સવારે ઊઠવાની િવિધ
સવારે ઊઠવાની મંગલકારી િવિધ શું છે તમને ખબર છે ?
‘સ ૂતાં સાત ઊઠતાં આઠ’ સવારે ઊઠતી વખતે આંખો બંધ કરી અંજિલબ

પર્ણામ (બ ે હાથના

અંગ ૂઠા સામ-સામા રાખી જમણા હાથની આંગળીઓ ઉપર આવે તેમ બ ે હાથની આંગળીઓ
ભેગી કરવી) સાથે આઠ કમર્ને દૂ ર કરવા આઠ નવકાર ગણવા.
અંિજલને ખોલી િસ િશલા અને એની ઉપર િબરાજમાન 24 તીથર્ંકર પરમાત્માના દશર્ન કરવા.
પુ ષોએ પહેલાં જમણો હાથ અને બહેનોએ ડાબો હાથ જોવો. ચોવીશે વેઢામાં કર્મસર તે-તે તીથર્
અને તીથર્ંકર પરમાત્માના આનંદભેર દશર્ન કરી પાવન થવુ.ં એક-એક નવકાર પણ ગણી
શકાય.
વર- ાસ જોઈ

વર ચાલતો હોય એ પગ પથારીથી નીચે મ ૂકવો. ત્યારબાદ નીચે મુજબ

વતર્માન ભાવતીથર્ંકર

વ પ

ી સીમંધર વામીજી પાસે પર્ાથર્ના કરી શકાય(અિહં પ ૂવર્ના

પાનાની િવિધ લેવી.)
રાિતર્ના ખરાબ વપ્નના દોષ કે પાપને િનવારવાની પણ િવિધ છે એ તમને ખબર છે ?
સામાિયક-પર્િતકર્મણ કરવાં. છે વટે ન થાય તો કમ-સે-કમ રાતર્ આવેલ ખરાબ વપ્નાિદ દોષોના
િનવારણ માટે કુસિુ મણ-દુસુિમણ ઓહડાવણાર્થર્ં રાઇય પાયિચ્છ

િવસોહણત્થં કાઉ સગ્ગ કરું ?

ઇચ્છં કુસિુ મણ કરે િમ કાઉસગ્ગ અ ત્થ.
4 લોગ સ બર્ ચયર્નાશક

વપ્ન આ યું હોય તો સાગરવરગંભીરા સુધી (નહીં તો ચંદેસ ુ

િનમ્મલયરા સુધી) અથવા 16 નવકારનો કાઉસગ્ગ પાળીને ઉપર એક લોગ સ.
પછી હાથ જોડી સાત લાખ અને પહેલે પર્ાણાિતપાત બોલવા...
પર્ભુ દશર્નની શા ીય િવિધ
ાન વડું સંસારમાં,

ાન પરમ સુખ હેત,

ાન િવના જગ જીવડો, ન લહે તત્ત્વ સંકેત.
િવિધનું

ાન શા માટે જ રી...

િવિધથી િનરપેક્ષ રહીને ગમે તેવી કીંમતી પ ૂજા કરવામાં પણ થવો જોઈએ તેવો આિત્મક લાભ
આપણને પર્ાપ્ત થઈ શકતો નથી...
િપયાની કમાણી ‘ચાર આનામાં’ વેડફાઈ ન જાય તે માટે શા ીય િવિધ જાણીને...શક્ય હોય
તેટલી અિવિધ દૂ ર કરી, શુ િકર્યા કરવા માટે િવિધનું
માટે જ

ાની ભગવંતો ફરમાવે છે , કે – “પહેલ ું

ાન જ રી છે ...

ાન ને પછી રે િકર્યા, નહીં કોઈ

ાન સમાન

રે ..”
પર્ભુદશર્નનું શુ -પ ૂણર્ ફળ પામવા શું કરવું અને શું ન કરવું ? તે જાણો છો ?
પર્ભુદશર્ન કરવા જઈએ ત્યારે બીજુ ં સાંસાિરક કામ સાથે ન રાખવુ.ં (દૂ ધનું ટમલર કે શાકની
થેલી આિદ સાથે ન લેવા.)

પર્ભુના દે રાસરના િશખરનું દશર્ન થાય ત્યારે લલાટે હાથ જોડી ‘નમો િનત્ય સ’ કહો.
દે રાસરમાં પર્વેશ કરતી વખતે ખાવા-પીવાની કોઈ પણ વ તુ િખ સામાં ન રખાય. (દવાની
ટીકડી પણ નિહ) મોઢુ ં એઠું હોય તો પાણીથી સાફ કયાર્ પછી જ પર્વેશ કરવો.
ઉધ્વર્ગિત પમાડનારી પરમાત્માની ‘આ ા’ મ તકે (આ ાચકર્ ઉપર) ચઢાવું

.ં તેવા ભાવ સાથે

ભાઈઓએ િશખા કે બદામ આકારનું અને બહેનોએ સમપર્ણ ભાવના પર્તીક સમાન સૌભાગ્ય
સ ૂચક ગોળ ‘િતલક’ કરવું કે
ધ ૂપ

થી સંસારની મમતાથી શ ૂન્ય બની

વદર્ યથી લાવેલ ું હોય તો

ાનાનંદની સંપ ૂણત
ર્ ા પમાય.

ે ઠ. જો ત્યાંન ું જ લેવ ું હોય તો િવવેક રાખવો. પહેલાંથી

ધ ૂમદાનીમાં ધ ૂપ ચાલું જ હોય તો એનાથી ધ ૂપ કરવો. ન હોય તો એક(બે-તર્ણ નિહ) ધ ૂપની
સળી લઈ ધ ૂપ કરવો. (ચરબીવાળી કે લાકડીવાળી અગરબ ી ન વાપરવી.)
ધ ૂપ અને દીપપ ૂજા ગભારા બહાર રહીને કરવી...ભગવાનની એકદમ નજીક કે નાકની પાસે
ધ ૂપદાનીને લઈ જવી અિવિધ છે .
ધ ૂપ-દીપ કે આરતી નાકથી ઉપર અને નાિભથી નીચે ન લઈ જવી.
ધ ૂપ ભગવાનની ડાબી બાજુ (આપણી જમણી) રાખો અને દીપક ભગવાનની જમણી બાજુ
(આપણી ડાબી બાજુ) મ ૂકવો.
સંસાર ન ૃત્ય મુક્ત થવા માટે ચામર વીંઝતાં ન ૃત્યપ ૂજા કરવી. પછી દપર્ણમાં પર્ભુન ું મુખ જોઈ
પંખો નાંખવો.

થી િમથ્યાત્વ દુગર્ંધ દૂ ર થઈ પરમાત્મા પ આત્મ વ પના દશર્ન થાય.

“િનસીહ” નો અથર્ શું ? અને ક્યા ભાવથી આ બોલવું તે યાદ રાખશો ?
િનસીહ એટલે સંસારના તમામ પાપ-િવચારો- યાપારોનો ત્યાગ કરું
પહેલાં મુખ્ય

ારે િનસીહે બોલી ને પર્વેશ કરવો.

.ં

ારના ઉંબરામાં બે વાઘ

વા જલગર્ાહના

મોઢા છે . એ બ ે રાગ- ષ
ે ના પર્તીક માની ‘હુ ં રાગ- ષ
ે ઉપર મગ મ ૂકીને અંદર જાઉં

,ં માટે

ગમે તેવ સંયોગો આવે તો પણ દે રાસરમાં રાગ- ષ
ે નિહ કરું.’ એવી ઉ મ ભાવના ભાવવી. (
એ બેની વચ્ચે

ગોળાકાર છે ત્યાં હાથથી પશર્ કરી માથે ચડાવી શકાય.) અહંકારથી શ ૂન્ય

બની સંપ ૂણર્ સમપર્ણનો ભાવ કરવો.
પર્ભુ દશર્ન થતાંની સાથે જ પુ ષોએ લલાટે અને બહેનોએ મુખ આગળ અંજલીબ

પર્ણામ કરી

‘નમો િજણાણં’ બોલવુ.ં
છે લે પર્ભુ દશન
ર્ તથા પ ૂજનથી થયેલા હષર્ને યક્ત કરવા બીજા કોઈને* અંતરાય ન થાય તેમ
ં ન પડે તે રીતે િજનાલયની બહાર નીકળવુ.ં ન્હવણ
હળે વતી ‘ઘંટ’ વગાડવો. પર્બુજીને ‘પુઠ’
જળ લેવ.ું ઓટલે બેસી આંખો બંધ કરી તર્ણ નવકારનું મરણ કરી

દયમાં ભિક્તભાવોને િ થર

કરવા. પ ૂ. સાધુ-સાધ્વીજી ભ. ઉપા યમાં િબરાજમાન હોય તો ત્યાં જઈને ગુ વંદન કરી તેમના
‘ ીમુખે’ ફરી પચ્ચક્ખાણ ગર્હણ કરવુ.ં આ

થયેલા સુકૃતના આનંદ સાથે અને પર્ભુ િવહરનાં

દુઃખ સાથે ગહૃ તરફ પર્યાણ કરવુ.ં
િજનાલયમાં ધ્યાનમાં રાખવાલાયક સ ૂચનો. (45)

1. પર્ભુદશર્ન કે પ ૂજા કરવા દે રાસક ક્યારે ક ખાલી હાથે જવું નહીં, ધુપ, અક્ષત, પ ૂજનાં
ઉપકરણો તથા ભંડારમાં પુરવા પૈસા િવ. અવ ય સાથે લઈને જવું જોઈએ.
2. દે રાસર પ ૂજા-દશર્ન કરવા આવતાં જતાં ત્યાં બેઠેલા ગરીબોને રોજ યથાશિક્ત દાન આપવુ.ં
3. દે રાસરનાં કંપાઉન્ડમાં પર્વેશ ક યાર્ પછી સંબધ
ં ી કે ઓળખીતાઓ સાથે પર પરના
ં ી કોઈપણ વાતચીત કરવી જોઈએ નહી.
સમાચાર પ ૂછવા નિહ...ધંધા કે સંસાર સંબધ
4. પાનપરાગ,

ગુટખા,

બીડી-દવા,

ખાવા-પીવાની

વ તુ

કે

ં વાનીતેલ-છીંકણી...સુઘ

લગાડવાની કોઈપણ વ તુ ખી સામાંથી કાઢીને જ િજનાલયમાં પર્વેશ કરવો. કેમ કે આ
બધી વ ત ુ િજનાલયમાં લઈ જવી ઉિચત પણ નથી અને લઈ ગયા પછી વાપરવામાં
પર્ભુજીના િવનયનો ભંગ થાય છે .
5. એંઠુ મ સાફ કયાર્ પછી જ દે રાસરમાં પર્વેશ કરવો જોઈએ.
6. િતલક કરતી વખતે દપર્ણમાં વાળ ઓળવા કે કપડાં ઠીકઠાક કરવા જોઈએ નહીં. પર્ભુની
નજર પડતી હોય તેવા થાને િતલક કરી શકાય નહીં તથા મુગટ કે હાર પહેરી શકાય
નહીં.
7. દશર્ન-પ ૂજા કરતાં પાછળનાઓને અને ત ુિત-ચૈત્યવંદન બોલતાં સમયે બીજાઓને અંતરાય
ન થાય તેની ખાસ કાળઝી રાખી.
ગભારામાં પર્વેશ કરતાં પહેલાં...
8. અ ટપડવાળો મુખકોશ બાંધ્યા િવના ગભારામાં પર્વેશ કરી શકાય નહીં. ગભારમાં દૂ હાઓ
મોટે થી બોલાય નહીં. મનમાં બોલવા જોઈએ.
9. પ ૂજા કરતી વખેત ભાઈઓએ ખેસ વડે જ આઠ મુખખોસ બાંધવો જોઈ,

માલ વાપરવો

ઉિચત નથી.
10. પ ૂજા કરાવનો હાથ પાણીથી ધોઈ, ધુપ થી ધુપી, પિવતર્ કયાર્ બાદ ગભારાના ઉંબેર, શરીર
કે કપડે ન અડાડતાં સીધી પ ૂજા કરવા ઉપયોગમાં લેવાનો આગર્હ રાખવો.
11. પ ૂજા કરતાં સમયે ઘિડયાળ પહેરવી ઉિચત નથી, હાથની આંગળીઓમાં વીંટી તથા શીરરે
ઘરે ણાં યથા શિક્ત અવ ય પહેરવાં જોઈએ.
ુ ા પર્ભુજીને એક હાથથી ન પકડતાં બ ે હાથથી બહુમાનપ ૂવર્ક થાળીમાં લેવા
12. પંચધાતન
જોઈએ.
13. પ ૂજા કરતાં શરીર-માથું િવ. ખંજવાળવું નહીં, છીંક, બગાસુ,ં ઓડકાર વા ટ િવ. કરવી નહીં,
તેવી શક્યાતા લાગે તો ગભારાની બહાર નીકળી જવુ,ં કાયર્ પ ૂણર્ થયા બાદ હાથ િવ. અશુ
થયા હોય તો ધોઈને શુ કરી લેવા.
પ ૂજામાં...ભાવોની વ ૃિ

કઇ રીતે થઈ શકે ....

14. અ ટપર્કારી પ ૂજા અને નવાંગી પ ૂજા કરતાં પહેલાં તેના ભાવાથર્ન ું લખાણ શાંિતથી વાંચીને
િવચારવું અને કરતી વખતે ભાવપ ૂણર્ કરવુ.ં

બધા ભગવાનની ટાઇિપ ટની

મ જલદી જલદી પ ૂજા કરવા કરતાં અતર્ સમજીને િવિધ

અને ભિક્ત જળવાઈ રહે તે રીતે શક્ય એટલા ભગવાનની શાંિતથી પ ૂજા કરવી તે આપણા
ભાવોની વ ૃિ

માટે લાભદાયી બની શકે છે તેમાં મન સધાવાથી સઘ ં સધાય છે .

પર્ભુજીને ચંદન પ ૂજા, લોકિપર્ય રાજને િવજય િતલક કરીએ તેના કરતાં અિધક રજથી...
પર્ેમથી .. ઉ લાસપ ૂવર્ક ભાવના ભાવતાં ભાવતાં કરવી જોઈએ.
15. દૂ ધના પર્ક્ષાલથી ધારા પર્ભુજીના મ તકિશખાએથી કરવાની છે . નવાંગી પ ૂજાની

મ 1-1

અંગ પર કરવાની િવિધ નથી.
ં ણા સુવ
ં ાળા- વચ્છ હોવો જોઈએ. અંગલુછ
ં ણા પિવતર્ રાખવા, આપણાં
16. પર્ભુજીના અંગલુછ
શીરરને કે વ

ં ણા થાળીમાં જ રાખવા,
અડી ન જાય તેન ું ખાસ ધ્યાન રાખવુ,ં અંગલુછ

આપણા ખોળામાં, જમીન પર કે ગમે ત્યાં રખાય નહીં. દે વ-દે વીઓ માટે ઉપયોગ કરે લા
ં મા પર્ભુજીના અંગે વપરાય નહીં.
અંગલુછ
પ ૂજા ક્યા કર્મથી કરશો....
17. 1) પહેલા મ ૂળનાયકજી પછી 2) બીજા ભગવાન તથા િસ ચકર્જીનો ગ ો પછી 3) ગુ મ ૂિતર્
અને છે લે દે વ-દે વીઓને કપાળે જમણા અંગુઠાથી બહમ
ુ ાન વ ૂ પે એક જ િતલક કરવુ.ં
િસ ચકર્જીના ગ ા પ ૂજા કયાર્ પછી તે જ કેસરથી બીજા ભગવાની પ ૂજ કયાર્ પછી મ ૂળનાયક
ભગવાનની પ ૂજા કરવામાં કોઈ બાધ નથી.
18. પ ૂજા કરતાં પર્ભુજીને નખ ન અડે અને નખને કે સર ન અડે તથા પ ૂજા પ ૂણર્ કયાર્ બાદ કેસર
નખમાં ન રહી જાય તેન ું ખાસ ધ્યાન રાખવુ,ં કેમકે કેસર નખમાં રહી જાય અને ભોજન
કરતાં કે સર પીગળીને પેટમાં જાય તો દે વદર્ ય ભક્ષણનો દોષ લાગે.
ં ીઓના નામની વારં વાર પ ૂજા કરવાની કોઈ િવિધ
19. ભગવાનના જમણા અંગુઠે સગાં-સંબધ
નથી. તેના બદલે સકળ સંઘવતી માતર્ એક િતલક કરી શકાય.
20. નવ અંગ િસવાય પર્ભુજીની હથેળીમાં, લંછનમાં કે પિરકરમાં રહેલ હાથી-ઘોડા-વાઘની
પ ૂજા કરવાની િવિધ નથી.
21. પર્ભુજીના ખોળામાં માથું મુકાય કે અડાડાય નહીં. પ ૂજા કરવાની આંગળી, હથેલી િસવાયનું
કોઈપણ અગં કે પ ૂજાનાં કપડાંનો પર્ભુજીને

પશર્ થવો ઉિચત નથી. આંગી વખતે કરી

શકાય.
22. પા ન
ર્ ાથ ભગવાનની ફણા નવઅંગમાં ગણાતી નથી. એથી ફણાની પ ૂજા કરવાની
આવ યકતા નથી તેમ છતાં પ ૂજા કરવાની ભાવના હોય તો અનાિમકા આંગળીથી કરવામાં
કોઈ બાધ નથી.
23. પર્ભુજીના આંખ, નાક, મુખ કે શરીર પર કે સરના છાંટ પડયાં હોય તો તેને અંગલુછ
ં ણાથી
વચ્છ કરવાનો ખાસ ઉપયોગ રાખવો.
ુ ા પર્ભુજીને સુદ
ં ર અંગરચના થઈ ગઈ હોય તો પછી તેને નવાંગી પ ૂજા કરવાનો
24. પંચધાતન
આગર્હ રાખવો ઉિચત નથી.

ં
25. પર્ભુજીની પ ૂજામાં સારા, સુગધવાળા,
તાજા જમીન પર નહીં પડેલાં, અખંડ પુ પો જ
ચઢવવાં, પુ પની પાંદડીઓ

ટી કરયા નહીં કે પુ પો વીંધાય નહીં અને પુ પો વીંધીને

માઓળા પણ બનાવાય નહીં. પુ પોને ક્યારે ય પાણીથી ધોવા જોઈએ નહીં, કારણ કે
ધોવાથી પુ પોમાં રહેલ સ ૂ મ જીવોની િવરાધના થાય છે .
26. પર્ભુજીનું મુખ કે અંગ ઢંકાઈ જાય કે બીજાને પ ૂજા કરવામાં તકલીફ ન પડેતેવી રીતે
િવવેકથી પુ પ ચડાવવા જોઈએ.
દે વ-દે વીઓની ભિક્ત કરતાં....
27. દે વી-દે વીઓ આપણા સાધિમર્કો છે . માટે તેમને અંગુઠાથી બહમ
ુ ાનપ ૂવર્ક કપાળે એક િતલક
જ કરવાનું હોય છે . તેમના દરે ક અંગ કે ફણામાં પ ૂજા કરવાની િવિધ નથી. તેમને બે હાથ
જોડી પર્ણામ કરવાના છે . તેમને ખમાસમણ દે વાય નહીં કે ચોખાનો સાિથયો કરવાની જ ર
નથી.
ભગવાની કરતાં દે વ-દે વીની વધારે પ ૂજા-ભિક્ત કરવી તે ઉિચત ન કહેવાય. પરમાત્માની
આશાતના કહેવાય. શાસનરક્ષાિદના િવશેષ પર્સંગે ગીતાથર્ ગુ ભગવંતના માગર્દશર્નાનસુરા
કરાય.
28. અ ટમંગલની પાટલી માંગિલક પે પર્ભુ સન્મુખ રખાય છે . તેને

વિ તકની

મ

આલેખવાના છે . તેની કેસરથી પ ૂજા કરવાની કોઈ િવિધ નથી. એટલે કેસરથી તે-તે આકૃિત
આલેખી ર ા છો તેવા ભાવથી કેસરની પ ૂરવણી કરાય.
29. પ ૂજા કયાર્ પછી ગભારાની બહાર નીકળતાં અને િજનાલયમાં દરે ક જગ્યાએ પર્ભુજીને પુઠં ન
પડે તેન ું ખાસ ધ્યાન રાખવુ.ં
30. પ ૂજા કયાર્ પછી થાળી-વાટકી ધોઈને તેના થાને જ રાખવી જોઈએ ગમે ત્યાં મ ૂકી દે વાય
નહીં.
ં વા તે
31. પ ૂજાના વ ોથી થાળી-વાટકી સાફ કરવા નહીં, શરીરનો પસીનો કે હાથ લુછ
આશાતના કહેવાય.
સાિથયો કરવાની િવિધ...
31(A)અક્ષત પ ૂજામાં ચોખા લીધા બાદ પહેલાં િસ િશલાની ઢગલી...પછી દશર્ન- ાન-ચાિરતર્ની
ઢગલી અને છે લે સાિથયાની ઢગલી કરવી. આલેખન કરવામાં પહેલાં સાિથયો અને છે લે
િસ િશલા કરવી.
32. નૈવૈ

પ ૂજામાં પીપરમેંટ, ચોકલેટ, બજારની મીઠાઈ કે અભક્ષ વ ત ુ મ ૂકવી ઉિચત નથી.

33. અક્ષત નૈવે

કે ફળપ ૂજામાં એકવાર ચઢાવેલ અક્ષત, સાકર, બદામ કે નાિરયેળ િવ. વ ત ુ

બીજીવાર પ ૂજાની ઉપયોગમાં કે ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાય નહીં.
34. સાિથયો કરવાની િકર્યા અને ચૈત્યવંદન સાથે કરાય નહીં. બે િકર્યા ભેગી કરવાની ડહોળાઈ
જાય અને િકર્યાનું હાદર્ જળવાય નહીં.
ચૈત્યવંદન કરતાં સમયે....

35. ચૈત્યવંદન કરતાં પહેલાં તર્ીજી િનસીિહ

ારા તમામ દર્ યપ ૂજાની ત્યાગ કરવાનો છે . માટે

ં ૂ ી કાઢે તો તેમને રોકવા
ચૈત્યવંદન કરતાં સમયે કોઈ આપણો પાટલો લઈ કે સાિથયો ભસ
નહીં. ચૈત્યવંદન પ ૂણર્ થાય ત્યાં સુધી પાટલો આપણી સામે કે સાથે જ રહે તે જ ર નથી.
36. ચૈત્યવંદન કરતાં સમયે પચ્ચક્ખાણ લેવ ું નહીં, તેમ ગુ ભગવંત તુિત કે ચૈત્યવંનદ િવિધ
કરતાં હોય ત્યારે તેમની ભિક્તમાં ખલેલ પાડી પચ્ચખાણ માંગવું નહી.
શું આપ જાણો છો....?
ં
ં ણાથી શુિ
37. પર્ભુજીના અંગ પરથી કેસર ઉતારવુ....અંગલુ
છ
લેવો...થાળી-વાટકી સાફ કરવા...પાટલા િવ. ઉપકરણો

કરવી..દે રાસરમાં કાજો

યવિ થત મ ૂકવાપણ પર્ભુજીની

ભિક્ત પ જ છે . તે કાય જાતે કરવાથી અશુભ કમ નો નાશ થાય છે અને ઉ મ ગુણોની
પર્ાિપ્ત થાય છે . માટે આવાં ઉ મ પર્ભુ સેવાનાં કાયર્ કરવામાં સંકોચ રાખવો નહીં.
38. પરમાત્માનું ન્હવણ જલ પિવતર્ હોવાથી લેતી વખતે તેનાં ટીપાં જમીન પર ન પડે તેની
કાળજી રાખવી. ન્હવણના વાટકામાં પાંચેય આંગળી ન બોળતાં એક કે બે આંગળીથી
ન્હવણ જલ પાતર્ એક જ વખત લેવ.ું ન્હવણ જલ નાિભથી ઉપરના ભાગ પર લગાડવુ.ં
બહેનો માટે િવશેષ સ ૂચના..
39. પર્ભુદશર્ન અને પ ૂજન કરતાં સમેય બહેનોએ અવ ય માઠું ઢાંકવું જ જોઈએ. વ ો પણ
આપણી સં કૃિતને છા

તેવાં જ પહેરવા જોઈએ. મયાર્દાવાળા વ ોમાં પર્ભુ પર્ત્યે

પ ૂજ્યભાવ અને િવનયભાવ પર્ગટે છે . અંગોપાંગ દે ખાય તેવાં પારદશીર્ વ ો કે બીજાને
અશુભાવ ઉત્પ

થાય તેવા ભડક કલરના કે ટાઇટ વ ો પહેરીને દે રાસર આવવું ઉિચત

નથી.
40. પ ૂજા તથા ભાવનામાં પુ ષોની હાજરીમાં બહેનોએ ગાવું નહીં કે દાંિડયા લેવા જોઈએ નહી.
પ ૂજા તથા ભાવનામાં ભાઈ-બહેનોએ સામ સામે મુખ રાખી બેસવું જોઈએ નહીં. તે કરતાં
પર્ભુજીની સન્મુખ મુખ રાખી ભાઈઓએ આગળ અને બહેનોએ પાછળ બેસવું વધારે ઉિચત
જણાય છે .
41. પ ૂજાનાં વ ો શરીર પરથી ઉતાયાર્ પછી ગમે ત્યાં ગમે તે વ ોની સાથે મુકવાથી તથા
બીજા વ ો સાથે ધોવાથી અપિવતર્ બની જાય છે . માટે અલગ રાખવા તથા અલગ ધોવા
જોઈએ.
42. પ ૂજાનાં વ ો દરરોજ અને તે શક્ય ન હોય તો

મ બને તેમ વહેલાં ધોતાં રહેવ ું જોઈએ,

થી તે વચ્છ અને પિવતર્ રહે.
43. જુનાં કે ફાટેલાં ધાિમર્ક પુ તકો...દે રાસરમાં જ્યાં ત્યાં મુકી જવા તે ઉિચત નથી.
44. પર્ભુની પ ૂજા એ પર્બુ માટે નથી, પણ અનાિદ કાળથી િવસરાયેલા આપણા આત્મ વ પની
પર્તીિત, અનુભ ૂિત અને પર્ાિપ્ત માટે છે .
45. પર્ભુ માતર્ દશન
ર્ ીય નથી, પર્ભુ તો પ ૂજનીય પણ છે . પ ૂજનીય પર્ભુના માતર્ દશર્ન કરી
સંતોષ માનવો એ પણ એ જાતની ઉપેક્ષા કહેવાય. માટે જ

ભાગ્યશાળીઓ માતર્ દશર્ન

કરી સંતોષ માને છે , તેમણે વહેલામાં વહેલી તકે પર્ભુ પ ૂજાની શ આત કરી દે વી જ
જોઈએ.
પર્ ઃ- અ ટપર્કારી પ ૂજની િવિધ-અિવિધ સું છે જાણો છો ?
પ ૂજા િવિધ
•

ગાયના શુ દૂ ધથી બ ે હાથથી કળશને પકડી ભાવથી મૌનપણે મે િશખર મનમાં બોલતાં,
અિભષેક કરવો. અિભષેક મ તકથી કરવો, પછી પાણીથી અિભષેક કરી તર્ણ અંગલ ૂછણાં
કરવા. પાણી રહે નિહ તેમ ધીમે ધીમે ભગવાનને કોરા કરવા. બનતી કોિશશે વાળાકુંચીનો
ઉપયોગ ન કરવો.

•

ચંદનથી િવલેપન કરવુ.ં પછી નવાંગીપ ૂજા કરવી, લંછન-પિરકરમાં રહેલ હાથી-ઘોડાવાઘાિદથી પ ૂજા ન કરાય. પર્ભુના હાથમાં પ ૂજા ન કરાય, પહેલા મ ૂળનાયક, પછી બીજ
ભગવાન, ગુ , દે વ-દે વી આ કર્મથી પ ૂજા કરવી.

•

લ અખંડ ચઢાવવુ,ં પાંખડીઓ તોડી-તોડીને ન ચઢાવાય.

•

પછી ધ ૂપ-દીપ-ચામર-દપર્ણ-અક્ષત-નૈવે -ફળાિદ અ ટપર્કારી પ ૂજા કરવી.

•

િનસીિહ બોલીને ચૈત્યવંદન કરવુ,ં ચૈત્યવંદન વખતે કોઈ પાટલો લઈ લે કે સાિથયો ભ ૂસી
કાઢે તો વાંધો નહીં. છે લે ઘંટનાદ અને શંખનાદ કરી ભગવાનને પઠં ૂ ન થાય તેમ બહાર
નીકળવુ.ં

પર્ ઃ પ ૂજા કરનારની સામે ઊભા થતા િવિવધ પર્ ોના સમાધાનો શું ? જાણવા છે ?
િસ ચકર્જીની પ ૂજા કયાર્ પછી એ જ કે સરથી અિરહંત ભગવાનની પ ૂજા કરવામાં દોષ નથી.
પ ૂજારીને નોકર નિહ, પર્ભુના ભક્ત તરીકે સાચવો.
પર્ભુદશર્ન અને પ ૂજન ભવરોગને મટાડી મોક્ષ સુખ આપે છે . માટે ‘પર્ભુ ! મને મોક્ષ
ં
આપ’ એવી સુદર
ભાવના ભાવો. અ ટમંગલ આલેખવાના છે , એની પ ૂજા નથી. માટે છે લે ચાર
આંગળા વાટકીમાં બોળી એક-એક મંગલ પર હુ ં આલેખ ું

ં એવા ભાવથી ફેરવો.

ફણા ભગવાનનું અંગ જ છે માટે નવાંગી પ ૂજામાં આવી જાય.
નવાંગી િસવાય કેસરના ટપકાં ન કરો. ભગવાનું પ વધે તેમ આંગી કરો.
ુ ા પર્િતમાજીને એક હાથથી ન પડકો, બ ે હાથમાં બહમ
પંચ ધાતન
ુ ાનથી યો.
પર્ભુ પક્ષાલને માથે ચઢાવો અને આંખે લગાડો, બાકી આખા શરીરે માિલશ ન કરો.
ગભારામાં કોઈ પ ૂજા કરત ું હોય તો એને ઉતાવળ ન કરાવો.
ઘણા ભગવાનની અ યવિ થત અને જલદી જલદી પ ૂજા કરવા કરતાં શાંિતથી
ભગવાનની અ ટપર્કારી પ ૂજા કરો.
દે રાસર આવતાં કે ત્યાં પ ૂજા કરતા નવવિસખાઉ સાધિમર્ક ભાઈઓને પર્ેમથી િવધની
ાન કરાવો. પરં ત ુ િધક્કાર અને િતર કાર કદાિપ ન કરો.
દે રાસરમાં આવતા દરે ક સાધિમર્ક બે-ચાર જન્મોમાં કદાચ તીથર્ંકર બની જાય તો ?
માટે દરે કની સાથે માનથી વાત્સ યપ ૂણર્ યવહાર રાખો.

િનયમનો લાભ અપાર છે માટે દરોરજ દે રાસર જવાનો િનયમ યો. (જરા હો તોપણ)
બીજા પણ િનયમ યો.
ઘરે દે રાસર અને પર્ભુ પર્િતમા અવ ય પધારવો.
પર્ભુ દશર્ન-પ ૂજન વખતે ‘પર્ભો ! પાપી

ં ઉ ા કરો’ ની િવનમર્ ભાવના રાખો.

દે રાસરથી પાછા ઘરે જતાં ‘ફરીથી જ દી આવીશ’ એવી લાગણી અનુભવો.
પ ૂજાથી શાંિત અને પરમશાંિત મળે છે (િચ

પર્સ ે રે પ ૂજન ફળ ક .ું ) ભગવાન આ

િવ ની અિચંત્ય શિક્ત છે . સવ ચ્ચ સ ા છે , એણ સતત અનુભવ કરો.
પ ૂજારી પાસે અંગત કોઈ પણ કામ ન કરાવો. ઘર સાફ કરીએ તો કમર્ બંધાય, દે રારસ
સાફ કરીએ તો કમર્ ધોવાય.
કદાચ કો’ક કારણસર પ ૂજા ન થાય તો છે વટે દે રાસરમાં સાવરણી લઈ વચ્છતા કરવી,
એ પણ લાભ છે . પર્ભુભિક્તનો પર્કાર છે .
લ ય
અિવિધને છોડી િવિધને અપનાવો અને પર્ેમથી િવિધની વાત બીજાને સમજાવો. અંતે
ચાિરતર્ માગર્ની ઉ મો મ સાધના કરી મોક્ષને પર્ાપ્ત કરો એ જ શુભેચ્છા.
ભયંકર કાળ આવી ર ો છે
અનેક ભિવ યવાણીઓ થઈ છે , થઈ રહી છે , કાળ ભયાનક આવી ર ો છે . જાત અને
જગતને બચાવવા પર્ભુ શાંિતનાથ, દાદા શંખે ર પા ર્નાથ અને મહાવીર વામીનો સતત જાપ
કરો. ઉવસગ્ગહરં -સંિતકરં નો પાઠ અને મિહને એક સંઘશાંિત માટે આયંિબલ અવ ય કરો.
સિ ચાર
હે જીવ !
ત ું ક્યાંથી આ યો છે ?
અને ક્યાં જવાનો છે ?
આ તને ખબર નથી.
હે જીવ !
ત ું અનાિદથ કાળથી આ સંસાર પી દિરયામાં માછલાની

મ આમ થી તેમ ભડકી ર ો

છે .
અત્યાર સુધ પણ તને આ સંસારથી મોહ છે , આ સંસારના માણસો પર્ત્યે તને મમત્વ છે .
હે જીવ !
આ સંસારમાં ત ું બંધ મુિ એ આ યો હતો, પણ ત ું ખાલી મુ ીએ જવાનો છે , તારી સાથે
કશું આવવાનું નથી આ માટે -

હે જીવ ! ત ું પર્ભુભિક્તમાં લીન બની જા. સાચી સેવા પર્ભુ સેવા છે , પર્ભુ સેવાથી જ
આપણને પુણ્ય પી મેવો મળવાનો છે અને પર્ભુચરણોમાં રહી પર્ભુની સાચા ભાવથી ભિક્ત કરી
આ સંસાર પી દિરયામાં તરી જા.
િનત્ય આરાધના િવિધ
(રાતર્ે સુતી વખતે)
સાત નવકાર ગણીને નીચે પર્માણે પર્ાથર્ના કરવી.
ી અિરહંત પરમાત્માનું શરણ હો ।
ી િસ

પરમાત્માનું શરણ હો ।

ી સાધુ ભગવંતોનું શરણ હો ।
ી કેવલી-પર્ િપત ધમર્ન ું શરણ હો ।
એગો મે સાસઓ અપ્પા નાણદં સાણ સંજુઓ
સેસા મે બિહરાભાવા સ વે સંજોગ લખ્ખણા ।।1।।
એક મારો આત્મા શા ત છે ।
ં ો, ધન,
સંજોગો, સંબધ
સાથે કેવલ એક

ાન દશર્ન મારા ગુણો છે તે િસવાયબધા પૌ િલક

ી, કુટુંબ િવગેરે આત્માથી જુદા છે , સાથે આ યા નથી, આવશે નહીં,

ી િજને ર દે વનો ધમર્ જ આવશે.

આહર-શરીરને ઉપિધ પચ્ચક્ખું પાપ અઢાર
મરણ આવે તો વોિસરે જીવું તો આગાર ।।2।।
કાંઇ પુ લો ગર્હણ કરીને મ ૂક્યા હોય તેને િતર્િવધે િતર્િવધે

આજ િદવસથી મારા જીવે
વોિસરાવું

,ં વોિસરાવું

,ં વોિસરાવું

ં!

હે જગતદર્ત્સલ ! ભવચકર્માં આજ િદન પયર્ંત મારા જીવે આપ ીની આ ા અનુસાર
કાંઈ આરાધન કયુર્ં હોય, કરા યું હોય, કરતાનું અનુમોદન કયુર્ં હોય તેન ું હુ ં િતર્િવધે િતર્િવધે
અનુમોદન કરું

,ં અનુમોદન કરું

,ં અનુમોદન કરું

.ં

આપ ીની આ ાનુસાર જ્યાં-જયાં આરાધન થઈ હોય, થત ું હોય, થવાની હોય તેન ું હુ ં
િતર્િવધે િતર્િવધે અનુમોદન કરું
હુ ં સવર્ જીવોને ખમાવું
આલોચન કરું

,ં અનુમોદન કરું

,ં અનુમોદન કરું

,ં સવ જીવો મને ખમાવે, િસ

.ં
પરમાત્માની સાક્ષીએ હુ ં

,ં મારે કોઈની સાથે વેર િવરોધ નથી. ચૌદ રાજલોકમાં પિરભર્મણ કરતા સવ

જીવો કમર્વશ છે , તે સવર્ને મેં ખમા યા છે . તે સવેર્ મને ખમાવે,
પાપ કયુર્ં હોય તે િમથ્યા દુ કૃત થાઓ. (નાશ પામો).
રાતર્ે સાત ભયથી મુક્ત થવા 7 નવકાર
રાિતર્ પર્ાથર્ના
અિરહંતો મહ દે વો, જાવજજીવં સુસાહણ
ૂ ો ગુ ણો ।
િજણપણ્ણંત ત ,ં ઇઅ સમ્મ ં મયે ગિહયેં ।।
ચ ાિર મંગલં, અિરહંતા મંગલં, િસ ા મંગલં,

મનથી, વચનથી, કાયાથી

સાહ ૂ મંગલં, કેવલીપ તો ધમ્મો મંગલં ।
ચ ાિર લોગુ મા, અિરહંતા લોગ મા,
િસ ા લોગુ મા, સાહ ૂ લોગુ મા,
કેવલીપ

ો, ધમ્મો લોગુ મો ।।

ચ ાિર સરણં પવજજાિમ, અિરહંતે સરણં પવજ્જાિમ ।
િસધ્ધે સરણં પવજ્જાિમ, સાહ ૂ સરણં પવજ્જાિમ,
કેવલનીપ

,ં ધમ્મં સરણં પવજ્જાિમ ।।

અનાયાસેન મરણં, િવના દૈ ન્યેન જીવનમ્ ।।
દે હાન્તે તવ સાિ ધ્યેં, દે િહ મે પરમે ર ।।
એગોSહં નિત્થ મે કોઈ, નાહમ

સ ક સઈ ।

એવમદીનમણુઓ, અપ્પાણમણુસાસઈ ।।
રાતનાં સ ૂતાં આટલું બોલો
સોનાનું કોિડયુ,ં પાની વાટ
આદી રનું નામ લેતા, સુખે જાય રાત
નવકાર, નવકાર ત ું મારો ભાઈ
તારે ને મારી ઘણી સગાઈ
અંત સમયે યાદ આવશોજી
મારી ભાવના શુ રાખશોજી.
ુ ાથ, આંખે મારા અરનાથ
કાને મારા કુંથન
નાકે મારા નેમનાથ, મુખે મારો મિ લનાથ
સહાય કરે શાંિત નાથ, પરચો પ ૂરે પા ન
ર્ ાથ,
ાન મારે ઓશીકે, શીયળ મારે સંથારે ,
ભરિનંદર્ામાં કાળ કરું તો, વોિસરે વોિસરે વોિસરે .
મંગલ પર્ાથર્ના
અિરહા શરણં, િસ

શરણં સહુ શરણં વરીએ,

ધમ્મો શરણં પામી િવનયે, િજન આ ા િશર ધરીએ.
અિરહા શરણં મુજને હોજો, આતમ શુિ
િસ

કરવા,

શરણં મુજને હોજો, રાગ ષ
ે ને હણવા,

સાહ ૂ શરણં મુજને હોજો, સંયમે શુરા બનાવ,
ધમ્મો શરણં મુિ◌જને, હોજો, ભવોદિધથી તરવા,
મંગલમય ચારે ન ું શરણુ,ં સઘળી આપદા ટાળે ,
િચ ન કે રી ડૂબતી નૈયા, શા ત નગરે વાળે .
ભવોભવના પાપોને મારા, અંતરથી હુ ં નીંદું

;ં

સવર્ જીવોના સુકૃતોને, અંતરથી અનુમોદું
જગમાં

.ં

દુ ન જન છે , તે સઘળા સજ્જ થાઓ,

સજ્જન જનને મનસુખદાયી, શાંિતનો અનુભવ થાઓ;
શાંિત જીવો આિધ યાિધને, ઉપાિધથી મુક્ત બનો,
મુક્ત બનેલા પુ ષો મ આ, સકળ િવ ને મુક્ત કરો.
...અિરહા શરણં
પરમાત્માની તર્ણ પર્દિક્ષણામાં બોલવાના દુહા
(1)

કાળ અનાિદ અનંતથી, ભવ ભર્મણાનો નહીં પાર,

તે ભર્મણા િનવારવા, પર્દિક્ષણા દઉં તર્ણ વાર;
ભમિતમાં ભમતાં થકાં, ભવ ભાવઠ દૂ ર પલાય,
દશર્ન
(2)

ાન ચાિરતર્ પ, પર્દિક્ષણા તર્ણ દે વાય.
જન્મ મરણાિદ ભય ટળે , સીઝે જો દશર્ન કાજ,

રત્નતર્યી પર્ાિપ્ત ભણી, દશર્ન કરો િજનરાજ;
ાન વડું સંસારમાં,

ાન પરમ સુખ હેત,

ાન િવના જગ જીવડો, ન લહે તત્ત્વ સંકેત.
(3)

ચય તે સંચય કમર્નો, િરકત કરે વળી

ચાિરતર્ નામ િનયુક્ર્ તે ક ,ું વંદો તે ગુણ ગેહ;
દશર્ન

ાન ચાિરતર્ એ, રત્નતર્યી િનરધાર,

તર્ણ પર્દિક્ષણા તે કારણે, ભવદુઃખ ભંજનહાર.

હ,

