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અધ્યાત્મિક અનભુતુિની રોિાાંચક યાત્રા : અભીપ્સા 
   

‘અબીપ્વા’ વલળે લાત કયલાની અબીપ્વા ણ તેભાાંથી જ ભી તેન ાં કાયણ ણ છે વર્જકની 
આંતયચેતનાનો અક છતાાં ફલત્તય એલો લશતેો પ્રલાશ. શ્રી અયવલિંદ પ્રત્મેના અધ્માત્ત્ભક ખેંચાણને કાયણે 
શ્રી અયવલિંદકૃત ગ્રાંથો અને વાધકોનો વશલાવ વાંગ્રશન ાં વનવભત્ત ફને છે. વાંગ્રશની પ્રસ્તાલના રખી આનાય શ્રી 
અયવલિંદ વાધક જ્મોવતફેન થાનકીની લાતભાાં લજ દ શોલાની પ્રતીવત આ વાંગ્રશ કયાલે છે.   ‘આ ‘અબીપ્વા’ 
કાવ્મવાંગ્રશ કવલશ્રી દીકબાઈ ાંડ્યાની અધ્માત્ત્ભક અન ભવૂતઓની અછાાંદવ કવલતાઓનો વાંચમ છે. એક યીતે 
જોતાાં એક વાધકની આંતયવાધનાની માત્રા છે. યાંત   આ વાધના અનોખી વાધના છે. ભાત્ર યભાત્ભાના 
વાક્ષાત્કાયની કે બ્રાહ્મી વભાવધભાાં રમ કે ભોક્ષ ાભલાની વાધના નથી. યાંત   આ જગતના દદવ્મ રૂાાંતયની 
વાધના છે. તેથી લૈમક્તતકની વાથે વાથે વભષ્ટિગત વાધના ણ છે. આ વલવળટિ વાધનાની અન ભવૂતઓ અને 
તેભાાં આલતી મ શ્કેરીઓ ફાંને વલવળટિ પ્રકાયનાાં છે. જેન ાં દળશન આ અછાાંદવ કવલતાઓભાાં થામ છે.’ (.ૃ ૧૦) 

વાંગ્રશની શરેીજ કવલતા રો, ‘ વપ્રમ કવલતા, ભાયા જીલનભાાંથી, દયેકે દયેક અસ ાંદય તત્ત્લો નટિ થામ, 
ભાયી ચેતનાભાાંથી વાંઘશ અને દ્વન્દો વલરીન થામ’ કવલ યભતત્ત્લ ાવે એ જ માચે છે કે જીલનની કવલતાને 
વાંઘશ અને દ્વન્દ મ તત સ ાંદય ફને. વનયાભમ અને ળા્વતત ળાાંવતની ખોજભાાં તેની ંદદય ઝશતો જ્મોવત આ 
પ્રફ રારવાને ધક્કો ભાયે છે અને...  

ંદધકાયના ગશન ગશલયભાાં 
કાંઈક શરનચરન થલા રાગય ાં, 
રૂથી અફદ્ધ ચેતનાએ 
રૂ ભાિે સ્શૃા કયી, 
રૂાાંતય ભાડ્ી દેતા ચૈતન્મનો  
મદૃ ર સ્ળશ થમો. 
   (.ૃ ૧૪) 

વર્જકની બીતય વલતી અબીપ્વાને ધફકતી ચેતનાનો મદૃ ર સ્ળશ થતાાં જ બીતયનો ંદધકાય દ ય 
થઈ ઉા પ્રગિાલે છે. નલલ્રવલત થમેરો આ ધયાધાભ વનલાવી ક દયતના અનાંત રૂો વનશાતો ચારે છે. 
અવીભ અને અપાિ ક દયતની આ રીરાના દળશને તેભના ચચતના ડ્ો ખોરી નાખ્મા. શશ, ળોક, કર ણતા જેલી 
નાિયરીરાઓ વાથે તેભન ાં અન વાંધાન જોડ્ામ છે. એક તયપથી આજ સ ધી ંદધકાયને લળ યશરેી ચેતનાની 
મ ક્તતનો આનાંદ છે તો ફીજી ફાજ  કવલની ંદદય પ્રગિેરા દદવ્મજ્મોવતને કાયણે  જગતભાાં વ્માપ્ત જોલા ભતા 
ક ર ો અને ક ત્ત્વતો દ :ખી કયે છે. જીલન અને જગત લચ્ચેના દ્વન્દભાાં કવલ ભાિે ચૈતન્મનો ઝશતો જ્મોવત 
વલધામક ફ ફની યશ ેછે. ઠેય ઠેય વ્માપ્ત યભતત્લને ાભલા ભાિેનો પ્રભાદ, વલધ વલધ કાભનાઓ, ચોતયપ 
થયામેરી માતનાઓ, જ ઠ્ઠાણાઓના વશાયે જીલાત   જીલન, જીલનને અકાે આંફી જત  ાં મતૃ્ય , ‘હ ાં’ કાય કયતો 
અશાંકાય જેલા યશસ્મભમ વલરૂોને આત્ભજ્મોવતના ફે ઓાંગી જામ છે. 
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   એની આવાવના અનાંત રૂોને 
નીયખતો નીયખતો 
એ એકરો ચાલ્મો; 
એની એક જ નજયભાાં 
વઘળાં એકવાથે યખાઈ જત  ાં; 
એની ંદત:સ્ુદયત દ્રષ્ટિભાાંથી  
કશ ાં છિકત  ાં ન શત  ાં; 
કાયણ કે –  
  (.ૃ૧૫) 

કાયણ કે એ દદવ્માત્ભાએ વનજભાાં ધયફામેરી આત્ભળક્તતને વછાણી રીધી છે. આ જગતને ેરે ાયના 
વત્મને ાભલાની અચ શ્રદ્ધા તેની અબીપ્વાભાાં યશરેી છે. ભન ટમને અદયચચત એલો ગ ઢરોક તેભની વાભે 
પ્રગિ થતો જામ છે. પે્રભ, કર ણા જેલી ભાનલહ્રદમની યભોચ્ચ ળક્તતઓ તો લેયઝેય, યવડ્ા, વતારોલ  
ળક્તતઓ, દેશરારવા, છકિ જેલા કલ વત તત્લો તેની આ ઉધ્લશમાત્રાભાાં પ્રત્મક્ષ થતાાં યશ ેછે.  

એ એલા પ્રદેળભાાં જઈ શોંચ્મો શતો, 
જ્માાં ભામાલી ફોનો લવલાિ શતો. 
ચકોય આંખે ત્મા ચાાંતી નજય યાખલી ડ્તી. 
લળીકયણ કયતી આંખો, 
ંદધકાયભાાં િભિભતી. 
લભન કયતી કાનફાંકણીઓએ, 
એના હ્રદમને સ્તબ્ધ ફનાલી દીધ ાં શત  ાં. 
     ( .૨૨) 

કવલ ક્યાયેક વીધી વાદી ળૈરીએ તો ક્યાયેક ગ ઢાથશ વ્મતત કયતા જામ છે. તેની નજય વભક્ષન ાં રક્ષ્મ તો 
છે આ ફધા વનજત્લોથી ઉય ઉઠી યભતત્લની ખોજ. ફવ ફધા અલયોધોને ાય કયી કવલ વનયાંતય પ્રકાળ 
તયપ આલેગ-આલેળથી પે્રયાતી ળક્તતના ફહ વલધ રૂોને જોતા ચારતા જ યહ્ાાં છે. એની આવાવ, ભેરા 
ભભશયાિો અને જાદ ગયીબયી ળક્તતઓએ ઘેયો ઘાલ્મો શતો, ભચરન વાંદેશોની ભવૂભભાાં એ ચારતાાં ચારતાાં 
વલાદઘેમાશ ંદધકાયભાાં પ્રલેળે છે. જ્માાં ંદધકાયની ભોદશનીઓને પ્રત્મક્ષ કયે છે યાંત   તેભાાં જ તેભને પ્રકૃવતના 
રૂાાંતયની ‘ગ પ્તચાલી’ ભી જામ છે અને  

ગશન ંદધકાયના પ્રાણભમ પ્રદેળોભાાંથી વાય થઈ, 
એ આયાંબની ભનોભમ જ્મોવતના પ્રદેળભાાં આવ્મો. 
      (.ૃ૨૯) 

રૌદકક જગતના અન બલો તેના ચચત્તને આંદોચરત કયે છે અને તેને વલધવલધ રૂોન ાં દળશન કયાલે છે. તે 
જ લે છે કે તકશબ દ્ધદ્ધથી વત્મન ાં દળશન ળક્ય નથી. ોતાન ાં વત્લ જ વનાતન છે  

વાંગ્રશના ભોિા બાગના કાવ્મના ંદત ેઆલતી ક્તત ‘એ આગ ચાલ્મો...’ તેના ઘિ વાથ ે લણાઈ 
ગમાની અન ભવૂત કયાલે છે. દદવ્મજ્મોવતના ફે ોતાનો યસ્તો કાંડ્ાયતો આગ લધે છે. યભતત્ત્લને ાભલા 
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ગભે તેલા અલયોધોને ાય કયી આગ લધવ  તેનો ભશાભાંત્ર ફની જામ છે ંદતે એક વભમે વનજાનાંદભાાં રીન 
ફની એલી અન ભ વત સ ધી શોંચે છે જ્માાં... 
    જ્માાં શતી એક વનત્મ વત્મભમી, ‘કેલર’ જ્મોવત, 

જ્માાં શતી એક વનત્મ ચૈતન્મભમી ‘કેલર’ ચેતના, 
જ્માાં શતી એક વનત્મ આનન્દભમી ‘કેલર’ ધાયા, 
     (.ૃ૪૬) 

કવલની શકાયાત્ભકતા અને વનજ વલ્વતાવ તેભની દદવ્મમાત્રા ભાિેન ાં પે્રયકફ છે. જીલનની ઉધ્લશતા તયપની 
આખીમે માત્રાભાાં ક્યાાંમે વલચચરત થતા નથી. કવલને કેલા કેલા લાકપ્રશાયોનો વાભનો કયલો ડ્ે છે.  

‘દદવ્મ ળક્તત ફકલાવ છે.’ 
‘દદવ્મ ચેતનાની લાતો, શાંફગ તતૂ છે,’ 
ભાણવની ભશત્ત્લાકાાંક્ષા જ યભ વત્મ છે.’ 
’ભાણવ ‘કશ ાં નથી’થી ‘કશ ાં નથી’ની વનયથશક ઘિભા છે.’ 
’વલાશઈલર ઓપ ધ દપિેસ્િ જ આ જગતનો એકભાત્ર કાન ન છે.’ 
આલા અવાંખ્મ લાકપ્રશાયો એણે ઝીલ્માાં. 
     (.ૃ૪૭) 

વ્મક્તત ોતે અચ, અડ્ગ શોમ તો કોઈ એલી રૌદકક ળક્તત નથી કે જે તેભના ભાગશભાાં અલયોધ ફની ળકે. 
જગતભાાં વ્માપ્ત પ્રાંચો કવલને અકાલે છે ખયા ણ તેભને વલચચરત કયી ળકતા નથી.  
 વાંગ્રશ આભ તો ઉધ્લશતા તયપની વનજમાત્રાન ાં ફમાન છે. યાંત   જગતના વલશ ભાનલજીલને આ લાત 
સ્ળે છે. ભાનલજીલનની ઘિભા જ એલી ભામાલી અને આબાવી છે કે સ્લફ વલના તેનાથી છુિી જ ન 
ળકામ.  
 આગ જતાાં કેિકેિરીમે ભથાભણને ંદતે કવલને જીલનન ાં યશસ્મ વભજાલતો વનદેળ ભે છે અને અલાજ 
આલે છે કે તાયો આત્ભા તો, જગતની જલાફદાયીઓના કદઠન કામોભાાં, બાગ ડ્ાલલા આવ્મો છે, ભાિે જ.... 
    ત ાં તાર ાં દદવ્મ અજયાભય બાવલ વનભાશણ કય, 

ત ાં મ શ્કેરીઓ અને ભશનેત-ભજ યીઓ વેલ, 
ત ાં તાય દદવ્મ જીલનથી જગતને વશામ કય. 
     (.ૃ૬૧) 

આત્ભફે અને પ્રગિેરા દદવ્મજ્મોવતના વશાયે વાંવાય લચ્ચે યશીને સષૃ્ટિની ભમાશદાઓ ક્સ્લકાયીને થૃ્લી યના 
જીલનકામશને વાથશક અને દદવ્મ ફનાલલાના પ્રમત્નો કયલાની દદવ્મલાણી કવલની ંદદય ચારતા ભશાભાંથનને 
ળાતા અે છે. ચચિંતનાત્ભક ળૈરીએ વનર ણ ાભેર આ અછાાંદવ કાવ્મવાંગ્રશની યચનાઓ બાયેખભ ફન્મા વલના 
ધન્મતાની અન ભ વત કયાલે છે. 
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