
ઓશવાળ સઘંની શ્રી સમેતશશખરજી યાત્રા ૨૦૧૯ 
 

“ચાલો શશખરજી જઈએ રે, ભાવથી યાત્રા કરીએ રે 
એ શતથથને ભેટી, આપણે પશુનત પાવન થઈએ રે” 

 
શ્રી મહાવીર પ્રભનુી અશસમ આશશવાથદથી લડંનથી ૩૬ અને નાઈરોબીથી ૨ કુલ ૩૮ યાશત્રકો સાથે 
મહાશતથોની યાત્રાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. જેમા તારીખ ૧૧ ફેબ્રઆુરીએ દરેક ભાશવકોન ુમીલન 
રાચંીમા (ભારતમા) થયુ ંઅને સોનામા સુગંધં ભળે તેમ જયેશભાઈ અમારી સાથે આરાધના કરવા 
પધાયાથ. દરેકના મનમા ંએકજ ભાવ હતો, આપણા દરેક શતથોની યાત્રા સફળ બને તે માટે દરેકે 
કોચમા જ નવકાર મતં્રના જાપ, શ્રી શામળળયા પાર્શ્થનાથનો જાપ અને શ્રી ભોશમયાજી દાદાને પ્રાથથના 
કરતા રાતે્ર શ્રી સમેતશશખરજી પહોચ્યા. 
 

“સમેતશશખર સમરંુ સદા, પવૂથ ભારત મોઝાર 
વીસ શતથંકર પામીઆ, મકુ્તતનગર મનોહાર” 

 
તારીખ ૧૨ ફેબ્રઆુરીના ઋજુવાલીકામા, શ્રી મહાવીર પ્રભનુી કેવળજ્ઞાન કલ્યાણકની પાવન ભશૂમમા ં
દરેક યાશત્રકોએ ભાવથી દશથન, પજૂા ભક્તત કરી અને થાળ અપથણ કરીને આરશત મગંળદદવાનો લાભ 
લીધો હતો. યાત્રાની શરૂઆત ખબૂજ સરસ થઈ અને બપોરે શ્રી ભોશમયાજીના દશથન અને શ્રી 
સમેતશશખરજી શતથથના ગામના પ્રાળચન દેરાસરજીના દશથન ભક્તત કરીને ભોજન બાદ વહલેો આરામ 
કરીને બીજા દદવસની શશખરજી પહાડયાત્રા માટેન ુસ્મરણ કરતા કરતા થોડી શનિંદ્રા કરીને તારીખ ૧૩ 
ફેબ્રઆુરીના લગભગ રાતે્ર ૩ વાગ્યે જાગીને સહુ પહાડ યાત્રા કરવા માટે તૈયાર થયા અને શ્રી 
ભોશમયાજીના આશશવાથદ લઈને, હ ેભોશમયાજી, અમારી શશખરજીની જાત્રા મગંળકારી બનાવી શનશવિધ્ને 
પાર પાડજો એવી પ્રાથથના કરીને સવારે ચાર વાગ્યે યાત્રા શરૂ થઈ હતી. 
 

“તનેુ મજૂે બલુાયા ભોશમયાજી 
મેં આયા, મેં આયા શશખરજી ....  ઓ હો આયા શશખરજી” 

 
અનેરો આનદં ઉત્સાહ સાથે પહાડ યાત્રામા ંકલીકંુડ પાર્શ્થનાથના દશથન કરીને, શ્રી ગૌતમ સ્વામીજીની 
ટંુકના દશથન કરીને દરેક ટંુકના દશથન ભક્તત કરતા કરતા ગગનગામીની શ્રી ચદં્રપ્રભની ટંુકમા ં
પહોંચતા દરેકના ભાવો ઉલસીત બન્યા. ત્યારબાદ જલમદંદરમા ંશામળળયા પાર્શ્થનાથનો પક્ષાલ, પજૂા, 
થાળ અને આરતી મગંળદદવો કરીને અમે ખબૂજ ધન્ય બન્યા હતા. પછી બીજી ટંુકોના દશથન કરીને 
અંતમા પાર્શ્થનાથ પ્રભનુી ટંુક જયાથંી પ્રભ ુ૩૩ મનુીવરો સાથે શનવાથણ પામ્યા હતા, તે પશવત્ર ભમૂીનો 
સ્પશથ જાપ કરીને દરેક યાત્રીકો દાદાનો આભાર માની સમયસર નીચે આવી ગયા હતા.ં તારીખ ૧૪ 
ફેબ્રઆુરીએ ગામમા ંથયેલ નતૂન એકજ સકુંલમા ં૨૫ દેરાસરોના, તેમજ ગફુામદંીરમા દશથન ભક્તત 
કરીને પાછા ફયાથ. ચપંાપરૂીમા શ્રી વાસપુજૂય સ્વામીના પાચં કલ્યાણકોના દેરાસરમા ંસધં્યા આરતી 
મગંળદદવો કરીને રાત્રી શવશ્રામ કયો. તારીખ ૧૫ ફેબ્રઆુરીના સવારે પ્રક્ષાલ, પજૂા ભક્તત કરીને 
ગામના બે દેરાસરના દશથન કયાથ અને ત્યાથંી રાજગીરી આવીને રાશત્ર શવશ્રામ કયો. તારીખ ૧૬ 
ફેબ્રઆુરીના રાજગીરીના પાચં પહાડમાથંી પહલેો પહાડ શવપલુાચલળગદર તથા પાચંમો પહાડ 



વૈભારળગદરની યાત્રા કરવા નીકળયા.ં આ નગરી ધન્નાજી, શે્રણીક, શાળલભદ્ર, પળુણયા શ્રાવક, સલુસા 
શ્રાશવકા, મેતાયથમનુી, જબંસુ્વામી શવગેરે શ્રી માનવરત્નોથી એક વખત શોભતી હતી. આ મહત્વપણૂથ 
સ્થાન છે. મશુનસવુ્રત સ્વામીની ચાર કલ્યાણકોની ભમૂી છે. અહી મહાવીર સ્વામીએ ૧૪ ચાત ુથમાસ કયાથ 
હતા. બપોર પછી કેબલ કારમા ંબદુ્ધ ભગવાનનુ ંસ્થાન જોવા ગયા. 
  
ળબજા દદવસે તારીખ ૧૭ ફેબ્રઆુરીના લછવાડ ગયા.ં ત્યા ંપજૂા, દશથન કરીને ક્ષશત્રયકંુડ મહાવીર 
સ્વામીની જન્મ ભશૂમએ ગયા.ં ત્યા ંવાકે્ષપ પજૂા, પ્રક્ષાલ, પજૂા દશથન કયાં. ત્યાથંી ગણુીયાજી ગૌતમ 
સ્વામીની કેવળજ્ઞાન ભમૂીના દશથન કયાથ. બધાજ સ્થાને થાળ ધયાથ હતા.ં ત્યાર પછી શવરાયતન 
આવયા.ં અહીં ચોવીસ શતથંકરોના જીવન ઉપદેશોને કંડારવામા ંઆવયા ંછે. ખબૂજ સરસ કલા પ્રદશથન 
છે. તેમજ સુદંર પાર્શ્થનાથન ુદેરાસર છે. ત્યા ંદશથન, સધં્યા આરતી મગંળદદવો કયાથ. પછી ગામનુ ં
પ્રાચીન દેરાસર મશુનસવુ્રત સ્વામીનુ ંત્યા ંદશથન કરવા ગયા. 
  
તારીખ ૧૮ ફેબ્રઆુરીના સવારે પાવાપરૂી મહાવીર સ્વામીની શનવાથણ ભમૂીના પ્રાચીન દેરાસરે ગયા. 
  

“માશછડા હોડી હંકાર, વીર પ્રભ ુમળવાને 
મારે જાવુ ંછે પાવાપરૂી ગામ, વીર પ્રભ ુમળવાને….” 

 
ત્યા ંપજૂા દશથન કયાથ અને થાળ ધયો. ત્યાર પછી જલ મદંદરે ગયા. પજૂા ચૈત્યવદંન કયુ ંઅને જાપ 
કયાથ. ત્યાથંી રાજગીરી ગામના કાચના દેરાસરે (મનુીસવુ્રત સ્વામીના) દશથન કયાથ. કોચમા ફંડ ભેગ ુ
કયુથ હત ુતેથી દરેક શતથોમા ંજજણોદ્ધાર, જ્ઞાનન ુદાન, જીવદયા, અનકંુપાદાન કયુ ંહત ુ.ં ઓશવાળ 
સઘંની જાત્રા સમાપ્ત થઈ અને બધા બીજા દદવસે રવાના થવાની તૈયારી કરી. 
 
તારીખ ૭ માચથ સધુી બધાજ યાત્રીકો લડંન પહોંચી આવયા.ં જાત્રા ખબૂજ સરસ રીતે સફળ થઈ અને 
તેનો આનદં દશાથવવા તેમજ કાઈં પણ ભલૂ ચકૂ થઈ હોય તો પ્રાયશિત કરવા સ્નાત્ર પજૂા તારીખ  
૧૦ માચથના ઓશવાળ સેન્ટર જજનાલયમા રાખેલ હતી. ત્યારે આઠ શ્રાવક, શ્રાશવકાઓએ આગળ જાત્રા 
કરી હતી તેમણે થાળ ધયો. તેમજ ભારતથી પ્રભનુા આભષૂણો મગંાવયા હતા તે ભગવાનને ચઢાવયા.ં 
ળબિંદુબહને શનલેશભાઈ એ પણ ભગવાનને આભષૂણ અપથણ કયાથ હતા. અનેરા ઉત્તસાહથી પજૂા અને 
ભક્તત કરી હતી. ત્યાર બાદ નાસ્તો રાખેલ હતો. તેનો આદેશ ળબિંદુબહને શનલેશભાઈ, રમાબહને 
રમણીકભાઈ તથા પષુ્પાબહને પ્રભલુાલભાઈએ લીધેલ હતો. 
 

દરેક યાશત્રકોના સાદર પ્રણામ 
 

લેખક: શારદાબહનેના પ્રણામ 
 

 


