િપ ૃઓને યાદ કરવાના અને તપણના દવસો એટલે ાપ
ભાદરવા મહનાના ૃ ણપના પંદર દવસો િપ ૃતપણના દવસો
કહ"વાય છે . આ પંદર દવસો દરિમયાન લોકો પોતાના િપ ૃઓને યાદ કર&ને
તેમની ( ૃ)*ુિતિથએ ા કર" છે . આ ર&તે િપ ૃઓ-ુ ં ઋણ ા /ારા
0 ૂકવવામાં આવે છે . િપ ૃપ ા માટ" િનિ2ત કરવામાં આવેલ પંદર
િતિથઓનો સ( ૂહ છે . વષ દરિમયાન કોઈપણ માસ ક" િતિથએ િપ ૃઓનો
5વગવાસ થયેલો હોય તો ભાદરવા વદ પની તે િતિથએ તેમ-ુ ં ા
મનાવવામાં આવે છે . ાથી િપ ૃઓને 7 8જ:લ આપવામાં આવે છે તેને
ા કહ"વામાં આવે છે . ભાદરવા મહનામાં િપ ૃઓ-ુ ં ા કરવાથી તેઓ
વષભર ;સ< રહ" છે .
િપ ૃપમાં ા તો (ુ=ય િતિથઓ-ુ ં જ હોય છે પરં  ુ તપણ તો
દરરોજ કરવામાં આવે છે . દ" વતાઓ અને ઋિષઓને અ>ય આ?યા પછ&
િપ ૃઓને જળનો અ>ય આપી તેમને  ૃ?ત કરવામાં આવે છે . આમ તો દર" ક
માસની અમાસ એ િપ ૃઓની AુBયિતિથ છે . પરં  ુ ભાદરવાની અમાસ એ
િપ ૃઓ માટ" પરમ ફળદાયી છે . એજ ર&તે િપ ૃપની નોમ એ માતાના ા
માટ" AુBયદાયી કહ"વાય છે . િપ ૃ ા માટ" ગયાતીથ સૌથી પિવE મનાય છે .
Fયાર" મા ૃ ા માટ" િસAુર વGુ ઉIમ મના*ુ ં છે . આ AુBય ેEમાં મા ૃ
ા કરવાથી AુE પોતાની માતાના ઋણમાંથી સદાય (ુJત થઈ Kય
છે .;ાચીન કાળથી જ મ-ુ યોમાં ા માટ" M ૂબજ ા રહ"લ છે .7 OુPQવી
લોકો ા કર" છે તેઓ તો યથા િનયમ અને િવિધસર તપણ કરતા રહ" છે .
મોટા ભાગના લોકો માE ર&િતરવાજને Sયાનમાં રાખીને ફJત ઔપચારક
ર&તે તે િવિધ A ૂર& કરતા હોય છે .ખર" ખરતો શાWોJત િવિધથી ાA ૂવક કર" X ું
ા જ કYયાણકાર& સા:બત થાય છે . માનવીએ સંજોગોને Sયાનમાં રાખીને
ં
વષમાં એકવાર ભાદરવા મહનામાં ા કરZુ ં જોઈએ. ( ૃત A ૂવજોનો સંબધ
િવશેષ ર&તે આપણી સાથે જોડાયેલ હોય છે . આથી જ શાWોમાં િપ ૃપમાં

ા કરવા-ુ ં િવશેષ મહ)વ બતાવવામાં આવેલ છે .
આદ)યAુરાણમાં લખેલ છે ક" માણસો \ુOુP વશ િપ ૃલોક અને A ૂવજોને
ન માનીને ા કરતો નથી તે સતત \ુઃખી રહ" છે . Fયાર" કોઈ એકા^:ચI
થઈને ા કર" છે તે બધા પાપોથી (ુJત થઈને યોગીઓના પદને ;ા?ત કર"
છે . આ જગતમાં ા કરવાવાળા માટ" ાથી અ_ય કોઈ ે ઠ કામ નથી. આ
હકકતની Aુa ટ મહbષ cુમ_ ુ /ારા કરવામા આવેલ છે .
ાા ્ પરતર ના_યેયકર (ુાતમા ત5મા ્ સવ ;ય)નેન
ા ુયા ્ િવચણઃ
અથા ્ આ જગતમાં ાથી વGુ કોઈ કYયાણકાર& ઉપાય નથી. આમ
OુPશાળ& મ-ુ યે ;ય)નA ૂવક ા કરZુ ં જોઈએ. ાકમથી સં ુ ટ થઈને
િપ ૃઓ તેમના સંતાનોને આ*ુ,સંતિત, ધન, િવfા,5વગ, મો, cુખ વગેર"
;દાન કર" છે . ાની ઈgછા કરવાથી માનવ િનરોગી, 5વ5થ, :ચરા*ુ, યોhય
સંતિતવાળા, ધનોપાiક બને છે . તેઓને પરલોકમાં સંતોષ મળે છે . આ
ઉપરાંત લjમીની વGુ ;ાk?ત થાય છે . અિE સંહતામાં કlું છે ક" -િપ ૃકાયn
;સJતા યે યે યાo_ત પરમગિતમઃ અથા ્ 7 AુE, ભાઈ,પૌE, દોહE વગેર"
િપ ૃકાયમાં સંલhન રહ" છે તેઓ િનિ2તpુપે પરમ ગિતને ;ા?ત થાય છે .
qrAુરાણમાં ;િતપદાથી લઈને અમાવા5યા cુધી ા કરવાના sુદા
sુદા પલ બતાવેલ છે . આ ઉપરાંત qrAુરાણમાં એવો ઉYલેખ જોવા મળે છે
ક" sુદા sુદા નEોમાં ા કરવાથી િવિવધ ;કાર" ફળો મળતા હોય છે .
ભિવ ય Aુરાણમાં બાર ;કારના ાનો ઉYલેખ કરવામા આવેલો છે .
ં , દx િવક
િન)ય,નૈિમિIક,કાuય,Z ૃP,સિપvડન(,્ પાવણ, ગોa ટ, wુચય, કમાડગ
તેમજ Aુ ટયથ ;કારના ા બતાવેલ છે . િનયિમત ર&તે કરવામાં આવતા
ાને િન)ય ા, એકોદ ટ -;c ૂિત ાને નૈિમિIક ા ,5વા:ભલિષત કાય
િસ કરવામાં આવતા ાને કાuય ા કહ"વામાં આવે છે . Z ૃPકાળ ા 7
AુE જ_મ તેમજ િવવાહ વગેર" સમયે થાય છે . અમાવા5યા અથવા A ૂવકાળમાં

7 ા કરવામાં આવે છે તેને પાવણ ા કહ"વાય છે . 7 ામાં ;ેતિપvડ-ુ ં
િપ ૃિપvડોમાં સંિમલન કરવામાં આવે તે સિપvડન ા કહ"વાય છે . ગોશાળામાં
7 ા થાય છે તે ગોa ઠ ા કહ"વાય છે અને wુPના િનિમI 7 ામાં
qાrણોને ભોજન કરાવવામાં આવે છે તેને wુyુાયથ ા કહ" છે .
ગભાધાનમાં િસમ_તોનયનમાં 7 ા થાય છે તે કમડvગ ા કહ"વાય છે .
સ?તuયાદ િતિથઓમાં િવિશ ટ હિવ ય /ારા 7ા થાય છે તે દx િવક ા
છે .
તીથાટનના ઉદ" zયથી 7 ા થાય તે યાEાથ કહ"વાય છે . આp્ િyથક
અને શાર&રક ઉ<િત માટ" થતા ાને Aુ યથ ા કહ"વામાં આવે છે .
7માનવી ાA ૂવક ા કર" છે તે {ાર" ય \ુઃખી થતો નથી. ધમશાWોમાં
જણા|યા અ-ુસાર િપ ૃઓને િપvડદાન કરનાર }હૃ 5થ દ&ઘા*,ુ AુE - પૌEાદ,
યશ, 5વગ,બળ, લjમી, cુખ - સ( ૃP વગેર" મેળવે છે . તે િપ ૃઓની ૃપાથી
cુખ - સૌભાhય તો મેળવે જ છે સાથેસાથે મો ;ાk?તનો પણ હકદાર બને
છે . ાના દવસે તપણ કરવા-ુ ં એટલે ક" િપ ૃઓને  ૃ?ત કરવાના છે .
આપણા A ૂવજોએ ધમ અને સં5ૃિતને ટકાવી રાખવા સતત ;ય)નો કયા હતા.
આથી આપણે પણ એZુ ં Qવન Qવીએ 7થી A ૂવજોની આબpૃ અને ;િત ઠા
વધે. િપ ૃઓને યાદ કર&ને તેમના Qવનના સારા ;સંગોમાંથી ;ેરણા
મેળવવી જોઈએ. ા િનિમIે આપણે આપણા Qવન-ુ ં આ)મપર&ણ કરZુ ં
જોઈએ. ા એક ર&તે જોઈએ તો આપણી પરં પરાને યાદ કર&ને તેને આગળ
વધારવાની બાબત છે . A ૂવજો શર&રથી હયાત નથી પણ તેમનાં કમ અને
િવચારોએ 7મને :ચરં Qવ બના|યા છે તે સૌને યાદ કર&ને ધ_ય થવા-ુ ં છે .
આપણા પર દ" વો અને ઋિષઓ-ુ ં ઋણ છે . તે ઋણને \ૂર કરવા માટ"
સૌએ પોતા-ુ ં Qવન ે ઠ બનાવZુ ં જોઈએ. દ" વ-ુ ં સતત Sયાન, A ૂજન અને
5મરણ કરનારો તેમના ઋણમાંથી (ુJત થઈ શક" છે . દ" વ 7વા }ુણો સતત
િવકસાવીએ તે બાબત આપણને ઋણમાંથી (ુJત કર" છે . હKરો વષ પછ& પણ

ં ુ કારણ આપણા ઋિષ ભારતીય સં5ૃિતનો ડંકો િવમાં વાગી રો છે તેનy
(ુિનઓ છે . તેમણે સં5ૃિત અને ઉIમ િવચારોને ટકાવવા અને તેનો ફ"લાવો
કરવા M ૂબ જ ;ય)નો કયા હતા. આજની પેઢ&એ પણ તે માટ" ;ય)નો કરવા
જોઈએ. 7 િપ ૃઓએ આપણા cુખ માટ" 7 )યાગ કયા હતા તે  ૂલી જવાને
બદલે યાદ કરતા રહ&એ તો આપણે ૃતાતા બતાવી કહ"વાય. િપ ૃઓએ
સતત આપણા પર ઉપકાર કયા તેમને  ૃk?ત થાય તે માટ" બધંyુ કર&

ટZુ ં

જોઈએ. જો િપતાની કોઈ ઈgછા અG ૂર& રહ& ગઈ હોય તો તેને A ૂર& કરવી એ
AુEની ફરજ બને છે . 7 સંતાનો પોતાનાં િપતા અને A ૂવજોના િવચારોને
તેમજ Sયેયને આગળ વધાર" છે તે તેને માટ" સા0ુ ં તપણ બની રહ" છે .
આજના જમાનામાં 7 ર&તે પિ2મી સં5ૃિત ભારતીય સમાજ પર હાવી
થઈ રહ& છે તેને લીધે આપણે ( ૂળ પરં પરાઓથી \ૂર થતા જઈએ છ&એ. ઘણા
લોકો ાની મzકર& કરતા હોય છે . આ ;કારના લોકો ભારતના લોકોના
Qવનનો મમ સમQ શ{ા નથી. તેઓ એZુ ં કહ" છે ક" ( ૃ)*ુ પામેલ િપ ૃઓને
ક" વી ર&તે  ૃ?ત કર& શકાય ? તેવા લોકોને જવાબ છે ક" જો ભારતમાં બેસીને
ઈ_ટરનેટના માSયમથી અમેરકામાં વેબ ક" મેરા પર તમે ભારતના હાલચાલ
જોઈ શકતા હો તો ભાવના અને ાથી કહ"લા શદો અને કર" લ તપણ ક" મ ન
પહોચી શક" ? ાનો િવષય હોય તેને Aુરાવાની કોઈ જpૃર હોતી નથી, િમEો
!

