ચતુિવધ ી સંઘનું વરૃપ તથા તેમની ફરજો.
(૧) સાધુ :- જે

ાવક, સંસાર યાગી, સાધુ બને છે યારે એક માતાને છોડી, સમ

િજનશાસનની માતાનો એ દીકરો બને છે . જે ભાવથી સંસારી તેમને વંદન કરે છે તે વંદનને છાજે
એવું દશન વતન - આચરણ કરવાનું સાધુ માટે અિનવાય છે . ફરજ બે કારની છે :- (૧) સાધુની
શાસન

યે,(૨) સાધુની ાવક - ાિવકા વૃંદ

(૧) શાસન

યે.

યે ફરજ :- જે િજનશાસન મ યુ,ં િજને વર ભગવાને ચ ધેલ સવિવરિત ધમ મ યો

યારે િજને વર ભગવાને બતાવેલ ધમમાં આગળ વધવાની ને ધમ - શાસનને સાચવવાની, સંકટ
સમયે ધમ - શાસનને માટે ફના થવા સુધીની સાધુની ફરજ છે . કહેવાય છે કે

વનમાં કોઈનું સા ં

ન કરી શકીએ તો બુ તો ન જ કરાય. એમ શાસનની સેવા કરવામાં એવી િશિથલતા ન આવી જવી
જોઈએ કે જે થી સંસારી

વોને સાધુ - ધમ - શાસન

યે અભાવ પેદા થાય. કોઈપણ શાસનના

નો જે સાધુસં થાએ ઉકેલવાના છે તેને િત ાનો કે અહંકારનો િવષય બનાવી, વધારે ગુંચવવાનું
ઘોર પાપ તો ન જ થઈ શકે.
યારે યાંય પણ સાધુસં થામાં કોઈ
જ મળી તેનું િનરાકરણ લાવવું જોઈએ.

ને િવવાદ હોય તો આચાય - ઉપા યાય - સાધુએ

યારે સંસાર યાગી, રાગ - વેષથી મુ ત થઈ, મો ની

વરમાળા પહેરવા નીકળેલ દરેક આ મા - સાધુ શા ાનો અ યાસ કરીને જ કોઈ ઉ ચારણ કરે, અને
તે એ પણ

ણતો હોય છે કે મમત ખાતર શા

થી િવરૃ ધ કોઈ અિભ ાય આપતાં, નરકનાં વાર

ખૂલે છે અને સવિવરિત પામનારા સાધુ નરક માટે નિહ પણ મો

માટે સાધુ બને છે . આવા

સંજોગોમાં કોઈ પણ પ - કોઈ ગ છ - અ યને સાંભ યા િવના - સમ યા િવના ખોટો કહી,
સંસારીજનોમાં ઝેરનાં બીજ રેડે અને તે ક ટરતા સાધુમાંથી ાવકવૃંદમાં આવી વેરે - વૈમન યની
ભાવના પેદા કરે તે. હરગીજ સાંખી ન લેવાય. જો તમે સોય ન બની શકો તો કાતર બનવાનું કામ
હરગીજ ન થઈ શકે. સાધુ એ ઉપદેશક છે , માગદશક છે , જં ગમ તીથ છે . તેને ખોબે - ખોબે
આિશવાદ આપતા સંઘ -

ાવક-

ાિવકા અ ણતા પણ સાધુ િવમુખ કે ધમિવમુખ ન બને તે

જોવાની સૌથી અગ યની ફરજ છે . શા

માં િહતકારી વચન, િહતકારી સ ય કહેવાની શીખ આપેલ

છે . કોઈને અિહતકારી વચન કે કઠોર સ ય કહેવાની શીખ છે યારે પ ાપ ીમાં થતી જૈ ન ધમની,

જૈ ન શાસનની અવહેલના

ય ગણાય ? મહાવીરનાં સંતાનો - ચાર ફરકા - કદાચ એક ન થાય તો

એને વધુ દૂર કરવાનું દુ કૃ ય આચરી ન જવાય તે જોવાની સાધુની ખાસ ફરજ છે .
- આગમ - શા

ીય થ
ં ોની

- ાનખ નાની

ળવણી

ણવણી

- તીથ ની ર ા
- સરકારી કાયદાથી શાસન પર થતાં આ મણને

ણી તે અંગે યો ય પગલાં લેવા તથા ાવકોને

માગદશન પૂરૃ પાડી આગળ ધપવા માટે રે ણા કરવી એ ફરજ છે .
આજે દેવ યની બધે રેલમછે લ છે , સાધારણ ખાતમાં બધે તૂટ છે તો તે અંગે શું ર તો નીકળી
શકે તેવો શા

ીય માગ શોધવાની જરૃર છે . જૈ ન ધમ માં બધા એક થઈ

ય એ પણ સમયનો

તકાદો છે .
યારે જૂ નાં દેરાસરો તથા ાચીન િતમાઓ સચવાતી નથી યારે નૂતન િજનાલયો અને નૂતન
િત ા માટે િવચાર કરવાનો સમય નથી શું યો ય છે ?
સાત ે માંથી િજનમં દર, િજન બબ, િજનઆગમ

યે વધુ યાન આપી, તેની

ળવણી

માટે વધુ ય ન કરવાની ફરજ છે . િજનમં દરમાં ફળ -નૈવુ શું યવ થા કરવી તે બાબત શા
એક વા યતાની તથા તે મુજબ વકગણને માગદશન આપવાની ફરજ છે . બીજુ ં

ીય

ાવક - ાિવકા

હંમેશા સાધુ-સા વીની સુખશાતા માટે અથાગ ય ન કરતા હોય છે . હંમેશા વંદન કરી, સાહેબ

!

કાંઈ ખપ છે નો િવન િવનય દાખવે છે યારે તે િવનયને અ યાય ન થાય તે જોવાની સાધુની ફરજ
છે . ચોમાસા પહેલાં કપડા, કામળી, ટેશનરી, ટપાલ, સાબુ, વગેરે જે કોઈ ચીજનો ખપ હોય તે
નતમ તકે અહોભાવથી વહોરાવે છે . યારે સાધુની ફરજ શું ?
ાવકના ભાવ પડે તેવું વહોરવું નહ . ખૂબ જ નાનું કુટબ
ું હોય યાં કુટબ
ું થી િવશેષ સાધુ સા વીએ વહોરવા પધારી, દોિષત ગોચરીનો અિતચાર ન લાગે તથા ાવકને અભાવ ન થાય તેનું
યાન રાખવું ઘટે, મા
જોગ કરવો જોઈએ.

ી મંત અને ગરીબની યા યાથી દૂર રહી, ભાવ મુજબ પગલાં - ગોચરીનો

મા ન કનાં કે અમુક જ ઘરે ગોચરી વહોરવાને બદલે િવિવધ

ાવકોને લાભ આપવો

જોઈએ. જે થી વહોરવાની િવનંતી કરનાર ાવકના ભાવ ટકી રહે. ાવકના ભાવ તૂટે એવા આ થક
બોજો ન પડે તે જોવાનું કામ પણ સાધુનું છે . અહમ્ કે િત ા ખાતર અનુ ાનો ન થવા જોઈએ.
ચાતુમાસ િવનંતીનો િબનશરતી અને કી તલોલુપતા રિહત વીકાર કરવો જોઈએ. ાવક પાસે દાન
માગ ધન મૂછા ઉતારવા માટેર્ ચના મક અિભગમ અપનાવવો જોઈએ. ભ તવૃંદો પાસેથી બી
સાધુની નદા સાંભળવી નિહ કે બી ની નદા કરવા રે ાય તેવા વચનો ઉ ચારવા જોઈએ નિહ.
યારે રાગ- વેષ ય ને સંયમ હણ કયુ છે યારે આ મારો - અમારો ઉપા ય, આ મા ં - અમા ં
િજનમં દર એવા મમ વનો યાગ કરવો જોઈએ.
સંસાર યાગ પછી સા વી સમુદાયમાં સાંસા રક યવહારો જે વા યવહારોની અપે ા
અભાવકારી છે . સાસુ - વહુ ના ઝઘડાવી જે મ ગુ -િશ યાના સંઘષ - િશ યાના માતા-િપતા વારા.
અમુક આચાર - યવહારની ગુ ની અપે ા અ થાને જણાય. બીજુ ં આજનાં યુગમાં સા વી
ભગવંતો માટે સંયમ વન

વવું થોડું દો લું બનેલ છે તે બાબતે ખૂબ જ ચતન મનોમંથનની

જ ર છે . ચા ર ને ડાઘ ન પડે તે જોવાની સહુ ની ફરજ છે . હાલમાં ચાલતા બે પંથ વ ચે િવવાદને
કોઈ સુયો ય લવાદ રાખી, બ ને પ ોએ શા

પાઠ આગળ ધરી, લવાદના િનણયને બંધનકતા થવા

તૈયારી દશાવવી જોઈએ. મારી િ એ સાધુસં થાની આજના સમયે સૌથી મોટી અને અગ યની
ફરજ આ છે .
ટો, જૈ ન મં દરો, ઉપા યોને મળેલ દાનનું યો ય િવ લેષણ - વગ કરણ કરાવી, તેનો યો ય
ઉપયોગ થાય તેવું સવમા ય શા

ીય ાન ાવક - ાિવકાને માગદશન મળે તેવી રીતે દાન કરવું

જોઈએ. આધુિનક યુગમાં સાધુ સં થાને વ ય એવી વીજળી, ફોન વગેરન
ે ો ઉપયોગ કરવા (છૂ ટ
લેતા) સાધુ

યે લાલ આંખ કરી અટકાવવા જોઈએ.

સંઘમાં અનોપચંદ

જે વા, સાધુની ભૂલ કાઢનાર

ાવક પર ઈિતહાસ બતાવે છે તો તે

બહુ ુત, િવ વાન ાવકોની પણ ઉપે ા ન કરી, િવનયપૂવક સાચી ાનની વાત વીકારતાં શીખવું
જોઈએ. 'મારૃ એ સાચું' ને બદલે 'સાચું એ મા ં અિભગમ કેળવાશે તો ઘણા બધાં
હલ થઈ જશે.

નો આપોઆપ

(૨)

ાવક -

ાિવકાની એકબી

ાિવકાની ફરજો :- (૧) શાસન
યે, (૪) ાવકની - ાવક

(૧) શાસન

યે, (૨) સાધુ - સં થા

યે,

ાવક-

યે.

યે : શાસનના કોઈપણ કામમાં તન, મન, ધનનું યોગદાન. તથા જરૃર પડયે

શાસન માટે ફના થવા સુધીની તૈયારી હોવી ઘટે શાસનની શોભામાં ચાર ચાંદ લાગે તેવું વતન,
િવચાર ાકટય તથા વચનો ચાર અપેિ ત છે . શાસનની અવહેલના થાય તેવી વૃિ કરવી. કરાવવી
કે અનુમોદવી ન જોઈએ. િજનમં દર, િજન બબ, િજનઆગમની ર ા,

ળવણી તથા સુદીધકાળ

મળી રહે તેવો વારસો આપવાની ફરજ છે . ધમમાં પૈસો-લ મીમૂછા ઉતારવા માટે વાપરવાની છે .
તે કી તદાનમાં પલટાઈ, ભયંકર સંસારમાં લપટાવે તેમ ન થાય તે જોવાની સંપૂણ કાળ

રાખવાની

ફરજ છે .
આધુિનક િજનાલયો, ધમશાળાઓ બાંધવાની ઘેલછામાં અશા

ીય િનમાણ ન થાય,

ધમ થાન હરવા - ફરવાનું - ખાવા- પીવાનું-મોજમઝાનું - પયટનનું મા , થળ બની ન રહે તે
જોવાની ફરજ છે . સાથોસાથ આ નૂતન િજનાલયોના િનમાણ થતાં, ાચીન થળો

યે દુલ ય ન

સેવાય સંપણ
ૂ બેદરકાર ન રહીએ તે જોવાની પણ ફરજ છે . આગમોની હ તિલિખત તો બનાવી,
વષ પયત
ધમની

ળવી શકાય તે માટે સાધુસં થાના માગદશન હેઠળ પ ર મ કરી, અમૂ ય ખ નાની,
ળવણી માટે પૂરતુ યાન આપવું જોઈએ. જે સમાજમાં રહે છે તેનાથી અતડા કે અળગા

થઈ, અ યવહા તથા ધમ અરૃિચકર, અભાવ પેદા કરનારા વતન હરગીજ ન કરવું જોઈએ.
સાધુ - સા વી

યે ફરજ :- જે મણે માતા - િપતા, પિત-પિ ન, ભાઈ-બહેન, પુ - પુ ી,

સગા-સંબંધી, વગેરન
ે ે યાગી વીરના માગને વયા છે તેના વજન બનવાની સૌથી અગ યની ફરજ
છે . તેમની માંદગી, લોચની

યા, િવહાર બાદ િવ ામ, વૃ ધાવ થામાં િવહારની તકલીફ સમયે

થાયી વસવાટની જરૃર પડે. તેમના ાન - યાન માટે પં ડતોનીધન યવ થા, વાંચન માટે પુ તકોની
જરૃ રયાત પૂરી કરવી, ચાતુમાસ દર યાન સાધુ
કરવાનું મન થઈ

યે અિવનય ન થાય તથા ચોમાસામાં સાધુને િવહાર

ય તેવી ઉચાટભરી પ રિ થિતનું િનમાણ ન કરવુ.ં

સાધુ - સા વી માટે સાંજની ગોચરી એક મોટી સમ યા છે તે માટે ાવકના આચાર આચરી,
િનદ ષ ગોચરી મળી રહે તેવો ય ન કરવો જોઈએ. ઉપા ય મા કોઈક સમુદાયના સાધુ - સા વી

માટે જે આરિ ત, િનયત સમય માટે જ ઉપા યનો આ ય વગેરે િન ન િવચારોને બાજુ પર રાખી,
જે ઉમદા િવચારથી દાતાઓએ ઉપા ય બનાવેલ છે , તેનું ઔિચ ય જળવાય, તેમની ઉમદા
આશયોને પુિ કતા વતન કરવું જોઈએ.
'સાધુએ માયું મુંડન કરાવેલ છે મન મુંડન નથી કરા યુ.ં એ ,પણ આખરે માણસ છે .
માણસમા ભૂલને પા . તેમ તેમની કોઈ ભૂલ થાય તો છાપે ચડાવવાને બદલે કે તેમની ફજે તી
કરવાને બદલે બંધ બારણે સુબુિ ધપૂવકનો ઉકેલ લાવી, ઘરમેળે

ન હલ કરવો જે થી શાસનની

અવહેલના ન થાય.

ાવકની ાિવકા

યે ફરજ :- િપયરને, વજનોને અલિવદા કરીને આવેલ

ી - ાિવકાને

મહેણાં - ટોણાં - દહેજની માંગણી, કામવાળી જે વો વતાવ - ધમ માટે સદાય અિન છા યા
દબાણથી નનૈયો જ ભણવો. ઘરના દરેક યિ ત ઓએ તેની અપે ા રાખવી અને તેના

યે

ઘરના દરેક સ યે દુલ ય સેવવુ.ં સાધુ - સા વી સાથેના સંપક, ગોચરી વહોરાવવામાં બાધારૃપ
બનવુ,ં તેની દરેક સાંસા રક / આ યાિ મક

વૃિ ને વખોડવી. પુ ષ ધાન સમાજમાં

જોહુ કમીથી જ વતન કરવુ.ં વગેરે ધમને સમજનાર ાવક માટે શરમજનક છે. ઘરમાં પરણીને
લાવેલ

ાિવકાને ઉિચત માન, સ માન, િપયરમાંથી આવેલ નવોઢાને હૂ ફં આપવી, દીકરી

સમાન રાખવી તથા ધાðિમક

યા માટે અવરોધ ન કરવો જોઈએ. બાળકો ઉપર કુસં કાર

પડે તેવી મારપીટ, અયો ય ભાષા ઉ ચારણ તથા સંતાનો ધમિવમુખ બને તેવું વતન ન કરવું
જોઈએ.
ાિવકાની - ાવક

યે ફરજ :- કદાચ ધમના સં કાર હોય તો સંસારમાં પ રિ થિતને અનુરપ
ૃ ધમ

કરવો જોઈએ. કોઈને પણ ધમ

યે અભાવ પેદા થાય તેવી ધમ યા, તપ વગેરે ન કરવા જોઈએ.

સંસાર માંડયા પછી પિત તથા કુટબ
ું
કરી, પિત કે કુટબ
ું

યે એક આગવી ફરજ છે . ધમાધતા કે જડતાથી ધમઆચરણ

યેની ઉપે ા, સાંસા રક જવાબદારી અદા કરવામાં િન ુ ર થવું હરિગજ યો ય

નથી. કૂલે જતાં બાળકોનો સમય, વૃ ધ સાસુ - સસરાની જરૃ રયાત તથા માંદગી હોય તો સેવા
ચાકરી કરવાની આમ ફરજ છે .

ાવકની ાિવકા

યે ફરજ :- ધન ની છોળમાં રમતા ધીકતા ાવકે, જે ને બે ટંકનું અનાજ પણ

નથી મળતું એવા સાઘ મકની ચતા કરી, તેના વમાનને ઠેસ ન પહ ચે તથા જો એ સશ ત હોય
તો તે કામચોર ન બને તે રીતે સહાય કરવી જોઈએ. સામે

યારે કોઈએ જરૃ રયાતના સમયે આ થક

મદદ કરી હોય તેનો જદગીભર ઉપકાર માની, મગજમાં ઋણ વીકારની ભાવના હંમેશ હોવી
જોઈએ. અને તે સ ધરતા આવતાં નૈિતકતાના ધોરણોને નેવે મૂકી, ઉપકાર ભૂલી ઋણ પરત
ચૂકવવામાં ગ લા ત લા કરવા કે, ''થાય તે કરી લો'' એવા શ દો ઉ ચારી, બી

સાઘ મક સહાય

યે અટકાવવાનો ય ન હરિગજ ન કરવો જોઈએ. બાધારૃપ બનવાનું પાપ ન લગાડવું જોઈએ.
એક ાવકે બી

ાવકનમ ક યાણિમ બનવાની કોિશશ કરવી જોઈએ.

સૂચન :- શ ય હોય તો શા

ીય પદાથ નો અ યાસ કરી, સાધુ - સા વી માટે દરેક સંઘો

૫-૧૦ કે ૨૦ સાધુ - સા વીના મેડી લેમની જવાબદારી વીકારી લે, તો વૈયાવ ચમાં
ઘણી ઓછી આðિથક તકલીફ પડે.
ઉપસંહાર :ી ચતુિવધ સંઘનું વરૃપ અને તેની ફરજો માટે મૌલીક િવચારો દશાવતા, શા
શા

િવ

ીય આ ાભંગ હોય,

ઘકાંઈ લખાયું હોય તો મન, વચન, કાયાના યોગથી િ િવધે, િ િવધે

િમ છા િમ દુ કડમ્

