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            ભારતના મહત્વના તહ�વારોમા ં હોળ� 
�ળેુટ�ના પવર્�ુ ં એક આગ�ુ ં મહત્વ છે. િવ�ના 
અન્ય દ�શો �વાક� �રુ�નામ, �યુાના, �ટ્રિનદાદ, 
�નુાઇટ�ડ �ક�ગડમ અને નેપાળમા ં
પણ ભાર� લોકચાહના ધરાવતો આ 
�હ��ુ તહ�વાર છે. તેને દોલયાત્રા, 
રંગોત્સવ ક� વસતંોત્સવ' તર�ક� પણ 
ઓળખવામા ંઆવે છે. �ધ્ર પ્રદ�શમા ં
હોળ�નો તહ�વાર "કામ દહન" તર�ક� 
ઓળખાય છે. ફાગણ માસની �નૂમે 
મનાવવામા ં આવતા હોળ�ના 
તહ�વારની     સા�ં ગામના ંપાદર ક� �ખુ્ય ચોક 
�વા સ્થાન પર છાણા, લાકડાનંી 'હોળ�' ખડકવામા ં
આવે છે. લોકો ત્યા ં   એકઠા થાય છે, હોળ� 
પ્રગટાવવામા ં આવે છે અને તેની પ્રદ�ક્ષણા 
કરવામા ં આવે છે. શ્રીફળ વગેર� પિવત્ર મનાતી 
વસ્�ઓુથી �જૂન કર� છે. જો ક� ભારતમા ં િવિવધ 
પ્રાતંો અને સ�દુાયોમા ંહોળ�ની ઉજવણીની અલગ 
અલગ ર�તે કરવામા ં આવે છે, પરં� ુ દર�કની 
ભાવના એકજ હોય છે ક� હોળ� પ્રગટાવી અને 
આ�રુ� તત્વોનો નાશ કરવો અને દ�વી શ�ક્તઓ�ુ ં
સન્માન કર�ુ.ં હોળ�ના ં �બ� �દવસે �ળેુટ� 
મનાવાય છે. આ �દવસે સવારથી સૌ કોઇ એક�બ� 
પર અ�બલ,�લુાલ તેમજ ક��ડુાના ં રંગો છાટં� 
પોતાનો ઉત્સાહ અને આનદં વ્યક્ત કર� છે અને 
સાજંના સમયે કોઈ કોઈ સ્થાને ઉ�ણી પણ કર� છે 
.       આપણા ંમોટાભાગના તહ�વારો પૌરા�ણક 
કથાઓ સાથે સકંળાયેલા છે. આ બધી કથાઓ ક� 
વાતાર્ઓમા ંકોઈ ને કોઈ ગહન આધ્યા�ત્મક રહસ્ય 
�પાયે�ુ ંછે.  પવર્ની ઉજવણીમા ંઆપણે વાતાર્ઓને 
પકડ� રાખી પરં� ુતેના મમર્ને તેમજ આધ્યા�ત્મક 
રહસ્યને �લૂતા ગયા.  આને કારણે તહ�વારોની 
ઉજવણીમા ંએક પ્રકાર� િવ�ૃિત આવતી ગયી. હોળ� 
પણ એમાનો એક છે.  હોળ�ના પવર્ સાથે પણ અનેક 
કથાઓ સકંળાયેલી છે તેમા ં �ખુ્ય કથા ભક્ત 
પ્રહલ્લાદની છે॰ પ્રાચીન કાળમા ં �હરણ્યકિશ� ુ
નામનો અ�રુ બ્રહ્મા�ના વરદાનને કારણે લગભગ 
અમર બની ગયો હતો. તે પોતાને ઈ�ર માનવા 
લાગ્યો  હતો. પોતાના રા�યમા ં ઈ�ર�ુ ં નામ 

લેવાની તેણે પાબધંી લગાવી દ�ધી હતી. 
�હરણ્યકિશ�નુો �તુ્ર પ્રહલ્લાદ ભગવાન  િવષ્�નુો 
િનષ્ઠાવાન ભક્ત હતો. પ્રહલ્લાદની ઈ�ર ભ�ક્તથી 

ક્રોિધત થઈને �હરણ્યકિશ�એુ તેણે 
અનેક પ્રકારના કઠોર કષ્ટો આપ્યા. 
આમ છતા તેણે ઈ�રની ભ�ક્તનો 
માગર્ ના છોડયો. �હરણ્યકિશ�નુી 
બહ�ન હો�લકાને એક વરદાન પ્રાપ્ત 
હ� ુ.ં તેની પાસે એક એવી ઓઢણી 
હતી ક� � તેને ધારણ કર� તેને અ�ગ્ન 
પણ બાળ� શક� નહ�. �તે 

�હરણ્યકિશ�એુ આદ�શ કય� ક� હો�લકા પ્રહલ્લાદને 
પોતાના ખોળામા ંબેસાડ� આગ �ચતા પર બેસે �થી 
પ્રહલ્લાદ બળ�ને ખાક થઈ �ય. પ્રહલ્લાદ� િપતાની 
આજ્ઞા�ુ ં પાલન ક�ુ� અને પોતાના ઇષ્ટ િવષ્�નેુ 
યાદ કયાર્. �તે �યાર� અ�ગ્ન પ્રગટાવવામા ંઆવ્યો 
ત્યાર� પેલી ઓઢણી હો�લકાના ંમસ્તક પરથી ઉડ� 
અને પ્રહલાદને િવ�ટળાઇ ગઈ, આથી હો�લકા 
અ�ગ્નમા ંબળ� અને ભસ્મ થઇ અને પ્રહલ્લાદ સાજો 
સારો બહાર આવ્યો. આપણી બધીજ પૌરા�ણક 
કથાઓ પ્રિતકાત્મક છે. ભક્ત પ્રહલ્લાદની આ વાતાર્ 
પણ આપણને  �દવ્ય સદં�શ આપે છે.  પ્રહલ્લાદનો  
અથર્ આનદં થાય છે. �હરણ્યકિશ� ુ તેમજ હો�લકા 
અહકંાર, વૈર તેમજ  ઉત્પીડન�ુ ં પ્રિતક છે � 
આગમા ં ભસ્મ થઈ �ય છે અને પે્રમ આનદંના 
પ્રિતક પ્રહલ્લાદ�ુ ં અ�સ્તત્વ જળવાઈ રહ� છે॰  
હોળ�-�ળેૂટના તહ�વારના આવા અન્ય આધ્યા�ત્મક 
તેમજ સામા�જક રહસ્યોને સમ�ને ઉત્સવની 
ઉજવણી કર��ુ ંતો સ્વયનંા તેમજ સવર્ના �હતમા ં
રહ�શે. 

            આજના સમય પર દ્ર�ષ્ટપાત કર�એ તો 
તમે જ�ર સમ્મત થશો ક� આજનો આ વતર્માન 
સમય એ કળ�કાળનો ઘોર �ધકારનો તેમજ અિત 
ધમર્ગ્લાિનનો સમય ચાલી રહ્યો છે. આ સમયે 
સમગ્ર િવ�મા ં �ુઃખ, અશાિંત, ભય, �ચ�તા, 
�હ�સા,પાપચાર �ુરાચાર ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો છે. 
આવા સમયે સ્વય ંિશવ પરમાત્મા, ગીતામા ંપોતે 
આપેલા વચન અ�સુાર, ��ૃષ્ટ પર�વતર્ન અથ� 
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બ્રહ્માના તનમા ં�દવ્ય અવતરણ કર� નવી સત�ગુી 
�ુિનયાની સ્થાપના કર� રહ્યા છે. વતર્માન સમયે 
�યાર� તેઓ બ્રહ્માના �ખુ દ્વારા સત્ય જ્ઞાન તેમજ 
રાજયોગની િશક્ષા આપી આપણને કામ, ક્રોધ, 
લોભ, મોહ, અહકંાર �વા મહાિવકારોથી �કુ્ત કર� 
રહ્યા છે ત્યાર� હોળ�-�ળેૂટ��ુ ંમહત્વ વધી �ય છે. 
હોળ� અ�ગ્ન�ુ ંતેમજ હો�લકા િવકારો�ુ ં પ્રિતક છે. 
સાચા અથર્મા ંઆપણે હોળ� ત્યાર� માનવી ગણાય 
�યાર� આપણે વતર્માન સમયે પરમાત્મા િશવ � 
જ્ઞાન-યોગની િશક્ષા આપી રહ્યા છે તેને સમ�ને, 
તે�ુ ં �ચ�તન કર�ને, જ્ઞાન તેમજ યોગ અ�ગ્નને 
પ્ર�વલીત કર� આપણામા ં રહ�લા િવકારોને, 
િવકમ�ને તેમજ કમર્બધંનોને ભસ્મ કર�એ તેમજ  
આપણા ં �વનમા ં દ�વી �ણુોને ધારણ કર�ને 
આપણા ં�વનને શે્રષ્ઠ બનાવીએ. આમ કર��ુ ંતો 
આવા કિનષ્ઠ સમયે પણ પ્રહલ્લાદની �મ િનખર�ને 
સલામત બહાર િનકળ��ુ.ં બી� શબ્દોમા ંઆપણે 
આપણા ંમનના નકારાત્મક િવચારોને તેમજ ભ્રષ્ટ 
�િૃ�ઓને જ્ઞાન�પી હોળ�ની અ�ગ્નમા ં ભસ્મ કર� 
મનને િનમર્ળ બનાવીએ.  

             પાનખર પછ� વસતંની શ�આતમા ં
ઉજવાતા  હોળ�ના તહ�વારની ઉજવણીની �યાર� 
શ�આત થઈ હશે ત્યાર� કદાચ એવો ભાવ રહ્યો હોય 
ક� પાનખર પછ� �કૂા થઈ ગયેલા પાદડા ં તેમજ 
�કૃ્ષો�ુ ંદહન કર�એ તો સાફ સફાઈ થઈ �ય. પરં� ુ
�યાર� આ� �કૃ્ષો�ુ ં બેફામ િનકંદન થઈ ર�ુ ં છે,  
લાકડાની અછત ઊભી થઈ છે તેમજ પયાર્વરનની 
અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહ� છે ત્યાર� હોળ�મા ં
�બુજ ક�મતી તેમજ તેમજ અન્ય કામોમા ં�બુજ 
ઉપયોગી લાકડાને બાળ� નાખવા ક�ટ�ુ ં ઉ�ચત 
ગણાય? આધ્યા�ત્મક ર�તે જોવા જઈએ તો હોળ�મા ં
કોઈ સ્�ળૂ અ�ગ્નની વાત નથી પરં� ુ પરમાત્મા 
પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન અ�ગ્નની વાત છે. �ને 
આપણા ંમનમા ંપ્ર�વ�લત કર� આપણામા ં રહ�લા 
િવકારોને તેમજ નકારાત્મકતાને ભસ્મ કરવાનો 
સકં�ત છે.               

                 �ળેૂટ� અથાર્ત રંગોત્સવ. આ 
�દવસે આપણે એકબી� ઉપર િવિવધ સ્�ળૂ રંગો 
છાટં�ને આનદં પ્રમોદ કર�એ છ�એ. ભલે આપણે આ 
કર�એ પરં� ુ રંગોત્સવનો વાસ્તિવક આધ્યા�ત્મક 

રહસ્યતો એ છે ક�  આપણે સતના સગંનો રંગ 
લગાવીએ, મીરાની �મ પ્ર�નુા સગંના રંગમા ં
રંગાઈ જઈએ, �વનમા ં �લૂ્યોના તેમજ �દવ્ય 
�ણુોના રંગને લગાવીએ તો હોળ�ની ઉજવણી વ� ુ
સાથર્ક નીવડશે. આ� રંગ છાટવામા ંપણ એટલી 
િવ�ૃિત આવી ગઈ છે ક� આ� મોટાભાગે ક�િમકલ 
રંગોનો તેમજ અન્ય તત્વોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે 
� આપણા ંમાટ� �બુજ �કુશાન કરતા ંછે. 

                આ�  આપણા ં દર�ક તહ�વારની 
ઉજવણીમા ં કોઈ ને કોઈ િવ�ૃિત પણ જોવા મળે 
છે॰ �ળેૂટ�મા ંપણ  ‘�રુા મત માનના હોલી હ�’ ના 
ઓથા નીચે �ાકં  િવ�ૃત માનિસકતા પણ પ્રત્યક્ષ 
થતી જોવા મળે છે. આ� લોકોમા ંમનોિવકારોની 
માત્રા ઉ�રો�ર વધતી �ય છે. સામાન્ય 
સજંોગોમા ંસમાજના ભયથી  ક� શાલીનતા વશ તે 
�ણૂર્ �પે પ્રગટ થતા ંનથી. પરં� ુહોળ�ના �દવસે 
વ્ય�ક્તને સ્વતતં્રતા મળ� �ય છે. હાસ, પ�રહાસ, 
મશ્કર�, મસ્તીના માધ્યમથી ઘણી વખત તે 
પોતાની વાસનાઓને સતંોષતો હોય છે. િવકાર� 
દ્ર�ષ્ટ-�િૃ�થી હોળ�ના પિવત્ર પવર્ની ભાવનાઓ�ુ ં
�ાકં ખડંન થ� ુ ંજોવા મળે છે.  

                બ્રહ્મા�ુમાર�ઝ સસં્થા હોળ��ુ ં
િવિશષ્ટ અથર્ઘટન કર� છે � �ણવા �� ુછે. હોળ�ને 
�હન્દ�મા ં ‘હોલી’ કહ� છે. �ગે્ર�મા ંહોલી (holy)નો 
અથર્ પિવત્ર થાય છે. અથાર્ત હોળ�ના �દવસોમા ં
આપણે આપણા ં તન, મન, ધન અને ��ુધ્ધની 
પિવત્રતાને �ળવી રાખીએ અને પિવત્રતાના 
સાગર પરમાત્મા િશવને યાદ કર�એ.  �હન્દ�મા ં
હોલીનો બીજો અથર્ ‘હો ગયા – થઈ ગ�ુ’ં એવો પણ 
થાય છે. એટલે ક� � કઈ થઈ ગ�ુ ંતેને �લૂી �ઓ, 
past is past. �લૂી �વો અને માફ કરો. મોટાભાગે 
આપણે �તૂકાળની �તૂાવળોમા ંતેમજ ભિવષ્યની 
�ચ�તાઓમા ં વ� ુ �વતા હોઈએ છ�એ. આવો 
હોળ�ના આ અથર્ઘટન સાથે આપણે વતર્માનમા ં
�વતા િશખીએ અને વતર્માનને સફળ કર�એ.     
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