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           આપણા ંભારત દ�શમા ંવષર્ 
દરમ્યાન આપણે અનેક  ધાિમ�ક, 
સામા�જક અને રાષ્ટ્ર�ય તહ�વારો 
ઉજવીએ છ�એ. તેમા ંશ્રાવણ મ�હનાની 
�નૂમે આવતા .રક્ષાબધંનના 
તહ�વારની  એક આગવી િવશેષતા છે. 
તે�ુ ં બી�ુ નામ ‘બળેવ’ છે. 
રક્ષાબધંનને સામાન્ય ર�તે ભાઇ-
બહ�નનો તહ�વાર માનવમા ંઆવે છે. 
તે �દવસે બહ�ન ભાઇને િતલક કર� છે અને રાખડ� 
બાધેં છે. આ �દવસે બ્રાહ્મણો જનોઇ બદલે છે. 
માછ�મારો આ �દવસે ના�રયેળ વડ� દ�રયાની ��ૂ 
કર� છે. તેથી તેને ના�રયેળ� �નૂમ પણ કહ�વાય છે. 
આ એક િવશેષ �દવસ છે � ભાઈ-બહ�નો માટ� બનેલો 
છે. ભાઇના �વન િવકાસમા ંબહ�નની સ્નેહ�ણૂર્ અને 
પે્રરક �ભેુચ્છા�ુ ંપ્રતીકાત્મક  પવર્ છે.  
            મ�ષુ્ય જન્મે ત્યારથી તેને કોઇ ને કોઇ 
પ્રકારનો ભય ક� ડર રહ�તો હોય છે, અને �યા ંભય 
હોય ત્યા ંરક્ષાનો પ્ર� ઊભો થાય છે. આપણે આપ�ુ ં
રક્ષણ અનેક ર�તે કરવાનો પ્રયાસ કરતા ં હોઈએ 
છ�એ  પરં� ુઆ બધામા ં�તરની આિશષ�ુ ંરક્ષણ, 
હ�તભર� �ભુ ભાવના�ુ ં રક્ષણ, અદ્રશ્ય પરમાત્મા 
અને દ�વી-દ�વતાઓને ગદગદ ભાવે કર�લી પ્રાથર્ના�ુ ં
રક્ષણ એ સવ��મ રક્ષણ છે. આમા ંરક્ષાની ભાવના 
પ્રબળ અને તીવ્ર હોય છે. 
                . આ�ુ ં  ભાવાત્મક રક્ષણ િપ્રયજનને 
આપવાના અનેક દ્રષ્ટાતંો આપણા ં શા�ોમા ં તેમજ 
ઈિતહાસમા ંમળે છે. માતાઓએ પોતાના સતંાનોને, 
પત્નીઓએ પોતાના પિતઓને, ભ�ગનીઓએ પોતાના 
ભાઈઓને  રાખડ� બાધં્યાના અનેક પ્રસગંો  છે. આવા 
રક્ષણની ભાવના અ�ભમન્� ુપ્રિત �ંુતીએ, રણમોરચે 
જતા ં પહ�લા,ં રાખડ� બાધંી અ�ભવ્યક્ત કર� હતી 
હતી. દ�વાિધદ�વ ઈન્દ્ર દાનવો સામે હાર� ગયા ત્યાર� 
ઈન્દ્રાણીએ રાખડ� બાધંી રક્ષાબધંન�ુ ંવ્રત ક�ુ� હ� ુ,ં 
�થી ઈન્દ્ર � િવજય પ્રાપ્ત કય� હતો. મેવાડની 

મહારાણી કમર્વતીએ  �ુમા�નેુ રક્ષા 
મોકલી ભાઇ બનાવ્યો હતો અને �ધુ્ધ 
િનરસ્ત ક�ુ� હ� ુ.ં  
 
             િવશેષ�પે  �હ��ુ સમાજમા ં
રક્ષાબધંનના  �દવસે બહ�નો પોતાના 
ભાઇના કાડં� રાખડ� બાધંી તેની સવર્ 
પ્રકારની રક્ષા ઇચ્છે છે. કોઈને પ્ર� થઈ 
શક� ક� �ુ ંરાખડ� બાધંીને કોઇની રક્ષા 

ખર�ખર થઈ શક�? અ�હયા ં મહત્વ રાખડ��ુ ં નથી, 
પરં� ુમહત્વ છે  રાખડ� બાધંતી વખતે બહ�ને આપેલા 
�તરમનના આશીવાર્દ�ુ,ં �ભુ ભાવનાઓ�ુ ં અને 
�ભુ કામનાઓ�ુ.ં એટલે આવો ભવ્ય ભાવનાનો 
તહ�વાર માત્ર િનજ�વ વ્યવહાર બની રહ�વો ન 
જોઇએ. ભાઇને મન રાખડ� બધંાવવી એટલે 
વ્યવહારની એક રસમ �રૂ� કરવી, બહ�નને શ�ક્ત 
અ�સુાર કંઇક આપી �ટ�ુ,ં અને બહ�ને ભાઇ પાસેથી 
કંઇ મેળવવાનો હ� �રૂો કરવો એ ગૌણ છે. આપેલી 
અને લીધેલી ચીજક� પૈસા�ુ ં  કોઈ િવશેષ મહત્વ 
નથી, પરં� ુભાઇ-બહ�ન વચ્ચેના સ્નેહમા ંઅને �ભુ 
ભાવનાઓમા ંઅ�ભ��ૃદ્ધ થાય એ વ� ુમહત્વ�ુ ંછે. 
                આપણે આપણા ં ઉત્સવો પાછળ 
�પાયેલા  સાસં્�ૃિતક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યા�ત્મક 
રહસ્યોને �ણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.  
વાસ્તવમા ંરક્ષાબધંન એ �ૃ�ષ્ટ અને �િૃ�ની પિવત્રતા 
ક�ળવવા�ુ ં પવર્ છે. ખાસ કર�ને મ�હલાઓ તરફ 
િવ�ૃત દ્ર�ષ્ટએ ન જોતા તેમના પ્રત્યે પિવત્ર દ્ર�ષ્ટ 
રાખવી જોઈએ  એ મહાન સદં�શ આપતા  આ પિવત્ર 
તહ�વારને આપણે ભાઈ બહ�ન �રૂતો મયાર્�દત 
બનાવી દ�ધો છે. ખાસ કર�ને આ� �યાર� િવ�મા ં
મ�હલાઓ પ્રત્યે  �ુ�ૃ�ષ્ટ, છેડતી, બળાત્કાર, શોષણ 
ના �કસ્સા ઉ�રો�ર વધતા ંજઇ રહ્યા છે ત્યાર�  આ 
પિવત્ર તહ�વારની સાચા અથર્મા ં વૈિ�ક સ્તર� 
ઉજવણી�ુ ં મહત્વ �બુજ વધી �ય છે. 
             બહ�ન �યાર� ભાઇને રાખડ� બાધેં છે ત્યાર� 
તેના ભાલ પર ચાલં્લો કર� છે. સામાન્ય લાગતી આ 



પ્રણાલીમા ંદ્ર�ષ્ટ પ�રવતર્નની ભાવના સમાયેલી છે. 
ચાલં્લો એ આત્મા ની સ્�િૃત અપાવે છે.  આત્માની 
િવસ્�િૃત અને દ� �હક �ૃ�ષ્ટને કારણે આ� વ્ય�ક્તની 
દ્દ��ષ્ટ તેમજ �િૃ�મા ં િવ�િૃત આવી ગઈ છે. તેના 
નકારાત્મક પ�રણામ પણ આપણે સમાજમા ં જોઈ 
રહ્યા છ�એ. આ િવ�ૃત �ૃ�ષ્ટ તેમજ �િૃ��ુ ં સમન   
આ�ત્મક સ્�િૃતથી જ થઈ શક�.. એટલે ચાલં્લો 
કરવાના ઉપરોક્ત ભાવને સમ�ને ચાલં્લો કર��ુ ંક� 
કરાવી�ુ ંતો સાથર્ક ગણાશે.  વાસ્તવમા ંચાલં્લો એ 
જ્ઞાનના ત્રી� નેત્ર�ુ ંપિવત્ર પ્રિતક પણ છે. ચાલં્લો 
કર�ને બહ�ન ભાઈને િત્રનેત્રી બનાવે છે. ભગવાન 
શકંર� ત્રી�ુ ંનેત્ર ઉઘાડ� કામદ�વને ભસ્મ કર� નાખ્યો 
હતો. બહ�ન પણ ભાઇ�ુ ંત્રી�ુ ંનેત્ર-��ુદ્ધલોચન ખોલી 
ભાઇને િવકાર વાસના  ભસ્મ કરવા�ુ ંઆડકતર� ર�તે 
�ચૂન કર� છે એ ભાવ રહ�લો છે.  
               ચાલં્લો કયાર્ બાદ બહ�ન રાખડ� બાધેં 
છે. રાખડ� એ માત્ર �તૂરનો ત�ં ુનથી, એ તો શીલ 
અને સ્નેહ�ુ ં રક્ષણ કર� ુ ં તેમજ �વનમા ંસયંમની 
મહ�ા સમ�વ�ુ ંએક પિવત્ર બધંન છે. ભાઇના હાથે 
રાખડ� બાધંીને બહ�ન માત્ર પોતા�ુ ંજ રક્ષણ ઇચ્છે 
છે એટ�ુ ંજ ન�હ, પરં� ુસમસ્ત �ી સમાજને પોતાના 
ભાઇ�ુ ંરક્ષણ મળે એવી શે્રષ્ઠ ભાવના અને અપેક્ષા 
રાખે છે. સાથે સાથે  પોતાનો ભાઇ, મ�ષુ્ય આત્માના  
શ�ઓુ સમાન  કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, 
સ્વાથર્, �ષૃ્ણા, �ણૃા  વગેર� િવકારો ઉપર િવજય 
મેળવી તેનાથી �ૂર રહ� તેવી અપેક્ષા રાખે છે.  
        ત્યાર બાદ બહ�ન ભાઈ ને મીઠાઇ ખવડાવી 
�ખુ મી�ંુ કર� છે. આ પણ �બુજ માિમ�ક છે. આની 
પાછળનો ભાવ એ છે ક� ભાઈ ના �ખુમાથી હમેશા ં
મીઠા તેમજ સત્ય વચન નીકળે. ભાઈ બહ�નને ભેટ 
પણ આપે છે. તે પણ આધ્યા�ત્મક દ્ર�ષ્ટએ માિમ�ક છે. 
ભેટ સોગાદ આપવા પાછળ નો આશય બેન �રુ�ક્ષત  

રહ�, હમેશા �શુ રહ� તેમજ �ખુી રહ� તે હોવો જોઈએ.  
            બ્રહ્મા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલયમા ં રક્ષા 

બધંનના  તહ�વાર�ુ ં�બુજ મહત્વ છે અને તેની ઉજવણી 

િવિશષ્ટ ર�તે કરવામા ંઆવે છે. ઈ�રને સમિપ�ત પિવત્ર 

બહ�નો સમાજના દર�ક વગર્ના લોકોને રક્ષા�ુ ંઆ પિવત્ર 

ઈ�ર�ય બધંન �બુજ �ચી �ભુ ભાવનાથી િનસ્વાથર્ 

ભાવે બાધેં છે અને િવષય િવકારોથી �ૂર રહ�વાની �ભુ 

ભાવના અ�ભવ્યક્ત કર� છે. સસં્થા દ્વારા િવિવધ અન્ય 

સસં્થાઓના સ�ંકુ્ત ઉપક્રમે િવશેષ કાયર્ક્રમો�ુ ંઆયોજન 

પણ કરવામા ંઆવે છે. આપ પણ આ પિવત્ર બહ�નો પાસે 

રક્ષા જ�રથી બધંાવશો અને આપના �વનને �દવ્ય 

બનાવશો.  

         

-   --------------ૐ શાિંત-----------  

 

 


