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ફલૂ તો એની ફોરમ ઢોળી રાજી 
 

 

તમે આજ ેએક વવશાળ ઉપવનમાાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છો ત્યાર,ે 

તમે માત્ર વકૃ્ષ-વેલી-છોડ-લતા ઉપર ઝૂલતાાં કે ઝૂમતાાં ફૂલ કે 

ફળ અથવા તેના નાનાાં-મોટાાં કૂાંપળ-પાાંદડાને જોઈ તનેાાં રૂપ-

રાંગ-સુગાંધ અન ેરોનકના વખાણથી અટકી ન જતાાં, તનેે તમારા 

પોતાના જીવન-ઉપવનમાાં, વાવણી કરવા સુધી, મનન ે

લાંબાવજો. 

 

અાંદર જઈ પસાર થવાનુાં કરશો ત્યાર ેઘણુાં બધુાં જોવા સમજવાનુાં 

અને જાણવાનુાં મળશે. એને માત્ર માવિતી-સાંગ્રિના ઉમેરા માટે 

‘મને ખબર છે’ તે ભાવને ઉપયોગમાાં લઈ, ફુલાવાનુાં ન રાખતા. 

જ્ાાં, જ ેવાાંચીને માથ ાં સહેજ હલવા માાંડે, આાંખો પહોળી 

થાય, તયાાં થોભી જજો ! શાન્ત ચચત્તે આાંખો મી ાંચીન ે

ઊાં ડાણમાાં જજો ! 

 

કયા લખાણથી, કયા વાચનથી કયો લાભ લઈ શકાય તનેી મન ે

કશી ગતાગમ નથી, પણ તમે જવેા છો તેમાાંથી કાાંઈક વધ  

સારા, વધ  સાચા બનવાની કોચશશ કરજો. શબ્દો, શબ્દો જ 

ન રિે; તેને વધુ સારા બનવાના ખપમાાં લેજો.  

 

માર ે પણ આ માટે ઘણાાં પૂવવજ પરુુષોનો, સમકાલીન 

વ્યવિઓનો ઋણ સ્વીકાર કરવાનો છે. એ જ્ઞાની પરુુષનો 

ઉપકાર પિેલા માનવાનો છે. એ બધાનાાં વચનોના આધાર ેજ 

આ શબ્દો આવ્યા છે. માર ેવાચકોનુાં ઋણ સ્વીકારવાનુાં પણ 

મન છે. લખાણની ખબૂીઓ વાચકોએ બતાવી છે, જ ે મારી 

જાણમાાં ન િતી. 
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જ ે સાંયોગોમાાં, જવે ાં ઉપરથી આવય ાં, જવે ાં સૂઝય ાં, જવે ાં 

આવડય ાં, તે મેં કાગળ પર ઉતાય ું. વાચકો સ ધી પહોાંચાડય ાં. 

હવે આ પ સ્તક જાણે અને વાચકો જાણે ! 

 

કવવ મકરન્દના ગીતની પાંવિનો અથવ, મારી રીત ેઅિીાં બાંધ 

બેસે છે. બી વેયાાં પછી વાવણીને માફકસર અને માપસરના 

વરસાદનુાં કામ વાદળ જાણે ! જમેાાં બીજ વેયાાં-વાવ્યાાં તને ે

કણસલાાં સુધી પિોાંચાડવાનુાં કામ વસુાંધરા જાણે ! બી વેયાાં 

પછી, ત ેઊગયાાં, ન ઊગયાાં તો કેમ ન ઊગયાાં એની મેં ખેવના 

રાખી નથી. એ માટે પણ કવવ મકરન્દની પાંવિ ખપમાાં લેવા 

મન થાય છે : 

 

ફલૂ તો એની ફોરમ ઢોળી રાજી, 

નહી ાં કોઈન ાં ફચરયાદી, નહી કોઈન ાં કાજી. ( મકરન્દ દવે ) 

 

અને સાચે જ, લખાણમાાં એ વનરપેક્ષતા આવે છે, પણ વખાણ 

(વ્યાખ્યાન)માાં તો અપકે્ષા રિે જ છે. લખાણમાાં એ લાભ ખરો ! 

 

લખતી વખતે ઉછીનુાં લવેાનુાં ટાળયુાં છે. અાંદર-અાંદર ઘૂાંટાયા પછી 

જ કાગળ પર આણ્ુાં છે. છતાાં પણ આ બધુાં લખાણ મારુાં  નથી. 

મારા દ્વારા પીરસવામાાં આવ્યુાં એ માટેનો મારાપણાનો દાવો 

નથી. હા ! મનમાાં એવ ાં છે ખરાં  કે મને જ ેગમય ાં ત ેબધાને ગમ ે

તો કેવ ાં સારાં  ! એ ભાવ તો સતત રમતો રહ્યો જ છે.  

 

એ સમજણ પણ ભ્રમ વવનાની છે કે આવાાં બધાાં પુસ્તકોનુાં 

અવસ્તત્વ કાળ-મિારાજની વણથાંભી વણઝારમાાં તો એક ક્ષુદ્ર 

વબાંદુ માત્ર છે. તે ગરમ તવા ઉપર પડશે તો ‘છમ્’ થઈને ઊડી 

જશે. કોઈક માવિતી-પ્રેમી વાચકના હૃદયે વસશે તો 

કમળપત્રનાાં જળવબાંદુને મોતીની ઉપમા મળે છે તેવુાં બનશે, 
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અને કોઈક ભદ્ર સ્વભાવી હૃદયને આ શબ્દોનો યોગ 

સાાંપડશે તો તે અાંદર જઈને તેને સત્-સાંમ ખ બનાવશે – 

મોતી બનાવશે તો એમાાં ચબાંદ ની સાથથકતા છે, ધન્યતા છે, 

ચચરાંજીચવતા છે. 

 

આમ તો, મારા આનાંદ માટેની આ પ્રવવૃિ રિી. ખાસ કરીન,ે 

વવિાર-વણવનના લેખનમાાં, શતુ્રાંજય દાદાના અવભષેકના 

આનાંદથી છલકાતાાં લખાણમાાં, ચન્દનબાળા-શાવલભદ્ર-

ઝાાંઝણ (રાજ્ય વાત્સલ્ય) વગેર ેકથાઓને આલેખતી વખત ે

કો’ક અપાચથથવ-લોકમાાંથી સીધો સાંદેશ આવતો હોય તવે ાં 

અન ભવય ાં છે. એ ક્ષણો ધન્ય હતી ! પદાથવસ્પષ્ટીકરણમાાં પજૂ્ય 

ઉપાધ્યાયજી મિારાજનો ઉપકાર છે. કથા-લેખનની રસાળતા 

માટેનો યશ પજૂ્યપાદ આચાયવ મિારાજ શ્રી ધમવધુરન્ધરસૂવર 

મિારાજને ફાળે આપવાનો છે. 

 

કથા-લેખન કે પદાથવ સમજૂતીની રીત માટે, પાંન્યાસ 

રાજિાંસવવજયજીની સાથે શેર (Share) કરી િતી. 

‘પાઠશાળા'ના ઘણાાં-ખરાાં લખાણોના પિેલા વાચક પાંન્યાસ 

રાજિાંસવવજય મિારાજ િોય ! એ ચચાવઓમાાં આ બધુાં 

મોકળાશથી વવચારાયુાં િતુાં અને તેથી જ એનુાં ‘પોત’ આવ્યુાં છે. 

પછીના વાચકમાાં રમેશભાઈનુાં નામ આવે. આમ, લખવાનુાં 

ચાલતુાં રહ્યુાં છે.  

 

‘પનો’ કેવો છે – ટૂાંકો છે કે બરાબર છે એ તો વાચકો જ નક્કી 

કર ેતેવી ઇચ્છા રિી છે. લખેલુાં બીજા વાાંચે; મને ગમ્યુાં તે એમન ે

પણ ગમ્યુાં છે – એમ જાણવા મળે ત્યાર ેખશુી થાય એ વસ્થવત 

તો છે જ ! ઊણપ તરફ આાંગળી ચી ાંધે તે પણ ગમે છે. 
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લખતાાં પહેલાાં મનોમન પ્રાથથના થઈ જતી હતી. એ પ્રાથથના 

આ છે : 

 

ॐ वाङ् मे मनसि प्रसिष्ठिा, मनो मे वासि प्रसिसष्ठिम् । 

(મારી વાણી મનમાાં ચસ્થત થાઓ, મારાં  મન વાણીમાાં ચસ્થત થાઓ.) 

 

એ પછી, જ ેસહજ મળય ાં તે કાગળની આ છાબમાાં ભરી, 

વાચકોના કરમાાં ભરી દીધ ાં. મને એ બધ ાં સહજ મળય ાં હત ાં 

તેવ ાં જ સહજ દીધ ાં. કવવ શ્રી લાલજી કાનપવરયાએ એ બધો 

ભાવ, ગીતમાાં ગૂાંથીન ેઆમ ગાયો છે. એમની સાથે િુાં  પણ મારો 

સૂર ભેળવુાં છુાં  : 

સહજ મળય ાં ત ે

 

સિજ મળયુાં તે લીધુાં, મેં તો સિજ મળયુાં તે લીધુાં. 

ખળખળતા ઝરણાનુાં પાણી અમરત માની પીધુાં ! 

 

આવળ-બાવળનાાં ફૂલોમાાં રૂપ ગુલાબી દીઠાાં 

વનવગડામાાં ભમતાાં લાગે ચણીબોર પણ મીઠાાં ! 

 

ક્ષણ ક્ષણ જીવને ડાંખે એવુાં કરમ ન એકે્ક કીધુાં 

સિજ મળયુાં તે લીધુાં, મેં તો સિજ મળયુાં તે લીધુાં. 

 

ચપટી મળયુાં તે ગજવે ઘાલ્યુાં, મણની લાલચ છોડી 

આતમને અજવાળે મેં તો ધરમ ધજાયુાં ખોડી ! 

 

આડો-અવળો મારગ મેલી જાવુાં છે ઘર સીધુાં 

સિજ મળયુાં તે લીધુાં, મેં તો સિજ મળયુાં તે લીધુાં! 

 

- પ. પૂ. આચાયથ શ્રી પ્રદ્ય મન સૂચર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રાંથ-૧ ની (આાંચશક) પ્રસ્તાવના  
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હૈયાનો હોાંકારો 
 

 

જયાર ેતમ ેએક કામમાાં સાંપણૂવ તન્મય અન ે

તદાકાર થાવ છો ત્યાર ેતે કામ તમારી પાસ ે

િૈયુાં ખોલીને વાત કર ે છે. તમન ે ત ે કામમાાં 

આગળ આગળ વધવાની સૂઝ પણ પડતી 

જાય છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારા કામનો તમન ે

અાંદરથી િોાંકારો ય મળતો રિે છે. કયારકે તો 

કોઈ કામ સુાંદર રીતે પાર ઉતર ેત્યાર ેઅાંદરથી 

શાબાશી પણ સાંભળાતી િોય છે. 

 

- પ. પૂ. આચાયથ શ્રી પ્રદ્ય મન સૂચર મહારાજ 

પાઠશાળા અાંક ૦૧ 
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અભાંગદ્વાર ‘પાઠશાળા’ : મારાં  એક સ્વપ્ન 
 

 

વતવમાન શ્રી સાંઘમાાં છેલ્લા છેલ્લા વષોમાાં નૈવમવિક અનુષ્ઠાનો 

પૂરબિારમાાં ખીલ્યાાં છે. ઉપધાન, સામુદાવયક ઓળી, છ'રી 

પાળતાાં સાંઘ, કાંઠાભરણતપ, શે્રવણતપ, વસવિતપ વગેર ે

નૈવમવિક અનુષ્ઠાનોનો શાંખ ગામો-ગામ દર વષે ફૂાંકાય છે. આ 

સરખામણીએ, પિેલાાં થતાાં િતાાં તે વનત્ય તપો, જવેાાં કે : રાવત્ર-

ભોજન ત્યાગ, ઉકાળેલુાં પાણી, બ્રહ્મચયવપાલન, બિેનોનુાં 

અાંતરાયપાલન, અભક્ષ્યત્યાગ, વવદળત્યાગ, કાંદમૂળત્યાગ વગેર ે

વનત્ય અનુષ્ઠાનો િવે સીદાવા લાગયાાં છે ! 

 

નૈચમચત્તક અન ષ્ઠાનો થવાાં જોઈએ, ખૂબ થવાાં જોઈએ, પણ 

તે બધાાં ચનતય અન ષ્ઠાનોમાાં કારણ બનવા જોઈએ. 

ઉપધાનતપ કર ે તેન ે કાયમ સવચિનો ત્યાગ િોવો જોઈએ. 

માસક્ષમણ કર ેતેને કાયમી ધોરણે ઉકાળેલુાં પાણી પીવુાં જોઈએ. 

અઠ્ઠાઈતપ કરનાર ે િાંમેશને માટે ચાતમુાવસ દરવમયાન 

રાવત્રભોજનનો ત્યાગ િોવો જોઈએ. આ રીતે જો થાય તો 

ધમવનાાં મૂળ જીવનમાાં ઊાં ડાાં ઊતર.ે પરાંતુ આજકાલ આ ચનતય 

અન ષ્ઠાનોના મૂળ હેત ન ાં જ્ઞાન ન હોવાના કારણે ઉપેક્ષા 

થતી હોય તમે લાગે છે. તેથી પાપભીરતા વગેર ેઅાંતરાંગ 

ધાચમથકતા લ પ્ત થતી જોવા મળે છે. 

 

બીજી બાજુ, જો શ્રીસાંઘને વવશાળ એવા ત્રણ ભાગમાાં વિેંચીએ 

તો, એક વગથ છે જ્ઞાનરચચ વાળો. તનેે વયાખ્યાન શ્રવણમાાં 

રચચ-રસ હોય છે. તે સાાંભળવા માટે આવે છે. ઉિમ, 

બોધદાયક અને વવચારપ્રેરક વચનો સાાંભળવાની તે ઇચ્છા પણ 

રાખે છે. પણ તેની પાસે અપેવક્ષત ઊાં ડો બોધ ન િોવાન ે

પવરણામે, તનેે શ્રવણવિયા જ થાય છે ! બુવિમાાં કશુાં ટકતુાં નથી. 
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શ્રવણકળાને અાંતે શ્રવણયોગ વસિ થવો જોઈએ તે થતો નથી. 

એક દાખલો લઈએ. પવાવવધરાજના વદવસોમાાં ગણધરવાદના 

વ્યાખ્યાનોમાાં તે વગવ મોટી અપકે્ષાએ આવે છે. શિેરોમાાં તો 

ગણધરવાદનુાં વ્યાખ્યાન સાાંભળવાનો મોટો િેઝ (craze) િોય 

છે, તે વગવ મોટી સાંખ્યામાાં આવે છે. પણ ત્રણ કલાકના શ્રવણ 

પછી તે શુાં લાભ પામે છે ? જો તેની પાસે ‘આત્મા છે, ત ેવનત્ય 

છે, કમવનો કતાવ છે, ભોિા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે.’ 

આવા ષટ્ સ્થાન વગેરનેો અભ્યાસ િોય તો તેને જરૂર લાભ 

થાય. પણ તેની પાસે જ્ઞાન ખાતે વસલકમાાં કાાંઈ િોતુાં નથી. 

 

બીજો વગથ છે ચિયારચચ વાળો. તે વગથ તે તે ચિયા કરતાાં 

કરતાાં તે ચિયાને ચિયાકાાંડ બનાવી દે છે. તે તે વિયાન ે

વિયાયોગમાાં પવરણમાવતો નથી. તે ત ેવિયાવવવધમાાં અપેવક્ષત 

બિુમાન - ઔવચત્ય જોઈએ તે નથી િોતુાં. અર ે! તે વિયાઓના 

અથવ-રિસ્ય-િેતુ સુધ્ધાાં જાણવાની વજજ્ઞાસા િોતી નથી. એવા 

જ્ઞાનની વદશામાાં પ્રયત્ન જ નથી િોતો. 

 

ત્રીજો એક વગથ છે ધ્યાનરચચ વાળો. તેને યોગ, અધ્યાત્મ, 

ધ્યાનમાાં રસ-રચચ હોય છે અને એ અપેક્ષા લઈને જ ત ે

આવતો િોય છે. તને ે અિીાં કશુ સાંતોષકારક મળતુાં નથી. 

ધ્યાનન ેબદલે ધમાલ દેખાય છે. તેથી ત ેબીજ,ે વવપશ્યના, પ્રકે્ષા, 

અગાસ જવેા વવકલ્પ તરફ વળી જાય છે.  

 

આવા ત્રણેય વગથની સમસ્યાનો ઉપાય કે ઉકેલ માત્ર એક 

જ છે - “પાઠશાળા”. પે’લા જાણીતા દુિામાાં બતાવેલી ચાર 

સમસ્યા - “પાન સડે, ઘોડા િડે, વવદ્યા વીસર જાય અને તવા 

ઉપર રોટી જલે” નો એક જ જવાબ છે “ફેરી નિી ાં” તેમ અિીાં 

પણ આપણી ત્રણયે સમસ્યાનો એક જ ઉિર મળે છે “નાણ 

નિીાં”.  
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આ જ્ઞાન માટે શ્રાવક સાંઘમાાં બીજા કોઈ સ્રોત (source) રહ્યા 

નથી. માત્ર એક જ ઉપર નજર ઠર ેછે : એ છે તે “પાઠશાળા”. 

 

આ પાઠશાળાનુાં પણ જીણોધ્ધારકાયવ થવુાં જરૂરી છે. તેનો 

ઢાાંચો તવળયાથી ટોચ સુધી બદલવો અવનવાયવ છે. પિેલી વાત 

એ કે તેનુાં સ્વતાંત્ર મકાન િોવુાં જોઈએ. અને તેમાાં ગમે તે સમય ે

ત્યાાં ભણવા જઈ શકાય એવી ગોઠવણ િોવી જોઈએ. જો 

આયાંચબલખાતાન ાં સ્વતાંત્ર મકાન હોય તો શ્રીસાંઘના મૂળના 

ચસાંચન જ્ાાં થાય છે તે પાઠશાળાન ાં સ્વતાંત્ર ચવશાળ મકાન 

કેમ નહી ાં ? તનેે િવે અગ્રતાિમ (priority) આપવો જ પડશે. 

ત્યાાં વનવિત સ્થાને અધ્યાપક બેસે. વવદ્યાથી-વવદ્યાથીની માટે 

પણ કુદરતી િવા-ઉજાશવાળા ઓરડા િોવા જોઈએ. દાનનો 

મોટો પ્રવાિ િવે જ્ઞાનના ક્ષતે્રમાાં વાળવાની તાતી જરૂર 

જણાય છે. 

 

એ પાઠશાળાના જ મકાનમાાં એક સુાંદર - સવાાંગસાંપૂણવ 

ગ્રન્થાલય પણ િોવુાં જોઈએ. ગ્રન્થાલય તો મારાં  એક સપન ાં 

છે; તે ચોવીસે કલાક ખ લ્લ  રહેવ ાં જોઈએ. ચોવીસ કલાક 

ખ લ્લી રહેતી દવાની દ કાન હોય તો ચોવીસ કલાક ખ લ્લી 

રહેતી ગ્રન્થાલય ને પાઠશાળા કેમ ન હોવા જોઈએ ? આ 

માત્ર તરાંગ નથી. આજ ે પણ વવદેશની યુવનવવસવટીઓમાાં 

ચોવીસ કલાક ખુલ્લા રિેતા આવા ગ્રાંથાગાર િોય છે જ. રાત્ર ે

બે વાગય ે પણ વવદ્યાથીને વાાંચતા વાાંચતા કોઈ સાંદભવ ગ્રન્થ 

(Reference Book) ની જરૂર પડે તો વનિઃસાંકોચ ત્યાાં જઈ શકે. 

ત્યાાં એક ગ્રાંથપાલ િાજર જ િોય અને તેને જોઈતો ગ્રન્થ મળી 

રિે. 

 

આપણે તો જ્ઞાનના પૂજારી ગણાઈએ છીએ. તો આપણી 

જ્ઞાનની આ પરબ ખ લ્લી જ રહેવી જોઈએ. એટલુાં નિી ાં પણ 
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નવા નવા વાચકવગવને ત્યાાં આવવાનુાં આકષવણ રિે તેવુાં 

વાતાવરણ િોવુાં જોઈએ. જ્ઞાન સાંબાંધી બધી જ માવિતી ત્યાાંથી 

મળે. ચૈત્યવાંદન, સામાવયક, પ્રવતિમણ, પૌષધ જવેી વવવધઓમાાં 

આવતા તમામ શબ્દોના અથવ મળી આવે તેવી એક વવશદ 

વડક્ષનેરી (શબ્દકોશ) પણ ત્યાાં મળવી જોઈએ. જથેી 

સૂત્રજ્ઞાનની સાથે અથવજ્ઞાન પણ વવદ્યાથી સિજપણે મેળવી 

શકે. પૂજ્પાદ હચરભદ્રસૂચરજીએ “લચલત ચવસ્તરા”માાં 

‘અથથબોધ ચવનાના સૂત્રપાઠને સૂકી શેરડી ચાવવા જવેો’ 

કહ્યો છે. 

 

પાંચપ્રવતિમણસતૂ્ર (આચાર સતૂ્ર), જીવવવચાર-નવતત્ત્વ (પદાથવ 

સૂત્ર) ભણાવાય છે તે ઉપરાાંત પાંચસૂત્ર-ચઉશરણ જવેા 

શુવિસૂત્રો, ઋષભ પાંચાવશકા જવેાાં ભવિ સૂત્રો, યોગસાર, 

સમતાશતક જવેા વવચારસૂત્રો ભણાવવાાં જોઈએ. આ માટે 

ભરપૂર પ્રચાર પણ થવો જોઈએ. “અહી ાં ભણાવાય છે, 

ભણાવાશે” તેવી રીતસરની જાહેરાત થવી જોઈએ. 

 

શ્રીસાંઘમાાં આવો ભાર સમ્યગ્ જ્ઞાનની પરબ જવેી પાઠશાળા 

માટે આપવામાાં આવે તો, આમાનુાં કશુાં જ અશક્ય નથી. 

કામચલાઉ ક્ષચણક કામોમાાં દર વર્ષે કેટલો મોટો અથથવયય, 

શ્રમવયય અને શચિવયય થાય છે જ. તનેી સાથે આવા 

કાયમી કાયથમાાં પણ એ બધ ાં વાળવામાાં આવે તો શ્રીસાંઘ 

નાંદનવન બની જાય. આટલુાં આજની પાઠશાળા વવશે. 

 

- પ. પૂ. આચાયથ શ્રી પ્રદ્ય મન સૂચર મહારાજ 

પાઠશાળા અાંક ૦૧ 

 


