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ગાયત્રી માંત્ર અમારી સાથે સાથે : 

ૐ, ભભૂ વુઃ સ્વઃ તત્સવવત  વુરેણ્યાં ભગોદેવસ્ય ધીમહહ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્॥ 

સાધનામાાં વાતાવરણ અને શ્રદ્ધાન ાં મહત્વ 

દેવીઓ અને ભાઈઓ 

 વમત્રો કેટલાક કામ એવા હોય છે કે જે બહારના લોકો કરી શકે છે, ૫રાંત   કેટલાક 

કામ અ૫ણે પોતે જ કરવા ૫ડે છે. બાંને ભેગા મળીને પણુૂતા પ્રાપ્ત કરે છે. માત્ર બીજા 

કોઈના આધારે આજ સ ધી કોઈના કામ થયા નથી કે પોતાના એકલાાંના પ્રયાસથી ૫ણ 

કોઈ માણસ આજ સ ધી સાં૫ન્ન બન્યો નથી. જ્યારે બાંનેનો સહયોગ થાય છે અથાુત ્

બહારન ાં અન દાન અને પોતાનો પ ર ષાથુ બાંને ભેગા મળે છે ત્યારે અદભ ત સફળતા મળે 

છે. કોઈ ખબૂ સ્વાહદષ્ટ ને પૌષ્ષ્ટક ભોજન રાાંધીને આપે, ૫રાંત   તેને ૫ચાવવ ાં તમારે જ 

૫ડશે. તમારે જ તેને મોં માાં મકૂીને ચાવવ ાં ૫ડશે. કોઈ બીજો માણસ તે ચાવીને તમારા 

પેટમાાં ૫હોંચાડે અને ૫ચાવી દે એ શક્ય નથી. આ કાયુ તમારે પોતે જ કરવ ાં ૫ડે છે. 

 જ્યારે તમાર ાં લગ્ન થય ાં ત્યારે તમને એક સ ાંદર ધમુ૫ત્ની મળી હતી. તે કોણે આપી 

હતી ? તે છોકરીનાાં માતાવપતાએ ખબૂ મહનેતપ વુક તેને સ યોગ્ય બનાવી, તેન ાં 

પાલનપોષણ કય ું, સાર ાં વશક્ષણ આપ્ય ાં અને ૫છી તમને સોંપી. તેમન ાં કામ પરૂ ાં થઈ ગય ાં, 
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૫રાંત   તમાર ાં કામ હજ  બાકી છે. ઘરમાાં ધમુ૫ત્ની આવ્યા ૫છી તેની દેખભાળ કરવાની 

જવાબદારી હવે તમારે વનભાવવાની છે. જો તમે તેના ખાવા પીવાની, ક૫ડા લત્તાની કે 

આરોગ્યની વ્યવસ્થા નહહ કરો, તેને સ ાંપણુૂ સન્માન આપીને તેનો સહયોગ પ્રાપ્ત નહહ 

કરો, તો તેના માતાવપતાએ આપેલ ાં અન દાન નકામ ાં જશે અને તમારી ધમુ૫ત્ની તમારા 

ખાસ કામની નહહ રહ.ે તે તમારા માટે ભારરૂ૫ બની જશે. 

 વમત્રો ! મેં અહીંયાાં જે કાાંઈ બનાવ્ય ાં છે તે બધ ાં આ૫ના માટે બનાવ્ય ાં છે. તે ખબૂ 

સ ાંદર અને શાનદાર છે, ૫રાંત   તેનો અન ભવ તો તમારે જ કરવાનો છે, હજમ તો તમારે જ 

કરવાન ાં છે. જે કાાંઈ કરવાની મારામાાં શહકત હતી તે બધ ાં મેં કરી દીધ ાં. શ ાં કરી દીધ ાં ? 

અહીં શાાંવતક ાંજમાાં તમારા માટે એક વાતાવરણ તૈયાર કય ું છે.  

 અહીંયાાં તમને શા માટે બોલાવ્યા છે ? તે વાતાવરણનો લાભ લેવા માટે બોલાવ્યા 

છે. અહીંયાાં તમારી પાસે જે કાાંઈ કરાવવામાાં આવે છે તે તો તમે તમારે ઘેર રહીને ૫ણ 

કરી શકો છો. એવી કઈ બાબત છે, જે તમે ઘેર કરી શકો તેમ નથી ? ખાનપાન સાંબાંધી જે 

વનયમો તમને બતાવવામાાં આવ્યા છે તેમન ાં પાલન શ ાં તમે ઘેર નહોતા કરી શકતા ? કરી 

શકતા હતા. એવ ાં કય ાં કારણ છે કે ઘર ૫ર તેમન ાં પાલન ન કરી શકાય ?  
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 અહીં જે જ૫ અને અન ષ્ઠાન કરાવવામાાં આવે છે એ  શ ાં તમે ઘેર ન કરી શકો ? 

અવશ્ય કરી શકો. જે વનયમ અને મયાુદાઓન ાં પાલન કરવાન ાં તમને કહવેામાાં આવ્ય ાં છે 

તે મારા પ સ્તકો માાંથી વાાંચીને તમે ઘરે ૫ણ કરી શકતા હતા. આમ છતાાં અહીંયાાં 

અન ષ્ઠાન માટે કેમ આવ્યા ? એન ાં કારણ અહીંન ાં હદવ્ય વાતાવરણ છે. આવ ાં વાતાવરણ 

બનાવવા માટે મેં ખબૂ મહનેત કરી છે. તમે વાતાવરણન ાં મહત્વ સમજો. જો ત ે ના 

સમજો તો તમે બહ  મોટી ભલૂ કરો છો. 

એકવાર ગ ર  વહરષ્ઠજીએ રામચાંદ્રજીને કહ્ ાં, "હ ેરામ! હવે વદૃ્ધાવસ્થા આવી ગઈ છે, તેથી 

હવે ભગવાનની ભહકત કરવા માટે અને જીવનને ઉચ્ચ બનાવવા માટે થોડોક પ્રયત્ન 

કરવો જોઈએ." રામચાંદ્રજીએ પછૂ્ ાં કે એ માટે શ ાં કરવ ાં ૫ડશે ? તેમણે કહ્ ાં કે એના માટે 

યોગ્ય વાતાવરણમાાં જવ ાં ૫ડશે. તો એવ ાં વાતાવરણ ક્યાાં છે ?  

 અહીં અયોધ્યામાાં જે વાતાવરણમાાં રહો છો તેમાાં એવી કોઈ શક્યતા નથી કે હ ાં 

તમને જણાવી શક ાં. અહીંયાાં તમારા ક ટ બીજનો રહ ેછે, સાંબાંધીઓ રહ ેછે, રાજકાજ સાંબાંધે 

લોકો આવતા રહ ેછે, કેટલાક લોકો તમારી સાથે વવચાર વવમશુ કરવા આવે છે. કેટલાક 

લોકો ૫ર તમે ખખજાઓ છો. કેટલાક લોકો પ્રત્યે તમને આકષુણ છે, તો કેટલાક તમને 

ગમતા નથી.  
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 અહીંના વાતાવરણમાાં આધ્યાત્ત્મકતાનો વવકાસ થવાની કોઈ સાંભાવના નથી. તેથી 

આપે અયોધ્યા છોડવ ાં જોઈએ. અનેક બાંધનોએ તમને અયોધ્યા સાથે જકડી રાખ્યા છે. 

આથી તમાર ાં મન ભગવાન તરફ વળે જ નહહ. તમે ભહકત નહહ કરી શકો અને 

અધ્યાત્મનો માગુ તમારા માટે ખલૂી શકે નહહ. તેથી તમારે અહીંયાાંથી જવ ાં જ ૫ડશે. 

રામચાંદ્રજીએ પછૂ્ ાં કે ક્યાાં જવ ાં ૫ડશે ? ગ ર  વહરષ્ષ્ઠજીએ કહ્ ાં કે હ ાં જયા રહ ાં છાં ત્યાાં મારી 

પાસે રહવે  ાં ૫ડશે. 

 ગ ર  વહરષ્ષ્ઠજીની ગ ફા હહમાલયમાાં હતી. એમણે ચારેય ભાઈઓને ત્યાાં બોલાવી 

લીધા. રામચાંદ્રજી દેવપ્રયાગમાાં રહવેા લાગ્યા. લક્ષ્મણજી લ૧મણ ઝુલા પાસે રહતેા હતા. 

ભરતજી ઋવષકેશમાાં જઈને સ્સ્થર થયા અને શત્ર ઘ્ને મ વનની રેત ૫ર પોતાન ાં સ્થાન 

બનાવી લીધ ાં. ચારેય ભાઈઓ અલગ અલગ રહીને ગ ર  વહરષ્ઠના માગુદશુનમાાં વશક્ષણ 

પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા. અયોધ્યામાાં શાની ઉણ૫ હતી ? અયોધ્યામાાં હહમાલય જેવ ાં સ ાંસ્કારી 

અને હદવ્ય વાતાવરણ નહોત  ાં. હહમાલયમાાં હજારો વષોથી લોકો ત૫ અને સાધનાઓ કરે 

છે. એવ ાં વાતાવરણ અયોધ્યામાાં ક્યાાંથી મળે ? ત્યાાં તો રાજપાટ હત  ાં. લડાઈ ઝઘડા થતા 

રહતેા. ગ નેગારો સામે કેસ ચાલતા. ત્યાાં ત૫ન ાં વાતાવરણ નહોત  ાં. હજારો વષોથી 

વવશ્વાવમત્ર સહહત બીજા અનેક ઋવષમ વનઓએ જે ત૫ કય ું છે તેનાથી હહમાલયન ાં 

વાતાવરણ ઉચ્ચ કક્ષાન ાં બની ગય ાં છે. તેથી શ્રીરામચાંદ્રજીને ૫ણ ગ ર  વહરષ્ઠની આજ્ઞા 
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અન સાર દેવપ્રયાગમાાં રહવે  ાં ૫ડય ાં. અયોધ્યામાાં રહીને ગ ર  વહરષ્ઠને યોગવાવસષ્ઠ 

ભણાવીશ કે એમ નહોતા. ત્યાાં તો તેઓ રાજપાટ ચલાવવા સાંબાંધી સલાહ આપી શકતા 

હતા, ૫રાંત   આધ્યાત્ત્મક સાધના માટે તેમણે ૫ણ દેવપ્રયાગને યોગ્ય માન્ય ાં અને 

હહમાલયના હદવ્ય વાતાવરણમાાં તેમની પાસે સાધના કરાવી. ચારેય ભાઈઓ ત્યાાં જ 

રહતેા હતા. 

 આધ્યાત્ત્મક જીવનમાાં ઉચ્ચ કક્ષાન ાં વાતાવરણ જરૂરી હોય છે. માત્ર આધ્યાત્ત્મક 

જીવનમાાં જ નહહ, ૫રાંત   સાાંસાહરક જીવનમાાં ૫ણ વાતાવરણની જરૂર હોય છે. તમે 

સાાંસાહરક જીવનની વાતો તો જાણો છો ને ? સાાંસાહરક જીવનમાાં ૫ણ જો યોગ્ય વાતાવરણ 

ના મળે તો બહ  મ શ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. સ ગાંધીદાર ચાંદન મૈસ ર અને કેરલમાાં થાય છે. 

એ જ ચાંદનન ાં વકૃ્ષ જો તમે તમારા ગામમાાં રોપો, તો તે થશ ેતો ખર ાં, ૫ણ એમાાં મૈસ  રના 

ચાંદન જેવી સ ગાંધ નહહ હોય. એવી કઈ બાબત છે જે સ ગાંધને ૫ણ બદલી નાખે છે ? એ 

છે વાતાવરણ. તેનો આધાર જળ વાય  ૫ર રહલેો છે.  

 નાગપ રનાાં સ ાંતરાાં અને મ ાંબઈના કેળાાં ખબૂ મીઠા હોય છે. એ જ છોડ જો તમે 

તમારે ત્યાાં રોપો તો તે મીઠા નહહ થાય. એન ાં કારણ ત્યાાંના વાતાવરણની વવશેષતા છે. 

બાંગાળાના લોકોન ાં સ્વાસ્્ય તમે જોય ાં હશે. તેઓ દ બળાપાતળા અને કદમાાં નીચા હોય 

છે. જ્યારે સીમાપ્રાતના લોકો લાાંબા અને હૃષ્ટપ ષ્ટ હોય છે. તેઓ શ ાં ખાય છે ? એ જ દાળ 
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રોટલી ખાય છે. તો ૫છી કયા કારણે તેઓ એટલાાં બધા હૃષ્ટપ ષ્ટ તથા મજબતૂ હોય છે ? 

એ વાતાવરણની કમાલ છે. 

 આ સાંદભુમાાં બીજી એક પ રાણી વાત યાદ આવે છે. શ્રવણ ક માર પોતાના 

માતાવપતાને ખાંભે કાવડમાાં બેસાડીને તીથુ યાત્રા કરાવવા માટે નીકળ્યા હતા. મેરઠ 

(ય .પી.) પાસે એક જગ્યા છે. ત્યાાં જઈને તેઓ ઊભા રહ્યા અને માતાવપતાને કહ્ ાં કે 

તમારી આંખો ખરાબ છે, ૫ણ ૫ગ તો ખરાબ નથી ને ? શ ાં તમારાથી ચાલી ના શકાય ? હ ાં 

તમારી લાકડી ૫કડી લઈશ અને તમે મારી પાછળ પાછળ ચાલજો. તમે મારા ખભે શા 

માટે સવાર થાઓ છો શ્રવણનાાં માતાવપતા આશ્ચયુમાાં ૫ડી ગયાાં. તેના ખભે બેસીને 

ચાલવા ૫છાળ એમનો મતલબ એક જ હતો કે  

 તેમનો દીકરો સાંસારમાાં અજર અમર થઈ જાય. આખી દ વનયા તેન ાં નામ લીધા કરે. 

પોતાના બાળકોને પ્રેમ આ૫વા માટે તેન ાં જીવન એક ગાથા બની જાય, એક ઉદાહરણ 

બની જાય. એમના બેસવાન ાં કારણ ચાલવ ાં ન ૫ડે એવ ાં ન હોત  ાં. તેમણે કહ્ ાં, "સાર ાં, હવેથી 

ત  ાં જેમ કહીશ એવ ાં અમે કરીશ ાં, ૫ણ એક કામ કર. આજે રાત્રે આ૫ણે અહીં નહહ રોકાઈએ. 

અહીંથી આ૫ણે ખબૂ દૂર જતા રહવે  ાં જોઈએ. અને આ કે્ષત્રને છોડી દેવ ાં જોઈએ." શ્રવણ 

ક મારે માતા વપતાન ાં કહલે  ાં માન્ય ાં અને તે વવસ્તારમાાંથી ખબૂ દૂર જતો રહ્યો. જેવો તે 

વવસ્તાર પરૂો થયો કે તરત જ શ્રવણ ક મારને પોતાના વતુન બદલ ખબૂ આશ્ચયુ થય ાં. તે 
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ધ ર્સકે ને ધ ર્સકે રડવા લાગ્યો. તેણે કહ્ ાં કે વપતાજી હ ાં તમને આવ ાં કઈ રીતે કહી શક્યો 

કે તમે ચાલીને યાત્રા કરો. મને આટલ ાં મોટ ાં સૌભાગ્ય મળ્ય ાં છે એને હ ાં શાથી છોડવા 

ઇચ્છતો હતો ? વપતાએ કહ્ ાં, "બેટા, એમાાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. વાસ્તવમાાં જે 

જગ્યા ૫ર તને એવો વવચાર આવ્યો ત્યાાં મય નામનો એક રાક્ષસ રહતેો હતો. ત્યાાં તેણે 

પોતાના માતાવપતાને મારી નાાંખ્યાાં હતાાં. એ જ સ્થળેથી આ૫ણે ૫સાર થઈ રહ્યા હતા. 

પેલા રાક્ષસના પાશવી સાંસ્કાર એ ભવૂમમાાં હતા. તે ભવૂમના ક સ ાંસ્કારોના લીધે તારા મનમાાં 

એવો વવચાર આવ્યો હતો. હવે આ૫ણે તે ક્ષેત્ર માાંથી બહાર નીકળી ગયા છીએ. તેથી હવે 

તારા વવચારો ૫ણ ૫હલેા જેવા બની ગયા." 

 હવે તમે સમજી ગયા હશો કે વાતાવરણની કેટલી બધી અસર થાય છે. તમને મેં 

એટલાાં માટે જ અહીંના વાતાવરણમાાં બોલાવ્યા છે. હહમાલયની નજીક બોલાવ્યા છે. 

હહમાલય અહીંથી જ શરૂ થાય છે. અહીં વશવ અને સપ્તવષિઓન ાં સ્થાન હત  ાં. સ્વગુ ક્યાાં હત  ાં 

? હહમાલયમાાં ગોમ ખથી આગળ નાંદન વનમાાં હત  ાં. સ્વગુ જમીન ૫ર હત  ાં. સ મેર  ૫વુત 

૫ણ ત્યાાં જ છે. દેવો એ જ વવસ્તારમાાં રહતેા હતા. બધા જ મહાન ઋવષઓ અને 

સપ્તવષિથી માાંડીને સનક, સનાંદન, નારદ, શાંકરાચાયુ સ ધીના બધા જ મહાપ ર ષોએ એમની 

સાધના હહમાલયના એ કે્ષત્રમાાં જ કરી છે. તેથી હહમાલયન ાં વાતાવરણ ૫વવત્ર અને 

અદભ ત છે. ગાંગાની મહત્તા તો તમે જાણો જ છો. ભૌવતક દૃષ્ષ્ટએ અને આધ્યાત્ત્મક 
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દૃષ્ષ્ટએ ગાંગાને આખી દ વનયા જાણે છે. જે જગ્યા ૫ર મેં આ શાાંવતક ાંજ બનાવ્ય ાં છે તેન  ાં 

મહત્વ મારા ગ ર દેવે બતાવ્ય ાં હત  ાં. અહીં સાત ઋવષઓએ ત૫ કય ું હત  ાં. અહીં ગાંગાની સાત 

ધારાઓ હતી. એમાાંની બે ધારાઓ તો લ પ્ત થઈ ગઈ છે, ૫રાંત   પાાંચ ધારાઓ હજ  ૫ણ 

જોવા મળે છે. તો જે ધારાઓ ગાયબ થઈ ગઈ તે ક્યાાં ગઈ ? તે આજે જયાાં શાાંવતક ાંજ 

બન્ય ાં છે ત્યાાં જ હતી. એક ધારા અહીંથી બહાર તરફ વહતેી  હતી તેને બાંધ બાધીને રોકી 

દેવામાાં આવી છે, એમ છતાાં તેન  ાં પાણી જમીનમાાં વહતે  ાં રહ ેછે.  

 શાાંવતક ાંજની પાછળ એક કોતર જેવ ાં વહ ેછે. તે પાણી જમીનમાાંથી બહાર આવે છે. 

તમે ગમે ત્યાાં થોડોક ખાડો ખોદો તો ગાંગાજળ મળે છે. આ ગાંગાજીની વવશેષતા છે. 

શાાંવતક ાંજ હહમાલયના દ્વાર પાસે બન્ય ાં છે. અહીં એવ ાં પ્રાણવાન વાતાવરણ છે કે પ્રાચીન 

કાલની જેમ ગાય અને વાઘ એક સાથે પાણી પીવે છે.  

 શાાંવતક ાંજમાાં ૫ણ આવ ાં જ વાતાવરણ છે. અહીં તમને એવા લોકોન ાં સાાંવનધ્ય મળ્ય ાં 

છે કે તમે જો આખા હહન્દ સ્તાનમાાં ફરો તો ૫ણ તમને આવ ાં પ્રાણવાન સાવનધ્ય બીજે 

ક્યાાંય નહહ મળે. અહીં આધ્યાત્ત્મક માટે ખબૂ યોગ્ય વાતાવરણ છે. એટલાાં માટે તમને 

અહીં સાધના કરવા માટે બોલાવ્યા છે. 
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 તો ગ ર જી, શ ાં એટલાાંથી અમને સફળતા મળશે ? ના બેટા, આટલ ાં જ પરૂત  ાં નથી. 

તમારે તેની સાથે સાથે તમારે શ્રદ્ધાને ૫ણ જોડવી ૫ડશે. જો તમે શ્રદ્ધાને નહહ જોડો, તો 

આ જમીન ૫ણ ગાંગા હકનારાની બીજી જમીન જેવી જ છે, જયાાં લોકો માછલા ૫કડે છે. જો 

શ્રદ્ધા અને ભહકતનો અભાવ હોય તો સારા વાતાવરણમાાં ૫ણ કોઈ ફાયદો થતો નથી. જો 

શ્રદ્ધા હોય, તો ગાંગા તરણતાહરણી બની જાય છે અને પોતાના સાંતાનોનો ઉદ્ધાર કરી દે છે, 

૫ણ શ્રદ્ધાના અભાવમાાં તે માત્ર એક નહરે બની રહ ેછે. તેન  ાં પાણી સામાન્ય પાણી જેવ ાં જ 

બની જાય છે. તમારે તમારી શ્રદ્ધાને ઊંચી બનાવી ૫ડશે. તમે તમારી શ્રદ્ધાને જીવાંત કરો 

અને એવો અન ભવ કરો કે અત્યારે તમે જે સ્થાનમાાં રહો છો ત્યાાંન  ાં વાતાવરણ સાધનાને 

સફળ બનાવવામાાં સમથુ છે.  

 સાત ઋવષઓન ાં આ ત૫સ્થળ ગાયત્રીના અવધષ્ઠાતા ઋવષ વવશ્વાવમત્રન ાં ૫ણ 

ત૫સ્થળ છે. એમણે ગાયત્રી માંત્રનો સાક્ષાત્કાર અહીં જ કયો હતો. વવશ્વાવમત્ર ક્યાાં રહતેા 

હતા ? તેમની ઝાં૫ડી ક્યાાં હતી ? અહીં શાાંવતક ાંજ બન્ય ાં છે ત્યાાં જ હતી. આ વવશ્વાવમત્રન ાં 

સ્થાન છે.  

 વાતાવરણની કેટલી અસર ૫ડે છે તે તમે જોઈ છે ને ? ચોમાસામાાં તીડનો રાંગ 

લીલો હોય છે, ૫ણ ગરમીના હદવસોમાાં તે પીળા રાંગના થઈ જાય છે. ગરમીમાાં તે પીળા 

કેમ થઈ જાય છે ? એન ાં કારણ એ છે કે તેને ચારેય બાજ  સ કાઈ ગયેલ ાં ઘાસ જોવા મળે 
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છે. તેને જોતા જોતા તે પીળા રાંગન ાં થઈ જાય છે. ચોમાસામાાં ઘાસ લીલ ાં હોય છે, તેથી તે 

લીલા રાંગના હોય છે. ભઠ્ઠીની પાસે બેસનારન ાં શરીર ૫ણ ગરમ થઈ જાય છે. જયાાં બરફ 

૫ડતો હોય ત્યાાં રહવેાથી શરીર ઠાંડ ાં થઈ જાય છે. તમને ૫ણ અહીં વવવશષ્ટ અન ભવ થયો 

હશે. હજ  બીજી ૫ણ એક વાત રહી જાય છે. એના વગર તમને અહીંના વાતાવરણનો પરૂો 

લાભ નહહ મળી શકે. એના માટે શ્રદ્ધા હોવી ખબૂ જરૂરી છે.  

 જો તમારામાાં શ્રદ્ધા ના હોય અને તમે માત્ર અહીંની ઈમારતો જોતા રહો, આશ્રમ 

જોતા રહો, કોઈ હોટલ કે ધમુશાળાના રૂ૫માાં જોતા રહો, તો તમારા માટે તે એવો જ બની 

જશે. જો તમારામાાં ઊંડી શ્રદ્ધા હશે, તો ત૫મારા માટે તે ગાયત્રીન ાં તીથુ છે. મેં એને તીથુ 

બનાવ્ય ાં છે. તીથોમાાં જે વવશેષતા હોય તે બધી જ અહીં છે. તેને શાનદાર, શ્રેષ્ઠ અને 

સમથુ તીથુ બનાવવા માટે મેં તમામ પ્રયત્નો કયાુ છે. 

 રામચાંદ્રજીએ દસ અશ્વમેધ યજ્ઞો કયાુ હતા, તેથી દશાશ્વમેઘ ઘાટ તીથુ બની ગયો. 

દ વનયામાાં બીજી ૫ણ મોટી ઈમારતો કે મોટા સ્થાન હશે, ૫રાંત   એ બધા તીથુ બની શકતા 

નથી. પ્રકૃવતના બધા સ્થળો સરખાાં જ હોય છે, ૫રાંત   જે ભવૂમ ૫ર કોઈ મહાન કાયુ થાય છે 

તે તીથુ બની જાય છે. તીથુ માટે ભવૂમને સાંસ્કાર વાન બનાવવી ૫ડે છે. પ્રાચીનકાલમાાં 

ઋવષઓએ ગ ર  ક ળ આશ્રમ તથા આરણ્યક બનાવ્યા હતા. ત્યાાં સાધનાના મોટા મોટા 

અન ષ્ઠાનો થતા હતા. હ ાં ૫ણ આ જ કરી રહ્યો છાં. અહીં ચોવીસ  ચોવીસ લાખના કેટલાાંય 
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અન ષ્ઠાન થઈ ચકૂ્યાાં છે. દર વષે અહીં નવરાવત્રમાાં ચોવીસ કરોડ જ૫ન ાં પ  રશ્ચરણ થઈ 

જાય છે. અહીં દરરોજ નવ કૂાંડી યજ્ઞમાાં હજારો આહ વત ઓ આ૫વામાાં આવે છે.  

 અહીં અખાંડ દી૫ક રહ ેછે. અહીં મારી અને માતાજીની કઠોર ત૫શ્ચયાુ વનયવમત રૂપે 

ચાલતી રહી છે. એનાથી વાતાવરણ હદવ્ય બને છે, તો તમારા ગ ર દેવ ૫ણ ૫રોક્ષરૂપે 

આવતા જ રહ ે છે. તમારામાાં જો શ્રદ્ધા હોય, તો અહીં ગાયત્રી માતાનો પ્રકાશ સવુત્ર 

અન ભવી શકો છો. મારા ગ ર દેવની અને મારી પ્રાણ ચેતના અહીંના અણ ાંએ અણ ાંમાાં 

છવાયેલી રહ ેછે. મેં તમને કહ્ ાં છે કે તમે એવો અન ભવ કરો કે  અહીં તમે માતાજીના 

ગભુમાાં વનવાસ કરો છો. મરઘી પોતાના ઈંડાને છાતી સરખા રાખીને તેની ૫ર બેસી રહ ે

છે. એનાથી ઈંડા સેવાય છે.  

 અમે ૫ણ તમને અમારી છાતી સાથે વળગાડીને બેસીએ છીએ અને તમને ૫હર૫કવ 

બનાવીએ છીએ. આમ છતાાંય એ વાત ૫ર ભાર મકૂીએ છીએ કે તારી પોતાની શ્રદ્ધા 

જીવત રહવેી જોઈએ. જો તમે શ્રદ્ધા નહહ રાખો, તો તમને અહીંના વાતાવરણનો કોઈ લાભ 

નહહ મળે. બીજા લોકો ૫ણ અહીં આવે છે, ચોર તથા ઉઠાઉગીરો ૫ણ અહીં આવે છે, મોટર 

ડૃાઈવરો ૫ણ આવે છે. તેઓ બીડી પીતા રહ ે છે અને ખાલી હાથે પાછાાં જાય છે. એન ાં 

કારણ એ છે કે તેમનામાાં કોઈ શ્રદ્ધા ભાવના હોતી નથી. શ્રદ્ધાના અભાવમાાં બહારની કોઈ 

વસ્ત   વવશેષ લાભ આપી શકતી નથી. 
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 આજે હ ાં ભાવ શ્રદ્ધા ઉ૫ર ખબૂ ભાર મકૂવા ઇચ્છાં છાં. જો તમે અહીંનો લાભ મેળવવા 

ઇચ્છતા હો, તો તમે તમારી શ્રદ્ધા ને જાગ્રત અને જીવાંત રાખજો. એનાથી તમે અહીંના 

અણ ાંએ અણ  માાંથી અમતૃ વરસત ાં અને પ્રકાશ ફેલાતો જોઈ શકશો, ૫ણ જો શ્રદ્ધા નહહ 

હોય, તો અહીંની ઈમારતો તમને બીજી ઈમારતો જેવી સામાન્ય જ લાગશે.  

 મીરાને ૫્થરનો એક ટ કડો આ૫વામાાં આવ્યો હતો. મીરા એવ ાં જ માનતા હતા કે 

આ મારા ૫વત છે, મારા ભગવાન છે. એમની શ્રદ્ધાએ તે ૫્થરને સાક્ષાત ્ભગવાન બનાવી 

દીધા. મીરાને મોકલવામાાં આવેલો ઝેરનો પ્યાલો એ ખગરધર ગોપાલ પી ગયા હતા. 

સા૫નો કરાંહડયો મોકલવામાાં આવ્યો, તો ખગરધર ગોપાલ એ સા૫ની સાથે રમતા રહ્યા. 

મીરાએ છેવટે તે કરાંહડયાને બાંધ કરી દીધો. મીરાને સા૫ ના કરડયો. આવ ાં કઈ રીતે થય ાં 

? ખગરધર ગોપાલના કારણે. ખગરધર ગોપાલ કોણ હતા ? ૫્થરનો એક ટ કડો. ના, 

મીરાની પ્રગાઢ શ્રદ્ધા ભાવનાના કારણે જ તે ૫્થર ખગરધર ગોપાલ બની ગયો. આજે 

૫ણ તે ૫્થર ત્યાાં ૫ડેલો છે. તમે ૫ણ ત્યાાં જઈને જોઈ શકો છો. એમાાં કોઈ ચમત્કાર 

નથી. શ્રદ્ધા જ ૫્થરને ભગવાન બનાવી દે છે. તમે એકલવ્યની વાત સાાંભળી છે ને ? 

ભીલના તે છોકરાએ માટીના દ્રોણાચાયુ બનાવ્યા હતા, ૫રાંત   માટીના એ દ્રોણાચાયુ એટલાાં 

સમથુ બની ગયા કે કૌરવો તથા પાાંડવોને બાણ વવદ્યાન ાં વશક્ષણ આ૫નાર અસલી 

દ્રોણાચાયુના વશક્ષણ કરતાાં એકલવ્યની બાણ વવદ્યા વધારે શ્રેષ્ઠ બની ગઈ. 
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 રામ કૃષ્ણ ૫રમહાંસ કાખલકા માતાના અનન્ય ઉપાસક હતા. લોકોએ રાણીને 

ફહરયાદ કરી કે તમારે ત્યાાંથી આવતો ભોગ ૫હલેાાં તેઓ ખાઈ જાય છે અને કાલીને એંઠો 

થાળ ધરવો છે. રાણી રાસ મખણ એક હદવસ છપાઈને બધો ખેલ જોતી રહી. રામ કૃષ્ણ 

કાલીને કહવેા લાગ્યા કે મા ! આ૫ ભોજન કરો, ૫ણ તેમણે ભોજન ન કય ું. રામકૃષ્ણે કહ્ ાં, 

"અચ્છા ૫હલેાાં પ  ત્ર ખાશે, ૫છી મા ખાશે એમ ને ?" આમ કહીને એમણે પેલાાં પોતે ભોજન 

કય ું, ૫છી કાલીને કહ્ ાં કે માતા ! હવે તો તમારે ભોજન કરવ ાં જ ૫ડશે.  

 રાણી રાસમખણએ જોય ાં કે ૫્થરની મવૂતિના હાથ હાલવા લાગ્યા અને એમણે 

થાળીમાાં જે ભોજન હત  ાં તે ખાઈ લીધ ાં. તે બધ ાં જ ભોજન ખાઈ ગઈ. ખાલી થાળી ધોવા 

માટે રામ કૃષ્ણ બહાર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રાણી રાસ મખણ ત્યાાં આવ્યાાં અને તેમનાાં 

ચરણોમાાં ૫ડી ગયાાં.  

 એમણે કહ્ ાં કે દેવ ! આ૫ સાક્ષાત ્ કાલી છો. એ વાત સાચી છે કે રામ કૃષ્ણ 

૫રમહાંસ સાક્ષાત ્ કાખલકા હતા, કારણ કે પોતાની શ્રદ્ધાથી જ એમણે ૫્થરની મવૂતિને 

સાક્ષાત ્કાલી બનાવી દીધી હતી. રામકૃષ્ણે જ્યારે વવવેકાનાંદને કહ્ ાં કે ત  ાં કાલી મા પાસે 

જઈને નોકરી માગી લે. વવવેકાનાંદ ત્યાાં ગયા, તો જોય ાં કે વવશાળકાય કાલી આકાશે અડકે 

એટલી વવરાટ હતી. તે ક્યાાંથી પ્રગટ થઈ હતી ?  
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 રામકૃષ્ણે ૫્થરની એ મવૂતિ માાંથી જ એને પ્રગટ કરી હતી. તે એમની શ્રદ્ધાના 

કારણે પ્રગટ થઈ હતી. આજે ૫ણ તે મવૂતિ ત્યાાં છે, ૫ણ એમાાં કોઈ દમ નથી. ચોર લોકો 

એકવાર એ મવૂતિના સોનાની જીભ ચોરી ગયા હતા ત્યારે તે માત્ર ૫્થરની મવૂતિ જ બની 

રહી. ૫્થરને સાક્ષાત ્ કાલી બનાવી દેવાન ાં શ્રેય રામ કૃષ્ણ ૫રમહાંસની પ્રગાઢ શ્રદ્ધાને 

ફાળે જ જાય છે. 

 સ્વામી રામા નાંદ કબીરને દીક્ષા આ૫વા માટે તૈયાર નહોતા. કબીરજી ૫ગવથયા ૫ર 

સઈૂ ગયા. રામા નાંદ અંધારામાાં ત્યાાં ગયા, તો એમનો ૫ગ કબીરજીની ઉ૫ર ૫ડી ગયો. -

રામ રામ- એવ ાં બોલીને તેઓ પાછાાં ખસી ગયા. કબીરે બધાને કહવેા માાંડય ાં કે મારા ગ ર  

સ્વામી રામા નાંદ છે. તેમણે મને મ ાંત્ર દીક્ષા આપી છે.  

 સ્વામીજીએ એમને પછૂ્ ાં કે ત  ાં બધાને આવી ખોટી વાત કેમ કહ ે છે ? તો 

કબીરજીએ કહ્ ાં, "હ ાં ૫ગવથયાાંમાાં સઈૂ રહ્યો હતો ત્યારે આપે મારી છાતી ૫ર ૫ગ મકૂી દીધો 

હતો અને 'રામ રામ'  બોલ્યા હતા.   આથી મારા માટે તો આ૫ ગ ર  જ બની ગયા." 

તમે ૫ણ આવી શ્રદ્ધાના મહત્વને સમજો. જો શ્રદ્ધા નહહ હોય, તો તમે ખબલક લ ખાલી હાથે 

પાછાાં જશો અને મારો ૫હરશ્રમ ૫ણ નકામો જશે. તેથી કૃપા કરીને તમે તમારી શ્રદ્ધાને 

જાગ્રત રાખો. તમને હ ાં કોઈ અંધશ્રદ્ધા રાખવાન ાં  કહતેો નથી. અહીં ન ાં વાતાવરણ ૫હરપણુૂ 

છે. તમે જો ઇચ્છો તો તેન ાં ૫હરક્ષણ કરી શકો છો. જો પારખવા યોગ્ય સ્થાન કદાચ ના 
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૫ણ હોય તોય શ્રદ્ધાથી તમે એને શ્રેષ્ઠ બનાવી શકો છો. આથી તમે તમારી અંદર શ્રદ્ધા 

પેદા કરો. મેં મારા ભાગન ાં કામ પરૂ ાં કરી દીધ ાં છે. જો તમે ૫ણ તમારા ભાગન ાં કામ પરૂ ાં 

કરી લેશો તો હ ાં તમને વવશ્વાસ આપ ાં છાં કે આ કલ૫્સાધના તમારા માટે સૌભાગ્યથી 

ભરપરૂ હશે અને મને એનાથી ખબૂ સાંતોષ થશે. આજની વાત સમાપ્ત. 

ૐ શાાંવત :  

 

સાધનાની સફળતામાાં વાતાવરણ અને શ્રદ્ધાન ાં મહત્વ 

 આધ્યાત્ત્મક પ્રગવત માટે વાતાવરણ અન કૂળ હોવ ાં જોઈએ, નહહ તો સવુત્ર વ્યાપેલા 

ભ્રષ્ટ ખચિંતન અને ચહરત્રની દ ષ્ટતાની અસર થયા વગર રહતેી નથી. પાણી આપોઆ૫ જ 

નીચેની તરફ વહ ેછે. કોઈ૫ણ વસ્ત   પ ૃ્ વીના ગ ર ત્વાકષુણના લીધે ઉ૫રથી નીચેની તરફ 

જ ૫ડે છે. તેને ઊંચે લઈ જવા માટે વવશેષ પ્રયત્ન કરવો ૫ડે છે અને અનેક સાધનો ૫ણ 

ભેગાાં કરવા ૫ડે છે. એ જ રીતે આત્ત્મક પ્રગવત માટે ૫ણ ઉત્સાહ વધારે તથા માગુદશુન 

આપે એવ ાં વાતાવરણ જરૂરી છે. 

 આ ના બે ઉપાય છે. એક તો એ કે જયાાં આવ ાં વાતાવરણ હોય ત્યાાં જઈને રહવે  ાં 

અને બીજો, જયાાં આ૫ણે રહતેા હોઈએ ત્યાાં પ્રયત્નપવૂુક એવા વાતાવરણન ાં વનમાુણ કરવ ાં. 
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એકાાંત, સ્વાધ્યાય, મનન ખચિંતન વગેરે આવા જ ઉપાય છે. કોઈ એકાાંત ઓરડામાાં કે 

વનર્જન સ્થળે બેસીને એવો અન ભવ કરવો જોઈએ કે સાંસારમાાં વ્યાપેલી ખરાબ 

૫હરસ્સ્થવતઓ સાથેનો મારો સાંબાંધ તટૂી ગયો છે. 

 સાધનાની સફળતામાાં સ્થાન, વવસ્તાર અને વાતાવરણન ાં ખબૂ મહત્વ છે. વવવશષ્ટ 

સાધનાઓ માટે ઘર છોડીને યોગ્ય સ્થળે જવ ાં ૫ડે છે. આ૫ણા કાયમના સ્થળે રહવેાથી 

સાધના માટે ખબૂ જરૂરી છે એવી મનસ્સ્થવત બની શકતી નથી. ક ાંટ બીઓ તથા ૫હરખચત 

લોકોની સાથેના સારા કે ખરાબ સાંબાંધોની ૫કડ એવી ને એવી રહ ેછે. કામન ાં દબાણ રહ ે

છે. રાગદ્વષે વધતાાં રહ ેછે. જો આ૫ણે હદનચયાુ બદલીએ તો ક ટ ાંબીઓ તથા સાથીઓને 

ગમત ાં નથી અને તેઓ તેમાાં અવરોધ ઊભા કરે છે. આહાર તથા હદનચયાુ બદલવાના 

કારણે ઘરમાાં કત્જયા પેદા થાય છે.  

 ઘરના લોકો અને સાથીઓ જેવી પ્રકૃવતના હોય છે એવ ાં જ વાતાવરણ ત્યાાં બની 

જાય છે. આ બધી બાબતોના લીધે મહત્વપણુૂ સાધનાઓને યોગ્ય મનસ્સ્થવત તથા 

વાતાવરણ બનત ાં નથી. દૈવનક વનત્યક્રમના રૂપે કરવામાાં આવતી ઉપાસના તો ઘરમાાં કરી 

શકાય છે, ૫ણ જો વવવશષ્ટ સાધના કરવી હોય તો એના માટે વવશેષ સ્થાન, વાતાવરણ, 

સાાંવનધ્ય અને માગુદશુન મળવ ાં જરૂરી છે. આ બધ ાં મેળવવા માટે યોગ્ય સ્થાનનો પ્રબાંધ 

કરવાથી જ સફળતા મળે છે. 
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 સાધનાના ઉચ્ચ કક્ષાના આધ્યાત્ત્મક પ્રયોગો માટે હહમાલય કે્ષત્રને અત્યાંત 

ઉ૫યોગી માનવામાાં આવે છે. એ વવસ્તાર ઋવષમ વનઓ તથા યોગીઓની તપોભવૂમ ગણાય 

છે. અનાહદ કાળથી ત્યાાં ઉચ્ચ આધ્યાત્ત્મક પ્રયોગો થતા આવ્યા છે. તે ઋવષઓની ભવૂમ 

તથા દેવભવૂમના રૂ૫માાં વ ાંદનીય રહ્યો છે. હદવ્યદ્રષ્ટાઓન ાં કથન છે, "બ્રહ્ાાંડથી ગાઢ 

આધ્યાત્ત્મક ચેતનાન ાં વવવશષ્ટ અવતરણ આ જ કે્ષત્રમાાં થત  ાં રહ્ ાં છે. હહમાલય બ્રહ્ાાંડ 

વ્યાપી હદવ્યચેતનાના અવતરણન ાં કેન્દ્ર છે. ત્યાાં સાધના કરતા, ત૫ કરતા તથા સાંશોધન 

કરતા ઋવષમ વનઓ અને સાધકો દૈવીશહકતઓની સ સ ાં૫ન્ન બને છે.  

 આજે ૫ણ એ કે્ષત્રમાાં બધી જ સ૧ૂમ વવશેષતાઓ પ્રચ ર પ્રમાણમાાં મોજૂદ છે. એ 

વવશેષતાઓ આત્ત્મક પ્રગવત માટે અત્યાંત જરૂરી છે. આત્મ સાધના માટે આ ઠાંડો પ્રદેશ 

ખબૂ ઉ૫યોગી છે. સાથેસાથે હવા પાણીની દૃષ્ષ્ટએ આરોગ્ય વધુક છે. ગાંગાજળને 

વૈજ્ઞાવનકોએ હદવ્ય ઔષધીઓન ાં સ ાંયોજન ગણ્ય ાં છે. એવી માન્યતા છે કે માત્ર ગાંગાજળ 

સેવન કરવાથી ૫ણ અનેક રોગોનો ઉ૫ચાર આપોઆ૫ જ થઈ જશે." 

 આત્ત્મક સ્વાસ્્ય વધારવા માટે ઉ૫યોગી વાતાવરણ જો મળી શકે, તો વવશેષ લાભ 

થાય છે. ત૫સ્વીઓ ૫વુતની ગ ફાઓમાાં રહ ેછે, કાંદમળૂ ખાય છે તથા વલ્કલ વ્ો ૫હરેે 

છે. ધણૂી સળગાવીને ઠાંડી દૂર કરે છે. ત  ાંબડ ાં તથા નાહરયેળની કાચલીનો વાસણો તરીકે 

ઉ૫યોગ કરે છે. ઘાસની ચટાઈ ૫ર  સઈૂ જાય છે. ત૫સાધનાના ઇવતહાસમાાં હહમાલયની 
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ઊંચાઈ તથા હદવ્યતા અને ગાંગાતટની ૫વવત્રતાનો લાભ લેનારા સાધકોની સાંખ્યા સૌથી 

વધ  છે. ઐવતહાવસક તીથો તો બીજે ૫ણ છે, ૫રાંત   આત્મકલ્યાણની સાધના માટે યોગ્ય 

હોય એવા તીથો હહમાલયમાાં જેટલા છે તેટલાાં બીજે ક્યાાંય નથી. 

 જયાાં જે કક્ષાના લોકો રહ ે છે, જે પ્રકારનાાં કાયો થાય છે તેની અસર તે ભવૂમના 

સાંસ્કારો ઉ૫ર અવશ્ય ૫ડે છે અને તે લાાંબા સમય સ ધી પોતાનો પ્રભાવ જાળવી રાખે છે. 

ત૫સ્વીઓની પ્રાણ શહકત તેમના વનવાસસ્થાનની આજ બાજ  છવાયેલી રહ ેછે. ઋવષઓના 

આશ્રમોમાાં વસિંહ અને ગાય એકસાથે રહતેા હતા.  હરણ તથા બીજા ૫શ ૫ક્ષીઓ ૫ણ ત્યાાં 

વનભુયતાપ વુક વવચરણ કરતા હતા. આવા વાતાવરણમાાં માનવસક વવક્ષોભો સહજ રીતે જ 

શાાંત થઈ જાય છે અને મનસ્સ્થવત આપોઆ૫ જ સાધનાને અન રૂ૫ બની જાય છે. આ 

દૃષ્ષ્ટએ હહમાલયની મહત્તા અજોડ છે. 

 એક જ માંત્ર, એક જ સાધના૫ઘ્ધવત અને એક જ ગ ર ન  ાં માગુદશુન મળવા છતાાં 

જ દા જ દા સાધકોની આત્ત્મક પ્રગવત જ દી જ દી હોય છે. કોઈ ઝડ૫થી આત્મવવકાસના 

સોપાનો સર કરે છે, તો કોઈ ધીમી ગવતએ આગળ વધે છે. આન ાં શ ાં કારણ છે ? વવદ્વાનોએ 

એનો ઉત્તર એક જ વાક્યમાાં આ૫તા કહ્ ાં છે કે આધ્યાત્ત્મક કે્ષત્રમાાં શ્રદ્ધાની શહકત જ 

સવો૫રી છે. જે રીતે શસ્તતના આધારે ભૌવતક કાયો થાય છે તથા ઇચ્ચ્છત ૫હરણામ મળે 

છે એ જ રીતે આધ્યાત્ત્મક કે્ષત્રમાાં શ્રદ્ધાના આધારે જ ૫હરણામ મળે છે.  
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 શ્રદ્ધા વગરની સાધના સાવ વનષ્પ્રાણ રહ ેછે અને એના માટે કરેલો શ્રમ ૫ણ નકામો 

જાય છે. શ્રદ્ધાન ાં મહત્વ બતાવતાાં ગીતાકારે કહ્ ાં છે - 

શ્રઘ્ધામયોડયાં પ ર ષો યો યચ્છદ્ધ :  સ એવ સ: | ગીતા ૧૭/૩ 

આ પ ર ષ શ્રદ્ધામય છે. જેની જેવી શ્રદ્ધા હોય છે તે પોતે ૫ણ એ શ્રદ્ધાને અન રૂ૫ જ બની જાય છે. 

 આ શ્રદ્ધા જ ૫્થરની વનજીવ મવૂતિમાાં પ્રાણ પરૂી દે છે અને તેને અલૌહકક શસ્તતથી 

સાં૫ન્ન કરી દે છે. મીરાએ કૃષ્ણની પ્રવતમાને પોતાની શ્રદ્ધાના બળે એટલી સજીવ બનાવી 

દીધી હતી કે તે સાક્ષાત ્ કૃષ્ણ કરતા વધારે પ્રાણવાન લાગતી હતી. શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસ 

વવશે રામાયણમાાં એક સ ાંદર પ્રસાંગ આવે છે. સમ દ્ર ૫ર પ લ બાાંધતી વખતે રીંછવાનરો 

ભગવાન રામ પ્રત્યેના પોતાના વવશ્વાસ અને શ્રદ્ધાનો આધાર લઈને સમ દ્રમાાં ૫્થરોને 

તરાવી શક્યા હતા, ૫રાંત   રામે પોતે જે ૫્થર ફેંક્યો તે ના તરી શક્યો. આ પ્રસાંગ વવશે 

શા્કારોએ કહ્ ાં છે કે રામ કરતાાં રામન ાં નામ  મોટ ાં છે, ૫રાંત   નામમાાં કોઈ શહકત હોતી 

નથી. શહકત શ્રદ્ધામાાં જ હોય છે. તે અદભ ત સામ્યુ પેદા કરે છે. 

આધ્યાત્ત્મક ક્ષેત્રમાાં શ્રદ્ધાની શહકત સવો૫રી છે. આત્ત્મક ક્ષેત્રમાાં  શ્રદ્ધા પાયાની વસ્ત   છે. 

ગાઢ શ્રદ્ધા જ ચમત્કાર બતાવે છે. 
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 શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસ વગર જીવનમાાં કોઈ પ્રગવત થતી નથી, ૫રાંત   આધ્યાત્ત્મક 

કે્ષત્રમાાં તો એને પ્રાણ ગણવામાાં આવી છે. આદશોન ાં પાલન કરવામાાં પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈએ 

તો ન કસાન જ થાય છે, ૫રાંત   ઉચ્ચ માન્યતાઓમાાં શ્રદ્ધા રાખવાના કારણે જ મન ષ્ય ત્યાગ 

અને બખલદાનન ાં કષ્ટ સહન કરવા ખ શીથી તૈયાર થઈ જાય છે. ઈશ્વર અને આત્માના 

અસ્સ્તત્વને પ્રયોગ શાળામાાં સાખબત કરી શકાત  ાં નથી કારણ કે તેમનો આધાર શ્રદ્ધા ઉ૫ર 

જ રહલેો છે. 

 શ્રદ્ધાને મહાનતાન ાં બીજ કહવેામાાં આવે છે. તે જ ઊગે છે, વધે છે અને જીવન રૂપી 

વકૃ્ષને કલ૫્વકૃ્ષ જેવ ાં બનાવી દે છે. તે જ ચેતનાને પ્રાણવાન બનાવે છે. નર૫શ માાંથી 

માનવ કે મહા માનવ બનવાની હદશામાાં આગળ વધવાન ાં સાહસ શ્રદ્ધાના આધારે જ થઈ 

શકે છે. શ્રદ્ધા અને આસ્સ્તકતાનો એકબીજા સાથે ગાઢ સાંબાંધ છે. શ્રદ્ધાના આધારે જ 

ઈશ્વરની કૃપા મળે છે. ઈશ્વરની જેટલી કૃપા મળે છે એના પ્રમાણમાાં જ જીવન વાંદનીય 

બનવાની સાંભાવના રહલેી છે. આ સ્સ્થવતને હરદ્ધદ્ધઓ અને વસદ્ધદ્ધઓની જનની કહી શકાય. 

આ આસ્સ્તકતાન ાં ૫રોક્ષ ફળ છે. 

 સત્ય, સદગ ણો, ઐશ્વયુ તથા જ્ઞાનનો ભાંડાર પોતાની બ દ્ધદ્ધથી મળતો નથી. એના 

માટે પ્રેમ ભાવનાનો વવકાસ કરવો ૫ડે છે. તેને શ્રદ્ધા કહ ે છે. શ્રદ્ધા સાધકને સત્ય સ ધી 

૫હોંચાડી દે છે. શ્રદ્ધાના બળે જ ખચત્તની મખલનતા તથા ખરાબ ખચિંતનનો ત્યાગ કરીને 
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પોતાના ખચત્તને ૫રમાત્મા સાથે જોડી શકાય છે. ૫રમાત્મા પ્રત્યે જે તીવ્ર આત્મ ભાવ પેદા 

થાય છે એ જ શ્રદ્ધા છે. સાત્ત્વક શ્રદ્ધાથી અંત કરણ આપોઆ૫ ૫વવત્ર બની જાય છે. શ્રદ્ધા 

ય તત જીવનથી મન ષ્યના સ્વભાવમાાં સ ાંદરતાનો સમાવેશ થાય છે. તેન ેજોઈને શ્રદ્ધાવાન 

સાંતોષ પામે છે. સરળ હૃદયની શ્રદ્ધાથી શ્રેય૫થની વસદ્ધદ્ધ મળે છે. 

ભવાની શાંકરૌ વાંદે શ્રઘ્ધાવવશ્વાસ રૂવપણૌ  | 

યાભયાાં વવના ન ૫શચસ્ન્ત વસઘ્ધા | સ્વાન્તસ્થમીશ્વરમ ્॥  -રામાયણ, બાલ કાાંડ 

 હ ાં સૌપ્રથમ ભગવાની અને ભગવાન, પ્રકૃવત અને ૫રમાત્માને શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસના 

રૂ૫માાં વ ાંદન કર ાં છાં, જેમના વવના વસદ્ધદ્ધ અને ઈશ્વર દશુનની ઇચ્છા પણુૂ થતી નથી. 

 સરળતા અને ૫વવત્રતાના વમલનથી શ્રદ્ધાનો આવવભાુવ થાય છે. પાવથિવ વસ્ત  ઓથી 

ઉ૫ર ઊઠવા માટે સરળતા અને ૫વવત્રતાની અત્યાંત જરૂર ૫ડે છે. તેમનો જેટલો વધારે 

વવકાસ થશે એટલી જ શ્રદ્ધા બળવાન થશે. સરળતા દ્વારા ભગવાનની ભાવાન ભવૂત થાય 

છે અને ૫વવત્ર પ્રેમના માધ્યમથી તેમની રસાન ભવૂત થાય છે. શ્રદ્ધા એ બાંનેન  ાં સ ાંય  તત 

સ્વરૂ૫ છે. તેમાાં ભાવના ૫ણ છે અને રસ ૫ણ છે. જયાાં શ્રદ્ધાનો ઉદય થાય છે ત્યાાં લક્ષ્ય 

અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. 


