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        ચૈત્ર માસના �કુ્લ પક્ષની નવરાિત્રના 
છેલ્લા �દવસને સમગ્ર ભારત વષર્મા ં
રામનવમીના તહ�વાર તર�ક� 
ઉજવવામા ં આવે છે. રામાયણની 
કથા અ�સુાર આ �દવસે શ્રી રામનો 
જન્મ રા� દશરથ તેમજ રાણી 
કૌશલ્યાના �તુ્ર �પે અયોધ્યામા ંથયો 
હતો. સમાન્ય ર�તે શ્રી રામના જન્મ 
�દવસના આ તહ�વારની ઉજવણી આપણે ��ુ-
પાઠ કર�ને, રામ મ�ંદરમા ં દશર્ન કર�ને, વ્રત 
રાખીને, રામ કથા�ુ ં શ્રવણ ક� પઠન કર�ને, રામ 
મ�હમા�ુ ં ગાયન કર�ને ક� દાન �ણુ્ય કર�ને 
ઉજવીએ છ�એ. આ પ્રકારની ઉજવણી આપણે 
સદ�ઓથી કરતા ં આવ્યા છ�એ. આ બ� ુ કર�ુ ં
સાર� વાત છે, તેમા ંક�ુ ંખો�ંુ નથી. પરં� ુિવ�ની 
આ� આપણે � પ�ર�સ્થતી જોઈ રહ્યા છ�એ તેમજ 
અ�ભુવી રહ્યા છ�એ તે સદંભર્મા ં જો આપણે 
િવચાર�એ તો આપણી આ પ્રકારની ઉજવણીમા ં
જ�ર કોઈ  �ટૂતી કડ�ઓ છે. તહ�વારની 
ઉજવણીના ભાગ �પે આપણે � � કરતા ંઆવ્યા 
છ�એ  તે જો પયાર્પ્ત હોત તો આ� િવ�ની 
પ�ર�સ્થતી આવી ન હોત. એટલે આ કડ�ઓ ક� 
કમીઓ કઈ છે તે પર આજના સમયે િવચાર 
કરવો અત્યતં જ�ર� બની �ય છે.      

        વષર્ દરમ્યાનના આપણા દ�શના મોટા 
ભાગના તહ�વારો ધાિમ�ક છે. આ દર�ક તહ�વારોની 
ઉજવણી પાછળ કાઇંક આધ્ય�ત્મક રહસ્ય 
�પાએ�ુ ં છે. આપણા મોટા ભાગના તહ�વારોની 
ઉજવણી પાછળ�ુ ં �ખુ્ય લક્ષ આપણી સતત 
આત્મો�િત થતી રહ�, આપણે ઈ�રાભી�ખુ બની 
રહ�એ, આપ�ુ ં  �વન સતો�ણુ તેમજ �દવ્યતા 
સપં� બની રહ�, આપણા �વનના �લૂ્યો�ુ ંજતન 
થાય તેમજ �વનમા ંઆપણે સાચા અથર્મા ં�ખુ-
શાિંત નો અ�ભુવ કર�એ તે છે. પરં� ુસમયાતંર� 
અને જન્માતંર� આ લક્ષને આપણે િવસરતા ગયા 

અને ઉજવણી�ુ ં સ્વ�પ આત્મ દશર્ન, પરમાત્મા 
�ચ�તન, �વન �લૂ્યોના જતનને 
બદલે કમર્કાડં, ��ૂપાઠ, દ�વદશર્નમા ં
બદલાઈ ગ�ુ.ં અને આજના 
જમાનાના લોકો તો આ પણ નથી 
કરતા.ં સરકાર આ �દવસે રા� પણ 
�હ�ર કર� છે અને આપણે તેનો 
ઉપયોગ મોજ મઝા માણવામા ંકર�એ 

છ�એ. જો આપણે આ તહ�વારની ઉજવણીની 
�ટૂતી કડ�ઓ િવષે િવચાર કર� તેની યથાથર્ 
ઉજવણી કર��ુ ં તો, િવ�ની બધી સમસ્યાઓ�ુ ં
સમાધાન થશે અને � રામરા�યની પ�રકલ્પના 
આપના રાષ્ટ્રિપતા મહાત્મા ગાધંીએ કર� હતી તેને 
આપણે સાકાર કર� શક��ુ.ં  

            રામાયણમા ં શ્રી રામના ચ�રત્રની 
મ�હમા તો છે જ પરં� ુ તેથી િવશેષ મ�હમા 
રામરા�યની છે .એક એ�ુ ં આદશર્ રા�ય ક� � 
�ુ:ખ, અશાિંત, રોગ, શોક, �ુરાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, 
પાપાચારથી તેમજ અનેક પ્રકારના બધંનોથી 
�કુ્ત હોય. �યા ં એક એક વ્ય�ક્ત ચા�રત્રવાન, 
�લૂ્યિનષ્ઠ, �દવ્યતા સપં�, �ખુ-સ��ૃધ્ધથી 
ભર�રૂ હોય. દર�ક ��ુુષ રામ સમાન હોય અને 
દર�ક મ�હલા સીતા સમાન હોય. પરં� ુ આપણે 
િવ�ની વતર્માન પ�ર�સ્થતીને જોઈએ તો લાગ્યા 
િવના નહ� રહ� ક� આપણે રામ રા�યની 
પ�રકલ્પનાથી સાવજ િવપ�રત  �વન �વી 
રહયા છ�એ. ભારત સ�હત ભલે િવ�ના 
મોટાભાગના દ�શોમા ં લોકશાહ� છે, તેઓ પોતાને 
સ્વતતં્ર માને છે પરં� ુ સાચા અથર્મા ં �ુ ં આપણે  
સ્વતતં્ર છ�એ? આજની વૈિ�ક સમસ્યાઓ�ુ ં જો 
�લસ્ટ તૈયાર કરવામા ંઆવે તો ઘ�ુ ંલા�ં ુ �લસ્ટ 
તૈયાર થઈ �ય. આપણે સૌ તેનાથી જ્ઞાત છ�એ. 
એટલે આના િવસ્તારમા ં ન જતા ં આપણે તેના 
સમાધાન િવષે િવચાર�ુ ંપડશે.  



 
         આપણે જો શ્રી રામ સમાન શે્રષ્ઠ �વન 
ક� રામરા�ય સમાન શે્રષ્ઠ રા�ય ઇચ્છતા હોઈએ 
તો આપણે રામનામના સ્મરણથી િવશેષ રામના 
ચ�રત્ર�ુ ં �ચ�તન કર� તેનો આત્મસાત આપણા 
�વનમા ંકરવો પડશે.  શ્રી રામને આપણે મયાર્દા 
��ુુષ��મ �પે યાદ કર�એ છ�એ. અથાર્ત તેઓ 
સવર્ મયાર્દાઓ તેમજ સયંમોથી સપં�, ��ુુષોમા ં
ઉ�મ હતા. તેઓ સત્યતા, પ્રામા�ણક્તા, નમ્રતા, 
ન્યાયીપણાના �તૂર્ સ્વ�પ હતા. રામ�ુ ં �દય 
�દવ્યતા, પે્રમ, ક�ુણા, દયા, સવર્ પ્રત્યે સમભાવથી 
સપં� હ� ુ.ં શ્રી રામે પોતાના �વન પય�ત 
પોતાના  બધાજ સબંધંો, �મક� એક �તુ્ર તર�ક�, 
એક ભાઈ તર�ક�, એક પિત તર�ક�, એક રા� 
તર�ક� �બુજ આદશર્ �વૂર્ક િનભાવી િવ�ને શે્રષ્ઠ 
દ્રષ્ટાતં ��ંુૂ પાડ�ુ ંછે. સાચા અથર્મા ંરામનવમીની 
યથાથર્ ઉજવણી ત્યાર� કર�  ગણાય �યાર� આપણે 
શ્રી રામના આવા શે્રષ્ઠ ચ�રત્રની  ક�ટ�લક 
િવશેષતાઓને  આપણા �વનમા ંધારણ કર�એ.      

           શ્રી રામ આટ�ુ ં શે્રષ્ઠ તેમજ આદશર્ 
�વન ક�મ �વી શ�ા?ં  કારણક�  શ્રી રામે 
પોતાના શે્રષ્ઠ ચ�રત્રના િનમાર્ણ અથ� તેમજ તેના 
જતન માટ� તેમના આરાધ્ય પરમાત્મા િશવ�ુ ં
હમ�શા પે્રમ �વૂર્ક મનન-�ચ�તન ક�ુ� છે.. સીતા 
સ્વયવંર વખતે પણ િશવ ધ�ષુ ઉપાડવાની 
તેમજ તેને તોડવાની ક્ષમતા તેમણે પરમાત્મા 
િશવની �ૃપાથી જ પ્રાપ્ત કર�લી. લકંા િવજયમા ં
પડ�લી �શુ્ક�લીના સમયે પણ શ્રી રામે સ�દુ્રતટ 
પર િશવલ�ગની સ્થાપના કર� �યોિતસ્વ�પ િશવ 
પરમાત્માની આરાધના કર� હતી અને પરમાત્મા 
િશવે તેમના કાયર્ને સહજ બનાવ્�ુ ં હ� ુ.ં � આ� 
પણ રામે�રમમા ં રામે�ર �યોિતલ�ગ સ્વ�પે 
��ૂય છે.  

            વતર્માન સમયે આ�ુ ં મહત્વ એટલે 
વધી �ય છે ક� ��ૃષ્ટચક્રનો વતર્માન સમય એ 
હળાહળ ક�ળ�ગુનો �િતમ સમય છે. �ુિનયા 
િવનાશને આર� આવીને ઊભી છે. આનો અસ્વીકાર 
કોઈ કર� શક� તેમ નથી. અને આવા સમયે સવર્ 
મ�ષુ્ય આત્માઓના પરમિપતા પરમાત્મા રામે�ર 
િશવ, પોતે જ આપેલા વચન અ�સુાર, િવ�ના 

પર�વતર્ન અથ� તેમજ એક શે્રષ્ઠ સત�ગુી 
રામરાજયની  સ્થાપના અથ� અવતરણ કર� ��ૂા 
છે. વતર્માન સમયે િનરાકાર �યોિત સ્વ�પ 
પરમાત્મા િશવ બ્રહ્માના તન દ્વારા � જ્ઞાન તેમજ 
સહજ રાજયોગની િશક્ષા આપી રહ્યા છે તે�ુ ં
અધ્યયન કર�, મનન �ચ�તન કર� તેમજ તેણે 
આપેલી શ્રીમત પર આપણે ચાલી�ુ ં તો 
રામરા�યની સ્થાપના �ૂર નથી. તો આવો આપણે 
સૌ ચૈત્રી નવરાિત્ર દરમ્યાન તેમજ રામનવમીના 
�દવસે �તર�ખુી બની પરમાત્મા િશવ � 
રાજયોગ આપણને શીખવી રહ્યા છે તેનો અભ્યાસ 
કર�એ.  

           આ રાજયોગ�ુ ં પહ��ુ ં પગથી� ુ છે 
પરમાત્માએ આપેલા આત્મજ્ઞાન �જુબ  આત્મ 
�ચ�તન-આત્મ દશર્ન કર� આત્મા��ુિૂત કરવી. 
આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત થયા બાદ યોગાભ્યાસ 
દ્વારા આપણે �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ િશવ પરમાત્મા 
સાથે અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કરવાથી આપણે તે 
ની પાસેથી �દવ્ય શ�ક્તઓ પ્રાપ્ત કર� શક�એ 
છ�એ, આપ�ુ ં �વન �દવ્ય  �ણુોથી સપં� બને 
છે, �ણે અ�ણે આપણે કર�લા િવકમ�નો િવનાશ 
થાય છે તેમજ  આપણે અનેક પ્રકારના 
કમર્બધંનોથી �કુ્ત બનીએ છ�એ. તો આપણે સૌ 
આપણી આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ સવર્ ધમર્ની 
આત્માઓના પરમિપતા િશવને યાદ કર��ુ ંતો શ્રી 
રામના ચ�રત્રને આપણા �વનમા ં સાકર કર� 
શક��ુ.ં તેમજ એક શે્રષ્ઠ રામ રા�યની સ્થાપના 
કર� શક��ુ.ં તો આવો આપણે સૌ આ ચૈત્રી 
નવરાિત્ર દરમ્યાન તેમજ રામનવમીના �દવસે 
�તર�ખુી બની શ્રી રામના શે્રષ્ઠ ચ�રત્રના 
�ચ�તનની સાથે સાથે પરમાત્મા િશવે શીખવેલ 
રાજયોગનો અભ્યાસ કર�એ. આજ સાચા અથર્મા ં
રામનવમી મનાવી ગણાશે.    
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