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Janmashtami Essay in Gujarati

જ�મા�ટમી િનબધં �જુરાતી

ભગવાન િવ��નુા અવતાર એવા ભગવાન �ી�ૃ�ણના ં જ�મ�દવસન ેજ�મા�ટમીના ંતહ�વારના ં�પમાં

ઉજવાય છે. �ાવણ વદ આઠમની િતિથ જ�મા�ટમી  િનિમ�,ે ભારતભરમા ં�બૂ જ ઉ�સાહથી ઉજવાતો

તહ�વાર છે. આ તહ�વારન ે�ૃ�ણ જ�મો�સવ તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે.
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જ�મા�ટમી �હ��ુઓનો વાિષ�ક તહ�વારના �પમા ંઉજવાય છે. આ તહ�વાર ર�ાબધંનથી આઠમા �દવસે આવે

છે. આ �દવસ ેલોકો ઘરમા ંઅન ેમ�ંદરોમા ંભ�ય ઉજવણી કર� છે. લોકો ઘરમા ંપણ �ી�ૃ�ણના ગો�ુ�ળ�ું

સ�વ ેછે અન ેઆખો �દવસ ઉપવાસ કર� છે અન ે�ુદ� – �ુદ� વાનગીઓનો ભોગ ક� 56 ભોગ લગાવ ેછે.

ભગવાન �ી �ૃ�ણ�ુ ંરા�ય એવી �ારકા નગર� અન ેએમ�ુ ંજ�મ�થળ એવી મ�રુાનગર�મા ંઆ તહ�વારની

ભ�ય ઉજવણી થાય છે. લોકો �ૃ�ણભ��તમા ં�બૂી �ય છે.
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આપણે �ણીએ જ છ�એ ક� જ�મા�ટમીની રા� ે12 વા�ય ે�ી�ૃ�ણનો જ�મ થયો હતો. મ�ંદરોમા ંઅન ેઘરોમાં

પણ લોકો જ�મા�ટમીન ે�દવસ ેરા� ે�ી�ૃ�ણનો અ�ભષકે, �જૂન અન ેઆરતી કર�ન ેઉજવણી કર� છે. આજનાં

�દવસ ેમ�ંદરો અન ેહવલેીઓમા ંભ�તોની ભીડ ઉમટ� છે પોતાના ં�હાલા બાલગોપાલન ે�હ�ડોળામા ં�લાવવા

માટ�. �ાવણ મ�હનામા ં�ી �ૃ�ણ ભગવાનના ં�હ�ડોળાના ંદશ�ન કરવા મળે એ પણ એક �હાવો છે.
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આ �દવસ ેશહ�રના ર�તાઓ પર મટક�ફોડ �િતયો�ગતા પણ રાખવામા ંઆવ ે છે. ક�ટલાકં લોકો આ

�િતયો�ગતા જ�મા�ટમીના ંબી� �દવસ ેએટલ ેક� છડ� નોમના ં�દવસ ેરાખ ેછે. મટક�ફોડ કાય��મ �ુબંઈમાં

�બૂ ધામ�મૂથી ઉજવાય છે. ખાસ કર�ન ે�ુબંઈના ંદાદર અન ેિવરાર િવ�તારમા.ં

આખો �દવસ “ગોિવ�દા આલા ર� આલા  જરા મટક� સભંાળ ��જબાલા” ગીત �ુ�ં છે. ભાર� સ�ંયામા ંલોકો આ

મટક�ફોડનો આનદં ઉઠાવ ેછે. મટક� ફોડ �િતયો�ગતા માટ� ઈનામો પણ રાખવામા ંઆવ ેછે. �ાર�ક તો �બૂ

�ચી મટક� બાધંી હોય તો ઈનામ પણ મો�ંુ જ હોય છે. �ાર�ક સતંાન�ા��ત માટ� ક� �ાર�ક સતંાન�ા��તની

�શુીમા ંમટક� ફોડ કરાવવામા ંઆવ ેછે. મા�યતા અ�સુાર �ટ�લી માટલીની �ુકડ�ન ેિતજોર�મા ંરાખવી

�કુનવતંી માનવામા ંઆવ ેછે.
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�ી�ૃ�ણ માતા દ�વક� અન ેવ�દુ�વના ંઆઠમા ��ુ છે. �નો જ�મ મ�રુામા ંરા� ે12 વા�ય ેકારા�હૃમા ંથયો

હતો. ભિવ�યવાણી અ�સુાર �ી �ૃ�ણ એમના મામા કંસનો કાળ બનવાના હતા અન ેતમેનો વધ કરવાના

હતા. આથી �ૃ�ણન ેકંસ માર� નાખવાનો હતો એ ડરથી એમના િપતા વ�દુ�વ �ી�ૃ�ણન ેય�નુા નદ� પાર

કર�ન ેએમના ંપરમ સખા બાબા નદંરાય અન ેતમેની પ�ની યશોદા  પાસ ે�કૂ� આ�યા હતા.

જ�મથી જ સઘંષ� કરતા �ી �ૃ�ણ ભગવાનના ં��ૃ� ુસાથ ેપણ એક કથા જોડાયલેી છે. એક વાર �ુવા�સા ઋિષ

તમેની �ા�રકા નગર�મા ંમહ�માન બનીન ેઆ�યા હતા. આ સમય ેમહારાણી ઋકમણીએ એમને માટ� ખીર

બનાવી હતી. �યાર� ઋિષ ખીર ખાવા આ�યા �યાર� દ�વી ઋકમણી �યા ંહાજર નહોતા. આથી ભગવાન �ૃ�ણ

પોત ેજ એમન ેખીર આપ ેછે, પરં� ુઆ ખીર ગરમ હતી એની ��નુ ે�ણ �હોતી. આથી જ ખીર ખાતાનંી

સાથ ેજ �ુવા�સા ઋિષ ��ુસ ેથઈ ગયા.

pdffile.co.in
�ી �ૃ�ણ પ�ર��થતી પામી જઈન ેઝડપથી દોડ�ન ેઆ�ુ ંતપ�ેુ ંખીર પોતાના ંજ શર�ર પર ર�ડ� દ� છે. આથી

�ુવા�સા ઋિષનો �ોધ શાતં થઈ �ય છે. �ુવા�સા ઋિષ �ી �ૃ�ણન ેઆિશવા�દ આપ ેછે ક� આખા શર�ર� �યા ં�યાં

ખીર લાગી છે ત ેતમામ ભાગો વ� �વા બની જશ.ે �ી �ૃ�ણએ જો�ુ ંતો પગના ંત�ળયા િસવાયના ંતમામ

�ગો પર ખીર લાગેલી હતી. આ જોઈન ેઅચરજ પામલેા ��નુ ે�ુવા�સા ઋિષએ એમના ં��ૃ��ુ ુ ંરહ�ય
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જણાવતા ક�ુ ંહ� ુ ંક� આ આખી ઘટના િવધી �ારા �વૂ� આયો�જત હતી. તમે�ુ ં��ૃ� ુત�ળયામા ંતીર

વાગવાથી થશ.ે

આપણે સૌ �ણીએ છ�એ તમે �ી �ૃ�ણ�ુ ં��ૃ� ુઆવી જ ર�ત ેથાય છે, ભાલકાતીથ� નામના ં�થળે. શા�ોમાં

જણા�યા અ�સુાર �ી �ૃ�ણન ેમારનાર જરા નામનો િશકાર� એ બી�ુ ંકોઈ નહ� પણ સત�ગુમા ંભગવાન �ી

રામના ંહાથ ે��ૃ� ુપામલે વાનરરાજ વાલી હતો. � પોતાના ં��ૃ�નુો બદલો લવેા જ��યો હતો.

�ી �ૃ�ણ ભગવાનની ��ૂ કરતી વખતે નીચનેી બાબતો �યાનમા ંલવેાથી
ભગવાન �સ� થાય છે:-

● નાનપણથી જ �ી �ૃ�ણન ેમોરપ�છ ��ય ેઅપાર લગાવ હતો. આથી જ મોરપ�છ ભગવાન �ૃ�ણનો

� ૃગંાર છે. જોક� ભગવાન �ૃ�ણન ેમોરપ�છ �બૂ જ િ�ય છે. એટલા માટ� જ�મા�ટમીના �દવસે તેમને

મોરપ�છ જ�ર અપ�ણ કર�ુ ંજોઈએ.
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● વાસંળ� પણ �ી �ૃ�ણની િ�ય છે. વાસંળ� િવના �ી �ૃ�ણ અ�રૂા છે. જ�મા�ટમીના �દવસે ભગવાનને

વાસંળ� ��ૂના સમય ેઅિપ�ત કરો.

● -જ�મા�ટમીના �દવસ ેઘરમા ંગાય અથવા વાછરડાની નાની �િૂત� લાવી બાલગોપાલ સાથ ે�કૂવી.

ગાય �ી �ૃ�ણની �હાલી છે. શખંમા ં�ૂધ લઈન ેભગવાન �ૃ�ણન ેઅ�ભષકે કરો. સાથ ેજ ��ૂ કરતી

વખત ેપા�ર�તના �લ ચઢાવવા.

● આ �દવસ ેભગવાન �ી �ૃ�ણન ે56 ભોગ પકવાન ચઢાવવાની પરંપરા છે. 56 ભોગથી ભગવાન

�સ� થઈ �ય છે અન ેભ�તની મનોકામના �રૂ� કર� છે.
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● છ�પન ભોગમા ંભગવાનન ેિ�ય તમામ વાનગીઓ પીરસવામા ંઆવ ેછે. �યા ં�ધુી ક� ઘણા ંભ�તો તો

લોટમાથંી વાસંળ�, ચોટલો, સોગઠાબા�, સકકરપારા, વલેણ, થાળ� અન ેઆવી અનકે વ��ઓુ

બનાવી એન ેઘીમા ંતળે છે. �યારબાદ �સાદ�પે થાળ�મા ંધરાવ ેછે. બાલગોપાલન ેધરાવાતી

વાનગીઓ મોટા ભાગે મીઠ� હોય છે.
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શા�ો અ�સુાર જ�મા�ટમીના �દવસે નીચ ે�જુબના ંકાય� વ��ત રાખવા:-

�લુસીના પાન ન તોડવા:

જ�મા�ટમીના �દવસ ે�લૂથી પણ �લુસીના પાન ન તોડવા જોઈએ. ભગવાન િવ��નુ ે�ી �ૃ�ણનો અવતાર

માનવામા ંઆવ ેછે. મા�યતા �માણે �લુસી ભગવાન િવ��નુ ેઅ�યતં િ�ય છે. તથેી આ �દવસે �લુસીના

પાન તોડવા અ�ભુ માનવામા ંઆવ ેછે.

ચોખા ન ખાવા:

� લોકો જ�મા�ટમી�ુ ં�ત રાખ ેછે એટલ ેક� એકટા�ુ ંકર� છે તમેણે આ �દવસ ેભાત ન ખાવા જોઈએ.

એકાદશી અન ેજ�મા�ટમીના �દવસ ેભાત અન ેજવથી બનલેા ભોજનન ેવ��ત માનવામા ંઆવ ેછે.

લસણ-�ુગંળ��ુ ંસવેન ન કર�ુ:ં

આ �દવસ ેલસણ, �ુગંળ� અન ેઅ�ય તામિસક ભોજન ન કર�ુ ંજોઈએ.
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ગર�બોનો અનાદર ન કરવો:

�ૃ�ણ જ�મા�ટમીના �દવસ ે�લૂથી પણ કોઈનો અનાદર ન કરવો. ભગવાન �ૃ�ણ માટ� અમીર તેમજ ગર�બ

ભ�ત એકસમાન છે. કોઈ ગર�બ�ુ ંઅપમાન કરવાથી �ી �ૃ�ણ કોપાયમાન થઈ �ય છે.
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��ૃ કાપવા નહ�:

જ�મા�ટમીના �દવસ ે��ૃ કાપવાન ેઅ�ભુ માનવામા ંઆવ ેછે. �ી �ૃ�ણનો વાસ દર�ક વ��મુા ંહોય છે. બની

શક� તો આ �દવસ ેવધાર� ��ૃો વાવવા જોઈએ. તનેાથી ઘર અન ેપ�રવારમા ં�ખુ-શાિંત બની રહ� છે.

ગાયો�ુ ંઅપમાન ન કર�ુ:ં

આ �દવસ ે�લૂથી પણ ગાયો�ુ ંઅપમાન ન કર�ુ ંજોઈએ. ભગવાન �ૃ�ણન ેગાયો ��ય ે�બૂ �ેમ હતો. તઓે

નાના હતા �યાર� ગાયો સાથ ેરમતા હતા. એવી મા�યતા છે ક�, � પણ ગાયની ��ૂ કર� છે તનેે �ી �ૃ�ણના

આશીવા�દ મળે છે.
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આમ, �ી �ૃ�ણની લીલાઓ �ટલી મોહક છે એટલી જ એમની ભ��ત ��ુક�લ છે. ઘણી બધી બાબતો �યાનમાં

રાખવી પડ� છે. એ �ના ંપર ર�ઝ ેછે ત ેભ�ત�ુ ંક�યાણ થઈ �ય છે.

જય �ી �ૃ�ણ🙏 જ�મા�ટમી ની �ભુકામના 🙏 હ�પી જ�મા�ટમી

�ૃ�ણ જ�મા�ટમી દર વષ� ભાદરવા મ�હનાના �ૃ�ણ પ� ે�ી �ૃ�ણના જ�મ�દવસ તર�ક�

ઉજવવામા ંઆવ ેછે. આ તહ�વાર �હ��ુ ધમ�ની પરંપરાન ે�િત�બ��બત કર� છે અન ેસનાતન

ધમ�નો એક મોટો તહ�વાર છે, તથેી ભારતથી �ૂર અ�ય દ�શોમા ંરહ�તા ભારતીયો પણ આ

તહ�વારને �બૂ જ ધામ�મૂથી ઉજવ ેછે.
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જ�મા�ટમી શા માટ� ઉજવવામા ંઆવ ેછે?

સનાતન ધમ�ના લોકો �ી �ૃ�ણન ેતમેના ઈ�ટ દ�વ તર�ક� ��ૂ છે. આ કારણે, તમેના �વન

સાથ ેજોડાયેલી ઘણી ��યાત ઘટનાઓને યાદ કર�ન,ે આપણે તેમના જ�મ�દવસના

અવસરને ઉજવણી તર�ક� ઉજવીએ છ�એ.

સમ� િવ�મા ં�ૃ�ણ જ�મા�ટમીની ઉજવણી:

ત ેસમ� ભારતમા ંઉજવવામા ંઆવ ેછે. આ ઉપરાતં બા�ંલાદ�શના ઢાક��ર મ�ંદર, કરાચી,

પા�ક�તાનના �ી �વામી નારાયણ મ�ંદર, નેપાળ, અમ�ેરકા, ઈ�ડોનિેશયા અન ેક�ટલાક

દ�શોમા ંઇ�કોન મ�ંદર �ારા િવિવધ ર�તે ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે. બા�ંલાદ�શમા ંતનેે

રા���ય તહ�વાર તર�ક� ઉજવવામા ંઆવ ેછે અન ેઆ �દવસ ેરા���ય ર� મનાવવામા ંઆવે

છે.

�ૃ�ણ જ�મા�ટમી �ત:

ભારતના �ુદા �ુદા �થળોએ તને ેઅલગ અલગ ર�તે ઉજવવામા ંઆવ ેછે. આ તહ�વાર પર,

મોટાભાગના લોકો આખો �દવસ ઉપવાસ કર� છે, ��ૂ માટ�, બાળ �ૃ�ણની �િૂત�ન ેતમેના

ઘરમા ંરાખ ેછે. �દવસભર ઉપલ�ધ તમામ �કારના ફળો અને સા��વક વાનગીઓ સાથે

ભગવાનને �ાથ�ના કરવી અન ેરા� ે12:00 વા�ય ે��ૂ કરવી.

pdffile.co.in

�ૃ�ણ જ�મા�ટમીની િવશષે ��ૂ સામ�ી�ુ ંમહ�વ:

તમામ �કારના ફળો, �ૂધ, માખણ, દહ�, પચંા�તૃ, ધાણા, �કૂા ફળો, િવિવધ �કારનો

હલવો, અ�ત, ચદંન, રોલી, ગગંાજલ, સાકર તથા અ�ય ભોગની વ��ઓુ ભગવાનન ે��ૂ

માટ� અપ�ણ કરવામા ંઆવ ેછે. એ�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે ક� જ�મા�ટમીના �તની યો�ય ર�તે

https://pdffile.co.in/
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��ૂ કરવાથી �ય��ત મો� મળેવ ેછે અન ેવ�ંુૈઠ (ભગવાન િવ��નુા િનવાસ�થાન) ધામમાં

�ય છે.

િન�કષ�:

�ી �ૃ�ણને �ાપર �ગુના �ગુ��ુુષ કહ�વામા ંઆ�યા છે. આ ઉપરાતં, સનાતન ધમ� અ�સુાર,

િવ��નુો આઠમો અવતાર માનવામા ંઆવ ેછે, તેથી �ૃ�ણ જ�મા�ટમી સમ� િવ�મા ંઆનદં

અને ઉ�લાસ સાથ ેઉજવવામા ંઆવ ેછે.
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