
 સ્મરણ ાંજલિ - બ્રહ્મવેદ ન્ત સ્વ મી 
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      ગઈ સાલની સંવત ૨૦૭૭ની મકરસંક્ાંતત પવવની સવાર ની શરૂઆત જ મનને દ ુઃખી 

કરી નાંખતાં સમાચારથી થઈ .કે,  ભગવાને મહાપ્રયાણ કય ું. એ સમાચાર મળ્યા બાદ  આ 

મકરસંક્ાતતએ એક વરસ પ રુ થય . ભગવાનશ્રી ની તવદાયને એક વરસ તો થય , પણ તવરહ 

ની વેદના ઓછી ન થઇ.. 

       ભગવાન એટલે સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજી.માધવપ રની પ ણ્યભતૂમ પર માતા મણીબાઈ 

ગોતવંદજીની કૂખે, તપતા મકનજી જ્ગજીવન શાહનાં ખોરડે, ૧૯૩૨ની છઠ્ઠી જ લાઈએ શ્રી 

હીરાલાલ શાહનો જન્મ થયેલો. જગજીવન દાદા  માધવપ રના નગરશેઠ હતા, અને ઘરમા ં 

પ તિમાગવ પરંપરાનો પ્રભાવ હતો. 

       હીરાલાલ શાહ કેવળ એક વર્વના હતા, ત્યાર ેતપતા અને તનેાં છ વર્વ પછી  માતાનો સાથ 

છૂટ્યો. એટલે, ૧૯૩૯મા ંતેઓ માસા હરજીવનદાસ અને માસી અમૃતાબાઈ પાસે મોટા થવા 

લાગ્યા. 

       ૧૯૪૦થી  એમનાં બાળમન પર ગાંધીજીનો પ્રભાવ પથરાતો ચાલ્યો. અભ્યાસ  છોડીન ે

તેઓ ‘ભારત છોડો’  લડતમાં જોડાયા. એ વખતે રાિર ીય ચળવળોમાં માત્ર રાજકીય કારતકદી 

બનાવવા લોકો ઝંપલાવતા નહી.ં એ સંઘર્વમા ંતવનોબાજી, સ્વામી આનંદ, ક.મા. મ નશી, 

જવેા અનેક મહાન ભાવો હતા. એમની સોબત અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી રામતીથવ 



અને સ્વામી તવવેકાનન્દનાં  સાતહત્યનો અભ્યાસ એમન ં વૈચાતરક ઘડતર કરનાર અગત્યન  ં

પતરબળ છે. જનેે લીધે, જીવનનાં ચોથા દાયકામાં, ૧૯૬૭માં, શારદાગ્રામ તશબીરમા,ં 

‘ઓશો- રજનીશજી’ સાથે પ્રથમ  સત્સંગ થયો. પ તિમાગીય ગળથ થીમાં, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના 

સાથીઓની સંગત અને સાધનામાગવનાં તવતવધ પ્રવાસીઓના અણમોલ પ સ્તકોમાંથી 

મેળવેલ અકવન ં તમશ્રણ તૈયાર હત .ં જાણ ેલોઢ ં  તપેલ ં હત ં. 

        રજનીશજીનો  સસંગવ થતાં જ અજબ આકર્વણ થય ં. પછી તો, આબ  ખાતે,  ૧૯૭૨માં 

‘ઓશો’ની તશબીરમાં  દીક્ષા લીધી, અને ઓશોએ ‘સ્વામી બ્રહ્મવેદાન્ત’ નામ આપય .ં 

સ્વામીજીએ આત્મકથનાત્મક પ સ્તકમાં કહ્  ં કે "સન્યાસ લેવાયો ન હતો. સન્યાસ એ 

ઓશોની કૃપા હતી.એ ઓશોની (માર ેમાટે) પસંદગી હતી.” 

      બ ેવર્વ પછી, 1974માં,  વેરાવળમા ં  ‘સંકેત’ – રજનીશ ધ્યાન કેન્રના ઉદ્ઘાટન પ્રસગં ે

કેવળ દૃિાભાવ જાગતૃ થતા ‘ભગવાન’પદ અનાયાસે મેળવય ં. ઓશો ઉપરાંત, ગાંધીજી,  

ગ તજવયફે, તવમલા તાઈ અને તાવતરયાજીનો  પ્રભાવ સ્વામીજી પર  રહ્ો. 

       પતરવ્રાજક સંત રામદ લાર ેબાપ   ૧૯૭૨થી ૧૯૮૨ દરતમયાન અવારનવાર આશ્રમમા ં

આવતા-જતા અને સ્વામીજી આંતતરક તવકાસ માટે એમન ં  માગવ દશવન મેળવતાં. સ્વામીજીન ે

તો તહમાલય જવ  ંહત ં, પણ ‘રામદ લાર’ે બાપ એ માધવપ ર ખાતેની પોતાની વાડીમાં જ 

આશ્રમ બનાવવા કહ્ .ં અને  પોતાના હક્કની અન્ય જમીન પણ અપાવી.  

 

      આમ ૧૯૭૫ આસપાસ માધવપ રનો આશ્રમ શરૂ થયો. ખરાબાની જમીન, ત્યજાયેલી 

પથ્થરની ખાણોના તવસ્તાર, અને હવે સરકાર પાસેથી મળેલી ‘મધ વન’ની જગ્યા પર આજ ે



આશ્રમ શોભી રહ્ો છે.સહજ સરળ તનમવળ વાણીમાં પ્રવચન આપતાં સ્વામીજી જ  અમાર ે

સૌના મન તો એ ઓશો જ હતા. 

       તનદોર્ બાળક જવે  ંહાસ્ય સૌને મોહી લતે ં. આશ્રમમાં કોઈ જ શ લ્ક નતહ. બસ આવો, 

પ્ર૨૦૨૧ કૃતતમય બનો, અન કૂળતા હોય તો કૌશલ્ય અન સાર સેવા કરી શકો છો. બાકી કોઈ 

ટકટક નતહ, અતનચ્છનીય Do's & Don'ts નતહ. આશ્રમ છે તો પ્રવચન આરતી વગેરમેા ં

હાજરી પણ ફરતજયાત નતહ. અર,ે ધાતમવક જગ્યાઓની ઓળખ જવેો ઘોઘંાટ કે ગંદકી પણ 

નહી.ં રૂમને લોક કરવાની પણ જરૂર નહી.ં ૨૦૨૧ મા ંપણ આવી જગ્યા હોઈ શકે. એ તદવય 

વાતાવરણન ં માહાત્્ય સ્વામી બ્રહ્મવદેાંતજીને કારણે છે.  

       .જમે આકાશમા ંસમીર લહેરાય, સમ રમાં જળ લહેર હોય, વાતાવરણને ઉષ્માસભર 

રાખતો અતગ્િ હોય, કે તનત્ય ઉપજાઉ ધરતી હોય એવી સહજતાથી એ જીવયા. મૃત્ય નો સમય 

આવયો, તો મૃત્ય એ પણ અદબ કરી. નતમસ્તકએ એમની શૈયા પાસે અન કૂળ સમયની 

પ્રતીક્ષામાં ઘણો સમય ઊભ  રહ્ .ં 

    એક રાતશમાંથી બીજી રાતશમાં સૂયવન ં સ્થાનાંતર થય .ં ધન  રાતશ માંથી મકર રાતશમા ંથત  ં

સ્થાનાતંર  ઉત્તરાયણ તરીકે ઓળખાય  છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના આઠમા આધ્યાયમા ં

ભગવાન કહે છે કે 

अग्निर्ज्योग्निरहः  शुक्लः  षण्मासा उत्तरायणम् । 

ित्र प्रयािा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मग्निदो जनाः  ॥८.२४॥ 

       અતગ્િ, જ્યોતત, તદવસ, શ ક્લપક્ષ અન ે ઉત્તરાયણના છ માસમાં મૃત્ય  પામનાર 

બ્રહ્મવેત્તાઓ બ્રહ્મને જઈ મળે છે. જ ેમાગવમા ંઅતગ્િદેવતા જ્યોતતદેવતા, તદવસના દેવતા, 

શ ક્લ પક્ષના દેવતા અને ઉત્તરાયણના છ મતહનાના દેવતા છે, ત ેમાગવમાં, અથાવત આ 

દેવતાઓના અતધકારમાં, મૃત્ય  પામેલા બ્રહ્મવેત્તા, એટલે કે બ્રહ્મની ઉપાસનામાં લીન પ રુર્, 

બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કર ેછે. 

        મકરસંક્ાંતતમા ં મૃત્ય  હંમેશાં મંગલમય માનવામાં આવે છે. એટલે તો પરમપ્રતાપી 

ભીષ્મજીએ મકરસંક્ાંતતએ મૃત્ય  પસંદ કય ું. પણ મરણન ં તરણ ન હોય, મરણથી ભાગતા 

ચરણ ન હોય, મરણ જનેે મન જીવનન ં ગ્રહણ ન હોય, તેવા મરણને પણ મોભો આપ ેતેવા 

ભગવાનને એ સ્વતુઃ મળ્ય ં. એમનો તદવય આત્મા દેહસ્થ મટીને, પ્રત્યેક હૃદયમાં ભળી ગયો. 

       ભગવાનશ્રી બ્રમવદૈાંતજી ના તનમવળ તનદોશ હાસ્ય ન ેતમે પણ માણો.... 


