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અંતિમ આદેશનરી પ્રસિાવના 
ધાનમમિ્ અભયાસના િરરષ્ઠ અધયાનપ્ા, લીડ્ સ નિશ્વનિદ્ાલય, ય.ુ્ે. દ્ારા

એ્ િ્ત્કમાન લેખ ‘ઇનસાઇડર એનડ આઉટ્ સાઇડર પસસેપિનસ ઑફ શ્ીલ પ્રભપુાદ’ નિષય 
પર સિંટોધન ્ ર્તી િેળા, હુ ંપરંપરા નિષય્ ભક્તટોની નિભભન્ન નિચારધારાઓ નિિ ે્તેમજ 
૧૯૭૭મા ંશ્ીલ પ્રભપુાદના અં્તધયા્કન બાદ ગરુુઓની ભનૂમ્ા પર નયાય ્રિાનટો પ્રયતન 
્ર્તી િટોઉં એવુ ંમને લાગયુ.ં એમ ્તટો વયસક્તગ્ત ગરુુઓના પ્તન ્તેમજ ્તેમના દીક્ારંભ 
ગ્િણ નિષયટો, ગરુુબધંઓુ અને ગરુુબિનેટોન ેથયેલા આઘા્ત અને િટો્ના િમળટોને સલંગન 
્્ટો્્ીના સમય અંગે મને પિલેેથી જ જાણ િ્તી. મેં પણ બીજી વયસક્તઓની જેમ આિા 
રાખી િ્તી ્ે ૧૯૮૦ના અં્તમા ંગરુુ-સધુારણા થ્ી ઇસ્કૉનની આગેિાની અને દીક્ારંભની 
સમસયાઓ ઉ્ેલાઈ જિે. આ લેખ ્તૈયાર ્ર્તી િખ્ેત આ સમસયાઓને ફરી જટો્તા ંમેં 
િ્ત્કમાન પ્રણાલીની ્તરફેણમા ંઅને ્તેના નિરટોધમા ં ્ે્લી્ દલીલટો િાચંી, ્તેમજ ગરુુ 
અને પરંપરાના પ્રશ્ટો નિિે બીજા નિદ્ાનટોના લેખ પણ િાચંયા. આ ચટોક્કસ િજુય એ્ 
જીિ્ંત મદુ્ટો િ્તટો. જન બ્રઝેઝીનનસ્ ‘જન્કલ ઑફ િષૈણિ સટ્ ડીઝ’ ના ભાગ ૫ મા ંઆિ્તા 
અન્ત આધનુન્ લેખ ‘પરંપરા ઇનનસ્્્િૂન’ મા ંઇસ્કૉનના ભાનિ મા્ે એ્ લાય્ અને 
પ્રભાિિાળી આગેિાની પર ભાર આપી આના નિભભન્ન પાસાઓ પર ચચા્ક ્ રે છે. આ ્તમેની 
ફક્ત એ્ નિચારધારા થઈ, પરંત ુએ આંદટોલનમા ંઅને ્તેની બિાર ઉતસાિ જગાડિાના 
આ નિષયના સામરય્કન ેદિા્કિ ેછે.

૧૯૯૬ના અં્તમા ંમને અંન્તમ આદેિ િાચંિા, ્તેના પર મારટો અભભપ્રાય આપિા અને ્તેમા ં
ઉ્ઠાિેલા પ્રશ્ટો પર ચચા્ક ્રિા આમતં્ણ અપાયુ.ં આ િાચં્તા ંમન ે્ટોઈ સિંય રહ્ટો નરિ 
્ે ઇસ્કૉન મા્ે આ અન્ત અગતયનટો મદુ્ટો િ્તટો અને ્ત ેનિિે ઘણા ભક્તટો વયનથ્ત િ્તા. મન ે
એવુ ંલાગયુ ં્ે ્તેમા ંઆધયાતતમ્ અનધકૃન્ત અને ્તેના પ્રસારને લગ્તા, નિષય અને કૃષણના 
પ્રન્તનનનધ ગરુુ િચચેના સબંધં નિિે, અને સેિા-ભસક્તના યટોગય િતેઓુને લગ્તા મિતિના 
બ્રહ્મિાત્રિ્ પ્રશ્ટો ઉ્ઠાિિામા ંઆવયા છે. એ્ બાહ્ વયસક્ત ્તરી્ે હુ ંઆ બાબ્ત ેનયાય 
્રિા ્તદ્ન અસમથ્ક છ ં(અને િ્ત્કમાન આચાય્ક પ્રણાલીના પ્રમાણના નિરટોધમા ંઅિીં રજૂ 
્રાયેલા પરુાિાન ેસરખાિિા અસમથ્ક છ)ં. ્તેમ છ્તા,ં અિીં જે રજૂ ્રિામા ંઆવયુ ંછે 
્તેન ેહુ ંએ્ મુ્ દ્માની દલીલ ્રિાના ગભંીર પ્રયાસ ્તરી્ે ભલામણ ્રિા સક્મ છ ં્ે, 
શ્ીલ પ્રભપુાદે ઋતતિ્ ગરુુઓની પ્રણાલી પ્રસથાનપ્ત ્રી િ્તી જેઓ નિષયટોને ્તેમના િ્તી 
દીક્ારંભ આપે એમ ્તેઓ ઇચછ્તા િ્તા. હુ ંઆિા રાખુ ંછ ં્ે આ ધયાનપિૂ્ક્ િચંાય અને 
વયાપ્રૂપ ેચચા્કય, એ્લા મા્ે નરિ ્ે હુ ં્તેન ુ ંસમથ્કન ્ે નિરટોધ ્રંુ છ,ં પરંત ુએ્લા 
મા્ે ્ે આ જે ્તલસપિશી મદુ્ાઓ ઉ્ઠાિ ેછે ્ત ે્તમામ સ્તરે નિચારણા માગંી લ ે્તેમ છે. આ 
નિષયમા ંદરે્ ભક્તનુ ંસાચુ ંરિ્ત રિલે ુ ંછે.

એમા ં્ટોઈ સિંય નથી ્ે એ્ બાહ્ વયસક્ત ્તરી્ે મારે આિી પ્રસ્તાિના લખિી અયટોગય 
છે, પરંત ુમારટો ઉદે્િ આ આંદટોલન પ્રન્ત મારી આસસક્ત અને બધા ભક્તટો પ્રતય ેમારી 
શભુેચછાઓ છે. 

કીમ નકૉટ, ફેબ્આુરી ૧૯૯૭ 
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પાચંમરી આવતૃતિનુ ંઆમખુ

૧૯૯૬મા ંઅંન્તમ આદેિની પ્રથમ આવનૃતિના મદુ્રણ બાદ એ્ દાય્ટો િી્તી ગયટો. મળૂરૂપ ે
મેં અંન્તમ આદેિનુ ંિણ્કન “ઇસ્કૉનમા ંદીક્ારંભ નિિે શ્ીલ પ્રભપુાદની સચૂનાઓ પર ચચા્ક 
લેખ” ્તરી્ે ્યુું િત ુ.ં જેઓ આ આંદટોલન નિિે જાણે છે ્તેઓ ન્ારી ન િ્ે ્ે આ લેખમા ં
સારા પ્રમાણમા ં“ચચા્ક” થઈ છે, અને આમ આ લેખ આ મદુ્ાને પ્ર્ાિમા ંલાિિાના ્તેના 
ઉદે્શયમા ંસફળ થયુ ંછે. 

ઇસ્કૉન આગેિાનટોને િિ ેનિશ્વાસપિૂ્ક્ એિટો દાિટો ્ રિટો મશુ્ેલ િિ ે્ ે ્તેઓ શ્ીલ પ્રભપુાદ 
દ્ારા સિ-િસ્તાક્રર્ત આ ્ાનનૂી દસ્તાિેજટોથી અજાણ છે જેમા ં્તેમણે સથાનપ્ત ્રેલા 
આધયાતતમ્ આંદટોલનમા ંમખુય દીક્ા ગરુુ ્તરી્ે રિિેાની ્તમેની ઇચછા સપષ્પણ ેજણાિલેી 
છે. આ એ ્ાનનૂી દસ્તાિેજટો છે જે અંન્તમ આદેિ લેખનુ ંગભ્ક રચે છે, અને આ લેખનુ ં
નિ્તરણ િિ ેનિશ્વસ્તરે થઈ રહુ ંછે, અને ્ત ેિરડ્ક િાઈડ િેબ પર ઉપલબધ છે. અંન્તમ 
આદેિનુ ંઅનિુાદ િજુ ઘણી ભાષાઓમા ંબા્ી છે (સપ્ેમબર ૨૦૦૮ સધુીમા,ં અનિુાદ 
આ ભાષાઓમા ંઉપલબધ છેઃ ફે્નચ, સપેનીિ, જમ્કન, રનિયન, ચાઈનીઝ, રિનદી, બગંાળી, 
્ન્નડ, સીઝેચ, ઈ્ાભલયન, િેંગરરયન, બીજી ઘણી ભાષાઓમા ંઅનિુાદ ચાલ ુછે); આમા ં
ઇસ્કૉન આગેિાનટોએ ્તમામ ઇસ્કૉન ્ેનદ્રટોમા ંઆ લેખના નિ્તરણ પર પ્રચછન્ન પ્રન્તબધં 
લગાડી દીધટો છે. આ ્ારણટોસર બિટોળા નિજ્ાપન અિિેાલ અને નિિાદ છ્તા ંઇસ્કૉન 
સલંગન ઘણા સામાનય જનસમિૂન ેઆ લેખ િજુય િાચંિા મળયટો નથી. પરંત ુઇસ્કૉનના 
્ારટોબારી આગેિાનટો અને ગરુુઓ મા્ે ્તટો આધયાતતમ્ દીક્ારંભ નિિ ેશ્ીલ પ્રભપુાદના આ 
આદેિની અજ્ાન્તા િિ ે્ટોઈ બિાનુ ંનથી. અંન્તમ આદેિના પરરચયમા ંઅમે જણાવયુ ં્ેઃ

“અમને લાગે છે કે આપ્ણા સસંથાપક-આચા ્્વના સરીધા આદેશનુ ંકોઈ જા્ણરીજોઈને અનાદર 
કરત ુ ંહો્ અથવા િરીજાને અનાદર કરવા કાર્ણભિૂ હો્ એવરી શક્યિા ખિૂ ઓછી છે.”

અંન્તમ આદેિ પ્રતયે જી.બી.સી.ના ં ઉડાઉ જિાબ, મ ૂઝંિણ, રિંસ્ દબાણ અને ચટોખખી 
અપ્રામાભણ્્તાન ેધયાનમા ંલે્તા ંઆ ઉપરટોક્ત િાક્યન ેિિ ે્દાચ ફેરબદલ ્રિાની જરૂર 
જણાય.

ઇસકકૉન પનુઃચેિન આંદોલન (આઇ.આર.એમ.) નામે િિ ેએ્ નિશ્વસ્તરીય સગં્ઠન છે 
જેની પાસે ્તેના આધારભ્ૂત ્તરી્ે અંન્તમ આદેિ છે, અને ્તેની સથાપના સનિિેષ અંન્તમ 
આદેિમા ંઆપેલા નનષ્ષષોના પ્રચાર િતે ુથઈ છે. આ જ લેખ્ દ્ારા લખાયેલા ૧૦૦ થી િધ ુ
લેખટો ધરાિ્તી િેબસાઈ્ છે (www.iskconirm.com) અને ્ત ેBack To Prabhupada 
નામે એ્ નત્માનસ્ રંગીન સામનય્ પ્ર્ાનિ્ત ્રે છે જેનુ ં નિ્તરણ નિશ્વસ્તરે િજારટોની 
સખંયામા ંનિના મરૂય ે્ રિામા ંઆિ ેછે. ઘણા ંમદુ્રણ લેખટો અને બી.બી.સી.મા ં્ ટોલમટો સરિ્ત 
આઇ.આર.એમ.ની પ્રવનૃતિઓનુ ંનિજ્ાપન નિશ્વસ્તરે થયુ ંછે. ઇન્રનેિનલ ્લર્્ સટ્ ડીઝ 
ઍસટોનસયેિન, સેસનરુ અને અમેરર્ન ઍ્ેડમી ઑફ રેભલજીયન જેિી મટો્ી િૈક્ભણ્ 
પરરષદટોમા ંપણ આઇ.આર.એમ.એ િકતતૃિ પ્રસત્ુત ્યુું છે. આ ઉપરા્ંત, અંન્તમ આદેિના 
લેખ્નુ ંપ્ર્ાિન ્ટોલભંબયા યનુનિનસમિ્ી પ્રેસ, ફમા્ક ્ે.એલ.એમ., ્લન્નમ ઇન્રનેિનલ 
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પબબલનિંગ અને ફકૅસ ઑન ફાઇલ જેિા નિનિધ સસં્ાર અને િૈક્ભણ્ પ્ર્ાિનટો દ્ારા થયુ ં
છે. આ માધયમટો મારફ્ત આઇ.આર.એમ.ન ે નિદ્ાન સમાજ દ્ારા ઇસ્કૉનમા ંસધુારણાનટો 
આદરણીય અિાજ ્તરી્ે નિસત્ૃત આિ્ાય્ક મળયુ ંછે. આઇ.આર.એમ.ની િરૂઆ્તથી જ 
અભખલ નિશ્વમા ંિધ્તી સખંયામા ંઇસ્કૉન ્ેનદ્રટો અને ભક્તટોએ અંન્તમ આદેિના નનષ્ષષોને 
આિ્ાયા્ક છે.

ઇસકકૉન પનુઃચેિન આંદોલન (આઇ.આર.એમ.) તવશે પછૂા્ેલા સામાન્ પ્રશોઃ

(૧) આઇ.આર.એમ. શુ ંછે?

આઇ.આર.એમ. એ નિશ્વસ્તરે ઇસ્કૉન ભક્તટોનુ ંમડંળ છે જેઓ ઇસ્કૉનને ્તેના સસંથાપ્ - 
શ્ીલ પ્રભપુાદની નનદદે નિ્ાઓ અનરુૂપ ફરી ચે્તનિતં ુજટોિા માગેં છે.

(૨) આઇ.આર.એમ.ના અકસિ્વનુ ંકાર્ણ શુ ંછે?

૧૪ નિેમબર ૧૯૭૭મા ંઇસ્કૉન સસંથાપ્ આચાય્ક શ્ીલ પ્રભપુાદના િારીરર્ પ્રસથાનના 
સમય્ાળથી ઇસ્કૉનની આધયાતતમ્ શદુ્ધ્તા અને ્તેની જન પ્રન્તષ્ઠા ભારે નાિ પામી છે. 
નિશ્વન ેઆપેલી એ્ મિાન ભે્ ્તરી્ે ૧૯૬૬મા ંશ્ીલ પ્રભપુાદે એ્લા િાથ ેઇસ્કૉનની 
સથાપના ્રી, અને જયારે ્તેઓ ગયા ્ત ેસમય ેઇસ્કૉન એ્ નિસ્તરણ પામત ુ ંગન્ત બળ 
િત ુ;ં માનિ્તા મા્ે એ્ દીિાદાડંી સમાન િત ુ.ં દુભા્કગયિિ આજે ્ત ેનિખરંડ્ત થઈ રહુ ં
છે, અને આ િ્ી્્ત મ ે૨૦૦૦ની સાલમા ં્ત ેસમયના જી.બી.સી. અધયક્ રિીનદ્ર-સિરૂપ 
દાસના એ્ ્ાચંણમા ંસિી્ારિામા ંઆિી:

“આથરી પ્રશ છેઃ િો પછી આપ્ેણ શુ ંકરવુ?ં આપ્ેણ આપ્ણા ધ્વુરીભિૂ અને તવખરંડિ થિા 
સમાજ સાથે કેવરી રીિે વ્વહાર કરવો?”

આ અધટોગન્તનુ ં્ ારણ શ્ીલ પ્રભપુાદે આપલેી સચૂનાઓ અન ેધારાધટોરણટોમા ંથયલેા ંનિનિધ 
નિચલનટો છે, જેમા ંમખુય બાબ્ત છે ્તેમન ેઇસ્કૉનના મખુય દીક્ા ગરુુમાથંી િ્ાિિામા ં
આવયા. ઇસ્કૉન મા્ે આખરી સતિા અને દીક્ા ગરુુ ્તરી્ે ્તેમની ભનૂમ્ાથી િરૂ ્રી શ્ીલ 
પ્રભપુાદે આપેલા ં્તમામ સચૂનટો અને ધારાધટોરણટો ફરી લાગ ુપાડી ઇસ્કૉન પનુઃચે્તન 
આંદટોલન ઇસ્કૉનને ્તેની જૂની ્ીન્તમિ, શદુ્ધ્તા ્તથા આધયાતતમ્ નિચારધારા સબંનંધ્ત 
પનિત્્તામા ંપનુઃસથાનપ્ત ્રિા ઇચછે છે. આઇ.આર.એમ.નુ ંસથાન ‘અંન્તમ આદેિ’ અને 
‘નટો ચેનજ ઈન ઇસ્કૉન પેરારડમ’ જેિા લેખટોમા ંરજૂ ્રિામા ંઆવયુ ં છે. આ બનં્ન ેલેખટો 
અમારી િેબસાઈ્ઃ www.iskconirm.com પર પણ ઉપલબધ છે.

(૩) શુ ંઆઇ.આર.એમ. ઇસકકૉનથરી અલગ છે?

આ એ્ આંદટોલનની અંદર આંદટોલન છે, ્ત ેઇસ્કૉનને સધુારિા અને ્તેન ેફરી ચે્તનિતં ુ
્રિા ઇચછ્તા ઇસ્કૉન સભયટોથી રચાયેલુ ંછે.

(૪) શુ ંઆઇ.આર.એમ.નો હતે ુએક નવુ ંઆંદોલન શરૂ કરવાનો છે?

ના. ્તેનટો િતે ુમળૂ ઇસ્કૉનનુ ંપનુઃસથાપન ્રિાનટો છે જે શ્ીલ પ્રભપુાદ આપણન ેસોંપી 
ગયા િ્તા. આમ થ્તા ંજ આઇ.આર.એમ. બરખાસ્ત થિ.ે
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(૫)  મખુ્ દીક્ા ગરુુ િરીકે શ્રીલ પ્રભપુાદના પનુઃસથાપનથરી શુ ંફેર પડે?

પ્રથમ, આધયાતતમ્ જીિનનટો મખુય નસદ્ધા્ંત છે ્ે આપણે ફક્ત ગરુુના આદેિટોનુ ંયટોગય 
રી્તે પાલન ્રીન ેજ પ્રગન્ત સાધી િ્ીએ. જટો ગરુુ દૂધ માગેં અને આપણે ્તેમન ેપાણી 
આપીએ ્તટો ્તેઓ ્ઈ રી્તે પ્રસન્ન થાય? અને જટો ગરુુ પ્રસન્ન ન થાય ્તટો આપણે ભગિાન 
શ્ીકૃષણની સનમખુ ્ઈ રી્તે જઈ િ્ીએ? 

લગભગ ત્ણ દાય્ાઓથી ઇસ્કૉન શ્ીલ પ્રભપુાદના આદેિટો અનસુાર ્ાય્કર્ત નથી. 
જયારથી શ્ીલ પ્રભપુાદ આપણન ેછટોડી િારીરર્ રી્ેત જ્તા રહ્ા તયારથી આપણે ્તેમન ે
્તમેની ઋતતિ્ પ્રન્તનનનધતિ પ્રણાલી મારફ્ત ્ ટોઈ પણ વયસક્તનુ ંદીક્ારંભ ્ રિા દીધુ ંનથી. 
સસંથામા ંદીક્ારંભ ચાલ ુરાખિા ્તેમણે અનધકૃ્ત ્રેલી આ એ્માત્ દીક્ારંભ પ્રણાલી છે. 
જટો ઇસ્કૉન સભયટો ્તેમના આદેિટોનુ ંઅનસુરણ ્રિાનુ ંફરી િરૂ ્રે ્તટો સિાભાનિ્ રી્તે 
્તેઓ ભગિાન શ્ીકૃષણન ેપ્રસન્ન ્રી િ્ે, અને ્તેનાથી બધી આધયાતતમ્ સફળ્તાઓ 
ફળે. ્તદ્ ઉપરા્ંત, શ્ીલ પ્રભપુાદના નિષયટો ્તરી્ે દરે્નટો સીધટો-સમાન સબંધં િટોિા સાથ ે
નિભાગી્રણની િક્ય્તા રિ્ેતી નથી. લગભગ ત્ીસ િષષોમા ંપ્રથમ િાર દરે્ જણ એ્ 
સમાન ધયેય િતે ુ– શ્ીલ પ્રભપુાદ અને શ્ીકૃષણની સેિા અને ગણુગાન – ્ ાય્કર્ત રિિેાની 
સાથ ે્તેઓમા ંસયંકુ્ત ભાિ રિિેે. ઘણા ઇસ્કૉન “ગરુુઓ” સ્ળૂ પાપભરી પ્રવનૃતિઓનટો ભટોગ 
બનયા છે; અને જયારે ્તેઓ સસંથા છટોડી જ્તા રિ ેછે તયારે ્તેઓ ્તેમની સાથ ેઘણી િાર 
્રટોડટો ડકૉલર અને ્તેમના ઘણા નિષયટોન ેપણ લે્તા જાય છે. શ્દ્ધા, સપંનતિ અને વયસક્તઓનુ ં
આ સદં્તર નુ્ સાન બધં થિ ે્ેમ ્ે શ્દ્ધા ્ેિળ શ્ીલ પ્રભપુાદમા ંસસથ્ત િિ,ે દટોષપાત્ 
િૈ્ નરપ્ટોમા ંનરિ.  પૈસટો જે િાલ ્તમેના નિષયટો પાસથેી દભક્ણારૂપે (પસૈાની ભે્ ) ૮૦ જે્લા 
“ગરુુઓ” ના ભખસસામા ંજાય છે ્તેન ેબદલે મરંદરટોને સિસથ અને મજબ્ૂત બનાિિામા ંજિ.ે

(૬) ક્ા કાર્ણસર આઇ.આર.એમ. આટલુ ંતનત્ચિંિ છે કે િેમનુ ંસથાન સાચુ ંછે અને જી.િરી.
સરી.નુ ંસથાન ખોટંુ છે?

આઇ.આર.એમ.ન ેપટો્તાનુ ંસથાન સાચુ ંલાગે છે ્ ેમ ્ ે આ સમગ્ આંદટોલનને જાિરે થયેલા 
િસ્તાક્રર્ત ્ાનનૂી દસ્તાિેજટો પર આધારર્ત છે. જયારે જી.બી.સી.એ સપંણૂ્ક નિરટોધાભાસી 
િટોય એિા ઓછામા ંઓછા ત્ણ સતિા્ીય સથાન લેખટો રજૂ ્યા્ક છે (જેમાનં ુ ંએ્ેય ્ાનનૂી 
દસ્તાિેજ પર આધારર્ત નથી) અને આથી ્ત્ની્ી રી્ેત જી.બી.સી. પાસે ્ટોઈ સથાન 
નથી, સાચા સથાનની ્તટો િા્ત જ જિા દટો. આપણે જણાિવુ ંજટોઈએ ્ે જી.બી.સી.ના આ 
નિનિધ લેખટો અંદરટો-અંદર નિરટોધાભાસી િટોિા ઉપરા્ંત પ્રસગંટોપાતિ સિ-નિરટોધાભાસી પણ 
છે. દાખલા ્તરી્ે, જટો આપણે ્ેિળ એ્ સરળ પ્રશ્ પણ લઈએ ્ે ક્યારે શ્ીલ પ્રભપુાદે 
ઇસ્કૉનમા ંદીક્ા ગરુુ ્તરી્ે ્તેમનુ ંસથાન બદલિા અનધકૃન્ત આપી, ્તટો આપણન ેનનમન 
ત્ણ સતિા્ીય જી.બી.સી. લેખટોમા ંનીચે પ્રમાણે ઉતિર મળે છેઃ

(અ) મારા આદેશથરી સમજાયુ ં(જી.િરી.સરી., ૧૯૯૫): જે સમય ેશ્ીલ પ્રભપુાદે ભક્તટોન ે્તમેના 
િ્તી ્ાય્કર્ત રિિેાનટો આદેિ આપયટો ્ત ેજ સમયે ્તેમણે ગરુુઓ મા્ેનટો આદેિ આપયટો 
િ્તટો, અને આ ૭ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રટોજ બનયુ ંિત ુ ં(ઇસ્કૉનમા ંગરુુઓ અને દીક્ારંભ, જી.બી.
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સી. ૧૯૯૫, પષૃ્ઠ ૨૮).

(િ) મારા તશષ્ના તશષ્ (એચ.એચ. ઉમાપતિ સવામરી, ૧૯૯૭): ૨૮ મે ૧૯૭૭ના રટોજ 
અભગયાર દીક્ા ગરુુઓ નક્કી થઈ ગયા િ્તા ્ ેમ ્ ે “ઋતતિ્” નટો અથ્ક “્ાય્ક્ારી આચાય્ક” 
થાય, અને ્તેનટો મ્તલબ “દીક્ા ગરુુ” થાય.

(ક) પ્રભપુાદનો આદેશ (િદ્રીનારા્્ણ દાસ, ૧૯૯૮): ૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રટોજ અભગયાર 
જણ પણૂ્ક રી્ેત ગરુુઓ ્તરી્ે ્ાય્કર્ત િ્તા, પરંત ુ્તેઓ શ્ીલ પ્રભપુાદની િાજરીમા ં્ેિળ 
નિષ્ાચારનુ ંપાલન ્રી રહ્ા િ્તા.

ઉપર આપણે જટોઈએ છીએ ્ે ક્યારે શ્ીલ પ્રભપુાદે ્તેમનુ ંસથાન બદલિા મજૂંરી આપી ્ત ે
નિિ ેજી.બી.સી.એ ત્ણ જુદી જુદી ્તારીખટો આપી છે. (અ) બગીચામા ંથયેલા િા્તા્કલાપના 
સદંભ્કમા ંછે, (બ) શ્ીલ પ્રભપુાદ અને ્તેમના િરરષ્ઠ નિષયટો િચચે થયેલી બે્ઠ્ના સદંભ્કમા ં
છે, જયારે (્) દીક્ારંભ નિષય્ િસ્તાક્રર્ત નનદદે નિ્ાના સદંભ્કમા ંછે, જેના પરથી આ 
પસુ્ત્નુ ંિીષ્ક્ અપાયુ.ં આમ, ્તમામ જી.બી.સી. સથાન લેખ ્તદ્ન અલગ જ િા્તા્ક ્રે 
છે. આ મદુ્ાને િધ ુખરાબ બનાિિાઃ

ફેબ્આુરી ૨૦૦૪મા ંમા્ાપરુ ખાિે િેમનરી વાતરમિક સભામા ંજી.િરી.સરી.એ “મારા આદેશથરી 
સમજાયુ”ં લેખમા ં “જૂઠા્ણા”ં હિા ંઅને િે “પ્ૂણ્વપ્ેણ પ્રામાબ્ણક નથરી” એવુ ંખાનગરીમા ં
સવરીકારી આ લેખ સતિાકી્ રીિે પાછો ખેંચરી લરીધો. આ એ જ લેખ હિો જેને પડકારવા 
મળૂરૂપે અંતિમ આદેશ રજૂ કરાયુ ંહત ુ ં(કપૃા કરી જુઓ પરરચ્, પષૃઠ xi) અને આ લેખ 
આટલરી શરમજનક રીિે હવે પાછો ખેંચરી લરીધો છે એ હકીકિ આઇ.આર.એમ.ના સથાનને 
વધ ુમજબિૂ િનાવરી શકે.

ક્યારે ઉતિરાનધ્ારી દીક્ા ગરુુઓ અનધકૃ્ત ્રાયા ્ત ે નિિે જી.બી.સી. ્તદ્ન સપષ્પણે 
મ ૂઝંિણમા ંછે. આઇ.આર.એમ. દલીલ ્રે છે ્ે આ ્ાળી ન િ્ાય ્ેમ ્ે શ્ીલ પ્રભપુાદે 
ક્યારેય ્ટોઈ દીક્ા ગરુુઓ બનાવયા ન િ્તા, ્તેમણે ્ેિળ ઋતતિ્ટોનુ ંનનમા્કણ ્યુું િત ુ;ં અને 
આ જ ઋતતિ્ પ્રણાલી િ્તી જેન ેરદ ્રિાના ્ટોઈ આદેિ િગર ચાલ ુરાખી ્તેઓ જ્તા 
રહ્ા. આ આધારે અમે દલીલ ્રીએ છીએ ્ે જી.બી.સી.એ પ્રથમ એ્ સથાન નક્કી ્રવુ ં
અને તયાર બાદ જ અમે ્તેની પ્રમાણ્તા ્તપાસિા સક્મ િટોઈશુ.ં 

દુઃખની િા્ત એ છે ્ ે આજ રદન સધુી જે ્ ટોઈ વયસક્ત જી.બી.સી.ના નિસગં્ત પરુાિાની ગધં 
પ્રતય ેિં્ ા ્રે છે ્તેમન ેસસંથામાથંી ક્રૂર્તાપિૂ્ક્ ખદેડી મ ૂ્ િામા ંઆિ ેછે. 

કૃષણ્ા્ંત
સપ્ેમબર, ૨૦૦૮

નિના મરૂય ેઅમારંુ સામનય્ મેળિિા સરિ્ત જટો ્તમન ેઆઇ.આર.એમ. નિિ ેિધ ુજાણ્ારી 
મેળિિી િટોય અથિા અંન્તમ આદેિમા ંઆપેલી મારિ્તી નિષય્ પ્રશ્ટો પછૂિા િટોય ્તટો 
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પરરચ્

શ્ીલ પ્રભપુાદ આં્તરરાષટ્ીય કૃષણભાિનામ્ૃત સઘંમા ં(ઇસ્કૉન) દીક્ારંભ ્ઈ રી્તે ચાલ ુ
રાખિા ઇચછ્તા િ્તા ્ત ે નિિ ે્તેમણે િિીિ્ી મડંળ આયટોગને (“જી.બી.સી.”) આપેલા 
આદેિટોન ેરજૂ ્ રિાનટો પ્રયાસ આ પસુ્ત્મા ંથયટો છે. િરરષ્ઠ ઇસ્કૉન ભક્તટો દ્ારા આ નિષય 
પર પ્ર્ાનિ્ત ઘણા લેખટો અમે સદંભ્કમા ંલઈશુ,ં છ્તા ંસદંભ્કના મખુય મદુ્ાઓ દીક્ારંભ 
નિષય્ જી.બી.સી.ની િાલની સતિા્ીય પસુ્ત્ “ઇસ્કૉનમા ંગરુુઓ અને દીક્ારંભ” (િિેથી 
“જી.આઈ.આઈ.” ્તરી્ે ઉરલેખીશુ)ં અને જી.બી.સી. લેખ “મારા આદેિ િ્ેઠળ સમજાયુ”ં 
માથંી લઈશુ ંજેનટો ઉરલેખ “ઇસ્કૉનના ્ાયદાઓ” નિભાગ ૧.૧ મા ં્રિામા ંઆવયટો છેઃ

“જી.િરી.સરી. આ ‘મારા આદેશ હઠેળ સમજાયુ’ં  લેખ માન્ રાખે છે જે શ્રી શ્રીમદ્ ના 
પ્રસથાન િાદ પરંપરા ચાલ ુરાખવાનરી શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા તવશે અંતિમ તસદ્ધાિંને 
ઇસકકૉન તન્મ િરીકે પ્રસથાતપિ કરે છે. [જુઓ તવભાગ ૨: આ તવભાગમા ંજી.િરી.
સરી. સથાન લેખો.]” (જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૧)

જી.આઈ.આઈ.મા ંજી.બી.સી.ના સપષ્ લેભખ્ત ઇરાદાઓ છે ્ ે ગરુુઓ, નિષયટો અને ગરુુ-્તતિ 
સબંનંધ્ત ઇસ્કૉનના ્ ાયદાઓ અન ેનનયમટોમાથંી નિરટોધાભાસ અન ેનિસગં્ત્તાઓ દૂર થાય, 
અન ેઆમ એ્ અંન્તમ નસદ્ધા્ંત (રફલસફૂી્લ નનષ્ષ્ક) પ્રસથાનપ્ત થાય. આપણ ેનનખાલસપણે 
પ્રાથ્કના ્રીએ ્ે આ લેખ આ ધયેયટોન ેઅનરુૂપ િટોય.

િધ ુસસુગં્ત્તા અને આધયાતતમ્ નિચારધારાની પનિત્્તાના રિ્તમા ંઅમને લાગે છે ્ે 
જી.આઈ.આઈ.મા ંિજુય એ્ ્ે બ ેખામીઓ રિી ગઈ છે જેન ેજી.આઈ.આઈ.મા ંસપંણૂ્ક રી્તે 
સબંટોધિામા ંઆિી નથી અને જે િધ ુ્તપાસ અને ચચા્કમા ંઉપયટોગી નીિડી િ્ે. ભલે આ 
ખામીઓ સામે ઉ્ેઠલા ્ે્લા્ મદુ્ાઓ ્તદ્ન ધરમળૂ લાગ્તા િટોય, ્ત ેસાથ ેવયિિાર ્રિટો 
દુઃખદ પણ િટોય, પરંત ુઅમને લાગે છે ્ે િિ ે્તેનટો ઉ્ેલ લાિિાથી ભનિષયમા ંથનાર 
ગ ૂચંિણ અને સભંનિ્ત નિચલન મિદ્ અંિ ેઘ્ી િ્ે. આ ્ંઈ અપિૂ્ક નથી ્ે ઇસ્કૉનમા ં
ગરુુ પ્રણાલીઓ ્તદ્ન ધરમળૂ પરીક્ણ િ્ેઠળ આિી છે. ભ્ૂત્ાળમા ંપ્ર્તી્ટો િ્ાિિામા ં
આવયા,ં સમારંભટો રટો્િામા ંઆવયા અને નિચારધારા બદલિામા ંઆિી – આ બધુ ંિધ ુ
પડ્તા લાબંા નિક્ેપ િગર.

આમ જટોઈએ ્તટો ઇસ્કૉન એ નનઃસદેંિ આ ગ્િ પર એ્ અન્ત અગતયની સસંથા છે. આથી 
એ અન્ત આિશય્ છે ્ે ્તેના પર સ્ત્ત નનરીક્ણ રાખિામા ંઆિ ે્ે આપણા સસંથાપ્-
આચાય્કએ આપલેા રફલસફૂી્લ અન ેવયિસથાપન પરરબળટોથી ્ત ેજરાય નિચભલ્ત ન થાય. 
શ્ીલ પ્રભપુાદે ભારપિૂ્ક્ ્હુ ંિત ુ ં્ે આપણે ્િટો ફેરફાર ્રિટો નરિ, ્શુ ંઉપજાિવુ ંનરિ 
્ે ખટો્ી અ્્ળ ્રિી નરિ, અને ્તેમણે ખબૂ ્ાળજી અને ખ્ંત્તાથી જે પ્રસથાનપ્ત ્યુું 
છે ્તેન ેજ ્ેિળ આગળ ધપાિવુ.ં શ્ીલ પ્રભપુાદના નમિનને આપણે ્ેિી રી્તે આગળ 
ધપાિીએ છીએ ્તેની ઝીણિ્ ચ્ાસણી મા્ે આ ્તેમના સિુણ્ક જય્ંતી િષ્ક (૧૯૯૬) ્ ર્તા ં
િધ ુસારટો સમય ્યટો િટોય?

અમને પરૂ્તી ખા્તરી છે ્ે ઇસ્કૉનમા ંિ્ત્કમાન ગરુુ પ્રણાલીને શ્ીલ પ્રભપુાદની અંન્તમ 
xi



xii અંતિમ આદેશ

િસ્તાક્રર્ત નનદદે નિ્ા પ્રમાણે, ૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રોજ જાિરે થયેલા દીક્ારંભ નિષય્ 
્તેમના અંન્તમ આદેિ અનસુાર સસુગં્ત ્રિી આિશય્ છે (કૃપા ્રી જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦૯). 
લટો્ટો ઘણી િખ્ત બીજા પત્ટો ્ે નિક્ાઓ ્ર્તા ંઆ પત્ પર મ ૂ્ ાયેલા ભાર નિિ ેપ્રશ્ટો ્રે 
છે. અમારા બચાિમા ંઅમે ્ેિળ આ સિ્તઃનસદ્ધ નિધાનનુ ંપનુરાિ્ત્કન ્રીશુ ંજેનટો પ્રયટોગ 
જી.બી.સી. સિય ંજી.આઈ.આઈ. પસુ્ત્મા ં્રે છે.

“િક્વ -તવિક્વમા,ં આગામરી તવધાનો પવૂ્વ તવધાનો કરિા ંમહ્વના ંહો્ છે.” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૨૫)

૯ જુલાઈ પત્ ખરેખર ઇસ્કૉનમા ંસમગ્ આંદટોલનને સબંટોનધ્ત દીક્ારંભ નિષય્ અંન્તમ 
આદેિ િટોિાથી આ પત્ ્ત ેજ રી્ત ેપ્રયટોગમા ંલિેાિટો જટોઈએ. એવુ ંદિા્કિીશુ ં્ ે આ આદેિનટો 
સપંણૂ્ક સિી્ાર અને અમલ ્ટોઈ પણ રી્ેત શ્ીલ પ્રભપુાદની નિક્ાઓથી નિરુદ્ધ નથી.

્ાિાદાિામા ંઅમને ્ ટોઈ રસ નથી, નથી અમને ્ ટોઈની વયસક્તગ્ત આધયાતતમ્ મશુ્ેલીઓ 
પર ્ાદિ ઉછાળિાની ઇચછા. જે થઈ ગયુ ં્ત ેથઈ ગયુ.ં આપણે ભ્ૂત્ાળમા ંથયેલી ભલૂટો 
પરથી િીખી િ્ીએ છીએ, પરંત ુભ્ૂત્ાળમા ંથયેલા ં્ૌભાડંટો પર િધ ુનિચારિા ્ર્તા ં
આપણે પનુઃએ્્તા અને ક્માનટો િ્ારાતમ્ ભાનિ માગ્ક મટો્ળટો ્રિા મદદ ્રીએ. જયા ં
સધુી લેખ્ને ખયાલ છે, ઇસ્કૉનમા ંસૌથી િધ ુભક્તટો પરૂી નનખાલસ્તાથી શ્ીલ પ્રભપુાદને 
પ્રસન્ન ્ રિાનટો પ્રયાસ ્ રે છે; અમને લાગે છે કે આપ્ણા સસંથાપક-આચા ્્વના સરીધા આદેશનુ ં
કોઈ જા્ણરીજોઈને અનાદર કરત ુ ંહો્ અથવા િરીજાને અનાદર કરવા કાર્ણભિૂ હો્ એવરી 
શક્યિા ખિૂ ઓછી છે. ્તેમ છ્તા,ં ્ટોઈ્ રી્ેત એવુ ંલાગે છે ્ે પાછલા ંઓગણીસ િષષોમા ં
જ્ાનમીમાસંા અને વયિસથાપન નિષય્ ્ે્લાં્  નિચલનટોએ જન ઇસ્કૉન વયિિારમા ં
પ્રિેિ ્યષો છે. આ નિચલનટો અને ભલૂટોને ઓળખી બ્તાિી અમે પ્રાથ્કના ્રીએ છીએ ્ે 
શ્ીકૃષણ અને શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રન્ત આપણી સેિા-ભસક્તમા ંનડ્તર ભબનજરૂરી અિરટોધટોને 
દૂર ્રિામા ંમદદરૂપ થઈએ.

આ પસુ્ત્મા ંઆપણે એ્ પરુાિા ્તરી્ે સિય ંશ્ીલ પ્રભપુાદ દ્ારા આપિામા ંઆિેલા 
િસ્તાક્રર્ત દસ્તાિેજ અને િા્તા્કલાપની પ્રન્તભલનપઓ રજૂ ્રીશુ,ં જેન ેજી.બી.સી. પણ 
પ્રમાભણ્ત ગણી સિી્ારે છે. તયાર બાદ આપણે આ પ્રમાણટોના ં નિષય ્તથા સદંભ્કનટો 
ધયાનપિૂ્ક્ અભયાસ ્રીશુ,ં અને જટોઈશુ ં ્ે શુ ં ્તેને િબદિઃ સમજવુ ં ્ે પછી બીજી 
ફેરફારજન્ સચૂનાઓ પણ છે જે આધારે આ પ્રમાણટોના ંઅથ્ક ્ે પ્રયટોભગ્તા િક્યઅંિ ે
બદલાય િ્ે. આ પરુાિાના સબંધંમા ંઉ્ેઠલા રફલસફૂી્લ મદુ્ાઓની પણ આપણે ચચા્ક 
્રીશુ,ં ્તથા દીક્ારંભ નિષય્ ૯ જુલાઈ નીન્ત દસ્તાિેજના સીધા સિી્ારની નિરુદ્ધ ઉ્ેઠલા 
જન-સામાનય િાધંાઓના ઉતિરટો આપીશુ.ં અને અં્તે આપણે જટોઈશુ ં્ે ૯ જુલાઈ આદેિમા ં
જણાિલેી “્ાય્્ક ારી આચાય્ક-પ્રણાલી” નજીિા વયિધાન સાથ ે્ ઈ રી્ત ેલાગ ુપાડી િ્ાય.
અમે અમારી ્તમામ દલીલટો શ્ીલ પ્રભપુાદના ંપસુ્ત્ટો, પત્ટો, પ્રિચનટો અને િા્તા્કલાપમા ં
આપલેી રફલસફૂી અન ેઆદેિટોને આધીન રાખીશુ.ં અમ ેનમ્રભાિ ે્તમામ િષૈણિગણની કૃપા 
અચ્કના ્રીએ છીએ ્ે અમારાથી ્ટોઈનુ ંપણ અપમાન થાય નરિ, અને શ્ી શ્ીમદ્  એ.સી. 
ભસક્તિેદા્ંત સિામી શ્ીલ પ્રભપુાદના પ્રાણમલૂ્ નમિનને ્ ટોઈ પણ રી્તે ક્ન્ત પિોંચ ેનરિ.



૧Introduction

પરુાવા

જે વ્યક્તિ શ્રીલ પ્રભપુાદને જાણતિરી હતિરી તિેમણે ઘણરી વાર તિેમના ચરીવટભ્યાયા સવભાવનરી 
નોંધ લરીધરી હશ.ે તિેમનરી સેવા-ભક્તિનરી દરેક વવગતિ ખબૂ ચો્્સાઈપવૂયાક ધ્યાનથરી વનહાળવરી 
એ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી એક અલગ વવશેષતિા હતિરી; અને જેમણે નજદીકથરી તિેમનરી સેવા 
કરી છે તિેઓ માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ ભગવાન શ્રીકૃષણ પ્રવતિ તિેમના ઊંડા પ્રેમ અને ભક્તિના 
સચોટ ઉદાહરણ હતિા. તિેમનુ ંસમગ્ર જીવન તિેમના આધ્યાત્મક ગરુુ શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના 
આદેશ પાલનમા ંઅવપપિતિ હત ુ,ં આ કા્યયામા ંતિેઓ ખબૂ સચેતિ હતિા. તિેમણે ભાગ્યભરોસ ેકશુ ં
છોડ્ુ ંન હત ુ,ં ઇસકકૉન પ્રસથાવપતિ કરવાના તિેમના પ્ર્ય્નોમા ંતિેઓ હમંેશા ંતિેમના વશષ્યોને 
માગયાદશયાન આપતિા, ભલૂ સધુારતિા તિથા વશક્ા કરતિા હતિા. તિેમના માટે તિેમનુ ંવમશન જ 
તિેમનો આ્મા અને જીવન હત ુ.ં

ચો્્સ આ વાતિ સપંણૂયાપણે શ્રીલ પ્રભપુાદના સવભાવ બહારનરી હશ ેકે તિેમણે તિેમનરી હ્રદ્યવપ્ર્ય 
સસંથામા ંભાવવ-દીક્ારંભ જેવા અવતિ અગ્્યના મદુ્ાને આમ અવનણાયા્યક, અવનવચિતિતિા અથવા 
વાદ-વવવાદમા ંકે અટકળ માટે છોડી દીધો હો્ય. તિેમના પોતિાના આધ્યાત્મક ગરુુના વમશનનુ ં
શુ ંથયુ ંતિ ેધ્યાનમા ંલેતિા ંઆવુ ંખાસ કરીન ેછે; તિેઓ ઘણરી વાર જણાવતિા કે તિેનુ ંખડંન 
ઘણા અંશ ેઅનવધકૃતિ ગરુુ પ્રણાલરીના આચરણથરી થયુ ંહત ુ.ં આ વાતિ ધ્યાનમા ંરાખરી ચાલો 
આપણે એવરી હકીકતિોથરી વાતિ ચાલ ુકરીએ જેના પર કોઈ વવવાદ નથરીઃ

૯ જુલાઈ ૧૯૭૭, તિેમના શારીરરક પ્રસથાનના ચાર માસ પહલેા,ં શ્રીલ પ્રભપુાદે “આચા્યયાના  
પ્રવતિવનવધઓ” અથવા “ઋત્વકોન”ે કા્યયામા ંલેતિરી એક દીક્ારંભ પ્રણાલરીનરી સથાપના કરી. 
શ્રીલ પ્રભપુાદે આદેશ ક્યયો કે આ “કા્યયાકારી આચા્યયા” પ્રણાલરીનો તિા્કાલલક અમલ થા્ય 
અને આ સમ્યથરી, અથવા “હવેથરી”, સચંાલનમા ંરહ ે(જુઓ પરરવશષટ પષૃ્ઠ ૧૦૯). આ 
વહીવટી વનદદે વશકામા,ં જે આંતિરરાષટ્ી્ય કૃષણભાવનામતૃિ સઘંના તિમામ વહીવટી આ્યોગ 
મડંળના સભ્યો અને મરંદર પ્રમખુોને મોકલવામા ંઆવરી હતિરી, એવો આદેશ આપવામા ં
આવ્યો હતિો કે તિ ેસમ્યથરી જ ૧૧ નામારંકતિ ઋત્વકો પાસેથરી નવા વશષ્યોને આધ્યાત્મક 
નામ આપવામા ંઆવશ ેતિથા તિેમનરી માળા અને ગા્યત્રીમતં્ લેવડાવવામા ંઆવશ.ે આ 
ઋત્વકો શ્રીલ પ્રભપુાદ વતિરી કા્યયારતિ રહ ેતિ ેહતે ુહતિા, અને નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ તિમામ 
ભ્તિો શ્રીલ પ્રભપુાદના વશષ્યો બનતિા. આમ શ્રીલ પ્રભપુાદે કોનુ ંદીક્ારંભ થશ ેતિ ેવવશ ે
ઋત્વકોન ેપરૂી સત્ા સોંપરી દીધરી, અને તિેમણે સપષટ કરી દીધુ ંકે તિ ેસમ્યથરી જ આ બાબતિ ે
હવે તિેમન ેપછૂવુ ંનરહ (ઋત્વકોના કા્યયાનરી વવગતિ માટે પષૃ્ઠ ૯૧ પર જુઓ વવભાગ “ઋત્વક 
એટલે શુ?ં”).

૧૪ નવેમબર ૧૯૭૭ના રોજ શ્રીલ પ્રભપુાદના શારીરરક પ્રસથાન બાદ તરંુતિ જી.બરી.સરી.એ 
આ ઋત્વક પ્રણાલરી બધં કરી દીધરી. ૧૯૭૮નરી ગૌર-પલૂણણિમાના રદવસે આ ૧૧ ઋત્વકોએ 
પોતિાના વશષ્યો સવરીકારી ક્ેવત્્ય આચા્યયા દીક્ા ગરુુઓ તિરીકે ભવૂમકા ધારણ કરી લરીધરી. આ 
પાછળ તિેમનુ ંકારણ શ્રીલ પ્રભપુાદે આપેલો આક્ેવપતિ આદેશ હતિો કે માત્ તિેઓ જ દીક્ા 



અંતિમ આદેશ૨

આચા્યયો તિરીકે તિેમને અનગુામરી થા્ય. થોડા ંવષયો પછી આ ક્ેવત્્ય આચા્યયા પ્રણાલરીન ેજ 
પડકારવામા ંઆવરી, અને તિેન ેઋત્વક પ્રણાલરીના પનુઃસથાપનથરી નરહ પરંત ુજેઓ વવચલલતિ 
થ્યા હતિા તિેઓ સામે વ્યવહાર કરવા અંકુશ તિથા પ્રવતિઅંકુશનરી જરટલ પ્રણાલરી સાથ ેબરીજા 
ડઝનબધં ગરુુઓ ઉમેરી બદલવામા ંઆવરી. આ પરરવતિયાન પાછળનો તિકયા એ આપવામા ં
આવ્યો કે ગરુુ બનવાનો આદેશ, જેમ આપણને પહલેા ંકહવેામા ંઆવેલુ,ં માત્ ૧૧ જણ 
માટે ન હતિો પરંત ુજે કોઈ ચસુતિપણે અનસુરત ુ ંહો્ય અને જેમણે જી.બરી.સરી. મડંળ તિરફથરી 
બે-તતૃિરી્યાશં બહમુતિરી પ્રાપતિ કરી હો્ય તિેઓ સવયા માટે સામાન્ય આદેશ હતિો.

ઉપરોક્ત અહવેાલ એક રાજકીય અભિપ્ાય નથી, પરંત ુજી.બી.સી સહહ્ત દરેકે સવીકારેલી 
એક ઐત્તહાતસક હકીક્ત છે.

ઉપર જણાવયુ ંતિેમ, ૯ જુલાઈ પત્ તિમામ જી.બરી.સરી. અને મરંદર પ્રમખુોને મોકલવામા ં
આવ્યો હતિો, અને આજ રદન સધુરી આ પત્ ભાવવ દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદે સમગ્ર 
સસંથાને આપેલો એકમાત્ હસતિાક્રરતિ આદેશ છે. ૯ જુલાઈ પત્ પર રટપપણરી કરતિા ંશ્રીપદ્  
જ્યઅદ્વૈતિ સવામરીએ હાલમા ંજ લખયુ:ં

“આ પત્રની અતિક્ૃત્તા ભબનશકંાસપદ છે […] આ પત્ર સપષ્ટપણે ઋત્વક ગરુુ 
પ્ણાલીનુ ંજ પ્સથાપન કરે છે.” 
(જ્યઅદ્વૈતિ સવામરી, જ્યા ંઋત્વક લોકો ખોટા છે, ૧૯૯૬)

આ વવવાદ બ ેફેરફારોના કારણે ઉદ્ ભવ ેછે જે પાછળથરી આ સપષટ અને અવધકૃતિ વનદદે વશકા 
પર ્ઠોકી બેસાડવામા ંઆવ્યાઃ

ફેરફાર અ) : પ્રવતિવનવધઓ કે ઋત્વકોનરી વનયકુ્તિ માત્ કામચલાઉ હતિરી, અને તિ ેવવશેષરૂપે 
શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેરદ થા્ય. 

ફેરફાર બ) : તિેઓના પ્રવતિવનવધ્વ તિરીકેના કા્યયાનો અંતિ થતિા ંજ ઋત્વકો આપોઆપ દીક્ા ગરુુ 
બન ેઅને ભ્તિોનુ ંદીક્ારંભ કરી તિેઓના પોતિાના વશષ્યો બનાવે, નરહ કે શ્રીલ પ્રભપુાદના.

ક્ેવત્્ય આચા્યયા પ્રણાલરીનરી ફેરસધુારણા, જે ૧૯૮૭નરી આસપાસ થઈ હતિરી, તિેમા ંઆ બ ે
ધારણાઓ ્યથાવત ્ રાખવામા ંઆવરી. આ બ ેધારણાઓ એ જ છે જેન ેઆધારે ક્ેવત્્ય 
પ્રણાલરી રચાઈ હતિરી. ઉપરો્તિ ધારણાઓ (અ) અને (બ)ન ેઅમે ફેરફારો તિરીકે ઉલલેખરીશુ ં
કેમ કે આ કથનો ૯ જુલાઈ પત્મા ંકે આ આદેશન ેઅનવુતિતી શ્રીલ પ્રભપુાદે આપેલા અન્ય 
કોઈ નરીવતિ-દસતિાવેજોમા ંનથરી.

જી.બરી.સરી.ના જી.આઈ.આઈ. લેખમા ં ઉપરો્તિ જણાવેલા ફેરફારોને સપષટરૂપ ે કા્યમરી 
રાખવામા ંઆવ ેછેઃ

“જયારે શ્ીલ પ્ભપુાદને પછૂવામા ંઆવ્ુ ંકે ્ેતમના શારીહરક પ્સથાન બાદ કોણ 
દીક્ારંિ આપશે ્ યારે ્ેતમણે જણાવ્ુ ંકે ્ેતઓ ્ેતમના કે્ટલાક તશષયોની “િલામણ” 
કરશે અને “આદેશ” આપશે, ્ેતઓ ્ેતમના જીવનકાળ દરમયાન ્ેતમના વ્તી 
અને પાછળથી “તનયતમ્ત ગરુુઓ” ્તરીકે દીક્ારંિ આપશે, ્ેતઓના તશષયો શ્ીલ 



૩પરુાવા

પ્ભપુાદના તશષયના તશષયો હશે.” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૧૪)

સમ્ય જતિા ંઘણા ભ્તિોએ આ મળૂ ધારણાઓ પાછળનરી અવધકૃવતિ પર પ્રશ્ો ઉ્ઠાવ્યા. ઘણાન ે
કદી્ય તિેના ્યોગ્ય પ્રમાણ આપવામા ંઆવ્યા નહીં, અને તિેથરી સસંથામા ંતિેમજ સસંથાનરી 
બહાર શકંાનરી ગધં અને અવવશ્વસનરી્યતિા વધવા માડંી. હાલમા ંપસુતિકો, લેખો, ઈમેલ અને 
વેબસાઈટ્ સ પર ઇસકકૉન અને તિેનરી આકે્વપતિ વવચલલતિ ગરુુ પ્રણાલરી વવશ ેલગભગ રોજનરી 
ખબર છપા્ય છે. શ્રીલ પ્રભપુાદના આંદોલનનરી ખરેખર સરાહના કરતિા દરેક જણ માટે આ 
વવવાદનો કોઈ જાતિનો ઉકેલ જે થકી પણ આવ ેતિ ેહકારા્મક હોવો જોઈએ. 

આ મદુ્ા પર દરેક જણ સમંતિ છે કે ઇસકકૉનના તિમામ સભ્યો માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ આખરી 
સત્ા છે, તિેથરી તિેમનરી ઇચછા અને આદેશ જે પણ હતિા ંતિેન ેઅનસુરવાનરી આપણરી ફરજ બન ે
છે. સમંવતિનો બરીજો મદુ્ો એ છે કે ભાવવ દીક્ારંભ વવશે એકમાત્ હસતિાક્રરતિ નરીવતિ-વનવેદન 
૯ જુલાઈ આદેશ હતિો, અને તિ ેસસંથાના તિમામ આગેવાનોને મોકલવામા ંઆવ્યો હતિો.

અગ્યની નોંિ લેવી કે આ એકમાત્ર સથળે જયા ંમળૂ અભગયાર “આચાયયો” નો ખરેખર 
ઉલલેખ કરવામા ંઆવયો હોવા છ્તા ંજી. આઈ.આઈ.મા ંઆ ૯ જુલાઈ પત્રના અસસ્ત્વનો 
જરાય ઉલલેખ પણ નથી. આ પત્રની બાદબાકી મ ૂઝંવણિરી છે, ખાસ કરીને જયારે જી.આઈ.
આઈ. પાસે આ પરૂા મદુ્ા પર “અંત્તમ તસદા્ંત” રજૂ કરવા અપેક્ા રાખવામા ંઆવી હ્તી. 

તિો ચાલો આપણે ૯ જુલાઈ આદેશન ેબારીકાઈથરી ચકાસરીએ અને જોઈએ કે તિેમા ંખરેખર 
એવુ ંકંઈક છે જે ઉપરો્તિ ધારણાઓ (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંહો્યઃ

આદેશ

જેમ અગાઉ જણાવયુ,ં ૯ જુલાઈ આદેશમા ં જણાવયુ ં છે કે ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ં આચરણ 
“હનેસફકૉવયાડ” થવુ ંજોઈએ. પ્ર્યોગમા ંલરીધેલા આ વવશેષ શબદ “હનેસફકૉવયાડ”નો એક જ અથયા 
થા્ય છે, એટલે કે “હવેથરી”. આ શબદના શ્રીલ પ્રભપુાદે અગાઉ કરેલા પ્ર્યોગ અનસુાર 
તિેમજ આ શબદના અંગે્રજી ભાષામા ંથતિા ંઅથયા અનસુાર આમ જ થા્ય. બરીજા શબદોથરી 
વવપરીતિ, “હનેસફકૉવયાડ” શબદ અસરંદગધ છે કેમ કે શબદકોશમા ંતિેનરી એક જ પરરભાષા છે. 
ફોલલ્યોમા ંમળતિા બરીજા ૮૬ પ્રસગંોમા ંજ્યા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે “હનેસફકૉવયાડ” શબદનો પ્ર્યોગ 
ક્યયો છે ્્યારે આ શબદનો અથયા “હવેથરી” કરતિા ં કંઈક જુદો જ થતિો હોવો જોઈએ તિેવરી 
શક્યતિા પણ કોઈને ઊભરી થઈ ન હતિરી. “હવેથરી” શબદનો અથયા “જ્યા ંસધુરી હુ ંપ્રસથાન ન 
કરંુ ્્યા ંસધુરી” એમ થતિો નથરી. આ શબદનો અથયા કેવળ “હવેથરી” જ થા્ય છે. આ પત્મા ં
એવો કોઈ ઉલલેખ નથરી કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેઆ પ્રણાલરી રદ થા્ય; ન તિો આ 
પ્રણાલરી માત્ તિેમનરી હાજરીમા ંજ ચાલ ુરહ ેએવો કોઈ ઉલલેખ છે. ઉપરાતંિ, એવરી દલરીલ 
કે આખરી ઋત્વક પ્રણાલરી એક જ શબદ – “હનેસફકૉવયાડ” – પર “આધારરતિ” છે એમા ંકોઈ 
દમ નથરી, કેમ કે જો આપણે આ પત્માથંરી આ શબદ કાઢી નાખરીએ તિોપણ કશુ ંબદલાત ુ ં
નથરી. તિોપણ તિેમના પ્રસથાનના ૪ માસ પહલેા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા સ્ુયોતજતિ અને તિેન ે
રદબાતિલ કરવાના કોઈ અનવુતિતી આદેશ વવના આ ઋત્વક પ્રણાલરી ્યથાવત ્ રહ ેછે. આવા 



અંતિમ આદેશ૪

કોઈ પ્રવતિ-આદેશ વવના આ પત્ દીક્ારંભ વવશે શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ આદેશ તિરીકે 
માનવામા ંઆવવો જોઈએ, અને તિેથરી તિેનુ ંઅનસુરણ કરવુ ંજ રહુ.ં

સમથ્થન આપ્તા આદેશો

 ૯ જુલાઈ પત્ પછીના રદવસોમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ અને તિેમના સલચવ દ્ારા બરીજા અહવેાલો 
છે જે સપષટપણે દશાયાવ ેછે કે ઋત્વક પ્રણાલરી વવના રુકાવટ ચાલ ુરહ ેતિ ેહતે ુહતિરીઃ

“િતવષયમા ંઅનસુરાશે એ દીક્ારંિ પ્હરિયા.” (જુલાઈ ૧૧, ૧૯૭૭)

“ઋત્વક બનવાનુ ંચાલ ુરાખો ્તથા મારા વ્તી કાય્થર્ત રહો.” (જુલાઈ ૧૯, ૧૯૭૭)

“ઋત્વક ્તરીકે ચાલ ુરહો અને મારા વ્તી કાય્થર્ત રહો.” (જુલાઈ ૩૧, ૧૯૭૭) 
(કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ).

આ દસતિાવેજોમા ંઆપણે “ચાલ ુરહો” તિથા “ભવવષ્યમા”ં જેવા શબદો જોઈએ છીએ જે 
“હનેસફકૉવયાડ” શબદ સાથ ેઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંકા્યમરીપણુ ંદશાયાવ ેછે. શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરફથરી 
એવુ ંકોઈ કથન નથરી જે એવો ઇશારો પણ કરત ુ ંહો્ય કે તિેમના પ્રસથાન સમ્ય ેઆ પ્રણાલરી 
રદ થા્ય.

અનવુ્તતી આદેશો

એકવાર ઋત્વક પ્રણાલરી સથપાઈ અને ચાલ ુથઈ ્્યાર બાદ શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય તિેન ે
રદબાતિલ કરવાનો અનવુતિતી આદેશ આપ્યો ન હતિો, અને ન તિો તિેમણે ક્યારે્ય એવુ ંજણાવયુ ં
કે તિેમના પ્રસથાન સાથ ેઆ પ્રણાલરી બધં કરી દેવરી. ભલૂથરી કે બરીજા કોઈ કારણે આવુ ંબન ે
તિ ેપ્ર્્ય ેસાવધ હોઈ, તિેમણે તિેમના અંવતિમ વવસ્યતિનામાનરી શરૂઆતિમા ંજ જણાવયુ ં કે 
ઇસકકૉનમા ંરચા્યેલરી “વ્યવસથાપન પ્રણાલરી” ચાલ ુરહ ેઅને તિેન ેબદલરી ન શકા્ય – એક 
આદેશ જેન ેતિેમના પ્રસથાનના ૯ રદવસ આગળ જ ઉમેરા્ેયલરી વવસ્યતિ-પરુવણરીમા ંપણ 
્યથાવત ્ રાખવામા ંઆવ્યો હતિો. જો તિેમનરી ઇચછા ઋત્વક પ્રણાલરી રદ કરી દેવાનરી હોતિ 
તિો સાચ ેજ તિેમ કરવા માટે આ એક સારી તિક હતિરી. દીક્ારંભ ભ્તિોના ંનામ આપવા ં
ઋત્વકોનો ઉપ્યોગ એક “વ્યવસથાપન પ્રણાલરી” હતિરી એવુ ં વનમન દાખલાઓન ેઆધારે 
સમજી શકા્ય છેઃ

૧૯૭૫મા ંએક પ્રારંલભક જી.બરી.સરી. ્ઠરાવમા ંએવુ ંમજૂંર કરવામા ંઆવયુ ંકે જી.બરી.સરી.ના 
માથ ેવ્યવસથાપન કા્યયોનરી પરૂી જવાબદારી રહલેરી છે. આ જ વષયામા ંજી.બરી.સરી.એ વ્યવહાર 
કરેલા કેટલાક વ્યવસથાપન મદુ્ાઓ નરીચે મજુબ છેઃ

“પ્થમ દીક્ારંિ મેળવવા મા્ેટ ્ેતમણે ૬ માસ સિુી કાયમી સભય હોવુ ંજરૂરી છે. 
દ્વિ્તીય દીક્ારંિ મા્ેટ પ્થમ દીક્ારંિ બાદ ન્નૂ્તમ બીજુ ંએક વર્થ થવુ ંજરૂરી છે.” 
(જી.બરી.સરી. ્ઠરાવ ન.ં ૯, માચયા ૧૯૭૫)

“સનંયાસીને દીક્ારંિ આપવાની પદત્ત”. 
(જી.બરી.સરી. ્ઠરાવ ન.ં ૨, માચયા ૧૯૭૫)



૫પરુાવા

આ ્ઠરાવો શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા જાતિે જ મજૂંર થ્યા હતિા. આ ્ઠરાવો વનણાયા્યકપણ ેદશાયાવ ે
છે કે દીક્ારંભનરી સચંાલન પદવતિ એક “વ્યવસથાપન પ્રણાલરી” ગણાતિરી. જો દીક્ારંભના 
સચંાલન માટેનરી આખરી પદવતિ શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા એક “વ્યવસથાપન પ્રણાલરી” ગણાતિરી 
હો્ય, તિો દીક્ારંભનો એક ઘટક—આધ્યાત્મક નામ આપવા ઋત્વકોનો ઉપ્યોગ—પણ આ 
જ શરતિ-સદંભયામા ંઆવવો જોઈએ.

આમ દીક્ારંિની ઋત્વક પ્ણાલીમા ંકરેલો ફેરફાર શ્ીલ પ્ભપુાદના અંત્તમ આદેશનુ ં
સીધુ ંજ ઉલલઘંન હત ુ.ં

શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વવસ્યતિમા ંબરીજો એક આદેશ છે, જે ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંઇચચછતિ કા્યમરીપણુ ં
દશાયાવ ેછે, તિેમા ંએવુ ંજણાવવામા ંઆવ ેછે કે ભારતિમા ંતિેમનરી કા્યમરી વમલકતિો માટે વહીવટી 
વન્યામકોનરી પસદંગરી માત્ શ્રીલ પ્રભપુાદના “દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો”માથંરી જ કરી શકા્યઃ

“… બાકીના તનયામકો વિારા ઉત્તમ અતિકારી તનયામક કે તનયામકો તન્કુ્ત કરી 
શકાય, જો નવા તનયામક મારા દીક્ારંિ ગ્રહણ તશષય હોય ્તો.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંવવસ્યતિનામુ,ં જૂન ૪, ૧૯૭૭)

આવુ ં્્યારે જ બનરી શકે જો દીક્ારંભનરી ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ 
પણ ચાલ ુરહ,ે નરહતિર ભાવવ વન્યામકોનરી સખં્યા સમ્યાતંિરે ઘટતિરી જા્ય.

તિદ્ ઉપરાતંિ, ૯ જુલાઈ બાદ જ્યારે જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ દીક્ારંભ વવશ ેબોલ્યા ્ ્યારે તિેમણે 
ઋત્વક પ્રણાલરીનરી જ પનુઃપષુષટ કરી હતિરી. તિેમણે કદી્ય એવો કોઈ વનદદેશ ક્યયો ન હતિો કે 
તિેમના પ્રસથાન સાથ ેઆ પ્રણાલરી રદ થા્ય અથવા દીક્ાનરી ભવૂમકા લેવા તિવૈ્યાર ગરુુઓ 
બાજુએ રાહ જોતિા હશ.ે આમ જ્યા ંસધુરી પ્ર્્યક્ પરુાવાનો સવાલ છે, અગાઉ જણાવેલરી 
ધારણાઓ (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંકશુ ંજ નથરી. જેમ જણાવયુ,ં આ ધારણાઓ – કે 
ઋત્વક પ્રણાલરી તિેમના પ્રસથાન સાથ ેરદ થા્ય અને પછી ઋત્વકો દીક્ા ગરુુઓ બન ે– 
ઇસકકૉનનરી વતિયામાન ગરુુ પ્રણાલરીના મખુ્ય આધારસતિભં છે. જો આ ધારણાઓ ખોટી પરુવાર 
થા્ય તિો જી.બરી.સરી.ન ેચોક્કસ ધરમળૂ ફેરફાર કરવા પડશ.ે 

ઉપરો્તિ બાબતિો પરથરી લચત્ સપષટ થા્ય છે. ૯ જુલાઈ આદેશ, સમથયાન આપતિા આદેશો 
તિેમજ અનવુતિતી આદેશો ઋત્વક પ્રણાલરી ચાલ ુરહ ેતિેનુ ંજ સમથયાન કરે છે. લાગતિાવંળગતિા ં
તિમામે કબલૂ કયુું છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના પ્રસથાન સાથ ેઋત્વક પ્રણાલરી રદ થા્ય 
એવો કોઈ આદેશ આપ્યો ન હતિો. લાગતિાવંળગતિા ંતિમામે વધમુા ંસવરીકાયુું છે કે શ્રીલ 
પ્રભપુાદે ૯ જુલાઈથરી અમલ માટે ઋત્વક પ્રણાલરી સ્ુયોતજતિ કરી હતિરી. આમ આપણે એવરી 
પરરકસથવતિમા ંછીએ જ્યા ંઆચા્યયાએઃ

૧) ઋત્વક પ્રણાલરી આચરણમા ંલેવા એક સપષટ આદેશ આપ્યો છે;

૨) ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંઅનસુરણ તિેમના શારીરરક પ્રસથાન સાથ ેબધં થા્ય એવો કોઈ 
આદેશ આપ્યો નથરી.

આ પરરણામરૂપ, એક વશષ્યને આ આદેશનુ ંઅનસુરણ બધં કરી દેવા કોઈ પાક્કો પરુાવો 



અંતિમ આદેશ૬

આપવાનરી આવશ્યકતિા રહ ેછે. ખરેખર શ્રીલ પ્રભપુાદે આપણને ફ્તિ ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ં
અનસુરણ કરવાનુ ંકહુ ં છે. તિેમણે આપણને આ પ્રણાલરીનુ ંઅનસુરણ બધં કરી દેવા કે 
ફ્તિ તિેમનરી શારીરરક ઉપકસથવતિમા ંજ તિેનુ ંઅનસુરણ કરવા કદી કહુ ંનથરી. આધાર અને 
પરુાવા આપવાનરી જવાબદારી સવાભાવવક રીતેિ તિેઓના માથ ેહો્ય જેઓ આપણા આચા્યયાએ 
અમલમા ંમકેૂલરી અને વનરંતિર ચાલ ુરહવેા આપેલરી કોઈ પણ પ્રણાલરીન ેબધં કરી દેવા 
ઇચછતિા હો્ય. આ એક સપષટ વાતિ છે; ગરુુના આદેશનુ ંપાલન મનફાવ ેબધં કરી ન દેવા્યઃ

“… પ્હરિયા એ છે કે ્તમે આધયાત્મક ગરુુના આદેશને બદલી શકો નહહ.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ પ્રવચન, ૨/૨/૧૯૬૭, સન ફ્ાકનસસકકૉ)

ગરુુ તિરફથરી મળેલા એક પ્ર્્યક્ આદેશનુ ંઅનસુરણ ચાલ ુરાખવા વશષ્યને કોઈ કારણ 
આપવાનરી જરૂર રહતેિરી નથરી; ખાસ કરીન ેજ્યારે તિેમન ેતિેનુ ંઅનસુરણ ચાલ ુરાખવા કહવેામા ં
આવયુ ંહો્ય. આ વસદાતંિ છે, અને આનો જ અથયા વશષ્ય થા્યઃ

“જયારે કોઈ તશષય બને છે ્યારે ્ેતઓ આધયાત્મક ગરુુના આદેશનુ ંઅનાદર કરી 
શકે નહહ.”  
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૧૧/૨/૧૯૭૫, મૅક્સકકૉ)

શ્રીલ પ્રભપુાદના શારીરરક પ્રસથાન સાથ ેઋત્વક પ્રણાલરી રદ કરી દેવરી એવુ ંજણાવતિા કોઈ 
પ્ર્્યક્ પરુાવા ન હોવાથરી તિને ેરદબાતિલ કરવાનો મકુદ્મો ફ્તિ પરોક્ પરુાવા પર જ આધારરતિ 
હો્ય શકે. પરોક્ પરુાવા શબદશઃ પ્ર્્યક્ આદેશ સબંવંધતિ વવશેષ પરરકસથવતિમાથંરી ઉદ્ ભવરી 
શકે. આ નબળી પરરકસથવતિઓ, જો અકસતિ્વમા ંહો્ય તિો, તિેન ેશબદશઃ આદેશના અથયાઘટન 
માટે આધાર તિરીકે લઈ શકા્ય. આપણે હવ ે૯ જુલાઈ આદેશ સબંવંધતિ પરરકસથવતિઓનુ ં
પરીક્ણ કરીશુ ંઅને જોઈશુ ં કે શુ ંઆવરી પરરવતિયાનશરીલ પરરકસથવતિઓ ખરેખર અકસતિ્વ 
ધરાવ ેછે, તિથા શુ ંઆ ધારણાઓ (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંકંઈક તિારણજનક છે કે નથરી. 



૭પરુાવા

શ્ીલ પ્ભપુાદના અંત્તમ આદેશ તવરુદ ઉઠેલા 
સીિા સલંગન વાિંાઓ

૧. “૯ જુલાઈ પત્રમા ંસપષ્ટપણે જણાવ્ુ ંછે કે ઋત્વક પ્ણાલી શ્ીલ પ્ભપુાદની શારીહરક 
હાજરી સિુી જ પ્સથાતપ્ત હ્તી.”                                                                                            

૯ જુલાઈ પત્મા ંએવુ ંકશુ ંજણાવયુ ંનથરી કે આ આદેશ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક હાજરી 
પરૂતિો જ મ્યાયારદતિ હતિો. ખરેખર તિો આ પત્મા ંઆપેલરી મારહતિરી અનસુાર ઋત્વક પ્રણાલરી 
શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ પણ ચાલ ુરહ ેછે. એ નોંિનીય છે કે ૯ જુલાઈ પત્રમા ંત્રણ 
વખ્ત જણાવવામા ંઆવ્ુ ંછે કે જેમનુ ંદીક્ારંિ થ્ુ ં્ેતઓ શ્ીલ પ્ભપુાદના તશષયો છે. 
જી.બરી.સરી.એ તિેમનરી વતિયામાન ગરુુ પ્રણાલરી માટે પરુાવા રજૂ કરતિા ંજોરશોર દલરીલ કરી 
છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે પહલેેથરી જ એકદમ સપષટ કયુું છે કે, જ્યા ંસધુરી તિેમનો સવાલ છે, આ 
એક અભેદ્ય કા્યદો છે કે તિેમનરી હાજરીમા ંકોઈ દીક્ારંભ ન આપરી શકે. આમ િાતવ તશષયો 
પર શ્ીલ પ્ભપુાદની માભલકી જણાવવાની આવશયક્તા જ દશા્થવે છે કે આ આદેશ એવા 
સમય મા્ેટ હ્તો જયારે માભલકીનો પ્શ્ન ઉપસસથ્ત થાય, ખાસ કરીને ્ેતમના પ્સથાન બાદ.

કેટલાકં વષયો સધુરી શ્રીલ પ્રભપુાદ માળા પર જાપ કરવા, અકગન ્યજ્ઞ કરવા, ગા્યત્રી મતં્ 
આપવા વગેરે કા્યયો માટે પ્રવતિવનવધઓને ઉપ્યોગમા ંલેતિા હતિા. ્ ્યારે આવો સવાલ કોઈએ 
ક્યારે્ય ક્યયો નહીં કે આ નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ ભ્તિો કોના વશષ્યો છે. ૯ જુલાઈ પત્નરી 
શરૂઆતિમા ંજ ભારપવૂયાક જણાવયુ ં છે કે જેમનરી વનમણકૂ કરવામા ંઆવ ે છે તિેઓ શ્રીલ 
પ્રભપુાદના “પ્રવતિવનવધઓ” છે. આ પત્મા ંપછી એકમાત્ નવરીનતિા પ્રવતિવનવધઓનરી ભવૂમકાનુ ં
વનરદદિષટીકરણ હત ુ;ં જે ભાગ્ય ેજ તિેઓને માટે પણૂયા દીક્ા ગરુુઓ બનવાના એક સરીધા આદેશ 
સાથ ેગેરસમજ હો્ય. જો આ પ્રણાલરી માત્ તિેમનરી હાજરીમા ંજ સચંાલલતિ કરવા માટે હોતિ 
તિો વશષ્ય અવધકાર્વ પર શ્રીલ પ્રભપુાદનો ભાર આથરી લબલકુલ અનાવશ્યક ગણા્ય, કેમ 
કે જ્યા ંસધુરી શ્રીલ પ્રભપુાદ હાજર હતિા તિેઓ જાતિે જ ખાતિરી કરી શકતિા હતિા કે વશષ્ય 
અવધકાર્વનો ખોટો દાવો કોઈ ન કરે. ઉપરો્તિ જણાવયુ ંતિેમ, આ ટૂંકાટચ અને મદુ્ાસર 
પત્મા ંઆ વાતિ ત્ણ વખતિ ભારપવૂયાક જણાવેલરી છે.     

“આમ જયારે કોઈ વસત ુપર ત્રણ વખ્ત િાર આપવામા ંઆવે ્તો ્ેતને છેવ્ટનુ ં
સમજવુ.ં”             
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૨૭/૧૧/૧૯૬૮, લકૉસ ઍનજેલરીસ)

૯ જુલાઈ પત્મા ંજણાવયુ ંછે કે નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યોના ંનામ “શ્રીલ પ્રભપુાદને” 
મોકલવા.ં શુ ંઆ એવુ ંદશાયાવ ેછે કે પ્રણાલરી માત્ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક હાજરીમા ંજ 
સચંાલલતિ થવા માટે હતિરી? કેટલાક ભ્તિોએ એવરી દલરીલ કરી છે કે આપણે હવ ેઆ નામ 
શ્રીલ પ્રભપુાદને મોકલરી શકતિા ન હોવાથરી ઋત્વક પ્રણાલરી રદ થવરી જોઈએ.



અંતિમ આદેશ૮

પ્રથમ નોંધનરી્ય વાતિ શ્રીલ પ્રભપુાદને નામ મોકલવા ંપાછળનો હતે ુછે, એટલે કે જેથરી 
આ નામ તિેમના ં“દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો” નામના પસુતિકમા ંઉમેરી કરી શકા્ય. આપણે ૭ 
જુલાઈના રોજ થ્ેયલા વાતિાયાલાપ (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ, પષૃ્ઠ ૧૨૮) પરથરી જાણરીએ છીએ 
કે આ પસુતિકમા ંનવા ંનામ દાખલ કરવા ંસાથ ેશ્રીલ પ્રભપુાદને કશુ ંલેવાદેવા ન હત ુ;ં આ 
તિેમના સલચવ દ્ારા થત ુ.ં વધ ુપરુાવો કે આ નામ પસુતિકમા ંસમાવેશ માટે મોકલવા,ં નરહ 
કે વવશેષરૂપે શ્રીલ પ્રભપુાદને, એ બરીજે જ રદવસે હસંદૂત્ન ેલખા્ેયલા એક પત્મા ંજણાવ્યો 
છે, જેમા ંતિમાલ કૃષણ ગોસવામરી હસંદૂત્ન ેતિેમનરી નવરી ઋત્વક જવાબદારીઓ સમજાવ ેછેઃ

“… ્તમારે ્ેતઓના ં નામ શ્ીલ પ્ભપુાદના “દીક્ારંિ ગ્રહણ તશષયો” નામના 
પસુ્તકમા ંસમાવેશ મા્ેટ મોકલવા.ં”   
(તિમાલ કૃષણ ગોસવામરી તિરફથરી હસંદૂત્ન ેપત્, ૧૦/૭/૧૯૭૭) 

આ નામ શ્રીલ પ્રભપુાદને મોકલવાનરી આવશ્યકતિાનો અહીં કોઈ ઉલલેખ નથરી. આ પદવતિ 
શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ પણ સરળપણે ચાલ ુરાખરી શકા્ય હોતિ. અંવતિમ આદેશમા ં
એવુ ંકશુ ંનથરી જે મજુબ જો “દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો” નામનુ ંપસુતિક શ્રીલ પ્રભપુાદથરી 
શારીરરકપણે અલગ પડે તિો બધા ંદીક્ારંભ સથલગતિ કરી દેવા.ં

બરીજી વાતિ એ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદને નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યોના ંનામ મોકલવાનરી આ 
પદવતિ કોઈ પણ સજંોગોમા ંદીક્ારંભ પછીનરી પ્રવવૃત્ સાથ ેસકંળા્ેયલરી છે. વશષ્યોનુ ંદીક્ારંભ 
થઈ ગ્યા પછી જ તિેમના ંનામ મોકલરી શકા્ય. આમ દીક્ારંભ પછી શુ ંકરવુ ંજોઈએ એ 
સબંવંધતિ આદેશ દીક્ારંભ પહલેાનંરી વવવધ કે દીક્ારંભ વેળાનરી પદવતિઓન ેબદલવા કે 
કોઈક રીતિે રોકવા વાપરી ન શકા્ય (ખરંુ દીક્ારંભ થા્ય તિ ેપવૂવે જ ઋત્વકોનરી ભવૂમકા 
પરરપણૂયા થઈ ચકૂી હો્ય છે). નામ શ્રીલ પ્રભપુાદને મોકલરી શકા્ય કે નરહ તિેનરી દીક્ારંભ 
પ્રણાલરી પર કોઈ અસર પડતિરી નથરી, કેમ કે જે તિબકે્ક નવા ંનામ મોકલવા ંતિવૈ્યાર હો્ય 
્્યારે દીક્ારંભ થઈ ગયુ ંહો્ય છે. 

છેલલરી વાતિ કે જો શ્રીલ પ્રભપુાદને નામ મોકલવુ ં એ ખરેખર દીક્ારંભ વવવધનો એક 
અગ્્યનો ભાગ હોતિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન પહલેા ંપણ આ પ્રણાલરી અમાન્ય બનરી 
હોતિ અથવા તિો એમ થવાના પરેૂપરૂા જોખમ હોતિ. એવુ ંઘણુખંરંુ મનાત ુ ંકે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
કોઈ પણ સમ્ેય આ જગતિ છોડી જશ,ે આમ નામ મોકલવા ંહ્યાતિ ન હોવાનો ભ્ય આદેશ 
જાહરે થ્યો તિ ેરદવસથરી જ હતિો. બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો, ઋત્વક પ્રણાલરી હ્ેઠળ કોઈ 
વશષ્યના દીક્ારંભ થ્યાના બરીજે જ રદવસે શ્રીલ પ્રભપુાદ આ ગ્રહ છોડી જા્ય છે એવો એક 
શક્ય રકસસો લઈએ તિો ઉપર જણાવેલા વવરોધ મજુબ ટપાલ-સેવાનરી ઝડપના કારણમાત્ 
વશષ્યનુ ંદીક્ારંભ થયુ ંન ગણા્ય. આપણે શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંકશે એવો ઉલલેખ નથરી 
જોતિા કે દીક્ાનરી આ રદવ્ય પ્રરરિ્યા, જેન ેપણૂયા થવા કદાચ ઘણા જનમો લાગે, ટપાલ-સેવાનરી 
વવપરીતિતિાથરી બાવધતિ થઈ શકે. ચોક્કસપણે એવુ ંકશુ ંન હો્ય શકે જેથરી નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ 
ભ્તિોના ંનામ હાલ પણ શ્રી શ્રીમદ્ ના “દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો” નામના પસુતિકમા ંદાખલ 
થતિા અટકાવરી શકે. આ પસુતિક પછી અનકુળૂ સમ્ેય શ્રીલ પ્રભપુાદને અપયાણ કરી શકા્ય.
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૨. “આ પત્રમા ંતવશેરરૂપે એવુ ંનથી જણાવ્ુ ંકે ‘આ પ્ણાલી શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્સથાન બાદ 
ચાલ ુરાખવી’; આથી શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્સથાન સાથે ઋત્વક પ્ણાલીને રદ કરવુ ંયોગય હત ુ.ં”

કૃપા કરી વનમન મદુ્ાઓ ધ્યાનમા ંલોઃ

૧. ૯ જુલાઈ પત્મા ંએવુ ંપણ વવશેષરૂપે નથરી જણાવયુ ંકેઃ ‘ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદના 
પ્રસથાન સાથ ેરદ થા્ય’. છતિા ંતિેમના પ્રસથાન બાદ તિેન ેતરંુતિ રદ કરાઈ.  

૨.  આ પત્મા ંએવુ ંપણ નથરી જણાવયુ ંકેઃ ‘જ્યા ંસધુરી શ્રીલ પ્રભપુાદ હાજર છે ્્યા ંસધુરી 
ઋત્વક પ્રણાલરી ચાલ ુરાખવરી’. છતિા ંતિેમનરી હાજરીમા ંતિેન ુ ંસચંાલન કરાયુ.ં

૩. આ પત્મા ંએમ પણ નથરી જણાવયુ ંકેઃ ‘ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સધુરી 
જ ચાલ ુરાખવરી’. છતિા ંતિેન ેતિેમના પ્રસથાન સધુરી જ ચલાવવામા ંઆવરી. 

૪. આ પત્મા ંએવુ ંપણ નથરી જણાવયુ ં કેઃ ‘ઋત્વક પ્રણાલરી રદ કરવરી’. છતિા ંતિેન ેરદ 
કરવામા ંઆવરી.

સારાશંમા,ં જી.બરી.સરી. વનમન વાતિો પર અડગ છેઃ

·	 ઋત્વક પ્રણાલરી રદ કરવરી.

·	 ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેરદ કરવરી.

૯ જુલાઈ પત્ કે બરીજા હસતિાક્રરતિ આદેશમા ંઆ ઉપરો્તિ ધારણાઓ જોવા મળતિરી નથરી; 
તિેમ છતિા ંઆ ધારણાઓ ક્ેવત્્ય આચા્યયા પ્રણાલરી અને વતિયામાન “બહ ુઆચા્યયા ઉત્રાવધકારી 
પ્રણાલરી” (એમ.એ.એસ.એસ.) નો મખુ્ય આધાર રચે છે. (આ સદંભયામા ંઆપણે આચા્યયા 
શબદ તિેના મળૂ અથયામા ંલઈશુ—ંદીક્ારંભ કરતિા ગરુુ અથવા દીક્ા ગરુુ તિરીકે).

એવરી દલરીલ તિદ્ન તિકયાહીન છે કે પત્મા ંતિેના સચંાલનનરી અવવધનો કોઈ વવશેષ ઉલલેખ 
ન હોવાથરી તિેનુ ંસચંાલન શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેરદ થા્ય. આ પત્મા ંએવો કોઈ 
ઉલલેખ નથરી કે ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંઅનસુરણ ૯ જુલાઈના રોજ પણ કરવુ,ં આથરી આ તિકયા 
મજુબ ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંઅનસુરણ ક્યારે્ય ન થવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં “હનેસફકૉરવડયા” શબદનો અથયા 
આદેશ જાહરે થ્યો તિ ેરદવસના અંતિ સધુરી એમ સવરીકારીએ તિોપણ, અને આ પ્રણાલરીનો 
અમલ ૧૦ જુલાઈના રોજ થવો જોઈએ એવો કોઈ ઉલલેખ ન હોવાથરી, કદાચ તિ ે્્યારેં રદ 
થવરી જોઈતિરી હતિરી.

માત્ પવૂયા વનધાયારરતિ સમ્યગાળા પરૂત ુ ંજ ઋત્વક પ્રણાલરીના સચંાલનનરી માગં ૨૪ કલાકના 
૧૨૬ અલગ અલગ સમ્યગાળા માટે (એટલે કે ૪ માસ માટે) થ્યેલા તિેના સચંાલનથરી 
વવસગંતિ છે, કારણ કે આ ૧૨૬ અલગ અલગ સમ્યગાળા પવૈકી એકે્યનો ઉલલેખ આ પત્મા ં
નથરી, તિેમ છતિા ંઆ પ્રણાલરી આ સમ્યગાળા દરમ્યાન સચંાલલતિ થઈ તિ ેસામે કોઈને વાધંો 
ન હતિો. જો “હનેસફકૉરવડયા” શબદનો શબદશઃ અથયા આપણે “અચો્્સ મદુતિ માટે” એમ ન 
લઈએ તિો ઋત્વક પ્રણાલરીન ેઆપણે ૯ જુલાઈ પછી ક્યારે્ય પણ રદ કરી શકતિા હતિા, તિો 
પછી પ્રસથાનનો જ સમ્ય કેમ પસદં કરા્યો? 
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શ્રીલ પ્રભપુાદે પ્ર્યોગમા ંલરીધેલા આ “હનેસફકૉરવડયા” શબદના ૮૬ નોંધમા ંઅથવા અંગે્રજી 
ભાષાના સમગ્ર ઇવતિહાસમા ંએવુ ંઉદાહરણ નથરી જ્યા ં“હનેસફકૉરવડયા” શબદનો અથયા કદી 
આ પ્રમાણે થ્યો હો્યઃ

“જેમણે આદેશ જાહરે કયયો ્ેત વયસક્તના પ્સથાન સિુીનો દરેક સમયગાળો.”  

તિેમ છતિા ંવતિયામાન વવચાર મજુબ “હનેસફકૉરવડયા”  શબદનો અથયા ૯ જુલાઈ પત્મા ંઆમ જ 
થ્યો હોવો જોઈએ. આ પત્મા ંકેવળ જણાવયુ ંછે કે ઋત્વક પ્રણાલરીનો અમલ “હનેસફકૉરવડયા” 
કરવો. તિો શા માટે તિેનો અમલ બધં કરી દેવા્યો?

૩. “કે્ટલીક સચૂનાઓ શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્સથાન બાદ સવાિાતવક રી્ેત ચાલ ુન રહી શકે, 
અને ્ેતથી એવુ ંસમજાય છે કે આવી સચૂનાઓ શ્ીલ પ્ભપુાદની હાજરીમા ંજ અમલ મા્ેટ 
હ્તી; દા.્ત. શ્ીલ પ્ભપુાદને તનયતમ્ત માભલશ કરવા કોઈની તન્સુક્ત “હનેસફૉરવર્થ” થઈ 
હોય. ઋત્વક આદેશ કદાચ આ પ્કારનો હોય?”   

જો કોઈ આદેશનુ ંપાલન કરવુ ંઅશક્ય હો્ય, જેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદને તિેમના પ્રસથાન 
બાદ રોજ માલલશ કરવુ,ં તિો સવાભાવવક રીતેિ આમ કરવાનો પ્રશ્ જ ઉપકસથતિ થતિો નથરી. 
એક વશષ્યનરી ફરજ ગરુુના આદેશન ેતિેનો અમલ અશક્ય ન બન ે્્યા ંસધુરી અથવા ગરુુજી 
આદેશમા ંફેરફાર ન કરે ્્યા ંસધુરી કેવળ અનસુરવાનરી છે. પ્રશ્ પછી એ છે કે જે વ્યક્તિએ 
આ ઋત્વક પ્રણાલરી સ્ુયોતજતિ કરી તિેમનરી શારીરરક ગેરહાજરીમા ંશુ ંતિેન ુ ંઅનસુરણ કરવુ ં
શક્ય છે કે નથરી. 

હકીકતિમા,ં ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદનરી કોઈ પ્રકારનરી શારીરરક શાવમલગરીરી વગર 
ચલાવવા વવશેષરૂપે સ્ુયોતજતિ થઈ હતિરી. જો ઋત્વક પ્રણાલરી તિેમના પ્રસથાન બાદ ચાલ ુ
રખાઈ હોતિ તિો આ પ્રણાલરી જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી હાજરીમા ંઅનસુરણ થત ુ ંતિેમ તિમામ 
બાબતિ ેસમાન હોતિ. ૯ જુલાઈ બાદ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શાવમલગરીરી અકસતિ્વહીન બનરી, અને 
આથરી તિ ેતિબકે્ક પણ ઋત્વક પ્રણાલરી એવરી રીતેિ સચંાલલતિ થતિરી હતિરી કે જાણે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
આ જગતિ છોડી ગ્યા હો્ય. આ પરરણામરૂપ, આપણે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન કારણ 
ઋત્વક પ્રણાલરીન ેઅરરિ્યા્મક ન ગણરી શકીએ, કારણ કે તિેમના પ્રસથાનથરી આ પ્રણાલરીના 
સચંાલન પર કોઈ અસર પડતિરી નથરી. બીજા શબદોમા ંકહીએ ્તો, શ્ીલ પ્ભપુાદ જાણે આ 
ગ્રહ પર હાજર ન હોય એમ માની આ પ્ણાલીનુ ંસચંાલન કરવા તવશેર સયુોજન થ્ુ ં
હોવાથી આ ગ્રહ પરથી ્ેતમના શારીહરક પ્સથાનનુ ંકારણ ઋત્વક પ્ણાલીના અક્મ્તાનુ ં
કારણ ન હોય શકે.

૪. “આ આદેશ પસુ્તકમા ંનહહ ‘માત્ર’ પત્રમા ંજ જાહરે થયો હ્તો, આથી આપણે ્ેતનુ ંપરોક્ 
અથ્થઘ્ટન કરી શકીએ છીએ.”  

આ “પત્ો વવરુદ પસુતિકો” વાળી દલરીલ આ રકસસામા ંલાગ ુપડતિરી નથરી કેમ કે આ કોઈ 
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સામાન્ય પત્ ન હતિો. સામાન્યતિઃ શ્રીલ પ્રભપુાદ કોઈ વશષ્યના કોઈ વવશેષ પ્રશ્ના જવાબમા ં
અથવા વ્યક્તિગતિ માગયાદશયાન આપવા કે વશક્ા કરવા હતે ુપત્ લખતિા હતિા. સવાભાવવકપણે, 
આવા રકસસાઓમા ંભ્તિનો મળૂ પ્રશ્, પરરકસથવતિ કે વવચલન અથયાઘટનનુ ંકારણ હો્ય શકે. 
શ્રીલ પ્રભપુાદના પત્ોમા ંઆપેલરી દરેક વવગતિ વવૈવશ્વકસતિરે લાગ ુપાડી ન શકા્ય. પરંત ુ
દીક્ારંભ વવષ્યક અંવતિમ આદેશનુ ંઆવુ ંઅથયાઘટન થત ુ ંનથરી, કેમ કે આ પત્ કોઈ વવશેષ 
વ્યક્તિના કોઈ વવશેષ પ્રશ્ના જવાબમા ંઅથવા કોઈ ભ્તિનરી વ્યક્તિગતિ પરરકસથવતિ કે 
અલભવ્યક્તિન ેસબંોધવા લખા્યેલો ન હતિો. ૯ જુલાઈ પત્ર એક કાય્થકારી આદેશ અથવા 
વયવસથાપન નીત્ત-તવરયક દસ્તાવેજ હ્તો, જે સસંથાના ્તમામ આગેવાનોને મોકલવામા ં
આવયો હ્તો.  

આ પત્ પણ શ્રીલ પ્રભપુાદે આપેલરી અને જેનુ ંખોટા અથયાઘટન વગર પાલન થા્ય તિેવરી 
બરીજી મહ્વપણૂયા સચૂનાઓના માળખા જેવો જ છે. આ પત્ તિેમણે જાતિે જ લખાણમા ંમકૂ્યો, 
હસતિાક્ર ક્યાયા અને પછી તિેમના આગેવાનોને મોકલ્યો. ઉદાહરણ તિરીકે, ૨૨ એવપ્રલ ૧૯૭૨ના 
રોજ તિેમણે “તિમામ મરંદર પ્રમખુોને” સબંોધરી એક પત્ મોકલાવ્યોઃ 

“કે્તત્રય સભચવોની ફરજ ્ેતમના કે્ત્રમા ંઆવ્તા ં્તમામ મહંદરોમા ંઆધયાત્મક તસદા્ંતો 
સરસ રી્ેત જળવાઈ રહ ે્ેત જોવાની છે. અનયથા દરેક મહંદર સવ્તતં્ર અને સવ-તનિ્થર રહ.ે”                     
(તિમામ મરંદર પ્રમખુોને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૨/૪/૧૯૭૨)

જ્યારે જ્યારે કોઈ મહ્વપણૂયા સચૂના આપવરી હો્ય ્્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે કોઈ નવુ ંપસુતિક 
બહાર પાડ્ુ ંનથરી, પછી ભલે આ સચૂના તિેમના પ્રસથાન બાદ ચાલ ુરાખવાનરી હો્ય. 
આમ, આપેલરી સચૂનાનુ ંમાળખુ ંતિેન ેપરોક્ અથયાઘટનનો વશકાર બનાવત ુ ંનથરી, અને તિેનરી 
માન્યતિા કોઈ રીતિે ઘટાડત ુ ંનથરી. 

૫. “આ આદેશ પાછળ કદાચ કોઈ તવશેર પહરસસથત્ત હ્તી જે ્ેતને શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્સથાન 
બાદ લાગ ુપર્તા અ્ટકાવ્તી હોય?”  

જો એવા કોઈ સજંોગો હોતિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે ૯ જુલાઈ પત્મા ં કે તિેન ેસલંગન કોઈ 
દસતિાવેજમા ંતિેનો ઉલલેખ ક્યયો હોતિ. તિેમનરી સચૂનાઓને ્યોગ્ય રીતિે લાગ ુપાડી શકા્ય તિ ે
માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ હમંેશા ંપરૂતિરી મારહતિરી આપતિા હતિા. તિેઓ એવરી ધારણા પર ન ચાલતિા 
કે તિેમના મરંદર પ્રમખુો બધા જાદુઈ મન વાચંનાર છે અને આથરી તિેમણે અધકચરી અને 
અધરૂી વનદદે વશકાઓ જ મોકલવાનરી જરૂર રહતેિરી જે પછી અલભવ્યક્તિથરી સમજા્ય જા્ય. 
ઉદાહરણ માટે, જો શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા તિેમના પ્રસથાન સાથ ેઋત્વક પ્રણાલરીન ેરદ 
કરવાનરી હોતિ તિો તિેમણે ૯ જુલાઈ પત્મા ંઆ વનમન સાતિ શબદો ઉમે્યાયા હોતિ—“આ પ્રણાલરી 
મારા પ્રસથાન સાથ ેરદ થશે”. આ પત્ પર નજર નાખતિા ંસમજા્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
તિેન ે“હનેસફકૉરવડયા” ચાલ ુરાખવા માગંતિા હતિા (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ, પષૃ્ઠ ૧૦૯).

કે્ટલીક વાર એવી દલીલ કરવામા ંઆવે છે કે ઋત્વક પ્ણાલીનુ ંસયુોજન શ્ીલ 
પ્ભપુાદની માદંગીવશ થ્ુ ંહત ુ.ં  
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ભ્તિગણ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી માદંગરી વવશે ભલે જાણ કે અજાણ હતિા, પરંત ુએક પત્ કે જેમા ં
તિેમનરી તિલબ્યતિનો કોઈ ઉલલેખ નથરી તિ ેપરથરી તિેઓ કઈ રીતેિ ધારી શકે કે આવો આદેશ 
આપવાનુ ંઆ જ એકમાત્ કારણ હત ુ?ં શ્રીલ પ્રભપુાદે એવુ ંક્યારે કહુ ંકે તિેમણે આપેલરી 
કોઈ પણ સચૂનાનુ ંઅથયાઘટન તિેમના તિાજા તિબરીબરી પ્રમાણપત્ના સદંભયામા ંજ કરવુ?ં 
દીક્ારંભ વવષ્યક આ અંવતિમ આદેશ મેળવનારાઓ ક્યા કારણસર એવુ ંનથરી માનતિા કે 
આ પત્ કોઈ ખોટા અથયાઘટન વગર અમલ થા્ય તિ ેમાટેનરી એક મહ્વપણૂયા સચૂના હતિરી?

શ્રીલ પ્રભપુાદે પહલેેથરી જ જણાવરી દીધુ ંહત ુ ંકે તિેઓ પોતિાના દેહ ્ ્યાગ હતે ુવ ૃદંાવન આવ્યા 
હતિા. વત્કાલ-જ્ઞાનરી (ભતૂિ, વતિયામાન અને ભવવષ્યને જાણનાર) હોવાથરી સભંવવતિપણે તિેમન ે
ખબર હતિરી કે તિેઓ ચાર માસના સમ્યકાળે પ્રસથાન કરશ.ે તિેમનરી ચળવળને આગળ 
ધપાવવા તિેમણે અંવતિમ આદેશો આપરી દીધા હતિા. વવશેષ કરીન ેતિેમના વનકટ પ્રસથાન બાદ 
માગયાદશયાન પરંુૂ પાડવા તિેમણે પહલેેથરી જ તિેમનુ ંવવસ્યતિનામુ ંઅને બરી.બરી.ટી. (ભક્તિવેદાતંિ 
બકુ ટ્સટ) તિથા જી.બરી.સરી. સબંવંધતિ બરીજા દસતિાવેજો  કરાવ્યા હતિા. એકમાત્ મદુ્ો હજુ સપષટ 
ન હતિો કે તિેમના ગ્યા બાદ દીક્ારંભ કઈ રીતેિ સચંાલલતિ થશ.ે આ સમ્ય ેહજુ અવનવચિતિતિા 
હતિરી કે આ બધુ ંકઈ રીતિે સચંાલલતિ થશ.ે ૯ જુલાઈ આદેશમા ંદરેકને સચોટપણે સપષટ 
જણાવરી દીધુ ંકે તિેમનરી ગેરહાજરીમા ંદીક્ારંભ કઈ રીતેિ આગળ ચાલશ.ે

સારાશંમા,ં એક આદેશને તિમ ેએવરી મારહતિરી સાથ ેન બદલરી શકો જેનરી ખબર જેમન ેઆદેશ 
અપા્યો તિેઓને જ ન હતિરી. શા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ ઇરાદાપવૂયાક એવો આદેશ આપે જે 
વવશ ેતિેઓ અગાઉથરી જ જાણતિા હો્ય કે કોઈ તિેનુ ંબરાબર પાલન ન કરી શકે, કેમ કે 
તિેમણે આદેશમા ંતિેઓને પરૂતિરી મારહતિરી ન આપરી? જો ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંસ્ુયોજન તિેમનરી 
માદંગરીવશ થયુ ંહોતિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે ૯ જુલાઈ પત્મા ંકે અન્ય સલંગન દસતિાવેજમા ં
તિેનો ઉલલેખ ક્યયો હોતિ. શ્રીલ પ્રભપુાદ આ રીતેિ ઇરાદાપવૂયાક સરંદગધ અને અપરૂતિરી વવગતિ 
આપતિા હો્ય એવરી કોઈ નોંધ નથરી, ખાસ કરીન ેજ્યારે તિેઓ સમગ્ર ચળવળને આદેશ 
આપતિા હો્ય. શ્રીલ પ્રભપુાદે કદી્ય લાપરવાહીથરી કશાક પર હસતિાક્ર ક્યાયા નથરી, અને 
જ્યારે આ આદેશનરી માત્ાને ધ્યાનમા ંલઈએ તિો એ અકલપનરી્ય છે કે તિેમા ંકોઈ અગ્્યનરી 
મારહતિરી આપવાનુ ંતિેઓ ચકૂી ગ્યા હો્ય.  

૬. “શુ ં‘તન્સુક્ત ્ેટપ’ મા ંએવી કોઈ અગ્યની માહહ્તી નથી જેનાથી સપષ્ટ થતુ ંહોય કે ૯ 
જુલાઈ આદેશ આ ગ્રહ પર શ્ીલ પ્ભપુાદની પ્્યક્ હાજરી પરૂ્તો જ હ્તો?”

જી.બરી.સરી.ના જી.આઈ.આઈ. લેખમા ંફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંઆપેલો મખુ્ય 
પરુાવો ૨૮ મ ે૧૯૭૭ના રોજ થ્યેલરી વાતિચરીતિમાથંરી લેવા્યો છે. આ લેખમા ંએવો સવરીકાર 
જણા્ય છે કે બરીજો કોઈ સચૂના્મક પરુાવો નથરી જેનો સરીધો સબંધં શ્રીલ પ્રભપુાદના 
પ્રસથાન બાદ ઋત્વકોના કા્યયા સાથ ેહો્ય:

“િલે શ્ીલ પ્ભપુાદે ્ેતમના ંઅગાઉના ંતવિાનોનુ ંપનુરાવ્ત્થન ન ક્ુું, પણ એવુ ં
સમજા્ુ ંકે આ તશષયો િાતવ દીક્ારંિ કરે એવી ્ેતમની ઇચછા હ્તી.” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૩૫)
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૨૮ મ ેવાતિાયાલાપ મખુ્ય પરુાવો હોવાથરી અમે તિેન ેઆ પસુતિકના પષૃ્ઠ ૩૪ પર એક અલગ 
વવભાગમા ંપ્રસતતુિ ક્યયો છે. એવુ ંકહવે ુ ંપરૂત ુ ંછે કે ૯ જુલાઈ પત્મા ંતિેનો કોઈ ઉલલેખ નથરી, 
અને ન તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે એવરી માગં કરી હતિરી કે આ નોંધનરી્ય વાતિાયાલાપનરી એક નકલ 
અંવતિમ આદેશનરી સાથ ેઅપા્ય. આ પરથરી આપણે સપંણૂયા વવશ્વાસ સાથ ેકહી શકીએ કે આ 
વાતિાયાલાપમા ંએવરી કોઈ ફેરફારજનક મારહતિરી ન હો્ય શકે જે અંવતિમ આદેશન ેસમજવા 
અગ્્યનરી હો્ય. હકીકતિમા,ં ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપ શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ કેટલા્ંય વષયો 
સધુરી જાહરે થ્યો ન હતિો. આમ ફરી વાર આપણરી પાસે એક સપષટ લેલખતિ આદેશન ેએવરી 
મારહતિરી સાથ ેબદલવા અપેક્ા રખાઈ કે જે મારહતિરી એ જ લોકોન ેપ્રાપતિ ન હતિરી જેઓને 
આદેશ જાહરે થ્યો. અગાઉ જોઈશુ ંતિ ેમજુબ મ ેવાતિાયાલાપમા ંએવુ ંકશુ ંજ નથરી જે અંવતિમ 
આદેશથરી વવરોધાભાસરી હો્ય. 

એક સામાન્ય મદુ્ા તિરીકે ગરુુના હાલના આદેશો પવૂયા આદેશોથરી હમંેશા ંઅગ્ર ગણા્ય છે; 
અંવતિમ આદેશ એ અંવતિમ આદેશ છે, અને તિેનો અમલ થવો જ જોઈએ:

“હું ્તમને ઘણી વસતઓુ કહું, પરંત ુજયારે હું ્તમને કંઈક પ્્યક્ કહું, “આ કરો”, 
્યારે ્તમારી પ્થમ ફરજ ્ેત કરવાની છે. ્તમે એવી દલીલ ન કરી શકો – “સાહબે, 
્તમે પહલેા ંમને આમ કરવાનુ ંકહુ ંહત ુ ં”. ના,  એ ્તમારી ફરજ નથી. હું ્તમને 
હમણા ંજે કહું ્તમે ્ેત કરો. આને આજ્ાપાલન કહવેાય. ્તમે દલીલ ન કરી શકો.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્પ્રવચન , ૧૫/૪/૧૯૭૫, હૈદરાબાદ)

જેમ ભગવાન કૃષણએ ભગવદ્ -ગરીતિામા ંઅજુ યાનને ઘણા આદેશો આપ્યા, તિેઓ ધ્યાન ્યોગથરી 
માડંી જ્ઞાન ્યોગ સધુરી દરેક પ્રકારના ્યોગ વવશે બોલ્યા, પરંત ુઅંવતિમ આદેશ આ બધાથરી 
અવધક છે:

““્તમે બધુ ંછોરી દો અને મારા સેવા-િક્ત બનો” – આને િગવાનનો અંત્તમ 
આદેશ સમજવો, અને દરેકે આ તસદા્ંતનુ ંપાલન કરવુ.ં” 
(ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યનરી વશક્ાઓ, પ્રકરણ ૧૧)

શકંરાચા્યયાનો અંવતિમ આદેશ, “ભજ ગોવવંદ”, એ પણ તિેમના ઘણા ંપવૂયા વવધાનોથરી અવધક 
હતિો—હકીકતિમા ંતિેમના ંબધા ંજ વવધાનોથરી. આ પસુતિકના પરરચ્યમા ંજેમ જણાવયુ,ં જી.બરી.
સરી. પોતિ ેજ આને સવતિઃવસદ તિારકદિક વસદાતંિ ગણે છેઃ

“્તક્થ -તવ્તક્થમા,ં આગામી તવિાનો પવૂ્થ તવિાનો કર્તા ંમહ્વના ંહોય છે.” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૨૫)

અંવતિમ વવધાન પછી કોઈ વવધાન હોવુ ંસભંવ નથરી. આથરી જી.બરી.સરી.ના પોતિાના જ તિકયા 
મજુબ આપણે ઋત્વક પ્રણાલરીનો અમલ કરવો જ રહ્ો. 
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૭. “શ્ીલ પ્ભપુાદે ઘણી વખ્ત જણાવ્ુ ંકે ્ેતમના ્તમામ તશષયોએ ગરુુ બનવુ.ં આમ સાચે 
જ આ સાભબ્ત કરે છે કે શ્ીલ પ્ભપુાદ ઋત્વક પ્ણાલીને કાયમી િોરણે રાખવા ઇચછ્તા 
ન હ્તા?”

તિેમના પ્રસથાન બાદ દીક્ા ગરુુ થવા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદે કદી્ય કોઈનરી વનમણકૂ કરી ન 
હતિરી, ન તિો એવો કોઈને આદેશ આપ્યો હતિો. આવા દાવા માટે કોઈ પરુાવા ક્યારે્ય રજૂ 
કરા્યા નથરી, ખરેખર ઇસકકૉનમા ંઅનેક વરરષ્ઠ આગેવાનોએ આ વાતિ સવરીકારી છેઃ

“અને એ સ્ય છે કે શ્ીલ પ્ભપુાદે એવુ ં ક્ારેય નથી કહુ ં ‘બહ ુ સારંુ, આ 
રહ્ા આગામી આચાય્થ’, અથવા ‘આ રહ્ા આગામી અભગયાર આચાયયો અને 
ચળવળ કે જગ્ત મા્ેટ ્ેતઓ અતિક્ૃત ગરુુઓ છે’. ્ેતમણે એવુ ં ક્ુું ન હત ુ.ં”  
(જ્યઅદ્વૈતિ સવામરી, ઇસકકૉન સાઉથ લડંન, ૧૯૯૩)

શ્રીલ પ્રભપુાદે અસરંદગધ રીતિે જણાવયુ ંકે દીક્ા ગરુુ એક મહા-ભાગવતિ (ભગવતિ ભાવનામા ં
સવયોચચ સતિર પ્રાપતિ) હોવા જોઈએ, અને વવશેષ તિેમના પોતિાના ગરુુ દ્ારા અવધકૃતિ હોવા 
જોઈએ. જેઓ પાસે ્યોગ્ય લા્યકાતિ અને અવધકૃવતિ ન હતિરી તિેઓ દ્ારા ગ્રહણ ગરુુપદનો 
તિેમણે હમંેશા ંસખતિ વવરોધ ક્યયો હતિો. નરીચે આપણે  શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમાથંરી એક 
અવતિરણ લઈએ જ્યા ંદીક્ા ગરુુનરી લા્યકાતિો જણાવરી છે.

મહા-િાગવ્ત-શ્ષે્ઠો બ્ાહ્મનો વવૈ ગરુુર નનૃામ
સવવેસામ ઇવ લોકાનામ અસૌ પજૂ્યો ્યથા હરરઃ

મહા-કલૂ-પ્રસતૂિો  ‘પરી સવયા-્યજે્ઞસ ુદીભક્્તઃ
સહશ્-શાખાદ્યા્યરી ચ ન ગરુુહ સ્યાદ અવવૈષણવઃ

“ગરુુનુ ં સથાન સેવા-િસક્તના સવ્થશે્ષઠ સ્તરે હોવુ ં જોઈએ. િક્તોની ત્રણ 
શે્ણીઓ હોય છે, અને ગરુુની પસદંગી સવ્થશે્ષઠ શે્ણીમાથંી જ કરવી.”  
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા)

“જયારે કોઈ મહા-િાગવ્તનુ ંસવ્થશે્ષઠ સથાન પ્ાપ્ત કરે છે ્યારે ્ેતમને એક ગરુુ 
્તરીકે સવીકારવા અને િગવાન શ્ીહહરની જેમ પજૂવા. માત્ર આવી જ વયસક્ત 
ગરુુના સથાન મા્ેટ લાયક છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા)

લા્યકાતિ ઉપરાતંિ, શ્રીલ પ્રભપુાદે એવુ ંપણ શરીખવયુ ંછે કે દીક્ા ગરુુ તિરીકે વતિતી શકે તિ ે
પહલેા ંતિેમના પરુોગામરી આચા્યયા પાસેથરી વવશેષ અવધકૃવતિ પણ હોવરી જરૂરી છેઃ

“ટૂંકમા,ં ્તમે જાણી લો કે ્ેતઓ મકુ્તજીવ નથી, અને ્ેતથી ્ેતઓ કોઈ પણ વયસક્તને 
કષૃણિાવનામા ંદીક્ારંિ આપી શકે નહહ. આ મા્ેટ ઉપરી સત્તાઓ ્તરફથી તવશેર 
આધયાત્મક આશીવા્થદ જરૂરી છે.” 
(જનાદયાનને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૬/૪/૧૯૬૮)

“દરેકે ગરુુ-પરંપરામાથંી આવ્તા સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ પાસેથી દીક્ારંિ ગ્રહણ 
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કરવુ ંજોઈએ, જે ્ેતમના પરુોગામી આધયાત્મક ગરુુ વિારા અતિક્ૃત હોય. આને 
દીક્ા-તવિાન કહવેાય છે.”           
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૮.૫૪, ભાવાથયા)

િાર્તીય વયસક્તઃ “તિમ ેકૃષણભાવનામતૃિના આધ્યાત્મક નેતિા ક્યારે બન્યા?”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “એ શુ?ં”

બ્રહ્ાનદંઃ “તિેઓ પછેૂ છે કે તિમ ે કૃષણભાવનામતૃિના આધ્યાત્મક નેતિા 
ક્યારે બન્યા?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “જ્યારે મારા ગરુુ મહારાજે મન ેઆદેશ આપ્યો. આ જ ગરુુ-
પરંપરા છે.”

િાર્તીય વયસક્તઃ “શુ ંઆ…”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “સમજવાનરી કોવશશ કરો. ઉતિાવળ ન કરો. એક ગરુુ ્્યારે જ 

ગરુુ બનરી શકે જ્યારે તિેમન ેતિેમના ગરુુ દ્ારા આદેશ મળે. બસ. 
અન્યથા કોઈ ગરુુ ન બનરી શકે.” 

(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૨૮/૧૦/૧૯૭૫)

આમ શ્રીલ પ્રભપુાદ મજુબ, કોઈ ્ ્યારે જ દીક્ા ગરુુ બનરી શકે જ્યારે તિેમનરી પાસે લા્યકાતિ  
અને અવધકૃવતિ  એમ બનં ેહો્ય. શ્રીલ પ્રભપુાદે આવા ગરુુઓ અવધકૃતિ ક્યાયા ન હતિા; ન 
તિો તિેમણે એવુ ંજણાવયુ ંહત ુ ંકે તિેમના કોઈ વશષ્ય દીક્ારંભ આપવા લા્યક હતિા. ઊલટંુ, 
૯ જુલાઈ પવૂવે, તિેઓ સમંતિ હતિા કે તિેમના વશષ્યો હજુ “બદ જીવ” હતિા; અને વનરીક્ણ 
જરૂરી હત ુ ંજેથરી કોઈ પોતિ ેગરુુ હોવાનો ડોળ ન કરે (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ, પષૃ્ઠ ૧૨૬, 
એવપ્રલ ૨૨, ૧૯૭૭ વાતિાયાલાપ)

ઋત્વક પ્ણાલીના તવરોિમા ંરજૂ કરાયેલા પરુાવા મખુય્વે ત્રણ તવિાગમા ંપરે છેઃ

૧. દરેકને ગરુુ બનવા શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંવારંવાર કહવે ુ,ં મખુ્ય્વે શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિના 
“આમાર આજ્ઞા ગરુુ હના” Åલોકના સદંભયામા.ં

૨. ઘણા વ્યક્તિગતિ પત્ો જેમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના વશષ્યોન ેતિેમના પ્રસથાન બાદ દીક્ા 
ગરુુ તિરીકે વતિયાવા જણાવે છે.

૩. શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકો અને પ્રવચનોમાથંરી બરીજાં એવા ંવવધાનો જ્યા ંવશષ્યો દીક્ા 
ગરુુ બન ેએવા વસદાતંિનો ઉલલેખ છે.   

સૌપ્થમ તવિાગ-૧) નુ ં તવÅલેરણ કરીએઃ

દરેકને ગરુુ બનવાનરી સચૂના શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિના વનમન Åલોકમા ંજણાવેલરી છે, આ 
Åલોકનો ઉલલેખ શ્રીલ પ્રભપુાદે ઘણરી વખતિ ક્યયો.

“િગવદ્ -ગી્તા અને શ્ીમદ્  િાગવ્તમ ્મા ંજણાવયા મજુબ િગવાન શ્ીકષૃણના 
આદેશોનુ ંદરેકને અનસુરણ કરવા કહો. આ રી્ેત એક આધયાત્મક ગરુુ બનો અને 
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આ ભતૂમ પર દરેકને મકુ્ત કરવાનો પ્ય્ન કરો.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૭.૧૨૮)

પરંત ુભગવાન શ્રીચવૈતિન્ય દરેકને ક્યા પ્રકારના ગરુુ બનવા પ્રો્સારહતિ કરે છે તિ ેઆ Åલોક 
પછી આવતિા ભાવાથયોમા ંસપષટપણે પ્રસથાવપતિ થા્ય છે: 

“એ્ટલે, ઘરમા ંરહવે ુ,ં હરે કષૃણ મતં્રનો જાપ કરવો અને િગવદ્ -ગી્તા અને શ્ીમદ્  
િાગવ્તમ ્મા ંજણાવયા મજુબ કષૃણના આદેશોનો પ્ચાર કરવો.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૭.૧૨૮, ભાવાથયા)

“કોઈ ગહૃસથ, ભચહક્સક, ઈજનેર અથવા કંઈક બીજુ ંહોય શકે. એમા ંકોઈ વાિંો નથી. 
દરેકે કેવળ શ્ીચૈ્તનય મહાપ્ભનુા આદેશનુ ંપાલન કરવુ,ં હરે કષૃણ મહામતં્રનો જાપ 
કરવો અને સગા-સબંિંી ્ેતમજ તમત્રોને િગવદ્ -ગી્તા અને શ્ીમદ્  િાગવ્તમ ્ના 
ઉપદેશો આપવા […] એ ઉત્તમ છે કે કોઈ તશષયો  સવીકારવા નહીં.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૭.૧૩૦, ભાવાથયા)

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સચૂનોમા ંએવરી કોઈ શરતિ નથરી કે ગરુુ તિરીકે કા્યયા કરતિા 
પહલેા ંઆ ગરુુઓએ પ્રથમ સાક્ા્કારનુ ંકોઈ વનવચિતિ સતિર પ્રાપતિ કરવુ.ં આ વનવેદન તિ્કાલ 
છે. આ પરથરી સપષટ થા્ય છે કે દરેકને તિેઓ જે જાણતિા હો્ય તિેવુ ંપ્રચાર કરવા કેવળ 
પ્રો્સારહતિ કરા્ય છે, અને આમ કરી વશક્ા ગરુુ બનવા આહવાન કરા્ય છે. આનુ ંવધ ુ
સપષટીકરણ વશક્ા ગરુુ માટે તિે જ સથાને રહવેા અને આગળ વધરી દીક્ા ગરુુ ન બનવાના 
બધંન પરથરી થા્ય છેઃ  

“એ ઉત્તમ છે કે કોઈ તશષયો સવીકારવા નહીં.”  
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૭.૧૩૦, ભાવાથયા)

વશષ્યો સવરીકારવા એ દીક્ા ગરુુનુ ંમખુ્ય કા્યયા છે, જ્યારે એક વશક્ા ગરુુએ કેવળ તિેમનુ ં
સેવા-કા્યયા ચાલ ુરાખરી તિેમનરી ક્મતિા પ્રમાણે કૃષણભાવનાનો પ્રચાર કરવો. શ્રીલ પ્રભપુાદના ં
ભાવાથયો પરથરી એ સપષટ છે કે ઉપરો્તિ Åલોકમા ંભગવાન શ્રીચવૈતિન્ય ખરેખર વશક્ા ગરુુઓ 
અવધકૃતિ કરે છે, દીક્ા ગરુુઓ નરહ.

અન્ય ઘણા સદંભયોમા ંજ્યા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ દરેકને ગરુુ બનવા પ્રો્સારહતિ કરે છે તિેમા ંપણ 
આ જ વાતિ તિદ્ન સપષટ થા્ય છેઃ

“્યારે દેખ, તિારે કહ, ‘કૃષણ’ ઉપદેશ. [શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય ૭.૧૨૮]. ્તમારે 
કશુ ંઉપજાવવાનુ ંનથી. કષૃણએ જે કહુ ંછે ્તમે ્ેત જ ફરી કહો. પરંુૂ. કશુ ંઉમેરવુ ંકે 
ફેરફાર કરવો નહહ. પછી ્તમે ગરુુ બનો […] હું મખૂ્થ કે મઢૂ હોઉં […] આથી આપણે 
આ માગ્થનુ ંઅનસુરણ કરવુ ંરહુ,ં કે ્તમે ગરુુ બનો, ્તમારા પારોશની વયસક્તઓ, 
સબંિંીઓનો ઉદાર કરો, પરંત ુશ્ીકષૃણના પ્માભણ્ત શબદોનુ ંજ ઉચચારણ કરવુ.ં 
્યારે ્ેત કામ કરશે જ […] કોઈ પણ કરી શકે. એક બાળક કરી શકે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, સધં્યાકાળ દશયાન, ૧૧/૫/૧૯૭૭, ઋવષકેશ)
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“લોકો અંિકારમા ંહોવાથી ્ેતઓને જ્ાન આપવા આપણને ઘણા તમભલયન ગરુુઓની 
જરૂર છે. આથી શ્ીચૈ્તનય મહાપ્ભનુો ઉદે્શ છે કે [...] ્ેતમણે કહુ ંકે, ‘્તમે દરેક 
જણ ગરુુ બનો.’”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨૧/૫/૧૯૭૬, હોનોલલુ)ુ

“્તમે કેવળ કહો [...] કષૃણએ કહુ.ં ‘તનરં્તર મારંુ સમરણ કરો, અને મારા િક્ત બનો. 
મારી પજૂા કરો અને મને પ્ણામ કરો.’ કપૃા કરી આ બધુ ંકરો. આમ જો ્તમે કોઈ 
વયસક્તને આવુ ંકરવા પે્હર્ત કરી શકો ્તો ્તમે ગરુુ બનો. શુ ં્ેતમા ંકોઈ મશુકેલી છે?” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ વાતિાયાલાપ, ૨/૮/૧૯૭૬, નય ૂમા્યાપરુ)

“સાચા ગરુુ એ છે જેઓ કષૃણએ કહલેા ઉપદેશો આપે છે. […] ્તમારે કેવળ એ જ 
કહવેાનુ ંછે, ‘ આ આવુ ંછે.’ બસ. શુ ંઆ ઘણુ ંકહઠન કાય્થ છે?”  
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨૧/૫/૧૯૭૬, હોનોલલુ)ુ

“... ‘પરંત ુમારી પાસે કોઈ લાયકા્ત નથી. હું કઈ રી્ેત ગરુુ બની શકંુ?’ લાયકા્તની 
કોઈ આવશયક્તા નથી […] ‘્તમે જેમને મળો, ્તમે કેવળ એ જ કહો જે કષૃણએ 
કહુ ંછે. બસ. ્તમે ગરુુ બનો.’”          
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨૧/૫/૧૯૭૬, હોનોલલુ)ુ

(આચિ્યયાપણે, કેટલાક ભ્તિોએ ઉપરો્તિ અવતિરણો “લઘતુ્મ લા્યકાતિ ધરાવતિા દીક્ા 
ગરુુઓ”*(૧) ના ંસમથયાનમા ંવાપ્યાું છે, જ્યારે આ શબદનો ઉલલેખ શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકો, 
પત્ો, પ્રવચનો કે વાતિાયાલાપમા ંએકે્ય વખતિ કરા્યો નથરી.)

આવા ગરુુનુ ંઉદાહરણ કે જેમનરી પાસે પોતિે શુ ંસાભંળયુ ંછે તિેન ુ ંપનુરાવતિયાન કરવા વસવા્ય 
બરીજી કોઈ ્યોગ્યતિા નથરી એ ઇસકકૉનમા ંકોઈ ભ્તિ ભરતિરી અભ્યાસરિમમા ંમળી શકે છે. 
આથરી આ તિદ્ન સપષટ છે કે ઉપરો્તિ અવતિરણો ખરેખર ઉપદેશ આપનાર આધ્યાત્મક 
ગરુુઓ અથવા વશક્ા ગરુુઓ બનવા માટે આહવાન છે. આપણે આવુ ંજાણરીએ છીએ કારણ 
કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના ંપસુતિકોમા ંએક દીક્ા ગરુુ બનવા માટેનરી ચસુતિ આવશ્યકતિાઓ 
પહલેેથરી જ આપણા માટે સપષટ કરેલરી છેઃ

“જયારે કોઈ મહા-િાગવ્તના સવયોત્તમ સથાનને પ્ાપ્ત કરે છે ્યારે ્ેતમને એક 
ગરુુ ્તરીકે સવીકારવા અને િગવાન શ્ીહહરની જેમ પજૂવા. માત્ર આવી જ વયસક્ત 
ગરુુના સથાન મા્ેટ લાયક છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા) 

“દરેકે ગરુુ-પરંપરામાથંી આવ્તા સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ પાસેથી દીક્ારંિ ગ્રહણ 
કરવુ ંજોઈએ, જે ્ેતમના પરુોગામી આધયાત્મક ગરુુ વિારા અતિક્ૃત હોય. આને 
દીક્ા-તવિાન કહવેાય છે.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૮.૫૪, ભાવાથયા)

ઉપરો્તિ અવતિરણમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ જણાવે છે કે દીક્ા ગરુુ બનવાનો આદેશ વવશેષરૂપ ે
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પોતિાના ગરુુ તિરફથરી મળેલો હોવો જોઈએ. ભગવાન શ્રીચવૈતિન્ય તિરફથરી મળેલો સામાન્ય 
આદેશ ૫૦૦ વષયાથરી અકસતિ્વમા ંછે. આથરી એ દેખરીત ુ ંછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે “આમાર આજ્ઞા 
ગરુુ હના” Åલોકને દીક્ાના સદંભયામા ંખાસ લરીધો ન હતિો, નરહતિર શા માટે આપણને આપણા 
આચા્યયા પાસેથરી એક બરીજા વવશેષ આદેશનરી જરૂર રહ?ે બધા માટે ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યનો 
આ સામાન્ય આદેશ વશક્ા ગરુુના સદંભયામા ંજ હોવો જોઈએ, દીક્ા ગરુુના સદંભયામા ંનરહ. 
દીક્ા ગરુુ એક અપવાદ છે, વન્યમ નથરી. જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે પરુુષો, સ્તરીઓ અને બાળકો 
સરહતિ લાખો વશક્ા ગરુુઓનરી કલપના કરી હતિરી.

હવે તવિાગ-૨) નુ ંતવÅલેરણ કરીએઃ

શ્રીલ પ્રભપુાદનરી હાજરીમા ંપોતિાના વશષ્યોનુ ં દીક્ારંભ કરવા આતરુ અને વધ ુપડતિા 
આ્મવવશ્વાસુ ંહો્ય એવા મ્ૂઠીભર ભ્તિો હતિા, જેમને શ્રીલ પ્રભપુાદે પત્ો લખ્યા હતિા. આ 
પત્ો એમ.એ.એસ.એસ.ના સમથયાનમા ંવપરા્યા છે. આવરી મહ્વાકાકં્રી વ્યક્તિઓ સાથે 
વ્યવહાર કરવા શ્રીલ પ્રભપુાદ પાસે એક સરીધો અને સાફ રસતિો હતિો. સામાન્યતિઃ શ્રીલ 
પ્રભપુાદ તિેઓને ચસુતિ તિાલરીમ કેળવવાનુ ંકહતેિા, અને તિેમના પ્રસથાન પછી ભવવષ્યમા ં
તિેઓ વશષ્યો સવરીકારી શકે એમ કહતેિાઃ

“પ્થમ વા્ત, હું અચ્્ુતાનદંને ચે્તવણી આપુ ંછં, દીક્ારંિ આપવાનો પ્ય્ન ન 
કરશો. હાલ ્તમે કોઈનુ ંપણ દીક્ારંિ કરવાની યોગય અવસથામા ંનથી. […] આવી 
માયાથી લોિાશો નહહ. હું ્તમને બિાને િાતવ આધયાત્મક ગરુુ બનવાની કેળવણી 
આપી રહ્ો છં, પરંત ુઉ્તાવળ કરશો નહહ.” 
(અચયતુિાનદં અને જ્ય ગોવવંદને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૧/૮/૧૯૬૮)  

“થોરાક સમય પહલેા ં્તમે કે્ટલાક તશષયો સવીકારવા મા્ેટ મારી અનમુત્ત માગંી 
હ્તી, હવે એ સમય જલદી આવી રહ્ો છે જયારે ્તમારા સશક્ત પ્ચાર વિારા 
્તમારા ઘણા તશષયો હશે.” 
(અચયતુિાનદંને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૬/૫/૧૯૭૨)  

“મેં એવુ ંસાિંળ્ુ ંછે કે બીજા િક્તો વિારા ્તમારી પજૂા કરાય છે. એક વૈષણવને 
નમન કરવુ ં એ અલબત્ત યોગય છે, પરંત ુઆધયાત્મક ગરુુની હાજરીમા ં નહહ. 
આધયાત્મક ગરુુના પ્સથાન બાદ આવો ્તબક્ો આવશે, પરંત ુહમણા ંરાહ જુઓ. 
નહહ્તર આમાથંી ઘણા અલગ પક્ો ઉદ્ િવશે.” 
(હસંાદૂત્ને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧/૧૦/૧૯૭૪)

“ચસુ્તપણે કેળવણી લો અને પછી ્તમે સતંનષઠ ગરુુ, અને આ જ તસદા્ંત પર ્તમે 
તશષયો સવીકારી શકશો. પરંત ુએક તશષ્ટાચાર ્તરીકે હરવાજ છે કે ્તમારા આધયાત્મક 
ગરુુના જીવનકાળ દરમયાન ્તમે િાતવ તશષયોને ્ેતમની પાસે લઈ જાવ, અને ્ેતમની 
ગેરહાજરી કે અં્તધયા્થન બાદ ્તમે કોઈ પ્કારના બિંન વગર તશષયો સવીકારી 
શકો. આ ગરુુ-પરંપરાનો કાયદો છે. મારા તશષયો સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ બને 
અને કષૃણિાવનામ્ૃતનો વયાપક પ્ચાર કરે એવુ ંહું ઇચછં છં. આનાથી મને ્ેતમજ 
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કષૃણને ઘણો આનદં થશે.” 
(તષુટ કૃષણને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨/૧૨/૧૯૭૫)

એ નોંધનરી્ય છે કે જી.આઈ.આઈ.મા ંજ્યારે એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાના સમથયાનમા ંઉપરો્તિ 
“કા્યદો” જણાવ્યો છે ્્યારે આ જ દસતિાવેજમા ંભારપવૂયાક જણાવયુ ંછે કે આ ખરેખર કોઈ 
કા્યદો નથરીઃ

“ગરુુની હાજરીમા ંદીક્ારંિ આપ્તા તશષયો તવશે શાસ્તોમા ંઆવા ઘણા પ્સગંો છે, 
[...] શાસ્તોમા ંએવી કોઈ તવશેર સચૂના નથી કે તશષયએ ્ેતમના ગરુુની હાજરીમા ં
દીક્ારંિ નહહ આપવુ.ં” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૨૩)

પજૂન અને અન્ુયા્યરીઓ સવરીકારવાનરી અધરીરાઈ આધ્યાત્મક ગરુુનરી એક ગેરલા્યકાતિ 
છે. આપણે અહકંારનો પ્રકોપ જોઈ કેવળ આચિ્યયાચરકતિ થઈ શકીએ કે આ ગ્રહ પર હાજર 
અભતૂિપવૂયા અને સૌથરી સશ્તિ આચા્યયાનરી હાજરીમા ં પણ કેટલરીક વ્યક્તિઓને શ્રીલ 
પ્રભપુાદના નાક હ્ેઠળ તિેઓ પોતિ ેતિેમના પોતિાના વશષ્યોનુ ંદીક્ારંભ કરવા પરૂતિા લા્યક 
હો્ય એમ લાગયુ!ં* (૨)

એ દેખરીત ુ ંછે કે આ ભ્તિોને પત્ લખરી અને તિેઓ વશષ્યો સવરીકારી શકશે જો તિેઓ હજુ થોડીક 
ધરીરજ રાખે એમ કહી શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેઓને સેવા-ભક્તિમા ંરાખવાનો કેવળ પ્ર્યાસ કરતિા 
હતિા. આમ કરવાથરી કંઈક સભંાવના હતિરી કે સમ્ય જતિા ંતિેઓનો મહ્વાકાકં્રી મનોભાવ 
કદાચ શદુ બને.

નમ્ર ભ્તિો જેમણે તિેઓના આધ્યાત્મક ગરુુનરી વનઃસવાથયા ્્યાગ ભાવથરી ખતંિપવૂયાક સેવા 
કરી તિેમણે કદી દીક્ા ગરુુ તિરીકે તિેમનુ ંઉજજવલ ભવવષ્ય જણાવતિો પત્ મેળવ્યો ન હો્ય. 
શા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ વધ ુમહ્વાકાકં્રી અને આથરી ઓછી લા્યકાતિ ધરાવતિા લોકોને જ 
ગભંરીરતિાપવૂયાક દીક્ા ગરુુપદનુ ંવચન આપે?

શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ તિેમના વશષ્યો દીક્ારંભ આપવા મુ્ તિ છે એવા કથનો સ્્ય 
છે. જેમ કે ઇંગલૅનડમા ંકોઈ ૧૭ વષયાના થતિા ંજ તિે મોટરગાડી ચલાવવા મુ્ તિ છે. પરંત ુ
આપણે પેલરી બે નાનરી શરતિો ભલૂવરી નરહ. પ્રથમ, તિેમને કાર ચલાવતિા આવડવુ ંજોઈએ, 
અને બરીજુ ંડ્ાઈવવંગ લા્યસનસ અવધવન્યમ દ્ારા પોતેિ અવધકૃતિ હોવા જોઈએ. આ પરથરી 
વાચંનાર પોતિે જ સમજી શકે છે.

એમ.એ.એસ.એસ.ના સમથયાનમા ંવપરા્ેયલા બરીજા એક પત્મા ંજણાવયુ ંછેઃ 

“૧૯૭૫ સિુીમા,ં ્તમામ જેઓ ઉપરોક્ત બિી પરીક્ાઓમા ંસફળ થયા હોય ્ેતઓને 
દીક્ારંિ તવતિ કરવા અને કષૃણિાવનામ્ૃત િક્તો વિારવા તવશેર અતિકાર મળશે.”
(કીતિયાનાનદંને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૨/૧/૧૯૬૯)

શુ ંઆ ઉપરો્તિ કથન દીક્ારંભ વવષ્યક અંવતિમ આદેશને રદ કરે છે?
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આવા વ્યક્તિગતિ પત્ોને આધારે ઋત્વક પ્રણાલરીને રદ કરવાનો પ્ર્યાસ હોવાથરી આપણે 
અહીં શ્રીલ પ્રભપુાદનો “ગરુુ-પરંપરાનો કા્યદો” જોઈશુ.ં “કા્યદા”નો પ્રથમ ભાગ જણાવે 
છે કે એક વશષ્યએ તિેમના ગરુુનરી હાજરીમા ંદીક્ા ગરુુ તિરીકે વતિયાવુ ંજોઈએ નરહ. કેમ કે 
આ એક “કા્યદો” હતિો, સપષટરૂપે આ ઉપરો્તિ પત્ શ્રીલ પ્રભપુાદના વશષ્યો તિેઓના 
પોતિાના વશષ્યોને દીક્ા આપે એ સદંભયામા ંન હો્ય શકે; ૧૯૭૫મા ંશ્ીલ પ્ભપુાદ હજુ 
હયા્ત હ્તા. આથરી આપણે ફ્તિ એ જ વનષકષયા કરી શકીએ કે ૧૯૬૯થરી જ શ્રીલ પ્રભપુાદ 
કોઈ પ્રકારનરી “કા્યયાકારી” દીક્ારંભ પ્રણાલરીનો વવચાર કરી રહ્ા હતિા. જેમ પાછળથરી 
જણાયુ ંતિેમ, ૧૯૭૫ સધુરીમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે કીતિયાનાનદં જેવા ભ્તિોને માળા જપવા અને 
તિેમના વતિરી દીક્ારંભ આપવા ખરેખર સત્ા કે અવધકૃવતિ આપરી હતિરી. તિો પછી ઉપરો્તિ 
પત્ દીક્ારંભ હતે ુપ્રવતિવનવધઓને ભવવષ્યમા ંઉપ્યોગમા ંલેવાનરી આગાહી કરતિો જણા્ય 
છે. પાછળથરી શ્રીલ પ્રભપુાદે આ પ્રવતિવનવધઓને “ઋત્વકો” કહ્ા અને ૯ જુલાઈ આદેશમા ં
તિેઓના કા્યયાને ઔપચારરક રૂપ આપયુ.ં ફરી વાર, એવુ ંકહવે ુ ંકે શ્રીલ પ્રભપુાદ કીતિયાનાનદંને 
કેટલરીક પરીક્ાઓમા ંઉત્રીણ થતિા ંજ સપં્રદા્ય દીક્ા આચા્યયા તિરીકે કા્યયા કરવા અવધકૃતિ 
કરતિા હતિા એ મખૂાયામરીભયુું હશે.

“જે કોઈ ્ેતમના સતંનષઠ પ્ત્તતનતિના માગ્થદશ્થન હઠેળ િગવાન શ્ીચૈ્તનયના 
આદેશનુ ંઅનસુરણ કરત ુ ંહોય ્ેત આધયાત્મક ગરુુ બની શકે, અને હું ઇચછં છં કે 
મારી ગેરહાજરીમા ંમારા ્તમામ તશષયો સમગ્ર તવશ્વમા ંકષૃણિાવનામ્ૃતના પ્ચાર 
હતે ુસતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ બને.” 
(મધસુદુનને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨/૧૧/૧૯૬૭)

ઉપરો્તિ અવતિરણના આધારે એવરી દલરીલ થઈ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના વશષ્યોને તિેમનરી 
ગેરહાજરીમા ંઆધ્યાત્મક ગરુુઓ બનવા જણાવતિા હોવાથરી તિેઓ દીક્ાના સદંભયામા ંજ 
ઉલલેખતિા હોવા જોઈએ, કેમ કે તિેઓ વશક્ા ગરુુઓ તિો પહલેેથરી જ હતિા. જોકે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
કદાચ તિેમના તિમામ વશષ્યોને સારા વશક્ા ગરુુઓ બનવા તિેમના સામાન્ય પ્રો્સાહનનરી 
પનુરુક્તિ કરતિા હો્ય શકે, અને ફરી જણાવતિા હો્ય કે તિેમનરી ગેરહાજરીમા ંપણ તિેઓએ 
સારા વશક્ા ગરુુઓ બનવાનુ ંચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ. ઉપરો્તિ અવતિરણમા ંચો્્સપણે એવો 
કોઈ ઉલલેખ નથરી કે તિેમના વશષ્યો તિેઓના પોતિાના વશષ્યો સવરીકારે. આ વવધાન “સમગ્ર 
વવશ્વમા ંકૃષણભાવનામતૃિના પ્રચાર હતે ુસવંનષ્ઠ આધ્યાત્મક ગરુુ” એક વશક્ા ગરુુને પણ 
સમાનરૂપે લાગ ુપડે છે.

જો આવા પત્ોમા ંબરીજા કોઈ પ્રકારનરી ગરુુ પ્રણાલરીનો આડતિરો સકેંતિ હો્ય તિોપણ આ પત્ો 
૯ જુલાઈ અંવતિમ આદેશને બદલવા વાપરી શકા્ય નરહ, કેમ કે આ સચૂનાઓનરી પનુરુક્તિ 
સમગ્ર આંદોલનને થઈ ન હતિરી. આ પ્રસતતુિ પત્ો ૧૯૮૬ સધુરી તિો પ્રકાવશતિ પણ થ્યા ન હતિા. 
પ્રસગંોપાત્ એવુ ંજણાવવામા ંઆવતુ ંકે આવા કેટલાક વ્યક્તિગતિ પત્ોનરી જાણ સસંથાના 
બરીજા સભ્યોને પણ થઈ. આવુ ંકદાચ બનયુ ંહો્ય કે ન હો્ય, પરંત ુમહ્વનો નોંધનરી્ય મદુ્ો 
એ છે કે આવરી વવતિરણ શવૈલરી કદી્ય શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા સવ્ય ંમાન્ય કે પ્રસથાવપતિ  જણાતિરી 
નથરી. આપણે એવા કોઈ પરુાવા જો્યા નથરી જ્યા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય આદેશ ક્યયો હો્ય 
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કે તિેમના ખાનગરી પત્વ્યવહારનુ ંવવતિરણ દરેકને થા્ય. તિેમણે એક વખતિ આકકસમતિપણે 
જણાવયુ ંહત ુ ંકે તિેમના પત્ો “જો સમ્ય મળે” તિો પ્રકાવશતિ કરી શકા્ય, પરંત ુતિેમણે ક્યારે્ય 
એવો અણસાર નથરી આપ્યો કે આ દસતિાવેજો વગર કોઈ જાણરી ન શકે કે તિેમના પ્રસથાન 
બાદ એમ.એ.એસ.એસ.નુ ં સચંાલન ચોક્કસપણે કઈ રીતેિ કરી શકા્ય.

૧૯૭૭મા ંશુ ંબનયુ ંહોવુ ંજોઈએ એ નક્કી કરવા તિે સમ્યે અવધકૃતિ પ્રકારે સરળતિાથરી ઉપલબધ 
પરુાવાનો જ ઉપ્યોગ કરી શકા્ય. ૧૦ હજાર વષયા માટે  શ્રીલ પ્રભપુાદે દીક્ારંભનુ ંઆ્યોજન 
કઈ રીતિે કયુું એ બાબતેિ જો આ પત્ો ખરેખર મહ્વના હોતિ તિો વનવચિતિરૂપે તિેમણે આ 
પત્ોના પ્રકાશન અને  જથથાબધં વવતિરણને એક અ્્યતંિ મહ્વનરી બાબતિ ગણાવરી હોતિ. 
છેવટે તિો એવરી ઘણરી શક્યતિા હતિરી કે તિેમના તિમામ આગેવાનો પવૈકી કોઈકે તિો તિેમના 
ખાનગરી પત્વ્યવહારો વાચં્યા ન હો્ય, અને પરરણામે એવરી સપષટ સમજણ મેળવરી ન હો્ય 
કે તિેમના પ્રસથાન બાદ દીક્ારંભનુ ંસચંાલન ચો્્સપણે કેવરી રીતિે થશે. અમે આને એક 
શક્યતિા કરતિા ંવવશેષ સમજીએ છીએ કેમ કે સમગ્ર જી.બરી.સરી.ને ૨૮ મે ૧૯૭૭ સધુરી હજુ 
ખ્યાલ ન હતિો કે શ્રીલ પ્રભપુાદ શુ ંઆ્યોજન કરી રહ્ા હતિા (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટમા ં
મે ૨૮ વાતિાયાલાપ, પષૃ્ઠ ૧૨૭).  

ઉપરો્તિ જણાવયુ ંતિ ેપરથરી, આ મ્ૂઠીભર પત્ોને આધારે ૯ જુલાઈ આદેશને બદલવાનો 
પ્ર્યાસ કેવળ બેકાળજીપવૂયાક અનલુચતિ ગણા્ય. જો આવા પત્ો તિેમના અંવતિમ આદેશ તિરીકે 
મહ્વના પરરવશષટ હોતિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના અંવતિમ આદેશમા ં કે તિેને અનવુતિતી 
દસતિાવેજમા ંચો્્સપણે તિેનુ ંસપષટીકરણ કયુું હોતિ.

આમ છેલલ,ે કોઈને પણ મળેલરી દીક્ારંભ વવષ્યક અવધકૃવતિ એ માત્ ઋત્વકો કે આચા્યયાના 
પ્રવતિવનવધઓ તિરીકેનરી જ અવધકૃવતિ છે.

અં્ેત આપણે તવિાગ ૩) જોઈએ:

ઋત્વક પ્રણાલરી રદ કરવા પાછળ શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકો અને પ્રવચનોમાથંરી વવવવધ 
કથનો પ્રસતતુિ કરવામા ંઆવ્યા ંછે. હવે આપણે આ પરુાવા ચકાસરીએ.

શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંઆપણે સામાન્ય પરરભાષામા ંજણાવેલરી દીક્ા ગરુુનરી ્યોગ્યતિા 
જોઈએ છીએ. તિેમના પોતિાના વશષ્યો આગળ જઈ દીક્ા ગરુુ બને એવો કોઈ વવશેષ ઉલલેખ 
નથરી. ઊલટંુ, આ અવતિરણોમા ંકેવળ એ જ વાતિનરી પનુરુક્તિ થા્ય છે કે કોઈ દીક્ા ગરુુ 
બનવાનો પ્ર્યાસ કરે તિે પહલેા ં તેિમણે ઉચચ ્યોગ્યતિા અને અવધકૃવતિ મેળવવરી અવનવા્યયા છે.

“હાલ જે તશષય છે ્ેતઓ િાતવ આધયાત્મક ગરુુ છે. અને ્ેતમના આધયાત્મક 
ગરુુના આદેશનુ ંચસુ્ત પાલન તવના કોઈ સતંનષઠ અને અતિક્ૃત આધયાત્મક ગરુુ 
બની શકે નહીં.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૨.૯.૪૩, ભાવાથયા)

ઉપરો્તિ કથન કેવળ ગરુુના પ્રસથાન કારણસર કોઈન ેપણ કોઈક રીતિે દીક્ા આપવાનરી 
છૂટ આપતુ ંનથરી. અહીં ગરુુના પ્રસથાનનરી વાતિનો ઉલલેખ પણ નથરી; પરંત ુતિેઓ અવધકૃતિ 
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અને ચસુતિ આજ્ઞાકારી હોવા જોઈએ તિેનો જ માત્ ઉલલેખ છે. આપણે એવુ ંપણ જાણરીએ કે 
તિેઓએ સૌપ્રથમ મહા-ભાગવતિનુ ંસથાન પ્રાપતિ કરેલુ ંહોવુ ંજોઈએ.  

કેટલાક ભ્તિોએ “અન્ય ગ્રહોનરી સરળ ્યાત્ા” મા ંઆવતિા “મોતન્ટર ગરુુઓ” વવભાગને 
(પષૃ્ઠ ૩૨) એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાના સમથયાનમા ંઅને તિે પરરણામરૂપ ઋત્વક પ્રણાલરીને રદ 
કરવાના પરુાવા તિરીકે લરીધો છે. પરંત,ુ આ હોવશ્યાર વગયાખડંવાળી સામ્યતિા સપષટપણે વશક્ા 
ગરુુઓના સથાનને વ્યાખ્યાવ્યતિ કરે છે, દીક્ા ગરુુઓના સથાનન ેનરહ. આ ફકરામા ંમોવનટર 
એક વશક્ક વતિરી કા્યયારતિ છે. તિે પોતેિ એક વશક્ક નથરી. તિે એક વશક્ક તિરીકેનરી ્યોગ્યતિા 
ધરાવરી શકે છે, પરંત ુતિે એક પ્રરરિ્યા છે, અને આ પ્રરરિ્યા વશક્કના (જે અહીં દીક્ા ગરુુના 
સદંભયામા ંછે) પ્રસથાનથરી મોવનટર આપોઆપ વશક્ક બનરી જા્ય એવરી નથરી. વ્યાખ્યા મજુબ 
એક મોવનટર ગરુુને માત્ વશક્ા વશષ્યો હો્ય શકે, અને તિે પણ મ્યાયારદતિ સખં્યામા.ં જ્યારે 
આવા મોવનટર ્યોગ્યતિા પ્રાપતિ કરે, એટલે કે મહા-ભાગવતિનુ ંસથાન પ્રાપતિ કરે, અને પછી 
તિેમના પરુોગામરી આચા્યયા થકી અવધકૃતિ બને, ્્યાર પછી તિેમને મોવનટર કહવેાનો અથયા 
રહતેિો નથરી; તિેઓ પોતેિ જ એક વશક્ક બને છે. જ્યારે તિેઓ પોતેિ એક વશક્ક બને છે ્્યારે 
તિેઓ અસખં્ય માત્ામા ંવશષ્યો સવરીકારી શકે છે. આમ મોવનટર એક વશક્ા ગરુુ છે જ્યારે 
વશક્ક એક દીક્ા ગરુુ છે, અને દીક્ા ગરુુનુ ંચસુતિ પાલન કરી વશક્ા ગરુુ દીક્ા અવધકૃવતિ 
સવૈદાવંતિક રીતિે મેળવે તિે પહલેા ંજરૂરી ઉચચ સથાને રિમશઃ પહોંચરી શકે છે. આ ઉપરાતંિ, 
મોવનટર તિેના વશક્કનરી હાજરીમા ંકેવળ તિેમને મદદરૂપ બને છે. આ ફરી એમ.એ.એસ.
એસ. પ્રણાલરીના સમથયાનમા ંવપરા્ેયલા ગરુુ-પરંપરાના “કા્યદા”થરી વવપરીતિ હો્ય, જ્યા ં
મોવનટર પોતિે જ દીક્ા ગરુુઓ હતિા. બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો, મોવનટર એ નથરી જે તિેના 
વશક્કના સથાને હો્ય કે તિેમને અનગુામરી થા્ય, પરંત ુતિેનુ ંઅકસતિ્વ વશક્કનરી સાથ ેસાથે છે.

ચોક્કસપણે મોવનટર પ્રણાલરી કોઈ પણ રીતેિ જી.બરી.સરી. ધારણાઓના સમથયાનમા ંનથરીઃ કે 
(અ) ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથે રદ થા્ય, અને (બ) ઋત્વકો પછી 
આપોઆપ દીક્ા ગરુુઓમા ંફેરવા્ય.

શ્રીલ પ્રભપુાદના વ્યક્તિગતિ પત્ો વસવા્ય બરીજા અન્ય સદંભયા છે જેનો ઉલલેખ તિેમના વશષ્યો 
દીક્ા ગરુુ બને તિેનરી અવધકૃવતિ તિરીકે કરવામા ંઆવ ેછે:

“હવે દસમા, અભગયારમા, બારમા… મારા ગરુુ મહારાજ શ્ીચૈ્તનય મહાપ્ભ ુપછી 
દસમા છે, હું અભગયારમો છં, ્તમે બારમા છો. આમ આ જ્ાનનુ ં તવ્તરણ કરો.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૮/૫/૧૯૭૨, લકૉસ ઍનજેલરીસ)

“્ેત જ સમયે, હું ્ેતઓ સવ્થને આધયાત્મક ગરુુ બનવા તવન્ંતી કરીશ. ્તમે દરેક 
જણ આગામી આધયાત્મક ગરુુ બનો.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ વ્યાસ-પજૂા સબંોધન, ૫/૯/૧૯૬૯, હમેબગયા)

પ્રથમ અવતિરણ સપષટ જણાવે છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના વશષ્યો પહલેેથરી જ બારમા છે - “તિમે 
બારમા છો”. આમ આ અવતિરણ તિેઓ માટે ભાવવ દીક્ા ગરુુઓ બનવા કોઈ અવધકૃવતિ 
નથરી, પરંત ુઆ એક વવધાન છે કે તિેઓ પરંપરાનો સદેંશો પહલેેથરી જ ચાલ ુરાખે છે. બરીજુ ં
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અવતિરણ પણ એવુ ંજ છે. આ વનઃસદેંહ જણાવે છે કે તિેમના વશષ્યો હરોળમા ંઆગામરી 
છે. પરંત ુજેમ પ્રથમ અવતિરણ જણાવે છે તિેમ, વશષ્યોના પ્રબળ પ્રચારના કારણે પરંપરા 
પહલેેથરી જ સથપાઈ ચકૂી હતિરી. બનંે અવતિરણોમા ંવશષ્યો સવરીકારવાનો કોઈ સપષટ આદેશ 
નથરી, પરંત ુ  કેવળ પ્રચાર કરવાનુ ંજ સચૂન છે. માત્ એ કારણસર કે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
તિેમના વશષ્યોને આગામરી આધ્યાત્મક ગરુુઓ બનવા કહ ેછે એનો અથયા એવો નથરી કે શ્રીલ 
પ્રભપુાદનરી ઇચછા તિેઓ આગામરી દીક્ા ગરુુ બને તિેવરી હતિરી. તિેઓ એવુ ંજ ઇચછતિા હતિા 
એમ સમજવુ ંકેવળ મનોમથંન હશે. ખરંુ જોતિા,ં આપણે જાણરીએ છીએ કે આ ખોટંુ છે કેમ કે 
અંવતિમ આદેશમા ંસપષટ જણાવયુ ંછે કે તિેમના વશષ્યો માત્ આચા્યયાના પ્રવતિવનવધઓ તિરીકે 
કા્યયારતિ રહ ેતિે માટે હતિા, નરહ કે કોઈ પ્રકારનરી દીક્ા કે દીક્ારંભ આપવાનરી ક્મતિામા.ં     

આવા ંકથનો અંવતિમ આદેશને રદ કરતિા ંહોવા ંજોઈએ એવરી દલરીલ આધારહીન છે અને તિેને 
શ્રીલ પ્રભપુાદના ંબરીજાં વવધાનોનો ઉલલેખ કરી સરળતિાથરી તિોડી શકા્ય છે, વવશેષરૂપે આ 
વવધાનો તિેમના પ્રસથાન બાદ શુ ંબનશે તિે સબંવંધતિ છે અને આવરી દરખાસતિથરી વવપરીતિ છેઃ

્તતં્રીઃ “તિમારા મરણ પચિાત ્ અમેરરકામા ંઆ આંદોલનનુ ંશુ ંથશ?ે”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હું કદી ન મરીશ.”

િક્તોઃ “જ્ય! હરરબોલ!” (હાસ્ય.)
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હુ ંમારા ંપસુતિકોમા ંજીવતંિ રહીશ અને તિમ ેતિેનો લાભ લેશો.”

(શ્રીલ પ્રભપુાદ પે્રસ સભા, ૧૬/૭/૧૯૭૫)

જો શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથા રચવાનરી હોતિ તિો તિેનરી ્યોજના ઘડવાનરી 
તિેમના માટે અહીં એક તિક હતિરી. પરંત ુતિેમના વશષ્યો દીક્ા ગરુુ તિરીકે તિેમને અનગુામરી 
થશે એવુ ંજણાવવાને બદલે તિેમણે કહુ ંકે તિેઓ કદી નરહ મરે અને બાકી જરૂરી કામ તિેમના ં
પસુતિકો કરશે. ઉપરો્તિ વાતિચરીતિ પરથરી એવુ ંસમજા્ય શકે છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ એક જીવતંિ 
આધ્યાત્મક ગરુુ છે જેઓ તિેમના ંપસુતિકો થકી આધ્યાત્મક જ્ઞાન (દીક્ાનો મખુ્ય ઘટક)  
આપવાનુ ંચાલ ુરાખે છે; અને જ્યા ંસધુરી ઇસકકૉનનુ ંઅકસતિસ્વ છે ્્યા ંસધુરી આ ચાલ ુરહ ે
છે. તિેમના વશષ્યોનરી ભવૂમકા આ પ્રરરિ્યામા ંસહા્ય કરવાનરી હતિરી.

“અપહરપકવ આચાય્થ ન બનો. સૌપ્થમ આચાય્થના આદેશને અનસુરો, અને ્તમે 
પહરપકવ બનો. પછી આચાય્થ બનવુ ંઉભચ્ત રહશેે. કારણ કે આપણે આચાય્થ ્ૈતયાર 
કરવામા ંરસ છે, પરંત ુતશષ્ટાચાર છે કે જયા ંસિુી ગરુુ હાજર છે ્યા ંસિુી કોઈએ 
ગરુુ બનવુ ંનહહ. ્ેતઓ સપંણૂ્થ પહરપકવ હોય ્તોપણ નહહ, કારણ કે તશષ્ટાચાર છે 
કે જો કોઈ દીક્ારંિ મા્ેટ આવે ્તો ્ેતમનુ ંક્ત્થવય આ િાતવ ઉમેદવારને ્ેતમના 
આચાય્થ પાસે લઈ જવાનુ ંછે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ પ્રવચન, ૬/૪/૧૯૭૫)   

ઉપરો્તિ અવતિરણમા ંજરૂર એવો વસદાતંિ જણાવ્યો છે કે આગળ જતિા ંતિેમના વશષ્યો 
આચા્યયા બનરી શકે. પરંત,ુ હાલ તિેઓએ આમ ન કરવુ ંજોઈએ તિેના પર ભાર મકૂા્યો છે. 
હકીકતિમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમનરી હાજરીમા ંતિેઓને આમ નરહ કરવા કેવળ ચેતિવણરી આપતિા 
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અને તિેમના વશષ્યો આચા્યયા બને એવા વસદાતંિનો ઉલલેખ કરતિા જણા્ય છે. આ ઉપરો્તિ 
જણાવેલા તિેમના વ્યક્તિગતિ પત્ો જેવુ ંજ છે. આ ચો્્સપણે કોઈ વ્યક્તિઓને તિેઓના 
પોતિાના વશષ્યો સવરીકારવા માટે કોઈ વવશેષ આદેશ નથરી, પરંત ુએક સામાન્ય સવૈદાવંતિક 
વવધાન છે. આગળ “વનયકુ્તિ ટેપ”મા ં(પષૃ્ઠ ૩૪) જોઈશુ ંતિે મજુબ, જેનો ઉપ્યોગ જી.આઈ.
આઈ.મા ંએમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાના મખુ્ય પરુાવા તિરીકે થ્યો છે, શ્રીલ પ્રભપુાદે મે ૧૯૭૭ 
સધુરી પણ દીક્ા ગરુુનો આદેશ આપ્યો ન હતિો (“મારા આદેશથરી [...] પરંત ુમારા આદેશ 
થકી [...] જ્યારે હુ ંઆદેશ કરંુ”). અને આ પરરકસથવતિ તિેમના પ્રસથાન સધુરી ્યથાવત ્ રહી. 
આ ઉપરાતંિ, પાછળથરી આ જ પ્રવચનમા,ં શ્રીલ પ્રભપુાદ આ આચા્યયા મહ્વાકાકં્ાને ્યોગ્ય 
માગવે વાળવા તેિમના વશષ્યોને નરીચે પ્રમાણે પ્રો્સારહતિ કરે છેઃ

“અને આચાય્થ બનવુ ંબહ ુમશુકેલ નથી. [...] આમાર આજ્ા ગરુુ હના ્તાર ઈ દેશ, 
યારે દેખ ્તારે કહ ‘કષૃણ’-ઉપદેશઃ “મારા આદેશનુ ંપાલન કરી ્તમે ગરુુ બનો.” [...] 
પછી િતવષયમા.ં..િારોકે હાલ ્તમારી પાસે દસ હજાર છે. આપણે ્ેતને તવસ્તારીને 
લાખ કરીશુ.ં એ જરૂરી છે. પછી લાખથી તમભલયન; અને તમભલયનથી દસ તમભલયન.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ પ્રવચન, ૬/૪/૧૯૭૫, મા્યાપરુ)  

એવુ ંપહલેેથરી જ દશાયાવવામા ંઆવયુ ંછે કે ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યનરી સચૂના દરેકને જોરદાર 
પ્રચાર કરવા અને અનેક કૃષણભાવનામ્ય અન્ુયા્યરીઓ બનાવવાનરી હતિરી, નરહ કે વશષ્યો 
સવરીકારવાનરી. આ મદુ્ા પર વધ ુભાર આપવામા ંઆવે છે જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના વશષ્યોને 
વધ ુને વધ ુભ્તિો બનાવવા પ્રો્સારહતિ કરે છે. એ નોંધનરી્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ જણાવે 
છે “ધારોકે હાલ તિમારી પાસે દસ હજાર છે...”(એટલે કે શ્રીલ પ્રભપુાદનરી હાજરીમા)ં. આ 
પરથરી એ સપષટ છે કે તિેઓ કૃષણભાવનામ્ય અન્ુયા્યરીઓનરી વાતિ કરે છે, નરહ કે “વશષ્યોના 
વશષ્યનરી”, કેમ કે આ પ્રવચનનો મખુ્ય મદુ્ો એ હતિો કે તિેઓએ તિેમનરી હાજરીમા ંદીક્ારંભ 
ન આપવુ.ં આ પરથરી તિારણ એવુ ંનરીકળે છે કે જો તિે સમ્ેય કૃષણભાવનામ્ય અન્ુયા્યરીઓ 
લગભગ દસ હજાર હો્ય તિો ભવવષ્યમા ંવમલલ્યન વધ ુઉમેરી શકા્ય. ઋત્વક પ્રણાલરી આ 
ખાતિરી માટે હતિરી કે જ્યારે આ અન્ુયા્યરીઓ દીક્ારંભ માટે ્યોગ્ય બને ્્યારે તિેઓ શ્રીલ 
પ્રભપુાદ તિરફથરી દીક્ા ગ્રહણ કરી શકે, એવરી જ રીતેિ જ્યારે તિેમણે આ ઉપરો્તિ પ્રવચન 
આપયુ ં્્યારે તિેઓ મેળવરી શકતિા.

તનષકર્થ

શ્ીલ પ્ભપુાદ ્ેતમના તશષયોને દીક્ા ગરુુ બનવા મા્ેટ કોઈ તવશેર આદેશ આપ્તા હોય 
અને આમ ઋત્વક પ્ણાલી સામે બીજો તવકલપ સથાપ્તા હોય એવા કોઈ પરુાવા નથી.

આપણરી પાસે (આ સમ્ેય) કેવળ મ્ૂઠીભર લબનપ્રકાવશતિ વ્યક્તિગતિ પત્ો જ છે, અને આ 
માત્ એવરી જ વ્યક્તિઓને મોકલવામા ંઆવ્યા હતિા જેઓ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી હાજરીમા ંપણ 
દીક્ા ગરુુઓ બનવાનરી ઇચછા રાખતિા હતિા, અને કેટલાક તિો હજુ તિાજેતિરમા ંજ આંદોલનમા ં
જોડા્યા હતિા. આવા રકસસાઓમા ંતિેઓ પોતિાનરી મહ્વાકાકં્ાઓ સતંિોષે તિે પહલેા ંતિેઓને 
શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સધુરી રાહ જોવા કહવેાયુ.ં આ પત્ો ૯ જુલાઈ પત્ સમ્યે પ્રકાવશતિ 
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ન હતિા એ હકીકતિનો જ અથયા એવો થા્ય કે આ પત્ોનો ઇસકકૉનમા ંભાવવ દીક્ારંભ સાથે 
કોઈ સરીધો સબંધં ન હતિો.

આ ઉપરાતંિ, શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકો અને વાતિાયાલાપમા ંતિેમના વશષ્યો માટે વશક્ા ગરુુ 
બનવાનરી જ સચૂનાઓ છે. ભલે તિેમા ંએક વશષ્ય દીક્ા ગરુુ બન ેતિેવા વસદાતંિનો ઉલલેખ 
છે, પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના વશષ્યોને દીક્ારંભ આપવા અને તિેઓના પોતિાના વશષ્યો 
સવરીકારવાનો કોઈ વવશેષ આદેશ આપતિા નથરી.

આ ઉપરો્તિ અવતિરણોના ંઆધારે ૯ જુલાઈના સપષટ આદેશન ેકોઈ પણ રીતિે બદલરી 
શકા્ય નહીં, આ આદેશ એક વવશેષ નરીવતિ-વવષ્યક દસતિાવેજ તિરીકે સમગ્ર આંદોલનને 
જાહરે થ્યો હતિો. એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાનરી રૂપરેખા આપતિો કોઈ દસતિાવજે ચોક્કસપણે 
અકસતિ્વ ધરાવતિો નથરી.

આમ એવો ખ્યાલ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે વારંવાર જણાવયુ ંકે તિેમના તિમામ વશષ્યોએ તિેમના 
પ્રસથાનથરી કે પ્રસથાન બાદ તરંુતિ અથવા ભવવષ્યમા ંદીક્ા ગરુુઓ બનવુ ંજોઈએ એ એક 
ખોટી માન્યતિા વસવા્ય કશુ ંનથરી.

સામાન્યતિઃ એવુ ંજણાવવામા ંઆવે છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના ંપસુતિકો, પત્ો, પ્રવચનો અને 
વાતિાયાલાપમા ંવારંવાર પહલેેથરી જ સપષટપણે સમજાવરી દીધુ ંહત ુ ંકે તિેઓ ભાવવ દીક્ારંભ 
વવશે શુ ંઇચછે છે, આથરી ૯ જુલાઈ પત્મા ંતિેમન ેતિે જણાવવાનરી જરૂરર્યાતિ ન લાગરી. આવુ ં
વવધાન સપંણૂયા ખોટંુ હોવા ઉપરાતંિ દુઃખદ રીતેિ કેવળ વધ ુવવલચત્તિા ઊભરી કરે છેઃ

·	 શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમનરી ગેરહાજરીમા ંદીક્ારંભ કઈ રીતેિ ચલાવવા ઇચછતિા હતિા એ વવશે 
જો ૯ જુલાઈ પત્ પહલેાનંરી તિેમનરી વશક્ાઓ ખરેખર સપષટ હતિરી કે જેથરી તિેમને લાગયુ ંકે 
આ બાબતિે કોઈ વવશેષ વનદદે વશકા આપવાનરી જરૂર નથરી, તિો પછી શા માટે જી.બરી.સરી.એ 
શ્રીલ પ્રભપુાદ પાસે એક વવશેષ પ્રવતિવનવધમડંળ મોકલયુ?ં આ પ્રવતિવનવધમડંળનો મખુ્ય 
ઉદે્શ દીક્ારંભ વવશે શુ ંકરવુ ંએ જાણવાનો હતિો, “ખાસ કરીન”ે એવા સમ્ય ેમાટે જ્યારે 
શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેઓનરી સાથ ેન હો્ય! (કૃપા કરી જુઓ “વનયકુ્તિ ટેપ”, પષૃ્ઠ ૩૪). શ્રીલ 
પ્રભપુાદનરી તિલબ્યતિ સારી ન હતિરી, તિેઓ દેહ ્ ્યાગ કરવાના હતિા, અને અહીં તિેમના સૌથરી 
વરરષ્ઠ ભ્તિો તિેમને એવા મળૂભતૂિ પ્રશ્ો પછૂી રહ્ા છે કે જેના ઉત્રો તિેમણે પાછલા દસકથરી 
ઘણરી વખતિ આપરી દીધા હતિા એમ મના્ય છે. 

·	 જો શ્રીલ પ્રભપુાદે પહલેેથરી જ સપષટપણે એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથા જણાવરી દીધરી હતિરી તિો 
પછી શા કારણ તિેમણે તિેના સચંાલન માટે આટલરી ઓછી સચૂનાઓ આપરી કે તરંુતિ તિેમના 
પ્રસથાન બાદ તિેમનરી સૌથરી વરરષ્ઠ વ્યક્તિઓને તિેના સચંાલન વવશ ેશ્રીધર મહારાજન ે
(ગૌડી્યા મ્ઠ) પછૂવાનરી જરૂર પડી? 

·	 જો ખરેખર દરેકને ચોક્કસપણે એટલુ ંસપષટ હત ુ ંકે શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા દરેક જણ 
દીક્ા ગરુુ બને એમ હતિરી તિો પછી શા માટે જી.બરી.સરી.એ ક્ેવત્્ય પ્રણાલરી રચરી જેમા ંદીક્ા-
ગરુુપદ ખબૂ સરીવમતિ રાખવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંઅને તિેન ેલગભગ એક દા્યકા સધુરી ચાલવા 
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દેવામા ંઆવરી?

ભલે અમે જી.બરી.સરી. લેખ જી.આઈ.આઈ.નરી આલોચના કરી રહ્ા છીએ છતિા ંતિેમા ંઆ મદુ્ા 
સબંવંધતિ એક એવો ફકરો છે જે અમને લાગે છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પરરવારને ફરી એકજૂથ 
કરે તિેવા ભાવને સપંણૂયા આવરી લે તેિમ છેઃ

“તશષયની એકમાત્ર ફરજ ્ેતમના ગરુુની સેવા-પજૂા છે. ્ેત કઈ રી્ેત ગરુુ બની શકે ્ેત 
તવશે ્ેતમનુ ંમન તવચભલ્ત થવુ ંન જોઈએ. એક િક્ત જેમણે સાચે જ આધયાત્મક 
પ્ગત્ત સાિવી છે ્ેતમણે એક તશષય બનવાનો પ્યાસ કરવો જોઈએ, આધયાત્મક 
ગરુુ નહહ.” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૨૫, જી.બરી.સરી. ૧૯૯૫)

અમે આ સાથે સમંતિ છીએ.

*(૧) આ અથયાઘટનનરી રહમા્યતિ જી.બરી.સરી.નરી ઇસકકૉન જનયાલ ૧૯૯૦મા ંપ્રકાવશતિ અજાવમલ 
દાસના “વન્યવમતિ કે ઋત્વક” લેખમા ંથઈ છે.

*(૨) ઉપરો્તિ જણાવેલા ભ્તિો પવૈકી ઘણાએ ્્યારથરી જ પોતિાનરી ભલૂ સવરીકારી છે, અને 
આથરી અમારાથરી જો કોઈ અપરાધ થ્યો હો્ય કે કોઈને તિકલરીફ પહોંચરી હો્ય તિો અમે ક્મા 
માગંરીએ છીએ. કદાચ તિેઓને આ બાબતેિ કદર હો્ય કે તિેમના વ્યક્તિગતિ અનથાયાઓને 
સવવશેષ સબંોધતિા શ્રીલ પ્રભપુાદના આ વ્યક્તિગતિ પત્ોનો ઉપ્યોગ હાલ ઇસકકૉનમા ં
એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાના સમથયાનમા ંથઈ રહ્ો છે.

૮. “શ્ીલ પ્ભપુાદના ંપસુ્તકોમા ંકદાચ એવો કોઈ શાતસ્તક તસદા્ંત હોય કે જો ગરુુ અને 
તશષય એક જ ગ્રહ પર સહહાજર ન હોય ્તો ્ેત દીક્ામા ંઅવરોિ બને?” 

શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંઆવુ ંકોઈ વવધાન નથરી, અને કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ં
જરૂરી બધા જ શાતસ્તક વસદાતંિોનો સમાવેશ થતિો હોવાથરી આવો પ્રવતિબધં આપણરી રફલસફૂીમા ં
ન હો્ય શકે. 

શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ ઋત્વક પ્રણાલરીનો ઉપ્યોગ શ્રીલ પ્રભપુાદના એવા ંઘણા ં
સચૂનો સાથ ેખરેખર સસુગંતિ છે જેમા ંજણાવયુ ંછે કે ગરુુ-વશષ્યના સબંધં શારીરરક સગં પર 
વનભયાર નથરી (કૃપા કરી જુઓ પષૃ્ઠ ૯૫ અને ૯૮). આવા ંકથનો વાચં્યા ંપછી જોઈ શકા્ય 
છે કે કેટલાક જી.બરી.સરી. સભ્યોએ વષયો સધુરી કંઈક જુદંુ જ લચત્ રજૂ કયુું છેઃ

“શ્ીલ પ્ભપુાદે આપણને શીખવ્ુ ંછે કે ગરુુ-તશષય પરંપરા એક જીવ્ંત વયવહાર 
છે [...] ગરુુ-તશષય પરંપરાનો “કાયદો” છે કે તશષય એક જીતવ્ત આધયાત્મક ગરુુની 
સનમખુ જાય—જીતવ્ત મ્તલબ શારીહરક રી્ેત હાજર.” 
(વશવરામ સવામરી, ઇસકકૉન જનયાલ, પષૃ્ઠ ૩૧, જી.બરી.સરી. ૧૯૯૦)
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ઉપરો્તિ રજૂઆતિ વનમન વવધાનો સાથ ેજરા્ય બધંબેસતિરી નથરીઃ

“શારીહરક ઉપસસથત્ત અગ્યની નથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ, ૬/૧૦/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

અથવા
“શારીહરક ઉપસસથત્તનુ ંમહ્વ નથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પત્, ૧૯/૧/૧૯૬૭)

અવશ્ય, આપણન ેએક બાહ્ ગરુુ હોવા જરૂરી છે, કેમ કે આ બદ અવસથામા ંપરમા્મા 
પર પણૂયા શ્દા રાખવરી શક્ય નથરી, પરંત ુએવુ ંકશ ેશ્રીલ પ્રભપુાદ શરીખવતિા નથરી કે આ 
શારીરરક ગરુુ પ્ર્્યક્ રીતિે હાજર હોવા જરૂરી છેઃ

“આથી આપણે વાણીનો લાિ લેવો જોઈએ, નહહ કે શારીહરક હાજરીનો.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, અં્્ય-લરીલા, સમાપન શબદો)

તિેમના ઘણા વશષ્યોન ેપ્ર્્યક્ મળ્યા વગર તિેમનુ ંદીક્ારંભ કરી શ્રીલ પ્રભપુાદે આ વસદાતંિનુ ં
વાસતિવવક વનરૂપણ કયુું. આ હકીકતિથરી સાલબતિ થા્ય છે કે ગરુુનરી શારીરરક હાજરી વગર પણ 
દીક્ા મેળવરી શકા્ય છે. શારીરરક હાજરી અને દીક્ા વચચે કોઈ સબંધં હો્ય એવુ ંદશાયાવત ુ ં
કોઈ વવધાન શાસ્તમા ંકે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરફથરી નથરી. આથરી ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંસચંાલન 
ચાલ ુરહ ેએ શાસ્ત સાથ ેતિેમજ તિેમનરી પ્ર્્યક્ હાજરીમા ંઆપણા આચા્યયાએ આપેલા દાખલા 
સાથ ેસપંણૂયા સસુગંતિ છે.

શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંદીક્ા વવષ્યક એક મખુ્ય વવભાગમા ંએવુ ંજણાવયુ ંછે કે દીક્ા 
મેળવવા માટે એકમાત્ આવશ્યકતિા ગરુુનરી મજૂંરી છે. આ મજૂંરી સપંણૂયાપણે ઋત્વકોન ે
સોંપવામા ંઆવરી હતિરીઃ

“આથી મારી રાહ જોયા વગર ્તમને જે લાયક લાગે... એ તવવેકબદુ્દ પર આિાર 
રાખે.”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ, ૭/૭/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

શ્રીલ પ્રભપુાદ આપણન ેસચૂવ ેછે કેઃ

“જયા ંસિુી દીક્ા (દીક્ારંિ) ના સમયકાળનો પ્શ્ન છે, બધુ ંજ ગરુુની સસથત્ત પર 
આિાર રાખે છે. [...] જો સદ્ ગરુુ, સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ, સમં્ત થાય ્તો યોગય 
સમય કે સથળ જોયા તવના તરંુ્ત કોઈને દીક્ા આપી શકાય છે.”  
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૨૪.૩૩૧, ભાવાથયા)

આ નોંધનરી્ય છે કે એવરી કોઈ મ્યાયાદા નથરી કે દીક્ા ગરુુ અને ભાવવ વશષ્યનો શારીરરક 
સગં આવશ્યક છે અથવા તિો તિેમનરી મજૂંરી આપવા માટે દીક્ા ગરુુ પ્ર્્યક્ હાજર હોવા 
જોઈએ (એ પણ નોંધનરી્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ સદ્ ગરુુ અને દીક્ા ગરુુને સમાન ગણે 
છે). શ્રીલ પ્રભપુાદે ઘણરી વખતિ જણાવયુ ંછે કે દીક્ા મેળવવા માટે એકમાત્ આવશ્યકતિા 
નરીવતિ-વન્યમોનુ ંપાલન છે, જે તિેમણે વારંવાર શરીખવ્યા ંહતિા:ં
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“આ દીક્ારંિની પ્હરિયા છે. તશષયએ નક્ી કરવુ ંપરે કે ્ેતઓ હવે પાપકમ્થ કરશે 
નહહ [...] ્ેતઓ વચન આપે કે ્ેતઓ આધયાત્મક ગરુુના આદેશનુ ંપાલન કરશે. 
્યાર પછી આધયાત્મક ગરુુ ્ેતમની સિંાળ લે છે અને આધયાત્મક મસુક્તના સ્તર 
સિુી પહોંચારે છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૨૪.૨૫૬, ભાવાથયા)

િક્તઃ “ઔપચારરક દીક્ારંભનુ ંમહ્વ કેટલુ?ં”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “ઔપચારરક દીક્ારંભ એટલે કૃષણ અને તિેમના પ્રવતિવનવધના 

આદેશોનુ ં સત્ાવાર રીતેિ પાલન કરવુ.ં એ જ ઔપચારરક 
દીક્ારંભ છે.” 

(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨૨/૨/૧૯૭૩, ઑકલૅનડ)

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “કોણ મારંુ વશષ્ય છે? પ્રથમ તિેમન ે વશષટાચારના વન્યમોનુ ં
ચસુતિપણે અનસુરણ કરવા દો.”

િક્તઃ “જ્યા ંસધુરી તિ ેઅનસુરે છે, પછી તિ.ે..”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “પછી તિ ેબરાબર છે.”

(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રભાતિ ફેરી, ૧૩/૬/૧૯૭૬, ડટૅ્ોઇટ)

“…જયા ંસિુી તશષ્ટાચાર નથી ્યા ંસિુી તશષય હોવાનો પ્શ્ન જ રહ્ેતો નથી. તશષય 
્ેતને કહવેાય જે તશષ્ટાચારનુ ંપાલન કરે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રભાતિ ફેરી, ૮/૩/૧૯૭૬, મા્યાપરુ)

શુ ંનરીચ ેઆપેલરી દીક્ા શબદનરી વ્યાખ્યા આ ગ્રહ પર ગરુુનરી શારીરરક હાજરી સાથ ેકોઈ 
સબંધં દશાયાવ ેછે?

“દીક્ા એક પ્હરિયા છે જે વિારા દરેક ્ેતમના ંઆધયાત્મક જ્ાનને જાગત ૃકરી શકે છે, 
અને પાપકમ્થથી થયેલી ્તમામ પ્ત્તહરિયાઓનો ક્ય કરી શકે છે. પ્ાગ્ટ શાસ્તોના ં
અભયાસમા ંતનપણુ વયસક્ત આ પ્હરિયાને દીક્ા ્તરીકે જાણે છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૧૫.૧૦૮, ભાવાથયા)

કૃપા કરી પષૃ્ઠ ૯૩ પર આપેલરી “દીક્ા” આકૃવતિ જુઓ.

દીક્ાનરી વ્યાખ્યામા ંએવુ ંકશુ ંનથરી જે કોઈક રીતેિ દશાયાવત ુ ંહો્ય કે દીક્ા-પ્રરરિ્યા ્યોગ્ય રીતિે 
કામ કરે તિ ેમાટે ગરુુ અને વશષ્ય એક જ ગ્રહ પર સહહાજર હોવા જોઈએ. ઊલટંુ, શ્રીલ 
પ્રભપુાદનુ ંવ્યક્તિગતિ આચરણ અને તિેમનરી સચૂનાઓથરી સપષટ રીતિે સાલબતિ થા્ય છે કે 
દીક્ા સબંવંધતિ તિ્વોનો પ્ર્યોગ ગરુુનરી શારીરરક હાજરી વગર કરી શકા્ય છે: 

“આધયાત્મક જ્ાનની પ્ાપપ્ત કદીય કોઈ િૌત્તક પહરસસથત્ત વરે પ્ત્તબતંિ્ત નથી.”
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૭.૭.૧, ભાવાથયા)

“કેવળ એ કારણસર કે વક્તા દેખી્તી રી્ેત ઉપસસથ્ત નથી હદવય-ધવતનની મહત્તા 
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કદીય ઓછી થ્તી નથી.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૨.૯.૮, ભાવાથયા)

આમ, દીક્ાના ંતિમામ તિ્વો—રદવ્ય જ્ઞાન, મતં્નરી પ્રાચપતિ વગેરે—ગરુુનરી શારીરરક ઉપકસથવતિ 
વગર પણ સારી રીતિે આપરી શકા્ય છે.

સારાશંમા,ં એવુ ંવનણાયા્યક રીતિે જોઈ શકા્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંએવો કોઈ 
શાતસ્તક વસદાતંિ નથરી જે આ પથૃવરી પરથરી ગરુુના પ્રસથાન બાદ દીક્ા પ્રરરિ્યામા ંઅવરોધરૂપ 
બનતિો હો્ય. કેટલરીક વાર ભલે એક વાધંા તિરીકે ઐવતિહાવસક દાખલો આપવામા ંઆવ્યો, 
પરંત ુઐવતિહાવસક દાખલો શાતસ્તક વસદાતંિ નથરી. ભલે ઐવતિહાવસક દાખલા કોઈ શાતસ્તક 
વસદાતંિને લાગ ુપાડવા એક પરુાવા તિરીકે લેવાતિા હો્ય, પરંત ુજરૂરી નથરી કે ઐવતિહાવસક 
દાખલાના અભાવ ેએવુ ંસાલબતિ થા્ય કે શાતસ્તક વસદાતંિનુ ંઉલલઘંન થયુ.ં આમ, આપણરી 
રફલસફૂીનો આધાર શાતસ્તક વસદાતંિોનુ ંપાલન છે, નરહ કે ઐવતિહાવસક રીવતિરરવાજ. આ એ 
જ છે જે ઇસકકૉનને બરીજા દરેક ગૌડી્યા વવૈષણવ જૂથથરી અલગ તિારવ ેછે. ભારતિમા ંએવા 
ઘણા કટ્ટરપથંરી સમાટયા-બ્ાહ્મણો છે જેઓ રીવતિરરવાજ સાથ ેન ચાલવાના શ્રીલ પ્રભપુાદના 
વલણનરી ઉગ્ર વનંદા કરે છે.

શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંવ્યવહારંુ આચરણ અને શાતસ્તક વવધાનો દ્ારા આ વસદાતંિને સપંણૂયા સમથયાન 
મળે છે કે દીક્ા કોઈ પણ રીતિે ગરુુનરી શારીરરક ઉપકસથવતિ પર આધારરતિ નથરી. 

૯. “આ આદેશ એક અભ્ૂતપવૂ્થ પ્ણાલીનુ ંતનમા્થણ કરે છે અને ્ેતનો કોઈ ઐત્તહાતસક આિાર 
નથી, આથી ્ેતને નકારવો જ જોઈએ.”

૯ જુલાઈ આદેશને આવા કારણસર નકારી ન શકા્ય કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે એવા ઘણા 
દાખલા આપ્યા છે જેમ કે જરૂરી જપ માળા ચોસ્ઠથરી ઘટાડી સોળ કરી, લગન-સમારંભ 
્યોજ્યા, સ્તરીઓન ેમરંદરોમા ંરહવેાનરી છૂટ આપરી, ટેપ મારફતિ ગા્યત્રી મતં્ આપ્યા વગેરે. 
ખરેખર, આપણા સપં્રદા્યમા ંઆચા્યયોનરી એક અલગ લાક્લણકતિા છે કે, વ્યવહારરકપણે 
કોઈ અપવાદ વવના, તિેઓએ પોતિાના ઐવતિહાવસક દાખલાઓ સથાપ્યા છે. એક આચા્યયા 
તિરીકે તિેમન ેએમ કરવાનો અવધકાર છે, જોકે શાતસ્તક વસદાતંિો અનસુાર. અગાઉ જણાવયુ ંતિ ે
મજુબ, આ ગ્રહ પરથરી ગરુુનરી ગેરહાજરીમા ંઋત્વકોના ઉપ્યોગથરી કોઈ શાતસ્તક વસદાતંિનુ ં
ઉલલઘંન થત ુ ંનથરી. શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંજરૂરી બધા જ શાતસ્તક વસદાતંિો છે, અને 
તિેમા ંદીક્ારંભ સમ્ેય ગરુુ આ ગ્રહ પર હાજર હોવા જોઈએ એવો કોઈ ઉલલેખ નથરી, આથરી 
આ કોઈ વસદાતંિ ન હો્ય શકે. આમ તિેમના પ્રસથાન બાદ ઋત્વક પ્રણાલરી ચાલ ુરહ ેએ માત્ 
વવગતિવાર ફેરફાર હો્ય શકે, સવૈદાવંતિક ફેરફાર નરહ.

શ્રીલ પ્રભપુાદે વવશેષરૂપે દીક્ારંભ સબંવંધતિ એવા ઘણા ફેરફારો ક્યાયા છે  જે અભતૂિપવૂયા 
હતિા, છતિા્ંય આપણે તિેન ેનકારતિા નથરી (કૃપા કરી પષૃ્ઠ ૪૯ પર આપેલુ ંકોષટક જુઓ). 
એવરી દલરીલ થઈ શકે છે કે આમાનંા કેટલાક ફેરફારો તિેમણે તિેમના ંપસુતિકોમા ંસમજાવ્યા.ં 
આ સ્્ય છે, પરંત ુએવા ઘણા ફેરફારો છે જે તિેમણે તિેમના ંપસુતિકોમા ંનથરી સમજાવ્યા.ં 
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ઉપરાતંિ, તિેમના ંપસુતિકોમા ંઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંસવવસતતૃિ વવવરણ કરવાનરી આવશ્યકતિા 
ન હતિરી કેમ કે ઘણા ંવષયો સધુરી તિેમણે તિેના વ્યવહારરક દાખલા રજૂ ક્યાયા હતિા, અને આ 
પ્રણાલરીન ેકેવરી રીતિે આગળ ચલાવવરી તિ ે૯ જુલાઈ આદેશમા ંસવવસતતૃિ જણાવરી અંવતિમ 
ઓપ આપ્યો હતિો. આંખ બધં કરી રીવતિરરવાજોને અનસુરવાનુ ંઆપણન ેશ્રીલ પ્રભપુાદે 
કદી શરીખવયુ ંનથરીઃ

“તવષણ ુતપૃપ્ત કેવી રી્ેત કરવી એ જ આપણો એકમાત્ર રીત્તહરવાજ”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૩૦/૭/૧૯૭૩, લડંન)

“રીત્તહરવાજ, િમ્થ કશુ ંનથી, એ બધુ ંિૌત્તક છે. એ પણ બધુ ંનામ-પદ છે.”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ, ૧૩/૩/૧૯૭૫, તેિહરાન)

શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરફથરી આપણન ેમળેલા આદેશો જેવા જ આદેશ શુ ંકોઈ પરુોગામરી આચા્યયાએ 
આપ્યા હતિા એવુ ંપછૂવુ ંતિદ્ન અસબદ છે. આપણરી એકમાત્ ફરજ આપણા આચા્યયા તિરફથરી 
આપણને મળેલા આદેશોન ેઅનસુરવાનરી છે.

જો દીક્ારંિની કોઈ પ્ણાલીને કેવળ એ આિારે નકારવામા ંઆવે કે ્ેતનો કોઈ ઐત્તહાતસક 
દાખલો નથી ્તો પછી આ જ કારણસર આપણે ઇસકૉનમા ંવ્ત્થમાન ગરુુ પ્ણાલીને પણ 
ચોક્સપણે નકારવી પરે.

એવુ ંકદી બનયુ ંનથરી કે દીક્ા ગરુુઓનરી ભરમાર એક એવરી સવમવતિને આધરીન હો્ય જે તિેઓનરી 
દીક્ા સબંવંધતિ કા્યયાવાહીને વનલલંબતિ કે રદ કરી શકે. આપણા સપં્રદા્યમા ંઅગાઉના કોઈ 
દીક્ા ગરુુ બ-ેતતૃિરી્યાશં બહમુતિરીથરી આચા્યયા બન્યા નથરી, ન તિો તિેઓનુ ંપછી પાપકમયાનરી 
પ્રવવૃત્મા ંઅધઃપતિન થયુ ંઅને આ કારણે “ગરુુ-વશષ્ય પરંપરા”માથંરી હટાવરી દેવામા ંઆવ્યા 
હો્ય. અમે આવા અવન્યવમતિ વહીવટોને નકારીએ છીએ; ઐવતિહાવસક દાખલાના આધારે 
નરહ, પરંત ુએ કારણસર કે આવા વહીવટો શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંઆપેલરી વવૈષણવ 
રફલસફૂીના ઘણા મળૂભતૂિ વસદાતંિો સામે વવરોધાભાસરી છે, અને શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ 
આદેશનો ખલુલે આમ ભગં કરે છે.

ઋત્વક જેવરી પ્રણાલરીનો શાસ્ત કે પરુાણોમા ંસરીધો ઉલલેખ નથરી એ પણ બધંબેસત ુ ંનથરી. 
કેટલાક વવૈરદક વન્યમો મજુબ, શદૂ્ર અને સ્તરીઓએ ક્યારે્યપણ બ્ાહ્મણ દીક્ારંભ ગ્રહણ ન 
કરવો જોઈએઃ

“દીક્ા એક શદૂ્રને ન આપી શકાય [...] આવુ ંદીક્ારંિ વૈહદક તનયમો મજુબ આપવામા ં
નથી આવતુ,ં કારણ કે એક લાયક બ્રાહ્ણ મળવુ ંખબૂ મશુકેલ છે.”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૨૯/૩/૧૯૭૧, મુબંઈ) 

આમ સાચુ ંકહીએ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના કોઈ પવચિમરી વશષ્યોન ેદીક્ા આપવરી જોઈતિરી 
ન હતિરી કેમ કે તિેઓનો જનમ નરીચ વવૈરદક નાતિ કરતિા ંપણ વનમન જાવતિમા ંથ્યો હતિો. શ્રીલ 
પ્રભપુાદ ઉચચ રિમના શાતસ્તક વસદાતંિોના પ્ર્યોગથરી આવા વવૈરદક વન્યમોન ેઆવધપ્્ય થવા 
સક્મ હતિા. તિેમણે કેટલરીક વખતિ આવા વસદાતંિોનો પ્ર્યોગ એવરી રીતિે ક્યયો જે પહલેા ંકદી 
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થ્યો ન હતિોઃ

“જેમ શ્ીહહર દુનયવી નીત્ત-તનયમોને આિીન નથી ્ેતમ ્ેતમના વિારા અતિક્ૃત 
આધયાત્મક ગરુુ પણ નીત્ત-તનયમોને આિીન નથી.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૧૦.૧૩૬, ભાવાથયા)

“આથી ઇશ્વર પરુી અને િગવાન પરુુરોત્તમની કરુણા કોઈ વૈહદક નીત્ત-તનયમોને 
આિીન નથી.”
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૧૦.૧૩૭)

મહ્વનરી વાતિ એ છે કે ભલે ઋત્વક પ્રણાલરી સપંણૂયાપણે અલગ હો્ય (આપણે જાણરીએ 
છીએ ્્યા ંસધુરી તિો), પણ તિેના દ્ારા ઉચચ રિમના શાતસ્તક વસદાતંિોનુ ંઉલલઘંન થત ુ ંનથરી. 
આ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વનપણુતિાનો દાખલો છે કે તિેઓ આવા શાતસ્તક વસદાતંિો સમ્ય, 
સથાન અને પરરકસથવતિ અનરુૂપ એક નવરીન ઢબે કરુણામ્ય રીતેિ લાગ ુપાડવામા ંસક્મ રહ્ા.  

શ્રીલ પ્રભપુાદ કેવા અલગ છે એ કદાચ આપણે હજુ સપંણૂયા રીતિે સમજવુ ંરહુ.ં પહલેા ં
કદી એક જગતિ ગરુુ ન હતિા. કોઈ પરુોગામરી આચા્યયાએ એવુ ંનથરી કહુ ંકે તિેમના ંપસુતિકો 
દસ હજાર વષયો સધુરી કા્યદાકી્ય પસુતિકો રહશેે. ઇસકકૉન જેવુ ંપહલેા ંકંઈ ન હત ુ.ં શા માટે 
આપણે આટલુ ંબધુ ંઆચિ્યયા થવુ ંજોઈએ કે આવરી અભતૂિપવૂયા વ્યક્તિ દેખરીતિરી એક અસામાન્ય 
દીક્ારંભ પ્રણાલરી રચવાનો વનણયા્ય લઈ શકે?  

૧૦. “૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ પહલેા ંઋત્વક પ્ણાલીનો કોઈ તવશેર ઉલલેખ ન હોવાથી ્ેતને 
શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્સથાન બાદ ચાલ ુરાખવાનો કોઈ મ્તલબ નથી.”

આ તિકયા એવરી દલરીલ પર આધારરતિ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ આ આંદોલનમા ંકંઈ નવુ ંન કરી 
શકે. આમ આ એક વનરથયાક તિકયા છે કેમ કે આનો અથયા એ થા્ય કે ગરુુ તિરફથરી મળેલો કોઈ 
પણ આદેશ જો નવો હો્ય કે અગાઉના આદેશોથરી જરા જુદો હો્ય તિો તિે નકારી શકા્ય. આ 
પરથરી તિારણ એ નરીકળે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના અંવતિમ સમ્યમા ંતિેમનરી સસંથા સબંવંધતિ 
આવરી તિદ્ન જુદી સચૂનાઓ ન આપવરી જોઈતિરી હતિરી કે જેનાથરી દરેક જણ પરરલચતિ ન હો્ય.

જેમ અમે સમજાવયુ,ં ઋત્વક પ્રણાલરી કોઈ “નવરી” ન હતિરી. ૯ જુલાઈ પત્ પવૂવે, સસંથામા ં
દીક્ારંભ વવવધ મોટે ભાગે ઋત્વકો થકી જ થતિરી હતિરી. શ્રીલ પ્રભપુાદ ઇસકકૉનમા ંદીક્ા 
ગરુુ હતિા, અને ખાસ કરીને પાછલા ંવષયોમા ંઘણા દીક્ા સમારંભ મરંદર પ્રમખુ કે અન્ય 
પ્રવતિવનવધ કે પજૂારી દ્ારા થ્યા હતિા.

૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ પછીનરી ખાસ નોંધનરી્ય લભન્નતિા એ હતિરી કે શ્રીલ પ્રભપુાદનરી સમંવતિ 
વગર નવા વશષ્યોનો સવરીકાર પ્રવતિવનવધઓ દ્ારા થવા લાગ્યો. નવા વશષ્યોને મોકલવામા ં
આવતિા પત્ોમા ંહવે શ્રીલ પ્રભપુાદના હસતિાક્ર ન હતિા, અને તિમામ નવા વશષ્યોના ંનામનરી 
પસદંગરી ઋત્વકો દ્ારા થતિરી હતિરી. ઉપરાતંિ આ પ્રરરિ્યા હવે એક અપરરલચતિ લાગતિા શબદ 
“ઋત્વક” સાથે સકંળાઈ.
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પ્રવતિવનવધઓ થકી એક સવંનષ્ઠ આચા્યયા સાથે જોડાવાનરી આ દીક્ારંભ પ્રરરિ્યાથરી હજારો 
વશષ્યો પરરલચતિ હતિા. ૯ જુલાઈ પત્મા ં“ઋત્વક” નરી વ્યાખ્યા “આચા્યયાના પ્રવતિવનવધ” તિરીકે 
થા્ય છે. ચો્્સ પ્રવતિવનવધઓના ઉપ્યોગ થકી શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા થતિા દીક્ારંભનરી આ 
પ્રણાલરી કંઈ “નવરી” ન હતિરી.  આ કેવળ શ્રીલ પ્રભપુાદે શુ ંશરીખવયુ ંઅને તિેમના આંદોલનના 
ઝડપરી વવકાસ સાથે આચરણમા ંશુ ંમકૂ ુ ંહત ુ ંતેિને જ આગળ ધપાવે છે.

આ પ્ણાલી ૧૪ નવેમબર ૧૯૭૭ પછી પણ ચાલ ુરહ ે્ેત મા્ેટ આ્ટલુ ંઆશ્ચય્થ કેમ?

“ઋત્વક” શબદ ભલે ઘણા માટે અપરરલચતિ લાગતિો હો્ય પરંત ુઆ શબદ નવો ન હતિો. આ 
શબદ અને તિેના પ્યાયા્ય શબદોનરી વ્યાખ્યા શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના ંપસુતિકોમા ં૩૧ વખતિ આપરી 
હતિરી. નવુ ંએ હત ુ ંકે ઘણા ંવષયોથરી જે પ્રણાલરી અકસતિ્વમા ંહતિરી તેિને ભાવવ જરૂરી ગો્ઠવણ 
સાથે લેલખતિમા ંમકૂા્ય. આચિ્યયાજનક કશુ ંજ ન હત ુ,ં કેમ કે આ સમ્ેય શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમનરી 
સસંથાના ભાવવ વવશે ઘણા દસતિાવેજો લેલખતિમા ંઆપરી રહ્ા હતિા. આ ગો્ઠવણ ખરેખર એ જ 
પ્રણાલરીનુ ંફરી અનમુોદન હત ુ ંકે જેને દરેક જણ માન્ય વ્યવહાર તિરીકે ગણવા લાગ્યા હતિા.

તવ્ંટબણા, “નવુ”ં ્તો આ ઋત્વકોનુ ં શ્ીલ પ્ભપુાદના “િૌત્તક અને આધયાત્મક પણૂ્થ 
ઉત્તરાતિકારી આચાયયોમા”ં તવભચત્ર રૂપા્ંતર હત ુ.ં  આ જ નવીન્તાના કારણે હજારો તશષયો 
્ેતના લાગ ુપર્તાની સાથે જ આંદોલન છોરી ગયા, અને લાખોએ ્ેતઓનુ ંઅનકુરણ ક્ુું.

સારાશં

આપણે દશાયાવયુ ંકે એવા કોઈ પ્ર્્યક્ પરુાવા નથરી કે જે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સમ્યથરી 
ઋત્વક પ્રણાલરી રદ થા્ય તિેના સમથયાનમા ંહો્ય, અને ન તિો ્્યાર બાદ ઋત્વકોનુ ંદીક્ા 
ગરુુઓમા ંથ્યેલા રૂપાતંિર – ધારણાઓ (અ) અને (બ) નુ ંસમથયાન કરતિા હો્ય. ધારણાઓ (અ) 
અને (બ)ના સમથયાનમા ંજો કોઈ મજબતૂિ પરોક્ પરુાવા હોતિ તિોપણ તિે ચચાયાનો વવષ્ય હોતિ 
કે આ પરુાવા પ્ર્્યક્ પરુાવાથરી ખરેખર અવધક છે કે નથરી, કેમ કે પ્ર્્યક્ પરુાવા સામાન્યતિઃ 
પરોક્ પરુાવા કરતિા ંચરડ્યાતિા હો્ય છે. છતિા ંદશાયાવયુ ંતિેમ, શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથે 
ઋત્વક પ્રણાલરી રદ થા્ય તિેના સમથયાનમા ંપરોક્ પરુાવાનો અંશ પણ નથરી. આમઃ

૧. સમગ્ર આંદોલનને અમલ માટે એક આદેશ અપા્યો—પ્્યક્ પરુાવો.

૨. આ આદેશ અને અન્ય અનવુતિતી સચૂનાઓનુ ંવનરીક્ણ ઋત્વક પ્રણાલરી ચાલ ુરહ ેતિેના 
જ સમથયાનમા ંછે—પ્્યક્ પરુાવો.

૩. શ્રીલ પ્રભપુાદ કોઈ વવશેષ આદેશ આપતિા હો્ય કે તિેમના પ્રસથાન સાથે ઋત્વક પ્રણાલરી 
રદ થા્ય એવો કોઈ પ્્યક્ પરુાવો નથી.

૪. સચૂના, શાસ્ત, અન્ય સચૂનો, વવશેષ પરરકસથવતિ, પ્રસતિાવના, સચૂનાનરી પ્રકૃવતિ અને 
સદંભયા આધારરતિ અથવા બરીજુ ંએવુ ં કંઈ જે આપણે વવચારી શકીએ તિ ેઆધારરતિ એવા 
કોઈ પરોક્ પરુાવા નથી જે ઋત્વક પ્રણાલરીને શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેરદ કરવા 
પાછળનુ ં્યોગ્ય કારણ બન.ે રસપ્રદ, આ બરીજાં પરરબળોનુ ંવનરીક્ણ કરવાથરી આપણે કેવળ 
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આદેશનો અમલ ચાલ ુરહ ેતિેના જ સમથયાનમા ંવધ ુપરોક્ પરુાવા મળે છે.

ઉપરો્તિ વવÅલેષણ પરથરી, દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ આદેશનુ ં ૧૪ 
નવેમબર ૧૯૭૭ના રોજ થ્યેલુ ંરદબાતિલ એ પરેૂપરંુૂ મનફાવ ેથ્યેલુ ંઅનવધકૃતિ કૃ્્ય હત ુ.ં 
આપણરી પાસે ધારણાઓ (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંકોઈ પરુાવા નથરી, અને આપણે 
જણાવયુ ંછે તિેમ આ ધારણાઓના આધારે ઇસકકૉનનરી વતિયામાન ગરુુ પ્રણાલરી રચા્યેલરી છે. 
શ્રીલ પ્રભપુાદના અન્ુયા્યરીઓ, સેવકો અને વશષ્યો તિરીકે આપણરી પાસે એકમાત્ વવકલપ 
શ્રીલ પ્રભપુાદના મળૂ આદેશન ેપનુઃ લાગ ુપાડવાનો છે.

આ સમંવતિ અને સમજણને વધ ુટેકો આપવા આપણે હવ ે૨૮ મ ેવાતિાયાલાપ જોઈએ અને 
ગ ૂચંવણ ઊભરી કરે એવુ ંલાગતિા બરીજા સબંવંધતિ વાધંાઓ જોઈએ.
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“તન્સુક્ત ્ેટપ”

જી.બરી.સરી. જી.આઈ.આઈ.મા ંદાવો કરે છે કે ૯ જુલાઈ આદેશમા ંકરવામા ંઆવેલા ફેરફારો 
(અ) અને (બ) પાછળનુ ં મખુ્ય કારણ ૨૮ મ ે ૧૯૭૭ના રોજ વ ૃદંાવનમા ંનોંધ થ્યેલરી 
વાતિચરીતિમા ંછે. સદંભયા માટે આ ફેરફારો નરીચે મજુબ છેઃ

ફેરફાર અ) : પ્રવતિવનવધઓ કે ઋત્વકોનરી વનયકુ્તિ માત્ કામચલાઉ હતિરી, અને તિ ે
વવશેષરૂપે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેરદ થા્ય. 

ફેરફાર બ) : તિેઓના પ્રવતિવનવધ્વ તિરીકેના કા્યયાનો અંતિ થતિા ંજ ઋત્વકો આપોઆપ 
દીક્ા ગરુુ બન ેઅને ભ્તિોનુ ંદીક્ારંભ કરી તિેઓના પોતિાના વશષ્યો બનાવ,ે નરહ 
કે શ્રીલ પ્રભપુાદના.

આથરી આ વવભાગમા ં૨૮ મ ેવાતિાયાલાપનરી ઝરીણવટભરી ચકાસણરી કરીશુ ંઅને જોઈશુ ંકે અંવતિમ 
આદેશન ેઉપરો્તિ (અ) અને (બ)ના સદંભયામા ંબદલવા આ વાતિાયાલાપ કા્યદેસર છે કે નથરી.

આ વાતિ ખબૂ લચંતિાજનક છે કે જી.બરી.સરી.નુ ંસમગ્ર સથાન આ એકમાત્ પરુાવા પર આધારરતિ 
હોવા છતિા ંઆ પરુાવાનરી ઓછામા ંઓછી ચાર જુદી જુદી સત્ાકી્ય આવવૃત્ઓ કે લખાણો 
પ્રકાવશતિ થ્યા ંછે. આ વવવવધ લખાણો વનમન પ્રકાશનોમા ંજોવા ંમળે છેઃ

૧૯૮૩: શ્રીલ પ્રભપુાદ લરીલામતૃિ, ભાગ ૬ (સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી, બરી.બરી.ટી.)

૧૯૮૫: મારા આદેશ હ્ેઠળ (રવરીનદ્ર-સવરૂપ દાસ)

૧૯૯૦: ઇસકકૉન જનયાલ (જી.બરી.સરી.)

૧૯૯૫: ઇસકકૉનમા ંગરુુઓ અન ેદીક્ારંભ (જી.બરી.સરી.)

એક જ વાતિાયાલાપનરી ચાર જુદી જુદી આવવૃત્ઓ ઘણા ગભંરીર પ્રશ્ો ઉ્ઠાવ ેછે. દાખલા તિરીકે, 
એવુ ંપછૂવુ ંગેરવ્યાજબરી ન હો્ય કે આમાથંરી કઈ આવવૃત્ સાચરી છે? સૌપ્રથમ તિો જુદી જુદી 
આવવૃત્ઓ શા માટે છે? શુ ંઆ લખાણ એક કરતિા ંવધ ુવાતિાયાલાપનુ ંસવંમશ્ણ છે? શુ ંઆ ટેપ 
એકથરી વધ ુવાતિાયાલાપમાથંરી સપંારદતિ કરાઈ છે? શુ ંટેપનરી એકથરી વધ ુઆવવૃત્ પ્રસારરતિ 
થઈ છે? જો હા, તિો શુ ંઆપણે એવરી ખાતિરી કરી શકીએ કે કોઈ પણ આવવૃત્ કોઈ પણ 
ખરા વાતિાયાલાપ માટે સાચરી છે? આમ અગાઉથરી જ, પરુાવાનરી ચકાસણરી કરતિા પહલેા ંજ, 
આપણે એવરી શકંાસપદ પરરકસથવતિમા ંમકૂા્યા છે કે આ ટેપ લખાણો, જેનરી પ્રમાણભતૂિતિા 
પર ગભંરીર પ્રશ્ો ઉપકસથતિ છે, તિેના ંવવÅલેષણના ંઆધારે આપણરી પાસે એક હસતિાક્રરતિ 
પત્ન ેબદલવાનરી અપેક્ા રખા્ય છે. 

આમ છતિા,ં ટેપનરી ચકાસણરી હતે ુઆપણે આ ચાર અલગ અલગ લખાણોના ંસવંમશ્ણનો 
ઉપ્યોગ કરીશુ.ં આમ કૌંસમા ંઅલગપણા ંસાથ ેઆ રહી વાતિચરીતિઃ
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(૧) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ હવ ેઅમારો આગામરી પ્રશ્ ભાવવ દીક્ારંભ(ભો) 
વવશે છે, 

(૨)  ખાસ કરીન ેએવા સમ્ય ેજ્યારે તિમ ેઅમારી સાથ ે
ન હોવ. અમે જાણવા માગંરીએ છીએ કે 

(૩) (અ) પ્રથમ અન ેદ્દ્તિરી્ય દીક્ારંભ(ભો)નુ ંસચંાલન 
કઈ રીતેિ થશ.ે 

(૪) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ હા, હુ ંતિમારામાથંરી કેટલાકનરી ભલામણ કરીશ. 
આ સથા્યરી થઈ ગ્યા પછી

(૫) હુ ંતિમારામાથંરી કેટલાકનરી કા્યયાકારી આચા્યયા(્યયો) 
તિરીકે કા્યયા કરવા ભલામણ કરીશ.

(૬) ્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ શુ ંતિેન ેઋત્વક આચા્યયા કહવેા્ય?
(૭) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ ઋત્વક. હા. (હા, ઋત્વક)
(૮) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ (પછી) પેલરી વ્યક્તિ જે દીક્ારંભ આપે છે તિેમનો 

અને .. શુ ંસબંધં છે 
(૯) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ તિ ેગરુુ છે. તિ ેગરુુ છે. (તિ ેગરુુ છે.)
(૧૦) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ પરંત ુતિ ેઆમ તિમારા વતિરી કરે છે. 
(૧૧) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ હા. એ ઔપચારરકતિા છે. કારણ કે મારી 

ઉપકસથવતિમા ંકોઈએ ગરુુ બનવુ ંનરહ, 
(૧૨) આથરી મારા વતિરી. મારા આદેશથરી, આમાર આજ્ઞા 

ગરુુ(હના), (તિ)ે ખરેખર ગરુુ (છે) (બન)ે.
(૧૩) પરંત ુમારા આદેશથરી.
(૧૪) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ આમ (પછી)(તિેઓ) પણ (કદાચ) તિમારા જ 

વશષ્યો ગણા્ય (ગણાશે)?
(૧૫) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ હા, તિેઓ (તિેમના) વશષ્યો છે, (પરંત)ુ (શા માટે) 

ગણા્ય કોણ
(૧૬) ્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ ના. તિ ેપછેૂ છે કે આ ઋત્વક આચા્યયો, તિેઓ 

કા્યયાકારી છે, દીક્ા આપે છે,
(૧૭) (તિેમના)…  જે લોકોન ેતિેઓ દીક્ા આપે છે, તિેઓ 

કોના વશષ્યો છે?
(૧૮) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ તિેઓ તિેમના વશષ્યો છે (જે વ્યક્તિ દીક્ારંભ આપે 

છે તિેમના વશષ્યો છે).
(૧૯) ્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ તિેઓ તિેમના વશષ્યો છે (?)
(૨૦) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ જે દીક્ારંભ આપે છે.  (અને તિેઓ મારા) (તિેમના) 

(તિ)ે વશષ્યના વશષ્ય(્યો) છે...
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(૨૧) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ (હા)

(૨૨) ્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ (એ સમજા્ય ગયુ)ં
(૨૩) ્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ (ચાલો આગળ વધરીએ)
(૨૪) સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ પછી અમારો પ્રશ્ છે કે...
(૨૫) શ્ીલ પ્ભપુાદઃ જ્યારે હુ ંતિમને ગરુુ બનવા આદેશ કરંુ ્્યારે તિ ે

(તિમ)ે વન્યવમતિ ગરુુ બન ેછે.
(૨૬) બસ. તિ ે(અને તિેઓ) મારા વશષ્યના વશષ્ય(્યો) 

બને છે. (બસ). (જોયુ)ં.

આપણે અગાઉ જણાવયુ ંતિેમ, આ ઉપરો્તિ વાતિાયાલાપનો સપષટ ઉલલેખ નથરી ૯ જુલાઈ 
પત્મા ં કે નથરી શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા હસતિાક્રરતિ બરીજા કોઈ અનવુતિતી દસતિાવેજમા.ં આ 
તિદ્ન વવલચત્ છે કેમ કે  જી.આઈ.આઈ.નરી મખુ્ય દલરીલ છે કે ૯ જુલાઈ આદેશન ે્યોગ્ય 
રીતિે સમજવા આ સલંક્પતિ વાતિાયાલાપ સપંણૂયા વનણાયા્યક છે.  

્ેતમની તવશાળ તવશ્વવયાપી સસંથાને સચૂનાઓ જાહરે કરવાની શ્ીલ પ્ભપુાદની આ કોઈ 
તનયતમ્ત રી્ત ન હ્તી, એ્ટલે કે અપણૂ્થ અને ભ્ામક લેભખ્ત તનદદે તશકા આપીને, જેને પછી 
યોગય રી્ેત સમજવા માત્ર જૂના ્ેટપ વા્તા્થલાપો ખોરવા પરે.

આ પ્રસતતુિ આદેશનરી ગભંરીરતિાને ધ્યાનમા ંલઈએ, જેમ કે સકંીતિયાન આંદોલનને દસ હજાર 
વષયો સધુરી ચલાવવુ,ં અને આ જ બાબતેિ ગૌડી્યા મ્ઠનુ ંશુ ંથયુ ંહત ુ,ં ્ ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે આ 
રીતિે સચંાલન કયુું હશ ેએવુ ંમાનવામા ંઆવતુ ંનથરી. છતિા્ંય, જો આપણે વતિયામાન જી.બરી.સરી. 
સથાનને સવરીકારીએ તિો આપણે આવુ ંજ માનવુ ંપડે. ચાલો હવ ેઆપણે આ સવંમવશ્તિ લખાણનુ ં
કાળજીપવૂયાક વવÅલેષણ કરીએ, ખાસ કરીન ે૯ જુલાઈ આદેશના અનસુધંાનમા ંઉપરો્તિ 
જણાવેલા ફેરફારોના સમથયાનમા ંજી.આઈ.આઈ. જે દાવો કરે છે એ તિમામ લરીટીઓ પર.

લી્ટી ૧-૩: અહીં સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી ભવવષ્યમા ંદીક્ારંભનુ ંસચંાલન કેવરી રીતિે થશ ે
એ વવશ ેએક વવશેષ પ્રશ્ પછેૂ છે – “ખાસ કરીને એવા સમયે જયારે ્તમે અમારી સાથે 
ન હોવ”. શ્રીલ પ્રભપુાદ જે પણ ઉત્ર આપે છે, આપણે માનરીએ કે તિ ેતિેમના પ્રસથાન 
પછીના જ સદંભયામા ંહશ,ે કેમ કે સત ્સવરૂપ એ જ સમ્ય-માળખા સાથ ેવનસબતિ છે, એટલે 
કે – “જયારે ્તમે અમારી સાથે ન હોવ”.

લી્ટી ૪-૭: અહીં શ્રીલ પ્રભપુાદ સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીના પ્રશ્નો ઉત્ર આપે છે. શ્રીલ 
પ્રભપુાદ કહ ેછે કે તિેઓ  “કા્યયાકારી આચા્યયા” કે “ઋત્વક” તિરીકે વતિયાવા કેટલાક વશષ્યોનરી 
વનમણકૂ કરશ.ે શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રશ્નો સપષટ ઉત્ર આપરી ચપૂ રહ ેછે.

શ્રીલ પ્રભપુાદ આ બાબતિ ેવધ ુવવગતિ આપતિા નથરી, ન તિો તિેમના ઉત્રને લા્યક ્ઠરાવતિા 
કે લા્યક ્ઠરાવવાનો પ્ર્યાસ કરતિા. આથરી આપણે એવુ ંસમજવુ ંકે આ જ તિેમનો ઉત્ર 
હતિો. આ દ્રષષટકોણ વવરુદ માત્ બ ેજ વવકલપો છે.

૧) શ્રીલ પ્રભપુાદે જાણરી જોઈન ેખોટો કે ભ્ામક ઉત્ર આપ્યો,
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 અથવા 

૨) તિેમણે પ્રશ્ વ્યવકસથતિ ન સાભંળ્યો અને વવચાયુું કે સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી ફ્તિ એવુ ં
જ પછેૂ છે કે તિેમનરી હાજરીમા ંશુ ંકરવાનુ ંછે.

શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંકોઈ વશષ્ય વવકલપ ૧) પસદં કરશ ેનહીં, અને જો વવકલપ ૨) હો્ય તિો 
આ વાતિાયાલાપ તિેમના પ્રસથાન બાદ દીક્ારંભના ભાવવ વવશે કશુ ંજ કહી શકે નહીં; આથરી 
આપણરી પાસે ભાવવ દીક્ારંભ વવષ્યક તિેમના એકમાત્ વવધાન તિરીકે  ફેરફાર વવનાનો ૯ 
જુલાઈ આદેશ હજુ પણ ્યથાવત ્ રહ ેછે.

કેટલરીક વખતિ લોકોએ એવરી દલરીલ કરી છે કે વાતિચરીતિ ટુકડે ટુકડે હોવાથરી પણૂયા ઉત્ર 
બાકીનરી વાતિચરીતિમા ંજ સપષટપણે સમજા્ય છે. આ દરખાસતિ સામે સમસ્યા છે કે આ રીતિે 
આદેશ આપવામા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી દ્ારા પછૂા્યેલા પ્રશ્નો સાચો 
ઉત્ર ્્યારે જ આપરી શક્યા હોતિ જો વનમન શરતિોનુ ંપાલન થયુ ંહો્ય:  

·	 કોઈકે તિેમન ેબરીજા પ્રશ્ો પછૂ્ા હો્ય.

·	 ભાગ્યવશ આ પ્રશ્ો સત ્સવરૂપ મહારાજના મળૂ પ્રશ્નો સાચો ઉત્ર મેળવવા કામના 
હો્ય.

પ્રશ્ોના ઉત્ર આપવાનરી આ એક વવલચત્ રીતિ હો્ય શકે, પરંત ુએક વવશ્વવ્યાપરી સસંથા 
માટે નરહ, અને ચોક્કસપણે આવરી શવૈલરી શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ન હતિરી. સાચ ેજ જો, જી.બરી.સરી. 
અનસુાર, જે દીક્ારંભનુ ંસચંાલન ફ્તિ ચાર માસ માટે કરવાનુ ંહત ુ ંતિ ેવવશ ેસચૂનાઓ 
સાથેનો એક પત્ સમગ્ર આંદોલનને મોકલવાનરી તિકલરીફ શ્રીલ પ્રભપુાદે લરીધરી હો્ય, તિો 
જે સચૂનાઓ દસ હજાર વષયો સધુરી લાગ ુપડતિરી હો્ય તિ ેપ્ર્્ય ેશ્રીલ પ્રભપુાદે ચો્્સપણે 
આવરી અસપષટ રીતિે વ્યવહાર ક્યયો ન હોઈ શકે.

સાચ ેજ જો આપણે આ લખાણનુ ંવવÅલેષણ વનવવપિવાદે ફેરફાર (અ) અને (બ) ના સમથયાનમા ં
કરતિા હોઈએ તિો પછી આપણે હજુ કંઈ સારંુ કરતિા નથરી. શ્રીલ પ્રભપુાદને પછૂવામા ંઆવયુ ં
કે ખાસ કરીન ેજ્યારે તિેઓ ન હશ ે્્યારે દીક્ારંભનુ ંશુ ંથશેઃ તિેઓ ઉત્ર આપે છે કે તિેઓ 
ઋત્વકોનરી વનમણકૂ કરશ.ે જી.બરી.સરી. સલૂચતિ બનં્ન ેફેરફારોથરી આ સપંણૂયા વવરોધાભાસરી છે, 
અને ૯ જુલાઈ આદેશ “હવેથરી” લાગ ુપાડવા માટે હતિો તિ ેજ તિથ્યન ેઆ વધ ુમજબતૂિ 
બનાવ ેછે. ચાલો આગળ વાચંરીએઃ

લી્ટી ૮-૯: અહીં સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી પછેૂ છે કે દીક્ા આપનારનો દીક્ારંભ ગ્રહણ 
કરનાર વ્યક્તિ સાથ ેશો સબંધં છે. સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી તિેમનો પ્રશ્ પણૂયા કરતિા નથરી તિ ે
પહલેા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ તિરતિ જ જવાબ આપે છે “તિ ેગરુુ છે”. કેમ કે વ્યાખ્યા મજુબ ઋત્વકો 
દીક્ા આપનારા નથરી, દીક્ારંભ ગ્રહણ કરનારાઓના “ગરુુ” તિરીકે શ્રીલ પ્રભપુાદ માત્ 
પોતિાનો જ ઉલલેખ કરતિા હો્ય શકે. આનરી પષુષટ ૯ જુલાઈ પત્મા ંથઈ છે જ્યા ંત્ણ વખતિ 
જણાવવામા ંઆવયુ ં છે કે જેમણે દીક્ારંભ ગ્રહણ કયુું છે તિેઓ “શ્રીલ પ્રભપુાદના વશષ્યો” છે.

કેટલરીક વખતિ વવલચત્ તિકયા આપવામા ંઆવ ેછે કે જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ કહ ેછે કેઃ “તિ ેગરુુ 
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છે” ્્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ ખરા અથયામા ંઋત્વકોનરી જ વાતિ કરે છે. આ એકદમ વવલચત્ છે 
કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે ઋત્વક શબદનરી વ્યાખ્યા માત્ “કા્યયાકારી આચા્યયા” તિરીકે જ આપરી 
છે, મતિલબ એક પજૂારી જેઓ કોઈ પ્રકારનરી ધાવમપિક વવવધ કરે છે. આ પજૂારીઓ કઈ 
કઈ વવવધઓ કરશ ેતિેનરી સપષટતિા શ્રીલ પ્રભપુાદ ૯ જુલાઈ પત્મા ંકરે છે. તિેઓનુ ંકા્યયા 
દીક્ારંભ ગ્રહણ નવા ભ્તિોને આધ્યાત્મક નામ આપવાનુ ંહત ુ,ં અને દ્દ્તિરી્ય દીક્ારંભના 
રકસસામા ંતિેઓના ગા્યત્રી સતૂ્ પર જાપ કરવાનુ ંહત ુ–ં બધુ ંજ શ્રીલ પ્રભપુાદ વતિરી. બસ 
આ જ તિેઓનુ ંકા્યયા હત ુ.ં તિેઓ પોતિાના વશષ્યો સવરીકારી દીક્ા ગરુુઓ તિરીકે વતિવે એવો કોઈ 
ઉલલેખ નથરી. આ પત્મા ંઋત્વકનરી વ્યાખ્યા વવશેષરૂપે “આચા્યયાના પ્રવતિવનવધ” તિરીકે થા્ય 
છે. તિેઓ આચા્યયા વતિરી કા્યયા કરવા માટે હતિા, પોતિ ેઆચા્યયા તિરીકે વતિવે તિેમ નરહ. આથરી, 
શા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ ઋત્વકોન ે“ગરુુ” કહી આ મદુ્ાને ગ ૂચંવણમા ંમકેૂ? જો તિેઓ દીક્ા 
ગરુુઓ હોતિ તિો ગ ૂચંવણ દૂર કરવા શા માટે તિેઓને ગરુુ ન કહ્ા? 

જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ આચા્યયા તિરીકે પોતિાના સથાન સબંવંધતિ રફલસફૂીકલ કે વ્યવસથાપન 
વવષ્યોનરી વાતિ કરે છે, ્્યારે તિેઓ ઘણરી વાર પોતિાનો ઉલલેખ ત્રીજા પરુુષના સદંભયામા ંકરે 
છે.  તિેમણે અહીં આમ જ કરવુ ંજોઈએ એમ સમજા્ય છે કેમ કે સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીના 
પ્રશ્ો અહીં ત્રીજા પરુુષના સદંભયામા ંછે.

આમ આ વા્તા્થલાપનો અથ્થ ્યારે જ નીકળે જો શ્ીલ પ્ભપુાદ “ગરુુ” હોય, ્ેતમના 
પ્ત્તતનતિઓ કે ઋત્વકો થકી નવા તશષયોનુ ંદીક્ારંિ કર્તા હોય.  

શ્રીલ પ્રભપુાદના ઉત્રો તિદ્ન સપષટ અને સસુગંતિ હોવા છતિા,ં અહીં એવુ ંજણા્ય છે કે પ્રશ્ 
પછૂનારના મનમા ંકંઈક મ ૂઝંવણ છે. આ સમ્ેય સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી લી્ટી ૧૦મા ંપછેૂ 
છે—“પરંત ુ્ેત ્તમારા વ્તી કરે છે”. સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી જે “તિ”ે નો ઉલલેખ કરે છે તિ ે
“ઋત્વક” છે, જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ જે “તિ”ે નો ઉલલેખ કરે છે એ આપણે જોયુ ંતિેમ શ્રીલ 
પ્રભપુાદ માત્ પોતિ ેજ હો્ય શકે, કેમ કે ઋત્વક પ્રણાલરીમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ એકમાત્ દીક્ા 
આપનાર છે. તિેમના વશષ્યનરી કંઈક મ ૂઝંવણ છતિા,ં શ્રીલ પ્રભપુાદ આ ભાવવ ઋત્વકોના 
દરજજા વવશે સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીના પ્રશ્ને અનરુૂપ ચપળતિાપવૂયાક આગામરી ઉત્ર 
પર આવ ેછે. 

લી્ટી ૧૧-૧૩: આ સમ્ેય જી.આઈ.આઈ.મા ંએવો દાવો કરવામા ંઆવ ેછે કે અહીં ફેરફાર 
(અ) બાબતિ ેપરુાવા છે. આ લરીટીઓમા ંકોઈ પરુાવા છે કે નથરી એ જોતિા ંપહલેા ંઆપણે 
લી્ટી ૧-૭ના વવÅલેષણન ેપ્રથમ ્યાદ રાખરીએ. 

જો લી્ટી ૧૧-૧૩મા ં ફેરફાર (અ) સબંવંધતિ કોઈ પ્રમાણ હો્ય તિો તિ ેલી્ટી ૧-૭ સામે 
વવરોધાભાસરી બન ેજ્યા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે સપષટ ઉત્ર આપ્યો છે કે ઋત્વકોનરી વનમણકૂ “ખાસ 
કરીન”ે તિેમના પ્રસથાન પછીના સમ્ય સદંભયામા ંહતિરી. આથરી જો  લરીટી ૧૧-૧૩મા ંખરેખર 
ફેરફાર (અ) સબંવંધતિ પ્રમાણ હો્ય, તિો તિેનો મતિલબ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ થોડા સમ્ય પહલેા ં
પોતિ ેકહલેા વવધાનથરી વવરોધાભાસરી હો્ય. આવુ ંજ જો હો્ય તિો એક જ વાતિાયાલાપમા ંબ ે
સપંણૂયા વવરોધાભાસરી વવધાનો હોવાના ંકારણે આ લખાણ ભાવવ દીક્ારંભ વવશ ેકંઈ પણ 
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નક્કી કરવા ફરી વાર નકામુ ંબન.ે ફરી વાર આપણે ફેરફાર વવનાનો ૯ જુલાઈ આદેશ જ 
સદંભયામા ંલેવો પડે.   

ચાલો જોઈએ આવુ ંસાચ ેજ છે કે નથરી. ્યાદ રહ ેકે આપણે એવા વવધાનનરી શોધમા ંછીએ 
કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાનથરી ઋત્વકો પોતિાનરી ઋત્વક તિરીકેનરી ફરજનો અંતિ લાવ.ે બરીજા 
શબદોમા ંકહીએ તિો ઋત્વકો તિેમનરી હાજરીમા ંજ ફરજ બજાવરી શકે.

લરીટી ૧૧-૧૩ વાચંતિા ંઆપણે જોઈએ છીએ કે તિેમનરી હાજરીમા ંઋત્વકો કા્યયારતિ રહ ેકારણ 
કે તિેમનરી હાજરીમા ંતિેઓ ગરુુ બનરી શકે નરહ. આમ શ્રીલ પ્રભપુાદ ફરી એ જ વસદાતંિનુ ં
પનુરાવતિયાન કરે છે જે તિેમના મહ્વાકાકં્રી વશષ્યો સાથેના વ્યવહારમા ંપ્રસગંોપાત્ કરતિા: 
કે ગરુુનરી હાજરીમા ંતિેમના વતિરી જ વતિયાવુ.ં પરંત,ુ શ્રીલ પ્રભપુાદ એવુ ંનથરી કહતેિા કે આ 
“તિેમના વતિરી વતિયાવાનો” તિેમના પ્રસથાન સાથ ેઅંતિ થા્ય. તિેઓ એવુ ંપણ નથરી કહતેિા 
કે “તિેમના વતિરી વતિયાવાનુ”ં માત્ તિેમનરી હાજરીમા ંજ શક્ય બન.ે ખરેખર, અ્્યાર સધુરી 
તિેમણે તિેમના વતિરી વતિયાવાના ખ્યાલને તિેમનરી શારીરરક હાજરી સાથ ેજોડતિરી કોઈ સરીધરી 
કડી જણાવરી નથરી, પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમનરી શારીરરક હાજરીન ેતિેમના વશષ્યો ગરુુ ન 
બન ેતિ ેમાટેના કારણ તિરીકે જ જણાવે છે. આ “ગરુુ ન બનવુ”ં એ જ ઋત્વક તિરીકે વતિયાવા 
સાથ ેજોડા્ેયલરી કડી છે. 

બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો, આ વાતિાયાલાપના સમ્ેય તિેઓ દીક્ા ગરુુ ન બનરી શકે તિેનુ ંએક 
કારણ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક હાજરી હતિરી. જેમ આગામરી લરીટીમા ંસમજા્ય છે કે તિેમના 
વશષ્યો દીક્ા ગરુુ બન ેતિ ેમાટે આ એકમાત્ કારણ અવરોધરૂપ ન હત ુ.ં

લી્ટી ૧૨મા ંઆપણે જોઈએ છીએ કે ગરુુ બનવા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરફથરી એક વવશેષ 
આદેશ મેળવવો પણ જરૂરી છે—“મારા આદેશથરી”. શ્રીલ પ્રભપુાદ લી્ટી ૧૩મા ંઆ શરતિ 
ફરી કહ ેછે—“પરંત ુમારા આદેશથરી”, અને ફરી વાર લી્ટી ૨૫મા—ં“જ્યારે હુ ંઆદેશ કરંુ”. 
તિો પછી એ સપષટ છે કે આ વાતિાયાલાપ અંવતિમ આદેશ નથરી, નરહતિર તિેઓ શા માટે કહઃે 
“જ્યારે હુ ંઆદેશ કરંુ”? જો તિેમના પ્રસથાન બાદ ગરુુ બનવા માટેનો આ ખરો આદેશ 
હોતિ, જેમ જી.બરી.સરી. કહ ેછે, તિો  તિેમણે સાચે જ આવુ ંકંઈક કહવે ુ ંજોઈત ુ ંહત ુ:ં “હુ ંતિમને 
આદેશ કરંુ છ ંકે તરંુતિ મારા પ્રસથાનથરી તિમે ઋત્વકોમાથંરી દીક્ા ગરુુઓ બનો છો”. આવુ ં
કથન વતિયામાન જી.બરી.સરી. સથાન અને એમ.એ.એસ.એસ. પ્રથાને કંઈક વવશ્વસનરી્યતિા ધરીરે. 
પરંત ુજોઈ શકા્ય છે કે ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપમા ંઆવા કથનને સહજે પણ મળતુ ંવવધાન નથરી.

આગળ દલરીલ છે કે અહીં “આમાર આજ્ઞા” Åલોકના પ્ર્યોગનો અથયા જ એ થા્ય છે કે દીક્ા 
ગરુુ બનવાનો આદેશ પહલેેથરી જ અપાઈ ગ્યો હતિો, કેમ કે ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યના આ 
આદેશનરી પનુરુક્તિ શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા ઘણરી વખતિ થઈ હતિરી. પરંત,ુ જેમ આપણે જોયુ ં
તિેમ, “આમાર આજ્ઞા” આદેશ માત્ વશક્ા ગરુુના સદંભયામા ંજ છે; આપણે જાણરીએ છીએ કે 
દીક્ા ગરુુ બનવાનો આદેશ હજુ આપવામા ંઆવ્યો ન હતિો કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ જણાવ ે
છેઃ “જ્યારે હુ ંઆદેશ કરંુ”. આથરી અહીં શ્રીલ પ્રભપુાદે કરેલા આ Åલોકના પ્ર્યોગથરી કેવળ 
એ જ વવચારધારા આગળ ધપ ેછે કે કોઈ પણ પ્રકારનુ ંગરુુપદ લેતિા ંપહલેા ંએક આદેશ 
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અવનવા્યયા છે.

લરીટી ૧૧-૧૩મા ંએવુ ં કશુ ં જ નથરી જેથરી સત ્સવરૂપના મળૂ પ્રશ્નો (લી્ટી ૧-૭) શ્રીલ 
પ્રભપુાદે આપેલો સપષટ ઉત્ર બદલા્ય. આમ લી્ટી ૧-૭ની આપણરી સમજણ ્યથાવત ્ રહ ે
છે. શ્રીલ પ્રભપુાદ સવ-વવરોધાભાસરી ન હતિા, અને ૯ જુલાઈ આદેશ હજુ ્યથાવત ્ રહ ેછે.

લી્ટી ૧૧-૧૩મા ંપ્રસથાવપતિ થા્ય છે કે ઋત્વક પ્રણાલરી શ્રીલ પ્રભપુાદનરી હાજરીમા ંસચંાલન 
માટે હતિરી, પરંત ુએવુ ંનથરી કે તિેનુ ંસચંાલન કેવળ તિેમનરી હાજરીમા ંજ થઈ શકે. “હવેથરી” 
શબદના પ્ર્યોગથરી ૯ જુલાઈ પત્મા ંપણ આ વાતિ સપષટ થા્ય છે. “હવેથરી” શબદમા ંતિ ે
રદવસથરી દરેક સમ્ય માળખાનો સમાવેશ થા્ય છે, શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક હાજરીન ે
ધ્યાનમા ંલરીધા વગર. ચાલો આગળ વાચંરીએ.  

લી્ટી ૧૪-૧૫: રસપ્રદ, અહીં સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી બરીજા પરુુષનો પ્ર્યોગ કરી એક 
પ્રશ્ પછેૂ છેઃ “આમ પછી ્ેતઓ પણ ્તમારા જ તશષયો ગણાય?” શ્રીલ પ્રભપુાદ ફરી વાર 
ભાવવ વશષ્યોનરી માલલકીનરી ખાતિરી કરતિો ઉત્ર આપે છેઃ “હા, ્ેતઓ તશષયો છે...”. ભલે એ 
સપષટ નથરી કે શ્રીલ પ્રભપુાદ આગળ શુ ંબોલવા જઈ રહ્ા છે પરંત ુતિેમનો મળૂ જવાબ 
તિદ્ન સપષટ છે. તિેમન ેતિેમના દરજજા વવશે એક સરીધો પ્રશ્ પછૂવામા ંઆવ ેછે અને તિેઓ 
ઉત્ર આપે છે “હા”. 

ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંજો જી.બરી.સરી.ન ેકંઈક આશા હતિરી તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે 
આ પ્રશ્નો ઉત્ર કંઈક આ રીતિે આપવો  જોઈતિો હતિોઃ “ના, તેિઓ મારા વશષ્યો નથરી.” 
શ્રીલ પ્રભપુાદ આગળ શુ ંબોલવા જઈ રહ્ા હતિા તિ ેઅસબદ છે કેમ કે તિેઓ શુ ંબોલવા 
જઈ રહ્ા હતિા તિ ેકોઈ જાણરી શકે નહીં. આપણે ફ્તિ એટલુ ંજ જાણરીએ છીએ કે જ્યારે 
તિેમન ેપછૂવામા ંઆવયુ ંકે ભાવવ દીક્ારંભ ગ્રહણ કરનાર ભ્તિો શુ ંતિેમના વશષ્યો હશ,ે તિેમણે 
ઉત્ર આપ્યોઃ “હા”; ફરી આ ફેરફાર (અ) અને (બ)ના પક્મા ંનથરી.

લી્ટી ૧૬-૧૮: અહીં તિમાલ કૃષણ ગોસવામરીને કંઈક મ ૂઝંવણ લાગે છે અને શ્રીલ પ્રભપુાદને 
વવકે્પ કરે છે. તિમાલ કૃષણ ગોસવામરી સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીના પ્રશ્ન ેથોડુ ંવધ ુસપષટ 
કરી શ્રીલ પ્રભપુાદને પછેૂ છે કે જેમણે ઋત્વક થકી દીક્ા લરીધરી તિેઓ કોના વશષ્યો છે. 
અહીં ફરી વાર શ્રીલ પ્રભપુાદ (ત્રીજા પરુુષમા ંપ્રશ્ પછૂાતિા)ં ત્રીજા પરુુષમા ંઉત્ર આપે છે: 
“તેિઓ તેિમના વશષ્યો છે”. જેમ આપણે ચચાયા કરી, શ્રીલ પ્રભપુાદ માત્ પોતિાનો જ ઉલલેખ 
કરતિા હોઈ શકે કેમ કે વ્યાખ્યા મજુબ ઋત્વકોના પોતિાના વશષ્યો હોતિા નથરી. આ ઉપરાતંિ, 
આપણે જાણરીએ છીએ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ ચો્્સપણે પોતિાનો જ ઉલલેખ કરતિા હતિા કેમ 
કે ઋત્વકો વવશે પ્રશ્ બહવુચનમા ંપછૂાતિા ં(“આ ઋત્વક-આચા્યયો”) તિેઓ એક વચનમા ં
જવાબ આપે છે (“તેિમના વશષ્યો... જે વ્યક્તિ દીક્ારંભ આપે છે”).  

કેટલરીક વખતિ બરીજો એક તિકયા આપવામા ંઆવ ેછે કે આ વાતિાયાલાપમા ંતિ ેસમ્ય ેતિમાલ 
કૃષણ ગોસવામરી કોઈક અસપષટ ભાવવ અથયામા ંઅચો્્સ સમ્ય માળખા વવશ ેપ્રશ્ પછેૂ છે, 
જ્યા ંઋત્વકો કોઈક રીતિે દીક્ા ગરુુઓમા ંફેરવાઈ ગ્યા. આ તિકયા મજુબ, શ્રીલ પ્રભપુાદે 
જાણે હવ ેતિમાલ કૃષણ ગોસવામરીના મન સાથ ે“જાદુઈ રીતેિ સમુેળ” સાધ્યો હો્ય તિેમ, જ્યારે 
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તિેઓ ઉત્ર આપે છે કે ભાવવ દીક્ારંભ ગ્રહણ કરનાર ભ્તિો “તિેમના વશષ્યો” છે ્્યારે 
તિેમનો ખરેખર અથયા એ થ્યો કે તિેઓ ઋત્વકોના વશષ્યો છે, જેઓ હવ ેઋત્વકો નથરી પરંત ુ
દીક્ા ગરુુઓ છે. આ તિરંગરી “મનનો સમુેળ” અશક્ય અને વધ ુપડતિો અનમુાવનતિ છે એવા 
તિથ્યન ેબાજુએ મકૂતિા ંઆ વાદ સામે બરીજી પણ એક સમસ્યા છેઃ

હજુ સિુી શ્ીલ પ્ભપુાદે એવુ ંજણાવ્ુ ંનથી કે ઋત્વકો, જેમની ્ેતઓ તનમણકૂ કરનાર છે, 
્ેતઓ ઋત્વકો તસવાયની બીજી કોઈ ક્મ્તામા ંકાય્થ કર્તા હશે. ્તો શા મા્ેટ ્તમાલ કષૃણ 
ગોસવામીએ એવુ ંમાની લીધુ ંકે ્ેતઓનો દરજજો બદલાવાનો છે?

લી્ટી ૧૯-૨૦: તિમાલ કૃષણ ગોસવામરી તિેમના ઉત્રનુ ંપનુરાવતિયાન કરે છે, અને પછી શ્રીલ 
પ્રભપુાદ આગળ કહ ેછેઃ “જે દીક્ારંભ આપે છે... તેિમના પરમ-વશષ્ય”. લખાણનરી આવવૃત્ઓ 
“તિેમના પરમ-વશષ્ય” અને “તિ ેપરમ-વશષ્ય છે” પવૈકી અમે “તિેમના પરમ-વશષ્ય” પસદં કયુું 
કેમ કે આ અમારી ટેપ નકલ સાથ ેવધ ુસસુગંતિ છે, અને તિ ેઅથયાપણૂયા વાતિાયાલાપના પ્રવાહ 
સાથ ેબધંબેસત ુ ંજણા્ય છે. (નરહતિર જે વ્યક્તિ દીક્ારંભ આપે છે તિ ેપોતિ ેજ પરમ-વશષ્ય 
બનરી જા્ય! – “જે દીક્ારંભ આપે છે... ્ેત પરમ-વશષ્ય છે.”) 

જ્યારે અહીં ત્રીજા પરુુષમા ંબોલા્ય છે ્ ્યારે એવરી દલરીલ થા્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ ઋત્વકોનો 
જ ઉલલેખ કરતિા હોવા જોઈએ, તિેમના પોતિાનો નરહ; વાતિાયાલાપને આ દ્રષષટકોણથરી બદલરી 
લી્ટી ૧૭-૨૦મા ં“તિેમના”/“કોણ” ના સથાને “ઋત્વક” (કૌંસમા)ં મકૂી આ દલરીલને ચકાસરી 
શકા્ય છેઃ

્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ “તિેઓ કોના વશષ્યો છે?”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “તિેઓ (ઋત્વકના) વશષ્યો છે.”
્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ “તિેઓ (ઋત્વકના) વશષ્યો છે.”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “(ઋત્વક) દીક્ારંભ આપે છે... (ઋત્વકના) પરમ-વશષ્ય...”

ઋત્વકો માત્ કા્યયાકારી છે અને તિેઓનુ ંકામ માત્ પ્રવતિવનવધ તિરીકેનુ ંજ છે, આ મજુબ 
વાચંનારને સવ્ય-ંવસદ જણાવુ ંજોઈએ કે લી્ટી ૧૭-૨૦નુ ંઆવુ ંઅથયાઘટન અથયાહીન છે. પરમ-
વશષ્યનરી વાતિ તિો જવા દો, ઋત્વકને પોતિાના વશષ્યો હો્ય એ પણ એક વવરોધાભાસરી છે. 

એવો આરોપ કદાચ લગાડી શકા્ય કે શ્રીલ પ્રભપુાદ ત્રીજા પરુુષમા ંતિેમના પોતિાનરી જ 
વાતિ કરે છે એમ કહી અમે શ્રીલ પ્રભપુાદના શબદોને “મરોડી” રહ્ા છીએ. પરંત ુઅમને 
લાગે છે કે અમારંુ અથયાઘટન શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના ઋત્વકોન ેસોંપેલા કા્યયા સાથ ેસસુગંતિ 
છે. આ વાતિાયાલાપના અથયાઘટન માટે બ ેવવકલપો લાગે છેઃ

૧) નવા ભાવવ વશષ્યો ઋત્વક પજૂારીઓના હતિા જેઓ વ્યાખ્યા મજુબ દીક્ા ગરુુઓ નથરી 
પરંત ુકા્યયાકારીઓ છે અને પ્રવતિવનવધઓ તિરીકે વતિયાવા વવશેષરૂપે વનયુ્ તિ કરા્યા હતિા.

૨) નવા ભાવવ વશષ્યો દીક્ા ગરુુ શ્રીલ પ્રભપુાદના હતિા. 

વવકલપ ૧) વારહ્યાતિ છે. તિેથરી અમે એક તિારકદિક પસદંગરી તિરીકે વવકલપ ૨) પસદં ક્યયો અને 
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તિ ેમજુબ ટેપનુ ંઅથયાઘટન કયુું.

લી્ટી ૨૫-૨૬: શ્રીલ પ્રભપુાદ એક સપષટ શરતિ સાથ ેવાતિ પરૂી કરે છે કે જ્યારે તિેઓ 
આદેશ કરે ્્યારે જ કોઈ ગરુુ બને છે. આ તિબકે્ક દીક્ારંભ ગ્રહણ કરનાર નવા ભ્તિો 
“મારા વશષ્યના વશષ્ય” બન ેછે.

આ “વશષ્યના વશષ્ય” શબદને ઘણો ઉછાળવામા ંઆવ્યો છે. શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા આ શબદનો 
પ્ર્યોગ ઘણા માટે એક વનણાયા્યક દલરીલ છે, કેમ કે તિમને વશષ્યના વશષ્ય ્્યારે જ હો્ય 
શકે જ્યારે તિેઓ દીક્ા ગરુુઓ હો્ય. આ સ્્ય છે. દુભાયાગ્યવશ “તિેમના વશષ્યના વશષ્ય” 
પછી આવતિા શબદોને સામાન્યતિઃ અવગણવામા ંઆવે છે. શ્રીલ પ્રભપુાદ આગળ જણાવે 
છે કે “વશષ્યના વશષ્ય” અને આથરી દીક્ા ગરુુ ્્યારે જ સભંવવ શકે જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ 
તિેમના કોઈ વશષ્યને દીક્ા ગરુુ બનવાનો આદેશ આપે. બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો શ્રીલ 
પ્રભપુાદ એટલુ ંજ કહ ેછે કે જ્યારે એક ગરુુ તિેમના વશષ્યને દીક્ા ગરુુ બનવાનો આદેશ 
આપે ્્યારે જ તિેમને વશષ્યના વશષ્ય (“તિેમના વશષ્યના વશષ્ય”) હો્ય, કેમ કે નવા દીક્ા 
ગરુુ ્્યાર બાદ સવતિતં્ રીતિે દીક્ારંભ કરતિા હો્ય (“તિે મારા વશષ્યના વશષ્ય બને છે”). 
આ સરીધુ-ંસરળ પરૂત ુ ંછે, આ મદુ્ા પર કોઈ બેમતિ નથરી. પરંત ુઆ ગરુુપદ માટેનો આદેશ 
ક્યા ંછે? ચો્્સપણે લી્ટી ૨૫-૨૬મા ંતિો નથરી જ; અને નથરી ક્યા્ંય આખા વાતિાયાલાપમા.ં

વાસતિવમા,ં ૨૮ મે વાતિાયાલાપમા ંકોઈ વ્યક્તિને કશુ ંકરવાનો કોઈ આદેશ નથરી. શ્રીલ પ્રભપુાદ 
ભવવષ્યમા ંઋત્વકોનરી વનમણકૂ કરવાના તિેમના ઇરાદાનરી કેવળ જાણ કરે છે. ્્યાર બાદ 
શ્રીલ પ્રભપુાદ ઋત્વક પ્રણાલરીમા ંગરુુ-વશષ્ય સબંવંધતિ સહજે ગ ૂચંવણભ્યાયા પ્રશ્ોના ઉત્ર 
આપે છે. તિેઓ પછી એક વવધાન સાથે વાતિચરીતિ પરૂી કરે છે કે જ્યારે તિેઓ કોઈને દીક્ા 
ગરુુ બનવાનો ્યોગ્ય આદેશ આપે ્ ્યારે શુ ંબને. એ સપષટ છે કે ચો્્સ વ્યક્તિઓને ચો્્સ 
કા્યયો કરવાનો વવશેષ આદેશ પ્રથમવાર ૭ જુલાઈના રોજ અપા્યો (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ, 
પષૃ્ઠ ૧૨૮), અને પછી તિેનરી પષુષટ ૯ જુલાઈ હસતિાક્રરતિ પત્મા ંથઈ. પરંત ુ૯ જુલાઈ પત્ 
વાચંતિા ંજોઈ શકા્ય છે કે તિેમા ંએવો કોઈ ઉલલેખ નથરી કે આ અલગ્યાર વનયુ્ તિ ઋત્વકો 
ક્યારે્ય દીક્ા ગરુુઓ બન;ે અથવા ઋત્વક પ્રણાલરી ક્યારે્ય રદ થા્ય.  

૨૮ મે વા્તા્થલાપના અમારા તવસત્ૃત તવÅલેરણ પરથી એવુ ંસપષ્ટ થાય છે કે જી.બી.સી. 
જે પ્સત્ુત કરે છે ્ેત એક ગોળ-ગોળ દલીલ છેઃ

ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા,ં જે ઇસકકૉનનરી વતિયામાન ગરુુ પ્રણાલરી માટે ઘણા મહ્વના 
છે, આપણને એવુ ંકહવેામા ંઆવયુ ંકે ૨૮ મે લખાણમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે આપેલા એક “આદેશ” 
અનસુાર ૯ જુલાઈ પત્મા ંફેરફાર જરૂરી છે. પરંત ુઆ લખાણને ધ્યાનપવૂયાક વાચં્યા પછી 
આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ કહ ેછે કે તિેઓ ્્યારે જ ગરુુઓ બનરી શકે “જ્યારે 
હુ ંઆદેશ કરંુ”. આથરી એવરી દલરીલ કેવરી રીતિે કરી શકા્ય કે આ “જ્યારે હુ ંઆદેશ કરંુ” એ  
અંતિે ૭ અને ૯ જુલાઈના રોજ આપેલો જ “આદેશ” હતિો? કેમ કે આ “આદેશ” સપંણૂયા રીતિે 
ઋત્વકોના વનમાયાણ માટે હતિો, અને આ એ જ “આદેશ” છે જેમા ંજી.બરી.સરી.ને તિેમના અવડા 
ફેરફારો (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંફેરફાર કરવાનરી જરૂર પડી.
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દુિા્થગયવશ, જી.આઈ.આઈ.મા ંજે દલીલ શૈલીની હહમાય્ત કરવામા ંઆવી છે ્ેત મજુબ 
આપણે નાછૂ્ટકે આવી ઉપરોક્ત તવભચત્ર દ્વિ-્તાહકકિક મરાગાઠંમા ંમકૂાયા.  

આ ઉપરોક્ત મરાગાઠંને સમજવા કપૃા કરી પષૃઠ ૯૪ પર આપેલી આકતૃ્ત જુઓ.

અંતિે, ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંપરુાવાના અભાવ ઉપરાતંિ આ સમગ્ર “ફેરફાર” 
વાદ સામે સૌથરી મોટી સમસ્યા છે કે તિમે એક આદેશને એવરી મારહતિરી દ્ારા કા્યદેસર બદલરી 
ન શકો જે મારહતિરી આદેશ પાલન કરનારા એ જ વ્યક્તિઓને પ્રાપતિ ન હતિરી.

જો ખરેખર ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ં૨૮ મે વાતિાયાલાપમા ં સપષટ સચૂનાઓ 
હોતિ તિો અંવતિમ પત્મા ંતિેનો કંઈક તિો અણસાર હોવો જોઈતિો હતિો. ખરંુ જોતિા,ં મે ૨૮ના 
રોજ સભાનો મખુ્ય ઉદે્શ શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન બાદ દીક્ારંભ વવષ્યક સપષટ વનણયા્ય 
લેવાનો હતિો. છતિા્ંય એવરી દરખાસતિ મકૂવામા ંઆવે છે કે જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ દીક્ારંભ 
વવષ્યક તિેમનરી અંવતિમ લેલખતિ વનદદે વશકા જાહરે કરે છે ્્યારે તિેઓ કોઈક રીતિે માત્ એટલુ ં
જ જણાવે છે કે તિેમના પ્રસથાન પહલેા ંશુ ંકરવુ.ં

બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો, જે વવષ્ય પર શ્રીલ પ્રભપુાદને પછૂવામા ંનથરી આવયુ ંતિ ેવવશ ે
તિેમણે સપષટ અને ભારયુ્ તિ વનદદે વશકાઓ આપરી એવુ ંમાનવામા ંઆવ ે છે; જ્યારે ખરો 
અગ્્યનો મદુ્ો, જે વવશે દરેક જણ જાણવા માગંતિા હતિા, એટલે કે દસ હજાર વષયો સધુરી 
દીક્ારંભનુ ંભાવવ, તિેના વવશ ેતિેમણે તિેમના અંવતિમ હસતિાક્રરતિ આદેશમા ંસબંોધવાનુ ં
સાવ બાકાતિ રાખયુ.ં

શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમનરી સસંથાને કદી આ રીતેિ નરીચે જણાવ્યા મજુબ માગયાદશયાન આપતિા હો્ય 
એવુ ંઉદાહરણ આપણરી પાસે નથરીઃ

૧) એવરી વનદદે વશકા જાહરે કરવરી કે જેમા ંતિ ેપાછળના મખુ્ય ઉદે્શનો જ ઉલલેખ થ્યો ન હો્ય.

૨) મહ્વનરી નવરી વ્યવસથાપન પ્રણાલરી વવશે અગ્્યનરી મારહતિરી જાણરીજોઈન ેન આપવરી. 

૩) સચૂનાઓનુ ંખરા અથયામા ંપાલન થા્ય તિ ેમાટે તિેમનરી સચૂના મેળવનાર જાદુઈ મનના 
હોવા જોઈએ એવરી અપેક્ા રાખવરી.

આવરી સામાન્ય દલરીલ વાધંા ૭મા ંખોટી પરુવાર થઈ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદને ભાવવ દીક્ારંભ 
વવશ ેશુ ંકરવુ ંતિ ેઅંવતિમ પત્મા ંજણાવવાનરી જરૂર ન લાગરી, કારણ કે તિેમણે પહલેેથરી જ 
તિેમના ંપસુતિકો અને પ્રવચનોમા ંસમજાવરી દીધુ ંહત ુ ંકે તિેઓ કઈ રીતિે દરેકને દીક્ા ગરુુ 
બનવા ઇચછે છે (કૃપા કરી જુઓ પષૃ્ઠ ૧૪).

ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાન માટે ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપમા ંજ્યા ંલી્ટી ૧૨મા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ 
“આમાર આજ્ઞા ગરુુ હના” Åલોકનો પ્ર્યોગ કરે છે તિેમાથંરી કંઈક કાઢવાનો વધ ુએક પ્ર્યાસ 
જી.આઈ.આઈ.મા ંકરવામા ંઆવ્યો છે. આ Åલોકનુ ંપનુરાવતિયાન તિેમનરી પસુતિકોના ંઅનવુાદ 
સબંવંધતિ ચચાયા પછી ફરી થા્ય છે. આ મતિ મજુબ, ઋત્વક આદેશ દીક્ા ગરુુ બનવાના 
આદેશ સમાન છે; માત્ એ આધાર પર કે શ્રીલ પ્રભપુાદ ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યના “દરેકને ગરુુ 
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બનવાના” આ પ્રખ્યાતિ સચૂનનો ઉલલેખ કરે છે. પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદ એટલુ ંજ જણાવ ેછે કેઃ

“… જે ્ેતમના ગરુુના આદેશને સમજે છે, એ જ પરંપરા, ્ેતઓ ગરુુ બની શકે. અને 
આથી હું ્તમારામાથંી કે્ટલાકની પસદંગી કરીશ.” 
(૨૮ મ ે૧૯૭૭, વાતિાયાલાપ)

અહીં ધ્યાનમા ંલેવા અગ્્યના મદુ્ાઓ આ રહ્ાઃ

૧. “ગરુુનો આદેશ” શુ ંહતિો જે તિેઓને સમજવાનો હતિો? – ઋત્વકો તિરીકે વતિયાવુ.ં 

(“હું ્તમારામાથંી કે્ટલાકની કાય્થકારી આચાયયો ્તરીકે કાય્થ કરવા િલામણ કરીશ.”)

૨. તિેઓ આખરે શુ ંકરવા પસદં કરા્યા હતિા? – ઋત્વકો તિરીકે કા્યયા કરવા.  (કૃપા કરી 
જુઓ ૯ જુલાઈ પત્, પષૃ્ઠ ૧૦૯)

૩. અને ગરુુના આદેશને અનસુરી તિેઓ ક્યા પ્રકારના ગરુુ બને? જેમ અગાઉ ભગવાન 
શ્રીચવૈતિન્યના “ગરુુ બનવાના” આદેશના વવÅલેષણ પરથરી જોયુ,ં જે કોઈ શ્દાપવૂયાક આ 
આદેશનો અમલ કરે તિેઓ આપોઆપ વશક્ા ગરુુ તિરીકે લા્યક બન ેછે. 

જી.આઈ.આઈ. તવરોિાિાસી પ્સ્તાવ રજૂ કરે છે કે કેવળ એક ઋત્વક ્તરીકે (દીક્ા ગરુુ ્તરીકે 
નહહ) વ્ત્થવાના ગરુુના આદેશનુ ંપાલન કરી ્ેતઓ આપોઆપ દીક્ા ગરુુઓ ્તરીકે વ્તતે છે. 

આ તિકયા મજુબ, જે વ્યક્તિ ગરુુ તિરફથરી મળેલા કોઈ પણ આદેશન ેઅનસુરે તિેઓએ કોઈક 
રીતિે આપોઆપ દીક્ા ગરુુ બનવાનો વવશેષ આદેશ પ્રાપતિ કરી લરીધો છે! દુભાયાગ્યવશ, 
જી.આઈ.આઈ. આ વવશે તિેના સમથયાનમા ંકોઈ પરુાવા આપતુ ંનથરી. જેમ અગાઉ દશાયાવયુ ં
તિ ેમજુબ, “આમાર આજ્ઞા” Åલોકનો પ્ર્યોગ દરેકને કેવળ વશક્ા ગરુુ બનવાનો જ આદેશ 
છે (“એ ઉત્તમ છે કે કોઈ તશષયો સવીકારવા નહીં.”). 

તનષકર્થ

૧. ૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રોજ શ્રીલ પ્રભપુાદે ‘હવેથરી’ પ્રથમ તિેમજ દ્દ્તિરી્ય દીક્ારંભના 
સચંાલન માટે ૧૧ ઋત્વકો વનયુ્ તિ ક્યાયા.

૨. ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપમા ંએવા કોઈ પરુાવા નથરી જેનો પ્ર્યોગ ૯ જુલાઈ આદેશમા ંએવા ફેરફાર 
કરવા થઈ શકે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન સાથ ેવનયુ્ તિ ઋત્વકોનરી ફરજનો અંતિ થા્ય.

૩. ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપમા ંએવુ ંપણ કશુ ંનથરી જેનો પ્ર્યોગ ૯ જુલાઈ આદેશમા ંએવા ફેરફાર 
કરવા થઈ શકે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન થતિા ંજ ઋત્વકો દીક્ા ગરુુઓમા ંપરરવતિયાન પામે. 

૪. ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપમા ંઆ વાતિ સપષટપણે વસદ થા્ય છે કે ઋત્વકો શ્રીલ પ્રભપુાદના 
પ્રસથાન બાદ પણ કા્યયારતિ રહ ેતિ ેહતે ુહતિા.

નોંધ લેવરી કે આ એક જ વાતિાયાલાપના ંઓછામા ંઓછા ંચાર અલગ અલગ લખાણો છે અને 
ત્ણ અલગ અલગ “સત્ાવાર” જી.બરી.સરી. અથયાઘટનો છે. આ કારણસર ઘણા ભ્તિોને લાગે 
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છે કે આ વાતિાયાલાપ એક વનણાયા્યક પરુાવા તિરીકે ન ગણરી શકા્ય. જો વાચંનારનો આ જ 
વનષકષયા હો્ય તિો પછી તિેમનરી પાસે અંવતિમ આદેશ તિરીકે ૯ જુલાઈ પત્મા ંપાછા વળવા 
વસવા્ય બરીજો કોઈ વવકલપ રહતેિો નથરી, કેમ કે આ સપષટ લેલખતિ અને હસતિાક્રરતિ પત્ છે 
અને તિે સમગ્ર આંદોલનને મોકલવામા ંઆવ્યો હતિો. કા્યદાનરી અદાલતિમા ંપણ ચો્્સપણે 
આ જ વનષકષયા હો્ય; લેલખતિ હસતિાક્રરતિ પરુાવા હમંેશા ંટેપ રેકોરડિંગ કરતિા ંઅગ્ર ગણા્ય છે. 
અમે અહીં આ ૨૮ મ ેવાતિાયાલાપનુ ંઅ્્યતંિ કાળજીપવૂયાક પરીક્ણ એટલા માટે કયુું કે ફેરફાર 
(અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ંજી.બરી.સરી.એ તિેન ેએકમાત્ પરુાવા તિરીકે આગળ ધયુું છે.

ઇસકકૉનમા ંદીક્ારંભ વવષ્યક જી.બરી.સરી.નરી વતિયામાન કસથવતિના મખુ્ય આધાર રચતિા આ 
ફેરફારોને આપણે પછી તિદ્ન નકારવા જ પડે, કેમ કે ફેરફાર (અ) અને (બ)ના સમથયાનમા ં
કોઈ પરુાવા નથરી. આ પરરણામરૂપ, ૯ જુલાઈ નરીવતિ દસતિાવેજમા ંઆપેલા આદેશો જ 
દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદનો અંવતિમ આદેશ ગણા્ય અને તિેન ેજ અનસુરવુ ંરહુ.ં 

અહીં કેટલાક સબંવંધતિ વાધંાઓ જણાવ્યા છે જે અમને લાગે છે કે તિેન ેસબંોધવા ઉપ્યોગરી હશ.ે
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૧. “શ્ીલ પ્ભપુાદે ્ેતમના ંપસુ્તકોમા ંઋત્વકોનો કોઈ ઉલલેખ કયયો નથી.”

૧) “ઋત્વક” (અથાયાત ્ “પજૂારી”) શબદ અને તિેના પ્યાયા્યનો સદંભયા શ્રીલ પ્રભપુાદના ં
પસુતિકોમા ં૩૧ અલગ જગ્યાઓ પર કરવામા ંઆવ્યો છે, “દીક્ા” શબદ અને તિેના પ્યાયા્ય 
કરતિા ંજરાક જ ઓછી વખતિ કે જેનો ઉલલેખ શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ં ૪૧ અલગ 
જગ્યાએ છે. ચોક્કસપણે, વવવધઓમા ંઋત્વક પજૂારીઓને ઉપ્યોગમા ંલેવાનરી વવચારધારા 
શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંસપંણૂયા માન્ય છેઃ

ઋત્વક  : ૪.૬.૧ / ૪.૭.૧૬ / ૫.૩.૨ / ૫.૩.૩ / ૫.૪.૧૭ / ૭.૩.૩૦ / ૮.૨૦.૨૨ 
/ ૯.૧.૧૫

ઋત્વજ:  : ૪.૫.૭ / ૪.૫.૧૮ / ૪.૭.૨૭ / ૪.૭.૪૫ / ૪.૧૩.૨૬/ ૪.૧૯.૨૭ / 
૪.૧૯.૨૯ / ૫.૩.૪ / ૫.૩.૧૫ / ૫.૩.૧૮ / ૫.૭.૫ / ૮.૧૬.૫૩ / 
૮.૧૮.૨૧ / ૮.૧૮.૨૨ / ૯.૪.૨૩ / ૯.૬.૩૫

ઋત્વજમ  : ૪.૬.૫૨ / ૪.૨૧.૫ / ૮.૨૩.૧૩ / ૯.૧૩.૧
ઋત્વગભય:  : ૮.૧૬.૫૫
ઋત્વગભિ:  : ૪.૭.૫૬ / ૯.૧૩.૩

(આ તિમામ સદંભયા શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્માથંરી છે)

૨) શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના ંપસુતિકોમા ંઆધ્યાત્મક વસદાતંિો વવસતતૃિ રીતિે આવરી લરીધા હોવા 
છતિા ંઆ વસદાતંિોનરી વવશેષતિા ઘણરી વાર નથરી અપાઈ (દાખલા તિરીકે શ્રીવવગ્રહ પજૂા વવશે). 
સામાન્યતિઃ આવરી વવશેષ બાબતિોના વ્યવહારો પ્રા્યોલગક રીતિે અથવા પત્ો જેવા બરીજા 
માધ્યમ દ્ારા થ્યા છે. આમ, દીક્ા કે દીક્ારંભના વસદાતંિ અને તિેને વ્યવહારરક રીતિે લાગ ુ
પાડવાનરી સવવગતિો વચચેનો તિફાવતિ સમજવો જરૂરી છે. શ્રીલ પ્રભપુાદે દીક્ાનરી વ્યાખ્યા 
ક્યારે્ય એક ધાવમપિક વવવધના અથયામા ંઆપરી નથરી પરંત ુમકુ્તિ તિરફ લઈ જતિા આધ્યાત્મક 
જ્ઞાનનરી પ્રાચપતિ તિરીકે આપરી છેઃ    

“બીજા શબદોમા ંકહીએ ્તો, આધયાત્મક ગરુુ તનદ્રાવસથ જીવને ્ેતની મળૂ ચે્તનામા ં
જાગ્ૃત કરે છે, જેથી ્ેતઓ િગવાન તવષણનુી પજૂા કરી શકે. આ દીક્ા કે દીક્ારંિનો 
હતે ુછે. દીક્ારંિ એ્ટલે આધયાત્મક ચે્તનાના ંશદુ જ્ાનને પ્ાપ્ત કરવુ.ં” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૯.૬૧, ભાવાથયા)

“વાસ્તવમા ંદીક્ા એ્ટલે તશષયનુ ંઆધયાત્મક જ્ાનમા ંદીક્ારંિ કરવુ ંજે વિારા ્ેતઓ 
્તમામ િૌત્તક દોરથી મકુ્ત થાય છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૪.૧૧૧, ભાવાથયા)

“દીક્ા એક પ્હરિયા છે જે વિારા દરેક ્ેતમના ંઆધયાત્મક જ્ાનને જાગ્ૃત કરી શકે છે 
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અને પાપકમ્થથી થયેલી ્તમામ પ્ત્તહરિયાઓનો ક્ય કરી શકે છે. પ્ાગ્ટ શાસ્તોના ં
અભયાસમા ંતનપણુ વયસક્ત આ પ્હરિયાને દીક્ા ્તરીકે જાણે છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૧૫.૧૦૮, ભાવાથયા)

દીક્ા વખતિ ેસામાન્ય રીતિે એક વવવધ થા્ય છે, પરંત ુખરેખર આ વવવધ અવનવા્યયા નથરી, 
પણ એક ઔપચારરકતિા છેઃ

“આમ િલે, ૧૯૨૨ થી ૧૯૩૩ સિુી વયવહાહરક રી્ેત મારંુ દીક્ારંિ કરા્ુ ંન હત ુ,ં 
પરંત ુમને ચૈ્તનય મહાપ્ભનુા સપં્દાયના પ્ચારનો પ્િાવ મળયો. જે હું તવચાર્તો 
હ્તો. અને મારા ગરુુ મહારાજ વિારા ્ેત જ દીક્ારંિ હત ુ.ં” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૦/૧૨/૧૯૭૬, હૈદરાબાદ)

“દીક્ારંિ એક ઔપચાહરક્તા છે. જો ્તમે ગિંીર હોવ ્તો એ જ ખરંુ દીક્ારંિ છે. 
[…] મારો સપશ્થ કેવળ ઔપચાહરક્તા છે. ્ેત ્તમારો સકંલપ છે. એ જ દીક્ારંિ છે.” 
(“રદવ્યનરી શોધ”, બરી.ટી.જી. # ૪૯)

“… ગરુુ-પરંપરાનો અથ્થ હંમેશા ંએ નથી કે સત્તાવાર રી્ેત દરેકનુ ંદીક્ારંિ કરાવવુ ં
જ જોઈએ. ગરુુ-પરંપરા એ્ટલે પારંપહરક તનષકર્થને સવીકારવુ.ં” 
(રદનેશને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૩૧/૧૦/૧૯૬૯)

“હરે કષૃણ જપવુ ંએ આપણુ ંમખુય કામ છે, એ જ સાચુ ંદીક્ારંિ છે. અને ્ેત બાબ્ેત 
્તમે મારા આદેશને સહ ુઅનસુર્તા હોવાથી દીક્ા આપનાર પહલેેથી જ છે.” 
(તિમાલ કૃષણને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૯/૮/૧૯૬૮)

“િલે, દીક્ારંિ થાય કે ન થાય, મખુય વસત ુજ્ાન છે… જ્ાન. દીક્ારંિ એક 
ઔપચાહરક્તા છે. જેમ ્તમે જ્ાન મા્ેટ શાળાએ જાવ છો, અને પ્વેશ એ એક 
ઔપચાહરક્તા છે. ્ેત બહ ુમહ્વની વસત ુનથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ મલુાકાતિ, ૧૬/૧૦/૧૯૭૬, ચડંીગઢ)

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “કોણ મારંુ વશષ્ય છે? સૌપ્રથમ તિો તિેમન ેવશસતિતિાના વન્યમોનુ ં
ચસુતિપણે પાલન કરવા દો.”

તશષયઃ “જ્યા ંસધુરી તિ ેઅનસુરે છે, પછી  તિ ે…”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ  “પછી તિ ેબરાબર છે.”

(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રભાતિ ફેરી, ૧૩/૬/૧૯૭૬, ડેટ્ોઇટ)

“…જયા ંસિુી તશસ્ત્તા નથી ્યા ંસિુી તશષય હોવાનો પ્શ્ન જ ઉપસસથ્ત થ્તો નથી. 
તશષય ્ેતને કહવેાય જે તશસ્ત્તાનુ ંપાલન કરે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રભાતિ ફેરી, ૮/૩/૧૯૭૬, મા્યાપરુ)

“જે કોઈ તશસ્ત્તાનુ ંપાલન કરત ુ ંનથી ્ેત તશષય નથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્ પ્રવચન, ૨૧/૧/૧૯૭૪)



અંતિમ આદેશ૪૮

આમ વવવધવત ્ દીક્ારંભ એક ઔપચારરકતિા છે, અને આ વવવધ વશષ્યના મનમા ંદીક્ા 
પ્રરરિ્યા પ્રવતિ તિેમણે લરીધેલરી ગભંરીર જવાબદારીઓને સભાન બનાવવા માટે કરવામા ંઆવ ે
છે. આવરી જવાબદારીઓ આ મજુબ છેઃ

·	 રદવ્ય જ્ઞાનનરી પ્રાચપતિ જેનાથરી તિેઓ તિેમના બધા દોષમાથંરી શદુ બન.ે 

·	 દીક્ા ગરુુના આદેશનુ ંહરહમંેશ પાલન કરવાના સકંલપને ટકાવરી રાખવુ.ં

·	 આધ્યાત્મક ગરુુના આદેશોનુ ંઉ્સાહપવૂયાક અમલ કરવાનુ ંપ્રારંભ કરવુ.ં

શ્રીલ પ્રભપુાદે સપષટપણે જણાવયુ ં છે કે આ વવવધનરી ઔપચારરકતિા ફ્તિ ઔપચારરકતિા 
જ છે, આવશ્યકતિા નથરી. તિદ્ ઉપરાતંિ, દીક્ારંભનરી આ વવવધવત ્ ઔપચારરકતિામા ંઘણા ં
તિ્વોનો સમાવેશ થા્ય છેઃ

૧. સામાન્યતિઃ મરંદર પ્રમખુ દ્ારા સસંથા તિરફથરી સત્ાકી્ય ભલામણ.

૨. કા્યયારતિ ઋત્વક દ્ારા સવરીકાર.

૩. અકગન-્યજ્ઞમા ંભાગ લેવો.

૪. આધ્યાત્મક નામ ગ્રહણ કરવુ.ં

ફ્તિ મદુ્ા (૨) અને (૪)મા ંજ ઋત્વક પજૂારીનરી આવશ્યકતિા રહ ેછે; જ્યારે (૧) અને (૩) 
સામાન્ય રીતિે મરંદર પ્રમખુ દ્ારા થા્ય છે.

અગાઉ દશાયાવયુ ંતિ ેમજુબ, એવુ ંકશ ેજણાવયુ ંનથરી કે દીક્ાનુ ંઆ કોઈ પણ તિ્વ, જેમ કે 
રદવ્ય જ્ઞાન, પાપભરી પ્રવતિરરિ્યાઓનો ક્્ય, અકગન-્યજ્ઞનરી વવવધ અને આધ્યાત્મક નામ, 
મેળવવા ગરુુ અને વશષ્યએ એક સમાન ગ્રહ પર સહહાજર રહવે ુ ંજરૂરી છે. ઊલટંુ, દીક્ાના ં
દરેક તિ્વો (જ્ઞાનનો પ્રસાર, ્યજ્ઞ વગેરે) ગરુુનરી શારીરરક ઉપકસથવતિ વવના પણ સરળતિાથરી 
આપરી શકા્ય છે. આનુ ં વનદશયાન શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા વ્યવહારરક રીતિે થયુ ં હત ુ,ં કેમ કે 
તિેમણે દીક્ાના ંઆ તિમામ તિ્વો તિેમના ંવશષ્યો અને પસુતિકો જેવા ંમધ્યસથરી દ્ારા આપ્યા.ં 
આમ, ઋત્વકોના ઉપ્યોગથરી કોઈ આધ્યાત્મક વસદાતંિો બદલાતિા નથરી. ફ્તિ સવવગતિ 
જ બદલા્ય છે.

આમ ઋત્વકોના કા્યયાને ્યથાથયા રીતેિ જોતિા ંએવુ ંવનદશયાન થયુ ંછે કે આપણે એક ઔપચારરક 
વવવધનરી સવવગતિો સાથ ેવ્યવહાર કરી રહ્ા છીએ, અને આ વવવધ પોતિ ેજ દીક્ાનરી રદવ્ય 
પ્રરરિ્યાનુ ંતિ્વ નથરી (કૃપા કરી પષૃ્ઠ ૯૩ પર આપેલરી “દીક્ા” આકૃવતિ જુઓ).

આપણે નોંધ લઈએ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે આ બધા ંતિ્વો સાથ ેતિેમનરી અગ્્યતિા અનસુાર 
કામ લરીધુ ંછેઃ



બીજા સબંધંિત વાિંાઓ ૪૯

તવગ્ત શુ ંપસુ્તકોમા ં
સમજાવ્ુ ંછે?

શુ ંપ્થા 
અનસુરવામા ં

આવી?

પ્થામા ંકયા કયા 
મો્ટા ફેરકારો થયા?

શુ ંપ્થામા ંકરેલા ફેરફારો 
પસુ્તકોમા ંસમજાવવામા ં

આવયા છે?

દીક્ા હા ના જ્ઞાનનો પ્રસાર 
મખુ્ય્વે વાણરી થકી 
થ્યો, અને શારીરરક 

સપંકયા થકી નરહ

પ્ર્્યક્ પરીક્ાનો 
અલપ પ્ર્યોગ

દીક્ારંભ માટે 
નવા ંપ્રમાણો

કેટલાક

દીક્ારંિ 

તવતિ

ના ના દીક્ારંભ ગ્રહણ 
ભ્તિોનરી માળા 
પર જાપ કરવા 
વન્યામકોનો 
ઉપ્યોગ

મૅગનેટીક ટેપ 
દ્ારા ગા્યત્રી મતં્ 

આપવો

ના

નામકરણ 

પ્હરિયા

ના ના હરરનામ દીક્ા 
સમ્યે 

નામ આપવું

નામ આપવા 
વન્યામકોનો 
ઉપ્યોગ

ના

આમ, ઐવતિહાવસક અથવા સમકાલરીન દીક્ારંભ પ્રરરિ્યામા ંઋત્વકોના ઉપ્યોગ વવશ ેશ્રીલ 
પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંવવશેષ ઉલલેખનો અભાવ દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદનરી સામાન્ય 
પદવતિ સાથ ેસસુગંતિ છે; નવરીનતિાઓનરી અગ્્યતિા પ્રમાણે તિેમના ંપસુતિકોમા ંતિેનો વવશેષ 
ઉલલેખ જોવા મળે છે.



અંતિમ આદેશ૫૦

૨. “પરીક્ા (ગરુુ અને તશષય વચચે સામ-સામે તનરીક્ણ) જે દીક્ાનો એક આવશયક ઘ્ટક 
છે ્ેત પ્્યક્ સપંક્થ તવના કઈ રી્ેત શક્ બને?” 

આ પ્રશ્ સલૂચતિ આવશ્યકતિા પરથરી ઉદ્ ભવ ેછે કે એક વશષ્યએ ગરુુનરી “સનમખુ જવુ”ં, “પ્રશ્ોત્ર 
કરવા”, અને “સેવા કરવરી” (ભગવદ્ -ગરીતિા, ૪.૩૪), અને ગરુુએ વશષ્યનુ ં“વનરીક્ણ” કરવુ ં
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૨૪.૩૩૦). આ Åલોકોનુ ંધ્યાનપવૂયાક અધ્ય્યન કરવાથરી 
આપણન ેવનમન મદુ્ાઓ સમજા્ય છેઃ

·	 એવો કોઈ ઉલલેખ નથરી કે આ “પ્રશ્ોત્ર”, “સેવા”, અને “વનરીક્ણ” માટે પ્ર્્યક્ 
સપંકયા જરૂરી હો્ય. 

·	 ભગવદ્ -ગરીતિા ૪.૩૪ ભાવાથયા અનસુાર એક વશષ્ય માટે આ પ્રવવૃત્ઓને આવશ્યક 
બતિાવરી છે. આમ આ પ્રવવૃત્ઓ માટે જો ગરુુ આ જ ગ્રહ પર હાજર હોવા જરૂરી હો્ય 
તિો ૧૪ નવેમબર ૧૯૭૭ના રોજથરી કોઈ પણ વ્યક્તિ શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંવશષ્ય ન ગણા્ય.   

·	 “પ્રશ્ોત્ર” થા્ય જેથરી “આધ્યાત્મક ગરુુ” “જ્ઞાન આપરી” શકે. પરંત ુ“જ્ઞાન આપવુ”ં 
એ પણ વશક્ાનરી જ વ્યાખ્યા છે, અને એવુ ંપહલેેથરી જ સવરીકારવામા ંઆવયુ ંછે કે વશક્ા 
આપવા હતે ુઅથવા વશક્ા સબંવંધતિ પ્રશ્ોના જવાબ મેળવવા ગરુુને એક સમાન ગ્રહ 
પર હાજર રહવેાનરી જરૂર રહતેિરી નથરી (કૃપા કરી જુઓ પષૃ્ઠ ૯૫ – “શુ ંગરુુ શારીરરક 
રીતિે ઉપકસથતિ હોવા જરૂરી છે?”). ઉપરાતંિ, ઉપર સમજાવયુ ંતિેમ, આ દરખાસતિના તિકયા 
મજુબ ૧૪ નવેમબર ૧૯૭૭ના રોજથરી કોઈને પણ “જ્ઞાન અપાયુ”ં ન કહવેા્ય.  

·	 “વનરીક્ણ” એ ભાવવ વશષ્યએ વન્યામક વસદાતંિોના અમલ માટે કરેલો એક કરાર છે, 
અને તિેનરી વનગરાનરી ગરુુના પ્રવતિવનવધઓ દ્ારા થઈ શકે છેઃ

“અમારી કષૃણિાવનામ્ૃત ચળવળમા ંઆવશયક્તા એ છે કે દરેક જણ પાપી જીવનના 
ચાર સ્તિંો છોરી દેવા ્ૈતયાર થાય […]. ખાસ કરીને પાશ્ચા્ય દેશોમા,ં અમે પ્થમ 
તનરીક્ણ કરીએ છીએ કે શુ ંિાતવ તશષય તનયામક તસદા્ંતોને અનસુરવા ્ૈતયાર છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા)

પ્રવતિવનવધઓને ઉપ્યોગમા ંલેવાનરી આ સવલતિનરી પનુરુક્તિ થોડી લરીટીઓ બાદ ફરી થા્ય 
છે જ્યારે દ્દ્તિરી્ય દીક્ારંભ માટે ભાવવ ઉમેદવારના વનરીક્ણનરી ચચાયા થઈઃ

“આ રી્ેત તશષય ઓછામા ંઓછા છ માસથી એક વર્થ સિુી આધયાત્મક ગરુુ અથવા 
્ેતમના પ્ત્તતનતિઓના માગ્થદશ્થન હઠેળ સેવા-િસક્ત કરે છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા)

થોડી લરીટીઓ બાદ આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રવતિવનવધઓના કા્યયાનરી અગ્્યતિા ખરેખર 
કેટલરી છેઃ
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“છ માસ કે વર્થ સિુી ગરુુએ તશષયની તજજ્ાસાનો અભયાસ કરવો.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૨૪.૩૩૦, ભાવાથયા)

·	 શ્રીલ પ્રભપુાદે સસંથાનરી સથાપના કઈ રીતેિ કરી તિ ેધ્યાનમા ંલઈએ તિો ઉપરો્તિ શરતિનુ ં
પાલન અશક્ય રહુ ંહો્ય. તિેમણે તિેમના હજારો વશષ્યોમા ંશક્યપણે દરેકનુ ંવનરીક્ણ પરૂા ૬ 
માસ સધુરી કયુું ન હો્ય. આમ જો ઉપરો્તિ જણાવેલરી આવશ્યકતિા શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા પરૂી 
કરવાનરી હતિરી તિો પ્રવતિવનવધઓને ઉપ્યોગમા ંલેવાનુ ંકા્યયા કેવળ પસદંગરીનો વવષ્ય ન હતિો 
પરંત ુસપંણૂયાપણે અવનવા્યયા હત ુ.ં જો ગરુુ દ્ારા થતિરી પ્ર્્યક્ પરીક્ા (જેમા ંતિેઓ શારીરરક 
રીતિે કા્યયારતિ હો્ય) એક અખરંડતિ શાતસ્તક વસદાતંિ હતિો તિો શા કારણે શ્રીલ પ્રભપુાદે (સમગ્ર 
વવશ્વમા ંવશષ્યો અને કેનદ્રો સાથ)ે જાણરીજોઈને પ્રચાર મડંળ રચયુ ંજેથરી આવરી પ્ર્્યક્ પરીક્ા 
અશક્ય બન?ે પ્ર્યતુ્રમા ંએવરી દલરીલ કરા્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમનરી પ્રચાર સફળતિા 
શાસ્તોના ઉલલઘંન ભોગે મેળવરી, અને આવરી દલરીલ સામાન્યતિઃ ભારતિમા ંબરીજા ગૌડી્યા 
વવૈષણવ સમદુા્ય દ્ારા કરા્ય છે.

·	 સવ્ય ંઆચા્યયા તિરફથરી સવવસતતૃિ વ્યવહારંુ આચરણના મજબતૂિ પરુાવા પરથરી ઉપરો્તિ 
તિમામ મદુ્ાઓ વધ ુવસદ થા્ય છે. શ્રીલ પ્રભપુાદે કોઈ પ્રકારનરી પ્ર્્યક્ પરીક્ા વવના તિેમના 
બહમુતિ વશષ્યોનુ ંદીક્ારંભ કયુું. આમ, શ્રીલ પ્રભપુાદે એક એવરી પ્રણાલરી રચરી જે થકી દીક્ા 
માટે તિેમના પ્રવતિવનવધઓનરી સનમખુ જવુ ંએ તિેમનરી પ્ર્્યક્ સનમખુ જવા બરાબર થા્ય. 
એવરી દલરીલ થઈ શકે કે પ્ર્્યક્ પરીક્ા રદ થવરી સવાભાવવક હતિરી કારણ કે ગરુુ હજુ આ 
ગ્રહ પર હાજર હતિા. આમ પ્ર્્યક્ પરીક્ા કદાચ સવૈદાવંતિક રીતેિ થઈ હો્ય. પરંત ુઆવરી 
દલરીલ પાછળ કોઈ આધાર નથરી કેમ કેઃ

(i) પ્ર્્યક્ પરીક્ા આ રીતિે રદ થા્ય તિેવરી વવશેષ કલમનો ઉલલેખ કોઈ શાસ્તમા ંનથરી. આ 
કેવળ હકીકતિ પાછળનરી કસથવતિ સાથ ેસગુમતિા સાધવાનરી યકુ્તિ ગણા્ય.

(ii) જ્યારે પ્ર્્યક્ પરીક્ા માટે પ્રવતિવનવધઓના કા્યયાનુ ંવણયાન કરવામા ંઆવ ેછે ્્યારે શ્રીલ 
પ્રભપુાદ એવુ ંકદી્ય જણાવતિા નથરી કે આ પ્રવતિવનવધઓનુ ંઅકસતિ્વ ્્યા ંસધુરી જ રહ ેજ્યા ં
સધુરી શ્રીલ પ્રભપુાદ આ ગ્રહ પર હાજર છે. અ્્યાર સધુરી ન જણાવ્યો હો્ય એવો ક્યો શાતસ્તક 
વસદાતંિ છે કે જે જેમણે આ પ્રવતિવનવધઓનરી વનમણકૂ કરી તિ ેવ્યક્તિનરી શારીરરક ઉપકસથવતિ 
સબંવંધતિ ચો્્સ પરરકસથવતિમા ંઆ પ્રવતિવનવધઓના કા્યયા પર રોક લગાડે? 

(iii) અગાઉ દશાયાવયુ ંતિેમ, પ્ર્્યક્ પરીક્ા એક શાતસ્તક આવશ્યકતિા નથરી. શ્રીલ પ્રભપુાદ 
તિેમના ંપસુતિકો અને વશષ્યોના ઉપ્યોગને પ્ર્્યક્ પરીક્ાનરી અવેજી તિરીકે ગણે છે. આથરી 
પ્ર્્યક્ પરીક્ા ક્યારે રદ કરવરી કે ન કરવરી એવો પ્રશ્ જ રહતેિો નથરી.

(iv) શારીરરક સપંકયા વગર દીક્ા આપવામા ંઆવરી હતિરી એ પોતિ ેજ સાલબતિરી છે કે દીક્ા 
પ્ર્્યક્ પરીક્ા વગર શક્ય છે.

(v) હમંેશા ંપ્ર્્યક્ પરીક્ા થઈ નથરી, જ્યારે એમ કરવુ ંશક્ય હત ુ ં્્યારે પણ, આથરી આ 
હકીકતિ પરથરી સાલબતિ થા્ય છે કે દીક્ા માટે પ્ર્્યક્ પરીક્ા જરૂરી હો્ય શકે નરહ. એક 
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વશષ્યમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ ક્યા ધારાધોરણોનરી અપેક્ા રાખતિા હતિા તિ ેતિેમણે સપષટ જણાવરી 
દીધુ ંહત ુ;ં મરંદર પ્રમખુો અને ઋત્વકો આ ધારાધોરણો જળવાઈ રહ ેતિ ેજોવા હતે ુહતિા. 
દીક્ારંભ વવષ્યક આજના ધોરણો શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમનરી પ્ર્્યક્ હાજરીમા ંપ્રસથાવપતિ કરેલા ં
ધારાધોરણો જેવા ંજ છે. જ્યારે તિેઓ હાજર હતિા ્્યારે જો તિેમણે પોતિાનરી પ્ર્્યક્ સલાહ 
ન લેવા વવનતંિરી કરી હો્ય તિો પછી એવુ ંતિો શુ ંછે જે આપણને આવુ ંવવચારવા પ્રેરરતિ કરે 
કે તિેમન ેહવ ેવચચે પડવાનરી તિાકીદે જરૂર છે? આપણે માત્ એટલો જ ખ્યાલ રાખવાનો 
છે કે આ ધારાધોરણો કોઈ ફેરફાર કે ઉપજાવ વવના કડકપણે જળવાઈ રહ.ે

૩. “આપણે િલે શ્ીલ પ્ભપુાદને સવીકારી લઈએ, પરંત ુઆપણે કઈ રી્ેત જાણવુ ંકે ્ેતમની 
શારીહરક ગેરહાજરીમા ંપણ ્ેતમણે આપણને ્ેતમના તશષય ્તરીકે સવીકાયા્થ?”

૭ જુલાઈના રોજ, ઋત્વક પ્રણાલરીના સ્ુયોજન વખતેિ, શ્રીલ પ્રભપુાદ જણાવ ેછે કે તિેમના 
અલભપ્રા્ય વવના ઋત્વકો નવા ભ્તિોને તિેમના વશષ્યો તિરીકે સવરીકારી શકે છે. આમ, 
નવા વશષ્યોન ે સવરીકારવાનરી કે અલગ તિારવવાનરી પ્રરરિ્યામા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ સામેલ ન 
હતિા. ઋત્વકોન ેપરૂી સત્ા અને છૂટ આપવામા ંઆવરી હતિરી. શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક 
શાવમલગરીરી જરૂરી ન હતિરીઃ

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “આથરી મારી રાહ જો્યા વગર તિમન ેજે લા્યક લાગે. 
એ વવવેકબદુ્દ પર આધાર રાખે.”

્તમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ “વવવેકબદુ્દ પર.”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હા.” 

(ખડં વાતિાયાલાપ, ૭/૭/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

તિદ્ઉપરાતંિ, ઋત્વકો દ્ારા અપા્યેલા ંનામ “દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો” નામના પસુતિકમા ં
તિમાલ કૃષણ ગોસવામરી દ્ારા દાખલ થતિા.ં આમ બાહ્ રીતેિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદને કદાચ 
વશષ્યના અકસતિ્વ અંગે જાણ પણ ન હો્ય. આ પરરણામરૂપ, આ પ્રરરિ્યા હવ ેપણ પહલેા ં
જેવરી જ હો્ય કેમ કે ઋત્વકોન ેપરૂી સત્ા આપવામા ંઆવરી હતિરી.

૪. “જો ગરુુજી આ ગ્રહ છોરે ્ેત પવૂતે જ દીક્ારંિ થઈ ચકૂુ ંહોય ્તો અને ્તો જ “સનમખુ”, 
“પ્શ્નોત્તર” અને ્ેતમની “સેવા” ્ેતમની ગેરહાજરીમા ંપણ થઈ શકે.”

ઉપરો્તિ દલરીલ એટલુ ં તિો સવરીકારે છે કે આધ્યાત્મક ગરુુનરી ગેરહાજરીમા ં “સનમખુ”, 
“પ્રશ્ોત્ર” અને “સેવા” થઈ શકે છે. આવુ ંતિો અને તિો જ શક્ય હો્ય “જો દીક્ાનરી કડી 
ગરુુજી આ ગ્રહ છોડે તિ ેપવૂવે જ બધંાઈ ચકૂી હો્ય” એ સપંણૂયા ઉપજાવરી કાઢવામા ંઆવેલરી 
વાતિ છે, અને આનો શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંકોઈ સદંભયા નથરી, આથરી આને અવગણરી 
શકા્ય. દીક્ા કા્યયારતિ થા્ય તિ ેમાટે એક વવવધવત ્ સમારોહ પણ જરૂરી નથરી, દીક્ા એ ગરુુ 
તિરફથરી વશષ્યને મળેલા રદવ્ય જ્ઞાનનો પ્રસાર છે (પાપભરી પ્રવતિરરિ્યાઓના ક્્યનરી સાથ)ે:
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“…ગરુુ-પરંપરાનો અથ્થ હંમેશા ંએ નથી કે સત્તાવાર રી્ેત દરેકનુ ંદીક્ારંિ કરાવવુ ં
જ જોઈએ. ગરુુ-પરંપરા એ્ટલે પારંપહરક તનષકર્થને સવીકારવુ.ં” 
(રદનેશને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૩૧/૧૦/૧૯૬૯)

“િલે, દીક્ારંિ થાય કે ન થાય, પ્થમ વસત ુજ્ાન છે… જ્ાન. દીક્ારંિ એક 
ઔપચાહરક્તા છે. જેમ ્તમે જ્ાન મા્ેટ શાળાએ જાવ છો, અને પ્વેશ એ એક 
ઔપચાહરક્તા છે. ્ેત બહ ુમહ્વની વસત ુનથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ મલુાકાતિ, ૧૬/૧૦/૧૯૭૬, ચડંીગઢ)

એવુ ંકહવે ુ ંમખૂાયામરીભયુું હશ ેકે જો ગરુુ પ્ર્્યક્ રીતેિ હાજર ન હો્ય, ખાસ કરીન ે લબનજરૂરી 
અકગન-્યજ્ઞ સમ્ેય, તિો દીક્ાનરી આ રદવ્ય પ્રરરિ્યા ્યોગ્ય રીતેિ કામે ન લાગે, કારણ કેઃ

·	 શ્રીલ પ્રભપુાદ ઘણરી વાર દીક્ારંભ સમારોહ સમ્ેય પ્ર્્યક્ હાજર ન હતિા. આવા 
સમારોહ ઘણરી વખતિ મરંદર પ્રમખુો, વરરષ્ઠ સનં્યાસરીઓ અને ઋત્વકો જેવા તિેમના 
પ્રવતિવનવધઓ દ્ારા કરવામા ંઆવ્યા હતિા. 

·	 એવુ ંસવરીકારવામા ંઆવ ેછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ લગભગ બ ેદસકોથરી પ્ર્્યક્ 
ઉપકસથતિ ન હોવા છતિા ંતિેમના હજારો વશષ્યો દીક્ાનરી આ પ્રરરિ્યાથરી હજુ લાભ 
મેળવરી રહ્ા છે. 

એવરી દલરીલ થઈ શકે કે ભલે શ્રીલ પ્રભપુાદ આ દીક્ા સમારોહમા ંહાજર ન હતિા પરંત ુ
તિેઓ આ સમારોહ વખતિ ેઆ ગ્રહ પર તિો હાજર હતિા જ ન.ે તિો શુ ંદીક્ારંભ સમ્ય ેઆ 
ગ્રહ પર ગરુુનરી પ્ર્્યક્ હાજરી દીક્ા માટે જરૂરી છે? આ દલરીલને ભાર આપવા માટે શ્રીલ 
પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંકંઈક આવુ ંવવધાન શોધવુ ંજરૂરી બનેઃ

‘દીક્ા તિો અને તિો જ શક્ય બન ેજો દીક્ારંભ સમારોહ સમ્ેય ગરુુ તિેમના વશષ્યથરી અમકુ 
જ અંતિરે હો્ય, પથૃવરીના વ્યાસ કરતિા ંવધ ુઅંતિરે નરહ.’

આજ રદન સધુરી આવુ ંવવધાન કોઈએ દશાયાવયુ ંનથરી. ઊલટંુ, જેમ વનમન અવતિરણ દશાયાવ ેછે, 
આપણરી રફલસફૂીમા ંદીક્ાનો પ્રખ્યાતિ દાખલો (ભગવદ્ -ગરીતિા, ૪.૧) ઉપરો્તિ દરખાસતિથરી 
વવપરીતિ છે:

“આમ મન ુકે ્ેતમના પતુ્ર ઇક્વાકુ સાથે વા્તચી્ત કરવી મશુકેલ ન હ્તી. પ્સાર 
માધયમો હ્તા ંજ, અથવા રેહરયો પ્ણાલી એ્ટલી સરસ હ્તી કે વા્તચી્ત એક ગ્રહ 
પરથી બીજા ગ્રહ સિુી પ્સાહર્ત થઈ શક્તી હ્તી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૨૪/૮/૧૯૬૮)

એવુ ંસમજા્ય છે કે ગરુુ અને વશષ્ય વચચેના શારીરરક અંતિરથરી દીક્ા પર કોઈ અસર 
પડતિરી નથરી.
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૫. “્તમે જે દરખાસ્ત મકૂો છો એ સશંયમ ભરિસ્તી િમ્થ જેવી લાગે છે!”

૧) ઋત્વક પ્રણાલરીનરી દરખાસતિ અમે કરતિા નથરી, પરંત ુ૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના આદેશમા ં
શ્રીલ પ્રભપુાદ કરે છે. આમ ભલેને તિ ેલરિસતિરી ધમયા જેવરી હો્ય તિોપણ આપણે તિેનુ ંઅનસુરણ 
કરવુ ંજ રહુ,ં કેમ કે આ ગરુુનો આદેશ છે.
૨) શ્રીલ પ્રભપુાદ સપષટપણે સવગતી્ય ઈશ ુલરિસતિને તિેઓના ગરુુ તિરીકે અનસુરવાનુ ંચાલ ુ
રહવેાના લરિસતિરીઓના ખ્યાલને માન્ય રાખે છે. તિેમણે શરીખવયુ ં કે જેમણે ઈશ ુ લરિસતિનરી 
વશક્ાઓનુ ંપાલન કયુું તિેઓ વશષ્ય છે, અને તિેઓ ઈશ ુલરિસતિ દ્ારા અપાતિા મકુ્તિના સતિરને 
પ્રાપતિ કરે છેઃ

મધવુિીસાઃ “ઈશ ુલરિસતિનરી વશક્ાઓમા ંશ્દા રાખરી, તિેમનરી વશક્ાઓનુ ંઅનસુરણ 
કરી આધ્યાત્મક ગરુુનરી કૃપા વગર એક લરિસતિરી માટે આધ્યાત્મક 
જગતિમા ંપહોંચવા માટે કોઈ માગયા છે ખરો?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “મને સમજાયુ ંનહીં.”
્તમાલ કષૃણઃ “શુ ંઆ યગુમા ંએક આધ્યાત્મક ગરુુ વગર કોઈ લરિસતિરી બાઈબલ 

વાચંરીને તિથા ઈશ ુલરિસતિનરી વશક્ાઓનુ ંઅનસુરણ કરી….. પહોંચ.ે”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “જ્યારે તિમ ેબાઈબલ વાચંો છો ્્યારે તિમ ેઆધ્યાત્મક ગરુુને અનસુરો 

છો. તિમ ેકઈ રીતેિ કહી શકો કે વગર? જેવા તિમ ેબાઈબલ વાચંો છો, 
તિેનો મતિલબ કે તિમ ેઈશ ુલરિસતિના આદેશન ેઅનસુરો  છો, અથાયાત ્ 
તિમે એક આધ્યાત્મક ગરુુને અનસુરો છો. તિો પછી આધ્યાત્મક ગરુુ 
વગરનરી વાતિ જ ક્યા ંછે?”

મધવુિીસાઃ “હુ ંજીવવતિ આધ્યાત્મક ગરુુનરી વાતિ કરતિો હતિો.”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “આધ્યાત્મક ગરુુ …. પ્રશ્ જ નથરી. આધ્યાત્મક ગરુુ સનાતિન છે. 

આધ્યાત્મક ગરુુ સનાતિન છે. તિો તિમારો પ્રશ્ છે આધ્યાત્મક ગરુુ 
વગર. આધ્યાત્મક ગરુુ વગર તિમ ેતિમારા જીવનના કોઈ સતિરે  ન 
રહી શકો. તિમ ેઆ આધ્યાત્મક ગરુુને સવરીકારો કે પેલા આધ્યાત્મક 
ગરુુને. એ અલગ વાતિ છે. પરંત ુતિમારે સવરીકાર કરવો જ રહ્ો.  
જેમ તિમ ે કહો છો કે “બાઈબલ વાચંરીને”, જ્યારે તિમ ે બાઈબલ 
વાચંો છો, તિેનો મતિલબ તિમ ેઈશ ુલરિસતિનરી હરોળમા ંકોઈ પજૂારી 
કે પાદરી દ્ારા પ્રવતિવનવધ્વ કરાતિા આધ્યાત્મક ગરુુને અનસુરો છો.  
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨/૧૦/૧૯૬૮, સરીટલ)

“ઈશ ુભરિસ્તના િક્તોની મતંજલ તવશે, ્ેતઓ સવગ્થમા ંજઈ શકે છે, બસ એ જ. ્ેત આ 
િૌત્તક જગ્તનો એક ગ્રહ છે. ઈશ ુભરિસ્તના િક્ત ્ેત છે જે દસ આદેશોનુ ંચસુ્તપણે 
પાલન કરે છે. […] આથી તનષકર્થ એ છે કે ઈશ ુભરિસ્તના િક્તો સવગતીય ગ્રહો પર 
પહોંચે છે જે આ િૌત્તક જગ્તનો િાગ છે.”  
(ભગવાનને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨/૩/૧૯૭૦)
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“ખરેખર જેને ઈશ ુભરિસ્તનુ ંમાગ્થદશ્થન મળે છે ્ેતને ચોક્સ મસુક્ત મળે છે.” 
(પણૂયા પ્રશ્ો અન ેપણૂયા ઉત્રો, પ્રકરણ ૯)

“ભરિસ્તીઓ ઈશ ુભરિસ્ત જેવા એક મહાન વયસક્તને અનસુરે છે, મહાજનો યેના ગ્તઃ 
સ પથંાઃ. ્તમે કોઈ મહાજન, મહાન વયસક્તને અનસુરો. […] ્તમે એક આચાય્થને 
અનસુરો, જેમ કે ભરિસ્તીઓ ઈશ ુ ભરિસ્ત આચાય્થને અનસુરે છે. મસુસલમો, ્ેતઓ 
આચાય્થને અનસુરે છે, મોંહમમદ. એ સારંુ છે. ્તમારે કોઈક આચાય્થને અનસુરવુ.ં
[...] એવમ પરંપરા પ્ાપ્તમ.”  
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ, ૨૦/૫/૧૯૭૫, મૅલબકૉનયા)

૩) “લરિસતિરી” હોવા પર આ વાધંો અવળચડંો છે કેમ કે ઇસકકૉનમા ંવતિયામાન ગરુુ પ્રણાલરીમા ં
જ કેટલરીક લરિસતિરી પદવતિઓ અપનાવવામા ંઆવરી છે. જી.બરી.સરી. વનવાયાલચતિ ગરુુઓ પાછળનરી 
સવૈદાવંતિક વવચારધારા કૅથોલરીક ચચયામા ંપકૉપનુ ંવનવાયાચન કરતિરી કારડદિનલોનરી કકૉલેજ પ્રણાલરી 
જેવરી છેઃ

“ગરુુ ઉમેદવાર મા્ેટ […] મ્તદાન પદત્તઓ […] મ્તદાર સભયોની પરૂી સલાહ-
મસલ્ત થશે. ઉમેદવારે ૨/૩ બહમુ્ત પ્ાપ્ત કરવો જરૂરી છે. […] દીક્ારંિ ગરુુ 
્તરીકેની તનમણકૂ મા્ેટ ્તમામ જી.બી.સી. સભયો ઉમેદવાર છે.” 
(જી.બરી.સરી. ્ઠરાવ)

આ જ રીતિે જી.બરી.સરી. પોતિાન ે“ઇસકકૉનને માગયાદશયાન આપતુ ંસવયોચચ ધમયોપદેશક મડંળ” 
(બરી.ટી.જી., ૧૯૯૦-૧૯૯૧) કહ ેછે, જે ફરી “લરિસતિરી” પરરભાષા છે.

આ ખાસ “લરિસતિરી” વ્યવહારો ઈશ ુલરિસતિ દ્ારા કદી્ય શરીખવવામા ંઆવ્યા નથરી, અને તિ ે
શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા સપંણૂયા વખોડા્યા હતિાઃ

“વૈષણવ આચાય્થની પસદંગી િૌત્તક મ્ત અતિકાર કે્ત્રમા ંઆવ્તી નથી. વૈષણવ 
આચાય્થ સવ-પ્િાવશાળી હોય છે, અને અદાલ્તના કોઈ ચકુાદાની જરૂર રહ્ેતી નથી.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય-લરીલા, ૧.૨૨૦, ભાવાથયા)

“શ્ીલ જીવ ગોસવામીની સલાહ છે કે વારસાગ્ત કે સામાતજક હરવાજ ્તથા િમયોપદેશક 
પ્ણાલીઓને આિારે આધયાત્મક ગરુુની પસદંગી કરવી નહહ.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, આરદ-લરીલા, ૧.૩૫, ભાવાથયા)

૬. “ઋત્વકો એક પ્કારની દીક્ા આપે છે. શ્ીલ પ્ભપુાદ આપણા માત્ર તશક્ા ગરુુ છે.”

૧) ઋત્વકોનુ ંકા્યયા દીક્ા ગરુુના કા્યયા કરતિા ંઅલગ છે. તિેમનો એકમાત્ હતે ુ વશષ્યોના 
દીક્ારંભમા ંદીક્ા ગરુુને સહ્યોગ આપવાનુ ંછે, નરહ કે વશષ્યોન ેપોતિાના ગણવાનુ.ં

૨) ઋત્વકો કેવળ દીક્ારંભ વવવધ પર નજર રાખે છે; આધ્યાત્મક નામ આપે છે વગેરે, 
પરંત ુતિેઓને અકગન-્યજ્ઞ કરવાનરી પણ જરૂર રહતેિરી નથરી. આ અકગન-્યજ્ઞ સામાન્યતિઃ મરંદર 
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પ્રમખુે ક્યાયા, અને કોઈ એવુ ંકહતે ુ ંનથરી કે તિેઓ દીક્ા ગરુુ છે.

૩) શા માટે શ્રીલ પ્રભપુાદને તિેઓ જેમ ઇચછે છે તિેમ ન કરવા દઈએ? તિેઓ ચોક્કસપણે 
આપણા વશક્ા ગરુુ છે, પરંત ુતિેમણે ૯ જુલાઈના રોજ સપષટપણે વનદદેશ ક્યયો તિેમ તિેઓ 
આપણા દીક્ા ગરુુ પણ છે.

૪) કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ આપણા મખુ્ય વશક્ા ગરુુ છે, હકીકતિ પ્રમાણે તિેઓ આપણા દીક્ા 
ગરુુ પણ છે, કારણ કેઃ 

·	 તિેઓ રદવ્ય જ્ઞાન આપે છે – દીક્ાનરી વ્યાખ્યા.

·	 તિેઓ ભક્તિ-લતિા-બરીજનુ ંરોપાણ કરે છે – દીક્ાનરી વ્યાખ્યા.

ભ્તિો પણ આ ઉપરો્તિ પ્રવવૃત્ઓમા ંસહ્યોગ આપરી શકે છે (પ્રચાર, પસુતિક વવતિરણ 
વગેરે દ્ારા), પરંત ુતિેઓ વતિયામા-પ્રદશયાક ગરુુઓ છે, દીક્ા ગરુુઓ નથરી, ભલે આવરી સેવા 
થકી તિેઓ પણ મુ્ તિ જીવ બનતિા હો્ય.

૫) આમ પણ તિો મખુ્ય વશક્ા ગરુુ સામાન્યતિઃ દીક્ા ગરુુ બનતિા જ હો્ય છેઃ

“શ્ીલ પ્ભપુાદ ્તમામ ઇસકૉન િક્તો મા્ેટ મખુય તશક્ા ગરુુ છે […] શ્ીલ પ્ભપુાદની 
સચૂનાઓ દરેક ઇસકૉન િક્ત મા્ેટ જરૂરી તશક્ાઓ છે.” 
(જી.બરી.સરી. ્ઠરાવ, ન.ં ૩૫, ૧૯૯૪)

“સામાનય્તઃ એક આધયાત્મક ગરુુ જેઓ તશષયને આધયાત્મક તવજ્ાન તવશે સ્ત્ત 
માગ્થદશ્થન આપે છે ્ેતઓ પાછળથી ્ેતમના દીક્ા ગરુુ બને છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, આરદ-લરીલા, ૧.૩૫, ભાવાથયા)

“એક તશક્ા કે દીક્ા ગરુુની ફરજ છે કે ્ેતઓ તશષયને સાચા માગતે દોરે, અને આ 
પ્હરિયાનો અમલ કરવો તશષય પર તનિ્થર છે. શાસ્તના તનયમાનસુાર તશક્ા ગરુુ 
અને દીક્ા ગરુુ વચચે કોઈ િેદ નથી, અને સામાનય્તઃ તશક્ા ગરુુ પાછળથી દીક્ા 
ગરુુ બને છે.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૧૨.૩૨, ભાવાથયા)

૭. “જો શ્ીલ પ્ભપુાદ દરેકના તશક્ા ગરુુ હોય ્તો પછી ્ેતઓ કઈ રી્ેત દીક્ા ગરુુ પણ 
હોય શકે?”

દીક્ા અને વશક્ા ગરુુઓ વચચે ગ ૂચંવણ એટલા માટે ઊભરી થા્ય છે કે તિેમના ંશરીષયાકો 
તિેમના ંકા્યયો સાથ ેગ ૂચંવાડાભ્યાયા છે. આમ કેટલરીક વાર એવુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે કે માત્ 
વશક્ા ગરુુ જ વશક્ા આપરી શકે, દીક્ા ગરુુ નરહ. પરંત,ુ જેમ ઉપરો્તિ છેલલા અવતિરણમા ં
દશાયાવયુ ંતિેમ, દીક્ા ગરુુ પણ વશક્ા આપે છે. આ આવુ ંજ હોવુ ંજોઈએ નરહતિર દીક્ા ગરુુ 
બરીજી કઈ રીતિે રદવ્ય જ્ઞાનનો પ્રસાર કરી શકે?
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પ્ધ્મુનઃ

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ

પ્ધ્મુનઃ

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ

“ગરુુ-પાદાશ્્ય. ‘સૌપ્રથમ આધ્યાત્મક ગરુુનરી શરણ લેવરી જરૂરી 
છે. તિસમાત ્ કૃષણ-દીક્ાદી-વશક્ણમ. તિસમાત ્, ‘તિેમના તિરફથરી’, 
કૃષણ-દીક્ાદી-વશક્ણમ. ‘કૃષણ-દીક્ા, દીક્ારંભ અને વશક્ા લેવરી 
જરૂરી છે.’”

“દીક્ા એટલે રદવ્ય જ્ઞાન ક્પ્યતિરી ઇતિરી દીક્ા.  જે રદવ્ય જ્ઞાન, 
રદવ્ય, સમજાવ ેછે તિ ેદીક્ા છે. રદ, રદવ્ય, દીક્ાનમ ્. દીક્ા. 
આમ રદવ્ય જ્ઞાન, રદવ્ય જ્ઞાન… જો તિમ ેઆધ્યાત્મક ગરુુ ન 
સવરીકારો તિો તિમ ેકઈ રીતેિ રદવ્ય… મેળવો. તિમન ેઆમ તિેમ 
કંઈ વશખવાડી દેવામા ંઆવ,ે આમ તિેમ, અને સમ્યનો વ્ય્ય. 
વશક્કના સમ્યનો વ્ય્ય અને તિમારા કીમતિરી સમ્યનરી બરબાદી. 
આથરી તિમારે એક વનપણુ આધ્યાત્મક ગરુુનુ ંજ માગયાદશયાન લેવુ ં
જોઈએ. આ વાચંો.”

“કૃષણ-દીક્ાદી-વશક્ણમ ્.”

“વશક્ણમ ્. આપણે શરીખવુ ંજ પડે. જો તિમ ેના શરીખો તિો તિમ ે
કઈ રીતેિ પ્રગવતિ સાધરી શકો? પછી?”

(ખડં વાતિાયાલાપ, ૨૭/૧/૧૯૭૭, ભવુનેશ્વર)

રદવ્ય-વશક્ા દીક્ાનો જ સાર છે એવુ ંગરુુ-વશષ્ય સબંવંધતિ ખબૂ પ્રખ્યાતિ Åલોકમા ં(ભગવદ્ -
ગરીતિા ૪.૩૪) સાલબતિ થા્ય છે. આ Åલોકમા,ં “ઉપદેશ્યકનતિ” શબદનુ ંશબદશઃ ભાષાતંિર 
“દીક્ારંભ” થા્ય છે. પરંત ુઆ Åલોકના અનવુાદમા ંઆ શબદ “દીક્ારંભ” ન ેબદલે “જ્ઞાન 
આપવુ”ં થ્યો છે, વશષ્યના “પ્રશ્ોત્ર” સાથ ેજોડા્યેલરી એક પ્રરરિ્યા. આમ, દીક્ારંભ પ્રરરિ્યાનુ ં
વણયાન અહીં જ્ઞાન આપવા સાથ ેસમાનાથતી તિરીકે થા્ય છે. પરરણામ,ે “પ્રભપુાદ વશક્ા, 
દીક્ા નરહ” ના પ્રચારકો પોતિાનરી જ તિારકદિક જાળમા ંફસે છે. આ ગ્રહ પર શ્રીલ પ્રભપુાદનરી 
ગેરહાજરીમા ંજો શ્રીલ પ્રભપુાદ “જ્ઞાન આપવા” સક્મ હો્ય તિો વ્યાખ્યા મજુબ તિેઓ 
રદવ્ય જ્ઞાન આપતિા જ હોવા જોઈએ. આમ, જો શ્રીલ પ્રભપુાદ શારીરરક અરસ-પરસ વવના 
વશક્ા ગરુુ હો્ય શકે તિો શા માટે દીક્ા ગરુુ પણ નરહ? એવરી દલરીલ વારહ્યાતિ છે કે આ 
ગ્રહ પર તિેમનરી ગેરહાજરીમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ વશક્ા ગરુુ તિરીકે વતિતી વશક્ા આપરી શકે પરંત ુ
જો આપણે તિેમનુ ંશરીષયાક બદલરીએ તિો તિેઓ વશક્ા આપરી શકે નરહ. આ ગ્રહ પર ્ેતમની 
ગેરહાજરીમા ં્ેતઓ તશક્ા ગરુુ હોય શકે છે—આ હકીક્ત જ એક પરુાવો છે કે શ્ીલ પ્ભપુાદ 
આ સાથે દીક્ા પણ આપી શકે છે. 

કેટલરીક વ્યક્તિઓએ આનાથરી આગળ વધરી દલરીલ કરી છે કે શારીરરક દેહ વવના શ્રીલ 
પ્રભપુાદ રદવ્ય વશક્ા પણ ન આપરી શકે. જો આવુ ંહોતિ તિો આચિ્યયા એ થા્ય કે શા કારણે 
શ્રીલ પ્રભપુાદે આટલા ંબધા ંપસુતિકો લખવાનો શ્મ ક્યયો અને આ પસુતિકોને દસ હજાર 
વષયો સધુરી પ્રચાર કરવાના મખુ્ય હતેસુર એક સઘંનરી સથાપના કરી? જો શ્રીલ પ્રભપુાદના ં
પસુતિકોમાથંરી રદવ્ય વશક્ાઓ મેળવવાનુ ંહવ ેશક્ય ન હો્ય તિો શા માટે આપણે આ પસુતિકોનુ ં



અંતિમ આદેશ૫૮

વવતિરણ કરીએ છીએ? અને શા માટે લોકો હજુ્ય માત્ આ પસુતિકોના ંબળે શરણે થા્ય છે?

૮. “શુ ં્તમે એવુ ંકહો છો કે શ્ીલ પ્ભપુાદે એકપણ શદુ િક્ત ન બનાવયા?”

 ના, અમે એટલુ ંજ કહીએ છીએ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે દીક્ારંભ ચાલ ુરાખવા ઋત્વક પ્રણાલરીનરી 
રચના કરી. શ્રીલ પ્રભપુાદે શદુ ભ્તિો બનાવ્યા કે નરહ તિેન ેતિેમના સપષટ અને એકઅથતી 
અંવતિમ આદેશ સાથ ેકોઈ સબંધં નથરી. વશષ્યો તિરીકે આપણરી ફરજ ગરુુના આદેશોન ેકેવળ 
અનસુરવાનરી છે. ગરુુના આદેશનો આદર ન કરી તિ ેબદલે કેટલા શદુ ભ્તિો હાલમા ંછે 
અને ભવવષ્યમા ંકેટલા હશ ેએ વવશે અટકળ લગાડવરી અ્યોગ્ય છે. 

હાલ ખરેખર કોઈ શદુ ભ્તિો નથરી એવો ખરાબ રકસસો પણ લઈએ તિો શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ 
સરસવતિરી મહારાજના પ્રસથાન બાદનરી પરરકસથવતિન ેધ્યાનમા ંલેવરી જોઈએ. લગભગ ૪૦ વષયો 
પછી શ્રીલ પ્રભપુાદે સકેંતિ ક્યયો કે ગૌડી્યા મ્ઠમાથંરી ફ્તિ એક જ અવધકૃતિ દીક્ા ગરુુ હતિા:

“ખરેખર મારા ગરુુબધંઓુ પૈકી કોઈ આચાય્થ* બનવા લાયક નથી. […] આપણા 
તવદ્ાથતીઓ અને તશષયોને પ્ો્સાહહ્ત કરવાના બદલે ્ેતઓ કે્ટલીક વાર ્ેતમને પ્દૂતર્ત 
કરે. […] ્ેતઓ આપણી પ્ાકતૃ્તક પ્ગત્તને નકુસાન પહોંચારવા ખબૂ સક્મ છે.” 
(રૂપાનગુાને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૮/૪/૧૯૭૪)

*(શ્રીલ પ્રભપુાદ “આચા્યયા” અને “ગરુુ” શબદો એકબરીજાના પ્યાયા્ય તિરીકે વાપરતિા)

“હું કે્ટલાક ગરુુ પસદં કરીશ. હું કહીશ, ‘હવે ્તમે આચાય્થ બનો’. […] ્તમે છે્તરી 
શકો, પરંત ુ્ેતની કોઈ અસર ન હોય. આપણુ ંગૌરીયા મઠ જુઓ. દરેક જણને ગરુુ 
બનવુ ંછે, અને એક નાનુ ંમહંદર અને ‘ગરુુ’. કેવા પ્કારના ગરુુ?” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રભાતિ ફેરી, ૨૨/૪/૧૯૭૭)

આને શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના પ્રચાર કા્યયા પર સરર્યામ આરોપ તિરીકે જોઈ શકાત ુ ંહત ુ.ં પરંત ુ
એવરી દલરીલ કરવરી કે શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ “વનષફળ” ગ્યા એ ઘણરી મખૂાયામરીભરી ગણા્ય. 
શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ એવુ ંકહવેા જાણરીતિા છે કે જો તિેમના કા્યયાથરી એક પણ વ્યક્તિ શદુ ભ્તિ 
બન ેતિો તિેઓ તિેન ેએક સફળતિા ગણશે.

કોઈ પણ રકસસામા,ં ઋત્વક પ્રણાલરીને લાગ ુપાડવાનરી વાતિથરી પહલેેથરી જ શદુ ભ્તિોનુ ં
સભંવવતિ અકસતિ્વ રદ થત ુ ંનથરી. એવા ઘણા રકસસાઓ છે જેમા ંસરળતિાથરી ઋત્વક અને 
શદુ ભ્તિો એમ બનંેનો સમાવેશ થઈ શકે. દાખલા તિરીકેઃ 

શ્રીલ પ્રભપુાદે ઘણા શદુ ભ્તિો બનાવ્યા હો્ય જેમનરી દીક્ા ગરુુઓ બનવાનરી કોઈ લાલસા 
નથરી. એવો કોઈ સચૂના્મક પરુાવો નથરી કે ઇસકકૉનમા ંસવયોચચ પ્રગવતિશરીલ ભ્તિો એવરી 
જ વ્યક્તિઓ હોવરી જોઈએ જેઓ પોતિ ેદર વષવે મતિદાન માટે ઊભા થા્ય. આ શદુ ભ્તિો 
કદાચ શ્રીલ પ્રભપુાદના કા્યયામા ંકેવળ નમ્રભાવે સહ્યોગ આપવાનરી ઇચછા ધરાવતિા હો્ય. 
એવુ ંકશ ેજણાવયુ ંનથરી કે એક શદુ ભ્તિએ દીક્ા ગરુુ બનવુ ંફરતજ્યાતિ છે. આવરી વ્યક્તિઓ 
ઋત્વક પ્રણાલરીમા ંકામ કરવા રાજી હો્ય જો તિેમ કરવુ ંતિેમના ગરુુનો આદેશ હો્ય. 
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શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા કદાચ ઘણા વશક્ા ગરુુઓનરી હો્ય, પરંત ુજરૂરી નથરી કે ઘણા દીક્ા 
ગરુુઓનરી. દરેકને વશક્ા ગરુુ બનવાના અગાઉ જણાવેલા આદેશ અને વશષ્યો ન સવરીકારવાનરી 
શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ચેતિવણરી સાથ ેઆ સસુગંતિ છે. તિ ેઆ વાતિ સાથ ેપણ સસુગંતિ હશ ેકે 
શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના કા્યયાને એકલા હાથ ેસફળતિા અપાવરી હતિરીઃ

મહમેાનઃ “શુ ં તિમ ે એક ઉત્રાવધકારી પસદં કરવાનુ ં પ્ર્યોજન કરી 
રહ્ા છો?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “એ પહલેેથી જ સફળ છે […]”.
મહમેાનઃ “પરંત ુતિમ ેજાણો આ બધુ ંસભંાળવા કોઈક તિો જોઈએ ન.ે” 

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હા, એ અમે તિવૈ્યાર કરી રહ્ા છીએ. અમે આ ભ્તિોને તિવૈ્યાર 
કરી રહ્ા છીએ જેઓ બધુ ંસભંાળશે.”

હનમુાનઃ “એક વાતિ જે આ શાણો માણસ પછેૂ છે અને હુ ંજાણવા ઇચછ ં
છ,ં શુ ં તિમારા ઉત્રાવધકારી પસદં કરા્યા અથવા તિમારા 
ઉત્રાવધકારી ….”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “મારી સફળ્તા હંમેશા ંછે જ.” 
(ખડં વાતિાયાલાપ, ૧૨/૨/૧૯૭૫, મૅક્સકો)

“આમ નવુ ંકહવેા મા્ેટ કશુ ંનથી. મારે જે પણ કહવે ુ ંહત ુ ં્ેત મેં મારા ંપસુ્તકોમા ં
કહી દીધુ ંછે. હવે ્તમે ્ેતને સમજવાનો પ્યાસ કરો અને ્તમારંુ કાય્થ ચાલ ુરાખો. 
હું હાજર હોઉં કે ન હોઉં ્ેતનાથી કોઈ ફરક પર્તો નથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, આગમન વાતિાયાલાપ, ૧૭/૫/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

્તતં્રીઃ “તિમારા મરણ પચિાત ્ અમેરરકામા ંઆ આંદોલનનુ ંશુ ંથશ?ે”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હુ ંકદી ન મરીશ”

િક્તોઃ “જ્ય! હરરબોલ!” (હાસ્ય.)
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હુ ંમારા ંપસુતિકોમા ંજીવતંિ રહીશ અને તિમ ેતિેનો લાભ લેશો.”

(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રેસ સભા, ૧૬/૭/૧૯૭૫, સન ફ્ાકનસસકકૉ)

્તતં્રીઃ “શુ ંતિમ ેકોઈ ઉત્રાવધકારીને તિાલરીમ આપરી રહ્ા છો?”
શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હા, મારા ગરુુ મહારાજ છે ન.ે”      

(શ્રીલ પ્રભપુાદ, પ્રેસ સભા, ૧૬/૭/૧૯૭૫, સન ફ્ાકનસસકકૉ)

“મારંુ સથાન માત્ર િગવાન શ્ીચૈ્તનય લઈ શકે. ્ેતઓ આ આંદોલનને સિંાળશે.”                    
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ- રહંદીમાથંરી અનવુાદ, ૨/૧૧/૧૯૭૭) 

મલુાકા્તીઃ “જ્યારે એવો અવનવા્યયા સમ્ય આવ ે કે એક ઉત્રાવધકારીનરી 
જરૂર પડે ્્યારે શુ ંથશ?ે”
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રામેશ્વરઃ “તિેઓ ભવવષ્ય વવશે પછેૂ છે, આ આંદોલન ભવવષ્યમા ં કોણ 
ચલાવશ?ે”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “તિેઓ ચલાવશે. હુ ંતિેઓને તિાલરીમ આપરી રહ્ો છ.ં”
મલુાકા્તીઃ “તિો શુ ંએક આધ્યાત્મક નેતિા હશ?ે”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “ના, હુ ંજી.બરી.સરી.ન ેતિાલરીમ આપરી રહ્ો છ ંજે વવશ્વસતિરે ૧૮ છે.”     
(શ્રીલ પ્રભપુાદ મલુાકાતિ, ૧૦/૬/૧૯૭૬, લકૉસ ઍનજેલરીસ)

્તતં્રીઃ “શુ ંતિમ ેતિમારા ઉત્રાવધકારી તિરીકે કોઈ વ્યક્તિનરી વનમણકૂ 
કરવા જઈ રહ્ા છો કે પછી તિમ ેએમ કરી દીધુ ંછે?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હમણા ંહુ ંએ વવચારતિો નથરી. પરંત ુકોઈ એક વ્યક્તિનરી જરૂર 
નથરી.”  

(ખડં વાતિાયાલાપ, ૪/૬/૧૯૭૬, લકૉસ ઍનજેલરીસ)

મલુાકા્તીઃ “હુ ં વવચારંુ છ ં કે શુ ં તિેમનરી પાસે કોઈ ઉત્રાવધકારી છે... 
તિમારા મરણ પચિાત ્ તિમારંુ સથાન લેવા શુ ંતિમારી પાસે કોઈ 
ઉત્રાવધકારી છે?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “હજુ એ નક્કી થયુ ંનથરી. હજુ એ નક્કી થયુ ંનથરી.”
મલુાકા્તીઃ “તિો હરે કૃષણવાળા કઈ પ્રરરિ્યા..?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “અમારી પાસે સલચવો છે. તિેઓ સચંાલન કરે છે.”  
(શ્રીલ પ્રભપુાદ મલુાકાતિ, ૧૪/૭/૧૯૭૬, નય ૂ્યકૉકયા)

શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના કોઈ પણ વશષ્યને દીક્ા ગરુુ તિરીકે વતિયાવા અવધકૃતિ ક્યાયા નહીં તિેનો 
મતિલબ એવો નથરી કે તિેઓ શદુ ભ્તિો ન હતિા. વશક્ા ગરુુ પણ મુ્ તિ જીવ હો્ય શકે. આ 
કદાચ એવુ ંહો્ય શકે કે ભગવાન શ્રીકૃષણનરી ્યોજનામા ંતિેઓને આવરી ભવૂમકા ભજવવાનરી 
જરૂર ન હતિરી. જે પણ હો્ય, શ્રીલ પ્રભપુાદના અન્ુયા્યરીઓ માટે અગ્્યનો ભાગ ભજવવાનો 
છે જ,  એ જ રીતિે જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી શારીરરક હાજરીમા ંભજવ્યો હતિો. એટલે કે તિેમના 
સહ્યોગરી તિરીકે વતિતીને, નરહ કે ઉત્રાવધકારી આચા્યયો તિરીકેઃ

“્તમામ જી.બી.સી.એ તશક્ા ગરુુ રહવે ુ.ં હું દીક્ા ગરુુ છં, અને હું જે શીખવુ ંછં ્ેતવુ ં
જ શીખવી અને જે કરંુ છં ્ેતવુ ંજ કરી ્તમારે તશક્ા ગરુુ રહવે ુ.ં” 
(મધદુ્રીસાને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૪/૮/૧૯૭૫)

“કે્ટલીક વખ્ત દીક્ા ગરુુ હંમેશા ંહાજર હો્તા નથી. આથી એક પ્ગત્તશીલ િક્ત 
પાસેથી તશક્ા, સચૂના લઈ શકાય. ્ેતમને તશક્ા ગરુુ કહવેાય છે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૪/૭/૧૯૭૪, હોનોલલુ)ુ

આમ પ્રશ્ એ નથરી કે શુ ંશ્રીલ પ્રભપુાદે કોઈ શદુ ભ્તિો બનાવ્યા કે નરહ પરંત ુએ છે કે 
તિેમણે ઋત્વક પ્રણાલરી રચરી કે નરહ. ભલે દીક્ા ગરુુ આ સમ્ય ેપ્ર્્યક્ હાજર નથરી, પણ 
તિેનો મતિલબ એમ નથરી કે તિેઓ દીક્ા ગરુુ નથરી. તિેમનરી ગેરહાજરીમા ંઆપણે સવંનષ્ઠ 
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વશક્ા ગરુુઓ પાસેથરી વશક્ા લઈએ એવરી આશા રખા્ય છે, અને આવા વશક્ા ગરુુઓ કદાચ 
સેંકડો હશ.ે

૯. “જયા ંસિુી ગરુુ ચસુ્તપણે પાલન કરે છે ્ યા ંસિુી પ્શ્ન નથી કે ્ેતઓ કે્ટલા પ્ગત્તશીલ 
છે, ્ેતઓ ઉત્તરોઉત્તર લાયક બનશે અને ્ેતમના તશષયોને િગવ્ત િામ લઈ જશે.”

જેમ આગળ ચચાયા કરી, એક દીક્ા ગરુુ તિરીકે વતિયાવા માટે તિેમણે સૌપ્રથમ મહા-ભાગવતિ 
તિરીકે સેવા-ભક્તિનુ ંઉચચ સથાન મેળવવુ ંજરૂરી છે, અને પછી તિેઓ દીક્ારંભ માટે તિેમના 
પરુોગામરી આચા્યયા તિરફથરી અવધકૃતિ હોવા જરૂરી છે. ઉપરો્તિ “પોસટ-ડેટેડ ચેક” ગરુુ-રફલસફૂી 
અપમાનજનક અટકળ છે, જેમ વનમન Åલોક દશાયાવ ેછેઃ 

“િલે પથૃ ુમહારાજ ખરેખર િગવાન પરુુરોત્તમના જ અવ્તાર હ્તા, પરંત ુ્ેતમ 
છ્તા ં ્ેતમણે એ બિી પ્શસંાઓ નકારી, કારણ કે િગવાન પરુુરોત્તમના ગણુો 
્ેતમનામા ંહજુ પ્ગ્ટ થયા ન હ્તા. ્ેતઓ િારપવૂ્થક કહવેા માગં્તા હ્તા કે જે વયસક્ત 
આવા ગણુો ખરેખર િરાવત ુ ંન હોય ્ેતમણે ્ેતમના અનયુાયી અને િક્તોને ્ેતમના 
ગણુગાન ગાવા મા્ેટ પ્વતૃત્તશીલ કરવાનો પ્ય્ન કરવો નહહ, પછી િલેને આવા 
ગણુો કદાચ િતવષયમા ંપ્ગ્ટ થવાના હોય. એક મહાન વયસક્તના ગણુો ખરેખર 
િરાવત ુ ંન હોય ્ેતવી વયસક્ત જો ્ેતમના અનયુાયીઓને પો્તાની પ્શસંા મા્ેટ 
પ્વતૃત્તશીલ કરે અને ્ેત પણ એવી આશાએ કે આવા ગણુો િતવષયમા ંપ્ગ્ટ થશે, 
્તો આવા પ્કારની પ્શસંા ખરેખર એક અપમાન ગણાય.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૧૫.૨૩, ભાવાથયા)

જેમ એક આંધળા માણસને “કમળ-ન્યન” વાળો સબંોધવુ ંઅપમાન ગણા્ય તિેમ આંવશક 
બદ જીવોને “સાક્ાત ્ ભગવાન” (જી.આઈ.આઈ., મદુ્ો ૮, પષૃ્ઠ ૧૫) તિરીકે સબંોધવુ ંઆવુ ં
જ અપમાન છે; માત્ એ જ વ્યક્તિનુ ંઅપમાન થત ુ ંનથરી જેનરી ખોટી પ્રશસંા કરા્ય છે 
પરંત ુભગવાન સરહતિ સાચા સાક્ા્કારી જીવોનરી શદુ પરંપરાનુ ંપણ અપમાન ગણા્ય.

“ચસુતિપણે અનસુરવુ”ં એ વશષ્ય માટે પ્રગવતિ સાધવાનરી એક પ્રરરિ્યા છે, તિ ેપોતિ ેએક 
લા્યકાતિ નથરી. ભ્તિો ઘણરી વાર આ પ્રરરિ્યા અને લા્યકાતિ વચચે ગ ૂચંવણ ઊભરી કરે છે, 
કેટલરીક વખતિ એવો પણ પ્રચાર કરે છે કે આ બનં ેએકસમાન છે. કોઈ ચસુતિપણે અનસુરે 
છે એનો અથયા એવો નથરી કે તિેઓ મહા-ભાગવતિ છે, અને એમ પણ થતિો નથરી કે તિેમના 
પોતિાના આધ્યાત્મક ગરુુએ તિેમન ે દીક્ારંભ કરવા વવનતંિરી કરી; અને જો વશષ્ય તિેમનરી 
લા્યકાતિ અને અવધકૃવતિ પ્રાપતિ કરે તિ ેપહલેા ંજ દીક્ારંભ શરૂ કરે તિો તિેઓ ખરેખર “ચસુતિપણે 
અનસુરતિા” પણ નથરી.

કેટલરીક વખતિ, “એક કવનષ્ઠ કે મધ્યમ સતિરના વવૈષણવ પણ વશષ્યો સવરીકારી શકે” એવુ ં
સાલબતિ કરવા ભ્તિો રદવ્ય સચૂનો (ભાવાથયા) માથંરી અવતિરણ ૫ નો ઉલલેખ કરે છે. કોઈ 
કારણસર તિેઓ એ ધ્યાનમા ંનથરી લેતિા ંકે બાકીનુ ંવાક્ય આવા ગરુુઓના વશષ્યોને ચેતિવણરી 
આપે છે કેઃ  “્ેતમના અપરૂ્તા માગ્થદશ્થન હઠેળ ્ેતઓ જીવનના સવયોચચ ઉદે્શ ્તરફ સારી 
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રી્ેત પ્ગત્ત સાિી શકે નહીં.” પછી આ જણાવે છેઃ

 “આથી એક તશષયએ આધયાત્મક ગરુુ ્તરીકે એક ઉત્તમ અતિકારી સવીકારવા 
કાળજી રાખવી.”

્યોગ્યતિા ધરાવતિા ન હો્ય તિેવા ગરુુઓને પણ ચેતિવણરી આપવામા ંઆવ ેછેઃ

“જયા ંસિુી ઉત્તમ અતિકારીનુ ંસ્તર પ્ાપ્ત ક્ુું ન હોય ્ યા ંસિુી ્ેતમણે આધયાત્મક 
ગરુુ બનવુ ંનહહ.” 
(રદવ્ય સચૂનો, Åલોક ૫, ભાવાથયા)

જો કોઈ ગરુુ કેવળ “અપરૂત ુ ંમાગયાદશયાન” આપતિા હો્ય તિો વ્યાખ્યા મજુબ તિેઓ એક દીક્ા 
ગરુુ ન હો્ય શકે, કારણ કે તિ ેમાટે પણૂયા રદવ્ય જ્ઞાનના પ્રસારનરી જરૂર રહ ેછે. “અપરૂત ુ”ં 
મતિલબ પરૂત ુ ંનથરી તિ.ે આ સવ-વસદ છે કે જેઓ “સારી રીતેિ પ્રગવતિ સાધવામા”ં મદદ કરી 
શકતિા ન હો્ય તિેવા દીક્ારંભ કરતિા ગરુુઓને કદાચ પ્રથમ ટાળવા જોઈએ.

૧૦. “વયાખયાનસુાર ઋત્વક પ્ણાલી એ્ટલે પરંપરાનો અં્ત.”

ગરુુ-વશષ્ય પરંપરા સનાતિન છે; તિેના અંતિનો પ્રશ્ જ નથરી. શ્રીલ પ્રભપુાદ અનસુાર આ 
સકંીતિયાન આંદોલનનુ ં(અને આમ ઇસકકૉનનુ)ં અકસતિ્વ માત્ ૯૫૦૦ વષયા જેટલુ ંછે. સનાતિનનરી 
સરખામણરીમા ં૯૫૦૦ વષયા કશુ ંજ નથરી; વવૈવશ્વક કાળમા ંમાત્ એક પલકારો છે. જ્યા ંસધુરી 
શ્રીલ પ્રભપુાદ કે ભગવાન શ્રીકૃષણ ૯ જુલાઈ આદેશન ેબદલે નહીં અથવા તિો જ્યા ંસધુરી 
કોઈ બાહ્ પરરકસથવતિના કારણે આ આદેશનુ ંપાલન અશક્ય ન બન ે(જેમ કે સપંણૂયા તિાપ-
કેષનદ્ર્ય પ્રલ્ય) ્્યા ંસધુરી આ એ સમ્યગાળો લાગે છે જે દરમ્યાન ઇસકકૉનમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ 
“વતિયામાન કડી” રહ ેછે.

પરુોગામરી આચા્યયો ઘણા લાબંા સમ્ય સધુરી વતિયામાન કડી રહ્ા હતિા; હજારો વષયો (શ્રીલ 
વ્યાસદેવજી) અથવા કરોડો વષયો સધુરી પણ (જુઓ વનમન અવતિરણ). શ્રીલ પ્રભપુાદ 
“વતિયામાન કડી” તિરીકે રહ ેતિેનરી અવવધ કોઈ ખાસ સમસ્યા ઊભરી કરે એવુ ંઅમને લાગત ુ ં
નથરી, જો આ સમ્યગાળો સકંીતિયાન આંદોલનના અંતિ સધુરી ચાલે તિોપણ.

“પરંપરા પ્ણાલી તવશેઃ લાબંા સમયગાળાથી આશ્ચય્થ થવાની જરૂર નથી […] આપણે 
િગવદ્ -ગી્તામા ંજોઈએ છીએ કે કે્ટલાકં કરોરો વરયો પહલેા ંિગવદ્ -ગી્તાનુ ંજ્ાન 
સયૂ્થ િગવાનને મળ્ુ ંહત ુ,ં પરંત ુશ્ીકષૃણ િગવાને આ પરંપરામા ંમાત્ર ત્રણ જ 
નામ જણાવયા ંછે—તવવશ્વાન, મન ુઅને ઇક્વાકુ; અને આમ પરંપરા સમજવા આ 
સમયગાળો આરે આવ્તો નથી. આપણે મખુય આચાયયો પસદં કરવાના છે, અને 
્ેતમને અનસુરવાનુ ંછે. […] જે સપં્દાયમા ંઆપણો સમાવેશ થ્તો હોય ્ેતમાથંી 
આપણે અતિક્ૃત આચાય્થ પસદં કરવાના છે.” 
(દ્યાનદંને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૨/૪/૧૯૬૮)

૯ જુલાઈ આદેશ ઘણો અગ્્યનો છે કારણ કે તિેનો અથયા એવો થા્ય કે જ્યા ંસધુરી સસંથાનુ ં



બીજા સબંધંિત વાિંાઓ ૬૩

અકસતિ્વ છે ્્યા ંસધુરી ઇસકકૉન સભ્યો માટે શ્રીલ પ્રભપુાદ મખુ્ય આચા્યયા રહ ે છે. કેવળ 
શ્રીલ પ્રભપુાદ કે શ્રીકૃષણ ભગવાનનરી દરમ્યાનગરીરી જ આ આદેશન ેરદ કરી શકે (આવરી 
દરમ્યાનગરીરી એટલરી જ સપષટ અને સહજ હોવરી જોઈએ જેટલરી સમગ્ર સસંથાને જાહરે થ્યેલરી 
હસતિાક્રરતિ વનદદે વશકા છે). આમ જ્યા ંસધુરી બરીજો આદેશ આપવામા ંન આવ ે્્યા ંસધુરી 
સેવા-ભક્તિના વવજ્ઞાનનો પ્રસાર સરીધા શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા તિેમના વશષ્યોનરી ઉત્રો-ઉત્ર 
પેઢીઓમા ંચાલ ુરહ ેછે. આવરી ઘટના આપણરી પરંપરામા ંસામાન્ય હોવાથરી ચેતિવણરીનો 
કોઈ સકેંતિ નથરી. પરંપરાનો “અંતિ” આવ્યો એમ ્્યારે જ કહવેા્ય જ્યારે આ સેવા-ભક્તિનુ ં
વવજ્ઞાન નષટ પામે. આવા સજંોગોમા ંસામાન્યતિઃ ભગવાન શ્રીકૃષણ પોતિ ેજ ધમયાના વસદાતંિો 
સથાપવા માટે આવ ેછે. જ્યા ંસધુરી શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોનુ ંવવતિરણ ચાલ ુરહ ે્્યા ંસધુરી 
આ “વવજ્ઞાન” અફર, અખરંડતિ અને સપંણૂયા સગુમ રહ ેછે.

૧૧. “ઋત્વક પ્ણાલીનો અથ્થ થાય હજારો વરયોથી વારસાગ્ત રહ્ો છે ્ેત ગરુુ-તશષય 
સબંિંનો અં્ત.” 

ઋત્વક પ્રણાલરી સભંવવતિ રીતિે અસખં્ય વનખાલસ વશષ્યોન ેએક મહાન આચા્યયા શ્રીલ 
પ્રભપુાદ સાથ ેજોડે છે, જેઓ હમંેશા ંઆ પથૃવરી માટે આશરીવાયાદરૂપ રહ્ા છે. આ વશષ્યોનો 
શ્રીલ પ્રભપુાદ સાથ ેતિેમના ંપસુતિકોના ંઅભ્યાસ થકી તિથા તિેમનરી સસંથામા ંતિેમનરી સેવા 
આધારે એક સબંધં રહલેો છે, જ્યા ંઅસખં્ય વશક્ા ગરુુ-વશષ્ય સબંધંના અકસતિ્વનરી અનેક 
તિકો રહલેરી છે. આ કઈ રીતિે ગરુુ-વશષ્ય સબંધંોનરી વારસગતિનો અંતિ આણે? 

દીક્ા ગરુુ અને વશષ્ય વચચેના સબંધંો ઔપચારરકપણે કઈ રીતેિ બધંા્ય છે તિેનરી વવસતતૃિતિા 
સમ્ય, સથળ અને કસથવતિ અનસુાર એક આચા્યયા નક્કી કરે છે, પરંત ુવસદાતંિ તિેનો તિ ેજ રહ ેછેઃ

“રામાનજુ સપં્દાયની પરંપરામા ં આચાય્થ શ્ીમાન તવરરાઘવાચાય્થએ ્ેતમની 
હ્ટપપણીમા ંનોંિ કરી છે કે ચરંાલો અથવા બદ જીવો જેમણે શદૂ્ર કર્તા ંપણ નીચ 
જાત્તમા ં જનમ લીિો છે ્ેતઓને પણ પહરસસથત્ત અનસુાર દીક્ા આપી શકાય. 
્ેતઓને વૈષણવ બનાવવા મા્ેટ ઔપચાહરક્તાઓ કદાચ આમ ્ેતમ સહજે બદલાય.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૮.૫૪, ભાવાથયા)

તિ ેજ પ્રમાણે એક સવંનષ્ઠ આધ્યાત્મક ગરુુ પાસેથરી દીક્ા ગ્રહણ કરવાના આ વસદાતંિમા ં
ઋત્વક પ્રણાલરીન ેકારણે કોઈ છૂટછાટ કે બાધંછોડ થતિરી નથરી.

કેટલાક લોકો ભારતિમા ંગામંડાઓંમા ંજીવન જીવતિા રૂરઢગતિ ગરુુઓન ેઇસકકૉન માટે એક આદશયા 
ઉદાહરણ તિરીકે ગણે છે. દરેક ગરુુના થોડા-થોડા વશષ્યો હો્ય જેમન ેતિેઓ વ્યક્તિગતિ રીતિે 
તિાલરીમ આપે છે. આ ગમ ેતિેટલુ ંસરસ લાગત ુ ંહો્ય, પરંત ુઆને ભગવાન શ્રીચવૈતિન્ય દ્ારા 
આગાહી અને શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા સથાવપતિ વવશ્વવ્યાપરી વમશન સાથ ેકશુ ંલાગત ુ ંવળગતુ ં
નથરી. આ વમશનમા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ હજારો, સભંવવતિ રીતેિ કરોડો, વશષ્યો સાથ ેજગતિ ગરુુ 
છે. શ્રીલ પ્રભપુાદે એક અલખલ આંદોલનનરી સથાપના કરી જે થકી દુવન્યાના કોઈ પણ 
ખણેૂ કોઈ પણ વ્યક્તિ તિેમનરી “સનમખુ” જઈ “સેવા” અને “પ્રશ્ોત્ર” કરી શકે છે. શા માટે 
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આપણે ઇસકકૉનમા ંએક ગ્રામરીણ ગરુુ-પ્રણાલરી લાગ ુપાડવરી જોઈએ? ખાસ કરીન ેજ્યારે શ્રીલ 
પ્રભપુાદે એવો કોઈ આદેશ આપ્યો નથરી અથવા એવરી કોઈ પ્રણાલરી રચરી નથરી. 

જો દરેક જણ જુદા જુદા દ્રષષટકોણ, અલભપ્રા્ય અને સાક્ા્કારના સતિર ધરાવતિા સેંકડો 
અલગ અલગ ગરુુઓનરી કલપના કરે તિો એકતિા ક્યાથંરી હો્ય? આધ્યાત્મક જીવન પ્ર્્ય ે
આવરી “ભાગ્ય-ભરોસ”ે પદવતિ કરતિા ંતિો, જેમ અમે દશાયાવયુ,ં શ્રીલ પ્રભપુાદે આપણન ેએક 
“વવશ્વાસપણૂયા” પ્રણાલરી આપરી છે જે દ્ારા સરીધા જ તિેમનરી શરણે જઈ શકા્ય, અને તિેમનરી 
સો ટકા ખાતિરી છે. આપણે જાણરીએ છીએ કે તિેઓ આપણને ક્યારે્ય નરીચા પડવા દેશ ેનરહ, 
અને આ રીતેિ ઇસકકૉનમા ંએકતિા રહી શકે, કેવળ નામ પરૂતિરી જ નરહ, પરંત ુચેતિનામા ંપણ.

કેટલાક ભ્તિોને એવુ ંલાગે છે કે જીવવતિ તિથા પ્ર્્યક્ હાજર હો્ય તિેવા દીક્ારંભ કરતિા 
ગરુુઓનરી પરંપરા વગર સેવા-ભક્તિનુ ંવવજ્ઞાન નષટ પામે. પરંત ુઆવો વસદાતંિ શ્રીલ પ્રભપુાદે 
એકપણ વાર ક્યારે્ય જણાવ્યો નથરી અને આથરી તિેનુ ંઅકસતિ્વ આપણરી રફલસફૂીમા ંહો્ય 
શકે નહીં. જ્યા ંસધુરી ઋત્વક પ્રણાલરી ચાલ ુરહ ેછે (હા, તિેન ેપનુઃપ્રસથાવપતિ કરીન)ે ્્યા ં
સધુરી એક જીવતંિ, પરંત ુભલે પ્ર્્યક્ હાજર ન હો્ય તિેવા, મહા-ભાગવતિ વતિરી કા્યયારતિ 
જીવવતિ વશક્ા ગરુુઓનરી પરંપરા ચાલ ુરહ ેછે. જ્યા ંસધુરી આ વશક્ા ગરુુઓ કશો ફેરફાર 
કરતિા નથરી, નવરી રફલસફૂી ઉપજાવતિા નથરી, અગ્્યના આદેશોનુ ંઅનાદર કરતિા નથરી 
અને અનવધકૃતિપણે પોતિાને દીક્ા ગરુુઓ તિરીકે ગણતિા નથરી ્્યા ંસધુરી સેવા-ભક્તિનુ ં
વવજ્ઞાન સપંણૂયાપણે અખરંડતિ રહ ેછે. જો ભક્તિના અવવનાશરી વવજ્ઞાનમા ંઆવરી ગેરવતિયાણકૂ 
અડચણરૂપ નડશ ેતિો ભગવાન શ્રીકૃષણ ચો્્સપણે કોઈક રીતેિ દરમ્યાનગરીરી કરે, કદાચ 
તિો એક ગોલોકવાસરીન ેએક નવા સવંનષ્ઠ સમાજના વનમાયાણ માટે ફરી મોકલ.ે ચાલો આપણે 
સૌ સાથ ેમળી એવુ ંકંઈક કરીએ કે જેથરી આનરી આવશ્યકતિા ન રહ.ે

૧૨. “ઋત્વક પ્ણાલી પરંપરા સચંાલનની કોઈ તનયતમ્ત રી્ત નથી. પરંપરા સચંાલનની 
યોગય પદત્ત છે કે ગરુુ ્ેતમના તશષયને શ્ીકષૃણ તવશે ્ેતઓ જે જાણવા ઇચછ્તા હોય ્ેત 
્ેતમની પ્્યક્ હાજરીમા ંશીખવે. જેવા ગરુુ આ ગ્રહ પરથી પ્સથાન કરે ્ યારે ્ેતમના ્તમામ 
તશસ્તબદ તશષયોની ફરજ બને છે કે ્ેતઓ તરંુ્ત ્ેતમના પો્તાના તશષયોનુ ંદીક્ારંિ કરવાનુ ં
શરૂ કરે, આમ પરંપરા ચાલ ુરાખે. પરંપરા સચંાલનની આ જ “તનયતમ્ત” રી્ત છે.” 

દીક્ારંભ કરવા માટે બ ેઅગ્્યનરી પવૂયા શરતિોને (અવધકૃવતિ અને ્યોગ્યતિા) બાજુએ મકૂતિા ં
એવુ ંસપષટ છે કે આપણરી પરંપરામા ંદીક્ા પ્રવવૃત્ તિદ્ન જુદી છે. આપણે વનરીક્ણ કયુું છે 
કે કહવેાતિરી “વન્યવમતિ” પ્રણાલરીનુ ંઉલલઘંન મખુ્ય પાચં વવભાગોમા ંપડે છે, બરીજા અન્ય 
વવભાગો પણ હો્ય શકે અને તિ ેઅમે નકારતિા નથરીઃ 

(અ) સમયગાળો 

આ એવા સજંોગો છે જેમા ંપરંપરામા ંએક આચા્યયા પ્રસથાન કરે ્્યારે તિા્કાલલક દીક્ારંભ 
શરૂ કરવા આગામરી કોઈ કડી હોતિરી નથરી. અથવા જે વ્યક્તિ આગામરી કડી બનનાર છે તિેમણે 
તિેમના આધ્યાત્મક ગરુુ પાસેથરી તિેમના પ્રસથાન સમ્ય ેકે તરંુતિ પ્રસથાન બાદ દીક્ારંભ માટે 
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તિા્કાલલક અવધકૃવતિ મેળવરી નથરી. દાખલા તિરીકે, આપણા સપં્રદા્યમા ંશ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના 
પ્રસથાન અને આગામરી સવંનષ્ઠ દીક્ારંભ વચચે લગભગ વરીસ વષયાનો સમ્યગાળો હતિો. 
પરંપરામા ંસભ્યો વચચે સો વષયાથરી વધનુો સમ્યગાળો અસામાન્ય નથરી.

(બ) તવપરી્ત સમયગાળો

આ એવા સજંોગો છે જ્યા ંએક આચા્યયાએ હજુ દેહ છોડ્ો નથરી તિ ેપહલેા ંજ તિેમના વશષ્યો 
દીક્ારંભ શરૂ કરી દે છે. દાખલા તિરીકે, ભગવાન બ્હ્માજીએ પોતિાનો દેહ છોડ્ો નથરી અને 
છતિા ંઉત્રાવધકારી ગરુુઓનરી પેઢીઓએ કરોડો વશષ્યોનુ ંદીક્ારંભ કયુું છે. શ્રીલ ભક્તિવવનોદ 
અને શ્રીલ ગૌર રકશોર હજુ પ્ર્્યક્ હાજર હતિા ્્યારે શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિે દીક્ારંભ કયુું હત ુ.ં 
જી.આઈ.આઈ. (પષૃ્ઠ ૨૩) અનસુાર આપણરી સપં્રદા્યમા ંઆ સામાન્ય ઘટના છે.

(ક) તશક્ા/દીક્ા કરીઓ

આ એવરી ઘટનાઓ છે જ્યા ંએક વશષ્ય કોઈ આચા્યયાન ેઆ ગ્રહ પરથરી તિેમના પ્રસથાન બાદ 
એક મખુ્ય આધ્યાત્મક ગરુુ તિરીકે સવરીકારે છે. પ્રસથાન પામેલા આ આચા્યયા શુ ંવશષ્યના 
એક વશક્ા ગરુુ છે કે પછી દીક્ા ગરુુ તિ ેનક્કી કરવુ ંમશુકેલ છે. આ આધ્યાત્મક અરસ-પરસ 
વચચેનો સવભાવ શ્રીલ પ્રભપુાદ સામાન્યતિઃ જણાવતિા નથરી. દાખલા તિરીકે, શ્રીલ વવશ્વનાથ 
ચરિવતિતી ્ઠાકુર અને નરોત્મ દાસ ્ઠાકુર, જેમના જીવન વચચે સો વષયાથરી વધનુો તિફાવતિ 
છે, તિેમનરી વચચેના સબંધંનરી ચોક્કસ ગહુ્તિા શ્રીલ પ્રભપુાદ વવસતતૃિમા ંજણાવતિા નથરી. 
આપણે આ સબંધંને વશક્ા-સબંધં કહવેા કદાચ ઇચછીએ, પરંત ુતિ ેએક અટકળ હશ,ે કારણ 
શ્રીલ પ્રભપુાદ કેવળ આટલુ ંજ કહ ેછેઃ

“શ્ીલ નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, જેમણે શ્ીલ તવશ્વનાથ ચરિવ્તતીને ્ેતમના સેવક ્તરીકે 
સવીકાયા્થ.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, આરદ-લરીલા, ૧)

“…તવશ્વનાથ ચરિવ્તતી ઠાકુર. એમણે નરોત્તમ દાસ ઠાકુરને પો્તાના ગરુુ સવીકાયા્થ.”
 (શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્ પ્રવચન, ૧૭/૪/૧૯૭૬, મુબંઈ)

ભલે આવા વશષ્યો સામાન્યતિઃ કોઈ પ્રકારનરી વવવધમાથંરી પસાર થા્ય જેમા ંકોઈ વ્યક્તિ 
પ્ર્્યક્ હાજર હો્ય, પરંત ુઆ પણ પ્રસથાન પામેલા આચા્યયાન ેતિેમના દીક્ા ગરુુ હોવા પર 
પ્રવતિબધં મકૂી શકે નહીં; જેમ કે ઋત્વક વવવધનો મતિલબ એવો નથરી કે ઋત્વક અથવા 
મરંદર પ્રમખુ દીક્ા ગરુુ છે. ઉપરાતંિ, સામાન્યતિઃ આવા વશષ્યોએ શારીરરક રીતિે હાજર ન 
હો્ય તિેવા સદ્ ગરુુ સવરીકારવા માટે પ્ર્્યક્ હાજર હો્ય તિેવરી સત્ા પાસેથરી મજૂંરી મેળવેલરી 
હો્ય છે. આ જ રીતિે જો ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંપનુઃસથાપન થા્ય તિો શ્રીલ પ્રભપુાદના નવા 
વશષ્યો તિેમના દીક્ારંભ પવૂવે મરંદર પ્રમખુ અને ઋત્વક પાસેથરી મજૂંરી મેળવરી શકે છે.

(ર) દીક્ારંિની રી્ત

દીક્ારંભનરી આ વવલક્ણ રીતિ છે જ્યા ંદીક્ાનો પ્રસાર અનપુમ કે અકલપનરી્ય પ્રકારોએ 
થા્ય છે. દાખલા તિરીકે, ભગવાન શ્રીકૃષણ તિરફથરી ભગવાન બ્હ્માને; અથવા ભગવાન 
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શ્રીચવૈતિન્યનુ ંએક બદુના કાનમા ંકંઈક કહવે ુ.ં આંતિર ગ્રહો વચચે થતિરી દીક્ા પણ કદાચ 
આ વવભાગમા ંપડે. અહીં ગરુુ બરીજા અન્ય ગ્રહ પર રહતેિા વશષ્યને દીક્ા આપે છે, જેમ કે 
ભગવદ્ -ગરીતિામા ં(૪.૧) મન ુતિરફથરી ઇક્વાકુ.

(ઈ) ઉત્તરાતિકારી પ્ણાલીઓ

આ વવભાગ આપણા સપં્રદા્યમા ંજુદા જુદા ઉત્રાવધકારી આચા્યયોના સદંભયામા ંછે. દાખલા 
તિરીકે, શ્રીલ ભક્તિવવનોદ ્ઠાકુરે એક “સશ્તિ વવૈષણવ પતુ્” ઉત્રાવધકારી પ્રણાલરી અપનાવરી. 
શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિનો વવચાર એક “સવ-પ્રભાવશાળી આચા્યયા” ઉત્રાવધકારી પ્રણાલરીનો હતિો. 
જ્યા ંસધુરી અમે જાણરીએ છીએ, શ્રીલ પ્રભપુાદે “દીક્ારંિ કરવા હતેસુર ઋત્વક – આચાય્થના 
પ્ત્તતનતિ” પ્રણાલરી રચરી જે થકી “નવા દીક્ારંિ ગ્રહણ િક્તો શ્ી શ્ીમદ્  એ.સી. િસક્તવેદા્ંત 
સવામી શ્ીલ પ્ભપુાદના તશષયો છે.” જી.બરી.સરી. દ્ારા રલચતિ વતિયામાન પ્રણાલરી એક “બહ ુ
આચા્યયા ઉત્રાવધકારી” પ્રણાલરી છે. 

અહીં સપષટ થા્ય છે કે દરેક આચા્યયાનરી રીતિ તિદ્ન અલગ જ છે; આથરી પરંપરા ચાલ ુ
રાખવાનરી “વન્યવમતિ” પ્રણાલરી વવશ ેવાતિો કરવરી વ્યવહારરક રીતિે અથયાહીન છે.

૧૩. “જો આપણે ઋત્વક પ્ણાલી જ અપનાવવી હોય ્તો પછી આપણે અનય પરુોગામી 
આચાય્થ જેમ કે શ્ીલ િસક્તતસદા્ંત પાસેથી દીક્ારંિ કેમ ન લઈ શકીએ?”

બે કારણોસર આ એક સવંનષ્ઠ વવકલપ નથરીઃ

(અ) શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ અને અન્ય બરીજા આચા્યયોએ “હવથેરી” ઋત્વક પ્રણાલરીના સચંાલનનરી 
અવધકૃવતિ આપરી ન હતિરી.

(બ) આપણે વતિયામાન કડીનરી સનમખુ જ જવુ ંજોઈએઃ 

“…શ્ીમદ્ -િાગવ્તમ ્ના સાચા સદેંશને પ્ાપ્ત કરવા મા્ેટ દરેકે ગરુુ-પરંપરાની 
સાકંળમા ંવ્ત્થમાન કરી કે આધયાત્મક ગરુુની સનમખુ જવુ ંજોઈએ.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૨.૯.૭, ભાવાથયા)

આ સવ-વસદ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ સપં્રદા્ય આચા્યયા છે જેઓ શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના ઉત્રાવધકારી 
બન્યા. શ્રીલ પ્રભપુાદ આથરી આપણરી વતિયામાન કડી છે, અને આથરી દીક્ારંભ માટે સનમખુ 
જવા સાચા વ્યક્તિ છે.

૧૪. “વ્ત્થમાન કરી હોવા મા્ેટ ્તમારે પ્્યક્ હાજર હોવુ ંજરૂરી છે.”

શ્ીલ પ્ભપુાદ આવુ ંઉપરોક્ત કથન ક્ારેય જણાવ્તા નથી. 

તિો ચાલો આવુ ંધ્યાનમા ંલઈએઃ જો આધ્યાત્મક ગરુુ શારીરરક રીતિે હાજર ન હો્ય તિો શુ ં
તિેઓ “વતિયામાન” હો્ય શકે?
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(અ) શ્રીલ પ્રભપુાદના ંતિમામ પસુતિકોમા ંમાત્ એક જ સથાને “વતિયામાન કડી” પરરભાષાનો 
ઉલલેખ છે; અને આ પરરભાષા સાથ ેશારીરરક હાજરીનો કોઈ સદંભયા નથરી. જો શારીરરક 
હાજરી જરૂરી હોતિ તિો એમણે તિેનો ઉલલેખ ક્યયો હોતિ.

(બ) “વતિયામાન” શબદનરી શબદકોશ વ્યાખ્યાઓમા ંશારીરરક હાજરીનો કોઈ સદંભયા નથરી.

(ક) “અવતિ આધવુનક”, “સવયા જાણરીત ુ,ં આચરણમા ંલરીધેલુ ંઅથવા સવરીકૃતિ”, “વવસતતૃિ”, 
“હાલ માન્ય અને પ્રવતિયામાન” – આ “વતિયામાન” શબદનરી શબદકોશ વ્યાખ્યાઓ શારીરરક 
ગેરહાજર આધ્યાત્મક ગરુુ અને તિેમના ંપસુતિકોન ેપણ સહલેાઈથરી લાગ ુપાડી શકા્ય છે. 

અમારી સમજણ મજુબ આ ઉપરો્તિ વ્યાખ્યાઓ શ્રીલ પ્રભપુાદ અને તિેમના ંપસુતિકોને 
લાગ ુપાડી શકા્ય છે.

(ર) શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોના ંવાચંનથરી “વતિયામાન કડીનરી” સનમખુ જવા પાછળનો હતે ુ
સપંણૂયા રીતિે સફળ થઈ શકે છેઃ

“…શ્ીમદ્ -િાગવ્તમ ્ના સાચા સદેંશને પ્ાપ્ત કરવા મા્ેટ દરેકે ગરુુ-પરંપરાની 
સાકંળમા ંવ્ત્થમાન કરી કે આધયાત્મક ગરુુની સનમખુ જવુ ંજોઈએ.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૨.૯.૭, ભાવાથયા)

(ઈ) શ્રીલ પ્રભપુાદ “વતિયામાન કડી” ના સમાનાથતી તિરીકે “ઈવમજી્ેયટ આચા્યયા” શબદનો 
પણ પ્ર્યોગ કરે છે. “ઈવમજી્યેટ” શબદનો અથયા છેઃ

 “વચગાળાના માધ્યમ વવના”, “સૌથરી નજીકનુ ંઅથવા સબંધં કે અસરમા ંસરીધુ ંજ.”

આ વ્યાખ્યાઓ કોઈ મધ્યસથરીઓનરી જરૂરર્યાતિ વગર શ્રીલ પ્રભપુાદ સાથેના સરીધા સબંધંન ે 
લાગ ુપડે છે, ફરી શારીરરક હાજરી/ગેરહાજરીનરી ગણના વગર.

(ફ) પોતિાના ગરુુ હજુ આ ગ્રહ પર હાજર હોવા છતિા ંદીક્ારંભ આપતિા વશષ્યોના દાખલાઓ 
હોવાથરી એવુ ંલાગે છે કે વતિયામાન કડી અને શારીરરક હાજરી/ગેરહાજરી વચચે કોઈ સરીધો 
સબંધં નથરી. બરીજા શબદોમા ંકહીએ તિો, જો તિમારા ગરુુ શારીરરક રીતિે હાજર હોવા છતિા ં
આગામરી વતિયામાન કડી હોવાનુ ંસભંવ હો્ય તિો શા કારણ પ્રસથાન પામેલા આચા્યયા માટે 
વતિયામાન કડી રહવેાનુ ંસભંવ નથરી?

વનષકષયામા,ં આપણરી પાસે એવુ ંકહવેા માટે કોઈ પરુાવા નથરી કે વતિયામાન કડીનો ઉદ્ય 
શારીરરક અથવા લબનશારીરરક ગણના પર આધારરતિ છે.

૧૫. “શ્ીલ િસક્તતસદા્ંતના અં્તધયા્થન બાદ શ્ીલ પ્ભપુાદના સૌ ગરુુબધંઓુ દીક્ા આચાયયો 
બનયા ્તો પછી શ્ીલ પ્ભપુાદના તશષયો એવુ ંકરે ્ેતમા ંશુ ંખોટંુ છે?”

શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના વશષ્યોએ દીક્ા આચા્યયો તિરીકે ઢોંગ કરી તિેમના આધ્યાત્મક 
ગરુુના અંવતિમ આદેશનરી (જી.બરી.સરી. રચવુ ંઅને સવ-પ્રભાવશાળી આચા્યયાનરી રાહ જોવરી) 



અંતિમ આદેશ૬૮

સરીધરી અવગણના કરી. દીક્ારંભનરી વાતિ તિો જવા દો, શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમન ેપ્રચાર માટે 
લબનઉપ્યોગરી એમ ઉલલેખરી તિેમના ગરુુબધંઓુનરી આ આજ્ઞાભગં બદલ સખતિ ટીકા કરીઃ

“…મારા ગરુુબધંઓુ પૈકી આચાય્થ બનવા કોઈ લાયક નથી.”  
(રૂપાનગુાને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૮/૪/૧૯૭૪)

“ટૂંકમા,ં ્તમે જાણી લો કે ્ેતઓ (બૉન મહારાજ) મકુ્ત જીવ નથી, અને આથી 
્ેતઓ કોઈ પણ વયસક્તને કષૃણિાવનામ્ૃતમા ંદીક્ા આપી શકે નહહ. આ મા્ેટ ઉચચ 
સત્તાઓ ્તરફથી સતવશેર આધયાત્મક આશીવા્થદ આવશયક છે.” 
(જનાદયાનને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૬/૪/૧૯૬૮)

“જો આમ બિા દીક્ારંિ આપ્તા રહ ે્તો ્ેતનુ ંપહરણામ કેવળ તવપરી્ત હોય. જયા ં
સિુી આવુ ંચાલશે ્યા ંસિુી કેવળ તનષફળ્તા જ મળશે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ફાલગનુ કૃષણ પચંમરી, Åલોક ૨૩, ૧૯૬૧)

તિાજા અનભુવ પરથરી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આમાનંરી એક જ વ્યક્તિ શ્રીલ પ્રભપુાદના 
વમશનન ે કેટલુ ંનકુસાન પહોંચાડી શકે. આવરી વ્યક્તિઓથરી બન ેતિેટલુ ં દૂર રહવે ુ ંએવરી 
અમારી સલાહ છે. એક વશષ્યએ તિેમના ગરુુના વમશનને કઈ રીતેિ આગળ ધપાવવુ ંજોઈએ 
તિેના ના્યક નમનૂા તિરીકે આવા વ્યક્તિઓ આપણને ચોક્કસ પરવડે નરહ. તિેઓએ તિેમના 
આધ્યાત્મક ગરુુના વમશનનો નાશ ક્યયો છે, અને જો આપણે તિેઓને ઇસકકૉનમા ંદાખલ 
કરીએ તિો તિેઓ ઇસકકૉનનો વવધવસં કરવા કરતિા ંપણ વવશેષ સક્મ છે.

ગૌરીયા મઠ ગરુુ-પ્ણાલી તવશે આ કદાચ એકમાત્ર ઐત્તહાતસક પરુાવો હશે જે પ્ત્ત 
એમ.એ.એસ.એસ. દાવો મકૂી શકે, એ્ટલે કે ્ેત પણ ્ેતના સસંથાપક આચાય્થના સપષ્ટ 
આદેશોની અવગણના કરી રચા્ુ ંહત ુ.ં

૧૬.  “જયારે શ્ીલ પ્ભપુાદે કહુ ંકે ્ેતઓએ આચાય્થ ન બનવુ ં્યારે ્ેતઓ આચાય્થનો અથ્થ 
કેતપ્ટલ “A” સાથે કરે છે. એ્ટલે કે સસંથાનુ ંસચંાલન કર્તા આચાય્થ.”

ક્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ દીક્ારંભ આચા્યયો વચચે કેવપટલ “A” અને સમોલ “a” જેવો તિફાવતિ 
કરે છે? ક્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ સસંથા ચલાવરી શકતિા હો્ય તિેવા દીક્ારંભ આચા્યયોનરી વવશેષ 
જાવતિ વવશ ેવાતિો કરે છે, અને એવુ ંક્યારે સચૂવે છે કે એક એવો પણ નરીચલો વગયા છે જે, 
કોઈ ખામરી કે ત્રુટન ેકારણે, દીક્ારંભ આપરી શકતિા નથરી?

૧૭. “આ સામાનય જ્ાન છે કે આચાય્થ ત્રણ પ્કારના હોય છે. ઇસકૉનમા ંદરેક જણ આ 
માને છે.”

પરંત ુઆવો ખ્યાલ શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય શરીખવ્યો નથરી, આ વવચાર તિો પ્રધયમુન દાસ ે
૭/૮/૧૯૭૮ના રોજ સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીને લખેલા પત્મા ંઊપજાવ્યો હતિો. આ પત્ 



બીજા સબંધંિત વાિંાઓ ૬૯

પાછળથરી “મારા આદેશ હ્ેઠળ” (રવરીનદ્ર-સવરૂપ દાસ, ૧૯૮૫) લેખમા ંપ્રવસદ થ્યો, અને 
તિેનો ઉપ્યોગ ઇસકકૉનમા ંગરુુ-પ્રણાલરી સધુારણા કઈ રીતેિ કરવરી એ વવષ્યક આ લેખ-
વનબધંના એક આધારસતિભં તિરીકે થ્યો. તિ ેપછી, આ “મારા આદેશ હ્ેઠળ સમજાયુ ં(જી.
બરી.સરી. ૧૯૯૫)” લેખ છે જેના આધારે દીક્ારંભ વવષ્યક જી.આઈ.આઈ.ના વસદાતંિો રચા્યા 
છે (પરરચ્યમા ંજણાવયુ ંતિે મજુબ, પષૃ્ઠ xi). આ લેખના આધારે ક્ેવત્્ય આચા્યયા પ્રણાલરીનુ ં
પરરવતિયાન વતિયામાન એમ.એ.એસ.એસ.મા ંથયુ:ં

“આચાય્થની આ વયાખયા મેં પ્ધ્મુનના ઑગસ્ટ ૭, ૧૯૭૮ના રોજ સત ્સવરૂપ દાસને 
લખેલા પત્રમાથંી લીિી છે. વાચંનારે હવે આ પત્રનો ધયાનપવૂ્થક અભયાસ કરવો 
(જે મેં પહરતશષ્ટમા ંબીરેલ છે).” 
(મારા આદેશ હ્ેઠળ, રવરીનદ્ર-સવરૂપ દાસ, ઑગસટ ૧૯૮૫)

આ પત્મા ંપ્રધયમુન સમજાવ ેછે કે આચા્યયા શબદ ત્ણ અથયામા ંલઈ શકા્યઃ

૧. જેવુ ંપ્રચાર કરે તિેવ ુ ંપાલન કરતિા હો્ય તિેઓ.

૨. વશષ્યનુ ંદીક્ારંભ કરે તિેઓ.

૩. સસંથાના આધ્યાત્મક વડા જેમન ેપરુોગામરી આચા્યયા તિરફથરી તિેમના ઉત્રાવધકારી તિરીકે 
વવશેષરૂપે જાહરે કરવામા ંઆવ્યા હો્ય તિેઓ.

અમે વ્યાખ્યા (૧) સવરીકારીએ છીએ કારણ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે આ વ્યાખ્યા પ્ર્યોગમા ંલરીધરી 
હતિરી. આ વ્યાખ્યા કોઈ પણ સરરિ્ય પ્રચારકને આપોઆપ લાગ ુપડે છે, તિેઓ વશક્ા ગરુુ 
હો્ય કે પછી દીક્ા ગરુુ.

વ્યાખ્યા (૨) પર આવરીએ, પ્રધયમુન સમજાવ ેછે કે આ પ્રકારના આચા્યયા તિેમના વશષ્યોનુ ં
દીક્ારંભ કરી શકે છે અને કેવળ તિેમના વશષ્યો દ્ારા જ તિેમન ે “આચા્યયાદેવ” તિરીકે 
સબંોધવામા ંઆવ ેછેઃ

“જે કોઈ દીક્ારંિ આપે અથવા ગરુુ હોય ્ેતમને કેવળ ્ેતમના તશષયો વિારા જ 
“આચાય્થદેવ” તવગેરે ્તરીકે સબંોિી શકાય! જેમણે પણ ્ેતમને ગરુુ ્તરીકે સવીકાયા્થ 
છે ્ેતમણે ્ેતમને દરેક રી્ેત આદર-સ્કાર આપવો, પરંત ુજેઓ ્ેતમના તશષયો નથી 
્ેતઓને આ લાગ ુપરત ુ ંનથી.” 
(પ્રધયમુન દાસ, ૭/૮/૧૯૭૮)

આ એક તકુ્ો છે. શ્રીલ પ્રભપુાદ કશ ેપણ એવા દીક્ારંભ ગરુુ વવશ ેવણયાન કરતિા નથરી કે 
જેમનરી વનરપેક્ પ્રકૃવતિ કેવળ તિેમના વશષ્યો દ્ારા જ ઓળખાતિરી હો્ય, સમગ્ર જગતિ દ્ારા 
નરહ, અથવા સપં્રદા્યના અન્ય વવૈષણવો દ્ારા પણ નરહ. ચાલો જોઈએ શ્રીલ પ્રભપુાદ કઈ 
રીતિે “આચા્યયાદેવ” શબદનરી વ્યાખ્યા આપે છે. વનમન લખાણ “આ્મ સાક્ા્કારનુ ંવવજ્ઞાન” 
ના પ્રકરણ-૨ મા ંપ્રવસદ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વ્યાસ-પજૂા અપયાણમાથંરી છે, જ્યા ંશ્રીલ પ્રભપુાદ 
“આચા્યયાદેવ” શબદનો પ્ર્યોગ તિેમના પોતિાના આધ્યાત્મક ગરુુ શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના 
સબંધંમા ંકરે છેઃ



અંતિમ આદેશ૭૦

“જેમ આપણે સતંનષઠ શાસ્તોમાથંી શીખીએ છીએ, ગરુુ અથવા આચાય્થદેવ આધયાત્મક 
જગ્તનો સદેંશો આપે છે…” 

“…જયારે આપણે ગરુુદેવ અથવા આચાય્થદેવના મળૂ તસદા્ંતની વા્ત કરીએ છીએ 
્યારે આપણે એમની વા્ત કરીએ છીએ જેમની પ્યોભગ્તા સાવ્થતત્રક છે.”

“આચાય્થદેવ જેમને નમ્ર-અંજભલ આપવા આજ રાતત્ર આપણે સૌ િેગા થયા છીએ, 
્ેતઓ એક સકુંભચ્ત સસંથાના ગરુુ નથી, ન ્તો સ્યના તવભિન્ન તવચારકો પૈકી એક. 
બલકે, ્ેતઓ જગ્ત-ગરુુ છે, અથવા આપણા બિાના ગરુુ છે…” 
(આ્મ સાક્ા્કારનુ ંવવજ્ઞાન, પ્રકરણ-૨)

શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા આપવામા ંઆવેલરી આચા્યયાદેવ શબદનરી વ્યાખ્યા અને પ્ર્યોગ પ્રધયમુનએ 
આપેલરી વ્યાખ્યા કરતિા ંતિદ્ન વવપરીતિ છે. પ્રધયમુનના કહવેા મજુબ આચા્યયાદેવ શબદ ખોટી 
રીતિે એવરી વ્યક્તિઓને લાગ ુપાડી શકા્ય કે જેઓ ખરેખર ઉચચ સતિર પર નથરી. આમ 
પ્રધયમુન દીક્ા ગરુુના વનરપેક્ સથાનને ઓછ ંઆંકે છે. 

“આચા્યયાદેવ” શબદ ફ્તિ એવરી જ વ્યક્તિને લાગ ુપાડી શકા્ય જેઓ ખરેખર “આપણા 
બધાના ગરુુ” છે; એવરી વ્યક્તિ કે જેમનરી પજૂા-અચયાના સમગ્ર વવશ્વ દ્ારા થવરી જોઈએઃ

“…્ેતઓ િગવાનના સીિા પ્ાગ્ટ્ય અને શ્ી તન્યાનદં પ્ભનુા સાચા પ્ત્તતનતિ 
્તરીકે જાણી્તા છે. આવા આધયાત્મક ગરુુ આચાય્થદેવ ્તરીકે ઓળખાય છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, આરદ-લરીલા, ૧.૪૬, ભાવાથયા)

વ્યાખ્યા (૩) મા ંપ્રધયમુન સમજાવ ેછે કે “આચા્યયા” શબદ સસંથાના વડા તિરીકે થા્ય છે, 
અને આ શબદનો અથયા સવવશેષ છેઃ

“આનો અથ્થ કોઈ પણ વયસક્ત નથી. આનો મ્તલબ એવી વયસક્ત થાય જેમને 
્ેતમના પરુોગામી આચાય્થએ ્ેતમની આધયાત્મક સસંથા કે જેના ્ેતઓ વરા છે 
્ેતની ગાદી પીઠ પર ્ેતમના ઉત્તરાતિકારી ્તરીકે ભબરાજવા બીજી વયસક્તઓ કર્તા ં
તવશેર જાહરે કયા્થ હોય. […] બિા ગૌરીયા સપં્દાયોમા ંઆ એક ચસુ્ત હરવાજ છે.” 
(સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીને લખેલો પ્રધયમુનનો પત્, ૭/૮/૧૯૭૮)

અમે આ વવશે ચોક્કસ સમંતિ છીએ કે દીક્ારંભ કરવા માટે પ્રથમ તિેમણે તિેમના પરુોગામરી 
આચા્યયા તિરફથરી અવધકૃવતિ મેળવેલરી હોવરી જોઈએ (આ એક એવો મદુ્ો છે જેનો વ્યાખ્યા 
(૨) ના વવવરણમા ંઉલલેખ પણ નથરી):

“દરેકે ગરુુ-પરંપરામાથંી આવ્તા સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ પાસેથી દીક્ારંિ ગ્રહણ 
કરવુ ંજોઈએ, જે ્ેતમના પરુોગામી આધયાત્મક ગરુુ વિારા અતિક્ૃત હોય.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૮.૫૪, ભાવાથયા)

પરંત ુ“આધ્યાત્મક સસંથાનરી ગાદીપરી્ઠ” પર બેસવા સાથ ેઆને શુ ંલેવાદેવા છે એ ઊલટંુ 
ગ ૂચંવણભયુું છે, કારણ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના ગરુુ-મહારાજનરી સસંથા કરતિા ંસપંણૂયા લભન્ન 
એવરી સસંથાના આચા્યયા છે. આથરી, પ્રધયમુનનરી રફલસફૂી પ્રમાણે શ્રીલ પ્રભપુાદ કદાચ 
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આચા્યયાનરી માત્ વ્યાખ્યા (૨) મા ંઆવ.ે જે પણ “ચસુતિ રરવાજ”નરી પ્રધયમુન વાતિ કરે છે તિ ે
રરવાજ શ્રીલ પ્રભપુાદે ચોક્કસપણે કદી્ય જણાવ્યો નથરી, આમ આપણે તિેન ેસલામતિપણે કોરે 
મકૂી શકીએ. આગળ આપણે જોઈએ કે પ્રધયમુનન ેઆ કપટી વવચાર ખરેખર ક્યાથંરી આવ્યોઃ

“ખરેખર અલગ અલગ ગૌરીયા મઠોમા ંકોઈ ગરુુબધં ુઆચાય્થના સથાને હોય ્તોપણ 
્ેતઓ સામાનય્તઃ નમ્ર્તા હતે ુકેવળ એક પા્તળં કપડંુ આસન ્તરીકે લે છે, કોઈ 
ઉચચ સથાન નહીં.”
(સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરીને લખેલો પ્રધયમુનનો પત્, ૭/૮/૧૯૭૮)

શ્રીલ પ્રભપુાદના ગરુુબધંઓુ પવૈકી એકે્ય અવધકૃતિ આચા્યયા ન હતિા. સાચરી નમ્રતિાનો અથયા 
એ થવો જોઈએ કે પોતિાનરી જે પણ અનવધકૃતિ પ્રવવૃત્ઓ હો્ય તિેન ે્્યજી દઈએ; શ્રીલ 
પ્રભપુાદના પ્રમખુ સથાનને  ઓળખરીએ અને પછી સાચા જગતિ ગરુુનરી શરણ લઈએ. દુભાયાગ્ેય, 
ગૌડી્યા મ્ઠના થોડાક જ સભ્યોએ આવુ ંકયુું છે. પ્રધયમુનનો આવરી વ્યક્તિઓને સવંનષ્ઠ 
દાખલાઓ તિરીકે ઉલલેખવાનો અથયા એ થા્ય કે પ્રધયમુન ફરી વાર સાચા આચા્યયાદેવના 
સથાનને બદનામ કરે છે.

“િસક્ત પરુી, ્તીથ્થ મહારાજ તવશે, ્ેતઓ મારા ગરુુબધંઓુ છે અને ્ેતઓને આદર 
આપવો જોઈએ. પરંત ુ્ેતમની સાથે ્તમારે કોઈ ગાઢ સબંિં ન રાખવો કેમ કે ્ેતઓ 
મારા ગરુુ-મહારાજના આદેશોથી તવરુદ ગયા છે.” 
(પ્રધયમુનને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૭/૨/૧૯૬૮)

આ શરમજનક છે કે પ્રધયમુન પ્રભએુ તિેમના ગરુુ-મહારાજના આ સરીધા આદેશનરી અવગણના 
કરી, અને આ તિદ્ન વવલક્ણ છે કે ઇસકકૉનનરી વતિયામાન ગરુુ “વસદાતંિ”નરી રૂપરેખા આપવા 
તિેમના વવચલલતિ વવચારોન ેમાન્ય રાખવામા ંઆવ્યા.

આમ, જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ ંકે આચા્યયા બનવા તિેમના ગરુુબધંઓુ પવૈકી કોઈ અવધકૃતિ 
નથરી, તિો શ્રીલ પ્રભપુાદ આચા્યયાનરી વ્યાખ્યા (૧) કરે છે કે (૩) તિ ેઅસબદ છે. જો તિેઓ 
વ્યાખ્યા (૧) માટે લા્યક ન હતિા તિો એનો અથયા એ થ્યો કે તિેઓએ આચરણ થકી વશખામણ 
આપરી ન હતિરી, અને આ તિેઓને વ્યાખ્યા (૩) માથંરી પણ આપમેળે ગેરલા્યક ્ઠરાવ,ે અને 
આથરી તિેઓ દીક્ારંભમાથંરી પણ ગેરલા્યક ્ઠરે. અને જો તિેઓ વ્યાખ્યા (૩) પ્રમાણે લા્યક 
ન હતિા તિો તિેઓ અવધકૃતિ ન હતિા, અને આથરી ફરી તિેઓ દીક્ારંભ કરવા સક્મ ન હતિા.

તનષકર્થ

(અ) તિમામ પ્રચારકોએ વ્યાખ્યા (૧) પ્રમાણ ેઆચા્યયા અથવા વશક્ા ગરુુ બનવાનરી મહ્વાકાકં્ા 
રાખવરી જોઈએ.

(બ) પ્રધયમુન દ્ારા વ્યાખ્યા (૨) નુ ં વવવરણ સપંણૂયા બનાવટી છે. એક સવંનષ્ઠ ગરુુ કે 
આચા્યયાદેવન ેએક સામાન્ય માણસ ગણવુ ંદરેક માટે પ્રવતિબવંધતિ છે, પછી તિેઓ વશષ્ય હો્ય 
કે ન હો્ય. અને જો તિેઓ સાચે જ સામાન્ય વ્યક્તિ હો્ય તિો તિેઓ કોઈનુ ંદીક્ારંભ કરી 
શકે નરહ, અને તિેમન ેઆચા્યયાદેવનરી ઉપાવધ આપરી શકા્ય નરહ. તિદ્ ઉપરાતંિ, પરંપરામા ં
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પરુોગામરી આચા્યયા તિરફથરી વવશેષ અવધકૃવતિ મેળવવાનરી આવશ્યકતિાનો વ્યાખ્યા (૨) મા ં
કોઈ ઉલલેખ નથરી, અને આ અવધકૃવતિ વવના કોઈ દીક્ારંભ આપરી શકે નરહ.

(ક) વ્યાખ્યા (૩) કેવળ એવા પ્રકારના આચા્યયાનરી છે જેઓ દીક્ારંભ આપરી શકે; એટલે કે 
તિેમના પોતિાના સપં્રદા્ય આચા્યયા - આધ્યાત્મક ગરુુ - દ્ારા અવધકૃતિ હો્ય. આમ અવધકૃવતિ 
મેળવ્યા બાદ તિેઓ સસંથાના વડા તિરીકે વતિવે પણ ખરા અથવા ન પણ વતિવે, અને આ 
અસબદ છે.

ઇસકકૉનમા ંતિમામ ભ્તિોને આચરણ થકી વશખામણ આપરી વ્યાખ્યા (૧) પ્રમાણે આચા્યયો કે 
વશક્ા ગરુુઓ બનવાનો આદેશ અપા્ય છે. આ પ્રકારના આચા્યયા બનવાના પથ પર સારી 
શરૂઆતિ આધ્યાત્મક ગરુુના આદેશોનુ ંચસુતિપણે પાલન કરવાનરી શરૂઆતિથરી થા્ય છે.

૧૮. “આ એક નજીવો મદુ્ો લાગે છે, ્ેતથી આચાય્થ તવરયક આ તવચારોની ઇસકૉન પર 
કોઈ નોંિનીય તવપરી્ત અસર કઈ રી્ેત હોય?”

ખરંુ જોતિા,ં દીક્ા ગરુુના સાપેક્રીકરણથરી ઇસકકૉનમા ંતિમામ પ્રકારનરી ગ ૂચંવણ ઊભરી થઈ છે. 
કેટલાક ગરુુઓ એવો દાવો કરે છે કે તિેઓ સસંથાપક આચા્યયા શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વતિયામાન 
કડી તિરીકે વતિતી તિેઓના વશષ્યોન ેભગવતિધામ લઈ જા્ય છે; અને કેટલાક કહ ેછે કે તિેઓ 
વશષ્યોન ેશ્રીલ પ્રભપુાદ સાથ ેજોડે છે જેઓ ખરેખર વતિયામાન કડી છે અને તિેમના વશષ્યોને 
ભગવતિધામ લઈ જા્ય છે (લગભગ ઋત્વક રફલસફૂી). કેટલાક ગરુુઓ કહ ેછે કે શ્રીલ 
પ્રભપુાદ હજુ પણ વતિયામાન આચા્યયા છે; અને બરીજા ગરુુઓ કહ ેછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ વતિયામાન 
આચા્યયા નથરી; જ્યારે બ ેજણાઓએ તિો પોતિ ેજ શ્રીલ પ્રભપુાદના મખુ્ય ઉત્રાવધકારી 
આચા્યયા હોવાનો દાવો ક્યયો છે. કેટલાક ઇસકકૉન ગરુુઓ હજુ્ય માને છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે 
૧૧ ઉત્રાવધકારી આચા્યયો વનયુ્ તિ ક્યાયા હતિા (એક ખોટી માન્યતિા જે હાલમા ંજ એલ.એ. 
ટાઈમસમા ંહકીકતિરૂપ નોંધાઈ હતિરી); બરીજા ગરુુઓ માને છે કે તિેમણે ૧૧ ઋત્વકોનરી વનમણકૂ 
કરી હતિરી જેઓ તિેમના પ્રસથાન સાથ ેસમોલ “a” આચા્યયોમા ંફેરવા્ય; કેટલાક એવુ ંમાને છે 
કે પ્રસથાન સાથ ેમાત્ ૧૧ જણાઓ જ નરહ પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદના તિમામ વશષ્યોએ (એવુ ં
લાગે છે સ્તરીઓને બાદ કરતિા)ં સમોલ “a” આચા્યયામા ંફેરવાઈ જવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં 

જો આપણે જી.આઈ.આઈ. પર પાછા ફરીએ તિો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જી.બરી.સરી. 
જે ગરુુઓને “અવધકૃતિ” કરે છે તિેઓ પોતિ ેજ ઘણરી દુવવધામા ંમકૂા્યા છે. સપં્રદા્ય આચા્યયો 
તિરીકે રબર છાપ કરવાનુ ંકૃ્્ય બનાવટી છે એમ સવરીકારવા છતિા ં(જી.આઈ.આઈ., મદુ્ો 
૬, પષૃ્ઠ ૧૫) પ્ર્યતુ્રમા ંજી.બરી.સરી. પ્રવતિવષયા ગૌરપલૂણણિમાના રદવસે મા્યાપરુમા ંઆ કૃ્્ય 
ખબૂ સારી રીતિે કરે છે. આપણરી પાસે હવ ેલગભગ સો જેટલા દીક્ારંભ ગરુુઓ છે, આ 
તિમામ પર “વાધંો નરહ” નરી માન્ય છાપ ચોપડા્ેયલરી છે. વશષ્યો માટે જી.બરી.સરી.નરી પોતિાનરી 
વનદદે વશકાઓ પ્રમાણે આ તિમામ ગરુુઓને “સાક્ાત ્ હરર” તિરીકે પજૂવામા ંઆવ ેછે (જી.
આઈ.આઈ., મદુ્ો ૮, પષૃ્ઠ ૧૫).

આ દીક્ારંભ આચા્યયોન ેહજારો વષયા પવૂવે સવ્ય ંભગવાનથરી શરૂ મહા-ભાગવતિોનરી પરંપરામા ં
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“વતિયામાન કડીઓ” તિરીકે ઓળખવામા ંઆવ ેછે:

“િક્તોએ શ્ીલ પ્ભપુાદના પ્ત્તતનતિઓની શરણ લેવી જેઓ પરંપરામા ંવ્ત્થમાન 
કરી છે.”
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૩૪)

પરંત ુઆ સાથે વશષ્ય બનવા ઇચછક ભ્તિને ચેતિવણરી આપવામા ંઆવે છે કે ઇસકકૉને 
આપેલરી આ માન્યતિાને “માનય ગરુુની િગવત ્ સાક્ા્કારની માત્રા ્તરીકે ન ગણી 
લેવી.” (જી.આઈ.આઈ., વવભાગ ૨.૨, પષૃ્ઠ ૯)

બરીજે પણ આપણન ેઆગળ ચેતિવણરી આપવામા ંઆવ ેછેઃ

“જયારે એક િક્તને નવા તશષયોનુ ં દીક્ારંિ કરી પરંપરા તવસ્તારવા શ્ીલ 
પ્ભપુાદના “આદેશ” પાલન મા્ેટ મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે ્યારે ્ેતને ્ેતમના 
“ઉત્તમ-અતિકારી”, “શદુ િક્ત” હોવાના અથવા સાક્ા્કારનુ ંકોઈ તવશેર સ્તર 
પ્ાપ્ત ક્ુું હોવાના પ્માણ કે મજૂંરી ્તરીકે ન ગણવુ.ં” 
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૧૫)

આ ગરુુઓનુ ંપજૂન મરંદરમા ંદરેક જણ માટે નથરી, પરંત ુએક અલગ જગ્યાએ કેવળ તિેઓના 
પોતિાના વશષ્યો માટે જ છે. (જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૭) – પ્રધયમુનનરી આચા્યયાદેવ વ્યાખ્યા.

આપણે દશાયાવયુ ંછે કે એક અવધકૃતિ મહા-ભાગવતિ જ સવંનષ્ઠ દીક્ા ગરુુનો એકમાત્ પ્રકાર 
છે. (આપણે એ પણ દશાયાવયુ ંછે કે સાચો “આદેશ” ઋત્વકો અને વશક્ા ગરુુનો હતિો). આમ 
કોઈને પણ “વતિયામાન કડી” કે “દીક્ા ગરુુ” તિરીકે ગણવાનો અથયા તિેમન ે કેવપટલ “A” 
અથવા વ્યાખ્યા (૩) મજુબના આચા્યયા, “ઉત્મ-અવધકારી” કે “શદુ ભ્તિ” ગણવાના દાવા 
બરાબર થા્ય.

અમે બોલવાનરી રહંમતિ કરીશુ ંકે દીક્ા ગરુુઓના વનમાયાણને માન્યતિા આપરી અથવા તિ ેવવશ ે
“વાધંો ન હોવો” અને તિ ેજ સમ્ય ેજ્યારે તિેઓ વવચલલતિ થા્ય ્્યારે તિેનરી જવાબદારી કે 
આરોપ ન સવરીકારવો એ અનલુચતિ છે. આધવુનક મનોવવૈજ્ઞાવનક ભાષામા ંઆને “નકારમા ં
જીવવુ”ં કહવેા્ય. અમને ખાતિરી છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ ઇસકકૉનને એક પ્રકારનરી લકૉટરી કે રવશ્યન 
રૂલેટ તિરીકે ન ઇચછતિા જ્યા ંદાવ પર કોઈનુ ંઆધ્યાત્મક જીવન લાગયુ ંહો્ય. જી.બરી.સરી. 
જેમન ેમાન્યતિા આપે છે તિેઓ પાછળ જ્યા ંસધુરી પણૂયા જવાબદારી ન સવરીકારે ્્યા ંસધુરી 
તિેઓએ આ રબર છાપ કામ હવ ેબધં કરવુ ંજોઈએ. અંતિે તિો એક સવંનષ્ઠ આધ્યાત્મક ગરુુ 
તિરીકે શ્રીલ પ્રભપુાદ પાછળ આપણે દરેક જણ પણૂયા જવાબદારીઓ લઈએ જ છીએ; આથરી 
આવરી વ્યક્તિગતિ લા્યકાતિનરી સહમવતિજન્ય સવરીકૃવતિ અશક્ય નથરી.

હાલમા ંજ આ જી.બરી.સરી. ગરુુ ગ ૂચંવણનો સારાશં જ્યઅદ્વૈતિ સવામરીએ તિદ્ન સલંક્પતિમા ં
આપ્યો હતિો:

 ““તનમણકૂ થઈ” શબદ ક્ારેય વપરાયો નથી. પરંત ુ“દીક્ા ગરુુ મા્ેટના ઉમેદવારો” 
છે, મ્તદાન થાય છે, અને જેઓ આ પદત્તમાથંી સફળ્તાથી પસાર થાય છે ્ેતઓ 
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“ઇસકૉન માનય” કે “ઇસકૉન અતિક્ૃત” ગરુુઓ બને છે. ્તમારો તવશ્વાસ વિારવાઃ 
એક ્તરફ જી.બી.સી ્તમને સતંનષઠ, અતિક્ૃત ઇસકૉન ગરુુ પાસેથી દીક્ા લેવા 
અને ્ેતમને િગવાનની જેમ પજૂવા પ્ો્સાહહ્ત કરે છે. બીજી ્તરફ, જયારે ્તમારા 
ઇસકૉન-અતિક્ૃત ગરુુનુ ં પ્તન થાય ્યારે ્ેતની પાસે સમયા્ંતરે લાગ ુ પારવા 
કાયદાઓની એક તવશાળ પ્ણાલી છે. એવા તવચાર બદલ કદાચ માફ કરવામા ં
આવે કે આ ્તમામ કાયદાઓ અને ઠરાવો છ્તા ંજી.બી.સી. મા્ેટ પણ ગરુુની ભતૂમકા 
હજુ એક ગ ૂચંવણ છે.” 
(જ્યા ંઋત્વક લોકો સાચા છે, જયઅવિ્ૈત સવામી, ૧૯૯૬)

જ્યારે આપણે ઇસકકૉનમા ંગરુુઓનો આઘાતિજનક ઇવતિહાસ જોઈએ છીએ ્્યારે એવુ ંભાગ્ય ે
જ આચિ્યયા થા્ય કે આવો અંધવવશ્વાસ અકસતિ્વ ધરાવતિો હો્ય. ફરી જ્યઅદ્વૈતિ સવામરીના 
લેખમાથંરી અવતિરણ લઈએઃ

“હકીક્તઃ ઇસકકૉન ગરુુઓએ અનેક ગરુુબધંઓુ અને ગરુુબહનેોનો વવરોધ ક્યયો છે, દાબ 
દબાણમા ંરાખ્યા છે અને ખદેડી મકૂ્યા છે.

હકીક્તઃ ઇસકકૉન ગરુુઓએ નાણા ંપચાવરી તિેનો દુરુપ્યોગ ક્યયો છે, અને બરીજા ઇસકકૉન 
સસંાધનોને પોતિાનરી પ્રવતિષ્ઠા અને ઇચનદ્્ય તચૃપતિ માટે વાળ્યા ંછે. 

હકીક્તઃ ઇસકકૉન ગરુુઓએ સ્તરીઓ તિથા પરુુષો, અને કદાચ બાળકો સાથ ેપણ, અનવૈવતિક 
જાતિરી્ય દુવ્યયાવહાર ક્યયો છે.

હકીક્તઃ … (…વગેરે, વગેરે…)” 
(જ્યા ંઋત્વક લોકો સાચા છે, જ્યઅદ્વૈતિ સવામરી, ૧૯૯૬)

ઇસકકૉનમા ંનવા આવનારાઓન ેએવુ ંકહવેામા ંઆવ ેછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકો અને 
આદેશોન ેઆધારે ઇસકકૉન ગરુુઓનરી સચેતિ ચકાસણરી કરવરી એ તિેમનરી જવાબદારી છે, અને 
તિેમણે જાતિે જ ખાતિરી કરવરી કે ગરુુઓ દીક્ારંભ આપવા લા્યક છે કે નથરી. પરંત ુઆવા 
કોઈ ભાવવ વશષ્ય એવા તિારણ પર આવ ેકે પ્રસતતુિ “શારીરરક રીતિે હાજર” ગરુુઓ પવૈકી 
એકે્ય ઉત્મ નથરી, અને તિેના બદલે તિ ેશ્રીલ પ્રભપુાદને દીક્ા ગરુુ કરવા ઇચછે છે ્્યારે 
તિેમન ેઇસકકૉનમાથંરી ક્રૂરતિાપવૂયાક ખદેડી મકૂવામા ંઆવ ેછે. શુ ંઆ ખરેખર સારંુ છે? છેવટે 
તિો તિ ેમાત્ એવુ ંજ કરે છે જે જી.બરી.સરી.એ તિેમન ેકરવા કહુ ંછે. “સાચા” તિારણ પર ન 
આવવા બદલ શુ ંતિેમન ેસજા થવરી જોઈએ? ખાસ કરીન ેજ્યારે એવો સપષટ અને સચોટ 
પરુાવો છે કે આ પસદંગરી એ જ છે જે ચો્્સ શ્રીલ પ્રભપુાદ હમંેશા ંઇચછતિા હતિા.

શુ ંકોઈને વતિયામાન ઇસકકૉન ગરુુ પ્ર્્ય ેપરૂી શ્દા હો્ય એવરી અપેક્ા રાખવરી વ્યાજબરી છે? 
જ્યારે તિ ેજુએ છે કે ગરુુઓને વશષટાચારમા ંરાખવા પોતિ ેજ જી.બરી.સરી.ન ેએક ચસુતિ ફોજદારી 
પ્રણાલરી રચવાનરી અવનવા્યયાતિા જણાઈ; એવરી ફોજદારી પ્રણાલરી કે જેનો ઉલલેખ એકપણ 
વાર એ બધા ંપસુતિકો અને આદેશોમા ંક્યારે્ય કરવામા ંઆવ્યો નથરી જેના ંઆધારે ભાવવ 
વશષ્યને વનણયા્ય લેવાનુ ંપછૂવામા ંઆવ ેછે. આવો સવ-સદંભતી્ય અસગંતિતિાનો એક સપષટ 
રકસસો શોધવો બહ ુમશુકેલ હો્ય.
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ઇસકકૉનમા ંમાત્ શ્રીલ પ્રભપુાદ દીક્ા ગરુુ તિરીકે રહ ેછે એવા તિેમના સપષટ આદેશન ેજો 
આપણે અનસુરીએ તિો બધા માટે તિ ેસલામતિરીભયુું હશ.ે કોણ તિેનો વાધંો ઉ્ઠાવરી શકે?

૧૯. “ઇસકૉન જન્થલ ૧૯૯૦ મજુબ શ્ીલ પ્ભપુાદના કે્ટલાક ગરુુબધંઓુ ખરેખર આચાયયો 
હ્તા.”

આ કોણે કહુ?ં

·	 એ જ વ્યક્તિએ જેમણે કહુ ંકે વવૈષણવ શબદકોશમા ં“ઋત્વક” જેવો કોઈ શબદ જ 
નથરી (ઇસકકૉન જનયાલ ૧૯૯૦, પષૃ્ઠ ૨૩), પછી ભલે આ શબદ શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્મા ં
અવાર નવાર પ્ર્યોગમા ંઆવ ેછે, અને શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા સવ-હસતિાક્રરતિ ૯ જુલાઈ 
પત્મા ંતિેનો પ્ર્યોગ થ્યો છે.

·	 એ જ વ્યક્તિએ જેમણે કહુ ંકે દીક્ારંભ કરવા શ્રીલ પ્રભપુાદને કોઈ સવવશેષ 
અવધકૃવતિ આપવામા ંઆવરી ન હતિરીઃ

“િસક્તતસદા્ંત સરસવ્તીએ એવુ ંકહુ ંન હત ુ ંઅથવા એવા કોઈ દસ્તાવેજ આપયા 
ન હ્તા કે સવામીજી (શ્ીલ પ્ભપુાદ) ગરુુ બનશે.”
(ઇસકકૉન જનયાલ ૧૯૯૦, પષૃ્ઠ ૨૩)

·	 એ જ વ્યક્તિએ જેમણે કહુ ંકે તિરીથયા, માધવ અને શ્રીધર મહારાજ સવંનષ્ઠ આચા્યયો 
હતિા, ભલે પછી તિેઓ અવધકૃતિ ન હતિા એમ શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ ંહત ુ:ં

“પરંત ુઆપણા સપં્દાયમા ંએક પ્ણાલી છે. આમ ્તીથ્થ મહારાજ, માિવ મહારાજ 
અને શ્ીિર મહારાજ, આપણા ગરુુદેવ સવામીજી – સવામીજી િસક્તવેદા્ંત સવામી 
– ્ેતઓ ્તમામ આચાયયો બનયા.” 
(ઇસકકૉન જનયાલ ૧૯૯૦, પષૃ્ઠ ૨૩)

ઉપરો્તિ વવધાનો કરતિા ંવવપરીતિ શ્રીલ પ્રભપુાદ આ “આચા્યયો” પવૈકી એક વવશ ેશુ ંવવચારતિા…

“િસક્ત તવલાસ ્તીથ્થ આપણી સસંથા પ્્યે ઘણા તવરોિી છે અને ્ેતમને સેવા-િસક્ત 
તવશે કોઈ સચો્ટ ખયાલ નથી. ્ેતઓ ભ્ષ્ટ છે.” 
(શકુદેવને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૪/૧૧/૧૯૭૩)

…અને એમણે બાકીનાઓ વવશ ેશુ ંકહુ:ં

“…મારા ગરુુબધંઓુ પૈકી એકેય આચાય્થ બનવા લાયક નથી.” 
(રૂપનગુાને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૮/૪/૧૯૭૪)

·	 એ જ વ્યક્તિએ જેમણે હાલમા ંદાવો ક્યયો કે શ્રીલ પ્રભપુાદે કંઈ બધુ ંજ આપયુ ંનથરી, 
અને ઉચચ જ્ઞાન મેળવવા માટે એક રસરીકા ગરુુનરી સનમખુ જવુ ંઅવનવા્યયા છે. 
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૨૦. “કે્ટલીક વખ્ત શ્ીલ પ્ભપુાદ ્ેતમના ગરુુબધંઓુ તવશે સારંુ બોલયા છે.”

એ સ્્ય છે કે શ્રીધર મહારાજન ેતિેમના વશક્ા ગરુુ વગેરે કહીન ેશ્રીલ પ્રભપુાદે પ્રસગંોપાત્ 
તિેમના ગરુુબધંઓુ સાથ ેકા્યયા કુશળતિાથરી વ્યવહાર ક્યયો. શ્રીલ પ્રભપુાદ એક પ્રેમાળ વ્યક્તિ 
પણ હતિા જેમને તિેમના ગરુુબધંઓુ પ્રવતિ સાચરી લાગણરી અને હ ૂફં હતિરી, તિેઓને સકંીતિયાન 
આંદોલનમા ંવ્યસતિ રાખવાનરી યકુ્તિઓ હમંેશા ંવવચારતિા. પરંત ુઆપણન ેએ સપષટ થવુ ં
જોઈએ કે જો તિેઓ ખરા આચા્યયાદેવો હોતિ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના વવશ ેએક પણ વાર 
ખરાબ બોલ્યા ન હો્ય શકે. સવંનષ્ઠ દીક્ા ગરુુઓ વવશે “આજ્ઞાનો અનાદર કરનારા”, 
“ઈષ્યાયાળુ સાપ”, “કતૂિરાઓ”, “ડુક્કરો”, “ભમરાઓ” વગેરે શબદો ઉચચારવા એ એક ગભંરીર 
અપરાધ છે, અને આથરી આ એવુ ંનથરી જે શ્રીલ પ્રભપુાદે કયુું હો્ય. શ્રીલ પ્રભપુાદ તિેમના 
ગરુુબધંઓુને કઈ નજરથરી જોતિા તિ ેદશાયાવવા નરીચે આપણે એક ખડં વાતિાયાલાપ જોઈએ 
જેમા ંભવાનદં તિરીથયા મહારાજના મ્ઠમાથંરી વહેંચા્ેયલુ ંએક પત્ક વાચં ેછેઃ

િવાનદંઃ “આનરી શરૂઆતિ મોટા અક્રે થા્ય છે, “આચા્યયાદેવ વત્દંડી 
સવામરી શ્રીલ ભક્તિવવલાસ તિરીથયા મહારાજ. બધા વશલક્તિ માણસોને 
ખબર છે કે ભારતિના અંધકાર યગુમા ંજ્યારે રહંદુ ધમયા મોટા 
ભ્યમા ંહતિો…””

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ (હાસ્ય.) “આ બકવાસ છે.”

આમ દેખરીત ુ ંછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરીથયા મહારાજન ેક્યા પ્રકારના “આચા્યયાદેવ” ગણે છે (આ 
એ જ તિરીથયા છે જેમને અગાઉ ઇસકકૉન જનયાલ ૧૯૯૦મા ંસવંનષ્ઠ આચા્યયા તિરીકે ઉદ્ ગારવામા ં
આવ્યા હતિા.) આ પત્કમા ંઆગળ વણયાન છે કે વમશનને આગળ ધપાવવા એક અદ્ ભતુિ 
વ્યક્તિ્વ હોવા બદલ શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ કેટલા ભાગ્યવાન હતિા. 

િવાનદંઃ “… ્યોગ્ય સમ્ય,ે તિેમન ે (શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિ) એક મહાન 
વ્યક્તિ મળ્યા જેમણે તરંુતિ જવાબદારી લરીધરી.”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “જરા જુઓ હવ.ે “તિેમન ેએક મહાન વ્યક્તિ મળ્યા.” તિેઓ એ 
જ વ્યક્તિ છે. તિ ેએવુ ંસાલબતિ પણ કરી બતિાવશ.ે […] કોઈ 
તિેમન ેસવરીકારત ુ ંનથરી. […] ક્યા ંછે તિેમનરી મહાનતિા? કોણ 
તિેમન ેજાણે છે? જરા જુઓ. આમ તિેઓ પોતિાન ેએક મહાન 
વ્યક્તિ જાહરે કરવાનરી યકુ્તિ કરી રહ્ા છે. […] તિેઓ (તિરીથયા 
મહારાજ) આપણા પ્ર્્ય ેઘણા ઈષાયાળુ છે. […] આ હરામખોરો 
કંઈક મસુરીબતિ ઊભરી કરશ.ે”

(ખડં વાતિાયાલાપ, ૧૯/૧/૧૯૭૬, મા્યાપરુ)

સવંનષ્ઠ આચા્યયોનુ ંવણયાન ઈષાયાળુ હરામખોરો જેઓ કેવળ મસુરીબતિ ઊભરી કરવા જ માગેં છે 
એમ કદી્ય ન થઈ શકે. દુઃખદપણે આજ રોજ પણ ગૌડી્યા મ્ઠના કેટલાક સભ્યો હજુ્ય 
મસુરીબતિ ઊભરી કરે છે. દૂરથરી જ સલામ સલામતિભરી નરીવતિ.
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૨૧. “આપણે જાણીએ છીએ કે સતંનષઠ આચાયયો એ્ટલા બિા ઉત્તમ હોવા જરૂરી નથી કારણ 
કે કોઈક વખ્ત ્ેતઓનુ ંપ્તન થાય.” 

શ્રીલ પ્રભપુાદ આનાથરી તિદ્ન વવપરીતિ જણાવે છેઃ

“એક સતંનષઠ આચાય્થ પરંપરામા ંસના્તન સમયથી હોય છે, અને ્ેતઓ િગવાનના 
આદેશોથી જરાય તવચભલ્ત થ્તા નથી.” 
(ભગવદ્ -ગરીતિા, ૪.૪૨, ભાવાથયા)

૨૨. “પરંત ુપરુોગામી આચાયયો એવુ ંપણ સમજાવે છે કે જયારે કોઈકના આધયાત્મક ગરુુનુ ં
પ્તન થાય ્યારે ્ેતમણે શુ ંકરવુ.ં”

વણયાન કરેલા આ વવચલલતિ ગરુુઓ વ્યાખ્યા મજુબ સનાતિન પરંપરાના સભ્યો ન હો્ય શકે. 
ઊલટંુ, તિેઓ દીક્ારંભ આચા્યયો તિરીકે દંભ કરતિા બદ, સવ-અવધકૃતિ કૌટંુલબક પજૂારીઓ 
હતિા. પરંપરામા ંઆવતિા સવંનષ્ઠ સભ્યો કદી્ય વવચલલતિ થતિા નથરીઃ

“િગવાન હંમેશા ંિગવાન છે, ગરુુ હંમેશા ંગરુુ.” 
(આ્મ સાક્ા્કારનુ ંવવજ્ઞાન, પ્રકરણ ૨)

“જો ્ેતઓ ખરાબ હોય ્તો ્ેતઓ કઈ રી્ેત ગરુુ બની શકે?” 
(આ્મ સાક્ા્કારનુ ંવવજ્ઞાન, પ્રકરણ ૨)

“શદુ િક્ત માયાના બિંન અને ્ેતના પ્િાવથી હંમેશા ંમકુ્ત હોય છે.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૫.૩.૧૪)

“એવી કોઈ શક્્તા નથી કે ઉત્તમ-કક્ાના િક્તનુ ંપ્તન થાય.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્યલરીલા, ૨૨.૭૧)

“આધયાત્મક ગરુુ હંમેશા ંમકુ્ત હોય છે.” 
(તિમાલ કૃષણને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૨૧/૬/૧૯૭૦)

શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંઆપણરી પરંપરામા ંસત્ાકી્ય રીતેિ અવધકૃતિ દીક્ા ગરુુનો એકપણ 
દાખલો નથરી જેઓ સેવા-ભક્તિના માગયા પરથરી ક્યારે્ય વવચલલતિ થ્યા હો્ય. આચા્યયો પતિન 
પામે અથવા તિેમનો વતિરસકાર કરી શકા્ય એવા ખ્યાલના પષુષટકરણમા ંક્યારેક શરુિાચા્યયાના 
વતિરસકારનો ઉલલેખ કરવામા ંછે, પરંત ુઆ દાખલો પરેૂપરૂો ગેરમાગવે દોરે તિેમ છે કેમ કે 
તિેઓ ક્યારે્ય આપણરી પરંપરાના અવધકૃતિ સભ્ય ન હતિા. ક્યારેક ભગવાન બ્હ્મા અને 
તિેમનરી પતુ્રી વચચેના પ્રસગંોનો ઉલલેખ કરવામા ંઆવ ે છે. પરંત ુશ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્મા ં
એવુ ંસપષટ જણાવયુ ંછે કે આવા પ્રસગંો ભગવાન બ્હ્મા આપણા સપં્રદા્યના વડા બન ેતિ ે
પવૂવે બન્યા હતિા. ખરેખર તિો, જ્યારે વશષ્ય વનતિાઈએ આ પ્રસગંન ેએક આચા્યયાના પતિન 
થવાના દાખલા તિરીકે સદંભયામા ંલરીધો ્્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદ ખબૂ હતિાશ થ્યાઃ



અંતિમ આદેશ૭૮

અક્યાનદંઃ “તિાજેતિરમા ંમન ેએક ભ્તિ દ્ારા એવુ ંજાણવા મળયુ ંકે આચા્યયા 
એક શદુ ભ્તિ હોવા જરૂરી નથરી. […]”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “એ કોણ છે હરામખોર? […]”
અક્યાનદંઃ “એ તિેમણે કહુ.ં વનતિાઈએ કહુ.ં એ તિેમણે આ સદંભયામા ંકહુ.ં 

તિેમણે કહુ ંકે ભગવાન બ્હ્મા બ્હ્મ સપં્રદા્યના આચા્યયા છે, છતિા ં
પણ તિેઓ ક્યારેક ઉદ્ વેગમા ંઆવરી જા્ય છે. આમ આથરી તિ ેએવુ ં
કહ ેછે કે આ દેખરીત ુ ંછે કે આચા્યયા એક શદુ ભ્તિ હોવા જરૂરી 
નથરી. આમ આ ખરંુ લાગત ુ ંનથરી.[…]”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “તિેમણે તિેમનો વવચાર ઊપજાવરી કાઢ્ો. આથરી તિ ેહરામખોર છે. 
આથરી તિ ેહરામખોર છે. વનતિાઈ કોઈ સત્ા બનરી બેસરી છે?[…] 
તિેમન ેકંઈક બદમાશગરીરીનો વવચાર આવ્યો, અને તિ ેએ વ્ય્તિ 
કરી રહ્ો છે. આથરી તિ ેમહા બદમાશ છે. આવુ ંબધુ ંચાલ ેછે.” 

(પ્રભાતિ ફેરી, ૧૦/૧૨/૧૯૭૫, વ ૃદંાવન)

શ્રીલ પ્રભપુાદ મજુબ, કેવળ અનવધકૃતિ ગરુુઓ જ જાહોજલાલરી તિથા સ્તરીઓથરી મોરહતિ થઈ શકે.

શ્રીલ પ્રભપુાદના ંપસુતિકોમા ંસવંનષ્ઠ ગરુુઓના વવચલનનો સપંણૂયા અભાવ છતિા ંજી.બરી.સરી.નરી 
પસુતિક જી.આઈ.આઈ.મા ંએક વશષ્યના પવૂયા સવંનષ્ઠ ગરુુ વવચલલતિ થા્ય ્ ્યારે તિેમણે શુ ંકરવુ ં
તિ ેવવશ ેએક આખો વવભાગ છે! આ પ્રકરણનરી શરૂઆતિ વતિયામાન કડીનરી સનમખુ જવા અને 
તિેનરી “ઉપરવટ” ન જવાના મહ્વ પર ભાર મકૂવા સાથ ેથા્ય છે (જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ 
૨૭). પરંત ુઆવુ ંચો્્સપણે કરવા આ લેખકો શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા કદી્ય ન શરીખવવામા ં
આવ્યા હો્ય તિેવા વસદાતંિો પ્રસથાવપતિ કરવાના પ્ર્યાસમા ંઘણા પરુોગામરી આચા્યયોનો સદંભયા 
લઈ આગળ વધે છે. આ પરુોગામરી આચા્યયોએ વણયાન કરેલા ગરુુઓ પરંપરામા ંસવંનષ્ઠ 
સભ્યો ક્યારે્ય ન હો્ય શકેઃ

“િગવાનના ગણુ-ગાનના પ્સાર હતે ુતવશેરરૂપે સમથ્થ નારદ મતુન, હહરદાસ ઠાકુર 
અને બીજા એવા આચાયયોને િૌત્તક સ્તર પર ન ગણી શકાય.” 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૭.૭.૧૪, ભાવાથયા)

“ઉપરવટ” જવાનો ભ્ય જી.આઈ.આઈ.મા ંકેટલરી હદે પ્રવતિયામાન છે એ તિો “પનુઃદીક્ારંભ” 
(પરરભાષા જેનો પ્ર્યોગ એકપણ વાર શ્રીલ પ્રભપુાદ કે અન્ય પરુોગામરી આચા્યયા દ્ારા 
થ્યો નથરી) વવષ્યક પ્રકરણમા ંદેખાઈ આવ ેછે. પ્રશ્ોત્ર વવભાગમા ં(જી.આઈ.આઈ., પ્રશ્ 
૪, પષૃ્ઠ ૩૫) એવરી પરરકસથવતિઓનુ ંવણયાન છે જેમા ંકોઈ વ્યક્તિ તિેના ગરુુનો વતિરસકાર કરી 
શકે છે અને “પનુઃદીક્ારંભ” લઈ શકે છે. તિેનરી “સમજૂતિરી” આ મજુબ છેઃ

“સદ્ િાગયે, શ્ીલ િસક્તતવનોદ ઠાકુરે ્ેતમના જૈવ-િમ્થમા ંઅને શ્ીલ જીવ ગોસવામીએ 
્ેતમના િસક્ત સદંિ્થમા ંઆપણા મા્ેટ આ સમસયાના મળૂનુ ંતનરાકરણ જણાવ્ુ ંછે.”
(જી.આઈ.આઈ., પષૃ્ઠ ૩૫)



બીજા સબંધંિત વાિંાઓ ૭૯

આ “સદ્ ભાગ્ય”ે શબદ “દુભાયાગ્ય”ે એવુ ંદશાયાવ ેછે કે “કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદ આપણને એવુ ં
કહવેાનુ ંભલૂરી ગ્યા કે એક ગરુુ વવચલલતિ થા્ય ્ ્યારે શુ ંકરવુ,ં આથરી એ ઉલચતિ છે કે આપણે 
તેિમનરી ઉપરવટ આ પરુોગામરી આચા્યયો પાસે પણ જઈ શકીએ.” પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદે તિો 
આપણન ેકહુ ં કે આધ્યાત્મક જીવન વવશે આપણને જે કંઈ જાણવુ ંહો્ય તિ ેબધુ ંતિેમના ં
પસુતિકોમા ંછે જ. તિો પછી શા કારણ આપણે એવરી પ્રણાલરીઓ દાખલ કરવરી જેનો ઉલલેખ 
આપણા આચા્યયાએ ક્યારે્ય ક્યયો ન હો્ય? 

૨૩. “પરંત ુપરુોગામી આચાયયોનો અભિપ્ાય લેવામા ંશુ ંખોટંુ છે?” 

કશુ ંખોટંુ નથરી, જ્યા ંસધુરી આપણે તિેમનો ઉપ્યોગ કરવાનો પ્ર્યાસ એવા નવા વસદાતંિો 
ઉમેરવા ન કરીએ જેનો ઉલલેખ આપણા પોતિાના આચા્યયાએ ક્યયો ન હો્ય. એક સવંનષ્ઠ ગરુુ 
વવચલલતિ થઈ શકે એવો ખ્યાલ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વશક્ાઓથરી સપંણૂયા વવપરીતિ છે. “જીવનરી 
ઉ્પવત્” વવષ્યક બધરી સમસ્યાઓ આ જ ઉપરવટ જવાના વલણથરી ઉદ્ ભવ ેછેઃ

“…આપણે પરુોગામી આચાયયોને શ્ીલ પ્ભપુાદ થકી જ જોવા. આપણે શ્ીલ 
પ્ભપુાદની ઉપરવ્ટ ન જઈ શકીએ અને પછી ્ેતમને પરુોગામી આચાયયોની દ્રષષ્ટથી 
ન જોઈ શકીએ.” 
(આપણુ ંમળૂ સથાન, જી.બરી.સરી. પ્રેસ, પષૃ્ઠ ૧૬૩)

“પરુોગામરી આચા્યયોન ેશ્રીલ પ્રભપુાદ થકી જ જોવા” - આ તિદ્ન નવા રફલસફૂીકલ વસદાતંિોનો 
સવરીકાર કઈ રીતિે કરવો જેનો ઉલલેખ શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય નથરી ક્યયો? 

જો આ પરુોગામરી આચા્યયોના ં લખાણો વવશે જી.આઈ.આઈ.મા ં જી.બરી.સરી.એ જણાવેલા ં
અથયાઘટન સાચા હોતિ તિોપણ આપણે તિેનો પ્ર્યોગ શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વશક્ાઓમા ંફેરબદલ 
કે ઉમેરો કરવા ન કરી શકીએ. આ એકદમ સપષટપણે શ્રીલ નરહરર સરકાર રલચતિ “શ્રીકૃષણ 
ભજનામતૃિ” પસુતિકમા ંબ ેÅલોકોમા ંસમજાવવામા ંઆવ ેછે. જી.આઈ.આઈ.મા ંએક ચેતિવણરી 
તિરીકે આ Åલોકોનો ઉલલેખ થવો જોઈતિો હતિો, કેમ કે જી.આઈ.આઈ.મા ંતિેના વનબધંના 
સમથયાનમા ંઆ જ પસુતિકમાથંરી બરીજા Åલોકો તિો લરીધા જ હતિા:

Åલોક ૪૮

“કોઈ તશષય બીજા પ્ગત્તશીલ વૈષણવ પાસેથી કે્ટલીક સચૂનાઓ સાિંળે, પરંત ુઆ 
સારી સચૂનાઓ મેળવયા બાદ ્ેતમણે આ સચૂનાઓ ્ેતમના પો્તાના આધયાત્મક 
ગરુુ સમક્ લાવી રજૂ કરવી. ્ેતમની રજૂઆ્ત બાદ ્ેતમણે આ જ તશક્ાઓ ફરી 
્ેતમના આધયાત્મક ગરુુ પાસેથી ઉભચ્ત આદેશો સહહ્ત સાિંળવી.”

Åલોક ૪૯

“…એક તશષય જેઓ બીજા વૈષણવની વાણી સાિંળે છે, ્ેતમની સચૂનાઓ ઉભચ્ત 
અને સાચી હોવા છ્તા ંઆ તશક્ાઓની પનુઃપષૃષ્ટ પો્તાના આધયાત્મક ગરુુ પાસે 
નથી કર્તા અને ્ેતને બદલે આ સચૂનાઓને વયસક્તગ્ત રી્ેત સીિી જ સવીકારી 
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લે, ્તો ્ેત એક ખરાબ તશષય ગણાય અને પાપી કહવેાય.”

અમે નમ્રતિાપવૂયાક એવુ ંસચૂન કરીએ કે જી.બરી.સરી. માટે સાતિ્્ય જાળવરી રાખવા હતે ુતિથા 
તિમામ ઇસકકૉન સભ્યોના આધ્યાત્મક જીવનના રહતિ હતે ુજી.આઈ.આઈ. પસુતિકને ઉપરો્તિ 
સચૂનાઓ સાથ ેબધંબેસ ેતિ ેરીતેિ સધુારવામા ંઆવ.ે 

૨૪. “જયારે કોઈ ગરુુ તવચભલ્ત થાય ્યારે શુ ંકરવુ ં્ેત તવશે શ્ીલ પ્ભપુાદે શા કારણે ન 
સમજાવ્ુ?ં”

શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ આદેશ મજુબ તિેઓ ભવવષ્યમા ંપણ દીક્ા ગરુુ રહવેા માટે હતિા, 
અને ગરુુ-પરંપરામા ંએક અવધકૃતિ કડી તિરીકે એક ક્ણ માટે પણ શદુ સેવા-ભક્તિના માગયા 
પરથરી તિેમના વવચલનનો કોઈ પ્રશ્ જ ન હતિોઃ

“સતંનષઠ આધયાત્મક ગરુુ પણૂ્થ-પરુરોત્તમ િગવાનની અહહતકુી સેવા-િસક્તમા ં
હંમેશા ંમગન હોય છે.”  
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, આરદ-લરીલા, ૧.૪૬, ભાવાથયા)

શ્રીલ પ્રભપુાદે શરીખવયુ ંકે કોઈ ગરુુ તિો અને તિો જ પતિન પામે જો તિેઓ દીક્ારંભ કરવા 
્યોગ્ય રીતિે અવધકૃતિ ન હો્યઃ

“…પરંત ુકે્ટલીક વખ્ત, જો કોઈ આધયાત્મક ગરુુ યોગય રી્ેત અતિક્ૃત ન હોય 
અને માત્ર ્ેતમની પો્તાની પહલેથી જ આધયાત્મક ગરુુ બને, ્તો ્ેતઓ િન-સચંય 
અને તશષયોની મો્ટી સખંયા વિારા બહકેી શકે.” 
(ભક્તિ રસામતૃિ વસંધ,ુ પષૃ્ઠ ૧૧૬)

જ્યારે કોઈ ગરુુ પતિન પામે ્ ્યારે આ એક વનણાયા્યક સાલબતિરી બન ેછે કે તિેઓ કદી્ય તિેમના 
પરુોગામરી આચા્યયા દ્ારા ્યોગ્ય રીતેિ અવધકૃતિ ન હતિા. જો એકપણ ઇસકકૉન ગરુુ ક્યારે્ય 
પવતિતિ થ્યા ન હોતિ તિોપણ કા્યદાકી્ય રીતેિ એવો પ્રશ્ તિો કરી જ શકા્ય કે તિેમનરી પાસે 
દીક્ારંભ કરવા અવધકૃવતિ ક્યાથંરી આવરી.

જી.બરી.સરી. માટે સમસ્યા છે કે આવા ંઉપરો્તિ અવતિરણોના ંન્યાયા સ્્યને સવરીકારવામા ં
તિેમનરી સામે વવલભન્ન હતિાશ પ્રશાખાઓ ભ્યજનકપણે દેખા્ય છે. કેમ કે તિમામ ઇસકકૉન 
ગરુુઓ એક સમાન ગાસંડીના ભાગ તિરીકે એક સમાન અંશ ેઅવધકૃતિ થ્યા હોવાનો દાવો 
કરે છે (શ્રીલ પ્રભપુાદે જણાવેલો “આદેશ” તિેઓ સવયાન ેલાગ ુપડતિો હોવાથરી), તિેમાનંા 
ઘણા દેખરીતિરી રીતિે પવતિતિ થ્યા છે એ હકીકતિ પરથરી જ વનણાયા્યકપણ ેસપષટ થા્ય છે કે આ 
“આદેશ” નરી ગેરસમજણ થઈ હતિરી. જો તિેઓને ઉલચતિ અવધકૃવતિ ખરેખર આપવામા ંઆવરી 
હોતિ તિો તિેમનુ ંપતિન થવાનો સવાલ જ ન હોતિ. ખરેખર, તિેઓ બધા મહા-ભાગવતિ હોતિઃ

“આધયાત્મક ગરુુ હંમેશા ંમકુ્ત હોય છે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પત્, ૨૧/૬/૧૯૭૦)
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૨૫. “શ્ીલ પ્ભપુાદનુ ંકોઈ તશષય જેવા પણૂ્થ્તાના સ્તરે પહોંચે કે તરંુ્ત ઋત્વક પ્ણાલી 
નકામી બની જાય.” 

“કામચલાઉ ઋત્વક” તિરીકે કેટલરીક વાર ઉલલેખવામા ંઆવતુ ંઉપરો્તિ વાક્ય એવરી ધારણા 
પર આધારરતિ છે કે ઋત્વક પ્રણાલરી માત્ આ કારણસર લાગ ુપાડવામા ંઆવરી હતિરી કે તિ ે
સમ્ય ેશ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રસથાન પવૂવે ્યોગ્યતિા ધરાવતિા કોઈ વશષ્યો ન હતિા.

પરંત ુઆ ધારણા એક તકુ્કો છે કારણ કે આવરી કોઈ સપષટતિા શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય 
કરી ન હતિરી. એવો કોઈ પરુાવો નથરી કે ઋત્વક પ્રણાલરી ્યોગ્યતિા ધરાવતિરી વ્યક્તિઓનરી 
અછતિનરી પ્રવતિરરિ્યાના કારણે જ રચાઈ હતિરી, અને જેવરી ્યોગ્યતિા ધરાવતિરી વ્યક્તિ મળે કે 
તરંુતિ આપણે તિેનુ ંઅનસુરણ બધં કરી દેવુ.ં આવરી કલપનાનરી દુભાયાગ્ય આડઅસર ઋત્વક 
પ્રણાલરીન ેકેવળ દ્દ્તિરી્ય ઉત્મ કે કામચલાઉ લાગે તિેમ બનાવવાનરી છે, જ્યારે ખરેખર તિો આ 
ભગવાન શ્રીકૃષણનરી પણૂયા ્યોજના છે. આવરી કલપના કેટલાક ભાવવ અનવધકૃતિ આકાકં્ાવાદી 
વ્યક્તિઓ માટે ભક્તિના ખોટા ડોળ થકી આ પ્રણાલરીને રદ કરવાનુ ંપણ શક્ય બનાવ ેછે. 

સવૈદાવંતિક રીતિે, ્યોગ્યતિા ધરાવતિા ઉત્મ-અવધકારી વશષ્યો હાલ હાજર હો્ય તિોપણ, જો 
તિેઓને ઇસકકૉનમા ંરહવે ુ ંહો્ય તિો તિેઓને ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંજ અનસુરણ કરવુ ંપડે. જેમ 
આપણે અગાઉ જણાવયુ ંતિેમ, ્યોગ્યતિા ધરાવતિરી વ્યક્તિને શ્રીલ પ્રભપુાદના આદેશનુ ંપાલન 
કરી ખશુ ન રહવેાનુ ંકોઈ કારણ નથરી.

આવરી ગેરસમજણનો એક શક્ય સ્તોતિ કદાચ ગૌડી્યા મ્ઠને આપેલા શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિના 
આદેશો હો્ય શકે. શ્રીલ પ્રભપુાદે આપણને કહુ ંકે તિેમના ગરુુ મહારાજે જી.બરી.સરી. રચવા 
વવનતંિરી કરી હતિરી, અને સમ્ય જતિા ંએક સવ-પ્રભાવશાળી આચા્યયા પ્રગટ થશ.ે જેમ આપણે 
જાણરીએ છીએ કે ગૌડી્યા મ્ેઠ વવનાશકતિાનરી અસર સધુરી આનુ ંપાલન કયુું નહીં. કેટલાક 
ભ્તિો એવુ ંમાને છે કે આપણે પણ એક સવ-પ્રભાવશાળી આચા્યયાનરી શોધમા ંરહવે ુ;ં અને 
તિેઓ કોઈ પણ સમ્ેય પ્રગટ થઈ શકતિા હોવાથરી ઋત્વક પ્રણાલરી કેવળ એક કામચલાઉ 
ઉપા્ય છે. 

આ વાદ સામે મશુકેલરી એ છે કે શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિે તિેમના વશષ્યોન ેઆપેલરી સચૂનાઓ 
અને શ્રીલ પ્રભપુાદે આપણન ેઆપેલા આદેશો જુદા છે. શ્રીલ પ્રભપુાદે ચો્્સપણે એવા 
આદેશો આપ્યા હતિા કે જી.બરી.સરી.એ તિેમનરી સસંથાનુ ંસચંાલન ચાલ ુરાખવુ,ં પરંત ુએમણે 
ઇસકકૉનમા ંભાવવ સવ-પ્રભાવશાળી આચા્યયાનરી પ્રગટતિા વવશે કશ ેકશુ ંકહુ ંનથરી. ઊલટંુ, તિેમણે 
ઋત્વક પ્રણાલરી સ્ુયોતજતિ કરી જે થકી તિેઓ “હવેથરી” આચા્યયા રહ ેછે. આ દેખરીત ુ ંછે કે 
વશષ્યો તિરીકે આપણે શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઉપરવટ ન જઈ શકીએ અને  શ્રીલ ભક્તિવસદાતંિને 
અનસુરવાનુ ંશરૂ ન કરી શકીએ.

જો શ્રીલ પ્રભપુાદને શ્રીકૃષણ દ્ારા એવો કોઈ હકુમ મળ્યો હોતિ કે તિેમનરી સસંથાનુ ંસકુાન 
ટૂંક સમ્યમા ંજ એક નવા આચા્યયા લેશ ેતિો એમણે આ માટેનરી કોઈ જોગવાઈ એમના 
અંવતિમ આદેશમા ં કરી હોતિ. પરંત ુ આને બદલે, એમણે આદેશ ક્યયો કે માત્ એમના ં
પસુતિકોનુ ંવવતિરણ થા્ય, અને આ પસુતિકો હવેથરી દસ હજાર વષયો સધુરી કા્યદો રહશેે. એક 
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ભાવવ આચા્યયા માટે પછી બાકી શુ ંરહુ?ં શ્રીલ પ્રભપુાદે આ આંદોલનને પહલેેથરી જ એવરી 
કસથવતિમા ંલાવરી દીધુ ંહત ુ ંકે તિ ેસકંીતિયાન આંદોલનના છેવટ સધુરી આપણરી પરંપરાનરી દરેક 
આગાહી અને આશ્યને સતંિોષે.

જ્યારે દીક્ા આપવા માટે એકમાત્ અવધકૃતિ વ્યક્તિ શ્રીલ પ્રભપુાદ છે ્ ્યારે ઇસકકૉનમા ંએક 
નવા સવ-પ્રભાવશાળી દીક્ા ગરુુ પ્રગટ થવાનરી શક્યતિા કઈ રીતિે હો્ય શકે? 

કેટલાક લોકોએ એવરી દલરીલ કરી છે કે આચા્યયોને પરરકસથવતિ બદલવાનરી સત્ા રહલેરી છે, 
અને આથરી ઇસકકૉનમા ંએક નવા આચા્યયા ઋત્વક પ્રણાલરીને બદલરી શકે છે. પરંત ુશુ ંએક 
અવધકૃતિ આચા્યયા ક્યારે્ય એક પરુોગામરી આચા્યયાએ તિેમના અન્ુયા્યરીઓને આપેલા આદેશો 
સામે વવરોધાભાસરી હો્ય? આમ થવાથરી ચોક્કસપણે પરુોગામરી આચા્યયાનરી અવધકૃવતિ નબળી 
પડે. કોના આદેશને અનસુરવુ ંતિેનરી જરટલ પસદંગરીનો સામનો કરતિા અન્ુયા્યરીઓ માટે 
આ ચોક્કસ ગ ૂચંવણ અને મ ૂઝંવણ ઊભરી કરે.

 આ બધરી લચંતિાઓ અંવતિમ આદેશ વાચંતિા ંજ દૂર થા્ય છે. તિેમા ં“કામચલાઉ” ઋત્વકનો 
કોઈ ઉલલેખ નથરી. ૯ જુલાઈ પત્ કેવળ એટલુ ંજ કહ ેછે “હવેથરી”. આમ, એવુ ંકહવે ુ ંકે નવા 
આચા્યયા કે પણૂયાતિા પ્રાપતિ વશષ્યના પ્રગટતિાનરી સાથ ેજ આ પ્રણાલરીનો અંતિ થા્ય એ એક 
તિદ્ન સપષટ આદેશ ઉપર પોતિાનરી અટકળ ્ઠોકી બેસાડવા બરાબર છે. પત્ માત્ “કા્યમરી” 
ઋત્વક પ્રણાલરીના સમજણના સમથયાનમા ંજ છે, એટલે કેઃ

જયા ંસિુી સસંથાનુ ંઅસસ્ત્વ છે ્ યા ંસિુી શ્ીલ પ્ભપુાદ ઇસકૉનમા ંદીક્ા ગરુુ ્તરીકે રહ ેછે.

આ સમજણ એવરી વવચારધારા સાથ ેસપંણૂયા બધંબેસ ેછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે તિેમના વમશનને 
એકલા હાથ ેપહલેેથરી જ સફળ બનાવરી દીધુ ંહત ુ ં(કૃપા કરી જુઓ સલંગન વાધંો ૮ “શુ ંતિમ ે
એવુ ંકહો છો કે શ્રીલ પ્રભપુાદે એકપણ શદુ ભ્તિ ન બનાવ્યા?”).

કેટલરીક વખતિ એવો દાવો કરવામા ંઆવ ેછે કે ૯ જુલાઈ પત્ કેવળ મળૂ ૧૧ વનયુ્ તિ 
ઋત્વકોન ેજ અવધકૃતિ કરતિો હોવાથરી જેવા આ ૧૧ વનમણકૂ વ્યક્તિઓ મરણ પામે અથવા 
વવચલલતિ થા્ય તિ ેસાથ ેજ આ પ્રણાલરી રદ થા્ય.

આ તિો ઊલટંુ છેવટનરી દલરીલ છે. છેવટે તિો ૯ જુલાઈ પત્મા ંએવુ ંજણાવયુ ંનથરી કે માત્ 
શ્રીલ પ્રભપુાદ જ ઋત્વકોનરી પસદંગરી કરી શકે, અથવા કા્યયારતિ ઋત્વકોનરી ્યાદીમા ંકદી્ય 
ઉમેરો ન કરી શકા્ય. શ્રીલ પ્રભપુાદે અમલમા ંમકેૂલરી બરીજી પણ વ્યવસથાપન પ્રણાલરીઓ 
છે જેમ કે જી.બરી.સરી પોતિ ેજ, જ્યા ંજરૂર જણા્ય ્્યારે નવા સભ્યોને સરળતિાથરી ઉમેરવામા ં
કે બાદ કરવામા ંઆવ ેછે. આવુ ંતિકયાહીન છે કે વ્યવસથાપનનરી કોઈ એક પ્રણાલરીન ેઅલગ 
કરી તિેનુ ંસચંાલન બરીજી એટલરી જ મહ્વનરી પ્રણાલરીઓ કરતિા ંતિદ્ન જુદી જ રીતિે કરવામા ં
આવ.ે આવુ ંવવશેષ એટલા માટે છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્યારે્ય એવો સકેંતિ આપ્યો નથરી કે 
ઋત્વક પ્રણાલરીના સચંાલનનરી ઢબ તિેમણે અમલમા ંમકેૂલરી બરીજી પ્રણાલરીઓના સચંાલન 
કરતિા ંકોઈક રીતિે જુદી હોવરી જોઈએ.

કોઈક કારણસર આ દલરીલ પ્રખ્યાતિ બનરી છે, આથરી અમે તિમન ેવનમન મદુ્ાઓ ધ્યાનમા ં
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લેવા વવનતંિરી કરીએ છીએઃ

૧) તિોપગંા કૅન્યન ટેપમા ંતિમાલ કૃષણ ગોસવામરી પસદં કરા્યેલા ઋત્વકોનરી ્યાદી બનાવતિરી 
વેળા વનમન પ્રશ્ પછેૂ છેઃ

્તમાલ કષૃણઃ “શ્રીલ પ્રભપુાદ, આ બરાબર છે કે પછી તિમ ેબરીજા ઉમેરવા 
ઇચછો છો?”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “જરૂર જણા્ય ્્યારે બરીજા ઉમેરી શકા્ય.”  
(વપરામરીડ ગહૃ એકરાર, તિોપગંા કૅન્યન, ૩/૧૨/૧૯૮૦)

જો કેટલાક ઋત્વકો અથવા તિો બધા જ મરણ પામે કે વવચલલતિ થા્ય ્્યારે ચોક્કસપણે 
બરીજા ઋત્વકો “ઉમેરવાનરી” “જરૂર જણા્ય” એવરી આ પરરકસથવતિ હો્ય શકે.

૨) ૯ જુલાઈ પત્મા ંઋત્વકને “આચા્યયાના પ્રવતિવનવધ” તિરીકે વ્યાખ્યાવ્યતિ કરવામા ંઆવ ેછે. 
શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંપ્રવતિવનવધ્વ કરવા કોઈનરી પસદંગરી કે રદ કરવાનરી પરૂી સત્ા જી.બરી.સરી.ના 
હાથમા ંછે, પછી તિેઓ સનં્યાસરીઓ હો્ય, મરંદર પ્રમખુો હો્ય કે પછી જી.બરી.સરી સભ્યો પોતિ ે
જ હો્ય. હાલ તિેઓ દીક્ા ગરુુઓનરી પસદંગરી કરે છે, જેઓ ભગવાનના પ્ર્્યક્ પ્રવતિવનવધઓ 
મના્ય છે. આમ, શ્રીલ પ્રભપુાદ વતિરી જવાબદારીપવૂયાક કા્યયારતિ હો્ય તિેવા નામ આપનારા 
થોડા પજૂારીઓ પસદં કરવાનરી સત્ા સરળતિાથરી તિેમનરી ક્મતિામા ંજ હોવરી જોઈએ. 

૩) ૯ જુલાઈ પત્મા ંશ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા “હવેથરી” ઋત્વક પ્રણાલરીના સચંાલનનરી હતિરી. 
શ્રીલ પ્રભપુાદે અમલમા ંમકેૂલરી તિમામ પ્રણાલરીઓનુ ંસચંાલન અને વન્યમન જી.બરી.સરી. કરી 
શકે તિ ેહતે ુતિેમણે જી.બરી.સરી.ન ેઅંવતિમ વ્યવસથાપન સત્ા બનાવરી હતિરી. ઋત્વક પ્રણાલરી 
દીક્ારંભના સચંાલન માટેનરી તિેમનરી એક પ્રણાલરી હતિરી. જેમ બરીજા ક્ેત્ોમા ંતિેઓ વનમણકૂ 
કરવા અવધકૃતિ છે તિેમ વ્યક્તિઓ ઉમેરી કે બાદ કરી આ પ્રણાલરીનુ ંસચંાલન કરવાનરી 
જવાબદારી પણ જી.બરી.સરી.નરી છે. 

૪) ૯, ૧૧ અને ૨૧ જુલાઈએ જાહરે થ્યેલા પત્ોમા ં “અ્્યાર લગરી”, “અ્્યાર સધુરી”, 
“પ્રથમ ્યાદી” જેવા શબદોના પ્ર્યોગથરી સલૂચતિ થા્ય છે કે આ ્યાદીમા ંઉમેરો કરી શકા્ય 
છે. આમ બરીજા ઋત્વકોનો ઉમેરો કરવાનરી પદવતિ રચાઈ ચકૂી હોવરી જોઈએ, ભલેને પછી 
તિેનો અમલ કરવાનુ ંબાકી હો્ય. 

૫) કોઈ એક આદેશને સમજવાનરી કોવશશ કરતિરી વેળા સવાભાવવકપણે તિ ેપાછળનો હતે ુ
ધ્યાનમા ંલેવા્ય. પત્મા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે “દીક્ારંભ કરવા હતેસુર 
તિેમના કેટલાક વરરષ્ઠ વશષ્યોનરી “ઋત્વક” – આચા્યયાના પ્રવતિવનવધ તિરીકે વતિયાવા” વનમણકૂ 
કરી, અને તિ ેસમ્ેય શ્રીલ પ્રભપુાદે “અ્્યાર સધુરી” ૧૧ નામ આપ્યા ંહતિા.ં એક વશસતિબદ 
વશષ્યનુ ંકતિયાવ્ય પ્રણાલરી પાછળના હતેનુે સમજી તિેનો અમલ કરવાનુ ંછે. અંવતિમ આદેશ 
પાછળનો હતે ુતિમામ ભાવવ દીક્ારંભને કેવળ “ચનુદંા સસંકારી” વ્યક્તિઓના (“કેટલાક […] 
અ્્યાર સધુરી”) એક એવા સમહૂ સાથ ેબાધંરી રાખવાનો સાચે જ ન હતિો જેઓ સમ્યાતંિરે 
તિો મરણ પામવાના જ છે, અને એમ કરી ઇસકકૉનમા ંદીક્ારંભ પ્રરરિ્યાનો અંતિ લાવવાનો 
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ન હતિો. ઊલટંુ તિેનો હતે ુતિ ેસમ્યથરી દીક્ારંભ વ્યવહારુ રીતેિ ચાલ ેતિેનરી ખાતિરી કરવાનો 
હતિો. આથરી જ્યા ંસધુરી દીક્ારંભનરી આવશ્યકતિા રહ ેછે ્્યા ંસધુરી આ પ્રણાલરી અમલમા ં
રહવેરી જરૂરી છે. આમ જરૂર જણા્ય ્્યારે “આચા્યયાના પ્રવતિવનવધ” તિરીકે વતિયાવા બરીજા 
“વરરષ્ઠ વશષ્યો”નો ઉમેરો કરી પ્રણાલરી પાછળનો હતે ુવસદ રહ ેતિેનરી ખાતિરી થઈ શકે છે.

૬) શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વવસ્યતિને પણ ધ્યાનમા ંલઈ (જે દશાયાવ ેછે કે ભારતિમા ંકા્યમરી સપંવત્ 
માટે તિમામ ભાવવ અવધકારીઓ માત્ તિેમના “દીક્ારંભ ગ્રહણ વશષ્યો” માથંરી જ પસદં 
કરા્ય), આ સપષટ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદનરી ઇચછા આ પ્રણાલરીને કા્યમરી ધોરણે ચલાવવાનરી 
હતિરી, જ્યા ંજી.બરી.સરી. કેવળ બધરી વસતઓુનુ ંવ્યવસથાપન કરે.

આમ કહ્ા પછી એ હમંેશા ંસભંવ છે કે જો શ્રીલ પ્રભપુાદ ઇચછે તિો આ આદેશન ેરદ કરી 
શકતિા હતિા. જેમ અગાઉ જણાવયુ ંતિેમ પ્રવતિ-આદેશ પણ એટલો જ સપષટ અને એકઅથતી 
હોવો જોઈએ જેટલો આ સવ-હસતિાક્રરતિ પત્ છે જેનાથરી ઋત્વક પ્રણાલરી પ્રથમ અમલમા ં
મકૂા્ય. શ્રીકૃષણ અને તિેમના શદુ ભ્તિો સાથ ેકંઈ પણ શક્ય છેઃ

અખબાર ્તતં્રીઃ “… હવ ેતિમ ેઆગેવાન અને આધ્યાત્મક ગરુુ છો. તિમારંુ 
સથાન કોણ લેશ?ે”

શ્ીલ પ્ભપુાદઃ “એ તિો કૃષણનુ ંફરમાન હશ ેકે મારંુ સથાન કોણ લેશ.ે” 
(મલુાકાતિ, ૧૪/૭/૧૯૭૬, નય ૂ્યોકયા)

પરંત ુભવવષ્યમા ંક્યો આદેશ થશ ેતિ ેવવશે અટકળ લગાડવા કરતિા,ં અથવા તિો આથરી્ય 
વધ ુખરાબ, પોતિાના આદેશો ઉપજાવવા કરતિા ંઆપણા આચા્યયા તિરફથરી આપણન ેમળેલા 
આદેશોન ેઅનસુરવામા ંજ અમને સલામતિરી લાગે છે.

૨૬. “ઋત્વક પ્ચારકો બસ ગરુુના શરણે જવા માગં્તા નથી.”

આ આરોપ એવરી ગેરસમજણ પર આધારરતિ છે કે ગરુુનરી શરણે જવા માટે ગરુુ પ્ર્્યક્ 
હાજર હોવા જરૂરી છે. જો આવુ ંજ હોતિ તિો હાલ શ્રીલ પ્રભપુાદના મળૂ વશષ્યો પવૈકી કોઈ 
તિેમનરી શરણે જઈ શકે નહીં. ગરુુના શરણે જવાનો અથયા તિેમના આદેશોનુ ંપાલન છે, અને 
આ કરવુ ંશક્ય છે, પછી તિેઓ પ્ર્્યક્ હાજર હો્ય કે ન હો્ય. ઇસકકૉનનો હતે ુતિેમા ંઆવનારી 
તિમામ વ્યક્તિઓને સભંવવતિપણે અમ્યાયારદતિ વશક્ા સબંધંો મારફતિ ્યોગ્ય માગયાદશયાન અને 
ઉ્સાહ પરૂો પાડવાનો છે. જેવરી વતિયામાન જી.બરી.સરી. પોતિ ેજ શ્રીલ પ્રભપુાદના આદેશન ે
શરણે થા્ય, પછી આ જ પ્રણાલરી પ્રાકૃતિ રીતેિ બરીજાઓને પણ વધ ુને વધ ુશરણે જવા પ્રેરરતિ 
કરશ,ે છેવટે કદાચ કટ્ટર ઋત્વક કા્યયાકરોને પણ આમ કરવામા ંઆકષવે. 

જો તિમામ ઋત્વક પ્રચારકો ખરેખર હ્ઠપવૂયાક ગરુુના શરણે જવા ઇચછતિા ન હોતિ તિોપણ 
તિ ે૯ જુલાઈ આદેશને રદ કરત ુ ંનથરી. ઋત્વક પ્રચારકો આકે્વપતિ આટલા અ-શરણરી્ય છે 
તિ ેપરથરી જી.બરી.સરી. શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ આદેશનુ ંપાલન કરવા વધ ુલચંતિાતરુ હોવરી 
જોઈએ, બરીજા કોઈ કારણોસર નરહ તિો કેવળ વવરુદ પરુવાર કરવા ખાતિર.
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૨૭. “પરંત ુજો દીક્ા ગરુુઓ જ ન હોય ્તો િક્તોને માગ્થદશ્થન અને સેવા આપવાનુ ંકામ 
કોણ કરશે?” 

દીક્ા ગરુુ તિો છે જઃ શ્રીલ પ્રભપુાદ, અને તિેઓ પ્ર્્યક્ હાજર હતિા ્્યારે જેમ માગયાદશયાન 
અને સેવા અપાતિરી તિ ેજ રીતિે આબેહબૂ અપાશ;ે તિેમના ંપસુતિકો વાચંરીને તિેમજ બરીજા ભ્તિો 
સાથ ેવશક્ા-સબંધંો મારફતિ.ે ૧૯૭૭ પવૂવે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મરંદરમા ંજોડાત ુ ં્્યારે તિેઓને 
આગેવાન ભ્તિ, સકંીતિયાન આગેવાન, મલુાકાતિરી સનં્યાસરીઓ, રસોઈ કરનાર, પજૂારી, મરંદર 
પ્રમખુ વગેરે મારફતિ આદેશ અપાતિા. શ્રીલ પ્રભપુાદ તિરફથરી સરીધુ ંજ વ્યક્તિગતિ માગયાદશયાન 
મળે એવુ ંખબૂ અસામાન્ય હત ુ,ં ખરેખર તિો તિેઓ પોતિાના લખાણ પર ધ્યાન કેષનદ્રતિ કરી 
શકે તિ ેમાટે આવરી આંતિરરરિ્યાને સતિતિ લબનપ્રો્સારહતિ કરતિા હતિા. અમારી સલાહ છે કે 
શ્રીલ પ્રભપુાદે જેમ ગો્ઠવણ કરી છે તિ ેજ પ્રમાણે બધુ ંચાલવુ ંજોઈએ. 

૨૮. “ત્રણ પ્સગંો પર શ્ીલ પ્ભપુાદ જણાવે છે કે ્તમને એક શારીહરક ગરુુ હોવા જરૂરી 
છે, અને આમ છ્તા ં્તમારી પરૂી દલીલ એ ખયાલ પર આિાહર્ત છે કે ્તમને શારીહરક 
ગરુુની જરૂર નથી.”    

“આથી, જેવા આપણે કષૃણમા ંરુભચ લઈએ કે ્તર્ત જ ્ેતઓ આપણા ંહૃદયમાથંી 
આપણને અનકુુળ આદેશ આપે છે જેથી આપણે ઉત્તરોત્તર પ્ગત્ત સાિી શકીએ, 
ઉત્તરોત્તર. કષૃણ પ્થમ આધયાત્મક ગરુુ છે, અને જેવા આપણે વધ ુરસ લઈએ 
્યારે આપણે એક શારીહરક આધયાત્મક ગરુુની સનમખુ જવુ.ં” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, ભગવદ્ -ગરીતિા પ્રવચન, ૧૪/૮/૧૯૬૬, નય ૂ્યકૉકયા)

“કારણ કે કષૃણ દરેકના હૃદયમા ં સસથ્ત છે. ખરેખર ્ેતઓ આધયાત્મક ગરુુ છે, 
ચૈ્ય-ગરુુ. આમ આપણને મદદ કરવા ્ેતઓ એક શારીહરક આધયાત્મક ગરુુ ્તરીકે 
બહાર આવે છે.”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ, શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્ પ્રવચન, ૨૮/૫/૧૯૭૪, રોમ)

“આથી િગવાનને ચૈ્ય-ગરુુ કહવેામા ંઆવે છે, હૃદય સસથ્ત આધયાત્મક ગરુુ. 
અને શારીહરક આધયાત્મક ગરુુ એ િગવાનની કપૃા છે […] ્ેતઓ ્તમને અંદર 
્તથા બહારથી મદદ કરે; બહારથી એક આધયાત્મક ગરુુના પ્્યક્ સવરૂપે, અને 
અંદરથી હૃદય સસથ્ત આધયાત્મક ગરુુ ્તરીકે.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતિાયાલાપ, ૨૩/૫/૧૯૭૪)

શ્રીલ પ્રભપુાદે “શારીરરક ગરુુ” પરરભાષાનો પ્ર્યોગ એવુ ંસમજાવવા ક્યયો કે બદ કસથવતિમા ં
આપણે માગયાદશયાન માટે ચવૈ્્ય-ગરુુ કે પરમા્મા પર સપંણૂયા વનભયાર રહી શકતિા નથરી. એ 
જરૂરી છે કે આપણે પરમા્માના બાહ્ પ્રાગટ્નરી શરણ લેવરી જોઈએ. આ જ દીક્ા ગરુુ 
છે. આવા આધ્યાત્મક ગરુુ જેમન ેઆધ્યાત્મક જગતિ વનવાસરી તિેમજ ભગવાન શ્રીકૃષણના 
સવંનષ્ઠ સગંરી ગણવામા ંઆવ ેછે તિેઓ પવતિતિ બદ જીવોને માગયાદશયાન આપવા માટે પોતિ ે
શારીરરક રીતિે પ્રગટ થા્ય છે. ઘણરી વાર આવા આધ્યાત્મક ગરુુ શારીરરક પસુતિકો લખે છે; 
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તિેઓ પ્રવચનો આપે છે જે શારીરરક કણયોથરી સાભંળી શકા્ય છે અને શારીરરક ટેપ ્યતં્ો પર 
નોંધરી શકા્ય છે; તિેઓ તિેમના શારીરરક પ્રસથાન બાદ શારીરરક પ્રવતિમાઓ અને સવયા-સચંાલન 
ચાલ ુરાખવા હતે ુએક શારીરરક જી.બરી.સરી. પણ છોડી જા્ય છે.  

પરંત ુગરુુ તિરીકે વતિયાવા આ શારીરરક ગરુુ શારીરરક રીતેિ પણ હાજર હોવા જોઈએ એવુ ં
શ્રીલ પ્રભપુાદે કદી શરીખવયુ ંનથરી. જેમ અમે દશાયાવયુ,ં જો આવુ ંજ હોતિ તિો હાલ કોઈ પણ 
તિેમનુ ં વશષ્ય ન ગણા્ય. રદવ્ય જ્ઞાનના પ્રસાર હતે ુજો ગરુુ હમંેશા ંશારીરરક રીતિે હાજર 
હોવા જરૂરી હો્ય તિો જેવા શ્રીલ પ્રભપુાદ આ ગ્રહ છોડી ગ્યા ્્યારે તિેમના તિમામ વશષ્યોએ 
“પનુઃદીક્ારંભ” લેવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં તિદ્ ઉપરાતંિ, શ્રીલ પ્રભપુાદના હજારો વશષ્યોનુ ંદીક્ારંભ 
શ્રીલ પ્રભપુાદના શારીરરક સપંકયા વગર થયુ ંહત ુ.ં તિેમ છતિા,ં એવુ ંસવરીકારવામા ંઆવ ે છે કે 
તિેઓ શારીરરક ગરુુનરી સનમખુ ગ્યા, પરરપ્રશ્ ક્યાયા, શરણ લરીધરી, સેવા કરી અને દીક્ાનો 
આરંભ થ્યો. કોઈ એવરી દલરીલ કરત ુ ંનથરી કે આ ઉપરો્તિ ત્ણ અવતિરણોન ેકારણે તિેઓના ં
દીક્ારંભ વનરથયાક ગ્યા.ં

૨૯. “શુ ંદીક્ા ગરુુ બદ જીવ ન હોય શકે?”

જેમ અમે દશાયાવયુ,ં શ્રીલ પ્રભપુાદનરી તિમામ વશક્ાઓમા ંમાત્ એક જ સથળે દીક્ા ગરુુનરી 
લા્યકાતિનો વવશેષ ઉલલેખ છે (શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય, ૨૪.૩૩૦). શ્રીચવૈતિન્ય-
ચરરતિામતૃિનો આ એ વવભાગ છે જ્યા ંવવશેષ દીક્ા સબંવંધતિ વાતિો થા્ય છે. આ અવતિરણમા ં
સપષટપણે પ્રસથાવપતિ થા્ય છે કે દીક્ા ગરુુ એક મહા-ભાગવતિ હોવા જોઈએ. શ્રીલ પ્રભપુાદ 
દ્ારા “હોવા જોઈએ” અને “માત્” જેવા શબદોનો પ્ર્યોગ સબંવંધતિ નોંધનરી્ય મદુ્ો છે. આનાથરી 
વધ ુકહવે ુ ંશક્ય નથરી. દીક્ા ગરુુ બદ જીવ હો્ય શકે એવુ ંજણાવતિા ંકોઈ અવતિરણો નથરી. 
આ કોઈ આચિ્યયા નથરી, નરહતિર શ્રીલ પ્રભપુાદ ગરુુ તિ્વમા ંએક વવરોધાભાસનો પ્રચાર 
કરતિા જણા્ય. એવા ંઅવતિરણો છે જે એવરી છાપ આપતિા ંજણા્ય કે આ અવતિરણો એક 
બદ ગરુુના સમથયાનમા ંછે, પરંત ુઆવા ંઅવતિરણો મખુ્ય્વે બે વવભાગોમા ંપડે છેઃ

૧) વશક્ા ગરુુનરી લા્યકાતિ સબંવંધતિ અવતિરણોઃ આ અવતિરણોમા ંભાર આપવામા ંઆવ ે
છે કે એક ગરુુ તિરીકે વતિયાવુ ંકેટલુ ંસરળ છે, કેવરી રીતેિ એક બાળક પણ કરી શકે, અને આ 
સામાન્યતિઃ ભગવાન શ્રીચવૈતિન્યના આમાર આજ્ઞા Åલોક સાથ ેસબંવંધતિ છે.

૨) ગરુુપદ પ્રાપતિ કરવાનરી પ્રરરિ્યાનુ ંવણયાન કરતિા ંઅવતિરણોઃ આ અવતિરણોમા ંસામાન્યતિઃ 
“બનવુ”ં શબદ છે. આ એ કારણસર કે પ્રસતતુિ પ્રરરિ્યાન ે“ચસુતિપણે અનસુરી” કોઈ પણ 
પ્રગવતિ સાધરી શકે અને ગરુુપદ માટે પોતિ ેલા્યક ્ઠરી શકે. આ રીતિે કોઈ ગરુુ “બનરી” શકે. 
આ અવતિરણોમા ંએવુ ંનથરી જણાવયુ ંકે પરરણામરી ગરુુનરી લા્યકાતિ મહા-ભાગવતિ કરતિા ં
સહજે ઓછી હો્ય. આ અવતિરણો સામાન્યતિઃ પ્રરરિ્યાનુ ંજ વણયાન કરે છે. 

અમે આને સલંક્પતિ રાખયુ ંછે કારણ કે આ એવો વવષ્ય છે જેના પર એક બરીજો લેખ લખરી 
શકા્ય; વધ ુઅગ્્યનરી વાતિ તિો આ એવો વવષ્ય છે કે જેનો પ્રસતતુિ મદુ્ા સાથ ેકોઈ સરીધો 
સબંધં નથરી—કહીએ તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે ખરેખર શુ ંઆદેશ આપ્યો હતિો. ફ્તિ એ કારણસર 
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કે દીક્ા ગરુુ એક મહા-ભાગવતિ હોવા જોઈએ એનો અથયા એવો નથરી કે આપણન ેઋત્વક 
પ્રણાલરી જ હોવરી જોઈએ, અથવા તિો શ્રીલ પ્રભપુાદે આવરી પ્રણાલરી સથાપરી. આથરી વવરુદ, 
જો દીક્ા ગરુુનરી લા્યકાતિ નયનૂતિમ હોતિ તિોપણ તિેનો અથયા એ નથરી કે શ્રીલ પ્રભપુાદે 
ઋત્વક પ્રણાલરીનો આદેશ ન આપ્યો. આપણે કેવળ શ્રીલ પ્રભપુાદે શુ ંકયુું તિ ેજ પરીક્ણ 
કરવુ ંઅને તિેનુ ંજ અનસુરણ કરવુ;ં નરહ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે શુ ંકરવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં આ લેખ 
શ્રીલ પ્રભપુાદના ખરા અંવતિમ આદેશો સાથ ેસવવસતતૃિ સબંવંધતિ છે.

૩૦. “દરેક વસતનુા સચંાલન મા્ેટ શ્ીલ પ્ભપુાદે જી.બી.સી.ને સવયોપહર્તા આપી અને 
્ેતઓએ દીક્ારંિનુ ંસચંાલન આ પ્માણે કરવાનુ ંપસદં ક્ુું છે.”

·	 સવ્ય ંઅમલમા ંમકેૂલરી કોઈ પણ વ્યવસથાપન પ્રણાલરીને બદલવાનરી સત્ા શ્રીલ 
પ્રભપુાદે જી.બરી.સરી.ન ેક્યારે્ય આપરી નથરી:

“ઠરાવઃ શ્ી શ્ીમદ્  એ.સી. િસક્તવેદા્ંત સવામી પ્ભપુાદ જેઓ આં્તરરાષટ્ીય 
કષૃણિાવનામ્ૃત સઘંના સસંથાપક-આચાય્થ અને પરમ સત્તા છે ્ેતમણે આ સઘંના 
સચંાલનની જવાબદારીના તનિાવમા ં ્ેતમનુ ં પ્ત્તતનતિ્વ કરવા જી.બી.સી.ની 
(વહીવ્ટી મરંળ આયોગ) સથાપના કરી છે. જી.બી.સી. ્ેતમના હદવય આદેશોને ્ેતના 
પ્ાણ અને આ્મા ્તરીકે સવીકારે છે, ્ેતમજ એવુ ંજાણે છે કે ્ેત સવ્થ પ્કારે ્ેતમની 
કપૃા પર સપંણૂ્થ તનિ્થર છે. શ્ી શ્ીમદ્  વિારા અપાર કપૃાથી અપાયેલા આદેશોના 
અમલ ્ેતમજ ્ેતમની તશક્ાઓનો સમગ્ર તવશ્વમા ં્ેતના શદુ સવરૂપે પ્ચાર અને સચંય 
કરવા તસવાય જી.બી.સી.નુ ંબીજુ ંકોઈ કાય્થ કે હતે ુનથી.” 
(જી.બરી.સરી.નરી વ્યાખ્યા, ્ઠરાવ ૧, જી.બરી.સરી. નોંધ ૧૯૭૫)

“વયવસથાપન પ્ણાલી જેમ હાલ છે ્ેતમ જ ચાલશે અને ્ેતમા ં કોઈ ફેરફારની 
જરૂર નથી.” 
(શ્રીલ પ્રભપુાદનુ ંવવસ્યતિનામુ,ં ૪ જૂન, ૧૯૭૭)

·	 ઋત્વક પ્રણાલરી ઇસકકૉનમા ંદીક્ારંભના સચંાલન માટે તિેમન ેપસદં કરેલરી એક 
પદવતિ છે. જી.બરી.સરીનુ ંકા્યયા આ પ્રણાલરી વ્યવકસથતિ રીતેિ ચાલે તિેનરી ખાતિરી કરવાનુ ં
છે, નરહ કે તિેન ેરદ કરી તિેમનરી પોતિાનરી પ્રણાલરી શરૂ કરી રિમશઃ તિેમનરી પોતિાનરી 
રફલસફૂી ઉપજાવવાનુ:ં

“િારાિોરણો મેં ્તમને આપી દીિા ંછે, હવે ્ેતને પ્માભણ્ત પદત્ત પ્માણે હંમેશા ં
તનિાવવાની કોતશશ કરો. કશુ ંનવુ-ંજૂનુ ંકે ઉપજાવવાની કોતશશ કરવી નહહ જેનાથી 
બધુ ંનાશ થાય.” 
(બલલ મદયાન અને પષુટ કૃષણને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૮/૯/૧૯૭૨)

“હવે મેં આપણા કષૃણિાવનામ્ૃત સઘંના ંિારાિોરણના ંતનિાવ મા્ેટ જી.બી.સી.ને 
કાય્થર્ત કરી છે, આથી જી.બી.સી.ને પરૂા તનરીક્ણમા ંરાખો. મેં ્તમને મારા ંપસુ્તકોમા ં
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પરંુૂ માગ્થદશ્થન આપી દીધુ ંછે.” 
(સત ્સવરૂપને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૩/૯/૧૯૭૦)

“મેં મળૂ ૧૨ જી.બી.સી. સભયોની તનમણકૂ કરી છે, અને મેં ્ેતમને વહીવ્ટ અને 
વયવસથાપન મા્ેટ ૧૨ કે્ત્રો આપી દીિા ંછે, પરંત ુકેવળ સાઠગાઠંથી ્તમે બધુ ં
બદલી નાખ્ુ,ં ્તો આ શુ ંછે, મને ખબર પર્તી નથી.” 
(રૂપાનગુાને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૪/૪/૧૯૭૨)

“હું અહીં ન રહીશ ્યારે શુ ંથશે? શુ ંજી.બી.સી. બધુ ંબગારી મકૂશે?” 
(હસંદૂત્ને શ્રીલ પ્રભપુાદનો પત્, ૧૧/૪/૧૯૭૨)

જી.બરી.સરી. મડંળે શ્રીલ પ્રભપુાદ રલચતિ ધારાધોરણોમા ંપરેૂપરંુૂ રહી વતિયાવુ ંજોઈએ. એ જોતિા ં
દુઃખ થા્ય છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્રવતિવનવધ મડંળે છૂટછાટ કરી, કેમ કે એ તિેમનરી ઇચછા 
હતિરી કે તિેમના માગયાદશયાન હ્ેઠળ દરેક જણ સાથ-સહકાર આપે.   

ચાલો આપણે સૌ શ્ીલ પ્ભપુાદના અંત્તમ આદેશની 
હદશામા ંસાથ-સહકાર આપીએ.
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તનષકર્થ

અમને આશા છે કે તિમને હવ ેઇસકકૉનમા ંભાવવ દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદના અગ્્યના 
અંવતિમ આદેશ પ્ર્્ેય ઊંડી કદર થઈ હો્ય. જો અમારા કોઈ પણ પ્રસતતુિ ભાગથરી કોઈનરી પણ 
લાગણરી દુભાઈ હો્ય તિો અમે માફી માગંરીએ છીએ; કોઈનરી લાગણરી દુભા્ય એવો અમારો 
ઇરાદો ન હતિો, આથરી કૃપા કરી અમારી અપણૂયાતિાઓને માફ કરશો.

આ સાથ ેભાર મકૂતિા ંઅમે આ લેખ શરૂ ક્યયો હતિો કે અમે એટલા તિો ચોક્કસ છીએ કે 
જો કોઈ ભલૂ થઈ હો્ય તિો તિ ેજાણરીજોઈને કરાઈ નથરી, અને આથરી કોઈના પર બાખડવુ ં
અથવા આરોપ લગાડી લબનજરૂરી ઊજાયા વ્ય્ય કરવાનરી જરૂર જણાવરી ન જોઈએ. એ સ્્ય 
છે કે જ્યારે આચા્યયા પ્રસથાન કરે છે ્્યારે આપોઆપ કંઈક ગ ૂચંવાડો ઊભો થા્ય છે. જો એ 
ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવ ેકે આ આંદોલન બરીજા નયનૂતિમ ૯૫૦૦ વષયો સધુરી ચાલવા વનવમપિતિ 
થ્યેલુ ંછે, ્્યારે ઓગણરીસ વષયાનો ગ ૂચંવાડો ખરેખર ખબૂ નજીવો છે. હવ ેસમ્ય શુ ંખોટંુ 
બનયુ ંહત ુ ંતિ ેભલૂરી, આપણરી ભલૂોમાથંરી શરીખરી, ભતૂિકાળને પાછળ મકૂી ઇસકકૉનને વધ ુસારંુ 
બનાવવા સૌ સાથ ેમળી કામ કરવાનો છે.

ઋત્વક પ્રણાલરીન ેસહજપણે, કદાચ તિબક્કાવાર, અમલમા ંમકૂવાનરી જરૂર જણા્ય એમ લાગે 
છે. કદાચ ટૂંક સમ્ય પરૂત ુ,ં પવૂયાવનધાયારરતિ સમ્યગાળા માટે, ખોટંુ તિણાવ તિથા ખલેલ ટાળવા 
હતે ુઆ પ્રણાલરી એમ.એ.એસ.એસ.નરી સાથ ેપણ ચલાવરી શકા્ય. આવા મદુ્ાઓ કાળજીપવૂયાક 
ચચાયા અને વવચારણા માગંરી લ ેતિેમ છે. જ્યા ંસધુરી આપણુ ંધ્યે્ય શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ 
આદેશન ેપનુઃસથાવપતિ કરવાનુ ં છે ્્યારે તિેમા ંદરેકનરી લાગણરીઓને સહજપણે ધ્યાનમા ં
લેવાનરી શક્યતિા રહલેરી છે. ભ્તિોને વ્યવકસથતિ થવા સમ્ય આપરી આપણે તિેઓ સાથ ે
કાળજી અને વવચારપવૂયાક વ્યવહાર કરીએ. જો એક સવવસતતૃિ કા્યયારિમ ્યોજવામા ંઆવ ે
જેમા ંગરુુ અને દીક્ારંભ વવષ્યક શ્રીલ પ્રભપુાદનરી વશક્ાઓ અને આદેશોન ેપદવતિસર 
પ્રસતતુિ કરવામા ંઆવ ેતિો અમને પરૂો વવશ્વાસ છે કે નજીવા વ્યવધાન અને મનદુઃખ સાથ ે
ઝડપથરી બધુ ંસધુરી શકે છે.

જેવા આ સાથ ેસમંતિ થાવ કે ઋત્વક પ્રણાલરી જ આગલો માગયા છે ્્યારે આ મદુ્ાના બનં્ન ે
પકે્ જે દુશમનાવટ ઊભરી થઈ છે તિેન ેદૂર કરી શકા્ય તિેવા શરીતિ-કાળનરી જરૂર રહ ેછે. એવા 
આશ્્યો ્યોજી શકા્ય જ્યા ંબનં્ન ેપક્ો એકમેક સાથ ેમળે અને વમત્ો બનાવરી શકે. દુભાયાગ્યવશ, 
હાલ ઘણરી અપરરપ્વતિા છે; કેટલાક ઋત્વક પ્રચારકોને પણ એટલરી જ અપરરપ્વતિા છે 
જેટલરી બરીજા કોઈને હો્ય. સાચે જ, અમારા વવશે અમે નથરી માનતિા કે શ્રીલ પ્રભપુાદના 
પ્રસથાન સમ્ેય જો અમે વરરષ્ઠ વશષ્યો હોતિ તિો અમે જરૂર કંઈક અલગ કયુું હોતિ અથવા વધ ુ
સારી રીતિે વતિયાન કયુું હોતિ. કદાચ તિો અમારાથરી પરરકસથવતિ આથરી્ય વધ ુખરાબ બનરી હોતિ.

અમારા અનભુવમા ંઇસકકૉનમા ંઘણા ભ્તિોને, સૌથરી વરરષ્ઠ ભ્તિોને પણ, કદી ઋત્વક 
મદુ્ા પર બારીકાઈથરી વવસતતૃિમા ંપરીક્ણ કરવાનરી તિક સાચે જ મળી ન હતિરી. દુભાયાગ્ેય, 
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વ્યક્તિગતિ આરિમણ અને નજીવરી રફલસફૂીથરી ભરેલુ ંથોડુકં ઋત્વક લખાણ કોઈને પણ 
ચપૂ કરવા પ્યાયાપતિ છે. અમને લાગે છે ્્યા ંસધુરી ઉત્મ ઉપા્ય એ છે કે જી.બરી.સરી. પોતિ ેજ 
આ મદુ્ાને ઉકેલે. તિેમનરી સમક્ સાચરી મારહતિરી સાથ ેઅમને વવશ્વાસ છે કે સમ્ય સાથ ેબધુ ં
સધુરી જશ.ે અસતંષુટ અને કડવાશ અનભુવતિા ભ્તિોના સમહૂ દ્ારા પરરવતિયાન લાવવા 
સતિતિ દબાણમા ંરહવેા કરતિા ંઆ વધ ુઆવકા્યયા લાગે છે, આવા ભ્તિોના સમહૂમા ંકેટલાકને 
તિો કદાચ શ્રીલ પ્રભપુાદના અંવતિમ આદેશ સાથ ેસસુગંતિ ન હો્ય તિેવા ંધ્યે્ય પણ હો્ય.

જરૂર, અમે પણ બદ જીવનરી ચાર ખામરીઓ હ્ેઠળ જ આવરીએ છીએ, અને આથરી કોઈ ટીકા 
કે રટપપણરીને હારદદિક આવકારીએ છીએ. આ પસુતિક લખવામા ંઅમારી મખુ્ય આશા છે કે, 
આમાથંરી જે ચચાયા પ્રેરરતિ થા્ય તિ ેકદાચ શ્રી શ્રીમદ્ ના પ્રસથાન બાદ ઇસકકૉનમા ંથ્યેલા આ 
લાબંા અને ગ ૂચંવણભ્યાયા વવવાદના ઉકેલ તિરફ દોરી જા્ય. કૃપા કરી અમારી ભલૂચકૂ માફ 
કરશો. શ્રીલ પ્રભપુાદનરી જ્ય.

કેવળ શ્ીલ પ્ભપુાદ જ આપણને એકજૂથ કરી શકે.
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ઋત્વક એ્ટલે શુ?ં

ઋત્વકનરી વ્યાખ્યા ઘણરી વાર આવરી બ ેખોટી રીતેિ આપવામા ંઆવ ેછેઃ

૧) મલૂ્યહીન પજૂારીઓ, કેવળ કા્યયાકારીઓ, જેઓ ્યાવંત્ક ઢબે કેવળ આધ્યાત્મક 
નામ આપે છે. 

૨) વશખાઉ દીક્ા ગરુુઓ જેઓ પણૂયા લા્યક ન બને ્્યા ંસધુરી જ ઋત્વકો તિરીકે વતિવે 
છે, અને પણૂયા લા્યક બનતિા ંજ તિેઓ પોતિાના વતિરી દીક્ારંભ કરે છે.

આપણે હવ ેઆ વ્યાખ્યાઓન ે શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા અપા્યેલરી ઋત્વકનરી ભવૂમકા સાથ ે
સરખાવરીશુ.ં

પ્રથમ વ્યાખ્યા (૧) જોઈએ. ઋત્વક તિરીકેનુ ંપદ ઘણુ ંજવાબદારીભયુું છે. આ સમજી શકા્ય 
છે કેમ કે શ્રીલ પ્રભપુાદે વવશેષરૂપે એવા ૧૧ ભ્તિો પસદં ક્યાયા હતિા જેમનો તિેમનરી સસંથામા ં
મોટી જવાબદારી લેવાનો સરસ રેકોડયા હતિો. આ નામ તિેમણે એમ જ નથરી આપ્યા.ં આમ 
ભલે મોટે ભાગે તિેમનુ ંકા્યયા એક વન્્યરિમ હત ુ,ં પરંત ુતિેઓ દીક્ારંભ માટે જરૂરી ચસુતિ 
પ્રમાણોમા ંથ્ેયલા ં વવચલનોને પ્રથમ પારખવા માટે પણ હતિા. જેમ કે પોલરીસનુ ં કા્યયા 
સામાન્યપણે રોજબરોજનુ ંહો્ય છે કારણ કે મોટે ભાગે લોકો વન્યમબદ હો્ય છે, છતિા ંતિેઓ 
પ્રથમ વ્યક્તિ હો્ય છે જેમન ેકોઈ ગનુો આચરવામા ંઆવ્યો હો્ય તિેનરી જાણ હો્ય. શ્રીલ 
પ્રભપુાદ ઘણરી વાર લચંતિા દાખવતિા ંકે દીક્ારંભ માત્ ્્યારે જ થવુ ંજોઈએ જ્યારે કોઈ 
વવદ્યાથતીએ નયનૂતિમ છ માસ સધુરી સાલબતિ કયુું હો્ય કે તિેઓ દરરોજ ૧૬ માળા કરી શકે 
છે, ચાર નરીવતિ-વન્યમોનુ ંપાલન કરે છે, તિેમના ંપસુતિકો વાચં ેછે, વગેરે. જો મરંદર પ્રમખુ 
ઋત્વકને એવા વવદ્યાથતીઓનરી ભલામણ કરવાનુ ંશરૂ કરે જેઓ આ આવશ્યકતિાઓનુ ંપાલન 
કરવામા ંવનષફળ ગ્યા હો્ય તિો ઋત્વકને દીક્ારંભ રોકવાનરી સત્ા છે. આમ ઋત્વક શ્રીલ 
પ્રભપુાદે આ ગ્રહ છોડ્ો ્્યારે ઇસકકૉનમા ંજે ધારાધોરણો હતિા ંતિ ેધારાધોરણો જળવાઈ રહ ે
તિ ેજોવાનરી ખાતિરી કરે છે.

ચોક્કસ ઋત્વક પોતિ ેચસુતિપણે પાલન કરતિા હો્ય, અને તિ ેદ્ારા તિેઓ એક લા્યક વશક્ા 
ગરુુ હો્ય. દીક્ારંભ ગ્રહણ કરેલા વ્યક્તિઓ સાથ ેઋત્વકનો વશક્ા સબંધં છે કે નથરી તિ ેએક 
અલગ મદુ્ો છે. તિેમન ેવશક્ા સબંધં હો્ય શકે અથવા ન પણ હો્ય શકે. જે ભ્તિ ઋત્વક 
પદ ધારણ કરે છે તિેમના માટે તિેમનો ઋત્વક હોદ્ો તિેમના વશક્ા ગરુુ તિરીકેના હોદ્ા કરતિા ં
અલગ અને લભન્ન છે, પછી ભલે કેટલરીક વાર બનં્ન ેહોદ્ાઓ વમશ્ થતિા હો્ય. શ્રીલ પ્રભપુાદ 
હાજર હતિા ્ ્યારે નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ ભ્તિોને તિેમના ક્ષેત્મા ંકા્યયારતિ ઋત્વકને મળવાનરી 
આવશ્યકતિા પણ ન હતિરી. દીક્ારંભ વવવધ ઘણરી વાર મરંદર પ્રમખુ દ્ારા કરવામા ંઆવતિરી, 
દીક્ારંભ ગ્રહણ ભ્તિનુ ંનામ તિેમના વનયુ્ તિ ઋત્વક તિરફથરી ટપાલમા ંઆવતુ.ં તિ ેજ સમ્ય ે
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનુ ંકોઈ કારણ નથરી કે શા માટે ઋત્વકે નવા દીક્ારંભ ગ્રહણ 
ભ્તિોને ન મળવુ ંજોઈએ, અને વવવધ પણ ન કરવરી જોઈએ, જો આવરી વ્યવસથા સથાવનક 
મરંદર સતિરે જ થઈ જતિરી હો્ય.
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આપણે હવ ેવ્યાખ્યા (૨) નુ ંપરીક્ણ કરીશુ.ં જેમ અમે ઘણરી વખતિ જણાવયુ ં છે, વશષ્ય 
સવરીકારવા માટે તિેઓ એક પણૂયા રીતેિ અવધકૃતિ મહા-ભાગવતિ હોવા જરૂરી છે. શ્રીલ પ્રભપુાદના 
પ્રસથાન પહલેા ંએમણે એક પ્રણાલરી સથાપરી જે મજુબ ઇસકકૉનમા ંતિેમના વસવા્ય કોઈ પણ 
દીક્ારંભ આપરી ન શકે. આમ, ઇસકકૉનના સમ્યકાળ દરમ્યાન શ્રીલ પ્રભપુાદ વસવા્ય કોઈને 
પણ તિેઓના પોતિાના વતિરી દીક્ારંભ આપવાનરી અવધકૃવતિ નથરી. આમ જો ઋત્વક, અથવા 
તિ ેબાબતિ ેબરીજુ ંકોઈ પણ, મહા-ભાગવતિનુ ંસતિર પ્રાપતિ કરે તિો તિેઓને પણ ઇસકકૉનમા ંરહવેા 
ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંજ અનસુરણ કરવુ ંપડે. આપણને ૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રોજ એક આદેશ 
આપવામા ંઆવ્યો, અને તિેમા ંઋત્વકો દીક્ા ગરુુઓમા ંપરરવતિયાન પામે એવુ ંકશુ ંજ નથરી.

ઋત્વકોનુ ંકાય્થ શુ ંછે ્તથા ્ેતમની તન્સુક્ત કેવી રી્ેત થાયઃ

(અ) ઋત્વક વશષ્ય સવરીકારે છે; દીક્ારંભ ગ્રહણ નવા ભ્તિોને આધ્યાત્મક નામ આપે 
છે; માળા પર જાપ કરી આપે, તિથા દ્દ્તિરી્ય દીક્ારંભમા ંગા્યત્રી મતં્ આપે છે – આ 
બધુ ંતિેઓ શ્રીલ પ્રભપુાદ વતિરી કરે છે (કૃપા કરી જુઓ પષૃ્ઠ ૧૦૯ પર ૯ જુલાઈ પત્). 
ઇસકકૉનમા ંદીક્ારંભ પદવતિઓ અને ધારાધોરણો પર નજર રાખતિા જવાબદાર ભ્તિો 
હો્ય તિ ેમાટે શ્રીલ પ્રભપુાદે પસદં કરેલરી આ પદવતિ હતિરી. ઋત્વક મરંદર પ્રમખુો દ્ારા 
કરવામા ંઆવેલરી તિમામ ભલામણોનુ ંવનરીક્ણ કરે છે, અને ખાતિરી કરે છે કે ભાવવ 
વશષ્યો સાધના-ભક્તિના આવશ્યક ધારાધોરણોને અનસુરે છે. 

(બ) ઋત્વક એક પજૂારી છે અને આથરી તિેઓ એક લા્યક બ્ાહ્મણ હોવા જરૂરી છે. 
ઋત્વકોનરી વનયકુ્તિ વેળા, શ્રીલ પ્રભપુાદે પહલેા “વરરષ્ઠ સનં્યાસરીઓ” પસદં ક્યાયા, જોકે 
તિેમણે સનં્યાસરી ન હો્ય તિેવા વ્યક્તિઓ પણ પસદં ક્યાયા (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટમા ં
૭ જુલાઈ વાતિાયાલાપ, પષૃ્ઠ ૧૨૮). સમગ્ર વવશ્વમા ંદીક્ારંભ પ્રરરિ્યા સરસરીતિ ેચાલ ે
તિેનરી ખાતિરી માટે વનયુ્ તિ ઋત્વકો વરરષ્ઠ અને જવાબદાર વ્યક્તિઓ હતિા.

(ક) ભાવવ ઋત્વકોનરી વનયકુ્તિ જી.બરી.સરી. કરી શકે છે. ઋત્વકોનરી વનમણકૂ, તિેમન ે્ઠપકો 
આપવાનરી કે બરખાસતિ કરવાનરી રીતિ હાલ ઇસકકૉનમા ંજી.બરી.સરી. જે રીતિે દીક્ા ગરુુઓનુ ં
સચંાલન કરે છે લગભગ તિેના જેવરી જ હો્ય. આ ચો્્સ શ્રીલ પ્રભપુાદ દ્ારા જી.બરી.
સરી.ન ેઆપવામા ંઆવેલરી સત્ામા ંજ આવ ેછે, કેમ કે જી.બરી.સરી. પાસે સનં્યાસરીઓ, 
ટ્સટીઓ, ક્ેવત્્ય સલચવો વગેરે વરરષ્ઠ વ્યક્તિઓનરી પસદંગરી અને પરીક્ણ કરવાનરી 
સત્ા હતિરી, તિમાલ કૃષણ ગોસવામરીએ પણ ૧૯૮૦મા ં“તિોપગંા કૅન્યન” સભામા ંસવરીકાયુું 
કે જી.બરી.સરી. દ્ારા બરીજા ઋત્વકો ઉમેરી શકા્ય (કૃપા કરી જુઓ પરરવશષટ પષૃ્ઠ ૧૩૩).

આમ સારાશંમા,ં ઋત્વક પ્રણાલરીનુ ંસચંાલન એ જ રીતેિ થા્ય જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદ આ ગ્રહ 
પર ઉપકસથતિ હતિા ્્યારે થત ુ.ં જુદા જુદા પક્ો વચચે ભાવ, વલણ, સબંધં વગેરે પણ તિેમ 
જ ચાલ ુરહ ેજેમ ૧૯૭૭મા ંચાર માસના ટૂંકા સમ્યગાળા દરમ્યાન હતિા. જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદે 
તિેમનરી વવસ્યતિનરી કલમ (૨) મા ંભારપવૂયાક જણાવયુ:ં  

“વયવસથાપન પ્ણાલી જેમ હાલ છે ્ેતમ જ ચાલશે અને ્ેતમા ંકોઈ ફેરફારની 
જરૂર નથી.” 



બીજા સબંધંિત વાિંાઓ ૯૩

દીક્ા

“દીક્ા એક પ્હરિયા છે જે વિારા દરેક ્ેતમના ંઆધયાત્મક જ્ાનને જાગ્ૃત કરી શકે છે અને 
પાપકમ્થથી થયેલી ્તમામ પ્ત્તહરિયાઓનો ક્ય કરી શકે છે. પ્ાગ્ટ શાસ્તોના ંઅભયાસમા ં
તનપણુ વયસક્ત આ પ્હરિયાને દીક્ા ્તરીકે જાણે છે.” 
(શ્રીચવૈતિન્ય-ચરરતિામતૃિ, મધ્ય, ૧૫.૧૦૮)

 
                                     

 
 

                હદવય-જ્ાન                                     ક્પયત્ત

                             
                                        

              સકંલપ-------------------------- ‘સાચુ’ં દીક્ારંિ

                                         િલામણ-------------------------મહંદર પ્મખુ

                            તવતિવત ્ પ્ત્તજ્ા---------------દીક્ા ગરુુ પ્્યે

                            અસગન-યજ્----------------------મહંદર પ્મખુ

                            નામકરણ-----------------------ઋત્વક

                           હદવય-જ્ાન----------------------દીક્ા ગરુુ

                            મસુક્ત---------------------------દીક્ા ગરુુ

ક્ા

ક્પયત્ત – ‘ક્ય’ 
(શ્રીમદ્  ભાગવતિમ ્, ૪.૨૪.૬૧)
આ શબદ Åલોકમા ંઆપેલા શબદશઃ 
ભાષાતંિર પ્રમાણે છે.
આ દીક્ાનરી ઉપરો્તિ વ્યાખ્યામા ં
પાપકમયાના ક્્ય સાથ ેસબંવંધતિ છે.

ઘણા તશક્ા ગરુુઓની 
સાથે વ્ત્થમ-પ્દશ્થક, 
મહંદર પ્મખુ અને 

દીક્ા ગરુુ 

“બે શબદો છે, હદવય-જ્ાન. હદવય-જ્ાન એ્ટલે હદવય, 
આધયાત્મક જ્ાન. આમ હદવય છે દી, ્તથા જ્ાનમ, 
ક્પય્તી, સમજૂ્તી, આ છે ક્, દી-ક્ા. આને કહવેાય 
દીક્ા, દીક્ા, એક સમનવય. આમ દીક્ાનો અથ્થ થાય 
હદવય પ્વતૃત્તનો પ્ારંિ. ્ેતને કહવેાય દીક્ારંિ.”
(શ્રીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨૨/૨/૧૯૭૩)

દી



અંતિમ આદેશ૯૪

૯ જુલાઈ પત્મા ંકેવળ ઋત્વકનો જ 
ઉલલેખ છે

૨૮ મ ેટેપ મજુબ ફેરફાર જરૂરી

 ફેરફાર (બ)
દીક્ા ગરુુઓમા ંતિા્કાલલક 
પરરવતિયાન

ફેરફાર (અ)
પ્રસથાન સાથ ેફરજનો અંતિ                             

ટેપ સૌપ્રથમ તિો ફેરફાર 
(અ) ને વવરોધાભાસરી છે

જો આદેશ હો્ય તિો કેવળ 
દીક્ાનો જ ઉલલેખ છે

ફ્તિ ગરુુનરી ઉપકસથવતિમા ં
જ ઋત્વક કા્યયારતિ રહી શકે 

એવરી મ્યાયાદા નથરી   

ઉપરાતંિ, ઋત્વકે ગરુુ ન 
બનવુ ંતિે સાથે સબંવંધતિ છે

ગરુુ ન બનવુ ંઅને આથરી 
જ્યા ંસધુરી ગરુુ બનવાનો 
આદેશ ન મળે ્્યા ંસધુરી 
ઋત્વક દરજજો ્યથાવત ્ 

રહ ેછે

આમ કોઈ પરુાવો નથરી, 
બલકે પરુાવા જ તિેના 

વવરોધમા ંછે

ટેપમા ંઆદેશ અપા્યો 
નથરી

આમ દાવો ક્યયો કે 
ઋત્વક આદેશ જ આદેશ 

છે

આમાર આજ્ઞા નો સદંભયા લવેા્યો આમ ઋત્વક 
આદેશ = દીક્ા આદેશ એમ દાવો કરા્યો 

પરંત ુઆમાર આજ્ઞા કેવળ ગરુુને 
અનસુરવા તિથા પ્રચાર કરવાનો જ આદેશ 

છે, જે ઋત્વક કરે જ છે

પરુાવાનો અભાવ

ફેરફાર માટે બરીજા પરુાવા

પરંત ુઆ એ જ આદેશ છે જેમા ંપ્રથમ તિબકે્ક 
ફેરફાર કરવાનરી જરૂરર્યાતિ ઊભરી થઈ! આમ 
ગોળ-ગોળ દલરીલ



૯૫

શુ ંગરુુ શારીરરક રીતે ઉપસ્થિત હોવા જરૂરી છે?

“શારીરરક હાજરી જરૂરી નથી; આધ્ાત્મિક ગરુુ પાસેથી પ્ાપ્ત રિવ્ ધ્વનનની હાજરી જ 
જી્વનનુ ંમિાર્ગિશ્ગન હોવુ ંજોઈએ. આ જ આપણા જી્વનને સફળ બના્વ.ે જો ્તમિન ેમિારી 
રેરહાજરીમિા ં્તીવ્ર ન્વ્ોર લાર્તો હો્ ્તો ્તમિ ેમિારા ંબેઠક સથાનોએ મિારા ંચિત્ો મકૂી 
શકો છો અને આ જ ્તમિારા મિાટે પ્ેરણાનો સ્તો્ત રહશેે.” 
(બ્રહ્ાનદં અને બીજા શશષ્ોને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૯/૧/૧૯૬૭)

“પરંત ુહમંિેશા ં્ાિ રાખજો કે હુ ંહમંિેશા ં્તમિારી સાથ ેજ છ.ં જેમિ ્તમિ ેહમંિેશા ંમિારો ન્વિાર 
કરો છો હુ ંપણ હમંિેશા ં્તમિારા ન્વશે ન્વિારંુ છ.ં ભલે શારીરરક રી્ેત આપણે એક સાથ ેનથી, 
પણ આધ્ાત્મિક રી્તે આપણે ન્વખટૂા નથી. આમિ આપણે મિાત્ આ આધ્ાત્મિક જોડાણ 
સાથ ેજ નનસબ્ત રાખ્વો.” (ગૌરસુદંરને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૩/૧૧/૧૯૬૯)

“આમિ આપણે ્વાણી સાથ ેસરં કર્વો, શારીરરક ઉપસસથન્ત સાથ ેનરહ. આ જ સાિો સરં છે.” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૧૮/૦૮/૧૯૬૮)

“ઉપસસથન્તની કલપના બ ેરી્તે થા્ છે – શારીરરક કલપના અને ્વાણી કલપના. શારીરરક 
કલપના નાશ્વ્ંત છે જ્ારે ્વાણી કલપના સના્તન છે. […] જ્ારે આપણન ે કૃષણ કે 
આધ્ાત્મિક ગરુુનો ન્વરહ લારે ્ ્ારે આપણે ફક્ત ્તેમિના શાબ્િક આિેશોન ે્ ાિ કર્વાનો 
પ્્્ન કર્વો, અને ્્ાર પછી આપણને આ ન્વરહ નરહ લારે. કૃષણ અને આધ્ાત્મિક ગરુુ 
સાથ ેઆ્વો સરં ્વાણી થકી હો્વો જોઈએ, શારીરરક હાજરી થકી નરહ. આ જ સાિો સરં છે.” 
(કષૃ્ણભાવનામતૃમા ંપ્રગશત, પ્રકર્ણ ૪)

“ભલ ેભૌન્તક દ્રબષટએ શ્ી શ્ીમિદ્  શ્ીલ ભસક્તનસદા્ંત સરસ્વ્તી ઠાકુર પ્ભપુાિ ૧૯૩૬ રડસમેબરની 
અંન્તમિ ્તારીખના રોજ આ ભૌન્તક જર્તમિાથંી જ્તા રહ્ા, પરંત ુ્તેમિની ્વાણી, ્તેમિના શ્િો 
દ્ારા ્તેઓ મિારી સાથ ેજ છે એમિ હજુ પણ હુ ંમિાનુ ંછ.ં સરં બ ેરી્તે થા્ છે- ્વાણી દ્ારા 
અને ્વપહુ દ્ારા. ્વાણી મિ્તલબ શ્િો અને ્વપહુ એટલે શારીરરક ઉપસસથન્ત. શારીરરક 
ઉપસસથન્ત કોઈક ્વાર પ્શસંની્ હો્ છે અને કેટલીક ્વાર નરહ, પરંત ુ્વાણી સના્તન રહ ે
છે. આથી આપણે ્વાણીનો જ લાભ લે્વો જોઈએ, શારીરરક હાજરીનો નરહ.”  
(શ્ીચૈતન્-ચરરતામતૃ, અંત્-લીલા, સમાપન શબદો)

“આમિ આપણે ્વાણીનો લાભ લે્વો જોઈએ, શારીરરક હાજરીનો નરહ.” 
(સચૂચ-દેવી દાસીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૪/૧૧/૧૯૭૫)

“જેમિ હુ ંમિારા ગરુુ મિહારાજ પાસેથી વ્સક્તર્ત મિાર્ગિશ્ગન મિેળવુ ંછ ં્તેમિ હુ ં્તમિારો વ્સક્તર્ત 
મિાર્ગિશ્ગક રહીશ, શારીરરક રી્ેત હાજર હોઉં કે ન હોઉં.” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતાતાલાપ, વ ૃદંાવન, ૧૪/૭/૧૯૭૭)

“કેટલીક ્વાર એ્વી રેરસમિજણ ઊભી થા્ છે કે સે્વા-ભસક્તમિા ંમિગન વ્સક્તઓ સાથ ેજો 
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કોઈને સરં થા્ ્તો ્ત ેઆનથથિક સમિસ્ા ઉકેલ્વા સક્ષમિ ન રહ.ે આ િલીલનો ઉત્તર આપ્વા, 
અહીં એવુ ં્વણ્ગન છે કે મસુક્ત પામિેલા વ્સક્તઓ સાથ ેિરેકે સરં કર્વો, પ્્્ક્ષ શારીરરક 
રી્તે નરહ, પરંત ુજી્વનની સમિસ્ાઓને રફલસફૂી ્તથા ્તક્ગ થકી સમિજીન.ે” 
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૩.૩૧.૪૮, ભાવાથિતા)

“હુ ંહમંિેશા ં્તમિારી સાથ ેજ છ,ં જો હુ ંશારીરરક રી્ેત ઉપસસથ્ત ન હોઉં ્તો કશી ચિં્તા કર્વી 
નરહ.” (જ્ાનદંને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૬/૯/૧૯૬૭)

પરમાનદંઃ  “શ્ીલ પ્ભપુાિ, કે્વળ ્તમિારી નશક્ષાઓ અને ્તમિારા આિેશો 
દ્ારા અમિને ્તમિારી હાજરીનો ્તીવ્ર અનભુ્વ થા્ છે. અમિે 
્તમિારા આિેશોનુ ંહમંિેશા ંચિં્તન કરીએ છીએ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “્તમિારો આભાર. આ જ સાિી ઉપસસથન્ત છે. શારીરરક ઉપસસથન્ત 
અર્્ની નથી.”

(ખડં વાતાતાલાપ, ૬/૧૦/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

“્તમિ ેલખો છો કે ્તમિને ફરી મિારો સરં હો્વાની ઇચછા છે, પરંત ુ્તમિે શા મિાટે ભલૂો છો કે 
્તમિ ેહમંિેશા ંમિારા સરંમિા ંજ છો? જ્ારે ્તમિ ેમિારા ભર્વ્ત-કા ્્ગમિા ંમિિિ કરો છો ્્ારે હુ ં
હમંિેશા ં્તમિારો ન્વિાર કરંુ છ ંઅને ્તમિ ેહમંિેશા ંમિારા ન્વશે ન્વિારો છો. આ જ સાિો સરં 
છે. જેમિ કે હુ ંહમંિેશા ંમિારા ગરુુ મિહારાજનો હર ક્ષણ ન્વિાર કરંુ છ,ં ભલે ્તેઓ શારીરરક 
રી્તે હાજર નથી, અને કેમિ કે હુ ંમિારી ઉત્તમિ ક્ષમિ્તા પ્મિાણે ્તેમિની સે્વા કર્વાનો પ્્ાસ 
કરંુ છ,ં મિન ેન્વશ્ાસ છે કે ્તેઓ મિન ે્તેમિના આધ્ાત્મિક આશી્વા્ગિથી મિિિ કરે છે. આમિ 
સરં કર્વાના બ ેપ્કારો છેઃ શારીરરક અને આિેશનુ ંપાલન. શારીરરક સરંનુ ંએટલુ ંમિહ્્વ 
નથી જેટલુ ંઆિેશનુ ંઆિરણ કરી સરં કર્વાનુ ંમિહ્્વ છે.” 
(ગોશવંદ દાસીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૭/૮/૧૯૬૯)

“જ્ા ંસધુી મિારા આશી્વા્ગિનો પ્શ્ન છે, ્ત ેમિાટે મિારી શારીરરક હાજરીની જરૂર રહ્ેતી નથી. 
જો ્તમિ ે્ ્ા ંહરે કૃષણનો જાપ કર્તા હો્વ ્તથા પસુ્તકો ્વાિંી, મિાત્ કૃષણ પ્સાિ લઈ, ્વરેરે 
મિારા આિેશોન ેઅનસુર્તા હો્વ ્તો પછી ્તમિને ભર્વાન શ્ીિૈ્તન્ જેમિના કા્્ગને હુ ંનમ્રભા્વ ે
આરળ ધપા્વ્વાનો પ્્ાસ કરંુ છ ં્તેમિના આશી્વા્ગિ ન મિળ્વાનો પ્શ્ન જ રહ્ેતો નથી.”
(બાલ કષૃ્ણને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૩૦/૬/૧૯૭૪)

“જેમિણે ભર્વાન અને આધ્ાત્મિક ગરુુમિા ંઅડરશ્દા ન્વકસા્વી છે ્તેઓ અલૌરકક શાસ્તોને 
સમિજી શકે છે. આમિ ્તમિારો ્વ્ત્ગમિાન પ્્ાસ િાલ ુરાખો અને ્તમિ ે્તમિારી આધ્ાત્મિક 
પ્રન્તમિા ંસફળ થશો. મિને ન્વશ્ાસ છે કે જો હુ ં્તમિારી સમિક્ષ પ્્્ક્ષ હાજર ન રહુ ં્તોપણ 
જો ્તમિ ેઉપરોક્ત નસદા્ંતોને અનસુરો ્તો ્તમિ ેકૃષણભા્વનામ્ૃતમિા ં્તમિામિ કા્યો કર્વામિા ં
સક્ષમિ રહશેો.” (સબુલને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૯/૯/૧૯૬૭)

“આમિ ભલે શારીરરક િેહ ન રહ ેછ્તા ં્વાણીને જ આધ્ાત્મિક ગરુુની હાજરી સમિજ્વી, 
્વાણી. આપણે આધ્ાત્મિક ગરુુ પાસેથી જે સાભંળ્ુ ંછે ્ત ેજ જી્વ્ંત છે.” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૩/૧/૧૯૬૯, લૉસ ઍનજેલીસ)
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રેવતી-નદંનઃ  “…આમિ કેટલીક ્વાર આધ્ાત્મિક ગરુુ ઘણા દૂર હો્ છે. ્તેઓ 
કિાિ લૉસ ઍનજેલીસમિા ંહો્. કોઈ હમેબર્ગ મિરંિરમિા ંઆ્વ ેછે. 
્ત ેન્વિારે કે ‘આધ્ાત્મિક ગરુુ કઈ રી્તે પ્સન્ન થઈ શકે?’”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “કે્વળ ્તેમિના આિેશન ેઅનસુરો. આધ્ાત્મિક ગરુુ ્તેમિની ્વાણી 
દ્ારા ્તમિારી સાથ ેજ છે. જેમિ કે મિારા આધ્ાત્મિક ગરુુ પ્્્ક્ષ 
હાજર નથી, પરંત ુહુ ં્તેમિની ્વાણી દ્ારા ્તેમિનો સરં કરંુ છ.ં” 

(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૮/૮/૧૯૭૧)

“જેમિ કે હુ ંકા્્ગર્ત છ,ં આથી મિારા ગરુુ મિહારાજ છે જ, ભસક્તનસદા્ંત સરસ્વ્તી. શારીરરક 
રી્તે ્તેઓ ભલે ન હો્, પરંત ુિરેક કા ્્ગમિા ં્તેઓ છે જ.” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ ખડં વાતાતાલાપ, ૨૭/૫/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)

“આમિ ્તેન ેપ્ાકૃ્ત કહ્ેવા્ છે, શારીરરક રી્ેત હાજર. ્તથા બીજી એક અ્વસથા છે ્તેન ે
અપ્ાકૃ્ત કહ્ેવા્ છે, શારીરરક રી્ેત રેરહાજર. પણ ્તેનો મિ્તલબ એ્વો નથી કે કૃષણ મ્ૃત છે 
અથ્વા ભર્વાન મ્ૃત છે. એનો અથ્ગ પ્ાકૃ્ત કે અપ્ાકૃ્ત, શારીરરક રી્તે હાજર કે રેરહાજર, 
એ્વો નથી, આનાથી કશો ફરક પડ્તો નથી.” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૧/૧૨/૧૯૭૩, લૉસ ઍનજેલીસ)

“આમિ, આપણે શારીરરક રી્તે ઘણા દૂર હોઈએ ્તોપણ આધ્ાત્મિક દ્રબષટએ ન્વખટૂા પડ્વાનો 
પ્શ્ન જ નથી.”  
(શ્ામા-દાસીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૩૦/૦૮/૧૯૬૮)

“હુ ંઆ કૃષણભા્વનામ્ૃત સિેંશના પ્િાર મિાટે ્તમિારા િેશમિા ંઆવ્ો, અને ્તમિ ેમિન ેમિારા 
કા્્ગમિા ંમિિિ કરી રહ્ા છો, ભલે હુ ંશારીરરક રી્ેત ્્ા ંહાજર નથી પણ આધ્ાત્મિક રી્તે 
હુ ંહમંિેશા ં્તમિારી સાથ ેજ છ.ં” 
(નદંરા્ણી, કષૃ્ણ દેવી, સબુલ અને ઉદ્ધવને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૩/૧૦/૧૯૬૭)

“ખરંુ જો્તા ંઆપણે ન્વખટૂા પડ્ા નથી. ્વાણી અથ્વા ્વપહુ –એમિ બ ેછે. ્વપહુ શારીરરક 
હાજરી છે અને ્વાણી એ શ્િકંપન દ્ારા હાજરી, પરંત ુએ બધુ ંસમિાન છે.” 
(હંસદૂત્તને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૨/૬/૧૯૭૦)

“આમિ આધ્ાત્મિક ગરુુની શારીરરક રેરહાજરીમિા ં ્વાણી-સે્વા ્વધ ુમિહ્્વની છે. મિારા 
આધ્ાત્મિક ગરુુ, સરસ્વ્તી રોસ્વામિી ઠાકુર, ભલે શારીરરક રી્ેત હાજર લાર્તા ન હો્, 
પણ હુ ં્તેમિના આિેશનુ ંઅનસુરણ કર્વાનો પ્્ાસ કરંુ છ ં્તેથી મિન ેકિી ્તેમિનો ન્વરહ 
લાર્તો નથી.” (કરા્ણધરને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૨/૮/૧૯૭૦)

“મિન ેપણ મિારા ગરુુ મિહારાજનો ન્વરહ લાર્તો નથી. જ્ારે હુ ં્તેમિની સે્વામિા ંમિગન રહુ ં
છ ં્્ારે ્તેમિના ંચિત્ો મિને પરૂ્તી શસક્ત આપે છે. આધ્ાત્મિક ગરુુની ્વાણી-સે્વા ્તેમિની 
શારીરરક સે્વા કર્તા ંપણ ્વધ ુમિહ્્વની હો્ છે.” 
(શ્ામસુદંરને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૯/૭/૧૯૭૦)
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“જ્ા ંસધુી ગરુુ સાથ ેવ્સક્તર્ત સરંનો સ્વાલ છે, હુ ંમિારા ગરુુ મિહારાજન ેમિાત્ િાર કે 
પાિં જ ્વખ્ત મિળ્ો હ્તો, પરંત ુમિેં કિી ્તેમિનો સરં છોડ્ો નથી, એક ક્ષણ મિાટે પણ 
નહીં. કારણ કે હુ ં્તેમિના આિેશોન ેઅનસુરંુ છ ંઆથી મિન ેકિી ્તેમિનો ન્વરહ લાગ્ો નથી. 
અહીં ભાર્તમિા ંમિારા કેટલાક ગરુુબધંઓુ છે જેમિને ગરુુ મિહારાજ સાથ ેસ્ત્ત વ્સક્તર્ત 
સરં હ્તો, પરંત ુ્તેઓ ્તેમિના આિેશોની અ્વરણના કરે છે. આ એક રાજાના ખોળામિા ં
બેઠેલા જી્વડા ંજેવુ ંછે. ્તેન ે્તેના સથાનથી બહ ુઅચભમિાન હો્, પરંત ુઅં્તે ્તો ્ત ેરાજાન ે
કરડ્વામિા ંજ સફળ થા્. વ્સક્તર્ત સરં એટલો મિહ્્વનો નથી જેટલો સે્વા-સરં છે.” 
(સતધન્ને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૦/૨/૧૯૭૨)

“આમિ આધ્ાત્મિક દ્રબષટએ, આન્વભા્ગ્વ અને ન્તરોભા્વ, એમિા ં કોઈ ્તફા્વ્ત નથી… 
આધ્ાત્મિક રી્તે, આન્વભા્ગ્વ કે ન્તરોભા્વ જે્વો કોઈ ભેિ નથી. ઓમિ ન્વષ્પુાિ શ્ી શ્ીમિદ્  
ભસક્તનસદા્ંત સરસ્વ્તી ઠાકુરનો આ ન્તરોભા્વ રિ્વસ હો્વા છ્તા ંન્વલાપ કર્વા જેવુ ંકશુ ં
નથી. ભલે આપણન ેન્વરહ લારે છ્તા…ં”
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, લૉસ ઍનજેલીસ, ૧૩/૧૨/૧૯૭૩) 

“આમિ મિારા ગરુુ મિહારાજ ્તમિારાથી અન્ત પ્સન્ન હશ ે[…] એવુ ંનથી કે ્તેઓ મ ૃ્ ્ ુપામિી 
જ્તા રહ્ા. એ આધ્ાત્મિક સમિજણ નથી […] ્તેઓ જુએ છે. મિન ેકિી એવુ ંલારત ુ ંનથી 
કે હુ ંએકલો છ.ં” 
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨/૩/૧૯૭૫, ઍટલાનટા)

“્વપહુ કર્તા ં્વાણી ્વધ ુમિહ્્વની છે.” 
(તષુટ કષૃ્ણને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૪/૧૨/૧૯૭૨)

“હા, હુ ંઅન્ત પ્સન્ન છ ંકે ્તમિારી શાખા ઘ્ુ ંસારંુ કરી રહી છે અને ્તેમિના આધ્ાત્મિક ગરુુ 
પ્્્ક્ષ હાજર ન હો્વા છ્તા ંઘણા ભક્તો ્તેમિના આિેશનુ ંપાલન કરી હ્વ ે્તેમિની હાજરીનો 
અનભુ્વ કરી રહ્ા છે- આ જ સાિી િે્તના છે.” 
(કરા્ણધરને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૩/૯/૧૯૭૦)

“આધ્ાત્મિક ગરુુ ્તેમિની શ્િ-્વાણી દ્ારા પીરડ્ત વ્સક્તના હૃિ્ અં્તરમિા ંરિવ્ જ્ાનનો 
પ્સાર કરી શકે છે, આ જ ભૌન્તક અસસ્ત્્વની આરને હોલ્વી શકે છે.”
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૧.૭.૨૨, ભાવાથિતા)

“્વાણી અને ્વપહુ એમિ બ ેશ્િો છે. ્વાણી એટલે શ્િો, અને ્વપહુ એટલે આ શારીરરક 
િેહ. ્વપહુનો અં્ત આ્વ.ે આ ભૌન્તક શરીર છે. ્તેનો અં્ત આ્વ ેજ. ્ત ેપ્કૃન્ત છે. પરંત ુજો 
આપણે આધ્ાત્મિક ગરુુના શ્િો પર, ્વાણી પર, ધ્ાન આપીએ ્તો આપણે એકચિત્ત 
રહી શકીએ. […] જો ્તમેિ ઉચિ અનધકૃ્ત વ્સક્તઓની ્વાણી ્તથા આિેશ સાથ ેહમંિેશા ં
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જોડા્ેલા રહો ્તો ્તમિ ેહમંિેશા ંપ્ફુલલલ્ત છો. આ આધ્ાત્મિક સમિજણ છે.”
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨/૩/૧૯૭૫, ઍટલાનટા)

“આમિ આપણે શ્િ-્વાણી પર ્વધ ુભાર આપ્વો જોઈએ, કા ં્તો કૃષણની ્વાણી પર 
અથ્વા આધ્ાત્મિક ગરુુની ્વાણી પર.”  
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૧૮/૮/૧૯૬૮, મૉન્નરિ્ાલ)

“કિી એવુ ંન ન્વિારો કે હુ ં્તમિારાથી દૂર છ,ં શારીરરક હાજરી આ્વશ્ક નથી; સિેંશ (અથ્વા 
સાભંળવુ)ં થકી ઉપસસથન્ત એ જ સાિો સપશ્ગ છે.”  
(શશષ્ોને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨/૮/૧૯૬૭)

“આધ્ાત્મિક જ્ાનની પ્ાલપ્ત કિી્ કોઈ ભૌન્તક પરરસસથન્ત ્વડે પ્ન્તબનંધ્ત નથી.”
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૭.૭.૧, ભાવાથિતા)

“કે્વળ એ કારણસર કે ્વક્તા િેખી્તી રી્તે ઉપસસથ્ત નથી રિવ્ ધ્વનનની મિહત્તા કિી્ 
ઓછી થ્તી નથી.” 
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૨.૯.૮, ભાવાથિતા)

“નશષ્ અને ગરુુ કિી્ અલર થ્તા નથી કારણે કે જ્ા ંસધુી નશષ્ આધ્ાત્મિક ગરુુના 
આિેશોનુ ંચસુ્તપણે પાલન કરે છે ્્ા ંસધુી આધ્ાત્મિક ગરુુ હમંિેશા ંનશષ્ની સાથ ેજ રહ ે
છે. આને ્વાણી (શ્િ) સરં કહ્ેવા્ છે. શારીરરક ઉપસસથન્ત ્વપહુ કહ્ેવા્. આધ્ાત્મિક 
ગરુુ જ્ા ંસધુી પ્્્ક્ષ હાજર છે, નશષ્એ આધ્ાત્મિક ગરુુના શારીરરક િેહની સે્વા કર્વી, 
અને જ્ારે આધ્ાત્મિક ગરુુનુ ંશારીરરક અસસ્ત્્વ ન રહ ે્્ારે નશષ્એ આધ્ાત્મિક ગરુુના 
આિેશોની સે્વા કર્વી.” 
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, ૪.૨૮.૪૭, ભાવાથિતા)

“જો આધ્ાત્મિક ગરુુની પ્્્ક્ષ સે્વા કર્વાની ્તક ન મિળે ્તો ભક્તએ ્તેમિના આિેશોનુ ં
ચિં્તન કરી ્તેમિની સે્વા કર્વી. આધ્ાત્મિક ગરુુના આિેશો અને આધ્ાત્મિક ગરુુ ્વચિે 
કોઈ ભેિ હો્તો નથી. આથી ્તેમિની રેરહાજરીમિા ં્તેમિની રિશા સિૂક ્વાણી જ નશષ્નુ ં
ર્વ્ગ હોવુ ંજોઈએ.” 
(શ્ીચૈતન્-ચરરતામતૃ, આરદ-લીલા, ૧.૩૫, ભાવાથિતા)

“્તેઓ ્તેમિના રિવ્ સિૂનો સાથ ેહમંિેશા ંજી્વ્ંત રહ ેછે, અને અનુ્ ા્ી ્તેમિની સાથ ેરહ ેછે.” 
(શ્ીમદ્  ભાગવતમ ્, પ્ર્તાવના)

“્વૈષણ્વો મ ૃ્ ્ ુપામિે છે એવુ ંકહનેારા ખોટા છે કારણ કે ્તેઓ શ્િ-્વાણીમિા ંજી્વ્ંત રહ ેછે.” 
(ભસ્તશવનોદ ઠાકુર)

“હા, આધ્ાત્મિક ગરુુના ન્વરહમિા ંથ્તો ભા્વ-ન્વભોર ્તેમિન ેમિળ્વાથી થ્તા ભા્વ-ન્વભોર 
કર્તા ંપણ ્વધ ુહો્ છે.”
 (જદુરા્ણીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૩/૧/૧૯૬૮)

(ભ��તિવનોદ ઠા�ુર, વૈ�ણવ આચાય�ના ગીત, ૧૯૭૨ ની આ�િૃ�)
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“કૃષણ અને ્તેમિના પ્ન્તનનનધ સમિાન હો્ છે. જેમિ કે કૃષણ એક જ સમિ્ ેકરોડો સથાને 
ઉપસસથ્ત હો્ શકે છે. ્ત ેજ રી્ેત, આધ્ાત્મિક ગરુુ પણ જ્ા ંનશષ્ િાહ ે્્ા ંહો્ શકે છે. 
આધ્ાત્મિક ગરુુ એક નસદા્ંત છે, િેહ નથી. જેમિ કે એક ટેચલન્વઝનને દૂરસિંારના નસદા્ંત 
અનસુાર હજારો સથાને જોઈ શકા્ છે.” 
(માલતીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૮/૫/૧૯૬૮)

“ન્વરહની લારણીમિા ંકૃષણ અને આધ્ાત્મિક ગરુુની સે્વા ઉત્તમિ છે; કેટલીક ્વાર પ્્્ક્ષ 
સે્વાના ન્વષ્મિા ંજોખમિ રહલે ુ ંછે.” 
(મધસુદુનને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૩૦/૧૨/૧૯૬૭)
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પુ્ તકો પ્ાતાપત છે

ભ્તઃ  “શ્ીલ પ્ભપુાિ, જ્ારે ્તમિ ેઅમિારી સાથ ેઉપસસથ્ત નથી ્્ારે 
કે્વી રી્ેત સિૂનાઓ મિેળ્વ્વાનુ ંશક બન,ે િાખલા ્તરીકે, કોઈ 
પ્શ્નો ઊભા થા્ ્ત ેન્વશે?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “સારંુ, પ્શ્નો… ઉત્તરો ્તો મિારા ંપસુ્તકોમિા ંછે જ.” 
(પ્રભાત ફેરી, ૧૩/૫/૧૯૭૩, લૉસ ઍનજેલીસ)

“્તો ્તમિન ેજેટલો સમિ્ મિળે ્તેનો સદ્ ઉપ્ોર મિારા ંપસુ્તકોના ંસન્વસત્ૃત અભ્ાસમિા ં
કરો. પછી ્તમિારા ્તમિામિ પ્શ્નોના ઉત્તરો મિળી જશ.ે” 
(ઉપેનદ્રને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૭/૧/૧૯૭૬)

“જો મિરંિર જ્વાનુ ંશક હો્ ્તો મિરંિરનો લાભ લો. મિરંિર એક એવુ ંસથાન છે જ્ા ંભર્વાન 
શ્ી કૃષણની સીધી સે્વા-ભસક્ત કર્વાની ્તક મિળે છે. આની સાથ,ે ્તમિારે હમંિેશા ંમિારા ં
પસુ્તકોનુ ંિરરોજ ્વાિંન કરવુ ંઅને ્તમિારા ્તમિામિ પ્શ્નોના ઉત્તરો મિળી જશ,ે ્તથા ્તમિારા 
કૃષણભા્વનામ્ૃતનો પા્ો દ્રઢ બનશે. આ રી્ેત ્તમિારંુ જી્વન પરરપણૂ્ગ થશ.ે”
(હગુો સાલેમોનને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૨/૧૧/૧૯૭૪)

“્તમિારે િરેકે આપણા ંપસુ્તકો નન્નમિ્ત રી્ેત જરૂર ્વાિં્વા;ં સ્વારે ્તથા સાજંે -એમિ ઓછામિા ં
ઓછા બ ે્વાર, અને આપમિેળે ્તમિામિ પ્શ્નોના ઉત્તરો મિળી જશ.ે”
(ર્ણધીરને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૪/૦૧/૧૯૭૦)

“મિારા ંપસુ્તકોમિા ંકૃષણભા્વનામ્ૃત રફલસફૂીની પણૂ્ગ સમિજૂ્તી આપ્વામિા ંઆ્વી છે, ્તેથી જો 
્તમિન ેકશુકં ન સમિજા્ એવુ ંકંઈક હો્ ્તો ્તમિારે કે્વળ ્ત ેફરી ્વાિંવુ.ં િરરોજ ્વાિંનથી 
્તમિન ેજ્ાન થશે, અને આ પ્રરિ્ાથી ્તમિારા આધ્ાત્મિક જી્વનનો ન્વકાસ થશ.ે” 
(બહરુૂપ દાસને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૨૨/૧૧/૧૯૭૪)

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ ‘એક ક્ષણ મિાટે પણ શદુ-ભક્તનો સરં – પણૂ્ગ સફળ્તા!’ ” […]
રેવતીનદંનઃ “શુ ંઆ એક શદુ ભક્તની ્વાણી ્વાિંનન ેપણ લાગ ુપડે ખરંુ?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા.”
રેવતીનદંનઃ “શુ ં્તમિારા ંપસુ્તકો સાથ ેથોડા સરંની પણ આ જ અસર હો્?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “અસર, જરૂરથી, આમિા ંબનં્ન ે્વસતઓુ આ્વશ્ક છે. ્તેન ેલે્વાની 
આતરુ્તા હો્વી જોઈએ.” 

(ખડં વાતાતાલાપ, ૧૩/૧૨/૧૯૭૦)
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પરમહંસઃ “મિારો પ્શ્ન છેઃ એક શદુ ભક્ત, જ્ારે ્તેઓ ભર્વદ્ -રી્તા પર 
સમિજૂ્તી આપે છે, કોઈક જેણે કિી ્તેમિન ેપ્્્ક્ષ જો્ા નથી, 
પરંત ુ્ત ેફક્ત ્તેમિની રટપપણી, સમિજૂ્તીના સપંક્ગમિા ંઆ્વ ેછે, 
શુ ંઆ એક સમિાન છે?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. ્તમિ ેભર્વદ્ -રી્તાના ્વાિંનથી કૃષણ સાથ ેસરં કરી શકો. 
્તથા આ સાધ ુપરુુષો, ્તેઓએ ્તેમિની સમિજૂ્તી, રટપપણીઓ 
આપી છે. આમિ મશુકેલી કા ંછે?”

(પ્રભાત ફેરી, ૧૧/૬/૧૯૭૪, પેરરસ)

“આમિ નવુ ંકહ્ેવા મિાટે કશુ ંનથી. મિારે જે કંઈ કહવે ુ ંહત ુ ં્ત ેમિેં મિારા ંપસુ્તકોમિા ંકહી િીધુ ં
છે, હ્વ ે્તમિ ે્તેન ેસમિજ્વાની કોનશશ કરો ્તેમિજ ્તમિારો પ્્ાસ િાલ ુરાખો. હુ ંહાજર હોઉં 
કે ન હોઉં ્તેનાથી કોઈ ફરક પડ્તો નથી.”
(શ્ીલ પ્રભપુાદ આગમન વાતાતાલાપ, ૧૭/૫/૧૯૭૭, વ ૃદંાવન)
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શ્ીલ પ્રભપુાદ આપ્ણા સનાતન ગરુુ છે

તતં્રીઃ “્તમિારા મિરણ પશ્ાત ્ અમિેરરકામિા ંઆ આંિોલનનુ ંશુ ંથશ?ે”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હુ ંકિી ન મિરીશ”

ભ્તોઃ “જ્! હરરબોલ!” (હાસ્.)
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હુ ંમિારા ંપસુ્તકોમિા ંજી્વ્ંત રહીશ અને ્તમિ ે્તેનો લાભ લેશો.”

(શ્ીલ પ્રભપુાદ પે્રસ સભા, ૧૬/૭/૧૯૭૫, સન ફ્ાસનસ્કૉ)

ભારતી્ સ્ીઃ “…શુ ંઆધ્ાત્મિક ગરુુ મ ૃ્ ્ ુપછી પણ મિાર્ગિશ્ગન આપ્તા રહ ેછે?”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા, હા. જે્વી રી્ેત કૃષણ આપણને મિાર્ગિશ્ગન આપે છે ્તે્વી 

જ રી્ેત  આધ્ાત્મિક ગરુુ મિાર્ગિશ્ગન આપે.”
(શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૩/૯/૧૯૭૧, લડંન)

“જે રિ્વસથી નશષ્ ગરુુને સાભંળે છે ્ત ેપ્થમિ રિનથી જ ગરુુ અને નશષ્ ્વચિે સના્તન 
સબંધં બધંા્ છે.” 
(જદુરા્ણીને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૪/૯/૧૯૭૨)

“શદુ ભક્તનો પ્ભા્વ એ્વો હો્ છે કે જો કોઈ વ્સક્ત થોડી શ્દા સાથ ે્તેમિના સરંમિા ં
આ્વ ે્તો ્તેન ેભર્વદ્ -રી્તા ્તથા શ્ીમિદ્  ભાર્વ્તમ ્ જે્વા ંઅનધકૃ્ત શાસ્તોમિાથંી ભર્વાન 
ન્વશ ેસાભંળ્વાની ્તક મિળે છે. […] શદુ ભક્તો સાથ ેસરં કર્વાનો આ પ્થમિ ્તબક્ો છે.”
(ભસ્ત રસામતૃ શસંધ,ુ પ્રકર્ણ ૧૯, [૧૯૭૭ પવૂવેન ુ ંપ્રકાશન])

“આ કોઈ સામિાન્ પસુ્તકો નથી. આ લેચખ્ત જાપ છે. જે કોઈ ્તેન ે્વાિં ે છે, ્તેઓ ્ત ે
સાભંળે છે.”
(રૂપાનગુા દાસને લખેલો પત્ર, ૧૯/૧૦/૧૯૭૪)

“પરંપરા પ્ણાલી ન્વશેઃ લાબંા સમિ્રાળાથી આશ્ ્્ગ થ્વાની જરૂર નથી. […] આપણે 
મખુ્ આિા્યો પસિં કર્વાના છે અને ્તેમિન ેઅનસુર્વાનુ ંછે.” 
(દ્ાનદંને લખેલો પત્ર, ૧૨/૪/૧૯૬૮)

નારા્્ણઃ “્તો જે નશષ્ોને ્તમિારી સાથ ે્વા્ત કર્વા કે ્તમિન ેજો્વાની 
્તક મિળી નથી ્તેઓ…”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “એ જ ્તેઓ બોલે છે, ્વાણી અને ્વપહુ. જો ્તમિ ે્તેમિન ેપ્્્ક્ષ 
ન જો્ા હો્ ્તોપણ ્તમિ ે્તેમિની શ્િ-્વાણીને અનસુરો.” 

નારા્્ણઃ “પરંત ુશ્ીલ પ્ભપુાિ ્તેઓને કે્વી રી્તે ખબર પડે કે ્તેઓ 
્તમિન ેપ્સન્ન કરી રહ્ા છે?”
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શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જો ્તમિ ેગરુુ ્વાણીને ખરેખર અનસુરો ્તો ્તેનો મિ્તલબ ્તેઓ 
પ્સન્ન છે. અને જો ્તમિ ે્તેનુ ંઅનસુરણ કર્તા નથી ્તો કઈ 
રી્તે ્તેઓ પ્સન્ન થા્?”

સદુામાઃ “એટલુ ંજ નરહ, પરંત ુ્તમિારી કૃપા સા્વ્ગનત્ક ફેલા્ેલી છે, અને 
્તમિ ેઅમિને એક્વાર કહુ ંહત ુ ંકે જો અમિે ્તેનો લાભ લઈએ ્તો 
અમિને ્તેનુ ંપરરણામિ િેખાશે.”  

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા.”
જ્અદ્તૈઃ “અને જો આપણને ગરુુ જે કહ ે છે ્તેમિા ંશ્દા હો્ ્તો ્તેન ે

આપણે આપમેિળે અનસુર્વાના.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. મિારા ગરુુ મિહારાજ ૧૯૩૬મિા ંગજુરી ર્ા, અને મિેં આ 

આંિોલનની શરૂઆ્ત ત્ીસ ્વષ્ગ પછી ૧૯૬૫મિા ંકરી. પછી? મિન ે
ગરુુ કૃપા મિળે છે. આ ્વાણી છે. ગરુુ શારીરરક રી્તે ઉપસસથ્ત 
ન હો્ ્તોપણ જો ્તમિ ે્તેમિની ્વાણીને અનસુરો ્તો ્તમિન ે
કૃપા મિળે જ.”

સદુામાઃ “આમિ જ્ા ંસધુી નશષ્ ગરુુના આિેશન ેઅનસુરે છે ્્ા ંસધુી 
કિી ન્વખટૂા પડ્વાનો પ્શ્ન જ રહ્ેતો નથી.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ના. િખ-ુિાન િીલો જેઈ. ્ત ેપછી શુ ંઆ્વ?ે”
સદુામાઃ “િખ-ુિાન િીલો જેઈ, જનમેિ જનમેિ પ્ભ ુસેઈ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જનમેિ જનમેિ પ્ભ ુસેઈ. આમિ ન્વખટૂા પડ્વાનુ ંકા ંછે? જેમિણે 
્તમિારી આંખો ઊઘાડી છે, ્તેઓ જનમિ-જનમિા્ંતર ્તમિારા પ્ભ ુછે.” 

(પ્રભાત ફેરી, ૨૧/૭/૧૯૭૫, સન ફ્ાસનસ્કૉ)

મધદુ્ીસાઃ “ઈશ ુચરિસ્તની નશક્ષાઓમિા ંશ્દા રાખી, ્તમેિની નશક્ષાઓનુ ંઅનસુરણ 
કરી આધ્ાત્મિક ગરુુની કૃપા ્વરર એક ચરિસ્તી મિાટે આધ્ાત્મિક 
જર્તમિા ંપહોંિ્વા મિાટે કોઈ મિાર્ગ છે ખરો?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ  “મિન ેસમિજા્ુ ંનહીં.”
તમાલ કષૃ્ણઃ “શુ ંઆ ્ રુમિા ંએક આધ્ાત્મિક ગરુુ ્વરર કોઈ ચરિસ્તી બાઈબલ 

્વાિંીને ્તથા ઈશ ુચરિસ્તની નશક્ષાઓનુ ંઅનસુરણ કરી….. પહોંિ”ે
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જ્ારે ્તમિ ેબાઈબલ ્વાિંો છો ્્ારે ્તમિ ેઆધ્ાત્મિક ગરુુને 

અનસુરો છો. ્તમિ ેકઈ રી્ેત કહી શકો કે ્વરર? જે્વા ્તમિ ેબાઈબલ 
્વાિંો છો ્તેનો મિ્તલબ ્તમિ ેઈશ ુચરિસ્તના આિેશન ેઅનસુરો  
છો, અથા્ગત ્ ્તમિ ેએક આધ્ાત્મિક ગરુુને અનસુરો છો. ્તો પછી 
આધ્ાત્મિક ગરુુ ્વરરની ્વા્ત જ કા ંછે?”

મધદુ્ીસાઃ “હુ ંજીન્વ્ત આધ્ાત્મિક ગરુુની ્વા્ત કર્તો હ્તો.”
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શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “આધ્ાત્મિક ગરુુ …. પ્શ્ન જ નથી. આધ્ાત્મિક ગરુુ સના્તન 
છે. આધ્ાત્મિક ગરુુ સના્તન છે. ્તો ્તમિારો પ્શ્ન છે આધ્ાત્મિક 
ગરુુ ્વરર. આધ્ાત્મિક ગરુુ ્વરર ્તમિ ે્તમિારા જી્વનના કોઈ 
સ્તરે ન રહી શકો. ્તમિ ેઆ આધ્ાત્મિક ગરુુ સ્વીકારો કે પેલા 
આધ્ાત્મિક ગરુુ. એ અલર ્વસત ુછે. પરંત ુ્તમિારે સ્વીકાર કર્વો 
જ રહ્ો. જેમિ ્તમિ ેકહો છો કે “બાઈબલ ્વાિંીને”, જ્ારે ્તમિ ે
બાઈબલ ્વાિંો છો, ્તેનો મિ્તલબ ્તમિ ેઈશ ુચરિસ્તની હરોળમિા ં
કોઈ પજૂારી કે પાિરી દ્ારા પ્ન્તનનનધ્્વ કરા્તા આધ્ાત્મિક 
ગરુુને અનસુરો છો.” 

 (શ્ીલ પ્રભપુાદ પ્રવચન, ૨/૧૦/૧૯૬૮, સીટલ)

“્તમિ ેપછૂ્ુ ંછે કે શુ ંઆધ્ાત્મિક ગરુુ ્તેમિના ્તમિામિ નશષ્ો આધ્ાત્મિક જર્તમિા ંજ્તા ન 
રહ ે્્ા ંસધુી આ ભૌન્તક બ્રહાડંમિા ંજ રહ ેછે. ્તેનો ઉત્તર છે હા, આ નન્મિ છે.”
(જ્પતાકાને શ્ીલ પ્રભપુાદનો પત્ર, ૧૧/૭/૧૯૬૯)
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અંશિમ આદેિ૧૦૮
પત્રની પ્રશિકશૃિ

માન્ય



પરિશિષ્ટ ૧૦૯

ઇસ્કૉન
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘં 

સસં્ાપક-આચા્ય્ય : શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ       જુલાઈ ૯, ૧૯૭૭

                       તમામ જી.બરી.સરી. અને મદંદર પ્રમખુો માટે
પ્પ્ર્ય મહારાજગ્ણ અને પ્રભગુ્ણ, 

કૃપા કરરી તમારા ંચર્ણોમા ંમારા દંડવત ્પ્ર્ણામ સવરીકાર કરો. તાજેતરમા ંજ્યારે તમામ જી.બરી.
સરી. સભ્યો શ્રી શ્રીમદ્ સા્ ેવ ૃદંાવનમા ંહતા ત્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે સચૂવ્ુ ંહત ુ ંકે, પ્ર્મ દરીક્ારંભ અને 
દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ કરવા હતેસુર તેઓ ્ોડા વખતમા ંતેમના કેટલાક વદરષ્્ઠ પ્િષ્્યોનરી “ઋતતવક” - 
આચા્ય્યના પ્રપ્તપ્નપ્િ તરરીકે વત્યવા પ્નમણકૂ કરિ.ે અત્યાર સિુરી શ્રી શ્રીમદે ત ેક્મતામા ંકા્ય્ય કરિ ે
એવા અગગ્યાર પ્િષ્્યોનરી ્યાદરી આપરી છેઃ
                    શ્રીપદ્ કરીત્યનાનદં સવામરી
                    શ્રીપદ્ સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી
                    શ્રીપદ્ જ્યપતાકા સવામરી
                               શ્રીપદ્ તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી
                               શ્રીપદ્ હૃદ્યાનદં ગોસવામરી
                               શ્રીપદ્ ભાવાનદં ગોસવામરી
                               શ્રીપદ્ હસંદૂત્ત સવામરી
                               શ્રીપદ્ રામેશ્વર સવામરી
                               શ્રીપદ્ હદરકેિ સવામરી
                               શ્રીમદ્ ભગવાન દાસ અપ્િકારરી
                               શ્રીમદ્ જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી
   ભતૂકાળમા ંમદંદર પ્રમખુોએ શ્રીલ પ્રભપુાદને પ્વિેષ ભ્તના દરીક્ારંભનરી ભલામ્ણ કરતા ંલખ્ુ ં
છે. હવ ેશ્રીલ પ્રભપુાદે આ પ્રપ્તપ્નપ્િઓના ંનામ આપ્યા ંહોવા્રી મદંદર પ્રમખુો હવે્રી પ્ર્મ અને 
દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ માટેનરી ભલામ્ણ આ અગગ્યાર પ્રપ્તપ્નપ્િઓ પૈકરી તેમના મદંદરનરી નજીક હો્ય તેવા 
કોઈ પ્ણ પ્રપ્તપ્નપ્િને મોકલરી િકે છે. ભલામ્ણનરી પ્વચાર્ણા બાદ, જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદે ક્ુું છે તેમ, 
આ પ્રપ્તપ્નપ્િઓ ભ્તન ેઆધ્યાતતમક નામ આપરીને અ્વા દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભના દકસસામા ંગા્યત્રી 
સતૂ્ પર જાપ કરરીન ેશ્રીલ પ્રભપુાદના દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ પ્િષ્્ય તરરીકે સવરીકારરી િકે છે. નવા દરીક્ારંભ 
ગ્રહ્ણ ભ્તો શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદના પ્િષ્્યો છે, ઉપરો્ત અગગ્યાર વદરષ્્ઠ 
ભ્તો તેમના પ્રપ્તપ્નપ્િ તરરીકે વતતે છે. આ પ્રપ્તપ્નપ્િઓ તરફ્રી આધ્યાતતમક નામ કે સતૂ્ આપતો 
પત્ મેળવ્યા બાદ, મદંદર પ્રમખુ મદંદરમા ંજેમ અગાઉ કરવામા ંઆવતો તેમ અક્ન ્યજ્ઞ કરરી િકે છે. 
નવા દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ પ્િષ્્યનુ ંનામ જેત ેપ્રપ્તપ્નપ્િએ ત ેકે તે્ણરીનો શ્રીલ પ્રભપુાદ માટે સવરીકાર ક્યયો 
છે ત ેવિારા શ્રી શ્રીમદ્ ના “દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ પ્િષ્્યો” નામના પસુતકમા ંસમાવવા મોકલવુ.ં 
  આ સા્ ેઆપ સહ ુમજામા ંહિો તેવરી આિા સહ.  

 

   

પત્રમા ંજણાવેલી શવગિ

[મળૂ દસિાવેજમાથંી શ્ીલ પ્રભપુાદના હસિાક્ષિ]

માન્ય

આપનો સેવક,
(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)
િમાલ કષૃણ ગોસવામી
શ્રીલ પ્રભપુાદના સગચવ



અંશિમ આદેિ૧૧૦
પત્રની પ્રશિકશૃિ



પરિશિષ્ટ ૧૧૧
પત્રમા ંજણાવેલી શવગિ

ઇસ્કૉન
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘં 
સસં્ાપક-આચા્ય્ય :  શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ              
                                                                   જુલાઈ ૧૦, ૧૯૭૭
મારા પ્પ્ર્ય હસંદૂત્ત મહારાજ,
          કૃપા કરરી તમારા ંચર્ણોમા ંમારા દંડવત ્પ્ર્ણામ સવરીકાર કરિો. શ્રીલ પ્રભપુાદને 
જુલાઈ ૪ અને જુલાઈ ૫, ૧૯૭૭ તારરીખના તમારા પત્ો મળ્યા છે, અને મન ેતેના ઉત્તરો આપવાનરી 
સચૂના આપરી છે.

શ્રીલ પ્રભપુાદ આ સાભંળરીન ેઅપ્ત પ્રસન્ન ્્યા કે તમ ેકેવરી રરીતે પ્સલૉનમા ંઆ બધુ ંઆ્યોજન 
ક્ુું છે અને ઘ્ણા લોકો હવ ેગભંરીરપ્ેણ રુગચ લઈ રહ્ા છે ત ેતમારા પ્રચારનરી અસરકારકતાનુ ંપ્રમા્ણ 
છે. શ્રી શ્રીમદે કહુ ં“તમે એક ્યો્્ય વ્યક્ત છો અને તમ ેજેઓ દરીક્ારંભ માટે તૈ્યાર હો્ય તેઓને 
દરીક્ારંભ આપરી િકો છો. મારા વતરી પ્ર્મ તેમજ દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ આપવા મેં “ઋતતવક” અ્વા 
આચા્ય્યના પ્રપ્તપ્નપ્િ તરરીકે અગગ્યાર વ્યક્તઓમા ંતમન ેપસદં ક્યા્ય છે.” (આ પ્વિ ેશ્રી શ્રીમદ્  વિારા 
પસદં કરા્યેલા અગગ્યાર પ્રપ્તપ્નપ્િઓનરી ્યાદરી જ્ણાવતરી સમાચાર પપ્ત્કા તમામ મદંદર પ્રમખુો 
ત્ા જી.બરી.સરી.ન ેમોકલવામા ંઆવરી રહરી છે. જેમનુ ંદરીક્ારંભ ્ા્ય તેઓ શ્રીલ પ્રભપુાદના પ્િષ્્યો છે, 
અને તમન ેજેઓ ્યો્્ય લાગે અને આ પ્રમા્ેણ દરીક્ારંભ આપો તેમના ંનામ તમારે શ્રીલ પ્રભપુાદના 
“દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ પ્િષ્્યો” નામના પસુતકમા ંસમાવેિ માટે મોકલવા.ં આ રરીતે મદંદર પ્રમખુો તેઓના 
દરીક્ારંભ માટેનરી ભલામ્ણ સરીિરી જ નજીકના પ્રપ્તપ્નપ્િન ેમોકલિ,ે ત્ા તેઓ જેમ શ્રીલ પ્રભપુાદ 
કરતા આવ્યા છે ત ેપ્રમા્ેણ આધ્યાતતમક નામ આપિ ેઅ્વા ગા્યત્રી સતૂ્ પર જાપ કરરી આપિ.ે)

જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે સ્ાપ્નક લોકો વિારા આ્યોતજત એક સફળ કા્ય્યકમ પ્વિ ેસાભંળ્ુ ંજેમા ં૨૦૦૦ 
લોકોએ ભાગ લરીિો હતો ત્યારે તેઓ બહ ુખિુ હતા. જ્યારે એમ્ેણ સાભંળ્ુ ંકે તમ ેરપ્વવારના રોજ 
ભરપેટ ભોજન કા્ય્યક્રમ િરૂ ક્યયો છે, એમ્ેણ કહુ ં“તમ ેએક સારા રસોઈ્યા છો તે્રી રસોઈ કેવરી રરીતે 
કરવરી ત ેમેં જેમ તમને િરીખવ્ુ ંત ેપ્રમા્ેણ હવ ેતમ ેબરીજાને િરીખવો.”

િરીમા પ્રકાિન પ્વિે, શ્રી શ્રીમદે જ્ણાવ્ુ,ં “ વાિંો ન્રી. િરીમે જાવ. િરીમુ ંકંઈ વાિંો નદહ.” તમ ે
જે પ્સંહાલરી અનવુાદનો ઉલલેખ ક્યયો ત ેપ્વિ ેમેં પ્રધ્મુન પ્રભનુે પછૂ્ુ.ં એમ્ેણ કહુ ંકે “હરે કૃષ્્ણ મતં્ના 
જાપ” નુ ંપ્સંહાલરીમા ંભાષાતંર ્્ુ ંહત ુ ંઅને આ ભાષાતંર તેમનરી મુબંઈનરી પ્રવાસ પેટરીમા ંછે. જેટલુ ં
જલદરી બન ેતેમ અમે ત ેતમને મોકલરીશુ.ં ગોપાલ કૃષ્્ણ પાસે કોઈ તપ્મલ લખા્ણ છે તેનરી મન ેખબર 
ન્રી, પરંત ુજો તેમનરી પાસે હો્ય તો હુ ંજ્યારે લગભગ દસેક દદવસમા ંતેમન ેમળરીિ ત્યારે હુ ંતેમન ે
ત ેતમન ેમોકલવાનુ ંકહરીિ. તમ ેપ્ણ તેમનો સરીિો સપંક્ય કરરી િકો છો. પ્રધ્મુનનુ ંકહવે ુ ંછે કે નવુ ં
ભાષાતંર કરતા વાર ન લાગે – ત ેમાત્ ૧ પાનાનં ુ ંછે.    

તમ ેકેટલાક શ્રીલકંન ભ્તોને મા્યાપરુ લાવવાનો પ્ર્યાસ કરો છો ત ેજા્ણરીને શ્રીલ પ્રભપુાદ અપ્ત 
પ્રસન્ન હતા અને કહુ,ં “ ઓહ, આ તો ખબૂ સારંુ છે!”  શુ ંભક્તપ્સદાતંના પ્િષ્્યોએ કોઈ મા્ણસન ેઊંદર 
ખાતા જો્યા એ વાત સાચરી છે કે ખોટરી એ તેમન ેખબર ન્રી. શ્રીલકંાનરી વાસતપ્વક કસ્પ્ત પ્વિ,ે આ તો 
કેટલાક લોકોનો અગભપ્રા્ય છે. શ્રીલ પ્રભપુાદનરી સલાહ છે કે આપ્ેણ આ મદુ્ાનરી ચચા્ય આ સમ્ય ેજાહરેમા ં
ન કરવરી. પ્રભપુાદે ભલામ્ણ કરરી છે કે તમ ેહદર સૌરરી પાસે્રી ઘરી લો. તેમ્ેણ જ્ણાવ્ુ ંકે જેટલુ ંપ્ણ 
હદર સૌરરી ભારતમા ંમોકલે છે તેના એક પચંમાિં તમ ેલઈ િકો છો. તમારે સવામરી અ્વા ગોસવામરી 
નામ િાર્ણ કરવુ ંકે નદહ ત ેપ્વિ ેશ્રીલ પ્રભપુાદે જ્ણાવ્ુ,ં “કોઈક એક રાખો. સવામરી વધ ુસારંુ છે.”

 
આપનો સેવક,

(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)
િમાલ કષૃણ ગોસવામી 
શ્રીલ પ્રભપુાદના સગચવ 

શ્રીપદ્ હસંદૂત્ત સવામરી
પ્રપ્ત ઇસકૉન કોલબંો /ટરીકેજી



અંશિમ આદેિ૧૧૨
પત્રની પ્રશિકશૃિ



પરિશિષ્ટ ૧૧૩

 જુલાઈ ૧૧, ૧૯૭૭

આપનો સેવક,
(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)

િમાલ કષૃણ ગોસવામી
શ્રીલ પ્રભપુાદના સગચવ

શ્રીપદ્ કરીત્યનાનદં સવામરી
પ્રપ્ત ઇસકૉન ન્ ૂવ ૃદંાવન
/ટરીકેજી

પત્રમા ંજણાવેલી શવગિ

ઇસ્કૉન
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘં 
સસં્ાપક-આચા્ય્ય :  શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ            

મારા પ્પ્ર્ય કરીત્યનાનદં મહારાજ,

કૃપા કરરી તમારા ં ચર્ણોમા ં મારા દંડવત ્પ્ર્ણામ સવરીકાર કરિો. શ્રી શ્રીમદ્  શ્રીલ 
પ્રભપુાદને વ્રજવાસરી કસપદરટનો તાજો અંક, ભાગ ૪, ન.ં ૪ મળ્યો છે, તેના્રી એમને ઘ્ણો 
આનદં ્્યો. મખુપષૃ્્ઠ પર કાલાદ્રીને અક્ન-પ્વપ્િ કરતા જોઈ એમ્ેણ કહુ,ં “જરા જુઓ 
તેમનો ચહરેો, કેવા ભ્ત છે તેઓ, બિરી જ રરીતે કુિળ.” જ્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે પ્ર્મ પાનુ ં
ખોલ્ુ,ં એમનરી આંખો રાિા-વ ૃદંાવન ચદં્ના ગચત્ પર કસ્ત ્ઈ ગઈ, અને એમ્ેણ કહુ,ં 
“વ ૃદંાવન ગબહારરી – કેટલા સુદંર. જ્યા ંજ્યા ંવ ૃદંાવન ચદં્ છે ત્યા ંકોઈ ભ્ય ન્રી.”  આખુ ં
સામપ્્યક આનદંપવૂ્યક મા્ણરી શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ,ં “આ તેઓના પોતાના પ્રેસમા ંછપા્ય છે. 
આ ઘ્ણરી સારરી પ્રગપ્ત છે.”  શ્રી શ્રીમદે પેલા ્ વુા ભ્ત છોકરાના “હુ ંકેવરી રરીતે દડ-પ્રોગ્રામ 
્્યો” લેખનરી અપ્ત પ્રિસંા કરરી.  જ્યારે એમ્ેણ તેનરી વાતા્ય સાભંળરી ત્યારે પ્રભપુાદ ઘ્ણરી 
સહાનભુપૂ્ત અનભુવતા હતા અને કહુ,ં “જો એક વ્યક્ત આ છોકરાનરી જેમ સિુરે તો આ 
આંદોલન સફળ છે. સારરી અપેક્ા છે, સારરી આિા છે. તમ ેબિા સા્ ેમળરી આ આંદોલનને 
આગળ અને આગળ િપાવો. હવ ેમન ેખાતરરી છે કે ત ેઆગળ વિિ ેજ.” સામપ્્યક 
વાચંતા ંશ્રીલ પ્રભપુાદે “ઈષ્ટગોષ્્ઠરી” પાના ંપર તમારંુ ગચત્ પ્ણ જો્ુ ંઅને તમન ેઆ 
કૃષ્્ણભાવનામતૃનરી કેવરી સમજ્ણ છે ત ેપ્રત્ય ેતેમનુ ંઊંડુ ંમાન દાખવરી શ્રીલ પ્રભપુાદે તમારા 
પર અસરીમ પ્રેમાળ કૃપા વરસાવરી.

ભપ્વષ્્યમા ંઅનસુરવામા ંઆવિ ેએ દરીક્ારંભનરી પ્રદક્ર્યા વ્ણ્યવતો પત્ કે જે તમ ેટૂંક 
સમ્યમા ંમેળવિો ત ેસહ ુમદંદર પ્રમખુો અને જી.બરી.સરી.ન ેમોકલવામા ંઆવ્યો છે.  શ્રીલ 
પ્રભપુાદે અત્યાર સિુરી અગગ્યાર પ્રપ્તપ્નપ્િઓ પ્ન્ુ્ ત ક્યા્ય છે જેઓ તેમના વતરી નવા 
ભ્તોનુ ંદરીક્ારંભ કરિ.ે તમ ેઆ પત્ મળવાનરી રાહ જોઈ િકો છો (મળૂ પત્ નકલ માટે 
રામેશ્વર મહારાજને  મોકલ્યો છે) અને પછરી તમારા અગાઉના પત્મા ંતમ ેજેમનરી ભલામ્ણ 
કરેલરી ત ેતમામ વ્યક્તઓનુ ંદરીક્ારંભ કરરી િકા્ય છે. 

શ્રી શ્રીમદે તેમનરી તગબ્યત જાળવરી રાખરી છે અને પસુતક પ્વતર્ણ બમણુ ં્તા ંતેનરી 
સા્ ેસમુેળ રાખવા આશ્ચ્ય્યચક તેમનુ ંભાષાતંર બમણુ ંક્ુું છે. આ સા્ ેઆપ સહ ુમજામા ં
હિો એવરી આિા સહ.     



અંશિમ આદેિ૧૧૪
પત્રની પ્રશિકશૃિ



પરિશિષ્ટ ૧૧૫
પત્રમા ંજણાવેલી શવગિ

બી.બી.્ટી.
ભક્તવેદાતં બકુ ટ્સટ
સસં્ાપક-આચા્ય્ય :  શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ              

પ્પ્ર્ય જી.બરી.સરી. ગરુુબધં ુપ્રભગુ્ણ,
કૃપા કરરી તમારા ંચર્ણરજમા ંમારા દંડવત ્પ્ર્ણામ સવરીકાર કરિો. શ્રીલ પ્રભપુાદનરી 

જ્ય! મન ેતમાલ કૃષ્્ણ મહારાજ તરફ્રી કેટલાક પત્ો મળ્યા છે, અને અહીં હુ ંબ ેદસતાવેજો 
સા્ ેજોડુ ંછ:ં ૧) શ્રીલ પ્રભપુાદના આખરરી વપ્સ્યતનામાનુ ંઅંપ્તમ વતૃ્તાતં, અને ૨) શ્રી 
શ્રીમદ્  વતરી દરીક્ારંભ કરવા પ્ન્ુ્ ત ્્યેલા પ્િષ્્યોનરી શ્રીલ પ્રભપુાદનરી પ્રારંગભક ્યાદરી. 
આ ્યાદરી પ્ણ તમામ કેનદ્ો પર મોકલવામા ંઆવરી રહરી છે.

તમાલના પત્ો પર્રી એવુ ંલાગે છે કે પ્રભપુાદ તેમનરી સતત ખરાબ રહતેરી તગબ્યત 
છતા ંઘ્ણા ઉતસાહમા ંછે, અને તેઓ પ્ૂણ્યબળે ભાષાતંર કરરી રહ્ા છે. અલગ અલગ જી.બરી.
સરી. વ્યક્તઓ ત્ા મદંદરોમાં્ રી જ્યારે પ્રચાર પદર્ણામ, સારા સમાચાર વગેરે અહવેાલ 
આવ ેછે ત્યારે તેઓ ઘ્ણા ઉતસાદહત ્ા્ય છે, તેમજ તમાલ કૃષ્્ણ મહારાજે ભાર મકૂતા ંકહુ ં
છે કે આપ્ેણ બિાએ આવા અહવેાલો મોકલતા રહવે ુ,ં કેમ કે શ્રી શ્રીમદ્  ઘ્ણરી વાર પછેૂ છે, 
“સમાચાર શુ ંછે?” પ્સલૉનમા ંહસંદૂત્ત તરફ્રી પ્રોતસાહન આપતો પ્રચાર અહવેાલ મેળવ્યા 
બાદ પ્રભપુાદના પ્મજાજનો ઉતકૃષ્ટ નમનૂો જોવા લા્યક હતો. શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ,ં “હુ ંપ્સલૉન 
જવા ઇચછ ંછ.ં હુ ંજઈ િકંુ છ.ં હુ ંકિ ેપ્ણ ખરુિરી સા્ ેજઈ િકંુ છ.ં ફ્ત કલપના કરવરી જ 
મશુકેલ છે. સોજો તવચાને સપિશી રહ્ો છે, મારરી આતમાન ેનહીં. 

બરીજુ ંબધુ ંકરતા,ં મલુાકાત લેવા આવતરી જી.બરી.સરી. દર માસે વ્યક્તગત સેવા માટે આવ ે
તેનરી વાસતપ્વક આવશ્યકતા પર તમાલે ભાર મકૂ્ો છે.  કેમ કે પ્રભપુાદે તાજેતરમા ંકહુ ં
છે કે હવ ેઆ પ્ન્યપ્મત મલુાકાત લેવરી ઘ્ણરી મહતવનરી છે આ્રી તમામ જી.બરી.સરી. સભ્યોએ 
આ માટે તતપર રહવે ુ,ં કેમ કે તેમા ંપ્રભપુાદને વ્યવસ્ાપનમાં્ રી રાહત મેળવવા મદદરૂપ 
મહતવના કા્ય્યનો જ સમાવેિ ન્રી પરંત ુશ્રીલ પ્રભપુાદનરી વ્યક્તગત સારસભંાળ કરવરી, 
તેમન ેમાગલિ કરવુ ંઅને બરીજી અમતૃ સેવાઓનો પ્ણ સમાવેિ ્ા્ય છે, અને ત ેવિારા 
અસામાન્ય માત્ામા ંવ્યક્તગત સગં તો ખરો જ, ભતૂકાળમા ંહતો ત ેકરતા ંપ્ણ વિારે. 
૨૩્રી વધ ુજી.બરી.સરી. સભ્યો પૈકરી એકપ્ણ માસ ખાલરી ન જવો જોઈએ.  

એક અંપ્તમ સમાચાર અહવેાલ છે કે શ્રીલ પ્રભપુાદે ઉત્તર ભારત માટે (દદલહરી સદહત, 
પરંત ુવ ૃદંાવન પ્સવા્ય) એક નવા જી.બરી.સરી. સભ્યનરી પ્નમણકૂ કરરી છે – શ્રી શ્રીપદ્  ભક્ત 
ચૈતન્ય સવામરી. તમાલ કૃષ્્ણ મહારાજે કહુ ંકે પજંાબમા ંતેમના ઉતકૃષ્ટ પ્રચાર કા્ય્ય માટે 
તેમનો ઉતસાહ વિારવા શ્રી શ્રીમદે તેમનરી પ્ન્કુ્ત કરરી.

જ્ય, આ સા્ ેઆપ સહ ુમજામા ં હિો, પ્રચાર કા્ય્યમા ં પ્ૂણ્ય મ્ન રહરી આમ શ્રીલ 
પ્રભપુાદને પ્ૂણ્ય સતંષુ્ટ કરતા રહો એવરી આિા સહ.  

ગબડા્ણ

જુલાઈ ૨૧, ૧૯૭૭

 આપનો અનગુચત સેવક,
(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)

રામેશ્વર દાસ સવામરી



અંશિમ આદેિ૧૧૬
પત્રની પ્રશિકશૃિ



પરિશિષ્ટ ૧૧૭
પત્રમા ંજણાવેલી શવગિ

[શ્ીલ પ્રભપુાદ વિી િમાલ કષૃણ ગોસવામીનો હંસદૂત્તને પત્ર.] 
ઇસ્કૉન
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘં 
સસં્ાપક-આચા્ય્ય :  શ્રી શ્રીમદ્ એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ              

માિા શપ્રય હંસદૂત્ત મહાિાજ,
કૃપા કરરી તમારા ંચર્ણોમા ંમારા દંડવત ્પ્ર્ણામ સવરીકાર કરિો. શ્રી શ્રીમદ્  શ્રીલ પ્રભપુાદનરી 

સચૂના મજુબ ૨૫ જુલાઈ ૧૯૭૭ના તમારા પત્ બદલ હુ ંતમારો આભાર વ્ય્ત કરંુ છ.ં 

તમ ેશ્રીલ પ્રભપુાદને લખ્ુ ંછે કે તમન ેન્રી ખબર કે િા કાર્ણસર તેમ્ેણ તેમનરી કૃપા 
વરસાવવા તમને પસદં ક્યા્ય. શ્રી શ્રીમદે તરત જ ઉત્તર આપ્યો, “એ એટલા માટે કે તમ ે
મારા પ્નખાલસ સેવક છો. તમ ેએક સુદંર અને સિુરીલ પતનરી પ્રત્યેનરી આસક્ત છોડરી દરીિરી 
છે, અને આ એક મોટા આિરીવા્યદરૂપ છે. તમ ેએક સાચા પ્રચારક છો. તે્રી મન ેતમ ેગમો 
છો. (પછરી હસતા) કોઈક વાર તમ ેતજદ્રી ્ઈ જાવ છો, પરંત ુએ તો કોઈ પ્ણ બદુ્દિાળરી 
વ્યક્ત માટે સાચુ ંછે. હવ ેતમારરી પાસે ખબૂ સારંુ ક્ેત્ છે. હવ ેતેન ેઆ્યોતજત કરો અને 
ત ેએક મોટો શ્ે્ય હિ.ે ત્યા ંતમને કોઈ ખલેલ નદહ પહોંચાડે. તમારંુ પોતાનુ ંક્ેત્ બનાવો 
અને ઋતતવક બનવાનુ ંચાલ ુરાખો ત્ા મારા વતરી કા્ય્યરત રહો.”

મેં તેમના માટે જ્યારે સમાચાર લેખ વાચં્યો ત્યારે શ્રીલ પ્રભપુાદે ત ેઘ્ણા ઉતસાહપવૂ્યક 
સાભંળ્યો. શ્રી શ્રીમદ્  અપ્ત પ્રસન્ન હતાઃ ‘આ લેખ તમારરી પ્રપ્તષ્્ઠા વિારિ.ે આ ઘ્ણો સારો 
લેખ છે. આ્રી જ તેન ેછાપવા માટે સમાચાર પત્મા ંખાસસરી જ્્યા ફાળવવામા ંઆવરી. આ 
ઘણુ ંસારંુ છે. આનુ ંપ્રકાિન ભગવત ્ દિ્યનમા ં્ વુ ંજ જોઈએ. હવ ેભગવત ્ દિ્યનમા ંપ્રભપુાદ 
ઉવાચ ્ તરરીકે એક પ્વભાગ છે. તમારો લેખ કદાચ “પ્રભપુાદ પ્િષ્્ય ઉવાચ ્”  મ્ાળા હ્ેઠળ 
હો્ય. હા, આપ્ેણ આ લેખ ચો્્સ પ્રકાપ્િત કરરીશુ.ં લોકો સમક્ આ બદમાિન ેઊઘાડા 
પડવા દો. મેં આ લેખનો ઘ્ણો આનદં માણ્યો. હુ ંઇચછ ંછ ંકે મારા પ્િષ્્યો પરૂરી દલરીલ 
સા્ ેપડકારે. ‘બહ્મ સતૂ્ સપુ્નષષ્્ઠત’, આને કહવેા્ય પ્રચાર. આિરીવા્યદ. મારા સહ ુપ્િષ્્યો 
આગળ વિો. તમે પડકાર આપ્યો છે. તેઓ ઉત્તર ન આપરી િકે. આ ડૉ. કોવરુને આમતં્્ણ 
આપજો…ડૉ. સવરૂપ દામોદરના “જીવમાં્ રી જીવ” સમંેલન માટે. આ વૈજ્ઞાપ્નક પદરષદમા ં
તેઓ કંઈક િરીખરી િકે.”

હા, તમન ેચોક્કસ ્ોડુ ંઇસકૉન ભોજન રાહત ભડંોળ મળવુ ંજોઈએ. તમારા કા્ય્યક્રમ 
માટે, અમેદરકન ભડંોળ ભેગુ ંકરરી ભોજન પ્વતર્ણ માટે મોકલવુ.ં આ મારરી દરખાસત છે. 
૩૦૦ લોકો આવવા એ કંઈ મજાક ન્રી. તમ ેઘ્ણરી સુદંર વાનગરીઓનો ઉલલેખ ક્યયો. હુ ં
તેન ુ ંઆસવાદન લેવાનુ ંપસદં કરરીિ પરંત ુહુ…ં હુ ંન લઈ િકંુ. આ (વાનગરીઓના)ં કેવળ 
નામ સાભંળરીન ેિરવ જવા્ય. આજે સવારે જ તમન ે્યાદ ક્યા્ય અને હાલ તમ ેમન ેલખ્ુ.ં 

(છેલલો ફકરો વાચંરી િકા્ય તેવરી કસ્પ્તમા ંન્રી)      

જુલાઈ 3૧, ૧૯૭૭

આપનો સેવક,
(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)

તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી
શ્રીલ પ્રભપુાદના સગચવ



અંશિમ આદેિ૧૧૮
વશસયિનામું



પરિશિષ્ટ ૧૧૯
વશસયિનામું



અંશિમ આદેિ૧૨૦
વશસયિનામું



પરિશિષ્ટ ૧૨૧
વશસયિનામાની શવગિ

પ્ત્દંડરી ગોસવામરી

એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી
સસં્ાપક-આચા્ય્યઃ
આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘં

વશસયિનામું

હુ,ં એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી પ્રભપુાદ, આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘંના સસં્ાપક-
આચા્ય્ય, ભક્તવેદાતં બકુ ટ્સટના સ્ાપક અને ઓમ પ્વષ્ણપુાદ ૧૦૮ શ્રી શ્રીમદ્  ભક્તપ્સદાતં 
સરસવતરી ગોસવામરી મહારાજ પ્રભપુાદના પ્િષ્્ય, હાલ રહ્ેઠા્ણ શ્રી કૃષ્્ણ-બલરામ મદંદર 
વ ૃદંાવન, મારંુ આ આખરરી વપ્સ્યતનામુ ંબનાવુ ંછ:ં

૧. વહરીવટરી મડંળ આ્યોગ (જી.બરી.સરી.) સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘંનરી 
આખરરી વ્યવસ્ાપન સત્તા રહિેે.

૨. દરેક મદંદર ઇસકૉનનરી પ્મલકત રહિેે અને તેનુ ંસચંાલન ત્્ણ વહરીવટરી પ્ન્યામકો 
વિારા ્િ.ે આ વ્યવસ્ાપન પ્ર્ણાલરી જેમ હાલ છે તેમ જ ચાલિે અને તેમા ંકોઈ ફેરફારનરી 
જરૂર ન્રી.

૩. ભારતમા ંરહલેરી સપંપ્ત્તનુ ંસચંાલન નરીચે જ્ણાવેલા વહરીવટરી પ્ન્યામકો વિારા ્િેઃ

અ)  શ્રી મા્યાપરુ િામ, પાનરીહટરી, હદરદાસપરુ અને કલકત્તા કસ્ત પ્મલકતોઃ ગરુુકૃપા 
સવામરી, જ્યપતાકા સવામરી, ભવાનદં ગોસવામરી અને ગોપાલ કૃષ્્ણ દાસ અપ્િકારરી.  

બ) વ ૃદંાવન કસ્ત પ્મલકતોઃ ગરુુકૃપા સવામરી, અક્્યાનદં સવામરી, અને ગોપાલ કૃષ્્ણ 
દાસ અપ્િકારરી.  

ક) મુબંઈ  કસ્ત પ્મલકતોઃ તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી, ગગદરરાજ દાસ બ્રહ્મચારરી, અને 
ગોપાલ કૃષ્્ણ દાસ અપ્િકારરી.  

ડ) ભવુનેશ્વર કસ્ત પ્મલકતોઃ ગૌર ગોપ્વંદ સવામરી, જ્યપતાકા સવામરી, અને ભાગવત 
દાસ બ્રહ્મચારરી.

ઇ) હૈદરાબાદ કસ્ત પ્મલકતોઃ મહસંા સવામરી, શ્રીિર સવામરી, ગોપાલ કૃષ્્ણ દાસ 
અપ્િકારરી અને બલરી મદ્યન દાસ અપ્િકારરી.

જે વહરીવટરી પ્ન્યામકો અહીં પ્નદદદિષ્ટ કરવામા ંઆવ્યા છે તેઓ જીવનભર માટે પ્ન્ુ્ ત 
્્યેલા છે. જ્ણાવેલા પ્ન્યામકો પૈકરી કોઈના મતૃ્ ુઅ્વા કોઈ કાર્ણસર કા્ય્ય પ્નષ્ફળતાનરી 
ઘટનામા ંબાકરીના પ્ન્યામકો વિારા ઉત્તરાપ્િકારરી પ્ન્યામક કે પ્ન્યામકો પ્ન્ુ્ ત કરરી િકા્ય, 

કેનદ્ઃ     કૃષ્્ણ-બલરામ મદંદર,
          ભક્તવેદાતં સવામરી માગ્ય,
          રમ્ણરેતરી, વ ૃદંાવન,    
          ઉત્તર-પ્રદેિ
તારરીખઃ   જુન, ૧૯૭૭
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જો નવા પ્ન્યામક મારા ંપસુતકોમા ંસપ્વસતતૃ જ્ણાવ્યા ંમજુબ આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ 
સઘંના ંતમામ િારાિાર્ણોનુ ંચસુતપ્ેણ પાલન કરતા મારા દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ પ્િષ્્ય હો્ય તો, 
અને જો ત્્ણ (૩) ્રી ઓછા કે પાચં (૫) ્રી વિારે વહરીવટરી પ્ન્યામકો કદરી એક સમ્યે 
કા્ય્યરત ન હો્ય તો.

૪. મેં  આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘંનુ ંપ્નમા્ય્ણ, પ્વકાસ અને સચંાલન ક્ુું છે, 
અને આ્રી હુ ંઅહીં ઇચછ ંછ ંકે ભારતમા ંઇસકૉનના નામે રહલેરી બિરી સ્ાવર પ્મલકતો કદરી 
ગરીરવ ેન રાખવરી, તેના પર લૉન ન લેવરી, વેચવરી નદહ, તેનુ ંસ્ાનાતંર ન કરવુ,ં કોઈ પ્ણ 
રરીતે કરજમા ંન આવ,ે તેનો નાિ ન ્ા્ય અને બરીજાને ન આપવરી. આ આદેિ અટલ છે.

૫. ભારત બહારનરી પ્મલકતો સૈદાપં્તક રરીતે કદરી ગરીરવરી ન રાખવરી, તેના પર લૉન ન 
લેવરી, વેચવરી નદહ, તેનુ ંસ્ાનાતંર ન કરવુ ંકે કોઈ પ્ણ રરીતે કરજમા ંન આવ,ે તેનો નાિ 
ન ્ા્ય, બરીજાને  ન આપવરી, પરંત ુજરૂદર્યાત ઊભરી ્તા ંપ્મલકત સા્ ેસબંપં્િત જી.બરી.
સરી. મડંળના સભ્યોનરી મજૂંરરી્રી તેન ેગરીરવરી રાખરી િકા્ય, તેના પર લૉન લઈ િકા્ય, 
તેન ેવેચરી િકા્ય વગેરે.

૬. ભારત બહારનરી પ્મલકતો અને ત ેસા્ ેસબંપં્િત જી.બરી.સરી. મડંળના સભ્યો આ 
પ્રમા્ેણ છેઃ

ક) પ્િકાગો, ડેટ્ોઇટ અને અન આબ્યર કસ્ત પ્મકલતોઃ જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી.

ખ) હવાઇ, ટોદક્યૉ, હૉનગકૉંગ કસ્ત પ્મકલતોઃ ગરુુ કૃપા સવામરી, રામેશ્વર સવામરી અને 
તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી.

ગ) મૅલબૉન્ય, પ્સડનરી, ઑસટે્ગલ્યા ફામ્ય કસ્ત પ્મકલતોઃ ગરુુ કૃપા સવામરી, હદર સૌરરી, 
અને અત્ૈ્ય ઋપ્ષ.

ઘ) ઇં્લૅનડ (લડંન રડલૅટ), ફાસં, જમ્યનરી, નેિરલૅનડ, સવરીટ્ઝરલૅનડ અને સવરીડન 
કસ્ત પ્મલકતોઃ જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી, ભગવાન દાસ અપ્િકારરી, હદરકેિ સવામરી.

ઘ) કેન્યા, મૉદરપ્િ્યસ, સાઉ્ આદફકા કસ્ત પ્મલકતોઃ જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી, 
બ્રહ્માનદં સવામરી અને અત્ૈ્ય ઋપ્ષ.

ચ) મૅ્સરીકૉ, વેનેઝુએલા, બ્રા્ઝરીલ, કૉસટા દરકા, પેરુ, ઈ્વાડોર, કૉલગંબ્યા, ગચલરી 
કસ્ત પ્મલકતોઃ હ્રદ્યાનદં ગોસવામરી, પચં વિપ્વડ સવામરી, બ્રહ્માનદં સવામરી.

છ) જ્યૉર્જટાઉન, ગ્ુયાના, સનટો ડોપ્મનગો, સેંટ અગષસટન કસ્ત પ્મલકતોઃ આદદ કેિવ 
સવામરી, હ્રદ્યાનદં ગોસવામરી, પચં વિપ્વડ સવામરી.

જ) વેનકુવર, સરીટલ, બક્યલરી, ડાલાસ ખાતેનરી પ્મલકતોઃ સત ્સવરૂપ ગોસવામરી, જગદરીિ 
દાસ અપ્િકારરી, જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી.

્ઝ) લૉસ ઍનજેલરીસ, ડેનવર, સૅન દદઇગો, લગનુા બરીચ કસ્ત પ્મલકતોઃ રામેશ્વર 
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સવામરી, સત ્સવરૂપ સવામરી, આદદ કેિવ સવામરી.

ટ) ન્ ૂ્યૉક્ય , બૉસટન, પોટયો દરકો, પૉટ્ય રૉ્યલ, સેંટ લઈુસ, સેંટ લઈુસ ફામ્ય કસ્ત 
પ્મલકતોઃ તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી, આદદ કેિવ સવામરી, રામેશ્વર સવામરી.

્ઠ) ઇરાન કસ્ત પ્મલકતોઃ અત્ૈ્ય ઋપ્ષ, ભગવાન દાસ અપ્િકારરી, બ્રહ્માનદં સવામરી.

ડ) વૉપ્િં્ટન ડરી.સરી., બાલટરીમોર, દફલાડેલફરી્યા, મૉનટ્રી્યલ અને (વચંા્ય તેમ ન્રી) 
કસ્ત પ્મલકતોઃ રૂપાનગુા દાસ અપ્િકારરી, ગોપાલ કૃષ્્ણદાસ અપ્િકારરી, જગદરીિ 
દાસ અપ્િકારરી.

ઢ) પ્પટસબગ્ય, ન્ ૂવ ૃદંાવન, ટોરનટો, ્લેવલૅનડ, બફેલો કસ્ત પ્મલકતોઃ કરીત્યનાનદં 
સવામરી, અત્ૈ્ય ઋપ્ષ, બલવતં દાસ અપ્િકારરી.

ન) ઍટલાનટા,ં ટૅનેસરી ફામ્ય,  ગૈનેસપ્વલલે, પ્મ્યામરી, ન્ ૂઑરલૅનસ, પ્મસરીપ્સપપપ ફામ્ય, 
હસુટન કસ્ત પ્મલકતોઃ બલવતં દાસ અપ્િકારરી, આદદ કેિવ સવામરી, રૂપાનગુા દાસ 
અપ્િકારરી.

પ) દફજી ખાતેનરી પ્મલકતોઃ  હદર સૌરરી, અત્ૈ્ય ઋપ્ષ, વસદેુવ.

૭.  હુ ંજાહરે કરંુ છ,ં કહુ ંછ ંઅને પષુષ્ટ કરંુ છ ંકે જુદરી જુદરી બૅકમા ંરહલેા ંચાલ ુખાતાઓ, 
બચત ખાતાઓ અને બાિંરી ્ાપ્ણો સદહત મારા નામે રહલેરી તમામ સ્ાવર ત્ા જગંમ 
પ્મલકતો આંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ સઘંનરી પ્મલકતો અને સપંપ્ત્ત છે, અને મારા 
ભતૂકાળના વારસદારો અને પેઢરીઓન ેઅ્વા એવો કોઈ દાવો કરનાર કોઈને પ્ણ અહીં 
જ્ણાવ્યા પ્સવા્ય આ પ્મલકતોમા ંકોઈ પ્ણ જાતનો દાવો, હક કે દહસસો રહતેો ન્રી.

૮.  જુદરી જુદરી બૅંકમા ંમારા નામે રહલેા પૈસા ઇસકૉન માટે વપરા્ય છે અને ત ેઇસકૉનનરી 
સપંપ્ત્ત છે, છતા ંમેં મારા પવૂ્ય કુટંુબના સભ્યો માટે માપ્સક ભથ્ા પેટે રૂ. ૧,૦૦૦/- ફાળવવા 
પ્વિેષ કેટલરીક ્ાપ્ણો મકૂરી છે. મારા પવૂ્ય કુટંુબના સભ્યોના અવસાન બાદ આ પ્વિેષ 
્ાપ્ણો ( કૉપ્યસ, વ્યાજ અને બચત) ટ્સટના કબજામા ંઇસકૉનનરી સપંપ્ત્ત બન,ે ત્ા મારા 
પવૂ્ય કુટંુબનરી આવનાર પેઢરીઓન ેકે એવો દાવો કરનાર કોઈ પ્ણ વ્યક્તને ભથ્ા પેટે 
કશુ ંઆપવુ ંનદહ.

૯. આ વપ્સ્યતના અમલ માટે હુ ંઅહીં ગરુુ કૃપા સવામરી, હ્રદ્યાનદં ગોસવામરી, તમાલ 
કૃષ્્ણ ગોસવામરી, રામેશ્વર સવામરી, ગોપાલ કૃષ્્ણ દાસ અપ્િકારરી, જ્યતરી્્ય દાસ અપ્િકારરી 
અને ગગદરરાજ દાસ બ્રહ્મચારરીનરી પ્નમણકૂ કરંુ છ.ં મેં આ વપ્સ્યત ૪ જૂન ૧૯૭૭ના દદને 
પરૂરી સિૂબિૂ અને દ્ઢ મને, કોઈના દબા્ણ કે બળજબરરી પ્વના બનાવરી છે.

સાક્રીઓઃ

 એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી 

ઉપરો્ત વપ્સ્યતનામા પર શ્રીલ પ્રભપુાદના હસતાક્ર ્્યા, તેને સરીલ-બિં કરવામા ં
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આવ્ુ,ં અને સાક્રી હતાઃ તમાલ કૃષ્્ણ ગોસવામરી, ભગવાન દાસ અપ્િકારરી અને બરીજા અન્ય 
સાક્રીઓ (હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે).

હુ,ં એ. સરી. ભક્તવદેાતં સવામરી પ્રભપુાદ, એક સનં્યાસરી અન ેઆંતરરાષ્ટ્રી્ય કૃષ્્ણભાવનામતૃ 
સઘંના સસં્ાપક-આચા્ય્ય, ભક્તવેદાતં બકુ ટ્સટના સ્ાપક અને ઓમ પ્વષ્ણપુાદ ૧૦૮ 
શ્રી શ્રીમદ્  ભક્તપ્સદાતં સરસવતરી ગોસવામરી મહારાજ પ્રભપુાદના પ્િષ્્ય, હાલ રહ્ેઠા્ણ શ્રી 
કૃષ્્ણ-બલરામ મદંદર વ ૃદંાવન, મારરી ઇચછાઓને ્યો્્ય માગ્ય આપવા અને અગાઉ ૪ જૂન 
૧૯૭૭ના રોજ બનાવેલરી મારરી વપ્સ્યતમા ંકેટલેક અંિ ેઅસપષ્ટ રહલેરી કેટલરીક બાબતોને 
સપષ્ટ કરવા અહીં આ પ્રમા્ેણ આખરરી વપ્સ્યત પરુવ્ણરી બનાવુ ંછ:ં

૪ જૂન ૧૯૭૭ના રોજ મેં એક વપ્સ્યતનામુ ંબનાવ્ુ ંહત ુ,ં અને તેમા ંકેટલરીક જોગવાઈઓ 
કરરી હતરી. તેમાનંરી એક જોગવાઈ કલમ ૮ પ્રમા્ેણ મારા ગહૃસ્ાશ્મના મારા બાળકો શ્રી 
એમ.એમ. ડે, ગબ્રંદાવન ચદં્ ડે, કુમારરી ભક્ત લતા ડે અને શ્રીમતરી સલુરુમ્ણા ડે્ય ત્ા મારા 
ગહૃસ્ાશ્મના પતનરી શ્રીમતરી રાિારા્ણરી ડેના જીવનકાળ માટે પ્નવા્યહ ભથ્ાનરી જોગવાઈ 
છે. કાળજીપવૂ્યક ધ્યાનમા ંલેતા ંમન ેએવુ ંલાગે છે કે આ કલમમા ંમારરી ઇચછાઓનુ ંપરૂરી 
રરીતે પ્નરૂપ્ણ ્્ુ ંન્રી. આ્રી હુ ંઅહીં પ્નદદેિ કરંુ છ ંકે શ્રીમતરી રાિારા્ણરી ડે માટે, તેમન ે
રૂ. ૧,૦૦૦/- પ્રપ્તમાસ તેમના જીવનકાળ સિુરી મળિે, આ રકમ ઇસકૉન વિારા સસં્ાના 
અપ્િકારરીઓને ્યો્્ય લાગે ત ેબૅંકમા ંઇસકૉનના નામે ૭ વષ્ય માટે મકેૂલરી રૂ. એક લાખ 
વરીસ હજારનરી બાિંરી ્ાપ્ણના વ્યાજમાં્ રી આવિ,ે આ રકમ તેમના ંકોઈ વારસદારન ે
ઉપલબિ ન ્ા્ય, અને તેમના ંમતૃ્ ુબાદ આ રકમ સસં્ાના હતેઓુને ધ્યાનમા ંરાખરી 
ઇસકૉન અપ્િકારરીઓને જે ્યો્્ય લાગે ત ેપ્રમા્ેણ ઇસકૉનના કબજામા ંલેવરી.

શ્રી એમ.એમ. ડે, શ્રી ગબ્રંદાવન ચદં્ ડે, શ્રીમતરી સલુરુમ્ણા ડે્ય અને કુમારરી ભક્તલતા 
ડે માટે ઇસકૉન રૂ. એક લાખ વરીસ હજારનરી એવરી ૪ અલગ બાિંરી ્ાપ્ણો, દરેક ્ાપ્ણ રૂ. 
૧,૨૦,૦૦૦/- દરી્ઠ પ્રપ્તમાસ ન્નૂતમ રૂ. ૧,૦૦૦/- વ્યાજ મેળવવા સાત વષ્ય માટે બૅંકમા ં
મકૂિ.ે તેઓનરી બાિંરી ્ાપ્ણના વ્યાજ રૂ. ૧,૦૦૦/- માં્ રી પ્રપ્તમાસ માત્ રૂ. ૨૫૦/- તેઓ 
દરેકને ચકૂવવામા ંઆવ.ે વ્યાજના બાકરી રૂ. ૭૫૦/- માં્ રી તેઓના નામે બરીજી નવરી 
બાિંરી ્ાપ્ણો લઈ સાત વષ્ય માટે મકૂવામા ંઆવ.ે વ્યાજના પ્રપ્તમાસ રૂ. ૭૫૦/- માં્ રી 
બનાવેલરી આ બાિંરી ્ાપ્ણો પ્ર્મ સાત વષ્યમા ંપાકતા ંઆ રકમ જ્ણાવેલરી વ્યક્તઓ 
વિારા કોઈ સરકારરી-બૉનડ, બાિંરી ્ાપ્ણ કે અન્ય સરકારરી ્ાપ્ણ ્યોજનાઓમા ંમકૂવામા ં
આવ ેઅ્વા કોઈ સ્ાવર પ્મલકત કે પ્મલકતો ખરરીદવા વપરા્ય જે્રી આ રકમ સરુગક્ત 
રહ ેઅને તેનો નાિ ન ્ા્ય. પરંત ુજો ઉપરો્ત જ્ણાવેલરી વ્યક્તઓ કે તેમાનં ુ ંકોઈ આ 
િરતોનુ ંઉલલઘંન કરે અને આ રકમ ઉપરો્ત જ્ણાવ્યા પ્સવા્યના હતે ુ કે હતેઓુ માટે 
વાપરે તો તેવા દકસસામા ંઇસકૉન અપ્િકારરીઓ આ વ્યક્ત કે વ્યક્તઓનરી મળૂ બાિંરી ્ ાપ્ણ 
રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- માં્ રી અપાતા માપ્સક ભથ્ા રકમ પર પ્રપ્તબિં મકૂવા મકુત છે, અને 
તેઓએ વ્યાજના રૂ. ૧,૦૦૦/- પ્રપ્તમાસ ભક્તવેદાતં સવામરી ચેરરીટેબલ ટ્સટન ેઆપવા. 
આ સપષ્ટ કરવામા ંઆવ ેછે કે આ વ્યક્તઓના વારસદારોને આ રકમમા ંકોઈ હક દહસસો 
રહતેો ન્રી, અને આ રકમનો વપરાિ મારા પવૂ્ય જીવનનરી આ જ્ણાવેલરી વ્યક્તઓના 
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વશસયિનામાની શવગિ

જીવનકાળ દરમ્યાન વ્યક્તગત ખચ્ય માટે જ છે.

મેં મારરી વપ્સ્યતના અમલ માટે કેટલાક વહરીવટદારો પ્ન્ુ્ ત ક્યા્ય છે. અહીં હુ ં૪ જૂન 
૧૯૭૭ નરી વપ્સ્યતમા ંજ્ણાવેલરી વ્યક્તઓનરી સા્ ેમારા પ્િષ્્ય શ્રી જ્યપતાકા સવામરીનુ ં
નામ ઉમેરંુ છ;ં રહ્ેઠા્ણ શ્રી મા્યાપરુ ચદં્ોદ્ય મદંદર, તાલકુો નાદડ્યા, પપ્શ્ચમ બગંાળ. હુ ં
અહીં પ્નદદેિ કરંુ છ ંકે મારા વહરીવટદારો મારરી વપ્સ્યત પ્રમા્ેણ તેઓનુ ંકત્યવ્ય બજાવવા 
માટે વ્યક્તગત રરીતે અ્વા સહ ુસા્ ેમળરી કા્ય્ય કરવા જવાબદાર છે.

આ્રી હુ ંઅહીં ૪ જૂન ૧૯૭૭ ના રોજ બનાવેલરી વપ્સ્યતમા ંઉપરો્ત જ્ણાવ્યા મજુબ 
ફેરબદલ અને સિુારો કરંુ છ.ં બરીજી તમામ બાબતે આ વપ્સ્યત ્ય્ાવત ્ રહ ેછે અને 
હમંેિા ં્ય્ાવત ્ રહિેે.

હુ ંઅહીં ૫ નવેમબર ૧૯૭૭ ના રોજ મારરી પરૂરી સિૂબિૂ અને દ્ઢ મન,ે કોઈના દબા્ણ 
કે બળજબરરી પ્વના આ વપ્સ્યત પરુવ્ણરી બનાવુ ંછ.ં

    સાક્રીઃ

(હસતાક્ર મળૂ દસતાવજેમા ંછે)

એ.સરી. ભક્તવેદાતં સવામરી
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ખડં વાિાતાલાપ એશપ્રલ ૨૨, ૧૯૭૭, મુબંઈ

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ  “મેં તેમન ેકહુ ં કે “તમ ેએવુ ંસવતતં્ રરીતે ન કરરી િકો. તમ ે
સારંુ કરરી રહ્ા છો, પરંત ુ… ન કરવુ,ં તમ ેકબલૂ કરો.” લોકોએ 
હસંદૂત્તનરી પ્વરુદ ફદર્યાદ કરરી. શુ ંતમન ેતેનરી ખબર હતરી?”

િમાલ કષૃણઃ “મન ેકોઈ પ્વિષે ઘટનાઓનો ખ્યાલ ન્રી, પરંત ુમેં સાભંળ્ુ ંછે…”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જમ્યનરીમા.ં જમ્યનરીમા.ં”
િમાલ કષૃણઃ “ભ્તો ત્યા”ં

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ઘ્ણરી બિરી ફદર્યાદો.”
િમાલ કષૃણઃ “આ્રી બદલાવ સારો છે.”  

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ના, તમ ેગરુુ બનો, પરંત ુતમ ેપ્ર્મ લા્યક બનો. પછરી તમ ે
બનો.”

િમાલ કષૃણઃ “ઓહ, આવા પ્રકારનરી ફદર્યાદ હતરી.” 
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “શુ ંતમને તેનરી ખબર હતરી?”
િમાલ કષૃણઃ “હા, મેં સાભંળ્ુ ંહત ુ ંકે, હા.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “લચુચા બદમાિ ગરુુ બનાવવા્રી શુ ંફા્યદો?”

િમાલ કષૃણઃ “ખરંુ, મેં મારો તેમજ તમારા તમામ પ્િષ્્યોનો અભ્યાસ ક્યયો છે, 
અને આ એકદમ સપષ્ટ વાત છે કે અમે બિા બદ જીવ છરીએ, આ્રી 
અમે ગરુુ ન હો્ય િકરીએ. એક દદવસે કદાચ એવુ ંિક્ બન…ે”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હમમ”
િમાલ કષૃણઃ “…પરંત ુહમ્ણા ંનદહ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. હુ ંકેટલાક ગરુુ પસદં કરરીિ. હુ ંકહરીિ, “હવ ેતમ ેઆચા્ય્ય 
બનો. તમ ેઅપ્િકૃત છો.” હુ ંતેનરી રાહ જોઉં છ.ં તમ ેસહ ુઆચા્ય્ય 
બનો. હુ ંસપં્ૂણ્ય પ્નવતૃ્ત ્ાઉં, પરંત ુતાલરીમ પરૂરી ્વરી જોઈએ.” 

િમાલ કષૃણઃ “શદુ્દકર્ણનરી પ્રદક્ર્યા તો ્વરી જ જોઈએ.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ઓહ, હા. ્ વરી જ જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભ ુએવુ ંચાહ ેછે. આમાર 

આજ્ઞા ગરુુ હના [શ્રીચૈતન્ય-ચદરતામતૃ, મધ્ય, ૭.૧૨૮]. “તમ ે
ગરુુ બનો.” (હાસ્ય.) પરંત ુલા્યક બનો. બસ નાનરી જ વાત, 
ચસુતપ્ેણ પાલન કરનાર…”

િમાલ કષૃણઃ “રબર છાપ નદહ.”
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શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તો પછરી તમ ેઅસરકારક ન હોવ. તમ ેછેતરરી િકો, પરંત ુતેનરી 
કોઈ અસર ન હો્ય. જરા જુઓ આપણુ ંગૌડરી્યા મ્ઠ. દરેક જ્ણ 
ગરુુ બનવા માગેં, અને એક નાનુ ંમદંદર અને “ગરુુ.” કેવા પ્રકારના 
ગરુુ? કોઈ પ્રકાિન નહીં, કોઈ પ્રચાર નહીં, બસ ખાવાનુ ંલઈ 
આવો…મારા ગરુુ મહારાજ કહતેા, “સં્ ુ્ ત ભોજનાલ્ય,” ખાવા 
અને ઊંઘવાનરી જ્્યા. અમર અમર અર ટકન [?]: “સં્ ુ્ ત 
ભોજનાલ્ય.” એમ્ેણ આવુ ંકહુ.ં”

ખડં વાિાતાલાપ મે ૨૭, ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન

ભવાનદંઃ “મા્ણસો હિ,ે હુ ંજાણુ ંછ.ં એવા મા્ણસો હિ ેજેઓ પોત ેગરુુ 
હોવાનો પ્ર્યતન અને ડોળ કરવા ંમાગેં છે.”

િમાલ કષૃણઃ “એ ઘ્ણા ંવષયો પહલેા ંચાલત ુ ંહત ુ.ં તમારા ગરુુ બધંઓુ આવુ ં
પ્વચારતા હતા. માિવ મહારાજ…”

ભવાનદંઃ “ઓહ, હા. ઓહ, કદૂવા તૈ્યાર.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ખબૂ મજબતૂ વ્યવસ્ાપન જરૂરરી અને સતક્ય પ્નરરીક્્ણ.”

ખડં વાિાતાલાપ ૨૮ મે ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન*

સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ “હવ ેઅમારો આગામરી પ્રશ્ન ભાપ્વ દરીક્ારંભ(ભો) પ્વિ ે
છે, ખાસ કરરીન ેએવા સમ્ય ેજ્યારે તમ ેઅમારરી સા્ ે
ન હોવ. અમે જા્ણવા માગંરીએ છરીએ કે (અ) પ્ર્મ 
અને દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ(ભો)નુ ંસચંાલન કઈ રરીતે ્િ.ે” 

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા, હુ ં તમારામાં્ રી કેટલાકનરી ભલામ્ણ કરરીિ. આ 
સ્ા્યરી ્ ઈ ગ્યા પછરી હુ ંતમારામાં્ રી કેટલાકનરી કા્ય્યકારરી 
આચા્ય્ય(્યયો) તરરીકે વત્યવા ભલામ્ણ કરરીિ.”

િમાલ કષૃણ મહાિાજઃ “શુ ંતેન ેઋતતવક આચા્ય્ય કહવેા્ય?”
 શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ઋતતવક. હા. (હા, ઋતતવક)”

સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ “(પછરી) પેલરી વ્યક્ત જે દરીક્ારંભ આપે છે તેમનો અને 
… શુ ંસબંિં છે”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ત ેગરુુ છે. ત ેગરુુ છે. (ત ેગરુુ છે.)”
સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ “પરંત ુત ેઆમ તમારા વતરી કરે છે.” 



અંશિમ આદેિ૧૨૮

 શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. એ ઔપચાદરકતા છે. કાર્ણ કે મારરી ઉપકસ્પ્તમા ં
કોઈએ ગરુુ બનવુ ંનદહ, આ્રી મારા વતરી. મારા આદેિ્રી, 
આમાર આજ્ઞા ગરુુ(હના), (ત)ે ખરેખર ગરુુ (છે) (બન)ે. 
પરંત ુમારા આદેિ્રી.”

સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ “આમ (પછરી)(તેઓ) પ્ણ (કદાચ) તમારા જ પ્િષ્્યો 
ગ્ણા્ય (ગ્ણાિે)?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા, તેઓ (તેમના) પ્િષ્્યો છે, (પરંત)ુ (િા માટે) 
ગ્ણા્ય કો્ણ”

િમાલ કષૃણ મહાિાજઃ “ના. ત ેપછેૂ છે કે આ ઋતતવક આચા્યયો, તેઓ કા્ય્યકારરી 
છે, દરીક્ા આપે છે, (તેમના)… જે લોકોન ેતેઓ દરીક્ા 
આપે, તેઓ કોના પ્િષ્્યો છે?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તેઓ તેમના પ્િષ્્યો છે (જે વ્યક્ત દરીક્ારંભ આપે છે 
તેમના પ્િષ્્યો છે)”.

િમાલ કષૃણ મહાિાજઃ “તેઓ તેમના પ્િષ્્યો છે(?)”
 શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જે દરીક્ારંભ આપે છે.  (અને તેઓ મારા) (તેમના) 

(ત)ે પ્િષ્્યના પ્િષ્્ય(્યો) છે...”
સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ (હા)

િમાલ કષૃણ ગોસવામીઃ (એ સમજા્ય ગ્ુ)ં  (ચાલો આગળ વિરીએ)
સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામીઃ “પછરી અમારો પ્રશ્ન એ છે...”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જ્યારે હુ ંતમને ગરુુ બનવા આદેિ કરંુ, ત્યારે ત ે(તમ)ે 
પ્ન્યપ્મત ગરુુ બને છે. બસ. ત ે(અન ેતઓે) મારા પ્િષ્્યના 
પ્િષ્્ય(્યો) બને છે. (બસ). (જો્ુ)ં.”

*આ વાતા્યલાપ જી.બરી.સરી.એ પ્નમન પ્રકાિનોમા ંઆપેલા ંચાર જુદા ંજુદા ંલખા્ણોનુ ંપ્મશ્્ણ છેઃ

૧૯૮૩: શ્રીલ પ્રભપુાદ-લરીલામતૃ, ભાગ ૬ (સત ્સવરૂપ દાસ ગોસવામરી, બરી.બરી.ટરી.)

૧૯૮૫: મારા આદેિ હ્ેઠળ (રવરીનવિ-સવરૂપ દાસ)

૧૯૯૦: ઇસકૉન જન્યલ (જી.બરી.સરી.)

૧૯૯૫: ઇસકૉનમા ંગરુુઓ અન ેદરીક્ારંભ (જી.બરી.સરી.)

ખડં વાિાતાલાપ જુલાઈ ૭, ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન

િમાલ કષૃણઃ “શ્રીલ પ્રભપુાદ? અમને હવ ેઘ્ણા પત્ો મળે છે, અને આ એવા 
લોકો છે જેઓ દરીક્ારંભ ગ્રહ્ણ કરવા ઇચછે છે. તમારરી તગબ્યત 
સારરી ન હોવા્રી અત્યાર સિુરી અમે તેઓને રાહ જોવા કહુ ંહત ુ.ં”



પરિશિષ્ટ ૧૨૯

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “સ્ાપ્નક, અ્ા્યત ્, વદરષ્્ઠ સનં્યાસરીઓ એવુ ંકરરી િકે.”
િમાલ કષૃણઃ “એ જ તો અમે કરતા હતા… મારો મતલબ, પવૂતે અમે…., 

સ્ાપ્નક જી.બરી.સરી., સનં્યાસરીઓ તેઓનરી માળા પર જાપ કરરી 
આપતા હતા, અને તેઓ શ્રી શ્રીમદ્ ન ેલખતા હતા, અને તમ ે
આધ્યાતતમક નામ આપતા હતા. શુ ંઆ પ્રદક્ર્યા ફરરી ચાલ ુકરવરી, 
કે પછરી શુ ંઅમારે…? મારો મતલબ, એક વાત કે એવુ ંજ્ણાવ્ુ ં
છે કે આધ્યાતતમક ગરુુ…. લ ેછે તમ ેજા્ણો છો, તેઓ…. લ ેછે. 
તેમ્ેણ પ્િષ્્યને શદુ કરવા પડે છે… આ્રી અમે એવુ ંઇચછતા 
ન્રી કે તમારે …, તમારરી તગબ્યત એટલરી સારરી ન્રી, તે્રી 
એવુ ંન ્વુ ંજોઈએ.... આ કાર્ણસર અમે દરેકને રાહ જોવાનુ ં
કહતેા રહ્ા છરીએ. હુ ં કેવળ એટલુ ંજ જા્ણવા માગં ુછ ં કે શુ ં
આપ્ેણ હજુ ્ોડો વધ ુસમ્ય રાહ જોઈએ.” 

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ના. વદરષ્્ઠ સનં્યાસરીઓ…”
િમાલ કષૃણઃ “આ્રી તેઓએ ચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ...”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તમ ેમન ેસનં્યાસરીઓનરી ્યાદરી આપો. હુ ંકહરીિ કે કો્ણ…”
િમાલ કષૃણઃ “જરૂર.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તમ ેકરરી િકો. કરીત્યનાનદં કરરી િકે. તેમજ આપ્ણા સત ્સવરૂપ 
કરરી િકે. આમ ત્્ણ ્્યા, તમ ેઆપરી િકો, િરૂ કરો.”

િમાલ કષૃણઃ “આમ િારોકે કોઈ અમેદરકામા ંછે, શુ ંતેઓએ સરીધુ ંજ કરીત્યનાનદં 
કે સત ્સવરૂપને લખવુ?ં”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “નજીક હો્ય તેન.ે જ્યતરી્્ય આપરી િકે.” 
િમાલ કષૃણઃ “જ્યતરી્્ય.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ભવાનનં…, અર, ભગવાન.”
િમાલ કષૃણઃ “ભગવાન.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “અને તેઓ પ્ણ કરરી િકે… હદરકેિ.”
િમાલ કષૃણઃ “હદરકેિ મહારાજ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “અને… પાચં, છ વ્યક્તઓ, જે નજીક હો્ય તેઓને તમ ેઅલગ 
તારવો.”

િમાલ કષૃણઃ “જે નજીક હો્ય. આ્રી લોકોએ શ્રી શ્રીમદ્ ન ેન લખવુ ંપડે. તેઓ 
સરીધુ ંજ ત ેવ્યક્તને લખરી િકે?”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હમમ”
િમાલ કષૃણઃ “આમ ખરેખર તેઓ ત ે વ્યક્તનુ ં દરીક્ારંભ શ્રી શ્રીમદ્  વતરી 

જ કરે છે. જે લોકોનુ ંદરીક્ારંભ ્્ુ ંતેઓ પ્ણ તમારા જ…”



અંશિમ આદેિ૧૩૦

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ પ્વિે આપ્ેણ પ્વચારરીશુ,ં દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ.”
િમાલ કષૃણઃ “આ ્ ્ુ ંપ્ર્મ દરીક્ારંભ. બરાબર. ત્ા દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ માટે, 

સમ્ય પરૂત ુ ંતેઓએ…”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ના, તઓેએ રાહ જોવરી. દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ, એ … અપાવુ ંજોઈએ.”

િમાલ કષૃણઃ “શુ…ં હમ્ણા ંકેટલાક ભ્તો દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ માટે તમન ેલખે 
છે, અને હુ ંતેમન ે્ોડરી રાહ જોવા લખુ ંછ ંકાર્ણ કે તમારરી 
તગબ્યત સારરી ન્રી. તો શુ ંહુ ંતેમન ેઆમ કહવેાનુ ંચાલ ુરાખુ?ં”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તેઓ દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ કરરી િકે છે.”
િમાલ કષૃણઃ “તમન ેલખરીને.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ના. આ વ્યક્તઓને.”
િમાલ કષૃણઃ “આ વ્યક્તઓ, તેઓ દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ પ્ણ કરરી િકે છે. આમ 

પ્ર્મ તેમજ દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ માટે ભ્તોએ તમન ેલખવાનરી 
જરૂર રહતેરી ન્રી. તેઓ તેમનરી નજીક હો્ય ત ેવ્યક્તને લખરી 
િકે છે. પરંત ુઆ બિા લોકો પ્ણ તમારા જ પ્િષ્્યો છે. જે 
વ્યક્ત દરીક્ારંભ આપે છે તેઓ તમારા વતરી જ આવુ ંકરે છે.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા.”
િમાલ કષૃણઃ “તમન ેપેલો ચોપડો ખબર છે જેમા ંહુ ંતમારા તમામ પ્િષ્્યોના ં

નામનરી નોંિ રાખુ ંછ?ં શુ ંમારે ત ેચાલ ુરાખવુ?ં”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હમમ.”
િમાલ કષૃણઃ “આમ જો કોઈ વ્યક્ત દરીક્ારંભ આપે, જેમ કે હદરકેિ મહારાજ, 

એમ્ેણ ત ેવ્યક્તનુ ંનામ અહીં આપ્ણન ેમોકલવુ,ં અને ત ેહુ ં
આ ચોપડામા ંઉમેરરી દઈિ. બરાબર. શુ ંભારતમા ંબરીજુ ંકોઈ 
વ્યક્ત તમન ેઆમ કરવા લાગે છે?” 

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ભારત, હુ ંઅહીં છ.ં આપ્ેણ જોઈશુ.ં ભારતમા,ં જ્યપતાકા.”
િમાલ કષૃણઃ “જ્યપતાકા મહારાજ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તમ ેપ્ણ તો ભારતમા ંજ છો.”
િમાલ કષૃણઃ “હા.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તમ ેઆ બિા ંનામ નોંિરી લો.”
િમાલ કષૃણઃ “હા, મારરી પાસે જ છે.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “કો્ણ કો્ણ છે?”
 િમાલ કષૃણઃ “કરીત્યનાનદં મહારાજ, સત ્સવરૂપ મહારાજ, જ્યતરી્્ય પ્રભ,ુ 

ભગવાન પ્રભ,ુ હદરકેિ મહારાજ, જ્યપતાકા મહારાજ અને 
તમાલ કૃષ્્ણ મહારાજ.”
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શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “સારંુ, હવ ેતમ ેવહેંચાઈ જાવ.”
િમાલ કષૃણઃ “સાત. આ સાત નામ ્્યા.ં”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “સમ્ય પરૂત ુ ંસાત નામ પ્યા્યપત છે. તમ ેરામેશ્વરને લઈ િકો.”
િમાલ કષૃણઃ “રામેશ્વર મહારાજ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “અને હ્રદ્યાનદં.”
િમાલ કષૃણઃ “ઓહ, હા. સાઉ્ અમેદરકા.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “આમ મારરી રાહ જો્યા વગર, જ્યા ંતમન ે્યો્્ય લાગે…., ત ે
પ્વવેકબદુ્દ પર આિાર રાખે.”

િમાલ કષૃણઃ “પ્વવેકબદુ્દ પર.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા.”
િમાલ કષૃણઃ “આ ્્ુ ંપ્ર્મ અને દ્વિતરી્ય દરીક્ારંભ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હમમ.”
િમાલ કષૃણઃ “બરાબર. શ્રીલ પ્રભપુાદ, શુ ંહુ ંકરીત્યન મડંળ મોકલરી દઉં?”

ખડં વાિાતાલાપ જુલાઈ ૧૯, ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન

િમાલ કષૃણઃ “હુ ંઅને ઉપેનદ્ છેલલા … ્રી ત ેજોઈ િકરીએ છરીએ (પ્વરામ).”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “ત્યા ંતમને કોઈ ખલેલ નદહ પહોંચાડે. તમારંુ પોતાનુ ંક્ેત્ બનવો 

અને ઋતતવક બનવાનુ ંચાલ ુરાખો ત્ા મારા વતરી કા્ય્યરત રહો. 
લોકો ત્યા ંસહાનભુતૂ બનરી રહ્ા છે. સ્ળ બહ ુસારંુ છે.” 

િમાલ કષૃણઃ “હા. તેઓ કહ ેછે, ‘ભગવદ્ -ગરીતા પદરચ્યનુ ંતપ્મલમા ંભાષાતંર 
્્ુ ંછે, અને હવ ેમારંુ દ્વિતરી્ય પ્રકર્ણ પતરી જિ.ે પછરી તાકરીદે 
પ્વતર્ણ માટે એક નાનરી પકુસતકા પ્રકાપ્િત કરરીશુ.ં’”

ખડં વાિાતાલાપ ઑક્ટોબિ ૧૮, ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હરે કૃષ્્ણ. ન્ ૂ્યૉક્ય્રી એક બગંાળરી બાબ ુઆવ્યા છે?” (એક 
વ્યક્ત શ્રીલ પ્રભપુાદ પાસે દરીક્ા લેવા ન્ ૂ્યૉક્ય્રી આવ્યા હતા).

િમાલ કષૃણઃ “હા. શ્રીમાન સકુમલ રો્ય ચૌિરરી.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તો મેં તમારામાં્ રી કેટલાકનરી પ્નમણકૂ કરરી છે. હમમ?”
િમાલ કષૃણઃ “હા. ખરેખર તો… હા, શ્રીલ પ્રભપુાદ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “જો જ્યપતાકા ઇચછે તો તેઓ ત ેકરરી િકે છે. મેં પ્નમણકૂ કરરી 
દરીિરી છે. તેમન ેકહો.”
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િમાલ કષૃણઃ “હા.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “આમ શુ ંપ્ન્કુ્તઓમા ંજ્યપતાકાનુ ંનામ હત ુ ંખરંુ?”

ભગવાનઃ “ત ેછે જ શ્રીલ પ્રભપુાદ. પેલરી ્યાદરીમા ંતેમનુ ંનામ હત ુ.ં”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તો હુ ંતેમન ેમા્યાપરુમા ંઆમ કરવા માટે પ્ન્ુ્ ત કરંુ છ,ં 

અને તમ ેતેમનરી સા્ ેજઈ િકો છો. હુ ંસમ્ય પરૂત ુ ંબિં કરંુ 
છ.ં શુ ંઆ બરાબર છે?”

િમાલ કષૃણઃ “શુ ંકરવાનુ ંબિં ક્ુું, શ્રીલ પ્રભપુાદ?”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “આ દરીક્ારંભ. તે્રી મેં મારા પ્િષ્્યોન ેપ્ન્ુ્ ત ક્યા્ય છે. શુ ંઆ 

સમજા્ુ ંકે નદહ?”
ગગરિિાજઃ “સમજા્ુ.ં”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “તમન ેનામવાળરી ્યાદરી મળરી છે ખરરી?”
િમાલ કષૃણઃ “હા, શ્રીલ પ્રભપુાદ.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “અને જો હુ ંકૃષ્્ણ કૃપા્રી આ કસ્પ્તમાં્ રી સાજો ્ઈ જાઉં, તો 
હુ ંફરરી ચાલ ુકરરીિ, અ્વા આ કસ્પ્તમા ંદરીક્ારંભ માટે મારા 
પર દબા્ણ ન ્વુ ંજોઈએ. આ સારંુ ન્રી.”

ખડં વાિાતાલાપ નવેમબિ ૨, ૧૯૭૭, વ ૃદંાવન
(મહમેાનો સા્ ેશુ ંચચા્ય ્ઈ તે શ્રીલ પ્રભપુાદ સમજાવ ેછે)

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “…કે “તમારા પછરી, કો્ણ આગેવાનરી લેિ.ે?” અને “દરેક જ્ણ 
લેિ,ે મારા બિા જ પ્િષ્્યો. જો તમ ેઇચછો, તો તમ ેપ્ણ લઈ 
િકો. [હાસ્ય.] પરંત ુજો તમ ેઅનસુરો તો. તેઓ સવ્યસવ બગલદાન 
આપવા તૈ્યાર છે, તે્રી તેઓ આગેવાનરી લેિ.ે હુ ંકદાચ, એક, 
જતો રહરીિ, પરંત ુઘ્ણા હિ ેઅને તેઓ પ્રચાર કરિ.ે જો તમ ે
ઇચછો તો તમ ેપ્ણ આગેવાન બનરી િકો છો. અમને એવુ ંન્રી 
કે ‘આ જ આગેવાન છે.’ પરુોગામરી આગેવાનરીને જે કોઈ અનસુરે 
ત ેએક આગેવાન છે.”

િમાલ કષૃણઃ  “હમમ.”
શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “‘ભારતરી્ય’, અમને એવો કોઈ ભેદભાવ ન્રી, ‘ભારતરી્ય’, 

‘્રુોપ્પ્યન.’”
ભકિઃ “આગેવાન તરરીકે તેઓ એક ભારતરી્ય ઇચછતા હતા?”
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શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. [હાસ્ય.] “દરેક જ્ણ, મારા તમામ પ્િષ્્યો, તેઓ આગેવાન 
છે. જેટલરી શદુતા્રી તેઓ અનસુરે ત ેઅનસુાર તેઓ આગેવાન 
બન.ે જો તમ ેઅનસુરવા ઇચછતા હોવ તો તમ ેઆગેવાન બનરી 
િકો–  તમ ેભારતરી્ય છો– પરંત ુતમ ેઇચછતા ન્રી.” મેં તેઓને 
એવુ ંકહુ.ં”

િમાલ કષૃણઃ “હા, તેઓ કદાચ એવરી વ્યક્તનુ ંનામ જા્ણવા માગંતા હતા 
જેઓ આપ્ણા આંદોલનને સભંાળે.”

શ્ીલ પ્રભપુાદઃ “હા. આગેવાન. બધુ ંબકવાસ. આગેવાન તેન ેકહવેા્ય જેઓ 
ઉત્તમ-કક્ાના પ્િષ્્ય બન્યા હો્ય. તેઓ આગેવાન છે. એવમ 
પરંપરા પ્રાપત… જેઓ ચસુતપ્ેણ અનસુરે છે... આપ્ણરી સચૂના 
છેઃ આર ના કરરીહ મને આિા. આ તમન ેખબર છે? શુ ંછે ત?ે 
ગરુુ-મખુ-પદ્મ-વાક્, ગચત્તતેે કરરી્યા ઐક્, આર ના કરરીહ મને 
આિા. કો્ણ આગેવાન છે? આગેવાન… આગેવાન બનવુ ંએટલુ ં
મશુકેલ ન્રી, િરત કે તેઓ સપં્નષ્્ઠ ગરુુના આદેિોન ેઅનસુરવા 
તૈ્યાર હો્ય.”

શપિામીડ ગહૃ એ્િાિ રડસેમબિ ૩, ૧૯૮૦

િમાલ કષૃણ મહાિાજઃ ્ોડા દદવસો પહલેા ંમન ેકંઈક અનભુપૂ્ત ્ઈ. […] આમ જુઓ તો 
શ્રીલ પ્રભપુાદ તરફ્રી ઘ્ણા ંપ્વિાનો છે કે તેમના ગરુુ મહારાજે કોઈ ઉત્તરાપ્િકારરીઓનરી 
પ્નમણકૂ કરરી ન હતરી. […] પ્રભપુાદના ંપસુતકોમા ંપ્ણ તેઓ કહ ેછે કે ગરુુ ્યો્્યતાના 
િોર્ેણ હો્ય. […]

એક પ્રેર્ણા જાગરી કાર્ણ કે મન ેએક પ્રશ્ન ્્યો, તે્રી કૃષ્્ણ બોલ્યા. ખરેખર પ્રભપુાદે કોઈ 
ગરુુઓનરી પ્નમણકૂ કરરી ન હતરી. […] એમ્ેણ અગગ્યાર ઋતતવકોનરી પ્નમણકૂ કરરી હતરી. કદરી 
એમ્ેણ તેઓને ગરુુ તરરીકે પ્ન્ુ્ ત ક્યા્ય ન હતા. મેં અને જી.બરી.સરી.એ છેલલા ત્્ણ વષ્યમા ં
આ આંદોલનને ભારે નકુસાન પહોંચાડ્ુ ંછે કાર્ણ કે અમે ઋતતવકોનરી પ્નમણકૂને ગરુુઓ 
તરરીકેનરી પ્નમણકૂ સમજી બે્ઠા.

ખરેખર શુ ંબન્ુ ંત ેહુ ંસમજાઉં. મેં ત ેસમજાવ્ુ,ં પરંત ુતેનુ ંઅ્્યઘટન ખોટંુ છે. ખરેખર શુ ં
બન્ુ ંહત ુ ં કે પ્રભપુાદે જ્ણાવ્ુ ં કે કદાચ તેઓ કેટલાક ઋતતવકોનરી પ્નમણકૂ કરિ,ે આ્રી 
જી.બરી.સરી. સભા ઘ્ણા ંકાર્ણોસર મળરી, અને અમારામાં્ રી પાચં કે છ જ્ણ પ્રભપુાદ પાસે 
ગ્યા. (આ ૨૮ મે ૧૯૭૭ના રોજ ્્ેયલરી સભાના સદંભ્યમા ંછે). અમે તેમન ેપછૂ્ુ,ં ‘શ્રીલ 
પ્રભપુાદ, તમારા પ્રસ્ાન બાદ, જો અમે પ્િષ્્યો સવરીકારરીએ તો તેઓ કોના પ્િષ્્યો કહવેા્ય, 
તમારા પ્િષ્્યો કે પછરી મારા?’

ત ેપછરી દરીક્ારંભ લેવા ઇચછતા લોકોનરી ્યાદરીનો ઢગલો ્ઈ ગ્યો, અને ત ેજમા ્વા 
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લા્્યો. મેં કહુ,ં ‘શ્રીલ પ્રભપુાદ, તમ ેએક વખત ઋતતવકોનો ઉલલેખ કરેલો. મન ેન્રી ખબર 
કે શુ ંકરવુ.ં અમે તમારરી પાસે આવવા માગંતા ન્રી, પરંત ુભ્તોના ંનામ ઘ્ણા ંછે, અને 
મેં આ બિા પત્ો રહવેા દરીિા છે. મન ેન્રી ખબર તમ ેશુ ંઇચછો છો’.

શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ,ં ‘સારંુ, હુ ંઘ્ણાનરી પ્નમણકૂ કરરીિ…,’ અને એમ્ેણ તેઓના ંનામ આપવાનુ ં
િરૂ ક્ુું […] એમ્ેણ એકદમ સપષ્ટ ક્ુું કે તેઓ તેમના પ્િષ્્યો છે. ત ેસમ્ય ેમારા મનમા ં
એકદમ સપષ્ટ હત ુ ંકે તેઓ તેમના જ પ્િષ્્યો હતા. મેં પછરી તેમન ેબ ેપ્રશ્નો પછૂ્ા, એકઃ 
‘બ્રહ્માનદં સવામરી પ્વિે શુ?ં’ મેં આવુ ંતેમન ેએ કાર્ણસર પછૂ્ુ ં કે મન ેબ્રહ્માનદં સવામરી 
પ્રત્ય ેલાગ્ણરી હતરી. […] આ્રી શ્રીલ પ્રભપુાદે કહુ,ં ‘ના, જ્યા ંસિુરી તેઓ લા્યક ન બન ે
ત્યા ંસિુરી નદહ’. હુ ંપત્ લખવા તૈ્યાર ્ાઉં ત ેપવૂતે મેં તેમન ેપછૂ્ુ,ં બેઃ ‘શ્રીલ પ્રભપુાદ 
શુ ંઆટલા જ છે કે પછરી તમ ેબરીજા ઉમેરવા માગંો છો?’. એમ્ેણ કહુ,ં ‘જરૂર જ્ણા્ય ત્યારે 
બરીજા ઉમેરરી િકા્ય.’ હવ ેમન ેસમજા્ય છે કે એમ્ેણ જે ક્ુું ત ેએકદમ સપષ્ટ હત ુ.ં તેઓ 
દરીક્ારંભ પ્વપ્િ કરવા પોત ેિારરીદરક રરીતે સક્મ ન હતા; આ્રી એમ્ેણ તેમના વતરી દરીક્ારંભ 
આપવા કા્ય્યકારરી પજૂારરીઓનરી પ્નમણકૂ કરરી. તેમ્ેણ ૧૧ જ્ણ પ્ન્ુ્ ત ક્યા્ય, અને તેમ્ેણ 
એકદમ સપષ્ટપ્ણે કહુ,ં ‘જે નજીક હો્ય તેઓ દરીક્ારંભ કરરી િકે’. આ એક અપ્ત અગત્યનો 
મદુ્ો છે, કાર્ણ કે જ્યારે દરીક્ારંભ કરવાનરી વાત આવ ેછે ત્યારે જે નજીક હો્ય એવુ ંજો ન 
હો્ય તો જેમનામા ંતમારરી શ્દા છે એવુ ંહો્ય. જેમનામા ં(તમ)ે તમારરી શ્દા હો્ય તેમનરી 
પાસે્રી તમારે દરીક્ારંભ લેવુ.ં પરંત ુજ્યારે ત ેકા્ય્યકારરી હો્ય ત્યારે ત ેજે નજીક છે એમ 
્ા્ય, અને તેઓ એકદમ સપષ્ટ હતા. તેમ્ેણ તેઓના ંનામ આપ્યા.ં તેઓ આખા પ્વશ્વમા ં
ફેલા્યેલા હતા, અને તેમ્ેણ કહુ,ં ‘તમ ેજેમનરી નજીક હોવ, તમ ેત ેવ્યક્તનો જ સપંક્ય કરો,  
અને તેઓ તમને તપાસરી લેિ.ે પછરી, તેઓ મારા વતરી દરીક્ારંભ કરિ.ે’

એવો પ્રશ્ન જ ન્રી કે તમે ત ેવ્યક્તમા ંતમારો પ્વશ્વાસ મકૂો- એવુ ંકશુ ંન્રી. એ તો ગરુુનુ ં
કા્ય્ય છે. પ્રભપુાદે કહુ,ં ‘આ આંદોલનના વ્યવસ્ાપન હતે ુમન ેજી.બરી.સરી.નરી રચના કરવરી 
પડરી અને હુ ંઆ લોકોનરી પ્નમણકૂ કરરીિ. લોકો આપ્ણા આંદોલનમા ંજોડા્ય અને તેઓનુ ં
દરીક્ારંભ ્ા્ય એ પ્રદક્ર્યા ચાલ ુરાખવા મન ેમદદ કરવા માટે મારે કેટલાક પજૂારરીઓનરી 
પ્નમણકૂ કરવરી પડે છે, કાર્ણ કે જેમ કે હુ ંબધુ ંપોત ેિારરીદરક રરીતે સભંાળરી િકંુ એમ ન્રી, 
હુ ંજાતે પ્રત્યક્ રરીતે દરેક જ્ણને દરીક્ારંભ આપરી િકંુ એમ ન્રી.’

અને બસ આટલુ,ં અને આ્રી વધ ુકદરી કશુ ંજ ન હત ુ.ં જો આના્રી વધ ુકશુકં હોત તો 
તમ ેિરત લગાડરી િકો કે ગરુુઓ પ્વષ્યક આ મદુ્ાનુ ંવ્યવસ્ાપન કેવરી રરીતે કરવુ ંએ પ્વિ ે
પ્રભપુાદ કલાકો અને દદવસો અને અ્ઠવાદડ્યાઓ સિુરી સદંતર બોલ્યા હો્ય, પરંત ુએમ્ેણ 
એવુ ંક્ુું ન હત ુ ંકાર્ણ કે આ એમ્ેણ અગાઉ ઘ્ણરી વખત જ્ણાવરી દરીધુ ંહત ુ.ં એમ્ેણ કહુ,ં 
‘મારા ગરુુ મહારાજે કોઈનરી પ્નમણકૂ કરરી ન હતરી. એ તો ્યો્્યતાના િોર્ેણ હો્ય.’ અમે 
એક મોટરી ભલૂ કરરી. પ્રભપુાદના પ્રસ્ાન બાદ આ અગગ્યાર વ્યક્તઓનુ ંશુ ં્્ુ?ં […]

પ્રભપુાદે જ્ણાવ્ુ ંકે ફ્ત સનં્યાસરીઓ જ નદહ. એમ્ેણ બ ેવ્યક્તઓના ંનામ આપ્યા ંજેઓ 
ગહૃસ્ હતા, જેઓ ઋતતવકો તો બનરી જ િકતા હતા, આ દિા્યવે છે કે તેઓ કોઈ સનં્યાસરીને 
સમકક્ હતા. આ્રી જે કોઈ આધ્યાતતમક રરીતે લા્યક હો્ય– એવુ ંહમંેિા ંમાનવામા ંઆવ ે
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છે કે તમારા ગરુુનરી હાજરરીમા ંતમ ેપ્િષ્્યો સવરીકારરી ન િકો, પરંત ુજ્યારે ગરુુ જતા રહ,ે 
અને જો તમે લા્યક હોવ અને કોઈ વ્યક્ત તેમનો પ્વશ્વાસ મકેૂ તો તમ ેપ્િષ્્યો સવરીકારરી 
િકો. એ તો ખરંુ જ કે તેઓએ (ભાપ્વ પ્િષ્્યો) ્યો્્યતા િરાવતા ગરુુ કો્ણ છે તેન ેઅલગ 
કઈ રરીતે તારવવુ ંતેન ુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ ંજોઈએ. પરંત ુજો તમ ે્યો્્યતા િરાવતા ગરુુ હોવ 
અને તમારા ગરુુ હવ ેહાજર ન હો્ય તો ત ેતમારો અપ્િકાર બન ેછે. આ કોઈ મા્ણસ બાળક 
ઉતપન્ન કરરી િકે તેના જેવુ ંછે […] દુભા્ય્્ય,ે જી.બરી.સરી.ન ેઆ વાતનુ ંભાન ન ્્ુ.ં તેઓએ 
તરંુત (િારરી લરીધુ,ં નક્કરી ક્ુું) કે આ અગગ્યાર વ્યક્તઓ પસદં કરા્યેલા ગરુુઓ છે. હુ ં
ચો્્સપ્ેણ મારા પ્વિે તો કહરી જ િકંુ છ,ં અને ત ેમાટે હુ ંદરેક જ્ણ પાસે નમ્રભાવ ેમાફરી 
માગુ ંછ,ં કે ચોક્કસપ્ેણ કેટલેક અંિ ેપ્ન્યતં્્ણ કરવાનો પ્ર્યાસ હતો […] આ બદ પ્રકૃપ્ત છે, 
અને એ સવયોતમ કક્ાએ પ્રગટ ્ઈ, “ગરુુ, કેટલુ ંઅદ્ ભતુ! હવ ેહુ ંએક ગરુુ છ,ં અને અમે 
માત્ અગગ્યાર જ જ્ણ” […] જો આપ્ેણ હજુ બરીજી ઘટનાઓ બનતા અટકાવવરી હો્ય તો 
મન ેલાગે છે કે આ અનભુપૂ્ત અ્વા આ સમજ્ણ જરૂરરી છે, કાર્ણ કે, મારા પર પ્વશ્વાસ 
રાખો, આવુ ંફરરી બનિ.ે જ્યા ંસિુરી ્ ોડુ ંિાતં ન પડે ત્યા ંસિુરીનરી જ વાર છે અને પછરી ફરરી 
બરીજી ઘટના બનવાનરી, ક્ા ંતો અહીં એલ.એ.મા ંઅ્વા બરીજે કિ.ે જ્યા ંસિુરી તમ ેકૃષ્્ણનરી 
સાચરી આધ્યાતતમક િક્તને કોઈ અવરોિ વગર પ્રદપ્િશિત ્વા ન દો ત્યા ંસિુરી આવુ ંસતત 
બનતુ ંજ રહિેે.[…] મને લાગે છે કે જી.બરી.સરી. મડંળ, જો તેઓ આ મદુ્ાને જલદરી્રી ન 
સવરીકારે, જો તેઓ આ તથ્યન ેન સમજેઃ તમ ેમન ેલખા્ણ અ્વા ટેપ પર એવુ ંન બતાવરી 
િકો જેમા ંપ્રભપુાદ કહતેા હો્યઃ “હુ ં આ અગગ્યાર જ્ણનરી ગરુુ તરરીકે પ્નમણકૂ કરંુ છ”ં. 
આવુ ંઅકસતતવમા ંન્રી કાર્ણ કે એમ્ેણ ક્ારે્ય કોઈ ગરુુઓનરી પ્નમણકૂ કરરી ન હતરી. આ 
એક કલપના છે. […] જે દદવસે તમારંુ દરીક્ારંભ ્્ુ ંઅને જો તમ ે્યો્્યતા િરાવતા હોવ 
તો જેવા તમારા પ્પતાશ્રી જતા રહ ેત્યારે તમને પ્પતા બનવાનો અપ્િકાર મળે છે. કોઈ 
પ્ન્કુ્ત ન્રી. પ્ન્કુ્તનરી જરૂર રહતેરી ન્રી કાર્ણ કે ત ેછે જ નદહ. 
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આઇ.આર.એમ.નુ ંસામયિક મેળવો – યવના મલૂિે!

યવના મલૂિે યરિમાયસક સામયિક મેળવવા માટે કપૃા કરી 
તમારંુ પરંુૂ નામ અને સરનામુ ંઈમેલ કરોઃ

irm@iskconirm.com


