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I 

 

 

અનુક્રમણીકા 

શ ું  આજીલન પીરવ પી, તઔટલીજ્ઞાન, ભનલીજ્ઞાન, લૈજ્ઞાનીઔ 
દ્ધતીન અભ્માવી અન ે અધ્માઔ યષ્ણ. યીણાભ ે ભાયાભાું 
લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ, યૅળનારીઝભની લીચાયધાયા પ્રખટી અન ે
ઔાાુંતયે લીઔાવ ાભી. લશેભ–અન્ત્ધશ્રદ્ધાની વાભ ે રડત અન ે
લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભના પ્રચાય તેભ જ તનેે રખત ું વાશીત્મ રકલા 
ફશાય ાડલાના ધ્મેમ વાથે, અભ ે ‘વ યત’ભાું  વન ે 1979ભાું 
‘વત્મળધઔ વબા’ની સ્થાના ઔયી. યૅળનારીઝભ, લૈજ્ઞાનીઔ 
અબીખભના પ્રચાયના એઔ બાખરુ ે ભેં લીલીધ લીમન ે
અન રક્ષીને નાનાુંભટાું  સ્તઔ રખમાું છ ેઅન ેપ્રઔાળીત ઔમાાં છ.ે એ 
યમ્યાભાું ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન’ એઔ રગ   સ્તીઔા છ.ે  

 ‘ખ જયાતભીર’ના લીદ્વાન ચચાટરી અન ેહૃદમસ્થ આય. 
ઔે. ભશેતાના વથલાયે બાઈશ્રી ખલીન્ત્દ ભારુએ ફે દામઔા શેરાું 
નલવાયીભાું ‘લીજ્ઞાન ભુંચ’ની સ્થાના ઔયી શતી. ત્માયથી અભાયી 
વાથે યૅળનારીઝભના પ્રચાયના અબીમાનભાું ણ ખલીન્ત્દબાઈ 
જોડામેરા છ.ે તે શાર એઔ દામઔાથી ‘યૅળનર’ લીચાયધાયાન ે

ભાયી આ પ્રથભ ઈ.ફ ઔના પ્રઔાળન ટાણે.. 
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અને ‘લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ’ને ભજફ ત ફનાલે તેલા ઔેટરાઔ નીલડરેા 
રેકઔના રેક, તેભના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ ય સ્ટ ઔયીને ગણું 
ભ લ્મલાન ઔાભ ઔયે છ.ે ‘યૅળનારીઝભ’ના પ્રચાયન ે લીસ્તતૃ, વભૃદ્ધ 
અન ેવફ ફનાલે છ.ે 

તેભની પ્રલૃત્તીના એઔ બાખરુે ઔેટરાઔ વભમથી        
શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જયના ભાખટદળટન અન ે વશામથી, 
ખલીન્ત્દબાઈએ ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળન’ના નેજા શેઠ યૅળનર 
 સ્તઔ અને અન્ત્મ ઉત્તભ  સ્તઔની ઈ.ફ ક્વ ફનાલલાન ું 

અબીમાન ળરુ ઔમ ાં છ.ે આ અબીમાન ક ફ જ આલઔાય ામ્મ ું 
છ ે અને એભણે પ્રઔાળીત ઔયેરી ઈ.ફ ક્વ વ્માઔણ ે લુંચામ 
ણ છ.ે તેભની ઉય આલતા પ્રતીબાલની વુંખમા અને રકાણ 
જોતાું તે પ્રતીત થામ છ.ે આ અબીમાનના બાખરુ ે
ખલીન્ત્દબાઈએ ભાયા ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન’ 
 સ્તીઔાનાું ઔેટરાુંઔ પ્રઔયણ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ ય ભ ક્માું 
શતાું. તે પ્રઔયણ ગણી પ્રળુંવા અને સ્લીઔૃતી ામ્માું અન ે
લીદેળથી આ  સ્તીઔાની ભાુંખ આલી; યન્ત્ત  ત્માું ભઔરલાન ું 
વય નશત ું. તેથી તેની ઈ.ફ ઔ ફનાલલાના પ્રસ્તાલ ણ 
આવ્મા. આથી આ રગ   સ્તીઔા શલે ઈ.ફ ઔના રુભાું યજ  થઈ 
યશી છ ેતેન ભને આનન્ત્દ છ.ે 
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ખલીન્ત્દબાઈના ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ભાયી આ રગ  
 સ્તીઔાન ેઈ.ફ ઔ તયીઔે યજ  ઔયી છ.ે ત ેશલ ેદળેલીદળેના વીભાડા 
ુંખી લીશ્વભાું પ્રવયળે, લુંચાળ ેએન ભને ગણ આનન્ત્દ છ.ે આ 
ઈ.ફ ઔ લાુંચીને લાચઔભીર, તાના પ્રતીબાલ જણાલે અન ે
લાચઔભીરને ભાયી આ રેકન–પ્રલૃત્તી ખભે, પ્રચાય ઔયલા જલેી 
રાખે, ત ભાયી ફીજી રગ  સ્તીઔાન ે ણ ઈ.ફ ઔભાું ઢાલાન 
પ્રમત્ન ઔયીળ ું. 

‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન’  સ્તીઔાને નીષ્ઔાભ– ઔેલ 
યૅળનારીઝભના પ્રચાયના શેત થી ‘ઈ.ફ ઔ’ભાું ઢાલા ભાટ ે
ખલીન્ત્દબાઈ ભારુ તથા ઉત્તભબાઈ ખજ્જયન શાદીઔ આબાય ભાન ું 
છ ું. 

 
ડૉ. ફી. એ. યીક 

154, વજ ટન વવામટી,  
ારે ઈન્ત્ટ, વ યત–395 007  

સેલફોન : 99241 25201  

ઈ.મેઈલ : bhanuprasadparikh@yahoo.com 

♦●♦ 
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II 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ખ જયાતભાું યૅળનારીઝભ – લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ું 
વભથટન અને પ્રચાય ભાટનેી ચલ છલે્ાું 35–40 લોથી 
ધીભે ધીભે ભજફ ત થતી જામ છ.ે રઔભાું લીલેઔફ દ્ધીમ ક્ત 

લીચાયધાયા તેભ જ અબીખભ જાખે ત ે ભાટ ે તેભન ે લશેભ, 
અન્ત્ધશ્રદ્ધા, રુઢીગ્રસ્તતાની ખાઢ નીરાભાુંથી જખાડલાની જરુય 
છ.ે આ વભસ્માન વાભન ઔયલા ભાટ ે અનેઔ ભાખો અન ે
વાધનભાું એઔ છ ેતે તેને અન રુ વાશીત્મ ઉરબ્ધ ઔયાલલ ું, 
ખ જયાતભાું આ દીળાભાું ઔાભ ઔયલાભાું વ યતની ‘વત્મળધઔ 
વબા’(સ્થાના 1979–80) ફશ  જ વક્રીમ છ.ે વબા તયપથી 
યૅળનારીઝભના પ્રચાય ભાટ ેથતા ઔામટક્રભને અન રુ વાશીત્મન ું 
પ્રઔાળન ઔયલાન ું વાશવ ઔયલાભાું ‘વાશીત્મ વુંખભ’, વ યતન 
વશઔાય અને સ્થાન ભકયે અને અગ્રેવય છ.ે લીલેઔફ દ્ધીલાદ, 
લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ લીળે રઔભાનવને ધાયદાય અવય ઔયે 
એલી રગ   સ્તીઔા રકલા ભાટ ે યૅળનર લીચાયધાયાના 

રગ   સ્તીઔા લીળ ે
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વભથટઔ તેભ જ તેના પ્રચાયભાું તાન પા નોંધાલલા ભાટ ે
વદા ઉત્વ ઔ એલા વાશીત્મ વુંખભના શ્રી નાન બાઈ નામઔે 
ફશ ભ લ્મ વ ચન ઔમ ાં શત ું. તભેનાું ફ ેવ ચન શતાું (1) વભાજભાું 
પ્રલતટભાન એઔાદ વભસ્મા ઉય આ રગ   સ્તીઔા રકામ. (2) 
આ રગ   સ્તીઔાન લીમ જાણી રઔને તે લાુંચલાન ું આઔટણ 
થામ અને એઔી ફેઠઔે જ ત ેલાુંચી જામ. 

શ્રી નાન બાઈના આ વ ચન અન વાય વાશીત્મ વુંખભ ે
2011ભાું ભેં રકેરી ાુંચ  સ્તીઔાન ું પ્રઔાળન ઔયલાન ું 

વાશવ ઔમ ાં. આ ાુંચેમ  સ્તીઔાને લાચઔ તયપથી 
ઉત્વાશપ્રયેઔ આલઔાય ભયો  છ.ે આથી પ્રત્વાશીત થઈને શ્રી. 
નાન બાઈના વ ચન અને આગ્રશને લળ થઈને ફીજી ચાય 
 સ્તીઔાન ું પ્રઔાળન ઔયલાન ું વાશવ ઔમ ાં છ.ે એ ચાય 

 સ્તીઔાની શ્રેણીભાું આ પ્રથભ પ્રઔાળન છ.ે આ 
 સ્તીઔાનાું રકાણને અભાયા ભીર ‘વત્મળધઔ વબા’ના 
શારના પ્રભ ક શ્રી વ મટઔાન્ત્ત ળાશે ધીયજથી લાુંચી ઔીભતી 
વ ચન ઔમાાં છ.ે તે ભાટ ે તેભન આબાય. યૅળનારીઝભના 
વાશીત્મના પ્રઔાળન ભાટ ેશમ્ભેળાું તત્ય એલા શ્રી. નાન બાઈ 
નામઔ અને ‘વાશીત્મ વુંખભ’ન ણ આબાય. 
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આળા છ ેઔે આ રગ   સ્તીઔા લુંચાળે અને રઔના 
ફુંધીમાય ભાનવને ઢુંઢલાભાું વપ થળે. 

–ડૉ. ફી. એ. યીક 
154, વજ ટન વવામટી, ાયરે ૉઈન્ત્ટ, વ યત 

વેરપન : 99241 25201 
ઈ.ભેઈર : bhanuprasadparikh@yahoo.com 
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આ એર માન અલઔાળભાું ભઔરલા ભાટ ે 

ઔમ ભન્ત્ર ઢલાભાું આવ્મ શળે?             
  ઔમા ભન્ત્રથી આ અલઔાળમાન ઉડાડલાભાું આવ્મ ું? 

 

♦●♦ 
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અનુક્રમણીકા 

‘રેકન ું ળીટઔ’ ઔૉરભભાું આની વુંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાું જ, તે રેકન ું ાન ું 
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1 

પ્રાસ્તાલીઔ 

 
મન્ત્ર, યન્ત્ર અને તન્ત્ર  

અનુક્રમણીકા 

ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્રને રઔફરીભાું ભન્ત્તય, જન્ત્તય, તન્ત્તય 
ઔશેલાભાું આલ ેછ.ે લીશ્વના દયેઔ પ્રઔાયના ધભટ તભે જ વમ્પ્રદામભાું 
તેભ જ જભેન ઔઈ સ્ષ્ટ ધભટ નથી એલી આદીભ 
જાતી(Primitive Tribe)ભાું ણ એઔ મા ફીજા રુભાું ભન્ત્તય, 
જન્ત્તયની પ્રણારીઔા પ્રલત ેછ.ે આણા શીન્ત્દ  ધભટભાું ત એલી 
ગણી ઔથા છ ેજ ેપ્રતીાદીત ઔયે છ ે ઔે જન્ત્તય, ભન્ત્તય, જ–
જાન ગણ ભશીભા અન ેપ્રતા છ.ે દા.ત. યાભામણભાું લારીમા 
ર ુંટાયાને નાયદ ભ નીએ ‘યાભ’ના ભન્ત્રન જા ઔયલાન ું ઔષ્ણ ું અન ે
લોના યાભભન્ત્રના જ–તથી લારીમ ર ુંટારુ લાલ્ભીઔી ઋી 
ફની ખમ. અને યાભામણની ઔથા આરેકી. જ–ત ઔયલાથી 
વીદ્ધી પ્રાપ્ત ઔયલાની, ધામ ાં પ ભેલલાની ગણી ઔથા છ.ે 
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શીન્ત્દ  ધભટભાું ત દયેઔ દેલ, દલેી, ગ્રશ અન ેભાતાજીના 
ાઠ ઔયલાના ભન્ત્ર છ.ે તેભની  જા–અચટના ઔેલી યીત ેઔયલી તનેાું 
તન્ત્ર, લીધી–લીધાન છ.ે શ્રી ઔૃષ્ણ ળયણમ્ ભભ ઔે ખામરી ભન્ત્રની 
યજ ભાા પેયલલાન, ‘ખીતાાઠ’ ઔયલાન નીમભ ગણા 
ચ સ્તણ ે ા ે છ.ે આણા વાધ , ફા –ફાલા ભન્ત્ર બણીન,ે 
ાણીને ‘લીર’ જ ફનાલી ળઔે છ.ે આ અબીભન્ત્રીત જ શલ ે
વાદ ું ાણી યશેત ું નથી એ જ જાતજાતની ળાયીયીઔ, વ્માલશાયીઔ 
ભ શ્ઔેરી, તઔરીપ ભાટને અક્વીય ઈરાજ છ.ે આ અબીભન્ત્રીત 
જના આચભનથી બરબરા ‘યખ’ દ ય થઈ જામ છ.ે નાણાઔીમ 
આપત ટ ેછ.ે આ ભન્ત્ર, તન્ત્ર ઔેલ શીન્ત્દ  ધભટભાું જ પ્રલતટભાન 
રુઢી છ ેએલ ું નથી. જનૈ ધભટના અન મામી શમ્ભળેાું ધ્માન યાક ેછ ે
ઔે, તેભના નીલાવસ્થાન જનૈ દેયાવયની નજીઔભાું જ શમ, યજ 
વલાયે ભાર એઔ વપેદ ઉયણું શેયીને  જા, ભન્ત્ર જા ઔયલા 
જલાન નીમભ. ફોદ્ધ વાધ  વતત ‘ફ દ્ધભ ળયણમ્ ખચ્છાભી’ન 
ભન્ત્ર ઢતા યશે છ.ે આલ ઔઈને ઔઈ જા ભન્ત્રન ઔભટઔાુંડ 
ખ્રીસ્તી, ઈસ્રાભ, ળીક દયેઔે દયેઔ ધભટભાું તેભ જ તભેાુંથી પ્રખટરેા 
વામ્પ્રદામીઔ પાુંટાભાું છ ે જ. વાભાન્ત્મત: આ જા ત ઈશ્વય, 
અલ્ાશ, ખૉડની પ્રાથટના– જા રુે, તેભની ભશેયફાની આળીલાટદ 
ભેલલા તેભ જ આ બખલાન આણને આત્તીભાુંથી ઉખાયે, 
વ ક, વમ્ત્તી આે તે ભાટ ેશમ છ;ે યન્ત્ત  આણે આખ જોઈળ ું 
ઔે આ ભન્ત્ર–તન્ત્રન ઉમખ દ શ્ભનન ું ઔાવ ઔાઢલા, ઔઈન ું 
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અનીષ્ટ ઔયલા, ઔૉટટ ઔચેયીના ઔેવ જીતલા ભાટ ેણ ઔયલાભાું આલ ે
છ.ે 

આ ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્ર રણેમ યચના એઔ ફીજા વાથ ે
અુંતખટત યીત ેવુંઔામેરી છ.ે મન્ત્ર ઔે તન્ત્ર, જન્ત્તય–તન્ત્તય ઔયલા 
ભાટનેા દયેઔ ઔભટઔાુંડભાું ઔઈને ઔઈ પ્રઔાયના ભન્ત્ર ત વુંઔામેરા 
શમ છ.ે 

આ ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્રની વ્મલસ્થા, યચનાન ું તેભાું યશેરા 
લૈલીધ્મન ું લીલયણ વભજ તી આી; છી આ યીતે ભન્ત્ર–તન્ત્રથી 
કયેકય ઔઈ ઔામટવીદ્ધી પ્રાપ્ત થતી જ નથી એ વભજાલલાન 
પ્રમાવ ઔમો છ.ે આ ભન્ત્ર–તન્ત્ર દ્વાયા આણી યીસ્થીતી, અન્ત્મ 
વ્મક્તી તભે જ વભસ્મા ઉય ઔુંઈ અવય ઔયી ઉજાલી 
ળઔાતી નથી જ. આજના મ ખભાું આણે વો આણા વ્મલવામ–
ઔાભખીયીભાું ફશ  વ્મસ્ત શઈએ છીએ એટરે આ ભન્ત્ર–તન્ત્રની 
ઝુંઝટ જાત ેઔયલાન વભમ ન શમ અન ેતેથી આ ઔભટઔાુંડ નાણાું 
આીને કાવ બ્રાષ્ઢણ– જાયી દ્વાયા ઔયાલલાની વ્મલસ્થા ણ 
લીઔવી છ.ે પ્રશ્ન એ ણ ઉજ ે છ ે ઔે ભાણવે તાની વભસ્મા 
ઉઔેરલા ભાટ ેજાત ેજ પ્રમત્ન ઔયલાના શમ ઔે તનેા ફદરે તે ફીજા 
ાવે ઔયાલે ત યીણાભ આલે કરુું? 

લી, નાણાું આી બાડ ે યઔેરા આ  જાયી તભાયા 
લતી ભન્ત્ર– જા કયેકય ઔયે છ ેકયા?  જાયીને કયેકય  છળ, 
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તાવળ ત જાણલા ભળે ઔે તે ઔળ ું ઔયતા જ નથી. ળા ભાટ ે
ઔયે? 

આણા તભાભ ધભટના ગ્રુંથભાું ભન્ત્ર–તન્ત્ર, ત, ાઠ, 
 જા દ્વાયા વભસ્મા ઉઔેર ભેલલા આત્તી ઔટઔટીભાુંથી શેભકેભ 
ફશાય નીઔી ખમાના, લયદાન ભલાની ઔથા છ.ે એટરે ઔઈન ે
ણ તનેી વભસ્મા ઉઔેર ભાટ ે આ ભન્ત્ર–તન્ત્ર ઔયલાની વરાશ 
આલાભાું આલે છ.ે ગણા ભાણવ તેભની વભસ્મથી એલા 
ગેયામેરા શમ છ ેઔે તભેન ેતભેાુંથી ફશાય નીઔલાન ઔઈ ઉામ, 
યસ્ત વ ઝત નથી. ત્માયે ‘રાગમ ું ત તીય; નશીં ત ત ક્ક’, આભ 
ઔયલાભાું ળ ું ન ઔવાન છ?ે એભ લીચાયી ભન્ત્ર–તન્ત્રન ઉામ 
અજભાલ ે છ.ે ભન્ત્ર–તન્ત્રના ભાકાભાું વડાઈન ે ગણા ભાણવ 
ક લાય થામ છ,ે છતેયામ છ,ે ભ કટ ફનાલામ છ.ે એલા અન બલ 
થલા છતાું ણ ભન્ત્ર–તન્ત્રન ઉમખ અટઔત ઔે ગટત નથી. 
એલ ું નથી ઔે ભાર અબણ, છી ફ દ્ધીલાા, ખયીફ, ગ્રાભીણ, 
ષ્ડી– રુ જ આ ભન્ત્ર–તન્ત્રના ઔાયસ્તાનભાું જોડામ છ.ે 
લાસ્તલભાું ત ેઔઈ ણ પ્રઔાયના બદેબાલ લખય તભાભ પ્રઔાય, લખટ 
ઔટીના ભાણવ જોડામ છ.ે 

અરે આ ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું ભાક ું ળ ું છ,ે તે ળાથી, ઔેલી 
યીતે અભરભાું આવ્મ ું અને શજી ચાર  યષ્ણ ું છ,ે તભે જ તેનાથી 
યીણાભ, વપતા, ઔામટવીદ્ધી ભલાની જ ેલાત, ઔથા છ ેતેભાું 
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કયેકય ળ ું, ઔેટર ું તથ્મ છ ેલખેયેન ું લીલયણ, લી્ેણ ઔયી ભન્ત્ર–
મન્ત્ર–તન્ત્રની નીયથટઔતા, અલૈજ્ઞાનીઔતા વભજાલલાન આ 
 સ્તીઔાભાું પ્રમાવ ઔમો છ.ે આણાભાું વાદી વભજ છ ેઔે શજભાું 
તયલ ું શમ ત શજભાું ઔ દઔ ભાયી ડલ ું જ ડ.ે તયલાન ભન્ત્ર ઔે 
તયલાની યીતન ું યટણ ઔયલાથી ‘તયતાું’ ન આલડ.ે નાણાું ઔભાલા 
શમ ત ઔાભ–ભશેનત ઔયલી જ ડ.ે નાણાન ભન્ત્ર ફરલાથી ઔે 
રક્ષ્ભીની  જા, તન્ત્ર ઔયલાથી નાણાું લયવતાું નથી જ. આતુંઔલાદીન ે
દ ય ઔયલ શમ ત એન ે ભાટ ે ‘ભાયણભન્ત્ર’ ફરલાથી ઔે ઔા 
જાદ , ટ ચઔ ઔયલાથી તને લા ણ લાુંઔ ન થામ. ફાઔની 
ભાુંદખી તનેી નજય ઉતાયલાથી ન ભટ;ે તફીફી ઉચાય જ ઔયલા 
ડ.ે આભ બરે, આણે આણી ધભટ, વુંસ્ઔૃતી અન વાય ભન્ત્ર, 
તન્ત્ર, મન્ત્ર ઔયીએ; યન્ત્ત  તથેી ઔઈ ઔામટ વપ થામ જ નશીં. આ 
વભજાલલાન પ્રમાવ આ  સ્તીઔાભાું ઔમો છ ેતે વભજો અન ેજાત 
ભશેનત ઔય. 

 

♦●♦ 
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2 

ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રની લીબાલના  

 
ભન્ત્ર, મન્ત્ર અન ેતન્ત્રનાું લીધી–લીધાન 

અનુક્રમણીકા 

આ ભન્ત્રના ળાષ્ડને અુંગ્રજેીભાું Hemastrology ઔશે 
છ.ે ભન્ત્ર, મન્ત્ર અન ે તન્ત્ર રણેમ ક્રીમા અન્ત્તખટત યીતે, 

યસ્ય આ્ેી છ.ે ભન્ત્રચ્ચાય એઔરા સ્લતન્ત્રણે થઈ 
ળઔે છ;ે યન્ત્ત  મન્ત્ર તભે જ તન્ત્રના ઉમખ વાથે ત ે
વમ્ફન્ત્ધીત લીળીષ્ટ ભન્ત્ર વુંઔામેરા છ,ે અન ે આ મન્ત્ર–
તન્ત્રની ક્રીમા ભન્ત્રના ઉચ્ચાયની વાથે થામ છ.ે 

ભન્ત્રન વમ્ફન્ત્ધ આુંતયીઔ આત્ભા, ચતેના વાથ ે છ.ે 
મન્ત્રન વમ્ફન્ત્ધ ઔઈઔ તત્ત્લન ું વજ ટન ઔયલા વાથે છ.ે તન્ત્રન 
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વમ્ફન્ત્ધ ઔઈ ચક્કવ પ્રઔાયની ક્રીમા ઔયલા વાથ ે ઔે ચક્કવ 
અવય ઉબી ઔયલા વાથ ેછ.ે 

ભન્ત્રન વમ્ફન્ત્ધ યટણ, વતત ઉચ્ચાયણ દ્વાયા ઉજાટ ળક્તી 
ભેલલા ભાટ ેછ.ે 

મન્ત્રન અથટ ઔુંઈઔ આમજન, મજના, યચના ઔયલા વાથ ે
છ.ે 

તન્ત્રન અથટ ઔુંઈઔ અભર વ્માલશાયીઔ પ્રમખ, ઔઈઔ 
ચક્કવ શેત , ઔામટ, વીદ્ધ ઔયલા વાથ ેછ.ે 

આભ, Enegry–ઉજાટ, Planning–આમજન અન ે
Execution–અભર, ઔામટવીદ્ધી આ રણેમ ઔામો અન ક્રભે ભન્ત્ર, 
મન્ત્ર અન ેતન્ત્રના શેત  છ.ે 

ભન્ત્ર (Mantra) 
ભન્ત્ર એટરે ‘એઔ ઔે લધાયે અક્ષય ળબ્દન વભ શ’ જને ું 

યટણ ઔયલાભાું આલ ે છ.ે આ ભન્ત્રના ળબ્દના ધ્લનીથી શલાભાું 
સ્ન્ત્દન, ભજાું ઉત્ન્ન થામ છ.ે આ ધ્લનીનાું સ્ન્ત્દન, ભજાું 
આધ્માત્ભીઔ પ્રઔાયના શમ છ ે એલ ું ભનામ છ.ે આ ભન્ત્રના 
એઔધાયા યટણથી ઉત્ન્ન થમેરાું સ્ન્ત્દન ભન્ત્ર ફરનાય વ્મક્તી, 
બક્તભાું ત એઔચીત્ત–એઔાગ્રતા ઉજાલ ેછ,ે લધાયાભાું સ્ન્ત્દનની 
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શલા લાતાલયણન ેણ લીર ફનાલ ેછ.ે આ ભન્ત્રના ાઠ ઔે યટણ 
એઔરદઔર વ્મક્તી ઔયે અથલા વભ શભાું ણ થામ છ.ે ઔેટરાઔ 
ભન્ત્રભાું ભાર ભ કાઠ શમ છ.ે ઔેટરાઔભાું ભન્ત્રચાય વાથે લીધી–
ઔભટઔાુંડ ણ જોડામેરાું શમ છ.ે જ દા જ દા પ્રઔાયની વભસ્મા, 
જ દા જ દા પ્રઔાયના શેત  ભાટ ેજ દા જ દા પ્રઔાયના ભન્ત્ર શમ 
છ.ે આલા દયેઔ ભન્ત્રન ું ઉચ્ચાયણ, યટણ, ઠન ઔેલી યીતે ઔયલ ું, 
ઔણ ઔયી ળઔે, ઔના ભાટ ેપ્રતીફન્ત્ધ છ,ે ળા ભાટ ેઔયલ ું, તેના લીળ ે
ગણા ઔીસ્વાભાું લીખતલાય નીમભ, વ ચન ણ જોલા ભે છ.ે 
આલા ભન્ત્રન ું ળાષ્ડ શીન્ત્દ , ઈસ્રાભ, ખ્રીસ્તી, જનૈ, ફોદ્ધ– તભાભ 
ધભોભાું યશેર ું છ.ે Man(ભન્) એટરે Mans, Mind, ભન, ચતેના, 
આત્ભા, ભને Tra(ર) એટરે Trayite એટરે ભ ક્ત ઔયલ ું. યીલતટન 
વુંક્રભણ ઔયી ળઔલાની ળક્તી. ભન્ત્ર એ બ્રષ્ઢાુંડ (Cosmos)ભાું 
યશેરી આધ્માત્ભીઔતા, દૈલી તત્ત્લને જખાલે છ,ે પ્રખટાલે છ.ે 
ધ્લનીનાું ભજાું, સ્ન્ત્દન દ્વાયા પ્રફ પ્રબાલ ાડી ઈચ્છીત 
યીલતટન રાલલાની ક્ષભતા ધયાલે છ.ે જભે ઔે ખામરી ભન્ત્ર.... 

મન્ત્ર (Yantra) 
મન્ત્ર એટરે ચીત્ત, ભાનવીઔ જખતભાું સ્ન્ત્દન ઉજાલી 

ચીત્તને વભતર ફનાલી ળક્તીળાી ફનાલલા ભાટનેી પ્રલૃત્તી. 
મન્ત્ર એટરે વાધના પ્રક્રીમા, લી્ેણ ઔે વું્ેણ જને ે ઔઈઔ 
યચના, ફન્ત્ધાયણ શમ છ.ે જભે ઔે, શ્રી મન્ત્ર. આ મન્ત્રન ે
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બોભીતીઔ આઔાય ડીઝાઈનભાું ભ ઔી બોભીતીઔ, લાસ્તલીઔ સ્લરુ 
આલાભાું આલ ેછ.ે મન્ત્રભાું ચયવ, રીઔણ, લત ટ તભે જ જાત 
જાતની ડીઝાઈન ખઠલામેરી શમ છ.ે મન્ત્ર યચનાભાું ભ ઔેરા જાત 
જાતના આઔાય ઔઈઔન ે ઔઈ ળક્તી (Power)ન ું પ્રતીનીધીત્લ 
ઔયતા શમ છ.ે આ મન્ત્ર એ બ્રષ્ઢાુંડભાું યશેરી લૈશ્વીઔ ળક્તી 
(Cosmic Power)નાું પ્રતીઔ છ.ે 

તન્ત્ર (Tantra) 
 તન્ત્ર એટરે ઔભટઔાુંડ ક્રીમાલીધી, જ ે એઔ ધ્માન, 
એઔાગ્રતાથી ઔયલાભાું આલે ત તનેાથી વભસ્માભાુંથી છ ટઔાય 
ઉઔેર પ્રાપ્ત થામ છ.ે આભ તન્ત્રલીદ્યા જને ે ગ્રાભીણ બાા, 
રઔફરીભાું ઔાભણ, ટ ભણ, ટ ચઔા ઔશેલાભાું આલ ે છ,ે તેન 
ઉમખ યજફયજના વ્મલશાયભાું થામ છ.ે આલા ટ ચઔા, ઔાભણ, 
ટ ભણ ઔયલાથી આત્તી ટે છ.ે દા.ત.; નજય રાખી તેની 
અવયને દ ય ઔયલાની લીધી, ફાયણે રીંફ –ભયચાું રટઔાલલાું 
લખેયે.... 

 તન્ત્ર, તન્ત્રલીદ્યાન વમ્ફન્ત્ધ ઔા જાદ (Black Magic) 
વાથે ણ છ.ે જભે ઔે બ લા–બખત જ ે ધ ણે છ,ે ડાઔરાું લખાડ,ે 
જાતજાતના ચનેચાા ઔયે, ઔુંઈઔ ઔાભણ–ટ ભણ ઔયે. આભ ઔયલાભાું 
અન્ત્મ વ્મક્તી ઔે યીસ્થીતી ઉય પ્રબાલ ાડલાન શેત  શમ છ.ે 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            22 

 

તન્ત્રલીદ્યા એલી આધ્માત્ભીઔ તભે જ ૈળાચીઔ પ્રક્રીમા છ ેજ ેથઔી 
ભાણવ તાની જાતને જાતજાતની વભસ્મા, આત્તીભાુંથી 
ફશાય ઔાઢલાન, યક્ષણ ભેલલાના ઉામ ળધ ેછ.ે 

 ભન્ત્ર(Mantra), મન્ત્ર(Yantra), તન્ત્ર(Tantra) આ રણ 
ળબ્દ ભટ ેબાખે એઔ વાથે ઉચ્ચાયામ છ.ે આ રણેમની લચ્ચ ેફશ  
જ ભશત્ત્લન નશીં એલ, પ્રક્રીમાન બદે અન ે અથટબેદ ણ છ.ે 
ગણા પ્રવુંખભાું ભન્ત્ર, તન્ત્ર, મન્ત્રન પ્રમખ એઔ વાથે ણ થામ 
છ.ે તેભ જ ગણીલાય માટમ ેએઔને સ્થાન ેફીજાન ઉમખ થામ 
છ.ે આભ ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્ર યસ્ય આ્ેી, એઔફીજાભાું છા 
લત્તા પ્રભાણભાું પ્રવુંખ ેપ્રવુંખે વભાઈ જામ છ.ે  

 ભન્ત્રભાું આભ ત ળબ્દચ્ચાયન ું ળાબ્દીઔ યટણ, ઠનન ું 
ભશત્ત્લ છ.ે છતાું ભન્ત્રની વાથે તન્ત્ર, તેભ જ તન્ત્રની વાથ ે
ભન્ત્રચ્ચાય ણ પ્રમજામ છ.ે દા.ત.; ભન્ત્રચ્ચાય વાથે શલન,  જા, 
પ્રતીષ્ઠા, સ્થાન થામ તલેી જ યીતે તાન્ત્રીઔ પ્રમખ(ભ ઠ ભાયલી, 
નજય ઉતાયલી) વાથ ેભન્ત્રન ું ણ યટણ થામ છ.ે એ જ યીતે મન્ત્ર 
જભે ઔે શ્રી મન્ત્રની  જા ઔયતી લેા ભન્ત્રના ઉચ્ચાય ણ થામ છ.ે 
આભ ભન્ત્ર–તન્ત્ર–મન્ત્ર એ એઔ વભન્ત્લીત ઔભટઔાુંડ છ.ે 

ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્ર આ રણે ક્રીમાભાું ધ્લની ળબ્દચ્ચાય 
તેભ જ ક્રીમાઔભટ વાથ ે ઔઈઔ અરોઔીઔ ળક્તીન ું લાતાલયણ 
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ઉજાલલાન ઔે અરોઔીઔ, દેલી ળક્તી ભેલલાન શેત  શમ છ.ે 
આલી ળક્તી ભલાને યીણાભે ભન્ત્ર–તન્ત્રની વાધના ઔયનાય 
વ્મક્તીનાું દ :ક, વભસ્મા, આત્તીભાું ઉચાય થામ છ.ે તનેે યાશત 
ભ ેછ.ે છ ટઔાય થામ છ.ે તેન ેઅભગ, ચભત્ઔાયીઔ ળક્તી પ્રાપ્ત 
થામ છ.ે 

ભન્ત્ર, તન્ત્રન ું ચરણ તભાભ ધભોભાું જોલા ભે છ;ે યન્ત્ત  
તેભાું શીન્ત્દ  ધભટભાું ત ભન્ત્રન પ્રબાલ અન ે ચરણ અતી ઉંચી 
ભારા/પ્રભાણભાું જોલા ભે છ.ે બાયતભાું શીન્ત્દ  ધભટ ઉયાન્ત્ત ફોદ્ધ, 
જનૈ, ળીક ધભોભાું તભે જ યદેળભાું પ્રખટરેા ઈસ્રાભ, ખ્રીસ્તી 
ધભટભાું ણ ભન્ત્ર, તન્ત્રન ું ચરણ/ ઉમખ ભટા પ્રભાણભાું પ્રલત ે
છ.ે બાયતભાુંથી ફોદ્ધ ધભટ દ્વાયા તીફેટભાું અને ત્માુંથી આખ 
ચીનભાું ભન્ત્રળાષ્ડન પ્રચાય થમ છ.ે અરફત્ત, આ પ્રદેળભાું 
ભન્ત્ર–તન્ત્રન ું સ્લરુ ગડતય સ્થાનીઔ યીફના પ્રબાલથી આઔાય 
ામ્મ ું છ.ે  

ભન્ત્ર(Mantra)ની ઉત્ત્તી લૈદીઔ ઔા, લેદ ઔાના 
શીન્ત્દ ધભટભાું થઈ છ.ે લેદન ું રકાણ ભન્ત્રના સ્લરુભાું જ છ.ે અન ે
લેદન ું અધ્મમન–ઠન ચક્કવ યીતના ઉચ્ચાય આયશ, 
અલયશના રુભાું જ ઔયલાન આગ્રશ યકામ છ.ે લેદ એ ભાર 
લાુંચન નશીં; યન્ત્ત  ‘ખાન’ ઔશેલામ છ.ે અભ ઔ ચક્કવ યીતે જ 
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લેદ–ભન્ત્રચ્ચાય ઔે લદેખાન થામ ત જ તનેી ધાયી અવય, પ્રબાલ 
લાતાલયણભાું તેભ જ ભાનલ ઉય ડ ેઅન ેનીધાટયીત પપ્રાપ્તી 
થામ. લેદના ભન્ત્રચ્ચાયથી એઔ પ્રઔાયની જાદ ઈ અરોઔીઔ ળક્તી, 
પ્રબાલ ઉજ ેછ ેએભ દૃઢણે ભનામ છ.ે 

ભન્ત્રની વાથ ે તનેા રખબખ વભાનાથટ ‘જા’ન ખમાર 
વુંઔામેર છ.ે જા એટરે ણ વતત યટણ એલ અથટ થામ છ.ે 
ઔઈ વ્મક્તી એઔની એઔ લાત લાયુંલાય ઔષ્ણા ઔયે ત્માયે, આણ ે
લક્રક્તીભાું ઔશીએ છીએ ઔે, ળનેા જા જ ે છ?ે જા, ભાા 
પેયલલી એ દેલ, દેલીની બક્તી,  જા ઔયલાન એઔ પ્રઔાય છ.ે 
દા.ત.; ભાા એટરે ભણઔાની વેય. આ ભાાભાું 108 ભણઔા શમ 
છ.ે એઔ છી એઔ ભણઔ ફ ેઆુંખી લચ્ચે ઔડી દયેઔ લકત ે
ઈષ્ટદેલન ું નાભ રેલ ું, પ્રાથટના ઔયલી જભે ઔે ‘શ્રી ઔૃષ્ણ ળયણમ્ ભભ’. 
અન ેઆ યીત ે 108 લાય ઔયલાથી ભાાન એઔ પેય  ય થામ. 
ભાા પેયલલાભાું ણ વ્મક્તીએ વતત એઔચીત્ત ફની તભેાું ધ્માન 
આલાન ું શમ. આભ ઔયલાથી ચીત્તની એઔાગ્રતા વાથ ેઆધી–
વ્માધીભાુંથી ભ ક્તી ભ,ે ભાનવીઔ ળાન્ત્તી ભ.ે ગણા તાને ધાભીઔ 
ભાનતા ષ્ડી,  રુ શાથભાું નાની થેરી રખાલી, તેભાું ભાા યાકી 
વતત ભાા પેયલતા શમ છ.ે અરફત્ત, આભ રાુંફ વભમ 
ઔયલાભાું વ્મક્તી મન્ત્રલત ભાા પેયવ્મા ઔયે અન ેતને ું ચીત્ત અન્ત્મ 
લાતચીત ઔે ઔાભભાું યઔામેર ું શમ એભ ણ ફને છ.ે 
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શીન્ત્દ  ધભટભાું ભન્ત્રળાષ્ડ : 

શીન્ત્દ  ધભટભાું ત છઔે લદૈીઔઔાથી ભાુંડીન ે તભાભ ધાભીઔ ગ્રુંથ, 
વાશીત્મની યજ આત જાતજાતના ભન્ત્ર, ઔાવ્મભમ બાાભાું થઈ છ.ે 
લેદ, ઉનીદ, બખલદ્ ખીતા,  યાણ, યાભામણ, ભશાબાયત 
જલેા ગ્રુંથન ું ઠન તેભ જ ાયામણ ભન્ત્રખાનના રુભાું જ 
ઔયલાભાું આલે છ.ે તેભાું લી લેદભન્ત્રન ું દ્ધતીવય ખાન ઔયનાય 
વ્મક્તી ભશા લીદ્વાન ુંડીત તયીઔે ભાન આદય ાભે છ.ે અરે 
આણે શીન્ત્દ  ધભટભાું ઔેટરાઔ ભન્ત્ર જ ેઅત્મન્ત્ત ઉભદા, લીર તભે 
જ આદયાર ભનામ છ.ે તભેના લીળ ેથડીઔ ચચાટ ઔયીળ ું જભે ઔે 
ૐ(ભ), ખામરી ભન્ત્ર લખેયે.... 
 

♦●♦ 
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3 

 
રીરનાાં જુદાાં જુદાાં અળયળો ઉર મન્ત્રના બ્દો   

અને ધ્ળની જુદી જુદી ખાશ અશર કરે છ ે 

અનુક્રમણીકા 

જ દા જ દા ભન્ત્ર લીળે  

ભ, ૐ(AUM) (OM)એ શીન્ત્દ , ફોદ્ધ, જનૈ તેભ જ 
ળીક ધભટભાું એઔ લીર ધ્લની, આધ્માત્ભીઔ પ્રતીઔ ભન્ત્ર તયીઔે 
ઉચ્ચ સ્થાન ધયાલ ેછ.ે ભન ઉલ્ેક લેદ, ઉનીદ તભે જ 
ધાભીઔ ગ્રુંથભાું ણ જોલા ભે છ.ે ભન ઉલ્ેક અત્મન્ત્ત 
આધ્માત્ભીઔ પ્રતીઔ શલા ઉયાન્ત્ત આત્ભા(Soul, Self, within) 
તેભ જ બ્રષ્ઢ(બ્રષ્ઢાુંડન ું અન્ત્તીભ તત્ત્લ), લૈશ્વીઔ વીદ્ધાન્ત્ત તયીઔે ણ 
થામ છ.ે મખ, પ્રાણામાભ, ધ્માન ધયલ ું જલેી ક્રીમાભાું ૐન 
ઉચ્ચાય આલશ્મઔ ભનામ છ.ે ભના પ્રતીઔન ઉમખ શ્રીરુંઔાભાું 
તેભ જ દક્ષીણ  લટના એળીમાઈ દેળ, થાઈરેન્ત્ડ, ઔમ્ફડીમા, ફારી 
લખેયે પ્રદળેભાું ણ થત શત.  
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‘ભન ું યટણ’, ‘ભ શ્રી શયી’ શયીભ જલેા 
ઉદ્ખાયભાું લાયુંલાય થામ છ;ે યન્ત્ત  ભ  ત દયેઔ ભન્ત્રના યટણ ઔે 
રેકનભાું આયમ્બભાું પ્રથભ ળબ્દ ‘ભ’ન ઉચ્ચાય ઔયલાભાું આલ ે
છ.ે ખામરી ભન્ત્ર જ ેઋગલેદભાું (R.V. 3, 62, 10) ભન્ત્ર છ.ે તેભાું 
પ્રથભ આદ્યાક્ષય ‘ભ’ જ છ.ે  

છાુંદગમનીદ ભાુંડ ક્મ, ઐતયેમ લખેયે અનેઔ ઉનીદ 
તેભ જ તુંજરીના મખવ રભાું એઔ મા ફીજી યીત ે ‘ભ’ન 
ઉલ્ેક અન ે ભશીભા ખલામ છ.ે શ્રીભદ બખલદ્ખીતાભાું ઔૃષ્ણ 
અજ નટન ેઔશે છ ેઔે :  

ીતાશભસ્મ જખત ભાતાધાતા ીતાભશ: 
લેદ્યું લીરભૌંઔાય ઋઔવાભ મજ યેલમ: ।। (9, 17) 

જ્શન્ત્સ્ટન(Johnston) ઔશે છ ે ઔે મખવ રભાું ભન 
ઉલ્ેક જ ેવન્ત્દબટભાું, જ ેયીત ેથમ છ ેતે આત્ભાભાું રણ બ લનન, 
રણ ઔા, બ ત, લતટભાન અને બલીમ તેભ જ રણ દૈલી 
ળક્તી, વજ ટન, વુંભાજ ટન, યીલતટન, ચતેનાનાું રણ તત્ત્લ, 
અભયત્ત્લ, વલટજ્ઞતા અન ેઆનન્ત્દનાું વ ચન અને વભાલળે થામ છ.ે 

 યાણભાું ભન ખમારન ે લીસ્તાયલાભાું આવ્મ છ.ે 
લામ  યાણભાું ભ એ રીભ તી, બ્રષ્ઢા(A), લીષ્ણ(U) અન ે
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ભશેળ(M)ન ું પ્રતીનીધીત્લ ઔયે છ ેએભ ઔશેલાભાું આવ્મ ું છ.ે લી, 
AUMના રણ ધ્લની, રણ લેદ, ઋગલેદ, વાભલેદ, મજ લેદનાું 
પ્રતીઔ છ.ે ળીલ યાણભાું ળીલન ે ભ વાથ ે વયકાલી ફન્નને 
ભશીભા ખાલાભાું આવ્મ છ.ે 

ફોદ્ધ ધભટભાું ભન્ત્ર તેભ જ ધયણીના આયમ્બભાું ભન ે
ભ ઔલાભાું આલ ે છ.ે જભે ઔે ‘ૐ ભની દભ ે શભ’(Om Mani 
Padme hum) 

ળીક ધભટભાું ખ રુ ગ્રુંથવાશેફભાું IK, Omkara તયીઔે 
ઉલ્ેક ઔયલાભાું આવ્મ છ.ે IK, Omkaraન ભ  ભન્ત્રને ખ રુ 
ગ્રુંથવાશેફની ળરુઆતભાું ભશત્ત્લન ું સ્થાન આલાભાું આવ્મ ું છ.ે 

જનૈ ધભટભાું ભ એ ુંચ યભ સ્થીતીન ઉલ્ેક ઔયલાન ું 
રગ , ટ ુંઔ ું સ્લરુ છ.ે A+A+A+OMAAAUM (અથલા ભ) એ 
ાુંચ યભ સ્થીતી ભાટનેા આદ્યાક્ષય છ ે– ‘અયીશુંત, અળીયી, 
આચામટ, ઉાજનીમ, ભ ની.’ 

લીદ્વાન ઔશે છ ે તેભ, ભન્ત્ર તભન ે તભાયા ફાષ્ણ લીશ્વથી 
અરખ ાડી, તભાયા આુંતય લીશ્વ આત્ભા વાથે એઔાઔાય થલાન 
અન બલ ઔયાલ ે તે ભાટને ું વાધન છ.ે એ તભાયા આત્ભા, ચીત્તન ું 
બ્રષ્ઢાુંડના યભ તત્ત્લ વાથ ેજોડાણ ઔયાલે છ.ે 
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એભ ઔશેલામ ું છ ેઔે જનૈ ધભટભાું અયીશુંતન ‘અ’, વીદ્ધીન 
‘વી’ આચાયન ‘આ’, ઉાધ્મામન ‘ઉ’ અને વાધ ન ‘વા’ બેખા 
ઔયતા જ ે‘અવીઆઉવા’ થામ છ ેતને ું ટ ુંઔ  સ્લરુ ૐ–ભ છ.ે 

ૐ આ પ્રતીઔ લીશ્વના વજ ટનન ું, ભૈથ નન ું પ્રતીઔ છ ે એલ ું 
ણ જણાલલાભાું આવ્મ ું છ.ે 

બાયતભાું ગણા લીદ્વાન, ળાષ્ડના અભ્માવી, 
ભન્ત્રળાષ્ડના વાધઔ–ઉાવઔ તયીઔે ફશ  જાણીતા છ.ે તે લીલીધ 
પ્રઔાયના ભન્ત્ર દ્વાયા દ :ક, દદટ દ ય ઔયલાના નીષ્ણાત છ.ે એટર ું જ 
નશીં; યન્ત્ત  ભન્ત્રથી ઔળભાુંન ું જ અબીભન્ત્રીત ઔયી આ 
જન યખના ઉચાય તયીઔે ઉમખ ઔયલાભાું આલે છ.ે 
ઉયાુંત ભન્ત્રેર ું ભાદીમ ું, વીક્ક લખેયેના ઉમખથી તેન ે વાથ ે
ખા ઔે કીસ્વાભાું યાકલાથી અત્મન્ત્ત પામદાઔાયઔ યીણાભ ભ ે
છ.ે લી, વ્મક્તીની અન સ્થીતીભાું પટા ઔે ચીર ઉય ણ 
ભન્ત્રચ્ચાય દ્વાયા ‘ળક્તીાત’ ઔયી ધાયી અવય ઉજાલલાના 
નીષ્ણાત છ.ે ભાુંદી વ્મક્તી જાતે આ ભન્ત્રળાષ્ડી ાવે ન આલી ળઔે 
તેભ શમ ત, તનેા વખાું આ દદીન પટ રાલી ભન્ત્રળાષ્ડી ાવ ે
ઉચાય ઔયાલી ળઔે છ.ે 

જભેાુંનાું અલતયણ ભન્ત્ર તયીઔે લયામ છ,ે તલેા ગ્રુંથ, 
લેદ, ઉનીદ, બખલદ્ખીતા, શન ભાન ચારીવા ઔે ળીલભશીમ્ન 
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સ્તર લખેયે જલેા અનેઔ ગ્રુંથ, લીર,  જનીમ ભનામ છ.ે તેભની 
 જા થામ છ ેઅયે, લદે, બાખલત જલેા ગ્રુંથને ારકીભાું ફેવાડી 
ઔે ભસ્તઔ ઉય ભ ઔી તેભની ળબામારા ઔઢામ છ.ે 

આલા ભન્ત્ર તથા તન્ત્ર ધયાલનાય ગ્રુંથન ભશીભા ભાર 
શીન્ત્દ  ધભટભાું જ નશીં, તભાભે તભાભ ધભો વમ્પ્રદામભાું થામ છ.ે 
ભાનલ સ્લબાલ ત વલટર વયક જ, (લીચાયલીશીન, રુઢીચ સ્ત) 
શમને.. 

શીન્ત્દ  ધભટભાું ઔેટરાઔ અત્મન્ત્ત ફરાતા, યટણ થતા, 
ઉમખભાું રેલાતા, ભાા–જા થતા ભન્ત્ર નીચ ેજણાવ્મા છ ે: 

તભવ ભા જ્મતીખટભમ । 
ૐ વશનાલલત , વશનોબ નક્ત  । 
ૐ નભ: ળીલામ । 

ૐ નભ બખલતે લાવ દલેામ । 
ૐ શ્રી ખણેળામ નભ: । 
શ્રી ઔૃષ્ણ: ળયણમ્ ભભ । 
ખામરીભન્ત્ર । 
ભશાભૃત્મ ુંજમભન્ત્ર । 
શન ભાન ચારીવા લખેયે.. 
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ખામરી ભન્ત્ર 

 

ખામરી ભન્ત્રન ઉલ્ેક ઋગલેદભાું થમેર છ.ે આ ભન્ત્ર 
ભ ત: ત વ મટ જાન ભન્ત્ર છ.ે ઋી લીશ્વાભીરે આ ભન્ત્રન ું વજ ટન 
ઔમ ાં છ.ે ખામરી ભન્ત્ર એ વ મટના રુભાું યભ તત્ત્લની  જા ભાટને 
ભન્ત્ર છ ેઔે, ‘શે વ મટનાયામણ બખલાન! તભાયા જલેી પ્રચુંડ ળક્તી, 
ડશાણ, પ્રજ્ઞા, અભાયાભાું આ, અભન ે ળક્તીભાન, પ્રેયીત 
ફનાલ.’ આ ભન્ત્ર ખામરી છુંદભાું રકલાભાું આવ્મ છ ેએટરે એન ે
ખામરીભન્ત્ર ઔશેલાભાું આલ ે છ.ે શારભાું થતી આ લેદ ભન્ત્રની 
‘ખામરી ભાતા’ તયીઔે  જા તેભ જ ખામરીના નાભ ે થતા શલન, 
ભન્ત્દીય લખેયે આણી લીચાયણાની લીઔૃતી ભાર છ.ે 

ભશાભૃત્મ ુંજમ ભન્ત્ર 
Death Conquering Mantra (ઋગલદેભાું 7.59.12) 

ત્ર્મમ્ફઔું મજાભશે વ ખન્ત્ધી  ષ્ટીલધટનમ્ । 
ઉલાટરુઔભીલ ફન્ત્ધનાજન્ત્ભૃત્મ ભ ટઔક્ષીમ ભાડ્ભૃતાન્ ।। 
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ઋી ભાઔાંડમે આ ભન્ત્રના પ્રણેતા છ.ે એઔ વભમે દક્ષ 
યાજાના શ્રાથી ચન્ત્ર ભ શ્ઔેરીભાું શત ત્માયે ઋી ભાઔાંડમે આ 
ભશાભતૃ્મુંજમ ભન્ત્ર યાજા દક્ષની  રી વતી(ાલટતી)ને, ચન્ત્રને ભદદ 
ઔયલા ભાટ ેઆપ્મ શત. આ ભન્ત્ર ભાનવીઔ, આલેખીઔ તેભ જ 
ળાયીયીઔ તન્ત્દ યસ્તી ભાટ ે પામદાઔાયઔ ભનામ છ.ે અન ે ત ે ભક્ષ 
ભન્ત્ર છ,ે જ ેદીગાટમ  અન ેઅભયત્લ ફકે્ષ છ.ે આ ભન્ત્ર બખલાન 
ળીલની પ્રાથટના ઔયે છ.ે ગયભાું નફી તફીમત, અન્ત્તીભ ઔા, 
ભૃત્મ ન ડય શમ ત્માયે ભશાભૃત્મ ુંજમ ભન્ત્રન ું યટણ થામ છ.ે આ 
ભન્ત્રના યટણ, ઠનથી, ળીલ ેપ્રવન્ન થઈન ેચન્ત્રન ેશ્રાભાુંથી ભ ક્તી 
આી, ભૃત્મ ના ભ કભાુંથી ફચાવ્મ અને લી ચન્ત્રન ે તાના 
ભસ્તઔ ઉય સ્થાન આપ્મ ું. 

ધાભીઔ ષ્ડી– રુ યજ ાઠ– જા ઔયલાન નીમભ ધયાલ ે
છ.ે શમ્ભેળાું ઔઈને ઔઈ ભન્ત્રની ભાા, યટણ અભ ઔ વુંખમાભાું 
ઔયલી તેલ નીમભ ધયાલતા શમ છ.ે બ્રાષ્ઢણ લીળે ઔયીન ેખામરી 
ભન્ત્રન ાઠ ઔયે છ.ે આજ ે ત અનેઔ દેલદલેીના વમ્ફન્ત્ધે, 
ભન્ત્ર, ાઠ જોલા ભ ેછ.ે ષ્ડી– રુ તાના આયાધ્મ દલે, દેલી 
જભે ઔે શ્રીનાથજી, શ્રીઔૃષ્ણ, ખણતી, શન ભાન, ઔારીઔા, 
અમ્ફીઔાના ભન્ત્રન ું યટણ – ાઠ ઔયે છ.ે શન ભાન ચારીવા એઔ 
અતી રઔપ્રીમ ભન્ત્ર છ.ે શ્રદ્ધા  બક્ત ભાતાીતા તાનાું 
વુંતાનન ેણ ઈષ્ટદેલના નાભના ભન્ત્રની ભાા ઔયલા ભાટ ેપયજ 
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ાડ ેછ.ે આ ભન્ત્રઠન ઔયલાન એઔ જ શેત  : જ ેતે દલે, દેલી, 
બખલાન તભેનાું ઔષ્ટન ું શયણ ઔયે, તેભને આત્તીભાુંથી ફચાલ,ે 
યીક્ષાભાું, ધુંધાભાું વપતા અાલે, વભસ્મા દ ય ઔયે લખેયે.. 

શ્રી વદ્ખ રુ એભ ઔશે છ ે ઔે ભન્ત્રચ્ચાય, ભન્ત્રના યટણ–
ઠનથી બક્ત વ્મક્તીની તભાભ આુંતયીઔ ળક્તી પ્રખટ થામ છ.ે 
ભન્ત્રચ્ચાય વ્મક્તીન ેઅખમ્મ, અખાધ ળક્તી  યી ાડ ે છ.ે  યી 
વબાનતાથી એઔશ્વાવ ે ભન્ત્ર બણલાભાું આલ ે ત વ્મક્તીન ું ચીત્ત 
યભ આનન્ત્દ અન બલે છ ે અને યભ તત્ત્લ વાથે એઔાગ્રતા 
અન બલ ેછ.ે અરફત્ત એ વાલધાની યાકલાની જરુય છ ેઔે, જો આ 
ભન્ત્રન ું ઠન  યી તૈમાયી તભે જ ઈચ્છા લખય અન ેવાલ પ્રતીઔ  
યીસ્થીતીભાું, ખભ ે ત ે યીત ે ફરીને, કટા ઉચ્ચાયથી ઔયલાભાું 
આલે ત તન તભે જ ભન ફન્ને ઉય લીયીત–ન ઔવાનઔાયઔ 
અવય ઉજ ેછ.ે વ ન્ત્દય, રમફદ્ધ ખીત વાુંબલાથી તભારુું  ચીત્ત 
એઔચીત્ત અન ે પ્રપ લ્ીત ફને છ.ે તેભ તભ ે ભન્ત્રચ્ચાય વાુંબ 
અન ેલાતાલયણ વાથ ેએઔાઔાય થઈ જીલ, ત ભન્ત્રની રાબદામી 
અવય વાુંબનાયન ેણ થામ છ.ે  

ભન્ત્રભાું શ્રદ્ધા ઉજ ે ત ે ભાટ ે ધભટ રુએ ભન્ત્રચ્ચાયના 
પામદા ખણાવ્મા છ.ે 

(1) ચીંતા, તનાલ, અલવાદને ગટાડ ેછ.ે  
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(2) ભખજભાું સ્રાલન પ્રલાશ લધ ેછ.ે  

(3) ઔ ભી રાખણી પ્રખટાલે, ઉજાલ ેછ.ે  

(4) યખપ્રતીઔાયઔ ળક્તીન ેલખે આે છ.ે  

(5) ભ ક્ત યીતે પયી ળઔામ છ,ે ભાનવીઔ શલાળ 
અન બલલાથી આુંતયીઔ લીચાયળક્તી ભાટ ેદ્વાય કરે 
છ.ે  

(6) તજેસ્લીતા લધાયે છ.ે  

(7) ળક્તીભાું ઉજાટન લધાય ઔયે છ.ે 

અરે જ ેભન્ત્રન ઉલ્ેક ઔમો છ ેએ ભન્ત્રન ું ભશદ્ અુંળ ે
યટણ, ઠન ઔે બજન રુે ખાન થામ છ;ે યન્ત્ત  ફીજા એલા અનેઔ 
ભન્ત્ર દયેઔ ધભટભાું છ,ે જ ે મન્ત્ર ઔાભખીયી તેભ જ તાન્ત્રીઔ 
વાધનાભાું તનેા એઔ અનીલામટ બાખ રુ ેશમ છ.ે આલા ભન્ત્રની 
ચચાટ મન્ત્ર, તન્ત્રની ચચાટ વભમે ત ેવન્ત્દબટભાું ઔયી છ.ે જાતજાતના 
ભન્ત્ર, તેભન ું ભશાત્મ્મ તેભ જ તેભના જ યટણથી ઔેટઔેટરા 
પામદા થામ છ,ે જીલનન ઉદ્ધાય થામ છ,ે જન્ત્ભાય પ ેછ.ે એલ ું 
ફધ  ઔશેલાભાું આલે છ;ે યન્ત્ત  જયા લીચાય ઔે તભ–ેઆણે–વો, 
યજ તભે જ લાતલાતભાું જાતજાતના ભન્ત્ર, ખામરી, મ્ 
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ફરીએ છીએ; છતાું ણ આણા જીલનભાું ઔેટઔેટરી ભ શ્ઔેરી 
ત આલ ે જ છ.ે ત છી આ ભન્ત્ર નીયથટઔ પ્રરા જલેા નથી 
રાખતા? 

ખામરી ભન્ત્ર અણળાષ્ડ જલે અત્મન્ત્ત ળક્તીળાી ભનામ 
છ.ે ત છી આતુંઔલાદી વાભે રડલા આલે ત્માયે ખી 
છડલાન ે ફદરે રાઉડસ્ીઔય ઉય આ ભન્ત્ર ઔેભ ફરલાભાું 
આલત નથી? ભન્ત્રના ડયથી દ શ્ભન બાખી જામ છ ેકયા? ચીન 
વાભે રશ્ઔય કડ ું ઔયલાન ેફદરે ભન્ત્રળાષ્ડી ુંડીતન ેજ ભઔરલા 
શતા. લાસ્તલભાું ત ભન્ત્ર ઔેલ વાુંબલા ખભ ેતેલા ધ્લનીલા 
ફઔલાવ છ.ે ભન્ત્ર ફરલાથી જીબ, શઠન ેઔવયત થામ છી ભઢ ું 
દ કલા ભાુંડ,ે લીળે ઔુંઈ નશીં. 

જનૈ ધભટભાું ભન્ત્ર 

 

નલઔાય ભન્ત્ર જનૈ ધભટભાું ફશ  જ ઔેન્ત્રીમ ભન્ત્ર છ.ે ધ્માન, 
બક્તી ઔયલાભાું આ ભન્ત્રન ઉચ્ચાય વોથી પ્રથભ થામ છ.ે આ 
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ભન્ત્રન ેુંચ નભસ્ઔાય ભન્ત્ર, નલઔાય ભન્ત્ર અન ેનભસ્ઔાય ભન્ત્ર ણ 
ઔશે છ.ે આ ભન્ત્રના યટણ વભમે બક્તજન ાુંચ યભ સ્થીતીન ે
નભન ઔયે છ.ે  

અયીશુંત : જણેે ચાય દ ષ્ટ ઔભોન નાળ ઔમો છ.ે 
વીદ્ધ : ભ ક્ત, ભક્ષ ાભેર આત્ભા 
આચામટ : આધ્માત્ભીઔ ખ રુ–લડા 
ઉાધ્મામ : થડા છા ઉતયતા પ્રબાલલા વાધ  
વાધ  : વુંત–વાધ –ઋી 
ણભ અયીશુંતાણું : શ ું  લીજતેા અયીશુંતન ેનભન ઔરુું  છ ું. 
ણભ વીદ્ધાણું : વીદ્ધને નભન ઔરુું  છ ું. 
ણભ આમયીમાણું : આચામટન ેનભન ઔરુું  છ ું. 
ણભ ઉલજ્જામાણું : ઉાધ્મામને નભન ઔરુું  છ ું. 
ણભ રએ વવ્લ વાશ ણું : વાધ –વુંતને નભન ઔરુું  છ ું. 
એવુંચ નભ ક્કાયી : આ ાુંચ જાતના વલટ ાને નાળ ઔય 

વવ્લાલપ્ણાવણ 
ભુંખરાણમ્ ચ વવ્લેવીં 
ઢભમ્ શલઈ ભુંખરમ્ 

તભાભ લીર ભન્ત્રભાું આ ભન્ત્ર વોથી લધાયે લીર છ.ે 
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જનૈ ધભટભાું આલા 17 ભન્ત્ર છ.ે દયેઔ ભન્ત્ર તાની 
આખલી પ્રતીબા ધયાલે છ,ે એ દયેઔ ભન્ત્ર લીળીષ્ટ નાદ, ધ્લની, 
સ્ન્ત્દન ઉજાલ ે છ.ે આ યીતે લૈશ્વીઔ ઉજાટ યાલતટન થામ છ.ે 
ભન્ત્રની ળક્તી, પ્રબાલ ઉભદા શમ અથલા પ ુંય ણ શમ. 

જનૈફન્ત્ધ ન ેઆણ ે છીએ, અને આણ ેજોઈએ છીએ 
ણ કયા, ઔે યજન ું દૈનીઔ ઔામટ દેયાવયભાું જઈને ભન્ત્ર જા 
ઔયલાથી ળરુ થામ છ.ે એલા ‘યભ લીર જનૈ’ ગય આવ્મા છી 
ધુંધા–વ્મલવામ જીલનની નીતીયીતીભાું, ળ ું ઔયે છ?ે ભન્ત્રન– જાન 
તેભના દનૈીઔ–નૈતીઔતા ઉય ઔઈ પ્રબાલ ડ ેછ ેકય? ત છી 
આ ભન્ત્ર  જાાઠ એ ભાર ઢોંખ, દનૈીઔ ટલે, બ્રળ ઔયલાની જભે ન 
ઔશેલામ? ઔઈ ણ ધભટભાું ભન્ત્દીય, ભસ્જીદ, ચચટભાું જલાની 
વાથટઔતા કયી? આ ત મન્ત્રલત્ યીતે થત દૈનીઔ, અઠલાડીઔ 
ઔભટઔાુંડ છ.ે  

ફોદ્ધ ધભટભાું ભન્ત્ર 

 
અળોકીતેશ્વર મન્ત્ર – ભ ભણી દભે શમ્ 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            38 

 

ભ ભણી દભે શમ્ – એ ફોદ્ધ ધભટન લીળે ઔયીન ે
તીફેટભાું પ્રાથભીઔ, ામાન ભન્ત્ર છ.ે આ ભન્ત્રના યટણન શેત  
પ્રઔાળ, અતીજ્ઞાન ઉજાલલાન છ.ે તેભ જ ભન્ત્ર ધ્માન ધયલાભાું 
ણ ભાધ્મભરુ શમ છ.ે આ ભન્ત્રન ેઅલરઔીતેશ્વય ભન્ત્ર ણ ઔશે 
છ.ે આ ઉયાુંત ફીજા ભન્ત્ર છ.ે ળક્મભ ની ભન્ત્ર, અભીતાબા 
ભન્ત્ર, ધલર તાયા ભન્ત્ર, રીરા તાયા ભન્ત્ર, ઓધ તાયા ભન્ત્ર, 
ભુંજ શ્રી ભન્ત્ર, લજ્રાણી ભન્ત્ર, ફધીવત્ત્લ ભન્ત્ર, ફોદ્ધ ષ્ડી 
ભાટનેા ભન્ત્ર લખેયે.. દરાઈ રાભા ઔશે છ ેઔે, ભ ભણી – દભ ે
શમ્ ભન્ત્રન ું ઉચ્ચાયણ  યા ધ્માન અન ેતનેા અથટની વભજ વાથ ે
ઔયલ ું જોઈએ. ત જ આ ભન્ત્ર દ્વાયા ઉજત પ્રબાલ પ્રખટ થળે. 

ઉય ફતાલેરા દયેઔ ભન્ત્રન અરખ અરખ કાવ શેત  છ.ે 
અન ેતનેા અરખ અરખ પ્રઔાયના પ્રબાલ ડ ેછ.ે ભન્ત્રના યટણથી 
આધ્માત્ભીઔ ળીસ્ત લધ ેછ ેતનેી વાથે ધ્માનથી વાુંબલાન ું ઔોળર 
લધે છ.ે તભે જ આુંતયીઔ ઉજાટભાું લધાય થામ છ ેઅને અન્ત્મ રઔ 
પ્રત્મ ે ઔરુણાન ું લધટન થામ છ.ે આ ભન્ત્રન ું યટણ બક્તી, 
ઉઔાયબાલ, ઔરુણા, અન ઔમ્ા, યાન બ તી બાલ લખેયે ઉજાલ ે
છ.ે 

ફ દ્ધમ્ ળયણમ્ ખચ્છાભી । 
ધમ્ભમ્ ળયણમ્ ખચ્છાભી । 
વુંગમ્ ળયણમ્ ખચ્છાભી । 
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આ ભન્ત્રન શેત  એ વભજાલાન છ ે ઔે ઔઈ ઉચ્ચતમ્ 
ળક્તી, યભ તત્ત્લ છ ેઅને આણે તેના ળયણભાું જલાન ું છ.ે આ 
યીતે ળયણભાું જલાથી યભ તત્ત્લ વાથે એઔાઔાય થઈ જલામ છ ે
અન ેજ ેઉચ્ચતમ્ ઉજાટ, ળક્તી છ ેતેન ું અુંખ, બાખ ફની જલામ છ.ે 

ઈસ્રાભભાું ભન્ત્ર 

ઔઈ ણ વભમ ેઔઈ ણ ઈસ્રાભી પ્રાથટના ળરુ થામ ત ે
‘ફીસ્ભીલ્ા–શીર્–યશભા નીર્–યશીભ’ના સ્તલનથી જ આયમ્બ 
થામ છ.ે અમાત ર ઔ યવી એ એઔ અત્મન્ત્ત ળ બ તભે જ 
ઔલ્માણઔાયી, ળક્તીળાી ભન્ત્ર છ.ે જ ે અત્મન્ત્ત ળેતાની 
યીફભાુંથી ફચાલ ઔયે છ.ે ઉયાુંત આણી દ ન્ત્મલી વભસ્માન 
ઉઔેર રાલે છ.ે 

દ રુદ ળયીપ ણ ફીજો એઔ ળક્તીળાી ભન્ત્ર છ.ે 

જને અથટ થામ છ,ે તભાયા આળીલાટદ ભ શભદ અને તેના 
યીલાયજન ય લયવાલ. ઈસ્રાભભાું ધન પ્રાપ્તી, નઔયી 
પ્રાપ્તી, વૌંદમટ પ્રાપ્તી, પ્રેભભાું વપતા, જીન–પ્રેતન નાળ, 
ઔાા જાદ ની અવય નઔાયલા નભાઝ ઢલા ભાટ ેઆઝાન, વલટ 

ઔામટ વીદ્ધી, ત્ની ઉય ઔાફ  નીમન્ત્રણ પ્રાપ્ત ઔયલા લખેયે 
ભાટ ેઅરખ અરખ ભન્ત્ર જોલા ભે છ.ે 
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નભાઝ ઢલા ભાટ ેચક્કવ પ્રઔાયન ું આવન, ફેવલાની યીત 
શમ છ ેતભે જ શાથ ખની ચક્કવ પ્રઔાયની ક્રીમા વાથે જ 
નભાજની પ્રાથટના, ભન્ત્રન ું અન ે તે ણ ચક્કવ યીત ે જ યટણ 
ઔયલાન ું શમ છ.ે 

ખ્રીસ્તી ધભટભાું ભન્ત્ર 

ખ્રીસ્તી ધભટભાું ફાઈફર એઔ જ અને અખત્મન ધભટગ્રુંથ 
છ.ે ફાઈફરભાું ભાર એઔ જ અધીતી ખૉડ(God)ની ઔલ્ના છ ે
અન ેતનેી જ પ્રાથટના થામ છ.ે આ Godના પ્રતીઔ રુ તેના  ર 
જીવવની ભ તી, પટા તેભ જ જીવવની ભાતા ભેયીની ભ તી ઔે પટા 
વભક્ષ ઔે ક્રવ લધસ્તમ્બ વભક્ષ નતભસ્તઔ પ્રાથટના, ધ્માન થામ છ.ે 
ચચટભાું પ્રાથટના ઔયલાભાું ખસ્ેર ખલામ છ;ે યન્ત્ત  ભોન યશીન ે
ઔેટરાઔ ભન્ત્રનાું ઉચ્ચાયણ ણ થામ છ.ે આ પ્રાથટના ભન્ત્રચ્ચાય 
ઔયલાભાું Psalm 69-2. ‘O God come to my assistance, Oh 
God make haste to help me’ની ભટબેાખે ભોન યશીન ેપ્રાથટના 
ઔયલાભાું આલે છ.ે આ પ્રાથટના, યટણ ઔયલાભાું ચક્કવ પ્રઔાયન ું 
આવન ગ ુંટણીમે ખ લાી ફેવી ળયીયને આખ નભાલલ ું લખેયે 
યીતે ઔયલાભાું આલે છ.ે 

અરફત્ત, જીવવે ચેતલણીના વ યભાું આદેળ આપ્મ છ ેઔે 
પ્રાથટના ઔે ભન્ત્રચ્ચાયભાું વતત યટણ ઔયલાન ું નથી. તભે જ 
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અવમ્ફન્ત્ધીત ઉચ્ચાયણ, લીધાન ણ ઔયલાું નશીં. ગણા ળબ્દ 
તેભ જ ભટથેી ફરલાથી ઔુંઈ તભાયી અયજ, પ્રાથટના લધાયે 
અવયઔાયઔ યીતે ખૉડને શોંચે એલ ું ભાનલ ું બ ર બયેર ું છ;ે ઔાયણ 
ઔે, જીવવની પ્રાથટના ઔયલાભાું, ભન્ત્ર ઢલાભાું એભ ઔશેલામ છ ેઔે 
તભે Fatherને અયજ ઔય છ અન ે વ્મક્તી તાના Fatherન ે
અયજ ઔયે ત્માયે, તેણે મન્ત્રલત એઔની એઔ લાત લાયુંલાય 
ઔશેલાની, વતત યટણ ઔયલાની જરુય શતી નથી. 

 
ખ્રીસ્તી ધમમમાાં માલા 

ફાઔ ફાન ેએભ ઔશે છ ે ઔે, Daddy I love You. I 
know You Love me. Here is what I Need. Daddy, 
Would You Please Help me! 
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ફાઈફરભાું અન્ત્મ ધભોભાું છ ે તેલા ભન્ત્ર નથી; યન્ત્ત  
Psalms, Hymns અન ેઆધ્માત્ભીઔ ખીત છ.ે જ ેખાલાના વ યભાું 
ખાઈને યજ  ઔયલાના શમ છ.ે એટરે ફશ  ફશ  ત આ સ્તર 
ખાલાભાું વ ન્ત્દય, આનન્ત્દ, ધ્લની ઉત્ન્ન ઔયી ળઔે; યન્ત્ત  તેભન ું 
લાયુંલાય યટણ ઔયલાની જરુય નથી. Rosary એટરે ભણઔાની 
ભાા. જને લીળે ઔયીને ખ્રીસ્તી ઔેથરીઔ ુંથના અન મામી 
ઉમખ ઔયે છ.ે આ ભાાભાું જાતજાતના ભણઔા શઈ ળઔે છ.ે 
રાઔડાથી ભાુંડીન ે યુંખીન, ઔીભતી થ્થય ભતી, ઔાચ, ક્રીસ્ટરના 
લખેયે.. યઝયીની યચનાભાું 150 ભણઔા શમ છ.ે પ્રથભ ક્રવ ભટ 
ભણઔ શમ છી ફીજા ભણઔા શમ છ.ે ભણઔા પેયલતી લકત ે
પ્રાથટના ભન્ત્ર ફરલાના શમ છ.ે 

ળીક ધભટભાું ભન્ત્ર 
ળીક ધભટભાું ખ રુદ્વાયાભાું ઔઈ ઈશ્વય, બખલાનની ભ તી 

શતી નથી; યન્ત્ત  ધભટગ્રુંથ ‘ખ રુ ગ્રુંથવાશેફ’ની વભક્ષ વતત 
લાુંચન, ભન્ત્રચ્ચાય, પ્રાથટના,  જા ઔયી બક્તી ઔયલાભાું આલે છ.ે 

ખ રુફાનીન દયેઔ ળબ્દ ભન્ત્ર ઔશેલામ છ ે અન ે દયેઔ 
ળબ્દન અરખ અથટ અન ેઉમખીતા છ.ે 

ગ્રુંથવાશેફના આયમ્બભાું જ જ ેભન્ત્ર છ ેતેને ભ  ભન્ત્ર 
ઔશેલાભાું આલ ેછ ેઅને તે ખ રુ નાનઔદેલની યચના છ ેએભ ઔશેલામ 
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છ.ે ગ્રુંથ વાશેફન ફાઔીન બાખ એલા ભ ભન્ત્રનાું લીસ્તયણરુ ે
જ છ.ે 

ઈઔભઔાય, લાશ યે ખ રુ વતશ્રી અઔાર લખેયે ભન્ત્ર 
ઔશેલામ છ.ે  

ઈઔભઔાય (IK Omkar) ભન્ત્રન ભ  અથટ છ ે There 
is one God. વૃષ્ટી એભાુંથી પ્રખટ થઈ છ.ે તનેાથી ળીક ધભટભાું 
એઔતાન ું સ્થાન થામ છ.ે 

ઋગલેદભાું 10 ભુંડભાું 90ભ ું પ્રઔયણ  રુવ ક્તની ફશ  
જ જાણીતી પ્રાથટના ભન્ત્ર છ.ે આ ભન્ત્રન અથટ એ થામ છ ે ઔે 
‘ રુ અને પ્રજાતી ફન્ન ેએઔ અન ેવભાન છ.ે આ  રુથી ઔઈ 
ણ ચડીમાત ું ઔે ઉત્તભ નથી. જ ેઆ  રુને જાણે છ ેત ે ‘ભ ક્ત’ 
થઈ જામ છ.ે તને ભક્ષ થામ છ ેઅન ેઅભય ફની જામ છ.ે’ 

અખત્મની ફાફત એ છ ેઔે આ  રુવ ક્ત જલે ું જ ઔથન 
ફાઈફરભાું છ.ે આલા જ પ્રઔાયનાું ઔથન જીવવ નઝાયેથના 
વમ્ફન્ત્ધભાું છ.ે 

ઉનીદભાું અવત ભા વદ્ખભમન જ ેભન્ત્ર, પ્રાથટના છ,ે 
તે વુંસ્ઔૃત બાાભાું શમ એ સ્લાબાલીઔ છ;ે યન્ત્ત  તેલી જ, તેલા 
જ અથટ ધયાલતી પ્રાથટના, ભન્ત્ર, ભધ્મ લટભાું ઈઝયામેરી મખમ્ફય 
ઈવાઈઆશે(Isaiah) શીબ્ર  બાાભાું યજ  ઔયી છ.ે 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            44 

 

આલાું અલતયણ ફતાલે છ ે ઔે વ ક, વભૃદ્ધી, ળાુંતી ભાટ,ે 
અભયત્લ ાભલાની ભાનલઝુંકના છ,ે જને ેપ્રદળે, બાા, વુંસ્ઔૃતીના 
લાડા ભમાટદા નડતા નથી. ભાણવ ત વલટર ભાણવ જ છ.ે 

દયેઔ ધભટભાું ઔઈ ન ે ઔઈ પ્રઔાયની  જાલીધી ઔયલાભાું 
આલે છ.ે જભે ઔે ભન્ત્દીયભાું શલન, મજ્ઞ; ચચટભાું પ્રાથટના; ભસ્જીદભાું 
નભાજ લખેયે.. ભન્ત્રચ્ચાય એ તને ું અનીલામટ ાવ ું છ.ે 

ભન્ત્ર અન ે પ્રાથટના લચ્ચ ે થડઔ તપાલત, બદે છ.ે ફન્ન ે
એઔ વાથે શમ; યન્ત્ત  ફન્ને એઔ જ નથી, ભન્ત્ર ઔઈ ણ વભમ,ે 
સ્થ ેઅન ેવુંસ્ઔૃત બાાભાું જ ફરામ, ખ જયાતી, શીન્ત્દી ઔે અન્ત્મ 
બાાભાું બાગમે જ. જ્માયે પ્રાથટના એ બક્તની પ્રાદેળીઔ બાા 
ખ જયાતી, શીન્ત્દી, તાભીર ઔે ભયાઠી ખભે તે બાાભાું, તનેી ખાભઠી 
ફરીભાું ણ શઈ ળઔે. ભન્ત્રભાું ળબ્દના ધ્લની, નાદ, ઉચ્ચાય 
અને તેનાથી ઉત્ન્ન થતાું સ્ન્ત્દન ભશત્ત્લ ધયાલે છ.ે ત્માયે 
પ્રાથટનાભાું ધ્લની, ળબ્દના અલાજ ઔયતાું બક્તની બાલબયી 
યજ આતન ું લધાયે ભશત્ત્લ છ.ે ઔારી ગેરી બાાભાું ણ પ્રાથટના 
થામ. 

શીન્ત્દ  ધભટભાું ભન્ત્રની લીળેતા 

અન્ત્મ ધભો ઔયતાું શીન્ત્દ  ધભટભાું જાતજાતના દેલદલેી 
ભાટનેા ભન્ત્ર, જાતજાતની  જાલીધી ઔયલા ભાટનેા ભન્ત્ર 
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યચલાભાું આવ્મા છ.ે લી ભન્ત્રની વાથ ેમજ્ઞ, જભે ઔે ખામરી મજ્ઞ, 
શભ, શલન, ચુંડીાઠ લખેયેનાું અનેઔ લૈલીધ્મલાાું લીધીલીધાન છ.ે 
ભટ ેબાખે ાઠ, શભ, શલન, ભન્ત્રલીધી ભાણવ જાત ેઔયતા નથી. 
અન ેતથેી આ ભન્ત્રના ઔભટઔાુંડ ઔયાલલા ભાટ ે જાયી, ુંડીતન 
કાવ લખટ ઉબ થમ છ.ે આ  જાયી, ુંડીત રઔ લતી ાઠ, 
 જા, ભન્ત્ર–મજ્ઞ ઔયલા–ઔયાલલાન વ્મલવામ ઔયે છ.ે આ 
 જાયી મગમ નાણાુંઔીમ પી, દક્ષીણા રઈન ેમજભાન લતી ઔાભ 
ઔયે છ.ે ભન્ત્ર, ઔથા વાુંબલાથી ણ  ણ્મ ભે છ.ે શીન્ત્દ  ધભટભાું 
ઔથાઔાય બાખલત, યાભામણની વાપ્તાશીઔ ઔથા–ાયામણ દ્વાયા 
બાલીઔ શ્રતાને  ણ્મ ઔભાલી આે છ.ે આજના ટઔેનરૉજીના 
મ ખભાું નલાું ઉઔયણ વાભેર ઔયી, આ ભન્ત્રળાષ્ડને ણ આધ નીઔ 
ફનાલલાના પ્રમાવ થામ છ.ે 

ભન્ત્ર દ્વાયા યખચાય Mantropathyન ું ટ ચઔાળાષ્ડ ણ 
લીઔસ્મ ું છ.ે 

ભન્ત્રની નીયથટઔતા, ભાર ળાબ્દીઔ વ્મામાભ 

આણે ઔેટરા ફધા શ્રદ્ધા  અને ઈશ્વયબક્તીલાા 
છીએ? આણી વલાય થાયીભાુંથી ઉઠતાું જભીન ઉય ખ 
ભ ઔતાું ધયતી ભાતાની ક્ષભા ભાખત ભન્ત્ર, ્ઔથી ળરુ થામ છ.ે 
સ્નાન ઔયતી લકતે,  જા–ાઠ ઔયતી લેાએ, બજન વભમ,ે 
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વામુંઔા ે દીલા ઔયતી લેા, યારે ળમન લેા એભ દયેઔ 
લકતના લીળીષ્ટ કાવ ભન્ત્ર છ,ે જ ે ટલેલળ આણે ફરી 
નાકીએ છીએ અન ે આણે આ યીતે બક્તી ઔયલાભાું ભન્ત્ર 
યાકલાભાું પની અેક્ષા યાકીએ છીએ; યન્ત્ત  લીચાય ઔદી ઔય 
છ ઔે આ ભન્ત્ર ફરલાથી ઔઈ યીણાભ પ ભતાું નથી જ, 
વીલામ ઔે આણી જીબ ખાને વ્મામાભ થામ. લી ાછા આલા 
ભન્ત્ર ફરનાય ત યભ ધાભીઔ, પ્રાભાણીઔ, ન્ત્મામી ઔશેલામ. તભ ે
તભાયી જાતને પ્રશ્ન  છ્ય છ ેઔે તભે કયેકય તભાયા અન્ત્મ વાથેના 
વ્મલશાયભાું ન્ત્મામી, પ્રાભાણીઔ છ? બેદબાલ લખયની નીતીલાા 
છ? આલ ું બાગમ ેજ ઔઈઔના ઔીસ્વાભાું શમ! 

ટ ુંઔભાું, આણે ફેધારુું , ફનાલટી જીલન જીલીએ છીએ. આ 
ભન્ત્ર આણને ‘લીર’ ફનાલલાને ફદરે ‘ઢોંખી’, અપ્રાભાણીઔ 
ફનાલે છ.ે ભાર ઔઈઔ પ્રઔાયના ળબ્દ ફરલાથી, યટલાથી જો 
યીણાભ આલતાું શમ ત, આણે ભશેનત ઔયલાની ળી જરુય 
છ?ે ભશાભતૃ્મ ુંજમભન્ત્ર ાઠથી ભૃત્મ  ઠરેાત ું શમ ત, શૉસ્ીટરભાું 
ળા ભાટ ે જલ ું? શન ભાન ચારીવાથી ઔેવ જીતાત શમ ત, ઔટટ, 
ઔચેયીભાું ળા ભાટ ે જલ ું? લઔીરને પીનાું નાણાું આલાું? ‘જમ 
સ્લાભીનાયામણ’, ‘શયી ૐ’ રકલાથી ાવ થલાત ું શમ ત 
લાુંચલાની ભશેનત ઔયલાની ળી જરુય? ભન્ત્ર, ાઠ,  જાના, 
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અથટશીન, લીલેઔ લખયના ઔભટઔાુંડ છડી પ્રાભાણીઔણે ભશેનત 
ઔયલાની શમ છ.ે 

ભન્ત્રચ્ચાયથી ળર નાળ થત શમ ત ટને્ત્ઔ, લીભાન, 
ત લવાલલાન ેફદરે ુંડીતન ેબેખા ઔયી ઔાશ્ભીય, ાઔીસ્તાન, 
ચીનની વયશદ ઉય ભઔરલા ગણું વય ઔાભ છ.ે આણા 
વૈનીઔ નાશઔ ‘ળશીદ’ થામ છ.ે આણી શીન્ત્દ લાદી નીતી, 
ધભટયસ્ત નીતી બલીષ્મભાું આલ અબીખભ અનાલે ત રશ્ઔય, 
ળષ્ડ, વયુંજાભન ઔેટર ફધ કચટ ફચી જામ? 

♦●♦ 
  



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            48 

 

4 

મન્ત્ર લીળે 

 
શ્રી યન્ત્ર 

અનુક્રમણીકા 

મન્ત્ર (Yantra-Machine) લીળે 

મન્ત્રન અથટ થામ છ ેMachine, ઔઈઔ ચક્કવ પ્રઔાયની 
જરુયીમાત ભાટ ે ફનાલેર ું વાધન, યચના. મન્ત્ર એટરે ઔઈ ણ 
પ્રઔાયની બોતીઔ યચના જ ેએઔ પ્રતીઔ છ,ે એ ચક્કવ પ્રઔાયની 
ઔામટળક્તી, ઉજાટન ું ભાધ્મભ સ્રત છ ેજને પ્રબાલ ફાષ્ણ જખતની 
ઔામટલીધી ઉય ડ ેછ.ે  

ધાભીઔ ઔભટઔાુંડભાું મન્ત્ર એ  જા ઔયલાન ું ભાધ્મભ છ,ે જ ે
ચીર શમ, ભ તી શમ અથલા બોભીતીઔ આઔાય, આઔૃતીની 
યચના ણ શમ. જ દા જ દા પ્રઔાયની  જા ઔયલાના શેત  તેભ જ 
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ઔુંઈઔ ચક્કવ પ્રાપ્ત ઔયલાનાું ધ્મેમ અન વાય જાતજાતનાું મન્ત્ર 
ફનાલલાભાું આવ્માું છ.ે આ ચક્કવ શેત વય ફનાલેરી યચના ઉય 
લીધીલીધાન  જા ઔયી પ્રતીષ્ઠાન ઔયલાથી ત ેઔઈઔ એઔ પ્રઔાયની 
દૈલી ળક્તીન ું પ્રતીનીધીત્લ ઔયે છ.ે લાશઔ ફની જામ છ ેએલ ું ભનામ 
છ.ે આ મન્ત્રની  જા, વાધના ઔયનાય વાધઔન ે મન્ત્ર વાથ ે
એઔાત્ભતાન અન બલ થામ છ ેઅને તેથી મન્ત્રની ળક્તી વાધઔના 
દેશભાું પ્રલેળ ઔયે છ.ે ધીભ ે ધીભ ેઆ વાધઔ વ્મક્તીભાું ળક્તીન 
લીઔાવ, ઉત્ક્રાુંતી, યીલતટન થામ છ.ે 

આ મન્ત્ર–ભન્ત્ર ળાષ્ડન ું ભ , ઉદ્બલ અથલટલેદભાું યશેર ું 
છ.ે અથલટલેદભાું ભાનલીના જીલન, તનેી વ્માલશાયીઔ વભસ્માન 
ઉઔેર, ળાન્ત્તી, વરાભતી, સ્લાસ્થ્મ, ળર ન નાળ, અભુંખ 
તત્ત્લને દ ય યાકલાું, તેભ જ રગ્ન, ભયણ જલેા પ્રવુંખ વયતાથી 
ાય ડ ેતે ભાટ ેજાતજાતનાું અનેઔ મન્ત્રન પ્રવુંખાન વાય ઉમખ 
ઔયલાની વ્મલસ્થા છ.ે મન્ત્રના રણ પ્રઔાય ખણામ છ ે: 

1) ઔભટઔાુંડ, લીધી ઔયલા ભાટ,ે વાથીમ, તાવઔભાું  જાની 
વાભગ્રી, ાણીન ઔળ, દીલ લખેયે. 

2) કાવ પ્રઔાયની ઔામટલીધી ભાટ ેકાવ પ્રઔાયની વાભગ્રી જભે 
ઔે રાર ઔાડન ટ ઔડ, તેના ઉય ગઉં–ચકા લખેયેની દાણાની 
આઔૃતી, ઔાખ ઉય ચીતયાભણ લખેયે. 
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3) કાવ પ્રઔાયની રાઔડા ઔે ધાત ની આઔૃતી. આલી 
આઔૃતી જભીન ઉય ણ દયલાભાું આલ,ે તેન ું ચીર ણ શઈ 
ળઔે. આ આઔૃતીની અન્ત્દય ભટ ે બાખે જાતજાતના ઔદ, 
આઔાયની બોભીતીઔ આઔૃતી શમ છ.ે તભેાું રીઔણ, ચયવ, 
લત ટ, ફીન્ત્દ , ટ્ઔણ, અષ્ટઔણ જાતજાતના આઔાય, ચક્કવ 
શેત  અને જરુયીમાત અન વાય દયલાભાું આલે છ.ે મન્ત્રભાું ઔભ 
જલેા  ષ્ની આઔૃતી, એઔથી ભાુંડી શજાય ાુંદડી વાથે ણ 
શમ. આ મન્ત્રભાું ઔઈ ણ આઔૃતી ળા ભાટ ેદયલાભાું આલી શમ 
છ ે ત ે ભાટ ે મન્ત્રઔતાટ ચક્કવ ઔાયણ શેત  ફતાલતા શમ છ.ે આ 
મન્ત્ર રાઔડ ું, ધાત ભાું ઔતયીને ણ ફનાલલાભાું આલે છ.ે આલાું 
લીધીલત ફનાલેરાું મન્ત્ર ખ ઢ, અખમ્મ ળક્તીના ધાયઔ ફને છ ે
એલ ઉલ્ેક ભધ્મ ઔારીન વભમભાું ન્ત્ચતન્ત્ર, ઔથા વયીત 
વાખયભાું જોલા ભ ેછ.ે 

 

કાી યન્ત્ર 

આણા જ્મતીી, તાન્ત્રીઔ, આભ ત જાત જાતનાું 
મન્ત્ર ફનાલ ે છ ેઅન ે ત ે મન્ત્રના ઉમખ ભાટ ે તાની વરાશ 
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ફદર ભટી નાણાઔીમ પી રઈને બાલીઔ બક્તને તનેી વભસ્માના 
ઉઔેર ભાટ ેરરચાલ ેછ.ે ચક્કવ પ્રઔાયના મન્ત્રન ઉમખ ઔયલાની 
વરાશ આ ે છ,ે ત ે ચતેલણી વાથ ે ઔે જો ત ે મન્ત્રન દ્ધતીવય 
ઉમખ નશીં ઔય ત તનેી વભસ્મા દ :કભાું લધાય થળે, 
ધનત નત નીઔી જળ.ે અને બમ, રાચાયી, સ્લાથટ શેત વય 
આલા મન્ત્રન ઉમખ લધત જામ છ.ે આભ ત તાન્ત્રીઔ 
ભ શ્ઔેરી, વભસ્મા, ધુંધાભાું કટ, ગયભાું ઔરેળ, વુંતાન લુંઠી ખમાું 
શમ, દીઔયીનાું રગ્ન, તાના પ્રભેારને લળ ઔયલા, ડળી ઔે 
ળર ને ડાભલા, શયીપાઈ–સ્ધાટભાું પ્રતીસ્ધીન ેશયાલલા, અયે ખભ ે
તે ઔાભ ફતાલ. તભન ે મન્ત્ર ભી જળે. કાવ ફશ  જાણીતા 
મન્ત્રભાું શ્રી મન્ત્ર, ખણેળ મન્ત્ર, ભશારક્ષ્ભી મન્ત્ર, ફખરાભ કી 
મન્ત્ર, બૈયલ મન્ત્ર, ઔારી મન્ત્ર, તભને, તભાયા ધુંધાને ઔઈની નજય 
ન રાખે તે ભાટને ું મન્ત્ર લખેયે લખેયે. આ તભાભ મન્ત્રભાું          
શ્રી મન્ત્રન ફશ  ભટ ભશીભા ખલામ છ.ે આ શ્રી ચક્ર ઔે શ્રી મન્ત્ર 
રી યાવ ુંદયીન ું પ્રતીનીધીત્લ ઔયે છ.ે શ્રી મન્ત્ર ળીલન ું ણ 
પ્રતીનીધીત્લ ઔયે છ.ે આ શ્રી મન્ત્ર ભાટ ેએભ ઔશેલામ છ ે ઔે તનેી 
યચના આઔાય એ વભગ્રતા(Totality), આ બ્રષ્ઢાુંડન ું વજ ટન, 
અસ્તીત્લન ેયજ  ઔયે છ.ે 

 

દોવનીળારણ માટ ેઅભીતન્ત્રીત માદલીયુાં 
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આજ ે ભાણવ તાન ું ભઔાન, ફુંખર ફાુંધલા ભાટ ે
આઔીટકે્ટની વરાશ ભેલ ે છ.ે વાથે વાથે લાસ્ત ળાષ્ડીની ણ 
વરાશ રેલાન ું લધત ું જામ છ.ે આ લાસ્ત ળાષ્ડી(તાની વરાશન ું 
ભશત્ત્લ ફતાલલા ભાટ)ે આ ફુંખર ફાુંધલાની જગમા તભે જ 
ડીઝાઈન જોઈન ે તભેાું બ ભીદ, લાસ્ત દ, ગ્રશદ લખેયે 
કાભી ફતાલે છ.ે છી લી ડીઝાઈનભાું દીળાદ, ીતૃદ 
લખેયે જાત જાતના દ ચીંધે છ.ે આ તભાભ દથી ઔુંઈ ફુંખર 
ફાુંધલાન ું ઔાભ અટઔી ન જામ. લાસ્ત ળાષ્ડી ાવ ે આ તભાભ 
દના નીલાયણ ભાટ ેજાતજાતની મજના, મન્ત્ર, વાધન શમ 
છ.ે આ મન્ત્ર ચક્કવ દીળા, ક ણાભાું ગયભાું યાકલાભાું આલે ત 
નાયાજ થતા ગ્રશ, દલે, દલેી, ીતૃ યાજી થામ છ ેઅન ેદ 
ટે છ.ે 

આજ ે ટી.લી. ઉય યજ ઔેટરીઔ ચૅનર ઉય ધુંધાભાું 
ઔઈની દ ષ્ટ નજય, અદેકાઈ અવય ન ઔયે તે ભાટને ું મન્ત્ર, નાણાું 
ઔભાલલા ભાટ ેભશારક્ષ્ભી મન્ત્ર, લીષ્ણ મન્ત્ર, ઔ ફેય મન્ત્ર, ભ શ્ઔેરી 
નીલાયણ ભાટ ેશન ભાન મન્ત્રની જાશેયાત આલ ેછ.ે આ જાશેયાત 
યજ  ઔયલા કાવ ઔામટક્રભ તૈમાય થામ છ.ે અને તભેાું વીન ે
અબીનેતા જલેા વેરેબ્રીટી આ મન્ત્રના પ્રભળન ભાટ ે તાનાું 
લક્તવ્મ આ ેછ.ે 
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આલાું મન્ત્ર કયીદનાયા(ભ કટ, નફા ભાનવલાા, 
રારચ ) રઔ ત શમ જ. ત ેમન્ત્ર ફનાલલાન કચટ ધાય ઔે 100 
રુીમા થત શમ; યન્ત્ત  ત ે મન્ત્ર ત તને ું ભશત્ત્લ અન ે ભશીભા 
ફતાલી રુીમા 5,000/–ભાું લેચામ. ટી.લી. ઉય જાશેયાતન કચટ 
લેચાણ ઔયનાયન ેત શળ ેએટરા ગ્રાશઔ(ભ કટ) ત ભી આલતા 
જ શળનેે! તભન ે લાચઔન ે ભાયી લીનન્ત્તી છ ે ઔે તભ ેઆલ ું એઔાદ 
મન્ત્ર કયીદી ખાભાું ઔે ગયભાું ઔે ધુંધાના સ્થે રખાલ એ છી 
તેનાથી ળ ું યીણાભ આલે છ ેતેન ું ધ્માન યાક. તભન ેરારચ  ભ કટ 
ફન્ત્માન (અદ્બ ત) અન બલ થળે, યભ જ્ઞાન રાધળે.  

♦●♦ 
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5 

 
યોગીની મન્ત્દીર, ખજુરાષો–તન્ત્રળીદ્યાનુાં સ્થાનક 

અનુક્રમણીકા 

તન્ત્ર (Tantra) લીળ ે

તન્ત્રન ેતાન્ત્રીઔ લીદ્યા તયીઔે કલાભાું આલ ેછ.ે તન્ત્ર 
એટરે આમજન ઔયીને અભર ઔયલ. તન્ત્રન અથટ થામ વ્મલસ્થા. 
તન્ત્રલીદ્યાન અથટ અને આળમ એ છ ેઔે આ ળયીયને સ્લસ્થ, તૃપ્ત 
યાકલ ું અન ે તનેી ક્ષભતા લધાયલી. તન્ત્રના અભરીઔયણભાું તેની 
વાથે મન્ત્ર તેભ જ ભન્ત્ર ણ જોડામેરા છ.ે તન્ત્ર એ ઔઈ ચક્ક્વ 
ફરાતા ળબ્દ, ઔભટઔાુંડ, એઔાઔાયી ઉંશઔાયા, જાતજાતની મ ક્તી, 
પ્રમ ક્તી, ધ્માન તેભ જ મખ ક્રીમા એ તભાભન ું એઔ લીળીષ્ટ 
પ્રઔાયન ું વુંખઠન, વુંમજન છ.ે તન્ત્રન ે લીદ્યા તયીઔે  યસ્ઔાય 
ઔયનાયા એભ ણ ઔશે છ ેઔે તન્ત્ર–વાધના દ્વાયા આ લીશ્વના યભ 
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તત્ત્લ વાથે એઔ પ્રઔાયન ું જોડાણ ઉજાલલાન આળમ એ છ ે ઔે 
જથેી નય–ભાદા તત્ત્લભાું આધ્માત્ભીઔ ઔક્ષાએ એઔાત્ભઔતા ઉજ ે
તેભ જ વ્મક્તીન ે યભ આનન્ત્દન આહ્લાદઔ અલસ્થાન અન બલ 
થામ. તાન્ત્રીઔતા એ આધ્માત્ભીઔ ઉન્નતી વાથ ે ભક્ષ તયપ 
શોંચલા ભાટનેી વ્મલસ્થીત વાધના છ.ે તન્ત્રવાધનાન ેઔેટરાઔ ભાર 
જાતીમ ળક્તી લધાયલા વાથ ેવાુંઔે છ ેતે વાચ ું નથી. તન્ત્રલીદ્યાન ું 
આચયણ આભ ત ગણી ધાભીઔ યમ્યાભાું, વાુંસ્ઔૃતીઔ જ થભાું 
પ્રલતે છ;ે યન્ત્ત  કાવ ઔયીને શીન્ત્દ , ઈસ્રાભ, તીફેટના ફોદ્ધ ધભટભાું 
તન્ત્રલીદ્યાન ઉમખ લધાયે પ્રભાણભાું જણામ છ.ે  

તન્ત્રલીદ્યાના જાણઔાય, વાધઔ એભ ઔશે છ ે ઔે આ 
તન્ત્રની પ્રક્રીમા ચક્ક્વ વ્મલસ્થીત યીતે, લૈજ્ઞાનીઔ યીત ે તેભ જ 
વ્માલશાયીઔ યીત ેએલા આળમથી આમજીત ઔયલાભાું આલે છ ે ઔે 
જથેી, જો મગમ યીત ે અભર અન ે આચયણ થામ ત ઉભદા 
યીણાભ ભે છ ેઅને ચીત્તને યભ ળાન્ત્તી, યભ દ પ્રાપ્તીન 
અન બલ થામ છ.ે તાન્ત્રીઔતાન શેત  વાધઔ વ્મક્તીન ું યજફયજન ું 
જીલન, તેની યજીન્ત્દા જીલનની ક્રીમા તભે જ તીત્નીના 
વમ્ફન્ત્ધ, જાતીમતા, ખબાટધાન, ફાઔના જન્ત્ભથી ભાુંડી ભૃત્મ  
વ ધીની તભાભ અલસ્થાભાું ઉદાત્ત પ્રઔાયન ું યીલતટન રાલલાન 
છ.ે 
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તન્ત્રલીદ્યાન એઔ પ્રઔાય છ ે જ ે દ્વાયા વાધઔ તાની 
આુંતયીઔ તેભ જ ફાષ્ણ, ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ ળક્તી લધાયી ળઔે 
છ.ે ભજફ ત ફનાલી ળઔે છ.ે તન્ત્રલીદ્યા ખ ઢ અન ેયશસ્મલાદી ણ 
છ.ે આ લીદ્યા દ્વાયા વમ્ભશન, રાટઔ, ઈન્ત્રજા, યા–અયા, પ્રાણ 
લખેયે લીધી ળીકલાથી અદ્બ ત ળક્તી પ્રાપ્ત થામ છ.ે તન્ત્રથી 
લળીઔયણ, સ્તુંબન લખેયે ળક્તી વાધ્મ ફન ે છ.ે અન ે ખામફ 
થઈ જલ ું, ળ  ફની જલ ું, જ દાું જ દાું રુ ધાયણ ઔયી ળઔલા, દ ય 
યશીને સ્ળટ લખય બોતીઔ ક્રીમા જભે ઔે શરાલલ ું, કવેડલ ું તેભ 
જ ઔઈન ે શ્રા આલ લખેયે ળક્તી પ્રાપ્ત થામ છ.ે બાયતના 
ોયાણીઔ ઈતીશાવભાું તન્ત્રવાધના વાથે અનેઔ ઋી ભ ની 
જલેા ઔે દ લાટવા, ઔશ્મ, લીશ્વાભીર, ખારલ, ખોતભ લખેયે નાભ 
વુંઔામેરાું શલાની ઔથા જોલા ભ ેછ.ે 

તન્ત્રવાધના તભે જ તન્ત્રલીદ્યા વાથ ેખાઢ યીત ેવુંઔામેરા 
ઔેટરાઔ વમ્પ્રદામ ણ પ્રખટ્યા છ.ે લાભભાખી, અગયી ફાલા 
વમ્પ્રદામ, બ લા, બખતન લખટ, ભન્ત્રથી વા, લીંછી લખેયેન ું ઝેય 
ઉતાયલાન, ડાઔણ, બ ત–પ્રેત, જીન, ઝુંડ લખેયેન ે લળ ઔયનાયાના 
લખો ઉત્ન્ન થમા છ.ે 

લાભભાખી વાધ  વભાજથી અરખ કાનખી એઔાુંતભાું 
યશે છ.ે લાભભાખી કાવ પ્રઔાયની ળક્તી ધયાલતા શમ છ.ે 
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જભે ઔે શીંવઔ પ્રાણીને લળ ઔયી ળઔામ, તભેન ેજાતીમ વમ્ફન્ત્ધ 
ફાુંધલાભાું ઔઈ નતૈીઔ નીતી–નીમભ નશીં અન ે અભમાટદ 
સ્તમ્બનળક્તી લધે, ળર ન નાળ ઔયી ળઔામ, લળીઔયણ દ્વાયા 
ખભે તને ેતાના પ્રબાલ નીચ ેરાલી ળઔામ લખેયે. 

 
કાીકા શાધના 

તન્ત્રલીદ્યા વાથે લાભભાખીની જભે અગયી ફાફાના 
એઔ વમ્પ્રદામન ું નાભ જોડલાભાું આલે છ.ે અગયી ુંથના ફાફા, 
વાધ  ળીલુંથી શમ છ.ે તભેન ે આ દ ન્ત્મલી જખતના ઔઈ 
નીતીનીમભન ું ફન્ત્ધન શત ું નથી. અગયી વાધના એ એઔ પ્રઔાયની 
વુંસ્ઔૃતી, યમ્યાના યીલાજો, નીમભને પેંઔી દેલાની, તેભન ું 
ઉલ્ુંગન ઔયલાની, ારન નશીં ઔયલાની પ્રણારીઔા ધયાલે છ.ે 
અગયી એટરે ‘ગય’ નશીં તે. જને ેઔઈન ડય–બમ–ફીઔ નથી તે. 
આ અગયી ફાફા ખુંધ, સ્લાદ, પ્રેભ, ઈષ્ટ–અનીષ્ટ લખેયેથી ય 
શમ છ.ે તભેન ેકયાઔની ઔાુંઈ યશેજ શતી નથી. લીષ્ટા કામ, 
ભ ડદાર ભાુંવ, ભાનલ ભાુંવ ણ કામ. આ અગયી વુંવાયી 
દ નીમાથી, ભાનલ લસ્તીથી દ ય યશે છ.ે સ્ભળાનભાું લાવ, વાધના 
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ઔયે છ.ે ભતૃાત્ભાના પ્રેતને લળ ઔયી તેની ાવે ધામાાં ઔાભ ઔયાલી 
ળઔે છ.ે અરફત્ત, આ દ ન્ત્મલી જખતભાું તે બાગમે જ દકેામ છ.ે 

તન્ત્ર વાધનાભાું ઔારીઔા, બયૈલી, દ ખાટ લખેયે દલેીની 
વાધના થામ છ.ે તભે જ મક્ષીણી, ીળાચીની, ખાુંધલટ, ઔીન્નય, 
ડાઔીની, ળાઔીની, બ તપ્રતે લખેયેન ે લળ ઔયી તેભની ાવે ધામાાં 
ઔાભ ઔયાલી ળઔામ છ.ે 

 
સ્માનમાાં શાધના 

તન્ત્રના ભાધ્મભથી નાયદ, ળીલ, બ્રષ્ઢ, વ મટ, ઈન્ત્ર, મભ, 
ઔારી લખેયે જાતજાતના દલે, દલેીની વાધના ઔયી તેભની 
ભશેયફાની પ્રાપ્ત ઔયી અભગળક્તી ઉજાલલાના લયદાન ભ ેછ.ે 
તન્ત્ર વાધનાથી નાખાળ, ાળ ાતળાષ્ડ, અગન્ત્માષ્ડ, ખરુડાષ્ડ, 
લરુણાષ્ડ લખેયે ળષ્ડ પ્રાપ્ત થામ છ.ે આલા જાતજાતના ળષ્ડ 
ભેલલાનાું અનેઔ દૃષ્ટાુંત ભશાબાયતભાું છ.ે 

♦●♦ 
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6 

 
કાલા જાદુનો કમમકાાંડ 

અનુક્રમણીકા 

ઔા જાદ –ભેરી લીદ્યા  

ભેજીઔ એટરે જાદ , વાભી વ્મક્તીન ે શેયત ભાડ,ે આશ્ચમટ 
ઉજાલ ે ઔે આલ ું, આ ઔેલી યીતે ફન્ત્મ ું તેની વભજ ન ડ.ે તલેી 
જાતજાતની ઔયાભત, મ ક્તી–પ્રમ ક્તી ઔયી, નીદો આનન્ત્દ 
ઉજાલલાની ક્રીમા તે જાદ . આ જાદ  White Magic ઔશેલામ છ;ે 
યન્ત્ત  આ જ યીત ે એલી ઔયાભત, પ્રલૃત્તી ઔયલાભાું આલે, 
જનેાથી ઔયનાય ઔે ઔયાલનાયન આળમ, બમ, આતુંઔ, ડય 
ઉજાલલાન શમ, અન્ત્મને, ળર ને નાન ુંભટ ું ન ઔવાન, જીલરેણ 
શાની ઔયલાન ણ શમ. ત્માયે જાદ ની ઔયાભત ઔા જાદ (Black 
Magic) ભેરી લીદ્યા ઔશેલામ છ.ે તન્ત્રલીદ્યાભાું ઔા જાદ , ભેરી 
લીદ્યા ઔશેલામ તેલાું તાન્ત્રીઔ લીધી–લીધાન, ઔભટઔાુંડ, નીમન્ત્રીત 
ઉઔયણ ફનાલલાું લખેયે જાતજાતના ભન્ત્ર વાથ ે ઔયલાભાું આલ ે
છ.ે 
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બ ત–પ્રેતના ઉત્ાતને ગયભાુંથી દ ય ઔયલ, ભાનવીઔ 
ડીપ્રેળનભાું ડ ફેરી અસ્થીય વ્મક્તીને ફશાય ઔાઢલી, ભન–ળયીયભાું 
લખાડ, બ ત, પ્રેત, જીન, ડાઔણને ફશાય ઔાઢલા, દ શ્ભન વ્મક્તીન ે
ન ઔવાન શોંચાડલ ું, તનેી શત્મા ઔયાલલી લખેયે જાતજાતનાું ઔામો 
ભાટ ેભાણવ ઔાા જાદ ભાું નીષ્ણાત તાન્ત્રીઔની ભદદ રેલા જામ 
છ.ે 

ઉદાશયણ તયીઔે તભાયા દ શ્ભનન તભાયે લીનાળ ઔયલ 
શમ ત તાન્ત્રીઔ, પ્રથભ તભાયી ાવ ે તભાયા દ શ્ભનની એઔાદ 
અુંખત ચીજ ભેલળ.ે છી રટ–આટાન ું નાન ું  ત ું ફનાલી, ત ે
ચીજ તેની વાથે રખાડળે, એટરે ઔે રટની આ ઔૃતી, એ તભાયા 
દ શ્ભનની પ્રતીઔૃતી ફની. 

આ રટની પ્રતીઔૃતીન ે તાન્ત્રીઔ વીમા બોંઔળે અને ત ે
યીતે દ શ્ભનને ઈજા શોંચાડળે. આ પ્રતીઔૃતીને થતી ઈજા તભાયા 
દ શ્ભનન ે શોંચે છ.ે એટરે તે જ્માું શમ ત્માું તે દ શ્ભન વ્મક્તી 
ઈજાથી વ્માઔ , શેયાન થળ ેતેન ે યખ થામ, રશીની ઉરટી થામ 
અન ેભયી ણ જામ. 

બાયતભાું દયેઔ યાજ્મભાું દયેઔ ખાભ, ળશેય ખાભડાભાું 
ભન્ત્ર–મન્ત્ર તેભ જ તન્ત્રલીદ્યાન ઉમખ ઔયનાયા બ્રાષ્ઢણ, 
 જાયી, જ્મતીી, તાન્ત્રીઔ, બ લા–બખત લવ ે છ ે અન ે
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તેભના વ્મલવામ ણ  યજોળભાું ચારે છ.ે તાવભાું જણામ ું છ ેઔે, 
આવાભભાું બ્રષ્ઢ રા નદીના ઔીનાયે ભયીખાુંલ જીલ્ાભાું 
ભેખન્ત્ખ(Maygong) ખાભ ઔાા જાદ ન ું જોયદાય ઔેન્ત્ર ભનામ છ.ે 
આ ઉયાુંત બાયતભાું એલાું ફીજાું 30 સ્થાન ઔેયારા, ડીવા, 
ભશાયાષ્ટ ર, અરાશાફાદ, ભેગારમ, આુંધ્રપ્રદેળ, લાયાણવી, 
શૈદયાફાદ લખેયે સ્થએ નોંધામાું છ.ે  

ઔાા જાદ ની પ્રક્રીમા ઔેલી યીતે થામ છ ે તને ું લીલયણ 
ઔયતાું જણામ છ ેઔે – 

પ્રથભ ઔાા જાદ , ભેરી લીદ્યાન પ્રમખ ઔની ઉય 
ઔયલાન છ ે ત ે વ્મક્તી લીળ ે ભાશીતી ભેલલાભાું આલ ે છ.ે તનેા 
યજફયજના ઉમખની ઔઈ અુંખત ચીજ ભેલલાભાું આલે છ.ે 

ળા ભાટ ેઆ ઔાા જાદ ન પ્રમખ ઔયલાન છ ેતનેા લીળ ે
જાણઔાયી ભેલલાભાું આલ ે છ.ે ઔાા જાદ ન પ્રમખ ઔયલા ભાટ ે
મગમ સ્થ નક્કી થામ. છી આ પ્રમખ ઔયલા ભાટ ે જરુયી 
વાભાન ભીણફત્તી, રાઔડાું, ઓધી, લનસ્તી, ભાુંદીમાું–રૉઔેટ 
લખેયે ભેલામ. 

ટટઔ ઔે ઔઈ પ્રતીઔૃતી લખેયે ફનાલલાભાું આલે. 
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ટટઔ,  તાની પ્રતીઔૃતી 

આ ઔભટઔાુંડ ઔયલા ભાટનેા મગમ ભન્ત્ર જાણી ર, ઔભટઔાુંડ 
ઔયલા ભાટ ેજભીન ઉય ઔઈ આઔૃતી દય તેભ જ અન્ત્મ ચીજ–
લસ્ત  વ્મલસ્થીત યીતે ખઠલ.  

ભીણફત્તી વખાલી તભાભ ઔભટઔાુંડ લીધી 
ભન્ત્રચ્ચાય વાથે ત ે ટટઔા ઉય આચય,  યી ઔય અને દ શ્ભન 
વ્મક્તી ઉય આ પ્રમખન પ્રબાલ ડળે. 

એભ ઔશેલામ છ ેઔે ઈસ્રાભભાું ઔાા જાદ ન પ્રમખ ઔયલા 
લીળે ઔેટરાુંઔ રકાણ છ.ે ઔ યાનભાું અન ે વ ન્નાશ(Sunnah)ભાું 
ઔાાજાદ ન પ્રમખ ઔયલા ન ઔયલા લીળ ેઔેટરાઔ આદેળ છ ેઅન ે
તેન ઉમખ ઔયલાની ભનાઈ ઔયલાભાું આલી છ.ે 

મખ અને તન્ત્રલીદ્યાન વમ્ફન્ત્ધ જોલાભાું આલે છ.ે 
જાતીમળક્તી લધાયલા ભાટનેાું ઔેટરાુંઔ મખનાું આવન તન્ત્ર, 
પ્રમ ક્તી છ.ે આથી ગણા ભાણવ તાની જાતીમળક્તી, 
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સ્તમ્બન વભમ, ષ્ડીને લળ ઔયલા, જીતલા ભાટ ે તન્ત્રલીદ્યાન 
આશ્રમ રે છ.ે તે ભાટ ેતાન્ત્રીઔને વાધે છ.ે  

જાતીમળક્તી લધાયલા ભાટ ેઔાભેશ્વયી વાધનાના ભન્ત્ર અન ે
પ્રમ ક્તી ફતાલલાભાું આલી છ.ે 

 
ઔાભક્રીડા, ઔાભક્રીમા ભન્ત્ર–તન્ત્ર 

♦●♦ 
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7 

  
અનુક્રમણીકા 

લળીઔયણ 

લળીઔયણન વભાનાથટ ળબ્દ અુંગ્રેજીભાું Hypnotism છ.ે 
Hypnotism એટરે વમ્ભશન; યન્ત્ત  લળીઔયણ(લીદ્યા)ન ે
વમ્ભશન વાથે અભ ઔ શદ વ ધી જ વયકાણું છ.ે લળીઔયણ 
એટરે વમ્ભશન નશીં; ઔાયણ વમ્ભશન એઔ અવયઔાયઔ તન્ત્ર છ,ે 
જ ે દ્ધતી ભાનવીઔ યખચાય ભાટ ે ળધાઈ છ ે અન ે દદીના 
વશઔાય અને વમ્ભતીથી વમ્ભશનન ઉમખ થામ છ.ે જ્માયે 
લળીઔયણ એ ઔા જાદ , જાદ ટણાું વાથે વ્મક્તીને તાને લળ, 
તાન ે ખભે તે પ્રઔાયન ું લતટન તેની ાવે ઔયાલલા ભાટ,ે તેન ે
ફ દ્ધીશીન ભશાન્ત્ધ ફનાલી દલેા ભાટને ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન લીધી 
છ.ે 
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તન્ત્રલીદ્યાના જાણઔાય તાન્ત્રીઔ, જ્મતીીએ તાના 
ગ્રાશઔ જને નીદળે ઔયે તે વ્મક્તી તેના દીર, દીભાખથી ભશાન્ત્ધ 
ફને, લળભાું આલ ેઅન ેતભાયી ઈચ્છા શમ ત ેભ જફ ત ેલતટન ઔયે, 
લીચાયે તભને લળ થામ ત ેભાટ ે ઔેટરાઔ લીળીષ્ટ ભન્ત્ર–લીધી 
ઉજાલલાભાું નીષ્ણાત ભાન ેછ.ે 

શીન્ત્દ  ધભટભાું ગણા જ્મતીી, ઈસ્રાભભાું ઔેટરાઔ 
નજ ભી આલી તન્ત્રલીદ્યાના જાણઔાય શલાના દાલા ઔયે છ.ે 
લળીઔયણ ઔયલા લીળે ઢખરાફુંધ વાશીત્મ,  સ્તઔ ઉરબ્ધ છ.ે 
તેભાું તભાયી પ્રેભીઔા, પ્રેભી ઔે દ શ્ભન લખેયેને ઔેલી યીત ે લળભાું, 
તભાયી ઈચ્છા પ્રભાણે લીચાય, લતટન ઔયત ઔયી ળઔામ તેના ભન્ત્ર, 
લીધી આેરી છ.ે લતટભાનર તભે જ ચાનીમાું દ્વાયા ઔેટરાઔ 
જ્મતીી ત ેલળીઔયણના જાણઔાય શલાની જાશેયાત ઔયે છ ે
અન ેતભારુું  ઔાભ ઔયી આલાની(અરફત્ત, ભટી યઔભની પી રીધા 
છી જ) વ ટઔા ખેયું ટી આે છ.ે બાન બ રેરી, લીચાયશીન 
વ્મક્તી આ જાભાું પવામ છ,ે નાણાું કચ ેછ.ે ફદનાભ થામ છ ે
અન ેતેભન ું ઔાભ ત થામ જ નશીં. ભાણવ એટર ખયજાઉ તભે જ 
લીચાય, લીલેઔશીન ફની જામ છ ેઔે જ્મતીીનાું ઔોબાુંડ ફશાય 
ડલા છતાું, તેભન ધુંધ અટઔલાન ું નાભ રેત નથી. જ્મતીી 
ખયજાઉ ગ્રાશઔને ટાલલા, રરચાલલા ઔેલી જાશેયાત આે છ.ે 
તેન એઔ નભ ન અર ેઆપ્મ છ.ે  
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દયેઔ તાન્ત્રીઔ, જ્મતીી તાને કાવ નીષ્ણાત ભાન ે
છ ે અન ે ત ે ઉજાલેરી કાવ તાન્ત્રીઔ મ ક્તી 
અજભાલલાની ગ્રાશઔન ેવરાશ આે છ.ે 

લળીઔયણ ઔયનાયા તાન્ત્રીઔ ભશદ્ અુંળે ઔઈ 
ષ્ડીળક્તી, ભાતા–દેલી, દ ખાટ, ઔારીઔા, બૈયલી લખેયેની 
ઔૃાથી જ તેભને લીદ્યા ભી શલાના દાલા ઔયીને તાની 
આબા ઉજાલે છ.ે પ્રેભીઔા–પ્રેભી ઉય લળીઔયણ ઔયી તેન ે
ઔેલી યીતે તાને લળ ઔયલા તનેા અનેઔ ભન્ત્રભાુંથી એઔ 

ઉદાશયણ અરે આપ્મ ું છ ે:  

‘એઔ ઔય ઔાખ રઈ તેની ઉય તભાયે જ ેવ્મક્તી–
ષ્ડી– રુને લળ ઔયલી છ ે તેન ું નાભ રક. 25 લાય રીરી 
ેનથી, છી 250 લાય આ ભન્ત્ર – ‘ભ ક્રીભ ઔૃષ્ણામ 

નભ:, ઔારીઔામ નભ:’ન ું યટણ ઔય. એઔ રીંફ  અને ઔાખ 
રાલ. ભન્ત્ર રકેરા ઔાખભાું આ રીંફ  રેટ અને રીફ ું 
રેટરે ઔાખ, વાભી વ્મક્તીના ગયના આુંખણે તેની નજયે 
ડ ેતે યીત ેપેંઔી આલ. આ ઔાખ જલે તે વ્મક્તીના શાથભાું 

આલળે ઔે તે ભશાન્ત્ધ ફની જળે અને તભાયી ાવે દડીન ે
આલળે.’ 
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લળીઔયણ ઔયલા ભાટ ેતાન્ત્રીઔ તભને ઔઈ ાઉડય ઔે 

પ્રલાશી આે, તભાયે મેનઔેન યીતે આ ાઉડય ઔે પ્રલાશી 

વશીકરણ તેમ જ  
મુકરણ સ્પેશીયાીસ્ટ 

 અખય ક દા મા બખલાનને ચાશા ત ક ન ઔે 
આુંવ  વે યન ે નશીં દ ુંખા. દ આ બી તઔદીય ફદર 

વઔતી શૈ. 

 ઔાભઔી ખેયું ટી 100 ટઔા, ઑર ઈન્ત્ડીમા ન 
ચેરેન્ત્જ, ખશૃક્રેળ, ઔાયફાયભાું ન ઔવાન, પ્રભેરગ્નભાું 
રુઔાલટ, વાવ –લશ ના ઝગડા, વતન મા દ શ્ભનવે 
છ ટઔાયા, ઔજ ટભ ક્તી, એઔ તયપ પ્રેભ, છ ટાછડેા, ભેરી 
લીદ્યા, લીદેળ મારાભેં રુઔાલટ, વુંતાન શીનતા, તી–
ત્નીભેં અનફન, ફેટા–ફેટી અખય તી–ત્ની લળભેં 

ન શ ત એઔ ફાય અલશ્મ ત યન્ત્ત ભીરેં. 

ભફાઈર : XXXXX XXXXX ય વમ્ઔટ ઔયે. 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            68 

 

તભાયી પ્રેભીઔાના ાણી ઔે ીણાભાું બેલી દેલ ું. તે આ ાણી–

ીણું ીળે ઔે તયત તભાયે લળ થળે. લળીઔયણ ઉજાલલા ભાટ ે

તાન્ત્રીઔ ભાુંદીમાું ણ ફનાલી આે છ.ે 

શલે જો આ લળીઔયણથી વાભેની વ્મક્તી તભાયા 
ઔાફ ભાું–ઔષ્ણાભાું આલી તભને લળ થામ તે ભાટ ેમ ક્તી ત 
અજભાલામ છ;ે યન્ત્ત  આલી અથટ લખયની અન ે અવુંખત, 
લીલેઔશીન મ ક્તીની ઔઈ પશ્ર તી, યીણાભ આલતાું જ 

નથી. આલે જ નશીં! નશીં ત આ દ નીમાભાું ઔઈને ઔઈ 
યસ્ય વભસ્મા, ઝગડા, ભતબેદ યશે જ નશીં ને! અયે, 
આતુંઔલાદી ઔે તભાયા શયીપને લળ ઔયલા શમ ત લળીઔયણ 
અજભાલલા ભાટ ેઆણા લડાપ્રધાન, રશ્ઔયી લડાને વરાશ 
આીને, ચીન વાથે બ તાન, ડઔરાભ જલેા પ્રશ્ન ભાટ ે

ઝીીમાુંખ ઉય લળીઔયણ થામ, તભાયા ઔષ્ણાભાું આલી જામ 
અને પ્રશ્ન ઉઔરી જામ, ભાર એઔ ીણા વાથે ીલાથી. મ દ્ધભાું 
વૈનીઔને ભશાન્ત્ધ ફેબાન ફનાલી દ. ચ ુંટણીભાું ભતદાયન ે
ીણાું ીલડાલી તભાયા ભત અુંઔે ઔયી ર. આણા ભશાન 

બાયત જલેી અલનલી મ ક્તી–પ્રમ ક્તી લીશ્વના ફીજા ઔઈ 
દેળભાું જોલા ભળે નશીં. આણે લૈજ્ઞાનીઔ ળધ, નઔયી–
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ધુંધા ઔયલાને ફદરે આલા જન્ત્તયભન્ત્તયભાું જ ડ ફેરા યશીએ 
છીએ. ઔભનવીફી આણી; ફીજ ું ળ ું? 

 
તભાભ પ્રઔાયના બમ–આત્તી વાભે યક્ષણ–રીંફ  

♦●♦ 
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8 

 
પે્રતનુાં આષળાન કરળુાં 

અનુક્રમણીકા 

બ ત–પે્રતભાું ભાન્ત્મતા અને ભન્ત્ર–તન્ત્રન ું તરકટ 

શીન્ત્દ , ઈસ્રાભ, ખ્રીસ્તી દયેઔ ધભટભાું ભૃત્મ  છી 
જીલાત્ભાન ું પ્રતે–બ ત ફનલાની જોયદાય ભાન્ત્મતા છ.ે લી ીય, 
જીન, દેલી–દેલી ણ ભાણવને ઔનડ,ે તેનાથી તભાભન ેડય રાખે 
છ.ે એલી વજ્જડ ભાન્ત્મતા છ ે ઔે ભ વરભાની ઔે શીન્ત્દ  ભન્ત્રથી આ 
બ ત–પ્રેત, ીય–ભાતાની તઔરીપ દ ય ઔયી ળઔામ છ;ે યન્ત્ત  આ 
ઔામટ ભાટ ે ભન્ત્રની તારીભ ાભેરી વ્મક્તી જ બ ત–પ્રેત ઉય 
નીમન્ત્રણ ભેલી ળઔે, આ ભન્ત્રભાું વીદ્ધી ભેલલા ભાટ ેકાસ્વી 
ભ શ્ઔેર ળયત શમ છ.ે આથી ફશ  છા ભાણવ તે ળીકલાની 
શીમ્મ્ત ઔયે છ.ે એટરે જને ે બ લા–બખત–ભન્ત્રળાષ્ડ–વીદ્ધ  રુ 
ઔશે છ ેતેભનાથી રઔ ડયે છ.ે 
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વીદ્ધ  રુ, ભન્ત્રળાષ્ડી તભાભ પ્રઔાયનાું દ :ક–દદટ, 
તેભની તાન્ત્રીઔ ળક્તીથી દ ય ઔયલાની કાતયી આ ેછ.ે જભે ઔે 
 રી– રલધ ન ેવન્ત્તાન ન થતાું શમ, તફીમત વતત નફી યશેતી 
શમ, ધન્ત્ધાભાું ફયઔત ન શમ, ઔૉટટ–ઔચેયીભાું ઔેવ શમ લખેયે.. 
ત્માયે આ વીદ્ધ ભન્ત્રળાષ્ડી તાના ભાનીતા ળીષ્મન ે તેના ભાટ ે
કાવ તાન્ત્રીઔ લીધીથી તૈમાય ઔયાએરી લીંટી, ભાુંદીમ ું ઔે દય 
શેયલા આે છ.ે આને ભાટ ે તખડાું નાણાું ણ લવ ર ઔયે છ.ે 
ઔેટરાઔ લીમી, શલવકય, તાન્ત્રીઔ ષ્ડીબક્તન ે તાની 
ભશજાભાું આઔે છ.ે તભેની વુંતાન પ્રાપ્તી, તીન ેલળ ઔયલાની 
રારચ જલેી ભાુંખણી ભાટ ેએઔાુંતભાું કાવ લીધી ઔયલી ડળે એભ 
ઔશી ષ્ડીબક્તન/ેમ લતીન ે એઔાુંતભાું ફરાલે છ ે અને તભેન ું 
જાતીમ ળણ ઔયે છ.ે આ ફાફતએ આણા દળેભાું વીદ્ધસ્લાભી, 
ફાફા પ્રખમાત છ.ે તેભની ળણ પ્રલૃત્તી વાભ ેપયીમાદ થઈ 
યશી છ.ે લતટભાન વભમભાું ર ધીમાણાના યાભ–યશીભ, દીલ્શીના 
લીયેન્ત્રફાફા ફશ  ચચાટભાું છ.ે 

બ લા–બખત દ્વાયા ભન્ત્ર–તન્ત્ર જાદ ટના તયઔટ 

ગયભાું વતત એઔ મા ફીજી યીતે તન્ત્દ યસ્તીના નડતય 
ઉાધી યશેતી શમ, ગયભાું ભાુંદખી શમ, ગણી વાયલાય અન ે
ઉામ છતાું વારુું  ન થામ, દદટ લધત ું જામ ત્માયે એલી ઔલ્ના 
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ઔયલાભાું આલે છ ેઔે નક્કી આ ગયભાું ઔઈ બ ત–પ્રેતન લાવ છ.ે ત ે
વતત ઔનડખત ઔયે છ,ે ભાટ ેનક્કી ઔઈઔ ફશાયન ું તત્ત્લ ેધ ું ડી 
ખમ ું છ.ે 

લી, ગયભાું ઔઈ વ્મક્તી વતત તાણ અને રાવના 
યીણાભે, કાવ ઔયીને ગયની  રલધ ન ેશીસ્ટીયીમાની લાઈ આલે, 
ફેબાન અલસ્થાભાું એરપેર ફરે, ળયીયન ું, લષ્ડન ું બાન ન યશે, 
વતત ડીપ્રળેનભાું ડી યશે ત્માયે એલી ઔલ્ના થામ ઔે આને ઔઈ 
ગયભાુંથી બ ત–પ્રેતની છામાને દ ય ઔયલા ઔે  રલધ ના લખાડન ે
દ ય ઔયલા જન્ત્તય–ભન્ત્તય જાદ –ટણા ઔયલાલાા બ લા, બખતન ે
ઉચાય ભાટ ેફરાલલાભાું આલે છ.ે 

શલ ેઆ બ લ ત રઔભાનવન ઔ ળ જાણઔાય શમ છ.ે 
પ્રથભ ત ેગયભાું ચાયેફાજ  પમાટ છી, દદીની ભ રાઔાત રીધા છી 
ગયભાું ધે ું ડી ખમેર ું બ ત, અતી પ્રબાલ, ળક્તીળાી છ,ે એભ 
ઔશી ફીલડાલ ે છ.ે બ લાન શેયલેળ ઔા ું ધતીમ ું, ઉયન ું ઔા ું 
શેયણ, ળયીયે બસ્ભ, લા ક લ્ા, ઔા ય ઔુંઔ ના રેડા, 
શાથભાું દુંડ ઔે રીળ . એટરે તનેા આ દેકાલથી જ ગયના ભાણવ 
બમબીત, પ્રબાલીત થઈ જામ અન ેબ લ ઔશે તે તભાભ ભાુંખણી 
સ્લીઔાયલા તમૈાય થઈ જામ છ.ે શલ ેબ લ યીસ્થીતીન ઔફજો રઈ 
ગયભાું એઔ યડાભાું જગમા નક્કી ઔયી રાઔડાુંની ઔ ુંડીભાું ધ ણી 
ધ ાલે, તેભાું એલી લસ્ત  નાકે જથેી બડઔા લધાયે થામ, ધ ણી 
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લધાયે નીઔે, રફાન, ભયચાું લખેયે વાભાનન ઉમખ ઔયે. વાભે 
રસ્ત વ્મક્તીને ફેવાડ ેતનેી ઉય ભન્ત્ર ફરી, ઝાડ  પેયલી તેનાભાું 
યશેરા પ્રેતાત્ભા, બ તન ે ઔાઢલા પ્રમાવ ઔયે, રસ્ત વ્મક્તીને ભાયે. 
ણ, એભ ઔશીન ે ઔે ળયીયની અન્ત્દય યશેરા બ તન ેઆ ભાય ડ ે
છ.ે અન ેબ લાના રાવથી દદી વ્મક્તી ળાન્ત્ત ડી જામ એટરે શલ ે
બ લ ઔશે છ ેઔે દદીભાુંથી, ગયભાુંથી બ ત ેલીદામ રીધી છ.ે 

ઔદાચ લીધી દયભીમાન બ લાને રાખે ઔે વપતા ભતી 
નથી, વભમ લધાયે થઈ ખમ છ.ે ત્માયે બ લ ઔશેળ ે ઔે આ બ ત, 
ચ ડરે ઔે જીન ફશ  જોયાલય છ.ે તનેે ઔાઢલા ભાટ ેફીજી લધાયે ઉગ્ર 
તાન્ત્રીઔ લીધી ઔયલી ડળે. અન ેફીજા દીલવ ેપયી ધ ણલાની લીધી 
ઔયે, તેણે જ ેળયાફ, ભયધી ઔે અન્ત્મ ચીજો ભુંખાલી શમ તે કામ, 
ીએ લધાયે જોયથી ધ ણે, દદીન ે ણ કલડાલલા, ીલડાલલાન ું 
દફાણ ઔયે. દદી લીયધ ઔયે લખેયે. અન્ત્મ કેંચતાણભાું દદી થાઔી 
જામ અન ેળાન્ત્ત ડી જામ. છી બ લ ઔશેળે ઔે શલ ેકયેકય બ ત, 
ચ ડરે ફશાય નીઔી ખમ ું છ.ે 

ધાય ઔે થડા દીલવ છી દદીને સ્લસ્થતા પ્રાપ્ત ન થામ અને 

દદી સ્લસ્થ થલાન ત નથી જ, ત્માયે આણે તભાભ ઉામ ઔમાટ છી 

જલે ું આણા દદીન ું નવીફ એભ ઔશી આશ્વાવન રેલામ છ.ે ઔઈ ણ 
વુંજોખભાું તાની છતેયીંડીની ઔા દ્વાયા બ લાની ત નાણાું ઔભાઈને 

પ્રબાલ લધાયીને જીત જ થામ છ.ે 
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શલે બ ત–પ્રેતન ું ઔઈ અસ્તીત્લ જ નથી. ત્માું બ ત–પ્રેતના 
લખણની ભાન્ત્મતા એ ભાર લાશીમાત ામા લખયની શલા 
ઉયાુંત લશેભ, અન્ત્ધલીશ્વાવ તેભ જ યમ્યાખત ચારી આલતી 
ભાનવીઔતાન ું યીણાભ છ.ે બ ત–પ્રેતન લખાડ ભનાતા યખીન 
ત ભનયખળાષ્ડી ાવ ેઉચાય ઔયાલલાન શમ. 

બાયતભાું એલી ગણી દયખાશ, ીયનાું સ્થાનઔ, ફા ન 
તઔીમ, વતી ભાતા, શન ભાનજી ઔે એલાું ઔઈ દેલદલેીનાું ભન્ત્દીય 
છ,ે જ્માું તાની વભસ્માના ઉામ ભાટ ેભાથ ું ટઔેલા રઔ જામ 
છ.ે આલી દયખાશ, સ્થાનઔ ઉયના ભ જાલય,  જાયી ભન્ત્રેરા 
દયા, તાલીજ આ ેછ ેજ ેશાથ ે–ખ ેશેયલાનાું શમ છ.ે ભાયા 
પ્રત્મક્ષ અન બલભાું એલાું ઔેટરાુંઔ સ્થાનઔ છ.ે ફા ન તઔીમ, 
દયખાશ ઔે ભન્ત્દીય જ્માું ખાુંડણના દદીની વાયલાય, તનેાભાું 
પ્રલેળેરા બ તને ઔાઢલા ભાટ ેઉચાય ઔયલાભાું આલ ેછ.ે આલ દદી 
તપાની શમ ત વાુંઔ ેફાુંધી તનેે ભાયલાભાું ણ આલ ેછ.ે આલા 
ઔઈ તાન્ત્રીઔ ઉચાય ઔાયખત નીલડતા જ નથી; છતાું આણા 
લશેભી ભાનવ ધયાલતા રઔ તાના યખી વખાુંન ેઆલા સ્થાનઔ 
ઉય ભાય કાઈન,ે વાુંઔેથી ફન્ત્ધામેરા રાવ અન બલતા, યડતા, 
ઔઔતા જોતા શમ છતાું તેભન ે તાના વખાું ભાટ ે અન ઔમ્ા 
જાખતી નથી. આ ઉચાય ફન્ત્ધ ઔયાલતા નથી. ઔેટરી ભટી 
ઔરુણતા! ભેં પ્રત્મક્ષ આલી યીતે વાુંઔ ે ફન્ત્ધાઈને ભાય કાતા 
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ભાનવીઔ દદી, લખાડના દદી જોમા છ.ે ત્માયે ત તે લમભાું 
ભને તાને ઔુંઈ વભજણ ન શતી; છતાું આ ફધ ું લાશીમાત છ ેએભ 
રખાત ું. 

♦●♦ 
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9 

 
દુગામરામ માંછારામ મષેતા  

(ઈ.શ. 1809થી 1875) 
અનુક્રમણીકા 

ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્ર લીદ્યાની અલૈજ્ઞાનીઔતા અને નીયથટઔતા 

ુાં આ મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્ર ળીદ્યા ળૈજ્ઞાનીક અન ેશાથમક છ?ે 

આ પ્રશ્નન વીધ જલાફ એ જ શઈ ળઔે અન ેએ જ છ ે
ઔે, ‘આ ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્ર, એ અજ્ઞાન, અન્ત્ધશ્રદ્ધાન ું, ઔેલ 
યમ્યાલાદી મ ખન ું વજ ટન છ.ે’ જ ેજભાનાભાું વભસ્માના ઉઔેર 
ભાટ ે ઔે વભસ્માન ેઅટઔાલલા, વભસ્મા ઉજ ેજ નશીં તે ભાટ ે
વ્મક્તીને જાતજાતના ત ક્કા ઉજ ે ઔે નલીન, પ્રબાલ ઉજાલે તેલી 
મ ક્તી ઔયાભત વ ઝ ે ત ે ભન્ત્ર–તન્ત્ર ફની ખમાું. આભ, આ 
ભન્ત્ર, તન્ત્ર, મન્ત્ર અને તયઔટી, બજેાફાજ, ફ દ્ધીળાી 
વ્મક્તીનાું બજેાુંની નીજ છ.ે આજ ે આ મ ક્તી બા, 
અજ્ઞાની રઔન ે આઔટઔ, ડયાલનાયી, અઔસ્ભાતથી ઔઈઔલાય 
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યીણાભ ઉજાલનાયી રાખી અન ે ત ે મ ક્તી, ભન્ત્ર–મન્ત્ર–
તન્ત્રની રુઢી, પ્રણારીઔા રુઢ ફની ખઈ. લી ધભટળાષ્ડભાું ણ 
જાતજાતની પ્રાથટના,  જા, માચનાના ભન્ત્ર દાકર થઈ ખમાું. આ 
ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રના ામાભાું ઔેલ લશેભ, અધ યી–કટી ભાશીતી 
તેભ જ ભ્રભ અને પ્રબાલ ઉજાલે તલેી યજ આત છ ેઅને તેથી આ 
ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું ઔઈ વાથટઔતા નથી અને ભાુંખેરાું યીણાભ 
આલતાું જ નથી, આલ ેજ નશીં. આજના લજૈ્ઞાનીઔ, જ્ઞાન, વભૃદ્ધ 
વભાજ અને વભમભાું આ લીદ્યાની, તેભાુંની ઔયાભત, 
મજનાની  યી ઔવટી, યીક્ષણ થમાું છ.ે ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્ર 
ની:ળુંઔ ઔ, નીયથટઔ ત છ ે જ અન ે લાસ્તલભાું ત ે વ્મક્તીન ે
ળાયીયીઔ, લૈચાયીઔ, ભાનવીઔ શાની ણ ઉજાલે છ.ે આજ ેલીજ્ઞાન 
અન ેટઔેનરૉજીના મ ખભાું ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્ર પ્રચરીત છ ેતે લદત 
વ્માગાત છ,ે ઔરુણતા છ.ે લીજ્ઞાન વાથે લશેભ એ લક્રતા નથી? 

આણે ભાનીએ ઔે જ ુંખરી, અધટલીઔવીત પ્રજાભાું ભન્ત્ર, 
જાદ , ટણા જલેી રુઢી લધાયે પ્રચરીત શમ; ણ આભ ભાનલ ું 
કટ ું છ.ે બાયત જલેી પ્રભાણભાું લધાયે લીઔવીત અન ે વુંસ્ઔૃત 
પ્રજાભાું ણ વભાજન એઔ લખટ વાધ , વન્ત્ત, ઋી, ભ ની દ્વાયા 
ત જાતજાતની  જાલીધી, શભશલનના ઔભટઔાુંડ, પ્રાથટના–ભન્ત્ર 
લખેયે લીઔસ્માું છ.ે બાયતભાું ઋીભ નીએ ત જાતજાતનાું દલે, 
દેલી, પ્રઔૃતીનાું ફન ેયીઝલલા તેભન ઔ ળાુંત ાડલા તેભના 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            78 

 

ઉય નીમન્ત્રણ ઔેલલા અનેઔલીધ પ્રઔાયનાું ભન્ત્ર, મન્ત્ર અન ે
તન્ત્ર લીઔવાવ્માું છ.ે આ ભન્ત્ર–તન્ત્રભાું વાધઔ તાના દ ન્ત્મલી 
વ કના શેત  વીદ્ધ ઔયલા વાથ ે અન્ત્મને, દ શ્ભનન ે ન ઔવાન 
શોંચાડલા ભાટ ે તેભ જ બ ત–પ્રેતન લખાડ, ખાુંડણ અન્ત્મન ે
જલણી લખેયે નઔાયાત્ભઔ શેત  ભાટ ેણ ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન 
ઉમખ થત શત અને આજ ેણ થામ છ.ે 

લૈજ્ઞાનીઔ તેભ જ લાસ્તલીઔ યીતે આ ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રના 
ફન્ત્ધાયણ તેભ જ ઉમખ લીળે તાવ ઔયતાું સ્ષ્ટ અન ે
ની:ળુંઔણે જણામ છ ે ઔે તેનાું ઔાુંઈ ધાયેરાું, અેક્ષા ભ જફનાું 
યીણાભ આલતાું જ નથી. ઔાયણ આ પ્રઔાયની ઔામટલીધીભાું 
ઔાયણ–યીણાભની દૃષ્ટીએ ભન્ત્ર–તન્ત્ર અને તનેાું યીણાભ લચ્ચ ે
ઔાુંઈ વમ્ફન્ત્ધ જ નથી. ઔદાચ ઔઈ યીણાભ ભયો ાન દાલ ઔયે ત 
તેન આબાવ, ભ્રભ છ.ે અથલા અઔસ્ભાત ફનેરી ગટના છ.ે 
અથલા જ ઠ ું ફરે છ.ે આજના જ્ઞાન–લીસ્પટ તેભ જ લીજ્ઞાનના 
મ ખભાું ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્ર એ પ્રાચીન જ ુંખરી અલસ્થાનાું અલળે 
જ ઔશેલામ. 

આ તભાભ ભન્ત્ર–તન્ત્ર, મારા, ાઠ,  જા લખેયે  યી શ્રદ્ધા, 
લીશ્વાવથી ઔયલા છતાું તનેાું ઈચ્છીત યીણાભ બક્તને જોલા 
અન બલલા ભે છ ેકયાું? ભયો ા છ ેકયાું? લાસ્તલભાું આ ભન્ત્ર–
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તન્ત્રના નીમભીત શ્રદ્ધા લટઔના પ્રમજન છી શ્રદ્ધા  ભાણવ ત 
તેલાને તલેા જ દ :કી, ળીમાા યશેતા શમ છ.ે ભાણવને ત ે
ધાયેરાું યીણાભ ળ બ લતય, ફદર ભતાું નથી; છતાું એ ત 
જલેાું જનેાું ઔભટ, જલે ું જને ું નવીફ. આણી બક્તીભાું, લીધી 
ઔયલાભાું ઉણ, ઔચાળ શળ ેલખેયે ફશાનાું ઔાઢીને જાતને છતેયે છ.ે 
વભાધાન ભેલ ે છ.ે આ ભન્ત્ર, તન્ત્રન ે વ્મક્તીના, વભાજના 
યજીન્ત્દા જીલનભાું ઉબી થતી લીટમ્ફણા, અલયધ, તઔરીપ, 
વપતા–નીષ્પતા વાથ ેઔઈ ઔામટ– ઔાયણન વમ્ફન્ત્ધ જ નથી. 
આ ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્રની, જીલન જરુયીમાત, વ્મલશાય વાથે ઔઈ 
ઔામટ–ઔાયણન વમ્ફન્ત્ધ નથી; છતાું આ તભાભ યમ્યા 
રુઢીખત જીલનની ટલે, શ્રદ્ધા, અન્ત્ધશ્રદ્ધાના પ્રમજન દ્વાયા તનેા 
એજન્ત્ટ,  જાયી, ઔથાઔાય, વાધ , ફાફા, ભાતાજી લીર 
ભનાતી આધ્માત્ભીઔ લીબ તી, બ લા–બખત તભાભ; ભશદ્ અુંળ ે
ત જાણી જોઈને, વબાનણે, રઔનાું બણ, ભ કટતા, ખયજ 
તેભ જ અન્ત્ધશ્રદ્ધા અને લીચાયશીનતાન ખેયરાબ ઉઠાલી, તેભન ું 
ળાયીયીઔ, જાતીમ, ભાનવીઔ, લૈચાયીઔ ળણ ઔયે છ.ે 

બરે વદીથી, ેઢીથી આ ભન્ત્ર–તન્ત્ર ાયામણ, 
ાઠ,  જા, ભન્ત્તય–જન્ત્તયની રુઢી ચારતી આલે છ;ે છતાું આ 
યીતયીલાજ, ભાન્ત્મતા ત અજ્ઞાન મ ખ, છાત ભનદળાનાું જ 
અલળે છ.ે ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રની નીયથટઔતા, ઔતા વભજાલલા 
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નક્કય દરીર અન ેવત્મ ગટના, ઉદાશયણ, વુંળધન, તાવ 
વાથે યજ આત ઔયીએ છીએ. 

આણા ોયાણીઔ બ તઔાભાું અનેઔ ઔથા છ ે ઔે 

ઈચ્છા, ઔાભના  યી ઔયલા ઔઈઔ ળક્તી પ્રાપ્ત ઔયલા દેલની 
વાધના, ત, મજ્ઞ લખયેે ઔયલાભાું આલતા શતા. યાજા 
દળયથને મજ્ઞ ઔયલાને યીણાભે યાભ વશીત ચાય  ર પ્રાપ્ત 
થમા. યાજા ર દને  રી રોદી જન્ત્ભી. યાભ, રોદીના 
જીલનન છીન ઈતીશાવ ઔેટર દ :ક, માતના, ઔુંઔાવથી 
બયેર છ ેતે આણે જાણીએ છીએ. લીશ્વાભીર, યાલણ, ધ્ર લ 
લખેયે અનેઔએ ળીલ લખયેે દેલનાું ત ઔયી, લયદાન દ્વાયા 
અભગ–અભા ળક્તી પ્રાપ્ત થઈ શતી. ભાતા ઔ ન્ત્તીન ે
ભન્ત્ર દ્વાયા રગ્ન શેરાું ઔણટ, રગ્ન છી મ ધીષ્ઠીય, બીભ, 
અજ ટન  ર પ્રાપ્ત થમા અને ભારીને નઔ ર–વશદેલ ફે  ર 
થમા. શન ભાનજી લીળે અનેઔ ઔથા છ.ે જો ભન્ત્ર વાધના, 
તન્ત્રથી ઔદાચ આલ ું તભાભ નશીં; યન્ત્ત  થડ ું ણ લાસ્તલીઔ 
યીણાભ ભત ું શત ત આ તભાભની વાથટઔતા, લજૈ્ઞાનીઔતા 
ભાટ ે ઔુંઈઔ લીશ્વાવ ઉત્ન્ન થાત; યન્ત્ત  આ તભાભ ત 

ોયાણીઔ ઔેલ ઔાલ્નીઔ ધડભાથા લખયની ભાર ભ્રભમ ક્ત 
ભીથ્માબીભાન, ખોયલભાું યાચલાની ઔથા જ છ!ે 
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યજ્ઞો, ષળનો, મન્ત્રશાધનાની નીરથમકતા 

લી મજ્ઞ, શલન, ભન્ત્રવાધનાથી યીણાભ આલતાું શમ 
ત આણા દેળભાું આજ ે ણ ક્રીઔેટ, ચ ુંટણી, ઔૉટટના ભ ઔદ્દભા, 
યીક્ષા, મ દ્ધ લખેયેભાું જીત ભેલલા એઔ નશીં, શજાય મજ્ઞ સ્થ ે
સ્થ ેથામ છ.ે અયે, જને ે યા લૈજ્ઞાનીઔ, વભજદાય ઔશેલામ એલાું 
ઈન્ત્દીયા ખાુંધીએ ણ પ્રત્મક્ષ, યક્ષ યીતે મારા, શભ, શલન, 
ઔભટઔાુંડ, ભન્ત્ર–તન્ત્રન આશ્રમ રીધ શત! ઈવયના લડા લૈજ્ઞાનીઔ 
યાધાઔૃષ્ણન્ ભુંખમાનની પ્રતીઔૃતી શ્રી ફારાજીને અટણ ઔયલા 
ખમા શતા. આજ ત આણી ઔરુણતા છ ે ઔે જનેી લજૈ્ઞાનીઔતા, 
ભાનવીઔ વજ્જતા અન ે નૈતીઔતા ઉય  ય લીશ્વાવ શમ તેલી 
જાણીતી વ્મક્તી ઔટઔટીના વભમ ેલીલેઔફ દ્ધી ખ ભાલી દ ેછ ેઅન ે
યીણાભે ભન્ત્ર–તન્ત્રન આશ્રમ તયણામ તયીઔે રે છ.ે ભજફ ત 
ભનના ભાણવ ણ ઔટઔટી આલતા શીમ્મ્ત ખ ભાલી ભન્ત્ર–તન્ત્રભાું 
ડ ેછ.ે એ જ ત ભાનલ સ્લબાલની ઔરુણતા છ!ે 

મષાભારતના યુદ્ધમાાં અણુસ્ત્રોનો ઉયોગ 

આણા ોયાણીઔ ઈતીશાવભાું ગણી ઔાલ્નીઔ, આઔાળી 
ઔલ્નાઔથા છ.ે દા.ત. ભશાબાયતના મ દ્ધભાું જાતજાતની ળક્તી 
ધયાલતાું ળષ્ડન ઉમખ થમ શત. ભીથ્માબીભાન અન ે કટા 
ખોયલભાું યાચનાયા, વુંસ્ઔૃતી, પ્રભેીભાું ઔુંઈઔ નલીન ળધ નશીં ઔયી 
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ળઔનાયા આણે જાશેય ઔયીએ છ ેઔે અભાયા દળેભાું ભશાબાયતના 
મ દ્ધભાું અણળષ્ડન ઉમખ થમાના  યાલા છ.ે ઔેલ ું ભ કટતાબમ ાં 
લીધાન! અયે ભશાબાયત–યાભામણ ત ધન –ફાણન મ ખ, 
રશમ ખ શત. દારુખ અને ફન્ત્દ ઔ ણ શતાું નશીં આ 3000 
લયવ ઔે તથેી જ ન ઔા. 

ઔભનવીફ ે આ ભન્ત્ર–જન્ત્તયની યમ્યા આજ ે ણ 
 યજોળથી ચારી યશી છ,ે આજ ેણ ખામરી મજ્ઞ, ળતઔ ુંડી મજ્ઞ 
થામ છ.ે અન ેરઔ લીલેઔફ દ્ધીને ખીયલ ેભ ઔીન ેતેભન ું જીલન જીલી 
યષ્ણા છ ેએટર ું જ નશીં; યન્ત્ત  અદ્યતન લીજ્ઞાન અને ટઔૅનરૉજીન 
ઉમખ આણ ેઅલીજ્ઞાન, અન્ત્ધલીશ્વાવન પ્રચાય ઔયલાભાું ઔયી 
યષ્ણા છીએ. 

ટી.ળી.–ચૅનોના ધાંધા થકી  
ધામીક શાંસ્થાઓ અને ગુરુઓને કમાણી 

ટી.લી. ઉય દયેઔ ધભટના નાભે ચનૅર ચારે છ.ે આલી 
આઠદવ ચનૅર ઉય સ્લાભી–ફાફા, ભોરલી, ાદયી, 
ળીલખ રુ વતત ધભટગ્રુંથન ું ઠન, સ્તલન ઔયી યષ્ણા છ.ે બક્તની 
બીડ લચ્ચ ે ભન્ત્ર પ્રાથટના ઔયતા–ઔયાલતા શમ છ.ે ચભત્ઔાયથી 
યખ ભટ ેછ.ે અુંખ વાજા થામ છ,ે ધન પ્રાપ્ત થામ છ.ે ધુંધાભાું 
ફયઔત આલ ે છ,ે શયીપન નાળ થામ છ ે લખેયે ભાટ ે અનેઔ 



ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન            http://govindmaru.wordpress.com/            83 

 

પ્રઔાયના તાન્ત્રીઔ ઉામ ફતાલતા શમ છ.ે વાભ શીઔ બજન, 
પ્રલચન ચારતાું શમ છ.ે ળ ું ભેલલા? આન ું યીણાભ ળ ું? ળ ન્ત્મ.. 
વભમન ફખાડ, ધાભીઔ વુંસ્થા અન ે ખ રુન ે ઔભાણી, 
ચૅનરન ધુંધ. રઔનાું વ ક, દ :ક, વભસ્માભાું ઔઈ પ્રબાલ, 
પયઔ ત નશીં જ. આજ ેવ યત જલેાું અનેઔ ળશેયભાું યજ ને યજ 
સ્લાભીનાયામણ, જનૈ, શીન્ત્દ , ઔથાઔાય, ભ નીનાું પ્રલચન, 
બાખલત–યાભામણ ઔથા, બજનઔીતટન, ભન્ત્રનાું યટણ ચારતાું 
શમ છ.ે છતાું આ ળશેયના ધુંધાવ્મલવામ તભે જ રઔની 
નીતીભત્તા, પ્રાભાણીઔતા ઉય ઔઈ લીધામઔ પ્રબાલ અવય ાડ ેછ ે
કય? યન્ત્ત  આણે એભ ભાનીએ ઔે ભન્ત્ર, મજ્ઞ, તન્ત્તય–
ભન્ત્તયથી ખાભ, ળશેયના લાતાલયણભાું લીર શલા પેરામ છ.ે રઔ 
વન્ત્તી અને આનન્ત્દી ફને. આલ ું ઔુંઈ ણ, એઔાદ ટઔા જટેર ું 
ણ થામ છ ે કરુું? ઉરટ ું યજફયજના વ્મલશાયભાું ધુંધા–
યજખાયભાું અનીતી, જ ઠ, છતેયીંડી, ફાત્ઔાય, અશયણ, 
શત્મા, ક નાભયઔીના ઔીસ્વા લધતા જામ છ.ે ભન્ત્રથી ઉબયતી 
લીરતા ક્માું ખી ખઈ? 

માદલીયાાં, યન્ત્રો ળગેરેની નીરથમકતા 

ઔઈને ભશાન્ત્ધ ઔયલ, તેની ઉય ઔાફ  જભાલલ, નજય 
ઉતાયલી, ળર ન ે ભશાત ઔયલ, ધનલાટ થલી, ધન્ત્ધાભાું ફયઔત 
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આલે તે ભાટ ે જાતજાતના ભાદીમાું, મન્ત્ર, તન્ત્રલીદ્યાથી 
અબીભન્ત્રીત તન્ત્ર, લીષ્ણમન્ત્ર, ઔ ફેયમન્ત્ર, ળનીન ભન્ત્ર, નલગ્રશ 
ભન્ત્ર લખેયે લીળેના અબીભન્ત્રીત તન્ત્ર, તાન્ત્રીઔ તૈમાય ઔયી તેની 
ટી.લી. ઉય જાશેયાત ઔયે છ.ે આ જાશેયાતના વભથટનભાું જાણીતા 
અબીનેતા ણ(નાણાું ભેલીને જ ત) તાના અબીપ્રામ 
જાશેય ઔયે છ ેઅને ખયજલાન, ભ કટ, નીયાળ થમેરા, જાત ભશેનત 
ઔમાટ લખય, તાની વભસ્માને વભજ્મા લખય, ઝટટ ઉઔેર 
ભેલલાની રારચભાું આ તન્ત્ર ઢખરાફન્ત્ધ 100 રુીમાની ચીજ 
શજાયની ઔીમ્ભતભાું લચે ે છ ેઅને ળઠ, ચત ય રઔ તઔન રાબ 
રઈ લેચનાયા રઔન ેઔભાણી થામ છ.ે 

ગાયરી મન્ત્ર 

શીન્ત્દ ભાું ખામરી ભન્ત્ર ફશ  જ લીર અને અવયઔાયઔ 
ભનામ છ.ે ગણા યજ  યી શ્રદ્ધાથી ખામરી ભન્ત્રન ું યટણ ઔયે છ.ે 
શલન ણ ઔયે. આભ ત ખામરી ભન્ત્ર એ વ મટ જા, વ મટની 
તેજસ્લીતા, તેની ળક્તીના ખ ણખાન ખાતા ભન્ત્ર છ.ે ત ે ખામરી 
છુંદભાું રકામ છ.ે એટરે તનેે ખામરી ભન્ત્ર ઔશે છ.ે શલ ેઆણી 
ગેરછા જ . આ ખામરી છન્ત્દને ‘ખામરી ભાતા’ ફનાલી, તનેાું 
ભન્ત્દીય ઉબાું ઔમાટ, ખામરીનાું અન ષ્ઠાન થામ, શભ, શલન, મજ્ઞ 
ણ થામ. રઔપ્રલાશ જોઈન ેખામરીન ભશીભા ઔયનાયા સ્લાભી 
ણ પ ટી નીઔયો ા છ!ે 
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‘ગાયરી મન્ત્ર’નાાં રણ ઉદાષરણો 

અભાયી જાણભાું એલાું રણ ઉદાશયણ છ.ે એઔ શયદ્વાયના 
સ્લાભી યાભ ળભાટ. ખામરીના પ્રચાય ભાટ ેફીજા અભદાલાદના એઔ 
ખ રુજી અને રીજા ણ એઔ અભદાલાદભાું છ.ે 

(1) શયદ્વાયના એઔ સ્લાભીન ત ફશ  ભટ થાય છ.ે આ 
ખામરી–પ્રચાય એટર ભટા લતયલા છ ે ઔે આ શયદ્વાયના 
સ્લાભીના એઔ બરીજા જ ે નીષ્ણાત તફીફ છ,ે ડૉક્ટયી છડીન ે
ખામરી–પ્રચાયભાું જોડામા છ!ે લધાયે લતયલા ધન્ત્ધ અન ે
જ , આ તફીફ જાણે છ ેઔે વન્ત્તાન ઔેલી યીત ેેદા થામ, તનેી 
લૈજ્ઞાનીઔ યીત ે તફીફી ઉચાયની વરાશ આલાન ે ફદરે ‘ ર 
ઔાભેષ્ઠી મજ્ઞ’ન પ્રચાય અન ે આમજન ઔયે છ!ે અભ ે આ  ર 
ઔાભેષ્ઠી મજ્ઞ લડદયાભાું ફન્ત્ધ ઔયાવ્મ શત. લી, આ શયદ્વાયના 
સ્લાભીએ એઔ ાના ઉય દવ કાનાું ાડી, શજાય ચયવ આઔૃતી 
ફનાલી, નટફ ઔ ફશાય ાડી તેભાું ‘યાભનાભ’ ભન્ત્ર રકી, ચડી 
 યી ઔયી, શયદ્વાયની  ણ્મ ફેંઔભાું જભા ઔયાલલાની મજના 
અભરભાું ભ ઔી છ!ે જટેરા શજાય લાય યાભનાભ રકામ તટેર ું  ણ્મ 
બક્તની  ણ્મ ફેંઔભાું બક્તના કાતાભાું જભા થામ અને ભયણ 
છી તનેી વદ્ખતી થામ. શલે ભજાઔ જ , ભાયી જાણભાું એલા 
ગણા ળીક્ષીત, અધ્માઔ ષ્ડી– રુ છ,ે જ ે તાની વ્માલવામીઔ 
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પયજો ફાજ એ ભ ઔી, તે વભમભાું યાભનાભ રકી તાની નઔયીના 
કચે  ણ્મ ઔભામ છ!ે 

(2) અભાયા એઔ ભીર ખામરી ખ રુજી છ.ે બ્રાષ્ઢણ જ શમ 
તે સ્લાબાલીઔ છ ેજ અન ેતભેને ખામરી ભન્ત્ર વાધ્મ છ.ે છી ત 
તે વયઔાયી નઔયી છડી ખામરીની વાધનાભાું ડ્યા. આ 
વાધના પલા ભાુંડી. બક્તલૃન્ત્દ જભા થલા રાગમ ું. શલ ેતે ખ રુજી 
ઔશેલામા. તેભણ ખામરી ભન્ત્રની ળક્તીના યચા(વાલ ઔાલ્નીઔ) 
ફતાલલા ભાુંડ્યા. ખ જયાતભાું જ દાું જ દાું ળશેયભાું તેભન ું બક્તલૃન્ત્દ 
ખ રુજીને ફરાલે. વબાભાું ખામરીભન્ત્રન ું યટણ થામ. ાણીના 
રટાભાું તાુંફાની વીથી ાણી શરાલલાની વાથ ે ખામરીભન્ત્રન ું 
યટણ થામ. શલ ેઆ જ લીર ફન્ત્મ ું. તે શલ ેઅબીભન્ત્રીત જ 
ઔશેલામ. આ અબીભન્ત્રીત જ તભાયા ઔઈ ણ યખના ઉચાય 
ભાટ ેઔાયખત નીલડ ેએલ ું ઠવાલામ. આભ, આ અબીભન્ત્રીત જન 
લેાય ળરુ થમ! અયે ખામરીની ળક્તી જ  – દદી શાજય શમ 
અન ેતેના ઉય ખામરી અબીભન્ત્રીત જન ઉચાયભાું અબીેઔ 
થામ; યન્ત્ત  આ ખ રુજી અન ેખામરી ભન્ત્રની ળક્તી ત એલી ઔે 
દદી શાજય ન શમ ત ણ તેના પટા ઉય અબીભન્ત્રીત જન 
અબીેઔ ઔયી, તેના યખન ઉચાય ઔયી ળઔામ!  અભે વ યતભાું 
આ ખ રુજી અને તેભના બક્તને તેભના આ ત ત વાભે ચેતલણી 
આી અને છી તે ઔદી વ યતભાું આવ્મા નશીં. 
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(3) રીજા એઔ અભદાલાદભાું ખામરી ઉાવઔ છ.ે આ 
ણ બ્રાષ્ઢણ, અભદાલાદભાું ટકૅ્વટાઈર ભીરભાું નઔયી ઔયે; યન્ત્ત  
ગયભાું એઔ યડાભાું ખામરી વાથે અનેઔ દેલીની  જા થામ. 
તે એભ દાલ ઔયતા ઔે તેભનાભાું કલાઈ ખમેરા, ખ ભ થમેરા 
ફાઔ વ્મક્તીન ે ળધી ઔાઢલાની ળક્તીન ું ખામરી ભાતા તયપથી 
લયદાન છ ેઅન ેરીવ કાત ું ણ ખ ભ થમેરી વ્મક્તીન ેળધલા 
તેભની ાવે ભદદ ભાટ ે આલે છ.ે અભ ે આ ખામરી બક્તની 
છતેયીંડી, ફનાલટ ણ ક લ્ી ઔયી. 

ગીરીધામોના અઘોરીઓ અને તાન્ત્રીકો 

શીભારમ ઔે આફ  ઔે ખીયનાય લટતના ડ ુંખયા ઉય 
ત્માુંની ખ પાભાું અગયી, વીદ્ધ તાન્ત્રીઔ લવે છ ે એલી 
રઔલામઔા છ.ે આ તાન્ત્રીઔ યારે પ્રાણી– લાગ, વીંશ, દીડ ફની 
જામ, ાછા દીલવે ભાણવ ફની જામ. તેભના ભાટ ે ઔળ ું અળક્મ 
નથી. તેભને દ ન્ત્મલી વ કભાું યવ શત નથી. ઔઈ નવીફલન્ત્તાને જ 
આ અગયી, વીદ્ધ તાન્ત્રીઔન બેટ થામ અન ેતભેની ભશેયફાનીથી 
ઔામટવીદ્ધી થામ. તાવ ઔયતાું જણામ ું છ ેઔે, ઔેટરાઔ કયેકય વાચા 
લૈયાગમની બાલનાથી વાધ –ફાલા ફન્ત્મા શમ છ;ે યન્ત્ત  
ભટાબાખના વાધ , તાન્ત્રીઔ, અગયી ત લળેધાયી ફનાલટી, 
ઢોંખી શમ છ.ે તે બાયતના જ દાું જ દાું પ્રદેળભાું ખ ના ઔયેરા 
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‘ભસ્ટ લન્ત્ટડે’ શમ છ ે અને રીવથી ફચલા વાધ લળે ધાયણ 
ઔયી, આલી યીત ે ડ ુંખયાભાું છ ાઈ યશે છ.ે તભેન ે વાધ  ફાલા 
જાણી પ્રલાવી પ્રબાલીત થઈ આઔાટમ છ.ે તેભની ખમાતી પ્રવયે 
છ.ે તે રઔન ેબયભાલી દાન, નાણાું ભેલી, વયઔાયી જભીનભાું 
અતીક્રભણ ઔયી આશ્રભ સ્થાે છ.ે આલા વાધ , ફાલા તેભન 
દેકાલ બમ ભાડ ેતલે યાકે છ ેઅને અસ્ટું–ષ્ટ ું શીન્ત્દી બાાભાું 
જ લાત ઔયે છ.ે 

મુઠ મારળાનો કીસ્શો 

અભાયા એઔ ભીરે અભન ેતભેના અન બલન વાચ ઔીસ્વ 
લણટવ્મ. આ ભીરન ું ઔશેલ ું શત ું ઔે તભેના એઔ વમ્ફન્ત્ધીન ે તેભના 
શયીપ, દ શ્ભને તાન્ત્રીઔ ાવે ભ ઠ ભયાલી શતી. અનેઔ ઉચાય 
ઔમાટ શન ભાનજીના સ્થાનઔે ખમા, દયખાશ ઉય ભાથ ું ટઔેલી 
આવ્મા, ફીજા તાન્ત્રીઔન ેવાધ્મા; યન્ત્ત  તેભને ભાયલાભાું આલેરી 
ભ ઠ એટરી વજ્જડ ઔે તે ાછી લી નશીં. ૈવાન ું ાણી થમ ું. ગણા 
શેયાન થમા છલેટ ેરણેઔ લટ છી એઔ ઑરીમા પઔીયે આ ભ ઠ 
ાછી લાી આી. શલ ેઆ ઔીસ્વાભાું જયા ઉંડાણથી તાવ ઔયી 
ત જાણલા ભયો  ું ઔે, આ બાઈને ઔઈઔ નીદાન ન થઈ ળઔેર એલ 
વ્માધી શત. શેયાન થતા શતા તથેી ઓધીમ ઉચાય ત ઔયતા 
શતા; યન્ત્ત  લશેભીર ું ભાનવ એટરે ભેરીલીદ્યાન બખ ફન્ત્મા છ,ે 
તેલ ડય ેવી ખમ. ઔાાુંતયે દલા, ઉચાય અવયઔાયઔ 
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નીલડલા રાગમા અન ે ત ે તાઔડ ે જ પઔીયન ભેા થમ એટરે 
ઉચાયન મળ પઔીયન ેભયો . યખન ઉચાય થમ; ણ લશેભ 
ભજફ ત ફન્ત્મ. 

અભાયા એઔ ભેરીલીદ્યાના વભથટઔ અધ્માઔભીર જોયદાય 
દરીર ઔયે ઔે ઈન્ત્દીયા ખાુંધી જલેી ભદટ ષ્ડી ણ શભ, શલન, ભન્ત્ર, 
તન્ત્રન વશાય રીધ શત. 

શલ ે જો કયેકય આલી ઔઈ અવયઔાયઔ ભયણતર 
ફનાલી ળઔે તેલી ળક્તી, ભ ઠ ભાયલાની લીદ્યા તાન્ત્રીક્ભાું શમ ત 
આણે નલાજ ળયીપ, દાઉદ, અપઝર, શાપીઝ વઈદની ઉય 
ભ ઠન પ્રમખ ઔેભ ઔયાલતા નથી? અયે આ ાઔીસ્તાની 
આતુંઔલાદી ત દ ય યષ્ણા; યન્ત્ત  ગય આુંખણે ઔાશ્ભીયભાું 
આતુંઔલાદના વભથટઔ, નક્વરલાદના વભથટઔ નતેા ઉય ત આ 
ભ ઠ ભાયલાન, ભેરીલીદ્યાન પ્રમખ ઔયી તેભન ું નીઔુંદન ઔાઢી ળઔામ 
જ ને? આણા વીદ્ધ તાન્ત્રીઔ, ભાતાજીના ઉાવઔ, ખામરીના 
ઉાવઔભાું એટરી વભજ ત શલી જ જોઈએ ઔે તે બાયતની 
વયશદ ઉય અન ષ્ઠાન ઔયે, ભાલાદી–નક્વરી ત 
બાયતભાું જ છ!ે તભેની નજીઔ જઈ તેભની ઉય ભાયણના પ્રમખ 
ઔયે ત? આણા યભ આધ્માત્ભીઔ, ળક્તીળાી દળેભાું ઔેલી 
વયતા અને ઝડથી ઔઈ જાનીશાની થમા લખય ળાુંતી સ્થામ! 
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યન્ત્ત  આલ વ ન્ત્દય અવયઔાયઔ લીચાય યાજઔાયણી, 
અભરદાય ઔે રઔને ઔેભ વ ઝ્મ નથી, વ ઝત નથી? ઔેભ આ 
ઉામ અજભાલતા નથી? 

આ બધી ચચામનો અથમ અને તારળણી 

ભેરીલીદ્યા, ઔા–જાદ , બ ત–પ્રેત, મખીની જલેી ઔઈ 
લાસ્તલીઔતા નથી. ભન્ત્તય–તન્ત્તય–જન્ત્તય, ઔઈના શ્રા, ઔટ  લચન, 
ભ ઠ–ચટ ઔે ભેરીલીદ્યાથી ભૃત્મ  ત ળ ું લા ણ લાુંઔ થઈ ળઔત 
નથી. આણા આ અતી ધભટયસ્ત, યમ્યાલાદી, લશેભ–
અન્ત્ધશ્રદ્ધા તભે જ અથટશીન ઔભટઔાુંડ, પ્રથા, યીલાજોભાું ડ ફેરા 
રઔલાા દેળભાું શજી રઔભાું લીજ્ઞાનન મ ખ છતાું, લીજ્ઞાનની 
વત્મળધનની ભાનવીઔતા તભે જ શીમ્મ્ત લીઔસ્માું નથી. ઔરુણતા 
એ છ ે ઔે તે તે લીઔવાલલા ભાુંખતા નથી. તથેી જ આ દેળભાું 
અનેઔ ઔોબાુંડ ઔડામા છતાું વાધ , ફાફા, ફા , સ્લાભી, 
ભાતાજીના આશ્રભ ચારે છ.ે ફાફા–ભાતાજી–સ્લાભી રીવની 
ઔસ્ટડીભાું, જરેભાું શમ છતાું તેભના અન મામી ફશાય તેભની 
 જા ઔયે છ,ે ઔેલી દમનીમ તભે જ તીયસ્ઔાયબયી યીસ્થીતી! 
આણાભાું વાદી વભજ, વાયા–કટાને ાયકલાની, શીત–અશીત 
લીચાયલાની લીલેઔફ દ્ધી ક્માયે લીઔવળે? 
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1842ભાું વ યતભાું ઔાીચોદળના દીલવે દ ખાટયાભ 
ભશેતાજીએ આ ભન્ત્ર–તન્ત્રના વાધઔને ડઔાય પેંક્મ 
શત. તેન ઔઈએ જલાફ આપ્મ ન શત. આજ ે175 લટ 

છી ણ ઔઈ ડઔાય ઝીરલા આલત ું નથી. શલે ત 
જાખ, વભજો! 

10 ાખનો પડકાર 

વ યતની અભાયી વત્મળધઔ વબાએ છલે્ા 
ચારીવ લોથી ડઔાય પેંક્મ છ ે ઔે ‘અભાયા ઔઈની 
ઉય ભન્ત્ર–તન્ત્તય, ભ ઠ–ચટ, ભેરીલીદ્યાન પ્રમખ 
અજભાલ. અભન ેશાની થામ તનેી જલાફદાયી અભાયી 
છ.ે આ ઉયાુંત એલ ું ઔઈ ણ ઔામટ ઔયી ફતાલ ઔે જ ે
વાભાન્ત્મ લીજ્ઞાનના નીમભની ભમાટદા ફશાય શમ, 
ઉયલટ શમ. અભ ે આલા વીદ્ધ સ્લાભી તાન્ત્રીઔન ે
રુીમા 10 રાક આલા તૈમાય છીએ.’ લો લીત્માું 
ણ ઔઈ વીદ્ધ, ભાઈના રારે તણકર ું શરાલલાન ણ 
ડઔાય ઝીલ્મ નથી. 
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ભધ બાઈ ઔાઔડીમા 

ભાયણ–તાયણના ભન્ત્રથી બખતની વભસ્મા 

દ ય ઔયલાન દાલ ઔયતા એઔ ઢોંખીન ે વત્મળધઔ 

વબાના ઔામટઔય ભધ બાઈ ઔાઔડીમાની આખેલાની 

શેઠ ડઔાયલાભાું આવ્મ શત. એ ઢોંખીએ તાના 

ખ ના ઔફ લ્મા શતા અન ેતાની ાવેના ચડા આી 

દીધા શતા. આ ચડા ય આધાય યાકીન ે

વત્મળધઔ વબાના પ્રા. વ મટઔાન્ત્ત ળાશે ‘આણ 

ભાુંદ વભાજ’  સ્તીઔા પ્રવીદ્ધ ઔયી છ.ે 
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આ ઉગ્રષ–યન્ત્ર છોડળાનો મન્ત્ર કયો? 

અનુક્રમણીકા 

અન ફધ–નીષ્ઔટ 

લીયધાબાવી શઔીઔત 

આજના બાયત દેળની પ્રજાભાું અદ્યતન લીજ્ઞાન અન ે
ટઔૅનરૉજીના ઉમખ દૃઢ યીતે વ્માેરાું છ.ે ઉચ્ચ ઔેલણી, 
લીજ્ઞાન તેભ જ ટઔૅનરૉજીન અદ્બ ત લીઔાવ અને જીલનભાું 
અનીલામટ સ્થાનની વાથે ભન્ત્ર–મન્ત્ર તેભ જ તન્ત્રન ણ એટર 
જ ઉમખ થામ છ.ે આણા લતટન વ્મલશાય તેભ જ લીચાય, 
ચીન્ત્તન, ભાનવીઔતા વાથે અનીલામટણે ભન્ત્ર–તન્ત્ર ફાધા, ાઠ, 
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 જા, સ્લાભી, ફાફા વુંઔામેરા છ.ે આ લીયધાબાવી શઔીઔત 
આણા જીલનભાું વશઅસ્તીત્ત્લ ધયાલે છ.ે એ લકાણલા જલેી ઔે 
નીન્ત્દલા જલેી ફાફત ઔશેલામ? ત ેલીળ ેનીણટમ ઔયલાભાું તભાયી 
લીલેઔફ દ્ધીથી લીચાય. 

આણે એઔ ફાજ  ભાનીએ છીએ ઔે ઔા જાદ , તન્ત્ર 
અન ેતન્ત્રલીદ્યા લખેયે ત પ્રાચીન, આદીભ વભમની ેદાળ છ ેઅન ે
આજ દીન વ ધી આદીલાવી વાલ ગ્રાભીણ પ્રજાભાું જ તને 
પ્રબાલ શત; યન્ત્ત  આ ભાન્ત્મતા બ ર બયેરી છ.ે ળશેયી, ળીક્ષીત 
આધ નીઔ ઔશેલાતા વભાજભાું ણ રઔ શજી ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રભાું 
જ્મતી, લાસ્ત ભાું લીશ્વાવ અન ેશ્રદ્ધા ધયાલ ેછ.ે તને આશ્રમ રે 
છ ેએ ઔઈ છાની અલાદરુ ગટના નથી. 

યજ લતટભાનરભાું, વાભમીઔભાું, ચાનીમાું દ્વાયા તેભ 
જ ટરેીલીઝન ઉય જોયદાય જાશેયાત થામ છ.ે જ્મતીીની 
કાવ ચનૅર ચારે છ.ે ટી.લી. ઉય જાત જાતનાું તાન્ત્રીઔ મન્ત્ર, 
ભાદીમાુંની, મન્ત્રની જોયળયથી જાશેયાત થામ છ.ે ઔમ્પ્મ ટયભાું 
વચટ એન્ત્જીન કરતાું તેભાું વુંખમાફન્ત્ધ લફેવાઈટ અન ે પાઈલ્વ 
ભન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્ર, ઔા જાદ , લળીઔયણ ઉય જોલા ભ ે છ.ે 
લી, ભન્ત્રળાષ્ડ, લળીઔયણ, તન્ત્રલીદ્યા ઉય અુંગ્રેજી, શીન્ત્દીભાું 
ઢખરાફન્ત્ધ  સ્તઔ રકામાું છ.ે શીન્ત્દ , ઈસ્રાભ, ફોદ્ધ ધભટભાું 
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લીળીષ્ટ ભન્ત્ર, તન્ત્ર લીળ ે અરખ  સ્તઔ ભ ે છ.ે દયેઔ રેકઔ 
ઔાા જાદ ની, ભ ઠ ભાયલી ઔે બ ત બખાડલ ું ઔે લળીઔયણ ઔયલાની 
તાની કાવ લીળીષ્ટ તૈમાય ઔયેરી યીત, ત ે ભાટને ું તન્ત્ર અન ે
ભન્ત્રન ઉમખ ઔયલાન ું ભાખટદળટન આ ેછ.ે અન ેએઔવ એઔ 
ટઔા વપતાની કાતયી આે છ.ે આ ભન્ત્ર–તન્ત્ર, લળીઔયણન 
આશ્રમ રેનાય વ્મક્તીને એલ પ્રશ્ન થત શળ ેઔે, ભાયા એઔ જ ઔામટ 
ઔે એઔ જ ભ શ્ઔેરી નીલાયણ ભાટ ે આટરા ફધા અરખ અરખ 
ભન્ત્ર, તન્ત્ર ઉામ? અન ે ત ે લી, દયેઔ તાની વપતાની 
કાતયી આે? 

એલ ું ફનત ું જ નથી.... 

તાવ ઔયળ ત જણાળ ે ઔે લળીઔયણ તન્ત્રલીદ્યાથી 
પ્રેભી–પ્રેભીઔાને લળ ઔયી ળઔાતાું જ નથી, મન્ત્રના ઉમખથી 
ધન્ત્ધાભાું ફયઔત આલે એલ ું ફનત ું જ નથી. રીમ્ફ –ભયચાું 
ફાુંધલાથી ઔે ગડાની ના ફાયણ ે જડલાથી અનીષ્ઠ, તત્ત્લ, 
આત્તી દ ય યશે છ ેએલ ું ફનત ું જ નથી. યજન ે યજ ખીતા, 
યાભામણ, બાખલત, ાયામણ ઔે શન ભાન ચારીવા, ભશાભૃત્મ ુંજમ 
ાઠ, ઔ યાન, ફાઈફરના ાઠ ઔયલાથી આત્તી ટ ે છ ે એલ ું 
ફનત ું જ નથી. અબીભન્ત્રીત જ ઔે દયા–ધાખા, ભાદીમાું 
ફાુંધલાથી યખ ભટતા શમ, પ્રેતાત્ભાન ેદ ય યાકી ળઔાતા શમ ત 
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શૉસ્ીટરભાું ળા ભાટ ેજલ ું ડ?ે વ્મક્તીન ેઆત્તી ઔે ભાુંદખી જ 
ઔેભ આલે? ભન્ત્ર–તન્ત્રથી ળાન્ત્તી, વરાભતી ભતાું શમ ત બાયત 
દેળભાું અળાન્ત્તી, ફીનવરાભતી, લીકલાદ, આતુંઔલાદ ઔેભ? 
ભન્ત્ર–તન્ત્રથી દ શ્ભનને ીડા આી ળઔાતી શમ, તને ું નીઔન્ત્દન 
નીઔી ળઔત ું શમ ત આણા દેળની ચાયેમ દીળાભાું દ શ્ભન, 
ળર  જ છ.ે એભ ઔેભ? 

આ  સ્તઔ રકલાન ેઅન્ત્તે ણ આ તભાભ પ્રશ્ન ત ઉબા 
જ યશે છ.ે  

♦●♦ 
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III  

અભાયાું પ્રઔાળન 
 અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી,નલા લીચાય,નલ ું ચીન્ત્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 

ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફ ક્વન ું પ્રઔાળન ઔયલાન ું ઔામટ ઉાડી 
રીધ ું છ.ે અભારુું  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ે લાચઔન ે

ની:ળ લ્ઔ ભે છ.ે અભ ે 22 જ રાઈ, 2018 વ ધીભાું નીચે ભ જફની 24 
ઈ.ફ ક્વન ું પ્રઔાળન ઔમ ાં છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 
રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 01 (ાનાું : 113; ભ લ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 02 (ાનાું : 108; ભ લ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. ભ યજી ખડાના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 03 (ાનાું : 127; ભ લ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્ત્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફ ઔ) – 
‘લીલેઔ–લલ્બ’ (ાનાું : 190; ભ લ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રકેરા ચીન્ત્તનાત્ભઔ 
રેકભાુંથી 206 યૅળનરભ દ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રુંથ તૈમાય 
ઔમો છ.ે આ ગ્રુંથની (ઈ.ફ ઔ) – ‘લીલઔેલીજમ’ (ાનાું : 131; ભ લ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘આનન્ત્દની કજ’ (ાનાું : 53; 
ભ લ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘ટીન–એજ’ભાું ફમફે્રન્ત્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાું : 51; ભ લ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફ ઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાું: 111; 
ભ લ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘આનન્ત્દન ું આઔાળ’ (ાનાું : 
116; ભ લ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આત્ભઔથાની (ઈ.ફ ઔ) – ‘આત્ભઝયભય’ 
(ાનાું : 257; ભ લ્મ : ભપત) 

11. આમટવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથ બાઈ ડડીમાની ઈ.ફ ઔ ‘દ :ક 
નીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાું : 26; ભ લ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 05 ‘ચાલાટઔ દળટન’ (ાનાું : 96; ભ લ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 20 રકેની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 06 ‘વત્મવન્ત્દ ઔ’ (ાનાું : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘વમ્ફન્ત્ધભીભાુંવા’ (ાનાું : 83; 
ભ લ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘જીન્ત્દખી ઔઈ યીતે જીલળ?’ 
(ાનાું : 75; ભ લ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. લલ્બ ઈટારીમાના 10 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 07 ‘લીચાયમારા’ (ાનાું : 84; ભ લ્મ : 
ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામરેા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે કાતાના 
નીલતૃ્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ)ના 08 રેકની ઈ.ફ ઔ ‘ભ્રભ બાુંગમા છી...’ 
(ાનાું : 90; ભ લ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા વ શ્રી. ઔાભીની વુંગલીના 11 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ 
(ાનાું : 72; ભ લ્મ : ભપત) 
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19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 10 ‘યૅળનારીઝભન ગુંટનાદ’ (ાનાું : 
93; ભ લ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 11 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાું : 
136; ભ લ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 12 ‘યૅળનારીઝભન ગુંટનાદ–2’ (ાનાું 
: 110; ભ લ્મ : ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની 
ઈ.ફ ઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફ ઔ – 13‘યૅળનારીઝભન ગુંટનાદ–3’ (ાનાું : 
122; ભ લ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘વુંતાનભાું વુંસ્ઔાયવીંચન’ (ાનાું 
: 95; ભ લ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘ભૃત્મ ભીભાુંવા’ (ાનાું : 34; 
ભ લ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એઔ 
વૈનીઔની નોંધથી’ (ાનાું : 112; ભ લ્મ : ભપત) 

26 તત્લીજ્ઞાન–ભનલીજ્ઞાનના આજીલન અભ્માવી ડૉ. ફી. એ. યીકની 
ઈ.ફ ઔ ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન’ (ાનાું : 101; ભ લ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.બકુ’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાટટભેન્ત્ટ, નલવાયી ઔૃી મ નીલવીટી વાભે, 

લીજરય. જીલ્ : નલવાયી સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 
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IV 

ડૉ. ફી. એ. યીકનાું  સ્તઔની માદી 

અનુક્રમણીકા 

1 ‘વાશીત્મ વુંખભ’ દ્વાયા પ્રઔાળીત : 
 1 લીજ્ઞાન લીઔાવ ખાથા 
 2 ઈશ્વયની વુંઔલ્ના, ધભટ, તત્ત્લજ્ઞાન, લીજ્ઞાનની દૃષ્ટીએ 
 3 યૅળનારીઝભના ાઠ 
 4 આતુંઔલાદન ું સ્લરુ અને બાયતભાું આતુંઔલાદન ચશેય 
 5 અધ્માત્ભલાદ લીળે લૈજ્ઞાનીઔ વભજ 
 6 આત્ભા,  નજ ટન્ત્ભ અને ઔભટન વીદ્ધાન્ત્ત (લીજ્ઞાનની દૃષ્ટીએ) 
 7 ધભટ, તત્ત્લજ્ઞાન, અધ્માત્ભ અને લીજ્ઞાન યસ્ય વમ્ફન્ત્ધ (પ્રેવભાું) 
2 રગ   સ્તીઔા : 
 8 બ ત–પ્રેતને બખાડ 
 9 આણા લશેભ તથા અન્ત્ધશ્રદ્ધાને ક અને વભજો 
 10 ભાનવીઔ આયગમ – તનના યખ તેભ ભનના યખ 
 11 ળયીય લીઔાવ અને તે વાથ ેવુંઔામેરી ભાન્ત્મતા 
 12 તભાયાું તરુણ વન્ત્તાનને વભજો 
3 ‘વત્મળધઔ વબા’ દ્વાયા પ્રઔાળીત : 
 13 લીજ્ઞાન અને અરોઔીઔ ગટના (7ભી આલૃત્તી) 
 14 જ્મતી લીજ્ઞાન નશીં, ભીથ્મા ઔલ્ના (4થી આલૃત્તી) 
 15 આણા નલા લશેભ, લાસ્ત  અને પેંખવ ઈ 
 16 રગ્ન શેરાું અને છી (2જી આલૃત્તી) 
 17 ડાલીનન ઉત્ક્રાુંતીલાદ – ભાનલીન ું અલતયણ 
4 નલી શ્રેણીની  સ્તીઔા : 
 18 ચભત્ઔાય – દેલી – અરોઔીઔ ગટના ઔે લૈચાયીઔ અન્ત્ધા? 
 19 ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલીજ્ઞાન 
 20 લીજ્ઞાન લીઔાવ અને બાયતભાું લીજ્ઞાન 
 21 પ્રાથટના –  જા, જરુયી ઔે નીયથટઔ? 
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V 

 
અનુક્રમણીકા 

સમાપ્ત


