
નવરાત્રિ 

 

આમ તો ભારતભરમાાં ભભન્નભભન્ન સમદુાયના લોકો હળીમળીને રહતેા હોવાથી વર્ષભર તહવેારો ઉજવાતા 
રહ ેછે, પરાંત ુદીવમાાં તહવેારોની જે મજા અને લોકોનો તહવેારો પ્રતત જે ઉત્સાહ જોવા મળે છે એ અનેરો 
છે. દીવમાાં આમ તો ઘણાાં બધા તહવેારો ઉજવાય છે - દદવાળી, નવરાતિ, જન્માષ્ટમી, હોળી વગેરે. તેમાાં 
પણ નવરાતિ એટલે નાના મોટા સૌનો માનીતો તહવેાર. નવ-નવ દદવસ સધુી માતાજીની આરાધના સાથે 
યૌવન દહલોળે ચડેલ જોવા મળે છે. 

નવરાતિના નવ દદવસ સધુી લોકો માતાજીની મતૂતિ બેસાડીને કે માતાજીના નામનો ગરબો, જેમાાં નવ દદવસ 
સધુી અખાંડ દીવો બળતો રહ ેછે, તેનુાં ઘરમાાં સ્ થાપન કરીને શ્રધ્ધાથી પજૂા અને ઉપવાસ કરે છે. શેરી, 
ગલીઓમાાં અને મહોલ્લામાાં જયાાં જોઈએ ત્યાાં - મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાષ મા..... પાંખીડા ત ુાં ઊડી જાજે 
પાવાગઢ રે..... મારી મહાકાળીને જઈને કહજેે ગરબે રમે રે..... જેવા ભક્તતરસમાાં ડૂબેલા પ્રાભચન તથા 
અવાષચીન ગરબા સાાંભળવા મળે છે. 

શરદઋતમુાાં આસો સદુ એકમથી દશમ સધુી આવતો નવરાતિ મહોત્સવ આજે તો ભારતભરમાાં પ્રચભલત 
છે. તવદેશોમાાં પણ જયાાં જયાાં ભારતીયો જઈને વસ્યા છે, ત્યાાં ત્યાાં પણ ઉમાંગ અને ઉત્સાહથી આ ઉત્સવ 
મનાવે છે. નવદદવસના પવષનો પ્રત્યેક દદવસ ‘નોરતા’ના નામે પ્રચભલત છે. નવરાતિના નવ દદવસ કોરી 
માટીના કાણાવાળા રાંગબેરાંગી ઘડામાાં ઘીનો અખાંડ દીવો અને રાિે માની આરતી સાથે રાંગબેરાંગી 
નરનારીઓ ગરબો ઘમૂે છે. ‘ગરબો’ શબ્દનુાં મળૂ ગભષ છે. માટી અને ઘડો સર્જનનાાં પ્રતીકો છે. 

 

દીવ વાાંઝા દરજી સમાજ યકેુ તરફથી યોજાયેલ તવજયાદશમી તનતમત્તે ગરબા અને દાાંદડયારાસનો ઉત્સવ. છબી સૌજન્ય સન્ની નરેન્ર. 

 

 



 

દીવ વાાંઝા દરજી સમાજ યકેુ તરફથી યોજાયેલ તવજયાદશમી તનતમત્તે ગરબા અને દાાંદડયારાસનો ઉત્સવ. આ તસવીરમાાં આરતી થતી જોવામાાં 
આવે છે. છબી સૌજન્ય સન્ની નરેન્ર. 

 

આદ્યશક્તત નવદુગાષનાાં નવ સ્વરૂપ અને નવ નામ છે. માકંડ પરુાણમાાં એવી કથા છે કે સ્વગષલોક અને 
પથૃ્વી પર હાહાકાર મચાવનાર મદહર્ાસરુ નામના રાક્ષસનો પરાશક્તત નવદુગાષએ નવ દદવસ સધુી યદુ્ધ 
કરી સાંહાર કયો. આ યદુ્ધમાાં નવદુગાષની ઉગ્રતા વધતી જ ગઈ અને એની સાથે સાથે તેમનાાં રુર રૂપો પણ 
બદલાતાાં ગયાાં. એમનાાં નવ સ્વરૂપો ચાંડા, ચાંડવતી, ચાંડરૂપા, ચાંડનાતયકા, રુરચાંડા, ચાંડોગ્રા, પ્રચાંડા, અતતચાંડા, 
અને ઉગ્રચાંડાના નામે પ્રચભલત છે. તેમનાાં નવ નામ પણ દુગાષ, નીલદુગાષ, રુરદુગાષ, વનદુગાષ, અક્નનદુગાષ, 
દરપરુીદુગાષ, જયદુગાષ, જલદુગાષ અને તવન્દયવાસી દુગાષ તરીકે જાણીતાાં છે. એવુાં કહવેાય છે કે બ્રહ્મા, તવષ્ણ,ુ 

મહશે એ િણેય દેવોએ યોગબળથી મહાતેજ પ્રગટાવયુાં જેની તીવ્ર જયોતતમાાંથી નવદુગાષ પ્રગટ થયાાં. એ 
તિદેવે પોતાનાાં ખાસ શસ્ત્રોની મહાન શક્તત નવ દુગાષને આપી. તવષ્ણનુા ચક્ર, તશવજીના તિશળૂ, કુબેરની 
ગદા, તવશ્વકમાષના ફરસ,ુ વાયનુાાં સયૂષબાણ, વરુણના શાંખ, અને સાગરે આપેલ મોતીમાળાને ધારણ કરી 
તસિંહના વાહન પર આરૂઢ થઈ જગદાંબાએ નવ દદવસ સધુી મદહર્ાસરુ સાથે યદુ્ધ કરી તેને હણી, િણેય 
લોકને ભય મતુત કયાં. અંતે દૈવી શક્તતનો તવજય થયો. આપણે પણ આસરુી શક્તતની નાગચડૂમાાંથી મતુત 
થવા નવેનવ દદવસ અખાંડ દીપ પ્રગટાવી માજગદાંબાની પજૂા કરી તેની પાસેથી શક્તતનુાં વરદાન માગીએ, 

સાત્તત્ત્વક વતૃત્તના તવજય માટે શક્તતની ઉપાસના જરૂરી છે. 

અનાદદ કાળથી સત-્અસત ્ વચ્ચે સાંઘર્ષ ખેલાતો આવયો છે. આસરુીવતૃત્તએ દૈવી વતૃત્ત ઉપર તવજય 
મેળવવાના પ્રયત્નો વારાંવાર કયાષ છે. આ સાંઘર્ષમાાં સાત્તત્ત્વક વતૃત્તના તવજય માટે શક્તતની ઉપાસના કરવાનુાં 
જરૂરી બન્યુાં છે. વેદોમાાં પણ શક્તતની ઉપાસનાનુાં મહત્ત્વ બતાવયુાં છે. પાાંડવોને શક્તતની ઉપાસનાનુાં મહત્ત્વ 
સમજાવતાાં મહતર્િ વયાસે કહ્ુાં હત ુાં, “જો તમારે ધમષના મલૂ્યો ટકાવવાાં હોય તો શક્તતની ઉપાસના કરવી 



પડશે.” અરુ્ ષનને પણ દદવય શસ્ત્ર મેળવવા માટે સ્વગષમાાં જવાનુાં સચૂન તેમણે જ કયું હત ુાં. નવરાતિના 
દદવસો દરમ્યાન ગરબા કે રાસ રૂપે આપણે માની આસપાસ ઘમૂીએ છીએ. આપણી ભક્તત અને ભાવનાનુાં 
કેન્ર ‘શક્તત’ હોય છે. માટીના ઘડામાાં કાણાાં કરી એ ઘડામાાં દીવા મકૂી એની ઉપાસના કરવામાાં આવ ેછે. 
એમાાંથી પ્રગટતુાં તેજ આપણાાં આંગણાને તેમજ અંતરને અજવાળે છે. અતનષ્ટ તત્ત્વો સામે દદવય રટણની 
પે્રરણા એજ આપણી પ્રાથષના બની જાય છે. દૈવી શક્તતના આસરુી શક્તત પરના તવજયને આપણે ગરબારૂપે 
વધાવી લીધો છે. આમ અનેક મહાત્માઓએ આ દદવસે તવજય મેળવયો અને દશમી તવજયાદશમી બની 
ગઈ. આ દદવસે દુષ્ટતાના પ્રતીક જેવા રાવણના પતૂળાને ઠેર ઠેર બાળવામાાં આવે છે જે અસત્ય સામે 
સત્યનો તવજય દશાષવે છે. 

 

 

ગરબો. છબી સૌજન્ય દીયા દીપક. 

 



દુગાષપજૂા એ નવરાતિની સાથે બાંગાળમાાં અતવનાભાવે સાંકળાયેલ છે. માિ બાંગાળમાાં રહતેા બાંગાળીઓ જ 
નદહ, પરાંત ુભારતમાાં કોઈ પણ સ્થળે રહતેા બાંગાળીઓ આ ઉત્સવ ખબૂ જ ધામધમૂથી ઉજવે છે. ગજુરાતમાાં 
નવરાતિ દરમ્યાન શક્તતપજૂાની સાથે સાથે ગરબા, ગરબી, રાસ વગેરે કાયષક્રમો થાય છે. હવે તો ભારતનાાં 
અન્ય રાજયોમાાં પણ આ ઉત્સવ ફેલાવા માાંડયો છે. 

દુગાષની શક્તતશાળી અને સુાંદર છબી આપણી આંખ સામે આવે છે. એનુાં વાહન તસિંહ છે. એના દશ હાથમાાં 
દશ યદુ્ધનાાં દશ શસ્રો છે. એમનુાં તિશળૂ પાડાની એક તરફ ઘસૂાડેલુાં હોય છે. એ પાડાના શરીરમાાંથી 
અતનષ્ટના પ્રતીક જેવો મદહર્ાસરુ પ્રગટે છે, જેને માિ ઈષ્ટ તત્ત્વ કે દૈવી શક્તત જ હણી શકે. દેવીના માથા 
ઉપર તશવની નાની આકૃતત હોય છે, જે દેવીના પતત અને ઈષ્ટતત્ત્વના પ્રાણરૂપ છે. આ દેવીની સાથે સાથ ે
એમનાાં ચાર સાંતાનો પણ બતાવયાાં હોય છે. તવદ્યાદેવી સરસ્વતી, સમદૃ્ધદ્ધની દેવી લક્ષ્મી, સફળતાના સ્વામી 
ગણેશ અને પતવિતા તથા યદુ્ધના દેવ કાતતિકેય એમનાાં ચાર સાંતાનો છે. ગણપતત તવસર્જનની જેમ 
દુગાષમાતાનુાં પણ દશમીને દદવસે ધામધમૂથી તવસર્જન થાય છે. ગજુરાતમાાં નવરાતિના નામે ઓળખાતો 
આ તહવેાર બાંગાળમાાં દુગાષપજૂા કહવેાય છે. આ તતતથએ દુગાષમાતા ઉપરાાંત અનેક શરૂ અને વીર 
માનવીઓએ, તવજય મેળવેલો હોવાથી કે તવજયપ્રાપ્ત કરવાનુાં મહુતૂષ તે દદવસે કરેલુાં હોવાથી 
‘તવજયાદશમી’ એ અત્યાંત સયુોનય નામ છે. શ્રી રામચાંરજીએ રાવણ પર તવજય મેળવવા આ દદવસે પ્રસ્થાન 
કરેલુાં. દશમી દશહરા નામે ઓળખાઈ. પાાંડવોએ શમીવકૃ્ષ પર સાંતાડેલા તેમનાાં હતથયારો આ દદવસે સજીને 
કૌરવો પર તવજય મેળવયો. છિપતત તશવાજી મહારાજે ઔરાંગઝેબને પરાજજત કરવા આ જ દદવસે પ્રસ્થાન 
કયુ.ં તેને િાદહમામ ્પોકારાવી દહિંદુધમષની રક્ષા કરી. આમ અનેક કથાઓ સાંકળાયેલી છે. નવરાતિને અંતે 
આવતી તવજયાદશમીને દદવસે દુગાષમાતા - જગદાંબાએ મદહર્ાસરુ ઉપર તવજય મેળવયો એટલે એ 
તવજયાદશમી કહવેાઈ. 

શમીપજૂન પાછળ પણ એક કથા છે. તવશ્વજજત યજ્ઞ કરી સવષસ્વનુાં દાન કરી ચકેૂલ રઘરુાજા પાસે જયારે  
વરતન્ત ુતશષ્ય કૌત્સ પોતાના ગરુુને દભક્ષણા આપવા માટે ૧૪ કરોડ સવુણષમરુાઓ પ્રાપ્ત કરવા આવયો, 
ત્યારે તે સમયે તેમની પાસે કશુાં નહત ુાં. છતાાં પણ દાન ધમષભાવવાળા રઘરુાજાએ ધનપ્રાત્તપ્ત માટેના પ્રયાસ  
માટે થોડો સમય માાંગતાાં કૌત્સને િણ દદવસ માટે રોકાઈ જવાની તવનાંતી કરી. દાનાથે ધનપ્રાત્તપ્ત માટે 
ઈન્ર પર ચડાઈ કરીને રઘરુાજાએ ધન મેળવવાની જે પેરવી કરી તેનો ઈન્રને ખ્યાલ આવયો અને પોતાના 
ભાંડારી કુબેર પાસે રાજાનો ખજાનો ભરાવી દીધો. આમાાંથી ચૌદ-કોદટ સવુણષમરુા કૌત્સ ગરુુદભક્ષણા આપવા 
માટે લઈ ગયો. બાકીના ધનનો ગામ બહાર આવેલા શમીવકૃ્ષ નીચે ઢગલો કરાવી તે ધન પ્રજાજનો પાસે 
લ ૂાંટાવયુાં. તે દશેરાનો દદવસ હતો. તેથી આજે પણ લોકો દશેરાને દદવસે શમીપજૂન કરી તેનાાં પાાંદડાાંન ે
સોનુાં ગણીને લ ૂાંટે છે અને બીજાને આપે પણ છે. 

યોગાનયુોગ આ જ રામના રાજયભભરે્કનો દદવસ અને તેજ દદવસે એમનુાં વનપ્રસ્થાન પણ થયુાં. ત્યારબાદ 
સીતાજીને છોડાવયાાં તે પણ આ જ દદવસે. આપણી દશ ઈન્દ્ન્રયો રાવણમાાં તવકૃત સ્વરૂપે હતી. તેથી રાવણનો 
સાંહાર કરી તથા ઈન્દ્ન્રયો પર તવજય મેળવીને તેઓ મયાષદા પરુુર્ોત્તમ કહવેાયા. 



નવરાતિ વખતે ઠેરઠેર રામલીલા થાય છે, ને દશમે દદવસે રાવણનુાં પતૂળાં બાળવામાાં આવે છે. દદલ્હી અને 
વારાણસી પાસે ગાંગાની પેલે પાર આવેલા રામનગરમાાં ભજવાતી રામલીલા ખરેખર અદ્ભુત હોય છે. દુષ્ટ 
વયક્તતના પ્રતીકરૂપે રાવણનુાં પતૂળાં બાળવામાાં આવે છે. આમ તો માણસમાિમાાં રામ અને રાવણ વસે 
છે. તેઓ ક્યારેક સાંઘર્ષનો માગષ અપનાવે છે. કોઈનામાાં રામ વધારે તો રાવણ ઓછો તો કોઈનામાાં રાવણ 
વધારે ને રામ ઓછા. 

તવજયાદશમીએ થતા શભુ પ્રસ્થાન અંગે શાસ્ત્રોમાાં પણ કેટલાાંક વણષનો છે. શભુ કાયોની શરૂઆત માટે 
ઉત્તમ મનાતા આ દદવસે પાછલા પહોરે શમીપજૂન કરવુાં. જયની ઇચ્છાવાળાઓએ ગામનો સીમાડો આ 
દદવસે ઓળાંગવો. રાજાઓએ મોટી સાંખ્યામાાં હાથી ઘોડા શણગારીને રાજદરબારમાાંથી ઠાઠમાઠથી સવારી 
કાઢીને શમીપજૂન કરવા જવુાં. ત્યાાં શમીના મળૂની તથા દદતપાલોની હૃદયપવૂષક પજૂા કરવી. સયૂષવાંશી 

રાજા રામચાંરનુાં ધ્યાન ધરવુાં, પ્રજાજનો તેમ જ ઉમરાવોને બભક્ષશ આપી તેમને પ્રસન્ન કરવા. તવદ્યાથીઓએ 
પણ તવદ્યાની આરાધના કરતાાં કરતાાં દદવસો પસાર કરવા. આળસ અને અજ્ઞાન ત્યજીને કલમની પજૂા 
કરવી. આ રીતે સાચી આરાધના થાય. આપણે પણ અજ્ઞાન અને આળસને બાળી નવા જીવનની શરૂઆત 
કરીએ. શ્રી રામે તો રાવણ સાથે યદુ્ધ કયુ ંહત ુાં પણ આપણે તવદ્યાથીઓએ તો પોતાની અંદર વસતા રાવણ 
સામે યદુ્ધ કરવાનુાં છે. આ થાય તો જ સાચી તવજયાદશમી મનાવાઈ કહવેાય. 

દશેરા એટલે ભક્તત અને શતતીનો પતવિ દદવસ. મક્કમ સાંકલ્પ સાથે રણે ચડવાનો દદવસ એટલે જ 
દશેરા. શૌયષ, વીરતા અને પરાક્રમના તિવેણી સાંગમ જેવા આ દશેરાને આપણે ખભૂ જ માણીએ. 

આયોના આગમન પવૂે ભારતમાાં વસતા રાતવડોમાાં માતપૃ્રધાન સાંસ્કૃતત હતી, જેમાાં સ્ત્રીને અનન્ય મહત્ત્વનુાં 
સ્થાન હત ુાં. નવરાતિનો ઉત્સવ આપણને માની અનન્ય શક્તતની યાદ અપાવે છે. ‘મધ’ુ અને ‘કૈડભ’ જેવા 
રાક્ષસોને તવષ્ણએુ મહાકાળીની સહાયથી હણ્યા. બધા દેવોને સ્વગષની બહાર કાઢી મકૂનાર મદહર્ાસરુ જેવા 
માયાવી રાક્ષસને માતા મહાલક્ષ્મીએ એકલા હાથે હણ્યા. તેમજ “શુાંભ” અને “તનશુાંભ” જેવા ગતવિષ્ઠ 
રાક્ષસોનો ઉચ્છેદ મહાસરસ્વતીએ કયો. સર્જન, રક્ષણ અને તવનાશનાાં િણેય કાયો શક્તત એકલી જ કરી 
શકે. તેથી જ બ્રહ્મા, તવષ્ણ ુઅને મહશેથી શક્તતનુાં સ્વરૂપ પર છે. 

 

દીપક કનકત્ર િંહ 

સાંકલનકતાષ 

 

આ લેખના ગજુરાતી સધુારા બદલ હુાં શ્રીમાન પ્રદીપ વસાંતલાલનો ખબૂ ખબૂ આભારી છાં. 

આ લેખમાાં દશાષવેલ તસવીરો પરૂી પાડવા બદલ હુાં ભાઈ સન્ની નરેન્ર અને દીયા દીપકનો પણ ખબૂ 
આભારી છાં. 


