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       ભારતમા ં ઉજવાતા તહ�વારોમા ં શ્રી�ૃષ્ણ 
જન્મના સદંભર્મા ંઉજવાતી જન્માષ્ટમી 
એક મહત્વ�ણૂર્ ધાિમ�ક તેમજ સાસં્�ૃિતક 
ઉત્સવ છે. સદ�ઓથી આ પવર્ની 
ઉજવણી આપણે એક આનદંોત્સવ �પે 
કરતા ંઆવ્યા છ�એ. સમાન્ય ર�તે આ 
ઉત્સવના �દવસને  આપણે દ�વ-દશર્ન, 
��ુ-પાઠ, ઉપવાસ, સાસં્�ૃિતક 
કાયર્ક્રમો વગેર� કર� �રૂો કર�એ છ�એ. 
સમયાતંર� આમા ંપણ િવ�ૃિત આવતી 
ગઈ અને �ુગાર રમવા �ધુી પહ�ચી 
ગયા, આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� 
�ુગાર એક સામા�જક બદ� છે.                                                                                       

            વાસ્તવમા ંઆ ઉત્સવ પાછળ અનેક �ઢુ 
રહસ્યો �પાએલા છે. �ની અજ્ઞાનતાને કારણે 
આપણે �બુજ સાધારણ સ્વ�પે તેની ઉજવણી કર�એ 
છ�એ. આ પવર્ સાથે સકંળાયેલા ક�ટલાક �દુ્દા એવા 
છે ક� � અનેક રહસ્યોથી ભર�લા છે. મોટાભાગના 
�દુ્દાઓ �યોિત સ્વ�પ પરમાત્મા િશવ અને �ણુર્ 
��ુુષો�મ એવા આપણા લાડ�લા શ્રી�ૃષ્ણ વચ્ચેના 
સબંધોને લગતા છે � જન્માષ્ટમીના રહસ્યો સાથે 
સીધા જોડાયેલા છે. તેમા ંક�ટલાકં ધ્યાન દોર� તેવા 
�દુ્દાઓ નીચે પ્રમાણે છે.                                                                            

• શ્રી�ૃષ્ણનો જન્મ શ્રાવણ માસના �ૃષ્ણ પક્ષની 
અષ્ટમીને �દવસે થયો. આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� 
શ્રાવણ માસ વાસ્તવમા ં �યોિત�લ�ગમ િશવ 
પરમાત્માની મ�હમાનો તેમજ આરાધનાનો માસ છે. 
અને આવા િશવ મ�હમાના માસમા ંશ્રી�ૃષ્ણનો જન્મ 
થવો તે �બુજ સાકં�િતક છે.                                                         

• સવર્ ધમર્ની આત્માઓના પરમ િપતા પરમાત્મા 
િશવનો જન્મ �દવસ િશવરાત્રીના �પમા ંઉજવવામા ં
આવે છે. � વષર્ દરમ્યામ જન્માષ્ટમીના પહ�લા 
આવે છે. આ ઉપરાતં પરમાત્મા િશવનો જન્મ 
અથવા અવતરણ તેમજ શ્રી�ૃષ્ણના જન્મનો સમય 
પણ એક જ છે. � રાતના બાર વાગ્યાનો છે આ 

બાબત કોઈ આક�સ્મક ન હોય શક�. આની પાછળ 
�પાયેલા મમર્ને સમજવાની જ�રત 
છે.                                                                                         
• શ્રાવણ માસ શ્રવણ શબ્દ 
પરથી ઉતર� આવેલો છે. શ્રવણ 
અથાર્ત સાભંળ�ુ.ં અથાર્ત શ્રાવણ 
માસમા ં આવતા શ્રી�ૃષ્ણના જન્મને 
શ્રવણ સાથે પણ કોઈ ચો�સ સબંધં 
છે. પણ આ શ્રવણ ક�ુ ં તે આપણે 
સમજ�ુ ંપડશે.                                                 
• શ્રાવણ માસ એ વષાર્નો માસ 
છે. અને આવા વષાર્ના માસમા ં

શ્રી�ૃષ્ણનો જન્મ પણ �બુજ સાકં�િતક છે.       

            ઉપરોક્ત રહસ્યોના મમર્ને આપણે સમ�� ુ
તો આ પિવત્ર પવર્ની ઉજવણી આપણે સાચા અથર્મા ં
કર� શક��ુ.ં વાસ્તવમા ંજન્માષ્ટમી�ુ ંપવર્ આત્મદશર્ન 
કર� આત્મો�િત કરવા�ુ ં  તેમજ પરમાત્મા અ�ભ�ખુ 
બનવા�ુ ં પવર્ છે. આપણામા ં રહ�લા �ૃષ્ણત્વને �નુઃ 
��તૃ કરવા�ુ ં પવર્ છે. ઉપરોક્ત રહસ્યોના મમર્ને 
સમજવા માટ� આપણે ��ુુષ,પ્ર�ૃિત તેમજ પરમાત્મા 
વચ્ચે આ ધરતી પર ખેલાઈ રહ�લા બેહદના 
િવ�નાટકને સમજ�ુ ંપડશે.                                                                     

             આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� િવ�ના દર�ક 
ધમ�એ તેમજ મોટાભાગની �રુાતન સસં્�ૃિતઓએ 
�થૃ્વી રંગમચં પર ખેલાઈ રહ�લા આ િવ� નાટકને એક 
ચક્ર (cycle) ના �પમા ંવણર્વ્�ુ ંછે. મ�ષુ્ય આત્માઓ, 
પ્ર�ૃિતના તત્વો તેમજ પરમાત્મા વચ્ચે ખેલાઈ રહ��ુ ં
આ નાટક એક ચક્રના �પમા ંઅના�દ સમયથી ચાલ� ુ ં
આવ્�ુ ં છે અને તે અનતં �ધુી ચાલ� ુ ં રહ�શે. શ્રીમદ 
ભગવદ ગીતામા ંપણ આ ચક્રનો ઉલ્લેખ કલ્પ તર�ક� 
કરવામા ંઆવ્યો છે. �ના બે ભાગ બતાવવામા ંઆવ્યા 
છે ચક્રની શ�આતનો અડધો ભાગ બ્રહ્માનો �દવસ અને 
પછ�નો અડધો ભાગ બ્રહ્માની રાત્રી કહ�વાય છે. બ્રહ્માના 
�દવસ તેમજ  રાિત્રના બે બે ભાગને �ગુ કહ�વામા આવે 
છે. અથાર્ત આ ��ૃષ્ટચક્ર ચાર �ગુો�ુ ંબને�ુ ંછે.  ચક્રની 



શ�આત શે્રષ્ઠ એવા  સત�ગુથી થાય છે અને ત્યારબાદ 
તે્રતા�ગુ, દ્વાપર�ગુ પસાર કર� કિનષ્ક ક�ળ�ગુના 
�િતમ સમય �ધુી પહ�ચે છે.                                      

            પરં� ુ કિનષ્ક કળ��ગુ પછ� પાછા શે્રષ્ઠ 
સત�ગુની સ્થાપના થાય છે. અને ચક્ર�ુ ં�નુરાવતર્ન 
થાય છે. આનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ગીતામા ંકરવામા ં
આવ્યો છે. આ કિનષ્ઠથી શે્રષ્ઠ�ુ ં મહાન પ�રવતર્ન�ુ ં 
કાયર્ અથાર્ત કળ��ગુનો િવનાશ અને શે્રષ્ઠ સત�ગુની 
સ્થાપના, કળ��નુા �ત અને સત�ગુની શ�આત 
વચ્ચેના  સગંમના સમયે થાય છે. આશર� ૧૦૦ વષર્ના 
આ સમયને સગંમ�ગુ કહ�વામા આવે છે. આ મહા 
પ�રવતર્ન�ુ ંકાયર્ એક કોઈ મ�ષુ્ય દ્વારા સભંવી ન શક�, 
ભલે પછ� તે દ�વાત્મા, ધમાર્ત્મા ક� મહાન આત્મા ક�મ ન 
હોય. આ પ�રવતર્નના કાયર્ માટ�, અિત ધમર્ગ્લાિનના 
સમયે આવવાના પોતે આપેલ વચન અ�સુાર, �યોિત 
સ્વ�પ પરમાત્મા િશવ બ્રહ્માના તનમા ંઅવતરણ કર� 
છે. િવ�ની આત્માઓને આત્મા�ુ,ં પરમાત્મા�ુ ં તેમજ 
િવ�નાટકના સમગ્ર ચક્રના આ�દ, મધ્ય અને �ત�ુ ં
જ્ઞાન આપે છે અને  આ જ્ઞાનના આત્મસાત માટ� 
રાજયોગ શીખવે છે. �ને આપણે પરમાત્મા િશવના 
જ્ઞાનની જ્ઞાનવષાર્ કહ� શક�એ. ��ુ ં શ્રવણ આપણે 
મ�ષુ્ય આત્માઓ કર�એ છ�એ અને આપણે �વાત્માઓ 
તમોપ્રધાન માથંી સાતોપ્રધાન બનીએ છ�એ તેમજ 
પાવન બની આપ�ુ ં�મુાવે�ુ ંદ�વત્વ �નુઃ પ્રાપ્ત કર� 
છ�એ.  

             ��ૃષ્ટચક્ર એ એક કાળચક્ર છે. આ સદંભર્મા ં
જોઈએ તો સગંમ�ગુનો આ સમય રાિત્રના બાર 
વાગ્યાનો થાય છે, અને આજ સમયે સત�ગુી �ુિનયાની 
સ્થાપનાના ભાગ �પે સત�ગુના પ્રથમ િપ્રન્સ તર�ક� 
આપણા ં લાડ�લા શ્રી �ૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. અથાર્ત 
પ્રથમ પરમાત્મા િશવ�ુ ં બ્રહ્માના તનમા.ંઅવતરણ 
તેમજ ત્યારબાદ શ્રી �ૃષ્ણનો જન્મ બનેં સગંમ�ગુના 
સમયે જ  થાય છે � સાકં�િતક ર�તે ��ૃષ્ટચક્રના રાિત્રના 
બાર વાગ્યાનો સમય છે. એટલે આ સદંભર્મા ં પ્રથમ 
િશવજયિંતને િશવરાિત્ર �પે  તેમજ ત્યારબાદ શ્રી�ૃષ્ણના 
જન્મને જન્માષ્ટમીના �પે બનેંને રાિત્રના બાર વાગે 
મનાવવામા ંઆવે છે.                                                                             

            પરમાત્માની જ્ઞાન વષાર્નો તેમજ તેના 
શ્રવણનો સમય પણ આજ છે. એટલે વષાર્ઋ�નુા 
િશવમ�હમાના શ્રાવણ માસમા ંશ્રી�ૃષ્ણનો જન્મ �બૂ જ 
સાકં�િતક છે. િશવરાિત્ર પછ� જન્માષ્ટમી પણ �બુજ 

માિમ�ક છે. સગંમ �ગુની શ�આતમા ંપરમાત્મા િશવ �ુ ં
અવતરણ થાય છે. અને પછ� સગંમ �ગુના �તની 
નજ�દકના સમયે શ્રી �ૃષ્ણનો જન્મ થાય છે � 
સત�ગુમા ં શ્રી નારાયણના �પમા,ં સત�ગુના 
મહારા�ના �પમા ં રા�ય કર� છે. આપણે ત્યા ંલ�મી 
નારાયણના રા�યની �બૂ મ�હમા ગાયેલી છે.                                                                        

           ઉપરોક્ત રહસ્યોની ચચાર્� ુ ં મહત્વ આ� 
એટલે વધી �ય છે ક� વતર્માન સમય, �માથંી આ� 
આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે, એ કળ��ગુનો �િતમ 
સમય છે. �ુિનયા િવનાશને આર� આવીને ઊભી છે તે 
પણ આપણે જોઈ રહ્યા છ�એ.  તેને કોઈ અટકાવી શક� 
તેમ નથી. આવા વતર્માન સગંમ�ગુના સમયે 
પરમાત્મા િશવ બ્રહ્માના તનમા ંઅવતરણ કર� ��ુા 
છે અને શા�ત આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની વષાર્ કર� રહ્યા છે. 
આ સમયે આપણે સૌ આ જ્ઞાન તેમજ  યોગની િશક્ષા�ુ ં
શ્રવણ કર� પરમાત્માની શ્રીમત પર ચાલી નવી 
શ્રી�ૃષ્ણની �ુિનયાની સ્થાપનના કાયર્મા ં સહભાગી 
બનીએ.      

           આજના સમયે જન્માષ્ટમી�ુ ં પણ મહત્વ 
એટલે વધી �ય છે ક� હવે સ�ીકટ ભિવષ્યમા ંશ્રી�ૃષ્ણ 
�ણુર્ ��ુુષો�મ, અથાર્ત ��ુુષો (આત્માઓ)મા ંઉ�મ, 
દ�વાત્મા તર�ક� જન્મ લેશે � સોળેકળા સ�ંણૂર્, સ�ંણૂર્ 
િનિવ�કાર�, સવર્ �ણુોથી સપં� હશે. તો આવો આપણે 
પરમાત્મા િશવ વતર્માન સમયે � જ્ઞાન યોગની િશક્ષા 
આપી રહ્યા છે તેને �વનમા ં ધારણ કર�એ અને 
શ્રી�ૃષ્ણના જન્મ�ુ ંઆવહન કર�એ. સાથે સાથે આપણે 
પણ ��ુુષાથર્ કર� દ�વી-દ�વતા �પે શ્રી �ૃષ્ણની સાથે 
સત�ગુમા ંજવાના આપણા ંઅિધકારને પ્રાપ્ત કર� લઇ 
જન્માષ્ટમીના તહ�વારને સાચા અથર્મા ંઉજવીએ.   
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