
�તરને અજવાળ�ુ ંપ્રકાશ પવર્ એટલે �દવાળ� 
                                 બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ, નડ�આદ ; ( મો ) 9825892710  

              

�ધકારમાથંી પ્રકાશ તરફ યાત્રા કરાવ� ુ ં પવર્ 

એટલે �દપાવલી. ઘણી બધી પૌરા�ણક તેમજ 

ઐિતહાિસક ઘટનાઓ સાથે 

જોડાયે� ુમહાપવર્ એટલે �દવાળ�. 

શ્રી રામચન્દ્ર � રાવણ પર િવજય 

મેળવ્યા બાદ �યાર� અયોધ્યા 

નગર�મા ં પ્રવેશ કય� ત્યાર� 

પ્ર�વાસીઓએ પોતાના ઘરોમા,ં 

શેર�ઓમા ંતેમજ �રૂ� અયોધ્યા નગર�મા ંદ�વાઓ 

પ્રગટાવીને શ્રી રામના આગમનને વધાવ્�ુ ં તે 

�દવસ એટલે �દવાળ�. મહા�ુષ્ટ અ�રુ ભૌમા�રુનો 

શ્રી �ૃષ્ણએ વધ કર� �થૃ્વીને ભયથી �કુ્ત કર� તે 

આિ�ન માસની અમાવાસ્યા એટલે �દવાળ�. 

આત્માની  પરમાત્મા �ધુીની યાત્રાની સ્�િૃત 

અપાવતો  ભગવાન મહાવીરનો િનવાર્ણ�દન એટલે 

�દવાળ�.  વૈશ્યો માટ� સમગ્ર વષર્�ુ ં સરવૈ�ુ ં

કાઢવાનો તેમજ નવા વષર્ના ચોપડાના �જૂનનો 

�દવસ એટલે �દવાળ�. આપણે સૌ �દવાળ�ના 

�દવસોમા ંઘરમા ંદ�વાઓ પ્રગટાવીને રોશની કર�એ 

છ�એ, રોજ રોજ નવી રંગોળ� બનાવી છ�એ , નવા 

નવા કપડા ં પહ�ર�એ છ�એ, સારા સારા ભાવતા 

ભોજન આરોગીએ છ�એ, ફટાકડા ફોડ� હ્રદયનો 

આનદં-ઉલ્લાસ વ્યક્ત કર�એ છ�એ. પરં� ુ

ભારતવષર્�ુ ં  દર�ક પવર્  આનદં ઉલ્લાસ ની સાથે 

સાથે આત્મો�િતનો કોઈ ચો�સ આધ્યા�ત્મક સદં�શ 

પણ આપ�ુ ં�યછે, � સદં�શ આ� િવસરાતો �ય 

છે. �દપાવલીના પવર્ને પાચં �દવસ �ધુી 

મનાવવામા ં આવે છે. આ પાચેં �દવસ ની 

ઉજવણીમા ં ઘ�ુ ં વૈિવધ્ય સમાયે�ુ ં છે સાથે સાથે 

દર�ક �દવસના પવર્ પાછળ એક �ઢૂ આધ્યા�ત્મક 

રહસ્ય પણ �પાયે�ુ ંછે.  

          પાચં �દવસના આ પવર્ની  � ૃખંલાની 

શ�આત ધનતેરસ થી થાય છે � �દવસે ખાસ, �ખુ 

સપંદાની પ્રા�પ્ત અથ� ધનની દ�વી 

લ�મી�ુ ં આહવાહન કર� િવશેષ 

લ�મી �જૂન કરવામા ં આવે છે. 

પરં� ુઆપણે એ પણ સમ� લે�ુ ં

જોઈએ ક� સાચા  �ખુ, શાિંત અને 

સ��ૃધ્ધની જનની પિવત્રતા છે.  

વ્ય�ક્ત �યાર� િવષય િવકારોથી �કુ્ત થઈ પોતાના 

�વનમા ંપિવત્રતાને અપનાવે છે ત્યાર� સ્વતઃ �ખુ-

સ��ૃધ્ધ તેના ચરણોમા ંઆવે છે. એટલે આ �દવસે 

ખર�ખરતો આપણે �વનમા ં પિવત્રતાને  

અપનાવવાનો સકંલ્પ કર�ને �ખુ-સપંદાનો આપણો 

જન્મિસધ્ધ અિધકાર પ્રાપ્ત કર� લેવો જોઈએ.  

          બીજો �દવસ એટલે કાળ� ચૌદસ � 

�દવસે આ�રુ� તત્વોનો  તેમજ આ�રુ� �િૃ�વાળા 

અ�રુોનો  િવનાશ કરનાર� કા�લકા દ�વી�ુ ં

આહવાહન કર� િવશેષ ��ુ કરવામા ંઆવે છે. ભલે 

આપણે ��ુ કર�એ પરં� ુસાચા અથર્મા ંસાચી કાળ� 

ચૌદસ ત્યાર�જ મનાવી ગણાય �યાર� આપણે �દુ 

સવર્શ�ક્તમાન પરમાત્મા િશવ સાથે સબંધં જોડ�, 

અનેક શ�ક્તઓથી સપં� બની, સ્વય ં િશવશ�ક્ત 

કા�લકા સ્વ�પ ધારણ કર� આપણામંા ં રહ�લા 

િવકારોને, આ�રુ� �િૃ�ઓને, આપણી કમી 

કમજોર�ઓને, દોષોને, અવ�ણુોને, �રૂાઈઓને  

�ૂર કરવાનો �રુો પ્રયાસ કર�એ.      

           ત્યાર પછ�નો �દવસ એટલે �દવાળ� 

અથાર્ત પ્રકાશ�ુ ં પવર્. આ �દવસે ઘર� ઘર� દ�વા 

પ્રગટાવવામા ં આવે છે, જ્ઞાનની દ�વી શારદા�ુ ં

�જૂન તેમજ ચોપડા �જૂન કરવામા ંઆવે છે, મેવા 

મીઠાઇ આરોગીએ છ�એ, ફટાકડા ફોડ� આનદં 

�ટુ�એ છ�એ,  મ�ંદરોમા ં જઈ દ�વ દશર્ન કર�એ 



છ�એ. આ બ� ુ આપણે ભલે કર�એ, પરં� ુ

વાસ્તવમા ંદ�પોત્સવ એટલે આપણે સ્�ળૂ દ�પકની 

સાથે સાથે આપણી આત્માના દ�પકને પણ 

પ્ર�વ�લત કર�એ  અને અજ્ઞાન �પી ગાઢ 

�ધકારમાથંી, સ્વય ંપરમાત્મા િશવે આપેલા જ્ઞાન 

પ્રકાશથી, સ્વયનેં ઉ�ગર કર�એ. બહાર જ�ર 

�દવડા પ્રગટાવો પરં� ુવતર્માન સમયે વ�ુ ંજ�રત 

છે �દરના આત્માના દ�પકને પ્રગટવી આત્મખોજ 

કરવાની, આત્મપ�રવતર્ન કર� આત્મો�િત કરવાની. 

શારદા ��ૂન તેમજ ચોપડા �જૂનની સાથે સાથે, 

આ� �યાર� ચાર� તરફ રાગ-દ્વષે, વેર-ઝેર, ઈષાર્, 

તેમજ િવકારો�ુ ંપ્ર�તુ્વ પ્રવત� છે ત્યાર� આ �દવસે 

આપણે આપણા ં પોતાના �વનના �હસાબ-

�કતાબને પણ જોઈ લેવો જોઈએ   

            પછ�નો �દવસ એટલે બેસ� ુ ં વષર્. આ 

�દવસે આપણે એક બી�ને મળ�ને નવા વષર્ની 

�ભેુચ્છાઓ, �ભુકામનાઓ તેમજ સાલ�બુારક 

પાઠવી છ�એ. નવા વ�ો પહ�ર� દ�વ દશર્ન અથ� 

મ�ંદરોમા ંજઈએ છ�એ. ભાવતા ભોજન આરોગીએ 

છ�એ.  ભલે આપણે �રૂા ઉમગં ઉલ્લાસથી નવા 

વષર્ની ઉજવણી આ પ્રમાણે કર�એ. પરં� ુ આ� 

�યાર� સમગ્ર િવ�મા ંચાર� તરફ આપણે ભ્રષ્ટાચાર, 

�ુરાચાર, પાપાચાર, �વન �લૂ્યો�ુ ં પતન જોઈ 

રહ્યા છ�એ ત્યાર� આપણે બેસતાવષર્ના �દવસે ખાસ 

કર�ને આપના પોતાના પર�વતર્ન દ્વારા નવા 

�લૂ્યિનષ્ઠ સમાજ અથાર્ત નવા �ગુની સ્થાપનનો 

સકંલ્પ કરવો જોઈએ. ખાસ કર�ને વતર્માન સમયે 

�યાર� આજની આ કળ�ગુી ભ્રષ્ટાચાર� �ુિનયા�ુ ં

પર�વતર્ન કરવા સ્વય ં�યોિત�બ��ુ પરમાત્મા શીવ  

બ્રહ્માના તનનો આધાર લઈ નવી સત�ગુી 

શ્રી�ૃષ્ણની �ુિનયાની સ્થાપના�ુ ંકાયર્ કર� રહ્યા છે 

ત્યાર� આપણે આ �દવસે આપણી કમીઓને �ૂર કર�, 

�વના શે્રષ્ઠ �લૂ્યોને ધારણ કર�, નવ �ગુની 

સ્થાપનના કાયર્મા ં સહયોગી બની, નવ�ગુ ની 

�બુારક આપવી જોઈએ.         

             સમગ્ર પવર્નો છેલ્લો �દવસ એટલે 

ભાઈબીજ સ્�ળૂ �પે જોઈએ તો આ �દવસે બહ�નો 

તેમના ભાઈઓ ને પોતાના ધર� િનમતં્રણ આપે છે, 

પે્રમથી ભાવતા ભોજન જમાડ� છે અને ભાઈ 

બહ�નના પિવત્ર સબંધંની ગ�રમાને િનભાવે છે.  

પરં� ુઆ પવર્ના આધ્યા�ત્મક રહસ્યને સમ�ને તે 

અ�સુાર ઉજવણી કર��ુ ં તો  વ� ુ પ્રા�પ્ત કર� 

શક��ુ.ં ભાઈબીજ �ુ ં એક �ુદંર અથર્ઘટન 

બ્રહ્મા�ુમાર� િવદ્યાલય પાસેથી મને મળ્�ુ.ં 

ભાઈબીજ�ુ ંબે શબ્દોમા ં િવઘટન કર�એ તો ભાઈ 

અને બીજ એમ બે શબ્દોમા ંથાય. મ�ષુ્ય આત્મા 

�ુ ં�ળૂ સ્વ�પ બીજ �પ અથાર્ત ��ૂમ �બ��ુ સમાન 

છે. આવી �બ��ુ �પ બધીજ મ�ષુ્ય આત્માઓ 

પરમાત્માની સતંાન છે. એ દ્ર�ષ્ટએ આપણે 

આપસમા ંઆત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ છ�એ॰ આપણો 

આ સબંધં સ�ંણૂર્ ર�તે િનિવ�કાર� તેમજ પિવત્ર છે. 

જો આજના �દવસે દર�ક વ્ય�ક્તને, પછ� તે �ી હોય 

ક� ��ુુષ હોય, આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ ની દ્ર�ષ્ટથી 

જોઈ�ુ ંતો ઉચ્ચ કક્ષાની પિવત્રતાની અ��ુિૂત કર� 

શક��ુ ંઅને સમગ્ર િવ�મા ંપિવત્રતા તેમજ શાિંતના 

વાયબે્રશન ફ�લાવી શક��ુ ં 

           વતર્માન સમયના સધંભર્મા ં ઉપોરોક્ત 

રહસ્યોને સમ� આપાણે �દવાળ� પવર્ના આ પાચં 

�દવસની ઉજવણી કર��તુો જ�ર એક અનેરા 

આનદંની અ��ુિૂતની સાથે સાથે પરમાત્મા એ 

આરંભેલા નવ �ગુની  સ્થાપનના કાયર્મા ંસહભાગી 

બની શક��ુ.ં આશા છે ક� આ વષ� આપ જ�ર આવો 

પ્રયાસ જ�રથી કરશો.  

        ----------ૐ શાિંત---------- 


