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સ્વયં સભંાવના કરીએ તો સારી જ કરીએ 
 

 

વવવિષ્ટ જીવનની વ્યાખ્યા એવી આપવામાાં આવે છે કે 

વવધાયક દૃવષ્ટવાળુાં જીવન એ વવવિષ્ટ કહેવાય. આવી વવધાયક 

દૃવિની પ્રાવિ માટે જ સદ્વાચન અને સદ્સમાગમ - સંતોન  ં

સેવન કરવાન ં કહ્ ં છે.  

 

ચાર ેતરફ બનતી ઘટનાઓને બદલવાન ં ન તો આપણ ં ગજ ં  

છે, ન તો એ આપણા હાથમાં છે; ન તો એ જરૂરી છે. પરંત  

એ ઘટનાને, એ દૃશ્યને મૂલવવાની કે જોવાની દૃવિ બદલવી, 

સ ધારવી અને ઘડવી એ આપણા હાથની વાત છે. 

 

એકેક ઘટનાને, દૃશ્યને જોવાના કેટલા બધા દૃવષ્ટકોણ હોય છે ! 

આપણે તે દૃશ્યને એવા દૃવિકોણથી જોવ ં જોઈએ કે જનેાથી 

આપણને કાંઈક નક્કર લાભ થાય, કમસેકમ ન કશાન તો ન 

જ થાય. આ તો કેવુાં છે ? આપણી સામે કોઈ પણ વસ્તુ છે તેન ે

આપણે કઈ રીતે પકડીએ જથેી આપણન ેકે વસ્તુને નુકિાન ન 

થાય ? દરકે વસ્તુને પકડવાનો - લેવાનો એક ચોક્કસ તરીકો 

છે, રીત છે. ચપ્પુ પકડવુાં હોય, કાતર પકડવી હોય, સાણસી વડે 

તપેલી પકડવી હોય તો તનેે તેની એક ચોક્કસ રીત ેજ પકડી 

િકાય.  

 

એવી જ રીતે, કોઈ પણ ઘટના હોય તનેે એક ચોક્કસ દૃવષ્ટથી 

જોઈ િકાય. આપણે ત ેતે ઘટનાને કેવી રીતે જોઈએ છીએ એ 

બહુ જાણીતી વાત છે. કેવી રીતે તેને જોવી જોઈએ તે બાબત 

આજ ે વવચારવી છે. જુદાાં જુદાાં દૃષ્ટાાંત દ્વારા તેને સમજવાનો 

પ્રયત્ન કરીએ. 
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આપણે જ્યાર ે આપણી ઈચ્છાથી જ વવચારવાન ં હોય, 

અન માન કરવાન ં હોય, અટકળ કરવાની હોય, કહો કે 

સંભાવના ક૨વાની હોય તો તે સારી રીતે જ કરીએ. તે માટે 

આપણે આપણી દૃવષ્ટને કેળવવી પડે. એકવાર દૃવષ્ટ કેળવાઈ 

જાય તો તે પછી દરકે વખતે વવધેયાત્મક દૃવષ્ટથી જોવાનુાં ફાવી 

જાય. 

 

 

 

લગભગ સાઠ-વસત્તેર વર્ષ પહેલાાં રાજકોટમાાં બનેલો એક પ્રસાંગ 

છે. તયાાં આપણા પ્રવસદ્ધ ઈવતહાસકાર શ્રી મોહનલાલ દલીચાંદ 

દેસાઈના મામા રહેતા હતા. તેઓ ખૂબ ઉદાર વદલ અને દયાળુ 

હતા. જ ેકોઈ યાચક એમને આાંગણે આવે તેને ‘ના’ ન કહેતા, 

પણ અડધો મણ બાજરો અપાવતા. આ એમનો રોજનો 

વસલવસલો હતો. સવાર પડે ને ત્રણ-ચાર વ્યવિ આવતી, તેન ે

નક્કી કરલેા એક મોદીની દુકાનેથી બાજરો મળી જતો.  

 

એકવાર ભર ઉનાળામાાં બપોરના બાર વાગ્યાના સુમાર ેઆધેડ 

વયના એક બહેન આવ્યા. સાવ વનધષન અને દવરદ્ર અવસ્થા એ 

બહેનની હતી, એ આવીને ઊભા રહ્ાાં, કાાંઈ બોલે તે પહેલા જ 

બાજુમાાં ઊભલેા અઢાર વીસ વર્ષના ભત્રીજાને કહ્ુાં : તુાં આ 

બહેનની સાથે જા અને અડધો મણ બાજરો અપાવી દે.  

 

બાઈ આગળ ચાલી. દુકાન પાસે જઈ ભત્રીજાએ બાઈને ઈિારો 

કયો અને દુકાનદાર ેબાઈને અડધો મણ બાજરો આપ્યો. એક 

કપડામાાં આ અનાજ બાાંધી બાઈ આગળ ચાલતી થઈ. 

ભત્રીજાને રસ પડ્યો. ત ેપણ થોડા અાંતર ેરહી બાઈની પાછળ 

ચાલ્યો. થોડે દૂર એક નાની ગલીમાાં જઈ, બાઈએ બાજરો વેચી 

દીધો અને તેના રોકડા પૈસા લઈ લીધા.  
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આ જોઈને ભત્રીજો પાછો ફયો. ઘેર આવી સહેજ રોર્માાં 

આવીને કહેવા લાગ્યો : તમેય િુાં આવાન ેઆમ બાજરો આપ્યા 

કરો છે ? બાઈએ તો એ બાજરો વેચી કાઢયો !  

 

તયાર ેમનસખુભાઈએ કહ્ુાં : મેં તને બાજરો અપાવવા મોકલ્યો 

હતો. એ બાજરાનુાં બાઈ િુાં કર ેછે તે જોવા માટે નહી ાં ! બાઈન ે

ખબર છે કે હુાં  બાજરા વસવાય કાાંઈ આપતો નથી. અને તેને આ 

ઉનાળામાાં પગ બળતાાં હોય ને પગરખાાંની જરૂરત હોય તો 

પછી બીજુાં  િુાં કર ે?  

 

આવા પ્રસાંગો પરથી આપણી આસપાસ બનતી ઘટનાન ે

જોવાની ગુરુચાવી મળે છે. આપણે જ સંભાવના કરવી હોય 

તો સારી જ સંભાવના કરવી જોઈએ. તમેાં પહેલો લાભ 

આપણા પક્ષે જ છે. 

 

 

સાંવતસરી મહાપવષનો વદવસ હતો. સાાંજના પ્રવતક્રમણ પછી 

શ્રીફળની પ્રભાવના હતી. વસત્તેર વર્ષના એક કાકા પ્રવતક્રમણ 

કરીને બહાર નીકળતા હતા તયાર ે પ્રભાવના કરનાર ે એમન ે

શ્રીફળ આપ્યુાં. કાકાએ કહ્ુાં : બીજુાં  આપો. પેલા ભાઈએ બીજુાં  

પણ આપ્યુાં. આ દૃશ્ય કેટલાકે જોયુાં. તરહેવારની અટકળ થવા 

લાગી : જુઓને ! કાકા પણ કેવા છે, બે શ્રીફળ લીધાાં. આમ 

લેવાતા હિે ? બીજો બોલ્યો : કાકા એવા જ લાગે છે. તો ત્રીજો 

એક જણ બોલ્યો : આ ઉાંમર ેપણ આવી કુટેવ છૂટતી નથી. આ 

બધાને સાાંભળી એક ભાઈ બોલ્યા : એવુાં પણ બની િકે કે 

એમનો દીકરો થોડી ઉતાવળથી વહેલો નીકળી ગયો હોય અન ે

તેની પ્રભાવના આ કાકાએ લીધી હોય ! વાત વાતમાાં પછૂી પણ 

જોયુાં અને એ અટકળ સાચી પડી.  
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ચીલાચાલ ુ રીત ે જુએ અને વવચાર ે તો, આવા પવવત્ર વદવસ ે

નકારાત્મક વવચારો કરવાથી એને ફેલાવવામાાં વનવમત્ત બનાય. 

ક્યારકે આવો સામાન્ય બનાવ મોટા ઝગડાનુાં રૂપ પણ લઈ લ.ે 

કોઈ પણ પ્રસંગે કઈ રીતે વવચારવ ં એ કળા છે. 

 

 

પાવલતાણામાાં અર્ાઢ મવહનામાાં બધા પજૂ્ય સાધુ સાધ્વીજી 

મહારાજને ઉપકરણ-વસ્ત્ર, પાત્રો વહોરાવવા અનેક વ્યવિ 

આવે છે. એક સાંસ્થા દ્વારા બ ેભાઈઓ આમ વહોરાવતાાં એક 

સાધ્વીજી મહારાજ પાસે ગયા. સાધ્વીજી બે ઠાણા હતા. વસ્ત્ર 

વગેર ેથોડુાં  જ વહોયુું, પણ જ્યાર ેપાત્રાની જોડ વહોરાવવા માાંડી 

તો, એક, બે, ત્રણ, ચાર અને એક વધુ એમ પાાંચ જોડ વહોરી. 

કમષચારી ભાઈએ જટેલી કહી તેટલી, પાાંચે પાાંચ વહોરાવી. (એક 

જોડ પાત્રા એટલે નાના મોટા નવ પાત્રા.)  

 

વહીવટદારો તરફથી કડક સૂચના હતી કે જ ેજ ેચીજ વસ્તુનો 

ખપ હોય એને તેઓ ઈચ્છે તેટલા પ્રમાણમાાં વહોરાવવી. 

તેઓએ એમ તો કયુું પણ મનમાાં વાત રહી ગઈ. વહીવટદારો 

આવ્યા અને પછૂ્ુાં કે બરાબર લાભ મળ્યો છે ને ! તયાર ેકમષચારી 

ભાઈએ કહ્ુાં : બીજો બધો સારો લાભ મળ્યો છે પણ એક 

સાધ્વીજી બે ઠાણા હતા તેઓએ નવ પાત્રાની એક જોડ, એવી 

પાાંચ જોડ વહોરી છે. આટલી બધી જોડ તઓે િુાં કરિે ? 

 

વહીવટદારોએ આ સાાંભળી કહ્ુાં : આપણે એવુાં િા માટે 

વવચારવુાં ? કદાચ એવુાં પણ બને કે તેમના ગુરુણી કે ગુરુ બહેનો 

રાજસ્થાન કે બનાસકાાંઠાના અાંતવરયાળ ગામડાાંમાાં હોય અન ે

તેઓને બહોળા સમુદાયના કારણે સૂચના આપી હોય કે આમ 

કોઈ વહોરાવવા આવે તો ધ્યાન રાખજો. એ મજુબ તેઓએ 

વહોરી હોય તેમ પણ બને. 
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આ રીતે (વવધેયાત્મક દૃવિથી) વવચારવાથી મનમાં અસદ્-

ભાવનાના અંક રો ઉગવા માંડ્યા હોય ત ે તયાં જ કરમાઈ 

જાય. વળી એ વાત સાચી પણ હોઈ િકે. વળી આમ 

વવચારવાથી સુખ જ થાય છે. 

 

 

આપણે એવી કાળજી પણ રાખવી જોઈએ કે સામી 

વ્યવિને અવળી સંભાવના ક૨વાની તક ન મળે. આ વાત 

સમજવા માટે એક વકસ્સો જોઈએ. 

 

અમદાવાદની એક પોળમાાં પ્રભુજીના દેરાસરની વર્ષગાાંઠના 

જમણવારનો પ્રસાંગ હતો. બસો-ત્રણસો માણસ જમનાર હતા. 

તે માટે જોઈતી ચીજ-વસ્તુ લેવા માટે વહીવટદાર બજારમાાં 

ગયા. ખરીદી કરીને િાક મારકીટમાાં ગયા. જમણવાર માટે 

જોઈતુાં િાક ખરીદ્ુાં. પછી ઘર માટે િાક લેવાનુાં હતુાં. સાંઘ-

જમણ માટે ટી ાંડોળા અને ભી ાંડા લીધા હતા. તો, પોતાના ઘર 

માટે તેનાથી બીજુાં  જ –કાકડી અન ેતવૂરયા લીધાાં, અને તે પણ 

બીજા જ કાવછયા પાસથેી. આટલી કાળજી રાખવામાાં આવે તો 

બીજાને ખોટી કે અવળી સાંભાવના કરવાની તક જ ન મળે. 

આવી સૂઝ સમજ મહાજન પાસે હતી. 

 

 

અવળ ં વવચારવાન ,ં માનવા-મનાવવાન ં તો બાજ એ રહ્  ં

પણ સવળ ં અને તે પણ કેટલ ં બધ ં ઉમદા કહેવાય તવે  ં

સમદરપેટા મહાજન વવચારતા હતા તે વાત જ્યાર ેઆપણે 

જાણીએ તયાર ે આપણાાં સાાંકડા મનની નીચી વદવાલ 

આપોઆપ ધરાિાયી બની જાય. ‘હૈ ! િુાં કહો છો ! એમ બને?' 

એવા ઉદ્ગારો મુખમાાંથી નીકળી જાય. 
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વાત એવી બની હતી કે, દોઢસો-બસો જનૈ કુટુાંબનુાં સામાન્ય 

સુખી ગામ. ગામમાાં પયુષર્ણા પવષ પછી નવકા૨િી હતી. ત્રણેક 

જાતની મીઠાઈઓ સાથેનો જમણવાર હતો. મહાજનની 

વાડીમાાં આ જમણવાર ચાલ ુહતો. અડધો-પોણો ભાગ જમીન ે

વવદાય થયો હતો.  

 

મહાજનના મુખ્ય માણસો વાડીના ઓટલા પાસે એમ જ બેઠા 

હતા. તયાાં પ્રૌઢ વયના એક બહેન જમીને બહાર નીકળતા નજર ે

ચડ્યાાં. માથે સ૨ખુાં ઓઢેલુાં અને સાડલાના પાલવમાાં મીઠાઈના 

આઠ-દિ બટકાાં લઈન ેદબાતે પગલ ેબહાર નીકળી ગયા. એની 

ચાલ પરથી અને અણસાર ઉપરથી વહીવટદારોને અાંદાજ 

આવી ગયેલો કે આ બહેન પેલી િેરીમાાં ફલાણા કુટુાંબના હોવા 

જોઈએ. સાંભવ છે કે તેમના કુટુાંબમાાંથી કોઈક જમવા આવી 

િકે નહી ાં તેમ હોય તેથી એ સભ્યો માટે સાંઘની િેર્રૂપે આ લઈ 

જતાાં હોય, અથવા તમેની પવરવસ્થવત બદલાઈ હોય અન ે

તેમાાંથી એક-બે વદવસ ચાલે એવી ગણતરી હોય.  

 

આવુાં વવચારી, બોલીને એ વહીવટદારભાઈ એ વાડીના 

મકાનની પાછલા ભાગની વદવાલ પાસ ે ગયા. રસોઈયાન ે

બોલાવી પછૂ્ુાં : ભટ્ટજી, આપણી પાસે લોખાંડની મોટી કોસ 

છે? ભટ્ટજીએ હા કહી. તો કહે : લાવો ને ! અને એ કોસ વડે 

પાછળની વદવાલમાાં એક મોટુાં  બાકોરુાં  પડાવી દીધુાં, જથેી કોઈ 

ખાનદાન ઘરની વ્યવિને આવા કપરા સાંજોગોમાાં આવુાં કરતાાં 

સાંકોચાવુાં ન પડે ! 

 

આપણે તો આ જાણી આભા બની જઈએ. િુાં આવુાં વવચારી 

િકાય ? આવુાં કરી િકાય ? આ વાજબી છે ? પરાંતુ આ બધી 

ચચાષ વનરથષક છે. વદલની ઉદારતા અને વવશાળતાનો જ 

સવાલ છે.  
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વહીવટદારના આ વતષનને પવુષ્ટ આપતી એક નાની વાત જાણી 

તયાર ેએ વાતમાાં તથ્ય હોઈ િકે એમ વવશ્વાસ બેઠો. 

 

એક નાના ગામમાાં ગ્રામજનોના લાભાથે છાસ-કેન્દ્ર ખોલવાની 

વાત ચાલી. એક આગવેાન જનૈ કાયષકરભાઈએ સૂચન કયુું કે, 

છાસ-કેન્દ્રનુાં મકાન એવી જગ્યાએ રાખવાનુાં કે સારા ઘરની 

કોઈ વહુ-દીકરીને છાસ લેવા જતાાં સાંકોચ ન થાય. મને આ 

ભાઈની ઉદારતાભરી સૂઝ સ્પિી ગઈ. એ જ વખતે એમ વવચાર 

આવ્યો કે આપણે તયાાંના આજના વહીવટદારને આવો વવચાર 

આવે છે તો આજથી સાઠ-વસત્તેર વર્ષ પહેલાના મહાજનન ે

જમણવારની વાડીની પાછળની વાંડીમાાં મોટુાં  બાકોરુાં  

પાડવાનો વવચાર જરૂર આવ્યો હિે. 

 

દુવનયામાાં બધે માત્ર દુવરતનુાં જ સામ્રાજ્ય છે એવુાં નથી. હજુ પણ 

સાચા ઘીના દીવા ક્યાાંક ટમટમે છે અન ેએનુાં પાવક અજવાળુાં 

પાથરતાાં રહે છે. આપણે આ બધામાાંથી તો એ તારવવુાં છે કે 

એક નબળી ગણાતી ઘટનાને માત્ર ઉચ્ચ દૃવિથી 

અવલોકવાથી તનેે કેવી ઉચ્ચતર વસ્થવતમાં પલટાવી શકાય! 

 

એટલે, આપણે આવા કોઈના કાજી બનતી વખતે તનેી 

પાછળ છ પાયેલા કોઈ ને કોઈ સદ્અંશને શોધવાનો, એમાં 

કાંઈક સારં પણ હોઈ શકે તેવી કલ્પના કરવાન ં શરૂ કરવ  ં

જોઈએ. સૌ પહેલા તો આપણે જ સારા બનીએ. તેમાાં જ 

વવવિષ્ટ જીવનકળા છે. એ કળા સાધ્ય કયાષ પછી જ સવષત્ર િુભ-

દિષનનો લહાવો લઈ િકીિુાં.  

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયય શ્રી પ્રદ્ય મ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રંથ-૧ નો વવભાગ ૯ – મનન 
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વચનવસદ્ધ અને સંકલ્પવસદ્ધ  

મ વનશ્રી વીરવવજયજી: ઝળહળતા વૈરાગ્યની 

મૂવતય સમા એ મહાપ રષને શતશઃ પ્રણામ 
 

 

વીરજી ભાવસાર. પૂવષભવથી સાથે ખાસ્સુાં જમા પાસુાં લાવેલા. 

આવ્યા અહીાં, પણ આાંખ તો અગમ-લોકમાાં માંડાયેલી.  

 

મુવન મહારાજ થોભણવવજયજી મહારાજ નામના ભરેુ મળી 

ગયા અને સરનામુાં મેળવી લીધુાં. 

 

માએ લગ્નની બેડી પગમાાં નાખી હતી. પણ, એને ગણકાર ેએ 

બીજા ! 

 

એ તો ઉપડ્યા નાતમાાં ભળવા માટે. ઠેઠ પાંજાબના ક્ષેત્ર જોડે એ 

લેણુાં નીકળ્યુાં. ચોપડે લખેલા લેખ વમથ્યા ન થાય. પણ, થોડો 

ખાાંચો પડ્યો.  

 

એ કાળમાાં પણ માડી પગેરુાં  િોધતાાં પાંજાબ જઈ ચડ્યાાં. બે-ચાર 

સગાાંને પણ સાથે લઈ ગયાાં હતાાં. વીરજી ભાવસારને માાંડ-માાંડ 

સમજાવ્યા અને ઘર ેપાછા લઈ આવ્યા ! દીકરા પાસે વચન લીધુાં 

: એક દીકરો થઈ જાય, પછી તુાં છૂટો ! 

 

માનુાં વેણ ન ઉથાપ્યુાં. ઘરમાાં આવીને રહ્ા તો ખરા પણ મન તો 

પાંજાબમાાં મૂકીન ેઆવેલા. વદવસ ન ેરાત, શ્વાસે-શ્વાસ,ે બસ એ 

જ ધૂન, એક જ લગન : ક્યાર ેછૂટુાં  આ કેદખાનામાાંથી. 

 

સાંસાર માાંડીને બેઠેલા. આમતેમ માડીના કામ કર.ે 
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એક વદવસ બપોર ેમાએ વીરજીને કહ્ુાં : કદાચ જરૂર પડે તો 

કામ આવે, માટે થોડુાં  ઘી લેતો આવ ને ! તપલેી અને પાવલી 

લઈ ઘીવાળાની દુકાન ેજઈ વીરજી ઊભો રહ્ો. ઘરાકી ઘણી 

હતી એટલે દુકાનદાર ેકહ્ુાં કે ખમો ! હમણાાં દઉાં  છુાં .  

 

તયાાં તો એક છોકરો દોડતો આવ્યો અને વીરજીની સામે જોઈન ે

બોલ્યો : ઝટ જાઓ. તમાર ેઘેર દીકરો આવ્યો છે ! 

 

હે ! બોલતાાં જ, વીરજીએ તપેલી અને પાવલી દુકાનદારન ે

આપી. કહી દીધુાં : ઘી ઘર ેપહોાંચાડી દેજો અને પછી કહેજો કે 

વીરજી પાંજાબ દીક્ષા લવેા ગયો છે ! 

 

ઘરના ફવળયે ડોકાવા પણ ન ગયા. પગ ઊપડ્યા સીધા 

ભાવનગર તરફ. સ્ટેિન ેપહોાંચીને જ ેગાડી ઊપડતી હતી, તેમાાં 

જ બસેી ગયા. અથડાતા-કૂટાતા પાંજાબ પહોાંચ્યા.  

 

અાંબાલા િહેરમાાં સપુાશ્વષનાથ પ્રભનુા સાવિધ્યમાાં જીવન ે

હાિકારો થયો ! તયાાં પાંજાબી કમળસૂવર મહારાજના ચરણોમાાં 

જીવન સમવપષત કયુું. દીક્ષા લઈ વીરજી ભાવસાર મટી, મુવન 

વીરવવજય મહારાજ બન્યા વવક્રમ સાંવત ૧૯૩૫ ની સાલમાાં. 

 

વૈરાગ્ય, ઝળહળતો હતો. ક્ષયોપિમ, તીવ્ર હતો. કાવ્ય-

સ્તવનોની સહેજ ે સ્ફુરણા થતી હતી. આમેય પાંજાબમાાં તો, 

ગાના-બજાના જ્યાાં ને તયાાં ચાલતાાં જ હોય. મુવનશ્રી 

વીરવવજયજીએ એ રાંગમાાં ભગવાનનો રાંગ ભેળવ્યો અન ે

ભવિભાવનાાં અનેક સ્તવનોની મનહર રચનાઓ કરી. પોત ે

જનમ્યા તો, ગજુરાત-સૌરાષ્ટરમાાં પણ બોલચાલ વહાંદીમાાં જ 

કરતા રહ્ા. 
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 મ વનશ્રી વીરવવજયજી રવચત સ્તવનની એક કડી... 

क्युं न हो सयनाई साुंई, जैसा गयन्हा क्ा किया ? 

औरो िी सयनाई वे, मेरी बारी नाही ुं आवे; 

तयम कबन िौन मेरा, मयजे क्युं भूला किया ! क्युं ₒ 

 

વવવવધ રાગ-રાવગણીથી િોભતી રચનાઓ પણ વહાંદીમાાં કરી. 

એમનાાં રચલેાાં સ્તવનો પાંજાબમાાં અન ે ગજુરાતમાાં, લોકજીભ ે

ચડ્યાાં; ગવાતાાં રહ્ાાં. જાણે પ્રભુજીની સાથે વાતો કરતા હોય 

એવા ભાવ એમની રચનાઓમાાં આવે !  

 

તેઓ પજૂાઓ, સ્તવનો ખૂબ રાંગ-ઢાંગથી અન ેભાવથી ગાતા. 

રસ અને રુવચ એવી કે, વદલ એકતાર થઈ જતુાં. 

 

 

 

જીવનની પવવત્રતાના કારણે, મુવનશ્રીને વચનવસવદ્ધ પ્રાપ્ત થઈ 

હતી. આવા બ ેપ્રસાંગ યાદ કરવા જવેા છે. એક વરતેજ ગામમાાં 

બનેલો અને બીજો વસહોરમાાં બનેલો. 

 

 

 

મુવનશ્રી વરતેજમાાં વબરાજલેા. તયાાં, શ્રી સાંભવનાથ ભગવાનના 

દેરાસરમાાં નવ્વાણુાં પ્રકારી પજૂા ભણાવવા ગવયૈો ભાવનગરથી 

આવવાનો હતો, એવામાાં મૂિળધાર વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. 

ગવૈયો હવે સમયસર નહીાં આવી િકે તેવુાં લાગ્યુાં.  

 

પજૂાની બધી તયૈારી થઈ ગઈ હતી. મુવનશ્રી પોતે પણ આવીન ે

બેઠા. પજૂાઓ લલકારવી િરૂ કરી; પણ થયુાં કે, હારમોવનયમ 

ઉપર સૂર આપનાર કોઈ હોય, તો ગાવાનુાં બરાબર જામે ! 

તબલાની પણ ઝમક આવે !  
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િુાં કરવુાં ? એવી વવમાસણમાાં હતા તયાાં એમની નજર પજૂામાાં 

બેઠેલા સાકરચાંદ ભાવસાર નામના તેર-ચૌદ વર્ષના એક છોકરા 

પર પડી. વીરવવજયજી મહારાજ ેકહ્ુાં : સાકરચાંદ, ઊભો થા ! 

પેટી િરૂ કર ! 

 

સાકરચાંદ તો, બાઘો બની આ સાાંભળી રહ્ો; કહે : બાપજી ! મેં 

પેટીને કદી અમસ્તો પણ હાથ અડાડ્યો નથી. સારગેમના 

સૂરની કિી ગતાગમ નથી. 

 

મહારાજ કહે : બેસ. તને આવડિે. તુાં ગાઈ િકીિ, વગાડી 

િકીિ. 

 

સાકરચાંદે ગુરુને પ્રણામ કયાષ. મહારાજ ેએને માથે હાથ મૂક્યો. 

આિીવાષદ આપ્યા. ગુરુનો ચરણ સ્પિષ કરી, પેટીનુાં અવભવાદન 

કરી સાકરચાંદે સાંગાથ આપ્યો ! પટેીએ સૂર પુરાવ્યો. 

આાંગળીઓ ફરવા લાગી. દેિીઓ ગવાતી ગઈ તેમ-તેમ સરૂ 

નીકળવા લાગ્યા ! પજૂા ભણાઈ. ગામ આખામાાં વાત ફેલાઈ. 

પછી તો સાકરચાંદે વર્ો સુધી પજૂાઓ ભણાવી. અમે પણ વવક્રમ 

સાંવત ૨૦૧૮/૧૯માાં એમને સાાંભળ્યા છે. બરાબર ઢબથી રાગ-

રાવગણીથી પજૂાઓ ભણાવતા !  

 

આ તે વચન વસવદ્ધ જ ને ? 

 

 

હવે, વસહોર ગામમાાં બનેલો પ્રસાંગ જોઈએ. વરતેજ પાસેનુાં 

ગામ. તયાાં, વવહાર કરીને મુવનશ્રી પધાયાષ હતા, ઉપાશ્રયમાાં 

વબરાજમાન હતા. ઉપાશ્રયમાાં પોપટ નામનો એક માણસ કામ 

કર;ે સાધુ ભગવાંતોની સેવા કર.ે કાજો પણ કાઢે. 
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એ કાજો કાઢતો હતો. વીરવવજયજી મહારાજ ેએની સામે જોઈ, 

એને બોલાવવા બૂમ પાડી – પોપટ ! 

 

જવાબ ન મળ્યો. બીજી બૂમ, ત્રીજી બૂમ : પોપટ ! પોપટ! 

 

જવાબ ક્યાાંથી મળે ? એક ભાઈ તયાાં હાજર હતા. તે કહે: 

મહારાજજી આ પોપટ સાાંભળતો નથી. બોલતો ય નથી. એ 

એને મહારાજ સમક્ષ લઈ આવ્યા. 

 

વીરવવજયજી કહે : બોલ ! પોપટ બોલ ! 

 

મહારાજશ્રીના આ વચનો જાણે એના અાંતરપટને ભદેી અાંદર 

ઊતરી રહ્ાાં હતાાં ! જ્ઞાનતાંતુઓ ઝણઝણી ઊઠ્યા ! એને વાચા 

ફૂટી. જનમનો મૂાંગો પોપટ પાંચાવન વર્ે બોલતો થયો ! 

 

મુવનશ્રી વીરવવજયજી આવા વચનવસદ્ધ અને સાંકલ્પવસદ્ધ હતા! 

વૈરાગ્ય, વવરવત અને વચનિુવદ્ધનો આ ચમતકાર હતો.  

 

આવુાં મસ્ત અને વૈરાગ્યમય જીવન જીવી, તેઓ ૬૭ વર્ષની વયે, 

વવ.સાં. ૧૯૭૫ની સાલમાાં ખાંભાત મુકામ ેકાળધમષ પામ્યા.  

 

ઝળહળતા વૈરાગ્યની મૂવતષ સમા આ મહાપુરુર્ને િતિઃ 

પ્રણામ.  

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયય શ્રી પ્રદ્ય મ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રંથ-૧ નો  

વવભાગ ૪ – ધન્ય ત ેમ વનવરા ર ે! 
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વજજ્ઞાસા ૧ - મહોતસવ પ્રસંગમાં  

કાળાં કપડાં પહેરીને પ્રવેશ કેમ નહી ં? 

 

અમાર ે અહીાં દેરાસરમાાં, પ્રવેિદ્વાર પર, અવારનવાર “કાળાાં 

કપડાાં પહેરીન ેપ્રવેિ કરવો નહી ાં” આવી સૂચના લખી હોય છે. 

કાળી ટોપી કે કાળો કમરપટ્ટો કે કાળો ઘવડયાળ-પટ્ટો પહેયો 

હોય, તે પણ ઉતરાવવામાાં આવે છે. આ વનયમ પાછળનુાં કારણ 

જાણવુાં છે. અમને તો એવો ખયાલ હતો કે ગમે તે વણષનાાં િદુ્ધ 

અને પવવત્ર વસ્ત્રો પહેરી જઈ િકાય. કાળા વસ્ત્રથી થતી 

આિાતનાનાાં કારણ સમજવાની ઇચ્છા થઈ છે. 

 

ઉત્તર - તમારો પ્રશ્ન/વજજ્ઞાસા ખૂબ જ વવચારપ્રેરક છે. પ્રભ ના 

શાસનમાં કશ ં વનરાધાર કે વનષ્કારણ નથી હોત ં. હા, દરકે 

વવધાનની પાછળના હેત ન ં આપણને જ્ઞાન ન હોય તવે  ં

બને. એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.  

 

હા, તમે જ ે સચૂના-બોડષ  જોયુાં હિે તે પ્રભજુીના મહોતસવ 

પ્રસાંગમાાં જ જોયુાં હિે. પ્રભજુીની પ્રાણ-પ્રવતષ્ઠા (અાંજનિલાકા) 

મહોતસવ કે પ્રભજુીનો ગાદીનિીન (પ્રવતષ્ઠા) મહોતસવ અથવા 

શ્રી િાાંવતસ્નાત્ર યા અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર જવેા િુભ-માંગલ પ્રસાંગે આ 

સૂચન જોયુાં હિે. આવા મહોતસવના આરાંભથી જ એટલે કે કુાંભ 

સ્થાપના થાય તયારથી આ સૂચના કરવામાાં આવે છે. 

 

વાત એમ છે કે પરમાત્મતત્ત્વન ં આરોપણકાયય કે પરમાત્માન ે

ગાદીએ વબરાજમાન કરવાન  ં કાયય એ અનેક જીવોના 

કલ્યાણમાં હેત  બનનારં કાયય છે. કલ્યાણમાં ઉલ્લાસ એ 

પ્રાણ છે.  
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પ્રભ  સ્વયં ઉલ્લાસમય છે તથેી આવા કાયયનો પ્રારંભ થાય 

તયારથી, ઉલ્લાસ-ઉતસાહનો વવરોધીભાવ શોક છે, તનેી 

છાયા સ ધધાં આ પ્રસંગ પર ન પડવી જોઈએ. માત્ર ઉલ્લાસ.. 

ઉલ્લાસ જ વાતાવરણમાાં તરવરવો જોઈએ; તો જ એ પ્રસાંગ 

સકલ આત્માના અભ્યદુયનુાં વનવમત્ત બની િકે. 

 

આપણાાં સાંસારનો એક વણલખ્યો વનયમ છે કે કોઈ વ્યવિના 

સ્વજન ગજુરી ગયા હોય તો તેનાથી થયેલા િોક-દદષને કારણ ે

સારાાં વસ્ત્રો પહેરવા ન ગમે, અને િોકદિષક તથા ઉત્તમ ન 

કહેવાય તેવા વણષનાાં - શ્યામ વણષનાાં વસ્ત્રો પહેરવામાાં આવે. 

તેવાાં વસ્ત્રો પહેરીન ે આવનારના મનમાાં િોકની કાવલમા 

સ્વાભાવવક જ છવાયલેી હોય અને એની િોકાકુલ અસર 

વાતાવરણ પર પણ થાય. 

 

ઉલ્લાસમય વાતાવરણમાં શોકની, જરા જટેલી પણ, છાંટ 

કે છાયા પડે તે અન વચત છે માટે એવી વ્યવિને, એવા 

પ્રસંગે, એવા સ્થાન,ે એ વદવસોમાં પ્રવશે આપવામા ં

આવતો નથી. માટે વનયમ બન્યો કે કાળાાં વસ્ત્રો પહેરલેી 

વ્યવિએ આવવુાં નહી ાં. એ બાબતમાાં કાળી ટોપી કે કાળા 

વણષની અન્ય વસ્તુ અથવા અન્ય વસ્તુ સવહતની વ્યવિની 

અહીાં વાત નથી. પરાંત ુઆ તો જન-સમૂહ છે. તેને આ બધી 

ઝીણી વવગતો કોણ સમજાવે? તેથી કાળી વસ્તુ માત્ર, પછી ત ે

વસ્ત્ર હોય કે બાંડી હોય, કામળી હોય, ટોપી હોય, પસષ કે પટ્ટો 

હોય – નહી ાં એટલે નહી ાં. 

 

આમ મૂળ વાત છે. એના અનસુાંધાનમાાં એ જાણવુાં જરૂરી છે કે 

એવા મહા-માંગળ પ્રસાંગોમાાં શ્રી નવેમનાથ પ્રભુની જાન, પિુનો 

વાડો, રાજીમતીનુાં વવરહદદષ  દિાષવતાાં વચત્રો, રચના કે રાંગોળી; 

શ્રી મહાવીર પ્રભુના અને પાશ્વષનાથ ભગવાનના જીવનના 
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ઉપસગો, પરીસહો વણષવતાાં વચત્રો-રચના-રાંગોળી કે ગીતોનો, 

આવા ઉતસવના વદવસોમાાં સવષથા વનર્ેધ ફરમાવવામાાં આવ ે

છે. એવુાં બધુાં જોનારના મનમાાં એવુાં થવા વકી છે કે અરર.. 

પ્રભનુે આવા ઉપસગો સહવા પડ્યા? મારા પ્રભજુીને આવા 

માણસે દુઃખ આપ્યુાં ? ઉપસગય કરનાર પ્રતયે પણ દોષ જાગ.ે 

માટે આવો અશ ભ ભાવ પણ વચત્તમાં ન ફરકે, તે માટે એવી 

બાબતોનો મહા-મંગળ પ્રસંગોમાં વનષેધ કરવામાં આવે છે. 

 

અર ે! આવા માંગળમય વદવસોમાાં પ્રભજુી સમીપ,ે ક ંભ-સ્થાપના 

કરવામાં આવી હોય તેની પાસે, વત્રકાળ સ્મરણીય સ્તોત્રનો 

પાઠ કરવામાં આવે, તે પાઠ નવ હોવા છતાં તમેાંથી સાત 

જ ગણવાન ં વવધાન છે. નવમાનાાં બે, नमिउणस्तोत्र અન ે

कल्याणिंमिरस्तोत्र બાદ કરવામાાં આવ્યાાં છે. એ માટેનુાં કારણ 

એ છે કે, એ બિે સ્તોત્ર શ્રી પાશ્વષનાથ પ્રભુ વવર્યક છે જમેાાં 

કમઠે કરલેા ઉપસગોનુાં વણષન છે ! ઉપસગયના વણયનવાળાં 

સ્તોત્ર વસવાયનાં, માત્ર મંગલ શબ્દોના ભંડારરૂપ જ ેસાત 

સ્તોત્ર છે તેનો જ વત્રકાળ પાઠ કરવામાં આવે છે ! 

 

એક આવા િુભ પ્રસાંગે, રાત્રે ભાવનામાાં સાંગીતકાર ેશ્રી મેતારજ 

મુવનનુાં ગીતબદ્ધ કથાનક િરૂ કયુું તો, વનશ્રાદાતા પજૂ્ય 

આચાયષ ભગવાંતે સચૂના મોકલાવી કે ધિા-િાવલભદ્ર જવેુાં 

કથાગીત રજૂ કરવાનુાં રાખો, આ ન કરિો. 

 

ઉતસવના વદવસોમાં સકળ સંઘના મન-પ્રાણમાં ઉલ્લાસન  ં

તત્ત્વ જ રમમાણ રહેવ ં જોઈએ. આ અનુસાંધાને અન્ય એક 

પ્રસાંગ ૨જૂ ક૨વા મન થાય છે. આજકાલ ઉજવાતા િાનદાર 

અાંજનિલાકા પ્રસાંગોએ, પાંચ કલ્યાણકની ઉજવણી પણ ‘બડા 

ઠાઠ' થી થતી હોય છે. જન્મ કલ્યાણકની ઉજવણીમાાં, ‘ઘર ઘર 

દીવડા પ્રગટાવો' અને ‘ઘર ઘર હર્ષ વધાઈ' નુાં જ વાતાવરણ, 
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ચોમેર ઊભુાં કરવામાાં આવે છે. આ બરાબર છે. દુવનયાનો 

તારણહાર, એક રાજદુલારો જન્મ ધારણ કર ેતેથી સવષત્ર હર્ષની 

છોળ ઊછળે તે સમજી િકાય તેવુાં છે. વળી આ બધુાં 

મહોતસવની િોભારૂપ પણ છે. 

 

આવી વસ્થવત હોવા છતાાં, દીક્ષાકલ્યાણક ઊજવવાનુાં આવે છે 

તયાર,ે િા માટે ભાર ે ગમગીન અને િોકમય વાતાવરણ 

સજષવામાાં આવે છે, તે સમજાતુાં નથી ! રૂડા રાજ-મહેલ 

તયાગીને, અવની પરનો એક અજોડ સંયમી, જન્મ-જરા-

મૃતય ના રોગથી કાયમી છ ટકારાના માગયને બતાવવા, 

જગતના જીવમાત્રને દ ઃખના કળણમાંથી ઉદ્ધારવા માટે, 

તરણ-તારણ જહાજરૂપ ધમયતીથય પામવા માટેના 

ઉત્તમોત્તમ માગે સચંરવા જાય છે, તે તો આપણા સૌને માટે 

આનંદની, હષયની, ગૌરવની ઘટના છે. આવા રવળયાત 

પ્રસાંગને લૌવકક િોકનાાં કાળાાં કપડાાંથી િા માટે મઢવો પડે એ 

જ સમજાતુાં નથી ! આ બાબત તો ઉલ્લાસવાંત મહોતસવમાાં 

કાળુાં ધાબુાં છે !  

 

જો એ શોક કૃવત્રમ હોય તો તે દંભ છે, નાટક છે; અહયદ્ ધમય 

એને કદી આવકાર ેનહી.ં એ િોક સતય હોય તો પણ, આવા 

પ્રસાંગે જ ેપાાંચ િવુદ્ધનો આગ્રહ રાખવામાાં આવે છે તેમાાં પ્રાણ 

સ્વરૂપ, ભાવિુવદ્ધ ખાંવડત થાય છે.  

 

આ પાાંચ િુવદ્ધમાાં ભૂવમિુવદ્ધ, મુહૂતષિુવદ્ધ, દ્રવ્યિુવદ્ધ (ધન તથા 

ઔર્વધઓ, પજૂન-અનષુ્ઠાનનાાં દ્રવ્યો), પજૂકિવુદ્ધ (વનશ્રાદાતા, 

આચાયષ મહારાજ, વવવધકાર, ભગવાનના માતા-વપતા બન્યા 

હોય તેના આચાર-વવચાર તથા દેહની િુવદ્ધ), ભાવિુવદ્ધ (સહુનુાં 

હૃદય વનવેર હોય, વનમષળ હોય, વનરહાંકારી હોય) આવે. આ બધુાં 

હોય પછી જુઓ, પ્રભજુીના મહોતસવની રાંગત વનહાળો. 
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આવો (પાંચ શ વદ્ધ સવહતનો) પ્રસંગ અનેકના હૈયે વચરકાળ 

પયતં સંભારણ ં બની રહેશે. પ્રસંગ ઊજવવાનો હેત  વસદ્ધ 

થાય છે. આવો પ્રસંગ વનહાળનારમાં બોવધબીજન ં વાવેતર 

થાય છે. 

 

લાંબાણપૂવષકના આ ઉત્તરથી તમારુાં  મન વનઃસાંિય બન્યુાં હિે. 

ધમય પ્રતયે વનઃશકં બનેલા વચત્તને, ધમાયન ષ્ઠાનન ં ફળ 

કલ્પવકૃ્ષની જમે ફળે છે. આવુાં ફળ તમને પણ પ્રાપ્ત થાઓ ! ! 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયય શ્રી પ્રદ્ય મ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠશાળા ગ્રંથ-૧ નો  

વવભાગ ૧૩ – વજજ્ઞાસા 
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નૂતન પ્રભાતે પ્રાથયના 
 

(અનુષુ્ટપ) 

 

આિા ને ધૈયષનો તાંતુ તૂટુ તૂટુ થઈ રહ્ો 

એવે ટાણે, નવા વ્હાણે, વચાંતવુાં માત્ર આટલુાં; 

જીાંદગી જલે જવેી કે વેઠ જવેી નથી નથી, 

િાળા છે એ પ્રયોગોની, માનવીના વવકાસની; 

 

તપશ્ચયાષ વવના વસવદ્ધ ક’દી સાાંપડતી નથી, 

જીાંદગી છે તપશ્ચયાષ, આકરી આત્મસાધના; 

પહેલી પીડા પ્રસુવતની, પછી પુત્ર વધામણી, 

આપવત્ત આજની એ તો આગાહી ભવ્ય ભાવવની. 

 

આયુ, આરોગ્ય, ઐશ્વયષ, આનન્દોલ્લાસ એ સહુ, 

માાંગુ ના કાાંઈએ, આજ ેમાાંગુ માત્ર આટલુાં; 

આિા, સ્થૈયષ અને ધૈયષ ક્યેમે ટકી રહે, 

ઝાાંખી તોયે ઝીણી જ્યોવત, આત્મશ્રદ્ધા તણી ઝગે; 

 

જીાંદગી આખી છો જતી જાંગમાાં આમ ઝૂઝતા, 

જીવતા જીવતા જોઉાં , ઝીક તો હુાં  ઝીલી િકુાં  ! 

પ્રાથુષ પામરતા ના’વે દુઃખમાાં યે હસી િકુાં , 

ભૂલુાં હુાં  ના વનયન્તાને, એની હૂાં ફે સહુ સહુાં . 
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કોઈ કવવએ નૂતન વર્ાષરાંભે વનયન્તાના ચરણોમાાં પ્રાથષના 

કરવાના અવસર ે હૃદયની વાણીમાાં વચાંતન, માગણી અન ે

પ્રાથષના કેવા કેવા અસરદાર િબ્દોમાાં ગૂાંથી છે !  

 

રચના ૨૫-૩૦ વર્ષ પહેલાની છે. માનવીના અતલ 

ઊંડાણમાંથી, તેના પાતાળકૂવામાંથી ફટેૂલી શબ્દ 

સરવાણી ક્યાર ે ય જૂની, પ રાણી કે વાસી થતી નથી. ત ે

વનતયનતૂન જ રહે. એમાાં સતય સનાતનની સવુાસ હોય છે. 

 

િરૂઆતની પાંવિઓમાાં વતષમાન પવરવસ્થવતનુાં વણષન છે. પછી 

વનબષળ અને હતોતસાહને ચીમકી છે. પછી, વતયમાન વસ્થવતમા ં

ઉલ્લાસનો સંચાર થાય, વચત્તમાં સકળ સફળતાનો પાયો, 

જ ેઆત્મશ્રદ્ધા, આશા, ધીરજ અને વસ્થરતા ટકાવવાની 

માંગણી છે, જ ેવાસ્તવવક છે. િબ્દો ઉધાર કે ઉછીના નથી, 

એમાાં આત્માના અવાજની મહેક છે. આ િબ્દોને આપણ ે

આપણા બનાવીએ. એમાાંથી નવુાં જોમ, નવી તાજગીથી વદલ 

ઉભરાઈ જિે અને નવી કૂચ માટેનુાં ભાતુ મળી જિે. 

 

- પરમ પૂજ્ય આચાયય શ્રી પ્રદ્ય મ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠશાળા અંક ૦૨ 

 


