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�સંગ ન-ં- 1

*સં�વ�તાનો પ�વ��ુંજ એટલ વેત�માનના એક વયો��ૃ આચાય�*.......

      �વ.સં. ૨૦૬૮-૬૯ ના ચોમાસાની આ વાત છ.ે

    ૮૪ વષ�ના એઆચાય� ભગવંત અેમદાવાદમાં અષાઢ �દુ પાંચમ ના �દવસથી રોજ એકાસણા શ� કયા� .

     અષાઢ �દુ ચોથના �દવસ પેોતાના �શ�યન કેહ� દ��ું . ' આવતી કાલ મેારા ��ુદવેની શતા�દ� �ન�મ� પંેચ �દવસીય મહો�સવ શ� થવાનો છ,ે એ
�ન�મ� મેાર આેવતીકાલ થી રોજ એકાસણા કરવા છ.ે...'

       ' ��ુદવે! આપઆ �ું બોલો છો? આપની �મર કટેલી છ?ે એ�ું આપન ભેાન છ કે?ે ત�બયત શી ર�ત સેચવાશ.ે..' �શ�ય તો બબેાકળો બની
ગયો.

       ' �ું ખટપટ ન�હ કર. મન સંેકતે મ�ો છ,ે એટલ એેકાસણા કરવાના જ છ.ે અન સેાંભળ, એકાસ�ં પણ મા� બ �ે�યના જ કરવાનાં છ.ે દાળ
અન રેોટલી....તાર કેોઇ દલીલ કરવાની નથી. કાલથી ગોચર�માં �યાન રાખજ.ે...' આચાય�સ�ાવાહ� �વર આે�ા કર� દ�ધી .



         પલેો  �શ�ય તો બાઘો જ બની ગયો , એ�ું ચાલ પેણ �ું?

        લગાતાર સવા મ�હના �ધુી બ જે ��યના એકાસણા કયા� . એ બ �ે�યો પણ પાછા પાકા બાંધલેા! એમાં કોઇપણ�તનો ફરેફાર નહ�, દાળ ને
બદલ દેધૂ ક શેાક.... ન�હ જ. એમ રોટલી બદલ પેણ ક�ું નહ�...

�શ�ય ઘેણીવાર ભાખર�, થપેલા, રોટલા વગરે આેપવાનો �ય�ન કય� , બહાના કા�ા ક 'ે આબ�ું આહાર જ ગણાય. સા�પુણામાં આ બધા ��યો
અલગ નથી ગણાતા.'

       પણઆચાય� �ી �શ�ય ની ચાલાક� સમજતા હતા, એમણ રેોટલી �સવાય ની દરકે દેરકે વ�� નુો �યાગ કય�.

         દાળ ગરમ-ઠ�ડ� ગમ તે આેવ,ે �વુરે-મગ ગમ તે આેવ.ે... બ�ું ચાલ.ે

         રોટલી ઠ�ડ�-ગરમ, �ડ�-પાતળ�,  નાની-મોટ�, કાચી-પાક�..બ�ું ચાલ,ે

         �શ�ય કે�ટાળ� ન મેોટા આચાય� ન ફે�રયાદ નો પ� લ�યો , �યાંથી ઓડ�રઆ�યો ક 'ે તમાર બે ને�હ, પણ �ણ ��ય વાપરવા...'

          એટલ સેવા મ�હના બાદ દાળ+રોટલી+કળેા એમ �ણ ��યનો એકાસણા આ�ું ચોમા�ું કયા� .

          ઘડપણ ના કારણ �ેશ�ય એેકવાર દાળ-રો  ટ લી �રૂ�ન ઢેોકળ� બનાવીન આેપી, તો ના પાડ� દ�ધી , ' બહુ �ુંવાળા ન�હ બનવા�ું, દા�ત ન કેસરત
કરાવવી પડ.ે'

        'આપ�ું શર�ર ઉતર� ગ�ું છ.ે' આવી ફ�રયાદ કર�, તો જવાબ હાજર જ હતો..

         ' આમ પણ છ�ેલી �મરમાં  શર�રનો મદે ઉતારવાનો જ હોય છ.ે એટલ હેુ�તો ��નુી આ�ા જ પા�ું છુ�.'

          એની �વૂ�ના ચોમાસામાં પણ ૩ ��ય ના એકાસણા કરલેા..

      (આઆચાય� ભગવંત સાથ ગેયા વષ�દોઢ-બ મે�હના સાથ રેહવેાનો લાભ મન પેણ મળલેો, એમની એક-એક�વનચયા� માં સંયમ નીતર�ું જોવા
મળ.ે �કા�ડ �વ�ાન, મહાન સંયમી... આ�ય� જનક �ંદગી.... ૮૪ વષ� ની �મર પેણઆ�ું �વન �વી શકાય છ.ે.. �હ�લચરે ન વાપરવી પડ,ે એ
માટ મેોટા ભાગ અેમદાવાદમાં જ અલગ-અલગ સંઘોમાં �વચર છે.ે

           એમની કટેલીક �વ�શ� બાબતો ફર� �ારકે જો�ું.....)
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�સંગ -- 2

*અકે �વુાન �નુીરાજ મ.સા રોજ એકાસણા કર,ેપણ એમા જુદા-જુદા �કાર ના અભી�હો ઘારણ કર*ે.....----

એક જ ઘર વેહોરવા જ�ું,�યાથી જ મેળ એેનાથી જ એકાસ� કર�,ુ અન એે ઘર આેગમન �ું કહવેડાવ� નુહ� આ ર�ત એેક એકાસ�͗

મા� સફદે ��ય વાપર�ુ͗

પાંચમા માળના ઘરો માથી જ ગેોચર� મળ,ે એજ વાપરવી ͗Ȁ

કોઈ �ાવક (�ા�વકા નહ�) દધૂ વહોરાવ તેોજ વાપર�,ુ નહ� તો ઉપવાસ͗

ઘરોમા ��ુષ �ય��ત જ �ે�યો વહોરાવ એે જ વાપરવાના બી� નહ� ͗

તીથી ના દ�વસ કેઠોળ �યાગ͗ ϯ

'ઉપા�ય માં પાંચ �ાવકો વંદન કર� �ય, પછ� જ એકાસ� કર� એુ દ�વસ બેપોરે સાડા �ણ વાગ અેભી�હ �રૂો થયલે͗ ͽ

એક જ પા�ા માં ગોચર� વાપરવી (બ� એુમા ભ�ે કુરવા�)ુ͗

મા� જમણા હાથ સીવાયઆખા શર�ર ન �ે�થર રાખીન વેાપર�ુ͗

બધા ��યોમાં 1-1 ટો�સી પાણી નાખી ન વેાપર�.ુ દધૂમાં-દાળમાં-શાકમાં-ભાતમાં-રોટલીમાં બધામાં 1-1 ટો�સીપાણી નાખી ન વેાપર�.ુ͗

એકાસણા ના તમામ ��યો મા કર�યા�ું નાખીન વેાપર�ું͗

સંયોજના વગર વાપર�ુ͗

��ુ આયંબીલ કર� (ુમા� ભાત વાપરવા, એમાં ઉપર ચાર આંગળ જટે� પુાણી તર અેટે� પુાણી નાંખ�.ુ)͗



સવાર ની માંડલીમાં જ વે�� હુોય એ જ બપોર વેાપર�ુ͗

�વામીવા�સલય પતી �ય,બધા માણસો જમી લ,ેપછ� જ વેધ એેજ વાપર� (ુજ દે�વસ ે �વામીવા�સલય હ� એુ દ�વસ આે નીયમ લીધલેો)͗

તરપણી -ચતેના માં જ �ે�યો આવ તે જે વાપરવાના. પા�ા માં વહોરાઈન આેવલેા નહ�.͗

અવ� ના પ���ખાણ એેકાસ�ં કર�ું͗

બધા જ ��યો માં �દુશનૅ �ણૂ નૅાખીન વેાપર�ુ͗

કોઈ મહા�મા એમ કહ પેાણી વાપરો તો જ એકાસ� કર� ગુોચર� વાપરવી ( એ�દવસ કેોઈઅ એેવી  �વનં�ત કર�  ના હતી એટલ ચેોવીહારો͗
ઊપવાસ થયલેો)

*ખાસ*

આનીયમો કોઈન કેહવેાના નહ� મનથી ધારવાના ɭ

આનીયમો એક-એક દ�વસ ના હતા કાયમ ના નહ� રોજ નવા-નવા અભી�હ લતેા �યɭ

�ી ઊપદશેરહ�ય માં મહોપા�યાય� ફરમાવ છે કે મેો�ાથીૅ આ�માઓ એએક પણ �ણ 

 અભી�હ લીધા વીના રહવેા� નુહ� નાના મોટા અભી�હ લવેાના

નવા નવા અભી�હથી આ�મા ન બેાંધવો

એમાં વરૈા�ય વધ છે.ે સંવગેભાવ વધ છેે

આપણ એેમના વચન ન સેફળ બનાવ� જુોઇએ એકજ મહા�મા �ું કામ અભી�હો લ?ે આપણ પેણઓછા વતા અંશ અેભી�હો લઈ શક�એ ન?ે
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�સંગ -3

*શા�ો વાંચો નહ�...પચાવો..*

       �શયાળા માં વધાર ઠે�ડ� પડ ,ેતો સા� બુધા કપડા�કાઢ� ��ુલા માં ઉભા રહ.ે.. ઠ�ડ� સહન કર એે પછ� બધં જ�યા મા આવ ,ેતો આપોઆપ ઠ�ડ�
ઓછ� જ લાગ.ે..' 

પાટણ માં ઓઘ�નયૅુ��ત નો પાઠ આપતી વખત �ેવ�ા��ુએ �ણ �તૂન �નુીઓન આે પદાથ પંૅ��ત �માણ સેમ��યા...

     *એજ રા� 1ે0:30 વાગ 2ે4 વષનૅા એક �નુીવર ��ુલી જ�યામાં ��ુલા શર�ર કેાઉસ�ગ કરવા ઊભા રહ� ગયા...*

    સંથારો+ ધાબડો પાથર�એ અન એેક કામળ� + બ ધેાબડા ઓઢ�એ તો કદાચ ઠ�ડ� ના લાગ.ે...

 એટલી ભયંકર ઠ�ડ�મા બપોર બેાર વાગ ગેોચર� જતી વખત પેણ કામળ� ઓઢવી પડ,ે એવી ઠ�ડ� માં , ગોચર� મા�ડલી માં પણ કામળ� ઓઢયા �વના
ન ચાલ એેવી ઠ�ડ� માં આ ��ુનરાજ તેો જબરદ�ત સ�વ ફોર��.ુ..

ઉપર છત બાક� બધી �દશા ��ુલી .... એ ર�ત અેન રેા� 1ે2/2/4 વાગ.ે... ગમ �ેયાર અેડધા પોણો કલાક �ધુી ઉભા ઉભા કાઉસાગ કર�ન એેમન સેૌ
��ુનઓન એેકઆદશ� �રૂો પા�ો....

( તમ એે�ું માનતા જ નહ� ક જેમાનો બદલાયો છ.ે..ન�ું જનરશેન વરૈા�ય �વના�ું નબ� જુઆવ છે.ે..

�ુંબઇ ના રહવેાસી આ બધા �વુાનો �� વુીર ના માગ� ન આેજ પેણ કટેલી સરસ ર�ત આેરાધી ર�ા છ.ે., એ�ું ��ય� દશ�ન કરવા મળ છે.ે...

શા માટ nેegative �વચાર�?ુ?

શા માટ નેબ�ું જો�ું??

તગડ�ુજોઈન તેગડા ના બનીય?ે? )
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*�સંગ -- 4*

*દહેતણી �ખુશીલતાથી ભટકયો સંસાર અનતંો..*

*સદાય �સ� રહનેારા એઆચાય� દવે ભ�તો ક લેોકસ�હૂથી તો અનાસ�તછ જે, પણ પોતાના દહે ��ય પેણ અનાસ�તછ.ે*

એમના પગ�ું ઓપરશેન હ�ું. �યાર પેગન બેભેાન કરા�યા �વના જઓપરશેન કરા��ું.

"�ણ કે પેોત એે પગથી સાવ જ �ભ� છ"ે એ ર�ત પેોતાના પગ�ું ઓપરશેન મા� સા�ી ભાવ જેોયા ક��ુ.

વદેનાની રખેા પણ એમના �ખુ પર ન દખેાય.

ઘણીવાર એઆચાય� દવે વાચના આપતા હોય અન �ેયાર જે ડો�ટર ક �ેશ�ય એમન હેાથ ઉપર �જ�ેશનઆપતા હોય, પણ એમની વા�ધારા
અ�ખ�લત ચાલ.ે સ�ય શર�રમાં �સૂ એે એક બ પેળ પણ એમના �ખુની રખેા ન બદલાય, વાચના અટક નેહ�.

* આ�સંગ  �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી :  આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો : ભાગ - 1 માંથી લવેામાં આ�યો છ ે*

*લખેક-  પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા . *

ЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋ

*અહો �જનશાસનમ !્!!*

�સંગ -- 5

અ�યા�મ યોગી �.ુ આચાય� કલા�ણુ� �રુ��વર� સ�દુાય  ના એક સા�વી�

મ. સા.ની �મર અ�યાર ે ૯૪ વષ� ની છ.ે ..

આ  �મર ે પણ તઓે.....

(૧) �થાપના� � પુ�ડલહેણ     �ત ે કર છે.ે ...



(૨)દરેાસર દશ�ન કરવા પણ ચાલીન �ેય ....

(૩) સવાર ૩ે વા�ય ઉેઠ�  �ય ,અન ૪ે૦૦ લોગ�સ નો કાઉસ�ગ  વગરે આેરાધના કર.ે...

(૪)૮૫ વષ� �ધુી   ચાલી ન �ેવહાર  કરલેો ...છ�ેલા ૪ વષ� થી ��થર વાસ છ.ે ..

(૫) ૭૫ વષ� �મર �ધુી મોટા તપો ચા� હુતા ...

(૬) ૯૦ વષ� ની �મર �ધુી રોજ એકાસણા ચા� હુતા ...

(૭)  આજ પેણ પાંચ �તથી  આયં�બલ - એકાસણા   -ઉપવાસ  કર .ે...

(૮) ૭૦ �શ�યો ઓ ના ��ુણી    પદ �ેબરાજમાન છ.ે ..

 (૯) રોજ ૧૫ બાંધી નવકાર-વાળ� કર ે = ૧૫૦૦ જટેલા   નવકાર ગણ .ે..

 (૧૦)રોજ  3 કલાક �વા�યાય  આજ પેણ ચા� છુ .ે.. 

 ɳɳɳɳɳɳɳɳ

એમણ પેોતાના �વન મા જ તેપા�યા કરલેો છ ,ે તનેી ન�ધ નીચ �ેજુબ છ -ે-- 

  ૧ માસખમણ ..

  ૧૬ ઉપવાસ. ..

  ૧૧ ઉપવાસ. ..

  ૧૦ ઉપવાસ. ..

   ૯ વાર અ�ાઇ...

   �ણેી તપ.. (૧૧૦ �દવસ, જમેા ૮૩ ઉપવાસ  )

   �સ��ધ તપ ...(૪૪�દવસ , ૩૬ ઉપવાસ  )

   ક�ઠાભરણ તપ...

   મોટો ધમ�ચ� તપ. ..(આશર ે ૧૨૦ �દવસનો ...)

   ભ�તપ....      

   ચતાર� -અ� -દસ -દોય તપ..

   �સ�હાસન તપ. ..

   શ�ુંજય તપ (૨ અ�મ ,૭ છ� ) 

    �ીરસ��ુ તપ ...

    ગણધર તપ (11 છ�)

    વીશ�થાનક તપ (420 ઉપવાસ)

    વષ�તપ

    છમાસી તપ



    ચારમાસી તપ

    દોઢમાસી તપ

    બમેાસી તપ

    ર�નપાવડ� તપ   (9 છ� + 2 અ�મ)

    નવ�નધાન  તપ(9 ઉપવાસ) 

     ચૌદર�ન તપ(15 ઉપવાસ) 

    શ�ુંજયટ�ુકના 21 ઉપવાસ 

     શ�ુંજયટ�ુકના 9 ઉપવાસ

     �દવાળ� તપ (5 છ�) 

     સળંગ 500 આં�બલ

     વધ�માન તપની 100+45 ઓળ�

     100 નવપદની ઓળ�

     ચંદનબાળા તપ 

     ચોવીસ તીથ�વણ�તપ (24 આં�બલ) 

અને

 (નીચનેા તપો એકાસણાથી કયા� છ.ે....) 

સહ�કૂટ તપ(1024 એકાસણા)

45 આગમ તપ (45 એકાસણા)

નવકાર તપ (68 એકાસણા)

કમ��કૃ�ત તપ (158 એકાસણા)

ચોવીસ તીથ�કર તપ (300 એકાસણા)   

�બૂ �બૂ અ�મુોધના......

        From book-

*�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી :  આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો*

*ભાગ - 3*

લખેક- 

*��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�*

* અહો �જનશાસનમ !્!!    *



*  �સંગ -- 6*

*જનૈ�વ : જ�મથી ન�હ, પણ કમ�થી છ.ે*

"મારા ��ુ બહનેની �શ�યા�ું �વા�થય બરાબર નથી.

��ુ બહનેનો પ�આ�યો છ,ે �વનં�ત કર� છ કે 'ેકોઈક વયૈાવ�ચીન મેોકલી શકો, તો આભાર..'

માર� ફરજ છ અેન મેાર� અંદરથી ઈ�છા છ કે એેમની સવેા કરવા માટ તેમારા માંથી કોઈક �ય...

બોલો, કોની ભાવના છ.ે. '�વશાળ �શ�યા�ૃંદના ��ુણી એ બધાન ે ભગેા કર�ન પેોતાની ઇ�છા �દ�શ�ત કર�.

બી� સા�વી�ઓજવાબઆપ ને આપ,ે એ પહલેા તો મા� દોઢ જ વષ�ના દ��ા પયા� ય વાળા સા�વી�એ તરત ઉ�સાહ ભરે જવાબ વાળ� દ�ધો
*' ��ુ�! આલાભ મન આેપો અન �ે�ુ�! મા�આએક ચોમાસા માટ જે નહ� �યાં �ધુી આપની ઇ�છા હશ,ે �યાં �ધુી હુ�સવેા કર�શ. ભલે
ગમ એેટલા વષ� થાય..'*

*વ� અુગ�યની વાત તો એ હતી ક,ે એ સા�વી� જ�મ અેજનૈ હતા,સા�વીનો પ�રચય પામીન દે���ત થયલેા હતા.."*

*આજ એે વાતન સેાડા �ણ વષ� થઈ ગયા છ.ે અ�વરત પણ મેાસી ��ુણીના �શ�યાની સવેા કર� ર�ા છ.ે*

એ �લાન સા�વી� ન એેકવાર �વા�થય વ� બુગડવાથી �દવસમાં ચાર - પાંચ વાર વડ�ની�ત જ�ું પડ�ું. એમન આે વયૈાવ�ચી સા�વી ની �બૂ �ચ�તા!
'આટલી બધી વાર એમણ પેરઠવવા જ�ું પડ એે મન ને શોભ.ે. '

�લાન કેહ� દ��ું , "હુ�વાડામાં જઈઆવીશ, તમાર આેટલી બધી વાર પરઠવવા નહ� જ�ું.. તમ થેાક� �ઓ.." 

આટ�ું સાંભળતા તો વયૈાવ�ચી એ નાના સા�વી� ની આંખમાં પાણી આવી ગયા , "સાહબે�આવો તો આપ �વચાર પણ નહ� કરતા. �યાં �ધુી
માર� શ��ત છ,ે �યાં �ધુી આપ આે �વરાધના કરવી જ શા માટ પેડ.ે.? આજ આેપન બેદલ મેાર 4ે-5 વાર �થ�ંડલ જ�ું પડ તેો, હુ��� ક નેહ�
પરઠવવા..? તો એટલી જ ભ��ત માર આેપની કરવાની છ.ે..

અન �ેરૂા ઉ�લાસ સાથ પેોતા�ું વયૈાવ�ચ કાય� આ જનૈતેરકુળમાંં જ�મ પામીન જેનૈ સા�વી� બનલેા આ સા�વી� કર� ર�ા છ.ે

*આ�સંગ  �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી : આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો : ભાગ - 4  માંથી લવેામાં આ�યો છ ે  *

*  લખેક-  પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા .   *



*�સંગ -- 7*

*કવેી અનાસ��ત..! કવેી �વદયા પ�રણ�ત... !*

8-10 વષ�ની નાનકડ� �મર દે��ા લનેાર એ ��ુનરાજ પરમવરૈાગી હતા. એમના તપ - �યાગ એટલા �વલંત હતા ક,ે *બી� સા�ઓુન �ેાય��તમાં
��ુજનો �વગઈ �યાગ - �મ�ાન�યાગની બાધા આપ,ે �યાર આે સા�નુ એેમના ��ુ �લૂ બદલ લાડવા ખાવાની �શ�ા કરતા.*

લાડવા ખાવા એ જને મેાટ �ેશ�ા �પ બનતા હોય એમનો વરૈા�ય કવેો હશ.ે..! 

*આ��ુન કોઈપણ ટોકસી ભીની રહવેા ન દતેા. પા�ી ક ટેોકસી માં એક નાનકડ�ુચો�� પુાણી�ું ટ��ું હોય તો પણ એ ન ચલાવતા. તરત �ુંછ� લતેા.*

�યાર એેમની આ ચીકાશ અંગ બેી� સા�ઓુએ �� કય� �યાર તેમેણ ઉે�ર આ�યો ક,ે"આપણા માટ આે પાણી�ું ટ��ું મા� એક ના�ું ટ��ું જ છે
પણ, નાના નાના �વો માટ તેો આ ટ��ું મોતનો કુવો બની શક છે.ે આના ઉપર જો એવા નાના �વો પડ તેો એ ચ�ટ� �ય, પછ� �યાં થી ઉડ� ન શકે
અન �ે�ૃ� પુામ.ે એટલ હેુ�પા�ી ક ટેોકસી માં એક ટ��ું પણ રહવેા દતેો નથી. એ �ુંછ� લ� છુ�. એમ જમીન ઉપર પણ�ાંય પાણી રહવેા દતેો નથી."

*આચાય� પદવી થઈ ગયા બાદ પણઆ કવેી અ��ત ��ૂમસંયમની કાળ�!*

*આ�સંગ--  " �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી :  આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો :  ભાગ - 1" માંથી લવેામાં આ�યો છ*ે

લખેક- 

*પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા .*

ЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋ

*  અહો �જનશાસનમ !્!!     *



*   �સંગ -- 8*

*શરત પણ સાર� ; જો ધમ� વધાર તેો..!*

"જો આ નાના મ. આજ આેખી રાત એક પણ ઝોકુ�ખાધા �વના આરાધના - �વા�યાયા�દ કર તેો માર 3ે0મી ઓળ� મા� �ણ ��ય થી જ કરવી."
વડ�લ તપ�વી ��ુન બો�યા .

એક �વહારધામમાં રા� ચેાર સા�ઓુ સંથારો કર�ન �ેઈૂ ર�ા હતા �યાર જે વડ�લ આે વાત શ� કર� એમન 6ે9મી ઓળ� ચા� જુ હતી. 70મી
ઓળ� સળંગ કરવાની જ હતી, એઓળ� 3 ��યથી જ કરવાની એમણ શેરત �કૂ�, નાના મ. ન ઉે�લાસ માં લાવવા માટ!ે

"જો નાના મ. આજ �ેબલકુલ ન �ઘ તેો હુ�9 આં�બલ કર�શ." બી� બો�યા .

"માર� તો શ��ત જ નથી, છતાં હુ�એક આં�બલ કર�શ." �ી� બો�યા અન નેાના મ. ન ચેાનક ચડ�.

"જુઓ, પછ� ફર� ન�હ�  જતા.. પાકુ�પાળ�ું  પડશ.ે"

હા.! હા.!ચો�સ પાળ�ું.

અન નેાના મ. એ સંથારો વાળ� દ�ધો .

*10 વા�યા હતા.*

*સવાર 4ે વા�યા �ધુી*

*સળંગ 6 કલાક �પ - ખમાસણા ,*

*પંચ��ૂનો �વા�યાય*

*નવ�મરણનો �વા�યાય..વગરે કેર�ન �ેબલકુલ ��યા �વના પસાર કયા� .*

સવાર 4ે વા�ય વેડ�લ ઊ�ા,

�બૂ શાબાશી આપી, અને

શરત �જુબ 70મી ઓળ� 3 ��ય થી કરાવાની તયૈાર� પણ બતાવી.

*આ�સંગ બ�યો છ નેાગ�ેર ધામમાં..!*

*�ત�થ હતી - મહા �દુ 12 - 2066*



*એ રા� એેમણ*ે

* 108 લોગ�સનો કાઉસ�ગ*͜

* 108 ખમાસમણા*͜

*એમ કુલ �ણ વાર કર�ેું*

* આ�સંગ  �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી : આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો : ભાગ - 4  માંથી લવેામાં આ�યો છ ે  .*

*   લખેક-  પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા .    *

ЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋ

*  અહો �જનશાસનમ !્!!     *

*   �સંગ -- 9*

*�શ�યલાલસા દગુ��તદાયી મો�ાથ� ��ુન �યજતા*

*�રુતમાં* ચા�મુા�સ દર�યાન એ સા�વી�એજોરદાર �યા�યાનો બહનેો સમ�આ�યા. �શ�બરો પણ થઈ.

ચાર મ�હના લગાતાર એમની અ�તૃવષા�માં �નાન કર�ન 1ે0 ��ુ�ુઓુ દ��ા લવેા તયૈાર થયા.

*"અમ 1ે0 જણાં આપના �શ�યા થવા ઇ�છ�એ છ�એ.."* 10 બનેોએ સા�વી� ન વેાત કર�.

પણ એ સા�વી�એ ઉ�રઆ�યો ક -ે *"�શ�યા ન બનાવવાની માર �ે�ત�ા છ.ે મારા ��ુણી હાજર છ,ે એમની હાજર�માં હુ�શીદન �ે�ુણી બ�ું..!
તમ એેમના જ �શ�યા બનો."*

એમ જ થ�ું.

આ ર�ત અે�યાર �ધુીમાં આ સા�વી�એ પોતાની �શ�યા થવા આવલેી 25-27 બનેોન �ે�ુચરણ સે�પી ��ુની �શ�યા બનાવી દ�ધી .

*��ુભ��તનો જ�બરઆદશ� �દ�શ�ત કય�.*



*  આ�સંગ  �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી : આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો : ભાગ - 1  માંથી લવેામાં આ�યો છ ે  . *

*    લખેક-  પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા .     *

ЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋ

*અહો �જનશાસનમ !્!!*

�સંગ -10

*""સા�નુ વેળ� આસ��ત કવેી ?""*
-----------------------------

           *"��ુદવે ! આપના દા�તના ચોકઠાની જમણી બાજુનો ભાગ ઘસાયલેો દખેાય છ અેન ડેાબી બાજુનો ભાગ �બ�કુલ ઘસાયા �વનાનો દખેાય
છ.ે આ�ું શી ર�ત બેન ?ે"*

એક �શ�ય આે�ય� સાથ પેોતાનાં વયો��ૃ ��ુદવેન �ે� કય�. ��ૃ ��ુદવે વાપર� લ,ે પછ� એમ�ું ચોકઠ�ુ�વ�છ કરવા�ું કામ આ �શ�ય કરતો હતો. 

જ �ેદવસ એેન આે ચોકઠાની �વ�ચ�તા નજરમાં આવી, એ �દવસ એે �� કર� બઠેો....

સરળ�વભાવી ��ુદવે �ે���ુર વા�ો,ɫȟ

*"�યાર હેુ�આચારા�ગ વાંચતો હતો, �યાર એેમાં એક એવો પાઠ આ�યો, ક,ે સા� વુાપર �ેયાર એે કો�ળયાઓન મે�મા મમળાવ ને�હ�. .. ડાબી બાજુથી
જમણી બાજુ અન જેમણી બાજુથી ડાબી બાજુ ન જવા દ.ે મા� ડાબી બાજુથી ક મેા� જમણી બાજુથી વાપર�ન અંેદર ઉતાર� લ.ે આ�ું જ કેર,ે એ
રસન�ે��યનો �વજતેા કહ� શકાય. આમમળાવવામાં તો �વાદ - રાગ ઉ�પ� થાય.*

*�શ�ય ! મો� જોઈતો હોય, તો, ભગવાનની આ�ા પાળવી જ પડ.ે રાગ-�ષે ઘટાડવા જ પડ.ે એજ �દવસથી મ�એ �જના�ા પાળવા�ું શ� કર�
દ��ું . હુ�રોજ જમણી બાજુથી જ કો�ળયા ચાવીન નેીચ ઉેતાર� લ� છુ�. ડાબી બાજુ જવા દતેો નથી. એટલ આે ચોકઠ�ુજમણી બાજુ ઘસાય�ેું છ,ે
ડાબી બાજુ ઘસાયા �વના�ું છ.ે"*

પોતાનાં ��ુની આવી *�વ�શ�તમ પ�રણ�ત* જોઈ  �શ�ય �બૂઆ�ય� પા�યો....

From book- *�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા� આુ�વી� ભગવંતો...*ભાગ -1

*લખેક- *��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�.*
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*માર તેીથ�કર નહ�, ગણધર બન�ું છ,ે કમેક .ે....*
    *"બાલ��ુન , તમ બેોલો તો ખરા ક તેમન તેીથ�કર બનવાની ઈ�છા છ કે ગેણધર બનવાની ?"*

એક વડ�લ ૧ે૦ વષ� ની નાનકડ� �મર નાં બાલ�નુી ન �ે� કય�.

��ુધ જવેા દખેાતા બાલ��ુનએ બી� જ પળ ઉે�ર આ�યો , ક,ે

*"ઈ�છા તો મન ગેણધર બનવાની છ.ે"*

વડ�લઆ ����ુર સાંભળ� જરાક આ�ય� પા�યા.

*"તીથ�કર જવેી ઉચી પદવી છોડ�ન ે ગણધર બનવાની તમન ઈે�છા છ ?ે કમે ?"*

અન કેોઈની ચડામણી �વનાના, ગોખણપ�� �વનાના મનોહર શ�દો બાલ��ુનએ ઉ�ચાયા� .ɫȟ

 *"વડ�લ�ી , જો હુ�તીથ�કર બ�ું, તો, �ણલોક�ું �વા�મ�વ મન �ેા�તથાય. પણ �ણ લોકનાં �વામીના અદકરેા સવેક બનવા�ું સૌભા�ય તો મન ે ન
જ મળ ને ?ે*

*એન બેદલ જેો હુ�ગણધર બ�ું, તો, �ણલોકના �વામીનાં ચરણોની અ��ુય સવેા �ા�તથાય, ભ��ત ભાવ �ા�તથાય. માટ મેાર� ઈ�છા ગણધર
બનવાની જ છ.ે"*

(આજ તેો એ ��ુન , *૪૦ વષ�ની ઉમરના ગ�ણ* બની ��ૂા છ.ે..

 પણઆજયે પોતાના ગણધર બનવાનાં �વ�ન ન સેાકાર કરતાં હોય, તમે *��ુનઓની અ�વૂ� સવેા-ભ��ત* કર છે.ે)

From book- *�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા� આુ�વી� ભગવંતો...* ભાગ -1

લખેક- *��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�.*

*અહો �જનશાસનમ !્!!*
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*પાળ પેળાવ પંેચાચાર...*

    "આચાય� ભગવંત છ.ે? 

માર એેમન મેળ�ું છ.ે. ખાસ મળવા જઆ�યો છુ�." 

બપોર ના સમય એેક ��ુનરાજ દરૂના ઉપા�યથી આચાય��ી ન મેળવા આવલેા, તમેણ આેચાય��ી ના �શ�ય ન ઉેપર �જુબ �� કય�....

"સાહબે છ તેો ખરા, પણ થાકલેા હોવાથી અ�યાર આેરામ કર છે.ે"

ક�વકુલ�કર�ટ ના નામ �ે�સ� એઆચાય��ી ના �શ�ય એ ����ુર વા�ો.

આબ �ે�ુનઓનો વાતા�લાપ ચાલી ર�ો હતો �યાં જ જરાક દરૂ ના �થાન આેરામ કરતા આચાય��ી સહજ ર�ત જે ઉઠ� ગયા..

 આગં�કુ ��ુનવર ની નજર એ તરફ ગઈ અન તે વેખત આેચાય��ીની ���ૃ� જોઈ એઆ�ય� પા�યા..

*ઉઠતા ની સાથ જે આચાય��ી એ ���થી બરાબર જોઈ ન �ેહુપ�� હાથમાં લીધી ..

 �હુપ�� થી ઑઘો �ૂં�ઓધો પક�ો.

 પછ� ઓઘા થી ચ�મા �ું બો�સ �ૂં�, બો�સ ના સાંધા ના ભાગ �ૂં� એ ખો��ું .

ખો�યા બાદ ઓઘા થી ચ�મા ની દા�ડ�ઓ �ૂં� ચ�મા હાથ માં પક�ા.

 પછ� ચ�માના સાંધાના ભાગ �ૂં� ચ�મા ની દા�ડ�ઓ ખોલી અન ે

બી� બાજુ �હુપ�� �ારા બયે કાન ના ભાગ �ૂં� ચ�મા પહરે� આગં�કુ ��ુનરાજ ની �દશા માં નજર દોડાવી......

આબધી ��યા એટલી સહજ ર�ત થેઈ હતી ક આેગં�કુ ન �ેપ� �યાલઆ�યો ક,ે

*"આમા�આજ �રૂતી ��યા નથી. પણઆચાય��ીના �વનમાં પળપેળ માટ વેણાઈ ગયલેી સંયમ ��યા છ.ે."*

��ુનન આેચાય��ી ��ય અે�યંત આદરભાવ �ગટ થયો. "આટલા મહાન આચાય� હોવા છતાં આવી ઝ�ણી ઝ�ણી કાળ� રાખ છે !ે"  એભાવ થી
એમ�ું મ�તક નમી પ�ું....

From book- *�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા� આુ�વી� ભગવંતો...* ભાગ -1

લખેક- *��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�.*
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*આપણ જે�ુ�ુસા પર�ષહ �તવાનો છ.ે.**

કરોડપતી પીતા ની લાડકવાયી દ�કર� પીતા ના કહવેાથી દધુવાળા ભયૈા પાસથેી દધુ લઈન પેાછ� આવતી હતી ..

�યાર એેની નજર �ખુથી ટળવળતા ગ�ડુ�યાઓ પર પડ�...

ક�ણા થી �રેાઈન દે�કર�એઆ બ� દુધુ �ખુ થી ટળવળતા ગ�ડુ�યાઓ ન પેીવરાવી દ��.ુ..

પીતાન આેવી ન કે�� મુારાથી એ �ખુ થી ટળવળતા ગ�ડુ�યાઓ ન જોવાયા એટલ મે�દધુ પીવરાવી દ��.ુ..

પીતાએ પીઠ ઠાબડ� �શંશા કર�...

આ કરોડપતી ઘર ની ક�યા એ એક દ�વસ દ��ા   લીધી ..

�વન મા એમણ જેુ��ુસા પર�ષહ પર એવો વીજય મળે�યો ક અેવશર આવ તેો સહવતીૅ સા�વી�ઓ ના �થડં�લના �યાલા પણ સાફ કરવામાં
એમન જેુ��ુસા નડતી નથી...

એમન તેો અ�યાર પેણ એ જ ભાવ થાય ક આેમા �વો ની દયા થાય અન મેારા માટ પેરમ�ે� તર�ક �ેજુનીય સા�વી�ઓની ભ��ત નો લાભ મલ.ે 

એમના એ �યાલા મારા કમમૅળન ધેોવા સમ છ.ે 

એક �ીમંતઘર ની ક�યા ગ�છ ભ��ત માટ �ેયાલાઓ સાફ કરવા�ું કામ કર� શક એે પણઆ�ય જૅ છ ને?ે??

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Jain Sadhu Sadhviji bhagvanto* Bhag -1

Lekhak- *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms ji..*
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*"�� અુમોન પેણ ત બેાલ��ુન જ�ેું સ�વ આપ તેવેી �ાથ�ના"*

ત બેાલ��ુન ન સંેયમ લીધા ન �ેાયઃ 1 વષ� થ�ું.....

દ��ા લઈ ન આેયં�બલની ઓળ� પર ઓળ� ચાલ.ે..

લાંબા �વહાર 

.. 

8 થી 10 કલાક�ું �મ�નમમ  ભણવા�ું 

. . 

રા� 2ે/3 કલાક �વા�યાય 

......

અ�યાર �ેવહાર માં ઓળ� ચાલે

..

એક નાના ગામમાં પહ��યા  

...

�વહાર ધામમાં ��થરતા 

...

જનૈ �ું કોઈ જ ઘર નહ� 

...

લગભગ 12 જટેલાં સા� ભુગવંત 

...

ગોચર� બધા �નદ�ષ જ વાપર ે

...

ત �ેદવસ તેો ગોચર�ની તકલીફ 

....

બધા �વચાર બેાલ��ુનની ગોચર��ું �ું થશ?ે??

....



�યાં તો  બાલ��ુનએ ધડાકો કય� મારા માટ કેોઈ �ચ�તા ના કરો ..

મમરા 

ચણા  

ક ે

પૌવા કોઈ પણ એક જ વ�� લુાવજો...

આજ એેક જ ��ય થી આયં�બલ કા�ઈ ન મળ તેો ઉપવાસ 

....

તમેના ��ુએ  �બૂ જ સમ��યા ક કેાયમ 3/4 ��યજ વાપરો છો તો આજ પેણ એટ�ું જ વાપરજો

��ુન ભગવંતો ગામ ના બધા ઘર �ેયઆવશ તેમ �ેચ�તા ના કરો 

...

જમે તમે કલાક પછ� મા�યા અન તે પેણ મા� રોટલી અન પેાણી  

....

અન તેઓેએઆયં�બલ મા� રોટલી અન પેાણી થી જ ક��ુ 

....

આ�સંગ કહતેા મહા�માની આંખ માં થી આં� વુહ ે

...

ધ�ય ત બેાલ��ુન ને

....

ɳɳɳɳɳɳɳɳɳ

Source- Ek Shravak bhai (Valsad)

*અહો �જનશાસનમ!્!!*
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*આછ �ેજનશાસનની સા�તુા,*

*તમેાં આદશ� અનકે છ,ે અહ��ાંય નથી.*

          "દરેાસરમાં આપ �ી જ �ેતવન ગાતા હતા, તનેી આ કડ�નો અથ� �ું લવેો?"

ઉપા�યમાં આવીન એેક સા�વી� ભગવંત, 

સ�ર વષ�ના પયા� યવાળા

એક ��ુન ભગવંતન �ેછૂ� ર�ા હતા...

��ુનરાજ �ી એ ��ું જોયા �વના જ �તવનની એ �ઢૂ કડ�નો

મા�મ�ક ભ��તમય અથ� કહ� સંભળા�યો...

�છૂનાર સા�વી� ભગવંત

અથ�થી આનં�દત થઈન ચેા�યા ગયા...

પાછળથી તઓેન �ેયાનમાં આ��ું કે

જ �ે�ુનરાજ �ી ન તેમેણ અેથ� �છૂલેો,

તમેણ *ેસ�ર વષ�ના પયા� યમાં કોઈ �વ�તીય સાથ એેક શ�દ ��ુા�ની વાત નથી કર�...*

આજ એેમણ સેામથેી ��ૂું,

અન �ે�ુનરાજ �ી કટેલા સરળ હશ કેે

એમણ અેથ� જણાવી દ�ધો ...

સંયમ�વનઆદશ� બન સેૌ માટ એે ખ��,

 પણ સ�ર વષ�નો આદશ� હ� લા�બો બનાવવાં, કોઈ �છૂ �ેયારયે મૌન રહ�ન રેકેોડ���થા�પત કરવો, એ તો �ણ એે

��ુનરાજ �ી ના �વભાવમાં ય નહો�ું......!



""" *આછ �ેજનશાસનની સા�તુા,*

*તમેાં આદશ� અનકે છ,ે અહ��ાંય નથી.*""""

Source - Ek Shravak Bhai(Deesa)

*અહો �જનશાસનમ !્!!*

�સગં -16

*"�ન:��હૃતા એક �ાવકની, શા�ા�ુુસસા�રતા એકઆચાય�દવેની.."*

�વ. સં.2063 માં �રુત �કુામ ઉેપધાન તપ ની આરાધના ના મંડાણ થયા ..

�થળ હ�ું ��ૂય રામ�રૂ�� ડહેળવાળાના અ��દાહ થી પ�વ� થયલે *રામ પાવન �મૂી !*

�ન�ા હતી *સાગર સ�દુાય ના એક સંયમી આચાય�દવે ની. !*

આશર 2ે00 જટેલા આરાધકો ઉપધાન તપ માં જોડાયા હતા.

આમાં આંખ ઉેડ�ન વેળગ આેવી મહ�વની બાબત એ હતી ક એે આખાય ઉપધાનતપનો સં�ણૂ� લાભ મા�  એક જ �ય��ત એ લીધો હતો.

લાખો ��પયા ધમ�માગ�ખચ�વા છતાં પણઆ�ય� તો એ વાત �ું હ�ું ક એે *પોતા�ું નામ �હરે કરવા તયૈાર ન થયા.*

 બ�ું ��ુત ર�તના કરવા ઇ�છતા હતા અન ખેરખેર એમ જ થ�ું.

મા�આચાય� દવે અન કેટેલાક ��ુય કાય�કરો ન જે આ વાત ની ખબર હતી.ક ે *કોણ �ય��ત આ બધો લાભ લઇ રહ� છ*ે   

બાક� એ �સવાય સ�કડો આરાધકો વગરેને તેો આજ �દન  �ધુી પણ એ ખબર નથી પડ� ક *ેકોન આે ઉપધાન કરા�યા છ*ે 

છ�ેલ મેાળ નો �દવસઆ�યો, �યાર આે ભાઈ પોતાના આખા પ�રવાર સ�હત એ �સંગ માં ઉપ��થત ર�ા , કમે ક પેોત કેરલેા �કુૃત ની અ�મુોદના
કરવાનો એ અ�વૂ� અવસર હતો . 



પણ *મા� ��ેક તર�ક સેભાસદ તર�ક ઉેપ��થત થયા. અ�ત�થ�વશષે �પ કે અે�ય �વશષે કોઈપણ �વ�પ નેહ�*

કમ�ઠ કાય�કરો આજ પેણ એ �ાવકની ઉદારતા ન એે કરતાંય વ� �ુચી નામની:��હૃતાના વખાણ કરતા થાકતા નથી...

એમાં કુલ 50 લાખ �.જટેલી દવે��ય ન� ઉપજ થઈ.

�ન�ાદાતા આચાય�દવે એ કમાલ કર�. 

જ જે સંેઘો માં �તૂન દરેાસર, �નો�ાર વગરે મેાટ દેવે��યની જ�ર હતી એ બધાં સંઘો ન બેોલા�યા. 

ઉપધાન સ�મ�તન સે�યક માગ�દશ�ન આપી કા�લુ કરા��ું ક "ેઆઉપજ ના પસૈા રાખી �કુવા ન�હ, પણ જ��રયાત હોઈ �યાં તરત જ વાપર�
નાખવા." 

અન અેઠવા�ડયામાં તો 45-47 લાખ �. ની �યવ��થત વહ�ચણી પણ થઈ ગઈ.

વહ�વટ કતા�ઓ �સંશા કર છે કે "ેઆચાય� દવેની �રેણાથી કટેલાક તીથ�ના કામ ચા� છુ .ે

છતાં આચાય�દવે પેોતાના માગ�દશ�ન હઠેળ તયૈાર થતા તીથ� માટ આે રકમ ની માંગણી �ધુા નથી કર� .. ઊલટ�ુનાના -નાના સાંધો ન યેાદ કર� એમની
આવ�યકતા �રુ� કરવા પર �યાન આ��ું.....!

ધ�ય છ એેમની �ન:��હૃતાન!ે!!

From book-

*�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા� સુા�વી� ભગવંતો* *ભાગ -3*

લખેક-.

*��ૂય ��ુનરાજ �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�.*

*અહો �જનશાસનમ !્!! *



*�સંગ -17*

*ગૌતમ �વામી ના વારસદારો �વંત છ !ે!*

"દસ વા�યા �ધુી પાઠ કરવાનો. એ પહલેા  �ઘવા�ું ન�હ. બરાબર.? હુ�દસ વાગ આેવીશ. હુ�કહુ�, પછ� સંથારો કરજ.ે" �રુત ના એક ઉપા�યમાં
��ુએ �શ�યન ઉેપર �જુબ �ચૂન ક��ુ.

*ગૌતમ�વામી તર�ક �ે�સ�� પામલે એ ��ુનરાજ !*

��ુની ��યકે વાત ભગવાન ની આ�ા માની �વીકારનાર એ ��ુનરાજ !

'સમપ�ણમાં તો આમનો જોટો ન જડ'ે એવી જબરદ�ત ��સ�� પામલેા એ ��ુનરાજ !

ભરયૌવનવય માં પણ ઉ�છુ�ખલતા ન બેદલ ને�તા પરતં�તા ન આે�મસાત કર� �કૂલેા એ ��ુનરાજ !

'હા �' કહ� ન �ે�ુન �યાં બસેી �વા�યાય કરવા લા�યા.

દસ વાગી ગયા , પણ ��ુ તો ન આ�યા.

અ�ગયાર વાગી ગયા , તો પણ ��ુ ન આ�યા.

�યાં �ધુી ��ુ આવીન �ેઘવા�ું ન કહ,ે �યાં �ધુી મારાથી �ઘાય કમે..? 

એ �વચાર થી ��ુન �યાં જ બસેી ર�ા...

પણ શર�ર તો શર�ર�ું કામ કર જે ન.ે.?

અંત ટેબેલ ના આધાર �ે�ુન ઝોકા ખાતા ખાતા �યાં જ બઠેા બઠેા �ઈુ ગયા.

હક�કત એ બનલેી ક �ે�ુ પોતાની �ચૂના �લૂી ગયલેા, અન સંેથાર� ગયલેા. એટલ એે દસ વાગ આે�યા ન�હ.

છકે રા� બે વેાગ �ે�ુ મા� કૃરવા માટ ઉે�ા, અચાનક એમન રેાતની વાત યાદ આવી. સફાળા ઉભા થઇ એ �શ�યના �થાન ગેયા. જો�ું તો ટબેલના
આધાર �ેશ�ય ઝોકા ખાતો, બઠેો બઠેો �તૂલેો હતો.

"અરરે !ે મારા �માદ માં આન કેટેલી ��ુકલેી પડ� ?" ��ુ ન દેઃુખ થ�ું. તરત એનો સંથારો પાથર� દઈ �શ�યન ઉેઠા�ો ,  સંથારા પર �વુાડ� દ�ધો .
�શ�યના આ ગજબ કોટ� ના સમપ�ણ માટ �ે�ુ ન પેણ ��ુકળ બહુમાન થ�ું.

આ �શ�ય એવો છ કે ગે�છ ના કોઈ પણ સા� સુાથ મેળવા�ું - બસેવા�ું - વાતો કરવા�ું થાય �યાર એે પહલેથેી જ કહ� દ કે "ેજુઓ, તમ મેન જેે
પણ વાત કરશો, એ બધી વાત હુ�મારા ��ુ ન કેહ� જ દવેાનો છુ�. ક�ું છુપાવવાનો નથી. એટલ જે વેાત તમ મેારા ��ુન જેણાવવા ઇ�છતા ન હો,



એ વાત મન કેરતા જ નહ�..."

*(ગૌતમ �વામી અન મેાષ�ષુ ��ુન મા� ઇ�તહાસ માં �વુણા� �ર લેખાઈ ગયલેા આદશ� પા�ો જ છ,ે એમ ન માનશો. એમના વંશજો આજ પેણ
�વતા �ગતા છ.ે)*

From book-

* �વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા� સુા�વી� ભગવંતો  ભાગ -3 *

લખેક-.

* ��ૂય ��ુનરાજ �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.�. *

*  અહો �જનશાસનમ !્!!     *

*   �સગં -- 18*

*शरीरणेवै य�ुय�त ,े द��ाप�रणतौ बधुाः!*

*"સાહબે�! અ�મ�ું પ�ચ�ખાણઆપશો �."*

એક ��ુવનીત �શ�યાએ ��ુન વંેદન કર�ન ને�ભાવ અે�મ�ું પ�ચ�ખાણ માં��ું. 

��ુણી પાસ બેઠેલેા સંસાર�ઓન આે�ચય� થ�ું. 

"આજ તેો કોઈ �ત�થ નથી. કોઈ �વ�શ� તપ નથી. આજ કેમે આ સા�વી� અ�મ કર છે.ે.?" �જ�ાસાથી તઓેએ �� કય�. 

��મત સાથ �ે�ુએ  ઉ�ર આ�યો. 

"આએમનો કટેલામો અ�મ છ એે    તમન ખેબર છ.ે.? દ��ા લીધાન આે સંયમીન 1ે1-12 વષ� થયા છ.ે 

*દ��ા ના �થમ �દવસથી માંડ�ન આે સા�વી�ન અે�મના પારણ ે અ�મ શ� કયા� છ.ે આજ 1ે1-12 વષ� થઈ ગયા. અખંડ ર�ત અે�મ ના પારણે
અ�મ ચા� છુ.ે આજ એેમનો લગભગ 970 મો અ�મ છ.ે"*



બઠેલેા સંસાર�ઓ અવાચક બની ગયા." �ું બોલ�ું.? " એમન કે�ઈ સમજ ન પડ�. દ��ા �દનથી માંડ�ન સેળંગ 970 અ�મ કોન કેહવેાય..? 

*મહોપા�યાય� બ�ીશ-બ�ીશીમાં  ક�ું છ કે,ે" જ આે�મામાં સંયમપ�રણામ �ગટ એે પં�ડત આ�માઓ પોતાના શર�રની સાથ જે ઘોર ��ુ કર.ે એ
શર�રન જે પોતાનો સૌથી ક�ર શ� મુાન.ે"*

આસા�વી�માં આવા જ કોઈ પ�રણામો �ગટયા હશ.ે એ �વના આવી ઘોર આરાધના શી ર�ત સંેભવ.ે.? 

* આ�સંગ  �વ�ની આ�યા��મક અ�યબી : આપણા સા� -ુ સા�વી� ભગવંતો : ભાગ - 1 માંથી લવેામાં આ�યો છ ે  .*

*   લખેક-  પરમ  ��ૂય ��ુનરાજ �ી �ણુહ�સ �વજય� મ.સા .    *

*અહો �જનશાસનમ!્!!*

�સગં-19

*રાગ �શે મળ ગાળવા, ઉપશમ રસ ઝ�લો*

Part -1..

*"અર બેાપ ર !ે આતો ભાર થેઈ. એ �નુી મન સેખત ઠપકો આ�યા વીના નહ� રહ.ે"*

પાણી લાવનારો સા� ચુ�તામાં પડ� ગયો હતો...

*વાત એમ બની હતી ક કેમ સૅાહ��યનો �ડાણ�વુકૅ અ�યાશ કર� રહલેા એક મહા�મા એ પાંચમા કમ�ંૅથનો તલ�પશીૅ અ�યાશ કર� એક સારામાં
સાર� નોટ બનાવી હતી...*

*આશર દેોઢશો બસો પાના�ું એ લખાણ !*

 *સખત મહનેત ! ��ુમ ચ�તનો એમાં ઉતારલેા.*

�વાભાવીક છ કે એે નોટની એ �નુી ભગવંત બરાબર કાળ� કર.ે

 પણ એકવાર બ�� એુ� કુ વેીહારમાં એ નોટ મહા�મા એ પોતાના ખાલી ઘડાની અંદર �કુ� રાખલેી. 

�થાન પેહ��યા બાદ એ નોટ એમાથી કાઢવા ની રહ� ગયલેી. ઘડો એમ ન એેમ પડ� રહલેો.

 પાણી લાવનાર બી� �નુી ભગવંત એ જ ઘડો પાણી લાવવા માટ લેઈ ગયા. 

"એ ઘડો પડ�લહેણ થઈ ગયલે હશ "ે એવા કોઈક વીચારથી ક�ઈ વીશષે �યાન ના આ��ું અન ઘેડા માં ઘગઘગ�ું પાણી વહોર� લ છે.ે



 આખી નોટ એ પાણીમાં પલડ� ગઈ ખલાશ થઈ ગઈ. ઉપા�યઆ�યા બાદ આ બાબત નો ઉપયોગઆ�યો એમન �ેયાલઆવી ગયો પાંચમા
કમ�ંૅથનો તલ�પશીૅ અ�યાશ કરલે નોટ ખલાશ થઈ ગઈ. 

એ નોટ બનાવનાર મહા�મા ન ભેાર આેઘાત લાગશ વેળ� સખત ઠપકો પણઆપશ આે બધા વીચારો એ મહા�મા ન �ેુંઝવણ માં �કુ� દ�ધા ક�ધા
વગર તો ચાલ નેહ�.

એ મહા�મા નોટ બનાવનાર મહા�મા ન �ે કુહ છે.ે, �તીઉતર મા મહા�મા એમન કેવેો ઠપકો આપ છે એે વાતો આવતીકાલ ના �સંગ માં જોઈ�ું.....  

*Cont. Part 2......*

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi: aapna sadhu sadhviji bhagvanto.* *Bhag-3*

Lekhak-

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms ji.*

*અહો �જનશાસનમ!્!!*

*�સંગ-20*

*continued...*

*Part -2*

*રાગ �શે મળ ગાળવા, ઉપશમ રસ ઝ�લો*

મહા�મા એ નોટ બનાવનાર મહા�મા પાસ જેઈ બ હેાથ જોડ� દ�નવદન �ેમા માંગી કે

*"મહા�મન ! માર� �લુ થઈ. મન �ેમા આપો. તમાર� નોટ અ�ણતા જ મારા નીમીત ખેલાશ થઈ ગઈ..."*

ઠપકો સાંભળવાની તયૈાર� વ�ચ જે આ�ય ઉૅપ�વ એેવી ઘટના બની.  ..

જ મેહા�માની ઠપકો સખત સાંભળવાની ભાર આેઘાત ની ક�પના આ �નુી એ કર�  હતી એ મહા�મા �સ�તા સાથ હેસતા હસતા બો�યા અર તેમે
તો મારા પર મોટો ઉપકાર કયોૅ. 



*આમ તો હુ�બી�- �ી� વાર પાંચમા કમ�ંૅથ�ું �નુરાવતનૅ કર�શ ક કેમે???* એ �� હતો,

 પણ તમાર� કૃપા ઉતર� એટલ એે નોટ બનાવવાનો મન અેવસર મ�યો .

*"આખી નોટ ફર� બનાવીશ મન કેટેલો લાભ થશ!ે પાંચમો કમ�ંૅથ એકદમ પાકો થઈ જશ.ે"*

પલેા �નુી તો એકદમઆભા જ બની ગયા...

End

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi: aapna sadhu sadhviji bhagvanto.**Bhag-3*

Lekhak- *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms ji.*

*અહો �જનશાસનમ!્!! *

�સગં-21

*��ુઆ�ાની અમર કહાની...*

"ક ટ ટ ટ ટ ટ..." પા�ું હાથમાંથી છટ�ું અન જેમીન પર પછડાઈન �ેટુ� ગ�ું.

�ટુ�ેું પા� હુાથમાં લઈન �ે�ુન �ી પહ��યા ��ુદવે �ી પાસ.ે. " *��ુદવે.!* પડ�લહેણ કરતાં *પા�ું �ટુ� ગ�ું"*

"�યાન �ાં હ�ું તમા��?"

��ુદવે કડકાઇથી બો�યાં ..

"ભગવંત �યાન તો, પડ�લહેણમાં જ હ�ું, પણ, એક હાથમાંથી બી� હાથમાં લતેાં. *ઉપયોગ �કૂાઈ ગયો ,"* ��ુન �ી એ �ામા�ણકતાથી ક�ું.

"તો હવ તેમાર� પાસ કેટેલાં પા�ા વ�યાં?"

"��ુદવે �ી માર� ઉપ�ધમાં તો બ જે પા�ા રા�ું છુ�... *એક �ટુ� ગ�ું અન એેક વ��ું "*



"વધલેાં પા�ામાં જ વાપરવા�ું છ આેજથી.. ન�ું પા� મુળશ નેહ�.. �હૃ�થ વહોરાવવા આવશ તેો પણ તમન નેહ� મળ.ે.."

*"ઉપયોગ એજ સંયમ છ.ે* *ઉપયોગ ��ૂા તો સંયમ ��ૂા* એ યાદ રાખજો. *ઉપયોગઆ�મસાત ક્રવા* *હવ એેકપા�ી આહાર કરજો*

*"���ુદવે.! આપની આ�ા ," -��નુી આ�ા* બાક�ના શ�દો મનમાં બોલીન એે જ પળ �ે�ુન �ીએ મનોમન �વનભર એક જ પા�ામાં વાપરવા�ું
ન�� ક��ુ...

માસ�મણનાં પારણાં હોય ક આેયં�બલની ઓળ�ઓ.. એક પા�ાથી વ� ઉુપયોગ કરવાનો �વચાર પણ ��ુન �ીએ�ારયે ન કય�...

*��ુન થી આચાય� , ગ�છનાયક*

*શાસન �વાહક બ�યાં , પણ.*

*��ુઆ�ા કદ� ન ��ૂયા ...*

સંયમ યા�ાનાં ૬૦ વષ�

એક પા�ી આહાર જ કય�...

આવા હતાં

�� વુીર પથનાં પ�થક,

અખંડ ��ુઆ�ાનાં સાધક

�ગુ�ભાવક ��ૂરદવે

અહો ! �ામ�યમ !્

અહો! �જનશાસનમ !્

* અહો �જનશાસનમ!્!!  *

*�સંગ-22*

*શાસન સમાચાર*

*�વ�નો સૌથી �વશાળ �યા�યા �ંથ*

*'गढूाथ� त�वालोक'*
*21 માં વષ�400 �ોક પર 90000 �ોકોની રચના*



- જગતમાં બનતા ચમ�કારો પોતાનો ચમકારો દાખવીન થેોડા સમય માં �વલીન થઈ જતા હોય છ.ે પર�� �ુાનના ��ે એે ચ�તકાર એવા હોય છ જેે
શાસનકાળ પય�ત ટક છે.ે

એવા એક ચ�તકાર�ું સજનૅ મા� 21 વષ નૅી �મરમા 14 વષ નૅો દ��ાકાળ પયાૅય ધરાવતા �.ુ �મે- �વુનભા��ુ�ૂર�ર� મહારા� ના સ�દુાયના
પ.�.ુઆ.ભ. યશોવીજય��ુર�ર� મ.સા . ના શી�ય �.ૂ�.ુ�ી ભ��તયશવીજય� મ.સા એ કય�ુછ.ે

�વુૅેસં�કૃત �કુ ના પાંચ ભાગ બહાર પાડયા બાદ �બૂ કઠ�નતમ �ંથ *'गढूाथ तँ�वालोक'* નામક �ંથ ન હેાથમાં લઈન ે �વ�શ� �વશાળ સજનૅ કય�ુ
છ.ે

લગભગ 90,000 �ોક �માણ લખાણ...͗

14 જટેલા ભાગમાં મોટા વો��મુ.͗

અજનૈ �ંથ પર આટ�ું �વશાળ સાહ��ય સજનૅ͗

અ�યદશનૅી �ંથો પર phd ડ��ીવાળા કરતાંય વ� લુખાણ͗

આટલા લખાણ માં �ાય �લુન �ેથાન ન�હ�.મા� 8 વષનૅી વય દે��ા અન તે જે વખત મેોટ�ુ�વ�ન  છતાં તમેાંથી પાર ઊતર�ન આેજ 2ે1 વષ નૅી વયે
�બૂ જ અક�પનીય સજનૅ કરનાર �નુી �ી ન શેત-્શત વં્દના

સં�કૃત ભાષા નો અ�યાશઓછો થઈ ર�ો છ તેમેાં પણ ન�ય�યાય જવેા �ંથો નો અ�યાશ �મશ:દલુભૅ બની ર�ો છ �ેયાર આે �નુી એ અજોડ
સવેા આપી છ.ેસામા�ય ર�ત �ેયાય �ંથોનો અ�યાશ  જૂજ સા� અુન �ેવ�્વાનો પયતૅ જ સી�મત છ.ેએની જટ�લતાન પેાર પામવી અ�યંત અઘર� છ.ે
આવા સમય આે� ઐુતીહાસીક કાય કૅર�ન �ેનુી �ી એ સમાજ મા નવો માપદ�ડ ર�યો છ.ેએમના ��ુદવે �.ૂઆ.ભ. યશોવીજય�રૂ�� મ.સા એ
ષડ��યના બધા જ અ�યાશ જ નહ� પણ સમ�વય કયોૅ છ.ે આવા દ��ગજ ગ�દવે ની ની�ામાં રાજકોટ �કુામ �ે��તુ �ંથ�ું �વમોચન ગત મહ�ને
થ� હુ�ું..

�ીમતી અમીબહને-નયનકુમાર ના કુલર�ન ધવલકુમાર માંથી ભ��તયશ�વજય� મ.સા બનલેા �નુી �ી તરફથી આવા જ �ંથો મળતા રહ એેવી જ
�ભુાશા...

Source- Nikhalas Magazine..( Hareshji Kothari.)

*અહો �જનશાસનમ!્!!*

* �સગં-23*

*Part-1*

ધન ધન ��ૂનવરા

ધન ધન ��ૂનવરા

..... 

આજ થી લગભગ 3થી 4, વષ� પહલેા અમદાવાદ મા એક બહને ની દ��ા ની �વ�ધ ચાલી રહ� હતી 

..  

અચાનક ત બેહને ના ભાઈ એ �દ�ા દાતા �ી ન કેહ� મુાર પેણ દ��ા લવેી છ ે

....



��ુય �ી આ�ય� થી ત �ેવુાન ન જેોતા ર�ા  

...

��ુ તુારા ��ુ કોણ ??

...

�વુાન કહ કેોઇ ધાયા� નથી તમન મેારા મા યો�યતા દખેાતી હોય તો કૃપા કર� �શ�ય બનાવો 

.. 

��ૂય �ી મા� એટ� જુ �ણ કે આે ��ુ�ુ નુો ભાઈ છ બેી� કોઇ �ણકાર� નહ� 

   .....

�વુાન ના માતા �પતા ન જેઓે �ટજે પર જ હતા બોલાવી વાત કર� અન વેાત કર� તરત જ ર�આપી અન કેહ અેમારા ધન ભા�ય ક બે� બેાલક
ચા�ર�ન �ેા�ત કરશ ે

....

ત�કાલ બહને ની �વ�ધ અટકાવી 

...

�વુા ��ુ�ુ મુાટ સેા� નુા વષે ની તયૈાર� માટ 3ે/4 �ય��ત ન તેપોવન મોક�યા  

... 

બી� બાજુ �યા જ વષ�દાન અપા��ું 

.. 

ર�ગ ઉેમંગ બેનં દે��ા થય 

..  

�ખુ સા�બીઓ મા ઉછરલેો �વુાન �ારયે દઃુખ �ું છ તે અે�ભુવલે નહ� 

....

કમ� સ�ા તને કેવેા દઃુખ આપ છે ે

અન તે �ેતૂન ��ુન કવેી ર�ત સંેયમ �વન �વ છે તે .ે......

આવતી કાલ Pેart-2 માં આવશ .ે....

Source - Vipul bhai valsad.

* અહો �જનશાસનમ!્!!  *



* �સગં-24*

*Part-2*

�તૂન ��ુનએ �નયમ લીધો ક �ેનદ�ષ જ ગોચર� પાણી વાપરવા 

....

કમ� સ�ા તનેો દાવ ચા� કુર છે ે

...

�તૂન ��ુન ન પેથર� નો દખૂાવો ઉ��ો 

....

દખૂાવો એવો ભયંકર થાય ક નેા બસેાય ક નેા �વુાય 

...

તો પણ તઓે સમતા થી સહન કર ે

...

ડોકટરો એઑપરશેન નો એક મા� ઉપાય �કધો  

...

દવા ..ઈ�જ�ેશન ...થી કામ ચલાવ ે

 .. . 

લા�બા �વહાર હોય ...

ગરમી સખત હોય ..

ઉતારો �વહાર ધામ મા હોય તો પણ દરૂ દરૂ �ધુી �ય ગોચર� 

.....

એમના ��ુ કહ અેમ �ેવહાર ધામ � ચુલાવી લ�ય પેણઆ ��ુન એ�ારયે અપવાદ સ�ેયૉ નથી

...

��ુ �ુપા એવી મલી ક મેા� 3વષ� મા લગભગ 6/7વષ� જટે�ું ભ�યા  

...

�યા�યાન પણ જોરદાર 

...

પથર� નો દખૂાવો મ�હન બે મે�હન સેખત થાય ...

�યાર અેમારા ગામ મા પધારલેા �યાર આેગલા દ�વસ થી દખુાવૉ ચા� ુ



 ..

છતા મ�તી થી 10km નો �વહાર કય� .તમેના ��ુ એ �હ�લ ચરે માટ કે��ું તો ના પાડ� 

...

બપોર રે�વવાર નો સમય  અન �ેયા�યાન ચાલ તેઓે થી ના બસેાય ક નેા �વુાય 

...

બી� મહા�મા એ મન �ેયા�યાન માથી ઈશારો કર� બોલા�યો .બધી વાત કર� ન કેહ� કુોઇ ડોકટરો આવ તેો તમેણ ઈે �જકેશઆપ� છુ .ે.

સ�ન�સબ એેક ડૉકટર �યા�યાન મા આવલે તમેણ વેાત કર�...

સાહબે � પાસ �ેજકેશન હ� પુણ ��પ�રટ ના મ�� ડૂૉ�ટર કહ �ે�પ�રટ વગર તો ના ચાલ .ે.

મન કેહ મે�ેડકલ માથી લયઆવ �યાતૉ સાહબે� કહ નેા મારા માટ તેમ નેા જતા ...

તઓે એ એમન એેમ જ �જકેશન  મરા�� ુ

....

પણ ત અેડધો કલાક ક પેછ� સવાર �ેવહાર મા તઓે ની �સ�તા જૌ�ય તેો ગજબની ....

�યાર મે �ે�ુ આુ � રુહ�ય તો કહ �ે� તુો કટે�ું સમતા થી સહન કરલે ...

�યાર હેૂ પામર આટ� અુમ� સુહન નથી કર� સકતો ક �ેજકેશન લવ છુ 

...

મારા કમ� �ાર ખે�સ બેોલતા બોલતા આખો મા પાણી આવી ગયા 

 .....

� તુમેની લ�તૂા 

� તુમેની ��ુ ભ��ત 

� તુમેની સહનશીલતા 

.....

Source - Vipul bhai (valsad)

*અહો �જનશાસનમ!્!!*



*�સગં-25*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

*શાસન શણગા��ુ, �વન�વી ���ું* 

 ક�ેસરની પીડા એ ��ૃ� તુો આ��ું , પણ એમની અ�વહડ સમા�ધ જોઈન પેદ�થઆચાય� ભગવંતોએ પણ ક�ું : *"��ૃ� મુર� ગ�ું ર લેોલ"*

મા� ૩૨ વષ�ની વય અન ૧ે૫ વષ�નો સંયમપયા� ય, હ� તો પચાવવાની �મર પાક એે પલેા કમ�રા� ક�ેસરની ભયાનક પીડા સાથ �ેટૂ� પ�ા , અને
તોય એ સા�વી� �ી �તુ�ન�ધ�ી� ઝાંસીની રાણીની જમે �વનના ગણાતા અં�તમ �ાસોમાં �� આુ�ા�ું શ� ઉપાડ� સતત ઝઝમૂતા ર�ા.

ના �વનની અ�ભ�સા, ના ��ૃ�નુો ભય,

ક�ેસર ની ભયાનક પીડા માં પણ જઓેઆચાર ��ુતતા એક પળ માટ �ેકુયા નથી.

*અહો! �જનશાસનમ.્*

Source- Social Media

*�સગં-26*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

સહનશીલતા :

જ �ેકમોથરેાપી માં દદ� ના હાથ પગ બાંધી ન રેાખવામાં આવ એેટલી હદ અેસ� વદેના હોય ત અેવ�થા એઆ�ય� સ���ું ક ચેા� કુ�માથરેાપી એ
ઉભા થઇન પેરઠવા�ું કાય� આદ��ુ, નસ�ન પેણ પાસ આેવવા ના દ�ધા .

�યાર પે�ર��થ�ત અ�ત �વકટ બની, ��થ�ત વ� કુથળ�, દહેની સં�ણૂ� ��ત અવ�થા ન� થઈ. �યાં �વ ન કેઇ ભાન ન�હ. �યાં �વયમ �ું નામ
પણ �વસરાઈ ગ�ું એ વદેનામાં ��નુા યોગો �વનમાં એવા વણલેા ક �ે�ત�મણ-દશ�ન નો સમય થાય �યાર એે કહતેા માર �ે�ત�મણ દશ�ન કરવા
જવા�ું છ મેન જેવા �ો .

આ ક�ેસર જવેો ઉપસગ� તમેની પાસથેી બ�ું જ લઇ ગ�ું પર�� તુમેના સંયમ ભાવન એેક અંશ પણ હા�ન ન પહ�ચાડ� શ�ો ન પેહ�ચાડ� દ�ધા તમેને
�શવનગર� ભણી .



*હસ�ું આવ એે મોહરા�ના સા�ા�ય પર ક પેાર વગરની પીડાના અંત યે જને ઝેકુ�ું જ પ�ું વીર આયા� ના ચરણોમાં*

*�વન�વી ���ું , ��ૃ� મુાર� ���ું*

*�સગં-27*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

*આ�મ- ���ૃત:*

�યાર દેહેની ��ત અવ�થા હતી �યાર એે તી� વદેના માં પણ ��ત�મણ, પ�ડલહેણ, પરઠવાની ��યા ��ુત પણ વેીર આયા� પોત �ેવયમ આ્દરતા.
સહવ�ત�ઓ �વનંતી કરતા ક આેપ ના કરો �યાર તેઓે �સ�તાથી કહતેા *�યાં �ધુી દહે માં શ��ત છ �ેયાં �ધુી �� નુી આણાન �ેવી લવેા દો..*

ટકેો લવેો હોય, પડ�ું ફરેવ�ું હોય ક પેછ� કોઈ વ�� લુવેી - �કુવી હોય તો �માજ�યા �વના કોઈ ���ૃત નહ� કરતાં..

આવી �વકટ પ�ર��થ�ત માં પણ સ�મ�ત - ��ુ�ત પર એમ�ું આટ�ું �ચ�તન ચાલ�ું ક 5ે-6 નોટ તો આરામ થી ભરાઈ �ય.. પર��,ુ અફસોસ! એ સમય
આ વીર આયા� પીડા ના કારણ ને તો બોલવામાં સમથ� હતાં. ના લખવામાં..

*ધ�ય છ વેીર આયા� તમાર� આ�મ- ���ૃત ન.ે!*

*�સગં-28*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

*�� �ુીત :-*

આવીર આયા� ન �ે� �ુ�ય પેણ અ�વહડ રાગ હતો, કલાકો �ધુી �તવનોમાં ની સરગમ ચા�યા કર,ે તો એવા �� મુાં ત�લીન બની જતાં ક એેમના
�ખુ પર �ારયે થાક ક કે�ટાળો અ�ભુવવા ન મળ.ે

એમાં પણ '�ી �રાવલા દાદા ' ��ય નેી ��ા તો અ�ટૂ અન અેમાપ હતી.. એમના �ખુ થી આ જ રણકાર �નકળતો... *'मरेा जीवन तरे हेवाल,े ओ



मयैा इस पेल - पल त हुी सभंाल.े..'* અન ે *'માર જે�ું છ મેો� માં , �જુ માગ� ન અેજવાળજો..'*

અં�તમ ઘડ� �ધુી ના એમના શ�દો હતા ક,ે *'જ �ેદવસ મેાર� સાંસોની વીણા ન તેાર �ટૂ� જશ એે �દવસ સેમજશો ક મેાર� ��ા માં ખામી છ.ે.'* 
અથા�ત ્ જ ે �દવસ મેાર� આ��ુય ની દોર� �ટૂશ ે અન હેુ��વન થી પરાજય પામીશ, એ �દવસ આે ઘટના માં �નુગેાર મા� અન મેા� માર� ��ા ની
ખામી હશ.ે.. પણ, મારા �� નુી તાકાત માં ખામી નહ� હોય..

આવીર આયા� �� નુ કેહતેાં..

*'�� આુ ક�ેસર તો મારા માટ એેક વરદાન છ.ે.'*

*'જ �ેવ�ાસ થી આપ મેન કેમ� ખપાવવાની આ તકઆપી છ,ેબસ! એજ �વ�ાસ થી હુ�આ તક ન વેધાવી શકુ�...'*

*�સગં-29*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

*�વા�યાય રસ...*

ક�ેસર ની ભયાનક રોગ ની ઉપ��થ�તમાં પણ એમના રગ રેગ માં �વા�યાય નો રસ રમતો હતો...

 

આવી પીડા માં પણ *અ�તૃવલે ની સ�જઆય, �હ�પા�યાય� �ું 350 ગાથા �ું �તવન, 125 ગાથા �ું �તવન, સમ�કત ના 67 બોલ ની
સ�જઆય.....* આ�દ ન �ેચ�તન મનન �ારા આ�મસાત કરતા.....!

પં�ડત વય� બા�ભુાઇ �યાર પેણ �વા�યાય કરાવવા માટ આેવતા,�યાર એેમના �ખુ પર �ું ��મત એ�ું ખીલી ઉઠ�ું ક,ે સામ વેાળા ન ઉે�સાહઆવી
�ય....

બ�ું �લૂી નોટ-પને લઈન લેખવા બસેી જતા...  *આવો હતો આ વીર આયા� નો �વા�યાય રસ....*

*�સગં-30*

*વીર આયા� ના ચરણ વંેદન... *

͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜

*સંયમ �મે*



ક�ેસર ના રોગના �ાર�ભ ના �દવસોમાં , �દવસમાં 15 થી 17 વાર ઉલટ� થાય પણઆસપાસ ના લોકોન આેનો �યાલ પણ નઆવવા દ�ધો .. કારણ
એક જ હ�ું. 

એમન ભેય હતો ક,ે *'મન વેાહન માં બસેાડ� Check - up માટ લેઈ જશ.ે'*

પર��,ુ �દન - ��ત�દન અ�વ�થતા ��ૃ�મંત બનતી ગઈ અન આેખર �ેવુા��ા થી એમન વેાહનનો ઉપયોગ કરવો પ�ો. એ તો ઠ�ક પર��,ુ આ�ય�કાર�
ઘટના તો એ છ કે આેવી સખત પીડા માં , �યાં બસેવાની પણ શ��ત નહોતી �યાં અ�ભુીના નયન સાથ સંેયમ �મેી આ વીર આયા�

ડ�સા થી અમદાવાદ વાહન માં ઉભા ઉભા આ�યાં

*ધ�ય છ વેીર આયા� તમારા સંયમ �મે ન.ે*

*અહો! �જનશાસનમ.્*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં-31*

*""�જુઆ�મા જ�યો હવ.ે...""*

"��ુ�! ��ટ�ઓ ન કેહ�ન વેાડા સાફ કરનારન તેરત બોલાવો પડશ.ે 

�ણ �દવસ થી ભંગી આ�યો નથી. બધા �યાલા એમ ન એેમ પ�ા છ.ે ભાર �ે�ુકલેી થશ.ે"

એક સા�વી�ય �ેવશાલ �પુના ��ુણીન વેાત કર�...

એમની વાત સાચી હતી. ગ�છમાં બધા પોત-પોતાની શ��તન અે�સુાર વેડ�નીતી બહાર જવા�ું ક પેરઠવવા�ું ક છેવેટ વેાડાનો ઉપયોગ કરવા�ું કરતા
હોય છ.ે

રોજ ભંગી આવીન �ેયાલાઓ સાફ કર� �ય, એટલ એે �યાલા નો બી� �દવસ ઉેપયોગ થયી શક.ે.. એ ર�ત બે�ું ચાલ�ું હ�ું.

પણ �ણ �દવસથી ભંગી ન આ�યો, એટલ �ેયાલા પણ ઘટ� પ�ા , વાડાના ઉપયોગ કરનાર સંયમીઓન �ેચ�તા થાય, એ �વાભા�વક છ.ે.

'પછ� વાત સાંજ �ે�ટ�ન કે કેોઈક મહ�વની �ય��તન કેર�.ુ.' ��ુણીએ ક�ું.

*બપોર ગેોચર� પતી અન કેોઈક સા�વી� વાડા માં ગયા હશ,ે �યાં જો�ું તો તમામ�તમામ �યાલા સાફ થયી �કૂલેા..*ϯ



એઆ�ય� પા�યા , ભંગી આ�યો ન હતો, એ તો એમન પેાક� ખબર જ હતી. તો પછ� આ સફાઈ કામ કોન કે��ુ.?

એમન આેવીન �ે�ુણીન વેાત કર�, એ પણઆ�ય� પા�યા , આનંદ પણ થયો. પણઆ�ું કામ કોન કે��ુહશ ?ે એ�ણવાની �ત�ેર� એકદમ વધી
ગયી.

 એમન �ેહરે માં બધા સા�વી�ઓ ન �ે� કય�..

કોઈએ જવાબ ન વા�ો..

છવેટ એેક સા�વી� બો�યા ..

*'��ુ� મન ખેબર છ કે આે મહાન વ�ૈયાવ�ચ કોન કેર� છ.ે.'* એમન એેક સા�વી� ��ય આંેગળ� ચ�ધી ...ɭȣ

*""ગોચર� વલેી પતાવીન એે વાડા માં ગયા , બધા �યાલા ની અ��ુચ તઓે �ત દેરૂ જઇ પરઠવી આ�યા, બધા �યાલા ધોઈ કર�ન �ેકૂ� દ�ધા .''* 

કોઈન ખેબર પણ ન પડવા દ�ધી .એમન તેો માર� આંખ ઉઘાડ� છ.ે" સા�વી�નો આવાજ ભીનો થયી ગયો.

સૌની આંખો ભરાઈ ગઈ.

કારણ ક બેધા �ણતા હતા કે

આ કામ કરનાર સા�વી� �ુંબઈના અ�ત�ખુી પ�રવાર ના દ�કર� હતા...!

From book-

�વ� ની આ�યા��મક અ�યબી: આપણા સા�-ુસા�વી� ભગવંતો.

Lekhak-

��ૂય ��ુનરાજ �ણુહ�સ �વજય� મ.સ.

અહો �જનશાસનમ !્!

�સગં- 32

*"�મુગંલઆચાય�ના ��ત�નધીઓજય હો...."*

શષેકાળમાં �વહારો ચા� હુોય, એ વખત એેક ઉપા�યમાં જુદા જુદા પાંચ - સાત સા�વી�પૂો ભગેા થઈ ગયા. �પૂો અલગ, પણ સામાચાર� એક
હોવાથી પર�પર ��તલખેનાદ� નો �યવહાર ખરો! 



એમાં એક સા�વી�.......

�મર ખા�સી મોટ�.........

ચાલવામાં પણ ભાર તેકલીફ.....

'વોકર' નો ઉપયોગ કર�ન એેમણ ચેાલ�ું પડ.ે....

પણ એ �દવસની એમની ચયા� જોઈન તેમામ સા�વીઓ મ�માં આંગળા નાંખી ગયા.

વોકરથી ધીમ ધેીમ ચેાલતા એ વારાફરથી સા�વી�ઓ પાસ ફેર,ે અન કેહ ે

*'લાવો, મન તેમારા પ�ડલહેણ નો લાભઆપો...'*

'તમ રેહેવા દો, તમ હેોવી ઘરડા�થયા.' બધા આવો જ જવાબ વાળ.ે

'ભલ �ે�ૃ થઈ, પણઆ�ું કામ તો હુ�કર� જ શકુ�છુ�. બી� બધા કામ મારાથી થતા નથી, તો કમસકેમઆટ�ું કર� ન તેો ગ�છભ��ત ક��....'

અન ખેરખેર એ ર�ત ઘેણા સા�વી�ઓ ના પા�ાદ�-પ�ડલહેણનો લાભ લીધો .

(�મંુગલઆચાય� આચાય�દશે માં અપંગ રાજકુમાર તર�ક જેન�યા , �વૂ�ભવ ના �શ�યો એ એમન �ે�તબોધ પમાડ� દ��ા આપી, પણ એઅપંગ
હોવાથી �વહાર કર� શકતા ન હતા.

�શ�યો એમન ખેભ �ેચક� �વહાર કરાવતા. એ ર�ત �ેવૂ�ભવ��ુ�ું ઋણ �કૂવતા.

તો એમની સામ �ેમંુગલાચાય� (અ�યાર રેાજકુમારનો ભવ)પણ ઉપા�યમાં ઢસડાતા ઢસડાતા બધાના �થાન પેહ�ચીન બેધાના પા�ા�દ��તલખેનનો
લાભ લતેા..

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi: Aapna Sadhu - Sadhviji bhagvanto.*

(Bhag -4)

Lekhak-

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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Topmost Prasang..Ј

Best Prasang...ЈЈ

Read Fullɭȣ

એક મીઠો અ�ભુવ...

(એક સા�વી� ભગવતં ના શ�દો મા)ં

'यहां आप �कूल म�नह� ठहर सकत।े�सरी जगह प जेाइए...

ઝારખંડના એક શહરે મા �કૂલ ના વહ�વટદાર એેમન �ેયાં ઉતારવાની ના પાડ�...

          ઉપપ�યોની �યવ�થા �જુરાત મા મળ,ેઆવા ઝારખંડ જવેા �દશેો મા ન�હ!

અમારા માટ જે �યાં �કૂલ માં ઉતરવા�ું હ�ું.પણ �યાં ના માણસ �ેપ�ટ ના પાડ.ે

'�य� ?? �या तकलीफ ह?ै?' અમ સેહજ ર�ત �ે� કય�.

'यहां प अेभी 10 और 12 क� परी�ा चल रही ह,ैइस�लए मनाई कर रह हे।ैवरना आप जसै सेतं - सतीओ �नषधे करन केा कोई कारण ही नह� ह।ै'.
એભાઈએ ન�તા �વૂ�ક જવાબઆ�યો.

છવેટ અેમાર બેી� જ�યા શોધવી પડ�...

�યાં એક ��ુ�લમ ભાઈ ની ધમ�શાળામાં ઉતારવાની જ�યા મળ� તો ગઈ...

પણ જ�યા નાની!!

�સુાફરોની આવન-જવન!!

રાત પસાર કરવી દ�ુકર!!

છવેટ મેકાન ની બહાર નીકળ� કોઈક સ�જન માણસ ન �ે�ૂું.

'इस धम�शाला का मा�लक कौन ह?ै?'

'वह तो अभी हाईकोट� म�ह�ग.े...'



हम हेाईकोट� का रा�ता �दखाओग.े...

અમ �ેવન�તી કર�,પણ એની અ�કુૂળતા ન હોવાથી અમ જે હાઇકોટ�નો ર�તો �છૂતા �છૂતા �યાં પહ��યા ...

અંદર જતા હતા,�યાં વોચમને ��ૂું....

" कहा जाना ह?ै?"

'बहार �को म�आता �.ं...' 

કહ�ન એે અંદર રા� લવેા ગયો.

રા� મળતાજ અમ જેજ ની ઓફ�સ માં દાખલ થયા.

અમન જેોતા ની સાથ �ે�ુ�લમ જજઊભો થઈ ગયો ,એના મોઢા પર અહોભાવ - સદભાવ નીતરતો દખેાતો હતો...υυ

""आइए,आइए!!आप तो �तेा�बर जनै सा�वी जी ह ने??

हा जी...

कहो म�आपक� �या सवेा कर सकता �?ं?""

हम परू भेारतभर म�पदैल �वचरण करत हे,ैहम केह� कभी कोई तकलीफ नह� �ई,ल�ेकन आपके �ज�ल मे हैम केोई �थान नह� �मल रहा।ϐ

"हम आपक� धम�शाला म��के �ए ह ।ै ल�ेकन वो छोट� ह,ै और वहां प�ुष� का आवागमन ह,ै जो हमार जेीवन क� सरु�ा के �लय उे�चत नह� ह ।ै

आप �या इतना कर स�े ह �ैक, आज़ एक रात धम�शाला म�कोई भी प�ुष का �वशे न हो ...औरआग़ भेी हम�ठहरन के� ज़गह �मलती रह�...,

�या आप हम�इतनी सहाय कर स�े ह ?ै"

અમ સેૌ�ય અન �ેપ� શ�દો માં ટૂ�ક માં રજુઆત કર� દ�ધી ...

"आप का सब काम हो जायगेा । आज़ रात धम�शाला म�एक भी प�ुष का �वशे नह� હોગા..

और, य मेरेा काड� �ल�जए...आग भेी आप जहां जाएगं,े मरे ये केाड� स आेपका काम हो जायगेा। आप हमार अे�त�थ ह।ै"

એમણ કેાડ�વાળો હાથ અમારા તરફ લંબા�યો.

"�मा क��जयगेा, हम आपके हाथ स नेह� ल से�े । इस तरह हम आपको नह� छु स�े ।"



"ओह ! Good ! I am very Sorry ! " કહ�ન એેમણ કેાડ�ટબેલ પર ��ૂું . 

"आपका आभार, ल�ेकन आप टबेल स टे�ड ह,ै कृपया आप टबेल का �पश� छोड़ द��जए, उसके बाद हम काड� ल ले�ग ।े"

હાઈકોટ�નાં જજઆ�ય� પા�યા , એમના મોઢા પર અહોભાવની  લાગણીઓ ઉભરાતી હતી. એ બો�યા ....--

"आपका तो भगवान महावीर स �ेनहे ह,ै आपको तो समदंर म�डुबक� लगाके इस �नहे म�पार उतरना ह ।ै

म�जब कोलज़े म�था, तब �दगबंर - �तेांबर भग़वान महावीर का च�ेटर पढ़ा था, आज़आपन मे�ु भेग़वान महावीर क� याद �दलाई ह ।ै"

એમણ ફેળો અન ચેા મંગા�યા, અમન આેપવા લા�યા.

અમ સે�વનય ના પાડ�.

એ વખત એેમની એ��કુટેડે પસ�ન તર�કનેી આભા અન જે ચેમક જોઈ, ત જેોઈન �ે�શુાસનની આચાર�યવ�થા ઉપર અમા���દયઓવાર� ગ�ું.

(સંયમીઓ ! સાવ ��લૂક�ાનાં આચારો પણઆટલી �ડ� છાપ પાડ� શક છે,ે ��ૂમ આચારો અન ઉે�મ પ�રણતી એ �મશ: મ�યમ અનેɭȟ
ઉ�મ�વોન મેાટ �ેબૂ જ �ુંદર મ��ું આલંબન બની શક છે.ેઆમાં આપ�ં પોતા�ું �હત પણ સચવાય અન પેર�ું �હત પણ સધાય.)

આવા  ��ા�તોન નેઝર સમ� રાખશો.☝ȟ
અહો ! �જનશાસનમ્

From book-  �વ� ની આ�યા��મક અ�યબી : આપણા સા�-ુસા�વી� ભગવંતો..

Lekhak- ��ૂય ��ુનરાજ �ણુહ�સ �વજય� મ.સ. �
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(આ�સગં વાચંીન આેપ પણ ક�ઈક પ�રવત�ન લાવશો ન?ે)

*એક સા�વી� ના શ�દોમાં.....*

ɫ

અમ �ેવહાર કરતા કરતા એક �થાનમાં આ�યા, �યાં એક પ�ર�ચત બહને વંદન કરવા માટ આે�યા, મારા ��ુણી અન બેહને વ�ચ જે વેાતચીત થઈ ,
ત નેીચ �ેમાણ હેતી...

                     ɫ

*��ુણી* : આવખત તેો તમાર �ેયાં સરસ સા� ભુગવંત હતા, �યા�યાનનો લાભ સારો મ�ો હશ.ે....



*બહને* : અર,ે મ. સા .! � વુાત ક��? આવષ�મન ખેબર પડ� ક મે�મા��આ�ું �વન બરબાદ કર� ના��ું. 

 *આ�ું �જનશાસન.....* *આ�ું �મણ�વન.....* 

વગરે બે�ું મળવા છતાં પણ હુ�એની કદર ન કર� શક�.

� સુા�ઓુ હતા.....ЈЈ

એ બધાનો �વહાર થતા તો �ણો મારા �વનમાંથી ઉ�લાસ પણ �વહાર કર�ન ચેા�યો ગયો....

 ( આટ�ું બોલતા બોલતા તો એ બહને �સુક �ેસુક રેડ� પ�ા.....)

��ુ�! 

� એુ બધા�ું અલૌ�કક �વન..... અમ રે�વવારા�દના મોટા �યા�યાન બાદ �ારકે �યાં બઠેા હોઈએ, �યાર તેઓે જ બેપોરનો કાળવળેાનો કાજો
કાઢ.ે....

 એએટલી બધી કાળ�થી કાઢ કે એેની મારા પર ઘરે� છાપ પડ�..

 બધો કાજો ભગેો કર,ે બરાબર જુએ, પછ� ઉ�ચત�થાન પેરઠવી આવ.ે મ�કદ� આવી કાળ�થી ઝાડ�ુનથી વાપ��ુ.....

તઓે �યાર ભે�તનો ટકેો લ,ે �યાર પેણ ભ�ત અન પેીઠ બનં બેરાબર *�ૂં�ન*ે જ ટકેો લ.ે..

(વંદના�દ કરવા ગયા , �યાર આે�ું અનકેવાર જોવા મ�ું.)

��ુ�! ચરવળો લઇ ન આેજ �ધુી ભલ ઘેણા બધા સામા�યક કયા� , પણઆટલો ��ૂમ ઉપયોગ �યાર શેીખી..... *એમ�ું પા���તલખેન પણ
ગજબ�ું!* એક-એક પા� કુાળ�થી જુએ, �ુંજ.ે.... 

એમન તેો ૧૧:૩૦ થાય, એટલ જેમવાની ઉતાવળ.... *અન આે સા�ઓુન બેધાન એેકાસણા હોવા છતાં પણ કવેી �સ�તા!*

મહા�માઓ ઘણા ..... લખવા માટ બેધાન ટેબેલ તો જોઈએ ન!ે

 �વચનકાર �ેયા�યાનમાં �હરેાત કર� ક'ે જને �ેયાં લખવા માટ ઉેપયોગી થાય, એવા �કારના ટબેલ હોય, તઓે અમન આેપી શક.ે....

પછ� જ ટેબેલો મ�ા, એ દરકે ટબેલ પર જનેા હતા, ત �ેાવકના નામની કાપલી ચ�ટાડ� દ�ધી ,..

 જથેી ચોમાસા બાદ પાછા આપવામાં ગરબડ ન થાય. 

અન ખેરખેર ચોમાસા બાદ દરકેના ઘર એે ટબેલો �યવ��થત પહ�ચાડ� દ�ધા , જરાક પણ ગરબડ ન થવા દ�ધી ...

ઘર ગેોચર� વહોરવા આવ,ે તો પણ કટેકટેલી �છૂપરછ કર� ન જે વહોર.ે... ઘર ઓેછા સ�યો હોય તો ઓછુ�વહોર.ે.... વધાર હેોય તો એ ર�તે
વહોર.ે.... 



મન તેો ઘણીવાર એમ થ�ું ક �ેાંકથી ઘણા માણસો બોલાવી લાવીન,ે એ બધા માટ તેપલેા ભર�ભર� ન રેસોઈ ક��, એટલ ભેરલેા તપલેા અન ઘેણા
જમાનરા જોઈન 'ેસા�ઓુ ગોચર� વહોર.ે.... પણ રોજઆટલા બધા મહમેાનો માર �ેાંથી ભગેા કરવા ?

�યાર પેણ એમન વેહોરાવવાનો લાભ મળતો, �યાર હેુ�ગાંડ� ગાંડ� થઈ જતી... *પણ જબરજ�ત �યાગ! ��ટ વગરે ઘેણી વ��ઓુ બધં.....*υ

બધા સા�ઓુ ��ુની ભ��તમાં ઓત�ોત!

��ુ� ઉભા થાય, તો તરતઆસન લઈ લ,ે

��ુ�ન �ેયાં બસે�ું હોય, �યાં તરત જ �શ�યો આસન પાથર� દ.ે

એક જ ઈશારો કર,ે ક તેરત પોતાના �થાનથેી ઉભા થઇ  'હા�' બોલતા બોલતા ��ુ�ની પાસ આેવી �ય.

મ. સા .! મ�તો મારા માં-બાપની પણઆવી ભ��ત નથી કર�.ϛ

એ બહને હષ� માં આવી ન બેોલતા જ ગયા બોલતા જ ગયા.....

સા� ભુગવંતોની �વનચયા� નો એટલો બધો �ભાવ બેહને ઉપર પ�ો ક એે બહને પેણ ��ટ-મીઠાઈ-અભ�ય-બહાર�ું-Hotel�ું..... બ�ું જ બધં કર�
દ��ું . 

પ�ર�હ પણ (કપડા�વગરેનેો) ઘણો બધો ઘટાડ� દ�ધો .

 ઢગલાબધં પ�ચ. લઇ લીધા .Ј

એક જ વાત બો�યા કર 'ેહવ તેો હુ�પણ�ાર એે સા� ભુગવંતો જવેી બની ��.'ψψ

કોઇ �વશષે અ�યાસ વગર.....

કોઈપણ �કારની દ��ા માટનેી �વશષે �રેણા વગર.....

સા�વી� ભગવંત ના પ�રચય વગર.....

મા� સંયમ�વનના �ુંદર આચાર-�વચાર, પર�પરનો મીઠાશ ભરલેો �યવહાર જોઈન એે બહને, એમનો પ�રવાર સંયમ માટનેો તલસાટ પામી ��ુો
છ.ે..

*( લોકો ભલ ગેમ એેટલા ભોગવાદ તરફ ખ�ચાયા હોય, લોકોન ગેમ તેો છ �ેયાગવાદ! ઉલટ�ુએમ લાગ છે કે એેમનો ભોગવાદ વ�યો હોવાથી જ
એમની �યાગ�ી�ત વધી છ.ે �યાગ એમન આે�ય� પમાડ છે.ે...)*

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ
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*"અહો �જનશાસનમ!્!"*



*�સગં-35*

કોઇ કહ શેાશન સ�ાટ ...કોઇ કહ બેાલ ��ચાર� .... કોઇ કહ તેીથ� ર�ક....કા�ઇ કટેલા �બ�દ .........

આજથી લગભગ 130 વષ� પહેલા દ��ા �વશ કેોઇ �વ�ન મા પણ નહ� �વચરતા 

�યાર દે��ા લવેા મહુવા થી ભાવનગર આખી રાત �ટ પર બસેી પહો�યા ....

��ુ દ��ા આપવા ત�યાર નહ� કહ મેાતા �પતા ની ર� વગર ના આ� ુ એટલ અે�કુ �દવસ �યા જ ર�ા અન એેક �દવસ �ત ે સા� વુશે પ�ેયૉ

અન �ે�ુ એ દ��ા આપી ........

અન ગે�છ પતી �લુ ચંદ � મ.સા .નો ઓઘો તમેણ આે�યો ....

મા� �ણ મ�હના ના દ��ા પયા� ય મા તમેની તજે�વીતા જોય તમેણ �ેયા�યાન કરાવતા ....

     મારો કોઈ �શ�ય "�સ�ા�ત કમૌદ� " ભણ ે ત�ે તુમેના ��ુ ની ઇ�છા તમેણ �ેરૂ� કર� 

દ��ા ના �ી� જ વષ�એક �ાની પં�ડત સાથ વેાદ કર� તને પેરા�ત કય�  એકદમ તજે�વી ...  ગજબની �જૂ �જુ......

એટલ તેો તમેણ મેા� 19વષ� ના દ��ા પયા� ય મા આચાય� પદવી અપાય ....

....અ� યેાદ રહ તેમેના પહેલા 250વષ� �ધુી કોઈ આચય� પદ પર આ�ઢ થ� નુા હ� ુ

      ઘણા વષ� થી બધં અંજનશલાકા  �વધાન નો �નુઃ �ગટ કરા�યો અન ે

  સવંત 1983/84  ચા��મા મા �વ�ા શાલ ��ત�ા મા તનેો ઉપયોગ કયા�  

  તઓે �યાર અંેજન કરતા �યાર �ેણૂ� કદ નો અ�રસૉ �� સુામ રેખ�તા અન જેવેી �� નુી ��� પડતી ત અે�રસૉ કડક �સૂ થય �ટૂ� જતો 

    મવેાડ મા લોકો ની અ�ાનતા નો લાભ લય તરેાપ�થી સા� એુ ��તમા પર 52�ખલા  ઠો��યા ત સેમાચાર �ા�તથતા જ ઉદય �રૂ ના દરબાર મા
કસે કરા�યો અન તેઓે અમદાવાદ થી �વહાર કર� �યા પહો�યા તક�થી કસે ��યા અન �ેયા �મણ કર� બધા ન પેાછા ��થર કયા�  

કાપરડા તીથ� ની ��ત�ા વખત હે�રો ભીલ લોકો તીર કા�ઠા લય હુમલો કરલે પર�� મુ�ે ની જમે અડગ રહ� ન �ે�ત�ા કરલે .....

       અનકે લ�ધી ના �વામી પર�� મુા� શાશન �ભાવ/ર�ા   માટ જે ઉપયોગ કરલે 

એક�દગુર �ે�ુન ના પાતરા મા માસ ��ૂું �દ થૂી �યાર તેઓે એ તને �ેનદ�ષ ગોચર� મા બદ��ું અન �ેદગુર ન �ે�થર કર� દ�ધો માફ� માંગી કોઇ
સા� નુી મ�કર� ના કરવી એ� કુ�ેતા છો�ો 

  એક બાલક જ�મ થી �ુઁગો  તમેણ �ેપઠ ધે�બો માર� કહ� નુવકાર બોલ અન તે બેો�યો  

�ાય બોટાદ મા �વધમ� એ અ�કુ દાવ બતાવી અન આેપણા ધમ� �વશ એે�ફલે બો�યા એટલ તેને બેોલાવી એક પર એક 3પાટ �કુાવી અન તેનેા પર
બઠેા પછ� બધી પાટ કઢાવી નાખી અન અે�ર બસેી ર�ા  તઓે એ તમેના �શ�યો ન ભેણાવતા �યાર ઘેડા ન બેાંધવાની દોર� વડ �ેલૂ પડ �ેયાર �ેશ�ા
કરતા ...

કોઈ પણ હોય ચાહ રેા� ક મેહારા� ત સેમય આેવ તેો મલવા ની ના પાડ� દતેા ..

સૌરા� મા ગામ ગેામ જઓે એ �વચરણ કર� ગામ ગેામ લોકો ન ધેમ� માગ�  જો�ા 

તઓે ના 8જટેલા �શ�યો ન આેચાય� પદ આ��ુ

ઘણા રાજવીઓ ન �ે�તબૉધ કયા�  

   છ�ેલા વષ� મા નાદરૂ�ત ત�બયત હોવા છતા બ બે �ેણ �ણ �કલોમીટર નો જ �વહાર કરતા પર�� ડુો�લ વગરે નેો ઉપયોગ ના જ કરલે 



આજ પેણ તમેની સમા�ધ �થળ પર તમેના પગલા પર આજ કેરલે કસેર ��ૂ અન �ે�ુપ ��ૂ બી� �દવસ �ધુી તરો તા� રહ છે ે

   �યાર આેજુ બાજુ �કુાય �ય છ ેનમો નમો �ી ��ુ ન�ેમ�રૂ�ય .ે...

Source- Ek shravak bhai 

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં-36*

એક ��ુનરાજ તપોવનના દરેાસરમાં સવાર દેશ�ન કરવા પધાયા� ...

 ર�ગમંડપમાં રોજ સવાર ચેારસો બાળકો સા��ુહક અ��કાર� ��ૂ કર,ે અ�પશેભાઈ�ું સંગીત  એમાં સહાયક બન.ે.

��ભુ��તના આ માહોલ ન મેાણવા માટ દેરેાસરમાં અડધો કલાક બસેવાની ધારણાથી ��ુનરાજ પધારલેા..

ગરમીનો સમય ! એટલ ઈે�છા થઈ ક 'ેકામળ� બહાર લટકાવીન અંેદર ��.' અન એેમણ દેરેાસર બહાર પડલેા બોડ�પર કામળ� લટકાવી તો ખર�, 

પણ તરત યાદ આ��ું ક ે

'આતો ��ુલી જ�યા છ,ે ઉપરથી ભલ દેરેાસરનો જ ભાગ છ.ે પણ ચારબેાજુથી પવન આવવાથી કામળ� ઊ�ા કરવાની. નકામી અડધો કલાક
�ધુી વા�કુાયની �વરાધના થવાની.'

��ુનએ તરત જ બોડ�ઉપરથી કામળ� લઈ લીધી , દરેાસરના ર�ગમંડપમાં �વશે કય�. જ જે�યાએ કામળ� �બલકુલ ન ઉડ,ે એવા �થાન પર = દરવા�
ઉપર એ કામળ� લટકાવી દ�ધી .

(કામળ�કાળમાંથી આવલેા હોવાથી તરત તો એની ગડ� કરાય ન�હ�ન?ે)

બપોર બેાળકોમાં વાચના આપવા માટ અે�હ�સા પવે�ેલયન (ઉપા�યન આે નામઆપવામાં આવ�ેું...) ના હોલમાં જઇ ચ�ા. 

મોટા �ટજેની સામ �ેણસો બાળકો ગોઠવાઈ ગયલેા હતા..

 ��ુનરાજ જેો�ું ક �ેટજે પર ચઢવા માટ �ેણ �વક�પો હતા.

ɫ

(૧) બ બેાજુ લાકડાની બનાવટના દાદરાઓ ગોઠવલેા હતા, જ જેમીન સાથ કેાયમી �ફટ નહ�. હલાવી-ચલાવી શકાય એવા ! 

ɫ

(૨) બ બેાજુ �ટજેના જ એક ભાગ �પ, �ટજેની સાથ કેાયમી �ફટ એવા પગ�થયાં હતા.

ɫ

(૩) કોઈપણ દાદરાનો ઉપયોગ કયા� �વના જ જરાક પગ �ચા કર�ન પેણ �ટજે પર ચઢ� શકાય એમ હ�ું..



��ુનએ એ �દવસો દર�યાન બી�-�ી� �વક�પનો જ ઉપયોગ કય�..

એકવાર છોકરાઓએ �જ�ાસાથી આ અંગ �ે� કાય� , �યાર જેવાબ વા�ો ક 'ેજુઓ, લાકડાના અ��થર દાદરા ઉપર પગ �કૂુ�, �યાર એે દાદરા
દબાય છ,ે એટલ જેો એ જ�યાએ ક�થવા-ક�ડ�-કરોળ�યા�દ કોઈપણ�વો હોય, તો દાદરા + જમીન વ�ચ દેબાઈ જવાથી મર� �ય.. માટ આેવા
અ��થર દાદરા ઉપર અમારાથી પગ ન �કુાય.'

ઉનાળાના એ �દવસોમાં વાચના વખત �ેણસો બાળકોની ઉપર રહલેા પંખાઓ કોઈક શે� કર� દ�ધા . 

��ુનની ઉપરના પંખા શ� ન કયા� , ��ુન ક�ઈક બોલ એે પહલેાં તો બાળકોન સંેભાળનારા એક મોટાભાઈએ જ મોટા અવાજ �ેપ� �ચૂના કર� દ�ધી કે
'પંખાઓ બધં કર� નાખો, તમન શેરમ નથી આવતી, ક આેપણ �ે�ુનની સામ બેસેી ન �ેવચન સાંભળ� ર�ા છ�એ.

આપણ આે �પકચર-નાટક જોવા નથી આ�યા. ��ુન ચોવીસ કલાક આ ગરમી સહન કર છે,ે આપણ મેા� પોણો કલાક સહન ન કર� શક�એ ?' 

એના શ�દોમાં સા�ઓુના �યાગધમ� ��યનેો જ છેલોછલ બહુમાનભાવ નીતરતો હતો, એન જેોઈન-ેસાંભળ�ન-ેઅ�ભુવીન �ે�ુન અ�યંત �સ� થયા
અન એેમણ એેની ભર�રૂ �શંસા પણ કર�...

(�ી મહા�નશીથ��ૂમાં ફરમા��ું છ કે �ેસુઢ નામનો સા� ઉુ�કૃ� તપ કરતો હતો, પણ ષ��વ�નકાયની ર�ા -જયણા બાબતમાં અ�ાની હોવાથી
અન મેાટ જે જયણા સાચવી શકતો ન હોવાથી એમનો સંસાર વધી ગયો..... તપ�યા� જો આવ�યક છ,ે તો એના કરતાં લાખગણી આવ�યક છે
જયણા ! આપણા �ન�મ� ષે�કાયની �હ�સા ઉભી ન થાય., સા�ાત ન્ થાય, અ�મુો�દત ન થાય એની કાળ�આપણ રેાખવી જ રહ�.)

From book- Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi: Aapna Sadhu - Sadhviji Bhagvanto.Bhag-4

Lekhak- Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms
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�સગં-37

*તમ આેવો અ�ભ�હ લીધો છ ખેરો..??*

        ''ઉપદશે રહ�ય નો પાઠ ચા� છુુ�, એમાં ગઈકાલ જે એ પદાથ� આ�યો ક 'ે��ુન ઓએ રોજ નવા નવા અ�ભ�હો લવેા જોઈએ.'  તો માર� પણ
ઈ�છા છ કે હેુ�એક અ�ભ�હ લ�. પણઆપ રા�આપો તો જ ....'

�ઝા ગામ માં એક રાત 2ે2 વષ�ના હો�શયાર, �વ�વાન, ચંચળ સંયમી એ પોતાના �વ�ા ��ુ ન �ેવનંતી કર�. બાર સા�ઓુ�ું એ �પુ શષેકાળ માં
ઉ�ર �જુરાતની �પશ�ના કર� ર�ું હ�ું.

'કયો અ�ભ�હ લવેો છ.ે.? એજણાવો. પછ� બધી વાત.' �વ�ા ��ુ એ પહલે થેી બધંાયા �વના અ�ધરતાલ જવાબઆ�યો.



*'હુ�રોજ બપોર ગેોચર� �� છુ�. જો મન પેહેલા જ ઘર દેધૂીના શાક ની �વનંતી કર,ે તો જ પછ� માર શેાક ની છૂટ.! �યાં �ધુી �કૂુ�- લી�ું બધા જ
શાક બધં.!'* ��ુનએ રજુઆત કર�.

'તમારા બદલ બેી� કોઈ મહા�માન દેધૂી ની �વનંતી થાય તો..?'

'ના ! એ ન�હ ચાલ,ે મન જે �વનંતી થાય તો જ...'

'દધૂી ન બેદલ બેીજુ�કોઈ શાક...'

'તો તો આવતી કાલ જે બાધા �રુ� થઈ �ય. �શયાળા માં દધૂી જ�દ� નથી મળતી, એટલ એેની ધારણા કર� છ.ે'

'પહલેા ઘર ન બેદલ બેી�, �ી� ઘર �ેવનંતી થાય તો..???

'ના, એ પણ ના ચાલ.ે.'

'જુઓ, તમ હેમણાં જ એકાશણાં શ� કયા� છ.ે એના થી ઓછુ�પ�ચકખાણ કરવા�ું નથી. બપોર તેમ દેધૂ માફક ન હોવાથી લતેા નથી. તમ શેાક પણ
બધં કરશો., તો મા� રોટલી - દાળ - ભાત - �મ�.... ઉપર ચલાવ� પુડશ.ે તળ�ેું તો તમાર આેખી �જ�દગી બધં છ.ે આબ�ું �વચાર� ન �ેનણ�ય લજેો.
આબાધા લાંબી ચાલ,ે તો મ�હનાઓ ક વેષ� �ધુી પણ �રુ� ન થાય.

અન આેપણ કેોઈ ની પાસ �ેણી જોઈન શેાક બનાવડાવીએ તો પાર�ં કરવા�ું જ નથી. �નદ�ષ મળ,ે એનાથી જ ચલાવવા�ું છ.ે' �વ�ા ��ુ એ
બધા ભય�થાનો બતાવી દ�ધા ..

આપ સૌ વડ�લોની કૃપા હશ તેો કશો વાંધો નહ� આવ �ેવ�ાસ �વૂકૅ �નુી ભગવંતએ જવાબઆ�યો... ન ચલીત થયા ન ગભરાયા....અન અેભી�હ
ની શ�આત થઈ ગઈ.... �દવસો પર �દવસો વીતતા ગયા પણ અભી�હ �ણૂ થૅતો નહતો.... અન એેક દ�વસ....નીસી�હના મોટા હષસૅભર �વની
સાથ �ેનુી�ી એ ઉપા�ય માં �વશે કયોૅ. �વધા્� �ુ ન લેાગ� કુ આેજ બેાધા �ણુ થૅઈ ગઈ લાગ છે.ેરોજના અવાજ કરતા ઘણા મોટા અવાજ �ેનુી
બો�યા છ.ે'કમે ? આજ મેળ� ગ� નુ,ે દધુી �ું શાક, !'

હા � ! મળ� ગ�ું , પણ પહલેા ઘર નેહ�, બી� ઘર!ે

અરરે!ે તો તો અભી�હ �ણુ નૅા થયો તો કમે આટલા મોટા અવાજ �ેનસી�હ બો�યા???

વીધા્� �ુએ ખદે દશાૅ�યો...

'�બૂઆનંદ થયો આજ!ે જો બી� ઘર પેહલેા  આજ ગેયો હોત, તો અભી�હ �ણૂ થૅઈ �ત. એ ના થ�ું , એમાં મારો �યાગ વધશ.ે'અ�યંત
�સ�તા સાથ નેા એ શ�દો સાંભળ�ન વેીધા્� �ુ સ�હત ના સવેૅ�શુ થયા લગભગ 45 �દવસ �ધુી કોઈપણ શાક વીના  ( છુ�દો,�રુ�બો,�લુક�દ...
ક�ું જ ન�હ..)

એમણ પેસાર કયાૅ અંત એેક દ�વસ અદાલજ ગામમાં પહલેા ઘર જે શાક મળ� જતા એમનો અભી�હ �ણૂ થૅયો. �યાર સેહુ �નુીરાજો એ એક



સાથ ભેગેા મળ�ન તેમેન એે જ શાકથી પાર� કરા��ું. �ણ કે કેોઈ ન સેો મી ઓળ� �ું પાર�ં ના કરાવતા હોય એવો હષોૅ�લાશ છવાઈ
ગયો....(��મા એ �વધા્� �ુ એ 'દધુી�ુંશાક �લુથી �યા�યાન માં �હરે કર� દ�� એુટલ પેછ� એ દ�વસથી એમણ શેાક બદ��,ુ અન કેળેા �ું શાક
ધાયૅુ. ફર� અદાલજ માં એ શાક થી પાર� થ�ું.

22 વષનૅી �વુાન વય તેો જલશા કરવા�ું મન થાય, સા�પુણામાંય આવા બધા �યાગ કરવા�ું કદાચ ઓછુ ગમ પેણઆ તો �જનશાસન એવી ખાણ
છ કે કેોઈપણ કાળ માં ર�નો પદેા થયા જ કર છે.ે ખાલી થતી જ નથી. (નીકળલેા ર�નો વીદાય લશે પેણ એની જ�મદા�ી �જનશાસન માતાતો નવા
નવા ર�નો ની ભટે ધરતી જ રહશે.ે.....

From book-

Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Jain Sadhu Sadhviji Bhagvanto.

Lekhak-Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms.

*અહો �જનશાસનમ!્!!*

�સગં-38

*(વષ� થી નવકારસી કરતા હતા....*

*પછ� સળંગ '"12-12 વષ�તપ'" ચા� છુ.ે...)*

આ�સંગ �રૂો જ�ર થી વાંચજો....

-

              આજ થી 44 વષ� પહલેાં, એક બહને ની *દ��ા* થઇ....�દ�ા �વન ના ��ુઆત ના 5-6 વષ� માં સંયમ �વન માં સા� �ુવન ના બધી
આરાધનાઓ સાથ-ેસાથ *ેતપ�યા�* પણ સાર� થઈ ગયી....

સમય પસાર થતો ગયો..

પછ� કોઈ ક કરણસર ખબર નહ� પણ કમે પણ એ સા�વી� ભગવંત કોઈ પણ તપ ના કર� શક.ે..

એમન વેાપરવા માં કાઈ ફાવ એેમ નહ�...

નાના બાળક થી પણઓછુ�ખોરાક વાપર.ે...

એટલ તેપ ના કર� શક કેમે ક વેાપર� જ ન શક.ે..

તપ કરવા ની ભાવના ખર�...

પણ ��તકૂલતા ના કારણ તેપ એમના થી ના થાય....

પછ� એમન નેવકારશી �ું પ�ચકખાણ કર�ું પ�ું...



*��તકૂળતા એવી ક સંેવ�સર� ના �દવસ પેણ એમન નેવકારસી કરવી પડ.ે...*

એ સા�વી� ભગવંત એ 27 વષ� થી કોઈ બાધા ના હોવા છતાં  , ગહેુ અન દેધૂ એમ 2 �વગઈ નો �ળૂ થી �યાગ કય� હતો...કમે ક વેાપર� શકતા
નહતા....

એએમના સા�વી�દૃ માં બધા ન �ેરેણા કર�ન �ેવ�શ�આરાધના અન તેપ�યા� માં આગળ વધાર.ે...

પણ પોત ઈે�છા હોવા છતાં પણ તપ ના કર� શક.ે..

એમન નેવકારસી નો તપ જ ચાલ.ે..

પછ� થોડા સમય પછ� એમના �પુ માં 5 ��ુ�ુ બુહનેો ની દ��ા થઈ...

દ��ા ના 6 મ�હના માં ��ૂયઆચાય� ભગવંત ની �ભુ �ન�ા માં �ી સમતે શીખર� તીથ� નો સંઘ નીક�ો...

આ��ૂયસા�વી� ભગવંત �ું �પુ પણ સંઘ માં સાથ જેોડા�ું...

ચોમા� પુણ �યાં જ સમતે શીખર� માં થ�ું .. 

�યાં પ�ુ�ષણ પવ� આ��ું...

��ૂય સા�વી� ભગવંત ના �પુ માં એમના એક �શ�યા સાધવી� ભગવંત ન મેાસ�મણ (30 ઉપવાસ)  તપ�યા � પુાર�ં પ�ુ�ષણ ના 7માં �દવસે
આ��ું....

�યાર �ે�ૂયઆચાય� ભગવંત ત તેપ�વી સા�વી� મ.સ. ના તપ �ું પાર�ં કરાવવા આ�યા....

�યાર આેચાય� મ.સ. બો�યા -- *આપ બધા �શ�યાઓ તપ�યા કરો છો , તો પછ� આપના ��ુ� ન પેણ તપ�યા કરાવો....*

*આપના માસ�મણ �ું પારણા પહેલા , આપના ��ુ� �ું અ�ર વાય�ું થશ આેજ.ે..*

બધા કહ કે એેમન તેપ�યા કરવા�ું અ�કુલ ના હોય...

�યાર આેચાય� મ.સ. એ ક�ું- ""�ઓ *ખાખરો* લાઇ ન આેવો અન આેપના ��ુમાં ન *ેઅ�રવાય�ું* કરાવો...""

��ૂયઆચાય� મ.સ. ના ઉપર ��ા થી સા�વી� ભગવંત એ એમના ��ુમાં ન અે�રવાય�ું કરા��ું....

કોણ �ણ કે પેછ� �ું આ�ય� સહ ચમ�કાર સ��યો ક જે સેા�વી� વષ� થી નવકારસી કરતા હતા....સંવ�સર� ના �દવસ પેણ નવકારસી કરતા
હતા....એજ સા�વી� એ ઉપવાસ ચા� કુયા� .......

એક ઉપવાસ...

બ ઉેપવાસ...



�ણ ઉપવાસ....

એમ �ણ ઉપવાસ (અ�મ) થઇ ગ�ું....

પછ� આચાય� મ.સ. પાસ �ે�ૂું ક આેગળ � કુર�ું?

�યાર આેચાય� મ.સ. એ ક�ું ક-ે 3 ઉપવાસ થઈ ગયા છ તેો આગળ �ી ધમ�ચ� તપ કર� �યો .......

આચાય� ભગવંત ની વાત ન �ેરુ�ત તહ�� કર�ન 8ે2 �દવસ �ું ધમ�ચ� તપ ��ૂ�ક��ુ....

પછ� તો એ સા�વી� ભગવંત એ ધમ�ચ� તપ , �વસ �થાનક નો તપ, સમતે શીખર� થી પાછા �વહાર માં એકાસણા નો તપ ,....

પછ� એજ �જુયઆચાય� મ.સ. ના સમાચાર આ�યા ક અે�કુ �દવસ �ેી ધમ�ચ� તીથ� પહ�ચ�ું છ.ે...

સા�વી� ભગવંત �રુ�ત �વહાર કર�ન �ેયાં પહ��યા અન �ે�ૂયઆચાય� ભગવંત ન વંેદન કર�ન પે�ચકખાણ માં��ું.....

�યાર �ે�ૂયઆચાય� ભગવંત એ  ક�ું ક-ે- *કાલ થી તમાર વેષ�તપ ની આરાધના કરવાની છ.ે...*

સા�વી� ભગવંત નો �મે થી જવાબ --   *"તહ��...!"*

�વચાર� ના શકાય એ�ું વા�ષ�ક તપ એટલ *ેવષ�તપ* ની �ુંદર તપ�યા દવે ��ુ કૃપા થી ��ુ�કર�...

પછ� તો એ�ું બળ અન શે��ત મ�ું ક એેક પછ� એક વષ�તપ ચા� જુ છ.ે..

એક નહ�...

બ નેહ�...

�ણ નહ�....

ચાર નહ�....

*પણ 12 -12 સળંગ વષ�તપ ચા� છુ.ે....*

*�બૂ જઆ�ય� થાય ક જે સેા�વી� પહેલા નવકારસી કરતા હતા..... એમન હેવ 1ે2 વષ� થી સળંગ વષ�તપ ચાલી ર�ા છ.ે....*



*�બૂ �બૂ અ�મુોદના....*

*વંદન હો આવા �યાગી તપ�વી સા�વી� ભગવંત ના ચરણો માં.....*

આસા�વી� ભગવંત હાલ �ુંબઇ માં �બરાજમાન છ.ે...

એમ�ું ચોમા� પુણ �ુંબઇ (ગોરગેાવ) માં જ છ.ે..

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં-39*

ખંભાત માં એક ગ�છના ૩૦-૪૦ સા�ઓુ રોકાયલેા હતા. એમાં ��ુકળ �વા�યાયા�દ કરનારા ઘણા ��ુનઓ હતા. ગ�છનાયક જ એ સા�ઓુના
અ�યાસની �બૂ જ કાળ� કરતા હતા.

એ ગ�છમાં મોટ� �મરના એક તપ�વી ��ુનરાજ પણ હતા. એ �યોપશમઓછો હોવાથી �વ�શ� અ�યાસ કર� શકતા ન હતા. પણ બી� અનકે
સા�ઓુન ભેણતા જોઈન એેમન આેનંદ આવતો. એ �વયં માંડલીના બધા કામ કર� એ �વા�યાયી ��ુનઓનો સમય બચાવી આપતા. બપોરની દોઢ-
બ ઝેોળ� જટેલી ગોચર� તઓે લાવતા જથેી બાક�ના સા�ઓુનો સમય બચ.ે

એમની એક જ ભાવના હતી ક,ે *"હુ�ભણી નથી શકતો તો ભણનારાઓન સેહાય તો ક��."*

એક �દવસની વાત છ બેપોર ગેોચર� જવાનો સમય થઈ ર�ો હતો એ વખત એેક સા�એુ આ તપ�વી ��ુનન વંેદન કયા� . પણ એમના ચરણોન �ેપશ�
કરતા જ એ સા� ચુમ�ા , 

*"સાહબે ! આપ� શુર�ર તો ધગધગ છે.ે ઓછામાં ઓછો �ણ ડ��ી તાવ છ.ે હુ�હમણાં જ ��ુદવેન વેાત ક��છુ�. આપઆજ ગેોચર� ન જશો."*

અન એે સાંભળતાં જ એ તપ�વીએઆ સા�નુો હાથ પકડ� લીધો , 

*"ખબરદાર ! એક અ�ર પણ બો�યા છો તો ! મારા તાવની બધાન ખેબર પડશ તેો મારા બદલ આે �વા�યાયીઓએ ગોચર� લવેા જ�ું પડશ.ે એ મને
ન પરવડ.ે એમનો �વા�યાય બગડ.ે મન ભે��તનો લાભ ન મળ.ે વળ� બધા માર� સવેા કરવા લાગી પડશ.ે એટલ તેમાર �ેપૂ જ રહવેા�ું છ.ે"*

અન એેમની સખત ધાક સામ આે સા�એુ મૌન રહ�ેું પડ�ું. 

અન ખેરખેર �ણ ડ��ી તાવમાં એ સા� અુ�વૂ� ઉ�લાસ સાથ ગેોચર� લા�યા. ગોચર� આવી ગયા બાદ પલેા વંદન કરનારા સા�એુ �હરેાત કર�.  ક,ે 

*"આતપ�વી ��ુનન ભેયંકર તાવ છ.ે એમની �દના કારણ મેાર મેૌન રહ�ેું પડ�ું."*

એ વખત આેચાય��ીએ ઠપકો આ�યો , *"આ�ું ત કેરા�ું હશ?ે"*

પણ તપ�વી કહ,ે

*"માર જે�દ� કવેળ�ાન મળેવ�ું છ.ે બોલો ��ુદવે ! એ માટ મેાર આે ��ુનઓની વયૈાવ�ચ ન કરવી જોઈએ? શર�ર તો આજ છે ને કેાલ નેથી. એની
શી �ચ�તા કરવી?"*



મહાગીતાથ�, સં�વ��શરોમ�ણ એ ��ુદવે �ું બોલ?ે

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu sadhviji bhagwanto*

*Bhag-1*

Lekhak-

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં-40*

*ધન ધન ત �ે�ૂનવરા .....*

.......

આજ એેક એવા ��ુનરાજ ની અ�મુોદના .........

........

આજ સેવાર �ેવહાર મા સા�વી� ભગવંત સાથ ે �ાન ની ચચા� ચાલતી હતી ....

અચાનક તઓે એ એક સા� ભુગવાન � નુામ આ�� અુન કેહ આે�ન ઓે�ખો છો ???

મ કેહ� નુામ સા���� છૂ �ેબ� દશ�ન નથી કયા�  

....

તઓે કહ આેજથી 3મ�હના પ�ેા તઓે ના �યા�યાન અમદાવાદ મા જુદ� જુદ� જ�યાએ ચાલતા હતા 

...

એક દ�વસ �યા�યાન પછ� ત �ે�ુન ના માતા મહારાજ અન બેને મહારાજ જઓે બી� ગામ થેી ચા�મુા�સ કર� ન અેમદાવાદ આવલેા કહ તેમન વંેદન
કરવા છ તેો ઉપર અવાશ ે

તો તઓે કહ વંેદન જ કરવા છ તેો અહ�જ કર� લો ...મા� �ખુ સાતા �છૂવા જ નજર મા� �ણ �રૂતી ઉચી કર� ...

વંદન થયા એટલ તેરતજ ઉપર જતા ર�ા ..

�યાર આેજ �ેવહાર મા જ સેા�વી� હતા તઓે �યાજ હાજર ...

....

પછ� તઓે બા મ.સા .ન કેહ તેમન એે� નુા થાય ક 6ે/7મ�હન મે�યા છ તેો �દકરા મ.સા .થોડ� વાર સાથ બેસે .ે..



બા મ.સા .કહ આેપણા સારા માટ આેપણ તેમેનો સમય � કુામ બગા� .ે..

અમાર તેો કાયમ � આુ� જુ .....

......

સા�વી� મ.સા .મન કેહ �ેયાર તેઓે �યા�યાન કર� પાછા �ય તો એ� લૂાગ કે સેા�ાત આનંદ ધન�જજોય લો ..... .......

ના કોઇ �ત�ું અ�ભમાન 

ન કોઇ �તની ��હુા 

કોઇ સંઘ તમેનો ઉપકાર માન �ેયા�યાન મા તો તરત જ પોતની લ�તુા બતાવ ે

....

આજ ઘેણા �શ�યો છ છેતા પોતા� કુાય� ચ�ધ નેહ� અન તેમેના ��ુ કહ એેટલ તે કેામ કરવા પોત જે ત�યાર ..

Source-Vipul bhai (valsad)

*અહો �જનશાસનમ!્!!*

�સગં-41

*"મ. સા . ! મ�થએણ વંદા�મ ! હુ�આપની �ું સવેા કર� શકુ�? આપન જે કેા�ઈ ખપ હોય, એનો મન લેાભઆપો..."*

ખરેા� ઉુ�ર�જુરાતના �વહારના એક ર�તા પર ઝાડની નીચ કેામળ�થી આ�ું શર�ર ઢા�ક�ન બેઠેલેા જનૈ સા�ઓુન એેક ભાઈએ �વનંતી કર�.

એકઆચાય� ભ. �શ�ય પ�રવાર સાથ �ેવહાર કર�ન ખેરેા� તુરફ જઈ ર�ા હતા, પણ �શયાળાના કારણ અેચાનક ��ુમસ ફાટ� નીક�ું.

 શા��ાતા અન આેચાર પાલકઆચાય� ભ. �શ�યોની સાથ રે�તાની એક બાજુ, અંદરની તરફ કામળ� ઓઢ�ન બેસેી ગયા.

 ભયંકર ઠ�ડ�માં જમે આ�ું શર�ર ઢા�ક� દઈએ. એમ એ વખત અેપકાયના �વોની ર�ા માટ બે�ું જ ઢા�ક�ન બેસેી ગયા. પગનો અં�ઠુો પણ બહાર
નહ�.

એ વખત ખેરેા� ગુામના વતની ડૉ. ભરતભાઇ જનૈ કોઈક કામ માટ �ેયાંથી �કૂટર ઉપર પસાર થતા હતા.... એમણ સેા�ઓુન જેોયા. 

ડૉ�ટર જનૈ ખરા, પણ સા��ુવનના ��ૂમ આચારોની એમન �ેવશષે ક�ઈ સમજણ ન�હ. એએમ સમ�યા ક *ે"આસા�ઓુએ વહલેી સવાર �ેવહાર
કય� હશ,ે પણ પછ� ઠ�ડ� અસ� બની જતાં ચાલી ન�હ શ�તા હોય, એટલ આે ર�ત એેક બાજુ કામળ� ઓઢ�ન બેસેી ગયા હશ.ે.."*

એટલ એેમન �ેવચાર આ�યો ક *ે"એમન ચેા-પાણી�ું �ું ? જનૈ તર�ક મેાર� ફરજ છ,ે ક એેમન સેહાય ક��..."*

એટલ �ેકૂટર એક બાજુ પાક�કર� ન�કઆવી ઉપર �જુબ �� કય�. આચાય� ભ. એજવાબઆપવા માટ નેા-છૂટક મેોઢા પરથી કામળ� દરૂ કર�.....



*"તમ કેોણ ?"*

*"ડૉ�ટર છુ�, જનૈ છુ�, ખરેા�મુાં જ રહુ�છુ�... આપન ઠે�ડ�માં હરેાન થતા જોઈ..."*

*"ના ભાઈ ના ! અમ ઠે�ડ�ના લીધ નેહ�, પણ ��ુમસના કારણ કેામળ� ઓઢ�ન બેઠેા છ�એ. અન અેમ બેધા એકાસણાવાળા છ�એ, એટલે
નવકારશીની કોઈ �ચ�તા નથી. તમ અેમાર� �ચ�તા ન કરો, અમ ખેરેા� આુવીએ, �યાર જેો અમન મેળવા આવશો, તો બ�ું �યવ��થત સમ�વીશ."*
કહ� ન આેચાય� ભ. એ પાછ� કામળ� ઓઢ� લીધી .

ડૉ�ટરન આે�ય� થ�ું. બહુમાન થ�ું. �જ�ાસા ઉ�પ� થઇ. ��ુમસમાં આવી ર�ત બેસેવા�ું કારણ �ણવાની ભાવના ઉ�પ� થઇ. 

આચાય� ભ. ખરેા� પુહ��યા , �યાર ડેૉ�ટર મળવા આ�યા. જનૈધમ�ના સંસકારોન કેારણ વંેદન કરતા આવડતા હતા, વંદન કર�ન બેઠેા... વાતચીત
ચા� થુઈ.

આચાય� ભ. એ ��ુમસનો પદાથ� �વ�તારથી સમ��યો, પાણીના �વોની �રુ�ા માટ �ે�એુ બતાવલેી જયણા દશા�વી.

ડૉ�ટર ભણલેા હતા, ��ુ�તઓ સમ� શકતા હતા... 

એમન આે બ�ું �બૂ ગમી ગ�ું. પછ� તો એમણ ઇે�રયાવા�હ વગરે ગેોખવા�ું શ� ક��ુ. 

આજની પ�ર��થ�ત એ છ કે એે ખરેા� ગુામમાં ઉ�મ �ાવક ગણાય છ.ે 

સા�-ુસા�વી ભગવંતોની અ��ત ભ��ત કર છે.ે એમના દવાખાન તેો �સુલમાના�દ બધા જઆવ.ે

 એમની છાપ એક સ�જન ડૉ�ટર તર�કનેી ! એટલ એેમની વાતમાં બધાન �ે�ા બસે,ે એમણ એે �સુલમાના�દઓન પેણ જનૈ સા�ઓુની અ�હ�સા
સમ�વી એમના ��ય સેદભાવવાળા કયા� છ.ે 

(�.ૂ ધમ�બોધી મ. �યાર �ેણ વષ� �વૂ�ખરેા� ગુયલેા, �યાર આે ભરતભાઇ ડૉ�ટર સાત �ક. મી. �ધુી એમની સાથ �ેવહારમાં ચાલલેા, વળાવવા
આવલેા. એ વખત �ેજૂય�ીએ �� કરલેો ક *ે'તમા��પ�રવત�ન શી ર�ત થે�ું ?'* �યાર એેના જવાબમાં ડો�ટર ઉેપરનો આખો �સંગ કહ�
સંભળાવલેો.

ડૉ�ટરના શ�દો "મ.સા . ! ઇ�રયાવ�હનાओसा શ�દના વણ�ન વખત આેચાય� ભ. એ મન અેપકાયના અનકે ભદેો સમ�વલેા, એ બ�ું સાંભળ�ને
માર� જનૈધમ� પરની ��ા �બૂ વધી ગયલેી, એ પછ� જઆ યતક��ચત �્વકાસ સાધી શ�ો છુ�)

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu- Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak-

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*



�સગં-42

*"જો ઉપા�યમાં પાટ ઉપર આચાય�દવે �બરાજમાન છ.ે અમ �ેયાં ��ુ�ુ બુહનેન લેઈન આેવીએ જ છ�એ. �ું થોડાક ફોટાઓ પાડ� લજે.ે"*

��ુ�ુ બુહનેના �વજનોએ ફોટો�ાફરન સેમજણઆપી.

એ �બચારો અજનૈ ફોટો�ાફર તો �ચૂના �જુબ ઉપા�યમાં પહ��યો .

૮૫ વષ�ની �ૌઢ �મરના આચાય�દવે પાટ પર �પ કર� ર�ા હતા.

�વાભા�વક છ કે �ેદ�ાથ� �વજનોન પેોતાના અણમોલ �સંગના સંભારણા તર�ક ફેોટાઓ પાડવાની તમ�ા હોય જ. 

પણ 

આચાય�દવેન આે બ�ું નાપસંદ હ�ું.

��ુ�ુ બુહને-�વજનો આવી ગયા , ફોટો�ાફર ફોટો લવેા જતો હતો �યાં આચાય��ીની એમના ઉપર ��� પડ�. એમણ �ેમુ પાડ�.

*"આ�ું માં�ું છ?ે શા માટ ફેોટા પાડ�ન ષે�કાય�વોની �વરાધનાના પાપમાં અમન પેાડો છો ? ફોટા પાડવાથી અમા��સંયમ દ�ૂષત થાય... ચા�યો
� અહ�થી..."*

આચાય�દવેની કડક �ચૂના સાંભળ� ફોટો�ાફર �ૂંઝાયો. એન તેો *'�ું કર�ું ?'*

એની સમજણ ન પડ�.

પણ �દ�ાથ�ના �વજનો એન ઉેપા�યની �મમાં લઇ ગયા.

*"ખાનગી ર�ત ફેોટા પાડજ,ે આચાય�દવેની સામ ને આવતો...."* એમ �ચૂના આપી દ�ધી .

પણ અ��મ યોગી જવેા આચાય��ીની ચકોર ���માંથી ક�ું છા�ું ન ર�ું. *"પલેો હ� �મમાં છુપાયો છ,ે �યાંથી બહાર કાઢો..... આનાશવંત દહેના
ફોટા પાડવાનો આ�હ શા માટ રેાખો છો ?"*

અંત આેચાય�દવેની ઈ�છા �જુબ જ થ�ું ફોટા ન પાડવા દ�ધા ....
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*(સા�વી�ના શ�દોમાં )*ɭȟ

�મર તો સા�વી�ની મોટ�, પણ તપમાં આગળ પડતા ! 

કાયમ એકાસણા કર.ે

બપોર બેાર વા�યા �ધુી ખચેી ન શક તેો પોરસી સમય એેકાસ�ં કરવા બસેી �ય. સવાર નેવકારશી જનારાઓ વધાર દેધૂ વહોર� લાવ એે રાખી �કૂે
એટલ એે ��ૃ સા�વી� પોરસી સમય વેહલેા વાપરવા બસેી શક.ે 

એક �દવસ 

આજ ર�ત તેરપણી ભર�ન દેધૂ કબાટમાં �કૂ� રાખ�ેું. 

પોરસીનો સમય થયો એટલ �ે�ૃ સા�વી� એકાસ�ં કરવા બસેવા માટ તેરપણી લવેા કબાટ પાસ ગેયા. એમણ તેરપણી હાથમાં લીધી .

હવ હેુ�એ વખત કેબાટની નીચ જે �વા�યાય કરવા બઠેલેી, મન એેમની ���ૃ� તરફ ઉપયોગ ન હતો. અચાનક જ હુ�કોઈક કામ માટ ઉેભી થઇ, ઉભી
થઇ એમાં હુ�એમના હાથ સાથ અેથડાઈ, એમના હાથમાંની તરપણી દરૂ જઇ પડ�. �ટૂ� ગઈ.

એ વખત મેારા ��ુણી સામ જે બસેલેા, એમણ આે બ�ું જો�ું. હુ�ગભરાઈ ગઈ,

*"આટ�ું બ�ું દધૂ ઢોળાઈ જવા બદલ ��ુણી સખત ઠપકો આપશ"ે* એ �વચારથી અવાચક બની ગઈ. 

પણ 

હુ�આ�ય� પામી.

તરત ��ુણી ઉ�ા, �છૂ�ણ�ું લઈ દધૂ સાફ કરવા લા�યા. પછ� તો હુ�પણ સહાય માટ જેોડાઈ.

એ કામ કરતા કરતા જ મન �ેછૂ *ે"તમન વેા��ું તો નથી ન ?ે"*

અ�તૃ જવેા એ શ�દો સાંભળ� મા��મન ભરાઈઆ��ું.

*ન ઠપકા�ું નામ !*

*ન દધૂ ઢોળાઈ જવાની  ઘટનાનો ઉ�લખે !*

એના બદલ મેન વેા��ું હોવાની �ચ�તા ! 

મારો ભય દરૂ થઈ ગયો.
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૬૨ વષ�ની �મરના ��ૃ છતાં �વુાનન શેરમાવ એેવા એક ભાઈ કુલ ૭૨ દશેોની �લુાકાત લઈન અેહ� ભારતદશેમાં આ�યા હતા. એક શાસન�ભાવક
આચાય�દવે પાસ આેવી ચ�ા.

એભાઈન �ેણ�ું હ�ું ક *ે"આજનૈધમ� ભારતદશેમાં અલગ જ ર�ત તેર� આવ છે.ે એ�ું કમે ? એમના સા�ઓુ કવેા હોય ? એમના આચારો કવેા
હોય ?"*

એઆચાય�દવે પાસ અેઢ� કલાક બઠેા, બ�ું જ સાંભળતા જ ર�ા. આચાય�દવે જેનૈધમ�ની ગ�રમા એવી આકષ�તાથી અન સેચોટ ર�ત વેણ�વી ક એે
ભાઈઆભા જ બની ગયા. એમની આંખોમાંથી અહોભાવના અ� વુહવેા લા�યા. સહજ ર�ત હેાથ જોડાઈ ગયા , મ�તક ઝકૂ� ગ�ું.

એ પછ� એ ભાઈએ જ ઉેદગારો કા�ા ત સેાંભળવા જવેા છ.ે

*"૭૨ દશેોની મ��લુાકાત લીધી છ,ે પણ એક પણ �ય��ત એવો દખેાયો ક જે ઈેલકે��ક સીટ�, પસૈા અન �ેી �વના �વી શકતો હોય, તમાર� પાસે
આ �ણયે નથી. છતાં આટલી �મુાર� ! �સ�તા ! શાં�ત ! ��તભા ! 'I Can't believe' હુ�આ માની નથી શકતો. પસૈા - પ�રવાર - પદાથ� પાછળની
દોટ �વનાની આવી પણ એક દ�ુનયા છ,ે એ મ�આજ �ે��ું .*

તમારો જનૈધમ� મન સેૌથી વ� ગુ�યો. �� મુન જેો �છૂ કે *ે'તન આેવતા ભાવ જે�મ કયાં આ�ું '* હુ�તો જવાબઆપીશ ક *ે'મન ભેારત દશેમાં જ
જ�મ આપો અન જેનૈ સા� બુનવા�ું સ�વ આપો'..."*

(આચાય� એ જનૈધમ�ના �રૂવીર વપેાર�ઓ છ,ે એ વાત અહ� સાથ�ક થતી દખેાય છ.ે અઢ� કલાકની એ દશેનમાં આચાય�દવે કેવેા અ��ત પદાથ�
પીર�યા હશ કે એે ૭૨  દશેોની �લુાકાત લઈ �કુલેો ભાઈ જનૈસા� બુનાવાની તમ�ા કરતો થઈ �ય.....

ક�ેું બોધીબીજ�ું વાવતેર !)
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"Adbhut prasang"

*બાળદ��ાનો �વરોધ કરતા પહલેા જરાક આ વાચંી લો*

સાગર સ�દુાયનમાં મા� છ વષ�ની સાવ જ નાનકડ� �મર દે���ત થયલેા આ �મણી ૭૮ વષ�ની �મર કેાળધમ� પા�યા. કુલ ૭૨ વષ�નો �દ�ાપયા� ય
પા�ો.

આસા�વી�ના �વનની કટેલીક ઝલકો - 

(ક) છ�ેલા બ વેષ� બસેણાં કયા� , શ�આતના બ વેષ� પણ બસેણાં કયા� . બાક� ના લગભગ ૬૮ વષ� એમણ અેખંડપણ એેકાસણાં કયા� . *આશરે
૨૪૦૦૦ જટેલા એકાસણાં કયા�*ϯЈ

(ખ) છ�ેલા બ વેષ� બસેણાં કયા� , એમાં પણ વાપરવા�ું તો એક જ વાર ! બી�વાર મા� દવા અન અે�પુાન �સવાય ક�ઈ જ લવેા�ું ન�હ.

(ગ) �ારયે માણસ સાથ રેા�યો નથી ક ફેાનસનો ઉપયોગ કરા�યો નથી.

(ઘ) કદ�પણ પાણી ઠાર ને�હ. ગરમાગરમ પાણી આવ તેો પણ ઠાર તેો નહ� જ. એ�ું જ પાણી ઘડા/લોટામાં રહવેા દ અેન વેાપર.ે 

(ચ) �ાંય કોઈ પણ સા�વી� બીમાર હોવાના સમાચાર મળ તેો પોતાની ૨૦-૨૫ �શ�યાઓ હોવા છતાં કોઈન ને કહ અેન પેોત �ેત જે વયૈાવ�ચ
કરવા પહ�ચી �ય.

(છ) ક�લકુ�ડવાળા રાજ�ે���ૂર�ના કટેલાક સા�વીઓ એકવાર પાટણમાં ચોમા� હુતા. એક સા�વી�ન સેખત તાવ ચ�ો. સા�વી�ઓ ત �ે�ેમાં
નવા હતા.

કોઈની ઓળખાણ ન�હ. કયા ડો�ટરન બેોલાવવા, કયા �ાવકન કેહ�ેું.. એ બધો �વચાર ચા� જુ હતો �યાં તો સાગર સ�દુાયના આ સા�વી�ના
�શ�યા એક ડૉ�ટર સાથ આેવી પહ��યા . એ સા�વી�ન કેોઈ પણ ર�ત અેહ�ની માંદગીના સમાચાર મળ� ગયલેાં. ત પેણ પાટણમાં જ ચોમા� હુતા,
એમણ તેરત પોતાની એક �શ�યાન ડેૉ�ટર સાથ આે �થાન મેોકલી.

બી� બાજુ એક �ાવકન �ેચૂનાઓઆપી ક *ે"�યાં રહલેા સા�વી�ઓન �ે�ુકલેી ન પડ,ે એજો�ું. સા�વી� માંદા પ�ાં છ,ે દવા-અ�પુાના�દનો
જ �ેયવ�થા જોઈએ, એ સંભાળ� લવેી..."*



�.ૂ રાજ�ે���ૂર�ના સા�વી�ઓઆટલી કાળ�જોઈઆ�ય�માં પ�ા. પરસ�દુાયના સા�વી�ની આટલી બધી �ચ�તા કોણ કર ?ે

આસાગરર�ન સા�વી�ના કાળધમ� બાદ બોલી બોલાઈ, �. ૯ લાખની બોલી !

�કૂલમાં તો આ સા�વી� ભ�યા જ ન હતા. છ વષ�ના દ���ત એમણ અેહ� જ બધો અ�યાસ કરલેો. પાણીની�યાકરણ, ઓઘની�ુ���ત વગરેે
�ંથો.... બ�ું ! 

છ�ેલ છે�ેલ એે એટ�ું જ બો�યા

*"મારો આટલો જ પ�ર�હ ! ૩|| હાથની જ�યા, બ જેોડ કપડા�... બાક� બ�ું જ વો�સર વેો�સર વેો�સર.ે.."*ɳȟɳȟ

અન એે સં�કાર �ૂટંતા �ૂટંતા એ પરલોક �સધા�યા.
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*"તમ એેકલા આ�યા છો? સાથ કેોઈ ભાઈ નથી?"*

એ ��ુનરાજ મેળવા આવલેા ૬૦ વષ�ની �મરના એક બહનેન �ે� કય�. 

હુ��યાં જ જરાક દરૂ બઠેલેો હતો.

 પલેા બહને બો�યાં , *"ના સાહબે� ! કોઈ ઘર નેથી. એ તો બહાર ગયા છ.ે હુ�એકલી જઆવી છુ�."*

આ��ુનએ કહ� દ��ું ક *ે"અમારાથી એકલા બહને સાથ વેાત કરવા ન બસેાય. તમ કેોઈ ભાઈન લેતેા આવો તો બસેાય."*

અન પેલેા બહને વંેદન કર�ન �ેવદાય લીધી . 

મ�તરત પલેા સા�નુ �ે�ૂું ક *ે"એ કોણ હ�ું ?"*

સા�એુ જવાબઆ�યો ક *ે"મારા સંસાર� બા હતા"*



હુ�તો આ જવાબ સાંભળ�ન �ેત�ધ થઈ ગયો.

 *"ભલા માણસ ! સાગા બા, ૬૦આસપાસની �મર, સાંજનો ચાર વા�યાનો સમય ! તમન �ેાં આમાં કોઈ દોષ લાગવાનો છ ?ે"* મ�એમન ઠેપકાની
ભાષામાં શ�દો ક�ા.

એ વખત �ે�ુન કહ *ે"આપની વાત એ અપ�ેાએ ચો�સ સાચી ક આેમાં મારા મનમાં કોઈ જ ખરાબ ભાવ નથી પણ છતાં મન લેાગ છે કે આેપણે
�યવહાર તો બરાબર પાળવો જ જોઈએ. આજ જેો એમાં ઢ�લ �કુુ�તો આજ બેા છ,ે આવતી કાલ �ેવુાન બહને વગરે પેણ હોય. આજ ચેાર વા�યા
છ,ે આવતી કાલ �ેયૂા� �ત બાદ અંધારાનો સમય પણ હોય.. આવા દષુણો �સુી ન �ય એ માટ પેાણી પહલેા પાળ બાંધી લવેી જ�ર� છ.ે"*

*��ચય� �ણુ માટનેી કટેલી બધી સ�ગતા ! �યવહારની ��ુ� �ળવવા માટનેી કટેલી બધી ���ૃત !*
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(Topmost Prasang of Aho Jinshashanam!!)ɫɰ

*~~ રોગી બ�યા સયંમરાગી !~~~*

એ બનેન જે�મથી જ ફ�ટનો રોગ! દર મ�હન એેકાદ વાર ફ�ટ આવ.ે

આ�ું શર�ર ખ�ચાય, બને બભેાન બની �ય.

બ �ેદવસ �ધુી શર�ર આ�ું જડ બની �ય. 

વષ�ના વષ� આ ર�ત વેી�યા ...

*આબનેની સગી બ બેનેો એ દ��ા લીધલેી.*

એકવાર એમનો પ�આ�યો ક,ે *"તમ પેજુસણ કરવા અહ� વડોદરા આવશો તો આરાધના સાર� થશ.ે.."*

અન ફે�ટ વાળા બને પોતાની બા સાથ સેગી બને સા�વી ઓ પાસ �ેથમ વાર ધમા� રાધના કરવા વડોદરા ગયા.

 *સા�વી�ઓની �રેણાથી ચોસઠ �હર� પૌષધનો �ાર�ભ કય�.*

 “તમાર ફે�ટની તકલીફ છ,ે એટલ એેકાસણા જ કરવા." એમ સા�વી�ઓએ �રેણા આપી છતાં આ બનેનો ભાવ ઉછળતો ર�ા , અન *ેપહલેા



�દવસ ઉેપવાસ કય�.* બી� �દવસ નેબળાઈના કારણ ફે�ટ આવી, પણ ન પૌષધ પારવાની વાત ક એેકાસ�ં કરવાની વાત !

*મન મ�મ કર� બી� �દવસ પેણ ઉપવાસ કય�.*

�ી� �દવસ નેબળાઈ વધવા છતાં ફર� ઉપવાસ કય�...

*અન એે ર�ત બેને �ેવનમાં પહલેીવાર અ�ાઈની તપ�યા� કર�… એમનો ઉ�સાહ �બૂ જ વધી ગયો.*

બીજ વેષ�ફર� પોતાના બને સા�વી�ઓ પાસ આેરાધના માટ આે બને ગયા , અન એેમણ ે

આ�ય�જનક વાત કર�. ---

*“જ�મથી માંડ�ન જે રેોગ મન વેળગલેો હતો, દર મ�હન જેનેો હુમલો આવતો હતો, એ રોગ ગયા વષ�અ�ાઈ કયા� બાદ સં�ણૂ�પણ બેધં થઈ ગયો.
એકવષ�થી ફ�ટ આવી જ નથી."*llll

હવ એે બને અે�યાસ શ� કય� , �યોપશમઓછો એટલ રેોજની ચા૨-પાંચ કલાકની મહનેત કર,ે �યાર મેાંડ ચાર �દવસ એેક ગાથા યાદ રહ…ે.

થોડા સમય બાદ સા�વી બનેો �ુંબઈઆ�યા �યાર આે બને કે�ું ક “ેમાર દે��ા લવેી છ.ે."

સા�વી બનેો �ુંઝાયા , "ભલ વેષ�થી ફ�ટ આવી નથી, પણ પાછો રોગ શ� થાય તો.. ?" અન એેમણ દે��ાની ના પાડ�.

પણઆ બનેનો વરૈા�ય ચોલમ�ઠના ર�ગ જવેો હતો. 

એ  છકે સા�વીબનેોના ��ુ પાસ ે

પહ�ચી ગયા અન હેયૈાના ભાવ જણા�યા. 

��ુએ સા�વીબનેોન આેદશે આ�યો ક "ેજો આ બનેને

‘મા ’ સાસર મેોકલશ,ે તો તને કેટેલી �ચ�તા રહશે ?ે 

જ ‘ેમા ’એ તમન આે �થાન �ધુી પહ�ચા�ા

છ,ે એના ઉપકારન યેાદ કર�ન તેમ આે તમાર� બનેન સેાચવી લો." 

અંત *ેદ��ા થઈ...*ψψ

*આબને દે��ા બાદ પહલેા જ વષ�માસ�મણની આરાધના કર�* , એ ઉપરા�ત શ�ુંજય તપ,ϯЈЈ

�ણેીતપ, 

�સ��તપ, 

બ વેષ�તપ,

 વીસ�થાનક તપ, 

૫૦૦ આં�બલ, 



વધ�માનતપની ૭૯ઓળ�ઓ, 

૫૫મી ઓળ� ક�રયા� અુન રેોટલી એમ મા� બ જે ��યથી ૫૫ �દવસ મૌન�વૂ�ક કર�. 

તઓે લોચ પણ�ત જે કર છે અેન ે

૨૦ વષ�નો દ��ાપયા� ય થઈ ગયો હોવા છતાં પોતા�ું બ�ું કામ �ત જે કર છે.ે

(ફ�ટ જવેી �વ�ચ� �બમાર�. દર મ�હન બે �ેદવસ બભેાન કર� દનેાર� �બમાર�… છતાં  એક ��ુ�ુ જુયાર મે�મ બન છે,ે  વરૈાગી બન છે…ે �યાર એે
�ાંથી �ાં �ધુી પહ�ચી શક છે,ે એઆના ઉપરથી �પ� ર�ત સેમ� શકાય છ.ે એટલ જે “હુ�માંદો છુ�, મારાથી હવ કે�ું ન થાય… એવી એવી
દ�નતાઓનો ભોગ બનવાન બેદલ ઉે�સાહ�વૂ�ક  સખત ��ુષાથ� આદરવો એ જ એક �ુંદર માગ� છ…ે)

From book- *Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu- Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak- *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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*~~ આચાર થી શાશન �ભાવના..~~*

જુઓ તો ખરા �યાગ ધમ� નો �ભાવ કટેલો છ!ે

એક મોટા ઘર માં મહમેાનો હોવાદ� કારણોસર વડેમી બનાવલેી હતી. ૧૨-૧૫ માણસો હતા. સા� અુચાનક �હોરવા જઈ ચ�ા. બધા ભ��ત ભાવ
થી ભગેા થઈન ઉેભા ર�ા. ��ુય �ય��તઓ વહોરાવવા લા�યા. વડેમી નો જ�થો પડલેો હતો પણ સા� નુ આંેબીલ ની રોટલી નો ખપ હતો. બધા એ
બધી વ�� નુી �વનંતી કર�. પણ સા� એુ વડેમી ના જ�થા ની નીચ રેહલેી બ �ેખૂી રોટલી ની યાચના કર� " માર આેનો ખપ છ "ે  �હૃ�થો આભા જ
બની ગયા. બ રેોટલી વહોર� સા� હુ� તો ઘરના બારણાંની બહાર જ નીક�ા છ.ે �યાં એમના કાન શે�દ સંભળાયા.--

 *" � આુપણા જનૈ સા�ઓુ છ.ે.! વડેમી ના જલસા �યાગી �ખૂી રોટલી આરોગ છે.ે ધ�ય છ આે મહા�માઓન.ે.!"*

એક �ાવક સા� નુ �ેવનંતી કર� છકે બારમાં માળ �ેહોરવા લઈ ગયો. ˉ

સા� મુાટ �ેશરો - ખમણ વગરે બેનાવી રાખ�ેું. સા� નુ એે દો�ષત લા��ું; મા� રોટલી - શાકાદ� �નદ�ષ લાગતી વ��ઓુ વહોર� ન નેીકળ� ગયા. 

�ાવક અચ�બો પા�યો. બાર - બાર માળ મ�ચઢા�યા, તો પણઆ સા�ઓુ �શરો દો�ષત લાગવાથી �હોરતા નથી. એ કવેી ગજબની અનાસ��ત !!

શંખ�ેર અ�મ કરવા આવલેો એક �વુાન �યાં તપ�વી મહા�મા ના સંપક�માં આ�યો. શંખ�ેર માં રસોડાઓ મૉટ પેાય ચેાલતા હોવા છતાં એˉ
મહા�મા �નદ�ષ ગોચર� માટ,ે આંબીલ ની �ખૂી રોટલીઓ માટ શંેખ�ેર ના જનૈ�ેર ઘરમાં વહોરવા ગયા. એ �વુાન સાથ ગેયો. જનૈ�ેરો ના
જબરદ�ત ભાવ અન મેહા�મા ની મા� �ખૂી રોટલી - રોટલા �હોરવાની ���ૃ� જોઈ એ �વુાન �ત�ધ બની ગયો. 



"આ શંખ�ેર માં મોટ�ુઆંબીલ ખા�ું ચા� છુ.ે ઢોકળા, ઢોસા , ઈડલી વગરે બે�ું જ મળ છે.ે છતાં એ બધા ની આસ��ત ન પોષવા, એ દો�ષત વ��ઓુ
ન લવેા આ સા� �ુખૂી રોટલી - રોટલાથી �નવા�હ કર છે.ે" એ �વચારો થી �વુાન એટલો બધો ભા�વત બ�યો ક એેણ દે��ા લવેાનો �નણ�ય કય�. એ
પાકો ��ુ�ુ બુની ગયો. 

એક સા� નુો �યાગ ધમ� એક સંસાર� ન છેકે સા� બુનવા �ધુી ની સફળ �રેણા આપનારો બ�યો .

જનૈ�ેર ના ઘર ગેોચર� ગયલેા મહા�મા ન પે�ડા - માવાની �વનંતી થઈ. "આઘરના છ કે બેહારના..? માવો કવેો..?? કટેલા �દવસ..??" વગરે નેેˉ
લીધ એે વ��ઓુ �હોરવા જવેી ના લાગવાથી સા�એુ ના પાડ�. રોટલી રોટલા છાશ �હોયા� . પર�� આુ �સંગ પર થી પલેા જનૈ�ેર ન લેા��ું ક "ેઆ
જનૈ સા�ઓુ કાઈ ખાવા�ું નથી મળ�ું એટલ અેહ� આવનારા નથી.. આતો સાર� સાર� વ��ઓુ પણ લવેાની ના પાડ છે.ે પસૈા આપીએ તો પણ ના
પાડ છે.ે  આલોકો નો આચાર જબરો છ.ે."

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu- Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak- *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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*"ના, ના અમ હેવ કે�ું જ લઇ શક�ય એેમ નથી. આતમ લેા�યા છો, તમ જે વાપર� �ઓ...."*

સહવત� ��ુનઓએ ગોચર� વહોર� લાવલેા ��ુનરાજની �વનંતીન ઠેકુરાવી દ�ધી .

એ ��ુનરાજ હતા *પાંચ �વગઈના �ળૂ થી �યાગી !*ϯϯЈЈ

�નદ�ષ ગોચર�-પાણી આ�હ� !

વરૈા�યની ઝગમગતી �યોતના �વામી !

દરૂ દરૂ ગોચર� વહોરવા કોઈક અ��યા ઘરોમાં જઇ ચઢ,ે �યાં પણ પાક� તપાસ કર� ગોચર� વહોર.ે

એક �દ ' એક ઘર �ેરૂણપોળ�(વડેમી) મળ�, ઘી ચોપડવા�ું બાક� હ�ું, એમણ તેો �ખૂી જ વડેમી બરાબર તપાસ કર�ન વેહોર�........



પણ મનમાં અજ�પો શ� થયો.

*"મ�શા માટ વેડેમી વહોર� ? મન રેોટલી મળતી જ હતી. આમાં મન આેસ��ત થવાની જ. મ��લૂ કર�..."*

અંત સેહવત�ઓ ન વેહોરાવી દવેાનો �નણ�ય કય�.

*"આવડેમી વાપર� �ઓ ન ?ે માર નેથી વાપરવી"*

એ ��ુનવર ગેોચર� વાપરતા સા�ઓુન �ેવનંતી કર� અન એેનો જવાબ નીચ �ેજુબ મ�ો.

*"અમ નેહ� વાપર� શક�ય"ે*

��ુનઓ�ણતા હતા ક *ે'આ કદ� સાર� સાર� વ��ઓુ વાપરતા નથી'*

એટલ જેઆજ બેધા ��ુનઓની ઈ�છા હતી ક *ે"વડેમી એ વરૈાગી ��ુન વાપર.ે..."*

એ ��ુન રોજ મોડથેી એકાસ�ં કરતા.

એ �દવસ પેણ પોતાની ગોચર� કાઢ� રાખી �વા�યા �દ કરવા લા�યા.

પણ મન માં પલેી વડેમીનો અજ�પો ચા�.ુ.......

માર રેાગ નથી કરવો...... એ �વચારો ચા�.ુ....

ચાર કલાક બાદ �યાર એે ��ુન વાપરવા બઠેા �યાર એેમન આેસ��ત�યાગનો ઉપાય જડ� ગયો હતો.

*એમણ વેડેમીમાં કડ�ું-કડ�ું �દુશ�ન�ણૂ� ભ�ેું કર� દ��ું*

*વડેમી બની ગઈ કડવી-કડવી !*

�સ��ચ� એે વડેમી આરોગી ગયા. એ વખત મેોહરા�ન ઘેોર પરાજયઆ�યાનો અ�વૂ� આનંદ એમના મોઢા પર તારાવરતો �પ� દખેાતો હતો.

એકવાર પાણી વધી ગય�ેું હોવાથી આચાય��ીએઆ ��ુનરાજન કેાપ કાઢવાની આ�ા કર�, *કમે ક છે મ�હનાથી એમણ કેાપ કા�ો ન હતો.*

�વુા��ાના પાલન માટ એેમણ કેાપ કા�ો તો ખરા, પણ મા� ૨૫ �મ�નટ માં ! ઉપર-ઉપર નો મલે કાઢ� ના�યો . એમાંય એ દો�ષત પાણીનો વપરાશ
કરવા બદલનો ડ�ખ તો ખરો જ...

From book- *Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak- *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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*�જના�ામાં બાંધછોડ ન�હ....*

પ�ુ�ષણના �ી� જ �દવસ એે ��ુનરાજન *ેહાટ�એટકેનો હુમલો થયો..*

હુમલો ભયજનક હતો એમન તેરત હો�પીટલમાં દાખલ કરવામાં આ�યા. ઉપચાર શ� થયો. 

આએટકે બપોર આેવલેો.

એમણ �ેહ� દ��ું ક *ે"સાંજ �ેયૂા� �ત બાદ દવા- -�જકેશન ��કુોઝ ક�ું જ લઈશ ન�હ"*

ચાર �દવસ બાદ *સંવ�સર� આવી,  તમેણ ધેણાની ના વ�ચ પેણ ઉપવાસ કય�.*ɳȟ

"��નુા ફરમાનમાં ફરેફાર ન�હ કરવાનો....

�ાવકોના આ�હથી �ુંબઈની �ીજ ક�ેડ� હો�પીટલમાં બાયપાસ�ું ઓપરશેન ન�� થ�ું , ભારતના �થમ ક�ાના

ડો�ટર ભ�ાચાય�ના હાથ એે ઓપરશેન થવા�ું હ�ું.

પણઆ�ય� એ થ�ું ક ડેો�ટર પશે�ટન ઓેળખી જ ન શ�ા , કારણક ેϡ

આ��ુનરાજ�ત ચેાલીન ઉેપરના માળ ચેડલેા. 

"હુ��લ�ટનો ઉપયોગ ન�હ ક��” એમણ ચેો�ખી ના પાડલેી. 

ડો�ટર કહ કે “ે આવી ર�ત �ેત ઉેપર ચડ�ન આેવલેા�ું બાયપાસ�ું  ઓપરશેન કરવા�ું માર �ેથમવાર બ��ું છ.ે"

ɳȟɳȟɳȟɳȟɳȟɳȟɳȟɳȟ

From book-

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak-

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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�સગં‐51

*""આદહે �મશાનની રાખનો ઢગલો..""*

(સા�વી�ના શ�દોમા)ંɫɫ

મારા વડ�લ ��ુબનેન છેાતીમાં ક�ેસરની ગાંઠ થયલેી.

એમની �ભાવકતા, મ�રુો �વભાવ વગરે ને લેીધ એે બધાયન અે�તશય ��ય હતા.

માટ જે એમણ પેોતાના દદ�ની વાત કોઈન ને કર�.

એમન શેકંા પડ� ક "ેમન કે�ેસર થ�ુંછ"ે પણએ વાત અમન કેોઈન ને જણાવી.

ગોચર�એજવાના બહાન વેહલેા નીકળ� ડો�ટર પાસ �ેનદાન કરાવી આ�યા.

એમની ધારણા �માણ જે ક�ેસર નીક�ું..

એમણ મેનન મે�મ કર� લી�ું…

ન�કમાં જઆવનાર મોતન વેધાવી લવેા�ુંન�� ક��ુ.

દદ�વધ�ુંચા��ું.

પછ� તો અમન ખેબર પડ�.

એમનો હાથ ૫‐૧૦ �કલો વજનનો થઈ ગયો. �ચો ન�ચો પણ ન થઈ શક.ેએકદમ �લુી ગયો. વદેના તો જ અે�ભુવ એેન ખેખર પડ .ે....

એક �દ‘

ક�ેસરના �વા�ઓએશર�રની એક નસ કોર� નાંખી, નસ �ટુ� એમાંથી એકાએક લોહ�ની ધારા �વુારાની જમે ઉછળ�.

અમ તેરત જ વાસણ ધર� દ��ું. પો� વંાસણ લોહ�થી ભરાઈ ગ�ું.



એબ�ુંજએસા�વી�જોઈ ર�ા હતા, છતાં �વ�ળતા ન�હ… વદેનાનો ઉહ�કાર ન�હ.

�ખુ પર�ું��મત વ� ઘુ�ે�બ��ું.

અમ �ે�ૂું

“તમન કે�ઈ થ�ુંનથી ?"

એમણ જેવાબઆ�યોɭ

*"મારા પાપકમ� ઉદયમાં આ�યા છ,ેએન સેમભાવ સેહન કરવા એજ મારો ધમ� છ.ેઆ�મભાવમાં લીન બનવાનો ��ુષાથ� ક��છુ�...”*

આ�ુંલગભગ �ણવાર નસ �ટૂવા�ુંબ��ું...

અતં એે સા�વી�એસમા�ધ �વૂ�ક �મશાનમાં રાખ બનાવનાર એ દહેન અેલ�વદા કર� દ�ધો....

From book‐ *Vishva ni Aadhyatmik Ajaybi : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak‐ *Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

�સગં‐52

*(સા�વી�ના શ�દોમાં )*ɭȟ

અમ બેધા સા�વી�ઓ �વહાર કર�ન �ેયૂા��તઆસપાસ પ�ેોલપપં પાસ પેહ��યા .

અમાર �ેયાં ઉતરવા�ુંહ�ું.

ઘણા સા�‐ુસા�વીઓ પ�ેોલપપંની �મમાં જ રા�� �કુામ કરતા હતા.

પણઅમા��દભુા��ય !

એનો મા�લક તા�ુંલગાવીન �ેાંક ચા�યો ગયો હતો.

હવ �ેું?

આગળ તો �રુ��ત �થાન હેવ અેધંારામાં પહ�ચ�ુંભાર !ે

પાછા શી ર�ત જેવાય ?

આહાઈવ પેર શીલના જોખમનો પાર ન�હ.

� કુર�ું?

અમ બેધા નમ�કાર મહામ�ંનો �પ કરતા કરતા કોઈક સહાય મળ તેનેી રાહ જોતા હતા.

*"बहनजी ! नम�त !ेआप यहा �ंयूंखड़ �ेए ह ?ै"*

અચાનક પ�ેોલપપંની બાજમુાં જઆવલેી હોટલનો મા�લક શીખકાકાઅમન આે ર�ત પે�ેોલપપંની બહાર ઉભલેા જોઈ અમાર� પાસ આેવી �છૂવા લા�યા.

અમ બેધી વાત કર�.



*"द�ेखए मरेी होटल के पीछ एेक �म ह,ैआप वहा रँा��मकुाम क��जए"*

શીખકાકાએઅમન આેમ�ંણઆ��ું.

�વ�ાસ ��ુા �વના છૂટકો જ ન હતો.અમ �ેમ પાસ ગેયા. પણ વ� એુકઆચંકો લા�યો. �મ તો સામાનથી ભરચક ભરલેી હતી.

હવ ?ે

પણ �યાં તો શીખકાકાએ બોલાવલેા માણસો આવી ગયા, બધો સામાન બહાર કઢાવી અમન �ેમ ખાલી કર� આપી.

આમજ�યા તો મળ� ગઈ, પણઅમારા ભયનો પાર ન હતો, *ત�ન અ���ું�થળ !આપ� કંોઈ નહ� ! શીખ કોમ !અમાર� ર�ા કરનાર કોણ ? હાઇવ�ેું
�થાન ! ખટારાવાળાઓનો પાર ન�હ......*

અમાર� �ૂંઝવણ ગમ તે રે�ત એે શીખકાકા સમ� ગયા.એમણ લેાગણીસભર શ�દોમાં ક�ુંક ‐ે

*'आप मरेी बहना हो, म�आपका भाई � ।ँ आप �बलकुल �फकर मत क��जए, म�आपक� र�ा क�ंगा ।'*

રા�ી �ખુથેી પસાર થઈ.

સવાર અેમ હેમેખમે ઉ�ચત�થાન પેહ�ચી ગયા.

*(આય�દશેની ��માં કટેલાક �ણુો તો સહજ ર�ત જે ઉ�પ� થઇજતાં હોય એ�ુંઅ�ભુવવા મળ છે.ે)*

From book‐

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak‐

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

�સગં‐53

*(સા�વી�ના શ�દોમા )ં*

વશૈાખ માસ નો ધોમધખતો તાપ !

એમાં વળ� રાજ�થાન �દશે !

અમ બેધા તો �વહાર ન હોય તો પણ રોજ સવાર નેવકારશીમાં પાણી વાપરતા. રા� બેાફરામાં બ�ુંજ પાણી શર�રમાંથી પરસવેાદ� �ારા શોષાઈ જ�ું.

સવાર પડ કે ગે� �ુકુાય.......

એક �દ......



સમાચાર મ�ા ક *ે"અમારા ગ�છા�ધપ�ત�ી �વહાર કર�ન ગેામમાં પધારવાના છ.ે"*

એહ�ુંવાંકલી ગામ !

અમ એેમન લેવેા માટ ગેામન પેાદર ગેયા.

અમન અેદંાજ તો હતો જ ક ગે�છા�ધપ�ત�ી અધંારામાં �વહાર કરતા નથી,એટલ એેમન આેવતા વાર તો લાગશ જે......

અમ ૯ે વાગ ગેામન પેાદર પેહ��યા .

પણ ધારણા કરતા પણ ઘણો સમય થવા છતાં તઓે�ી ન પધાયા� .

બ��ુંએ�ુંક �ે�ુનઓ માગ� �લૂી ગયલેા.....

અતં ભેરતાપ માં ૧૧ વાગ તેઓેએ ગામમાં �વશે કય�. કાચા ર�ત ૧ે૫ ‐ ૨૦ �ક.મી. ચાલીન આેવલેા.એટલ કેટેલો થાક. કટેલી તરસ લાગી હોય.....એ તો કોઈ
પણ સમ�શક.ે

ગ�છા�ધપ�ત�ી ઉપા�ય પેહ��યા .અમ પેણ વદંન કરવા ઉપા�ય પેહ��યા .અમારા આ�ય� વ�ચ �ે�ુય�ી ઉપા�ય પેહ�ચી તરત�પ કરવા બસેી ગયા.

*૧૫ ‐ ૨૦ �ક.મી. નો �વહાર કર�ન આે�યા છ.ે*

*વશૈાખ માસ છ.ે*

*રાજ�થાનની ગરમી છ.ે*

*૧૧ વાગી ગયા છ.ે....*

*�ું��ૂય�ી પ�ચ�ખાણ નહ� પાર ?ે*

*પાણી નહ� વાપર ?ે*

અમ �ેવચારમાં પ�ા. પણ ક�ઈ બોલી ન શ�ા.

�યાં તો ��ુય સા�એુઆચાય��ીન �ેવનતંી કર�. ;

*"સાહબે� !આપ પ�ચ�ખાણ પાર� પાણી તો વાપર� લો.આપ�ીન ગેઈકાલનો ચોવીહારો ઉપવાસ છ.ે...."*ϯϯϯ

અમ તેો આ સાંભળ� �ત�ધ બની ગયા.

ગ�છા�ધપ�ત�ીએજવાબઆ�યો ક ‐ે

*"માર �ેપ બાક� છ,ેએ �રૂો ન થાય �યાં �ધુી હુ�પ�ચ�ખાણ નહ� પા��....."*ЈЈυ

(�ારકે વશૈાખ‐જઠે માં આપણન પેાણી માટ કેવેી �ષૃા હોય છ.ે....એ�યાર અે�ભુવીએ �યાર જેઆ �સગં યાદ કર�ુંતો એ મહા�માના અ��તૂ �ણુને
સાચી વદંના અપ� શક�ું.....)

From book‐*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

Lekhak‐*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*
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*�સગં‐54*

*"મારા �ન�મ� કેોઈ દલુ�ભબો�ધ ન બનવો જોઈએ."*Ћ

"એ �શ�ય !અહ�આવ !"

...

�થ�ંડલ જઈઆવી ઉપા�યમાં �વશે કરતા �શ�યન �ે�ુએ તરત પાસ બેોલા�યો.

..

"હા� !આ�યો. " કહ� �શ�ય તરત ��ુની પાસ જેઈ ન� બની ઊભો ર�ો.

��ુએ ક�ું, "જો,જ �ેછૂુ�,એનો સાચો જવાબઆપજ ,ે ગભરાઈશ ન�હ�,જઠૂ�ુબોલીશ ન�હ. હુ�છ�ેલા બ ચેાર �દવસથીજો� છુ�ક �ેું�થ�ંડલ�ય છે
અન 5ે0 �મ�નટ પેાછો ફર છે.ેજ�યા દરૂ હોય અન 5ે0 �મ�નટ થાય, તો તો વાંધો ન�હ. પણજ�યા તો ન�કમાં જ છ.ે

ર !ે �ુંજ પહલેા તો રોજ 20 �મ�નટમાં પાછોઆવી જતો હતો.આજ અેચાનક 50 �મ�નટ કમે થવા લાગી ?"

��ુની વાત સાચી હતી.

*�વાભા�વક છ કે કેોઈપણ સાચા ��ુન આે�ુંબન તેો �ચ�તા થાય જ,અન વેળ� એમાં �શ�યના �હતની જએકા�ત ભેાવના હતી.*

*પણ �શ�ય જે વેાત કર�,એઆ�ય� પમાડ,ેઆખં ઉઘાડ તેવેી હતી.*

�શ�યબો�યો, " ��ુ� ! રોજઅમ રે�ેવ લેાઈન પરઆગળઆવલેી ઝાડ�માં �થ�ંડલ જઈએછ�એ.એ માટ એેક ઝુંપડપ��માંથી પસાર થઈન જેતા હતા.

એજ�યાએએક કાળો કતુરો છ,ે હુ�એ ગલીમાં �વ�ેું�યારથી જએભસવા�ુંશ� કર અેન છેકે છ�ેલ �ેધુી ભ�યા કર.ેઆ�ુંચાર‐ પાંચ �દવસ રોજ ચા��ું.

એ કરડતો ન હતો અન મેન કેતુરાનો કોઈ �વશષે ભય પણ નથી.

પણ ��ુ� !આપન એેક વાત �છૂુ�?આર�ત એેક કતુરો સા�નુ જેોઈન રેોજરેોજ ભ�યા જ કર.ે તો એનામાં એના સ�ંકાર પડ� જ�ય ન.ે.?

એસ�ંકારન કેારણ એે�ુંપણ બન ને.ે..? .. ક આેવતા ભવોમાં જયાં પણએ�ય, �યાં જયાર પેણ સા� દુખેાશ,ે �યાર એેમના ��ય �ેતર�કાર અન ગેાળોનો
વરસાદ જ વરસાવશ.ે

*હવ જેોઆ�ુંથાય તો એ ભ�વ�યના ભવોમાં �સુા�ઓુનો સપંક�ન પામ.ે પ�રણામ સે�યક�વ ન પામ.ે દલુ�ભબો�ધ બન.ે*

��ુ� !આશકય તો છ જે ન ?ે

*મારા �ન�મ� એેક કતુરો દલુ�ભબો�ધ મન,ેએ કમે ચાલ ?ે*

એટલ જે એ ટ�ુકા ર�તાન છેોડ�ન હેુ�છકે લાંબા ર�તથેી ફર� ફર�ન ઠે�લ �ે� છુ�.એટલ જે મન 2ે0 ન બેદલ 5ે0 �મ�નટ થાય છ.ે

��ુ� !આપન મેારા �ન�મ� �ેચ�તા થઈ,એબદલ �મા કરશો. પણ મ�આજ કે��ુ,એખોટ�ુતો નથી ક�ુ� ન.ે.?



��ુ�આ�ય� ભર� આખં આે �શ�યન જેોઈ જ ર�ા .

*●આપણા �ન�મ� કેોઈ દલુ�ભબો�ધ બન,ેએઘ� ભંયકંર પાપ છ.ેજો શકય હોય, તો આપણ એે �ન�મ� બનતા અટક�ુંજોઈએ.*Ћ
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*�સગં‐55*

*બ�ુંશ�છ :ેજ�ર છ સે�વની અન �ે�ુષાથ�ની*

(એક ��ુનરાજના શ�દોમા)ં

આજથી ચારવષ� �વૂ��વહારમાં ગોધરાની �વૂ�એક �થાન અેમન એે ��ુનરાજનો ભટેો થઈ ગયો.

સાગર સ�દુાયના એ મહા�મા ! *એ વખત ૮ે૦ વષ�ની એમની �મર !*(આજ તેો ૮૪ વષ�ની હશ.ે )એ �દવસ એેમનો પ�રચય થયો,એમનીઆરાધનાઓ
�ણવા મળ�,અમ તેો આ�ય� પા�યા.

આરહ�એમનીઆરાધનાની �વશષેતાઓ :

૬૩ વષ�ની �મર દે��ા લીધી, ૧૭ વષ�નો દ��ાપયા�ય થયો. (આજ ૨ે૧+ વષ�નો...)ɭ

દ��ા લતેી વખત શેરત કરલેી ક 'ેહુ�ભણી ન�હ શક�ુ. મન કે�ુંચડ�ુંનથી.�પ‐�યાન કર�શ.’ છતાં દ��ા બાદ એમન જે ભાવના થઈ ક મેાર ભેણ�ુંછ અેનેɭ
�વુા��ાથી એમણ ગેોખવાનો ��ુષાથ� શ� કય�,

એક બાળકની જમે રોજ મોટ મેોટ થેી ગોખ.ે

દ��ા બાદ જ *ેसयणासण�*..ગાથા ગોખાવવામાં આવ છે,ેએ પણઅડધી જ ગાથા માંડ સાત �દવસ પેાક� થઈ.

૧૫ �દવસ એે ગાથા �ણૂ� કર�.

પણએમણ �ે�ુષાથ� ન છો�ો, ગોખવા�ુંચા� જુ રા��ું.

અન આે�ચય�ની વાત એ ક ૧ે૧ વષ�પ�ખી��ૂ કડકડાટ ગોખીન �ેણૂ� ક��ુ.



આવી સખત મહનેત અન �ે�ુકપૃાના �તાપ આેજ તેો રોજ એક ગાથા ગોખી શક છે.ે

દ��ા બાદ એમણ �ેવ�વચાર‐નવત�વ‐ચઉશરણપય�ા‐પચં��ૂ‐અનકે �તવનો અનેɭ

અનકે સ�ઝાયો ક�ઠ�થ કર� લીધા છ.ે

૮૦ વષ�ની �મર પેણ રોજ ૨૦‐૨૫ �કમી. નો �વહાર કરવો હોય તો ય ચાલીન જે કર.ેɭ

ન ડોળ� ‐ ન �હ�લચરે ! મ�મતા ગજબની!

દ��ાથી માંડ�ન ૧ે૭ વષ� થયા. કદ� *એકાસણા*અન *ેપો�રસીથી*ઓછુ�પ�ચ�ખાણ ક�ુ� નથી. *અથા�ત ૬્૦૦૦ થી પણ વ� એુકાસણા અખડં કયા�.*ɭ

એકવાર �વહારમાં ભાર �ેસાટ� થઈ.ɭ

સવાર છે વાગ પે�પળ� ગામથેી નીક�ા, પણ ર�તો અ�તશય ખરાબ!..

છકે સાંજ ચેાર વાગ એે ��ુનરાજ વટામણ પહ��યા . છતાં એ ��ુનએ કોઈ જ ફ�રયાદ ન કર�.

સાંજ ચેાર વાગ દેશ�ન કયા� બાદ પાણી વાપર� એકાસ� કં�ુ�. વળ� બી�જ �દવસ પેાછો ૧૮ �ક.મી.નો �વહાર તો હતો જ,એ કર�ન છેકે બપોર એેક વાગે
પહ��યા , તો પણએકાસણામાં કોઈ જ બાંધછોડ ન�હ.

જયાર ગેોચર� વાપરવા બસે �ેયાર “ેહુ�ગોચર� વાપરવા બ�ેુંછુ�” એમઅવ�ય બોલ.ેɭ

*અહો �જનશાસનમ!્!*Ћ
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*�સગં‐56*

*"સાહબે� !આ�ીખડં છ.ે"*

૬૦ સા�નુી �વશાળ માંડલીમાં ગોચર� વહોર�ન આેવલેા સા�એુ ��ુયઆચાય� ભગવતંન ચેતેનામાં વહોરલેો �ીખડં દખેા�ો.

�વાભા�વક છ કે �ેવ�શ� વ�� આુવ તેો એ તપ�વી, બાલ, ��ૃ �વ�શ� સા�નુ આેપવામાં આવ.ે

પણઆચાય� ભગવતં આેગંળ� ચ�ધીન �ેચૂન ક��ુકે

*"આઅ�કુ સા�નુ આે �ીખડં વાપરવા આપી દો."*

"સાહબે� ! માર તેો �ીખડં સ�ંણૂ� બધં છ.ે કોઈ છૂટ નથી."

એ �વરાગી સા�એુ �ીખડં ન ખાવા માટ પેોતાની ��ત�ા ��ુન જેણાવી.

*"મન ખેબર છ,ે ક તેન �ેીખડં બધં છ.ે છતાં મારો આદશે છ.ે વાપર� લ.ે"*આચાય��ી બો�યા.



*"૬૦‐૬૦ સા� હુોવા છતાં પણઆચાય��ીએ શા માટ એેક સા�નુી બાધા હોવા છતાં પણએન જે એ �ીખડં વપરા�યો ?"*

એ �� બધાન થેયો, છતાં આચાય��ીની દ�ઘ����થી સૌ મા�હતગાર હતા. બધા મૌન ર�ા.

એસા� એુ �ીખડં વાપય�.

બી� �દવસ સેવાર બેધા સા�એુ રાબતેા �જુબઆચાય��ીન ભેગેા મળ�ન વેદંન કરવા ગયા.

વદંન બાદ પલેા �ીખડં વાપરનારા સા�એુ ક�ું,

*"��ુદવે !આજ અે�મ�ુંપ�ચ�ખાનઆપવા કપૃા કરશો�."*

*"કમે ?આજ કેોઈ �ત�થ વગરે તેો નથી. હમણાં શનેો અ�મ ?"*

આચાય��ીએ �� કય�.અલબ�એમના �ખુ ઉપર અનોખોઆનદં તરવરતો દખેાતો હતો.

*" ��ુદવે ! ગઈકાલ �ે�ત�ા હોવા છતાં માર આેપ�ીનીઆ�ાથી �ીખડં વાપરવો પ�ો.અલબ�,આપનીઆ�ાથી જ વાપરલેો હોવાથી મન કેોઈ જ દોષ
ન લાગ.ે*

*પણ મારો સકં�પ છ કે જેો શ��ત પહ�ચ તેો �વુા��ાથી છૂટ લવેા છતાં પણઅ�મ કરવો.એટલ મેાર આેજ અે�મ કરવો છ.ે"*

આચાય�દવે �બૂ �શુ થયા.

*"શાબાશ !આજ તે એેક કારણસર કો'ક સા�નુ મેગંલ�પ અે�મ કરાવવાની માર� ભાવના હતી અન મેન ખેા�ી હતી ક તેન કેહ�ેુંનહ� પડ.ે �ુંસામથેી જ
અ�મ કર� લ એે માટ જે મ�તન �ેીખડં વપરા�યો હતો."*

��ુ‐�શ�યના મનોભાવોનાઆ મીલનન ૬ે૦ સા�ઓુઆ�ય�ચ�કત બનીન �ેનહાળ� ર�ા.

(��ુ કહ અેન �ેશ�ય કર એે �શ�યની પા�તા લાયકાતઓછ� કહવેાય. ઉ�મો�મ �શ�ય તો એવો હોય ક �ે�ુના મનમાં જ ભેાવ �ગટ,ેએમના ક�ા �વના જ
�શ�યના મનમાં પણએજભાવ �ગટ અેન એે �માણ �ે��ુત પણ થઈ�ય.)

*અહો �જનશાસનમ!્! *Ћ
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*�સગં‐57

*"જો �શ�ય ! �ું૧૦:૩૦ વાગ આેયબંીલની ગોચર� વહોર�ન ઘેટે� ઉપા�ય પેહ�ચી જજ.ે હુ��યાં આવી જઈશ. �યાં જ પાર� કંર��ું."*

એકઆચાય�દવે �ેશ�યન આેદશે કય�.

ઘોર તપ�વી આઆચાય�દવે �ગરનારની છ�છાયામાં માસ�મણનો તપ �ાર��યો હતો. ચા� તુપમાં �વહાર કર�ન તેઓે �સ�ાચલ પહ��યા . પારણાંના �દવસે
યા�ા કર� પછ� ઘટે�ની પાગ ઉેતર� ઘટે� ગામમાં જઇઆયબંીલથી જ પાર� કંરવાનો એમણ �ેનણ�ય કય�,અન એે માટ �ેશ�યન ઘેટે� ગામ સેાડા દસ વાગે
ગોચર� લાવી રાખવાનોઆદશે કય�.

પણ..

આઆચાય�દવે ૩૦ ઉપવાસન પેારણ યેા�ા કર� દાદાના દરબાર પેહ��યા , દાદાન જેોઈ ભ��તમાં ભાન ��ૂયા, સમય વીતતો ગયો....

ઘટે�ના ઉપા�ય ૧ે૦:૩૦ વાગ પેહ�ચવાન બેદલ છેકે બપોર ૨ે:૦૦ વાગ,ે સાડા �ણ કલાક મોડા પહ��યા . �શ�ય �યાં રાહ જોતો હતો.અહો �જનશાસનમ!્!

અલબ�આચાય�દવેના ભ��તભાવથીએ મા�હતગાર હતા,એટલ એેન ઝેાઝ� �ચ�તા ન હતી પણ લાવલેીઆયબંીલની ગોચર� બપોર ૨ે:૦૦ વા�યા �ધુીમાં તો
સાવ ઠ�ડ� થઈ�ય.એ માસ�મણના પારણ શેી ર�ત વેપરાય ?એટલ એે ��ુનરાજઆચાય�દવેના આ�યા બાદ પાછા ગોચર� લવેા ચાલી નીક�ા.

*"કમે ? હ� ગોચર� લવેા �ય છ ?ે હમણાં ગોચર� આવી નથી ?"*આચાય�દવે �ે� કય�.

"��ુદવે ! ગોચર� તો આવી ગઈ છ.ે પર�� એુ તો સાડા દસ વા�યાની લાવલેી છ.ેએકદમ ઠ�ડ� થઈ ગઈ છ.ેએ હુ�વાપર� લઈશ.આપના માટ અેજનૈોના ઘર
વગરેમેાંથી રોટલા‐રોટલી વગરે લેઇઆ�ુંછુ�." (આચાય�દવે �નદ�ષ ગોચર�નાઆ�હ� હતા)

�શ�ય ઉે�રઆ�યો.

પણઆ તો અ�યતં ની:��હૃઆચાય�દવે !અહો �જનશાસનમ!્!

�શ�યન અેટકાવીન સેાવ‐સાવ ઠ�ડ� થઈ ગયલેી ગોચર� વડ મેાસ�મણ�ુંપાર� આંયબંીલથી બપોર બે વેાગ કે��ુ.
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*�સગં‐58*
*"મ�થએણ વદંા�મ"*

બોલીન કેટેલીક બહનેોએ=�વુતીઓએ લગભગ �યૂા��તના સમય ઉેપા�યમાં �વશે કય�.

�રુતના એ ઉપા�યમાં �બરાજમાનઆચાય� ભગવતં શા�ા�ાઓના પાલનમાં અન એેમાં પણ ��ચય�ની વાડોના પાલનમાં અ�યતં કડક હતાં.

આચાય� ભગવતં વયો��ૃ બની ��ુા હતા.એમની ભાવના ��થરવાસ કરવાની હતી. �રુતના �ીસઘં �ે�થરવાસ કરવા માટ આેચાય�દવેન �ેવનતંી કર� અન એે
�વનતંી �વીકાર�ન જેઆચાય��ી �યાં પધાયા� અન એેક‐બ �ેદવસમાં જઆ ર�ત �ેયૂા��ત સમય �ેવુતીઓએ ઉપા�યમાં �વશે કય�.અકાળ �ેવ�તીય �વશે
થતો જોઈઆચાય�દવે ધાક બસેાડવા માટ મેોટથેી રાડ પાડ�.

*"अय' लड�क� ! यहा �ंय आुई हो ? मालमु न�ह �क शाम को साध कुे उपा�य म�न�ह आना चा�हए । �नकल जाओ यहा सं ।े"*

એશ�દો એટલા સખતઅન મેોટા હતા ક �ેવુતીઓ ગભરાઈ ગઈઅન તેરત ભાગી ગઈ. તમેન ખેોટ�ુલાગી ગ�ું. ઘર જેઈન પેોતાના વડ�લો‐��ટ�ઓન વેાત કર�.
��ુધ વડ�લોએઆચાય�ની તરફણે કરવાન બેદલ એે બહનેોની તરફણે કર� નાંખી.

સવાર ઉેપા�યમાં જઈન આેચાય��ીની કહવેા લા�યા કે

*"તમ અેમાર� �દકર�ઓન આે ર�ત ગેમ તેમે ખખડાવો,એ ન ચાલ,ે તમાર �ેવવકે રાખવો જોઈએ."*

આચાય�દવે સમ� ગયા ક �ે�ટ�પણાનો રૌફ જએમન આે �માણ બેોલવી ર�ો છ.ે ��ટ�ઓએમ માનતા હશ કેે

*"અમ આેચાય�દવેન અેહ� ��થરવાસ કરાવીન એેમના ઉપર ઉપકાર કર�એ છ�એ,એટલ અેમાર� વાતઆચાય�માનવી જોઈએ."*

આચાય�દવે પરમ �નઃ��હૃ� હતા.એમન �ેપ� ઉ�રઆપી દ�ધો કે

*"य�द म�यहा मं�ँगा, तो शायद तमु मझु चेदंन स जेलाओग,े ल�ेकन इसके �लए म�अपन �ेस�ातं� म�बाधं छोड़ करन केे �लए तयैार न�ह �, म�यहा सं चेला
जाऊंगा, �सरी जगह भल मेझु चेदंन स जेलान वेाल ने �मल,े �क�त लुकड़ी स जेलान वेाल �ेमल जाय�ग ।े"*

અન એેમણ બેી�જ �દવસ �ેયાંથી �વહાર કય�, નવસાર� જમાલ�રુ પહ�ચી �યાં જ ��થરવાસ કય� અન �ેયાંજ કાળધમ� પા�યા.

આજ પેણ �યાં એમ�ુંસમા�ધ�થાન �વ�માન છ.ે

*(ગમ તેવેા �ીમતંો ‐ભ�તો ‐ �ાવકોની શહેશરમમાં �બલકલુ તણાયા �વના શા�ીય મયા�દાઓ�ુંઅણી��ુ પાલન કરનારા આવા �રૂવીર ��ુનવરોથી જ
�જનશાસન દ�ેદ�યમાન છ.ે)*

*From book‐**Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*
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*"��ુદવે !આપીપરમ�ટ તમ પેણ ખાઓ ન ?ેઆ�ાં અભ�ય છ ?ે ત�ન �નદ�ષ છ.ે"*

એક બાલ��ુન પોતાના ��ુદવેન‐ેસ�કડો �શ�યોના અ�ધપ�ત ગ�છાચાય�ન રેોજઆ �માણ �ેદ કર� પીપરમ�ટ ખવડાવવા �ય�ન કરતા.

પરમ�વરાગીઆચાય�દવે આવી ��ુછઆસ��તકારક વ�� કુદ� ન વાપરતા.એમણ બેાલ��ુન�ુંબાળપણજોઈન એેમન ભે�ય પીપરમ�ટ વાપરવાની ર�
આપલેી.

રોજરેોજની બાલ��ુનની �દથી ક�ટાળ�ન એેક �દવસઆચાય�દવે બેાલ��ુનન કે�ુંકે

*"જો તાર મેન પેીપરમ�ટ વપરાવવી જ હોય, તો હુ�તયૈાર છુ�. પણએક શરત ક તેાર એેક જ �દવસમાં નવી ૧૦૦ ગાથા ગોખીઆપવી પડશ.ે �ુંમન એે
કડકડાટ સભંળાવી દ એે પછ� હુ�પીપરમ�ટ વાપર�શ."*

આચાય�દવે એમ માનતા હતા ક આે બાલ��ુન �દવસની ૧૦૦ ગાથા તો ગોખી શકવાના નથી,એટલ એે હવ �ેદ કરતા બધં થાય.�યાર �ેદ કર �ેયાર આે જ
વાતઆગળ ધર� દવેાય.

પણ બાલ��ુન પણ ગાં�યા�યએવા ન હતા. પોતાના ��ુદવેન પેીપરમ�ટ વપરાવવાની પોતાની �દ �ણૂ� કરવા એમણ કેમર કસી અન બેી� �દવસે
સવારથી જઅ�ંઠુા પકડ� ગોખવા બસેી ગયા.

�યૂા��ત �ધુીમાં ૧૦૦ ગાથા ગોખીઆચાય�દવેન કેડકડાટ સભંળાવી દ�ધી.

આચાય�દવે આ�ય� પા�યા,આનદં પા�યા પણ સાથ જે �ૂંઝવણ પા�યા. કમેક એે પીપરમ�ટ જવેી ��ુછઆસ��તકારક વ�� વુાપરવા હરગીજ તયૈાર ન હતા.

પણ હવ �ેુંથાય ?

તઓે વચનથી બધંાયલેા હતા.

છવેટ એેમણ �ેુંદર ઉપાય શોધી કા�ો.

આસ��ત પણ ન થાય અન વેચનનો ભગં પણ ન થાય એ માટ એેમણ જેમે દવાની ગોળ� પાણી વડ સેીધી અદંર ઉતાર� લઈએ,એન �ેસૂીએ ન�હ એ ર�ત એે
પીપરમ�ટ પણ સીધી અદંર જ ઉતાર� લીધી.�ભમાં એનો �વાદ ઉ�પ� જ ન થવા દ�ધો.

*(પોતાના ��ુદવેન પેોતાની ��ય વ�� વુપરાવવા માટ �ેદનની ૧૦૦ ગાથા ગોખવાનો અથાગ ��ુષાથ� કરનારા એ બાલ��ુનનો ��ુ ��યનેો કવેો અપાર‐અમાપ
ભ��તભાવ !*

*તો પીપરમ�ટના �વાદન પેણ ભયકંર પાપ ગણી દવાની કડવી ગોળ�ની જમે ગળ� જનારા એઆચાય�દવેનો કવેો અનાસ�તભાવ !*

*આવા �શ�યો,આવા ��ુજનો �ાંય જોયા છ ?ેજોવા મળ તેો અમન ખેાસ જણાવશો,જથેીએમના દશ�ન કર�ન ને�ેોન પે�વ�તમ બનાવીએ.)*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*From book‐**Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐**Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*
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એ ��ુનરાજ હતા ગણીપદવીના ધારક !
અનકેાનકે સા�ઓુન આેગમો�ુંઅ�યયન કરાવનાર �વ�ા��ુ !

૨૮ વષ�ના દ�ઘ�દ��ાપયા�યવાળા !

�વ��ામાં ‐આગમબોધમાં જમેનો જોટો ન જડ એેવા �કા�ડ શા��ાતા !

એમનો �વશાળ સ�દુાય અમદાવાદના એક ઉપા�યમાં ભગેો થયો હતો.એકઆચાય� પદવીના �સગં બેધા ભગેા થયલેા હતા. ગોચર� છકે ઉપા�યના પાંચમા
માળ બેસેતી હતી.

આચાય� પદવીના �દવસ સેવાર બેધા જ મહા�માઓઆચાય� પદવીના �વશાળમડંપમાં પહ�ચી ગયા હતા.

આ��ુનરાજ �ેવચાર કય� ક *ે"બપોર બેધા પાછાઆવશ,ે �યાર તેર�યા થાય હશ અેન ઠે�ડ પુાણી ઝખંતા હશ,ે લાવ !આજ એે બધો લાભ હુ�લ�."*

અને

*"હુ��વ�ાન છુ�, ઘણાઓનો �વ�ા��ુ છુ�, ગ�ણ છુ�, ૨૮ વષ�ના �દ�ાપયા�ય વાળો છુ�."*આતમામ �વશષેણોન �ેવસર� જઈ

*"હુ���ુન છુ�, સા�‐ુસહાયક છુ�."*એએક મા� �વશષેણ યાદ રાખી એ ��ુનએ છકે ભ�યત�ળયથેી પાંચમ મેાળ પેાણીના ઘડાઓ લઈજવાના શ� કયા� .

*કલુ ૯૨ ઘડા પાણી પાંચમા માળ પેહોચા�ું,* ઠાર�ન ઠે�ડ કુ��ુ. બપોર પેાછાઆવલેા ��ુનઓએ�યાર આે હક�કત�ણી, �યાર તેઓેઆ�ય� પા�યા, �બૂ
અ�મુોદના કર�.

અહ�કારનો નશો ઉતાર� ગ�છભ��ત માટ આેવો ��ુષાથ� ખડેનારા મહા��ુનઓ �જનશાસન �પી �કુટુમાં ર�નની માફક શોભી ર�ા છ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐*

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐*

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*



*�સગં‐61*

પોતાના ��ુદવે સાથ બે �ે�ુનઓ રાતા મહાવીરમાં રોકાયા હતા. બયે ��ુનઓન ઓેળ� ચાલતી હતી.

રાતા મહાવીર એટલ �ેણ કે તે�ન �મુસામ વગડો જજોઈ �યો ! કોઈ ગામ ન�હ ક ઘેરો ન�હ.એકભ�ત�ાવક �ેયાં રસોડ�ુખોલ�ેુંહ�ુંઅન બેધી �યવ�થા
ગોઠવી હતી.

પણ

આ ��ુનરાજો તો �નદ�ષ ગોચર�ના ખપી !

એમન આે બ�ુંદો�ષત શ�ખપ ?ે

રાતા મહાવીરથી ૪ �ક. મી. દરૂ �વ��રુ ગામ હ�ું. �યાં અજનૈોના ઘરોમાંથી �નદ�ષ ગોચર� મળ� રહતેી હતી.

પણ

ચ�ૈ‐વશૈાખનો ધોમધખતો તાપ !

બપોર ગેોચર� લવેા જ�ું!

રાજ�થાનની ગરમી !

�વચારતા પણ ક�પાર� છૂટ.ે

છતાં એ ��ુનવરો એ બીડ�ુઝડપી લી�ું.

અને

રોજ બપોર ૪ે �ક. મી. ચાલી �વ��રુ ગામમાં �ય, ગોચર� વહોર� વળ� ૪ �ક.મી. ચાલી રાતા મહાવીર પાછા ફર.ે *આમ રોજરેોજઆઠઆઠ �ક. મી. ના
ભરતડકાના �વહાર કર�ન તેઓેએએ �દવસો પસાર કયા� .*

અહો �જનશાસનમ્

*From book‐*

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐*

*Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms**

*અહો �જનશાસનમ!્!*
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૫૫ વષ�ના દ�ઘ� દ��ાપયા�યવાળા યોગી��ુષ એક પ�ંયાસ�ભયકંર �બમાર�માં પટકાયા, પણએ કદ� �બમાર� દરૂ કરવા માટ સેાવ� ઉપાયો અજમાવતા ન
હતા. ન તો એ �લડ ચકે કરાવ કે ને તો એએ�સ‐ર પેડાવ.ેએલોપથેી દવાઓથી પણએછટેા જ રહતેા તો આ�વુ��દક દવાઓન પેણ �તલાંજ�લ આપતા.

એમન સેમા�ધ ટકતી હતી, �સ�તા રહતેી હતી એટલ એે સાવ� ઉપાયોથી અળગા રહતેા.

પણઆભયકંર �બમાર�માં એમન સેપડાયલેા જોઈન અે�ય સ�દુાયના એક પ�ંયાસ�એએમન �ેચૂના કર� કે

*"તમ સેાવ� ઉપાય ન�હ અજમાવો તો બરાબર. પણએ��ુસેર તો સાવ જ સીધો‐સાદો ઉપાય છ.ેએમાં તો કોઈ દોષ નથી. મા� શર�રના ત તે ભેાગ
દબાવવાના હોય છ,ેએનાથી જ ઘણી બધી રાહત થઈ�ય છ.ે"*

આસાંભળ�ન આે �લાન પ�ંયાસજઈએ હસતા હસતા ����ુર વ�ો કે

*"તમાર� વાત સાચી છ.ે પણ નમ�કાર મહામ�ં માર� માતા છ.ે તો આ બધા કહવેાતા �નરવ� ઉપાયો માર� માસી છ.ે માતાન છેોડ� માસી પાસ હેુ�શીદને
��?*

*મન સેા��કર�ુંહશ તેો માર� માતા કરશ,ે માસીના શરણ જેવાની અન એેના �ારા સારા થવાની માર� તયૈાર� નથી"*

*(સમ��ુંનથી ક આે મહા�માની દહે ��યનેી �નલ�પ��ૃ� ચઢ��ય ? ક પેછ� નમ�કાર મહામ�ં ��યનેી અડગ ��ા ચડ� �ય ?)*

*From book‐*
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*અહો �જનશાસનમ!્!*



*�સગં‐63*

*ધ�ા અણગાર �ું��ત�બ�બજો�ુંછ?ે???*

(1) દ��ા ના 32 વષ� થયા, હ� પણઅખડં એકાસણા ચા� છુ.ે

(2)એકાસણામાં મા� દાળ‐ રોટલી અથવા દધુ‐રોટલી એમ મા� બ જે ��યવાપર છે.ે

(3) ઘીઅન સેાકર બ �ેવગઈ યા��વ માટ બેધં છ.ે

(4) વષ�માં 9થી10 મહ�નાઆયબંીલ કર છે.ે તમેાં પણ બ �ે�યવાપર.ે

(5)�નદ�ષ ગોચર� ના �બુ જ ખપી છ.ે સ�ંણુપૅણ 4ે2 દોષ �વનાની જ ગોચર� વાપર.ે

(6)બપોર ગેોચર� લાવી,સહવતીૅ સા�ઓુના પા�ામાં નાનકડ� શષે �કૂ� પોતાની ગોચર� ઢા�ક� રાખ અેન પેછ� પ�ડલહેણાદ� પતાવીન રેોજ અવ� ના પ�કખાણે
જઆયબંીલ એકાસ� કર.ે

(7) મહ�નામાં ઓછામાં ઓછોએક અ�મ કર,ે પારણ પેણઅવ� �ુંજ પ�કખાણ કર.ે

(8) પોતાના દરકે કામ�ત જે કર,ેબી� સા�ઓુ પાસ પેોતા�ુંકોઈપણ કામ ના કરાવ.ે

(9)જો કયારકે �નદ�ષ પાણી ના મળ તેો દો�ષત પાણી 1‐2 ટો�સા જ લ અેન એેમા જ પોતાનો �નવાૅહ કર� લ.ે �નુા�ુંપાણી પણ બ ટેો�સી થી વધાર નેા લ.ે

(10)આ�નુી ભગવતં કપડા‐પા�ા�દ પણ સ�ંણૂ �ૅનદ�ષ વાપર છે.ે

(11) પાણી માટ કેદ� ઘડાનો ઊપયોગ કરતા નથી.મા� �ુંબડ જુ રાખ.ે

(12)એમની પાસ પેર��હ �પ એેક નાનકડ�ુપણ પોટ�ુંનથી.

(13) 50‐52 વષ� ની �મર નાઆ ��ુનની કાયા હાડપ�જર જવેી લાગ છે.ે સા� લુોકમાં આ ��ુન ધ�ા અણગાર �પ �ે�યાતી પામલેા છ.ેЋ



અહો �જનશાસનમ!્!
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*�સગં‐64*

*સા�તુા :�વદયાની કોમળ પ�રણ�ત !*

"અર મેહા�મન !્ કાપની ડોલ પરઠવા નીચ ગેયલેા અન છેકે અ�યાર એેક કલાક પછ� તમ ઉેપરઆવો છો..? કયાં ગયા હતા..? એક ડોલ પરઠવા કલાક થતો
હશ.ે.?"

ઉપા�યમાં રહલેા વડ�લ સા�એુ કાપ�ુંપાણી પરઠવા ગયલેા સા�નુ કે�ઈકઆ�ય� સાથ ઉેપર �જુબ �� કય�.

વાત તદન સાચી હતી.એ નાનો સા� કુાપ કાઢ� ડોલ પરઠવા ગયો અન બેરાબર એક કલાક પેાછોઆ�યો.

નીચ કે�પાઉ�ડની અદંર જજમીન સાથ સેબંધંવાલી મોટ� ક�ુડ� હતી.એમાં પાણી પરઠવા�ુંહ�ું.

�� �છુનાર વડ�લ મહા�માના શ�દોમાં કડકાઈ ન હતી. કમેક સેામવેાળા મહા�મા એકદમ સયંમી હતા.એટલ તે એેક કલાક �ધા�ય�ા કામ કર� આ�યા
હોવાની શકંા પડવાનો પણ �� ન હતો. પણએ ��માં આ�ય� તો ચોકકસ હ�ું.

અન રેડતી આખં એે સ�ંવ� સા�એુ ચોથાઆરાના મહા�માઓની યાદ અપાવ તેવેો ����ુર વા�ો,

"સાહબે ! નીચ કે�ુડ�માં ક�ડ�ના સ�કડો નગરાઓ છ.ે ઉપર ‐ ઉપરથી જોઈએ તો ક�ઈજખબર ન પડ,ે પણ નીચ વેળ�ન મે�જો�ુંતો સ�ય જટેલી�ડાઈ‐
પહોળાઈવાળા સ�કડો કાણાઓ મન જેમીનમાં દખેાયા અન એેમાં ક�ડ�ની અવર ‐જવર પણ દખેાણી. હવ જેો ડોલ�ુંપાણી એક ધડાક પેરઠવી દ� તો સ�કડો
નગરાઓમાં હ�રોની સ�ંયામાં ક�ડ� મર� �ય.

વળ�આભરચક વ�તીવા�ું�થાન હોવાથી ક�પાઉ�ડની બહાર પરઠવાની કોઈ જ શ�તા નથી. શાસન હ�લનાનો ભય રહ છે.ેએટલ હેુ�હાથના ખોબાઓ
�ારા થોડ�ુથોડ�ુપાણી લઈ નગરાઓ �વનાની જ�યાએ થોડ�ુથોડ�ુપરઠવતો ગયો એ ર�ત પેરઠવવામાં �વાભા�વક ર�ત જે વાર લાગ.ે માટ મેન કેલાક થયો.

*પણ, "સાહબે !આટલી બધી કાલ� કરવા છતાં અ�કુ �વરાધના તો થઈ જ હશ.ે માટ �ેબૂ પ�ાતાપ થાય છ.ે"*

આવાત સાંભળ�ન સેા�ઓુ �ત�ધ બની ગયા.એક ડોલ પરઠવા માટ એેક કલાક કાઢવો એએમના માટ તેો અ�યબીજ�ેુંજ હ�ું.



બી� �દવસ એે સઘંના જઆગળ પડતા આરાધક �ાવક જયાર વેદંન કરવા આ�યા �યાર �ે�ુલ મે�ઢ તે �ેાવક પલેા સા�નુી �શસંા કરવા લા�યા.

*"સાહબે ! ગઈકાલ આેપના એક સા� પુાણીની ડોલ પરઠવતા હતા �યાર જે હુ��યાં જ ઉભલેો. પણએમની જયણા,એમનો ઉપયોગ જોઈ હુ�તો આ�ય�
પા�યો. �ંદગીમાં પહલેીવાર મ�આવો �વદયાનો પ�રણામ �નહા�યો છ.ે �ુંઆ મહા�મા છ !ે"*ψ

સવ��વ�નહેપ�રણામઃ અથા�ત સ્વ��વો ��ય �ેનહેભાવ એ સયંમપ�રણામ�ું�વ�પ છ એે વાતઆપણ કેદ� ન �લૂીએ.

અહો �જનશાસનમ!્!
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*�સગં‐65*

*હા! પ�તાવો �વ�લુ ઝર�.ં..*

એક સા� દુ��ા ના �દવસથીજ�ત�તની માંદગીથી ઘરેાયલેા હતા. શ�આતમાં તો હરેાન થયા. પછ�એમણ �ેવચાર કય� ક,ે

*"મ�એક�ે��યા�દ �વોની જ �ેવરાધના કર� હશ એેના ફળ �વ�પ આે ઘોર અશાતા ભોગવવાનો વખત માર આે�યો છ.ે તો હવ એે�વો પાસ મેાર મેાફ�
માંગવી જ રહ�.એ ર�ત જે કમ�નો �ય થશ.ે"*

અન આે �વચારઆ�યા બાદ એમણ રેોજ ઈ�રયાવ�હ ��ૂની 50 બાંધી નવકાર વાળ� ગણવાની શ�આત કર�.

*"ઓજગતના સવ��વો! મારા કારણ આેપન કેા�ઈપણ દઃુખ થ�ુંહોય તો હુ�અતંઃકરણ થીએની �મા માં�ુંછુ�."*

*એવા ભાવ�વૂ�ક એ 50 નવકાર વાળ� ગણતા.અથા�ત ર્ોજ 5000 ઈ�રયાવ�હનો કાય��સગ� કરતા.*

�જ�દગી ના છ�ેલા �દવસ �ધુી એમણ આે જપ�ળવી રા�યો.

અહો �જનશાસનમ!્!



*From book‐*

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐66*

*સાગર એટલ રે�નોનો ભડંાર*

યોગી��ુષ �.ૂ પ�ંયાસ અભયસાગર� મ. સાહબે તથા તઓે�ીના ��ુ �.ૂપાદ ધમ�સાગર� મ. સાહબેન કેોણ નથી�ણ�ું.?

આબધા મહા�માઓ સાગર સ�દુાયના ર�નો હતા.

આજ એેજસ�દુાયના એક �મણીર�નના �વનના કટેલાક તજે�લસોટાઓજોઈએ.

(૧) ૨૦ વષ� �ધુી �ણ ��ૃ સા�વી�ઓની �નઃ�વાથ�ભાવ સેવેા કર�.

(૨) �ાય: રોજએકાસણા જ કર અેન એેમાં ય મા� એક જ પા�ાનો ઉપયોગ કર(ેમોટ�ુપાત��રોટલી‐શાક માટ,ે નાની બ‐ેચાર પાતર�ઓ પાણી‐દધૂ‐દાળ…
માટ.ે..આપ��તન એેમણ �ેતલાંજ�લ આપલેી.એકજ યા�ામાં બ�ુંલતેા અન વેાપર� જતા.)

(૩) દર મ�હન એેક જ વાર કાપ કાઢ.ે

(૪) ચા� �ુવહારમાં ર�ત ભેોજનશાળા‐રસોડાની દો�ષત ગોચર� વહોરવા‐વાપરવાનો �સગંઆવ તેો ઉપવાસ કર� લ પેણ દો�ષત ન વાપર.ે

(૫) ��ૃ� �ુધુી એક યે વાર ડોળ� ક �ેહ�લચરેનો ઉપયોગ કય� નથી.એકવાર �વહારમાં ગાડ�ની ટ�ર લાગવાથી ખોપર�માં �ડ� તીરાડ પડ�, છતાં એ વખતે
ગાડ�ષાં બસેીન દેવાખાન જેવાની તયૈાર� ન બતાવી. “માર સેમા�ધ ટક છે,ેઅન એેવો ભયકંર એ�સીડ�ટ નથી……"એમ કહ� ગાડ�માં ન જ બઠેા. છવેટ એેમને
ખાટલામાં �વુાડ� �ચક�ન ને�કના ગામમાં લઈ જઈ સારવાર અપાઈ.

(૬)એક ગામડા જવેા તીથ�માં એમણ જેોગ કયા� �યાર પેટલેોના ઘરનાઆહાર‐પાણીથી જ ચલા��ું.

(૭) �વશષે �વા�યાય શ��ત ન હોવાન લેીધ ગેમ તેવેી ત�બયતમાં પણ રોજ 25 બાંધી નવકારવાળ� ગણ.ે

(૮) શા�ીય ��યાઓ શા� બેતાવલેા સમય કેરવાના �બૂઆ�હ�.

(૯) પોતાના નામ �ેદ� પોટલા ન રાખ.ે

(૧૦) ��ુણી ��ય એેવી અગાધ ��ા ક તેઓે જટેલા સમયમાં જટેલી ગાથાઓ ગોખવા�ુંકહ.ે.એટલા સમયમાં એટલી ગાથાઓ ગોખી જઆપ.ે

(૧૧) �હૃ�થન પેસૈા�ુંકામ બતાવ ને�હ.એક ચોમાસામાં ચ�મા �ટૂ� ગયા તો આ�ુંચોમા�ુંચ�મા �વના ચલા��ુંપણ �હૃ�થન એે કામ સ�પી ન શ�ા.

(૧૨) વષ� �ધુી ઘ�ડયાળનો ઉપયોગ ન કય�.આકાશના તારાની ગ�ત વગરે ઉેપરથી સમય�ણી લતેા. છ�ેલા વષ�માં ઘ�ડયાળ રાખવાની જ�ર પડ�,તો પણ
ચાવીવાળ� રાખી.અન તેમેાં ય �યાર જે�ર પડ �ેયાર જે �હૃ�થ પાસ ચેાવી અપાવ.ે (�ત તેો ન જઆપ…ે)



(૧૩) �યૂા��ત થઈ ગયા બાદ સામાચાર�પાલન માટ ઉેપા�યની બહાર (દરેાસર દશ�ન કરવા માટ પેણ) ન નીકળ.ે �યૂા��ત �વૂ�દશ�ન થાય તો જ કર.ે

થોડાક વખત �વૂ�જઆસા�વી� સમા�ધ મરણ પા�યા છ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐*

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐67*

*અઘ��ક�ુંજ નથી, બ�ું�ય�નસા�ય છ*ે

એક તપ�વી ��ુનરાજ છ�ેલા ૪૫ વષ�થી અખડં વષ�તપ કર� ર�ા છ.ે

એમાં...

(૧) ૨૦ વષ�તપ તો છ એ છ �વગઈના �ળૂથી �યાગ સાથ કેરલેા છ.ેએમજસમજો ન કે આે�ંબલ �વૂ�ક ૨૦ વષ�તપ કયા� છ.ે

(૨) કટેલાક વષ�તપ છ� �ારા કયા� છ.ે

(૩) કટેલાક વષ�તપ અ�મ �ારા કયા� છ.ે

આવી દ�ઘ� તપ�યા� અગં જેયાર એેમન �ે�ૃછા કરવામાં આવી �યાર એેમણ ઉે�રઆ�યો ક,ે "આવષ�તપ માર તેો હવ �ેવભાવ�તૂ થઈ ગયો છ.ે મન હેવ દેર
બી� �દવસ જે �ખૂ લાગ છે.ે ઉપવાસના �દવસ �ેખૂ લાગતી જ નથી. ઉપવાસના �દવસોમાં વાપરવા�ુંયાદ પણઆવ�ુંનથી."

*(લગભગ ૯ થી ૧૦ હ�ર ઉપવાસ એમના �વનમાં થયા.)*

*(કોઈપણ વ��મુાં જો દ�ધ�કાળ �ધુી, �નર�તર, બહુમાન�વૂ�ક �ય�ન કરવામાં આવ તેો એમાં �સ�� મ�ા �વના ન રહ,ેએ પછ��વના �વભાવ�તૂ બની
�ય…)*

અહો �જનશાસનમ!્!



*From book‐*
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐68*

*પાટ�‐ 1*

*વરૈા�ય ના ર�ગો સ��ાર �ે� !ુ સયંમ �હુ�..?*

એક સયંમીએ દ��ા લતેા પહલેા લગાતાર ચાર વષ� �ધુી અખડં એકાસણા કરલેા.(ગાઢ કારણસર�ારકે છૂટ�ુરા��ું.)અન મેાટ જે એના ધર કેાયમી ઉકાળ�ેું
પાણી રહ�ેું. પણ ઉપા�યથીએ�ુંઘર ૩૦૦‐૪૦૦ ડગલા દરૂ હ�ું.એટલ �ેયાં પાણી વહોરવા ભા�ય જે કોઈ સયંમી જતા.એમાં યઆ�ંબલખાતાના જ પાણી
શ� થયા પછ� તો ધર‐ેધર એેક‐એક �લાસ પાણી વહોરનારા તો ભા�ય જે કોઈક સયંમી મળ.ે

"ધમ�લાભ !"

સાંજ પેાંચ‐સાડા પાંચ વા�યાના સમય એેક ��ુનરાજ �ે�ુ�ુનુા ધર �ેવશે કય�, સાથ લેાકડાનો લોટ (ઘડો) હતો.

‘ઉકાળ�ેુંપાણી છ ?ે’એમ ��ૃછા કર�.

��ુ�ુ (ુક જે એે વખત �ે�ુ�ુ નુ હતો. ��ુન સાથ કેોઈપણ પ�રચય �વનાનો જ હતો મા� �ાય��� �પ અેખડં એકાસણા કરતો હતો.)આર�ત ધેર પેાણી
વહોરવા આવલેા ��ુનન જેોઈ અ�યતંઆનદંમાં આવી ગયો. *‘આવો અણમોલ �પુા�દાનનો લાભ�ાંથી ?'*એમ �વચાર� નાનકડો ધડો લઈ ��ુન પાસે
આ�યો.

‘સાહબે ! લાભઆપો.'

��ુનરાજ જેો�ુંક ‘ે�યૂા��ત થવાન પેોણો‐એક કલાકની જ વાર હતી.અન ઘેડામાં ��ુ�ુનુ ચેાલ એેટ�ુંબ �ેલાસ જટે�ુંજ પાણી હ�ું.જો પાણી લઈ લ તેો
��ુ�ુ �ુુંવાપર ?ેઅન એે જો ન�ુંપાણી ઉકાળ તેો દોષો લાગ જે.’એટલ �ે�ુનવર પાણી વહોરતા ખચકાયા.



*બ‐ે પળમાં જ ��ુનના ખચકાટ�ુંરહ�યસમ� ગયલેા ચકોર ��ુ�ુએુ �યાં જ ધડો �કુ� દઈ બ હેાથ જોડ� ‘પાણહાર �દવસ ચ�રમ…ં' પ�ચ�ખાણ�ત જે
લઈ લી�ું.*

અન બેોલી ઊઠયો,

*“સાહબે! હવ મેાર પેાણી વાપરવા�ુંનથી.આબધા પાણીનોઆપ લેાભઆપવો જ પડશ…ે "*

��ુનરાજ પેાણી �નદ�ષ �ણી વહોર� લી�ું.

*એક �નદ�ષ સયંમ�વન�વનારા સયંમીનોઆવો અણધાય�,અ�વૂ� �પુા�દાનનો લાભ મળવાથી ��ુ�ુનુો મન‐મોરલો નાચી ઊઠયો, સયંમીના �નમ�ળ
સયંમ જે એ ��ુ�ુનુી ભાવનાન વેગેઆ�યો હતો.*

*આ��ુ�ુ જુયાર દે��ા લવેાની કોઈ જ ભાવનાવાળો ન હતો �યાર એેન એેકવાર �વચારઆ�યો ક,ે*....

��ુ�ુ નુ �ેું�વચારઆ�યો ત *ે�સગં‐69* માં આપવામાં આવશ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐*

*Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐69*

*પાટ�‐ 2*

*આ��ુ�ુ જુયાર દે��ા લવેાની કોઈ જ ભાવનાવાળો ન હતો �યાર એેન એેકવાર �વચારઆ�યો ક,ે*

"હુ�દરરોજ �નાન કયા� બાદ દપ�ણ સામ ઉેભો રહ� વાળઓ�ુંછુ�. �દવસમાં �ણ‐ચાર વાર વાળન કેા�સકાથી દપ�ણ સામ રેહ�ન બેરાબર ક��છુ�, *આમારો
મારા �પ ઉપરનો કટેલો રાગ !આમાં મન મેો� શી ર�ત મેળ ?ે’*

*અન એે �દવસથી પોતાની મળે જે એણ દેપ�ણમાં જોવાનો �યાગ કય�.* �નાન બાદ દપ�ણ �વના જ વાળઓળ� લવેાની ��ે�ટસ પાડ�.

પણ લલાટમાં મોટો કસેર� ચાંદલો ભગવાનનીઆ�ાના �તીક �પ કેરવો તો �બૂ ગમતો.અન એે તો દપ�ણમાં જોયા �વના શી ર�ત કેરવો ફાવ.ે?



��ુ�ુએુ એનો પણ ઉપાય અજમા�યો. *ખસેનો અ� પડવાળો �ખુકોશ એવી ર�ત બેાંધ કે મેા� કપાળ અન બે આેખં �સવાય �ખુનો કોઈ જ ભાગ ન દખેાવ
અન એે ર�ત બેાંધીન જે પછ� ચાંદલો કર જેથેી �ખુદશ�ન�ુંપણ ન લાગ.ે*

મા�,એક �લાસ પાણી વડ જે એ રોજ �નાન કરતો.અન એે બ�ુંપાણી ટબમાં લઈ બહાર પરઠવી દતેો.એક �લાસ પાણીનો એવો તો �યવ��થત ઉપયોગ
કર કે જેથેી એટલાઓછા પાણીમાં પણ સ�ંણૂ� �નાન થઈ જ�ું.

*દ��ા �વૂ�દ��ાની ભાવના �વનાના ચાર વષ� આવા �વર�તપ�રણામ સ�હત એ ��ુ�ુએુ વીતા�યા.*

*એ ��ુ�ુ કુહ છે કે આે ભાવોએજ મન સેવ��વર�તની ઈ�છા �ગટાવી*

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐70*

*પાટ�‐ 1*

*અજોડ શાસન �ભાવના*

“સાહબે� !એક વાત �પ�પણ સેમ� લો ક અેમ તેમન કેોઈપણ ભોગ એે ગામમાં રોકાવા દવેાના નથી. કા�તો આપ મોટો લાંબો �વહાર કરો અથવા તો ર�તો
બદલી નાંખો. પણએ ગામમાં એક �દવસ પણઅમ આેપન જેવા ન�હ દઈએ.એ

તો સ�ંણૂ� ��ુ�લમ વ�તી ધરાવ�ુંગામ છ.ેઅન એે �સુલમાનો પણ પાછા કવેા. ? �ુંડાઓજછ બેધા �યાં !આ �વ�તારમાં સૌથી નીચ માણસોવા�ુંએ ગામ
ગણાય છ.ે.આપ �યાં �ઓઅન કે�ઈપણ થાય તો અમાર લેોકોન �ેુંજવાબ દવેો..?

જનૈસઘંનાઆગવેાનો એકઆચાય� ભગવતંન ભેાર�વૂ�ક, કડક ભાષામાં છતાં લાગણીસભર ભાષામાં સમ�વી ર�ા હતા.

એમની વાત સાચી જ હતી.

મ�ય�દશે�ુંએ ગામ “નાનકડ�ુપા�ક�તાન"એ નામથીજ ��સ� હ�ું.આજબુાજમુાં ક�ઈપણ ચોર�‐�ુંટફાટ‐�નૂ થાય તો પોલીસો પહલેાઆ ગામ ઉપર જ
શકંા કર.ેએગામના રરતથેી પસાર થવા ભા�ય જે કોઈ તયૈાર થાય.જઓે �યાંથી

પસાર થાય તઓે પણ ૮૦ ની �પીડવાળ� ગાડ� ૧૨૦ ની �પીડવાળ� કર� નાંખ.ે



આવા ગામમાં આચાય��ી �યઅન એે ગામવાળા �સુલમાનો એમન બેધી ર�ત પેરશેાન કર એે સભં�વત હ�ું.આજોખમ લવેા �ીસઘંનાઆગવેાનો કોઈપણ
�હસાબ તેયૈાર ન હતા.

પણજબરદ�ત શાસન�ભાવકઆઆચાય�દવે તો ક�ઈક જદુા જ �વચારમાં હતા.

"ભગવાન મહાવીરદવે લોકોની ના છતાં ચડંકોશીયાન પેમાડવા એ ભીષણજ�ગલમાંથી ગયા તો એમ�ુંજ સતંાન હુ�આ �સુલમાનોન પેમાડવા ન જ� ? મારા
સયંમની �ુંતાકાત છ એેની પર��ા પણ થઈ�ય.”

આએકમા� �વચારથીઆચાય��ીએ પાતાનો અફર �નણ�ય જણાવી દ�ધો ક “ેહુ�એ ગામમાં જઈશ જઅન એેક �દવસ રોકાઈશ જ. તમાર �ેબલકલુ
ગભરાવાની જ�ર નથી."

અન �ેવશાળ પ�રવાર સાથ આેચાય��ીએ ત ગેામ તરફ �વહાર કય�.

આગળ ની ઘટના *�સગં 71* માં આપવામાં આવશ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐71*

*પાટ�‐ 2*

�વશાળ પ�રવાર સાથ આેચાય��ીએ ત ગેામ તરફ �વહાર કય�...

આસમાચાર ગામના �સુલમાનોન મે�ા… તઓે ક�ઈકઆ�ય� પા�યા.એમાંય ��ુલા પગ �ેનભ�ક બનીન ચેાલીઆવતા, �સ� �ખુ��ુાવાળા અનકે �મણોને
જોઈ એમના �દયમાં જબરદ�ત બહુમાન ઉ�પ� થ�ું.

આચાય��ીએ �સુલમાનોન �ેવન�ંત કર� કે



*“અહ� ઉતરવાની �યવ�થા કર� આપો તો સા��"*

અન એેમ જ થ�ું.

એ પછ�આચાય��ીના કહવેાથી �યાં �યા�યાન ગોઠવવામાં આ��ુંઅન આે�ચય� ક�ેું! ૧૦૦૦ �સુલમાનો એ �યા�યાન સાંભળવા હાજર થયા.એક કલાક
�ધુી

આચાય��ીની અ�તૃ ��ુય વાણી સાંભળ� તઓે ગ� ગ� બની ગયા.…

એ પછ� ગામનાઆગવેાનોએઆચાય��ી ન કે�ુંકે

"हमन आेपक� बहनो को भी (सा�वीजीओ)कभी कभी दखेा ह।ै आप उनको यहा भंजे तेो हम पर उपकार होगा, हमार घेर म�भी बीवी ब��चया हँ�,आपक�
बहनो के सपंक� स उेनम�अ�छ से�ंकार पड�ग ।े ओर �सरी बात यह ह �ैक रात को भगवान क� भ�� करन केे �लएआप उठत हे�, तो ठ�क ह�, ल�ेकन हमारे
भय स रेात को उठन के� ज�रत न�ह ह ।ै यहा आँपको कोई

भी परशेानी न�ह करगेा ।"

લગભગ રા� ૮ે વાગ આેચાય� મ. સથંારો કર� ગયા બાદ કટેલાક �સુલમાનોઆ�યા. સવાર જે �ેથાન આેચાય��ી બઠેલેા, ત �ેથાન તે ને દખેાવાથી એક�ગતા
�શ�યન �ે�ુુંક "ે�दन को यहा जँो परमा�मा बठैे थ,े वो कहा गँय ?े हम�उनस �ेमलना था?" (પછ� સા�એુ ક�ુંક “ેતઓેઆરામ કર છે"ેએટલ જેતા ર�ા.)

�સુલમાનોઆપણા આચાય��ી ન પેરમા�મા કહ એે �જનશાસનની કટેલી મોટ� �ત છ !ે

અનકે �સુલમાનોએઆચાય��ીની પધરામકણી વખત ગેહુલીઓ કર� છ.ે

�સુલમાનોની �વન�ંતથીઆચાય��ીએ મ��દમાં જઈન પેણ �યા�યાનો કયા� .
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐72*

સાંજના ��ત�મણ બાદ બ �ેમ� સયંમીઓભગેા બસેીન સેયંમ અગંનેી અનકે �કારની વાતો કરતા હતા.

એમાં એક સયંમી બો�યો.

*"આકાળમાં ��હચય��ું�નમ�ળ પાલન ખરખેર �બૂ જ કપ��થ�ું�ય છ.ે ખરાબ �ન�મ�ો વગરેનેી વ�ચ �ેન�વ�કારભાવન �ેસ� કરવો એ સહ�ેુંકામ નથી.
ઉપા�યની બહાર નીકળ�એ, દરેાસર‐ગોચર�‐ઠ�લ જેઈએ ક તેરત બધ જે ક�ુન�મ�ો ભટકાયા જ કર.ે"*

તરત બીજો ભર�વુાન સયંમી બોલી ઉ�ો.

*"��ુનવર ! તમાર� વાત એકદમ સાચી છ.ે પણ હુ�માર� વાત ક��?આભર�વુાનીમાં પણ મારા માટ તેો ��ચય��ું�નમ�ળ પાલન સાવ જ સહ�ેુંથઈ ગ�ુંછ.ે
મન લેગભગ માન�સક પણ ખરાબ �વચારો �ાયઃ �ારયેઆવતા નથી."*

પહલેા સયંમીએઆ�ય� સાથ વેળતો �� કય�,

*"આટલા �ન�મ�ોની વ�ચ પેણ, માન�સક પણ ક�ુવચાર નઆવ એે તો ઘણી મોટ� �સ�� કહવેાય. તમન આે �સ�� �ાંથી મળ� ? કઈ ર�ત મેળ� ?"*



બી� સયંમીએ ����ુરઆ�યો,

*"ઉપદશેમાલની ગાથાઓ મ�ગોખી.એમાં એક વા� મન �ેબુ જ ગમી ગ�ું. *"�व दं�ठूंपणुो न इ��ख�जा"* ગમ �ેયાં પણ સામથેી �ન�મ� ભટકાય તો
એ�ું�પ �બલકલુ જો�ુંન�હ�.

બસઆ વા�ન મે��બૂ જ �ૂંટ�ું. હુ�એમજ �વચા��ક આે મારા ભગવાનનીઆ�ા છ.ેએ તો માર પેાળવાની જ.એટલ �ેયાર પેણ ર�તામાં ક ગેમ �ેયાં
�ન�મ� સામ આેવ એેટલ હેુ�મન માં આ વા� વાર�વાર બોલવા લા�ું.

એની કોઈક ગજબની તાકાત છ કે એે શા�વચનના �મરણ પછ� માર� લશેપણ નજર �ન�મ� ઉપર પડતી જ નથી. ખરાબ �વચારો તો �ન�મ�ોન જેોવાથી
આવ.ે હુ��ન�મ�ોન જેોતો જ નથીએટલ મેન ખેરાબ �વચારઆવતા જ નથી."

*(આવા હળાહળ ક�ળ�ગુમાં,અ�તભયકંર �ન�મ�ોની હાજર�માં,ભર�વુાન �મરમાં એક સયંમી આવી ��ુ�ન ધેારણ કરતો હોય એ તો ખરખેર અ�યતં
અ�મુોદનીય છ.ેઆવા મહા�માઓની અ�મુોદના જ ક�ુવચારોના જ�ગલન બેાળ� નાંખવા માટ ભેડભડ�તી અ���ુંકામ કર છે.ે*

*આપણ �ેબૂ ગોખ�ું. �બૂ ભણ�ું, �બૂ �નુરાવત�ન કર�ું.�ાર કેયો �ોક, ક�ુંવા�આપણન પેતન પામતા ઉગાર� લશે,ે દોષો સવેતા અટકાવી દશે એે
કહ� ન�હ શકાય.)*

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐73*

*�શ�યના �વકાસ માટ �ે�ુની કાળ�*

એક બાળ સા� ભુણવામાં �બૂ હો�શયાર હતા.એમણ પેોતાના દાદા��ુ ��ય અે�તશય લાગણી હતી. દાદા��ુ અનાસ�ત, મીઠાઈ વગરેનેા �યાગી હતા.

એકવાર બાળ�નુીએ�દ પકડ�, *"��ુદવે !આપ આેજ તેો મીઠાઈ વાપરવી જ પડશ.ે"*

દાદા��ુએ �પ� ના પાડ� પણઆ તો બાળહઠ. છવેટ ગેીતાથ� દાદા��ુએ માગ� કા�ો.એમણ કે�ુંકે

*"�ુંજોઆવતીકાલ ૧ે૦૮ નવા �ોક બનાવ તેો જ હુ�મીઠાઈ વાપ��."*

બાળ��ુનએ ક�ું,

*"જો હુ�આવતીકાલ ૧ે૦૮ નવા �ોકો બના�ુંતો આપ બે મે�હના �ધુી મીઠાઈ વાપરવી પડશ.ે"*

દાદા��ુ એ હા પાડ�.

બાળ��ુન બી� �દવસ �ેોકો બનાવવા બસેી ગયા.અન ખેરખેર એક જ �દવસમાં નવા ૧૦૮�ોકો બનાવી દ�ધા, સાંજ દેાદા��ુન સેમ�પ�ત કયા� .

બ મે�હના �ધુી ��ુન મેીઠાઈ વાપરવા મળશ એેનો એમન આેનદં હતો. પોતાના �શ�યનીઆવી શ��તઅન આેવો ઉ�લાસ જોઈ દાદા��ુનીઆખંમાં હષ�ના
આ�ં આુવી ગયા.

આજ મેોટ� �મરના બની ગયલેા એ બાળ��ુન કહ છે કે,ે



*"આ�સગં �વૂ�પણ હુ��ોકો બનાવતો હતો પર�� બુ‐ેપાંચ માંડ બનાવી શકતો. પણ�યાર �ે�ુના કહવેાથી મ��ોકો બના�યા �યારથી મારો �યોપસમ
ખીલી ગયો છ,ે �બૂ સહલેાઈથી ઘણા બધા �ોકો બનાવી શક�ુછુ�."*

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐74*

મા� ૪૦ વષ�ની નાનકડ� �મરના ૨૧ વષ�ના �દ�ાપયા�યવાળાઆ સા�વી� ૮૦ જટેલા �શ�યાઓના ��ુણી છ.ે

(આઠ વષ�ની પહલેાનીઆ વાત છ.ેઆજ તેો આ સા�વી� ૪૮ વષ�ની �મર ૧ે૫૦ થી ૨૦૦ સા�વી�ઓના ��ુણીપદન કેશુળતા�વૂ�ક �નભાવી ર�ા છ.ે
પહલેીવાર જોનારા કોઈપણએમન મેાટ કે�પના પણ ન કર� શક કે,ે *"આવત�માનમાં સૌથી વ� �ુશ�યાઓના ��ુણી છ"ે*એવી એમની
સરળતા,�નખાલસતા છ.ે)

આસા�વી�એ �શ�યાઓ સાથ છે'ર� પા�લત સઘં સાથ જેસેલમરેની યા�ા કર�. �યાંથી પાછા ફરતા તો સઘં ન હતો.

જનૈો �વનાના ગામડાઓમાં ગોચર� શી ર�ત મેળ.ે?

સઘંવીએ બધી �યવ�થાગોઠવી દ�ધી. સવાર‐બપોર‐સાંજ �વશાળ સાધબી� સ�દુાયન લેશે પણ ગોચર� અગં તેકલીફ ન પડ એે માટનેી બધી �યવ�થા
સઘંવી કરવા લા�યા.

પણ

*�યવ�થાલવેી જ કોન હેતી ?*

*અ�કુળૂતાઓભોગવવી જ કોન હેતી ?*

આવા ��ુણીએ �વહારમાં �નદ�ષ ગોચર� વાપરવા માટ ૧ે૫‐૧૫ �દવસ �ધુી મા� ચણા‐ખાખરા વગરે �ેકૂ� વ��ઓુ જ વાપર�. પણ દો�ષત ન જ વાપ��ુ.

આવા મહાન ��ુણી પણજો �નદ�ષ ગોચર� માટ આેટલા બધા આ�હ� હોય તો એન જેોઈન એેમના �શ�યાઓ પણએવા જ થાય એમાં શી નવાઈ છ ?ે

�વશાળ �મણી સ�દુાય �ેકૂ� વ��ઓુ વાપર�ન ૧ે૫‐૧૫ �દવસ પસાર કયા� .એનો અનરેો આનદં ��યકે સયંમીના �ખુ ઉપર તરવરતો હતો.

આ��ુય ��ુણીએઆખી �ંદગી માટ ફેરસાણ, મવેો અન �ેટુનો �યાગ કરલેો છ.ે છ�ેલા કટેલાક વષ�થી ચોમાસામાં �મ�ટા�, કડક વ��,ુ તળ�ે વુગરેનેો
�યાગ કરવા �વૂ�ક મા� �ણજ ��યવાપર છે.ે

તઓેએ સ�ંકતૃ‐�ાકતૃ �યાકરણ, ર�નાકરાવતાર�કા �ધુીના �યાય�થંો, ક�મપય�ડ,આચારા�ગ‐ઉ�રા�યયના�દ આગમ�થંો�ું�ુંદર અ�યયન કર�ેુંછ.ે

તમેના �મણી સ�દુાયમાં મોટા ભાગના સા�વી�ઓ વષ�એકવાર કાપ કાઢ છે.ે કટેલાક �મણીઓ યાવ��વ �મ�ટા�, ફરસાણ, �ટુઆ�દના �યાગી છ.ે
મોટા ભાગના સા�વીઓએકસણાનો તપ કર છે.ે કટેલાકો પોતાનો લોચ પોતાના હાથ જે કર છે.ે �શ�બરો�ુંઆયોજના�દક કરવા �ારા તઓે શાસન�ભાવના
પણ કર છે.ે



આસા�વી� કલાકના મા� અઢ� ક�. મી.જચાલી શક છે.ે પણ તમે છતાં ડોળ� વાપરવા�ુંહ��ધુી શ� ક��ુનથી.ભલ,ે ચાર‐ચાર કલાક ચાલ�ુંપડ,ે �થાને
મોડા પહ�ચાય તો પણએબ�ુંસહન કર.ે

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐75*

*�ુંમારો શ� શુા માટ બેન છે ?ે*

એઆચાય��ીન બેાધા હતી ક,ે *'ઠ�ડ� વધાર હેોય તો પણએકજ કામળ�ઓઢવી.'*

છ�ેલા વષ�માં તઓે અમદાવાદના જ સઘંોમાં મોટો સમય પસાર કરતા હતા.અ�યતં ��ૃ એઆચાય��ીન એેક �દ' રા� અેચાનક તાવ ચ�ો. શર�ર �જુવા
લા��ુંતો ય તમેણ પેોતાના �શ�યો પાસ બેી� કામળ� �વગરેનેી માંગણી ન કર�.એજ કામળ�ઓઢ�ન સેથંારામાં �ઈુ ર�ા.

*તાવના કારણ ઠે�ડ� �બૂ લાગતી હતી.*

�શ�યન આે વાતની ખબર પડ�.

�શ�યન ખેબર હતી ક *ે"��ુદવેન વે� કુામળ� નઓઢવાની ��ત�ા છ"ે*એટલ �ેશ�ય �ે�ુન ખેબર ન પડ એે ર�ત ધેાબડો ઓઢાડ� દ�ધો.

થોડ�વાર પછ� બીજો ધાબડો પણઓઢા�ો.

બ જે �મ�નટમાં ધાબડો ઓઢા�ાનો �યાલઆવી જતા આચાય��ી ઉભા થઇ ગયા. બ યે ધાબડાઓ દરૂ કર� એ વયો��ૃ ��ુદવે �ેશ�યન કે�ુંક,ે

*"�ુંશા માટ મેારો શ� બુન છે ?ેઆઅનતં કમ� ખતમ કરવાનો અ��ૂય અવસર મન મે�ોછ �ેયાર �ેુંમન એેમાં અતંરાય શા માટ કેર છે ?ે"*

�શ�ય નેત‐મ�તક મેાફ� માંગી.

કવેી ઉ�ક�ૃ પ�રણ�તના ધારક !

આચાય� બ�યા બાદ તઓે �વહાર કરતા એકવાર �સરોહ� પહ��યા .એજ �દવસ �ેયાં પ�ંયાસ ભ��કર�વજય� મ. સાહબે પણ પધાયા� .એ યોગી��ુષ
�દ�ાપયા�યમાં મોટા હતા, તો આઆચાય��ી આચાય�પદવીની ���એ મોટા હતા.

*કોણ કોન વેદંન કર ?ે*

પણઅહ� મીઠો ઝગડો શ� થયો.

યોગી��ુષઆચાય�ન વેદંન કરવા લા�યા �યાર આેચાય��ીએ ક�ુંક,ે

*"હુ�પયા�યમાં નાનો છુ�, વળ�આપ મહાન યોગી છોએટલ આેપ મન વેદંન ન�હ કર� શકો.આપ મેન નેવકારનીઆરાધનાઆપી છ.ેઆપ મારા ઉપકાર� છો
માટ હેુ�આચાય� હોવા છતાં પણઆપન વેદંન કર�શ."*

યોગી��ુષ કહ,ે *"હુ�પ�ંયાસ થાઈન જેો,આચાય�ના વદંન લ� તો માર� દગુ��ત થાય. માર આે �કુસાન વહોર�ુંનથી."*

સવારથીઆ મીઠો ઝગડો શ� થયો હતો. સા�ઓુ ગોચર� લઇન આેવી ગયા �યાર આે બ યે મહા��ુષો પોતપોતાની �દમાં હતા. બમેાંથી એકન આેયબંીલ
હ�ુંઅન એેકન એેકાસ� હં�ું. બ યે ની ગોચર� ઠ�ડ� થઈ ગઈ હતી.અતં સેા�ઓુ વ�ચ પે�ા પણઆચાય��ી માનવા તયૈાર ન હતા.એ કહ,ે *"હુ�વદંન કર�ને



યોગી��ુષ પાસ પે�ચકખાણ લીધા પછ�જ ગોચર� વાપર�શ."*

છવેટ સેા�ઓુએ યોગી��ુષન મેના�યા.આચાય��ીએએ યોગી��ુષન વેદંન કયા� , પ�ચકખાણ લીધા બાદ ગોચર� વાપર�.

આવી �નઃ��હૃતા જો સવ�� ફલેાય તો �જનશાસનની રોનક પલટાઈ�ય.આચાય�પદ જવેા �ચા �થાન બેઠેા પછ� પણ *આટલી બધી ન�તા,
�ણુા�રુા�ગતા, સરળતા,ભાવભી�તા હોવી એ ન�કમાં મો� જેનારા આ�માઓમાં મળ� શક.ે*

કો�ટ કો�ટ વદંન હો એ �વગ��થ મહા��ુષ ન !ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐76*

*��ુભ��ત‐��ુબહુમાનઆન કેહવેાય*

��ૃ �મર પેણ એકઆચાય�દવે રોજ એકાસણા જ કરતા હતા. ત પેણ �ાયઃ બ જે ��યના કરતા.

એઆચાય�પોતાના બ �ેવુાન �શ�યોન હેસતા હસતા ક�ુંકે

*"ક�મપય�ડ ઉપર નાની મોટ� જટેલી ટ�કાઓ છ,ેએબધી જજો તમ બે જેણ ૧૦ �દવસમાં અ�રશઃ વાંચી લો અન એે પદાથ� એવી ર�ત સેમ� લો કે
બી�ન પેણ સમ�વી શકો. તો હુ�એક મ�હના �ધુી નવકારશી કર�શ.એકાસણા છોડ� દઈશ."*

આચાય��ી માનતા હતા ક *ે"આટ�ું�વશાળ સા�હ�ય ૧૦ �દનમાં તો કોઈ વાંચી ન શક.ે"*

એટલ એેમણ તેો ટચુકા �પ આે વાત કર�.

પણ ��ુનાઆ �વ�ાસ કરતા પણએબ �ેશ�યોની ��ુભ��ત‐��ુબહુમાનની શ��ત વધી ગઈ.

*"પોતાના ��ૃ ��ુદવે એક મ�હનો નવકારશી કર અેન એેમાં પોત �ેન�મ� બન તેો કટેલો બધો લાભ થાય ? ��ુદવેઆમ તો નવકારશી ન�હ કર,ે પણઆ ર�તે
એક મ�હનો પણ નવકારશી કર તેો એમના શર�રન પેોષણ મળ� રહ.ે"*

આવા �વચારથી‐બહુમાનથી એ બ �ે�ુનઓએ ૧૦ �દવસમાં �વશાળ સા�હ�ય વાંચવા�ુંશ� ક��ુ.

બધી આવ�યક ��યા �વ�ધસર કર,ે માંડલેી�ુંકામ કર પેણ વાપરવામાં મા� ૧૫ �મ�નટમાં વાપર�ન તેરત જ �વા�યાયમાં લાગી પડ.ે �યૂ�ના છ�ેલા �કાશ �ધુી
તઓે શા�વાંચન કર.ે

પાંચ �દવસ થઈ ગયા,એકવાર તો એમ લા��ુંક આે �ણૂ� ન�હ થાય. પણ છતાં બ યે �શ�યોએ પોતાનો સખત ��ુષાથ� ચા� જુ રા�યો.

શા�ોમાં ક�ુંછ કેે

*�ार��यत ने खल �ुवधनभयने नीचःै, �ार�य �व�न�व�हता �वरम��त म�यमाः ।*

*�व�नःै पनुः पनुर�प ��तह�यमानाः �ार�धम�ुमजना न प�र�यज��त ।*જઘ�યમાણસો તો �વ�નોના ભયથી કાય� શ� જ ન કર.ે મ�યમ માણસો કાય� શ� કરે
તો કર પેણ પછ� �વ�નોઆવ એેટલ થેાક�‐હાર�ન કેામ છોડ� દ.ે�યાર ઉે�મ��ુષો તો �વ�નો વડ �ે�ુકળ પરશેાની થાય તો પણ શ� કરલેા કામન ને છોડ.ે



આબયે ��ુનવરો આવા ઉ�મ હતા.

બરાબર ૧૦માં �દવસના અતં �ેયૂા��ત બાદ છ�ેલા છ�ેલા આછા �કાશમાં એ બયે ��ુનઓએછ�ેલો �ોક �ણૂ� કય� અન �ેણ કે �ેવ��વજતેા બ�યા હોય
એટલો બધો આનદં એ બયે ��ુનઓઅ�ભુવી ર�ા હતા.

*(�યાલ રહ કે,ેઆશર ૩ે૦૦૦�ોક �માણઆસા�હ�યમાં એક નાનકડ� વાતા� પણઆવતી નથી.એકલા તા��વક પદાથ�થી = �ઢૂ પદાથ�થી ભર�ેુંઆ
સા�હ�ય છ.ે )*

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐77*

*��ુની ભ��ત �વના ભોજન કમે ભાવ ?ે*

સ�કડો સા�ઓુના અ�ધપ�ત એક કડક�વભાવી આચાય�દવે પેોતાના કો'ક �શ�યની �લૂ બદલ કડક થઇન સે� ફટકાર� ક *ે"ત�આજ �ેલૂ કર� છ,ેએની
સ� �ન�મત આેઠ �દન �ધુી તાર મેા��પ�ડલહેણ ન�હ કરવા�ું. મારા વ�ોનો કાપ ન�હ કાઢવાનો. માર� કોઈપણ �કારની સવેા કરવાની ન�હ."*

પલેા �શ�યન મેાથ તેો �ણ આેભ �ટૂ� પ�ું.

��ુસવેા‐��ુભ��તએ સા�નુો �ાણ હતો.

એસા�એુ ��ુના પગ પકડ� �સુક �ેસુક રેડ� એ સ� માફ કરવા �વનતંી કર� *"બી� ગમ તે સે� કરો, ��ુદવે ! પણ માર� પાસથેી ��ુભ��તછ�નવી ન
લો."*

પણઆચાય�દવે કો'ક કારણસર �બલકલુ મચક નઆપી.

છવેટ એે �શ�ય �ેવચાર કય� કે

*"જ આેઠ �દવસ હુ���ુભ��ત ન કર� શક�ુ,એઆઠ �દન મન ગેોચર� વાપરવાનો પણ શો અ�ધકાર ?"*

અન એેણ ભેયકંર પ�ાતાપ સાથ રેડતા રડતા આઠ �દન �ણૂ� કયા� .

નવમા �દવસ �ે�ુના ��તલખેન વગરેનેો લાભ મ�ોએ પછ�જએમણ પેાર� કં��ુ.

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

અહો �જનશાસનમ!્



*�સગં‐78*

*સૌરા� નો શણગાર :*
૩૯ વષ�ના દ��ાપય�યવાળા એક સા�વી� છ�ેલા ૨૫ વષ�થી તપ�યા�ના માગ�ચ�ાછ.ેએમાંય છ�ેલા ૧૯ વષ�થી તો એમણ �ેણ કે શેર�ર સાથ ઘેોર સ�ંામ
જ શ� કય� છ.ે છ�ેલા ૧૯ વષ�થી લગાતાર એમણ કેદ� એકસાથ બે �ેદવસ વાપ��ુનથી.અન જે �ેદવસ વેાપ��ુછ,ે ત �ેદવસ પેણ કદ� એકાસણાથીઓછો તપ
કરલેો નથી. ૧૯ વષ�માં કલુ ૧૯ વષ�તપ કર� ��ુા છ.ે

એમાંય કટેલીક �વશષેતાઓ :

*(૧) દર પદંર �દવસ ચેૌદસનો છ� અવ�ય કરવાનો.*

*(૨)આખા વષ�માં કલુ પાંચ અ�મો અવ�ય કરવાના.*

*(૩) વ�ચ એેક‐બ વેષ�તપ છ�ના પારણ એેકાસ�.ં...અન એેક‐બ વેષ�તપ અ�મના પારણ એેકાસ�.ં....*આર�ત કેયા� .

*(૪)એકવાર લગાતાર ૧૬ માસ �ધુી ૯‐૯ ઉપવાસના પારણ એેકાસ�.ં...*એ ર�ત ઘેોર તપ કય�.

*(અથા�ત આ્શર ૪ે૮૦ �દવસમાંથી કલુ ૪૨૦ જટેલા ઉપવાસ કયા� .)*

*(૫)આવો ઘોર તપ હોવા છતાં પારણામાં મીઠાઈ વગરે વેાપરતા નથી.એમણ યેાવ��વ માટ સે�ંણૂ� મીઠાઈ અન સે�ંણૂ� મવેાનો �યાગ કરલેો છ.ે દધૂની કે
માવાની પણ તમામ વ��નુો યાવ��વ માટ �ેયાગ કરલેો છ.ે*

*(૬)આખી �જ�દગી માટ એેમણ મેનથી સકં�પ કર� લીધો છ કે �ે�ૃ�નુા છ�ેલા �દવસ �ધુી માર ઉેપવાસ‐એકાસ�‐ંઉપવાસ‐એકાસ�.ં... તપથીઓછુ�ક�ઈ
જ કર�ુંનથી.અથા�ત હ્� ૫૫ વષ� જટેલી �મર છ.ેએટલ કેદાચ બી� ૨૦‐૩૦ વષ�તપ પણ થઈ�ય.*

જો ગણતર� કર�એ તો...

અ�યાર �ધુીમાં આ તપ�વીની સા�વી�ભગવતંઆશર ૪ે૫૦૦ જટેલા ઉપવાસ કર� ��ુા છ.ે

ના, મા� તપ કર�ન બેાક�આખો �દવસઆરામ કરવો ક નેકામો સમય પસાર કરવો એઆ�મણીભગવતં�ું�વન નથી. ૭૨ સા�વી�ઓ�ુંઆ�પુ એક જ
��ુય �વ�ત�નીની �ન�ામાં રહ છે.ે �યાં �વ�ત�નીની વાચનાઓ�ું�વણ, તમેની પાસ �ેવ�શ� શા�ા�યાસ અન બેહનેોન �ેયા�યાના�દ આપવા �ારા
શાસન�ભાવનાના કાય� કરવા એ પણઆસા�વી�ના �વન�ુંએક ઘર�ે છં.ે

*(આવા તો ક�ઈ કટેલાય ર�નો �જનશાસનમાં �ણૂ‐ેખાંચર �ેવખરાયલેા પડલેા હશ.ે �વખરાયલેા હોવાના લીધ એેનો �કાશ સવ�� ફલેાતો નથી અન આેપણે
એમન રે�ન તર�ક ઓેળખી શકતા નથી. પણ�યાર ગેમ તે �ેકાર એે ચ�થરા દરૂ થાય છ અેન એે ર�નોનો ચળકાટ નજર પેડ છે.ે �યાર જે એની ખર� �ક�મત
સમ�ય છ.ે)*
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*�સગં‐79*

*ભ��ત કરવી જ હોય તો અનકે ર�ત થેઈ શક*ે

એકવાર સ�હૂ દ��ાના �સગં ૧૦૦ સા�ઓુનો સ�દુાય ભગેો થયલેો હતો.

*�યાર બે જે વષ�ના પયા�યવાળા, �ીમતંધરના �વુાન સા�નુ તેમામ સા�ઓુની ક�ઈક ભ��ત કરવા�ુંમન થ�ું.*

૧૦૦ની ગોચર� ક પેાણી લાવવાની એમની શ��ત ન હતી ક એે શ� પણ ન હ�ું.

છવેટ એેમણ એેક �દવસ ગોચર� બાદ ૧૦૦ સા�નુા ૧૦૦ �ણુાઓનો કાપ કાઢવા�ુંબીડ�ુઝડપી લી�ું…

મા� એ �ણુાંનો કાપ જ કાઢયો,એમ ન�હ, પર�� એુ બધા જ �ણુા પોત �ેત �ેકુ�યા..�ત એે�ુંપ�ડલહેણ કર� તમામ સા�ઓુન પેોતપોતાના �થાને
પહ�ચા�ા.

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐80*

*દઃુખોન �ેવીકારતા શીખો*

�વશાળ સ�દુાયના એક મહાનઆચાય� ભગવતંન આેખંો�ુંઓપરશેન કરવામાં આ��ું,એ વખત એેમના �શ�ય સઘં‐એકતા�ચ�તક પ�ંયાસ� હાજર હતા.
પણ કમનસીબ એેઓપરશેન �ન�ફળ ગ�ું.

ડૉ�ટરોએ પ�ંયાસ�શ�યન કેહ� દ��ુંક,ે “આપના ��ુદવે આખંો �મુાવી ��ૂા છ.ેઓપરશેન �ન�ફળ ગ�ુંછ.ે પણઆ વાતની એમન ખેબર પડશ તેો સખત
આધાત લાગશ.ે તમ �ેબૂ કાળ��વૂ�ક એમન આે વાત જણાવજો.”

આબાજ ઘુણા �દવસો થવા છતાં ડો�ટરોએઆખંોના પાટા ખો�યા ન હોવાથીઆચાય��ીએ �શ�યન �ે�ૂું, “આપાટા �ાર ખેોલશ ?ે ઘણા �દવસો થઈ
ગયા”



પ�ંયાસ �શ�ય આે તક જોઈન સેાચી વાત કરવાની ��ૂમકા બનાવવા માંડ�,

“��ુદવે !આમ તોઆ ડો�ટરો �બૂ જ હ��શયાર છ,ે મોટા મોટા ઓપરશેનો પાર ઉતારનારા છ.ે....

અધવ�ચ જે સમજદાર ��ુ બોલી ઊ�ા,

“તાર �ેુંકહ�ેુંછ ?ેએમજ કહ�ેુંછ ને?ે ક મેા��ઓપરશેન �ન�ફળ ગ�ુંછ?ે હુ�અધં બની ગયો છુ�?”

�શ�ય ‘ેહા�’ ક�ું.

અન મેમ�ના મમ�ન સેમજનારા એઆચાય��ી બો�યા,

“તન એે વાતની �ચ�તા થતી હશ કે આે વાતથી મન આેઘાત લાગશ.ેઅન મેાટ જે �ુંમૌન હતો. કમે બરાબર ન ?ે પણ તાર� એ �મણા હતી. �શ�ય!અ�યાર
�ધુી હુ���ુલી આખં �ેવા�યાયનીઆરાધના કરતો હતો. *હવ બેહારનીઆખંો ભલ ગેઈ ૫ણઅદંરનીઆખંો તો માર� ��ુલી જ છ ને?ે* *એઆખંો વડ હેુ�
�યાનનીઆરાધના કર�શ…**માર� મો� માગ�ની આરાધના વ� વુગેવતંી બનશ.ે"*

*આવી �યાય�ાદશલૈી અપનાવીએ તો ગમ તેવેી પ�ર��થ�તમાં પણ દઃુખી થ�ુંન પડ.ે*
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐81*

*�જનશાસન �ભાવના�ુંઅ��તીય કારણ :જનૈતેરોમા ગંોચર�*

રાજ�થાનમાં આવલેા અજમરેથી ૧૫ �ક.મી, દરૂ જય�રુ‐ભીલવાડા નશેનલ હાઈવ ૭ે૯ ઉપર �ીનગર નામ�ુંએક ગામ રોડથી એક ક�.મી.અદંર હ�ું.

એકઆચાય� ભગવતં ૧૫ ઠાણા સાથ હેાઈવ ઉેપર જ રહલેા પચંાયત ભવનમાં ઉતરલેા હતા.એ�પુમાં પાંચકે સા�ઓુ શ� હોય �યાં �ધુી �નદ�ષ
વાપરવાની તી� ભાવના‐���ૃ�વાળા હતા.

બ સેા� એુક ક�.મી. ચાલી અદંર ગામમાં ગોચર� વહોરવા ગયા. તપાસ કરતા ખબર પડ� ડ ગેામમાં ૨૫‐૩૦ મહ�ેર�ના ધરો છ.ેજનૈ કોઈ નથી (માહ�ેર�ઓ
વ�ૈણવ જવેા હોય છ.ે)

અદંરના રોડ પર ચાની હોટલ પાસ જેઈ ��ૂું.‐ "માહ�ેર�ઓનાં ઘરો �ાં છ ?ે"

જવાબ મ�ો ક “ેદરવા�ની અદંર.”

સા�ઓુઆગળ ચા�યા… એક દવાની દકુાન પાસ ૩ે૫‐૪૦ વષ�ના ભાઈ ની�ુંમા�ુંનાંખીન વેાંચી ર�ાં હતા.

સા�ઓુએએભાઈન જે ફર� ��ૃછા કર� કે

“માહ�ેર�ના ઘરો �ાં છ ?ે"

એમણ પેણએજજવાબઆ�યો ક “ેદરવા�ની અદંર”

પર�� એુ જવાબ પાછળ ભારોભાર �વનય‐બહુમાનભાવ �પ� દખેાયો.



સા�ઓુઆગળ ચા�યાં. �યાં સામથેીઆવતા એક ભાઈએ કશી ��ૃછા �વના જજવાબઆ�યો ક “ેતમ ખેોટા ર�ત છેો, સાચો ર�તો પલેો છે

સા�ઓુ પાછા ફર� સાચા ર�ત ચેા�યા, �યાં દવાની દકુાન પાસ બેઠેલેા ભાઈ મોટરસાઈ�લપર જતા હતા ત મે�ા, તમેણ કે�ુંક “ેતમ આેગળઆવો, હુ�તમને
આગળ મ�ુંછુ�."

કલુ ૧‐૧। ક�.મી. ચા�યા બાદ ત ભેાઈ મ�ા, પછ� તો એ ભાઈ સા�ઓુ સાથ જે ધરે ધરે ફયા� . લગભગએક કલાક �ધુી એ ભાઈ સાથ ફેયા� .

ઘરે ઘરે જઈ બાર� ખંોલાવી ��ૃછા કર કે “ેભોજન તયૈાર છ ?ે મહારાજઆ�યા છ.ે રોટલી ‐ દધૂ‐ દહ� જ હેોય ત લેશે.ે"

સા�ઓુ �યાં ૪૦‐૫૦ ઘરોમાં ફયા� .

�ાંક કો'ક પેરાણ ધેી વહોરા��ું,

�ાંક કો'ક �ેબૂઆ�� કર�,

“જટે�ુંજોઈએએટ�ુંલઈ લો"એ�ુંકટેલાકોએ ક�ું.

સા�ઓુએજયાં �યાં ગોચર� વહોર� �યાં તઓે અ�યતંઆનદં પા�યા.

આવા તો અગ�ણતઅ�ભુવો આ સા�ઓુન થેયા.

(આસા�ઓુ છ�ેલા ચાર વષ�થી �જુરાત, રાજ�થાન, મહારા�, મ�ય�દશેમાં�વચયા� છ,ે પણજનૈોના ઘરો ન હોવા�દ કારણ આેઘાકમા� �દ વાપરવાનો �સગં
આ સા�ઓુન મેાટ ચેાર ક પેાંચવાર જ બ�યો છ.ે સાર એ ક �ે�શુાસનના વશે�ુંઅ��તુ ��ુય છ કે બેી� માંગવા આવ તેો તઓેન �ેકારો દનેાર અજનૈો
જનૈ સા�ઓુન વેગરઓળખાણ સેામથેી બોલાવીન સે�ભાવ�વૂ�ક ,આનદં�વૂ�કઆપ છે.ે આચયા� અ��તુ શાસન�ભાવના કર છે.ેઅનકેોન બેો�ધબીજ�ું
દાન ક �ેપુા�દાન �ારા અ��તુ ��ુયબધં કરાવ છે.ે

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐82*

*�વનની પર��ામા નંાપાસ ન થશો !*

*"એય �વુાન !આતારા ગામમાં બહારગામનાં પાંચ �વુાનોની દ��ા થઈ રહ� છ,ેએનો મહો�સવ ચાલી ર�ો છ અેન તેમેાં તારા ગામનો કોઈ જ �વુાન દ��ા
લવેા તયૈાર નથી ?આતો ધમ��ન� ગામ છ.ે તમારા માટ તેો આએક મોટ�ુકલકં કહવેાય."*

આચાય�દવે ગામના એક �વ�શ� �વુાનન �ેરેણા કર�.

એ �વુાનન વેષ�તપ ચાલતો હતો. બી.કોમની પર��ા આપવાના થોડાક જ �દ' બાક� હતા.

જ પેાંચ �વુાનોની દ��ા થવાની હતી,એમની દ��ાન ચેાર �દવસ જ બાક� હતા.

થનગનતા આ �વુાન આેચાય�દવેન જેણા��ુંક *ે"જોઆપન મેારામાં પા�તા દખેાય તો હુ�જ દ��ા લઈશ. બી� કોઈન શેોધવા જવાની જ�ર નથી."*

અન આેચાય��ીમતંઘરના એ �વુાનની પા�તા �નહાળ�, �ખુ પર �વલતં વરૈા�ય �નહાળ�ન દે��ા આપી.

બી.કોમની પર��ા જ �ેદન આેપવાની હતી એજ �દન એે �વુાન �ેવનની પર��ા‐સવ��વર�ત �વીકાર� અન ખેરખેર એ પર��ામાં સફળ થયા.

અહો �જનશાસનમ!્!
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*�સગં‐83*

*મતભદે હજ યુ ચાલ,ેમનભદે ન ચાલ*ે

એક શહરે ના ઘણા મોટા સઘંમા એક સ�દુાય ના ઘણા મોટા આચાય ભૅગવતં �બરાજમાન હતા.એસઘંના દરેાસર માં કટેલીક �જન��તમાઓની ��ત�ા
થવાની હતી.સઘંનાઆગવેાનો બી� સ�દુાયનાઆચાય ભૅગવતં ��ય �ેબૂ જ બહુમાન ભાવ ઘરાવતા હતા.એટલ એેઆગવેાનોએએ બી�આચાય�ૅીને
જ ��ત�ા કરવા માટ �ેવનતંી કર�.

એઆચાય�ૅીએ �વનતંી નો �વીકાર કય� પણ સાથ �ે�ુુંક "ેતમારા સઘંમા અ�યાર કેોઈ મહા�મા છ.ે?"

સઘં ઉેતરઆ�યો ક "ેબી� પ�ના અ�કુઆચાય છૅ.ે"

આઆચાય�ૅીએ ક�ુંકે

"એ�બુ જ �ણુવાન છ.ે તમ એેમન પેણ ��ત�ામાં રોક� રાખો.અન એેમન મેારા તરફથી કહજેો ક તેમ આેવશો તો જ હુ���ત�ા માં આવીશ."

સઘંઆ�ય પૅા�યો. ઉપા�ય જઈન આેચાય�ૅીન �ેવનતંી કર�.એમનો �વહાર ન�� થઈ ગયો હતો પણ સઘંના અન બેી� સ�દુાય નાઆચાય�ૅીની
લાગણીથી તમેણ �ેવનતંી �વીકાર�.

સઘંમાં �બરાજમાનઆચાય વૅડ�લ હતા અન જેમેના હાથ સેઘં ��ત�ા કરાવવાનો હતો એ નાના હતા.પણજ �ેદવસ નેાના

આચાય�ૅી નોઆ સઘંમા સામયૈા સાથ �ેવશે થતો હતો ત વેખત એે મોટા આચાય� સામ લેવેા ગયા.

નાનાઆચાય� ન એે વખત એેક �લૂ સમ�ઈ કે

'સામ વેડ�લ �વ�માન હોય તો સામયૈા સાથ �ેવશે ન કરાય."

એટલ એેમણ તેરત બ�ેડ બધં કરા��ું. પણ વડ�લઆચાય� �ી પણ �બૂ ઉદાર ���વાળા હતા એમણ �ેવય સંઘં ન કેહ� દ��ુંકે

" બ�ેડ વાગ એેમાં કોઈ જ વાંધો નથી."

અન આેનદં �વૂ�ક બ મેહા��ુષોએ ઉપા�યમાં �વશે કય�.

��ત�ાનો �દવસઆ�યો.એ વખત નેાનાઆચાય�ક�ુંક,ે

“અમારા ��ુદવેોની પર�પરા છ કે જે વેડ�લ હોય એમના જ

હાથ �ે�ત�ા કરાવવી.આપ વડ�લ છો. માટ �ે�ત�ાઆપજ કરો."

વડ�લઆચાય� કહ,ે

"આસઘંઆપનો ભ�તછ.ેઆપની પાસ �ે�ત�ા કરાવવા ઈ�છ છે.ે મ�તો મા� હાજર� આપી છ.ે હુ���ત�ા કર�શ તો કદાચ સધંન ને�હ ગમ.ે"

નાનાઆચાય� બો�યા,



“આપણ બે યે સાથ �ે�ત�ા કર�ું. પછ� કોઈન વેાંધો ન�હ આવ.ે ”

એમજ થ�ું. નાનાઆચાય� એ ��તમા ઉપરના લખાણમાં ��ત�ા કરાવનારઆચાય� તર�ક વેડ�લઆચાય��ી�ુંનામ પણ લખાવડા��ું.એટ�ુંજ ન�હ એ
��ત�ાની જ પે��કા છપાઈ એમાં પણ વડ�લઆચાય��ુંનામ �થમ છપા��ું.

એબ સે�દુાયો વ�ચ એે વખ� વેદંના�દ �યવહાર ન હતો,અ�કુ મતભદે પણ હતા.આમછતાં એ બ મેહા��ુષોએ પોતાના મતભદેોન મેનભદેમાં પ�રણમવા
ન દ�ધા. પર�પરની લાગણીઓમાં ઓટઆવવા ન દ�ધી.

*વદંન હો એ માનવતંા મહા��ુષોન !ે*

*આજ પેણએસઘંમાં એ ��ત��ત ��તમા� ઉ૫૨ એ બ યેઆચાય� ભગવતંોની ઉદાર ���ની સા�ી �રૂતા બ યે નામો વાંચવા મળ છે.ે*

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms* *અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐84*

*શા�સાપ�ેતા કોન કેહવેાય ?*

એકઆચાય� ભગવતં �યાર પે�ંયાસ હતા �યાર એેકવાર �પ�ની તકલીફના કારણ એેમણ આેયબંીલ,એકાસણા છોડવા પ�ા અન નેવકારશી કરવાની
શ�આત થઈ.જો સવાર ને વાપર તેો �પ� વધ,ે માથાનો દઃુખાવો શ� થાય.

પણએ પ�ંયાસ�નો માન�સક અ�યવસાય એક જ ચા�યા કર કેે

*‐‐ શા�માં લ��ુંછ કે જે સેા�એુ અપવાદ માગ�નવકારશી કરવી પડ એેણ નેવકારશીમાં ૪‐૬ કોળ�યા જ વાપરવાના, છવેટ જેટે�ુંવાપરવાનીઆવ�યક
હોય એનાથી વ� નુ જ વાપર�ું.એટલ મેાર ૪ે‐૬ કોળ�યા જ વાપરવા.*

વળ� માર �ેપ�નો �કોપ છ.ેએશમાવવા માટ સેવાર દેધૂ વગરે લેવેાની કોઈ જ�ર નથી. મા� શર�રમાં થોડોક ખોરાક પડ એેટલ મેારો �પ�નો �કોપ શાંત થઈ
�ય. માટ મેાર સેવાર મેા� બ જે �ખૂા ખાખરા વાપરવા અન સેવાર �ેાવકોના કોઈક ઘરોમાંથી �વુરેની દાળ મળ��ય છ.ેએ મોળ�‐મસાલા �વનાની �વુરેની
દાળ વાપરવી. બસ,આબ �ેસવાય �ી� કોઈપણ વ�� નુ લવેી.

આપ�ંયાસ�એલગભગ દોઢ વષ� �ધુી આ ર�ત બે �ે�ય�ારા નવકારશી કર�.અપવાદમાગ��ુંસવેન કરવામાં કટેલી બધી અપરામ��ા‐���ત જોઈએ ?
એઆના ઉપરથી સાર� ર�ત સેમ� શકાય છ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*



*�સગં‐85*

*ધ�ય ત �ે�ુનવરા ર.ે..જ �ેજનઆના પાળ.ે..*

એક વાર ચોમાસામાં અ�કુ ��ૂયસા� ભુગવતંો એક સઘં માં �બરાજમાન હતા...

�યા અચાનક મઘે રા� વરસવા લા�યા...

એક �દવસ...

બ �ેદવસ...

વષા�વાસ ચા� જુ હતો..

વરસાદ બદં થવા�ુંનામ ન�હ લ.ે..

�યાં એક સા� ભુગવતં...

�બૂ જ�વદયા �મેી...

�વો ની થોડ� પણ �વરાધના ન થાય ..એ�ું�બૂ �યાન રાખવા વાળા...

એમન સેકં�પ કય� ક �ેયાં �ધુી વરસાદ બધં ન થાય , �યાં �ધુી માર ગેોચર� નહ� વાપરવી...

કમે ક ગેોચર� વોહરવવા �ય, તો વરસાદ ના અપકાય�વો ની �ચ�ાર �વરાધના થાય. .

અન સેા� ભુગવતં એ ઉપવાસ ચા� કુયા� ...

ઉપવાસ પણ ચોવીહારો...ϯ

પાણી પણ નહ� વાપર�ું...

કમે ક પેાણી વાપર,ે તો મા� જુ� પુડ.ે..અન બેહાર મા� પુરઠવા �ય તો વરસાદ ના કારણ �ેવરાધના થાય....

એમ �દવસો વીતતા ગયા...

4 �દવસ...

5 �દવસ....

16 �દવસ થઈ ગયા ..ϯϯ

*એસા� ભુગવતં એ 16 �દવસ �ધુી સળગં ચોવીહાર ઉપવાસ કયા� .... *υυ

*આજસા� ભુગવતં એ બી�એક ચોમાસા માં એવી જ ર�ત વેરસાદ ના કારણ 1ે3 ઉપવાસ કયા� ...*

13 ઉપવાસ કયા� પછ�એમન �ેવચા��ુક ગેયા વષ�મ�16 ઉપવાસ તો કયા� જ હતા..

તો હવ પેાર� ન�હ કર�ું...

અન *ેએમણ મેાસ�મણ (30 ઉપવાસ) ની ઉ� તપ�યા �ણૂ� કર�...! *ɳɳ

*ધ�ય ત �ે�ુનવરા ર.ે..જ �ેજનઆના પાળ.ે..*અહો �જનશાસનમ!્!

Source ‐એકભાઈ.



*�સગં‐86*

Part ‐ 1

આજથી 40‐45 સાલ પહલેા �રુત માં રહતેા એક ભાઈ અન એેક બહને ની 15 વષ� ની �મરમાં engagement (સગાઈ) થઈ...

એબહને અ�કુ સમય માટ પેાલીતાણા� માં ન�વા� કરવા ગયા...

�યાં 3‐4 મ�હના ��ૂયસા�વી�ભગવતં પાસ રેોકાવા�ુંપણ થ�ું..

*ધીર ધેીર દે��ા ની ભાવના થઈ..*

ઘર આેવીન એે બહને એ પોતાના માતા ‐ �પતા ન દે��ા ની વાત કર�...

પણ �પતા દ��ા માટ મેાનવા તયૈાર ન�હ...

આવાત એભાઈ ન ખેબર પડ� ક જેમેની સાથ અે�કુ વષ� પહલેા એ બહને ના engagemant (સગાઈ) થઈ હતી ...

એભાઈ એમ �વશષે ધા�મ�ક નહ�...પણ સ�ંકાર સારા..

એટલ એેમન એેમના સસરા ન કે�ુંક ,ે *""આપ�શુી થીઆપની દ�કર� ન �ેદ�ા આપી શકો છો..*

*મન કેોઈ વાંધો નથી...મન બેી� કોઈ છોકર� મળ� જશ.ે.""*

પણ �પતા� માનવા તયૈાર નથી...

છવેટ થેાક�ન 2ે0 વષ� ની �મર બેનંનેા (છોકરા અન એે દ��ા ની ભાવના વાળ� છોકર�ના) લ� ન�� થયા...

લ� નો �દવસઆ�યો...

લ� �ું�હુૂત� રા�ી �ુંહ�ું...

બધા લોકોઆવી ગયા..

એભાઈ લ� મડંપ માં આવી ગયા હતા...

�યાં રહલેો �ા�ણજોર થી બોલી ર�ો હતો ક ‐ે‐

*વર ક�યા સાવધાન!!*

*વર ક�યા સાવધાન!!*

*વર ક�યા સાવધાન!!*

પણ......

To be continued...

અહો �જનશાસનમ!્!

Source ‐એકભાઈ.

*અહો �જનશાસનમ!્!*



*�સગં‐87*

*Part ‐ 2*

પણએ દ��ા ની ભાવના વાળા બને લ� મડંપ માં હ� �ધુી આવલેા ન�હ...

‐

‐

અચાનક અદંર એક �મમાં થી લ� મડંપ માં બસેલેા એ વર ન એેક સમાચારઆ�યા....

એસમાચાર એ દ��ા ની ભાવનાવાળા બહને એ મોકલલેા..

એબહને ના સમાચારઆવા હતા....‐

*""��તકમણ થઈ ગ�ુંછ અેન સેામા�યક પાળવામાં 10 �મ�નટ ની વાર છ.ે..""*

એભાઈ તો �ત�ધ થઈ ગયા...

પણ કર પેણ �ું..Û

ϯϯϯϯϯϯϯϯϯ

એમણ �ેા�ણ ન કે�ુંક,ે "વર ક�યા 10 �મ�નટ માં આવ છે.ે.

10 �મ�નટ પછ�એ વરક�યા આવી..."

લ� નો �સગં �રૂો થયો...

હવ લે� ના બી� �દવસ એે બને પોતાના પ�ત ન એેક વાત કર છે.ે..

માર� ભાવના છ કે આેપણ‐ે *આપણા એક સતંાન ન દે��ા ના માગ�મોકલી�ું...*

માર� ભાવના હોવા છતાં હુ�દ��ા નહ� લઇ શક�..

પ�ત એજવાબઆ�યો‐ *એક ન�હ, પણ બધા ન આેપણ દે��ા અપાવી�ુંઅન જેો તમાર� ભાવના હોય તો તમ પેણએમની સાથ �ેશુી થી દ��ા લઈ
શકો...*

થોડા વષ�માં એ �ા�વકા બહને ન 2ે સતંાન થયા..



બનં સેતંાનન નેાનપણથીજ ધમ� ના સારા સ�ંકારો અન �ેદ�ા માટ આેગળ વધાર.ે..

એક છોકરો 11 વષ� નો થયો �યાર ઘેર માં થી વ�ડલો ની ના હોવા છતાં ,એ�ાવક અન �ેા�વકા બને એ છાણી (�જુરાત) માં એમના ��ુ મહારાજ ની �ન�ા
માં ચાલતા સા��ુહક દ��ા મહો�સવ માં પોતાના 11 વષ� ના નાના સતંાન ન એેક પ� લખીન છેાણી મોક�યો..

પ� માં એમ લખ�ેુંક ‐ે

"��ુદવે જોઆપન અેમારા ��ુ માં દ��ા ની યો�યતા લાગતી હોય , તો છાણી માં ચાલતા સા��ૂહક દ��ા મહો�સવ માં આપઅમારા ��ુ ન દે��ા આપી
દજેો..

અમારા ઘર માં સજંોગો અ�કુળૂ નથી...અમ આેવી શક�એએમ નથી.."

��ુદવે એ પ� વાં�યો અન નેાના બાળક માં યો�યતા લાગતા છાણી માં દ��ા આપી દ�ધી..

પછ� તો એ ર�નક�ુી માતા જમેન વેષ� થી દ��ા ની ભાવના હતી ,એમના ભાવોમાં ��ૃ� થઈઅન પેહલેા ��ુ ના દ��ા ના 3 વષ� પછ� *એમણ,ેએમના �ાવક
એઅન બેી� નાના સતંાન એ* પણ ર�ગ ચેગં સેકલ સઘં ની સમ�અ�યતં ભાવો�લાસ સાથ દે��ા લીધી...

આજ એે �ાવક ભાઈ (હાલ માં સા� મુ.સ.) 69 વષ� ની �મર ના થઇ ગયા..

એમના નાના ��ુ �નુી એ દ��ા ના 20 વષ� માં 100ઓલી �ણૂ� કર�...

એ ર�નક�ુી માતા (હાલ માં સા�વી� મ.સ.) 65 વષ� આસપાસ ના છ.ે..

એમન પેગ માં થોડ� તકલીફ છ.ે.

છતાં મનોબળ મ�મ છ એેટલ હેમણાં �ધુી �હ�લચરે ક ડેોલી વાપર� નથી...અન ભેાવના પણ નથી...

�બૂ �બૂ અ�મુોદના એ બહને ન જેમેણ વેષ� �ધુી પોતાના સયંમ�વન ના ભાવો ન ટેકાવી રા�યા અન પેોતાના સતંાનો ન પેણ �� નુા ચરણ સેમ�પ�ત
કયા� ...

અહો �જનશાસનમ!્!

Source ‐એકભાઈ. *અહો �જનશાસનમ!્!*



*�સગં‐88*

*ઘણા મોટા છતા ઘંણા નાના :એક પ�ંયાસ�*

સા�ઓુના એક �વરાટ �ૃંદમાં બી�‐�ી� નબંર રેહલેા પ�ંયાસ�વરના �વનની કટેલીકઆદશ��તૂ �વશષેતાઓ :

(ક) ૧૦૦+૨૩ વધ�માનતપનીઓળ�

(ખ) ૧ વાર સળગં ૫૦૦આયબંીલ

(ગ) ૧ વાર સળગં ૧૦૦૦આયબંીલ

(ઘ)એક વષ�તપ એકસણાથી કય�.જમેાં પાંચ �વગઈઓનો �ળૂથી �યાગ કય�.

(ચ) ૧ વાર �ણેીતપ (આશર ૧ે૧૦ �દવસનો તપ,એમાં ૮૨ ઉપવાસ, ૨૮ એકાસણા)

જમેાં તમામ ઉપવાસ ચો�વહાર કયા� ,અન આે તમામ �દવસો માં રોજ �યા�યાન તો ચા� જુ.

*એકજ �દવસ પાર� કંર� તરત ૨૨મી ઓળ� ઉપાડ�,એમાં જ ૨૫૦ ક�.મી. નો �વહાર કય�.*

(છ)એક �સ��તપમાં છ�ેલ મેાસ�મન ક��ુ, ૧૫ ઉપવાસ વ� કુર�ન �ેસ��તપ �ણૂ� કય�.

(જ)એ�પૂના સા�ઓુ કહ છે કે *ે“આઅમારા પ�ંયાસ� રા� �ેઘ લ છે કે ને�હ ?એજઅમન ખેબર નથી પડતી. �શયાળા માં અમ રેા� ૧ે૨‐૨‐૪ વાગે
મા� મુાટ ઉેઠ�એ છ�એ, �યાર એેમન બેસેીન �ેપ કરતા જજોઈએ છ�એ.અમન આે�ય� થાય છ.ેભા�ય જે એ�ુંબ��ુંછ કે અેમ રેા� ઉે�ા હોઇએઅને
અમ એેમન સેથંારા માં �ઘલેા જોયા હોય.”* ( માંડ �ણકે કલાકઆરામ લતેા હશ…ે.)

(ઝ)એ મા� તપ�વી,જપ�વી જ નથી, સાથ �ેવા�યાયી પણ છ…ે �વા�યાય માટ નેો એમનો ઉ�સાહ અ��તીય ! સાવ નાનો સા� પુણ જો એમન મેનગમતા
�વષયો ભણાવતો હોય, તો એની પાસ ભેણવા બસેી �ય. લશે પણ શરમ ન�હ.એ નાના સા�નુી સામ એેક �શ�યની માફક બસેી �ય.એમણ છેદે�થંા�દ
ઘણા �થંોનો અ�યાસ કય� છ.ે

(ટ)એમન મેૌન ઘ� �ં�ય ! મોટા ભાગ મેૌન જ રહ.ે છતાં જ�ર પડ તેો �પ� શ�દોમાં કહ� પણ શક.ે સાચી બાબત યો�ય �થાન,ે યો�ય ર�ત કેહવેામાં એ કદ�
કોઈથી ડરતા નથી.

(ઠ) દર મ�હન ૧ે અ�મઓછામાં ઓછો કર,ેઆ �સવાય પણ ઢગલા બધં છ�,અ�મો, ઉપવાસો ગમ �ેયાર કેયા� જ કર.ે પવ��ત�થઓમાં જ કરવો એ�ુંન�હ….



(ડ)આબધા કરતા પણ સૌથી અગ�યની બાબત છ એેમણ કેરલેી વયૈાવ�ચ !એક ��ૃ સા�નુી એમણ કેરલેી સવેા આ�ય�જનક ઘટના �પ છ.ેએ ��ુનને
ઘણીવાર ઢ�લા ઝાડા છૂટ� �ય.�ારકે તો પાણી જવેા ઠ�લા થઈ�ય.એની ર�તસર ધાર પણ�ારકે છૂટતી.એબધો મળ �મમાં બધી બાજ વુરેાઈ જતો,
એવી પ�ર��થ�તમાં પ�ંયાસ� પોતાની �ત હેાથ �ારા એ બ�ુંઉપાડ� �યાલામા લઇ પરઠવી આવતા.એઆખો �મ�ત પેાણી �ારા સાફ કરતા.આમાં
એમન અે��ચ, ઉ�ગે, ક�ટાળો નઆવતો. મોઢાના હાવભાવ ન બદલાતા. લકવા��ત એ વયો��ૃ ��ુનની તમામ �કારની સવેા આ પ�ંયાસ�એ ઘણા વષ�
�ધુી કર�.

(ઢ) સાથનેા સા�ઓુની ત�બયત જરાક પણ ખરાબ થાય ક તેરત જઆ પ�ંયાસ�એમની સવેામાં લાગી �ય બ ટેાઈમ પડ�લહેણ, ગોચર�‐પાણી લાવવા….
વગરે તેમામ કય� વગર ક�ધ એે કર� લ.ે સા�ઓુ ના પાડતા રહ અેન એે એમ�ુંકામ કયા� જ કર.ે

(ત) ગોચર�માં �ારકે બ‐ે�ણ ટો�સી �યજંન ક એેક‐દોઢ ચતેનો �પૂ વગરે વેધી પડ તેો જ વે�� બુી� કોઈ ન વાપર એે બ�ુંપોત ખેપાવવા માટ લેઈ લ.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐89*

ગોચર� માંડલીમાં માર ગેોચર� વહ�ચવાની હતી.

આહાર‐�યજંના�દ વહ�ચી દ�ધા બાદ �મ� વગરે �ેવ�શ� વ��ઓુ વહ�ચવાની શ� કર�.

એક મહા�મા પાસ પેહ��યો તો એમણ નેા પાડ� ક ‘ેમન ને�હ ચાલ.ે’

મ���ૂુંક “ેકમે બાધા છ.ે?"

એનો જવાબ એઆપ એે �વૂ�તો એમના ��ુએજઆપી દ�ધો ક “ેએમન ઓેળ� ચાલ છે…ેમાટ �ેમ� ન�હ ચાલ”ે

હુ�સમ�યો ક ‘ેએ મ�ક કર છે'ે કમેક ચેોપડલેી રોટલી, લી�ુંશાક, દધૂ, મસાલાવાળ� દાળ...આબ�ુંમ�જ તો એ સા�નુ આેપ�ેું.એમાં ઓળ� શી ર�ત હેોઈ
શક?ે

પણ મારા મોઢા પરની �ૂંઝવણજોઈન એેમણ �ેયવ��થત �લુાસો કય� ક “ેપહલેાં એ

વધ�માન તપનીઓળ� કરતા હતા. પણ �પ�ના કારણ ઊેલટ� +અશ��ત વગરેને લેીધ આે�ંબલો કરવા �બૂ અઘરા પડવા માંડવા.એટલ એેમણ ઓેળ� છોડ�
પણએક �દવસએમન �ેવચારઆ�યો ક હેુ�આ�ંબલનીઓળ� ભલ ને કર� શક�ુ, પણએનો અથ� એ પણ નથી ક ‘ેમાર બે�ુંજ ખા�ું: મીઠાઈ‐મવેો‐ફરસાણા�દ
વાપર�ું’ એના બદલ હેુ�એકાસણાનીઓળ� ક��.અથા�ત…રોટલી‐શાક‐દાળ‐ભાત‐દધૂ આ પાંચ જ વર�ઓુવાળા એકાસણા કરવા અન એે ર�ત ઓેળ� કરવી.

દા.ત. ૨૦મી ઓળ� હોય, તો ૨૦ �દવસઆવા સાદા એકાસણા કરવાના પછ� બ‐ેચાર �દવસ પારણા… એટલ કે �ેમ�ા�ા�દ વાપર� લવેા�ું. વળ� ૨૧ �દવસ



સાદા એકાસણા,આર�તે

ઓળ�ઓ કરવાની.

અ�યાર એેમન ૩ે૩મી ઓળ� ચાલ છે…ે રોજએકાસણા�ુંપ�ચ�ખાણઅન ધેારણા અ�ભ�હ લ છે.ેએટલ એેમન પેાંચ વ�� �ુસવાય ક�ુંઆપવા�ુંન�હ.”

હુ�તો આભો જ બની ગયો.

કવેો ગજબનો સાપ�ેભાવ!

તપનીઓળ� ન�હ, તો �યાગનીઓળ� તો ખર� જ! વાહ ર વેાહ!

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐90*

એક સા�એુ વાર�વાર ફ�ટઆવવાથી છવેટ ડેો�ટરના કહવેા �માણ બે ટેાઇમ દવા શ� કર�.એ દવા એવી ક અેવ�ય લવેી જ પડ.ેએકાદવાર પણ �લુાઈ�ય
તો તરત ફ�ટઆવ.ે(શર�ર ખ�ચાય ‐ માણસ બભેાન થઈ�ય… જ�ેુંબીજ�ુનામઆચંક� છ.ે.)એટલ રેોજ બનં ટેાઈમ દવા સમયસર અવ�ય લવેી જ પડ.ે

વળ� એ દવા ગરમ પડ એેવી હોવાથી સાથ કે�ઈક ખોરાક લવેો પડ.ેજોએકલી દવા લવેામાં

આવ તેો ર�તસર છાતીમાં દઃુખવા માંડ.ે

બાર‐ બાર વષ�થી �ાય: સળગં એકાસણા કરનાર એ સા� એુકાસણા છોડવા ઈ�છતા ન

હતાં એટલ જે એમણ ડેો�ટરોની પાસ રે� માગી ક *ે“ખોરાક �વના એકલી ગોળ� લઈએ તો ચાલ કે ને�હ?."* પણ ડો�ટરોની સખત ના અન છેાતીમાં
બળવાનો �તઅ�ભુવ એટલ સેવાર‐સાંજ ગોળ� સાથ કે�ઈક વાપર�ુંઅ�નવાય� બ��ું.

છવેટ દે:ુખી હયૈ એેકાસણા છોડ� નવકારશી શ� તો કર� પણએમાં એમણ જે કેાળ� કર� એઅ��તીય હતી.

એ ��ુન કહ કે *ે“સવાર કેોઈપણએકજ વ�� વુાપરવાનો મ��નણ�ય કય�…*જોજનૈોના ઘરો

હોય તો �નદ�ષ દધૂ મળ� રહ પેણ મા� ન મેા� દધૂ જ વાપરવા�ું.એમાં ખાંડ ન�હ જ નખંાવવાની, ખાખરા પણ ન�હ, તો પૌઆ‐ઉપમા‐�મ� ‐ખજરૂ વગરેનેી
તો વાત જ�ાં રહ�? સા�ઓુ ભ��તભાવથી બ� વુપરાવવા �ય�ન કર,ે પણ હુ�રોજ ધારણા અ�ભ�હજ કર� લ� એટલ એેક જ વ�� મુાર વેાપરવાની રહ.ે

�યાંજનૈોના ઘર ન હોય,એટલ દેધૂ ન મળ �ેયાં પણ ગોળ તો મળ� જ�યન?ેએવા �થાનોમાં ગોળ લાવી ગોળ�ુંપાણી કર�ન મેા� એએકજ વ�� વુાપર�



લ�.

*આથઈ સવારની વાત!*

સાંજની ગોચર� માટ મેન લેગભગ શકંા જ રહ છે કે ‘ેએ દો�ષત હોય છ.ે’ કમેક રેા��ભોજનના �યાગવાળા ધણા ઘણા ઓછા હોય.એટલ સેાંજ ગેોચર�
ચો�સ ઘરોમાં જ મળ…ે એમન પેણ ખબર હોય ક સેા�‐ુસા�વીઓઆવશ જે… એટલ �ેમ�ા�દ દોષ તો લાગ જે. વળ�આપણ તેો �યૂા��તના એક કલાક �વૂ�
તો એમના ઘર ગેોચર�‐ વહોરવા પહ�ચી જજઈએ.એટલ એે બધાએ ગોચર� આપણા માટ વેહલેી બનાવવી જ પડ…ે

એટલ સેાંજ રેા�ધલેી રસોઈ હુ�લતેો નથી.એના બદલ કેોરા મમરા અથવા ચણા અથવા એકલા ખાખરા (દધૂ પણ ન�હ…) લાવીન એેનાથી જ સાંજની ગોચર�
�રૂ� કર� લઉ.

સવાર નેવકારશીમાં દધૂ/ગોળપાણી વાપરતા બ �ેમ�નટ અન સેાંજ ચેણા/મમરા/ખાખરા

વાપરતા પાંચ �મ�નટ લાગ.ે

હુ�સાંજની ગોચર� માંડલીમાં નથી જતો. માર� જ�યાએજ વાપ��છુ�, મન ભેય રહ છે કેે

સાંજની ગોચર�ની ગરમ‐ગરમ,અલગઅલગ વ��ઓુ જોઈન હેુ�લલચાઈ જઈશ તો? મારો

વરૈા�ય �ટૂ� જશ તેો.? તો હુ�પણ ધીર ધેીર એે બ�ુંવાપરવા લાગીશ.

ના!એકાસણાના ન થાય તો ભલ,ેપણ હવ આેટલો �યાગ તો કમસ�ેમમારામાં ટકવો જજોઈએ ન?ે”

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*�સગં‐91*

*Part ‐ 1*

*ઓબાલ ��ુનરાજ! તમાર� �નમ�ળ ��ાન અેમાર� અનતંતશઃ વદંના*

"��ુનવર! મન એેક �ુંઝવણ છ,ે તમ મેન ઉે�રઆપશો.?”

૧૪ વષ�ની �મરના બાલ ��ુનરાજ એેક વડ�લ ��ુનરાજન �ેવનય�વૂ�ક �� કય�.

દ��ા લીધાન હે� તો ૭‐૮ મહ�ના જ થયા હતા. પણ �વૂ�ભવની કોઈક અ�વૂ� આરાધનાનો �તાપ, ક તેમામ તેમામ મીઠાઈઓઅન તેમામ તેમામ ફરસાણો
કોઈપણ છૂટ



�વના �યાગી દ�ધા હતા. મા� ��ુ��ારકે સામથેી વપરાવ,ે �યાર જે વાપર.ે

�ુંબઈ કા��દવલીમાં એ બ બે�ંઓુ સાથ જે��યા હતા.અ�કુ કારણોસર મા‐બાપ �ેનણ�ય લીધો

ક 'ેએકભાઈ એના મામાન �ેયાં જ ઉછર અેન એેકઆપણી પણ રહ.ે'અન દે�કરાન મેામાન �ેયાં �કૂ�આ�યા.

પણઆ�ય� !

બનં ભેાઈઓ વ�ચ ઋેણા�બુધં કવેો ! ક મેામાના ધર રેહલેા ભાઈન સેખત તાવ ચ�ો,ગમ એેટલા ઉપચારો કરવા છતાં ઠકેા� પંડ જે ન�હ અન મેા‐બાપ પાસે
રહલેો ભાઈઆખો �દવસ ર�ા જ કર તેાવવાળા ભાઈન તેો હો��પટલમાં દાખલ કરવો પ�ો, બધી ચકાસણી બાદ �દુ ડો�ટર કે�ુંક,ે “આન બેીજો કોઈ જ
તાવ નથી. પણ બ ભેાઈઓજો�ડયા જ�મલેા છ,ે તો એમન સેાથ જે રાખો.જદુા રાખશો તો આ તાવ જશ ને�હ…”

અતં �ેયાર મેા‐બાપ બેનં દે�કરાઓન પેોતાની સાથ જે રાખવાનો �નણ�ય લીધો અન મેામાન �ેયાંથી દ�કરાન લેઈઆ�યા, �યાર એેકનો તાવ અન બેી��ું�દન
શાંત થયા. ઘો�ડયામાં રમતા બ ભેાઈઓ વ�ચ �ેવૂ�ભવનોઆ કવેો સબંધં !

એબનં ભેાઈઓએ ૧૪ વષ�ની �મર હે� ૮ મહ�ના પહલેા જ દ��ા લીધી છ.ેએમાંના નાના ��ુનરાજ એેક વડ�લ ��ુનરાજન ઉેપર �જુબ �� કય�.

‘હા, હા ! બોલો ન ?ે શનેી �ુંઝવણ છ,ે તમન?ે' વડ�લ આે�મીયતા દશા�વી.

_To be Continued..._

અહો �જનશાસનમ!્!
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*�સગં‐92*

*Part ‐ 2*

Continued from Part 1...

‘હા, હા ! બોલો ન ?ે શનેી �ુંઝવણ છ,ે તમન ?ે' વડ�લ આે�મીયતા દશા�વી.



અન એે વરૈાગી બાલ��ુન બોલી ઊ�ા.

‘મ�સાંભ�ુંછ કે રે�વવાર આે�દનાથ સઘંમાંઘી બ �ેક.મી.જટેલો લાંબોઅન ચેાર‐પાંચ

�લાકઆખા નવસાર�માં ફરનારો મોટો વરઘોડો નીકળવાનો છ.ે ધમ�ચ�તપનો એ વરઘોડો છ…ે એ વાત સાચી?

પણ ��ુનવર!એમાં આપણ સેા�ઓુએજોવા જવાય ખ��?એમાં �ત�તના બ�ડો આવ…ે

�ત�તની બગીઓ, રચનાઓ,આકષ�કઆઈટમો જોવામાં આપણન કેૌ�કુનો દોષ ન લાગ?ે

આબ�ુંજોવાની ઉ�ક�ઠા, કૌ�કુ એ દોષ કહવેાય ન?ે

ત�ન સરળભાવ એે બાલ��ુનએ �� કય�.

વડ�લ ��ુન આ�ય� પા�યા.

‘�જનશાસનની �ભાવના�ુંઅજોડ �ન�મ� બનનાર એ રથયા�ા ચો�સઅ�મુોદનીય, પર�� એુમાંની ભાત‐ભાતની વ��ઓુ જોવાની ઉ�ક�ઠા સા�નુ થેાય એ
ભલ ને નેાનકડો તોય દોષ તો ખરો જ'એમએ વડ�લ��ુન સાર� પઠે સેમજતા હતા.…

પણ ત�ન �તૂન બાલ ��ુનનીઆવી �ડ� સમજણજોઈ એઆ�ય� પા�યા,અ�ત આનદંન પા�યા.

એમણ જેવાબ દ�ધો ક,ે

“રથયા�ામાં હાજર� આપવા આપણ જેવાના છ�એ,એ તો બરાબર. પણએની બધી આઈટમો જોવાની ઉ�ક�ઠાએ તો દોષ છ જે, હુ�પણજોઈશ ખરો, પણ
એ તમાર� વાત તો �બલકલુ સાચી…"

આસાંભળ� ��ુનરાજના �ખુમાંથી ર�નોની ��ૃ� થઈ.

એબો�યા ક,ે“ભલ,ે ��ુ�ની અન �ે�નુીઆ�ા હોય તો હુ�રથયા�ામાં જઈશ,પણ વરઘોડો જોવો, બ� �ુનહાળ�ુંએ તો ��નુીઆ�ા નથી જ ન ?ે તો હુ�
તો બધા સા�ઓુની સાથ સેાથ ચેાલીસ. વરઘોડો જોવા �ાંય ઊભો ન�હ રહુ�.

અન હેા! રોડ ઉપર પણજો છકે �કનાર� ઉ૫૨ ચાલીશ, તો આગળ‐પાછળના બધા ��યો

મન દેખેાઈ જ�ય. માર એે ક�ુહૂલ તથી પોષ�ું.

હુ�તો બધા સા�ઓુની બરાબર વ�ચોવ�ચ જ ચાલીશ."

પોતાનાઆ�માન બેચાવી લવેા માટનેી એમનીઆવી ઉદા�ભાવના અન એેમ છતાં જોવા જનારા અ�ય સા�ઓુ માટ લેશે પણઅસ� ભાવા�દ �વનાની
એમની �નખાલસતા જોઈ એ

વડ�લ��ુન�ુંહ�ૈુંહષ�ના આ�ં વુહાવી ર�ું.

એજઆ�દનાથસધંમાં આગલા �દવસ સેાંજ ૬ે.૩૦ વા�યાથી મહા��ૂ શ� થવાની હતી,



આખા નવસાર�ના હ�રો જનૈો દશ�ન કરવા, મહા��ૂ �નહાળવા પધારવાના હતા.આ�દનાથસઘંથી બ �ેક.મી. દરૂ રહલેા ધણા સા�ઓુઆઅ��તીય
મહા��ૂના દશ�ન માટ �ેયાં પહ�ચી જવાના હતા.

પણ

આજબાલ��ુનએ પોતાની મળે મેનમાં �નણ�ય કર� લીધો ક,ે

“�યૂા��ત બાદ સા�થુી દરેાસર વગરેમેાં ન જવાય. દ�વાઓ થઈ ગયા હોય, બહનેો વગરેનેી અવરજવર‐ભીડ �બૂ હોવાથી સઘં�ો વગરે પેણ થઈ�ય.અને
‘�યાં ક�ેુંશણગા��ુહશ ?ે �લૂો કવેા લગા�ા હશ…ે?’એબ�ુંજોવામાં તો સા�પુણામાંં દોષ લાગ,ેએટલ મેાર નેથી જો�ું…"

પણજયાર �ે�ુ�એઆદશે કય� ક “ેઆજ સેાંજ �ેયાં જવા�ુંછ…ે" તો �વુા��ાન પેણ �બૂ જ ઉમગંભરે વધાવી લીધી.

આજબાલ��ુનએ વડ�લ સા�નુ �ેજ�ાસાથી ��ૂુંક‐ે

‐આબધી �ત�તની પ��કાઓઆવ,ેએબ�ુંસા�થુી જોવાય. ‘પ��કા કવેી આકષ�ક

છ ?ે…’એમ �વચારઆવ,ેએમાં તો રાગભાવ જ પોષાય ન?ે ‐

સમજ વુડ�લ ��ુનએએ વાતનો ‘હ’ કારમાં જવાબ દ�ધો.

અહો �જનશાસનમ!્!
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐93*

*ગાથાઓ�બૂ ગોખો*

એહતા અ�યા�મયોગી !

ગાથાઓ ગોખાવવાનો એમનોઆ�હ ઘણો !

પોતાના �શ�યોન અેન સેા�વી�ઓન ગેાથાઓ બરાબર ગોખાવડાવ !ે

રા� આેઆચાય��ી પોતાના �શ�યોની ગાથાઓ સાંભળ.ે�લૂ પડ તેો �ધુાર.ે પોતાના ન�કના જ �વજનો એમના �શ�યો બનલેા, પણ તઓે પણજો ગાથા



ન ગોખ,ે તો એમનયે ઠપકોઆ�યા વગર ન રહ.ે

બ �ેશ�યોઆચાય� પાસ બેસેી વારાફરથી એકપછ�એક ગાથાઓ બોલ,ેએમાં જો કોઈ �શ�ય ઝોખા ખાય,�ઘવા લાગ,ે તો તરત ધીમથેી ટપલી માર�ને
જગાડ અેન બેરાબર પાઠ કરાવ.ે

એમનાઆ પ�ર�મન કેારણ એે સ�દુાયમાં આજ ઘેણા સા� સુા�વીઓ હ�રો ગાથા ગોખી ��ુા છ.ે

આજ તેો એ મહાયોગી હાજર નથી. પણએમના સ�દુાયના �વ�ાન‐�થ�વર મહા�માઓ પણએવા છ કે જેમેન *ે૨૫ થી ૩૦ હ�ર ગાથાઓ* ઉપ��થત છ,ે
�ાંક કા�ુંથાય, તો પાક�ુકર� લ છે,ે સાંભ�ુંછ કે એેમના સ�દુાયના �ાયઃ એકપણ સા�‐ુસા�વી�એવા નહ� હોય જમેન ઓેછા માં ઓછ� �ણકે હ�ર
ગાથાઓ ગોખી ન હોય.

આસ�દુાયની કટેલીક �વ�શ�તાઓ.

→આખા ય ગ�છમાં આચાય� = ગ�છા�ધપ�ત મા� એક જ ! બી� મહા�માઓ �વ�ાન‐�થ�વર હોય, તો પણ તઓે વ�મુાં વ� પુ�ંયાસપદવી જ લ છે.ે
અથા�ત આ્ ગ�છમાં બ આેચાય� ન�હ�.

→આગ�છમાં એજ દ��ા લઇ શક કે જેને આેખી �ંદગી માટ ચેાનો �યાગ હોય, કમેક �ે�ુ પર�પરાથીઆ ગ�છમાં એ �નયમ ચા�યો આવ છે કે નેાના કે
મોટા, ઘરડા ક �ેવુાન, ��ુ ક �ેશ�ય કોઈએ પણ ચા પીવાની ન�હ.

→ સાંજ�ું��ત�મણ બધાએ ભગેા મળ�ન મેાંડલીમાં જ કરવા�ુંમાંડલી બહાર કોઈપણ ��ત�મણ ના કર� શક.ે

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*�સગં‐94*

*સાચો ��ાચ� સુા�*ુ

૫૫ વષ�નો �દ�ાપયા�ય ધરાવતા એ ��ુનરાજની ઉમર ૯૨ વષ�ની આસપાસ છ.ે છ�ેલા ૧૫ વષ�થી એ ��ુન બનં આેખંો �મુાવી ��ુા છ.ે સૌરા�ના એક મોટા
શહરેમાં એક સઘં માં તઓે ��થરવાસ રોકાયા છ.ે મોટા ભાગ તે એેકલા જ હોય છ.ે �યાં કોઈ ચોમા� કુર,ે તો સ�ંયા વધાર થેાય,અ�યથા નહ�.

બનં આેખંો�ુંતજે હણાઈ ગ�ુંહોય, સાથ કેોઈ સહાયક ન હોય તો શી ર�ત �ેદવસો‐મ�હનાઓ‐વષ� પસાર થાય ?એ �� સહજ ર�ત જેઆપણન બેધાને
થાય. પણઆવી �વકટ પ�ર��થ�તમાં પણએમણ જે આેરાધના �ળવી રાખી છ,ેએભાર આે�ય� ઉપ�વ એેવી છ.ે

(ક) છ�ેલા ૧૫ વષ�થી કાયમ એકસણા કર છે,ે લગભગ ૧૨ �ત�થ આયબંીલ કર છે.ેઆયબંીલ એમના શર�રન મેાફક ન હોવા છતાં પણ તઓેઆયબંીલના
અ�રુાગી છ.ે *“�ણ રોટલી,એક ટોકસો દાળ અન બે ઢેોકળા”*આએમનોઆયબંીલનો �નય�મત ખોરાક છ.ે



(ખ) ��એ થાય ક *ે“એજોઈ શકતા નથી, તો ગોચર� કોણ લાવ ?ે સાથ કેોઈ સા� નુથી ક એે ગોચર�‐પાણી લાવી આપ.ે”* પણઆ ��ુનરાજ પાસ એેક
માણસ રાખવામાં આ�યો છ.ેએ માણસએમન જેદુા જદુા ઘરોમાં ગોચર� માટ લેઇ�ય. પોત જેોઈ તો ન શક,ે પણ �છૂ� �છૂ� ન વે�� વુહોર.ે �ાવકો પણ
સમજ !ુએટલ બેીજો કોઈ વાંધો નઆવ.ે

*આર�ત �ેત ગેોચર�‐પાણી લાવ.ે*

(ગ) પોત કેાયમ એક જ �થાન બેસે,ે ત �ેથાનથી એમણ બે દેોર� બાંધી છ.ેએક દોર� પોતાના �થાનથી છકે વાડાની �મ �ધુી બાંધી છ.ે બી� દોર� પોતાના
�થાનથી �જનાલયના દરવા� �ધુી બાંધી છ.ે પોતાની પાસ એેક લાકડ� રાખી છ,ેજનેોઆગળનો ભાગ વળલેો છ.ે�યાર �ેથ�ંડલ‐મા� જુ�ુંહોય �યાર એે
લાકડ� �ચી કર� દોર�માં ભરેવી દ,ેઅન પેછ�એ દોર�નાઆધાર છેકે વડાની �મ �ધુી પહ�ચી �ય.�યાર �ેજનાલય જ�ુંહોય, �યાર એે બાજનુી દોર�માં
લાકડ� ભરેવી એન આેધાર �ેજનાલય �ધુી પહ�ચી �ય.

(ઘ)આખંો ન હોવાથી વાંચી શકતા નથી, પણજનૂી જ ગેાથાઓ ગોખી છ,ેએ�ું�નુરાવત�ન મન માં કર.ે�યાર સેમય મળ,ે �યાર મેાળા ગ�યા કર.ે કોઈ હાય‐
વોય નહ�,અપ�ેા નહ�.

(ચ) કાપ‐�ણુા�ુંકામ પણ�ત કેર.ે સાથનેો માણસ �યાંજ�ર પડ �ેયાં સહાય કર.ે બાક�જટે�ુંશ� હોય એટ�ુંપોત �ેત જે કર.ે

(છ)�યાર આેખંો હતી, �યાર એેમણ વેષ�તપા�દ ઘણી આરાધનાઓ પણ કર� છ.ે કલુ ૩૯ વષ�તપ છ.ે (�ુંબઇ ના સઘંમાં �બૂઆરાધક એક �ાવકની
આખોજતી રહલેી, �યાર એેક �વ�ાન ��ુનરાજ એેમન �ેહત�શ�ા આપલેી ક *ે“તમાર� બહારનીઆખંો જતી રહ�, પણઅદંરનીઆખંો તો છ ને ?ે બહારની
આખંો થી જગત દખેા�ું.અદંરનીઆખંો થીઆ�મા દખેાશ…ે”*એ વખત આેરાધક �ાવક ઉે�રઆપલેો ક *ે“સાહબે ! તમાર તેો મા� બોલવા�ુંછ.ે મારા પર
� વુીત છે,ેએની તો મન જે ખબર પડ છે.ે”*

પ�રવાર સપં� �ાવકનીઆ વાત સાંભળતા અહસેાસ થાય ક *ે“બ આેખંો �વના �વ�ુંકટે�ુંબ�ુંકપ��છ.ે”* છતાં આ ��ુન પદંર વષ�થીઆ ર�ત એેકલા રહે
છ.ે ફ�રયાદ �વના �વ છે…ે.એએમની કટેલી �વ�શ�તા !

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*
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*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐95*

*એકઅજનૈ વધૈ�ુંજનૈાચાય�ના આચારોથી પ�રવત�ન*

(એક વધૈના શ�દોમા)ં

આજથી પદંરકે વષ� પહલેાંની વાત છ.ેએ ��ૂયઆચાય�ભગવતં જનૂાગઢથી �વહાર કર�ન ધેોરા� તરફઆવતા હતા,અન સેાંજ પેાંચ વા�યા પછ� સખત
તાવ અન ઝેાડા લગભગ ૧૫ થી ૨૦ વાર થયા. *H.B.* મા� ૫% થઈ ગ�ું. સીવીયર D‐હાઈ�શેન હ�ું.



રા� નેવ વાગ ધેોરા�ના સઘં��ખુ બ�ભુાઈ દવાવાળા અન મેારા ધમ��મેી �મ� નારશે માંડલીયાએ મન સેમાચારઆ�યા. ‘તા�કા�લક વધૈની = તમાર� જ�ર.
છ,ેજ�દ� આવો.’

હુ�ગયો અન જેો�ુંતો પ�ર��થ�ત એકદમ કથળલેી હતી.

*’તા�કા�લક બાટલા ચઢાવવા પડશ,ે ઈ�જકેશન લગાવવા પડશ.ે’* મ�ક�ું.

આવા�સાંભળ�ન �ેજૂય�ી એકદમ ઉભા થઇ ગયા.

મન કેહ *ે‘આલોકોએમ કહ છે કે �ેુંવધૈ છ.ે’* તો અમન સેા�ઓુન આે �હ�સક દવાનો ખપ�ાંથી હોય ?’

મ�ક�ુંસાહબે !આપની બધી વાત સાચી. પણઆગાઢ કારણમાં અન ઇેમરજ�સીમાં આ દવા લવેામાં કોઈ દોષ ન લાગ.ેઆમાં બાટલા ચઢાવવા પડ,ે નહ� તો
તકલીફ વધી �ય.’

*‘હુ�સવાર હેો� ક ને હો�, તનેી �ચ�તા તાર નેથી કરવાની નથી’ તઓે�ી બો�યા ‘તાર� પાસ અેણહાર� કડવી ક �ેરૂ� દવાની ફાક� હોય, તો આપ, પછ� �ું
છુ�ો!’*

�વ કરતા �શવન વેહાલો કરનારા,આ�ુંકડકઆ�ાપાલન કરનારા મ�પહલેા સા� જુોયા. મ�એમન કેડછાલ �ણૂ� આ��ું.એ કડ�ુંહોય છ.ે તાવ અન ઝેાડા
બનં મેટાડ.ે

પાણી �વના જઆ દવા એક ચમચી જટેલી �સૂી‐�સૂીન લેીધી,અન સેવાર પેગ પર પગ ચઢાવીન બેઠેા હતા.

મન કેહ *ે‘આઆ�વુ�દમાં તન �ે�ા નથી, તારાથી વધાર મેન �ે�ા છ.ે �ુંજ દેવા આપતો હતો,એ �હ�સક દવા મલેી �વ�ાના દવે જવેી હતી. તા�કા�લક સા��
થાત. પણ મારા અનકે ભાવો વધી �ત.’*

એ પછ� સાતકે �દવસ �યાં રોકાયા, �યાર ખેબર પડ� ક તેઓે�ી ન �ેો�ટજેની પણ �બૂ જ તકલીફ છ.ે રા� ૮ે‐૧૦ વાર માં� જુ�ુંપડ છે,ે સખત બળતરા થાય,
લોહ� પણ પડ.ે તા�કા�લક કોઈક સજ�ન પાસ ઓેપરશેન કરાવવાની જ�ર !

મન કેહ,ે

*‘તાર� પાસ નેવ �દવસ છ.ેઆયબંીલનીઓળ� �ધુી અહ� છુ�. કોઈ દશેી દવા લા� પુડ,ે તો કો�શશ કર. માર પેાપ માથ ચેઢાવ�ુંનથી. ડૉ�ટર અન વેધૈ તો
ઘણા છ.ે તાર રેા�ીભોજનનો �યાગ કરવો હોય, તો જ માર� દવા કરજ.ે નહ� તો કઈ જ�ર નથી.’*

�ી શાસનદવેની કપૃાથી મા� રા�ીભોજન ગ�ું.અન સેાહબે� *�નુન�વાની* ફા�ક�થી સારા થઈ ગયા.

મ�રા��ભોજન�યાગની ��ત�ા તો લીધી. પણ તબીબી �યવસાય એવો ક ગેમ �ેયાર �ેવઝ�ટ પર જ�ુંપડ,ેઅન રેા� �ેખૂ‐તરસ�ગ,ે ૨‐૩ વષ�તો ગમ તેમે
કા�ા. પણ પછ� મનોબળ નબ�ુંપડતા હુ��જૂય�ી ન અેમદાવાદ મળવા ગયો.

*‘સાહબે ! �બૂ તકલીફ પડ છે.ે સારા ‐ નરવા �સગં અેન સેજંોગવસાત મ�હનામાં પાંચ �દવસ રા��ભોજનની છૂટઆપો….’* મ�કરગર�ન કે�ું.

મન કેહ,ે *‘હુ�જનૈાચાય� રા��ભોજનની છૂટ કમેઆ�ું? તકલીફ તો કરમા�સુાર આેવવાની જ.અર,ે સામ થેીઆ�ાન કર�ન �ે�ુકલેીન બેોલવી લવાની….’**

મ�ક�ું*‘સાહબે� ! સામા�ય નહ�, �વશષે ��ુકલેીઓ પડ છે.ે’*

તો કહ *ે‘કસોટ� તો આવ જે, ધમ� કર એેની કસોટ� થાય.આજ ૧ે૦ વષ�થી દવેો માર� કસોટ� કર છે.ેઆટલા તપ પછ�આ �મર જેો માર� પણ કસોટ� થાય,
તો �ાં તા��તપ ન �ેાં તાર� �મર !’*

બસએ પછ�અખડંપણ �ે�ત�ા પાળ� ર�ો છુ�.�ખૂ‐તરસ �લુી ગયો છુ�.

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*
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*�સગં‐96*

Part ‐ 1

*જનનીની જોડ સખી ન�હ જડ રે લેોલ…*

*"સા�વી�ભગવતંઆ મારો બાર વષ�નો દ�કરો છ.ે થોડાક જ સમય પહલેા એન મેાંદગીઆવી, છવેટ રે�પોટ�કરાવતા �યાલઆ�યો ક એેન છે�ેલા �ટજે�ું
ક�ેસર થય�ેુંછ.ેએહવ વેષ� તો ન�હ જ, પણ મ�હનાઓ કાઢ તેો ય ઘ� છં.ે''*

�ુંબઈ મોહમયી નગર�ના એક ઉપા�યમાં સા�વી�ભગવતં પાસ દે�કરા સાથ વેદંન‐દશ�ન માટ પેહોચલેીઆ��ુનક જમાનાની છતાં ધમ�ના ર�ગ રે�ગાયલેી
એક માતાએ ભીના �વર પેોતાના લાડ�લા દ�કરાના ��ૃ�નુી આગાહ� કર� દ�ધી.

��ુય સા�વી�ભગવતં અવાચક બની ગયા. �ુંજવાબઆપવો ? �ુંઆ�ાસનઆપ�ું?એસમ� ન શ�ા. પણ સા�વી� ક�ઈ બોલ,ેએ �વૂ�જએ
મ�મી બોલવા લાગી.

*“સાહબે� મારા ઘર આેવલેોઆઆ�મા કોઈપણ ભોગ દેગુ��તમાં તો ન જજવો જોઈએ. માર� આએકજભાવના છ.ે મારો દ�કરો તો માર �ેમુાવવો જ
પડવાનો, પણ દ�કરો સદગ�ત ન �મુાવી દ એે માર� ઈ�છા છ.ે હુ�આપની પાસ એે માગ�દશ�ન લવેા આવી છુ�ક હેુ�એ�ું�ું�ુંક��ક જેથેીઆ છ�ેલા �દવસો ‐
મ�હનાઓ મારો દ�કરો અ�યતં ધમ�મય�વન�વીન સેદગ�તન પેામ…ે”* બહને બો�યા અન વેહાલથીએમનો હાથ દ�કરાના મ�તક,ે પીઠ પર ફરવા

લા�યો. શ�દોમાં વદેના, �મુાર�, લાગણી... બ�ુંજભ�ેુંહ�ું.

સા�વી� બો�યા, *“તમાર� ભાવના અ�ત‐ઉ�મ છ.ે પણએ માટ હેવ તેમાર સેખત ભોગઆપવો પડશ.ે પહલેી વાત તો એ ક હે�ૈુંપ�થર જ�ેુંકઠોર બનાવ�ું
પડશ,ે રડવા�ુંન�હ, દ�ન બનવા�ુંન�હ, �રૂ� મ�મતા રાખવાની.આમજંરુ કરો. બાધા લો, પછ� બી� વાત !'”*

To be Continued in Part ‐ 2

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*
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*�સગં‐97*

*Part‐2*

*Continued From Part 1*



*“ક�લુ છ,ે સાહબે� મા�ુંહ�ૈુંછ,ેએટલ દે�કરાની વધતી જતી એ વદેનાઓન શેી ર�ત �ેુંગા મોઢ કે હેસતા મોઢ જેોઈ શક.ે છતાં આપી દો બોધા !એના
�ાણ નીક�ાબાદ જ માર� આખંોમાંથીઆ�ં ટુપકશ.ેએ �વૂ�કદા�પ ન�હ.”*

સા�વી�એબાધા આપી,અન એે પછ�આરાધનાઓ �ચુવી.

*“�ન�ય અ��કાર� ��ૂ‐��ુય�કાશ�ું�તવન સારા ��ુતકોની વાતો કહવેી મરણ વખત �ેસ� રહનેારા મહા��ુષોની કથાઓ કહવેી... રોગઆગળ વધ અેને
છ�ેલ પેથાર�વશ બનવા�ુંથાય, તો ઘર એેક �મમાં ચારબેાજ તુીથ�ના‐���ુના મોટા ફોટાઓ લગાડ� દવેા.એન સેતત એના દશ�ન થયા કર,ેએની �સ�તા ‐
સમા�ધ વગરેને �ેબલકલુ બાધ નઆવ,ેએ ર�ત કેર�ું”*

બહને ઘેર જેઈન પે�તન કેહ� દ��ું*“જયાં �ધુી મારો દ�કરો �વતો છ,ે �યાં �ધુી હુ�તમારા માટ મેર� ગયલેી છુ�,એમજસમજશો, સામા�જક ક અે�ય
કોઈપણ બાબતમાં �બલકલુ માર� અપ�ેા રાખતા ન�હ, મારા ચોવીસ કલાક હવ મેારા દ�કરાની પરલોકનીઆરાધના માટ છે.ે”*

અન બેહનેની એઅ�તૂ�વૂ� સાધના શ� થઈ. દ�કરાન પેોરસ ચડાવ.ે *‘મોત સાથ ભેટેવામાં �બૂ મ�છ,ે તાર હેવ ભેગવાનન મેળવા જવા�ુંછ.ે'*
વગરે વેગરે કેહ,ે ઉ�મો�મ કો�ટના ��યોથી ��ૂ કરાવ,ે સા�‐ુસા�વીઓના દશ�ન‐વદંન કરાવ,ે ધર સેયંમીઓન ગેોચર� માટ બેોલાવી લાવ,ે

અન ભેર�રૂ ભ��તભાવ સાથ દે�કરાના હાથ જે �પુા�દાન કરાવડાવ.ે મા ��ુમય બની ગઈ.

�દવસો વીતતા ગયા, ત�બયત લથડવા લાગી પથાર�વશ બન�ુંપ�ું, બહને ઘેરમાં જ એક �મમાં ચાર બેાજ ફુોટાઓ લગાડ� દ�ધા. દ�કરાની બરાબર
સામ �ેી શખં�ેર

પાથ�નાથ��નુો મોટો ફોટો લગાવી દ�ધો.

બહને �ેમની બહાર બોડ�લગાવી દ��ું......

To be Continued in Part ‐ 3
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*�સગં‐98*

*Part‐3*

*Continued(Prasang 96)*

બહને �ેમની બહાર બોડ�લગાવી દ��ું



*‘Please ૨ડનારા, ઢ�લી વાત કરનારાઓએ �મમાં �વશે કરવો ન�હ.'*

અન ખેરખેર બહને મ�મ બનીન આે શરત�ુંપાલન કરાવતા. કોઈક અદંર ગયા પછ� રડ,ે *‘અરરે !ે �બચારો છોકરો આટલી નાની �મર.ે..'*એમ ઢ�લા વચનો
બોલ,ે તો લાલઆખં કર�ન �ેપ� શ�દોમાં કહ� દ ‘ેતમ બેહાર નીકળ��ઓ. મારા દ�કરાન લેશે પણ દ�ુયા�ન થાય,એ�ુંઅહ� ન�હ ચાલ.ે'

લોકોન ખેોટ�ુલાગવાની �ફકર કયા� �વના જએકદમ સખત બનીન બેહને �નણ�ય લવેા મ�ંા.

અ�ંતમ �દવસ….

બહનેન અેદંાજઆવી ગયો. ક�ેસરની પીડા હદ વટાવી રહ� હતી. બહને એેક પળ પણ દ�કરા પાસથેી દરૂ ન થવાનો સકં�પ કર� લીધો.

*'જો બટેા !આખં ઉઘાડ�ન જેો પા��દાદા તન બેોલાવ છે,ે હવ ૨ેડતો ન�હ�. હસવા લાગ. �� કુવેા હસ છે ?ેએમ તાર પેણ હસવા�ું.આજ તેાર �ે� પુાસે
જવા�ુંછ.ે’*

ખરખેર બહનેની મહનેત લખે લેાગી, દ�કરો આખંો ઉઘાડ� �� સુામ જેોઈ ર�ો. �સ�તા એના �ખુ પર ભરચક પીડા વ�ચ પેણ દખેાવા લાગી.

*च�ा�र मगंल…ं.* નો ગભંીર નાદ �ુંજવા લા�યો, દ�કરાએ પોતાની મળે જે બ હેાથ જોડ� દ�ધા. બહને(મ�મી) ની નજર સતત એના �ખુ પર હતી, પળ પળ
નો �હસાબ ચાલતો હતો. �યાં જ એક ડચુક�ુઆ��ું, તી� વદેના ઉપડ�….

�યાં જ એજ ડસૂક�ુસભંળા�ું, બહને પેાછળ ધારદાર નજર નાંખી,જો�ુંતો પોતાનો પ�ત, દ�કરાનો બાપ દ�કરાનીઆ હાલત સહ� ન શકાવાથી રડ� પડલેો,
પણ બહનેની તી� નજરમાં પ�તએઆદશે વાંચી લીધો ‘એક સકે�ડમાં બહાર નીકળ��ઓ. તમારા લીધ �ેદકરાનો પરલોક બગડશ.ે’અન પે�ત બહાર જતો
ર�ો.

*च�ा�र सरण पंव�जा�म…..* બહનેના મ�રુ શ�દો….. બી�આચંક�….. *अ�रहतं सेरण…ं..* �ી�આચંક�….. દ�કરાની �� સુમ� ��ુલી આખંો, બે
હાથ જોડલેા અન �ેાણ નીકળ� ગયો.

એક‐બ પેળ, બહને શાંત બસેી ર�ા. દ�કરાની બ આેખંો બધં કર� દ�ધી.અન મે�હનાઓથી �ંધી રાખલેી અ�ધુારા બાર ખેાંગ વેરસી પડ�.

‘દ�કરો સદગ�ત પા�યો….. સમા�ધમરણ પા�યો…..’એના હષા�� અુન મેા��ૃવથી �રેાયલેા �નહેરાગભીના �વયોગા�!ુ

બધાએએમન રેડવા દ�ધા, પ�ત ભીનીઆખં પેાછો ફય�, સહુના મન માં એક જ �વચાર ! *“માં મળો, તો આવી !”*એબહને સહુન આેજ વેદંનીય, �જૂનીય
લા�યા.

(લૌ�કક જગતમાં ‘માતાની જોડ ન જ મળ'ેએમ ક�ુંછ.ે પણ �યાં માતાના લૌ�કક ઉપકારોન નેજર સામ રેાખીન આે શ�દો વપરાયા છ.ે લોકો�રશાસન એટ�ું
જ કહ છે કે જેો મ�મી સતંાનોન ધેમ�માગ�વાળ�,આર�ત ઉે�ક�ૃ ક�ા�ુંસમા�ધમરણઅપાવ,ે તો અમ પેણએબોલવા તયૈાર છ�એ ક *ેજનનીની જોડ
સખી !....*)

અહો �જનશાસનમ!્!
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*�સગં‐99*

*બી� ના ભાવોન સેાચવો….*

‘સાહબે� !આપનો તો અમન લેાભ જ મળતો નથી.અમાર� ગોચર� મોડ� આવ છે,ેઅન �ેયાં �ધુીમા આપની ગોચર� તો વપરાઈ�ય છ…ે..’ �નદ�ષ
ગોચર�નાઆ�હ�એક તપ�વી ��ુનરાજ એેક �વ�ાનઆચાય� ભગવતંન લેાવલેી ગોચર� બતાવતા બતાવતા ખરખેર સાચાભાવથી ખદે �ય�તકરતા કરતા
ઉપર �જુબ શ�દો�ચાર કય�.

એ �દવસ હતો ચ�ૈ �દુ‐૨ �વ.સ.ં ૨૦૬૯ !

�થાન હ�ુંભીલડ�યા� તીથ� !

એક સ�દુાય નાઆઠ અન અે�ય સ�દુાય ના ચાર….એમ બારકે ��ુનઓ �વ�યભગ�…. માં રોકાયલેા હતા. માંડલી �યવહાર સાથ જે હતો, પણ �ણકે
��ુનવરો જનૈતેરોની �નદ�ષ ગોચર� વાપરતા. બી� બધાન દેરૂ �ધુી જનૈતેરોમાં જવાની અ�કુળૂતા ન હોવાથી અન ઉેનાળો પણ ભાર હેોવાથી તઓે
ભોજનશાળાની �મ�ક�ાની ગોચર� વાપરતા.

ભોજનશાળાની ગોચર� ૧૨:૩૦આસપાસઆવી �ય, ૧ વા�યા �ધુીમાં એ ગોચર� �રુ� થવા આવ,ે �યાર જેનૈતેરોમાં જતા ��ુનવર �નદ�ષ ગોચર� લઇ ને
આવ…ે..આર�ત બે મેાંડલીઆગળ‐પાછળ થઈ ગયલેી.

��ુનવરન એેવી ભાવના ખર� ક �ે.ૂઆચાય� ભ. ની ભ��તનો લાભ મળ…ે.. પણએઆવ �ેયાર તેો �.ૂઆચાય� ભ. ની ગોચર� �રુ� જ થઈ ગઈ હોય….

એટલ આેજ સેહજ ર�ત �ે�ુન ના �કુથેી પ�ાતાપના શ�દો સર� પ�ા.

�.ૂઆચાય� ભ. ની ગોચર� થઈ ગયલેી, મજંન પણ કર� લીધ�ેું…. છતાં એમન ચેતેનો ખોલીન સે�ગદાણાનો એક દાણો પોતાના મોઢામાં �કૂ� દ�ધો. પલેા ��ુનના
ભાવ સાચવવા માટ…ે.અન આેખંથી જજવાબઆપી દ�ધો *‛હવ તેો સતંોષ ન…ે..’*

�.ૂઆચાય� ભ. ના ગયા બાદ એમના �શ�યએ ક�ું*‛��ુનવર ! તમારો �ચડં ભા�યોદય કહવેાય. બાક�અમારા ��ુદવે મજંન થઈ ગયા બાદ �ારયે પણ
એકપણ દાણો મોઢામાં ન નાંખ.ેએમન ઓેપરશેન કરાવ�ેુંછ દેા�ત�ું!એટલ ડેો�ટર �ેપ� �ચૂના કર� છ કે રેોજ ખાધા પછ� મજંન કર� લવેા�ું. ન�હ તો જો
દાણો ફસાશ,ે તો વળ� પાછ� ઉપા�ધ થશ…ે..એટલ મેજંન બાદ ભાતનો દાણોય મોઢામાં ન નાંખ…ે. પણ તમારા ઉછળતા ભ��તભાવ સાચવવા સગંીનો કડક
દાણો લઇ લીધો…..*

પલેા ��ુનન �ેબૂઆનદં થયો.

સાંજ બેધા વદંન માટ ભેગેા થયા,

�યાર �ે�ુનએ �.ૂઆચાય� ભ. ની �શસંા કર�. *‘આપ મેારા ભાવ સાચવવા ખાતરઆ ર�ત કે��ુ, �બૂ અ�મુોદના !’*

એ વખત આેચાય��ીએ �નખાલસતા સાથ જેવાબઆ�યો *‘જઓુ મહારાજ ! મન કેશી તકલીફ પડ એેમ નથી. દા�તમાં દાણો ભરાય, તો તકલીફ પડ.ે દાણો
�ાર ભેરાય ?એન ચેાવીએ તો ન ?ે મ�ચા��ુંજ નથી,એમન એેમ દાણો ગળ� જ ગયો છુ�.એટલ બે યે કામ થઈ ગયા. તમાર� ભાવના પણ સચવાઈ ગઈ.*
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*�સગં‐100*

*પોષ મ�હનાની* થીજવી નાખતી ઠ�ડ�મા.ં.
અમ *ેઅમદાવાદ તપોવન* માં હતા.

ચાર બેાજ �ુ�ુલી જ�યા હોવાના કારણ શેહરે કરતા તપોવનમાં ૨૦% ઠ�ડ� વધાર લેાગ.ે

આખો �દવસ કામળ�ઓઢ�ન જે બસેવા�ુંમન થાય.

ગોચર� વખત કે પેડ�લહેણ વખત વે�ો ન પહરે�એએટ�ુંજ!

એવા વખત રેા� તેો કવેી ઠ�ડ� લાગ.ે?

અમ ઉેપા�યમાં પણએક �મમાં સથંારો કરતા,

ઉપા�યના અન આે �મના તમામ બાર� ‐ બારણાં બરાબર બધં રાખતા.

�મમાં નીચ લેાકડ�ુહોવાથી ઠ�ડ� ઓછ� થતી,

છતાં એકાદ ધાબળો પાથરવામાં અન એેકાદ ધાબળોઓઢવા માટ તેો અવ�ય લવેો પડતો.એ પછ� પણ ટ�ૂ�ટ�ુંવાળ�ન �ેઘવા�ુંથ�ું.

આવી પ�ર��થ�તમાં એક �ભાવક પ�યાસ�ભગવતં બહાર હોલ માં સથંારો કરતા.

નીચ લેાકડાન બેદલ કેોટા�ટોન (લાદ�) હોવાથી ઠ�ડ� ��ુકળ લાગ,ે છતાં એ �જૂનીય પ�યાસ� મા� સથંારો અન ઉે�રપ�ો જ પાથરતા.ઓઢવામાં મા�
કામળ� જ વાપરતા. *ધાબળો એક પણ નહ�.*

અમ ઘેણી વાર �વનતંી કર� ક "ેઆપ �મ માં આવી ન સેથંાર� �ઓ." પણ ત કેહ "ેમન કેોઈ તકલીફ નથી. તમન �ેમ જ�ર� છ,ે તો તમ �ેશુીથી �યાં આરામ
કરો."

વળ� રા� �ેઘઓછ� થાય, ન એેટલ �ેદવસ એેક ‐ બ કેલાક �ઘી�યએ�ુંપણએ ના કરતા. �દવસ મેાંડ ૨૦ �મ�નટઆરામ કર.ે બાક�આખો �દવસ પાઠ
આપવા આ�દ માં પસાર કર.ે

બી�એક ��ુન તો મા� ન મેા� કપડો જઓઢ છે.ે કામળ� પણઓઢતા નથી.

*દહે ��યનેી મમતા કટેલી બધી ઘટાડ� દ�ધી હશ આે મહા�માઓએ..!!*

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*



*�સગં‐101*

*મોટાઓ ની મોટાઈ*

(એક ��ુનએજણાવલે પોતાનો અ�ભુવ)

મારા ��ુ�ન ભેગવતી�ના જોગ ચાલ.ે �રુત થી પાછાઅમદાવાદ જતા હતા. ��ુ�ન �ે�યા કરાવવા માટ �ેવહારમાં વડ�લ પદવીધરની �ન�ા જ�ર� હતી.
એટલ અેમ યેોગી��ુષ તર�ક �ે�સ�� પામલેાઆચાય� ભગવતંની સાથ જે �વહાર કરતા. બ આેચાય� ભગવતંો સાથ હેતા.

પાલજેનો ઉપા�ય લાંબો ઘણો અન પેહોળાઈઓછ� !

�વહાર કરતા કરતા અમ પેાલજે પહ��યા ,એક �દવસ �યાં રોકાયા.

બી� �દવસ વેહલેી સવાર �ેવહાર ! યોગી��ુષ ઉપા�યના એક છડે થેી બી� છડેા �ધુી પહ�ચી ગયા હતા, �વહાર માટ �ેનચ જે ઉતરતા હતા, �યાં અચાનક
જએમન કે�ઈક યાદઆ��ુંએટલ અેટક� ગયા. પોતાના ��ુભાઈ‐વડ�લઆચાય��ી માટ એેમન ઉેપયોગઆ�યો.

*“મોટા સાહબે નીચ ઉેતર� ગયા ?”*એમણ �ેશ�યન �ે� કય�.

*“ના � !આપ પધારો.અમ એેમન લેઇઆવીએ છ�એ.”* �શ�યબો�યો.

પણ યોગી��ુષ તો એક પણ શ�દબો�યા �વના પાછા ફયા� , લાંબો હોલ ચાલી ન છેકે બી� છડે પેહ��યા , *“સાહબે� ! તયૈાર થઈ ગયા છો ?”*
મીઠાશ�વૂ�ક ��ૂું. પછ��તજે પોતાના હાથનો ટકેોઆપીન મેોટા આચાય��ી ન ઉેભા કયા� ,અન એેમન પેોતાના હાથનો ટકેોઆપીન ચેાલવા લા�યા.

હુ�તો આજોઈન આે�ય� પા�યો. યોગી��ુષ �દુ એકઆચાય� હતા. મહા��ુયશાળ� હતા, મોટા આચાય� એમના ��ુ ન હતા, મા� મોટા ��ુભાઈ હતા અને
�વશષે કોઈ �ભાવક પણ ન હતા. વળ� યોગી��ુષની �મર પણ ૬૫આસપાસની તો ખર� જ !એ ક�ઈજવુાન ન હતા.

છતાં મોટા આચાય� માટ પેાછા ફર�ું, �શ�યથી કામ પ�ત શક�ુંહોવા છતાં �વય આંવો �વનય કરવો… આબ�ુંમારા માટ તેો આ�ય� જ હ�ું.

*‘એ યોગી��ુષ કમે બ�યા છ ?ે’*એહવ મેન સેમ��ું.

પછ� તો મ�ઘણીવાર ઝ�ણવટ�વૂ�ક એમની ���યાઓ �નહાળ�.એમાં આખં ઉેડ�ન વેળગ એેવી એક વાત એ ક યેોગી��ુષ �વહારનો જ કેાય��મ રોજરેોજ
ન�� થયો હોય,એ મોટા આચાય�ન જેણાવવા માટ �ેય.�ત પેોતાની પાટ ઉપરથી ઉભા થઇ મોટા આચાય� પાસ �ેય,જ કેાય��મ ન�� થયો હોય એ
જણાવ *ે“ફાવશ ને ?ે”*એમ �છૂ� લ,ે મીઠાશ તો જબરદ�ત !

ફર� યાદ કર�ુંક મેોટા આચાય��ી સયંમી ખરા ! પણભ�તબળવાળા ન�હ. શાંત ! �શાંત !જમેની ન�ધ કદાચ મારા જવેા ય વધાર ને લ,ેએ�ું�ય��ત�વ !
છતાં યોગી��ુષનીઆ ��ુ� �ચરે� �ણુવ�ાએ મા� હ�ૈુંચોર� લી�ું.

પલેા મોટા આચાય� પણ �બૂ જ �ણુવાન !એમનો અ�ભુવ પણ મન આે જ �વહાર દર�યાન થયો.

બ��ુંએ�ુંક *ે“મોટા આચાય��ીના �શ�યોની એવી ઈ�છા ક પેાલીતાણા જઇઆવીએ, �યાંથી અમદાવાદ જ�ું.”* યોગી��ુષ ન તેો પાલીતાણા જ�ું
આવ�યક હ�ુંજ. પણ મોટા આચાય��ીન �ેવહારમાં તકલીફ વ� પુડતી.એટલ એેમની ઈ�છાએવી હતી ક *ે“હુ�સીધો અમદાવાદ પહ��ું. તમ વેડોદરાથી
પાલીતાણા જઈન અેમદાવાદઆવો.”*

પણજવેી મોટા આચાય��ીન ખેબર પડ� ક *ે“મારા �શ�યોની ભાવના પાલીતાણાની છ,ે”* ક તેરત જએમન પેાલીતાણા જવા�ુંન�� કર� લી�ું.

મ�એમન �ે�ૂુંપણ ખ��*“સાહબે� !આપન તેો હરેાનગ�ત વધશ.ે”* તો મન કેહ *ે“સહાય કર અેન સેહન કર એે સા� !ુ મારા �શ�યોની ભાવનાન �ેણૂ�



કરવામાં સહાય ક��તો જ સાચો સા� !ુએ માટ થેોડ�ક તકલીફ સહન ક��તો જ હુ�સાચો સા� !ુજો હુ�અમદાવાદ સીધો જ��, તો મારા �શ�યોએ પણ
અમદાવાદ જઆવ�ુંપડ.ે તઓે ક�ઈ ના નથી પાડવાના, પણ માર મેાર� ફરજ �નભાવવી જોઈએ ન !ે*

*�શ�યો માર� મન �કુ�ન સેવેા કર છે,ે તો એમની એકાદ ઈ�છા �રૂ� કરવી એ �ુંમાર� ફરજ નથી ?”*

હુ�તો આભો જ બની ગયો.

ન�હ ��ુપદનો કફે !

ન�હ �વાથ���ૃ�ની દગુ�ધ !

ન�હ આવશેનો દાવાનલ ક નેાનો અ��કણ !

�જનશાસન સવ��ક�ૃ શાસન છ એેમાં હવ આે�ય� જ � ?ુ

અહો �જનશાસનમ!્!

*From book‐ Vishva ni Aadhyatmik Ajaybiyo : Aapna Sadhu Sadhviji Bhagvanto*

*Lekhak‐Pujya Muniraj Gunhans vijay ji ms*

*અહો �જનશાસનમ!્!*

*�સગં‐102*

*એક ��ુનરાજની ૧ વષ�ના �દ�ાપયા�યની �વા�યાય‐સાધના*

�મર મા� ૧૯ વષ� !

દ��ા બાદ ૧ માસના દસ વ.ૈ ના જોગ !

એ પછ� ઉનાળામાં જ અઢ�સો �ક.મી. નો �વહાર !

એ પછ� ચોમા� અુન એે પછ� પોતાની વા�ષ�ક �થમ �દ�ા�તથી !

આવી પ�ર��થ�તમાં કટેલો અ�યાસ થઈ શક ?ે કટેલો કય� ?એજોઈએ

(૧) સ�ંકતૃની બ �ેકુ.

(૨) સકલાહ�ત +્ભ�તામર + ક�યાણ મ�ંદર + ર�વુશં + ક�રાત + �શ�પુાલક + નષૈધ....એસાત કા�યો....

(૩) દસ વ.ૈસ��ુતસા�નુી ટ�કા (૬૦%થઈ, પછ� બીજો �વષય ચા� થુવાથી અટક�...)

(૪) ઉપદશેમાલા ‐ �સ���ષ�ગ�ણ ટ�કા...(૫૪૪ ગાથાનો �વરાટ �થં, ટ�કા કપર�....)

(૫) તક�સ�ંહ ‐ ��ય�ખડં

(૬) ��ુતાવ�લ ‐��ય� +અ�મુાન બ ખેડં...

(૭)અ�યુોગ �ાર ‐ મલધાર� હમેચ�ં�રુ��ની ટ�કા.

(૮)આરાધક‐�વરાધક ચ�ભુ�ગી.



(૯) કપૂ��ા�ત �વશદ�કરણ

(૧૦) ચાર �કરણ + �ણભા�ય (�વૂ�કરલેા, ત �ેનુઃ કયા�)

(૧૧) ધમ��બ�દ (ુસા�‐ુઅ�ધકારના અ�યાયો...)

(૧૨) �પ�ડ�ન��ુ��ત (૭૦%જટેલી બાક�....)

(૧૩)ઓધ�ન�ુ���ત (હાલ ભણવામાં ચા�.ુ...)

(૧૪) સમાચાર� �કરણ (મહોપા�યાય યશો�વજય� મ. નો �ુંદર + ક�ઠન��થ.....)

આ��ુનવરનો �યોપસમ તી� છ કે �ેબૂ મહનેત કર છે.ે..એ�ુંલગીર ને માનશો. કમેક ૧ે વષ�માં એમન કેલુ ૧૨૦૦આસપાસ જ ગાથા ગોખી છ.ે �દવસની
પાંચ પણ ન�હ.એકાદ કલાકમાં એ માંડ �ણ‐ચાર ક પેાંચ ગાથા ગોખી શક છે,ે વધાર ને�હ.

અન એેમના ��ુ વાર�વાર �રેણા કર,ે �યાર વેગર �વહાર પેણ ૨૪ કલાકમાંથી વધી વધીન દેસ કલાક જઅ�યાસ થાય છ.ે...એ પણ સતત ન�હ. મોટા ભાગે
�વહાર �વનાઆઠકે કલાક ! �વહાર હોય તો પાંચકે કલાક !

આતમામ �થંો ભણાવી પણ શક,ે ન�ુંહોવાથી �લૂો ભલ પેડ,ે.... પણભય નહ�.

આ�વા�યાયસાધના સાથ સેયંમસાધના પણએક�દર સેાચવી છ.ે

★ કાયમ એકાસણા.... (માંદગીના �દવસો બાદ... પણએવા પાંચકે...)

★ છ�ેલા ચારકે માસથી દર ચૌદશ ઉેપવાસ, પારણ સેવાર મેા� �ૂંઠ‐ગોળનો �નદ�ષ ઉકાળો !

★ કોઈપણ ગામમાં જનૈ‐જનૈતેર બધ �ેનઃસકંોચ ગોચર� જઈ શક,ેએમન એેકપણ ઘર બતાવવા ન પડ,ેએ પોતાની મળે જે બ�ુંશોધી લ.ે

★ ��ુ જ આેપ,ેએજ વાપર,ે વ���ુું�માણ ક વે��નુી choice બનં �ેવય નં�� ન કર.ે ��ુએ ક�ુંક 'ેસાદ� વ��મુાં તમાર જે ન�� કરવા�ું....' �યારથી એમ
કર.ે પણ �મ�ા�દમાં કદ� મગંાવવા�ુંન�હ.... બ�ું��ુના માથ !ે

★ ��ુ સથંારો ન કર,ે �યાં �ધુી �ગતા રહ.ે ��ુન ઘેણીવાર �મટ�ગમાં ૧૧/૧૨ પણ વાગ,ે તો પણ પોત બેઠેા જ રહ.ે છવેટ �ે�ુએ ઠપકોઆપીન આે ર�ત
બધં કરાવવી પડ�. છતાં મોટા ભાગ તેો આઆચાર પાળ જે છ.ે

★એકપણ �હૃ�થ સાથ પે�રચય કરવાનો �વચાર ��ુા પણ ન�હ. સયંમ+�વા�યાય �સવાય ૨૪ કલાકમાં �વકથાના સાધન�તૂ એકપણઆવી વ�� નુ�હ....
ન �હૃ�થપ�રચય.... ન છાપા..... ન મગેઝે�નો......

C.A. ની C.P. T. ની પર��ામાં ૧૫૩ માક�સ લાવી આખા ભારતમાં ૩૯માં �મ આેવનાર. કરાટમેાં �લકે બ�ેટ�ધુીની �સ�� �ા�તકરનાર, કો���ટુરમાં મા�ટર�
મળેવનારઆ �વુાનઆજ તેો ��ુનરાજના વશેમાં સાવ સી�‐ુસાદ�ુ�વન�વીન એેક એવો આદશ� �થા�પત કર� ર�ા છ કે �ેવન પ�રવત�ન માટ મેા� �ઢ
સકં�પ�વૂ�રના સ�યગ �્�ુષાથ�ની જ�ર છ.ે માણસ ધાર,ે તો પળવારમાં ઇ�તહાસ બદલી શક છે.ે રચી શક છે.ે �ધુાર� શક છે.ે
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*Part ‐ 1*

_*―:ક�થર માથંી ક�ચન બની શક છે.ે :―*_
*“बटेा ! गाड़ीआ चकु� ह,ै त अूभी तक सो रहा ह ।ै मजरूी ऐस तेो नही होगी ।”*

*હદૈરાબાદના* �ટશેન ઉપર એક મારવાડ� શઠે �ટશેન પર રહલેા બાકડા ઉપર �ઘલેા એક મજરૂ બાળક ન ઉેઠાડ� ર�ા હતા.

આજથી ૫૦ વષ� �વૂ�નોઆ ત�ન સાચો �સગં !

રા� ૧ે૨ વાગ શેઠે પોતાના પ�રવાર સાથ �ેટશેન પર ઉતાયા� . બધો સામાન ઘોડાગાડ� �ધુી લઈ જવા માટ મેજરૂની શોધ કરવા લા�યા, પણઅડધી રાત મેજરૂ‐
કલુી કોઈ નજરમાં નઆ�યો. શઠે �ૂંઝાયા, સામાન ઘણો હતો અન �ેીમતંાઈમાં ઉછરલેો પ�રવાર �ત આે સમાન ઉચકવા�દ કામ માટ અેશ� પણખરો.

�યાં વળ� �ટશેન ના એકાદ માણસન કેલુી અગં �ેછૂપરછ કરતા એ ભાઈએ ક�ુંક *ે“આબાકડા પર �ઘલેો નાનો છોકરો કલુી�ુંકામ કર છે એેન ઉેઠાડો.એ
તમા��કામ પતાવી દશે.ે”*

શઠે એેન ઉેપર �જુબ કહ� ન ઉેઠા�ો.

આખં ચોળતો ચોળતો એ છોકરો તરત ઉભો થયો. *“शठेजी ! माफ करना, जरा �न�द जोर स आे गई, इस�लए गाड़ीआ गई, वो भी मालमू न�ह पड़ा ।
फरमाइए,कौन सा सामान उठाना ह ।ै”*

શઠે સેામાન બતાવીન કે�ુંક *ે“घोड़ागाड़ी तक उस ले जेाना ह,ै बोल �कतनी मजरूी लगेा ।”* “शठे !आपजो द�ग,े वो ल लेूंगा ।”* છોકરાએ ન�તાથી
જવાબ દ�ધો. પણ શઠે જમાનાના ખાધલે હતાં.આબધી બાબતમાં પાછળથી ઝગડા થાય એના કરતાં પહલેથેી જ ચો�સ રકમ ન�� કર� લવેામાં આવ તેો
પાછળથી ઝઝંટ ન રહ.ેએટલ શેઠે ફેર� ક�ું*“ऐस नेह� प�क� मजरूी बोल द,े बाद म�झझंट न�ह ।”*

પણ છોકરાએ પણ મીઠાશથી જવાબ દ�ધો.

*To Be Continued In Prasang 104*
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Continued From Prasang 103
પણ છોકરાએ પણ મીઠાશથી જવાબ દ�ધો.

“शठेजीआप कम थोड़ हेी द�ग ?ेआपजो द�ग,े मझु मेजंरू ह,ैआप �च�ता मत क��जय ।े”અન શેઠે �ેવ�ાસ �કૂ� બધો સામાન �ચકાવડા�યો. છોકરાએ
ઝડપથી બધી સમાન ઘોડાગાડ� �ધુી પહ�ચા�ો. ઘોડાગાડ�માં ચઢાવી દ�ધો.

છોકરાની હ��શયાર�, ન�તા જોઈ મારવાડ� શઠે એના તરફઆકષા�યા. “આન મેારા ઘર રેાખી લ�, તો ઘણો કામઆવ…ે” શઠેની અ�ભુવી આખંો ર�નને
પારખી �કુ� હતી.

“दखे बटे !े मरेा घर छोट� गली म�ह ।ै गली के अदंर घोड़ागाड़ी न�ह जा शकती । त एूक काम करगेा ? मरे सेाथ ही घोड़ागाड़ी म�बठै जा, गली के बाहर
घोड़ागाड़ी खड़ी रहगेी, वहा सं घेर तक य सेामान �फर स उेचकना पड़गेा । करगेा य केाम ? मजरूी परूी �गंा ।” શઠે �ેવન�ંત કર�.

છોકરાએજવાબ દ�ધો. “अर शेठे ! म�काम करन केे �लए ही तो � । चलो, म�साथआता � ।ं”

ર�તામાં શઠે છેોકરાન બે�ું�છૂ� લી�ુંક “ેએ�ાં રહ છે,ે �ટશેન પર કટેલો સમય મજરૂ� કર છે ?ે�ાં જમ છે ?ે મજરૂ�ના પસૈા �ાં રાખ છે ?ે માં‐બાપ�ાં
રહ છે ?ે”

આબધા જ ��ોના જવાબો છોકરાએ ક�ઈક ઉદાસ બનીન આે�યા. કારણ ક એેની હાલત સાર� ન હતી.

એબો�યો “शठेजी ! मरेा कोई घर न�ह ह ।ै म�अनाथ � ।ं न मरे मेा‐बाप ह,ै न मरे भेाई‐बहन । म कैौन था, वो भी म�न�ह जनता ! म��कस तरह बड़ा �आ ये
भी मझु मेालमू न�ह ह ।ै जब स मे�अ�कलमदं �आ �,ं रात को �टशेन के बाकड पेर सो जाता �,ं जो कुछ पसै बेचत होत हे,ै वो �टशेन मा�टर को द देतेा �,ं
वो भला आदमी ह,ै मरे पेसै वेो सभंालत हे ।ै”

છોકરાની વાતો સાંભળ� શઠેનીઆખંમાં આ�ં આુવી ગયા. કોણ�ણ આેવા અનાથ�વો તો કરોડોની સ�ંયામાં આ ધરતી પર હશ.ે � એુમની દદ�નાક
�જ�દગી !

શઠે કે�ું“दखे बटे !े त मूरे घेर प रेहगेा ? घर के काम करना, म�तझु बेड़ा पगार �गंा….”

છોકરો કહ “ેम�तयैार �,ं परतं आुप को �टशेन मा�टर क� समं�त लनेी पड़गेी । वो मरे �ेपता समान ह ।ै”

શઠે બ‐ે�ણ �દવસમાં જ �ટશેનમા�ટર ન મેળ� ન બેધી વાત કર�. �ટશેનમા�ટર તો �શુ થઈ ગયા.એ�ણતા હતા ક “ેકલુીની �જ�દગીમાં છોકરાનો �વકાસ
કશો થવાનો નથી.એના બદલ આે મારવાડ� શઠેન �ેયાં રહ તેો એ�ુંભા�ય ઉઘડ� �ય…”એમણ રે�આપી. છોકરાન ખેાનગીમાં લઈ જઈન �ેચૂનાઆપી કે
“शठे के घर म बेहोत सारी अ�छ� अ�छ� चीझ इधर‐उधर पड़ी �ई भी तझु देखेन केो �मलगेी, ल�ेकन कभी भी मन �बगड़ना मत,अपन हेाथ� को अप�व�
करना मत, �मा�णकता को गमुाना मत । काम करन मे�कभी गलती हो जाय, नकुसान हो जाय, तो कभी भी जठु मत बोलना, स�चीबात बता दनेा । शठेजी
को हमंशेा वफादार रहना ।”

અન એે છોકરાની મારવાડ� શઠેના ઘર નેવી �જ�દગી શ� થઈ.

To be Continued in Prasang 105
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અન એે છોકરાની મારવાડ� શઠેના ઘર નેવી �જ�દગી શ� થઈ.

કામ કરવાનો ઉ�સાહ, �ામા�ણકતા, મોઢાની મીઠાશ….. શઠે અન એેમનો પ�રવાર છોકરા પર �શુ �શુ થઈ ગયો.

શઠેના ઘરની ન�કમાં જ દરેાસર‐ઉપા�ય ! ચોમાસામાં �યાં સા� ભુગવતંો પધાયા� . હવ તેો અવાર નવાર સા�ભુગવતંો ધા�મ�ક શઠેન �ેયાં વહોરવા આવ.ેઆ
છોકરાન અેનકેવાર ગોચર� વહોરાવવાનો લાભ મળ.ેએન તેો આ બ�ું�બૂ ગમ.ે પછ� તો ઘર કેોઈ હાજર ન હોય તો પણ પોત �ેત જે ઘર આેવલેા ��ુનઓને
�યવ��થત ગોચર� વહોરાવ.ે પ�ર��થ�ત એ સ��ણી ક ઘેરવાળા કરતાં યઆ નોકર છોકરાન ગેોચર� વહોરાવવાનો અ�ભુવ વધી ગયો.

એકવાર છોકરાએ શઠેન �ેવન�ંત કર� ક “ેदोपहर को मझु केुछ काम न�ह होता, उस व� म�उपा�य म�साध भुगवतं के पास जाऊ, मझु उेनस �ेमलना ब�त
अ�छा लगता ह ।ै”

શઠે તો આ સાંભળ�ન �ેબૂઆનદં પા�યા.આવો �વચાર ઉ�મઆ�માન જેઆવ ને?ે શઠે �ત જે એન ઉેપા�યમાં આચાય�દવે પાસ લેઈ ગયા,એનો
ઇ�તહાસ કહ� સભંળા�યો અન એેની ભાવનાઓ પણજણાવી.આચાય��ીએ છોકરાના �ખુ પરથી જ ભ�વ�યની ક�પના કર� લીધી અન આેચાય�દવે રેોજ
એન �ે�ૂા�દ નો અ�યાસ શ� કરા�યો.

આ�ય� એ થ�ુંક ચેોમા� �ુણૂ� થાય એ પહલેાં તો આ છોકરાએ પાંચ ��ત�મણનો અ�યાસ સ�ંણૂ� કર� લીધો. શઠેના તો આનદંનો પાર નથી.એક કલુી �ાં ?
અન આેજ પેચં��ત�મણ ભણીન જેનૈ બની ગયલેોઆ ધા�મ�ક �વુાન �ાં ?

શઠેન સેૌથી વ� આુ�ય� તો ત વેખત થે�ુંક �ેયાર એેક �દવસ એ છોકરાએ ન� મ�તક શેઠેન �ેવન�ંત કર� ક “ેशठेजी ! मरेी इ�छा जनै साध बुनन के� ह ।ै आप
मझु सेमं�त द�ग ?े”

શઠે કે�ુંક “ેમાર� તો હા છ.ે પણ તારા �પતા��ુય �ટશેનમા�ટરની ર� લઇ લ�.” શઠે �ેટશેનમા�ટરન બેધી વાત�ણાવી. ત પેણ�ત આેવીન આેચાય�દવેને
મળ� ગયા.જનૈ સા�નુા �વન અગં �ે�ો�ર� કર�ન બે�ું�ણી લીધા બાદ એમન �ેણૂ� સતંોષ થયો અન �ેદ�ાની ર�આપી.

અન શેઠે �ેદ�ાનો તમામ ખચ� પોતાના મ�તક ઉેપાડ� લઇ ધામ�મૂથી દ��ા કરવી, �દ�ામાં �ટશેનમા�ટર મેાતા‐�પતા તર�કનેી બધી જવાબદાર� �નભાવી.

આવાતન આેજ લેગભગ પચાસ વષ� પસાર થઈ ��ૂા છ.ેઆજ એે છોકરો ૬૫‐૭૦ વષ�ની �મર પેહ��યો છ.ેઆટલા વષ�ના �વશાળ �દ�ા�વનમાં એમણે
ઘણો �વા�યાય કય�, ઘણી આરાધનાઓ કર�.આજ એેઆચાય�પદ પર �બરાજમાન છ,ે પોતાના સ�દુાયના ગ�છા�ધપ�ત છ.ે

�વ�મસવંત ૨૦૬૪‐૬૫ �ુંચા�મુા�સઆઆચાય�દવે �ેપુા��નાથ વાલક�ેર જનૈસઘંમાં કર�ેુંહ�ું.

ધ�ય છ એે �ટશેનમા�ટરન !ે

ધ�ય છ એે મારવાડ� શઠેન !ે

ધ�ય છ એે બાલ મજરૂન કે જે બે�યા ક�થરમાંથી ક�ચન !

તો ધ�યા�તધ�ય છ એે �જનશાસનન !ેજ આેવા આ�માઓન ધે�ય બનાવ છે.ે
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