે વખતે તેમણ ેઆપેલ આશીવાચન તથા િાથે િાથે ‘સનત્ સ્વાધ્્ા્’ અને 

‘િદા િવાદા અહીંજ’ પસુ્તકમાાંથી આજે પણ રોજ થોડુાં વાાંચન ્ોગવગામાાં થા્ છે.  

્ોગાિન સશલબર દરસમ્ાન સ્વામીજી દાબડા ઊજાણી કરાવે છે. જેનાથી િમહુભાવનાનો ખબૂ 

મોટો પાઠ જીવનમાાં શીખવા મળે છે. સ્વામીજીને જ્્ારે મળીએ ત્ારે કાંઇક નવુાં તેમની પાિેથી શીખવા 

મળે છે. તેઓ િાચા અથામાાં પે્રરણાસ્ત્રોત છે. પ્રવચન દરસમ્ાન હળવેકથી, હિતા હિતા પણ ગઢુ 

માસમિક વાત કહી દે છે તે તેમનો આગવો ગણુ છે. પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજે િમજાવેલ જીવનના 

સિદ્ધાાંતો તથા સવચારો મજુબ જીવન જીવવાનો અમો પ્ર્તન કરીએ છીએ.  

આવા દુલાભ સ્વામીજી જે આપણા િહ ુ માટે અસત સલુભ છે. તેમની ૭૫મી જન્દ્મ જ્ાંસતના 

પાવન પવે અમારા પદરવાર વતી તેમના શ્રી ચરણોમાાં કોદટ કોદટ વાંદન....... 

બાદહર રંગ અનેક િરે દકન અંદર તો રંગ એક હી હૈ। 
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પ્રકૃસત િાથે તાદાત્્તા  
શ્રી સવજ્ િોની, િેકે્રટરી 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવની ઉજવણીના એક ભાગ રૂપે 

સ્વામીજીની વ્્ાિપીઠે શ્રીમદ્ ભાગવતકથાનુાં આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ કથાનુાં આ્ોજન 

દદવાળી વેકેશનમાાં તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૬-૧૧-૨૦૧૯ સધુી હૃર્ીકેશમાાં માાઁ ગાંગાજીના દકનારે શ્રી 

પરમાથા સનકેતન આશ્રમમાાં કરવામાાં આવેલ હતુાં.  

તે દરસમ્ાન એક દદવિ િાંધ્્ાકાળે ગાંગાજીની ભવ્્ આરતીના દશાનાથે સ્વામીજી િાથે અમે 

ઘણા બધા ભતતો ગાંગાઘાટ પર બેઠા હતા. તે વખતે પજૂ્્ સ્વામીજી આંખો બાંધ કરીને ઘાટ પર ધ્્ાન 

કરતા હતા અને થોડી સમસનટો પછી આંખ ખોલી અમને કહ્ુાં કે,‘આવનારો િમ્ ખબૂ કપરો આવી શકે 

છે અને તેમાાં ધ્્ાન પ્રાથાના સિવા્ કોઇ રસ્તો નથી.‘  
જ્્ારે અત્ારે COVID-19 વા્રિનો કેર આખા સવશ્વમાાં ફેલા્ો છે ત્ારે અમને સ્વામીજીના 

શબ્દો ્ાદ આવે છે અને ત્ારથી સ્વામીજીની સવશ્વશાાંસત, િમાજકલ્્ાણ માટેની પ્રાથાના અને િેવા 

અસવરતપણે ચાલ ુજ છે.  
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િાંબાંધ્ોગ  
શ્રી ્જ્ઞેશ પાંડયા 
માલલકઃ સપ્રન્દ્ટસવઝન 

મારા સપતાશ્રી સવષ્ણપુ્રિાદભાઇ િદ્દગરુુ દેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના ભતત હતા અને 

વારાંવાર તેઓ ગરુુદેવના દશાન કરવા હૃર્ીકેશ જતા હતા. આમ િાલ ૧૯૮૨થી ગરુુદેવ િાથે આત્તમક 

િાંબાંધ સ્થપા્ો હતો. જ્્ારે મારા સપતાશ્રી લબમાર હતા ત્ારે ગરુુદેવની આજ્ઞાથી પજૂ્્પાદ સ્વામી શ્રી 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ તેમની ખબર કાઢવા માટે હોસ્સ્પટલમાાં આવ્્ા હતા અને તેમના માટે પ્રાથાના 

કરી હતી. ત્ારથી અમે સ્વામીજી િાથે િાંપકામાાં આવ્્ા અને તેમના જ્ઞાન, વાણી અને તેજથી અમે 

અલભભતૂ થ્ા હતા અને એક અંતરનો િહારો મળ્ો હો્ તેવો અનભુવ ક્ો હતો.  
ગરુુદેવની આજ્ઞાથી ગજુરાતના આધ્્ાત્તમક સવકાિ માટે સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ 

અમદાવાદ, સશવાનાંદ આશ્રમમાાં સ્સ્થર થ્ા. અમદાવાદ આવી તેમણે આશ્રમની કા્ાપલટ કરી નાખી 

અને આશ્રમમાાં અનેકસવધ ધાસમિક અને આધ્્ાત્તમક પ્રવસૃત્તઓ થવા લાગી. આશ્રમના પ્રાાંગણમાાં શ્રી 

સવશ્વનાથ મહાદેવ, શ્રી હનમુાન માંદદર, શ્રી રામ-લક્ષ્મણ-જાનકી, દત્તાતે્ર્ ભગવાન અને જગન્નાથ 

મહાપ્રભજુી તો લબરાજમાન હતા જ, પરાંત ુ ગરુુદેવે સ્વામીજીને ભારતવર્ામાાં દુલાભ એવા શ્રી શ્રી 

અષ્ટલક્ષ્મી-આદદ શસ્તતપીઠની સ્થાપના કરવા આજ્ઞા કરી અને ‘માંત્રમલૂમ ્ગરુોવાાક્મ’્ એમ સ્વામીજીએ 

ભવ્્ શ્રી શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી-આદદ શસ્તતપીઠનુાં સનમાાણ કરાવ્યુાં. જેવા માંદદર ભારતમાાં માત્ર બે જ છે, આ 

ત્રીજુ ાં સનમાાણ પા્યુાં. આ માંદદરની પ્રાણપ્રસતષ્ઠા માટે ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ અમદાવાદ 

પધા્ાા. તારીખઃ ૨૯-૪-૨૦૦૧ ના રોજ આ મહોતિવ હતો.  
આ િમ્ દરસમ્ાન મારો ‘સપ્રન્દ્ટ સવઝન’ સપ્રન્દ્ટીંગ પે્રિ ચાલ ુ ક્ો હતો. જ્્ારે મને ગરુુદેવ 

પધારવાના છે એ િમાચાર મળ્ા ત્ારે મેં પજૂ્્પાદ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને વાત કરી 

કે, ‘મારે ગરુુદેવના વરદ્ હસ્તે મારા સપ્રન્દ્ટીંગ પે્રિનુાં ઉદ્દઘાટન કરાવવુાં છે.’ ત્ારે સ્વામીજીએ કહ્ુાં 

કે,‘ગરુુદેવે ચોખ્ખુાં કહ્ુાં છે કે તેઓ માત્ર અષ્ટલક્ષ્મી માતાજીના માંદદરની પ્રાણપ્રસતષ્ઠા માટે જ પધારવાના 

છે. તેમની નાદુરસ્ત તલબ્તને કારણે કોઇને ત્ાાં જવાના નથી, છતાાં તમારો ભાવ છે તો તમે મને 

તમારી ઇચ્છા લખીને આપો, હુાં એ કાગળ ગરુુદેવને હાથોહાથ આપીશ.’ મેં કાગળ લખીને સ્વામીજીને 

આપ્્ો અને સ્વામીજીએ એ કાગળ ગરુુદેવને આપ્્ો. ગરુુદેવે વાાંચ્યુાં અને તરત જ કહ્ુાં,‘આપણ ેમાટે તો 

સપતા અને પતુ્ર િરખા જ છે, આપણે જઇએ.’ તરત જ સ્વામીજીએ ગરુુદેવને કહ્ુાં કે, ‘આપણે ડને્દ્ટીસ્ટ 

પાિે જવાનુાં છે તો તેમનો પે્રિ રસ્તામાાં જ આવશે.’ અને ગરુુદેવે િાંમસત આપી. તરત જ સ્વામીજીએ 

મને િમાચાર આપ્્ા કે િાાંજે પાાંચ વાગે ગરુુદેવ આપણા પે્રિનુાં ઉદ્દઘાટન કરવા પધારશે. તમે ઘરના 
િભ્્ો હાજર રહજેો. ખાિ કોઇને કહશેો નહીં. ગરુુદેવ પધા્ાા. તેમના પાવન પગલાાં અમારા પે્રિમાાં 
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થ્ા. તેઓ શાાંસતથી લબરાજ્્ા. પ્રાથાના કરી. અમને બહ ુજ આનાંદ અને િાંતોર્ થ્ો. હુાં સ્વામીજીનો 

અંગત આભાર માનુાં છાં, જેમની કૃપાથી જ આ શક્ બન્દ્યુાં. જો ત્ારે એ શક્ ના બન્દ્યુાં હોત તો ક્ારે્ 

એ શક્ ના બનત. હુાં મારી જાતને બહ ુભાગ્્શાળી માનુાં છાં કે િાંતોના પગલાાં મારે ત્ાાં થ્ા. અને 

આપણે જાણીએ છીએ કે જ્્ાાં િાંતોના પગલાાં થા્ છે ત્ાાં બધુાં શભુ જ થા્ છે.  
સશવાનાંદ આશ્રમના ઘણા પસુ્તકો અને ‘દદવ્્ જીવન’ મેગેઝીન અમારા પે્રિમાાં સપ્રન્દ્ટ થા્ છે 

અને સ્વામીજી ચોકિાઇના આગ્રહી છે માટે અવારનવાર તેમનુાં પે્રિમાાં આગમન થા્. તેઓ પે્રિમાાં 

પધારે ત્ારે આખુાં વાતાવરણ બદલાઇ જા્. પે્રિમાાં જાણે નવી ચેતના આવી ગઇ હો્ તેવુાં લાગે. 

નાના-મોટા બધા કારીગરો િાથે વાતો કરે. િમાચાર પછેૂ. બધા બહ ુખશુ થા્. અને આવે ત્ારે અચકૂ 

મને મળવા કેલબનમાાં આવે. એક વાર સ્વામીજી આવ્્ા અને મારા ટેબલ પર સતરાંગો ઝાંડો-આપણો 

રાષ્રધ્વજ મકેૂલો હતો તેના તરફ જોઇને મને કહ્ુાં, ‘આ મને આપો.‘ મેં કહ્ુાં,‘સ્વામીજી, આ તો બહ ુજૂનો 

છે.’ સ્વામીજીએ કહ્ુાં,‘એટલ ેજ કહુાં છાં, મને આપો. આને કોઇ િાફ કરત ુાં નથી, તેના ઉપર કેટલી ધળુ 

છે?’ અને એ ઝાંડો અને ઓપરેટર પાિે મકેૂલો સતરાંગો ઝાંડો પોતાની િાથે લઇ ગ્ા અને બીજા દદવિે 
આવ્્ા ત્ારે તેને ચોખ્ખા કરીને િાફ કરીને લઇ આવ્્ા હતા. સ્વામીજી હાંમેશા કહ ે છે, ‘દેશ પહલેા,ં 

સમાજ પછી અને સ્વાથપ તો ક્યારેય નહીં.’ આવી તેમની રાષ્રભસ્તત છે અને અમને એ પણ શીખવા 

મળયુાં કે, વસ્ત ુલાવીને મકૂી દેવાનો કોઇ અથા નથી, તેની ગદરમા, મ્ાાદા જળવાવી જોઇએ. સ્વામીજીએ 

અમારી આંખો ખોલી કાઢી. પોતાના વ્્વહારથી બહ ુમોટો પાઠ શીખવાડયો. 

િાલ ૨૦૦૯માાં અમે ફોર કલર મશીન લીધુાં, િાલ ૨૦૧૮માાં અમે િીતિ કલર મશીન લીધુાં, આ 

બધાનુાં ઉદ્દઘાટન પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના વરદ્ હસ્તે જ કરાવ્યુાં છે. સ્વામીજીને પણ અમારા પે્રિ માટે 

ખબૂ લગાવ અને લાગણી છે. એ અમારુાં અહોભાગ્્ છે.  
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ममानुभवः  
डॉ. नमहिरः उपाध्यायः 
ननदेशकः 
एकलव्य-संस्कृत-एकेडेमी 
अिमदाबाद 

अिम ् अध्यात्मानन्द्दस्वामीचरणान ् 2000 तमे वष े प्रथमवारं नशवानन्द्दाश्रमे योगनशर्बरे 
अपश्यम।् तदा अिं मिार्वद्यालये ततृीये वष े पिानम स्म। यदा नशवानन्द्दाश्रमस्य िररते उद्याने नकेै 
जनाः योगाभयास ं कुवज्ञन्द्त स्म तदा मञ्चे कश्चन तेजस्वी प्रकाशः सवािन ् स्वतेजसा आत्मान ं प्रनत 
आकषिनत स्म। सः तेजस्वी हदव्यप्रकाशः स्वामीचरणानां पजू्यानाम ्अध्यात्मानन्द्दगरुुणाम ्एव आसीत।् 
मम त ुतदा लघपुररचयः एव। मम सदभाग्यवसात ्यदा मया स्वानमनः ससंगिः प्राप्तः तदा मया अनभुतू ं
यत ् स्वामीचरणाः न केवल ं श्रषे्ठाः योगगरुवः अर्पत ु सिलाः सञ्चालकाः, र्वचक्षणाः व्यवस्थापकाः, 
र्वर्वधशासे्त्रष ुकृतपररश्रमाः र्विांसः, सरलस्वभावाः, प्रेममतूियः च एतादृशानन अनेकानन र्वशेषणानन अिं 
तेषां कृते प्रयोिंु शक्नोनम। कारणं पजू्याः अध्यात्मानन्द्दस्वामीचरणाः सज्ञन्द्त एव तादृशाः। 

तेषां सरलस्वभावस्य एकः प्रसङ्गः मया स्मयिते। एकदा नशवानन्द्दाश्रमे भोजनसमये अिं 
भोजनालये उपर्वष्टः आसम ् तदा स्वामीचरणाः अर्प ति भोजनाय आगताः। कश्चन तित्यः भिः 
भोजन ं करोनत स्म। स्वामीचरणाः ति तम ् उपगभय तस्य कुशलवाता ं पषृ्ट्वा तस्य स्थानलकायाः 
भोजन ंस्वीकृत्य स्वय ंखाहदतवन्द्तः। एतत ्दृश्य ंमम कृते बिु आश्चयिकरम ्आसीत।् भिस्य नेियोः 
स्नेिपणूािनन अश्रजू्ञण आसन।् स्वानमनः अर्प तस्म ै आशीवािदम ् अददःु। स्वानमनः सवषेाम ् अवधान ं
कुविज्ञन्द्त। यदा योगछािान ्ससं्कृत ंपािनाय आश्रम ंगच्छानम तदा मया अल्पािः कृतः वा न। भोजन ं
कृत्वा एव अिं ततः गच्छेयम ् इनत व्यवस्था तःै स्वय ं क्रीयते। एतत ् सव ं दृष्ट्वा मम अतीवाश्चय ं
भवनत यत ्तेषां तथा व्यस्तता भवनत तथार्प लघ-ुलघ ुर्वषयेष ुते कथम ्अवधान ंकुविज्ञन्द्त ? 

अिं त ुसामान्द्यः अध्यापकः अज्ञस्म। तेषां र्वषये अनधकं हकं नलखेयम ्? मम योग्यता नाज्ञस्त। 
स्वानममिानभुावानां चरणयोः नमानम प्रणमानम च। 
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गुरुकृपा 
Sri Rajneesh Srivastava Smt. Anita Srivastava 
General Manager In-Charge Joint Director, Ministry of Skill 
Air India LTD Development and 
Entrepreneurship Govt. of India, New Delhi 

हदन  २९ जून  १९९०- ये वो हदन था जो श्रीवास्तव पररवार के नलए बिुत िी र्वशेष था। यि 
एक सयंोग िी किा जा सकता िै, हक घरमें आज पररवार के गरुु के श्रीचरण पडने के बाद पररवार में 
र्ववाि का प्रसगं था। पजू्य स्वामी अध्यात्मानदंजी का आज पररवार एव ंमेरे साथ एक अतटू ररश्ता 
जूडने जा रिा था। में आज इस पररवार की बडी बिु बनकर आनेवाली थी। 

शाम का समय था। बारात आ चकूी थी। मझेु स्टेज पर जयमाला के नलये बलुाया गया था। 
मेरे पनत जयमाला लेकर स्टेज पर पिंुच चूके थे। तभी किा गया हक कुछ समय ईंतजार करना िोगा। 
स्वामीजी आनेवाले िै। जयमाला उनके सामने िी िोगी। तब मझेु जरा भी आभास निीं था हक कौन 
आनेवाला िै। में थोडा परेशान व व्यनथत िो रिी थी, मन में अलग तरीके की बेचेनी िो रिी थी। तभी 
स्वामीजी का आगमन िोता िै। दरू से िी मझेु ऐसा मिससू िुआ हक कोई हदव्य ज्योनत पूजं मेरी 
तरि आ रिा िै। उनके चिेरे पर एक अनोखा प्रकाश था। उनके स्टेज पर चढते िी विााँ का सारा 
वातावरण एक र्वशेष उजाि से भर गया। मझेु ऐसा लगा हक मेरे मन में जो आवेग था थम गया िै। 
और एक बिुत िी सुदंर शकुुन लग रिा था। स्वामीजीने िमें मालाएाँ दी, जो वो स्वय ंलाये थे और 
जयमाला करवाया, िमने आगे बढकर उनके पैर छूए, स्वामीजीने िमारे नसर पर िाथ रखकर आशीवािद 
हदये। वो हदन और आज का यि हदन, जब मैं यि नलख रिी िूाँ, स्वामीजी का वरद िस्त आज भी 
िमारे मस्तक पर िै ऐसा िम अनभुव कर रिे िै। िम इसे अपना सौभाग्य व िमारे पवूिजों के अच्छे 
कमि का िल मानते िैं। 

िमारे माताजी और र्पताजी स्वामीजी के अनन्द्य भि थे। बात सन १९९१ की िै। मैं और मेरी 
बडी नदं (डॉ.रेणुका) उभमीद स ेथे। स्वामीजी िमारे घर पर पधारे थे। वो उस समय जापान से आये 
थे। वो जापान से िमारे नलये बडे बडे सेब लाये थे। उन्द्िोंने मिं पढकर वो सेब िम दोंनों को खाने के 
नलये हदये। साथ िी विााँ बिेै िुए कुछ ओर लोगों से िमारा पररचय करवाते िुए किााँ हक ये दोंनों 
बेहटयॉ मााँ बननेवाली िै। इस पररवारमें राम-लक्ष्मण आनेवाले िै। िम सभी लोग यि सनुकर एकदम 
अचंनभत थे हक स्वामीजी इतने र्वश्वास के साथ केसे कि रिे िै? क्या उन्द्िें भर्वष्य हदख रिा िै? 
समय बीता जनवरी १९९२ में पररवार में राम-लक्ष्मण का जन्द्म िुआ। मेरी नदंने सााँवले राम को जन्द्म 
हदया और मेंने गोरे लक्ष्मण को। मेरे दसूरे पिु के जन्द्म के समय भी स्वामीजीने पिेले िी बता हदया 
था हक पररवारमें हकशनजी आनेवाले िै। मेरे दसूरें बेटे का स्वरूप हकशन जैसा िी िै। 

आज अगर में अपनी बात करंु तो स्वामीजी की मझु पर िंमेशा कृपारर्ष्ट रिी िै। बात १९९५ 
की िै। मेरे पनत हदल्ली में इंहडयन एयर लाइन्द्स में कायिरत थे, वेसे मैं भी HAL में काम कर रिी 
थी। पर मेरी ननयरु्ि अमिेी में थी। मैं एसी नौकरी की तलाश में थी, ज्ञजसमें मझेु हदल्ली में िी 
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ननयरु्ि नमल जायें। शीध्र मझेु भारत सरकार के श्रम मिंालय में ग्रपु A पोस्ट पर UPSC के िारा चुन 
नलया गया। पर इस पोस्ट पर तो मझेु भारत के हकसी भी भाग में ननयिु हकया जा सकता था। तभी 
स्वामीजी का िमारे घर आगमन िुआ। मैंने अपने मन की परूी बात स्वामीजी के सामने खुलकर रख 
दी। स्वामीजीने परूी बात सनुी। उस समय तो उन्द्िोंने कुछ निीं किा, बादमें चलते समय उन्द्िोंने किा 
हक, “माताजी, नचंता निीं कररए। आप हदल्ली में िी काम कररएगा।” उसी समय मझेु र्वश्वास िो गया 
हक मझेु हदल्ली में ननयरु्ि नमल जायेगी। वसैा िी िुआ। आज पच्चीस साल िो चुके िैं, में हदल्लीमें 
िी कायिरत िंू। मेरे नलये उन्द्िोंने भगवान स ेक्या प्राथिना की, मझेु नहि पता। पर आश्चयि यि िै हक 
मेरे सभी सानथयों के चार-पांच तबादले िुए पर मेरा एक भी नहि। लोग पछूते िै यि कैसे िोता िै? 
उन्द्िे क्या बताऊाँ  ज्ञजस पर स्वय ंगरुुदेव की कृपा िो उसके नलए सब सभंव िै। यि नसिि  मिससू करने 
की बात िै। इतना िी निीं मेरे  पनत का भी कोई तबादला निीं िुआ। िम पनत-पत्नी एक शिर में परूी 
नौकरी कर पाऍ यि स्वामीजी का आशीवािद िी िै, माि सयंोग निीं। 

वसैे तो सभी के जीवन में उतार-चढाव आते जाते रिते िै। उसी प्रकार से िमारे श्रीवास्तव 
पररवारने अच्छे व बरेू सभी समय को देखा। पर गरुु िारा हदये िुए िान व मिंो के कवच से कहिन 
समय भी आसानी से ननकल जाता िै। सन २००४ की बात िै, स्वामीजी का िमारे घर में आगमन 
िुआ। स्वामीजी िम लोगों को िंमेशा अपने गिृस्थ जीवन की ज्ञजभमेवारीओ ंका अच्छी तरि ननवािि 
करने का िान देते थे। साथ िी थोडा पजूा-पाि भी करने को किते। पर इस बार उन्द्िोंने मझेु एक 
रुराक्ष की माला दी। और ननत्य मिामतृ्युजंय मिं का जाप करने के नलये भी किा। उस समय मझेु 
कुछ समज निीं आया। मझेु लगा हक माला तो माताजी को देनी चाहिए मझेु क्यों दी? पर यि रिस्य 
मझेु उस समय समझ आया जब उसी महिने मेरे अपने र्पताजी की मतृ्य ुिो गई। मैं अपने पापा स े
बिुत िी नजदीक थी। मझेु ऐसा लगा हक शायद स्वामीजी मझु पर आनेवाली इस र्वपर्त्त को देख 
चूके थे। और उन्द्िोंने मझेु सरुक्षा कवच दे हदया था। मझेु याद िै हक जब स्वामीजी को पता चला तो 
वो स्वय ंमझेु नमलने आये एव ंिौंसला हदया। उस समय मुझे यि अनभुव िुआ हक अब गरुु िी मेरे 
र्पता भी िै। मेरा मन जो भ्रनमत िो गया था वो अब शांत िो गया था। 

गरुु कैसे अपने भिों के मन की बात र्बना बोले िी जान लेते िै उसका एक प्रसगं में सभी 
के साथ साझा करना चािती िूाँ। सन २००७ में िमारे घर का जीणोध्धार िो रिा था। अनायास िी मेरे 
मन में खयाल आया हक अगर स्वामीजी िमारे घर का गिृ प्रवेश स्वय ंकरते तो हकतना शभु िोता! 
उन हदनों स्वामीजी अत्यतं व्यस्त रिते थे। तो िमें यि आग्रि करना उनचत न लगा पर सयंोग ऐसा 
बना हक उन्द्िी हदनों स्वामीजी का हदल्ली आगमन िुआ। िम उन्द्िें एयरपोटि पर नमलने गये। उन्द्िौंने 
िम से िमारे घर के बारे में िी पछूा और यि भी किा हक हदवाली के तीन हदन बाद वो पनुः हदल्ली 
आयेंगे और उसी हदन को िमारे घर का गिृ प्रवेश स्वय ंिी करेंगे। िम तो एकदम िैरान रि गये। 
िमने तो अभी केवल मन िी मन सोचा था पर यिााँ तो स्वामीजीने परूा कायिक्रम िी बता हदया। तय 
नतनथ पर स्वामीजीने बडी र्वनधपवूिक िमारा गिृप्रवेश करवाया। एव ंिमें अनगु्रहित हकया। 
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१४ जनवरी २०१६ का वो हदन मझेु स्पष्ट याद िै। शाम के ६-०० बजे थे। स्वामीजी अबंे मााँ के 
दशिन करके लौट रिे थे तभी उन्द्िें यि आभास िो गया हक िमारे र्पताजीने अपना देि त्याग हदया 
िै। उन्द्िोंने विााँ पर साथ में बिेै अन्द्य लोगों को यि बात बताई और िमें तरंुत िोन हकया और 
र्पताजी के नलये प्राथिना करने को किााँ। र्पताजी उस समय ICU में थे। ओर िीक उसी समय उन्द्िोंने 
जीवन से मरु्ि पायी ंथी। किते िै हक जीवन से मरु्ि पाने का रास्ता आसान निीं िै। पर ज्ञजस पर 
गरुु की कृपा िो उसके नलये वो भी आसान िो जाता िै। 

िमारी माताजी भी स्वामीजी की अनन्द्य भि थी। र्पताजी की मतृ्य ुस ेदो हदन पिेले िी वो 
कोमा में चली गई थी। वो किती थी हक वो र्पताजी की मतृ्य ुनिीं देख सकती सो उन्द्िोंने निीं देखा। 
उसी वषि स्वामीजीने िम ेबताया हक वो २६ िरवरी को परूा हदन िमारे पररवार के साथ रिेंगे। र्पताजी 
की मतृ्य ुसे िम कािी दःुखी थे। इसमें स्वामीजी के आने के समाचार ने िमें कई खुशी दी। स्वामीजी 
२५ िरवरी की शाम को िी िमारे घर आ चूके थे। आश्रम से िोन आया हक कुछ जरुरी काम िै। 
अतः आप २६वी ंसबुि िी आश्रम वापस आ जाये। मैंने खुद स्वामीजी को उन्द्िें यि जवाब देते िुए 
सनुा हक वो कल सबुि हकसी खास काम में व्यस्त िै और वो शाम को िी वापस आश्रम आयेंगें। मैं 
कुछ समझ निीं पायीं हक खास काम क्या िै? २६ िरवरी २०१६ की सबुि सात बजे लखनऊ से िोन 
आया हक िमारी माताजीने भी देि त्याग कर हदया। वो ६ िफ्तेसे कोमा में थी। यि खबर आते िी 
स्वामीजीने िमें बिुत िोंसला हदया। वि िम लोगों के साथ िी लखनऊ गये। मााँ को अनंतम र्वदाई दी। 
अब मझे यि समझ आ चकुा था हक जरुरी काम क्या था और स्वामीजीने क्यू ंकिा था हक वो सबुि 
बिुत व्यस्त िै। उन्द्िें अपने भि को अनंतम र्बदाई जो देनी थी। ज्ञजन्द्िे वो मााँ का दजाि देते थे। इससे 
अच्छा गरुु की भि पर कृपा का उदािरण निीं नमल सकता! 

अतं में मैं यिी किंूगी हक स्वामीजी एक ऐसे सतं िै जो पारभपररक सतंो से नभन्द्न िै। वो 
हकसी भी प्रकार के आडभबर से दरू िै। वो सभी धमो को एक जैसा सन्द्मान देते िै। तथा सभी को 
अपने कतिव्य का ननष्ठापवूिक पालन करने का वे िान देते िै। देशभर्ि तो उनका दसूरा नाम िो 
सकता िै। व े अपने आश्रम के माध्यम से मानव सेवा के अनेक कायि करते रिते िै। वे एक 
असाधारण व्यर्ित्व के धनी िै। और िमारे श्रीवास्तव पररवार के नलये तो वि स्वय ंमानव रुप में 
इश्वर का अशं िै। िमारा उनके चरणों में शत ्शत ्नमन। 
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Mr. Anjani Nandan Sharan Dr.(Mrs.) Amita Srivastava  
Indian Forest Service, Senior Scientist, 
Ministry of Environment, Forest Department of Pharmacology 
& Climate Change, Govt. of India AIIMS, New Delhi 
New Delhi 
 

At the outset let us go back in the memory lane since the time we met 

respected Swamiji for the first time. It was the year 1990 when we saw 

respected Swamiji in the marriage of our sister/sister-in-law. A divine soul was 

showering blessings in the atmosphere. However, we had very little or almost 

no personal interaction at that moment. The only thing that happened is that 

the face of a bright and shining Mahatma got imprinted in our minds. 

As the time passed by, our interaction increased as respected Swamiji 

used to visit the place of parents in law of our sister/ sister-in-law in Delhi. We 

also visited them frequently. It was in the beginning of the first decade of this 

century that we could know slightly more about respected Swamiji. Both of us 

were passing through some tough stretches of life during the period. We had 

to stay separately in two distant cities of the country due to our official 

compulsions and both of us had to face adverse health issues. Respected 

Swamiji not only prayed for us, he gave us mental strength to come to terms 

with the circumstances and fight back to normal life. With his blessings we 

crossed difficult phase of our lives and visited Shivananda Ashram, Ahmedabad 

in the year 2005 for the first time. We travelled to Ahmedabad from Delhi by 

train (Rajdhani Exp) and to our great and pleasant surprise, respected Swamiji 

was there at Ahmedabad railway station to receive us. We stayed in the 

Ashram for 2-3 days and had first-hand experience of the serene and divine 

atmosphere there. Swamiji took personal care of us. We performed Puja in 

Ashtalakshmi and Shiv temples in the Ashram. We also participated in the 

prayers after dinner every day. We realised that in the night prayers, respected 

Swamiji prayed for the wellbeing of every one for whom there was a message 

of any illness or indisposition. We came back home fully charged with positive 

energy flowing in the Ashram.  

We feel fortunate and blessed as respected Swamiji, subsequently, 

visited us and stayed with us in Delhi on a few occasions. We cannot forget the 
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instance when respected Swamiji visited our home for the first time. We were 

thrilled and at the same time, nervous to welcome Swamiji. Our mother-in-

law/ mother who was staying with us, wanted to touch the feet of Swamiji but 

great Swamiji touched her feet first. She was embarrassed because she never 

had such an experience. Now she is not in this world but we wanted to share 

this incident as it reflected his humility and deep respect for our elders. We felt 

that a great saint had come to our doorstep.  

We would also like to share some very interesting short instances. When 

respected Swamiji sits for lunch, he ensures that all family members are sitting 

with him. This is his way of making us comfortable. Before taking food, he 

would always offer prayers and will not leave a single grain on the plate. 

Swamiji is a very simple Mahatma who has no special demand. He will eat 

whatever has been prepared for him. An interesting fact is that Swamiji also 

takes keen interest in food preparation. He will appreciate the food, which has 

been served and at the same time he will give some suggestions for food 

preparations. Swamiji has told us many recipes also. He always ensures that 

food has been served to helpers and drivers too. He believes that offering the 

food to mankind is the best way to serve the society. Whenever he stays in our 

home, he leaves his room, including the bathroom, cleaner compared to what 

it was before. 

Our experience with Swamiji is that he is a Mahatma who sometimes 

foresees the future events. He would say something and we have to search 

answer for our questions in his statements. His words may not always be to 

our liking. He tries to tell us to accept the situation, which we are passing 

through. He will not say something simply to make us happy but will give us 

mantra of doing our duty with sincerity and devotion. He always teaches 

Mantra of Karma. 

Respected Swamiji has a multi-faceted personality. He speaks different 

languages; speaks at length on diverse subjects; writes articles; sings Bhajans 

(even in classical music); and can play musical instruments. He is an 

accomplished Yoga Guru. We have also seen him playing football with children. 

He has a great quality of distributing whatever comes to him. It is not possible 

for us to describe him in few words. 

Swamiji has immense love for nature, plants, birds, animals and 

mankind. In fact, this can only be experienced if you stay in the Ashram for a 
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few days. In addition to divine presence of Lord Shiv and Devi Mata there, 

birds, plants and trees also welcome you. Swamiji has nurtured every inch of 

the campus. A simple walk in the campus fills you with enormous positive 

energy. 

We are celebrating 75th birth year of respected Swamiji. His tireless 

service to mankind cannot be narrated in a few words. He has travelled 

extensively throughout the globe and everywhere people admire and love him. 

He has a lot to give to human kind and it is on us as to how much we are able 

to absorb. We have seen many renowned people sharing stage with him and 

speaking about him in a more methodical way. He teaches all of us through his 

speeches, lectures, writings and above all through his own life. With our 

limited understanding and knowledge, we have tried to put many small things 

together to write about respected Swamiji. We wish Swamiji many more years 

of a very happy and healthy life. 
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भारत की अध्यात्म शर्ि के र्वग्रि  
स्वामी श्री अध्यात्मानंदजी मिाराज  

श्री र्वरेन्द्रभाई याज्ञिक, श्री अजय याज्ञिक 
सपु्रनसध्ध सनु्द्दरकान्द्ड पारायणी, हदल्िी 

श्रीमद भागवत मिापरुाण का एक र्वलक्षण श्लोक िै, ज्ञजसमें स्वय ंभगवान ने सतंो की महिमा 
का अपने मखुारर्वन्द्द से वणिन हकया िै। 

ननरपेक्षं मनुन शांत ंननवरंै समदशिनम।् 
अनवु्रजाभयिं ननत्य ंपयेूयेत्यनंि-रेणुनभः।। 

अथिः 
ननष्काम, शांत, ननवरै और समदृर्ष्ट मनुन की चरण-धूनल से मैं पर्वि िोऊाँ , इसनलए (उनके कदम पर 
कदम रखते िुए) सदैव उनके पीछे-पीछे चलता रिता िूाँ। 

 अथाित ज्ञजसे हकसी की उपके्षा निीं, जो जगत के नचन्द्तन से सविथा उपरत िो कर मेरे िी मन 
में ननरंतर तल्लीन रिता िे, जो कभी हकसी भी प्राणी से बरै निीं रखता, जो सविि समरर्ष्ट िै, उस 
मिात्मा के पीछे पीछे मैं ननरन्द्तर इस कामना से घमूा करता िंू हक उसके चरणो की धूल उड कर 
मझु पर पड जाए और मैं पर्वि िोकर अपने जीवन को धन्द्य करंु। ऐसे िी सरल, सिज और स्वय ंमें 
अवज्ञस्थत सतं िैं, िमारे सबके अनन्द्य और िम सब पर सदैव अपने आत्मीय व्यविार से आनन्द्द 
प्रदान करने वाले पजू्यपाद, अनतंश्रीर्वभरू्षत स्वामी श्री अध्यात्मानदंजी मिाराज, ज्ञजनके त्याग, 
तपस्या और साधना से िम जैसे शतसिस्त्र लोगों को जीवन की सदैव नई रर्ष्ट प्राप्त िोती िै। ऐसे िम 
सबके आदरणीय, वदंनीय पजू्य स्वामीजी के िीरक जन्द्मजयतंी (75वीं) मिोत्सव पर उनके चरणों में 
अपना प्रणाम एव ंदण्डवत ननवेहदत करते िै। 
 पजू्य स्वामीजी वास्तव में भारत की आध्याज्ञत्मक परंपरा के अग्रणी सतं िै। भारत के 
नशरोमज्ञण सतं पजू्य स्वामी नचदानदंजी मिाराज के परमर्प्रय नशष्य के रुप में आपने 
कणािवती(अमदाबाद) में नशवानदं आश्रम की स्थापना करके सनातन धमि, दशिन, योग तथा प्राच्यर्वद्या 
के प्रचार-प्रसार में अनपुम योगदान हदया िै। मेरा यि सौभाग्य रिा िै हक प्रनतवषि गणतिं हदवस के 
अवसर पर श्रीमद् सुदंरकाडं पाि की सेवा करने का संयोग नमलता िै और पजू्य स्वामीजी की 
सज्ञन्द्ननघ प्राप्त िोती िै। वि अवसर अर्वस्मरणीय िोता िै, जब स्वामीजी की उपज्ञस्थनत में िम सब 
भिजनों के साथ श्री िनमुानजी मिाराज का आिवान स्तवन करते िैं और अपने जीवन को धन्द्य 
करते िै। मझेु प्रत्येक वषि के प्रारंभमें बडी आतरुता से 26 जनवरी की प्रतीक्षा रिती िै, क्योंहक 
स्वामीजी के सांननध्य में एक अप्रनतम शांनत और सकुुन का अनभुव िोता िै। जीवन के अननयरं्ित 
िलचल से ननकाले गए वि क्षण स्वामीजी के साथ एक अदभतु आनन्द्द के क्षण िोते िै। मझेु श्री 
बच्चनजी के ये शब्द याद आने लगते िै,  
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मैं जीवन की िर िल चल में 
कुछ पल सखुमय, 
अमरण अक्षय, 
चुन लेता िूाँ। 

 

मैं जग के िर कोलािल में 
कुछ स्वर मधुमय, 
उन्द्मिु अभय, 
सनु लेता िूाँ। 

 

िर काल कहिन के बन्द्धन से 
ले तार तरल 

कुछ मदु मगंल 
मैं सनुध पट पर 
बनु लेता िूाँ। 

 पजू्य स्वामीजी ऐसे िी र्वरल सतं िै ज्ञजनका मगंलमय सांननध्य जीवन को जीने की एक नई 
रर्ष्ट देता िै। नशवानदं आश्रम के पर्वि प्रांगण में भगवती अष्टलक्ष्मी के दशिन, भतूभावन भगवान श्री 
र्वश्वनाथ का स्तवन तथा दःुखभजंन श्री िनमुानजी मिाराज का श्री सुदंरकांड के सगंीतमय गायन के 
माध्यम से जो सेवा करनेका अवसर पजू्य स्वामीजी के आशीवािद से प्राप्त िोता िै वि जीवन के 
िलचल से चुने िुए अमरण अक्षय क्षण िोते िैं, जो िमें अभयता प्रदान कर उन्द्मिु करते िैं।  
 पजू्य स्वामीजी अपने तपोननष्ठ जीवन के 75 वषि पणूि कर रिे िै, ऐसे िीरक (अमतृोपम)् 
अवसर पर िम उनके श्री चरणों में साष्टांग दण्डवत प्रणाम करते िैं तथा भगवान श्री र्वश्वनाथ से 
प्राथिना करते िै हक िमें उनका वरद् िस्त सदैव प्राप्त िोता रिें, क्योंहक ऐसे सतं बिुत र्बरले िोते िैं। 
पजू्य स्वामीजी ऐसे िी पणु्यश्लोक एव ंपणू्यात्मा िैं। 

मननस वचनस काये पणु्यपीयषूपणूािः 
र्िभवुनमपुकारश्रजे्ञणनभः प्रीणयन्द्तः । 
परगणुपरमाणून्द्पवितीकृत्य ननत्य ं

ननजहृहद र्वकसन्द्तः सज्ञन्द्त सन्द्तः हकयन्द्तः ॥ 

 

॥िररॐ॥ 
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His Holiness 

Mrs. Ameesha Surinder Vasudeva  
Yamuna Nagar 

Namo Narayana, 

Vasudeva family have been under Swamiji's blessings more than 30yrs. I 

was overwhelmed to receive Swamiji's kripa when I was expecting my son. 

Swamiji is a great Saint, he takes care of each and everyone who are in contact 

with his Holiness. He predicted at early stage of my pregnancy that the child 

will be delivered on Hanuman Jayanti. With God’s grace and Swamiji's kripa my 

son was born on the same day .... Hanuman Jayanti. 

We were very lucky and overjoyed when Swamiji gave my son his name 

....Pranav when he was just 40 days old. He has mesmerizing power of speech 

which inspires  a person to progress into righteous path. I wholeheartedly 

thank Swamiji for choosing us to be under his guidance.  
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િવાતોમખુી પ્રસતભા  
શ્રી હમે ાંત જગભુાઇ િાંઘવી 
મુાંબઈ 

પરમ પજૂ્્ સ્વામીજી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજનો અમારા પદરવાર પર હાંમેશા પે્રમ-િદ્દભાવ 

રહલેો છે, જે અમારુાં અહોભાગ્્ છે. સ્વામીજીનુાં સવરલ સવરાટ વ્્સ્તતતવ, િવાતોમખુી પ્રસતભાથી તેમના 

િાંપકામાાં જે આવે તે તેમનાથી પ્રભાસવત થઇ જા્ છે. તેમની િરળતા, સનખાલિતા, ગહન જ્ઞાન, વાણી, 

િમ્સચૂકતા, દીધારષ્ષ્ટ, િાંચાલન શસ્તત અદ્દભતુ છે. તેમની પાિેથી ઘણુાં શીખવા, જાણવા, અનભુવવા 

મળયુાં છે.  

થોડા વર્ા પહલેાાં સ્વામીજી અહીં મુાંબઇમાાં વ્હોરાઓના વડા મલુ્લાજીની જન્દ્મ શતાબ્દીમાાં ૧૦૦ 

િમહૂલગ્નના પ્રિાંગ ેપધા્ાા હતા. જે વડામલુ્લાજીની એક ઝાાંખી કરવા લોકો આખો દદવિ રસ્તા પર 

રાહ જોઇને ઊભા રહ,ે તેમનાાં નજીકથી દશાન કરવાનો લ્હાવો અમને સ્વામીજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થ્ો 

હતો. તે પ્રિાંગે સ્વામીજીએ વ્્ાખ્્ાન આપ્યુાં અને લગ્નના િાત ફેરાનુાં મહતવ િમજાવી બધા વ્હોરા 

નવયવુકોને માંત્રમગુ્ધ કરી દીધા હતા. અમે પણ આવુાં અદ્દભતુ રશ્્ જોઇ અવાચક બની ગ્ા હતા. 

વડામલુ્લાજીએ અત્ાંત ખશુ થઇ સ્વામીજીનુાં ઉમળકાભેર બહમુાન કયુ ં હત ુાં અને સ્વામીજીના સશષ્્ 

તરીકેનુાં માન આપી અમને પણ શાલ ઓઢાડી હતી. આ અદ્દભતુ પ્રિાંગ અમે હાંમેશા વાગોળીએ છીએ. 

એક વખત સ્વામીજી મુાંબઈથી મોરેસશ્િ આધ્્ાત્તમક ્ાત્રા પર જઇ રહ્યા હતા. અમે 

સ્વામીજીને બ ે હાફૂિ કેરીની પેટીઓ ત્ાાં ભતતોને પ્રિાદમાાં વહેંચવા આપી. મોરેસશ્િ એરપોટા પર 

કસ્ટમ અસધકારીએ સ્વામીજીને કેરીઓ બહાર લઇ જવાની ના પાડી. સ્વામીજીએ તેમને પછુયુાં, ‘તમે મને 

કેરી નદહ લઈ જવા દો, તો કેરીનુાં તમે શુાં કરશો?’ અસધકારીઓએ કહ્ુાં, ‘અમે ફેંકી દઇશુાં.’ સ્વામીજીએ 

કહ્ુાં, ‘કેરીઓ ફેંકી કેમ દેવા્? હુાં તે તમારી િામે જ ખાઇ જાઉં છાં.’ એમ કહી સ્વામીજી પેટીઓ ખોલવા 

લાગ્્ા. ત્ારે કસ્ટમ અસધકારીએ તેમની પ્રસતભાથી પ્રભાસવત થઇ, કેરીઓ લઇ જવાની તેમને છૂટ 

આપી. આ એમની આતમશસ્તતનો પ્રભાવ હતો. સ્વામીજીએ આ પ્રિાંગ અમને વણાવ્્ો, ત્ારથી કેરી 

ખાતા અમે સ્વામીજીને ખબૂ ્ાદ કરીએ છીએ. આવા અનેક િાંસ્મરણો સ્મસૃતપટ પર તાજાાં છે. જે અમને 

પે્રરણા અને માગાદશાન આપે છે. પજૂ્્ સ્વામીજીને અમારા પ્રણામ અને ‘શતમ ્જીવ શરદઃ’ ની પ્રભનેુ 

પ્રાથાના. 
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‘અસ્સ્તતવ’ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િરસ્વતી  
શ્રી રવીન્દ્રરા્ નરોત્તમરા્ રાણા, મુાંબઇ 
Retd. Marketing & Sales head  

GSK (Glaxo Smith Kline) 

Prayas Charitable Trust  

(Teaching underprivilaged children) 

Accupressurist  

(Honorary service in three centers) 

 

‘અસ્સ્તતવ’ ના એક શબ્દમાાં બ ેશબ્દો નો િમાવેશ થ્ેલો છે. જે આપ િૌ જાણતા જ હશો. 

ચમાચક્ષથુી અનેક ભાવકુ લોકો નમન, પ્રણામ, િાષ્ટાાંગ દાંડવત પ્રણામ સવગેરે કરતાાં જ હો્ 

છે. જેનુાં એક કારણ હોઈ શકે - ભગવાાં વસ્ત્રધારી વ્્સ્તત િાધ ુિન્દ્્ાિી. પરાંત ુમોટા ભાગના લોકોમાાં 

અંતઃચક્ષનુો િદ્ઉપ્ોગ જવલ્લ ેથતો હો્ છે. એટલે જ મને "અસ્સ્તતવ" શબ્દના ઉપ્ોગ સવરે્ 

સ્ફુરણા થઇ. "અસ્સ્ત" એટલે હ્ાતી અને "તવ " વ્્ાકરણની રષ્ષ્ટએ પ્રત્્ કહવેા્. 

જો આપણ ે સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજીને ફતત ભગવાાં કપડાાંધારી આશ્રમના પ્રમખુ તરીકે જ 

સનહાળ્ા - નીરખ્્ા - ઓળખ્્ા હો્ તો મને લાગ ે છે કે તે આપણી અધરૂપ કહવેા્. સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજીના અસ્સ્ત અને તવ સવશે આપણ ેિદાંતર અજ્ઞાની કહવેાઈએ. 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજીનુાં અસ્સ્તતવ જે શારીદરક - સ્થળૂ શરીર નદહ પરાંત ુસકૂ્ષ્મ - infinite - 

શરીર અને તવ. 

"તવ" એટલેજ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી. 

િાદહત્ ની રષ્ષ્ટએ તો "તવ " પ્રત્્ જ છે. ખરેખર તો "તવ' ની અનભુસૂત જ મહતવની છે. 

તમે જો ખરે જ અંતઃ સ્ફુરણા અને અંતઃચક્ષ ુનો ઉપ્ોગ કરો તો જ્્ાાં પણ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 

ઉપસ્સ્થત થવાના હો્ - તેઓની ઉપસ્સ્થસત પહલેાાં તેઓના પ્રભાવશાળી સ્પાંદન તમને જરૂર સ્પશા 

કરી જશે. આ પદરસ્સ્થસતનો મેં અનભુવ ક્ો છે અને મારા વડનગરા નાગર િમાજના ઘણાાં લોકોએ 

આ અનભુસૂત સવશે જાણકારી આપી છે. જ્ારે જ્ારે શ્રી વડનગરા નાગર માંડળ - મુાંબઈના 

િમારોહમાાં સ્વામીજી પધા્ાા ત્ારે ત્ારે તેઓના નામ માત્રથી વાતાવરણ ચાર્જ થઈ જતુાં. આ જ 

"તવ " નો અથા પ્રતીસત કે અહિેાિ કહી શકીએ. 

બાળકોનો િમદુા્ કે વ્સ્ક લોકોને િાંબોધન/ વ્્ાખ્્ાન કરતા જો તમે સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજીને િાાંભળ્ા હો્ તો તેમની વાણીથી જ્ઞાનગાંગાનો  અસ્ખલલત પ્રવાહ કદી પણ તસનક 
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સવર્્ પદાથાથી સવચલલત ન થા્. એટલે જ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજીનુાં અસ્સ્ત -"તવ" એટલે જ્ઞાન. 

સ્વામીજી િાથે મને કા ા્ કરવાનો બહ ુજ ઓછો અવિર પ્રાપ્ત થ્ો છે પરાંત ુઆશ્રમની 

વાસર્િક ્ોજના પ્રમાણે તેઓના રઢ સનધાાર દ્વારા જ આદદવાિી સવસ્તારના લોકોની િેવાને મતૂા 

સ્વરૂપ આપી શક્ા. આજ છે સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િરસ્વતી નુાં "તવ " રઢ સવશ્વાિ, ધારણા અને 

સનધાાર. 

આશરે દશેક વરિ પહલેાનો એક દકસ્િો અહીં નોંધુાં છાં જે સ્વામીજીના રમજુી સ્વભાવને 

પ્રદસશિત કરે છે. એક િમી િાાંજે હુાં આશ્રમના પ્રાાંગણમાાં લટાર મારતો હતો. મારા પતનીશ્રી પણ 

આશ્રમમાાં િાથે હતા. સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજીએ મને કહ્ુાં "ચાલો ગાડીમાાં બિેી જાઓ." હુાં તરત 

તેઓની અનજુ્ઞા પ્રમાણ ેગાડીમાાં બેિી ગ્ો. 

સ્વામીજીએ મને કહ્ુાં "તમે કેવા છો? ક્ાાં? શુાં? કેમ? જાણ્્ા પછૂયા વગર ગાડીમાાં બેિી 

ગ્ા" મેં કહ્ુાં "તમારા પદરિરમાાં છાં માટે આપનો હુકમ માનવો જ રહ્યો." પાછાાં વળતા મોડી રાત 

થઇ ગઈ. ત્ારે મારા શ્રીમતીજીનો ફોને આવ્્ો. 

સ્વામીજીએ પછુયુાં "કોનો ફોન છે?" મેં કહ્ુાં, "મારા પતનીનો." સ્વામીજીએ કહ્ુાં, "એમને 

લચિંતા હશે કે મારા પસતનુાં મુાંડન કરાવીને, બાવો બનાવીને લઇ જશે તો?" આજ સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજીનો અસ્સ્ત-"તવ" એટલ ેપે્રમ, લાગણીને રમજુી સ્વભાવ. 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િરસ્વતીએ માનવ કલ્્ાણ માટે પોતાનુાં અસ્સ્ત - તવ સનમાાણ કયુ.ં 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િરસ્વતીનુાં અસ્સ્તતવ એટલે હતે,ુ કારણ, આવશ્્કતા, વ્્ાખ્્ાન, 

જ્ઞાન, સવચાર પ્રમાણ, સવશ્વાિમ્ રઢધારણા, સનધાાર, પે્રમ, લાગણી અને રમજૂના તવ થી િભર. 

આવા અનેક "તવ" સ્વામીજી ધારણ કરે છે. જો એકાદ "તવ" સ્વામીજીના આશીવાાદથી આપણ ેગ્રહણ 

કરી શકીએ તો આપણ ેઆપણા જીવનમાાં આપણુાં કાંઈક "અસ્સ્તતવ" પામી શકીએ. 

ૐ નમો નારા્ણ. 
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ભારતનાાં પ્રમખુ િાંતોમાાંના એક :  

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી : મઠુ્ઠી ઉંચેરુ િાધતુવ ! 

શ્રી પ્રફૂલ પાંડયા 
મુાંબઈનાાં જાણીતા અખબારોનાાં  
સપુ્રસિદ્ધ કસવ-પત્રકાર અને  
પવૂા મખુ્્ તાંત્રી 

માત્ર ભગવાાં વસ્ત્રો ધારણ કરનાર વ્્સ્તત એટલે િાધ ુ એવુાં િમીકરણ સ્વીકારતો િમાજ હવે 

બદલા્ો છે. િમાજની િાધ ુિમાજ અંગેની જે રૂદઢગત માન્દ્્તાઓ અને ગેર-માન્દ્્તાઓ હતી તે હવે લગભગ 

નેસ્તનાબદૂ થઈ છે. તેનાાં પા્ામાાં ભારતવર્ાનાાં કેટલાાંક અત્ાંત તેજસ્વી િાંતોની ક્રાાંસતકારી સવચારધારા, ઉચ્ચ 

આદશો અને િામાત્જક િામેલગીરી િાથેનાાં મહા પરુૂર્ાથાનુાં મોટુાં ્ોગદાન રહલેુાં છે. ભારત િાંતો 

મહાતમાઓની ભસૂમ છે.  

દેશને દદશાદોર આપી િાચા માગ ેદોરવામાાં આપણાાં દેશની અગ્રણી આધ્્ાત્તમક િાાંસ્કૃસતક િાંસ્થા 

"શ્રી દદવ્્ જીવન િાંઘ "નો છેક આરાંભથી જ મહતવનો અને મલૂ્્વાન ફાળો રહ્યો છે. પરમ વાંદની્ શ્રી 

સશવાનાંદ સ્વામીજી આ િાંસ્થાનાાં સ્થાપક પ્રણેતા રહ્યાાં છે. દદવ્્ જીવન િાંઘનુાં વડુાંમથક હૃર્ીકેશમાાં છે અને 

ભારતભરમાાં તેની શાખાઓ કા ા્રત છે. સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી છેલ્લાાં ચારેક દા્કાથી દદવ્્ જીવન 

િાંઘના અમદાવાદ આશ્રમનુાં સુાંદર અને સચુારુ િાંચાલન કરી રહ્યા છે. શ્રી સશવાનાંદ સ્વામીજીની અનેકસવધ 

ઉજ્જ્વળ પરાંપરાઓને ભગીરથ પદરશ્રમ, આગવી અને સવસશષ્ટ એવી કા ા્ પધ્ધસત તથા પોતાની ગસતશીલ 

પ્રસતભા િાથે આગળ વધારનાર સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી પોતાનાાં માનવ િેવામાાં િમસપિત તથા અથાપણૂા 

આયષુ્્નાાં પાંચોતેર વર્ા પદરપણૂા કરી રહ્યાાં છે તે િમગ્ર ભારતી્ િાધ ુિમાજના ક્ષેતે્ર એક અત્ાંત નોંધપાત્ર 

અને અદ્ધદ્વતી્ ઘટના છે.  

આજના આધસુનક અને ટેકનોલોજીના યગુમાાં પણ િાધિુ ાંસ્થાનોને Outdated ન થવાાં દેનાર અને 

આધસુનક િમાજની આશાઓ-આકાાંક્ષાઓ િાથે કદમ કદમ પર તાલ સમલાવી લોક કલ્્ાણની અનેકસવધ 

િર્જનાતમક પ્રવસૃત્તઓ કરનાર સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી એક મઠુ્ઠી ઉંચેરાાં િાધપુરુૂર્ છે. ધમા, સવજ્ઞાન, સશક્ષણ, 

િમાજકારણ અને રાજકારણનાાં પ્રખર અભ્્ાસ ુઅને જાણકાર સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી આજનાાં િમ્નાાં 

એક મૌલલક લચિંતક, સવચારક અને દફલસફૂ છે. ્ોગના ક્ષેતે્ર તો સ્વામીજી આંતરરાષ્રી્ ખ્્ાસતપ્રાપ્ત મહસર્િ 

છે. દેશ સવદેશનાાં હજારો લોકોએ તેઓની પાિેથી ્ોગનુાં સશક્ષણ અને તાલીમ પ્રાપ્ત ક્ાં છે. બાબા રામદેવની 

ભાર્ામાાં કહીએ તો સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી ખરાાં અથામાાં એક મહાન ્ોગસર્િ છે. આપણી ઋસર્ પરાંપરાનાાં 

વાહક, ચાલક સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી એટલે દદવ્્તાનો િાક્ષાતકાર! તેમની પાિે બેિવાથી આપણા 
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વાઈબ્રેશન્દ્િ બદલાઈ જા્. અિાંખ્્ અનુ્ ા્ીઓ અને ભતતજનોને અનેક વાર તેઓશ્રીની ચમતકાદરક 

કૃપાપ્રિાદી પ્રાપ્ત થઈ છે.  

રાત દદવિ િતત પદરશ્રમ અને ગસતશીલ કામગીરીમાાં ગળાડબૂ વ્્સ્ત રહનેાર સ્વામી શ્રી 

અધ્્ાતમાનાંદજી માનવજાતનાાં માંગલ કલ્્ાણ માટે િેવાઓ આપી રહ્યાાં છે ત્ારે આપણે િૌ તેઓશ્રીને અમતૃ 

મહોતિવ સનસમત્ત ેહાદદિક અલભનાંદન આપી વાંદન કરીએ અને સ્વામી શ્રી સશવાનાંદજી, સ્વામી શ્રી લચદાનાંદજીના 

આશીવાાદ િાથે પરમ પજૂ્્ શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજીને િો વર્ાથી ્ે સવશેર્ દીઘાાય ુપ્રાપ્ત થા્ તેવી પ્રભ ુપ્રાથાના 

કરીએ! સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી સવશે તો ઘણુાં ઘણુાં લખી શકા્ પરાંત ુગાગરમાાં િાગર િમાવવાના આ 

પ્ર્તન િાથે સ્વામીજીનાાં પસુનત ચરણોમાાં, તેમની પાવન સનશ્રામાાં મારા નતમસ્તક વાંદન તથા િૌ કોઇને 

મારા હૃદ્પવૂાકના ૐ નમો નારા્ણ ! 
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પ્રેમસ્વરૂપ સ્વામીજી  
શ્રી પ્રમોદભાઇ દેિાઇ 
જી.આઇ.ડી.િી., અંતલશે્વર 

પજૂ્્ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં આવવાનો લહાવો સ્વ.સમુનભાઇ દેિાઇ, ભરૂચ દ્વારા મળ્ો. 

ભરૂચ અંતલેશ્વરમાાં ્ોગ સશલબરના આ્ોજન દરસમ્ાન સ્વામીજીના િહવાિમાાં િતત રહવેાનુાં. િવારે 

૩.૩૦ વાગે ઊઠીને િતત પ્રવસૃત્તમાાં રહી રાતે્ર ૧૨.૦૦ વાગે સવૂાનુાં. િવારે પ.૦૦ થી ૭.૦૦ ્ોગાિન, 

ત્ારબાદ સનત્ કમા બાદ ૯.૦૦ થી બપોર સધુી ્ોગાભ્્ાિીના ઘરે મલુાકાત, ત્ારબાદ ભોજન, બપોરે 

૩.૦૦ થી ૬.૦૦ ફરીથી મલુાકાત, ૭.૦૦ થી ૮.૦૦ આધ્્ાત્તમક પ્રવચન. રાતે્ર િતિાંગીને ઘરે ભોજન. 

રાતે્ર ૧૧.૦૦ વાગે ઘરે. આ િમ્ દરસમ્ાન કદી પણ મેં સ્વામીજીની કૃપાથી થાક અનભુવ્્ો નથી. 

હાંમેશા સ્ફૂસતિનો અનભુવ થ્ો છે. 

સ્વ. સમુનભાઇ કહતેા કે, સ્વામીજી મહસર્િ દુવાાિાનુાં સ્વરૂપ છે. પરાંત ુમને કદાસપ તેમના ક્રોધનો 

અનભુવ થ્ો નથી. હાંમેશ સનમાળ પે્રમ જ અનભુવ્્ો છે. મલુાકાત દરસમ્ાન સવસવધ પ્રદેશના લોકોને 

ઘરે તેઓની મલુાકાત િમ્ે સ્વામીજી તે લોકોની ભાર્ામાાં જ વાત કરતા, કોઇ કહ ેસ્વામીજી અમારા 

િાઉથ બાજુના છે, કોઇ કહતે ુાં સ્વામીજી અમારા બાંગાળના છે, એટલી િાહત્જકતાથી તેઓ વાત કરતા. 

સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં રહી મને સવસવધ ભાર્ા પરની તેમની પકડના પ્રભતુવનો પણ અનભુવ થ્ો. 

સ્વામીજીએ અંકલેશ્વર જેવી કેમીકલ એસ્ટેટમાાં ફૂલહારથી તેમનુાં સ્વાગત થા્ તેના બદલ,ે 

વકૃ્ષોના છોડ વાવી સ્વાગત કરવાની નવી પ્રથા શરૂ કરી. પ્ાાવરણના જતન માટે એસ્ટેટમાાં 

વકૃ્ષારોપણની પહલે કરાવી. 

ભરૂચ હૉસ્સ્પટલનો એક પ્રિાંગ આજે પણ મને ્ાદ છે. સ્વામીજી હૉસ્સ્પટલની મલુાકાતે આવ્્ા 

હતા. સ્વ. સમુનકાકાએ હૉસ્સ્પટલના સ્ટાફનો પદરચ્ કરાવ્્ો. ત્ારે એક મસુ્સ્લમ નિા માટે કહ્ુાં કે, ‘આ 

બહને હૉસ્સ્પટલમાાં ખબૂ િેવા આપે છે. પરાંત ુએમને એક પણ િાંતાન નથી.’ ત્ારે સ્વામીજીએ કોઇ 

મસુ્સ્લમ ધમાગરુુએ આપેલી ચાદર ઓઢાડી તે બહનેને કહ્ુાં કે, ‘જા તારૂાં કલ્્ાણ થશે.’ ત્ારબાદ એ 

બહનેને ગભા રહ્યો. એમનુાં ગભાાશ્ નાનુાં હોવાથી ગભાાશ્ની નાળમાાં ગભા રહ્યો. હાલમાાં આ બહનેની 

દીકરી ધો.૧૨માાં અભ્્ાિ કરી રહી છે. આમ િાચા િાંતના આશીવાાદ પ્રભ ુપણ િાાંભળતા હો્ છે.  

સ્વામીજીની મારા પર અિીમકૃપા છે. હાંમેશા મારા આરોગ્્ માટે િતત લચિંતા કરે છે. એક 

અઠવાદડ્ા માટે આશ્રમ પર બોલાવી, બે પ્રસશક્ષક દ્વારા ્ોગ પ્રાણા્ામ કરાવ્્ા. મેં મારા જીવનમાાં કોઇ 

િાંતનો આટલો સનમાળ પે્રમ કે લાગણી જોઇ નથી. જે લાગણી મેળવી હુાં મારી જાતને ધન્દ્્ અનભુવુાં છાં. 

હાલમાાં જે રાષ્રી્ સ્વચ્છતા અલભ્ાન ચાલે છે તેની શરૂઆત સ્વામીજીએ વર્ો પહલેાાં અમલમાાં મકૂી 

દીધેલી છે. આશ્રમનો કોઇ પણ તહવેાર હો્, સ્વામીજીનો પસવત્ર પ્રિાદ અવશ્્ કુદર્ર દ્વારા આવે જ. 
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આટલો સ્નેહ, સનમાળતા અને મારા જેવી વ્્સ્તત પ્રત્ેનો ભાવ કોઇ િાંતમાાં મેં જો્ો નથી. આવા િાંતને 

પ્રભ ુદીઘાાય ુબક્ષે એવી િાચા હૃદ્થી પ્રાથાના છે. જેથી િમાજનુાં કલ્્ાણ થા્. ૐ 
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િવાગણુ િાંપન્ન સ્વામીજી 
શ્રીમતી નલલની ્જ્ઞેશ દેિાઇ 
વલિાડ 

મારા કાકાિિરા મ.ુશ્રી નવનીતરા્ પરાગજી દેિાઇ, દહરેાદૂન, હરદ્વાર દેવદારના લાકડાના 

વેપાર અથે જતા ત્ારથી િદ્દગરુુદેવ શ્રી સ્વામી સશવાનાંદજી મહારાજના દશાને જતા.  

મારા દાદાિિરા ડૉ. પરાગજી દેિાઇ, જેઓ આંખના ડૉતટર હતા, જેમણે ૧૯૨૦માાં વલિાડમાાં 

આંખનુાં ધમાાદા દવાખાનુાં ચાલ ુકયુ ંહત ુાં, જે આજે ૧૦૦ વરે્ પણ સનઃશલુ્ક આંખના અદ્યતન મશીનો િાથે 

જનતાની િેવારત છે. તેઓ પણ પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી સશવાનાંદજી મહારાજના દશાને જતા હતા. આમ 

પાાંચ પેઢીથી અમારુાં કુટુાંબ સશવાનાંદ આશ્રમ િાથે જોડા્ેલુાં છે. પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજ િાથે આ દદવ્્ િાંબાંધ વધ ુગાઢ બન્દ્્ો. 

૧૯૮૨ની િાલથી પજૂ્્ સ્વામીજી અમારે ઘરે પધરામણી કરે છે. ૧૯૮૨માાં મારી ચોથી પતુ્રી 

કૌશાનીનુાં આગમન થયુાં ત્ારે મારા િાસએુ પજૂ્્ સ્વામીજી િમક્ષ પતુ્રરતન માટે આશીવાાદ માગ્્ા. 

ત્ારે કેરીની િીઝન હતી. સ્વામીજીએ પે્રરણા કરી કે પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના 

ઉપવાિ દરસમ્ાન પારણાાં અમારી વાડીની હાફૂિ કેરીથી કરાવવા એટલે અમે કેરીનુાં પાિાલ દહરેાદૂન 

મોકલ્યુાં. જેના આશીવાાદ રૂપે અમને એક પત્ર મળ્ો જેની િાથે સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના હાથમાાં 

એક દીકરો છે તેવો ફોટો મળ્ો. ત્ાર બાદ તેમના પરોક્ષ આશીવાાદથી અમારા ઘરે પતુ્રરતનનો જન્દ્મ 

થ્ો. 

દર વરે્ અમે સ્વામીજીના ્ોગાિન અને પ્રવચનોની સશલબરનુાં આ્ોજન કરતા. સ્વામીજી 

અમારા ઘરે આવીને રહતેા. સ્વામીજીની ઉપસ્સ્થસતમાાં ઘરમાાં િવાત્ર આનાંદ આનાંદ છવાઇ જતો અને એક 

અઠવાદડયુાં તો આંખના પલકારામાાં પિાર થઇ જતુાં.  
િાલ ૧૯૮૪માાં પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ સતથલ બાંધસુત્રપટુીના આશ્રમમાાં 

પધા્ાા હતા. ત્ારે મારા કાકાિિરા મ.ુ નવનીતરા્ દેિાઇને ત્ાાં એમણ ેપધરામણી કરી હતી. પજૂ્્ 

સ્વામીજીએ ગરુુમહારાજને અમારા દીકરા પ્રસતકની વાત કરી તો ગરુુદેવે તેને હાથમાાં લઇ આશીવાાદ 

આપ્્ા, એ ઘડીએ અમે ખબૂ જ ભાવસવભોર થઇ ગ્ા હતા. અમારા દીકરા પ્રસતકને િાક્ષાત 

નારા્ાણસ્વરૂપ ગરુુદેવના આશીવાાદ મળે એવો સુાંદર અવિર આપવા માટે અમે સ્વામીજીના ખબૂ 

આભારી છીએ. 

પજૂ્્ા લીલાબા(મારા િાસમુા)એ સ્વામીજીને પ્રસતકની ્જ્ઞોપસવત સવસધ પજૂ્્પાદ ગરુુદેવને 

હાથે થા્ તેવી ઇચ્છા વ્્તત કરી. સ્વામીજીએ ગરુુદેવની આજ્ઞા માાંગી. તે ્ોગ પ્રસતક તેર વર્ાનો થ્ો 
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ત્ારે આવ્્ો. સ્વામીજીએ અમને હૃર્ીકેશ બોલાવ્્ા. બધી સસુવધા સ્વામીજીએ જ કરી રાખી હતી. એ 

િમ્ે મારા ભાઇઓને હૃર્ીકેશ આવવુાં ફાવે તેમ ન હત ુાં તો સ્વામીજીએ કહ્ુાં, ‘હુાં જ પ્રસતકના મામા!’ 
ત્ારથી હુાં મારી જાતને બહ ુજ ભાગ્્શાળી માનુાં છાં કે સ્વામીજીએ મને બહને માની. મારી લાગણી હુાં 

શબ્દમાાં વણાવી શકુાં તેમ નથી.  

પજૂ્્ સ્વામીજીની અમારા ઘરે પધરામણી થતી તો તેઓ અમારા ઘરમાાં એક િામાન્દ્્ િભ્્ની 

જેમ જ રહતેા. એક દદવિ ભોજનપ્રિાદ ગ્રહણ કરીને ઉઠયાાં અને મેં સ્વામીજીને કહ્ુાં,‘મારી દીકરી 

ઉમાલીએ કથ્થકમાાં સવશારદ કયુ ં છે અને કૌશાનીને બે વર્ા બાકી છે.’ તો સ્વામીજીએ બાંને દીકરીઓ 

િાથે પહલેા વર્ાના તોડાથી લઇ િાત વર્ાના તોડા સવશે ચચાા કરી પછી મારી બાંને દીકરી અને 

સ્વામીજી ત્રણે જણાએ કથ્થક નતૃ્ ચાલ ુકયુ.ં બાંને દીકરીઓ અધેથી બેિી ગઇ પરાંત ુસ્વામીજીએ િાત 

વર્ાના તોડા પરૂા ક્ાા. 

એકવાર અમે મારા સગુમિાંગીતના ગરુુજીને બોલાવી ઘરે િતિાંગ રાખ્્ો. સ્વામીજીએ તેમને 

્મન રાગ પર ભજન ગાવાનુાં કહ્ુાં. ગરુુજીએ ગાવાનુાં શરૂ કયુ ં અને સ્વામીજી આંખ બાંધ કરી તેનો 

રિાસ્વાદ માણી રહ્યા હતા. બે અંતરા પછી ગરુુજીએ રાગ બદલ્્ો. સ્વામીજીએ તરત આંખ ખોલીને કહ્ુાં 

કે, ‘આમ રાગ બદલો તો ના ચાલે. ભજન ્મનમાાં જ પરુૂાં કરો.’ શાસ્ત્રી્ િાંગીતનુાં સ્વામીજીને િાંપણૂા 

જ્ઞાન છે. ત્ારબાદ તેમના તબલા સવશારદ પતુ્ર િાથે સ્વામીજીએ અદ્દભતુ િાંગત કરી. ખરેખર! 

સ્વામીજી િવાગણુિાંપન્ન છે તેનો અમે િાક્ષાત અનભુવ ક્ો.  

એકવાર અમે સ્વામીજી િાથે કારમાાં લબલીમોરા જતા હતા. કારના રાઇવરનુાં નામ અશરફ હત ુાં. 

તે મિુલમાન હતો. સ્વામીજીએ આખા રસ્તે તેની િાથે ઉદુામાાં વાત કરી, હુાં તો અવાક્ થઇ ગઇ. અશરફે 

કહ્ુાં,‘સ્વામીજી જાણે છે એટલુાં ઉદુા  તો હુાં પણ નથી જાણતો.’ 

્જ્ઞેશભાઇએ એક વાર સ્વામીજીને કહ્ુાં, ‘નલલની લગ્નગીતો ગાવા જા્ છે.’ સ્વામીજીએ મને 

લગ્નગીત ગાવાનુાં કહ્ુાં. હુાં હજી સવચારતી હતી કે કયુાં ગીત ગાવુાં ત્ાાં સધુીમાાં તો સ્વામીજીએ ત્રણ-ચાર 

લગ્નગીતો ગાઇ નાાંખ્્ા.  

શ્રી ડોલરરા્ માાંકડ, િૌરાષ્ર રાજ્્ના સશક્ષણ પ્રધાનના ખબૂ જ સવદ્વાન એવા એમના પતુ્રી 

તરૂલતાબેન અને તેમના પસત આચા ા્ િાહબે બપોરે બાર વાગ્્ે સ્વામીજીને મળવા આવ્્ા. િવે ભતતો 

વાતો કરતા બેઠા હતા. સ્વામીજીએ તરૂલતાબેનને કહ્ુાં, ‘તમારી દીકરીના લગ્નપ્રિાંગે તમે લખલેુાં 

માંગલાષ્ટક ગાવ.’ તરૂલતાબેન ્ાદ કરતા હતા, ત્ાાં તો સ્વામીજીએ આખુાં માંગલાષ્ટક ગાઇ િાંભળાવ્યુાં 

અને બધા હિતા હિતા જમવા ગ્ા. 

અમદાવાદ, સશવાનાંદ આશ્રમમાાં અષ્ટલક્ષ્મી ભવનમાાં પ્રાણપ્રસતષ્ઠા મહોતિવ હતો. ઊનાળાની 

૪૦ ડીગ્રી જેટલી ગરમીને કારણે મેં આ પ્રિાંગે કેરાલાની િફેદ જરીબોડારવાળી કોટન િાડી પહરેી હતી. 
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મખુ્્ કળશ મારા સશરે લવેાનો હતો. હુાં ગઇ તો સ્વામીજી કહ ેઆ શભુ કા ા્માાં િફેદ રાંગ ના ચાલે. 

સ્વામીજીને પ્રિાંગોલચત કેવા વસ્ત્રપદરધાન કરવા જોઇએ તેનુાં પણ અદ્દભતુ જ્ઞાન છે. હુાં પાછળ હઠી ગઇ. 
પણ સ્વામીજીએ મને બોલાવીને મોટો કળશ મારા સશરે મકૂ્ો અને અમે ભવનમાાં પહોંચ્્ા ત્ારે ગરુુદેવ 

શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજે કળશ મારા સશરેથી લીધો અને એનાાં પસવત્ર જળથી જ્્ાાં શ્રી્ાંત્ર 

પધરાવવાનુાં હત ુાં ત્ાાં સવસધ કરી. મારી એ ઘડી અદ્દભતુ સવુણા ઘડી હતી. જેને હુાં ક્ારે્ સવિરી નહીં 

શકુાં.  

એક વાર સ્વામીજીનુાં ધ્્ાનિત્ર વલિાડ કન્દ્રી તલબમાાં ્ોજાયુાં હત ુાં. હોલમાાં િવે ભતતોની આંખ 

બાંધ હતી. મને કોઇનો સ્પશા થ્ો એવો અહિેાિ થતાાં મારી આંખ ઉઘડી ગઇ. અને મેં શુાં જોયુાં? 

ધ્્ાનસ્થ સ્વામીજીની ચારેકોર િોનેરી રાંગની આભા હતી. આ..હાહાહા.... તેજસ્સ્વતાનો િાક્ષાતકાર.... 

અવણાની્......  
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ગરુુ લબન કૌન બતાવે બાટ  
શ્રી પ્રતાપ રમણલાલ દેિાઇ 
ખેતી (ઑગેસનક), વલિાડ 

પરમ વાંદની્ પજૂની્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથેનો દદવ્્ િાંબાંધ ૧૯૯૫થી શરુ 

થ્ો છે. એટલ ેસ્વામીજીના અમતૃ મહોતિવે ૭૫/૨૫નો િાંબાંધ ્ોગ. 
મુાંબઈના ચે્બરુ ખાતે બીએપીએિ િાંસ્થાના ઉપક્રમે સવશ્વવાંદની્ પજૂ્્ પ્રમખુસ્વામીના અમતૃ 

મહોતિવનુાં આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. તે િમ્ે સવશ્વભરમાાંથી પધારેલા િાંતો તથા િદ્દગરુુઓ દ્વારા 

અલભવાદન કા ા્ક્રમમાાં પજૂ્્ સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજે ૭૫ સશક્ષાપત્રીનો હાર પજૂ્્ પ્રમખુ 

સ્વામીને પહરેાવ્્ો હતો. ત્ારે આ દદવ્્ દશાનનો મને લાભ મળ્ો હતો. મારા માટે સ્વામીજીના આ 

પ્રથમ દશાન હતા. પછી તો ખબર પડી કે સ્વામીજી વલિાડમાાં મારા પરમ સમત્ર શ્રી ્જ્ઞેશભાઇને ત્ાાં 

પધા્ાા છે, તો હુાં એમને ત્ાાં િાંધ્્ાકાળે સ્વામીજીના દશાન કરવા ગ્ો. એ દદવ્્ પળો મારા જીવનની 

ધન્દ્્ પળો હતી. 
એ વખતે સ્વામીજી વલિાડમાાં ૩-૪ દદવિ રોકા્ા હતા, તે દરસમ્ાન િાંધ્્ાકાળના વ્્ાખ્્ાન 

પ્રવચનોમાાં હાજર રહી એમના શ્રીમખુ ેિાંતવાણીના લાભ થકી એમનામાાં જ્ઞાની િાંતના દશાન થ્ા. આ 

રીતે સ્વામીજીના દદવ્્ િાંિગાથી મારા જીવનની આધ્્ાત્તમક ભસ્તતમાગા પ્રકરણની શરૂઆત થઇ. 

દદવ્્ જીવન િાંઘ- વલિાડ ખાતે કા ા્રત હત ુાં. પરાંત ુ ઘણાાં વર્ોથી એમાાં કોઇ કા ા્ક્રમ થ્ા 

નહોતા. મ.ુશ્રી ્જ્ઞેશભાઇ િાથે ચચાા સવચારણા થઇ અને દદવ્્ જીવન િાંઘને પનુઃ જીવાંત કરવા માટે પ.ૂ 

સ્વામીજીની દર વરે્ વલિાડ પધરામણી કરવાનુાં નક્કી કયુ.ં પજૂ્્ સ્વામીજી પણ આનાંદથી દર વર્ાના 

કા ા્ક્રમની તારીખ આપતા રહ્યા. દર વરે્ સ્વામીજી વલિાડ પધારે એટલે િવારે ્ોગાિન સશલબર, 

ત્ારબાદ ભતતોને ત્ાાં પધરામણી અને િાંધ્્ાકાળે સવસવધ ધમાશાસ્ત્રો ઉપર વ્્ાખ્્ાનના કા ા્ક્રમો થકી 

વલિાડ કેન્દ્ર ધબકતુાં થઇ ગયુાં. એની િાથે િાથે સ્વામીજી િાથે આત્તમ્તા અને પે્રમભાવ વધતો ગ્ો. 

હુાં સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ ખાતે પણ દર વરે્ કા ા્ક્રમમાાં ભાગ લેતો રહ્યો છાં અને મને આશ્રમમાાં 

િેવા આપવાનુાં િદ્દભાગ્્ પ્રાપ્ત થતુાં રહ્ુાં છે. 

મારા નવા મકાનના ખાતમહુતૂા વખતે, મકાનના માંગળપ્રવેશ િમ્ે, મારી દીકરી-દીકરાના 

લગ્નપ્રિાંગે પણ સ્વામીજીએ ઉપસ્સ્થત રહી અમારા દરેક પ્રિાંગને માંગળમ્ બનાવ્્ા છે, એ મારા 

હૃદ્ની ઊસમિઓને હુાં શબ્દોમાાં વણાવી શકુાં તેમ નથી.  
િાલ ૨૦૦૫માાં સ્વામીજીના ર્ષ્ઠીપસૂતિ પ્રિાંગે પજૂ્્ સ્વામીજી આશ્રમના િાધકો િાથે તીથલના 

શાાંસતધામ ખાતે ૭ દદવિના સશલબર અથે પધા્ાા હતા. મસુન મહારાજ શ્રી ત્જનચાંરજીની ઉપસ્સ્થસતમાાં 

અલભવાદન કા ા્ક્રમમાાં મને સ્વામીજીને માળા અપાણ કરવાની તક મળી હતી ત્ારે મેં પજૂ્્ સ્વામીજીને 
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જણાવ્યુાં કે, ‘મેં આજે આપના પ્રસત મારી િદ્દભાવના વ્્તત કરવા માટે મહામતૃયુાંજ્ માંત્રની એક માળા 

કરી છે.’ ત્ારે સ્વામીજીએ ટકોર કરી કે, ‘હવે પછીના વર્ોનુાં શુાં?’ સ્વામીજીની ટકોરને સ્વીકારી આજ 

પ્ંત હુાં સ્વામીજી માટે દરરોજ એક જપમાળા િવારે અને િાાંજે કરુાં છાં. એમના પ્રાગટયદદવિે ૧૧-૧૧ 

જપમાળા કરુાં છાં. આ રીતે સ્વામીજી પ્રત્ે મારો અહોભાવ વ્્તત કરુાં છાં. 
હુાં સ્વામીજીનો એક નમ્ર િેવક, મારો પદરવાર એટલે દદવ્્ જીવન િાંઘ, વલિાડ, મારા કુટુાંબ 

તરફથી હૃદ્થી પ્રભચુરણોમાાં પ્રાથાના કરુાં છાં કે, પજૂની્ સ્વામીજીને દીઘા સનરામ્ આયષુ્્ પ્રાપ્ત 

થા્, એ જ અભ્્થાના. 
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િરળ િહજ સ્વામીજી  
શ્રી મકેૂશભાઇ દેિાઇ 
સનવતૃ્ત LIC ડવેલપમેન્દ્ટ 
ઓદફિર, વલિાડ 

િાલ ૧૯૯૯માાં દદવ્્ જીવન િાંઘ હૃર્ીકેશ દ્વારા મુાંબઇમાાં સમલેસન્મ ્ર ઉજવવાનુાં નક્કી થયુાં 

હત ુાં. તેની તારીખો ૨૮-૨૯-૩૦-૩૧ દડિે્બર હતી. ગરુુ ભગવાન સ્વામીશ્રી લચદાનાંદ મહારાજે આ 

પ્રોગ્રામની િમગ્ર જવાબદારી પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને િોંપી હતી. સ્વામીજી ઘણા 

િમ્ પહલેા મુાંબઇમાાં આવી અને આ કા ા્ક્રમ માટે રોજના ૧૮ થી ૨૦ કલાક કામ કરતા હતા. જેમાાં 

અમે પણ ડૉ. સચૂક િાહબે િાથે રહી એમને મદદ કરતા હતા. પછી સ્વામીજીને અમદાવાદ આવવાનુાં 

થયુાં. અને એમનુાં આ કા ા્ક્રમના ચીફ કોઓદડિનેટરનુાં બેજ અમારી પાિે રહી ગયુાં. િાલ ૨૦૦૦ના જૂન 

મદહનામાાં સરુતમાાં પોલીિ ગ્રાઉન્દ્ડ ઉપર પોલીિ માટે સ્વામીજીની ્ોગ સશલબરનુાં આ્ોજન કરવામાાં 

આવ્યુાં હત ુાં. અમે એ ચીફ કોઓદડિનેટરનુાં બેજ આપવા માટે સ્વામીજી પાિે સરુત ગ્ા. સ્વામીજીએ 

અમને ખબૂ પે્રમથી આવકા્ાા અને એમના પોલીિ ગસે્ટ હાઉિમાાં રિોઇ માટે મહારાજની િગવડ હોવા 

છતાાં તેઓ જાતે અમારા માટે પાકા કેળાાંન ુાં સ્વાદદષ્ટ શાક બનાવીને લઇ આવ્્ા. એની િાથે થેપલાાં, 

ગાાંઠી્ાાં, ચટણી પણ હતાાં. અમે બધાાંએ િાથે બિેીને ખાધુાં. સ્વામીજીએ અમને એટલો આનાંદ કરાવ્્ો 

કે, આજે પણ અમે એ પ્રિાંગ સવિરી શકતા નથી.  

િાલ ૨૦૦૦માાં વલિાડથી ૩૫ દક.મી. દૂર શતુલેશ્વર મહાદેવ પાિે અનાવલ િમાજના સ્થાનમાાં 

િમસ્ત ભારતના LICનાાં બ્રાાંચ મેનેજરોનાાં િેસમનારનુાં આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં અને તેના અધ્્ક્ષ 

સ્થાને સ્વામીજી હતા. એ ફાંકશનમાાં ઓદરસ્િાથી એક બ્રાાંચ મેનેજર શ્રી પટ્ટના્ક આવ્્ા હતા. જેમના 

સપતાશ્રીનુાં મતૃય ુ પાાંચેક દદવિ પહલેાાં જ થયુાં હત ુાં જેથી તે ખબૂ વ્્સથત હતા. સ્વામીજીએ તેમને 

જીવનની વાસ્તસવકતા િમજાવવા માટે અને તે તેમના હૃદ્ સધુી પહોંચે તે માટે તેમની િાથે ઉદડ્ા 

ભાર્ામાાં વાત કરી અને િાાંતવના આપી, જેની શ્રી પટ્ટના્ક િાહબે ઉપર ઘણી અિર થઇ. અને તેઓ 

પોતાની ચતેનામાાં સ્સ્થર થ્ા. તેમણે અમને િૌને કહ્ુાં કે, “સ્વામીજી ઉદડ્ા ભાર્ા જાણે એમની 

માતભૃાર્ા હો્ તેટલી િહજતાથી બોલતા હતા. અને તેમના દરેક શબ્દમાાં મમા હતો.” 

અમારા LICના ડવેલપમેન્દ્ટ ઓદફિર અને એજન્દ્ટનો એક િેસમનાર હતો તેમાાં સ્વામીજી 

મહારાજનુાં પ્રવચન હતુાં. સ્વામીજી મહારાજે તેમના પ્રવચનમાાં અમારા એજન્દ્ટોને કહ્ુાં કે, “ખાાંડ ક્ાાંક 

પડી હો્ તો કીડીઓને તેની તરત સગુાંધ આવે છે અને તેઓ ત્ાાં પહોંચી જા્ છે. તેવી જ તમારી 

ઘ્રાણેષ્ન્દ્ર્ િજાગ હોવી જોઇએ, કે ઇન્દ્સ્્ોરન્દ્િ ક્ાાં પડયો છે અને તમારે તેને શોધી કાઢવો જોઇએ.” 
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આવા નાના નાના ઉદાહરણો આપી સ્વામીજીએ અમને અમારા કા ા્ માટે એવી િમજણ આપી કે બધાાં 

િાહબેો ખશુ થઇ ગ્ાાં. અને બધાાં અંદરોઅંદર વાતો કરવા લાગ્્ા કે, “સ્વામીજી જાણ ે ઇન્દ્સ્્ોરન્દ્િ 

ડવેલપમેન્દ્ટ ઓફીિર અને એજન્દ્ટ તરીકેનુાં કા ા્ િફળતાપવૂાક કરી ચકૂ્ા હો્ તેવી રીતે આપણને 

િમજણ આપતા હતા.” એક િાંત થઇને પણ દરેક વ્્સ્તત પોતે જે કા ા્ કરી રહી છે તેમાાં િફળતા કેવી 

રીતે પ્રાપ્ત થઇ શકે તે બધુાં જ જ્ઞાન સ્વામીજી માટે એકદમ િહજ છે અને ખબૂ િરળતાથી તે જ્ઞાન 

્ોગ્્ વ્્સ્તતને આપે છે જેથી તે પોતાના કા ા્ક્ષેત્રમાાં પ્રગસત કરી શકે. ધન્દ્્ છે સ્વામીજી! 
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Swamiji – A Great Saint 
Sri Arvind Mehta 
Surat 

 

My association with param pujya Swamiji Maharaj dates back to 1980. 

With the commencement of a new Branch, for first 20 years, I had regular 

contact with Swamiji as we used to hold regular yoga camps, Shibirs and 

discourses on Gita and other subjects. 

I had organized a one day Shibir by inviting different saints from 

different religions. The Priest of the Christian Church knew Gujarati but not so 

well. He therefore, spoke in English and Pujya Swamiji literally translated in 

Gujarati and the Priest was flabbergasted. We were all surprised and Swamiji 

was complimented by the Father. Swamiji had photographic memory and was 

versatile in several languages.   

Another important event that I would like to mention is that once we 

were going with Swamiji to see the ailing mother of a devotee and on the way 

we saw a procession of disciplined Bohra community. Swamiji enquired and I 

told him that there was an attempt to assault the community’s Dharma Guru H 

H Syedna Sahib and they were proceeding to hold a prayer meeting.  

As per Swamiji's decision, we proceeded there and Swamiji prayed and 

spoke at length and received great applause. When HH saw the video, he was 

very much impressed and desired to meet Swamiji. I conveyed to Swamiji and 

he came to Mumbai. Swamiji was felicititated by their HH with a Shawl, which 

Swamiji passed on to me. Then every birthday celebration of HH of Dawoodi 

Bohra Community including the 100th birthday, Swamiji was a special invitee. 

The impact that Swamiji left on the Bohra Community and their Dharma Guru 

was tremendous.   
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During my association with Pujya Swamiji and with Divine Life activities 

since 1980,I was transformed  and in course of time, I saw myself involved in 

various social activities. 

I am Chairman Emiratus of a big trust having worked there as it’s 

President for 28 years running a multi speciality hospital, Nursing Institute with 

College and Diploma courses plus a home for aged. This also I attribute to my 

closeness to Pujya Swamiji.  

On this day, I pray to God and Gurudev Swami Chidanandji Maharaj to 

bestow long life to our Swamiji enabling him to enhance his divine pursuits. 
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િાંતના િાંગથી ઈશ્વર દશાનની ્ાત્રા 
 

શ્રી પ્રદ્યુ્ નભાઈ 

ભરુચ 
 
 

वज्रादर्प किोराज्ञण मदृनुन कुसुमादर्प ।  

लोकोत्तराणां चेतांनस को हि र्वक्षातुमििनत ॥ 
भाषांतरः- (बािर से) वज्र जैस ेकिोर मिापरुुषों का अतंःकरण पषु्प जैसा कोमल िोता िै । ऐसे 
लोकोत्तर अतंःकरण को कौन समज सकता िै ? 

 
આ જીવને તેમજ મારા લઘ ુભ્રાતા લચ. ઉમેશને પજૂ્્ સ્વામીજીના ઉપરોતત શ્લોકને ચદરતાથા 

કરતા ગણુો ભરુચ તેમ જ અંકલેશ્વરમાાં ્ોજાતી ્ોગાિન સશલબરોમાાં ડમેોન્દ્સ્રેશનની િેવા આપતી 
િમ્ે થ્ા. મરુબ્બી સમુનકાકા કહતેા કે સ્વામીજી િાથે ડમેોસ્રેશન કરવુાં એટલે વાઘના મોઢામાાં 
હાથ નાાંખવા બરાબર છે. પરાંત ુઅમોને માતસપતા જેવો પે્રમ મળ્ો તેમજ વજૈ્ઞાસનક ઢબ,ે ખબૂ જ 
િરળતાથી આનાંદ િાથે ્ોગાિન પ્રાણા્ામ કઈ રીતે થઈ શકે તે ખબૂ બારીકાઈથી શીખવા મળયુાં. 

ભગવાન શ્રી ગણશેજીએ કરેલી સશવ-પાવાતીનુાં પજૂન સવશે િામાન્દ્્ પ્રશ્નોના જવાબમાાં આપ 
શ્રીએ મારા ઘરે મારા માતા-સપતાનુાં પજૂન ગણતરીના કલાકોમાાં જ કરાવ્યુાં. તે પ્રિાંગના અમો િદા્ 
ઋણી રહીશુાં. આપ શ્રી િાથે કરેલી કૈલાિ માનિરોવર ્ાત્રા ખબૂ જ અલૌદકક રહી તેમજ 
અનશુાિનનુાં મહતવ શીખવા મળયુાં. શ્રી સ્વામીજી ભરુચની દદવ્્જીવન િાંચાલલત હોસ્સ્પટલની 
વ્્વસ્થા સવશે જાણવા િદા્ ઉતસકુ તેમજ લચિંસતત રહ ેછે. શ્રી ્ોગની િેવા ઉપરાાંત સવસવધ ભાર્ા 
પરનુાં પ્રભતુવ, દદરરનારા્ણની િેવા, વકૃ્ષારોપણ દ્વારા પ્ાાવરણનુાં જતન, િમાજના અલગ અલગ 
ક્ષેત્રના સવદ્વાનોનુાં િન્દ્માન તેમજ તેનો પ્રજાજનોને તેમની સવદ્વત્તાનો  લાભ,  િાંતોનુાં િન્દ્માન, બ્લડ 
ડોનેશન વગેરે િામાત્જક કા્ો ખબૂ જ ખાંત અને ઉતિાહથી કરી રહ્યા છે. મેં મારા જીવનમાાં ફતત 
આ સ્વામીજી જ એવા વ્્ાિાિન પર લબરાજતા કુશળ વતતા જો્ા છે કે જે, ભારતી્ િાંસ્કૃસતના 
સવસવધ ગ્રાંથો જેવાકે સશવ પરુાણ,  રામા્ણ, શ્રીમદ્ ભાગવત, શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા, દેવી ભાગવત 
વગેરે પર શ્રોતાને િારી રીતે િમજાવી શકે છે. સ્વામીજીનુાં જીવન જોતાાં લાગ ે કે ઈશ્વરના 
જ્ઞાનાવતાર ભગવાન વ્્ાિ નારા્ણ આપશ્રીમાાં સવદ્યમાન છે. 

ગરુુદેવ તેમજ પરમાતમાને એ જ પ્રાથાના, કે સ્વામીજીને દીઘાાયષુ્્ બક્ષે. 
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અહો! આશ્ચ ા્મ ્ 
શ્રી હર્ાદકાકા 
વડોદરા 
 

સશવરાત્રી, ૧૯૬૫ની મોડી િાંધ્્ાએ વડોદરાના રાજમહલે રોડ ઉપર સ્સ્થત શ્રી કાશીસવશ્વનાથ 

મહાદેવનાાં માંદદરમાાં લચ. જસતને નતૃ્નો કા ા્ક્રમ પ્રસ્તતુ ક્ો. નતૃ્ ભાવપણૂા હત ુાં. અદ્દભતુ હત ુાં. કોઇક 

દૈવીશસ્તતથી ઓતપ્રોત હત ુાં. પ્રભ ુ તો રીઝયા જ હશે. િૌ ભતતો પણ રાજી થ્ા. પરાંત ુ તે દદવિથી 

ક્ારેક રાતે્ર તો ક્ારેક દદવિે, ક્ારેક રસ્તામાાં તો ક્ારેક ઘરમાાં જસતનને ખેંચ આવવા લાગી. જમીન 

ઉપર પડી જા્. હાથ-પગ ખેંચા્. ચાર પહલેવાન પણ તેને ઉંચકવાનો પ્ર્તન કરે તો તેમને પણ 

ઉલાળી દે.  

લચ. જસતન ત્ારે જ્્ોસત લલસમટેડમાાં નોકરી કરતો હતો. રાતે્ર એમ.એિ. યસુનવસિિટીમાાં ભણતો 

પણ હતો. એક દદવિ રસ્તામાાં પડી જવાથી, તેનો આખો્ે પગાર લખસ્િામાાંથી કોઇ લઇ ગયુાં, કોઇ 

ઘદડ્ાળ કાઢી ગયુાં. 

આ િમાચાર તેના સપતાશ્રીને A.C.C. િેવાલી્ા ખાતે મોકલવામાાં આવ્્ા. હુાં ત્ારે વાાંકાનેરમાાં 

મેડીકલ ઓફીિર હતો. અમો વડોદરા આવ્્ા. જ્્ોસતમાાં જઇને R. & D. Dept.માાં જ્્ાાં જસતન કા ા્શીલ 

હતો, તેના H.O.D. શ્રી અનાંતરાવ નાગોજી સનમકરની રજા લઇ અમો તેને વાાંકાનેર લઇ આવ્્ા. 

હુાં ડૉતટર છાં. પવૂાાશ્રમના િાંબાંધમાાં તેના સપતાશ્રીનો અનજુ એટલે ‘કાકા’નુાં લબરુદ મળે. અમોએ 

રાજકોટમાાં ડૉ.વ્્ાિની લેબમાાં તેનુાં લાંબર પાંતચર કરાવ્યુાં. મુાંબઇ કે.ઇ.એમ. હૉસ્સ્પટલમાાં ડૉ. પ્રહલાદરા્ 

ડી. અંજાદર્ાએ E.E.G. કયુ.ં બધા દરપોટા નેગેટીવ હતા. પરાંત ુ હજી પણ બ-ેત્રણ દદવિે ફીટ-તાણ 

આવવાનુાં ચાલ ુજ હત ુાં. 

મુાંબઈમાાં મારી બહને શ્રીમતી કુાંજલતાનાાં િાસ ુ શ્રીમતી હરીચ્છાબહનેની બહનેપણી કલાબેને 

અમારી જાણ અને િાંમસત વગર ભવૂો બોલાવ્્ો, ડાકલાાં વાગ્્ાાં. લીમડાનો ધમૂાડો ક્ો. ઘઉંનો િપા 

બનાવી તેના ઉપર દીવા ક્ાા, બધુાં સમથ્્ા. 

કબીરે કહ્ુાં છે, ‘તમુ કહતેે કાગજકી લેખી, મૈં કહતેા આંખોકી દેખી.’ કારણ આવી વાતમાાં લોકોને 

કોઇ કાલ્પસનક સિનેકથા જેવુાં લાગે, પરાંત ુએવુાં નથી. મેં િત્નો િાક્ષાતકાર ક્ો છે.  

મુાંબઈમાાં અમોએ એક આખા ઓરડામાાં ગાદલા પાથ્ાં. બાજુમાાં તદક્ા પણ મકૂ્ા કે જેથી 

જસતનને ક્ાા્ં  વાગી ન જા્. હવે અમે તેની શારીદરક ખેંચ િમ્ે તેને સ્પશા કરવાનુાં, પકડવાનુાં, તેના 

શરીરને દબાવવાનુાં છોડી દીધુાં અને અનભુવાયુાં કે જમીન ઉપર પથારીમાાં પણ એનુાં શરીર નતૃ્ જ કરે 

છે.  
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હુાં કોઇપણ િાંજોગોમાાં દદવિે કે રાતે્ર તેને એકલો છોડતો ન હતો. તે પડખુાં ફરે તો પણ હુાં બેઠો 

થઇ જતો હતો. એક રાતે્ર તેની અરશ્્ અવસ્થામાાં તેણ ેઅંચળો ઓઢયો. મારી તરફ પડખુાં ફયુ.ં મેં િતવરે 

આંખો ખોલી નાખી. તેની આંખોમાાંથી બે તેજસ્વી પ્રકાશવલ્ પ્રગટ થ્ાાં. જે મારી આંખોને ચકાચોંધ 

કરી ગ્ાાં. તેણે મને કહ્ુાં, “વતિ! લચિંતામાાં છો?” મેં કહ્ુાં, “પદરવારનો કોઇ િભ્્ સ્વસ્થ ન હો્ તો લચિંતા 

તો થા્ જ ને!” તેણ ેકહ્ુાં, “લચિંતા છોડ, િમ્ પદરવતાન થઇ રહ્યો છે, િૌ શભુ થશે. હવે આ દુઃખનો 

કાળ પરૂો થ્ો છે. આવતીકાલે જસતનનો જન્દ્મદદવિ છે, ગ્રહ-નક્ષત્રો ફરે છે. દલક્ષણ ભારતના એક 

િાંતનાાં અધરૂા ગ્રાંથલખેનનુાં કા ા્ ત્રણ દેવદાિીઓ કરે છે. તેઓ હવે પરુૂાં કરવામાાં છે, આ બધાાં હવે 

મસુ્તતને માગ ેછે.” અને તે પ્રકાશ દકરણો િમેટાઇ ગ્ાાં. મેં જોયુાં ફરીથી પેલો ઓઢેલો અંચળો મારે માટે 

અલભન્ પણ તેણ ેઉતારી નાખ્્ો અને તે ઘિઘિાટ – ભરઊંઘમાાં સનરાના ખોળે આધીન હતો.  

હજુ અમો મુાંબઈમાાં જ હતા. અમારા એક સ્નેહી શ્રી રસ્શ્મકાાંત પોટાને ત્ાાં ચીરાબજારમાાં ગ્ા 

હતા. જસતન પણ િાથે હતો. મેં કહ્ુાં, ‘ક્ાાંક બહાર જવાનુાં હો્ તો િાાંજે િાત વાગ્્ે તો ઘરમાાં જ રહવે ુાં 

પડશે.’ અને િૌના આશ્ચ ા્ વચ્ચ ેિાાંજના િાત વાગ્્ે જસતન ધ્્ાનસ્થ થ્ો. ધ્્ાનમાાં જ ઊભા થઇ 

પોતાની િાથે લાવેલ (કાલ્પસનક) થેલીમાાંથી ટુવાલ કાઢયો. બાથરૂમમાાં જઇ હાથ-પગ ધો્ાાં.શ્રી 

રસ્શ્મભાઇને ઘરે તો જસતનનુાં આ પ્રથમ જ આગમન હતુાં. પરાંત ુતેમનાાં પજૂાઘરમાાં જઇ બેિીને ફરીથી 

કોઇ િાંતનાાં આગમનની તૈ્ારી, તેમનુાં સ્વાગત, તેમની પજૂા પછી લખેનકા ા્ ચાલ્યુાં. બરાબર વીિ 

સમસનટ પછી બધુાં પવૂાવત ્આટોપાયુાં. પેલો ટુવાલ ્થાવત ્પવૂાવત ્થેલીમાાં મકૂા્ો અને પછી જૈિે થે!  

ક્ારેક તે બોલ ેકાંઇ સવલચત્ર, આજે ત્રીજી મે તેનો પ્રાગટય દદવિ. િવારે તેણે કહ્ુાં, ‘આજે મારે 

ઉપવાિ છે. કાંઇ ખાવાનુાં નથી.’ જ્્ારે બધાાં જમી રહ્યાાં ત્ારે ઢળતી બપોરે કહ,ે ‘કેમ આજે જમાડવાનાાં 

નથી?’ એક વ્્સ્તત માટે ઢાાંકેલુાં તેને જમાડવામાાં આવ્યુાં. િાાંજે તેને પછૂયુાં, ‘શુાં જમશો?’ પ્રતયતુ્તર મળ્ો, 

‘આજે મારે ઉપવાિ છે, આજે જમવાનુાં નથી.’ 

 તેની કા્ામાાં કોઇ પરકા્ાનો પ્રવેશ હતો, તે હવે અમો િમજી ગ્ા હતા, તેથી અમારી 

સવચારિરણીમાાં િા્ં મ રાખતા હતા, અનભુવતા હતા. આમ અમો હવે મુાંબઈથી વાાંકાનેર આવ્્ા. પરાંત ુ

મુાંબઈની આ ્ાત્રા દરસમ્ાન પજૂ્્ સ્વાદદ્ાકાકા કે જેમને ત્ાાં લચ. જસતન વડોદરામાાં પેઇંગ ગેસ્ટ 

તરીકે રહતેો હતો, તેમણે સશવાનાંદઆશ્રમ, હૃર્ીકેશ ખાતે પજૂ્્ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજને પત્ર 

લખી જસતન માટે પ્રાથાના પજૂા કરવા સવનાંતી કરેલી. પ્રાથાનામાાં મોટુાં બળ હો્ છે. વહલેી કે મોડી તેની 

અિર જોવા મળે જ છે. કોઇપણ પ્રાથાના સનષ્ફળ જતી નથી. આમ અમો વાાંકાનેર પાછા આવ્્ા ત્ાાં 

સધુીમાાં આસરુી શસ્તતઓનો પ્રકોપ ઓછો થ્ો હતો અને લચ. જસતનના શરીર ઉપર દૈવી શસ્તતઓનુાં 

આસધપત્ થયુાં હત ુાં. 
 હવે ખેંચ- તાણ બાંધ થ્ાાં હતાાં. પરાંત ુક્ારેક ગાંભીર વદન થા્, દૂર બીજા ઓરડામાાં 

તેના સવશે વાત થા્ તો તેને તેની જાણ હો્ જ. ધ્્ાનમાાં બેિે. કાંઇ પસુ્તક લખાત ુાં હો્ તેવુાં લાગે. 
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અમોને તો એટલુાં જ દેખા્ કે તે ધ્્ાનસ્થ છે, પછી કાંઇક લખ ેછે.... કોઇક લખાવે પણ છે. આ બધી 

પ્રદક્ર્ા બરાબર િાાંજે િાત વાગ્્ે જ થા્. વાાંકાનેર આવ્્ા પછી પણ આ ક્રમ દરરોજ ચાલતો, જે 

જડશે્વર ગ્ાાં ત્ાાં સધુી ચાલ્્ો. 

અહો! આશ્ચ ા્મ!્ મારી િાથે િાંસ્કૃતમાાં બે વાર વાત કરી. મને ‘વતિ’ એવુાં િાંબોધન કરે. ક્ારેક 

નતૃ્ પણ કરે. આ બધુાં દૈવી, આ બધુાં અલૌદકક, આશ્ચ ા્ સવશેર્ એ હતુાં કે તે અમકુ દદશામાાં જુએ ત્ારે 

ચીિ પાડ,ે અને તે પણ િમગ્ર દદવિ દરસમ્ાન નહીં, િાાંજે િાત વાગ્્ે જ! આમ કરતાાં એક દદવિ 

તેણે સશવમાંદદરમાાં સશવના દદવિે, સશવ િમક્ષ લઇ જવાનો આદેશ આપ્્ો. તેણ ે કહ્ુાં,“ત્ાાં પાવાતીજી 

રલચત ચલુ્લણીનતૃ્ ભગવાન સશવ િમક્ષ પ્રસ્તતુ કરવામાાં આવશે અને મહાદેવની કૃપાથી તેનાાં 

શરીરમાાં પ્રવેશેલી ત્રણ દેવદાિીઓના આતમાની મસુ્તત થશે.” તે દદવિ સવશેર્ હતો. અમારે તો માત્ર 

અલભન્ જ જોવાનો હતો. િત્ તો રશ્્માન હત ુાં જ નહીં. પરાંત ુતેની ધ્્ાનસ્થ અવસ્થામાાં તેણ ેતોરણો 

બાાંધ્્ા, દીવાઓ પ્રગટાવ્્ા, રાંગોળી પરૂી, આિન-બાજોઠ મકૂીને કોઇ મહાન પરુુર્ની પધરામણી કરી. 

પેલાાં પસુ્તકનુાં અવલોકન થયુાં. મહાપરુુર્ િાંતષુ્ટ થઇને સવદા્ થ્ા.  
અમારે શસન-રસવવારે વાાંકાનેર નજીક જડશે્વર મહાદેવ જવુાં હત ુાં. શસનવારે બિ ન મળી. અંતે 

રસવવારે િૌ જડશે્વર મહાદેવ ગ્ાાં. ત્ાાં િોમવારે િવારે સ્નાનાદદથી સનવતૃ્ત થઇ ધોતી ઈત્ાદદ શદુ્ધ વસ્ત્રો 

ધારણ કરી લચ. જસતને માંદદરના ગભાગહૃમાાં પ્રવેશ ક્ો. પજૂારીએ તેને પજૂા-િામગ્રી આપવાનો પ્ર્તન 

ક્ો પરાંત ુ તેની પજૂા-િામગ્રી તો અવકાશમાાંથી આવતી હતી. કેટલા્ે માંત્રો કે જે અમો અથવા 

પજૂારીએ કદી ન િાાંભળ્ા હો્ તેવા બોલા્ા. 
ગભાગહૃમાાંથી બહાર આવી તેની કલ્પનાના િાંગીતકારોને સચૂના અપા્ા બાદ એક અદ્દભતુ 

અને દદવ્્ નતૃ્ થયુાં. નતૃ્ દરસમ્ાન એક પછી એક, અમો દેખાત ુાં ન હોવા છતાાં કલ્પના કરી શકીએ કે 

તેના અલભન્માાં જે તે દેવદાિીઓના વાળ પકડી તેમને મસુ્તત આપવામાાં આવી. આ પ્રદક્ર્ા ત્રણ વાર 

થઇ. બધુાં થઇ ગ્ા પછી પાછી ગભાગહૃમાાં પજૂા થઇ અને લચ. જસતન શાાંસતથી ઊંડી ઊંઘમાાં સઇૂ ગ્ો. 

મધ્્ાન્દ્હ આરતી પછી ભોજનમાાં લાડુ, દાળ, ભાત, શાક, પરુી, કચુાંબર બધુાં હત ુાં. તેણે કહ્ુાં,“હાશ! આજે 

બહ ુદદવિે િાંતોર્થી જમાયુાં.” અમોએ પણ અનભુવ ક્ો કે તેના ચહરેા પર તે િૌની વચ્ચે હોવા છતાાં, 

કોઇ ઈતર સવશ્વમાાં સવચરણ કરતો હો્ તેવી સ્સ્થસત હવે ન હતી. દેવદાિીઓને મસુ્તત મળી હતી, અમોને 

અમારો લચ. જસતન પાછો મળ્ો હતો.  
આ પ્રિાંગોના મોટા ભાગના િાક્ષીઓ હવે આ પથૃ્વી પર નથી. લચ.જસતન કે જે હવે પજૂ્્શ્રી 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ, અધ્્ક્ષ, સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ છે, તેમની જીવન્ાત્રાનાાં ૭૫ 

વર્ા પરૂાાં થા્ છે, ત્ારે પ્રગટ થતી સ્માદરકામાાં ઘણુાં બધુાં લખાયુાં હશે. પરાંત ુ પજૂ્્ સ્વામીજીના 

કહવેાથી, આ બધી વાત મેં તેમને કહી. મારી િમક્ષ પણ તે આસરુી અને દૈવી શસ્તતઓની લીલાઓ 

ફરીથી માનિપટલ પર જીવાંત થઇ. અમોએ આ વાતની કોઇ પણ દદવિ ક્ાા્ં  પણ ચચાા કરી નથી. 
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આ વાત સ્માદરકામાાં જ પ્રગટ કરવા માટે છે, તેને ભળેિેળ કરીને ઇતર િામસ્કોમાાં પ્રગટ કરવા માટે 

નથી. ભલ ે પજૂ્્ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િૌને માટે પજૂ્્ હો્, અમારે મન પણ છે, તેની સવસશષ્ટ 

્ોગ્્તા હતે ુઅમોને ગૌરવ પણ છે, છતાાં તે અમારે મન અમારો જસતન જ છે. કારણ કે તે જેવો છે તેવો 

અમોને વહાલો જ છે.  

લચ.જસતનના ભૌસતક જન્દ્મ પછી તેની જન્દ્મદાત્રી માતા પજૂ્્ હાંિાભાભી(હર્ુાતાભાભી) વધ ુ

જીવ્્ાાં ન હતાાં, તેમણ ે જસતનના આ પથૃ્વી પર અવતરણ પવેૂ શ્રીમદ્ ભાગવતજીના મળૂ િાંસ્કૃત 

શ્લોકો(િાંખ્્ા ૧૮ હજાર) માત્ર છ દદવિમાાં વાાંચ્્ા હતા. િાાંજે આઠ વાગ્્ે પારા્ણ પરુૂાં થયુાં. રાતે્ર એક 

વાગ્્ે ચૈત્ર વદ છઠને તા. ૩-૫-૧૯૪૫ (તા.૪-૫-૧૯૪૫) ના રોજ લચ.જસતનનો જન્દ્મ થ્ો હતો. તેના 

સપતાશ્રી અમારા જ્્ેષ્ઠ ભ્રાતાએ નાની ઉંમરમાાં જ ભણવાનુાં છોડીને નોકરી સ્વીકારી હતી, જેથી તેઓ 

સવશાળ પદરવારનુાં જતન કરી શકે. તેઓ પણ એક ખબૂ જ દદવ્્ અને પસવત્ર આતમા હતા, આમ પજૂ્્ 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી દદવ્્ જીવનના દહમા્તી અને દદવ્્તાના ્ાત્રી બની રહ,ે તેમાાં શી નવાઇ? 
અહો આશ્ચ ા્મ ્આ બધુાં નજરે જોયુાં છે, અનભુવ્યુાં છે, આ પાંસ્તતઓ તમો વાાંચો છો, તેટલુાં િાચુાં 

છે. – હર્ાદકાકા 

(ખાિ નોંધ- આ હકીકત આપવા પાછળ મારી િમજ અને ઉદ્ેશ એવો છે કે જે કોઇ મહાન 

સવભસૂતઓ થઇ ગઇ છે કે છે તેમને માનવમાાંથી મહામાનવ બનાવવા માટે હાંમેશા ક્ાાંકને ક્ાાંક કોઇ 

દદવ્્ સકૂ્ષ્મ ચેતના અને પરમ ચૈતન્દ્્ શસ્તતએ ભાગ ભજવ્્ો છે.) 
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સ્વામીજીનો ગરુુકૃપા િાથેનો િાંબાંધ  
શ્રી મધસુદુન ઉછરાંગરા્ સ્વાદદ્ા 
સનવતૃ્ત અસધક્ષક ઇજનેર 
૪૦૦કેવી ચોરણી્ા િબસ્ટેશન 
જેટકો, જી.ઇ.બી. રસ્ટી રેઝરર 

પ.પ.ૂ સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથે દદવ્્ અનભુવ સવશે મને લખવાનુાં કહવેામાાં 

આવ્યુાં હત ુાં. તો મારા સપતાશ્રીના વખતથી આજ દદન સધુી સ્વામીજી િાથેના અમારા કુટુાંબના જે પે્રમના, 

લાગણીના, હુાંફના તથા આતમી્તાના અનભુવો કેવા અથવા શુાં રહ્યા તે િાંલક્ષપ્તમાાં જણાવવા હુાં નમ્ર 

પ્ર્તન કરીશ. 

સ્વામીજી એકવાર મારા સપતાશ્રી સ્વ. ઉછરાંગરા્ સ્વાદદ્ાને વડોદરા શહરેમાાં એક ફોટાની 

દુકાને મળી ગ્ા હતા. જેઓ તે વખતે જ્્ોસત લીમીટેડમાાં એલ્ન્દ્જની્ર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને 

સપતાશ્રી તેમને અમારે ઘરે ‘ગરુુકૃપા’માાં લઇ આવ્્ા અને સ્વામીજીએ ઘરે રહવેા માટે શુાં આપવુાં પડશે 

તેમ પછૂયુાં ત્ારે સપતાશ્રીએ જવાબમાાં ફતત એટલુાં જણાવેલ કે, દરરોજ રાસત્રના ૮.૦૦ થી ૦૯.૦૦ના 

િતિાંગમાાં ફરત્જ્ાત હાજર રહવે ુાં પડશે. આમ સ્વામીજી- પવૂાાશ્રમના શ્રી જસતનભાઇ વૈષ્ણવ એક 

િામાન્દ્્ માનવથી સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ – મહામાનવ સધુીની ્ાત્રાનો પ્રારાંભ થઇ ચકૂ્ો 

અથવા તેના બીજ રોપાઇ ગ્ાાં. અમારે ત્ાાં “ગરુુકૃપા”માાં સપતાશ્રી િાથે રહીને તેમને અધ્્ાતમ અને 

તેનો વ્્વહાદરક જીવનમાાં કેવી રીતે િાંબાંધ છે તે પણ માગાદશાન મળયુાં. પરાંત ુસ્વામીજીની પવૂાજન્દ્મની 

િાધના/ િાંસ્કાર તેમને િામાન્દ્્ િાાંિાદરક માનવી સધુી સિમીત ન રાખતા રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટ 

ખાતે એક િાધક તરીકે લઇ ગ્ેલ. પરાંત ુગરુુદેવ સ્વામી શ્રી લચદાનાંદજી મહારાજનુાં “સશષ્્તવ” સવસધએ 

સનસમિત કરેલ હોઇ રામકૃષ્ણ આશ્રમમાાં નદહવત રોકાણ કરી સશવાનાંદ આશ્રમના ગજુરાત ભવન (હાલ 

સશવાનાંદ ભવન)ના ઇન્દ્ચાર્જ કા ા્કારી વડા તરીકે બ્રહ્મચારી શ્રી અધ્્ાતમચૈતન્દ્્ના નામે તેમને મકૂવામાાં 

આવ્્ા, જ્્ાાંથી તેમની આધ્્ાત્તમક મિુાફરીની શરૂઆત થઇ. ત્ારબાદ તેમને લગભગ દિ વર્ા બાદ 

સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના નામે િદગરુુદેવ સ્વામીશ્રી લચદાનાંદજી મારફત િાંન્દ્્સ્ત કરવામાાં 

આવ્્ા. પજૂ્્ સ્વમીજીએ ગીતાનો શ્લોક ‘્ોગઃ કમાર્ ુકૌશલમ’્ ને જીવનમાાં બરાબર ઉતારેલ છે. અને 

જેમ MIDAS ની બાબતમાાં કહવેાત ુાં કે The man with a Golden touch. જે વસ્તનેુ અડકે તે િોનુાં થઇ 

જા્ તેમ સ્વામીજીને જે કામ િોંપવામાાં આવે અથવા કામ કરે તે િો ટચના િોના જેવુાં દીપી ઉઠે. મારા 

સપતાશ્રીએ મને ઘણાાં વર્ો પહલેાાં જણાવેલ કે સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથે સશવાનાંદ 
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ભવનથી હૃર્ીકેશ ગામમાાં જવાનુાં નક્કી કરીએ તો આપણે હૃર્ીકેશ શબ્દ પરૂો કરીએ તે પહલેાાં તેઓ ત્ાાં 

હૃર્ીકેશ પહોંચી ગ્ા હો્. આમ તેઓ પહલેથેી જ ઉતિાહ અને શસ્તતથી ભરેલાાં છે. 

િમ્નુાં ચક્ર ધીમે ધીમે પણ િતત આગળ ચાલતુાં ગયુાં અને એક દદવિ મારા સપતાશ્રી સ્વ. 

ઉછરાંગરા્ સ્વાદદ્ા લગભગ ૪૫ થી ૫૦ વર્ા ગરુુદેવની અનન્દ્્ િેવા ક્ાા બાદ તા. ૭-૧-૧૯૯૧ના 

રોજ ‘ગરુુકૃપા’માાંથી સવદાઇ લીધી અને સ્વામીજી જેઓ ત્ારે હૃર્ીકેશ આશ્રમમાાં હતા તો ત્ાાંથી અહીં 

અમારા સનવાિ સ્થાને ગરુુકૃપામાાં આવી, સપતાશ્રી જેઓ રેલ્વેમાાં નોકરી કરતા હતા ત્ાાંથી માાંડીને છેલ્લ ે

તેમની િાથે ૧૯૮૬માાં સશવાનાંદ શતાબ્દી સનસમત્ત ે અલખલ ભારત ્ાત્રામાાં નીકળ્ા હતા ત્ાાં સધુીની 

્ાદો તાજી કરીને ‘ઉઠમણાાં’માાં તેમને શ્રદ્ધાાંજલલ આપી હતી. આમ આ પ્રિાંગથી સ્વામીજીએ ‘ગરુુકૃપા’માાં 

થતાાં િારાાં-માઠાાં પ્રિાંગે અચકૂ હાજરી આપવાની ચાલ ુકરી દીધેલ હતી.  

ત્ારબાદ ૧૯૯૩માાં અમારે ત્ાાં પતુ્ર લચ. અસપિતનો જન્દ્મ થ્ો હતો. જેને માથાનો ઘરેાવો 

વધવાના કારણે તે એક બાજુ માથુાં નમાવી દેતો હતો જેના માટે અહીં વડોદરામાાં બાળકોના ડૉતટરની 

િારવાર ચાલતી હતી, તેમાાં અચાનક એકવાર તેમણ ેએમ જણાવ્યુાં કે, કદાચ આનુાં ઓપરેશન કરાવવુાં 

પડશે. જેથી અમે લચિંતામાાં ગરકાવ થઇ જતા ગરુુદેવ સ્વામીશ્રી લચદાનાંદજી મહારાજને પ્રાથાના કરવા 

માટે સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને પત્ર દ્વારા જાણ કરી. સ્વામીજી ગરુુદેવને પત્ર િાથે મળ્ા 

અને બધી સવગતવાર વાત કરી અને થોડા દદવિ પછી એક દદવિ વહલેી િવારે સ્વામીજી, શ્રી 

દકશોરભાઇ સ્વાદદ્ા અને ડૉ.મગૃાાંકભાઇ મચાન્દ્ટ િાહબે ગરુુદેવનો પત્ર લઇને અમારે ઘરે આવ્્ા અને 

બીજે દદવિે ડૉતટરને બતાવ્યુાં તો તેમણે જણાવ્યુાં કે, લચ. અસપિતની તકલીફ એકદમ િામાન્દ્્ થઇ ગ્ેલ 

છે. ચમતકાર થ્ો. 

તા.૨-૬-૨૦૦૨માાં મારા માતશુ્રી રસિકબાળા બહનેનો મધ્્રાસત્રના િમ્ે હ્રદ્ના હમુલાથી 

અચાનક સ્વગાવાિ થ્ેલ હતો, તો સ્વામીજીએ આગલા દદવિે જ માતશુ્રી િાથે ફોન પર સવગતવાર 

વાતો કરી હતી. અને અમારા બધાના િમાચાર પણ પછૂયા હતા. અને બીજે દદવિે માતશુ્રીના દશાન 

માટે પણ આવ્્ા હતા.  

૨૦૦૩ના મે મદહનામાાં અમારા સપુતુ્ર લચ. અસપિતના જનોઇ-્જ્ઞોપસવત અમારા સનવાિ સ્થાને 

‘ગરુુકૃપા’માાં જ રાખવામાાં આવેલ હતા અને અમારી ઇચ્છા સ્વામીજીના હસ્તે જ જનોઇ અપાવવાની હોઇ 

મે મદહનાની ગરમીમાાં પણ અમારા આમાંત્રણને માન આપીને અમારે ત્ાાં પધા્ાા અને લચ. અસપિતને 

જનોઇ પહરેાવી આશીવાાદ આપ્્ા હતા.  

૨૦૦૪માાં અમે અમારુાં ઘર ‘ગરુુકૃપા’નુાં રીનોવેશન કરાવ્યુાં હત ુાં. ત્ારબાદ ગા્ત્રીહવનનુાં 

આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. તેમાાં સ્વામીજીએ હાજરી આપી અમને િૌને આશીવાાદ આપ્્ા હતા.  
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૨૦૧૦માાં મારા ધમાપતની િૌ.નમ્રતાને Liver Abscessની તકલીફ થઇ ગઇ હતી જેને કારણ ે

વડોદરાની એક હૉસ્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્્ા હતા, પણ ત્ાાં તેને િારુાં ન થતાાં મારા િાઢુભાઇ 

મારફત સ્વામીજીને જાણ થતાાં તેમને ડૉ. મચાન્દ્ટ િાહબેને ત્ાાં મોકલી તેમની હૉસ્સ્પટલ ‘શભુેચ્છા’માાં 

દાખલ કરાવડાવ્્ા હતા. અને જ્્ારે િૌ. નમ્રતાનુાં ઓપરેશન હતુાં ત્ારે આગલા દદવિે અમદાવાદ 

આશ્રમથી અહીં આવી િૌ. નમ્રતાના પનુઃ સ્વાસ્થ્્ માટે પ્રાથાના કરી હતી. અને સ્વામીજીની પ્રાથાનાથી 

જ િૌ. નમ્રતાને નવજીવન પ્રાપ્ત થ્ેલ હત ુાં.  

િાલ ૨૦૧૫માાં અમારી સપુતુ્રી લચ. દુગાાના લગ્ન પ્રિાંગે સ્વામીજી જેઓ ચાણોદ સશલબરમાાં હતા 

ત્ાાંથી િીધા અહીં વડોદરા અમારા આમાંત્રણને માન આપીને પધા્ાા હતા અને નવદાંપસતને ભાવસવભોર 

થઇને ભેટ તથા સખુી લગ્ન જીવન માટે આશીવાાદ આપ્્ા હતા.  

અને છેલ્લે તા. ૫-૮-૨૦૧૯ના રોજ મને હૃદ્ રોગના હમુલાને કારણે હૉસ્સ્પટલ ‘શભુેચ્છા’માાં 

દાખલ કરવામાાં આવ્્ો હતો અને ત્ાાંથી એલ્ન્દ્જ્ોગ્રાફી માટે બરોડા હાટા હૉસ્સ્પટલમાાં લઇ જવામાાં 

આવ્્ો ત્ારે સ્વામીજીને ખબર પડતાાં તેઓ ખબૂ જ લચિંસતત રહ્યા હતા. અને ડૉતટરશ્રી મચાન્દ્ટ િાહબે 

િાથે િતત પછૂપરછમાાં રહ્યા હતાાં. અને બીજા દદવિે એલ્ન્દ્જ્ોગ્રાફી પહલેાાં જ એમણે જણાવી દીધેલ કે 

મને કોઇ મોટી તકલીફ નીકળશે નહીં. અને એમના આશીવાાદથી એમ જ થયુાં.  

આમ બધા જ પ્રિાંગમાાં તેઓ અમારી છત્રછા્ા રૂપે હો્ છે. અને તેમના અમારા પર ચાર હાથ 

છે. અને અમે અમદાવાદ આશ્રમમાાં જઇએ તો પણ અમને ્ાદ કરીને પજૂાનો લાભ અપાવે છે. તેમના 

અમારા પરના પે્રમ લાગણીને શબ્દોમાાં વ્્તત કરવી અઘરી વસ્ત ુછે.  

પ.પ.ૂ સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજનો અમતૃ મહોતિવ ચાલે છે ત્ારે ગરુુદેવ સ્વામીશ્રી 

સશવાનાંદજી મહારાજ, ગરુુદેવ સ્વામીશ્રી લચદાનાંદજી મહારાજ અને પરમકૃપાળુ પરમાતમાને પ્રાથાના 

કરવાની કે ૧૦૦ વર્ાથી વધનુુાં તાંદુરસ્ત આયષુ્્ અપે કે જેથી િમસ્ત માનવ િમદુા્ ઘણાાં લાાંબા િમ્ 

સધુી તેમનાાંથી લાભાસ્ન્દ્વત થા્ કારણ કે તેમનુાં જીવન સ્વામી શ્રી સશવાનાંદજી મહારાજના Be Good 

Do Good અને Serve Love Give નુાં જીવતુાં જાગતુાં રષ્ટાાંત છે.  હદર ૐ. 

 

 

 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 75 | P a g e  

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ ને 

અમતૃ મહોતિવ સનસમત્ત ેભાવાાંજલલ 

શ્રી દકશોરભાઇ સ્વાદદ્ા, C.A. M(AC1) CS 
ભતૂપવૂા પ્રમખુ,(શ્રી દદવ્્ જીવન િાંઘ, વડોદરા) 

આ લખાણ કોઈ ચમતકારની વાત નથી, પણ મારા ચાર દા્કાના પે્રમિાંબાંધ દરસમ્ાન 

પાછલા પ્રિાંગોને વાગોળવાનો પ્ર્તન છે. 

મારો પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથેનો પ્રથમ પદરચ્ હૃર્ીકેશમાાં 

સશવરાત્રીના બીજા દદવિે થ્ો હતો. સશવરાત્રીની ભવ્્ ઉજવણીમાાં હુાં રાત્રીના બે વાગ્્ા સધુી જાગી 

શક્ો, તેથી છેલ્લા પ્રહરની પજૂામાાં હાજરી ના આપી શક્ો, માટે પ્રિાદથી વાંલચત રહ્યો. મને 

ગજુરાત ભવન- સશવાનાંદ ભવન રૂમ નાંબર - ૨માાં સનવાિસ્થાન મળયુાં હતુાં. જેમાાં શ્રી ઉછરાંગરા્ 

સ્વાદદ્ાજી પણ સનવાિ કરતા હતા. તે િમ્માાં પજૂ્્ સ્વામીજી રૂમ નાંબર-૧માાં રહતેા હતા. બીજા 

દદવિે િવારે િૌ પ્રથમ પજૂ્્શ્રીના દશાન થ્ા. તેઓશ્રીએ મને તેમના રૂમમાાં બોલાવી પ્રિાદનો 

કટોરો ભરીને આપ્્ો, ત્ારે એક અજાણી વ્્સ્તત િાથે પણ તેઓ કેવો પે્રમ દશાાવે છે તેનો અનભુવ 

થ્ો. 

પજૂ્્શ્રી હૃર્ીકેશમાાં સ્થા્ી હોવાથી એમની િાથેનો િેત ુએમના મનની્ લેખો દ્વારા થતો. 
૧૯૮૦ના દા્કામાાં બ્રહ્મલીન પજૂ્્ ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ ગજુરાતની મલુાકાતે 

અનેકવાર આવતા. તેમના અંગત િેવક તરીકે પજૂ્્શ્રી હાંમેશા તેમની િાથે જ હો્. હુાં તે િમ્ે 

વડોદરા શાખાની પ્રવસૃત્તમાાં જોડા્ેલ હોવાથી ગજુરાત દદવ્્જીવન િાંઘની સવસવધ પ્રવસૃતઓમાાં 

િહભાગી થતો. આ દરસમ્ાન તેમનો પદરચ્ વધ્્ો. તેઓ મેધાવી અને દદવ્્ વ્્સ્તતતવ ધરાવતા 

હોવાથી િૌના લાડીલા હો્ તે સ્વાભાસવક છે. અદ્દભતુ ્ાદશસ્તત એ એમનુાં મોટુાં આભરૂ્ણ છે. 
આશ્રમના ત્રણ માિ આગળના અને ત્રણ માિ પાછળના બધા જ પ્રિાંગો સ્વામીજી ધાણી ફૂટે તેમ 

જણાવતાાં અને બધા ચદકત થઇ જતા. તદુપરાાંત િવે ને િદા હિતાાં-રમતાાં રાખવાની તેમને કળા 

હસ્તગત હોવાથી તેમના િાંિગામાાં આવવા બધા તતપર રહતેા, હુાં પણ તેમાાંનો એક હતો. 

પજૂ્્શ્રીએ વડોદરામાાં અિાંખ્્ ્ોગસશલબરોનુાં િાંચાલન કરીને અનેક વ્્સ્તતઓને ્ોગનુાં 

માગાદશાન પરુૂાં પાડયુાં છે. આજે પણ ઘણાાં તેમને ્ાદ કરે છે. તેમના ્ોગના તલાિ અમદાવાદ 

પોળમાાં અબ્બાિ હોલના ઉપરના માળે િવારે પાાંચ વાગે શરૂ થતા. પાાંચ વાગીને પાાંચ સમસનટે 

દરવાજા બાંધ. પછી કોઈ વ્્સ્તતને પ્રવેશ નહીં. ગજબનુાં સશસ્ત તેઓ ધરાવતા હતા. આજે પણ 

તેમની િમ્બદ્ધતા અને અનશુાિન અકબાંધ છે. સ્વ્ાંમાાં પરફેતટનેિ હોવાથી અન્દ્્ને પણ તેમ 
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કરવાની ફરજ પાડ ેછે. તેના પદરણામે આજે સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદની સવસવધ પ્રવસૃત્તઓ ઘણાાં 

ઓછા રેઈન્દ્ડ વ્્સ્તતઓ દ્વારા પણ સનપણુતાથી થા્ છે, તેના આપણ ેિહ ુિાક્ષી છીએ. 

વડોદરામાાં પજૂ્્શ્રી ગજુરાત દદવ્્ જીવન િાંઘની અનેક પ્રવસૃત્ત સનસમત્ત ે કેટલીક વાર એક-

દોઢ માિ સધુી િળાંગ રહતેા. તેમનો સનવાિ અમારી િાંસ્થાના અગ્રગણ્્ કા ા્કર અને ભતૂપવૂા 

પ્રમખુ શ્રી રમેશભાઈ ઠક્કરને ત્ાાં રહતેો. તેઓશ્રી પ્રવસૃત્ત માટે સ્કટૂર પર બેિીને ચારેબાજુ દોડધામ 

કરતાાં. જે મળે તે જમવાનુાં, જ્્ાાં મળે ત્ાાં સવૂાનુાં, િૌને ખશુ રાખવાના અને પોતાનુાં કા ા્ પરુૂાં 

કરતા. પજૂ્્ બાપજુી (પજૂ્્ સ્વામીશ્રી ્ાજ્ઞવલ્ક્ાનાંદ મહારાજ) િાથે તેમને ઘસનષ્ઠ િાંબાંધ હતો. 

પજૂ્્ બાપજુીના નેત્ર્જ્ઞના કા ા્માાં પણ તેઓ ઘણા ઉતિાહપવૂાક કા ા્રત રહતેા હતા. 

પજૂ્્શ્રીની અદ્દભતુ ્ાદશસ્તતનો હુાં િાક્ષી છાં. હૃર્ીકેશમાાં એક િાધના િપ્તાહના કા ા્ક્રમમાાં 

બ્રહ્મલીન શ્રી સ્વામી કૃષ્ણાનાંદજી મહારાજે એક કલાકનુાં વેદાાંતના ગહન સવર્્ પર વતતવ્્ આપ્યુાં 

હતુાં. તેઓ અંગ્રેજીમાાં બોલ ેએટલ ેઘણાાંને િમજ ના પડ ેઆથી એમણે પજૂ્્શ્રીને ટૂાંકમાાં ભાર્ાાંતર 

કરવાનુાં કહ્ુાં, પરાંત ુતેમણ ેતો શબ્દેશબ્દ આખુાં વતતવ્્ કહી િાંભળાવ્યુાં. બધા જ આશ્ચ ા્ચદકત થઈ 

ગ્ા. થોડા િમ્ બાદ બાંને વતતવ્્ પજૂ્્ માંકોડીિાહબે ે ટેપ પર િાાંભળ્ા તો લબલકુલ િમાનતા 

દેખાઈ. આવી ્ાદશસ્તત અદભતુ જ કહવેા્. 

ગજુરાત દદવ્્ જીવન િાંઘ પજૂ્્શ્રીનો અત્ાંત ઋણી છે. મને ્ાદ છે કે પજૂ્્શ્રી, સ્વગાસ્થ 
શ્રી ઉછરાંગભાઇ અને સ્વગાસ્થ માંકોડીિાહબે ેએક કરતાાં વધારે વખત આખા ગજુરાતનો પ્રવાિ કરીને 

બધી શાખાઓને નવજીવન આપ્યુાં હતુાં.  ‘દદવ્્ જીવન’ માસિક જે મતૃઃપ્રા્ થઈ ગયુાં હતુાં તેની 
પજૂ્્શ્રીએ િાંપણૂા જવાબદારી લઈને આજે દદવ્્જીવનનો િાંદેશ ભારત તેમજ સવદેશ િાથે જોડા્ેલા 

િવેને પહોંચાડ ેછે. 

અમારી વડોદરા શાખામાાં તેમનુાં ઘણુાં ્ોગદાન છે. િાંસ્થા પાિે ધરૂાંધર િેવાભાવી વ્્સ્તતઓ 

હતી, પણ ભાંડોળ ન હતુાં. ઘણાાં વર્ો સધુી એક નાના રૂમમાાં શ્રી સ્વાદદ્ાજીની દોરવણી નીચ ે

કા્ાાલ્ રહ્ુાં. એ િમ્માાં પજૂ્્શ્રીએ ભાગવત િપ્તાહનુાં આ્ોજન કયુ.ં તેમાાં ગોસ્વાસમની 

ઈંદદરાબેટીજી પણ હાજર રહતેા. આ કથા દ્વારા અમારી શાખાને ચાર લાખ રૂસપ્ાનુાં ભાંડોળ મળયુાં, જે 

અમારી પ્રથમ મડૂી બની. ત્ારબાદ પજૂ્્ મોરાદરબાપનુી કથાનુાં આ્ોજન કયુ.ં આજે અમને સુાંદર 

િતિાંગ ભવન મળયુાં છે તેના પા્ામાાં સ્વામીજી છે. 
૧૯૮૩ની િાલમાાં કૈલાિ આશ્રમના પીઠાધીશ્વર બ્રહ્મલીન પજૂ્્ શ્રી સ્વામી સવદ્યાનાંદલગદરજીની 

રજત જ્ાંસત સનસમત્ત ે ઉજવણી કરવાનુાં નક્કી કયુ.ં ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજે આ 

જવાબદારી વડોદરાશાખાને િોંપી. એ વરે્ હુાં િાંસ્થાનો પ્રમખુ હતો. પજૂ્્શ્રીએ હૃર્ીકેશથી મને 

ગરુુદેવના ઉતારા અને બધી િગવડ સવશે િાંપણૂા માદહતી આપતો પત્ર લખ્્ો. ગરુુદેવ અમારા 
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મહમેાન બન્દ્્ા અને આખા કા ા્ક્રમ દરસમ્ાન પજૂ્્શ્રીએ િતત માગાદશાન આપ્યુાં અને આ્ોજનને 

િફળતા અપાવી. 

અસવસ્મરણી્ પ્રિાંગ- અમારી પજૂ્્શ્રી િાથેની કૈલાિ-માનિરોવર ્ાત્રા ૨૦૦૪ની િાલમાાં 

કૈલાિ્ાત્રાના આ્ોજકે પજૂ્્શ્રીને કૈલાિ્ાત્રામાાં અમને જોડવા સવનાંતી કરી. તેઓશ્રીએ એ 

સ્વીકારી. અમે એ દદવિે આશ્રમમાાં જ હતા. અમે ખબૂ આનાંદમાાં આવી ગ્ા. પજૂ્્શ્રી િાથે હોવાથી 

કુટુાંબીઓએ પણ િાંમસત આપી. અમે ૧૨૮ િહ્ાત્રીઓ હતા અને ૨૨ જુલાઈથી ૯ ઓગસ્ટ સધુીની 

્ાત્રા હતી. અમે સ્વામીજીને દદલ્હીમથકે મળ્ા. કૈલાિનો માગા ચીને ઘણા વર્ો બાદ ખલુ્લો ક્ો 

હતો એટલ ે્ાત્રામાાં િગવડ કરતાાં અગવડ અગલણત હતી. પરાંત ુઆખી ્ાત્રા દરસમ્ાન પજૂ્્શ્રીએ 

િતિાંગની રેલમછેલ કરાવી અમને િૌને ઓસ્તિજન પરૂો પાડયો. કડકડતી ઠાંડીમાાં માનિરોવરમાાં 

સ્નાન-પજૂા, કૈલાિનુાં દશાન- સ્વામીજીની ઉપસ્સ્થસતમાાં આનાંદ આનાંદ જ રહ્યો, દરેક દહન્દ્દુ આ ્ાત્રા 

માટે આતરુ હો્ છે. અમારુાં આ સ્વપ્ન ફતત અને ફતત સ્વામીજીના કારણે પરુૂાં થયુાં. 

પજૂ્્ શ્રી તરફથી અમને અસવસ્મરણી્ ભાથુાં મળયુાં છે, માગાદશાન મળયુાં છે. તેમણ ેઅમને 

દદવ્્ પ્રસતભાના દશાન કરાવ્્ા છે, પજૂ્્ ગરુુજી િાથે િાંપકામાાં લાવ્્ા. આપને શત શત વાંદન. િવા 

શસ્તતમાન પ્રભનેુ પ્રાથાના-આપ શતાય ુબનો અને દદવ્્જીવનના પથદશાક બની રહો. પજૂ્્ સ્વામીજી 

િાથેનો િાંબાંધ મધરુ કટોરાથી શરૂ થ્ો અને એ મધરુતા ગરુુકૃપાથી કા્મ રહી છે. 
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ગરુુકૃપા દહ કેવલમ ્
શ્રીમતી કોદકલાબેન પરુોદહત  
સનવતૃ્ત સશલક્ષકા (નગર પ્રાથસમક સશક્ષણ િસમસત) 
કા ા્રત િભ્્, દદવ્્ જીવન િાંઘ, વડોદરા 

૧૯૮૫ િપ્ટે્બરનો એક પ્રિાંગ છે.-સશવાનાંદ શતાબ્દી સનસમત્ત ે ્ોજા્ેલ ભાગવતકથા 

દરસમ્ાન હૃર્ીકેશ ખાતે મને ગાંભીર બીમારી થ્ેલી. મને હરદ્વાર ખાતે હરસમલાપ હોસ્સ્પટલમાાં 

દાખલ કરાઇ હતી. "મેનેન્દ્ગો કોકલ મેનેનજાઈટીિ" જેવા અઘરા નામવાળી એ બીમારી પણ અઘરી 

ગણાતી. પજૂ્્ શ્રી અધ્્ાતમાનાંદ સ્વામીજી મને જોવા ત્ાાં આવ્્ા. મારી લગભગ અધા બેહોશ જેવી 

અવસ્થામાાં તેમણ ેમારો હાથ ઊંચો કરી કહ્ુાં, "ગાંગોત્રીથી પજૂ્્ ગરુુદેવ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ 

હૃર્ીકેશ આવી ગ્ા છે. -એવુાં બોલો કે ગરુુસનવાિમાાં ગરુુદેવના દશાન ક્ાા વગર વડોદરા નહીં 

જાઉં." મેં એ પનુરોચ્ચાર ક્ો. દરસમ્ાન શ્રી પરુોદહત વડોદરાથી મને લેવા આવી પહોંચ્્ા અને 

વડોદરા જતાાં પહલેાાં ગરુુસનવાિ સ્વામીજીના આશીવાાદ કરવા પહોંચ્્ાાં. મારુાં લગભગ અડધુાં અંગ 

જૂઠુાં પડી ગયુાં હતુાં. પજૂ્્ િાંતસ્વરૂપ સ્વાદદ્ાજી અને પજૂ્્ િતસ્વરૂપાનાંદજી મહારાજ સવશ્વનાથ 

ભગવાનની પજૂાનો થાળ લઈને ઊભા હતા. ગરુુદેવે સ્વ્ાં નીચે પધારીને ટેતિીની પાછલી િીટમાાં હુાં 

અડધીપડધી સતેુલી અવસ્થામાાં હતી, તે સ્સ્થસતમાાં મને નીચા વળીને કપાળે ચાંદન, કાંકુ અને ભસ્મના 

ત્રણ સતલક ક્ાં. ફૂલ-બીલીપત્ર મારા માથા પર મકૂીને મહામતૃયુાંજ્ માંત્રના જપ બોલ્્ા - હુાં પણ 

ભાવાવેશ થઈ રડતી રડતી જપ બોલી રહી હતી. પછી વડોદરા ક્ારે કેવી રીતે પહોંચ્્ા તે ખબર 

નથી. પરાંત ુ૧૨ દદવિમાાં દરપોટા નોમાલ આવી ગ્ો.  

મેનનજાઈટીિ થા્ તો માણિ બચ ેનહીં અને બચી જા્ તો ખોડ રહી જા્- કા્મી અપાંગ 

થઈ જા્ કે કોમામાાં જ રહ-ે મારા જમણા અંગને અિર છતાાં- બોલાવે તો જ જવાબ આપી 

શકવાની સ્સ્થસતમાાં નહીંતર કોમામાાં- આ બધાથી પર ચમતકાદરક રીતે આજે ૮૩ વર્ાની ઉંમરે 

ગરુુદેવને િમસપિત જીવન દર મદહને ૮ તથા ૨૪ તારીખે પાદુકાપજૂન કરીને િેવાપાણ કરી રહી છાં. 

હરસમલાપ હોસ્સ્પટલના ડોતટર જે પજૂ્્ કુટ્ટીમાતાજીના સવદ્યાથી હતા. તેઓ મને કહ ે કે તમે 

મારા ગરુુએ મોકલેલા પેશન્દ્ટ છો. તેમણ ે સ્રેચરમાાં જ રીટમેન્દ્ટ શરૂ કરી દીધી હતી. શ્રી પરુોદહત 

વડોદરાથી પહોંચ ે ત્ાાં સધુી પજૂ્્ સ્વાદદ્ાકાકા, પજૂ્્ ધ્્ાનીકાકા, પજૂ્્ ભરાબેન બધા પળેપળ 

મારી િેવા કરતા રહ્યા. થોડા દદવિ બાદ શતાબ્દી સનસમત્ત ે ભારત્ાત્રામાાં િામેલ પજૂ્્ 

સ્વાદદ્ાકાકાનો ઇ્ફાલથી પોસ્ટકાડા આવ્્ો. ગરુુદેવ ભગવાન લચદાનાંદજી મહારાજે કોદકલાબેનને 



 

Tap on blue text to go to the section 79 | P a g e  

માથે બ ેહાથ પધરાવી મતૃયુાંજ્ માંત્ર બોલી આશીવાાદ આપ્્ા હતાાં. તો હવે િારુાં જ હશે- બિ મારુાં 

જીવન એ પછી બદલાઈ ગયુાં. ગરુુદેવના આશીવાાદ અને કૃપાથી મને જીવતદાન મળયુાં છે. 

બીજા એક પ્રિાંગની વાત. િપ્ટે્બર ૨૫, ૨૦૦૬- ડૉ.મચાન્દ્ટ િાહબેની હોસ્સ્પટલમાાં શ્રી 

પરુોદહત આંતરડાાંની બીમારી લઈને દાખલ હતા. બીમારીએ ગાંભીર સ્વરૂપ ધારણ કયુ ં અને 

તાતકાલલક ઓપરેશન કરવાનુાં નક્કી થયુાં- િાાંજે છ કલાકે- પદરસ્સ્થસત ગાંભીર હતી. તરુત જ સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજીને ફોન પર જાણ કરી અને સ્વામીજી બીજી જ સમસનટે વડોદરા આવવા નીકળી ગ્ા 

અને રાતે્ર ૯ કલાકે ઓપરેશન સથ્ેટરમાાં ડૉ. દીપ પટેલની િાથે હાજર હતાાં. ચાર-પાાંચ કલાકનાાં એ 

ઓપરેશન દરસમ્ાન સ્વામીજી મહામતૃયુાંજ્ના રક્ષાકવચ િાથે પરુોદહતની ઢાલ બની રહ્યા. 

ઓપરેશન પરુૂાં થ્ે સ્વામીજી બહાર આવીને ડૉ. દીપ પટેલના અદ્દભતુ કૌશલ્્ સવશે કહ ે કે ‘કોઈ 

કલાકાર જે ઝડપ અને કુશળતાથી વાત્જિંત્ર-સિતાર વગાડ ેએ રીતે ડોતટર ઓપરેશન કરતા હતાાં’ - 

મોટા આંતરડાાંનો પાાંચ ફૂટમાાંથી લગભગ ત્રણ ફૂટ જેટલો એ બગાડવાળો દહસ્િો જ્્ારે અમને 

બતાવવા માટે લાવવામાાં આવ્્ો ત્ારે એ ડોતટર માટે પણ કેટલુાં અઘરુાં હશે? અને એ સ્વામીજીના 

રક્ષાકવચને લીધે બોંતેર કલાકની કટોકટી પણ િલામત પિાર થઈ- માત્ર એટલુાં જ નહીં પણ ચાર 
માિ બાદ ફરી એક મોટુાં ઓપરેશન કરી બહાર રાખેલી કોથળી કાઢી ને ફરી આંતરડાાંને જોડ્ુાં અને 

માનશો- એના બરાબર બે મદહના (ડૉ.િાહબેની સચૂના અનિુાર) આરામ ક્ાા બાદ શ્રી પરુોદહત 

અમદાવાદ ખાતે ગજુરાત દદવ્્જીવન િાંઘની ઓદફિમાાં હાજર હતા. બીજા બરાબર દિ વર્ા સધુી 

શ્રી પરુોદહત સ્વામીજીનો પડછા્ો બનીને રહ્યા. એમને પજૂ્્ સ્વામીજી ઉપર અદ્દભતુ સનષ્ઠા- જેને 
લઇને હરહાંમેશ શ્રી પરુોદહતની ચાર પેઢી સધુીની િફરમાાં સ્વામીજી અમારા કુટુાંબનો દહસ્િો બની 

રહ્યા છે.  

ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના ગોપાલમાંત્રના આશીવાાદથી જન્દ્મેલ મારા મોટા 

દીકરાનો દીકરો રઘવુીર ગરુુદેવ અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને ગરુુદેવ સ્વામીશ્રી લચદાનાંદજી મહારાજને 

સ્થાને જ ગણ ેછે. એના નામકરણથી જનોઈ ધારણ સધુીની સવસધ પજૂ્્ ગરુુદેવ સ્વામી લચદાનાંદજી 

મહારાજ, સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ અને શરણાગત સ્વામીજીના હસ્તે થ્ાાં. આજે એમની 

સવસશષ્ટ કૃપાથી એ ઓસ્રેલલ્ા છે. અમે િહુ સ્વામીજીની અદ્દભતુ સવસશષ્ટ કૃપાથી અનભુતૂ 

જીવનપ્રિાધનોનો આસ્વાદ લઈએ છીએ. અને સ્વામીજી- જેમણ ે મને અને પરુોદહતને હાંમેશા 

વડીલતલુ્્ માન્દ્્ા છે એમના ક્ષેમકુશળની પ્રાથાના કરીએ છીએ. 
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SWAMI ADHYATMANANDAJI - DIVINITY PERSONIFIED 
 

Mr. Anirudh Dolarrai Buch  

EX-Executive Director 

Windsor Foods Ltd.  

Presently, faculty of Management  

MS University, Vadodara 

 

Almost twenty years back, I received a message that Swami 

Adhyatmanandaji was passing by Vadodara in train and I had to reach lunch for 

him in the train. Bhairavi (Dhruva), my wife, prepared and packed lunch for 

him and left for her job. I met Swamiji at the railway station and delivered the 

lunch pack. He enquired about welfare of all family members and when the 

train was about to leave he suddenly asked as to how Bhairavi travelled to her 

school. I informed that she travels on her scooter. He said that she must drive 

carefully and then recited the Mahamrityunjay mantra . The train left and I 

directly went to my office. 

In the evening when I reached home Bhairavi informed me that she had 

escaped a major accident while returning from school ! Another speeding 

vehicle had suddenly driven down from a slope from left of the  road without 

any honking and dashed with her scooter. She had fallen down with the 

scooter but had escaped with only minor bruises. A chilling sensation ran down 

my spine. Swamiji had a premonition about the incident and had already 

prayed for Bhairavi's safety! 

Swamiji is, indeed, a living embodiment of the Divine Life tenets taught 

by H.H Swami Sivananda and H.H. Swami Chidananda. He is full of DEVOTION 

for his Guru. He serves and loves all the creations of God. I have seen him 

showering kindness and love even for those people who were opposed to him. 
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In 1995 my mother was not keeping good mental health. At our request, 

Swamiji who had come to Vadodara for some other work, visited my mother 

on 6th December. He asked for three leaves of Tulasi and reciting my mother's 

favorite mantra 'Shri Ram Jay Ram Jay Jay Ram' he made her take the holy 

leaves as Prasad. My mother recovered from her illness gradually and exactly 

after three months ,on the night of 6th March 1996 and early hours of 7th 

March she passed away peacefully. We informed Swamiji, who was at 

Rishikesh Ashram, about her peaceful demise. He asked me and my elder 

brother to come to Rishikesh for immersion of her ashthi. Swamiji joined us in 

performing all the rites while immersing her ashthi in the holy Ganga reciting 

her ishta mantra. He did all this at his own expense and that too in spite of 

having a fractured leg! 

We have always felt that the birth of our son Narhari was a blessing of 

Swamiji. It was Swamiji's blessing that my son was christened (given name) by 

H.H Swami Chidanandaji when he was a month old, personally blessed by 

Swami Chidanandaji on his 5" birthday at Mahuva and given the holy Gayatri 

mantra after his thread ceremony at Ahmedabad Ashram by Swami 

Chidanandaji himself. 

Like his Guru, Swamiji is always eager to serve. I had the privilege of 

having tea made by Swami Adhyatmanandaji himself at 3.45 am in the morning 

when I was leaving for the airport after having a night halt at the Ashram. 

There is a long list of his various acts of selfless service and kindness showered 

on all who come to visit him and the Ashram. 

Serve, Love, Give, Purify and Realize - Swami Adhyatmanandaji is a living 

embodiment of these five guiding principles of DIVINE LIFE. 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 82 | P a g e  

પજૂ્્ સ્વામીજી િાથેના િાંસ્મરણો  
સશુ્રી હર્ાા પારેખ  
ભાવનગર 

પરમ પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના ભાવનગર ખાતેના ્ોગાિન સશલબર અને પ્રવચનના કા ા્ક્રમ 

૧૯૭૪થી શરૂ થ્ા હતા પરાંત ુ૧૯૭૮ના જાન્દ્યઆુરી ૧૧ થી ૨૦ દરસમ્ાન મદહલા કોલેજ ખાતે ્ોજા્ેલ 

સશલબરમાાં શાળાના પ્રસતસનસધ તરીકે મને મોકલવામાાં આવેલ તે િમ્ે પદરચ્ થ્ો. પ્રથમ દદવિે જ 

સ્વામીજીનો સશસ્ત અને િમ્ પાલન અંગેનો આગ્રહ જોવા મળ્ો. લાઇનિર ચાંપલ મકૂવાનુાં લેિન 

તેઓશ્રીએ જાતે ચાંપલ ગોઠવીને સશલબરમાાં ભાગ લનેારને આપ્યુાં. િાાંજના પ્રવચનમાાં પણ ભાગ લેવાની 

ઇચ્છા થઇ અને તે રીતે સ્વામીજી િાથેનો િાંપકા વધ્્ો. ‘ધ ડીવાઇન લાઇફ િોિા્ટી’ નામની િાંસ્થા 

હૃર્ીકેશ ખાતેનુાં હડેતવાટાર પ.પ.ૂ ગરુુદેવ સ્વામી સશવાનાંદજી મહારાજ અને પ.પ.ૂ સ્વામી શ્રી લચદાનાંદજી 

મહારાજની વાત પણ તેઓશ્રી દ્વારા િાાંભળવા મળી.  

હૃર્ીકેશ ખાતે આંતરરાષ્રી્ પદરર્દના આ્ોજનમાાં ભાવનગર શાખામાાંથી ઘણાાં િભ્્ોએ ભાગ 

લીધો તેમાાં મને પણ જવાની તક મળી. તે કા ા્ક્રમમાાં સનધાાદરત િમ્ે પહોંચવામાાં અમો િવે મોડા 

પડયા અને તેમાાં ભાગ લેવાની માંજૂરી મળી નહીં. તે કા ા્ક્રમનુાં િાંચાલન પ.પ.ૂ સ્વામીજી કરતાાં હતાાં. 

સનધાાદરત લક્ષ્્ અને કા ા્ક્રમમાાં િમ્િર પહોંચવુાં અને આમતેમ ન જવુાં તે મારા માટે બીજુ ાં લેિન હત ુાં. 

ત્ાર પછી તો હૃર્ીકેશ સશવાનાંદ આશ્રમમાાં િાધના સશલબર પજૂ્્ પે્રમાનાંદ સ્વામી અને પજૂ્્ સ્વામી 

કૃષ્ણાનાંદજીની હીરકજ્ાંતી અને ્ોગવેદાાંત ફોરેસ્ટ એકેડમીના નવમા વગામાાં પણ ભાગ લીધો તે 

દરસમ્ાન આશ્રમમાાં રહવેાની તક વધારે મળી. આમ હૃર્ીકેશ અને પ.પ.ૂ સ્વામીજી િાથેના પદરચ્થી 

હદરદ્વાર કુાંભમેળામાાં પણ ્ોગાિન સનદશાન કયુ ં અને પ.ૂશ્રી િાથે જલાંધર દૂરદશાન પર ્ોગાિન 

સનદશાનમાાં પણ ભાગ લીધો. ગજુરાતમાાં પણ પીજ દૂરદશાન તે િમ્ દરસમ્ાન આવતુાં હત ુાં તેની ઉપર 

પ.ૂશ્રી િાથે ્ોગાિન સનદશાનનાાં લગભગ િત્તરથી અઢાર એસપિોડમાાં ભાગ લેવાની તક મળી. 

૧૯૮૬ની િાલમાાં પ.ૂ ગરુુદેવની શતાબ્દીના અનિુાંધાને પ્રચાર્ાત્રા ગરુુદેવની પાદુકાજી િાથે 

પરૂા ભારતવર્ામાાં ફરી હતી તેમાાં ભાવનગર ખાતે અમારા ઘરે પણ પધરામણી થઇ હતી. બાળકો 

માટેના િાંસ્કારકેન્દ્રની શરૂઆત પણ પ.ૂશ્રીની પે્રરણાથી અમારે ત્ાાં ‘બાલિાંસ્કાર કેન્દ્ર’ તરીકે શરૂ થયુાં. 

વડોદરા ખાતે પ.પ.ૂ શ્રી મોરાદરબાપનુી રામા્ણ કથા, તેઓશ્રી દ્વારા જામનગરમાાં ભાગવત િપ્તાહ 

અને સરેુન્દ્રનગર ખાતે તથા ભાવનગર ખાતેની ગજુરાત દદવ્્જીવન િાંઘની પદરર્દમાાં પણ ભાગ 

લીધો. પ.ૂ માનભાઇએ સ્વામીજીને અકસ્માત થ્ો અને બત્રીિ ટાાંકા આવ્્ા તે દરસમ્ાન પણ 

્ોગાિન સશલબર ચાલ ુરાખી હતી તેની વાત કરી અને પ્રિાંશા કરી હતી.  
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પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજીની કટક ખાતેની પદરર્દમાાં પણ ઈન્દ્રાબહને, જ્્ોસતબહને, મહશેભાઇ 

અને હુાં ગ્ા હતા, તે દરસમ્ાન જગન્નાથ માંદદર દદર્ા પર જવાની તક મળી ત્ારે સ્વામીજી ખબૂ દૂર 

સધુી પરુીના દદર્ામાાં નહાવા ગ્ા હતા. જ્્ાાં જતાાં આપણને તો ડર જ લાગે. ગજુરાત ખાતેની િોલા 

ભાગવત સવદ્યાપીઠમાાં પણ સ્વામીજીના પ્રવચનમાાં પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના િખત ગરમીમાાં 

નાકમાાં નાખવાનાાં રોપ્િથી તેઓને તકલીફ થઇ તેનુાં વણાન તેમની તેમ જ દરેક િાધકની આંખ ભીની 

કરી દે તેવો પ્રિાંગ હતો. ગોપનાથ ખાતેની એક સશલબરમાાં પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ માટે 

રોટલી બનાવવાની એક િેવા મળી તે રોટલી તેઓને એટલી ગમી કે જે િામાન્દ્્ રીતે એક રોટલી લે 

તેને બદલે ત્રણ રોટલી લીધી, તે વાતની શ્રી રામસ્વરૂપ દ્વારા તેમને ખબર પડી તેથી તેઓ ખબૂ ખશુ 

થ્ા અને ગજુરાતમાાં પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના કા ા્ક્રમમાાં તેઓશ્રીના ભોજન બનાવવાની 

િેવામાાં મને તેઓશ્રીની કૃપાથી અવારનવાર તક મળી. વલિાડની સશલબર તેમ જ મલાડ ખાતેની 

્ોગાિન સશલબરમાાં પણ જવાનો મોકો મળેલ. અમદાવાદ ખાતે પ.પ.ૂ દાિકાકા અને તેમના પદરવાર 

િાથેની આત્તમ્તાના પા્ામાાં પણ પજૂ્્ સ્વામીજી છે.  

પ.ૂ સ્વામીજીના હૃર્ીકેશના સનવાિ દરસમ્ાન ગાંગાજીના દકનારે પજૂ્્ સ્વામીજી, કુટ્ટીમાતાજી 

અને ભાવનગરના િાધકો રાત્રીના િમ્ે અનેક વખત ગ્ેલા અને રાત્રીના ‘ઇટોતલબ’ અને આશ્રમની 

વાતો કરતા. મહામાંત્ર િાંકીતાનના િેલલબ્રેશનમાાં પણ નાવ િાંકીતાનનુાં શ્રી રામસ્વરૂપજી અને પજૂ્્ 

સ્વામીજીનુાં આ્ોજન એક સખુદ અનભુવ છે. તેવી જ રીતે અલ્હાબાદના કુાંભમેળામાાં પણ ડીવાઇન 

લાઇફ િોિા્ટીએ ભાગ લીધેલ તેનુાં િાંચાલન પણ સ્વામીજીને િોંપા્ેલ તેમાાં પણ મારા માતા-સપતા 

િાથે હુાં ગઇ હતી. ત્ારની વ્્વસ્થા પણ અદ્દભતુ હતી. પ.પ.ૂ સનત્ાનાંદસ્વામી ઉત્તરકાશી ગવાણાના 

પ.પ.ૂ સ્વામી પે્રમાનાંદજી અને અનેક િાંતોનો લાભ મળ્ો. પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ પણ 

પધારેલ. તેવી જ એક સશલબર ભતૂપવૂા વડાપ્રધાન ચાંરશેખરજીના ફામાહાઉિ ગડુગાવમાાં ્ોજાઇ હતી. 

જ ાંગલમાાં માંગલ હતુાં, તે સશલબરમાાં પણ પજૂ્્શ્રી િાથે જવાનો લાભ મળેલ. હદરદ્વારમાાં બી.એિ.ઇ.ઓ. 

ખાતેના તેઓશ્રીના કા ા્ક્રમમાાં તેમજ શ્રી શ્રી મા આનાંદમ્ી માના જન્દ્મોતિવના કા ા્ક્રમમાાં પણ અનેક 

વખત જવાની તક મળેલ. 

પ.ૂ લક્ષ્મીકાાંતકાકાએ જ્્ારે આશ્રમની શરૂઆત કરી ત્ારે પણ મને જવાની તક મળેલ ત્ારે 

સશવાનાંદ આશ્રમમાાં બહનેોની પ્રવસૃત્ત ફતત છ રૂમ હતી તેમાાં ચાલતી હતી. તેઓ હાંમેશા કહતેા તમે 

અવાર-નવાર આવો. અહીં આવીને રહો. તેઓ અમને હાંમેશા ખબૂ ઉતિાહથી આવકારતા. ત્ારબાદ 

હૃર્ીકેશથી પ.ૂ સ્વામીજીને અમદાવાદ આશ્રમની જવાબદારી સશવાનાંદકાકાની િમાસધ બાદ િોંપવામાાં 

આવી ત્ારથી આશ્રમની પ્રગસત અને સવકાિ િાંતકુદટરથી શરૂ કરીને સવશ્વનાથ મહાદેવ, અષ્ટલક્ષ્મી 
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માતાજીનુાં માંદદર, ધ્્ાનમાંદદર, લચદાનાંદ ભવન અને લચદાનાંદમ ્ બન્દ્યુાં તે પ.પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી 

મહારાજની કૃપા અને આશીવાાદ છે તેવુાં દરેક વખતે સ્વામીજી તેઓના પ્રવચનમાાં કહ ેછે.  

૧૯૭૮થી ડીવાઇન લાઇફ િોિા્ટી તરફની મારી ્ાત્રાના સનસમત્ત પ.ૂ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં 

અનેક પ્રિાંગોની હુાં િાક્ષી છાં જેમાાં સ્વામીજી િદૈવ શસ્તત, પ્રકાશ, આનાંદના સ્રોત જ જણા્ાાં છે. 

પ્રિાંગોપાત સ્વામીજીના પ્રવચનો પે્રરણા આપતાાં રહ્યાાં છે. તેમની ઉપસ્સ્થસત માત્રથી સનરાશા, 

નકારાતમકતાનુાં નામ જ નદહ. પ.ૂ સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજે જપની નોટમાાં સ્વઅક્ષરે લખ્યુાં છે, 

‘ર્ચદાનદં હ ૂ ંર્ચદાનદં ત ૂ’ં. માતા-સપતાનુાં બીજુ ાં રૂપ એટલે પ.પ.ૂ સ્વામીજી. કૃષ્ણ ગોકુળ અને ગોપીઓને 

છોડીને દ્વારકા આવ્્ા ત્ાર પછી તેઓ ક્ારે્ ગોકુળ ગ્ા નથી પરાંત ુગોકુળને પોતાના હૃદ્માાં સ્થાન 

આપ્યુાં. દ્વારકાના મહલેના ઝરૂખામાાંથી ગોકુળની દદશા તરફ ઊભા રહીને બાળપણની સ્મસૃતને ્ાદ કરી 

લેતા, તેમ પ. પ.ૂ સ્વામીશ્રીએ હૃર્ીકેશ, સશવાનાંદ આશ્રમ, ગરુુદેવ કુદટર અને ગરુુસનવાિને પોતાની 

સ્મસૃતમાાં િદૈવ િમાવી અને અમદાવાદમાાં આપણી વચ્ચે રહ ે છે. અને ગરુુઆજ્ઞાનુાં પાલન કરે છે તે 

આપણાાં િવેના િદ્દનિીબ. સ્મસૃત તો અનેક છે પરાંત ુઅહીં સવરમુાં છાં. અસ્ત.ુ ૐ 
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દદવ્્ રષ્ટા પરુુર્  
શ્રીમતી શોભનાબેન બક્ષી 
ભાવનગર 

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ એક મહાન િાંત છે અને અમારા પરૂા પદરવાર 

પર સ્વામીજી મહારાજની અત્ાંત કૃપા છે. સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં જ્ઞાનપ્રાલ્પ્ત િાથે ઘણાાં દદવ્્ 

અનભુવો પણ અમે ક્ાં છે. 

આ પ્રિાંગ ઇ.િ. ૧૯૯૧નો છે. અમારા પજૂ્્ બા ૧૧ મદહનાથી પથારીવશ હતા. માચા મદહનાના 

છેલ્લા દદવિોમાાં પજૂ્્ સ્વામીજી દલક્ષણ ભારતની અધ્્ાતમ્ાત્રા પર હતા અને અમે િૌરાષ્રના 

ભાવનગર શહરેમાાં સશશસુવહાર િકાલ નજીક રહતેા હતા. ત્ારે ૨૭ માચાના રોજ સ્વામીજીનો ફોન આવ્્ો 

કે, ‘શોભામાતાજી! બાની ખબૂ પે્રમથી િેવા કરજો, હવે એ થોડા દદવિ આપણી િાથે છે....’ આ પછી 

૫મી એસપ્રલ ૧૯૯૧ને દદવિે બાએ દેહ છોડયો. આ વાસ્તસવકતાનો હુાં મનથી સ્વીકાર કરી શકુાં અને બા 

પ્રત્ે વધારે ધ્્ાન આપી શકુાં એ માટે સ્વામીજીએ મને પહલેેથી જાગ્રત કરી દીધી હતી. સ્વામીજીના 

ચરણોમાાં પ્રણામ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 86 | P a g e  

પરમ પજૂ્્ પરમવાંદની્ સ્વામીજી શ્રી શ્રી 
અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ એક અદ્દભતુ વ્્સ્તતતવ 

શ્રી જ્્ોતીન્દ્ર રીંડાણી 
શ્રીમતી પણૂાા જે. રીંડાણી 
જામનગર 

શ્રી સ્વામીજીની િાલ ૧૯૭૪માાં રામનવમીના દદવિે િાંન્દ્્ાિ દીક્ષા થ્ા પછી તેમના દશાન 

કરવાની અમને તીવ્ર ઇચ્છા હતી. ૧૯૯૪માાં પજૂ્્શ્રી રાજકોટ પધા્ાા છે, એવુાં અખબારમાાં વાાંચતાાં 

કદાચ એમનો જામનગરનો પ્રોગ્રામ થા્ તો દશાનનો લાભ મળે એમ થયુાં પરાંત ુ તેવુાં શક્ ન બન્દ્યુાં. 

િાલ ૧૯૯૫માાં જામનગરમાાં ગજુરાત દદવ્્ જીવન િાંઘની પદરર્દ ્ોજાઇ હતી, ત્ારે અમને પજૂ્્શ્રીના 

દશાન અને િાાંસનધ્્નો લાભ મળ્ો હતો અને એમની ઉપસ્સ્થસતમાાં અમે ગરુુભગવાન શ્રી સ્વામી 

લચદાનાંદજી મહારાજ પાિેથી માંત્રદીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. ત્ારબાદ ૧૯૯૭માાં અમો દદવ્્ જીવન િાંઘ, 

જામનગર શાખામાાં રસવવારે ્ોજાતા િતિાંગમાાં ગ્ા ત્ારે પજૂ્્ સ્વામીજીની વ્્ાિપીઠે શ્રીમદ્ ભાગવત ્

કથાનુાં તારીખ ૧૭-૧૨-૧૯૯૭થી આ્ોજન થઇ રહ્ુાં હત ુાં, તે િમાચાર મળ્ા. એ કથામાાં અમને મખુ્્ 

્જમાન બનવાનો લાભ મળ્ો અને તેમની િાથે ભસ્તત િાંગીત પીરિવાનુાં પણ િદ્દભાગ્્ મળયુાં. ત્ાર 

પછીની સ્વામીજીની દરેક ભાગવત ્ કથા, સશવપરુાણ કે દેવી ભાગવત કથામાાં અમને ભસ્તત િાંગીત 

પીરિવાનો લાભ મળ્ો અને ત્ાર બાદ અમારા જીવનમાાં પદરવતાનનો દોર શરૂ થ્ો. તેમની દરેક 

કથાઓમાાં અમને નવુાં-નવુાં િાાંભળવાનુાં- િમજવાનુાં ભાથુાં મળતુાં રહતે ુ ાં. 
સ્વામીજીના પ્રભાવશાળી વ્્સ્તતતવ અને ગણુો વણાવવા માટે શબ્દો ઓછા પડ ેછે. “દદવ્ય તેજ, 

દદવ્ય રૂપ, દદવ્ય મખુાકૃવત” એવુાં એમનુાં વ્્સ્તતતવ છે. એમનાાં સવશે શુાં લખવુાં? ફતત એટલુાં જ કહી શકા્ 

કે, “જીવનમાાં જે વિાંત પ્રગટાવે તે િાંત. ખારા સિિંધમુાાં મીઠી વીરડી િમાન, બળબળતા રણમાાં વટવકૃ્ષ 

બની છાા્ં ો આપનાર, િાંિારના સત્રસવધ તાપથી તપ્ત થ્ેલા માનવોને ચાંદન લેપ જેવી શીતળતા 

બક્ષનાર, દદશાશનૂ્દ્્ લોકોના ધ્રવુ તારક અને મઝધારમાાં ફિા્ેલ લોકો માટે દીવાદાાંડી રૂપ એવા પરમ 

શ્રદે્ધ્, પરમ પજૂ્્, પરમ આદરણી્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ માટે સવશેર્ લખવુાં એ 

ગાગરમાાં િાગર અને લબિંદુમાાં સિિંધ ુિમાવવા જેવુાં છે.”  
સ્વામીજીનુાં િાાંસનધ્્ િતત મળતુાં રહ,ે એમની કરુણા અને કૃપા અમારા પર િદા વરસ્્ા કરે 

અને એમનુાં સ્વાસ્થ્્ દીઘાકાલ સધુી નીરોગી બની રહ ેએવી માાઁ જગદાંબા અને ભગવાનશ્રી આશતુોર્ને 

પ્રાથાના તથા અભ્્થાના િાથે તેઓશ્રીના શ્રી ચરણોમાાં શત ્શત ્પ્રણામ.  
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સ્વામીજીનો જ્ હો!  
શ્રીમતી િાંધ્્ા મનોજ દવે 
જામનગર 

મનોજ અને મેં પે્રમલગ્ન ક્ાા હતા. જેને કારણે અમારા ઘરના વડીલો તાઇ અને દાદાએ 

અમારો અસ્વીકાર ક્ો હતો. અનેક પ્રસતષ્ષ્ઠત વ્્સ્તતઓના િમજાવવા છતાાં તેઓ કોઇ જ રીતે અમને 

સ્વીકારવા તૈ્ાર ન હતા. એ િમ્ે પજૂ્્પાદ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ “સશવાનાંદ 

ભવન”ના લોકાપાણ સનસમત્તે જામનગર પધારેલા હતા. અમે સ્વામીજીને અમારા દદલની વાત કહી. 

સ્વામીજીએ બ-ેત્રણ વર્ા અમારા દા્પત્ જીવનને ચકાસ્યુાં. એ ્ોગ્્ લાગતાાં સ્વામીજી અમને તાઇ 

અને દાદા પાિે લઇ ગ્ા. સ્વામીજીની ઉપસ્સ્થસત અને એમનાાં ઓરામાાં રહલેા અમને જોઇને તાઇને 

ખબૂ જ આનાંદ અને શાાંસત મળી. અને તેમણ ેઅમારો સ્વીકાર કરી લીધો. જે માત્રને માત્ર સ્વામીજીના 

કારણે જ શક્ બન્દ્યુાં. અને પછી તો હૃર્ીકેશથી પધારેલ અનેક િાંતોના િાાંસનધ્્માાં સશવાનાંદ ભવનના 

ઉદ્દઘાટનનો ઉતિવ ધામધમૂથી ઉજવા્ો. મારા હૃદ્માાં બાંને ઉતિવનો આનાંદ હતો.  

થોડા િમ્ પછી તાઇનુાં દેહાવિાન થયુાં. આ િમાચાર આપવા અમે સ્વામીજીને ફોન ક્ો. 

ત્ારે સ્વામીજીએ કહ્ુાં, “તાઇ ધામમાાં ગ્ા પણ અમદાવાદનો આ સશવાનાંદ આશ્રમ તમારુાં સપ્ર જ છે. 

તમને ઇચ્છા થા્ ત્ારે અહીં રહવેા આવી શકો છો.” સ્વામીજીએ ખબૂ િસધ્ારો આપ્્ો અને એક 

વેકેશનમાાં હુાં, મનોજ અને અમારા બાંને બાળકો કૃસત અને જ્ િાથે આશ્રમમાાં ૧૦-૧૨ દદવિ રોકા્ા. 

એક દીકરી સપ્રમાાં આવે એ જ રીતે સ્વામીજીએ અમને બધાાંને ખબૂ પે્રમ આપ્્ો અને િાચવ્્ાાં. 

અમારા દીકરા જ્ના ્જ્ઞોપસવત િાંસ્કાર પણ સ્વામીજીએ આપ્્ા છે. અમારા દીકરી કૃસતની 

જી.પી.એિ.િી.ની પરીક્ષા વખતે પણ સ્વામીજીએ ખબૂ સ્નેહ અને આશીવાાદ આપ્્ા હતા અને તે પાિ 

થઇ ગઇ. 

પજૂ્્ મોરાદરબાપ ુતેમની કથામાાં િદ્દગરુુના લક્ષણોનુાં વણાન કરે છે, એ બધાાં જ લક્ષણો પજૂ્્ 

સ્વામીજીમાાં ભારોભાર છે. સ્વામીજી િાથે અમારો આત્તમક િાંબાંધ હો્ તેવુાં કા્મ લાગે છે.  

સ્વામીજીનો જ્ હો! 
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અધ્્ાતમની ઊંચાઈએ અિીસમત આનાંદ!  
શ્રી હદરવદન પ્ર. અંતાણી 

રાજકોટ 

સ્વામી રામતીથા માનવીના પાાંચ પ્રકાર ગણાવે છે. “ પ્રથમ પ્રકાર – ખનીજ માનવ. 

હાલતાાંચાલતાાં િોનુાં, ચાાંદી, નાણાાંમાાં જ તેની વસૃત્ત હો્. બીજો પ્રકાર – પશમુાનવ. પશતુા છે પણ થોડુાં 

િમજે. ડચકારો થા્ ત્ાાં િમજી જા્ કે મારે આમ જવાનુાં છે. એ પછી આવે વકૃ્ષમાનવ. જે છા્ોં 

આપે. બીજાને ઢાાંકે. મોટાાં વકૃ્ષની જેમ સવસ્તરતો રહ.ે ચોથો પ્રકાર છે ચાંરમાનવ. શીતળતા આપે. 

સવશ્રામ આપે. િાતા આપે. આ ચારે્ પ્રકારના માનવથી મહાન હો્ તો તે છે-ભાગવત માનવ. જેનાાં 

રોમરોમમાાં ભાગવતતા ભરી છે, દદવ્્તા ભરી છે ને છતાાં આપણાાં જેવો લાગે.”  

શાસ્ત્રમાાં જેને અજપાજપ અવસ્થા કહી છે તે આ ભાગવત માનવમાાં િહજ હો્. પ્રવસૃત્તઓમાાં રત 

રહ ેછતાાં આંખના એક પલકારા જેટલા િમ્ માટે પણ ઈશ્વરને સવિારી ન શકે. હૃદ્નાાં ધબકારાનો 

તાલ પ્રભ ુસ્મરણ િાથે મળતો રહ.ે એનાાં દરેક કદમ પ્રભ ુતરફની ્ાત્રા હો્. એની વાણી પ્રભ ુપ્રત્ેના 

પે્રમની અલભવ્્સ્તત બની રહ.ે એણે વ્્તત કરેલી શભુચે્છા પ્રભનુી કૃપાનો પ્રિાદ બની રહ.ે િાંપકામાાં 

આવેલા િહનુા અવિાદને હરે. ‘સિ્ારામમ્ િબ જગ જાની, કરહુાં પ્રણામ જોરી જુગ પાની...’ની રષ્ષ્ટ 

હો્. એ િહનેુ પ્રભનુાાં સ્વરૂપો તરીકે સ્વીકારે અને િહનુા હ્રદ્માાં પ્રભસુનષ્ઠાની પ્રસતષ્ઠા કરે. શાસ્ત્રોમાાં 

આવા ભગવદ્ સ્વરૂપ ઋસર્ઓનાાં રષ્ટાાંતો િહએુ વાાંચ્્ા – િાાંભળ્ા હો્. પણ, પ્રભએુ આપણી ઉપર 

એવી કૃપા કરી છે કે આપણને પરમ ભાગવત ઋસર્ના િમ્માાં શ્વિવાની અને વિવાની તક મળી છે. 

િાથ અને િાંગાથ િાાંપડ્ો છે. એ છે અધ્્ાતમનો આનાંદ પ્રિરાવતા અને માણતા પરમ પજૂ્્ 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ ! 

સ્વામીજીનો અમતૃ મહોતિવ ઉજવાઇ રહ્યો છે પણ, એમનુાં તો જીવન જ અમતૃમ્ છે. પ્રભપેુ્રમ, 
પ્રિન્નતા અને પરદહતના પ્ાા્ િમાન સ્વામીજી િાથે વર્ોનો નાતો. િાંબાંધનાાં આ તાણાવાણાને 

મજબતૂ કરવાનો ્શ તેમનાાં જ પહલે અને પ્ર્ાિને કારણે છે. અમારી જન્દ્મભસૂમ એક જ – જામનગર. 

મારાાં નાનાાં ભાાંડરુઓ િાથે એક તરવદર્ો તરૂણ નજરે પડ.ે નામ જસતન વૈષ્ણવ. 

માતા િરસ્વતીની કૃપા આ તરૂણ પર પહલેેથી જ હતી એટલે િાંગીત, નતૃ્, વાક, લચત્રકામ 

અને લેખન જેવી કળાઓમાાં હાંમેશા અગ્રેિર રહ.ે સ્મરણશસ્તત તેજ. બ્રહમલીન પજૂ્્ મનહરલાલજી 

મહારાજ પે્રદરત ગીતા સવદ્યાલ્માાં શ્રીમદ્ ભગવતગીતા કાંઠસ્થ કરી લીધી. એન.િી.િી.માાં િામેલ થઈને 

િેવા અને સશસ્તના પાઠ શીખ્્ા. પ્રજાિતાક દદનની રાષ્રી્ પરેડમાાં િામેલ થવાનો લ્હાવો લીધો. 

િફાઈ કામદારોની હડતાળ િમ્ે માથે મેલુાં પણ ઉપાડીને િામાત્જક જવાબદારી પણ બજાવી.  
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બહમુખુી પ્રસતભાના સ્વામી એવા આ યવુાને જીવનસનવાાહ માટે રાજકોટની તે િમ્ે સખુ્્ાત 

એક્મેુક્ષ લલસમટેડ(જુનુાં નામ મેિિા પટેલ માવજી કાનજી એન્દ્ડ િન્દ્િ)માાં નોકરી શરૂ કરી. ત્ારે તેઓ 

રેલ્વે કોલોની-કોઠી ક્પાઉન્દ્ડમાાં પેઇંગગેસ્ટ તરીકે રહતેા. દરરોજ િાાંજે જગજીવનરામ રેલ્વે 

ઇન્દ્સ્ટીટયટુમાાં બાળકોને ગીતા અધ્્્ન કરાવતા. આજે આ ગીતા સવદ્યાલ્ને પોતાનુાં ભવન છે અને 

બહસુવધ િામાત્જક િેવાઓથી ધમધમે છે.  

પ.ૂ માતાજી (પોંડીચેરી)એ કહ્ુાં છે, ‘Fortunate are those, who are chosen by the God!’ તેમ 

આ યવુાનની પ્રભએુ પિાંદગી કરી રાખી હતી. િાાંિાદરક આકાાંક્ષાઓને અસતક્રમીને ‘સ્વ’નો લોપ કરીને 

‘પરમ’નો અથા પામવાની દદશામાાં આગળ વધવાનુાં નક્કી કયુ.ં સ્વામી સવવેકાનાંદનાાં િાદહત્નુાં ખબૂ 

રિપાન કરેલુાં. એટલે રામકૃષ્ણ સમશનથી પ્રભાસવત હતા. રાજકોટ સ્સ્થત રામકૃષ્ણ આશ્રમમાાં અંતેવાિી 

થ્ા. અહીં તેમના િાધજુીવનના પા્ાનુાં ઘડતર થયુાં. સરુતમાાં પરૂરાહત, કચ્છમાાં દુષ્કાળ રાહત, 

િૌરાષ્રમાાં અસતવષૃ્ષ્ટ તેમજ શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમનાાં માંદદર સનમાાણ માટે દાન એકત્ર કરવામાાં એમની 

મહતવની ભસૂમકા રહી હતી. રાજકોટ સનવાિ દરસમ્ાન તેઓ અગ્રણી અખબાર ‘ફૂલછાબ’માાં “્ૌવન 

સવિંઝે પાાંખ” અને ‘જ્દહિંદ’નાાં િાપ્તાદહક ‘અમતૃા’માાં “અમતૃાના પત્રો” કોલમ લખતા. રાજકોટમાાં તે 

િમ્ે ્ોજાતા શાસ્ત્રી્ િાંગીત અને નતૃ્ના કા ા્ક્રમોના િમીક્ષક તરીકે પણ તેઓ પ્રસિદ્ધ હતા. 
જસતનભાઇને વડોદરામાાં જ્્ોસત લલસમટેડમાાં નોકરી કરવાનુાં થયુાં. િાથે િાથે મહારાજા 

િ્ાજીરાવ યસુનવસિિટીમાાં અભ્્ાિ કરતા અને તે િમ્ે સશવાનાંદ પદરવારના અગ્રણી ય.ુવી. સ્વાદદ્ા 

પદરવાર િાથે પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહતેા. ત્ાાંથી તેમને ‘દદવ્્ જીવન’ની દદશા મળી! ‘દદવ્્ જીવન િાંઘ’ 

અને શ્રીમદ્ સ્વામી પજૂ્્પાદ લચદાનાંદજી મહારાજનો પદરચ્ થ્ો. રાજકોટથી હૃર્ીકેશ પહોંચ્્ા. 

ગરુૂજીએ કરેલી કિોટીમાાં મન, કમા, વચનથી પિાર થઈને એક િાચા મમુકુ્ષ ુતરીકેનાાં દશાન કરાવ્્ાાં. 

પજૂ્્પાદ લચદાનાંદજી મહારાજ પાિે િાંન્દ્્સ્ત દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી. જામનગરના જસતનભાઈ હવે ‘સ્વામી 

અધ્્ાતમાનાંદજી’ બન્દ્્ા! 

‘દદવ્્ જીવન િાંઘ’ની અધ્્ાતમલક્ષી િેવાકી્ પ્રવસૃત્તઓના પ્રિારમાાં સ્વામીજીની પ્રભદુત્ત 

તેજસ્સ્વતાનુાં અમલૂ્્ ્ોગદાન રહ્ુાં છે. સ્વામી ્ાજ્ઞવલ્ક્ાનાંદજી (ડો. સશવાનાંદ અધ્વયુાજી – પ.ૂ બાપજુી) 

ગજુરાતમાાં િેવારત હતા. તેમની િાથે હવે સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજીને િેવા-પે્રમ-ધ્્ાનનો િાંદેશ 

ગજુરાતમાાં ઘરેઘરે ગુાંજતો કરવાની િેવા મળી. ગામેગામ સવચરણ કરીને સ્વામીજીએ ‘દદવ્્ જીવન 

િાંઘ’ની દદવ્્તાને પ્રિારી. પ્રિન્ન વ્્સ્તતતવ, સ્વાધ્્ા્ની અલભવ્્સ્તતરૂપ બોધવચનો, સ્વસ્થ તન-મન 

માટેની ્ોગસશલબરો વગેરેને કારણે સ્વામીજી િહનુા બની રહ્યાાં! 

સશવાનાંદ આશ્રમ, હૃર્ીકેશમાાં શ્રીગરુૂચરણ ેપચીિ વર્ા િેવા સનરત રહ્યાાં.  તે પછી શ્રીમત ્સ્વામી 
પસવત્રાનાંદજી મહારાજ બ્રહમલીન થતાાં તેમના દ્વારા સ્થાસપત સશવાનાંદ આશ્રમ – અમદાવાદને ગરુુ 
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આજ્ઞાથી પોતાની કમાભસૂમ બનાવીને વર્ોથી અધ્્ાતમનો આનાંદ અને પરમાથાનો પમરાટ પ્રિરાવી રહ્યા 

છે. 

રાજકોટને અવારનવાર પ.ૂ સ્વામીજીના િતિાંગનો લાભ મળતો રહ્યો છે.  બાળકો િાથે બાળક, 
યવુાનની િાથે યવુાન અને વધૃ્ધોની િાથે વધૃ્ધ બની રહવે ુાં તે તેમની સવશેર્તા છે.  રાજકોટમાાં કે 

અમદાવાદમાાં મળવાનુાં થા્ ત્ારે િાંપકામાાં આવેલા િહ ુકોઈના િમાચાર અવશ્્ પછેૂ.  િમસ્્ા િમ્ે 

િાથે ઊભા રહવે ુાં તે તેમનો િહજ સ્વભાવ છે. 

મારા નાનો પતુ્ર લબપીન ઇ.િ. ૨૦૦૧માાં ‘પોલીન્દ્યરુાઈદટિ’નો ભોગ બન્દ્્ો.  તેનુાં જીવન બચ ે

એવી કોઈ જ આશા નહોતી.  પણ, એ બચ્્ો.  એટલુાં જ નહીં પનુ: પવૂાવત સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરી.  લચ. 

લબપીનને દદવ્્જીવન પ્રાપ્ત થયુાં તેનો ્શ પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજીની પ્રાથાનાઓ અને 

આશીવાાદને છે.  એ િમ્ે તેઓશ્રી તન-મન-ધન અને આતમાથી અમારી િાથે ઉભા રહ્યા.  એ િમ્ે 

એક નહીં, બે નહીં ...પરૂા બેંતાલીિ પત્રો પાઠવીને પજૂ્્ અધ્્ાતમાનાંદજીએ લચ. લબપીનનાાં ભાાંગલે 

મનને િશતત થવામાાં િહા્ કરેલી. (પ.ૂ સ્વામીજીએ લખેલા આ પત્રોનો િાંચ્ ‘અધ્્ાતમનો આનાંદ’ 

સશર્ાકથી પ્રકાસશત થ્ો છે.) 
એ પછી ગત વરે્ લચ. લબપીનને બેદર્ાદરક િર્જરી કરાવવાની થઈ ત્ારે તેઓશ્રીએ અખાંડ 

મહામતૃયુાંજ્ માંત્રના પાઠ કરીને સ્વસ્થતાના આશીવાાદ આપ્્ા. સશવાનાંદ આશ્રમ – અમદાવાદમાાં 

ઉજવાતા સવસવધ ઉતિવોનો પ્રિાદ કોઈને કોઈ િથવારા િાથે મોકલાવીને પ.ૂ સ્વામીજી અમારા પ્રત્ેનો 

પે્રમ અલભવ્્તત કરતા રહ ેછે. આ બધુાં ્ાદ આવે છે ત્ારે વાચા સન:શબ્દ થઈ જા્ છે, કાંઠે ડમૂો ભરા્ 

છે અને ન્ન આરા બને છે! 
રાજકોટમાાં સ્વ. લાભભુાઈ દાંતવૈદ્ય પદરવાર તરફથી થ્ેલી શ્રીમદભાગવતજીની કથામાાં 

વ્્ાિાિને લબરાજેલ ઓજસ્વી વતતા સ્વામીજી, પજૂ્્પાદ સ્વામીશ્રી સશવાનાંદજી મહારાજની 

જન્દ્મશતાબ્દી સનસમત્તે તેઓશ્રીની પાવન પાદુકાની ભારત્ાત્રા દરસમ્ાન રાજકોટ પધારેલા આદશા 

ગરુુભતત સ્વામીજી, શાસ્ત્રી મેદાન અને આતમી્ કોલજેમાાં ્ોજા્ેલી ્ોગસશલબરોમાાં અવનવાાં આિનોનુાં 

સનદશાન કરતા સ્વામીજી, વઝીરાણી-સ્વ. પ્રાણભાઈ મહતેા–શતુલ પદરવારને પાવન કરતા સ્વામીજીનાાં 

દશાન કરવાનુાં િૌભાગ્્ િાાંપડત ુાં રહ્ુાં છે તેનો આનાંદ અવણાની્ છે! 

પજૂ્્ સ્વામીજીના દીઘા પદરચ્થી લાગ્યુાં છે કે, ગરુુદેવ પજૂ્્પાદ સ્વામીશ્રી લચદાનાંદજી 

મહારાજે આ દદવ્્ાતમાને ઓળખીને જ તેમનુાં નામાલભધાન કયુ ં હશે. અધ્્ાતમના ઉત ુાંગ સશખરો 

તેઓશ્રીએ િર ક્ાં છે અને ત્ાાં લબરાજીને અિીસમત આનાંદનો અનભુવ પોતે કરી રહ્યા છે તેમજ 

પોતાના િાંબાંધમાાં આવેલા િહનેુ કરાવી રહ્યા છે. પજૂ્્ સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજની 
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પ્રિન્નતાનો પ્રિાદ આપણને દીઘાકાળ સધુી મળતો રહ ેતે જ અમતૃપવા સનસમત્ત ેપરમકૃપાળુ પરમાતમાને 

પ્રાથાના.... 
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અધ્્ાતમ ભાવ  
શ્રી તરાંગ રસિકલાલ વૈદ્ય 
Fine Art (Applied), ATD 

Govt. Primary Teacher  

પ્રિાંગ – વર્ા ૨૦૧૮, મે મદહનો. િવારના ૩.૩૦ વાગ્્ા હશે. અલામા વાગતાની િાથે જ હુાં ઊઠી 

ગ્ો. સનત્ કમા પતાવી કેમેરાની કીટ તપાિી બરાબર ૪.૨૦ વાગ્્ે બાઇકને કીક મારી હુાં નારણપરુાથી 

સશવાનાંદ આશ્રમ જવા રવાના થ્ો. બરાબર ૫.૦૦ વાગ્્ે પજૂ્્ સ્વામીજી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના 

્ોગાિનના તલાિ શરૂ થઇ જતા હતા. આ ખાિ બચેમાાં સ્વામીજી પોતે ્ોગાભ્્ાિ કરાવતા. સ્વામીજી 

િમ્પાલનના ચસુ્ત આગ્રહી હોઇ િમ્િર અને વહલેા પહોંચવુાં જરૂરી હત ુાં, જેથી આગળની હરોળમાાં 

સ્થાન મળે. આગળ બેિવા પાછળનો મારો આશ્ જુદો જ હતો. ્ોગાિનનો અભ્્ાિ પણૂા થા્ એટલ ે

સ્વામીજી ઊભા થઇ જવાની તૈ્ારીમાાં હો્ અને તેમના કેટલાક ભતતો તેમને મળવા સ્ટેજ પર આવતા 

હો્. આ તકનો લાભ લઇ હુાં કેમેરો તૈ્ાર રાખતો. જેવા સ્વામીજીના મખુ પર અલગ ભાવ દેખા્ કે 

તરત જ તલીક કરી દેતો. આમ હુાં સ્વામીજીના મખુ પરના એક એવા ભાવની શોધમાાં હતો જે િદા 

શાાંત, સનલેપ, સનમાળ, દેદદપ્્માન, ઊજાાવાન, જેમાાં સ્સ્મતની એક ટશર માત્ર હો્, જે છબી જોતાાં જ 

િદા તેને જો્ે રાખીએ તેવી અનભુસૂત થા્. આજનો દદવિ એ જ હતો કે જ્્ારે થોડા ભતતો 

સ્વામીજીને મળીને સવદા્ થ્ા કે તરત મારા મખુેથી બોલાઇ ગયુાં, “સ્વામીજી” સ્વામીજીએ મારી તરફ 

જોયુાં. બિ.... તલીક.... તલીક.... તલીક.... એ જ શાાંત, સનમાળ, સનલેપ, ઊજાાવાન, દેદદપ્્માન મખુનો 

ભાવ કેમેરામાાં કેદ થઇ ગ્ો. મને એવુાં પ્રતીત થયુાં કે સ્વામીજીને જાણ ેખબર જ હતી કે મારે આવા 

પ્રકારનુાં તેઓનુાં મખુારસવિંદ જોઇએ છે, જાણે તેમણ ેજ આદેશ ના ક્ો હો્? તેવી રીતે મારા હોઠેથી 

“સ્વામીજી” શબ્દ નીકળી ગ્ો અને તેમના આ મખુભાવ મને હાંમેશને માટે છબી તરીકે કાંડારી લેવાનો 

મોકો મળ્ો. 

કોઇ વ્્સ્તત પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના પદરચ્માાં હો્ અને તેમના િાાંસનધ્્માાં ના આવી હો્ 

તેવુાં ભાગ્્ે જ બન્દ્યુાં હશે. અને તે દરેક વ્્સ્તત કે જે પજૂ્્ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં હો્ તેમને 

સ્વામીજીના અલગ અલગ ભાવોના દશાન જરૂરથી થ્ા જ હશે. રેઇકી િેકન્દ્ડ દડગ્રી શીખવા જ્્ારે હુાં 

સશવાનાંદ આશ્રમ આવ્્ો તે િમ્ે સ્વામીજીને િાંતકુટીર બહાર હીંચકે બેઠેલા જો્ા, શુાં તેઓના મખુ પર 

તેજ હત ુાં! તેઓની આંખમાાં દદવ્્ ચમક હતી. આવા તેજસ્વી િાંતને જોઇ હુાં અલભભતૂ થઈ ગ્ો અને 

ત્ારથી તેઓના મખુના આ ભાવને કેમેરામાાં કાંડારવાની ઇચ્છા થઇ. 
્ોગસશલબર દરસમ્ાન સ્વામીજીના દદવ્્સ્વરૂપ મખુભાવ કેમેરામાાં કેદ કરવાની મને તક મળી કે 

જે પ્રિાંગનુાં મેં ઉપર વણાન કયુ ં છે. ફોટોગ્રાફિ લીધા બાદ સ્વામીજીએ પછુયુાં, ‘શુાં કરો છો?’ મેં કહ્ુાં, 
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‘વ્્ાવિા્ે પ્રાથસમક સશક્ષક છાં અને ફોટોગ્રાફીનો શોખ છે. અને પધ્ધસતિર શીખ્્ો પણ છાં.’ સ્વામીજીએ 

કહ્ુાં, ‘મારા ફોટોગ્રાફ્િ જે તમે લીધા છે તે મને મોકલશો?’ મારી ખશુીનો પાર ન રહ્યો. મેં કહ્ુાં, ‘ચોક્કિ 

સ્વામીજી, આપે કહ્ુાં તે મારા માટે આનાંદની વાત છે.’ ત્ાર બાદ સ્વામીજી મને તેમના કા્ાાલ્માાં લઇ 

ગ્ા અને ત્ાાં શ્રી સવજ્ભાઇને સચૂના આપી કે તરાંગભાઇને મારુાં પિાનલ ઇમેલ આઇડી આપશો. મેં 

સ્વામીજીને તેમના ફોટોગ્રાફ્િ મોકલ્્ા. હુાં ખબૂ ખશુ હતો. 

ત્ાર પછી તો સશવાનાંદ આશ્રમમાાં ઘણા ઇવેન્દ્ટ્િ આવ્્ાાં જેમાાં પજૂ્્ સ્વામીજીના ફોટોગ્રાફ્િ 

લેવાની મને તક મળી. જ્્ારે સશવાનાંદ આશ્રમમાાં કોઇ ઇવેન્દ્ટ હો્ હુાં આશ્રમ પહોંચી જતો અને ઇવેન્દ્ટ 

ફોટોગ્રાફી કરી િાથે િાથે સ્વામીજીના લભન્ન લભન્ન મખુભાવના ફોટોગ્રાફ્િ લેવા પ્ર્તન કરતો. તે પછી 

YTTC(્ોગ ટીચિા રેનીંગ કોિા) હો્ કે પછી ભરતનાટયમનો પ્રોગ્રામ હો્ કે પછી મહામદહમ શ્રી 

રાજ્્પાલ િાહબે પધા્ાા હો્ દરેક ઇવેન્દ્ટમાાં મને ઇવેન્દ્ટની ફોટોગ્રાફી કરવાની િાથે સ્વામીજીના 

ફોટોગ્રાફ્િ લેવાની પણ તક મળી. એક પ્રિાંગમાાં તો પજૂ્્ સ્વામીજીના બાળિહજ મખુભાવ પણ જોવા 

મળ્ા. જેમાાં િવારના ્ોગપ્રસશક્ષણ પણૂા થ્ા બાદ સ્વામીજીએ અમને સચૂના આપી કે તમે બધાાં 

અન્નપણૂાા ભવનમાાં અલ્પાહાર પ્રિાદ લઇને જ જજો. જેમાાં અમારી િાથે પજૂ્્ સ્વામીજી પોતે પણ 

અલ્પાહાર લેવા જોડા્ા એ જાણી અમે બધાાં ખબૂ રાજી થઇ ગ્ા. તે િમ્ે મારા િાળા શ્રી 

દકન્નરભાઇનો પતુ્ર દેવાાંશ પણ હાજર હતો. સ્વામીજીએ તેને પોતાની પાિે બેિાડયો અને પોતાના હાથથી 

ખબૂ પે્રમપવૂાક દુલારથી દેવાાંશને ખવડાવ્યુાં. મેં જોયુાં કે સ્વામીજી એક બાળક જોડ ેિાંપણૂા બાળક બની 

ગ્ા. તેમના મખુ પર બાળક્રીડાના ભાવ જોવા મળ્ા. કેમેરો તો હાજર જ હતો. જેથી મેં તે મખુભાવ 

પણ કેમેરામાાં કેદ કરી લીધા. 
વર્ા ૨૦૧૯માાં પજૂ્્ સ્વામીજી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવ સનસમત્તે હૃર્ીકેશ 

ખાતે શ્રીમદ્ ભાગવત ્ કથાનુાં આ્ોજન થયુાં. જેમાાં વ્્ાિપીઠેથી પજૂ્્ સ્વામીજીની મખુવાણી દ્વારા 

ભગવાન શ્રી નસૃિિંહ અવતારનો પ્રિાંગ િાાંભળવા મળ્ો.  ભગવાન નસૃિિંહ અવતારમાાં દહરણ્્કશ્્પ ુ

વધના પ્રિાંગ વણાન વખતે પજૂ્્ સ્વામીજીના મખુ પર વીરરિભાવ જોવા મળ્ો. િાંત તો િદા સનમાળ 

ભાવ ધરાવતા હો્ છે. સ્વામીજીના મખુ પર વીરરિભાવ કેવા દેખાતા હશે તે જોવાની ઉતકાંઠા હતી. 

નસૃિિંહઅવતાર વખતે તેઓના મખુ પર આ ભાવ પણ જોવા મળી ગ્ા. જે મેં કેમેરામાાં કેદ કરી લીધા. 

શ્રીમદ્ ભાગવત ્કથાના રિપાન દરસમ્ાન એક બીજી ઘટના પણ બની. િવારે વહલેા સ્ટેજ 

પર પજૂ્્ સ્વામીજીના આગમન પહલેા હુાં શ્રી કાનજીની મસૂતિના ફોટોગ્રાફ્િ લઇ રહ્યો હતો. ફોટોગ્રાફ્િ 

લેવામાાં હુાં એવો તલ્લીન હતો કે મને ખ્્ાલ ન રહ્યો કે પજૂ્્ સ્વામીજીનુાં આગમન થઇ ચકૂ્ુાં છે. 

અચાનક પાછળથી મારી પીઠ પર કોઇએ હળવો ધબ્બો મા્ો. મેં ચોંકીને પાછા ફરીને જોયુાં તો સ્વામીજી 

સુાંદર સ્સ્મત િાથે મારી પાછળ ઊભા હતા. મેં તેમના માગામાાં આવવા બદલ માફી માગી. તેમને નમન 

કરી સ્ટેજ પરથી ઉતરી ગ્ો. પણ આ શુાં? આશ્ચ ા્મ!્ સ્વામીજીને કેવી રીતે ખબર પડી કે મને પીઠમાાં 
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કા્મ દુઃખે છે. અને ત્ાાં બરોબર એ જ જગ્્ા પર તેમણે હળવો ધબ્બો મા્ો, તે ક્ષણ ેમને લાગ્યુાં કે 

તેમણે તેમના માગામાાં અડચણ રૂપ બનવા માટે મને સશક્ષા રૂપી ધબ્બો મા્ો પરાંત ુઆ તો ચમતકાર 

હતો. મારી પીઠનો દુખાવો ગા્બ થઇ ગ્ો અને આજ દદન સધુી મને તે જગ્્ાએ વાાંિામાાં ફરી દુઃખાવો 

થ્ો નથી. આમાાં પણ મેં જો્ો સ્વામીજીનો પરદુઃખભાંજન ભાવ. 
 પજૂ્્ સ્વામીજીના િમીપ આવ્્ા પછી તેમના મખુ પર મેં ઘણા ભાવ જો્ા છે કૃપાભાવ, 

સનમાળ સનલેપ શાાંત િૌ્્ ભાવ, માંદ માંદ સ્સ્મતનો ભાવ, અટ્ટ હાસ્્ભાવ, સવચારમગ્ન ભાવ, ધ્્ાનસ્થ 

મસુનનો ભાવ જેવા અનેક મખુભાવના દશાન કરવાનુાં મને િૌભાગ્્ મળયુાં છે. મને તેમાાં િૌથી શે્રષ્ઠ ભાવ 

ગ્્ો હો્ તો તે છે પજૂ્્ સ્વામીજીનો “અધ્્ાતમ ભાવ” જેનુાં વણાન મેં પ્રથમ પ્રિાંગમાાં કયુ ંછે. પજૂ્્ 

સ્વામીજી આપના કૃપાઆશીવાાદ આપના િૌ ભતતો પર િદા વરિતા રહ ે અને અમને આપના 

દદવ્્ભાવોના સનત સનત દશાન થતા રહ ેતેવી પ્રભનેુ પ્રાથાના. પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના શ્રીચરણોમાાં 

કોદટ કોદટ વાંદન. 

ૐ નમો નારા્ણ. 
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સશવ-શસ્તત સ્વરૂપ સ્વામીજી  
શ્રીમતી જલ્પા વૈદ્ય 
રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર, અમદાવાદ 

પરમ પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના િાાંસનધ્્માાં આવનાર તમામ ભતતોના 

સ્વપ્નમાાં અવશ્્ સ્વામીજીએ દશાન આપ્્ા હશે તેવુાં મારુાં માનવુાં છે. સ્વામીજી પોતાના ભતતોને 

અવારનવાર પ્રત્ક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ગઢૂ િાંકેત આપતા હો્ છે. જે ઘટના બનવાની હો્ તે બાબતે 

સ્વામીજી તેમને અવગત કરાવતા રહ ે છે તથા તેનો િાંકેત પણ આપતા હો્ છે. અને તેનો અનભુવ 

વત્તેઓછે અંશે તમામ ભતતોને થ્ો જ હશે. આવો જ એક દદવ્્ાનભુવ મને પણ થ્ો. જે હુાં તમારી 

િાથે વહેંચવા માાંગ ુછાં. 
આ વાત વર્ા ૨૦૧૮ની નવરાત્રીના િમ્ની છે. નવરાત્રીના ક્ા ચોક્કિ નોરતાની રાત્રીએ આ 

સ્વપ્ન આવ્યુાં તે મને ખબર તો નથી પણ બીજા કે ચોથા નોરતાની રાત્રીએ મને આ સ્વપ્ન આવ્યુાં હત ુાં. 

સ્વપ્નમાાં મને સશવાનાંદ આશ્રમ દેખા્ો ત્ાર બાદ શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી ભવન દેખાયુાં અને તરત જ 

અષ્ટલક્ષ્મી ભવનની જગ્્ાએ મને સશવલલિંગ દેખાયુાં અને સશવલલિંગ ઉપર િપા એટલે કે નાગ દેખા્ો 

સ્વપ્નમાાં મેં મારી જાતને ત્ારે માાઁ અન્નપણૂાા ભવન પાિે ઊભલેી જોઇ. હુાં હજી બમૂ પાડીને કહવેા જાઉં 

એટલી વારમાાં િપા સશવલલિંગથી નીચે ઉત્ો અને એણ ેસિિંહનુાં સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધુાં હત ુાં. અને તે સિિંહ 

ધીમે ધીમે ચાલતો િાંતકુટીર તરફ જતા મેં જો્ો. છેલ્લે િાંતકુટીરના દરવાજે મને પજૂ્્ સ્વામીજી 

ઊભેલા દેખા્ા.’ 
આ સ્વપ્નની વાત િવારે મેં મારા પસત તરાંગને કહી. તેઓએ મને રૂપાબેનને આ અંગે પછૂવા 

જણાવ્યુાં. મેં મનોમન સનશ્ચ્ ક્ો કે આ સ્વપ્ન મને શુાં સનદેશ કરવા માાંગે છે તેનો તાગ હુાં મેળવીને જ 

રહીશ. મારી દીકરી કુ.સન્ાંતાનો જન્દ્મદદવિ હોવાથી શ્રી સશવાનાંદ આશ્રમમાાં અષ્ટલક્ષ્મી ભવનમાાં 

કુ.સન્ાંતાના હસ્તે શ્રી્ાંત્ર પજૂન કરી અમે રૂપાબેનના આશીવાાદ લેવા તેમના ઘરે ગ્ા. રૂપાબેનને 

નવરાશની પળોમાાં જોઇ તમામ દહિંમત એકઠી કરી મેં તેમને મારા જો્ેલા દદવ્્ સ્વપ્ન અંગે પ્રશ્ન પછૂયો 

કે, ‘મને િમજાવો કે આ સ્વપ્ન મને શુાં િાંકેત આપી રહ્ુાં છે?’ ત્ારે રૂપાબેને જણાવ્યુાં, ‘બેટા, તેં સશવ-

શસ્તત સ્વરૂપ ગરુુપરમાતમાના દશાન ક્ાા છે.’ મેં તેમને તે પણ કહ્ુાં કે, ‘આ સ્વપ્ન મને ત્ાર પછી બ ે

થી ચાર વાર આવ્યુાં છે.’ પજૂ્્ સ્વામીજીના આ અમતૃ મહોતિવ પ્રિાંગે મને આ વાત િૌ ભતતો િમક્ષ 

પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થઇ આવી.  
આ સ્વપ્ન દ્વારા મને પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજમાાં “સશવ-શસ્તત સ્વરૂપ” ના 

દશાન થ્ા તેથી હુાં ધન્દ્્ થઇ ગઇ છાં. પજૂ્્ સ્વામીજી થકી જ મને સષૃ્ષ્ટના િર્જનથી કૃપા સધુીનુાં રશ્્ 

સનહાળવાનો મોકો મળ્ો તે માટે હુાં સ્વામીજીની ઋણી છાં. પરમ સપતા પરમાતમા વાંદની્ સ્વામીજીને 
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દીઘાાયષુ્્ બક્ષે અને તેઓ પોતાના ભતતોને આવી રીતે સનરાંતર આશીવાાદ આપતા રહ ે તેવી પ્રભનેુ 

પ્રાથાના. ૐ નમો નારા્ણ. 
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અમારા કૃપાછત્ર શ્રી સ્વામીજી 
શ્રી મનભુાઇ પ ૂાંજાભાઇ પટેલ 
ખેતીઃ રોજ ાંટો, ખેડબ્રહ્મા 

પ્રભનુુાં એક સુાંદર િર્જન માનવ છે- એ વાત આવે ત્ારે મને પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજ ્ાદ આવે. આ જગતમાાં નૈસતક જવાબદારીની જ્્ારે વાત આવે ત્ારે મને સ્વામીજી 

મહારાજની ખબૂ ્ાદ આવે. સ્વામીજીને અમે દદલથી રોજ ્ાદ કરી પ્રણામ કરીએ છીએ. 
પજૂ્્ સ્વામીજીનો અમારા રોજ ાંટા પદરવાર િાથે િને ૧૯૮૨થી અમારા બાપજુી પ ૂાંજાબાપા 

િાથેનો પદરચ્. અમારા બાપજુીના પે્રમભાવના કારણે વર્ામાાં એકવાર સ્વામીજી અચકૂ અમારે ત્ાાં 

પધારતા અને આજે પણ પધારે છે. અમે ખેડતૂ પદરવાર. ખેતી એટલે કુદરતના િહારે જીવનશૈલી. 

સ્વામીજી જ્્ારે પધારે ત્ારે અમારા પદરવારના બધાના ખેતરમાાં ખેતી સનહાળવા જા્, ગા્ના 

તબેલામાાં પણ જા્, બધાાંના ઘરનુાં બારીકાઈથી સનરીક્ષણ કરે અને િાથે િાથે અમારુાં પણ. 
અમારા પદરવારના આમાંત્રણને માન આપી પજૂ્્ સ્વામીજીએ અમારા ખેતરે શ્રીમદ્ ભાગવત 

િપ્તાહ કરેલી અને વગર િાંગીતકારોએ િતત િાત દદવિ સધુી ભાગવતજીનુાં રિપાન કરાવેલુાં. 

સ્વામીજી રોજ ાંટા પદરવારને મળવા આવે ત્ારે િફાઇ અને વકૃ્ષઉછેરની વાત હો્ જ. ઊનાળામાાં 

લખિકોલી અને પક્ષીઓના ખોરાકની સ્વામીજી લચિંતા કરે. તેઓ અમને કહ,ે ‘પાંખીઓને ઊનાળામાાં ખોરાક 

મળે તેવા વકૃ્ષો જેવાકે ગોરિઆંબલી, ચીકુ, ગુાંદા, આંબા ઉગાડો.’ અને અમે તેમની વાત માની આ બધા 

વક્ષો ઉછે્ાા છે. 
કુટુાંબમાાં મા-બાપની ખબરઅંતર પછૂવા સ્વામીજી ફોન કરે અને અમને આશીવાાદ આપે ‘આપનુાં 

માંગળ થાઓ.’ અમને ખબૂ આનાંદ થા્. પણ એક દદવિ બપોરે ૧૨ વાગ ે સ્વામીજીનો ફોન આવ્્ો. 

ખબરઅંતર પછૂી મને કહ,ે‘શુાં કરો છો, મનભુાઇ?’ સશ્ાળાના દદવિો હતાાં. મેં કહ્ુાં,‘બાપજુીની દાઢી-મુાંડન 

કરુાં છાં, પછી સ્નાન કરાવવુાં છે.’ પજૂ્્ સ્વામીજી કહ,ે ‘િરિ મનભુાઇ. તમે િત્નારા્ણની કથા કરાવો 

છો ને? તમારા બાપજુી સવષ્ણસુ્વરૂપ છે. તમે એમને સ્નાન નથી કરાવતા, એમની ઉપર અલભરે્ક કરો 

છો. તમને જે શ્લોક કે પ્રાથાના આવડતી હો્ તે બોલો, ને સવષ્ણસુ્વરૂપ તમારા બાપજુીને અલભરે્ક 

કરાવતા જાવ. આ જ આપણુાં િત્નારા્ણનુાં પજૂન છે. જેમ આપણે સવષ્ણભુગવાનના હજાર નામથી 

પજૂા કરીએ છીએ, તેમ તમારા આ મા-બાપની આ જ ભાવનાથી અલભરે્ક, પ્રિાદની કાળજી લેશો તો 

ભગવાન બીજે ક્ાા્ં  નથી, અહીં જ છે. તમારા મા-બાપ એ જ તમારા ભગવાન.’ 
તે દદવિથી અમે બાપજુીને ગીતાજીના પાંદરમાાં અધ્્ા્નુાં પારા્ણ કરીને અલભરે્ક કરાવતા. 

માત્ર િેવા કરવાથી મા-બાપનુાં ઋણ ઉતરતુાં નથી, એમાાં ભાવ હોવો જોઇએ, એ િમજણ આપ થકી 
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અમને આવી. સ્વામીજીનુાં અમારા જીવનમાાં આગમન એ જ અમારી િાંપસત્ત છે. સ્વામીજીના શ્રીચરણોમાાં 

દાંડવત ્પ્રણામ. ૐ નમો નારા્ણ! 
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ન ગરુોરસધકાં તતવાં 
શ્રી રમણભાઇ પ ૂાંજાભાઇ પટેલ 
રોજન્દ્ટા ફામા, તા. ખેડબ્રહ્મા 

પજૂ્્ ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી િાથે મારો દદવ્્ િાંપકા િાલ ૧૯૮૫માાં સ્વામી 

સશવાનાંદજીનો ધમા પ્રચાર - પાદુકાજી િાથે-ભારતવર્ાના પ્રવાિમાાં - ખેડબ્રહ્મા મારા 

બાપજુી(પ.ૂપ ૂાંજાદાદા)ના આશ્રમ િાથેના િાંબાંધોથી મારા ઘરે પ્રથમવાર થ્ો હતો. આ કા ા્માાં એમની 

િાથે અન્દ્્ િાધ-ુિાંતો પણ હતા. તેમને ઊનાળાના એ દદવિોમાાં અમારા ખતેરમાાં આવેલ કવૂા પરના 

ઇલેષ્તરક પાંપ-મોટરથી સ્નાન કરાવેલ, જે એમને ગાંગાદકનારે કરેલા ગાંગાસ્નાન જેવો આનાંદ થ્ો તેવુાં 

જાણી અને બાપજુીની ભસૂમને પસવત્ર કરતા-આનાંદ મને રૂબરૂ થ્ેલો, ત્ારથી આજ સધુી સ્વામીજી િાથે 

ખબૂ દદવ્્ અનભુવો થ્ા છે.  

સ્વામીજી િાથે અમારા બાપજુીને અધ્્ાતમ િાંબાંધ બાંધા્ેલ, જેમાાં બાપજુીની ઇચ્છાથી 

સ્વામીજીએ એમને િાંન્દ્્ાિ દીક્ષા આપેલ, તે અમારા કુટુાંબ પરનો એમનો ખબૂ મોટો ઉપકાર છે. 

આપણી િમાજ વ્્વસ્થા ઋસર્કાળ પ્રમાણ ેબ્રહ્મચ ા્, ગહૃસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને િાંન્દ્્ાિ હતી, આમ આ 

ભલૂાઇ ગ્ેલી િાંસ્કૃસતને સ્વામીજીએ પનુજીસવત કરી, અને આ ચોથી અવસ્થામાાં બાપજુીને િાંન્દ્્સ્ત 

ગ્રહણ કરાવી સ્વામીજીએ અમારા પદરવાર, િગા-િાંબાંધી અને િમાજના પણુ્્કા ા્ને અજવાળયુાં માટે હુાં 

સ્વામીજીનો ખબૂ કૃતજ્ઞી છાં. ખરેખર, આ જગતમાાં ગરુુથી અસધક કાાંઈ જ નથી.  

બાપજુીએ ઊભી કરેલી ગા્ોની િેવા-દર વરે્ ૧૪મી જાન્દ્યઆુરી ઉત્તરા્ણ પવાના દદવિે 

ઘાિચારો, ગા્પજૂન, ગોપાલપજૂન, િતિાંગ વગેરેના પસવત્ર કા્ોમાાં સ્વામીજી સવદેશ પ્રવાિ કે અન્દ્્ 

પ્રવસૃત્તઓમાાં વ્્સ્ત હોવા છતાાં િતત ૨૭ વર્ાથી અહીં ખેડબ્રહ્મા પધારી આ કા ા્માાં કુટુાંબનો ઉતિાહ 

વધારેલો છે અને અમને પે્રરણા પરૂી પાડલેી છે, જેથી જીવનકૃપાના કા ા્માાં વધારો થ્ો છે.  
સ્વામીજીની અધ્્ક્ષતામાાં અમારા સનવાિે રામનગર મકુામે બે વાર રતતદાન કે્પનુાં આ્ોજન 

કરવામાાં આવ્યુાં છે. પરોપકારની પ્રવસૃત્તમાાં સ્વામીજીનો હાંમેશા રાજીપો દેખા્ છે. સ્વામીજીમાાં એવુાં પરમ 

તતવ રહલેુાં છે કે, તેઓ જે કલ્પના કરે એ કલ્પવકૃ્ષની જેમ ઇચ્છા પરૂી થઇ જા્ છે. તેમણે તેમના 

િમગ્ર જીવનથી આપણી, આપણા િમાજની, આપાણા દેશની અને સવદેશમાાં ખબૂ ધમાકા ા્ કરી િહનેુ 

કલ્્ાણના પથ પર અગ્રેિર ક્ાા છે.  

સ્વામીજીએ પોતાના જીવનમાાં ઘણાાં િાંઘર્ાનો િામનો ક્ો છે. પરાંત ુઆ િાંઘર્ા દરસમ્ાન કોઇ 

પ્રત્ે રોર્ દાખવ્્ા વગર, પે્રમમાાં પદરવસતિત કરી ગરુુના નામનો મદહમા વધા્ો છે. ્ોગના પ્રાચાર-
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પ્રિાર દ્વારા નવી પેઢીને પણ સ્વામીજીએ માગાદશાન પરુૂાં પાડલે છે. િનાતન વૈદદક જ્ઞાનના જ્ઞાતા 

મહાન િાંત સ્વામીજીના ચરણોમાાં શત ્શત ્પ્રણામ. 
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મારા બાળપણના વડીલ સમત્ર સ્વામીજી 

                            શ્રી ભાસ્કરભાઈ તન્ના 
સિસન્ર એડવોકેટ                    

ગજુરાત હાઇકોટા 
અમદાવાદ 

સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી જોડ ે મારો પદરચ્ આજથી લગભગ પચાિ વર્ા પહલેાાંનો છે. 

જામનગરમાાં દદસ્ગ્વજ્ પ્લોટમાાં ઇદગાહના ગ્રાઉન્દ્ડમાાં કીશોર દલ નામે એક િાંસ્થા ચાલતી હતી કે જેમાાં 
બાળકોને રમત-ગમતો શીખવાડવામાાં આવતી હતી અને બૌદ્ધદ્ધક જ્ઞાન પણ આપવામાાં આવતુાં હત ુાં. 
ઘરના િાંસનષ્ઠ કા ા્કરો આ પ્રવસૃતમાાં િાાંજના િમ્ે બે કલાક માટે િામેલ થતા. એક અત્ાંત ઉતિાહી 
પ્રભાવશાળી યવુાન અમારી ટુકડીના  નેતા હતા. ખબૂ જ લાગણી અને જતનથી તેઓ અમને આ બાબત 
શીખવાડતા અને પે્રરણા આપતા હતા. તેમનુાં નામ હત ુાં જસતન વૈષ્ણવ. સ્વાભાસવક રીતે અમે િૌ તેમના 
માગાદશાનથી પ્રોતિાદહત થ્ા હતા. આ િબાંધ ત્ારથી ચાલ્્ો આવે છે અને આમ સ્વામીજી મારા બહ ુ
જૂના વડીલ સમત્ર કહવેા્. 

મારા સપતાશ્રી જામનગરમાાં તેમના શ્રી રસવન્દ્રનાથ ટાગોર તરફના આદર પે્રમ અને લાગણીને 
કારણે એક િાંસ્થા ચલાવતા હતા જેનુાં નામ ટાગોર િોિા્ટી હત ુાં. આ િાંસ્થામાાં બધા લોકો િાથે થઈને 
શહરેમાાં પ્રાાંતના તથા દેશના કલાકારોને રોશન આપતા હતા. સ્વગાસ્થ પન્નાલાલ ઘોર્નુાં બાાંસરુી વાદન 

જાહરે કા ા્ક્રમ તરીકે પહલેી વખત થયુાં હત ુાં. સ્વામીજી ત્ારે નતૃ્ ભારતી નામની િાંસ્થામાાંથી નતૃ્ની 
તાલીમ લઇ રહ્યા હતા. તેમનો આ શોખનો સવર્્ હતો. જ્્ારે તેઓ પારાંગત થ્ા ત્ારે મયરૂ નતૃ્ 
નામનો કા ા્ક્રમ તેમણે પ્રદસશિત કરવાની ઈચ્છા મારા સપતાશ્રી પાિે વ્્તત કરી. એ જમાનામાાં પરુુર્ 
નતૃ્ કરે એ બાબત તદ્દન નવી હતી અને િમાજ તેને સ્વાભાસવક રીતે સ્વીકાર તો હતો નહીં. પણ 
સ્વામીજીએ અને િાંસ્થાએ આ પડકાર ઝીલી લીધો અને એક િરિ કા ા્ક્રમ ્ોજા્ો જેનાથી બધા જ 
પ્રભાસવત થ્ા હતા. 

યવુાન જસતન વૈષ્ણવ જામનગર શહરે એની આજુબાજુના સવસ્તારોમાાં પણ લોકસપ્ર્ થવા 
માાંડયા. િાદહત્ િાંગીત અને નતૃ્માાં તેમની નામના વધવા માાંડી. પણ તે તરવદર્ા યવુાનને કશુાંક 
મેળવવાની અને શોધવાની ઈચ્છા હતી. તે સવર્્ હતો અધ્્ાતમ. યવુાન જસતનને રામકૃષ્ણ આશ્રમ 
ગ્્ો. હમણાાં જ જે બ્રહ્મલીન થ્ા તેઓશ્રી તે વખતે રામકૃષ્ણ સમશનના અધ્્ક્ષ તરીકે રાજકોટમાાં કામ 
કરતા હતા. િાંજોગો જુઓ યવુાન જસતન અને યવુાન નરેન્દ્ર મોદી બાંને  આ ગરુુ પાિે િાધનુી દીક્ષા 
લેવા માટે ગ્ા. યવુાન નરેન્દ્ર ભાઈને સ્વામીજીએ કહ્ુાં કે તમારા લલાટ ઉપર િમાજ અને દેશની િેવા 
કરવાનુાં લખ્યુાં છે જે શબ્દશઃ િાચુાં પડ્ુાં અને તેઓ િાધ ુબન્દ્્ા નહીં. રામકૃષ્ણ આશ્રમમાાં િાધ ુથ્ા 
પહલેાાંના દીલક્ષત તરીકે મારી ્ાદદાસ્ત મજુબ યવુાન જસતન રહવેા માાંડયા. પણ બાકીનો ઇસતહાિ 
આપણે જાણીએ છીએ સશવાનાંદ આશ્રમના વદરષ્ઠ ગરુુએ રામકૃષ્ણ આશ્રમના વડા પાિેથી  યવુાન 
જસતનને તેમની િાંસ્થા માટે માાંગી લીધા. 
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જામનગર અને િૌરાષ્રના ફલક ઉપરથી િારા એવા િમ્ માટે યવુાન જસતન દૂર થ્ા પણ 
પાછાં ગજુરાત આવવાની તૈ્ારી રૂપે થયુાં એવુાં હવે લાગે છે. 

ગજુરાતમાાં તેમનુાં પનુરાગમન એક િાંન્દ્્ાિી તરીકે થયુાં અને સશવાનાંદ આશ્રમ અને ડીવાઇન 

લાઈફ સમશનની પ્રવસૃત્તઓ તેમની કુશળતા હઠેળ ધમધોકાર ચાલવા માાંડી. જે દદવિોમાાં રાજ્્માાં અને 

દેશમાાં ્ોગ અંગેની માદહતી હતી નહીં  ત્ારે દહરેાદૂન અને અિાંખ્્ જગ્્ાએ તેમણે ઘણા લોકોને ્ોગ-

પ્રાણા્ામ વગેરેની તાલીમ આપી. અમદાવાદમાાં તો સન્સમત સશલબરો થવા માાંડી. ત્ારે એવા દદવિો 

હતા કે ્ોગ અને પ્રાણા્ામ સવશે લોકો ભલૂી ગ્ા હતા અને તેનો અભ્્ાિ કરતા ન હતા. સ્વામીજીએ 

અમદાવાદ અને ગજુરાતના લોકોમાાં આ જાગસૃત લાવી આપી િાથોિાથ િમગ્ર દેશમાાં અને પરદેશમાાં 

પણ આ બાબતની મહનેત તેઓ કરતા હતા ને કરે છે એના આપણ ેિૌ િાક્ષી છીએ. 

આગળ વાત કરીએ તો જ્્ારે અષ્ટ લક્ષ્મીનુાં માંદદર બાાંધવાનુાં હત ુાં ત્ારે તે અંગેની સમદટિંગોમાાં 

મને બોલાવવામાાં આવ્્ો હતો અને સ્વભાસવક રીતે સ્વામીજી મને ઘણા વર્ોથી ઓળખતા પણ હતા. 

પણ તેઓ એ પણ જાણતા હતા કે મારી િાથે વ્ોવદૃ્ધ સપતાજી અને માતાજી હતા. તેઓએ સમદટિંગમાાં 

કહ્ુાં કે ભાસ્કરને આ જવાબદારી હમણાાં આપણે આપવી નથી કારણ કે તેને વડીલોનુાં ધ્્ાન રાખવાનુાં છે. 

અગાઉ લખ્યુાં તેમ તેઓ ઘણા વખતથી મારા પજૂ્્ સપતાશ્રીને જાણતા હતા અને વારાંવાર ફોન કરી 

તેમની ખબર પછૂતા અને એકાદ બે વખત તો રૂબરૂ તલબ્તના િમાચાર પછૂવા પણ પોતાની મેળે 

આવેલા. 

 હમણાાંના િમ્ની વાત કરુાં તો મારા પજૂ્્ સપતાશ્રી અને માતશુ્રીના જન્દ્મ શતાબ્દી માટે અમે 
પદ્મશાાંસત નામની એક પસુ્સ્તકા બહાર પાડી રહ્યા હતા. પજૂ્્ સ્વામીજી જોડ ેમારે વાત થઇ કે તરત જ 
કહ્ુાં કે હુાં એક લેખ લખીને મોકલાવીશ અને એટલો સુાંદર લેખ હતો કે જેમાાં તેમના બાળપણથી માાંડીને 
અત્ાર સધુીના િાંબાંધોનો પે્રમભ્ો અને લાગણીભ્ો રણકાર હતો. સ્વામીજી તેમના જીવનમાાં સ્વાસમતવ 
ના બધા જ સન્મોનુાં પાલન કરે છે પણ પોતાની રીતે આધસુનક સવચારિરણીનો અને તકસનકી બાબતો 
નો બહ ુજ સુાંદર ઉપ્ોગ કરે છે.  એમના િમગ્ર િાધ ુજીવનના િમ્ દરસમ્ાન યવુાનો િાથે કેવી 
રીતે િાંવાદ અને િમન્દ્વ્ સ્થપા્  એ સવશે બહ ુજ જાગતૃ હતા એટલે જ આજે સશલબરમાાં અને તેમના 
અનુ્ ા્ીઓમાાં યવુાનોની િાંખ્્ા સવશેર્ છે. બાળક િાથે બાળક, યવુાન િાથે યવુાન અને વ્સ્ક જોડ ે
વ્સ્ક િહજતાથી થઈ જવાની તેમની હથોટી છે. તેઓ ચીલાચાલ ુ િાધઓુના એક િાંપ્રદા્માાં 
માનવાવાળા નથી. િવા ધમા િમભાવનો આદશા તેઓએ મસૂતિમાંત ક્ો છે. ગજુરાતમાાં અને રાષ્રમાાં 
જ્્ારે કોઈ કટોકટી કે આફત આવીને ઊભી હો્ છે ત્ારે પજૂ્્ સ્વામીજી લોકોને િાથે લઈને  આવી 
પદરસ્સ્થસતમાાં િહા્ કરતા હો્ છે તે તો સસુવદદત છે. આવા મહાન સસુવચારવાળા િાંતની 75 મી 
વર્ાગાાંઠ ઊજવી રહ્યા છીએ ત્ારે આપણી એક ફરજ બની રહ ેછે કે તેમણ ેચીંધેલા માગાદશાક સિદ્ધાાંતો 
ધ્્ાનમાાં લઇને લોકકલ્્ાણ કરવુાં  એ જ એમને િાચુાં તપાણ થ્ેલુાં ગણાશે. 
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િમતવાં ્ોગ ઉચ્્તે  
શ્રી ધમેન્દ્રભાઇ િોની  
સવુણાકલા પદરવાર 

શ્રીમદ્ ભાગવદ્દગીતાના બીજા અધ્્ા્ના ૪૮મા શ્લોકમાાં ્ોગની એક સુાંદર વ્્ાખ્્ા વણાવેલ 

છે. ‘समत्व ंयोग उच्यते।’ અથાાત મનનુાં િમતવ એ ્ોગ છે. આ િમતવભાવને િમજવો,  કેળવવો 

અને જીવનમાાં તેને આતમિાત કરવો એ અનકુ્રમે દુષ્કર કા ા્ છે. 

આજે આપણા િહનુા વ્હાલા પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના અનેક ગણુો પૈકી આ િમતવભાવના 

દદવ્્ગણુની વાત કરવી છે. 

વર્ો પહલેાાં સ્વામીજી િાથે આણાંદ પાિે વ.સવદ્યાનગર જવાનુાં થ્ેલ. જ્્ાાં એક હોલમાાં 

સ્વામીજી મહારાજનુાં પ્રવચન હતુાં. િાંજોગવશાત ્હોલમાાં માત્ર ત્રણ-ચાર હરોળ માાંડ ભરા્ તેટલા શ્રોતા 

હતા. સ્વામીજીએ ખબૂ સુાંદર વતતવ્્ આપ્યુાં. કા ા્ક્રમ પણૂા થ્ે આ્ોજકના ઘરે જમવા ગ્ા ત્ારે 

આ્ોજકે અફિોિ તથા દુઃખ વ્્તત કયુ ં ત્ારે િમતવભાવ િભર સ્વામીજીએ સુાંદર વાત કરી જે હજુ 

માનિપટ્ પર છવા્ેલ છે. ‘અરે! માત્ર તમે હોત તો પણ કા ા્ક્રમ આવી રીતે જ થ્ો હોત. હોલમાાં 

હતા ત્ારનુાં તેમનુાં મખુારસવિંદ હજુ તારશ થા્ છે. કોઇ જાતનો પ્રશ્ન નહીં, કોઇ અણગમો નહીં, કોઇ 

જાતનો અભાવ નહીં.... 

સ્વામીજી મહારાજ િાથે ‘બ્રહ્માકુમારીઝ’ના કા ા્ક્રમમાાં અમદાવાદના હલે્મેટ િકાલ પાિેના 

સવશાળ મેદાનમાાં જવાનુાં થયુાં. એક લાખથી વધ ુ માનવ મહરેામણથી ઉભરાતા એ મેદાનમાાં દાદી 

પ્રકાશમલણજી, કેશભુાઇ પટેલ તથા અન્દ્્ મહાનભુાવોની વચ્ચ ેસ્વામીજી લબરાજમાન હતા. ત્ાાં તેમણ ે

ખબૂ મનની્ પ્રવચન આપ્યુાં. તે વખતનુાં સ્વામીજીનુાં મખુારસવિંદ બરાબર ્ાદ છે. કોઇ જાતનો પ્રભાવ 

નહીં... આ બાંને કા ા્ક્રમની તલુના કરીએ તો ક્ાાંક શ્રોતાઓની િાંખ્્ાનો કે આ્ોજકો માટેનો ન અભાવ, 

ન દુભાાવ કે ન પ્રભાવ. જણા્ો બિ માત્ર િમતવભાવ કે જે પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજનો સ્વભાવ છે. 

િાલ ૨૦૦૪માાં નવયગુ હોલમાાં િવાર અને િાાંજ એમ બે ્ોગાિન સશલબરનુાં આ્ોજન કરેલ. 

ત્ાાં એક દદવિ િાાંજની સશલબર પણૂા થ્ે સ્વામીજી નીકળતા હતા ત્ારે તે હોલમાાં ચોકીદાર ત્ાાં 

ઝાંપડીમાાં રહતેો હતો. તેના ભાવ જાણી સ્વામીજી તેની ઝાંપડીમાાં આવ્્ા. તેના પતની ચલુા પર રોટલો 

બનાવતા હતા. સ્વામીજી ત્ાાં હાથમાાં જ રોટલો લઇ ઉપર શાક મકૂીને જ્્ા. એ દાંપસતને ‘‘દુ્ોધન કે 

મેવા ત્ાગો, િાગ સવદુર ઘર ખા્ે’’ એ ઉસ્તત િાથાક કરી જીવનનુાં એક મોંઘરેૂાં િાંભારણુાં આપ્યુાં. સ્થળ કે 

ભોજનનો અભાવ નહીં.....  
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િાલ ૨૦૧૧માાં લોનાવાલા આવાિી્ સશલબરના આ્ોજન સનસમત્તે નારા્ણીધામના રસ્ટી શ્રી 

ઝુનઝુનવાલાને ત્ાાં જવાનુાં થયુાં. તેમના વૈભવી ઘરમાાં ડાઈનીંગ ટેબલ પર જમવાના તમામ વાિણો 

તો ચાાંદીના હતા જ િાથે િાથે પીરિવાના તમામ વાિણો ચાાંદીના હતા. ત્ાાં સ્વામીજી મહારાજ જ્્ા. 

પરાંત ુન કોઇ વ્્સ્તત ને વસ્તનુો પ્રભાવ....  

આ બાંને રશ્્ોના િાક્ષી બનતા જોયુાં કે ન ઝાંપડીનો કે ના જુવારના રોટલાનો અભાવ... કે ન 

વૈભવી મહાલ્નો કે પકવાનનો પ્રભાવ..... જણા્ો બિ માત્ર િમતવ ભાવ.... 

સ્વામી કૃષ્ણાનાંદજી મહારાજના મહોતિવના ઉપક્રમે સશવાનાંદ આશ્રમ હૃર્ીકેશ જવાનુાં થ્ેલ. 

તમામ કા ા્ક્રમનો િાંપણૂા ભાર માથે હોવા છતાાં સ્વામીજી હળવાફૂલ. િાથે િાથે ખણૂે ખણૂેથી આવેલા 

ભતતો પ્રત્ેનુાં ધ્્ાન પણ ખરુાં જ ! અમને એક દદવિ િાાંજે તેઓશ્રીની િાથે ગાંગાતટે સ્નાન-ધ્્ાન માટે 

જવાનુાં િૌભાગ્્ પ્રાપ્ત થયુાં. અમે આશ્રમથી નીકળ્ા. રસ્તામાાં જતા હતા ત્ાાં એક સમસનટ આવુાં કહી 

વીજળીવેગ ેરોડ ક્રોિ કરી એક ઘરડાાં માજી પાિે પહોંચી ગ્ા.  તેમના માથે લાકડાનો ભારો હતો તે 

ઉપાડી આગળ ટેકરી ઉપરની તેમની ઝુાંપડીમાાં મકૂી પાછા આવી કશુાં બન્દ્યુાં ન હો્ તેમ અમારી િાથે 

વાતો કરતા ગાંગાજી તરફ પ્ર્ાણ કરવા લાગ્્ા. નીચીટેલ જેવી તવદરત િેવાનો અભાવ નહીં... કે 

મહોતિવના આ્ોજક તરીકેનો કોઇ પ્રભાવ નહીં.... હતો માત્ર િાંતતવના ઉમદા લક્ષણોનો 

િમતવભાવ.... 
લોનાવાલા તલુિીિાધના કુદટરમાાં આવાિી્ સશલબરનુાં આ્ોજન થ્ેલ, જેમાાં અમો બધાાં 

સ્વામીજીની િાથે કાલાાની ગફુા જોવા ગ્ાાં. ત્ાાં ઊંચે ટેકરી પરથી અમે પાછા આવતા હતા ત્ાાં 

તળેટીમાાં એક આદદવાિી ગ્રામીણ પદરવારમાાં લગ્ન હશે તેનો વરઘોડો નીકળ્ો હતો. સ્વામીજી 

ઉતરવાનો િરળ રસ્તો છોડી નાના ચીલા જેવા જોખમી રસ્તે ફટાફટ ઉતરવા લાગ્્ા અમે એક બ ેજણ 

માાંડ પહોંચી શક્ા. ત્ાાં તો સ્વામીજી એક આદદવાિીના ગળામાાંથી ઢોલ લઇ તે લોકો વગાડતા હતા તે 

જ તાલમાાં ઢોલ વગાડવા લાગ્્ા અને તેમની િાથે મસ્તીમાાં મસ્ત બની ગ્ાાં. જેના પહરેવેશથી પણ 

આપણને આઘા રહવેાનુાં મન થા્! તેના બદલે સ્વામીજીએ તેમને એક અંગત સ્વજનની જેમ બધાને 

આનાંદમાાં રિતરબોળ કરી દીધા. આદદવાિી માટેનો ન અભાવ.... કે અમીર સશલબરાથીઓનો ન 

પ્રભાવ.... એ તો મસ્ત હતા તેમના ભાવસવશ્વમાાં અને એ ભાવ એટલે િમતવ ભાવ..... 

સ્વામીજી મહારાજના આવા તો અનેક િાંસ્મરણો છે જે વાગોળવા દદવિો પણ ઓછા પડ.ે િાથે 

િાથે હુાં િદા્ ઋણી રહીશ મારા સપતાતલુ્્ કાકા પ્રકાશભાઇ િોનીનો જેમના માધ્્મથી આવા 

િાંતસવભસૂતનો પદરચ્ થ્ો. તો આવા અલૌદકક સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ આપણને મળ્ા છે એ 

ખરા અથામાાં મારુાં, અમારુાં, આપણુાં િૌનુાં િૌભાગ્્ છે, અહોભાગ્્ છે.  
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સ્વામીજી મહારાજ છેલ્લા ઘણાાં વર્ોથી તેમના વ્્સ્તતા િભર કા ા્ક્રમોની હારમાળા વચ્ચ ેપણ 

િમ્ કાઢીને Gowja-Gajs (અમારા જ્વેલરી એિોશીએશન, ગોલ્ડ ઓનાામેન્દ્ટિ હોલિેલ જ્વેલિા 

એિોશીએશન) દ્વારા આ્ોત્જત જ્વેલરી શૉને ઉદ્દઘાદટત કરી અમારા શૉની પ્રસતષ્ઠા વધારે છે. તેમના 

આશીવાાદથી જ ૬૦ સ્ટોલથી શરૂ કરેલ આ શૉમાાં આજે ૧૦૦૦થી વધ ુસ્ટોલ હો્ છે અને ભારતના B2B 

જ્વેલરી શૉમાાં તે મોખરાનુાં સ્થાન ધરાવે છે. જેના પા્ામાાં સ્વામીજી મહારાજના અહસનિશ આસશર્ 

કારણભતૂ છે. અહીં પણ તેમના િમતવભાવના દશાન થા્ છે. હજારો વેપારીઓની ચહલ પહલથી 

ધમધમતા આ સત્રદદવિી્ શૉના ઉદ્દઘાટક સ્વામીજી મહારાજ જ હો્ છે. પણ તે અચકૂ બધા 

સવઝીટરની જેમ ગળામાાં ઓળખપત્ર પહરેે છે. અરે! એટલુાં જ નહીં, હોલમાાં પાવન પગલાાં કરે ત્ારે 

સિક્રુીટીની તમામ ફોમાાલીટી પણ પરૂી કરે છે. મખુ્્ મહમેાનનો ના કોઇ પ્રભાવ.... માત્ર િમતવ 

ભાવ.... 
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શ્રી ગરુુકૃપા ભવસનશા સશરાની  
Dr. Prof. Pulastya Vyas 

Dept. of Physics, Electronics and 

Space Science, Gujarat University. 

આ જગતના બધા જ િાંબાંધોમાાં ગરુુનુાં સ્થાન મોખરે છે. ગરુુ સશષ્્ના આલોક અને પરલોક બાંને 

સધુારે છે. ગરુુના વચનમાાં રઢ શ્રદ્ધાની આવશ્્કતા છે.  

મને ગરુુદેવ પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના આશીવાાદ પ્રાપ્ત થ્ા પછી મારા 

ઉજ્જડ બની ગ્ેલા જીવનમાાં આશાનુાં દકરણ પ્રગટયુાં. િાલ ૨૦૧૧ની ૨૩મી માચાને બધુવારે સનદાન થયુાં 

કે મારી બાંને દકડની કામ કરતી નથી, ત્ારે મારા પગ નીચેથી જમીન ખિી ગઇ એવુાં મેં મહસેિૂ કયુ ં

અને મનોમન મતૃયનુી તૈ્ારી કરવા લાગ્્ો. એક દદવિ સશવાનાંદ આશ્રમમાાંથી પ્રકાસશત થતા ‘દદવ્્ 

જીવન’ મેગેઝીનમાાં મેં પરમ પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજનો સ્વાનભુવ વાાંચ્્ો કે, 

‘લબહારનાાં જ ાંગલમાાં રાતે્ર એમની મોટર બગડતા તેઓ ફિાઇ ગ્ા હતા, એવામાાં ભરવરિાદમાાં એક 

વ્્સ્તત આવી અને તેણ ેમોટર ચાલ ુકરી આપી અને અરશ્્ થઇ ગઇ.’ આ પ્રિાંગ વાાંચ્્ા પછી મનને 

ખબૂ શાાંસત વળી અને મનમાાં એક શ્રદ્ધા જાગ્રત થઇ કે ગરુુ કાંઇ પણ કરવા િક્ષમ છે. ત્ારબાદ હુાં અને 

મારા ધમાપતની સ્વામીજીના દશાને ગ્ા અને તેમણે પ્રિન્ન મખુે મારો હાથ મારા પતનીના હાથમાાં મકૂીને 

કહ્ુાં, ‘તમુ િાંગ છોડુ સપ્ા કોન િાંગ જોડુાં રે.’ મને પ્રિાદરૂપે ચાંદન આપ્યુાં અને તેને રોજ પાણીમાાં 

લેવાનુાં કહ્ુાં, જે આજદદન સધુી હુાં પ્રિાદીરૂપે લઉં છાં. સ્વામીજીના આશીવાાદ ચમતકાર કરી ગ્ા. હુાં 

પ્રિન્ન રહવેા લાગ્્ો અને ૨૫મી મે એ મારા પતનીએ મને દકડની ડોનેટ કરી અને મને નવજીવન મળયુાં. 

આ ક્ષણ ેહુાં િહજે પણ િાંવેદનશીલ થ્ા વગર કહુાં છાં કે, ‘સ્વામીજીના આશીવાાદ, કૃપા અને પ્રાથાનાથી 

જ મારુાં અને મારા પતનીનુાં ઓપરેશન િફળ થયુાં. આજે ૧૦ વર્ા થ્ા, અમે આનાંદથી ત્જિંદગી જીવી રહ્યા 

છીએ.’ 

પ્રારબ્ધ કમા ભોગવ્્ા વગર છૂટકો નથી, તેમ ૨૫મી જૂન, ૨૦૧૨ના દદવિે મારી આંખના 

પડદાના નાના ઓપરેશન પછી આંખમાાં ઇન્દ્ફેતશન થવાથી મારી બાંને આંખની રષ્ષ્ટ ચાલી ગઇ. આ 

વખતે હુાં િાંપણૂાપણ ેભાાંગી પડયો. શ્રાવણ મદહનો હતો, સ્વામીજી અમેદરકાની અધ્્ાતમ ્ાત્રા પર હતા. 

મારાથી ના રહવેાયુાં તો મેં સ્વામીજીને અમેદરકા ફોન ક્ો અને છટ્ટા હૃદ્ે આંખમાાં આંસ ુિાથે મારી 

વ્્થા એમને કહી. મેં એક માની િામે હૃદ્ ખોલીએ તેમ કીધુાં કે, ‘સ્વામીજી, મારે સવદ્યાથીઓને 

ભણાવવા છે અને Ph.D.માાં લીધેલા સવદ્યાથીઓની આશા પરૂી કરવી છે.’ સ્વામીજીએ કહ્ુાં, ‘બધુાં િારુાં 

થશે. મારી શ્રાવણ મદહનાની માળાનુાં પણુ્્ હુાં તને અપાણ કરુાં છાં.’ ફરીથી સ્વામીજીની દ્ા અને કૃપાથી 

આશાનો સરૂજ ઊગ્્ો. મેં યસુનવસિિટી ફરીથી જોઇન્દ્ટ કરી, ભણાવવાનુાં કા ા્ શરૂ કયુ.ં આ ઘડીએ હુાં 

અસતશ્ોસ્તત કે આતમશ્લાઘા નથી કરતો, પણ મારી પાિે રષ્ષ્ટ હતી તે વખતે જે િમજાતુાં ન હત ુાં, સજૂત ુાં 
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ન હતુાં, તે હવે િરળતાથી થવા લાગ્યુાં. મને િાંશોધન કા ા્માાં િારા સવર્્ો મળે છે, તેના િારા પદરણામો 

આવે છે અને દુસન્ાની િારી જનાલમાાં આ િાંશોધન પત્રો છપા્ છે. આંખની રોશની ગમુાવ્્ા બાદ 

પાાંચ M.Phil પણૂા કરાવ્્ા અને ત્રણ સવદ્યાથીઓનુાં Ph.D. પણૂા થઇ ગયુાં અને હજી બીજા સવદ્યાથીઓ 

તૈ્ાર થઇ રહ્યા છે.  

મારા રોજના M.Sc.ના વગામાાં જતાાં પહલેાાં હુ ાં સ્વામીજીને મનોમન પ્રાથાના કરુાં છાં કે, ‘હુાં નથી 

ભણાવવા જઇ રહ્યો, આપ જ ભણાવો છો.’ સવદ્યાથીઓને ખબૂ િાંતોર્ થા્ છે. અને મારા સ્ટાફ મે્બર 

તરફથી પણ મને ખબૂ મદદ મળે છે કે જે પ્રકારની મદદ કદાચ મારી કક્ષાની બહાર છે. આજે પણ એક 

દદવિ પણ રજા લીધા સિવા્ મારુાં કા ા્ કરવામાાં મને બહ ુજ આનાંદ આવે છે. મને કોઇ વાતનો ડર 

નથી. હુાં િતત સ્વામીજી વડ ેસરુલક્ષત હોઉં તેવુાં અનભુવુાં છાં. 

હુાં આપને સ્પષ્ટ કરવા માાંગ ુછાં કે, હુાં ચમતકારમાાં માનતો નથી કે એવી વસ્તમુાાં સવશ્વાિ રાખતો 

નથી. મારી એવી કોઇ આધ્્ાત્તમક િાધના નથી કે મેં એના માટે િમ્ ફાળવ્્ો નથી. મારા જીવનનુાં જે 

દદવ્્ પદરબળ છે, પે્રરણા છે, આશીવાાદ છે, દ્ા છે, કૃપા છે એ મારા સ્વામીજીના જ છે. મારુાં િવા 

ગરુુદેવને અપાણમઅ્સ્ત.ુ 
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પરમ કલ્્ાણકારી પરમ પજૂ્્ સ્વામીજી  
ડૉ. મોસનકા શાહ (ડા્રેતટર) 
આરાધના િાંગીત એકેડમી 

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ એટલે જ્ઞાનનો ખજાનો, ઉત્તમ ્ોગગરુુ, 

વાતિલ્્રૂપી પે્રમનો પ્રવાહ, ઉતિાહનો દદર્ો, સનમાળ વાણીની િદરતા અને મારા જેવા અનેક 

કલાકારોની કળાને વેગ આપનાર, છાા્ં ો આપનાર ઘઘેરૂ વડલો. 

આજથી ૨૧ વર્ા પહલેાાં મારા સવદ્યાસથિની ચેતનાબને ધારા મને સશવાનાંદ આશ્રમમાાં પજૂ્્ 

સ્વામીજીને મળવા લઇ ગ્ા. અમે ભાવપવૂાક વાંદન કરીને બેઠા એટલે સ્વામીજીએ મને કહ્ુાં,‘માતાજી 

તમે ગા્ક કલાકાર છો તો કાંઇક િાંગીત પીરિો.’ મારા આનાંદનો પાર ન રહ્યો. મારી પાિે કોઇ વાત્જિંત્ર 

હતા નહીં છતાાં રાગ હાંિધ્વસનમાાં ‘મન ભાવન મેરો િદ્દગરુુ નામ’ ભજન િાંભળાવ્યુાં. સ્વામીજી ખબૂ 

પ્રિન્ન થ્ા. આજે પણ સ્વામીજી કહ ે છે, ‘મોસનકાબને િાચા કલાકાર, િાચા કલાપે્રમી અને િાચા 

િાધક છે. કળાને વાત્જિંત્રો કે િહકલાકારના બાંધન ન હોવા જોઇએ.’ મારી િાધના અને આરાધનાને 

સ્વામીજી આમ િહજતાથી લબરદાવે છે, તેમને મારા પ્રણામ. 
આજથી ૧૯ વર્ા પહલેાાં શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી આદદશસ્તતપીઠના ભવ્્ પ્રાણપ્રસતષ્ઠાના ઉતિવ વખતે 

િદ્દગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજની પધરામણી થઇ હતી, ત્ારે મને મહાલક્ષ્મી અષ્ટકમ ્અને 

દેવી સ્તસુત ગાવાનો સ્વામીજીએ લાભ આપ્્ો. એ િમ્ે માાઁની કૃપા, િાંતોના આશીવાાદ અને િૌની 

શભુેચ્છા લેતા હુાં કોઇ અલૌદકક દુસન્ામાાં સવચરતી હતી. આ મારો ્ાદગાર દદવ્્ અનભુવ બની ગ્ો. 
મહાસશવરાત્રીના પવે છેલ્લા ૨૧વર્ાથી શ્રી સવશ્વનાથ મહાદેવજીની િેવામાાં મારુાં ગા્ન અપાણ 

કરી પસવત્ર થવાનુાં િૌભાગ્્ પણ પજૂ્્ સ્વામીજીએ જ મને આપ્યુાં છે. ૨૦૦૩ની િાલમાાં મહાસશવરાત્રીના 

દદવિે રાતે્ર ૮ વાગે મારા ૪ થી ૫ સશષ્્ો િાથે આશ્રમમાાં સશવજી િમક્ષ અમે ભસ્તતિાંગીત ગાઇ રહ્યા 

હતાાં, ત્ાાં જ સ્વામીજીએ આવીને કહ્ુાં, ‘મોસનકાબેન, આજે બીજા કલાકારો આવી શકે તેમ નથી, તમે 

૧૨.૦૦ વાગ્્ા સધુી ગાશો?’ મારા આનાંદનો પાર ના રહ્યો. અને તે જ દદવિથી નક્કી કયુ ં કે 

મહાસશવરાત્રીએ સશવાનાંદ આશ્રમમાાં જ ગાવાનુાં અને આજ દદન સધુી હુાં અને આરાધના એકેડમીના 

લગભગ ૧૦૦ સવદ્યાથીઓ સશવરાત્રીના દદવિે સશવાનાંદ આશ્રમમાાં જ કા ા્ક્રમ કરીએ છીએ. આ જ છે 

મારી શ્રદ્ધા અને ભસ્તત ! 

પજૂ્્ સ્વામીજીના પ્રાગટય દદને દર વરે્ હુાં કોઇ નવો રાગ કે બાંદદશ કે ઠુમરી િાંભળાવી 

સ્વામીજીને ભેટરૂપે અપાણ કરુાં અને ૩મે ૨૦૧૦એ સ્વામીજીએ મારી ૩૦વર્ાની િાંગીતની કારદકદી માટે 

મને ‘િાંગીતરતન ઍવોડા’થી નવાત્જત કરી, એ િમ્ે મારા ગરુુ ડૉ. પ્રદદપ્તાબહને ગાાંગલુી, મારા 
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કુટુાંબીજનો, વ્હાલા સવદ્યાથીઓ પણ ત્ાાં ઉપસ્સ્થત હતા. મારી આંખોમાાં િાંતોર્ અને હૃદ્માાં સ્વામીજી 

માટેનો અહોભાવ છલકાતો હતો.  
આરાધના િાંગીત એકેડમીના મોટાભાગના કા ા્ક્રમોમાાં પજૂ્્ સ્વામીજીની દદવ્્ ઉપસ્સ્થસત હો્ 

જ. એમના આશીવાાદ મારા માટે પે્રરણાનુાં સ્રોત બની રહ.ે સ્વામીજી એમના પ્રવચનમાાં ઘણીવાર કહ ેછે, 

‘ડૉ.મોસનકાબેન એક ઉત્તમ કલાકાર િાથે ઉત્તમ ગરુુ પણ છે. તેમણે હજારો સવદ્યાથીઓને િાંગીતની સશક્ષા 

આપી છે અને સરુઢ િમાજનુાં સનમાાણ કયુ ંછે.’ આવા િરળ સ્વભાવી, કલાકારોનુાં િન્દ્માન અને રક્ષણ 

કરતા પજૂ્્ સ્વામીજીને હુાં નતમસ્તક વાંદન કરુાં છાં. ઇશ્વર સ્વામીજીને દીઘાાય ુઅપે તેવી પ્રાથાના.  
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્ોગના પ્રખર પ્રણેતા સ્વામીજી  
શ્રી પાંકજભાઇ ચૌહાણ 
Programme Executive 

Doordarshan, Ahmedabad 
મેં જ્્ારે-જ્્ારે સ્વામીજીના દશાન ક્ાા છે ત્ારે દર વખતે મને એક અલગ પ્રકારનો દદવ્્ 

અનભુવ થ્ો છે. સ્વામીજીના ઓરામાાં આવવાથી મારી શારીદરક, િામાત્જક અને આસથિક સ્સ્થસતમાાં ઘણુાં 

સખુદ પદરવતાન આવ્યુાં છે.  

સ્વામીજી માટે િેવા એ મહા્ોગ છે. િમાજ પ્રત્ેનો તેમનો સનષ્કામ િેવાભાવ અદ્ધદ્વતી્ છે. 

એમનાાં િાંપકામાાં આવેલી કોઇ પણ વ્્સ્તત બીમાર છે તેવી તેમને જાણ થા્ તો ગમે તેવી વ્્સ્તતામાાં 

પણ તેઓ તેમની ખબર કાઢવા અચકૂ જા્, એમના માટે સન્સમત પ્રાથાના કરે અને એમના તથા 

એમના પદરવારના દુઃખમાાં ભાગીદાર થા્. આપણે જાણીએ છીએ કે, સખુમાાં તો િૌ િાથે હો્ છે. 
પરાંત ુઆપણા દુઃખને તો આવા કોઇ વીરલા િાંત જ જાણીને એ ક્ષણ ેઆપણી પડખે ઊભા રહ ેઅને મેં 

એ પણ અનભુવ્યુાં છે કે, સ્વામીજીના દદીના પાિે આવવા માત્રથી તેના શરીરમાાં નવી ચતેના કા ા્શીલ 

થા્ છે અને એને જલ્દી િારુાં પણ થઇ જા્ છે.  

સ્વામીજી મહારાજની હાંમેશા િમરષ્ષ્ટ હો્ છે. તેમના માટે કઇ વ્્સ્તત કઇ પોઝીશન પર છે કે 

તે કઇ કક્ષાની છે તે મહતવનુાં નથી. તે બધાાંને એકિરખો જ પે્રમ કરે, એકિરખી રીતે જ આનાંદથી 

બોલાવે અને િારુાં કામ કયુ ંહો્ ત્ારે ખબૂ વખાણ કરી વધારે પ્રોતિાદહત કરે.  

સવશ્વ ્ોગદદવિ તો હમણાાં હમણાાંથી ઉજવા્ છે, પરાંત ુસ્વામીજી મહારાજ છેલ્લાાં ૪૬ વર્ોથી 

્ોગનો પ્રચાર-પ્રિાર માત્ર ભારતમાાં જ નહીં સવદેશમાાં પણ કરી રહ્યા છે. ્ોગના િૌથી વધારે કા ા્ક્રમ 

તેમણે અમદાવાદ દૂરદશાન પર મારી િાથે ક્ાા છે. અમે ૧૯૯૦ની િાલથી સ્વામીજીના ્ોગના કા ા્ક્રમ 

દૂરદશાન ઉપર પ્રિાદરત કરી રહ્યા છીએ અને િૌના શાદરરીક, માનસિક અને આત્તમક ઉતથાનમાાં 

સ્વામીજીનો ફાળો મહતવપણૂા રહ્યો છે. એમણે ત્રણે્ પ્રકારના સમડી્ા- ટી.વી., રેદડ્ો અને િમાચારપત્ર 

તેમજ પસુ્તક સ્વરૂપે પણ ્ોગનો પ્રચાર-પ્રિાર ક્ો છે. તદ્ઉપરાાંત ્ોગ સશલબર અને ્ોગસશક્ષક 

તાલીમ દ્વારા પણ આ જ્ઞાનનો વધારે ને વધારે ફેલાવો કરી રહ્યા છે. તેઓ ્ોગ અને આધ્્ાત્તમકતાની 

ધણૂી ધખાવીને બેઠા છે, તેવુાં કહીશુાં તો એમાાં લબલકુલ અસતશ્ોસ્તત નથી. પહલેાાં તેમનાાં ‘ન્દ્યુ્ ોકા 

ટાઇ્િ’ અને અત્ારે ‘નવગજુરાત િમ્’માાં પણ સન્સમત લખે આવતા રહ ેછે.  

સ્વામીજીએ માત્ર દૂરદશાન અમદાવાદ જ નહીં પરાંત ુ દદલ્હી, જલાંધર, લખનૌ, રાજસ્થાન અને 

બીજા અનેક દૂરદશાન પરથી આધ્્ાત્તમક જ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રિાર ક્ો છે. એમને અનેક ભાર્ાઓનુાં જ્ઞાન 
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છે. તેઓ પાંજાબમાાં પાંજાબી બોલે, બાંગાળમાાં બાંગાળી બોલે, રાજસ્થાનમાાં રાજસ્થાની ભાર્ા બોલે જેને 

કારણે તેઓ વધારેને વધારે લોકો સધુી પહોંચી શકે છે અને મોટા-નાના િૌને પોતાના બનાવી લે છે.  

િાંલક્ષપ્તમાાં હુાં એટલુાં જ કહીશ કે, સ્વામીજીને મળો તો દદવ્્ અનભુવ કરવાની વાત જ નથી 

હોતી -અનભુવ આપમેળે જ થઇ જા્ છે. અનભુવ સ્વ્ાંભ ૂ છે. અને દદવ્્ અનભુવ કરવા માટે 

સ્વામીજીના પ્રત્ક્ષ દશાન પણ જરૂરી નથી, એમની િાથે ફોન ઉપર વાત કરવાથી પણ ચેતના જાગ્રત 

થઇ જા્ અને અંતરમાાં આનાંદ આનાંદ વ્્ાપી જા્. મારા દૂરદશાન િાથે કામ કરવાના આટલા વર્ોના 

અનભુવોમાાં સ્વામીજી જેવી ડા્નેસમક પિાનાલલટી (Dynamic Personality) જવલ્લેજ જોવા મળી છે.   
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સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં કૈલાિ્ાત્રા 
શ્રી ચાંરવદન વ્્ાિ (M.A. B.ed.)  
D langu. Sanskrit Visharad 

kovid Hindi, RETD. Vice principal 

સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજીની સનશ્રામાાં અમને કૈલાિ માનિરોવર ્ાત્રાનો સઅુવિર પ્રાપ્ત 

થ્ો હતો. અને તે િમ્ે સ્વામીજી િાથેની જે દદવ્્ાનભુસૂત પ્રાપ્ત થઇ તે આપની િમક્ષ રજુ કરવી છે. 

તા.રપ/૦૭/૨૦૦૪ િાાંજે ૬:૦૦ વાગ્્ે કાઠમાંડુની એક પાંચતારક હોટેલના કોન્દ્ફરન્દ્િરૂમમાાં 

સ્વામીજી િાથેનાાં િતિાંગનો લ્હાવો લ ૂાંટયો. સ્વામીજીએ ભગવાન સશવની એવી ધનૂ ગવડાવી કે બધાજ 

્ાસત્રકો સશવભસ્તતમાાં તરબોળ થઇ ગ્ા અને જાણ ેભગવાન સશવનુાં િાક્ષાત ત્ાાં અવતરણ થયુાં હો્ 

તેવો ભાિ થવા લાગ્્ો. સ્વામીજી મહારાજ પણ કીતાનમાાં એવા લીન થ્ા હતા કે તેઓ પણ ભગવાન 

સશવની ચેતના િાથે િાતત્નો જાણે અનભુવ કરી રહ્યા હો્, એવુાં દદવ્્ વાતાવરણ િજાાયુાં હત ુાં કે તેનુાં 

વણાન કરવા માટે શબ્દગચુ્છો ઓછા પડ.ે 

તા.૨૬/૦૭/૨૦૦૪ના રોજ િવારે ૪:૦૦ વાગ્્ે કાઠમાંડુ છોડી અમારો પ્રવાિ આગળ વધ્્ો. આ 

દુગામ ચઢાણ વખતે પણ સ્વામીજી એક પથદશાકની જેમ આગળ જ હો્. અને તેમની રષ્ષ્ટ બધાાંજ 

્ાસત્રકો ઉપર રહતેી. તેમની હાજરી માત્રથી અને તેમની આભામાાં અમે સરુલક્ષતતાની અનભુસૂત કરતાાં 

હતાાં, આવા કદઠન રસ્તા ઉપર અમે કુદરતનાાં િદરદ ા્ને માણતાાં માણતાાં બરફવર્ાા અને દહમતાાંડવ વચ્ચ ે

પણ આગળ વધતાાં જતાાં હતાાં. જ્્ાાં કોઈ િગવડ ન હો્, ઘોર અંધારુાં હો્ છતાાં પણ સ્વામીજી મહારાજ 

ના ભજન-કીતાન-ધનૂનાાં દદવ્્આનાંદ અને ઉતિાહને કારણે બધુાં સવિરાઈ જતુાં હત ુાં. 

તા.૩૦/૦૭/૨૦૦૪ના રોજ માનિરોવરની પદરક્રમા કરી અમે ૪૫૦૦ મીટરની ઊંચાઇ ઉપર 

સવશાળ મેદાનમાાં આવી પહોંચ્્ા જ્્ાાંથી પસવત્ર કૈલાિનાાં દશાન થતાાં હતાાં. સ્વામીજી મહારાજે ત્ાાં જ 

કૈલાિને િાષ્ટાાંગ પ્રણામ ક્ાા અને અમે પણ અલભભતૂ થઇ ગ્ા. િવારે ૧૧:૦૦ વાગ્્ે માનિરોવરનાાં 

અત્ાંત ઠાંડા જળમાાં સ્વામીજીના ઉતિાહ અને પે્રરણાને કારણે અમે સ્નાન કયુ.ં બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્્ે 

હોમાતમક હવન ક્ો. અમે એવુાં િાાંભળયુાં હત ુાં કે, બ્રાહ્મમહુતૂામાાં દદવ્્ ઋસર્ઓ માનિરોવરમાાં સ્નાન કરવા 

આવે છે. એટલ ેહાડમાાંિ ગાળી નાખ ેએવી િખત ઠાંડીમાાં પણ અમે સ્વામીજીની િાથે માનિરોવરના 

દકનારે બેઠાાં. અને િાચે જ એક દદવ્્ ઋસર્ આકાશગાંગામાાંથી િરોવરમાાં ક્ષલણક ડબૂકી લગાવી 

અંતદરક્ષમાાં ચાલ્્ા ગ્ા. એમના ઝળહળતા તેજે અમને આંજી નાાંખ્્ા. ્ાત્રાની પ્રત્ેક ક્ષણે અમને 

સ્વામીજીની દદવ્્ાનભુસૂત થતી જ રહી. અમે એવો અનભુવ ક્ો કે આકાશગાંગાનો એક દદવ્્ ઋસર્ જ 

અમારી ઉપર કૃપા કરી માનવ દેહ ેઅમારી િાથે સવચરી રહ્યો છે.  
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એમની િાથે ગાળવા મળેલી પળોમાાં ક્ષણે ક્ષણ ેનાવીન્દ્્- નતૂનતા અમને ભાિે છે. એમની 

દદવ્્ રષ્ષ્ટ સમુધરુભાર્ી વાણી અને નમ્રતા લચરાંજીવ રહશેે. 
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અનગુ્રહ 
ડૉ.કુ.ધૈ્ાા માાંકડ 
િાંગીત સવશારદ 

પજૂ્્ સ્વામીજી સવશે વાત કરતાાં પહલેાાં િૌપ્રથમ હુાં મારો પદરચ્ આપુાં તો હુાં ધૈ્ાા માાંકડ. મેં 

િાંસ્કૃત સવર્્માાં સવદ્યાવાચસ્પસત (Ph. D.) ની પદવી મેળવી છે. શાસ્ત્રી્ િાંગીતની તાલીમ મને મેવાતી 

ઘરાનાના સપુ્રસિદ્ધ ગા્ક સ્વ.પાં. શ્રી કૃષ્ણકાન્દ્તભાઈ પરીખ પાિેથી મળી છે. મારા ગરુુજી દર 

સશવરાસત્રએ સશવાનાંદ આશ્રમમાાં િપદરવાર આવતા અને સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં મધરુ ભસ્તતિાંગીત 

પીરિતા. મને આવો અમલૂ્્ અવિર માનની્ ડો. જ્ાંતભાઈ વિાવડાના કારણ ેપ્રાપ્ત થ્ો તે બદલ 

હુાં તેમની આભારી છાં. આશ્રમના પસવત્ર વાતાવરણમાાં અને તેમાા્ં  સ્વામીજીના પરમ િાાંસનધ્્માાં ગાવુાં 

તે એક અલૌદકક અનભુસૂત છે. તેનુાં શબ્દોમાાં વણાન ન થઈ શકે. સ્વામીજી પોતે જ િાંગીતના પરમ રસિક 

અને જ્ઞાની શ્રોતા છે. તેમની સરૂ સવશેની િમજ ઘણી ઊંડી છે. આવા ગણુી શ્રોતાની ઉપસ્સ્થસતમાાં 

ગાવાનો આનાંદ કાંઇક ઓર જ હો્ છે. તેમની ઉપસ્સ્થસત મને હાંમેશાાં વધ ુ ને વધ ુિારી રીતે ગા્ન 

પ્રસ્તતુ કરવા માટે પ્રોતિાહન પરુૂાં પાડ ેછે. 

હુાં છેલ્લા ૭ વર્ોથી આશ્રમમાાં સશવરાસત્ર અને જન્દ્માષ્ટમીના તહવેારોના અવિરે, સ્વામીજીના 

પ્રાગટયદદન સનસમત્તે તથા આશ્રમના અન્દ્્ કા ા્ક્રમોમાાં મારુાં ગા્ન પ્રસ્તતુ કરુાં છાં. 

સ્વામીજીનો અનગુ્રહ મારા પર હાંમેશાાં રહ્યો છે. આજથી લગભગ દોઢ વર્ા પહલેાાં આશ્રમના 

નવા તૈ્ાર થ્ેલા ્ોગકેન્દ્રનુાં ઉદ્દઘાટન કરવા તતકાલીન માનની્ રાજ્્પાલ શ્રી કોહલીજીને 

સનમાંત્રવામાાં આવ્્ા હતા. તે િમ્ે પ્રાથાના રજૂ કરવા માટે સ્વામીજીએ મને બોલાવી હતી. માનની્ 

રાજ્્પાલ જેવા મોંઘરેા મહમેાનની ઉપસ્સ્થસતમાાં ગાવાની તક મળે અને તેમાાં પણ પજૂ્્ સ્વામીજી જેવા 

િાંત તરફથી આમાંત્રણ મળે તેને હુાં ઈશ્વરની પરમકૃપા િમજુ ાં છાં. તેવી જ રીતે ગ્ા વરે્ (૨૦૧૯માાં) 

સ્વામીજીના ૭૫મા પ્રાગટયદદન સનસમત્તે આશ્રમમાાં બ્રહ્માકુમારી આદરણી્ સશુ્રી બી. કે. સશવાનીજીનુાં 

વતતવ્્ ્ોજાયુાં હત ુાં. ત્ારે સ્વામીજીએ અડધો કલાકનુાં ગા્ન પ્રસ્તતુ કરવા મને આમાંત્રણ આપ્યુાં હત ુાં. 

િભાગહૃમાાં ઉપસ્સ્થત ખીચોખીચ મેદની વચ્ચ ેમને મારી કળા પ્રસ્તતુ કરવાની તક આપવા બદલ હુાં 

સ્વામીજીની દદલથી આભારી અને ઋણી છાં. 

મારુાં Ph. D. પણૂા થયુાં તે સનસમત્ત ે મારી િાંપણૂા અભ્્ાિ િાધનામાાં ફાળો આપનાર, ઉતિાહ 

વધારનાર િવાનો આભાર વ્્તત કરવા મારા પદરવારજનોએ ્ોજેલા કા ા્ક્રમમાાં પણ પોતાની વ્્સ્તતા 

વચ્ચે પણ ખાિ મારા પ્રત્ેની શભુ ભાવનાને કારણે ઉપસ્સ્થત રહીને પજૂ્્ સ્વામીજીએ મારુાં મનોબળ 

અને ઉતિાહ વધા્ાા હતા. 
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આવી જ રીતે પજૂ્્ સ્વામીજીની અિીમ કરુણા મારા પર સનત્ બની રહ ેતેવી પ્રભનેુ પ્રાથાના. 

હુાં સ્વામીજીના દીઘાાયષુ્્ માટે તથા તેઓની િમાજ િેવાઓ અને અધ્્ાતમજ્ઞાનની િદરતાઓ હાંમેશાાં 

વહતેી રહ ેતેવી પરમ કૃપાળુ પરમાતમા પાિે પ્રાથાના કરુાં છાં. 
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જ્ હો !  
શ્રી રાઘવભાઇ દવે 
સ્વરકાર અને િાંગીતકાર 

ૐ નમો નારા્ણ 

પ્રાતઃસ્મરણી્ પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથે પ્રત્ક્ષ પદરચ્ 

આદરણી્ શ્રી ડૉ. જ્ાંતભાઇ વિાવડા િાહબે ેકરાવ્્ો. 

૨૦૧૪ની િાલમાાં સશવાનાંદ આશ્રમમાાં જન્દ્માષ્ટમી સનસમત્તે ભજનિાંધ્્ાનો કા ા્ક્રમ હતો, જેમાાં 

આશ્રમનુાં દદવ્્ વાતાવરણ, શ્રીકૃષ્ણ પરમાતમાની િન્દ્મખુ સ્વામીજી મહારાજના િાાંસનધ્્માાં ભતતો િમક્ષ 

મધરુ િાંગીત પીરિવાનો ખબૂ આનાંદ આવ્્ો.  

ત્ાર પછી તો દર વરે્ મહાસશવરાત્રી અને જન્દ્માષ્ટમી ઉતિવ પ્રિાંગે લાભ મળતો રહ્યો. 

સ્વામીજીની િાંગીત પ્રત્ેની રુલચ, એમનુાં શાસ્ત્રી્ િાંગીતનુાં જ્ઞાન અને કલાકારને ્ોગ્્ જગ્્ાએ 

લબરદાવવાની િાલિતા મને ખબૂ સ્પશી ગઇ. 

સ્વામીજી પાિે નાના કે મોટા કોઇ પણ કલાકાર આવે તો એમને અચકૂ િન્દ્માન આપે, એ 

એમની મહાનતા છે. અને એટલુાં જ નદહ, આશ્રમ સિવા્ પણ બહાર ક્ાાંક મળવાનુાં થા્ તો પણ 

સ્વામીજી ખબૂ આત્તમ્તાથી મળે છે. 

સ્વામીજીનો મારા ગરુુ પ્રમખુ સ્વામીજી માટેનો અહોભાવ અને પે્રમ પણ મને ખબૂ સ્પશી ગ્ો 

છે. પરમ પજૂ્્ સ્વામીજીને અમારા દાંડવત ્પ્રણામ ! 
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અધ્્ાતમ 

શ્રી દદપકભાઈ બચુ  

શ્રીમતી માંજરીબેન બચુ 

સનવતૃ્ત-  દાદા-દાદીની સવદ્યાપરબ દ્વારા 

ગરીબ સવદ્યાથીઓને સન:શલુ્ક સશક્ષણ 

 

અધ્્ાતમ જ જેનો પાંથ રહ્યો, 

મન,કમા,વચનથી ઊરે ઉભ્ો. 
 

સશવાનાંદ-લચદાનાંદ સશરમોર રહ્ા, 

'અધ્્ાતમ આનાંદે' મહકેાવ્્ા કા્ો. 
 

સશવશાંભો,માતાજીને લબરદાવ્્ા, 

પે્રમ-ભસ્તત થકી ચરણરજે પાાંગ્ાા. 
 

્ોગ-ધ્્ાન િવાને લચત્તે સઝૂાડ્ા, 

િદ્ માગા તે તણો પરોપકારે ભ્ો. 
 

દીન-હીનના ઉદાર ઉદ્ધારક બન્દ્્ા, 

જ્ઞાનદાન-અન્નદાનના મહાકમા ક્ાા. 
 

'સવુણા' એ િોનામહોર રહ્ા, 

રહ ે'પ્લેદટનમ'એ તેજોમ્ ભ્ાા. 
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રક્ષાકવચ  
કુ. વર્ાા િથવારા 
એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ 

િાલ ૨૦૧૮ની વાત છે. એક વાર મને નેગેટીવ એનજીનો અનભુવ થ્ેલો. જેના કારણે મારુાં 

જીવવુાં મશુ્કેલ થઇ ગયુાં હત ુાં. એ કારણે ઘર કે ઓદફિમાાં મારાથી એવુાં વતાન કે વાણીપ્ર્ોગ થઇ જતો, 

જેના કારણે બધાને દુઃખ પહોંચતુાં. બધાાં લોકો મારાથી દૂર થવા લાગ્્ા. એક ક્ષણે તો મારી નોકરી છૂટી 

જશે એવી પણ પદરસ્સ્થસત ઊભી થઇ અને પૈિા કમા્ા વગર કેમ જીવાશે એ મારે મન મોટો પ્રશ્ન હતો. 

સમત્રોનો તો િવાલ જ નહોતો. કોઇ રહ્ુાં જ નહોંત ુાં. જીવન એકાકી લાગતુાં હત ુાં. જીવનમાાં કઇ િાર રહ્યો 

નહોતો અને મારો પ્રશ્ન િમજવાની કે તેનો ઉકેલ લાવવાની કોઇને પડી જ નહોતી. મારી િહનશસ્તતની 

હદ આવી ગઇ હતી. 

હુાં શુાં કરુાં? ક્ાાં જઉં? કોને કહુાં કે જે મને િાાંભળે? હુાં સશવાનાંદ આશ્રમ સન્સમત દશાન કરવા 

જતી હતી. ક્ારેક મને પજૂ્્ સ્વામીજીના પણ દશાન થતા હતા. આવા િમ્ે મારા માનિપટ્ પર 

એકદમ સ્વામીજી આવ્્ા અને હુાં તેમને મળવા આશ્રમ ગઇ. મનમાાં તો અનેક પ્રશ્નો હતા કે મારી આવી 

વાત સ્વામીજી િાાંભળશે? મારા િદ્દનિીબે સ્વામીજી િાધકકુદટરમાાં બહાર જ બેઠા હતા. મેં એમને મારી 

િાથે નેગેટીવ એનજીના પ્રભાવથી જે કાંઇ થઇ રહ્ુાં હત ુાં તે બધુાં વણાવ્યુાં. સ્વામીજીએ શાાંસતથી િાાંભળયુાં. 

ત્ાાં હનમુાનદાદાની મોટી મસૂતિ હતી, સ્વામીજીએ તેમની િામે બ ેહાથ જોડી પ્રાથાના કરી અને મને રોજ 

બે વાર હનમુાન ચાલીિા કરવાનુાં કહ્ુાં અને આશીવાાદ આપ્્ા.  

સ્વામીજીની પ્રાથાનામાાં એવી શસ્તત હશે કે તે દદવિથી જ મને િારુાં લાગવા માાંડ્ ુાં. હુાં સન્સમત 

હનમુાન ચાલીિા કરવા લાગી. હનમુાનદાદા િતત મારી રક્ષા કરે છે, એવો મને અહિેાિ થ્ો અને 

સ્વામીજીની કૃપાથી બધી પદરસ્સ્થસત સધુરી ગઇ. આજે હુાં આનાંદથી જીવુાં છાં. કોઇ તકલીફ નથી. ખરેખર 

સ્વામીજીએ િાચ ેજ હનમુાન ચાલીિા રૂપી રક્ષાકવચ આપી મારા સનમાાલ્્ જીવનને એક અનેરો માગા 

લચિંધી દદશા સચૂન કરી મને કૃતાથા કરી છે, તે બદલ હુાં પજૂ્્ સ્વામીજીની િદા ઋણી રહીશ. પરમાતમા 

તેઓશ્રીને દીઘાાય ુબક્ષે તેવી પ્રાથાના. 
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કમા્ોગેશ્વર શ્રી સ્વામીજી 

શ્રીમતી ન્નાબેન દવે 
આશ્રમના અંતેવાિી 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

મને પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના નજીકથી દશાન ૦૯.૧૨.૧૯૬૫ ના દદવિે થ્ા 

હતા. ત્ારપછી સન્સમત રૂપે મને એમના દશાન હૃર્ીકેશ આશ્રમમાાં થતા હતાાં. ગરુુભગવાન શ્રી સ્વામી 

લચદાનાંદજી મહારાજે િદગરુુદેવ શ્રી સ્વામી સશવાનાંદજી મહારાજના શતાબ્દી વર્ાની ઉજવણી કરવાનુાં 

નક્કી કયુ ંહતુાં. ત્ારે તે કા ા્ક્રમને િફળ બનાવવા માટે તેમણ ેખબૂ પરુુર્ાથા ક્ો હતો, જેની હુાં િાક્ષી 

છાં. જેમાાં દેશ-પરદેશથી ભતતો પધા્ાા હતાાં, એટલે આશ્રમથી થોડ ે દૂર મોટા રિોડાની વ્્વસ્થા 

કરવામાાં આવી હતી. સ્વામીજી ચલૂા માટેના લાકડાાં ગોડાઉનમાાંથી લઇ ત્ાાં પહોંચાડતા. મોટાાં-મોટાાં 

વાિણો ઉંચકીને ત્ાાં લઇ જતા. જરૂરી બધી જ ચીજવસ્તઓુ તેઓ ખભ ેકોથળો નાાંખી તેમાાં ઉંચકીને લઈ 

જતાાં અને છતાાં તેમના ચહરેા ઉપર ક્ારે્ થાકનુાં સનશાન જોવા મળતુાં ન હતુાં. સ્વામીજીમાાં કલાની પણ 

અનપુમ રષ્ષ્ટ હોવાને કારણ ેરથ શણગારવા માટે જે કારીગરો આવ્્ા હતાાં તેમને પણ તેઓ કેવી રીતે 

રથ શણગારવો તેનુાં પણ માગાદશાન આપતા હતા. તેમણ ેઅમદાવાદથી િાંગીતકારોની માંડળી બોલાવી 

હતી અને શતાબ્દી મહોતિવમાાં નાટક તેમજ રોજ જુદા-જુદા કા ા્ક્રમો ચાલતાાં હતાાં જેના આગેવાન 

સ્વામીજી હતાાં. દેશ-પરદેશથી આવેલા ભતતોને જેઓ િેવાકા ા્માાં જોડાવા માાંગતા હો્ તેમને કેવુાં કામ 

ફાવશે અને તેઓ કેવી રીતે કરી શકશે તે બધો જ ખ્્ાલ રાખી અને ખબૂ સઝૂપવૂાક તેમની પાિે િેવા 

કરાવતા હતા. તેઓ રોજ સ્ટેજને જુદી-જુદી રીતે શણગારતા હતાાં. અને મોટા સ્વામીજીના કહ્યા પ્રમાણ ે

િૌ કલાકારોને આપવા માટે સુાંદર ભેટ-િોગાદોની પણ તૈ્ારી પહલેેથી કરી લીધી હતી.  

આ શતાબ્દી વર્ા ઉજવવાના એક વર્ા પહલેા તેઓ લાંડનની અધ્્ાતમ્ાત્રા પર ગ્ા હતા 

ત્ારે મોટા સ્વામીજીએ એમને થોડા રૂસપ્ા જરૂર પડ ેત્ારે વાપરવા આપ્્ા હતા ત્ારે જ તેમણ ેસવચાર 

કરી લીધો હતો કે, ગરુુદેવનો શતાબ્દીવર્ા ઉજવવાનો છે, એમાાં પૈિાની જરૂર પડશે એટલે મોટા 

સ્વામીજીએ આપેલા પૈિા ક્ાા્ં  પણ ખચા ક્ાા વગર રહવેા દીધા અને કા ા્ક્રમ દરસમ્ાન આશ્રમમાાં 

શોભ ેઅને ઉપ્ોગમાાં આવે તેવી ઘણી વસ્તઓુ લાવ્્ા. 

એક વખત હદરદ્વારથી હૃર્ીકેશની વચ્ચ ે કુાંભમેળાનુાં આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. ત્ારે પણ 

સ્વામીજીએ ગાંગા નદીનો આખો પટ તૈ્ાર ક્ો હતો. તટ ઉપર રહલેાાં માત્ર નાનાાં- નાનાાં કાાંકરાાં જ નદહ 

પણ મોટા મોટા પથ્થરો પણ ઊંચકીને એક બાજુએ વ્્વસ્સ્થત મકૂીને આખો દકનારો િાફસફૂ ક્ો હતો. 

એમની િાથે કેટલાક િેવાભાવી ભતતો આ કા ા્ માટે જોડા્ા હતા. પછી એમાાં નાના-મોટા તાંબ ુબાાંધ્્ાાં. 

મોટા બ ેરિોડા, સ્ટોરરૂમ તૈ્ાર ક્ાાઁ અને જ્્ાાં કોઈ િગવડ ન હતી ત્ાાં તમામ પ્રકારની િગવડો ઊભી 
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કરી જ ાંગલમાાં માંગલ કયુ ંહતુાં. ત્રણ મદહનાના આ કુાંભમેળામાાં સ્વામીજીએ મોટા સ્વામીજી માટે રથ પણ 

તૈ્ાર ક્ો હતો. અને એમાાં એમણ ેઅમને ભતતોને પણ ઘણો લાભ આપ્્ો હતો. મોટા સ્વામીજીની 

િેવાની એકપણ તક તેઓ ગમુાવતા નહીં. અને તેમને કેવુાં જોઈશે અને કેવુાં ગમશે અને કેવુાં િારુાં લાગશે 

તેનો તેઓ ખબૂ ખ્્ાલ રાખતા હતા. તેઓ કોઈ િાથે વાત કરતા હો્ છતાાં પણ તેમનુાં ધ્્ાન મોટા 

સ્વામીજી પ્રત્ે જ હો્. સ્વામીજી ભાગવત કે સશવપરુાણ કથા કરે તેમાાં પણ તેઓ ગરુુદેવની િાથે 

થ્ેલાાં તેમના અનભુવોનો ઉલ્લખે અચકૂ કરે જ. 

પજૂ્્ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ શ્રી શ્રી આદદશસ્તત- અષ્ટલક્ષ્મી મા ની પ્રસતષ્ઠા માટે 

અમદાવાદ પધા્ાા અને જે કા ા્ક્રમ થ્ો તેવો લાભ મોટા સ્વામીજીએ માત્ર પજૂ્્ સ્વામી શ્રી 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને જ આપ્્ો છે. આખા સવશ્વમાાં સ્વામીજી સિવા્ આવો લાભ કોઈને નથી 

મળ્ો. પજૂ્્ સ્વામીજીએ મોટા સ્વામીજી માટે પાલખી તૈ્ાર કરાવી હતી. જેમાાં મોટા સ્વામીજી 

ઠાઠમાઠથી લબરાજ્્ા હતા. તેમના ઉપર અલાંકાદરક છત્ર રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આગળ બે હાથી આ 

્ાત્રાને શોભાવી રહ્યા હતા. બ્રાહ્મણો શ્લોક અને શાાંસતપાઠનુાં પઠન કરી રહ્યા હતા.શાંખનાદ થતો હતો 

ઢોલક વાત્જિંત્રો વાગતાાં હતા. ભતતો મોટા સ્વામીજીની પાલખી જવાના રસ્તા ઉપર પાણીનો છાંટકાવ કરી 

રહ્યા હતા.અને આખુાં રશ્્ જાણ ેભવ્્ અને દદવ્્ અનભુવાઈ રહ્ુાં હતુાં. અને જે ભતતોને આમાાં ઉપસ્સ્થત 

રહવેાનો લાભ મળ્ો તેઓ ખબૂ હસર્િત થ્ા અને ધન્દ્્તાનો અનભુવ ક્ો.  

પજૂ્્ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ પાિે અદ્્ શસ્તત છે અને તેમની કોઈપણ ઈચ્છા 

એ અંતે પરમાતમાની જ ઈચ્છા બની જા્ છે. વતામાન િમ્માાં એમણ ેશ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની જેમ કામ 

કરેલુાં છે.તેમની પાિે કોઈપણ ભતત કોઈપણ વસ્ત ુઆપી જા્ તે તરત જ ભતતોમાાં વહેંચી દે. પોતાની 

પાિે કાાંઈ જ રાખે નહીં. તેઓ ધમારાજા જેવા દાનશીલ છે. એમના માટે કોઈ પારકુાં નથી, કારણકે તેઓ 

િૌમાાં પરમાતમાના જ દશાન કરે છે. એક વાત તો પ્રત્ક્ષ છે કે, તેમની ઉપર િદગરુુદેવ શ્રી સ્વામી 

સશવાનાંદજી મહારાજ, ગરુુભગવાન શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ અને પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી 

કૃષ્ણાનાંદજી મહારાજના ખબૂ જ આશીવાાદ છે.અને સ્વામીજી મહારાજના આપણી ઉપર િદૈવ આશીવાાદ 

છે પરાંત ુતે ઝીલવા માટે આપણ ેપણ પાત્રતા સિદ્ધ કરવી પડશે. 
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Incarnation of AMRUTAM 
Sri Birendra Dash 

Office Secretary 

Sivanand Ashram 

Ahmedabad 

Param Pujya H. H. Sri Swami Adhyatmanandaji is honey comb from head 

to foot, offering only pure love, kindness and generosity.  He is incarnation of 

AMRUTAM.  He is living eternal unfading beauty of the soul. 

Though I joined in the Gurudev Mission (Divine Life Society) in 1983 but 

actually I came in contact with Pujya Swamiji Maharj in 1988 at Pattamadi, the 

Birth Place of Param Pujya Gurudev H. H. Sri Swami Sivanandaji in Tirunelveli 

District, Tamilnadu. At that time we were working at Sri Swami Sivananda 

Centenary Charitable Hospital. We were staying in the same building. He was 

taking care of mine like my mother. When ever he was going out side he was 

bringing some thing for me. Not only myself but also to whole hospital staff, 

medical as well para-medical. On His short staying at Pattamadi, Lord Kuber 

raining money from all corners of India for the Holy Mission of Sri Gurudev 

Now last 21 years I am working under His Guidance at this Holy Abode of 

Sri Gurudev, Sivananda Ashram, Ahmedabad. He is taking care of my family as 

well all ashramites without expecting any thing. His love to known and 

unknown is unparallel. He is always thinking what can I do for the mankind, 

what can I give to mankind. His love & affection towards animals & plants is 

also indescribable. Though I have not seen Gurudev Param Pujya H. H. Sri 

Swami Sivanandaji Maharaj, but have little privileged to do the seva of 

Gurumaharaj Param Pujya H. H. Sri Swami Chidanandaji Maharaj. The kind of 

love & affection I was getting from Gurumaharaj feeling the same with Swamiji 

Maharaj now.   Om Shanti. 
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स्वामी श्री अध्यात्मानन्द्द 
                         श्रीमती उपाली दाश 

                       भि, नशवानदं आश्रम  

                   अिमदाबाद 

दसुरों को खशुी बांटने का काम 

खबू कम लोग कर पाते िै, 

खदु को जलाके रास्ता हदखानेवाले 

स्वामी अध्यात्मानंदजी िी िोते िै ॥ 

कभी कभी प्रकृनत भी अनोखे 

संत ऐसे ननमािण करती िै, 

जगतका कल्याण करने 

स्वामीजी जैसे मिापुरुष को धरती पे लाती िै ॥ 

िानामतृ के कलश को वि 

साथ में लेकर आते िै, 

जो प्यासा िे िान का 
उसकी प्यास को नमटाते िै ॥ 

पशु, पंनछ, पेड, पौधे सब में 
ईश्वर का अनुभव करते िै, 

प्यार देते सब को पर 

पाने की आशा निीं रखते िै ॥ 

दया, पे्रम, करुणा के मूनति 
सागर के जैसे िोते िै, 

और कभी दसूरों को नसखाने 

किोर भी बन जाते िै ॥ 

अपने गुरुके प्रनत हकतनी ननष्ठा 
उनके जीवन से िम नसखते िै, 

ममता का मधझुर आनन्द्द की िुआर 

केवल स्वामी अध्यात्मानन्द्दजी िी िोते िै 

स्वामी अध्यात्मानन्द्दजी िी िोते िै ॥ 
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દદવ્્પરુુર્ સ્વામીજી  
શ્રી િવાજ્ઞ નાાંદી 
Worked as senior manager in  
Asianpaints & Coca-cola company  
Joint Treasurer 
Sivanand Ashram, Ahmedabad 

પજૂ્્ સ્વામીજી િાથેનુાં મારુાં પ્રથમ સમલન તા.૬-૧૦-૨૦૧૫ની િાાંજે અમદાવાદ મેનેજમેન્દ્ટ 

એિોસિએિનના વાસર્િક પ્રવચનોની શે્રણીમાાં થયુાં. પજૂ્્ સ્વામીજી ‘Yoga for Maintaining Health 

and Wellness’ પર વ્્ાખ્્ાન આપવાના હતા. સ્વામીજીને િાાંભળવા માટે ખીચોખીચ ભરાઇ ગ્ેલા 

હોલમાાં પણ હુાં પ્રવેશ કરી ગ્ો. અને સ્ટેજ પર જ એક ખણૂામાાં બેિી ગ્ો. થોડી જ ક્ષણોમાાં પજૂ્્ 

સ્વામીજી મહારાજ સ્ટેજ પર પધા્ાા અને એની િાથે જ આખા હોલનુાં વાતાવરણ કોઇ દદવ્્ ચેતનાથી 

િભર થઇ ગયુાં. સ્વામીજીના ચહરેા ઉપરનુાં તેજ અને એમનુાં મોહક સ્સ્મત અદ્ધદ્વતી્ હતા. હુાં માંત્રમગુ્ધ 

થઇ ગ્ો. આ પહલેા ક્ારે્ મેં સ્વામીજીના દશાન ક્ાા ન હતા, કે સશવાનાંદ આશ્રમ સવશે પણ જાણતો 

ન હતો. સ્વામીજીએ એમના ઉદબોધનમાાં એક ગર્જના કરી,  “You spend spend spend, He will 

Send send Send.” મારા મન ઉપર આ વાક્ની ખબૂ અિર થઇ. કા ા્ક્રમ પરૂો થતાાં હુાં સ્વામીજીને 

મળ્ો અને એમણે મને પોતે વ્્સ્ત હોવાને કારણે ત્રણ દદવિ પછી આશ્રમમાાં આવવાનુાં કહ્ુાં. ૯મી 

ઓતટોબરે િવારે હુાં આશ્રમ પહોંચ્્ો ત્ારે મારા િદભાગ્્ે પજૂ્્ સ્વામીજી બહાર બાાંકડા ઉપર જ 

લબરાજેલા હતા. મેં એમને પ્રણામ કરીને AMAની મલુાકાત સવશે કહ્ુાં. કે તરત જ તેઓ મને એમના 

કા્ાાલ્માાં લઇ ગ્ા અને પાાંચ સમસનટની ઔપચાદરક મલુાકાત દોઢ કલાકે પરૂી થઇ. પહલેી જ 

મલુાકાતમાાં મને એમણે આશ્રમની પ્રવસૃત્તઓ સવશે સવગતવાર જણાવ્યુાં. િાથે િાથે મારા ભણતર, કુટુાંબ 

અને નોકરી સવશે પણ પછૂયુાં. છેલ્લે એમણે એ િવાલ પછૂયો કે, જે િાધારણ રીતે િૌથી પહલેા પછૂાતો 

હો્ છે. ‘તમે મને શા માટે મળવા માાંગતા હતા?’ મારી પાિે આ પ્રશ્નનો કોઇ સ્પષ્ટ ઉત્તર ન હતો. મેં 

સ્વાભાસવકપણે જ કહ્ુાં, ‘સ્વામીજી, મને એવુાં લાગે છે કે આપની પાિે રહીને મને ઘણુાં શીખવા મળશે.’ 

બિ, ત્ારની ઘડી અને આજનો દદવિ- સ્વામીજી, સ્વામીજી અને સ્વામીજી બીજુ ાં કાંઇ જ નહીં. 

પછી તો આશ્રમમાાં કે બહાર જુદા જુદા કા ા્ક્રમોમાાં સ્વામીજીને સનહાળવાના અને શ્રવણ 

કરવાના અવિર મળતા જ ગ્ા. કોઇ સ્કલૂનો કા ા્ક્રમ હો્ કે લા્ન્દ્િ તલબ કે રોટરી તલબનુાં ફાંતશન 

હો્, AMCના દરટા્ડા િભ્્નો મેળાવડો હો્, ISROનો પ્રોગ્રામ હો્, શ્રી ચાંદન ઠાકોરને ત્ાાં 

આરાંગેત્રમનો કા ા્ક્રમ હો્. દરેક પ્રિાંગે મેં પજૂ્્ સ્વામીજીને માંત્રમગુ્ધ થઇને િાાંભળ્ા જ ક્ાા છે. 

સવસવધ સવર્્ો જેવા કે આધ્્ાસમકતા, ્ોગ, ધાસમિક, નતૃ્, શાસ્ત્રી્ િાંગીત, રિોઇ, પ્રાદેસશક, રીસત-

રીવાજો, શરીરશાસ્ત્ર, આયવેુદ, મેનેજમેન્દ્ટ, અનેક ભાર્ાઓ ઉપરનુાં એમનુાં પ્રભતુવ, એમની ગરુુભસ્તત, 
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વતતતૃવકળા અને છટા, િમ્પાલનતા, બાળક જેવી સનખાલિતા, તીવ્ર ્ાદશસ્તત, Perfection અને 

Do it Now (DIN) માટેનો એમનો આગ્રહ આ બધાાંનો અદભતુ િમન્દ્વ્ પજૂ્્ સ્વામીજીમાાં દશાની્ છે. 
આ બધાાં અદ્ધદ્વતી્ ગણુોનાાં સ્વામીજી ધણી હોવા છતાાં એની િાથે િાથે ભતતો માટેની કાળજી 

ખાિ ધ્્ાન ખેંચે છે. મને ્ાદ નથી કે, કોઇ એકવાર પણ સ્વામીજી કોઇને બોલાવ્્ા વગર અન્નપણૂાા 

ભવનમાાં ભોજન માટે ગ્ા હો્. સ્વામીજી પોતે તો ચ્હા પીતા નથી પણ અમને ્ાદ રાખીને ચ્હા પીવા 

મોકલે. ચ્હા પીને પાછા આવીએ ત્ારે ચ્હા િાથે શુાં નાસ્તો ક્ો એ પણ અચકૂ પછેૂ. આશ્રમમાાં ચાલતી 

કોઇ નાની પ્રવસૃત્ત પણ એમના ધ્્ાન બહાર ન હો્. એમની િાથે આશ્રમની બહાર કોઇ કા ા્ક્રમમાાં 

જઇએ તો ત્ાાં પણ અમારી બેિવાની વ્્વસ્થા એમની નજીકમાાં જ કરાવે. શક્ હો્ ત્ાાં સધુી 

ભોજનમાાં પણ અમને એમની િાથે જ રાખ.ે અને જો શક્ ન હો્ તો અમારા જમવાની વ્્વસ્થા કરીને 

જ તેઓ ્જમાન િાથે જમવા જા્. લાાંબા પ્રવાિ દરસમ્ાન પણ સ્વામીજી ભતતોની િાથે રેનમાાં 

મિુાફરી કરવાનુાં પિાંદ કરે. િાંપણૂા પ્રવાિમાાં ભતતોની નાનામાાં નાની જરૂદર્ાત પણ એમના ખ્્ાલમાાં 

જ હો્.  

સ્વામીજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવ સનસમત્તે હૃર્ીકેશમાાં ગાંગાનદીના ઘાટ ઉપર ભાગવત ્

કથાનુાં ભવ્્ આ્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. સ્વામીજી મહારાજની વ્્ાિપીઠે અદ્દભતુ કથા થઇ. કથાની 

પણૂાાહસૂત પછી િૌ ભતતો અત્ાંત આનાંદમાાં હતા. તે જોઇને એમના મખુ ઉપર છલકાતો આનાંદ અને 

િાંતોર્ હુાં આજીવન ભલૂી શકીશ નહીં. આવા પ્રખર તેજ ધરાવનાર અને અસત જ્ઞાની િાંત પરુુર્ના 

િાાંસનધ્્માાં આવવાની મને િદ્દબલુ્ધ્ધ આપવા બદલ પરમાતમાનો હ્રદ્પવૂાક આભાર. મને પરમાતમાએ 

બધુાં જ આપ્યુાં છે. મારા જીવનમાાં કોઇ વસ્તનુી ખોટ નથી. પરાંત ુપજૂ્્ સ્વામીજીનુાં િાાંસનધ્્ એમની 

િાથેના િતિાંગ આગળ આ બધુાં ઝાાંખ ુાં પડી જા્ છે. આવા િવાગણુ િાંપન્ન મહાન પરમ પજૂ્્ 

સ્વામીજીને એમના અમતૃ મહોતિવ સનસમત્તે મારા શત શત પ્રણામ. અને એમના દીઘાાય ુજીવન માટે 

પ્રાથાના.  
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મારા જીવનમાાં ગરુુની ભસૂમકા  
શ્રી સવજ્ જાજલ, 
RCM-Regional Credit  
Manager with HDFC Bank 
Treasurer & Yoga teacher 
Sivannand Ashram, Ahmedabad 

પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજની મારા જીવન ઘડતરમાાં ખબૂ મહતવની ભસૂમકા છે. 

સ્વામીજીના હીરક મહોતિવ પર પણ મારી લાગણીને વ્્તત કરવાનો મને લાભ મળ્ો હતો. 

મને ્ોગ પ્રત્ે નાનપણથી લગાવ હતો. શાળામાાં તે સવશે થોડુાં ઘણુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયુાં હત ુાં. 

પરાંત ુ ૧૯૯૫માાં દહન્દ્દુ કોલોની ખાતે સ્વામીજી દ્વારા િાંચાલલત ્ોગ સશલબરમાાં ભાગ લેવાનુાં અહોભાગ્્ 

પ્રાપ્ત થયુાં. વહલેી િવારે સુાંદર વાતાવરણમાાં ભસ્તત િાંગીતથી પ્રારાંભ થતી આ સશલબરમાાં એક 

આહલાદક ભવ્્ આધ્્ાત્તમકતાનો અનભુવ થ્ો. સ્વામીજીના જ્ઞાન અને શીખવવાની અદ્દભતુ કળાથી હુાં 

ખબૂ પ્રભાસવત થ્ો. આજની તારીખે પણ મારી એ ધારણા અને અનભુવ અકબાંધ છે કે એક વાર 

સ્વામીજી પાિેથી જેમણ ે્ોગનુાં જ્ઞાન મેળવ્યુાં તે પછી બધા સ્રોત છીછરા લાગે.  

બીજી મહતવની બાબત મેં એ અનભુવી કે ્ોગના માધ્્મથી સ્વામીજી વ્્સ્તતની અંદર રહલેી 

િાત્તવકતા અને આધ્્ાત્તમકતાને ઢાંઢોળી તેને િાચા જીવનપથ પર અગ્રેિર કરે છે. તેમની આ શૈલીથી 

મારા જીવનમાાં િાચા અથામાાં આધ્્ાત્તમકતાનો પા્ો નાંખા્ો. ત્ાર પછી આશ્રમમાાં જવાની, િેવા 

કરવાની શરૂઆત થઇ. િદ્દગરુુદેવ સ્વામી સશવાનાંદજી મહારાજ કહતેા, ‘જે ઉપવાિ કરે છે તે પ્રભનુા 

માગે છે, જે પ્રાથાના કરે છે તે પ્રભનુા બારણે છે પણ જે દાન કરે છે તે પ્રભનુા ખોળે છે.’ મારા મન પર 

આ શબ્દોની બહ ુઅિર થઇ. આશ્રમમાાં ્થાશસ્તત દાન કરવાનુાં શરૂ કયુ,ં તો એ દાનની પહોંચ િાથે 

સ્વામીજીના આશીવાાદ અને માગાદશાન િાાંપડતા ગ્ા. જપ કરવાની ઇચ્છા થવા લાગી. આ નાની નાની 

િાધનાથી જીવનમાાં ખબૂ બદલાવ આવ્્ો. સ્વામીજી તરફથી પણ િતત આધ્્ાત્તમક માગાદશાન મળતુાં 

ગયુાં. હા, હુાં સ્વીકારુાં છાં કે, એ વખતે ભૌસતક જગતની અિર હઠેળ એ િમ્ે હુાં ઉલચત પ્રસતભાવ આપી 

શક્ો નહોતો. પરાંત,ુ એ હકીકત હુાં સ્વીકારુાં છાં કે એ જે બીજ રોપા્ા તેથી આતમિાક્ષાતકાર અને ઇશ્વર 

પ્રાલ્પ્તને જીવન ધ્્ે્ બનાવવાનુાં લક્ષ્્ ચોક્કિ નક્કી થયુાં. 

સ્વામીજીની કૃપાથી ગરુુભગવાન શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજ અને અન્દ્્ મહાન િાંતોના 

દશાન-શ્રવણનો લાભ મળતો રહ્યો છે. સ્વામીજીની મારા કુટુાંબીજનો પર પણ ખબૂ કૃપા રહી છે. મારા 

મ્મી-પપ્પાજીના લગ્નની સવુણા જ્ાંતી પર પધારવાની અમારી સવનાંતીને સ્વામીજીએ ખબૂ િહજતાથી 

સ્વીકારી અને ‘સવજ્ના મ્મી-પપ્પા એટલ ેમારા મ્મી-પપ્પા’ એમ કહી વાત શરૂ કરી અને િૌને 
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આશીવાાદ આપ્્ા. એમની દદવ્્ ઉપસ્સ્થસત અને હૃદ્સ્પશી વાણીથી દરેક સ્નેહીજનોએ આત્તમક આનાંદ 

અને િાંતોર્ અનભુવી ધન્દ્્તાનો અનભુવ ક્ો. 

મારે નોકરીમાાંથી સ્વૈલ્ચ્છક સનવસૃત્ત લેવાના સનણા્ વખતે પણ એમણે ઉલચત માગાદશાન આપ્યુાં. 

સનવસૃત્ત પછીના જીવન માટે પણ ઘણાાં સચૂનો આપ્્ાાં, જે આજે પણ મને દદશા સનદેશ કરી રહ્યા છે. 

૧) આશ્રમમાાં આવતા રહવે ુાં. 

૨) ્ોગાિન, પ્રાણા્ામ, ધ્્ાન, જપ સન્સમત કરતા રહવે ુાં. એમાાં પ્રમાદ કરવો નદહ. 

૩) અસ્ગ્નને જાણીને કે અજાણતાાં પણ સ્પશા કરવામાાં આવે તો પણ દઝાડ ે છે તેમ માંત્રજપ 

મનથી કરો કે મન વગર કરો તો પણ તેનો પ્રભાવ દેખાડ ેજ છે. જેથી માંત્રજપ અવશ્્ 

કરવો. જેમ માંત્ર અંદર જશે તેમ તેનો પ્રભાવ તમારા માનસિક સ્તર પર પડશે અને 

નવજીવન આપશે. 

૪) િેવા કરો. િેવાની કોઇ તક જતી કરશો નદહ. 

૫) જેટલો િમ્ આિન-પ્રાણા્ામ કરો તેનાથી બમણો િમ્ જપ કરો અને જપના િમ્થી 

બમણો િમ્ ધ્્ાન કરો. 

આ રીતે અનેક ઉપ્ોગી માગાદશાન આપી મારા જીવનના ઉધ્વીકરણના એમના પ્ર્તનો હજી 

આજે પણ અસવરતપણે ચાલ ુજ છે. સ્વામીજીની પે્રરણાથી સશવાનાંદ આશ્રમના વકૃ્ષારોપણના ભાગ રૂપે 

અમદાવાદ મહાનગરપાલલકાના ‘ગ્રીન અમદાવાદ’ અલભ્ાનમાાં મેં જોડાઇ એક નાનો પ્લોટ દત્તક લઇ 

તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ ૮૨ વકૃ્ષો વાવી એના ઉછેરની જવાબદારી સ્વીકારી છે. સ્વામીજીના માધ્્મથી 

અનેક જીવોને પે્રરણા પ્રાપ્ત થા્ અને એમનુાં કલ્્ાણ થા્ તેવી પ્રભનેુ પ્રાથાના. 
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પા્ લાગુાં ગરુુજીને 
શ્રીમતી ્શોદા અમીન 
ડૉ. સ્નેહલ અમીન 

મારી પ્રકૃસત નાસ્સ્તક પ્રકારની હતી. મારા નાનાએ િાંન્દ્્ાિ લીધેલો પછી મારા નાનીને 

બાળકોને મોટા કરવામાાં ખબૂ તકલીફ પડી હતી. એટલે મારા મનમાાં નાનપણથી જ એવુાં રઢ થઇ ગયુાં 

હત ુાં કે બધા િાંિારથી કાંટાળીને િાંન્દ્્ાિ લે માટે િાધ ુિાંતો પ્રત્ે મને પે્રમભાવ ન હતો.  

િાલ ૧૯૯૪માાં અમે સ્વામીજીની ્ોગાિન સશલબરમાાં ભાગ લીધો અને સ્વામીજીનુાં તેજ અને 

જ્ઞાન જોઇને હુાં સ્વામીજીથી અલભભતૂ થઇ ગઇ અને મારી િાધ ુિાંતો પ્રત્ેની ખોટી માન્દ્્તા દૂર થવા 

લાગી. સશલબરની પણૂાાહસુતમાાં સ્વામીજીનો જન્દ્મ દદવિ હતો. અનેક િાંતોની પધરામણી થઇ હતી ત્ારે 

મને હૃદ્પવૂાક સ્વામીજીને મળવાની ખબૂ ઉતકટ ઇચ્છા થઇ. િાંતોનો ભાંડારો હતો. સ્વામીજી િાંતો િાથે 

અંદર ભોજનકક્ષમાાં હતા. હુાં અને મારા પસત શ્રી સ્નેહલ અમીન સ્વામીજીને મળવાના હતેથુી આતરુતા 

પવૂાક બહાર ઊભા રહ્યા. આ વાતનો સ્વામીજીને િહજે પણ ખ્્ાલ ન હતો. તેઓ િાંતો િાથે વ્્સ્ત 

હોવા છતાાં થોડી જ વારમાાં બહાર આવ્્ા અને અમને બોલાવ્્ા અને અમારી િાથે ખબૂ િરિ રીતે વાત 

કરી અમને ભોજન પ્રિાદ લઇને જ જવા માટે આગ્રહ ક્ો. િાંતોની વચ્ચેથી સ્વામીજીનુાં બહાર આવવુાં 

અને અમને મળવુાં એ કોઇ િામાન્દ્્ ઘટના ન હતી. એ જ ક્ષણ ેઅમને લાગ્યુાં, સ્વામીજી સિદ્ધ પરુુર્ છે 

કોઇ પણ પદરસ્સ્થસતમાાં િૌનાાં હૃદ્નાાં સ્પાંદન પકડી શકે છે. ત્ાર પછી અમે સન્સમત આશ્રમ આવવા 

લાગ્્ા.  

િાલ ૧૯૯૫માાં YMCA તલબમાાં એક પ્રોગ્રામ હતો. જેનુાં ઉદ્દઘાટન સ્વામીજી મહારાજના વરદ્ 

હસ્તે થવાનુાં હત ુાં. જેમાાં બાળકો માટેની હરીફાઇનો કા ા્ક્રમ પણ હતો. સ્વામીજીએ અમને અમારા 

બાળકોને લઇને એ હરીફાઇમાાં ભાગ લેવા માટે YMCA તલબમાાં આવવાનુાં કહ્ુાં. જે અમને અનકુળૂ ન 

હત ુાં. સ્વામીજીએ કહ્ુાં, ‘તમે બાળકોને આશ્રમ લઇ આવો ત્ાાંથી તેમને તલબમાાં જવાની વ્્વસ્થા હુાં 

કરીશ.’ આશ્રમના રસ્ટી શ્રી પ્રકાશભાઇ િોનીની કારમાાં તેમના બાળકો િાથે મારા બાળકોને તેમના 

રાઇવર તલબમાાં લઇ ગ્ા. ડૉતટર(મારા પસત) લ્તલસનકથી પાછા આવતાાં બાળકોને આશ્રમથી લઇ 

આવશે તેવુાં નક્કી થયુાં. હુાં ઘરે હતી. એવામાાં મને િમાચાર મળ્ા કે ડૉતટરને નહરુેનગર પાિે 

અકસ્માત થ્ો છે. હુાં ઝડપથી ઘટના સ્થળે પહોંચી. એમનો આખો હાથ નીકળી ગ્ો હતો. એમને 

પાિેની હૉસ્સ્પટલમાાં લઇ ગ્ા ત્ાાં ડૉતટરે તેમને રિેીંગ કરી પાટો બાાંધ્્ો. પછી અમે આશ્રમ આવ્્ા 

થોડી જ વારમાાં સ્વામીજી તલબમાાંથી પાછા આવી ગ્ા. તેમણે ડૉતટરની આ પદરસ્સ્થસત જોઇ પ્રાથાના 

કરી અને તેમને દહલીંગ આપ્યુાં. ડૉતટર એકદમ રીલેતિ થઇ ગ્ા. અને રૂમમાાં જઇ સઇૂ ગ્ા. સ્વામીજી 
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એમની કુદટરમાાં જઇ ધ્્ાનમાાં બેઠા અને થોડી જ વારમાાં બહાર આવીને કહ્ુાં કે, ‘બાળકો આવી ગ્ા છે. 

થોડીવારમાાં ઝાાંપો ખલૂ્્ો, ગાડી આવી અને રાઇવર માત્ર અમારા બાળકોને મકૂવા આવ્્ા હતા.’ મેં 

રાઇવરને પછૂયુાં, ‘તમે એકદમ કેવી રીતે આવ્્ા?’ ત્ારે રાઇવરે કહ્ુાં,‘મને સ્વામીજીએ કહ્ુાં કે ડૉતટરના 

બાળકોને લઇને તરત આશ્રમ જાવ એટલે હુાં તમારા બાળકોને મકૂવા આવ્્ો છાં. હવે હુાં પ્રકાશભાઇના 

બાળકોને લેવા જાઉં છાં.’ ત્ારે મેં દોડીને સ્વામીજીને િાક્ષાત દાંડવત ્પ્રણામ ક્ાા. સ્વામીજી આશ્રમમાાં 

હોવા છતાાં તલબમાાં રાઇવરને કેવી રીતે મળ્ા હશે? તે પ્રશ્નનો હજી મારી પાિે જવાબ નથી.  

મારી મ્મી હાંમેશા કહતેી, ‘દરેકને ગરુુ તો હોવા જ જોઇએ. ગરુુ વગરના જીવનનો કોઇ અથા 

નથી.’ આ ક્ષણ ેમને મારી મ્મીના શબ્દો ્ાદ આવ્્ા. મેં મનોમન સ્વામીજીને મારા ગરુુ માની લીધા. 

એ જ દદવિથી મારા સ્વભાવમાાં િખત પદરવતાન આવી ગયુાં. અને મને જીવનમાાં ગરુુની અગત્તા શુાં 

છે તે િમજાયુાં. િાધ ુિાંતો પ્રત્ેનુાં મારુાં વલણ િાંપણૂાપણે િકારાતમક થઇ ગયુાં. જેનો ્શ હુાં માત્ર ને 

માત્ર સ્વામીજી મહારાજને આપુાં છાં. 

િાલ ૨૦૧૨માાં અમે સ્વામીજીની િાથે લગરનારના પ્રવાિે ગ્ા હતા. મને શારીદરક તકલીફ ખબૂ 

હતી. મારે ઓપરેશન કરાવવાનુાં હત ુાં. છતાાં પણ સ્વામીજી િાથેના આ પ્રવાિની ઇચ્છાને હુાં રોકી શકી ન 

હતી. અમે અંબાજી ટૂાંક પહોંચ્્ા. ત્ાાં દશાન ક્ાા પછી ખબર પડી કે માંદદરનાાં પજૂારી લબમાર હતા. 

ડૉતટરે(મારા પસતેએ) તેમને દવા લખી આપી. અને રીપ માંગાવવાનુાં કહ્ુાં. એવુાં નક્કી થયુાં કે, અમે 

દત્તાતે્ર્જીના દશાન કરીને આવીએ ત્ાાં સધુીમાાં તળેટીમાાંથી કોઇ િેવક રીપ લાવી રાખશે. અમે 

દત્તાતે્ર્ દશાન કરી પાછા ફ્ાા ત્ારે પજૂારી માટે ઇન્દ્જેતશન અને રીપ આવી ગ્ા હતા ડૉતટરે તેમને 

ઇન્દ્જેતશન આપ્યુાં, રીપ ચઢાવી અને એ ચઢી રહ ે ત્ાાં સધુી રાહ જોવાની હતી. સ્વામીજીએ બીજા 

ભતતોને નીચ ેઊતરી જવા માટે અને સનવાિ સ્થાને પહોંચવા માટે કહ્ુાં. સ્વામીજી અને અમે પાાંચેક જણ 

ત્ાાં રોકા્ા. એકાદ કલાક પછી કામ થઇ ગયુાં એટલે અમે ત્ાાંથી નીચે આવવા માટે તૈ્ાર થ્ા ત્ારે 

પજૂારીએ કહ્ુાં કે, હુાં તમને નીચે જવા માટે ટૂાંકો રસ્તો બતાવુાં છાં, જેથી તમે જલ્દીથી પહોંચી શકો. 

પજૂારીના બતાવેલા રસ્તે અમે ચાલવા લાગ્્ા. જ ાંગલમાાં અમે ભલૂા પડયા. સ્વામીજીને ખ્્ાલ આવી 

ગ્ો કે રસ્તો ફાંટાઇ ગ્ો છે. િાાંજ પડવા આવી હતી. મારી શારીદરક તકલીફને કારણે હુાં અને ડૉતટર 

િૌથી છેલ્લે ધીરે ધીરે ચાલતા હતા. એટલે સ્વામીજીએ રમજૂ કરતાાં કહ્ુાં, ‘પે્રમ પાંખીડાાં જલ્દી ચાલો, આ 

જ ાંગલ કહવેા્, અહીં જ ાંગલી પશઓુ પણ આવી શકે.’ ડૉતટરે સ્વામીજીને મારી શારીદરક તકલીફની 

વાત કરી એટલે સ્વામીજીએ બધાને આગળ જવા કહ્ુાં. હુાં અને ડૉતટર વચ્ચે રહ્યાાં અને સ્વામીજી અમારી 

પાછળ ચાલતા હતા. સ્વામીજી પાછળ રહી અમને બધાને સરુક્ષા કવચ આપી રહ્યા હતા, એ િાથે મને 

િારુાં પણ લાગતુાં હત ુાં, જેથી મારી ચાલવાની ઝડપ વધી.  



 

Tap on blue text to go to the section 129 | P a g e  

ચાલતાાં ચાલતાાં બધાની બોટલમાાં પાણી ખલાિ થઇ ગયુાં. અને બધાને ખબૂ તરિ લાગી હતી. 

બધાાંએ સ્વામીજીને કહ્ુાં કે હવે પાણી વગર નદહ રહવેા્. સ્વામીજીએ અમને ખબૂ આતમસવશ્વાિ િાથે 

કહ્ુાં કે,‘થોડુાં ચાલો, પાણી મળી જશે.’ પણ અમને તો પ્રશ્ન જ હતો કે આ ગાઢ જ ાંગલમાાં પાણી કેવી રીતે 

મળશે? આ જ ાંગલમાાં આ િમ્ે કોઇ આવે જ નહીં તો પાણી કેવી રીતે હો્? છતાાં અમે ચાલતા રહ્યા. 
અમે અડધો દકલોમીટર ચાલ્્ા હોઇશુાં ત્ાાં જ અમારા આશ્ચ ા્ની વચ્ચે જ ાંગલની અંદર ત્રણ ટેબલ ઉપર 

િફેદ ચાદર પાથરેલી હતી અને તેની ઉપર નવા જ કાળા માટલા પાણીથી ભરેલા હતા. એક છ ફૂટ 

ઊંચી વ્્સ્તત િફેદ વસ્ત્ર પહરેીને પ્રિન્ન વદને જાણે અમારી જ રાહ જોતા હો્ તેમ ઊભા હતા. તેમણ ે

અમને સ્સ્મત િાથે આવકા્ાા. મેં સવસ્મ્ િાથે સ્વામીજીને પછૂયુાં, ‘આ જ ાંગલમાાં નવા માટલા, નવી 

ચાદરો, તાજુ ાં પાણી િાથે આ વ્્સ્તત કેમ ઊભી હશે?’ સ્વામીજીએ ધીરેથી કહ્ુાં, ‘ચપૂ રહવેાનુાં! એમને 

કાંઇ પણ પછૂવાનુાં નહીં, તમે બધા પાણી પી લો, વોટરબેગ ભરવાની નથી કારણ કે હવે આગળ તમને 

પાણીની જરૂર જ નહીં પડ.ે’ અમે પાણી પી એમને નમસ્તે કરી ત્ાાંથી ચાલવા લાગ્્ા. મને હજી આજે 

પણ સવચાર આવે છે કે જ્્ાાં પાણી મળવાની કોઇ શક્તા ન હતી ત્ાાં સ્વામીજીએ આતમસવશ્વાિથી કહ્ુાં 

‘થોડા અંતરે પાણી મળશે’ અને સગુ ાંધ આવે તેવા નવા નક્કોર માટલા િાથે વ્્સ્તતનુાં ઊભા રહવે ુાં કેવી 

રીતે શક્ બન્દ્યુાં? શુાં સ્વામીજીની પરમ તતવ િાથેની આ તાદાત્્તા હશે? 

જ્્ારે કારણ અને પદરણામ વચ્ચ ેકોઇ િાાંકળ દેખાતી નથી ત્ારે આપણને ચમતકાર જેવુાં લાગ,ે 

પરાંત ુસ્વામીજી દદવ્્ શસ્તત-સિદ્ધદ્ધઓના સ્વામી છે. જે તેઓ હાંમેશા લોકિાંગ્રહ અથે તેનો ઉપ્ોગ કરે છે. 

સ્વામીજીના શ્રી ચરણોમાાં પ્રણામ. પા્ લાગુાં સ્વામીજીને!  
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માંત્રદીક્ષા અને માંત્રસિદ્ધદ્ધનો અનભુવ  
શ્રી તેજિ ભાવિાર 
Firm : Tejas Investments & 

Shrinath Investments 

િેવક અને ભતત 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

હુાં સશવાનાંદ આશ્રમ અમદાવાદમાાં િૌપ્રથમ ૧૯૯૬ની િાલમાાં આવ્્ો હતો. અને મારી ઇચ્છાને 

માન આપીને પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી આધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજે મને ૨૦૦૦ની િાલમાાં માંત્રદીક્ષા આપી 

હતી. જે માંત્રનો જપ હુાં આજે પણ સન્સમતપણે ભાવથી તેમણ ેજણાવેલી િાંખ્્ા અનિુાર રોજ કરુાં છાં. 

અને તેના પદરણામે મારા જીવનમાાં િજાા્ેલી સખુદ અનભુસૂતઓનો હુાં, મારો પદરવાર અને જગત િાક્ષી 

છે.  

સ્વામીજીના અમતૃ મહોતિવના આ વરે્ મારા જીવનનાાં એક અદભતુ અનભુવને આપ િૌની 

િાથે વાગોળતાાં હુાં આનાંદ અનભુવુાં છાં. સ્વામીજી િાથેના આટલા વર્ોનાાં િાાંસનધ્્માાં મને અઢળક દદવ્્ 

અનભુવો થ્ાાં છે. એમાાંનો એક અનભુવ જે અમારા િમગ્ર પદરવારની લાગણી િાથે જોડા્ેલો છે, તે હુાં 

આપની િામે વ્્તત કરુાં છાં. મારી બહને ત્જગીર્ા ભાવિારની ઉંમર ૨૬ વર્ા થઇ ગઇ હતી. પરાંત ુતેના 

લગ્નમાાં સવલાંબ થતો હતો. લગ્નોતસકુ દીકરી ઘરમાાં હો્ ત્ારે સ્વાભાસવક રીતે જ માતા-સપતાને તેની 

લચિંતા હો્ એટલે અમે સ્વામીજી મહારાજને આ િાંદભામાાં વાત કરી. સ્વામીજી પોતે િાંત હોવા છતાાં પણ 

આપણા િાાંિાદરક પ્રશ્નોમાાં પણ રિ લઇને તેને ધ્્ાનથી િાાંભળે છે અને તેમનુાં િમાધાન પણ આપે છે. 

દેખીતો તેઓ કોઇ ચમતકાર કરતાાં નથી. પરુૂર્ાથા તમારે જ કરવાનો છે. પરાંત ુતમારા એ પ્ર્તનની 

પાછળ સકૂ્ષ્મમાાં તેમની કૃપા જ કા ા્રત હો્ છે અને કા ા્સિદ્ધ થા્ છે, તે મારો અનભુવ છે.  

સ્વામીજીએ ત્જગીર્ાને “કાત્ા્ની માંત્ર”નો જપ કરવા માટે આપ્્ો. ત્જગીર્ાએ એ માંત્ર ૮ થી 

૧૨ મદહના ક્ો, પણ કાંઇ પદરણામ મળયુાં નહીં. અમે સ્વામીજીને પછૂયુાં કે, “સ્વામીજી હજી લગ્નનો મેળ 

ખાતો નથી.” ત્ારે સ્વામીજીએ કહ્ુાં કે, “રાજકુમાર તૈ્ાર થઇ રહ્યા છે. થોડી રાહ જુઓ.” ચાર મદહના 

પછી મહાસશવરાત્રીની િાાંજે ૬.૦૦ વાગ ેઅમે આશ્રમમાાં સ્સ્થત શ્રી સવશ્વનાથ મહાદેવના દશાન કરવા 

ગ્ા. ત્ારે કોઇ કુદરતી િાંકેત રૂપે પજૂ્્ સ્વામીજી અને આદરણી્ શ્રી સનતીન મકેુશજી મહાદેવજીની 

સનશ્રામાાં જ બેઠા હતાાં. અમને જોતાાં જ સ્વામીજીએ મારા માતશુ્રીને કહ્ુાં કે,“મા, મહાદેવજીને કહી દો કે, 

મારી દીકરીનુાં લગ્ન કરાવી દો.”  તે દદવિ ગરુુવાર હતો. અને તરતના િોમવારે એટલે કે, 

મહાદેવજીના વારના દદવિે જ અમારી જ્ઞાસતના શે્રષ્ઠમાાં શે્રષ્ઠ ઘરેથી ફોન આવ્્ો અને એમણ ેકહ્ુાં કે, 

“અમારા દીકરાની જીવનિાંલગની રૂપે અમને આપની દીકરી ત્જગીર્ા પિાંદ છે. જો આપને માંજૂર હો્ તો 
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લગ્નના વાજાાં વગાડીએ.”  અને ત્જગીર્ાનુાં લગ્ન નક્કી થઇ ગયુાં અને અમને રાજકુમાર જેવો દીકરો 

મળ્ાનો ખબૂ િાંતોર્ થ્ો.  

કબીરજીએ કહ્ુાં છે કે, “ગરુુ કી મદહમા અસત ભારી, શીશ કાટે ગરુુ સમલે તો ભી િોદા િસ્તા 

જાન.” સ્વામીજી અમને ગરુુ સ્વરૂપે મળ્ા છે ત્ારે કબીરજીની આ વાત અમને ્થોલચત લાગ ે છે. 

સ્વામીજી મહારાજની ચેતના હાંમેશા પરમાતમચેતના િાથે તદ્રપુ, તદાકાર અને તન્દ્મ્ હો્ છે. એ 

તાદાત્્નો અમે અનેકવાર અનભુવ ક્ો છે. સ્વામીજી મહારાજની િરળતાને કારણે તેમનુાં વતાન પણ 

ખબૂ િરળ હો્ છે. એમના જીવનમાાં અમે ક્ારે્ કોઇ આડાંબર કે દાંભ જો્ો નથી. પરાંત ુ

ઝાકઝમાળની દુસન્ામાાં જીવતા લોકો માટે િરળતા અને નમ્રતા િમજવી ખબૂ મશુ્કેલ હો્ છે. અને 

માટે જ, મોટા ભાગ ેઆવી વ્્સ્તતઓ દદવ્્ વ્્સ્તતઓનુાં િાાંસનધ્્ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. હુાં ક્ારે્ 

અંધશ્રદ્ધામાાં માનતો નથી. માટે જ, હુાં તમને ભારપવૂાક કહુાં છાં કે મારો દરેક અક્ષર િત્ છે.  

સ્વામીજી મહારાજને લોકિાંગ્રહ અથે પદરભ્રમણ ઘણુાં રહ ે છે. માટે, અત્ાર સધુીમાાં હુાં એમને 

અિાંખ્્વાર રેલ્વે-સ્ટેશન અને એરપોટા પર મકૂવા ગ્ો છાં. પરાંત ુએકવાર એવુાં બન્દ્યુાં કે િાાંજે ૬.૩૦ 

વાગ્્ાની સ્વામીજીની રેન હતી. તે દદવિે અચાનક જ એમણે આશ્રમમાાં કામ કરતાાં છોકરાઓને કહ્ુાં કે, 

“ચાલો! તમે બાંને છોકરાઓ કારમાાં બેિી જાવ.” આજ સધુીમાાં ક્ારે્ આમ બન્દ્યુાં ન હત ુાં. તે દદવિે હુાં, 

સ્વામીજી, પનૂમ માતાજી અને બ ે છોકરાઓ સ્વામીજીને રેલ્વે સ્ટેશન મકૂવા ગ્ા. રા્પરુ ભજી્ા 

હાઉિ પહોંચ્્ા ત્ાાં તો રાદફક ચક્કાજામ હતો. અમારી એવી સ્સ્થસત થઇ કે, કાર આગળ પણ ન જઇ શકે 

કે, પાછળ પણ ન જઇ શકે, સ્વામીજીએ રાદફક પોલીિને ફોન ક્ો. પરાંત ુબધાાં પ્ર્તન વ્્થા ગ્ા. 

પછી સ્વામીજીએ િાથે લીધેલા બે છોકરાઓને કહ્ુાં કે, “તમે િામાન ઊંચકી લો અને ચાલો રેલ્વે 

સ્ટેશન.” સ્વામીજી રા્પરુ ભજી્ા હાઉિથી ચાલતાાં ચાલતાાં રેલ્વે સ્ટેશન ગ્ા અને ચાલતી રેનમાાં 

ચઢયા. જો એ બે છોકરાઓને ન લીધા હોત તો, સ્વામીજીનો આગળનો આખો કા ા્ક્રમ ખોરવાઇ જાત. 

સ્વામીજી આવનાર િમ્ને પારખી લે છે. ભસવષ્્માાં શુાં થવાનુાં છે તે તેઓ ધ્્ાનમાાં જોઇ શકે છે. એમાાં 

શાંકાને કોઇ સ્થાન નથી. એટલે સધુી કે, સ્વામીજી તેમના ભતતોના આવનારા દુઃખો ‘શળૂીનો ઘા જેમ 

િો્થી િરે’ એમ દૂર કરી દે છે. આ સનસવિવાદ િત્ છે. તેઓ સશષ્્નુાં અંતમાન પણ વાાંચી શકે છે અને 

તેના વતામાન અને ભસવષ્્ પણ જોઇ લે છે. અને તે પ્રમાણે તેના ઉજ્જવળ ભસવષ્્ માટે તેને 

કલ્્ાણના માગા ઉપર અગ્રિેર કરે છે. અત્ારના િમ્માાં સ્વામીજી જેવાાં ગરુુ મળવા અત્ાંત દુલાભ છે. 

મારુાં માંતવ્્ છે કે, આ જીવનમાાં તેમની િેવા કરી જીવન િાથાકતાનો અનભુવ કરવો જ રહ્યો. 
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કૃપારષ્ષ્ટ 
શ્રી ્ોગેશ પટેલ, શ્રીમતી બીના પટેલ 
દડરેતટર િરસ્વતી કન્દ્સ્રકશન કો.  
િભ્્- કારોબારી િસમસત  
સશવાનાંદ આશ્રમ,અમદાવાદ 

હુાં અને મારાાં ધમાપતની બીના ૧૦ વર્ાથી સશવાનાંદ આશ્રમ અમદાવાદ િાથે જોડા્ેલા છીએ 

અને પજૂ્્પાદ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના દદવ્્ િાાંસનધ્્નો અમને ઘણો લાભ મળ્ો છે. 

આ દરસમ્ાન અમે સ્વામીજી મહારાજ િાથે ઘણા દદવ્્ અનભુવ પણ ક્ાા છે, જેમાાંનો એક પ્રિાંગ હ ુ

આપની િામે પ્રસ્તતુ કરુાં છાં. 

છ વર્ા પહલેાાં અમદાવાદમાાં ડને્દ્ગ્યનુા તાવની શરૂઆત હતી. મારા દીકરા સપ્ર્ાાંકને બે દદવિથી 

તાવ આવતો હતો. વાતાવરણ ડને્દ્ગ્યનુ ુાં હોવાથી અમે સપ્ર્ાાંકનો લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરાવ્્ો. તો સનદાન થયુાં 

કે, તેને ડને્દ્ગ્ય ુજ થ્ો છે. એ જાણીને અમે તાતકાલલક સનણા્ લીધો કે સપ્ર્ાાંકને કોઈ િારી હોસ્સ્પટલમાાં 

દાખલ કરીએ. કોઈ પણ વ્્સ્તતને ખબર આપ્્ા વગર અમે એને િીધો જ સ્ટલલિંગ હોસ્સ્પટલમાાં દાખલ 

ક્ો. હોસ્સ્પટલમાાં દાખલ ક્ાાના અડધા કલાક પછી આશ્રમમાાંથી આદરણી્ પનૂમ માતાજીનો ફોન 

આવ્્ો કે, “ સ્વામીજી પછેૂ છે કે તમે દીકરાને હોસ્સ્પટલમાાં દાખલ ક્ો છે, તો હવે તેની તલબ્ત કેમ 

છે?  લચિંતા કરશો નદહ, ગરુુદેવની તમારા ઉપર કૃપા છે. આપણો સપ્ર્ાાંક જલ્દી િાજો થઇ જશે.”  

આ ફતત અને ફતત ગરુુકૃપા જ છે. જે અમારી ઉપર અનરાધાર વરિી રહી છે. સ્વામીજી 

મહારાજના શબ્દોરૂપે જે આશીવાાદ અમને પ્રાપ્ત થ્ા, જેનાથી અમારી અંદર એક નવીન ઊજાા આવી 

ગઈ અને કહવેાની આવશ્્કતા નથી કે સપ્ર્ાાંક ખબૂજ ઓછા િમ્માાં સ્વસ્થ થઇ ગ્ો અને અમે 

હોસ્સ્પટલથી ઘરે પાછા આવી ગ્ા. 

અમારુાં િદભાગ્્ છે અને રઢપણ ે માનવુાં છે કે સ્વ્ાં પરમાતમા અમને ગરુુ સ્વરૂપે પજૂ્્ 

સ્વામીજીનાાં   સ્વરૂપમાાં પ્રાપ્ત થ્ા છે.  આજીવન ગરુુિેવાનો અસધકાર મળતો રહ ે તેવી શ્રી ગરુુના 

ચરણોમાાં પ્રાથાના અને આકાાંક્ષા. 
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ઉત્તમ િાંસ્કારોનુાં બીજારોપણ 
શ્રીમતી મયદૂરકાબેન ઓઝા  
િાંગીત સવશારદ 

દદલમાાં માાઁના હૃદ્ જેટલી સવશાળતા, કોમળ હૃદ્, સ્પષ્ટ વતતા, વ્્વહાર કુશળ અને 

ચાદરત્ર્્વાન એવા દદવ્્ પરુુર્ પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી સવશે હૃદ્ની ભાવના વ્્તત 

કરવા માટે શબ્દો ઓછા પડ.ે મારા અને મારા પદરવાર માટે સ્વામીજીના આશીવાાદ એ બ્રહ્મા, સવષ્ણ ુઅને 

મહશેના િાંયતુત આશીવાાદ િમાન છે. મારા ગરુુદેવ પજૂ્્પાદ્ આદરણી્ બાપજુીના બધા જ ગણુો અમે 

સ્વામીજી મહારાજમાાં ચદરતાથા થતા જોઈએ છીએ. મારા જીવનમાાં ઘણાાં જ ઉતાર-ચઢાવ આવ્્ા છે, 

પરાંત ુએ દરેક ક્ષણ ેઅમે િવેિવાા સ્વામીજી મહારાજથી રક્ષા્ેલા છીએ, તેવો િતત અનભુવ કરીએ 

છીએ. અને એમના િતત માગાદશાનથી અમારા આતમસવશ્વાિમાાં વધારો થ્ો છે. અને એમણ ેહાંમેશાાં 

અમારુાં દહત શેમાાં છે તે પ્રકારે આધ્્ાત્તમક જ્ઞાન આપ્યુાં છે. સ્વામીજી મહારાજનો મારા અને મારા 

પદરવાર ઉપરનો ઉપકાર હુાં જીવનભર ભલૂી નહીં શકુાં. 

સ્વામીજીની અધ્્ક્ષતામાાં મારા પતુ્ર, પતુ્રી અને જમાઈએ ્ોગસશક્ષક તાલીમ લીધી છે. 

ત્ારબાદ તે િૌની કારદકદી પણ ઘણી જ ઉજ્જવળ બની છે. અને ખબૂ પ્રગસત કરી છે. સ્વામીજી માટે 

‘આપણા બાળકો આપણા દેશનુાં ભસવષ્્ છે. માટે નાનપણથી જ એમનામાાં િાંસ્કારોનુાં ઘડતર થવુાં 

જોઈએ.’ અને માટે જ સ્વામીજીના માગાદશાનથી મારા પૌત્ર શાાંભવ અને પૌત્રીઓ  આરુસર્ અને 

માનરુ્ીમાાં ઘણાાં િારા િાંસ્કાર અમે રેડી શક્ા છીએ. જેને કારણે અત્ારથી જ આ બાળકોમાાં સશસ્ત, 

ધાસમિકતા અને નમ્રતાની ઉત્તમ ભેટ મળેલ છે. 

પજૂ્્ સ્વામીજીના અમતૃ મહોતિવના પસવત્ર ઉતિવ પર મારા અને મારા પદરવાર ના કોદટ કોદટ 

વાંદન. 
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પરદુઃખે ઉપકાર કરે તો્.....  
શ્રી ધીરજલાલ અજીભાઇ ઠક્કર 
માલલકઃ સવશ્વનાથ એન્દ્ડ કાંપની 
અમદાવાદ 

દેવ િમાન ગરુુ મળવા અને વારાંવાર જીવનમાાં એની દદવ્્ અનભુસૂત કરવી એ િૌભાગ્્ની 

વાત છે. જે મને પજૂ્્પાદ સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજની કૃપાથી થ્ા છે. કરુણાની મસૂતિ અને 

ઊજાાનો સ્રોત એવા સ્વામીજીનુાં સ્થાન મારા હૃદ્માાં ખબૂ ઊંચુાં રહ્ુાં છે.  

આજથી વીિ વર્ા પહલેાાં તા.૨૬/૦૧/૨૦૦૧ના દદવિે આવેલ ભીર્ણ ભકૂાંપના કપરા િમ્માાં 

અમને સ્વામીજીના પ્રથમવાર દશાન થ્ા.  અને કોઇ પણ પ્રકારની અપેક્ષા કે સ્વાથા વગર માત્ર કરુણા 

ભાવથી તેમણે અમારા િાત િભ્્ોના પદરવારને આશ્રમમાાં રહવેા બોલાવ્્ા અને એક સપતા પોતાના 

બાળકો માટે જે વાતિલ્્ભાવ રાખ ે તેવો અમારા ઉપર રાખતા હતા. આ િમ્માાં કુદરતે અમારી 

પાિેથી બધુાં જ છીનવી લીધુાં હત ુાં પરાંત ુપોતાના ખજાનામાાંથી અમલૂ્્ રતન મારા સ્વામીજી મને ગરુુ રૂપે 

આપ્્ા હતા, જેનાથી સવશેર્ મહતવપણૂા મારા માટે બીજુ ાં કાંઇ જ નથી. 
મારા મોટા દીકરા કમલેશને એ િમ્ે સ્વામીજીએ જાણ ેએ પોતાનો દીકરો હો્ એમ વ્્સ્તતગત 

રિ દાખવી પોતાની માલલકીનો વ્્વિા્ ચાલ ુ કરવા માટે દહિંમત, િાહિ અને પે્રરણા આપી. અને 

“સવશ્વનાથ એન્દ્ડ કાંપની” નામથી પેઢી ચાલ ુકરાવી. સ્વામીજીની કૃપાથી ધાંધો ખબૂ િારો ચાલ્્ો. જેમાાં 

મારા દીકરાને પૈિો, પ્રસતષ્ઠા અને વેપારી જગતમાાં ખબૂ જ િન્દ્માન અને ખ્્ાસત મળી. આ રીતે 

શનૂ્દ્્માાંથી િર્જન કરાવી અમારી આસથિક પા્માલીનો અંત લાવવામાાં અમને િફળ બનાવ્્ાાં. 

 િાલ ૨૦૦૮માાં કમલેશને પગે ફે્રતચર થતાાં ઓપરેશન કરાવવુાં પડ્ુાં. જેમાાં તેનો એક પગ િહજે 

ટૂાંકો થઇ ગ્ો. આવા સવકટ િમ્ે પણ સ્વામીજી મહારાજે વ્્સ્તતગત રિ લઇ જામનગરના સસુવખ્્ાત 

ડૉ. વી.એમ. શાહને, પોતાનો જ દીકરો છે, એમ કહી આશ્રમની પોતાની જવાબદારી અને વ્્સ્તતા 

વચ્ચે પણ જામનગર રૂબરૂ આવી ઓપરેશનમાાં હાજર રહ્યા અને તે િફળ થયુાં. 

મારા નાના દીકરાનુાં માનસિક સ્વાસ્થ્્ લથડતાાં સ્વામીજીએ તેને પોતાના આશ્રમમાાં રાખ્્ો. 

અમારા જીવનની નાજુક ઘડીઓમાાં સ્વામીજી હાંમેશા વડીલની જેમ અમારી િાથે જ હો્ છે. મારા 

પતનીના બાંને ઘ ૂાંટણના ઓપરેશન િમ્ે પણ પ્રાથસમક તબક્કાથી લઇ છેવટની િર્જરી સધુી બધુાં જ 

ધ્્ાન તેમણે રાખ્યુાં હત ુાં. બ ેવર્ા પહલેાાં મને પોતાને હાટાઍટેક આવ્્ો ત્ારે પણ શહરેના શે્રષ્ઠ િર્જન 

પાિે પોતે સ્વ્ાં રિ લઇને ગ્ા અને મને લચિંતામતુત ક્ો. 
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 સ્વામીજી મહારાજના મારી ઉપરના ઉપકારો વ્્તત કરવા જાઉં તો પસુ્તક પણ નાનુાં પડ,ે હુાં 

પરમાતમાને અંતરથી સવનવુાં છાં કે, જન્દ્મો જન્દ્મ મને સ્વામીજી જ મારા ગરુુ રૂપે મળે.   
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અદ્દભતુ વ્્સ્તતતવનો અધ્્ાતમ ખજાનો  
શ્રી ભરત આર. ઠક્કર 
ડવૅલપમેન્દ્ટ ઓદફિર, LIC 

આજના આ માંગલ અવિરે એટલે કે, ‘‘અમતૃ મહોતિવ’’ના શભુ પ્રિાંગે આપ િવેને મારા ‘નમો 

નારા્ણ’.  
છેલ્લા ૨૧ વર્ાથી હુાં સ્વામીજીના પદરચ્માાં છાં. સ્વામીજી એટલ ે ખબૂ જ િરળ, પે્રમાળ, 

ભગવદી્, મન-મોહક અને ઊજાાવાન વ્્સ્તતતવ. િાચુાં કહુાં તો સ્વામીજી સવશે બોલવુાં કે લખવુાં તે ખબૂ 

જ કદઠન કા ા્ છે. તેમ છતાા્ં  મારા સ્વામીજી િાથેનાાં િાંસ્મરણો અને તેમના આગવા વ્્સ્તતતવ સવશે 

મને જે ગ્યુાં, મને મારા હૃદ્માાં વસ્યુાં તે અંગ ેમારા મનમાાં રહલેી તેમના પ્રત્ેની મારી વાચા અને 

િદ્દભાવ અહીં મારી રીતે વણાવવા માટેનો મારો એક નાનો પ્ર્તન...... 

 સ્વામીજી એટલે,...... 
o જેમને ગરુુદેવ માટે ખબૂ જ આદર- િન્દ્માન 
o માનવ ધમા અને દહન્દ્દુતવ- િનાતન ધમા માટે િસવશેર્ લગાવ. 

o માનવ ધમા અને ભારતી્ િાંસ્કૃસતનાાં પ્રચાર અને પ્રિાર માટે દેશ સવદેશમાાં 

ભ્રમણ અને ઘણાાં બધાાં િાંત-સશરોમણી િાથે િાંત-િમાગમ. 

o એક ઉત્તમ કોદટના ્ોગાચા ા્, મોટીવેશનલ કથાકાર અને આધ્્ાત્તમક 

દફલોિૉફર. 
o િાધ ુઅને િાંતો માટે િદા્ ખબૂ જ પે્રમ, આદર અને િતકારની ભાવનાઓ. 
o ક્ારે્ કાંઠી કે ચેલા પ્રથાના આગ્રહી કે દહમા્તી નથી. 

o સવસવધ ભાર્ાઓ ઉપર જબરદસ્ત પ્રભતુવ અને િાંગીત માટેનુાં અનેરુાં આકર્ાણ. 
o હાંમેશા કઇંક અવનવુાં કરવા માટેની તમન્ના. 
o પોતે ક્ારે્ હાર-તોરાનો મોહ કે આગ્રહ રાખતા નથી પરાંત ુ વકૃ્ષ કે છોડનાાં 

રોપાનો આગ્રહ. બહમુાન માટે આ સચૂના આપતા. 

o િાધ-ુિાંતો અને િમાજ માટે અવાર-નવાર ભાંડારા- જમણ- પ્રિાદનુાં આ્ોજન 

કરતા એટલે કે તેઓ ભજન અને ભોજનાાં આગ્રહી છે.  

o બ્લડ ડૉનેશન માટે િદા્ તતપર- સ્વામીજીએ પોતે ૧૦૦થી પણ વધ ુવખત 

બ્લડ ડૉનેટ કરેલ છે. અને બીજાને તેના માટે પે્રરણા આપે છે. સ્વામીજીએ એક 

જ વર્ામાાં ૨૩૦થી પણ વધ ુબ્લડ ડૉનેશન કે્પ ક્ાા છે. 
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o એક આદશા ્ોગાચા ા્ તરીકે તેમણ ે૮૦૦થી વધ ુ્ોગ સશલબર ભારતમાાં અને 

િમગ્ર સવશ્વમાાં કરેલ છે.  

o સ્વામીજીને દેશ અને સવદેશની ઘણી બધી િાંસ્થાઓ અને િરકારો તરફથી ઘણા 

બધાાં પરુસ્કારો અને િદટિફીકેટથી િન્દ્માસનત કરવામાાં આવેલ છે.  
o રાષ્ર અને િમાજ કલ્્ાણ માટે તેમણે ન્દ્યઝુ પેપર- મેગઝેીન અને ટી.વી. 

પ્રોગ્રામનાાં માધ્્મ દ્વારા ઘણાાં બધાાં કા ા્ક્રમ આપેલ છે.  
o સ્વામીજી હાંમેશા ગરીબોની િેવા-દદરર-નારા્ણની િેવાઓ માટે િદા્ તતપર 

રહ ેછે. જેને ધ્્ાનમાાં રાખી જરૂદર્ાતમાંદોને અનાજ, સવદ્યાથીઓને એક લાખથી 

વધ ુનોટો અને પચાિ હજારથી વધ ુચોપડીઓનુાં સવતરણ સ્વામીજીની રાહબરી 

હઠેળ કરવામાાં આવે છે.  
o સ્વામીજી એક િારા અનશુાિક પણ છે. તેમનામાાંની સશસ્ત, િમ્નો 

િદ્ઉપ્ોગથી હુાં ખબૂ જ પ્રભાસવત થ્ેલ છાં. 
o તેમનો ગરુુ માટેનો અપાર પે્રમ અને આદર આપણને દર ગરુુવારે પાદુકા-

પજૂનમાાં જોવા મળે છે. જેનો હુાં પણ િાક્ષી છાં. 

o ટૂાંકમાાં કહુાં તો સ્વામીજીનુાં વ્્સ્તતતવ એટલે બાળકો, યવુાનો, વદૃ્ધો, બ્યરુોકે્રટ્િ, 

પોલલદટશી્ન અને મોટા લબઝનિમેનોને પણ સ્વામીજીને મળવાનુાં મન થા્ 

તેવુાં અનોખુાં-પ્રભાવશાળી અને દશાની્ વ્્સ્તતતવ..... 

 સ્વામીજી િાથેની અંગત પળો,........ 
o બી.એ.પી.એિ. શાહીબાગ ખાતે પરમ પજૂ્્ વાંદની્ પ્રમખુ સ્વામી મહારાજના 

સ્વાસ્થ્્ અંગેના ખબર-અંતર મલુાકાતમાાં મને તેમના દશાનનો લાભ... 

o અનપુમ સમશન- મોગરી ખાતે પરમ પજૂ્્ જશભાઇ િાહબેનાાં પ્રાગટય વર્ાનાાં 

પવા સનસમત્તે કા ા્ક્રમમાાં હાજરી અને તેમના દશાનનો લાભ. 
o િાંતરામ માંદદર-નડી્ાદ ખાતે પરમ પજૂ્્ િાંત સશરોમણી શ્રી નારા્ણદાિ 

મહારાજની સ્વાસ્થ્્ અંગે ખબર-અંતર મલુાકાત અને તેમના દશાનનો લાભ. 

o જ્ઞાન સવહાર આશ્રમ- હરેાંજ ખાતે પજૂ્્પાદ સ્વામી અિાંગાનાંદજી મહારાજની 

મલુાકાત અને તેમના દશાનનો લાભ. 

o વર્ા ૨૦૦૯નાાં રોજ મારા માતશુ્રી સવમળાબાનાાં અવિાન વખતે સ્વામીજીની 

અમારા ઘરે અને સ્મશાનમાાં ઉપસ્સ્થસત જે મારા જીવનની એક ્ાદગાર ભેટ- 

આશીવાાદ અને તેમની આત્તમ્તાનાાં દશાન. 
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અને છેલ્લે,...... આપણો સશવાનાંદ આશ્રમ એટલ ેમનને શાાંસત મેળવવાનુાં એક અનોખુાં 

ધાસમિક સ્થળ.... અને તેમાા્ં  સ્વામીજીનાાં દશાન એટલે આપણો આખો દદવિ ઊજાામ્ અને 

આનાંદમ્.... સ્વામીજીનાાં ચરણોમાાં કોદટ કોદટ વદાંન.્...... નમો નારા્ણ.  
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િાંત પરમ દહતકારી 
શ્રીમતી કુસમુબેન સવનભુાઇ પાંચાલ  

Retd. P.T.C College Lecturer 
Ahmedabad 

સશવાનાંદ આશ્રમના સિરમોર િમા પરમ પજૂ્્ શ્રદે્ઘ્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજને કોદટ 

કોદટ નમસ્કાર. 

મેં િૌપ્રથમ ૧૯૯૮માાં આ આશ્રમ દ્વારા પજૂ્્ સ્વામીજીની અધ્્ક્ષતામાાં ્ોજાતી ્ોગાિન 

સશલબરમાાં ભાગ લીધો હતો. ત્ારથી મારુાં મન આ િાંસ્થા અને સ્વામીજી પ્રત્ે ખબૂ પ્રભાસવત થયુાં હતુાં. 

સ્વામીજી પ્રાતઃ કાળે નીરવ શાાંસતમાાં સવસવધ આિનો પ્રાણા્ામ અને ધ્્ાન શીખવતા હતા, જેનાથી 

શરીરમાાં ભરપરૂ ઊજાા રહતેી અને આખો દદવિ વ્્સ્ત રહવેા છતાાં થાક લાગતો નહીં. 

િાલ ૨૦૦૩માાં મને શારીદરક મોટી તકલીફ ઊભી થઈ. મારી બાંને દકડની ફેઈલ થઇ ગઈ છે એવુાં 

સનદાન થયુાં. પરાંત ુહુાં લબલકુલ દહિંમત હારી નહીં. હુાં તરત જ આશ્રમ આવી. સ્વામીજી આશ્રમમાાં ન હતાાં 

પણ મને ત્ાાંથી મહામતૃયુાંજ્ માંત્રના બ ેસ્ટીકર આપવામાાં આવ્્ા અને કહવેામાાં આવ્યુાં કે, આ માંત્રનો 

િતત જપ કરજો ચોક્કિ પદરણામ મળશે. આજે હુાં એવુાં અનભુવી રહી છાં કે િમસ્ત આશ્રમના અણએુ 

અણમુાાં સ્વામીજીનુાં ચૈતન્દ્્ સવલિી રહ્ુાં છે. મેં માંત્રના જાપ ક્ાા અને ડા્ાલલસિિથી મારુાં સ્વાસ્થ્્ સ્સ્થર 

રહવેા લાગ્યુાં. હુાં આને સ્વામીજીની પરોક્ષ કૃપાનુાં ફળ માનુાં છાં. ૨૦૦૫માાં મારુાં દકડની રાન્દ્િપ્લાન્દ્ટનુાં 

ઓપેરશન કટોકટીભરી પદરસ્સ્થસતમાાં પણ િફળ રીતે પાર પડ્ુાં અને આજે હુાં સ્વસ્થ જીવન જીવી રહી 

છાં. અમારા જીવનમાાં સ્વામીજીની આ કૃપાનુાં ઋણ કોઈ રીતે ચકૂવી શકીએ તેમ નથી. પણ ફૂલ નહીં તો 

ફૂલ ની પાાંખડી સ્વરૂપે મારા પસત શ્રી સવનભુાઈ પાંચાલ આશ્રમમાાં ્થાશસ્તત િેવા આપી રહ્યા છે. 

એમની િેવાથી મને જીવન જીવવાનુાં બળ મળી રહ્ુાં છે. સ્વામીજીની વ્્ાિપીઠે ભાગવત કથા, 

સશવપરુાણ કથા, દેવી ભાગવત, આતમબોધના પ્રવચનો િાાંભળવાનો મને જે લાભ મળે છે તેનાથી હુાં 

મારા જીવનને ધન્દ્્ ગણુાં છાં.  

ઉલ્લખેની્ છે કે મારા ઓપરેશનના ૧૨ વર્ા પછી અમને સ્વામીજીની સનશ્રામાાં સતથલની 

આધ્્ાત્તમક સશલબરમાાં જવાની તક મળી. મારા સ્વાસ્થ્્ને કારણે મારુાં મન ત્ાાં જવા તૈ્ાર ન હતુાં. 

પરાંત ુસ્વામીજીએ પે્રમપવૂાક કહ્ુાં, "માતાજી, તમે અમારી િાથે ચાલો. તમને કાંઈ જ નદહ થા્." અને 

િાચે જ જાણ ેચમતકાર થ્ો હો્ તેમ મને વરિાદી વાતાવરણમાાં પણ કાંઈ જ તકલીફ ન થઇ આને 

કહવેા્, િાંતવાણીનો પ્રભાવ! સશલબરના એ ૫ દદવિ દરસમ્ાન સ્વામીજીએ સ્વ્ાં મારો અને રસ્શ્મબહને 

પટેલ કે જેમને પણ દકડની રાન્દ્િપ્લાન્દ્ટનુાં ઓપરેશન કરાવ્યુાં હતુાં, બાંનેનુાં ખાવા-પીવાથી લઇ હરપળે 

ખબૂ જ ધ્્ાન રાખ્યુાં. ત્ારે સ્વામીજીની સન:સ્વાથાતા, સનખાલિતા, િરળતા અને ઋજુ સ્વભાવના 
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ભારોભાર દશાન થ્ાાં. કદાચ એટલ ેજ કહવેાયુાં છે કે, િાંતો વકૃ્ષ િમાન છે. તેમનુાં જીવન આપવા જ માટે 

છે. િાંત પરમ દહતકારી એ વાક્ પણ અહીં ્થાથા થા્ છે. 

સ્વામીજીના માંગલમ્ જીવન્ાત્રાના અમતૃમહોતિવ પ્રિાંગ ેપરમકૃપાળુ પરમાતમાને મારી નમ્ર અને 

હૃદ્પવૂાક પ્રાથાના છે કે, " સ્વામીજી, શતાં જીવ શરદ: " 
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દદવ્્ાનભુસૂત 
શ્રી અતલુ પટેલ  
કોન્દ્રાતટર, અમદાવાદ 

પરમ પજૂ્્ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ િાથેનો મારો દદવ્્ નાતો ૨૦૧૨ની િાલથી છે. 

આશ્રમના ભતૂપવૂા િેકે્રટેરી સ્વગાસ્થ શ્રી રાજીવભાઈ શાહ આ િાંબાંધ જોડવા સનસમત્ત બન્દ્્ા. હુાં કોન્દ્રાતટર 

છાં. એમણ ે મને આશ્રમમાાં િેવા કરવાની તક આપી અને એ તક મારા જીવનમાાં સખુદ પદરવતાન 

લાવનારી બની ગઈ. હુાં સ્વામીજી મહારાજના િાાંસનધ્્માાં આવ્્ો અને મેં જે દદવ્્ અનભુવો ક્ાા છે તેનુાં 

વણાન કરવા માટે હુાં અિમથા છાં છતાાંપણ મારા ભાવ વ્્તત ક્ાા વગર રહી શતતો નથી. 

 મારા ધમાપતની િૌ. રસ્શ્મ િાલ ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૨ સધુી દકડની ફેલ્્ોરની બીમારીથી પીડાતા 

હતા. તેમની િારિાંભાળ કરતાાં કરતાાં હુાં ખબૂ સનરાશ થઇ ગ્ો હતો. ડોકટરની િલાહથી ૨૦૧૨માાં મેં 

મારી એક દકડની મારા પતનીને  ડોનેટ કરી. ઓપરેશન પછી શ્રી રાજીવભાઈ મને આશ્રમમાાં લાવ્્ા. મેં 

સ્વામીજીના દદવ્્ દશાન ક્ાા અને તે ક્ષણ મારા જીવનમાાં એક નવો ઉતિાહ અને આનાંદ લાવનારી ક્ષણ 

બની ગઈ. મારા સનરાશાભ્ાા અંધકારમ્ જીવનમાાંથી પ્રકાશમ્ જીવન તરફ લઇ જવામાાં સ્વામીજી 

મહારાજે તથા આશ્રમમાાંથી જે િહકાર પ્રાપ્ત થ્ો છે, તે વણાવવા માટે શબ્દોમાાં તાકાત નથી. અને 

આજ સધુી જ્ારે પણ સ્વામીજીના દશાન થા્ કે તેઓ તરત જ મારી પતનીનાાં સ્વાસ્થ્્ના િમાચાર 

અચકૂ પછેૂ. અિાંખ્્ ભતતોની વચ્ચ ેપણ આપણા જેવા એક ભતતની લાગણી િમજીને તેને ્ાદ કરે તે 

જ એમની મહાનતા છે અને આપણા માટે કૃપાપ્રિાદી છે. 

૨૦૧૮ની િાલમાાં દડિે્બર મદહનામાાં હુાં મારા એક કામને લઇને ખબૂ જ અટવાઈ ગ્ો હતો. 

અને અત્ાંત મુાંઝવણમાાં મકૂાઇ ગ્ો હતો. એ કદાચ મારા માટે જીવન મરણનો પ્રશ્ન હતો. એક દદવિ 

સ્વામીજીને મળવાનો દદવ્્ િાંજોગ ઉભો થ્ો. મને જોતાાંની િાથે જ સ્વામીજી મહારાજે મને પછૂયુાં, 

“ છેલ્લા કેટલાક દદવિથી તમે કોઈ મુાંઝવણમાાં લાગો છો. શુાં મુાંઝવણ છે હુાં જાણી શકુાં ?”   મેં મારી 

તકલીફ એમને જણાવી. એમણ ેિહજ રીતે િાાંભળી અને તરત જ કહ્ુાં," મુાંઝાશો નદહ, તમારુાં કામ થઇ 

જશે.”  તમે ચમતકાર કહો કે સ્વામીજીના આશીવાાદ કહો પરાંત ુઅશક્ લાગતુાં કામ ચાર જ દદવિમાાં 

િાંપન્ન થઇ ગયુાં અને આ પ્રિાંગ ેહુાં માત્ર ને માત્ર સ્વામીજીની દદવ્્ાનભુસૂતના દશાન જ કરતો રહ્યો. 

         સ્વામીજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવ સનસમત્ત ે િોમનાથ- પ્રભાિપાટણ ક્ષેત્રમાાં સ્વામીજીની 

વ્્ાિપીઠે સશવપરુાણ કથાનુાં આ્ોજન કરવામાાં આવેલ હતુાં, જેમાાં દદવ્્ કથાનો લાભ લેવા હુાં અને 

મારા પતની રસ્શ્મ જોડા્ા. કથાની પણૂાાહસુતના આગલા દદવિે મારા પતનીનુાં સ્વાસ્થ્્ બગડ્ુાં. અમે 

ગભરાઈ ગ્ા. આ િમાચાર સ્વામીજી પાિે પહોંચ્્ા અને સ્વામીજીએ તરત જ મારી પતનીના 

સ્વાસ્થ્્ની સરુક્ષા હતે ુ પ્રાથાના કરી.. અમે અનભુવ્યુાં છે કે, જ્ારે જ્ારે એની તલબ્ત આ રીતે 
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નાદુરસ્ત થા્ ત્ારે તેમને િાજા થતા ઘણાાં દદવિો નીકળી જા્ છે. પરાંત ુસ્વામીજી મહારાજનુાં પ્રભ ુ

િાથેનુાં એવુાં તાદાત્્ છે કે એમની પ્રાથાનાથી એક જ કલાકમાાં મારા પતનીની તલબ્ત િારી થઇ ગઈ. 

આ અનભુસૂત અમારા જીવનમાાં આનાંદ િાથે આશ્ચ ા્કારક બની રહી.  

‘િાંબાંધ ્ોગ’ ને પ્રાધાન્દ્્ આપતા સ્વામીજી મહારાજ પાિેથી અન્દ્્ વ્્સ્તતઓ િાથેના િાંબાંધોની 

મહત્તા અને એને કેવી રીતે િાચવવા, તે દુલાભ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુ ંછે. જે ખબૂ જ વાંદની્ છે. અંતમાાં હુાં 

એટલુાં કહીશ, આ જીવનમાાં સ્વામીજીના દશાન અને દુઆનો હુાં અત્ાંત આભારી રહીશ અને આશ્રમની 

િેવા કરવાની તક મને હાંમેશાાં મળતી રહ ેજેથી હુાં મારા કમોને ફેડીને અધ્્ાતમ પથનો ્ાત્રી થઇ શકુાં 

એવી પ્રાથાના. 
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અધ્્ાતમની ચાવી  
ભતત  
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

િદ્દગરુુદેવ સ્વામી શ્રી સશવાનાંદજી મહારાજ, પોતાની ચેતના દ્વારા તેના અનુ્ ા્ીઓ મારફત 

કેવી રીતે કામ કરે છે તે આ પ્રિાંગ પરથી િમજી શકા્ છે.  

િન ૧૯૯૦-૯૫નાાં િમ્ દરસમ્ાન એક ભતત સશવાનાંદ આશ્રમ હૃર્ીકેશ ગ્ેલા. આશ્રમમાાં 

તેમના રૂમની ચાવી ખોવાઇ ગઇ. હવે છેક ગોવધાન ધામથી ગાંગાનદી, આનાંદ કુટીર વચ્ચ ેચાવી ક્ાાંક 

પડી ગઇ હશે, તે શોધી કાઢવુાં લગભગ અિાંભસવત કહવેા્. જ્્ારે આ ભતત ચાવીની તપાિ કરતાાં 

િમાસધ માંદદરમાાં જવા જા્ છે ત્ાાં સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ ઉભા હતાાં. ભતતે કહ્ુાં, “સ્વામીજી 

રૂમની ચાવી રસ્તામાાં ક્ાાંક પડી ગઇ છે.”  એટલી જ વારમાાં તરત જ પાછળની ગલીમાાંથી એક 

િાંન્દ્્ાિી આવ્્ા અને તેમણે સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજીને ચાવી દેખાડી અને કહ્ુાં, “स्वामीजी मुझे ये 

चाबी नमली िै।” જે પેલા ભતતના રૂમની જ હતી. તેમણ ેતરત જ કહ્ુાં કે, “આ ચાવી મારા રૂમની જ છે.” 

અને તે શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજીનો આભાર માનવા પગ ે લાગ્્ા ત્ારે સ્વામીજીનાાં મખુનુાં સ્સ્મત સ્પષ્ટ 

દેખાડત ુાં હત ુાં કે, સ્વામીશ્રી સશવાનાંદજી મહારાજ તેનાાં ભતતની મશુ્કેલી કેવી તાતકાલલક દૂર કરે છે. 

જ્્ારે આ ભતતને તેમનો કોઇ પ્રિાંગ આ પસુ્તક માટે જણાવવા માટે કહ્ુાં ત્ારે આ પ્રિાંગ 

તેમણે બીજે દદવિે લખીને મોકલાવી દીધો. તે દદવિે જ રાતે્ર ભતતનાાં પતનીશ્રીને સ્વામીશ્રી 

અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ સ્વપ્નમાાં આવ્્ા, તેમને તથા તેઓના પસતદેવને આસશર્ આપ્્ા, સ્વામીજીના 

હાથમાાં લખલેા પત્રો હતા અને ભતતનાાં પતનીશ્રીએ કોઇ ઉતિવ- પ્રિાંગને અનરુૂપ વસ્ત્ર પદરધાન કરેલુાં 

હત ુાં. તેમણે સ્વામીજીને જણાવ્યુાં કે આજે આપણા આશ્રમમાાં ઉતિવ છે. અને ખરેખર તે દદવિે શ્રીશ્રી 

અષ્ટલક્ષ્મી માતાજીના માંદદરનો પાટોતિવ હતો.   
 પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજના ચાવીના પ્રિાંગ પરથી એટલુાં તો િમજાઇ ચકૂ્ુાં હત ુાં કે, મનના 

અજ્ઞાન રૂપી અંધકારના તાળાને ખોલવા જ્ઞાન રૂપી ‘અધ્્ાતમની ચાવી’ સ્વામીશ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજ પાિે હાંમેશ હો્ છે. જેનો લાભ દરેક ભતતોએ લેવો જોઇએ. ૐ નમો નારા્ણ.  
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જાગ રે મનવા  
શ્રીમતી આદશા અશોક કપરૂ 
રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર 

િાલ ૨૦૦૦માાં હુાં અને મારા પસત શ્રી અશોક કપરૂ સશવાનાંદ આશ્રમમાાં પ્રથમવાર આવ્્ા 

ત્ારથી સન્સમત રૂપે આવીએ છીએ. આ આશ્રમમાાં પજૂ્્ સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના દશાન કરી 

અમે પાવન થ્ા અને એમની જ અિીમ કૃપાથી અમને આશ્રમમાાં પજૂ્્ સ્વામીજીની દદવ્્વાણી 

ઉપરાાંત શાંકરાચા ા્ સ્વરૂપાનાંદ િરસ્વતીજી, મહામાંડલશે્વર અવધેશાનાંદજી, િાંત િાંઘસમત્રાનાંદજી, સશવાની 

દીદી અને ઘણા િાંતોના દશાન કરવાનો અને એમની અમતૃવાણીનો લાભ મળ્ો છે. 

સ્વામીજી મહારાજનો સ્વભાવ અત્ાંત િરળ અને િહજ છે.  આશ્રમમાાં જ્્ારે પણ એમના 

દશાનનો લ્હાવો પ્રાપ્ત થા્ ત્ારે આપણાાં કરતાાં પણ પહલેાાં તેઓ આપણને ખબૂ આદર ભાવથી 

“માતાજી” કહીને િાંબોધન કરે.  

મારા સ્મરણપટ પર સ્વામીજી મહારાજ િાથેનો એક પ્રિાંગ ્ાદ આવે છે. જેણે મારા 

હૃદ્પટલને પે્રમથી સ્પાંદદત કરી દીધો. એક વખત આશ્રમમાાં ્ોગસશક્ષક તાલીમ સશલબર ચાલી રહી 

હતી. એમાાં અમારો રેઇકીનો તલાિ હતો. એ િમ્ે મારા પજૂ્્ િાસમુા પથારીવશ હતા. હુાં એમની ખબૂ 

પે્રમથી િેવા કરતી હતી. છતાાં ઘરની જ એક વ્્સ્તતએ મને એમની િેવાને અનલુક્ષીને બહ ુજ કઠોર 

વચન કહ્યા. મારુાં મન ખબૂ વ્્સથત થઇ ગયુાં. હુાં તે િમ્ે આશ્રમ આવી અને તલાિ માટે િાંતકુદટરમાાં 

ઉપર જઇ રહી હતી ત્ારે મારા િદ્દભાગ્્ે સ્વામીજી મહારાજ નીચે જ લબરાજમાન હતા. મેં એમને પ્રણામ 

ક્ાા અને મારા હૃદ્ની બધી જ વ્્થા એમને કહી. ત્ારે સ્વામીજીએ મને િદ્દગરુુદેવ શ્રી સ્વામી 

સશવાનાંદજી મહારાજ સવશે જણાવતાાં કહ્ુાં કે, “ગરુુદેવને કોઇ ફૂલનો હાર પહરેાવે તો તેઓ કુદટરમાાં જઇ 

પોતાની પીઠ ઉપર જૂતા મારતા અને પોતાના મનને જ કહતેા હાર પહરેવાનો શોખ છે ને, તો આ પણ 

િહન કરતાાં શીખવુાં પડશે.” સ્વામીજીએ મને કહ્ુાં કે,‘કોઇ કાંઈપણ કહ,ે તમારે તમારુાં કતાવ્્ સનભાવવાનુાં 

છે.’ એમના ઉત્તરથી મને મનમાાં બહ ુશાાંસત થઇ અને માતાજી માટે પણ મારો વાતિલ્્ભાવ વધ્્ો. આ 

ઘટના પછી સ્વામીજી અમારા ઘરે પણ પધા્ાા, માતાજીને મળ્ા અને એમના માટે પ્રાથાના પણ કરી. 

વાસ્તવમાાં સ્વામીજી મહારાજ િરળતા, ઉદારતા અને પે્રમની મસૂતિ છે. એમના ચરણોમાાં મારા શત ્શત ્

પ્રણામ.  
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િવાધમા િમભાવ  
શ્રીમતી મા્ાબેન શાહ 
જૈન ધમા પ્રચારક  
રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર 

હુાં િાલ ૨૦૦૬માાં પ્રથમ વખત રેઇકી શીખવા માટે સશવાનાંદ આશ્રમ આવી. ત્ારે મેં પરમ 

પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના દશાન ક્ાા. એમનુાં પ્રભાવશાળી, તેજસ્વી વ્્સ્તતતવ મને 

ખબૂ સ્પશી ગયુાં. પછી હુાં અવાર-નવાર રેઇકી િેસમનારમાાં આશ્રમમાાં આવતી હતી. તે દર્્ાન પજૂ્્ 

સ્વામીજીને ખબર પડી કે હુાં જૈન છાં તો તેઓ હાંમેશા મને જોઇને િામેથી “માતાજી, જ્ ત્જનેન્દ્ર” તેમ 

કહીને બોલાવે. એટલે હુાં સ્વામીજીને “દેવ-ગરુુ પિા્” કહુાં, તો તેઓ મને “દેવ-ગરુુ-ધમા પિા્” કહ.ે 

સ્વામીજીની આ ભાવના મને બહ ુજ અિર કરી ગઇ. તેમને બધાાં જ ધમો અને ધમોના આગેવાનો માટે 

અત્ાંત માન છે. આશ્રમમાાં જૈન મસુન ચાતમુાાિ કરવા માટે સ્થા્ી થઇને રહ્યા હતા. અને સ્વામીજીએ 

એમની બધી જ િગવડો િચવા્ તે ઉપર પણ પરુૂાં ધ્્ાન આપ્યુાં હત ુાં. એમની િમરષ્ષ્ટ અને નમ્રતાનો 

ગણુ ખબૂ જ દશાની્ છે.  

િાલ ૨૦૧૧માાં મારી દદકરી ડૉ. કોમલના લગ્ન માટે મારે સ્વામીજી મહારાજને કાંકોત્રી આપી 

આમાંસત્રત કરવા હતાાં. પરાંત ુ સ્વામીજી અમદાવાદમાાં ન હોવાથી તે શક્ બન્દ્યુાં નહીં. પરાંત ુલગ્નના 

દદવિે િવારે મને ખબર પડી કે સ્વામીજીનુાં આગમન આશ્રમમાાં થઇ ચકૂ્ુાં છે. અને કોઇ પણ દહિાબ ે

મારે મારી દદકરીના સખુી દા્પત્ જીવન માટે સ્વામીજી મહારાજના આશીવાાદ લેવા જ હતા. જાન 

અમારે આંગણ ે૯.૪૫ વાગ ેઆવવાની હતી. છતાાં પણ હુાં ૮.૦૦ વાગ ેઘરેથી નીકળી આશ્રમ ગઇ. અને 

મારા આશ્ચ ા્ વચ્ચે સ્વામીજી મહારાજ પ્રત્ક્ષ હતા. તેમણે મને અને મારી દીકરી માટે િાડી, પ્રિાદ 

અને ખબૂ આશીવાાદ આપ્્ા અને તેઓ મારી પાિે મ્ાાદદત િમ્ છે તે જાણતાાં હોવા છતાાં મને કહ્ુાં કે, 

શ્રી શ્રી અષ્ટલક્ષ્મીમાાઁના દશાન કરીને જ જજો. માાઁના દશાન કરતાાં મારી આંખમાાં બહ ુજ અશ્ર ુઆવ્્ા. 

અને મને એવી અનભુસૂત થઇ કે જાણે સ્વામીજીની સવનાંતીથી માાઁ અષ્ટલક્ષ્મીએ જ મારી બધી જવાબદારી 

સ્વીકારી લીધી છે. લગ્ન િરિ રીતે પતી ગયુાં. એટલુાં જ નહીં આજે પણ દીકરી એના ગહૃસ્થ જીવન 

અને તેની જોબમાાં ખબૂ ખશુ છે. જીવનમાાં ખશુીઓ આશીવાાદથી જ પ્રાપ્ત થતી હો્ છે, તેનો મેં 

અનભુવ ક્ો. 

જે વ્્સ્તતના જીવનમાાં ગરુુ હશે અને તેનો શરણાગતનો ભાવ હશે તેનો આ લોક અને પરલોક 

િફળ થા્ છે, તે હકીકત હુાં આશ્રમમાાં સ્વામીજીની સનશ્રામાાં આવતા ભતતોના જીવન ઉપરથી સિધ્ધ 

થતી જોઇ શકુાં છાં.  
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संकटमोचन स्वामीजी 
सशु्री अमला सचदेव 
मानलकः रर्व सज्ञजिकल 

आज से कुछ साल पिले मैं ग्लोबल अस्पताल में काम करती थी। अस्पताल में सामान्द्य रुप 
से ओडिर के अनसुार सामान भेजना िोता िै।  पर विााँ के डॉक्टरने कािी सामान मगंवाया था। माल 
देते देते कािी समय बीता। मझेु लगा हक स्टाि जरुरत से ज्यादा सामान मगंवा रिे िै। तो मैंने 
अस्पताल के मानलक डॉक्टर आनन्द्द यादव से बात करी। मैंने उनको किा हक “सर, स्टाि कािी 
सामान मगंवा रिा िै। तो आप एक बार यि पता लगाओ। नहि तो हिर पेमेन्द्ट के समय हदक्कत 
आयेगी। हिर आप किेंगे हक आपने इतना सारा सामान क्यों भेजा। या तो हकभमत के बारे में भी 
प्रश्न उि सकता िै हक र्बल ज्यादा िो गया िै। पेमेन्द्ट निीं िोगा।” तब डॉक्टर यादवने जो किा वो 
आज भी मैं याद करती िूाँ तो रोंगटे खडे िो जाते िै। उन्द्िोंने किा, “जो व्यर्ि नशवानदं आश्रम स े
जुडा िो और स्वामी अध्यात्मानदंजी की शरण में िो वो कभी गलत काम कर िी निीं सकता, 
इसनलए आप जो भी र्बल देंगे िमें मान्द्य िै।” मेरे नलये इससे बडी बात कोई िो िी निीं सकती। तब 
मझेु भी मेरे आश्रम की गररमा का अिेसास िुआ और यि प्रसगं के बाद आज तक में कोई भी काम 
करती िूाँ तो िर समय स्वामीजी की गररमा एव ंप्रनतष्ठा को ध्यान में रखते िुए करती िूाँ। मेरे व्यापारी 
के्षि में इससे बडा कररश्मा आगे िो िी निीं सकता। 

एक बार मेरे बेटे ध्रुव का बडा अकस्मात िो गया। और उसके परै में पट्टा आया। डॉक्टरने 
प्लास्टर करने के बाद किा हक एक सप्ताि के बाद हिलींग कैसा िो रिा िै, वो देखेंगे। ध्रुव लोंग टेनीस 
का प्लेयर था। उसे घर बिेना गाँवारा िी निीं था। परेू परैमें प्लास्टर की वजि से उसे घर में बिैना 
पडता था। उससे वि बिुत दःुखी था। परंत ुअच्छी बात यि थी की इन हदनों प्रनतहदन स्वामीजी ध्रवु 
के नलये प्राथिना करके आश्रम से कोइ भि के माध्यम से प्रसाद भेजते थे। और ध्रुव भी रोज भाव स े
यि प्रसाद ग्रिण कर लेता था।  सात हदन मिा मजु्ञश्कल से बीते। मेहडकल हिल्डमें िोते िुए मझेु यि 
मालमू था हक ध्रुव को दसूरा पट्टा भी आयेगा। पर ध्रुव की दसूरें पट्टें की तयैारी निीं थी। मैं यि 
िकीकत जानती थी। इसनलए मैं डरते डरते उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के आनसस्टन्द्टन े
ध्रुव का पट्टा खोला और दसूरे पट्टे की तयैारी करने लगा। यि देखकर ध्रुव को गसु्सा आ रिा था 
और में घबरा रिी थी। इतने में कुछ समय बाद डॉक्टर आये। डॉक्टर उसके परै की जांच कर रिे थे। 
यि समय मेरे नलए एक काल के समान था। १५ नमनट के बाद सब जाचं करने के बाद डॉक्टर 
सािबने किा “ध्रुव को अब पट्टे की जरूरत निीं िै। उसका हिलींग बिुत अच्छी तरि से िो गया िै।” 
यि सनुके मेरी आाँखो में आाँस ुआ गये। आज तक मैंने अपनी महेडकल लाइि में कभी भी इतने कम 
समय में इतने बडे अकस्मात के बाद, इतनी जल्दी हकसी को िील िोते िुए निीं देखा। पर तरंुत िी 
मझेु स्मरण िुआ हक ध्रुव का इतना जल्दी अच्छा िोना यि स्वामीजी की प्राथिना और प्रसाद के रूप 
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में आशीवािद का िी कररश्मा िै। आज भी मैं आत्ममथंन के बाद किेती िूाँ हक यि स्वामीजी के 
आशीवािद का िी चमत्कार िै। 

एक बार रात को ध्रुव ने गलुाबजामनु की इच्छा व्यि की। पर उस समय सभी दकुाने बदं िो 
गयी थी। मझेु भी दःुख िुआ हक बच्चेने इच्छा व्यि की और मैं निीं दे सकती। दसूरे हदन मैं मेरे 
ननत्यक्रम अनसुार सबुि ५-३० बजे िनमुानजी के दशिन करने आश्रम गई। आश्रम के अतंेवासी 
नयनामासी जैसे मेरी राि देखकर बिेै िुए थे। उन्द्िोंने मेरे िाथ में एक हडब्बा हदया। और किााँ हक 
स्वामीजीने यि खास तौर पर ध्रुव के नलए हदया िै। उस हडब्ब ेमें २-५ गलुाबजामनु निीं २०-२५ 
गलुाबजामनु भरे िुए थे। जो खाने की इच्छा ध्रुवने रात को व्यि की थी। मैं घर गई और ध्रुव को 
गलुाबजामनु हदये तो वो भी अचनंभत िो गया हक स्वामीजीको कैस ेपता चला हक मझेु गलुाबजामनु 
खाने की अदभय इच्छा िुई िै? क्या स्वामीजी सबके मन की इच्छा जान लेते िै? इच्छा जान लेने के बाद 
उस वस्त ुको प्राप्त कैसे कर लेते िै? प्राप्त करने के बाद उस व्यर्ि के पास पिुाँचाते कैसे िै? सचमचु 
स्वामीजी नसद्ध परुुष िै। स्वामीजी सकंटमोचन िै। 

स्वामीजी के श्रीचरणों में शत ्शत ्प्रणाम।   
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વાતિલ્્મસૂતિ સ્વામીજી  
શ્રીમતી સરેુખાબેન િોનાર 
્ોગસશક્ષક 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

“ગરુુ ગોસવિંદ દોનો ખડ ેકાકો લાગ ૂપા્, બલલહારી ગરુુ આપકી ગોસવિંદ દી્ો દદખા્.” 

“ગોસવિંદ દી્ો દદખા્.” એટલે માત્ર પરમાતમાનો િાક્ષાતકાર જ નહીં પણ એ પરમાતમાને િમસ્ત 

સષૃ્ષ્ટમાાં- જડ અને ચેતનમાાં- પ્રાણીમાત્રમાાં જોવા એ જ્ઞાન, એ િમજ અમને સ્વામીજી મહારાજે આપી 

છે. સવપરીત િાંજોગોમાાં પણ ધૈ ા્, શૌ ા્ અને મનની શાાંસત કેવી રીતે જાળવવી એ પણ હુાં સ્વામીજી 

મહારાજ પાિેથી જ શીખી છાં. સ્વામીજી મહારાજનુાં સ્મરણ એટલુાં સખુદા્ી છે કે, મન સવચલલત થઇ 

ગયુાં હો્ તો પણ એમના સ્મરણ માત્રથી શાાંત થઇ જા્ છે. ક્ારેક જીવનમાાં કોઇ િમસ્્ા ઉતપન્ન થા્ 

જેના કારણે મનમાાં મુાંઝવણ અનભુવા્ એવા િાંજોગોમાાં સ્વામીજી મહારાજનુાં સ્મરણ કરતાાં જ 

િમસ્્ાના િમાધાન માટેનો કોઇ ને કોઇ િાંકેત મળી જા્ છે. ક્ારેક તો એમના પ્રવચન કે િતિાંગમાાં 

પણ એનુાં િમાધાન અચકૂ મળે જ છે. સ્વામીજી ભતતોની મનની સ્સ્થસત અને આંતદરક અવસ્થાને વગર 

કહ ેજ જાણી લે છે. અને ખબૂજ વાતિલ્્ ભાવથી િમજાવીને ્ોગ્્ પથ પર ચાલવાની પે્રરણા આપે 

છે.  

કરુણામસૂતિ અને વાતિલ્્મસૂતિ સ્વામીજીના દશાન અત્ાંત દદવ્્ છે. હાંમેશાાં એમનામાાંથી 

િકારાતમક અને હકારાતમક આંદોલનો પ્રિાદરત થતાાં હો્ છે. એમની આભામાાં આવવા માત્રથી 

નકારાતમક સવચારોથી મતુત થઇ જવા્ છે. અને તેમની ઉપસ્સ્થસત માત્રથી િમગ્ર વાતાવરણ 

ચૈતન્દ્્િભર થઇ જા્ છે. એક નવીન ઊજાા, નવો ઉતિાહ, નવો જોશ, નવુાં બળ અને નવી શસ્તતનો 

અહિેાિ થા્ છે. િાચુાં કહુાં તો, જીવન જીવવાનો આનાંદ આવે છે. 

હુાં આશ્રમમાાં રોજ િવારે ૫.૩૦ વાગ્્ે ્ોગના વગા લેવા માટે સન્સમત જઉં છાં. િવારના િમ્ે 

સ્વામીજી મહારાજ એમની િાધનામાાં લીન હો્ એટલ ેએમના દદવ્્ દશાનનો લાભ મળતો નથી. પરાંત ુ

જે દદવિે મનમાાં એવો તીવ્ર ભાવ જાગે કે “ઘણા દદવિથી સ્વામીજીના દશાન નથી થ્ાાં. ક્ારે થશે? ” 

અને તે જ દદવિે જેમની ચતેના હાંમેશા સવરાટમાાં સવહાર કરે છે, તેવા સ્વામીજીના પ્રત્ક્ષ દશાન થઇ જ 

જા્. રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, જગદાંબા કહો, કાલી કહો આ બધાાં જ સ્વરૂપોનો િમન્દ્વ્ અમારા સ્વામીજી 

છે. મારા માટે સ્વામીજી મહારાજ મારા ગરુુ, માતા, સપતા, બાંધ,ુ િખા બધુાં જ છે.  

આ િાંિારમાાં બધાાં જ િાંબાંધોને પે્રમથી જાળવીને સનભાવવા, િદૈવ આનાંદમાાં રહવે ુ ાં અને છતાાં 

પણ જળમાાં કમળનુાં ફૂલ જે રીતે રહ ેછે તે રીતે અનાિતત થઇ, અલલપ્ત થઇને કેવી રીતે જીવવુાં તે હુાં 
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સ્વામીજી મહારાજના પ્રત્ક્ષ કે પરોક્ષ જ્ઞાન દ્વારા શીખી છાં. ્ોગ દ્વારા સ્વસ્થ રહવે ુાં અને િૌ સ્વસ્થ રહ ે

તે માટે એ જ્ઞાન વહેંચતા રહવેાની પે્રરણા પણ એમની પાિેથી જ પ્રાપ્ત થઇ છે.  

િાચુાં કહુાં તો, મેં મારા જીવનમાાં ક્ારે્ ઇષ્ટદેવનો િાક્ષાતકાર ક્ો નથી. પરાંત ુ સ્વામીજીમાાં 

મને બધાાં જ ભગવાનનો અનેકવાર િાક્ષતકાર થ્ો છે. મારા માટે સ્વામીજીના દશાન એ પ્રભનુાાં દશાન 

છે. પરમ પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજની સનશ્રામાાં રહી િેવા કરવાનુાં મને જે િૌભાગ્્ પ્રાપ્ત થયુાં છે અને 

પળેપળે એમનુાં માગાદશાન પ્રાપ્ત થા્ છે એ મારા જીવનનો ખબૂ આનાંદનો સવર્્ છે. અને િદૈવ હુાં 

એમની કૃપાની અસધકારી રહુાં એ જ એમના દદવ્્ ચરણોમાાં પ્રાથાના. 

જ્ ગરુુદેવ. 
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કૃપાની િરવાણી 
શ્રી ચાંરકાાંત દલક્ષણી 
શ્રી બાલાજી ક્ફટાિ 

કાપડના વેપારી,અમદાવાદ 
મેં સ્વામીજીનાાં દશાન ક્ાાને આજે ૨૦ વર્ા થ્ાાં. હુાં સ્વામીજીની અધ્્ક્ષતામાાં ્ોગસશલબરમાાં 

જોડા્ો અને ત્ારથી તેઓ મારા આદશા બની ગ્ા. ્ોગાિન, પ્રાણા્ામ અને ધ્્ાનની િાથે િાથે સશસ્ત 

કોને કહવેા્, લાઈનમાાં પગરખાાં રાખવા, દાઢી બનાવતી વખતે કે બ્રશ કરતી વખતે પાણીનો બગાડ ન 

થા્ અને લબનજરૂરી વીજળીનો વપરાશ ન કરવો. નખ, વાળ, કપડાાં વગેરે બાબતમાાં િજાગ રહવે ુાં, 

પોતાના બધા કામમાાં વ્્વસ્સ્થત રહવે ુાં અને િમ્નુાં મહતવ િમજવુાં વગેરે અનેક બાબતોની િમજ મને 

સ્વામીજી પાિેથી િાાંપડી. ૨૦ વર્ા પહલેાાં મારા બાપજુી, હુાં અને મારો નાનોભાઈ પ્રકાશ િાંયતુત રીતે 

કપડાનો વ્્વિા્ ‘શ્રી પારકર ટેતિટાઇલ’ના નામથી કરતા હતા. અમારી દુકાન ખબૂ નાની હતી. માટે 

બાજુની દુકાન લઈને એનુાં ઉદ્દઘાટન સ્વામીજીના વરદ હસ્તે કરાવવાની ઇચ્છા હતી. એ વખતે સ્વામીજી 

િાથેનો મારો પદરચ્ બહ ુઘસનષ્ઠ ન હતો. છતાાં પણ મારા આમાંત્રણથી અત્ાંત વ્્સ્ત હોવા છતાાં સ્વામીજી 

પધારેલ અને દુકાનનો શભુારાંભ કરાવ્્ો. અમે કાચ ઉપર લગાવેલ રીબીન કાપવાને બદલ ેએમણે ગોળ 

વાળીને મારા મ્મીને આપી અને કહ્ુાં, " માતાજી િાંતોનુાં કામ કાપવાનુાં નથી જોડવાનુાં છે." દુકાનમાાં પ્રવેશ 

કરી ખબૂ સુાંદર આશીવાચન આપ્્ા અને અમને પે્રમથી કહ્ુાં, " જેટલુાં નીસતથી ચાલશો એટલો ધાંધો વધારે 

િારો ચાલશે." અને ત્ારબાદ તરત જ મારા નાના ભાઈની બે દીકરીઓને ખોળામાાં લઈને રમાડી ખબૂ 

વ્હાલ કયુ.ં આશીવાચન આપતા મહાનજ્ઞાની સ્વામીજીનુાં હવે બાળ િહજ સનખાલિ અને સનદોર્ સ્વરૂપ અમે 

જોયુાં. 

૨૦૧૦ની િાલમાાં મને કમર પાિે તવેુરના દાણા જેટલો ગલુાબી રાંગનો મિો થ્ો હતો. અને 

તેમાાંથી લોહી નીકળતુાં હતુાં. ડોતટરને મને લોહીનુાં કેન્દ્િર થયુાં છે એવી શાંકા ગઈ. સ્વામીજીને આ વાતની 

ખબર પડી. તેમણે તરત જ કહ્ુાં, ‘આ તો નાનુાં મચ્છર છે હમણાાં ઉડી જશે,’ અને પછી રોજ સ્વામીજી 

િતિાંગમાાં મારા માટે પ્રાથાના કરતા હતા, સ્વામીજીની પ્રાથાનાના બળે બધા જ ડોતટરોની શાંકાને પાર કરી 

રીપોટા તદ્દન નોમાલ આવ્્ો. ચમતકાર િજાા્ો.  

૨૦૧૩ની િાલમાાં મારા બાપજુીએ મને અલગથી વ્્વિા્ કરવાનુાં કહ્ુાં. બેિતાવરે્ હુાં સ્વામીજીના 

આશીવાાદ લેવા આવ્્ો. એમને અમારા ધાંધાની આ અંગત વાતનો લબલકુલ ખ્્ાલ ન હતો. છતાાંપણ પહલેો 

પ્રશ્ન એ પછૂયો કે, 'તમારો વેપાર ક્ારથી શરુ થશે ? લાભપાાંચમ કે િાતમ?’ મેં જવાબ આપ્્ો કે, 

‘સ્વામીજી, કુદરતને ખબર. મારે અલગથી વેપાર કરવાનો છે. તો આપ કોઈ નામ સચૂવી શકો?’ 

સ્વામીજીએ તરત જ કહ્ુાં, ‘છોડનો સવકાિ વકૃ્ષથી થોડ ેદૂર રહવેાથી િારો થા્ છે.’ અને તેમણ ેએક ક્ષણ 
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માટે આંખ બાંધ કરીને કહ્ુાં, ' શ્રી બાલાજી ક્ફટાિ નામ રાખો ' મેં કહ્ુાં, ' સ્વામીજી, સશવાનાંદ કે સવશ્વનાથ કે 

અષ્ટલક્ષ્મી એવુાં કાંઈક નામ આપો.' સ્વામીજીએ તરત કહ્ુાં, ' No Wavering Of Mind ' ત્ારે મારા 

મનમાાં બાલાજી સવષ્ણ ુભગવાનનુાં સ્વરૂપ છે તે ખ્્ાલ જ ન હતો. મેં દુકાન ભાડ ેરાખી. સ્વામીજી ઉદઘાટન 

માટે આવી રહ્યા હતાાં ત્ારે દુકાનનાાં કાચ ઉપર ચોંટાડલેો કાગળ ઉખડતો ન હોવાથી હુાં બાજુની દુકાનમાાંથી 

એક કેલેન્દ્ડર લઇ આવ્્ો અને તે કેલેન્દ્ડરમાાં દડિે્બર મદહનાનુાં પાનુાં ખોલીને લગાવતો હતો ત્ાાંજ 

સ્વામીજીનુાં આગમન થયુાં અને જોયુાં તો કેલેન્દ્ડરમાાં ફોટા સ્વરૂપે િાક્ષાત બાલાજી વ્્ાંકટેશ ભગવાન હતા. જે 

બરાબર ૧૨:૩૯ સમસનટે સવજ્મહુતૂામાાં આ રૂપે પ્રગટયા અને ગરુુ અને ગોસવિંદના આશીવાાદથી વેપાર ખબૂ 

િરિ ચાલવા લાગ્્ો. બીજા વરે્ જ મેં નવી ગાડી લીધી અને ગાડી લઈને હુાં બાલાજી માંદદર ગ્ો, ત્ારે 

ભગવાન સ્વ્ાં પાલખીમાાં બિેી મારી પાિે આવ્્ા. અને મારુાં હૃદ્ અનહદ કૃપાથી ગદ્દગદ્દ થઇ ગયુાં.  

બે વર્ા પવેૂ ૨૫મી જાન્દ્યઆુરીએ આશ્રમમાાં ધ્વજવાંદનની તૈ્ારી કરી હુાં ઘરે આવ્્ો. એ રાતે્ર મારા 

દીકરા મીતને એકસિડને્દ્ટ થ્ો. અને એને હોસ્સ્પટલમાાં I .C.U.માાં દાખલ ક્ો. સ્વામીજીને આ વાતની ખબર 

પડી. ૨૬મી જાન્દ્યઆુરીના ધ્વજવાંદનના કા ા્ક્રમમાાં અનેક લોકોની ઉપસ્સ્થસત હોવા છતાાં એમણ ેતરત જ 

મને ફોન કરી મીતના િમાચાર જાણ્્ા. અને કા ા્ક્રમ પતાવી તરત જ હોસ્સ્પટલમાાં આવી પહોંચ્્ા. 

સ્વામીજી મહારાજનો આ એક ભતત પ્રત્ેનો પે્રમ પ્રદસશિત કરે છે. અને એમની પ્રાથાનાની અિરથી મીતને 

હોસ્સ્પટલમાાંથી તરત રજા પણ મળી ગઈ. 

સ્વામીજી મહારાજનાાં અમતૃ મહોતિવના ભાગરૂપે ૨૪ ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૦ ના રોજ સતરુપસત બાલાજીનાાં 

દશાન કરવા જવાનુાં હતુાં ત્ારે આકસ્સ્મક જ મારો ગ્રપુમાાં િમાવેશ થ્ો અને સ્વામીજી મહારાજનાાં 

િાાંસનધ્્માાં બાલાજી ભગવાનના V.I.P પાિમાાં દશાન કરવાનો અમલુ્્ લ્હાવો પ્રાપ્ત થ્ો. 

દડિે્બર ૨૦૧૯માાં ગીતાજ્ાંતીના દદવિે ' શ્રી બાલાજી ક્ફટાિ ' ફમા ૭માાં વર્ામાાં પ્રવેશ કરવાની 

હોઈ મને આશ્રમમાાં િમગ્ર ભારતમાાંથી પ્રસ્થાનત્ર્ી પારા્ણ માટે પધારેલા ૬૦ જેટલા િાંતો માટે ભાંડારો 

કરવાની ઈચ્છા થઇ. અને સ્વામીજી મહારાજે તે માટે િાંમસત પણ આપી. અને સવદ્વાન િાંતોએ પધારી મારા 

આંગણાને પાવન કયુ.ં અને અમને આશીવાાદ આપ્્ા. સ્વામીજીએ ઘરેથી સવદા્ લતેી વખતે કહ્ુાં કે, ' તમે 

ઘણા નિીબદાર છો. ' મને હૃદ્માાં એવો ભાવ આવ્્ો કે િાચે જ અમે ઘણા નિીબદાર છીએ કે આવા િાંત 

સશરોમણી પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ અમને ગરુુ સ્વરૂપે મળ્ા છે. 
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સકૂ્ષ્મ શસ્તતઓના સ્વામી - સ્વામીજી 
શ્રી જીજ્ઞેશ રાવલ  
િેલ્િ મેનેજર, ગાંગાનગર મોટિા 
(્ોગસશક્ષક,સશવાનાંદ આશ્રમ)  

હુાં સ્વામીજી મહારાજના પદરચ્માાં આવ્્ો ત્ારથી મારા જીવનમાાં ચમતકાર િજાા્ો છે, મારુાં 

વ્્સ્તતગત જીવન, પાદરવાદરક જીવનની િાથે િામાત્જક જીવન અને િેવાકા્ોનુાં જીવન બની ગયુાં છે. 

જો મારા જીવનમાાંથી સ્વામીજી મહારાજ અને સશવાનાંદ આશ્રમની બાદબાકી કરવામાાં આવે તો બધુાં જ 

શનૂ્દ્્ છે.  

મેં સ્વામીજી િાથેના અનેક વર્ોના િાાંસનધ્્માાં એમની એટલી હદ સધુીની િરળતા જોઇ છે કે, 

ઘણીવાર આપણ ેિાચા અથામાાં તેમને ઓળખી જ ન શકીએ. કોઇ પણ વાત તેઓ ખબૂ િરળતાથી અને 

ક્ારેક આનાંદથી હળવાશથી કહ ેજેથી આપણે તેને ગાંભીરતાથી લઇએ નહીં. પરાંત ુમેં અનભુવ્યુાં છે કે 

તેમની દરેક વાત કોઇ ઘટના િાથે િાંકળા્ેલી હો્ છે અથવા તો કાંઇ શીખવા માટે હો્ છે અથવા તો 

તેનુાં ભસવષ્્ િાથે કાંઇ જોડાણ હો્ છે.  
સ્વામીજી મહારાજ િૌ િાથે એમના સ્તર ઉપર જઇ વાતો કરે એટલે આપણે તેમના અિામાન્દ્્ 

વ્્સ્તતતવથી અસપદરલચત જ રહીએ. પરાંત ુતેઓ મહાતપસ્વી છે અને અંત્ાામી છે.  

િોમનાથ કાાંઠા ઉપર જ્્ારે વાવાઝોડુાં આવ્યુાં તે પવેૂ વાવાઝોડાાં આવવાના કોઇ એંધાણ પણ ન 

હતાાં અને એના િાંદભામાાં કોઇ િમાચાર પણ ન હતાાં. તે િમ્માાં આપણા અમદાવાદ સશવાનાંદ 

આશ્રમમાાં ગવનાર િાહબે પધારેલા. સ્વામીજી મહારાજે ગવનાર િાહબેની ઉપસ્સ્થસતમાાં સ્ટેજ ઉપરથી આ 

આફતનો ઉલ્લેખ કરીને તે શાાંત થવા માટેની પ્રાથાના કરી હતી. ત્ારે મને ખબૂ આશ્ચ ા્ થયુાં હત ુાં. કારણ 

કે, આવી ઘટનાનાાં કોઇ એંધાણ જ ન હતાાં. પરાંત ુથોડા જ દદવિમાાં જ્્ારે િોમનાથમાાં આ ઘટના ઘટી 

ત્ારે વાવાઝોડુાં છેક િોમનાથદાદાના ચરણને સ્પશા કરીને શાાંત થઇ ગયુાં. આ ઘટના સ્વામીજી 

મહારાજની આવનારી ઘટનાઓને જોવાની ક્ષમતા અને એમની પ્રાથાનાની શસ્તતનો સ્પષ્ટ અનભુવ 

કરાવે છે.  

સ્વામીજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવની ઉજવણી તારીખ ૪થી મે, ૨૦૧૯થી ૩જી મે ૨૦૨૦ સધુી 

કરવાનુાં આશ્રમ અને ભતતો દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. સ્વામીજી મહારાજ પાિે અમે ભતતોએ આ 

ઇચ્છા વ્્તત કરી તો અમારા આનાંદ માટે એમણે િાંમસત આપી. પરાંત ુ પજૂ્્શ્રીએ કહ્ુાં કે, અમતૃ 

મહોતિવનો પ્રારાંભ વૈષ્ણોદેવીના દશાનથી કરીશુાં. અને માાઁના દશાનથી જ તે િાંપન્ન થશે. આ વર્ા પરુુાં 

થવા આવ્યુાં એટલે સ્વામીજી મહારાજે માાઁ વૈષ્ણોદેવીનાાં દશાન માટે ૫ માચાથી ૯ માચા ૨૦૨૦ સધુીની 
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તારીખો નક્કી કરી. અમે ભતતોએ આ તારીખ િામે સવરોધ ઊઠાવતા કહ્ુાં કે,“સ્વામીજી આ િમ્માાં 

અમારા બાળકોને પરીક્ષા હો્ અને અમે કોઇ આપની િાથે આવી શકીએ નહીં. માટે આ તારીખો રદ 

કરીને પાછળ લઇ જશો તો િારુાં રહશેે.” ત્ારે સ્વામીજીએ ખબૂ મક્કમતાપવૂાક કહ્ુાં કે, “માાઁ ના દશાન 

માટે આ તારીખો રદ નહીં થા્. જેમને મારી િાથે દશાન કરવા આવવુાં હો્ તે આવી શકે છે, નહીંતર હુાં 

એકલો જઇશ.” સ્વામીજી મહારાજનો રઢ સનણા્ જોઇ અમે કાંઇ બોલી શક્ા નહીં. પરાંત ુઆવી તક 

ગમુાવવી પણ પાલવે તેવુાં ન હત ુાં. તેથી દરેક જણ ે પોતપોતાની રીતે અનકુળૂતા કરી અને અમે 

વૈષ્ણોદેવી માાઁના દશાને ગ્ાાં. એ વખતે ત્ાાં માચા મદહનો હોવા છતાા્ં  ખબૂ ઠાંડી, વરિાદ અને 

વાવાઝોડુાં હતાાં. જાણે પ્રકૃસત ભસવષ્્માાં બનનારી ઘટનાઓના એંધાણ આપતી હો્ તેવુાં કાંઇક લાગતુાં 

હત ુાં. સ્વામીજી મહારાજના િાાંસનધ્્માાં અમે આ વાતાવરણ વચ્ચે પણ શાાંસતથી દશાન કરી પાછા આવી 

ગ્ા. અને ત્ાર બાદ આપ િૌ જાણો છો જ કે કોરોના વાઇરિના િાંક્રમણને કારણે ધીરે-ધીરે સ્કલૂ, 

કોલેજો બાંધ થઇ અને લોકડાઉનની સ્સ્થસત આવી ગઇ. જો સ્વામીજી મહારાજે રઢતાથી આ તારીખ નક્કી 

ન કરી હોત તો અમતૃ મહોતિવ માાઁના દશાનથી િાંપન્ન કરવાનો જે િાંકલ્પ હતો તે પણૂા ન થઇ શક્ો 

હોત.  
ગરુુ ભગવાન સ્વામી શ્રી લચદાનાંદજી મહારાજનો ૮૦મો પ્રાગટય દદવિ જોધપરુમાાં િપ્તપદી 

હોલમાાં ઉજવવામાાં આવેલો. ત્ારે મેં પહલેી વખત સ્વામીજી મહારાજને જે રીતે િમગ્ર કા ા્ક્રમનુાં 
આ્ોજન અને તેને િફળતાપવૂાક પાર પાડવા માટે પ્રવસૃત્તશીલ જો્ાાં તે મારા માટે ખરેખર આશ્ચ ા્જનક 
હત ુાં. મને મનમાાં એવો ભાવ આવતો હતો કે સ્વામીજી એક વ્્સ્તત છે કે પછી ઇલ્ન્દ્સ્ટટયટુ છે !  તે વખતે 
મારા માતશુ્રીએ મોટા સ્વામીજી પાિેથી માંત્રદીક્ષા લીધી હતી. મને પણ એમના આશીવાાદ પ્રાપ્ત થ્ા 
હતા. પરાંત ુકોણ જાણ ે કેમ? મને સ્વામીજી પાિેથી દીક્ષા લેવાનુાં મન હત ુાં. મેં મારી ઇચ્છા સ્વામીજી 
મહારાજ પાિે વ્્તત કરી પરાંત ુએ વખતે એમણે મારી વાતનો કોઇ પ્રતયતુ્તર આપ્્ો નહીં. આ વાતને 
ઘણાાં વર્ો વીતી ગ્ા અને િાલ ૨૦૧૭માાં મારી ્ોગ્્તા કદાચ િાલબત થઇ હશે એટલે એમણે મને 
િામેથી બોલાવી પસવત્ર ગરુુપલુણિમાના દદવિે માંત્રદીક્ષા આપી. અને મારુાં હ્રદ્ ગદ્દગદ્દ થઇ ગયુાં કે મારી 
ઇચ્છાને પરૂી કરવા સ્વામીજી મહારાજે કેવો ઉત્તમ દદવિ પિાંદ ક્ો. 

એક વખત મને કેટલાાંક દદવિથી તાવ આવતો હતો અને પેટમાાં દુખતુાં હત ુાં. પરાંત ુ તેને 
અવગણીને હુાં મારા કામમાાં વ્્સ્ત રહતેો હતો. સ્વામીજી મહારાજને મારી શારીદરક પીડાનો કોઇ ખ્્ાલ 
ન હતો. પણ એમણે સકૂ્ષ્મમાાં આવી મને બેિાડીને ઊંડો શ્વાિ લેવા માટે કહ્ુાં. જેવો મારો શ્વાિ બહાર 
નીકળ્ો સ્વામીજીએ તરત જ કહ્ુાં, “તમને કમળો થ્ો છે.” પછી મેં રીપોટા કઢાવ્્ો અને તેમાાં કમળાનુાં 
જ સનદાન થયુાં. 

મારા જીવનનાાં અંગત પ્રશ્નોના િમાધાન પણ સ્વામીજી મહારાજની કૃપાથી પાર પડયા છે. મારે 
લગ્ન કરવા કે નહીં તેની મ ૂાંઝવણમાાં હતો. પરાંત ુસ્વામીજીએ કહ્ુાં કે, તમે પરણી જાવ સઃુખી થશો. અને 
આજે મને ખબૂ અનકુળૂ પદરવાર મળ્ો છે. જેમાાં હુાં િાાંિાદરક કા્ોની િાથે િાથે િેવાના કા્ો અને 
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આત્તમક િાધના પણ િારી રીતે કરી શકુાં છાં. સ્વામીજી મહારાજની કૃપાથી મને િારા પગારવાળી નોકરી 
મળી છે. જેથી મારા આસથિક પ્રશ્નો પણ ઉકલી ગ્ા છે અને િરકારની ફ્લેટની સ્કીમમાાં મને રહવેા માટે 
સુાંદર ફ્લેટ પણ મળી ગ્ો છે. આ વાતો વાાંચવામાાં ભલ ે નાની લાગતી હો્ પરાંત ુ એક િામાન્દ્્ 
માણિ માટે તેના પદરવારને ખશુ રાખવા માટે ખબૂ મહતવપણૂા બાબત છે. અને મારી આ ઘટનાઓ 
પાછળ માત્રને માત્ર સ્વામીજી મહારાજની કૃપા જ હુાં અનભુવી રહ્યો છાં. 

ઘણા લાાંબા િમ્ના સ્વામીજી િાથેનાાં મારાાં અનેક દદવ્્ અનભુવો છે. િાચુાં કહુાં તો આ 
અનભુવો શબ્દો રૂપે ઉતારવા ખબૂ અઘરાાં છે. કારણ કે શબ્દરૂપે અંદકત થતાાં તેની અંદરનો ભાવ 
િમજવો અન્દ્્ લોકો માટે ખબૂ મશુ્કેલ બની જા્ છે. છતાાં પણ હ્રદ્માાં જે ભાવ આવ્્ા છે તે આપની 
િમક્ષ રજૂ કરતાાં ખબૂ આનાંદ અનભુવુાં છાં. અને આવાાં તો અઢળક અનભુવો મારા હ્રદ્માાં અકબાંધ છે. 
જ્ ગરુુદેવ. 
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સપતાતલુ્્ વ્હાલા સ્વામીજી 

કુ. િોનલ સત્રવેદી  
્ોગસશક્ષક અને રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર 
સશવાનાંદ આશ્રમ, અમદાવાદ 

પજૂ્્ સ્વામીજી મહારાજનુાં મારા જીવનમાાં અતલુ્્ સ્થાન છે. કદાચ એવુાં કહી શકા્ કે, 

સ્વામીજી મારા જીવનમાાં પ્રવેશ્્ા ન હોત તો એ જીવન સવર્ાદમ્ અને અતપૃ્ત હોત. મારા જીવનમાાં 

એમના દદવ્્ પ્રવેશે મારા જીવનને ચૈતન્દ્્િભર બનાવ્યુાં છે. 

 મેં મારા જીવનમાાં સ્વામીજી મહારાજની કૃપાનો અિાંખ્્વાર અનભુવ ક્ો છે. તેમાાંનો આ એક 

પ્રિાંગ જે મારા જીવનની નાવડીને ડબૂાડી દેત, પરાંત ુસપતાતલુ્્ સ્વામીજી મહારાજે એ નાનકડી હોડીને 

પાર કરાવી છે. ૨૯મી દડિે્બર ૨૦૧૦ની િાલ- મારા સપતાશ્રીને િાાંજે હાટાએટેક આવ્્ો. સ્વામીજી તે 

દદવિે અમદાવાદમાાં ન હતાાં. અને આ કટોકટીની ક્ષણોમાાં અમે સપતાશ્રીને એ્બ્યલુન્દ્િમાાં હૉસ્સ્પટલમાાં 

લઇ જતા હતા. રસ્તામાાં વચ્ચે એક ક્ષણ એવી આવી કે, મને સ્પષ્ટ અહિેાિ થ્ો કે મારા પપ્પા હવે 

આ જગતમાાં નથી રહ્યા. અને આ કલ્પના માત્રએ હુાં ધ્રજુી ઊઠી. અને મેં હ્રદ્ના પોકાર િાથે 

સ્વામીજીને ્ાદ કરીને ત્રણ વખત “ ગરુુમાંત્ર”  નુાં ઉચ્ચારણ કયુ.ં એ્બ્યલુન્દ્િના ડૉતટરોએ પોતાનો 

પ્ર્તન ક્ો. અને ગરુુદેવની કૃપાથી પપ્પાના શરીરમાાં ચેતના આવી. આ કપરા િમ્ે મને િતત 

એવી અનભુસૂત થતી હતી કે સ્વામીજી સકૂ્ષ્મ સ્વરૂપે મારી િાથે જ છે. પપ્પાને હૉસ્સ્પટલમાાં દાખલ ક્ાા.  

ત્રીજા દદવિે મને િમાચાર મળ્ા કે સ્વામીજી મહારાજ આશ્રમમાાં આવી ગ્ા છે. હુાં એમને 

મળવા ગઇ. બધી જ પદરસ્સ્થસતઓના જ્ઞાતા સ્વામીજી એ વખતે અન્નપણૂાા ભવનમાાં લબરાજેલા હતા. હુાં 

ત્ાાં પહોંચી અને તેમની આગળ કાંઇ રજૂઆત કરુાં તે પહલેાાં જ તેમણ ે આશ્રમમાાં રિોઇ બનાવતા 

મહારાજ શ્રી ધમેશભાઇને કહ્ુાં કે, “ ધમેશ, પહલેાાં આ છોકરીને જમાડ. તેણે બ ે દદવિથી કાંઇ જ ખાધુાં 

નથી.”  આ િાાંભળતાાં જ મારી આંખોમાાંથી અશ્રઓુની ધારા નીકળી, કારણ કે, પપ્પાને હૉસ્સ્પટલમાાં 

દાખલ ક્ાા પછી મેં કાંઇ જ ખાધુાં ન હત ુાં. એ વાત મારા સિવા્ કોઇ જાણતુાં ન હત ુાં. પરાંત ુસપતાતલુ્્ 

સ્વામીજીએ જાણ ેદદકરીની મનોવ્્થા અને પદરસ્સ્થસત જાણી લીધી હો્ તેમ પહલેાાં મારા પેટની ક્ષધુા 

શાાંત કરી. અને પછી મારી બધી જ વાત ધ્્ાનથી િાાંભળી. એક ઉચ્ચકોદટના િાંત જેમની ચતેના હાંમેશા 

ઇશ્વરાલભમખુ રહ ેછે, તેમને મારા જેવી એક િામાન્દ્્ છોકરીના િાાંિાદરક પ્રશ્નમાાં કેટલો રિ પડ?ે પણ 

આજે હુાં તમને હૃદ્પવૂાક કહુાં છાં કે, ‘િવં બ્રહ્મમ્મ’ની અનભુસૂત કરતાાં સ્વામીજીએ મને પપ્પાની 

રીટમેન્દ્ટ સવર્્ના બધાાં પ્રશ્નો પછૂયા. તેમણે ડૉતટર િાથે પણ આ િાંદભામાાં વાત કરી. અને ડૉતટરે 

બા્પાિ િર્જરી કરવાનુાં સચૂન કયુ.ં અને સ્વામી મહારાજે દદવ્્રષ્ષ્ટથી પદરસ્સ્થસત જાણી મને કહ્ુાં 
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કે,” ડૉતટર જેમ કહ ે તેમ આપણ ે કરવાનુાં.”  બા્પાિ િર્જરીના આગલા દદવિે સ્વામીજી મહારાજ 

આશ્રમના કા્ોમાાં ખબૂ વ્્સ્ત હોવા છતાાં પપ્પાને મળવા હૉસ્સ્પટલ આવ્્ા. એમની િાથે ખબૂ શાાંસતથી 

વાતો કરી. ડૉતટર િાથે પણ પપ્પાની િર્જરી સવશે ચચાા કરી. સ્વામીજી મહારાજના આવવા માત્રથી 

હૉસ્સ્પટલના આઇ.િી.યમુાાં વાતાવરણ જ બદલાઇ ગયુાં હત ુાં. માત્ર પપ્પા જ નહીં પણ બધાાં જ દદીઓ 

પોતાનાાં દદા ને ભલૂીને સ્વામીજીની ચતેના િાથે એકરૂપ થઇ ગ્ાાં હતાાં. સ્વામીજીએ આઇ.િી.ય.ુમાાંથી 

બહાર આવીને મને શાાંસતથી બેિાડીને કહ્ુાં,”  બેટા, બા્પાિ િર્જરીમાાં ઘણો ખચો થશે. હુાં તને એટલા 

પૈિા આશ્રમથી મોકલાવી આપુાં?”  પૈિાની િગવડ તો હતી જ પરાંત ુ સપતાતલુ્્ ગરુુ જ આટલુાં બધુાં 

સવચારીને કહી શકે. આ ક્ષણે મને સવચાર આવ્્ો કે, સ્વામીજી માત્ર મને જ નહીં પણ બધાાંને વ્હાલા 

લાગે છે કારણ કે, તે દરેક વ્્સ્તતના હ્રદ્ના સ્પાંદનોને િમજી અને તેને અનકુળૂ વાતાવરણ ઊભુાં કરે 

છે. પપ્પાની બા્પાિ િર્જરી િફળતાપવૂાક થઇ ગઇ. અને તેમણ ેઆંખો ખોલી, મારી િાથે વાત કરી 

એટલે આ શભુ િમાચાર આપવા મેં તરતજ સ્વામીજીને ફોન ક્ો. અને હુાં કઇં કહુાં તે પહલેાાં જ તેમણ ે

િામેથી કહ્ુાં,” આજે પપ્પા િરિ લાગ ેછે અને દાઢી પણ બનાવી છે.”  આ વાત માત્ર હુાં અને પપ્પા જ 

જાણતા હતાાં તે અંત્ાામી સ્વામીજીએ પણ જાણી લીધી. 

મારા જીવનમાાં જ્્ારે કોઇપણ િમસ્્ા આવી છે, ત્ારે એમણે હાંમેશાાં મને િાાંતવના આપતા 

કહ્ુાં છે કે, “ બેટા ગભરાઇશ નહીં. તારો આ બાપ હજુ બેઠો છે.”  સ્વામીજીના આ શબ્દો જ મારો 

િસધ્ારો છે. તેઓ મારા માટે િવાસ્વ છે. અને આજે હુાં લોકોની શારીદરક, માનસિક અને આત્તમક 

સ્વસ્થતા માટે ્ોગ શીખવાડુાં છાં, તેના પા્ામાાં પણ તેમની જ કૃપા છે. મેં સ્વામીજી પાિેથી જ 

્ોગનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુ ંછે.  
અમે સ્વામીજી મહારાજના અમતૃ મહોતિવનો પ્રારાંભ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં વૈષ્ણોદેવી 

માતાના દશાનથી ક્ો. મારી દદલથી ઈચ્છા સ્વામીજી મહારાજ િાથે માાઁના દશાન કરવાની હતી. 

જેથી મારે માતા અને સપતાની છત્રછા્ાનો એક િાથે અનભુવ કરવો હતો. સ્વામીજી મહારાજ 

હલેલકોપ્ટરમાાં િવારે ૮.૦૦ વાગે જવાના હતા. અને મારી પાિે ઉપર જવા માટે કોઈ વ્્વસ્થા ન 

હતી. હુાં હલેીપેડ પર પહોંચી. મને કોણ જાણ ેપણ કેમ ૧૦.૦૦ વાગ્્ાની હલેીકોપ્ટરની દટદકટ મળી, 

જે પણ મળવી અશક્ હતી. પણ હજી હુાં ખશુ ન હતી. કારણકે મારી દટદકટનો િમ્ બહ ુમોડો 

હતો. મેં સ્વામીજી પાિે એમની િાથે મારી દશાન કરવાની ઈચ્છા છે તે વ્્તત કરી. ત્ારે સ્વામીજી 

એક જ વાક્ બોલ્્ા, “બટેા દરવાજો ખખડાવ (knock) તો દરવાજો ખલૂશે.” હુાં િમજી ગઈ અને 

દટદકટ ઓદફિરને જઈને મારી દટદકટ વહલેી કરી આપવા માટે સવનાંતી કરી. પરાંત ુ તેમણ ેગસુ્િાથી 

ના પાડી દીધી. કૃપાની શરૂઆત હવે અહીંથી જ થા્ છે. થોડી જ વારમાાં તે ઑદફિર તેના 

કા્ાાલ્માાંથી બહાર આવીને મને મળ્ા અને પછૂયુાં, “ તમને ૭.૪૫ ની ફ્લાઈટ ફાવશે?”  હુાં અત્ાંત 
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હસર્િત થઈ ગઈ. અને મારી સ્વામીજી િાથે દશાન કરવાની ઇચ્છા ફળીભતૂ થઇ. વાત નાની છે પરાંત ુ

મારા માટે બહ ુજ મહતવપણૂા છે. કારણ કે દશાન િમ્ે મારી એક તરફ જગતજનની માાઁ અને બીજી 
તરફ સપતાતલુ્્ સ્વામીજીનુાં િાાંસનધ્્ હતુાં અને જ્્ાાં દશાન કરી તરત આગળ વધવુાં પડ ેતે પસવત્ર 

સ્થાનમાાં સ્વામીજીની કૃપાથી અમે દિ સમસનટ દશાન કરી શક્ા. 

સ્વામીજી, ગરુુના સ્વરૂપે િાક્ષાત પરમાતમા છે મારા માટે સપતા, માતા, બાંધ,ુ િખા બધુાં જ છે.  
“ગરુુ માત વપતા ગરુુ બધં ુસખા 

ગરુુ જ્ઞાનદાતા હદર બોલ  

મન એક બાર હદર બોલ” 

સ્વામીજી ના ચરણોમાાં કોદટ કોદટ પ્રણામ. 
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ગરુુતતવ  
શ્રી સવક્રમ સમસ્ત્રી  
્ોગસશક્ષક 
બાથરૂમ એન્દ્ડ દકચન કન્દ્િલ્ટન્દ્ટ  
પ્લ્બીંગ કન્દ્િલ્ટન્દ્ટ,અમદાવાદ 

િાંતચદરત્ર બદુ્ધદ્ધગ્્ હોત ુાં નથી. સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ જેવા ઉચ્ચ કોદટના િાંતનુાં 

ચદરત્ર અગાધ િમરુ જેવુાં ઊંડુાં તથા સવશાળ છે. તેમાાં િૌ કોઇ ડબૂકી મારી જ્ઞાન-ભસ્તતનાાં અમલૂ્્ રતનો 

પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સ્વામીજીનો ઉપદેશ માત્ર જ્ઞાનનાાં થોથાાં નથી, જે એમણે પહલેાાં સ્વ્ાં જીવનમાાં 

ચદરતાથા ક્ો છે પછી આપણને િમજાવે છે માટે જ તે વ્્વહાદરક વેદના જ્ઞાન જેટલો બોધપ્રદ અને 

રિપ્રદ હો્ છે.  

સ્વામીજી અનશુાિનના ખબૂ આગ્રહી છે. ્ોગ સશક્ષક તાલીમ સશલબરમાાં િવારે પ.૩૦ વાગ ે

સ્વામીજીનો ્ોગાિન-પ્રાણા્ામનો તલાિ ચાલ ુથા્. કોઇ સવદ્યાથીને આવતા ૫.૩૫ પણ થા્ તો તેને 

તલાિમાાં આવવાની પરવાનગી મળે નહીં. પણ લગભગ ૧૫ સમસનટ થા્ એટલે સ્વામીજી મને કહ,ે 

‘જાવ, બહાર એ સવદ્યાથીઓ ઊભા હો્ તો બોલાવી લાવો.’ અને એ સવદ્યાથીઓ વગામાાં આવી જતાાં 

અને પછી ક્ારે્ મોડા પડતાાં નહીં. સ્વામીજીનો સશષ્્-પે્રમ ગજબનો છે. િામે કોઇ પણ સશષ્્ પણ 

સ્વામીજીને દુઃખ પહોંચે એવુાં કાાંઇ થઇ જા્ નહીં એની ખબૂ તકેદારી રાખે. 

દડિે્બરમાાં એક ્ોગ સશક્ષક તાલીમ સશલબર વખતે િોલાર ગીઝર કામ કરતુાં ન હોવાથી 

સવદ્યાથીઓ સ્વામીજીના િવારના ૫.૩૦ વાગ્્ાના વગામાાં ઠાંડા પાણીએ નાહીને આવતા. સ્વામીજીને આ 

વાતની ખબર પડી તો પોતે પણ ઠાંડા પાણીએ સ્નાન કરતા. તેઓ કહતેા, ‘જો હુાં તમને િગવડ આપી 

શકતો ના હોઉં, તો મને પણ િગવડ ભોગવવાનો અસધકાર નથી.’ 

સ્વામીજી હાંમેશાાં અમને શીખવે છે કે, ‘ક્ારે્ િામેવાળી વ્્સ્તતની લાગણી દુભા્ એવુાં બોલો 

નહીં. િારા કમા કરી, મીઠાાં વચનો બોલી તમારો ધમા બજાવો. કોઇની પાિેથી મફત કામ લેવુાં નહીં. 

કામ કરનારને િતવરે ઉદારતાથી બદલો મળવો જોઇએ.’ એમનાાં આ વચનો હુાં હાંમેશા ્ાદ રાખી તે 

પ્રમાણે જીવવાનો જ પ્ર્તન કરુાં છાં. 

એકવાર મારા િાળાને હૉસ્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્્ા હતા. તેમની પદરસ્સ્થસત ખબૂ ગાંભીર 

હતી. હુાં સ્વામીજીને આશ્રમ મળવા ગ્ો અને સવગત જણાવી. તે દદવિથી સ્વામીજી રોજ િતિાંગ પછી 

એના સખુદ સ્વાસ્થ્્ અને દીઘાાયષુ્્ માટે પ્રાથાના કરતા અને થોડા જ િમ્માાં એ િારા થઇ હમેખેમ 

ઘરે પહોંચી ગ્ા. 
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મારા જન્દ્મદદવિે હુાં સ્વામીજી માટે અંજીર લઇને ગ્ો. એમને પેકેટ આપ્યુાં. એટલામાાં એક વદૃ્ધ 

બા સ્વામીજીના દશાને આવ્્ા. સ્વામીજીએ એ અંજીરનુાં પેકેટ બાને આપતાાં કહ્ુાં.‘મા, અંજીર પાણીમાાં 

પલાળીને લેજો. શસ્તત આવશે.’ બાએ કહ્ુાં,‘સ્વામીજી, હુાં તમને એ જ કહવેાની હતી કે હમણાાં મને 

અશસ્તત બહ ુલાગ ેછે.’ સ્વામીજીનુાં પરમાતમા િાથેનુાં એટલુાં િાતત્ છે કે જે ભતતને જે જરૂરી હો્ તે 

ક્ાાંકથી આવી જ જા્ અને ્ોગ્્ વ્્સ્તતને પહોંચી જા્. તેઓ પોતાની પાિે કાંઇ જ રાખે નહીં. તેઓ 

તો હાંમેશા લખસ્િામાાંથી માળા કાઢીને કહ ેકે, ‘મારી મડૂી તો આ માળા જ છે.’ 

એકવાર સ્વામીજીની ઓફીિ ગોઠવતાાં મને ભખૂ લાગી અને મનમાાં સવચાર આવ્્ો કે લાડવો 

ખાવા મળે તો કેવુાં િારુાં! અને એટલામાાં સ્વામીજી લાડવાનો પ્રિાદ લઇને મારી પાિે આવ્્ા. સ્વામીજી 

આપણા મનનાાં નાનામાાં નાના સ્પાંદનથી પણ અજાણ નથી.  

હુાં અને મારા ધમાપતની લતા પજૂ્્ સ્વામીજીના અમતૃ મહોતિવ સનસમત્ત ેવૈષ્ણોદેવી ગ્ા હતા. 

માના દશાન કરીને આવ્્ા પછી અમે ખબૂ થાકી ગ્ા હતા અને તાવ પણ હતો. એટલે સ્વામીજીના 

દશાન કરી, રૂમમાાં જઇને સઇૂ જઇએ, જમવુાં નથી એવુાં નક્કી કયુ ંહત ુાં. સ્વામીજીના દશાન ક્ાા કે તરત 

સ્વામીજીએ કહ્ુાં, ‘થોડો પ્રિાદ લઇને પછી આરામ કરજો. િવારે િારુાં થઇ જશે.’ અને ખરેખર અમે 

િવારે ઊઠયા ત્ારે એકદમ તાજા-માજા હતાાં. 

AMAના સ્ટેજ પર અમારે ્ોગસશક્ષકોએ સ ૂ્ ાનમસ્કાર અને અલગ અલગ આિન પ્રદસશિત 

કરવાના હતા. પરાંત ુ પે્રતટીિ દરસમ્ાન બધાની ક્ાાંક ને ક્ાાંક ભલૂ થતી. પરાંત ુ એ સ્ટેજ પર 

સ્વામીજીએ જ્્ારે આિન કરાવવાના શરૂ ક્ાા કે બધા ્ોગસશક્ષકના આિન એકદમ વ્્વસ્સ્થત થ્ા. 

સ્વામીજીના આદેશાતમક અવાજમાાં ગજબની શસ્તત છે. જેથી દરેક કા ા્ િાંપણૂા પદરપણૂા થઇ જા્ છે. 

સ્વામીજીની કૃપાને લીધે જ િાંિારનો ભ્ રહ્યો નથી અને મસુ્તતનો માગા ખલુતો દેખા્ છે. 
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A Guru who inspires ૐ 

Mrs.Manju Narang 

Owner Yogsutra 

Yog Teacher 

Ahmedabad 

It’s hard to write about someone who is as vast as the sky and as deep as 

the ocean. When I first started my YTTC with Swamiji I considered him as my 

teacher in the normal educational classroom sense. I remember calling him sir 

for quite some time during my YTTC as I had never had any experience with 

spiritual gurus before in my life and didn’t quite believe in them either. The 

journey from a teacher to a Guru was no less than a miracle for me. I am 

fortunate that I met swamiji and was able to get his love and blessings that I 

will cherish forever. I consider him a parent, a local guardian and my guru for 

life. As you walk with the Guru, you walk in the light of existence, away from 

the darkness of ignorance. You leave behind all the problems in your life and 

move towards the good experiences of life. And I have experienced the same 

divine experiences of light many times with him. 

Whenever I felt low, he was there to lift me up. Through times of 

emotional turmoil, I would go to him and without me voicing my concerns, he 

would answer my worries as if he had read my mind. In 2011 when I went to 

him saying Swamiji I have something to share, he predicted my pregnancy even 

though I was only 6 weeks along then. I can't forget the day my daughter was 

struggling for life and there was no hope left for us, Swamiji’s continued 

prayers and his hand on my head kept me alive and strong to deal with the 

situation. It’s because of him we could sail through the toughest times ૐ 

Whenever I feel low in life, a visit to the Ashram and a conversation with 

him does the magic. He is so simple and grounded that he would come to your 

level to give you comfort and resolve all your issues. There are two things that I 

cherish very close to my heart. The first is my daughter and the second is 

Yogsutra and both are into existence only because of him. I was hesitant to 

open a studio that too in close proximity to the Ashram but he accepted it so 

wholeheartedly that removed all my doubts which made me utterly happy. He 

told me to go ahead with it and even inaugurated it and it is now operational 

with all his blessings.  



 

Tap on blue text to go to the section 161 | P a g e  

I promise I will honestly spread the knowledge of yoga I received from 

him giving him a true gift on his 75th birthday anniversary. When one finds the 

true Guru, one can conquer half the world. Thanks for being there as my guru 

swamiji. You are the best gift from god to us ૐ 
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અકલ્પની્ જીવન પદરવતાન 
શ્રી દદપેન શાહ 

્ોગ સશક્ષક 
તાઈવાન 

પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામીજીના ચરણોમાાં કોદટ કોદટ વાંદન... 

તા. ૯/૧/૨૦૧૭ ના રોજ રાતે્ર ૭:૩૦ કલાકે મારા સપતાજીની તલબ્ત અચાનક બગડી જતાાં અમે 

એમને હોસ્સ્પટલમાાં લઇ ગ્ા હતા ત્ારે મેં શ્રી સ્વામીજીને જાણ કરી તો એ અવિર પર સ્વામીજી કોઈ 

કા ા્ક્રમમાાં ગ્ા હતા અને થોડીજ વારમાાં સ્વામીજીને આ વાતની જાણ થતાાં જ એ તાતકાલલક હોસ્સ્પટલ આવી 

ગ્ા હતા, જાણ ે એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે હવે મારા સપતાજી અંસતમ શ્વાિ લઈ રહ્યાાં છે એટલે શ્રી 

સ્વામીજીએ જાતે હોસ્સ્પટલમાાં આવીને મારા સપતાજીને અંસતમ દશાન આપ્્ા અને જૈન માંત્રોચ્ચાર કરી 

િાંભળાવ્્ા અને એમનાાં શરીરને શાાંત કયુ ંઅને મને અને મારા પદરવારજનોને આ આઘાત િહન કરવાની 

ઘણી બધી દહિંમત આપી. 

એકવાર જ્્ારે હુાં આશ્રમમાાં નવો નવો હતો મારા મનમાાં એક વાત હતી પણ હુાં સ્વામીજીને કહી શકતો 

નહતો. આશરે ૪-૫ દદવિ સધુી હુાં મનમાાં ને મનમાાં મુાંઝાતો હતો ત્ારે એક દદવિ રાતે્ર િપનાાંમાાં મારી એ 

વાત નુાં સનવારણ શ્રી સ્વામીજી બતાવી ગ્ાાં હતાાં. ખરેખર પજૂ્્ શ્રી સ્વામીજી અંત્ાામી છે. 

સ્વામીજી દ્ાનો દદર્ો છે. તેઓ હાંમેશાાં શીખવાડ ેછે કે િેવા કરતા રહો. હુાં મારી વાત કરુાં તો આજથી 

૫ વર્ા પહલેાાં હુાં એક ડોતટરને ત્ાાં પાટા  ટાઈમ મેદડકલ સ્ટોરમાાં નોકરી કરતો હતો. મારો પગાર આશરે ૪૦૦૦ 

રૂસપ્ા હતો. ત્ારબાદ દડિે્બર ૨૦૧૪માાં પજૂ્્ શ્રી સ્વામીજી પાિે ્ોગ ટીચર રેનીંગ કોિા ક્ો અને ત્ારથી 

આશ્રમમાાં િેવા આપવાનુાં શરૂ કયુ.ં એ ૫ વર્ામાાં મને ક્ાાં ખબર હતી કે એક દદવિ હુાં પજૂ્્ શ્રી સ્વામીજીના 

આશીવાાદથી પરદેશ જઈ ્ોગ શીખવાડીશ!  મેં તો િપનાાંમાાં પણ નહોત ુાં સવચાયુ ં કે પરદેશમાાં જઈને ્ોગ 

શીખવાડીશ હુાં... તો બિ િેવા કરતો રહ્યો અને આજે તાઈવાનમાાં શ્રી સ્વામીજીના આશીવાાદથી શ્રી સશવાનાંદ 

સ્વામીજીનુાં નામ વધારવાનો અવિર મને મળ્ો છે. અને િારી ધનરાસશ પણ કમાવુાં છાં. 

મારુાં િદ્દભાગ્્ છે કે મને આટલા િરિ, પે્રમાળ અને દ્ાનો ભાંડાર એવા શ્રી ગરુુજી પાિે નજીક થી 

રહવેાનો અને એમના હાથે ઘણીવાર જમવાનો લાભ મળ્ો છે. 
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My Super Gracious Moments with Sri Swamiji 

Ms. Sheela Darbar 
Retd. School Teacher (English) 
 NR High School (GLS, Law Garden) 
Ahmedabad 

I  take an opportunity to share few of my super gracious  moments and 

experiences with Sri Swamiji  Adhyatmanandji  Maharaj in my short journey 

with him (from  June 2014 till  date). Before I did my YTTC in 2015 December,  I  

used to come to ashram  for evening sessions  of yoga, which wasn't  very 

regular. But even during those days I had met Swamiji only a couple of times. 

Once during that period I had lost  weight and looked  miserably  drained out. 

One of those evenings  when I was  doing darshan of Ashtlaxmi, Swamiji  

happened to see me and  straight away  asked 'you look very feeble, what's  

the matter,' but before I could say anything, he simply told me to take apple 

stew and surprisingly he also taught me how to make it. Believe it or not I 

followed his instructions without any question and before the week ran out I 

had regained my strength and freshness. That was my first close meeting with 

Swamiji on personal ground. 

Then after in June  2014, I  retired and in November of the same year I  

told Swamiji of my desire to pursue  YTTC course and frankly, also  told him 

that  I  could neither sit in Vajraasana nor in Padmasana as I had an injured  

knee. Swamiji with a smile advised me to practice for some time and then I 

could give it a try. And sure enough in December 2015, I got the chance and 

bless that day, ever since then I am quite closely associated with ashram. My 

best experiences at the time of YTTC, were the lectures on Gita and Patanjali. 

Both these subjects were taught by  Swamiji himself. Swamiji  is an excellent  

teacher.  He teaches with such passion, interest, involvement and illustrations 

that the gist of the lesson is easily understood and digested.  



 

Tap on blue text to go to the section 164 | P a g e  

The most impressionable thing about Swamiji is his command on various 

languages and the impromptu performances of various musical instruments.  

He not only sincerely indulgences in the project or things he takes up but also 

does the follow up. However busy, he may be but he is fully aware about the 

happenings in any corner of the ashram. His affection and consideration for his 

devotees is also noteworthy.  The most remarkable thing about Swamiji is he 

can mould and adapt himself to any situation, conditions with any age group of 

people. God has blessed  him with abundant energy (here I  cross my fingers) 

he can work ceaselessly for hours together, and yet be ready and free to 

attend to any function that may crop up  suddenly. It looks like he wants to 

repay to the world and the society to whom he thinks he is indepted. (Here I  

quote " Miles to go before  I  sleep ,Miles to go before I sleep ") 

Swamiji  is a great lyricist and composer and  that too extemporaneous. 

At times, especially during  great satsangs the words, songs and tunes simply 

flow out so melodiously, which one has never  heard before.  

Swamiji's love for animals and plants is known to all. He is very 

compassionate and treats them with equal love and affection.  

I feel  I am  blessed many times over that I  got this  golden  opportunity 

to come in contact with  Swamiji.  Yes, My life has become more meaningful 

and I  also feel  fortunate that some of my  past karmas have shown and lead 

me  to this path which  leads to  Guruji  Maharaj  Swamiji  Adhyatmanandji  

Maharaj. With much regards and peripouna at the feet of Swamiji. Ever your 

sevak sheela darbar. OM 
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તમુ રક્ષક કાહ ુકો ડરના 
શ્રી મકેૂશ ચૌધરી 
મેનેજર સનુ્દ્દરમ િેરા ઈ્પૅતિ પ્રાઇવેટ લી. 
્ોગ સશક્ષક, અમદાવાદ 

સ્વામીજી મહારાજનુાં સ્મરણ થતાાં જ મન આનાંદ અને શ્રદ્ધાથી પદરપણૂા થઇ જા્ છે. સ્વામીજી, 

આશ્રમ અને આશ્રમમાાં આવનારી દરેક વ્્સ્તત, ્ોગ સશક્ષક અને ભતતો મારા જીવનનાાં અદભતુ અને 

અલભન્ન અંગ બની ગ્ા છે. જેના કારણે મારુાં જીવન વધારે સુાંદર બની ગયુાં છે. 

મારો જન્દ્મ અને સશક્ષા રાજસ્થાનમાાં થ્ા. પરાંત ુમારુાં ભાગ્્ મને અમદાવાદ (ગજુરાત) લઈ 

આવ્યુાં. ઘણા વર્ો સધુી મારી ત્જિંદગી એક િામાન્દ્્ વ્્સ્તતની જેમ ચાલતી રહી. અને ઘણી ખોટી 

આદતો પણ હતી. એક સમત્રના કહવેાથી હુાં ્ોગ શીખવા માટે સશવાનાંદ આશ્રમમાાં આવ્્ો. આશ્રમની 

ભસૂમ ઉપર પગ મકૂતાાં જ અંદરથી ખબૂ િારુાં લાગ્યુાં. સ્વામીજી િાથે પણ ઘણી વખત મલુાકાત થઈ અને 

દરેક વખતે મને એમની િાથે કોઈ ઋણાનબુાંધ અને આતમી્તાનો અનભુવ થવા લાગ્્ો. દરેક મલુાકાતે 

મારી એમના પ્રત્ે શ્રદ્ધા વધવા લાગી. મારા સવચારો િકારાતમક થવા લાગ્્ા. 

એક વખત સ્વામીજીની િેવા માટે મને મોકો મળ્ો. હુાં સ્વામીજી મહારાજને અમદાવાદ એરપોટા 

ઉપર મકૂવા ગ્ો. રસ્તામાાં સ્વામીજીએ મને બ ેવાત કહી. 

૧) હાંમેશા હાથ જોડીને સવનમ્ર બનીને રહજેો. 

૨) અન્દ્્ વ્્સ્તતની તકલીફને પોતાની તકલીફ િમજજો. અને એવા િમ્ે એમના બોલાવ્્ા 

વગર પણ મદદે  પહોંચી જજો. 

 સ્વામીજીની આ બ ે વાતોથી મારા જીવન પ્રત્ેનો રષ્ષ્ટકોણ બદલાઈ ગ્ો. અને હુાં હાંમેશા 

સનષ્કામભાવે િેવાના કા્ોમાાં ભાગ લેવા લાગ્્ો. મારો િતત પ્ર્તન છે કે, મારી વાણી કે વતાનથી 

કોઈને તકલીફ ન થા્. 

સ્વામીજીના દશાન ક્ાા પછી મારો િાંતો પ્રત્ેનો રષ્ષ્ટકોણ અને વ્્વહાર વધારે િકારાતમક 

થ્ાાં. મારી પ્રાથાના અને જપમાાં શ્રદ્ધા વધી. મારી આખી દદનચ્ાા બદલાઈ ગઈ. આ પહલેા હુાં િવારે 

૦૯.૦૦ વાગ ેઊઠતો હતો. પરાંત ુ સ્વામીજીના િાાંસનધ્્માાં આવ્્ા પછી હુાં બ્રાહ્મમહૂતુામાાં ઊઠી જઉ છાં. 

૨૭મી જુલાઇ ૨૦૧૮, ગરુુપલૂણિમાના પસવત્ર દદવિે મેં સ્વામીજી પાિેથી માંત્રદીક્ષા ગ્રહણ કરી અને તે 

દદવિથી મારા જીવનમાાં ઘણુાં પદરવતાન આવ્યુાં અને માંત્રની અદ્દભતુ અને અલૌદકક શસ્તતનો અનભુવ 

ક્ો. ત્ાર પછી મારા બધા કા્ો િરળતાથી િાંપન્ન થા્ છે. કદઠનમાાં કદઠન િમ્ પણ સ્વામીજીના 

સ્મરણમાત્રથી પાણીના પ્રવાહની જેમ વહી જા્ છે. સ્વામીજી મહારાજની છત્રછા્ા અને આશીવાાદથી 

મારુાં જીવન ખબૂ જ સુાંદર અને િરળ રીતે જીવી રહ્યો છાં. 
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“ તમુ રક્ષક કાહુ કો ડરના”  આ પાંસ્તતઓ મારા જીવનમાાં સ્વામીજીના આગમનથી િાથાક થઇ છે. ગરુુ 

મહારાજના ચરણોમાાં કોદટ કોદટ વાંદન અને ગરુુ કૃપા હાંમેશાાં બની રહ ેતેવી પ્રાથાના છે. 
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પથદશાક સ્વામીજી 

શ્રી દકન્નર પારેખ 
ફાઉન્દ્ડર- આનાંદ્ોગ 

્ોગ સશક્ષક, રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર 
“સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજ” આ નામ િાાંભળતા જ આંખોમાાં ચમક, મખુ પર પ્રિન્નતા અને 

હૃદ્માાં અનેરો આનાંદ છવાઈ જા્. સ્વામીજી િાથેની એ પ્રથમ પ્રત્ક્ષ મલુાકાત કે જ્ારે હુાં મારા 

ધમાપતનીની “્ોગ સશક્ષક” તરીકેની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે મળવા તેમના કા્ાાલ્માાં પહોચ્્ોં. આ એક 

એવી અદ્દભતુ, અમલૂ્્ અને અસવસ્મરણી્ ક્ષણ હતી કે જેણે ફતત મારા જ નહીં પરાંત ુઅમારા િાંપણૂા 

પદરવારનાાં કા્ો અને ધ્્ે્ોમાાં એક આધ્્ાત્તમક સ્પશા આપવાની શરુઆત કરી હતી. 

સ્વામીજી િાથેની એ મલુાકાત પહલેાાંન ુાં જીવન અને બાદનુાં જીવન જોઇએ તો તેમાાં આમલુ 

પદરવતાન જોવા મળે છે. પહલેાાંન ુાં જીવન પિાર થતુાં હત,ુ ઊજાા ઘણી હતી પરાંત ુદદશાહીન પ્ર્તનો તથા 

પદરણામનાાં નામે હતાશા, સનરાશા, ક્રોધ, ઘરમાાં આંતર-કલહ અને છેવટે થાક. િાંઘર્ો િામે કોઇ 

ઉજ્જવળ પદરણામની આશાનો અંશ પણ નહીં. જ્ારે મલુાકાત બાદ જાણ ેઅનેક માગો પ્રગટ થતા 

ગ્ા. જીવનમાાં અનેરો  ઉતિાહ, આનાંદ અને જોમ પ્રાપ્ત થતુાં ગયુાં. જે રસ્તે પહલેાાં ફતત અંધારુાં જ હતુાં 

ત્ાાં હવે તેજ પથરા્ેલુાં હતુાં. પહલેાાં કોઈ િાંઘર્ા બાદ થાક અને સનરાશા રહતેા જ્્ારે હવે િાંઘર્ા એ 

િાંઘર્ા નહી પરાંત ુતક લાગે છે અને પણૂા તાકાતથી કા્ો ક્ાા બાદ અનેરો આનાંદ, પરૂા પ્ર્ાિનો 

િાંતોર્ અને િારા પદરણામનો આશાવાદ પ્રગટે છે. 

સ્વામીજીએ અમારા કપરાકાળમાાં અમારા જીવનમાાં એ કપરા વર્ો ક્ષણોની જેમ પિાર કરાવી 

અમને ઉજ્જવળ જીવનપથ પર લાવી દીધા. આ એમની જ કૃપા છે કે જે જોબ માટે હાંમેશાાં લચિંતાતરુ 

રહતેો હુાં આજે જોબ મકૂી ખદુનો વ્્વિા્ સનભા્પણ ેકરી રહ્યો છાં. આ એમની જ કૃપા છે કે જે પદરવાર 

તનથી િાથે પરાંત ુમનથી જુદો રહતેો હતો એ આજે ભલ ેતનથી જુદો રહતેો પરાંત ુમનથી િાથે રહ ેછે. 

અમારા જેવા અનેકોના જીવનનાાં ધોમધખતા તાપમાાં શરદપનૂમ જેવી શીતળતા પ્રદાન કરનાર 

સ્વામીજીની છત્રછા્ા હરહાંમેશ બની રહ.ે સ્વામીજી મહારાજને સખુદ સ્વાસ્થ્્ અને દીઘા આયષુ્્ પ્રાપ્ત 

થા્ એવી શ્રી ચરણોમાાં પ્રાથાના. સ્વામીજીમાાં શ્રદ્ધા રાખનાર દરેક, સ્વામીજી પાિેથી પ્રાપ્ત અમલૂ્્ 

જ્ઞાનને જીવનમાાં અક્ષરિહઃ પાલન કરવા પ્ર્તન કરતા કરતા “આનાંદોહમ.... આનાંદોહમ.... આનાંદમ.્.... 

બ્રહ્માનાંદમ.્...” ની પ્રાલ્પ્ત કરવા િમથા બની શકે. ૐ આપના આજ્ઞાકારી સશષ્્ના નમો નારા્ણ. ૐ 
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સ્વપ્નરષ્ટા સ્વામીજી 
શ્રીમતી દકિંજલ પારેખ 

પાટાનર- આનાંદ્ોગ 

્ોગ સશક્ષક, રેઇકી ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર 

જીવનમાાં અનેક કા્ો ક્ાા, િારા કે ખરાબ એ ખબર નથી, પણ આતમસવશ્વાિ જરા પણ નહોતો. 

જીવન જીવતા પણ કોઈ ધ્્ે્ નહોત ુાં. પરાંત,ુ ્ોગ શીખવુાં એ મારા માટે િાંપણૂા જીવનનો િાર બની 

ગ્ો. 

 સશવાનાંદ આશ્રમમાાં પગ મકૂતાાંની િાથે જ શાાંસતની અનભુસૂત થઈ. સ્વામી શ્રી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજ િાથેની એ પ્રથમ ભેટ મારી ્ોગ પરીક્ષા માટેની હતી. મનમાાં ડર પણ હતો. સ્વામીજીએ મને 

્ોગ સશક્ષક બનવાની તક આપી, ત્ારે ખબર ન હતી કે હુાં કેમ આ કરી રહી છાં પણ એ જીવન 

પદરવતાનની ક્ષણ હતી અને છે જ, કદાચ આ જ પદરવતાનની રાહ જોવાઇ રહી હતી. 

અમે થોડા િમ્ પહલેાાં જ એક આધ્્ાત્તમક ્ાત્રા પર ગ્ાાં, આવો અવિર મળ્ો એની જ 

બહ ુપ્રિન્નતા હતી ત્ાાં ગરુુગીતા પારા્ણ કરવાનુાં હતુાં. ગરુુપલૂણિમા વખતે ગરુુગીતા સવશે પહલેીવાર 

િાાંભળયુાં હત ુાં, પણ શુાં છે નહોતી ખબર. સ્થળનુાં નામ હતુાં ‘શ્રી શ્રી મા આનાંદમ્ી આશ્રમ’, નમાદા તીર, 

ભીમપરુા, ચાણોદ-નમાદા દકનારે જવાનુાં હતુાં. જવાની આગલી રાતે્ર જ સ્વામીજી સ્વપ્નમાાં આવ્્ા, આ 

પહલેાાં પણ ઘણીવાર એવુાં થયુાં છે પણ આ વખતે ફતત સ્વામીજી અને હુાં જ હતા. મેં કહ્ુાં કે અમે નમાદા 

દકનારે ગરુુગીતા પારા્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બધી વાત કરી પછી એમણ ેપ્રશ્ન ક્ો કે તમને ખબર 

છે ‘આ જગ્્ાએ જવાનો હતે ુશુાં છે? આ જીવનમાાં આવવાનો હતે ુશુાં છે?’ બિ પછી િવાર થઇ ગઈ પણ 

પ્રશ્ન મનમાાં જ હતા.પરાંત ુ પછી ત્ાાં પહોંચ્્ા. નમાદામાાઁના દશાન ક્ાા, ગરુુગીતા પારા્ણ કયુ.ં મા 

આનાંદમ્ીનાાં દશાન ક્ાા. અદ્દભતૂ અનભુસૂત થઇ જે આજ પહલેાાં ક્ારે્ નથી થઇ. મન પ્રિન્ન, 

દદવ્્તાથી ભરાઈ ગયુાં, એવુાં લાગ્યુાં કે જાણ ેઆ જગ્્ા બહ ુજાણીતી છે. લાગ્યુાં જ નદહ કે અહીં્ા હુાં 

પહલેી વાર આવી છાં. નમાદા દકનારે મા આનાંદમ્ીનાાં, શ્રી લક્ષ્મીજીનાાં દશાન અને શ્રી સતુતમનાાં પાઠ 

કરવાનો અદ્દભતુ આનાંદ મળ્ો. એ દદવિે અમે પહોંચ્્ા અને શ્રી્ાંત્રની પજૂા શરુ થઇ એ પણ એક 

લ્હાવો જ હતો ત્ારબાદ જ િમજ આવ્યુાં કે સ્વામીજીએ એ પ્રશ્ન કેમ ક્ો હશે કે આ ફતત પ્રવાિ નથી, 

આતમાની પ્રગસતની એક િીડી છે, તેનુાં પ્રથમ પગસથયુાં છે િાચ ેજ ત્ારે ખબર પડી કે કેટલી મોટી વાત, 

આતમિાંતોર્, આતમઉતથાનની િીડી છે. આભાર સ્વામીજી આટલી મોટી વાત એટલી િરળતાથી 

િમજાવા માટે. 
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ગરુુર્બ્પહ્મા ગરુુવવિષ્ણ ુગરુુદેવો મહશે્વર:I ગરુુ: સાક્ષાત ્પરં ર્બ્હ્મ તસ્મૈ શ્રીગરુવે નમઃ II 

આ જ શ્લોક િાથે િવારની શરૂઆત થા્ છે અને સ્વામીજી જાણ ેપ્રત્ક્ષ આશીવાાદ અને દશાન 

આપે છે. આવી કૃપા અને આશીવાાદ માટે અમે ઋણી છીએ. 
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Greatest Guru 

Sri Yogi James Lo 
President of Yoga Association  
Of Taiwan Sports Federation,  
Founder of Sivananda Yoga Studio  
Taipei, Taiwan  
       

Radiant Immortal divinity. Blessed Sri Swami Adhyatmanandaji Maharaj 

Hari Om. Om Namo Narayanaya. 

Swamiji, you are greatest Guru, source of all knowledge, merciful angel 

and dearest father to me. You grant me an understanding heart, equal vision, 

balanced mind, faith, devotion and wisdom. My salutations and prostrations 

unto You. Let me ever serve you, ever sing your glories. I am forever your most 

faithful disciple. 

Greetings and best wishes for your 75 years. May God bless you all with 

excellent health, wealth & Supreme divinity. With lots of prayers, regards & 

best wishes. Most humble servant. 
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Dear Swamiji 
 

MS. Cici and Iris 
Yoga 
Practitioner 
Taipei, Taiwan 

Om Namo Narayanaya 

Dear Swamiji, Happy birthday to you. 

May your shine bless all. 

May your wisdom inspire all. 

Your humble, humor, knowledge, dedication and love always light us. 

Hope we can keep learning with You. 

Happy birthday again. 

 

Namaskar 
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An unordinary person - Swamiji 

Ms. Lu-Yu-Tan 

Yoga Practitioner      

Taipei, Taiwan       

I was fortunate to see Swamiji for the first time at the Yoga Class in 

Taipei. Thinking of my inner voice was that the Guru from India could be any 

difference from Rinpoche in Tibet and the monks in Taiwan? Were you going 

to tell me something that I didn’t know? Something that I had never heard ? 

Philosophy of life ? Or our pain was just what we deserved. My miserable was 

what my Karma and those Karma would accumulated endless if you don't 

believed in God? I challenged authority and murmured to myself. Still trying to 

find out why I would pay to come to this class with my own willingness.   

After that, it had been a while seeing swamiji again which was first time I 

visit India last October. May be his speech was not so stereotype. Day by day, I 

realized gradually that words come out from his mouth means something. May 

be there are answers to search and there are questions to be aroused by him. 

Or he could give me something that I could think deeply and think over. My 

soul detected unusual things happened that worth a peek, and a voice telling 

me let the bottom of my heart lead the way.  

Swamiji, who is quite an unordinary person I was impressed by his 

sincerely talk. When I was at RYT300 in the monastery I was willing to give 

those talk a thought. Your style and demeanor consistent for all students and 

people who come to you. I was moved by that! Especially, You are truly joyful 

when you sing! Give you my best wishes on your day of birthday! happy 

birthday. 
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My Experience With Pujya Adhyatmanand Swami 
 

Dr. I.P.Patel 
MBBS DLO RCS (U.K) 
MBE (Member of British 
Empire) 

 

1. I was introduced by Shri Vinubhai to Pujya Adhyatmanand Swamiji in his 

Ashram and I found him in him HOLINESS and who has power to give 

brightness and remove darkness.   

2. He told me his Excellent experience since his childhood with BAPS 

organization while he was with his MAMA at Vadodara Haveli. 

3. He told his experience with HH Pramukhswami while he was with his 

spiritual Guru and he lightened his good relationship with HH 

Pramukhswami. 

4. I have still his memory of blessings his ever smiling face which enlighten 

eternal peace to me has provided peace for ever. 

5. He has given me idea of keeping always POSITIVE and do Yoga to keep 

steady in life and given value of family and friendships in life and keep 

faith in EASTDEV & GURU.   
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Ecstatic Kirtan 
 Sri Gaurangbhai Patel 
 UK     
 

“Sri Swamiji’s  ecstatic kirtan at the Bhajan  satsang was indeed a blessed 

experience for all. It was the best time for devotees of Indian Hindu Welfare 

organization. (IHWO) of Northampton (UK). Everyone is very happy and keen 

to invite him at his earliest with much longer stay.”  
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પજૂ્્ સ્વામીજીનો િમન્દ્વ્ ્ોગ  
શ્રીમતી નીલ,ુ કેનેડા 

 
પરમ પજૂ્્ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી મહારાજના મને પ્રથમવાર દશાન રાજકોટમાાં થ્ા હતા, 

ત્ારથી અત્ાર સધુી ઘણી બધી ધાસમિક અને દદવ્્ ્ાદો જોડા્ેલી છે, પજૂ્્ સ્વામીજી િમન્દ્વ્ 

્ોગના દહમા્તી છે. સ્વામીજીમાાં જ્ઞાન્ોગ, ભસ્તત્ોગ અને કમા્ોગનો િમન્દ્વ્ દશાાવતો એક 

સ્વાનભુવ હુાં અહીં પ્રગટ કરુાં છાં. 

શ્રી શ્રી શ્રી આદદ શસ્તતપીઠ- શ્રી અષ્ટ લક્ષ્મી માતાજીના ભવનના સશલાન્દ્્ાિ પછી ભવનના 

સનમાાણ માટે ખોદકામ ચાલતુાં હત ુાં. તે વખતે અમે કેટલાક ભતતો િાંતકુટીરના હોલમાાં બેઠા હતા અને 

સ્વામીજી િાંતકુટીરમાાં ઉપર પાછળની બાજુના એમના રૂમમાાં વ્્સ્ત હતા. અચાનક તેઓ ઝડપથી બહાર 

આવ્્ા અને જ્્ાાં ભવનના સનમાાણનુાં કામ ચાલતુાં હત ુાં ત્ાાં ગ્ા. જ્્ાાં સશલાન્દ્્ાિ કરવામાાં આવ્્ો હતો 

તે સ્થળ પર એક મજૂર લઘશુાંકા કરવાની તૈ્ારી કરતો હતો. સ્વામીજીએ તેને અને કોન્દ્રાતટરને થોડા 

ઉગ્ર સ્વરમાાં પસવત્ર સ્થળની પસવત્રતા જાળવવા માટે િમજાવ્યુાં. સ્વામીજી ભવનના સ્થળથી દૂર બાંધ 

રૂમમાાં હતા, છતાાં પણ કાંઇક અસનચ્છની્ થવાની અનભુસૂત કરી અને બહાર દોડી આવ્્ા એ એમની 

દદવ્્ રષ્ષ્ટની િાક્ષી પરેૂ છે.  

શ્રી શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી ભવનમાાં પ્રાણપ્રસતષ્ઠા માટે અને ગરુુભગવાન શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી 

મહારાજના સ્વાગત માટે ગજુરાત દદવ્્ જીવન િાાંસ્કૃસતક િાંઘના સ્વ્ાંિેવકો તડામાર તૈ્ારી કરતા 

હતા. શ્રી શ્રી આદ્યશસ્તત અને શ્રી શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી માતાજીની પ્રસતમા આવી ગઇ હોવા છતાાં તેમના સ્થાન 

પર સ્થાપન કરવા માટે માણિો હજી આવ્્ા ન હતા. સ્વામીજીએ એમની દીઘારષ્ષ્ટથી વધ ુમોડુાં ના 

કરતા બહાર રોડ પર કામ કરતાાં શ્રસમકોની મદદથી પ્રસતમાને ્ોગ્્ સ્થાન પર પ્રસતષ્ષ્ઠત કરી અને 

શ્રસમકોને ઉદાર હાથે દલક્ષણા આપી ખશુ ક્ાા. 
ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજના આશીવાાદ, કૃપા તેમ જ શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજના અથાક પ્ર્તનના ફળ સ્વરૂપે શ્રી શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી ભવનના પ્રાણ પ્રસતષ્ઠાનો દદવિ આવી 

ગ્ો. ગરુુદેવ શ્રી સ્વામી લચદાનાંદજી મહારાજની તલબ્ત નાજુક હોવાથી શ્રી સ્વામી અધ્્ાતમાનાંદજી 

મહારાજે ગરુુદેવ માટે પોતાની આગવી સઝૂથી સુાંદર પાલખીની વ્્વસ્થા કરી હતી. જેમાાં ગરુુદેવને 

પ્રાણ પ્રસતષ્ઠાના સ્થળે લઇ જવામાાં આવ્્ા. સ્વામીજી હાંમેશાાં જ્ઞાન, ભસ્તત અને કમાનો િમન્દ્વ્ કરી કોઇ 

પણ પ્રિાંગ કે ઉતિવને ખબૂ રૂઆબદાર બનાવે છે.  
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Inspiring Guru 
Sri Jayesh Bhatt 
Windsor, Canada 

Namo Narayan ! We Windsorites are so lucky that on International Yoga 

day June 21st at WFCU center in Collavino Banquet hall, there was a session by 

Yoga Guru, one of the greatest Yoga Master Swami Shri Adhyatmanandaji 

Maharaj visited our city and it is our privilege to have such an inspiring Guru 

blessed us and showed us how to attain inward peace. There was absolutely 

free for all and huge crowd attend the session without any barrier of race, 

religion, cast and geographical division. The event was just boost yoga and 

meditational Yoga day declared by United Nation. 

 The seminar was light hearted and insightful and met with much 

gracious applause by the all mix community. It was two and half hour non stop 

discourse and questions and answers by swamiji on stress management and 

Relaxation Technique workshop. He deeply explained Pranavnaad Omkara, 

Pranayam (Breathing Technique) and how to overcome stress by simply nectar 

Accept, Adapt, Adjust and Accommodate theory to the inner and outer life. He 

showed me intensity of true life that everybody should learn the technique 

how to meditate as part of a healthy lifestyle about meditation. The other 

benefits what he showed that it can reduce depression, anxiety and pain, it 

could also improve hypertension, heart disease and even diabetes. Pujya 

Swamiji constantly communicated with his ever smiling nice gesture, involved 

few brothers and sisters with practically demonstration and so on.  
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Divine Nectar By Swamiji 
 

Sri Kamlesh Bhatt 
Toronto, Canada 

In the Holy Auspicious Purusottam month, Priya Swamiji was greeted 

with deep adorations at Hindu Heritage Centre located at Mississauga Toronto. 

Everybody took Swamiji to their hearts. 

During the stay of one week, Swamiji conducted yoga shibir as well as 

addressed the gathering on delightful topic of “Shrimad Bhagwat and it’s 

Glory”. Topic wise discourse by Swamiji on thesis and theme of “Bhagwat 

Purana” was of much elevating height which made the audience to peer back 

in themselves. 

Swamiji also warmed up many houses/families on request and each one 

was blessed by his prayers. Blessed are those who had divine Nectar of 

“Shrimad Bhagawat”. 

The 1st of July being the Canada day; the grand celebration was 

performed and flag hoisting was done by His Holiness along with honorable 

member of parliament of city of Missassauga at Hindu Heritage Centre.  
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િબિે ઊંચી પ્રમે િગાઇ 
Dr. Minal Naik 
Dr. Bharat Naik, Chicago 

“Mogra Flowers Mala” is a poem composed by Pujya Swamiji in 

response to flowers offering of a devotee, who loves Mogra flowers bloomed 

in her home garden. Her passion is to make flower arrangements, offer them 

to the Lord and decorate the home shrines. She sent those beautiful flowers 

with Bhav to Swamiji. Lo! HE composed a beautiful poem reflecting her Bhav 

and showered on us His Blessings in abundance.  

“મોગરાની માળા” 

મોગરાની માળ મારી મોગરાની માળ, 

આંગણે ઉગેલા મારા મોગરાનો હાર - મોગરાની માળ! 

રૂડાાં રૂપાળાાં ધોળાાં ધવલા િરિ 

ભીની ભીની સગુ ાંધે શોભતાાં ફૂલડાાંની માળ - મોગરાની માળ! 

ખીલ્્ાાં ખીલ્્ાાં પષુ્પ સનત નતૂન ખીલતાાં 

દેવ દેવી ગરુુજનોની પજૂામાાં શોભતાાં - મોગરાની માળ! 

આનાંદે આનાંદે દકલ્લોલે કલરવતી 

ઘેલી બની હુ ાં દેખી મોગરાના હાર- મોગરાની માળ! 

ગણપસતની સ ૂાંઢ પર ગરુુની પાદુકાઓ પર 

દેવ દેવી ચોપાિે સશુોલભત આ માળ - મોગરાની માળ! 

જેવી સગુ ાંધ ગાંધ મઘમઘે છે અમ ગહૃ ે

આપજો સગુ ાંધ કરી જીવન અમ ધન્દ્્ને - મોગરાની માળ! 
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“Thepla Thal” is a Story of a devotee, who made Dudhi Thepla for her 

granddaughter but as Pujya Swamiji was travelling in the plane the next day 

from the USA to the UK, she had a thought that it could be perfect travel lunch 

pack for Pujya Swamiji and with that Bhav, She offered Thepla Thali from far 

Pujya Swamiji catching her Bhav composed a poem, expressing her sentiments 

and sung in Mohan raga (a new raga) in her Bhav You can imagine...... “How 

blissful her status was that MOHAN accepted and ate her Thepla!”  

“થેપલા ંથાળ” 

પ્રાતઃ કાળે દશાન થેપલાાંના ઇશા દેવી માટે ્થા 

દૂધીના એ બેને બનાવ્્ા, થેપલાાં- આવો પ્રભ ુજમો જરા! 

સવદુરની ભાજી અને સદુામાના તાાંદુલ જ્્ા 

આવો નાથ ના વાર લગાડો, પે્રમે થેપલાાં ચાખો જરા! 

શબરીનાાં તો બોર જ ખાધાાં, હવે થેપલાાં પણ આરોગો જરા 

ભાવ પે્રમથી થેપલાાં બનાવ્્ા, ભાવ પે્રમથી બન્દ્્ા થેપલાાં! 

આવો પ્રભ ુભોગ લગાઓ જરા, પે્રમે જમાડુાં વહાલા મારાને 

પ્રીતે કરીને જમો જરા, પ્રીતે કરીને જમો જરા! 

દૂધીના બેન થેપલાાં બનાવે, મોહન જમાડુાં હતેે જરા! 
 

 

આપ કલ્પી શકો છો કે બેન માટે મોહન જમાડયાનો આનાંદ કેટલો અદ્દભતુ હશે! 
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Gratitude Expressed 
 

Swamini Shraddhanand Mataji 
Kula-Kamal-Yoga 
Readings, PA, USA 

Om Namo Narayanaya… 

Swamiji visited Community Medical Center in Toms River, New Jersey on 

the evening of July 2nd  where he was welcomed by the financial CEO of the 

hospital and where he instructed a yoga practice and held a discourse about 

the benefits of Yoga. Many repeat students who come to see Swamiji every 

year say “it is always a blessed experience to be in His presence and learning 

about yoga from such a wise and wonderful teacher. He is a true Master. “New 

students were feeling inspired and asking when Swamiji would be return as He 

is loved by all who meet Him and His world make such a profound impact on 

the lives of all who listen. 

On July 3rd, Swamiji visited Kula Kamala Ashram. His Holiness conducted 

a Divine Yagna to bless this new space and then He spoke with a group of 

students about the meaning of mindfulness in Yoga. The Blessed event started 

with a wonderful kirtan led by David Dragonfly. All the beautiful voices raised 

up to the heaven as this community chanted the Divine Name. So happy to 

spend time in His company, the evening ended with students saying that they 

felt their lives shifted toward the better and that they felt they gained a deeper 

understanding of Yoga. While at the Ashram, Swamiji planted a tree n 

celebration and gathered many students together in the kitchen to teach 

about cooking Indian food. We are always grateful for our time with Swamiji. 

Thank you for your visit to Kula-Kamala-yoga. The students and 

community at Kula Kamala receive the greatest benefit from Your Presence 

and Your Teachings on Peace and on Yoga Nidra. As you know there were 

several students present this year who are currently living with cancer. After 
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the program, many of them shared with me that the Yoga Nidra practice 

touched them deeply and allowed them to relax fully for the first time in a long 

time. All of the students commented on your kindness, your gentle humor and 

your ability to bring us all together in Grace. We are all so grateful for your 

presence in our lives. Every time you visit us we are elevated to a new level of 

awareness. We are Eternally Thankful for You. In Loving Service, Swamini 

Shardhdhanandji and everyone at kula-Kamala-yoga, Toms River, NJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 182 | P a g e  

ANANDOHAM 

Mr. Ravi R. Ponangi 
PR India Tribune 
Atlanta, USA 

 

Swami Adhyatmanandaji, President of the Divya Jivan Sanskrutik Sangh, 

Sivananda Ashram, Ahmedabad, India, was here from June 3-8 as a part of his 

Centenary Tour 2015 marking the birth centenary celebrations of His Holyness 

Swami Chidanandaji Maharaj to West (USA, Canada and UK) from June 01 to 

September 01. 

As Dr. Ravi Sarma, a well-known Oncologist of Atlanta said while 

introducing Pujya Swami Adhyatmanandaji at Rotary Club of Emory Druid Hills 

(RCEDH), in Atlanta for the past several years it has become a spring, early 

summer tradition to look forward to a visit from Swami Adhyatmanandaji. Any 

time you meet Swamiji, you are stuck by what all other people have met him 

before said… These include the sages and monks from all faiths, administrators 

etc, whom we revere. Seen the same attitude to describe how it feels to be 

with Swamiji. 

The way the description goes like this, he radiates peace, he radiates 

love, he radiates the inner beauty that comes from someone who is happy 

inside and what he shows to you is what he feels.  So it’s one of those rare 

individuals that you come across that immediate attracts you, not because of 

showmanship, not because of all honors that he have, deservingly received. 

None of that. Simply you sitting before Swamiji, normal conversation, nothing 

serious, but very profound at the same time.  That’s what strikes me to think 

about Swamiji. Listening to him is learning. He speaks many languages. 

Swamiji’s mission, message is one universal. Human beings, we are what he 

calls external cover being what it is inner human being; real people and we 
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communicate each other using language of love and means of service, to serve 

people. 

Pujya Swamiji has delivered a birth centenary lecture titled “Saints of 

India and their contribution to world” at Chinmaya Mission of Atlanta. The 

topic “Saints of India” is not only meaningful, but also very appropriate as birth 

centenaries of two patriotic saints of India, Swami Chinmayanandaji (b.1916) 

and Swami Chidanandaji (1916) are being celebrated world wide in a big way 

through 2016. Both Swamijis are disciples of Swami Sivananda Ashram, 

Rishikesh, India. Being known to both swamijis, Swami Adhyatmanandaji has 

shared many incidents from the lives of both Swamijis. 

Swamiji also delivered a discourses on Guru Tatva and Guru Mahima in 

Shirdi Sai temple, Suwanee, Stress management in Siddhi Vinayak temple in 

Global Mall, Siva Tatva and Siva Mahima in Hindu temple, Riverdale and finally 

swamiji graced the Sarvadeva yagna in Sanatan Mandir at Smyrna. 

Swamiji’s inspiration for healthy and positive thinking will leave long 

lasting effects in people’s mind, In his words, “Think positive, Be Bold, Fear 

Not, Abide in Truth, Stand by Truth and rest will follow naturally. Pray fervently 

and ceaselessly. Remember God and Gurudev. Do your daily Spiritual Sadhna. 

Abide in the Supreme.” 

Pujya Swamiji’s discourses and yoga teachings have brought joy, peace 

and bliss not only to spiritual aspirants and Yoga enthusiasts but also to other 

people in different walks of life.  

To a question on spiritualization of professional life, Swamiji said 

anything you do, think of God. Anything you do eating, drinking or walking, you 

do whatever you are doing. at the same time keep your mind in Him only, 

100% awareness of His existence. Your profession turns into spiritual. 

 



 

Tap on blue text to go to the section 184 | P a g e  

 

Out of This World! 
Dr. Indra Rastogi  
Louisville, Kentucky 

 

Pujya Swamiji spent two days with us and every moment was something 

out of this world, I felt. We all were humbled by Swamiji's simplicity. He was 

very humble, simple and very easy to go on. Very different from many other 

Priests, Acharyas, and Swamis. It was our great pleasure to have him in our 

home.  
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Adapt, Adjust, Accommodate 

 

Sri Papuu and Vimal Sodhajni 
New Jersey 

 

            "How privileged we are that you graced our home Prem-Kunj and 

showered us with your love, your simplicity, Your wisdom words and your 

amazing motto 3A (Adapt, Adjust, Accommodate)! Vimal and I can not describe 

in words the joy we experienced being with you, spend time with you, listening 

to your most melodious music, Manglam bhajan, smiled at your humor way of 

explaining “Honey”, “Sweet Heart”, “MYOB” and above all, your so many 

“ities” teaching." 
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Purshottam Yoga By Swamiji 
Ms.Tejal Shah 
New Jersey, USA 

 Pujya Swamiji arrived on NJ on July 2nd, blessed Shah Family home and 

local devotees and after refreshing headed to Toms River with Smt. Sudha 

(Sharon) and Mr. Ted Alltit. 

 After completing blessing new facility of Kula Kamla Yoga Foundation 

and performing  Shanti Yagya in Reading. PA on July 3rd, Pujya Swamiji visited 

Shree Anoopam Mission Spiritual and Cultural Center, Coplay, PA and blessed 

the weekly evening Satsang Sabha. On the same late evening Swamiji visited 

and blessed Sri Ajitbhai Bhatia and family along with local devotees and 

enjoyed July 4th Independence Day celebrations and fireworks in the town of 

East Hanover, NJ. 

 On July 5th evening Pujya Swamiji arrived at Hindu Community Center, 

Garfield, NJ – Sri Ambaji Temple. For the Purshottam(Adhik Mass), Swamiji 

selected very good subject – Shree Bhagavad Gita, Chapter 15 – “Purshottam 

Yoga” and explained the all shlokas in very simple language. His profound 

knowledge and versatile style made extremely complex (“Guhyatit”) subject 

easy to understand. During the entire week (July 5 to July 11) devotees 

enjoyed many real life examples, Bhajans, quotations from various Shastras 

and Purans in the context of the subject matter.  

This made the discourses very enjoyable and thorough. Some of 

devotees approached Pujya Swamiji and paid great respect, shared their 

feedback on the program which was very positive and notable. In addition to 

the discourse Swamiji also recited the parayan of Shree Vishnu Shahasra Nama 

every evening. On the last day of the week Swamiji planted a Rose shrub in the 

front yard of the temple and left life long memory for the HCC institute and for 



 

Tap on blue text to go to the section 187 | P a g e  

all the devotees. Hindu Community Center honored Pujya Swamiji with Shawl 

and donation to DJSS as a token of their appreciation. 

 We thank Pujya Swamiji for the memorable and joyful Satsang. We are 

indebted to Pujya Shree and only way we can revert it back is, whatever we 

have learnt from Him, we put it in action. Even little diligent effort will serve 

the great purpose Pujya Swamiji putting selfless effort to serve all the devotees 

with his teachings, spreading message of His GuruBhagvan Swami Sivanandji 

Maharaj and Sadguru Chidanandji Maharaj. 
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Art of Saatvik Living 
 

Ms. Meera & Mr. Anil Lal 
President DJJS 
Troy, MI, USA 

Pujya Swamiji Conducted a Yoga-Shibir and bestowed the community 

with his blissful pravachan sessions for four days here in June. Swamiji Yoga-

Shibir was conducted at roy Community Center- a new beautiful location and 

was attended by the City of Troy Police Officers, City Manager and City 

Employees. On the final day of the Yoga-Shibir, which was the International 

Yoga Day (June 21) Swamiji was greeted by the Mayor of the City, Dane Slater. 

Mayor stayed with Swamiji for over two hours, Mayor Dan Slater received the 

message of “universal-love, harmony, peace and being one with the nature” 

from Swamiji. To mark this meeting and the occasion of International Yoga Day 

Swamiji & Mayor Dane Slater planted a tree in the city campus and named the 

tree “Yoga”. Swamiji worked tirelessly to teach yoga and provide beautiful 

pravachans at various places and to great audience at the Bhartiya Temple on 

the final day before leaving for Canada for the next leg of his programs.  

Detroit, Michigan Community Benefited from Swami Ji’s Guidance on 

Yoga, Scriptures, and “Art of Saatvik Living”. We all feel very blessed with 

Swami Ji’s presence & guidance, and look forward to many more such 

opportunities. With Love & Namo – Nayrayan !   

 

 

 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 189 | P a g e  

Yoga Retreat by Swamiji 
Mr. Prasad 
Yoga Teacher  
HTGC, Chicago 

 
Dear Pujya Swami Adhyatmanandji & Sevakji, Thank you so much for 

leading another wonderful Yoga retreat from July  13th – July 16th at the Hindu 

Temple of Greater Chicago, we are so fortunate that were able to learn from 

you starting from Guru Purnima, renewing and deepening our Yoga practice. 

Man hanks to our dearest Vice President Tilakji and president Sri Bhima Reddy 

guru and all of our HTGC  Yoga students and selfless and dedicated volunteers 

for their continuous full support and encouragement for this successful event.  
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God’s messenger Swamiji 
Sri Shaishav Shah 
www.happinessyoga.net 

Sashtanga Pranams on Lotus Feet of H.H. Shri Swamiji Maharaj, 

December 2012, the turning point of my life, when I came into proximity 

of Swamiji during my YTTC. Until then, I never thought of any person in human 

form can become my Guru. The roots however were already seeded before 6 

months when I used to meet Sunita, my wife,during her YTTC in May 2012. She 

introduced me to Swamiji saying :“Swamiji, meet Shaishav, my husband”.  And 

the same dialogue went on 2-3 days, we thought Swamiji meets hundreds of 

followers every day, so how would he remember me and hence every time 

Sunita kept introducing me the same way. And on the 4th day, before Sunita 

spoke, Swamiji proclaimed, yes I know he is “my husband”  ..Ha..ha..very funny 

and he made me laugh a lot. I never thought that this humor will go on for 

almost a year. In every Yoga Shibir, I used to volunteer and for some 

demonstration, Swamiji will call me out as “my husband”, and slowly all the 

ashram people started calling me with that funny name. How innocent he was! 

Gradually, he acquired his seat in our heart and mind as a Guru. Whatever we 

are today in life and in yogic field is wholly due to Swamiji’s blessings. Right 

after my YTTC he gave us lots of opportunities to demonstrate on Shibir, 

Ashram yoga DVD, DD (Jivan Yog), etc. and every time the pre-training with 

him made me stronger and stronger and my postures turned out more 

graceful. Not only that, he always gives completely practical advice. I have 

never experienced any time that he gave me mythological or ritual suggestions 

for my problems. He always advised me to balance between my spiritual 

practices and family responsibilities. I have never seen him advising anyone for 

Sanyas (austerity).  
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Swamiji is divine and mystic in true sense. I am sure many of you must 

have miraculous experiences of him. Let me share a couple of mines. On one 

yoga Shibir, I was demonstrating on stage. Right after the Shibir, Swamiji and 

other senior devotees came on stage and were discussing about the seva for 

nearly 300 saints and sages who were going to have lunch at ashram being an 

auspicious day. Since only male devotees can serve food to the sages, ashram 

required more people for it and being one of the regular volunteers it was 

obvious that they will count on me. However, my situation on that day was 

extremely challenging. Since my staff who holds key was absent that day and I 

had to go early to open the office so other staff can get in. I was in rush but 

could not tell Swamiji about my situation. Only I was thinking how I will 

overcome this situation. As soon as someone told Swamiji that yes Shaishav 

will take care of this task, Surprisingly, without having me said a single word, 

Swamiji told : “No he has to go to office now, don’t hold him” I was astonished. 

How did he know what’s going in my mind? 

Another experience: In the beginning, I was little anxious of 

demonstrating on stage with him as I was not sure whether I can hold the 

postures as he normally wants. Many surprises can come when he is on the 

stage. He can ask to hold any posture for any length of the time or for any 

number of rounds. One day I was held in Paschimottan asana for almost 20-25 

minutes and surprisingly, I did it completely restfully. One just needs to 

surrender, and rest will follow, I realized that day.  Me or Sunita have never 

disobeyed his instructions. Whenever we go see him, whatever he asks us to 

do or to have food at ashram, without any argument we do that, and we wish 

that our children follow the same, Ishwar Pranidhan. 

For years, we go to his Darshan on Gurupurnima and obviously we can 

hardly see him for few seconds because hundreds of people are in queue. We 
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always think of doing his puja on such days. In 2017, during his traveling to 

USA, he called us and asked us to demonstrate on a yoga Shibir at Anupam 

mission, Lakeland, FL. We were so happy thinking about the opportunity to 

have his proximity for 1 complete week. But our happiness reached to its 

pinnacle when we found that one of the days was GuruPurnima. We were 

overwhelmed. The most memorable day of our life, when we did his pooja, 

chanting, aarti and spent the whole day with him.During that trip, we also led 

Swamiji for Bhiksha to my friend Devang Patel’s home whose elder son used to 

go for fishing. Swamiji’s Satsang and words of wisdom appealed his tender 

mind. After few days, Devang called me and told that his son has quit fishing. 

What a miracle. I witnessed, how just one darshan can change life. 

Swamiji is Mystic and truly Divine. I am not sure whether he is God in 

human body or God’s messenger, but for us he is the source of our life energy. 

Pranams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tap on blue text to go to the section 193 | P a g e  

The Happiness Yoga’s Guru 
Smt. Sunita Shah 

thehappinessyoga@gmail.com 

Sashtanga Pranams on Lotus Feet of H.H. Shri Swamiji Maharaj, 

He is mystic, he reads the mind. For sure, I have personally experienced 

this many time. My first experience was during my first yoga Shibir as a 

volunteer right after my YTTC. As I was able to do headstand and its variation, I 

was thinking that how nice if I can get an opportunity  to showcase such an 

advance posture. Just in less than  10 minutes Swamiji called out my name 

from the stage. When I went up there, he asked me to perform headstand. I 

left agape. Another Shibir in few months, I was imagining of my singing on 

stage and Swamiji asked me to hold the mic for invocation prayers. Third 

event, at our home during his first padharamani, I wanted to keep some 

everlasting memory of him in my home and he suddenly call me to bring 

‘Kumkum’ and a piece of cloth. He voluntarily gave impression of his feet 

without having me said that by words…what a mystery. I have number of 

similar experiences with him. 

My life got a new direction when I first came to ashram in 2012 to 

become a yoga teacher. At that time, I did not know even a single posture. On 

inquiring, Pancholimama asked me to join beginners’ class and I started the 

very next day. I joined YTTC in May 2012. The day came when Swamiji was 

going to start ruling my life. When I reached Ashram on earlier evening, I came 

to know that there would be a practical exam on the next day and Swamiji 

himself would take the exam. Only those who pass will continue the rest of the 

training and those who fail will go back. I was so nervous as I was not able to 

perform Chakrasana at all. I tried hard the whole night but couldnot succeed. 

Fearfully, I went for test and when my turn came, Swamiji asked me to do it 
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with grace. Surprisingly, the first time ever in my life, I did a perfect Chakrasana 

under the eyes of Swamiji. My mind was not ready to accept how that magic 

happened. It was just a beginning of my journey with his miraculous 

experiences. 

Swamiji is always very strict during the YTTC and truly pours his whole 

heart in rubbing the stones to shine them out as diamonds. I was fortunate 

one, he trained us so hard that till today I enjoy the grace of my practice. With 

his blessings, I got an opportunity to serve regularly in the beginners’ batch 

with Sonalmam, right after the YTTC. While volunteering in the yoga shibirs, he 

always calls me on stage to demonstrate variations of headstand. He always 

quotes me as an inspiration to other ladies in the class. I have always felt so 

much blessed and blissed. The grace continued to me when he surprisingly 

included me in Ashram’s Yoga DVD. It was predetermined that only boys will 

perform in that video. I just went to support them with some food during the 

video shooting and surprisingly Swamiji asked me to perform headstand in that 

video. I was not even prepared for that. But Swamiji, you know, just by his 

eyes, things change and again I became one of the luckiest yoginis on this 

planet. He also included me for performances in many episodes of “JivanYog” 

TV series of DD Girnar. 

My most memorable event of life is Gurupurnima , 2017 with Swamiji. 

As Shaishav mentioned in his offerings, we were extremely lucky that Swamiji 

fulfilled our wish of Charan-seva that day. 

Swamiji’s compassion, wisdom, knowledge, speech, and vibrance have 

amazed people around the globe. Let me share you a nice experience of his 

glowing radiance. We run yoga centres in Ahmedabad as well as in Virginia. In 

2017,when we first time organized Swamiji’s yoga Workshop in our Lorton, VA 

centre, people did not know much about him. We used to sing the glory of our 
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guru, but people do not really get impressed unless they experience by 

themselves. We were confident that things will change when they see Swamiji 

and it happened. As soon as people attended the first session, they started 

rushing to us begging for Swamiji’s “Padharamani” at their home. A group of 

regular practitioners who were helping us for the event management now 

completely turn around as stronger devotees of Swamiji and they were all 

revolving around him the whole day. They took leave from their jobs for a 

week, which is quite rare in America. And practically, we had to take Swamiji at 

least 3-4 places for home Satsang every single day. The same is continued till 

today, every year during his visit to Happiness Yoga Centre, Virginia, people 

waits for his Darshan and Satsang. 

Swamiji’s glories are endless. We are very much lucky to have his lotus 

feet in our hearts and lives. Ever in service of Gurudev. 

DandvatPranam 
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I feel Sivanand Ashram – My Home  
Dr. Gaurangi Patel 
Tampa, fla. USA  

Om namo Narayan, 

Dear friends and disciples of swamiji, Swamiji is coming to Tampa since 

2000. Swamiji  is very committed, disciplined and loving person. He is very 

particular and organized person. we had first yoga camp at Hindu temple of 

Florida. Morning sessions were yoga and pranayama and evening lectures. He 

is an excellent orator, he has immense knowledge of human anatomy and 

physiology. He teaches yoga scientific way. His way of talking  makes his 

lecture interesting for children. He has command on several languages. In his 

last visit during navratri, he gave lecture on  durgama, ambamas amazing 

strength.  

I have lost my parents, since then I always feel that sivanand ashram is 

my home. When ever I visit swamiji is always very welcoming. My aunt late 

Shri Urmila Ben chimanbhai Patel was also very fond of swamiji. We both will 

go for shivpuja and astlakshmi pooja. My mother in-law late Nirmalaben Patel 

also loved to come for pooja. Swamiji’s blood donations camps and food 

distribution to disadvantaged Children is remarkable. I am so fortunate to host 

swamiji and receive his blessings.  

May god give him healthy and happy life.looking forward to celebrate 

100 th birthday of swamiji. 

Namaste. 
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Blessed by Pujya Swamiji 
 
Ms.Poonam Gupta 
Director 
Universal Spirit Yoga 

 

Universal Spirit Yoga center was blessed by Pujya Swamiji’s visit on Sep. 

15th. Swamiji beautifully explained how self-reflection on all our thoughts and 

actions is important to living at a conscientious level. How our actions impacts 

and have a chain reaction on the entire universe. Self-reflection helps us 

physically as well as spiritually. Swamiji blessed and shared the simple meal 

prepared by the devotees. Everyone enjoys and appreciates his sense of 

humor, his simplicity and humility. 
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Nectar Outpouring Swamiji 
 

Sri Dhavalbhai Trivedi 
Houston, TX 

 

At sanatan Shiv Shakti Mandir (Houston) H.H. Swamiji addressed the 

devotees on the subject of sixteenth chapter of Srimad Bhagwad Gita – “Divine 

& Demonic Natures.”  It was a nectar outpouring by Pujya Swamiji. It was 

indeed a blessed experience for all. 
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True Karma Yogi 
 

Sri Hari Ragwacharlu 
Milwaukee, WI 

 

                Pujya Swamiji is the embodiment of the teachings of Holy Master Sri 

Swami Sivanandaji Maharaj. He is a tireless karma yogi who utilizes every 

second of his day in rendering the highest service to Mankind. 
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Store House of Knowledge 
 

Mr. Santanu Bhabani 
and Ms. Chitra 
Charlotte, NC USA 

 
Pujya Swamiji’s presence and discourses to adults and children in 

Charlotte were very inspirational, lively and delivered lots of love to his 

admirers. 

On the first evening, during Satsang Pujya Swamiji told stories in such 

simplicity, specifically to the children about openness of mind and how 

parent’s life reflects on children. It touched everyone’s heart. He showed he 

loves no matter whether they are sick, disable or different race or religion, 

they are all children under one God. He taught the fragrance of inner soul, to 

have love in the heart and pray for all. 

On the second evening, Pujya Swamiji discussed holistic healing in 

“Palmetto Medical Center” Senior Citizens, doctors Buddhist monks and 

people from Laos attended Buddhist monks performed Buddhist prayer. 

Swamiji had audience practice Pranayam and Omkara with him. He taught how 

to meditate and dive deep in the ocean of heart by sitting straight, with 

crossed leg (Padmasan) like Lord Buddha, chanting of Omkar and how this 

simple steps help to heal the disease,  stay healthy, strong and young. He left 

Charlotte with the pearls of peace, bliss and hope for the best.    

 It was very busy two days of schedule for Pujya Swamiji at Charlotte but 

he never looked tired, always looked bright, cheerful and full of energy, a 

storehouse of knowledge. His expression was so kind and joyful to observe any 

time of the day. It helped me to understand the path of happiness & power of 

the soul. I am happy that Pujya Swamiji came to our home and blessed us. 
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Healing Blessings 
Ms. Nartan Shah  
San Jose,CA 

 

Namo Narayan!! Swami Adhyamanandji's stay at San Jose from (June 21 

- June 24), CA was a wonderful experience for all of us. Swamiji has touched 

everyone who has attended his lectures, pravachans out here. Swamiji had 

made sure that his Satsang discourses are audience-specific and made 

interesting for the audience. 

Swamiji had made sure that his visits include my dad in a nursing home, 

who has been in recovery from his cancer treatment. My Dad was bedridden 

for quite some time but Pujya Swamiji's prayers and HIS healing blessings 

brought him to come to Mandir for Satsang with us, Amazing! heart touching 

for our family! I was impressed by Swamiji's punctuality and commitment to 

his time and event. We were blessed to have him. 
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Tears Rolled Down 
 

Sri Dinesh Patel 
Bloomington,IN,USA 

 

H. H. Lama Geshe Kunga eyes flowed with tears at the end of two days 

Satsang and meditation in the early morning with Pujya Sri Swami 

Adhyatmanandaji at Kumbum Chamtse Ling (Buddha Temple) Temple in 

Bloomington Indiana. 

 There was good size of crowd came to listen to Pujya Swamiji. On July 

16, Swamiji gave a talk on 'Positive Tips For Peace Of Mind'. It was an inspiring 

talk and everybody present was very attentive. Swamiji talked about how to 

control mind and explained thought process behind it from Hindu and Buddhist 

perspective. He also talked about life of Lord Buddha. On July 17, Swamiji gave 

a talk on the subject of 'Meditation - the only Way to Peace'. Swamiji also 

conducted meditation at the Tibetan Mongolian Buddhist Cultural Center in 

the main Temple in front of the Hugh Buddha Shrine. At the end there was one 

on one meeting and Prasad was distributed. We all are thankful to Swamiji and 

all the people involved in organizing this tour. Hope he visits again. Thank You.  
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Precious Pearls of Wisdom 
 

Sri Ajitbhai Kothari 
President Sanatan Mandir 
Parsippany, NJ 

 

Pujya Swamiji arrived at our temple on Sunday, July 10 at 7 pm for the 

program starting at 7:45 pm. I arrived a few minutes later and found Pujya 

Swamiji already sitting on his asana. 

We all know how particular he is about timing. The topic for the satsang 

was Bhagwat Gita chapter 6th “Dhyan Yog”. He started with last verses of 

chapter 2nd selected verses from chapter 3rd to build proper background for 

chapter 6th. The subject matter continued to build as we moved into 

subsequent discourses on July 13, 14 and 15. 

 His knowledge of the subject, communication skills and melodious voice 

are exemplary. Everyone in the audience enters into a sort of trance where 

they are fully immersed into the divine nectar that is flowing. His sense of 

humor and use of everyday examples make difficult spiritual subjects much 

easier to understand. He has a unique ability to put everyone at ease by 

conversing in their mother tongue and showing genuine interest in their 

personal welfare. 

 Since this year is a special centenary celebration of his Gurudev – Swami 

Chidanandji –he related many incidents from his interactions with his Gurudev 

to explain how his Gurudev lived Gita and Upanishads in his day-to-day life as 

he encountered various situations. We found this narration to be the highlight 

of the discourses since we had no prior knowledge of Pujya Gurudev’s 

personality traits and his deep compassion and love for every living organism 

around him. 
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 The morning yoga sessions were a huge success as people filled up the 

hall before 7 am. Pujya Swamiji meticulously organized the asana and 

pranayam sequence for all four days to ensure full coverage of the subject. He 

emphasized the medical rationale for the asanas and implored everyone to 

begin a regular daily practice to derive most benefit from these practices. He 

also unveiled a new DVD of yoga asanas recently developed at the ashram in 

India. 

 Overall, the program was a huge success and the local community 

members around Parsippany were able to derive precious pearls of wisdom 

from Pujya Swamiji’s vast knowledge. Pujya Swamiji is always welcome at Shri 

Sanatan Mandir every time he visits the US. 

 We would like to thank Pappu and Vimal Sodhani for hosting Pujya 

Swamiji during his stay here and Tejal Shah for providing overall coordination 

and direction to the NJ program.     
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Illness Vanished in Few Minutes 
 

Sri Deepakbhai Bakshi 

USA 

In 2016 I and my wife visited Sivanand ashram during Vibrant Gujarat 

program in Ahmedabad. I and my partner John and Maria also came from USA 

to open a stall in Vibrant Gujarat three days event. I talked to John and Maria 

to visit ashram and meet Swamiji. 

 They came to meet Swamiji on last day of event. I went to receive John 

and Maria at the car they arrived. Maria said that she had some food posion in 

food at dinner and she had diarrhea. Initially she denied coming in office of 

Swamiji, but I insist her that once she meets Swamiji he may show you some 

solution to her health. 

 We all three went to see Swami and sat in office to discuss way of life in 

USA. I told Swamiji about her health problem. Swamiji open the drawer and 

gave her bundi laddu. I became very worried coz as she had diarrhea and how 

she will digest this laddu. Swamiji looked at me and understood my concern 

from my face, and he said don’t worry she will be fine. She and John ate laddu 

and after few minutes we left swamiji’s office saying goodbye. 

 While they were about seat in car to go to their hotel, Maria said to me, 

Deepak my stomach upset gone away. She said do you think Swamiji did 

miracle with Laddu? I replied her that it is always surprise we find with 

Swamiji, I said to her that Yes. I do believe that he did miracle to go away your 

stomach pain. Also I said to her that I have heard many miracles did happen in 

past with devotees of Swamiji while living with Swamiji. 
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YOU, YOU AND ONLY YOU 
A devotee from USA. 

ॐ नमो नारायणाय 

HARI OM 

SWAMIJI, Have many many many returns of your 76th birthday. 

As far as my fainted memories can remember, before coming to USA you 

told me that "Yash, Bhagawan e apan ne bau badhu apyu che", and now when 

I think back upon your words then I do agree with you that indeed God has 

given me so many things, but from all of those things, if I were supposed to 

choose the single most precious thing that God has ever given to me is 

absolutely YOU, YOU AND ONLY YOU. 

I don't have been good shishya of yours, and I do accept this fact without 

any obligations and hypocrisy. Even I lack a lot when it comes to have enough 

Faith in you, but among all of these, the only thing that I know is that I LOVE 

YOU. 

One thing that I strongly believe that my very own existence is only 

because of YOUR WILL. Without YOUR WILL, I have no existence at all. All that I 

was, I am and I can ever be, is only because of YOUR WILL. Without YOUR 

WILL, I can't even breath. I inhale because of YOUR WILL, I retain because of 

YOUR WILL and I exhale YOUR WILL only. It is YOUR WILL that has created me 

and is preserving me. Everything that I have possessed, I am possessing now, 

and I will ever possess in future, is because of YOUR WILL only. Everything that 

I ever was, I am, and I ever will be, is because of YOUR AND YOUR WILL ONLY. I 

strongly believe that nothing in the entire creation is ever possible without 

YOUR WILL. Anything can't even move a bit without YOUR WILL. 
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And with that being said, whatever I have done, I am doing and I will 

ever do by my mind, body and by all of the tools from which anything can be 

done by me, any thought and action it was, it is and it will be done with or 

without ahankar, with or without knowing, with or without intentions, with or 

without being conscious about it, MY BELOVED GURU, I offer all those to YOUR 

LOTUS FEET.  

कायेन वाचा मनसेज्ञन्द्रयैवाि 
बुद्धध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात ्। 

करोनम यद्यत्सकलं परस्मै 
गुरुवरायेनत समपियानम ॥ 

Once again, thank you very much for each and everything that you have 

given to me. I WAS YOURS, I AM YOURS, AND I WILL ETERNALLY BE YOURS AND 

ONLY YOURS. 

ॐ नमो नारायणाय 
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"Wow" - How can I express my feelings!   

 

Mr. Paul Wolff  
Birmingham, Alabama 

 

               " I had the wonderful pleasure of attending the yoga classes 

conducted by Swami Adhyatmanada at the Hindu Temple & Cultural Center in 

Pelham. I practice yoga on a regular basis in the Birmingham (Alabama) area 

and getting to the opportunity to take yoga classes instructed by Swami 

Adhyatmanadaji has been one of the high points to this date. It had to describe 

in words but this will offer some insight. It was a wonderfully exhilarating, 

invigorating, and spiritually uplifting experience. WOW!" 
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In the Moments of Silence with Swamiji  
 

Ms. Myra Romero 
Yoga Teacher  
Ruidoso, New Mexico 
 

" Jai Shree Krishna! On Oct 14th, we had another wonderful day. We had 

a yoga class in the morning and the second yoga class at night, with over thirty 

people. We also had a short sitar concert by candlelight. Swamiji had us sit in 

meditation and sink us into the music. And as Swamiji said, we went into the 

Self, beyond cause and effect. I am so blessed to have him here. I am soaking 

up his presence and I feel so full. And I am happy to see my students having 

the same experience."  
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An Icon of Inspiration 
 

Yoga Attendees  
Kul -Kamal Yoga School 
Tomas River, USA 

 

“Swamiji's words and spirit will be with me forever”.........“Listening to 

the teaching style and stories Swami-Ji has shared, I feel the Love of God 

blossoming in me."...........“My life has profoundly changed for the 

better.”........“It has truly been an honor to have the experience of learning 

from Swami-Ji… It has also been amazing to experience his beautiful gift of 

chanting with such intricate intervals.”.................“Being in His presence brings 

feelings of love, kindness, calmness”… “his knowledge, history and experience 

allow me to walk away with the tools I need to continue my journey toward 

becoming a Yogi.” 
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Swamiji’s Visit to Sylvania 
 

Sylvania/ Toledo 

Devotees 

Swamiji graced us in Sylvania/Toledo with his presence over the course 

of past three days. “Pearls from the Mahabharat” were the topic of discourse 

starting Thursday 24th July ending on July 27th. The discourse in English were all 

attended and we were all enthralled with the stories from Mahabharat along 

with wisdom and message contained within. Yoga workshops were also well 

attended and started each morning at 7 am. With his natural charismatic 

ability to connect with each participant, we were educated, entertained, 

enraptured and encouraged all at the same time. A special meeting session 

was held mid-day on Saturday July 26th mid-day specially for teenagers. In a 

classroom Swamiji had a discussion with our children and shared his thoughts 

for success and achieving excellence in their student life. Saturday ended with 

a lovely satsang session at residence of Dr.Bina and Mr. Rajesh Laungani with 

excellent vocal, harmonium and tabla.  

Performance by a mix of adults and children from several families. The 

only wish we had during this visit was – we wish we had some books and DVD’s 

that people were asking for, but were unavailable. After Swamiji left for the 

airport, the first thoughts in our minds were – what might be the dates for 

Pujya Swamiji’s visit next year. 
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श्री अध्यात्मानन्द्दाष्टोत्तरशतनामावनल  
रचनयताः श्री चंरकांत दज्ञक्षणी 
संस्कृत अनुवादकः श्री चंरवदन व्यास 

१ ॐ अध्यात्मज्योतय ेनमः 
२ ॐ सन्द्तनशरोमणय ेनमः 
३ ॐ भिकवःे नरनसंिस्य कुलदीपकाय नमः 
४ ॐ गुरुसमर्पिताय नमः 
५ ॐ िाननने नमः 
६ ॐ प्रसन्द्नवदनाय नमः 
७ ॐ मिायोनगन ेनमः 
८ ॐ व्यविारदक्षाय नमः 
९ ॐ कालिाय नमः 
१० ॐ आदशिनशष्यरत्नाय नमः 
११ ॐ पारदशिकाय नमः 
१२ ॐ प्रेरणामतूिय ेनमः 
१३ ॐ सततकायिरताय नमः 
१४ ॐ ब्रह्मर्वदे नमः 
१५ ॐ र्वदषेु नमः 
१६ ॐ सन्द्तजीवाय नमः 
१७ ॐ परमनसद्धाय नमः 
१८ ॐ अवताररणे नमः 
१९ ॐ पर्विाय नमः 
२० ॐ धयैिवते नमः 
२१ ॐ ननरानभमाननने नमः 
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२२ ॐ प्रेममतूिये नमः 
२३ ॐ परोपकाररणे नमः 
२४ ॐ सहिष्णव ेनमः 
२५ ॐ मिते नमः 
२६ ॐ समपिणमतूिये नमः 
२७ ॐ गनतशीलाय नमः 
२८ ॐ सत्यमागिदशिकाय नमः 
२९ ॐ सरलाय नमः 
३० ॐ सिजाय नमः 
३१ ॐ सौभयाय नमः 
३२ ॐ ननमािननने नमः 
३३ ॐ सतकािय नमः 
३४ ॐ सेवापरायणाय नमः 
३५ ॐ शाज्ञन्द्तदतूाय नमः 
३६ ॐ नररत्नाय नमः 
३७ ॐ ज्ञस्थतप्रिाय नमः 
३८ ॐ आदशिगुरव ेनमः 
३९ ॐ आनन्द्दसमरुाय नमः 
४० ॐ समरषे्ट नमः 
४१ ॐ ननमोिकाय नमः 
४२ ॐ ननष्कपटाय नमः 
४३ ॐ पारसमणय ेनमः 
४४ ॐ दीघिरषे्ट नमः 
४५ ॐ पणूिताग्रिीणे नमः 
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४६ ॐ प्राणदाि ेनमः 
४७ ॐ संस्कारसेचकाय नमः 
४८ ॐ शभु्रवणािय नमः 
४९ ॐ अनासियोगीन ेनमः 
५० ॐ सिजानन्द्दस्वरूपाय नमः 
५१ ॐ अभयप्रदाि ेनमः 
५२ ॐ अनकुभपाकि ेनमः 
५३ ॐ नतूनसजिनकि ेनमः 
५४ ॐ सविधमिसमभावकाय नमः 
५५ ॐ प्रकाशज्योनतधि ेनमः 
५६ ॐ र्वलक्षणस्मनृतशर्िधि ेनमः 
५७ ॐ देवाचिनतत्पराय नमः 
५८ ॐ औदारव्यर्ित्वधि ेनमः 
५९ ॐ रत्नपरीक्षकाय नमः 
६० ॐ सिस्ररज्ञश्मकाज्ञन्द्तयिुाय नमः 
६१ ॐ हदव्यजीवनसङ्घस्य र्वकासकि ेनमः 
६२ ॐ भागवताचायािय नमः 
६३ ॐ नशवपरुाणाचायािय नमः 
६४ ॐ वेदान्द्तं व्यविारे आनेि ेनमः 
६५ ॐ योगप्रचारकाय नमः 
६६ ॐ वेदान्द्तप्रसारकाय नमः 
६७ ॐ सङ्घटनकि ेनमः 
६८ ॐ प्रगनतशीलर्वचारधि ेनमः 
६९ ॐ अनशुासनर्प्रयाय नमः 
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७० ॐ अयाचकव्रतधि ेनमः 
७१ ॐ स्वच्छताग्रिीणे नमः 
७२ ॐ प्रखरराष्ट्रभिाय नमः 
७३ ॐ सनैनकप्रोत्सािकाय नमः 
७४ ॐ सनातनधमिप्रवतिकप्रचारकाय नमः 
७५ ॐ शतरिदाि ेनमः 
७६ ॐ सविकलाकुशलाय नमः 
७७ ॐ नकैभाषाभाषकाय नमः 
७८ ॐ अल्पननरास्वीकि ेनमः 
७९ ॐ उत्तमतपस्वीजीवनयापकाय नमः 
८० ॐ उत्तमसाहित्यसजिकाय नमः 
८१ ॐ कन्द्यापजूकाय नमः 
८२ ॐ उत्सवर्प्रयाय नमः 
८३ ॐ सविगुणसभपन्द्नाय नमः 
८४ ॐ वीयिवते नमः 
८५ ॐ नार्वन्द्यपणूािय नमः 
८६ ॐ सविर्वषयपटवे नमः 
८७ ॐ ननःस्वाथिसेवकाय नमः 
८८ ॐ ज्येष्ठानाम ्अवधानकि ेनमः 
८९ ॐ सकारात्मकाय नमः 
९० ॐ वकृ्षारोपणव्रनतन ेनमः 
९१ ॐ कैलासयार्िणे नमः 
९२ ॐ दवु्यिसनमिुसमाजकि ेनमः 
९३ ॐ सत्सङगर्प्रयाय नमः 
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९४ ॐ सन्द्तसाननध्येच्छुकाय नमः 
९५ ॐ अपवूिमेधाशिये नमः 
९६ ॐ दरररनारायणसेवकाय नमः 
९७ ॐ पथप्रदशिकाय नमः 
९८ ॐ बिुमखुीप्रनतभाधारकाय नमः 
९९ ॐ मौनलकर्वचारप्रेरकाय नमः 
१०० ॐ िानभर्िकमिसमन्द्वयकारकाय नमः 
१०१ ॐ यवुकेष ुसंस्कारसेचकाय नमः 
१०२ ॐ बिुजनहिताय नमः 
१०३ ॐ बिुजनसखुाय नमः 
१०४ ॐ र्वलक्षणप्रनतभाधारकाय नमः 
१०५ ॐ समाजोत्कषिकाय नमः 
१०६ ॐ प्रकृनतप्रेनमणे नमः 
१०७ ॐ भारतीयसंस्कृतेः सगुन्द्धप्रसारकाय नमः 
१०८ ॐ श्री अध्यात्मानन्द्दाय नमः 
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શ્રી અધ્યાત્માનન્દાષ્ટોત્તરશતનામાવલિ 
રચસ્તાઃ શ્રી ચાંરકાાંત દલક્ષણી 

િાંસ્કૃત અનવુાદકઃ શ્રી ચાંરવદન વ્્ાિ 

૧ ૐ અધ્્ાતમજ્્ોત્ ેનમઃ 
૨ ૐ િન્દ્તસશરોમણ્ ેનમઃ 
૩ ૐ ભતતકવેઃ નરસિિંહસ્્ કુલદીપકા્ નમઃ 
૪ ૐ ગરુિમસપિતા્ નમઃ 
૫ ૐ જ્ઞાસનને નમઃ 
૬ ૐ પ્રિન્નવદના્ નમઃ 
૭ ૐ મહા્ોલગન ેનમઃ 
૮ ૐ વ્્વહારદક્ષા્ નમઃ 
૯ ૐ કાલજ્ઞા્ નમઃ 
૧૦ ૐ આદશાસશષ્્રતના્ નમઃ 
૧૧ ૐ પારદશાકા્ નમઃ 
૧૨ ૐ પ્રેરણામતૂા્  ેનમઃ 
૧૩ ૐ િતતકા્ારતા્ નમઃ 
૧૪ ૐ બ્રહ્મસવદે નમઃ 
૧૫ ૐ સવદુર્ે નમઃ 
૧૬ ૐ િન્દ્તજીવા્ નમઃ 
૧૭ ૐ પરમસિદ્ધા્ નમઃ 
૧૮ ૐ અવતાદરણ ેનમઃ 
૧૯ ૐ પસવત્રા્ નમઃ 
૨૦ ૐ ધૈ્ાવત ેનમઃ 
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૨૧ ૐ સનરાલભમાસનન ેનમઃ 
૨૨ ૐ પ્રેમમતૂા્  ેનમઃ 
૨૩ ૐ પરોપકાદરણ ેનમઃ 
૨૪ ૐ િદહષ્ણવ ેનમઃ 
૨૫ ૐ મહત ેનમઃ 
૨૬ ૐ િમપાણમતૂા્ ેનમઃ 
૨૭ ૐ ગસતશીલા્ નમઃ 
૨૮ ૐ િત્માગાદશાકા્ નમઃ 
૨૯ ૐ િરલા્ નમઃ 
૩૦ ૐ િહજા્ નમઃ 
૩૧ ૐ િૌ્્ા્ નમઃ 
૩૨ ૐ સનમાાસનન ેનમઃ 
૩૩ ૐ િતકાા્ નમઃ 
૩૪ ૐ િેવાપરા્ણા્ નમઃ 
૩૫ ૐ શાસ્ન્દ્તદૂતા્ નમઃ 
૩૬ ૐ નરરતના્ નમઃ 
૩૭ ૐ સ્સ્થતપ્રજ્ઞા્ નમઃ 
૩૮ ૐ આદશાગરુવ ેનમઃ 
૩૯ ૐ આનન્દ્દિમરુા્ નમઃ 
૪૦ ૐ િમરષ્ટે નમઃ 
૪૧ ૐ સનમોહકા્ નમઃ 
૪૨ ૐ સનષ્કપટા્ નમઃ 
૪૩ ૐ પારિમણ્ ેનમઃ 
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૪૪ ૐ દીઘારષ્ટે નમઃ 
૪૫ ૐ પણૂાતાગ્રહીણ ેનમઃ 
૪૬ ૐ પ્રાણદાત્રે નમઃ 
૪૭ ૐ િાંસ્કારિેચકા્ નમઃ 
૪૮ ૐ શભુ્રવણાા્ નમઃ 
૪૯ ૐ અનાિતત્ોગીન ેનમઃ 
૫૦ ૐ િહજાનન્દ્દસ્વરૂપા્ નમઃ 
૫૧ ૐ અભ્પ્રદાત્ર ેનમઃ 
૫૨ ૐ અનકુ્પાકત્ર ેનમઃ 
૫૩ ૐ નતૂનિર્જનકત્ર ેનમઃ 
૫૪ ૐ િવાધમાિમભાવકા્ નમઃ 
૫૫ ૐ પ્રકાશજ્્ોસતધત્ર ેનમઃ 
૫૬ ૐ સવલક્ષણસ્મસૃતશસ્તતધત્ર ેનમઃ 
૫૭ ૐ દેવાચાનતતપરા્ નમઃ 
૫૮ ૐ ઔદારવ્્સ્તતતવધત્રે નમઃ 
૫૯ ૐ રતનપરીક્ષકા્ નમઃ 
૬૦ ૐ િહસ્રરસ્શ્મકાસ્ન્દ્તયતુતા્ નમઃ 
૬૧ ૐ દદવ્્જીવનિઙઘસ્્ સવકાિકત્ર ેનમઃ 
૬૨ ૐ ભાગવતાચા્ાા્ નમઃ 
૬૩ ૐ સશવપરુાણાચા્ાા્ નમઃ 
૬૪ ૐ વેદાન્દ્તાં વ્્વહારે આનેત્ર ેનમઃ 
૬૫ ૐ ્ોગપ્રચારકા્ નમઃ 
૬૬ ૐ વેદાન્દ્તપ્રિારકા્ નમઃ 
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૬૭ ૐ િઙઘટનકત્ર ેનમઃ 
૬૮ ૐ પ્રગસતશીલસવચારધત્ર ેનમઃ 
૬૯ ૐ અનશુાિનસપ્ર્ા્ નમઃ 
૭૦ ૐ અ્ાચકવ્રતધત્ર ેનમઃ 
૭૧ ૐ સ્વચ્છતાગ્રહીણ ેનમઃ 
૭૨ ૐ પ્રખરરાષ્રભતતા્ નમઃ 
૭૩ ૐ િૈસનકપ્રોતિાહકા્ નમઃ 
૭૪ ૐ િનાતનધમાપ્રવતાકપ્રચારકા્ નમઃ 
૭૫ ૐ શતરતતદાત્ર ેનમઃ 
૭૬ ૐ િવાકલાકુશલા્ નમઃ 
૭૭ ૐ નૈકભાર્ાભાર્કા્ નમઃ 
૭૮ ૐ અલ્પસનરાસ્વીકત્ર ેનમઃ 
૭૯ ૐ ઉત્તમતપસ્વીજીવન્ાપકા્ નમઃ 
૮૦ ૐ ઉત્તમિાદહત્િર્જકા્ નમઃ 
૮૧ ૐ કન્દ્્ાપજૂકા્ નમઃ 
૮૨ ૐ ઉતિવસપ્ર્ા્ નમઃ 
૮૩ ૐ િવાગણુિ્પન્ના્ નમઃ 
૮૪ ૐ વી્ાવત ેનમઃ 
૮૫ ૐ નાસવન્દ્્પણૂાા્ નમઃ 
૮૬ ૐ િવાસવર્્પટવ ેનમઃ 
૮૭ ૐ સનઃસ્વાથાિેવકા્ નમઃ 
૮૮ ૐ જ્્ેષ્ઠાનામ ્અવધાનકત્ર ેનમઃ 
૮૯ ૐ િકારાતમકા્ નમઃ 
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૯૦ ૐ વકૃ્ષારોપણવ્રસતન ેનમઃ 
૯૧ ૐ કૈલાિ્ાસત્રણ ેનમઃ 
૯૨ ૐ દુવ્્ાિનમતુતિમાજકત્ર ેનમઃ 
૯૩ ૐ િતિઙગસપ્ર્ા્ નમઃ 
૯૪ ૐ િન્દ્તિાસનધ્્ેચ્છકા્ નમઃ 
૯૫ ૐ અપવૂામેધાશતત્ ેનમઃ 
૯૬ ૐ દદરરનારા્ણિેવકા્ નમઃ 
૯૭ ૐ પથપ્રદશાકા્ નમઃ 
૯૮ ૐ બહુમખુીપ્રસતભાધારકા્ નમઃ 
૯૯ ૐ મૌલલકસવચારપ્રેરકા્ નમઃ 
૧૦૦ ૐ જ્ઞાનભસ્તતકમાિમન્દ્વ્કારકા્ નમઃ 
૧૦૧ ૐ યવુકેર્ ુિાંસ્કારિેચકા્ નમઃ 
૧૦૨ ૐ બહુજનદહતા્ નમઃ 
૧૦૩ ૐ બહુજનસખુા્ નમઃ 
૧૦૪ ૐ સવલક્ષણપ્રસતભાધારકા્ નમઃ 
૧૦૫ ૐ િમાજોતકર્ાકા્ નમઃ 
૧૦૬ ૐ પ્રકૃસતપ્રેસમણ ેનમઃ 
૧૦૭ ૐ ભારતી્િાંસ્કૃતેઃ સગુન્દ્ધપ્રિારકા્ નમઃ 
૧૦૮ ૐ શ્રી અધ્્ાતમાનન્દ્દા્ નમઃ 
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ૐ 
પ્રાથાના! 
હ ેપ્રભ ુ! 

મને પ્રભ ુબનાવ. 

કે જેથી મને તારી પ્રભતુા મળે. 

ને મળે મને તારી કરુણા, ક્ષમા, ઉદારતા અને દ્ા. 

તારી ઉદારતા અને પ્રકૃસત પ્રત્ેનો તારો પ્રમે; 

તારી ક્ષમતા, ઓજિ, તેજ અને ગરુુતવ. 

આ બધુાં મને મળે જ; 

આ સિવા્ તારા ભાંડારમાાં જે કાંઇ હો્ 

સખુદ, િમદૃ્ધ અને શાાંસતપણૂા તે બધુાં જ મને આપ; 

અને પછી હુાં પ્રાથુ ંકે; 

આ પ્રાથાના િૌ કોઇ કરે, જેથી બધાને આ બધુાં જ મળે; 

અને સવશ્વ બને િવાંગ સુાંદર, પદરપણૂા બિ, 

તારુાં જ રૂપ, તારુાં જ સ્વરૂપ. 

ૐ શાાંસત 
- શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનદંજી 
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