
   મકરસકં્રાિંતના રહસ્યને સમ�ને પવર્ની ઉજવણીને સાથર્ક કર�એ  

                                            બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ ; (મો) 9825892710 

           મકરસકં્રાિંત�ુ ં �હન્�ુ ધમર્ના પ્ર�ખુ 

તહ�વારોમા ં મહત્વ� ુ સ્થાન છે. 

આ �દવાસે �યૂર્ મકર રાિશમા ં

પ્રવેશી ઉ�ર તરફ પ્રયાણ 

કરાતો હોવાથી તેને મકરસકં્રાિંત 

અથવા ઉ�રાયણ કહ�વામા 

આવે છે. સમગ્ર ભારતવષર્મા ં

આ તહ�વારને અલગ અલગ 

નામે તેમજ અલગ અલગ ર�તે િવિવધતાથી 

ઉજવવામા ં આવે છે.  �ધ્રપ્રદ�શ, તેલગંાના, 

કણાર્ટક તેમજ ક�રાલામા ં ‘સકં્રાિંત’; તાિમલના�ુમા ં

‘પ�ગલ’ ; પ�ંબ હ�રયાણમા ં‘લોહડ�’ ; આસામમા ં

‘ભોગાલી �બ�ુ’; ઉ�રપ્રદ�શમા ં ‘�ખચડ�’ ; 

�જુરાતમા ં ‘ઉતરણ’  તેમજ ઉ�રાખડંમા ં

‘ઉ�રાયણ’ તર�ક� ઉજવવામા ંઆવે છે.  

            ખાસ કર�ને �જુરાતમા ં આ પવર્ 

દરમ્યાન પતગં ચગાવવાનો મ�હમા છે. સવારથી 

જ લોકો ધાબા પર પહ�ચી �ય છે અને પતગં 

ચગાવવાની મઝા માણે છે. આકાશ રંગ બેરંગી 

પતગંોથી છવાઈ �ય છે. ચાર� બા�ુ લપેટ-લપેટ, 

કાપ્યો-કાપ્યોની �મૂો સભંળાય છે. સ્પીકરનો 

ઘ�ઘાટ વાતાવરણને ગજવી �કૂ� છે. ક�ટલાક લોકોને 

પતગં પકડવામા ંવ� ુમઝા આવે છે.  આજકલ તો 

સાજંના સમયે  ધાબા પરથી  લોકો ��ુલો ચગાવે 

છે તેમજ ફટાકડા ફોડ� �બૂ આતશબા�  કર� છે.  

           ઉ�રાયણ એ પિવત્ર તેમજ �ણુ્ય પવર્ છે 

કારણક� આ પવર્મા ંદ�વતાઓ�ુ ં અયન થાય છે તે�ુ ં

માનવામા ં આવે છે.  આ પવર્થી �ભુ કાય�ની 

શ�આત થાય છે. ઉ�રાયણમા ં �તૃ્� ુ થાય તો 

મોક્ષની પ્રા�પ્ત થાય તે�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે. આ 

�દવસે �યૂર્ ધન રાશીમાથંી 

નીકળ� મકર રાિશમા ંપ્રવેશ કર� 

છે.  મકર રાિશ શિનની રાિશ છે.  

શિન �યૂર્નો �તુ્ર છે. અથાર્ત આ 

�દવસે િપતા �યૂર્ની �તુ્ર શિનની 

રાિશમા ંપ્રવેશતા થાય છે એટલે 

તેને �ભુ માનવામા ં આવે છે. 

આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� �યૂર્ એક સ્�ળૂ તારો 

છે તેમજ શિન �યૂર્ મડંળનો એક સ્�ળૂ ગ્રહ છે. તો 

આ ઘટનાને ફક્ત સ્�ળૂ �પે ના લેતા તેના 

આધ્યા�ત્મક મમર્ ક� રહસ્યને �ણીને આ પવર્ ની 

ઉજવણી કર��ુ ં તો વ� ુલાભકારક તેમજ સાથર્ક 

બનશે. �યૂર્ એ જ્ઞાન�યૂર્ �યોિત સ્વ�પ િશવ 

પરમાત્મા�ુ ંપ્રિતક છે. શિન એ પ્રકાશ �બ��ુ સ્વ�પ 

મ�ષુ્ય આત્મા�ુ ંપ્રિતક છે. �યૂર્ �તુ્ર શિનની �મ 

આપણે સૌ પ્રકાશ�બ��ુ સ્વ�પ મ�ષુ્ય આત્માઓ 

�યોિત સ્વ�પ પરમાત્મા િશવની સતંાન છ�એ. �તુ્ર 

શિનની રાિશમા ંિપતા �યૂર્નો પ્રવેશ અથાર્ત મ�ષુ્ય 

આત્માના �વનમા ં તેના ઉધ્ધાર માટ� જ્ઞાન�યૂર્ 

પરમાત્માનો પ્રવેશ � હમેશા ં કલ્યાણકાર� છે. 

પરમાત્માની મ�ષુ્ય �વનમા ંપ્રવેશતા ફક્ત �ભુ 

ક� મગંળકાર� છે એટ�જુ નહ� પરં� ુઆત્મા પોતા�ુ ં

�મુાવે�ુ ં દ�વત્વ �નુઃ પ્રાપ્ત કર� છે, એટલે 

ઉ�રાયણ મા ં દ�વતાઓ�ુ ં અયન થાય છે એમ 

માનવામા ં આવે છે. ઉ�રાયણનો સમયગાળો 

દ�વતાઓનો �દવસ અથાર્ત   દ�વયાન છે અને 

દ�ક્ષણાયણનો સમયગાળો દ�વતાઓની રાિત્ર 

અથાર્ત િપ�યૃાન છે એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે.   આ 

�દવસે  જો આપણે સ્વયનેં આત્મા સમ�ને 



�યોિત�બ��ુ સ્વ�પ િશવ પરમાત્માને યાદ કર��ુ ંતો 

સાચા અથર્મા ંમકરસકં્રાિંતની ઉજવણી વ� ુસાથર્ક 

બનશે તેમજ આપણે દ�વપદને પ્રાપ્ત કર� શક��ુ.ં     

           આ �દવસે ગોળ-તલની સાકંળ�, �િધ�ુ,ં 

જલેબી અને બોર ખાવાનો િવશેષ મ�હમા છે. તલ 

અને ગોળ ખાવા�ુ ં એક રહસ્ય છે. તલ ઉપરથી 

કાળા અથવા બદામી હોય છે અને �દરથી સફ�દ 

હોય છે તેમજ ગોળ મીઠો- ગળ્યો હોય છે. આ તલ 

આપણને એ સદં�શ આપે છે ક�  બહારથી આપનો 

શાર��રક દ�ખાવ ગમે તેવો હોય પરં� ુ �દરથી 

આપણે તલની માફક ઉ�ળા રહ��ુ ંપિવત્ર રહ��ુ ં

તો બધાને ગમી�ુ.ં તલને આપણે જો ઘસીએ તો 

બહારથી પણ સફ�દ થઈ �ય છે. બ્રહ્માડંના 

પ�રપેક્ષમા ં આપણે સૌ અિત ��ૂમ મ�ષુ્ય 

આત્માઓ પણ તલ સમાન છ�એ � આ� મહદ�શે 

િવકારોના પ્રભાવમા ંકાળ� તેમજ તમો�ણુી   બની 

ગઇ છે. આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન તેમજ યોગ સાધનાથી 

આપણી આત્માને તલની � ઘસી�ુ ંતો આત્મા �ધુ્ધ 

તેમજ પિવત્ર બની જશે. ગોળ ખાવા�ુ ંરહસ્ય એ છે 

ક� આપણે તલ સમાન આત્માઓએ ગોળ સમાન 

અિત મીઠા તેમજ મ�રુ બનવા�ુ ંછે. આ ઉપરાતં 

તલની �મ  �ટલા આપણે નાના રહ��ુ ંઅથાર્ત 

અહકંારથી �કુ્ત રહ��ુ ં તેટલા આપણે વાસ્તવમા ં

મહાન બની�ુ.ં �યાર� આપણે એમ માનીએ છ�એ ક� 

�ુ ં મોટો �,ં કઈક િવશેષ � ં ત્યારથી આપણી 

પડતીની શ�આત થાય છે. ઘમડં ક� મદ એક 

પ્રકારનો મોટો ભ્રમ છે.    

             ઉતરણને �દવસે ભલે આપણે �બૂ 

પતગં ચગાવીએ અને આનદં �ટુ�એ. પરં� ુઆપણે 

સૌ �ણીએ છ�એ ક� આપ�ુ ંમન પણ પતગં સમાન 

છે � હમેશા ંઆમ તેમ ઉડ� ુ ંજ રહ� છે.  આ પિવત્ર 

�દવસે પતગં ચગાવવાની સાથે સાથે આપણે 

આપણા ં પતગં સમાન મનને પરમધામ �પી 

આકાશમા ંઉડાડ� પરમાત્મા સાથે જોડ��ુ ંતો સ્�ળૂ 

આનદંની સાથે સાથે પરમાનદં તેમજ અિત�ન્દ્રય 

�ખુનો અ�ભુવ પણ કર� શક��ુ.ં �મ પતગં 

કાપીને આપણે મ� �ટુ�એ છ�એ તેજ ર�તે જો 

આપણે આ પિવત્ર �દવસે આપણી �દર રહ�લા 

નકારાત્મક િવચારોને તેમજ ઘર કર� ગયેલા 

ક�ટલાક િવકારોને કાપી�ુ ંતો કાયમ માટ� �વનનો 

આનદં માણી શક��ુ.ં  

            મકરસકં્રાિંતના �દવસે તીથર્ સ્થાનોમા ં

પિવત્ર નદ�ઓના સગંમ પર સ્નાન કરવા�ુ ંપણ 

�બૂ મહત્વ છે. પરં� ુ સ્�ળૂ સ્નાનની સાથે સાથે 

વતર્માન સગંમ �ગુના સમયે પરમાત્મા િશવ દ્વારા 

અપાઈ રહ�લા �દવ્ય જ્ઞાન�ુ ંજો આપણે િનયિમત 

સ્નાન કર��ુ ંતો આપણી આત્માને પાપોથી �કુ્ત 

કર� �મુાવેલા દ�વત્વને �નુઃ પ્રાપ્ત કર� શક��ુ.ં આ 

�દવસે દાન કરવાનો પણ �ષુ્કળ મ�હમા છે. પરં� ુ

સ્�ળૂ વસ્�ઓુના દાનની સાથે સાથે જો આપણે 

પરમાત્માએ આપેલા જ્ઞાન�ુ ં દાન કર� કોઈના 

�વનને ઉ�ગર કર��ુ ંતો આ પિવત્ર પવર્ને સાચા 

અથર્મા ંમનાવ્�ુ ંગણાશે.              

           તો આવો આપણે સૌ આ પવર્ની 

ઉજવણી તેના સાચા મમર્ને સમ�ને કર�એ. 135 

થી પણ વ� ુ દ�શોમા ં કાયર્રત �તરરાષ્ટ્ર�ય 

શૈક્ષ�ણક સસં્થા પ્ર�િપતા બ્રહ્મા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ� 

િવદ્યાલય પણ િવ�ભરમા ંમકરસકં્રાિંતની ઉજવણી 

ઉપરોક્ત સદભર્મા ંિવિશષ્ટ ર�તે કર� છે.  
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