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બ્ર, �ુ. પ્ર�લચદં્ર 



કલ્પ�કૃ્ષ 

પ્રસ્તાવના : 

   દર ૫૦૦૦ વષ� �નુરાવિત�ત થતા આ અના�દ-અિવનાશી 
��ૃષ્ટ નાટકની સમાનતા�ુ ં(Analogy) જો કોઈ શ્રેષ્ઠ �પક હોય તો 
તે �કૃ્ષ છે. �મ બીજ ��ુ�રત થતા ં છોડ ઉત્પ� થાય છે અન ે 
સમયાતંર� તેની ��ૃદ્ધ થતા ંતેનો અનેક શાખા-પ્રશાખાઓમા ંિવસ્તાર 
થાય છે અને �તે �લ-ફળથી સપં� બને છે. તે જ ર�તે આ ��ુુષ, 
પ્ર�ૃિત અને પરમાત્મા વચ્ચે ખેલાઈ રહ�� ુઆ  િવ�નાટક એક �કૃ્ષ 
સમાન છે. �નો ઉલ્લખે શ્રીમદ ભગવત ગીતામા ંકલ્પ�કૃ્ષ તર�ક� 
કરવામા ં આવ્યો છે, આ ��ૃષ્ટ �પી કલ્પ�કૃ્ષના બીજ�પ સ્વય ં
પરમાત્મા િશવ છે. સગંમ �ગુમા ં પ્ર�િપતા બ્રહ્માના તનમા ં
પરમાત્માના અવતરણની સાથે જ આ બીજ ��ુ�રત થાય છે અને 
��ૃષ્ટચક્રની શ�આત શ્રેષ્ઠ �ગુ સ� ્ �ગુથી થાય છે. ત્યારબાદ 
સમયાતંર� આ ��ૃષ્ટ રંગમચં પર ભજવાતા નાટકનો િવસ્તાર �બુ� ૂ
�કૃ્ષના િવસ્તારની �મ જ થાય છે અન ે ક�લ�ગુના �ત ે આ 
કલ્પ�કૃ્ષ �ણૂર્�પે િવકિસત થઇ જડજડ��તૂ અવસ્થાને પામે છે. 
શ્રીમ�્ ભગવ�્ ગીતામા ંઆ કલ્પ�કૃ્ષનો ઉલ્લેખ એક �ધા �કૃ્ષના 
�પમા ંકરવામા ંઆવ્યો છે. િશવ 

 ऊधवर्मलूम ्अधःशाखम ्अश्वत्थं प्राहुर ्अव्यवम ्

 छन्दा�ंस यस्य पणार्�न यस ्तं वेद स वेद�वत ् 

 (अध्याय १५ , श्लोक - १ )     

 અથાર્� ્��ુ ં�ળૂ ઉપર છે તથા �ની શાખાઓ નીચે છે, અન ે
વેદો �ના પાદંડા ંછે, એ�ુ ંજ અ�ત્થ (પીપળા�ુ)ં ��ૃષ્ટ-�પી �કૃ્ષ 



કહ�વાય છે, આવા કલ્પ�કૃ્ષને � �ણે છે, 
તે વેદ (આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન) ને �ણનારો 
જ્ઞાની છે.  

    કઠોપિનષદમા,ં વેદોમા,ં �ન 
ધમર્ �સુ્તકોમા ં તેમજ ક�ટલીક 
લોક્વાતાર્ઓમા ંપણ આ સ્�ળૂ, �ખોથી 
જોઈ ન શકાય તેવા, ��ૃષ્ટ-�પી 
કલ્પ�કૃ્ષનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
મોહન-જો-દડો તથા હડપ્પા સસં્�ૃિતમા ંપણ આ �કૃ્ષ�ુ ંઉચ્ચ ધાિમ�ક 
મહત્વ બતાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

કલ્પ શબ્દનો અથર્ :- 
 �ળૂ�તૂ �પે કલ્પ શબ્દ એ સસં્�ૃત ભાષાનો શબ્દ છે. �ના બ ે
અથર્ થાય છે.  

(૧)   િવ� નાટક�ુ ંએક ચક્ર  

(૨)  �નો નાશ થઇ શકતો નથી અને �નામા ંસ�વન થવાની, 
�ણ�દ્ધાર અને �પાતંરણની િવિશષ્ટ શ�ક્ત સમાયેલી છે.  

        આમ આ �કૃ્ષ મ�ષુ્ય ��ૃષ્ટના અથવા સમસ્ત િવ�નાટકના   
આ�દ, મધ્ય અને �ત �ધુીના ઇિતહાસને દશાર્વે છે, આ કલ્પ�કૃ્ષ 
��ૃષ્ટ�કૃ્ષ, માનવ વશંાવલી �કૃ્ષ (Human Genealogical Tree) 
વગેર� નામોથી પણ પ્રચ�લત છે. આવો આપણે કલ્પ�કૃ્ષના િવ�ભ� 
ભાગોની  િવ�ઇિતહાસના િવ�ભ� પાસાઓની સાથે �લુના કર�  
સમગ્ર કલ્પ�કૃ્ષન ેસમજવાનો પ્રયત્ન કર�એ.  

 



કલ્પ�કૃ્ષ�ુ ંબીજ :- 
 સામાન્ય ર�તે જોઇએ તો પ્રત્યેક્ષ �કૃ્ષ�ુ ંબીજ હોય છે, બીજ 
એ રચિયતા છે અન ે�કૃ્ષ તેની રચના છે. �મ બીજમાથંી �કૃ્ષ 



ઉત્પ� થાય છે અને ત્યારબાદ તેનો િવસ્તાર થાય છે, તે જ પ્રમાણે 
આ કલ્પ�કૃ્ષ�ુ ંબીજ સ્વય ં�યોિતસ્વ�પ િનરાકાર પરમાત્મા િશવ 
છે, અને આ પરમાત્મા �પી બીજમાથંી જ મ�ષુ્ય ��ૃષ્ટ�પી �કૃ્ષનો 
િવસ્તાર થાય છે. આ ચૈતન્ય સ્વ�પ, જ્ઞાનસાગર પરમાત્મા �પી 
બીજમા ંસમગ્ર સસંારના આ�દ, મધ્ય અને �ત�ુ ંજ્ઞાન સમાયે�ુ ં
છે. કલ્પ�કૃ્ષ�ુ ં પરમાત્મા �પી આ બીજ  આ પાિથ�વ જગતમા ંહો� ુ ં
નથી પરં�,ુ �યૂર્ અને તારાઓથી પણ પારની �ુિનયા, પરમધામમા ં 
�દવ્ય �યોિત �પે િનવાસ કર� છે. 

    સામાન્ય ર�તે બધાજં વનસ્પિતજન્ય �કૃ્ષના બીજને �િૂમમા ં
વાવવામા ંઆવે છે.  તેજ ર�તે ગીતામા ંસ્વય ંભગવાન કહ� છે ક� 
તેઓ સ્વય ંકલ્પ�કૃ્ષ�ુ ંઅમર બીજ છે અન ેજગત�પી �િૂમ પર  
સગંમ �ગુના સમયે તેઓ મ�ષુ્યના તનમા ંઅવત�રત થઈ �રુાણા 
કલ્પ�કૃ્ષનો િવનાશ અને નવા કલ્પ�કૃ્ષ �ુ ં સ�ન કર� છે. �મ 
બીજના વાવેતર પછ� તેમાથી �ળૂ ઉત્પ� થાય છે તેજ ર�ત ે
પરમાત્મા �પી બીજના જગત �પી �િૂમ પર અવતરણ બાદ 
કલ્પ�કૃ્ષ ના ��ુળયાનંો ઉદભવ થાય છે અન ે�કૃ્ષ આગળ િવસ્તરણ 
પામે છે.  

કલ્પ�કૃ્ષના ં��ૂળયા ં:-  

      ��ૃષ્ટચક્રના સગંમ�ગુના 
મહાન પ�રવતર્નના સમય ે
િનરાકાર �યોિત સ્વ�પ િશવ 
પરમાત્મા બ્રહ્માના તનમા ં
અવત�રત થઇ િવ�ની િવિવધ 
ધમ�ની આત્માઓને જ્ઞાન અને 
યોગની િશક્ષા આપે છે, � � મ�ષુ્ય આત્માઓ પરમાત્માની આ 



િશક્ષા ને પોતાના �વનમા ંધારણ કર� છે તે આત્માઓ બ્રાહ્મણ તર�ક� 
ઓળખાય છે. આ ત્યાગી, તપસ્વી, રાજયોગી, બ્રહ્મણો જ આ 
કલ્પ�કૃ્ષના ં��ૂળયા ંછે � િનરાકાર િશવ પરમાત્મા �પી બીજમાથંી 
િવસ્તર�લા ંછે. આ બ્રાહ્મણો પરમાત્મા િશવ પાસેથી �વ, જગત અન ે
જગદ�શ િવશે�ુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર� ત્રીનેત્રી અને ત્રીકાલદશ� બન ેછે. 
પરમાત્માની શ્રીમતન ે �વનમા ં સ�ંણૂર્ ચ�રતાથર્ કર� છે તેમજ 
મ�ષુ્યના મહાશ�ઓુ સમાન કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અને અહકંાર 
�વા િવકારો પર િવજય પ્રાપ્ત કર� સ�ંણૂર્ સતોપ્રધાન બને છે. 
તેઓ કમર્થી સાચા બ્રાહ્મણ અથાર્� ્રાજયોગી તપસ્વી બને છે. આવા 
િવશષે આત્માઓ સ્વયનંા પ�રવતર્ન દ્વારા િવ�ના મહાન 
પ�રવતર્નના ઈ�ર�ય કાયર્મા ં સવર્શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપે છે અન ે
િવ�ની અનેક આત્માઓના અને પ્ર�ૃિતના ંપાચંે તત્ત્વોના ંસા�ત્વક 
પ�રવતર્ન માટ� િનિમ� બને છે. આ કલ્પ�કૃ્ષના ��ૂળયામા ં
આધારસ્તભં સમાન �ેત વ�ધાર�  પ્ર�િપતા બ્રહ્મા અને માતે�ર� 
જગદંબા સહ�ત અન્ય તપસ્વી બ્રાહ્મણોને બતાવવામા ંઆવ્યા ંછે, 
�ઓ નવી શ્રેષ્ઠ સત�ગુી �ુિનયામા ંશ્રેષ્ઠ દ�વાત્માના �પ ેજન્મ લે 
છે. આમ સસંાર �પી �કૃ્ષ િવસ્તર� ુ ં�ય છે.  

કલ્પ�કૃ્ષ�ુ ંથડ :-     
 �ળૂ પછ�નો ભાગ છે થડ. થડ એ �કૃ્ષનો એવો ભાગ છે �યા ં
કોઈ શાખાઓ ક� પ્રશાખાઓ હોતી નથી, કલ્પ�કૃ્ષમા ંથડનો આ ભાગ  
શ્રેષ્ઠ સત�ગુ અને ત્રતેા�ગુ તર�ક� દશાર્વવામા ં આવ્યો છે  �  
ત્યાની દર�ક પ્રકારની સ�ંણૂર્ એકતા નો સકં�ત કર� છે, કલ્પ �કૃ્ષના 
�ળૂમા ંબેઠ�લી તપસ્વી રાજયોગી બ્રાહ્મણ આત્માઓ જ સત�ગુમા ં 
દ�વી-દ�વતાના �પે જન્મ લે છે અને ૨૫૦૦ વષર્ �ધુી સ�ણૂર્ પિવત્ર 
અને િનિવ�કાર� �વન વ્યતીત કર� છે. ગીતામા ં કલ્પ�કૃ્ષના આ 



સત�ગુ અને ત્રેતા�ગુ �પી થડના ભાગને બ્રહ્માના �દવસ તર�ક� 
વણર્વામા ંઆવ્યો છે. ��ૃષ્ટ-�પી �કૃ્ષના આ સમયને  સ્વગર્, વૈ�ંુઠ, 
બ�હશ્ત, હ�વન, �દુાનો બગીચો વગેર� �ભ� �ભ� નામથી 
ઓળખવામા ંઆવે છે.  

    સત�ગુમા ંશ્રી લ�મી અને શ્રી નારયણના �યૂર્વશં�ુ ંઅને 
ત્રેતા�ગુમા ંશ્રીરામ અને શ્રી સીતાના ચદં્રવશં�ુ ંરા�ય હોય છે. આ 
�ગુની િવશેષતા એ છે ક� તે સમયે સમગ્ર િવ�મા ંએક રા�ય, એક 
ધમર્, એક �ુળ, એક વણર્, એક વશં અને એક ભાષા હોય છે. આ 
સમયે િવ�મા ંઆ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમર્ હોય છે અને સ�ંણૂ 
�ખુ, શાિંત અને અપાર સ��ૃદ્ધ  હોય છે. સત�ગુમા ંસવર્ મ�ષુ્ય 
આત્માઓ સ�ંણૂર્ આત્મઅભીમાની હોવાના કારણે ૧૬ કળા સ�ંણૂર્, 
સ�ંણૂર્ િનિવ�કાર� હોય છે. જયાર� ત્રેતા�ગુમા ંમ�ષુ્યાત્માઓની કળા 
૧૪ હોય છે. પ�ઓુ પણ અ�હ�સક હોય છે. આ �ુિનયા માટ� જ 
કહ�વાય છે ક� �યા ંવાઘ અને ગાય એક જ ઘાટ પર પાણી પીતા ં
હોય છે. તે સમયના ભારતને ‘સોને ક� �ચ�ડયા’ તર�ક� ઓળખવામા ં
આવે છે.  

કલ્પ�કૃ્ષની શાખાઓ અને પ્રશાખાઓ :  

      સત�ગુ અને ત્રેતા�ગુ દરમ્યાન ૨૫૦૦ વષર્ �ધુી 
�યૂર્વશંી અને ચદં્રવશંી દ�વી આત્માઓ �ખુ-શાિંત-સ��ૃદ્ધ સભર 
�વન વ્યતીત કર�, �નુ�ન્મ લતેા ંલેતા ંત્રેતા�ગુના �ત ેપોતા�ુ ં
આ�દ-અના�દ �ળૂ સ્વ�પ �લૂી આત્મ અ�ભમાની માથંી દ�હ 
અ�ભમાની બને છે અને િવકારોના પ્રભાવમા ંઆવે છે. શા�ોમા ંપણ 
આ વાતનો ઉલ્લેખ મળે છે ક� “�ीणे पणु्ये देवताः मानवाः भविन्त।” 
અથાર્� ્�ણુ્ય સમાપ્ત થતા ંદ�વી-દ�વતાઓ િવકારોના માગ� ગયા 
અને સાધારણ માનવ બન્યા. દ્વાપર�ગુના પ્રારંભમા ં જ આ�દ 



સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમર્નો ક્ષય થતા ંઅનકે ધમ�નો ઉદભવ થાય 
છે. �ને આ કલ્પ�કૃ્ષની શાખાઓના ં�પમા ંદશાર્વવામા ંઆવ્યા ંછે.  

        ત્રેતા�ગુના �તમા ંદ�હ અ�ભમાનને કારણે તેમજ િવષય-
િવકારોના પ્રભાવના કારણે દ્વાપર�ગુના પ્રારંભથી મ�ષુ્યોના કમ� 
ધીર� ધીર� િવકામ��ુ ંસ્વ�પ ધારણ કર� છે. �વનમાથંી �ખુ, શાિંત  
અને �ણુ� ઓછા થતા ં�ય છે અને સસંારમા ં�ુઃખ અને અશાિંત 
ફ�લાવા લાગે છે. એકતા સમાપ્ત થઈ �ય છે. એક રા�ય, એક 
ભાષા, અને એક ધમર્ના સ્થાને અનેક રા�યો, અનેક ભાષાઓ, અનેક 
�તી-કોમ અને અનકે ધમ�ની સ્થાપના થાય છે. ત્યાર બાદ અનકે 
મઠ, પથં અને સપં્રદાયોનો જન્મ થાય છે. આ સમયે મ�ષુ્ય 
આત્માઓની ��ુદ્ધ પરમાત્મા તરફ વળે છે અને દ્વાપર�ગુની 
શ�આતમા ંમાત્ર �યોિત સ્વ�પ એક િશવની �યોિતલ�ગના �પમા ં
ભ�ક્તની શ�ુઆત થાય છે. ઈ�ર આ સમય પિવત્ર સતોપ્રધાન 
આત્માઓને પયગમ્બરોના અને ધમર્સ્થાપકોના �પમા ંધરતી ઉપર 
મોકલે છે, �મના દ્વારા આ િવ�પર અનેક અલગ અલગ ધમ�ની 
સ્થાપના થાય છે. � આ કલ્પ�કૃ્ષની િવિવધ શાખાઓ છે.   

• આજથી ૨૫૦૦ વષર્ પહ�લા ંસૌ પ્રથમ પયગબંર ‘ઈબ્રા�હમ’ 
ધરતી પર આવી પોતાના આત્મબળ અને સતોપ્રધાન 
�સ્થિતના આધાર� ‘ઇસ્લામ’ ધમર્ની સ્થાપના કર� છે, આ ધમર્ના 
�િતમ પયગબંર મહમંદ સા�હબના ઉપદ�શના આધાર�   
ઇસ્લામ ધમર્ના ધમર્ �સુ્તક �ુરાનની રચના થાય છે. 

• આજથી ૨૨૫૦ વષર્ પહ�લા ં‘�દુ્ધ’ ભારત વષર્ની આ ધરા પર 
આવી �દુ્ધ ધમર્ની સ્થાપના કર� છે, ��ુ ંધમર્શા� ‘ધમ્મમપદ’ 
છે. 



• આજથી ૨૦૦૦ વષર્ પહ�લા ં
ઈ� ુ �ખ્રસ્ત (Jesus Christ) 
ધરતી પર આવી �ખ્રસ્તી 
(Christian) ધમર્ની સ્થાપના 
કર� છે, ��ુ ં ધમર્�સુ્તક 
‘બાઈબલ’ છે. 

• આજથી ૧૫૦૦ વષર્ પહ�લા ં
શકંરાચાયર્ આ ધરતી પર આવી ‘સનં્યાસ’ ધમર્ની સ્થાપના 
કર� છે. 

• આજથી પાચંસો વષર્ પહ�લા ંભારતના પ�ંબ અને હ�રયાણા 
પ્રદ�શમા ં ‘��ુ નાનક’ દ્વારા ‘શીખ’ ધમર્ની સ્થાપના થાય છે, 
��ુ ંધમર્ �સુ્તક ‘��ુગ્રથંસા�હબ’ છે. 

         આમ અનેક ધમ�ના �પે કલ્પ�કૃ્ષની �ખુ્ય શાખાઓ 
ઉદભવે છે અને �કૃ્ષ િવસ્તાર પામ ેછે.  
         નવા સ્થપાયેલા દર�ક ધમર્ની શ�આતની અવસ્થા 
સતો�ણુી હોય છે � કલ્પ�કૃ્ષના �ચત્રમા ં   તે ધમર્ની શાખાની 
શ�આતમા ંસોનેર� રંગથી બતાવવામા ંઆવી છે. દર�ક �કૃ્ષની �ખુ્ય 
શાખાઓની પ્ર�ખુ લાક્ષ�ણકતા એ છે ક� તે શાખા થોડ� આગળ 
વધતા તેમાથંી બ ે પ્રશાખાઓ અને આગળ ઉપર  અનેક 
ઉપશાખાઓ ઉત્પ� થાય છે. િવિવધ ધમ��પી �ખુ્ય શાખાઓ�ુ ં 
પણ સમયાતંર� એજ ર�તે બે પ્રશાખામા ંિવભાજન થાય છે. �મક� 
ઇસ્લામ ધમર્માથંી ‘િશયા’ અને ‘��ુી’ શાખાઓ તેમજ અન્ય 
પ્રશાખાઓ. બૌદ્ધ ધમર્માથંી ‘મહાયાન’ અને ‘�હનયાન’ શાખાઓ 
તેમજ અન્ય પ્રશાખાઓ. ���યન ધમર્માથંી ‘પ્રોટ�સ્ટંટ’ અને 
‘ક�થો�લક’ શાખાઓ તેમજ અન્ય પ્રશાખાઓ. �ન ધમર્માથંી 
‘�ેતાબંર અને �દગબંર’ શાખાઓ  તેમજ અન્ય પ્રશાખાઓ. 



કલ્પ�કૃ્ષની જડ�ડ��તૂ અવસ્થા :-‘ 

   દ્વાપર�ગુ દરમ્યાન ૧૨૫૦ વષર્ �િુધ િવ� રજો�ણુી 
અવસ્થામાથંી પસાર થતા ંઅનેક િવષય-િવકારોનો પ્રભાવ વધી 
જતા ં�તે તમો�ણુી અવસ્થા પ્રાપ્ત કર� કળ�ગુમા ં  પ્રવેશ ે છે. 
કળ�ગુમા ંસમગ્ર �કૃ્ષ અનેક ધમ��પી �ખુ્ય શાખાઓથી; િવિવધ 
સપં્રદાયો, મઠ, પથં, સમાજ વગેર� �પી પ્રશાખોથી; દર�ક ધમ�ની 
આત્માઓ �પી પાદંડાઓથી સ�ંણૂર્ િવસ્તારને પામે છે અને એક 
ઘટાદાર �કૃ્ષ�ુ ં સ્વ�પ ધારણ કર� લે છે. � કળ�ગુના �ત ે
જડ�ડ��તૂ અવસ્થાને પામે છે. િવ�નાટકનો વતર્માન સમય પણ 

કળ�ગુનો �િતમ સમય ચાલી રહ્યો છે. આ વતર્માન �િતમ સમયે 
આપણે જોઈ રહ્યા છ�એ ક� કલ્પ�કૃ્ષ લગભગ ૨૦૦૦ થી પણ વધાર� 
ધમ�, સપં્રદાયો, મઠ, પથં, વાડા, સમાજ વગેર� �વી નાની નાની 
શાખાઓમા ંિવભા�જત થઇ ��ૂુ ંછે.  મ�ષુ્યાત્માઓ ધમર્ભ્રષ્ટ બની 
ગયા છે. ધમર્સ�ા, રાજસ�ા, ભ�ક્તસ�ા, પ્ર�સ�ા બધા ં જ 
પોતાની �િતમ તમોપ્રધાન અવસ્થા  પર છે. ચાર� તરફ અન્યાય, 
ભ્રષ્ટાચાર, પાપાચાર, દંભ, મતભેદ, લાચં-��ત, ચોર�, � ૂટં-ફાટ, 
અરાજકતા વગેર�ના ંકાળા ં�ડબાગં વાદળો ઘરેાઈ રહ્યા છે. પ્રા�ૃિતક 
આફતોથી જનતા ત્રા�હ-ત્રા�હ પોકાર� છે. રોગ, અકાળે �તૃ્�,ુ 
�ુઘર્ટના, િવ�ાસઘાત, અન્યાય, શોષણ, ભય, અ�રુક્ષા તથા અન્ય 
અનેક સમસ્યાઓથી �વન અસહ્ય અને �ુઃખી બની ર�ુ ં  છે. 
માનવીની પીડાઓ  ચરમસીમાએ પહ�ચી રહ� છે. આ તમામ 
પ�ર�સ્થિતને આપણે નજર સમક્ષ �બૂ જ સ્પષ્ટ �પે િનહાળ� રહ્યા ં
છ�એ અને અ�ભુવ પણ કર� રહ્યા છ�એ. આમ ��ૃષ્ટ�પી ચક્રના 
આ કિનષ્ઠ સમયે જયાર� ક�લ�ગુનો �ત આવે છે અને બ�ુ ંજ 
અિત તરફ પ્રયાણ કર� છે  ત્યાર� ફર�થી આ �ૃલ્પ�કૃ્ષના બીજ એવા 



િનરાકાર પરમિપતા પરમાત્મા િશવ સસંાર �પી માનવ �કૃ્ષનો નાશ 
કર� નવા �કૃ્ષની કલમ રોપે છે. 

કલ્યાણકાર� ��ુુષો�મ સગંમ�ગુ :-  
   નવા �કૃ્ષની કલમના અથ� ક�લ�ગુના �તે અને સત�ગુના 
આ�દ વચ્ચનેા અલ્પકાલીન સગંમ�ગુ પર  િનરાકાર પરમાત્મા 
િશવ િવ�ની આત્માઓને જ્ઞાન અને યોગની િશક્ષા આપી, 
સતોપ્રધાન બનાવી, એક સનાતન સ� ્ધમર્ની સ્થાપના�ુ ં�દવ્યકાયર્  
આરંભે છે. આ સગંમ�ગુના સોનેર� સમયે  િનરાકાર િશવ પરમાત્મા 
પ્ર�િપતા બ્રહ્માના સાધારણ તનમા ં અવત�રત થાય છે. અનકે 
ધમ�નો િવનાશ કરવા�ુ ંકાયર્  કર� છે, અનકે ધમ��પી શાખાઓમા ં
વહ�ચાઈ ગયેલી આ�દ સનાતન દ�વી-દ�વતા ધમર્ની આત્માઓન ે
જ્ઞાન અને રા�યોગની િશક્ષા આપી ��તૃ કર� છે અને એક ઈ�ર�ય 
બ્રાહ્મણ પ�રવાર�ુ ંસ�ન  કર� છે. કલ્પ�કૃ્ષમા ંઆ બ્રાહ્મણોને �કૃ્ષના 
ત�ળયામા ં�ળૂ �પે દશાર્વવામા ંઆવ્યા ંછે. આ રાજયોગી આત્માઓ 
માનવ�તના ઉદ્ધાર માટ� અ�હ�સક સેના�ુ ં કાયર્ કર� છે. તેઓ 
સ�ંણૂર્પણે િવષય-િવકારો પર િવજય પ્રાપ્ત કર�, સ્વયનંા પ�રવતર્ન 
દ્વારા િવ�ના મહાન પ�રવતર્નમા ંપોતાનો સહયોગ પ્રદાન કર� છે, 
નવી સત�ગુી �ુિનયાની સ્થાપના સાથે જ તેઓ દ�વાત્માના �પમા ં
જન્મ લે છે અને �કૃ્ષનો િવસ્તાર આગળ વધે છે.  

અધમર્નો તેમજ કળ�ગુી �ુિનયાનો િવનાશ :- 
   ક�લ�ગુના �તમા,ં િવ�મા ં ફ�લાયેલ અધમ�નો િવનાશ 
જ�ર� બને છે, �થી નવી શ્રેષ્ઠ સતોપ્રધાન �ુિનયા�ુ ંઆગમન થઇ 
શક�. આ સમયે �હૃ�દુ્ધો, પ્રા�ૃિતક આફતો અને અ��ુદુ્ધો દ્વારા 
મહાિવનાશ થાય છે. કલ્પ�કૃ્ષના �ચત્રમા ંબતાવ્યા પ્રમાણે �ુિનયાની 



બે મહાસ�ાઓ, અમ�ેરકા અને રિશયા, આપસમા ંઆ�ણ્વક શ�ો 
દ્વારા લડ� રહ્યા ંછે. � સમગ્ર ��ૃષ્ટના  િવનાશમા ંમોટો ભાગ ભજવ ે
છે. અને �તે સ્વગર્�પી માખણ ભારતવાસીઓ મેળવે છે. આ� પણ 
િવ�મા ં સૌથી વધાર� આ�ણ્વક શ�ોનો જથ્થો આ બે �ખુ્ય 
મહાસ�ાઓ પાસે જ છે, �નો ઉપયોગ તઓે માનવ�તના ઉત્થાન 
માટ� નહ� પરં� ુસહંાર માટ� અ�કૂ કરશે, � મહાિવનાશ ન�તરશે. 
સાથે સાથે ધરતીકંપ, વાવાઝો�ુ,ં અિત��ૃષ્ટ, �ુષ્કાળ, �નુામી �વી   
િવિવધ �ુદરતી આપદાઓ દ્વારા િવનાશ ની સભંાવનાઓ પણ 
િવ�મા ંવધી રહ� છે.  આ મહાિવનાશ ��ૃષ્ટ પર મહાન પ�રવતર્ન 
લાવવા માટ� િનિમ� બનશે, � કલ્યાણકાર� હશે, અને �તૂન 
સત�ગુી શ્રેષ્ઠ �ુિનયાની સ્થાપના માટ� પણ િનિમ� બનશે, બી� 
બા�ૂ િવ�મા ંએક આધ્યા�ત્મક ��િૃત અથવા આધ્યા�ત્મક ક્રાિંત 
આવી રહ� છે, � સમગ્ર િવ�ને  �નુઃ �ખુ, શાિંત પિવત્રતા અને 
સ��ૃદ્ધથી સપં� બનાવશે.  

વૈજયિંતમાલા :-  
 આ વૈજયિંતમાલા કોઈ સ્�ળૂ મણકાની માળા નથી પરં� ુ
સગંમ �ગુપર િવજયી થયેલી આત્માઓની માળા છે. � મ�ષુ્ય 
આત્માઓ કલ્યાણકાર� �રુ�ષો�મ સગંમ�ગુમા ંપરમાત્મા િશવની 
શ્રીમત અ�સુાર મન, વચન અને કમર્થી પિવત્ર બ્રાહ્મણ બની 
િવકારો પર સ�ંણૂર્ િવજય પ્રાપ્ત કર� છે, તઓે આ વૈજયિંતમાળાના 
િવજયી મણકા બન ે છે. આ િવજયી બનેલી આત્માઓની 
યાદાગારમા ં દ્વાપર-કળ�ગુના ભ�ક્તમાગર્મા ં ભક્તો રોજ અનેક 
પ્રકારની માળા ફ�રવતા ંહોય છે. એમા ંઆઠ મણકાની માળા  તેમજ 
108 મણકાની માળાની સૌથી વ� ુમ�હમા છે તેમજ આ માળાનો 



સૌથી વ� ુ ઉપયોગ થાય છે. સાથે સાથે આપણે ત્યા ં 16108 
મણકાની માળાની પણ યાદગાર છે.  

 108ની માળામા ંસવ�પ�ર �લ પરમિપતા પરમાત્મા િશવની 
યાદગાર છે, �ને ભક્તો, માળા ફ�રવતી વખત,ે �ખે અને મસ્તક� 
લગાડ� છે. ત્યાર પછ� �ગુલદાણો એ બ્રહ્મા અને સરસ્વતીની 
યાદગાર છે. આ બે મહાન આત્માઓ 
પરમાત્મા િશવની શ્રીમતને સ�ંણૂર્પણ ે
�વનમા ં ધારણ કર� છે. પોતાની 
યોગશ�ક્ત દ્વારા સ્વયનંી આત્માને અલ્પ 
સમયમા ં સતોપ્રધાન બનાવે છે અને 
નબંરવનમા ં જઈ, સત�ગુમા ં પ્રથમ 
લ�મીનારાયણ પદ ને પ્રાપ્ત કર�, 
િવ�મહારાજન બને છે. બાક�ના 108 
મણકા એ શ્રેષ્ઠ આત્માઓની યાદગાર છે ક�  
�ઓ પરમાત્મા િશવની શ્રીમત પર ચાલી, િવકારો પર સ�ંણૂર્ 
િવજય પ્રાપ્ત કર�, ઈ�ર� આરંભેલા િવ�  પ�રવતર્નના શ્રેષ્ઠ કાયર્મા ં
પોતાનો સ�ંણૂર્  સહયોગ આપે છે.  

 �ૃલ્પ�કૃ્ષ એ મનોકામના �ણૂર્ કરવાવા�ં �કૃ્ષ છે, એમ � 
કહ�વા�ુ ંછે, તે સ�ંણૂર્ પણે સત્ય છે. કારણક� જો કોઈ મ�ષુ્ય તનેા 
દાશર્િનક, નૈિતક તથા આધ્યા�ત્મક રહસ્યને સમ� �ય તો તે 
�વન��ુક્તની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કર� લ ે છે. આ અવસ્થામા ં
મ�ષુ્યની સવર્ ઈચ્છાઓ �ણૂર્ થઇ �ય છે. તો આવો આપણે સૌ 
આ ��ૃષ્ટ �પી કલ્પ�કૃ્ષને આપણી ��ુદ્ધમા ં બસેાડ� ��ુક્ત 
�વન��ુક્તના આપણા ંઅિધકારને પ્રાપ્ત કર� લઈએ. 


