
નાતાલ પવર્ના મમર્ને સમ�ને તેની સાચા અથર્મા ંઉજવણી કર�એ  

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

            િવ�ના મહાન ધમ�મા ં�ખ્રસ્તી ધમર્�ુ ં

એક આગ�ુ ં સ્થાન છે. આ ધમર્ના સ્થાપક   ઈ� ુ

�ખ્રસ્તના જન્મના સદંભર્મા ં ૨૫મી 

�ડસેમ્બર� સમગ્ર િવ�મા ં નાતાલ 

પવર્ની ઉજવણી  કરવામા ંઆવે છે. 

સામાન્ય ર�તે નાતાલ પવર્ની 

ઉજવણી લોકો આનદં પ્રમોદ કર�, 

ભાવતા ભોજનની �ફસ્ટ કર�, 

ગાયન વાદન સાથે ડાસં કર�, 

આતશબા� કર�, ઘર તેમજ 

દ�વળને રોશનીથી શણગાર�, ક�ટલીક  જગ્યાએ 

દા�ની મહ��ફલ કર� ઉજવે છે. વળ� ઘણી જગ્યાએ 

ઈ�નુા �વન પ્રસગંોની ઝાખંી જોવા મળે છે। 
ક�ટલાક જ�ર દ�વાળમા ંજઇ પ્ર�નેુ પ્રાથર્ના પણ કર� 

છે. ભલે આપણે આ બ�ુ ંકર� પવર્નો આનદં �ટુ�એ. 

પરં� ુ નાતાલના આ પવર્ની ગ�રમા તેમજ  

પિવત્રતાના સદંભર્મા ં આ પ્રકારની  ઉજવણી �ુ ં

પયાર્પ્ત છે? �ુ ં આપને નથી લાગ� ુ ં ક� નાતાલ 

પવર્ના મમર્ તેમજ તેના �દવ્ય સદં�શને ધ્યાનમા ં

રાખી આપણે તેની ઉજવણી કરવી જોઈએ?       

            પયગબંર ઈ� ુ �ખ્રસ્તે �વન પયર્ન્ત 

સમગ્ર િવ�ને પે્રમ, દયા, ક�ુણા, ક્ષમા �વા પાયાના 

�વન�લૂ્યો નો સદં�શ આપ્યો છે. તેમના 

િવરોધીઓએ તેમના �વન મા ંઅનેક િવઘ્નો ઊભા 

કયા� તેમ તેઓને અનેક કષ્ટો આપ્યા.ં પરં� ુ

સહનશીલતાની આ �િૂત�એ આ  કષ્ટોને સ્વસ્થતા 

�વૂર્ક સહન કર� સહનશીલતા�ુ ંઉત્�ૃષ્ઠ ઉદાહરણ 

િવ�ને ��ંુૂ પાડ�ુ ં છે. તેમના �વનના �િતમ 

સમયે તેમના િવરોધીઓએ તેમને કાટંાળો તાજ 

પહ�રાવ્યો, તેમના ઉપર પથ્થરો ફ��ા અને �તે 

ક્રોસ પર ચઢાવી શર�ર પર ખીલા ઠોક� દ�ધા. 

આવી  પ�ર�સ્થિતમા ંપણ તેમના �ખુમાથંી ઉદગાર 

નીકળે  છે “હ� પ્ર� ુ એમને માફ 

કરજો કારણ ક� તેઓને ખબર નથી 

ક� તેઓ �ુ ં કર� રહ્યા છે”. ક્ષમા 

બક્ષવા�ુ,ં અપકાર� ઉપર પણ 

ઉપકાર કરવા�ુ ંક�� ુ ંશે્રષ્ઠ ઉદાહરણ 

છે! તેમના �વન માથંી પે્રરણા 

લઈ આપણે પણ જો 

સહનશીલતાને ધારણ કર� લોકોને 

માફં કર��ુ,ં અપકાર� પર ઉપકાર કર��ુ,ં �ુશ્મનને 

પણ િમત્ર બનાવી�ુ ં અને સવર્ને પે્રમ કર��ુ ં તો 

સાચા અથર્મા ં�ક્રસમસ ની ઉજવણી કર� ગણાશે  

            નાતાલમા ંસાતંાક્લોઝ�ુ ંિવશેષ મહત્વ 

છે. તેને સફ�દ વાળ, સફ�દ દાઢ� તેમજ  લાલ ડગલા 

વાળા �ધૃ્ધ ફર�સ્તાના સ્વ�પે બતાવવામા ંઆવે છે. 

�ધૃ્ધત્વ પ�રપક્વતાની િનશાની છે.  સફ�દ વાળ 

પિવત્રતાની િનશાની છે. એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� 

તે મોડ� રાતે્ર આવે છે અને બાળકો માટ� અનેક 

પ્રકારની ભેટ, રમકડા,ં ચોકલેટ વગેર� લાવે છે. સાથે 

સાથે બાળકોની સાથે રમી તેમને આનદં-ઉત્સાહમા ં

લાવી દ� છે. � એકલા અ�ુલા છે, �મ�ુ ં આ 

સસંારમા ં કોઈ નથી તેવા બાળકોને સાતંાક્લોઝ 

ખાસ પે્રમ આપી, તેમનામા ં આશા પ્રગટાવી  

આત્મિવ�ાસથી ભર�રૂ કર� દ� છે. વતર્માન  સમયે 

�યાર� શોિષતો, વ�ંચતો, પી�ડતો, �ુઃખી, અશાતં 

આત્માઓ�ુ ંપ્રમાણ ઉ�રો�ર વધ�ુ ં�ય છે ત્યાર� 

આપણે સૌએ  સાતંાક્લોઝ માથંી પે્રરણા લઈ, 

પ�રપક્વ બની, �વનમા ં પિવત્રતાને અપનાવી, 

સાતંાક્લોઝ �વા ફર�સ્તા બની બની અન્યને 



મદદ�પ બન�ુ ં જોઈએ, પી�ડતો, અનાથ તેમજ 

ગર�બોમા ં�શુી આનદં ઉમગં ભર��ુ ંતો નાતાલને  

સાચા અથર્મા ંઉજવી ગણાશે. 

             નાતાલ દરમ્યાન ઘરની બહાર તેમજ 

દ�વળમા ં તારા(star)ના પ્રિતક ને લટકાવવામા ં

આવે છે. પ્રકાિશત તારો �યોિત સ્વ�પ આત્મા�ુ ં

તેમજ લાઇટ સ્વ�પ પરમે�ર�ુ ં પ્રિતક છે. ઈ�એુ 

પરમાત્માને પ્રકાશ સ્વ�પે માન્યા છે.  ફ��સ્ટવલના 

�દવસોમા ંઆ પ્રકાિશત તારામાથંી પે્રરણા લઈ જો 

આપણે આ�ત્મક સ્વ�પમા ં �સ્થત થઈ બધાને 

આ�ત્મક �ૃ�ષ્ટથી જોવાનો પ્રયાસ કર��ુ ં તો બધા ં

માટ� સરળતાથી સમત્વનો, બ�ંતુ્વનો તેમજ પે્રમનો 

ભાવ ક�ળવી શક��ુ.ં પરમે�ર મહાજયોિત, 

�દવ્ય�યોિત સ્વ�પ છે તે આપણી આત્માનો 

પારલૌ�કક િપતા છે. �ક્રસમસના �દવસોમા ં જો 

આપણે આ�ત્મક સ્વ�પમા ં �સ્થત થઈ પરમે�રને 

ચમકતા ં િસતારા સ્વ�પે અથાર્ત લાઇટ સ્વ�પે 

પે્રમથી તેમજ �રૂા સમપર્ણ ભાવથી યાદ કર��ુ ંતો 

સાચા અથર્મા ં�ક્રસમસ ઉજવી ગણાશે  

              નાતાલ દરમ્યાન ઘરમા ં�ક્રસમસ ટ્ર� 

(નાતાલ �કૃ્ષ) લાવવામા ંઆવે છે અને તેને ખાસ 

કર�ને લાઇટ્સ, �ગ્ગા, ઘટંડ�ઓ, ચોકલેટ્સ, ક�ન્ડ�, 

ર�બન, ઘર�ણા ં વગેર�થી �બૂ શણગારવામા ંઆવે 

છે. �ક્રસમસ ટ્ર� એ સદાબહાર �કૃ્ષ છે. તેને �બૂજ 

પિવત્ર માનવમા ં આવે છે. બી� શબ્દોમા ં તે 

�વનની પિવત્રતા�ુ ંપણ પ્રિતક છે. ઘરનો વાસ્� ુ

દોષ �ૂર કરના�ંુ તેમજ ખરાબ આત્મા ક� પે્રત 

આત્માના પ્રભાવને �ૂર કરના�ંુ માનવામા ંઆવે છે. 

આ સદાબહાર �કૃ્ષ વષર્ દરમ્યાન કદ� કરમા� ુ ં

નથી. આ પિવત્ર �કૃ્ષ આપણને સદં�શ  આપે છે ક� 

આપણે પણ સદાને માટ� આપની પિવત્રતાને 

�ળવી રાખીએ તેમજ સદા �શુ રહ�એ અને બધાનેં 

�શુ રાખીએ. �મ �ક્રસમસ ટ્ર�ને આકષર્ક ર�તે 

શણગાર�એ છ�એ તેજ પ્રમાણે જો આપણે આપાણી 

આત્માને આ પિવત્ર �દવસો દરમ્યાન િવિવધ �ણુો, 

�લૂ્યો તેમજ શ�ક્તઓથી શણગાર��ુ ં તો સાચા 

અથર્મા ં�ક્રસમસ મનાવી ગણાશે.   

            પરમે�રને પે્રમ કરો ; તમારા પડોશીને 

પે્રમ કરો ; નફરતને પે્રમમા,ં �સુ્સાને નમ્રતામા ં

બદલી તમારા �વનને શે્રષ્ઠ બનાવો ; બી� પાસે 

તમે �વો વ્યવહાર ઇચ્છો છો તેવો વ્યવહાર તમે 

અન્ય સાથ કરો ; તમારા પ્ર� ુસાથે પ્રાથર્ના દ્વારા 

વાતાર્લાપ કર� તેનો આભાર માનો, તમારો સાથ 

િનભાવવા તે તત્પર છે.  ઈ�એુ આપેલા આ સદં�શને 

નાતાલના �દવસોમા ં આપણા �વનમા ં ચ�રતાથર્ 

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 ં નાતાલની ઉજવણી ઉપરોક્ત સદભર્મા ં

િવિશષ્ટ ર�તે કર� છે.  
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