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નવકાર મહામંત્ર મહહમા અષ્ટક 

 

 

જનેો મહાન મહહમા સઘળે ગવાય, 

પુણ્યોદયે જન ભજ ેસહુ કષ્ટ જાય, 

શ્રી કલ્પવૃક્ષ મનવાાંહિત પુણ્ય કામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૧ 

 

શ્રી શ્વેતવણણ અહરહાંત સુ-રક્ત હસદ્ધ, 

આચાયણ પીત શુભ વાચક નીલ બદ્ધ, 

શ્યામાાંગ હદવ્ય મુહનજી અહત પુણ્ય નામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૨ 

 

સમ્યક્ત્વ ભાવમય દશણન જ્ઞાન આપે, 

ચાહરત્ર જ્ઞાન બળથી ભવ દુુઃખ કાપે, 

ચાહરત્રથી તપ મળે શુભ મુહક્ત િામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૩ 

 

ચકે્કશ્વરી હવમલદેવ કર ેસહાય, 

પુણ્ય કૃપામય સુદૃહષ્ટ કદી પમાય, 

સવોચ્ચ પાંચ પરમેહિ તણુાં જ કામ, 

માંત્રાહિરાજ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૪ 

સાંગ્રામ-સાગર જલે હવહપને મૂઝાય, 

આપહિ હસાંહ-અહહ-વ્યાઘ્ર તણી જણાય, 

ત્યાાં હદવ્ય માંત્ર નવકાર અખૂટ કામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૫ 

 

દાહરદ્રય-રોગ-જનનાાં સહુ કષ્ટ ટાળે, 

સાંપહિ-પુત્ર-વહનતા સુખ માગણ વાળે, 

એવો મહાન નવકાર સુહર્ણ િામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૬ 

 

શ્રીપાળ, રાણી મયણા િરણેન્દ્દ્ર આહદ, 

પહલ્લપહત અમર, કાંબલ-શાંબલાહદ, 

પામ્યા બિા રટણથી શુહચ હસહધ્િકામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૭ 

 

એવો મહાન શુહચમાંત્ર મનુષ્ય પામે, 

સાંસારના હત્રહવિ તાપ બિા હવરામે, 

દેવેન્દ્દ્ર હકાંકર રટે મુખ અષ્ટ યામ, 

માંત્રાહિરાજ ! પરમેહિ પદે પ્રણામ. ૮ 

 

 

મહામાંત્ર નવકારના પ્રભાવન ેસરળ અન ેસુગમ શૈલીમાાં સ-રસ 

ભાર્ામાાં અહીાં વાચા આપી િે. શબ્દો સમજાય એવા િે. 

પહરવારના સભ્યો સાથ ેબેસી આ અષ્ટકનુાં ગાન કર ેતો ઘરમાાં 

હદવ્ય વાતાવરણ પ્રસર.ે ‘મંત્રાહિરાજ પરમહેિ પદે પ્રણામ’ નો 

શબ્દઘોષ હવશષે લાભકર્ાા છે.  
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પહરવારના આપસના સંબંિો સંપીલા, મિરુ અને સુખમય 

રાખવા આવા અપાહથાવ ર્ત્ત્વની આવશ્યકર્ા હોય છે જ.  

 

આ અષ્ટકના શબ્દો પાિળના ભાવમાાં ડૂબકી મારવાથી 

ભાવલોકની ઝલક લાિે િે, રોજ રોજ આવા શબ્દોના સેતુ દ્વારા 

અગોચર તત્ત્વ સાથે અનુસાંિાન રચાય તે જરૂરી િે. અનુસાંિાન 

માટે શબ્દો સહાયક િે.  

 

કહવ શ્રી મનોજ ખાંડેહરયાએ કહ્ુાં િે :  

મને સદ્ભાગ્ય કે શબ્દો મળ્યા ર્ાર ેનગર જાવા; 

ચરણ લઈ દોડવા બેસું, વરસો ના વરસ લાગે. 

 

અગમના એ લોકમાાં ચરણ લઈને તો ક્ાાં પહોાંચાય ? 

શબ્દો એ સોગાદ િે, તથેી આવા શબ્દો દ્વારા શબ્દાતીત સાથ ે

મેળાપ કરી લેવો જોઈએ. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયા શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂહર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રંથ-૧ નો હવભાગ ૨ – પ્રાથાના 
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હવચાર કરવાની કળા 
 

 

આિુહનક મનોહવજ્ઞાને “ટેહલપથી” એવુાં નામકરણ હમણાાં કયુું 

પણ મનોમન હવચારનુાં આવાગમન તો યુગોથી થતુાં રહ્ુાં િે. 

મનમાાં જ ે સૂક્ષ્મ હવચાર-તરાંગ જાગ્યો તે, વીજળી વેગે એના 

લક્ષ્યન ેએટલે કે સામી વ્યહક્તને સ્પશ ેિે. સૂક્ષ્મતા જમે વિુ તેમ 

તેની શહક્ત વિુ. મનોગર્ ભાવને પ્રગટ કરવાના જ ેમાધ્યમ 

છે ર્ેમાં સૌથી વિુ સૂક્ષ્મ અને શહિશાળી માધ્યમ સંકલ્પ 

છે.  

 

સ્થૂળતાથી શરૂ કરીએ તો, પહેલાાં “શબ્દ” િે, તેનાથી સૂક્ષ્મ 

“સ્પશણ” િે. સ્પશણ દ્વારા આપણા મનોગત ભાવ સામી વ્યહક્તમાાં 

સાંક્ાાંત થાય િે. કેટલાક યોગીઓનો તો માત્ર દહષ્ટપાત પણ 

સામી વ્યહક્તમાાં સોાંસરો ઊતરી જાય િે. આ બિાથી ઉપર િે 

“સાંકલ્પ”.  

 

સબળ સંકલ્પ મનની સમગ્ર શહિન ેકેહરિર્ કરીને એક જ 

લક્ષ ર્રફ એકાગ્ર કરવામાં આવ ેર્ો ર્ે સકંલ્પ ર્ત્ક્ક્ષણ ેજ 

પહરણામ દશાાવે છે. ભાવ તેવુાં પહરણામ. મનમાાં કોઈ 

ભાવાત્મક હવચાર હનરાંતર ચાલતા જ હોય િે. તે શુભ ભાવ 

સ્વરૂપ હોય અથવા અશુભ ભાવ સ્વરૂપ પણ હોય. આમ શભુ 

અશુભ સ્વરૂપ હવચારને સ્વાિીન હોય તો શુભભાવ સ્વરૂપ 

હવચાર કેમ ન કરવા ? 

 

પણ ના, એ હવચાર સ્વાિીન થોડા િે ? હકીકતે તો અશભુ 

હવચારો જ વિુ તીવ્ર વેગે આવતા રહે િે ! આપણે સર્્ની 

ઇચ્છા ભલે કરર્ાં હોઈશંુ, વાવરે્ર ર્ો અસર્્ના બીજનું જ 

કરર્ા રહીએ છીએ. 
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આ આપણામાાં રહેલા નકારાત્મક અહભગમનુાં ફળ િે. આપણન ે

સત્ કરતાાં અસત્ પર વિુ શ્રદ્ધા િે ! જગર્નુ ંમંગળ કરનાર 

ભગવાનનું નામ લીિુ ં છે માટે આપણો હદવસ સારો જશ ે

આવી શ્રદ્ધા નથી હોર્ી પણ, સાયલા ગામનુાં નામ લીિુાં એટલ ે

ખાવાનુાં મોડુાં  મળશે એવી “શ્રદ્ધા” દૃઢ હોય િે ! 

 

આવી નકારાત્મક હવચારિારા હનષ્ફળતાન ે નોતર ે િે. વળી 

નકારાત્મક હવચારોની હવપુલતા અને પ્રબળતાને કારણે 

થોડીઘણી હકારાત્મક હવચારિારા હોય તે પણ દબાઈ જાય િે. 

 

એ પ્રસાંગ આ વાતને પ્રકાશ આપશે : 

 

જૂના જમાનાની વાત િે. એક રાજ્યમાાં રાજા અને પ્રજા વચ્ચ ે

હપતા-પુત્ર જવેા મીઠાાં સાંબાંિો હતા. હક્ક કરતાાં ફરજોનુાં ભાન 

બન્ને પક્ષે વિુ હતુાં. પ્રજાના હદલમાાં રાજા પ્રત્યે સમપણણ ભાવ 

હતો. રોજ દરબાર ભરાતો અને રાજા પ્રજાને મળતા, એમનાાં 

સુખ-દુુઃખની કાળજી કરતા. સભામાાં સહુકોઈ પ્રજાજન આવી 

શકતાાં. 

 

“સભામાં શ્રીમંર્ો, અમીર, ઉમરાવો, અનચુરો 

અને આવે બીજા બહુ નગરના યોગ્ય પુરુષો” 

 

આ બિા પ્રજાજનો આવતા તેમાાં એક વહણક વેપારી પણ આવે. 

તે જવેો સભામાંડપમાાં પ્રવેશ કર ે કે તનેે જોતાવેંત રાજાના 

હવચારોમાાં ફેરફાર થતા. આાંખનાાં અમી સુકાવા લાગે અન ેઆગ 

વરસવા લાગે ! બિાનું કલ્યાણ ઇચ્છનાર રાજાના મનમાં 

એના પ્રત્ક્યે હવરોિી ભાવ જાગર્ા. આવું રોજ થર્ુ.ં રોજ એ 

વેપારી સભામાાં પ્રવેશે કે રાજા કાળઝાળ થઈ ઊઠે ! 
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રાજા કાંટાળ્યો. આ શુાં ? આવુાં કેમ ચાલે ? આનો ઉપાય કરવો 

જોઈએ. કોને કહેવુાં ? માંત્રી સાાંભયો. રાજાએ માંત્રીને એકાાંતમાાં 

બોલાવી પેટિૂટી વાત કહી. ઉકેલની તાકીદ કરી. માંત્રીએ િ 

મહહનાની અવિ માાંગી. રાજાનુાં મન કાાંઈક હળવુાં થયુાં. હચંર્ામાં 

બીજી વ્યહિ ભાગીદાર બને કે ર્રર્ જ થોડી રાહર્નો 

અનુભવ થાય છે. 

 

કોઈની હનકટ જવાનો સૌથી સરળ રસ્તો િે મૈત્રી. કોઈના 

હૃદયમાાં પ્રવેશવાનો અહિકાર માત્ર હમત્રન ે મળે િે. રાજાએ 

અાંગુહલહનદેશ કરી જ ેવ્યહક્ત બતાવી એની તરફ માંત્રીએ દોસ્તી 

કરવા માટે કદમ ઉપાડ્યા. હમત્ર બનવાની શરૂઆર્ 

હમમર્થી જ થાય ન ે ! હમમર્ સાથે બોલાયેલા શબ્દોમા ં

આપોઆપ મીઠાશ આવી જાય. હૈયાની મીઠાશથી 

બોલાયેલા શબ્દો બિાને ગમ.ે  

 

માંત્રી હમત્ર બનવા માાંગતો હોય એને કોણ ન આવકાર ે ? 

વેપારીએ માંત્રીના હાથને પ્રેમથી સ્વીકાયો. મૈત્રી પારાંગતી જાય 

તેમ આદાન-પ્રદાનનો દોર ચાલુ થઈ જાય. પ્રીહર્નાં છ લક્ષણો 

છે : આપે, આપલેું લ,ે ગુપ્ત વાર્ કહે અને પૂછે, જમે અન ે

જમાડે. 

 

ઉનાળાના હદવસો હતા. માંત્રીએ વેપારીને જમવા માટે નોાંતરાં  

આપયુાં. વેપારીએ સ્વીકારતાાં કહ્ુાં : માર ે માટે િન્દ્યભાગ્ય િે. 

આપ પણ મારા ઘર ેજમવા આવવાનુાં હનમાંત્રણ સ્વીકારો. માંત્રી 

પણ આવુાં જ કાંઈ ઈચ્િતા હતા. વેપારી અને એના પહરવારની 

ખૂબ આગતા-સ્વાગતા કરી માંત્રીએ વેપારીને ચહકત કરી દીિો. 

વેપારીએ િન્દ્યતા અનભુવી. 
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થોડા હદવસ પિી વેપારીએ માંત્રીને હનમાંત્ર્યા. વેપારીએ વળતી 

મહેમાનગત કરવામાાં મણા ન રાખી. જમ્યા પિી બેઉ હમત્રો 

બહાર વરાંડામાાં હી ાંચકે બેસી હળવી પળો માણતા હતા. 

એવામાાં માંત્રીની નજર ફહળયામાાં એક ખૂણામાાં પડેલા લાકડાના 

મોટા ઢગલા પર પડી. એ લાકડાના ગાંજમાાંથી ભાર ેસુગાંિ આવી 

રહી હતી. સહજ રીતે માંત્રીએ પછૂ્ુાં : આ શુાં િે ?  

 

વેપારી આ અચાનક પ્રશ્નથી સાવિ થઈ બોલ્યો : ત ે ચાંદન 

કાિનો ઢગલો િે. એકવાર હુાં  મલબાર ગયો હતો ત્યાાં ચાંદન સાવ 

સસ્તાભાવે મળતુાં હતુાં. મને સારો નફો મળશે એ આશાએ મોટો 

જથ્થો ખરીદી લાવ્યો. અહીાં એ પ્રમાણે વેચાયુાં નહી ાં. મારી મૂડી 

અટવાઈ ગઈ. આટલુાં ચાંદન કોણ ખરીદે ? મને હદવસ-રાત આ 

જ હચાંતા કોર ેિે ચને પડતુાં નથી. 

 

“પામે જો ભૂપ મતૃ્ક્યુ ર્ો હચર્ા ચંદનની બન,ે 

ર્ે હવના કોઇ રીર્ે આ માલ મોઘંો નહી ંખપે.” 

 

વહણક વેપારીને ચાંદન ખપાવવાનો આ એક જ રસ્તો દેખાતો 

હતો.એ હવચારની િનૂમાાં બીજો કોઈ રસ્તો હોય એવી કલ્પના 

ક્ાાંથી આવે ? માંત્રી પાસે બોલતાાં બોલાઈ ગયુાં. મનના ખૂણ ે

પડેલી વાત ઊિળીને બહાર આવી ગઈ. તરત ખ્યાલ આવ્યો : 

શુાં બોલાઈ ગયુાં ? સાવિ થયો. આ તો હમત્ર િે. કહ્ુાં : આ વાત 

અહીાં જ દાટજો. 

 

માંત્રી ઠવકાઈથી કહે : હફકર ન કરો. 

 

મનમાાં થયુાં, કારણ પકડાઈ ગયુાં. પિી બીજી ત્રીજી વાત કરી, 

હવદાય લીિી. 
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બેએક હદવસ પિી રાજ્યના કામે અમુક બાબતમાાં સલાહ લેવી 

જરૂરી હતી. તે બપોર ે જ માંત્રી રાજા પાસે ગયો. ઉનાળાના 

હદવસો હતા, બપોરનો િોમ િખતો હતો. શેરીઓ સાવ 

સુમસામ હતી. “ચકલુાં ન ફરકે, જાણે િોળે હદવસે િાડ.” એવુાં 

વાતાવરણ હતુાં. રાજા તાપથી આકળ હવકળ થતા હતા. ખસની 

ભીની ચટાઈઓ બારીએ અને ઝરખે લટકતી હતી. સેવકો તેના 

પર થોડી થોડી વાર ેગુલાબજળનો િાં ટકાવ કરતા હતા. રાજાએ 

માંત્રીની વાત સાાંભળી ઉતાવળે સલાહ આપી. પિી કહે : આ 

ગરમીનો કાાંઈક ઉપાય કરવો જોઈએ, મહેલમાાં એકાદ ખાંડ 

ચાંદનનો હોય તો ઠાંડકનો અનભુવ થાય અને શાતા વળે. 

 

માંત્રીએ સત્વર કહ્ુાં : રાજન, આપની ઇચ્િા થઈ િે તો જરૂર એ 

બની જશે. “પુણ્યવાંતન ેઇચ્િા માત્ર હવલાંબ.” રાજા કહે : થઈ 

જશે કહો િે પણ તે તો આવતે ઉનાળે ખપમાાં આવે. માંત્રી કહે 

: તુતણ જ કરાવી દઉાં . 

 

વળતે હદવસે સવારમાાં જ વેપારીને કહેવરાવ્યુાં : તમારા 

ફહળયામાાં જટેલુાં ચાંદન િે તે બિુાં જ રાજદરબાર ેમોકલી આપો, 

સાથે તનેી હકાંમત પણ જણાવજો, જ ેકાંઈ વ્યાજ ચડ્યુાં હોય ત ે

પણ ઉમેરજો. વેપારી આ જાણી રાજીના રડે થઈ ગયો. એને 

થયુાં, કોઈ માઠા સમાચાર તો નથી. તો પિી આટલા બિાાં 

ચાંદનની તે શી જરૂર પડી હશે ? પણ માર ેહવચારવાનુાં શુાં કામ 

િે ? દામ મળે િે પિી શુાં ? 

 

ચાંદન રાજ દરબાર ેપહોાંચી ગયુાં. સુથાર ેએનુાં કામ શરૂ કરી દીિુ. 

વેપારીને પૂરતા પૈસા મળી ગયા. એનુાં મન હળવુાં થઈ ગયુાં. હચાંતા 

ટળી ગઈ. મનમાાંથી રાજાના મૃત્યનુો હવચાર ગયો. વાદળ 

વરસી જાય કે હવખરાઈ જાય પણ ર્ે પછી ર્ો સૂરજનો 

પ્રકાશ મળે છે ! 
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પિી રાબતેા મજુબ ત ેવેપારી રાજસભામાાં ગયો. રાજાએ તને ે

જોયો. રાજાના મનમાાં સહજ પ્રસન્નતાનો અનભુવ થયો. આશ્ચયણ 

થયુાં. સભા બરખાસ્ત થયા બાદ માંત્રીન ેઆ પછૂ્ુાં : 

 

તમે કાંઈક કયુું જણાય િે ! માંત્રી કહે : આપણે પહરણામ સાથે 

હનસ્બત િે. આપે સોાંપલેુાં કામ થઈ ગયુાં. 

 

આ કથાનો સાર મહત્ત્વનો િે. 

 

આપણાાં ચાંદન વચેવા માટે કોઈની હચતા ખડકવાની જરૂર 

નથી. આપણા સુખન ેમાટે કોઈને દુુઃખ દેવાનો હવચાર ન 

કરવો જોઈએ. કોઈન ેદુુઃખી કરવાનો હવચાર કરીએ છીએ 

ત્ક્યાર ેએ આપણે વાવેલું જ દુુઃખ આપણને પાછંુ મળે છે. 

આપણો જ હવચાર આપણા તરફ પાિો વળે િે. મનના 

હવચારોની સૂક્ષ્મ અસર થાય િે. શુભ હોય કે અશુભ, મનના 

હવચારોની અસર થવાની જ. 

 

આપણને શુભ હવચારો જ જોઈએ છે, ર્ો શુભ હવચારો જ 

ફેલાવવા. સવા હદશાએથી આવર્ા શુભ હવચારો ઝીલવા એ 

જ આપણંુ કર્ાવ્ય. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયા શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂહર મહારાજ 

પાઠશાળા અંક ૦૨ 

 

નોાંિ : આ કથામાાં આવેલ પાંહક્તઓ કહવ દામોદરદાસ 

ખુશાલદાસ બોટાદકર રહચત ખાંડકાવ્ય "ચાંદન" ની િે. આખુાં 

કાવ્ય https://gu.wikisource.org/wiki/ચાંદન પજે પર િે. 

https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%A8

