૮.પ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કેવી રીિે કરશો ?
જગિ આખં તવરોધાભાસથી ભરેલં છે . રાિ-દિવસ, સખ-િુઃખ, અનકૂળિા-પ્રતિકૂળિા, િડકો-છાયો, િેમ
ધમમ-અધમમ. પણ્ય-પાપ આદિ દ્વંદ્વ ભાવોથી મનષ્ય ભરેલો છે . કમમ કે પણ્યના ઉિયથી શભ-અશભ
ભાવોમાં અશભ ભાવો કે અતનષ્ટનો સંયોગ થિાં િુઃખી િુઃખી થઈ જાય છે . પણ ત્યારે િે સમજી શકિો
નથી કે મારા જ બાંધેલા કમોથી િુઃખી થાઉં છં અને િુઃખનં કારણ બીજા નહ ં પણ પોિાના જ પાપો છે .
પોિાના િોષો છે અને િે અવળી દૃતષ્ટના કારણે વધ ને વધ પાપી કરિો ોઈ કે અશભના રસ્િે ચાલિો
ોય િે િુઃખ, િોષ, પાપ, કમમ અને જન્મ-મરણની ચક્કરમાંથી છૂ ટી શકિો નથી. આ કિરિી તસદ્ધાંિ
ક્યારેય ફરિો નથી કે ફરશે પણ નત . કે ‘ખાડો ખોિે િે પડે, અને વાવે િેવં લણે’... મજબ જગિનં ચક્ર
ચાલયાં કરે છે . પરંિ આનાથી છૂ ટવાનો એક ઉપાય જૈ નધમમ બિાવે છે .
પણ્ય અને સખના ઉિયમાં આસક્િ ન થા, અને પાપ કે િુઃખના ઉિયમાં તનરાશ થયા તવના કમમને
િોડવાના ઉપાયમાં લાગી જા. ગમે િેવા, ગમે િેટલાં ચીકણાં ગાઢ કમોને િોડવાનો રામબાણ ઈલાજ એક
જ છે . હૃિયથી પસ્િાવો, અંિરથી પ્રાયતચચિ અને મનથી દૃઢ સંકલપ કે ફેર આ પાપો નત કરં. આટલં
અંિરથી શદ્ધ થવા અતનવાયમ છે .
જૈ ન ધમે આ બધી પ્રદક્રયા એક સાથે એક જ બેઠકે તક્લયર થઈ જાય િે માટે બારે મત નાના પાપો સાફ
થઈ જાય િે માટે એક જબરિસ્િ યૌતગક પ્રદક્રયા બિાવી છે . સાચા મનથી, સાચા ભાવથી, પોિાને જે ની
જે ની સાથે મન િુઃખ, વેરઝેર કે અશાંતિના પ્રસંગો બન્યા ોય િેને સ્મરણપટ ઉપર લાવી, મનથી
ખમાવી, અંિરને પચચાિાપથી ધોઈ, વારંવાર ‘તમચ્છાતમ િક્કડમ્’ આપી. તનમમળ સ્ને સભર સંબંધ ફરીને
બાંધી િેવાય િે રીિે પ્રતિક્રમણ કરવાનં છે . ગણધર ભગવંિો, મ ાજ્ઞાની ગર ભગવંિોએ રચેલં છે . પતવત્ર
પ્રદક્રયા છે . માત્ર પતવત્ર અને તનષ્પાપ થવાના ભાવો સાથે પ્રતિક્રમણ કરીશં િો ‘શૂળીનો ઘા સોયથી સરી
જાય’ એ ન્યાયે િુઃખ ભોગવયાં તવના પાપો શાંિ થઈ જાય એવી સંવત્સરી પ્રતિક્રમણની દિવય અને પાવન
દક્રયા છે . ચાલો ભાવથી કરવા સજજ થઈએ.

‘સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ શા માટે કરવાનં છે ?’
- વષમ િરમ્યાન લાગેલા પાપોનાં પ્રાયતચચિ માટે કરવાનં છે .
- વષમ િરમ્યાન સંસારમાં ર ેલા ૮૪ લાખ જીવયોતનમાંથી કોઈ પણ જીવ સાથે મન, વચન, કાયાથી
થયેલા ભૂલ, િોષ, અપરાધની માફી માટે કરવાનં છે .
- કોઈ પણ જીવ સાથે હનંિા, ઈષામ, અસૂયા, જાણિાં કે અજાણિાં થયેલા િોષોની માફી માટે કરવાનં છે .
- કષાયોને તનબમળ કરવા માટે કરવાનં છે .
- વષમ િરમ્યાન આ જીવે જે પાપો રાચી-માચી ને કયામ ોય િે પાપને ફરી ફરી યાિ કરી પ્રાયતચચિ માટે
કરવાનં છે .
- પાંચે ઈતન્િયોનાં તવષયોમાં સિિ ગળાડૂબ ર ી જાણીને કે અજાણિાં જે કંઈ પાપો થયા ોય િેની ફરી
ફરી તવશતદ્ધ માટે કરવાનં છે .
- દિવસનાં પાપની શતદ્ધ માટે િેવસી પ્રતિક્રમણ...
- રાત્રીના પાપની શતદ્ધ માટે રાઈ પ્રતિક્રમણ...
- પંિર દિવસનાં પાપની શતદ્ધ માટે પદક્ખ પ્રતિક્રમણ...
- ચાર માસનાં પાપની શતદ્ધ માટે ચોમાસી પ્રતિક્રમણ...
આજના કોમ્્યટરના ઝેરીલા વાિાવરણમાં માણસને િોડાિોડીના યગમાં જયારે આ ચાર પ્રતિક્રમણ
કરવાનો સમય નથી મળિો. અને નથી કરિો િો િે પોિાનાં પાપની શતદ્ધ ક્યારે કરશે. િો પ્રભએ િેને
માટે છે વટે એક દિવસ પણ સમય કાઢી િારા પાપની આલોચના કર... અને મન તનમમળ કરી જીવન
સ્ફદટક જે વં બનાવી પાપનાં ભારથી લકો થા... િે માટે પણ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવં આવશ્યક છે .
‘સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કેવી રીિે કરવં જોઈએ’

- કટાસણં, મ પતિ, ચરવળો િો ફક્િ સાધન છે ... પરંિ જયારે કરીએ ત્યારે ઊંચા આિરપૂવમક કરવં
જોઈએ.
- બ માન ભાવ... અ ોભાવપૂવમક કરવં જોઈએ કેમ કે આ જગિમાં ર લ
ે ા અબજો માનવોની સંખ્યામાં
મને જે ઊંચામાં ઊંચી સાધન સામગ્રી િેમજ સમજ મળી છે . િે મારા જે વા કોઈક ભાતવ પણ્યાત્માને જ
મળી છે . ં કેટલો ભાગ્યશાળી છં , અને પણ્યશાળી છં . માટે સમય વેસ્ટ ન કરિા બેસ્ટ બનાવ.ં .. એવા
ભાવ સાથે કરવાનં છે .
- આખં પ્રતિક્રમણ ઊભા ઊભા કરવં જોઈએ.
- આખં પ્રતિક્રમણ મૌનપૂવકમ કરવં જોઈએ.
- જયારે જયારે કાયોત્સગમ કરવાનો આવે ત્યારે દૃતષ્ટ આંખ ઉપર કયા નાક ઉપર અથવા સ્થાપનાચાયમજી
ઉપર તસ્થર કરી કરવો...
- ઘણી વખિ એમ થાય કે આ મ.સા. જે સૂત્રો બોલે છે િે સમજાિાં િો છે ન ીં િો પછી શં કામ કરવાનં
? િો ક ેવા િો કે... જયારે પણ આ શરીરમાં રોગ આવે છે . ત્યારે ડોકટર જે ગોળી આપે છે . િેમાં શં શં
નાખેલં છે . અથવા કેટલા કન્ટેન છે િે ખબર નથી છિાં તવચવાસ/શ્રદ્ધાથી ગોળી લઈએ છીએ િો રોગ
નાબૂિ થાય જ છે . િેમ આ સૂત્રો ભલે કિાચ ન સમજાય... પરંિ પ્રભનાં મખમાંથી નીકળેલી તત્રપિી...
ગણધર દ્વારા ગૂંથાયેલા. આ સૂત્રો આપણા કાનને િો પતવત્ર કરે જ છે . પરંિ શ્રદ્ધા અને તવચવાસપૂવમક
સાંભળવાથી પાપની શતદ્ધ પણ થાય છે અને જગિ માત્રનાં જીવનં કલયાણ અને ત િ થાય છે . માટે
ખૂબ ધ્યાનપૂવમક સાંભળીને કરવં...
- પ્રતિક્રમણ કરિા ોઈએ ત્યારે કોઈપણ વયતક્િની ઠઠ્ઠા/મશ્કરી, ાસ્ય, તવનોિ ાથનાં અડપલા આદિ
ન કરવાં.

- મ પતિના બોલ ન આવડે િો પણ ત્રણ નવકાર ગણી બરાબર પ્રતિલેખન કરવ.ં .. કેમ કે િેમાં અઢી
તદ્વપમાં ર ેલી મ ત્વની બાબિો ઘણાં જ તવસ્િારપૂવમક સમજાવવામાં આવેલી છે .
- પ્રતિક્રમણ શદ્ધ વસ્ત્રો પ ેરીને કરવ.ં .. (ધોિી, ખેસ ોય િો વધારે ઉિમ...)
- પ્રતિક્રમણ ગરૂ મ ારાજની સમક્ષ િેની ાજરીમાં કરવં...
- પ્રતિક્રમણ પ લ
ે ાં જ જે ની પણ સાથે વેર, તવરોધ, કે ઝઘડાં થયાં ોય િેને ક્ષમાપના આપી...
તમચ્છાતમ િક્કડમ્ ક ી પછી જ કરવ.ં ..
- પ્રતિક્રમણ કરિાં પૂવે જગ્યા માટે કે કોઈપણ િેરાસર/ઉપાશ્રય સંબંધી ટ્રસ્ટી કે અન્ય સાથે ઝઘડો, તવવાિ
કે બોલાચાલી કરવી ન ીં.

