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           શરદઋ�નુા આગમન સાથે સમગ્ર 

ભારતવષર્મા ં નવ �દવસ માટ� 

નવરાત્રીના પિવત્ર પવર્ની અનેક 

ર�તે ઉજવણી થાય છે. આ પવર્ 

દરમ્યાન િવશેષ દ�વીઓની 

આરાધનાનો મ�હમા છે. 

જગતજનની શ�ક્ત સ્વ�પા 

જગદંબા, જ્ઞાનની દ�વી શ્રી 

સરસ્વતી તેમજ ધન-સપંદાની દ�વી 

શ્રી લ�મીની ઉપાસન�ુ ંઆ પવર્મા ં   િવશેષ મહત્વ 

છે. તેમા ંપણ િશવશ�ક્ત સ્વ�પ મા �ુગાર્, મા કાળ�, 

મા �બા, મા બ�ુચરા, મા ચા�ુડંા, મા ખો�ડયાર, મા 

કાત્યાિયની િવગેર�ની િવશેષ ��ૂ થાય છે.  પરં� ુ�ુ ં

આપણે નવરાિત્ર પવર્ના તેમજ િવિવધ દ�િવઓના 

સાચા આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �ણીને, તેના મમર્ને અને 

મહત્વને સમ�ને તેમજ પવર્ના ગૌરવ ને �ળવીને  

યથાથર્ ર�તે તેની ઉજવણી કર�એ છ�એ? આ� � 

ર�તે આપણે આ પાવન પવર્ની ઉજવણી કર�એ છ�એ 

તે સધંભર્મા ંઆ પ્ર� ઉપ�સ્થત થાય છે.  

           સામાન્ય ર�તે આ� નવરાત્રીના પવર્ની 

ઉજવણી આપણે મહદ�શે રાિત્રના મોડા�ધુી  રાસ-

ગરબાની રમઝટ માણી, ફ�શનેબલ વ�ો પહ�ર�, 

િવિવધ આ�ષુણો ધારણ કર�, િવિવધ સ્પધાર્ઓ 

યો�, ભવ્ય મડંપો બાધંી, ખાણીપીણી કર�ને કર�એ 

છ�એ. આમા ંઘણી વખત મોજ મ�ની સાથે સાથે 

િવલાિસતતા, વાસના, લો�પુતા  તેમજ �દુ્ર �િૃ�ઓ 

પણ નજર� પડ� છે. � નવરાત્રીના મહત્વ, મમર્, તેમજ 

ગૌરવ પર સીધા ઘા સમાન છે. એવા પણ લોકો છે 

� નવરાિત્ર દરમ્યાન ઉપવાસ કર�છે, અનેક પ્રકારના 

વ્રત રાખે છે, દ�વીઓના મ�ંદરોમા ંદશર્ન તેમજ ��ૂ-

અચર્ન માટ� �ય છે, ઘર� પણ દ�વીઓની આરાધના 

કર� છે. આ ર�તે કરાતી નવરાિત્રની ઉજવણી બેશક 

ઉપર વણર્વેલ ઉજવણીથી વ� ુસાથર્ક છે. પરં� ુજો 

આપણે નવરાિત્ર પવર્ના સાચા આધ્યા�ત્મક રહસ્યને 

�ણીને, તેના મમર્ને અને મહત્વને સમ�ને તેમજ 

પવર્ના ગૌરવ ને �ળવીને  યથાથર્ 

ર�તે તેની ઉજવણી કર��ુ ંતો ઉચ્ચ 

કક્ષાની િસ�દ્ધઓને પ્રાપ્ત કર� 

શક��ુ.ં આવો આ પવર્ના ક�ટલાક 

આધ્યા�ત્મક રહસ્યોને સમજવાનો 

પ્રયાસ કર�એ.   

• મ�હષા�રુનો વધ કરનાર� 

મહા�ુગાર્ એ વાસ્તવમા ં �યોિત 

સ્વ�પ િશવ પરમાત્મા પાસેથી શ�ક્ત પ્રાપ્ત 

કર�   આ�રુ� �િૃ� તેમજ આ�રુ� શ�ક્ત પર 

િવજય પ્રાપ્ત કયાર્� ુ ંપ્રિતક છે.  
• વાઘ, િસ�હ, મગર, �વા �ર જગંલી પ્રાણીઓ 

પર દ�વીઓને બેઠ�લી બતાવવી એ પણ 

સાકં�િતક છે. વાઘ પર આ�ઢ મા જગદંબા, 
િસ�હ પર આસનસ્થ મા �ુગાર્, મગર પર 

ઉભેલા મા ખો�ડયાર એ માનવ �તના 

મહાશ� ુ સમાન કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, 
અહકંાર આ�દ િવકારો પર િવજય પ્રાપ્ત 

કયાર્ની િનશાની છે.  
• કમળ �વા ના�ુક આસનો પર �સ્થત શ્રી 

લ�મી તેમજ હસં પર આસનસ્થ શ્રી 

સરસ્વતી એ િનમર્ળ અને પિવત્ર �વન�ુ ં

પ્રતીક છે.  
• મા �ુગાર્ અથાર્ત  �ુષ્કમ� અથવા પાપકમ�થી 

રક્ષણ કરનાર �દવ્ય શ�ક્ત છે. માનવીના 

સ્વભાવ-સસં્કારમા ં રહ�લ ખામીઓ, ખોડ-

ખાપણો,  અને �ુ�ુર્ણોનો નાશ કરનાર �દવ્ય 

શ�ક્ત ખો�ડયાર તર�ક� ��ૂય છે. 
•  દ�વીઓના િવિવધ સ્વ�પો ને િવિવધ 

શ�ોથી સજ્જ બતાવવામા ંઆવેછે �મ ક�  

િત્ર�લુ, તલવાર, ફરસી, ધ�ષુ્યબાણ, 
ખડગ,ગદા  વગેર�. દ�વીઓએ ધારણ કર�લા 

આ શા�ો પણ  સાકં�િતક છે. તેના વાસ્તિવક 



આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �ણી�ુ ંતો વ� ુલાભ 

થશે. વસ્તવમા ં કળ�ગુના �તે પરમાત્મા 

િશવે આપેલી જ્ઞાન,યોગ  તેમજ ધારણાની 

િશક્ષાને આ શ�ો �પે  બતાવમા ંઆવ્યા છે. 

�નો ઉપયોગ કર� આ નવ �દવસ દરમ્યાન 

આપણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર 

�વા, માનવ  �તના �ુશ્મનો સમાન, 
િવકારો પર િવજય પ્રાપ્ત  કરવાનો છે અને 

પિવત્રતાને અપનાવવાની છે.  
• દ�વીઓને િવિવધ �ુલર્ભ વ�ો, અિત 

�લૂ્યવાન અલકંારો તેમજ રત્નજ�ડત તાજ 

થી સજ્જ બતાવવામા ંઆવે છે. આ�ુ ંરહસ્ય 

એ છે ક� આપણે �યાર� પરમાત્મા િશવની 

જ્ઞાન તેમજ યોગની િશક્ષા દ્વારા  િવકારો ઉપર 

િવજય મેળવીએ છ�એ, આપણા િવકમ�નો 

િવનાશ કર�એ છ�એ ત્યાર� આપણે દ�વત્વને 

પ્રાપ્ત કર� સવર્�ણુ સપં� તેમજ સવર્ ર�તે 

સ�ધૃ્ધ બની જઈએ છ�એ.  
• ક�ટલી દ�વીઓને, �મક� �ુગાર્ ના ચદં્રઘટંા 

સ્વ�પને ત્રણ �ખો બતાવવામા ંઆવી છે � 

પરમાત્મા િશવે સગંમ �ગુ પર આપેલા ત્રણે 

કાળના જ્ઞાનથી આપણે ત્રીનેિત્ર, િત્રકાળદશ� 

બનીએ છ�એ તે�ુ ં પ્રિતક છે. આપણે જ્ઞાન 

�પી ત્રી�ુ ંનેત્ર પ્રાપ્ત કર�એ છ�એ.  
• કોઈ દ�હધાર� નાર� શ�ક્ત યા દ�વી દ્વારા 

રાક્ષસોનો સહંાર થયો હશે એમ માનવાને  

બદલે પરમાત્મા િશવની આરાધનાને 

પ�રણામે આપણને પ્રાપ્ત થતી �દવ્ય 

શ�ક્તઓ દ્વારા આપણામા ં રહ�લી આ�રુ� 

�િૃ�ઓનો સહંાર થયો હશે તે�ુ ંમાન�ુ ંતેમજ 

નવરાત્રીના પવર્ દરમ્યાન તે�ુ ં કર�ુ ં વ� ુ

સાથર્ક ગણાશે.   
• પરમાત્મા િશવ વતર્માન સમયે કળ�ગુી 

આ�રુ� શ�ક્તઓ ઉપર િવજય પ્રાપ્ત કરાવી 

સત�ગુી દ�વી ��ૃષ્ટ�ુ ં સ�ન કર� રહ્યા છે. 

�ની યાદગાર નવરાત્રી�ુ ંમહાપવર્ છે. .  

            નવરાત્રી�ુ ં પવર્ ફક્ત દ�વીઓની ��ૂ 

માત્રાનો જ ઉત્સવ નથી પરં� ુનાર�ના માન-સન્માન 

તેમજ પ્રિતષ્ઠાને  સ્થાિપત કરવા�ુ ં પવર્ છે. આ� 

�યાર� નાર� પર અનેક પ્રકાર� અત્યાચાર ��ુરવામા ં

આવી રહ્યા છે, તે�ુ ંશોષણ થઈ ર�ુ ં છે ત્યાર� આ 

ઉત્સવના સાચા રહસ્યને સમ� ઉજવવામા ંઆવે તો 

નાર�ની પ્રાિતષ્ઠાને �નુઃ સ્થાિપત કર� શક��ુ.ં આ છે 

નવરાત્રીના પાવન પવર્ની મ�હમા અને મમર્  

               સાર �પે નવરાત્રીના આ નવ �દવસ 

દરમ્યાન આપણે �તર�ખુી બની, િવકારોથી �ુર 

રહ�, પિવત્રતાને ધારણ કર�, સૌની સાથે પે્રમ �વૂર્ક 

વ્યવહાર કર�, પરમાત્મા િશવને યાદ કર�, 
વાસ્તવમા ંઆપણે જ િશવશ�ક્ત સ્વ�પ ધારણ કર� 

િવઘ્નિવનાશક, િવજયી બનવા�ુ ંછે.      
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