
        મહાિશવરાિત્ર  એટલે િશવોદય તેમજ આત્મો�િત�ુ ંપવર્  

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

             િવ�નો સૌથી પ્રાચીન આપણો ભારત 

દ�શ ઉત્સવોનો દ�શ છે. ભારતમા ં

ઉજવાતા મોટાભાગના દર�ક ઉત્સવો 

પાછળ એક ચો�સ આધ્યા�ત્મક, નૈિતક 

તેમજ સામા�જક રહસ્ય �પાયે�ુ ં છે. 

એટલે દ�શમા ં ઉજવાતા દર�ક ઉત્સવો 

માનવીમા ંએક નવી ચેતના ��તૃ કર� 

છે. �વનને  આશા–ઉમગંથી ભર� દ� 

છે. હતાશા, િનરાશા, �ુઃખ, વ્યથા, અશાિંત તેમજ 

આળસથી માનવીને �કુ્ત કર� �વનમા ંનવો પ્રાણ 

�ંક� છે. વષર્ દરમ્યાન આવતા અનેક ઉત્સવોમા ં

િશવરાિત્રના પવર્�ુ ં એક આગ�ુ ં તેમજ િવિશષ્ટ 

મહત્વ છે. કારણ ક� િશવરાિત્ર  એ દ�વાિધદ�વ િશવના 

અવતરણ�ુ ંઅથાર્ત િશવજયિંત�ુ ંપવર્ છે.   

             આપણે સૌ �ણીએ છ�એ તેમજ 

સ્વીકાર�એ પણ છ�એ ક� �યોિત સ્વ�પ પરમાત્મા 

િશવ, �ની ��ૂ વૈ�દક સમયથી �યોિત�લ�ગ સ્વ�પે 

કરવામા ંઆવે છે, તે શ્રી રામ-શ્રી �ૃષ્ણના, બ્રહ્મા–

િવષ્�-ુશકંર �વા િત્રદ�વના, દ�વોના ��ુુ �હૃપિત 

તેમજ દ�ત્યોના ��ુુ �કુ્રાચાયર્ના, રાવણ �વા 

રાક્ષસના તેમજ સવર્ ધમર્સ્થાપકોના હમેશા ં

આરાધ્ય રહ્યા છે. સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓના 

પરમિપતા પરમાત્મા િશવને  દ�હાિતત, અજન્મા, 

અકતાર્, અભોક્તા અને અવ્યક્ત સ્વ�પે સ્વીકાર 

કરવામા ંઆવ્યા ં છે. એટલે જ તેમ�ુ ં  કોઈ દ� �હક 

સ્વ�પ નથી. તેથી કર�ને �યોિતના પ્રિતક સમાન 

�લ�ગ ની સ્થાપના કર� તેમની  ��ૂ-અચર્ના 

કરવામા ં આવે છે. આ મહાજયોિત સ્વ�પ િશવ 

પરમાત્માના અવતરણના સધંભર્મા ં ઉજવાતી 

િશવજયતંીને મહાિશવરાત્રી �પે મનાવવામા ંઆવે 

છે.  

          િશવરાિત્રમા ંરાિત્ર શબ્દ �બુજ �ચૂક છે. 

અથાર્ત િશવ અવતરણને રાિત્ર સાથે કોઈ સબંધં છે. 

આ રાિત્ર  તે કઈ રાિત્ર? આ સમજવા આપણે �થૃ્વી 

ધરા પર ભજવાઈ રહ�લા અના�દ, 

અિવનાશી િવ� નાટકના ચક્રને સમજ�ુ ં

પડશે. આ ચક્ર બ્રહ્માનો �દવસ  અને 

બ્રહ્માની રાિત્ર  એમ બે ભાગમા ં

વહ�ચાયે�ુ ં છે. બ્રહ્માના �દવસના બે 

ભાગ એટલે સત�ગુ અને તે્રતા�ગુ 

અને બ્રહ્માની રાતના બે ભાગ એટલે 

દ્વાપર�ગુ અને કળ�ગુ. એમ ચાર �ગુ�ુ ં ��ૃષ્ટચક્ર 

અના�દ સમયથી ચાલ� ુ ંઆવ્�ુ ંછે અને અનતં �ધુી 

ચાલ� ુ ં રહ�શે. આ ચક્રમા ં બ્રહ્માનો �દવસ અથાર્ત 

સત�ગુ,તે્રતા�ગુ તે જ્ઞાન�પી પ્રકાશ અથવા ઉ�સ 

�ુ ંપ્રિતક છે તેમજ બ્રહ્માની રાિત્ર  અથાર્ત દ્વાપર�ગુ, 

કળ�ગુ તે અજ્ઞાન �પી �ધકાર�ુ ંપ્રિતક છે.  તેમા ં

પણ કળ�ગુનો �િતમ સમય એટલે ઘોર 

�ધકારનો સમય અિત ધમર્ગ્લાિનનો સમય. આ 

સમયે સમગ્ર િવ�મા ં �ુઃખ, અશાિંત, ભય, �ચ�તા, 

�હ�સા,પાપચાર �ુરાચાર ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો હોય છે. 

આવા સમયે સ્વય ંિશવ પરમાત્મા, ગીતામા ંપોતે 

આપેલા વચન અ�સુાર, ��ૃષ્ટ પર�વતર્ન અથ� 

�દવ્ય અવતરણ કર� છે અને કળ�ગુી �ુનીયાનો 

િવનાશ કરાવી નવી સત�ગુી �ુિનયાની સ્થાપના 

કર� છે. અજ્ઞાન �પી  ઘોર �ધકાર ના સમયે 

પરમાત્મા િશવ�ુ ં બ્રહ્મા તનમા ં અવતરણ થ�ુ ં

હોવાથી િશવરાિત્ર કહ�વાય છે.    

            આજના સમય પર દ્ર�ષ્ટપાત કર�એ તો 

તમે જ�ર સમ્મત થશો ક� આજનો આ વતર્માન 

સમય એ કળ�કાલનો ઘોર �ધકારનો �િતમ સમય 

ચાલી રહ્યો છે. િશવ પરમાત્મા�ુ ં બ્રહ્માના તનમા ં

અવતરણ થઈ ��ુુ ં છે. વતર્માન સમયે �યાર� 

તેવો જ્ઞાન તેમજ યોગની િશક્ષા આપી આપણને 

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર �વા મહાિવકારોથી 

�કુ્ત કર� દ�વી �ુિનયાની સ્થાપના કર� રહ્યા છે 



ત્યાર� િશવરાિત્ર�ુ ંમહત્વ વધી �ય છે. આ સધંભર્મા ં

સાચા અથર્મા ં આપણે િશવરાિત્ર ત્યાર� માનવી 

ગણાય �યાર� આપણે વતર્માન સમયે પરમાત્મા 

િશવ � જ્ઞાન યોગની િશક્ષા આપી રહ્યા છે તેને 

સમ�ને, આપણા ં �વનમા ં દ�વી �ણુોને ધારણ 

કર�ને, આપણા ં�વનને શે્રષ્ઠ બનાવીએ 

               િશવરાિત્રના પવર્ની ઉજવણીના 

ભાગ�પે આપણે િશવ મ�ંદરમા ં જઇ અનેક ર�તે 

��ુ-અચર્ન કર�એ છ�એ. પરં� ુ વતર્માન સમયે 

પરમાત્મા િશવ દ્વારા અપાઈ રહ�લા જ્ઞાન યોગની 

િશક્ષાને સમ�ને આ �ક્રયાઓ કર��ુ ંતો વ� ુસાથર્ક 

તેમજ લાભકારક થશે.   

 િશવ પરમાત્માના પ્રિતકસમ િશવ�લ�ગ પર 

ચદંનથી કરવામા ંઆવતી ત્રણ આડ� ર�ખાઓ, 

� િત્ર�ુડં કહ�વાય છે, તે�ુ ં પણ રહસ્ય છે.  

��ૃષ્ટચક્રના કળ�ગુના �િતમ સમયે અવત�રત 

થઈ પરમાત્મા િશવ ત્રણ દ�વતા દ્વારા ત્રણ 

કતર્વ્યો કર� છે. શકંર દ્વારા કળ�ગુી તમોપ્રધાન 

��ૃષ્ટનો િવનાશ, બ્રહ્મા દ્વારા �તુન સત�ગુી 

�ુિનયાની સ્થાપના તેમજ િવષ્� ુ દ્વારા નવી 

સત�ગુી �ુિનયની પાલના. િત્ર�ુડં એ પરમાત્મા 

િશવ દ્વારા ત્રણ દ�વતાઓના માધ્યમ દ્વારા 

કરવામા ંઆવતા આ ત્રણ કતર્વ્યોની પ્રિતકાત્મક 

યાદગાર છે.  

  

 િશવ�ુ ં અચર્ન-�જૂન ત્રણ પાનવાળા �બલીપત્રો 

ચઢાવી કરવામા ંઆવે છે. આ પણ પ્રિતકાત્મક 

તેમજ સાકં�િતક છે. વાસ્તવમા ં� વ્ય�ક્ત તન–

મન–ધનથી િશવ પરમાત્માને સમિપ�ત થાય છે 

તેના પર િશવ� પ્રસ� થાય છે. જો આ 

ભાવનાથી �બલીપત્ર ચઢાવમા ં આવે તો િશવ 

પરમાત્માના વ� ુ�ૃપાપાત્ર બની�ુ.ં 

 

 િશવ�લ�ગ ઉપર જળાધાર�માથંી વહ�તી  જળધારા 

એ બ્રહ્મા �ખુ દ્વારા પરમાત્મા િશવે વહાવેલી 

જ્ઞાનધારા�ુ ં પ્રિતક છે. આ જ્ઞાન�બ��ુઓના ં

સ્મરણ દ્વારા િશવ પરમાત્મા�ુ ં મ�હમાગાન 

કરવા�ુ ં રહસ્ય �પાએ�ુ ં છે. �ૂધ દ્વારા સ્નાન 

કરાવવાનો અથર્ સ્વચ્છ તેમજ પિવત્ર મન દ્વારા 

િશવને સમિપ�ત થવાનો સકં�ત છે.  

 

 િશવ મદં�રમા ં પ્રવેશતા જ પોઠ�યાની પ્રિતમા 

�કુવામા ંઆવે છે. પોઠ�યાને િશવ પરમાત્મા�ુ ં

વાહન માનવામા ંઆવે છે. વાસ્તવમા ંકળ�ગુના 

�તે િશવ પરમાત્મા�ુ ંઅવતરણ બ્રહ્માના તનમા ં

થાય છે.   એટલે પોઠ�યો એ બ્રહ્માની યાદગાર 

છે.  

 

  િશવ�લ�ગના ગભર્ દ્વાર પાસે કાચબા�ુ ં પ્રિતક 

પણ �કુવામા ંઆવે છે. કાચબાની િવશેષતા છે 

ક� તે પોતા�ુ ંકામ �ણૂર્ થયે પોતાની કમ��ન્દ્રઓને 

સકં�લી લે છે.  તેજ ર�તે સદાિશવની આરાધના 

માટ� આપણે પણ કાચબાની �મ મનને બધી 

બાબતોથી સકં�લી લઈ મનને એકાગ્ર કર�ુ ંજ�ર� 

છે.  

 

  દ�વી દ�વતાઓના મ�ંદરમા ં જવા પગિથયા ં

ઉપર ચઢવા પડ� છે,  �યાર� િશવ�લ�ગ સમીપે 

જવા માટ� પગિથયા ં ઉતરવા પડ� છે. આમા ં

�તર�ખુી બની �તરદશર્ન દ્વારા િશવને 

પામવાનો સકં�ત સમાયેલો  છે. 

 

 દ�વી-દ�વતાઓની �િૂત�ની સ્થાપના મ�ંદરના 

�ખુ્યદ્વારથી પ્રવેશ કરાવીને થાય છે, �યાર� 

િશવ�લ�ગની સ્થાપના મ�ંદરના િશખર ઉપરથી 

નીચે ઉતાર�ને કરવામા ંઆવે છે. આની પાછળ�ુ ં

રહસ્ય એ છે ક� �યોિત�બ��ુ પરમાત્મા 

પરમધામથી અવતરણ કર� છે, �યાર� સત�ગુમા ં

દ�વી-દ�વતાઓનો જન્મ ધરતી પર થાય છે.  

 

મહાિશવરાિત્રના ઉપરોક્ત રહસ્યોને સમ�ને 

પવર્ની ઉજવણી કર��ુ ં તો વ� ુ સાથર્ક તેમજ 

લાભદાયક રહ�શે. 
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