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ઓળીની આરાધનામાાં, આયાંબિલ શા માટે ? 
 

 

શાશ્વતી ઓળીની આરાધનાનો આદશશ પરુુષ શ્રીપાળ અન ે

આદશશ નારી મયણાદેવી છે. તે છતાાં પણ તેનુાં મૂળ હાદશ  સમજી 

લેવા જવેુાં છે. મૂળ આબિક ઉન્નબિનો લાભ અબરહાંિાબિ 

નવપિના ધ્યાનથી જ થાય છે. ધ્યાન સધુી પહોાંચવા માટે 

જાપ છે. જાપ સરળ સોપાન છે, પણ ધ્યાન સાધ્ય છે. જાપ 

અગર ધ્યાન થાય મન વડે. મન રહે છે શરીરની અાંિર. 

શરીર િને છે આહાર દ્વારા. આહારમાાં જ ેતમોગુણ, રજોગણુ 

અને સત્ત્વગુણના દ્રવ્યો હોય છે તનેાથી પ્રનમાશણ પામેલુાં મન, 

તમ-૨જ-સત્ત્વના ભાવનુાં જ સજશન કરશે. તીખુાં, ખારુાં  અને ખાટુાં  

તે તમોભાવ જનક ગણાય છે. તેલ, શાક, ફળ જવેા પદાથો 

રજોગુણ વધશક ગણાય છે. માત્ર સત્ત્વ સાંવધધક અન્ન, શરીરન ે

ટકાવવા જરૂરી છે. કહેવાય છે अनं्न वै प्राणााः  । માટે િાણન ે

સતેજ રાખવા અન્નની જરૂરત છે. દેહના વળાાંકને આત્મા તરફ 

વાળવાનો છે. વાણીના વહેણને પણ આિા િરફ વાળવાનુાં 

છે. િેનુાં માધ્યમ મૌન છે. વાણી બવરમે, બવચાર બવરમે એટલ ે

આિધ્યાન શરૂ થાય.  

 

ધ્યાનની વ્યાખ્યા છે ધ્યેયની સાથેની એકતા. ध्यानं 

चैकाग्रासंवववताः  । ધ્યયે નવપદજી છે. તેની સાથે એકતાનતા 

સધાય એટલે કાયશપ્રસપ્રિ હાજર થાય. માપસરનુાં અન ે

માફકસરનુાં જ આયાંબિલમાાં વપરાય િો મનોભાવ બનમધળ 

રહે છે િેવો ઘણાાંનો અનુભવ છે. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયધ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂબર મહારાજ 

પાઠશાળા અાંક ૪૬ 
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શ્રીપાળરાજાના રાસની બનમાધણ કથા 
  

 

પ્રવવાહ પછી, વર-વધૂ િણામ કરવા આવે ત્યાર ેતનેે ‘અખાંડ 

સૌભાગ્યવતી ભવ’ એવા આશીવાશદ આપવામાાં આવે છે, ત ે

િમાણે, પજૂ્યપાદ ઉપાધ્યાય શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજન ે

તેમની તમામ રચનાઓને આવા આશીવાશદ, કોઈ સાંયમધર 

પ્રવદ્યાપરુુષ દ્વારા આપવામા આવ્યા હોય તેમ લાગે છે. 

 

તેઓશ્રીની સાંસ્કૃત-િાકૃત-ગજુરાતી ગદ્ય-પદ્ય એકસો જટેલી 

પૂણશ-રચનાઓ અપ્રતજન પ્રિય અને સૌભાગ્યવાંત છે. એમની 

સુગમ શબ્દાવપ્રલ તો પાકી દ્રાક્ષ જવેી, પોચી-મીઠી મધુરી છે જ ે

િથમ શ્રવણે જ કાંઠમાાં માળો બાાંધી દે અને જીભથી એનુાં રટણ 

થવા લાગે !  

 

તે રચના ‘પુણ્ય પ્રકાશ’નુાં સ્િવન હોય, ‘શાન્િ સધુારસ’ 

કાવ્ય હોય, કે, કલ્પસૂત્ર ઉ૫૨ની ‘સુિોબધકા’ નામની 

સાંસ્કૃિવૃબિ હોય. એમનુાં ખબૂ જાણીતુાં સ્િવન ‘બસદ્ધારથના 

ર ેનાંિન વીનવુાં’ તો હરકોઈ બાળ-યુવાન-વિૃએ સાાંભળયુાં જ 

હોય ! કોઈ પ્રવદ્વાને ‘લોકપ્રકાશ’ ગ્રાંથ ન જોયો-સાાંભળયો-

વાાંચ્યો હોય એવુાં ન જ બને. પ્રસિહેમ⚬ છ હજારી વ્યાકરણ 

કરવાની તૈયારી ન હોય તે શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી-રપ્રચત હૈમ લઘ ુ

પ્રબિયાના ટેકાથી જ પ્રવષય-િવેશ કરશ.ે  

 

પોતાની રચનાઓમાાં, શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજ,ે તેમના ગરુુ 

શ્રી કીપ્રતશપ્રવજયજી મહારાજ, જઓે મહારાજ હીરપ્રવજયજી 

(અકબર રાજાના િપ્રતબોધક જગદ્ગરુુ શ્રી હીરસૂપ્રર મહારાજ) 

ના પ્રશષ્ય છે, તેમને સાંભાર ેતેનો આ ચમત્કૃપ્રત ભયો શ્લોક : 
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श्री कीवतिववजयान् सूते, श्री कीवतिववजयाः  सदा । 

शतकृत्वोऽनुभूतोऽयं, मंत्राः  सवािर्िवसद्धये || 

અથશ : શ્રી કીપ્રતશપ્રવજયજી મહારાજનુાં નામ એ તો માંત્ર-સ્વરૂપ 

છે, તેવુાં મેં સેંકડોવાર અનુભવ્યુાં છે. તેના દ્વારા શ્રીની િાપ્રિ, 

કીપ્રતશની િાપ્રિ અને પ્રવજયની િાપ્રિ થાય છે. 

 

તેઓશ્રીની રચના શલૈી, સાદી, સરળ, સુગમ, પ્રનરાડાંબરી છતાાં 

હૃદયસ્પશી હોવા ઉપરાાંત રોચક અને માધુયશ-ગુણમાંપ્રડત રહી 

છે. આવુાં તેમની બધી જ રચનાઓમાાં મળે છે. તેમના 

સમકાલીનોમાાં પણ, તેઓ આદરણીય રહ્યા છે. પૂજ્ય શ્રી 

યશોબવજયજી મહારાજ િમેના સમકાલીન હિા. િીક્ષા 

પયાધયમાાં નાના હિા, પણ જ્ઞાનમાાં મહાન હિા િેનુાં પણ 

િેમને મન ગૌરવ છે.  

 

ઉપાધ્યાય (શ્રી યશોપ્રવજયજી) મહારાજ ે धर्मपरीक्षा નામક 

ગ્રાંથની રચના કરી, તેમાાં અન્ય અનેક ગ્રાંથનાાં અવતરણ 

આપવામાાં આવ્યાાં હતાાં. રચના ચાલતી હતી ત્યાર ેસાથે-સાથ,ે 

પોતાની સ્મૃપ્રત માંજૂષામાાંથી અનેક સાંવાદી પાઠ નોાંધી લીધા 

હતા. તેઓશ્રીનો રચના-િવાહ ચાલે ત્યાર ેત ેએક ધસમસતી 

નદીના િવાહની ઉપમા ધારણ કરી લે છે. તેથી તે-તે પાઠ મૂળ 

કયા ગ્રાંથનો છે તે ગ્રાંથોના નામ નક્કી કરવાનુાં કામ તથા મૂળમાાં 

કેવા િકારનુાં છે એ કામ શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજને સાદર 

સોાંપયુાં. આ કામ તેમણે ખૂબ કાળજીથી પાર પાડયુાં; એની સાનાંદ 

નોાંધ પણ પજૂ્ય ઉપાધ્યાય મહારાજ ે ધમશપરીક્ષા ગ્રાંથની 

િશપ્રસ્તમાાં લીધી છે#. આમ, પરસ્પર પ્રમોિપૂણધ પ્રીબિભાવ 

એ જ્ઞાન-સાધનાનો પબરપાક છે.  

 

# પરમ પૂજ્ય આચાયશ શ્રી િદ્યુમ્ન સૂપ્રર મહારાજ ેપણ પાઠશાળા ગ્રાંથ-૧ ની િસ્તાવનાના 

અાંતમાાં સ્વાનુભવ રુપે ઉપકારીઓની િશપ્રસ્ત કરી છે તે “ઉપકારોની અમીવર્ાધ” 

શીષશક હેઠળ અલગ લેખ તરીકે છે.  
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શ્રી સાંઘના લાડીલા એવા શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજ પોતાના 

મધુર કાંઠ તથા સરળ-સગુમ લોક ઢાળમાાં રચના કરવાનુાં પોતાનુાં 

કૌશલ્ય, -- આ બધાને કારણે તેઓશ્રી જ્યાાં-જ્યાાં ચોમાસુાં કરતા 

ત્યાાં ત્યાાં િીપ્રત-પાત્ર બની રહેતા. વૃિાવસ્થામાાં, જ્યાર ે

તેઓશ્રીનુાં ચોમાસુાં, સુરત પાસેના રાાંદેર ગામમાાં હતુાં ત્યાર ે

હલકદાર કાં ઠે જાત-જાતની રચનાઓ સાાંભળતાાં સાંઘના ભાઈ-

બહેનો નવાાં નવાાં સ્તવનની માગણી કરતાાં. મહારાજશ્રી આવી 

ભાવપૂણશ થયેલી માગણીનો સ્વીકાર કરતા. આવી ભાવ-

ધારામાાં સાંઘ ભીાંજાતો હતો તેમાાં એક વાર બધાાંએ ભેગાાં થઈન ે

એવી પ્રવનાંપ્રત કરી કે આટલુાં બધુાં રચીને આપે ઘણો ઉપકાર કયો 

છે, હવે વધુ એક ઉપકાર કરી, અમને શ્રીપાળ રાજાનો રાસ રચી 

આપો. આપની મીઠી-મધુરી કલમે; આવી એક પાકટ રચના 

સાંઘને મળે તો શ્રી સાંઘ હમેશાાં માટે આપશ્રીનો ઓપ્રશાંગણ 

રહેશે. 

 

ઉપાધ્યાય શ્રી બવનયબવજયજી મહારાજ આમ પ્રાથધનાભાંગ-

ભીરુ હિા; ‘ના’ પાડવામાાં નારાજ હિા. પણ, િેઓનો એક 

દૃઢ સાંકલ્પ હિો કે, કોઈ પણ રચનાનો આરાંભ કર ેિે પૂણધ 

થવી જોઈએ. આજ સધુી એમ બનતુાં પણ આવ્યુાં હતુાં, બધી જ 

રચના પપ્રરપૂણશ થયેલી હતી; પરાંતુ, આ વખત ેઅાંતઃકરણ સાક્ષી 

પૂરતુાં ન હતુાં કે, આ રાસની રચનાનો આરાંભ થશે તો તે પૂણશ 

થશે. મહાકપ્રવ કાપ્રલદાસે અમર રચના શાકુન્તલમાાં 

ડહાપણવચન કહ્યુાં છે : 

 

सतां वि संदेिपदेषु वसु्तषु,  

प्रमाणमन्ताः करणप्रवृतयाः । (शाकुन्तलः  १/२१) 

અથશ : શાંકા પડે ત્યાાં ગણતા જ સજ્જનો, 

િમાણ અન્તઃકરણિવપૃ્રિને. 

(સજ્જન-સાંત પરુુષોને જ્યાર ેપ્રદ્વધા થાય, ત્યાર ેતેમનુાં અાંતઃકરણ 

જ ેરસ્તો બતાવે તે જ સાચો હોય છે, પ્રહતકર હોય છે.) 
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એ ન્યાયે તેમને ભાસ થયેલો, તેથી તેઓ પ્રવનાંપ્રતના ઉિરમાાં 

કહેતા કે, તે પૂણશ નહી ાં થઈ શકે. મારી આ રચના પૂણશ થવી 

જોઈએ પણ તે થઈ શકે એમ નથી. સાંઘે અત્યાંિ આગ્રહ કયો 

ત્યાર,ે સજ્જનને શોભે િે શૈલીમાાં કહુ્ાં કે, જો ઉપાધ્યાય શ્રી 

યશોબવજયજી એ અધૂરો રહેલો રાસ પૂણધ કરી આપવાનુાં 

સ્વીકાર ેિો હુાં  રાસ રચવાનુાં શરૂ કરુાં . તઓેના મનમાાં એવી 

ગણતરી કે, દશશનશાસ્ત્રના મહાન ગ્રાંથો રચવામાાં રાત પ્રદવસ 

ડૂબેલા તઓે ગજુરાતી ભાષાના આ રાસ માટે ક્ાાંથી સમ્મત 

થાય ! એટલ ે આપોઆપ વાત ત્યાાં જ રહેશે. પણ સાંઘના 

હૃિયમાાં ઊગલેી આ ભાવના હિી અને િઓે િધાાં શ્રાબવકા 

સમેિ સાંઘ ઉપાધ્યાયશ્રી યશોબવજયજી મહારાજના 

ચરણોમાાં િેઠો, ખૂિ જ સાચા બિલથી બવનાંિી કરી, 

કરગરીને કહુ્ાં અન ે િધાના આશ્ચયધ વચ્ચે િેઓશ્રીએ 

સ્વીકાર કયો. ‘ભલે શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજીનો કરલેો શ્રીપાલનો 

રાસ જો અધૂરો રહેશે તો તે પછીની જવાબદારી મારી.’ 

 

અને પછી તો શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજ ે શ્રીપાલ રાજાનો 

રાસ, ખાંડ એક, ઢાળ એકથી શરૂ કરી. પૂણશ પાકટ અનુભવ 

જ્ઞાન, રસઝરતી શૈલી, અને શ્રીપાલ અને મયણાની પ્રવપ્રવધ 

આશ્ચયશથી ભરપૂર જીવનકથા, પછી શુાં બાકી રહે ! ચાલ્યો રાસ 

આગળ ન ે આગળ, એક ખાંડ બ ે ખાંડ પૂણશ થયા અને ત્રીજા 

ખાંડની પહેલી ઢાળના માંડાણ પણ થયાાં. િસાંગો રસાળ શૈલીમાાં 

રચાય છે, ગાવામાાં બહુ જ આનાંદ આવે છે, રોજ ેરોજની રચાતી 

ઢાળ ગવાય છે પણ તેની સાથે શરીરના આરોગ્યની પ્રસ્થપ્રત પણ 

તાલ પ્રમલાવતી રહી. આવા િેહાિીિ મનોિશાના સ્વામી 

જવેા મહાપુરૂર્ોને િેહની મમિા ન હોવાથી મન ચાલ,ે 

બવચાર ચાલે, ધ્યાન ચાલે (ભલે શરીર ન ચાલે). 
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આ બાજુ રાસમાાં શ્રીપાલ વીણા વગાડવા સભામાાં ગયા છે-ત્યાાં 

‘ત્રટ-ત્રટ િૂટે િાાંિ, ગમા જાયે ખસી, િે િેખીને સભા સઘળી 

હસી' આ કડી રચાય ત્યાાં જ રચનાનો પ્રવાહ થાંભી ગયો. 

વીણાની િાાંિ િૂટી િો િેની સાથે શરીરની નાડીઓ પણ 

િૂટી. સમાબધ-સબહિ સ્વગે પ્રયાણ કયુું. કાળધમધ પામ્યા. 

યશથી અમર થયા. 

 

હવે ૭૫૦ ગાથા થઈ. આગળનો ભાગ તો પજૂ્ય ઉપાધ્યાયજી 

મહારાજ ેવચન આપયુાં હતુાં તેથી એ બધી સામગ્રી તેઓશ્રીન ે

સુિત કરી. તેઓશ્રીએ અધૂરી કથાનો તાંતુ આગળ લાંબાવ્યો. 

િયત્ન તો કયો જ શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજીની શલૈીને િામાપ્રણકપણ ે

અનુસરવાનો, પણ એ લાાંબુાં ન ફાવ્યુાં, લાાંબુાં ન ચાલ્યુાં. શ્રી 

પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજ રસાળ કપ્રવ હતા, શ્રી યશોપ્રવજયજી 

તાપ્રત્ત્વક કપ્રવ હતા. તઓે પણ પામી ગયા તથેી એ આગ્રહ મૂકી 

દીધો અને સમગ્ર ચોથો ખાંડ પોતાની મૌપ્રલક શૈલીમાાં રચવાનો 

શરૂ કયો. રચાતો ગયો તેમ તેઓ વધુ ઊઘડતાાં ગયાાં. આજ પ્રદન 

સુધી કરલેી ઝાંખના આ રચનાના માધ્યમથી ફળીભૂત બની 

રહી. સ્વયાં તૃિ બન્યા અને ગાઈ ઊઠ્યા - ‘વાણી વાચક જસ 

િણી, કોઈ નયે ન અધૂરી.’ વળી િેમને જનેી પ્રિળ ઝાંખના 

હિી િે આિાનુભૂબિની પળ પણ આ રાસની રચના કરિી 

વેળાએ જ લાધી, એ કૃબિનુાં કેવુાં પરમ સૌભાગ્ય કહેવાય ! 

 

કપ્રલકાલ સવશજ્ઞના પ્રશષ્ય કપ્રવ કટારમલ્લ શ્રી રામચન્દ્રસૂપ્રરની 

રચના માટે જ ેશબ્દ-િયોગ થયો છે કે स्वादुाः  स्वादुाः  पुराः  पुराः  

તે બરાબર અક્ષરશઃ અહીાં ચોથા ખાંડની ઢાળો માટે સાચો છે. 

તેમાાં પણ છેલ્લે કળશની ઢાળ અને િશપ્રસ્તની ઢાળ તો પ્રશખર 

છે. અમર થવા માટે સજાધયલેી ઢાળો છે િેમાાં જ િેમનુ મકુ્ત 

ગાન સાંભળાય છે - 
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માહર ેિો ગુરુ-ચરણ પસાયે, 

અનુભવ બિલમાાંબહ પઠેો,  

ઋબદ્ધ-વૃબદ્ધ પ્રગટી ઘટમાાંહે,  

આિમ-રબિ હુઈ િેઠો. 

 

મોહને જીતી લીધાની વાત પણ આ જ ઢાળમાાં ગાઈ છે. વળી 

આ ઢાળમાાં કેવી ચમત્કૃપ્રત સજાશઈ છે કે સામાન્ય રીતે કપ્રવઓ 

પોતાની કાવ્ય રચનામાાં ‘ટ’ વગશને ટાળતા હોય છે તેમાાં કોઈ 

કોમળ વણશ નથી અને એ ‘ટ’ વગશમાાં પણ ‘ઠ’ તો કઠોર છે. એ 

‘ઠ’ને અહીાં કેવી કેવી રીતે લઈ આવ્યા છે, એ દૃપ્રિએ આ ઢાળ 

ખાસ જોવા જવેી છે - 

 

પાયસમાાં બજમ વૃબદ્ધનુાં કારણ, 

ગોયમનો અાંગૂઠો; 

જ્ઞાનમાાંબહ અનુભવ, બિમ જાણો, 

િે બવણ, જ્ઞાન િે જૂઠો. 

 

આવી રીત ેઆ ઢાળ કાવ્યત્વના પણ ઊાં ચાાં પ્રશખર સર કર ેછે. 

સ્વયાં ઉપાધ્યાયજી કેવા કૃતજ્ઞ ને પ્રનખાલસ છે કે કળશની 

ઢાળમાાં આ રાસની રચનાની પૂવશભૂપ્રમકાનો પ્રનદેશ કરતી વખત ે

તક ઝીલીને ઉપાધ્યાય શ્રી પ્રવનયપ્રવજયજી મહારાજનુાં વણશન 

કયુું છે. િહુ જ ઓછા શબ્િોમાાં પૂણધ કિનુાં શબ્િબચત્ર અહી ાં 

મળે છે - 

 

બવદ્યા-બવનય-બવવેક-બવચક્ષણ, 

લક્ષણ લબક્ષિ િેહાજી; 

સોભાગી ગીિારથ સારથ, 

સાંગિ, સખર સનેહાજી. 

 

તેમના દેહ માટે પણ લક્ષણથી લપ્રક્ષત એવો શબ્દ વાપર ે છે. 

તેમની લોકપ્રિયતા માટેની વાત અને આ રાસ તેમણે કઈ 
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સાલમાાં કયા ગામમાાં રચવાનો શરૂ કયો ત ેવાત પણ તેમણ ે

કાવ્યમય બાનીમાાં કહી છે. 

 

સાંવિ સિર અડત્રીસ વરસે, 

રહી રાાંિેર ચોમાસે જી; 

સાંઘ િણા આગ્રહથી માાંડ્યો, 

રાસ અબધક ઉલ્લાસે જી. 

સાધધસપ્તશિ ગાથા બવરચી, 

પહોિા િે સુરલોકે જી; 

િેના ગુણ ગાવે છે ગોરી, 

બમલી-બમલી થોકે થોકે જી. 

 

પ્રવ. સાં. ૧૭૩૮માાં રાાંદેર ગામમાાં ચાતુમાશસ પ્રબરાજ્યા હતા ત્યાાં 

સાંઘના આગ્રહથી અપ્રધક ઉલ્લાસ પૂવશક આ રાસ શરૂ કયો પણ 

તેની ૭૫૦ ગાથા પ્રવરચીને તેઓ દેવલોકે પધાયાશ. રાાંદેર સાંઘની 

બધી શ્રાપ્રવકા ભેગાાં મળી-મળીને હજી પણ તેઓનાાં ગુણગાન 

ગાયા કર ેછે. પછી પોતાની વાત પણ સરસ શબ્દોમાાં મૂકી છે - 

 

િાસ બવશ્વાસભાજન િસ, 

પૂરણ પે્રમપબવત્ર કહાયાજી; 

શ્રી નય બવજય બવિુધ પય, 

સેવક સજુસ બવજય ઉવજ્યાજી. 

ભાગ થાકિો પરૂણ કીધો, 

િાસ-વજન સાંકેિેજી; 

બિણે વળી સમબકિદૃબિ જ,ે 

નર િેહ-િણે બહિ હેિેજી.  

 

પ્રવનયપ્રવજયજીના પ્રવશ્વાસપાત્ર, પૂણશિેમી, જસપ્રવજયજીએ, 

તેમને વચન આપયુાં હતુાં તે કારણે અને જ ેસમપ્રકતદૃપ્રિ વ્યપ્રિ 

છે તેમના પ્રહત માટે તમેનાથી બાકી રહેલો ભાગ પૂણશ કયો છે. 
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પછી છેલ્લી ઢાળની છેલ્લી િે ગાથામાાં આ રાસના વાચક 

પાઠકને શુભાશીવાધિ પાઠવિાાં માંગલવચનો ઉચ્ચાર ે છે જ ે

અસરકારક અને સાચા પૂરવાર થયા છે - 

 

જ ેભાવે એ ભણશે ગણુશે, 

િસ ઘર માંગળમાળાજી; 

િાંધુર બસાંધુર સુાંિર માંબિર, 

મબણમય ઝાકઝમાળાજી. 

િેહ સિળ સસનેહ પબરચ્છિ, 

રાંગ અભાંગ રસાળાજી; 

અનુિમે િેહ મહોિય, 

પિવી લહેશે જ્ઞાન બવશાળાજી. 

 

આ બ ે કડીમાાં જ ે આશીવાશદ પાઠવ્યા છે ત ે અક્ષરશઃ અનેક 

ઘરમાાં સાચા પડયાાં છે. િર ઓળીમાાં જ ેઘરમાાં આ રાસનો 

પાઠ થાય છે િે ઘરમાાં છ મબહના સુધી ‘માંગળમાળા' વિ ે

છે. એટલે ઘણાાં ઘરોમાાં આ પે્ર૨ણા ક૨વા જવેી છે કે, આ રાસ 

મૂળ માત્ર, ઘરમાાંથી કોઈ પણ વ્યપ્રિ, વારાફરતી પણ જો નવ 

પ્રદવસમાાં પૂણશપણે પાઠ કર ે તો એ ઘરમાાં આ રાસના શબ્દ-

પરમાણુ િસરવાથી માંગળમાળા િવતે છે, આરોગ્ય અન ે

આરાધના ઉલ્લાસપૂવશક િવતે છે. આ પણ આ રાસનુાં ‘ફળ’ છે. 

 

એક કૃબિ હોય અને િનેા િે કિાધ હોય િેવી આ 

સૌભાગ્યવાંિી કૃબિ બચરકાળ જયવાંિી વિો. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયધ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂબર મહારાજ 

પાઠશાળા અાંક ૪૬ 

 

નોાંધ: પ્રવ. સાં. ૨૦૭૬ ની આસો માસની શ્રી 

નવપદજીની ઓળી દરમ્યાન થયેલ આ રાસ 

વાાંચનનો સ્વાધ્યાય કરવા QR code સ્કેન કરો.   
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ઉપકારોની અમીવર્ાધ 
 

 

નીપ્રતકારોએ સાંસારની ચાર દુલશભ ચીજોમાાં એક मिापुरुष 

संश्रयाः  ને ગણાવ્યુાં છે. આવા પુરુષ (પરમ પજૂ્ય આચાયશ શ્રી 

અમૃતસૂરીશ્વરજી મહારાજ) ની સન્મુખ રહેવાનો લાભ થયો 

જથેી જીવનમાાં ઉિમ િત્ત્વો પ્રત્યેની રુબચ પ્રસ્થાબપિ થઈ. 

અનેક મહાગ્રાંથોના નામશ્રવણ અને િશધન થયાાં; પ્રભુના 

સાંઘની, શ્રમણોની ઉજ્જવળ પરાંપરાને પોિીકી િનાવાઈ. 

જીવન કાાંઈક વધુ સારી રીિે જીવવા જવેુાં લાગ્યુાં. 

 

મહાપુરુષોનાાં વચનના અનુરાગના કારણે િાચીન ગ્રાંથો તરફ 

વળવાનુાં બન્યુાં. પાંપ્રડત અમૃતલાલ ભોજકે સારો સહયોગ 

આપયો, તો ત ે પ્રવષયમાાં આવતી ખબૂીઓનુાં પ્રદગ્દશશન 

મુપ્રનરાજ શ્રી જાંબૂપ્રવજયજી મહારાજ ેકરાવ્યુાં. તેમની સાથેની 

વાચનામાાં એ ગ્રાંથો વાાંચવાની મજા પુષ્કળ લૂાંટી છે તેથી 

હસ્તપ્રલપ્રખત ગ્રાંથોના પ્રવષયમાાં પણ િવેશ થયો. 

 

જ્ઞાનભાંડારોની સેવા કરવાની પણ તક મળી. શ્રી લક્ષ્મણભાઈની 

કાયશપિપ્રતના, નજીકથી સાક્ષી બનવાનુાં વારાંવાર મળયુાં. તેથી 

લેખનપરાંપરા, શ્રમણોની શુ્રતભપ્રિ, કાયશસૂઝ તથા એ િત્યેની 

મમતાનાાં વારાંવાર દશશન થયાાં. દેવશાના પાડાના ભાંડારના 

કારણે, અનુભવસમપૃ્રિમાાં નોાંધપાત્ર ઉમેરો થયો. 

 

સૌમ્યમૂપ્રતશ આચાયશ મહારાજ શ્રી દેવસૂરીશ્વરજીની હૂાંફાળી 

િેરણા સતત મળતી રહી. પ્રપતા મુપ્રન શ્રી હીરપ્રવજયજી 

મહારાજ પણ જ્ઞાનક્ષતે્રના અભ્યાસથી રાજી થતા, તેથી પણ 

આ લેખન-વાચન કાયશ આગળ-આગળ ધપતુાં રહ્યુાં. 
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વ્યાકરણાચાયશ ગરુુ મહારાજ શ્રી હેમચન્દ્રસૂપ્રર મહારાજ આ 

કાયશ જોઈન ેિસન્નતા અનુભવતા રહ્યા. ૪૫-૪૫ અાંકો થયા અન ે

તેના આ પુસ્તકને જોઈને તેઓએ પીઠ થાબડી છે. 

 

આમ, િશ્ય-અિશ્ય એવી ઘણી વ્યબક્તઓનાાં અલ્પ અથવા 

મહાન ઉપકારોની અમીવર્ાધ સિિ થિી રહી છે િેથી આજ ે

જ ે જોવા મળે છે િે બપાંડ, આકાર અને સાર સબહિનો 

િાંધાયો છે. 

 

એક વાત સાચી કે, કોબડયુાં બિરાડ બવનાનુાં હિુાં; િનેે વાટ અન ે

ઘી પણ મળયાાં, પણ અનાંિાનાંિ પુણ્યના યોગે, િને ે

જ્યોબિનુાં િાન િો પરમપરોપકારી ગુરુ મહારાજ ેકયુું છે ! 

 

અહીાં, આ રીતે જીવનકથાનાાં થોડાાં પૃષ્ઠ જોયાાં. ક્ારકે વળી 

બીજાાં જોવાશે. આ સુકૃિના સેવનમાાં જો વળિર મળિુાં હોય 

િો, મારી પાસે પ્રભુના શાસનના રાગની મૂડી છે. િેમાાં 

બનરાંિર વધારો થિો રહે એવી ઇચ્છા છે. 

 

પ્રભુના સાંઘને સિિ હર્ોલ્લાસથી ધિકિો જોવાના કોડ 

છે. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયધ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂબર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રાંથ-૧ ની (આાંબશક) પ્રસ્િાવના 
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શુભ અને લાભ પામવાનો માગધ 

પબરવારનુાં પાવરહાઉસ : 

નવકાર જાપ પ્રાથધના 
 

 

સવારનો શાાંત સમય હોય, ઘરની અાંદર િભજુીની સુાંદર છબી 

પધરાવી હોય તે ઓરડીની પપ્રવત્ર જગ્યા, ત્યાાં છવાયેલુાં પ્રસ્નગ્ધ 

આછુાં  અાંધારુાં  હોય, પણૂશ અજવાળાની એાંધાણી આપતી ઉષા 

આગમનની છટા, માંદ માંદ િકાશ પાથરતા ઘીના દીવાનો 

ઉજાસ, ચોમેર િસરતી મહેકથી વાતાવરણન ેસુગાંપ્રધત કરતી 

ધીમી અગરવાટ, અને આવા પાવન માંગલ અને મધરુ 

વાિાવરણ વચ્ચે િઠેેલા પબરવારના િમામ સભ્યો... િેમના 

હૃિય કમળમાાં રમિો નવકાર... એકાગ્રિાપૂવધક થિો િેનો 

બનમધળ જાપ...અને એવા જાપથી થતી પ્રદવસની શભુ 

શરૂઆત..... 

 

...આ રીતે જનેા પ્રદવસની શરૂઆત થઈ હોય તેના બધા કામ 

સફળ જ હોય ! એટલુાં જ નહી ાં, પબરવારના િમામ મોટા નાના 

સ્વજનોના હૈયા સાંપ, સ્નેહ ને હુાં ફથી છલકાિા હોય ! સાંપ 

હોય ત્યાાં સાંપબિ આવ ેઅને આવી જ સાંપબિ સુખનુાં કારણ 

િને. 

 

નક્કી સમયે અને નક્કી કરલેી જગ્યાએ રોજ આમ જાપ થાય 

િો િેના પાવન પરમાણુાંથી ચમત્કારીક અનુભવ થાય જ 

થાય ! આ રીતનો જાપ આમ તો પ્રત્રકાળ - ત્રણ સાંધ્યાએ 

કરવાનો હોય છે. પ્રત્રકાળજાપમાાં કે ઈિસ્મરણમાાં શુભ સાંકેત છે. 

એ નામસ્મરણ જાપ-ધ્યાન દ્વારા ચોક્કસ લાભ થયા જણાયા છે. 
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आदै्यषा सृ्मवत लाभाय, 

शक्ति लाभाय मध्यमा । 

अक्तन्तमा शाक्तन्तदा प्रोिा, 

त्रयी संध्या सुखाविा ॥ 

 

િાતઃકાળે કરલેુાં ઈશ્વરસ્મરણ, પજૂન, ધ્યાન, સ્તવનથી ત ે

પછીના કલાકોમાાં તે સ્મરણ પ્રચિની ભીતરમાાં ચાલતુાં રહે છે. 

િભજુીની સતત સ્મૃપ્રતનો આ લાભ ઘણો મોટો છે. તે જ રીત ે

મધ્યાહ્નમાાં િભુજી સમક્ષ ધૂપ, દીપ, પૂષ્પ, અક્ષત, નૈવેદ્ય અન ે

ફળ અપશણ કરવા દ્વારા તેમની પજૂા કરવાથી પ્રચિમાાં સૂકાયેલી 

શપ્રિનો સ્રોત ફરીથી સજીવ બની જાય છે. અાંગ િત્યાંગમાાં 

ચૈતન્યનો સાંચાર થાય છે. સાયાંકાળે પરમ કૃપાળુ િભુનુાં સાપ્રન્નધ્ય 

સેવ્યુાં હોય તો ત ેપછીની સમગ્ર રાપ્રત્ર શાપ્રન્તપૂવશક પસાર થાય 

છે. - ત્રણેય સમયની ભબક્તથી સ્મબૃિ લાભ, શબક્ત લાભ 

અને શાબન્િ લાભ થાય છે. 

 

આમ િો પ્રભુનુાં સ્મરણ િો કોઈ પણ સમયે લાભ કર.ે પરાંિ ુ

ચોવીસ કલાકના અમકુ કલાકો િરબમયાન બવશેર્ લાભ કર.ે 

સ્વરોદય શાસ્ત્ર એટલે કે નાડી શાસ્ત્ર - નાકના બે નસકોરા દ્વારા 

શ્વાસ લેવાય છે, મૂકાય છે એ સાથે સાંકળાયેલુાં છે. જમણી 

બાજુના ફોરણાાંન ેસૂયશ નાડી એટલે કે ઈડા નાડી કહેવાય છે. 

ડાબી બાજુના ફોરણાાંને ચન્દ્ર નાડી એટલે કે પ્રપાંગળા નાડી 

કહેવાય છે. બન્ને નાડી આમ તો ક્રમથી ચાલે અને ક્ારકે બન્ન ે

સાથે પણ ચાલે. એન ે સ્વરોદયની ભાષામાાં સુષુમ્ણા નાડી 

કહેવાય છે. સુર્મુ્ણા નાડી ચાલે ત્યાર ેિેને કૂમધ નાડી કે બ્રહ્મ 

નાડી કહે છે. આ નાડી ખૂલી હોય ત્યાર ેબચિમાાં જ ેરટણ 

થાય િે અજ્ઞાિ મન સુધી પહોાંચે છે. આ ક્ષણોમાાં બચિ 

પ્રભુમય િને ત્યાર ેમોટો લાભ થાય છે. 
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સુષુમ્ણા દ્વારા કૂમશ નાડીનુાં ઉદ્ઘાટન રાત-પ્રદવસ મળી ચાર વખત 

થાય છે -- સૂયોદય, પૂણશ મધ્યાહ્ન, સાાંજ ેઅને મધ્ય રાત્રીએ. મધ્ય 

રાત્રીએ આપણે પ્રનદ્રાધીન હોઈએ એ પ્રસવાયની ત્રણ શભુ 

ક્ષણોએ આપણે િભુ ધ્યાનમાાં લીન થઈ શકીએ. 

 

આબિ, અાંિ અને મધ્યમાાં પ્રભજુીના સ્મરણ દ્વારા િાખલ 

થયા એટલે અહોરાત્રમાાં િાખલ થયા. એ સ્મૃબિમાાં જ ેકાાંઈ 

કામ થાય િે શુભ જ થાય. શુભ થાય િે લાભકારક િને. 

આમ શુભ અને લાભને આપનાર સ્મરણ આપણા જીવનમાાં 

સિિ રમિુાં રહે. પ્રદવસના આ ત્રણેય સમયની િાથશનાનુાં 

ટાઇમ-ટેબલ સદાને માટે અનકૂુળ ન હોય તો પ્રદવસ-રાત થઈન ે

ગમે ત ેએક વાર દશેક પ્રમપ્રનટનો સમય લઈ, બાહ્ય જાંજાળથી 

પ્રવમુખ બની પરમના સાપ્રન્નધ્યમાાં બેસવુાં જોઈએ. 

 

કપ્રવવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની િાથશનામાાં આપણે પણ સરૂ 

પુરાવીએ : 

 

“સાંચાર સકલ કમે શાન્િ િોમાર છાં િ”  

 

અથાશત્, અમારા જીવનભરના િધા જ કામોમાાં હે પ્રભુ ! 

િમારી ઈચ્છાનો સાંચાર થાઓ. અમારા કામો આપની 

ઈચ્છા મુજિ થાઓ. અમારી ઈચ્છાનો લય થાઓ, િમારી 

ઈચ્છાનો જય થાઓ. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયધ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂબર મહારાજ 

પાઠશાળા અાંક ૦૩ 

 

 


