નવરાિ શ ત ઉપાસના
નવરાિું માહાય હરો વષથી ચાુ ં આવે છે . કહ#વાય છે ક# $ીરામે રાવણ સામે ુ&
કરતાં પહ#લાં શ તની આરાધના કર) હતી અને આ+ુર) શ ત સામે િવજય મેળ.યો હતો. નવ
/દવસ પછ) િવજયાદસમી આવે છે . િવજયાદસમી એ આ+ુર) શ ત સામે દ2 વી શ તના િવજયના
3તીક 4ૃપ પવ છે . નવરાિ એક ર)તે દ2 વી 6 ૂજનુ ં મહવ દશાવે છે . નવ /દવસ +ુધી આપણે
માતા8ું 6 ૂજન - પાઠ વગેર# કર)એ છ)એ. ;ત અને ઉપવાસ કર)ને માતા8ની ભ ત કર)એ
છ)એ. માતા8ની આ ર)તે સતત નવ /દવસ આરાધના કરવાથી 8વનમાં શ તનો સંચાર
અવ=ય થાય છે .
નવરાિની > હરો વષથી મહ?ા બતાવવામાં આવી રહ) છે તેની પાછળ એક પૌરાBણક કથા
જોડાયેલી છે . મ/હષા+ુર નામનો એક રાDસ સૌને રં ડ) રEો હતો. તેણે પોતાના સામFયના જોર#
બધા જ દ# વો તેમજ મુGયોને હ#રાન કર) દ)ધા હતા. દ2 વી િવચારોની શ ત ઢ)લી પડ) ગઈ હતી.
આવી Jથિતમાં ભયભીત બની ગયેલા દ# વો KLા, િવGMુ અને મહ#શની પાસે ગયા. Nયાર# દ# વોએ
મ/હષા+ુરના ાસ Oગે ણ દ# વતાઓને વાત કર) તો તેઓ ખળભળ) ઊઠયા. આ દ# વતાઓ
મ/હષા+ુર પર કોપાયમાન થયા. તેમના 6ુSય3કોપમાંથી એક દ2 વી શ ત િનમાણ થઈ. સૌ
દ# વતાઓેએ તે /દ.ય શ તને વધાવી લીધી. તે શ તએ નવ /દવસનાં ુ& પછ) તે રાDસ
મ/હષા+ુરને હણી નાTયો હતો. આ ર)તે આ+ુર) U ૃિ?ઓને ડામીને દ2 વી શ તનો મ/હમા
3Jથાિપત કરવામાં આ.યો. યાર બાદ દ# વો િનભય બની ગયા હતા.
વતમાન સમયમાં /દવસેને /દવસે આ+ુર) શ તનો વVુ જયજયકાર થઈ રEો છે યાર# દ2 વી
શ તનો મ/હમા વધારવા માટ# Xુગાદ#વીની આરાધનાની જ4ૃર છે . કહ#વાય છે ક# શ ત વગરની
ભ ત નકામી છે . આજના સમયમાં િવચાર ગમે તેટલો સારો હોય પણ તમાર) પાસે શ ત ન હોય
તો તે િવચારને કોઈ JવીકારY ું નથી. આજના ુગમાં સંગઠનશ ત જ Z ૂબ મહવની બની ગયેલ
છે . સમાજમાં Nયાર# Jવાથ, વેરઝેર, ઈGયા, ભાવના\ ૂ]યતા અમાપ દ# ખાઈ રહ) હોય યાર#
માતા8 પાસે જઈને તે પ/રJથિતમાંથી બહાર નીકળવા માટ# આશીવાદ મેળવવા રEા.આપણા
શા^ોમાં શ તની ઉપાસનાને Z ૂબ જ મહવ આપવામાં આવે_ ું છે . શ ત ન હોય તો શે`ો
પાપડ પણ ભાગી શકાય નહa. રામાયણ અને મહાભારતમાં રામ, લbમણ, હુમાન8, cૃGણ,
ભીમ, અdુન,
 કણ, eોણ >વા બળશાળ) .ય તઓનો મ/હમા જોવા મળે છે . >નામાં શ ત સામFય હોય તેને Xુિનયા 8તતા કોઈ રોક) શક# નહa. મહાભારતનાં ુ&માં કૌરવો સામે 8ત

મેળવવા અdુને
 ભગવાન શંકર પાસેથી /દ.ય શ^ો - અ^ો મેળવવા પડયાં હતાં. આ> સમાજ
િવરોધી અને દ# શ િવરોધી તાકાતો Nયાર# માfું gચક) રહ) હોય યાર# િનબળ થઈને બેસી રહ#વાને
બદલે આળસ ખંખેર) 6ુનઃ શ તની ઉપાસના કરવી આવ=યક છે . આપણા દર# ક દ# વી - દ# વતાઓ
પાસે શ^ો ધારણ કરવામાં આવેલ છે . આ બાબત જ દશાવે છે ક# શ ત અને શ^ો વગર
દ# વતાઓ પણ અV ૂરાં છે યાર# પામર માનવીુ ં તો ગdુ ં જ \ુ ં હોય !
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