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ઋણમુક્તિ 
 

પિતૃઋણ, ગુરુઋણ અને પવશ્વઋણ એ ત્રણ 

ઋણનો ભાર આિણા ઉિર છે તેનુું ભાન રહેવુું 

જોઈએ અને ક્રમશઃ તેમાુંથી મુક્ત થવાનો 

ભાવ રહેવો જોઈએ. તનેો પ્રમાપણક પ્રયત્ન 

િણ થવો જોઈએ, કોઈ ન ેકોઈ રીતે. દા. ત.  

- પિતાનો સુંસ્કાર વારસો શોભાવવો અને 

સુંભાળવો તે પિતૃઋણમુપક્ત છે.  

- ગુરુના ઉિકારનો સ્વીકાર કરવો ત ે

ગુરુઋણમુપક્ત છે. અન ે 

- રોજ કોઈને ને કોઈને યોગ્ય મદદ કરવી ત ે

પવશ્વઋણમુપક્તનો પ્રયાસ છે.  

આવુું રોજ તમારા જીવનમાું બનતુું રહો. 
 

- પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂક્તિ મહાિાજ 

પાઠશાળા અંક ૦૨ 
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ઋણમુક્તિ - ક્તચંતન કક્તણકાનો ક્તિશેષ અર્ય  
 

 

ઋણ એટલે કરજ, દેણુું.  

 

આિણા માથે િહેલો ઉિકાર માતા-પિતાનો છે. તેઓ તરફથી 

થયેલા આ ઉિકારનો બદલો તો શી રીતે વળે ? છતાું િણ, 

તેઓના નામને શોભાિે તેિું, આપણંુ જીિન સસં્કાિસંપન્ન 

બનાિીએ તો તેઓનુું ઋણ યતપ્કું પિત અદા કયુું કહેવાય.  

 

બીજો ઉિકાર આિણા ગુરુનો છે. શાળાના પશક્ષક, ધાપમિક 

િાઠશાળાના પશક્ષક, કોલેજના પ્રાધ્યાિક અને આિણન ે

ધમિબોધ આિનાર ધમિગુરુ. આ બધાનો, આિણા િરના 

ઉિકારનો સ્વીકાર કરવો. ‘હંુ તેમની પાસે ભણ્યો છંુ. તમેની 

પાસેર્ી શીખિા-સમજિા મળર્ું છે. માિા જીિનમાં તમેના 

સમાગમર્ી ઘણો આક્તિક લાભ ર્ર્ો છે.’ આમ, િાિંિાિ 

કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કિતાં િહેિું, એનો ઋણસ્વીકાર કરવો જરૂરી 

છે. 

 

આિણી આસિાસના જગત િાસેથી આિણે કેટલુું બધુું 

મેળવીએ છીએ ! એ બધાથી આિણુું જીવન ટકેલુું છે, આિણી 

જીવન નયૈા સરળ વહે છે. આપણે પણ કોઈને ટેકારૂપ 

બનીએ તો, શુભના એક િતુયળમાંર્ી બીજંુ િતુયળ િચાશે, 

ક્તિસ્તિતું િહેશે. 

 

શાક માકેટમાુંથી શાક ખરીદી લીધા િછી કાછીયાને િૈસા 

િૂકવતી વખતે એક ભાઈને વીસ રૂપિયા ધટ્યા. કાછીયો અન ે

ખરીદનાર ભાઈ, એકબીજાથી અજાણ્યા હતા. િૈસા બાકી કેમ 

રખાય ? ભાઈ મૂુંઝાતા હતાું તયાું બાજુમાું ઉભેલા ભાઈએ 
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સૌજન્ય બતાવયુું, િોતાની િાસેથી વીસ રૂપિયા આપ્યા. 

પહસાબ િૂરો થયો. એ ભાઈ િાસે એમનુું સરનામુું માુંગ્યુું. જવાબ 

મળ્યો :  કાુંઈ જરૂર નથી. આ જ રીતે, બીજા કોઈ મુશ્કેલીમાં 

હોર્ ત્ર્ાિ ેતમે ર્ આમ મદદ કિજો. આમ પણ ઋણમુક્તિ 

ર્તી હોર્ છે. એ ઉત્તમ પ્રકાિ છે. 

 

આમ, ત્રણ ઋણના ભારથી અને તેન ે ફેડવવાના ભાવથી 

આિણે આિણી કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરી શકીએ. કૃતજ્ઞતા તો 

ગુણોનું ભાજન છે. ગણુ તેમાં િહે છે, ટકે છે અને શોભે છે. 

 

- પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂક્તિ મહાિાજ 

પાઠશાળા (પુનઃશ્ચ) અંક ૦૨ 

પાઠશાળા અંક ૦૩ 
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ઋણસ્િીકાિ 
 

 

આવો અવસર છે તો થોડી વાત સુંકોિ સાથ ેિણ કરવી, એમ, 

મનમાુંથી અવાજ આવે છે. ક્ાુંથી શરૂ કરવી એ વાત ! થોડો 

મૂુંઝારો િણ થાય છે ! પૂજ્ય શાસન સમ્રાટ શ્રી ક્તિજર્ 

નેક્તમસૂિીશ્વિજી મહાિાજના સમુદાર્માં અને તેમાં પણ 

કક્તિિત્ન આચાર્ય શ્રી અમૃતસકૂ્તિજી મહાિાજના સંતાનીર્ 

ર્ઈને સાધપુણામાં પગિણ મંડાર્ા તે મારં મોટંુ સૌભાગ્ર્ 

ગણંુ છંુ. 

 

હવે મૂળ વાત સુંભારીએ ! એ પદવસો આુંખ સામે લાવુું છુું  તયાર ે

મારા શૈશવના તોફાની પદવસો યાદ આવે છે ! પદશાહીન 

દશામાું હતો. ‘સાવ અબૂધ’ આ શબ્દનો વાસ્તપવક અથિ હતો. 

 

શ્રી પસદ્ધપષિના દ્રમકની ઓળખ િછી થઈ, િણ તે કાુંઈક સારા 

કહેવાય એવા પદવસોમાું કધોણી ટૂુંકી િડ્ડી અને ટૂુંકી બાુંહ્યના 

ખમીસના લબેાસમાું એકવાર િાડાિોળમાું પૂજ્ય બા 

મહાિાજ સાધ્િીજી શ્રી પદ્મલતાશ્રીજીની કઠોિ કૃપાદૃક્તિમા ં

હંુ આવ્ર્ો.  

 

સાવ રખડુના ધૂળથી ખરડાયેલા િગના અુંગૂઠાથી લઈ 

સુકાયેલા િરસેવાના ઓઘરાળા મુખ ઉિર થઈને વી ુંખાયેલા 

વાળ સુધી એ દૃપિ ફરી વળી. તેમના કરુણાથી છલોછલ 

હૃદયમાુંથી shock treatment જવેો કરુણાનો ધોધ િડ્યો. 

તેના િડઘા કાનને ભરી દે એવા હતા. અવાજમાું ગરમ િાણીની 

ભીની-ભીની તીણાશ હતી, તીખાશ ન હતી! અુંદરની મીઠાશન ે

જોવાની નજરનુું દાન થઈ રહ્યુું હતુું. અને હુું  વી ુંધાયો ! 
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એ શબ્દો આવ્ર્ા : ‘હિે માિી પાસે આ કપડામાં આિતો 

નહી ં!’ ઉુંમર વષિ ૧૨. સાતમાની િરીક્ષા આિેલી. એ સાલ પવ. 

સું. ૨૦૧૬ની હતી, અમદાવાદ શહેરને દઝાડતો વૈશાખનો 

બળબળતો મપહનો હતો. એ તડકો કેરીની ખટાશને મીઠાશમાું 

ફેરવવામાું સહાયક હતો !! જો કે બહુ ગમતો ન હતો તો િણ ત ે

માનવુું તો િડશે જ ! 

 

સાધ્વીનો િપરવેશ હતો અને એમાું વાતસલ્યભયુું, માતાનુું હૃદય 

હતુું. એના શબ્દો અુંદરના ઊું ડાણમાું ઊતરી ગયા, કહો કે 

કોતરાઈ ગયા ! અને એય મને જાણ િણ ન થાય તે રીતે ! એ 

ચોઘક્તડર્ું અને એ પળ સોનેિી હશે કે સાર્યક ર્િા ક્તનમાયર્ેલા 

શબ્દો મને મળર્ા. પવધાતાએ િણ, મને જાણ ન થાય તેમ બધુું 

ગોઠવી દીધુું ! 

 

એ જ વષિના જઠે મપહનામાું સુરત મુકામે િજૂ્ય ઉિાધ્યાય શ્રી 

મેરુપવજયજી મહારાજ, િજૂ્ય િુંન્યાસ શ્રી દેવપવજયજી મહારાજ 

અને િજૂ્ય મપુન મહારાજ શ્રી હેમિન્દ્રપવજયજી મહારાજના 

સાપિધ્યમાું નેમભુાઈની વાડીના ઉિાશ્રયે, શ્રી અનુંતનાથ 

ભગવાનની તારક છાયામાું મારુું  જવાનુું થયુું. પિતાજી મને તયાું 

મહારાજશ્રીની િાસે મકૂી ગયા. િજૂ્ય ગુરુ ભગવુંતોનો િાતુમાિસ 

પ્રવેશ અને મારો પ્રવેશ એક જ પદવસે થયો. તયાુંનુું તે વાતાવરણ 

મને ભાવી ગયુું.  

 

િજૂ્ય ઉિાધ્યાય મરેુપવજયજી મહારાજની હેત-પ્રીતભરી 

કાળજીના કારણે ન ેિજૂ્ય િુંન્યાસ શ્રી દેવપવજયજી મહારાજની 

વહાલિભરી સુંભાળથી, િે'લી રખડુ બાળકની પસકલમાું 

બદલાવ આવવા લાગ્યો. શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની િાર-િાર 

ગાથા રોજ થતી. સામાપયક બે થતાું. પ્રપતક્રમણ સાુંજનુું થતુું. 

વાતાવરણ શાુંત અને ધમિભાવથી ભયુું ભયુું અનુભવાતુું હતુું.  
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આમ પ્રગપત થતાું-થતાું મહાિવિના પદવસો આવયા. 

શ્રાવકાગ્રણી શ્રી ઝવેરભાઈ અને શ્રી સોભાગભાઈના હૂુંફાળા 

સહવાસથી ૬૪ િહોરી િૌષધ કરવાનુું બન્યુું. વીરપ્રભનુા 

જન્મવાિનના પદવસે જ્યાર ેશ્રી સુંઘ હરખ પહલોળા લતેો હતો 

તયાર ે સાુંજના િપડલેહણ િછી, ઝિેિભાઈના મુખર્ી 

પહેલીિાિ, ‘કેમ દોસ્ત ! દીક્ષા લેિી છે ને !’ -- આ શબ્દો 

સંભળાર્ા. સાંભળીન ેમો ંપિ શિમના શેિડા પડ્ર્ા ! મો ં

મિક-મિક ર્ર્ુ.ં થોડી વાર ેસોભાગભાઈએ િણ એ દોહરાવયુું. 

મનથી ‘હા’ િડાઈ ગઈ ! આજ સુધી કોઈ ગુરુ ભગવુંતે આ 

સ્વરૂિની િચૃ્છા િણ કરી ન હતી.  

 

વ્ર્ાખ્ર્ાન-પ્રિચન સમજાર્ કે ન સમજાર્, હંુ ક્તનર્ક્તમત 

સાંભળતો અને તે િછી ઉિાશ્રયના િાછળના સ્થાનમાું 

વયોવૃદ્ધ મુપન મહારાજ શ્રી જય સાગરજી મહારાજ િાસ ે

શાતા-િૃચ્છા માટે અિકૂ જતો. 

 

મપહના તો વીતવા લાગ્યા. કાળની રતેી તો સતત સરકતી જ 

રહેતી હોય છે. આસો મપહનો ગયો . તે િછી નવા વરસના 

પદવસોમાું જ ઉિાધ્યાયજી મહારાજ ે કહ્યુું, ‘તને દીક્ષા આિી 

દેવાની છે ! િેલી ઓરડીમાું છાની દીક્ષા કરી દઈશુું. િપત્રકા 

બહાર નહી ું િડે ! ફોટા િણ નહીું િડે !’ (આ બધી વાતમાું મારા 

પિતાશ્રી હીરાભાઈએ સુંમપત આિેલી. તે વાત િછી જાણવા 

મળી.) 

 

મને તો ત્ર્ાિ ેકશી ગતાગમ પડે નહી.ં તઓેશ્રી પ્રત્ર્ે મન ે

ઘણંુ બધું બહુમાન, તરે્ી તેમની બધી િાતે હંુ ‘હા’ કહંુ. 
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સુશ્રાવક ઝવેરભાઈ-સોભાગભાઈને જ્યાર ેજાણ થઈ કે દીક્ષાનો 

પ્લાન ઘડાઈ રહ્યો છે, તયાર ેતેમણે એકી અવાજ ેકહ્યુું, ‘મહારાજ 

સાહેબ ! બાળક નાનો છે એમ સમજીને, આમ છાનુું ન 

ગોઠવશો. કોઈ પવરોધ કરશે એવી પફકર રાખશો નહીું. સરસ 

રીતે અને ઉલ્લાસિૂવિક, ધામધૂમ વરઘોડા સાથે, આ વાડીના 

ઉિાશ્રયે જ દીક્ષા ઊજવીશુું.’ 

 

િજૂ્ય ઉિાધ્યાયજીના પવિારો િણ બદલાયા. શુભ મુંગલ મુહૂતિ 

પવ. સું. ૨૦૧૭ના માગસર મપહનાની સુપદ િાુંિમનુું આવયુું. િજૂ્ય 

બા મહારાજ તથા તમેના ગરુુણી શ્રી િુંિકલતાશ્રીજી તથા 

સાધ્વીજી શ્રી િાપરત્રશ્રીજીને િત્ર લખ્યો. પૂજ્ય બા મહાિાજ ે

મંગળ આશીિયચન આ શબ્દોમાં મોકલ્ર્ા : 

 

‘ભાઈ પ્રવીણ, તારો કાગળ ઘણા વખતથી નથી. ભાઈ, તારી 

તપબયત સારી હશે. તેં જ ેપ્રપતજ્ઞા લીધી તે િોક્કસ િૂરી કરી 

લાગે છે. તુું ગયો તે ગયો કે હુું  દીક્ષા લઈશ તયાર ેઅમદાવાદ 

આવીશ એ વાત સાિી કરી બતાવી. ભાઈ, તું જિેી િીત ે

ઉત્સાહર્ી ક્તસંહની પેઠે (દીક્ષા) લે છે તેિી જ િીત ે

પાળિામાં પણ ઉત્સાહ િાખજ,ે પ્રમાદ કિીશ નહી.ં તુું 

આટલો બધો સુધરી જઈશ એ મને શુંકા હતી, િણ મારી શુંકા 

તે દૂર કરી. તે આજ ેતુું કેટલો બધો આગળ વધ્યો. હમે તારી 

દીક્ષા જવેા માટે પનષ્ફળતા મેળવી હશે કે જોઈ શક્ા નહીું. 

હશ,ે િણ અહીુંયા બેઠાું-બેઠાું તને હમારા આશીવાિદ આિીએ 

છીએ કે શાસનદેવી સહાય કરો. એજ, િદ્મલતાના ધમિલાભ.’ 

 

એમના શબ્દોમાું પનમિળહૃદયના ઊછળતા કરુણાવાપરના 

શીકરનો છું ટકાવ મને આજ ેિણ ભીુંજવી રહ્યો છે ! એમના 

હૃદર્માંર્ી સહજ ઊગેલા આક્તશષ, માિા જીિનમાં નિુ ં

બળ સતત સીચંી િહ્યા છે.  
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એ અહોભાિભિી કૃતજ્ઞતાને જાહેિમાં પ્રગટ કિિાની 

ઝંખના હતી તે આજ ે ‘પાઠશાળા’ ના માધ્ર્મર્ી સાકાિ 

ર્ાર્ છે. મનમાં એનો અત્ર્ંત હિખ છે. 

 

પિતાજી તથા મોટાભાઈ ધનસખુભાઈ, ઈન્દુબહેન વગેર ે

સ્વજનોની હાજરીમાું દીક્ષા થઈ. િછી િુંદર પદવસમાું પવહાર 

થયો. ‘ભણિાના ક્તદિસો છે’ -- એિું સતત સંભળાતું િહ્યું. 

મનની સરળતાની સાથે-સાથે િુંિળતા િણ એટલી જ પ્રબળ 

હતી, જ ે આજ ે િણ સાવ ગઈ છે એમ કહી શકાય એવી 

પસ્થપતમાું નથી.  

 

અભ્યાસમાું મન લગાડ્યુું. પ્રકરણ-ભાષ્ય-કમિગ્રુંથ-

ઉત્તરાધ્યયન- ઉિાધ્યાય ભાવ પવજયજી કૃત વૃપત્ત -- આ બધુું 

ઉત્તરોત્તર  ભણવાનુું મારા ગરુુ મહારાજ િાસે િાલ્યુું. તો, 

સુંસ્કૃતભાષાનુું વયાકરણ, પહતોિદેશ, રઘવુુંશ, તકિસુંગ્રહ, 

મુક્તાવપલ, પકરાત, માઘ વગેર,ે મૈપથલ િુંપડત બુંસીધર ઝા િાસ ે

થયુું. હા, િુંદ્રપ્રભાવયાકરણની આવૃપત્ત, પનયપમત રીતે રોજ 

બિોર,ે િજૂ્ય ઉિાધ્યાયજી મહારાજ સુંભળાવતા. મનમાું ભય 

રહેતો, આવૃપત્ત સુંભળાઈ જાય એટલે ‘હાશ’ થાય. વચ્િે િારકે 

મપહના ટાઈફોઈડની માુંદગી આવી. સમય વીતતો ગયો.  

 

િાુંિ િોમાસા વીતયા બાદ ક્તિ. સં. ૨૦૨૨મા ંસુિતમાં, એ જ 

નેમુભાઈની િાડીના ઉપાશ્રર્માં પૂજ્ય આચાર્યશ્રી 

ધમયધુિંધિસૂિીશ્વિજી મહાિાજના ચિણોમા ંબેસિાનું ર્ર્ું. 

તેમણે મને સાક્તહત્ર્ની દીક્ષા આપી. નષૈધ મહાકાવય અન ે

અઢાર હજારીથી પ્રારુંભ થયો ! સુંસારી ભાઈ ધનસુખભાઈના 

સુંિકિમાું સાપહતય અનુરાગનાું બીજ રોિાયાું હતાું, તેને અુંકુપરત 

થવાનુું યોગ્ય વાતાવરણ મળવા લાગ્યુું અને તે ધીર-ેધીર ે
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નવિલ્લપવત થયુું, િુપષ્િત થયુું. િછીનાું વષોમાું તે બીજકો 

ફપલત થયાું અને તમેાુંથી િુનઃ-િુનઃ નવાું બીજ િાુંગયાું, 

િાુંગરતાું રહ્યાું.  

 

સુિતના એ, ક્તિ. સ.ં ૨૦૨૨ના ચોમાસામાં દૃક્તિનું દાન ર્ર્ુ.ં 

પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી અમૃતસૂિીશ્વિજી મહાિાજ પણ 

સાક્તહત્ર્ના જીિ હતા. જમે નવા ઘડામાું િાણી આિોઆિ, 

ઘડાની બહારની સિાટી ઉિર ઝમે તેમ તેઓશ્રી િાસનેા 

વાતાવરણમાું, સાપહતયના આલુંકાપરક સુંસ્કૃત શ્લોકો, 

સુભાપષતો, કથાનકો તથા ઉધ્ધૃત અુંશો સતત ફોરતાું અન ે

મહેકતાું રહેતાું. સું. ૨૦૨૨-૨૩-૨૪ એમ ત્રણ િોમાસામાું તો આ 

બધા પવષયોનો િાયો િણાતો ગયો, સીસુું િુરાતુું ગયુું અન ે

મરામત થતી રહી.  

 

સમગ્ર સુંસ્કૃત સાપહતયની પ્રપતપનપધ રિનાઓના આસ્વાદની 

સાથ-ેસાથ ેગજુરાતી સાપહતયના ઉત્તમ અુંશો તરફનો તલસ્િશિ 

થાય તેવી આસ્વાદલક્ષી પવવેિના થતી જ રહે. કલાકો ખટેૂ િણ 

એ રસ ન ખૂટે ! પદવસે અને રાત્રે િણ, એ બધુું ઘોળાતુું રહે, 

ઘૂુંટાતુું રહે. િછી તો પવહાર દરપમયાન િણ, આ બધુું વારુંવાર 

મમળાવવુું ગમે એવુું બનતુું રહે.  

 

અર ે ! તેઓશ્રીએ તો, ગામડાના પશયાળાની ઊઘડતી રાતે કે 

વહેલી સવારના િૂવાિકાશ અને ઉત્તરાકાશમાું સતત િમકતાું 

અને િળકતાું તારાનાું ઝૂમખાુંનો, ગ્રહોનો રસાળ િપરિય 

કરાવયો છે ! તેને અનસુરતી વાતો અને વાતાિઓ િણ કલાકો 

સુધી િાલે. એક પવષયમાુંથી બીજા પવષય િર, એમાુંથી ત્રીજા 

અને િોથા પવષયોમાું કૂદવાનુું; વળી ખયાલ આવતાું મૂળ વાત 

િર િાછા ફ૨વાનુું ખબૂ બનતુું !  
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કંઠસ્ર્ ર્ર્ેલા સસં્કૃત શ્લોકોને છંદિાિ બોલિાનું, તેમા ં

સ્પધાય સ્િરૂપે ક્યાિકે નિીન િચના કિિાનું બનતું. ત્ર્ાિ ે

કાવ્ર્શાસ્ત્ર-ક્તિનોદન ેમન ભિી માણ્યો છે, જનેી સ્મૃપત આજ ે

િણ પિત્તને ઝુંકૃત કર ે છે. અુંદરનો આુંતરમાનસપિુંડ આમ 

અનાયાસે બુંધાતો હશ ેએમ આજ ેલાગે છે.  

 

અનુયોગદ્વાર સૂત્રની વાિના વખતે, િજૂ્યશ્રી િાુંિ િદના 

એકસોવીસ ભાુંગા િને-કાગળ પવના આુંગળીના વેઢે ગણાવતા 

અને ગણવા પ્રેરતા ! ગપણતના ક્ષેત્રે તમેની કાબપેલયત 

કાપબલદેાદ હતી.  

 

આ બધું આજ ેર્ાદ આિે છે ત્ર્ાિ ેતેઓશ્રી પ્રત્ર્ે અહોભાિ 

અને કૃતજ્ઞતાના ભાિર્ી હૃદર્ ભિાઈ આિે છે. તઓેશ્રી 

પ્રત્ર્ેના ઋણભાિર્ી મસ્તક ઝુકી જાર્ છે. 

 

- પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂક્તિ મહાિાજ 

પાઠશાળા ગ્રંર્-૧ ની (આંક્તશક) પ્રસ્તાિના 


