મહા િશવરા ીનું આયાિમક મહાય
ભારત બહુિવધ સાંકૃિતક વારસો ધરાવતો અને આયામ "ધાન દે શ છે . ભારતમાં 'ટલા તહેવારોની
ઉજવણી થાય છે તેટલા તહેવારોની ભા.યે જ કોઇ દે શમાં ઉજવણી થતી હશે. "યેક તહેવાર લુ1ત થઇ ગયેલ, િવમ ૃત
થઇ ગયેલ આયાિમક રસમો અને િદ5યતાને 6ગૃત કરે છે . િશવરા ી આ તહેવારોમાંનો એક િવિશ9ટ અને મુ:ય
તહેવાર છે .
િશવરા ીનું મંગલ પવ< ભારતના લાખો મંિદરોમાં ભિ?તભાવથી મનાવાય છે . િશવના ભ?તો આ પવ< પર
ઉપવાસ, 6ગરણ, પ ૂ6 અને આરાધના કરી િશવની

ઉપાસના કરે છે . પરં ત ુ િશવની સાચી ઓળખથી ઘણા

અ6ણ છે . િશવ કોણ છે ? િશવનો રા ી સાથે શું સબંધ છે ? િશવરા ીના પવ<ન ું આયાિમક રહય શું છે ? તેન ું
સાચું મહાય 6ણીએ.
પરમામા િશવ કોણ છે .?......
પરમામા િશવ િનરાકાર અને LયોિતિબNદુ વPપ છે . સાકારમાં દશ<ન અને પ ૂ6 માટે િશવલQગની "િતમા
બનાવેલ છે . િશવ Pપમાં િબંદુ પણ ગુણોમાં િસંધ ુ છે . િશવનો અથ< થાય છે કTયાણકારી. પરમામા િશવ સવ<
માનવ આમાઓના પરમ કTયાણકારી છે . તેઓ દુઃખહતા< અને સુખકતા< છે . ભારતના ખ ૂણે ખ ૂણે િશવના મંિદરો
આવેલા છે ' પરમામા િશવના મહાન કત<5યના સ ૂચક છે . 'મ કે અમરનાથ, સોમનાથ, પાપકટે Xર, મુ?તેXર,
મહાકાલેXર, િ ભુવનેXર, ભોલાનાથ વગેરે. Zીકૃ9ણ અને મયા<દા પુPષો\મ Zી રામચં]^ના ઇ9ટદે વ પણ
પરમામા િશવ જ છે . ગોપેXર અને રામેXર 'વા િવશાળ િશવના મંિદરો આ' પણ તેના સા_ીPપે છે .
િશવને િ મ ૂિત` િશવ કહે છે . 'ની યાદગારPપે િશવલQગ ઉપર િ પુડં કરવામાં આવે છે . bહમા, િવ9ણુ અને
શંકરના રચિયતા હોવાથી િશવને િ મ ૂિત` કહે છે . આમ, િશવ અને શંકર જુદા છે . િશવ રચિયતા છે . Lયારે શંકર
તેની રચના છે . િશવને કૈ લાસ પવ<ત ઉપર યાનથ અવથામાં દે ખાડવામાં આવે છે . તે રચિયતા પરમામા
િશવનું જ યાન કરે છે . આમ, િશવ દે વોના દે વ મહાદે વ છે .
િનરાકાર પરમામા િશવ સવ< આમાઓના પરમિપતા છે . ગુPનાનક fગળીના ઇશારા સાથે કહે છે એક
ઓમકાર સતનામ, gાઇટ પણ "ગોડ ઇઝ લાઇટ' કહે છે . યહુદીઓ અને િiતીઓના ધમ< પુતકમાં પણ "િજહોવા'
પરમામા Lયોિત`િબંદુ વPપનું વણ<ન છે . મુસલમાન લોકો પણ મjા હજ કરવા 6ય યારે નમાજ પછી "સંગ-એઅવદ' નામના િનરાકાર િશવલQગ આકારના પlથરને નમન કરે છે . આમ, અmય ધમnમાં પણ Lયોિત વPપને જ
પરમામાની માmયતા મળે લ છે .
િશવનો રા ી સાથે શું સબંધ છે ?
પરમામા િશવ અજmમા છે . અથા<ત ્ તેઓ જmમ મરણના ચgથી mયારા છે . તેઓ િદ5ય અવતરણ કરે છે .
પોતે સદા િશવ એટલે કે સદા Lયોિત વPપ હોવાના લીધે અશરીરી છે . તેઓ અકતા< અને અભો?તા છે . િશવને
વયંભ ૂ કહે છે . તેઓ વયં "ગટ થાય છે . અથા<ત ્ વયં અવતરણ કરે છે . િશવ િપતા પરમધામ િનવાસી છે . સ ૂય<,
ચં] અને તારામંડળથી પણ પાર તેઓ છpા bq મહાતવમાં પરલોક bq લોકમાં િનવાસ કરે છે .
િશવરા ી એ િનરાકાર પરમામા િશવના સ ૃિ9ટ પર િદ5ય અવતરણના યાદગારનું મહાન પવ< છે . સમr
સ ૃિ9ટ પર Lયારે અsાન tધકાર 5યાપે છે , ચારે કોર ઘોર પાપાચાર, અયાચાર અને આતંકના કારણે માનવ
આમાઓ દુઃખી અને અશાંત થઇને પરમામાને પોકારે છે , હે "ભુ, આ દુઃખની દુિનયામાંથી પાર લઇ 6ઓ. યારે
ગીતામાં આપેલા વાયદા મુજબ sાન સ ૂય< પરમામા િશવ અsાનતાPપી tધકારના િવનાશ માટે િદ5ય અવતરણ કરે
છે . િવકારી, અપિવ

દુિનયાને િનિવ`કારી, પાવન િવX બનાવવા તેમજ કળીયુગ, દુઃખધામના થાને સતયુગ

સુખધામની થાપના માટે પરમામા િશવ એક સાધારણ વ ૃધ તનનો આધાર લઇ અવતિરત થાય છે . '
તન(શરીર)નું નામ "6િપતા bqા રાખે છે . bqાના સાકાર માયમથી P] sાન યsની રચના કરે છે . આમ, bqા
ભગવાન િશવનો ભા.યશાળી શરીરPપી રથ હોવાના કારણે ભગીરથ અથવા િશવના નંદી તરીકે ઓળખાય છે .
આમ, િશવ િનરાકારી છે પરં ત ુ તેમનું વાહન નંદી શરીરધારી છે .

િશવરા ી પવ<ન ું આયાિમક રહય ◌ઃ-

પરમામા િશવ િબંદુPપ છે તેની યાદગારમાં ભ?તો િશવલQગની આરાધના કરે છે . તેની ઉપર દુધ, િબલીપ
ં રિહત અને નકામા હોય છે એટલે કે બ ૂરાઇઓ કામ, gોધ,
અને ધત ૂરા અને કરણના zલ ચઢાવાય છે . ' સુગધ
લોભ, મોહ અને અહંકાર આ પાંચ િવકારો ' આપણી પાસે છે તેને િશવ પર અપ<ણ કરવાના છે . િશવરા ી પર
ભાંગ પીને નશો કરવામાં આવે

છે . વાતવમાં પરમામા િશવના સય sાનના મરણથી ખુશી અને આનંદના

નશામાં રહેવાનું છે .
િશવરા ી િનિમ\ે કરાતા ઉપવાસનું આયાિમક રહય એ છે કે પરમામા 'ઓ ઉપર વાસ કરે છે . અથા<ત ્
પરમધામમાં રહે છે યાં મન-બુિધને િથર કરી તેમને યાદ કરવા અને bqચય<~ત સાચો ઉપવાસ છે . bqચય<ના
પાલનથી મનુ9યામાને પરમામાનું સાંિનય "ા1ત થાય છે .
ભ?તો આ િદવસે થ ૂળ 6ગરણ કરે છે . વાતવમાં અsાન િનં]ામાંથી આમાને 6ગૃત કરી પરમામાને
યાદ કરીએ એ જ સાચું 6ગરણ છે . મા

એક રા ીના 6ગરણથી કોઇ જ અિવનાશી "ાિ1ત થતી નથી. વત<માન

કળીયુગમાં મહાિશવરા ીનો સમય પસાર થઇ રો છે આ સમય દરયાન આમાને િદ5ય sાન ારા 6ગૃત કરવી તે
જ સાચા અથ<માં 6ગરણ છે . આ આયાિમક 6ગરણથી જ મુિ?ત-^વનમુિ?તની "ાિ1ત થાય છે .
ં ી જોડાણનું ગુ1ત રહય ◌ઃિશવાલય સંબધ
◌ઃ
(૧
૧) સફેદ નંદીઃીઃ- સફેદ વધારી "6િપતા bqા કે 'ના તનમાં િશવનું અવતરણ થાય છે . તેન ું તે "િતક છે .
(૨
૨) કાચબો ◌ઃ◌ઃ- ચારે તરફ ભટકતી થ ૂળ ઇિm]યોને કાચબાની માફક સમેટીને એક િચ\ે પરમામા સાથે તાદામયનું તે
"િતક છે .
(૩
૩) જળાધારીઃજળાધારીઃ- બુિમાં િશવ ારા અપાયેલ ઇXરીય sાન સદા રહે અને તે ારા િશવની િનરં તર યાદ રહે તેન ું તે
"િતક છે .
(૪
૪) િ પડં ૂ ઃઃ- પરમામા િ કાળદશ અને િ મ ૂિત` દે વતાઓના રચિયતા છે . તેની યાદગાર છે .
(૫
૫) ધત ૂરાના લ ◌ઃ◌ઃ- મનુ9યોમાં રહેલા િવકારો, બ ૂરી આદતો, પિતતપણું આિદ સવ<ને પરમામા પિતત પાવનના
નાતે વીકારી લઇ કોડીમાંથી હીરાત ૂTય બનાવે છે . તેની યાદગાર છે .
(૬
૬) િલંગ કાળા રં ગનું ◌ઃ◌ઃ- મનુ9યોના િવકારોPપી ઝેરને સમાવી લે છે તે દશા<વે છે . તેના "િતરોધ Pપે જ દૂ ધ ચડાવાય
છે .
(૭
૭) ગણપિતની મ ૂિત`ઃ- Zીમત પર ચાલી િવપિરત વાતો પેટમાં સમાવી બારીકાઇથી િનરી_ણ કરી ખોટી વાતોને
થાને સય બાબતોને જ ધારણ કરી િવનોનો નાશ કરી િવન નાશક બનવાનું સ ૂચન છે .
(૮
૮) હનુમાનની મ ૂિત` ◌ઃ◌ઃ- bqચય< પાલન, ઇિm]યો પર ^ત મેળવી મહાવીર બની ઉપરામ અવથા પામવા સ ૂચવે છે .
(૯
૯) િબલીપ ઃઃ-

ણ અથવા પાંચ પાનોવાળા િબલીપ

સ ૂચવે છે કે મન, બુિ, સંકાર

ણેય તેમજ પાંચેય કમિm]યો

પરમામા િશવને સમપ<ણ કરવાની જPર છે .
(૧૦
૧૦)
૧૦) ઉપવાસઃઉપવાસઃ- ઉપવાસ નહQ પણ ઉપર વાસ અથા<ત ઉપર રહેવાવાળા પરમામા સાથે બુિથી સમીપ વાસ કરવાનું
"િતક છે .
(૧૧
૧૧)
૧૧) 6ગરણઃ6ગરણઃ- 6ગરણ સ ૂચવે છે સદા 6ગૃત રહી િવકારોPપી રા_સ ઉપર િવજય મેળવી િવકમા<^ત બનો. એક
િદવસ િશવરાિ

અને બાકીના િદવસ િવષરાિ

એ યો.ય નથી.

bqાકુમારીઝ સંથા પરમામા િશવના અવતરણની િશવજયંિત મનાવી રુ છે યારે આવો આપણે સૌ
િશવના િદ5ય કત<5યને સમ^ િવકારોના બંધનમાંથી મુકત બની પિતત પાવન િશવ પરમામાની િશ_ાને
^વનમાં ધારણ કરીએ અને સાચી િશવરાિ

મનાવી વયંન ું ભાિવ ઉજવળ બનાવીએ.
- ઓમ શાંિત
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