
 નવરાિ��ુ ંમહ�વ 

 9 �દ�ય રાિ�ઓ �ણ �દવસો સાથ ેમહ��વ�ણૂ� છે �મા ં��યેક �દવસ મા �ુગા�ની ��ૂ માટ� સમિપ�ત છે- 
 બહા�ુર�ની દ�વી, મા લ�મી- સપંિ�ની દ�વી અને મા સર�વતી- �્ledge◌ાનની દ�વી. 08 ઓ�ટોબરના રોજ 
 ઉજવાયેલો દસમો �દવસ િવજય દશમી તર�ક� ઓળખાય છે (િવજય એટલે િવજય અને દશ એટલે દસ) 
 એટલે માતાની ��ૂ કરવી, જપ કરવો અને �ાથ�ના કરવી ક� � આપણા પર દયા વરસાવવા બદલ 
 આભાર માને અને આપણે �ા�ત કર�લી િવજયની ઉજવણી કર�એ. આપણા �ુ�મનો પર � આપણી �દર 
 રહ�લા �ુ�ુ�ણો તર�ક� છે. કોઈએ આ 10 �દવસોનો સ�ંણૂ� ઉપયોગ કરવો જોઈએ કોઈના �વનનો �હસાબ 
 લેવા અને સારા, �ેમાળ અને સભંાળ રાખનાર �ય��ત બનવા માટ� ફ�રફારો કરવા. 

 ધાિમ�ક ર�તે આ સમયગાળા�ુ ંઅવલોકન કર�ુ ંઅને માતા �ુગા�એ અમને વારંવાર જ�મ, ��ૃાવ�થા, રોગ 
 અને ��ૃ�નુી �ુગંાલમાથંી આપણને મદદ કરવી અને ��ુત કરવી ન જોઈએ તેનો અથ� એ થશ ેક� આ એક 
 ધાિમ�ક પાલન છે અને કોઈપણ ર�તે અમને કોઈ ફાયદો થશ ેનહ�. �ુગા� શ�દ �ુગ� શ�દ પરથી આ�યો છે 
 �નો અથ� થાય છે �લ ઘર. તેથી �ુગા� નામ તે મહાન �ય��ત�વનો ઉ�લેખ કર� છે � આ �હ પરના દર�ક 
 મ��ુયના કમ�નો હવાલો અને િનય�ંક છે. માતા માટ� અમાર� �ાથ�ના એટલા માટ� હોવી જોઈએ ક� તે 
 આપણને આ �લમાથંી ��ુત કર� �થી આપણને પરત ગોડહ�ડ જવા દ�. 

 તેણીની સરખામણી �લના વોડ�ન સાથ ેકરવામા ંઆવ ેછે � તે �ય��તને પેરોલની ભલામણ કરશ ે�ણે 
 તેના �નુાઓ માટ� માફ કરવા�ુ ંક�ુ ંછે અને વ� ુસા�ંુ �વન �વવા માટ� �ધુારો કય� છે. માતાની �ૃપા 
 અને દયાથી જ િપતાને �ેમ કરવા�ુ ંશીખી શકાય છે. �ીમતી રાધારાણીની દયાથી જ �ૃ�ણને �ેમ કર� 
 શકાય છે. દર�ક �હ��ુઓને માર� ન� અપીલ છે ક� આપણે ધમ�થી ઉપર ઉઠ�એ અને ક�ટલીક �બનજ�ર� 
 �થાઓનો ઉપાય કર�એ � િવધવાઓને નબળ� પાડ� અને અપમાિનત કર�. અમને જણાવી દઈએ ક� 
 તેઓનો કોઈ દોષ નથી ક� તેઓ િવધવા થઈ ગયા છે અને તેમને પહ�લાની �મ સામા�ય �વન �વવા 
 દ�વા જોઈએ. તેઓને તમામ ધાિમ�ક �થાઓ ચા� ુરાખવાની �ટ હોવી જોઈએ કારણ ક� તેઓ સમાજમા ં
 બ�હ��ૃત �વા લાગવાને બદલ ેતેઓ કરતા હતા. 

 તે સમય છે �યાર� ��ુુષો stoodભા થઈને િવધવાઓને આ અ�યાય �ૂર કર� છે. તમારા સદા �ભુ�ચ�તક 
 પ�ંડત� *�ી �� સ�ંહતા પાઠ 44 *��ૃ�ટ-�થીતી-�લય-સાધના-સ�તીર એક ચાયેવા ય�ય �વુનાની 
 �બભારતી �ુગા� ઈ�છા��ુપમ અિપ ય�ય સીએ�ટાટ� સા ગોિવ�દમ આ�દ-��ુુષમ તમ અહમ ભજનમી તમ 
 અહમ ભજનમ * સીટ શ��તની છાયાની ��ૃિત, બધા લોકો �ારા �ુગા� તર�ક� �જૂવામા ંઆવ ેછે, આ 
 જગતની રચના, સરં�ણ અને નાશ કરનાર એજ�સી. �ુગા� પોતે કોની મર� �જુબ કર� છે તે �જુબ �ુ ં
 ભગવાન ગોિવ�દાની ��ૂ ક�ંુ �.ં ” (�ી �� સ�ંહતા/ભ��તવદેાતં વદેબેસ)* �ાચીન �થં ��સ�ંહતાના આ 
 �લોકના ઉ�ે�યમા ંવ�ૈણવ િવ�ાન �ીલ ભ��તિસ�ાતં સર�વતી 



 �વામી� સમ�વ ેછે ક� ભૌિતક ��ાડં આ�મા માટ� �લ ��ુ ંછે. આ �લનો ર�ક �ુગા� છે. �ુગા� ��ૃ�ટમા ં
 શા�ત �ી િસ�ાતં છે અને તે the�� તર�ક� �ગટ થાય છે � આ�યા��મક આ�માઓને ભૌિતક શર�ર સાથ ે
 ઓળખવામા ંફસાવી દ� છે, � આ ર�તે તેમની કમ�શીલ ��િૃ�ને કાયમ રાખે છે અને તેમની આ�યા��મક 
 ઓળખ પાછ� મેળવવાને બદલે ભૌિતક શર�રમા ંજ�મ પછ� જ�મ લેવાની ફરજ પાડ� છે. ક�ટલાકને લાગે છે 
 ક� આ �ુગા�ને �ુ�ટ દ�વી બનાવ ેછે, � શતેાન (શિનદ�વ) ની �મ છે, � આ�માઓને તેમના આ�યા��મક 
 માગ�ને છોડ�ને �ધારા તરફ વળે છે. �ુગા�, જોક�, વ�ૈદક પરંપરામા ં�જૂનીય દ�વતા છે. તે ભગવાન િશવની 
 પ�ની પાવ�તી તર�ક� બી� �વ�પમા ં�ગટ થાય છે. �ુગા� અને ભગવાન િશવ બનંેની ભૌિતક રચનાના 
 અ�થાયી અ��ત�વમા ંઅને શા�ત આ�યા��મક ��ાડંમા ંતેમની �િૂમકા છે. તે બધી દ�વીઓનો �ોત છે અને 
 ��ાડંની માતા છે. તે ભગવાનની ��ુ ભ�ત પણ છે. 

 �ાિંતમા ંઆ�માને ફસાવવાના તેના કારણો ઈ�ર ��યે ઈ�યા� અથવા બળવોથી બહાર નથી, �મ ક� તે 
 શતેાન સાથ ેછે, પરં� ુતે ભગવાનની દ�વી ઇ�છા છે ક� ભૌિતક ��ાડંમા ં�તૈ �ળવવા માટ� એક િસ�ાતં છે 
 � આ�માને તેમના �દ�યતાને �વીકારવાની મ�ૂંર� આપે છે. આ�યા��મક energy��, અથવા શતેાનનો 
 �ધકારમય માગ� અપનાવો �થી બોલ�ુ,ં અને િવિવધ શર�રનો અ�ભુવ કરવો. �ુગા� ભગવાન�ુ ંબી�ુ ં
 નામ ગોિવ�દા પાસેથી ઓડ�ર લે છે, અને �યાર� ગોિવ�દા સ�ંણૂ� સ�યના ગભંીર સાધકને અવરોધો �ૂર કરવા 
 માગેં છે �યાર� તે �ુગા� છે � તેણીએ �કૂ�લા �મનો પડદો ઉઠાવી લેશ.ે દાસ મહાિવ�ા તર�ક� ઓળખાતી દસ 
 દ�વીઓમા ં�ુગા� પોતાના �વ�પને િવ��તૃ કર� છે. �વૂ�ય અને પિ�મી સ�ં�ૃિતઓમા ંસૌથી ��યાત છે 
 િવકરાળ દ�વી કાલી. તેના દ�ખાવના િવરોધાભાસી, કાલીને કાલી મા- મા એટલે માતા તર�ક� પણ 
 ઓળખવામા ંઆવ ેછે, કારણ ક� કાલી શ��ત છે અથવા સ�નની �ી energy�� છે. 

 અ�ય દ�વીઓ છે તારા, લ�લતાલ-િ��રુ�ુદંર�, �વુને�ર�, ભૈરવી, �મુાવતી, બગલા�ખુી, માતગંી, કમલા 
 અને �ચ�ામ�તા, ��ુ ંમા�ુ ંકપાઈ ગ�ુ ંછે. આમાનંા ઘણા દ�વતાઓ દ�વ�વના પિ�મી પ�ર�ે�યમા ંિવ�ચ� 
 �વ�પો ધરાવ ેછે, પરં� ુતેમની દર�ક લા��ણકતાઓ અને ��િૃ�ઓ સ�ંણૂ� સ�ય સાથ ેતેમના દ�વી 
 જોડાણને ર�ૂ કર� છે. ઉદાહરણ તર�ક�, �થં �ીમદ-ભાગવતમ એક વાતા� કહ� છે ક� ક�વી ર�તે ભ� કાલી 
 નામના કાલી દ�વતાના ઉપાસકો �ારા જદા ભરત નામના ગોિવ�દાના ભ�ત�ુ ંઅપહરણ કરવામા ંઆ��ુ ં
 હ� ુ.ં તેઓ કાલીના આનદં માટ� ભ�તને મારવાનો ઇરાદો રાખતા હતા, કાલી પણ ગોિવ�દાના ભ�ત હતા તે 
 સમજતા ન હતા. 

 કાલીએ દ�વતામાથંી તેના �વ�પમા ં�ગટ થઈ અને બદમાશ અ�યુાયીઓને માર� ના�યા. કાલી રા�સોનો 
 વધ કરનાર અને ભગવાનના ભ�તોનો ર�ક છે. તેમ છતા ંતે �મણા �ારા તમામ આ�માઓને ફસાવી દ� છે, 
 �ઓ તેમની આ�યા��મક ઓળખ ફર�થી મેળવવા માગેં છે તેમના માટ� �ુગા� આ�મ�્ization◌ાનના માગ� 
 પર પણ ર�ણ અને સહાય કરશ.ે અને કારણ ક� તે the�� છે � સમ� ��ાડંન ેજ�મ આપે છે તેને બધાની 
 માતા માનવામા ંઆવ ેછે. ભ��તિસ�ાતં સર�વતી મહારાજ ઉપરો�ત �લોકના ઉ�ે�યમા ંજણાવ ેછે: *“�ુગા�, 
 આ ભૌિતક જગતના લોકો �ારા ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે, તે ઉપર વણ�વલે �ુગા� છે. પરં� ુમ�ંમા ંઉ�લે�ખત 
 આ�યા��મક �ુગા�, � સવ��ચ ભગવાનના આ�યા��મક �ે��ુ ંબા� આવરણ છે, તે �ૃ�ણની શા�ત દાસી છે 



 અને તેથી, �ણુાતીત વા�તિવકતા �ની છાયા, આ િવ�ની �ુગા�, આ ભૌિતકમા ંકાય� કર� છે. િવ� તેમની 
 દાસી તર�ક� 

 માતાના એક �ુદંર દ�વતા મ�ંદરની મ�યમા ં�બરાજમાન છે અને પરંપરાગત ગરબા ��ૃય તેના �ુદંર 
 �વ�પને ઘરે� લે છે. �ુગા� દ�વી �ૃ�ણની શ��ત આપનાર બા� આનદં છે. તેની ફરજ છે ક� �વતં �ય��તઓને 
 આ ભૌિતક જગતના �મમા ંફસાવી તેમની જ��રયાતો �રૂ� પાડ�ને તેઓ તેના પર �ેમ કર� છે. માતાના 
 �વ�પની આસપાસ ��ૃય કર�ુ ંએ �નુરાવિત�ત જ�મ અને ��ૃ�નુી યાદ અપાવ ેછે ક� �યા ં�ધુી આપણે 
 જ�મ, ��ૃાવ�થા, રોગ અને ��ૃ�નુા આ અનતં ચ�મા ંફસાયેલા છ�એ �યા ં�ધુી આપણે સહન કર�ુ ંપડશ.ે 
 બી� બા�ુ જો આપણે તેને આ બધંનમાથંી ��ુત કરવા માટ� �ાથ�ના કર�એ તો તે �ૃપા કર�ને તેના 
 આકા�ંાઓને આશીવા�દ આપશ ેકારણ ક� તે અમારા કમ�ની ર�ક અને િનય�ંક છે. 

 આપણા ��ૃ� ુસમયે તે આપણને આ �ુિનયામાથંી ��ુત માગ� અથવા પેરોલ આપી શક� છે જો ક� આપણે 
 દર�ક �વતં �ય��ત માટ� લાયક, સા�ંુ, �ેમાળ અને દયા� �વન �વીએ. એક માતાને �ાથ�ના કર� છે ક� તે 
 આપણા �ુ�ુ�ણોને �ૂર કર� અને નાશ કર� અને આપણને "સારા માનવી" બનવામા ંમદદ કર� �થી આપણે 
 �ુદરતી ર�તે દ�વી સ�ંથાઓ બની શક�એ. આપણે �ણીએ છ�એ ક� માતા આપણને સારા અને ઉમદા �ણુો 
 �ા�ત કરવામા ંમદદ કરશ ેઅને આવા આ�માઓને તેમના પિવ� નામોનો �પ કરવાની ���યા �ારા 
 ભગવાન �ી�ૃ�ણના સવ��ચ �ય��ત�વ સાથ ેફર�થી જોડાવા માટ� મદદ કરશ.ે નવરાિ�નો પહ�લો - �ીજો 
 �દવસ નવરા�સના પહ�લા �દવસે, ઘરના ��ૂ �મમા ંતા� માટ�નો નાનો પલગં તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે 
 અને તેમા ંજવના બીજ વાવવામા ંઆવ ેછે. 

 દસમા �દવસે, ��ુરની લબંાઈ લગભગ 3 - 5 �ચ છે. ��ૂ પછ�, આ રોપાઓ બહાર કા andવામા ંઆવ ેછે 
 અને માતા તરફથી આશીવા�દ અથવા મહા �સાદ તર�ક� ભ�તોને આપવામા ંઆવ ેછે. આ શ�આતના 
 �દવસો શ��ત અને ઉ��ની દ�વી �ુગા� માને સમિપ�ત છે. દર�ક �દવસ �ુગા�ના અલગ દ�ખાવ માટ� સમિપ�ત 
 છે. �ુમાર�, � ક�યા�ુ ં�તીક છે, તહ�વારના પહ�લા �દવસે ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. �વુતી�ુ ં�તૂ� �વ�પ 
 ધરાવતી પાવ�તીની બી� �દવસે ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. દ�વી �ુગા�ના િવનાશક પાસાઓ તમામ �ુ�ટ 
 �િૃ�ઓ પર િવજય �ા�ત કરવાની �િતબ�તા�ુ ં�તીક છે. આથી, નવરાિ�ના �ી� �દવસે દ�વી કાલીની 
 ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે, � પ�રપ�વતાના તબ�ે પહ�ચેલી �ી�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે. � નાશ કરવા સ�મ 
 છે પરં� ુબચાવવા માટ�, ઇ��કને સાચા માગ� પર માગ�દશ�ન આપે છે. માતાની સરખામણી એક આ�િુનક 
 એ��ટ-બાયો�ટક દવા સાથ ેકરવામા ંઆવ ેછે � બીમાર �ય��તમા ંઇ���ટ કરવામા ંઆવ ેછે � �કુસાન 
 પહ�ચાડતા બે�ટ��રયા અને જ�ંઓુનો નાશ કર� છે પરં� ુ�ય��તને સ�ંણૂ� બનાવ ેછે. તે દયા� પરં� ુમ�મ 
 છે અને આપણા કમ��ુ ંસચંાલન કરવામા ંિનિ�ત છે. નવરા�ીનો ચોથો - છ�ો �દવસ આ �દવસો 
 દરિમયાન, શાિંત અને સ��ૃ�ની દ�વી લ�મી માની ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 પાચંમો �દવસ લ�લતા પચંમી તર�ક� ઓળખાય છે અને ખાસ કર�ને અ�યાસ કરતા બાળકોના તમામ 
 ��ુતકો, પેન અને સા�હ�ય મ�ંદરમા ંઅથવા ��ૂ �મમા ં�કૂવામા ંઆવ ેછે અને �્ knowledge◌ાન અને 
 કલાની દ�વી સર�વતી માને બોલાવવા માટ� દ�વો �ગટાવવામા ંઆવ ેછે. આ ��ુતકો િવ�ાથ�ને �પશ�તા 
 નથી. �યાર� કોઈ �ય��ત અહકંાર, �ોધ, વાસના અને અ�ય �ાણી �િૃ�ની �ુ�ટ �િૃ�ઓ પર િવજય મેળવ ે



 છે, �યાર� તે/તેણી એક રદબાતલ અ�ભુવ ેછે. આ રદબાતલ આ�યા��મક સપંિ�થી ભર�લી છે. આ હ�� ુમાટ�, 
 �ય��ત તમામ ભૌિતકવાદ�, આ�યા��મક સપંિ� અને સ��ૃ� મેળવવા માટ� દ�વી લ�મીનો સપંક�  કર� છે. 

 આ જ કારણ છે ક� નવરા�ીનો ચોથો, પાચંમો અને છ�ો �દવસ સ��ૃ� અને શાિંતની દ�વી લ�મીની ��ૂ 
 માટ� સમિપ�ત છે. જોક� �ય��તએ �ુ�ટ �િૃ�ઓ અને સપંિ� પર િવજય મેળ�યો છે, તે હ� પણ સાચા �્ 
 of◌ાનથી વ�ંચત છે. 

 �દવસ દ�ઠ 9 રંગોની યાદ� અને તેમ�ુ ંમહ�વ 

 દ�વી �ુગા�ના �વાગત માટ� નવ �દવસના ઉ�સવો 17 ઓ�ટોબરથી શ� થશ ેઅને 26 ઓ�ટોબર� િવજયાદશમી 
 સાથ ેસમા�ત થશ.ે 

 ઉપાસકો નવ �દવસ �ધુી દ�વી �ુગા�ન ે�ાથ�ના કર� છે. દ�વી �ુગા�ના નવ �વ�પો છે - શલૈ��ુી, ��ચા�રણી, 
 ચ�ંઘટંા, �ુ�માડંા, �કંદમાતા, કા�યાયની, કાલરા�ી, મહાગૌર� અને િસ��દા�ી. 

 નવ �દવસો ઇિતહાસ અ�સુાર દરરોજ દ�વી �ુગા�ને સમિપ�ત નવ રંગો�ુ ંમહ�વ ધરાવ ેછે. 

 �દવસ 1 - લાલ 

 આ �દવસ �િતપદા તર�ક� ઓળખાય છે, � પાવ�તીના અવતાર શલૈ��ુી સાથ ેસકંળાયેલ છે. શલૈ��ુીને 
 મહાકાળ�નો ��ય� અવતાર માનવામા ંઆવ ેછે. �દવસનો રંગ લાલ છે, � શ��ત, શાિંત અને શાિંત�ુ ં
 �િતિનિધ�વ કર� છે. 

 �દવસ 2 -વાદળ� 

 ��તીયા પર, પાવ�તીના અ�ય અવતાર દ�વી ��ચા�રણીની ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. એકદમ પગથી ચાલતા 
 અને તેના હાથમા ંજપમાળા અન ેકમડંળ પકડ�ને દશા�વલે, પાવ�તી આનદં અને શાિંત�ુ ં�તીક છે. વાદળ� રંગ 
 શાિંત છતા ંમજ�તૂ icts�� દશા�વ ેછે. 



 �દવસ - પીળ� 

 �ીજો�તૃીયા ચ�ંઘટંાની ઉપાસના�ુ ં�મરણ કર� છે, આ નામ એ હક�કત પરથી આ��ુ ંછે ક� િશવ સાથ ેલ�ન કયા� 
 પછ� પાવ�તીએ તેના કપાળને અધ�ચ�ંથી શણગાર��ુ.ં તે �ુદંરતા�ુ ં�તૂ� �વ�પ છે અને બહા�ુર��ુ ં�તીક પણ 
 છે. પીળો �ી� �દવસનો રંગ છે, � �વતં રંગ છે અને દર�કના �ડૂમા ંવધારો કર� શક� છે. 

 �દવસ 4 - લીલી 

 ચ�થુ� દ�વી �ુ�માડંા�ુ ં�મરણ કર� છે. દ�વી �ુ�માડંા ��ૃવી પર વન�પિતની સપંિ� સાથ ેસકંળાયેલી છે અને 
 તેથી, �દવસનો રંગ લીલો છે. તેણીને આઠ હાથ ધરાવતા દશા�વવામા ંઆ�યા છે અને વાઘ પર બેસે છે. 

 �દવસ 5 - �ે 

 �કંદમાતા, પચંમી પર ��ૂયેલી દ�વી, �કંદ (અથવા કાિત�ક�ય) ની માતા છે. �ે રંગ એ માતાની પ�રવત�નશીલ 
 શ��ત�ુ ં�તીક છે �યાર� તેના બાળકન ેભયનો સામનો કરવો પડ� છે. તેણીને એક િવકરાળ િસ�હની સવાર�, ચાર 
 હાથ ધરાવતા અને તેના બાળકને પકડતી દશા�વવામા ંઆવી છે. 

 �દવસ 6 - નારંગી 

 આ �દવસે કા�યાયનની ��ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. કા�યાયન �ુગા�નો અવતાર છે અને �હ�મત દશા�વવા માટ� 
 બતાવવામા ંઆવ ેછે � નારંગી રંગ �ારા �તી�કત છે. યો�ા દ�વી તર�ક� �ણીતી, તે દ�વીના સૌથી �હ�સક 
 �વ�પોમાનંી એક માનવામા ંઆવ ેછે. આ અવતારમા,ં કા�યાયન િસ�હની સવાર� કર� છે અને તેના ચાર હાથ છે. 

 �દવસ 7 - સફ�દ 

 સાતમો �દવસ અથવા સ�તમી દ�વી �ુગા�ના સૌથી િવકરાળ �વ�પ�ુ ં�મરણ કર� છે. એ�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે ક� 
 પાવ�તીએ રા�સો ��ુભા અને િન�ુભંાને મારવા માટ� તેની ઉ�ચત ચામડ� કાી હતી. �દવસનો રંગ સફ�દ છે. 
 સ�તમી પર, દ�વી સફ�દ રંગના પોશાકમા ંદ�ખાય છે, તેની અ��નભર� �ખોમા ં�બૂ જ �ોધ આવ ેછે, તેની 
 ચામડ� કાળ� થઈ �ય છે. 

 સફ�દ રંગ �ાથ�ના અને શાિંત�ુ ં�ચ�ણ કર� છે અને ભ�તોને ખાતર� આપે છે ક� દ�વી તેમને �કુસાનથી બચાવશ.ે 

 �દવસ 8 - �લુાબી 

 મહાગૌર� ��ુ� અને શાિંત�ુ ં�તીક છે. આ �દવસ સાથ ેસકંળાયેલ રંગ �લુાબી છે � આશાવાદ દશા�વ ેછે. 



 �દવસ 9 - આછો વાદળ� 

 તહ�વાર, નવમીના છે�લા �દવસે, લોકો િસ��ધ�ીને �ાથ�ના કર� છે. કમળ પર બેસીને, િસ��ધ�ી તમામ 
 �કારની િસ��ઓ ધરાવ ેછે અને આપ ેછે તે�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે. અહ� તેના ચાર હાથ છે. �ીલ�મી દ�વી તર�ક� 
 પણ ઓળખાય છે. �દવસનો આછો વાદળ� રંગ �ુદરતની �ુદંરતાની �શસંા કર� છે. 

 ____________________________________________________________________ 

 �વામી Tejomayananda�ારા નવરા�ીની આ�યા��મક મહ�વ 

 રાિ�  મા�યમ"રાત"  અને  નવા  અથ�  "નવ".  નવરા�ી  ("નવ  રાત")  મા,ં  માતા  દ�વીના  �પમા ં  ભગવાનને 
 તેમના  િવિવધ  �વ�પોમાતંર�ક�  �ુગા�,  લ�મી  અને  સર�વતી�જૂવામા ં  આવ ે  છે  .  દ�વી  એક  હોવા  છતા,ં  તેણી�ુ ં
 �િતિનિધ�વ  અને  �ણ  અલગ  અલગ  પાસાઓમા ં ��ૂ  કરવામા ં આવ ે છે.  તહ�વારની  �થમ  �ણ  રાતે  �ુગા�ની 
 ��ૂ  કરવામા ં  આવ ે  છે.  પછ�ની  લ�મી  અને  પછ�  સર�વતી  દ�વી  �ણ  રાતે.  પછ�ના  દસમા  �દવસનેકહ�વામા ં
 આવ ે  છે  િવજયાદસમી  .  િવજયાનો  અથ�  "િવજય"  થાય  છે,  આપણા  પોતાના  મન  પર  િવજય  �  ફ�ત  �યાર�  જ 
 આવી શક� છે �યાર� આપણે આ �ણની ��ૂ કર��ુ:ં  �ુગા�, લ�મી  અને સર�વતી. 

 �ુગા� 

 ઉમદા  �ણુો  મેળવવા  માટ�,  મનમા ં  રહ�લી  બધી  �ુ�ટ  �િૃ�ઓનો  નાશ  કરવો  જ  જોઇએ.  આ  િવનાશ  દ�વી�ારા 
 ર�ૂ  થાય  છે  �ુગા�.�ુગા�  છે  durgati  આઈઆઈટ�  બો�બે  તરફથી  "તેણી  �  અમાર�  �ુ�ટ  �િૃ�ઓ  �ૂર  કર�  છે.":તેથી 
 જ  તેનેકહ�વામા ં  આવ ે  છે,  મ�હષા�રુમ�હષા�રુ  ના  નાશ  મ�દ�નીકરનાર  (રા�સ),  મ�હષા  એટલે  "ભ�સ."  �ુ ં
 આપણા મનમા ંપણ ભ�સ નથી? 

 ભ�સ  એટલે  તમો�ણુઅ�્rance◌ાન  ,  આળસની  �ણુવ�ા,  �ધકાર,અને  જડતા.  આપણામા ં પણ  આ  �ણુો  છે. 
 અમને  sleep◌ંઘ�ુ ં  ગમે  છે.  ભલે  આપણી  �દર  ઘણી  ઉ��  અને  સભંિવતતા  હોય,  પણ  અમે  કંઇ  કરવા�ુ ં પસદં 
 કર�એ  છ�એ  -  �મ  ક�  ભ�સો  �  પાણીના  �ંુડમા ં  રહ�વા�ુ ં  પસદં  કર�  છે.કથામા,ં  Puraanic  વાતા�  �ુગા�  દ�વી  'ઓ 
 હ�યા  Mahisha  રા�સના�તીકા�મક  ર�તે,િવનાશછે,  છે.  tamoguna  આપણી  �દરક�  નાશ  માટ�  �બૂ  જ 
 ��ુક�લ  મા,ં  �ુગા�  દ�વી  હવાના  (બ�લદાન)  અમે  તે  આપણી  �દર  �ડવાઇન  પાવર  અમારા  �િૃ�ની  �િૃ�ઓ 
 નાશ િવનતંી. 

 લ�મી 

 આપણી  �દર  �્  knowledge◌ાન  �ભાત  થાય  તે  માટ�,  આપણે  આપ�ુ ં  મન  તૈયાર  કર�ુ ં  પડશ.ે  મન  ��ુ, 
 એકા� અને એકલ-પોઇ�ટ�ડ હો�ુ ંજોઈએ; આ મનની ��ુ� લ�મી દ�વીની ઉપાસના �ારા �ા�ત થાય છે. 



 જો  ક�  આ�  આપણા  સમાજમા,ં  �યાર�  આપણેિવચાર�એ  છ�એ,  �યાર�  આપણે  લ�મી  િવશ ે મા�  પૈસા  િવશ ે
 િવચાર�એ  છ�એ  -  સોના  અને  ડોલરના  �બલની  ગણતર�!  આ  જ  કારણ  છે  ક�  જો  કોઈ  લ�મી  મ�ંદરમા ં �ય  તો 
 કોઈને  ભીડ  જોવા  મળે.  દર�ક  �ય��તનેગમે  છે  લ�મી  ��ૂ  (લ�મી  ��ૂ)કારણ  ક�  તેમને  લાગે  છે  ક�  તે  ભૌિતક 
 સપંિ��ુ ં  �િતિનિધ�વ  કર�  છે.  પરં� ુ  વા�તિવક  સપંિ�  �ુ ં  છે?  ભલે  આપણી  પાસે  ભૌિતક  સપંિ�  હોય  પણ 
 આ�મ-િશ�ત  ક�  આ�મ-િનય�ંણ  ન  હોય,  ન  તો  �ેમ,  દયા,  આદર  અને  �ામા�ણકતાના  ��ૂયો  હોય,  આપણી 
 બધી  ભૌિતક  સપંિ�  ખોવાઈ  જશ ે  અથવા  નાશ  પામશ.ે  વા�તિવક  સપંિ�  એ  આ�યા��મક  ��ૂયોની  �ત�રક 
 સપંિ�  છે  �નો  આપણે  આપણા  �વનમા ં  અ�યાસ  કર�એ  છ�એ,  �ના  �ારા  આપ�ુ ં  મન  ��ુ  બને  છે.  �યાર� 
 આપણી  પાસે  આ  ઉમદા  ��ૂયો  હશ ે  �યાર�  જ  આપણે  આપણી  ભૌિતક  સપંિ�ને  સાચવી  શક��ુ ં અને  તેનો  સારો 
 ઉપયોગ કર� શક��ુ.ં ન�હ�તર પૈસા પોતે એક સમ�યા બની �ય છે. 

 ઉપિનષદોમા,ં  ઋિષઓ  ભૌિતક  સપંિ�  મા�  માટ�  �ાર�ય  ક�ુ ં  હ� ુ.ંમ�ંોમા ં તૈ�ીય  ઉપિનષદના  ,  તેઓએ  સૌ 
 �થમ  તેમનામા ં  તમામ  ઉમદા  �ણુોનો  સ�ંણૂ�  િવકાસ  કરવા�ુ ં  ક�ુ.ં  "ઉમદા  �ણુો  �ા�ત  કયા�  પછ�,  ભગવાન 
 �ૃપા  કર�ને  અમાર�  પાસે  સપંિ�  લાવો".  Ishિષઓ  અહ�  �ય�ત  કર�  છે  ક�  યો�ય  ��ૂયો  અને  સારા  �ણુોની 
 ગેરહાજર�મા,ં  આપણા  બધા  પૈસા  બરબાદ  થઈ  જશ,ે  અને  આપણી  આસપાસની  �ુિનયામા ં  તેના  અસ�ંય 
 ઉદાહરણો છે. 

 આપણી  સ�ણોની  સપંિ�  આપણી  સાચી  લ�મી  છે.  તેના  મહ�વ  હક�કતક��ારા  બતાવવામા ં  આવ ે  છે  આ�દ 
 શકંરાચાય�  પોતેમા,ં  Vivekachudamani  વણ�વ ે  છે  sampati,બેઠા  અથવા  સપંિ�  (મન  �શાિંત,  આ�મ 
 િનય�ંણ,  �વ  ખસી,  �બહ�િવયર,  ��ા  અને  િસ�ગલ  પોઇ�ટ�ડ  નેસ)  છ  �વ�પો  ક�  છેશાણપણ  મેળવવા  માટ�  ખેતી 
 કરો.  આ  �ણુો  મહ�વ�ણૂ�  છે  કારણ  ક�  આપ�ુ ં  લ�ય  મન  પર  િવજય  છે  -  એવી  �ત  ક�  આપણે  આપણા 
 �વનમા ં  થતા  દર�ક  પ�રવત�નથી  પર�શાન  ન  થઈએ.  આ  �ત  �યાર�  જ  મળે  છે  �યાર�  મન  તૈયાર  થાય,  અને 
 આ માનિસક તૈયાર��તીક છે  લ�મી ��ૂ�ુ ં . 

 સર�વતી 

 મન પર િવજય મા� �્ knowledge◌ાન �ારા, સમજણ �ારા મેળવી શકાય છે; અને તે દ�વી  સર�વતી 
 છે�્◌ાન�ુ ં

 � આ�મના આ સવ��ચrepresents�િતિનિધ�વ કર� છે. 

 ઘણા  �કારનાkંnowledge◌ાન  હોવા  છતા ં  વદેમા ં  �્-  �વ�યા�મક  ખગોળશા�,  તીરંદા�,  �થાપ�ય, 
 ઇકોનોિમ�સ  અને  તેથી  વ� ુ  -  વા�તિવક  �્  knowledge◌ાન  આ�યા��મક  �્  in◌ાનમા ં  છે.  ભગવાન  �ી�ૃ�ણ 
 પોતેકહ�  છે  ભગવદ  ગીતામા ં :  "આ�મા�ુ ં  �્  is◌ાન  એ  �્  knowledge◌ાન  છે";  અને  તે  ઉમેર�  છે,  "તે  માર� 
 િવ�િૂત  છે  ,  મારો  મ�હમા  છે."  બી�  શ�દોમા ં  કહ�એ  તો,  આપણને  બી�  ઘણા  િવષયો  અને  િવ�્◌ાન�ુ ં  �્ 
 knowledge◌ાન  હોઈ  શક�  છે  પરં� ુ  જો  આપણે  આપણા  પોતાના  આ�માને  �ણતા  નથી,  તો  તે  સૌથી  મો�ંુ 
 �કુસાન  છે.  તેથી  સવ��ચ  �્  knowledge◌ાન  �વય�ંુ ં  �્  knowledge◌ાન  છે  �  દ�વી�ારા  ર�ૂ  થાય  છે 
 સર�વતી. 

 નવરા�ી 



 આમ,  નવરાિ�મા ં ,દ�વી  �ુગા�ને  મનમાથંી  અ��ુ�ઓ  �ૂર  કરવા  માટ�  સૌથી  પહ�લાિવનતંી  કરવામા ં  આવ ે
 છે.દ�વી  લ�મીને  ઉમદા  ��ૂયો  અને  �ણુો  ક�ળવવા  માટ�િવનતંી  કરવામા ં આવ ે છે.  છે�લે,  સર�વતીને  આ�મા�ુ ં
 સવ��ચ  �્  knowledge◌ાન  મેળવવા  માટ�િવનતંી  કરવામા ં  આવ ે  છે.  આ  �ણ  રાતના  �ણ  સેટ�ુ ં  મહ�વ  છે 
 �યાર� આ �ણેય �ય��તલ�ી ર�તે �ા�ત થાય છે, અને પછ�  િવજયાદસમી  , સાચા િવજયનો �દવસ હશ!ે 

 નવરા�ી  સમયે,  રસ  નાડા�સ  (આનદંના  ��ૃય)  �ી  �ૃ�ણ  અને  ગોપીઓ  પણ  કરવામા ં આવ ે છે.  �મ  �મ  મન 
 ��ુ  બને  છે,  શાતં  થાય  છે,  અને  વ� ુ  �શુ�શુાલ  અને  વ� ુ  સમજણ  �ા�ત  થાય  છે,  �ુ ં  આપણે  �શુ  નથી 
 લાગતા?  એ  જ  ર�તે,  રાસ  ��ૃય  આનદં  અને  અ��ુિૂત�ુ ં  ��ૃય  છે.  પરં�,ુ  આજકાલ,ની  થીમ  �ી  �ૃ�ણ  અને 
 ગોપીઓ  આસપાસ��ૃય  રસ  આપણા  સમાજમા ં  જ�ુ ં  ર�ુ ં  હોય  તેમ  લાગે  છે.  ધાિમ�ક  િવિધનો  સાચો  અથ�  અને 
 હ�� ુઘણીવાર �લૂી �ય છે, કારણ ક� અ�ય �કારના ��ૃયને વ� ુમહ�વ આપવામા ંઆવ ેછે. 

 ક�મ  નવરાિ�નો  તહ�વાર  �દવસની  જ�યાએ  રા�ેઉજવાય  છે?  આ  બીજો  રસ�દ  ��  છે.  રાિ�નો  સમય 
 સામા�ય  ર�તે  તે  સમય  હોય  છે  �યાર�  આપણે  �ઈૂ  જઈએ  છ�એ,  તેથી  આ�યા��મક  સદં�શ  છે,  “તમે  તમો�ણુના 
 િન�ાધીન અ�્ in◌ાનમા ંલાબંા સમય �ધુી ��યા છો. હવ ે�ગવાનો સમય છે. મહ�રબાની કર�ને �ગો! ” 

 એક  ��ૂ  માટ�,  કમનસીબે,  અમે  �ાર�ય  મોડા  �ધુી  રહ�વા  તૈયાર  નથી  અને  તેથી  અમે  �છૂ�એ  છ�એ,  "તે 
 ક�ટલો  સમય  સમા�ત  થશ?ે"  પાટ�  માટ�,  અમે  �ાર�ય  આ  ��  �છૂતા  નથી.  જો  પાટ�  10.00  વા�ય ે  સમા�ત 
 થાય  છે,  તો  અમે  કહ�એ  છ�એ  "�ુ!ં  પાટ�  �રૂ�  થઈ?!  તે  ક�વા  �કારની  પાટ�  છે?!  ”  છતા ં  અમને  ��ૂ  માટ� 
 �ગતા રહ��ુ ં��ુક�લ લાગે છે! 

 ધાિમ�ક િવિધ�ુ ંમહ�વ 

 દર�ક  �ય��ત,  તે  સા�ુ ં  છે,  બૌ��ક  �કાર�ુ ં  હશ ે  �  દર�ક  વ��નુી  દાશ�િનક  ર�તે  �શસંા  કરશ.ે  તેથી,  �ફલ�ફૂ� 
 અથવા  આ�યા��મક  સ�યને  ક�ટલાક  કમ�કાડં  �વ�પે  �ૃ��ટની  ર�તે  દશા�વ�ુ ં  આવ�યક  છે.  આ  ર�તે,  �યાર� 
 બાળકોને  �થમ  તેની  સાથ ે પ�રચય  કરાવવામા ં આવ ે છે,  �યાર�  તેઓ  ��ૃય  અથવા  તહ�વારનો  આનદં  માણે  છે, 
 અને  પછ�થી  ��  કરવા�ુ ં  શ�  કર�  છે,  “આ  ��ૃય  �ુ ં  છે?  આપણે  આશા  માટ�  કર�  ર�ા  છ�એ  ��ૂ  ?અથ�  �ુ ં  છે 
 નવરા�  i  નો?  ”  તેથી  �યાર�  બાળકોના  મનમા ં આ  ��ો  ઉ�વવા�ુ ં શ�  થાય  છે  �યાર�  સ�ં��ત  િવિધનો  હ�� ુ �ણૂ� 
 થાય છે. 

 �ુભા��યવશ,  �યાર�  આપણે  આપણા  બાળકોને  મ�ંદરોમા ં  સમારોહમા ં  લઈ  જઈએ  છ�એ  અને  તેઓ  �  �ુએ  છે 
 તેના  િવશ ે  ��ો  �છૂવા�ુ ં  શ�  કર�  છે,  �યાર�  અમે  તેમને  જવાબ  આપી  શકતા  નથી.  હ�ુ  �ધુી  �યાર�  બાળકો 
 �કશોર  વયે  બળવો  કર�  છે,  �યાર�  આપણે  કહ�એ  છ�એ,  "બાળકોન ે �ુ ં થ�ુ?ં  આ  બાળકો  ભયકંર  છે.  અમે  �ાર�ય 
 અમારા ધમ� પર સવાલ ઉઠાવતા ન હતા! 

 અમે  એ  વાત  પર  ગવ�  અ�ભુવીએ  છ�એ  ક�  અમે  �ાર�ય  કોઈ  પણ  બાબત  પર  સવાલ  ઉઠાવતા  નહોતા,  પણ 
 જો  આપણે  ��ો  �છૂ�ા  હોત  અને  ���ુ ં હોત  તો  તે  વ� ુ સા�ંુ  હોત.  અમે  ક�મ  ન  �છૂ�ુ?ં  બૌ��ક  જડતાને  કારણે. 
 જડતા  િવિવધ  �કારની  હોય  છે.  શાર��રક  જડતા  એટલી  ખરાબ  નથી  કારણ  ક�  તે  સામા�ય  ર�તે  કામચલાઉ 
 હોય  છે.  માનિસક  અથવા  ભાવના�મક  �ખૂ�તા  પણ  છે  �મા ં  ક�ટલાક  લોકો  રહ�  છે,  પરં� ુ  બૌ��ક  જડતા  સૌથી 
 ખરાબ  �કાર  છે  કારણ  ક�  તેના  �ભાવ  હ�ઠળ,  આપણે  �બલ�ુલ  િવચારવા  માગંતા  નથી.  એ�ુ ં  કહ�વાય  છે  ક� 
 લોકો  બે  િમિનટ  �ધુી  હવા  વગર,  થોડા  �દવસો  માટ�  પાણી  વગર,  એકાદ  મ�હના  �ધુી  ખોરાક  વગર  અને  પે 
 generations◌ીઓ  �ધુી  િવચાયા�  વગર  �વી  શક�  છે!  ક�ટલાક  લોકો  મા�  િવચારવા  માગંતા  નથી.  આ 
 આપણી  �ત�રક  મ�હષા  (આળ� ુ ભ�સ)  છે,  અને  આપણી  આ�યા��મક  મ�હષાઘંમાથંી  એ  છે  ક�  આપણે  આ  અ�્ 
 of◌ાનની sleep�ગવા માગંતા નથી. 



 �મ  આપણે  જોઈ  શક�એ  છ�એ,  સમ�થીમ  વદેની  �િત�બ��બત  થાય  છે  નવરાિ�ના  તહ�વારમા:ં  મનને  ��ુ 
 કરો  અને  બધી  નકારા�મકતાઓને  �ૂર  કરો;  સકારા�મક  �ણુો  ક�ળવો;  આ�યા��મક  �્  knowledge◌ાન  મેળવો 
 અને  મયા�દાઓને  પાર  કરો.  આ  જ  સાચો  િવજય  છે  -  આનદં�ુ ં  ��ૃય  -  િવિધ�વૂ�ક  રા�ે  કરવામા ં  આવ ે  છે, 
 કારણ ક� તેપર પણ છે  િશવરા�ી  (�ભુ રાત), � આપણા આ�યા��મક ��િૃતને દશા�વ ેછે. 


