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    �તરને અજવાળ� ુ ંપ્રકાશ પવર્ �દવાળ� 

                   �ધકારમાથંી પ્રકાશ તરફ 

યાત્રા કરાવ� ુ ં પવર્ એટલે �દપાવલી. ઘણી બધી 

પૌરા�ણક તેમજ ઐિતહાિસક ઘટનાઓ સાથે 

જોડાયે� ુ મહાપવર્ એટલે �દવાળ�. શ્રી રામચન્દ્ર � 

રાવણ પર િવજય મેળવ્યા બાદ �યાર� અયોધ્યા 

નગર�મા ંપ્રવેશ કય� ત્યાર� પ્ર�વાસીઓએ પોતાના 

ઘરોમા,ં શેર�ઓમા ં તેમજ �રૂ� અયોધ્યા નગર�મા ંદ�વાઓ પ્રગટાવીને શ્રી 

રામના આગમનને વધાવ્�ુ ં તે �દવસ એટલે �દવાળ�. મહા�ુષ્ટ અ�રુ 

ભૌમા�રુનો શ્રી �ૃષ્ણએ વધ કર� �થૃ્વીને ભયથી �કુ્ત કર� તે આિ�ન માસની 

અમાવાસ્યા એટલે �દવાળ�. આત્માની  પરમાત્મા �ધુીની યાત્રાની સ્�િૃત 

અપાવતો  ભગવાન મહાવીરનો િનવાર્ણ�દન એટલે �દવાળ�.  વૈશ્યો માટ� 

સમગ્ર વષર્�ુ ંસરવૈ�ુ ંકાઢવાનો તેમજ નવા વષર્ના ચોપડાના �જૂનનો �દવસ 

એટલે �દવાળ�. આપણે સૌ �દવાળ�ના �દવસોમા ંઘરમા ંદ�વાઓ પ્રગટાવીને 

રોશની કર�એ છ�એ, રોજ રોજ નવી રંગોળ� બનાવી છ�એ , નવા નવા કપડા ં

પહ�ર�એ છ�એ, સારા સારા ભાવતા ભોજન આરોગીએ છ�એ, ફટાકડા ફોડ� 

હ્રદયનો આનદં-ઉલ્લાસ વ્યક્ત કર�એ છ�એ. પરં� ુભારતવષર્�ુ ં  દર�ક પવર્  

આનદં ઉલ્લાસ ની સાથે સાથે આત્મો�િતનો કોઈ ચો�સ આધ્યા�ત્મક સદં�શ 

પણ આપ�ુ ં�યછે, � સદં�શ આ� િવસરાતો �ય છે.    �દપાવલીના પવર્ને 

પાચં �દવસ �ધુી મનાવવામા ંઆવે છે. આ પાચેં �દવસ ની ઉજવણીમા ંઘ�ુ ં



વૈિવધ્ય સમાયે�ુ ં છે સાથે સાથે દર�ક �દવસના પવર્ પાછળ એક �ઢૂ 

આધ્યા�ત્મક રહસ્ય પણ �પાયે�ુ ંછે.  

            પાચં �દવસના આ પવર્ની  � ૃખંલાની શ�આત ધનતેરસ થી થાય 

છે � �દવસે ખાસ, �ખુ સપંદાની પ્રા�પ્ત અથ� ધનની દ�વી લ�મી�ુ ંઆહવાહન 

કર� િવશેષ લ�મી �જૂન કરવામા ંઆવે છે. પરં� ુઆપણે એ પણ સમ� લે�ુ ં

જોઈએ ક� સાચા  �ખુ, શાિંત અને સ��ૃધ્ધની જનની પિવત્રતા છે.  વ્ય�ક્ત 

�યાર� િવષય િવકારોથી �કુ્ત થઈ પોતાના �વનમા ંપિવત્રતાને અપનાવે 

છે ત્યાર� સ્વતઃ �ખુ-સ��ૃધ્ધ તેના ચરણોમા ં આવે છે. એટલે આ �દવસે 

ખર�ખરતો આપણે �વનમા ંપિવત્રતાને  અપનાવવાનો સકંલ્પ કર�ને �ખુ-

સપંદાનો આપણો જન્મિસધ્ધ અિધકાર પ્રાપ્ત કર� લેવો જોઈએ.  

          બીજો �દવસ એટલે કાળ� ચૌદસ � �દવસે આ�રુ� તત્વોનો  તેમજ 

આ�રુ� �િૃ�વાળા અ�રુોનો  િવનાશ કરનાર� કા�લકા દ�વી�ુ ંઆહવાહન કર� 

િવશેષ ��ુ કરવામા ંઆવે છે. ભલે આપણે ��ુ કર�એ પરં� ુસાચા અથર્મા ં

સાચી કાળ� ચૌદસ ત્યાર�જ મનાવી ગણાય �યાર� આપણે �દુ સવર્શ�ક્તમાન 

પરમાત્મા િશવ સાથે સબંધં જોડ�, અનેક શ�ક્તઓથી સપં� બની, સ્વય ં 

િશવશ�ક્ત કા�લકા સ્વ�પ ધારણ કર� આપણામંા ં રહ�લા િવકારોને, આ�રુ� 

�િૃ�ઓને, આપણી કમી કમજોર�ઓને, દોષોને, અવ�ણુોને, �રૂાઈઓને  �ૂર 

કરવાનો �રુો પ્રયાસ કર�એ.      

           ત્યાર પછ�નો �દવસ એટલે �દવાળ� અથાર્ત પ્રકાશ�ુ ં પવર્. આ 

�દવસે ઘર� ઘર� દ�વા પ્રગટાવવામા ંઆવે છે, જ્ઞાનની દ�વી શારદા�ુ ં�જૂન 

તેમજ ચોપડા �જૂન કરવામા ંઆવે છે, મેવા મીઠાઇ આરોગીએ છ�એ, ફટાકડા 

ફોડ� આનદં �ટુ�એ છ�એ,  મ�ંદરોમા ંજઈ દ�વ દશર્ન કર�એ છ�એ. આ બ� ુ

આપણે ભલે કર�એ, પરં� ુવાસ્તવમા ંદ�પોત્સવ એટલે આપણે સ્�ળૂ દ�પકની 

સાથે સાથે આપણી આત્માના દ�પકને પણ પ્ર�વ�લત કર�એ  અને અજ્ઞાન 

�પી ગાઢ �ધકારમાથંી, સ્વય ં પરમાત્મા િશવે આપેલા જ્ઞાન પ્રકાશથી, 



સ્વયનેં ઉ�ગર કર�એ. બહાર જ�ર �દવડા પ્રગટાવો પરં� ુવતર્માન સમયે 

વ�ુ ં જ�રત છે �દરના આત્માના દ�પકને પ્રગટવી આત્મખોજ કરવાની, 

આત્મપ�રવતર્ન કર� આત્મો�િત કરવાની. શારદા ��ૂન તેમજ ચોપડા 

�જૂનની સાથે સાથે, આ� �યાર� ચાર� તરફ રાગ-દ્વષે, વેર-ઝેર, ઈષાર્, તેમજ 

િવકારો�ુ ંપ્ર�તુ્વ પ્રવત� છે ત્યાર� આ �દવસે આપણે આપણા ંપોતાના �વનના 

�હસાબ-�કતાબને પણ જોઈ લેવો જોઈએ   

            પછ�નો �દવસ એટલે બેસ� ુ ંવષર્. આ �દવસે આપણે એક બી�ને 

મળ�ને નવા વષર્ની �ભેુચ્છાઓ, �ભુકામનાઓ તેમજ સાલ�બુારક પાઠવી 

છ�એ. નવા વ�ો પહ�ર� દ�વ દશર્ન અથ� મ�ંદરોમા ં જઈએ છ�એ. ભાવતા 

ભોજન આરોગીએ છ�એ.  ભલે આપણે �રૂા ઉમગં ઉલ્લાસથી નવા વષર્ની 

ઉજવણી આ પ્રમાણે કર�એ. પરં� ુઆ� �યાર� સમગ્ર િવ�મા ંચાર� તરફ 

આપણે ભ્રષ્ટાચાર, �ુરાચાર, પાપાચાર, �વન �લૂ્યો�ુ ંપતન જોઈ રહ્યા છ�એ 

ત્યાર� આપણે બેસતાવષર્ના �દવસે ખાસ કર�ને આપના પોતાના પર�વતર્ન 

દ્વારા નવા �લૂ્યિનષ્ઠ સમાજ અથાર્ત નવા �ગુની સ્થાપનનો સકંલ્પ કરવો 

જોઈએ. ખાસ કર�ને વતર્માન સમયે �યાર� આજની આ કળ�ગુી ભ્રષ્ટાચાર� 

�ુિનયા�ુ ંપર�વતર્ન કરવા સ્વય ં�યોિત�બ��ુ પરમાત્મા શીવ  બ્રહ્માના તનનો 

આધાર લઈ નવી સત�ગુી શ્રી�ૃષ્ણની �ુિનયાની સ્થાપના�ુ ંકાયર્ કર� રહ્યા 

છે ત્યાર� આપણે આ �દવસે આપણી કમીઓને �ૂર કર�, �વના શે્રષ્ઠ �લૂ્યોને 

ધારણ કર�, નવ �ગુની સ્થાપનના કાયર્મા ં સહયોગી બની, નવ�ગુ ની 

�બુારક આપવી જોઈએ.         

             સમગ્ર પવર્નો છેલ્લો �દવસ એટલે ભાઈબીજ સ્�ળૂ �પે જોઈએ 

તો આ �દવસે બહ�નો તેમના ભાઈઓ ને પોતાના ધર� િનમતં્રણ આપે છે, 

પે્રમથી ભાવતા ભોજન જમાડ� છે અને ભાઈ બહ�નના પિવત્ર સબંધંની 

ગ�રમાને િનભાવે છે.  પરં� ુઆ પવર્ના આધ્યા�ત્મક રહસ્યને સમ�ને તે 

અ�સુાર ઉજવણી કર��ુ ંતો  વ� ુપ્રા�પ્ત કર� શક��ુ.ં ભાઈબીજ �ુ ંએક �ુદંર 



અથર્ઘટન બ્રહ્મા�ુમાર� િવદ્યાલય પાસેથી મને મળ્�ુ.ં ભાઈબીજ�ુ ંબે શબ્દોમા ં 

િવઘટન કર�એ તો ભાઈ અને બીજ એમ બે શબ્દોમા ંથાય. મ�ષુ્ય આત્મા �ુ ં

�ળૂ સ્વ�પ બીજ �પ અથાર્ત ��ૂમ �બ��ુ સમાન છે. આવી �બ��ુ �પ બધીજ 

મ�ષુ્ય આત્માઓ પરમાત્માની સતંાન છે. એ દ્ર�ષ્ટએ આપણે આપસમા ંઆત્મા 

આત્મા ભાઈ ભાઈ છ�એ॰ આપણો આ સબંધં સ�ંણૂર્ ર�તે િનિવ�કાર� તેમજ 

પિવત્ર છે. જો આજના �દવસે દર�ક વ્ય�ક્તને, પછ� તે �ી હોય ક� ��ુુષ હોય, 

આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ ની દ્ર�ષ્ટથી જોઈ�ુ ંતો ઉચ્ચ કક્ષાની પિવત્રતાની 

અ��ુિૂત કર� શક��ુ ંઅને સમગ્ર િવ�મા ંપિવત્રતા તેમજ શાિંતના વાયબે્રશન 

ફ�લાવી શક��ુ ં 

           વતર્માન સમયના સધંભર્મા ંઉપોરોક્ત રહસ્યોને સમ� આપાણે 

�દવાળ� પવર્ના આ પાચં �દવસની ઉજવણી કર��તુો જ�ર એક અનેરા 

આનદંની અ��ુિૂતની સાથે સાથે પરમાત્મા એ આરંભેલા નવ �ગુની  

સ્થાપનના કાયર્મા ંસહભાગી બની શક��ુ.ં આશા છે ક� આ વષ� આપ જ�ર 

આવો પ્રયાસ જ�રથી કરશો.  
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    નાતાલના  પવર્નો સાચો અથર્ અને  મમર્ 

               િ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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             મકરસકં્રાિંતના પવર્� ુ ંરહસ્ય   

              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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   મહાિશવરાિત્ર – િશવોદય- આત્મોદય�ુ ંપવર્  

           િ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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                હોળ��ુ ંપવર્ -  અલૌ�કક આનદંોત્સવ  
               ભારતના મહત્વના તહ�વારોમા ં
હોળ� �ળેુટ�ના પવર્�ુ ંએક આગ�ુ ંમહત્વ છે. 
િવ�ના અન્ય દ�શો �વાક� �રુ�નામ, �યુાના, 
�ટ્રિનદાદ, �નુાઇટ�ડ �ક�ગડમ અને નેપાળમા ં
પણ ભાર� લોકચાહના ધરાવતો આ �હ��ુ 
તહ�વાર છે. તેને દોલયાત્રા, રંગોત્સવ ક� 
વસતંોત્સવ' તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. 
�ધ્ર પ્રદ�શમા ંહોળ�નો તહ�વાર "કામ દહન" તર�ક� ઓળખાય છે. ફાગણ 
માસની �નૂમે મનાવવામા ંઆવતા હોળ�ના તહ�વારની     સા�ં ગામના ં
પાદર ક� �ખુ્ય ચોક �વા સ્થાન પર છાણા, લાકડાનંી 'હોળ�' ખડકવામા ંઆવે 
છે. લોકો ત્યા ં   એકઠા થાય છે, હોળ� પ્રગટાવવામા ંઆવે છે અને તેની 
પ્રદ�ક્ષણા કરવામા ંઆવે છે. શ્રીફળ વગેર� પિવત્ર મનાતી વસ્�ઓુથી �જૂન 
કર� છે. જો ક� ભારતમા ંિવિવધ પ્રાતંો અને સ�દુાયોમા ંહોળ�ની ઉજવણીની 
અલગ અલગ ર�તે કરવામા ંઆવે છે, પરં� ુદર�કની ભાવના એકજ હોય છે 
ક� હોળ� પ્રગટાવી અને આ�રુ� તત્વોનો નાશ કરવો અને દ�વી શ�ક્તઓ�ુ ં
સન્માન કર�ુ.ં હોળ�ના ં�બ� �દવસે �ળેુટ� મનાવાય છે. આ �દવસે સવારથી 
સૌ કોઇ એક�બ� પર અ�બલ,�લુાલ તેમજ ક��ડુાના ં રંગો છાટં� પોતાનો 
ઉત્સાહ અને આનદં વ્યક્ત કર� છે અને સાજંના સમયે કોઈ કોઈ સ્થાને ઉ�ણી 
પણ કર� છે .   

                    આપણા ં મોટાભાગના તહ�વારો પૌરા�ણક કથાઓ સાથે 
સકંળાયેલા છે. આ બધી કથાઓ ક� વાતાર્ઓમા ંકોઈ ને કોઈ ગહન આધ્યા�ત્મક 
રહસ્ય �પાયે�ુ ંછે.  પવર્ની ઉજવણીમા ંઆપણે વાતાર્ઓને પકડ� રાખી પરં� ુ
તેના મમર્ને તેમજ આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �લૂતા ગયા.  આને કારણે 
તહ�વારોની ઉજવણીમા ંએક પ્રકાર� િવ�ૃિત આવતી ગયી. હોળ� પણ એમાનો 
એક છે.  હોળ�ના પવર્ સાથે પણ અનેક કથાઓ સકંળાયેલી છે તેમા ં�ખુ્ય 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A6_%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87_%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%97%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%A1_%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A1%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AB%87%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4


કથા ભક્ત પ્રહલ્લાદની છે॰ પ્રાચીન કાળમા ં �હરણ્યકિશ� ુ નામનો અ�રુ 
બ્રહ્મા�ના વરદાનને કારણે લગભગ અમર બની ગયો હતો. તે પોતાને ઈ�ર 
માનવા લાગ્યો  હતો. પોતાના રા�યમા ંઈ�ર�ુ ંનામ લેવાની તેણે પાબધંી 
લગાવી દ�ધી હતી. �હરણ્યકિશ�નુો �તુ્ર પ્રહલ્લાદ ભગવાન  િવષ્�નુો 
િનષ્ઠાવાન ભક્ત હતો. પ્રહલ્લાદની ઈ�ર ભ�ક્તથી ક્રોિધત થઈને 
�હરણ્યકિશ�એુ તેણે અનેક પ્રકારના કઠોર કષ્ટો આપ્યા. આમ છતા તેણે 
ઈ�રની ભ�ક્તનો માગર્ ના છોડયો. �હરણ્યકિશ�નુી બહ�ન હો�લકાને એક 
વરદાન પ્રાપ્ત હ� ુ.ં તેની પાસે એક એવી ઓઢણી હતી ક� � તેને ધારણ કર� 
તેને અ�ગ્ન પણ બાળ� શક� નહ�. �તે �હરણ્યકિશ�એુ આદ�શ કય� ક� હો�લકા 
પ્રહલ્લાદને પોતાના ખોળામા ંબેસાડ� આગ �ચતા પર બેસે �થી પ્રહલ્લાદ 
બળ�ને ખાક થઈ �ય. પ્રહલ્લાદ� િપતાની આજ્ઞા�ુ ંપાલન ક�ુ� અને પોતાના 
ઇષ્ટ િવષ્�નેુ યાદ કયાર્. �તે �યાર� અ�ગ્ન પ્રગટાવવામા ંઆવ્યો ત્યાર� પેલી 
ઓઢણી હો�લકાના ંમસ્તક પરથી ઉડ� અને પ્રહલાદને િવ�ટળાઇ ગઈ, આથી 
હો�લકા અ�ગ્નમા ંબળ� અને ભસ્મ થઇ અને પ્રહલ્લાદ સાજો સારો બહાર 
આવ્યો. આપણી બધીજ પૌરા�ણક કથાઓ પ્રિતકાત્મક છે. ભક્ત પ્રહલ્લાદની 
આ વાતાર્ પણ આપણને  �દવ્ય સદં�શ આપે છે.  પ્રહલ્લાદનો  અથર્ આનદં 
થાય છે. �હરણ્યકિશ� ુતેમજ હો�લકા અહકંાર, વૈર તેમજ  ઉત્પીડન�ુ ંપ્રિતક 
છે � આગમા ંભસ્મ થઈ �ય છે અને પે્રમ આનદંના પ્રિતક પ્રહલ્લાદ�ુ ં
અ�સ્તત્વ જળવાઈ રહ� છે॰  હોળ�-�ળેૂટના તહ�વારના આવા અન્ય આધ્યા�ત્મક 
તેમજ સામા�જક રહસ્યોને સમ�ને ઉત્સવની ઉજવણી કર��ુ ં તો સ્વયનંા 
તેમજ સવર્ના �હતમા ંરહ�શે. 

                આજના સમય પર દ્ર�ષ્ટપાત કર�એ તો તમે જ�ર સમ્મત થશો 
ક� આજનો આ વતર્માન સમય એ કળ�કાળનો ઘોર �ધકારનો તેમજ અિત 
ધમર્ગ્લાિનનો સમય ચાલી રહ્યો છે. આ સમયે સમગ્ર િવ�મા ં�ુઃખ, અશાિંત, 
ભય, �ચ�તા, �હ�સા,પાપચાર �ુરાચાર ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો છે. આવા સમયે 
સ્વય ં િશવ પરમાત્મા, ગીતામા ં પોતે આપેલા વચન અ�સુાર, ��ૃષ્ટ 
પર�વતર્ન અથ� બ્રહ્માના તનમા ં�દવ્ય અવતરણ કર� નવી સત�ગુી �ુિનયાની 



સ્થાપના કર� રહ્યા છે. વતર્માન સમયે �યાર� તેઓ બ્રહ્માના �ખુ દ્વારા સત્ય 
જ્ઞાન તેમજ રાજયોગની િશક્ષા આપી આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, 
અહકંાર �વા મહાિવકારોથી �કુ્ત કર� રહ્યા છે ત્યાર� હોળ�-�ળેૂટ��ુ ંમહત્વ 
વધી �ય છે. હોળ� અ�ગ્ન�ુ ંતેમજ હો�લકા િવકારો�ુ ં પ્રિતક છે. સાચા અથર્મા ં
આપણે હોળ� ત્યાર� માનવી ગણાય �યાર� આપણે વતર્માન સમયે પરમાત્મા 
િશવ � જ્ઞાન-યોગની િશક્ષા આપી રહ્યા છે તેને સમ�ને, તે�ુ ં�ચ�તન કર�ને, 
જ્ઞાન તેમજ યોગ અ�ગ્નને પ્ર�વલીત કર� આપણામા ં રહ�લા િવકારોને, 
િવકમ�ને તેમજ કમર્બધંનોને ભસ્મ કર�એ તેમજ  આપણા ં�વનમા ં દ�વી 
�ણુોને ધારણ કર�ને આપણા ં�વનને શે્રષ્ઠ બનાવીએ. આમ કર��ુ ંતો આવા 
કિનષ્ઠ સમયે પણ પ્રહલ્લાદની �મ િનખર�ને સલામત બહાર િનકળ��ુ.ં બી� 
શબ્દોમા ંઆપણે આપણા ંમનના નકારાત્મક િવચારોને તેમજ ભ્રષ્ટ �િૃ�ઓને 
જ્ઞાન�પી હોળ�ની અ�ગ્નમા ંભસ્મ કર� મનને િનમર્ળ બનાવીએ.  

                પાનખર પછ� વસતંની શ�આતમા ં ઉજવાતા  હોળ�ના 
તહ�વારની ઉજવણીની �યાર� શ�આત થઈ હશે ત્યાર� કદાચ એવો ભાવ રહ્યો 
હોય ક� પાનખર પછ� �કૂા થઈ ગયેલા પાદડા ંતેમજ �કૃ્ષો�ુ ંદહન કર�એ તો 
સાફ સફાઈ થઈ �ય. પરં� ુ�યાર� આ� �કૃ્ષો�ુ ંબેફામ િનકંદન થઈ ર�ુ ંછે,  
લાકડાની અછત ઊભી થઈ છે તેમજ પયાર્વરનની અનેક સમસ્યાઓ ઊભી 
થઈ રહ� છે ત્યાર� હોળ�મા ં�બુજ ક�મતી તેમજ તેમજ અન્ય કામોમા ં�બુજ 
ઉપયોગી લાકડાને બાળ� નાખવા ક�ટ�ુ ં ઉ�ચત ગણાય? આધ્યા�ત્મક ર�તે 
જોવા જઈએ તો હોળ�મા ંકોઈ સ્�ળૂ અ�ગ્નની વાત નથી પરં� ુપરમાત્મા 
પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન અ�ગ્નની વાત છે. �ને આપણા ંમનમા ંપ્ર�વ�લત 
કર� આપણામા ંરહ�લા િવકારોને તેમજ નકારાત્મકતાને ભસ્મ કરવાનો સકં�ત 
છે.               

                 �ળેૂટ� અથાર્ત રંગોત્સવ. આ �દવસે આપણે એકબી� ઉપર 
િવિવધ સ્�ળૂ રંગો છાટં�ને આનદં પ્રમોદ કર�એ છ�એ. ભલે આપણે આ કર�એ 
પરં� ુરંગોત્સવનો વાસ્તિવક આધ્યા�ત્મક રહસ્યતો એ છે ક�  આપણે સતના 
સગંનો રંગ લગાવીએ, મીરાની �મ પ્ર�નુા સગંના રંગમા ં રંગાઈ જઈએ, 



�વનમા ં�લૂ્યોના તેમજ �દવ્ય �ણુોના રંગને લગાવીએ તો હોળ�ની ઉજવણી 
વ� ુસાથર્ક નીવડશે. આ� રંગ છાટવામા ંપણ એટલી િવ�ૃિત આવી ગઈ છે 
ક� આ� મોટાભાગે ક�િમકલ રંગોનો તેમજ અન્ય તત્વોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો 
છે � આપણા ંમાટ� �બુજ �કુશાન કરતા ંછે. 

                આ�  આપણા ંદર�ક તહ�વારની ઉજવણીમા ં  કોઈ ને કોઈ 
િવ�ૃિત પણ જોવા મળે છે॰ �ળેૂટ�મા ંપણ  ‘�રુા મત માનના હોલી હ�’ ના 
ઓથા નીચે �ાકં  િવ�ૃત માનિસકતા પણ પ્રત્યક્ષ થતી જોવા મળે છે. આ� 
લોકોમા ંમનોિવકારોની માત્રા ઉ�રો�ર વધતી �ય છે. સામાન્ય સજંોગોમા ં
સમાજના ભયથી  ક� શાલીનતા વશ તે �ણૂર્ �પે પ્રગટ થતા ંનથી. પરં� ુ
હોળ�ના �દવસે વ્ય�ક્તને સ્વતતં્રતા મળ� �ય છે. હાસ, પ�રહાસ, મશ્કર�, 
મસ્તીના માધ્યમથી ઘણી વખત તે પોતાની વાસનાઓને સતંોષતો હોય છે. 
િવકાર� દ્ર�ષ્ટ-�િૃ�થી હોળ�ના પિવત્ર પવર્ની ભાવનાઓ�ુ ં�ાકં ખડંન થ� ુ ં
જોવા મળે છે.  

                બ્રહ્મા�ુમાર�ઝ સસં્થા હોળ��ુ ં િવિશષ્ટ અથર્ઘટન કર� છે � 
�ણવા �� ુછે. હોળ�ને �હન્દ�મા ં ‘હોલી’ કહ� છે. �ગે્ર�મા ંહોલી (holy)નો 
અથર્ પિવત્ર થાય છે. અથાર્ત હોળ�ના �દવસોમા ંઆપણે આપણા ંતન, મન, 
ધન અને ��ુધ્ધની પિવત્રતાને �ળવી રાખીએ અને પિવત્રતાના સાગર 
પરમાત્મા િશવને યાદ કર�એ.  �હન્દ�મા ંહોલીનો બીજો અથર્ ‘હો ગયા – થઈ 
ગ�ુ’ં એવો પણ થાય છે. એટલે ક� � કઈ થઈ ગ�ુ ંતેને �લૂી �ઓ, past is 
past. �લૂી �વો અને માફ કરો. મોટાભાગે આપણે �તૂકાળની �તૂાવળોમા ં
તેમજ ભિવષ્યની �ચ�તાઓમા ંવ� ુ�વતા હોઈએ છ�એ. આવો હોળ�ના આ 
અથર્ઘટન સાથે આપણે વતર્માનમા ં�વતા િશખીએ અને વતર્માનને સફળ 
કર�એ. 

                         -------- 00000 -------- 

 

 



         રામનવમીના તહ�વારનો સાચો મમર્                                             

        ચૈત્ર માસના �કુ્લ પક્ષની 
નવરાિત્રના છેલ્લા �દવસને સમગ્ર 
ભારત વષર્મા ં રામનવમીના તહ�વાર 
તર�ક� ઉજવવામા ંઆવે છે. રામાયણની 
કથા અ�સુાર આ �દવસે શ્રી રામનો 
જન્મ રા� દશરથ તેમજ રાણી 
કૌશલ્યાના �તુ્ર �પે અયોધ્યામા ં થયો 
હતો. સમાન્ય ર�તે શ્રી રામના જન્મ �દવસના આ તહ�વારની ઉજવણી આપણે 
��ુ-પાઠ કર�ને, રામ મ�ંદરમા ંદશર્ન કર�ને, વ્રત રાખીને, રામ કથા�ુ ંશ્રવણ 
ક� પઠન કર�ને, રામ મ�હમા�ુ ંગાયન કર�ને ક� દાન �ણુ્ય કર�ને ઉજવીએ 
છ�એ. આ પ્રકારની ઉજવણી આપણે સદ�ઓથી કરતા ંઆવ્યા છ�એ. આ બ� ુ
કર�ુ ંસાર� વાત છે, તેમા ં ક�ુ ંખો�ંુ નથી. પરં� ુ િવ�ની આ� આપણે � 
પ�ર�સ્થતી જોઈ રહ્યા છ�એ તેમજ અ�ભુવી રહ્યા છ�એ તે સદંભર્મા ંજો આપણે 
િવચાર�એ તો આપણી આ પ્રકારની ઉજવણીમા ંજ�ર કોઈ  �ટૂતી કડ�ઓ છે. 
તહ�વારની ઉજવણીના ભાગ �પે આપણે � � કરતા ંઆવ્યા છ�એ  તે જો 
પયાર્પ્ત હોત તો આ� િવ�ની પ�ર�સ્થતી આવી ન હોત. એટલે આ કડ�ઓ 
ક� કમીઓ કઈ છે તે પર આજના સમયે િવચાર કરવો અત્યતં જ�ર� બની 
�ય છે.      

        વષર્ દરમ્યાનના આપણા દ�શના મોટા ભાગના તહ�વારો ધાિમ�ક છે. 
આ દર�ક તહ�વારોની ઉજવણી પાછળ કાઇંક આધ્ય�ત્મક રહસ્ય �પાએ�ુ ંછે. 
આપણા મોટા ભાગના તહ�વારોની ઉજવણી પાછળ�ુ ં �ખુ્ય લક્ષ આપણી 
સતત આત્મો�િત થતી રહ�, આપણે ઈ�રાભી�ખુ બની રહ�એ, આપ�ુ ં 
�વન સતો�ણુ તેમજ �દવ્યતા સપં� બની રહ�, આપણા �વનના �લૂ્યો�ુ ં
જતન થાય તેમજ �વનમા ંઆપણે સાચા અથર્મા ં�ખુ-શાિંત નો અ�ભુવ 
કર�એ તે છે. પરં� ુસમયાતંર� અને જન્માતંર� આ લક્ષને આપણે િવસરતા 
ગયા અને ઉજવણી�ુ ંસ્વ�પ આત્મ દશર્ન, પરમાત્મા �ચ�તન, �વન �લૂ્યોના 



જતનને બદલે કમર્કાડં, ��ૂપાઠ, દ�વદશર્નમા ંબદલાઈ ગ�ુ.ં અને આજના 
જમાનાના લોકો તો આ પણ નથી કરતા.ં સરકાર આ �દવસે રા� પણ �હ�ર 
કર� છે અને આપણે તેનો ઉપયોગ મોજ મઝા માણવામા ંકર�એ છ�એ. જો 
આપણે આ તહ�વારની ઉજવણીની �ટૂતી કડ�ઓ િવષે િવચાર કર� તેની 
યથાથર્ ઉજવણી કર��ુ ંતો, િવ�ની બધી સમસ્યાઓ�ુ ંસમાધાન થશે અને � 
રામરા�યની પ�રકલ્પના આપના રાષ્ટ્રિપતા મહાત્મા ગાધંીએ કર� હતી તેને 
આપણે સાકાર કર� શક��ુ.ં  

            રામાયણમા ંશ્રી રામના ચ�રત્રની મ�હમા તો છે જ પરં� ુ તેથી 
િવશેષ મ�હમા રામરા�યની છે .એક એ�ુ ંઆદશર્ રા�ય ક� � �ુ:ખ, અશાિંત, 
રોગ, શોક, �ુરાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, પાપાચારથી તેમજ અનેક પ્રકારના બધંનોથી 
�કુ્ત હોય. �યા ંએક એક વ્ય�ક્ત ચા�રત્રવાન, �લૂ્યિનષ્ઠ, �દવ્યતા સપં�, 
�ખુ-સ��ૃધ્ધથી ભર�રૂ હોય. દર�ક ��ુુષ રામ સમાન હોય અને દર�ક મ�હલા 
સીતા સમાન હોય. પરં� ુઆપણે િવ�ની વતર્માન પ�ર�સ્થતીને જોઈએ તો 
લાગ્યા િવના નહ� રહ� ક� આપણે રામ રા�યની પ�રકલ્પનાથી સાવજ િવપ�રત 
�વન �વી રહયા છ�એ. ભારત સ�હત ભલે િવ�ના મોટાભાગના દ�શોમા ં
લોકશાહ� છે, તેઓ પોતાને સ્વતતં્ર માને છે પરં� ુસાચા અથર્મા ં�ુ ંઆપણે  
સ્વતતં્ર છ�એ? આજની વૈિ�ક સમસ્યાઓ�ુ ંજો �લસ્ટ તૈયાર કરવામા ંઆવે 
તો ઘ�ુ ંલા�ં ુ�લસ્ટ તૈયાર થઈ �ય. આપણે સૌ તેનાથી જ્ઞાત છ�એ. એટલે 
આના િવસ્તારમા ંન જતા ંઆપણે તેના સમાધાન િવષે િવચાર�ુ ંપડશે.  

         આપણે જો શ્રી રામ સમાન શે્રષ્ઠ �વન ક� રામરા�ય સમાન શે્રષ્ઠ 
રા�ય ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે રામનામના સ્મરણથી િવશેષ રામના 
ચ�રત્ર�ુ ં �ચ�તન કર� તેનો આત્મસાત આપણા �વનમા ં કરવો પડશે. શ્રી 
રામને આપણે મયાર્દા ��ુુષ��મ �પે યાદ કર�એ છ�એ. અથાર્ત તેઓ સવર્ 
મયાર્દાઓ તેમજ સયંમોથી સપં�, ��ુુષોમા ં ઉ�મ હતા. તેઓ સત્યતા, 
પ્રામા�ણક્તા, નમ્રતા, ન્યાયીપણાના �તૂર્ સ્વ�પ હતા. રામ�ુ ં�દય �દવ્યતા, 
પે્રમ, ક�ુણા, દયા, સવર્ પ્રત્યે સમભાવથી સપં� હ� ુ.ં શ્રી રામે પોતાના �વન 
પય�ત પોતાના  બધાજ સબંધંો, �મક� એક �તુ્ર તર�ક�, એક ભાઈ તર�ક�, એક 
પિત તર�ક�, એક રા� તર�ક� �બુજ આદશર્ �વૂર્ક િનભાવી િવ�ને શે્રષ્ઠ દ્રષ્ટાતં 



��ંુૂ પાડ�ુ ંછે. સાચા અથર્મા ંરામનવમીની યથાથર્ ઉજવણી ત્યાર� કર�  ગણાય 
�યાર� આપણે શ્રી રામના આવા શે્રષ્ઠ ચ�રત્રની  ક�ટ�લક િવશેષતાઓને  
આપણા �વનમા ંધારણ કર�એ.      

           શ્રી રામ આટ�ુ ં શે્રષ્ઠ તેમજ આદશર્ �વન ક�મ �વી શ�ા?ં  
કારણક�  શ્રી રામે પોતાના શે્રષ્ઠ ચ�રત્રના િનમાર્ણ અથ� તેમજ તેના જતન 
માટ� તેમના આરાધ્ય પરમાત્મા િશવ�ુ ંહમ�શા પે્રમ �વૂર્ક મનન-�ચ�તન ક�ુ� 
છે.. સીતા સ્વયવંર વખતે પણ િશવ ધ�ષુ ઉપાડવાની તેમજ તેને તોડવાની 
ક્ષમતા તેમણે પરમાત્મા િશવની �ૃપાથી જ પ્રાપ્ત કર�લી. લકંા િવજયમા ં
પડ�લી �શુ્ક�લીના સમયે પણ શ્રી રામે સ�દુ્રતટ પર િશવલ�ગની સ્થાપના 
કર� �યોિતસ્વ�પ િશવ પરમાત્માની આરાધના કર� હતી અને પરમાત્મા િશવે 
તેમના કાયર્ને સહજ બનાવ્�ુ ં હ� ુ.ં � આ� પણ રામે�રમમા ં રામે�ર 
�યોિતલ�ગ સ્વ�પે ��ૂય છે.  

            વતર્માન સમયે આ�ુ ંમહત્વ એટલે વધી �ય છે ક� ��ૃષ્ટચક્રનો 
વતર્માન સમય એ હળાહળ ક�ળ�ગુનો �િતમ સમય છે. �ુિનયા િવનાશને 
આર� આવીને ઊભી છે. આનો અસ્વીકાર કોઈ કર� શક� તેમ નથી. અને આવા 
સમયે સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓના પરમિપતા પરમાત્મા રામે�ર િશવ, પોતે જ 
આપેલા વચન અ�સુાર, િવ�ના પર�વતર્ન અથ� તેમજ એક શે્રષ્ઠ સત�ગુી 
રામરાજયની  સ્થાપના અથ� અવતરણ કર� ��ૂા છે. વતર્માન સમયે 
િનરાકાર �યોિત સ્વ�પ પરમાત્મા િશવ બ્રહ્માના તન દ્વારા � જ્ઞાન તેમજ 
સહજ રાજયોગની િશક્ષા આપી રહ્યા છે તે�ુ ંઅધ્યયન કર�, મનન �ચ�તન 
કર� તેમજ તેણે આપેલી શ્રીમત પર આપણે ચાલી�ુ ંતો રામરા�યની સ્થાપના 
�ૂર નથી. તો આવો આપણે સૌ ચૈત્રી નવરાિત્ર દરમ્યાન તેમજ રામનવમીના 
�દવસે �તર�ખુી બની પરમાત્મા િશવ � રાજયોગ આપણને શીખવી રહ્યા 
છે તેનો અભ્યાસ કર�એ.  

           આ રાજયોગ�ુ ંપહ��ુ ંપગથી� ુછે પરમાત્માએ આપેલા આત્મજ્ઞાન 
�જુબ  આત્મ �ચ�તન-આત્મ દશર્ન કર� આત્મા��ુિૂત કરવી. આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં
�સ્થત થયા બાદ યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણે �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ િશવ પરમાત્મા 
સાથે અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કરવાથી આપણે તેની પાસેથી �દવ્ય શ�ક્તઓ 



પ્રાપ્ત કર� શક�એ છ�એ, આપ�ુ ં �વન �દવ્ય  �ણુોથી સપં� બને છે, �ણે 
અ�ણે આપણે કર�લા િવકમ�નો િવનાશ થાય છે તેમજ  આપણે અનેક 
પ્રકારના કમર્બધંનોથી �કુ્ત બનીએ છ�એ. તો આપણે સૌ આપણી આ�ત્મક 
સ્�િૃતમા ં�સ્થત થઈ સવર્ ધમર્ની આત્માઓના પરમિપતા િશવને યાદ કર��ુ ં
તો શ્રી રામના ચ�રત્રને આપણા �વનમા ંસાકર કર� શક��ુ.ં તેમજ એક શે્રષ્ઠ 
રામ રા�યની સ્થાપના કર� શક��ુ.ં તો આવો આપણે સૌ આ ચૈત્રી નવરાિત્ર 
દરમ્યાન તેમજ રામનવમીના �દવસે �તર�ખુી બની શ્રી રામના શે્રષ્ઠ 
ચ�રત્રના �ચ�તનની સાથે સાથે પરમાત્મા િશવે શીખવેલ રાજયોગનો અભ્યાસ 
કર�એ. આજ સાચા અથર્મા ંરામનવમી મનાવી ગણાશે.    
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જન્માષ્ટમીના રહસ્યોને  સમ� તેની 

અલૌ�કક ઉજવણી કર�એ 

            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 ઉલ્લે અના�દ ખ 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 મહાપ�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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     આવો નવરાત્રીને સાચા અથર્મા ંઉજવીએ  
            શરદ ઋ�નુા આગમન સાથે સમગ્ર 

ભારતવષર્મા ંનવ �દવસ માટ� નવરાત્રીના પિવત્ર 

પવર્ની અનેક ર�તે ઉજવણી થાય છે. આ પવર્ 

દરમ્યાન િવશેષ દ�વીઓની આરાધનાનો મ�હમા 

છે. જગતજનની શ�ક્ત સ્વ�પા જગદંબા, જ્ઞાનની 

દ�વી શ્રી સરસ્વતી તેમજ ધન-સપંદાની દ�વી શ્રી 

લ�મીની ઉપાસન�ુ ંઆ પવર્મા ં   િવશેષ મહત્વ છે. તેમા ંપણ િશવશ�ક્ત 

સ્વ�પ મા �ુગાર્, મા કાળ�, મા �બા, મા બ�ુચરા, મા ચા�ુડંા, મા ખો�ડયાર, 

મા કાત્યાિયની િવગેર�ની િવશેષ ��ૂ થાય છે.  પરં� ુ�ુ ંઆપણે નવરાિત્ર 

પવર્ના તેમજ િવિવધ દ�િવઓના સાચા આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �ણીને, તેના 

મમર્ને અને મહત્વને સમ�ને તેમજ પવર્ના ગૌરવ ને �ળવીને  યથાથર્ ર�તે 

તેની ઉજવણી કર�એ છ�એ? આ� � ર�તે આપણે આ પાવન પવર્ની ઉજવણી 

કર�એ છ�એ તે સધંભર્મા ંઆ પ્ર� ઉપ�સ્થત થાય છે.  

           સામાન્ય ર�તે આ� નવરાત્રીના પવર્ની ઉજવણી આપણે મહદ�શે 
રાિત્રના મોડા�ધુી  રાસ-ગરબાની રમઝટ માણી, ફ�શનેબલ વ�ો પહ�ર�, 
િવિવધ આ�ષુણો ધારણ કર�, િવિવધ સ્પધાર્ઓ યો�, ભવ્ય મડંપો બાધંી, 
ખાણીપીણી કર�ને કર�એ છ�એ. આમા ંઘણી વખત મોજ મ�ની સાથે સાથે 
િવલાિસતતા, વાસના, લો�પુતા  તેમજ �દુ્ર �િૃ�ઓ પણ નજર� પડ� છે. � 
નવરાત્રીના મહત્વ, મમર્, તેમજ ગૌરવ પર સીધા ઘા સમાન છે. એવા પણ 
લોકો છે � નવરાિત્ર દરમ્યાન ઉપવાસ કર�છે, અનેક પ્રકારના વ્રત રાખે છે, 
દ�વીઓના મ�ંદરોમા ં દશર્ન તેમજ ��ૂ-અચર્ન માટ� �ય છે, ઘર� પણ 
દ�વીઓની આરાધના કર� છે. આ ર�તે કરાતી નવરાિત્રની ઉજવણી બેશક 
ઉપર વણર્વેલ ઉજવણીથી વ� ુસાથર્ક છે. પરં� ુજો આપણે નવરાિત્ર પવર્ના 



સાચા આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �ણીને, તેના મમર્ને અને મહત્વને સમ�ને 
તેમજ પવર્ના ગૌરવ ને �ળવીને  યથાથર્ ર�તે તેની ઉજવણી કર��ુ ંતો ઉચ્ચ 
કક્ષાની િસ�દ્ધઓને પ્રાપ્ત કર� શક��ુ.ં આવો આ પવર્ના ક�ટલાક આધ્યા�ત્મક 
રહસ્યોને સમજવાનો પ્રયાસ કર�એ.   

• મ�હષા�રુનો વધ કરનાર� મહા�ુગાર્ એ વાસ્તવમા ં�યોિત સ્વ�પ િશવ 
પરમાત્મા પાસેથી શ�ક્ત પ્રાપ્ત કર�   આ�રુ� �િૃ� તેમજ આ�રુ� 
શ�ક્ત પર િવજય પ્રાપ્ત કયાર્� ુ ંપ્રિતક છે.  

• વાઘ, િસ�હ, મગર, �વા �ર જગંલી પ્રાણીઓ પર દ�વીઓને બેઠ�લી 
બતાવવી એ પણ સાકં�િતક છે. વાઘ પર આ�ઢ મા જગદંબા, િસ�હ 
પર આસનસ્થ મા �ુગાર્, મગર પર ઉભેલા મા ખો�ડયાર એ માનવ 
�તના મહાશ� ુસમાન કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર આ�દ િવકારો 
પર િવજય પ્રાપ્ત કયાર્ની િનશાની છે.  

• કમળ �વા ના�ુક આસનો પર �સ્થત શ્રી લ�મી તેમજ હસં પર 
આસનસ્થ શ્રી સરસ્વતી એ િનમર્ળ અને પિવત્ર �વન�ુ ંપ્રતીક છે.  

• મા �ુગાર્ અથાર્ત  �ુષ્કમ� અથવા પાપકમ�થી રક્ષણ કરનાર �દવ્ય 
શ�ક્ત છે. માનવીના સ્વભાવ-સસં્કારમા ંરહ�લ ખામીઓ, ખોડ-ખાપણો,  
અને �ુ�ુર્ણોનો નાશ કરનાર �દવ્ય શ�ક્ત ખો�ડયાર તર�ક� ��ૂય છે. 

•  દ�વીઓના િવિવધ સ્વ�પો ને િવિવધ શ�ોથી સજ્જ બતાવવામા ં
આવેછે �મ ક�  િત્ર�લુ, તલવાર, ફરસી, ધ�ષુ્યબાણ, ખડગ,ગદા  
વગેર�. દ�વીઓએ ધારણ કર�લા આ શા�ો પણ  સાકં�િતક છે. તેના 
વાસ્તિવક આધ્યા�ત્મક રહસ્યને �ણી�ુ ંતો વ� ુલાભ થશે. વસ્તવમા ં
કળ�ગુના �તે પરમાત્મા િશવે આપેલી જ્ઞાન,યોગ  તેમજ ધારણાની 
િશક્ષાને આ શ�ો �પે  બતાવમા ંઆવ્યા છે. �નો ઉપયોગ કર� આ 
નવ �દવસ દરમ્યાન આપણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર �વા, 
માનવ  �તના �ુશ્મનો સમાન, િવકારો પર િવજય પ્રાપ્ત  કરવાનો 
છે અને પિવત્રતાને અપનાવવાની છે.  

• દ�વીઓને િવિવધ �ુલર્ભ વ�ો, અિત �લૂ્યવાન અલકંારો તેમજ 
રત્નજ�ડત તાજ થી સજ્જ બતાવવામા ંઆવે છે. આ�ુ ંરહસ્ય એ છે 
ક� આપણે �યાર� પરમાત્મા િશવની જ્ઞાન તેમજ યોગની િશક્ષા દ્વારા  
િવકારો ઉપર િવજય મેળવીએ છ�એ, આપણા િવકમ�નો િવનાશ 



કર�એ છ�એ ત્યાર� આપણે દ�વત્વને પ્રાપ્ત કર� સવર્�ણુ સપં� તેમજ 
સવર્ ર�તે સ�ધૃ્ધ બની જઈએ છ�એ.  

• ક�ટલી દ�વીઓને, �મક� �ુગાર્ ના ચદં્રઘટંા સ્વ�પને ત્રણ �ખો 
બતાવવામા ંઆવી છે � પરમાત્મા િશવે સગંમ �ગુ પર આપેલા ત્રણે 
કાળના જ્ઞાનથી આપણે ત્રીનેિત્ર, િત્રકાળદશ� બનીએ છ�એ તે�ુ ંપ્રિતક 
છે. આપણે જ્ઞાન �પી ત્રી�ુ ંનેત્ર પ્રાપ્ત કર�એ છ�એ.  

• કોઈ દ�હધાર� નાર� શ�ક્ત યા દ�વી દ્વારા રાક્ષસોનો સહંાર થયો હશે 
એમ માનવાને  બદલે પરમાત્મા િશવની આરાધનાને પ�રણામે 
આપણને પ્રાપ્ત થતી �દવ્ય શ�ક્તઓ દ્વારા આપણામા ંરહ�લી આ�રુ� 
�િૃ�ઓનો સહંાર થયો હશે તે�ુ ં માન�ુ ં તેમજ નવરાત્રીના પવર્ 
દરમ્યાન તે�ુ ંકર�ુ ંવ� ુસાથર્ક ગણાશે.   

• પરમાત્મા િશવ વતર્માન સમયે કળ�ગુી આ�રુ� શ�ક્તઓ ઉપર 
િવજય પ્રાપ્ત કરાવી સત�ગુી દ�વી ��ૃષ્ટ�ુ ંસ�ન કર� રહ્યા છે. �ની 
યાદગાર નવરાત્રી�ુ ંમહાપવર્ છે. .  

            નવરાત્રી�ુ ંપવર્ ફક્ત દ�વીઓની ��ૂ માત્રાનો જ ઉત્સવ નથી 
પરં� ુનાર�ના માન-સન્માન તેમજ પ્રિતષ્ઠાને  સ્થાિપત કરવા�ુ ંપવર્ છે. આ� 
�યાર� નાર� પર અનેક પ્રકાર� અત્યાચાર ��ુરવામા ંઆવી રહ્યા છે, તે�ુ ં
શોષણ થઈ ર�ુ ં છે ત્યાર� આ ઉત્સવના સાચા રહસ્યને સમ� ઉજવવામા ં
આવે તો નાર�ની પ્રાિતષ્ઠાને �નુઃ સ્થાિપત કર� શક��ુ.ં આ છે નવરાત્રીના 
પાવન પવર્ની મ�હમા અને મમર્  
               સાર �પે નવરાત્રીના આ નવ �દવસ દરમ્યાન આપણે 
�તર�ખુી બની, િવકારોથી �ુર રહ�, પિવત્રતાને ધારણ કર�, સૌની સાથે 
પે્રમ �વૂર્ક વ્યવહાર કર�, પરમાત્મા િશવને યાદ કર�, વાસ્તવમા ંઆપણે જ 
િશવશ�ક્ત સ્વ�પ ધારણ કર� િવઘ્નિવનાશક, િવજયી બનવા�ુ ંછે.      
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