
 �દવાળ�ની હક�કત પ�ક 

 �દવાળ�ને "�કાશનો તહ�વાર" તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે અને તે એક �હ��ુ ર� છે � ભારતમા,ં દ��ણ 
 એિશયામા ંઅને સમ� �હ��ુ ડાય�પોરામા ં�યાપકપણે ઉજવવામા ંઆવ ેછે. 

 '�દવાળ�' શ�દ સ�ં�ૃતમાથંી આ�યો છે અને તેનો અથ� થાય છે "�કાશની પ�ં�ત." ઉ�સવોમા ંલાઇટ, 
 મીણબ�ીઓ, ફટાકડા અને �દયા (માટ�ના દ�વા) નો સમાવશે થાય છે � અિન�ટ પર સારાની �ત, આ�યા��મક 
 �ધકાર પર �ત�રક �કાશ અને અ�ાનતા પર �ાન�ુ ં�તીક છે. �દવાળ� એ િ�યજનો સાથ ેભેગા થવાનો, 
 �વનની ઉજવણી કરવાનો અન ે�વનમા ંયો�ય િનણ�યો લેવાનો સમય છે. 

 �દવાળ� �ાર� છે?  ઘણી �હ��ુ ર�ઓની �મ, �દવાળ�ને ચ�ં  ક�લે�ડર સાથ ેસમ�વિયત કરવામા ંઆવ ેછે તેથી 
 વા�તિવક તાર�ખ દર વષ� બદલાય છે. 

 �દવાળ� સામા�ય ર�તે ઓ�ટોબર અન ેનવ�ેબર વ�ચે આવ ેછે. 

 �દવાળ� કોણ ઉજવે છે?  �દવાળ� �હ��ુઓ, �નો, શીખો, બૌ�ો  અને ભારતીય વારસો અન ે�બન-ભારતીય 
 વારસાના લોકો �ારા ઉજવવામા ંઆવ ેછે. દર�ક ધમ�ની પોતાની ઐિતહાિસક દંતકથાઓ અને ઉજવણીની 
 ઘટનાઓ હોવા છતા,ં ર� �ધકાર પર �કાશ, અ�ાનતા પર �ાન અને અિન�ટ પર સારાની સમાન 
 �તીકા�મક �ત�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે. 

 �દવાળ� �ા ંઉજવવામા ંઆવે છે? 

 ઉજવણી ઘર�, મ�ંદરો (�થાિનક મ�ંદરો), સા�દુાિયક ક���ો અને અ�ય મેળાવડા �થળોએ થઈ શક� છે. સમ� 
 િવ�મા ંલોકો �ારા �દવાળ�ની ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે. 

 �દવાળ� શા માટ� ઉજવવામા ંઆવે છે? 

 ઘણા �હ��ુઓ �દવાળ�ને 14 વષ�ના વનવાસ પછ� અયો�યાના રાજ�ુમાર રામ, તેમની પ�ની સીતા અને ભાઈ 
 લ�મણના પરત આવવાની ઉજવણીના �દવસ તર�ક� ઓળખે છે. રાજ�ુમાર રામને ભગવાન િવ��નુો અવતાર 
 અને ધમ� અથવા સદાચાર�ુ ં�તૂ� �વ�પ માનવામા ંઆવ ેછે; અને સીતા લ�મીનો અવતાર છે, � સપંિ� અને 
 સ��ૃ�ની દ�વી છે. અયો�યાના રહ�વાસીઓ તેમના હકના રા�ના પાછા ફરવાથી �શુ હતા અને તેમના 
 સ�માનમા ંદ�વા �ગટા�યા હતા. આમ, આ�ુ ંશહ�ર રોશનીઓની હારમાળા ��ુ ંલાગ�ુ ંહ� ુ.ં 

 ભગવાન �ૃ�ણએ રા�સ રા� નરકા�રુને હરા�યો તે �દવસે અ�ય �હ��ુઓ �દવાળ�ની ઉજવણી કર� છે. ભારતના 
 ક�ટલાક �દ�શો માટ�, �દવાળ� �હ��ુ નવા વષ� સાથ ેએક�ુપ છે. 

 �યારથી, લોકો �દવાળ� પર દ�વા �ગટાવ ેછે એ યાદ રાખવા માટ� ક� �ધકાર પર �કાશનો િવજય થાય છે, 
 �ાનનો અ�ાન પર િવજય થાય છે અન ેખરાબ પર સારાની �ત થાય છે. 

 �દવાળ� ક�વી ર�તે ઉજવવામા ંઆવ ેછે? �દવાળ� એ ભારત અને સમ� િવ�મા ંસૌથી વ� ુઉજવાતા �હ��ુ 
 તહ�વારોમાનંો એક છે. �દવાળ�ની ઉજવણી સાથ ેસકંળાયેલા ધાિમ�ક િવિધઓ અને �રવાજો ભારતની �ાદ�િશક 
 પરંપરાઓ અને તે િવ�તારોમા ંલોકિ�ય સા�ં�ૃિતક �રવાજોના આધાર� બદલાય છે. જો ક�, મોટાભાગના પ�રવારો 



 તેમના ઘરોમા ંદ�વો અથવા મીણબ�ીઓ �ગટાવ ેછે અને મીઠાઈઓ અને �વા�દ�ટ ખોરાકનો આનદં લઈને આ 
 ખાસ ર�ની ઉજવણી કર� છે. સામા�ય ર�તે, �દવાળ� પાચં �દવસ �ધુી ઉજવવામા ંઆવ ેછે �મા ંદર�ક �દવસ�ુ ં
 િવશષે મહ�વ હોય છે. 

 �દવસ 1  : ધનતેરસ આ �દવસે, ઘણા લોકો તેમની ��ૂ દ�વી લ�મીન ે સમિપ�ત કર� છે. લોકો ઘર સાફ કરશ,ે 
 રંગોળ�ઓ અથવા કોલમ (�લો, પાવડર, ચોખા અથવા ર�તીથી �લોર પર બનાવલેી રંગીન પેટન�), ખર�દ� પર 
 જશ,ે અને મીઠ� અને �વા�દ�ટ ભારતીય વાનગીઓ બનાવશ.ે 

 �દવસ 2:  નાની �દવાળ�, કાલીચૌદસ આ �દવસને નાની �દવાળ�  તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે અને લોકો તેમના 
 ઘરોને રંગોળ�થી શણગાર� છે, અન ેમાટ�ના દ�વા �દિશ�ત કરવામા ંઆવ ેછે. 

 �દવસ 3  : �દવાળ� લોકો નવા કપડા ંપહ�ર� છે, દ�વી લ�મી  અને ભગવાન ગણેશની ��ૂ (��ૂ સેવા) કરવા માટ� 
 મ�ંદરની �લુાકાત લે છે, ઘરની આસપાસ દ�વાઓ �ગટાવ ેછે, બધી લાઇ�સ ચા� ુરાખે છે, �વા�દ�ટ ખોરાક 
 અને મીઠાઈઓ ખાય છે અને ફટાકડાનો આનદં માણે છે. �ુ�ંુબ અને િમ�ો સાથ ેઉજવણી. 

 �દવસ 4  : અ��ુટ, પડવો, ગોવધ�ન ��ૂ ઘણા �દ�શો માટ�  આ નવા વષ�નો પહ�લો �દવસ છે અને લોકો ભેટો અને 
 �ભુે�છાઓની આપલે કર�ને ઉજવણી કર� છે. ઘણા લોકો તેમની પાસે � છે તે બધા માટ� આભાર� બનવા અને 
 અ�ય લોકો સાથ ેશરે કરવા માટ� સમય લેશ.ે 

 �દવસ 5  : ભાઈ �ુજ, ભાઈ ભીજ આ �દવસ ભાઈ-બહ�નના બધંનોને  માન આપવા માટ� ભાઈ-બહ�નના �દવસ 
 તર�ક� સમિપ�ત છે. આ �દવસે બધા ભાઈ-બહ�નો માટ� ભેગા થ�ુ ંસામા�ય છે. ભાઈઓ તેમની બહ�નોની �લુાકાત 
 લેશ ેઅને સાથ ેમળ�ને સરસ ભોજનનો આનદં માણશ.ે 

 �દવાળ�ની ઉ�પિ� 

 �દવાળ� એ િવ�ની સૌથી �ૂની ધાિમ�ક ર�ઓમાનંી એક છે. તે સમ� ભારતમા ંઅને બાક�ના દ��ણ એિશયા, 
 �નુાઇટ�ડ �ટ��સ અને સમ� િવ�મા ં�હ��ુઓ, શીખો, બૌ�ો અને �નો �ારા દર વષ� ઉજવવામા ંઆવ ેછે. 

 �દવાળ�ની ઉજવણી પાચં �દવસ �ધુી ચાલે છે અને �યાર� �દવાળ�ની ઉ�પિ� િવશ ેઘણી વાતા�ઓ છે, �યાર� 
 મોટાભાગના લોકો સહમત થશ ેક� �દવાળ�ની સામા�ય થીમ એ છે ક� અિન�ટ પર સારાનો િવજય, અ�ાન પર 
 �ાન અને આ�યા��મક �ધકાર પર �કાશ. 

 સ��ૃ�ને આમ�ંણ આપ�ુ ંઅને સેવામા ં�ય�ત રહ��ુ ં

 મોટાભાગના �હ��ુઓ અમે�રકામા ંવસતં સફાઈની �મ તેમના ઘરો અને આસપાસની �ડ� સફાઈ સાથ ે
 તહ�વારની શ�આત કર� છે. ઘરો અને શરે�ઓ રંગબેરંગી રોશની, રંગોળ� કલા અને અ�ય તહ�વારોની સ�વટથી 
 ઝળહળ� ઉઠશ.ે એ�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે ક� �વ�છતા દ�વી લ�મીની હાજર�ને આમ�ંણ આપે છે, � સ��ૃ� અને 
 સપંિ�ની દ�વી છે. 

 �દવાળ� એ દાન (સખાવતી દાન) અન ેસેવા (િનઃ�વાથ� સેવા) માટ�નો સમય પણ છે, �થી દ�વી લ�મીના 
 આશીવા�દ વહ�ચી શકાય. �દવાળ�ની ઉજવણીના સામા�ય કાય�મા ં��ૂયાઓને ભોજન આપ�ુ,ં સખાવતી 
 સ�ંથાઓને પૈસા આપવા, યો�ય હ��ઓુ માટ� સમય અને સામ�ી�ુ ંદાન કર�ુ ંઅને અ�યના �ુઃખને �ૂર કરવાના 
 માગ� શોધવાનો સમાવશે થાય છે. 



 તહ�વાર એ િમ�ો અને પ�રવારજનો માટ� ભેગા થવા, ભોજન વહ�ચવા અને િવશષે ધાિમ�ક િવિધઓમા ંભાગ 
 લેવાનો સમય પણ છે. લોકો વારંવાર શા�ો�ત કથાઓ�ુ ંપઠન કર� છે અને તેમના અથ� અને તેઓ � ��ૂયો 
 �ારા �વવા માગેં છે તેના પર �ચ�તન કર� છે. ઘણા લોકો �દવાળ� પર નવા �યવસાિયક વષ�ની શ�આત કરશ ે
 અને આગામી વષ� સ��ૃ� માટ� દ�વીને િવશષે �ાથ�ના કરશ.ે 

 �ાદ�િશક ઉજવણીઓ 

 ભારત એ િવિવધ સા�ં�ૃિતક ર�ત-�રવાજો અને પરંપરાઓ ધરાવતો વિૈવ�યસભર દ�શ છે તેથી �દવાળ�ની 
 ઉજવણી રા�ય-થી-રા�ય અને �દ�શ-�ાતં-�ાતંમા ંથાય છે. ઉજવણીના ખોરાક તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે અને 
 �થાિનક પરંપરાઓ અને ઉપલ�ધ ઘટકોના આધાર� બદલાય છે. ભારતના �ુદા �ુદા ભાગોમા ં�ાદ�િશક 
 ભાષાઓમા ંગીતો ગાવામા ંઆવ ેછે અને �ાથ�ના કરવામા ંઆવ ેછે. ઘણા લોકો માટ�, �દવાળ� નવા વષ�ની 
 શ�આત પણ કર� છે. 

 �દવાળ�નો એક સામા�ય દોરો ભગવાન િવ�� ુઅને દ�વી લ�મીના અવતારો�ુ ંસ�માન છે. ઉ�ર ભારતમા,ં 
 પરંપરાગત ર�તે રાજ�ુમાર રામના અયો�યા પરત ફરવાની કથા ઉજવવામા ંઆવ ેછે, �યાર�, ભગવાન �ૃ�ણની 
 વાતા� ભારતના સમ� દ��ણ રા�યોમા ંઉજવણી પર ���ુવ ધરાવ ેછે. પિ�મ ભારતમા,ં આ તહ�વાર બી� એક 
 વાતા�ને �ચ��ત કર� છે �મા ંભગવાન િવ��એુ રા�સ રા� બ�લને પાછલા િવ�મા ંદ�શિનકાલ કય� હતો. 

 The Legends 

 The Return of the Exiled Prince 

 �દવાળ�ની સૌથી લોકિ�ય વાતા�ઓમાનંી એક �હ��ુ મહાકા�ય રામાયણ છે. રામાયણ �ળૂ�પે સ�ં�ૃતમા ંરચા�ુ ં
 હ� ુ,ં પરં� ુભારતની ઘણી �ાદ�િશક ભાષાઓમા ંતેની સ�કડો વાતો છે. તે કંબો�ડયા, મલેિશયા, ઈ�ડોનેિશયા અને 
 થાઈલે�ડ �વા દ�શોમા ંપણ સમ� દ��ણ�વૂ� એિશયામા ં�બૂ જ લોકિ�ય છે. ઘણી વાર �દવાળ� દરિમયાન, 
 સ�દુાયો સગંીત, ��ૃય અને નાટક �ારા વાતા�ના �નુ: કહ�વા�ુ ં�દશ�ન કરશ.ે 

 હ�રો વષ� પહ�લા અયો�યા રા�યમા ં(ભારતના ઉ�ર ભાગમા ં��થત) રાજ�ુમાર રામ નામનો એક દયા� અને 
 ન� રાજ�ુમાર હતો. રાજ�ુમાર રામને ઘણા લોકો �ારા આદર અને સ�માન આપવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ,ં અને તે 
 ધમ��ુ ં�તૂ� �વ�પ માનવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ.ં રાજ�ુમાર રામને ભગવાન િવ��નુો અવતાર માનવામા ંઆવ ેછે. 

 રાજ�ુમાર રામ, સૌથી મોટા ��ુ તર�ક�, રા� બનવાના હતા, પરં� ુતેની �ુ�ટ અને ઈષા�� સાવક� માતાએ તેને 
 14 વષ� માટ� વનવાસમા ંજગંલમા ંભગાડ� દ�ધો �થી તેનો પોતાનો ��ુ રા� બની શક�. રાજ�ુમાર રામ તેમની 
 પ�ની, રાજ�ુમાર� સીતા, �મન ેદ�વી લ�મીનો અવતાર અને �ુદરતનો �તૂ� �વ�પ માનવામા ંઆવ ેછે, અને 
 તેમના વફાદાર નાના ભાઈ લ�મણ તેમની સાથ ેએકલા ગયા ન હતા. 

 એક �દવસ લકંાના રા� રાવણ નામના શ��તશાળ� રા�એ રાજ�ુમાર� સીતાને જોઈ અને તરત જ તેના �ેમમા ં
 પડ� ગયો. રા� રાવણે રાજ�ુમાર રામ અને રાજ�ુમાર લ�મણને િવચ�લત કરવાની યોજના ઘડ� �થી તે 
 રાજ�ુમાર� સીતા�ુ ંઅપહરણ કર� શક� અને તેને પોતાની પ�ની બનાવી શક�. �યાર� રાજ�ુમાર� સીતા �મુ થઈ 
 ગઈ, �યાર� રાજ�ુમાર રામ રા� રાવણની શોધમા ંગયા અને મહાન યો�ા હ�મુાનની મદદ માગંી � તેને 
 શોધવામા ંમદદ કરવા સમંત થયા. રાજ�ુમાર� સીતાને પરત મેળવવા માટ� રાજ�ુમાર રામ, રાજ�ુમાર લ�મણ 
 અને હ�મુાનને શ��તશાળ� રા� રાવણ સામે લડ�ુ ંપડ�ુ.ં ભીષણ ��ુ પછ�, તેઓ બધા બચી ગયા અને ફર�થી 
 ભેગા થયા. તેમના 14 વષ�નો વનવાસ �રૂો કયા� પછ�, રાજ�ુમાર રામ, રાજ�ુમાર� સીતા અને રાજ�ુમાર 



 લ�મણ, અયો�યા પરત ફયા�, �યા ંલોકોએ તેમને પાછા આવકારવા અને રાજ�ુમાર રામના �યાયી અને દયા� 
 શાસનની શ�આત કરવા માટ� સમ� રા�યમા ંઆનદં કય� અને દ�વા �ગટા�યા. 

 આ�ુ ંશહ�ર રોશનીઓની પ�ં�ત ��ુ ંદ�ખા� ુ ંહ� ુ ંઅને આ જ કારણ છે ક� �દવાળ�ને "�કાશનો તહ�વાર" તર�ક� 
 ઓળખવામા ંઆવ ેછે અને તે અિન�ટ પર સારાની �તની ઉજવણી છે. આ થીમ સામા�ય ર�તે �દવાળ�ની 
 ઉજવણી સાથ ેસકંળાયેલી છે. 

 રાજ�ુમાર અને રા�સ 

 �દવાળ�ની ઉ�પિ� િવશ ેસામા�ય ર�તે સાભંળેલી બી� વાતા� પણ ભગવાન �ૃ�ણ નામના ભગવાન િવ��નુા 
 અ�ય અવતારની આસપાસ ક����ત છે. ભગવાન �ૃ�ણના બાળપણ િવશનેી ઘણી વાતા�ઓ ભગવદ �રુાણ 
 નામના પિવ� �થંમા ંજોવા મળે છે, અને �વન િવશનેા તેમના પાઠ મહાભારત અને ભગવદ ગીતા (બીજો 
 પિવ� �થં � મહાભારતનો એક ભાગ છે) નામના મહાકા�યમા ંજોવા મળે છે. �ળૂ �થંોની રચના સ�ં�ૃતમા ં
 કરવામા ંઆવી હતી, પરં� ુભારતની ઘણી �ાદ�િશક ભાષાઓમા ંફર�થી લખવામા ંઆવ ેછે. તેઓ સગંીત, ��ૃય 
 અને નાટકો �ારા પણ �નુઃ�દિશ�ત થાય છે, ખાસ કર�ને �દવાળ� દરિમયાન. ઘણા વષ� પહ�લા, �િૂમદ�વી, �ને 
 ��ૃવી માતા તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે, તેમને રાજ�ુમાર નરકા�રુ નામનો ��ુ હતો � �બૂ જ 
 સરળતાથી �ભાિવત થઈ ગયો હતો. 

 જો ક� તે દ�વી આ�માનો ��ુ હતો, તેણે શ��ત અને લોભની �ુ�ટ લાલચ આપી, અને તેના િવચારો અને કાય�મા ં
 �ુ�ટ બની ગયો. નરકા�રુ તેના રા�યના તમામ લોકો માટ� ભયાનક હતો અને તેણે તેની આસપાસની દર�ક 
 વ��નુો િવનાશ કય� હતો. તેણે પડોશી રા�યો પર કબજો કરવા�ુ ંશ� ક�ુ� અને �ૂંક સમયમા ંજ �વગ�લોક 
 નામના �ુદંર રા�ય પર તેની નજર ગોઠવી. નરકા�રુને અણનમ લા��ુ ંઅને તેણે �વગ�લોકના રા�યની તમામ 
 �ુદંર �વુતીઓ�ુ ંઅપહરણ કરવા�ુ ંન�� ક�ુ�. �વગ�લોકના રહ�વાસીઓ �બૂ જ નારાજ થયા અને ભગવાન 
 �ૃ�ણને નરકા�રુના આતકંથી બચાવવા માટ� આહવાન ક�ુ�. ભગવાન �ૃ�ણ સાભંળતાની સાથ ેજ આ�યા અને 
 ભયકંર ��ુમા ંનરકા�રુને હરાવી અને �ુ�ટ રા�સને અ�યને �કુસાન પહ�ચાડતા અટકા�યા. આ સઘંષ�ના 
 પ�રણામે, ભગવાન �ૃ�ણ �વગ�લોકના લોકો માટ� શાિંત અને સ��ૃ� પાછા લા�યા. આ વાતા�મા,ં આપણે �ધકાર 
 પર �કાશ અને અિન�ટ પર સારા�ુ ંમહ�વ પણ જોઈએ છ�એ. 

 વધારા�ુ ંધાિમ�ક મહ�વ 

 �હ��ુઓ માટ� �બૂ જ મહ�વ ધરાવ ેછે, �યાર� સમ� �નુાઇટ�ડ �ટ��સ અને સમ� િવ�મા ંશીખ, બૌ� અને �નો 
 �ારા પણ �દવાળ�ની ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે. 

 શીખો �દવાળ�ને છ�ા ��ુુ, હરગો�બ�દ, �ઓ તેમના આ�યા��મક નેતાઓમાનંા એક હતા, �ઘુલ સ�ાટ જહાગંીર 
 �ારા ક�દમાથંી ��ુત થયાની ઉજવણી તર�ક� ઓળખે છે. તેમના સ�માનમા,ં તેમના પાછા ફરવા�ુ ં�વાગત 
 કરતા, �વુણ� મ�ંદર �ધુી આખા માગ� દ�વા �ગટાવવામા ંઆ�યા હતા. 

 �નો માટ�, �દવાળ� એ �દવસ છે � ભગવાન મહાવીર, �ન તીથ�કરો (�ન ધમ�ના મહાન િશ�કો) ના છે�લા, 
 મો� અથવા �ાન/િનવા�ણ �ા�ત કર� છે. 

 �યાર� બૌ�ો, ખાસ કર�ને નવા બૌ�ો, �દવાળ�ને અશોક િવજયાદશમી તર�ક� ઉજવ ેછે, � �દવસે મહાન સ�ાટ 
 અશોક� બૌ� ધમ�ને તેમના િવ�ાસ તર�ક� �વીકાય� હતો. 


