સાંઈ!
તમા�ું �રુ ા�ય આવે!

શ્ર

શ્રી  સત્ય સાંઈબાબાન‘�ુન:આગમન’ની શ�તા પર િવચારણા
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

�ગ્રે� : શ્રી�ત ના

�ુજરાતી અ�ુવાદક : મનોરમા વ્યા
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આ �ુસ્તક મારા �દવ પ્ર�ુ  સત્યસાંઈબાબાના �દવ્ય ચરણારિવ�દમાં એ
િવનમ્ર અપર્ણ છે. �મણે િવચારબીજ વાવ્�ું અને તેને ફળ��ૂત પણક�ુ�
અને �ુ ં તે� ું ફળ પણ તેમને જ અપર્ણ ક�ું �ં
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સાંઈ !
તમા�ંુ �ુરા�ય આવે !
શ્રી  સત્ય સાંઈબાબાન‘�ુન:આગમન’ની શ�તા પર
િવચારણા
“સાચ્ચે જ  �ૃથ્વી પર સ્વગર્નો અ�ુભવ કરન, � બધાં �દવ્ય આિશવાર્દ મેળવનાર ન
અ�ુભવ કરનારાં ધન્ય હશે!”
- શ્રી સત્ય સાંઈબા

લેખક (�ગ્રે�
શ્રી�ત નારાય
(�ુજરાતી અ�ુવાદ )
મનોરમા વ્યાસ

સવાર્િધકાર

 શ્રી�ત નારા

તેમના અબાિધત સવર્ હ� છ. કોઈપણ આ �ુસ્તકનોકોઈ ભાગ લેખકની પરવાનગી િવના
છાપી ક� અ�ુવાદ નહ� કર� શક�. બી�ં ઇલેક્ટ્રોનીક સાધનોથી પણ �ુન: છાપી શ નહ�. આ
�ુસ્તકમાં લેખક, � નાના ક્વૉટ�શન્�ુદાં �ુદાં �ુસ્તકોમાંથી ઉતાયા� ક� લીધાં છે.
વેબસાઈટ્સનો પણ તે  ર�તે ઉપયોગ કર� લ છે .

આઈએસબીએન : ૯૭૮-૧-૬૨૩૧૪-૮૪૨-૩
બી� આ� ૃિ� – �ુ.એસ. �ગ્લીશ– �ૂન ૨૦૧૨
પહ�લી આ� ૃિ� – �ુ.એસ. �ગ્લીશ– એિપ્ર૨૦૧૨

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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આ �ુસ્તક િવશે જો તમાર� કોઈપણ િવચારો ક� પ્ર�ો ક� કાંઈપણ કહ��ું હોય તો લેખકન-મેઇલ
snarayan@saikingdom.com દ્વારા ક� લેખકને વેબસાઈwww.saikingdom.com દ્વારા કર
શકશો.

પ્રકાશક  : પ્રેમ�ત ના, આલ્બની  �ુ.એસ.એ.
પ્રકાશન
�ક�મત :
પ્રસ્તાવના
સ્વીકાર :
�ુસ્તક પ�રચય 

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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અ�ુક્રમ�ણ
પ્રકરણ ૧ �ું સ્વામી ચંદ્રવષ�માં વાત કર� ?
ચંદ્રવષ�નો  િસધ્ધા
સો વષર્ના એક ભક્તનો ક�સ (શતા�ુ ભક્તોની બાબ
બી� �ુરાવા
સ્વામીની �વન ચ�રત્ર લખનારની સમ�ૂિત /  (�ૂલાસ
પ્રકરણ : ર તેમની �ું યોજના છ?
�ુ ં તો પછ� સ્વામીએ તમની યોજના બદલી ?
તો એમની યોજના �ું છે ?
પ્રકરણ ૩ સ્વામી તેમના  �ૃથ્વી પરનાં �વનકાળ િવષે કહ� છે :
એક શ� સમ�ૂિત
પ્રકરણ ૪ સાંઈની ભાિવ માટ� ની આગાહ�ઓ
આપણને શંકા કરવાનો કોઇ અિધકાર નથી.
પ્રકરણ : સ્વમીના અવશ્ય �ુન: આગમનના સંક�તો
એક ચમત્કાર થશે.
પ્રકરણ ૬ અ�્ �ૂત નાડ� ગ્રંથ
.

સત્યસાંઈ અવતારની નાડ�ગ્રંથોમાં આગ.
નાડ�ઓ સાથેનો મારો અ�ુભવ.
િવિવધ નાડ�ઓની સ્વામીનાં �ુનરાગમનની આગાહ�
નોસ્ટ્રડ�અમસની રહસ્યમય આગ
પ્રકરણ ૭ મહદ��ું અ�ૃશ્ય થ�ું.
મહદ� કોણ છે ?
મહદને ઓળખવાની િનશાનીઓ /�ચહ્નો
� ૃથ્વી પર મહદ��ું રા�ય
મહદ��ું અ�ૃશ્ય થ�ું.
મહદ��ુ ં �ાર� �ુનરાગમન ? �ાર� પાછા આવશે ?
મહદ� �ુવાન શર�રમાં પાછા ?
મહદ�નો �ુવણર્�ુગ.
મહદ� શા માટ� પાછા આવશે ?
પ્રકરણ ૮ આકાશમાં એક �દવ્યદશર્?
િવ��પદશર્ન મો�ુફ
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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શાંિત પહ�લા�ું તોફાન ?
આકાશમાં ચાલ�ુ.ં
પ્રકરણ ૯ શ્રી સત્યસા�ુવણર્�ુગનો ઉદય.
�ુવણર્�ુગ�ું �ુનરાગમન
શા�ા�ુસાર �ુવણર્�ુગ
માનવ�ુત્ર�ું આગમન.
પ્રકરણ ૧૦ સ્વામીએ પોતાનો દ�હત્યાગ ક�મ કય?
આ દ� હ ભક્તો માટ� આવેલો છે.
પ્રાથર્નાની શ�ક્
સમાચારો � �ૂર – �ુ�ૂર પ્રસયા
ઘણી વસ્ �ુઓ એક ઝાટક� !
પ્રકરણ ૧૧ �ુન�ુત્થાનનો મ�હમા
દ� હનો પ્ર
િનમાર્ણકાયાનો િસધ્ધાં
પ્રકરણ ૧૨ �તે, સમા�પ્તમાં–
સ્વામી બધાં વચન પાળે છે
તેમના ભક્તો માટ� તાલીમનો સમય?
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
પ્રાથર્ના
સંદભર્:

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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પ્રસ્તા
હ ન
જોડ� ક્લીર� અને ટ�ડ �
� ૂરવાર કર� લ એક િસધ્ધાંત િવષે કાં ન કહ�તાં, �ુ ં માત્ર એટ�ું જ કહ�શ ક“સાંઈ
તમા�ું �ુરા�ય આવે !”ના શ્રી�ત નારાયણે લખે�ું આ �ુસ્તક �ૂબ વનને યોગ્ય છ, એટ�ું
તો ચો�સ છે .
લેખક�ું સંશોધન અિત તકર્બધ, માપસર ને શાંત ને કાંઈપણ ઠપકો આપી
શકાય નહ� તે ર�તે તેની ર�ૂઆત કર� લી છે . � કોઈ આ �ુસ્તકને શ�ુથી �ત �ુધી કોઈપણ
વલણ, - ‘ગ્’ િવના વાંચે છે તે ક�ું જ ધ્યાન બહાર નહ� લાવી શક� !
�યાં �ુધી અમને – જોડ� તેમજ મારા પિત ટ� ડ હ�ન્રીને લાગેવળગે છ– શ્રી સત
સાંઈબાબા અમાર� સાથેની તેમની વાતચીતમાં, સંપકર્માં એક ધબકાર� ય

�ૂક� ગયા નથી જ !

તેમની મીઠ� હાસ્યભર� વાત, લીલાઓ, પાઠ ક� ઉપદ� શો તેમનાં સપનાઓ અને મહાસમાિધ
લેતાં પહ�લાં ક� પછ� તેમની �દવ્ય હાજર� અ�ુભવેલ જ છે અમાર� તેમના તરફની આત્મયાત,
સેવા અને પ્ર, કાંઈ નહ� તો બેવડાયાં જ છે ! તેમણે અમને � બ�ુ ં આપ્�ું છે ક� અમાર� માટ�
ક�ુ� છે તે અમારા માંગ્યા િવના ક� અમાર� કલનાથી પણ વ�ુ ક�ુ� છે . અમે હંમેશા હંમેશા માટ�
તેમના આભાર� છ�એ, ને તેમાં અત્યંત�ૂબેલાં છ�એ.
અને છતાં.... �ુિનયાની અત્યારની પ�ર�સ્થિત � છે તે માટ એક મોટો આઘાત,
હાલનો શ�ો – અ�ોથી દોરાયેલ �લસોટો / માગર્ છે. તેને બદલી નાંખવ, તેમાં પ�રવતર્
લાવવા આ �ુિનયાને “એક મહા પ્રસભર સગાં” બનાવવા�ુ ં આપણા સ્વામીએ ભાખ્�ું છે
અને છતાં.... એક મોટ� રાહત, આપણાં �પાયેલા િવચારો, પ્ર�ો અન
અણબોલાયેલ �પી શંકાઓ, “સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !” દ્વારા મળે , અ�ુભવાય છે ,
સમાધાન થાય છે .
અને આપણાં અ�ુભવોથી જ�ર, િનિ�ત તેમની “અિનિ�તતાઓ”ને પ્રેમ કર
કાંઈક શીખ્યાં છ�એ.
અને એથી ય ઉપર, તેમ�ુ ં સામથ્યર- બ�ુ ં જ તેમને માટ� શ� છે !
ઈ�રની દયાથી જો આપણે વ્ય�ક્તગત ક�વૈિ �પાંતર બદલાવ, જોઈ શક�એ
– � �ુવણર્�ુગ – સત્ય (સાંઈ) �ુગનો

ભાગ છ, તો એ જ�ર આવશે જ, �નો સંક�ત

સાવધાનીથી અને �હ�મતભયાર્ સાથથી શ્રી�ત નારાય “સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !” માં
કર� લ છે . તેની આપણા સૌને આનંદની પ્રા�પછે અને થશે.

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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ન�ધ :

અમે�રકા િનવાસી જોડ� ક્લેર� અને તેમનાં પિત ટ� ડ હ�ન્ સાત્ય સાંઈબાબાના, ઘણાં

હ ્ર ૪૦ વષ�થી પણ વધાર� એવા ટ� �લિવઝન પત્રકાર છે. હાલમ,
વષ�થી ભક્તો છે. ટ�ડ ન
ઓહાયો – ક્લીવલેન્ડમા – એ.બી.સી.ના સહયોગથી W.E.W.S T.V. ની સેવામાંથી િન� ૃિ�
લીધી છે . �માં તેમની ઘણી જવાબદાર�ઓમાંની એક, અઠવા�ડક કાયર્ક ‘આધ્યા�ત્મ
સમાચાર’, “�દય અને આત્મ”ની ર�ૂઆત કરવાનો પણ હતો ! ટ� ડ અને જોડ� છે લ્લા ૧૫
વષ�થી ઘણી યાત્રાઓ કર�ને સાંઈ ભક્તો અને આધ્યા�ત્મક �જજ્ઞા�ુઓનાં િવડ�ઓ ઈન
તેમની વેબસાઈટ “સોલ્સજન” દ્વારા મળ� શક� છે.)
તેમની વેબસાઈટ :

www.vimeo.com/souljourns
www.souljourns.net

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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ુ
આ�ખ
�ૂલી ચૌધર�
“સાંઈ �ુરા�ય આવે” આના પછ� � પં�ક્તઓ આવવાની છે તે“તમાર� ઈચ્છા
પ્રમાણે થ” તે પ્રાથર્નાની પં�ક્ત છે તેને અ� ુસર� છે.  િપ્રય ભગઇચ્છાજ સવ�પ�ર છે .
તેઓ ��ું ઈચ્છશે તેવો �ુગ આવશે જ ! આપણાં તરફથી તો ધીરજ�ૂવર્ક આપણે એક એવ
ભવ્, અસાધારણ બનાવ બનવાની રાહ જોઈ આવતી પેઢ�ઓ તે� ુ ં િવસ્મયથી– કૌ�કુ � ૂવર્ક
વણર્ન કરશે ! તેવા‘બનાવો’ �ૂલશે તેવી આશા રાખવાની.
અિતપ્રબળ (શ�ક્તથી ભર�ૂર) પાનાંઓ આ �ુસ્તક વાંચતાં આપણને એ
જકડ� રાખે છે ક� તે વાંચવાની �ણે ફરજ પડ� છે . આ �ુસ્તકનાં લેખ, �ૂબ જ પ્રામા�ણકતાથ
સ્વીકાર� છે ક� ના દ્વારા કોઈ આગાહ� ક� ભિવષ્યવાણી કરવ પ્રયત્ન નથી ક� �ું બનવા છે
? તેથી આ �ુસ્તક એક િવદ્વ�ા�ૂવર શોધ�ુ ં �પ લે છે . સા�ુ ં જોતાં તો આ �ુસ્ત, ભગવાને
� ઉ�્ ઘોષો કયાર્ છે અને અવતારનાં પ્રારંભ લઈને ક�ટલાય દશકાઓ �ુધીનાં બનાવોને
.

અ�ુક્રમવાર ર�ૂઆકર� લ છે . અને ભગવાને, ચો�સ ર�તે કર� લાં કથનો “સત્યવચન” હોવાને
કારણે આ�ાસન આપે છે અને આશાઓ જગવે છે ! પ્રાચીન િત્રકાળજ્ઞાનીઓ ઋિષ�ુનીઓ
લખાયેલા “નાડ�ગ્રં”માં જણાવેલ ભિવષ્યવાણીઓ વા�ં પ્રકરણ અ�્ �ૂત છે , અને તે દ્વાર
.

રહસ્યો ઉક�લાય છ. આમ તો ક�ું ન�ું નથી પણ છતાં એવો િવષય છે ક� �, લાગણીઓને
ભાવનાઓનાં � ૂરની અ�ભવ્ય�ક્ત માંગે છે
�ુ ં કોઈ ૨૪ એિપ્રલ ૧૧ ને �ૂલી શક� ? પ્રશિતગ્રામ�ું તે આરોગ્યમં�
(�ુપર સ્પેિશયાલીટ� હો�સ્પ) શ્રી સત્ય સાંઈ હાયર�ડકલ સંસ્થ, �ની સ્વામીએ પોતે જ
સ્થાપના કર�લ તે હો�સ્પટલમાં તેમણે લગભગ એક મ�હના �ુધી રહ�વા�ું પસંદ ક�ુ�. તે
આરોગ્યમં�દરમાંથી ય�ુમ��દરમાં પાછા �ય ને પાછા િનત-દશર્ન બધાંને આપ, તે માટ�
�� ૂભર� �ખોથી, અધ્ધર �ાસથી ને ભાવ�ૂણર્ પ્રાથર્નાઓ દ્વારા આખી �ુિનયાતા ભક્તો
�દય� ૂવર્ક પ્રાથર્નાઓ કરવા લાગ્ પરં � ુ ભગવાનની પોતાની ઈચ્છા�ુસા, પોતાની
યોજનાઓ જ હતી ને થશે / ધીર� રહ�ને �ૂલશે. ઈ�રની લીલાઓ, તેમનાં રહસ્યો ઈ�ર જ
સમ� શક� ! તે માનવ�ુ�દ્ધથી પર હોય છે. દ-�ુ:�ખયાનાં ભલા માટ� િન:સ્વાથર્ ને િનરપેક્ષ
પોતાની ઉપર �ુ ં �ું લે છે તે આપણી �ુ�ધ્-િવચાર બહાર�ુછે
ં . તેમનાં શાર��રક �પનાંજવાથી
આખાય િવ�નાં ભક્તોન એવો સખત આઘાત લાગ્યો ક� બધાં �દયભગ્ન થઈ ગયા અને મનમા
�ૂબ જ હલચલ મચી ગઈ ! આમ ક�વી ર�તે બને ? આ એક ખર� ખર �ુ:સ્વપ્ન છે . �વનની
મ�ુરતા છ�નવાઈ ગઈ, એક ઝાટક� સંવા�દતા જતી રહ� ! મનમાં પ્ર�ોની હારમાળા ઉ, �દય
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વેદનાથી ભરાઈ ગ�ુ.ં �દય શોકની ‘�ુનામી’માં દબાઈ ગ�ુ.ં અને આત્મા એક �ડા � ૂન્યમાં
સર� ગયો.
આપણે સૌ �ણીએ જ છ�એ ક� સાકાર હંમેશાં િનરાકારમાં ભળ� �ય છે . આત્માને
એકવાર જન્મ લીધા પછ� આ ભૌિતક જગતમાથી જ�ુ ં જ પડ� છે . પણ અહ� તો કાંઈક ગરબડ
છે , એક એવી લાગણી જન્મી ક� હ� તો ઘ�ું બ�ું બનવા�ું છે. એમનો અવતાર એટલ ભવ્,
શાનદાર અને અનોખો હતો તેટ� ું જ તેમ�ુ ં અદ્રશ્ય થ�ું ! �તધ્યાર્ન થ�ું એટ�ું ;
કારણ ક� તેઓ તો બધા જ અવતારોનાં પણ �ૂળ �ોત છે . આ એક અલ્પિવરામ છ – દ� વી
મધ્યાંત- આ િવચ્છે, આ િવરામ, આપણાં પ્રયત્નો અને આધ્યા�ત્મક અભ્યાસને વ�ુ �
કરવા માટ� આપેલ સમય છે . વ્ય�ક્તગત અને સા�ૂ�હ �ડ� સાધના માટ� � ુ ં આપ�ુ ં હોમવકર્
� ૂ�ું કરવાને માટ�, પોતાના પર કાયર્ કર, ઉચ્ચતમ �સ્થિત પ્રાપ્ત કરવા માટ� મધ્યાંતર
છે !
આ સાથે જ નવિનમાર્ણમાં સેવા કર�ને મનોમંથન કરવાન, પ્રિતજ્ઞા કરવ
અને આપણી ઈચ્છાશ�ક્(Will Power) �ઢ કરવાનો સમય છે . અને એકતાથી, એકમતથી િપ્ર
ભગવાન જ�ર પાછા આવશે જ એવા ભક્તજનોના સ�ૂહને ભેગાં કરવાનો સમ છે !
કહ�વાય છે ક� ઈ�રની ઇચ્છાિવના એક પાંદ�ું ય નથી હાલ�ુ ં ! તેથી આ �ુસ્તક
“સાંઈ ! �ુરા�ય આવે !”ના લેખકનાં �દય, મન અને આત્મામાંથી વ્હ�તી આ જ્ઞાન, �દવ્ય
યોજના (ડ�ઝાઈન)થી પર
્ ેરણા પામેલી છે. આટ�ું અગાધ સંશોધન ફક્ત ભગવાનની �ૃપાથી
પ્રાપ્ત થઈ શક� “સાંઈ ! �ુરા�ય આવે !”ના માધ્યમથી મહત્ત્ નાં “ભક્તજનોનો સ�ૂ”માં
�હ�રાત કરવાની અને તેનાં સમયની પસંદગીનાં યોજક પણ ભગવાન જ છે . � વાત પહ�લાં
છાની છપની હતી, હલ્કા અવાજમાં ધીમેથી કહ�વાની હતી તે અવાજ બધાંને સાંભળવાનો
ન્હોત; તે આશાઓ, શ્ર, �ૃશ્યો ને સ્વપ, આરત અને ઉત્કંઠ, �ૃઢ િવ�ાસ અને સં� ૂણર્ આસ્થ
હવે જગ�હ�ર થઈ ગયેલ છે . અને ઈ�ર�ૃપાથી તે� ુ ં શ્રે “સાંઈ ! �ુરા�ય આવે !” તેને ફાળે
�ય છે . શ્રી�તે �ૂબ જ સમપર્ણ ભાવથી અને અત સાવચેતી� ૂવર્ક આ શોધ કર�લ છે. દર�ક
શબ્, દર� ક વા� અને આખાંય પાનાઓ �ણે તરલ વહ� આવે છે અને વાંચતાં સં� ૂણર્
એકધ્યાન બનાય છ, તમે વાંચતાં મંત્ર�ુગ્ધ બની �વ છો
આ બ�ું જ, ભગવાનનાં �દવ્ય વચન, દર� ક શબ્દમાં રહ�લ સંદ�, દર� ક વચનમાં
�પાયેલ સત્, સત્યનાંવચન, સત્યનાં.... સાંઈનાં સત્ય બાબત છે
એટલે ક� � ૂણર્તયા તેમનાં હાથમાં છે ક� �દવ નાટકનો પડદો ક�વી ર�તે ઉઠશે !
છતાં, આપણો હ�� ુ (ઇરાદો), આપણો િવ�ાસ, આપણી શ્ર, આપણી ભ�ક્, આપણી પહ�ચમાં
છે , આપણે ગ્રહ� શક�એ છ�? આપણાં દર� ક�ુ ં એક િવ� છે , � ૃ�ષ્ છે અને તેમાં આપણે �ુ ં
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જોવા ઈચ્છ�એ છ�એ તે આપણાં પર આધા�રત છે. એ�ું ક�ું જ નથી ક� સ્વામીનાં હાથમાં ન
હોય ! ક� તેમને માટ� અશ� હોય. તેમનાં સંકલ્પમાં બધાં જ કાય� શ� જ છે. આખર� તો 
નાટક પણ તેમ�ું જ લખાયે� ું છે ને ? અને �યાં �ુધી આપણે રાહ જોઈએ છ�એ ત્યાં �ુધી
મતભેદથી બચીએ અને શાંિતથી ભગવાન અને તેમનાં �દવ્ય વચનો�ુ ં �ચ�તન-મનન કર�એ.
ચાલો ! આપણે સૌ સંગ�ઠત થઈએ, એક કડ� (ચેઇન) બનાવીએ. િવ�ુદ્ધ પ્રેમમય સંપકર
બનાવીએ, ક�ુણાને પ્ર, સવ�ચ્ચ મહત્ત્ આપીએ અને આ � મહાન બનાવ બનવાનો છે
તેની રાહ જોઈએ ! � �ુવણર્�ુ, સ� �ુ
્ ગના માધ્યમથી સંસાર�ું ભ�ું કરશે. સ્વામી પરના
.

અસંખ્ય લેખોમાં તેમણે �હ�ર કર�લ ઉ�્ ઘોષોણાઓ બધી આ એક જ જગ્યા, આ �ુસ્તકમાં
.

સરળ સંદભર્ (ર�ફરન્સ) માટ��્ �ૂત ર�તે સંકળાયેલી એક છત્ર નીચઅહ� મળ� રહ� છે .
.

�યાર� આપણે સં� ૂણર્ ર�તે અભ્યાસ કર��ું ત્યાર� સમજમાં આવશે ક� ભગવ
બાબાએ અનેક વખતે �હ�ર કર� લ છે ક�, તેમનાં વચનો �ાર� ય િનરથર્ક ક� ન�ામાં નહ� નીવડ�
! � યોજના તેમણે બનાવી છે તે જ�ર સફળ થશે જ ! તેમની પ્ર�ૃિ�ઓ અને તેમન
ગિતિવિધઓ (કરવાની ર�ત) કદ� પણ બદલાશે નહ�. તેઓ તેમનાં વચનો પર અડગ, �ૃઢ હોય
છે . હા, પ�ર�સ્થિત પ્રમાણે કદાચ તે પ�રવતર્, બદલાવ આવી શક� ખરો ! પણ આ બદલાવ
કાયમી નહ� હોય,પરં � ુ તેનાં ઉદ્દેશો નહ� બદલ; �ુવણર્�ુગ�ું આગમ, સત્યસાંઈનાં સમયમાં
જ હશે અને નવા આગમનની ઘોષણા સાથે જ થશે ! એક ��િૃ ત – �દવસ, ઈ�રની વાસ્તિવક
શ�ક્ત�ું પ્રાકટ�
આવો ! આપણે આપણાં િપ્રય સાંઈને પ્રાથર્ના અને આ���ૂવર્ક કહ
સાંઈ�ુગ જલ્દ�થી જ આવે ! અને તેમને િવનંતી�ૂવર્ક પ્રાથર્ના કર�એ ક�  તેને માટ�
�ુપાત્ર બનાવે !
બંધનહ�ન છે તેઓ !
સ્-શબ્દ, સ્-વચને બંધાયેલા છે તેઓ,
બંધાયેલ છે પોતાનાં ભક્તો વડ� 
શીઘ્ર જ પાછા આવશે ત,
આ �દવ્ય સમાિધનાં નાટકથી �ટ�ને–
સમસ્ત લોકા: �ુ�ખનો ભવન્�ુ
[ �ૂલી ચૌધર� ઉચ્ચસ્તરનાં લેખનકાયર્ માટ� �ણીતાં છે. �ુશળ લે�ખકા છે. તેઓ અત
ભાગ્યશાળ� છે ક� �ઓ નાની �મરમાં જ“સાંઈશરણ”માં આવ્યાં. છેલ્લ ૧૦ વષ�થી તેઓ �ુનાના �ુવા
સંગઠનનાં “સત્યસાંઈ ન્�ૂઝલે”નાં લે�ખકા અને સંપા�દકા �પે સેવા કર� રહ્યાં છે. તેમને નવેમ્
૨૦૧૦ માં ભગવાન બાબાનાં �દવ્ય ચરણકમળોમાં તેમ�ું �ુસ્ત “મધર સાંઈ” (સાંઈ માઁ) અપર્ણ
કરવા�ુ ં સૌભાગ્યસાંપડ�ું હ�ુ.]
ં
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ુ
આ�ખ
ક�પ્ટનજત�દર શાદ
ભક્તો માટ, તેમનાં ઈષ્ટદ�વતાની ભવ્ય હાજર�થી વ�ુ સંસારમાં બી� કોઈ વસ્�ુ
હોઈ શક� ! � ઈષ્ટદ�વની તમે સં�ૂણર્ પ્રેમથી ને સમપર્ણથ-આરાધના કર� છે . તેઓ �યાર�
ભૌિતક શર�ર ત્યાગી દ� છે તો �દયમાં એક ચીસ ઉઠ� છે ! પરં�ુ �યાર� તમને તેમનાં
�ુનરાગમન િવષે વાંચવા�ુ ં સૌભાગ્ય મળે છે તો તમે રોકાયા િવના શ�આતથી આખર �ુધી
વાંચી નાંખો છો.
“સાંઈ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !” એ એક િવરલ અ�દ્વતીય સંશોધન છે. તેમાં ઉપલબ
� કાંઈ મા�હતી છે તેનો અભ્યાસ કર�લ છે તે ધમર્ �ુધી જ િસમીત નથી અને દર�ક ધમર્મા
મળતી મા�હતી દ્વારા માત્ર સાંઈબા નહ�, મહદ� ક� મસીહા કહ� સંબોધે છે .
� કોઈ વ્ય�ક્ત �મને સાંઈબાબા િવષે �ણકાર� હોય અને �નાં �ૂ�ઘરમાં ટપા
�ટક�ટ �ટ�ું ય બાબા�ુ ં �ચત્ર હ, તેઓ આ �ુસ્ત વાંચવા માટ� �ુપાત્ર  અને વાંચીને એવો
આનંદ મેળવશે � આનંદ મને આ �ુસ્તક વાંચીન મળ્ય છે .
�ુ ં આ �ુસ્તકનાં લેખકને તેમનાં �ુંદર કાયર્ બદલ �બરદા�ું �ં ને વધાઈ આ�ું �ં
મારા મનમાં હવે �બલ�ુલ સંશય નથી રહ્, ભગવાન બાબા પાછા આવશે જ. ફક્ત પ્રાથર
અને પતીક્ષા કરો
હા, આ �ુસ્ત શ્રથી આશા જ�ર જગવે છે . આપણે આપણાં િપ્રય ભગવાનના
�ુનરાગમનની આ�ુરતાથી પ્રતીક્ષા કર� રહ્ય, કારણ ક� માનવતાને હ� વધાર�
માગર્દશર્નની જ�ર છે
અને �યાર� આપને �ુનરાગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છ, તો આપણી પાસેથી �ુ ં
આશા રાખી શકાય ? હા, અત્યાર� આપણે �વાં છ�એ તેનાથી વ�ુ સારા બનવાનાં પ્રયત્નો ક
શક�એ.
ૃ તામાં રહો. આપણાં ભગવાન બાબાની હાજર�નો અહ�સાસ
સતત, સંગ�ઠત ��ત
આપણે સવર્, આસપાસ રાખીએ.
આનંદો ! સાંઈરામ !
ન�ધ : ક�પ્ટન શાદને ભગવાન સત સાંઈબાબાની �ણ, ભારતીય સેનામાં કામ કરતાં થયેલ.
૧૯૮૧ માં ક�પ્ટનનાં પદ� રહ�ન, લશ્કર છોડ�ા પછ�  �ુદ� �ુદ� સેવા પ્ર�ૃિ�ઓમાં ભાગ લેવ
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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માંડ�ા. ૧૯૮પમાં સ્વામીની �ૃપાથી તેમને ઈન્ટરવ્�ુ મળેલ અનમ
ે ની �ુકડ�એ પ્રશાં
મં�દરમાં રં ગરોગાન કરવા�ું કાયર્ કરવાની સેવા – સૌભાગ્ય મળ્યા ૧૯૯૦માં સ્વામીએ તેમને
બાબાનો પહ�લો ’હોલોગ્ર’ (એમ્બોસ્ ફોઈલ �ચત) બનાવવા માટ� માગર્દશર્ન આપ્�ું –
નકશીદાર ધા�ુ�ચત્ર
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લેખક શ્રી�તનો પ�ર
શ્રી નારાયણ ૧૯૯રમાં સ્વામીનાં શરણમાં આવ્યાઅને ત્યારથી તેઓ સ્વપ
અને અ�ુભવોનાં માધ્યમથી સતત સ્વામી પાસેથી માગર્દશર્ન મેળવતા રહ્યા છે. વ્
સોફ્ટવેર એ�ન્જનીયર , ને �ૂળે ક�રાળા- ભારતથી અહ� અમે�રકા – ન્�ૂજસ�મા રહ�છે. તેઓ
સ્થાિનક (બ્રીજવૉટર) સાસંસ્થાઓમાં અત્યંત સ�, નીયમીત ભાગ લઈ રહ્યા છે૧૯૯૭માં,
અમે�રકા આવતાં પહ�લાં ક�રાલામાં �ુવાન સંગઠન- �ુથ એડલ્ અને સેવાદળનાં સભ્ય હતા
સ્વામીના િવષે �ુસ્તક લખવાની તેમની હંમેશ�ૂબ જ ઇચ્છા હત, પરં � ુ પોતે તે
લખવા લાયક છે ક� નહ� તે િવષે તેમને શંકા હતી. ૧૯૯૭માં અમે�રકા આવતા પહ�લાં તેમણે
પોતાની આ અ�ભલાષા – ઇચ્છા સ્વામીને એક પત્ર લખી જણાવી હતી. સ્વામીએ �ૃપા�ૂવ
પત્ર (અને પ્રાથર્ના)નો સ્વીકાર, હળવેથી હાથને થપથપાવ્ય અને પાદનમસ્કાર આપેલા.
તેમણે �ુસ્તક લખવા માટ�નાં ક�ટક�ટલાં ક્વૉટ�શન્સ અને સંદભ� (ર�ફરન્સીસ) �ુદા ��ૂળમાંથી
ભેગાં કયા� હતાં. પણ �ુદા �ુદા અનેક કારણોસર �ન્�ુઆર�૨૦૧૨ �ુધી �ુસ્તક લખવાની આ
ઈચ્છાકદ� ફળ��ૂત ન્હોતી થઈ શક�. ત્યાર� એક �દવસ અચાનક જ તેમને મીનાં
�ુન:આગમનની શ�તા પર લખવાની તીવ્ ઇચ્છા ઉત્પ� થઈ. સ્વામીની �દવ્ય�ૃપાથી
પછ� એક કડ�ઓ જોડાતી ગઈ, �ખ
ંૃ લા સધાતી ગઈ અને હવે આ �ુસ્તક તમારા હાથમાં છે !
તેમણે પોતાનાં ‘કોઈ’ �ુસ્તકને લખવા માટ�

ભેગી કરાયેલી મા�હત, સંશોધન કર� લ તેના

પ્રયત્નો આ �ુસ્તક  ઉપયોગી સા�બત થયાં. �યાર� સ્વામ કોઈનો પત્ર સ્વીકારવ �ૃપા
કર� છે તો તેઓ તેને તે �દશામાં પ્ર� પણ કર� જ છે . આવો ભગવાનનો અ�દ્વતીય પ્રેમ પોતા
ભક્તો માટ� છે તેની આપણને ખબર જ છે.
આ �ુસ્તકમા, લેખક ગૌરવથી પોતાની પ્રબળ આસ, શ્રની સરખામણી એક
પ્રામા�, વફાદાર િશષ્ય તર�ક� કર� છે. કારણ ક� પ્રાચીન ભારતીય સંસ્�ૃિતમાં િશષ્ય પોત
�ુ�ુનાં વચનો પર છે લ્લા શબ્દ �ુ, અક્ષર �ુધી સં�ૂણશ્ર રાખે છે . લેખકની આવી પ્રબ
શ્ર અને િવ�ાસ સ્વામીનાં વચનોમાં છે. અને તેઓ િન:શંક િવ�ાસ કર� છે– સ્વામીના બધા જ
શબ્દો સાચા પડશે જ !
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આભાર
[...] સ્વામી બોલ્યા : મારો આભાર ન માનો કારણ ક� �ું બી� વ્ય�ક્ત નથી. �ું
� માઁ દરરોજ તમને ભોજન પીરસે છે તેનો આભાર માનશો ? તમે કોઈ બહારની વ્ય�ક્તન
આભાર માની શકો – �યાર� તે તમને મદદ કર� છે – પરં � ુ �ુ ં બહારની વ્ય�ક્ત નથી જ. તેથ
સ્વામીને કદ� ‘�ુ ં આભા�રત �ં’ એમ ન કહો. સ્વામીને પોતાના જ સમજો. ત્યાર� જ તમન
સ્વામીની ન�ક આવવાનો અિધકાર હશે.
- સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્ ભ૩૧ – પ્રકર૪૫. મારા અિતિપ્રય સ્વામી ! �ું તમા
આભાર નથી માનતો કારણ ક� �ુ ં તમારો �ં અને આ કાયર્ પણ તમે જ આપ્�ું છે. આ �ુસ્
લખવા માટ� ઘણાં લોકોએ સહયોગ આપેલ છે તે બધાંનો પણ આભાર નથી માનતો કારણ ક� તે
બધાં ય મારા જ છે . આ �ણવા છતાંય, ક� ફક્તતમે જ કતાર્ છો �ાર�ય થોડ� ક્ષણો માય
અહંકાર જો આવી �ય ને તેને કારણે �ૂલો થઈ ગઈ હોય ને જો આમ બન્�ું હોય તો �ું તમાર�
ક્ષમ– યાચના માં� ું �ં ને પ્રામા�ણકપણે પ્રાથર્ના ક�ુઅને વાંચકોને િવનંતી ક�ું �ં ક� તેઓ
મારા દોષો સા�ું ન �ુએ !
એક લોકવાયકા છે ક� સંત જ્ઞાને�રનાં એક સ્પશર્મ ભ�સ વેદોચ્ચારકરવા માંડ�
હતી ! ‘જ્ઞાને’ નામનો અથર્‘બધી જ �તનાં જ્ઞાનનઈ�ર’ થાય છે , એટલે ક� સ્વામી પોતે
જ. �ુ ં કાંઈ કોઇ વેદો નથી બોલવાનો પ્રયત્ન કર પરં � ુ �ુ ં ��ુ ં �ં ક� સ્વામીની �ૃપા િવના
એક શબ્દ પણ લખવો અશ� છે. �ું અત્યંત શ્રદ્ધા�ૂવર્ક સવર્જ્ઞાનનાં જ્ઞાતા આપણ,
િપ્રય ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબાનાં– કમળોમાં સાષ્ટાંગ પ્ર ક�ું �ં ને �દય� ૂવર્ક
પ્રાથર્ના ક�ું �ં ક�‘�ૂ�ાપો�ુ’ (સ્વામી વ્હાલથી કોઈ કોઈ વખત પોતાના ભક્તોને તે�ુ�ુમાં
‘ભ�સ’ કહ�તા) ને સ્પશર્ કર�
-----------------------ન�ધ:
1. શ્રી જ્ઞાન (૧૨૭૫ – ૧૨૯૬)એ ૧૩મી સદ�માં મહારાષ્ટ્ર�યન , કિવ,
�ફલોસોફર થઈ ગયા. �મની ભગવ�્ ગીતા પરની ટ�કા –િવવેચન તે “જ્ઞાને�”ના
.

નામે ઓળખાય છે . અને ‘

’ અ�ૃતા�ુભ’ એ મરાઠ� સા�હત્યમાં સીમા�ચહ

ગણાય છે .
ુ મ
ુ ાં ભ�સ
2. સ્વામી પ્રેમથી કોઈ કોઈ વખત પોતાનાં ભક્ત‘�ુ�ાપો� ુ’ એટલે ક� તે��
કહ�તા.

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

15

�ૂિમકા
ૐ સાંઈરામ !
વાચકોને મારાં પ્રેમ�ૂવર્ક સાંઈરામ
�ૃપા કર�ને ધ્યાનમાં રાખ ક� આ �ુસ્તક ભગવાન શ્રી સાંઈબાબા ભક્તો માટ� જ
છે . અને વાચકો પહ�લેથી જ િવગત� ૂવર્ શ્રી સત્ય સાંઈ અવતાર િવષે �ણે જ આ �ુસ્તકમાં
� �ૃ�ષ્ટ�બ��ુથી િવચારો વ્યક્ત કયાર્ છે તે તદ્દન વ્ય�ક્. કોઈ સંસ્થા ક� �ુપનાં િવચારો
પ્રિત�બ��બત કયા� નથી. – શ્રી�
�ું સ્વામી”પાછા” આવશે ?
હા, આ બાબતે મને રજમાત્ર શંક ા નથી ! આપણ સૌ ભક્તોને સ્વામી,
ભિવષ્યમાંપ્રેમસા અવતાર આવશે જ તેવી શ્ર છે . પણ �ુ ં � “પાછા આવશે” ની વાત ક�ું �ં
તે સ્વામીનાં તે જ શર�રમાં- શ્રી સત્ય સાંઈબાબાનાં ભૌિતક સ્વ�પમાં આવશે તે િવષે
�ુ ં ક�મ આ�ુ ં િવચા�ું �ં ?
સ્વામીના શબ્દો કદ�ય નકામા ક� િનષ્ફળ જતા જ નથી. તેમણે � કાંઈ ક�ું છે
થઈને જ રહ�શે ! આ એક વખત ન�� જ થઈ ગયા પછ� બી�ુ ં બ�ુ ં જ ગૌણ બની �ય છે ,
મહત્ત્ હ�ન બની �ય છે . આવતાં બધાં પ્રકરણોમાં તમે વાંચશો ને સ્વામીનાં �દ વ્ય વ
વાંચશો ક� તેઓ સ્પષ્ટ સંક�ત આપે છે ક� તેમ�ું �િતમ અ�ૃશ્ય થ�- તે સમય હ� થયો નથી.
ુ ી
તમે એ પણ જોશો ક� સ્વામીની યોજનાઓમાં કોઈ પ�રવતર્ન ક�મ નહ� થઈ શક� ! �યાં�ધ
માર� વાત છે , ક� તેઓ જ�ર પાછા આવશે જ ! તેમ�ુ ં �ુનરાગમન થશે જ !! સ્વામીએ પોતે
પણ પોતાનાં �ુનરાગમનનાં અવશ્ય–ભાિવ માટ� થોડા �ૂબ જ િવસ્મ ભર� લા સંક�તો આપ્યા
છે . અને થોડાં િવિશષ્ટ ધાિમ�ક ગ્રંથોમાં સ્વામી સંબંધી થોડ� અકલ્ - મનને ભરમાવી દ�
તેવી આગાહ�ઓ છે ક� � તેમનાં ’�ુનરાગમન’ ભાિવ ભાખે છે . મહ�રબાની કર�ને આગળ
વાંચો....
આ �ુસ્તક િવષરિવવાર ૨૪મી એિપ્ર ૨૦૧૧ ની સવાર� લગભગ બે વાગ્યે એક ફોન કોલે મને
�ડ� �ઘમાંથી જગાડ�ો. એક ભાઈએ – સાંઈ ભક્તે - �દલ હલાવી નાખે તેવા આઘાત� ૂણર્
સમાચાર મને આપ્યા હતા. મારો આત્, વેદના - �ુ:ખથી ભરાઈ ગયો ને �દયનાં ધબકારા
બેકા�ુ બની ગયા અચાનક મને લાગ્�ું ક� કોઈ મારા ડાબા ખભા પર હાથ �ૂક� થાડ�, મને
સાંત્વના આપી ર�ું છે. મને લાગ્�ું ક� માર� પત્ની છે તેમની પાછળ જો�ુ,ં પરં � ુ જો�ુ ં ક� તે
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

16

તો ઘણી �ૂર બેઠ� હતી. �ુ ં તો તરત જ સમ� ગયો ક� મારા ખભાને થપથપાવનાર બાબા જ
હતા, અને મારા પર ગહન શાંિત છવાઈ ગયાનાં અ�ુભવે મને ઘેર� લીધો.
આપણે વીતી ગયેલા તે દા�ુણ બનાવને પા�ં વાળ� જોઈએ છ�એ ને યાદ કર�એ
છ�એ તો �ણીએ છ�એ ક� તે પ�ર�સ્થિતમાંથી બહાર નીકળવામા, આપણામાંના દર� કને તેમની
મદદ મળ� હતી તેવો અ�ુભવ થયો હતો. આ અ�ુભવ કોઈપણ પ્રકારનો હોઈ શક� ! એક સ્પ
અથવા સ્વપ્ન ક� �દવ્યબ – ઉપદ� શ, ક� પ�રવારનાં સભ્ ક� સાંઈભક્તનાં સહા�ુ�ૂિતનાં
વચનોનો ! અત્યંત શ્ર અને કૌ�કુ � ૂવર્ક �ું િવચા�ું �ં ક� તેમનો અગાધ, અસીિમતપ્રેમ અન
�ૃપાએ આ �ુિનિ�ત ક�ુ� ક� દર� ક ભક્ત આ ઘાને સહન કર� શક�.
સ્વામીના શાર��રક �પના ગયા બાદ, ક�ટલાય �દવસો �ુધી, મારા મનમાં ક�ટલાય
િવચારો આવ્યા કયાર્
�,ુ ં સ્વામી આવી ર�તે ગયા હવે –તે

સ્વીકાર� જ ન્હોતો શકતો ! તે પણ તેમણ

�હ�ર કર� લા સમય પહ�લાં ! હર� ક ભક્ત �મની સાથે મ� વાતો કર�, તેઓ કોઈ ચમત્કારની
આશા રાખતા હતા. અને એક સવર્સામાન્ય િવચાર હતો ક� સ્વામી પોતે જ પોતા�ુનજ�િવત
કર� લેશે ! જલ્દ� જતે આશા પણ માટ�માં મળ� ગઈ - �યાર� તેમનાં ભૌિતક દ� હને મહાસમાિધ
અપાઈ ગઈ. તે બધા વચ્ચે એક ટ�લિવઝન સમાચાર ચેનલ પર એક વાત ચાલવા લાગી ક�
સ્વામીએ પોતાનાં થોડા િવદ્યાથ�ઓને ક�ું હ�ું ક� ત૪૦ �દવસો �ુધી થોડા અસ્વસ્થ રહ�શેન
પછ� પાછા આવશે એ�ુ ં પણ કહ�વા�ુ ં હ� ુ ં ક� આ ‘તપોવન�’્ નામના �ુસ્તકમાં તેનો ઉલ્ખ છે .
મ� તરત જ ‘તપોવન�’્ ની એક કૉપી મેળવી લીધી ને તેનાં એક એક શબ્દો જોઈ લીધા. પણ
મને તેમાં તેનો ઉલ્લેખ ન મળ્યો ! જલ્દ� જ દર�ક ભક્તો પોત ાની નવી નવી િથયર� લ
િવચારવા લાગ્યા ક� સ્વામી પોતાની ભિવષ્યવ �પે, ૯૬ વષર્ની �મર �વ્યા જ હતા. મ
બધાં સ્પષ્ટરણ જોયા ક� સ્વામી ચંદ્રવષ�નાં સંદભર્માં વાત કર� રહ્ય ા હતા નહ� ક� િ
ઇસ્વીસન ક�લેન્ડર વષ�મા” ક�ટલીક હદ �ુધી” દર� ક વ્ય�ક્તને સંતોષ થાય તેવી આ િથયરિવચાર હતો. �તમાં, સ્વામી �ાર�ય ખોટા ન હોઈ શક� ! પણ મ� �યાર� સાવચેતી�ૂવર્ક બ�ુ
િવશ્લેષણ ક�ુ તો મ� જો�ું ક� આ�ું જરાય ન બની શક�, ક� સ્વામીએ ચંદ્રવષ�ના સંબંધમાં વ
કર� હોય ! મને સ્વામીનાં પોતાનાં શબ્દો વાંચવા મળ્યા �થી મને ખાતર� થઈ ગઈ ક� ત
આ�ું ન કર� શક�, તો રહસ્ય તો  ર�ું જ 
હવે �યાર� �ુ ં પાછલી વાતો યાદ ક�ું �ં અને તે �દવસો પર િવચાર ક�ું �ં ને
સમ�યો ક� તે �દવસોમાં માર� તકર્શ�ક, �ુ�દ્ધ કરતાં લાગણીઓ વ�ુ બળવાન હ, તકર્શ�ક્ત
પણ બ�ુ મદદ ન્હોતી કર� શકતી. કારણ ક� સ્વામી તેનાંથી ય ઉપર છે. સ્વામી � કાંઈ કર�
તે આપણી સમજણ બહાર�ું છે . તો પછ� પ્ર�ો શા માટ�  �ૂછવ? �ુ ં સમ� ગયો ક� માર� ફક્ત
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‘સ્વાભાિવ’ બની રહ�� ું જોઈ�ું હ�ુ.ં સ્વામી શર�રમા અને શર�ર બહાર પણ આપણી સાથે છે
જ. દ� હત્યાગને કારણે સાકારમાંથી િનરાકાર તરફ જવા અને પ્રત્યેક �વમાં ને દર�ક વસ્�
સ્વામીના દશર્ન કર�ને ભાંખો�ડયા ભર તરફ મને મદદ મળ� ! બની શક� છે ક� સ્વામીનો આ
નાટકનો ઉદ્દેશ પણ ભક્તોને શર�રનાં મ / આસ�ક્તથી

ઉપર લઈ જવાનો છે !

પ્રશાંિતિયમમાં તેમ�ું શર�ર �ણે કોઈ અણ�ણ માયા પ્રદ�શ ક� હૉલોગ્રામની છાયા ��ું હ
�થી મ�ુષ્યોની સાથે �દવ્યતઈ�રનાં િવચારોની આપ લે કર� શક� ! તેમ�ુ ં અ�ૃશ્ય થ�ું પણ
એટ�ું જ સમજ બહાર�ું છે �ટલા તેમને સમજવા !
“માનવતાની રક્ષા કરવા અને તેની સાથે સંપકર્ ક� નાતો રાનો હ�� ુ � ૂરો કરવા
મહાશ�ક્તએ માયા શ�ક્ત�ું આવરણ ઓઢ�ું પડ� છ”
- શ્રસત્ય સાંઈ સ્પીક�્ ભા૧ પ્રકર૩૦
તમાર� વચ્ચે આવવા માટ� માર, માયાશ�ક્ત�ું આવરણ ધારણ કર�ું પડ� છે. પેલા
િસપાઈની �મ, �ને ચોરોને �ૂલ્લેઆ – રં ગે હાથ – �ગરફતાર કરવા માટ� અને તેની સાથે
સંપકર્ ક� નાતો રાખવાનાં હ��ુ �ૂરો કરવા માટ� અને તેને સ� અપાવવા માટ� ચોરોની �મ જ
વેશ લેવો પડ� છે ને તેમને પકડ�ને કાયદા સામે લાવી શક� ! ઈ�ર પોતાની સં� ૂણર્ શ�ક્ત સાથ
અવત�રત નથી થઈ શકતા, તેમણે થોડ� વૈભવ શ�ક્ત અને તેજ સાથે આવ�ું પડ� છે �થી
ુ ે � ૂરો પાડ� શક�.
તેઓ ભ�ક્ત અને સમપર્– શરણાગિતનાં ને સેવાભાવનાં હ��ન
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક�્ ૧ પ્રકર૩
આ �ુસ્તક સ્વામીને સમજવા માટ� ક� તેમની �ૂઢ રહસ્યમય ર�તોને સમજવાન

પ્રયત નથી કર�ુ.ં ઋિષ – �ુિનઓએ પણ તેમનો મ�હમા સમજવા પ્રયત્ કયાર્ ને અસફળ
રહ્, તો પછ� �ુ ં તેમને સમજવાનાં પ્રયત્નો કરવાવાળો ક? જો �ુ ં ફક્ત તેમના ઉપદ�શો–
િશક્ષા�ું જ પાલન કર� શ�ું તો ઘ�ું ને પોતાની �તને બચાવી લ ? તો તેમને માટ�

�ુલઝાવવાનો એક પ્ર� ઓછો થઈ જ. �ટ�ું શ� હોય તેથીય વ�ુ સરળ ભાષામાં સ્વામીએ
એ બ�ું શીખવવાનો ખ�નો આપણને આપ્યો છ, �થી સાવ સાધારણ મ�ુષ્ય પણ પોતાનાં
અ�સ્ત્વનાં ચરમ�બ��ુ એટલે ક મોક્ષ પ્રાપ્ત કર. �યાર� તેઓ પાછા આવશે ત્યાર� િશક
ઉપદ� શ આપવા હવે �ું બાક� ર�ું છે ? �ુ ં બચ્�ું છે?

તો પણ, મને કોઈ મારા �ૃઢ િવ�ાસમાંથી રોક� નહ� શક� ક� આ તેમનો ભૌિતક
�પથી સંસારમાંથી જવાનો સમય ન્હોતો . સ્વામીનાં અનેક �દવ્ય પ્રવચનો વાંચ્યા છે �
મારા આ �ૃઢ િવ�ાસને � ૂરતી �ુ�ષ્ટ આપે છ. શ્રી સત્ય સાઇ�ન્સ્ટ ટ�ૂટનાં પહ�લાનાં િવદ્યા
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સ�હત અનેક સાંઈભક્તોને �ું મળ્યો �ં અને તે બધયે પણ આ જ શ્રદ્ધા વ્યક્ત . ‘તેઓ
પાછા આવશે જ !’

�ન્�ુઆર� ૨૦૧૨નાં �ત �ુધી મને કોઈ આ પ્રકાર� �ુસ્તક લખવાની ઈચ્છા ક
યોજના ન્હોત. ત્યાર� એક �દવ, સ્વામીના �ુ:આગમનની શ�તા પર લખવાની મને તીવ્

ઈચ્છા થઈ! મ� તે િવષે પોતાનાં એક સાંઈ-ભક્-િમત્ર સાથે ચચાર્ કર� તો તેણે મને આ િવ
લખવા પ્રોત્સા�હત . તેણે મને, તેને એક �ુદર
ં
સ્વપ્ન િવષે ક�ું �મ સ્વામીના

‘�ુનરાગમન’ની વાત હતી. મને બી� ક�ટલાક ભક્તોને પણ આવા પ્રકારનાં સ્વપ્નો આવે
સ્વામી જ�ર પાછા આવશે! �મ �મ �ુ ં શોધ કરતો ગયો તેમતેમ અચંબો પામીએ તેવા નવા

િવચારોનાં ફણગાઓ �ટવા લાગ્ય. મ� અ�ૃશ્યહાથોને કામ કરતા જોયા મને સ્વામીની મદદની
અ�ુ�ૂિત થવા લાગી. આ �ુસ્તક લખવા માટ�ની સામગ્રી �મ�મ એકઠ� થવા લાગી
કોઈપણ ચમત્કારથી ઓછ� ન્હોત! � એક લેખ લખવાની ઈચ્છા હતી તેને‘�ુસ્ત’ કહ�� ુ ં પડ�
તેટલી િવસ્ �ૃત મા�હતી ભેગી થઈ ગઈ!
આ વાત કોઈ ભિવષ્યવાણી કરવા �વી નથ, ક� �ુ ં થવા�ુ ં છે ? �ુ ં બનવા�ુ ં છે ?

એક તરફ આ એક શૈક્ષ�ણક સંશોધન�ું જ �પ લે , તેનો એક �પો િસદ્ધાંત . “તેમણે � ક�ું
હ�ું તે જ�ર જ બનશે જ ! બનીને જ રહ�શે !” આ �ુસ્તક એક એવા િવનમ્ર પ્રયત્નનાં
જો�ું જોઇએ ક� �માં �ણકાર�નાં તણખલાં તણખલાં ભેગાં થઈ, એક સ્પષ્ટ આકાર બને  અને
તેને �જજ્ઞા�ુ સાધકોની સામે ર�ૂઆત કરાયેલ . સ્વામીનો મ�હમા આપણે કદ� સમ� શક�એ
નહ�. સવર્શ્રેષ્ઠ તો એટ�ું જ કર� શક�એ ક� તેમના મ�હમામાં �ૂણર્ ર�તે લીન થ, એટ�ું

તો ચો�સ જ છે ક� તેમણે � � કાંઈ ક�ું છે તે જ�ર બનીને જ રહ�શે જ ! એમાં તો જરાય શંકા
નથી ક� સંદ�હ નથી પરં � ુ ક�વી ર�તે બનશે તે તો સ્વામી જ �ણે છ. કારણ ક� શ�તાઓ ઘણી
જ છે . આજથી થોડાં વષ� પછ� �યાર� આપણે વીતી ગયેલ સમય પર નજર કર��ુ ં તો

આ�યર્િમિશ્રત ગવર્ કર��ું ક� બ�ું એ�ું બન્�ુ છે ��ું સ્વામીએ ક! પરં � ુ �ુ ં માર� માનવીય
ક્ષમતાને કારણે તેમની ક�ટલીક શ�તાઓ પર જ િવચાર કર� રહ્યો . જો ક� �ણકાર�નો �ૂળ
પ્રવા– �ોત, સ્વામીએ આપેલ �દવ્ય પ્રવચન. પણ બી� �ણકાર�ઓ પર મ� � િવચારો
કયાર્ છે તે પણ તેમાં ઉમેરાયેલ છ, ક�ટલાક પ્રિત�ષ્ઠત નામી ભક્તોનાં અ�, મારા પોતાના

નાડ� શા�ોનાં અ�ુભવો પર �ૂબ જ િવ�ાસ છે તે, એ ભિવષ્યવાણીઓ �નો થોડા ધાિમ�ક
ગ્રંથોના ભાગ�પે , આ બધા ઉપરાંત મારા �ુ�ુ અને ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબા
વચનોમાં મારો �ૃઢ િવ�ાસ, શ્રદ– �ણે મને આ �ુસ્તક �ુધી પહ�ચાડ�ો છ. – તે છે .
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“સાધારણ ર�તે ફક્ત ગંભીર અન તકર્સ�હત અવલોકન કરતા,

ધૈયર્�ૂવર્

મનોયોગની સાથે, પ્રત્યશબ્દ અને �ક્, હાવભાવનો અથર્ સમજતાં જ મારો હ��ુ તમે સમ�
શકશો.”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક�્ ૨૭ પ્રકર૨૯
મ� ફક્ત આટલો જ પ્રયત્ન કય� છે. મ� �ૃઢ િન�યની સાથે તેમનાં પ્રવચનોમાં
(ક્�ૂઝ) શોધ્યાં છે અને ધીરજ�ૂવર્ક તેમનાં શબ્દોને તેનાં અથ� સમજવા પ્રયત્નો કયાર્ છ
વાચકોને આ�ાસન આપવા મા�ું �ં ક� આ ખોવાયેલ, �ુ:ખી આત્માનો િનરથર્ક પ્રયત્ન ,
� માર� �ુ�ુના પ્રસ્થા, જવાથી સમાધાન શોધવા પ્રયત્ન ક�ું �ં ! છતાં �ું તમને પ્રા
ક�ું �ં ક� તમે એક િનષ્ઠાવા, પ્રામા�ણક અ�ુયાયીની , પ્રબળ શ્રદ્ધાના �પમાં આ �ુ
જોશો, � પોતાની �ખે જોયેલ કરતાં �ુ�ુના શબ્દો પર વ�ુ િવ�ાસ કર� છે.
�ૂકં કરોિત વાચાલં પં� ું લંઘયતે �ગ�ર� ્ ।
યત્�ૃપા તમહં વંદ� પરમાનંદમાધવ�્॥

ઉત્પ�ેન મમ પ્રયાસ
અિપ�ત ં ચરણકમલેન ।
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અ�ુવાદકની કલમથી..... મનોરમા વ્યા
ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબાના ચરણોમાં સાદર
મા�ું �ૂબ જ સદભાગ્ય છે ક� શ્રી સ્વામીની �ૃપાથી જ સસા�હત્યમાં સીમા�ચહ્ન ��
�ુખ્ય �ુસ્, “સાંઈ ! ધાય �ક�ગડમ”�ુ ં �ુજરાતી ભાષાંતર, “સાંઈ ! તમા�ુ �ુરા�ય આવે !”
કરવાની પર
્ ેરણા શ્રી બાબાએ જ આપી ! આ �ુ૨૦૧૨નાં નવેમ્બરમાં વાંચ્�ું હ�ું તેની અસ
મનના દર� ક �ૂણે એક ખ�નાની �મ પડ� હતી, સચવાયેલી હતી. તેની શ�ક્શાળ� અસર,
પ્રભાવ અકબંધ હતાં ! જસ� સીટ�માં જ ભાઈ શ્રી�તને મળ� હતી (સેવામાં) પરં�ુ ઑક,
૨૦૧૩માં મારા “ફોન િમત” હંસા પટ�લે ટ� નેસીથી ક�ું ક� શ્રી�તન ‘ઇન્ટરવ’્ ટ� ડ હ�નર� ને
જૉડ�એ લીધેલા તેનાં ઇન્ટરવ્�ુએ મને અ�ુવાદ (�ુજરાતીમાં) કરવાની �દશામાં િવચારોએ �ૂર
કબજો લઈ લીધેલો. �ુસ્તક� તો મારા મન પર આશાનાં �કરણોનો��ુ જગવ્યો જ હતો. પરં�ુ
શ્રી�તના ઇન્ટરવ્�ુએ અ�ુવાદ કરવા સતત િવચારોનાં મહ�લમાં ફ રતી રહ�ને સ્વા
ઈચ્છાથી જ શ્રી�તન ે ફોન કર � �ુજરાતીમાં અ�ુવાદ કરવા પરિમશન લીધી (તેમાં લખે�ું ક
લેખકની પરિમશન જ�ર� છે તેથી) ને બાબા�ું કાયર્ શ�... આ ભાષાંતર કર�ું તે માર� માટ�
સાધના કરવાથી જરાય ઓ�ં કાયર્ નથી જ. િવ�ની ૧૩ ભાષાઓમાં આ �ુસ્તકનાં ભાષાંતરો
ુ ,ુ ક�ડ, મલયાલમ)
થયાં છે ! ફ્ર, સ્પેિન, ચાર સાઉથ ઇ�ન્ડયન ભાષાઓ (તાિમ, તે��
ઉપરાંત �હ�દ�, ઇન્ડોનેિશયન તો પછ� �ુજરાતી ક�મ નહ� ? તે� ુ ં સ્થાન િવ�ની કોઈપણ
ભાષાઓથી ઓ�ં નથી જ ! ‘�યાં �યાં વસે એક �ુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ �ુજરાત’
�ુજરાતીઓ િવ�નાં દર� ક �ૂણે છે !
� ૃથ્વી પર‘�ુવણર્�ુગની માર� ઝંખન, આ �ુસ્તક દ્વારા સાકાર થતી હોય તેમ લા
છે ! સ્વામીએ � � �દવ્ય વચનો કહ�લાં તે કદ� પણ ખોટાં ન જ હોઈ શક� ! તેની માર� શ,
શ્રી�તના આ સંશોધન- અનેક સા�બતીઓ સ�હત – આ �ુસ્તક� સહ�ગણી કર� દ�ધી ! આ
�ુસ્તક� મારા �વનમાં (દર�ક સાંઈ ભક્ત વાંચશે તે સૌના �વનમાં પણ !) એક નવી આ,
સંસારમાં ભાઈચારો વધી એકતા ફર� સ્થપાશે વગેર� િવચારોથી પ્ પ્રસ� �ં ! સત્યસા
�ુગ આવશે જ ! તે પ્રત્યેક ભ– વાચકનાં �વનને પણ ઉ�ળશે.
શ્રી સ્વા મી મને મળ – ૧૯૬૫નાં નવેમ્બરમાં – તેમણે મને ઈન્ટરવ્�ુ આપ્યો
(ઇનરવ્�ુ ચા�ુ જ છે !) મને �ૂછે�ુ, “�ુ� �ા ચા�હયે ?” ત્યાર� મને(૨૫ વષર્ની માર� �મરમાં)
આ પ્ર�નો જવાબ �ું આપવો તેની ખબર ‘અનાડ�’ને ન્હોતી ! મ� ક�ુ, “બાબા ! િસફર્ આપ
કા આશીવારદ હ� ચા�હયે !”..... પણ પદ નમસ્કાર લેતા �ૂલી (ક� તેમણે �ૂલાવી ?) તેનો
વસવસો મનમાં હ� પણ છે . “મારાં નયણાંની આળસ ર� , ન નીરખ્યા હ�રને જર” – ન
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ઓળખ્યા હ�રને ત્યાર� .... ઘ�ું ઘ�ું સાંઈ સા�હત્ય વાંચ્યા પછ� આ� ખબર પડ� છે સ્વ
� ૂછે લા એ પ્ર�ની ! પણ મો�ુંઈ ગ�ું છે .....
મારા �વન�ું ૭૩�ુ ં વષર્ �યાર� ચાલી ર�ું છે ને માર� આર�-આ��, પ્રાથર્
સતત હતી ને છે જ ક� સ્વામીની ભૌિતક– શાર��રક હાજર� આ � ૃથ્વી પર હોય ને મારો દ�હ
તેમનામાં િવલીન થાય ! તે ઈચ્છા ૨૦૧૧ �ુધી હતી તે ઈચ્છા પાછ� આ �ુસ્તક � �ુનજ�િવ
કર� છે . અને તેથી જ આ અ�ુવાદની �યાર� સ્વામીએ– શ્રી�ત દ્વ– મને તક આપી છે ત્યાર�
હ્રદય ગદગદ થઈ સ્વામીને પ્ રાથ� ર�ું છે ક� સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય સ્થાપવા �ૃપા કર�
આવો જ ! તમને આ�� ક�ું �ં, કાલાવાલા, િવનંતી ક�ું �ં. પ્રાથર્ના ક�ું � “આવો અને
�ુિનયાને બચાવી લો.” સંસારને તમાર� �ૂબ જ જ�ર છે . આવો ! સ્વામી આવો ! આવો ને!”
શ્રી�તે �યાર� મને ક�ું ક ‘It’s a privilege that you will be translating “Sai

Thy Kingdom Come” in Gujarati’ તો �ુ ં ક�ુ ં �ં શ્રી�ત આ તો સ્વામી પ્રત્યેનો પ્
Privilege સ્વામીએ આપેલ છે. ક� આ �ુસ્તક�ું �ુજરાતીકરણ કર� સ્વામીના �ુજરાતી ભક્ત
પણ લાભ મળે , તેમ સ્વામીએ જ યો��ું છે ! �હ�દ� અ�ુવદક શ્રી સંજય ધગડની �ગળ� મ
�ાર� ક તેમના �હ�દ� ભાષાંતર માટ� પકડ� છે , પણ આભાર માનવાની સ્વામીએ‘ના’ પાડ� છે ક�
દરરોજ પીરસતી માઁનો �મ આપણે આભાર નથી માનતાં – તેમ સાંઈમાઁ અને તેમના ભક્તો તે
શ્રી�ત હ, શ્રી ધગડ હોય ક� કોઈ પણ સાંઈભક્ત હોય તેમનો આભાર નથી માન સ્વામીને
ક�ુ ં �ં ક� �ુજરાતી અ�ુવાદમાં જો �ૂલો હોય તે માર� છે ! �ુ ં �વી �ં તેવી મને સ્વીકાર� તમારા
�દવ્યચરણોમાં સમાવી લ્યો
- મનોરમા વ્યાસ

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

22

ભાગ – ૧
“મારા શબ્દો�ાર� ય િનષ્ફળ થતા નથી”
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પ્રકર– ૧
�ુ ં સ્વામી ચંદ્રવષ�નાં િવષે વાત કરતા હ?
�યાર� સ્વામીએ પોતાનાં

ભૌિતક શર�રનો ત્યાગ ક, ત્યાર� આ�ું સાંઈ �ુ�ુંબ

સ્વામીએ �હ�ર કર�લ વષર્ પહ�લાં જ ક�મ અ�ૃશ્ય થઈ ગ– તે� ુ ં સ્પ્ષ્ટ�કરણ શોધવા લાગ્
સ્વામી �ાર�ય ખોટા ન પડ� ! પરં � ુ સ્વામી પોતાની �મ ૯૬ વષર્ની આ�ુની �હ�ર કર�લ
�મર પહ�લાં જ, તે તે �મર પહ�લાં જ ૮૫ વષર્ ( બરાબર ૮૪ વષર્ ને પાંચ મ�હના)માં જ
ચાલી ગયા તો એ માની લે� ું સ્વાભાિવક જ છે ક� તેઓ બી� ક�લેન્ડર પ્રમ– �મ ક� ચંદ્ર વષ
(ક�લેન્ડર)નાં સંદભર્માં વાત કરતા હશે. મ� પણ આ શ�તાને સકાર� લીધેલી, �યાર� મ� પહ�લી
વખત આ િવષે સાંભળેલ, પણ �યાર� મ� સ્વામીની �મર િવષે તેમનાં જ વક્તવ્યો સ�હત બ
બધી મા�હતીઓ પર ધ્યાન આપ્�ું તો મને તેમાં �ૂણર્ િવ�ાસથી તે ચોખ્�ું સ્પષ્ટ થઈ ગ�
સ્વામી ચંદ્રવષ�ના સંદભર્માં વાત ન્હોતા કરતા. જો સ્વદ્રવષ�ના સંદભર્માં વાત ન્હ
કરતા તો તે સા�ુ ં છે ક� તેમેણે ભાખેલ આ�ુ પહ�લા ‘ચાલી’ ગયા ! જો આમ છે તો સ્વામીએ
ભાખેલ ભિવષ્યવાણી સાચે જ સત્ય થઈને રહ�શે અને શ�તા છે ક� સ્વામી તેમનાં તે સ્વ
‘�દવ્ય સત્યસાંઈ �’ પાછા આવશે. હક�કતમાં આવા િવચારો જ માર� શોધ કરવાનાં કારણ�પ
બન્ય.
ચંદ્રવષર્નો િસદ્:
ઘણાં સાંઈભક્તો એવો િવ�ાસ રાખે છે ક� સ્વામીએ તેમની આ�ુ વષર્ (�મર) િવ
�હ��ુ (અથવા ભારતીય) ચંદ્રવષર્ના સંદભર્માં ક�ું હ�ું. ઈન્ટરનેટ પર મન
ં
ે નીચેની સમ�ૂતી
:
�યાર� સ્વમીએ ભૌિતક શર�રનો ત્યાગ કય�, ત્યાર� તેમની �મર િવષે અહ�  એક
ચચાર્ ર�ૂ ક�ું �ં :
૯ સપ્ટ�મ્, ૧૯૬૦ (પ્રકર ૩૧, ભાગ – ૧) સત્ય સાંઈ સ્પીક્સનાં તેમ
સંભાષણમાં સ્વામીએ ક�ું હ�ું ક�–
“�ુ ં મારા આ ન�ર માનવ દ� હમાં બી� ૫૯ વષર્ �ુધી રહ�શ અને મારો અવતા�રક
હ�� ુ � ૂણર્ કર�શ. તેમાં તમે જરાય શંકા ન કરો ! �ુ ં માર� યોજના � ૂર� કરવા માટ� માર� ર�તે
મારો સમય લઈશ. �યાં �ુધી તમને લાગેવળગે છે , �ુ ં તમને જલ્દ� છે તેથી જલ્દ� કર�શ નહ
જ ! �ુ ં ક�ટલોક સમય કદાચ રાહ જોઈશ �યાર� માર� ૧૦ વસ્�ુઓ એક જ ઝપાટ� કરવી હોય !
�મ ક� એક એ�ન્જન ફક્ત એક જ ડબ્બા ખ�ચવા માટ� ઉપયોગમાં લેવા� ુ ં નથી, પણ બી�
બધા ડબ્બાઓ તેની ક્ષમતા યોગ્ય ભેગા કરાય પછ� એ�ન્જન જોડાય છે તેવી જ ર�તે ક�
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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વખત �ુ ં પણ એક જ વખતે ૧૦ કાય� કરવા માટ� રાહ જો� �ં. પરં � ુ, મારા વચનો કદ� પણ
ખોટા પડશે નહ� ! ��ુ ં �ુ ં ઇચ્છ�શ તેમજ બનશે”

(વજ સંકલ્પ !)

એનો અથર્ એ થયો ક, સ્વામીનો જન્ ૨૩મી નવેમ્બર ૧૯૨૬માં થયેલો એટલે
તેમ�ું ભૌિતક શર�ર ૯૩ ક� ૯૪ વષર્ની �મર� છોડશે. પરં�ુ તેમણે ૮૫મા વષ� બરાબર ૨૪
એિપ્ર૨૦૧૧ (ઇસ્ટર ડ�ના �દવસે જ !) સવાર�૭:૪૦ વાગ્યે પોતાના ભૌિતક શર�રને ત્યાગ્�ું
આ દ� ખીતી અસંગતતાની �ું સમ�ૂિત અપાય ? આ રહ� એક શ� સમ�ૂિત : શ� છે ક�
સ્વામી �ૂયર્ વષ�માં નહ� પરં�ુ ચંદ્રવષ�ની વાત કરતા હોય ! ઈન્ટરનેટની મા�હતી �ુજ
ઝડપી ગણતર� અહ� ર�ૂ ક�ું �ં.
ભૌિતક દ� હમાં સ્વામી ૩૦,૮૩૩ �દવસો રહ્યા. એક ચંદ્રમાસમાં એવર�જ લ
૨૭.૧૧ �દવસ અને ચંદ્રવષર્મ ૧૨ માસ હોય છે . આવી ર�તે સ્વામી ભૌિતક શર�રમાં લગભગ
૧૧૩૩ચંદ્રમાસ અથવ ૯૪.૪ ચંદ્ર વષ ર્ રહ્યા ! તો આના અથર્ પ્રમાણે સ્વામીએ �ય
છોડ�ું ત્યાર�૯૪ વષર્ના હતા.
ઉપર જણાવેલ સમ�ૂિત પ્રમાણે ચા, આપણે � ૃથ�રણ કર�એ. �યાર� �હ��ુ
પંચાંગમાં એક માસમાં ૨૭.૨૧ �દવસ (પછ� સમ�ૂિત અપાશે.) વધાર� હોય છે . પણ ચાલો,
િવવાદ�પે ગણતર� કરવા જો આ �દવસો ને �કડાઓનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ. ભૌિતક
શર�રના ત્યાગના સમયે સ્વામીની �મર માટ� ગણીએ તો ઉપરની સમ�ૂિત યોગ્ય , �મ ક�
ઉપરના પ્રવચનમાં સ્વામીએ આવો ઉલ્લેખ કય� છે ૯૪ વષર �ુધી રહ�શે ! જો આ જ
વાસ્તિવકતા છે તો એવો તકર્ કર� શકાય છે ક૯૪ ચંદ વષર્ એ૮૪ ઇસ્વીસન વષ�ની બરાબર
છે . �ટલો સમય સ્વામી ખર�ખર પોતાના ભૌિતક શર�રમાં રહ્યા. પરં�ુ વાસ્તવમાં સ્વામીએ
ક�ું હ�ું ક�, “�ુ ં આ ન�ર દ� હમાં બી�ં ૫૯ વષર્ રહ�શ” એટલે ચંદ્રવવાળ� ઉપરોક્ત
ગણતર�માં ફક્ત ૫૯ વષ�ને જ માટ� લા�ુ પાડ� શકાય, નહ� ક� સં� ૂણર્૯૪ વષ�ને માટ� ક� �
પહ�લી સમ�ૂિત આપેલ છે . સ્વામીએ આ વક્તવ૧૯ �ડસેમ્બર ૧૯૬૦માં આપે� ું હ�ુ.ં તેમનો
ન�રદ� હ ૨૪ એિપ્ર૨૦૧૧માં ત્યાગ્યો. આ બે િતિથઓ (સમય)ની વચ્ચે તેઓ તેમના શર�રમ
૧૮,૪૮૯ �દવસ રહ્, �ુ ં આ ચંદ્રવષ� બરાબર છ?
ચાલો, આપણે પર�ક્ષા કર�એ
(અ) ચંદ્રવષ�માં �દવસોની સંખ્યા૨૭.૨૧ �દવસ x ૧૨ માસ = ૩૨૬.૫૨ �દવસો
એટલે ક� ૧૮,૪૮૯ �દવસ બરાબર છે . ૧૮,૪૮૯/૩૨૬.૫૨ ચંદ્રવષ� (લગભ ૫૭
વષર્)

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

25

�મ ઉપર બતાવ્�ું છ, આ અવિધ ફક્ત૫૭ વષર્ બરાબર છે. તો આપણે �ું માન�ું
? સ્વામી તેમની ભિવષ્યવાણી બે વષર્ ઓછા રહ્? પણ હ� આપણી વાત � ૂર� નથી થઈ.
લગભગ એકાદ વષર્ પછ� બાબાએ આવી ર�તે વચન �ુન: બેવડાવ્�ું
“તમે �ુટ્ટપત�ને મ�ુરાનગર� (�ૃષ્ણ જન્મસ્થળ) બનતી જોશો. આ િવકાસને ક
રોક� શકશે નહ� ! ક� તે િવકાસને ધીમો પાડ� શકશે નહ�. �ુ ં તમને છોડ� દઈશ નહ�, ક� નહ�
તમે મને છોડ� શકશો. કદાચ તમે શ્રદ્ધા �ુમાવશો તો પસ્તાશો અને પાછા જલ્દ� માર�
� ર� – ખાતર�
આવશો. �ુ ં આ શર�રમાં ૫૮ વષર્ રહ�, આ િવષે મ� તમને પહ�લેથી જ બાંહધ
આપી જ છે . તમા�ું �વન, � ૃથ્વી પરનાં મારા અવતરણ કાયર્ સાથે �ુંથાએ�ું છ એ મહાન
સૌભાગ્યને યગ્ય– અ�ુ�ુપ કાય� કરો.”
- સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્ ભ– ર, �શાંિતિનલયમ, ઑક્ટોબર૧૯૬૧
ઉપરોક્ત વક્તવ્યમાં જોયા પ્રમાણે સ્વામીએ ઑક્ ૨૧મી એ ૧૯૬૧ માં
�હ�ર કર� � ું ક� તેઓ ભૌિતક શર�રમાં વ�ુમાં વ�ુ ૫૮ વષર્ રહ�શે !
(બ)

ઉપર જણાવેલ વક્તવ્ય પછ� સ્વા ૧૮,૦૮૨ �દવસો પોતાનાં ભૌિતક

શર�રમાં રહ્યા હતા. �મ આપણે પહ�લા કર�લ તેવી જ ચંદ્રવષ�ની ગણતર�નો ઉપયોગ ક
તો આ લગભગ ૫૫.૪ ચંદ્ર વષર્ બરાબર ગણતર� થાય. તો પછ� આપણને એ ગણતર�માં
વષર્ ઓછા પડ� છે?
આ િસવાય �હ��ુ ક�લ�ડરના માસનાં ૨૭.૨૧ �દવસોથી પણ વ�ુ �દવસો હોવાનો એક
મોટો �ુદ્દો બીજો પણ છે�હ��ુ પંચાંગના એક માસમાં ૨૯ �દવસ, ૧૨ કલાક ને ૪૪ િમિનટ હોય
છે . જો આપણે ઉપર જણાવેલી ગણતર�માં આ �કડાઓનો ઉપયોગ કર�એ તો ઘણો જ ફ�ર
પડશે. દાખલા તર�ક� ૧૮,૪૮૯ �દવસો (ઉપર �ુઓ) ૫૨.૨ �હ��ુ પંચાંગ વષર્ બરાબર થશ,
એટલે ક� લગભગ ૭ વષર્નો ફ�ર પડ� ! (સ્વામીએ પોતાના વચનમાં ઉલ્લેખ૫૯ વષર્થી-)
ચંદ્રવષર્મ ૨૭.૨૧ �દવસોની ધારણા, અિધકમાસની પરં પરાથી આવે છે , આ એ
સમય છે �યાર� ચંદ્ર પોતાની પ�રક્રમાના પથથી એ જ �બ��ુ (નોડ્સ) પર પાછો આવે છ
સમય લગભગ ૨૭.૨૧ �દવસનો છે . આ �દવસો �હ��ુ પંચાંગના મ�હનાઓ ૨૭ નક્ષત્રો �વા
પરં � ુ એક મ�હનાના �ુલ મળ�ને �દવસો બરાબર નથી ( એ જ નક્ષત્રો કોઈપણ આપ
મ�હનામાં બેવડાઈ શક� !) તો પણ, જો આપણે આ �કડાઓ આપણી ગણતર� માટ� કર�એ તો
પણ ઉપર જણાવેલી ગણતર�ઓ ‘અ’ અને ‘બ’ માં આપેલા કારણો સાથે સાચી નથી લાગતી ક�
મેળ નથી ખાતો. � અ�ુક્રમ૨ થી ૩ વષર્�ું �તર બતાવે છે.
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આથી �બલ�ુલ સ્પષ્ટ થઈ �ય છે ક� સ્વામી ચંદ્રવષર્ના સંદભર્મ નહોતા
કરતા !

શતા� ુ ભક્તોની બાબ :
સ્વામી ચંદ્રવષ�ના સંદભ� વાત કર�, આ માન્યતા માટ� એક બી�ું લોકિપ્રય કા
એ છે ક� સ્વામીએતેમનાં દ�ઘાર્�ુ ભક્તોનો ઉલ્લેખ કર તેઓને શતા�ુ આ�ુષ્યવાળા બતાવ્ય
હતા, પણ એ�ુ ં ન્હો�ું. દાખલા તર�ક� પ્રિ, સંસ્�ૃત િવદ્વાન અને સ્વામીના, �મને ‘સાંઈ
ગાયત્’ સ્વામીએ‘�ૃશ્યમા’ કરાવેલી, તેવા પરમ પ્રિ, સન્માિનત શ્રી ઘંડ� કોટ �ુબ્રહ
શા�ી, ૯૩માં વષ� સ્વામીમાં િવલીન થઈ ગયેલા. જો ક� સ્વામીએ શા�ી�ના પ્રપૌત્રો
કહ�� ું ક� તેમના દાદા મહિષ� હતા. જો શતા�ુ થયા. (૯૩ ના હતા છતાં) સ્વામીએ આનો ઉલ્લે
તેમના �દવ્ય પ્રવચન દરમ્યાન કર� લો. એક �દવ્ય પ્રવચન દરમ્યાન સ્વામીએ પો
ભક્ત શ્રી શેખ�ગ�ર રાવનો પણ ઉલ્‘શતા�ુ’ કહ�ને કર� લો. પરં � ુ તેમની ૭૦ વષર્ની �મરમાં
જ એ બ્રહ્મલીન થઈ ગયા હ
ડૉ. પદ્મનાભનના િપતાશ્રી તેમની િન�ૃિ� ૬૩ વષર્ની �મરમાં અહ� આવેલા.
�
તેઓ પણ શતા�ુ થયા અને શાંિત� ૂવર્ક ૃત્�ુ પામેલા
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૨૬, પ્રકર૨૦�ુ ં
સ્વામીએ આ જ ભક્તનો ઉલ્લેખ બી� પ્રવચનમાં ય કર�લો
“પ્રશાંિતિનલયમમાં પહ�લાં એક શેષ�ગ�ર રાવ હ, તેઓ એક સારા અિધકાર� હતા.
તેઓ સ્વામીની આરતી કરતા અને તેઓ૧૦૦ વષર્ �ુધી �વ્યા ને શાં� ૂવર્ક  �ૃત્�ુ પામ્”
- �દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિતિનલયમ ઑગસ૨૨ – ૨૦૦૧
જો આપણે (શા�ી અને શ્. રાવનાં જ) આ બાબત�ુ ં � ૃથ�રણ કર�એ તો ભ્રમમા
પડ� જવાય છે ક� સ્વામીએ બી� કોઈ પધ્ધિતનાં ક�લેન્ડર ક� પંચાંગના સંદભર્માં આ ભક્
�મરનો ઉલ્લેખ ને ગણતર�કયાર્ હતા ! પરં�ુ એ�ું નથ, કારણ ક� બે હક�કતોથી તે સ્પષ્ટ થા
છે . બે અલગ અલગ આ�ુષ્યની સરખામણી ૧૦૦ વષર્ના આ�ુષ્યથી કર�લી છે. એ િસવાય �
ક� શ્રી શેષ�ગ� ર રાવના દાખલાથી સ્પષ્ટ થાય છે આપણે એ�ું ક�ું ક�લેન્ડર શોધવા જઈ
�માં જો પોતાની ‘સાયકલ’ (ચક્ર)મા૨૦ વષરથી વ�ુ “�તર” – ફ�રફારનો સમાવેશ કર� છે ?
બી� ભક્તોમાં શ્રી ગોપાલ રાવ અને સ્વામી કા�ુણ્યાનંદ�

એવા ભક્

�મનો ઉલ્લેખ સ્વામીએ પોતાના પ્રવચનો‘શતા�ુ’ (૧૦૦ વષર્ની �મરના કહ�ને કર� લો.
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જો ક� તેમની �મર ૧૦૦ વષર્થી ય વ�ુ રહ� હતી. આ�યર્જનક વાત તો છે ક�
સ્વામીએ �યાર� પોતાના �દવ્યપ્રવચન ‘શતા�ુ’ કહ�ને ઉલ્લેખ કર�લો ત્યાર� ગોપાલ રાવન
�મર ૯૬ વષર્ની હતી. �યાર� તેઓ �વતા હતા ત્યાર ૪ વષર્ પછ� �ડસેમ્બ ૨૦૦૭માં શ્રી
ગોપાલ રાવનાં ૧૦૦મા જન્મ�દવસના સન્મ પ્રસંગે સ્વામીએ �ૃપા કર�ને આ શ્રેષ્
ભક્ત�ું સન્માન કર��ું
સમજવા માટ�, સ્વામીની‘શતા�ુ’ કહ�વાની અ�ભવ્ય�ક્ત�ું �ું તાત્પયર્? આપણને
તે પ્રસંગ સમજવાની જ�ર પડશે ક� કયા સંદભર્માં તેમણે આ વક્તવ્ય કર��
તેને માટ� આપણે તેમનાં ૭૮માં જન્મ�દવસે તે જ ઉલ્લેખાયેલ પ્રવચન િસવ
બી� જોવાની જ�ર નથી. �માં સ્વામી કહ� છે :“ �ુ ં તમને એક બી�, �ૂબ જ મહત્ત્ની વાત
કહ�વા માં� ું �ં. અહ� પ્રશાંિતિનલયમમાં � બધા ભક્તોએ પોતા�ું આ�ુંય �વન સ્વામ
અપર્ કર� � ું છે , તે બધા શતા�ુ થશે. કસ્�ુર� અહ� આવ્યા અને સં�ૂ �વન �વ્યા”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૩૬, અધ્યાય૨૦
આપણે સૌ �ણીએ જ છ�એ ક� પ્રોફ�સર શ્રી કસ્૯૦ વષર્ની �મરમાં જ સ્વામીમ
િવલીન થઈ ગયેલા. જો આપણે ઉપર જણાવેલ વચનોનો બાર�કાઈથી અભ્યાસ કર�એ તો
આપણે સ્પષ્ટ ર�તે સમ� શક�એ છ�એ ક“૧૦૦ વષર્ �વ્યહતા” (અથવા તો શતા�ુ રહ્યા.) ત
ફક્ત એક �તની અ�ભવ્ય�ક્ત

જ હતી. તેમાં સ્વામીનો આશય હતો ક� તે ખાસ ભક્ત

પ�ર� ૂણર્ �વન પસાર કર��ું છે. સ્વામી તેમની પાસે �ું આશા રાખશક� �ઓ ૧૦૦ વષર્ �વ્ય
હોય ?
“૧૦૦ વષર્ની �મરમા, �મની ૫ કમ��દ્રયો અન ૫ જ્ઞાન��દ્રયો પર સ્વામીત
પ્ર�ુત્વ મેળવ્�ું હોય અને ઈ�રમાં લીન થઈ ગયા હો૫ કમ��ન્દ્ર– �મક� વાતચીત કરવી,
મ�-હાથ-પગ (ચાલ�ુ),
ં કંઠ (બોલ�ુ)ં , િવસ�ન ઇ�ન્દ્, જનને�ન્દ્રયો વગેર� છે., નાક,
કાન, સ્પશર્ (ચામડ�) અ �ભ (સ્વાદ) જ્ઞાને�ન્દ્ર”
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબા સાથે ડૉ. જોન �હસ્લોપનો વાતા, શ્રી સત્ય સાંઈ � ુક્�્
પ�બ્લક�શન ટ્, પાના નં. ૪૨
- શ્રી શેખ�ગ�રરાવની સાચ – ખર� �મર ને સ્વામીએ ઉલ્લેખેલ ૧૦૦ વષર્ની
વચ્ચે�ું મધ્યંત–
કોઈપણ ભક્ત �ણે પ�ર�ણર્ �વન પસાર ક�ુ� હોય અને �મણે સ્વામીની ઉપરોક
અપેક્ષાઓમાં ખરા ઉતયાર્ , તો તેમની વાસ્તિવક �મર ભલે ને � કાંઈપણ હો, સં� ૂણર્
આધ્યા�ત્મક અથર્માં �ૂણર્ ર�તે “શતા�ુ” જ છે ! ભારતમાં ક�ટલીયે જગ્યા, ખાસ કર�ને
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ગામડાઓમાં, મોટા વડ�લો પોતાનાંથી નાનેરાંઓને ‘શતા�ુ ભવ :’ના આિશષ આપે છે . તેનો
ખરો અથર્ એ જ ક� ‘�ુખી થા ને દ�ઘાર્�ુ થ’ તે� ુ ં �ૂળ વેદોમાં ‘શત� ્ �વેન શરદ:’ અથાર ્ �્
૧૦૦ વષર્ �વો ને દ�ઘર્ આ�ુષ્ય ભોગવોનાં આિશષ સાથે હોઈ શક� ! સંસ્�ૃત ‘શત�’્
એટલે ‘૧૦૦’ છે , પરં � ુ તેને દ�ઘર્કાળના અથર્મા– સંદભર્માં વપરાય છે. એટલે ક� �ૂરા વા�નો
અથર્ ‘દ�ઘાર્�ુષ, સં� ૂણર્ અને �ુખી થા,’ �ુ ં અહ� �ક્રયાયોગની સંસ્થાના પરમહંસ
પ્રજ્ઞાનંદ“શત� ્ �વેત” ના સાચા અથર્ પર કર�લી િવવેચનાને પણ ઉછ��ું લઈ ઉતારવા
માં� ું �ં. સો વષર્નો સમય સં�ૂણતા�ુ ં પ્રતીક છે. આ માત્ર ભૌિતક �કડો જ;
પ્રતીકાત્મક�પે આ આપણને પ્રેમ ને સમપર્ણથી �વન �વવાનો માગર્ બ, આ �કડામાં
જો ‘૧’ ન હોય તો ‘૦૦’ નો કોઈ અથર્ જ નથી. તે જ ર�તે ઈ�ર પ્રેમ ન હોય તો �
અથર્િવહ�ન છે”
પ્રેમ અને શ્રદ્ધાનાં દ, આ પહ�લાના સમયમાં સાંઈભક્તોએ સ્વામીનાં �દવ
ચરણકમળોમાં, સેવામાં સં� ૂણર્ �વન સમિપ�ત કર�ને પોતાનાં �વનનાં દર�ક ક્ષેત્રમાં ભ
અને સં� ૂણર્‘શત�’્ વષર, �વન વ્યતીત કર��ું !

ુ
બી� �રાવા
:
સ્વામીના ૭૯મા જન્મ�દને તેમનાં �દવ્ય પ્રવચનનો નીચે લખેલ

એક ભા

અભ્યાસ કર�એ :
આ� ફક્ત આ શર�રનો જન્મ�દવસ છે. �ું �ુ૭૯ વષર્ની �મરની વ્ય�ક્ત �વો લા�
�ં ? �બલ�ુલ નહ� !!! લોકો તો આ �મરમાં ઘણી �બમાર�ઓ ભોગવે છે . તેમનાથી ઓ�ં
સાંભળ� શકાય છે , �ખોમાં મોિતયા ઉતર� છે , કપાળે કરચલીઓ થઈ �ય છે . મારા તો બધાં
જ �ગો બરાબર છે . માર� કપાળે તમને કરચલીઓ પણ જોવા નહ� મળે ! માત્ર હમણાં જ નહ
૮૦ ક� ૯૦ વષર્ન �મરમાં �ુ ં આવો ને આવો જ રહ�શ !!!
- �દવ્ય પ્ર પ્રશાંિતિનલ ૭૯મો જન્મ�દવ, ૨૩ નવેમ્બર૨૦૦૪
સ્વામીએ તેમના ૭૯ મા જન્મ�દવસે "૭૯" ની �મરનો ઉલ્લેખ કય� છ, એટલે
ઓછામાં ઓ�ં આ �સ્થિતમાં તો તે િનિ�ત જ છે ક� સ્વામીિનયિમત ઈસ્વીસન(ગ્રેગોર�ય�યો��યન) ક�લેન્ડરના સંદભર્માં જ વાત કર� હ. �ૃપા કર�ને એ ધ્યાન આપો ક� પોતાના
ભૌિતક શર�રમાં "૯૦" િનયિમત ક�લેન્ડર વષ�થીય વ�ુ રહ�વાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર� રહ્ય!
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સ્વામીનાં �વનચ�રત્ર લખનાર લેખકની સમ� :
સ્વગર્વાસી શ્ર. ગણપિત ભગવાન બાબાના �ૂબ નજદ�કનાં ભક્ત અને
િવ�ભ� ભાષાઓનાં ધાિમક
� ગ્રંથોન�ડા અભ્યા�ુ અને િવદ્વાન . તેમણે "બાબા, સત્યસાં"
ના નામથી એક �વન ચ�રત્- પ�રચય માળા લખેલી હતી �ને એક ભવ્ય �જ�લ- ભગવાન
શ્રી સત્ય સાંઈબાબા પ્રત્યેની અસાધારણ શ્ર, માની �ય છે .
ઉપર જણાવેલ સીર�ઝના એક ભાગમાંથી નીચેનો બનાવ ર�ૂ ક�ું �ં :
"સ્વામીના મહાિવદ્યા- કૉલેજમાં િવદ્યાથ�ઓ �ૂન ૧૯૭૬ માં 'ઉટાકામંડ સમર
કૉસર'માં એક બી�ુ ં રહસ્ય ઘટન જોવા�ું સદનસીબે પ્રાપ્ત થ�ું . �માં સ્વામીએ �હ�ર કર�લ
છે ક� આ દ� હમાં તેઓ ૯૬ વષર્ જોશ અને ક�ું ક� બચેલાં ૪૬ વષ�માં તેમના દ્વારા ભારતમા૧૮
મહત્ત્ની સંસ્થાઓની સ્થાપના થ."
- બાબા સત્ય સાંઈ ભાગ- ર, આર ગણપિત પાના નં ૮૫
અહ� ધ્યાન આપવા લાયક વાત એ છે ક� સ્વામીએ ન તો આવો ઉલ્લેખ કય� છે
તેઓ ૯૬ વષર �ુધી �વશે, પણ એમ પણ ક�ું છે ક� સંક�ત આપેલ છે ક� ૧૯૭૬ ના વષર્ પછ�
૪૬ વષર્ બી� આ શર�રમાં રહ�શ. સ્વામી ત્યાર૫૦ વષર્ના હતા અને તે માટ� તેઓ'�ુલ ૯૬
વષર્ વ�ુમાંથી ૪૬ વષ�ની બાબતમાં ચચાર્ કર� રહ્યા . તેથી એ માન�ુ ં પણ અથર્�ૂણર ્,
ઉલ્લેખાયેલાં૯૬ વષર અને ૪૬ વષર્(આ કોઈપણ ક�લેન્ડરના૨૩ �દવસો – મ�હના - અથવા
૨૭૬ �દવસો એક વષર્નાં) પણ િનયિમત ઈસ્વીસનના સંદભર્માં જ . તેઓ બંને �ુદ� �ુદ�
પધ્ધિતઓનો ઉલ્લેખ એક� સાથે કર� ન શક! આથી ય બી�ુ ં એ ક� ૧૯૭૬ પછ� (૨૦૧૧ �ુધી)
સ્વામી તેમનાં ભૌિતક શર�રમાં ફક્૩૫ વષર્ �ુધી જ રહ. આ એકદમ સ્પષ્ટ છે ક� ચંદ્રવષર
�ું કોઈ બી� પધ્ધિના ક�લેન્ડરનાં૪૬ વષર, સામાન્ય ઈસ્વીસન ક�લેન્ડરન૩૫ વષર બરાબર
ન થઈ શક� !
કદાચ સૌથી વ�ુ િવ�સનીય સા�બતી બી� કોઈ જ નથી પણ સ્વયં ઈ�રના
�દવ્ય�વનના ચ�રત્ર લખનાર સ્વ. પ્રો.કસ્�ુર�ના શબ્દોમાં મળ
“બાબાએ આપણને ખાતર� આપી છે ક� તેઓ માનવ શર�રમાં ૨૦૨૦ ની સાલ �ુધી
રહ�શે.”
- “ધ લાઈફ ઑફ ભગવાન શ્રી સતસાંઈબાબા” એન. કસ્�ુર, ૧૯૭૧ પાના નં. ૨૮૫
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આપણા સદનસીબે, �મરની અપેક્ષા એક ખાસ વષર્ (ઈસ્વ૨૦૨૦)નો ઉલ્લેખ
કર�ને ખાસ સંદ�શવાહક પ્રોફ�સર કસ્�ુર�ના માધ્યમ દ્વારા સ્વા-િવવાદ ક� ચચાર્ને હંમેશા
માટ� જ સમાપ્ત કર� દ�ધાં છે !
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પ્રક – ર
ુ જના છે ?
તેમની � ં યો
આગળનાં પ્રકરણમાં આપણે જો�ું ક� સ્વામી ચંદ્રવષ�નાં સંદભર્માં વાત નથી
તો પછ� �ું સ્વામીએ �ૂળ યોજના બદલી દ�ધી?
તો પછ� �ુ ં થ�ુ ં ? ક�મ આવી અસંગિત ? �ુ ં સ્વામીએ તેમની �ૂળ યોજના બદલીને
જલ્દ�‘જવાનો’ (દ� હ છોડવાનો) િનણર્ય કય�?
�યાર� આ િવષે � ૂછ�ું તો ક�ટલાક ભક્તોએ એટલે �ુધી ક�ું ક, “સ્વામી તેમની
યોજના ગમે તે સમયે બદલી શક� !” તેઓ અવતાર છે , ભગવાન છે ! તેઓ જ�ર એ�ુ ં કર� શક�
છે !” પરં � ુ માર� સમજણમાં એ નથી આવ�ુ ં ક� અવતારને તેમની પોતાની યોજનામાં
પ�રવતર્ન�ુ � ૂવાર્�ુમાન ન હોવા�ું દષારોપણ કરવામાં કઈ �ુ�દ્ધ ક� જ્ છે ? અને તે પણ
દ્રઢિન� ય�ૂવર્ક તેમનાં ક�ટલ ાં બધાં કથનો સાંભળ્યા ? નીચે જણાવેલાં ક�ટલાક
કથનોમાંથી?
“મારા વચનો �ાર� ય િનષ્ફળ ક� વ્ય નહ� થાય, �ુ ં �મ ઈચ્છ�શ તેમજ થશે!”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧, પ્રકર૩૧
“�ુ ં � સંકલ્પ કર�શતે િન�ય �ૂરો થશે જ ! માર� યોજનાઓ હંમેશા સફળ થશે જ”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્– ૧૨, પ્રક ૩�ુ ં
“એકવાર મ� � શબ્દ કહ, તે પ્રમાણે જ�ર બનશે જ. તેમાં શંકા ન કર”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧, પ્રકર૩૧
“એ�ુ ં કોઈ જ નથી ક� � મારા માગર્ન, યોજનાને ક� તેનાં અમલમાં �ૂકવામાં થોડો
પણ બદલાવ લાવી શક� ! �ુ ં જ �િતમ, સવ�ચ્ચ સ�ા �ં
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧, પ્રકર૩0
“અવતાર�ુ ં કોઈ પણ કાયર � ૂવર્િન�ણ�, આગળથી િનિ�ત કરાયે� ું હોય છે .”
- �દવ્ય પ્રવ૨૩ નવેમ્ર ૧૯૬૮
“ઈ�ર પોતાના શબ્દોથી �ાર�ય િવચ�લત થતા નથી. થશે જ નહ�!”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્ , પ્રકરણ૩
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“માર�બધી જ પ્ર�ૃિ�ઓ અને યોજનાઓમાં કોઈ જ બદલાવ ક� ફ�રફાર થશે ન,
તેનાં િવષે કોઈ કંઈપણ કહ� !”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્ , પ્રકર૪૨
“પ�ર�સ્થિત પ્રમાણે થોડો બદલાવ કદાચ આ ? પરં � ુ આ કાયમી નહ� હોય !
આવા બનાવોને લીધે મારાં કાય�માં ફ�રફાર નહ� આવે !”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧૭, પ્રકર૧૪
ઉપર ટાંક�લા બધાં જ બાબાના વચનો, પોતે જ સ્પષ્ટતા કર� છે. માર� માટ� એ
સ્પષ્ટ અને સબળ વચછે . એક વખત �ુ ં � શબ્દ બો�ું �ં તે અફર છ, કદ� જ બદલાય નહ�
ને તેમ થઈને જ રહ�શે તેમાં શંકા ન લાવો!” (સ્વામી) અહ� ખાસ ધ્યાન આપો ક� તે ફક્ત
એટ�ું જ કહ�ને રોકાયા નથી. તેઓ �ણતા હતા ક� �ુ ં થવા�ુ ં છે ? સ્પષ્ટપણે આગળ ચાલીન
�હ�ર ક�ુ� છે : “� કાંઈ બહાર, વ્યક્ત થ�ું છે તે થઈને જ રહ�.”
�ુ ં યોજનામાં ફ�રફાર ? �ુ ં ક�ુ ં છે ક� આ નકારાત્મક લોકો માટ� છે !
તો તેમની યોજના �ું છે ?
“ઈ�રની યોજનાને ફ્કત ઈ�ર જ �ણે છે. કારણ ક� તે બધી જ એમની યોજનાઓ
છે . સ્ટ�જ પ, રં ગમંચ પર નાટક�ું ફક્ત એક જ�ૃશ્ય તમે જોઈ શકો છો પરં�ુ ત બ�ુ ભ્રિમ
કર� દ� તે� ુ ં હોય છે પણ �યાર� આખી વાતાર્ છતી થાય ત્યાર� તમે એ નાટક યોજનાની
પ્રશંસા કર� શકો , તેની પહ�લા નહ�.”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧, પ્રકર૩૦
કોઈપણ તેમની યોજનાનો � ૂવાર્ભસ ક� ભાિવ ન કહ� શક� ક� બતાવી શક� ! સ્વામીએ
ક�ટલીય વખત તેનો ઉલ્લેખ કર�લો જ છ, ક� આપણે સૌએ તેમની અિનિ�તતાનો આનંદ પ્રેમથ
લેવો જોઈએ. એટ�ું જ ફક્ત સા�ું છે ક� એમણે � � ક�ું છે તે સા�ું પડવા�ું જ છે ! (ને પડ�ું
જ છે !) તેમ બનશે જ ! ક�વી ર�તે ? �ાર� ? �ાં ? આ બધા પ્ર�ોના જવાબો મ�ુષ્યથી ઉ
છે , પર છે . ફક્ત સમય જ રહસ્યોને ખોલશે
“માર� અિનિ�તતાઓને પસંદ કરો. (પ્રેમ કર કારણ ક� આ �ૂલ નથી ! આ મારો
ઇરાદો છે અને મારો સંકલ્પ ! યાદ રાખો ક� માર� ઈચ્છા િવ�ુદ્ધ ક�ું જ બન�ું નથી. શાંત !
�ૃઢ રહો ! ક�ું જ સમજવા ન માંગો ! સમજવા�ુ ં છોડ� દો ! સમજવા માટ� � ૂછો પણ નહ�.
સમજવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરો ! �માં સમજવા�ું અિનવાયર્ છે તે બ�ું ય છોડ�!”
- શ્રી સતય�્ િશવ
�્ �ુંદર�્ ભ– ૩
્
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પ્રકર– ૩
સ્વામી તેમના  �ૃથ્વી પરનાં �વનકાળ િવષે હ� 
ક .
તેમણે પોતે જ તેમના �વનકાળ િવષે ક�ટલાય પ્રસંગોએ વાતો કહ� છે. તેમા
તેમના �દવ્ય પ્રવચનો દરમ્યાન �હ�ર કર�લ છે. અને ક�ટ�ુંક તેમણે થ‘ઈન્ટરવ’્ દરમ્યાન
કહ��.ું � બધી વાતો, પાછળથી તેમાં હાજર રહ�લા ભક્તોએ તેમનાં �ુસ્તકોમાં ર�ૂ કર�લી છે
નીચે આપેલા સંકલનમાં સ્વામીના �દવ્ય પ્રવચનો અને �ુસ્તકોમાં લખેલ ઉદાહરણો સ
કયાર્ છે.
1. “�ુ ં આ ન�ર દ� હમાં ૫૯ ક� વ�ુ રહ�શ. અને આ અવતારનાં હ�� ુને જ�ર પાર
પાડ�શ.તેમાં શંકા ન કરો !”
- �દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિતિનલયમ સપ્ટ૨૯, ૧૯૬૦
[ઉપરોક્ત ઉદાહરણ પ્રમ, સ્વામી૯૩ ક� ૯૪ વષર્ની �મર �ુધી એ દ�હમાં રહ� !
૧૯૬૦ થી ૫૯ વષર્ ઈસ્વીસ૨૦૧૯ થાય. ૨૦૧૯માં સ્વામીની �મર૯૩ વષર્ન
થશે. નવેમ્બર૨૦૧૯માં તેમના જન્મ�દવસ પછ� તેઓ૯૪ની �મરના હશે !]
2. �ુ ં આ દ� હમાં ૫૮ વષર્ �ુધી રહ�; મ� તમને આ િવષે ખાતર� આપી છે .
- �દવ્યપ્રવ, પ્રશાંિતિનલય૨૧ ઑક્ટોબ, ૧૯૬૧
(આ નીચેના અવતરણમાં દા.ત. ક્વૉટ-૧ માં આપેલી �મરનો સંક�ત કર� છે .)
3. “ફક્ત આ� જ નહ, ૯૬ વષર �ુધી �ુ ં આવો જ રહ�શ.”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૩૬, પ્રકર૧૪
4. (પ્રોફ�સર કસ્�ુર�) : બાબાએ આપ ખાતર� આપી છે ક� બાબા આ ભૌિતક દ� હમાં
૨૦૨૦ �ુધી રહ�શે !
- ધ લાઈફ ઑફ ભગવાન શ્રસત્ય સાંબાબા, એન. કસ્�ુર� પા�ું૨૩૫
(૨૦૨૦ ના વષર્માં સ્વામીની �મ૯૪ની થશે ! ૨૩ નવેમ્બરમાં તેમના જન્મ�દવ
પછ� તેઓ ૯૫ વષર્નાં થશે ! કારણ ક� પ્રો. કસ્�ુ“ઈસ્વીસન૨૦૨૦ની પછ� ત્યાં
�ુધી) નો ઉલ્લેખ કય� છ, તેથી આપણે એમ માની શક�એ ક� આ ૯૫ વષર્ પછ�ની
કોઈ �મરનો સંક�ત કર� છે ; આ અવતરણ ૩� ક્વૉટ�શનની બરાબર સાથે‘મેચ’ થાય
છે .)
5. અિતિથ � ૂછે છે : તો �ું પછ� પ્રેમસાંઈ માટ� બ�કામ કર�ુ ં બાક� નહ� રહ� ? સ્વામીએ
િવ�ને શાંિત� ૂણર્ બનાવી દ��ું હશે ને?
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સાંઈ કહ� છે : “આ બ�ું તો હ� ૪૦ વષર્ �ૂર છે ! એ સમયે �ુિનયા શાંિત�ૂણર્ હશે. ત
નામ હશે પ્રેમસાંઈ ! બધાં પ્રેમમય, પ્ર, પ્ર, પ્ર ચાર� બા�ુએ પ્રેમ
- ‘સાંઈબાબા એન્ડ આ’, �.એસ.�હસ્લોપ પા�ું૨૩૫
�ડસ�બર ૧૯૭૮માં એક ઇન્ટરવ્�ુમાંથ-......
(ઉપરોક્ત વાતાર્લાપ એ સા�બત નથી કરતો ક� સ્વામી તેમના ભૌિતક દ�હમાં �
�ુધી રહ�શે ? જો ક� એ સંક�ત આપે છે ક� પ્રેમસાંઈનો અવતા૨૦૧૮ પછ� થશે અને
ત્યાં �ુધી સત્યસાંઈ અવતાર સંસારને શાંિતમય બનાવી દ�શે. આ અવતર -૩ ને
�ુ�ષ્ટ આપે છે.)
6. આ ઈન્ટરવ્�ુથી એક વ, અસાધારણ વાત – આગળ આવી છે . બાબાએ આપણને
ક�ું છે ક� તેઓ ૯૪ વષર્ની �મર �ુધી �વશે.
- મૉડનર્ િમર�કલ, ઈરલેન્ડર હ�રાલ્ડસન. પાના ન૪૬
7. સમયની કસોટ� પર કસવા, બાબાની ભિવષ્યવાણીઓને �ું વાચકો પર છો�ું

�ં.

તેમણે વારં વાર, અવારનવાર દોહરાવ્�ું છે ક� �ું૯૪ વષર્ �ુધી રહ�શ– �વીશ.
- મૉડનર્ િમર�કલ, ઈરલેન્ડર હ�રાલ્ડસન. પાના ન૨૯૪
8. “આ શર�ર ૯૬ વષર્ �ુધી રહ�શે અને હંમેશ �ુવાન રહ�શે”
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબાનો �.એસ.�હસ્લોપ સાથેનો વાતા,
બથર્ડ� પ�બ્લક�શ�ગ કંપ, સૅન�ડયેગો, ક�લીફોન�યા, ૧૯૭૮ પાના નં૮૩
( આ ઈન્ટરવ્�ુ ફક્ત આ જ આ�ૃિ�માં છે
9. સ્વામીના �ુિનવસ�ટ�ના િવદ્યાથ�ઓને � ૧૯૭૮ માં ઉટાકામંડ સમર કૉસર્માં એક
અ�્ �ૂત, િવિશષ્ટ સ�ન જોવા�ું સદભાગ્ય મળ્�ું. �માં સ્વામીએ �હ�ર કર ક� તેઓ
.

આ શર�રમાં ૯૬ વષર્ની �મર �ુધી રહ�શે અને બચેલ ૪૬ વષ�માં તેમના દ્વાર
ભારતમાં ૧૮ મહત્ત્ની સંસ્થાઓ સ્થપાશે
- બાબા સત્યસાંઈ ભાગ– ર, રા.ગ.ગણપિત પાના નં ૮૫
( ઉપરોક્ત ટાં�ા પ્રમાણે સ્, �ૂન ૧૯૭૬ પછ� ૪૬ વષ� રહ�શે. આ ૨૦૨૨ ક�
ઈવન ૨૦૨૧નાં �તમાં કોઈ �દવસનો સંક�ત કર� છે .)
�યાર� સ્વામીની �મ, ઉપરનાં ક્વૉટ�શન પ્રમા૯૪ની જણાવેલ છે . પણ ક�ટલીક
વખતે સ્વામીએ ( �ૃથ્વી પરથી ભૌિતક ર�તે અ�ૃશ્ય થવાનો સમ ૯૬ વષર્ની �મર એમ
બતાવેલ છે . શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારને િવષેની આગાહ�ઓમાં ૯૬ વષર્ની �મરનો ઉલ્ખ
કય� છે .
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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ચાલો, આપણે સ્વામીન, ઉપર જણાવેલ અવતરણો પ્રમાણે સ્વના � ૃથ્વી પર
રહ�વાના ભાખેલા સમય�ુ ં � ૃથ�રણ કર�એ :
અ. અવતરણ ૧ અને ૨ ઑક્ટોબર૨૦૧૯ અને ઑગસ્ટ૨૦૨૦ની વચ્ચેનો સમય
ગાળો સંક�ત કર� છે .
બ.

અવતરણ ૩ અને ૮ પ્રમાણે એવો અથર્ નીકળે છે. �ડસેમ ૨૦૨૧ અને

નવેમ્બર૨૦૨૨ની વચ્ચે કોઈપણ સમયે સ્વામી દ�હ છોડ� શક� છે
ક.

અવતરણ ૪ અને ૫, એ અવતરણ ૩ ને ૮ ��ુ ં સર�ુ ં માની શકાય.

ડ.

અવતરણ ૬ અને ૭, �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ થી નવેમ્બર ૨૦૨૦ની સમયાવિધનો

સંક�ત કર� છે .
ઈ. અવતરણ ૯, વષર ૨૦૨૨ (ક� ૨૦૨૧ પછ�)નાં કોઈ �દવસ ક� સમયનો સંક�ત
કર� છે . �માં અવતરણ ૩ અને ૮ સાથે સરખાવી શકાય છે .
જો આપણે ફક્ત  �ૃથ�રણનાં ‘અ’ અને ‘ડ’ લઈએ તો �યાં ૯૪ વષર્ની �મર
ઉલ્લેખાયેલી છે અને તેનો પરસ્પર સંબંધ જોઈએ તો આપણને �ડસેમ્ ૨૦૧૯ થી ઑગસ્ટ
૨૦૨૦નો સમય મળશે. � ૃથ�રણ ‘બ’ની સાથે સરખામણી કરવાથી (‘ક’ ને ‘ઈ’ ને ‘બ’ની સાથે
સરખાવવાથી) �નાં પર આ ૯૬ વષર્�ું �ૂચક છ, આપણે ૧૫ થી ૩૬ મ�હનાનો ગાળો જોઈ
શક�એ છ�એ. બી� શબ્દોમાં ક�ું ત, સ્વામીનાં �વનગાળા માટ� બે �ભ, �ુદાં�ુદાં
િવવરણોમાં, એક તરફ �યાં ૯૪નો ઉલ્લેખ કર� રહ્યા છે તો અહ� ઓછામાં ઓ૧૫ મ�હનાનો
તફાવત પડ� છે !
(ઑગસ્ટ ૨૦૨૦ અને �ડસેમ્બર ૨૦૨૧ને �ૂક�ને તેની વચ્ચેનો ઓછામાં ઓછા
સમયની ગણતર� કરતાં ૧૫ મ�હના થાય છે . �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ અને નવેમ્બર ૨૦૨૨ને મેળવી
તેનો વ�ુમાં વ�ુ સમયની ગણતર� કરતાં ૩૬ મ�હના થાય છે .)

એક શ� સમ�ૂિત  :
“�ુ ં કોઈપણ એવો શબ્દ નથી કહ�તો ક� બોલત, ��ુ ં કોઈ મહત્ત્ ન હોય !”
- ધ લાઈફ ઑફ ભગવાન શ્રસત્ય સાંબાબા, એન. કસ્ �ુર� પા�ું૧૯૬
સ્વામીના આ બે વક્તવ્યોની વચ્ચેની અસંગિત / િવરોધાભાસ વચ્ચે કોઈ ત
છે ? કોઈ તફાવત છે ? આપણે આ િવષે ફક્ત એટલો જ �દાજ �ક� શક�, કારણ ક� સ્વામી
જ તેનો અથર્ �ણે છે ક� તેનો અથર્ �ું છ ? આપણે ફક્ત એટ�ું ચો�સ ર�તે કહ� શક�એ ક�
તેઓ કદ� �ૂલ કરતા જ નથી. � કાંઈ સ્વામીએ ક�ું છે તે થશે જ.આ દ્ર�ષ્ટ�બ��ુથી પ�ર,
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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િનષ્કષર્ �ુધી પહ�ચવાનો પ્રયત્ન કર� બા�ુ સ્વામી કહ� છે ક� આ દ�હમાં તેઓ૯૪ વષર્
�ુધી રહ�શે ને બી� તરફ સંક�ત કર� છે ક� લગભગ ૯૬ વષર્ની �મર �ુધી રહ�શે. તો તેનો અથર
�ુ ં થાય ? �ું આ સંક�ત કરાય છે ક� બે વષર્ �ુધી સ્વામ “તેમનાં ભૌિતક શર�રની બહાર”
(અ�ૃશ્ય) રહ�શે. આવી �ૂણર્ શ�, સંભાવના થઈ શક� ! હવે તેઓ શર�ર બહાર છે , �ુ ં એ�ુ ં
નથી ? (પહ�લી આ� ૃિ� બહાર પડવાની તાર�ખ ૮ એિપ્ર૨૦૧૨ની છે )
મારા દ્વા, પહ�લા કરાયેલ � ૃથ�રણ ક� િવશ્લેષણથી“સમયાંતરાલની અસંગિત”ને
જો આપણે જોઈએ તો આ સમયાંતરનો અથર્ એવો થાય છે ક� સ્વામી દ�હ ત્યાગ્યા ૧૫ ક�
૧૬ મ�હના પહ�લાં “ફર�” પાછા આવી શક� છે ! કારણ ક� સ્વામીએ એિપ્૨૪, ૨૦૧૧થી એિપ્ર
૨૦૧૪ની વચ્ચેનો સમય થઈ શક� છે.
“માર� સવર્જ્ઞતા પર શ્રદ્ધા રાખો ! �ું �ૂલો ન”
- સનાતન સારિથ ઑગસ્ટ૧૯૮૪
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પ્રકર- ૪
સાંઈની ભાિવ માટ�ની આગાહ�ઓ
સ્વામીએ પોત, પોતાના િવષે અને તેમનાં હ�� ુઓ માટ� ક�ટલીક વાતો કહ� છે . �મ ક�
આપણે �ણીએ છ�એ ક� સ્વામીએ ભાખેલ ક�ટલીય ભિવષ્યવાણીઓ �ારનીયે સાચી પડ� છે
પરં � ુ તેમાંની ક�ટલીક થોડા �શે સાચી પડવાની છે , અથવા તો ન�કના ભિવષ્યમાં સાચી
પડશે. એમાંથી મ� ક�ટલીક વાતો એકઠ� કર�ને અહ� ર�ૂ કરવાનો િવનમ્ર પ્રયત્ન કય�
[મહ�રબાની કર�ને ન�ધ લો. ધ્યાન આપો ક� તે બધી અહ� ર�ૂ કર� છે �થી સત્ય સાં
અવતારમાં હ� અ�્ �ૂત સમય આગળ ચો�સ આવવાનો છે તેની શ�તાને સ્થાપી શકાય.
.

�ુ�ષ્ મળે .]
"હવે આવનાર સમયમાં એટલો બધો િવશાળ જન સ�ુદાય ભેગો થશે તે માટ� માર�
એક સ્થળેથી બી� સ્થળે જવા માત્ર કાર જ નહ� પરં�ુનનો ય ત્યાગ કરવો પડશે ! હ, માર�
આકાશમાગર્નો ઉપયોગ કરવો પડશે. હ, મારા પર િવ�ાસ કરો ક� એ�ુ ં પણ બનશે.
- શ્રી સત્યસાંઈ સ્પી ભાગ - ૨, પ્રકર૧૮
"મારા પર શ્રદ્ધા રાખો. , એક �દવસ એવો આવશે �યાર� તમે �ૂબ જ �ૂરથી
ને �ૂબ જ પ્રયત્નો બાદ જ મારા ની એક નાની લાલ ઝાંખી માત્ર �ૂબ જ �ુશ્ક�લીથી જ
શકશો. �યાર� �ુ ં આકાશમાગ� એક છે ડ�થી બી� છે ડા �ુધી જઈશ ત્યાર� તમને સ્વામીન
મ�હમાની �ણ થશે.”
-તપોવન� ્ , શ્રી સત્ય સાંઈ સ�્ ચ�જયંધ્યાલા વ�કટ ��ર શા�ી અધ્યા૧૧ મો
સંદભર્ :'તપોવન�'્ શ્રસત્ય સાંઈ ચ�રત્રનાં લેખક શ્રી જન્ધાયાલા વ
"પહ�લા �યાર� નાના બાળક� (�ૃષ્ણે) પવર્ત ઉઠાવેલો ને તે સમયે ગ-ગોપીઓને
ત્યાર� �ણ થઈ ક� �ૃષ્ ઈ�ર છે તે હોવાની. ત,એ જોશો ક� હવે માત્ર એક ગોવધર્ન પવર્
નહ� આખી પવર્તમાળા ઉઠાવાશ, તમે તે જોશો ! ધીરજ રાખો અને શ્ર !
- શ્રી સત્યસાંઈ સ્પી ભાગ - ૩, પ્રકર૧૫
[આ બાબત, તેમની િવશાળતા બતાવવા માટ� કદાચ એક �પકનો ઉપયોગ આ
પ્રકરણમાં કર� રહ્યા હતા. સ્વામી માટ� બ�ું જ શ� 
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"ફર�થી, તમે લોકો ક�ટલાં નસીબદાર છો ક� તમે િવ�નાં બધા જ દ� શોને ભારત�ુ ં
સન્માન કરતા જોશો. ભારતને �જ�લ અપાશે. આ શર�રમાં રહ�ને જ તમે આખાય િવ�માં
સત્ય સાંઈના �પની પ્રિતધ્વિન જયજયકા ર સાંભળાશો. અને ફર�થી આખા િવ�નાં લોકો
ભલા માટ� �મ ક� વેદોમાં કહ� છે , તે સનાતન ધમર્ને તમે �ૂબ જ જલ્દ�થી તેની પ્રમા�
યોગ્, સાચી �સ્થિતમાં �નસ્થાર્પના થતાં જોશો
- �દવ્ય પ્ર, ૧૭ મે ૧૯૬૮
ુ
"આ શર�ર એક ખાસ, િવશેષ હ��થી
ધારણ ક�ુ� છે . ધમર્ સ્થાપના અને ધમર્
ઉપદ� શ આપવા માટ� , ધમર્ને �ુન:સ્થાિપત કરવા. આ હ��ુ �ૂરો થશે જ. ને પછ� પાણીમાંન
પરપોટાની �મ જ આ શર�ર અ�ૃશ્ય થઈ જશે.
- શ્રી સત્યસાંઈ ક્�્ ભાગ - ૧૦, પ્રકર૩૯
�મ ક� ઉપરોક્ત અવતરણ, વક્તવ્યો તેમના ભૌિતક �વન દરમ્યા, આવી
અસાધારણ, અ�્ �ૂત ઘટનાઓ, બનાવો બનવાનાં સ્પષ્ટ સંક�ત સ્વામી આપે છે. સ્વા
.

સત્યસાંઈ અવતાર દરમ્યાન � બનવા�ું છે તેનઅ�્ �ૂત વાતો આપેલ છે જ ! નીચે આપેલી
.

ક�ટલીક વાતો, સ્વામીએ આપેલ �દવ્ય પ્રવચનો અને ડૉ�ુમે - ન�ધ થઈ હોય ઇન્ટરવ્�ુઝમાંથી લીધાં છે. �ૂળ અવતરણ અવતરણ એક બી� પ્રકરણ " સત્ય
�ુવણર્�ુગનો ઉદય"માં આપેલ છે

•

પ્રેમસાંઈનાં આવ્યા �ુધીમાં વૈિ�ક શાંિત સ્થપાઈ �ૂક� હ

•

સ્વામી જ �ુવણર્�ુગમાં લઈ જશેને આ સૌની આશા કરતાં જલ્દ� જ બનશે. કોઈપણ
આ �ુવણર્�ુગની શ્રેષ્ઠતા ને �ુંદરતાની કલ્પના નથી કર� શકતાં. આ દર�કની કલ્
ય વ�ુ ભવ્ય હશે 

•

આ પ�રવતર્ન સાવર્ભૌિમ- સવર્ત્ર હશે ને દર�ક સ્થળે હ

•

સાંઈ - રા�યની સ્થાપના થશે એ નસીબદાર લોકો હશે �ઓ  �ૃથ્વી પર સ્નો અ�ુભવ
કરશે.

•

� ૃથ્વી પરની દર�ક અ�સ્થરતા / અશાંિત �ૂર થશ િવનાશ થશે. બધામાં પિવત્ર ભાવોન
િવકાસ થશે. પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત �દવ્ય આનંદનો અ�ુભવ કરશે. આ�ુંય રાષ્ટ્ર
શાંિત અને આનંદનો પિવત્ર અ�ુભવ કરશે �ાંય પણ, કોઈ પણ �ુશ્ક�લીઓ ક� �ુ:ખ
નહ� હોય !

•

બધા જ દ� શોના લોકોમાં એકતા સધાશે, એક થશે.
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•

જલ્દ� જ સ્વામી�ું નામ અને �પ બધી જ જગ્યાએ સ્થાિપત થશે. અને આખાય િવ�
તેઓ એક એક �ચ પર છવાઈ જશે.

•

સાંઈ સ�ૂહોમાં લોકોને ઈવન ઉભા રહ�વાની ય જગ્યા નહ� હોય !

•

ભિવષ્યમાં સાંઈસંસ્થાનાં સભ્ય હો�ું �ૂબ જ લાભદાયી હ સાંઈસભાઓમાં એટલી તો
ભીડ હશે ક� સામાન્ય લોકોને તો જગ્યા મળવી જ અશ� બનશે ! બધી ઉપલબ
જગ્યાઓ સાંઈ સંસ્થાનાં લોકોને માટ� જ રખાયા હશે

•

આ�ુય
ં િવ� સત્ય સાંઈ સંસ્થામાં પ�રવત�ત થ, બદલાશે અને દર� ક �દયમાં સત્ય સાંઈ
સ્થાપીત થઈ જશે 

•

બધા જ દ� શો ભારતને આદર- સન્માન આપશે. િવ�માં ભારત નેતા બનશે. આધ્યા�ત,
સાંસ્�ૃિત, સામા�જક, રાજનૈિતક અને આિથ�ક - દર� ક �ૃષ્ટ�એ

ભાર, િવ��ુ ં ને�ૃત્વ

કરશે.
•

આવનાર �દવસોમાં આખાય િવ�ને પ્રશાંિતિનલયમમાં આવવાની ફરજ પડશે. સ
આવશે.

•

આપણે સૌ �ુટ્ટપત�ને મ�ુરાનગર� (�ૃષ્ણ જન્મ સ્થળ) બન�ું જોઇ�ું. બધે જ િવ
નકશાઓમાં �ુટ્ટપત�ને એમહત્ત્નાં સ્થાન- �ચહ્ન તર�ક� �ૂકશે.

(�ૂળ ટાંક�લાં અવતરણ માટ� પ્રકર- ૯, "સત્ય સાંઈ- �ુવણર્ �ુગનો ઉદય" એ �ૂઓ.)
આપણને શંકાઓ કરવાનો કોઈ અિધકાર નથી.
સત્ય�્ િશવ�્ �ુંદ� ્ (ભાગ ૪થામાં) પ્રોફ�સર કસ્�ુર� વણર ્વે છે ક� નાનક�ું
�ુટ્ટપત - તે� ું આન�લ્ડ �ૂલમેને એકવાર વણર્ન કર��ું ક� "પાષાણ�ુગથ ી  �ૂશ્ક�લીથી પા
િમિનટને �તર� " એમ કહ��.ું ફક્ત �દવ્ય ઈચ્છા ને સંકલ્પથી �, આધ્યા�ત્મક સ્વગર્
બદલાઈ ગ�ુ.ં સ્વામી �યાર� ૧૭ વષર્ની �મરના હતા ત્યાર� તેમણે લ�મૈય ા નનાં એક
� ૂ�ર�ને રહસ્ય કહ��ું ક� �ુટ્ટપત�માં �ૂબ જ સંખ્યામાં લોકો સ્વામીનાં દશર્ન માટ� �ુટ્
આવશે. લ�મૈયાએ � સાંભળ્�ું તેના પર તેને િવ�ાસ ન્હોતો બે, કારણ ક� તે સમયે આ�ું
કાંઈક બનશેની શ�તા જ તેને ન્હોતી લાગતી. (�ુજરાતી અ�ુવાદ કરનાર આ મનોરમા �યાર�
૧૯૬૫ માં નવેમ્બરમાં ક�ટ�ુંય કર� �ુટ્ટપત� ગયેલ. સ્વામીએ ઇન્ટરવ્�ુ આપવાની �ૃપા
ને તે વખતે ઝાડ�ઓ - ઝાંખરાં વચ્ચે ત્રણ રાત �ૂતેલ ને પ૩૦ વષર્ બાદ ફર�થી૨૦૦૧ માં
સ્વામીએ ને બોલાવી �ુટ્ટપત�ની વીઝીટ� ત્યાર�્ ગાર નીકળ� ગયેલા - આ '�ુદામા'
.

દ્વારકામાં �ાંથી આવી ગઈ ! મ.
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પણ �મ �મ સમય પસાર થતો ગયો તેમ તેમ મોટ� સંખ્યામાં લોકો (દ�શ િવદ� શથી) �ુટ્ટપત� આવતાં ગયાં ને પછ� લ�મૈયાને �ૂરથી જ ભગવાનની સહ�જ ઝાંખી કરતા
સંતોષ લેવો પડ્ડ, ત્યાર� લ�મૈયાને િવ�ાસ બેઠો ! માનવા લાગ્યો ભગવાન�ા એ વચનો
સ્વામીને તેમનાં ૬૫મા જન્મ�દવસે �હ�ર ક�ુ� ક� મફત �ચ�કત્સા સેવા મેળવવ
લોકોને માટ� એક સવર્શ્રેષ્ઠ �ુપર સ્પેિશયાલીટ� હોસ્પીટલ બનાવશે અને તે પણ પ્રથમ
ઓપર� શન, એક જ વષરમાં ત્યાં કરાશે. ને હો�સ્પટલતૈયાર થઈ જશે ! હો�સ્પટલ એક્સ િવશેષજ્ઞો અને બાબાના પોતાના સ્ટાફ મેમ્બરોએ પ્ર�ો કય આટલા મોટા, ભવ્, િવશાળ
કાયર્ માટ� પૈસા વગેર� �ાંથી આવશે ને આટલા �ૂંક સમયમાં બ�ું થશે ? શ� જ નથી, આ
હો�સ્પટલની ડ�ઝાઈન બનાવનાર આ�ક�ટ�ક્ટ ડૉ. ક�થ �ક્રચલોનાં ય મનમાં શંકા હતી. તમે
આ�યર્ થયે�ું ક� અમે�રકા �વા ટ�કનીકલી �ુિવકસીત દ�શમાં , આવી �ુપર સ્પિશયાલીટ�
હો�સ્પટલ સાત વષર્માં બાંધી ન શકાય ! તો પછ� સ્વામી ફક્ત છ મ�હનામાં હો�સ્પટલ ક�વી
તૈયાર કર� શકશે ? બધી શંકાઓથી ��ુ ં બન્�ું. �દવ્ય ઇચ્છા�ુસાર �બલ�ુલ બી� ,
સ્વામીના ૬૬મા જન્મ�દને ૨૨મી નવેમ્બર� એક નહ, ચાર ઓપન હાટર્ સ�ર� કરવા સાથે
હો�સ્પટલ�ું ઉ�્ ઘાટન થ�ું ! આવી �તનાં ક�ટલાય ચમત્કા�રક બનાવો સાંભળ્યા પછ� પ
.

આપણો સ્વભાવ શંકાઓ કર� છે. વાસ્તિવક ર�તે પ�ર�સ્થિત એટલી  વણસી ગઈ છે ક� સ્વયં
ભગવાનને પોતે આ સ્પષ્ટ કરવાની ફરજ પડ� છે ક� તેમનો દાવો કોઈ અિતશયો�ક્ત�ૂણર્
જ.
"�દવ્ય પ્રેમ સ્વ�પો ! �ું ક�ું �ં  અિતશયો�ક્ ન માનશો. મારામાં લેશમાત,
રિતભાર સ્વાથર્ નથી
- શ્રી સત્યસાંઈ સ્પી ભાગ - ૨૩, પ્રકર૩૪�ુ ં
સાંઈકથાઓએ આપણને બતાવ્�ું છે ક� � વાતો પહ�લાં અકળ ક� માન્યામાં પણ
આવે તેવી હતી તે પછ�થી સ્વામીની �દવ્ય ઈચ્છાથી સંકલ્પથી ઉત્�ૃષ્ટ ઉદાહરણના �પ
થઈ જતી હતી. � લોકોએ પહ�લા અિવ�ાસ કર� લો ક� માનવા તય
ૈ ાર ન્હોતા પછ� તે જ લોકોને
ુ યોગ્ય માનવા લાગ્યા. તેમાનાં મોટા ભાગનાં લોકો �ૂલ
તે જ વસ્�ુને ફક્ત અવતા- હ��થી
ગયા ક� આવી �તની વસ્ �ુઓની િવ�સનીયતા પ્રત્યે તેમનાં મનમાં શંકા હતી ! �મને
હ�ુ ં તેમને શરમ આવી અની 'અવતાર' પર શંકા લાવવા બદલ પસ્તાવો થયો અને પોતાની
અજ્ઞાનતા પર પસ્તા
�યાર� સ્વામી કાંઈ કહ�છે તે અવશ્, િન:સંદ�હ બનીને જ રહ� છે . ને તેમ બનશે જ
! આપણને તેનાં પર શંકા કરવાનો કોઈ અિધકાર જ નથી. ચાલો ! આપણે તેમને પ્રાથર્
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કર�એ ક� આટલી આ�યર્જનક વાતોની િવ�સનીયતા આત્મસત કરવાની આપણને �ુ�દ્ધ
િવવેક આપે. �મને શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારની સવર્શ�ક્તની સાથે 'પ્ર' થ�ુ ં અિનવાયર્
છે . ભલે આપણે આપણાં સા�ુ�હક �પથી તેમની ભવ્ય મ�હમા પર ધ્યાન આપી
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ભાગ - ર
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પ્રકર- પ :
સ્વામીનાં અવશ્ય �ુન:આગમનનાં સંક�તો..
સ્વામીએ �હર કર� � ું ક� તેમનાં ભૌિતક દ� હના, �વન સમયમાં જ, � ૃથ્વી પર પ્ર
અને શાંિતના એક નવા �ુગ�ું આગમન થશે �ને તેમણે ‘�ુવણર્�ુ’ કહ�લો છે .
“ક�ટલાય લોકો િવ�ાસ કરવામાં સંકોચ અ�ુભવે છે ક� (િવ�ની) પ�ર�સ્થિતમાં
�ુધારો થશે ને બધાં જ લોકો�ુ ં �વન આનંદમય થશે. અને �ુવણર્�ુગ આવશે ! �ુ ં તમને
ખાતર� આ�ુ ં �ં ક� આ ધમર્સ્વ, આ �દવ્યશર�ર� વ્યથર્ અવત ાર નથી લીધો ! સાર
માનવતા પર � સંકટ, �ૂશ્ક�લીઓ આવે છે તેના િનવારણમાં, તેમે િમટાવવામાં, અવશ્ય
સફળ થશે જ.”
- ૧૯૬૮માં ‘બાબા- સાંઈબાબા ધ હોલી મેન �ડ સાયકાયટ્ર�’, પાના નં. ૯૧
(આવનાર �ુવણર્�ુગની બાબત પર સ્વામીના વ�ુ અવતરણો માટ“શ્રી સત્ય સાંઈ �ુવણર્�ુ
ઉદય” નામ�ું પ્રકરણ �ૃપા કર� �ુઓ.
સ્વામીએ �ુવણર્�ુગ િવષે ક�ટલાંય �દવ્યપ્રવચનોમાં‘ઇન્ટરવ્�’માં િવસ્તારથી
તેની વાત કર� છે . તેમણે પોતાનાં ન�કનાં ભક્તોને આવનાર �ુવણર્�ુગ િવષે િવસભર�
વાતો કહ� છે . એક �બ્રટ�શ સાંઈભક્ત �ુક્સ રાલીએ સ્વામીના ક�ટલાક સંદ“સાંઈ મેસ�
ે સ
ફોર �ુ એન્ડ મ” નામનાં �ુસ્તકમાં સંગ્રહ કર�લા, ��ુ ં ચાર ભાગોમાં પ્રકાશન કરાયેલ છે
એમાંનો એક સંદ�શ કહ� છે :
“�ુવણર્�ુગના આગમનની ઘોષણા‘એક નવા આગમન દ્વા, એકાએક �ૂબ જ મોટા
પ�રવતર્ન સાથે થશે � વતર્માન અત્યંત અધમર્ને ઉખાડ�ને ફ�ક� દ�વાપયાર્પ્”
- ‘સાંઈ મેસે�સ ફોર �ુ એન્ડ મ’ ભાગ ૨ લ્�ુકાસ રાલી૧૯૮૮, પાના નં. ૭૦
અત્યાર �ુધી મ� �ટલાં �ુસ્તકો જોયાં , � ઉપર જણાવેલ વક્તવ્યોનો ઉલ્લેખ ક
છે તે પમાણે “નવા આગમન”નો અથર્ પ્રેમસાંઈ બાબાના આગમન સાથેનો છે. પરં�ુ સ્વા
પોતાનો દ� હ વહ�લો છોડ�ાને કારણે ઉપરોક્ત વક્તવ્ય એક નવો અથર્ લઈ લે છે. તેમાં સ્
� “નવા આગમન”ને િવષે સંક�ત આપતા હતા, તે �ુ ં તેમના બરાબર સત્યસાંઈ અવતારના
�પને માટ� જ હ�ું ? ખાસ કર�ને તેઓ સત્યસાંઈ અવતારમાં જ �ુવણર્�ુગ આવવાનો છે �ુ
� ૂચન છે ! મારા િવચારથી આ �ુગમાં �યાર� અધમર્ અને અસંવા�દતા અને અરાજકતા ચાર�ય
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બા�ુ ફ�લાઈ રહ�લ છે ત્યાર� મારા મત પ્રમાણે કોઈ �ૂબ જ િવશાળ સ્તર પરનો ચમત્ક
અરાજકતા ને અધમર્નો નાશ કર�ને લોકો�ું ધ્યાન ઈ�ર તરવાળ� શક� છે .
પ્રોફ�સર વી.ક�.ગોકાક અને �ણીતા પ્રિસદ્ધ ભારત, પ્રાધ્યાપક અને શ્ર
સાંઈ ઈન્સ્ટ�ટ�ુટ ઑફ હાયર લિન�ગનાં પહ�લા �ુલપિત હતા. તેમને સ્વામી સાથે ઘણાં
વ્ય�ક્તગત ઈન્ટરવ્�ુઝ મળ્યા હતા. તેમણે સ્વામી િવષે ક, અનેક �ુસ્તકો પણ લખ્યાં છે
તેમના �ુસ્તક“ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબ”માં ગોકાક કહ� છે ક� સત્ય સાંઈ અવતાર દરમ્યા
એક િવિશષ્ટ ખાસ સમય આવશે. �ને તેઓ“ઈ�રનો સમય” (પા�ુ ં ૫૪) કહ� છે . �ુ ં આ િવિશષ્ટ
સમય સત્ય સાંઈ �પ�ું �ુનરાગમનહોઈ શક� છે ? સ્વામીએ પણ સંક�ત કય છે ક� �ુવણર્�ુ,
� ૂત્રપાત એક બનાવ (ક� બનાવોની હારમાળાઓ) દ્વારા, � આખા ય િવ��ુ ં ધ્યાન તેમના
તરફ ખ�ચશે.
“�� ૃતતાનો �દવસ બ�ુ �ૂર નથી અને �યાર� તે સમય આવશે ત્યાર� ઈ�રની
સાચી શ�ક્ત�ું રહસ્ય બહાર પડશેઈ�રની સાવર્ભૌિતકતા�ું પટ�કરણ !!!
આ એક મહાન યાત્રાનો સંક�ત હશે ! અને � લોકો આ યાત્રાને માનવા તૈયાર
એવાઓને વીણી વીણીને, આ ક્ષણનાં પડકારને સ્વીકારવા તૈયાર નથી તેવાંય માનવા લાગશે
- ‘સાંઈ મેસે�સ ફોર �ુ એન્ડ મ’ ભાગ ૧ રાલી �ુકાસ ૧૯૮૫

એક ચમત્કાર થશ :
૨૪, એિપ્ર૨૦૧૧માં પોતાનો દ� હત્યાગ કરતાં પહ�લાં ભગવાને, ક�ન્ટન– ઓહાયો,
િનવાસી, અમે�રકાનાં એક ભક્ત સીમા �દવાનને ત્રણ પ્રેરણાત્મક સંદ�શાઓ આપેલા.
�દવાન�ું નામ ઘણાં ભક્તોમાં �ણી�ું છે. (આ અ�ુવાદક� તેમની �ુકલેટ‘સત્ય સાંઈ ચાલીસા�ું
�ુજરાતી ભાષાંતર છપાવેલ છે તે વાંચો.) કારણ ક� તેમનાં �ુસ્કો અને વીડ�ઓ + તેમને
સંદ�શાઓ બાબા તરફથી–દ્વા– મળે લા ‘સાંઈદશર્’ ભાગ ૩માં તે સાંઈભક્તોમાં િપ્રય છ
ઑગસ્ટ૧૯૯૦માં સ્વામીએ સીમા �દવાનને સ્વામીએ તેમનાં �ત:કરણમાં થવાનાં વાતાર્લાપો
ર� કૉડર્ કરતા જવાનો િનદ �શ કર�લ, �થી એક �દવસ માનવો માટ� તે બધા વાતાર્લાપો ઉપયોગી
થાય. એ ર�તે સીમા �દવાને તેમ�ું પહ�� ું �ુસ્તક“સાંઈ દશર્” લખવાની શ�ુઆત કર� લી. (�નો
�ગ્લીશમાંથી �ુજરાતીમાં અ�ુવાદ આ જ અ�ુવાદક� કય� છે. – પ્રકાશન કરાવ�ું બાબાન
ઈચ્છા !) સપ્ટ�મ્ ૧૯૯૭ દરમ્યાન સ્વામીએ આ સ્તકની પ્રત ૧૧ વખત આિશવાર્દ
આપેલાઅને બે વખત તેનાં પર િવ�ૂિતવષર્ણ ક�ુ� હ�ું ! તેમનાં �ુસ્ત “સાંઈ દશર્” �વો જ
સંદ�શ – � સંદ�શ બાબાએ પોતાનાં દ� હત્યાગ કરતાં પહ�લાં જ (�દવ્ય દશર્ન આપીને અ
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�ત:કરણ દ્વારા થયેલ સીમા �દવાન સાથેનાં વાતાર્લાપ) આપ્યો હતો. િવ�માં સાંઈભક્તો
માટ� આ�ાસન, સાંત્વના અને પ્રેરણાથી ભર�ૂર સ્રોત છે. તેમનાં પોતાનાં શબ્દો
સીમા

–

(સીમા

�દવાનને

મળે લ

સંદ�શાઓનો

એક

�શ

saidivineinspirations.blogspot.com માંથી સાભાર લીધેલ છે .) “ સ્વામીએ મનેતે સમયે
ત્રણ સંદ�શાઓ આપેલા“તમારા લોકો માટ�”, “બ�ું જ શ� છે .” “એક ચમત્કાર થવાનો છે” �
તેમના સ્વાસ્થ્યની બાબતે  છેલ્લો હોઈ શક� ! અને તે જ ક� તેમનાં ભક્તો માટ� હંમેશાં આ�ાસ
સાધન બનશે ! તેમણે મને એમ પણ � ૂચના આપેલી ક� ટ�ડ હ�ન્રી ને જોડ� (ક્લીવલેન,
ઓહાયોનાં શ્રી ટ�ડ હ�ન્રી એવા સેવામાંથી િન�ૃ� થયેલા છે. પત ્રકાર છે. તેઓ સ્વામીન
ભક્ત છે. તેમની પત્ની જોડ� સાથે તેમણે સાંઈભક્તોનાં ઘણાંય િવડ�યો ઇન્ટરવ્�ુઝ ત
વેબસાઈટ ‘souljourns.net’ પર મળ� શક� છે . ને તેમાં સીમા �દવાનને મળે લ સંદ�શાઓ�ુ ં
�પાંતર પણ મળે છે .) તેમના ત્રી� સંદ�શાનો વીડ�યો બના, તેવો િનદ�શ કર� લો.
“એક ચમત્કાર થશ” નામનો સંદ�શ સીમા �દવાનને સ્વામીએ પોતાનાં ભૌિતક દ� હ
ત્યાગતાં પહ�લા૨૩ એિપ્ર૨૦૧૧માં આપેલો. તે સંદ�શામાં સ્વામી કહ� છે :
“મારા િપ્રયજનો ! એક ચમત્કાર થવાનો છે.... ફક્ત �ુ તેનાં િવષે વધાર� સા�ું
��ું �ં.... જો તમે સમય વીતાવતાં રાહ જોઈ શકો અને સહનશીલ રહો; જો તમે થોડ� વ�ુ
રાહ જોઈ શકો...... �ટ�ું તમે િવચારો છો તેનાથી થોડ� વધાર� ત્યાર� મારા િપ્રય ! તમે
જોવાનાં છો (જોશો) � �ુ ં તમારા સાક્ષી બનવાને માટ� પ્રકટ કર�શ..... તમ�વવા માટ� .....
એક ચમત્કર થવાનો છે .... તેને માટ� તમે પ્રાથર્ના કર� ”
આ સંદ�શ િવષે સીમા �દવાન કહ� છે ક� : “એ પછ� શિનવારની સવાર� આ સંદ�શ
મારા ધ્યાનમાં આવ્યો..... એક ચમત્કાર થવાનો છ” તેમણે મને આ સંદ�શ બ્રાહ્મ�ુ�ૂતર્મ
આપેલો હતો, પરં � ુ સવારના નવ વાગતાં પહ�લાં કોઈનેય ન જણાવવા�ુ ં � ૂચન, તાક�દ કર�
હતી. રોક� દ�ધી હતી. ખર� ર�તે મ� તે સમયે એમ િવચા�ુ� હ� ુ ં ક� તેઓ ફર�થી શર�રમાં પ્રવેશશ
! સ્વામી તેમની વાતો�ું ક�ટલીકવાર સ્પષ્ટ વણર્ન કરતા નથી. પર ં�ુ એ ચો�સ કર� દ� છે
તેમ�ું કાયર્ �ૂ�ું થશે  !

(અ�ુવાદકની ટ�કા : તેમના દ્વારા વાતને સ્પષ્ટ નહ� કરવ

આપણને તેમની તે યોજના સાચી પડશે તેની � ૂવર્ �ણકાર� નથી મળતી. પરં�ુ આવી ર�તે
આપણને અસ્પષ્ટ �ણકાર� આપીને જ તેઓ વાતનો આભાસ કરાવી શક� , ક� િવ�નાં બધાં જ
કાય� તેમની યોજના પ્રણે જ થાય છે . અને તે ર�તે તેઓ તેમની �દવ્યતાનો પ�રચય કરાવી
દ� છે .)
��ું સીમા �દવાન જણાવે છે ક� તે સમયે તેમણે િવચા�ુ� હ�ુ ં ક� સ્વામી પોતે જ
પોતાને સ્વસ્થ સા� કર� દ�શે અન પાછા આવશે ! �મણે પણ એ સમયે આ સંદ�શો વાંચ્યો
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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તેમણે પણ િવચા�ુ� હ�ું ક� સ્વામીએ કહ��ું ક�‘એક ચમત્કાર થવાનો છ.’ તો પણ બી� �દવસે
તેમણે ભૌિતક શર�ર છોડ� દ��ું ! તો પછ� સ્વામી કયો ચમત્કાર થવાનો હતો તેનાં િવષે તે
કહ�તા હતા ?
પોતાનો દ� હ છોડ�ાનાં બી� �દવસે સ્વામીએ ૨૫ એિપ્ર ૨૦૧૧માં સીમાને એક
વ�ુ સંદ�શો આપ્ય, “�ુ ં �ાંય, કશેય ગયો નથી !” �ુદ્ધ મન અને પ્રેમ�ૂણર્ ત �દયથી
મને અવારનવાર (સમયે) મને પોકાર� શકો છો. ફક્ત તે ‘પોકાર’ જ (પ્રાથર્ના) તેની પિ
શ�ક્ત વડ� મને ફર�થી એક વખત સંસારને દશર્ન આપવાને માટ� પ્ર કટ કર� શક�. અને �ુ ં
એકવાર ફર�થી મારા ભયાર્ હાથો સાથે આવીશ. તમાર� મારા શબ્દો પર ભરોસો કરવો પડશ
કારણ ક� �ુ ં � કાંઈ ક�ું �ં, ક�ુ ં �ં તે કદ�પણ ન�ા�ુ ં જ�ુ ં નથી. �ુ ં � કાંઈ જ�ુ ં �ં તે સત્ય જ
બની �ય છે . મને હંમેશા યાદ કરો, મા�ું હંમેશ સ્મરણ કર, ધ્યાન રાખો ક� �ું તમાર� સામે જ
�ં. તમાર� �તને લાગણીઓથી, ભાવનાઓથી �ુક્ત કર� લો અને મારા આવવાની રાહ�ુઓ.”
આ સંદ�શાઓમાં સ્વામી કહ� છે ક� તેઓ આ િવ�માં ફર�થી �ૃશ્યમાન પ્રકટ થશે. ત
પ્રેમસાંઈના આગમન�પે સમ� શકાય ! પરં�ુ તેઓ પાછા આવવાનાં વણર્ન કરવા મા
“સંસારમાં ફર�થી �ૃશ્યમાન થવાન” અ�ભવ્ય�ક્તનો ઉપયોગ શા માટ� કર� છ? ( આ િવષે એક
બી�ુ ં પ્રકર “આકાશમાં એક �દવ્ દશર્ન ?”માં િવગતે ચચાર્ કર��ું.) જો આપણે આ સંદ�શને
પહ�લાનાં સંદ�શ સાથે જોડ�એ ને જોઈએ તો આપણને એવા ‘એક ઝ�મતા ચમત્કારન
(આવવાવાળા ચમત્કારનો) સંક�ત મળે છે. � ચમત્કાર િવષે આપણે વાત કરતા હતા તે પ્
સાંઈબાબાના આગમનનો ન હોઈ શક� કારણ ક� તેમનો તો અવતાર થવાનો જ છે અને
પ્રેમસાંઈની રાહ તો જોવાય જ છે. આ કારણ છે ક “તમાર� મારા શબ્દો પર િવ�ાસ કરવો
જોઈએ કારણ ક� મા�ું કહ�� ું કદ� વ્યથર્ જ�ું નથ”
“�ુ ં � કાંઈ ક�ુ ં �ં તે સત્ય બની �ય છે” �વાં કથનોને પ્રેમ સાંઈબાબાના આગમન
સાથે જ જોડ� શકાય. આ શ્રી.સત્ય સાંઈ અવતાર સ્વ�પ માટ� જ હતાં � આપણને છોડ
સમય પહ�લાં જ ”છોડ� ગયા !” એટલે યોગ્ય સમયે મળે�ું આ આ�ાસ, તેમનાં જ શ્રી સત
સાંઈ અવતાર સ્વ�પ�ું જ‘�ુનરાગમન’ – પાછા આવવા સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે .
“�ુ ં � કાંઈ ક�ુ ં �ં તે સત્ય બની �ય છે” �વા કથનોને પ્રેમ સાંઈબાબાના આગમ
સાથે ન જોડ� શકાય. આ શ્. સત્ય સાંઈ અવતાર સ્વ�પ માટ� જ હતાં � આપણને છોડ�ન
સમય પહ�લાં જ “છોડ� ગયા !” એટલે યોગ્ય સમયે મળે�ું આ આ�ાસ, તેમનાં જ શ્રી સત
સાંઈ અવતાર સ્વ�પ�ું જ ‘�ુનરાગમન’ – પાછા આવવા સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે . તો પણ
સ્વામી કહ� છે ક, “�ટ�ું તમે િવચારો છો, તેનાંથી થોડા વધાર� રોકાવ ! (હોલ્ડ ઓન !, એટલે
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તેમની તરત જ ‘પાછા’ ફરવાની શ�તાને નકાર� શકાય છે . અને બી� સંક�તોની �ુ�ષ્ટ કર છે
ક� � તેમનાં ‘અવશ્ય પાછા ફરવાન’ વાત આ �ુસ્તકમાં ર�ૂ કર�લ છે.

ભક્તોનાં સ્વપ :
સ્વામી િવષેનાં સ્વપ્નો પણ સ્વામીની ઈચ્છાથી જ આ. આ સ્વપ્નો વાસ્ત,
સાચા હોય છે . અને ભક્તોને એક સ્પષ્ટ સંક�ત આપે છ
(......) “સ્વામી�ું સ્વપ્નમાં આવ�ું �ૂબ �ુભદાયક હોય છે . (......) � કાંઈ
તમાર� �દર છે , સ્વપ્નો તે�ું પ્રિત, પ્રિત�ક્રયા અને પ્રિતધ્વિન છે ! પરં�ુ � સ
સ્વામી આવે છે તેવા સ્વપ્ન પર આ િનયમ નથી લા�ુ પડતો. સ્વામી સ્વપ્નમાં ત્યાર�
�યાર� તેઓ ઈચ્છે છે ! તમે �યાર� ઈચ્છો ત્યાર� ન!”
- શ્રી સત્યસાંઈ સ્પી ભાગ - ૩૧, પ્રકર૪૪
“� સ્વપ્નો માર� ઈચ્છાથી આવે છે તે અત્યંત સ્પષ્ટ હોય છે અને કોઈ ભ્રમ ક
શંકા �ુશકં ા નથી હોતાં. �ુ ં તમારા �ુધી આ�ુ ં �ં તે તમને સીધે સી�ું જણા�ું �ં ક� �ુ ં �ુ ં ઈચ્�ં �ં.
- શ્રી સત્યસાંઈ સ્પી ભાગ - ૩૧, પ્રકર૪૪
સ્વામીના

ભૌિતક દ�હત્યાગ પ, ક�ટલાક મ�હનાઓ બાદ, શ્રી સત્ય સાંઈ ઉ

િશક્ષણ સંસ્થાના �ુદ્દનહલ્લી ક�મ્પસના અત્યારના . બી.એન.નરિસ�હ�ૂિત�ને (‘શ્રી સત
સાંઈબાબા�ું સા�ું �વનચ�રત’

- સત્ય�્ િશવ�્ �ુંદર�્ – ભાગ ૫ અને ૬નાં લેખક) એક

સ્વપ્ન આવ્�ું. �માં સ્વામીએ તેમને �ુદ્દનહલ્લી ક�મ્પ્સ માટ� એક િવગતે િન
સ્વામીએ સ્વપ્નમાં ક�ું : �હલટોપ �બ�લ્ડ�ગને આ  � ુ�ુ�ૂ�ણ�(૧૫ �ુલાઈ ૨૦૧૧)
મારા આગમન પહ�લાં મારા રહ�વા માટ� તૈયાર કરાવો. �ુ�ુ� ૂ�ણ�માએ �ુ ં ત્યાં પ્રવેશ કર�શ અ
સ્થાયી – કાયમી ત્યાં રહ�શ. �ુ ં ત્યાંથી �ુદા �ુદા સ્થળોએ શ ને પાછો આવીશ. પરં � ુ �ુ ં
હંમેશાં અહ� રહ�શ.” સ્વામીએ ઉલ્લેખ કય� છે ક� તેઓ પ્રકટ, દ� ખા દ� શે.
સ્વામીએ પા�ં ક�ું :“ને� ુ અ�ાડ�વસ્તા�ુ અ�ડ કન બ�ુતા�” ( �ુ ં ત્યાં આવીશ
અને ત્યાં મને જોઈ પણ શકાશે. )
તેમનાં સ્વપ્નમાં સ્વામીના ઉપરોક્ત વક્તવ્ય પર શ્રી નરિસ�હા�ૂિત� વ�ુ પ્
છે ને વણર્ન કર� છે :
“તેઓ કોને દશર્ન દ�શે અને કોને નહ� તે તેમની મ�ુર ઈચ્છા પર િનભર્ર કર� છે
એક સમય હતો �યાર� તેઓ પાત-�ુપાત્ર બધાંન ‘જથ્થાબં’ દશર્ન આપતા હતા. આ તક
૨૪મી એિપ્ર૨૦૧૧થી ખતમ થઈ ગઈ. આપણામાંના � લોકો �ૃપાપાત્ર હશે તેમને જ દશર
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મળશે. તેમની ઈચ્છા થતાં તેમને સાક્ષાત ભૌિતક સ્વ�પમાં પણ જોઈ શકાશે. કારણ ક�
પાછલા લગભગ ૪૬ વષ�થી તેમની સાથે જોડાયેલો �ં. તેમનો કોઈપણ શબ્, �ાર� ય અસત્ય
(ખોટો) થયો નથી. મને સં� ૂણર્ િવ�ાસ છે ક� આપણેએક ને એક �દવસ તેમનાં દશર્ન અવશ્
કર��ુ.ં
શ્રી સત્ય સાંઈ �ુિનવિસના પહ�લાના વાઈસચાન્સેલર - ઉપ�ુલપિત ડૉ.શ્રી ક�
હ�ુમન્થપ્પાએ તેમના �ુસ્ “શ્રી સત્ય સાંઈબાબા એક �ુગાવ”માં તેમના એ સ્વપ્ન�ુ
િવગતે વણર્ન ક�ુ� છે ક� �માં સ્વામીએ �ુટ્ટપત��ું ભિવષ્ય ક�ું “ફ�ુચર િવઝન ઑફ
�ુટપત�” નામનાં પ્રકરણમાં ડૉ. હ�ુમન્થપ્પા સમ�વે છે (પાના૧૬૫ - ૧૬૬) : એક �દવસ
મારા સ્વપ્નમાં સ્વામી સમ�વવા લાગ્યા ક� ભિવષ્યમાં �ુટ્ટપત� ક��ું હશે ! તેઓ મને
સ્થાન લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેમેણે મને એક એક કર�ને અત્યં મહત્ત્ � ૂણર્ િવકાસ કય�
બતાવવાં શ� કયા�. સ્વામી પોતાના વતર્મા િનવાસસ્થાનથી �ચત્રાવતી નદ�ના સામળા
પહાડ પર એક ભવ્ય ભવનમાં સ્થાનાંતર થઈ �ય અને એ બધ મહત્ત્ ની ચીજોમાં� ુ ં એક
હ�ું ક� �ને મ� જો�ુ ં હ�.ું એ પહાડ� પરની ચાર� તરફ એક �ચી �દવાલ બની રહ� છે (......)
અને આ�ું કમ્પાઉન્ડ સશ� સેનાઓ દ્વારા �ુર�ક્ષ

સ્વપ્નમાંના ક�ટલા �ુદ્દ•

�ુદા �ુદા દ� શના લોકોએ �ુટ્ટપત�ની ચાર�ય બા�ુએ કૉલોનીઓ બનાવી લીધી છે
સ્વામી એ પહાડ� પરથી નીચે આવશે અને પોતાને ક�ટલાય સ્વ�પોમાં િવભક્ત ક
લેશે અને એ કૉલોનીઓમાં એક� સાથે બધાં સ્વ�પોએ(મા) દશર્ન આપવા જશે

•

સ્વામી પોતાને સ�કડો બાબાઓમાં પ�રવિત�ત કરશે અને ત્યેક દ�શનાં દર�ક સાંઈ
સ�ટરમાં દશર્ન આપશે.

•

અત્યન્ત આ�ુિનક સગવડો સાથે �ુટ્ટપત� એક �વંત અને સ�ૃધ્ધ નગરમાં િ
ર�ું છે , એટ�ું િવશાળ ક� �ણે ન્�ૂયૉકર્ શહ !

•

ફક્ત થડા �ૂંટ�લા ભક્તો જ સ્વામીને મળશકશે.

•

ભિવષ્યમાં સ્વામીની એક ઝાંખી કરવી પણ �ુશ્કબનશે.
ડૉ. ક�. હ�ુમન્થપ્પા એક અ�દ્, િવરલ િવદ્વાન હતા. તેમને સ્વામી અ�્ �ૂત
.

અ�ુભવો થયા હતા. જણાવેલા �ુસ્તકમાં તેમણે વણર્ન ક�ુ� છે ક� ક�વી ર�તસ્વપ્નોનમાધ્ય
દ્વારા સ્વામીએ તેમનાં �વનનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં માગર્દશર્ન આપ્�ું હ�ું. ખર� ર�તે તો
સ્વામીએ પોતે પણ હ�ુમન્થપ્પાનાં સ્વપ્‘પ્રામા�’ કહ્યાં છે. (પા�ુ– ૮) રસમય હક�કત
એ છે ક� ૭ માચર્૨૦૦૮નાં મહા િશવરાત્રી પર સ્વામીએ પોતે જ આ �ુસ્તક�ું અનાકર� � ું
એટલે સ્વામીના �ુનરાગમન
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

ભિવષ્યમાં ઉપરોક્ત �ૃશ્ય સાકાર થ�ું દ�ખાય છે. સ્વા
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ભૌિતક�પના જતાં પહ�લાં, સ્વામીના ભક્તો ભિવષ્યમાં આવી �તનાં પ�રવતર્ન થવાની કલ
સહજતાથી કર� શકતાં હતાં. પરં � ુ હવે આવા સ્વપ્નોને ફક્ત કાલ્પિનક માન�ું યોગ્ય ગ?
પરં � ુ સ્વમીના સ્વપ્નો ભક્તોની કલ્પના માત્રથી જ ઉત્પ� નથી થતાં કારણ ક� સ્વામી ક
“�યાર� �ુ ં કોઈ વ્ય�ક્તના સ્વપ્નમાં આ�ું �ં ત્યાર� તે વ્ય�ક્તને કાંઈક િવશે
કરવા માટ� આ�ુ ં �ં. આ એક ફક્ત સ્વપ્ન નથી ક�સામાન્ય ર�તે સમ�ય છે. એ�ું ન િવચારો
ક� આ બનાવો � તમે પોતાનાં સ્વપ્નમાં અ�ુભવો છો. તે તમાર� કલ્પનાની ઉડાન !”
- સત્ય�્ િશવ�્ �ુંદર�્– ભાગ ૪ પાના નં ૧૦૦
સ્વામીની �ૃપાથી મને એવા ક�ટલાય સાંઈભક્તોનાં અ�ુભવો સાંભળવા�ું સદભાગ
મળ્�ું છે. �મને માર� �મ જ સ્વામીનાં ‘પાછા’ આવવામાં શ્રદ ્ધ, િવ�ાસ છે . તેમાનાં
ક�ટલાકને એવો િવ�ાસ છે ક� સ્વામી પહ�લાની �મ નહ� રહ� ! તે બધાં માને છે ક� �ૂબ જ મોટા
પર ચમત્કાર કરશે અને તેમની ‘હાજર�’ ઉપ�સ્થિત ક� “�દવ્ય દશર” મોટ� સંખ્યામાં લોકોને
િવ�નાં અનેક સ્થળોએ આપશે. થોડ ભક્તોને તો સ્વામીના �ુન: પ્રકટ થયાનાં ય સ્
આવ્યાં છે !
સ્વામીના‘પાછા’ આવવા િવષે મને � �ણકાર� છે તે બધામાંથી �ૂબ જ �ણકાર�
આપ�ું સ્વપ્ન છે. શ્રી હાયેરો બોરહાસ�ું છે. હાયરો એ વેને�એલાછે . અને ૧૯૮૮ની સાલથી
સાંઈભક્ત છે. સાંઈશરણમાં આવેલા છે. તેઓ ઓરલાન્ડ, કોલં�બયા અને મે�ક્સકો અને
વેને�એલાના સાંઈ સેન્ટરોમાં �ુદા �ુદા હોદ્દાઓ પર રહ�ને સ�ક્રય સભ્ય રહ્યા છે. ત
વખત પ્રશાંિતિનલયમની યાત્રા કર� �ૂ�ા ૧૯૯૭ – ૧૯૯૮માં એક ઈન્ટરવ્�ુ દરમ્ય
સ્વામીના આદ�શથી તેઓ એક વષર્ �ુધી આશ્રમમાં રહ� �ૂ�ા છે. હાલમાં તેઓ બોગ
કોલં�બયા રહ� છે .
૨૯મી એિપ્ર ૨૦૧૧માં તેમને એક �ુદર
ં
સ્વપ્ન આવ્�ું હ�ું �માં સ્વા
ઈન્ટરવ્�ુ આપી તેમાં આદ�આપ્યો હતો ક� તેમના �વા જ સાંઈભક્તોને�ણ કર� ક� માનવ
ઇિતહાસમાં સૌથી અલૌ�કક સમય જલ્દ� જ આવવાનો છે. તેમના �ૂળ સ્પેનીશ (શ્રી હાયે
બોરહાસની અ�ુમિતથી અહ� પ્રકાિશત કર�લ છે. તેમના �ૂળ સ્પેનીશ િવવરણ અ�ુવાદ શ્ર
હાયેરો અને લેખક, બંનેની િમત્ર આ �ડયાઝ િવઆનાની મદદથી તૈયાર કર� લ છે .) િવવરણનાં
અ�ુવાદનો સારાંશ આ �તનો છે :
ગઈ રાત્, ઘર� પહ�ચતા પહ�લા �ું થવા�ુ ં છે તેને માટ� તૈયાર રહ�વા સ્વામીના
અવાજનો આભાસ થવા લાગ્યો ! તે અવાજ મને �ૂછ�ા કરતો હતો ક� �ું તમે તૈયાર છ ? પછ�
આ અવાજ વ�ુ ને વ�ુ તીવ્ર થતો જતો હતો �થી શ�માં �ું �ૂબ ગભરાઈ ગયો. �ું ઘર
પહ�ચવા ન્હોતો માંગતો કારણ ક� �ું �ણતો ન્હોતો ક� પ્ર�નો જવાબ �ુ ં �ું ને કઈ ર�તે આ�ું !
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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સ્વામીને કહ� રહ્યો હતો ક� તેમના �ુત્ર તર�ક� �ું તેમની સં �ૂણર્ �ુરક્ષા ને ત્ર �ં. �ુ
એમને માટ� હંમેશ તય
ૈ ાર �ં. અને મારા પ્યારા િપતા અને ઈ�રના �પમાં તેમનો મારા ર
િવ�ાસ હંમેશાં માર� રક્ષા કરતરહ�શે. આમ કહ�તાં કહ�તાં મ� ગાયત્રીમંત્રનો �પ શ� કર� ,
પરં � ુ અવાજ પણ વ�ુ ને વ�ુ તીવ્ર બનતો જતો હતો. ત્યાર� �ું સમ� ગયો ક� અવાજ મને
કોઈ મહાન અને િવિશષ્ટ વાત માટ� તૈયાર કર� રહ્યો છ
ઘર� પહ�ચ્યા પછ, � ૂતા પહ�લાં � સામાન્ય ર�તે �ું કામ કરતો હતો એવી જ ર�તે
મ� કામ કર�ું શ� કર� દ��ુ.ં �ૂબ જ થાક લાગ્યો હોવાથી �ું વ�ુ કામ ન કર� શ�ો અને
ગાયત્રીમંત્ર જપતાં જપતાં �ૂઈ ગયો. ત સ્પષ્ટ સ્વપ્નમાં સ્વામી માર� પાસે.
સ્વપ્નમાં �ું મારા સત્ય સાંઈ બાલ િવકાસના બાળકો સાથે હતો. તેમાનો એક નારદ નામ
બાળક સ્વામીના કહ�વા પ્રમાણે તે મહાન ઋિષ નારદનો વંશજ હતો. ત્યાર� સ્વામી અમાર�
અભય �ુદ્રામાં આવ. તેઓ �ૂબ જ �ુદર
ં
અને �ુવાન દ� ખાતા હતા. તેમણે અમને
પાદનમસ્કર આપ્યા. તે અત્યંત આ�યર્જનકલો �ડો અને ગહન અ�ુભવ હતો ક� મને
લાગ્�ું ક� સ્વામી સાચ્ચે જ ત્યાં હતા ! એટ�ું બ�ું સા�ું હ�ું ક� મને લાગ્�ું ક� મ� તેમના ભ
શર�રનો સ્પશર્ કર�લો. સ્વામીએ મને ક�ું ક� સાચ્ચે જ તિવત છે અને તેમણે તેમ�ુ ં ભૌિતક
શર�ર છોડ�ું નથી. �વો તેમણે મને ગળે લગાવ્યો ક� માર� �ખમાંથી ��ુવહ�વા માંડ�ાં.
પછ� સ્વામએ મારો હાથ પકડ�ો ને મને ઈન્ટરવ્�ુ �મમાં લઈ ગયા. �વા અમ
�મમાં ગયા ક� સ્વામીએ મને �ૂછ�ું “�ુ ં તમે તય
ૈ ાર છો ?” અને કહ�વા માંડ�ા : “હવે સમય
આવી ગયો છે અને મને તાર� જ�ુર છે . �ુ ં � ક�ુ ં �ં તે કરવા તૈયાર થઈ �વ.” �ુ ં એટલો
આનં�દત હતો ક� પહ�લા �ાર� ય આવો અ�ુભવ ન્હોતો કય� ! અત્યંત અવણર્નીય અ�ુભવ !
સ્વામીને ક�ું :“મા�ું શર�ર ને મન તમા�ું છે . તે બંને તમને સમ�ુ� �ં.” મારા હાથ ફ�લાવતાં મ�
તેમને ક�ું ક� આ હાથ તમારા છે અને મા�ું શર�ર પણ તમા�ું છે . તેઓ �મ ઈચ્છે તેમ તેનો
ઉપયોગ કર� શક� છે . મ� તેમને પ્રાથર્ના કર� ક� તેઓ હંમેશાં મને તે (ર�યા�લટ�) ચૈતન્યાવસ્થ
રાખે, �યાં મારા સ્વામી અને મારામાં �બલ�ુલ ભેદ નથી રહ�તો. સંતોષ અને આનદની એ
અવસ્થાની સાથે એ સત્ય પ્રત્યે સ્થાયી �પથી ચૈતન્યમાં આવ્યા િવના �ું િનદ્રાવસ્
જવા ન્હોતો માંગતો. તેમણે મને ક�ું : “ઓ મારા િપ્રય દ�કરા ! માર� �ું (મારા કાય� માટ�
જોઈએ છે .” તેથી મ� હા પાડ� અને સ્પષ્ટતા કરવા �ૂછ�ું ક� તેમની �ું ઈચ્છા ? તેના
જવાબમાં તેમણે તેમના મ�ુર હાસ્યથી મને �દવ્ય પ્રકાશથી મારા સારાય અ�સ્તત્વને ભર� દ
તે પછ� તેઓ મને માર� બહ�ન કૉરાનાં દ� વસ્થાનમાં લઈ ગયા... ત્યા ં એક ર
(સાદડ�) છે �ના પર બેસી કૉરા ધ્યાન ધર� છે.... �દર ગયા પછ� પોતે ભગવાન રામના
સ્વ�પમાં બદલાઈ ગયા. તેમણે ક�ું મને ક� આ સ્થાન ઈ�રનાં નામ અને પ્રેમથી ભર�ૂર
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સ્વામીએ મને ક�ુંકૉરા એક મહાન ભક્ત હતી તે હંમેશાંતેમનાં જ �પ કરતી રહ�તી હતી ને
ધ્યાનમાં મગ્ન બની રહ�તી હતી. દ�વસ્થા ચાર� ય બા�ુ ફરતાં સ્વામીઆનંદમાં તાંડવ ��ુ ં
� ૃત્ય કરવા લાગ્યા. તેમની �ખોમાંથી આનંદનાં ��ુ વહ� રહ્યા હતા. અને તેજ પ્રક
ચમકતાં પરમ આનંદ છલકાવી રહ્યા હતા. મને કહ� રહ્યા હતા“ભગવાન રામ�ુ ં નામ અહ�
સવર્ત્ર જ વ્યાપે�ુ, કૉરો એક મહાન ભક્ત છે અને તેન �ૂબ જ પ્રે – સ્નેહ મળે છે”
આનંદની આ અવસ્થામાં  �ૃત્ય �ૂ�ું થયા પછ� ફર�થ‘બાબા’માં બદલાઈ ગયા અને મને ક�ું ક�
“�ુ ં ઈ�ર �ં. સાથે સાથે બધાં જ નામો ને સ્વ�પો પણ �ું જ �ં!”
અમે પાછા ઈન્ટરવ્�ુ �મમાં આવી ગયા. બાબાએ સમ�વ્�ું ક� પિવત્ર �દય
ભક્ત �યર� ભગવાન�ું નામ લે છે તો �દવ્યત્ત્વ પ્રકટ થઈ , અને કૉરો ભગવાનમાં જ
લીન રહ�તી ભક્ત હત, તેમ�ું નામ જ જપતી રહ�તી.
આવી �ત�ું સમપર્ણ મને િપ્રય, �ખોમાં ��ુઓ સાથે તેમણે ક�ું ક� આ�ુ ં જ
બધા ભક્તોએ કર�ું જોઈએ. આવી �તની ભ�ક્ત મને સ્પશ� છેપછ� પોતાની વાત પર ભાર
દ� તાં તેમણે મને ક�ુ,ં આપણે સૌ માનવી ઈિતહાસના અસાધારણ બનાવનાં સાક્ષી બની�ું
આ�ું જલ્દ� બનવા�ું છે. અને સ્વામીની શ�ક્ત અને ક�િત� એવી ર�તે પ્રકટ થશે ક�
�ાર� ય જોઈ નહ� ક� કલ્પી ય હો ! આ સમય ન�ક આવી રહ્યો છે.
સ્વામીએ મને ક�ુ : “મારા ભક્તોએ સ્વપ્નમાંથી �ગ�ું જોઈ ‘�ુ ં શર�ર ક�
ઈ�ર�ું એક ક� બી�ુ ં સ્વ�પ નથ, પણ બધાં જ નામો અને બધાં જ સ્વ�પો �ં’ એવા અનંત
અને અપર�િમત ઈ�રને કોઈ એક નામ ક� એક સ્વ�પમાં – આકારમાં ક�વી ર�તે સીિમતકર�
શકાય ક� બાંધી શકાય ! એ�ુ ં ક�વી ર�તે કહ� શકાય ક� �ુ ં આનંદની કોઈ અવસ્થા મેળવી લ� �ં
! ક� �ુ ં સમાિધ ક� મહાસમાિધમાં �ં ! પણ �ુ ં ઈ�ર �ં તેથી હંમેશાં પરમાનંદ (બ્લીસ)માં જ ર�ું
�ં. અને વાસ્તવમાં �ુ પોતે જ પરમાનંદ �ં. �ું તો એ જ �ં ક� તમે હંમેશાં શોધી રહ્યાં છો. બ
જ �ુશીઓ, આનંદો અને પરમાનંદ�ુ ં �ૂળ પણ �ુ ં જ �ં.”
“હ� ભક્તો �ગો ! �ગો! �ગો !..... �સમયની મહાન ઋિષઓ અને સાધકો રાહ
જોઈ રહ્યા છે.... તે જલ્આવે છે ! �ુ ં કોણ �ં ? મારા સવર્જ્ઞ હોવાની સાચી વાસ્તિવકતા
મહાનતા, ભવ્યતા અને મ�હમા �ણ, ઓળખો અને પોતાની �તને તે અસાધારણ ક્ષણને માટ
તૈયાર કર� લ્ય, � આવવાની છે ...... �યાર� �ુ ં એવી ર�તે પાછો આવીશ તે તમે કલ્પી પણ
શકશો નહ� ! મારા પર શ્રદ્ધા રાખો. સં�ૂણર્ શ્રદ્ધા રાખો અને સં�ૂણર્ િવ�ાસ રાખો ! જલ
મ�હમા અને મહાનતાને બધાં ઓળખી જશે.”
“હવે તમે સંસારમાં ફર� ફર�ને મારો સંદ�શ ફ�લાવો ! બધાને તૈયાર થવા કહો. આ
એક �ૂબ જ મહત્ત્વનો સમય અને મહાન અવસર છે. માનવીય ઇિતહાસમાં કાંઈક �ૂબ જ
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મહત્ત્વ�ૂણર્ બનવા�ું ” સ્વામીએ પોતાની વાત �ૂર� કર� અને મને આવજો ક�ુ; મ� તેમને
�ખમાં ��ુ સાથે તેમની વાત સાંભળ�ને �ૂબ ક�ું ક� ન �ઓ ને મને આ માયા- સંસારમાં
પાછો ન છોડો, તેવી પ્રાથર્ના કર�. મ� તેમને કર� ક� મા�ું મન શા�તમાં જ રહ� અને માર� બ
સાધારણ જ��રયાતો પર ધ્યાન રાખે કારણ ક� મારા હાથોનો તેમની સેવા માટ� જ ઉપયોગ
કરાશે. હ� સ્વામી ! મને હંમેશાં આ પ્રસ�તા અને પરમાનંદમાં રહ�વા દો ! સ્વામી તમે જ ક
છો ! ધીર� થી હાથ હલાવી, તેમને મ� આવજો ક�ુ.ં �ુ ં પ્ર, પ્રસ�તા અને આનંદના ��ુઓમાં
ભ��ઈ રહ્યો હતો. હ� મારા િપ્રય ભગવાન ! �ું તેમને ક�ટલો પ્રેમ ક�ું �ં !
શ્ હાયરો બોરહાસ�ું સ્વપ્ન એક �ુંદર બનાવનાં આગમનનો સંક�ત કર� છે. ક�ટલા
સાંઈભક્તોએ તેમનાં સ્વપ્નોની િવગતોને માર� સાથે સહભા (Share) બનાવી છે . �
સ્વપ્નોમાં સ્વામીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્�ું ‘તેઓ�ુ’ં ભૌિતક �પે �ુન: આગમન થવાના સંક�ત
આપેલ છે . તો પણ સ્વામીના  સ્વપ્નો વ્ય�ક્તગત ર�તે ભક્તોને એક એક પ્રકારનાં છ
િવગતો�ું પ્રકાશન નથી ક�ુ�. �ૂંકમાં આ બધ, આ િવષેનાં સ્વપ્નો ભક્તોને આવેલાં છે.
સ્વામી ભૌિતક �પે પાછા અવવા િવષેનો જ સંક�ત આપેલ છે. ક�ટલાક ભક્તોએ આ�યર્�ૂણર્ ર
એક �વાં જ સ્વપ્નો જોયાં. તે પ્નોમાં �ુિનયાનાં અનેક ભાગોના લોકો દાવો કર� છે ક� તેમને
સ્વામી એક જ સમયે અનેક જગ્યાઓએ પ્રકટ થઈ �દવ્યદશર્ન આપેલા છે. �ું ધાિમ�કગ્
ઉલ્લેખાયેલ આવા પ્રકારની રોમાંચકાર� ભિવષ્યવાણીઓનાં સંપકર્માં આવ્યો �ં એ�ું
આગળના પ્રકરણમાં ક�ુ� છે
સ્વામી પસે આપણા સૌ માટ� �ુ ં છે તે તો ફક્ત સમય જ બતાવી શકશે. પરં�ુ
�ુદા�ુદા ભક્તોનાં સ્વપ્નો ને અ�ુભવોનાં આધાર� ચો�સપણે ખાતર� થાય છે ક� આપણે ક�
�ૂબ જ અ�્ �ૂત જોવાનાં છ�એ.
.
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પ્રકર– ૬
અ�્ � ૂત નાડ�ગ્રં :
.

નાડ�ગ્રંથો ભારતીય ઋિષઓ દ્વારા હ�રો વષર્ તાડપત્ર પર લખાયેલા ધાિમ�
ગ્રંથો છે. તેમનાં મોટાભાગના પ્રાચીન તાિમલ ભાષામાં કાવ્યાત્મક છંદોમાં લખાયેલ
માનવતાના કલ્યાણ અને ધમર્ની રક્ષાને માટ� આ મહાન ઋિષઓએ તે બધા ગ્રંથો લખ્યા
ઋિષઓએ અસંખ્ય લોકોની વ્ય�ક્તગત િવશેષ, કૌ�ું�બક ઇિતહાસ, આધ્યા�ત્મકવનની
સાથોસાથ તેમની આ�િવકાની ભિવષ્યવાણીઓ પણ કર�લી છે. તાિમલમાં ‘નાડ�’નો અથર્ છે.
‘શોધમાં’. આ નાડ�ઓમાં પ્રતક વ્ય�ક્તને માટ� � ભિવષ્યવાણીઓ લખી છે તેની બાબતો વાં
શકાશે. એ�ુ ં એટલે છે ક� આ ગ્રંથોમાં તે બધાં િવિશષ્ટ લોકોની આવા મહાન સંતો દ્
અપાયેલી એવી અ�દ્વતીય ભિવષ્યવાણીઓ છે ક� તે તેમનાં કોઈ ખાસ સમયમાં તેને શોધત
શોધતાં તેમના �ુધી પહ�ચી શકશે. આ ભિવષ્યવાણીઓ કરવાવાળા ઋિષઓની એવી તો
અિત�દ્રીય �ૃ�ષ્ટ તેમને પ્રાપ્ત થયેલી ક� તેમણે માનવતા�ું આ�ું ય ભાિવ બરાબર ચોકસાઈ
ભાખે�.ું ભારતના ક�ટલાક ભાગોનાં ક�ટલાક િવદ્વાનોની પાસે (�ુર�ક્ષત) અનેક નાડ�ગ
(તાડપત્રો) છે. એમાંનાં ક�ટલાંક તાડપત્ર ગ્રંથોને લગભગ હ�રો વષર્ �ૂવ� ચૌલ
સમયમાં (માનક� �ૃત) વ્યવ�સ્થત અને વગ�કરણ ક�ુ� હ�ું. ક�ટલાક નાડ�ગ્રંથો તેના રચિ
ઋિષઓનાં નામો સ�હત, નામ પર આધા�રત મેળવાય છે . �મ ક� અગસ્ત્યના, �ુકનાડ�,
બ્રહ્મા, કૌિશકનાડ�, �ૃ�ુનાડ� વગેર�. ફક્ત થોડા જ એવા નાડ�ગ્રંથ વાંચનાર છ ે.
નાડ�ગ્રંથોમાં લખેલી કાવ્યાત્મક ભાષાને સાચી ર�તે લખેલી વાંચી શક�

સત્યસાંઈ અવતાર િવષે નાડ�ઓમાં આગાહ� :
ુ ર� ૧૯૬૧ના સનાતન સારિથમાં, ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબા૫૦૦ વષર્
ફ��આ
�ૂની ‘જન્મ�ુંડળ’ િશષર્કથી એક લેખ પ્રકાિશત થયો હતો. તેમાં ઈન્ડ�યન એસ્ટ્રો ઑકલ્
એસોિસએશન, નવી �દલ્હ�નાં એક �ણીતા અને િવદ્વાન સભ્ય ડૉ. ઈ.વી.શા�ી િવષે
િવગતવાર વણર્ન છે. �મણે ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબા અનેના �વન િવષે અ�્ .�ૂત
વણર્ન અને ભિવષ્યવાણીઓ વાળા ક�ટલાય સો વષર્ �ુરાણાં નાડ�ગ– તાડપત્– મળ્�ું હ�ું.
પોતાના �ુસ્તક“લીવ�ગ ડ�વીનીટ�”માં શ�ુંતલા બા�ુએ બ�ગ�ુ�ુના �ણીતા �યોિતષ – િવદ્વા
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શ્રી. ગં�ૂર નારાયણ શા�ીએ સ્વામીત્વ વાળ� �ુક્રનાડ�નાં તા પાઠ�ુ& િવવરણ આપેલ
છે . આ નાડ� ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબાની વંશાવળ� અને તેમને િવષેની ક�ટલીય હક�કતો�
ચો�સ ર�તે વણર્ન કર�લ છે. અનેક સાંઈભક્તોએ શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારની ભવ્યત
તેમનાં દ્વારા થનાર ચમત્કારો અને અસાધારણ થનાર કાય��ું રહસ્ય બતાવનાર નાડ� નાં
િવષે લખ્�ું છે અને તેની �ુ�ષ્ટ કર�લી છે. (નાડ� ભાિવ આગાહ� માટ�નાં ર�ફરન્સીસ :
“લીવ�ગ ડ�વીનીટ�” – શ�ુંતલા બા�ુ�.ું

બ. ‘શ્રી સત્ય સાંઈ અવ’ બાય – િવ. અરિવ�દ

�ુબ્રમ્ણય�્  ક‘ઈન સચર્ ઑફ સાંઈ ડ�વાઈ’ બાય – સત્યપાલ �ુહ�લા )

શ્રી સત્ય સાઅવતારના નાડ�ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખાયેલ થોડા લક્
બ્રહ્મા :
આ અવતાર એક ભ્, ‘માયા’ ઉત્પ� કરશે ક� �ણે તેઓ એક સામાન્ય મ�ુષ્ય છ
�ુટ્ટપત� િનવાસી સત્ય સાંઈ નારાયણ (શ્રી. સત્ય સાંઈબાબા�ું �ૂળ નામ-શ�ક્તના
અવતાર િશરડ�બાબા (તેમનો આગળનો અવતાર) અવતાર, �ચત્રાવતીના તટ પર આવે
‘પત�’ના શાંત સ્થળે શાંિત સ્વ�પા
શ્રી �ૃ, શ્રી �લ, શ્રી �ુદ્ર, શ્રી શ�, શ્રી િવષ્�ુના અવતા
મ�ુષ્યના દ�હમાં સત-સ્વ�, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલ શીરડ� બાબાનાં �પમાં ફાટ�
�ૂટ�ાં કપડાં પહ�ર�ને, ગર�બ �વા અને સાદગીભ�ુ� �વન વ્યતીત ક�ુ, પછ� સત્યનારાયણના
�પમાં નાગશૈયા સાથે એક બીજો અવતાર.
દ�ાત્રેય �વા િત્રદ�વ , િવષ્�ુ અને મહ�શનાં સં�ુક્ત અવતાર)
સત્ય સાંઈ એક વ�ુ પ્રેમસાંઈના �પમાં અવતાર લેશે
બાળક સત્ય સાંઈ દ્વારા �ુ�ુવારને પિવત્ર �દવસ તર�ક�ની ઘ

અગસ્ત્ય નાડ� 
તેઓ દયાના �દવ્ય સ્વ�પ છે અને િવ�ના િપતા છે
સત્યસાંઈ અવતારમાં �ખના પલકારામાં  રોગો મટાડવાની દક્ષ, િન�ુણતા
હશે.
તેઓ ઘણી બધી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરશે. નિતક વ્ય્વહાર (આચરણ)
સા�હત્ય�ું સ�ન કરશે અને તેમના આખાય �વન દરમ્યાન આધ્યા�ત્મક િશક્ષા
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તેઓ તેમની નાની �મરમાં જ ઘર ત્યાગી દ�શે અને પોતાના �વનનાં ધ્યેયને માટ
ધમર્સંસ્થાપનમાં લાગી જશે. પોતાના પાછળના �વનમાં ઓ શીરડ� સાંઈબાબા હતા.

ુ નાડ� :  
�ક
તેમની �ૃપાથી, પ્રેમ અને જ્ઞાનથી તેઓ િનત્, શા�ત આનંદ સ્થાિપત કરશે.
�યાં તેઓ રહ�શે તે સ્થળ તપ માટ��ું પિવત્ર ધામ બની જશ
એઓને હંમેશાં માનવ�તની સેવા કરવામાં જ આનંદ અને �ુખ મળશે.
તેઓ અવતારોના ય અવતાર હશે.
તેઓ એક અત્યંત ઉચ્ચસ્તરનાં સંકલ્પ િસદ્ધ છે (હશે) (પોતાના સંકલ્પના
અને મહાશ�ક્તઓમાંનાં એક છ, પરં � ુ ભૌિતક સંપિ� અથવા યશ-ક�િત�નાં આકષર્ણ િવનાના.
�
તેમનામાં ઈચ્છા ૃત્�ુ પ્ર
ા�પ્તની શ�ક્ત હશે અને તેઓ િનિવ�કલ્પ સ
અવસ્થામાં રહ�શે. ફક્ત ધમર્ના પોષણટ� �વનાર.
તેમ�ુ ં ધ્યેય �ુ:ખીઓનાં �ુ:ખ �ૂર કરવા�ું હશે.
તેમનો જન્મ ધમર્ સસ્થાપના માટ� હશે અને � સ્થાનમાં તેઓ રહ�શે તે સ
તીથર્સ્થાન બની જશે.
તેઓ અનેક સ્વ�પો ધારણ કર� શકશે ને એકસાથે ક�ટલાય સ્થાનોમાં દશર્ન આ
શક� અને �ુશ્ક�લીઓના, િવઘ્નોનાં હતાર્ની સંકટમોચનમાં સક્ષ– સબળ હશે.
અનેક પૈડાવાળા વાહનના સ્થળે (ર�લ્વે સ્ટ�શન)ની પાસે તેમનો આશ્
(વ્હાઈટ�ફલ્ડ આશ્રમના સંદભર્માં છે.) સ્થાપના
� ભક્તો સં�ૂણર્ શ્રદ્ધા સાથે તેમને સમિપ, તેમને (ભક્તોને) તેઓ �ુદા �ુદા
પ્રકારથી પોતાનો સવર્જ્ઞાવાનો પ�રચય આપશે અને તેમને પોતાના પાપોથી �ુ�ક્ત
મેળવવા અને શાંિત અને સારાપ�ું પ્રાપ્ત કરવાનો મોકો આપશ
તેમની યશ-�કત� ચાર� ય �દશામાં ફ�લાઈ જશે અને ઘણા લોકો તેમની પાસે આવશે.
પરં � ુ � ૂવર્ કમ� ક� સં�ચત કમ�ને કારણે બધાંને તેમની �ૃપા પ્રાપ્ત નહ� થા
તેઓ એક મહાન બ્રહ્મચાર� છેઅને બી�ઓને નૈિતકતા સ્થાપવામાં મદદ કરશ�ુ�ુષ બંને તરફ તેમને સમભાવ હશે. �ીઓ વચ્ચે તેઓ માતા �વા હશે.
તેઓ પ્રેમ સ્, આનંદ સ્વ�પ જ્ઞાન સ્વ�પ હશે. પરં�ુ �મને આત્મજ્ઞા
થયે� ું છે . માત્ર તેવા જ તેમના આનંદ સ્વ�પનો અ�ુભવ કરવા શ�ક્તમાન બન
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તેમનો અ�ુભવ કર� શકાશે પરં � ુ અ�ભવ્યક્ત નહ� કર� શકાય. �મ ક� �ૂંગા લોક
ભોજન તો કર� શક� છે પણ તેના સ્વાદ�ું વણર્ન નથી કર� શકત ! તેમનામાં સં� ૂણર્ આત્મસંય
હશે. તેઓ સંસારને ઘાસના તણખલાની �મ જોશે. તેમને સાવર્જિનક િવચારો અસર નહ� કર�
શક� અને નૈિતક હશે તે� ુ ં જ કરશે.
તેઓ

િશરડ�બાબા�ું

પ્રિતિનિધત્વ કરશે અને િશરડ�બાબા માટ� કરાયે

પ્રાથર્નાઓનાં પ�રણામ�પે જ તેમનો જન્મ થ
િશરડ�બાબાના ભક્તોને તેઓ સમાિધદશર્ન આપશે. અને એવી જ ર�, �યાર� તેઓ
તેમના દ� હમાંથી પ્રયાણ કર� જ, સત્ય સાંઈ ભક્તોને વ્હાઈટ�ફલ્ડમાં સમાિધદશર્ન દ�શે.
તીથર્સ્થાન�ું ગૌરવ પ્રાપ્ત થ
તેમ�ુ ં �વન માનવતાના કલ્યાણ માટ� થશે � ર�તે ભગવદગીતામાં �ૃષ્ણે વણર
કર� � ું છે .
તેઓ ‘� ૃન્દાવ’ બ�ગ�ુ�ુમાં એક � ૃક્ષ વાવશે અને તે ક્ષેત્ર એક િસદ્ધ ક્ષેત
અને તે � ૃક્ષ એક કલ્પ�ૃક્ષ (ઈચ્છા �ૂણર્ �ૃક
શ્રી સત્ય સાંઈબાબાના દશર્નમાત્રથી જ �ુભફળ પ્રાપ્ત થશે. તેમની �ૃપાથ
સમસ્યાઓ ઉક�લાશ, �ુશ્ક�લીઓ પર િવજય મેળવાવશ અને તેઓને પ્રશાંિતમા, પ્રગિતમાગ
દોરશે.
તેઓ એક સાથે ઘણાં સ્થળોએ પ્રકટ થઈ શ, પરં � ુ તેઓ તો એ જ સ્થાને એક જ
સ્થાને હશે. ત્યાં અનેક �દવ્યકાય� અને બનાવો બનશે
તેઓ ક્ષમાશ, દયા� અને સહનશીલ સ્વભાવના હશે અને દર�કને માટ� સમભાવ
રાખશે. તેઓ લાગણી નહ� �ુભવે અને અજ્ઞાનતાથી �ૂલો થઈ �ય તો ક્રોધ નહ� કર
અનેક વખત તેઓ વ્યંગમાં ( હસાવવા માટ� ય) પણ કહ�શ, પણ સત્ય કહ�શે. �યાર�
તેઓ પોતાને માટ� અથવા તો પોતાના કાય� િવષે લોકો�ુ ં ધ્યાન ખ�ચે ક� �હ�ર કર� � હંમેશ
નહ� પણ કોઈક િવશેષ સમયે કરશે અને તે પણ ધમર્ન � ૃ�દ્ધ મા, �વનના �ૂલ્યોની સ્થાપન
કરવા ને સ�્ .ભાવ�ું વાતાવરણ સ�વા માટ� ! આ અવતાર, સ્વાસ્થ્ય (મટાડવાની શ�ક્ત
પાણી છાંટ�ને પોતાને િનરોગી કર� શક� તેવી શ�ક્તવાળા હશે. તે શ�ક્તથી ભર�લ હશે. તે
ઉપચાર કરવાની પોતાની શ�ક્તનો માત્ર �ૃથ્વીનાં માણસો મા નહ� પણ બી� લોકનાં
�વો અને દ� વતાઓ માટ� ય કરશે. (દ� વો ને બી� સ્વગ�ય આત્માઓ)
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સાંઈનાથ (ભગવાન સાંઈ) મહાિવષ્�ુ સ્વ�પ છે
સત્ય સાંઈબાબા હંમેશાં �ુવાન �વા જ લાગશે. (અિધક �મરમાં ય...)
બધા જ નાડ�ગ્રંથોમા ં એ વાત પર જોર આપેલ છે ક� શ્રી સત્ય સાંઈબાબા
દ� વતા સ્વ�પ છે.આપણે � વણર્ન જોઇએ ક� સાંભળ�એ છ�એ ત બધાંય�ું નાડ�ગ્રંથો
િવગતવાર વણર્ન કર��ું છે. �ુકનાડ�માં એક વ�ુ રસમય વાત– આગાહ� – આપેલી છે ક� આ
શ્રી સત્ય સાંઈબાબાનો અવ એક પિવત્ર �સે “સ્વ�ણ��્ આ�દત્ય રથ” પર ચડશે, બેસશે.
અને ભક્તો દ્વ, �ુભ �દવસે શોભાયાત્રા કઢાશે. આ �દવસ �નો ઉલ્લેખ થયેલો છે એ હ
ઈ�ર નામનાં વષર્માં(૬૦ વષ�માં� ું એક વષર, ભારતીય ક�લ�ડર પ્રમાણે ૧૫ સપ્ટ�મ્બર થ૧૫
ઓક્ટોબ, સોમવાર� , �ૃષ્ણપક્ષ ૬ઠ્ઠી િતિથએ ભાદરવા માસમાં ! (ભાદ્રપદ) �ુભ સમય
આગાહ� ભાખી હતી તે હતો લગભગ સવાર� ૭ વાગ્યાનો. ૧૯૭૧ નાં વષર્મા, પા�ુકા મહોત્સવ
દરમ્યાન શ્રી સત્ય સાંઈપા�ુકા ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી �ુબ્રમણ્ય�્ ચેટ્ટીયા
મ�ુરાઈ, તાિમલના�ુના ભક્, સ્વામીનેમાટ� એક રથ લાવ્યા.રથમાં સોનાનાં છત્રવા�ં િસ�હ
(બેઠક) તેની પાછળ � ૂયર્દ�વતા�ું એક િવશા ચક્ર હશે. (હ�ું) િ-શ�ક્તનાં અવતારનાં રથ
પર િશવ-પાવર્તીની એક સોનાની પ્રિતમા રાખેલી હતી. �ૃ�ષ્ટના રચિયતા બ્રહ્મા રથન
હતા. બરાબર તે જ �દવસે, � �દવસનો નાડ�ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ છે એટલે ક� સોમ, ૨૨
સપ્ટ�મ્બ૧૯૯૭. આ આ ઐિતહાિસક �દવસે અસાધારણ બનાવ બન્યો ! ભક્, િવદ્વાનો અન
િવદ્યાથ�ઓથી ઘેરાયેલા ભગવાન તેમના �દવ્ય િનવાસસ્થાનમાંથી બહાર આવી પરંપર
વાદ્, ધ્વિન દ્વારા અને મંત્રોચ્ચારની સાથે ૭:૦૫ વાગ્ય રથ પર સવાર થયા.
� ૂય�દયના સોનેર� �કરણોથી અલૌ�કક બનેલ પોતાની અદ�ૂત શોભા સાથે રથ પર બેસીને
સ્વામી પ્રશાંિતમં�દરની બા�ુએ ચાલી નીકળ્ય
હ�રો વષ� પહ�લા આ નાડ�ઓએ શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારની શોભા અને ગ�રમા
એકદમ ચો�સ ર�તે આગાહ� કર� છે . �ુદા�ુદા નાડ�ગ્રંથોએર� લી ક�ટલીક આગાહ�ઓ ન�કનાં
ભાિવના ઉજ્જવળ સમયનો સંક�ત કર� છે � દરમ્યાન �ૂરા િવ�ને સ્વામીની શ�ક્ત�ું જ્ઞ
જશે અને તેમને “મહાન સમ્ર”ની �મ � ૂજશે ! – � ૂ�શે.
�યાર� ક�ળ�ુગનો પ્રભાવ વ�ુ તીવ્ર બનશે ત્યાર� લોકોને તેમના સાચા બળ�ું
થશે. અને ત્યાર� લોકો સ્વીકાર કરશે ક� સ્વામી સવ�ચ્ચ શ�ક્ત છે. ત્યાર� સં�ૂણર્ માનવ
તેમના પ્રત્યે મહાન સમ્રાટની �મ નતમસ્તક થઈ
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એક એરોપ્લેન�ું �ધણ �ૂ�ું થઈ જશે તો ય તેઓ પોતાની ઈચ્છાશ�ક્તથી લાં
સમય �ુધી ઉડ�ુ ં રાખશે.
યોગ્ય સમય આવતાં તેઓ ધમર્ધ� ફરકાવશે અને તપછ� ધમર્ની  �ૃ�દ્ધ સ્પષ્ટ
થયેલ દ� ખાશે.
વતર્માનમાં તો તેમની આત્મશ�ક્તનો ફ૧૦મો ભાગ જ અ�ભવ્યક્ત કર� રહ્યા
થોડા વખત પછ� િવ�ને બચાવવા માટ� તેમનો પ્રયત૧૦ ગણો વધી જશે. તેઓ બતાવી દ� શે
ક� પ્ર�ૃિતના ક્રોધને ફક્ત તેઓ જ િનયંિત્રત કર�
હવે અધમર ૩/૪ પોણાભાગનો વધી ગયો છે �યાર� આ ૧/૪ પાભાગ વ�ુ વધી
જશે ત્યાર� બધી જ બા�ુએ અધમ, અરાજકતા વધશે ને ત્યાર� શ્રી સત્ય સાંઈબાબાની �
શ�ક્તઓ�ું આગમન થશ ! અને આખાય િવ�ને �ણ થશે. તેમની �દવ્યશ�ક્તઓનો �ૂણ
અ�ુભવ થતા પહ�લાં અધમર્ન, અિનષ્ટને છેક ટોચ �ુધી પહચ�ુ ં પડશે !
ૂ સમયમાં જ, તેમની મહાનતા બધે ફ�લાશે અને સત્ય સાંઈની વૈિ�ક �ૂ�કરાશે.
�ંક
તેમની આરાધના � ૂરો સંસાર કરશે.

નાડ�ગ્રંથોના સંબંધે મારો પોતાનો અ�ુભવ 
મારા પોતાના અ�ુભવો પ્રમા, નાડ�ગ્રંથ કલપાઠ (ભારતીય પંચાંગ ક�લેન્ડરમ
૬૦ વષ�માં� ુ ં એક વષર્) એક �ૂબ જ સચોટ અને િવ�સનીય છ, શરત એટલી જ ક� ‘ર�ડ�ગ’
કરનાર કોઈ િન� ૂણ નાડ�ગ્રંથ �યોિતષે કર�લી હ ! મ� પોતે ૧૯૯૭-૧૯૯૮માં દ�ક્ષણ ભારતના
એક નાડ� �યોિતષ ક�ન્દ્રમાં મહાન સપ્તઋિષઓમાંનાં એક અગસ્ત્ય ઋિષ દ્વારા લખ
અગસ્ત્ય નાડ�ગ્રંથમાં મારડ�ગ્રંથ પાઠ કરાવ્યો હતો. �ું નાડ�ગ્રંથની સ, િવ�ુધ્ધતા પર
�ુગ્ધ થઈ ગયો હતો. તેમાં મારા ચો�સ માતા િપતાનાં નામ, તેમની આ�િવકા (ધંધો), મારા
બચપણ િવષેની િવગતવાર હક�કતો અને તે સમયની માર� �સ્થિત વગેર� હક�કતો સામેલ હતી.
તેમાં માર� �જ�દગીમાં સમયબધ્ધ બનાવની સાથે જ મારા ભિવષ્ય િવષે પણ �ુદ� �ુદ�
આગાહ�ઓ હતી. આ બધા નાડ�ગ્રંથોનાં પાઠમાં સૌથી વ�ુ ઉલ્લેખન “ર�ડ�ગ”માં મારા �ુ�ુ
શ્રી સત્ય સાંઈબાબાના િવષે છે.“ર�ડ�ગ્” – પાઠો આ પ્રકારનાં છે– તમારા એક �ુ�ુ છે .
તેમનાં ત્રણ અવતારો છે. પહ�લો અવતાર મહારાષ્ટ્રમાં, િશરડ�માં થયો હતો. વતર્માનમાં
એમના �દ્વતીય અવતારમાં �ધ્રપ્રદ�શમાં છે (સત્ય સાંઈ) આ અવ તારમાં ત – શ�ક્ત
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સ્વ�પે છે. તેમ�ું નામ શ્રી સત્ય સાંઈબાબા છે. તે ૩જો અવતાર કણાર્ટકમાં થશે. તે
અવતારમાં તેઓ પ્રેમ સાંઈ નામ ધારણ કર. (……..) તમે પોતાના �ુ�ુ પાસેથી સ્વપ્નમા
માગર્દશર્ન મેળવશો. સલાહ લેશો
�ુ ં અહ� એ ચોખવટ કરવા માં� ું �ં ક� એવી કોઈ ર�ત ન્હોતી ક� �યોિતષ �ણી શક�
ક� મારા �ુ�ુ શ્રી સત્ય સાંઈ છે ને તેમનો �ું ભક્. પછ�થી અનેક સાંઈભક્તો ત્યાં ગય ા ન
�ણાવ્�ું ક� તેમ�ું નાડ� “ર�ડ�ગ્” પણ �બલ�ુલ સા�ુ ં હ�ુ.ં મારા �વનમાં હ� �ુધી તે બધી
આગાહ�ઓ સાચી પડ� છે , � ર�તે નાડ�ગ્રંથોમાં લખ્�ું હ�ું ! તેમાં મારા , બાળકો, પ્રોફ�,
ટ્રાવે, આધ્યા�ત્મક �વન વગેર� અને તેનાંથી ય વ�ુ હક�કતો સ્વામીના અ�ૃશ્ય થવા 
અને થોડા વખત પછ� ‘પાછા’ આવવા િવષે �ુ ં વાત કર� છે ? �ૃપા કર� આગળ વાંચો :(ભારતીય પંચાંગ ક�લેન્ડરમાં ૬ઠ્ઠો મ�હનો એટલે ક ૧૫મી સપ્ટ�મ્બરથ ૧૫મી
ઓક્ટોબર.)
(એક તહ�વાર �માં ભગવાન દ્વારા આિશષ પામેલી પા�ુકાઓ�ું �ૂજન થાય છે.

નાડ�ગ્રંથોની આગાહ�ઓ : સ્વામી પાછા આવ?
સ્વામીએ

ભૌિક શર�ર છોડ�ા પછ� એક મ�હના પછ� મ�ુરાઈના તાિમલના�ુ

(દ�ક્ષણ ભારત – એક ભક્ત શ્રી વસંતા સાંઈ �ણવા માગતા હતા ક� નાડ�ગ્રંથોમાં સ્વ
કહ્યાની �મ૯૫ ને તે પહ�લાં તેમ�ું પ્રયાણ કર� જ�, તે િવષે �ુ ં લખ્�ું છે ? તેમણે તેમની
�ણીતી વ્ય�ક્તને તાિમલના�ુના મં�દનાં નગર વદ
ૈ ��રનકોઈલ મોકલ્યા. �યાં ઘણી નાડ�ઓ
સચવાયેલી છે . � હક�કત ત્યાંથી મળ� તે �ૂબ જ અદ�ૂત હતી. શ્રી વસંતા સાંઈના જ શબ્દો
: “એસ.વી. જલ્દ� જલ્દ� ગયા. ક�ટલાક નાડ�ગ્રંથો જોયા અને મારો સંપકર્ કય�. બ
નાડ�ગ્રંથો કહ� છે ક� “સ્વામી જલ્દ� જ પાછા શે.” (...........) એસ.વી.ને અનેક નાડ�ગ્રંથ
મળ્યાં. તે બધા જ ગ્રંથોમાંથી એક વાતની �ુ�ષ્ટ કર� છે � સ્વામીએ મને ધ્યાનમાં કહ�લી
“તેઓ પાછા આવશે.” (.............) એસ.વી. �ુલાઇ �તમાં ફર� પાછા ગયા અને સ્વામી સંબંધે
થોડા વ�ુ નાડ�ગ્રંથોના પાઠ કરાવ્યા. આ  જ નાડ�ગ્રંથોએ રહસ્ય ખોલ્�ું છ, “સ્વામી
પાછા આવશે. આવી રહ્યા છ!”
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શ્રી વસંતા સાંઈ એક િસદ્ધાત્મા છે. ઉચ્ચ આત્મા છે. એક એવા , તેમને
ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબાના અગ�ણત �દવ્ય , સ્વપ્નો અને તેમની અદ�ૂત �ૃપાન
ચમત્કારો - અ�ુભવો થયા છે . ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબા પ્રત્યે વસંતા સાંઈની
ભ�ક્ત અને પ્રે, તેમને આધ્યા�ત્મક િવ�માં રાધાતત્ત્વ (રાધા કોન્શીયસનેસનાં િશખર
નો દાખલો બનાવી દ�ધો છે . શ્રી વસંતા સાંઈએ સ્વામી િવષે અને ઘણાં આધ્યા�ત્મક પ
પર �ુસ્તકો લખ્યાં છે“લીબર� શન ! હ�યર ઈટસેલ્ ! રાઈટ નાઉ !” નામ�ુ ં તેમ�ુ ં પહ�� ું �ુસ્તક
૧૯૯૭ માં પ્રકાિશત થયે�ું. અગાઉ મ� ઉલ્લેખ કર�લ છે ક� ક�વી ર�તે �ુવણર્ �ૂયર્રથને
નાડ�ગ્રંથોમાં કરાયેલી આગાહ�ઓ સાચી પડ� હતી. શ્રી સાંઈ પા�ુકા ટ્રસ્ટનાં પ
�ુબ્રમણ્યમ ચે�ટ્ટયારની આગેવાનીમાં મ�ુરાઈન, સ્વામી માટ� સોનાનો રથ લાવ્યા હતા
ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈબાબ૭મી મે, ૧૯૯૭ એ મ�ુરાઈમાં શ્રી �ુબ્રમણ્યમ ચે�ટ્ટયાર
પોતાના ચરણકમળોથી પિવત્ર ક�ુ� હ�ું. ત્યાં તેમણે વસંતા સાંઈની હસ્તપ્રત પર હસ
કર�ને તેમને આશીવાર્દ પ્રદાન કર�લા હતા. વસંતા સાં મળે લ �દવ્ય દશર્નો અને અ�ુભવોન
પ્રમા�ણકતા�ું આ યોગ્ય પ્રમાણ
વતર્માનમાં તેઓ મ�ુરાઈની પાસે આવેલ પોતાના આશ્“ �ુ�ક્તિનલય�” (એટલે
ક� �ુ�ક્ત�ું �ૂળ !) માં િનવાસ કર� છે. “�ુ�ક્તિનલય�” આધ્યા�ત્મક આનંદનો સ્રોત છે
જ��રયાતવાળાઓને મફત ભોજન, ઘર (આવાસ – શેલ્ટર, દવા અને િશક્ષણ �ૂરાં પાડ� છે
શ્રી વસંતા સાંઈએ સ્વામીના �ુન:આગમન િવષે નાડ�ગ્રંથોનાં લેખોને એક ,
“સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�” (પિવત્ર નાડ�ગ્રંથ પાઠ)માં અ�ુવાદ અને સંગ્રહ કયા� છે. તે �ુસ્ત
થોડો ભાગ નીચે આપેલ છે તેમાં વસંતા સાંઈ સ્પષ્ટ સવે છે : “ભગવાન શ્રી સત
સાંઈબાબા એ કોઈ સામાન્ય અવતાર નથી. બધાં માને છે ક� તેમણે દ�હ ત્યાગી દ�ધો છે. ફક
સામાન્ય લોકો જ નહ� પણ � ભક્તો તેમની ન�કનાં હતાં તેઓ પણ આ ર�તે િવચાર� છે.
સા�ુ ં છે ક� તેમણે તેમ�ું ભૌિતક શર�ર છોડ� દ��ુ ં છે . પણ તો પછ� એ ય સા�ુ ં છે ક� ફર�થી
કોઈ �પે તેઓ “પાછા” આવશે.
તેમના �ુસ્તક “સેક્ર�ડ નાડ�ગ”માંથી (“સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�” વસંતા સાંઈ દ્વાર
સંગ્ર�,

શ્રી વસંતા સાંઈ �ુક્સ એન્ડ પબ્લીક�શ,

�ુ�ક્તિનલય�્ ૨૦૧૧

www.mukthinilayam.org) આ નાડ�ગ્રંથોનો થોડો ભાગ નીચે લખેલ છે “આ નાડ�
જોવાનાં સમયે, તેમ�ુ ં શર�ર હવે અહ� નથી. છતાં, કાંઈક ગોટાળો છે ! તેમ�ુ ં શર�ર અહ� નથી
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છતાંય અહ� છે . તેઓ ફર�થી એક વખત પાછા આવશે અને એ દ� હ ધારણ કરશે � તેમણે
પોતાના શર�ર ત્યાગ પહ�લાં તૈયાર કર�લ છે”
- રાજ ઋિષ િવ�ાિમત્ર ના, નાડ�ગ્ર, ૨૫ મે ૨૦૧૧ના
�દવસે વંચાયો હતો. પાના નં.૮
“� શર�ર� આટલા મહાન કાય� કયાર્ છે અને તે દ�હ- � બધાંએ અત્યાર �ુધી જોયો
છે તે દ� હ – અસલી, સાચો દ� હ – નથી ! એ માયા દ� હ (..........) છે . � ૂનમને �દવસે શિનનો
�ુલા રાિશમાં પ્રવેશ થયા પછ� ભગવાન પોતાનાં વતર્માન સ્વ�પમાં દઆપશે. આ તેમના
સાચા દ� હના દશર્ન થશે. તેને અનેક લોકો જોશે � �ૂબ જ આ�યર્ અને શ્રદ્ધાથી ઉભરા”
- અગસ્ત્ય ના, નાડ�ગ્રં૨૭ મે, ૨૦૧૧માં વંચાયો, પાના નં. ૨૦
(..........)

જો ક� તેમનો આત્મા ભૌિતક દ�હ છોડ�ને ચાલી ગયેલ છે તે જ આત્મ

�ુન: આવશે અને ફર�થી તે જ ભૌિતક �પને ધારણ કરશે. આ જ િનયિત છે . [........] તેઓ કોઇ
� ૃદ્ધ દ�હ ક� �ુવાન દ�હમાં નહ� હ, પણ આધેડ �મરનાં દ� હમાં હશે !
- રાજ ઋિષ િવ�ાિમત્ર ના, નાડ�ગ્ર,
૩૧ મી મે, ૨૦૧૧માં વાંચી હતી પાના નં. ૮૬
[..........] હમણાં આ સમયે, ભગવાન તેમના ભૌિતક દ� હમાં નથી. તેઓ નવા દ� હમાં
ફર�થી આવશે.
- �ૃ�ુનાડ�, નાડ�ગ્ર, ૩૧ મી મે, ૨૦૧૧ માં વંચાયેલ પાના નં. ૯૬
આ નાડ�ના પાઠ કરવાના સમયે તેઓ આ�ત્મક �સ્થિતમાં છે. (............) તેમન
� ૃથ્વીય દ�હ નથી. તેઓ ફર�થી  �ૃથ્વીલોક પર પાછા આવશે. (............)  આ તેમની િનયિ
છે . [……….] ૮૮ વષર્ની �મરમાં સંસારના લોકો કોઈપણ શંકા ક� સંદ�હ ક� દોષારોપણ િવના
સ્વીકાર કર� લેશે. તેઓ ( આ બી� દ�હમાં)૭ વષર્ રહ�શે.
- ગોરખનાડ�, નાડ�ગ્ર, ૧૪ �ૂન, ૨૦૧૧માં વંચાયો પાના નં. ૨૬
�યાર� તેઓ ફર� અવતરણ કરશે ત્યાર� તેમ�ું શર�ર૫૮ થી ૬૦ વષર્ની �મરવા�ં
હશે ! તેઓ આ � ૃથ્વી પર તે �મરનાં શર�રમાં �ુન�ન્મ લેશે ત્યાર� તેઓ પોતાને સંસાર
સામે પ્રગટ કરશે. અને બધાં લોકો તેમ�ું સત્ય �ણી શકશે
- મચ્છ�ુિનનાડ, નાડ�ગ્ર, ૫ ઓગસ્, ૨૦૧૧માં વંચાયો પાના નં. ૧૦૨
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� ર�તે, આ �ુસ્તક“સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�”ગ માં નાડ�ગ્રંથોમાંથી િવગતો આપેલી , તે
ક�ટલીય િવગતો આ�યર્ પમાડ� તેવી છે. તો પ, દર� ક ઋિષઓએ સ્વામીના અ�ૃશ્ય થવાના
બનાવ પ્રત, પોતપોતાનાં દ્ર�ષ્ટ�બ��ુથી �દવ્ય ઉપદ�શ આપ્યો છે. આવી ર�તે સ્વ પાછા
આવવાનાં સમયનાં િવષેની કરાયેલ આગાહ�ઓમાં પણ એકમત નથી. તેમાંનાં ક�ટલાક
નાડ�ગ્રંથોમાં અલગ �યોિતષ યોગ ક� આકાિશય / સ્વગ�ય બનાવોનો સંદભર્ આપ, �ના
બનતા પહ�લાં સ્વામી પોતાને પોતાના નવા ભૌિતક શર�રમાં પ્ર કટ કરશે. કારણ ક� નાડ�ગ્
ક�ટલીક વખત � ૂઢ – રહસ્ભર� ભાષામાં ઉલ્લેખ કર� છે. તેથી સ્વામીના �ુન:આગમન િવષ
એકદમ સાચા સમયનો િનદ�શ કરવો �ુશ્ક�લ બની શક� છે. �ુકનાડ� અને રાજઋિષ િવ�ાિમત
નાડ�ગ્રંથ તેમના ફર�થી પ્રાકટ� મ૮૬ વષર્ની �મરનો ઉલ્લેખ કર� છે
�યાર� ગોરખનાડ� ગ્રં૮૮ વષર્ની �મરનો િનદ �શ કર� છ . હવે એ પ્ર� થાય છે ક� �ુ
એ �મર સંબધ
ં ી આગાહ�ઓ તે વષ�ને જોડ�ને ક� ઘટાડ�ને છે �ટલો સમય સ્વામી તેમના
ભૌિતક દ� હની બહાર છે ! ગમે તેમ, ૮૬ અને ૮૮ બંને �મર એ સમયની સીમામાં આવે છે �માં
“� ૃથ્વી પર સ્વામીના �વનક” િવષે સ્વામીની વાતો વાળા પ્રકરણમ ાં બતાવ છે . (ક� તે
સમય �ૂલાઈ ૨૦૧૨ અને એિપ્ર૨૦૧૪ ની વચ્ચેનો હોઈ શક� છે.)
નોસ્ટ્રાડ�મસની રહસ્યમય આગાહ
મોટાભાગનાં સાંઈભક્તો નોસ્ટ્રાડ�મસની શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારના સંબંધે ક
ભિવષ્યવાણીઓથી પ�ર�ચત છે. એમાંની બે આગાહ�ઓ તર� આવે છે :
પાણી ત્રણ ઘણી ર�તે જન્મ આ એક મ�ુષ્યને–
�ુ�ુવાર ને પિવત્ર �દવસ પસંદ કરશે પોતાન–
તેમની વાણી, સામ્રા�ય અને શ�ક્ત વધ–
સ્થળ ને જળની પા, � ૂવર્માં તોફાનોની વચ્ચે
- ક્વૉટ્ર�૧:૫૦
ધરતી અને હવામાં ચાર� બા�ુ પાણી જ પાણી,
�યાર� બધાં આવશે દર �ુ�ુવાર� � ૂ� કરવા –
�ુ ં હશે � પહ�લા નહો�ું એટ�ું �ુદર
ં !
આવશે િવ�નાં દર� ક ભાગમાંથી, તેમને મા�ુ �કાવવા.
- ક્વૉટ્ર�૧૦:૭૧
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આ બંને આગાહ�ઓથી સં� ૂણર્ ર�તે સ્પષ ્ટ છે ક� આ શ્રી સત્ય સાંઈબાબાને િ
છે . “પાણી પાણી ત્રણ ઘ�” થી તાત્પયર્ છે ક� એક એવા સ્થાનેથી છે ક� � સત્રણ બા�ુથી ત
ઘેરાયે� ું હોય ! ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ ખાસ કર�ને તેનો દ�ક્ષણ ભાગ બંગાળની , અરબી
સ�ુદ્ર અને ભારતીય મહાસાગરથી ઘેરાયેલો છે. �ુ�ુવાર એ પિવત્ર, ભગવાનનો છે .
* આ આગાહ� બતાવે છે ક� ક�વી ર�તે આખા િવ�નાં લોકો ઈ�ર સમક્ષ શી
�કાવવા ભારત આવશે !
�યાં કોઈપણ ‘સાંઈના અવતરણ’નો િવષય હોય છે ત્યાં નોસ્ટ્રાડ� ક્વૉટ્ર�
સાંઈ સા�હત્યનો ભાગ હોય છે. તેનો સંદભર્ ક�ટલીય વખત વાંચ્યો છે. તો પણ તે આગાહ�ઓ
એક પં�ક્ત માર� માટ� હંમેશ પ્રથમ રહ� છે. કારણ ક� �ું તેને સાંઈ અવતારની કોઈપણ ઘટના
સંબધ્ધ કર� શ�ો નથ ! આ પં�ક્ત છ,
“ધરતીને હવામાં ચાર� ય બા�ુ પાણી જ પાણીપાણી’,
�યાર� બધા આવશે દર �ુ�ુવાર� � ૂ� કરવા.”
એમ િવ�ાસથી કહ� શકાય ક� નોસ્ટ્રાડ�મસની (નોસ્ટ્રાડ�મસના નામથી
‘મીશેલ દ નોસટ્રડ’ ૧૬ મી સદ�માં એક ફ્ર�ચ દ્રષ્ટા હતા. આધ્યાત્મવે�ા હતા. પ્રિસ
તેમની આગાહ�ઓ આ� પણ એટલી જ લોકિપ્રય છે. તેમની આગાહ�ઓ છંદ �પ ૧૦૦ના
સ�ૂહમાં (સ�ચ્�ુર� / શતકો)  છે.)  આગાહ�ઓમાં એક જ ક્વૉટ્ર�ઈનમાં ભાિવના ઉદ્દ
પ�રચય અને મહત્ત્વને સંબંધી ઘટનાઓ હોય છે. મને હંમેશા ં એક એવો સંશય હતો ક�
ભિવષ્યની કોઈ ઘટન, સંભવત: પાણીના સંબધ
ં ે કોઈ અસાધારણ �ુદરતી બનાવ જોઈ શક� !
તો પણ આ આગાહ� હંમશ
ે ાં એક ભેદભરમ � સમસ્યા તો પહ�લેથી જ છે. પરં�ુ ત્યાં �ુધી જ ક
મ� સ્વામીના‘પાછા’ આવવા િવષે નીચેની ભિવષ્યવાણી જોઈ ન્હોતી
(.........) આ �દવસે, તમે �યાં જોશો ત્યાં �ૂબ હવા અને પાણી- વરસાદ આવશે,
ત્યાર� સ્વામી �ધ્રપ્રદ�શમાં પ્રશાંિતિનલયમમાં તેમનાં જ સ્વ�પે
- કાગ�ુજગર
ં
નાડ�, નાડ�પાઠ ૨૪ મે, ૨૦૧૧ના �દવસે કર� લો હતો.- પાના નં ૭
�ુ ં આ આ�યર્જનક નથી ? તે છતાં, એક હદ પછ� બધી જ આગાહ� અને
અ�ુમાનો અપ્રાસં�ગક બની �ય છે. કારણ ક� ફક સ્વામી જ �ણે છે તે એક સ્વામીના શ
સત્ય સાંઈબાબાવાળા સ્વ�પમાં, તેમના આ � ૃથ્વીલોકમાં પાછા આવવાનો બધા જ નાડ�ગ્રં
સંક�ત કર� છે . ક�ટલાક નાડ�ગ્રંથો િવશેષ ર�તે ઉલ્લેખ કર� છે ક� તેમનો નવો દ�હ �ુવાન ક� આધ
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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�મરનો હશે. આવો ! આપણે સૌ પ્રાથર્ના કર�એ અને રાહઈએ, માનવ ઇિતહાસમાં થવાનો,
હ�ુ �ુધી ન બન્યો હોય તેવો મોટો ચમત્કાર અને અત્યંત િવસ્મયકારક બનાવ માટ
આ� આખા િવ�ની �સ્થિત આપણે જોઈ રહ્યા , તે �સ્થિતને આ બનાવ હંમેશ
માટ� બદલી નાખશે !
ન�ધ : (ક�ટલાક વાચકો માટ� એ રસમય હોઈ શક� ક� મ� પોતાની અગસ્ત્યનાડ�
પાઠ (૧૯૯૭ – ૧૯૯૮) માંથી એક ખાસ આગાહ�નો ઉલ્લેખ કર�લ છ, � આ ર�તે છે :
“�ું તારા �ુ�ુ (શ્રી સત્ય સાંઈબાબા)ને િવષે �ુસ્તક લખીશ અને તે �ુસ્તક
બહાર વ્હ�ચાશે” હક�કતમાં, આ મા�ું પહ�� ું જ �ુસ્તક છે. લખવાનો મારો અ�ુભવ સીિમત છે.
�ને �ાર� ક એક ‘�દવાસ્વપ’ �મ માન્�ું હ�ું ! �ું કહ�લી મા�હતીઓની અ�ુ�ૂિત કર� રહ્યો �
આ�યર્જનક �પે એક વ�ુ નાડ�ગ્રંથનો પાઠ એમ પણ કહ� છે ક� �ું નાડ�ગ્રંથોની મહાનતા
લખીશ. આ �ુસ્તક એ આગાહ�ને ય �ૂર� કર� છે. ધન્ય ! ધન્ય ! ધન્ય ! હ� અદ�ૂત નાડ�ગ્ર
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પ્રકર૭� ં ુ :
ુ �ૃશ્ય થ�ુ
મહદ�� ં અ
મહદ� કોણ છે ?
ઈસ્લાિમક પરંપરામાં મહદ� (ક� મહ�દ�) એક ‘મસીહા’ �વો મ�ુષ્ય છે �ના િવષે
એમ મનાય છે ક� તે આ િવ�માં આગાહ� કર� લ “િનણર્ય /

�ૂકાદાનો �દવસની (કયામતનો

�દવસ !) પહ�લા આવશે. ક�ટલાક �ુસલમાનો માને છે ક� અલ્લા તેમના સંદ�શવાહક મહદ�ને,
માનવ ઇિતહાસમાં સૌથી �ુશ્ક�લ સમયમાં આ િવ�માં આસ્થા ��ૃત કરવા અને શાંિત સ્થાપ
માટ� મોકલશે. મહદ� નામના ઘણા �ુદા �ુદા અથ� આપેલા છે �માં “પથદશર્”, “સંકટ હરનાર”
(તારનાર) અને “વચન આપનાર �ુ�ુ” એમ થાય છે . િશયા સંપ્રદાયમાં ક�ટલીક વા‘ક્વમ’
અથવા ‘અલ ક્વઈ’ (એટલે “તેઓ � સત્યને માટ� ઉભા થયેલા છ”) કહ્યા છે “અલ મહદ�”
“હજરત મહદ�” અને “મહદ� મઉદ” વગેર� બી� નામો છે , �ને સામાન્ય ર�તે મહદ��ું સંબોધન
કરવામાં આવે છે .

મહદ�ને ઓળખવાનાં �ચહ્નો 
શ્રી સત્ય સાંઈ ઈન્સ્ટ�ટ�ુટ ઑફ હાયર લન�ગન �.બા બશી�ુદ્દ, શ્રી સત
સાંઈબાબાના શ્રે, ઉત્સાહ� ભક્ત છે. તેમણ“હજરત મેહદ� અને બાબા : �થ ઑફ અ પ્રોફ�સ”
(એક આગાહ��ું સત્ય) નામનો એક લેખ લખ્યો હતો. � નવેમ્ ૧૯૯૧નાં ‘સનાતન
સારથી’માં પ્રકાિશત થયો હતો. આ લેખમાં તેમણે એ બાબત પર પ્રકાશ પાડ�ો જરત
મેહદ�ના િવષે કર� લી ભિવષ્યવાણી, શ્રી સત્ય સાંઈબાબાને � ૂર��ૂર� લા�ુ પડ� છે. તેમના ક
પ્રમાણે
“આખાય િવ�નાં �ુસલમાનો એક મહાન પથદશર્ક્માં માને છે. તેઓ સૌ તેમન
મહદ� (મા�લક) ના નામથી �ણે છે . પયગંબર હજરત મોહમ્મદ� સંક�ત કર�લો ક�૧૪૦૦ �હજર�
( �ુસ્તકના �હ�દ� અ�ુવાદના સમયે એિપ્ર૨૦૧૩માં વતર્માન �હજર� સન૧૪૩૪ ચાલી રહ્ય
છે .) (� હમણાં � ૂર� થઈ છે .) ના �તના દસકામાં �ુસલમાનોનાં કલ્યાણ માટ� હજરત મેહદ��ું
આગમન થશે, (અવતરણ થશે.) આ �ુશ્ક�લીઓ અને ભૌિતકવાદનો સમય હશે. પિવત્ર �ુરાનમ
બતાવેલા �ૂલ્યો અને તેનાં પાન / અમલ નહ� કર� તેની ઉપેક્ષા થશે. અને મ�ુષ્ય�ું �દય સંસાર અને તેનાં આકષર્ણો તરફ વળ� જશે. �ુરાનની ભાષામાં“બી�ને � ૂજનાર” તરફ !
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આગાહ� આગળ કહ� છે ક� હજરત મહદ� સત્યની સ્થાપના કરશે ! અને સં�ૂણર્ સંસારનો ધ
“ઈસ્લા” (‘ઇસ્લામનો �ૂળ અથર્ શાંિત હોવા, તેનો સં� ૂણર્ અથર્ સંસારમાં શાંિત છવાઈ ’
એવો થઈ શક�.) હશે !
ઈસ્લાિમક પરંપરામાં અનેક“હદ�ત”- હડ�સ (અથવા ‘હદ�સ’ પયગંબર મોહમ્મદના
કાય� માટ� અને વક્તવ્યોનાં વણર્ન માટ�. ) છે � પ્રિતક્ષા કરાયેલ મહદ� િવશે
મોહમ્મદના વણર્નનો ઉલ્લેખ કર� છે. મહદ�ના વ્ત્વ અને સમયથી સંબંિધત૧૫૦ થી પણ
વ�ુ, �ુદા �ુદા �ચહ્નોને િવષે પિવત્ર પયગંબરથી ચોથા ખ�લફા અને �ૂફ� રહસ્યોને �
હજરત અલીએ પણ આ �ચહ્નો�ું વણર્ન કર��ું છે. આ �ચહ્નો , હજરત અલીના વંશજોનાં
સચવાયેલા ખ�ના બની ગયા. અને પયગંબરની લોકો�ક્તઓ િશયા પરંપરા (�ખ્યત્વ
ઈરાન)નો

ભાગ બન્યાં. આ �ચહ્નોને �ણીતા િવદ્વાન મો. બ�, મોહમ્મદ તક-અલ-

મજલીસ – અલ – ઈસફાહની (૧૬૨૭ – ૧૬૯૮) ને ૧૭મી ઈસવીસન સદ�માં અર� �બકમાં
લખીપોતા�ુ ં મો�ું �ુસ્તક �બહાર– ઉલ – અનવરમાં સંગ્રહ કય� હતો
�બહાર – ઉલ – અનવરના પિશ�યન (પિશય
� ન : ઈરાનની એક ભાષા)ના
અ�ુવાદમાંથી લીધેલ ઈસ્લામના પયગંબરની તેમાંથી થોડ� લોકો�ક્તઓ અહ� ર�ૂ કર�લ છે
એક લાંબા સમય �ુધી તેમના ‘અવતરણ’ િવષે અનેક �ુસલમાનો �ણશે નહ�. (�ણી શકશે
નહ�) તે પિવત્ર આત્મા બે વ�ો પહ�, અક �દર�ુ ં અને બી�ુ ં બહાર�ુ ં (પાના નં ૨૩૯)
નારં ગી રં ગ�ુ ં વ� લોકો વચ્ચે પ્રકાશ ફ�લાવશે (પાના ન ૨૪૫) તેમના વાળ ઘાટા, કાળા
તેમના ખભા �ુધી પહ�ચશે. (પાના નં.૨૫) તેમની બંને ભમરો, વચ્ ચ ભેગી થઈ હશે. (પાના
નં-ર૪ર) તેમની બી� િવિશષ્  મોખરાશઃ પહો�ં ને ચોખ્ �ુ કપાળ, (પાના નં - ર૬૩) સી�ુ ં નાક
�માં થોડો ઉપરથી ખાડો, ગાલ પર તલ, હજરત �ુસાની યાદ અપાવે તેવાતારાની �મ ચમકતા દાંત ને વચમાં થોડ� જગ્ ય (પાના નં.ર૪૩) તેમની �ખો
કાળ� ને તેજથી ભર� ૂર (પાના નં. - ૭૭૭) જ�ુઈશ (ય�ુદ�ઓ) �ચાઈની સરખામણીમાં મઘ્ મ
�ચાઈ (પાના નં.-ર૩૯) ચહ�રાનો રં ગ �ુવણર-તાંબાનાં િસકકા �વો, વ�ુ તો વણર્વેલો છ,
એટલો તેજોમય ક� તેનો �ૂળ રં ગ ઓળખવો અશ� છે (પાના નં.ર૬૩ - ર૯૩) તેમની
સામાન્  છાપ : �ૂબ જ ક�ણાસભર, ગૌરવાિન્ ત - શાલીન, ઉન્ ત (પાના નં.- ર૩૯) તેમ�ું
દર� ક પ્રત્ ભા�ૃભાવવા�ં વલણ �ણે બધાનો બરાબર પ�રચય હોય ! (પાના નં. ૩૧૪) તેઓ
બધા જ પયગંબરો અને સંતોને પ્રેમ કર; અને તેઓ � પણ સંકલ્  (ઈચ્ છ) કર� તે � ૂણર્ કર�
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શકશે; તેઓ બધા જ િવરોધો પર િવજય મેળવી શકશે. (પાના નં. ર૪ર) તેમના ભક્તોને રક્
મળશે (પાના નં. ૩૪ર) લોકો તેમને સ્ ગ�ય પરમ આનંદ, માનવીય �પમાં સાકાર જોશે.
(પાના નં. ૩૪૧) તેઓ અશક્તો અને ત્�યેલા લોકો માટ� છત્રછાયા બનશેપાના નં.-ર૩પ)
સવાર� ને સાં�, લોકોને ‘અબી-એ-��ુ ર
ુ ’ કૉસર્ (આઘ્ િત્ કતા) પ્રદાન કરશે (ના નં. - ૩૪૩)
(બાબા સવાર� ને સાં� દશર્ન આપતા હતા તેનો ર�ફરન્ છે .) તેમનાંમાંથી �દવ્  તેજ પ્રકટ થ
(પાના નં. રપર) તેઓ નવા ધમર્ની સ્ પના નહ� કર� (પાના નં. - ૬) (બાબાએ અવારનવાર
ભાર આપી કહ�લ - તેઓ નવા ધમર્માં ઉપદ�શાથ� નથી આવ્ .) બ�ુ ં જ જ્ઞાન અને બધાં
ધમ�નો અકર્ તેમનાં �દયમાં �ણે ક� નવા બાગ �વો ખીલશ (પાના નં. ર૩૮) તેઓ � ૃથ્ વને
શાંિતથી ભર� દ� શે. તેઓ એક િમત્ર અને સલાહકાર બનશ (પાના નં. ર૮૭) તેઓ સીધો માગર્
બતાવશે. (પાના નં. - ૩પર) ઓ �ુસલમાનો ! તમે �ણો ક� �મનો જન્  તમારાથી �પાવેલ
છે , તેઓ જ તમારા મા�લક છે . તેઓ જ 'મહદ�' છે . (પાના નં. ર૯ર) ( અ. ઈન સચર્ ઓફ સાંઈ
� ા. એમ.ડ�. પબ્ લક�શન્  પ્રાઈવેટ �લમીટ, ૧૯૯૬.
�ડવાઈન – સત્ પાલ �ુહલ

બ.

‘ગોડ

ડ�સેન્ડ�્ ઑન 
’અ - લે. સંજય કાંત, શ્રી સત સાંઈ ટાવસર - પબ્ લક�શન પ્રાઈવેટ લીમીટ�)
્
�બહાર – ઉલ - અનવર �ુસ્ કમાં આપેલા બી� થોડા સંક�તો : તેઓ ભેટો આપશે
� વજનમાં હલ્ ક હશે. તેઓ તેમનાં ભક્તની વચ્ ચ ફરશે, તેમનાં માથે પોતાનો હાથ �ૂક� સ્ શર્
કરશે. માત્ર મ�ુષ્ જ નહ�, પરં � ુ શર�ર િવનાનાં આત્ મઓ પણ, - કોઈપણ �ખ તેમને જોશે
- તે બધાં જ પ્રસન થશે. તેઓ ૯પ વષર્ �ુધી �વશે તેમનાં �વનનાં છે લ્ લ ર૦ વષ�માં
તેઓ આખાય િવ�નાં સમ્રાટ બન ! પરં � ુ ર/૩ િવ�નાં લોકો જ તેમને માનશે. સંસારમાંથી
તેઓના જવાનાં ૯ - વષર્ પહ�લાં જ �ુસલમાનો તેમને ઓળખી શકશે તેઓ િવ�ને હળ�ુ ં
બનાવી �ુખી - પ્રસન બનાવશે. તેમનાંથી છે તરાવવા માટ� નહ�, તમાર� �ણી લે� ુ ં જોઈએ ક�
િવ�નાં મા�લક તેમનાં શર�રમાંથી વસ્ �ઓ બહાર કાઢશે, તેમનાં મ�માંથી પણ ! (િશવરાત્ર
દર�યાન
સ્વામીના �ુખમાંથી િશવ�લ�ગનો આિવ�ભાવ થતો તે સંદભર ?)
્
તેમ�ુ ં �ુસ્ ક, “ધ હાટર્ ઓફ સાં”માં આર. લોવેન બગર્ કહ� છે ક� તેઓ આશ્રમમ
“ઈરાની માઁ” નામથી �ણીતા થયેલ એક ઈરાની સ્ તને મળ્ ય �મણે મહાન પથદશર્ક (ગાઈડ)
ને િવષે (�બહાર – ઉલ - અનવરમાં) પયગંબર મોહંમદની આગાહ�ઓ પણ મળ� હતી.
લોવેનબગર્ને તેમણે ક�ટલક ઓળખી શકાય તેવાં �ચહ્ િવષે ક�ું � શ્રી સત સાંઈબાબાના
િવિશષ્  લક્ષણો �વાં જ છે.સ્મી મહ��રાનંદ� તેમનાં �ુસ્ ક “સાંઈબાબા અને નરનારાયણ
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�ુફા”માં ઉલ્ લખ કય� છે ક� પયગંબર મોહમ્ દની ભિવષ્ વાણીઓને ઈરાની માઁ �ુસ્ ક�પે
પ્રકાશન કરવા માંગતા હતાં પણસ્મીએ તેમ કરવાની તેમને આજ્ઞા ન આપ
બ�ુ જ મોટ� સંખ્ યમાં ઈરાની ભક્તો�ું �ુ�ૃપત� આવ�ુ તે જ �બહાર – ઉલ અનવરમાં કર� લી આગાહ�ઓ પ્રમા�ણક છે અને તે આગાહ�ઓનો શ્રી  સાંઈ અવતારનાં
મીશન વ્ �ક્ત્ , લક્ષણો અને હ��ુઓ પર �ન્ત થયાનો સંક�ત કર� છે . � બધાં �ચહ્ન
પયગંબર મોહમ્ દને મેહદ�ને ઓળખવા માટ� નાં બતાવ્યા છે . સ્ વમી�ુ ં ભૌિતક �પ અને લક્ષણ
(�ુણો) થી સં� ૂણર્પણે મેળ ખાય છે. નાડ�ગ્રંથોની ભિવવાણીની “માનવતા તેમની સામે એવી
ર�તે નતમસ્ ક - મા�ું �કાવશે ક� �મ કોઈ મહાન સમ્રાટ પ્ર હોય છે .” ��ુ ં જ મહદ�ના
િવષેની આગાહ�ઓની ઉલ્ લખ કર� છે ક�, “તેઓ આખા િવ�નાં સમ્રાટ હશ”

� ૃથ્ વ પર મહદ�ની સ�ા :
� ૃથ્ વ પર મહદ�નાં કાયર્કાળની ધારણા �બહા – ઉલ - અનવરની બે
આગાહ�ઓનો િવશેષ �પે સંબધ
ં છે . એક તો એ આગાહ� ક� �માં કહ� છે હજરત મહદ� ૯પ વષર્
�ુધી �વતા રહ�શે. બી� આગાહ� એ ક� તેમાં ઉલ્ લખ છે - સંસારથી તેમના જવાના ફક્ત૯ વષર્ પહ�લાં  �ુસલમાનો તેમને ઓળખી શકશે. એમ માનીએ ક� ૯પ વષર્ ઈસ્ મી ક�લ�ડરનાં
છે , (ઈસ્ લિમક ક�લ�ડરમાં એક વષર્માં ૧ર મ�હના હોય છે . એક વષર્નાં ૩પ૪ ક� ૩પપ �દવસો
હોય છે પણ ૯પ વષર્ની �મરને ૯પ ક� ૯૬ વષર્ની વચ્ નો કોઈપણ સમય માની શકાય છે ,
૩પપ �દવસ પર આધા�રત ગણતર� ચા�ુ ઈસ્ વસન ક�લ�ડર વષર્નાં૯૩ થી ૯૪ વચ્ ચની �મર
આપે છે .) આ હમણાં ચા�ુ ઈસ્ વ કલ�ડરનાં ૯૩ ક� ૯૪ વષર્ વચ્  છે , � સ્વામીન �વનકાળ
િવષે સ્ વમીએ પોતે જ � વક્વ્  કર� લ છે તેની સાથે મેળ મળે છે . (“સ્ વમી તેમનાં � ૃથ્ વ
પરનાં �વનકાળ” િવષે� ું પ્રકરણ � !)
બી� આગાહ�, એવી કોઈ પ્રભાવશાળ� ઘટના બનવાની છે તેનો સંક�ત કર� છે.
સંસારને હજરત મહદ��ું �િતમ - પ્રયાણના ૯ વષર્ પહ�લાં જ હજરત મહદ� પ્રત લોકોમાં
શ્રઘ્ પેદા કરશે. સ્ વમીએ પોતાનો ભૌિતક દ� હ ૮પ �મર� ત્ યગ્ ય હતો. જો આપણે આ
�મરમાં ૯ વષ� (અથવા ઈસ્ લમી ક�લ�ડરની ગણતર� કરતાં ૮.૭પ ચા�ુ ઈસ્ વ વષર) ઉમેર�એ
તો આ ૯૪ વષર્ થઈ �ય. “� ૃથ્ વ પરનાં તેમના �વન સમયને િવષે સ્ વમીની વાતાર્”
નામના પ્રકરણ પહ�લાંમ જ મ� એમ તો સંક�ત કર� લો જ છે ક� �યાર� સ્ વમીએ ૯૪ અને ૯૬
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વષર્નાં આ�ુષ્ િવષે �ુદ� �ુદ� વખતે ઉલ્ લખ કય� જ છે , એટલે આ બે વષ�નાં �તર-ફ�ર
તેમનો “દ� હ બહાર” રહ�વાના સમયને બતાવે છે .
આ બધી જ હક�કતો પર િવચાર કયાર્ પછ, એવો િવશ્ વસ પ્રેર� છેસ્મી�ુ ં
�ુનરાગમન જ એકમાત્ર એ�ું કારણ હોઈ શક� ક� આખ િવ�નાં મોટાભાગનાં લોકો તેમને
માનવા લાગશે. ત્ યર� તેઓ લગભગ ૯ - વષ� માટ� રહ�શે ! એ �ણ�ુ ં રસભ�ુર્ રહ�શે. �ું કોઈ
એવા હદ�સના સંપકર્માં આવ્  �ં તેનો તે ઉલ્ લખ કર� છે ક� (તેમનાં ઉત્ થન પછ�) હજરત
મહદ� (૯ ને બદલે ૭ ક� ૮ વષર્) માટ�િવ� પર સ�ા ચલાવશે.
આપણાં મહદ��ું પહો�ં કપાળ, તર� આવે એ�ુ ં નાક હશે. � ૃથ્ વ �મ ક� હમણાં
અન્ યય અને િનરં �ુશતા ને અરાજકતાથી ભર� લ છે તેમાં તેઓ ન્ યય સ્ થિપત કરશે. તેઓ ૭
વષ� �ુધી સ�ા ચલાવશે.
- �બહાર – ઉલ - અનવર ખંડ ૧૩, ભાગ ૧ �ગર
્ ે� ભાષાંતર પાના નં૧૪૩
(....) તેમની સ�ા ૭ વષર્ ક�૮ વષર્ કદાચ ક� કદાચ૯ વષર્ �ુધ રહ�શે.
- �બહાર – ઉલ - અનવર ખંડ ૧૩, ભાગ ર, �ગ્રે� ભાષાંતર પાના નં૯૧
(મહદ�) � ૃથ્ વને સમાનતા ને ન્ યય� ૂણર્તાથી ભર� દ�શ, કારણ ક� એ અન્ યય ને
અત્ યચારથી ભરાઈ જશે. સ્ ગર અને � ૃથ્ વના રહ�વાસીઓ તેમનાથી �ુશ થઈ જશે. સ્ ગર્
પોતા�ું સ�્ .ભાગ્  નહ� છોડ� બલ્ ક ભર� ૂર માત્રામાં ઉદારત ા બતા, આિશષો આપી
હ વામાં એક છોડને ય નહ�
સ�્ .ભાવથી નીચે (મહદ�ને !) ઉતારશે. � ૃથ્ વ તે સ�્ .ભાગ્ ને વ્ ચ
હ હશે !) આ એટ�ું બ�ુ ં ભર� ૂર હશે ક� �વતા
છોડશે (અથાર્ � � ૃથ્ વ પર બધે જ લીલાલ્ ર
લોકો, �ૃતકો�ું ય સન્મા કરશે. તેઓનો આ કાળ ૭, ૮, ક� ૯ વષર્ રહ�શે
- �બહાર – ઉલ - અનવર ખંડ ૧૩, ભાગ ર, �ગ્રે� ભાષાંતપાના નં. ૯૧
સ્વામીન �ુનઃ આગમન િવષે નાડ� ગ્રંથોની આગા, સાથે આ આગાહ�ઓને
ગજબ�ું સામ્  છે .
૮૮ ની �મર� િવ�નાં લોકો શંકા, કલંક ક� દોષ િસવાય તેમને સ્ વકાર� લેશે. તેઓ
૭ વષર્ રહ�શે
(ગોરખ નાડ�ગ્રંથ પાઠનો �દવ૧૪ �ૂન, ર૦૧૧)
- સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ શ્રી વસંતા સાંઈ (પાન નં૬)

સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

70

તેઓ ફર�થી પાછા આવશે અને વ�ુ ૭ વષ� રહ�શે! આ સાત વષ�માં � ૃથ્ વ પર
અનેક �તનાં પ�રવતર્નો (બદલાવ) આવશે
(બોગર નાડ� ગ્રંથ પાઠનો �દવસ રપ , ર૦૧૧)
- સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ શ્રી વસંતા સાં- (પાના નં. નં.૧૮)
અનેક �ક્રશનો પણ માને છે ક� આનંદ અને �ુખનાં ૭ વષ�નો સમયગાળો હશે.
�ને અવારનવાર “ધ ર� � ૂચર” (પરમાનંદની અવસ્ થ) નો સમય કહ� છે . (આનંદ, પ્રેમ ન
અત્ યનંદમાં વહ� જવાની અવસ્ થ!) એ�ુ ં મનાય છે ક� ઈસામસીહા (ઈ�ુ �ખ્રસનો બી�
આગમનનો પ્રારંત આ સમયમાં હશે. તેનાં પછ�ના૧,૦૦૦ વષ� �ુધી આ�ુ ં ય િવ� શાંિતમય
થઈ જશે! (આની િવગતવાર િવચારણા “સત્ સાંઈ �ુવણર્�ુગનો ઉદ” નામનાં પ્રકરણમા
�ુઓ.)

ુ દ્રશ થ� ં ુ :મહદ�� ં અ
એક સાંઈભક્ તર�ક�નાં મારા શ�આતનાં �દવસોથી જ, સ્ વમી િવષે અનેક �ુસ્ કો
વાંચતો રહ્ �ં. �માં મહદ� સંબધ
ં ી આગાહ�ઓ આપેલી છે . તેથી �ુ ં હંમેશ દ્રઢતાથી માનત
રહ્ �ં ક� આ આગાહ�ઓ સત્  સાંઈ અવતારથી સ્ ષ્  ર�તે સંકળાયેલી છે . આ �ુસ્ કના
લખવાની શ�આત કરતા જ મારા મનમાં એક િવચાર આવેલ ક� જો આ આગાહ�ઓ ખર� ખર
સ્ વમી િવષે જ હતી તો પછ� એ �ુસ્ કોમાં જ�ર સ્ વમીના 'જલ્ દ' દ� હ છોડવા ક� 'અદ્રશ' થવા
િવષે પણ હશે જ ! મ� પોતે જ આ શોધ કરવી શ� કર� દ�ધી ક� �ુદા �ુદા 'હદ�સ' (હડ�થ્ ) આ
િવષે �ું કહ� છે ? મ� �બહાર – ઉલ - અનવરમાં ક�ટલાંક ખંડોનાં �ગ્રે� ભાષાંતરો પ્ર કયાર્
અને તે� ું વાંચન શ� કર� દ��ુ.ં
આ ખંડોમાંથી � કાંઈ મળ્ �ુ તે તો મા�ું મા�ુ ં ભમાવી દ� તે� ુ ં છે . �ુ ં માની ન્ હતો
શકતો ક� �ુ ં �ુ ં વાં� ુ ં �ં ! હજરત મહદ�ના �તરધ્યાન થવાન અને તેનાં પ�રણામે તેમ�ુ ં �ુનઃ
આગમન િવષે હદ�સ સ્ ષ્ તાથી વાત કર� છે . હદ�સ કહ� છે ક� મહદ� � ૃથ્ વ પરથી બે વખત
અદ્રશ થશે. પહ�લી વખત લાંબા સમય �ુધી ને બી� વખત તેમ�ુ ં સાચે જ અદ્રશ થ�ુ ં
(અથવા �ૃત્ � પામ�ુ ં !)
હજરત મહદ� એક વખત નજરોથી અદ્રશ થઈ જશે.
- �બહાર – ઉલ - અનવર ખંડ-૩, ભાગ-૧, �ગ્રે� ભાષાંતપાના નં. - ૧૩૩.
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તેઓ બે વખત અદ્રશ ક� �તધ્યાર થશે. પહ�લી વખત એટલા લાંબા સમય �ુધી
ક� લોકો કહ�શે તેમ�ું �ૃત્ � થઈ ગ�ુ છે . બી� કહ�શે તેઓ ચાલ્ ય ગયા. ના તો �ઓ તેમને પ્રે
કર� છે ક� ના તો કોઈ બી� એ �ણી શકશે ક� તેઓ �ાં છે ? (.........)
-અલ-�ુ�ક� અલ-�હન્ દ, અલ–�ુરહાન - ક� સલામત-અલ-મહદ�.
યા અલ્ લ ! તેઓ (મહદ�) વષ�ને માટ� �તધ્યાર્ થઈ જશે અને એટલે �ુધી
કહ�વાશે ક� એમ�ુ ં �ૃત્ � થઈ ગ�ું છે , તેમનો નાશ થઈ ગયો છે ક� કોઈ ખીણમાં ચાલ્ ય ગયા છે .
તેમને માનનાર લોકોની �ખો, તેમનાં પર ��ુ વહ�વડાવશે અને તેઓ એવી ર�તે પલ્ ટઈ
જશે �મક� સ�ુદ્રનાં મો�ઓ કોઈ મોટા જહાજને ��ુ પાડ� દ� છે (ન માનનાર માનવા માંડ !)
- �બહાર-ઉલ-અનવર ખંડ ૧૩, ભાગ-૧ ભાષાંતર, પાના નં. નં.૧૮૦
અનેક લોકોમાં મહદ�ને માટ� 'ક્વઈ (ક� અલક્વઈ)' નો ઉપયોગ કય� છે .
એર� �બકમાં �નો અથર છે 'સત્ ને માટ� ઉઠ�ુ'ં - ઉન્ િતશીલ. અહ� બે વાતો�ુ ં ધ્યા રાખ�ુ ં જ�ર�
છે . પહ�લો શબ્  તો 'રાઈઝ�ગ' ઉઠ�ું ક� 'ઉન્ િતશીલ'. � સ્ ષ્  ર�તે આરોહણ - �ચા ઉઠવાની
�ક્રયાનો સંક�ત છે. બીજો શબ છે “સત્ ” - � સ્ વમી�ુ ં અ�ુ� નામ (સ્ વમીને નાનપણમાં હંમેશ
'સત્ ય' કહ�તા !) �ૂળ નામ છે . વ�ુમાં, મહદ�ના આ અદ્રશ - �તધ્યાર્ન થવા સમયને
�બહાર-ઉલ-અનવર, ગહનકાળ ક� ગ્ર ? કાઈ કહ� છે . સામાન્  ર�તે 'ગહન' શબ્ નો ઉપગોગ
આકાશીય ક� સ્ ગ�ય વસ્ �ઓ (�મક� ગ્રહો)નો કોઈ બી� ગ્રહ પાછળ �પાઈને થોડ�વાર મ
'અદ્રશ' થઈ જ�ું ! તે માટ� આ શબ્ નો ઉપયોગ કરાયેલ છે . આ ગ્રહણકાળ િવષે �ુદા �ુદ
િવદ્વાનોની ક�ટલીક સમ�ૂિતઓ મ� જોઈ છે. ક�ટલાક િવદ્વાનો એમ પણ કહ� છે મહદ� માનવત
સો વષર્ �પાઈ જશે અને “સમય સમાિપ્ ” (ક� પ્રલય) હોવાનાં ઠ�ક પહ� માનવતાની સામે
પ્રકટ થશે. પરં�ુ �બહ-ઉલ-અનવરમાં આપેલ ક� ટલાક �ુલ મળ�ને શ્લકો એક �ુ�ું જ �ચત્
ર�ૂ કર� છે . �બહાર-ઉલ-અનવરની સૌથી રોચક, રસભર� આગાહ�ઓમાંની એક આગાહ� એ પણ
છે ક� �યાર� 'ક્વઈ ઉભા થશે – ઉઠશે - ત્ યર� લોકો �ૂબ જ આ�યર્ચ�કત બની િવચારશ, આમ
ક�વી ર�તે બની ગ�ુ ં કારણ ક� તેમનાં શર�રનો તો �ારનો ય નાશ થઈ ગયો છે ! આ એમ
� ૂચવે છે �ૃત્ �ની �ક્રયાથ ક્વઈનો દ� હ અદ્રશ થઈ ગયા સાથે સાથે જ તે 'ગ્રહણક'ની
�ક્રયાની શ�આત થઈ જશે (આ પ્રકરણમાં હવે બધાં આવશ્લકો, બી� � લીધેલા િસવાય
�બહાર-ઉલ-અનવરનો ખંડ ૧૩, ભાગ-૧ �ગ્ લશ ભાષાંતરમાંથી લીધેલા છે .)
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�યાર� 'ક્વઈ' ઉઠશે (ઉભા થશે યા ફર� દ� ખાશે) તો લોકો કહ�શે આ�ુ ં ક� વી ર�તે
બને? તેમનાં તો હાડકા પણ ઓગળ� ગયાં હશે - નાશ થયો હશે. (પાના નં.૧૮૧)
“મ� તેમને � ૂછ�ું હ� અલ્ લનાં �ુત ! (સંદ�શવાહકનાં �ુત્ર) તમન'ક્વઈ' કહ�ને ક�મ
બોલાવે છે ?
તેઓ બોલ્ ય “કારણ ક� તેઓ તેમની યાદોથી પણ ઉપર �ૃત્ � પછ� આવશે” (....)
(પાના નં.૧૯૩)
જોજો ! �ુઓ ! તેમનો એક 'ગ્રહણક' હશે � દરમ્ યન તેમને ન �ણતાં હોય
તેવા 'અજ્ઞા' લોકો ભ્રિમત થઈ જશે અને શંકાશી લ લોકો રદબાતલ થઈ જશે અને કાય
કરનાર �ૂઠ બોલશે.
મ� ક�ું : શા માટ� તેમને 'પ્રિતક્ષા કરા' કહ્ છે ? તે બોલ્ ય : તેમનો ગ્રહણકા
હશે ને તેનાં ઘણાં બધાં �દવસો હશે ! અને તે લાંબો સમય (ગ્રહણકાળ) હશે. િનષ્ઠા,
પ્રમા�ણક લોકો તેમના 'ઉત્ થન' ની પ્રિતક્ષા કરશે અને શંકાશીલ લોકમને છોડ� દ� શે અને
નહ� માનનારા તેમનો ઉપહાસ, ઠ�કડ� કરશે. (પાના નં.૧૯૩)
ઉપર જણાવેલ શ્લોક સ્ ષ્  કહ� છે ક� ગ્રહણકાળ લાંબો હશે અને ક�ટલાય �દવસ
�ુધી ચાલશે. પરં � ુ શ્લોકમાં એ વાતનો ઉલ્ લખ નથી, �મક� ક�ટલાક િવદ્વાનોએ િનષષર્ કાઢયો
છે ક� આ અદ્રશ થવાનો સમય (ગ્રહણકાળ) કોઈ સો એક વષર્નો  ! નહ� તો આટલા લાંબા
સમયનો ઉલ્ લખ કરવા માટ� શ્લકોમાં સ્ ષ્ તાથી “વષ�” શબ્ નો ઉપયોગ કય� જ ન હોત તે
િસવાય પણ - મહ�રબાની કર� નીચે જણાવેલ શબ્ દ પર ધ્યા આપો. “તેમને ન માનનાર
તેમનો ઉપહાસ કરશે.” હક�કતમાં ક�ટલાય તેઓમાં ન માનનારાઓએ ખોટ� પડ�લ આગાહ� (ક�
૯પ વષર્ �વશ !) ક� સ્ વમીએ કહ�લા સમય પહ�લાં જલ્ દ દ� હત્ યગ કય� તે કહ� ઉપહાસ કય�
જ હતો !

મહદ� �ાર� પાછા આવશે ?
હજરત મહદ�ના પાછા આવવાના સ્ વમીએ આપેલા �દવ્  પ્રવચનોમા
વણર્વાયેલ“�ુવણર્�ુ”ના ��ુ જ, પ્રેમ અને શાંિત એક નવા �ુગના પાછા આવવાની આશા
છે . ઈસ્ લિમક �ુ�તકોમાં
આ �દવસનો ઉલ્ લખ “યામ અલ�કયા મહ” કહ�ને કરાયેલ છે , �નો
્
એર� �બકમાં �ૂળ અથર્“�ુનઃ �વીત થવાનો �દવસ” છે . એ�ુ ં વણર્ન આપે�ું છે ક�ઈ�ર િસવાય
કોઈ નથી �ણ� ું ક� આ �દવસ �ાર� આવવાનો છે ? હ� અલ્ લના સંદ�શવાહક ! તમાર�
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સંતિતમાંથી 'ક્વઈ' નો �ાર� ઉદય થશે ? ઉઠશે ? આવશે ? તેઓ બોલ્ યા “તેમ�ુ ં ઉદાહરણ
એ �ણ કલાકોનાં ઉદાહરણ ��ું છે .” કોઈ બી�ુ ં નહ� પણ તેઓ પોતે જ, તેમનાં સમયે, તે� ુ ં
સ�ન કર� શક� છે ઃ સ્ ગર્ અને  �ૃથ્  પર આ અત્ યત અદ�ૂત હશે ! પરં � ુ આ તમારા ક�વાથી જ
નહ� આવે ! અચાનક જ આવશે ! (પાના નં.૧૮૯)
ધમર્ગ્રંથો કહ� છે ક� મહદ�� �ુનરાગમન

કોઈ અચાનક જ, અણધાર� લા, સમયમાં

થશે, �નો સમય ફક્ તેમને જ ખબર છે . આ, નવા ટ� સ્ ટમેન્ માં (બાઈબલનો બીજો ખંડ)
આપેલ નીચે જણાવેલ શ્લકો સાથે �ૂબ જ મેળ ખાય છે . � “સન ઓફ મેન” (માનવ�ુત્ર ક
માનવ અવતાર) ના આવવા�ુ ં વણર્ન કર�છે . (માની શક�એ ક� ઈસા મસીહા�ુ ં ફર�થી આગમન
થશે ? )
'તો હવે સાવધાન રહો ! તમે તે �દવસ ક� પ્રહર (�દવસનો ભાગ) નથી �ણતા
�યાર� માનવ�ુત્ર આવશ'
- મેથ્ � રપઃ૬-૧૩ ક�.�.વી.
પરં � ુ તે �દવસ અને તેનાં પ્રહરને કોઈ મ�ુષ નથી �ણતો એનાં દ� વ�ૂતો પણ
નહ� �ઓ સ્ ગર્માં રહ� છ, �ુત્ર પણ નહ� પણ િપતા �ણ છ
- માકર્૧૩:૩ર ક�.�.વી.
�ુ ં હજરત મહદ� �ુવાન (નવા) શર�રમાં પાછા આવશે ?
“ન માની શકાય” - અગમ્  નાડ�ગ્રંથ વાળાકરણમાં નાડ� ગ્રંથોમાંસ્મીના
�ુનરાગમન િવષે ઉલ્ લખાયેલી આગાહ�એ તો આપણે જોઈ �ૂ�ાં છ�એ. ક�ટલાક નાડ�પાઠોમાં
એ વાતનો ય ઉલ્ લખ છે ક� �યાર� તેઓ પાછા આવશે તો તેઓ �ુવાન ક� મઘ્ વય - આધેડ
વય દ� હ ધારણ કરશે !
�યાર� તેઓ બહાર આવશે ત્ યર� શાંત હશે. તે પોતાનાં ઉદ્દેશ � ૂરા કરવાનાં
કાયર્ક્ર લાગી પડશે. �વી ર�તે પાછલાં ૮પ વષ�થી તેઓ કાય� કર� રહ્ હતા. જો ક� તેમ�ુ ં
શર�ર �ુવાન હશે પરં � ુ પ�રપકવતા અને અ�ુભવ ૮પ વષ�નાં હશે ! તેઓ પાછા આવશે ને
બી� ૭ વષ� રહ�શે !
- બોગર નાડ�પાઠ કયાર્નો �દવસ રપ મે ૦૧૧ - ર� ફરન્ .
“સેક્ર�ડ ર�ડ�ગ” શ્રી વસંતા સાંઈ પાન ન૧૮.
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�બહાર-ઉલ-અનવરમાં, આવી જ �તનાં અ�્ .�ૂત સંક�તો આપેલ છે . �યાર�
તમારા ક્વઈ પાછા આવશે ત્ યર� ક�વાં �ચન્ હ હશે ? તેમણે જવાબ આપ્ યો તેઓ �મરમાં
મોટા હશે, પણ એક �ુવાન �વા હશે ! � કોઈ તેમને જોશે તે બધાં કહ�શે ક� તેઓ ૪૦ ક� ઓછ�
(�મરનાં) હશે. �દવસ-રાત�ુ ં ચક્ર તેમ �ત �ુધી તેમને અસર નહ� કર� શક�.
(ખંડ ૧૩, ભાગ-ર પાના નં.૧૭૮)
ડાર્. જહોન �હસ્ પે સ્ વમી સાથે પોતાનાં એક ઈન્ રવ્ ��ુ ં િવવરણ પ્રકાિશ
કર� �.ું આ ઈન્ રવ્ � દરમ્ યન સ્ વમીએ કહ��:ું આ શર�ર ૯૬ વષર્ �ુધી �વીત અને �ુવાન
રહ�શે. ('કન્ રસેશન વીથ સાંઈબાબા', �.એસ. �હસ્ લપ-બથર્ ડ� પબ્ શ�ગ કંપની, સેન�ડયાગો,
ક�લીફોિન�યા, ૧૯૭૮ પાના નં.-૮૩) (ઉલ્ લખાયેલ ઈન્ રવ્ � ફક્ આ કોપીમાં જ છે .) શ્ર
શ�ુંતલા બા�ુ� ુ ં �ુસ્ ક “લીવ�ગ ડ�વીનીટ�”માં ('લીવ�ગ ડ�વીનીટ�, શ�ુંતલા બા�ુ, લંડન સો
બ્ર, ૧૯૮૪ પાના નં. નં.૪૦) તે સ્વામીન વા�નો ઉલ્ લખ કર� છે . આ દ� હમાં, �ુ ં � ૃઘ્  ક�
�બમાર નહ� હોઈશ �મક� �ુ ં પહ�લાના દ� હમાં હતો.
�ુ ં આ કથન એવો સંક�ત કર� છે ક� �યાર� સ્ વમી પાછા આવશે ને �ુવાન દ� ખાશે
? �બહાર-ઉલ-અનવરનાં શ્લકોની ચચાર્ આપણે પહ�લા જ કર� ગયા છ�, � કહ� છે ક�
પછ� મહદ� ઓછામાં ઓછા ૭ વષ� �ુધી રહ�શે. હજરત મહદ��ુ ં � ૃથ્ વ પરથી

�ુનરાગમન

આખર� પ્રયાણમાં િવષેનો એ શ્લોક મને પણ મળ્  છે ઃ (તેમના �ુનરાગમન પછ�) ૭ વષર્
�ુધી રહ�શે અને ત્ યર� તેમ�ુ ં �ૃત્ � થઈ જશે અને �ુસ્ લમો તેમને માટ� પ્રાથર્ના કરશે (પાના
૯૧)

ુ ર્�ુગ 
મહદ�નો �વણ
મહદ��ું આગમન �ુવણર્�ુગથી � ૂરોગામી હશે ! � � ૃથ્ વને શાંિત અને ન્ યયથી
આવર� લેશે. �ની ભવ્ તા�ું કાલક્રમે વણર્ન �બ-ઉલ-અનવરમાં આપે� ું છે . હ� અલ્ લ !
તેઓ સંસારમાંથી ત્ યા �ુધી નહ� �ય �યાં �ુધી તેઓ આવીને � ૃથ્ વ પર સમભાવ અને ન્ યય
નહ� ભર� દ� !
કારણ ક� (� ૃથ્ વ) આ અન્ યય અને અત્ યચારથી ભરાઈ ગઈ હશે ! (પાના નં.૧૯૭)
તમે સ�્ .ભાગી હશો જો તમે તેમના સમકાલીન હશો ! � કોઈ તેમનાં સમકાલીન હશે તે �ૂબ
જ નસીબદાર હશે ! (પાના નં.૧૭૦) અને � ૃથ્ વ પ્ર�ુનાં તેજથી પ્રકાિશત થઈ ઝળહળ� ,
અને તેમ�ું રાજય � ૂવર્માંધ પિશ્મ �ુધી ફ�લાઈ જશે ! (પાના નં.૧૧૩)
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તેઓ તમારા �ત�રક અન્ યયીઓને બહાર કાઢશે. તમારા ભયોને કાઢ� તમને
અભય બનાવશે અને બેઈમાનીઓને � ૃથ્ વ પરથી સાફ કર� દ� શે. તેઓ સમભાવ ને સમાનતાથી
કામ કરશે અને તમાર� વચ્ ચ ન્ યયને િનષ્ ક્ષ ત્રાજવાથી પશે. તમારા �ૃત આત્ મઓ પણ
ફર�થી જલદ�, � ૃથ્વ પર એકવાર ઈચ્ શે ને ફર�થી �વન �વે ! આમ થવા�ુ ં છે ! અલ્ લને
માટ�, તમે હ� સ્ પ્ માં છો ? કારણ ક� તમાર� �ભને કા�ુમાં રાખો અને પોતાની રો�-રોટ�માં
લાગ્ યા રહો. નહ� તો હલકટતા તમારામાં આવશે. જો તમે રાહ જોશો તો તમને ઈનામ મળશે /
બદલો મળશે અને તમે ચાહો તો તેઓ તમાર� પીડાઓનો બદલો લેવાવાળા છે અને તમારા
અિધકારોના રક્ષક  ! �ુ ં અલ્ લનાં સાચા સોગન ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� હક�કતમાં અલ્ લ પણ તે
લોકોની સાથે છે �ઓ પિવત્ર છે અને સારા કાય� કર� છે (પાના ન૧પપ-૧પ૬)
તે સમયે � ૃથ્ વ પોતાનો ખ�નો - સ�ૃ�દ પ્રકટ કરશે અને આષો વષાર્વશે. એ�ું
કોઈ સ્ ળ નહ� બચે ક� �યાં મ�ુષ્  દાન આપી શકશે, ક� ઉદારતા દશારવી શક� ! કારણ ક� બધાં
જ આિસ્ કો, માનનારા સ�ૃ�દથી ઓતપ્રોત થયેલાં હ ! (ભાગ-ર, પાના નં.-ર૩૩)
આ શ્લક આગાહ� કરાયેલ �ુવણર્�ુગની �ુંદરતા�ું વણર્ન કર� છે. વતર્માન સમયમ
િવ�ની હાલત જોતાં આ અસાધારણ બનાવ અશ� લાગે છે . પરં � ુ આપણે �ણીએ છ�એ ક�
સ્ વમી બધાં જ �દવ્  િસઘ્ ધાતોનાં �ૂળ સ્ તત છે અને મહદ� ક� મસીહા � પણ પરાભૌિતક
આગાહ�ઓમાં સાચા પડ� છે તેમણે વચન આપ્ �ુ છે ક� �ુવણર્ �ુગ જ�ર આવશે �યાર� એ�ુ ં
બનશે ત્ યર� તેની �ુદરતા
ં
બધાં સ્ પ્ ન અને બધી કલ્ નાઓથી ય ઉપર હશે.
“હવે સમય આવી રહ્ છે ક� �યાર� સં� ૂણર્ માનવતા સં – સામંજસ્  ને
સંવા�દતાથી રહ�શે. આ સમય ધાયાર્ કરતાં ય વ્ લો આવશે. �ની કોઈ કલ્ ના ય કર� શક� !
(.....) આ બ�ું બૌ�દક ક્ષમતાથી ય ઉપર હ ! �ુ ં કહ� શ�ું �ં ક� તેની �ુદરતા
ં
બધી
કલ્ નાઓથી ને સ્ પ્ નથી ય વ�ુ શાનદાર હશે !
- શ્રી સત સાંઈ બાલિવકાસ ભાગ-૧પ, ક્-૯, સપ્ ટમ્ ર ૧૯૯૬

હજરત મહદ� પાછા આવશે ?
(.....) કારણ ક� (......) તેમણે � ૃથ્ વ પર ન્ યય અને સમાનતા પ�ર� ૂણર્ નથી કયા,
� ર�તે � ૃતાંતમાં આગાહ� કર� લી હતી. એટલે, તેમના સમયનાં �ત ભાગમાં આમ બનશે. આ
બધાં કારણો �હ�ર િનયિતનાં કાય�ને સં� ૂણર્ કરવા માટ� ભેગાં કરાયેલાં છે. પાના નં. નં.૧૪૧)
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ઉપરનો શ્લોક આ �ુસ્કના સંબધ
ં ે અત્ યત મહત્ � ૂણર્ છે એમ કહ� છે ક� ક�મ
મહદ�એ � ૃથ્ વને શાંિત અને સમાનતાથી પ�ર� ૂણર્ કરવા સંબંધી પોતાનાં િનયત કર�લ દ્શોની
� ૂિત� હ� �ુધી નથી કર�. તે માટ� તે � ૂણર્ કરવા તેમ�ું�ુનરાગમન િનધાર�રત છે . િનિશ્ ત છે .
આ � ૂણરપણે તે ઉદ્ શ્ થી સંવા�દત બતાવે છે . � �બ��ુ પર આ �ુસ્ ક ક��ન્દ્છે . કારણ ક� એવી
ઘણી વાતો સ્ વમીએ કહ� છે , તે હ� બનવાની બાક� છે અને ધમર્ગ્રંથોએ � અનેક આગાહ
કર� લી છે , તે� ુ ં � ૂણર્ થ�ું પણ બાક� છે. એટલ, તેઓ ન�� જ પાછા આવશે !
(.....) �ુ ં એવી ર�તે � ૃથ્ વવાસીઓની �ુરક્ષા માટ� �ં �વી ર�તે તારાસગર્ના
િનવાસીઓની �ુરક્ષા માટ� છે.. તેમના જલ્ દ પાછા આવવા માટ� વ�ુ પ્રાથર્ના , કારણ ક�
એમાં સફળતા છે . (પાના નં. નં.૪૯૮ �ુ)ં
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પ્રક-૮ :
આકાશમાં એક �દવ્  દશર્ ?
િવ�નાં અનેક ધમર્ગ્રંથો એક  બનાવની આગાહ� કર� છે � પ્ર�ુન� ૃથ્ વ પર
અવતરણ કરનાર છે તેમ �હ�ર કર� છે . એ બધામાંથી વ�ુ લોકિપ્, લોકચ�ચત
� આગાહ�
પિવત્ર બાઈબલન ન્ � ટ� સ્ ટમેન્ ની “માનવ �ુત્રન આગમનની” છે . પિવત્ર બાઈબલમાં થોડ
એવા શ્લકો છે (સામ Psalms) � �ૂબ જ અનપે�ક્ષત સમયમાં પ્ર�ુના આકાશમાં પ્રક
િવષે વાત કર� છે , આ ર�તે માનવતાને આધ્યા�ત્મક ર�તે સમપર્ણ માટ� મંત્ર�ુગ્ધ કર� દ
અને... તે સમયે માનવ�ુત્રના આગમનનો સંક�ત આકાશમાં પ્રકટ થશે : અને ત્
� ૃથ્વીની બધી જ �િતઓનાં લોકો શોક કરશે અને ત્યાર� તેઓ માનવ�ુત્રને શ�ક્ત અને �ુણગાન સ�હત આકાશના વાદળોમાં આવતા જોશે અને તેઓ પોતાનાં દ� વ�ૂતોને ઢોલ-નગારા
શરણાઇ (બ્�ુગલ) ના તીવ્ર �ચા સ્વરો સાથે મોકલશે અને તે (દ�વ�ૂતો) ચાર�ય �દશાઓમા
સ્વગર્ના એક છેડ�થી બી� છેડા �ુધી તેમણે પસંદ કર�લ લોકોને એક સાથે ભેગા કરશ
- મેથ્� ર૪:૩૦-૩૧ ક�.�.વી.

પ્ર�ુ પોતે એકદ મ મોટા અવા �  �ૃથ્વી પર ઉતરશે દ�વ�ૂતોનાં (આસર્ એન્
�ચ�ચયાર� અવાજની સાથે અને ઇ�રની શરણાઇ - બ્�ુગલ સાથે (.....)
- ૧ િથસ્સલેિનઅન્૪:૧૬-૧૭ ક�.�.વી.
પિવત્ બાઇબલનો ઉપર જણાવેલ શ્લોક માનવતાને એક એવા આકાશીય
(સ્વગ�ય) �દવ્યદશર્નના બન ાવ બરનો ઉલ્લેખ કર� છે ક� માનવતા ઈ�રના આગમનને
”માનવના �ુત”ના આગમનના �પમાં પોકારશે. અનેક લોકો તેમને ઈસામસીહના �દ્વતી
આગમનના �પે જોશે. જોક� સ્ વમીના પ્રમા, ઈસા મસીહાએ �ાર� ય પણ તેમના પોતાના
�ુનરાગમનનો ઉલ્ લખ નથી કય�, આ બાબા�ુ ં આગમન હ� ુ ં �નો �સસ હંમેશા ઉલ્ લખ કરતા
હતા.
(.....) ઈસા મસીહા / ક્રાઈસ�ું કથન �ૂબ જ સરળ છે . “તેઓ �મણે મને
તમાર� વચ્ ચ મોકલ્ ય છે , ફર� પાછા આવશે અને તેમણે એક ઘ�ટા � માત્ર પ્રતી તેના તરફ
ઈશારો કય� છે . તે હતો બા...બાના અવાજ માટ� �ણી શકાય છે . આ બાબાનાં અવતારની
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ઘોષણા હતી. (.....) ઈ�ુ ક્રાઈસ્ એમ નથી ક�ું ક� તેઓ પોતે આવશે. તેમણે ક�ું છે ક�, “�મણે
મને બનાવ્ ય છે તે ફર�થી આવશે.” એ બા....બા આ સત્ બાબા છે . (.....)
- શ્રી સતસાંઈસ્ પકસ ભાગ-૧૧, પ્રક-પ૪
�ુ ં તેનો અથર્ એવો છે ક� પિવત્ર બાઈબલ જણાવેલ માનવ�ુત�ુ બી�ુ ં આગમન
થશે ને સંક�ત કર� છે ? �ું સત્  સાંઈ સ્ �પના દશર્નિવ� આ�ુ ં જલ્ દ જ સાક્ષી બની શક ?
�ુઓ ! તે વાદળોની સાથે આવી રહ્યા  અને દર� ક �ખ તેમને જોશે, અને તે પણ �મને
લોકોએ કષ્  આપે� ું હ�ુ,ં અને તેને કારણે � ૃથ્ વના બધાં જ લોકો િવલાપ કરશે તો ય તથાસ્ �
! (આમેન !)
- ર�વેલેશન ૧:૭ ક�.�.વી.
બાઈબલ કહ� છે ક� તે �દવ્ દશર્નનાં સમયે દર�ક �ખ જોઈ શકશ, � કોઈ
વૈિ�કસ્ રના બનાવની તરફ સંક�ત કર� છે . “સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ” �ુસ્ કમાં સ્વામીના
�ુનરાગમનને િવષે અગસ્ત્ નાડ�માં ઉતારાયેલ આગાહ� �ૂબ જ રોચક, રસ� ૂણર્ છે
(.........) પ્ર� તેમના વતર્માન સ્�પમાં પોતા�ુ ં એક �દવ્  દશર્ન આપશે. આ
તેમના વાસ્ િવક દ� હ�ું સા�ું સ્ �પ હશે. આ અનેક લોકોને જોવા મળશે � અત્ યત િવસ્ ય,
કૌ�ુક અને ઉત્ �કતાથી ભરાઈ જશે. (.....) ભગવાન િશવ હવે કહ� છે ક� આ “દશર્ન ફક્
ભારતમાં જ નહ� સારા ય િવ�માં દ� ખાશે. આ એક જ સ્ �પ હશે, પણ સ્ ળો �ુદા �ુદા હશે !
અનેક લોકો આ�યર્પામશે અને એવો દાવો કરશે ક� તેમને અહ� જોયા, ત્ યા જોયા ! હક�કતમાં,
એક જ સમયે, �ુદા �ુદા સ્ ળોએ ઘણાં લોકો તેમને �ઈ શકશે.
- “સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ” શ્રી વસંતા સાંપાના નં.-૧૮
અગસ્ત્ નાડ�નો ગ્રંથપાઠ ઉપર વણર્ બાઈબલની આગાહ�ની સાથેનો િનિ�ત
ર�તે પડઘો પાડ� છે . બાઈબલ એમ પણ કહ� છે ક� “બી�ુ ં આગમન” કોઈ િનિ�ત સમય પર નહ�
થાય ! �ને કોઈપણ મ�ુષ્  �ણી શકતા નથી.
એટલે તમે તૈયાર રહો : કારણ ક� તમે તે િવષે આશા પણ નહ� રાખી

હોય

અને “મ�ુષ્ય �ુ” આવી જશે.
મેથ્�ુ ૪:૪૪ ક�.�.વી.
પરં � ુ તે �દવસ અને ઘડ� / કલાકને કોઇ મ�ુષ્ય �ણતો નથ, ને તે દ� વ�ૂતો
પણ નહ� � બધાં સ્વગર્માં છે અને �ુત્ર  માત પરમ િપતા �ણે છે .
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- માકર ૧૩:૩ર ક�.�.વી.
“�બહાર – ઉલ - અનવર”માં મહદ� ક� “ક્વઈ”ના આવવા િવષે બાઈબલમાં
”માનવ�ુત”ના આવવાને િવષેની સરખામણીની ચચાર્ કર�

��ાં છ�એ. “�બહાર-ઉલ-અનવર”

એમ પણ કહ� છે ક� �યાર� તેમના “અદ્રશ” થયા પછ� ક્વઈમઉઠશે (અવતરણ), તો આ કોઈ
અણધાર� પળે જ આવશે ! �બહાર-ઉલ-અનવરમાં (�ુનરાગમન િવષે) ક�ટલાક શ્લકો છે �
બધાં બાઈબલનાં શ્લકો સાથે મળતાં આવે છે ઃ
�ુઓ ! અલ્ લના સમ, તમારા મહદ� તમાર� વચ્ ચથી અદ્રશ થઈ જશે ! (.....)
તે પછ� તેઓ ઝળહળતા મીટ�યર, ઉલ્કાની �મ આવશે ! તેઓ � ૃથ્ વ પર ન્ યય ને
સમાનતાથી ભર� દ� શે કારણ ક� તે (� ૃથ્ વ) અન્ યય અને અત્ યચારથી ભર� લી હશે !
- �બહાર-ઉલ-અનવર, ખંડ-૧૩, ભાગ-૧.
�ગ્ લશ ભાષાંતર પાના નં. નં.૧૭૮
હવે આપણે તેની બાઈબલના શ્લકોની સાથે સરખામણી કર�એ : � એમ વાત કર�
છે માનવ�ુત વાદળોમાંથી આવવા િવષે � � ૂવર્થ પિ�મ �ુધી ચમકવાવાળ� તે આકાશની
િવજળ� બરાબર છે : �મ ક� િવજળ� � ૂવર્માંથી આવે છે અને છેક િ�મ �ુધી ચમક� છે , તે જ
ર�તે માનવ �ુત્ર પણ પ્રકટ.
- મેથ્ � ર૪ : ર૭ ક�.�.વી.
ત્ યર� માનવ�ુત્ર મહાશ�ક્ અને મ�હમા - �ુણગાનની સાથે

વાદળોમાં

પ્રકટ થ લોકો જોશે.
- માકર્૧૩ : ર૬ ક�.�.વી.
ન�ું ટ� સ્ ટમેન્  અને �બહાર-ઉલ-અનવરના આ શ્લકો મારા આ િવ�ાસને વ�ુ દ્ર
બનાવે છે ક� �ુદા �ુદા સ્ ળો પર આ�ુય
ં િવ� સત્  સાંઈ સ્ �પ�ુ ં આકાશીય �દવ્ દશર્ન કર�
શક� છે . ”તેમના જલ્ દ પાછા આવવા માટ� નો સંક�ત” નામના પ્રકરણમાં વાચકોને યાદ હશે ક�
અનેક સ્ થનોએ, એક જ સાથે સ્વામીન દશર્ન આપવાના સ્પ્  ઘણાંય ભક્તએ જોયાં છે અને
આખા ય િવ�ભરમાંથી લોકોએ સ્ વમીને જોયા છે , હોવાનો દાવો કય� છે . આ પ્રકરણમાં સીમ
�દવાનને સ્વામીન સંદ�શાઓ િવષે પણ ચચાર્ કર� છે. “�ુ ં �ાંય નથી ગયો” નાં સંદ�શને
“આકાશમાં �દવ્  દશર્”ના સંબધ
ં માં ઉપરોત આગાહ�ઓનાં પ્રકાશમાં �ું �ુનઃ કસોટ� પરસવા
માં� ુ �ં. (ફક્ સારાંશ જ આપેલ છે .)
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“(.....) પિવત્ર મનવા,ળ ભ�ક્મય �દય અને પ્રેમમય �દય મને વખતોવખ
�ુકારશે. પોતાની પિવત્રતાની શ�ક્તથી જ મને એક વ સંસારમાં દ્રશમાન કર� દ� શે અને
પછ� એકવાર ફર�થી મારા ભર� લા હાથો સાથે આવીશ. તમાર� મારા શબ્ દ પર િવ�ાસ કરવો
પડશે, કારણ ક� �ુ ં � કાંઈ ક�ુ ં �ં તે ન�ા�ુ ં નથી જ�.ુ ં �ુ ં � કાંઈ ક�ુ ં �ં તે સત્  બની �ય છે .
મને હંમેશા યાદ રાખો, �ણ રહ� ક� �ુ ં તમારા ય પહ�લાંથી �ં, પોતાની લાગણીઓથી �ુક્ રહો
અને મારા પાછા આવવા માટ� રાહ �ૂઓ !”
સ્ વમી કહ� છે ક� તેઓ ફર� િવ�માટ� “દ્રશમાન દ� ખા દ� શે”, ”દ્રશ” શબ્  સાથે,
”દ્રશમાન”ને સંબધ
ં છે . સ્ વમી �ું એવા કોઈ ગ�રમામય ગૌરવમય દશર્નની વાત કર� રહ્
હતા. ��ું સાક્ષી આ� ય િવ� બનવા�ુ ં છે ? �ું આકાશમાં તેમના અ�્ .�ૂત �દવ્ દશર્નની સાથે
તેમના �ુનરાગમનનો �દવસ તે જ છે �ને સ્ વમીએ “�� ૃિત �દવસ” (ડ� ઓફ અવેકન�ગ !)
હશે તેમ કહ�� ું ?
“�� ૃિત-�દવસ” બ�ુ �ૂર નથી અને �યાર� તે આવશે ત્ યર� િવ�ની સાચી શ�ક્�ુ ં
રહસ્  �ૂલશે, િવ�ની સવર્વ્ પકતા�ુ ં પ્ટ�કરણ !
- શ્રી સતસાંઈ બાબા એન્  ધ ફ�ુચર ઓફ મેનકાઈન્ ,
� ા પાન નં.-રર૩
સત્ પાલ�ુહલ

િવ��ુપદશર્નમ બંધ રાખ્  :�ુ ં કોઈપણ એવો શબ્  નથી કહ�તો �નો કોઈ અથર્ ન હો ! અથવા એ�ુ ં કોઈ કાયર્
નથી કરતો � કલ્ યણકાર� પ�રણામ વગર�ું હોય !
- ધ લાઈફ ઓફ શ્રી સતસાંઈ બાબા, એન.કસ્ �ર� પેન-૧૯૬
�ુ�વાર ૪થી ઓક્ટબર ર૦૦૭ ને �દને (સ્વામીના � ૂચનથી) પ્રશાંિત િનલયમમા
એમ �હ�ર કરા�ુ ં ક� સ્ વમી �ુટ્ટપત�ની ઉ-� ૂવર્ �દશાના અ�ગ્ �ૂણાએ સાં� લગભગ ૭
વાગ્ ય, “િવ��પદશર્” આપશે. ��ું આ �હ�ર કરા�ુ ં ક� સ્ વમી�ુ ં નામ જપતાં જપતાં બધાં
ભક્તોએરપોટર્ બા�ુ દોડવ માંડ�ા. ટ��લવીઝન ચેનલે પણ આ સમાચાર પ્રસા�રત કર� દ�ધ
અને �ુટ્ટપત�નાં લોકો ઘરોમાં તાળાં માર�ને એરપોટર્ બા�ુએ દો માંડ�ા. આ�ુબા�ુનાં
ગામોમાંથી હ�રો લોકો પણ એરપોટર્ બા�ુ ભાગવ માંડ�ા. ત્ યા ભેગા થયેલા ભક્ત�ુ ં ધ્યાન
આકાશના અ�ગ્ �ૂણા બા�ુએ હ�ું અને ત્ યા બધે �ૂબ જ ભીડ થઈ ગયેલી. ભ�ક્તન આવા
મોટા �વારમાં (�ુવાળમાં) લોકોએ સ્ વમીની કારને ઘેર� લીધી અને સ્ વમી, કારની બહાર
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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નીકળ� ન શ�ા. સત્  સાંઈ ટ્રસના સભ્ યએ, લોકોને બેસી જવા �ૂબ સમ�વ્ ય પણ ભક્તો
ન્ હતા માનતા અને ઉલ્ ટના સ્ વમીની કાર પાછળ દોડવા લાગ્ ય.
કારની આગળ, િવ��પદશર્ન� માટ� એક ના�ુ ં સ્ ટજ બનાવે� ું હ�ુ ં પરં � ુ સ્ વમી
સ્ ટજ �ુધી પણ પહ�ચી ન શ�ા, (�ૂબ જ ભીડને લીધે !) કારણ ક� ભક્ત, તેમને દં ડવત
પ્રણામ કરતા કાર આગળડ�ા હતા. એક કલાક �ુધી તેઓ કારમાં બેસી રહ�વા મજ� ૂર થયા
પછ�, થોડા સમય પછ� સત્  સાંઈ ટ્રસના પદાિધકાર�ઓએ �હ�ર ક�ુર્ ક� ક્તનાં અસહકાર
અને વાદળોથી ઘેરાયેલા વાતાવરણને કારણે િવ��પદશર્� ્ બંધ રખા�ુ ં છે અને પછ� સ્ વમી
આશ્રમમાં પાછા ચાલી ગય ( ર� ફરન્ : www.ssso.net )
હવે, આવો અત્ યત અસ્ વભાિવક અને િનરાળા સ્ ભાવને કારણે સત્  સાંઈ
અવતારના ઈિતહાસમાં સાચેસાચ જ આ એક અજબનો બનાવ છે . આ �બલ�ુલ સ્ વમી કહ�
તેનાં ��ું નથી, ક� સ્ વમી લોકોને દશરન માટ� �હ�ર કર� , ને કોઈપણ કારણથી એક િવ�ચત્
નાટક દ્વારા તે બનાવને જ બંધ રા ! સ્ વમી ત્ યા અત્ યત અ�્ �ૂત દશર્ન આપવાન હતા, આ
.

એક �તનો િવશાળ ચમત્ કર બન્ ય હોત ! તો પછ� આ નાનો ચમત્ કર દ� ખાડ�ને “ક� તેઓ
કારની બહાર નીકળ� ન શ�ા”, આ તકર્નીપરાકાષ્ઠાને ઓળંગી �ય છે પણ �તે તો આપણે
બધાં �ણીએ છ�એ જ ક� સ્ વમી કાંઈપણ કર� કોઈ ચો�સ કારણ િવના�ું ન હોય !
સ્ વમીએ પહ�લાં પણ સ્ ગ�ય-�દવ્  દશર્ન આપેલ છે. જો ક� આ ક્ત થોડ લોકો
અથવા તો થોડા નાના �ુપમાં, લોકો �ુધી જ સીમીત હ�ુ.ં આવી �તનાં એક અ�્ �ૂત
.

બનાવ�ુ ં વણર્ન શ્રી િવજયા�ુમા ”અન્ થા શરણમ નાિસ્ ” �ુસ્ કમાં ક�ુર્ છે. આ �ુસ્કમાં
લે�ખકા કોઈ અ�્ �ૂત આકાશીય દશર્નો�ું વણર્ન કર� , � સ્ વમીએ તેમને અને બી� થોડાં
.

લોકોને કરાવ્ �ુ હ�:ું
એક �દવસ અમે સૌ �ચત્રાવતી (નદ�) તરફ જ રહ્યાં હતાં ત સ્વામી અચાનક
�તધ્યાર્ન થઈ ગ, �યાર� અમે તેમને શોધવા માંડ�ા તો અને તાળ�ઓનો અવાજ સાંભળ્ય,
�ચે જો�ું તો સ્વામી અમને

 સ�ગ કર� રહ્યા હત”�ુ ં તો ટ� કર�ને ટોચ પર �ં !”

તે વખતે સાંજના છ વાગ્ ય હતા. � ૂયર્ પોતે પોતાના �કરણોન ઠંડા કર� પિ�મ બા�ુ ઢળ� રહ્
હતો. આકાશ કાળાં વાદળોથી ભરાયે� ું હ�.ુ ં �ણે પોતાને કાળા ધાબળામાં લપેટ� ન ર�ું હોય !
સ્વામ બોલ્યા“તમે બધાં માર� સામે �ુઓ !” �ુ ં તમને � ૂયર્ દ�ખાડ�શ. અમે િવચારતા જ હતાં ક�
“� ૂયાર્સ્ થયા પછ� � ૂયર્ ક�વી ર�તે પાછો આવશ ?” અમે સ્વામીના માથા પાછળ � ૂય�દયના
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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નવા �કરણો આવેલાં જોયાં અને આ�ું ય આકાશ �ૂરા રં ગનાં વાદળોથી છવાઈ ગ�ુ.ં

આ

�કરણો એટલાં તો લાલ થતાં ગયાં ક� �યાં �ુધી એટલી ગરમી ફ�કાઈ ક� આગ �ણે લાગી !
અમે પરસેવાથી ર� બઝેબ થઈ ગયા ! �કરણો સખત ગરમી ફ�કતા હતાં �ણે ક� તપ�ુ ં બપોર !
ગરમી ન સહન કર� શકવાથી અમે સૌએ સ્ વમીને જોરથી પ્રાથર્ના , “સ્ વમી !
હ જ થોભ્ યા ત્ યા સ્ વમીનો
બ�ુ જ ગરમી છે !” ગરમી થોડ� ઓછ� થવા માંડ�. હ� તો અમે સ્ જ
અવાજ ટ� કર�ની ટોચ પરથી આવ્ ય, ”�ુ ં તમને ચંદ્ર બતા�ું �” અમે સ્વામીન માથા પાછળથી,
મધ �વા રં ગનાં ચંદ્રન અધ�ૂલ્ લા �કરણો દ� ખાયાં, જલ્ દ જ તે સફ�દ થઈ ગયા. ધોળાં ને વ�ુ
ધોળાં થવા માંડ�ા, બસ ! વાત એટલી જ. અમે તો ઠંડ�થી કાંપવા માંડ�ાં. અમારાં શર�ર
અ�ડ થઈ ગયા અને અમારા દાંતની ડાકલીઓ વાગે તેવી ઠંડ� થઈ ગયેલ. “સ્ વમી બ�ુ જ
ઠંડ� છે , બ�ુ જ ઠંડ� છે ! સ્ વમી” અને આ ર�તે અમે તેમને આ�� કર� રહ્ હતા, ને ઠંડ� ધીમે
ધીમે ઓછ� થવા માંડ�.
એ સમયે અમે િવચારતાં જ હતાં ક� સ્ વમી હવે વ�ુ કયો ચમત્ કર દ� ખાડશે ! તેમણે
�હ�ર ક�ુર્ ક� “�ુ ં તમને ત્રી � �ખ બતાવીશ. તમે બરાબ ધ્યા� ૂવર્ ને કાળ�થી,
બાર�કાઈથી જોજો” અમે ઉત્ �ક હતાં. ત્રી�

? એ ક�વી ર�તે �ૂએ ? સ્ વમી�ુ ં શર�ર જોઈ

શકા� ું ન્ હ�ુ,ં પરં � ુ તેમ�ુ ં મા�ું �ૂબ જ મો�ું (ભવ્ ) �ણે તે આખાંય આકાશમાં ફ�લાઈ ગ�ુ ં
હોય ! એકદમ ચ�કત થઈ, ને અત્ યત ગભરાટભયાર્ મનમા, અમે આકાશ તરફ તાક� રહ્ હતાં.
સ્વામીના કપાળે , બે ભ્રમરો વચ્ ચ એક મો�ું કા�ુ ં ઉત્ ન્  થ�ુ ં અ�ગ્નથી ભ�ુર્ તે કાણાંમાંથ
(�ૂલ્ લમાંથી) તીવ્ર તણખ ઝરવા લાગ્ ય. અમાર� �ખો તેના સખત તેજથી ��ઈ ગઈ.
અમે ભયભીત થઈ ગયા. અમારા પોતાને માટ� ના ડર કરતા અમને સ્ વમીની �ચ�તા હતી ક�
તેમને �ું થ� ું હશે ? મોટ� આગનાં તણખા તો નીકળતા જ જતા હતા. �યાર� અમે પાછળ ફર�ને
જો�ું તો અમને ખબર પડ� ક� ઘણાં લોકો બેભાન થઈ ગયા હતા. અમને ખબર ન્ હતી પડતી ક�
તેઓ ક�મ નીચે પડ� બેભાન થઈ ગયેલા ? આથી તો અમે વ�ુ ગભરાઈ ગયાં હતાં. ઉપર જો�ુ ં
તો સ્ વમી �ાંય દ� ખાતા ન્ હતા. તેમના ખોવાઈ જવાની લાગણીથી અને બી�ુ ં કાંઈ ન
� ૂઝવાથી અમે રડવા�ું શ� કર� દ��ુ.ં અચાનક અમે, સ્ વમીને અમાર� વચ્ ચ ઉભેલા જોયા.
“�ુ ં થ�ું ? અમારા ખભા થાબડ�ને તેમણે અમને � ૂછ�ું ક� તમે ક�મ રડ� રહ્ છો ?
આ બાળકો બેભાન ક�મ થઈ ગયા છે ? તે પ્ર� અમાર� �ુ ં જવાબ આપવો તે ન �ણતાં,
તેમને વળગી ગયાં ને રડતાં રહ્....
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

83

(.....) � લોકો બેભાન થઈ ગયાં હતાં તેઓ એક પછ� એક હાલવાની શ�આત
કરવા લાગ્ ય. આ એક િવ�ચત્ર અ�ુભવ હતો. અમને �ર આવે તેમ) અને �ણે અમે હવામાં
તર� રહ્ છ�એ. �મક� એક અવણર્નીય આનંદ પોતાન આખાંય અિસ્ ત્ માં વ્ યપી રહ્ હોય !
(.....)
સાં� અમે બરાબર ગાઈ પણ ન્ હતાં શ�ા. અમને ચકકર આવતાં હતાં. તે આખી
સાંજ એવી જ િસ્ િતમાં પસાર થઈ. �યાર� બી� �દવસે ય અમે એ જ િસ્ િતમાં રહ્ય તો તે િવષે
અમે સ્ વમીને ક�ુ.ં તેમણે હસીને ક�ું ક�, “પહ�લાનાં જન્ મથી તમે લોકો આ ત્રી�ખની ઝાંખી
- ઝલક જોવા ઈચ્ તા હતાં. તમાર� પ્રાથર્નાઓનાં જવાબમાં આ� મ� તેનાં દશર્ન કરા છે .
પરં � ુ તમને આ તેજનો હ�રમો ભાગે ય મ� તમને બતાવ્ ય નથી અને તમે તે ય સહન ન કર�
શ�ા. તમાર� હાલની િસ્ િત (ચ�ર આવવા, બેભાન થઈ જ�ુ ં વગેર�) તે ભવ્  દ્રશ�ુ ં
પ�રણામ છે . ”આ રહસ્  �ણી, અ�ભ�ૂત થઈ અમે બધાં ભાંગી પડ�ાં ને રડવા લાગ્ યા, અમે
તેમના ચરણકમળોને અમારાં ��ુઓથી ધોયાં ! (.....)
- અન્ થા શરણમ નાિસ્  - િવજયા�ુમાર� પેજ પ૮-૬૧.
ઉપર જણાવેલ � ૃતાંતમાં, સ્વમી ભક્તને કહ� છે ક� તેમણે પોતાનાં તેજનો હ�રમો
ભાગ પણ નથી બતાવ્ ય અને તો પણ ભક્ત તે �દવ્  દશર્નને સહન ન કર� �ાં અને
બેભાન થઈ ગયેલા ! સ્ વમી�ું તેજ બધી જ કલ્ નાઓથી ઉપર છે . આવાં જ કારણોસર ઉપર
વણર્વે િવ��પદશર્નમનો �્ .ઘોષ અને તે પછ� તેને બતાવવા�ુ ં “બંધ” ક�ુ� ને �ુલત્ વ રાખ્ �ુ
તે વધાર� � ૂઢ બનાવી દ��ુ.ં સ્વામીના કાય�ને સાચી હક�કતમાં તો કોઈ ન સમ� શક�, પરં � ુ
એવી થોડ� વાતો છે ક� અવતાર િવષે આપણે �ણીએ છ�એ, ક� તેઓ કોઈપણ કાયર્ અકારણ
નથી કરતા. તેઓ � કોઈ કાયર્ કર� છે તે માનવતાન ભલાઈ ને કલ્ યણ ને લાભ માટ� જ કર�
છે . સ્ વમી કોઈપણ �તનાં બંધનથી �ુક્ છે . આવા “�ણીતા” માપદં ડના ઉપયોગથી, તેનાં
�ુણોથી આપણે સ્વામીન કોઈક (થોડાં) કાય�ને સમજવાની આશા રાખી શક�એ છ�એ. જો
સ્ વમી કહ� છે ક� ક�ું કરશે તો અવશ્  તેઓ કરશે જ, ચાહ� આપણે માટ� એની કલ્ ના ય કરવી
�ુશ્કલ છે ક� �ાર� અને ક�વી ર�તે થશે ! આથી જ સ્ વમી કહ� છે ક� : ”ધીરજ રાખો, સમય
આવતાં, તમને બ�ું જ આપી શકાશે. (સનાતન સારિથ ઓક્ટબર ૧૯૯૬, છે લ્ �ુ કવર પેજ) આ
જ કારણથી એક સાંઈ ભક્ �ઓ િવ�દશર્ન” વખતે (બનાવ સમયે) હાજર હતા, તેમણે મને
ક�ું ક� તેમને િવ�ાસ છે ક� � ૂરા નાટક�ું ભજવ�ું ભિવષ્ માં થનાર �દવ્  દશર્નના સંક�તની
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ર�ત�ું છે . આથી આપણે એ વાત�ું પણ ધ્યન રાખ�ુ ં જોઈએ ક� (સ્વામીના માગર્દશર્નમા
કાયર્રત) શ્રીસ સાંઈ ટ્રસ્ ”િવ�દશર્ન”નાં �ુલત્ વ રાખવા�ુ ં �હ�ર કર� � ું નહ� ક� બંધ
કરવા�ું ! (તે પણ સ્વામીનાકહ�વાથી જ.)

શાંિત પહ�લાં� ં ુ તોફાન :“સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ”માં અગસ્ત્ નાડ�ની એક િવ�ચત્ર આગાહ� ઉલ્ખેલી છે . �માં
િવ�નાં �દવ્  દશર્ન પહ�લાં એક મોટા તોફાન આવવાની આગાહ� કર� છે
િવ�નાં આગમન પહ�લાં એક તોફાન મોટ� ગ�ના સાથે આવશે. તે �ૂબ જ
ડરાવના�ં હશે ! પરં � ુ તે એકાએક, અચાનક રોકાઈ જશે અને િવ��ુ ં �દવ્  દશર્ન થશ ! આ
�દવસ પછ� મહાન ચમત્ કરો બનવા�ું વધી જશે...
“સેક્ર�ડ નાડ� ર�ડ�ગ” વસંતા સાંઈ પેજ-ર૧-રર
પોતાનાં �ુસ્ ક ”સાંઈ મેસે�ઝ ફોર �ુ એન્  મી”, લ્ �કાસ ર� લી એક તોફાન િવષે
સ્વામીનાસંદ�શાનો ઉલ્ લખ કર� છે . (તે કદાચ �પક પણ હોઈ શક� !) �નાં પછ� એક સં� ૂણર્પણે
ન�ું વાતાવરણ હશે � સારા ય િવ�માં શાંિત લાવશે. આ તોફાન પછ� એક નવી શ�આત થશે
અને એકદમ ન�ુ ં વાતાવરણ હશે. �ુઘ્ , લડાઈઓ, િતરસ્ કર, � ૃણા, ઈષાર, લાલચ અને
�વનનાં બધાં જ ક્ષેત્રોમ નકારાત્ ક પાસાંઓ મીટાવી આ એક નવા �ુગ�ુ ં નવિનમાર્,
સમાનતા, પ્ર, સંવા�દતા અને સહકારનો �ુગ આવશે.
- સાંઈ મેસે�ઝ ફોર �ુએન્  મી. ભાગ-૧, લ્ �કાસ ર� લી ૧૯૮પ
�યાર� આપણે તા�ક�ક (બૌ�દક) ર�તે િવશ્ લષણ કર�એ છ�એ તો �ણીએ છ�એ
િવ��ું આગમન કોઈ એક એવી ક્ષણે થશે. કોઈ આપિ� ક� �ુદરતી �ુધર્થી માનવતાની રક્ષ
માટ� તેમની તાતી (�ૂબ જ) જ�રત પડશે. બી� શબ્ દમાં, સ્ વમી�ુ ં �ુનરાગમન ક� �દવ્ દશર્ન
કોઈ એવા બનાવ પછ� જ થશે ! “ઈનક્ર�ડ� નાડ�ગ્ર” નામના પ્રકરણમાં આપણે જો�ું નાસ્ ટડ�મસ શ્લક કોઈ આવી જ �ુદરતી ઘટના બનશેનો સંક�ત કર� છે .
આથી �ુ ં મા�ુ ં �ં ક�, ચમત્ ક�રક સમયનાં અ�ુભવ થતાં પહ�લાં એક એવો થોડા
સમય આવશે �યાર� માનવતાને તેની રક્ષા માટ� એકસરમાં િવ�ને પોકાર�ને બોલાવવા
મજ� ૂર બની શક� છે . પરં � ુ ઉપરોક્ત ઉલ્ લખેલી આગાહ�થી આપણે માની શક�એ ક� �ુદરતી
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આપિ� ભયાનક હશે તોય સવ�ચ્  રક્, તારણહાર, આપણાં સવર્િપ્રય દ િવ� સાંઈનાં
હસ્ ક્ષેપ (ઈનરવેન્ ન)થી એકાએક રોકાઈ જશે !

આકાશનાં એક છે ડ�થી બી� છે ડ� ચાલ� ં ુ :
સ્ વમીએ એક વખત તેમના ન�કનાં ભક્તને કહ�� ું ક� એક એવો સમય આવશે
�યાર� તેઓ આકાશનાં એક છે ડ�થી બી� છે ડા �ુધી ચાલશે અને ત્ યર� લોકો તેમનો મ�હમામહ�ા �ણી શકશે. તેમણે આવો ઉલ્ લખ એક �દવ્  પ્રવચનમાં ય કર�લો છ
“માર� આકાશનાં એક છે ડાથી બી� છે ડા �ુધી ભ્રમણ કર�ું પડ, હા, આ પણ
બનશે. મા�ં માનો, હા એ�ુ ં પણ બનશે. િવ�ાસકરો.”
- શ્રી સત સાંઈ સ્ પકસ વોલ્ �મ-ર, પ્રક-૧૮૪.
“�યાર� �ુ ં આકાશમાં એક છે ડાથી બી� છે ડા �ુધી ભ્રમણ કર�શત્ર� તમે માર�
મહ�ા �ણી શકશો.”
- તપોવનમ, શ્રી સત સાંઈ સતચ�રત, પ્રક-૧૧.
ઉપર જણાવેલી ઘટનાઓથી �ણી શકાય (માની શકાય) ક� “આકાશીય દશર્”
સ્ વમીની યોજનામાં પહ�લાંથી જ હ�ુ.ં �યાર� આમ બનશે ત્ યર� ક�ટ� ું �ુદ
ં ર હશે ! તેઓ બધાં
�ૂબ જ સ�્ .ભાગી (બ્ લસ્ ) હશે �ઓ આ બનાવનાં સાક્ષી બન !
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ભાગ – ૩
ુ �ય આવે !
સાંઈ તમા�ં ુ �રા
ુ આવશે !
સાંઈ�ગ
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પ્રક-૯ :
ુ ર્�ુગન ઉદય
શ્રી સત સાંઈ �વણ
તમે નથી �ણતાં, અનેક મહાન બનાવો બનવાનાં છે . દર� ક વસ્ �ને જોઈ શકાય,
સાંભળ� શકાય અને અ�ુભવી શકાય તે બ�ુ ં પિવત્ર થઈ જશે. આ બ�ું જલ્ જ બનવા�ુ ં છે .
આ પિવત્ર , અવસર ખોશો નહ� અને �ૂકશો નહ�. એક વખત ખોયા પછ� તમને તે �ાર� ય
પ્રાપ થશે નહ� ! એક વખત પ્રાપ થઈ �ય તો પછ� તમે �ાર� ય �ુમાવી નહ� શકો.
- �દવ્  પ્રવ, પ્રશાંિત િનલ, ૧૪ ઓક્ટબર-૧૯૯૯
સ્ વમીએ ક�ટલીય વાર ક�ું છે ક� તેઓ માનવતાનાં ઈિતહાસમાં એક ન�ુ ં �ુવણર્
પ્રકરણ લખવા માટ� આવ્ છે , આ ર�તે એક “�ુવણર્ �ુ” પ્ર, શાંિત, ધમર્ અને સત્નાં
�ુગમાં પ્રવેશ કરાવ ! માનવ �તને શાંત અને સ�ૃઘ્  �ુગની ધાર ક� �મર� છે . �માં સત્ 
સાંઈ અવતારનાં નામ ક� �પની આખા ય િવ�માં સ્ થપનાની સાથે જ તેમને સાવર્ભૌિમક �પે
સ્ વકાર કર� લેવામાં આવશે.
આવા અદ�ૂત સમય આવવા િવષે સ્ વમીએ અનેક �દવ્ પ્રવચનોમા તેમના
વક્વ્ ય આપેલાં છે . તેમાં કદાચ થોડા �શે, થોડા બનાવો બની પણ �ૂ�ા છે અને આપણાં
મનમાં એક શંકા ય થાય ક� તેમાં થોડા તેમના વક્વ્ ય પ્રેમસાંઈ અવતાર િવષે છે. પરં�
સ્ વમીની બોલવાની ર�ત પ્રમાણે એમ �ણી શક�એ ક� સામાન ર�તે જો તેઓ “આ સ્ �પ” ક�
“આ દ� હ” કહ� છે , તો તેનો અથર્ સ�્ય સાંઈબાબાના �પમાં તેમના વતર્માન અવતાર માટ� હોય
છે . તે િસવાય, તેમણે પરોક્ષ અને ક�ટલીક વખત અપરોક્ષ �પે સંક�ત આપેલા છે�યાં �ુધીમાં
પ્રેમ સાંઈ આવશેત્  �ુધીમાં િવ�શાંિત સ્ પાઈ ગઈ હશે ! �ૃપા કર� આગળ આપેલ જોન
�હસ્ લપનો સ્ વમી સાથેનો વાતાર્લા - ઈન્ રવ્ �માં થયેલ �ુઓ :
ડૉ. �હસ્લોપ : અનેક લોકો કહ� છે ક� �ૂંક સમયમાં જ આપણે સૌ મોટ� આપિ�ઓનાં
એક સમયમાં પ્રવેશવાના છ�એ
શ્રી સાંઈ : ��ું મ� ક�ું હ�, ‘થોડા �ચા મો� (આપિ�ઓનાં) આવી શક� છે , પરં � ુ
િવ� પ્રસ�, �ુખી, શાંિતમય અને સ�ૃદ્ધ બનશ!”
અિતિથ : કોઈ િવ��ુદ્ધ તો નહ� ન?
શ્રી સાંઈ : ના ના કોઈ િવ��ુદ્ધ ન
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ડૉ. �હસ્લોપ : તમે બધા જોઈ શકશો.  �ૃદ્ધો પણ આ જોવા �વતા રહ�શે
અિતિથ : તો, પ્રેમસાંઈને કરવા માટ� વધાર� કાય� ન હોય ! સ્વામીએ જ િવ�ને
શાંિતમય બનાવી જ દ��ું હશે !
શ્રી સા : તેમાં હ� લગભગ ૪૦ વષ�નો સમય �ૂર છે ! તે સમયે સંસાર શાંિતમય
હશે ! તે નામ છે : પ્રેમ સાંઈ ! બ�ું જ પ્રેમમય – સવર્ત્ર પ્રેમ ! પ્રેમ !
- ‘માય બાબા એન્ડ આ’ – ડૉ. �.એસ. �હસ્લો, પાના નં. ૧૮૯,
એક ઇન્ટરવ્�ુમાં, �ડસેમ્બર૧૯૭૮
એક �ણીતા પતકાર આર.ક�.કરં �જયાના ઈન્ટરવ્�ુમાં સ્વામી સમ�વે છે ક� પ
સાંઈ અવતારનો હ�� ુ લોકોને એમ સમ�વવાનો છે ક� તેઓ (લોકો) પોતે જ ઈ�ર છે .
“આ વતર્માન અવતારનો હ��ુ લોકોને સમ�વવાનો છે ક� તે જ ઈ�ર ક� �દવ્યતત્
દર� કમાં રહ�� ું છે . લોકોનો રં ગ ક� સંપ્રદાય ક� મતભ િસવાય એકબી�ને માન, પ્રેમ અને મદ
કરવી જોઈએ. આમ કરવાથી બધાં જ કાય� � ૂ� બની જશે !”
�તમાં ત્રીજો અવત, પ્રેમ સાંઈ આ �ુભ સંદ�શ ને પ્રોત્સાહન આપશે ક�
ફક્ત દર�ક શર�રમાં જ નથી રહ�તા પરં�ુ પ્રતેક વ્ય�ક્ત ઈ�ર છે. આ િનણાર્, � દર� ક
�ી અને �ુ�ુષને ઈ�ર �ુધી પહ�ચવા યોગ્ય બનાવશે”
પ્રેમ સાંઈ અવતારના આ જ્ઞાનને માનવ�ત �ુધી પહ�ચાડ�ું �ને સ્વ
સવ�ચ્ચજ્ઞાન કહ��ું છે. આ અત્યંત ઉચ્ચતર જ્ઞાન હશે ! �ું એમ માની લે�ું યોગ નથી
સમય �ુધી માનવતા આધ્યા�ત્મક ચેતનાના સવ� સ્તર પર પહ�ચી ગઈ હશે ! પોતાના
સત્ય સાંઈ અવતાર િસવા, ભલા ! કોણ આ ચેતનાને લાવી શક� છે ?

ુ ર્�ુગ�ું �ુનરાગમન થશ :
�વણ
ઈ�રની ઈચ્છાને રોક� શકાય જ નહ�. � કાયર્ થવાનો િનણર્ય (પ્લાન) ઈ�ર પ
આપે છે તેમ જ�ર બનવા�ુ ં જ છે . આનંદમય, �ુવણર્�ુગ�ું �ુન:આગમ જ�ર થશે જ !
- એન ઈસ્ટનર્ વ્�ુ ઑફ �સસ ક્, પાના નં. ૧૨
ઘણાં લોકો તેનો

સ્વીકાર કરતાં અચકાય છ, ક� પ�ર�સ્થિત બદલાશે !! બધાંનાં

�વન �ુખી અને આનંદથી ભર� ૂર હશે અને આ ”�ુવણર્�ુગ�ું �ુનરાગમન હશે” �ુ ં તમને
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આ�ાસન આપવા માં� ું �ં ક� આ દ� હ – ધમર્સ્વ, આ �દવ્ય દ�હ ન�ામો વ્યથર્ નથી આવ્
માનવ�ત પર � િવપિ�, આપિ� આવી છે તેને �ૂર કરવામાં આ શર�ર સફળ થશે જ.”
- સાંઈબાબા, ધ હૉલીમેન એન્ડ ધ સાઈક�યાટ્ર, પાના નં. ૯૧

ુ ર્�ુ’ ‘અહ�’ આવશે :
‘�વણ
“મારા બાળકો ! ભયભીત ન થાઓ ! બ�ુ ં જ બરાબર થઈ જશે ! પ્રેમ અને પ્,
�ધકાર�ુ ં સ્થાન લેશે અને જલ્દ�થી જ એક નવ�ુગ તમાર� સામે આવશ”
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબા એન્ડફ�ુચર ઑફ મેન ક, પાના નં. ૧૧
તે સમય આવી રહ્યો , �યાર� , સં� ૂણર્ માનવ�ત સંવા�દતાથી રહ�શે. કોઈપણ
આશાથી પણ પહ�લા તે સમય અહ� હશે ! એ સમય આવે તે પહ�લા, દર� ક સ�વ વસ્ �ુને
�વનનાં ઉદ્દેશ્યો�ું રહસ્ય �ૂલવા માટ� �ની જ�ર છે (આવશ્યકતા હોય) તેને માટ� તૈયાર ર
તેની કલ્પના કોઈ �વીત વ્ય�ક્ત નહ� કર� શક�. આ બ�ું બક શ�ક્તથી ઉપર�ું છે. �ું ક�ું �ં
ક� તેની �ુદરતા
ં
બધા સ્વપ્નોથી વ�ુ શાનદ, ભવ્ય છ,સમજણ બહાર�ુ ં છે . અને જો તમે સૌ
પોતાનાં મૌન કાયર્ કરતા રહ, તો �ુ ં તમને મારા �દયથી લગાવી લઈશ. અને પ�રણામે
તમાર� આ�ત્મક ઉ�િત થઈ જશે. તમાર� �ખ, �તે માર� હાજર� તમાર� �દર (�ત�રક
દ્ર�ષ્ટ) જ, અ�ુભવશે.
- શ્રી સત્ય સાંઈ બાલિવ, વોલ્�ુમ– ૧૫�ુ ં �ક – ૯ સપ્ટ�મ્મ્૧૯૯૬
(.........) એ �દવસ ન�ક આવી રહ્યો છે �યાર� માનવતા�ું ભ્રા�ૃત્ત્વ અને ઈ
િપ�ૃત્, ઉજ્�વળ અને �ુંદર બની ચમકશે– ઝળહળશે.
-

શ્રી સત્ય સાસ્પીક�્ ભા
૧૩, પ્રકર- ૧૮�ુ ં
્

(...........) આ� આ�ુ ં િવ� �ચ�તા અને ભયથી િપડાય છે . પણ �ુ ં તમને િવ�ાસ
આ�ું �ં ક� કાળાં વાદળો જલ્દ�થી િવખેરાઈ જશે અને તમે આખાય િવ�માં આનંદના�ુગના
સાક્ષીબનશ
-

શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧૧, પ્રકર- ર૮�ુ ં

�યાર� સંસાર �ૂબ જ અવ્યવસ્થ ા ને �ધા�ૂંધીમાં છે ત્યાર� અવતાર મ�ુષ્યો
�દ્યમાં ચાલતાં તોફાનોને શાંત કરવા આવે છે. પ્રશાંિત (સવ�ચ્ચ શાંિત)ની સ, �સ્થરતા
જલ્દ� જ થશે. ઉપાિધ ને અવ્યવસ્થાને શાંત પાડશે. સીધા �દવ્યપથની અપેક્ષાએ દાન
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પરથી ખસી �ય છે તેને ઠ�ક કરશે. માનવસમાજના દર� ક સ�ૂહમાં ધમર્ને �ુનજ�વીત અને
ઉ�ર્ સભર બનાવાશે.
-

શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧૧, પ્રકર- ૩૧�ુ ં

ુ ર્�ુગન િવશેષતાઓ :
�વણ
ુ ણર્�ુગન ઉદય થશે તો � ૂરા િવ�માં સંવા�દતા છવાઈ જશે અને ચાર� ય
�યાર� �વ
બા�ુપ્રેમ વધ, વહ�શે. િતરસ્કાર– � ૃણાનાં બધા જ િવચારો અ�ૃશ્ય થઈ જશે આ� તમે આવી
�સ્થિતની કલ્પના પણ નથી કર� શકતા કારણ ક� બધી જ જગ્યાઓએ અવ્યવસ્થા ને અરા
ફ�લાયેલ છે . ઝઘડા, �ધા�ધ
ં ૂ ી, ષડયંત, િતરસ્કાર ને અિનષ; બધે જ નકારાત્મક લાગણીઓ
વધી રહ� છે . પરં � ુ ધીમે ધીમે �ત�રક પ�રવતર્, બદલાવ જ�રથી આવશે જ.
- ‘સાંઈ મેસ�
ે સ ફોર �ુ એન્ડ મ’ ભાગ – ર, પાના નં. ૭૦
�યાર� પણ કોઈ પ�રવતર્ન થશ, તો બધે જ સાવર્ભૌિમક સવર્ત્ર પ�રવતર્ન થ
એક સ્થળે જ નહ, આ (પ�રવતર્ન) દર�ક સ્થળે આવશે
- ‘માય બાબા એન્ડ આ’ પાના નં. ૧૮૯
(..........) તે �દવસ (.........) �યાર� સં� ૂણર્ માનવ�, �ૃઢતાથી સત્, ધમર, શાંિત,
પ્રેમ અને અ�હ�સા (.........) �ું પાલન કરતા એક મોટા કૌ�ું�બક ર�તે‘વ�ુધૈવ �ુ�ુંબક�’્ ની
ભાવના સહ) એકતા સાધશે અને ‘સાંઈરાષ્’ની સ્થાપના થઈ જશે. અને એ બધાં સદભાગી હશે
�મને � ૃથ્વી પર સ્વગર્નો અ�ુભવ થશ
- સાંઈ વંદના – ૨૫, ૧૯૯૦
આ એક નવો �ુગ હશે, �ુદ, ઝઘડા, � ૃણા, ઈષાર, લાલચ અને �વનનાં બધા
નકારાત્મક પાસાઓ બદલાઈ જઈને પ્, ભ્રા�ૃભ, સદભાવ, સંવા�દતા અને સહયોગનો �ુગ
!
- શ્ સત્ય સાંઈબાબા એન્ડ ધ ફ�ુચર ઑફ મેનકાઈન્ડ પાના ન૨૨૩
આ ક�ળ�ુગની � ૃણા અને ભય � આ� વાતાવરણને પ્ર�ુિષત કર� રહ્યાં છે તે
પ્રેમ અને શાંિત (..........) �ુદ્ધ કર� દ�
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબા એન્ડ ધ ફ�ુચર ઑફ મેનકાઈન્ડ પાના૧૦
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�વન બદલાશે, તેમાં �ુધારો

ને ઉ�િત થશે

અને

�વનની �ુણવ�ા

�
(ક્વૉ�લટ�)માં સૃદ્ધતા
(� ખોવાયેલ તમાર� માટ� હતી તે ) નો તેની પ્ર�ુરતાનો તમે અ
કરશો.
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબા એન્ડ ધ ફ�ુચર ઑફ મેનકાઈન્ડ પાના૨૨૧
આ� પણ આપણે દર� ક જગ્યએ �હ�સાત્મક કાય� થતાં જોઈએ છ�એ. પરં�� કાંઈ
થઈ ર�ું છે તે તમાર� ભલાઈને માટ� જ બની ર�ુ.ં દર� ક વ્ય�ક્ત પિવત્ર ભાવનાનો િવકાસ કર
દર� ક વ્ય�ક્ત �દવ્યાનંદનો અ�ુભવ કરશે. જલ્દ�થી જ આ�ું ય રાષ્ટ્ર શાંિત અન,
�ુખનો અ�ુભવ કરશે. �ાંય કોઈ �ુશ્ક�લીઓ ક� �ુ:-કષ્ટ નહ� હોય !
- �દવ્ય પચન, �દ
ંૃ ાવન, ૧૬ માચર્૨૦૦૩
અવતારો �ાર� ય ન તો સફળ થાય છે ક� િનષ્ફળ ! તેઓ � સંકલ્પ કર� છે તે જ�
� ૂણર્ થાય જ છ; તેઓ � યો� છે તે જ�ર બને જ છે .... �ુ ં માનવતાના ઇિતહાસમાં એક સોનેર�
પ્રકરણ લખવા આવ્યો, �યાર� �ૂઠ્ઠા�ું િનષ્ફળ , સત્યનો િવજય થશે અને સદ�ુણો�ુ ં
સામ્રા�ય થશે ત્યાર� જ્ઞાન ક� સંશોધનની, કળા (સ્ક�લ્સ) ક� ધ – સંપિ� નહ�,
ચા�ર�યની શ�ક્, સ�ા કરશે ! રાષ્ટ્રોની કાઉન્સીલમાં પ્રજ્ઞાનનો રા�યા� !
- શ્રી સત્ય સાંઈબ, એમ્બોડ�મેન્ટ ઑફ , પાના નં. ૧૭૪

શ્રી સત્ય સ અવતારોનો વૈિ�ક સ્વીકા :
જલ્દ�થી જ મા�ું નામ અને સ્વ�પ સવર્ત્ર સ્થાિપત થયે�ું જોશો. સં
�ચે�ચમાં તેમનો વાસ હશે !
- ગોડ ડ�સેન્ડ�્ ઑન 
અ, પાના નં. ૩૭
્
આવનાર �દવસોમાં તમે સ્વામીના �દવ્ય મ�હમા�ું પ્રાકટ� થનારનાં સ
બનશો. તેઓ આખાય િવ�ને આકિષ�ત કરશેકરશે. એટલે �ુધી ક� લોકોને ઉભા રહ�વાની ય
જગ્યા નહ� મળે !
- �દવ્ય પ્ર, �દ
ંૃ ાવન, ૧૬ માચર્૨૦૦૩
સાંઈબાબાને પાંચ �ટ ત્રણ �ચના ફક્ત દ�હ તર�ક� ન સમજશો.મની ઉપ�સ્થિતનો
� ૂરા િવ�માં અ�ુભવ કરાશે. રાહ �ુઓ ! થોડા જ �દવસોમાં આ�ુ ં ય િવ� અહ� આવશે.
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અમે�રકા તો �ુ ં િવ�ના દર� ક િવકસીત દ� શો – �મ ક� �પાન, જમર્ન, ઈટાલી, ફ્રાં
વગેર�માં �ુટ્ટપત��ું નામ �ણી�ું થઈ જશે. િવ�ના દર�ક નકશામાં �ુટ્ટપત�ને મહત્ત્વ�ૂણ
માટ� �ચહ્ન કર�લ દ�ખાશે ! (િવ�નાં નકશામાં �ુટ્ટપત��ું સ્થાન િવશેષ હશ
- �દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિતિનલ, ૧૯ ઑક્ટોબર૧૯૯૯
સ્વામ, �ુવણર્�ુગનો ઉદય થઈ રહ છે તેને માટ� કયા સંક�તો ક� િનશાન (�ચહ્ન
આપશે ? તે પ્ર�ના જવાબ�પે કહ� છે “સાંઈ�ુ ં ગૌરવ (મ�હમા) િવ�નાં પ્રત્યેક ભાગમાં ફ�લ
જશે અને હ�ર ગણો મ�હમા ફ�લાશે.”
- સનાતન સારિથ, �ડસેમ્બ, ૧૯૯૩
થોડા �દવસોમાં જ, તમને જણાઈ જશે ક� તમારા પર હષર્ ને પમાનંદની વષાર્
થતાં ‘�દવ્ય મ�હમ’ �દવસે �દવસે વધતી જ જશે ! જલ્દ�થી જ  �ૃથ્વી પરની બધી
અ�સ્થરતા ના�ુદ થઈ જશ !
-

�દવ્ય પ્ર, �દ
ંૃ ાવન, ૧૬ માચર્૨૦૦૩

(........) એ �દવસ ન�ક આવી રહ્યો છે �યાર� અવતાર પાસેથી લાભ લેવા મટ�
લાખો - કરોડો લોકો ભેગાં થશે ! �ુ ં તમને સલાહ આ�ુ ં �ં ક� �ટલી �ૃપા અને પરમાનંદ તમે
ભેગાં કરો અને �ુર�ક્ષત થાય એટ�ું કર� લો....
-

શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્૧૧, પ્રકર– ૪૧

ુ
સાંઈ સંસ્થઓ� ં મહ
ત્ત :
હમણાં તો કદાચ સાંઈ સંસ્થાઓ મયાર્�દત સંખ્યામાં છે પણ �મ �મ સમય વીત
જશે તેમ તેમ તે એટલા બધા લોકોને આકિષ�ત કરવા માંડશે ક� સાંઈસભાઓમાં સામાન્ય લોકોને
જગ્યા પણ નહ� મળે ! આ�ું સ્, સાંઈ સંસ્થાના લોકોને માટ� જ રહ�શે. તેથી સાંઈ સંસ્થાઓન
સભ્ય બનવા માટ� એક તક આપે છે.
– ‘માય બાબા એન્ડ આ’ ડૉ. �.એસ. �હસ્લોપ પાના નં.૨૦૯
માત્ર આટ�ું જ નહ� તેનાથી ય િવશેષ “આ�ુ ં ય િવ� સત્ય સાંઈ સંસ્થામા
બદલાઈ જશે અને સત્ય સાંઈની સ્થાપના દર�ક �દયમાં થઈ જશે
- સનાતન સારિથ, �ન્�ુઆર, ૧૯૯૯ પાના નં. ૧૬
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ભારત� ં ુ ગૌરવ :
ફર�થી, તમે ક�ટલાં ભાગ્યશાળ� છો ક� તમે િવ�ના બધા જ દ�શોને ભારત પ્રિત શ
વ્યક્ત કરતા જોશો. ભારતને સૌ �જ�લ આપશે. આ શર�રમાં રહ�તાં જ તમે આખા ય િવ�મા
સત્ય સાંઈ નામના જપથી વ્યાપેલ પ્રિતધ્વિન સાંભળ� શકશો. ભિવષ્યના કોઈ �દવસ
નહ� પણ તમાર� સાથે જ, તમાર� સામે જ ! ફર�થી, આખાય સંસારના લોકોની ભલાઈ માટ�
�મ વેદોમાં આપેલ છે , તે સનાતન ધમર્ને તમે જલ્દ�થી જ તેની પ્રામા�ણક અને �ુદ
�સ્થિતમાં �ુન: સ્થાિપત થતી જોશો. મારા શ�ક્ત અને સામથ્યર્ના પ્રકટ�કરણ પ્રકટ થતાં
લોકોને મારા પ્રિત િષ�ત કરવા માટ� નહ�, સાંઈનો સંકલ્પ વૈ�દક ધમર્�ું �ુન:ઉત્થાન છ
- �દવ્ય પ્ર, ૧૭ મે, ૧૯૬૮
ભારત બધી જ ર�તે – આધ્યા�ત્મક �, સામા�જક �પે, રાજનૈિતક �પે અને આિથ�ક
�પે વૈિ�ક ને�ૃત્વ કરશ ! ભારતની સં� ૂણર્ ઐિતહાિસક ગૌર, સંસ્�ૃિત અને પરંપરાઓ
�ુનજ�વીત થશે અને તે િવ�નાં સવ��મ રાષ્ટ્ર�પે બધાયથી આગળ ને�ૃત્ત્વ  કર� ચમકશ
એ�ું જ બનશે, � �ુગો પહ�લાં હ�.ું એ�ુ ં જ ફર� વખત બનશે !
�
- સત્ય સાંઈ અૃતવષર
્ણી પાના નં૩૪
આ� �ૃષ્ણ જન્માષ્ટમી, ભગવાન �ૃષ્ણનો જન્મ�, �ુ ં આ� એક વચન આપવા
માં� ુ �ં ક� બધા જ રાષ્ટ્રોના લોકો એટલે ક� પા�કસ, ચીન, જમર્ન, રિશયા બધાં જ એક થઈ
જશે (.........) ભારત�ું સારાપ�ુ,ં નૈિતકતા આ એકતા�ુ ં ને�ૃત્ત્વ કરશે.
- સનાતન સારિથ, સપ્ટ�મ્, ૨૦૦૨
આપણે ઘણાં વખતથી �ુવણર્�ુગની પ્રતીક્ષા કર�એ છ�એ. અને તેની �ુંદરતા
ફક્ત કલ્પના / ધારણા કર� શક�એ છ�એ. � સ્વામીના કહ�વા પ્ર“બધાં સ્વપ્, બધી ભવ્ય
કલ્પનાઓથી પણ વ�ુ

ભવ્ય હશ” સ્વામી આપણી આસપાસની ખરાબ પ�ર�સ્થિતઓ િવષ

દાખલ્લો આપે છ, �ને કારણે સમજવામાં િનષ્ફ, નાકામયાબ થઈ જઈએ છ�એ.... ક� આટલો
�ુદર
ં સમય ભલા ! આવશે ખરો ? પરં � ુ તેઓ વચન આપે છે ક� એવો સમય પાછો આવશે !
(પ્રોફ�સર કસ્�ુર�) : આવો ! આપણે આનંદ�ૂવર્ક આ નવા વૈિ�ક સમયની પ્
કર�એ. એક પ�ર� ૂણર, સં� ૂણર્‘સાંઈ વ્યવસ્’ – સમય, કોઈ �ૂરનાં ભિવષ્યમાં નહ, પણ �ૂબ જ
જલ્દ� કોઈપણ માનવીની �ુ�દ્ધથી, �વનનાં દર� ક ક્ષેત્, વતર્માન પ�ર�સ્થિત જોતાં
- સનાતન સારિથ, ઓગસ્, ૧૯૯૧
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ુ
વષર્૨૦૧૨� ં મહ
ત્ત્વ (મમર્
આ�ુ ં િવ� ૨૦૧૨�ું વષર્ અને પ્રલય ન�ક આવી રહ્યાની ચચાર્ઓથી �ુ� ર�ુ
ં
‘મીડ�યા’ના ક�ટલાય ભાગોએ પણ અનેક અટકળો અને પ્રલયની આગાહ�ઓ ફ�લાવીને લોકોમાં
ભયની લાગણી પેદા કર� છે . ૨૦૧૨ના રહસ્યના ઉન્માદ પાછ‘માયન સંસ્�ૃિ’ ક�લેન્ડર છે. �
રહસ્યમય�પે ૨૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૨ને દ�ક્ષણાયનના �દવસે �ૂ�ું થઈ ર�ું હ�ું. થોડા ખગો
િવદ્વાનોએ �ડસેમ, ૨૦૧૨ના �તમાં “ગેલે�ક્ટક એલાઈન્મે”ની (આકાશગંગાની મધ્યર�ખાના
બરાબર ક�ન્દ્ર સૌર �ુ�ુંબના આવવાના ખગોળક�ય બનાવ �ની �ુનરા� ૃિ� ૨૬,૦૦૦

વષ�

પછ� થતી હોય છે .) આગાહ� પણ કર� લી હતી. �યાર� આપણા સૌર પ�રવાર [સૉલર િસસ્ટમ
(સોલાર પ�રવાર યા સૌર પ્રણા�લ : �ૂયર્ અને તેની આસપાસની પ�રક્રમા કરતા ગ
સમય)] આકાશગંગાની મધ્યર�ખાથી સીધી જ પસાર થશે. ક�ટલાક લોકોને આ સંક�ત ’સમય
� ૂરો’ થઈ જવાનો સંક�ત આપે છે .
જોક� ‘સમય � ૂરો’ થઈ જવાના િસદ્ધતમાં �ુ ં નથી માનતો, તો પણ �ુ ં અ�ુભ�ુ ં �ં ક�
આવી અિતશયો�ક્તમાં કોઈ ને કોઈ તથ્ય જ�ર છે. િવ�માં ચાર�ય બા�ુ અનેક લોક૨૦૧૨ ક�
તેની આસપાસ કોઈ ખાસ બનાવ બનવાનો છે તેમાં િવ�ાસ ધરાવે છે , જો ક� કોઈ �ણ� ુ ં નથી
ક� આ �ું છે ક� શાની આશા રાખે છે ? કોઈપણ એ વાત સાથે સહમત નથી થઈ શકતાં ક� તે
સા�ું થશે ક� ખરાબ ? પરં � ુ આપણે �ણીએ છ�એ ક� કાંઈપણ એટ�ું બ�ુ ં તો ભયાનક ક�
પ્રલયકાર� નહ� હોય કારણ ક� સ્વામીએ પોતે તેની ખાતર� આપણને આપેલી .
“િવ�ને માટ� કોઈપણ ભયાનક બનાવ ન�ક� ય નહ� આવે. આ મોટા (� ૃથ્વી)
ગોળા પર અહ� તહ�, �ાર� ક �ાર� ક નાની મોટ� આપિ�ઓ તો આવી જ શક� છે !
- સત્ય સાંઈ સ્પીક, ભાગ – ૨૪, પ્રકર– ૪
બી� બા�ુ એવા પણ અનેક લોકો છે �ઓ માને છે ક� વષર્ ૨૦૧૨, પોતે ‘સમય
� ૂરો’ થવાની અપેક્ષા �ૃથ્વીના ગ્રહને એક નવા આધ્યા�ત્મક �ુનિન�માર્ણનો પ્રારંભ હો
આવા સંક�તોને તેઓ સાવર્ભૌિમક ચેતના ધરખમ પ�રવતર્નના �ૂરોગામી�પે �ૂએ છે. ગમે ત
વાત હોય, િવ�માં સવર્ત્ર આ પ્રકારની સા�ૂ�હક–ઉમ્મીદોનાં દ્ર�ષ્ટકોણથી એટ�ું ક તો
યોગ્ય હશે , �નો આધાર�ૂત િસદ્ધતને િનરથર્ક કહ�ને નકાર�તોન જ શકાય. એક રસ�ૂણર્
�ણકાર� છે ક� ડૉ. શ્રીકાંત સો, એ એક �તરરાષ્ટ્ર�ય ખ્યાિત પામ– (હાલમાં, શ્રી સત
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સાંઈ ઈન્સ્ટ�ટ�ુટ ઑફ હાયર મેડ�કલ સાયન્, વ્હાઈટ �ફલ, બ�ગ�ુ�ુમાં કામ કરતા
�દયરોગના િવશેષજ્ઞ)- ‘ર� �ડયોસાંઈ’માં આપેલા ઈન્ટરવ્�ુમ, નીચે લખેલ ઉલ્લેખ કય� હતો :
“મને યાદ છે ક� એક વખત ૨૦૦૭માં સ્વામી કોડાઈક�નાલમાં હત, મને આ તેમના
ક�ટલાક િવદ્યાથ�ઓએ સંભળાવ્�ું હ�ું અને સ્વામીએ એકાએક જ સાવ સહજતાથી કહ� “સત્ય
(સાંઈ) �ુગનો પ્રારં૨૦૧૨માં થશે.” આ તેમણે એટ�ું તો સામાન્ય ર�તે કહ��ું �મ તેઓ કહ�
રહ્યા છે ક� વષાર્ઋ�ુમાં વરસાદ થાય છે. પણ આપણે �ણીએ છ�એ એક �ુગની સમા�પ્ત
આગળનો �ુગ શ� થવાનો છે .”
ઉપર આપેલ વક્તવ્ય વષ૨૦૧૨નાં મહત્ત્વ િવષે ચો�સ ર�તે એક સંક�ત આપે છે
બધાયથી મહત્વ�ૂણર્ તો છે , આ “અિનિ�ત સમયમાં” �યાર� મોટાભાગની માનવ�ત કાંઈ
િવશેષ બનાવ બને તેની પ્રતીક્ષામા, સ્વામીનો કોઈપણ ચમત્કાર થવા માટ� િવ� આખાય�ુ
ધ્યાન તેમની તરફ જ�ર ખ�ચાશે. આ �ૃ�ષ્ટ, �ુ ં એ િવ�ાસ કરવા લોભાયો �ં. ક� આ કહ�વાતી
“૨૦૧૨ – શંકાશીલતા” કોઈ �દવ્યયોજન�ું ફળ હોઈ શક� છે . આથી વષર્ ૨૦૧૨ કોઈ �તનાં
�ત તરફ સંક�ત કર� છે ; �મ ક� આપણે �ણીએ છ�એ બધી જ ખરાબીઓનો �ત, અને અનેક
ધમર્ગ્રંથોએ આગાહ� કર�લી છે ક� એક �ુંદર �ુવણર્�ુગના પ્રારંભ�ું પ્રિતક

ુ
ુ ર્�ુ :
શા�ા�સાર
�વણ
બ્રહ્મવૈવતર્ �ુરાણ– ૪, �ૃષ્ણજન્મ ખંડમ, અધ્યાય૪માં ‘ગોલોક આરોહણ�’્ માં
આ વણર્ન છે ક� દ્વાપર�ુગનાં �ત પછ� �ૃષ્ણ ક�વી ર�તે તેમના – વૈ�ુંઠમાં ક� ગોલોકમાં
પાછા ચાલી ગયા હતા, તે અધ્યાયમાં ભગવાન �ૃષ્ણ અને માઁ ગંગાની વચ્ચે એક ખાસ સંવ
છે : શ્લોક ૪૯ : ગંગા ઉવાચ : હ� રક્ષક ! સ�્ દાનંદ ! તમારા ગોલોકવાસી થયા પછ�
ક�ળ�ુગમાં માર� �ુ ં �સ્થિત થશે?
શ્લોક :૫૦ : પરમે�ર ભગવાન ઉવાચ : � ૃથ્વી પર ક�ળ�ુગના૫,૦૦૦ વષ� �ુધી
અનેક પાપીઓ હશે અને બ�ુ �ુ:ખો હશે. ભગવાનને માઁ ગંગા આગળ � ૂછે છે : ક� આ ૫,૦૦૦
વષ� પછ� �ુ ં થશે ? ભગવાન જવાબ આપે છે : શ્લક : ૫૫ : હ� ગંગા ! જો પાપ� ૂણર્ હતી તો
પણ આખી � ૃથ્વી વૈષ્ણવોની હાજર�થી એક તીથર્ બની જશ
શ્લોક :૫૬ : મારા ભક્તોનાં દ�હમાં શા�ત (શોધક) રહ� છે. �ૂદ�વી મારા ભક્તોન
ચરણરજથી પિવત્ર થઈ જશે
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શ્લોક : ૫૭ : તીથર્સ્થાનો અને આખાય સંસારનાં પ્રકરણમાં પણ આમ જ બન
મારા મંત્રોનાં તે �ુ�દ્ધવાન ઉપાસકો � મારા મંત– સદ�ુણોને અપનાવશે ! બ�ુ ં જ પિવત્
કર� દ� શે.
ભગવાન �ૃષ્ણ કહ� છે ક� લગભગ૫,૦૦૦ વષ�, ક�ળ�ુગ પછ�, એક એવો સમયખંડ
હશે �યાર� આખાય િવ�માં તેમના ભક્તો યા વૈષ્ણવોની (શા�બ્દક અ ‘ભક્’ અથવા
‘આધ્યા�ત્મક અ�ભષી’ છે . ‘ભગવાન િવષ્�ુના ઉપાસક’ છે ) હાજર�ને કારણે આખી � ૃથ્વી એક
તીથર્સ્થાનમાં બદલાઈ જશે. ભગવાન �ૃષ્ણ આગળ બતાવતા કહ�, આ આવિધ (સમય) એક
હ�ર વષર્ �ુધીની હશે !
સ્વામીના કહ�વા પ્રમા‘ક�ળ�ુગની � ૂણર્ અવિધ૧૧ હ�ર વષ�ની છે ’

(.........)

ક�ળ�ુગ � ૂરો થવામાં હ� ૫,૩૨૦ વષર્ બી�ં છે. (ભગવાન શ્રી સત્ય સાંઈ સાથે વાતાર
(�ગ્રે�) પાના નં૨૭-૨૮) ક�ળ�ુગનાં ૫,૦૦૦ વષ�થી વ�ુ વીતી ગયાં છે , એનો અથર્ એવો
થાય ક� ભગવાન �ૃષ્ણ � સમયાવિધની વાત કર� છે (કરતા હતા) તેવા ગૌરવા�ન્વત સમયમા
આપણે છ�એ. હાવડર્ મફ�ટના પોતાન �ુસ્તક“સાંઈબાબા અવતાર”માં મહાભારતની તે ઘટનાની
વાત કર� છે �માં વનવાસના સમયે પાંડવોને મહિષ� માકર્ન્ડ�ય મળે છે. ભગવાન િવષ્�ુ સા
થયેલ વાતાર્લાપના િવષે મહિષ� માકર્ન્ડ�ય કહ� છે ક� ક�ળ�ુગના �ધકાર�ૂણર્ સમયમાં એક
સમય આવશે �યાર� માનવ�ૂલ્યોનો ક્ષય થઈ , બધી જગ્યાએ �હ�સા ને

 અન્યા

હશે, સત્ય પર �ૂઠનો િવજય હશ, અત્યાચાર ને અપરાધો �ૂરબહારમાં ચાલશે. મહિષ�
માકર્ન્ડ�યને ભગવાન િવષ્�ુ કહ� છે તેમાં હસ્ત ક્ષેપ કરવા અને િવ�ને એક નવી �દશા,
સત્ય�ુગની સ્થાપના કરવા તેઓ ક�ળ�ુગમાં એક માન– અવતાર લેશે :
“આ સમયે �યાર� � ૃથ્વી પર બધે જ �ુષ્ટતા હદ બહાર ફ�લાયેલી . �ુ ં એક
સદ�ુણી �ુ�ુંબમાં ત્યાર� જન્મ લઈશ. અને એક ન માની શકાય તેવો માનવદ ધારણ કર�શ.
પાપોના ક�ળ�ુગમાં �ુ ં એક એવો અવતાર સ્વ�પ ધારણ કર�શ �ન રં ગ શ્યામવણર્ હશ �ુ ં
દ�ક્ ભારતમાં એક પ�રવારમાં જન્મ લઈશ. અત્યંત શ�ક્ત (ઉ, અત્યંત �ુ�દ્ધશ,
િવિશષ્ટ જ્ઞાન સાથે આ અવતાર હશે. આ અવતારના હ� �ુ�ૂિત� માટ� � � ભૌિતક વસ્�ુ
જ�રત પડશે તે, અવતારના સ્મરણમાત્રથી (સંકલ્પ) તે વસ્�ુપ પ્રકટ થઈ જશે. સદ
શ�ક્તથી તેઓ િવજયી બનશે. તેઓ િવ�માં વ્યવસ્થા શાંિતની �ુન:સ્થાપના કરશે. અને
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આધ્યા�ત્મક લોકોથી ઘેરાયેલા રહ�શે. તેઓ �ૃથ્વી પર ભ્રમણ કર� આધ્યા�ત્મક લ
શ્રદ્ધાવાળા સ્થળોએ !”
‘� ૃથ્વીના લોકો આ અવતારનાં આચરણને અ�ુસરશે અને સ �ૃ�દ્ધ અને શાંિત થશ
મ�ુષ્ય પોતાને ફર�થી ધાિમ�ક આચરણોની તરફ લઈ જશે. બિહ્મક િવકાસ િશક્ષણક�ન્દ્
મં�દરો બધા સ્થળોએ ફર�થી જોવા મળશે. આશ્, સત્યવાળા લોકોથી ભરાઈ જશે.  �ૃથ્વીન
શાસકો તેમનાં સામ્રા�યો�ું સદ�ુણો દ્વારા ધાસન કરશે. આ અવતારની ઉદાહરણ�પ ભ
પ્રિતષ્ઠા થ”
- સાંઈબાબા અવતાર, પાના નં. ૨૧
ભગવાન િવષ્�ુના આ શબ્ને �મ ક� મહિષ� માકર્ન્ડ�ય સ્મરણ કર�, શ્રી સત્ય સા
અવતારની િવિશષ્ટતાઓ�ું સ્પષ્ટ ર�તે વણર્નક�ુ� છે. આ એ બાબત પણ બતાવે છે ક� અ
સંસારમાં કઈ ર�તે વ્યવસ્થા અને શાંિતની સ્થાપના ક, આધ્યા�ત્મક િશક્ષાક�ન્દ્રો અને
સ્થળ, બધી જગ્યાએ સ્થપાશે અ બધા દ� શોના શાસકો સદ�ુણી હશે !
�મ ક� પહ�લા આપણે બ્રહ્મવૈવતર્ �ુરાણમાં જો�ુ ં હ�ું ક� ભગવાન �ષ્ણ ઉલ્લેખ
ક� આ િવ� આ�ુ ં તેમના ભક્તોથી ભરાઈ જશે તેમની હાજર� આ આખીય  �ૃથ્વીને તીથર્સ્થળ
બદલી નાંખશે. ઈ�ર તરફ વ�ુ ને વ�ુ ઢળ� રહ�લાં લોકો દ્વારા લાવશકાય તેવી તે “ભક્તજન
સ�ૂહ” (critical mass) �ુ ં ઘટક આ િવ�ની આધ્યા�ત્મક ��ૃિતનાં �ૂબ જ િવસ્તાર થવા
બા�ુએ આ સંક�ત કર� છે . કાળ� રાખીને આ માની લે� ુ ં ફક્ત �ુ�દ્ધમ�ા�ૂણર્ છે ક� પ્રતીક્ષ
�ુવણર્�ુ, સ્વયં ભગવાન �ૃષ્ણ દ્વારા આવશે. તેમનો, પરાક્રમ અને �દવ્ય�ૃપાથી સં�ૂ
સંસારને એક � ૃહ�્ સાંઈ સંસ્થામાં બદલવા માટ� !
સા�ુંય િવ� સત્ય સાંઈ સંસ્થામાં બદલાઈ જશે અને બધાં જ �દયોમાં સત્યસાંઈ
સ્થાપના થઈ જશે.
- સનાતન સારિથ, �ન્�ુઆર�૧૯૯૯ પાના નં.૧૩

ુ ’� ં ુ આગમન :
‘માનવના �ત
�સસના તેમના િશષ્યોને કહ�લા શબ્દો તપાસીએ “માર� તમને હ� ઘણી બધી
વાતો કહ�વી છે , પરં � ુ તમે હમણાં સહન નહ� કર� શકો. પરં � ુ �યાર� તેઓ – સત્યનો આત્આવશે, તેઓ સત્ય તરફ તમને લઈ જ, તમને માગર્દશર્ન આપશે. (..........
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- જૉન ૧૬ : ૧૨ - ૧૩. ક�.�.વી.
“સત્યનો આત્” ? �સસ �મનો ઉલ્લેખ કર� રહ્યા છે તે શ્રી. સત્ય સાંઈ
બી�ુ ં કોણ હોઈ શક� ? ૧૯૭૨માં �ક્રસમસની આગલી સા, સ્વામીએ ચ�ક� જવાય તે�ું રહસ્
ક�ુ,ં આ �હ�ર કર�ને તેમણે �ક્રશ્ચ્યન સમાજને અ�ભ�ૂત કર� દ�ધાં ક� તેઓએ જ
ક્રાઈસ્ટને આ �ૃથ્વી પર મોકલ્યા એક વાત છે � પહ�લા મ� તમને કહ� ન્હોતી ને ધ્યાનમાં નહ� લાવેલ. પરં�ુ આ
ખાસ ક�ુ ં �ં ને તમારા ધ્યાન પર લા�ું �ં. તે ક્ષણે �યાર� �સસ �દવ્યતાની સવ�ચ્ચ શ�ક
એકાકાર થઈ રહ્યા હ, તેમણે પોતાનાં િશષ્યોને ખાસ �ૂચનાઓ આપી હતી. �મનો
ટ�કાકારોને અને �મણે લેખો પર લેખ અને અથ� પર અથ� લખવામાં આનંદ આવે છે . એવા
લોકો દ્વારા તેની �ુદ � �ુદ� ર�તે વ્યાખ્યાઓ કર� હતી. � યાર� તે વ્યાખ્યાઓનો મોટો
બની ગોટાળો �ણે થયો !
�સસનાં આ વક્તવ્યને ઈચ્છા પ્રમાણે વાળ� તેને ઉલઝાવીને ગરબડ કર� દ�ધી
ક્રાઈસ્ટ�ું વક્તવ્ય રળ છે : “�મણે મને તમાર� વચ્ચે મોકલ્યો છે તે
ફર�થી પાછા આવશે ! અને તેમણે એક ઘ�ટા તરફ ઈશારો કય�. ઘ��ું તો એક પ્રતીક માત્,
એક ઈશારો ક� સંક�ત ! તે બા....બાનાં અવાજ�ુ ં પ્રતીક માત્ર જ છે ‘બાબા’નાં અવતરણ
િવષે �હ�ર કર� લ. ક્રાઈસ્ટ� �હ�ર ક�ુ�, તેમ�ુ ં નામ સત્ય હશે” “તેઓ લાલ રં ગનો ઝભ્ભો
પહ�રશે.” એક લાલ ઝભ્ભો (અહ� બાબાએ પોતાના લાલ રંગના ઝભ્ભા તરફ ઈશારો કર�, �
તેમણે પહ�ર�લો.) તેઓ કદમાં નાના, ઘાટા વાંક�ડયા વાળનો �ુ�ુટ હશે ! ઘ��ું પ્રેમ�ું પ્રતીક
�ચહ્ન છ”
�સસે એ�ું ન્હો�ું ક�ું ક� તેઓ પોતે આવશે ! તેમણે ક�ું હ� ુ ં ક� “તેઓ આવશે
�મણે મને બનાવ્યો છે તેઓ ફર�થી આવશે” તે બા...બા

આ સત્યબાબા છે. સાંઈ છે. અને

સાંઈ કદમાં નાના, ઘાટા વાંક�ડયા વાળવાળા છે ને લાલ ઝભ્ભો ધારણ કર�લા બબા આવ્યા છ
તેઓ ફક્ત આ જ સ્વ�પે ન, તેઓ તો તમારામાં છે , �દયિનવાસીનાં �પે ત્યાં છે. નાન, લોહ�
�વા લાલ રં ગનાં વ�માં ને ઈ�રના નામ સ�હત.
- સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્ ભ– ૧૧, પ્રકર૫૪
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�મ ક� ‘�ુક ઑફ ર� વેલેશન’ માં વણર્વે�ું છ, ઉપર આપેલા સ્વામીના શબ, સેઈન્ટ
જૉનને થયેલ �દવ્ય દશર્ન સાથે �ૂણર્ત: મળતા આવે છેન્�ૂ ટ�સ્ટામેન્ટમ – પિવત્
બાઈબલમાં)
“પછ� મ� સ્વગર્ને �ૂલ�ું જો�ું અને માર� સામે એક સફ�દ ઘોડો હ; અને તેઓ
સફ�દ ઘોડા પર સવાર હતા. તેઓ િવ�ાસપાત્ર અને સત્ય કહ�વાતા હ કારણ ક� તેઓ
ન્યાય�ૂણર્ િનણર્ય કરતા હતતેમની �ખોમાંથી �ણે આગ ઝરતી હતી અને તેમના માથા પર
ક�ટલાય �ુ�ુટ હતા અને તેમ�ું એક નામ લખે� ું હ�,ુ ં � બી�ુ ં કોઈ નહ�, ફક્ત પોતે જ �ણતા
હતા. અને તેમણે એક વ� પહ��� ુ હ�ું � લોહ�માં ઝબોળાયે� ું હ�ુ ં : અને તેમ�ુ ં નામ ‘ઈ�રનો
શબ્’ કહ�વા�ુ ં હ�ુ.ં અને સ્વગર્માં � સેનાઓ હતી તે સફ�દ ઘોઓ પર બેસી, તેમની પાછળ
હતી. તેઓ પછ� સફ�દ ઘોડા પર બેસીને આવ્યા. સફ�દ અને સ્વચ્છ મલમલનાં વ�ોમાં અ
તેમના મોઢામાંથી એક ધારદાર તલવાર દ� ખાઈ રહ� હતી �થી તેઓ રાષ્ટ્રો પર પ્રભાવ
શક� ! તેઓ રાષ્ટ્રો પર લોઢાનાં દંડથી સ�ા કરશે : અને તેમણે જંગલીયત ચક્ર અને
સવર્શ�ક્તમાન પરમે�રના ક્રોધને શાંત કર� દ�ધો અને તેમના વ�ો પર અને �ંઘ પર
લખ્�ું હ�ું :“રા�ઓના રા� અને દ� વતાઓના પણ દ� વતા.”
- “ર� વેલેશન” ૧૯:૧૧-૧૬ �.ક�.વી.
સે�ટ જૉન સાંક�િતક સફ�દ ઘોડાનાં સવારને “િવ�ાસપાત્ર અન‘સત્’ – સાચા કહ�
છે . આ સ્વામી�ું �િશક નામ‘સત્’ સાથે મળે છે . ચમકતી �ખો સ્વામીના ભૌિતક શર�રની
�ુખ્ય િવિશષ્ટતાઓમાંની એક છે. અને તેમના ઘાટા વાંક�ડયા વાળ મોટા �ુ�ુટની �મ દ�ખા
છે . લોહ�માં ઝબોળાયેલ ઝભ્ભ, લાલ ક� ક�સ�રયા રં ગનાં વ� તરફ સંક�ત કર� છે , � સ્વામી
પહ�ર� છે . “તેમ�ુ ં નામ “ઈ�રનો શબ્” કહ�વાય છે !” પ્રસંગ પ્રમ“ભગવાન” શબ્દના અથર્ન
��ગત કર� છે . “મ�માંથી નીકળતી તી�ણ ધારદાર તલવાર” સ્વામીના �દવ્ય પ્રવચનોની શ�ક્
પ્રતીક છે. તેમની ઈચ્છાશ�ક્ત (સંકલ્પ શ�ક્ત) અને સ�ાવાહ�પણાનો ‘લોહદં ડ’ના �પમાં
કર� લો છે . �ુ ં આ સફ�દ ઘોડા (સફ�દ રં ગ શાંિત અને ઘોડો શ�ક્ત�ું પ્રતીક છે.) પર સ,
તલવારધાર� ભગવાન ક�લ્કના અવતરણની �હ��ુ આગાહ�ની �મ નથી ? ન�� જ છે ક� �નો
પહ�લા ઉલ્લેખ કર�લો છે‘ઘોડો’ અને ‘તલવાર’ બંને પ્રતીક છે. આ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે
સેઇન્ટ જૉન “રા�ઓના રા� અને દ� વતાઓના દ� વતા” (અથાર્ �્ મહાદ�વ – ભગવાન શંકર)
કહ�ને ઉલ્લેખ કર� છ, આ પણ નાડ�ગ્રંથની આગાહ�માં આપેલા વણર્ન ��ું જ છે ! �યા
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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ક�ળ�ુગનો પ્રભાવ �ૂબ જ વધી જશે ત્યાર� લોકો તેમની સાચી શ�ક્તથી પ�ર�ચત થશે
સ્વીકારશે ક� તેઓ જ સવ�ચ્ચ શ�ક છે . ત્યાર� આખી માનવ�ત તેમને મહાન સમ્રાટની
નમન કરશે. સ�ટ જૉન એમ પણ �ૂએ છે ક� લાખો ને કરોડો લોકોની સંખ્યામા, લોકોનાં
ટોળે ટોળાં માનવ�ુત્રના િસ�હાસનની આ�ુબા�ુ એકત્ર થયાં
અને મ� જો�ુ,ં િસ�હાસનની ગોળ ફરતે પ્રાણીઓ અને અનેક દ�વતાઓ અન
મોટ�રાંઓના અવાજો સાંભળ્યા : અને તેમની સંખ્યા દસ હ�X દસ હ�ર ને હ�રોમાં હતી.
- ર� વેલેશન ૫ :૧૧, ક�.�.વી.
હવે આપને સ્વામીના પોતાના જ શબ્દો& તેની સરખામણી કર�એ :
(..........) એ �દવસ જલ્દ� જ આવી રહ્યો છે �યાર� આ અવતારનો લાભ લેવા મા
લાખો-કરોડો લોકો ભેગા થશે, �ુ ં તમને સલાહ આ�ુ ં �ં ક� �યાર� તમે બધી જ �ૃપા અને
પરમાનંદનો ખ�નો એકિત્રત અને �ુર�ક્ષત કર� શકાય તેટલો કર� લેજો (....
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પીક્�્– ૧૧, પ્રકર૪૧
નવા ટ� સ્ટામેન્ટમા “માનવના �ુત”ના આગમન િવષે અનેક શ્લોકો છે �ના પર
�ક્રિ�યન િવ� - શ્રદ્ધા રાખ, ક� �માં ઈ�ુ ક્રાઈસ્ટના બી� આગમન િવષે છે. પરં
સ્વામીના શબ્, પહ�લા જ આપણે જોઈ �ૂ�ા છ�એ. �માં તેમણે ક�ું છે ક� �સસે તેમના
પાછા આવવા િવષે નથી ક�ું એ તો “બાબા બી� વખત પાછા આવશે” તેની તરફ ધ્યાન દો�ુ�
હ�ુ.ં �ની �સસ ચચાર્ કર રહ્યા હતા. તેમના િશષ્યોને કહ� રહ્યા હતા તો �ું પિવત્ર બા
ઉલ્લેખાયેલ “માનવ�ુત”�ુ ં આ બી�ુ ં આગમન સ્વયં શ્રી સત્ય સાંઈબાબ ાના બી� આ
તરફ તેનો સંક�ત કર� છે ?
�યાર� માનવ-�ુત્ર તેમની બધી જ �દવ્યતા અને બધા જ પિવત્ર દ�વ�ૂતો
આવશે, ત્યાર� તેઓ પોતાન મ�હમાના િસ�હાસને બેસશે અને તેમની સામે બધા જ દ� શો ભેગા
થશે :
- મેથ્�ુ૨૫:૩૧-૩૪ ક�.�.વી.
એ�ુ ં મનાય છે ક�, સ્વામીના પ્રવચનોમાં ઉલ્લેખાયેલ �ુવણર્�ુગની સા“માનવ�ુત”�ું આ આગમન સત્, પ્ર અને શાંિતના એક નવા �ુગનો ઉદઘોષ થશે.
માનવ-�ુત્ર પોતાના દ�વ�ૂ (�જલ્સ)ને મોકલશ, અને તેઓ તેમના સામ્રા�યન
બહાર એવી વસ્�ુઓને એકઠ� કર� લેશે � ભય– ડર ઉત્પ� કર� છે અને � પાપકમર્ કર� છે
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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મેથ્�ુ૧૩:૪૦-૪૩ ક�.�.વી.

નવા સામ્રા�યમાં ધમર્ અને શાં િત િનિ�ત કરવા માટ� મ-�ુત્ર અને તેમન
દ� વ�ૂતો બધાં અિનષ્, �ુષ્ તત્ત્વોનો નાશ કર� દ�શે. કહ�વાય , આ �ુવણર્કાળ �યાં અિનષ,
�ુષ્ટત, �ુઠ, ખરાબીઓ, િતરસ્કાર અને અસંવા�દતા– અસમાનતા � ૂણર્ �પે ગેરહાજર હશે ! તે
એક હ�ર વષર્ �ુધી રહ�શે :
અને મ� એક �ૂતને સ્વગર્થી નીચે ઉતરતો જોય તેના હાથમાં પાતાળની ચાવી અન
એક મોટ� સાંકળ હતી. અને તેણે ડ્ર�ગન ને એક �ૂના સાપને પકડ�લ, � દ� ત્ય અને શેતાન છે
અને તેને એક હ�ર વષર્ �ુધી બાંધી દ�ધાં અને તેમને પાતાળમાં ધક�લી દઈ બંધ કર� દ�ધાં
અને તેના પર સીલ માર� દઈ, બંધ કર� દઈ. મનાઈ કર� દ�ધી ક� એક હ�ર વષર્ �ૂરાં ન થાય
ત્યાં �ુધી તે દ�શોને વ�ુ છતર� નહ� શક� !
- ર�વેલેશન ૨૦ : ૧ - ૩
સે�ટ જૉનના �દવ્યદશર્નમ, તેઓ �ૂએ છે ક� દ� વ�ૂ ત, શેતાનને બાંધીને એક હ�ર
વષ� �ુધી �ૂર કર� દ� છે . આ બધાં અિનષ્ટ, અસત્યો અને અસંવા�દતા�ું પ્રતીક છે �ને �ૃથ
પરથી �ૂર કરાવાય છે . તેના પછ� � આગળ આવ્�ું તે એક ભવ, �દવ્ય દશર્ન હ�ું. �માં સે�
જૉન, એક �ુદર
ં
નવા નગરને સ્વગર્થી �ૃથ્વી પર ઉતર�ું �ૂએ, � �ુિનયા�ુ ં શાંિતભ�ુ� ક�ન્દ
બની ગ�ુ ં છે . (�ુટ્ટપત???)
અને પછ� મ� જૉનને, સ્વગર્થી નીક, ઈ�ર તરફ � ૃથ્વી પર આવેલા તે પિવત
શહ�ર – ‘ન�ુ ં ��ુસલેમ’ – જો�ું તે નગરને એવી તો સરસ ર�તે શણગા�ુ� હ� ુ ં ક� �ણે નવવ�ુને
પિતને માટ� શણગાર� ગઈ ન હોય ! અને ત્યાર� જ મ� સ્વગર્માંથી એક આકાશવાણી સાંભળ�
�ૂઓ ! ઈ�ર�ુ ં મં�દર મ�ુષ્યોની વચ્ચે , અને તેઓ તેમની (મ�ુષ્યોની સાથે જ રહ�શે ! અને
મ�ુષ્યો તેમના પ્ર�જનો હશે અને ઈ�રતે જ તેમની સાથે હશે, તેમના ભગવાન હશે અને
�
તેઓ તેમના બધાં જ ��ુઓ �ૂછ� લેશે : અને હવે ત્યાં ન કોઈ ૃત્�ુ થશે ક� ના �ુ:ખ
ના
િવલાપ, ના શોક હોય, અને ન કોઇ �ુ:ખો ! કારણ ક� હવે બધી જ આગળની વાતો (અિનષ્ટો
વગેર�) સમાપ્ત થઇ ગયાં છ.
-ર� વેલેશન ૨૧:૨-૪.
સેઇન્ટ જોન આ નવા નગરને સ્વગર્થી આવ�ું �ૂએ . આ નવા નગરમાં ઇ�ર,
માનવ- �ુત્રનાં �પે પોતાનાં ભક્તો સાથે રહ. તેઓ � ૃથ્વી પરથી બધાં જ પ્રકારનાં :ખો
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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�
મીટાવી દ� શે, �ૂ ર કર� દ� શે. અને ત્યાં ૃત્�ુથી ડર
નહ� હો! સેઇન્ટ જોન આને‘ન�ુ ં ��ુસલેમ’
કહ� છે . “��ુસલેમ” એ �હ�ુ ( �હ�ુ ઇઝરાયેલી ભાષા છે ) ભાષાનો શબ્દ છે તેનો શા�બ્દક અથ
છે , “શાંિત�ું િનવાસ સ્થા” (ર� ફરન્સ : વી�કપીડ�યા ) “પ્રશાંિત િનલ” નો શા�બ્દક અથર્ �ુ
આ જ નથી ? �ુ ં સેઇન્ટ જોનને થયેલ �દવ્ય દશર્નમાં સવ�ચ્ચ શાંિતનો િ, પ્રશાંિ
િનલયમનાં ભિવષ્યનીઝલક જોઈ હતી ? સ્વામી કહ� છે ક� આ એ નગર છે�યાં આખાય િવ�ને
આવવાની ફરજ પડશે ને તેને માટ� �ૃપા પ્રદાન કરા.
આવતા �દવસોમાં, આખાય સંસારને પ્રશાંિત િનલયમ આવવા માટ� �ૃપા પ્ર
થશે, ફરજ પડશે.
-

સનાતન સારિથ �ડસ�બર ૧૯૯૧

�ુ�ૃપત�ને મ�ુરા (મ�ુરા !) (ભગવાન �ૃષ્ણ�ું જન્મ સ્) નગર બનવાના તમે
સાક્ષી થ. કોઈપણ વ્ય�કત એને આમ બનતાં રોક� નહ� શક�!
-

�દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિત િનલય૨૧ ઓકટો.-૧૯૬૧

મને માનો, શ્ર રાખો, જલ્દ�થી જ આ �ુ�ૃપત� એક િત�ુપિત બની જશ. (........)
સનાતન ધમર્ની �ુ:સ્થાપના અહ� જ થશ. –
સત્ય�્ િશવ�્ �ુંદર�્ ભાગ– ૧, પ્રકર૧૬
રસ� ૂણર્ હક�કત એ છ, �હ��ુ માન્યતાઓ અને આગાહ�ઓ પ્રમ, ભગવાન ક�લ્ક�ુ
અવતરણ ‘શામ્બ’ નામનાં નગરમાં થશે ! તેને શા�બ્દક ર�તે શાંિત પ્રશાંિત અને આનંદ�
સ્થા છે .
ચાલો ! આપણે સૌ માનવીય ઈિતહાસની એ િનણાર્યક ક્ષણની રાહઈએ, �યાર�
પ્રશાંિત િનલયમ�ું સ્વગ�ય, �યાં ઈ�ર સ્વયં(�ુન:) િનવાસ કરવાના છે , સત્યસાઈ �ુવણર્
�ુગનાં ઉદયને �હ�ર કરતા ! આધ્યા�ત્મક મહા પ�રવતર્ન�ું ક�ન્દ્ર બન!
ધીરજ રાખો, સમય આવતાં તમને દર� ક વસ્ �ુ મળ� જશે ! દર� ક વસ્ �ુ આપીશ
“પ્ર, �ુખી રહો ! કોઈપણ બાબતે �ચ�તા કરવાની જ�ર નથી. (.......) તમે પિવત્ર આત છો
અને નવા �ુવણર્ �ુગનાં મહાનાટનાં પ્રગટ�કરણમાં તમાર� તમાર� �ૂિમકા િનભાવવી પડ.”
- સનાતન સારિથ, ઓક્ટબર ૧૯૯૬ છે લ્�ું કવર પે.
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પ્રકર૧૦ :
સ્વામીએ પોતાનો દ�હ ત્યાગ ક�મ કય?
“મારાં રહસ્યોનેકોઈ સમ� શકશે નહ� : તમાર� માટ� સવર્શ્રેષ્ઠ તો એ જ છે ક�
િનમજ્જન કરો ને �ૂબી �વ  (તે રહસ્યોમા.)”
- સત્ સાંઈબાબા, ધ એમ્બોડ�મેન્ટ ઓફ , પાના નં.૯૬
આ કોઈ જ નથી �ણ�ક�ું સ્વામીએ તેમ�ું �દવ્ય શર�ર િનધાર્�રત સમય પહ�લાં ક
છોડ� દ��ું ? આ તેમની યોજનાનો એક ભાગ બની રહ્યો હશ? અગાઉથી જ ! અત્યાર �ુધી �
બ�ુ ં આપણે જો�ુ ં અને સાંભળ્�ું તે જ આપણે �ણીએ છ�. તેમનો દ� હ ધીર� ધીર� અશક્તને
વ�ુ અશક્ જ થતો જતો હતો અને સાથે જ એક, એક કર�ને બધાં જ �ુખ્ય �ગો અશક્
થતાં જતાં હતાં. આ એક એવા �બ��ુએ પહ�ચ્�ુ ક� શર�રનો ત્યાગ થવાનો જ હત. હવે પ્ એ
ઉઠ� છે ક� તેમણે પોતે ક�મ મટાડ� ન દ��ુ ં ? આવી �તનાં પ્ર આપણી પહ�ચની બહાર છે
અને ‘સ્વામ’ �પી મહાન રહસ્યનો એક ભાગ છે ! તેનો એકમાત્ર જવાબ એ જ છે ક� તેમણ
એવો (શર�ર ત્યાગવાન) સંકલ્પ કય. તો આમ બનવા�ુ ં હ�.ુ ં સંયોગ ક� તકને તેમાં કોઈ સ્થાન
ન્હો�ુ. તેઓ જ ‘બધાનાં “સ્વામ”-માસ્ટર છ.

આ દ�હ ભક્તોને માટ� આવેલ છે:
(....) એક �બમાર� ચો�સ કર�, સંકલ્પ કય, એક વ્ય�કતને પીડાથી �ુક્ કરવા
માટ�, � તેનાંથી �વતો ન્હોતો બચવાન, ક� તેને સહન ન્હોતો કર� શકત. �દવ્યતાનાં કાયર્માં�ુ
આ એક કાયર્ છે ક� �ને માટ� તેમણે અવતાર લીધો છે – ભક્તો પર�ૃપા વરસાવવા માટ� ...
મારા દ� હ સાથે આવ્યો

�ં �થી આ બી� બધા દ�હોને બચાવવા માટ, તેમનાં દદર, �ુ:ખ,

પીડામાંથી બચાવવા માટ�.... આ દ� હ �બમાર� અને પીડા (�ુ:ખ)થી હંમેશ માટ� �ુક્ રહ�શે; રોગો
�ાર� ય પણ આ શર�રને અસર નહ� કર� શક� ! આ સવ�ચ્ચ વાસ્તિવક સત્ય.
-શ્રી સત્યઈ સ્પક્� ભાગ – ૧૦ પ્રકર૩૭.
સ્વામીન ઉપરોક્ શબ્દોથી આ �ૂણર્પણે સ્પષ્ટ છે ક� �ઈ રોગો તેમને ભોગવવા
પડ�ા તે તેમનાં શર�રમાંથી ઉત્પ� ન્હોતા થય! કમર્ન િસદ્ધત અત્યંત રહસ્ય ભય� કામ કર
છે ; એક વાત � િનિ�ત છે તે એ છે ક� �યાર� એક વખત કમર્ની ક� િવચારની શ�આત થઈ
ગયા પછ� તે� ુ ં પ�રણામ ક� “ફળ” ચો�સ જ હોય છે . એ પણ સા�ુ ં છે “ કમર્�ું દ��ુ” એક
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વ્ય�કત�ું બી� વ્ય�કતને આપી શકાય . (દ� � ુ ં ફ�રવી શકાય છે .) સ્વામીએ અનેક વખત
પોતાના ભક્તોનાં કમર પોતાના પર લઈ લીધાં છે . કારણ ક� તે તેમનાં ભક્તો તે કમર્ફળોન
ભોગવી શક� તેવા યોગ્ય ન્હો. જો ક� સ્વામી આ કમ�ને પોતાનીઈચ્છ શ�ક્તથી નકાર� શકતા
હતા. પરં � ુ તેમણે એ�ું ક�ુ� નહ�, પણ ભક્તોનાં કમ�પોતાના પર લઈ લીધાં ! મ�ુષ્ય શર�ર
લીધાથી સ્વામીએ હંમેશાં કાિમ�ક િદ્ધતોને માન આપ્�ુ, પોતે તે કમ�ની અસરથી �ુક્ હતા
છતાં
“કોઈપણ ઝડપી િનરાકણ, પ્ર�ૃિતનાં િનયમો અને કમર્ફળનાંકારણને , �ૂળ�ૂત
િસદ્ધતને પ્ર�ૃિતનાં સ્વાભવથી િવ�ુધ્ધ !”
્ ાંથી સપ્ટ�મબર,૧૯૭૬
- ધ બ્લીટઝનાં તંતને આપેલ ઈન્ટરવમ
પહ�લાં પણ તેમણે �યાંર� કોઈ ભક્નાં કમર્પોતાના પર લઈ લીધાં હોય તો તેમનાં
શર�રને – કોઈ ને કોઈ અસર, તેના ફળ સ્વ�પ સહન કર�ું પડ�ું હ�ુ. જો ક� તે થોડા જ વખત
માટ� રહ��.ુ ં પરં � ુ �ું આ વખતે અમારા િપ્રય ક�ુણામય ભગવા આખીય માનવ�તનાં કમર્ફળ
પોતાના ઉપર લઈ લેવાનો િનણર્ય કર� લીધો હતો અને પોતાન દ� હનાં એક�એક કોષા�ુન
ં ે
બાળ� દ�ધાં ? તેમણે પોતા�ું સં� ૂણર્ �વન મનવતાના ઉત્થાનન એકમાત્ર હ��ુથી પસાર ક�ુ
ુ ે કારણે સમિપ�ત કર� દ��ુ ં ?
અને પોતા�ુ ં શર�ર પણ આ જ હ��ન
પ્રિસધ્ધ પત્રક. ક�. કરં �જયાને આપેલ એક ઈન્ટરવ્�ુમાં સ્વામીએ કહ��ું હ�ું
મ�ુષ્યોનાં ખરાબ કમ�નાં સા�ુ�હક કમર્ ફળોનાં પ�રણામ �પે જ �ુદરત– પ્�ૃિતક આપિ�ઓ
આવતી હોય છે .!
પીડા સહ�વી અને આપિ�ઓ બ્રહ્માંડક�ય નાટકનાં અિનવાયર્ કા. ઈ�ર આ
�ુશ્ક�લીઓ માટ� �ુકમ નથી કરતા બલ્ક� મષ્યપોતાના ખરાબ ક� �ુષ્ટ કમ�ને પ�રણામે પોત જ
તેના ફળોને આમંત્રણ આપે  . પા�ં મેળવે છે .
- ધ બ્લીટ્ઝનઈન્ટરવ ્ આપેલ તેમાંથી �ડસેમ્બર૧૯૭૬
સ્વામીએ આ િવષયન, બી� પ્રસંગોએ પણ આવર� લીધો છ : (........) મ�ુષ્યને
પ્ર�ૃ�ુ ં અસંખ્ય દ ��ું હોય છે અને પ્ર� પાસેથી મળે લ િવિવધ પ્રકારની સગવડોનો ઉપભો
કર� છે . પરં � ુ તે ક�વી ર�તે પ�ૃિતનો આભાર વ્ક્ કર� છે ? મ�ુષ્ કઈ ર�તે ઈ�રનો આભાર
માને છે ? બ�ુ ં જ આપવાવાળા ઈ�રને �ૂલી �ય છે ? આ જ કારણે મ�ુષ્ય �ુદ� �ુદ�
કઠણાઈઓનો અને આપિ�ઓનો િશકાર બની �ય છે . (.......)
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-શ્રી સત્યઈ સ્પક્� ભાગ ૨૧ – પ્રકર૯
(.......) અનેક પ્�ૃિતક આપિ�ઓ સં� ૂણર્ ર�તે માનસ��ત જ છે અને તેના
વ્યવહારને પ�રણામે છ. �ૂકંપ, જવાળા�ુખી, �ુદ, � ૂર આવવાં, અને �ુષ્કાળ પડવો વગેર� બી�
આપિ�ઓ પ�ૃિતનાં પ્રિત�ૂળ કારણોથી . આ બધી ધોર અવ્યવસ્, મ�ુષ્યનાં કમ�ને કારણે
જ છે . મ�ુષ્યે માનવતા અને �ૃિતનાં �ત�રક સંબધ
ં ોને ઓળખ્યા નથ. (.....)
-શ્રી સત્યઈ સ્પક્� ભાગ – ૨૫, પ્રકર૩૭.
કાિમ�ક િસદ્ધતોમાં તેને “સા�ુ�હક કમર” કહ�� ું છે , ભગવાને ક�ુછ
ં ે ક� આ ર�તે �ૂબ જ
મોટા પાયાની પ્�ૃિતક અને પરમા�ુ નાશ, િવધ્વંસ �વી માનવસ��ત આપિ�ઓનાં
િનવારણને માટ� તેનાં ‘સા�ુ�હક કમ�’ ને ભોગવવાની જ��રયાત નહ� પડ� ? �ુ ં કોઈ અત્યંત
િવનાશકાર� બનાવોને માટ� સા�ુ�હક કમ�નાં િવશાળ પ�રણામ સ્વામીએ પોતાની ઉપર લઈ
લીધાં હતાં ? � સમયે સ્વામી હો�સટલમાં હતા તે સમયનાં િવ�ભ� વૈિ�ક બનાવો પર જો
આપણે ધ્યાન આપીએ તો બંને વચ્ચેને આ સંબંધ �ણ, સ્થાપવો �ુશ્કલ નથી. �પાનમાં
�ૂકંપ / �ુનામી / પરમા�ુ આપિ�ઓ આવ્યા પછ�ન થોડા જ �દવસો બાદ, �ાસ લેવામાં
�ુશ્કલીઓ, (ક� ન્�ૂમોિયા)ની �ુશ્કલીને કારણે તેમને હો�સ્ટલમાં લઈ જવાયા હતા. આ ત્ર
બા�ુઓનો કોપ તે એકદમ �ુભાર્ગી બનાવ હત. �નાથી હ�રો �જ�દગીઓ તે બનાવે લીધી
અને અનેક લોકો બેઘર અને �બમાર થયા ! (તે બધાં શાંિત પામો !) ભયાનક �ુનામી પેદા
કરવાવાળા, �પાનના ઈિતહાસનો સૌથી મોટો િવનાશક �ૂકંપ અને તેનાંથી ઉત્પ �ુનામી
અને ��ુશીમા પરમા�ુ ન્�ુક્લીયર પાવર પ્લાન ભાગોનો ભયંકર િવનાશ કય� હતો. અને
�પાન એક પરમા�ુ આપિ�ના �કનાર� ઉ�ુ ં હ�ુ.ં ર�ક્ર સ્ક�લ (માપન) પર ૮.૨ ની
તીવ્રતાવાળા �ૂકંપનગણતર� રાખીને ��ુશીમા પરમા�ુ ર�એક્સર્�ું િનમાર્ણ કર��ું હ�. પરં � ુ
આ સાચો �ૂકંપ આ તીવ્રતાનેય પાર કર� ગયો હ. (ર�ચર સ્ક�લ ૯.૦) ક�ટલાક િનષ્ણાતોએ
ક�ું ક� આ ર�એક્ર�ું આ આપિ�ને સહ� શક�ુ ં તે કોઈ ચમત્કરથી ઓ�ં નથી ! (ન્હો�ું!) અને
ૂ માં, જો � ૂર� ર�તે
આથી ર�એક્રનો � ૂર�ર�તે ‘મેલ્ટડાઉન– ઓગળ� જ�ુ’ં થી બચી જવા�ુ ં ! �ંક
મેલ્ટડાઉનથઈ �ત તો આ આપિ�એ અકલ્પની �પ લી�ુ ં હોત ! એટલા મોટા પાયા પર ક�
�ને માનવ�તે હ� �ુધી જો�ુ ં ન હોત ! (એટ�ું �ુકશાન થ�ુ ં હોત !) આ તો આપણે � કાંઈક
�ણીએ છ�એ પણ એ આપિ�ઓ�ું �ું �ને િનયિતએ િનધાર્�રત તો કર� હત, પરં � ુ �ાર� ય
બની ન્હોતી તેથ તેના િવષે તો આપણે �ણતાં જ નથી ! ફક્ તેઓ જ �ણે છે . આ વખતે
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મને �ુકનાડ� ગ્રંથની આ આગાહ� યાદ આવે છ “તેઓ દ� ખાડ� દ� શે ક� પ�ૃિતનાં ક્રોધન ેક્
તેઓ ન િનયંત્રણ કર� શક�  .” સ્વામીએ આ �બલ�ુલ સ્પષ્ટ કર� દ��ું છે ક� એમના દ�હને
પણ થ�ું હોય તે થાય,તે માનવ �તનાં કલ્યાણ માટ� જ હશે!
�મ નરિસ�હા�ૂિત�એ ચ�ધ્�ું  છે ક� “કસ્ �ુર�એ ‘મને’ એક વખત આ�� (પ્રાથર્ન
કર� લી હતી ક� ભક્ને બચાવવા માટ� આ દ� હની ઉપેક્ષ ા ન કર! મ� જવાબ આપ્યો ક� આ દ�હ
ભક્તનાં કલ્યાણાથ� જ આવ્યો છે અને તેમનાં ભલા માટ� કઈપણ ને ક�ુ ં કરવામાં જ ઉપયોગી
થશે.” શા�રર�ક આસ�કત માનવીય છે ને અનાસ�કત �દવ્યત્વ છ! શર�રનો મોહ જ બધાં �ુ:ખો
અને કષ્ટો વેઠવા�ું કારણ છ. કારણક� ઈ�રને દ� હથી કોઈ આસ�કત નથી ક� લગાવ હોતો નથી
તેથી તેઓ તેમનાં શર�રને � કષ્ટો થાય તેને પણ કઈ મહત્વ આપતા નથ. તેઓ એક દ� હ
ધારણ કર� છે , તે દ� હને અને કષ્ટો હોય છ, તે આખાય સંસારની ભલાઈ માટ� થાય છે .
- �દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિત િનલય૧૪ �ન્�ુઆર�– ૧૯૯
આપણે બી� �ુ ં સા�બતી જોઈએ ? આપણે � સમજવાની જ�ર છે તે એ છે ક�
“આખાય સંસારનાં કલ્યાણને માટ” તેમનો દ� હ ત્યાગથય. �મ ક� �દવ્ય પ્રવચનમાંથી ટાંક�
ઉપરોક્ ઉ�કતમાં ઉલ્લેખ કરાયેલો છ. તેમણે, પોતાના દ� હને થયેલ કોઈપણ કષ્ટને કાઈ જ
મહત્વ આપ્�ું ન. પછ�થી સ્વામીએ પોતાના પ્રનમાં રહસ્ય ખોલ્�ું છે ક� પોતા કોઈ
ભક્ને બચાવવા માટ� તેઓ કોઈપણ હદ �ુધી જઈ શક� છે : [મારા પોતાના િવનમ્ર મ,
સ્વામીન આ �દવ્ય પ્રવચન સ્વામીન અત્યંત મહત્વનાં પ્રવચનોમા ંથી એક માનીને દ
સાંઈ ભક્તએ તેનો અભ્યાસ કરવો જઈએ. – લેખક] (�ડસ�બર મ�હનામાં) �યાર� બ�ગ્લોરથી
પાછો ફર� રહ્યો હ, મ� વોડર્નને �ૂચવ્�ું હ�ુ ક� બાળકોનાં રમતગમતનાં અવસર (સ્પોટર�્
મીટ) તેમને ન લાવવાં. તેમણે મારા � ૂચનને �ુદાં- �ુદાં કારણોથી મારા શબ્દોને �ુણદશર્
માન્યા! […......] િવદ્યાઓ કોમળ �દયી હોય છે , સ્વામી માટ� પ્રેમ અને ઉમદા લાગણીઓ
ભર� ૂર. તેમણે િવિવધ પ્રોગ્રદ્રા મને �ુશ કરવાની યોજના કર� હતી. ન�ક આવી રહ�લા
સંકટને �ુ ં � ૂણર્પણે �ણતો હત. પરં � ુ િવદ્યાથ�ઓ મારા શબ્દોને ગ્રહ� ન્હોત. મને થ�ુ ં ક�
આવી પ�ર�સ્થિતમાં તેમને સલાહ દ�વાનો કઈ અથર્ નથ. ફક્ �યાર� તેઓ મારા શબ્દોની
ઉપેક્ષા કરવાથી થતાં પ�રણામને ભોગવશે ત્યાર� તેમને મારા શબ્દોની �ક�મત સમ�શે
�ુધી બધાંને ખબર નથી ક� ૧૧મી ની સવાર� ખર� ખર �ુ ં થ�ુ ં હ�ુ ં ! તેમણે ક�ું ક� રમત સમારં ભ
એકદમ સફળ રહ્હતો. �યાર� તમે સફળ થાવ છો તો �ુ ં પણ �ૂબ �ુશ થા� �ં. િવદ્યાઓએ
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તેમાં �ૂબ સારો દ� ખાવ કય�. આ ‘સ્પોટર્સમ’ ની સફળતાને માટ� દર� ક� પોતાની ક્ષમતા અન
યોગ્યતા પ્રમાણે સહ આપેલો. તે �દવસે �યાર� મ� સ્ટ��ડયમમાં પ્રવેશ , ત્યાર� મ� બે
લોર�ઓને જોઈ. �ૂણામાં �પાયેલા ભયની મ� તરત જ ઝાંખી કર� દ�ધેલી. મ� એ બે લોર�ઓને
જોઈ તેનાં પર બે િવશાળ ’સ્ક�ફોલ્ડ’ (પાલખ ક� લાકડા ક� વાંસનાં કામચલાઉ માળ�ુ)ં �ૂક�લાં
હતાં. બાળકોએ તે પર થોડા સાહિસક ‘એક્રોબેટ ફ�ટ�’્ (દોરડા પરની રમતો + કરામત)
દ� ખાડવાની યોજના કર� હતી. �ુ ં �ણતો હતો ક� તેમાંનો એક �ડો સ�ળયો બરાબર ગોઠવાયો
ન્હોતો અને જલ્દ� જ નીકળવાનો હ. જો એ�ુ ં થાત તો બાળકોનાં માથા પર ગંભીર ઘા થાત
ને કરોડરજ્� �ૂટ� �ત. મ� સંકલ્ કય� ક� બાળકોને �ુ ં બચાવી લઈશ. અને સંકટ પોતાના પર
લઈ લઈશ. (.....) તેનાં એક �દવસ પહ�લાં મ� ચાર બાળકોને � ૂચના આપી હતી ક� રથને દોર�
રાખે અને સાવધાની રાખે.
તેમને પણ સ્વામી પ્રત્યે અત્યંત પભ�ક્ભાવવાળાં છે . પણ મ� ધ્યાનથી જો�ું ક�
તેમાનાં કોઈપણ તે સ્થાને હાજરન્હોતા કઈનોય દોષ કાઢ� ન શકાય. કોઈ આમ �ણી જોઈને
ન કર� , સ્વામી તોિવદ્યાઓનાં પ્રાણ છ! મ� રથને રોકવા ક�ુ,ં એક વડ�લ – ભક્ રથને � ૂર�
ભ�ક્, પ્રેમ અને િનષ્ઠા�ૂવર્ક ચલાહ્ હતા. તેમણે રથને માર� આજ્ઞા પ્રમાણે રોક� .
�યાં �ુ ં ઉપ�ુલપિત (વાઈસ ચાન્સેલ)ની સાથે વાત જ કરવા જતો હતો ત્યાં ચાલક� બ્રેક
બદલે પોતાનો પગ, ક્લ પર �ૂક� દ�ધો. તેનાથી એક ઝાટકો વાગ્યો અને �ું રથ પરથી પડ�
ગયો. તેને પ�રણામે મને માથે અને હાથ પર માર લાગ્યો અને માર� કરોરજ્�ુબ�ુ જ ખરાબ
ર�તે ઘવાઈ ગઈ હતી. � છોકરાઓને ભોગવવા�ુ ં હ� ુ ં તે મ� મારા પર લઈ લી�ુ ં ! જોનારની
ગેલેર�માં અનેક �ુ�ુષો ને �ીઓ બેઠ�લાં હતાં, પરં � ુ મ� સાવચેતી રાખી ક� કોઈનેય મારા
વાગ્યાની ખબર પડ�! �ુ ં એ�ું બતાવતો રહ્યો ક� �ણે ક�ું જ બન્�ું  . ઉપ�ુલપિત �ચ�તીત
હતા ક� સ્વામી ઉભા રહ� શકતા ન્હોત ! �ુ ં �ણતો હતો ક� હવે થોડો ય વ�ુ િવલંબ પણ
ભક્તોનાં મનમાં �ચ�તા ઉભી કર� શક� તેમ છ. તેથી �ુ ં દદર્ �ૂલી  તરત જ ઉઠ�ને ઉભો થઈ
ગયો. અને હાથ હલાવી ભક્તોને આિશષ આપવા માંડય. દદર્ �ૂબ જ તીવ્ર હ�ું ને મારા હાથમ
ઘા �ૂબ �ડો હતો ક� �ણે કોઈએ તેમાં ચપ્�ુથી કા�ું પાડ ન દ��ુ ં હોય ! પરં � ુ મારા હાથને
ઢાંક�લા મારા ઝભ્ભાની બાંય તો બરાબ હતી આ બનાવ તમને �દવ્યતાની અનંત શ�ક્તની
ઝાંખી કરાવે છે
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મ�, મને એક બેડોળ (�ુશ્ક�) પ�ર�સ્થિમા �ૂ�ો, માર� તો મારા વાગવા િવષે
કોઈનેય ગંધ ન આવે તેમ મંચ �ુધી ચાલીને જવા�ુ ં હ�ુ.ં તો મે સંકલ્પ કય� ક� મારા વાગ્ય
પર કોઈ�ું ય ધ્યાન ન �ય ! �થી બધાં �ચ�તા ન કર� . �ુ ં મંચ �ુધી ગયો ને પોતાને સ્થાને
બેસી ગયો. પરં � ુ આ બધાંમાં મારા ઝભ્ભાની નીચેની ધોતી લોહ�થી તરબતરથઈ ગયેલ. આ
જોઈ, ભક્ત આ િવષે �ણી જશે એમ માની સાવધાનીથી બાથ�મમાં ગયો. લોહ� સાફ કરવા
માટ� ત્યાં બ�ુ �ુવાલો ન્હોત ! �ુ ં લોહ�થી ખરડાયેલ �ુવાલ બાથ�મમાં છોડ�ને જવા ન્હોતો
માંગતો �થી કોઈની નજર તેનાં પર પડ� �ય. જો ક� દદર્ �ૂબ જ તીવ્ર હ, છતાં પણ મ� �તે
�ુવાલ સા�ુથી ધોયો, નીચોવ્યો અને પછ� તેને �ૂકવવા માટ� ઉપર નાંખ્. કોઈપણ સંજોગોમાં
�ુ ં પોતાની પર� શાની, દદર્ ક� થાક પ્રકટ નથી ક. ક�ટલાક છોકરાઓ તે �ણવા ઉત્�ુક હતા ક�
વારં વાર �ુ ં બાથ�મમાં ક�મ �� �ં ? મ� તેમને જવાબ આપ્યો તમે ક�મ પર�શાન થાવ છો? આ
તો માં�ં કામ છે . સામાન્ય ર�તે �ું બે વખત જ ક્, બાથ�મ �� �ં, સવાર� ને સાં�. પણ
લોહ� બ�ુ વહ� ર�ું હ�ુ ં તેથી થોડા �તર� માર� ૫-૬ વખત બાથ�મમાં જ�ુ ં પડ�ુ.ં તે બધામાં,
બે િવદ્યાઓ આવ્ય ને ધ્વજ ચડાવવા માટ� પ્રાથર્ના, �યાર� �ુ ં �ૂરશીમાંથી ઉઠ�ો તો એ�ુ ં
લાગ્�ું ક� �ણે મને િવજળ�નો કરં / ઝટકો, લાગ્યો ન હો. આ બનાવ પર િવચાર કરતાં મને
પોતાના પર જ હસ�ું આવ્�ુ. �ુ ં જમીન પર બરાબર ઉભો ન્હોતો રહ� શકત. મ� િવચા�ુર્ ક� માર�
દ� હનાં મોહથી, આસક્ ન થ�ું જોઈએ અને હસતાં ધ્વજ ચડાવવા માટ� આગળ વધ્. પછ� મ�
દ�પ પ્રકટાવ. મે પોતાને �ુઝ
ં વણ ભયાર્ સંજોગોમાં જોય. �ુ ં કોઈપણ આસનમાં સાર� ર�તે
ન્હોત બેસી શકતો. �યાર� �ુ ં બધા ભક્તને શર�રનો મોહ ત્યાગવાને માટ� સલાહ આ�ું �ં તો
માર� પોતે પણ આ સંબધ
ં ે એક દાખલો બેસાડવો જોઈએ. આમ મ� માર� �તને કહ� મ� તે
પ્રમાણે વ્યવહાર .
પ્રાથિમક વગ�ના િવદ્યાઓએ �ૂબ જ સરસ દ� ખાવ કર� લ અને માર� સાથે ફોટો
પડાવવાની ઈચ્છા પ્રકટ , કારણ ક� �ુ ં તેમને િનરાશ કરવા માંગતો ન્હોત, તેમની પ્રાથર્
પ્રમાણે �ું તેમની ન�ક ગયો અને આવી ર�તે બાક�ના િવદ્યાઓ સાથે ફોટો પડાવવા પાંચ
વખત વ�ુ, મેદાનમાં ગયો. આ ર�તે મ� પોતાની �તને દ� હથી િવરક્ – �ુદ� – કર� દ�ધી.
મા�ું શર�ર ખો�ું પડ� ગ�ું હ�ુ.ં તેમાં કોઈ જ �તની અ�ુ�ૂિત ન્હોત. મા�ું મા�ુ ં ભમ� ુ ં હ�.ુ ં
મારા દ� હને ચાહ� કાંઈપણ થઈ �ય, �ુ ં તમને પ્રસ� કરવા માંગતો હ. મ� આ વાત મારા
� ૂરતી જ રાખવાનો િનણર્ય કર�લ. તે િવચાર� ક� �યાર� �ુ ં રમતનાં મેદાનથી મંચ પર પાછો
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આ�ું તો લોહ�ના ધબ્બાજોઈ શકાત. �ુ ં પોતાની �ૂરશી �ુધી આવતી સીડ�ઓ પર ચઢ� ગયો.
�ુ ં કોઈ મ�ુષ્ય માટ� આટલા મોટા જનસ�ુદાયની વચ્, લોકોની સતત એક�ટસે જોવાતી
દ્ર�ની વચ્ચે આટલા લાંબા સમય �ુધી આટલી મોટ�ઈ� – ઘા �પવવી શ� છે ? ના, �ુ ં
પોતાના સ્થાન પર સતત પાંચ કલાક બેઠો રહ્યો . �ુ ં આટ�ું લંબાણ� ૂવર્ક એટલે સંભળાવી
રહ્યો �ં ક� �થી ભક્તો અને િવદ્યાથ�ઓ �દવ્યતાની પ્ર�� શક� !
માર� પ�ર�સ્થિતમા, બી�ુ ં કોઈપણ એક ક્ષણને માટ�ય બેસવ શ�ક્માન ન થાય.
તદ્દન અશ� હોઈ શક� એક પગ�ુંય આગળ ભરવા માટ! આ એ�ુ ં હ�ુ ં �ણે િવજળ�નો ઝટકો
મારા શર�રને ચીર� રહ્યો હ ! આ િવ�ુતધારા હોય છે � ઝટકો આપે છે , પણ �યાર� �ુ ં પોતે
જ વીજળ�ધારા �ં તો પછ� મને વીજળ�થી ઝટકો વાગવાનો પ� જ �ાં ઉઠ� છે ?
આ લાગણી સાથે �ુ ં � ૂરા સમારં ભ �ુધી બેસી રહ્યો અને પછ� મં�દર પાછો આવ.
સ�ન્ટ્રલ ટ્રસ્ટનાં સભ્યસાથે આવ્યા પણ એ વાતથી અ�ણ હતા ક� મને �ુ ં થ�ુ ં હ�.ુ ં �
બન્�ુ હ�ું તે વડ�લ ભક્ત ક્ષમા માંગી ત્યાર� મ� તેમને ક, “ તમે �ૂતકાળની શા માટ� �ચ�તા
કરો છે ? � વીતી ગ�ુ ં તે વીતી ગ�ું ! �ુ ં પ્રસ� . માર� માટ� �ચ�તા ન કરશો.” તે બધાંએ
બપોર�ું જમવા�ુ ં ખા�ુ.ં ભોજન પછ� પા�ં લોહ� ઝરવા માંડ�ુ.ં બધા િવદ્યાઓ ફોટો પડાવવા
માટ� રાહ જોતા હતા. લોહ� સાફ કરવા �ુ ં ફર�થી બાથ�મમાં ગયો. આ જોઈ ��ુલાલ શાહ ચીસ
પાડ� ઉઠયાં. “સ્વામી! આ �ું છે ?” મ� તેમને પ્રેમથક�ુ,ં “��ુલાલ શાહ ! દ� હને � થવા�ુ ં હ� ુ ં
તે થઈ ગ�ુ.”ં આમ કહ� તેમને,મને �યાં વાગે� ું હ� ુ તે બતાવ્�ુ. તેઓ બધાં વ્યથાથી રડ�
પડ�ાં. તેમણે મારા શર�ર પર બધે જ લોહ� લાગે� ું તે જો�ુ.ં મ� તે બધાને ક�ું ક� તમે જો આ
ર�તે તમા�ું �ુ:ખ વ્ક્ કરશો તો ભિવષ્યમાં �ું તમને  કાઈ જ જણાવીશ નહ�. મારા મં�દર
પહ�ચ્યા �ુધી કોઈનેય આ િવષે �ણ ન્હોત. આ ર�તે, “�ુ ં મારા િવદ્યાઓ અને ભક્તની
રક્ષાને માટ� તેમનાં ન કહ�લાં સંક, આપિ�ઓ પણ મારા પર લઈ લ� �ં. આ �ુઘરટના માટ�
કોઈ જવાબદાર નથી. તમે એક વ્ય�કત ક� બી� અન્ય વ્ય�કતની �ૂલ શોધી શકો. પણ
આને માટ� કોઈ પણ જવાબદાર નથી. બસ આટ�ું જ. � કાંઈ બન્�ું તે બન્�ુ
આ બનાવ �ુ ં ફક્ એ હક�કતની �ુ�ષ્ટ કરવા જણા�ું �ં ક� મારા � ભક્ત, માર�
આજ્ઞાઓ�ું પાલન કર� , તેમ�ું �ુ ં રક્ષણ કરવા ક�ટલી હદ �ુધીઈ શ�ું �ં ! �યાર� �ુ ં મં�દર
પાછો ફય� ત્યાર� તે ચાર�ય છોકરાઓને બોલાવ્.તેમણે મા�ું બ�ુ ં વાગે� ું જો�ુ ં તો �ુ:ખી �ુ:ખી
થઈ ગયા. �ુ ં તેમને, માર� આજ્ઞા નહ� માનવા બદલડ�ો. મ� તેમને � ૂછ�ુ,ં “ મ� �વી આજ્ઞ
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તમને આપી હતી તેમ, ત્યાર� ક�મ હાજર ન્હોત? જો તમે માર� આજ્ઞા�ું પાલન ક�ુ� હોત ત
આ બનાવ ન બન્યો હો !” મ� તેમને ક�ુ,ં “ તમે આથી �દલગીર ન થશો.”
-�દવ્ય પ્ર, પ્રશાંિત િનલ, ૧૪ �ન્�ુઆર�૧૯૯૯
��ું સ્વામીએ �દવ્ય પ્રવચન �ૂ�ુંક�ુ� ક� લાગણીઓ � ું �ૂર વ્હ�વા મા; ભક્ત
�ુસકાં ભર� રડવા માંડ�ા. િવદ્યાથ�ઓ  પણ રડવા મડ�ા. સ્વામીને ક્ ગંભીર વાગ્�ું તે જ
નહ�. પરં � ુ સમારં ભમાં કોઈપણ ર�તે ખલેલ ન પડ� તે� ુ ં ધ્યા રાખી અત્યંત સાવચેતી�ૂવર્
પોતાના ભક્તથી બ�ુ ં �પાવ્�ું પ, ફક્ પોતાના ભક્તનાં સંતોષ માટ� આખાય કાયર્મ
દરમ્યાન તીવ્ર દદર્માં પણ બેહ્. આપણાં પ્રત્યેનસ્વામીન પ્રેમને કયા શબ્દોમાં વણર
શક�એ ? િવદ્થ�ઓએ તેમનાં � ૂચનને ધ્યાનમાં ન લી�ું છતાં પણ તેમણે તેમની રક્ષા ,
�યાર� પણ તેમનાં ભક્તનાં �હતની વાત આવે છે , ત્યાર� હ�ર માતાઓનાં પ્રેમની બરા
અનંત પ્રેમ રાખવાવાળા સ્વામીઈ સમ�ૂિત નથી કરતા ! આપણે ક�ટલાં બધા ભાગ્યશાળ�
છ�એ ક� આપણને તેમનો પ્રેમ મળ્યો.
સ્વામ પોતાના શર�રની સાથે “�િતમકાય”ર કરવાની ઉદારતાને સમજવા માટ�
આપણને એક લોકિપ્રય બનાવ પર મનન કર�એ ક� ક�વી ર�તે સ્વામીએ િવદ્યાથ�નાં દમ
રોગને પોતાના પર લઈ તેને તે રોગથી �ુક્ કય� હતો. �દ
ંૃ ાવનનો એક િવદ્યા અસ્થમા
(�ાસની �બમાર�)ની બ�ુ જ ગંભીર �સ્થિતમાં હત. પોતાની �બમાર�થી �ુ�કત માટ� તેણે
સ્વામીને પત્ર લ.તે પત્ર લખી લખીને સ્વામીને પ્રાથર્ના કરતો હતો એક સાંજના
દરમ્ યન સ્ વમી સીધ્ ધ તે બાળક પાસે ગયા અને તેનો હાથ પકડ�ો એક જ ક્ષણમાં ત
િવદ્યાએ જો�ુ ં ક� સ્ વમી �ુશ્ક�લથી �ાસ લઇ શક� છે . એમ �ણીને ક� સ્ વમીએ તેની �બમાર�
પોતાના પર લઇ લીધી છે , તે બાળક રડ� ઉઠયો “બાબા ! તમે મારો રોગ મટાડો તેમ ઇચ્ તો
હતો નહ� ક� તમે રોગ લઇ લો

! પ્ લઝ ! માર� માટ� થઇને તમે ન સહન કરો !” આમ કહ�

તે,પોતાનો હાથ સ્ વમીની પકડમાંથી છોડાવવા માંડ�ો પણ સ્ વમીએ બે મીનીટ �ુધી તેનો હાથ
પકડ� રાખ્ ય હતો અને પછ� સામાન્  ર�તે �ાસ લેવા માંડ�ા, પછ� �ડાણથી તેમણે બાઇ સા�ુ ં
જો�ું અને બોલ્ ય : “તને �ુ ં એમ લાગે છે ક� તન �ુ ં થાય છે તે �ણવા માટ� માર� તારા પત્રોન
જ�ર પડ� છે . �ુ ં તારા અસ્થમની બાબત ��ુ ં �ં. તારાં કમર્બંધન મારામાં બદલઈ ગયાં. તાર�
૨૦ વષર્ની પીડા માર� બે મીનીટની પીડા બરાબર હત. આપણે એ સમજવાનો પ્રયત પણ
ક�વી ર�તે કર� શક�એ ક� તે ૨૮ �દવસમાં આપણાં િપ્રયસ્મીએ ક�વા પ�રણામમાં / ગાળામાં
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કમર્બધનો પોતાના પર લીધાં હશે ? �યાર� તેઓ �ૂપચાપ પીડા સહન કર� રહ્યા હતા તેના
ક�ટલા �દવસ, અઠવા�ડયાં અને મ�હનાઓ એ ગણત્રીની વાત નથ !

પ્રાથર્નાની શ :
યાદ રાખો આ સંસારની રક્ષા કરવાને માટઈ�રના નામથી વ�ુ શ�ક્શાળ� ક�ુ ં જ
નથી ! એ હિથયાર ક� બ�બ નથી ક� �નાથી સંસારની રક્ષા થશ! ફક્ ઈ�ર�ુ ં નામ જ િવ�ની
(ને વ્ �કતની) રક્ષા કરશે મન માટ� સવ��મ કતર્ એ જ છે ક� તે ઈ�રની �ૃપાને માટ�
પ્રાથર્ના ! પ્રાથર્ના�ું મહ સૌથી વ�ુ છે .
-શ્રી સતસાંઇ સ્ પક્� ભાગ – ૨૪, પ્રકર– ૪.
સાચી પ્રથર્ન, અિનષ્ નો પહાડ પણ �ૂર થઈને નષ્  થઇ �ય છે . .....
-શ્રી સતસાંઇ સ્ પક્� ભાગ – ૧૩, પ્રકર– ૨૬
જયાર� સ્ વમી હો�સ્ટલમાં હતા ત્ યર� તેઓ �તે સ્ યં પોતાને સ્ સ્  કર� દ� તે
માટ� બધા જ ભક્ત ગંભીરતા� ૂવર્ક પ્રાથર્ના કરતાં. િવ�નાં બધા જ ભાગોમાં સતત
પ્રાથર્નાઓ અને મંત, ચાલી રહ્યા હ. સ્વામીન દર� ક ભક્નાં મનમાં ફક્ એક િવચાર
હતો. સ્ વમી�ુ ં આરોગ્  ! ફક્ મારા િવષે જ િવચાર ક�ું આજ �ુધી કયાર� ય આટલી ઉગ્રતા ક
તીવ્રતાથી ને એકધ્નથી પ્રાથર્ના કર� નતી, �ટલી તે ૨૮ �દવસોમાં કર� હતી. �ુ ં મા�ુ ં �ં ક�
સ્વામીન દર� ક ભક્ની આવી જ િસ્ િત હશે ! હતી. ફક્ સાંઇ ભક્તનાં સંગ�ઠત પ્રયત્નાં
પ�રણામે જ તે ૨૮ �દવસોમાં આ િવ�માં હકારાત્ ક સ્ પદનો�ુ ં સ્ ર (લેવલ) અત્ યત વધી ગ�ું
હશે ! સીમા �દવાનને મળે લા અદ�ૂત સંદ�શામાંથી ૪ એિપ્ર૨૦૧૧ ને �દવસે મળે લ., “ફક્
તમાર� માટ� જ” નામના સંદ�શામાં સ્ વમીએ સીમા �દવાનને એક રહસ્  કહ�� ું તેને થોડો ભાગ
આપેલ છે : (........) “�યાર� ઈ�ર�ું નામ િનરં તર લેવાય છે , ત્ યર� તે એવી નકારાત્ ક
શ�ક્થી �ુક્ કર� દ� તા હોય છે � આ� સારા ય િવ� પર �ુમરાઇ રહ� છે . �ુ ં હંમેશા
પરમાનંદમાં ર�ુ ં �ં..... વ�ુ તો તમે મને તમાર� �ુશ્ક�લઓ વખતે જ યાદ કરો છો....પણ �ુ ં
તમને �ુશ્ક�લઓ ક� પર� શાનીઓ ક�વી ર�તે આપી શ�ું ? �ુ ં તમાર� માં �ં..... �ુ ં હંમેશા તમા�ું
કલ્ યણ જ ક�ું �ં.... તમા�ું એક �� ૂ પણ મને તમાર� મદદ માટ� દોડાવે છે . તમે મને જોઇ
શકતાં નથી કારણ ક� તમાર� �ખો ફક્ આ સંસારને જોવા માટ� રોકાયેલી છે .
તમે માત્ર �ું જ . નકારાત્ કતા �ૂ ર કરવા માટ� તમાર� ફક્ત ઈ�ર�ું નામ યાદ
રાખ�ું જોઈએ. એટલે મ� આ �બમાર� મારા ઉપર લીધી છે . તમે મને યાદ રાખો.....પ્રાથર્ના ક
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અને તેનાં દ્વારા એક �ુધ, પિવત્ર માનિસક િસિતમાં રહો. ફક્ત હકારાત્ક ઉ�ર્દ્રા જ તમે ક�
તમારા પર આવનાર� �ુશ્ક�લીઓ અને આપિ�ઓ �ૂર થઇ જશ. તમારાં િપ્રયજનોની �ુશ્ક�લ
પણ ધોવાઇ જશે. ઈ�ર સ્ રણની હકારાત્ ક શ�ક્થી !
માર� માટ� શા�રર�ક ઉપાિધઓ કાંઈ જ નથી. તમને �ુ:ખ/પીડા થાય છે �યાર� તમે
મને આમ �ૂઓ છો (સ્ વમીને કાંઇપણ થાય તો ભક્તોને � :ખ થાય જ !) અને તેથી તમે
પ્રાથર, પ્ર, એકતા અને સત્ કય� કરવાની શ�ક્ત પ્રા કરો છો. આ જ ફકર્ છ, � �ુ ં તમાર�
માટ� ઇચ્ � �ં. તમાર� શાંિત ફક્ સારાપણામાં જ છે .
(........) �યાર� માં �બમાર હોય છે ત્યાર �દર �દર લડતા ભાઈઓ – બ્હ�નોય એક
થઈ �ય છે . �ુ ં તમને એકબી� માટ� પ્રેમ�ૂણર્ એકત, � ૂણર્�ુપે(બધી ર�તે) એક જોવા ઈચ્�ં
�ં. તમે સં� ૂણર્ િવ�ાસ(શ્ર) રાખો ક� તમે � ૂણર્�પે માર� છત્રછાયામાં.”
સ્વામી એકદમ સ્પષ્ટપણે પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કર�  ક� િવ�ને નકારાત્મક
શ�ક્તમાંથી �ુક્ત કરવા માટ� ભક્તો સાચા �દયથી પ્રાથર્. �ુ ં ખર� ર�તે બ્રહ્માંડની 
/ કલ્યાણ િનિ�ત કરવા માટ બધાં નામ સ્મર અને પ્રાથર્નાઓની �દશા બદલી નાંઅી હ?
�બમાર� લેવાની સ્વામીની ર�ત કદાચ તેમનાં ભક્તો, પ્રાથર્નાઓનેટ� ‘એક કરવા’ માટ� હોઈ
શક� ! �યાર� (સાંઈ) માં �બમાર થઈ તો તેમનાં બાળકો તેમને માટ� પ્રાથર્ના કરવ‘એક’ થઈ
ગયેલાં. સ્વામીના ભૌિતક �પથી ચાલ્યા ગયા પછ� પણ સાંઈ પ�રવારમાં બં�ુત્વ દસ ગ�ું વ
ગયેલ છે . હર� ક�, એકબી�ની દ� ખભાળ કરવાની જ��રયાત અ�ુભવી છે . ભ�ક્ વધી છે . સાંઈ
પ્ર�ૃિ�ઓ વધી . દર� કને �ણે લાગે છે ક� સ્વામી પહ�લા કરતાંય વ�ુ ન�ક છે . લોકો
ભૌિતક�પથી ઉપર જઈ તેમને “�દયવાસી”ના �પે વ�ુ ઓળખે છે .

સમાચારો, ચાર�ય �દશામાં ફ�લાયા :
માકરટ્વઈને એક વખત ક�ું હ� ુ ં : “ �યાર� સત્ય ચંપલ પહ�ર, પહ�� ું ડગ�ું પણ
ચાલવા�ું શ� કર� દ� તો �ૂઠ અડધી �ુિનયા�ું ચકકર લગાવી લે છે .” આ જ �સ્થિત અયોગ,
અ�ુ�ચકર સમાચાર િવષે હતી. આવા સમાચારો ચાર� ય બા�ુ ફ�લાઈ ગયેલાં. ખર� ખર આખાય
િવ�માં અનેક લોકોને સ્વામી િવષે �ણકાર, તેમનાં ભૌિતક દ� હ છોડ�ા પછ� સમાચારોથી
મળ�. આ �ણીને કાંઈક િવ�ચત્ર લાગે છે ક� થોડા �દવસો �ુ સ્વામીના ભૌિતક દ�હ છોડ�ાનાં
સમાચાર ‘�ુગલ’ના સૌથી પહ�લાં �તરરાષ્ટ્ર�ય સમાચાર અ “ટાઈમ” મેગેઝીન પ્રમા
૨૦૧૧માં સૌથી મોટા ખબરમાં ૭મા નંબર� આ સમાચાર હતા. � લોકોને સ્વામી િવષે
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નકારાત્મક મા�હતી હતી તેઓ કદા પોતાનો દ�ષ્ટકોણ – ભારત સરકાર દ્રા સ્વામીન
રાજક�ય સન્માન સાથે િવદાય આપવાથ બદલી શક� છે . બી� બા�ુ, નકારાત્મકતાન પ્રચા
�ૂબ જ હતો. ભારતથી બહાર રહ�તા ભક્તોનો સામનો એવા લોકોથી થયો � વતર્માનમાં
ભારતમાં �ુજર� ગયેલા �ુ�ુ િવષે � ૂછા� ૂછ કરતાં રહ્યાં હત. (ભારતમાં �ૂબ લોકો સ્વામી િવષ
�ણે છે .) ખાસ કર�ને, એ �ણવામાં વ�ુ ઉત્�ુક હતાં ક� તેમન ૯૬ વષર્ �ુધી �વશેની
આગાહ� ક�મ ખોટ� પડ� ? �યાર� સ્વામ હો�સ્ટલમાં દાખલ થયા તે સમયથી જ સાંઈ ભક્ત–
સંધો (સ�ુદાય) પર �ુદા �ુદા સ�ૂહો દ્વા ક�ુતા� ૂવર્કનાં �ૂમલા થય. �યાર� સાંઈ ભક્તો
સ્વામી માટ� તેમનાં સ્વાસ્થને સ્વસ્થ થાય તે માટ� ગંભીરતાથી પ્રાથર્નાઓ કર� ર, ત્યાર�
આવા લોકો પ�ો કર� રહયાં હતાંક� પોતે �બમાર છે , ને હો�સ્પટમાં દાખલ થયા હોય તો તેમને
ઈ�ર ક�વી ર�તે માની શકાય ! સ્વામીના ભૌિતક દ�હ ત્યાગ્યા , વૈિ�ક માધ્યમો (મીડ�યો
ગ્લોબે) આપણી શ્રની મ�ક ઉડાવવા પર ઉતર� આવ્યાં હત.આ�ુ ં બનવા છતાં, કારણ
�ણે કોઈપણ હોય, મહત્વ�ું એ છે ક� તેમ�ું નામ ચાર�ય �દશામાં ફ�લા ર�ું હ�ુ.ં હવે કલ્પન
કરો ક� સ્વામ �યાર� પાછા આવશે તો મોટા ભાગનાં લોકોએ તેમને અને તેમની િનષ્ફળ
આગાહ� િવષે તો સાંભળ્�ું જ હશે!
મારા મતે, બધા નકારાત્મક પ્રચારનો કોઈ હ જ હશે, સંભવ છે ક� : �દવ્ યોજના
(�ડઝાઈન)નો ભાગ જ રહ્યો હો ! �યાર� �ુદા �ુદા લોકો પોતાના સ્વાથર્ માટ� તેમ�ું ના
બગાડવાનો પ્રયત્ન કરશે અને તે િનષ્ફળ સાંઈભક્તોનીશ્ર ઓછ� કરવાનો પ્રયત્ન ક,
મારા પોતાના કાલાવાલા કરતા મનમાં એ છે ક� એક �દવ્ય નાટકન પડદો ઉઠતો જો� �ં, એક
ગ�નાત્મક જવાબ જો આ બ્રહ્માંડનાં �ૂ�મ િવસ્તારોમાં આકાર લઈ .
(.....) “તેઓ પણ �મને સ્વામીના સત્યની �ણ નથી પ�રચય નથ તેમને
પ�ાતાપનાં �� ૂઓ સાથે આવ�ુ ં પડશે. અને મારો અ�ુભવ કરવો પડશે, જલ્દ�થી , આ
િવ� વ્યાપી બનશ.”
- સત્ય  સાંઈ સ્પીક�્  ભા– ૧૫, પ્રકર– ૫૫
સ્વામી પોતે  લેખક ને �દગ્દશર્ક , તો પછ� શા માટ� તેઓ પોતાના નાટકને �ુથ
ં ે
ક� વળાંકો આપે નહ� ? તેઓ જ બ�ું કરશે તેથી ભક્તો �મણે તેમનાં �દવ્ય ચરણકમલોમાં બ�
જ સમિપ�ત ક�ુ� છે તેઓ તેમના િવજયને �તે તેના અિત આનંદમાં નહ� �ૂબી �ય ?
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આ �દવ્ય ઘટના સત્યને પોષશે અને અસત્યને જડ�ૂળથી હાં ક� કા, અને તેનો
િવજય (સત્યન) તમને સૌને અિત આનંદ – સાગરમાં �ૂબાવી દ� શે ! આ છે સાંઈ સંકલ્પ
-�દવ્ય પ્ર, મે ૧૭,૧૯૬૮.

ઘણી વસ્ �ુઓ એક ઝટક� કરશે:
“તમે શંકા ન કરશો ! �ુ ં આ અવતારનો હ�� ુ ચો�સ � ૂરો કર�ને જ રહ�શ. �ુ ં માર�
યોજનાને ફળ��ૂત બનાવવામાં, મારો સમય લઈશ. �યાં �ુધી તમને લાગે વળગે છે ત્યાં �ુધ,
�ુ ં ઉતાવળ નહ� ક�ું કારણ ક� તમે જલ્દ�માં છો �ું કદાચ થોડ સમય રાહ જોઈશ, �ુ ં દસ
વસ્�ુઓ એક સાથે ક�ું ત્યાં �ુધ! �મ ક� એક એ�ન્ન એક જ ડબ્બાને નથી ખ�ચ�ું પણ તેન
શ�ક્ત પ્રમાણે યોગ્ય નંબરમાં ડબ્બાઓ આવે �ુધી રાહ �ૂએ છે . મારા શબ્દો કદ� િનષ્ફ
નથી જતા; મારા સંકલ્પ પ્રમાણે જ બ�ુંશે.”
-સત્ય સાંઈ સ્ક્� ભાગ – ૧, પ્રકર૩૧
સ્વામીએ શા માટ� શર�ર છોડ�ું તે િવષે સ્વામીના પોતાના જ શબ્દો પરથીને તેમન
જ શબ્દો દ્વા આપણે ઘણાં કારણોની ચચાર્ કર�લ છ. હ� �ુવણર્ �ુગ આવવાનો બાક� છે !
આપિ�ઓ જ�ર પાછ� વાળવી જોઈએ ‘સા�ુ�હક કમ�’ માટ� નકારાત્મક શ�ક્તને હાંક� કાઢવી
જોઈએ. આ ક�વી ર�તે શ� બને ? તેમનાં દ� હમાં તેમણે ‘સા�ુ�હક કમ�’ લઈ લીધાં તે દ્વા
અને ભક્ત. પ્રાથર્ દ્વા ! તેમનાં ભક્તોમાં ભ�ક્ત અને સાધનામા તીવ્રતાની �દ ક�વી ર�તે
કરાવી શકાત ? તેઓ સૌને વ�ુ એકતામાં ક�વી ર�તે બાંધી શકત ? તેઓ એ વાતની ક�વી ર�તે
પ્રિતિત કરાવે ક� સાંઈએ ફક્ત ભૌિતક શર�ર જ ; સાંઈ દર� ક વસ્ �ુઓ અને દર�ક વ્ય�કતમા
છે ? માત્ર આમ જ ન, અનેક લોકોને સ્વામી િવષે તેમના ભૌિતક દ� હ છોડ�ાનાં ખબરથી
તેમને િવષે �ણ થઈ ! તેમણે બરાબર ઈસ્ટરનાં �દવસે જ ભૌિતક શરર છોડ�ુ.ં (�ૃપા કર� ‘ધ
ગ્લોર� ઓફ ર�ઝરક્ન’ – આગળ�ુ ં પ્રકર– “�ુનજ�િવત થવાનો મ�હમા – વાંચો.)
સ્વામીએ ક�ું જ છે ક� તેઓ એક� સાથે દસ કાય� કર� શક� ! પરં � ુ તેમના
હો�સ્પટલમાં દાખલ થવાના અને �તે દ�હ છોડવામાં કદાચ તેમણે૨૦ કાય� � ૂરાં કયા� હશે !
“કોઈપણ વાતે �ચ�તા કરવાની જ�ર નથી. � અ�ુભવો, � કાંઈ બને, એ �ણી લો
ક� આ અવતારની યોજના/સંકલ્પો હત. આ � ૃથ્વી પર કોઈપણ એવી તાકાત નથ, � આ
અવતારના હ�� ુ – ઉદ્દેશને એક ઉદાહરણના �પે પણ કોઈવાર કરાવી શક! ક� િવઘ્ન ઉત્પ� કર
શક� ! �ને માટ� આ અવતાર આવ્યા છ.
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !
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પ્રકર– ૧૧
ુ ર્ઉત્થાન મ�હમા
�ન
�સસ ક્રાઈસ્ટનાં અ�ુયાય– �ક્ર�નો દર્ઢતાથી માને છે ક� પોતાના િશષ્યોનાં પાપો શ
લેવા માટ� બ�ુ ં સહન કર�ને ક્રોસ પર �ૃત્�ુ પા. સ્વામીએ એમ પણ ક�ું છે ક� �સસે
પોતાનાઅ�ુયાયીઓને માટ� પોતાના �વન�ુ ં બ�લદાનઆપે�.ું
�ઓ માર� શરણે આવેલાં છે તેમનાં કષ્ટો મારા પર લઈ લેવા તે માર� ફરજ છ. મને
પોતાને કોઈ જ �ુ:ખ નથી. અને �યાર� �ુ ં મા�ું કતર્વ્ય િનભાવી ર� �ં ત્યાર� તમાર� પણ કોઈ � :ખ
લગાડવા�ુ ં કારણ નથી. આ બધી રમત – ખેલ આપવા લેવાનો, તે પ્રેમ જ કારણે છે . આ મ� પ્રેમન
કારણે જ મારા પર મ� લીધે� ું છે . તો પછ� �ુ ં ક�વી ર�તે કષ્ટ અ�ુભવી શ�ું? ક્રાઈસ્ટ� પોત �વન�ુ ં
બ�લદાન એવા લોકોને માટ� આપે� ું ક� �મણે �સસમાં શ્ર �ૂક� હતી. �સસે આ સત્યનો પ્ર કર� લો
ક� સેવા જ ઈ�ર છે , ત્યા / બ�લદાન જ ઈ�ર છે .
-બાબા,સત્યસાંઈ ભા – ૨, પ�ુ ં ૧૩૧ �ુ ં
આપણને પિવત્ર બાઈબલ દ્ �ણ છે ક� �સસને ક્રોસ પરડાવી દ�ધા પછ�નાં ત્ર
�દવસ પછ� પોતાને �વીત કર� દ�ધા હતા. તે જ દ� હ, � કમર્– બંધનો સમાવી લઈ નષ્ટ થઈ ગયો
હતો તેને તેમની �દવ્ય શ�ક્તઓથી નસ્થાિપત, �ુનજ�વીત થઈ ગયે�.ું પરં � ુ �સસના �ુનજ�વીત
થયા પછ�ની બધી પ્ર�ૃિ�ઓ િવષે આપણે બ�ુ �ણત નથી. પિવત્ર બાઈબલમાં ઉદાહર આપેલાં છે
ક� �માં તેમનાં ન�કનાં ભક્તને �ુનજ�વીત થયા પછ� તેમણે �દવ્ય દશર્ન આપેલાં . તે પછ� તેઓ
બી�ુ ં �ુ ં કર� શક� ?
આવો, આપણે પેગીમેસન અને રોનલ�ગ�ુ ં �ુસ્તક “સત્સાંઈ બાબા” માંથી થોડા ભાગની
ચચાર કર�એ :
�ુ ં બાબાને પ્ર�  �ૂછવા ઉત્�ુક .તેથી મ� ક�ું : “સ્વામી! એક વાત છે �ના િવષે �ુ ં લાંબા
સમયથી �ણવા માંગતો હતો. �ુ ં �સસ�ુ ં ભૌિતક શર�ર કબરમાંથી ફર� મળ્�ું હ�ું ? એટલે ક� તે
�દવ્યાત્મા�ું ભૌિ, સાકાર �પ ન્હો�ું?

�વી ર�તે યોગાનંદ�ને તેમનાં �ુ�ુ (સ્વામ શ્રી �ુક્તે�ર �ગ)એ સમાિધ લીધા
પછ�ના ત્રણ મ�હના પછ�  �ૂણર્ �ૂ�મ શર�રમાં દશર્ન દ�ધાં  ?
સ્વામીએ જવાબ આપ્, “ના ભૌિતક શર�ર ! � ૂ�મ �પ નહ�. સાકાર �પ, ભૌિતક
શર�ર ! મે ક�ુ,ં “અહા !” તો �ું તેમણે (�સસે) કાશ્મીર �ુધી પોતાનો હ��ુ �ૂરો કરવા તેને
ચા�ુ રાખી. � ૂવર્ �દશામાં �ુસાફર કર� લી !” સ્વામી : “હા , અને તેમણે કલક�ા ને મલેિશયા
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�ુધી યાત્રા કર� હ.” તો �ું આ �સસનો દ� હ �ને કાશ્મીરન શ્રીનગરની રોઝબલન
દરગાહમાં દફનાવી ગયો હતો ?
સ્વામ : (સહમત થતાં ક�ુ)ં હા ! (........)
- સત્ સાંઈબાબા ધ એમ્બોડ�મેન્ટ ઓફ ’ પાના નં. ૪૮ – ૪૯
ઉપરોક્ત �ુસ્તકમાં સ્વામીની સાથેનાંગી મેસનના તે ઈન્ટરવ્�ુ િવષે કહ� છ ે
દરમ્યાન તે સ્વામીને �ૂછે છે ક� �સસ તેમનાં સાચા દ�હમા(ભૌિતક) �ુનજ�વીત થયા હતા ક�
બીજો દ� હ ધારણ કય� હતો ? અને સ્વામ એ બધી જ હક�કતોની �ુ�ષ્ટ કરતા �ય છ, �ના
િવષે ક�ટલાય સંશોધનકતાર્ઓએ ત્યાં �ુધી અટકળો જ કર� હ. ક� તેમનાં �ુનજ�વીત થયા
પછ� �સસે ભારત �ુધી યાત્રા કર� હતી અને એ પણ ક� સાચી ર�તે શ્રી (જમ્�ુ અને
કાશ્મીર – ભારત)માં રોઝબલ કબરમાં તેમ�ુ ં જ શર�ર છે . �સસના શર�રને (�ુિનયાના એ
ભાગમાં “�ુઝ – અસસ –“ �ુઝીનો અથર્ છે સન ઓફ જોસેફ– જોસેફનો દ�કરો) તેમના ખર� ખર
શા�રર�ક �ૃત્�ુ પછ� ત્યાં દફનાવે�ું હ�. એમ પણ મનાય છે ક� �ુનજ�વીત થયા પછ�, વષ�
�ુધી �સસે આધ્યા�ત્મક � �પે �વન વ્તીત ક�ુ� હ�.ુ ં પેગી મેસન સાથેનાં ઈન્ટરવ્�ુમ
સ્વામીએ ર�ફરન્સ આપ્યો છે. �ુક્ત�ર �ગ�ર�ની ઘટનાને – �મણે પોતાના �ૃત્�ુ પછ�ન
ત્રણ મ�હના પછ�ુનજ�વીત થઈ પોતાના િશષ્ય પરમહં યોગાનંદ�ને સાકાર બની (શર�ર
બની) દશર્ન આપેલા. ��ું સ્વામીએ સી�ું નહ પણ આડકતર� ર�તે, અપરોક ર�તે, સમથર્ન
ક�ુર્ છ . શ્. �ુક્ત�ર �ગ�ર� � ૂ�મ શર�ર� �ુનજ�વીત (પોતાનો દ� હ થોડા સમયને માટ� ત્યાગ,
�ૃત રા�ના દ� હમાં પ્રવેશ કર�લો અને �ૃહસ્થ �વનનો અ�ુભવ કયાર્ પછ� ફ પોતાના
સ્વયંના ભૌિતક દ�હમાં પ્રવેશ કર, આ પરકાયા પ્રવેશ કર�ન �ુનજ�વીત હોવાનો વ�ુ એક
દાખલો છે . ભૌિતક દ� હમાં �ુનજ�વીત રહ� અનેક વષ� �ુધી �વન વીતાવવાનો એક અ�ુપમ
દાખલો છે .
આ જ ર�તે આ�દ શંકરાચાય� પણ મંડનિમશ્રની સાથે થયેલ શા�ાથર્માં �ૃહ�
સંબધ
ં ે પ્ર�નો જવાબ આપવાને માટ� દાખલો આપ. શ્રી રામ અવતારમાં સીતામાત
�
લ�મણ�ને �ુવણર્ૃગ પાછળ ગયા પછ� શ્
રી રામની સામે જ પોતાના ભૌિતક દ�હને અને
સમિપ�ત કર� દ�ધેલ. અને � ૂ�મદ� હમાં �ુન: અ�ગ્નમાંથી પ્રકટ થયેલ. તેના પછ� રાવણ િ,
પછ� ભગવાન શ્રી રામે અ�ગ્નપર�ક્ષાને બહાને તેમનાં � ૂ�મદ�હનથી અ�ગ્નમાં પ્રવ
કરાવવાની તક આપેલી ને ભૌિતક દ� હમાં પ્રવેશ કરાવડાવ્યો., ભૌિતક દ� હમાંથી � ૂ�મ
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દ� હમાં �ુનજ�વીત થઈને વષ� �ુધી �વીત રહ�ને) થયા હતા. આવી ર�તે બે પ્રકારની ચચા
�ુનજ�વીત હોવા િવષે થઈ રહ� છે . િશરડ� બાબાએ પણ પોતાના શર�ર છોડ�ાનાં ફક્ ત્ર
�દવસ પછ� પાછા શર�રમાં �ુન: પ્રવેશ કય� હ, મહત્વ�ું એ છે ક��ુનજ�વીત થવાની પ્ર�ક્
સમય સમય પર થતા અવતારોનાં �વનનો મહત્વ�ૂણર્  ભાગ બની રહ ્ય. પરં � ુ �યાર�
આપણે બી� દ્ર��બ��ુથી જોઈએ ત્યાર વાસ્તવમા આ �ૃત્�ુ છે � �ુનજ�વીત થવા માટ� � ું
�
મહત્વ આપી ૃત્�ુ
મહત્વને વધાર� છ. જો �ૃત્�ુ જ ન હોય તો�ુનજ�વીત ક�વી ર�તે હોઈ શક�
! હક�કતમાં, �સસ�ું એ એકમાત્ ‘કાયર’ બનાવે. આ� તેમને અબજો, કરોડો, લાખો લોકોનાં
‘� ૂજનીય’ બનાવી દઈ, કરોડો લોકોની શ્રપાત્ર બની ગ. ૧ કો�ર�ન્થયન્ ૧૫, (ન�ુ ં
ટ�સ્ટામેન)માં, સ�ઈન્ટ પોલ �સસના �ુનજ�વીત થઈ જવાના મહત્વ�ુ િવસ્તારથ વણર્ કર� � ું
છે . :
જો �સસ ક્રાઈસ્ટ ઉઠ�ા હોત (�ુનજ�વીત ન થયા હોત) તો અમા�ું પ્રવ
આપ�ું વ્યથ છે , અને તમાર� શ્ર પણ વ્યથર્.
(કો�ર�િથયન્સ૧૫:૧૪, ક�.�.વી.)
સ�ઈન્ટ પોલની ટ�કા માટ� સંપેક્ષમાં કહ� શકાય “�ુનજ�વન”માં

�ૃ�ોત્થાન

યા �ુન�ુત્થન) માં માન�ુ ં તે જ ઈ�રમાં શ્રદહોવા બરાબર છે .” કારણ ક� હક�કતમાં ઈ�ર�ુ ં
અ�સ્તત્વ છે અબે તેમણે બ્રહ્માંડ�ું િનમાર્ણ , તો તેમાં �ૃતકોને �વીત કરવાની શ�ક્ત છે.
સે�ટ પૉલ આગળ જતાં કહ� છે ક� જો ‘�ુનજ�વીત’નો સવાલ ન હોત તો પછ�, ક્રાઈસ્ટ �
માટ� ઉપદ� શો આપવાનો કોઈ અથર્ નથી. �ક્ર�ાનીટ��ું છાપ, �ુનજ�વીત થવાના, કરવાના
સ્તંભ પર જ િનભર્ર , ટક�� ું છે . અને કહ�વાય છે ક� �સસે �ટલા ચમત્કારો કર�લા એમાંનો આ
સૌથી મોટો ચમત્કાર છે. આ �ુનજ�વનનો ચમત્કાર જ �સસે સૌથી મોટો કય� છે ! ઈસ્લાિ
માન્યતામાં મહદ� કહ�લ �ુ�ુ � �દવસે ઊભા થયા તે �દવસ“યામ-અલ-�કસામય” કહ�વાય છે ,
�નો અર� બીકમાં અથર્ છ, ‘�ુન�ુત્થાન �દ’ �યાર� સ્વામી‘નવા આગમન’ િવષે વાત કર� છે તો
�ું આ એક ‘નવા �ુવણર્�ુગની ઘોષણા હશે ? �ું તેઓ આવી �તનાં ચમત્કારની વાત કર�
રહ્યા હત? (�ૃપા કર� સ્વામીના ચો�સ �ુનરાગમનનો સંક�ત– પ્રકર૫�ુ ં વાંચો) (સ્વામીએ
ભૌિતક દ� હના પ્રયાણ કરવા માટ� ઈસ્ટર�ું પવર્ પસંદક�ુ� હ�ું અને તેના મહ ધ્યાનમાં
રાખીને સ્ �ૃિત �દવસ ઉજવવા માટ� અને તેમના જલ્દ� પાછા આવવાના અવશ્ય ભાિવ
આશામાં, આ �ુસ્તક�ું પહ��ું �ગ્રે� સંસ્કરણ (કોપ ૮ એિપ્, ૨૦૧૨ના ઈસ્ટર પવર્ન
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�દવસે પ્રકાિશત થયે�ું.) �ને �સસન ‘�ુન�ુત્થાન �દવ’ તર�ક� ઉજવાય છે , તે ઈસ્ટર
પવર્ની પસંદગ સ્વામીએ પોતાના ભૌિતક દ�હત્યાગને માટ� શા માટ� કર�લ? �ુ ં તેઓ આપણને
એક બીજો સંક�ત આપી રહ્યા હત ? ક� સાંઈ અવતારમાં પણ આમ જ થશે ! ક�ટલાંય સાંઈ
�ુસ્તકોના લેખ અને અ�ુવાદક એક ભક્ત શ્રી. બી.ક�. િમશ્રા પોતાની �ૃઢ માન્યતા વ્યક્
( �દનાંક ૨૫ એિપ્ર ૨૦૦૨માં અમદાવાદ િમરર નામના સમાચારપત્રમાં આપેલા વક્ત
પ્રમાણે ) સ્વામી તેઓ એક �દવ્યાત્મા છે. તેમણે ફક્ત તેમના ન�ર દ�હને ત્યાગ્યો છે. હ
તો તેમ�ું �ૃત્�ુ ઈસ્ટર પવર્ને �દવસે થ�– ભૌિતક દ� હ�ુ ં પ્રયાણ થ�ું એ સંક�ત આપે છે ક� તે
�સસ ક્રાઈસ્ટની �મ �ુવીત થશે !

દ�હનો પ્ :
તમે આ�યર્ચ�ક થશો ક� �ુ ં એક જ સમયે બે શર�રમાં, અથવા એક હ�ર �ુદા
�ુદા સ્ ળો પર હોઈ શ�ું �ં.
- સત્ �,્ િશવમ �ુદર�
ં
્ ભાગ – ૪ , પાના નં. – ૧૯૪.
સ્ વમીના ગયા પછ� થોડા �દવસોમાં, મારા મગજમાં ક�ટલીય વખત �ત�તના
િવચારો આવ્ ય. �ુ ં �સસની �મ સ્ વમી થોડા જ �દવસોમાં પોતાને �ુનજ�વીત કર� લેશે ? જો
તેમને એટલા જલ્ દ જ �ુનજ�વીત થવા�ુ ં હ�ુ ં તો તેઓએ દ� હત્ યગ કય� જ ક�મ ? સ્ વમીએ
સંક�ત આપ્ ય હતો ક� આખા સંસારને તેમની �દવ્ તાનો પ�રચય એક બનાવના માધ્ મથી થશે.
ુ ે �ુરો પાડશે ? પણ હક�કતમાં �ુ ં ત્ યર� િવ� તેનો સ્ વકાર
કદાચ તેમ�ું �ુન�ુઉત્ થન તે હ��ન
કરશે ? જો સ્ વમી �ુનજ�વીત થાય છે તો �ુ ં તેમને શર�રની જ�ર પડશે ? �ુ ં આ�ુ ં પેલો દ� હ
નષ્  થઈ �ય તે પહ�લાં જ થ�ું જોઈએ ? આવી �તનાં ક�ટલાય પ�ો છે � મ� માર� �તને
પોતે જ � ૂછયાં હતા. પરં � ુ સત્  એ છે ક� �યાર� સ્ વમી અને તેમની રહસ્ મય ર�તોની વાત
આવે છે તો કોઈ �ુિધ્  / તકરશ�ક્ કામમાં નથી આવતી ! દ� વોનાં પણ દ� વ સ્ વમી, સમય ને
બહ્માથીય ઉપર છે . તેમને માટ� શર�ર�ુ ં �ુન:પ્ક્ય કર�ુ ં (ક� કોઈપણ કાયર !) એક ઘાસના
તણખલાને ઉઠાવવા ��ું છે .

૪. મનમાં એક આછો િવચાર ક� એક અગંભીર વાત આવેલી ક� જો સ્ વમી બે – ત્
�દવસમાં જ પાછા આવી ગયા હોત તો કદાચ, સ�ાવાળા, સત્  સાંઈની પાછળ પડ� ગયા હોત
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ક� ભક્તને અને આખા િવ�ને ભ્રમમ નાખવાને માટ� આ નાટક કરાઈ ગયે� ું છે . કારણ ક�,
કમનસીબે આ �સસ ક� શીરડ� બાબાવાળો સમય નથી.
�ુજરાતી અ�ુવાદકની ન�ધ : કોમ્ પ્ ટરમાં તેમની બધી �િતમ�ક્ર થતી જોઈને
�ુબ િવચારો આવેલા. દ� હ �દર લઈ ગયા પછ� ય પડદો ભલે બંધ કય� પણ હમણાં સ્ વમી
�વીત થઈ હસતા હસતા બહાર આવી ભક્તને દશર્ દ� શે ! પરં � ુ સ�ાવાળાઓ તેમને પછ�
ક�વા પર� શાન કરશે ? તેનો ય ખ્ યલ આવેલો :- મ.હ.વ્ યસ.
“આ બ્રહ્માં એ�ું ક�ું જ નથી �ને �દવ્ શ�ક્ પ્રાપ ન કર� શક� ! �દવ્ શ�ક્
� ૃથ્ વને આ આકાશમાં ને આકાશને � ૃથ્ વમાં ફ�રવી શક� છે . તેમાં શંકા લાવવી તે સા�બત કર� છે
ક� બ્રહ મ�હમાને સમજવા માટ� તમે તદન અશક્ ક� નબળાં છો.”
- શ્ સત્ સાંઈ સ્ પક્� ભાગ – ૪, પ્રક ૪૯.
ત્ યા �ુધી ક� �યાર� સ્ વમીએ ભૌિતક દ� હ ધારણ કય� હતો, ત્ યર� એવા એવા બનાવો
બનેલા ક� �યાર� તેઓ એક જ સમયે �ુદાં �ુદાં સ્ ળોએ ઉપિસ્ ત રહ�તા હતા. આવો એક જ
અ�ુભવ યાદ આવે છે . તેઓ એક વેપાર� શ્.ક�.એન.પી.નાયરનો અ�ુભવ છે . ૬ �ૂન ૧૯૯૩માં
સ્ વમી તેમના ઘર� �ુ�મદ� હ� ઉપિસ્ ત થયા હતા. સ્ વમી માત તેમનાં ઘર� ચાર� ક કલાક રહ્
હતા. માત એટ�ું જ નહ� શ્ નાયર અને તેમના પત્ નની સાથે જોવાલાયક સ્ ળોએ ફરવા પણ
ગયા હતા. આ શર�ર એટ�ું તો સા�ું હ�ુ ં ક� શ્ નાયર અને તેમનાં પત્ ન સ્ શર્ન અ�ુભવ
પણ કર� શકતાં હતાં ! આ બધા સમય દરમ્ યન તેમનો ભૌિતક દ� હ ત્ યર� �ુ�ૃપત�માં પણ
પોતાની િનયમીત પ્ર�ૃિ�ઓમ વ્ સ્  હતા. આ તો આવી ક�ટલીય ઘટનાઓમાંની એક છે ,
�યાર� સ્ વમી એક જ સમયે બે (ક� વધાર� ) સ્ ળોએ ઉપિસ્ ત રહ�તા હતા. હવે પ� એ ઉઠ� ક�
ક�વો દ� હ સાચો (વાસ્ િવક) હતો ? એ ‘દ� હ’ � પ્રશાં – િનલયમમાં પોતાના િનયમીત
કાયર્ક્રમો વ્ સ્  હતો તે ક� બીજો દ� હ િવ�નાં કોઈ બી� છે ડા પર પોતાના કોઈ ભક્ની સાથે
સમય પસાર કર� રહ્ હતો ? ક� બંને સાચા દ� હ હતા ? કયો દ� હ મહાસમાિધમાં આરામ કર�
રહ્ છે ? આપણી પાસે તેનો જવાબ નથી ! એક �ુદ્ છે ક� �યાર� સ્ વમી તેમનાં ભૌિતક દ� હમાં
હતા ત્ યર� પણ નહ�, તેઓ ફક્ એક ભૌિતક દ� હ �ુધી જ સીિમત ન્હોત ! તો તેમાં એક દ� હ
છોડ�ા પછ� હવે શાનો બાધ હોઈ શક� ?
સ્ વમી, રામકથા રસવા�હનીમાં ઉલ્ લખ કર� છે ક� રાવણે ક�વી ર�તે “માયા સીતા”�ુ ં
અપહરણ ક�ુ� હ�ું ? નહ� ક� “સીતા માતા ક� સાચાં સીતા�ુ ં “ સાચાં સીતાને તો રાવણ સ્ શર
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પણ ન્હતો કર� શ�ો હતો પરં � ુ નાટક તો કરવા�ુ ં જ હ� ુ ં �થી રામાવતારનો હ�� ુ � ૂરો થઈ
શક� અને રાવણના �ૃત્ � પછ� અિગ્ પર�ક્ષા ન પ્રહ દ્વા સીતામાતાનાં ખરા �પના પ્ર
થતાં �ુધી માયા – સીતાની �ૂિમકા ભજવવાની રહ� ! અને માયા �પમાં તે સાચાં સીતામાતાની
�મ જ તે જ ર�તે કાયર કરતાં રહ્ય �વી તે �દવ્  નાટકમાં તેની જ��રયાત હતી. અને
વાસ્ િવક ર�તે, ભૌિતક ર�તે �બલ�ુલ ભેદ ન્હતો.
�યાર� સ્ વમી � ૂવર અવતારો સંબધ
ં ી આવી �તનાં � ૂ�મ સત્ ય પ્ર કર� છે ત્ યર�
ખર� ર�તે તેઓ તેમનાં પોતાના અવતાર સ�હત અવતારોનાં સામાન્  વ્ વહાર િવષે સંક�ત કર�
છે . “અદ�ૂત નાડ� ગ્રં” નામનાં પ્રકરણમ આપણે થોડા નાડ� ગ્રંથો : સ્ વમીના ‘માયાદ� હ’
િવષે ઉતાર� લ સંદભર જોયો હતો. અને આપણે મહદ� િવષેની આગાહ�ઓ પણ જોઈ. � મહદ�ના
અદશ્ થવાની �દશામાં સંક�ત કર� છે . � મહદ�નાં �ૃત્ � ��ુ ં (સદશ્ ) દ� ખાય છે . તો આ શ�
બની શક� છે ક� સ્ વમીનો દ� હત્ યગ બાહ જગતને માટ� એક ભ્ ક� માયા- �દ્ળ હતી ? અને
આ સંજોગોમાં તેમ�ુ ં પાછા – આવ�ું સાચા દ� હ�ુ ં પ્રકટ�ક ક� �ુનરાગમન હોઈ શક� !

િનમાર ્ કાયાનો િવચાર : ક� િસદ્ધત
ભૌિતક ર�તે �ૃત્ � થઈ ગયા પછ� પણ દ� હ�ુ ં �ુન: િનમાર્ કરવાની ક્ષમતા� વણર્
“િનમાર્ કાયા”ની ર�તે કરા�ુ ં હોય છે . ઈશા ફાઉન્ ડશનના સદ�ુ�ુ જગ્ ગ વા�ુદ�વ (સંદભર :
www.ishafoundation.org – from video talk given વીડ�યો-વાતાર્ આપે, સદ�ુ�ુ જગ્ ગ
વા�ુદ�વ દ્વા શ્ર................) ની સમ�ૂિતમાંથી મને મળ્�ુ છે : �ૂતકાળમાં અનેક યોગીઓ
થયા છે , �ઓ હ� પણ છે , તેઓએ પોતાનો અિત � ૂ�મ દ� હ હ� પણ ધારણ કર� લો છે , ને
એવો જ રાખે છે અને રાખશે. �યાર� પણ તેઓ જ�ર� સમજશે તે પોતાના સ્ �ળ દ� હને ધારણ
કરવા શ�ક્તમા છે (........) �ઓ પોતાના દ� હ�ું �ુનિન�માર્ (તેને દ� હ સ�ન કહ�વાય છે .)
�તે જ કર� છે . એવા લોકોને “િનમાર્ કાયાઓ” કહ� છે . એવી માન્ તા છે ક� ભગવાન �ુધ્ 
િનમાર્ કાયાઓમાંના એક હતા. એવા ક�ટલાક લોકો છે �મણે પોતે પોતાના દ� હ�ુ ં િનમાર્ ક�ુ�
� પહ�લાં �વો દ� હ હતો ! એક �ુવાન દ� હ �વો તે ઈચ્ તા હતા (....) સમયનો કોઈ પ� નથી.
બાધ નથી.
જો યોગીઓમાં પોતાના દ� હ�ુ ં �ુનિન�માર્ણન શ�ક્ છે , તો �ુ ં સવર શ�ક્ઓના
પ્રદા (સ્ વમી) આમ ન કર� શક� ? મા�ું અ�ુમાન છે ક� આ પ્ તો �ાર� ય હતો જ નહ� ક�
સ્ વમી આમ કર� શક� છે ક� નહ� ! એમ છે ક� સ્ વમી તેમ કર�ુ ં પસંદ કરશે ક� નહ� ? ઘણાં
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આવો તકર કર� છે કારણ ક� સ્ વમી, �ુદરતી િનયમો�ુ ં સન્ મન કરતા, તેઓ કદ�ય તેની િવ�ુદ ન
�ય ! તો �ું એનો એવો અથર છે ક� �સસ �ુદરતી િનયમો િવ�ુદ પણ કાયર કરતા રહ્ હતા ?
તોય �ુ ં ક�ટલાય બનાવો�ું વણર્ કર� શ�ું �ં �યાર� સ્ વમી પહ�લાં, �ુદરતી િનયમોને ઓળંગી
�ૂ�ા હતા. સ્ વમીએ �તે જ આ વાતની �ુ�ષ્ આપેલ છે !
“ક�ટલાંક વડ�લો તેમને �ુચ
ં વે છે . �ૃષ્ ણ �ુદરતી િનયમોની િવ�ુદ જઈ આ�યર્જન
ર�તે અનેક ચમત્ કરો દ� ખાડ�ા હતા. અને એટલા માટ� તે બધા વડ�લો અ�ુસાર, તેમ�ુ �ૃત્ �
એક િશકાર�ના બાણથી જ થ�ું ! તેઓ કહ� છે �સસે પણ ક્ર પર ચઢવા�ુ ં વેઠ�ુ,ં કારણ ક�
તેમણે પણ ઘણાં ચમત્ કરો કયાર ! તેમનો (વડ�લો) િવવાદ/તકર છે ક� મને પણ તેમની �મ
(�ૃષ્ ને �સસની �મ) જ ભોગવ�ુ ં પડશે. કારણ ક� �ુ ં પણ �ુદરતનાં િનયમોને અવગ�ુ ં �ં ! “
તેઓ ડર ઉત્ ન્  કરવા માંગે છે અને ગભરાટ ફ�લાવે છે . પરં � ુ આ બ�ુ ં નબળાઈઓ, અજ્ઞ
અને ઈષાર્માંથ ઉત્ ન્  થયેલ વાચાળતા છે . � તેઓ આ મ�હમાને સમ� નથી શકતા, ના તો
તેને સહન કરવાની................
ઉપરોક્ શબ્ દમાં, સ્ વમી અપરોક ર�તે �ુિષ્  કર� છે ક� બધાંય,ે ભગવાન �ૃષ્ ,
�સસ અને પોતે જ (સ્ વમીએ) પ�ૃિતનાં િનયમો�ું ઉલ્લંન કર� � ું ! અવતારોને કોઈપણ વાતે
અસર થતી નથી હોતી. વસ્ �ત: પોતાના હ�� ુની પ્રાિપ માટ� પ્રત્ક અવતારને �ુદરતી
િનયમોથી િવ�ુદ, તેને ઉલ્લંઘ જ�ુ ં પડ� છે . ખર� ર�તે તો દર� ક અવતારના પ્ર�ૃિ�કાળમ એવી
િવિશષ્  ક્ષ આવે છે �યાર� તેમણે અસામાન્ / અસાધારણ કાય� કયા�, �થી લોકો તેમની
�દવ્ તાનાં અવતરણ �પે સ્ વકાર કર� શક�, તેમનાં િવષે ભજનોની રચના કર� શક� ગાય અને
તેમની મ�હમાઓ પર ધ્યા કર� શક� ! અિત� ૃિષ્ થી બાણપણમાં જ ગામની રક્ કરવા
ભગવાન �ૃષ્ ણ ગોવર્ધ પવર્ ઉઠાવી લીધો હતો. તેમણે પોતાના �ુ�ુના ૧૨ લાંબા વષાર્થ
�ૃત્ � પામેલ �ુત્રન શર�રને રચીને (િનમાર્ કર�ને) �વતો કર� દ�ધેલો. ભગવાન �ૃષ્ ણ
અચંબો પમાડ� તેવાં આવાં ઘણાં કાય� કર� લાં. �માં � ૃથ્ વથી ટકરાયેલા, ન�ક આવી રહ�લા
નરકા ગ્રહ નષ્  કર� લો (‘એક વખત નરક ગ્ � ૃથ્ વથી અત્ યત ન�ક આવી જતો લાગ્ ય
� ૃથ્ વવાસીઓ અચાનક આવતી મહાઆપિ�ના ભયથી ભયભીત થઈ ગયેલા. તેમણે
ભગવાનને આ અવશ્  આવનાર ભાિવની આપિ� �ૂ ર કર� અને તેમની રક્ કરવાની પ્રથર
કર�. તેવા તબ�ે , ભગવાન �ૃષ્ ણ તે ગ્રહ િવનાશ કરવા તેમનાં પ્રજ્ઞ ઉપયોગ કય�.)�ુ ં
સામેલ છે . સાંઈ અવતારમાં પણ તેમણે અસંખ્ , અિવ�સનીય, માની ક� કલ્ પ ન શકાય તેટલા
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ચમત્ કરો કયાર છે . �માં ભક્તોન ન�ુ ં �વન મળે , �ુનજ�વીત કર� , વરસાદ અને � ૂરને રોક�,
�બમાર�ઓને મટાડ� દ� અને એટલે �ુધી ક� ભક્તોન અિતિન્ ય શ�ક્ દ્વા પળભરમાં બી�
કોન્ ટનન્ માં (મહાદ્પ પર) પહ�ચાડ� દ� – �વાં મન �ુચ
ં વાય �ય તેવા ચમત્ કરો સામેલ છે .
�ુ ં આ જ પહ�� ું કારણ નથી ક� તેને શા માટ� “ચમત્ કરો” કહ� છે ! હક�કતમાં, બધા જ તેમના
ચમત્કાર �ુદરતના િનયમોથી ઉપર છે , િનયમો�ુ ં ઉલ્લઘન કર�ને જ આ ચમત્ કરો થયેલા છે ,
બનેલા છે !
- સત્ સાંઈ સ્ પક્� ૨૪માં ભાગ – ૨૬�ુ ં પ્રક.
સ્વામ સાથેનાં એક ઈન્ટરવ્�ુમ પ્રિસ પત્રક આર.ક�.કરં �જયાએ તેમને � ૂછ�ું �ું
કારણ છે ક� ઈ�રને માનવદ� હ ધારણ કરવો પડ� છે ? સ્વામી જવાબ આપ્ય :
કારણ ક�, ઈ�ર મ�ુષ્યન �દર જ અવતર� લા છે , ભગવાન મ�ુષ્યમા જ છે ને
ઈ�રનો મ�ુષ્યોન �દર અવતરણ કરવાનો આ જ રસ્ત છે : અવતાર મ�ુષ્ય� લે છે અને
ુ
મ�ુષ્ �વો જ વતાર્ કર� છે . �થી માનવતા તેમની સાથે બં�ત્
સ્થપી શક� ! અને
�દવ્યતાન અ�ુભવ કર� શક� ! તે સાથે તેઓ ઈ�ર�ય ઉચ્ચત �ુધ��ચે �ય છે . �થી
માનવ�ત પણ ઈ�ર �ુધી પહ�ચવાની પ્ર ઈચ્છ – અ�ભલાષા રાખી શક� છે વટ� તો
િવરાજમાન ઈ�ર જ પ્રાણ(આત્માન)પ્રેર છે , તે� ુ ં જ્ઞ કરાવ�ુ ં તે જ હ�� ુ છે �ને માટ�
ઈ�ર માનવીય �પમાં અવતારો લઈ આવે છે .
- ધ બ્લટ્ ઈન્ટરવ,્ સપ્ટ�મર – ૧૯૭૬
મ�ુષ્યન પોતાની �તની �દવ્યતા�ુ સ્મર કરાવવા માટ� ઈ�ર�ય કાય� પણ
દાખલાઓ �પ છે . જો તેઓ તે સ્ત �ુધી �ચા ઊઠ� શક� તો તે પણ �દવ્યત �વાં જ કાય�
કર� શક� છે તેથી જ �સસ કહ� છે : “ �ુ ં તમને સત્ ક�ુ ં �ં, � મારા પર (માં િવ�ાસ રાખે છે /
મને માને છે તેઓ પણ એવાં કાય� કર� શક� છે � �ુ ં ક�ું �ં ; અને એનાંથી ય મહાન કાય� કર�
શક� છે , કારણ ક� �ુ ં મારા િપતા પાસે જઈ રહ્ �ં.
- જોન ૧૪ : ૧૨ ક�.�.વી.

ુ �ુઉત્થા િવષે � ંુ ક� ંુ છે ?
સ્વામી પોતે �ન
હક�કતમાં, �ુન�ુત્થા �ું છે ? આ મ�ુષ્યમા રહ�લ �ત�રક �દવ્યતા�ુ પ્રકટ�ક
છે .
- �દવ્ પ્રવ, ૨૮ ફ�બ્રઆ ૧૯૬૪.
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આ સંસારને માટ� દાખલા�પ સ્વામી તેમ�ુ ં �વન વીતાવ્�ુ. તેમના ચમત્કાર
આપણાં સૌની �તર્ગ રહ�લી ક્ષમતાઓન સ્મર કરાવે તેવા છે . તેથી જ સ્વામ હંમેશ કહ�
છે ,” �ુ ં ઈ�ર �ં ને તમે પણ ઈ�ર છો.” તો તેમનાં �ુન: આગમનનાં િવ�ુધ્ આ માન્યત ક�
આ �ુદરતી િનયમો�ું ઉલ્લઘન થશે તે સં� ૂણર્તય �બનપાયેદાર છે . હક�કતમાં આ � ૃથ્વ પર
આવેલાને અવતર� લા મહાનતમ અવતારનાં મ�હમામાં આ તો ફક્ એક અલંકાર જ હશે’
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પ્રકર: ૧૨
�તે, સમા�પ્તમા
આ �ુસ્તકમાં સ્વામીન અવશ્ય પાછા આવવાની શ�તા િવષે ક�ટલાક સંક�તો
આપેલા છે . એમ તો, �ુ ં મા�ુ ં �ં ક� તેમનાં ભક્તોનીશ્ર અને પ્રાથર્ના જ, � તેમને પાછા
લાવશે. સ્વામીએ એકવાર કહ��ું ક� ભક્તોની જ��રયાતોને માટ� પોત‘ પ્રશાંિત િનલ’થી �ુદા
થઈ જવા માટ� ય તય
ૈ ાર છે .” �ુ ં તમાર� પ્રાથર્નાઓ �ૂર� કરવા મ ‘પ્રશાં િનલયમ’થી �ુદા
થવા ય તૈયાર �ં ! �ુ ં લોકોનાં કલ્યાણાથ� કાઈપણ કરવા તૈયાર �ં. મારા માટ� ફક્ત આ 
મહત્વ�ું છ.
- સાંઈવાણી, શ્રી સ સાંઈબાબાનાં �દવ્ય સંદ�શાએ
- �દવ્ય પ્રવચનો ભેગાં કરાયેલાં તેમનાં સંદ�.
આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� સ્વામી કયા અથર્માં કહ�તા હ.પણ કોઈને કલ્પના
પણ ન્હોતી ક� પ્રશાંિત િનલયમમાંથી શ: અલગ થઈ જશે ! �ુ ં ચો�સપણે ��ુ ં �ં ક� આ
સં� ૂણર્ િવ�નીભલાઈ માટ� જ ક�ુ� હ� ું (“સ્વામીએ પોતાનો દ�હ ક�મ છોડય” એ પ્રકરણમાં ચચા
કર� છે .) તો જો તેઓ પાછા આવી શક�, તો આ કારણે જ (િવ� કલ્યાણ માટ� ) આવશે.આ
માટ� પહ�� ું પગ�ુ,ં સં� ૂણર્ �દયથી ભક્તોએ ઉઠાવ�ું જ�ર� છ. આ માટ� નમ્ર મત . અને
સ્વામીન શબ્દોમાં દ્ શ્ર રાખી તેમણે તેઓ પાછા આવે જ, એવી પ્રાથર્ના કરવાની.
સ્વામીન અવતારકાળની શ�આતની ઘોષણામાંની એક દરમ્યાન તેમણે કહ��ું ક� “સા�ુઓની
(આધ્યા�ત્મક ઘકોની) પ્રાથર્ના કર� હતી અને �ું આવ્ય.” સત્યસાઈ અવતરણની
આગાહ�ઓ �ુદા �ુદા ધમર્ગ્રંથોમાં હ�રોવષર્ પહ�લાંઈ ગઈ હતી.પરં � ુ હ� સાધકોએ
તેમનાં અવતરણની પ્રાથર્ના કરવાની. તો આ માન�ુ ં તકરબધ્ધ નથી ક� આપણે ભક્તો
તેમના પાછા આવવા માટ� �ૂબ જ પ્રયત્ન�ૂવ પ્રાથર્ના કરવી પ ? સ્વામીએ એક વખત
પોતાના ભક્તોનેક�ું હ�ુ ં ક�, ”હા, મારા શબ્દ તે લોકો માટ� છે �ઓ તેમનીશ્રમાં �સ્થ, દ્ર
છે .”
- સત્ય�, િશવ�,્ �ુદર�
ં
્ ભાગ – ૪, પાના નં. ૧૮૧
આપણે �ણીએ છ�એ ક� સં� ૂણર્શ્ર રાખવી એ જ �ુખ્ય ચાવી છ . (શ્ર જ �ૂબ
મહત્વન છે .) ભક્તોમા, સ્વામીન પાછા આવવા િવષે શદ્ રાખવી અને એકમત થઈને પ્થર્ના
કરવી તે જ આ �ુસ્તકને પ્રકાશન કરવા�ું �ુખ્ય કાર. મારો બીજો કોઈ �ડો ક� ખાનગી હ�� ુ
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નથી. એટલે જ આ �ુસ્તકને“ઓન લાઈન” (ઈન્ટરનેટદ્વા) મફત, વાંચવા માટ� પણ આપેલ
છે . આ �ુસ્તકન માધ્યમથી �ું એક વાત દઢતાથી, ભાર� ૂવર્ક કહ�વા ઈચ્�ં �ં ક� સ્વામીન
�ુનરાગમનમાં શ્રથી માનવામાં કોઈ જ નબળાઈ નથી. ખર� ર�તે, �ુ�ુના શબ્દોમાં અડગ
શ્રદ્ધા રાખવી ક� હોવી તે કોઈ િશષ્ય�ું સામથ્યર્ ક� શ�ક્ત . જો ક� કોઈએ તેના �ુ�ુની
ર�તો પર પ્ર�ો નહ� કરવા જએ. સ્વામી � પણ કાં કર� છે ક� કહ� છે તેનો અથર્ અથવા તે�ું
કારણ બરાબર �ણે છે . આપણે તે માટ� પ્ર�ો �ૂછ�એ તે કરતાં તેના પર શ્ર રાખવી તે
આપણો હ� ક� અિધકાર છે કારણ ક� આ એ છે ક� આપણે કર�એ :
“પ્રિતજ્ઞાનાં શબ્દો સત્ય પર આધા�રછે . મારા શબ્દોમાં સત્યની છાપ હો
છે . �ુ ં સત્યથી વેગળો નજઈ શ�ું ! �ુ ં તેમની સાથે વાત નથી કરતો �મને માટ� મારા શબ્દોની
કોઈ �ક�મત નથી. (........) �યાંર� લોકો મારા શબ્દો પર ધ્યાન આપે , �ુ ં તેમની દર� ક ર�તે
મદદ કરવા તય
ૈ ાર �ં. અને તેમને

�ુખ શાંિત પ્રદાન કર.”
- સત્ય સાઈ સ્પક્� ભાગ – ૨૮, પ્રકર૨

તેમનાં દર� ક શબ્દો પર સં�ૂણર્ મહત્વ આપવા�ું સ્વામી  બધાંને કહ. તો પછ�
આપણે ભક્તોએ સ્વામીન કયા શબ્દોને માનવા ને કયા શબ્દોને નહ� માનવા તેમાં પસંદગ
કર�એ ? આપણે ભક્તો પોતે પોતાની દ્ર�બ��ુથી તેમને સીિમત કરવાનો પ્રયત્ન કર�એ છ
ક� તેઓ �ું કર� શક� છે ને �ુ ં નથી કર� શકતા ! સ્વામીન શબ્દો અવશ્ય સાચા પડશે  તે
માનવા, તેનાં પર શ્ર રાખવાની અપેક્ષા તેમનાં શબ્દોમાં�ાસ રાખવાને બદલે, અસ્પષ્
અને �ુબ�ધ સમ�ૂિતઓ આપનાર આપણે. એમ બેસાડવાનો પ્રય કર�એ છ�એ, � પહ�લાં
બની ગયેલ છે
આપણે �ૂલી જઈએ છ�એ, આ એ જ ઈ�ર છે �મણે બ્રહ્માંડ�ુ સ�ન કર��ું છે
બી�ુ ં ય � તેમાં છે તેનીય રચના / સ�ન કર� લ છે . તેમને �ુ ં કોઈપણ ર�તે સીિમત કર� શકાય
? સ્વામીના ભૌિતક દ�હ છોડ�ા પછ�ન શ�આતનાં �દવસોમાં વ�ુ ભક્ત એવી શ્ર કરતાં હતાં
ક� પોતે જ પોતાના ભૌિતક દ� હમાં �ુનજ�વીત કર� લેશ,ે કારણ ક� સ્વામીના શબ્દો પ્રમાણે તે
જવાનો સમય હ� થયો ન્હોતો ! તો પછ� હવે શા માટ� બી�ુ ં િવચાર�ુ ં ? ત્યારથી અત્યા
�ુધીમાં બી�ુ ં �ું બદલા�ુ ં છે ? જો તેઓ ત્યાર� આવી શકવાન હોય તો પછ� હવે શા માટ� બી�ુ ં
િવચાર�ું ? ત્યારથી ત્યર �ુધીમાં બી�ુ ં �ું બદલા�ુ ં છે ? જો તેઓ ત્યાર� આવીશકવાનાં હોય
તો પછ� હવે તેમને પાછા આવતા �ુ ં / કોણ રોક� શકવા�ુ ં છે ? તેઓ કોઈપણ ર�તે તે
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

126

શર�રમાં જ સીિમત ન્હોત. આ આપ�ુ ં કતર્વ્ય છે ક� આપણે તેમ શબ્દોમા સં� ૂણર્ િ�ાસ
રાખીએ. �ુ ં િનિ��ત �ં ક� આ દ્, અડગ શ્ર જ તેમને ‘પાછા’ લાવશે !
૧૨

ુ ર�
ફ��આ

૨૦૧૨માં

શ્રી િવનોદ કાિત

(મીડ�યા

media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm) (શ્ર સત્ સાંઈ ઈન્સ્ટ�ટ�ુ
ઓફ હાયર લન�ગનાં એમ.બી.એ.નાં, �ુવણર્ચંદ્રક �તનાર પહ�લ એક િવદ્થ�.) દ્વા ર� �ડયો
સાંઈને આપેલા ઈન્ટરવ્�ુમ, સ્વામીન પાછા આવવા િવષે, માર� શ્રનો પ્રિત ધ્, પડઘો
પડ�લો સંભળાયો. તેમણે પોતાની પ્ર શ્રને આ ઈન્ટરવ્�ુમાં વ્હ�ચેલ (અહ� તેમાંનો થોડો
જ ભાગ આપેલ છે .)
(.......) વ્ય�કતગત ર�તે �ું એક દ્ શ્ર રા�ુ ં �ં � �ુ ં સમ�વી નથી શકતો......
આ ફક્ત �તર્જ્ઞાન છે ક� િનિ�તપણે સ્વામી સવર્વ્ય; તેઓ હંમેશાં અહ� જ છે , પરં � ુ �ુ ં
� ૂણર્પણ, ૨૦૦ % ટકા ખાતર� આ�ુ ં �ં ક� આપણે તેમને ભૌિતક�પે ફર�થી જોઈ�ુ.ં મને આ
િવષે કોઈ જ શંકા ક� સંશય નથી
સ્વામી ક�ટલીય વાતો કહ� છે . �ુ ં િવચા�ું �ં ક� આપણે કોઈપણ કારણે આપણી
શ્ર ઓછ� કરવાની જ�ર નથી. સ્વામી તેમન પ્રત્યેક શબ્દોમાં અડ�ખમ રહ. તેમના શબ્દો
અપેક્ષાઓ . સાચા પડવા માટ� આખાય બ્રહ્માંડને �ુનરાવલોકન કર�ું . આપણે સૌ યાદ
રાખીએ આપણે કોઈ સામાન્ય વ્ય�કત િવષે વાનથી કર� રહ્ય, પરં � ુ ઈ�રના અવતાર િવષે
વાત કર� રહ્ય છ�એ !
�યાં �ુધી મારો અ�ુભવ છે , સ્વામીન ભૌિતક�પથી ઓછામાં ઓ�ં એક મહત્વ�ૂણર
વાત શીખવાની છે . સ્વામીનો અવાજ એ �તરાત્માનો પણ અવાજ છે તે �ું ��ું . �ાર� ય આ
�દધા રહ� નથી ક� સ્વામી કાઈક કહ� છે ને �તરાત્માનો અવાજ ક�ું  બી�ું કહ� છે! આથી �ુ ં � ૂણર્
શ્રથી ક�ુ ં �ં ક� દર� ક વાત � બધી તેમણે કહ� છે , સમય જતા પોતાને જ સા�બત કરશે.

સ્વામી દર�ક વચનો �ૂરાં કરશે:
સ્વામીએ ક�ું છે ક� સંજોગો ગમે તેવા હોય, તેઓએ � વચનો આપ્યાં છે તે �ૂરાં
કરશે જ. સત્યસાંઈ અવતારના શ�આતના �દવસો દરમ્યાન એક ભક્ત શ્રીમતી �ુબમ્મ
વાત છે , �મના ઘરમાં સ્વામીન દશર્ન માટ� ભક્તો ભેગાં થતાં હતાં �ુબમ્માને ભગવાન પ્
અસીમ, અગાધ પ્મ ને ભ�ક્ હતાં. સ્વામીએ તેમને વચન આપ્�ું હ�ું ક� તેઓ તેમનઈચ્છ
� ૂર� કરશે. �ુબમ્માની ઈચ્છ તેમનાં �િતમ સમયે સ્વામીન દશર્ન કરવાન હતી. �યાર�
સાંઈ ! તમા�ું �ુરા�ય આવે !

127

�
�ુબમ્મા�ું ૃત્�ુ થ�ું ત
ર� સ્વામી �ુ�ૃપત�માં ન્હો તો પણ તેમનાં સગાંઓએ પછ�ના �દવસે
સ્વામીન પાછા આવતાં �ુધી �ુબમ્માનાં  �ૃદ� હને રાખ્ય. સ્વામી તેમની �િતમ ઈચ્છ ક�વી
ર�તે � ૂર� કર� એ એક રોમાંચક વાતાર્ છ, � સ્વામીએ પોતે સંભળાવી:
(...........) લોકો દોડતા માર� પાસે આવ્યા અનેક�ું “સ્વામ ! તમાર� �ુબમ્મા ગઈ
રાત્રે �ુજરગઈ.” તરત જ મ� માર� કાર પાછ� વાળ�ને સીધો �ુ�પ�ૃન� ્ ગયો. �ુબમ્માન દ� હ
એક કપડામાં લપેટ�ને વરં ડામાં રાખ્યો હતો. ઘરમાં બધાં લોકો �ુ:ખી હતાં. �યાર� સ્વામી વચ
આપે છે ત્યાર� કોઈપણ સંજોગોમાં તે �ૂ�ું કર� છે. મ� તે કપ�ું હટાવ્�ું �નાથી દ�હ ઢંકાયેલો હતો
પાછલી રાત્રે જ તે �ુજર� ગયેલાં તેથી તેમનાં શર�ર પર ક�ડ ચાલતી હતી. મ� તેમને �ુમ
માર�ને બોલાવ્યા, “�ુબમ્મા !” અને તેમણે તેમની �ખો ઉઘાડ� દ�ધી. આ સમાચાર થોડા જ
સમયમાં ”જગલની
ં
આગ”ની �મ ફ�લાઈ ગયા. �ુ�પટ્ટનમના લોકો એકબી�ને વાતો કરવ
લાગ્યા ને ભેગા થઈ ગયાં ક� �ુબમ્માને �ુનજ�વીત કર� દ�ધાં છે તે વખતે �ુબમ્મ માઁ ૧૦૦
વષર્નાં હતાં. મ� તેમને �ુલસીપત્ર નાખી એક ગ્લાસ પાણી લાવવા ક�ું.મ� �ુલસીપત્ર �ુબ
મ�માં �ૂ�ુ ં ને થો�ું પીવડાવ્�ું. મ� ક�ુ, “�ુબમ્મા ! મ� મા�ું વચન પાળ્�ું છે. હવે તમે તમાર
�ખો શાંિતથી બંધ કર� શકો છો.” તે બોલ્યા, “સ્વામી ! આનાથી વધાર� માર� �ુ ં જોઈએ ? �ુ ં
આનંદથી �� �ં.” આનંદના ��ુ વહ�તાં હતાં. તેમણે મારો હાથ પકડ�ો ને પોતાનો છે લ્લો
�ાસ લીધો ! આ ર�તે કોઈપણ સંજોગોમાં મ� મા�ું વચન િનભાવ્�ું છે. આમ કોઈપણ ર�તે �ું
મારા વચનમાંથી �ાર� ય પીછે હઠ કરતો નથી.”
- �દવ્ય પ્ર, ૨૦ ઑક્ટબર, ૨૦૦૨
સ્વામી �ુબમ્માને �િતમ દશર્ન આપવા માટ� તેના આત્માને થોડ�વાર મા
પાછો બોલાવ્યો. આ બના, એ વાતની સા�બતી આપે છે ક� ચાહ� કાંઈપણ થઈ �ય, પોતે �
વાયદો (વચન) આપ્�ું હોય છે તે િનભાવે જ છે. જો સ્વામી ફક્ત �િતમ દશર્ન આપવા
પોતાના વાયદાને � ૂરો કરવા માટ� ભક્તને �ુનજ�વીત કર� શક� છ, તો તેમના પોતાના
વચનોને � ૂરા કરવા માટ� પોતાને પાછા લાવવા માટ� તેમને કોણ રોક� શક� છે ?
મને લેશમાત્ર શંકા નથી ક� સ્વામીના તે વચનો �ૂણર્ થવાનાં બાક� છે �નો તે
સંકલ્પ કર�લો છે. �ાર� ને ક�વી ર�તે તે તો ફક્ત સ્વામી જ �ણે છે ! ફક્ત થોડા વષ� પ,
આપણે �યાર� પા�ં વાળ�ને જોઈ�ું ત્યાર� આપણી સમજમાં આવશે ક� શ્રી સત્ય સાંઈબ
સામાન્ય અવતાર નથ ! આપણે ઈ�રને માનવ સ્વ�પે  �ૃથ્વી પર પ્રગટ થયેલા જોતાં. અત
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�ુધીના અવતારોમાં સૌથી શ�ક્તશાળ� અવતાર િવષે વાત કર� રહ્યાં છ�એ ! આજથી ક�ટલ
વષ� પછ� આવતી પેઢ�ઓ �યાર� સત્ય સાંઈ અવતારના મ�હમા િવષે વાત કરશ, ત્યાર� બધી
જ ગૌરવશાળ� િવજયગાથાઓની વચ્ચે એક પણ આગહ�ને િનષ્ફળ થવાની િનશાની ય નહ�
હશે ! �ુ ં એ માનવા જોરદાર ઇન્કાર ક�ું �ં ક� એ�ું થશે ! (િનષ્ફળ જશે)

તેમના ભક્તો માટ� તાલીમનો સમય? :
�યાર� સ્વામી ગય, ત્યાર� બધા જ ભક્તો �ુ:ખમાં �ૂબી ગયેલા �મ ક� એ બનાવન
માટ�આપણને તય
ૈ ાર કરવા માટ� સ્વામીએ આપણને એક અ�દ્વતીય ખાત – આ�ાસન આપે� ું હ�ું :
કોઈએ પણ સ્વામીની ક્ષેમ�ુશળતા માટ� �ચ�તા કરવાની જ�ર નથી. સ્વામી
�ાર� ય કોઈ ભય નહ� આવી શક�.સ્વામી બધી જ ક�ઠનાઈઓઅને �ુશ્ક�લીઓમાંથી હંમેશાં સહ�
સલામત બહાર આવી જશે. કોઈએ પણ ડરવાની ક� ખરાબ લગાડવાની ક� �ુ:ખી થવાની જ�રત
નથી. સ્વામી બધી સફળતાઓ મેળવશે જ ! (સફળ થશે જ !)
- �દવ્ય પ્ર, ૧૩ �ુલાઈ, ૨૦૦૩
ઉપરોક્ વક્તવ્ય �ૂબ જ અ�ુ, યોગ્ય છે કારણક� સ્વામી �યાર� આ સ્વર કર�
છે ક� આગળ હવે �ુશ્ક�લીઓ ને પર�શાનીઓ આવશ, તો તે માટ� આ�ાસનો, ખાતર� આપે છે .
તેઓ તેમાંથી સહ�સલામત બહાર આવી જશે. પરં � ુ આપણે ક�મ ન �ચ�તા કર�એ ? તેઓ
આપણ વહાલા સ્વામી છે ! સ્વામી કહ� છે ક� �ૃષ્ણે �યાર� તેમનો દ�હત્યાગ કય� હતો અ�
તેમનો િવયોગ સહન ન કર�

શ�ા ને પોતાની માનિસક શ�ક્ત ખોઈ બેઠા ! તેમની શ�ક્

ચાલી ગઈ ! અ�ુ ર્ન હંમેશાં એ�ું જ સમજતા હતા ક� �ૃષ્ણ તેમના �દયમાં જ છે અને તેઓ
તેને શ�ક્તપ્રદાન કર� રહ્યા છે. � યાર� અ�ુર્ને સાભળ્�ું ક� �ૃષ્ણ
ં
પોતાના ધામમાં પાછા જ
છે , તો તેમને લાગ્�ું ક�

�ૃષ્ણ ચાલી ગયા ને તેની એ શ�ક્ત પણ ચાલી ગઈ છ
- કન્વરસેશન વીથ સાંઈબાબ, પાના નં.૧૫૯

તો પણ �યાર� દ્વાપર�ુગમાં અ�ુર્ન �વા આગળ પહ�ચેલજ્ઞાનમાં ને આધ્યા�ત
અથર્માં) ભક્ ત તેમના ઈ�રનો િવયોગ સહન ન કર� શ�ા તો આ ક�ળ�ુગમાં આપણે આવ
અસહ્ય �ુ:ખને ક�વી ર�તે સહન કર� શક�? તો પણ સ્વામીની �ૃપાથી એ પણ સત્ય છે ક� ઘણ
બધા ભક્તોએ ભૌિતક શર�રથી આગળ જઈને સ્વામીને પોતાના �દયમાં સ્થાિપત કર� લીધા છ
મા�ું માન�ુ ં છે ક� આ પણ તેમના �પ ને દ� હથી તેમના ભક્તોનો મોહ (આસ�ક્ત) ખત
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કરવામાં, ભક્તોની મદદ કરવાનો આ તેમના �દવ્ય નાટકનો જ એક ભાગ છે. તે પ્ર,
આપણે તેમના પાછા આવવાને માટ� અત્યંત લોભાઈ, આપણે એ વાત ન�� કર� લેવી
જોઈએ ક� આપણી પ્રાથર્નાઓનો હ��ુ તેમની ભક િનકટતા ફર�થી મેળવવા માટ� ન હોય,
આવી �તની પ્રાથર્નાનો બધાં ય હ��ુને હરાવી દ� છે ક� સ્વામી તો પછ� ભૌિતક �પમા
�તધ્યાર્ન (અ�ૃશ્ય) થયા ! ક? પહ�લાના પ્રકરણોમાં સ્વામીની દ�ઘાર્�ુ િવષે અનેક વક્
અને શ્રી સાંઈ અવતાર આ િવ�માં �ુવણર્�ુગનો પ્રવેશ ર�તે કરાવશે તે આપણે જોઈ જ
�ૂ�ાં છ�એ. જો સ્વામીએ વક્તવ્યો ન આપ્યા હોત તો આપણે કદાચ બધાં આ સમયે જ
પ્રેમસાંઈ અવતારની પ્રતીક્ષા કરતાં રહ�ત, નહ� ક� શ્રી સત્ય સાંઈ અવતારના પા
આવવાની ! આ� સંસાર અત્યંત દા�ુણ (ખરાબમાં ખરાબ) પ�ર�સ્થિતમાં છે આ જ કારણથી,
આપણે આ દ્ર�ષ્ટકોણથી પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ ક� સ્વામી પાછા આવી આ સંસારને
બનાવે ! �મ ક� સ્વામીએ ક�ટલીય વસ્�ુઓનો ઉલ્લેખ કય�, તેમના બધા ભક્તોએ તેમના
�દવ્ય હ��ુ માટ�ની �ૂિમક, પાઠ ભજવવાનો છે .
તમાર� સૌએ (�ુવણર્�ુગ તરફ લઈ જનાર) પ�રવતર્નને (ટસફમ�શન) જલ્દ�માં
જલ્દ� લાવવા માટ� પાઠ ભજવવાનો છે અને � સાધનનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે પ્રેમ છ
- શ્રી સત્ય સાંઈબાબા એન્ડ ફ�ુચર ઑફ મેનક, પેજ નં. ૨૨૪
વ્હ�લામાં વ્હ�લ૧૯૭૯માં, ચાલ્સર્ પેન દ્વારા આપેલા સંદ�શામાં સ્વામીએ આપણ
તેમનાં અવતરણનો હ�� ુ, ઉદ્દેશ્યમાં તૈયાર થઈ સાધન બનવા માટ� તૈયાર રહ�વા �ૂચ
આપેલી છે .
“તમા�ું કાય,ર ધ્યેય શ� થઈ ગ�ું છે. મારા ભક્તો ! મારા શબ્દો તમારા માટ� છ
તમારામાંનાં દર� કને આ �વનમાં એક અ�દ્વતીય અને બ�ુ �ૂલ્યવાન �ૂિમકા ભજવવાની છ
ફક્ત તે લોકો જ માર� સેવા કર� શકશે મને મ� બોલાવ્યાં છે. મા�ું કાયર્ હવે એ સમયાંતે
�બ��ુ �ુધી પહ�ચી ગ�ુ ં છે �યાર� તમાર� સૌને કાયર્ કરવા�ું છે. આ મહાન બ્રહ્માંડમાં
‘� ૃથ્વ’�ુ ં એક પ્રયોજન , �થી તે� ુ ં સ�ન કર� � ું છે . આ પ્રયોજન આપણી �ખ સામે પ્
થઈ ર�ું છે ! �ુ ં તમને આવાહન આપી રહ્યો �ં ક� તમે તમાર� �ત�રક ભ�ક્ત�ું પ્રસર,
િવકસીત કરો �થી તેની અ�ૃશ્ય શ�ક્ ત તે બધાને આવર� લ ે � કોઈ તમારા પ�રઘમા
(ઑરબીટમાં) આવે ! તમાર� �ૂિમકા સફળતા� ૂવર્, � ૂણર્ / સંપ� કરવા માટ� હંમેશાં મારા પર
ક��ન્દ્ રત રહો ! (..........) મારા પ્રેમનો ર સં� ૂણર્ િવ�માં અ�ુભવાશે. મ� તમને આ કાયર
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કરવા માટ� ક�ટક�ટલા અવતારો દરમ્યાન તૈયાર કયા� છે ! તમને મ� માર� તરફ ખ�ચ્યા છે. માર
કાયર્માં મ� પાછલા અવતારોમાં મહાન પ્રગિત કર�લી છે. મા�ું કાયર્ િનરંતર છે અને તેથી તમા
કાયર્ પણ �ત િવના�ું છે (........)
તમે �ણો ક� �ુ ં તમાર� �દર પણ અને (તમારા) િવના પણ �ં. ત્યાં કોઈ ભેદ
નથી. નાની ન�ામી વાતોની �ુદ્રતા ક� છ�છરાપણામાંથી તમે હંમેશાં માટ� પીછો છોડાવી લ્ય
હવે તમે મારામાં છો ને �ુ ં તમારામાં �ં, �ાંય ક�ુ ં �તર ક� �ૂરતા નથી. મારા દશર્ન મને
તમારા �ુધી અને તે તમારમાં પરમાનંદનો પ્રવાહ વહાવશે. તમે આ િનરંતરપ્ર�ક્રયાથ
છો. �દય અને આત્માથી તમે હંમેશ િનમર્ળ રહો. માનવ� ત તમારા આ અ�દ્વતીય �ુણ
તમારો �વનભર લાભ લેશે.
બી�ઓ પણ, મારા આ કાયર્માં મદદ કરશે. �યાર� �ું તેમને મારા તરફ ખ�ચીશ.
એવો સમય આવી રહ્ છે �યાર� આખી માનવ�ત સંવા�દતાથી સાથે રહ�શે. તે સમય ધાયાર્
કરતાં ય, અપેક્ષા રાખ્યા કરતાં ય જલ્દ�થી આવી રહ્યો છે. આ આવે તે પહ, પ્રત્યેક �
�વનનો સાચો હ�� ુ બતાવવા તૈયાર રહો, � અ�સ્તત્વનાં હ��ુ મા, દર� ક �વીતો માટ� જ�ર�
છે . (.........)
- માય બીલવેડ, ચાલ્સર્ પ, પાના નં. ૯૬ – ૯૭
સ્વામીના કાયર્ને સતત ચા�ુ રાખવા માટ� તેમના પાછા ફરવાની રાહ જોતાં ને ત
અપેક્ષા રાખ, દર� ક ભક્તે પોતાની સાધના તીવ્ર કરવી જોઈએ અને નવા સાંઈ�ુગમાંતેમ�
�દવ્ય સાધન બનવા માટ� તડપ�ું જોઈએ. ઉપરના િવચારો પ્રેરક સંદ�શમાં મી આપણને આ
વાત માટ� પર
્ ેરણા આપી િવચાર કરતાં કર� દ� છે
પહ�લાનાં સમયમાં પણ, �યાર� સ્વામ, ભક્તોને માટ� સરળતાથી મળ� શકતા હતા
તેની વાતાર્ઓ મ� સાંભળ� છે / વાંચી છે �માં તેમણે કોઈક ને કોઈક વખત (�ને બ�ુ
જવ્ય�ક્તગત ધ્યાન રાખતા હ તા તેવ ા) બ�ુ ન�ક રહ�તા ભથી �ૂ રતા બનાવી લીધેલી !
સ્વામીને આ�ું ક�મ કર�ું પડ�ું હ�ું ? �ુ ં � ર�તે સમ�ુ ં �ં, સ્વામીનો મા �ૃવ�્ પ્રેમ અને
ભક્તોનો ભૌિતક (શર�ર)નો મોહ આસ�ક્તથી �ૂર કરવાની આ�ુરતાને ભક્તો �ણે ક� તેમ
અશર�ર� વાસ્તિવકતાને ઓળખ, િનરાકાર તરફ વ�ુ વળે , ને ઓળખે તે માટ� સ્વમીને આમ
કર�ું પડ� ું હ� ું ! �થી તેઓ તેમની િનરાકાર વાસ્તિવકતાને(હક�કતને) ઓળખીશક� ! ને
એકાત્મતા અ�ુભવી શક� ! � તેમની ભૌિતક હાજર�માં ક�ટલીક વખત �ૂશ્ક�લ પડ�ું હ�ું. મા�ું
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માન�ું છે ક� તે જ કારણે, તેમણે તેમની ભૌિતક હાજર�ને �ૂર કર� દ�ધી છે . તેઓ અ�ૃશ્ય થઈ
ગયા છે . એ અત્યંત જ�ર� છે ક� આપણે એવો પાઠ શીખીએ ક� સ્વામી ફક્ત ભૌિતક દ�હ જ ન
પણ એમ છે ક� તેઓ આપણી આસપાસ, આપણી ઉપર, નીચે, આપણી સાથે અને આપણી
�દર છે . આ જ્ઞાન સાથે આપણે �ત�ુર્ખ થ�ું જ�ર� છે. અને પોતાની �તને એ �ું
આધ્યા�ત્મક �ુગને માટ�તૈયાર કર� લેવી જો. �ને માટ� સ્વામીએ આપણને વચન આપ્�ુ
છે .
બી� બા�ુ, �યાર� સ્વામ ‘પાછા’ આવશે તો �ુ ં તે �ુનરાગમનનો િવ� પર
પડનાર પ્રભાવપ્રભાવ્ના પ�રણામની આપણે કલ્પના પણ કર� શ ? સ્વામીએ એક વખત
ક�ું હ� ું ક� આ�ુય
ં િવ� પ્રશાંિતિનલયમ આવશે અને ત્યાં ઊભા રહ�વાની ય જ નહ� હોય !
(�ૃપા કર�ને “શ્રી સત્ય સાંઈ �ુગનો ” નામ�ુ ં પ્રકરણ �ૂઓ ડૉ. હ�ુમથ
ં પ્પાએ તેમના
�ુસ્તક“શ્રીસત્ય સાંઈબાબા અ �ુગાવ” ( પાના નં. ૧૬૭ )માં �ુટ્ટપત�ના ભાિવ િવષે તેમન
સ્વપ્ન�ું વણર્ન કર� (�ૃપા કર�ને “તેમના �ુનરાગમનનો અવશ્ય સંક�” નામ�ુ ં પ્રકર
�ૂઓ.) :
ફક્ત તહ�વારોનાં પ્રસંગોએ , સ્વામીના દશર્ન �ૂરથી કર� શકશે. તો પણ આપણ
સ્વામ, સં� ૂણર્

ભૌિતક સ્વ�પના દશર્ન નહ� કર� શક�એ.આર�તે ભિવષ્, આ �સ્થિત

અકલ્પનીય હશે. આ પણ �ૂના ભક્તોને લાગશે ક� આપણે ક�વી િવ�ચત્ર �ુિનયામાં આવી ગ
છ�એ !” .......
એ ર�તે આમ યોગ્ય ગણાશ, આપણે ભક્તો તેમના અશ� ક� અસંભવ �વાભૌિતક
સામીપ્ય (નજદ�ક�ની) લાલસા કરવાને બદલે તેમને આપણા �દયમાં સ્થાિપત કરવાન
પ્રયત્નો કર� “મહદ��ુ ં અ�ૃશ્ય થ�ુ” નામના પ્રકરણમાં આપણે જોઈ �ૂ�ા છ�એ ક� હજર
મહદ� િવષે કર� લ આગાહ�ઓ શ્રસત્ય સાંઈબાબાની િવશેષતાઓ �વી જ છે. આપણે એ પણ
જો�ું હ�ું ક� હજરત મહદ�ના અ�ૃશ્ય થવામાં અને એના પ�રણામ�પે �ુન: પ્રકટ થવા િવષે �
લખા�ું છે . �ુ ં એક બી� વ�ુ રસ� ૂણર્ આગાહ�નાં સંપકર્માં આવ્યો �ં � કહ� છે ક� મહદ� �યા
‘પાછા’ આવશે ત્યાર� તેમનો કોઈનીય સાથે કઈ સંબધ
ં નહ� હોય !
બી� શબ્દોમા, �યાર� ક્વઈમ ક� હજરત મહદ� અ�ૃશ્ય થયા પછ � �ુન: પ્--------થશે તો તેમ�ુ ં ઉત્થાન કોઈ ખાસ સ�ુદાય ક� ખાસ સંપ્રદાય માટ� નહ� હોય ! બલ્ક�
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સં� ૂણર્ માનવ�તને માટ� પરમે�ર હશે. શ� છે ક� તેમનાં અ�ૃશ્ય થવાનો આ સમય છે ત
આપણે ભક્તો માટ� અળગા રહ�લા ક� અનાસક્ત રહ�વા માટ� તાલીમ સત્ર �વો સમય
સ્વામીએ હંમેશાં જ પોતાની શ�ક્તઓ માયા અને માનવીયતાના પડ, આવરણમાં
�પાવેલ રાખી હતી. તે માટ� તેમના એવા કારણો હતાં ક� જો તેઓ પોતાની શ�ક્તઓ ખર�ખર
પ્રકટ કર� દ� તો આ�ું િવ� તેમની તરફ ચા� ુ ં ચાલ્�ું આવે ! પણ તે માટ�નો સમય હ�
પા�ો ન્હોતો.
�મ �મ સમય પસાર થતો જશે, � લોકો હ� પણ સ્વામીના સત્યનો પ�રચ
કરવામાં નબળા છે તેઓ પાસે આવતાં પસ્તાવાનાં ��ુઓ સાથે મારો અ�ુભવ કરશે. જલ્દ�થ
વૈિ�ક સ્તર પર હશે. સ્વામી હ� આ પ�રવતર્નને રોક� રહ્. એક વખત એને પ્રકટ કરાવ,
સા�ુંય િવ� પ્રશાંિતિનલયમમાં બદલાઈ જશ!”
- શ્રી સત્ય સાંઈ સ્પ, ભાગ – ૧૫, પ્રકર– ૫૫
કદાચ હવે સમય આ વૈિ�ક સ્તર, પ�રવતર્ન માટ� પ�રપકવ થઈ રહ્યો છે. એટ
�યાર� સ્વામી‘પાછા’ આવશે તો તેઓ કોઈપણ બંધનમાંથી �ુક્ત રહ�શે. ત સમયે તેની જ�રત
પણ નહ� હોય ! સ્વામી બધાંને માટ� સંદ�શ અને ઉદાહરણ�પ૮૫ વષર્�ું દ�ઘર્�વન પસાર કર
જ �ૂ�ા છે . હવે આ કોઈપણ સ્વઆરોિપ, અવરોધ િવના, સવર્ શ�ક્તમ, સં� ૂણર્ ર�તે
પ્રકાશમાં લાવ્યા, આટલી સંભાવના ક� શ�તાઓ હોવા છતાં કોણ ‘ના’ પાડ� શક� છે ?

હ� ! પરમ િપ્રય ભગવાન સત્ય સાં
તમા�ું �ુરા�ય આવે....
...... આ જલ્દ� જ આવે !!
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પ્રાથર્!
સ્નેહ� સાંઈ માઁ !
પ્રેમથી અમે રહ�એ �ુકાર�....
આમ જ થશે જ�ર,
તમા�ુ �ુરા�ય આવે !
�ુણો અમારો પોકાર,
ચરણોમાં કર�એ પોકાર !
સમિપ�ત સવર્સ્વ કર,
તારા બાળ કર� પોકાર ........
ઘનઘોર ઘટાઓ નહ� રોકશે,
દ�ઘર્કાળ �ુધી અ�ણ– �કરણો !
તારા સામ્રા�યમાં ચમકવ–
હવે � ૂરજ પણ બેકરાર !
તાર� � ૂ� ને આરાધના કર�એ,
નવલી ક્ષણોનો હવે �ત�ર
-------------------ઓ પ્ર�ુ ! લઈ લ્યો મારો ,
વ્હ�વા દો તવ �દયે ભ�ક્– સં� ૂણર્તાથી–
ઓ પ્ર�ુ ! ઝાલો મારો હ,
તવ સેવામાં સતત તમારો સાથ દો !
ઓ પ્ર�ુ ! ઝાલો મારા આત્મ,
તમમાં એક�પ થતાં �ુધી......
ઓ પ્ર�ુ ! ઝાલો મારા મન અને િવચા,
તવમાં સં� ૂણર્ લ-લીન થવા !
ઓ પ્ર�ુ ! ઝાલી લો મા�ું સવર,
બનાવો તવ સાધન મને, સતત કરવા તવ કાય�......
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અને �ૂબ જ િવનમ્રતા, સ્વામીના �દવ્ય ચરણકમળોમ
શત શત વંદન – જય સાંઈરામ !!!.......
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બેક કવર પેજ
સત્ય સાંઈબાબા :“મારા શબ્દો કદ� પણ િનષ્ફળ જતાં નથ” સ્વામી�ું રહસ્ય કદ
સમ� શકાય નહ�. સૌથી સા�ું તો એ છે ક� તેમાં આપણે અવગાહન કર�એ, �ૂબી જઈએ. એટ�ું
તો ચો�સ છે � તેમણે ક�ું છે તે થવા�ું જ છે ! એ ચો�સતા હોવાથી બાક��ુ ં બ�ુ ં અસંબધ્ધ
છે . સ્વામીના િવિવધ પ્રવચનો સ્પષ્ટતાથી કહ� છે ક� તેઓ હ� �િતમ અ થયા નથી.
થવના નથી. ફક્ત એ બતાવે છે ક� શ્રી સત્ય સાંઈબાબા તેમના ભૌિતક સ્વ�પે પાછા આવશે
સ્વામીએ તેમના અદ�ૂત ર�તે પાછા આવવા િવષે ઘણાં િવસ્મયભયાર્ સંક�તો આપ્યા છે. વ�,
ક�ટલાક અ�દ્વતીય શા�ોએ �ૂબ જ સ્પષ્ટતાથી બાબાના ફર�થી �ૃશ્યમાન થવા િવષે છ�
જવાય, મગજ કામ ન કર� તેવી આગાહ�ઓ આપેલી છે . એક અિત � ૂછપરછ કરનારની �ટ�
છવાઈ મા�હતીઓને ભેગી કર� એક ખાસ આકારમાં �ૂકવાનો પ્રયત્ન કર�લો છે..
�ુસ્તક�ું �ૂંકમાં વણર્ન
•

સ્વામીના �ુન:આગમન માટ� તેમના શબ્દોમાં �ૂ, ઉક�લ

•

સ્વામી  �ૃથ્વી પરના એમના સમય માટ� સા�ુ � કહ� છે ?

•

િવસ્મય પમાડ� તેવ, �ુદા�ુદા શા�ોમાંથી સ્વામીના ન�કમાં ફર�થી �ૃશ્યમા
થવા આગાહ�ઓ....

•

એક આનંદમય �ુવણર્�ુગનો આપણી સામે ઉદય !....
આ �ુસ્તક માટ� શબ્દો ઓછા જ પડ�. શબ્દાતીત છે ! તેમને માટ� �ું ��ું �ં ક� ક�

જ અશ� નથી. આ અજબગજબની સેવા (�ુસ્તક�પે) માટ� �ડો આભા, ધન્યવાદ !
- ફાધર ચાલ્સર્ ઑગાડ
“સાંઈ ! ધાય �ક�ગડમ” એ મહાન વાંચન છે . લેખક�ુ ં શાંત, મપસર, ખંડન ન કર�
શકાય તે� ું તકર્દ્ધ અને દોષ િવના�ું સંશોધન કર��ું આ નજરા�ું કોઈપણ દોષ�ુક્ત નથી
કોઈ જો તેનાં �તે કાળ�� ૂવર્, આ �ુસ્તકની િવચાર પરંપરાને અ�ુસર� તો કાંઈ �ૂલે ક� ધ્યા
બહાર �ય તે શ� નથી. તેના � � ૂવર્ગ્રહો હોય- જોડ� ક્લેર� અને ટ�ડ ક્લેર�
* આ �ુસ્તક તમે ઓનલાઈનપણ વાંચી શકશો. www.saikingdom.com
�ુજરાતી અ�ુવાદક - મનોરમા વ્યાસ– �ુ.એસ.એ.
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