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ગવાન બલરામ, બાલા એટલે 
શ�ક્ત, શારી�રક શ�ક્ત નહીં 
પણ આધ્યા�ત્મક શ�ક્ત. 

ભગવાન બલરામ એ ભગવાનના સવ�ચ્ચ 
વ્ય�ક્તત્વ �ીક�ષ્ણનું �થમ િવસ્તરણ છ�. 
બલરામને શાસ્�ોમાં ભગવાન ક�ષ્ણની 
સંિધની શ�ક્ત (અ�સ્તત્વની શ�ક્ત)ના 
મુખ્ય દેવતા તરીક� વણર્વવામાં આવ્યા છ�. 
બલરામ એ ભગવાનનો સ્વંશ (સીધો) 
િવસ્તરણ છ� અને તેથી ક�ષ્ણ અને બલરામ 
વચ્ચે સામથ્યર્માં કોઈ તફાવત નથી. જો ક�, 
તેઓ બે પાસાંઓમાં િભન્ન છ� - શારી�રક 
બંધારણ અને મૂડ. ક�ષ્ણ તાજા રચાયેલા 
ચોમાસાના વાદળોનો વાદળી-કાળો રંગ 
ધરાવે છ� જ્યારે બલરામ પાસે નવા રચાયેલા 

વસંત વાદળનો ગોરો રંગ છ�. ભગવાન ક�ષ્ણ 
સેવા સ્વીકારવાના મૂડમાં છ� જ્યારે બલરામ 
ભગવાનને િદવ્ય �ેમાળ સેવા આપવાના 
મૂડમાં છ�. હકીકતમાં, તે આપણને સેવા �ારા 
�ેમ ક�વી રીતે વ્યક્ત કરવો તે શીખવે છ�. 
�ી બલદેવ સેવક ભગવાન છ�, જે ભગવાન 
ક�ષ્ણના િદવ્ય િવનોદમાં મદદ કરે છ�. તેમના 
પુરુષ સ્વરૂપો (કરણોદકસાઈ, ગભ�દકસાઈ 
અને ક્ષીરોદકસાઈ િવષ્ણુ) માં, તેઓ 
�હ્માંડની અિભવ્ય�ક્ત માટ� જવાબદાર છ�. 
શેષ સ્વરૂપમાં, તેઓ �ી ક�ષ્ણની વ્ય�ક્તગત 
સેવા માટ� જવાબદાર છ�.

ભગવાન િનત્યાનંદનો દ�ખાવ
500 વષર્ પહેલાં જ્યારે ભગવાન ક�ષ્ણ 

ભગવાન ચૈતન્યના રૂપમાં નવ�ીપમાં 
દેખાયા ત્યારે બલરામ તેમની સાથે ભગવાન 
િનત્યાનંદના રૂપમાં દેખાયા હતા. 

તેમણે વષર્ 1473માં વતર્માન પિ�મ 
બંગાળના એક નાનકડા ગામ એકચ�માં જન્મ 
લીધો હતો. તેમના િપતા હદાઈ ઓઝા અને 
માતા પ�ાવતી મૂળ િમિથલાના ધમર્િનષ્ઠ 
�ાહ્મણ હતા. િનત્યાનંદ �ભુનો જન્મ માઘ 
મિહનાના તેજસ્વી પખવા�ડયા (શુક્લ પક્ષ)
ના શુભ તેરમા િદવસે (�યોદશી) થયો હતો. 

બાળપણમાં, નીતાઇ (જેમ ક� િનત્યાનંદ 
�ભુ તરીક� ઓળખાતા હતા), ભાગવત અને 
રામાયણમાંથી મનોરંજન કરવાનું પસંદ કરતા 
હતા. તે લ�મણ અથવા બલરામની ભૂિમકા 
ભજવવામાં એટલો ઉત્ક�ષ્ટ હતો ક� �ેક્ષકો તેને 
અવતાર હોવાની શંકા કરવા લાગ્યા.

જ્યારે તેઓ 13 વષર્ના હતા ત્યારે એક 
�વાસી સંન્યાસી ભગવાનનાં માતા-િપતાની 
મુલાકાતે ગયો અને તેમને િવનંતી કરી ક� 
તેઓ નીતાઈને તેમની સાથે �વાસી સાથી 
તરીક� મોકલે. વૈિદક સંસ્ક�િત �ત્યે �િતબ� 
તેમના માતા-િપતા તેમની િવનંતીને નકારી 

શક્યા ન હતા અને અિનચ્છાએ િનતાઈને 
મોકલવા માટ� સંમત થયા હતા. ત્યારપછી 
બંને ઉત્તર અને દિક્ષણ ભારતના તમામ 
પિવ� સ્થળોની યા�ાએ ગયા જેમ ક� 
ભગવાન બલરામે પાંચ હજાર વષર્ પહેલાં 
કયુ� હતું. 

જ્યારે ભગવાન િનત્યાનંદ પિ�મ 
બંગાળના નાિદયા ખાતે 
પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ �ી 
ચૈતન્ય મહા�ભુને મળ્યા. 
ભગવાન ચૈતન્યના મહાન 
ભક્ત નંદન આચાયર્ના 
ઘરે ભગવાન િનત્યાનંદ અને 
ભગવાન ચૈતન્ય �થમ વખત મળ્યા હતા. 
ત્યારે િનત્યાનંદ �ભુની �મર 32 વષર્ની 
હતી. કિલયુગમાં લોકોના લાભ માટ� સંકીતર્ન 
ચળવળની સ્થાપનાનું મુશ્ક�લ કાયર્ શરૂ કયુ�.

ભગવાન િનત્યાનંદ કિલયુગના અત્યંત 
પતન પામેલા આત્માઓ માટ� કરુણા અને 

દયાના મહાસાગર હતા. તમેણ ેજગાઈ અને 
મઘાઈ નામના ભાઈઓન ે બચાવ્યા જઓે 
સૌથી ખરાબ �કારના લુચ્ચા હતા. તઓે મા� 
શરાબી જ નહોતા પણ માંસ ખાનારા, સ્�ી-
િશકારી, ડાક� અન ેતમામ વણર્નના પાપી પણ 
હતા. ભગવાન િનત્યાનદં ેજ્યાર ેમા�ફયાઓને 
શેરીઓમાં હંગામો મચાવતા જોયા, ત્યારે 
તમેણ ે િવચાયુ� ક� જો તઓે આ પડી ગયલેા 
આત્માઓન ેશુ� ભ�ક્તના માગર્ પર લાવી 
શક�, તો લોકો ભગવાન ચતૈન્યની ચળવળમાં 
�ઢ િવ�ાસ ક�ળવશે. ત ે એકઠા થયલેા 
ટોળામાંથી પસાર થયો અન ે ન�તાપવૂર્ક 
જગાઈ અન ેમઘાઈન ેતમેના દષુ્ટ માગ� છોડી 
દવેા અન ેહર ેક�ષ્ણનો જપ કરવા િવનતંી કરી. 
બંન ેભાઈઓ ગસુ્સે થયા અન ેમઘાઈએ તટૂ�લા 
માટીના વાસણનો ટ�કડો તમેના પર ફ�કી દીધો. 
ભગવાન િનત્યાનદંન ેકપાળ પર વાગ્યુ ંઅને 

લોહી વહેવા લાગ્યુ.ં આ ધનૂી આ�મકતાથી 
િનરાશ થઈન,ે ભગવાન ેતમેન ેજપ કરવા માટ� 
િવનતંી કરવાનુ ંચાલુ રાખ્યુ.ં જ્યાર ેભગવાન 
ચતૈન્યન ેઆ ઘટનાની જાણ થઈ, ત્યાર ેતઓે 
તરત જ ત્યાં ભાર ે�ોધમાં દખેાયા અન ેબે 
બદમાશોન ેમારવા માટ� તમેના સુદશર્ન ચ�ને 
આ�ાન કયુ�. ભગવાન િનત્યાનદં ેભગવાનની 

દયા માટ� િવનતંી કરી અને 
તમેન ે યાદ કરાવ્યુ ં ક� આ 
અવતારમાં તઓે રાક્ષસો 
સામ ેશસ્�ો ઉપાડશે નહીં. 
ભગવાન મા� એ જ શરતે 

રાજી થયા ક� બંન ેભાઈઓ 
તમેના પાપી માગ� છોડી દશેે અન ેહર ેક�ષ્ણનો 
જાપ કરીન ેભ�ક્તમય સેવામાં લીન થઈ જશે. 
ગભરાયલેા ભાઈઓએ ભગવાનની દયા માટ� 
િવનતંી કરી અન ેતમેણે ેશરણાગિત સ્વીકારી. 
આમ ભગવાન િનત્યાનદંની અગાધ દયાથી 
બે રાક્ષસોએ ભગવાન ચતૈન્યનો આ�ય 

લીધો અન ેશુ� ભક્ત બન્યા. આ ઘટના પછી 
હજારો લોકો ભગવાન ચતૈન્યના સંકીતર્ન 
આદંોલનકારીઓના ગડામાં આવી ગયા.

આ કિળયગુમાં વ્યવહા�રક રીત ેબધા જ 
લોકો જગાઈ અન ેમઘાઈના ગણુના છ�. જો 
તઓે તમેના દષુ્ક�ત્યોની �િતિ�યાઓથી મકુ્ત 
થવા માંગતા હોય, તો તેઓએ ભગવાન 
ચતૈન્ય મહા�ભનુો આ�ય લેવો જોઈએ. 

 જો ક�, ગરુનુા માગર્દશર્ન િવના મહા�ભનુો 
સીધો સંપક� કરી શકાતો નથી. બલરામ એ 
ગરુ-ુત�વના ઝરણા છ� અન ેતઓે િનત્યાનદં 
તરીક� �ગટ થયા છ�. 

તથેી આપણ ે િનત્યાનદં �ભનુો આ�ય 
લેવો જોઈએ. તમેની દયા �ારા જ આપણન ે
ચતૈન્ય મહા�ભનુ ેસમજવા અન ેતમેની પાસે 
જવાની આધ્યા�ત્મક શ�ક્ત મળશે, જઓે પોતે 
�ીક�ષ્ણ છ�.

ગભર્વાસ: એકચક્ર ગામમાં જ્યાં 
િનત્યાનંદ પ્રગટ થયા તે સ્થળ

પરમ ક�ણા પડુ હુઇ 
જન િનતાઇ ગૌરચંદ,

 તવ અવતાર સાર િશરોમિણ
 ક�વલ આનંદ ક�દ

વ્રજેનંદન જેઇ શચીસુત 
હ�લ સેઇ  બલરામ િનતાઇ 
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સનત એટલે �હ્માજી અને 
સનત્સુજાત એટલે �હ્માજીના 
પુ�! સનત્સુજાતને સનતક�માર 

પણ કહેલ છ�. આ સંવાદના વક્તા 
સનત્સુજાત અથાર્ત્ સનતક�માર છ� 
અને �ોતા મહારાજ �તરાષ્� છ�

પૌ

દયા માટ� િવનતંી કરી અને 
તમેન ે યાદ કરાવ્યુ ં ક� આ 
અવતારમાં તઓે રાક્ષસો 
સામ ેશસ્�ો ઉપાડશે નહીં. 
ભગવાન મા� એ જ શરતે 

રાજી થયા ક� બંન ેભાઈઓ 

ધમર્રંગ
વ્યોમા સેલર

હારાજ �તરાષ્�ની સૂચનાથી સંજ્ય 
સંદેશવાહક અને શાંિતદૂત તરીક� ઉપપ્લવ્ય 
જઈને પરત આવી ગયા છ�. પાંડવો શાંિત 

અને યુ� બંને માટ� તૈયા૨ છ� - આવો સંદેશો �તરાષ્�ને 
આપીને �તરાષ્�ની અનુજ્ઞાથી સંજય આરામ કરવા 
ગયા.

રાજ્યની લાલચ અને યુ�નો ભય - આ બંને વચ્ચે 
ભીંસાયેલા �તરાષ્� ખૂબ વ્યાક�ળ અને િચંિતત બની ગયા 
છ�. તેમને �ઘ આવતી નથી.

તે વખતે કાંઈક માનિસક શાતા મેળવવા માટ� �તરાષ્� 
િવદુરજીને બોલાવે છ�. િવદુરજીને જ્ઞાન અને ડહાપણની 
અનેક સુંદર વાતો કહે છ�. િવદુરજીની આ વાણીને 
આપણે ‘િવદુરનીિત’ કહીએ છીએ.

િવદુરની આ ધમર્નીિતયુક્ત વાતો સાંભળીને �તરાષ્� 
કહે છ�

“િવદુર ! તારી પાસે હજુ પણ કાંઈ કહેવાનું બાકી 
હોય તો મને કહે કારણ ક� તારી વાણી ઘણી િવિશષ્ટ 
છ�.”

તે વખતે િવદુર ઉત્તર આપે છ� :
“�તરાષ્� મહારાજ ! �હ્માજીના પુ� ક�મા૨ 

સનત્સુજાત છ�. તેઓ ૫૨મ �ાચીન ઋિષ છ�. તેમણે એક 
વાર કહ્યું હતું :

‘‘�ત્યુ છ� જ નહીં. મહારાજ ! તેઓ સમસ્ત 
જ્ઞાનીઓમાં સવર્�ેષ્ઠ છ�. તેઓ જ આપના �દયમાં 
�સ્થત વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, સવર્ �કારના ��ોના ઉત્તર 
આપશે.”

આ સાંભળીને �તરાષ્� કહે છ�: 
‘‘િવદુ૨ ! તે સનાતન ઋિષ મને બતાવશે એમ તમે 

કહો છો તે સવર્ શું તમે નથી જાણતા? જો તમે બરાબર 
જાણતા હો તો તમે જ મને ઉપદેશ આપો!”

મહારાજ �તરાષ્�નાં આ વચનો સાંભળીને િવદુરજી 
કહે છ� :

‘‘રાજન્ ! મારો જન્મ શુ� સ્�ીના ગભર્થી થયો છ�. 
તદનુસાર જાણતો હોવા છતાં આથી અિધક ત�વનો 
ઉપદેશ આપવાનો મારો અિધકાર નથી પરંતુ ક�માર 
સનત્સુજાતનું જ્ઞાન શા�ત છ�. હું તેમને જાણું છ��. તેઓ 
�ાહ્મણ છ� અને અધ્યાત્મનાં ગોપનીય ત � વ ો ન ો 
ઉપદેશ આપવાનો તેમનો અિધકાર છ�. 
આમ હોવાથી હું આપને આ �માણે 
કહું છ��.’’

િવદુરજીનું આ કથન સાંભળીને 
�તરાષ્� કહે છ� :

“િવદુર ! તમે મને તે �ાચીનતમ સનાતન ઋિષના 
સ્થાન િવશે કહો. મને આ દેહથી તેમનો સમાગમ ક�વી 
રીતે થઈ શક� તે પણ કહો.’’

તદનંતર મહાત્મા ભક્તરાજ િવદુરજીએ ઉત્તમ �તવાન 
તે સનાતન ઋિષનું સ્મરણ કયુ�. િવદુરજી પોતાનું સ્મરણ 
કરે છ� તેમ જાણીને સનત્સુજાત તેમની સમક્ષ �ગટ થયા.

સનત્સુજાતને �ગટ થયેલા જોઈને િવદુરજીએ 
શાસ્�ોક્ત િવિધથી પા�, અધ્યર્, મધુપક� આિદ અપર્ણ 
કરીને તેમનું સ્વાગત-પૂજન કયુ�. જ્યારે સનત્સુજાત 
સુખપૂવર્ક બેસીને િવ�ામ કરવા લાગ્યા ત્યારે િવદુરજી 

કહે છ� :
“હે ભગવન્ ! મહારાજ �તરાષ્�ના મનમાં ક�ટલાક 

સંશયો છ�. મારા �ારા તેમનું સમાધાન થાય તે ઉિચત 
નથી. આપ જ તે િવષયનું િનરૂપણ કરવા માટ� યોગ્ય 
છો. જે સાંભળીને નરેશ સવર્ દુઃખોથી ૫૨ થઈ જાય અને 
લાભ-હાિન, િ�ય-અિ�ય, જરા-�ત્યુ, ભય-અભય, 
ભૂખ-�ષા, િચંતા-આળસ, કામ-�ોધ, અવનિત-ઉન્નિત 
આિદ તેમને કષ્ટ ન પહોંચાડ� તેવો ઉપદેશ આપ જ 
આપી શકશો.’’

આ વચનો સાંભળીને બુિ�માન અને મહામના 

�તરાષ્�જી િવદુરજીનાં વચનોનો આદર કરીને ઉત્ક�ષ્ટ 
જ્ઞાન પામવાની ઇચ્છાથી એકાંતમાં સનત્સુજાત મુિનને 
આ �માણે �� પૂછ� છ� :

“હે સનત્સુજાતજી! મેં એમ સાંભળ્યું છ� ક� �ત્યુ છ� 
જ નહીં, તેવો આપનો િસ�ાંત છ�. વળી મેં એમ પણ 
સાંભળ્યું છ� ક� દેવો અને અસુરોએ �ત્યુથી બચવા માટ� 
�હ્મચયર્નું પાલન કયુ� હતું. તો હે મુિનવર! આ બેમાંથી 
યથાથર્ સત્ય શું છ� ?’’

મહારાજ �તરાષ્� આ �માણે સનત્સુજાતજીને �� 
પૂછ� છ�. આ ��ના ઉત્તરરૂપે સનત્સુજાત અને મહારાજ 
વચ્ચે અધ્યાત્મિવષયક સંવાદનો �ારંભ થાય છ�. આ 
સંવાદના માધ્યમથી સનત્સુજાતજી �તરાષ્�ને અને 
�તરાષ્�ના માધ્યમથી સમ� માનવજાતને અધ્યાત્મનો 

ઉપદેશ આપે છ�. આ ઉપદેશ આ 
સંવાદને, આ �કરણને ‘સનત્સુજાતીય’ 
કહેવામાં આવે છ�.

‘મહાભારત’ના ઉ�ોગપવર્માં 
અધ્યાય 41થી અધ્યાય 46 સુધી. એમ 

6 અધ્યાયમાં સનત્સુજાત-પવર્ અવ�સ્થત છ�. તદનુસાર 
સનત્સુજાત-પવર્ તે ઉ�ોગપવર્નું એક ઉપપવર્ છ� તેમ 
સમજવું જોઈએ.

સનત્સુજાતપવર્ અથાર્ત્ સનત્સુજાતીય ‘મહાભારત’નાં 
અનેક અધ્યાત્મ- �કરણોમાંનું એક �કરણ છ�.

સનત્ એટલે �હ્માજી અને સનત્સુજાત એટલે 
�હ્માજીના પુ� ! સનત્સુજાતને સનતક�માર પણ કહેલ 
છ�.

આ સંવાદના વક્તા સનત્સુજાત અથાર્ત્ સનતક�માર છ� 
અને �ોતા મહારાજ �તરાષ્� છ�.

લોહી વહેવા લાગ્યુ.ં આ ધનૂી આ�મકતાથી 

પરમ કરુણા િનત્યાનંદરામ

રાિણક, આધ્યા�ત્મક અને ધાિમર્ક 
મહ�વતા ધરાવતું ઐિતહાિસક 
શહેર જોશીમઠ આજકાલ ખૂબ 

ચચાર્માં છ�. માંડ 18-20 હજારની વસ્તી ધરાવતું 
આ નાનકડ�� શહેર ક�દરતના કોપથી થરથરી રહ્યું 
છ�. િહમાલયની પહાડીઓ પર �સ્થત આ નાનકડ�� 
ગામ ધીમા પણ જોખમી ભૂસ્ખલનથી અ�સ્તત્વ 
ગુમાવવાની કગાર પર હોવાનું િનષ્ણાતો 
જણાવી રહ્યા છ�. આવી પડ�લી િવકટ પ�ર�સ્થિત 
માટ� અનેક મતમતાંતર છ�. વધી રહેલી વસ્તી 
અને વધી રહેલા બાંધકામોના અિત�મણને આ 
�દેશ કાં તો સહન નથી કરી શકતો અથવા 
તો સરકાર �ારા બની રહેલ નવા રસ્તા 
અને ટનલો માટ� કરાતા બ્લાસ્ટ આ પવર્તીય 
જગ્યા માટ� અસહ્ય છ�. કયાંક ક�દરતી રીતે 
થતા ભૂસ્ખલનથી બદલાઈ રહેલી ભૌગોિલક 
પ�ર�સ્થિત પેઢીઓથી વસતા નાગ�રકોને 
રીતસર ડરાવી રહી છ�. છ�લ્લા ક�ટલાક સમયથી 

જોશીમઠના ઘરો, હોટલો, મંિદરો અને એવા 
ક�ટલાંક 863 જેટલા બાંધકામોમાં દીવાલો પર 
ક� ફસર્ પર િતરાડો પડવા લાગી છ�. છ�લ્લા 
એકાદ મિહનાથી આવી થઇ રહેલી િતરાડો 
પહોળી ક� મોટી થતી ગઇ અને ઉત્તરાખંડ 
સરકાર સફાળી જાગી ગઇ છ�. બફ�બારી અને 
વરસાદી વાતાવરણમાં પણ સરકારે જોશીમઠના 
334 જેટલા પ�રવારોને સલામત જગ્યાએ 
િવસ્થાિપત કયાર્ છ�. ભૂસ્ખલન અને મકાનો, 
રોડ રસ્તાઓમાં પડ�લી િતરાડોના અભ્યાસ 
તથા ઉપચાર માટ� ઉત્તરાખંડ સરકારે િવશેષ 
કિમટીની રચના કરી છ� જેમાં આપદા �બંધન 
�ાિધકરણ, ભારતીય �ૌ�ોિગક સ્થાન-રૂડકી, 
ક�ન્�ીય ભવન અનુસંધાન -રૂડકી, ભારતીય 
ભૂવૈજ્ઞાિનક સવ�ક્ષણ સંસ્થા તથા વા�ડયા 
િહમાલય ભૂિવજ્ઞાન-સંસ્થાના િવજ્ઞાનીઓને 
સામેલ કરાયા છ�. 

જોશીમઠ ખરેખર પિવ� પાવન ભૂિમ ગણાય 
છ�. બ�ીનાથ તેમ જ ક�દારનાથ જેવા તીથર્ધામો 
સુધી પહોંચવાનું �વેશ�ાર મનાય છ�. ભગવાન 
િવષ્ણુએ આ પિવ� ધામ વસાવ્યું છ� તેવી ધાિમર્ક 
માન્યતા છ� તે પહેલા ભગવાન િશવ-પાવર્તીનું 
પણ િનવાસસ્થાન આ િશખર �ંખલાઓ હતી. 
જોશીમઠમાં નરિસંહ મંિદર, િવષ્ણુ મંિદર 
જેવા પૌરાિણક મંિદરો સાથે આજુબાજુ અનેક 
મંિદરોની �ંખલા છ�. એક માન્યતા એવી પણ 
છ� ક� પાંડવોએ સ્વગાર્રોહણ જવા માટ� િહમાલય 
તરફ �યાણ કયુ� ત્યારે અહીં રોકાઈને નરિસંહ 

મંિદરની સ્થાપના કરી હતી. એ પૌરાિણક 
વાતો સાથે ઐિતહાિસક ��ષ્ટએ જોઇએ તો 
નજીકના પાંડ�ક��રમાંથી મળી આવેલા કત્યુરી 
રાજા લિલતશુરના તા�પ�ો અનુસાર જોશીમઠ 
એ કત્યુરી રાજાઓની રાજધાની હતી અને એ 
સમય એટલે ક� સાતમી સદીની આસપાસ તેનું 
નામ કાિતર્ક�ય પુર હતું. એવી માિહતી મળ� છ� 
ક� ક્ષિ�ય સેનાપિત ક�ટ�રા વાસુદેવે ગઢવાલની 
ઉત્તરી સીમાઓ પર શાસન સ્થાિપત કરીને 
જોશીમઠને રાજધાની બનાવેલી. એ ક�ટ�રા 
વાસુદેવ કત્યુરી વાસુદેવ તરીક� ઓળખાતા અને 
કત્યુરી વંશના શાસકોએ 7મી સદીથી 11મી 
સદી સુધી અહીં શાસન કરેલું.

ધમર્સુધારક અને સનાતની ગુરુ �ખર જ્ઞાની 
આિદ શંકરાચાયર્ને આ જગ્યાએ જ્ઞાનરૂપી 
જયોત �ગટ�લી એટલે આ સ્થળને જયોિતમર્ઠ 
પણ કહે છ� પણ કાળ�મે અપ�ંશ થઇ 
જોશીમઠ તરીક� ઓળખાવા લાગ્યું. આિદ ગુરુ 
શંકરાચાય� અહીં �થમ જયોિતમર્ઠની સ્થાપના 
કરીને સનાતન ધમર્ના �ચાર-�સારાથ� દેશની 
ચારેય િદશામાં 4 સ્થળ� જયોિતમર્ઠોની સ્થાપના 
કરી હોવાની વાત ખૂબ જાણીતી છ�. અહીં 
નરિસંહ મંિદરમાં શંકરાચાયર્નું ગાદી સ્થળ છ�. 
આિદગુરુ શંકરાચાય� બ�ીનાથ મંિદરની પણ 
સ્થાપના કરેલી. જોશીમઠથી બ�ીનાથ ધામ 45 
km  દૂર છ� તો ક�દારનાથ 50 km.ની દૂરી પર 
જ છ�. બ�ીનાથમાં િબરાજતા ભગવાન િવષ્ણુ ક� 

ક�દારનાથ ધામમાં િબરાજીત િશવજીના દશર્ને 
જવું હોય તો જોશીમઠ થઇને જવું પડ� તેથી તો 
તીથર્ધામોનું �વેશ�ાર કહેવાયું છ�. નવેમ્બરથી 
મે મિહના દરમ્યાન ખૂબ ઠ�ડીમાં બ�ીનાથ 
મંિદર પર બરફ છવાઈ જાય છ� તેથી ઠ�ડીના 
6 મિહના દરમ્યાન બ�ીનાથજીને જોશીમઠ 
ખાતેના નરિસંહ મંિદરમાં સ્થાિપત કરાય છ� 
અને તેના પૂજારીઓ, સેવકો અને રાવલો સૌ 
નરિસંહ મંિદરના �સ્ટના બનેલા આવાસોમાં 
રહે છ�. બ�ીનાથીજીની યા�ા પણ ત્યારે જ 
પૂણર્ થયેલી મનાય છ� જયારે તમે જોશીમઠમાં 
નરિસંહ મંિદરમાં દશર્ન કરો. અહીંનું નરિસંહ 
મંિદર િશખરબ� મંિદર જેવું નથી લાગતું પણ 

એક મોટા ઘરમાં બનાવેલા મંિદર જેવું લાગે 
છ�. મંિદરની સામેની બાજુ ચતુભૂર્જ િવષ્ણુ 
ભગવાનની મોહક �િતમા ધરાવતું ભવ્ય િવષ્ણુ 
મંિદર છ�. િવષ્ણુ મંિદરના પ�ર�મા માગર્માં 
ગણેશજી, સૂયર્, કાલી, િશવજી, ભૈરવ તથા 
નવદુગાર્ના મંિદરો સ્થાિપત છ�. 

ક�ટલાક લોકોની માન્યતા મુજબ 3000 વષર્ 
પૌરાિણક આ શહેરના જીણ��ાર અને િવકાસ 
માટ� રાજા િવ�માિદત્ય, રાજા ભોજ, આિદ 
શંકરાચાયર્, ક�ત્યુરી વંશીય રાજાઓ તથા 
અહલ્યાબાઈનું નામ લઇ શકાય. �દોરની 
મહારાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરે બ�ીનાથજીના 
મંિદરમાં પણ સુવણર્ કળશ અને છ�ીનું દાન 
કરેલું. જોશીમઠ પહાડી િશખરોની �ંખલા વચ્ચે 
6150 ફૂટની �ચાઈએ વસેલું શહેર છ� તેથી 
તેની સુંદરતા અ�ભુત અને મનમોહક છ� અને 
તેથી જ સ્તો ધાિમર્ક સ્થળ સાથે પયર્ટકો માટ� 
ફરવાનું પણ મજાનું શહેર 
છ�. અહીં આજુબાજુ 10 થી 
15 kmના અંતરે ખૂબસૂરત 
ધાિમર્ક અને માણવા જેવા 
સ્થળો છ�. જોશીમઠના 
નરિસંહ મંિદરની પ�રસરમાં શંકરાચાયર્ ગુફા 
છ� તો તેના પરમ િશષ્ય ટોટકાચાયર્ની પણ 
ગુફા ત્યાં જ જોવા મળ� છ�. ઉપરાંત નજીકના 
સ્થળોમાં કલ્પ�ક્ષ, તપોવન, સલધરના ગરમ 
પાણીના ઝરણા, નીિત ઘાટી, ઔલી તથા 
��ાબદરી જોવાલાયક સ્થળો છ�. જોશીમઠથી 
ઔલી સુધી પયર્ટકો માટ� રોપ-વે સેવા છ� જે 
હાલની પ�ર�સ્થિતને અનુલક્ષીને બંધ કરાયેલ 
છ�. બરફ પર �સ્ક�ગ અને ��કીંગ માટ� અહીં 
આજુબાજુના િવસ્તારોમાં ખૂબ લોકો આવે છ�. 
ઠ�ડીની ઋતુમાં રોજના 50-75 લોકો આવી 
રમતગમતને માણવા આવતા હોય છ� જે સંખ્યા 
ગરમીની મોસમમાં 500-600ની થઇ જાય 
છ�. અહીંથી પહાડો અને િશખરોનો નઝારો 
માણવાની મજા જ ક�ઇ ઓર છ�. ક�ટલાક 
િશખરો હાથીના મસ્તક આકારના દેખાય છ� 

તો એક પવર્તનો આકાર તો સૂતેલી મિહલા 
જેવો દેખાય છ�. અલકનંદાના �કનારે વસેલા 
જોશીમઠને 3 બાજુથી �ચા િશખરો િ�શૂલ, 
બ�ી િશખર અને કામત િશખર એક રક્ષણાત્મક 
કવચ જેવા છ�. જે િહમાલયની અિત ઠ�ડી હવા 
અને બરફના તોફાનોથી જોશીમઠની રક્ષા 
કરે છ�. જોશીમઠની આજુબાજુનો િવસ્તાર 
અજબ-ગજબની વનસ્પિતથી ધનવાન છ�. 
આપણે એના નામથી સાવ અજાણ હોય એવા 
બુરાંસ, કારપીનસ, િવિમિનયા તથા ઇલેકસ 
ઓડોરાલાના �ક્ષો અહીંના જંગલોમાં જોવા 
મળ� છ�. અહીંના જ િતલૌજ વનમાં લૌરાિસયા, 
બેતુલાસ, ઇલેકસના �ક્ષો છ� તો દેવદારના 
વનમાં યુસચો�લ્જયા, પોિલસ્ટાચ્યા, િવબુમન 
ફોકટ�ન્સ, રોસા, માઉ�ોફાઈલા, િવબુમન 
કોટોિનફોિલયન તથા એકસાપક��રયા એસીરી 
ફોિલયા જેવા છોડ ઊગે છ�. જે ઔષધોમાં, 

ખેતીમાં ક� બીજી અનેક રીતે 
ઉપયોગી હોય છ�. હ�રયાળા 
જંગલો જ્યાં હોય ત્યાં 
જાતજાતના પશુ-પક્ષીઓ 
પણ હોય જ. વરુ, િશયાળ, 

જંગલી િબલાડા તેમજ જંગલી ઘેટાં-બકરાંઓ 
ઉપરાંત િશકારી બાજ, સમડી, ગીધ અને ઘુવડ 
જેવા પક્ષીઓ ઉપરાંત જોવાની પણ મજા પડ� 
તેવી રામચકલી, સફ�દ છાતીવાળી ચકલી, 
રંગબેરંગી ચકલી, િનલમ પક્ષી, ભારતીય 
તથા યુરોપીયન કોયલ જેવા િવિવધ �કારના 
પક્ષીઓ અહીં જોવા મળ� છ�.

અહીં રહેવાસીઓનું આવક સ્�ોત ટ��રસ્ટો 
અને યા�ાળ�ઓ છ�. જોશીમઠમાં મકાનોમાં 
િતરાડો જેવી િવષમ પ�ર�સ્થિતને લીધે 
યા�ાળ�ઓ અને ટ��રસ્ટોનો �વાહ સાવ ધીમો 
પડી ગયો હોવાથી અહીંના રહેવાસીઓને હાલ 
અનેક મુશ્ક�લીઓનો સામનો કરવો પડ� છ�. જો 
ક� સરકારી સહાય ચાલુ થઇ છ� પણ રાબેતા 
મુજબનો જીવન-વ્યવહાર શરૂ ના થાય ત્યાં 
સુધી અ�ર જીવે જ જીવે છ� અહીંના લોકો.

સનત્સુજાતીય

જોશીમઠ
પૌરાિણક, ધાિમર્ક, ઐિતહાિસક પહાડી નગરી

ભગવાન િનત્યાનંદ જગાઈ અને મઘાઈને તેમની દયા આપે છ�
સંસ્ક�િત દશર્ન
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