ઘરે બેઠા મહાકુું ભનાું સ્નાનન ુંુ પણ્ુ ય મળે એ માટે ની ચમત્કારરક ગરૂુ ચાવી
- ॐ ઋષિ ષિતેશભાઇ
દર બાર વર્ષે યોજાતા પ ૂર્ણકુંભ કે મહાકુંભ મેળાન ું મહત્વ પ્રાચીનકાળથી પ્રસ્થાપિત થયેલ ું છે . લગભગ
અઢી માસ સધી ચાલતા આ કુંભમેળામાું ઉત્તરાયર્, િોર્ષી પ ૂ
નમ જેવા તહેવારોમાું સ્નાનનો પવશેર્ષ મહહમા હોય છે . પ્રયાગમાું અત્યારે ચાલી રહેલા કુંભમેળામાું િર્
સ્નાનનો પવશેર્ષ મહહમા છે .
પ્રયાગને તીથણરાજ કહેવામાું આવે છે . કુંભમેળા સમયે જો પ્રયાગમાું પિકાલ એટલે કે પ્રાતઃ, મધ્યાહન
અને સાયું એટલે કે સાુંજે એમ િર્ વાર સ્નાન કરવાથી પ ૃથ્વી ઉિર એક હજાર અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા
જેટલ ું પણ્ય મળે છે .
એક સમયે દે વો અને અસરોએ ભેગા મળીને સમદ્રમુંથન કર્ણ અને તેમાુંથી 14 રત્નો નીકળ્યા. જેમાું
ઐરાવત હાથી, કલ્િવ ૃક્ષ, ક્ષૈસ્તભમર્ી, ઉચ્ચશ્રવા નામનો અશ્વ, ચુંદ્રમા, ધનષ્ય, કામધેન (ગાય), રું ભા,
લક્ષ્મી, વારૂર્ી અને છે લ્લે અમ ૃતકુંભ લઇને ધનવુંતરી સમદ્રમુંથન દ્ધારા પ્રાપ્ત થયા. િૌરાણર્ક કથા
અનસાર ઇન્દ્દ્રયો પિ જયુંત અમ ૃતકુંભ લઇને ભાગી ગયો. શક્રાચાયણની આજ્ઞાથી અસરો કળશ લેવા તેની
િાછળ દોડ્યા. દૈ ત્યાએ જયુંતને ઘેરી લીધો. આથી દે વો અને દાનવો વચ્ચે 12 હદવસ સધી ર્દ્ધ ચાલ્ર્.ું
ભગવાન પવષ્ણએ મોહહનીરૂિ ધારર્ કરીને કળશ િોતાની િાસે લઇ લીધો અને બધ અમ ૃત દે વોને
િીવડ્ાવી દીધ.ું આથી દે વો અમર બની ગયા.
આ લડ્ાઇ દરમ્યાન જે ચાર સ્થળે તેના છાુંટા િડ્યા હતા તે ચાર સ્થળે દર બાર વર્ષે મહાકુંભન ું
આયોજન કરવામાું આવે છે . આ ર્દ્ધ બાર હદવસ ચાલ્ર્ હત ું. દે વોનાું બાર હદવસ મનષ્યનાું બાર વર્ષણ
બરાબર ગર્ાય છે . આથી દર બાર વર્ષે હહરદ્ધાર, પ્રયાગરાજ, નાપસક અને ઉજ્જૈન ખાતે મહાકુંભન ું
આયોજન થાય છે . જે લગભગ અઢી મહહના સધી ચાલે છે .
સમગ્ર જગતનો આધાર ધમણ છે . સમગ્ર માનવ સમાજને એક સ ૂિમાું બાુંધી રાખવાન ું કામ ધમણ કરે છે .
આ ધમણચક્રમાું પ્રવતણન માટે મહાકુંભમેળાન ું આયોજન થાય છે . કુંભનો અથણ છે – ઘડ્ો. અમ ૃતકુંભનાું
પ્રપતકરૂિે યોજાતા આ કુંભમેળામાું સ્નાન કરવાન ું પવશેર્ષ મહત્વ બતાવવામાું આવર્ ું છે . કુંભને બ્રહ્ાુંડ્ન ું
પ્રપતક િર્ માનવામાું આવે છે . આથી કુંભમેળાને િર્ ધાપમિક આસ્થા સાથે જોડ્ી દે વામાું આવયો છે .
કુંભિવણમાું જાપત, ધમણ, સુંપ્રદાય, ભાર્ષા, રાજ્ય, સુંસ્કૃપત, સાહહત્ય, દશણનશાસ્ત્રો, વેશભ ૂર્ષા કે અન્દ્ય રીપતહરવાજોનો કોઇ ભેદભાવ નથી. તમામ વગણ અને સુંપ્રદાયનાું લોકો હોંશપ ૂવણક આ મહાકુંભનાું દશણને આવે
છે અને અનેકતામાું એકતાનાું દશણન

એવ ું કહેવાય છે કે કુંભ સ્નાનનો મહહમા હજારો વર્ષણથી ચાલ્યો આવે છે . એક જમાનામાું સમ્રાટ હર્ષણવધણન
તેના મુંિીઓ અને િોતાના આપશ્રત રાજાઓનાું સમ ૂહ સાથે કુંભમેળાના દશણને આવતો હતો. તેની સાથે
વલ્લભીનાું રાજા અને કામરૂિનાું રાજકમાર િર્ કુંભ મેળામાું સ્નાન કરવા આવતા. આ સમ્રાટોની સાથે
તેમની સેના િર્ આવતી અને પ્રયાગની ચારે બાજ સૈન્દ્યના તુંબઓ તાર્વામાું આવતા હતા. સેકુંડ્ો,
હજારો વર્ષણ િછી કુંભનો મેળો પવશ્વનો સૌથી મોટો ધાપમિક મેળાવડ્ો હોવાન ું માન ધરાવે છે .
આદ્ય શુંકરાચાયણ મહારાજે સ્થાિેલા અખાડ્ાનાું સાધઓ આ મેળામાું આગવ આકર્ષણર્ જમાવે છે . હદગુંબર
સાધઓ અને જદા જદા અખાડ્ાઓનાું હજારો સાધઓ જયઘોર્ષ સાથે હારબુંધ કતારમાું સ્નાન કરવા આવે
તે સમયન ું દ્રશ્ય અદ્દભ ૂત હોય છે .

મહાકુંભ મેળાની તૈયારીઓમાું જદા જદા અખાડ્ા અને સુંપ્રદાયનાું સાધઓ િર્ મહહનાઓ પ ૂવેથી તૈયારી
કરતા હોય છે અને ભાપવક ભક્તોની સપવધા માટે રહેવા-જમવાની િર્ સ ુંદર વયવસ્થા કરવામાું આવે છે .
આદ્ય શુંકરાચાયણજીએ સમગ્ર ભારતન ું ભ્રમર્ કરીને સુંકણચત પવચારસરર્ી ધરાવતા સ્થાપનક લોકોને
સનાતન વૈપવક ધમણની પવચારધારા સમજાવી અને પ્રાચીન િરું િરાઓને જીવુંત રાખવા શરૂ કરાવેલી
િરું િરાઓને પવશ્વનાું સૌથી મોટા અને સૌથી લાુંબા હદવસો સધી ચાલતા આ કુંભમેળાની આગવી
પવશેર્ષતાઓને કારર્ે કુંભમેળામાું પવદે શીઓની સુંખ્યામાું િર્ ઉત્તરોત્તર વધારો થઇ રહ્યો છે અને
દણક્ષર્માું કન્દ્યાકમારીથી લઇને ઉત્તરમાું હહમાલયમાું વસતા હદગુંબર સાધ-બાવાઓ સધીનાું લાખો
સાધકો અને ભાપવકો કુંભમેળામાું સ્નાન કરવા મહહનાઓ અગાઉથી રાહ જોતા હોય છે .
દરરોજ હજારો નહીં લાખોની સુંખ્યામાું આવતા શ્રદ્ધાળુઓ એકસાથે સ્નાન કરે છે અને તેમના ભોજનની
વયવસ્થા સહહત તબીબી સહાય માટે િર્ ખાનગી ટ્રસ્ટો અને અખાડ્ાઓ તરફથી એટલે સધી વયવસ્થા
કરવામાું આવે છે કે તેના મેનેજમેન્દ્ટની સફળતા અંગે પવદે શીઓ િર્ અચરજ િામે છે .
વૈજ્ઞાપનક સુંશોધનો દ્ધારા િર્ એ તથ્ય સ્વીકારવામાું આવર્ ું છે કે સ ૂયણમડ્ું ળનાું અન્દ્ય ગ્રહો અને નક્ષિો
દ્ધારા આવતા પ્રકાશહકરર્ો પ ૃથ્વીનાું વાતાવરર્ ઉિર અસર કરે છે અને તેનો પ્રભાવ જળ વાર્ ઉિર
થાય છે . મહાકુંભનાું આયોજન સાથે ગ્રહ-નક્ષિોન ું જોડ્ાર્ હોવાથી અમક પનપિત પતપથ અને સમયે સ્નાન
કરવાથી તેની પવશેર્ષ અસર ભાપવકોના શરીરની સાથોસાથ તેમના મન ઉિર િર્ િડ્ે છે અને આ
સમયમાું સ્નાન કરવાથી આર્વેહદક દ્રષ્ષ્ટએ અને માનપસક સ્વસ્થતા માટે ખ ૂબ ઉિયોગી બને છે .
આજના જમાનામાું સમયનો અભાવ મખ્ય કારર્ છે . આથી ઇચ્છા હોય તો િર્ ઘર્ા લોકો મહાકુંભ
મેળામાું જઇ શકતા નથી. વળી યાિામાું મશ્કેલી કે રીઝવેશન વગેરેની અગવડ્તાને કારર્ે િર્ કેટલાક
લોકો રૂબરૂ જઇ શકતા નથી. આિર્ે ત્યાું કહેવત છે કે મન ગુંગા તો કથરોટ મેં ગુંગા એ મજબ જેઓની
શ્રદ્ધા હોય િરું ત કુંભમેળામાું જઇ શકાય તેમ ન હોય તેઓ કુંભમેળામાું સ્નાન કયાણન ું ફળ ઘરે બેઠા િર્
લઇ શકે છે .

હવે હ ું આિને ઘરે બેઠા કુંભમેળાન ું ફૂલ નહીં તો ફૂલની િાુંખડ્ી જેટલ ું પણ્ય મળી શકે એ માટેની પ્રહક્રયા
આપ છું. આ પ્રહક્રયા આિને હ ું િપવિ સ્નાન કરવાની અને આિનાથી અજાર્તા થતા િાિને ધોવાની
પ્રહક્રયા આિી રહ્યો છું. સૌપ્રથમ સ્નાન કરવાના િાિમાું િાર્ી ભરી ગુંગાજળનાું દસ ટીિા એ િાર્ીમાું
નીચે આિેલો મુંિ 45 વખત ગર્ી અને ॐ કાર ચાલીસા એક વાર વાુંચન કરી અને િછી સ્નાન કરવ ું.
મુંિઃ

।। ॐ ગુંગે સદાવરી સવલામ ક્રુમ ક્રુમ કરૂ કરૂ સ્વાહા ।।

આ સ્નાન કરતી વખતે બ્રહ્ા, પવષ્ણ અને મહેશન ું સ્મરર્ કરી ગુંગા, યમના, સરસ્વતીનાું િપવિ જળને
મનોમન ભક્ક્તપ ૂવણક શદ્ધભાવનાથી આિ સ્નાન કરી રહ્યા છો એવો ભાવ મનમાું કરી આિ સ્નાન કરજો.
શ્રદ્ધાપ ૂવણક ઘરે બેઠા િર્ ભક્ક્તભાવથી પ્રયાગરાજ, પિવેર્ી સુંગમ અને યમના મહારાર્ીનાું ગુંગાજીમાું
સ્નાન કરવાન ું આિને પણ્ય મળે એવી મારી ઇશ્વરને પ્રાથણના છે .
।। ॐ નમઃ ।।

