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પ્રાચીન કાળમાાં આપણા લોકો બળેવને દિવસે વહાણવટે નીકળી ક્યારેક તો િદરયાપારના િેશોની સફરે 
પણ જતા. િશેરાન ે દિવસે રાજાઓ અને યોદ્ધાઓ પોતાની સરહિના સીમાડાઓ ઓળાંગી વવજય માટે 
પ્રસ્થાન કરતા, પરાંત ુદિવાળીને દિવસે રાજાઓ અને વેપારીઓ બાંને સ્વિેશ આવીને પોતાના કુટુાંબની સાથે 
રહતેા. દિવાળી એ રીતે સ્નેહસાંમેલન જેવી બની જતી. 

પ્રકાશનુાં પવવ દિવાળી એ સમપવણનો ઉત્સવ છે. બલલ રાજાએ પોતાનુાં મસ્તક નમાવી પોતાના સમગ્ર 
અસ્સ્તત્વને શ્રીકૃષણના ચરણે ધર્ુું. બલલના આ િાનશૌયવના સ્મારક તરીકે શ્રી વવષ્ણએુ બલલને નામે ત્રણ 
અહોરાત્રનો તહવેાર નક્કી કયો. એજ દિવાળી બની. િીપ એટલે િીવો અને આવલી એટલે હારમાળા. 
આમ િીપોની હારમાળા વાળી િીપાવાલી અંતે દિવાળી બની. આની સાથે એક પ્રાચીન કથા પણ 
સાંકળાયેલી છે. લાંકેશ રાવણને જીતીને રામ, લક્ષ્મણ, સીતા અને હનમુાન પાછાાં ફયાું ત્યારે અયોધ્યામાાં સૌ 
પ્રથમ વાર દિવાળી ઉજવાઈ હતી. તેમણે િીવા પ્રગટાવી આનાંિ ઉત્સવ મનાવ્યો હતો. આમ આ રામના 



 
 
 

રાવણ પરના વવજયની યાિમાાં ઉજવાતો ઉત્સવ છે. અમાસની અંધારી રાતને પ્રકાશના પવવમાાં ફેરવી 
નાખી અસત્યના અંધકાર ઉપર સત્યરૂપી પ્રકાશનો વવજય બતાવે છે. અજ્ઞાન ઉપર જ્ઞાન અને દુરાચાર 
પર સિાચાર વવજય મેળવે છે. માનવહ્રિયની અંિર રહલે વેરઝેર, કટુતા, રાગદ્વષે જેવા દુર્ુવણોના 
અંધકારને ઉલેચવાનો મદહમા આ દિવસે છે. આ ઉત્સવને સમજપવૂવક ઉજવવામાાં આવે તો એમાાં સમગ્ર 
જીવનનુાં સસુ્પષ્ટ િશવન થાય અને મૈત્રી, માનવપે્રમ, એખલાસ, સદ્ભાવના જેવા ભાઈચારાના ર્ણુોને 
પ્રગટાવવાનો અવસર મળે. િીવો એ જ્ઞાનનુાં પ્રતીક છે. “દિલમાાં જો િીવો પ્રગટે તો રોજ દિવાળી, ભ્રાત”. 

 

 

 

ધનતેરશ, કાળીચૌિશ, દિવાળી, બેસતુાં વષવ અને ભાઈબીજ એમ પાાંચ તહવેારોનુાં ઝૂમખુાં છે. દિવાળી, 
સમાપ્ત થતા વષવને વવિાય આપવાનો અને નવા વષવને આવકારવાનો ઉત્સવ બની રહ ેછે. બળેવના 
દિવસે ધમવ અને શાસ્ત્ર પ્રધાન હોય છે, િશેરાને દિવસે ર્દુ્ધ અને શાસ્ત્ર પ્રધાન રહ ેછે પરાંત ુ દિવાળીન ે
દિવસે તો લક્ષ્મી અને વમષ્ટાન્ન પ્રધાનપદુાં ભોગવે છે. આ દિવસે વૈશ્યો ચોપડાપજૂન કરે છે. સમગ્ર વષવનુાં 
સરવૈર્ુાં કાઢવાનો આ દિવસ છે. રાગદ્વષે, વેરઝેર અને કટુતાને જીવનમાાંથી દૂર કરી નવા વષવને દિવસે 
પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહથી જીવનને ભર્ુું બનાવાય એ ખાસ સાંિેશ છે. 



 
 
 

વાઘબારશ આવે એટલે દિવાળી ઉત્તમ રીતે શરૂ થઈ જાય. ઘરનાાં આંગણાાંને વાઘનાાં લચત્રોથી સશુોલભત 
કરવાનો આ દિવસ છે. વાઘબારશે ર્જુરાતમાાં સ્ત્રીઓ ઘરનો ઉંબરો પજૂીને પછી આંગણામાાં વાઘનુાં લચત્ર 
િોરે છે. વાઘ માાંડવુાં એટલે િેવુાં પતાવવુાં, દહસાબ પતાવવો. વાઘરૂપવાળા િૈત્યનો નાશ આ દિવસે છે એમ 
મનાય છે. આ દિવસે ગાય, વાછરડાાં, બળિ વગેરેની પજૂા થાય છે. આમે ગોવત્સદ્વાિશી પણ કહ ેછે. 

વાઘબારશથી પછી દિવાળીની તૈયારી જેવો તહવેાર એટલે ધનતેરશ. લોકવાતાવ પ્રમાણે ર્વુાનોનાાં 
અપમતૃ્ર્થુી છૂટેલી િયાનો આ તહવેાર છે. પણ મખુ્યત્વે એ લક્ષ્મી પજૂનનો તહવેાર છે. આપણી સાંસ્કૃવતએ 
લક્ષ્મીને તચુ્છ કે ત્યાજય માનવાની ભલૂ નથી કરી. લક્ષ્મીને મા ગણી તેને પજૂ્ય ગણી છે. વવકૃત માગે 
વપરાય તે અલક્ષ્મી, સ્વાથવમાાં વપરાય તે વવત્ત, પરાથે વપરાય તે લક્ષ્મી, પણ પ્રભકુાયાવથે વપરાય તે 
મહાલક્ષ્મી. સાાંસ્કૃવતક કાયવમાાં ઉિાર હાથે લક્ષ્મી વેરનારન ે ત્યાાં લક્ષ્મી પેઢીઓની પેઢીઓ સધુી રહ ેછે. 
લક્ષ્મી એ મહાન પ્રેરક બળ અને શસ્તત હોવાથી તે સજ્જનોના હાથમાાં જ રહવેી જોઈએ કે જેથી એનો 
પ્રવાહ ચાલ ુ રહ.ે એ ભોગ પ્રાપ્પ્તનુાં સાધન નથી પણ પરમાત્માની પ્રસાિી છે એવુાં માનનાર વ્યસ્તત 
પતનની ખીણમાાં ધકેલાઈ જતી નથી. જ્યાાં નિી, તળાવ કે સરોવર હોય ત્યાાં હોડીઓ બનાવી એમાાં િીવો 
પ્રગટાવી એને જળના પ્રવાહમાાં વહતેો મકૂવાનો દરવાજ છે. આ દિવસે ગાયોના ધણની પજૂા પણ કરવામાાં 
આવે છે. 

ધનતેરશ પછી કાળીચૌિશને દિવસે મહાકાલીનુાં પજૂન થાય છે. આ દિવસ સાથે પણ એક કથા સાંકળાયેલી 
છે. ભાગવતની એક પૌરાલણક કથાનસુાર હજારો વષવ પવૂે પ્રાગ્જજ્યોવતષ િેશનો રાજા નરકાસરુ પ્રજા ઉપર 
વસતમ ર્જુારતો હતો. સ્ત્રી-સૌંિયવનો તે વશકારી હતો. જુિા જુિા પ્રિેશની રાજકુમારીઓને તેણે કેિ કરી હતી 
અને તેમના પર સખત જુલમ ર્જુારતો હતો. ચતિુવશીને દિવસે શ્રીકૃષ્ણે નરકાસરુનો વધ કરી 
રાજકુમારીઓને મસુ્તતિાન આપ્ર્ુાં. અસરુના ત્રાસમાાંથી મતુત થયેલા લોકો નવા વસ્ત્રો પહરેી ફરવા નીકળી 
પડયા. બીજે દિવસે અમાસની ઘોર અંધારી રાત્રે લોકોએ િીપમાળા પ્રગટાવી અનોખો ઉત્સવ ઊજવ્યો. 
દુુઃખની લાાંબી ક્ષણો બાિ પ્રાપ્ત થયેલા સખુને તેમણે ખબૂજ ઉલ્લાસમાાં ફેરવી નાખ્ર્ુાં. આ ઉત્સવ એજ 
બતાવે છે કે વનરાશામાાં સબડતો મનષુ્ય આશાના એકાિ દકરણને પણ ખબૂ જ ઉલ્લાસથી વધાવી લઈ છે. 

કાળીચૌિશ અને દિવાળી આમ તો એકબીજા સાથે ખબૂ સાંકળાઈ ગયાાં છે. વેપારીઓ આ દિવસે દહસાબમાાં 
નવા ચોપડાની પજૂા કરી એમાાં નવો દહસાબ લખવાનુાં શરૂ કરે છે. દિવાળી એટલે સમગ્ર વષવનુાં સરવૈર્ુાં 
કાઢવાનો દિવસ. િીવો એ જીવનનુાં પ્રતીક છે. ‘તમસો મન જ્યોવતગવમય’ એ માંત્રની આરાધના કરી તેજની 
ઉપાસની કરવી જોઈએ. 

 



 
 
 

 

 

બેસતુાં વષવ એ નવી જ વાત લઈને આવે છે. ઇવતહાસની કથાનસુાર આ દિવસે વવક્રમ રાજાએ શકો ઉપર 
વવજય મેળવી િેશને પરિેશીઓની ધ ૂાંસરીમાાંથી મતુત કયો હતો. આ વવજયનો ઉલ્લાસ આખા િેશમાાં હતો. 
એમની બહાદુરીની કિરરૂપે વવક્રમનુાં નવુાં વષવ એ દિવસથી શરૂ થાય છે. બેસતુાં વષવ એ રાગદ્વષેને ભલૂી 
નવા શભુ સાંકલ્પો કરવાનુાં વષવ છે. આપણા જીવનમાાં અનેક પ્રકારનાાં અંધારાાં છે. આપણે મોહ અને 
અજ્ઞાનના વતવમરમાાં અટવાઈએ છીએ. આ વખતે જ્ઞાનનો િીપ પ્રગટાવી જીવનમાાં નવાાં અજવાળાાં 
પાથરીએ. નવા ખાતાના શ્રી ગણેશ માાંડીએ. સગાાંસાંબાંધીઓનાાં કે વમત્રોનાાં વેરઝેર ભલૂી હતેપ્રીત સાથે 
નતૂન વષાવલભનાંિન બોલી સાંબાંધોમાાં તાજગી લાવીએ. નતૂનવષવ આપણને અિમ્ય ઉત્સાહ અને સ્ૂવતિથી 
જીવનપથ પર આગળ વધવાનુાં કહ ે છે. જીવનમાાં ક્યાાંક પણ અંધકાર હોય તો ત્યાાં પરુુષાથવનો પ્રકાશ 
પાથરીએ. જ્યાાં જ્યાાં નરક લાગે ત્યાાં સ્વગવસખુનુાં વનમાવણ કરીએ. નવુાં વષવ એ પણ શીખવે છે કે જેની સાથ ે
શત્રુતા હોય તેની પણ ર્ણુપજૂા કરીને હતેપ્રીતથી નવી શરૂઆત કરીએ. 

િીપિશવન એ ભારતીય સાંસ્કૃવતમાાં કેટલાાંક ધાવમિક પ્રતીકોમાાંનુાં એક પ્રતીક છે. તલુસીક્યારા પર ઝગમગતો 
િીવો માંદિરમાાં કે ઘરમાાં સવારની પજૂા વખતે કે સાંધ્યા ટાણે સુાંિર વાતાવરણ સજ ેછે. સયૂવ, અસ્ગ્જન, અન ે
િીપક એ ત્રણેય વવશેષ મહત્ત્વના રહ્યા. િીવાની જ્યોતને નમસ્કાર કરતાાં આપણાાં શાસ્ત્રોમાાં પણ કહ્ુાં છે 
કે 



 
 
 

“શભુ અને કલ્યાણ કરનાર, આરોગ્જય તથા ધન િેનાર તથા કોઈને પણ શત્રુ સમજવાની બદુ્ધદ્ધનો નાશ 
કરનાર હ ેિીવાની જ્યોત! હુાં તને નમસ્કાર કરુાં છાં”. વાત પણ સાચી છે. નવા વષે તો ‘સબસે ઊંચી પે્રમ 
સગાઈ’ નો માંત્ર આપણા હૃિયમાાં અને મનમાાં ર્ ૂાંજતો થઈ જવો જોઈએ. 

 

 

 

પાાંચ તહવેારોના ચોકઠામાાં ભાઈબીજ એ સૌથી છેલ્લે આવે છે. કાવતિક માસના શતુલપક્ષની દ્ધદ્વતીયા એ 
યમદ્ધદ્વતીયા પણ કહવેાય છે. તે દિવસે યમનુાજીએ પોતાને ઘેર યમની પજૂા કરી તેમને જમાડેલા. આવી 
જ આપણી ભાઈબીજ. બીજનો ચાંદ્ર વવકાસશીલ છે. રામાયણમાાં એક પ્રસાંગ છે. આમાાં સીતાન ેરામ અન ે
પોતાનામાાં રહલેો તફાવત જણાય છે. યમનુાજી એનો જવાબ આપતાાં કહ ેછે,  “તુાં પનૂમનો ચાંદ્ર છે જયારે 
રામ બીજના ચાંદ્ર છે. અથાવત ્આવતી કાલથી તારા ક્ષયના િહાડા શરૂ થવાના છે.” જયારે રામની જીવનકલા 
ઉત્તરોત્તર વવકસવાની છે. ચાંદ્રનો કલાક્ષય તેની વદૃ્ધદ્ધ કરતાાં પણ વધ ુપ્રશાંસનીય બન્યો છે. બીજનો ચાંદ્ર 
કત ૃવત્વનુાં પ્રતીક છે. પોતાનો ભાઈ બીજના ચાંદ્ર જેવો કમવયોગી બને એવી બહનેની અલભલાષાને આ ઉત્સવ 
વાચા આપે છે. ચાંદ્રમા ઔિાયવ અને કત ૃવત્વ છે. તેથીજ ભગવાન વશવજીએ પણ બીજના ચાંદ્રને માથે ધારણ 
કયો હશે. બીજનુાં િશવન પણ પવવત્ર અને માંગલકારી છે. ઇસ્લામ ધમવ પણ બીજના ચાંદ્રનો ઉપાસક છે. 
વેપારીઓ બીજના િશવન પરથી બજારની તેજીમાંિીન ુ અનમુાન કરે છે. ભાઈબીજ ભાઈબહનેના 
ભાવવજીવનને પષુ્ટ કરે છે. 

 



 
 
 

 

 

દિવાળીના દિવસોમાાં ઉલ્લાસ જ હોય. ભગવાનને પણ આ દિવસોમાાં કોઈનુાં મતૃ્ર્ ુથાય એ ગમતુાં નથી. 
એક કથા એવુાં કહ ેછે કે ઇંદ્રપ્રસ્થનો રાજા હાંસ મગૃયાને માટે ફરતો હતો. હૈમ નામના એક નાનકડા રાજાએ 
એમનુાં આવતથ્ય કર્ુું. એ જ દિવસે હૈમને ત્યાાં પતુ્રોત્સવ હતો. રાજા અને અન્ય સૌ આનાંિ કરતા હતા 
એટલામાાં ભવવષ્યવેત્તાએ આવીને કહ્ુાં કે, “વવવાહ પછી ચોથે દિવસે આ પતુ્ર સપવિાંશથી મતૃ્ર્ ુપામશે”. 
વાત સાાંભળતાાં જ રાંગમાાં ભાંગ પડયો. રાજા ઉિાસ થઈ ગયા છતાાં પણ પતુ્રને બચાવવાનો વનશ્ચય કયો. 
યમનુાના એક ધરામાાં એક સરુલક્ષત ઘર બાાંધ્ર્ુાં. રાજા ત્યાાં રહ્યા. સોળ વષવ પછી રાજપતુ્રનો વવવાહ થયો. 
ચોથે દિવસે આવા દુગવમ સ્થાનમાાં પણ એક સપવ પ્રગટ થયો અને રાજપતુ્ર મરાયો. આનાંિની ઘડી શોકની 
ઘડીમાાં ફેરવાઈ ગઈ. દૂર યમદૂતોને પણ આ કરુણપ્રસાંગ જોઈ િયા આવી અને તેમણે યમરાજ પાસે માાંગી 
લીધુાં કે દિવાળીના પાાંચ દિવસ જો જે િીપોત્સવ કરે તેમના પર આવો કરુણ કઠોર પ્રસાંગ ન આવે. 

 



 
 
 

 

 

 

 

દિવાળીનો તહવેાર આરોગ્જયની દ્દષૃ્ષ્ટએ પણ મહત્ત્વનો છે. વરસાિ પછી ભાિરવાનો તડકો પડતાાં, હવામાાં 
દુગુંધ ફેલાય અને ઘણા લોકો માાંિા પણ પડે. સ્વચ્છતા અને આરોગ્જયપ્રિ વાતાવરણ સર્જવામાાં આ પવવનો 
અમલૂ્ય ફાળો છે. દિવાળી આવતાાં પહલેાાં જ સાફસફૂી થઈ જાય અને રાંગરોગાન પણ થતાાં ઘરનો ખણેૂખણૂો 
પ્રદૂષણ મતુત બને. િીપમાળાના અસ્ગ્જનથી પણ કેટલાાંક જીવજ ાંત ુનાશ પામે છે. જે દિવસે વસ્તીમાાંથી નરક 
નીકળી જાય, હૃિયમાાંથી પાપ નીકળી જાય, અંધારી રાતનુાં અંધારુાં પણ તેજોમય બની જાય અને માથા 
પરનુાં બધુાં જ કરજ દૂર થઈ જાય એના કરતાાં વધારે પવવત્ર દિવસ બીજો કયો હોઈ શકે ? 

 



 
 
 

 

 

 

 

“ફટાકડા ફટ્ફટ્ ૂટે ને િોષ જલાવી નાખે દિવાળી, 

જૂનુાં ઝેર ભલુાવી િઈને, નવા વષવને લાવે દિવાળી; 

રાવણ મરતો, રામ જીતે છે એ સાંિેશ સણુાવે દિવાળી; 

નરકાસરુને મારનાર ગીતો ગાતી દિવાળી” 

 

બીજી વાત એમ છે કે જૂના વખતમાાં ઉજ્ૈન શહરેમાાં વવક્રમ નામે ભલા રાજા હતા. તેઓ રાજા હોવા છતાાં 
પ્રજાના સેવક હતા. તેઓ હાંમેશ પ્રજાનુાં દુુઃખ દૂર કરવા તૈયાર રહતેા. પ્રજાએ તેમની સેવાઓની કિર કરી 



 
 
 

તેમની યાિગીરી માટે તેમના નામ ઉપરથી વવક્રમ સાંવત શરૂ કરી. વવક્રમ સાંવતનો છેલ્લો દિવસ તે 
દિવાળી. 

 

કૃષિ અને ગોપસુંસ્કૃષિમાુંથી સાવ વીસરાઈ ગયેલા પાુંચ હજાર વિવ પ્રાચીન દિવાળીના અવસરના 
મેર-મેરાયાું 

 

પ્રચાર માધ્યમોની ભરમાર અને પવશ્ચમી સાંસ્કૃવતના આક્રમણને કારણે સાાંસ્કૃવતક પદરવતવનનો પવન 
ગામડાઓને ધમરોળવા માંડયો છે. લોકજીવન યાંત્ર ર્ગુની આંધીમાાં ઉડવા માંડર્ુાં છે. ગ્રામજીવનમાાં ઝડપથી 
બિલાવ આવવા માંડયો છે. વષો જૂની સાંસ્કૃવતમાાં શાાંવતથી જીવનારી ગ્રામ પ્રજાએ શહરેી સાંસ્કૃવત ભણી 
આંધળી િોટ મકૂવા માંડી છે. શહેરો ફાટફાટ થવા માંડયા છે. ગામડા ભાાંગવા માંડયા છે. આજે ગ્રામપ્રજાના 
પહરેવેશ, ખાનપાન અને ઘર ખોરડામાાં પદરવતવન આવ્ર્ુાં છે. પોતાને સધુરેલા ગણાવા માટે જૂના 
રીતદરવાજોને વતલાાંજલલ આપવા માંડયા છે. ગામડા કૃવષ આધાદરત હોવા છતાાં આજે ગામડાાંમાાંથી ખેતી 
કરવા લાયક જમીનો તેમજ ગાડા ગયાાં. ઉત્તમ ઓલાિનાાં ગાયો, બળિો અને અશ્વો ગયા, એની પાછળ 
પાછળ માનવીના પાંડના, પશઓુના અને ઘર ખોરડાાંના શણગારો પણ ગયા. એ બધાની સાથે ગામડાની 
કૃવષ અને ગોપપ્રધાન પ્રજા દિવાળીના અવસરે મેરાર્ુાં પ્રગટાવીને ઢોરઢાાંખરની સખુાકારી ઇચ્છતી, એ 
બધા દરવાજો પણ નામશેષ થઈ ગયા છે ત્યારે મારે વાત કરવી છે પાાંચથી સાત િાયકા પવૂેની 
કૃવષસાંસ્કૃવતના પ્રતીક સમા મેર મેરાયાાંની પ્રાચીન પરાંપરાની. 

ગામડામાાં આજે પણ હોળી પ્રગટાવે ત્યારે એ વષવમાાં પરણેલા નવિાંપતી હોળી માતાના િશવને જઈ, પાણીની 
ધારાવાડી િઈ નાલળયેર, ખજૂર અને ધાણીચણા હોમી આશીવાવિ માાંગે છે. નવા જન્મેલા િીકરા અને 
િીકરીને પગે લગાડવા લઈ જાય છે તેમજ એ વષવમાાં પરણીને સાસરે આવેલી વહુવારુ દિવાળીના દિવસે 
શેરડીના કટકાની ઉપરથી ચાર ચાર ચીરી કરી તેમાાં નાલળયેરની કાચલી મકૂી કપાવસયા અને કપડાની 
વણેલી વાટ મકૂી, તેલ પરૂી મેરાર્ુાં પ્રગટાવે છે અને િીકરીઓ સાથે હાથમાાં મેરાર્ુાં લઈ ગાતી ગાતી 
કુટુાંબીઓના ઘેર જાય છે. 

 

”કાગડી માગડી 

મેર મેરાર્ુાં 

તેલ પરુાવો.” 

 



 
 
 

કુટુાંબની સ્ત્રીઓ નવી પરણેતરના હાથમાાં બે પાાંચ રૂવપયા મકૂી આશીવાવિ આપી મેરાયામાાં તેલ પરેૂ છે. એ 
વષવમાાં જન્મેલ િીકરાની માતા પણ દિવાળીના દિવસે મેરાર્ુાં પ્રગટાવી ફલળયાના પડોશીઓને ત્યાાં જાય 
છે અને આશીવાવિ માાંગે છે અને મેરાયામાાં તેલ પરુાવે છે. કુટુાંબીઓ બાળકને આશીવાવિ સાથે પૈસા આપે 
છે. આ પરાંપરા આજે તો લગભગ નામશેષ થઈ ગઈ છે. 

 

 

 

 

 

 

ર્જુરાત અને સૌરાષ્રના સીમાડાની વચ્ચે પાઘડીપને પથરાયેલા ભાલ પાંથકના ગામડાઓમાાં આજથી 
પાાંચ છ િાયકા પવૂે દિવાળીની સાંધ્યાએ ગામના કુાંભારો ચકલાકડી વડે ચાકડાને ચક્કર ચક્કર ફેરવી તેના 
પર માટીના વપિંડ ચડાવી ‘મેરાયા’ ઉતારવા બેસતા. ગામ આખાના છોકરાઓની કુાંભારવાડે લાંગર લાગતી. 
છોકરાઓ માટીનુાં કાચુાં મેરાર્ુાં હાથમાાં લઈ, થોડીવાર હવામાાં સકુાવા િઈ કપાસના છોડની જાડી સાાંઠી 
લઈને તેના પર લગાડતા. એ મેરાયામાાં કપાવસયા પરૂતા. કપાવસયાની અંિર કપડાનો તેલવાળો કાકડો 
મકૂી, તેલ પરૂી મેરાર્ ુસળગાવતા. અંધારુ થતાાં આ પ્રગટાવેલુાં મેરાર્ુાં હાથમાાં લઈ તેના અજવાળે કુટુાંબના 



 
 
 

ઘરોમાાં તેલ પરુાવવા જતા. પછી વાડામાાં અને ઢાલળયામાાં બાાંધેલા ઘરના બળિ, વાછરડા, ગાયો, ભેંસો 
વગેરે ઢોરઢાાંખરને બતાવવા જતા. ઘરના જાનવર મેરાર્ ુસ ૂાંઘે અને પછી ડેલીની એક બાજુની િીવાલે 
ઊભુાં મકૂી િેતા. એક એક ખેડૂતના ઘરનો આ દરવાજ. એની પાછળની લોકમાન્યતા એવી છે કે એનાથી 
ઢોરમાાં રોગચાળો આવતો નથી, માલઢોર સાજા નરવાાં રહ ેછે. આ પરાંપરાનુાં પગેરુ ભાલ પાંથક વટાવીને 
સૌરાષ્રમાાં અને ઉત્તર ર્જુરાતના ખેડૂતોમાાં પણ જૂના કાળે જોવા મળતુાં. 

દિવાળીના દિવસે ગામને અને ખેડૂતોને સમદૃ્ધદ્ધ આપનાર ગાયો, બળિો અને ભેંસોનુાં િશવન કૃવષસાંસ્કૃવતમાાં 
શભુ મનાર્ુાં છે. આ દિવસોમાાં ગાયો, ભેંસો, બળિો અને વણજારાના પોદઠયાના વશિંગડાાંને તેલ લગાડવામાાં 
આવે છે. કેટલાક જાનવરોને રાંગથી રાંગવામાાં આવે છે. ગાયોને ગોંિરે ઘાસ ખવડાવવામાાં આવે છે. ઘી, 
દૂધ, િહીં એ શરીરના પોષણ અને આરોગ્જય માટે જરૂરી ચીજો છે. એ આપનાર ગાયો, ભેંસો વગેરેનો તથા 
ખેતી દ્વારા અઢળક ધાન્ય ઉપજાવનાર બળિોને આ રીતે સત્કારવાનો ભાવ આ દરવાજ પાછળ રહલેો જોઈ 
શકાય છે. એમાાં પદરવારના સભ્યો સમા પાળેલા પશઓુ પ્રત્યે પ્રેમ અને સદ્ભાવ રાખવાનુાં તથા તેમની 
રક્ષા અને સાંવધવન કરવાનુાં સચૂન સમાયેલુાં છે. 

કૃવષસાંસ્કૃવતના અલભન્ન અંગ ગણાતા જાનવરો જોડે મેરાયાાંની પરાંપરા પ્રાચીન કાળે કેવી રીતે જોડાઈ તેની 
રસપ્રિ વાત આ રીતે નોંધવામાાં આવી છે. પ્રાચીન કાળે ગોપ લોકો ઇંદ્રની પજૂા કરતા હતા અને ઘી-
દૂધમાાંથી જાતજાતના પકવાનો બનાવીને ઇંદ્રને ભોગ ધરાવી અપવણ કરતા. એકવાર ગોકુળમાાં 
ગોવાલળયાઓ આ પ્રમાણે ઇંદ્રયજ્ઞ દ્વારા ઇંદ્રિેવની પજૂા કરી રહ્યા હતા જ્યારે શ્રીકૃષ્ણએ પછૂ્ુાં: 

 

‘આજે તમે બધા કયા િેવનો ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છો ?’ 

 

ગોવાલળયાઓએ ઉત્તર આપ્યો કે, ‘આ મહોત્સવ કોઈ સામાન્ય િેવતાનો નથી. આ તો ઇંદ્રનો યજ્ઞ છે. આ 
યજ્ઞથી પ્રજા સખુી થાય છે.’ ત્યારે શ્રીકૃષ્ણએ કહ્ુાં: ‘આ ગોવધવન પવવત જ સવવ સખુો આપનારો અને આપણુાં 
દહત કરનારો છે એથી ઇન્દ્રની પજૂા કરતાાં ગોવધવનની પજૂા કરવી વધારે યોગ્જય છે.’ 

ગોવાલળયાઓ પછૂવા લાગ્જયા કે, ‘ગોવધવનની પજૂા કરવાથી આપણને કેવો લાભ મળે ?’ ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્ુાંુઃ 
‘ગોવધવન પવવત આપણી ગાયોને ઘાસ પરુૂાં પાડે છે. આપણને જરૂરી વસ્તઓુ એમાાંથી જ મળે છે. આપણે 
તળેટીમાાં ગોવધવનના આશ્રયે રહીએ છીએ માટે એની પજૂા કરવી જોઈએ.’ 

આથી ગોવાલળયાઓએ ઇંદ્રની પજૂા બાંધ કરી ગોવધવન પવવતની પજૂા શરૂ કરી. શ્રીકૃષ્ણે પોતાના આવધિૈવવક 
સ્વરૂપે ગોવધવનમાાં પ્રવેશ કયો અને વ્રજવાસીઓએ ચડાવેલા બધા પિાથોનુાં ભક્ષણ કર્ુું. આ વાત નારિે 
જઈને ઇંદ્રને કહી. આ જાણી ઇંદ્ર ખબૂ જ ક્રોવધત થયા અને પ્રલયકાળ જેવા બારે મેઘોને એક સામટા તટૂી 
પડવા આજ્ઞા કરી. 



 
 
 
 

‘ઇંદ્ર કોપ દકયો વ્રજ ઉપર 

બરસત મસુલ ધારણ.’ 

 

એ મજુબ વ્રજની ભવૂમ ઉપર બારે મેઘ ખાાંગા થયા અને સાાંબેલાધારે વરસાિ વરસાવવા માંડયો. ગોવાળો 
પોતાની ગાયો અને વાછરડા સાથે ગોવધવન પવવતની જુિી જુિી બખોલો અને ર્ફુાઓમાાં સાંતાઈ ગયા. 
વ્રજની ધરતી જળબાંબાકાર બની ગઈ. યમનુા નિીમાાં ભયાંકર પરૂ આવ્ર્ુાં. વ્રજવાસીઓ વ્યાકુળ થઈ ગયા. 
શ્રીકૃષ્ણ સૌને લઈને ગોવધવન પાસે ગયા. તેમણે હાથની ટચલી આંગળીથી ગોવાલળયાઓની સહાયથી 
ગોવધવન ઊંચકી લીધો અને તેની નીચે બધા વ્રજવાસીઓએ અને ગાયોએ આશ્રય લીધો. ઇંદ્ર વરસાિ 
વરસાવીને થાક્યો. છેવટે તેને ખબર પડી કે શ્રીકૃષ્ણ તો વત્રલોકીનાથ ભગવાન છે. બારે ય મેઘોને પાછા 
ખેંચી લઈ ઇંદ્ર ભગવાનના શરણે આવ્યા અને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માાંગી. 

વરસાિ બાંધ પડયો. આકાશમાાંથી વાિળો વેરાવા માંડયા. ધીમે ધીમે પાણી બધુાં ઉતરી ગર્ુાં. કહવેાય છે કે 
આ દિવસ આસો વિી અમાવસ્યાનો એટલે દિવાળીનો હતો. સાાંજના સઘળાં પાણી ઉતરી ગર્ુાં હોવાથી ત ે
રાવત્રએ બધા ગોપ બાળો જુિી જુિી જગ્જયાએ સાંતાયેલા ગોવાળોને શોધી કાઢવા ઉત્સકુ બન્યા. શ્રીકૃષ્ણે 
તેમને પવવત પર ઊગેલા વકૃ્ષોમાાંથી િોઢ બે હાથ લાાંબા િાંડા કાપી લાવવા કહ્ુાં, એના છેડા પર ચાર ચીરા 
પાડી તેમાાં ઘીથી પલાળેલા ચીંથરાાં અને રૂના કાકડા નાખીને સળગાવ્યા. આમ લીલા લાકડામાાંથી 
કામચલાઉ મશાલો બનાવી આ સળગતી મશાલો હાથમાાં લઈને તેના અજવાળે બધા ગોપગ્જવાલો એક 
ર્ફુામાાંથી બીજી ર્ફુામાાં ગોવાળોના કુટુાંબોને શોધતા ફરવા લાગ્જયા. િરેક જગ્જયાએ જઈને ત્યાાંના માણસોને 
પછૂતાાં કે: 

 

ગાવડી માવડી 

મેળ મેળૈયા ? 

 

અથાવત:્ તમારી ગાય માતાઓનો મેળ મળી ગયો ? પશઓુ હમેખેમ છે ને ? ખટૂતા કરતા તો નથી ને ? 

પેલા ગોવાળો અને ગોવપકાઓ બરાબર મેળ મળી ગયો છે એમ બોલી તેમની મશાલોમાાં ઘી પરૂતા. 
મશાલચીઓ ત્યાાંથી બીજી ર્ફુામાાં જતા. આમ બધે ફરી વળ્યા. સૌ ગોવાળોને આશ્વાસન મળ્ર્ુાં. 

પછી બીજે દિવસે બેસતા વષવના દિવસે સૌએ નવા અન્નમાાંથી જુિી જુિી વાનગીઓ બનાવી નવા વષવનો 
ઉત્સવ ઉજવ્યો. કહવેાય છે કે ત્યારથી આપણે ત્યાાં દિવાળીની રાત્રે નાના બાળકો ‘મેરમેરૈયા’ લઈ િરેક 



 
 
 

મહોલ્લામાાં ઘેર ઘેર ફરે છે. ‘ગાવડી માવડી મેરમેરૈયા ?’ એ વાક્યના અપભ્રાંશરૂપે ‘કાગડી માગડી મેરમેરૈયા 
?’ અથવા તો ‘કાગડી માગડી તેલ પરુાવો’ એમ બોલે છે. જૂના કાળે કાદઠયાવાડના ખેડૂતો પોતાની 
વાડીઓમાાં થતી શેરડીના સાાંઠાના ડાંડા બનાવી ઉપરથી ચાર ચીરા કરી નાલળયેરની કાચલીમાાં કપાવસયા, 
રૂ અને તેલ નાખી મેરાર્ુાં બનાવતા. બહનેો અને િીકરીઓ તેને કુટુાંબમાાં અને ગામમાાં ઘી તેલ પરુાવવા 
નીકળતી. 

ગોપ અને કૃવષ જીવનની આ પરાંપરાનો સાંબાંધ આપણા પરુાણો આમ શ્રીકૃષ્ણની સાથે સાાંકળે છે એટલે 
મેરાયાની પરાંપરા પાાંચ હજાર વષવ પરુાણી હોવાનુાં કહવેાય છે. આટલાાં વષો પવેૂ શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળ, મથરુા 
અને વ ૃાંિાવન છોડી, ગાયો, ગોપ, ગોવાળો અને ત્યાાંના લોકસમહૂ સાથે સૌરાષ્રમાાં આવ્યા. અહીં ગોપ 
સાંસ્કૃવતનો ઉિય થયો. કૃવષ અને ગોપસાંસ્કૃવતએ ર્જુરાત, સૌરાષ્ર અને કચ્છને અનેક ઉત્સવો, તહવેારો, 
પવો, મેળા, રાસ, રાસડા અને ગરબાની રૂડી ભેટ આપી. શ્રીકૃષ્ણના ધામમાાં ગયા પછી સૌરાષ્રની ધરતી 
પર આવી પરાંપરાઓ ચાલ ુરહી. કેટલીક કાળના પ્રવાહમાાં લપુ્ત થઈ ગઈ અને કેટલીક અવશેષરૂપે ટકી 
રહી છે. તેમાાં રાવત્રના ગાઢ અંધકારમાાં અજવાળાં પાથરતા મેરાયાનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

 

િીપક કનકષસિંહ 

સાંકલનકતાવ 

 

આ લેખના ર્જુરાતી ભાશાકીય સધુારો કરી આપવા બિલ હુાં મારા ભાઈ પ્રિીપ વસાંતલાલનો વનષ્ઠાપવૂવક 
આભાર વ્યતત કરુાં છાં. 

 

 


