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કાવતિક વિિેદી- એક એવ ું નામ જે સુંગીત, ચિત્રકલા અને
પરામનોવિજ્ઞાનના જગતમાું ભારે ખ્યાવત પ્રાપ્ત કરત ું રહ્ ું છે . ગરિી
ગજરાતના પનોતા પત્ર હાલ અમેરરકાના ટેક્સાસના હ્સ્ટન ખાતે રહેતા
કાવતિકભાઇ ૭૪ િર્ષની િયના છે જે એક વસદ્ધહસ્ત વપયાનોિાદક અને
ચિત્રકાર છે . એમને એમની કલાવસદ્ધદ્ધઓ માટે અમેરરકાની જદી જદી
સુંસ્થાઓ તરફથી એિોર્ષ સ પણ મળે લા છે . આ ઉપરાુંત કાવતિકભાઇ
પરામનોવિજ્ઞાન ક્ષેત્રે એટલા માટે ખ્યાતનામ છે કે એ કદરતી રીતે પ્રાપ્ત
થયેલ ‘પેરાનોમષલ િૈતવસક શક્ક્તઓ’ ધરાિે છે . તે પરલૌરકક સ ૃષ્ટટ સાથે

સતત સુંપકષ માું રહેનાર એક માઘ્યમ (વમરર્યમ)ન ું કામ કરી મ ૃત્ય પામેલ
વ્યક્ક્તઓ સાથે િાતિીત કરી શકે છે . ક્લેરિોયન્સ, ક્લેરઓરર્યન્સ,
ટેચલપથી વપ્રમોવનશન જેિી અનેક િૈતવસક શક્ક્તઓ પણ તે ધરાિે છે .

આનાથી તે દૂર-દશષન, દૂર-શ્રિણ, ભવિટયની ઘટનાઓન ું પ ૂિષ-જ્ઞાન
મેળિી લે છે . આ શક્ક્તઓને પરિાર કરતા અનેક રકસ્સાઓ નોંધાયા છે .
જો કે તેમણે િૈતવસક શક્ક્તઓનો ઉપયોગ હુંમેશાું માનિ કલ્યાણ માટે જ
કયો છે . એમને ક્યારે ય વ્યિસાવયક રૂપ આપ્ય ું નથી. ‘સળગતી આગના
ઊર્તા પર્છાયા’ નામન ું પસ્તક પણ તેમણે લખ્ય ું છે . કાવતિકભાઇને
બાળપણથી જ ખ્યાલ આિી ગયો હતો કે એમનામાું જન્મજાત રીતે
કેટલીક િૈતવસક શક્ક્તઓ છે . એમને એકાએક ‘વિઝન’ આિત ું, ચિત્તમાું
કોઇ ચિત્ર ઉપસત ું કે અિાજ સુંભળાતો. તેની જાણકારી તે આસપાસના
લોકોને આપતા અને થોર્ા સમય પછી ખરે ખર તેમણે જે જોય ું અને
સાુંભળય ું હોય તેિી ઘટના બનતી ત્યારે લોકો આશ્ચયષિરકત થઇ જતા.

કાવતિકભાઇ અમેરરકા ગયા ત્યાું પણ એમને આિા અનેક અનભિ
થયા. ઈ.સ. ૧૯૭૧માું કાવતિકભાઇ ‘એક્ટોપ્લાઝવમક વમરર્યમ’ રે િરન્ર્
બથાષ એક્રોર્ને મળિા મેરીલેન્ર્ રાજ્યના બાલ્ટીમોર સીટીમાું ગયા ત્યારે
પણ તેમને આિો પરિો થયો હતો. બથાષ અને કાવતિકભાઇ િાતિીત
કરતા હતા ત્યારે આથષર ફોર્ષ અને ર્ૉ. એર્િર્ષ મેકબેથ ત્યાું હિામાું અદ્રશ્ય
રીતે પ્રકટ થયા હતા અને કહ્ ું હત ું - ‘ધીસ ઈષ્ન્ર્યન બોય કાવતિક ઈઝ બોનષ
િીથ વમરર્યવમષ્સ્ટક કેપેચબલીટીઝ એન્ર્ િી આર ગોઈન્ગ ટ હેલ્પ હીમ
ફ્રોમ ધ હેિન- એટલે કે આ ભારતીય છોકરો કાવતિક ‘વમરર્યમ’ થિાની
યોગ્યતા સાથે જન્્યો છે અને અમે એને સ્િગષથી મદદ કરતા રહીશ.ું ’
એર્િર્ષ મેકબેથે બથાષને કહ્-ું હ ું આથષર ફોર્ષ સાથે અત્યારે અહીં કાવતિકને
જોિા- મળિા જ આવ્યો છું. એ મને મળિા માુંગતો હતો અને એ માટે
સુંમવત મેળિિા અને મલાકાત ગોઠિિા મને તેણે પત્ર પણ લખ્યો હતો.
પણ તેનો જિાબ લખ ું એ પહેલાું મારું મરણ થઇ ગય ું. મેં જિાબ કેમ ના

આપ્યો એની એ િુંવ તા કરતો હતો.’ બથાષએ કાવતિકભાઇને પ ૂછ્ય ું હત ું‘તમે ર્ૉ. એર્િર્ષ ને મળિા અંગે પત્ર લખેલો? એનો જિાબ નહોતો આવ્યો
એવ ું બન્ય ું હત ું?’ કાવતિકભાઇએ કહ્-ું હા, આ િાત ચબલકલ સાિી છે . મેં
તમારી સાથે એર્િર્ષ નો અિાજ સાુંભળયો ત્યારે જાણી ગયો કે શ ું બન્ય ું હત ું
અને મારા પત્રનો જિાબ કેમ નહોતો આવ્યો! ર્ૉ. એર્િર્ષ મેકબેથ પોતે
એક સારા ટ્રાન્સ વમરર્યમ હતા. એમના ગળા થકી ફાધર ટોબી બોલતા.
સીઅરન્સ દરવમયાન ખાલી ખરશી રાખી હોય તેના પર ફાધર ટોબી
આિીને બેસતા અને તેમનો અિાજ ર્ૉ. એર્િર્ષ ના ગળામાુંથી આિતો!

એકિાર પ્રેતાત્મા- આહિાન
્
કાયષક્રમ (સીઅન્સ) િાલતો હતો ત્યાું
ફાધર ટોબી હાજર હતા. એ કાયષક્રમમાું અમેરરકન િાય.એમ.સી.એ.ના
પ્રેવસર્ેન્ટ આિેલા. તેમણે કહ્ ું કે ન્યયોકષ ના મેનહટનમાું આિેલા એમના
એપાટષ મેન્ટમાું બે ભ ૂરા રું ગની એસ ટ્રે છે તેમાુંથી એક તમે અહીં અબઘર્ી

હાજર કરી શકો? ફાધર ટોબી એમની િૈતવસક શક્ક્તથી તે લઇ આવ્યા
હતા અને બધાને તે બતાિી હતી. મારા બુંધ એપાટષ મેન્ટમાુંથી તમે આ

દૂરથી કેિી રીતે અહીં લઇ આવ્યા એવ ું પ્રેવસર્ેન્ટે પ ૂછ્ય ું ત્યારે તેમણે કહ્ ું
હત ું- ‘અમારામાું આિી શક્ક્ત હોય છે . અમે આ બઘ ું કરી શકીએ છીએ.’
રે િરન્ર્ આથષર ફોર્ષ પણ એક ‘ટ્રાન્સ વમરર્યમ’ હતા. તે પરમહુંસ યોગાનુંદ
નામના ભારતીય વસદ્ધયોગીના વશટય હતા અને તેમની પાસેથી યોગ અને
ટ્રાન્સમાું જિાની વિદ્યા શીખ્યા હતા. તેમના ગળાના ‘િૉકલ કોર્ષ ’થી ફ્રેન્િ
કેનેરર્યન સૈવનક ફ્લેિર બોલતો. આ બન્ને શક્ક્તશાળી આત્માઓ થકી
માગષદશષન અને સહાય પ્રાપ્ત કરી કાવતિકભાઇની મીર્ીયમશીપની
શક્ક્તઓ િધારે વિકવસત થઇ હતી. એમાું બથાષ એક્રોર્નો ફાળો પણ
ઉમેરાયો હતો.
મટીરીયાલાઇઝેશન સીઅન્સ દરવમયાન નાના બાળકો સ્િગષમાુંથી
આિતા. એમની સાથે એમની સુંભાળ રાખિા એક સદ
ું ર સ્ત્રી પણ આિતી.
ત્યાુંના જગતની બધી િાતો પણ અહીં બેઠેલાને તે કરતાું- બાળકો પાછા
સ્િગષમાું જિા તૈયાર ન થાય ત્યારે તે સ્ત્રી તેમને સમજાિીને લઇ જતી.
કાવતિકભાઇ કહે છે કે ‘એક્ટોપ્લાઝમ મટીરીયાલાઇઝેશન પાિર’
ધરાિનાર મીર્ીયમ તો એ મ ૃતાત્મા પાસે નરી આંખે દે ખાય એવ ું શરીર

પણ ધારણ કરાિી શકે છે . આ મ ૃતાત્માઓ એકટોપ્લાઝમ નામના દ્રવ્યથી

સશરીર પ્રગટ થાય છે . આ દ્રવ્યને ગોસામેલ મટીરીયલ પણ કહેિાય છે .
તે સહેજ િીકાશ પર્ત ું હોય છે . માદા ર્ી એસ્પીરીયન્સ નામનાું ફ્રેન્િ
મરહલા લુંર્નની બાજમાું રહેતી હતી તે મીર્ીયમ બનતી ત્યારે તેણે
યોલાન્ર્ી નામની દસેક િર્ષની ઈજીપ્સીયન છોકરીને આ રીતે
એકટોપ્લાઝમથી સદે હ ે પ્રકટ કરી હતી. એના ફોટા પણ પાર્ેલા. લુંર્નની
કુંવ ગ્સ કૉલેજના ગચણતના પ્રાઘ્યાપક જ્હોન ટેલરે ‘ધ રફચઝક્સ ઑફ નોન
રફચઝકલ’ નામન ું પસ્તક લખ્ય ું છે તેમાું પણ આને લગતી વિગતો અને
ઘટનાઓ દશાષિી છે .
પારલૌરકક

જગતમાુંથી

મ ૃતાત્માઓ

અદ્રશ્ય

રૂપે

કે

એકટોપ્લાઝવમક રીતે દ્રશ્યમાન રૂપે પ્રકટ થાય ત્યારે ઘણીિાર તે
જગતની મારહતી આપે છે . અન્ય વમરર્યમની જેમ કાવતિકભાઇ પણ કહે છે ‘પરલોકની તે સ ૃષ્ટટમાું રદિસ- રાત થતા નથી. ત્યાું હુંમેશાું રદવ્ય પ્રકાશ

પથરાયેલો રહે છે . ત્યાુંન ું જગત પ ૃથ્િીની ‘કાબષન કોપી’ જેવ ું જ છે . ત્યાું પણ
શાળા, ઘર, રે લિે, કાર, ઓરકેસ્ટ્રા જેવ ું બઘ ું જ હોય છે . ત્યાું પસ્તકો અને
િતષમાનપત્રો સદ્ધાું િુંિાય છે . અહીંના જ પસ્તકો અને િતષમાનપત્રો ત્યાું
કેિી રીતે પહોંિી જાય છે તે એક રહસ્યની બાબત છે પણ તેના થકી તે
અહીની ઘટનાઓથી પણ િાકેફ રહે છે !

મ ૃતાત્માઓ કહે છે કે બ્રહ્ાુંર્માું અનેક લોક છે . અમે ઘણી િાર બીજા

લોકમાું જિાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સારું કમષ કયું હોય તો અમે જ્યાું છીએ
એનાથી ઉપરના લોકમાું જઇ શકીએ છીએ. પણ એ માટેની લાયકાત ન
હોય તો નીિે પછર્ાઇ જઇએ છીએ. અહીં અમને ભગિાનની શક્ક્તનો

અનભિ થાય છે . અહીંન ું જગત પ ૃથ્િીના જગત કરતાું િધારે સારું છે .
અહીં ઝગર્ા, અદે ખાઇ, હસ
ું ાત ુંસી, છે તરપીંર્ી એવ ું િાલત ું નથી. અહીં અમે
શાુંવતથી રહીએ છીએ અને બીજા જન્મથી તૈયારી કરીએ છીએ.’
કાવતિકભાઇએ ઘણા બધા મ ૃતાત્મઓનો સુંપકષ સાધી તેમની ક્સ્થવત અંગે
કટુંબીજનો કે વમત્રોને મારહતી આપી છે . કટુંબીજનો કે વમત્રોના જીિનની
અંગત બાબતો મ ૃતાત્મા થકી જાણીને જ્યારે કાવતિકભાઇ તેમને કહે ત્યારે

તેમને પણ આશ્ચયષ થાય છે અને વિશ્વાસ બેસે છે કે મ ૃત વ્યક્ક્તના આત્મા
સાથે તેમનો સુંપકષ સધાયો હશે તો જ આટલી અંગત અને બારીક વિગત
તેમને ખબર પર્ી શકે છે .

કાવતિકભાઇમાું દૂરની િસ્ત જોિાની અને દૂરના અિાજ

સાુંભળિાની શક્ક્ત પણ છે . એકિાર તે ન્યયોકષ સીટીમાું રહેતા હતા ત્યારે
તેમને મળિા ‘ધ ઓિરસીઝ ઈષ્ન્ર્યા ટાઈ્સ’ િતષમાનપત્રના માચલક
અને તુંત્રી તેમની આટષ ગેલેરી પર આવ્યા. તેમન ું નામ હત ું પ્રકાશ. તેમની
સાથે ન્ય રદલ્લીના જાણીતા પત્રકાર જનાદષ ન ઠાકર પણ હતા.
પ્રકાશભાઇએ જનાદષ નને કાવતિકભાઇની િૈતવસક શક્ક્તઓની િાત કરી
એટલે એમના મનમાું એની િકાસણી કરિાની ઈચ્છા થઇ. તેમના મનના
વિિારો િાુંિી લઇને કાવતિકભાઇએ કહ્-ું ‘તમારા પર ન્ય રદલ્લીથી કોઇ
શોભા નામની સ્ત્રીનો પત્ર આવ્યો છે ?’ જનાદષ નભાઇ તો આશ્ચયષમાું ગરકાિ
થઇ ગયા. તેમણે તેમના કોટના અંદરના ચખસ્સામાુંથી પત્ર બહાર કાઢ્યો
અને તે બતાિીને કહ્-ું ‘હા, આજે જ આ પત્ર આવ્યો છે . પણ તમને તેની
કેિી રીતે ખબર પર્ી?’ કાવતિકભાઇએ કહ્-ું ‘મને ઘટના કે િસ્ત દે ખાઇ જાય
છે . મારામાું કદરતે આિી શક્ક્ત આપી છે એટલ ું હ ું જાણ ું છું.’

કાવતિકભાઇને દૈ િી સાક્ષાત્કાર પણ થયો છે . એકિાર એમના ઘર
પાસે માતાજીના રથના અને માતાજીના િાલિાના ધઘરીઓના અિાજ

સાથે રદવ્ય સ્િરૂપે દશષન થયા છે . એકિાર એમના બગીિામાું વ ૃક્ષોને
પાણી પીિર્ાિતા હતા ત્યારે તેમની ર્ાળીએ ર્ાળીએ િાસદે િશ્રીકૃટણની ઝાુંખી થઇ હતી ‘વ ૃક્ષે વ ૃક્ષે િેણધારી અને પત્રે પત્રે િતભજ
ષ ’ની
આછી ઝાુંખી કરી ધન્યતા અનભિી ત્યારે જે રદવ્ય સગુંધ પ્રસરી એ
હાથમાું કેટલાય સમય સધી ટકી રહી. માત્ર બગીિામાું જ નહીં, આખા
ઘરમાું કલાકોના કલાકો સધી એ મીઠી રદવ્ય સગુંધ ફેલાયેલી રહી!
એ અમેરરકાના ન્યયોકષ માું રહેતા હતા ત્યારે તેમને ટ્િીન ટાિસષની
દઘષટનાન ું ‘િીઝન’ પહેલેથી આિી ગય ું હત ું. દૈ િી શક્ક્તએ તેમને
િારું િાર િેતવ્યા હતા અને ન્યયોકષ ને બદલે બીજા શહેરમાું જિા આદે શ
કયો હતો. તેથી તેમણે ન્યયોકષ છોર્ીને હ્સ્ટનમાું મકાન રાખ્ય ું હત ું. રદવ્ય
શક્ક્ત કોઇ ને કોઇ રૂપે આિીને તેમને મદદ કરે છે એિા અનેક પ્રસુંગો
એમના જીિનમાું બન્યા છે . તેમણે પણ પોતાની શક્ક્તઓ પરોપકારના
કાયષમાું િાપરી છે . તેમને રદવ્ય જગત તરફથી આદે શ અપાયો હતો‘તારી શક્ક્તઓને તળાિના પાણી જેિી ક્સ્થર ના રાખીશ. એને નદીના
જળની જેમ િહેતી રાખજે. એનો સારા કાયો માટે ઉપયોગ કરજે, નહીંતર
ત ું એને ગમાિી દઇશ!’ એટલે એનો શબ્દશઃ અમલ કરી કાવતિકભાઇ એનો
વનઃસ્િાથષ, વનવ્યાષજ રીતે સત્કાયો માટે ઉપયોગ કરતા રહે છે .

