
ૐ મમ સદગરુુદેવ સહજાત્મસ્વરૂપી કૃપાળુદેવ ! કૃપાળુદેવ ! 
 

આ સાધના પરમ કૃપાળુદેવ અન ેપજૂય પપ્પાજીની સાક્ષીએ કરીશ. 
 

મન, વચન, કાયા અન ેવતૃ્તિઓ સયંમમા ંરહ ેઅન ેઆત્મધ્યાન - આત્મસ્વભાવમા ંરહી શકાય એ માટેનુ ં

યોગબળ અન ેશક્તિ પરમ કૃપાળુદેવ અન ેપજૂ્ય પપ્પાજી આપ આપો !!  અન ેિે સફળ કરો !!  

સફળ કરો !! 

પર્ુષુણ મહાપવ ુ- ૨૦૧૮ 

પર્ુષુણ માટેના વ્રિ - િપ ત્તનયમો 
 

૬/૯/૨૦૧૮   મૌન અન ેહર હાલ મેં ખશુ રહનેા  

❖ મૌન (અડધા કલાકથી યથાશક્તિ સમય મૌન રાખવુ.ં) 

❖ હર હાલમેં ખશુ રહનેા (અગવડ-સગવડમા ંચલ-ત્તવચલ ન થવુ ં, સમિાભાવમા ંરહવેાની 

પે્રકટીસ કરવી) 

❖ કોઈ ને પણ ફરરયાદ ન કરવી.(રહવેાની, ખાવા-પીવા ત્તવગરેને લઈને) 

 

૭/૯/૨૦૧૮ બધા ઇલેક્ટ્તિક ઉપકરણો (ગેઝેટ્સ)નો ત્યાગ  

❖ આજના રદવસે બધાએ મોબાઈલ, આઇપેડ, ગેમ્સ અથવા કોઈપણ પ્રકારની ઇલેક્ટ્તિક 

વસ્તનુો ત્યાગ કરવો. 

❖ ઘરે કે બીજે કયાયં ફોન ન કરવો. 

❖ વોટસએપ, મેસેજ, એસ. એમ.એસ ચેક ન કરવા. અર્જન્ટ હોય િો પણ. 
 

૮/૯/૨૦૧૮ મૌન અન ેિપ  

❖ મૌન: અડધા કલાક કે યથાશક્તિ સમય મૌન રાખવુ.ં ઈશારાથી પણ વાિ ન કરવી. 

❖ િપ  : કોઈપણ પ્રકારનો બાહ્યિપ કરવો  

(અનસન, ઉણોદરી, વતૃ્તિસકં્ષેપ, રસપરરત્યાગ, કાયાકલેશ અને સલંીનિા) 

                                   અથવા  

❖ જેના વગર ચાલી જ નરહ શકે એવી વસ્તનુો ત્યાગ કરવો  

દા.િ. ચા, છાસ, મખુવાસ ત્તવગેરે. 

 

 



 

૯/૯/૨૦૧૮ ગણુ ચચિંિવન 

❖ ગરુુ ગૌિમ સ્વામીના ગણુોનુ ંચચિંિવન કરવુ ંઅને મારામા ંએવા ગણુો પ્રગટ થાય એ સિિ 

ભાવના ભાવવી. 

❖ એ ગણુોને પ્રગટાવવા શુ ંકાળજી રાખીશ એનુ ંnoting ચલસ્ટ બનાવી નોટમા ંલખવુ.ં 
 

૧૦/૯/૨૦૧૮ ભગવાન મહાવીરને પત્રલખેન.  

❖ જેમા ંિીથંકર ભગવાનનો ઉપકાર વેદી, એમનુ ંવીયુ, એમનુ ંધ્યાન, એમનુ ંિપ, એમની 

સમિા, કરુણા, બધા જીવો ઉપર અત્યિં ઉપકાર આરદ ત્તવષે ત્તવચારી પત્રલેખન કરવુ.ં 
 

૧૧/૯/૨૦૧૮                 ત્યાગ રદવસ (એક અથવા બધા) 

❖ પગરખાનંો ત્યાગ.  

❖ આગલા રદવસના વાપરેલા વસ્ત્રો પહરેવા. 

❖ સ્નાનનો ત્યાગ અથવા પાણીનો ઓછો વપરાશ કરવો. 

❖ અરીસામા ંમોઢુ ંજોવુ ંનરહ. 

 

૧૨/૯/૨૦૧૮                  મૌન અન ેિપ  

❖ મૌન: અડધા કલાકથી યથાશક્તિ સમય મૌન રાખવુ.ં 

(ઇશારાથી વાિ ન કરવી અને મનમા ંપણ ત્તવચાર ન કરવા). 

❖ િપ: કોઈપણ પ્રકારનો અભ્યિંર િપ કરવો. 

(પ્રાયત્તિિ, ત્તવનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, કાયોત્સગુ એમાથંી યથાશક્તિ...) 

૧૩/૯/૨૦૧૮                   એકાિં સાધના રદવસ  

❖    ૯.૩૦ થી ૧૦.૦૦   મતં્ર સ્મરણ.                                  

❖ ૧૦.૦૦ થી ૧૧.૦૦ પર્ુષુણ દરત્તમયાન થયેલ વાચંન પર લેખન - ચચિંિન - મનન.  

❖ ૧૧.૦૦ થી ૧૧.૨૦ પરમ કૃપાળુદેવની આંખમા ંઆંખ નાખીને પ્રાથુના ત્તવનિંી.  

❖ ૧૧.૨૦  થી ૧૨.૦૦   ત્તનત્તવિચાર થવાની પે્રકટીસ. 

          

 


