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�સાદ ન.ં ૧૫૧ 
�વચનસાર ગાથા ૧૯૪ 

(ફાગણ વદ ૭, ��ુુવાર) 

આ ગાથામા ંએમ કહ� છે ક� ��ુાતમાનન �ાા�પ્ુ ંફ  મ હન  નાન થવ  પ ે
છે. પે મ હ ક�મ નાન થાય ? આ આતમા  વ્ેય છે ને  ાક ના �નપંા ંવ �ને 
�દુ ગલ –પર્ેય  � વુ છે, પે આ આતમાને નરણ લેવા ય ોય નથન, એમ યથાથર 
્ાન કરકુ ં ં જએ. પરથન લાલ થાય એકુ ં કહ�નારા ાુદ�વ-ાુ��ુુ છે ને સા�ુ ં
વ ્ ુવ્પ કહ�નારા ાદુ�વ-ા�ુ�ુુ છે. ��ુ�ુ ુંવ પે પર્ેય  વ ચે ચવવેક કર� છે 
ને �લુરાગ હ ય છે તયાર� સાચા દ�વ-��ુુ પાસે ંજને સાલં વાન  ચવકલપ પને ે
આવે છે. સાચા દ�વ ને ��ુુ પણ પનેે એમ કહ� છે ક� ‘‘લાજ, �મા�ંુ સાલં વાન  
લાવ, લ�કપ–��ૂન  લાવ—એ મ�લનલાવ છે. એ લાવથન  ધંન છે. �મારા 
પરફ્ુ ં વલણ પણ  ધંન્ુ ં કારણ છે. �મ  પને નરણ નથન. લલે ના�મા ં
પચંપરમેષ્ ને નરણ કકા પણ પે  યવહાર કથન છે. �મારા ાપર ��ષ્ રહ�ન ે
તયાાંધુન ધમર થને ન હ. પાર  આતમા ં એક નરણ્પ છે. પનેન ��ષ્ કર ને 
�મારા ાપર ��ષ્ છ ો.’’ � ંવ દ�વ��ુુ વગેર� પર ્યે  ાપરથન લ  ા્ાવન, 
આતમા  વુ છે પે્ ુ ંનરણ લયે છે, પેને ��ુાતમાનન �ાા�પ થાય છે ને મ હ ાતપત 
થપ  નથન એ્લે ક� મ હન  નાન થાય છે. ।।૧૯૪।। 

હવે, મ હ�ચંથ છેદાવાથન �ુ ંથાય છે, પે કહ� છે :— 

ગાથા ૧૯૫ 
હણન મ હ�ચંથ,  ય કર  રાગા દ, સમ ા�ુુુ�� � 
ંવ પ રણમે �ામણયમા,ં પે સસૌય � યને લહ�. ૧૯૫. 
�નવયાથર :—� મ હ�ચંથને નષ્ કર , રાગ-�ષેન   ય કર , સમ 

ા�ુુુ�� થય  થક  �ચુનપણામા ંપ રણમે છે, પે � ય સસૌયને �ા�પ કર� છે. 

રાગ-�ષે્ુ ં� ૂ દનરનમ હ છે. 

પરપદાથરથન લાલ-્કુનાન થાય, �ણુયથન ધમર થાય એવન � માનયપા પે 
મ હનન ગાં્  છે. એવા મ હના નાન થવાથન રાગ-�ષે નાન થાય છે કારણ ક� રાગ-
�ષે્ુ ં� ૂ ચમથયાતવ છે. પે મ હ છેછા ચવના રાગ-�ષે કદ  પણ � �્ ન હ. � ંવ 
માને છે ક� આપણે સાચન સમંણ કયાર ચવના રાગ-�ષે ઘ્ાો  પ  પે રાગ-�ષે કદ  
પણ ઓછા થાય ન હ; �મ ક� પાદંોા ં પ ો  ના�વાથન ક ૃન  નાન થપ  નથન 
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કારણ ક� પે પાદંોા ં ે ચાર માસમા ંફર  ઊગન નનક ને પણ ં  પે ઝાો્ુ ં� ૂ 
કાપન નાૌં્ુ ં હ ય પ  પેના ં પાદંોા ં ાકુાજ �ય છે ને ઝાો ફર  ઊગવા પામ્ ુ ં
નથન પેમ �્ાનન ંવ ાપવાસ, ,પ, પપ, સમંણ વગરના ં કર� પ  
કષાયમદંપા દ��ાય પણ સસંાર્ુ ં પ ર�મણ મ �્ ન હ પણ પરથન લાલ-
્કુનાનનન માનયપા્પન મ હ � ૂમાથંન છેદ  ના�ે પ  સસંારના પ ર�મણન   પ 
આવે છે. મા �્ �ને રાગ-�ષેન  નાન કરવ  હ ય પેણે દનરનમ હન  �થમ નાન 
કરવ  ં જએ. ચમથયાતવ ્ યા ચવના રાગ-�ષે ્ ે ન હ ને રાગ-�ષે ્ યા ચવના 
ચા ર� આવે ન હ. ચા ર� વગર ��ુકપ થાય ન હ. 

ચા ર�્ુ ં� ૂ સમ કપ છે. 

આ ્ેય �ચધકાર છે. પર્ેય પરફ્ુ ંવલણ પે મ�લનપા્ુ ં કારણ છે ન ે
 વ્ેય પરફ્ુ ંવલણ મ�લનપા્ુ ંનાનક છે.  વ્ેય પરથન થુુંુ છે મા �્ એક છે, 
એક છે પે ��ુ છે, ��ુ છે પે ં  વુ છે. પ ેં �્લુવ કર  એકા� થવા ય ોય છે 
ને પેનાથન મ હન  નાન થાય છે. આમ � ંવ  વ્ેયન  આ�ય કર  સ�યોદનરન 
�ગ્ કર� છે પનેે � થરપા થપા ંચા ર�દના �ગ્ થાય છે. दंसण मलूो धममो 
ચા ર� પે સા ા્ા ધમર છે ને પે ધમર્ુ ં� ૂ સમ કપ છે. પર્યે પરફનન �કચૃી 
હ્ાવન  વ્યેનન �પનચપ ને ્ાન કરકુ ંપે સ�યોદનરન ન ે્ાન છે. આમ � ંવ 
 વનન �પનચપ કર  ્ર� છે પેને ચા ર�દના �ગ્ થાય છે ને ચા ર�દના �ગ્ 
થવાથન રાગ-�ષેન  નાન થાય છે. 

�ચુનઓ પરમ મધય થપા ધારણ કર   પર ચવનેષ રમણપા કર� છે. 

આવન ર પે �ચુન રાગ-�ષે્ુ ં પણ કર� છે. પે �ચુન પરમ મધય થપા ધારણ 
કર� છે. �ામણય એ્લે �ચુનપણા્ુ ંલ ણ પરમ મધય થપા છે. ચ થે �ણુ થાને 
મધય થપા પ  �ગ્ થજ છે, �્ાુૂ -�ચપાૂ  સયં ગ મા ં ા�ુુુ��નન કલપના 
કરપા નથન, નર રનન  �યાથન ધમર નથન, �ણુયથન ધમર નથન,  વ્ેયનન સાચન 
�પનચપમા ંધમર છે એમ  વ્ેય-પર્ેયનન વહવચણન ને ચવવેક પ  �થમથન ં ચ થે 
�ણુ થાને �ગ્ થય  હપ  પણ હવે �ચુન ચવનેષ લનનપા કર  �� થરપાનન � 
લાગણન ઊ્પન પે હવે  વલાવનન ચવનેષ લનનપા �ારા ઊ્વા દ�પા નથન. ક જ 
નર રના ક્કા કર� પ  �ષે કરપા નથન ન ે ક જ ચદંન નર રન ેચ પો� પ  રાગ 
કરપા નથન. આ �ુ સાર  ને �ણઆ �ુ �રા , પંુ ુ ર પ નર ર સા�ંુ ને માંુ ુ ં 
નર ર �રા —એવા �� થરપાના ચવકલપ  પણ પ પાના ્ાન  વલાવનન ચવનષે 
લનનપા કર  થવા દ�પા નથન. પેથન �ચુનને પરમ મધય થપા �ગ્ થજ છે. આવા 
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પરમ મધય થપા લ ણવા ા �ામણયમા ં �ચુન્ુ ં પ રણમન હ ય છે.  ાક 
ા�ુુુ��ના �સગં ના મા� ્ાપા�ષ્ા રહ� છે, �� થરપાનન કચૃી પણ ાતપત થવા 
દ�પા નથન. થુઓ, આ્ુ ંનામ �ચુનદના ! �ામણય્ુ ંલ ણ પરમ મધય થપા ક ુ ં
છે પણ �ામણય્ુ ંલ ણ નોનદના ક� મ રપોછ ક ુ ંનથન. �થવા પાચં મહા,પ, 
૨૮ �લૂ�ણુ્ુ ંપાલન પણ �ામણય્ુ ંલ ણ ક ુ ંનથન. મ રપોછ, નોનદના પ  
પર્યે છે. પેને �હો યાદ પણ કર�લ નથન. આ્ુ ંનામ �ચુનદના છે. 

પરમ મધય થપાના કારણે �ચવનાનન ા�ુનન �ાા�પ થાય છે. 

આવન ર પે �ચુનપણામા ં પ રણમનથન એ્લે ચવનેષ � થરપા કર ને �ચુન 
� ય—�ચવનાનન ા�ુને �ા�પ કર� છે. પે ા�ુ્ુ ં લ ણ �નાાુ પા છે. 
આાુ પા ર હપ પરમ આનદંને પઓે પામે છે. �્ાનન ંવ પ સા,   રા—ંછ કરા,ં 
 ગંલામા ંઆનદં માને પે પ  ુુ��્પ આાુ પા છે. આમ  વલાવનન લનનપાથન 
નાપં સમલાવને લનધ ે�ચુન આનદં ને ��ુકપ પામે છે. 

આવન ર પે પર્ેય પરફ્ુ ં વલણ ફ�રવન  વ્ેયના ં ��ા ્ાન કરવા ંપ ે
સ�યકદનરન-્ાન છે, પેનાથન ચા ર� �ગ્ થાય છે. ચા ર�્પન મધય થપાથન 
� ય સસૌયનન �ાા�પ થાય છે. 

આથન મ હ્પન �ચંથના લેદથન એ્લે ક� ચમથયાતવના નાનથન �ચવનાનન 
ા�ુનન �ાા�પ થાય છે. ।।૧૯૫।। 

હવે, એક ં આતમાને � �� કર� છે એ �્ુ ંલ ણ છે એકુ ંધયાન આતમાન ે
���ુપા લાવ્ ુ ંનથન, એમ ન�  કર� છે :— 

ગાથા ૧૯૬ 

� મ હ મ  કર  નષ્, ચવષયચવરકપ થજ, મન ર ક ને, 
આતમ વલાવે � થપ છે, પે આતમને ધયાનાર છે. ૧૯૬. 
�નવયાથર :—� દનરનમ હ પથા ચા ર�મ હન   ય કર , પરપદાથર 

પરફના વલણથન ચવરકપ થજ, મનન  ચનર ધ કર ,  વલાવમા ંસમવ� થપ છે, પ ે
આતમાને ધયાનાર છે. 

મ હ-રાગ-�ષેના �લાવથન પર્ેય  પરફ વલણ ં્ ુ ંનથન. 

્ કા :—પર� યના કારણે લાલ-્કુનાન માને પે દનરનમ હ છે ન ે
પર� ય�કચૃીમા ં આસ�કપ હ ય પે ચા ર�મ હ છે. �ણે દનરનમ હ પથા 
ચા ર�મ હન  �લાવ કય� છે પેને પર� યનન �કચૃીન  �લાવ થાય છે. 
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(૧) ચા ર�્ુ ં � ૂ સ�યોદનરન છે. ્ાન વલાવનન સાચન �પનચપ કર� પેન ે ં 
 પર રમણપા્પ ચા ર� �ગ્ થાય. સ�યોદનરન ચવના ચા ર� હ ય ન હ. 

(૨) રાગ-�ષે્ુ ં� ૂ દનરનમ હ છે. � રાગ-�ષે થાય છે પે્ુ ંકારણ પરપદાથર 
�તયે એકતવ્�ુ�્પ મ હ છે. દનરનમ હ ્ યા ચવના રાગ-�ષે ્ ે ન હ. 

(૩) પર� ય �કચૃી્ુ ં� ૂ મ હ-રાગ-�ષે છે. આતમા ચસવાય નર ર, મન, વાણન, 
દ�વ, ��ુુ, ના� વગેર� પરફનન � �કચૃી થાય છે પેના ં ે કારણ છે :— 

(अ) પેનાથન લાલ-્કુનાન માનન � �કચૃી થાય છે પે્ુ ં� ૂ દનરનમ હ છે. 
(ब) પેનાથન લાલ-્કુનાન માનયા ચવના પ પાનન ન  ાજના કારણે પર� ય 
પરફ �કચૃી થાય પે્ ુ ં� ૂ ચા ર�મ હ—રાગ-�ષે છે. 

�ચુનએ મ હ-રાગ-�ષે ્ા યા છે મા �્ પેમને પર� ય�કચૃી નથન, ને પેન  
�લાવ થવાથન પર� ય પરફ ચવરકપપા થાય છે. આતમા  વ્ેય છે ને  ાક ના ં
 ધા ંપર્ેય છે.  વ્ેય આતમા ��ુ �ચદાનદં છે એવન ��ા કર  ચમથયાતવને ્ા ે 
છે ને ચવનેષ લનનપા કરવાથન પર� ય પરફ્ુ ંવલણ રહ�્ ુ ંનથન એ્લે ક� � થરપા 
થપા ંરાગ-�ષેન  નાન થાય છે. 

પર� ય �કચૃી્પ ચચં પાના �લાવથન ધયાન થાય છે. 

�મ દ રયાના મધયમા ં રહ�લા ક જ એકાક  વહાણ ાપર  ે્ �લા પ�ંનન ે
વહાણ ચસવાય  ન� વહાણન , ઝાોન  ક� ંમનનન  આધાર નથન પેથન પે પ�ંન 
ઊો્ ુ ં �્ક  �ય છે. પેમ �ચુનને પરપદાથ� પરફ વલણ ર ુ ં નથન, 
 વવલણદના ઘણન વધન ગજ છે. પેથન મનને  ન�ં � ય ન  આધાર નથન. મા� 
એક આતમ� ય પરફ વ વા્ુ ંરહ� છે. પથેન મનનન �કચૃી પણ �્ક  �ય છે. 
ચચં પા્ુ ં � ૂ મન છે, ને મનન  ચનષધે થવાથન ચચં પા ાતપત થપન નથન 
કારણ ક� મનના �વલ ંને �ણુયપાપ થાય છે ને આતમાના �વલ ંને ��ુકપ થાય 
છે. ચચં પા પે લાવમન છે ને મન પે � યમન છે. �થમ  ાક દ�વ-��ુુ-ના�, 
નર ર, ાુ�ંુ  આ દ પર� ય્ુ ંઆલ ંન પ  છ ોાવેલ ં હ્ ુ.ં હવે  દર � યમન 
છે પે પણ પર્ેય છે ને પે્ ુ ંપણ �વલ ંન છ ોાવે છે. મનન  સ ંધં ્ ૂ્ વાથન 
ચચં પા નાન થાય છે, ને ચચં પા નાન થવાથન પ પાના �નપં ્ાનદનરન 
 વલાવમા ં�ઢપણે ્કકુ ંથાય છે. આતમામા ં�ઢપણે ્કકુ ંપે  વ્પમા ં�કચૃી છે. 
આાુ પા ર હપપ�ુ ંછે ને એક આતમાને ં �� કર�લ છે મા �્ પેને ધયાન કહ� છે 
ને ધયાનના ફ મા ં��ુકપ છે. 
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૧. આતમા ચસવાય પરપદાથ�થન લાલ-્કુનાન માનકુ ંપે મ હ છે. પે મ હ રાગ-
�ષે્ુ ં� ૂ છે. 

૨. ચા ર�્ુ ં� ૂ સમ કપ છે, કારણ ક� સમ કપ ચવના ચા ર� હ ય ન હ. 

૩. આતમા ચસવાય પર� યથન લાલ માનનને �કચૃી કર� પે્ ુ ં � ૂ મ હ છે, ન ે
પરથન લાલ માનયા ચવના �કચૃી કર� પ  પે �કચૃી્ુ ં� ૂ રાગ-�ષે છે. 

૪. ચચં પા્ુ ં� ૂ મન છે. મનના �વલ ંન ે�ણુયપાપ થાય છે, પણ આતમાના 
�વલ ંને ચચં પા થપન નથન. આતમાના �વલ ંને ��ુકપ થાય છે. 

આવન ર પે પર્ેય ને  વ્ેયના ચવવેક�વૂરક ��ા-્ાનથન સ�યોદનરન 
થાય છે ને દનરનમ હન  નાન થાય છે. દનરનમ હન  નાન થયા પછ  આતમ� થરપા 
થપા ં ચા ર�મ હ એ્લે રાગ-�ષે નાન પામે છે. મ હ, રાગ-�ષે નાન પામપા ં
પર� ય �તયેનન �કચૃીન  �લાવ થાય છે. પર� ય �તયનેન �કચૃીન  �લાવ 
થપા ં મનનન ચચં પાન  �લાવ થાય છે. મનનન ચચં પાન  �લાવ થપા ં
આતમા ચવષે એકા� થાય છે ને પનેાથન ધયાન થાય છે. ધયાનના ફ મા ં
ક�વ ્ાન ને ચસ�પદ મ ે છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૫૩ 

�વચનસાર ગાથા ૧૯૬ 

(ફાગણ વદ ૯, નચનવાર) 

ધયાન ���ુપા્ુ ંકારણ નથન. 

આ ્ેય �ચધકાર છે. આતમા  વ્ેય છે, પર્યે  આતમામા ંંણાવા ય ોય 
છે. પર્યે મા ંા�ુ માનન આ�ય કર� પ  મ�લનપા થાય છે મા �્ �ને મ�લનપાન  
�લાવ કરવ  હ ય પણેે  વ્ેય સન��ુ ��ષ્ કરવન. પરથન લાલ-્કુનાન માન ે
પ  દનરનમ હ છે ને લાલ-્કુનાન માનયા ચવના પરમા ં�કચૃી પે ચા ર�મ હ છે. 
 વમા ં એકા� થવાથન ચા ર�મ હ નાન પામે છે ને ધયાનદના �ગ્ થાય છે. 
આથન એમ ન�  થાય છે ક� ધયાન વલાવ સમવ થાન્પ હ વાને લનધે આતમાથન 
થુુંુ ન હ હ વાના કારણે ���ુપા્ુ ંકારણ નથન. �થમ પ  આતમા  વ્ેય છે ન ે
 ન�  ધા પર્ેય છે, પે લાલ-્કુનાન્ુ ંકારણ નથન એમ ��ા-્ાન કરવા,ં પ ે
�થમ સ�યોદનરન ધયાન વલાવ સમવ થાન્પ છે. ને દનરનમ હ નાન થયા પછ  
 વલાવમા ં એકા�પા કરવન પે  નથુ ં ચા ર� ધયાન વલાવ સમવ થાન્પ છે. 
આવન ર પે ધયાન ���ુપા્ુ ંકારણ નથન. 

�હ�પને ધયાન ને્ુ ંછે ? પે �� આ ્ેય �ચધકારમા ંક�મ લનધ ? 

હવે ક�વ   લગવાન પ  પ ર�ણૂર દનાને પા�યા છે. �નપં્ાન, 
�નપંદનરન, �નપંા�ુ, �નપંવનયર �ગ્ થ્ુ ં છે. એક સમયમા ં �ણકા  
�ણલ કને �ણે છે પેવા લગવાનને ના�મા ંધયાન ક ુ ંછે, એમ ચનષય ના� �ારા 
�ણે છે. પે �છેૂ છે ક� લગવાનને હવે કાજં કરવા્ુ ં ાક  પ  રહ�્ ુ ંનથન છપા ંપેન ે
�કુલધયાન ક�મ ક ુ ંહને ? એમ ચનષય �� �છેૂ છે. થુઓ, આ ચનષયનન પ યાર  
છે. લગવાન વનપરાગ સવર્ થજ ગયા, પે્ ુ ં�ુ ં ાક  છે ? નનચલન દનામા ંરાગ 
હ ય પ  પ  ધયાન કરવા્ુ ં રહ� કારણ ક�  વલાવમા ં �ણૂર � થરપા નથન પણ 
�હ�પને �ુ ં ાક  છે ? 

ચનષય �હ�પના  વ્પને �ણે છે. �હ�પ �ણકા  �ણ લ કના પદાથરન ે
�ણે છે. પેમ્ુ ં નોન નર ર પરમ  દા રક  ફ ્ક �કુ ં હ ય છે. .ગૂોાન  
પાણ વાણ  ન હ ય, આહાર પાણન ન હ ય, ર ગ-ન ક ન હ ય, ઝાોા ન હ ય, એકુ ં
�હ�પ્ુ ં  વ્પ છે. પણ �હ�પ લગવાન પ ર�ણૂર  વ્યેદનાને પા�યા નથન. 
ય ગ�ણુ પથા �ચપંવન �ણુ વગેર�નન ���ુપા છે ને પે્ ુ ં ચનચમી �ઘાચપકમર 
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પણ છે. એ્લન પે ્ેયમા ંકચાન છે મા �્ �હ�પને ધયાનદના છે. ચસ�દના પ ર�ણૂર 
��ુ ્ેય છે પેને ધયાન નથન. �હ�પને ���ુપા છે પેથન ધયાન  ાક  છે. એમ 
્ેય્ુ ં યથાથર  વ્પ  પાવવા �હ�પના �કુલધયાનનન વાપ ્ેય �ચધકારમા ં
લનધન છે. 

ગાથા ૧૯૭ 

ના �થરને ધયાવે �મણ, � નષ્ઘાચપકમર છે, 
�તય  સવર પદાથર ને ્ેયાનપ �ા�પ ચન�નકં છે ? ૧૯૭. 
�નવયાથર :—�મણે ઘનઘાચપ કમરન  નાન કય� છે, � સવર પદાથ�ના 

 વ્પને �તય  �ણે છે �ને � ્ેયના પારને પામેલા છે એવા સદં�હર હપ 
�મણ �ા પદાથરને ધયાવે છે ? 

છ� થ ંવને મ હ પથા �લપ્પા હ વાને કારણે ધયાન હ ય છે. 

્ કા : (૧) � ંવ  ચમથયા��ષ્ છે પેને મ હન  સદ લાવ હ વાના કારણે પ ે
્ષૃણા સ હપ ં વામા ંઆવે છે પેથન પે પર પરફથન �સન  વ્ેય પરફ વ વા 
�યતન કર� છે. (૨) �ને પ પાને �લપ્દના વપ  છે ને પેમા ં્ાનાવરણનય કમર 
ચનચમી્પે છે, પેથન છ� થ ંવ  ધા પદાથ� �તય  �ણન નકપ  નથન �ન ે
 ધા પદાથ�ને ા�ૂમપાથન �ણન નકપ  નથન પેથન � � પદાથ�નન ��લલાષા 
હ ય પે મા �્ � પદાથર �ણવાનન   છા હ ય પેને �ણવા મા �્ �ને �ના ચવષ ે
સદં�હ હ ય પેન  ચનણરય કરવા મા �્ ધયાન કરપ  ં વામા ંઆવે છે. વ   નનચલન 
દનામા ં રાગન  પણ સદ લાવ વપ  છે પેથન રાગને ્ા વા મા �્ ધયાન કરપ  
ં વામા ંઆવે છે �ને પે  રા ર છે. �લપ્ ંવના ધયાન્ુ ંકારણ પ  સમં 
નકાય છે. 

પણ લગવાન પ  વનપરાગ ને સવર્ છે પ  પછ  પેઓ ને્ુ ંધયાન કર� 
છે ? 

પણ લગવાન સવર્  છે, પેમને ્ાનાવરણનય, દનરનારવણનય, મ હનનય ન ે
 પરાય એ ચાર ઘનઘાચપ કમ�ન  નાન થય  છે. 

૧. લગવાનને મ હન  �લાવ છે. પઓે વનપરાગદનાને �ા�પ થયેલા છે. ક જ 
પણ �કારનન ્ષૃણા નથન. 

૨. સવર્દના �ગ્ થજ છે. �ણ લ કના ને �ણ કા ના પદાથરને એક 
સમયમા ંહ પામલકવ્ા �ણે છે ને પેમને ચનચમી્પે ્ાનાવરણનય કમરન  
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નાન થય  છે.  ધા પદાથ�્ુ ં વ્પ �તય  છે, ્ેય ન  પાર પામેલા છે. 
ક જપણ પદાથરનન ��લલાષા નથન, �ણવાનન   છા નથન પેમ ં ક જ 
પણ �કારન  લગવાનને સદં�હ નથન પ  પેમને ��લલાષા કરવાય ોય, 
�ણવાનન   છાય ોય, �થવા સદં�હવા   પદાથર �   ાક  હ જ નક� ? 
એ્લે ક� એક પણ ન હ ય.  ધા ં્ેય ને �ણન ��ૂા છે. પ  પછ  પેઓ 
ને્ુ ં ધયાન કર� છે ? આમ આ ગાથામા ં ચનષય �હ�પ્ુ ં  વ્પ ચવનેષ 
�ણવા મા �્ �ં્ાસા�વૂરક �છેૂ છે. 

લાવાથર :—ંગપના સામાનય ંન  મ હના ચનચમીે પ પાનન ય ોયપાથન 
્ષૃણાવા ા છે પેથન પેમને ક જ ક જ  ષ્ પદાથરનન   છા રકા કર� છે; વ   પ ે
પ પાનન ય ોયપાના કારણે ને ્ાનાવરણનય્પ કમરના ચનચમીે ઘણા પદાથરને પ  
�ણપ  ં નથન પથા � પદાથરને �ણે છે પેને �થૃાા  કર ન ે ઘણન ા�ૂમપાથન 
�ણપ  નથન પેથન પેને ન હ �ણેલા પદાથરને �ણવા મા �્ �ં્ાસા પથા � પષ્ 
ર પે �ણલેા પદાથર ચવષે નકંા રહ� છે. આમ હ વાથન પેન ે ��લલાષાવા ા, 
�ં્ાસાવા ા ને સદં�હવા ા પદાથર્ુ ંધયાન સલંવે છે. 

પરં્ ુ સવર્ લગવાનને ચનચમી્પે મ હનનયકમરન  �લાવ હ વાથન ન ે
પ પાનન ય ોયપાથન વનપરાગપા છે મા �્ પેમને   છા નથન. વ   સવર્દના 
�ગ્ છે ને ચનચમી્પે ્ાનાવરણનય કમર નથન પેથન લગવાન સવ  પદાથ�ન ે
�તયપં  પષ્પાથન પ ર�ણૂર �ણે છે; પેથન પેમને ક જ પદાથર �તયે ��લલાષા, 
�ં્ાસા ક� સદં�હ નથન પ  પછ  પેમને �ા પદાથર્ુ ંધયાન સલંવ ેછે ? 

થુઓ, �હો ચનષય એ્લન લાયકાપવા   પ  છે ક� �હ�પના  વ્પને 
 રા ર �ણે છે, લગવાનને વનપરાગ માને છે, પેમને   છા નથન ને પઓે 
પ ર�ણૂર છે એમ પે �ણે છે એ્લે � ંવ લગવાનને ર ગ માને, આહાર કરાવ ે
પે પ  લગવાન્ુ ં  વ્પ �ણપા નથન. લગવાન ર ગ, ન ક, ્ષૃણા, લય વગેર� 
 ધા દ ષથન �કુપ છે ને પેમને કાજં �ણકુ ં ાક  નથન, એમ ક્લૂ કયાર પછ  
�છેૂ છે ક� લગવાનને ધયાન ને્ ુ ંછે ? 

હવે, સવર્  લગવાન—ેપેરમા �ણુ થાનવા ા �હ�પ ��એુ ��ુ આતમાનન 
�ાા�પ કર  છે પે પરમ � યા ાધ ા�ુને ધયાવે છે એમ �વૂરનન ગાથા ૧૯૭ ના 
ાીર્પ ગાથા હવે કહ� છે— 
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ગાથા ૧૯૮ 

 ાધા ર હપ, સકલાતમમા ંસ�ંણૂર ા�ુ્ાનાઢા �, 
 �ન�ય—�પનપ �ચન� � પે ધયાવે પરમ આનદંને. ૧૯૮. 
�નવયાથર :—�ચન�ન�ય �ને  �ન�યાપનપ થયેલ  આતમા સવર  ાધા 

ર હપ �ને આ�ા આતમામા ં સમપં (સવર �કારના,ં પ ર�ણૂર) સસૌય પેમ ં 
્ાનથન સ��ૃ વપરપ  થક  પરમ સસૌયને ધયાવે છે. 

ક�વ   લગવાન પ પે �ચન�ન�યપણે વપ  છે. 

નનચલન દનામા ં ંો  �ન�ય  પરફ્ુ ં વલણ સહં ા�ુ ને ્ાનને  ાધા 
પહ�ચાો� છે. �યાાંધુન  �ન�ય  પરફ્ુ ં વલણ છે તયાાંધુન �પન�ન�ય ા�ુ ન ે
ક�વ ્ાન થ્ ુ ં નથન. પે  �ન�ય  આતમાના ��કુ ં �દ�નેથન ને ��કુ �કાર� 
લસ કક ા�ુ ાતપત કરવામા ં પથા ્ાન થવામા ં ચનચમી છે. નનચલન દનામા ં
્ાનન  ાઘાો  ધે હ ય પણ કાયર ��કુ �દ�નેથન થાય છે ને લસ કક ા�ુ ક� � 
પરમાથ  ુુ�� છે પમેા ં  �ન�ય  ચનચમી છે. પે  �ન�ય  આતમાના ્ાનમા ં પથા 
ા�ુમા ંચનચમી નથન. લગવાનને  �ન�ય  પરફ્ુ ંવલણ સવરથા �્  ગ્ુ ંછે પેથન 
નર ર પથા ંો  �ન�ય ન  સદ લાવ હ વા છપા ંપેમને  �ન�ય ન  �લાવ કક  છે. 
આવન ર પે લગવાન પ પે �ચન�ન�યપણે વપ  છે. 

ક�વ   લગવાન  ન�ઓને  �ન�યાપનપ છે. 

લગવાન  ન�ઓને  �ન�યથન �ગ ચર વપ  છે,  �ન�યથન ંણાય પેવા 
નથન.  �ન�ય થન � ંણાય છે પે પ  લગવાન્ુ ં નર ર ને વાણન છે. પે કાજં 
લગવાન્ુ ં  વ્પ નથન. પે પ  ંો છે. એ્લે � પ પાના આતમાને  �ન�ય ન ે
મનથન પાર થજ  વલાવથન ઓ �ે પે લગવાનને પાર�ન નક�.  ાકથન પાર� પ ે
લગવાનનન પાર� નથન. ક�વ   લગવાન આતમાના ્ાનથન ઓ �ાય પવેા છે 
મા �્  �ન�યાપનપ છે. 

ક�વ   લગવાનને સવર �દ�ને ા�ુ ને ્ાન લર�લા ંછે. 

વ   લગવાન ચવઘનર હપ, પ ર�ણૂર પારમાચથિક ા�ુ ન ે પ ર�ણૂર 
્ાનદનાને પામેલા છે. નનચલન દનામા ંા�ુમા ં ાધા પહ�ચપન, વ   પે લસ કક 
ા�ુ હ્ ુ.ં �હો પ  પારમાચથિક �નાાુ  ા�ુ, ક જ  દવસ  ાધા ન પહ�ચે પકે ુ ં
ા�ુ �ગ �્લ છે. વ   છ� થદનામા ં ��કુ �દ�ને ્ાન્ુ ં કાયર દ��ા્ ુ ં �યાર� 
લગવાનને પ  �સૌંય �દ�ને ક�વ ્ાન �ગ્  ગ્ુ ં છે. આ�ા આતમામા ંસમપં 
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સસૌય �ને ્ાનથન સ��ૃ હ ય છે. પેથન ક�વ   લગવાનના આતમાને ક જ 
��લલાષા, �ં્ાસા ને સદં�હ હ પા ંનથન. 

ક�વ   લગવાનને પ ર�ણૂર ચસ�દના થપા ંાધુન �કુલધયાન હ ય છે. 

આમ હ વા છપા ંક�વ   લગવાન ��વૂર �ને �નાાુ પા �્ુ ંલ ણ છે 
એવા પરમ સસૌયને ધયાવે છે. એ્લે ક� �નાાુ પા સાથે રહ�લા એક આતમા્પન 
ચવષયના �્લુવન્પે ં મા� � થપ રહ� છે �ને આતમ� થપ રહ�વાથન સહં 
્ાન ને આનદં વલાવ ચસ�દનાનન �ાા�પ થાય છે. છ� થ દનામા ં�મ ધયાન 
કરવા્ુ ં રહ� છે પમે લગવાનને ધયાન કરકુ ંપો્ ુ ંનથન, પણ પરમ � યા ાધ 
ા�ુ �ગ્ થ્ુ ંનથન. ય ગ�ણુનન ���ુપા છે, ચાર �ચપંવન �ણુ નન પયારયનન 
���ુપા છે, ાધવરગમન  વલાવ પણ ��ુપા્પે �ગ્ા  નથન—એ્લન લગવાનના 
આતમામા ંકચાન છે ન ેચનચમી્પે ચાર �ઘાચપ કમ�  ાક  છે. એ્લન  વપયારયમા ં
પેમને કચાન છે, ��રૂાન છે. પે ��રૂાન ્ા વા મા �્ છ� થનન �મ ચવકલપ 
�થવા ��ુુષાથર કરવ  પોપ  નથન પણ એક આતમા્પન ચવષયના �્લુવમા ં
� થપ રહ� છે ને �મે કર ને મ�લનપા ્   ચસ�દના થાય છે. એકમા ં�વ� થપ રહ� 
છે મા �્ લગવાનને �કુલધયાન ક ુ ં છે. આ્લન મ�લનપા લગવાનને પ પાન ે
કારણે છે પે પણ  વનકારકુ ંં જએ. પે મ�લનપા �ઘાચપકમર  ાક  છે મા �્ રહ  છે 
એમ ક જ કહ� છે પે વાપ � ્  છે. પ પાના ાપાદાનનન પે પે વ�પનન ય ોયપા 
�ું   ક�વ   લગવાન પેરમે �ણુ થાને છે મા �્ ચસ� થવા્ુ ં ાક  છે. પેથન પેમન ે
ધયાન ક ુ ંછે. 

પ પાના આતમાને પથા પચંપરમેષ્ ને માનયા �ાર� કહ�વાય ? 

� ંવન ેપ પાના આતમાના ં પથા પચંપરમેષ્ ના ં ��ા-્ાન કરવા ં હ ય 
પેણે નનચલન વાપ  માનય રા�વન ં જએ :— 

૧. વ�–પા�સ હપ �ચુનપ�ુ ંમાને ન હ, પેમ ં સ�યોદનરન થ્ુ ંન હ ય ને મા� 
નર ર્ુ ંનોનપ�ુ ંધારણ કર� પ  પણ �ચુનપ�ુ ંમાને ન હ. સ�યોદનરન સ હપ 
 પર  વ્પરમણપા કરપા ં� આગ  વધે છે ને  ાક નોન  દગ ંરદના 
વપ  છે પેને �ચુનપ�ુ ંકહ� છે. 

૨. �હૃ થા�મમા ંક�વ ્ાન થાય પેમ માને ન હ, �નપણે ક�વ ્ાન થાય પેમ 
માને ન હ, ક�વ ્ાન થયા પછ  લગવાન વ� ધારણ કર� પમે માને ન હ 
પણ ક�વ ્ાન �ગ �્ તયાર� ��ુુષ નર ર, નોન  દગ ંરદના ં હ ય,  નથુ ં
હ ય ન હ. 
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૩. ક�વ   લગવાનને ઝાોા, ર ગ વગેર� હ ય ન હ.  ન�ને ાપદ�ન દ�વાન  
ચવકલપ હ ય ન હ પણ પ ર�ણૂર વનપરાગદના  પરમા ં ાધાર હપ ને  ાકમા ં
નર ર પણ  ાધાર હપ પરમ દા રક  ફ ્ક �કુ ં હ ય છે ને   છા ચવના 
ઓહમ �ન ર   દ યધવચન નનક પન હ ય છે. 

૪.  ધા થજને એક આતમા નથન પણ દર�ક આતમા  વપ�ં થુદ� થુદ  છે, એક 
આતમામા ંએક �ણુ નથન પણ �નપંા �ણુ  છે. વ   એક �ણુ �ગ્ા  મા �્ 
 ન� �ણુ  એ ં વ�પે પ ર�ણૂર �ગ્  �ય એમ નથન પણ �ણુ મા ં�મ 
ચવકાસ થાય છે એમ �ણુનન  વપ�ંપા  વનકારવન ં જએ. વ ્ ુએકાપં �� પ 
નથન પણ � પા� પ છે. વ ્ ુએક છે ને �ણુ-પયારયે �નકેપ�ુ ંછે. વ   �ણુ  
એક સાથ—ે��મે છે પણ પયારય  એકસાથ ેનથન—�મે છે. 

૫. આમ  ધા ં � ય  �ણુ-પયારયવા ા ં ન ે પલ્નવા ા ં છે એમ  વનકાર ન ે
પ પાના આતમાનન સાચન ��ા કર ને પ પામા ં ચનચવિકલપ સ�યોદનરન �ગ્ 
કર� છે પે સ�યોદનરન્પન ધયાન છે. પણ સ�યોદનરન �ગ્રુ ંએ્લે ્રુપ ં 
ચા ર� થકુ ંં જએ ને ્રુપ ક�વ   પામન ચસ� થાય એમ હ ્ ુ ં નથન, �મ ે
ચવકાસ થાય છે. ��ા�ણુ સવ ે છે, ્ાન સ�યાા  છે પણ ���ંુૂ છે ને ચા ર� 
વગેર� �ણુ મા ં ચવપર પપા છે. આમ  ને ચનમર પા ને �મે ચવકાસ ક્લૂવા ં
ં જએ. 

૬.  વપયારય આગ  વધપા ંચા ર�નન � થરપા થાય છે ને વનપરાગદના થાય 
છે, પે ચા ર�્ુ ં ધયાન છે. ચા ર� પથા ��ા�ણુનન પયારય  �ણૂર થજ પણ 
ક�વ ્ાન નથન, ્ાન, દનરન વનયર વગેર� �નપંમે લાગે છે, પેન  �ણૂર ચવકાસ 
થય  નથન, એમ ક્લૂકુ ંં જએ. 

૭.  વ્ેયપયારય આગ  વધપા ં�નપં્ાન, �નપંદનરન, �નપંવનયર �ગ �્ છે 
પણ પરમ � યા ાધ ા�ુ નથન પેમ ં  ન� �ણુ  પ ર�ણૂર �ગ્ાા નથન. 
ચાર �ચપંવન �ણુ , ય ગ�ણુ, વ લાચવક�ણુ, �દ�નતવ વગેર� �ણુ નન 
���ુપા છે એ્લન  વ્ેયનન પ ર�ણૂરપામા ં કચાન છે. પે કચાન �ઘાચપ 
કમરને લનધે નથન પણ પ પાનન ય ોયપાના કારણે છે પેથન તયા ં�કુલધયાન છે. 
તયા ંપણ �મ ચવકાસ છે. 

૮. પે �કુલધયાન ��ંુૂ થવાથન પ ર�ણૂરદના �ગ્ થાય છે ને તયા ં ચનચમી્પ ે
નર ર �થવા કમર હ પા ંનથન. તયા ંએક ચસ�  ન� ચસ�મા ંલ   ંપા ંનથન. 
તયા ં સમયે સમયે પયારયમા ં પલ્  થજ રક  છે, સહં ા�ુ ને આનદંન ે
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લ ગવન રક  છે. ચસ� ફર  સસંારમા ં�વપરપા નથન. આમ  વ્ેયનન પયારય 
ચસ�દનામા ંપ ર�ણૂર થાય છે. 

આમ યથાથર ��ા-્ાન કરવા ંં જએ ને પ પાના આતમામા ંઆવા ં��ા-
્ાન કર ને સ�યોદનરન �ગ્ કર� પ  પચંપરમેષ્ ને યથાથર માનયા કહ�વાય. 

વ   થુદ  થુદ  કથનપ�ચપ પણ સમંવન ં જએ. સમયસારમા ંકહ� ક� �ણ ે
આતમાનન સાચન �પનચપ કર ને સ�યોદનરન �ગ્ ક્ુ� પે ચસ� થજ ગય  ન ે
્ાનનના લ ગને ચનિરાન  હ�્  ુ કહ� છે. તયા ં ચા ર�ને ગસણ કર ને દનરન�ધાન 
કથન કર�લ છે. �યાર� �વચનસારમા ં્ાન�ધાન કથનમા ંઆ ગાથામા ંકહ�લ છે 
ક� ક�વ ્ાન �ગ્વા છપા ં��ુ�  ાક  છે. કારણ ક� �હો �હ�પના ્ેયપયારય્ુ ં
યથાથર ્ાન કરાવકુ ં છે. પેથન ૧૩મે �ણુ થાને ય ગ�ણુ વગેર�નન ���ુપા છે 
પે્લન  વ્ેયનન પ ર�ણૂર પયારયમા ં���ુપા છે, પે  પાવેલ છે. પે ���ુપા 
્  ને ચસ�દના થને મા �્ તયા ં�કુલધયાન ક ુ ંછે. આ ્ેય �ચધકાર છે. ્ેયનન 
પયારય્ુ ંયથાથર ્ાન કરાવે છે. 

લાવાથર :—લગવાનને ધયાન �ુ ં કામ હ ય છે, પેન  ાીર આ ગાથામા ં
આ�ય  છે ક� એક ��્ુ—ંચવષય્ુ ં સવંેદન પે ધયાન છે. સવ  આતમ�દ�ન ે
પ ર�ણૂર આનદં �ન ે્ાનથન લર�લા સવર્ લગવાન પરમાનદં  વ્પ પ પાના 
ચનં આતમાને એકને ં સવંેદન કરપા હ વાથન પેમને પરમાનદં્ુ ં ધયાન છે 
�થાર્ા પેઓ પરમ સસૌયને ધયાવે છે. 

 

*       *      * 
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�સાદ ન.ં ૧૫૪ 

પચ�કા લાગ–૧ 

�વચનસાર ગાથા ૧૯૯ 

(ફાગણ વદ ૧૦, રચવવાર) 

હવે �વૂ  કક  પે ં, ��ુ આતમાનન ાપલા�ધ �્ુ ંલ ણ છે એવ  મ  ન  
માગર છે, એમ ન�  કર� છે :— 

ગાથા—૧૯૯ 

�મણ , �ંન , પનથ�કર , આ ર પ સેવન માગરને, 
ચસ�� વયાર; ન�ુ ંપેમને, ચનવારણના પે માગરને. 
�નવયાથર :—�ંન , �ંનેન�  �ને �મણ  (�થાર્ા સામાનય ક�વ  ઓ, 

પનથ�કર  �ને �ચુનઓ) આ ર પે (�વૂ  કહ�લન ર પે ં) માગરમા ંઆ્ઢ થયા થકા 
ચસ� થયા. નમ કાર હ  પેમને �ને પે ચનવારણ માગરને. 

‘‘��ુાતમાના ં��ા, ્ાન, રમણપા  
આ એક ં મ  માગર છે,  નં  નથન.’’ 

 ધાય ક�વલન લગવપં , પનથ�કર લગવપં  પથા એકાવપાર  સપં  
��ુાતમામા ં�કચૃીનન ચવચધથન ં મ  માગરન ેપામેલા ને એ ં ચવચધથન ચસ� પદન ે
પા�યા છે. નર ર, મન, વાણનનન  �યા આતમા કર  નકપ  નથન; �ણુય પાપ ચવકાર 
છે, આતમા ચવકાર ર હપ ્ાન  વ્પ છે પેવન  પર �પનચપ, પેકુ ં  પર 
 વસવંેદન ્ાન, પવેન  પર � થરપા આ એક ં ચવચધ મ  માગર છે. પતતવાથર 
ા�ૂમા ં સ�યકદનરન ્ાન ચા ર�ા�ણ મ  માગર કહ�લ છે. એ �ણેને એક 
‘��ુાતમપતતવ �કચૃી’મા ંસમાો  દ ધેલ છે. �નપંા ચસ� , ક�વ  ઓ, સપં  આ એક 
ં માગરથન મ  ને પા�યા છે, પરં્ ુક જ  નં ર પે મ   પા�યા નથન, ક જ દ�હનન 
 �યાથન ક� �ણુયથન મ  ને પા�યા એમ નથન. �ણુય-પાપથન ચનકચૃી ને  વલાવમા ં
રમણપા કરવન એ ં ચવચધ છે,  નં ચવચધ નથન. ચ થા કા મા ંએ ં ચવચધ હપન 
ને પચંમ કા મા ંપણ એ ં ચવચધ છે. પચંમકા  મા �્  નં ચવચધ હ જ નક� ન હ. 
વ   મહાચવદ�હ  ે�મા ંહ ય ક� લરપ�ોંમા ંહ ય, ગમે પે  ે�ે હ ય પ  પણ ચવચધ 
આ એક ં છે. 
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��પૃચ�ંાચાયર મહારા� �દ �પુ ્ કા કર  છે. દ�હ દ�વ મા ં રહ�લ  
લગવાન આતમા, રાગથન થુદ  ચ પનય �� ુ પર��ાથન �કુપદનાને પામે છે. 
ક જ દયા, દાન, ,પ, ��ા વગેર�ના લાવ થન �કુપ થયા ં નથન. ઘણા ંવ  
�્ાનથન કહ� છે ક� :— યવહાર કરપા ંકરપા ં ચનનય થને એ વાપ ં � ્  છે. 
 યવહાર કહ�પા ંં આર ચપપ કથન છે. આર પ �ાર� આવન નક� ? ક� ચનનય, ��ા, 
્ાન, રમણપા પ પામા ં�ગ્ કર� પ  ચવકલપ પ   યવહાર �થવા આર પ આવ ે
છે. �મ પાણનમા ંપાણન કાયમ રહ ને મ �ં ા �્ છે પેમ આતમામા ંઆતમા કાયમ 
રહ ને �વ થા  દલન થાય છે. �ણુયથન ધમર થાય, પરથન લાલ થાય એવન 
માનયપા પે  ધન ��ા છે. પણ આતમા ્ાન-  વલાવન છે એવા ં ��ા-્ાન, 
રમણપા કરવાથન વનપરાગનપયારય ાતપત થાય છે. આમ  ધન ��ા ્ાનન   યય 
થજ સાચા ં��ા, ્ાન, ચા ર�નન પયારય ાતપત થાય છે ને આતમા  વુ ્ક� છે 
મા �્ �ણુય-પાપ ચવનાના ્ાનાનદં  વલાવમા ં�કચૃી એક ં મ  માગર છે,  નં  
નથન. આચાયર લગવાન કહ� છે ક� :—�મ એ આ ચવચધ ચવષ ે ઘ�ુ ં ક ુ,ં હવ ે
ચવ પારથન  સ થાઓ. 

‘‘�ણૂર ��ુ દના પામેલા ચસ� ને પથા ��ુ દના્પ મ  માગરને ન  
આગમ લાવ નમ કાર હ  !’’ 

પે ��ુ આતમ  વ્પમા ં�વપ લા ચસ� લગવપં ને પથા આતમ- વલાવનન 
��ા-્ાન-ચા ર�્પન મ  માગરને �માર  ન આગમ લાવ નમ કાર હ  ! �માથંન 
��ુ આતમા લા ય છે. ધયેય છે—ધયાન કરવાય ોય છે, ને માર  પયારય ધયાન 
કરનાર છે, લાવક છે. એવ  લા ય લાવકન  ચવલાગ � પ થય  છે ક� ��ુ આતમા 
પે વછં છે ને �ુ ંવદંન કરનાર �,ં ��ુ આતમા આરાધવા ય ોય છે ને માર  પયારય 
આરાધનાર છે એવા લેદ  ્   ગયા છે. એવ  ન  આગમલાવ નમ કાર હ  ! 
આતમા પ ર�ણૂર ્ાયક  વ્પ છે, એવા ્ાનમા ંપ રણમકુ ંપે લાવ નમ કાર છે, 
પે્ ુ ં� ્ાન પનેે આગમલાવ નમ કાર કહ� છે, ને પેવા ્ાન સ હપ એકા�પા્પ ે
પ રણમકુ ંપેન  આગમલાવ નમ કાર છે— 

‘‘થુઓ આ પચંમકા ના આચાયર લગવાનનન મ  માગર ચવષે  
�ઢપા પથા ��ુુષાથર !’’ 

�હ  આચાયર લગવાન લાવ�લ�ગન �ચુન હપા,  વ્પનન  પર રમણપા 
કરપા ંહપા.ં છ�ન સાપમન �ચૂમકામા ં�લપા હપા.ં પેઓ પ પાના  વસવંેદન ્ાન 
ને �્લુવસ હપ વાપ કહ� છે ક� ‘‘�મ એ �મારા આતમાના મ  ન  માગર ન�  
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કય� છે.’’ �ભયપંર ઘણન વનપરાગન દના વધન ગજ હપન, આનદં કંદ  વલાવમા ં
રમણપા કરપા હપા, ને  ાકમા ંનોન  દગ� ર દના વપરપન હપન, મ રપોછ  ન ે
કમોં  એ  ે સયંમના સાધન ચસવાય  નથુ ંકાજં પણ હ જ નક� ન હ, �મ એ આ 
મ  માગર �વધા રપ કય� છે. આચાયર લગવાનને �વચધ્ાન ક� મન�પયરવ્ાન 
ન હ્ ુ ંપ પણ મ  માગરન  ચનણરય થજ ��ૂ  હપ . �મ  ચસ� થવાના છ એ એ 
�હ�રાપ કર એ છ એ. થુઓ, ક�્લન �ઢપા ને ��ુુષાથર છે, પ પાના આતમાનન સા ન 
છે. લગવાનને �છૂવા ંકુ ંપો્ ુ ંનથન. �્ાનન ંવ ને પ  નકંા પો� ક� �ુ ંલવન 
હજન ક� �લવન? લગવાન પાસે ંજને ��ૂ ંને લગવાન કહ� ક� ્ ુ ંલવન છ  પ  
લવનનન � ર પો� ! એવા ંવ  પ   ્ ૂ �્ાનન છે. પેવા ંવ  પ  કદ  
પરવાના નથન. લવન–�લવનન  ચનણરય �ને નથન પે પ પાના ્ાન વલાવન  
ચનણરય કદ  કર  નક� ન હ. �હો પ  આચાયર લગવાન કહ� છે ક� �મ એ મ  માગર 
�વધા રપ કય� છે. પે  રા ર છે ને પમ  પણ એ ં ર પે ચાલયા આવ . 
્ાન વલાવન આતમાના ��ા-્ાન � ંવ કરને પેને સ�યકદનરન થજ ��ુકપ 
�વશય થને. �હો પ  ચરમ નર ર  �થવા �ચરમ નર ર  એ્લે ક� આ લવમા ં
�થવા એકાદ લવ પછ  ��ુકપ છે, પેવન વાપ કર  છે.  નં વાપ યાદ કર  ં 
નથન, �મ  પ  મ  માગરમા ં �વપરન કર  રકા છ એ. �હો આચાયર લગવાન 
�્લુવ સ હપ મ  માગર  પાવન રકા છે. ।।૧૯૯।। 

હવે ‘‘સા�યને �ા�પ ક�ંુ �.ં’’ એવન પાચંમન ગાથામા ંકર�લન �વૂર �ચપ્ા્ુ ં
ચનવરહણ કરપા થકા આચાયર લગવાન પ પે પણ મ  માગર �પૂ ��ુાતમ �કચૃી 
કહ� છે. 

ગાથા—૨૦૦ 

એ ર પ પેથન આતમને ્ાયક વલાવન �ણનને, 
ચનમરમપણે રહ  � થપ આ પ રવથુ ર � ં�ુ ંમમતવને. ૨૦૦. 
�નવયાથર :—��ુ આતમામા ં�કચૃી વો� ં મ   થપ  હ વાથન એ ર પ ે

આતમાને  વલાવથન ્ાયક �ણનને �ુ ં ચનમરમતવમા ં � થપ રક  થક  મમપાન  
પ રતયાગ ક�ંુ �.ં 

‘‘�ુ ંઆ મ  ાચધકાર  �,ં એવા પચંમકા ના  
આચાય�ના મ  ના લણકાર !’’ 

થુઓ ! પચંમકા ના આચાયર ાંુદાંુદ લગવાન  ે હ�ર વરસ પહ�લા ંન ે
��પૃચ�ંાચાયર એક હ�ર વરસ પહ�લા ંથજ ગયા. �વચધ ક� મન�પયરય્ાન ન 
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હ્ ુ,ં છપા ં કહ� છે ક� ‘‘�ુ ં આ મ  ાચધકાર  �.ં’’ �્ાનન ંવ  પ સા આ દના 
�ચધકાર  થાય છે. આચાયર લગવાન કહ� છે ક� �ુ ં મ  ન  �ચધકાર  �.ં ક�્લન 
�ઢપા ! પચંમકા મા ંમ   નથન ને ? એ �� ં ા્પ  નથન, કા  સા�ુ ંં પા 
નથન, વ   �ુ ંક�વ  � ં? ક�વ  ્ાયક વલાવન. આતમા ચસવાયના પરપદાથ� પથા 
દયા-દાનના લાવ  પે મારા ં્ેય છે ને �ુ ંપેન  ્ાપા �.ં પે મારા �શય છે ને �ુ ં
પેન  �ષ્ા �,ં ંગપન  સા ન �.ં �મ �ુ ં ્ાયક � ંપેમ ંગપના  ધા ંંવ  
ચનગ દથન માોં ને ક�વ   ાધુનના પમામ ંવ   પરમા ં ્ાયક વલાવન છે. પ ે
્ાયક  વલાવ  હારમાથંન આવપ  નથન, દ�વ-��ુુ-ના�માથંન આવપ  નથન પણ 
 પર પો�લ  છે. �્ાનન ંવને સયં ગન ્�ુ� છે પે કારણે �ુ ંમ્ષુય �,ં �ુ ં��ુુષ 
�,ં �ુ ં �ન �,ં �ુ ં પ ંોપ �,ં �ુ ં ��ૂર �,ં એમ પે માને છે. પ ે  ધ  મ હ છે, 
પયારય��ષ્ છે. આતમા સયં ગ  પથા રાગન  �ણનાર છે, ્ાયક વલાવન છે, 
ચ પનય�ચૂપિ છે, ંગપન  સા ન છે. 

‘‘થુઓ ! આચાયર લગવાન આતમ પતતવના પ ર્ાન�વૂરક ��ુાતમામા ં
�વપ  છે.’’ 

આચાયર લગવાન કહ� છે ક� �ુ ં મ  ાચધકાર  ્ાયક વલાવન આતમપતતવના 
પ ર્ાન�વૂરક મમતવના તયાગ્પ �ને ચનમરમતવના �હણ્પ ચવચધ વો� સવર 
ાછમથન ��ુાતમામા ં �વ્ ુ� �.ં થુઓ, પતતવના પ ર્ાન�વૂરક ક ુ ં છે. સાચા 
પતતવના ્ાન ચવના મમતવન  તયાગ ને ચનમરમતવ્ુ ં નરણ થજ નક� ન હ. 
્ાપા�ષ્ા  વલાવન પે ંવ પતતવ છે, નર ર મન વાણન �ંવ પતતવ છે. દયા-
દાન પે �ણુય પતતવ છે.  હ�સા, થૂ ંુ, ચ ર  પે પાપ પતતવ છે.  તે આબવ ને  ધંના 
કારણ છે. આમ નવપતતવના ંસાચા ં��ા-્ાન કરવાથન સવંર ચનિરા થાય છે ન ે
 પર � થરપા વધવાથન �ચુનપ�ુ ં�ગ �્ છે ને �મે �મે મ   પયારય �ગ �્ છે. 
આવન ર પે સમ પ �કાર� ્ાન કર ને, મમપાન  તયાગ કર ને ચનમરમતવપ�ુ ં�હણ 
ક�ંુ �.ં થુઓ ! �હો   રા,ં છ કરા,ં પરવ ્નુ  તયાગ ને નર રના નોનપણા્ુ ં
�હણ ક �ુ ં નથન. કારણ ક� પે પ  પર્યે  છે, પેન  �હણ- તયાગ આતમા કર  
નકપ  નથન, વ   મમપાન  તયાગ ક�ંુ � ં પે કથન પણ ના� પથન છે.  પર 
્ાપા�ષ્ા ��ુ  વલાવમા ં લનન થપા ં મમપાન  તયાગ થજ �ય છે ન ે
ચનમરમતવપ�ુ ં �હણ થાય છે. આ ચવચધ વો� સવર ાછમથન ��ુ આતમાના 
�્લુવમા ં �વ્ ુર �.ં કારણ ક�  નથુ ં કાજં પણ કરવા ય ોય નથન. આચાયર 
લગવાન કહ� છે ક� ક જ �લુલાવ કરવા ય ોય નથન. �લુલાવ ચવકલપ દનામા ં
આવે પે થુદ  વાપ છે પણ પે કપર ય નથન ।। 
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‘‘માર� ંગપના સમ પ પદાથ� સાથે ્ેય ્ાયક લ ણ સ ંધં ં છે.’’ 

એ આ �માણે છે ક� �થમ એ્લે ��ુાનન વાપ એ છે ક� �ુ ં વલાવથન ્ાયક 
ં �,ં માર  �ણવાન   વલાવ દ�વ-��ુુથન �ા�પ થાય પેમ નથન. પેમ ં 
 દ યધવચનથન �ા�પ થાય પેવ  નથન. સમ પ પદાથ�નન સાથે માર� ્ેય ્ાયક 
સ ંધં ં છે. પરને �ુ ં  ચાવન નાંુ ને પરન  મારા ાપર ાપકાર થાય પેકુ ં
મારામા ંછે ં ન હ. �નપં કા થન ક જન  ાપકાર મારા ાપર નથન ને મ� ક જના 
ાપર ાપકાર કય� નથન, �ુ ંમા� �ણનાર �,ં �ુ ંઆચાયર � ંને  ન� �ચુનઓ, 
��િકા, �ાવક, �ાચવકા ચવગેર�્ ુ ં ર ણ કર  નાંુ, મારા ચનષય ને �ુ ંધમર પમાો  
નાંુ એવ  માર   વલાવ નથન. ચનગ દથન માોં ને ચસ� ાધુનના  ધા ંવ  સાથ ે
માર� ્ેય ્ાયક લ ણ સ ંધં છે, પે સ ંધં પણ  યવહારથન છે. ચનનયથન પ  �ુ ં
મારા આતમાને ��ુ ં � ં ને મારા આતમાને �ણપા ં પર ્ેય  ંણાજ �ય છે, 
એ્લ   યવહાર સ ંધં છે પે ચસવાય માર�  નં  ક જ સ ંધં નથન. પરં્ ુ ન� 
 વ વાચમ લ ણા દ સ ંધં  નથન. દ�વ-��ુુ પે મારા  વામન નથન, પે પેમના  વામન 
છે. વ   �ન, ાુ�ંુ  વગેર�ન  �ુ ં વામન નથન, પે પેના  વામન છે. વ   �ણુય-પાપ 
� ચવકાર થાય છે પને  પણ �ુ ં વામન નથન. પે  ધા ંણાવા ય ોય પદાથ� ને �ુ ં
પેન  �ણનાર �.ં 

આમ ્ાયક  વલાવને �ણવ  પે ધમર મ  ્ુ ંકારણ છે. 

�વચનસાર ગાથા ૨૦૦ 

(ફાગણ વદ ૧૧, સ મવાર) 

આતમાને પર પદાથર પથા રાગ સાથે ્ેય ્ાયક લ ણ સ ંધં 
 યવહારથન છે, ચનનયથન નથન. 

આ ગાથામા ં ાંુદાંુદાચાયર લગવાન કહ� છે ક� �ુ ં��ુાતમાનન �ાા�પ ક�ંુ �.ં 
 ધા મા �્ આ એક ં માગર છે. આતમા ્ાયક છે, પર પદાથ� ્ેય છે. પે સ ંધં 
પણ  યવહારથન છે, ચનનયથન પરસાથે માર� સ ંધં નથન. ચનનયથન આતમા  વ્ેય 
છે ને પ પે ્ાયક છે. પર પદાથર પથા રાગ-�ષે  ધન ચનં  છે �ર , પે પેન  
 યવહાર� આતમા �ણનાર છે પણ  નં  સ ંધં પર સાથે કહ�વ  પે વ ્ ુ વ્પમા ં
નથન. આમ �થમ ્ાન ચનમર  કયાર પછ  ચા ર�મા ં ચનમર પા �ગ �્ છે એ્લ ે
�હો  વ્ેય � યનન પ ર�ણૂરપા �હ�ર કર� છે ને આવન પ ર�ણૂરપા દર�ક ંવને 
થજ નક� છે. આવન ર પે પરપદાથર પથા રાગ પે ્ેયને �ુ ં્ાયક એવ  ્ેય ્ાયક 
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સ ંધં મા�  યવહારથન છે, ચનનયથન પર સાથે પે સ ંધં પણ નથન. ચનનયથન 
 વ્ેયને ં �ુ ં��ુ ં�.ં 

આમ ક�વ  ્ાયક હ વાથન માર� પરપદાથ� સાથે પણ સહં ્યે ્ાયક 
લ ણ સ ંધં ં છે, પરં્ ુ ન�  વ વામન લ ણા દ સ ંધં  નથન. 

(૧) પર સાથે  વ વામન લ ણ સ ંધં નથન. 

  રા,ં છ કરા ંવગેર� � પર છે પે મારા ંને �ુ ંએન   વામન, એવ   વ વામન 
લ ણ સ ંધં નથન. �્ાનન ંવ માને છે ક� એ  ધા ંમાર� પા ે છે પણ પે પેનન 
માનયપા  ધન છે, કારણ ક� પે પર્યે  છે. પર્યે   વ્ેયન ેપા ે કદ  થાય 
ન હ. 

�ુ ંપરનન દયા પા   નાંુ �,ં �ુ ંપરનન  હ�સા કર  નાંુ, �ુ ંલ�મનને રા�ન નાંુ, 
એવ  માર   વલાવ નથન. લ�મન  વ ને �ુ ંએન   વામન એવ   વ વામન સ ંધં 
માર� લ�મન સાથે નથન પણ �ુ ંપ પે ્ાયક � ંને મારા ્ાન પયારયન  �ુ ં વામન 
� ંએવ   વ વામન સ ંધં છે. 

(૨) પર સાથે પાદાતમ લ ણ સ ંધં નથન. 

નર ર, કમર પથા રાગ-�ષે વગેર� પર છે. પ ેઆતમા સાથે પનમય થાય પેમ 
કદ   ન્ ુ ંનથન, પરપદાથ� પ  પનમય નથન પણ આતમાનન પયારયમા ંથપા રાગ-
�ષે પણ  વલાવમા ં પનમય થપા નથન. કમરન  ાદય આવે, કમર સીામા ં રહ�, 
કમરન   ધં પો� પે મારા આતમામા ંકદ  પનમય થપા ંનથન, કારણ ક� મા�ંુ લ ણ 
પ  ્ાન છે. પઓેના ં લ ણ થુદા ં થુદા ં છે. માર� પનેન સાથે કદ પણ પાદાત�ય 
નથન, માર� પ  મારા ્ાન વલાવ સાથે પાદાત�ય છે. 

(૩) પર સાથે લ�ય લ ણ સ ંધં નથન. 

પરપદાથ� નર ર વગેર� પે લ ણ છે ને આતમા પે લ ણ �ારા લ�ય થાય 
એવ  લ�ય લ ણ સ ંધં નથન. ાતાૃષ્ દયા-દાના દ �લુ ચવકલપ  પે લ ણ ન ે
આતમા પે લ ણથન લ�ય થાય એવ  નથન પણ ્ાન પે લ ણ ને આતમા પ ે
લ�ય એવ  લ�ય લ ણ સ ંધં છે પણ પર સાથે એવ  સ ંધં નથન એ્લે ન�  
થ્ુ ંક� (�) રાગ સાથે લ�ય લ ણ સ ંધં નથન, ( ) રાગ સાથ ેપાદાત�ય લ ણ 
સ ંધં નથન. (ક) રાગ સાથે ્ેય-્ાયક સ ંધં  યવહાર� છે. 
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(૪) પર ંવ સાથે ��ુુ ચનષય સ ંધં નથન. 

�ુ ં��ુુ � ંને આ  ધા મારા ચનષય છે એવ  ��ુુ-ચનષયન  સ ંધં મારામા ં
નથન. �ુ ંઆચાયર � ંને સા�,ુ ��િકા, �ાવક ને �ાચવકા એ ચાર પનથર છે. એ ચાર 
પનથરનન આચાયર પર ક� ર ા કર  નાંુ એવ  સ ંધં મારામા ં નથન. �હો પ  
 વ્ેયનન પ ર�ણૂરપા  પાવવન છે. પેમા ં �નપંા પરન  �લાવ  પાવે છે. 
 વ્ેયનન �પનચપ કર   વ્ેયનન પ ર�ણૂર દનાના લણકાર વાગે છે. માર� પ  ્યે 
્ાયક સ ંધં છે. �હો �વચનસારમા ં ્ાન �ધાન �ચધકારમા ં પર સાથે ્યે 
્ાયક સ ંધં  પા ય  છે. ��ષ્�ધાન કથન મા ંપર સાથે ્ેય્ાયક સ ંધં પણ 
��ષ્  વનકારપન નથન. 

(૫) પર સાથે ચવનેષણ ચવનેષય સ ંધં નથન. 

દ�વ-��ુુ-ના� પથા વાણન પે ચવનષેણ ન ે�ુ ંએન  ચવનેષય એવ  સ ંધં માર� 
પર સાથે નથન, ચવનષેણ = �ાસ ધમર, ચવનેષય = ધમ� પદાથર, �ુ ંધમ� પદાથર. 
દ�વ-��ુુ-ના� ચવગેર� પરથન ઓ �ાપ  નથન, કમર ચવનેષણ ને આતમા ચવનેષય 
એવ  ચવનેષણ—ચવનેષય સ ંધં નથન. ્ાન દનરન વગેર� આતમાના ચવનેષણ  છે ને 
આતમા પે ચવનષેણ થન ઓ �ાપ  પદાથર છે મા �્ �ણુ  ચવનેષણ  છે ને � ય 
આતમાને ચવનેષય છે. પ પાના �ણુ સાથે ચવનેષણ-ચવનેષય સ ંધં છે પણ પર સાથ ે
ચવનેષણ—ચવનેષય સ ંધં નથન. 

(૬) ્ેય  ્ાયકને પરાધનન ન ે્ાયક ્ેય ને પરાધનન એવ  પરાધનન 
્ેય્ાયક સ ંધં નથન. 

નર ર પે  વ ને આતમા પેન   વામન, કમર પે  વ ને આતમા પેન   વામન 
એવ  પર સાથે સ ંધં નથન. �ુ ંપ  પેન  ્ાયક � ંવ   �ુ ં્ાયક � ંને પે ્ેય  
મારા ્ાયકપણાને લનધે છે, એમ નથન. પેમ પે ્ેય  છે મા �્ �ુ ં્ાયક �,ં એમ 
પણ નથન. �ુ ં� ંપ  નર ર, મન, વાણન, લ�મન છે ને પે પદાથ� છે પ  �ુ ં�,ં એમ 
માનકુ ંપે �ાચંપ છે. એમ માનવાથન પરપદાથર સાથે  વ વામનસ ંધં થજ �ય છે. 
આમ  પષ્ હ વાના કારણે ંવ પરનન દયા પા   નક� ન હ, લ�મન રા�ન નક� 
ન હ, લ�મન વાપર  નક� ન હ, એ  પષ્ છે છપા ં�્ાનન ંવ �ાચંપથન માને છે ક� 
નર ર મા�ંુ છે. �ુ ંપેન ેચલાવન નાંુ �,ં �ુ ંવાણન   લન નાંુ �.ં લ�મન માર  ચનં 
છે ને �ુ ંપેને વાપર  નાંુ �,ં એમ માને છે પે �ા�નપ છે. �ુ ં્ાયક � ંને પે  ધા ં
મારા ં્ેય  છે. �ુ ં�માપા � ંને પે  ધા મારા ં�મેય  છે. એવ   યવહાર� સ ંધં છે. 
ચનનયથન પ  પે સ ંધં પણ  વલાવમા ંનથન.  યવહાર� આ્લ  સ ંધં છે પણ પને ે
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ઓ ંગનને �ુ ં � ં પ  નર ર વગેર� છે, ને પર છે પ  �ુ ં �,ં એમ માનકુ ં પ ે
ચમથયાદનરન છે. ્ાયક ને ્ેય  તે  વપ�ં છે, ક જ ક જને પરાધનન નથન, એમ 
 વપ�ં ્ાન કરકુ ંપે ધમર છે. 

(૭) પર સાથે �ણુ-�ણુન સ ંધં નથન. 

 નં ચનં  મારા આતમામા ં �ણુ કર�—લાલ કર� ને �ુ ં �ણુન થા� એવ  
�ણુ-�ણુન સ ંધં નથન. ચસ� લગવાન �થવા સા ા્ા ક�વ   લગવાન મન ે
�ણુ્પ નનવો� એમ  ન્ુ ં નથન. માર� પઓેનન સાથે �ણુ—�ણુન સ ંધં નથન. 
�નપંા ્ાન-દનરન-ચા ર� વગેર� મારા �ણુ  છે ને �ુ ંપે �ણુ ન  સ�હૂ–�ણુન � ં
એવ  �ણુ-�ણુન સ ંધં છે. 

(૮) પર સાથે વા ય-વાચક સ ંધં નથન. 

પરપદાથ� વાચક, વાણન ન�દ પે વાચક ન ે�ુ ંઆતમા વા ય એવ  વા ય-
વાચક સ ંધં મારામા ંનથન કારણ ક� વાણન પે પર છે ને પરથન આતમા્ુ ં વ્પ 
ંણા્ ુ ંનથન. મા�ંુ  વ્પ મારાથન વા ય છે �થાર્ા ંણાય પેકુ ંછે. 

(૯) પર સાથે �ાક-�ાહક સ ંધં નથન. 

�હો �ાકન  �થર પકોાવા ય ોય ને �ાહકન  �થર પકોનાર એ્લ  ં 
�થર લેવ . આતમા �ાક = પકોવા ય ોય ને પરપદાથ� ને રાગ પે �ાહક એ્લ ે
પકોનાર છે, એમ આતમા પર પથા રાગથન પકોાય પવે  નથન. 

 નં ર પે, આતમા પે �ાહક = પકોનાર ને નર રા દ પરપદાથ� પે �ાક = 
પકોાવા ય ોય. એ્લે આતમા પર પદાથરને �હ� �થવા પકો� એવ  સ ંધં નથન. 
વ  , રાગ પકોાવા ય ોય ને આતમા પકોનાર એ્લે આતમા રાગને પકો� પવે  
પણ સ ંધં નથન એ્લે �ાક-�ાહક સ ંધં નથન. આતમા પ પે પ પાનન પયારયન ે
પકો� છે પણ પર સાથે સ ંધં નથન. 

(૧૦) પર સાથે કપાર-કમર સ ંધં નથન. 

આતમા કપાર ને નર રા દ્ુ ં ચાલકુ,ં પ રણમકુ,ં વાણન્ુ ં પ રણમકુ ં પ ે
આતમા્ુ ંકમર પવે  કપાર-કમર સ ંધં નથન. વ   પરચનં  નર રા દ વગેર� કપાર ન ે
આતમામા ં ચનમર  પયારય્ુ ં �ગ્કુ ં પે કાયર એવ  કપાર-કમર સ ંધં નથન. વ  , 
આતમા કપાર ને રાગ-�ષેા દ પે્ુ ંકાયર પેવ  કપાર-કમર સ ંધં નથન. વ   �લુરાગ 
પે કપાર ને સ�યોદનરના દ ્પ વનપરાગન પ રણામ પે્ુ ંકાયર એવ  પણ કપાર-કમર 
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સ ંધં નથન. આતમા કપાર ને ચનમર  પયારય એ્ુ ં કમર એવ  કપાર-કમર સ ંધં 
પ પામા ંહ જ નક� પણ પર સાથે હ જ નક� ન હ. 

(૧૧) પર સાથે આધાર-આધેય સ ંધં નથન. 

આતમા આધાર ને નર ર, મન, વાણન આધેય એ્લે પે પદાથ� આતમાન ે
આધાર� છે, એમ માનકુ ં પે �મ છે. આતમા આધાર ને ાુ�ંુ  પ રવાર આધેય 
એ્લે ક� પે આતમાના આધાર� નલે છે એ �મ છે એવ  આધાર—આધયે સ ંધં 
નથન. દ�વ-��ુુ-ના� આધાર ને આતમા આધેય એમ પણ નથન. આતમા આધાર ન ે
રાગ-�ષેા દ આધેય એ્લે રાગ-�ષે વ ્ ુવલાવના આધાર� �ગ �્ છે એવ  
આધાર—આધયે સ ંધં નથન. �લુરાગ આધાર ને આતમાના વનપરાગન પ રણામ 
પે આધેય એ્લે ક� �લુરાગના આધાર� ધમર �ગ �્ એવ  આધાર–આધેય સ ંધં 
નથન. �ુ ં આતમા આધાર � ં ને મારા ્ાન-દનરના દ �ણુ  આધેય છે એવ  
આધાર—આધયે સ ંધં છે. 

(૧૨) પર સાથે ર�ય–ર ક સ ંધં નથન. 

 ાપ ર ક થજને દ કરા દ કર ને ર ે એવ  ર�ય-ર ક સ ંધં નથન. દ�વ, 
��ુુ પે ર ક ને ચનષય, ના� પથા નાસન પે ર ાવા ય ોય એવ  ર�ય ર ક 
સ ંધં નથન. નાસન નાસનને કારણે નલે છે, લગવાન �થવા આચાયરના કારણ ે
નાસનનન ર ા નથન. �ુ ંઆતમા ર ક �ને માર  ચનમર  પયારય ર�ય છે. 

પનથ�કર ધમર ચપપા ��ુ�ુ ુ��ુને કહ� છે ક� :— 

‘‘પરને મા� �ણવા �્લ  પાર� સ ંધં છે.’’ 

આવન ર પે પરપદાથ� સાથે  વ વામન લ ણા દ સ ંધં  નથન પણ સહં 
્ેય-્ાયક સ ંધં છે. �વન ર પે ચપપા પ પાના ��ુને કહ� ક� :—લાજ, આ પાો નન 
સાથે લોન વ�પે �ાર�ક આપવા �્લ  સ ંધં છે ને સગા ંવહાલાનંે ંમાોવાન  
સ ંધં છે. ને  ન� ંવ  સાથે ંમાોવાન  સ ંધં નથન મા� થ ો  સ પાર  ક� 
�ાર�ક આપન લોનન   યવહાર સાચવન લેવ  એથન વધાર� સ ંધં નથન. એમ �હો 
ચ�લ કનાથ ંગ્ા ચપપા, ધમર ચપપા પ પાના ��ુન—ે��ુ�ુનુે કહ� છે ક� લાજ, 
સાલં , �વ  �ુ ંંગપન  સા ન �,ં  ધા પદાથ�ન  ્ાયક � ંપેવ  માર   વલાવ 
પણ ્ાયક છે. ્ ુ ંમાર  �પન  �,ં માર  લ�નુદંન છ , પાર� પર સાથે ક�વ  ન ે
ક�્લ  સ ંધં રા�વ ? પે �ુ ંપને ક�ુ ં�.ં ્ાન દનરના દ�ણુ  પથા પેના પયારય  
પારા છે ને ચનનયથન પેનન સાથે પાર  ્યે-્ાયક સ ંધં છે.  યવહારથન પર 
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્ેય ને �ણવાન  �્લ  સ ંધં છે. દ�વ-��ુુ-ના�, �ન, ાુ�ંુ  પ રવાર, નર ર, 
મન, વાણન પારા પાો નન છે, એને પાર� �ણવા �્લ  સ ંધં છે. વ  , � 
�લુા�લુ લાગણનઓ ા �્ છે પે પણ પારા ્ેય છે, પેને પાર  �ણવાન  સ ંધં છે. 
ાુ�ંુ ા દ્ુ ં ક� નર ર્ુ ં કાજં કર  દ�વાન  પાર� સ ંધં નથન �થવા દ�વ-��ુુ-ના� 
પને ધમર પમાો� પેવ  સ ંધં નથન ને દયા-દાના દ ચવકલપ ા �્ છે પે કરવાન  
પાર  સ ંધં નથન પણ પે  ધાને �ણવાન  પાર   વલાવ છે. 

આચાયર લગવાન �હ�ર કર� છે ક� ‘‘પરને પથા �ણુયને પારા માનવાનન 
�મણા્પન સસંારનન ુુકાનને ા્વ.’’ 

�હો પણ પનથ�કરનન �મ ધમર ચપપા ાંુદાંુદાચાયર દ�વ કહ� છે ક� :—પર 
સાથે �હો ાપર ંણા યા પે  ધા સ ંધં  � ્ા છે. પર પદાથ� સાથે સ ંધં 
 ાધંનને સસંારનન ુુકાન ચ રાનન લા� �વપાર મા ંરઝ વાનન ુુકાન પ� ચલાવન 
હપન પે ુુકાન હવે ા્ાવ.   રા ંછ કરાએં હ�રાન કય�, કમ�એ � ૂ�ું ંક્ુ�, દ�વ-��ુુ-
ના�ે મા�ંુ લ.ુ ંક્ુ� એવન માનયપાનન ુુકાન ા્ાવ. છ કરાને સમંણ ઘણન આપન 
પણ સમ�ય  ન હ પે  ધન �મણા છે. પાર� છ કર  ં ક� દ  હપ  ?  ાપને દ કર  
નથન, દ કરાને  ાપ નથન,  તે  વપ�ં ંવ  છે. દ કરા મારા ને �ુ ંએન  એવન 
માનયપાનન ુુકાનને ા્ાવ, સમ પ ંગપના પદાથ� મા� માર� �ણવા ય ોય છે, 
એથન ચવનેષ કાજં સ ંધં નથન. એવ  ્ાયક વલાવ પયારયમા ં �ગ્ કર ન પ  
ધમર થને ને ચ રાનનના �વપાર મ્ન.ે �મ એ પણ  ધા સાથે મા� �ણવા 
દ��વાન  સ ંધં રાૌય  છે. 

‘‘આચાયર લગવાનને સવર પદાથ� �તયે ચનમરમતવ વપ  છે.’’ 

આચાયર લગવાન કહ� છે ક� ચવવના સમ પ પદાથ� સાથે ્ેય-્ાયક લ ણ 
સ ંધં છે પથેન માર� ક જ �તયે મમતવ નથન, સવર� ચનમરમતવ ં છે. ક જ પદાથર 
 ગો� �થવા ાધુર�, માર� પનેન સાથે સ ંધં નથન. ચનષય  ધમર પામે પ  મા�ંુ 
ાધુર્ ુ ંનથન ને ધમર ન પામે પ  મા�ંુ કાજં  ગો્ ુ ંનથન. ચનષય  કહ� ક� ‘‘આપ પ , 
લગવાન ! આપ પ  ધમરના થાલંલા છ . આપ  વગરમા ંંન  પછ  નાસન ક�મ 
ચાલને ? આચાયર ંવા  આપે છે ક� �મ એ પ  પહ�લેથન ં પા   ાધંન છે ક� 
નાસન સાથે �માર� કાજં સ ંધં નથન. નાસન �મારા આધાર� પહ�લથેન ં નથન. 
લાયક ંવ  પ પાના કારણે ધમર પામે છે. નાસન ર�યને �ુ ં ર ક એવ  ર�ય-
ર ક સ ંધં નથન, મા� ્ેય-્ાયક સ ંધં ં છે.  પર ચ પનય દ  � રા� છે, 
પે ંવ છે. પે ્ાયક  વલાવ ક જ  દવસે પર્પે થય  ં નથન. પ પાના મકાનનન 
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 હાર �ાોાના પાણનમા ંલ�સ પાણન ોહ  પન હ ય ને ક જ કહ� ક� લ�સ પાણન ોહ  ે 
છે પણ પે ંવ કહ� ક� ‘લ�સ �માર  નથન ને પાણન પણ �મા�ંુ નથન.’ પેથન પે 
ં વા ંવા્ુ ંકપર ય માનપ  નથન. પેવન ર પે પરપદાથ� એના કારણે પલ �્, લાગેં 
્ ૂ્ � એમા ં �માર� કાજં સ ંધં નથન. ક જ આચાયર લગવાનન ે � ર આપે ક� 
� ુપક  ફા્  ગયા,ં મકાન ્ ૂ્   ગ્ુ,ં ક જ ચનષય મર  ગય , આચાયર લગવાન કહ� 
છે ક� � ુપક  ં �માર� ક� દ  હપા ? ક ન  ચનષય ? �માર� ચનષય ં ન હપ . 
�માર� પર સાથે કાજં સ ંધં નથન. પરને લનધે �મા�ંુ  ગો્ ુ ંક� ાધુર્ ુ ંનથન. 
�હો ��ષ્�વૂરક ચવનષે લનનપાનન વાપ છે. આચાયર લગવાન કહ� છે ક� સવર� 
ચનમરમતવ �મ ને વપ  છે. 

‘‘્ાયક લાવમા ંંણાપા ં્ેય  ક�વા ંછે ?’’ 

હવે લગવાન આતમાને એક ્ાયકલાવ વપ  છે ને પને   વલાવ  ધા ં
્ેય ને �ણવાન  છે. પે ્ેય  ક�વા ંછે ? 

(૧) �મે �વપરપા, �નપં �પૂ—વપરમાન—લાવન ચવ�ચ� પયારય 
સ�હૂવા   છે. પે પયારય  ક�વા છે ? 

(�) �મે �વપરપા દ�વ, ��ુુ, ના�, �ન ાુ�ંુ  પ રવાર, નર ર, મન, વાણન 
પે  ધા ્ેય નન પયારય  �મે �વપ  છે. ર ગન ંવ ચવચાર કર� છે ક� આ દવા 
પહ�લા ંન આવન ને હમણા ંક�મ આવન ? ંવે   છા કર  મા �્ આવન? ના, પે ્યે 
પયારય  પે  ે�ે �મ �વપરપન આવે છે. ક જ ંવ પહ�લા ંસમંપ  ન હપ  ને પછ  
��ુુના ાપદ�નના ચનચમીે સમંવા લાોય , પે સમંણનન પયારય ાપદ�નને લનધ ે
આવન ? ના, પે સમંણનન પયારય �મે �વપરપન આવન છે. 

( ) �નપં છે :—પયારય  �નપં છે. એક � યનન �્લન �પૂકા નન 
પયારય  થજ પેના કરપા ં પે � યનન લચવષયનન પયારય  �નપં�ણુન છે. આમ 
�નપં ્ેય  �નપંન પયારય વા ા ંછે. 

(ક) �પૂ-વપરમાન-લાવન ચવ�ચ� પયારય સ�હૂવા ા ં્ેય  છે. 

એક ંવ �ના દન  ચનતય ચનગ દમા ં છે,  યવહાર રાનનમા ં કદ  આ ય  
નથન. પે ંવ �લુલાવ કર   ન� સમયે પચંે�ન�ય મ્ષુય થાય છે, ને તયા ં
�ચુનપ�ુ ં  ગનકાર કર  પે ં લવે મ   પામે છે. ગયા લવમા ં ચનગ દ હપ , 
મ્ષુય થય  ને ચસ� થય , આ �ુ?ં પ ે પે વ�પના ્ેય પયારય નન  વપ�ં 
ચવ�ચ�પા. 
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એક આ્ વરસન   ા ક �ચુનપ�ુ ંધારણ કર , ક�વ  પામન ચસ� થાય, આ 
�ુ ં? આ્લ   ધ  ફ�રફાર ! 

એક પરમા� ુએક વ�પે �નપં �ણુ  લનલ  છે.  ન� સમયે �નપં �ણુ  
ધ    થજ ગય . એ્ુ ંકારણ ? 

��દી ચ�વપ� એક સમયે ચ�વપ� રા� ને  ન� સમયે સાપમન નરકન  
નારક  ? આ્લ   ધ  ફ�રફાર ! 

સં
ધયા 
પો� 
તયા ં
વાદ
 ા ં

લાલ
ચ   

રંગના ં થજ �ય, પાછા ં ્રુપ વન�રાય �ય, ‘આમ ક�મ ?’ આમ ક�મ ��ન ે
�વકાન નથન. પે પ ે ્ેય  �મે �વપરપા, ચવ�ચ� પયારય સ�હૂવા ા ં છે. ક જ 
�ક માપ નથન. ્ેય નન �મ � પયારય નન હારમા ાન  હારો  �મે ચવ�ચ�પા્પ ે
પ રણમન રક  છે. મારા ્ાયક વલાવમા ંએમ ં ંણાવા ય ોય છે. 

(૨) ્ેય  �ગાધ  વલાવવા ા ંને ગલંનર છે :— 

્ેય  �ાર� ક�વા પલ્  �ાને પે છ� થના ્ાનમા ં ન આવે. ્ેય મા ં
એકાએક એવ  પલ્  આવે ક� છ� થ ંવ  પ�ધ થજ �ય. વનસ વરસન  ્ષ્-
�ષુ્ થુવાન કાલ ાધુન સાવ સાં  હપ . આ� સવાર� ઊલ્  થજ ને હા ર્  ફ�જલ 
થજ ગ્ુ,ં આ �ુ?ં એક માણસને સાધારણ ફ ોક  થજ હપન, ફ ોક ને કાઢવા ગય  
તયા ંએકદમ આ�ા નર ર� સ � ચો  ગયા. આ એકાએક માદંગન નેનન આવન? 
સયં ગને લનધે આવન? ધયાન ન રાૌ્ુ ંમા �્ આવન? લાજ, પર� ય કારણ નથન. 
પે ્ેય  �ગાધ ને ગલંનર  વલાવવા ા ંછે. પે પેના કારણે પલ �્ છે ને સયં ગ્પ ે
હ ય છે. �મ �મૂોા ાપર ્ઝ હ ય ને  દર સો્ ુ ં હ ય પનેન  ાકથન � ર 
પોપન નથન પેમ ્ેય ન   વલાવ ગલંનર છે. ક�વ  �ાર� �ગ્ થને પે �લપ્ન ે
� ર પો� ન હ, આમ ્ેય  �મે �વપરપા �નેક �કારના, �નપં પયારય  સ હપ 
છે. �ગાધ ને ગલંનર  વલાવવા ા ંછે. 
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‘‘એક ્ાયકલાવન  સવર ્યે ને �ણવાન   વલાવ હ વાથન, �મે �વપરપા, 
�નપં, �પૂ-વપરમાન-લાવન ચવ�ચ� પયારયસ�હૂવા ા,ં �ગાધ- વલાવ �ન ે
ગલંનર એવા ંસમ પ � યમા�ન—ે�ણે ક� પે � ય  ્ાયકમા ંક પરાજ ગયા ંહ ય, 
ચનપરાજ ગયા ંહ ય, દ્ાજ ગયા ંહ ય, � ોાજ ગયા ંહ ય, � ૂન ગયા હ ય, સમાજ 
ગયા ંહ ય, �ચપ� �� પ થયા ંહ ય......’’ 

ક�વા છે પે ��ુ આતમા ? 

((૧)) �નપંા ્ેય ને એક સમયમા ં��ુ આતમા �તય  કર� છે. 

આવા ં્ેય પદાથ�ને છ� થ ંવ લલે એક પછ  એક �ણે પ  પણ એવન 
ર પે, �મસર �ણકુ ંપે ્ાયકન  � ૂ  વલાવ નથન. �ગાધ �મન   વલાવ છે 
�ને �ઓ ગલંનર છે એવા ંસમ પ � ય ને �પૂ, વપરમાન પેમ ં લાવન કા ના, 
�મે થપા,ં �નેક �કારના,ં �નપં પયારય  સ હપ એક સમયમા ં ં �તય  
�ણવાન  આતમાન   વલાવ છે. 

(૧) ્ેય  ક પરાજ ગયા હ ય :—્ાયક  વલાવ સમ પ � ય ને �ણે છે. 
�ર સામા ંક�ર  ને �નફ  દ��ાય છે પરં્ ુપે પદાથ� �ર સામા ંનથન પણ �ર સા 
 હાર છે. પમે ચ પનય�ચૂપિ �ર સામા ં �પૂ, વપરમાન ને લચવષયના �નપં 
પયારય વા ા ં્ેય  �ણે ક� ક પરાજ ગયા છે છપા ંપે ્યે  ્ાનમા ંપે્ા ંનથન, 
્ાનનન  હાર છે. 

�મ �ર સામા ં નંર કરપા ં  હારનન ચનં  ંણાજ �ય છે પેમ મારા 
ચ પનય �ર સામા ં ધન ચનં  ંણાજ �ય છે. 

(૨) ્ેય  ચનપરાજ ગયા ંહ ય :— 

�મ  દવાલ ાપર �ચ�  ચનપરાજ ગયા હ ય છે પેમ ્ાયક- વલાવનન 
લોપ ાપર  ધા ં્ેય  ચનપરાજ ગયા ંછે. 

(૩) ્ેય  દ્ાજ ગયા ંહ ય :— 

�મ �ર સામા ં  ધન ચનં  એક ાપર એક દ્ાયેલન દ��ાય છે પેમ 
્ાયક વલાવમા ં ધા ં્ેય  દ્ાજ ગયા ંહ ય છે. �નપંા ક�વ  , �હરનપ , �નપંા 
ચસ� , મારા ં્ાનમા ંદ્ાજ ગયા ંછે, �ુ ં�નપંા ક�વ  ને �ણનાર  �.ં 

(૪) ્ેય  � ોાજ ગયા ંહ ય :— 

�મ લોપમા ં�નલા એક પછ  � ોાજ ગયા ંહ ય છે. પેમ ચ પનય લોપમા ં
એક પછ  એક ્ેય  � ોાજ ગયા ંછે. 

(૫) ્ેય  � ૂન ગયા ંહ ય :— 
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�મ પાણનમા ંમાણસ  � ૂન �ય છે પેમ ્ાયક સ��ુમા ંલ કાલ કના ં્ેય  
� ૂન ગયા ંછે. પે ્ેય ને નાનાપ�ુ ં પાવે છે ને ્ાયક સ��ુ મ ્   પાવે છે. 

(૬) ્ેય  સમાજ ગયા ંહ ય :— 

પે ્ેય   �ેાપંર કર ને મારા ્ાયક વલાવમા ંઆવનને સમાપા નથન પણ 
 વ-પર�કાનક ્ાન �નલપા,ં  વને �ણપા ં પર�કાનક ્ાનમા ં  ધા ં ્ેય  
ંણાજ �ય છે. એ્લે પે ્ેય  મારામા ંસમાજ ગયા ંહ ય એમ લાગે છે. 

(૭) �ચપ� �� પ થયા ંહ ય :– 

�મ �ર સામા ં ધન ચનં ના ં�ચપ� �  પો� છે પેમ ્ાયક વલાવમા ં ધા ં
્ેય ના �ચપ� �  પો� છે. 

એમ એક એક  ણમા ં સવર ્ેય ને પે ��ુ આતમા �તય  કર� છે. 
વપરમાનદના સાધક હ વા છપા ં ક�વ ્ાન માર   વલાવ છે, �નપં ્ેય ન ે
�તય  �ણે પવે  �ુ ંઆતમા �,ં ચસ� થવાન  �,ં એમ ્ાનન માને છે. 

((૨)) ‘‘્ેય ્ાયક સ ંધંને લનધે  યવહાર� �નેકપા હ વા છપા ં
્ાયક વલાવ એક્પ છે.’’ 

વ   પે ��ુ આતમા ક�વ  છે ? આતમા પે �ણનાર ને  ધા પદાથ� ંણાવા 
ય ોય છે. પે પદાથ�ને ંણાય ને આતમા પેને ન �ણન નક� એમ કદ   નન નક� 
ન હ. 
(a) એ ્ેય  મારા ંછે એવન મમપા ્ા   નકાય છે. 
(b) પર્યે નન હયાપન મારા ્ાયક  વલાવને લનધે છે, એમ પણ નથન. 
(c) મારા ્ાયક વલાવનન હયાપન પર્ેય નન હયાપનને લનધે છે, એમ પણ 

નથન. 
(d) ચવવ્પપા �થવા �નેક્પપા  યવહાર� મારામા ંદ��ાય છે પે �નેક્પપા 

�નેક ્ેય  છે મા �્ છે, એમ પણ નથન. 
(e) પણ મારા  વ-પર�કાનક ્ાન  વલાવનન પર�કાનક ન�કપના કારણ ે

ચવવ્પપા—�નેક્પપા પા�ય  �.ં 
(f) આવન ર પે  યવહાર� મારા કારણે �નેક્પપા પામપ  હ વા છપા ંમાર  ��ુ 

આતમા સહં �નપં ન�કપવા ા ્ાયક  વલાવ વો� એક્પપા કદ  પણ 
છ ોપ  નથન. 

 ((૩)) ‘‘�ના દ કા થન �નપંા લવ મા ં��ુ આતમા  
્ાયકલાવપણે ં રક  છે.’’ 
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�ના દ સસંારથન આતમા ્ાયકપણે રક  છે. ંવ ક ો મા ંહ ય ક� કાગોામા ં
હ ય, મ  માગરમા ંહ ય ક� સવારથર ચસ��ના દ�વ પર ક� હ ય, �લપ્ હ ય ક� સવર્  
હ ય, રંક હ ય ક� રા� હ ય,  ધા વ�પ ે��ુ આતમા એકલ  ્ાયક વલાવપણ ે
રહ�લ  છે. પે નર ર્પ ેકદ  થય  નથન. �ના દથન આ ં � થચપ રહ  છે. લ ક  કહ� 
છે ક� ઋષલદ�વ લગવાને સસંારમા ં૭૨ ક ા નન�વન. લગવાન ઋષલદ�વ કહ� છે 
ક� સસંારદનામા ં પણ �મ  ્ાયક ં હપા, �મ એ ક જને કાજં નન� ્ુ ં નથન. 
�મ એ ાધુાર  વધાર  કય� નથન, �મ  પ  �વૂ  ્ાયક હપા ને �તયાર� પણ 
્ાયક ં છ એ. 
‘‘મ હથન �્ાનન ંવ ્ાયકને �નયથા થય  માન ેછે પણ પે �નયથા 

થપ  નથન.’’ 
�ને (્ાયકલાવને) મ હથન �્ાનન ંવ   નં ર પે માને છે. �્ાનન 

ંવ માને છે ક� �મારા  ા�ુ  થન �મ  પ સા કમાણા ં પણ પે માનયપા �લૂ 
લર�લન છે, ્ ુ ંપ  ્ાયક છ . પ સા �મે �વપરપા ્યે  છે, પે પનેા કારણે આવે છે 
ને �ય છે, ્ ુ ં્ાયકપ�ુ ં�કૂ ને પેન  ધણન થજને  ે્  છે. �્ાનન ંવ માને છે 
ક� હ�નનયાર માણસ હ ય પ   હારના સયં ગ મા ંફ�ર પો� પણ પ ેમાનયપા થૂ્  છે. 
માનયપાન  ફ�ર પો� છે પણ સયં ગ મા ંફ�ર કર  નક� ન હ. �્ાનન ંવ મ હ વો� 
 નં ર પે માને છે છપા ં પેન  ્ાયકલાવ પણ ્ાયક ફ ્ ને ંો્પ �થવા 
રાગ્પ થય  નથન. વ  , �ણુયથન ધમર થાય, ચનચમીથન ધમર થાય, એમ મ હથન 
માને છે. એમ માનવાથન  વ્ેય ને પર્ેય  વપ�ં રહ�પા ં નથન એ્લે ંવ  
મ હથન  વ્યેને પરાધનન માને લલે પણ ્ાયક ��ુ આતમા ફ ્ ને કદ  પર્પ 
થય  નથન. 

‘‘આચાયર લગવાન કહ� છે ક� ��ુ આતમા �વ  છે  
પેવ  ં �ુ ં�ા�પ ક�ંુ �.ં’’ 

ાંુદાંુદાચાયર લગવાન પથા ��પૃચ�ંાચાયર મહારાં છ��-સાપમ ે�ણુ થાન ે
�લપા મહાલાવ �લ�ગન �ચુનઓ હપા. ૬—૭ �ચૂમકા હ�ર વાર આવપન,  પર 
લાવ�લ�ગન �ચુન ને  ાક નોન  દગ� ર દના ને મા� મ રપોછ ને કમોં  હપા,ં 
પેવા �ચુનઓ કહ� છે ક� ાપર કક  પેવ  ��ુ આતમા � સવ  ્ેય ને એક સમયમા ં
�તય  કર� છે, � એક્પપા કદ  છ ોપ  નથન, � �ના દથન ્ાયકલાવે રક  છે 
ને �ને મ હથન ંવ  �નયથા માને છે છપા ં પે પ  ્ાયક ં છે. એવા ��ુ 
આતમાને આ મ હને ા�ેો  ના�નને, �ચપ ચનષકંપ રહ�પ  થક , �વ  છે પેવ  ં 
�ા�પ ક�ંુ �.ં આચાયર લગવાનને દનરનમ હન  પ  નાન થય  છે પણ 
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�� થરપાના મ હન  પણ નાન ક�ંુ �,ં એમ કહ� છે. ‘મ હને ા�ોે ને’ એ્લે �ણ ે
ક� મ હ હ ય ને પેન  નાન કરપા હ ય ? એમ નથન, એ કથન પ�ચપ છે. 
 વલાવમા ં � થર થપા ંમ હ ાતપત થપ  નથન. પે કથનને ‘મ હને ા�ેો  નાૌય  
છે’ એમ કહ� છે.  વ્ેયને પર્ેય્પ ન હ કરપ , પરપયારયને  વપયારય ન હ 
કરપ , �ચપ ચનષકંપ ર�ુ ં �,ં મારા આતમાને ંરાય પણ કંપાયમાન થવા દ�પ  
નથન. �વ  ��ુ આતમા ન�કપ્પે છે પેવ  ં �ા�પ ક�ંુ � ંએ્લે ક� પયારયમા ં
�્લુકુ ં�.ં 

‘‘સા ા્ા ચસ��પૂ ચનં આતમાને પથા ચસ� લગવપં ને લાવનમ કાર 
સદાય  વયમેવ હ .’’ 

આ ર પે સ�યક્ાન્ુ ં � ૂ દનરન ચવ��ુ� છે. દનરન ચવ��ુ� ચવના ્ાન 
સ�યાા  થાય ન હ. આવન ર પે ્ાન સાથે દનરન ચવ��ુ� હ વાને લનધ ે
્ાન વલાવમા ં�તયપં  ાધા ચવનાનન લનનપા વપ  છે. વપરમાન સાધક �ચુનદના 
હ વા છપા ંસા ા્ા ચસ��પૂ એવા �મારા આ ચનં આતમાને પથા એવન ચસ� દના 
પામેલા ચસ� લગવપં ને લાવ નમ કાર સદાય  વયમંેવ હ . લાવ નમ કાર્ુ ં
લ ણ—પ પાને � લા ય વ ્ ુહ ય પેમા ંં એકા� થકુ ંપે છે. આચાયર લગવાન 
ને લા ય પ  પ પાન  ��ુ આતમા છે. પે ��ુાતમામા ંલનન થાય છે પેથન એનન મ ેે 
ં લાવ નમ કાર થજ �ય છે. 

�હો ક જ �છેૂ ક� છ�� �ણુ થાને વપરપા �ચુનએ પ પાને ચસ��પૂ ક�મ કહ  
દ ધા ? સમાધાન :—ચસ�દના મા �્ન  ા� ��ુુષાથર  પાવે છે. એકાદલવ  વગર 
ન  આવે પ પણ ક�વ દના ને ચસ�દનામા ં ચવઘન આવે એકુ ં�મ  લા પા નથન, 
કારણ ક� �માર  લનનપા પ  � યા ાધ છે, એ્લે ક� ચવઘન ચવનાનન છે, પેથન 
ચસ�ન  આર પ વપરમાનમા ંઆપન દ ધ  છે. વ  , લાવ નમ કાર સદાય હ , એમ 
ક ુ ં છે. સદાય ન�દ �ચુનપણાનન ા�પા  પાવે છે. સ�યકદનરન સ હપના 
ચા ર�નન ��ોં પ રણચપ છે મા �્ સદાય ન�દ વાપર�લ છે થુઓ. આ �દ �પુ 
�ચુનદના ! � પ પાને સા ા્ા ચસ��પૂ ગણે છે, એ્લ  ા� ��ુુષાથર છે ક� 
ચસ�પદ પ  �ણે હાથવ�પમા ંહ ય એમ  પાવે છે. આવન ર પે આચાયર લગવાન ે
પ પાના ��ુ આતમાન ેપથા ચસ� લગવપં ન ેસદાય લાવ નમ કાર કયાર. 

આવન ર પે  વ્ેયનન પ ર�ણૂર ��ુ દના્ુ ં વણરન ક્ુ�, આવ  પ પાના 
 વ્ેયને પ ર�ણૂર ��ુ ��ા-્ાનમા ંલેવ  પ ેસ�યક્ાન છે. 

�ગાધ ્ાયક વલાવપરાયણ �ન સદ ��ુુદ�વન  ંય હ  ! ચવંય હ  !* 
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(ફાગણ વદ ૧૨, મગં વાર) 

હવે શલ ક �ારા �ંન લગવપંે કહ�લા ન�દ ��ના સ�યાા  �ભયાસ્ુ ંફ  
કહ�વામા ંઆવે છે. 

શલ ક ૧૦ 

‘‘્ેય નન  વપ�ંપાનન વાપ સવર્ના ના�મા ંં છે.  
 ન� �ાયં નથન.’’ 

આ ર પે ્ેય પતતવને સમ�વનાર સવર્  ચસવાય  ન� �ાયં નથન. 
વનપરાગન દના �ગ્ કર  સવર્ પ�ુ ંથ્ુ ંને ઓ�ા ધવચનમા ં� વ ્ ુ્ ુ ંપ ર�ણૂર 
 વ્પ આ ્ુ ંપેને ન�દ�� કહ� છે. પે સાલં  ને ાંુદાંુદાચાયર લગવાને આ ના�  
ર યા ં છે. છયે � ય   વપ�ં છે, દર�ક � યમા ં �નપંા �ણુ  છે, આતમા ્ાન-
દનરન-ચા ર� આ દ �નપં �ણુ ન  ચપ�ો છે, સમયે સમયે �વ થા પલ �્ છે. પમેા ં
પરલ ે ���ુપા થાય છે, પે પે્ ુ ં��ંુ  વ્પ નથન. ��ુના લ ે ���ુપા ્   
નક� છે. કમાર દ પદાથ� પર્ેય છે. પે પણ  વપ�ં પલ્ન પામે છે.  વ્ેય 
પર્યે્ુ ંકાજંપણ કર  નક� ન હ. આમ આતમા દર�ક રંકણથન ને  ન� આતમાથન 
થુદ� થુદ  છે, એવન  વપ�ંપાનન વાપ ્ેય �ચધકારમા ંકર  છે. આવન સાચન ન ે
ઝનણન વાપ �ન સવર્ ના ના� ચસવાય  ન� હ જ નક� ન હ. 

‘‘ વલ ે સતસમાગમે ના�ન  સ�યકપણે �ભયાસ કરવ .’’ 

પે લગવાનનન ઓ�ા ધવચનમા ં� આ ્ુ ંપેન   ોા ઊપર ને �ભયાસ કર એ 
છ એ. થુઓ, સમથર આચાયર લગવાન પણ કહ� છે ક� ‘‘�મ   ોા ઊપર ને 
�ભયાસ કર એ છ એ’’ પ  પછ  ��ુ�ુ ુંવ ેપ   રા ર ના�ન  �ભયાસ  વલ  ે
કરવ  ં જએ. ના� લણન પ  �ય પણ �મ ચસ�હણના ુૂધ સ નાના વાસણમા ં્ક� 
છે પેમ � યા્યુ ગ્ુ ંસા�ુ ં્ાન પા�પા ને વ રાોયવા ા ંવનન �ચૂમકામા ં્ક� 
છે. �નપં કા થન પર લ  કર  ચ રાનનના �વપાર કયાર, હવે માર� મા�ંુ  હપ 
કરકુ ંછે, એમ  વલ  ેસતસમાગમે ના� વાચંન-મનન કર   ોા ઊપરકુ ંં જએ. 
લગવાન આતમા પર�� છે ને પેન ે પાવનાર  વાણન ન�દ�� છે. �મ ાુવામા ં
 ોા ઊપર  ંવ પાગ લાવે છે પેમ  વલ ે  ોા ઊપરકુ ં ં જએ. ,પ, પપ 
આ દ કયાર છે ને પર લ ે ના� �ભયાસ પણ કય� છે પણ �હો સ�યાા  ન�દ 
વાપર�લ છે. સ�યાા  એ્લે �મ છે પમે યથાથર �ભયાસ કરવ . 

ના�મા ં� ૂક  મારવન? ના� પ  ંો છે. ના�   લ્ ુ ંનથન. સતસમાગમ ે
સ�યાા  �ભયાસ કરવ  ં જએ. 
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આચાયર લગવાન કહ� છે ક� �માર  કહ�વાન  સાર એ છે ક� પર્ેયને ચવકાર 
ાપરથન ��ષ્ ા્ાવનને  વ્ેયમા ં ��ા-્ાન ને લનનપા કર�. ના�્ુ ં પાતપયર 
વનપરાગપા છે. 

‘‘ વલ ે ના�ના �ભયાસ્ુ ંફ  વનપરાગન ��ા-્ાન ને  
રમણપા છે.’’ 

�હો આચાયર લગવાન કહ� છે ક� ન�દ��ને સ�યકપણે �વગાહન કર ન ે
�મ  મા� ��ુાતમામા ં લનન રહ એ છ એ. સ�યાા  ��ા,  વસવંેદન ્ાનન ે
 વરમણપા ્પ ચા ર� એનાથન સદા ્કુપ રહ એ છ એ, �ને  ધા ંના� ન  સાર 
�મ એ એ ં કાઢા  છે. � ના� દ�હનન  �યાથન ને �ણુયથન ધમર થાય એમ 
 પાવે પેને �મ  ના� કહ�પા નથન, ધમર પ  આતમાનન ��ા, ્ાન ને રમણપાથન 
થાય પેમ છે ને પેં ��ુકપ્ુ ંકારણ છે. વનપરાગન ��ા, ્ાન ન ેરમણપા પે ્ેય 
�ચધકાર્ુ ં ફ  છે. �મ   પર��ષ્ કર  પચવ� રહ એ છ એ ક જપણ ચવકલપ 
�મ ને નરણ�પૂ નથન, મા  વ્ેય ��ુાતમા ં એક નરણ�પૂ છે. 

(હવે શલ ક �ારા �કુપ આતમાના ્ાનન  મ હમા કર ને ્યેપતતવ �્ાપન 
�ચધકારનન �ણૂાર�ુચપ કરવામા ંઆવે છે.) 

શલ ક—૧૧ 

આતમા્ુ ં સા�ુ ં્ાન કર� છે પે ક�વ ્ાન દનાને પામે છે. આતમા પરનન 
 �યા ચવનાન , �ણુય-પાપ ચવનાન  છે, એવન ��ા કર� પ  ચા ર� દના પામે. ��ા 
ચવના ચા ર� હ જ નક� ન હ, ચા ર� કરપા ં ક�વ ્ાન દના પામે છે. ચનગ દ, 
નરક, કાગોા, ાૂપરા, દ�વ વગેર� �નપંા લવ  કયાર પણ �ુ ં��ુ �ચદાનદં �—ંએવન 
��ા કર  ન હ. નર રનન  �યાથન ને ચનચમીથન લાલ થાય પેમ માન્ુ,ં ને ર ્લા ન 
�ાધા એ્લે ાપવાસ થય  ને ધમર થય , એમ �્ાનન માને છે. રાગ ર હપ 
સહ�નદં  વ્પમા ં� ૂક  મારવન ને ર ્લા �ાવાનન   છા ં ાતપત ન થવન પ ે
ાપવાસ છે. �્લ  વ�પ ર�ોવામા ં ગય  છે પે્લ  વ�પ ��ુકપ લેપા ં થપ  
નથન. 

� ંવ પ પે આનદં  વ્પ છે એવા ં��ા ્ાન કર  પ પામા ંસ�ંણૂરપણ ે
લનન થાય છે પે પરમાતમપણાને નની પામે છે.  ધા્ુ ંએક સમયમા ં પે ંવ 
્ાન કર  લયે છે. લ કાલ કને �ણે છે. �નેક �કારના ્યે ને પ પાના ્ાનમા ં
�ણન લયે છે. પે ્ાન પરમા ં ર કા્ ુ ંનથન. સ�ંણૂર ્ાન �ગ્ થજ પ પામા ંં 
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એકા� થાય છે. �નપં્ાન, �નપંદનરન, �નપંા�ુ, �નપંવનયર �ગ્ કર  
આતમા દ�દ �યમાન થાય છે. 

‘‘પર્ુ ંધયાન �નપં વાર રાૌ્ુ ંછે,  
પણ પેથન સસંાર ચા. ુરક  છે.’’ 

�્ાનન ંવ   હારના  ધા પદાથ�્ુ ં ધયાન રા�વા કહ� છે. ે ા્ુ ં
ધયાન રા��, પ સા્ુ ં ધયાન રા��, લ ્્ુ ં ધયાન રા��, ાૂપર  લ ્ ન �ાજ 
�ય પે્ુ ં ધયાન રા��, ના�ુ ં લ�પા ં પ  ચ પોામા ં ધયાન રા��,   લવામા ં
ધયાન રા��, પ સા ક�ને આપવાના છે ન ે ક�નન પાસેથન લેવાના છે પે ધયાન 
રા��, ન કર્ુ ંધયાન રા��, ાઘરાણન લજને લાગન ન �ય પે્ુ ંધયાન રા��, 
ગાો એ ંકુ ંહ ય પ  પા કલાક વહ�લા પહ�ચવા્ુ ંધયાન રા�ો�, ાુ�ંુ  ક નલા્ુ ં
ધયાન રા��, એમ �ના દથન �્ાનન ંવ  પર્ુ ં ધયાન રા�વા્ુ ં કહ� છે, ન ે
પેમા ંએકતવ ્�ુ� કર� છે. પેથન સસંાર ચા. ુરક  છે. 

‘‘એક વાર આતમા્ુ ંધયાન રા�ે પ  સ�યકદનરન �ગ્ થજ ક�વ દના 
પામે.’’ 

�હો આચાયર લગવાન કહ� છે ક� :– ધા્ુ ંધયાન રાૌ્ુ,ં પાર  આતમા ક ણ 
છે પે્ુ ંકદ  ધયાન રાૌ્ુ ં? મા �્ હવે પારા ��ુ  વ્પ્ુ ંધયાન રા�. નર ર, મન, 
વાણન પર છે. પેનન  �યા પારાથન થાય છે, એકુ ં ધયાન રા�નન ન હ. પારામા ં
ચવકાર થાય છે, પે પાર  માનનન ન હ.  પર ્ાપા�ષ્ાપણાથન કદ  �કુાય ન હ, 
પે્ ુ ંધયાન રા��. �હરનપે �ણે.ુ ંને કહ�.ુ ં્ ુ ંમાનનન પ  ્ ુ ં�હરનપ થજન, એમ 
ધયાન રા��. સમયે સમયે પારા પ રણામ્ુ ંધયાન રા��, એમ સાચન ��ા થપા,ં 
સ�યોદનરન ્પન ધયાન �ગ્ થજ, �કુલધયાન �ગ્ થજ, ક�વ ્ાન �ગ્ થન.ે 
આવન ર પે ંવ ક�વ ્ાન થપા ં�ગ્ દ�દ �યમાન થાય છે. 

હવે શલ ક �ારા � ય �ને ચરણન  સ ંધં  પાવન ્ેય પતતવ �્ાપન 
નામના ��પનય �ચધકારનન �ને ચરણા્યુ ગ ાચૂક ��ૂલકા નામના ્પૃનય 
�ચધકારનન સચંધ દનારવવામા ંઆવે છે. 

શલ ક ૧૨ 

‘‘ચરણ � યા્સુાર હ ય છે, �ને � ય ચરણા્સુાર હ ય છે’’ 

�થર :—ચરણ � યા્ ુ સાર હ ય છે. આતમા  વ વ ્ ુ ્ાયક �ય ચપ છે 
પેવન ��ષ્ કર ને � થરપા કરવન પે ચરણ એ્લે ચા ર� � યના �્સુાર હ ય છે. 
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આતમાના ંસ�યાા  ��ા-્ાન કર   પર આતમાના આ�યે રમણપા �ગ્ થાય છે. 
આતમાના લાન ચવના ચા ર� હ જ નક� ન હ. ચનનય્ુ ં લાન હ ય પ  પાચં 
મહા,પના ચવકલપન ે � ય ચા ર� નામ પામે છે. �ચુનપ�ુ,ં ચા ર� પ   પર 
� થરપા ં છે, પે પાલન થજ ન નક� પ  પેનન લાવના રા�વન પણ � �ંુ �ચુનપ�ુ ં
માનકુ ંન હ. �હૃ થા�મમા ંસાચા ં��ા-્ાન કર  એકાવપાર  થજ નકાય છે. પણ 
� યના લાન ચવના  �યા કાોંા દ કર� પ  પે ચા ર� નથન. પેને પ  સસંારમા ં
ર�ોવા્ુ ંરહ� છે. એક સાધારણ ન કરને રા�વ  હ ય પ  ક�્.ુ ંલણય  છે પે પથા 
પેનન  નં પપાસ કર ને ન કર મા ંરા�ે છે, પણ �હો ધમરમા ં� ય-�ણુ-પયારયનન 
પણ � ર ન હ ય, વ ્ ુવ્પનન � ર ન હ ય, તયા ંલજ લય ેપ ોમા ને દ  ા, 
ને કહ�ને ક� આ્લન વ ્ ુ�પે ને આ (વ ્)ુ ન �પે ને �મ ને ધમર થજ ગય  ! 
પણ લાજ, ચરણ � યના �્સુાર� હ ય છે, � યના ��ા-્ાન કર  યથાન�કપ 
� થરપા થપા ં રાગન  ઘ્ાો  સહ�� થજ �ય છે ને � યના ્ાન ચવના રાગ 
યથાથર ર પે મદં પણ થપ  નથન. 

આતમા્ુ ં્ાન ચરણ �્સુાર હ ય છે. � ંવ માસં �ાપ  હ ય, દા્ પનપ  
હ ય, લપં્  હ ય, કા ા ક�ર કરપ  હ ય, હ�ર  માણસ ને ્કુનાન કરવાના લાવ 
હ ય, માછલા ં �ાપ  હ ય, �નનચપ્ુ ં પાલન કરપ  હ ય, �લ�ય � રાક લપે  
હ ય, ચન�છ કાયર કરપ  હ ય, પેને પ  કદ  પણ આતમા્ુ ંલાન થજ નક� ન હ, પ ે
��ુ�ુપુણાને પણ લાયક નથન. પરં્ ુમાર� મા�ંુ  હપ કરકુ ંછે—એવા ંવ રાોયવા ા 
ંવને �્લા �માણમા ંરાગ ઘ્ાો� પે્લન  પર  વ્પમા ંલનનપા થાય છે. � 
ંવ યથાથર લાન કર� ને રાગ ઘ્ાો� પેને ાુદ�વ-ાુ��ુુ-ાુના�ને માનવાના પ રણામ 
ન હ ય, આવન ર પે  તે �રસપરસ �પ ેાસ હપ છે. મા �્ આતમાના સાચા ં��ા-
્ાન કર  મ  માગરમા ં આર હણ કર . �થવા આતમાના લાન સ હપ રાગન  
ઘ્ાો  કર  મ  માગરમા ં આર હણ કર . � ંવ સાચા ં ��ા-્ાન કર� છે પે 
વનપરાગન દના ં્ર �ગ્ કર� છે ને રાગ ઘ્ાો� છે પે્લન ��ુ� વધપન �ય છે ને 
વનપરાગન દના �ગ્ કર� છે.  તે �રસપરસ છે મા �્ ��ુ�ુઓુ મ  માગરમા ં
આર હણ કર . 

આમ �નમ ાુ  લગવતંાંુદાંુદાચાયર દ�વ �ણનપ �ન �વચનસાર ના�નન �નમ ાુ  
��પૃચ�ંાચાયર દ�વ ચવર�ચપ પતતવદ ચપકા નામનન ્ કામા ં્ેય પતતવ �્ાપન 
નામન  ��પનય �પુ કંધ સમા�પ થય . .............(ચા.)ુ 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૫૪ अ 

પચ�કા લાગ—૨ 

ચરણા્યુ ગાચૂક ��ૂલકા 

(ફાગણ વદ ૧૩, ્ધુવાર) 

હવે  ન�ઓને 
ચરણા્યુ ગ 

ાચૂવનાર  ��ૂલકા 
છે. 

(પેમા ં �થમ �ન 
��પૃચ�ંાચાયર દ�વ 
શલ ક �ારા હવનેન 
ગાથાનન ાતથાચનકા કર� 
છે.) 

શલ ક ૧૩ 

‘‘આતમાના ંસાચા ં
��ા-્ાન કરવાથન વનપરાગન પ રણામ �ગ �્ છે.’’ 

આતમા વ ્ ુ છે, �નપં �ણુ ન  ચપ�ો છે, નર ર-મન-વાણનથન થુદ  છે. 
આતમા ાૂ્ થ નથન, પણ પ રણામન ચનતય છે, પલ્પ  ન હ ય પ  ુુ�� પલ્ ન ે
ા�ુન  �્લુવ થજ નક� ન હ �ને ચનતય ન હ ય પ  ુુ��ન  નાન કર  નાચંપન  
ધરનાર ને �્લુવ કરનાર પદાથર રહ�પ  નથન. મા �્ આતમા ચનતય પ રણામન છે. 
વ  , ચનતય હ ય પે ક જથન  નય  હ ય, એમ  ને ન હ મા �્ આતમા �ના દ-
�નપં-નાવપ પદાથર છે. �્ાનન પરપદાથરમા ંા�ુ માનન �વ થામા ં�્ાનલાવ 
કર� છે. આતમા ્ાપા�ષ્ા છે પે ા�ુ્ુ ંધામ છે, એમ સાચન સમંણ કર� પ  ધમર 
ને નાચંપ થાય. આમ � યનન ચસ��મા ં ચરણનન ચસ�� છે. આતમા દ�હા દથન ન ે
ચવકલપથન �લત છે, એવા ��ુ  વલાવમા ંરમકુ,ં ચરકુ,ં લનન થકુ ંપે ચરણ �થવા 
આચરણ છે. 

ક ્ ને ધ વાથન કાદવ નનક ે છે, પેમ નર ર ક ્  છે પેન ે ગા વાથન 
આતમા્ુ ં કલયાણ થ્ ુ ંનથન. ચ�કા  નાપં  વલાવ છે, પેમા ં ુુ�� હ જ નક� ન હ 
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પણ પ પાન   વલાવ �કૂ ને પરન  આ�ય કર  ા�ુનન માનયપાન  ચવકલપ 
ા્ાવવ  પે ુુ�� ને ચવાૃપ �વ થા છે. પ ે ુુ��નન �વ થા પર- પદાથરને લનધ ે
નથન. નરકમા ંપણ ંવ ને નરકના �ચપાૂ  સયં ગ ્ુ ંુુ�� નથન પણ નર ર મા�ંુ 
ને પેને �ચપાૂ પા પોવાથન મને ુુ�� થાય છે. એવન એકતવ ્�ુ� પે ુુ��્ુ ં
કારણ છે. આવા ાપાચધ લાવ  �નપંા લવ મા ં�નેક �કારના કરપ  આ ય  છે, 
પે ાપાચધલાવ  ક�મ મ �્ ? પે ાપાચધલાવ પરને લનધે નથન, પેમ ં ચન�ુપાચધ 
 વલાવમા ંપણ ાપાચધ નથન.  વલાવ પ  ાપાચધ ર હપ છે, એવા ંસાચા ં��ા-
્ાન કર� પ  પે � યના આ�યે ાપાચધ ર હપ થાય છે ને પેમા ંલનનપા કર  નાચંપ 
મે વે છે. �ણુય-પાપના લાવ આચરણ નથન પણ �ણુય-પાપ ચવનાન  આતમા છે 
એવા � યનન ચસ��મા ંચરણનન ચસ�� છે, એ્લે વનપરાગન પ રણામનન ચસ�� છે. 

‘‘આતમા્ુ ંલ  રા�ન �્લા વનપરાગન પ રણામ થાય પે્લા �માણમા ં
� યનન ચસ�� છે.’’ 

ચરણનન ચસ��મા ં � યનન ચસ�� છે. �્લા �માણમા ં રાગન  �લાવ કર� 
પે્લા �માણમા ં � યનન ��ુ� થાય �ન ે નાચંપ વધે, પે ં � યનન ચસ�� છે. 
�્ાનન ંવ  પર્ુ ં�ુ ંક�ંુ �,ં એમ ��લમાન કર� છે પેથન ુુ��ન થાય છે ને � 
ંવ યથાથર  વલાવ સમં ્ાન કર� છે, પે ા�ુન થાય છે એ્લે આતમ 
 વલાવનન વાપ કયાર પછ  ચરણા્યુ ગનન વાપ કર  છે. આતમ  વલાવ સમ�યા 
ચવના્ુ ં કહ�વા્ ુ ં ચા ર� છાર ાપર લોપણા સમાન છે. �્લા �માણમા ંઆતમ 
 વલાવને લ ે કામ-� ધા દને છેદ� પે્લા �માણમા ં � થરપા થાય છે, ને નાચંપ 
થાય છે, ને પે � યનન ચસ�� છે. 

‘‘્ાપા�ષ્ા નાપં  વલાવ �્સુાર ચવનેષવનપરાગન  
પ રણામ લાવ .’’ 

આમ �ણનને �લુા�લુ લાવ થન ન હ ચવરામ પામેલા એવા સ�યક્ાનન 
�હૃ થ  પણ � યથન �ચવ�ુ� ચા ર� આચરને. 

�હો આચરવાનન વાપ �ચુન મા �્ નથન કારણ ક� પેઓ પ  વનપરાગન ચા ર� 
સ હપ ં છે, પ રણમન રકા છે. પણ � સ�યક્ાનન �હૃ થ  છે, પેમને આસ�કપના 
કારણે હથુ �લુા�લુલાવ  ચવરામ પા�યા નથન. પેમને આચાયર લગવાન કહ� છે ક� 
�વન � યનન ��ા કર  છે પેવન ં � યમા ંલનનપા કર , પનેાથન ચવ�ુ� ચવકલપ 
ા્ાવ  ન હ. વ   �લુા�લુ લાવ  છ ોવામા ં પણ હ્ હ જ નક� ન હ. 
આતમ વલાવમા ં�્લન � થરપા વધને પે્ .ુ ંચા ર� આવને ને �લુા�લુ લાવ  
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સહ�� �્  ંને. � યથન �ચવ�ુ� ચરણ ક ુ ંછે. ‘�ચવ�ુ�’ ાપર �ાસ વંન છે. 
�વ  ્ાન  વલાવ નાચંપથન લર�લ  છે પે �્સુાર યથાન�કપ વનપરાગન પ રણામ 
લાવ , �્ાન પપમા ંઘણન ક.ચુષપપા-થાક-�ેદ ં વામા ંઆવે છે. એવા થાક ને 
�ેદ ્ાન�વૂરક ચરણમા ંકદ  હ જ નક� ન હ મા �્ સહં વનપરાગન પ રણામ થાય 
પેમ આચરણ કર  કારણ ક� વનપરાગન આચરણમા ં� યનન ચસ�� છે. 

(૧) આતમા ્ાનાનદં ��ુ છે, એવા ��ા-્ાન થપા ંચરણ એ્લે આચરણનન 
ચસ�� છે. 

(૨) આતમાના લાન સ હપ રાગન  ઘ્ાો  કર  �્લા �માણમા ં વનપરાગન 
પ રણામ થાય પે્ લન નાચંપ થાય છે ને પેમા ં� યનન ચસ�� છે. 

(૩) આવન ર પે �રસપરસ �ણનને હ� સ�યક્ાનન �હૃ થ  ! � યના ��ા-્ાન 
ચવનેષ ્કાવન રા�નન ે� યથન ચવ�ુ� ન હ એવા નાપં પ રણામ વનપરાગન 
પ રણામ આચર , એમ કહ ને આચાયર લગવાન � સ�યક��ષ્ �હૃ થ  છે 
પેમને �ચુનપ�ુ ં ગનકાર કરવા મા �્ હવે પછ  ��ૂલકામા ંાપદ�ન ન્ કર� 
છે. 

(૪) એ ાપરથન એમ ન�  થાય છે ક� પે ચરણ �થવા આચરણ �મ  પ  
પા�યા છ એ ને  પરલાન સ હપ �મ ન ેપ  ચવનેષ નાચંપ આગ  વધન 
ગજ છે. પમાર� પણ ં  આવન નાચંપ ં જપન હ ય પ  �મ  �કુ ંસદાચરણ 
કર  રકા છ એ પેમ પમે પણ આચર . 

‘‘સદાચરણ એ્લે �ુ ં?’’ 

લસ કકમા ં ઘણા કહ� છે ક� ંવ ને સદાચરણ હ કુ ં ં જએ પણ �્ાનન 
ંવ ને સદાચરણ ન�દના લાવનન � ર નથન. સદાચરણન   ્તુપચી �થર પ  
સ્ા આચરણ છે. પણ પે પ  ન�દ  છે, ન�દ  પ  વાચક છે ને વાચક પાછ ન  
વા ય લાવ �ુ ંછે પ ેસમંવ  ં જએ. સાકર ન�દમા ંસાકર નથન પણ સાકરમા ં
સાકર (મન્ાન) છે પમે સદાચરણ પ  ન�દ છે ન�દમા ંસદાચરણ નથન પણ પેન  
લાવ પ પામા ં સમ� પ  સદાચરણ સમ�ય  કહ�વાય. સ્ા = કાયમ રહ�નાર  
આતમા. સ્ા પદાથર છે પેમા ં રમણપા કરવન, પેમા ંચરકુ ંપે સદાચરણ છે. મા �્ 
સ્ા �ુ ંછે પે્ ુ ં્ાન �થમ કરકુ ંં જએ. (૧) સપના ્ાન ચવના સપ્ુ ંઆચરણ 
હ જ નક� ન હ. પમે સપ્ુ ં્ાન થાય ક� ્રુપ ં આચરણ થજ �ય, એમ પણ 
નથન. �્ાનન ંવ  સમ�યા ચવના હ્ કર� છે, પે વ ્ ુ વ્પ નથન મા �્ સા�ુ ં
્ાન કર ને પછ  પ પાના આતમામા ં�ેદ ન થાય, કં્ા   ન આવે ને નાચંપ વધ ે
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એકુ ંઆચરણ કર . ્રુપ ં ચા ર� લજ લય  એમ �મ  કહ�પા નથન પણ સહં 
��ુુષાથર �્સુાર લનનપા કર . �મ એ પ  ચા ર�  ગનકાર ક્ુ� છે, �મ  પ  
લાવ�લ�ગન �ચુન છ એ,  વ્પમા ંરમણ કરનારા છ એ. પમાર� એવન નાચંપ ં જપન 
હ ય પ  �મ  કહ એ છ એ પેમ કર . 

હવે ગાથા ન્ કયાર પહ�લા ંપેનન સાથે સચંધને �થ  �ન ��પૃચ�ંાચાયરદ�વ ે
પચં પરમેષ્ ને નમ કાર કરવા મા �્ ્ાન પતતવ �્ાપન �ચધકારનન પહ�લન 
�ણ ગાથાઓ લ�ન છે ને નમ કાર કયાર છે. 

હવે, આ �ચધકારનન ગાથા ન્ કરવામા ંઆવે છે. 

ગાથા—૨૦૧ 

એ ર પ �ણમન ચસ�, �ંનવરકષૃલ �ચુનને ફર  ફર , 
�ામણય  ગનાૃપ કર , ��લલાષ � ુુ�� ��ુકપનન. ૨૦૧. 
�નવયાથર :—ં  ુુ��થન પ ર�કુપ થવાનન   છા હ ય પ , �વૂ�કપ ર પ ે

(્ાન પતતવ �્ાપનનન પહ�લન �ણ ગાથાઓ �માણે) ફર  ફર  ને ચસ� ને, 
�ંનવરકષૃલ ને (�હરનપ ને) પથા �મણ ન ે�ણમનને (ંવ) �ામણયને  ગનકાર 
કર . 

‘‘પમાર� પ ર�ણૂર ા�ુન થકુ ંહ ય પ   ાક �ભયપંર વનપરાગન �ચુનપ�ુ ં
 ગનકાર કર .’’ 

ં  પમાર� ુુ��થન �રૂ� �રૂા �કુપ થકુ ંહ ય પ  �ુ ંપમ ને પેન  ાપાય ક�ુ ં
�.ં (વપરમાનમા ંદ  ા મા �્ લગાો� ને સપંાો� ને પરાણે દ  ા આપન છે, પેને પ  
વ ્ ુ  વ્પ્ુ ં લાન નથન, પેવાનન વાપ નથન) વ   ક�્લાક �્ાનન ંવ ન ે
�ણુયન  ાદય હ ય પથેન પ સા હ ય ને  નં પણ �્ાુૂ પા હ ય, પેને પ  ુુ�� 
ં લાગ્ ુ ંનથન, પણ પે �્ાનલાવ છે. પે મ ્  ુુ��ન છે. પ ેપદાથ� હ ય પ  
મને ્ ક પો� એ માનયપા ં મ �ંુ ુુ�� ને આાુ પા છે. ંવન ેુુ�� દ��ાય પ  
ુુ�� ્ા વાન  ાપાય કર�. આચાયર લગવાન કહ� છે ક� ચ રાનનના �વપારમા ં
એકતવ્�ુ�્ુ ં ુુ�� લાો્ુ ં હ ય ને હવે પેમાથંન સમ પ �કાર� �્કુ ં હ ય પ  
�ચુનપણાને  ગનકાર કર . એ ાપરથન એમ ન�  થાય છે ક� :— 

(૧) વપરમાન �વ થામા ં ુુ�� છે, ં  વપરમાનમા ં ુુ�� ન હ ય ને �ના દથન 
પયારયમા ંપણ ા�ુન હ ય પ  ુુ�� ્ા કુ ંછે ને ા�ુ �ગ્ કરકુ ં છે એવન 
  છા થાય ન હ. 
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(૨) પે ુુ�� સયં ગન ચનં મા,ં નર રમા ંક� �ચપા ૂ સયં ગ મા ંનથન. પર વ ્નુે 
લનધે ુુ�� હ ય પ  કદ  ુુ�� ર હપ થજ નક� ન હ. 

(૩)  વ્ેયને �કૂ ને પર્ેયમા ંમારાપ�ુ ંમાનન ા�ુ માનકુ ંપ ે ુુ�� છે ને પ ે
એક સમયનન �વ થા છે. 

(૪) આતમાના  વલાવમા ં ુુ�� હ ય પ  ુુ�� આતમાન   વલાવ થજ �ય ને 
પેથન ુુ�� ર હપ કદ  થાય ન હ મા �્ પયારયમા ં ુુ�� હ વા છપા ંઆતમા 
 વલાવે ચન�ુપાચધ ા�ુ ્પ છે. 

(૫) પે ચન�ુપાચધ  વલાવના લ ે ��ા-્ાન ને રમણપા કરપા ંુુ�� ્   ા�ુ 
ાતપત થજ નક� છે. 

(૬) પયારય પલ્ન પામ ે છે ને ુુ��-ા�ુ  તે �વ થા વ�પે  વુ-  વલાવ 
કાયમ રહ� છે. 

(૭) આ �માણે ��ા-્ાન પ  સ�યો્ાનનએ કર�લ છે પણ આસ�કપને લનધ ે
�લુા�લુ લાવ  વપ  છે એ્.ુ ંપણ આસ�કપ્ુ ંુુ�� છે. 

મા �્ આચાયર લગવાન કહ� છે ક� પમાર� સમ પ �કાર� ુુ��થન ર હપ થકુ ં
હ ય પ  પચં પરમેષ્ ને વદંન કર ને  ાક �ભયપંર �ચુનપ�ુ ં ગનકાર કર . 

્ કા :—આચાયર લગવાન કહ� છે ક� ુુ��થન �કુપ થવા મા �્ મ� �મ ક્ુ� 
પેમ પમ  કર , �લુા�લુ પ રણામ  તે ુુ�� છે, ચવાૃપ  વલાવ છે, પે ુુ��થન 
ર હપ થવા પચં પરમષે્ ને નમ કાર કર  �ચુનપ�ુ ંમ�  ગનકાર ક્ુ� છે. 

‘‘ક�વા છે પે પચં પરમેષ્  ?’’ 

�હરનપ  :—રાગ ર હપ વનપરાગન દના છે ને એક સમયમા ં�ણકા  �ણ લ કના 
પદાથ�ને �ણે છે. �નપં ્ાન, દનરન, ા�ુ, વનયર �ગ �્લ છે. પે ંવન 
�કુપ દના વા ા લગવાન �હરનપ છે. 

ચસ�  :—�હરનપદના પછ  �નર ર  ચવદ�હ �કુપ દના થાય, એકલ  આતમા 
પ ર�ણૂર �ણવાવા   રહ� ને �ને  ધા �ણુ  �ગ્ થયા છે પે ચસ� છે. 

આચાયર :—આતમા ્ાનાનદં છે, ચનચવિકાર  છે, એવન �પનચપ સ હપ ચવનષે 
રમણપા કર� છે પે આચાયર છે.  ાક પદવનમા ંમ ્ા છે. 

ાપાધયાય :—�ને આતમા્ ુલાન છે ને �નન સમનપે ચ પનય્ુ ંલણપર  ન� 
સા� ુકર� છે પે ાપાધયાય છે. 
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સા� ુ :—�  વ્પના સાધક છે પે સા� ુ છે. નોનદના ક� ચવકલપ પે સા�પુ�ુ ં
નથન. 

‘‘ક�ક ુ ં�ચુનપ�ુ ંઆચાયર લગવાને  ગનકાર ક્ુ� ?’’ 

પચં પરમેષ્ ને દ�હથન નમનને પથા વચનથન  ્ચુપ કર ને નમ કાર કયાર ને 
�ચુનપ�ુ ં ગનકાર ક્ુ�, પે �ચુનપ�ુ ંએકુ ંછે ક� �મા ંચવ��ુદનરન �ને ્ાન�ધાન 
છે, એ્લે ન�  થ્ુ ંક� આતમા નર રા દનન  �યાથન ર હપ છે. �ણુય-પાપ �્લ  
નથન. ��ુ ્ાન ને આનદં  વ્પ છે, એવા આતમાના સ�યક્ાન ચવના �ચુનપ�ુ ં
હ જ નક� ન હ �ને આ ના�મા ં લ�ાયેલ ્ાનપતતવ �્ાપન �ને ્ેયપતતવ 
�્ાપન એ  ે �ચધકાર નન રચનાથન �મા�ંુ �ચુનપ�ુ ં ચવનેષ �ઢ થ્ુ ં છે, 
આતમા્ુ ંલાન પ  હ્ ુ ં પરમા ં�ણુય-પાપનન લાગણનના ં.ગૂોા ંકાઢ  નાૌયા છે 
ને  વ્પ રમણપા વધન ગજ છે ને  ાક નોન  દગ ંર દના વપ  છે, એવા 
�ચુનપણાને �મ એ  ગનકાર ક્ુ� છે, સ�યો્ાન ને ��ા વગર એકલન નોન દના 
ધારણ કર� પે �ચુનપ�ુ ં નથન ને લાન થયા પછ   પરદના આગ  વધે તયાર� 
 ાક નોન દના નર રનન હ ય છે, વ� હ ય પેમ  ને ન હ. 

‘‘પમાર� ુુ�� ્ા વા �ચુનપ�ુ ંલેક ુ ંહ ય પ  �મારા પાસે ચાલયા આવ , 
�મ  આ ઊલા.’’ 

આવન ર પે પમાર� સસંારના  ધા ં ુુ�� થન �્કુ ં હ ય પ  પમ  પણ 
આતમાના ં સાચા ં ��ા-્ાન કર  ને પચં પરમેષ્ ને નમ કાર કર ને �મ એ 
�ચુનપ�ુ ં  ગનકાર ક્ુ� પેમ પમ  પણ  ગનકાર કર . પે �ચુનપ�ુ ં  ગનકાર 
કરવાન  �વ  �મ એ �્લુ ય  છે પેવા માગર પેના �ણપેા �મે આ ઊલા. 
ચા ર� ક�મ પા કુ,ં �ચુનદના ક�વન હ ય? પે �ણકુ ંહ ય પ  �્લુવન�કપ �મ  
આ મ  માગરમા ં ાલા છ એ. પમ  ચાલયા આવ , સાલં  , પતતવ્ાન ચવના 
સ�યકદનરન હ ય ન હ, સ�યકદનરન ચવના �ચુનપ�ુ ં હ ય ન હ ન ે�ચુનના ચા ર� 
ચવના ��ુકપ હ ય ન હ મા �્ આતમાના ં��ા-્ાન �થમ હ વા ં જએ, પછ  ચવનષે 
લનનપા સહં થપા ં �ચુનપ�ુ ં આવે છે, હ્થન આવ્ુ ં નથન. � સા� ુ પદન ે
ગણધરના નમ કાર પહ�ચે છે, પે સા�પુ�ુ ં�કુ ંપેકુ ંનથન. સા�પુ�ુ ંએ્લે ક�વ   
લગવાનના વંર છે. પે સા�પુદ લેકુ ંહ ય પ  �મ  આ ઊલા. થુઓ, આચાયર 
લગવાનનન ચસ�હકચૃી—ા� ��ુુષાથર, આચાયરદ�વ કહ� છે ક� ચાલયા આવ  મ  માગ  
પેના �ણેપા �મ  આ ાલા. 
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હવે �ચુન થવા   છનાર પહ�લા ં�ુ ં�ુ ંકર� છે, પે ાપદ�ને છે :— 

�વચનસાર ગાથા ૨૦૨ 

(ફાગણ વદ ૧૪, વાર ��ુુવાર) 

 �ંું ન નન ચવદાય લજ, �ન-��ુ-વો લ થન �્ , 
�ગ-્ાન-પપ-ચા ર�-વનયારચાર  ગનાૃપ કર . ૨૦૨. 
�નવયાથર :—�ામણયાથ�  �ંવુગરનન ચવદાય લજને વો લ , �ન �ન ે

��ુથન �કુપ કરવામા ંઆ ય  થક  ્ાનાચાર, દનરનાચાર, ચા ર�ાચાર, પપાચાર 
�ને વનયારચારને  ગનકાર કર ને.......... 

‘‘�ના ચરણમા ંગણધર લગવાનના નમ કાર  
પહ�ચે પે સા�પુદ ક�ક ુ ંહને ?’’ 

્ કા :—દ�હ, મન, વાણન આતમા્ુ ં  વ્પ નથન. �ણુય-પાપ એ આતમા્ુ ં
કપર ય નથન, આતમા પ  ્ાન વલાવન છે. પેના ��ા-્ાન કયાર પછ  આતમામા ં
રમણપા કરવન પે વનપરાગન દના �ચુનપ�ુ ંછે ને તયાર�  ાકથન નર રનન નોનદના 
હ ય છે ને મા� મ રપોછને કમોં  હ ય છે, લ ક  વ� સ હપ �ચુનપ�ુ ંકહ� છે. પ ે
�ચુન નથન �થવા સ�યકદનરન ચવના એકલન નોનદના પે પણ �ચુનપ�ુ ં નથન. 
 ાક—�ભયપંર સહં વનપરાગદના વપ  છે પે �ચુનપ�ુ ંછે. પે �ચુનપ�ુ ં ગનકાર 
કરવાનન ચવચધ આ ગાથામા ંકહ� છે. �થમ �ચુનપણાના ામેદવાર ંવને આતમા 
સહં આનદં  વ્પ છે પેવા ંસાચા ં��ા-્ાન હ વા ંં જએ, ઓ �ાણ પ  કર  ક� 
સા�પુદ ક�કુ ંહ ય, પનથ�કર લગવાનના વંર, ચાર ્ાનના ધણન એવા ગણધર 
લગવાન પણ પ પે નમ કાર મ�ં   લે છે તયાર� ‘‘ણમ  લ એ સ વસા�ણૂ’ં’ એ 
પદમા ંકહ� છે ક� ‘‘હ� સં્ ા પારા ચરણમા ંમાર  નમ કાર હં .’’ �ના ચરણમા ંધમર 
વંર ગણધરના નમ કાર પહ�ચે પે સા�પુદ ક�કુ ંહને? �ને આતમા્ુ ંલાન થ્ુ ં
છે, દયા-દાનના ચવકલપને પણ � ઝેર સમ� છે, વારંવાર છ�ન �ને સાપમન 
�ચૂમકાએ �ચુન �લે છે, �ને ‘‘દ�હ �લત ક�વ  ચ પનય્ુ ં્ાન ં .’’ એવા દ�હથન 
થુદા, ચ પનયન  વારંવાર �્લુવ થાય છે, �ને  ાક �ભયપંર ચન��થ દના વપ  
છે, પેને સા� ુ �થવા �ચુન કહ� છે. પે �ચુન પદના ામેદવાર �હૃ થને �થમ 
સ�યોદનરન ને ્ાન પ  થયા ં હ વા ં ં જએ. પે હવે ચવનેષ વ રાોય લાવન, 
 વલાવમા ં રમણપા કર , ક�વ ્ાન લેવા મા �્ �ચુનપ�ુ ં ગનકાર કર� છે, પનેન 
ચવચધ કહ�વાય છે. 
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‘‘�ચુનપણાન    છક ંવ સ�યકલાન  
સ હપ  �ં ુવગરનન ચવદાય લયે છે.’’ 

�થમ પે �ચુનપણાના ામેદવાર સ�યક્ાનન �હૃ થ  �ં ુ વગરનન ચવદાય 
લયે છે. �હ  આ ��ુુષના નર રના  �ંવુગરમા ં વપરપા આતમાઓ! થુઓ,  �ં ું્ ુ ં
નર ર પ  ંો છે, પરમા�ુ્ ુ ં ને.ુ ંછે, પનેન પાર રહ�લા આતમાને સ ં ધે છે. આ 
��ુુષન  આતમા ંરાપણ પમાર  નથન, એમ ચનનયથન �ણ . મારા નર રન  સ ંધં 
પમાર� તયા ં થય  મા �્ �ુ ં પમાર  થજ ગય  એમ માનન  ન હ. હવે ક�વ ્ાન 
સાધવા મા �્્ ુ ં�ચુનપદ લેવા મા �્ પમાર  પાસે ચવદાય લેવા આ ય  �.ં નર રથન 
થુદ , દયા-દાના દના ચવકલપથન ર હપ, ્ાન �ય ચપ �ગ્ થજ ગજ છે, આ્.ુ ં
પ  �થમ હ કુ ં ં જએ. �ના દથન આતમા્ુ ં લાન ન હ્ ુ,ં �નપંવાર �ચુનપ�ુ ં
લનધેલ, �ન સા� ુથયેલ પણ આતમા્ુ ંલાન ન હ્ ુ.ં હવે આતમા ્ાન વ્પ છે, 
એકુ ં વસવંેદન ્ાન મને �ગ્ થ્ુ ંછે ને ચવકાર ંરા થાય છે પેને ્ાન�ય ચપ 
 ા   ના�ે છે. સમ કપ થ્ુ ંછે ક� ન હ પે લગવાન �ણે, પેવન નકંા મને પોપન 
નથન. મને ્ાન�ય ચપ �ગ્ થજ છે. માર  આતમા સા ન આપે છે. નર ર �થવા 
�ણુય-પાપમાથંન ક�વ ્ાન �ગ્ થ્ ુ ં નથન પણ મારા આતમામાથંન ક�વ ્ાન 
�ગ્ થાય છે. હવે મારા સસંારનન � થચપ �રૂ  થવા આવન છે, દ�હ, કમર, વાણન, 
�ંવ છે. �ણુય-પાપ આબવ  ધં છે. પેનાથન ર હપ ચ પનય�ચૂપિ આતમા છે. પે 
�ના દ  �ં ુછે પેનન પાસે �� �,ં પમ  મારા  �ં ુન હપા, એવા ��ા-્ાન પ  
હપા ંકારણ ક� એક આતમાને પર આતમા  �ં ુહ જ નક� ન હ, વ   � આસ�કપન  
રાગ થપ  પે  �ંનુા કારણે થપ  ન હ પણ મારા રાગના કારણે પમારા ાપર લ  
ં્ ુ ંપે રાગન  પણ આ�ય છ ો  �રાગન આતમામા ં્રવા મા�ુ ં�.ં થુઓ ! આ 
�ચુનદના ! �હો પ  દ  ા મા �્ લાગન �ય, દ�હનન  �યામા ંધમર માને, પર વ ્ ુ
છ ોવાથન ધમર માને પેવા ચમથયા��ષ્નન પ  વાપ છે ં ન હ, પણ �હો પ  આતમા 
્ાન વ્પ છે, નર રનન  �યાન  ને રાગન   વામન નથન એવા લાનવા   ંવ કહ� 
છે ક� હ� લાજ, પમારા પરફ મારા કારણે � લ  ં્ ુ ં પે રાગ્ુ ં વલણ પ ો  
 વલાવમા ં્રવા મા�ુ ં� ંમા �્ પમાર  ચવદાય લ� �.ં 

‘‘�ચુનપણાન    છક ંવ સ�યકલાન સ હપ  
માપાચપપાનન ચવદાય લયે છે.’’ 

�હ  આ ��ુુષના નર રના ચપપાના આતમા ! �હ  આ ��ુુષના નર રનન 
માપાના આતમા ! આ ��ુુષના આતમાને પમ એ ંનમ આ�ય  નથન એમ ચનનયથન 
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�ણ . આ આતમાના નર રને ચનચમીથન ંનમ આ�ય  પે  યવહારથન કહ�વાય છે. 
આતમાને પ  ચનચમી પર ક� પણ ંનમ આ�ય  નથન. �મ મોુંુ ઘરમા ંર�ા્ ુ ંનથન 
પેમ આ નર ર પણ મોુંુ છે, સસંારનન કચૃીથન વ રાોય પામન આતમામા ંરમણપા 
કર  ક�વ ્ાન લવેા �  �,ં મા �્ પમ  આ આતમાને છ ો , હ� માપા ચપપા ! ક જ 
પરનન  �યાન  �ુ ંધણન નથન, �ણુયપાપન  �ુ ંકપાર નથન, મને ્ાન�ય ચપ �ગ્ 
થજ છે, �ના દના માપા ચપપા પ  ચ પનય  વલાવ છે. પેનન પાસે �ુ ંંવા મા�ુ ં� ં
મા �્ પમાર  ચવદાય લ� �.ં 

‘‘�ચુનપણાન    છક ંવ સ�યકલાન સ હપ �નનન ચવદાય લયે છે’’. 

�હ , આ ��ુુષના નર રનન રમણનના આતમા ! આ ��ુુષના આતમાને ્ ુ ં
રમાોપ  નથન એમ ચનનયથન ્ ુ ં�ણ. ્ ુ ંનર રન ેરમાોનાર હપન, �માર  �નચપ 
પ  આતમામા ંછે, ્ ુ ંનર રને ઓ �ે છે. પાર� પ  નર ર સાથે સ ંધં છે, આતમાન  
આનદં ને �નચપ આતમામા ંછે. માર  �નચપ મારા આતમામા છે, હ� નર રનન રમણન ! 
�ુ ંપ  ચ પનય�ય પ �,ં ��ુ સહ�નદં  વ્પ �,ં પાર  સાથે �નચપ ક�ંુ પેવ  માર  
 વલાવ નથન ને આ નર ર પ  મા�ંુ છે ં ન હ, �ુ ંઆ� �ણુય-પાપ ર હપ નાપં 
 વસવંેદન સ હપ સહ�નદંનન  વા્�ુચૂપ �ન પાસે �� �.ં નાપં �નાાુ  
 યકપદનાના �્લુવમા ં રમકુ ં પે �ના દ રમણનન   વલાવ હપ , પે  યકપ 
પયારયમા �ગ �્ છે,  પર હપ  પે �ા�પ થાય છે. �ના દ રમણન ન�દ વાપર�લ 
છે. � ય સાથે �લેદ કર ને વાપ કર  છે. � વલણ લાવ પારા પરફ ંપ  હપ  પ ે
હવે  વલાવ પરફ વા વા મા�ુ ં�.ં પેથન હ� રમણનના આતમા ! ્ ુ ંમને છ ો, આ 
આતમા પ પાનન  વા્લુચપ— પર નાચંપ્પ રમણન પાસે �ય છે. 

‘‘�ચુનપણાન    છક ંવ સ�યકલાન સ હપ ��ુનન ચવદાય લયે છે’’. 

�હ , આ ��ુુષના નર રના ��ુના આતમા ! આ ��ુુષના આતમાથન ્ ુ ં
ાતપત થવા ય ોય નથન, એમ ચનનયથન ્ ુ ં�ણ. આતમાને  ાપ-દ કરાપ�ુ ંનથન. 
નર રને દ કર  કહ�વાય છે પેથન ્ ુ ંઆ આતમાને છ ો. નર ર પ  ંો છે ને �ણુય-
પાપ ચવકાર છે, પેનાથન ર હપ આતમા ્ાન�ય ચપ છે, એકુ ં�મ ને લાન થ્ુ ંછે. 
�થમ પારા પરફ રાગ્ુ ંવલણ હ્ ુ ંપે છેદ ને આતમા પરફ વલણ કર એ છ એ. 
આ આતમા પ પે ં પ પાન  �ના દ ંનય છે પેનન પાસે �ય છે. આ ર પે વો લ , 
�ન �ને ��ુથન પ પાને છ ોાવે છે. એ્લે પે �તયેન  રાગ છ ો   વલાવમા ં્રવા 
માગેં છે. 
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‘‘�ચુનપ�ુ ંલેપા પહ�લા ંાુ�ંુ નંન નન સમંચપ લેવન ં  
એવ  સવરથા ચનયમ નથન’’. 

�હો એમ સમંકુ ં ક� � ક જ ંવ �ચુન થવા   છે છે, પે પહ�લેથન ં 
સસંારથન વ રાોયવા   ં હ ય છે. પેથન ાુ�ંુ નન સમંચપથન �ચુન થવાન  ચનયમ 
નથન, એમ ાુ�ંુ ના લર સે રહ�વાથન પ  ં  ક જ ાુ�ંુ ન ર� ન આપે પ  �ચુન ં 
ન થજ નક�. આમ ાુ�ંુ ને રાં કર ને ં �ચુનપ�ુ ં ગનકાર કરવાન  ચનયમ નથન 
છપા ં ક જ ંવને �ચુન થપા પહ�લા ંએવા ંવ રાોયવા ા ંવા�  નનક ે છે. એવા 
વ રાોયના ં વચન  સાલં   ાુ�ંુ ન  ક જ �લપ સસંાર  ંવ વ રાોયને પામે છે. 
આતમા લાષા   લન નકપ  નથન, લાષા ંો છે પે પેના કારણે નનક ે છે, ન ે
લાષાના કારણ ેપર ંવ  સમંપા નથન પણ એવા લાવ હ ય ને વાણન નનક ે ન ે
ક જ ંવ પ પાના કારણે સમ� પ  એવ  ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં  પા ય  છે. 

‘‘�હ  ્ાનાચાર, આતમામા ં્ર  ન નાંુ તયા ંાધુન  યવહારથન પને 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

�ચુનપણાન    છક–ંવ ��ુમા ં્ર  ન નક� તયાાંધુન  યવહાર પચંાચારન ે
 ગનકાર કર� છે. 

(૧) કા  :—��કુ કા ે લણકુ,ં સવાર� સા�ં વગેર� ય ોયકા ે ના� લણકુ.ં 

(૨) ચવનય :—ના�ન  ચવનય કરવ . 

(૩) ાપધાન :—ના�નન ્ાન આરાધના મા �્ પપનયાર કરવન. 

(૪)  �મુાન :—સ્ા ના� પરફ  �ુમાન આવકુ.ં 

(૫) �ચનનહવ :—�નન પાસેથન ્ાન મ ્ુ ંહ ય પેને ગ પવે ન હ�. � ્ાનનના 
ચનચમીે પ પાને વ ્ ુવ્પનન �ાા�પ થજ હ ય પે્ુ ંનામ ગ પવે ન હ, પણ 
પેન  ાપકાર માને. 

(૬) �થર :—ના�ના �થ�. 

(૭)  યંં ન :—ના�ના ન�દ . 

(૮) પુુલય :—�થ� ને ન�દ   તે. 

આવા આ્ �કારના ્ાનાચારમા ં�લુ ચવકલપ  ઊ �્ છે. હ� ્ાનાચાર! ��ુ 
આતમાન  ્ ુ ંનથન, એમ ચનનયથન �ુ ં�� ુ� ંકારણ ક� પે રાગ છે ને રાગ પે ��ુ 
 વલાવ્ુ ં કાયર નથન પણ સાધક દનામા ં ્ર  ન નાંુ તયા ં ાધુન �લુ ચવકલપ  
આ યા ચવના રહ�પા નથન પેથન �યા ં ાધુન પાર  મહ�ર ાનનથન ��ુ આતમાનન 
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�ાા�પ ક�ંુ ન હ તયા ંાધુન પને  ગનકાર ક�ંુ �.ં થુઓ, આ ચરણા્યુ ગ છે ન ે
પેમા ં યવહાર ને ચનચમીના કથન  આવે છે મા �્ �થર  રા ર સમંવ  ં જએ. 
�લુરાગને ્ાનન હ�ય સમ� છે છપા ં ��રૂ  દનામા ં �લુરાગ હ ય છે, મા �્ 
 યવહાર�  ગનકાર કય� એમ   લાય છે, પણ પે ચવકલપ  પ  રાગ છે ને રાગથન 
��ુ આતમાનન �ાા�પ થપન નથન. પે ચવકલપ ને પ ો   વલાવમા ં ્ર� છે એ્લ ે
ચવકલપના �સાદથન ��ુ આતમાન  �્લુવ થય , એમ કથન કરવામા ંઆવે છે. 
��ુ ાપય ગમા ં્ર  ન નક� તયા ંાધુન ્ાનાચાર સ ંધંનના �લુ ચવકલપ  આવે છે, 
પે્ ુ ં ્ાન કરાવે છે. ાુદ�વ, ાુ��ુુએ કહ�લા ં ના�ના લણપરનન વાપ નથન પણ 
સાચા દ�વ-��ુુએ �્પેલા સાચા ંના�ના ં �ુમાનના �લુ રાગનન વાપ છે, �ર��ર 
ચનનયથન પ પાના ્ાન વલાવન  મ હમા છે,  યવહારથન સ્ા ના�ન  મ હમા છે. 

‘‘�હ  દનરનાચાર ! આતમામા ંન ્ર  નાંુ તયા ંાધુન પને  યવહારથન 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

(૧) �હ  ચન�ન ંકતવ :—વનપરાગે કહ�લા ં છ � ય  ને નવ પતતવ ના 
 વ્પમા ંમને નકંા નથન. એક હ ય �ણ કા મા ંપરમાથરન  પથં, ધમર પામવાન  
ર પ  એક ં છે. ચનનયથન મારા ્ાન  વ્પમા ંમને ંરાપણ નકંા નથન ને �યા ં
ાધુન  પરમા ં ્ર  નકપ  નથન તયા ં ાધુન લગવાન સવર્  વનપરાગે કહ�લા ં
પતતવ મા ં ચન�નકંપ�ુ ંછે. પે પતતવ  ં જ ંવાન  ચવકલપ ા �્ છે ને �ુ ં��ુ ં� ંક� 
ચવકલપ ચનનયથન મા�ંુ  વ્પ નથન છપા ં  યવહારથન આ યા ચવના રહ�પ  નથન 
તયાાંધુન પે  ગનકાર ક�ંુ � ં એ્લે ક� ચવકલપવા   દનામા ં દનરનના  યવહાર 
ચન�ન ંકતવ્ુ ં  ગ્ુ ં ્ાન કરા ્ુ ં છે. ચનનયથન પ પાના  વ્પમા ં ચન�નકં છે ન ે
 યવહારથન સવર્ે કહ�લા ંછ � ય  ને નવ પતતવ મા ંચન�નકં છે. 

(૨) �હ  ચન�કા�ં તવ :—લગવાને કહ�લ  છે પે ચસવાય  ન� ધમ�નન 
�નયમપનન કા ંા નથન. �નયમપમા ં કાજં ધમર હન?ે એમ �નયમપમા ં ૩૬૩ 
પા�ોં ના માગરમા ં કા ંા કરપ  નથન. �ચુન થવા પહ�લા ંઆ્લન �ઢપા છે. આ 
માગર સાચ  હને ક� ક�મ એમ લથોપથો રા�ન �નયમપનન   છા કરપ  નથન ન ે
�ન ધમરમા ં પણ �ણુયને �ણુયના ફ નન પણ   છા રા�પ  નથન. ચનનયથન 
પ પાના  વ્પમા ં  છાર હપ ્ર  ંકુ ંએ ં લાવના છે ને ન ્ર  નક� તયા ંાધુન 
વનપરાગ માગર એ ં માગર છે, એવ  ચવકલપ ઊ �્ છે ને પેન  ચનષેધ વપ  છે. આ 
પણ દનરનાચાર્ુ ં નથુ ં યવહાર  ગ છે ને પે્ ુ ં્ાન કરા ્ુ ંછે. ચનનયથન   છા 
ર હપ પ પા્ુ ં વ્પ છે,  યવહારથન �નયમપનન �થવા �ણુયનન કા ંા નથન. 
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આ �માણે �ચુનપણાન    છક ંવ ચનનયના લાન સ હપ દ  ા લેપન 
વ�પે પચંાચારને  ગનકાર કર� છે, પનેન વાપ ચાલે છે. આવન ર પે લાન સ હપ 
�ચુનપ�ુ ં ગનકાર કરકુ ંપે ચા ર� છે ને ચા ર� પે ��ુકપ્ુ ંકારણ છે. 

ફાગણ વદ ૦)), ��ુવાર 

આ� �માસ હ વાથન સવાર� વાયર ર લ ર�ક ો�ગ ાપર ��ૂય ��ુુદ�વ�ન્ુ ં
સમયસાર ગાથા ૧૪૩્ુ ં�વચન સલં ાવવામા ંઆ ્ુ ંહ્ ુ.ં 

�વચનસાર ગાથા—૨૦૨ ચા. ુ

(ચ � ાદુ ૧, નચનવાર) 

�ને આતમ કલયાણ કરકુ ં છે પેણે આતમા્ુ ં  વ્પ યથાથર �ણનને  પર 
� થરપા ચવનેષ કર  �ચુનપ�ુ ં  ગનકાર કરકુ ં ં જએ પે �ચુનપ�ુ ં  પર  ાક 
ચન��થ દના છે. પે �ચુનપણાના   છક ંવ ે�થમ પ  આતમાના ંયથાથર ��ા-્ાન 
કરવા ં ં જએ પે ્ાન થયા પછ  પ પાનન સહંદના આગ  વધપા ં �ચુનપ�ુ ં
ધારણ કરવા   છે છે પે ંવ પ પાના વો લ  વગેર�નન ર� લજ પચંાચાર 
 ગનકાર કર� છે પેમા ં્ાનાચારનન વાપ આવન ગજ છે. હવે દનરનાચારનન વાપ 
ચાલે છે. 

‘‘�હ  દનરનાચાર ! આતમામા ં્ર  ન નાંુ તયાાંધુન પને  યવહારથન 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

દનરનાચારમા ં ચન�ન�કપ �ણુથન ચનનયથન પ પાના  વ્પમા ંનકંા નથન ન ે
 યવહારથન નવ પતતવ  �ને છ � ય મા ંનકંા નથન, ચન�કા�ં પ �ણુથન ચનનયથન 
પ પાના  વ્પનન �ાા�પનન   છા છે ને  યવહારથન �નયમપ પથા �ણુયનન 
  છા નથન. લગવાન ેકહ�લા ધમરનન   છા રહ� છે, એ વાપ કહ�વાજ ગજ છે. 

(૩) �હ  ચનચવિ�ચ કતસતવ :—�ચુનઓના ં નોન મેલા ં નર ર ં જ, ુુગ�છા 
કરવન ન હ. �ચુનન ે ઊલ્  થપન હ ય �થવા  નં ���ુચ ં જન ે
સમ કપનને ુુગ�છા થપન નથન. ચનનય �થર એ છે ક� પ પા્ુ ં��ુ  વ્પ ક�મ 
ંલદ  �ગ્ થ્ ુ ં નથન એમ ્ાનાનદં  વલાવમા ં ુુગ�છા ન કરવન પણ 
પ પામા ંસહં ્રકુ ંપે ચનનય છે ને ્ર  ન નક� તયાાંધુન �ચુનઓના ંનર ર 
�તયે ોલાચનન  ચવકલપ ન થવા દ�વ  પે  યવહાર છે, પે રાગ છે. પે મા�ંુ 
 વ્પ નથન એમ �ુ ં��ુ ં� ંપણ પે આ યા ચવના રહ�પ  નથન. 
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(૪) �હ  ચન� ૂરઢ ��ષ્તવ :— ાકમા ંસમ કપનને કદાચ �ણુય ઓછા ંહ ય ને 
�નયમપન ચમથયા��ષ્ના ં �ણુયન  ાદય કદાચ ઘણ  દ��ાય ને ધામ�મૂ 
મ ્  દ��ાય પ  પણ સમ કપન મનમા ં �ુઝંાય ન હ ક� આ્લ   ધ  
�નયમપન ને �ણુયન  ાદય? પણ  પરમા ંવનપરાગ દ�વ ં સાચા ંછે, એમ 
�પનચપ રા�ે. ચનનયથન  વ્પમા ં �ઢૂપા થવા ન દ�વન ને  યવહારથન 
�નયમપન  �ણુય દય ં જ પ પામા ં�ઢૂપા ન આવવા દ�વન, પે ચવકલપ છે. 
પે ચનનયથન આતમા્ુ ં  વ્પ નથન છપા ં  યવહારથન પે �લુ ચવકલપન ે
ચવકલપવા   દનામા ં ગનકાર કર� છે. 

(૫) �હ  ાપ્ ૃહંણ :—ચનનયથન પ પાના  વલાવમા ં �ણુનન ક�ૃ� થવન ન ે
 યવહારથન  ન� ધમારતમાઓ �ણુનન ક�ૃ� પામે એવ  ચવકલપ ઊ �્ છે છપા ં
પે ચવકલપ પ પા્ુ ં વ્પ નથન, એમ માને છે. 

(૬) �હ  � થચપકરણ :—ચનનયથન પ પાના  વલાવમા ં પ પાના પયારયન ે
� થપ કર� છે ને  યવહારથન  ન� સાધમ� ોગન ંપા હ ય પ  સમ�વન, 
વનપરાગન માગરમા ં � થર કરવા.  ન�ને મ  માગરમા ં  થાપવાન  ચવકલપ 
રાગ છે, પેને પ પા્ુ ં વ્પ માનપ  નથન. 

(૭) �હ  વાતસલય :—ચનનયથન પ પાના �નપં�ણુ મા ં �નચપ રા�વન ન ે
 યવહારથન સાધમ� �તયે ગાયને વાછરોા �તયે �ેમ આવે એવ  સાધમ� 
�તયે �ેમ રા�વ  પે રાગ છે, પેને પ પા્ુ ં વ્પ માનપ  નથન. 

(૮) �હ  �લાવના :—પ પામા ં �ણુ નન �લાવના થવન પે ચનનય છે ન ે
ધમરનન �લાવના થાય, મ હમા વધે એવ  ચવકલપ ઊ �્ પ ે  યવહાર 
�લાવના છે, પે રાગ છે. ચનનયથન પે પ પા્ુ ં વ્પ નથન એમ સમ� છે. 

�હ  દનરનના આ્ આચાર !  યવહાર આ્  ગ  � કકા પે ��ુ 
આતમાના ્ ુ ંનથન એમ ચનનયથન ��ુ ં� ંપ પણ �યાાંધુન  વલાવમા ં્ર  
નકપ  નથન તયાાંધુન  યવહાર� આવા �લુ ચવકલપ  ા �્ છે, પનેે  ગનકાર 
ક�ંુ � ં�ને ��ુ ં� ંને પારા �સાદથન મારા ��ુ આતમાનન �ાા�પ થાય છે 
એ્લે પારા પરફના ચવકલપને પણ છ ો ને ��ુ  વલાવમા ં્રપા ંઆતમાન  
�્લુવ થાય છે એ્લે પારા  યવહાર આ્  ગ થન �્લુવ થય  એમ 
કહ�વામા ંઆવે છે. કારણ ક� ��રૂ  દનામા ંપે ચવકલપ  આ યા વગર રહ�પા 
નથન છપા ંપે ધમર નથન એમ માનકુ ંં જએ. 
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‘‘�હ  ચા ર�ાચાર ! આતમામા ં� થર ન થા� તયાાંધુન પને  યવહારથન 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

હવે �ચુનપણાન    છક ચા ર�ાચાર  ગનકાર કર� છે. 

પાચં મહા,પ  

(૧) � હ�સા મહા,પ = આતમાના રાગ ર હપ  વ્પના લાન સ હપ ક જન ે
ુુ�� ન આપવાન  �લુ ચવકલપ. 

(૨) સતય મહા,પ :—સપ વ્પ આતમાના લાન સ હપ સતય ને ચ�ય લાષા 
  લવાન  �લુ ચવકલપ. 

(૩) �ચસયર મહા,પ :—્ાનાનદં  વ્પના લાન સ હપ વગર આપેલન 
ક જનન ચનં ન લેવાન  �લુ લાવ. 

(૪) ��ચયર મહા,પ :—�� વ્પ આતમાના લાન સ હપ સ�ંણૂર ��ચયર 
પાલનન  �લુલાવ. 

(૫) �પ ર�હ મહા,પ :—પ ર�હ ર હપ આતમાના લાન સ હપ વ�ા દ 
સમ પ �કારના પ ર�હ તયાગન  �લુલાવ. 

�ણ �ાુ�પ 

(૧) કાય �ાુ�પ :—નર ર ને આતમા થુદા છે એવા લાન સ હપ નર ર પરફનન 
�કચૃીને ગ પવવાન  �લુ લાવ. 

(૨) વચન �ાુ�પ :—વાણન ને આતમા થુદા છે એવા લાનસ હપ વાણન પરફનન 
કચૃીને વન કરવાન  �લુ લાવ. 

(૩) મન �ાુ�પ :—મન ને આતમા થુદા છે એવા લાનસ હપ મન પરફનન 
કચૃીને વન કરવાન  �લુ લાવ. 

પાચં સચમચપ :— 

(૧)  યાર સચમચપ :—આતમા ને નર રનન  �યા થુદા છે એવા લાનસ હપ 
ં જને ચાલવાન  લાવ ક� �થન �માદના વને  ન�ના ંવનન  હ�સામા ં
ચનચમી ન થાય એવ  �લુ લાવ. 

(૨) લાષા સચમચપ :—આતમા ને લાષાનન  �યા થુદ  છે એવા લાન સ હપ 
ચવચાર ને   લવાન  લાવ. 
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(૩) એષણા સચમચપ :—આતમા ને આહારનન  �યા થુદ  છે એવા લાન સ હપ 
ચનદ�ષ આહાર લવેાનન કચૃી ઊ �્ પે �લુ રાગ છે. 

(૪) આદાન ચન ેપણ સચમચપ :—પર પદાથરને લેવા �કૂવાનન  �યા આતમા 
કર  નકપ  નથન એવા લાન સ હપ કમોં , મ રપોછ વગેર� સાવધાનન 
�વૂરક ં જ પપાસનને �કૂવાન  �લુ લાવ. 

(૫) �ચપષ્ાપન સચમચપ :—પરપદાથરનન  �યા આતમા કર  નકપ  નથન એવા 
લાન સ હપ પરપદાથ� એવન ર પે  ેપણ કરવા ક� �થન  ન� ંવન ે
ુુ��મા ંચનચમી ન થાય એવ  �લુ લાવ. 

�હ  મ  માગરમા ં�કચૃીના કારણ�પૂ પચંમહા,પ સ હપ, �ણ �ાુ�પ �ન ે
પાચં સચમચપ  વ્પ ચા ર�ાચાર ! પે પેર �કાર� � �લુ લાવ  ઊ �્ છે પ ે
ચનનયથન મા�ંુ  વ્પ નથન, પણ �યાાંધુન આતમાનન ��ુપા �ા�પ ન થાય 
તયાાંધુન પેને  યવહાર�  ગનકાર ક�ંુ �.ં પરે �કારના લાવ  �ણુયાબવ છે,  ધં્ુ ં
કારણ છે, છપા ં વનપરાગ ન થાય તયાાંધુન આ યા ચવના રહ�પા નથન. �હો 
ચરણા્યુ ગ્ુ ંકથન છે પેથન ‘‘મ  માગરનન �કચૃીના કારણ�પૂ’’ એમ ક ુ ંછે ન ે
પેનાથન ��ુ આતમાનન �ાા�પ થાય છે એમ ક ુ ં છે પે ચનચમીથન કથન છે. પરે 
�કારના �લુ લાવ   ધં્ુ ંકારણ છે છપા ંપેન  �લાવ કર   વલાવમા ં્ર� છે ન ે
મ  માગરમા ંઆ યા ચવના રહ�પા નથન પેથન ચનચમીથન કથન કહ�લ છે. 

‘‘�હ  પપાચાર !  વલાવમા ં� થર ન થા� તયાાંધુન પને  યવહારથન 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

હવે �ચુનપણાન    છક ંવ પપાચાર  ગનકાર કર� છે. 

(૧) �નનન :—પર વ ્નુ  તયાગ આતમા કર  નકપ  નથન એવા લાન સ હપ 
આતમાનન સમનપે રહ�કુ ં પે ચનનય ાપવાસ છે ને ��કુ  દવસ આહારનન 
કચૃી ન થવન પે �લુ રાગ છે. 

(૨) �વમસદયર :—વ ્નુા લાન સ હપ ��ૂ કરપા ંઓછ  � રાક લેવાન  �લુ 
રાગ. 

(૩) કચૃી પ રસૌંયાન :–વ ્નુા લાન સ હપ પ પાના પ રણામમા ં કચૃીન ે
મયાર દપ કર  ��કુ કરપા ંવધાર� વ ્ ુન લેવન,  ે ઘરેથન વધાર� ન ંકુ ં
એવા �લુ રાગ. 

(૪) રસ પ રતયાગ :—પર વ ્નુા �હણ—તયાગ આતમામા ં નથન એવા 
લાનસ હપ દહો, ુૂધ, �ાોં, ચમષ્ાત વગેર� રસન  તયાગ કરવાન  �લુ રાગ. 
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 (૫) ચવચવકપ નશયાસન :—પર વ ્નુ  આતમામા ં �લાવ છે એવા લાન 
સ હપ �નથન પથા વ પનથન ુૂર એકાપં  થાનમા ં  વ્પ ચવચાર કરવાન  
�લુ લાવ. 

 (૬) કાય કલેન :—નર રનન  �યાથન આતમા થુદ  છે એવા લાન સ હપ 
 હારના પન, પાપ �થવા એવા સયં ગ મા ંઆસન લગાવન નર ર ાપરનન 
આસ�કપ ઘ્ાોવા પપનયાર કરવાન  �લુ રાગ. 

(૭) �ાયચની :— વ્પના લાન સ હપ પ પાથન કાજં પાપ થ્ુ ંહ ય �થવા 
દ ષ લાોય  હ ય પે્ુ ં�ાયચની લેવાન  �લુ રાગ. 

(૮) ચવનય :—પ પાના ્ાનાનદંમા ંરમકુ ંપે ચવનય છે એ લાનસ હપ દ�વ-��ુુ-
ના�ા દના ચવનયન  �લુ રાગ. 

(૯) વ યાકતૃય :—પ પાના ્ાન�ચૂપિ  વલાવમા ં � ૂક  મારવન પે ચનનય 
વ યાકતૃય છે એવા લાન સ હપ સા� ુવગેર�નન સેવા કરવાન  �લુ રાગ. 

(૧૦)  વાધયાય :—પ પાના  વ્પમા ં્રકુ ંપે  વાધયાય છે એવા લાન સ હપ 
ના� વાચંન કરકુ,ં �� ીર કરવા, ��ુુનન વાણન સાલં વન પે �લુ રાગ છે. 

(૧૧) ધયાન :— વલાવમા ંએકા� થકુ ંપે ચનનય ધયાન છે એવા લાન સ હપ �ુ ં
્ાનાનદં વ્પ પરફ ઢ�ં—ન�ુ ંએવ  � ચવકલપ પે �લુ રાગ છે. 

(૧૨)  ્તુસગર :— વ્પના લાન સ હપ પ ર�હના તયાગનન લાવનાન  �લુ 
રાગ. 

�હ   ાર �કારના પપના �લુરાગ ! ��ુ આતમાન  ્ ુ ંનથન એમ ચનનયથન 
�ુ ં��ુ ં� ંપણ �યા ંાધુન ્ર  નકપ  નથન તયા ંાધુન  ાર �કારના પપન  �લુ 
રાગ આવે છે ને પેથન વનપરાગપા પ ર�ણૂર ન થાય તયા ંાધુન પને  ગનકાર ક�ંુ 
�.ં �ર��ર પ  આતમાના �સાદથન ��ુપા થાય છે પણ  યવહારથન  ાર પપના 
�લુ રાગના �સાદથન ��ુપા થાય છે, એમ કથન કર�લ છે. ક જ કહ� ક� આવા 
પપ   યવહારથન આવપા ં ં નથન પ  પે પણ વ ્ ુવ્પ સમંપ  નથન ન ે
ચવકલપ  આ યા મા �્ ��ુપા થજ એમ સમ� પ  પણ પે � �ંુ છે. મા �્ �ચુન 
પ પાના  વ્પમા ં ્ર  ન નક� તયા ં ાધુન યથાન�કપ  ાર �કારના પપ  
 યવહારથન  ગનકાર કર� છે. 
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‘‘�હ  વનયારચાર ! આતમામા ં� થર ન થા� તયા ંાધુન પન ે યવહારથન 
 ગનકાર ક�ંુ �.ં’’ 

હવે �ચુનપણાન    છક ંવ વનયારચાર  ગનકાર કર� છે. �હ  ! ્ાનાચાર, 
દનરનાચાર, ચા ર�ાચાર ને પપાચારમા ં�વપારવનાર   વન�કપના  ગ પન વ્પ 
વનયારચાર ! ��ુ આતમાન  ્ ુ ં નથન, એમ ચનનયથન �ુ ં ��ુ ં � ં કારણ ક� ચાર� 
આચારમા ં��ુુષાથર ક�ંુ, વનયર ફ રકુ ંએવ  ચવકલપ ા્ાવવ  પે �લુ રાગ છે ને �લુ 
રાગ પે આતમા્ુ ં વ્પ નથન. છપા ં વલાવમા ં્ર  નકપ  નથન તયા ંાધુન થુદા 
થુદા આચાર મા ંવનયર ફ રવવાન  ચવકલપ ઊ્ઊા ચવના રહ�પ  નથન. �હો વનયર પ ે
દ�હના વનયરનન વાપ નથન, પે પ  ંો છે, પેને આતમા ફ રવન નકપ  નથન પણ 
 પર ��ુુષાથરનન વાપ છે. �ુ ં��ુુષાથર ફ રકુ ંએવ  � લેદ પો� છે પે �લુ રાગ છે, 
પે ��રૂ  દનામા ંઆવે છે.  વલાવમા ંસ�ંણૂર ્�ંુ ન હ તયા ંાધુન પેવા �લુ રાગન ે
 ગનકાર ક�ંુ �.ં ચવકલપ ના �સાદથન ��ુ આતમાનન �ાા�પ કહ  છે, પે 
 યવહારથન ક ુ ં છે,  પર પ પાના  વલાવના �સાદથન ્ર� છે ને ચનનય �ગ્ 
કર� છે તયાર�  યવહારથન �લુ ચવકલપના �સાદથન ��ુ આતમાનન �ાા�પ થજ, એમ 
  લવામા ંઆવે છે. આવન ર પે �ચુનપણાન    છક ંવ, ્ાનાચાર, દનરનાચાર, 
ચા ર�ાચાર, પપાચાર, વનયારચારને  ગનકાર કર� છે. 

‘‘્ાન વલાવમા ંપરવ ્નુા ં�હણ-તયાગ પ  નથન ં પરં્ ુરાગના 
�હણ-તયાગ પણ નથન.’’ 

ધમ� ંવ પ પાના આતમાના  વ્પને �ણે છે �ને �્લુવે છે ને �ચુન 
થવા પહ�લા �્લા �લુ રાગ ઊ �્ છે પનેાથન પ પાના  વ્પને થુદ  �ણે છે. 
�યારથન પેને લેદચવ્ાન �ગ્ થ્ુ ં છે તયારથન �્લા �લુા�લુ લાવ  છે પ ે
 ધાન  ��ા �પ ેાએ તયાગ કર  ��ૂ  છે ને ્ાનાનદં ��ુ  વલાવ એકન ેં 
આદરણનય માનય  છે. થુઓ, આ ધમરનન �થમ �ચૂમકાથન ચ થા �ણુ થાનથન ં 
આવન ��ા-્ાન વપ  છે. ધમ� ંવને પર વ ્નુા �હણ-તયાગ પ  છે ં ન હ 
કારણ ક� આતમામા ંપર વ ્નુ  �ણેકા  �લાવ છે, પણ ��ુ  વલાવને  ગનકાર 
ક�ંુ ને રાગન  તયાગ ક�ંુ એવા ચવકલપન ે પણ  વલાવમા ં  થાન નથન. રાગન  
તયાગ ક�ંુ એવા ચવકલપથન રાગ ાતપત થાય છે પણ રાગન  તયાગ થપ  નથન, 
પણ ્ંક તક ણર ચનં વલાવ  ગનકાર કરપા ંને પેમા ં� થરપા કરપા ંરાગનન ાતપચી 
ં થપન નથન, પેને રાગન  તયાગ કય� એમ કહ�વામા ં આવે છે. સ�યક��ષ્ 
ધમારતમાને આવા ં��ા-્ાન વપ  છે પેથન ��ા ને ્ાન �પ ેાએ કાજં તયાગવા્ુ ં
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ક� કાજં  ગનકાર કરવા્ુ ંરહ�્ ુ ંનથન. થુઓ, �થમ આવા ં��ા-્ાન પ  �વશય 
થવા ંં જએ, તયારપછ  પે ંવ �ચુનપ�ુ ંધારણ કર�. 

‘‘���ુ ાપાદાનનન ય ોયપાના કારણે પયારયમા ંસાધકંવને �લુા�લુ 
લાવ  થાય છે.’’ 

આ �માણ ે  વલાવ��ષ્ હ વા છપા ં પ પાનન પયારયમા ં પ પાના ���ુ 
ાપાદાનના કારણે ન ે ચનચમી્પે કમરના ાદયના કારણે �લુા�લુ લાવ  થાય છે. 
ને � �કાર� રાગ થવાન  હ ય છે પે �કાર� થાય છે. છપા ંધમ� �ણે છે ક� પે માર  
ન  ાજથન થાય છે, પે મા�ંુ  વ્પ નથન, પે �લુા�લુ લાવ ને ન હ �્પા 
�ણનને ધમ� ંવ આાુ - યાાુ  થપ  નથન, મારા ચ પનયનન એકા�પામા ં�ામન 
છે પેથન થાય છે. નનચલન �ચૂમકા �્સુાર ાૃષણ નનલ કાપ પા દ લેશયાના 
પ રણામ  થવા છપા ં આાુ   યાાુ  થપ  નથન ને પે પ રણામ ને ્ા વાન  
��ુુષાથર કયાર ચવના પણ રહ�પ  નથન. ં  પે �લુા�લુ લાવ  રા�વાન  લાવ હ ય 
પ  ચમથયા��ષ્ છે. ��ુુષાથર �ું   ્ા ે છે ને  ાક  રહ� છે પેને પ પાનન કમં ર  
સમ� છે પણ આાુ - યાાુ  થપા ંનથન. 

‘‘ વલાવના લ સ હપ ��લુ રાગન  નાન કર  પચંાચારના �લુરાગને 
હ�ય ��ષ્એ  ગનકાર કર� છે.’’ 

 વલાવ��ષ્મા ંપ  સક  ચવલાવને ્ા વાનન ��ષ્ છે. પે ��ષ્ સ હપના 
��ુુષાથરથન �ણુ થાન ના સામાનય �મ �્સુાર �થમ ��લુ પ રણચપ ઘણન �્  
�ય છે. ાુ�ંુ ા દ ાપરન  ��લુરાગ �થમ છ ો� છે ને પછ  ધનમે ધનમે �લુ 
રાગને પણ છ ો� છે. આવન ર પે આતમ  વલાવના લાન સ હપ �હૃવાસન  ને 
ાુ�ંુ ના ��લુ રાગ છ ો� છે ને  વલાવમા ં ્ર  ન નક� તયા ં ાધુન  યવહાર 
પચંાચાર ને  ગનકાર કર� છે. ગમે પે �લુ રાગ હ ય પ પણ પને  ��ા �પે ાએ 
પ  ચનષેધ ં વપ  છે પણ પ પાનન કમં ર થન રાગ �્પ  ન હ �ણન �લુ 
રાગમા ંવપ  છે, છપા ં��ષ્ પ  ��ોં ્ાન  વલાવ ાપર ં પો  છે. ં  ક� ��ા 
�પે ાએ સમ પ �લુા�લુન  ચનષધે ં વપ  છે ને પેન  તયાગન છે છપા ંપ પાના 
���ુ- ાપાદાનનન ય ોયપાના કારણે �લુ રાગ ન હ �્  �ણન ાપર કકા 
�માણે પાચંે આચારને �હણ કર� છે. 

થુઓ, આ �ચુનદના  પર લાન ચવના નોન નર રનન �વ થામા� ધારણ 
કર� ને  ાકમા ં�લુના પણ કાજં �્કાણા ન હ હ ય પેને �ચુનપ�ુ ંકહ�પા નથન, મા �્ 
�ચુનપ�ુ ં�કુ ંછે પેકુ ં��ા-્ાનમા ંયથાથર લેકુ ંં જએ. 
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�વચનસાર ગાથા ૨૦૩ 

(ચ � ાદુ ૨, રચવવાર) 

‘‘આતમાના ��ા-્ાન થયા પછ  �ચુનપ�ુ ં ગનકાર કરકુ ંએમ �ન 
ધમરનન પ રપા્  છે.’’ 

�થમ ંવ એ આતમ્ાન મે વકુ ંં જએ. આતમલાન ચવના �ચુનપ�ુ ંહ જ 
નક� ન હ. �મ માલ ચવના  ારદાન ને્ુ ં? � માલ ના�  પે્ુ ંનામ  ારદાનન ે
આપે છે. ક થ ામા ં મગ ના�ે પ  મગન  ક થ   ને �ોદ ના�ે પ  �ોદન  
ક થ  , પણ માલ વગર ક થ ા્ુ ં નામ પો્ ુ ં નથન. આતમાના ��ા-્ાન ્પન 
માલ નાૌયા ચવના નર રનન નોન �વ થા્પ ક થ ાને �ચુનપણા્ુ ં નામ પણ 
આપન નકા્ ુ ં નથન. �ન ધમરમા ં પ રપા્  એમ છે ક� �થમ પતતવ્ાન લણે, 
સ�યકદનરન �ગ્ કર� ને પછ  ચરણા્યુ ગ �્સુાર ચા ર�  ગનકાર કર� છે પ ે
�ચુનપણાન    છક ંવ ાુ�ંુ ા દનન ચવદાય લજ પચંાચાર  ગનકાર કર� છે, પ ે
વાપ કહ�વાજ ગજ છે. હવે, �મનન પાસે દ  ા લેવા �ય છે પે દ  ાચાયર ક�વા 
હ ય છે, પે વાપ કહ� છે. �મ ક જને તયા ં્ચપયા  યા� �કૂવા હ ય પ  પે પેઢ નન 
ના� ક�વન છે પે પપાસે છે. પેઢ નન પપાસ ચવના ્ચપયા  યા� �કૂપ  નથન પેમ 
�નન પાસે દ  ા લેવન હ ય પે ��ુુ ક�વા હ વા ં જએ, પેનન પણ ંવે ઓ �ાણ 
કરવન ં જએ. 

પછ  પે (દ  ા લેનાર) ક�વ  થાય છે, પે હવે ાપદ�ને છે. 

ગાથા—૨૦૩ 

‘�ું ને �હ ’ કહ  �ણપ થજ, �્�ુહ પ થાય ગણન વો�, 
–વય્પ ાુલ ચવચનષ્, ય ગન, �ણુાઢા ને �ચુન— ષ્ �. ૨૦૩. 
�નવયાથર :—� �મણ છે, �ણુાઢા છે. ાુ , ્પ પથા વયથન ચવચનષ્ છે 

�ને �મણ ને �ચપ  ષ્ છે એવા ગણનન ે‘માર   વનકાર કર ’ એમ કહ ને �ણપ 
થાય છે (–�ણામ કર� છે) �ને �્�ુહૃ પ થાય છે. 

દ  ા આપનાર ��ુુ ક�વા હ વા ં જએ ? 

્ કા :—�ચુનપણાના   છક ંવને આતમા્ુ ંલાન છે. પે ચવનેષ �ણુવાન 
�ચુન પાસે ંજ �ણામ કર� છે ને દ  ાનન આ્ા માગે છે. ��ુુ પણ સ�યકદનરન 
્ાન સ હપ ચવનેષ � થરપા હ ય છે,  પરલાવ �લ�ગન દના ને  ાક નોનદના 
વપ  છે, ચવકલપવા   દનામા ં�લુ લાવ આવે છે, પેન  પણ ચનષેધ વપ  છે ને �ણ 
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કષાયન  નાન કર�લ છે ને સ�ંવલનન  મદંરાગ વપ  છે, � ્ા   વનપરાગદના 
�ગ્ કરવા માગેં છે, વ   દ  ા લેવા આવનાર ચનષયના ં��ા-્ાન  રા ર છે 
ક� ન હ પે પપાસે પમે ં પે �ચુન પદ પા   નકને એવન સહનનનલપા દ��ે પ  ં 
દ  ા આપે છે કારણ ક� ચનયમ એવ  છે ક� �થમ � યા્યુ ગ �્સુાર 
પતતવ્ાનન  �ભયાસ કર  યથાથર ��ા-્ાન કર , ાદાસનન પ રણામ હ ય ન ે
પ રષહ સહન કરવાનન પાકાપ થુએ પ  પ પે દ  ા લેવા �ય ન ેપ  ં ��ુુ દ  ા 
આપે છે. પે દ  ા આપનાર ��ુુ ક�વા હ ય છે, પેનન વાપ કર� છે. 

(૧) ��ુુ �મણ છે :—પ પાને આતમા્ુ ં લાન છે ને લાન સ હપ  પરલાવ 
�લ�ગ દના ઘણન વધન ગજ છે  પરમા ંલાગણનના ં.ગૂોા ંનથન ને  ાકથન 
પણ વ� ર હપ નોન દના વપ  છે. દ�હ, મન, વાણનથન થુુંુ �સગં પતતવ 
વારંવાર �્લુવે છે. � યન  આ�ય કર  � લનનપા કર� છે ને કરાવે છે પ ે
સમ પ ચવરચપનન �કચૃીને ્લુય પ પાનન આતમદના છે એવા �ચુનપણાન ે
લનધે ��ુુ �મણ છે. 

(૨) ��ુુ �ણુાઢા છે :—એકુ ં �ચુનપ�ુ ં પા વામા ં પ પે �ચવણ છે ને  ન� 
પાસે �ચુનપ�ુ ંપ ાવવામા ંપણ �ચવણ છે પેથન �ણુ ન  લર�રૂ લોંાર છે. 
ધનરં, નાચંપ, ાદાસનનપા વગેર� �ણુ ના દ રયા છે પેથન ��ુુ �ણુાઢા છે. 

(૩) ��ુુ ાુ  ચવચનષ્ છે :—દ  ા ��ુુને  ધા લસ કકંન  નકંાથન ર હપપણ ે
સેવવા લાયક ��ૂય ગણે છે. લસ કકમા ંન છા� પેવન �નનચપ વા ા હલકા 
આચરણવા ા હ ય ન હ.  વ છદં , લ લન, માનન હ ય પે પ  લસ કક ચન�છ 
છે, પે પ  ��ુુને લાયક નથન. વ   પે્ુ ં ાુ  પણ પહ�લથેન સા�ંુ હ ય પ ે
દ  ા ��ુુના ાુ મા ં ંરપા દ દ ષથન ર હપપ�ુ ં હ ય. ાુ પણ 
સજંનપાવા�ં હ કુ ંં જએ ��ુુના માપાચપપાનન પણ લસ કકમા ંછાપ સાર  
હ ય પેથન ાુ  ચવચનષ્ છે. 

(૪) ��ુુ ્પ ચવચનષ્ છે :— પરમા ં ચનચવિકલપદના વપ  છે. પરના સગંથન 
પથા �ચીના સગંથન થુદ  વપ  છે પેવા  પર લાવ�લ�ગને  પાવના�ંુ 
  હરંગ નોન�લ�ગ વપ  છે, �ને વ� પા� ન હ ય. વ    હારમા—ં
નર રનન ચેષ્ામા ં ચપ પા, હા ય, મશકર નન ચેષ્ા ન દ��ાય. ાદાસનન 
પ રણામ  પર વપ  છે ને ંગપના પદાથ� ં જ પેમને આનયર ક� 
ચવ મયપા થપા ંનથન.  ાકથન એમ લાગે ક� �ણે �ચુન  પર ્ર  ગયા 
હ ય ! �હો ્પનન વાપ નથન પણ ��ુ ાપર ગલંનરપા ને આોલનોપા 
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લાગે, વ રાોયમય ાદાસનન લાગે, �ના  દય ક વા ંપણ ક્ણ પો� એવા 
 પરલાવને  પાવના�ંુ  ાક્પ વપ  છે પથેન ્પ ચવચનષ્ છે. 

(૫) ��ુુ વય ચવચનષ્ છે :—� ��ુુમા ં ા પણનન રમપગમપને લનધે થપન 
�� થરપા વપરપન નથન પણ �ઓ ગલંનર છે ને ક�ૃાવ થામા ં પણ થપન 
�� થરપા ��ુુમા ંવપરપન નથન �ને થુવાનનને લનધે લ હ  ચ્કા લર્ ુ ંહ ય 
ને ચવષય વાસના દ��ાપન હ ય એવન ્વુાનનનન છાક્  કચૃીથન ર હપ થયા 
છે. આમ  ા પણાનન �� થરપા, થુવાનનનન ચવષય વાસના ન ે
ક�ૃાવ થાનન �� થરપા �ણે �વ થાના દ ષથન દ  ા ��ુુ ર હપ છે મા �્ પે 
��ુુ વય ચવચનષ્ છે. 

(૬) ��ુુ �મણ ને �ચપ જષ્ છે :—પ પાને  પરદના ઘણન આગ  વધન 
ગજ છે ને  ન�ને  પરદના આગ  વધવામા ં ચનચમી થાય છે, પે દ  ા 
��ુુને સાધારણ દ ષ પ  હ પા નથન. વ   ચનષય  આવનને �ાયચની લયે પ  
ગલંનરપણે સાલં ે છે ને આલ ચના આપ ે છે પણ ચનષયનન �ાનગન વાપ 
ાઘાો  પાોપા નથન. ��ુ�ુ ુ �ાવક  �ને નાના �ચુનઓ વારંવાર પેમનન 
પાસે �ાયચની લયે છે પેથન �ચુનઓમા ંપ ે��ુુ ઘણા ં ચ�ય થજ પોઊા છે. 
વ   દ�હનન  �યામા ં ને �ણુયમા ં ધમર માનવ  પે મ્ષુય  યવહાર છે, પે 
મ્ષુય  યવહાર્પ દ ષન  પેમણે નાન કય� છે ને આતમાના ��ા-્ાન 
સ હપ રમણપા કરવન પે આતમ  યવહાર છે, પે પેઓ આચર� છે ને �ચરાવ ે
છે, આથન પે �મણ ન ે�ચપ  ષ્ છે. 

 
‘‘�ામણયાથ� કહ� છે :—હ� લગવપં  પરના �્લુવથન મને �્�ુ ૃહપ 

કર .’’ 
આવા દ  ાચાયર � �મણ છે, �ણુાઢા છે, ાુ  ચવચનષ્ છે, ્પ ચવચનષ્ છે. 

વય ચવચનષ્ છે �ન ે�મણ ને �ચપ  ષ્ છે. પેમનન પાસે �ચુનપણાના   છક 
ંવ દ  ા મા �્ �ય છે. હ� લગવપં, મારા આતમ  વલાવમા ંઆનદં ને રમણપા 
કર  લનનપા ક�ંુ એવન ાૃપા કર . થુઓ, ક�્લ  ચવનય ! આતમા્ુ ં લાન છે ન ે
લનનપા પ પે કરને પે્લન થને છપા ં હ� નાથ પમ  મને  પર �્લુવથન 
�્�ુ ૃહપ કર , આતમા્ુ ંલાન છે પણ ચવનષે લનનપાનન ઝ�ંના કર� છે. આતમાના 
્ાન વલાવમા ંચરકુ ંપે આચરણ છે. એમ ચવનય કર ને દ  ાચાયરને �ચુનપણાન  
  છક ચવનયથન �ણામ કર� છે ને કહ� છે ક� માર� �ણુય ક�  વગર ં જ્ ુ ંનથન, માર� 
પ  વનપરાગન નાચંપ ં જએ છે. 
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દ  ાચાયર ાૃપા કર  કહ� છે :—‘‘પને ��ુાતમાનન �ાા�પ થાઓ.’’ 

આ �માણે �યાર� �ચુનપણાન    છક, આચાયર પાસે આવન ચવનપંન કર� છે 
તયાર� આચાયર પેનન લાયકાપ �ને વ રાોય ં જ કહ� છે ક� ‘‘પને ��ુાતમાના 
�્લુવનન ચસ�� થાઓ’’ એમ આચાયર �ામણયાથ�ને આનનવારદ આપે છે, પ ે
�ચુનપણાના   છક ંવને માગેલન વ ્ ુમ   ંવાથન, ��ુુનન ાૃપા મ યાથન પ ે
લાોયવપં થાય છે. ��ુુ આતમાન  �્લુવ ચનષયને આપન નકપા નથન ને ��ુુન ે� 
ચવકલપ ઊ �્ છે પેનાથન વાણન   લાપન નથન. વાણનના ક� ચવકલપના કપાર ��ુુ 
નથન. ચનષયને પ પાના આતમાના �્લુવનન ધગન છે, પ ે પ પે પ પાના 
��ુુષાથરથન �ગ્ કર� છે પ  ��ુુનન ાૃપાથન �ગ્ થય  એ  યવહારથન   લવામા ં
આવે છે. �્ાનન ંવ  ચા ર�ને લ ઢાના ચણા �કુ ંને વે�ંના ક � યા �કુ ંકહ� 
છે, પે  ધ  �મ છે. ચા ર� કષ્દાયક નથન, ચસ� લગવાનના �વન આનદંનન 
લહ�ર �ચુનને વપ  છે. ��પૃના ાંુો વહ� છે. આતમાના લાન સ હપ આનદંના નેરોા 
� �્ છે, �ચુનપ�ુ ંપ  નાચંપદાયક છે. 

આવન ર પે � ય��ષ્ ક�ંુ પ  આતમ્ાન થાય. આતમ્ાન થયા પછ  
ચા ર� �ગ્ કર� ને ચા ર�દના �ગ્ થયા પછ —ક�વ ્ાન �ગ્ કર�. 
�ચુનપણા ચવના ક�વ ્ાન હ જ નક� ન હ, મા �્ �ચુનપદનન સાચન ઓ �ાણ કરવન 
ં જએ. 

વ  , તયારપછ  પે ક�વ  થાય છે, પે હવે ાપદ�ને છે. 

ગાથા—૨૦૪ 

પરન  ન �ુ,ં પર છે ન �ું , મા�ંુ નથન કંજ પણ ંગે, 
—એ ર પ ચનચનપ ને �ંપે�ન�ય સાહ�ંક્પધર  ને. ૨૦૪. 
�નવયાથર :—�ુ ં પરન  નથન, પર મારા ં નથન, આ લ કમા ં મા�ંુ કાજં 

નથન—આવા ચનનયવા   �ને �ંપે�ન�ય વપરપ  થક  પ ે યથા�પ્પ ધર 
(સહં્પ ધાર ) થાય છે. 

‘‘�નપંા પરપદાથ� ાપરથન રાગનન કચૃી ા્ાવન �ામણયાથ� યથા�પ 
ાપર ધર થાય છે.’’ 

્ કા :—પે સા�પુણાન  �થ� આતમા્ુ ં�કુ ં � ૂ�પૂ છે પેકુ ં  વાલાચવક 
્પ ધારણ કર� છે. �થમ પ  �ુ ંઆતમા �,ં દ�હ દ�વ મા ં � રાંમાન આતમપતતવ 
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�,ં �ુ ંંરાય પરન  નથન ને પર પદાથ� ંરાય મારા નથન. નર ર, મન, વાણન, 
�ન, ાુ�ંુ  પ રવાર ક� દ�વ-��ુુ-ના� મારા ંનથન ને �ુ ંએન  નથન. 

વ   આતમામા ં �ણુય-પાપનન લાગણનઓ ા �્ છે પે પણ પર છે, પેથન �ુ ં
પેન  થય  નથન. �ઓ �વ  વપરમાનમા ં �ણુય-પાપ ર હપ ને નર ર ચવનાન  
�સગં પતતવ � ંપેવ  ં �ણે કા ે �.ં પારમાચથિક ��ષ્એ માર� ક જ પદાથર સાથ ે
સ ંધં નથન પેથન છ � ય થન લર�લા લ કમા ંમારા આતમા ચસવાય  નથુ ંક જપણ 
મા�ંુ નથન. છ � ય મા ં ધા આતમાઓ, �નપંા �દુ ગલ ,  સૌય કા ા�,ુ ધમર, 
�ધમર, આકાન આવન �ય છે. પેના � ય,  ે�, કા , લાવ પનેામા ં છે. મારા ં
� ય,  ે�, કા , લાવથન �ુ ં�.ં પેને લનધે �ુ ંનથન ને માર� લનધે પે નથન. દર�ક 
આતમા �ને પરમા� ુ વપ�ં છે. ચનગ દના એક સામાનય નર રમા ંએક ચનગ દન  
ંવ  ન� ચનગ દના ંવથન �લાવ્પ વપ  છે. એક પરમા� ુ ન� પરમા�નુા 
સ ંધંથન ર હપ ચનરા   છે. �્ાનન લલે માને પણ માર� ક જનન સાથે ંરાપણ 
સ ંધં નથન. 

�ુ ં �ચદાનદં ્ાન વલાવન આતમા � ં ને નર ર પથા રાગના  યવહાર્પ ે
નથન એમ �નેકાનપ છે. આવા ��ા-્ાન પ  �થમ �હૃ થ દનામા ં હપા.ં હવ ે
 વલાવના ંઆ�યે  પરમા ંધયાન ને લનનપા કર  ચા ર� �ગ્ કર� છે.  પરમા ં
રાગનન લાગણન ્ ૂ્ પન �ય છે ને સહં  પર યથા�પ્પ ધર થાય છે. 

આ્ુ ંનામ લાવ�લ�ગ �ચુનપ�ુ ં છે. સાચા લાન ચવના �ચુનપ�ુ ંઆવે ન હ. 
પાદંોા પ ોવાથન ઝાો ાકુા્ ુ ં નથન પેમ સ�યકદનરન ચવના સસંાર્ુ ં � ૂ નાન 
પામ્ ુ ંનથન ને સ�યકદનરન થયા પછ  આકુ ંયથા�પ્પ ધર �ચુનપ�ુ ંહ ય પ  
વનપરાગદના થાય છે મા �્ �ચુનપ�ુ ં ક�ક ુ ં હ ય, પે્ ુ ં સા�ુ ં ્ાન �થમ કરકુ ં
ં જએ. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૫૭ 

(ન�ધ : �વચનસાર ગાથા ૧૯૮ ાધુનના ં યાૌયાનનન ન�ધ  ક ૧૫૩મા ં�પાયેલ છે. 
ગાથા ૧૯૯ થન ૨૦૩ ાધુનના  યાૌયાન   ક ન.ં ૧૫૪ પર ક� �પાન.ે) 

�વચનસાર ગાથા ૨૦૪ ્ કા. 

(ચ � ાદુ ૩, સ મવાર) 

સા�પુદ ક�કુ ંહ ય ? સા� ુથવા માગે પેનન પ યાર  ક�વન હ ય ? પેનન આ 
વાપ છે. આ સા�પુદ વગર ક�વ ્ાન ન થાય. આતમા્ુ ં લાન થયા પછ  
�ામણયાથ� �ુ ંકર� છે ? પે કહ� છે :— 

‘‘વ  , તયારપછ  �ામણયાથ� યથા�પ્પધર થાય છે.’’ આતમાન  � 
� ૂ�પૂ ્ાનાનદં  વલાવ છે પવેન દના થાય પે્ુ ંનામ યથા�પ્પધર છે. એવન 
 પરદના ચવના �ચુનપદ ન હ ય. યથા�પ્પધર �ચુન થયા પહ�લા ં્ાનન આકુ ં
�ણે છે ક� ‘�ુ ંંરાય પરન  નથન ને પર પણ ંરાય મારા ંનથન. દયા દન  ચવકલપ 
પણ ંરાય માર  નથન. �ુ ંપ  ્ાન �.ં’ આવા લાન�વૂરક સા�પુદ હ ય એ સા� ુ
પ  ક�વ ્ાનનના દ વાન છે, પેમને ક�વ ્ાન લેવાનન પ યાર  થજ ગજ છે. 

‘‘સવર� ય  પતતવપ� પર સાથે સમ પ સ ંધં ર હપ છે.’’ લગવાન આતમાન ે
સમ પ પર સાથે કાજં સ ંધં નથન. આકુ ં લાન પ  �હૃ થા�મમા ં થાય છે. 
પાદાત�ય સ ંધં, સયં ગ સ ંધં, લ�ય—લ ણ સ ંધં, �ણુ—�ણુન સ ંધં વગેર� 
કાજં સ ંધં માર� પર સાથે નથન. મા� ્યે્ાયક સ ંધં ચસવાય  ન� ક જ પણ 
સ ંધં માર� પર સાથે નથન. એ વાપ ગાથા ૨૦૦ના �વચનમા ંઆવન ગજ છે. 

રાગ સાથે માર�  વ વામન સ ંધં નથન, રાગ સાથે �ુ ંએકમેક નથન. રાગા દ 
લ ણ ને આતમા લ�ય એવ  લ�ય-લ ણ સ ંધં પણ માર� ચવકાર સાથે નથન. 
રાગ પે �ણુ ને �ુ ં �ણુન, પે રાગા દ લાલ કરાવનાર ને �ુ ં લાલ લેનાર એવ  
સ ંધં નથન. દ�વ-��ુુ-ના� લાલ દ�નાર ને �ુ ંલાલ લેનાર એવ  સ ંધં પર સાથે 
માર� પરમાથ  નથન. ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં પણ માર� પર સાથે નથન, કમર સાથ ે
પણ નથન. સમ પ સ ંધંન  ચનષેધ કય� તયા ં ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં પણ �ા ં
રક  ? આવા ચનણરયથન પ પાનન મચપને પહ�લા ંચનમર  કર� છે. આ સમ�યા ચવના 
�ચુનપદ ક�કુ ં? 

આચાયરદ�વને ંગંલમા ં ચવકલપ ઊ્પા ંઆ રચના થજ ગજ છે. પણ પેન ે
પ પા્ુ ં કપર ય માન્ુ ં નથન. �ુ ં પ  ્ાયક �.ં પર સાથે માર� કાજં સ ંધં નથન. 
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આવ  ચનણરય કરપા ં વ ્�ુ�ષ્ થાય ને પછ  યથા�પ્પધર થાય. વ ્ ુ પ  
�ના દ એવન ં છે, પણ પયારયન  નવ  ંનમ થાય છે. 

સા�પુદ લનેાર ંવને પહ�લા ંમચપનન ચનમર પા થવન ં જએ. આ સમ�યા 
વગર સા�પુ�ુ ંહ ય ન હ. 

‘‘સવર� ય  પતતવપ� પર સાથે સમ પ સ ંધં ર હપ છે.’’  સ ! �ુ ં્ાયક �,ં 
�ુ ં્ાયક ને પર મારા ં્ેય પે પણ  યવહાર છે. પરન  મારામા ં�લાવ છે, પરમા ં
માર  �લાવ છે. આવા પર પર �લાવ વગર  તનેન �થૃકપા ન રહ  નક�. 

� ��ુુ પાસે દ  ા લેવા �� � ં પેનન સાથે માર� પરમાથ  કાજં સ ંધં 
નથન—એમ ન�  કર ને પછ  દ  ા લેવા �ય છે. લ કના ંછય ે� ય  સાથે માર� 
કાજં સ ંધં નથન. �નપં ંવ, �દુ ગલ, ધમર, �ધમર, આકાન ને કા —એવા છ 
� ય વ્પ આ લ કમા ંઆતમાથન �નય એકુ ં કાજં પણ મા�ંુ નથન. �ુ ં પ  એક 
્ાયક �—ંઆમ ચનચનપ મચપવા   વપ  છે. આ મન �ને  �ન�ય ન   વામન �ુ ં
નથન પણ પેન   વામન ંો છે,—એમ પે  �ન�ય  �ને મનને પર �ણનન ે
�ંપે�ન�ય થાય છે. આવ  થજને પછ  યથા�પ્પધર થાય તયાર� �ચુનપ�ુ ંહ ય 
છે. � યે�ન�ય  ંોના આધાર� છે, ને મન પણ ંોના આધાર� છે,—એમ આતમાન ે
પરથન �લત �ણય  પે  �ન�ય ને ંય કર ને �ંપે�ન�ય થય . ચનચનપ મચપવા   
થય  પે �� પ �ને �ંપે�ન�ય થય  પે ના� પ; માર  આતમા ંોમન ને  �ન�ય ના 
મદદ વો� �ણપ  નથન પણ  વપ� પ પાથન �ણ છે. �ન  મારામા ં�લાવ છે પ ે
મારા ્ાનના લાવમા ંમદદ કર� એમ �ુ ંમાનપ  નથન. ચનચમીન  મારામા ં�લાવ 
છે.  �ન�ય  માર  નથન પ  પે મને �ુ ંમદદ કર� ? ને માર  ્ાન વલાવ પરમા ં
ંપ  નથન પ  �ુ ંપરમા ં�ુ ંક�ંુ ? 

�� :—�લપ્ છે છપા ં  �ન�ય �ને મનથન કામ કરપ  નથન એમ ક�મ ક ુ?ં 
 �ન�ય �ને મન ચનચમી પ  છે ને? 

ાીર :—ચનચમી એ્લે પર� ય. પર� યન  આતમામા ં�લાવ છે, પ  પે �ુ ંકર� ? 
આતમામા ં્ાનન  સદ લાવ છે, ને  �ન�ય ન  �લાવ છે. પ   �ન�ય  ્ાનમા ં
�ુ ંકર�? 

આકુ ં�ણયા વગર �ચુનપ�ુ ંથાય ન હ. 

(દ  ા દ�નારા ��ુુ ક�વા હ ય, પે વાપ ગાથા ૨૦૩ મા ંઆવન ગજ છે. દ  ા 
લેનાર ંવ ક�વ  હ ય, પે્ ુ ંઆ વણરન ચાલ ેછે.) 
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 �ન�ય  �ને મનન  સ ંધં માર  સાથે નથન, પણ ંો સાથ ે છે. આવા 
લાન�વૂરક ્ાયકચ પનય્ુ ં�કુ ં છે પકે ુ ંસહં  વાલાચવક ��ુ્પ ધારણ કરવાથન 
યથા�પ્પધર થાય છે. આ  દરના લાવ�લ�ગનન વાપ છે. ચસ�પદ �કુ ં��ુ � 
� ૂ વ્પ છે પેન ે ધારણ કરવાથન—એ્લે ક� પયારયન ે  વલાવ પરફ 
વા વાથન—યથા�પ્પધર થાય છે. આવન દના ર હપ �ચુનપદ હ ય. �હ  ! 
�ચુનપદ પ  એકુ ં છે ક� �ના ચરણે ગણધરન  નમ કાર પહ�ચે. णमो लोए सव् 
साहूणं �ારા સવર �ચુનઓને ગણધરના નમ કાર પહ�ચે છે. એવ  �ચુનપદન  
મ હમા છે. 

ચનચમીથન ાપાદાનમા ંકાજં થાય પે પ   ્ ૂ �લૂ છે. �હો કહ� છે ક� માર� 
ચનચમી સાથે સ ંધં ં નથન. પ  પેનાથન મને કાજં થાય એ વાપ ં �ા ંરહ  ? 
ચનચમીન  સ ંધં પેના  વ� ય સાથે છે, માર  સાથે પેન  સ ંધં નથન. પહ�લા ં્ાન 
�ને ્ેય �ચધકાર �ારા આ  �ુ ંન�  કરા ્ુ ંછે, પછ  આ ચરણા્યુ ગ વણર ય  
છે. ।।૨૦૪।। 

‘‘હવે, �ના દ સસંારથન �નભય પ હ વાથન � �તયપં ��ચસ� છે �ન ે
��લનવ �ભયાસમા ં ાુન પા વો� �નન ચસ�� ાપલ�ધ થાય છે એવા આ 
યથા�પ્પધરપણાના ં  હરંગ �ને  પરંગ  ે �લ�ગ ન  ાપદ�ન કર� છે. (�.�ષૃ્ 
૩૩૭) 

યથા�પ્પધરપ�ુ ં �ના દથન �નભય પ છે ને નવા �ભયાસમા ં
ાુન પાથન પે વનપરાગન ચનમર દના �ા�પ થાય છે. વનપરાગન લાવ�લ�ગન  કદ  
�વૂ  �ભયાસ કય� નથન ને હવે નવા �ભયાસથન પેનન ચસ�� થાય છે. પેના 
 પરંગ �ને  ાક �લ�ગ ન  ાપદ�ન કર� છે :— 

ગાથા ૨૦૫—૨૦૬ 

ંન�યા �માણે ્પ, .ુચંન ક�ન્ુ ં��ુતવ ને 
 હ�સા દથન �નૂયતવ, દ�હ—�સ ંકરણ—એ �લ�ગ છે. ૨૦૫. 
આરંલ �છૂાર �નૂયપા, ાપય ગય ગચવ��ુપા, 
ચનરપે પા પરથન, �ંન  દપમ  કારણ �લ�ગ આ. ૨૦૬. 
�થર :—થુઓ, પરના સ ંધં ર હપ, ્ાન વલાવન આતમા્ુ ં લાન થયા 

પછ  આ �ચુનદના હ ય છે. પે ક�વન છે ? ક�  હારમા ં ંનમસમયના ્પ �વા 
્પવા�ં નર ર છે, એ્લે વ�પા� કાજં નથન. વ�ા દ સ હપ �ચુનપ�ુ ંમાને પ ે
ચમથયા��ષ્ છે; વ   લ ચ કર�, ��ુ એ્લે  ન� ક જ પ ર�હ વગરના હ ય છે, ન ે
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 હ�સા દથન ર હપ હ ય છે પથા નર ર નણગાર વગર્ુ ં હ ય છે. આવન 
�મણદનાનન  ાક� થચપ છે. 

પે  પરમા ંક�વા હ ય છે ? ક� �છૂાર �ન ેઆરંલ ર હપ હ ય છે. ાપય ગ 
ઘણ  ચનમર  વનપરાગન થજ ગય  છે. પથા પરનન �ન ે �પે ા નથન. આકુ ં
 પરંગ �લ�ગ પે મ  ્ુ ંકારણ છે, એમ લગવાને ક ુ ંછે. આ ચસવાય  નં  ક જ 
વનપરાગન  માગર નથન.  ન� વનપરાગ્ુ ંનામ લલે ધરાવ ેપણ વનપરાગન  માગર 
પ  આ એક ં છે. 

્ કા :—‘‘�થમ પ  પ પાથન યથ કપ �મ વો� યથા�પ્પધર થયેલા 
આતમાને �યથા�પ્પધરપણાના ં કારણ�પૂ મ હ-રાગ-�ષેા દ લાવ ન  �લાવ 
હ ય ં છે.’’ (�.�.ૃ ૩૩૮) 

�વૂ  ક ુ ંપેકુ ંલાન કર ને પછ  સહં આનદંનન દનામા ં�લપા ં�ચુનદના 
હ ય છે. હ્�વૂરક �ચપાૂ પા સહન કર� પવે  �ચુનમાગર નથન. �ચપાૂ પા મારામા ં
છે ં ન હ. ્ાઢ-પોક  પે પ   ધા ંપર� ય  સાથે સ ંધં રા�ે છે, મારામા ંપેન  
�લાવ છે. આવા લાન�વૂરક  પરમા ંવનપરાગન � થરપા વધન ગજ છે, તયા ંઆકુ ં
�ચુનપ�ુ ંસહં હ ય છે. 

યથા�પ એ્લે સહં્પ, ્ાયકપ�ુ ંથ્ુ ંછે. યથા�પ્પ પ  �ના દ્ુ ં
ચ�કા  છે, ને પેવન ચનમર  પયારય �ગ્ કર  તયાર� યથા�પ્પને ધારણ ક્ુ� 
એ્લે ‘યથા�પ્પધર’ થય . 

�ધુા-્ષૃાન  સ ંધં ંો સાથે છે. �ુ ંપ  ચ પનય �.ં �ધુા-્ષૃા્ુ ંુુ�� મન ે
નથન. પોકા, ્ાઢ્ુ ં ુુ�� મને નથન. �ુ ંપ  ્ાન �.ં પર સાથે માર� કાજં સ ંધં 
નથન, ને માર   વલાવ છે પે મને ્કુનાન કર� ન હ. પે પર ચનંન  મારામા ં
�લાવ છે, મા �્ પે મને ્કુનાન કર� ન હ.–આકુ ં�ને લાન નથન પે વનપરાગન 
માગરમા ં�ચુન નથન. 

યથા�પ્પધરપ�ુ ંપે વનપરાગન સહં દનાનન �� પ છે, ન ેપેમા ં મ હ-
રાગ-�ષેનન ના� પ છે. હ્થન તયાગ કય� નથન પણ સહં— વલાવમાથંન ંનમેલન 
વનપરાગનદના પેવન થજ ગજ છે. થુઓ ! આ �ચુનદના ! �ન ાંુદાંુદાચાયરદ�વ �ન ે
�ન ��પૃચ�ંાચાયરદ�વ—પે  ધા છ��-સાપમે �ણુ થાને �લપા લાવ�લ�ગન સપં 
હપા, પચંપરમેષ્ પદમા ંલ   ગયા હપા. આકુ ં�ચુનપ�ુ ંન પા   નકાય પ  પેનન 
યથાથર ��ા રા�વન ં જએ પણ આનાથન ચવપર પ માનકુ ંન ં જએ. 
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 દરમા ં સહં વનપરાગદના્પ યથા�પ્પધર થાય તયા ં મ હ-રાગ-
�ષેા દન  �લાવ હ ય ં છે. ને �યા ંચમથયાતવ—રાગ-�ષેા દન  �લાવ થાય તયા ં
વ�ા દ પણ હ ય ન હ, ક�મ ક� મ હા દના સદ લાવમા ંં વ�ા�ષૂણ વગેર� હ ય છે. 
વ   માથાના વા ન  નણગાર પણ �ચુનને ન હ ય. વા ન  લ ચ કરપા ં ુુ�� 
લાગ્ ુ ંનથન, ક�મ ક� વા  પ  પર� ય છે. એવા લાન સ હપ સહંદના એવન થજ 
ગજ છે ક� વા  ��ચપા ુુ�� લાગ્ ુ ંં નથન. 

ઋષલદ�વ લગવાને દ  ા લનધન તયાર� પેમનન સાથે તયાગન થયેલા ં૪૦૦૦ 
રા�ઓ � ય�લ�ગન થજને ચવપર પ આચરણ કરપા હપા તયાર� દ�વ એ આવનને ક ુ ં
ક�  દગ ંર �ચુનન  વેન રા�નને આવા ંઆચરણ કરન  પ  દંો આપ�ુ.ં પછ  પ ે
રા�ઓએ � ય�લ�ગ છ ો ને વેન પહ�ર  લનધ  હપ . �ને  પરમા ંવનપરાગનદના 
હ ય પેને  હારમા ંધન–વ�ા દન  પ ર�હ ન હ ય, સાવછય ગ ન હ ય. નર રના 
સ ંકાર ન હ ય, પે સા્થુન નર ર �વુે ન હ. આ ર પે રાગા દના �લાવમા ં
�ચુનઓને આ વ�ા દ પાચં   લન  �લાવ હ ય છે ને પેથન પેમન ે

૧. ંનમસમયના ્પ �કુ ં્પ હ ય છે. 

૨. માથાના ને દાઢ ના વા ન  પે લ ચ કર� છે. 

૩. ��ુપ�ુ ંહ ય છે, એ્લે ક� વ�ા દ ક� ધના દન  પ ર�હ પેમને હ પ  નથન. 

૪.  હ�સા દ ર હપપ�ુ ંહ ય છે, પ સાનન લેવોદ�વોમા ંપો� ન હ. 

૫. ��ચપકમર એ્લે નર રનન સ�વ્ હ પન નથન. 

આકુ ંલાવ�લ�ગન �ચુન્ુ ં ાક�લ�ગ છે. 

‘‘વ   આતમાને યથા�પ્પધરપણાથન ુૂર કરવામા ં આવે.ુ ં � 
�યથા�પ્પધરપ�ુ ં પેના કારણ�પૂ મ હ-રાગ-�ષેા દલાવ ન  �લાવ હ વાન ે
લનધે ં, પેમના સદ લાવમા ં હ ય છે એવા ં � (૧) મમતવના �ને �મ��મના 
પ રણામ, (૨) �લુા�લુ ાપર કપ ાપય ગ �ને પત�વૂરક પથાચવધ ય ગનન 
���ુ�થન ્કુપપ�ુ ંપથા (૩) પર� યથન સાપે પ�ુ,ં પેમન  (એ �ણન ) �લાવ 
હ ય છે.’’ (�. �.ૃ ૩૩૯) 

(૧) �ચુનઓને મ હા દન  �લાવ હ વાને લનધે, પે મ હના સદ લાવમા ંહ ય 
છે એવા મમતવના ને �મ��મના પ રણામ હ પા નથન. �મ��મ એ્લે ક જ  ાક 
કાયરનન ંવા દાર ન    ં  પ પાના માથે રા�ે ન હ. પા્ના ા લણાવવાન  ક� 
� ુપક લ�વાન    ં  પ પાના માથે રા�ે ન હ. એવા પ રણામ ં હ પા સહં 
ચવકલપ ઊ �્ પ  થજ �ય. ��કુ વ�પ પછ  સલામા ં હાંર  આપવા્ુ ં ન ે
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 યાૌયાન કરવા્ુ ંએકુ ંકાજં કામ �ચુન પ પાના માથે લયે ન હ. �હૃ થ �ાવક ન ે
પે �કારના રાગા દ પ રણામ હ ય છે પણ �ચુનને પેવા પ રણામ હ પા નથન. 

લસ કક કામ પ  હ ય ં ન હ પણ ધાચમિક �કચૃીના ંકામન    ં  પણ �ચુન 
પ પાના માથે રા�ે ન હ. એકદમ ચનકીૃ �ચુનદના છે. ચવકલપ ઊ �્ પ  ાપદ�ના દ 
કર�, પણ માથે   ં  ન રા�ે. 

�હ , �મે પ  �માર  સહં્ાનનન દના ધારણ કર એ છ એ. ાપદ�ના દ 
ચવના ક જ કામન    ં  માથે રા�પા નથન. આવન �ણ કષાયના નાનવા   
�ચુનદના છે. 

�� :—ાપદ�ન દ�વ  પે પ  ધમર્ુ ંકામ છે ને ? 

ાીર :—ધમર પ  આતમામા ંથાય ક� ાપદ�નમા ં? ચવકલપ ઊ �્ પ  ાપદ�ન 
આપે પણ પે કાયરન    ં  માથે રા�પા નથન. 

ાંુદાંુદ�� ુ�યાર� સમયસાર લ�વા  ે્ ા તયા ં ‘માર� આ રચના �રૂ  કરવન 
ં પોન.ે’ એવ  હ્લાવ ન હપ . એ પ  સહં રચના થજ ગજ. �યા ં કાજંક 
મમતવ હ ય તયા ંં કામનન ંવા દાર  માથે લેવાના–�મ��મના– પ રણામ હ ય 
છે. 

(૨) �લુા�લુ લાવથન રકપ—મ�લન ાપય ગ �ચુનને હ પ  નથન, �ને પ ે
���ુ પય ગ�વૂરક્ુ ંપ પાનન ���ુ�થન ્કુપપ�ુ ં�ચુનને હ ્ ુ ંનથન, પેમ ં 

(૩) પર� યથન સાપે પ�ુ ંપણ પમેને હ ્ ુ ંનથન. 

આવન સહં �ચુનદના હ ય છે. 

 

* 



 62 

�સાદ ન.ં ૧૫૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૦૫—૨૦૬ 

(ચ � ાદુ ૪, મગં વાર) 

�ચુનપ�ુ ંક�ક ુ ંહ ય, પનેન આ વાપ છે. પહ�લા ંપ  આતમાના  વલાવ્ુ ંલાન 
થકુ ંં જએ. �હૃ થા�મમા ંસ�યોદનરન થકુ ંં જએ. પે સ�યોદનરન ક જ વાોાનન 
ચનં નથન, પણ આતમા પરથન �લત ્ાન વલાવન �વ  સવર્ ે ં ય  છે પેવ  
��ામા ં લેવ , પે્ ુ ં નામ સ�યોદનરન છે. એ સ�યોદનરન પછ  ચવનષે 
આતમ� થરપા થાય પે �ચુનપ�ુ ંછે. પેનન આ વાપ છે. 

 પરમા ંચ પનય�ચૂપિ્ ુ ં�વલ ંન લજને રમણપા કર� પે્ ુ ંનામ �ચુનપ�ુ ં
છે. પે �ચુનને ક જ �તયે મમતવ—�છૂાર હ પન નથન; ચસ� લગવાન �વા આનદંન ે
�્લુવે પેવન �ચુનદના છે, પે દના આરંલથન ર હપ હ ય છે.  ાકમા ંપ  પ�ન 
ચનકચૃી છે ને  પરમા ંરાગ-�ષેા દ આરંલથન ચનકચૃી છે, પેમ ં ાપય ગનન ��ુ� 
હ ય છે. ાપય ગ  વમા ંઘણ  ્ય� છે; ન ેપર� યથન સાપે પણાન  �લાવ છે. 
�ચુનને  ાકમા ં�ફુાનન  �હૃા નથન, પણ  પરમા ંચ પનયનન �ફુામા ં ો� ંજન ે
ધયાન કર� છે. સમયસારનન ૪૯ મન ગાથાનન ્ કામા ં�ન ંયસેનાચાયરદ�વ કહ� છે ક� 
‘‘स ए् शदुाधमा—�न�्र् कल�नमनह�न�ंरन �नरशदुाधम समा�धसंरात 
सखुामतृ�सानभु�ूत ल�णे �ग��गुहागहन्�े िस्ध्ा स्रताधलातण याातवा ा�त ।’’ 

‘‘ચનચવિકલપ, ચનમ�હ, ચનરંંન ચનં��ુાતમાનન સમાચધથન ાતપત એવા 
ા�ુા�પૃરસનન �્�ુચૂપ �્ુ ંલ ણ છે એવન  ો  �ગ ર�ફુામા ં� થપ થજને સવર 
પાતપયરથન પે ��ુાતમા ધયાપ ય છે.’’ �હો ધયાન મા �્  દરનન  ો  �ફુામા ં
ંવા્ુ ં ક ુ ં છે.  હારનન પતથરનન �ગ ર�ફુામા ં પ  ન � યા પણ રહ� છે, ન ે
 હારવ ્યા પણ તયા ં રહ� છે. પણ  પરમા ં ચ પનય- વલાવનન �ફુામા ં ંજન ે
�ચુન આતમાને ધયાવે છે. એવા �ચુનને (૧) �છૂાર �ને આરંલથન ર હપપ�ુ ંહ ય છે. 
(૨) ાપય ગ ને ય ગનન ��ુ� હ ય છે પથા (૩) પરનન �પ ેથન ર હપપ�ુ ંહ ય ં 
છે. મા �્ આ  પરંગ �લ�ગ છે. ।।૨૦૫—૨૦૬।। 

‘‘હવે (�ામણયાથ�) આ  તે �લ�ગને �હ ને �ને આ આ (–આ્.ુ ંઆ્.ુ)ં 
કર ને �મણ થાય છે—એમ લવચપ �યાને ચવષે,  �ંવુગરનન ચવદાય લેવા્પ 
 �યાથન માોં ને  ાક નન  ધન  �યાઓન  એક કપાર દનારવપા,ં આ્લાથન (�થાર્ા 
આ્.ુ ંકરવાથન) �ામણયનન �ાા�પ થાય છે એમ ાપદ�ને છે.’’ :—(�. �.ૃ ૩૩૯) 
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 ાકમા ં� ય�લ�ગ થાય ને  પરમા ંલાવ�લ�ગ ન હ ય—પ  પે �ચુન નથન; 
પેમ ં  પરમા ં લાવ�લ�ગ થ્ુ ં હ ય ને  ાકમા ં � ય�લ�ગ ન હ ય—એમ  ન ે
ન હ. �હો ાુ�ંુ નન ર� લજને ��ુુ પાસે દ  ા લજને �ચુન થય  તયા ંાધુનનન પે 
 ધન  �યાઓન  કપાર એક આતમા ં છે, ને આ્.ુ ં કરવાથન �ામણયનન �ાા�પ 
થાય છે, પે કહ� છે. 

ગાથા ૨૦૭ 

�હ  પરમ��ુુ દ ધેલ �લ�ગ, નમ કરણ કર  પેમને, 
,પ ને  �યા ાણુન, થજ ાપ� થપ, થાય છે �ચુનરાં એ. ૨૦૭. 
�નવયાથર :—પરમ ��ુુ વો� દ�વામા ં આવેલા ં પે  તે �લ�ગને �હ ન,ે 

પેમને નમ કાર કર ન,ે ,પ સ હપ  �યાને સાલં  ને ાપ� થપ (આતમાનન સમનપ 
� થપ) થય  થક  પે �મણ થાય છે. 

્ કા :—આતમા્ુ ંલાન હ્ ુ,ં પછ  ાુ�ંુ નંન નન ર� લજને, પચંમહા,પ 
�હણ કર ને, ��ુુ પાસે દ  ા લજને પે ંવ લાવ �ને � ય  તે �લ�ગન ે�હ� છે, 
��ુુને નમ કાર કર� છે, ,પ પથા  �યાન ે સાલં ે છે �ને (�� થપ થાય છે; 
ાપ� થપ એ્લે આતમાના  વલાવમા ં � થપ થાય છે. તયાર� �ામણયનન  ધન 
સામ�ન �રૂ  થાય છે, ને તયાર� પે �ચુન થાય છે.  ાકમા ંચન��થ �લ�ગ ન હ ય ન ે
વ�ા દ હ ય પ  તયા ં�ચુનપણાનન સામ�ન નથન. પેમ ં  ાકમા ં� ય�લ�ગન થજ 
�ય પણ  પરમા ંવનપરાગદના્પ લાવ�લ�ગ ન હ ય પ  પેન ેપણ �ચુનપણાનન 
સામ�ન નથન, પેથન પે �ચુન નથન. �હૃ થપણામા ંરહ ને �ચુનદના થજ �ય—એમ 
ન  ને. આ પ  હં �ચુનદનાનન વાપ છે, ક�વ ્ાનનનન દના પ  હં આથનય ે
ઘણન  ચન છે. 

�થમ �હ�પલ�ારક પે પરમ��ુુ છે. પેમ ં પે કા ે દ  ા દ�નાર આચાયર 
પરમ��ુુ છે. પેઓ યથાથર �લ�ગ  પાવે છે–ક� ં  લાજ !  પરમા ં્ાયક વ્પ્ુ ં
�વલ ંન લે�,  ાક પદાથ�્ુ ં ક� �ણુય્ુ ં �વલ ંન લજન ન હ.  દરના 
 વ્પમા ં્ર�, પે લાવ�લ�ગ છે, ને  ાકમા ંચનષપ ર�હ વગેર� કકા ંપે � ય�લ�ગ 
છે. આવા ં તે �લ�ગ ્ુ ં  વ્પ પરમ��ુુ �ચપપાદન કર� છે પથેન પે �હ�પ �ને 
દ  ાચાયર  યવહારથન પે �લ�ગના દ�નાર છે.  પરમા ંપ પે પેવન દના �ગ્ કર  
તયા ંચનચમીથન ��ુુને પેના દ�નાર કકા. �મ આતમચસ��મા ંઆવે છે ક� :– 

‘‘પે પ  ��એુ આચપય  વ્ ુ� ચરણાધનન.’’ 
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પેમ �હો કહ� છે ક� ��ુુએ લાવ�લ�ગ ને � ય�લ�ગ આ�યા.ં આ પ  ાપચાર 
છે. �ચુન પ પે પણ નર રના � ય�લ�ગને કર  નકપા નથન, પે પ  સહં થજ �ય 
છે. તયા ં પરમ��ુુએ પે � ય�લ�ગ આ�્ુ,ં એમ ાપચારથન કહ�વાય છે. આતમા્ુ ં
લાન �ને આવન વનપરાગન �ચુનદના વગર ા�ુન થવા્ ુ ંનથન. આવન �ચુનદના 
વગર ક�વ ્ાન થાય ન હ ને આવન �ચુનદના સ�યો્ાન વગર થાય ન હ. 

સ�યોદનરન �ને સ�યો્ાન પે પ  ધમરનન � ૂ સામ�ન છે. પે સામ�ન પ  
છે, પે ાપરાપં �ચુનદનાનન  નં સામ�ન �ુ ંછે પે �હો  પાવ ેછે. �ન પરમ��ુુ 
વો� દ�વામા ંઆવેલા ં તે �લ�ગ ને સનમાન�વૂરક  ગનકાર કર� છે ક� હ� લગવાન ! 
આપે મને �ચુનપ�ુ ં આ�્ુ,ં એમ  ગનકાર કર ને પનમય થાય છે એ્લે ક� 
 પરમા ં� ૂક  માર ને લનન થાય છે. 

‘‘પછ  �મણે સવર વ દ ધે.ુ ં છે એવા � ૂ �ને ાીર પરમ��ુુને, લા ય-
લાવકપણાને લનધે �વપ લા  પર�પર ચમલનના કારણે  વ-પરન  ચવલાગ �માથંન 
� પ થજ ગય  છે એવન નમ કાર  �યા વો� સલંાવનન—ેસનમાનનન ે
લાવ ્ચુપવદંનામય થાય છે.’’ (�.�ષૃ્ ૩૪૧) 

હ� નાથ ! આપે મને આ�  આતમા આ�ય , માર  મ   આ�ય , મને કલયાણ 
આ�્ુ ં! હ� �લ  ! આપે લાવ�લ�ગ આપનને મને ��ુકપ આપન, આપે મને સવર વ 
આ�્ુ.ં �યા ંપ પે  દરમા ં��પૃ થય  તયા ંકહ� છે ક� હ� નાથ ! આપે મને આ�  
આતમા ં આ�ય . આમ � ૂ �ને ાીર ��ુુઓ �તયે ચવનયથન નમ કાર કર� છે, 
ને પછ   પરના આનદંમા ં� ૂપા ંલા ય ને લાવકપણાન  લેદ �્  �ય છે. �ુ ં
લાવક ને ��ુુ લા ય—એવા  વપરના લેદન  ચવકલપ ્ ૂ્  ને પ પે  દરમા ંલનન 
થજ ગય . �યા ં  દરના �્લુવમા ં લનન થય  તયા ં પ , લગવાન �રૂા ને �ુ ં
��રૂ , લગવાન મારા  વામન ને �ુ ંપેમન  સેવક—એવા લેદના ચવકલપ ્ ૂ્   �ય 
છે. આવા �્લુવ વગર �ચુનદના હ પન નથન.  દર પ પે  વ્પ્ુ ં  �ુમાન 
કર ને ્ય� તયા ં પરમ��ુુને નમ કાર �ને સનમાન આવન ગયા.ં પ પે ધયાનમા ં
લનન થય  તયા ંપ પે ં લાવ ્ચુપ ને લાવવદંનામય થજ �ય છે. લગવાનનન 
 ્ચુપન  ચવકલપ ન રક . પણ પયારય  પરમા ંવ  ને ચ પનય�ચૂપિ લગવાનમા ં
પલલનન થજ ગજ, ચનચવિકલપ સમાચધમા ંમન�લૂ થજ ગજ, પે્ ુ ંનામ લાવ ્ચુપ 
ને લાવવદંન છે, એ્ુ ંનામ �ચુનદના છે. 

હં પ  આવન �ચુનદનાનન ઓ �ાણ પણ ન હ ય પેને આવા �ચુનપણાનન 
ામેદવાર  ક� લાવના પણ �ાથંન હ ય ? .ગૂોા ંફ�ર યા ંતયા ં�ચુનપ�ુ ંમાનન લય,ે 
પેને પ  હં સા�ુ ંલાન પણ નથન, પ  �ચુનદના પ  �ાથંન હ ય ? 
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‘‘પછ  સવર સાવછય ગના �તયાૌયાન વ્પ એક મહા,પને સાલં વા્પ 
�પુ્ાન વો� સમયમા ંપ રણમપા આતમાને �ણપ  થક , સામાચયકમા ંઆ્ઢ થાય 
છે.’’ (�.�.ૃ ૩૪૧) 

પચંમહા,પ પ   યવહાર છે, �લુરાગ છે. ચનનયથન પ  આતમામા ંવનપરાગન 
� થરપા્પ એક ં મહા,પ છે. ચ પનય વલાવન આતમામા ં લનન થજન ે
પ રણમકુ—ં વસમયમા ં પ રણમકુ—ંપે સામાચયક છે.  ાકમા ં સામાચયક નથન. 
�ચુનને સામાચયક હ ય, ને �હૃ થને પેનાથન થ ો  હ ય, પણ �પ પ  એક ં છે. 
ચ પનય વ્પમા ંલનનપા વગર સાવછય ગન  એ્લે ક� �ણુય-પાપન  તયાગ થજ 
નક� ન હ, ને સામાચયક હ ય ન હ.  હારથન લલે સાવછ છ ો�ુ ંદ��ાય, પણ �યા ં
 દર �્ાનલાવ છે તયા ં ધ ય સાવછય ગ પોઊ  છે. �્ાન પે ં સસથન મ ્  
સાવછલાવ છે. 

 દરમા ંઆતમાના ચનચવિકલપ �પુ્ાન વો� સમયમા ં પ રણમપા આતમાન ે
�ણપ  થક , પેના આનદંમા ંલનન થાય છે. પે �ચુનનન સામાચયક છે. �ના ચરણ ે
ગણધરના નમ કાર પહ�ચે પે �ચુન આવા હ ય છે. �ણુયન  ચવકલપ �્ ન ે
ચ પનયમા ંલનન થય  પે્ુ ંનામ સામાચયક છે. 

‘‘પછ  �ચપ�મણ-આલ ચના-�તયાૌયાન વ્પ  �યાને સાલં વા્પ 
�પુ્ાન વો� ચ�કા  ક કમ�થન ચવચવકપ (�લત) કરવામા ંઆવપા આતમાને �ણપ  
થક , �પનપ-વપરમાન-�નાગપ કાય-વચન-મન સ ંધંન કમ�થન ચવવકપપણામા ં
આ્ઢ થાય છે.’’ (�.�ષૃ્ ૩૪૧) 

�પનપ-વપરમાન-�નાગપ કાય-વચન-મન સ ંધંન કમ�થન �લત 
ચનં��ુાતમપ રણચપ પે �ચપ�મણ-આલ ચન-�તયાૌયાન વ્પ  �યા છે. 

�ચપ�મણ પ   પરમા ંચ પનય વ્પનન ચનમર  પ રણચપ થાય પે્ુ ં નામ 
છે. મ ઢ�થન પા્   લાય પે ન�દ  પ  ંો છે, �લુ ચવકલપ થાય પે �ણુય છે, ન ે
 દર પે �લુથન ર હપ થજને ્ય� પેમા ં�ચપ�મણ, આલ ચના ને �તયાૌયાન—
એ �ણેનન  �યા આવન �ય છે. આવન દના આ યા પહ�લા ંપે્ ુ ં્ાન પ  કરકુ ં
ં જએ ને ? આ �ણે ન હ ને ચવકારમા ંક� ંોનન  �યામા ંસામાચયક વગેર� માનન 
લયે પેનન પ  ��ા પણ સાચન નથન. 

�યા ંઆતમામા ંલનન થજને ્ય� તયા ં�ણકેા ના ંકમ�થન આતમા �લત થય , 
 વ્પમા ં ્રપા ં �ણુય-પાપનન ાતપચી ં ન થાય પે્ુ ં નામ �ચપ�મણ, 
�તયાૌયાન ને આલ ચનાનન  �યા છે. એ ચસવાય મન-વચન-કાયાનન  �યા 
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આતમાનન નથન. આવન ધમરનન  �યા લગવાન પાસેથન ને ��ુુ પાસેથન સાલં  ન ે
પછ   પરમા ં્ર ને પેવન  �યા કર� છે, એ્લે ક� ્ાયકપણે આતમામા ંલનન થાય 
છે. 

‘‘પછ  સમ પ સાવછ કમરના આયપન�પૂ કાયન  ાતસગર કર ન ે
યથા�પ્પવા ા  વ્પને એકન ેએકા�પણે �વલ ંનને રહ�પ  થક , ાપ� થપ 
થાય છે.’’ (�. �ષૃ્ ૩૪૧) 

�મથન  ધન વાપ કર  છે. પણ  દરમા ં્ય� પેમા ં �ુ ંઆવન ગ્ુ.ં કાયા 
ને સાવછકમર્ુ ંઆયપન ક ુ ં પે ચનચમીથન છે. ક�મ ક� કાયાના આ�યે રાગન  
ચવકલપ ઊ �્ પે સાવછ છે. પાપ છે, લગવાન આતમા ચ પનય�ય પ છે પનેા આ�ય ે
પે લાવ ્  ને ચનમર લાવ થાય પે્ુ ંનામ કાય તસગર છે. એવ  કાય તસગર કર ને 
યથા�પ્પવા ા  વ્પને એકને ં �વલ ંનને રહ� છે ન ેપેમા ંલનન થાય છે, એ 
ર પે પે �ચુન થાય છે. 

�હ  ! ્ાનસાગર આતમાને �વલ ંનને પેમા ંલનન થાય પે �ચુનદના છે. 
એવન �ચુનદના થપા ંપેને સવર� ્ાયકલાવ રહ� છે. વનપરાગલાવ રહ� છે. એ ર પ ે
સવર� સમ��ષ્ હ વાથન પે ંવ સા ા્ા �મણ થાય છે. સવર� �ચુનદના આવન ં 
હ ય છે. 

ક જ કહ� �મે સા� ુન હ પ પ  પમને સા�નુા ં દનરનન  ને આહારદાનન  
લાલ �ાથંન મ પ ? મા �્ પમને દનરનન  લાલ દ�વા �મે સા� ુથયા છ એ—
એમ કહ�નારને સા�પુ�ુ ંહ ય ન હ. �ુ ં ન�ને લાલ દ�વા મા �્ સા� ુથપ  હને ? 
સા� ુપ  પ પામા ંલનન રહ� છે, ને પરથન ચન �હૃ છે. સા ા્ા છ��-સાપમે �ણુ થાન ે
�લપા �ચુન �લપકા ે ક�વ ્ાન પામે છે. આવન �ચુનદનાન ેઓ ૌયા વગર 
ધમર થાય ન હ ને આવન �ચુનદના થયા વગર ક જનન ��ુકપ થાય ન હ. ।।૨૦૭।। 

સા ા્ા �મણ થવા ાધુનનન વાપ લનધન. ચનચવિકલપ દનામાથંન ચવકલપ ઊ �્ 
પ  પાછા છ�� �ણુ થાને આવે છે. પે વ�પનન � થચપ ક�વન હ ય છે પે કહ� છે. 
‘‘�ચવા છત સામાચયકમા ંઆ્ઢ થય  હ વા છપા ં�મણ કદા�ચ્ા છેદ પ થાપનન ે
ય ોય છે,’’ એમ હવે ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૦૮—૨૦૯ 

,પ, સચમચપ, .ુચંન, આવશયક, �ણચેલ,  �ન�યર ધન, 
ન હ  નાન-દાપણ, એકલ ંન, �નૂયન, � થચપલ ંન.ં ૨૦૮. 
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–આ � ૂ�ણુ �મણ , પણા �ંનદ�વથન �્�પ છે, 
પેમા ં�મી થપા ં�મણ છેદ પ થાપક થાય છે. ૨૦૯. 
છેદ પ થાપન  ે �કારના છે. એક પ  સાપમા �ણુ થાનથન પાછા છ�� 

આ યા પે્લ  સામાચયકમા ંલગં પોઊ  પેથન પે્ ુ ંનામ છેદ છે �ને છ�� �ણુ થાને 
૨૮ � ૂ�ણુમા ંકાજં �માદ થજ �ય પ  પનેે પણ છેદ કક  છે. 

�નવયાથર :—,પ, સચમચપ,  �ન�યર ધ, લ ચ, આવશયક, �ચેલપ�ુ,ં 
� નાન, � ચપનયન, �દંપધાવન, ઊલા ંઊલા ંલ ંન �ને એક વ�પ આહાર—
આ �ર��ર �મણ ના ં� ૂ�ણુ  �ંનવર એ કકા ંછે, પેમા ં�મી થય  થક  �ચુન 
છેદ પ થાપક થાય છે. 

છ�� �ણુ થાને �લુકચૃી આવે તયા ંઆ ૨૮ � ૂ�ણુ ચસવાય  નં કચૃી ન 
હ ય. આ ૨૮ � ૂ�ણુ પે  યવહારથન છે, ન ેપરમાથ  પ   વ્પમા ં્રકુ ંપે એક ં 
� ૂ�ણુ છે. સામાચયક�વૂરક છેદ પ થાપનનન વાપ કર  છે. એ્લ �લુન  ચનષધે 
કર ને ચનચવિકલપ સામાચયકદના થજ ગજ છે. પછ  ચવકલપ ઊ્પા ંછ�� �ણુ થાન ે
૨૮ � ૂ�ણુનન �લુકચૃી આવે છે. પે્ ુ ંનામ છેદ પ થાપન છે. પણ પેમા ંઆ ૨૮ 
� ૂ�ણુ ચસવાય વ�-પા� વગેર�નન કચૃી ન હ ય. �ચુનદના્ુ ં આકુ ં  વ્પ 
લગવાને ક ુ ંછે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૫૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૦૮—૨૦૯ 

(ચ � ાદુ ૫, ્ધુવાર) 

સા� ુપદ ક�કુ ં હ ય? પેનન આ વાપ છે. પ પાને આકુ ંસા� ુપદ �ગ્ાા 
પહ�લા ંપણ સા�પુદ ક�કુ ં હ ય પેનન ઓ �ાણ પ  કરવન ં જએ. ક�મ ક� દ�વ્ુ ં
 વ્પ �ુ ં? ��ુુ્ુ ં વ્પ �ુ ં? ને ના�્ુ ં વ્પ �ુ ં? પે ન �ણે પ  ચમથયાતવ 
્ ે ન હ. મા �્ �ચુન્ુ ં  વ્પ �ણકુ ંં જએ.  ાકમા ંપ ર�હર હપ થયા ચવના, 
�ને  પરમા ં�ણ કષાય ્  ને વનપરાગલાવ થયા ચવના, �ચુનદના હ ય ન હ. 
લલે આતમલાન હ ય ને મચપ-�પુ-�વચધ એ �ણ ્ાન પણ હ ય, પરં્ ુ પરમા ં
આવન વનપરાગદના થયા ચવના �ચુનદના ન હ ય. આ એક ં �કાર� �ચુનદના છે. 
 દગ ંર નાસન ચસવાય  ન�મા ં  નં �પના �ચુન હ ય—એમ નથન. 
 દગ ંરનાસન કહ  ક� વ ્ ુ્ ુ ં  વ્પ કહ , પે ચસવાય  નં ર પે �ચુનદના હ પન 
નથન. માપાએ ંન�ય  પેવન ચનચવિકાર �ને વ�ા દર હપ દના થયા વગર �ચુનપદ 
માને પ  પેણે ��ુુ્ુ ં વ્પ �ણ્ુ ંનથન. 

�ને �ચુનદના થજ છે પેને સવર સાવછય ગ્ુ ં �તયાૌયાન થજ ગ્ુ ં છે. 
 પરમા ં સાપમા �ણુ થાને ચનચવિકલપદના �ગ �્ પે સામાચયક છે. �ચુનન ે
આતમધયાનમા ંલનન થપા ં�થમ સાપ�ુ ં�ણુ થાન �ગ �્ ને પછ  છ� ંઆવે છે. 
ચનચવિકલપદના વ�પે એક ં મહા,પ છે, પેમા ં�લુ ચવકલપ પણ નથન. પછ  છ�� 
આવપા ંપચંમહા,પનન �લુકચૃી ઊ �્ છે. એક લનલ પર ના ંવનન  હ�સાથન પણ 
આહાર લેવાનન કચૃી ન હ ય, એવન � હ�સા હ ય. ક જ �પ્ુ ં �સતય, ચ ર , 
���ચયર ક� પ ર�હના સાવછલાવ �ચુનન ેહ ય ન હ. આવા પચંમહા,પ હ ય છે 
ને પે પચંમહા,પનન સાથે સાથે પાચં સચમચપ વગેર� ૨૮ � ૂ�ણુ  હ ય ં છે. 

૨૮ � ૂ�ણુ આ �માણે છે :— 

૫ મહા,પ, ૫ સચમચપ, ૫  �ન�યચનર ધ, 

૧ ક�ન, ૬ આવશયક, ૧ �ચેલકપ�ુ,ં ૧ � નાન, ૧ �ચૂમનયન, ૧ 
�દંપધાવન, ૧ ઊલા ંઊલા ંલ ંન, ૧ એક વ�પ આહાર = ૨૮ 

આવા ��ાવનસ � ૂ�ણુન  �લુચવકલપ છ�� �ણુ થાને હ ય છે. આનાથન 
ચવ�ુ�લાવ �ચુનને હ ય ન હ. �ચુન �ૌુયપણે ંગંલમા ં આતમધયાનમા ં ં હ ય. 
ાંુદાંુદાચાયરદ�વે પ  આવન �ચુનદના કહ  છે. �નપં પનથ�કર લગવપં ના સનાપન 
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માગરને ાંુદાંુદાચાયરદ�વ �હ�ર કર� છે. આનાથન ચવ�ુ� �ચુનદના માને પ  પેણે 
ાંુદાંુદ��નુન ને પનથ�કર નન આ્ાને માનન નથન. આવન સહં �ચુનદના છે, પમેા ં
હ્ નથન. છ�ા �ણુ થાને આવન �લુકચૃી હ ય છે.  પરમા ંવનપરાગલાવ વગર 
નોનદના થજ �ય પે કાજં �ચુનદના નથન, પે પ  � ય�લ�ગ છે.  પરમા ં
આતમાના આનદંમા ં લનનપા છે તયા ં એવ  ાદાસનન—વનપરાગલાવ સહં થજ 
ગય  છે ક� દાપં સાફ કરવાન  ક� વ�ા દ લેવાન  ચવકલપ ં ઊ્પ  નથન. �ચુન પ  
ચસ�હકચૃીવા ા છે—ઊલા ઊલા ં આહાર કર�. નર રમા ંપેવન પાકાપ ન હ ય પ  
સથંાર  કર  ના�ે પણ  નં ર પે આહાર ન લયે. 

�ચુન એક ં વ�પ આહાર લયે,  નં વ�પ આહારનન કચૃી પણ ન ઊ �્. 
આ  હારનન વાપ નથન પણ  દર પે �પન  વનપરાગલાવ થજ ગય  છે. આ પ  
સપં ન  ધ �માગર છે. 

� ૨૮ � ૂ�ણુ છે પે ચનચવિકલપ સામાચયકના લેદ  છે. �લેદમા ં પ  
ચનચવિકલપપા પે એક ં � ૂ�ણુ છે, ને ચવકલપ ઊ્પા ં ૨૮ �કાર  પો� છે. 
ચનચવિકલપ સામાચયકમા ં� થર ન હ ય તયાર�—સાપમા �ણુ થાને પ  આ ૨૮ લેદના 
ચવકલપ પણ ન હ ય. પણ �યાર� પે ચનચવિકલપ દનામા ં � થર નથન રહ  નકપા 
તયાર� ૨૮ � ૂ�ણુના �લુચવકલપમા ંઆવે છે. તયા ંપણ વનપરાગલાવ પ  ્ક  રહ� 
છે. �કષાયલાવ ્કાવનને ચવકલપમા ંઆવે છે. 

‘‘�મ ‘ક�વ  ાવુણરમા�ના �થ�ને ાંુો , કંકણ, વો્  વગેર�્ ુ ં�હણ કરકુ ં
(પણ) �ેય છે, પરં્ ુએમ નથન ક� (ાંુો  વગેર�્ ુ ં�હણ કદ  ન હ કરપા)ં સવરથા 
ાવુણરનન ં �ાા�પ કરવન પે ં �ેય છે’ એમ ચવચાર ને પે � ુ�ણુ મા ંચવકલપ્પ ે
(લેદ્પે) પ પાને  થાપપ  થક  છેદ પ થાપક થાય  છે.’’ (� �.ૃ ૩૪૩) 

સાપમા �ણુ થાને ચનચવિકલપ સામાચયક પે પ  એક.ુ ં સ ્ુ ં છે, ને છ�� 
�ણુ થાને આવે છે તયાર� ૨૮ � ૂ�ણુના �લુચવકલપ ઊ �્ છે પ ેાવુણરના પયારય  
છે, ક�મ ક� પે �લુચવકલપ વ�પે પણ  દર ઘણ  �કષાયલાવ પ  પોઊ  ં છે. 

�હ  �ચુનદના !  ણ ે ણે ચવકલપ પ ો ન ે દરમા ંએવા લનન થાય છે ક� 
હમણા ં ક�વ ્ાન લન�ુ ં ક� લેને ? ક�વ ્ાન લેવાનન ઝપ્ માર� છે. �યાર� 
ચનચવિકલપપણે ન રહ  નક� તયાર� છ�� �ણુ થાને ચવકલપ ઊ �્ છે ને ૨૮ � ૂ�ણુન  
�લુરાગ ઊ �્ છે. તયા ં હ્ નથન ક� �લુચવકલપ ન ં આવે ! �લુ ચવકલપ આવ ે
છપા ં વનપરાગલાવ ્ક  રહ� છે, પે �પે ાએ ૨૮ � ૂ�ણુને પણ 
સામાચયકસયંમના લદે  કકા છે. �ચુન છ�ા �ણુ થાન વ�પે પવેા �લુરાગમા ંરહ� 
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છે, પે્ ુ ં નામ છેદ પ થાપન છે. � ૂ એક ચનચવિકલપ સયંમમા ં છેદ થજને ૨૮ 
� ૂ�ણુનન કચૃી ઊ્  છે, મા �્ પે �ચુન છેદ પ થાપક છે. 

હવે �ચુનને દ  ા દ�નાર �મ  ન� હ ય છે પેમ છેદ પ થાપક પર પણ 
હ ય છે. પે કહ� છે :– 

ગાથા ૨૧૦ 

� �લ�ગ�હણે સા�પુદ દ�નાર પે ��ુુ �ણવા; 
છેદ�યે  થાપન કર� પે નેષ �ચુન ચનયારપકા. ૨૧૦. 
�નવયાથર :—�લ�ગ�હણ વ�પે � �વ�યાદાયક (દ  ા દ�નાર) છે પ ે

પેમના ��ુુ છે �ને � છેદ�યે ાપ થાપક છે [એ્લે ક� (૧) � લેદ મા ં થાચપપ 
કર� છે પમે ં (૨) � સયંમમા ં છેદ થપા ં ફર   થાચપપ કર� છે] પે નેષ �મણ  
ચનયારપક છે. 

સાપમામાથંન છ�� આ યા પે પ પાના ાપાદાનનન લાયકાપ છે, પે વ�પ ે
ચનચમી ક�કુ ંહ ય ? પનેન વાપ લેગન કર� છે. � દ  ા દ�નાર છે. પે ��ુુ છે ને છ�� 
�ણુ થાને આવપા ં સામાચયક વગેર�્ ુ ં  વ્પ સલં ાવનાર  ન� પણ હ ય છે, 
પેથન છેદ પ થાપક પર પણ હ ય છે. 

૨૮ � ૂ�ણુનન કચૃી ઊ �્ પે્લ  પણ ચનનય સયંમમા ં છેદ છે, પ  પછ  
 ન� લાવ નન પ  વાપ ં નન ? આથન ચવ�ુ�લાવ  આવે તયા ંપ  �ચુનદના હ પન 
ં નથન. 

છેદ  ે �કારના છે. (૧) ચનચવિકલપ સયંમમા ં૨૮ � ૂ�ણુન  ચવકલપ ઊ �્ પ ે
છેદ છે �ને (૨) છ�� �ણુ થાને ૨૮ � ૂ�ણુમા ંકાજંક �ચપચાર લાગે પે પણ છેદ 
છે. 

્ કા :—� આચાયર �લ�ગ�હણ-કા ે ચનચવિકલપ સામાચયકસયંમના 
�ચપપાદક હ વાથન �વ�યાદાયક છે, પ ે ��ુુ છે �ને તયારપછ  ્રુપ � 
(આચાયર) સચવકલપ છેદ પ થાપનસયંમના �ચપપાદક હ વાથન ‘છેદ �તય ે
ાપ થાપક (–લેદમા ં  થાપનાર) છે, પે ચનયારપક છે; પેમ ં � (આચાયર) ચછત 
સયંમના �ચપસધંાનનન ચવચધના �ચપપાદક હ વાથન ‘છેદ થપા ં ાપ થાપક (–
સયંમમા ંછેદ થપા ંફર  પેમા ં થાચપપ કરનાર)’ છે, પે પણ ચનયારપક ં છે. પેથન 
છેદ પ થાપક પર પણ હ ય છે. 

ચનચવિકલપ સામાચયકમા ંન રહ  નક� ને છ�� આવે તયા ં ન� �ચુન કહ� ક� : હ� 
�ચુન !  પરમા ંચનચવિકલપ ��મી લાવમા ં�લકુ ંપે ં �ચુનદના છે. એમ ાપદ�ન 
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સાલં   ને પાછા ચનચવિકલપ થજ �ય, તયા ં  ન� �ચુનને છેદ પ થાપક કહ�વાય છે. 
�થવા ૨૮ � ૂ�ણુમા ંકાજં �ચપચાર લાગે પેને �ાયચની વગેર� આપનને પે �ચપચાર 
ુૂર કરાવ ે પેને પણ છેદ પ થાપક કહ�વાય છે.  ન� ચનયારપક છે એમ ક ુ ં પે પ  
ચનચમીથન છે. ચરણા્યુ ગમા ં ચનચમી્ુ ં પણ ્ાન કરા ્ુ ં છે. ��ુુ ચનયારપક છે પેન  
�થર એવ  નથન ક� ��ુુ આના સયંમન  ચનવારહ કર  છે છે. પણ પ પે પ પાના સયંમન  
ચનવારહ કર� છે તયા ંચનચમી પર ક� ��ુુને પણ ચનયારપક કહ�વાય છે. 

ાપદ�ન દ�નાર ��ુુ પણ ૨૮ � ૂ�ણુથન ચવ�ુ� ાપદ�ન દ�નારા ન હ ય. 

છેદ પ થાપકના  ે �થર છે : (૧) � ‘છેદ (–લેદ) �તયે ાપ થાપક’ છે �થાર્ા � 
૨૮ � ૂ�ણુ્પ લેદ  સમ�વન પેમા ં થાચપપ કર� છે પે છેદ પ થાપક છે; પેમ ં (૨) � 
‘છેદ થપા ંાપ થાપક’ છે એ્લે ક� સયંમ ચછત (� ંોપ) થપા ંફર  પેમા ં થાચપપ કર� છે 
પે પણ છેદ પ થાપક છે. 

વ�સ હપ �ચુનદના માને પ  પેણે પનથ�કર લગવાનને પણ પેકુ ંકહ�નારા માનવા 
પો�, ને ના�ને પણ પેવા ં ં માનવા ં પો�. એ ર પે પેનન ��ામા ં દ�વ-��ુુ ને ના� 
�ણેના  વ્પમા ં ચવપર પપા થજ �ય છે, પેમા ં પ  �હૃ પ ચમથયાતવ છે. �હ , 
�ચુનદના્ુ ં સ�યકતવ, પેનન આતમામા ં�લપન ચા ર�દના, ને પેનન ક�વ ્ાન લેવાનન 
પ યાર  !—આવન �ચુનદનાને ચવપર પ મનાવ ે પે ાંુદાંુદ લગવાનન  ચવર ધ કર� છે. 
એક ાથુથન ાંુદાંુદ લગવાનને મહાન કહ�વા ને વ   વ�સ હપ �ચુનદના માનવન પે  ે 
વાપને મે  નથન. ક�મ ક� ાંુદાંુદ લગવાન પ  કહ� છે ક� વ�સ હપ �ચુનપ�ુ ં�ણકા મા ં
હ ય ં ન હ. વ ્ ુવ્પન  લગવાને કહ�લ  ને સપં એ �્લુવલે  �ચુનદનાન  માગર આ 
ં છે, આ ચસવાય  નં  માગર છે ં ન હ. વ�ર હપ પણ �ચુન હ ય ને વ�સ હપ પણ 
�ચુન હ ય—એમ  ે �કાર નથન. �ચુનને ચન��થ કહ�વાય છે—એ્લે  પરમા ં પ  પેને 
�ણ કષાયનન ગાં્  ્ ૂ્   ગજ છે ને  ાકમા ંવ�ા દ પ ર�હન  �લાવ છે.—આવન દના 
હ ય પ  ં વનપરાગમાગરમા ં�ચુનપ�ુ ંછે. ।।૨૧૦।। 

હવ ેચછત સયંમના �ચપસધંાનનન ચવચધ ાપદ�ન ેછે :— 

ગાથા ૨૧૧—૨૧૨ 

ં  છેદ થાય �યતન સહાૃપ કાયનન ચેષ્ા ચવષે, 
આલ ચના�વૂરક  �યા કપર ય છે પે સા�નુે. ૨૧૧. 
છેદ પ્કુપ �ચુન, �મણ  યવહારચવ્ કને ંજ, 
ચનં દ ષ આલ ચન કર , �મણ પ દષ્ કર� ચવચધ. ૨૧૨. 
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 પરનન ઘણન વનપરાગદના�વૂરક �ચુનદનાન  યથાથર  યવહાર ક�વ  હ ય ને 
ચનચમી ક�વા ંહ ય પે આ ચરણા્યુ ગમા ંવણર ્ુ ંછે. 

�થર :—ં  �મણન ે�યતન�વૂરક કરવામા ંઆવપન કાયચેષ્ાન ે ચવષે છેદ 
થાય છે પ  પેણે પ  આલ ચના�વૂરક  �યા કરવન ં જએ. 

(પરં્)ુ ં  �મણ છેદમા ં ાપ્કુપ થય  હ ય પ  પેણે �ંનમપને ચવષ ે
 યવહારાુન  �મણ પાસે ંજને, આલ ચન કર ને (–પ પાના દ ષ્ુ ં ચનવેદન 
કર ને), પઓે � ાપદ�ને પે કરકુ ંં જએ. 

�ચુનને (�ચુનતવ �ચપ) ��ુ પય ગ પે  પરંગ �થવા ચનનય �યતન છે �ન ે
પે ��ુ પય ગદનામા ંવપરપ  � (હ્ વગરન ) દ�હચેષ્ા દક સ ંધંન �લુ પય ગ પે 
  હરંગ �થવા  યવહાર �યતન છે (��ુ પય ગદના ન હ ય તયા ં�લુ પય ગ હ્ 
સ હપ હ ય છે; પે �લુ પય ગ  યવહાર—�યતનપણાને પણ પામપ  નથન.) 

 પરમા ંવનપરાગલાવ વગર ૨૮ � ૂ�ણુના એકલા �લુચવકલપ ં કરપ  
હ ય પ  પે છ�ન �ચૂમકાને ય ોય �લુ પય ગ નથન, પણ હ્�વૂરકન  �લુાપય ગ 
છે. સહં ��ુ પય ગનદના�વૂરક છ�ા �ણુ થાને �લુ ચવકલપ થાય પ ે
�લુ પય ગન   યવહાર �યતન છે.  પરમા ં કષાય ર હપપણાન  ચનનય �યતન 
હ ય તયા ં ં �લુને  યવહાર�યતન કહ�વાય.  પરમા ં વનપરાગલાવ વગરના 
એકલા �લુને પ  �ચુનદનાન   યવહાર�યતન પણ કહ�વાપ  નથન.  દરમા ં
વનપરાગન લાવ ્કાવન રા�નને ૨૮ � ૂ�ણુનન કચૃી ઊ્  પ  પેન ે યવહાર �યતન 
કક . �ચુનદના પ   પરના વનપરાગલાવથન ં ્ક  છે. 

્ાપા�ષ્ા વ્પમા ં રમણપા છે, તયા ં સહં �માદથન દ ષ થજ �ય પ  
ચનદ�ષપણે ચનવેદન કર  પે દ ષ ્ા   ના�ે છે. છે પ  �મ �, સહ�ં  દ ષ થય  
પે પણ �મ � છે,  દરમા ં્ાપા  વલાવ પરફ ��ષ્ ને એકા�પા છે, પેના ં ર� 
પે ્   �ય છે. ચરણા્યુ ગમા ંપ   યવહારના ંકથન આવે, પણ વ ્ ુવ્પમા ં
પ  ચવકલપન  પણ ્ાપા-�ષ્ાલાવ ઊલ  છે. 

્ કા :—‘‘સયંમન  છેદ  ે �કારન  છે :   હરંગ �ને  પરંગ. પેમા,ં મા� 
કાયચેષ્ાસ ંધંન પે   હરંગ છે �ને ાપય ગસ ંધંન પે  પરંગ છે.’’ ચનનયથન 
ક જ કાયચેષ્ાથન દ ષ થપ  નથન. પેમ ં કાયચેષ્ાને આતમા કર  નક� છે—એમ 
પણ નથન. પણ ચનચમી પર ક� કાયાનન ચેષ્ામા ં કાજં ફ�ર પો  ગય , �ાકં 
લનલ પર  ાપર પગ આવન ગય , તયા ં �ચુનના લાવમા ં પ  દ ષ નથન પ  પેન ે
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  હરંગ છેદ કહ�વાય છે. ને ં   પરંગના �લુલાવમા ંકાજં �માદ થજ �ય પ  
પેને  પરંગ છેદ કહ�વાય છે. 

‘‘તયા ંં  સ�યાા  ાપ્કુપ �મણને �યતનાૃપ કાયચેષ્ાન  કથ�ંચ્ા   હરંગ 
છેદ થાય છે, પ  પે સવરથા  પરંગ છેદથન ર હપ હ વાને લનધ ેઆલ ચના�વૂરક 
 �યાથન ં પેન  �ચપકાર ( લાં) થાય છે.’’ 

 દરમા ંાપય ગન  પ  દ ષ થપ  નથન, �ચૂમકા �માણે ��ુ ને �લુ  ત ે
 રા ર છે, મા� નર રનન ચેષ્ામા ં ફ�ર પોઊ  છે, તયા ં પ પાને પ પાના 
પ રણામનન પ  નકંા નથન, એ્લે  પરંગ છેદ પ  ંરાય નથન, મા�   હરંગ છેદ 
છે, પેથન આલ ચના�વૂરક  �યાથન પે છેદ ્   �ય છે. 

‘‘પરં્ ું  પે ં �મણ ાપય ગસ ંધંન છેદ થવાને લનધે સા ા્ા છેદમા ંં 
ાપ્કુપ થાય છે, પ  �ંન કપ  યવહારચવચધમા ં ાુન  �મણના આ�ય,ે 
આલ ચન�વૂરક, પેમણે ાપદ�નલેા �્ષુ્ાન વો� (સયંમ્ુ)ં �ચપસધંાન થાય છે.’’ 

ને  પરંગ છેદ થાય એ્લે ક�  દર ચવકલપમા ંકાજં ફ�ર પો  ગય  પ  ��ુુ 
પાસે ચનવેદન કર ને પેમના ાપદ�નેલા ાપવાસા દ �્ષુ્ાન વો� પે છેદ ્ા ે છે. 

� ૂ પ   દર આતમા્ુ ંલાન ને � થરપા છે પે ં �ચુનદના છે, પણ તયા ં
�લુચવકલપ ક�વ  હ ય પથા પેના ંચનચમી ક�વા ંહ ય, પે્ ુ ં્ાન કરાવવા આ વણરન 
ક્ુ� છે. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૦ 

�વચનસાર ગાથા ૨૧૨ 

(ચ � ાદુ ૬, ��ુુવાર) 

�ચુનદના ક�વન હ ય, પેનન આ વાપ છે. �ચુનને  પરના આનદંમા ં � થરપા 
હ ય પે્ુ ં નામ  વ થલાવ છે; �ચુન પ   પરના ્ાનના આનદંમા ં એકદમ 
મન�લૂ છે, પમેા ં �લુા�લુનન કચૃી પણ નથન. એવ  વનપરાગન  વ થ લાવ 
 પરમા ં ્કાવન રા�નને,  હારમા ં નર રનન હલનચલન વગેર�  �યામા ં સહ�ં  
ફ�રફાર પોઊ  હ ય પ  પે મા�  ાક છેદ છે, �ને પે પ   પરમા ંપેનન આલ ચના 
કરવાથન ્   �ય છે. નર રનન  �યા ાપર એમ લ  ગ્ુ ંક� આ આમ થ્ુ,ં તયા ં
�લુ ચવકલપથન પેન  ચવચાર કર  �ય, પે્ લાથન ં  ાક છેદ્ુ ં�ાયચનપ થજ 
�ય છે. ��ુ ાપય ગમાથંન  હાર નનક  ને છ�� �લુચવકલપ ઊ્ઊ  પે્લે  ન ે
 વલાવથન � ય , મા �્ તયા ંનર રનન  �યાને ચનચમી પર ક�  ાક છેદમા ંગણન છે, 
પે છેદ ્ા વા  વ્પ પરફન  ચવચાર કરવ —એવન �હો વાપ છે. કાજં છ�ન 
�ચૂમકામા ં દ ષ લાોય  નથન. નર રનન ચેષ્ા કાજં આતમાનન નથન. પેમ ં પ ે
ચેષ્ાન  દ ષ આતમાને લાોય  નથન. પણ �લુ ચવકલપ ઊ્પા ં પ પા્ુ ં લ  
નર રનન ચેષ્ા ાપર ગ્ુ ં છે તયાર� પેમા ં કાજં ફ�રફાર હ ય પ  પે્ુ ંઆલ ચન 
કરવાનન વાપ કર  છે. ક�મ ક� પેને  દરના લાવમા ંપ  દ ષ લાોય  નથન. પણ ં  
 દરના લાવમા ંદ ષ લાગે, ને  વસવંદેનનન �ચૂમકાથન  ્પૂ થાય પ  આચાયર 
પાસે ંજને ચનદ�ષપણે ચનવેદન કર ને �ાયચની લયે છે. �હ  ! �ચુનઓ  દર પ  
્ાપા�ષ્ા લાવમા ં રાગના પણ કપાર નથન, એકદમ ાદાસનન પ રણામ વપ  છે. 
� ય્ુ ં ં �વલ ંન છે. �મસર પયારય થાય છે પનેા ્ાપા છે, પેમા ં ફ�રફાર 
કરવાનન ્�ુ� નથન, એક ચ પનય � યમા ં ં �ચપ � છે. �સૌંય�દ�નન 
્ાનચપ�ોમા ં ં લનનપા છે, તયા ં ચવકલપ ઊ્પા ં પ રણામનન ક�્લન સર પા છે. 
પેનન આ વાપ છે. �હ  �ચુનરાં લગવાનને  વલાવ પરફનન એકદમ ા�પા વપ  
છે. 

�ના ્વંા �્ ્વંા �્ વ રાોયનન ધારા વહ�પન હ ય, �ને દ��પા ંં એમ લાગે ક� 
�ણે ંગપના પરમવેર હ ય, આતમાના �સૌંય �દ�ને ચનચવિકલપ આનદંનન ધારા 
વહ� છે,  દરના  વ્પમા ં�લે છે.......આવા �ચુન ંગપના ધમરચપપા છે. �હ  ! 
�તયાર� પ  �હો આવા વનપરાગન સપં�ચુનના દનરન પણ નથન......આવન 
�ચુનદના્ુ ં વ્પ સમંકુ ંપણ �તયાર� લ ક ને ક્ણ થજ પો�ુ ંછે. ।।૨૧૨।। 
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હવે �ામણયના છેદના ં આયપન  હ વાથન પર� ય—�ચપ ધં  ચનષેધવા 
ય ોય છે એમ ાપદ�ન ેછે :— 

ગાથા ૨૧૩ 
�ચપ ધં પ રતયાગન સદા �ચધવાસ �ગર ચવવાસમા,ં 
�ચુનરાં ચવહર  સવરદા થજ છેદહ ન �ામણયમા.ં ૨૧૩. 

��ુ ાપાદાન પર ક� �ચદાનદં આતમ વ્પમા ં સન��ુ રહ� છે, ને ચનચમી 
પર ક� �ન��ુુનન સમનપમા ંપેમના ચરણે વસે છે; �ને કા ંપ  ��ુુનન આ્ા લજન ે
એકાપંમા ંવસે છે,  વ છદં� વપરપ  નથન. �ચદાનદં  વ્પનન રમણપામા ં�ચપ ધં 
આવવા દ�પ  નથન....�ચુનદના પે પ  મહા દના છે, ��ુુષને પણ પે દના ુુલરલ છે, 
ને સનાપન વનપરાગમાગરમા ં�નપણામા ંઆવન �ચુનદના હ પન નથન. પેને  �ુ  � ુ
પ  પાચં�ુ ં�ણુ થાન આવે ને ��િકા થાય, પણ છ�ા—સાપમા �ણુ થાને �લપન 
�ચુનદનાન  ઊ� ��ુુષાથર પેને હ પ  ં નથન. 

�હા! ચ વનસે કલાક �ના  પરમા ંએક આતમા ં....આતમા....ને આતમા્ુ ં
ં ર્ણ છે, ઊ�પણ ેઆતમાના ધયાનમા ંઘણ  વ�પ રહ� છે, ચન��ા પણ ��કુ 
વ�પ  �ુ �લપ છે....એક કલાક પણ �રૂ  ચન��ા હ ય ન હ, એ્લન પ  �ચુનઓનન 
��પૃદના છે. �તયાર� આવા �ચુન દ��ાપા નથન. �ચુનન ે ચ પનયનન એવન 
��પૃદના છે ક� ચન��ા ઊો  ગજ છે. સાપમ ેપ  ચન��ા હ ય ં ન હ ને છ�ાન  કા  
 પ�ુર�પૂરથન ચવનેષ હ ય ન હ. �ચુનને ચન�ાન  પણ �ચપ ધં નથન, નર રમા ં � ુ
થાક લાોય  મા �્ ઘણ  વ�પ  ે-�ણ કલાક ાધુન  ઘન �ય—એવન �ચુનનન દના 
ન હ ય. 

્ કા :—‘‘�ર��ર  ધાય પર� ય—�ચપ ધં  ાપય ગના ાપરંંક હ વાથન 
ચન�ુપરાગ ાપય ગ્પ �ામણયના છેદના ં આયપન  છે; પેમના �લાવથન ં 
�ા છત �ામણય હ ય છે.’’ (�.�ષૃ્ ૩૪૮) 

થુઓ આ �ચુન દના ! 
�ચુન પ  સવર્ વલગવાનના દ વાન છે, ક�વ ્ાન લેવાનન પ યાર મા ંછે. 

એક વ�પ આહાર લનધ , પછ  આહાર—પાણનનન કચૃી ન ઊ �્. ગમે પેવા ધ મ 
પોકામા ં પણ પાણનનન કચૃી નથન ઊ્પન.  દરમા ં ચ પનયના આનદંના 
�્લુવમા ં રસ    વપ  છે, તયા ં્ષૃા ક�વન? ચ પનયથન  હાર પરપદાથર ાપર 
કચૃી �ય પે ચ પનયને ાપરાગ—મ�લનપા કરનાર  છે. ચ પનયન  ાપય ગ 
ઓચપપ—ન �લપ થજ ગય  છે.  યાૌયાન કરપા ં કરપા ં ક� આહાર કરપા ં કરપા ં
પણ વ ચે સાપમા �ણુ થાને ચનચવિકલપ �્લુવ થજ �ય છે........વારંવાર 
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ચ પનયગ     દરમા ં�્  �્લુવે છે. આવન �ચુનનન  �યા છે.  હારમા ંઆ લેકુ ં
ને �કૂકુ ંપે �ર��ર �ચુનનન  �યા નથન. �ચુનનન  �યા ં વન હ ય પ   દરમા ંઆ 
સમંકુ.ં 

નોનવેનમા ં ક� �લુરાગમા ં �ર��ર સા� ુ પદ નથન;  દરમા ં એકદમ 
��ુ પય ગનન ંમાવ્ થજ ગજ છે પે્ ુ ંનામ સા� ુપદ છે. પે ��ુ પય ગન  �યા ં
�લાવ છે તયા ં ં �ામણયન  છેદ છે. ��ુ પય ગમા ં છેદ ન પો� ને ચ પનયમા ં
લનનપા ્ક  રહ� તયા ં �ા છત �ામણય છે. મા �્ �મણ એ પ પાના આતમાન ે
આતમામા ંં  થાપનન ેપેમા ંવસકુ.ં આતમાને ,પના રાગમા ં થાપવા્ુ ંક ુ ંનથન 
ક�મ ક� પે પણ ચવકાર છે. ાપાદાન પર ક�  દરમા ં��ુાતમામા ંં વસવા્ુ ંક ુ ંને 
ચનચમી પર ક� �ન��ુુઓને ��ુુપણે  થાપનને પેમનન સમનપમા ં વસકુ.ં �થવા 
��ુુનન આ્ા �્સુાર  ન�  થાનમા ંવસકુ.ં પણ � ર પે પર� યન  �ચપ ધં ન 
થાય ને ��ુ પય ગ લાવમા ંછેદ ન પો�, પે ર પે �મણ  વપ� ! 

આ ર પે �મણ ન ેપર� યના �ચપ ધંન  �લાવ હ ય છે પે વાપ કર . હવ ે
કહ� છે ક� એક  વ� યથન �ચપ � થજને �મણ  વપ  છે. ।।૨૧૩।। 

હવે, �ામણયનન પ ર�ણૂરપા્ુ ં આયપન હ વાથન  વ� યમા ં ં �ચપ ધં 
(સ ંધં, લનનપા) કરવાય ોય છે, એમ ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૧૪ 
� �મણ ્ાન-�ગા દક� �ચપ � ચવચર� સવરદા; 
ને �યપ � ૂ�ણુે ચવને, �ામણય છે પ ર�ણૂર તયા.ં ૨૧૪. 
�થર :—� �મણ સદા ્ાનમા ં �ને દનરના દકમા ં �ચપ � પથા 

� ૂ�ણુ મા ં�યપ (�યતનનનલ) ચવચર� છે, પે પ ર�ણૂર �ામણયવા   છે. 
�ચુન પ  વ ્ ુવલાવમા ંલનન થજ ગયા છે, એ્લે  વ� યમા ંં �ચપ � 

થજ ગયા છે, પથા � ૂ�ણુ મા ં �યતનનનલ ચવચર� છે, પઓે ં પ ર�ણૂર 
�ામણયવા ા છે. �યા ં વ� યમા ંલનનપા ન હ ય તયા ંપ  �મણપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 

્ કા 
‘‘એક  વ� ય—�ચપ ધં ં, ાપય ગ્ુ ંમાિન (��ુતવ) કરનાર  હ વાથન, 

મા�િપ (–��ુ) ાપય ગ્પ �ામણયનન પ ર�ણૂરપા્ુ ં આયપન છે.’’ (�. �ષૃ્ 
૩૪૯) 

 વ� યમા ંલનનપા્પ એક ��ુ પય ગ ં આતમાને ��ુપા કરનાર  છે. એ 
ચસવાય ક જ ચનચમીન  �ચપ ધં ક� �લુરાગ પે આતમાને ��ુપા કરનારા નથન. 
��ુાપય ગ્પ સા�પુણાનન પ ર�ણૂરપા્ુ ં થાન પ  એક મા�  વ� યમા ંલનનપા 
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ં છે. હં  વ� ય્ુ ંલાન પણ ન હ ય, પનેે �ચુનદના ક�વન ? �ચુનદના રહ�વા્ુ ં
ઘર પ  એક આતમ� ય ં છે. ૨૮ � ૂ�ણુનન કચૃી ઊ �્ પે પણ �ર��ર 
�ામણયદના્ુ ંઘર નથન.  વ� યમા ં�ચપ � થય  તયા ંં �ામણયનન પ ર�ણૂરપા 
છે. 

‘‘મા �્ સદાય ્ાનમા ં �ને દનરના દકમા ં �ચપ � રહ ન ે � ૂ�ણુ મા ં
�યપપણે ચવચરકુ;ં—્ાનદનરન વલાવન ��ુાતમ� યમા ં �ચપ � એવા ��ુ 
�� પતવમા�પણે વપરકુ ંએમ પાતપયર છે.’’ (�. �ષૃ્ ૩૪૯) 

��ુ ચ પનયસીામા ંવપરકુ ં પે્ ુ ં નામ સા�પુ�ુ ં છે. �લુરાગમા ંવપરકુ ં પે્ ુ ં
નામ સા�પુ�ુ ંનથન. ઘણા લ ક એ પ  આકુ ંસા�પુ�ુ ંકદ  સાલં ્ુ ંપણ ન હ હ ય 
! આતમા પ  ્ાનદનરન વલાવન છે, એવા આતમામા ં લનન થજને વપરકુ ં પે ં 
�ચુનપણા્ુ ંપાતપયર છે. પચંમહા,પના ચવકલપ ઊ �્ પે �ચુનપણા્ુ ંપાતપયર નથન ક� 
ચવકલપ  હ ય છે પણ પાતપયર પ  ��ુ પય ગ ્કાવવા્ુ ંં છે. હં આકુ ં�ચુનપ�ુ ં
�ણે ન હ ને આનાથન  �ુ ંમાને પેને પ  સાચા માગરનન ��ા પણ નથન. આ માગર 
નવ  નથન પણ �ના દન  છે. આ માગર પનથ�કર  �ના દથન કહ�પા આ યા છે, સપં  
સેવપા આ યા છે. �તયાર� મહાચવદ�હમા ંઆવ  ં માગર ધ �પણે વપ� રક  છે. 
સનમધંર લગવાન આવ  ં માગર ાપદ�નન રકા છે ને આવ  માગર પા નારા 
હ�ર –લા�  સપં –�ચુનઓ તયા ં�તયાર� મ થૂદ છે. �હો ના�મા ંએ �ચુનદના્ુ ં
�ચ�પ્  પાવાય છે ક� થુઓ ! �ચુનદના પ  આવન હ ય,  નં ર પે ન હ ય.   ે
હ�ર વષર પહ�લા ં�ન ાંુદાંુદાચાયર લગવાને આ વાપ કર  છે, ને ��પૃચ�ંાચાય  
૧૦૦૦ વષર પહ�લા ંપનેન ્ કા કર  છે, ને પે ં માગર �તયાર� �હો કહ�વાય છે. 
પહ�લા ં આવન ��ા કર . લલે �ચુનદના ન હ ય—પણ પહ�લા ં પેનન યથાથર 
ઓ �ાણ પ  કર . આ ચસવાય  ન� માગ  ધમર થને ન હ. 

�નદનરનમા ં�ચુનપ�ુ ં ન હ ય પ  કાજં દંો નથન. લલે �ચુનપ�ુ ં ન હ ય, 
પણ ��ા પ  આવન ં રા�વન ં જએ. ં  આવન ��ા કર� પ  પણ પે સાચા માગ  
છે. પણ ં  ��ા  ધન કર� પ  પેનન ��ામા ંદ ષ આવને. 

�હ  ! આ માગર પ  �નપં સપં એ સેવલે , �નપંા સવર્ પનથ�કર એ 
કહ�લ , ગણધર એ ઝનલેલ ,  ન�  �ને ચ�વપ�ઓએ આદર�લ  માગર છે. આ માગર 
�ણકા મા ંફર� પેમ નથન. આ માગરથન  નં ર પે માને પેનન ��ા ચમથયા થન.ે 
।।૨૧૪।। 

હવે, �ચુનંનને નંકન  ા�ૂમપર� ય�ચપ ધં પણ, �ામણયના છેદ્ુ ં
આયપન હ વાથન, ચનષેધય છે એમ ાપદ�ને છે :— 
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ગાથા ૨૧૫ 
�ચુન  પણ માહં , ચનવાસ થાન, ચવહાર વા લ ંન મહો, 
ાપચધ—�મણ ચવકથા મહો �ચપ ધંને   છે નહો. ૨૧૫. 

આગમચવ�ુ� આહારચવહારા દ પ  �ચુનએ છ ોઊા હ વાથન પમેા ં �ચપ ધં 
થવ  પે પ  �ચુનને ુૂર છે; પરં્ ુઆગમકચથપ આહાર ચવહારા દમા ં�ચુન �વપ  છે 
પેથન પેમા ં�ચપ ધં થજ ંવ  સલંચવપ હ વાથન પે �ચપ ધં નંકન  છે. 

�થર:—�ચુન આહારમા ં  પણમા ં (ાપવાસમા)ં, આવસથમા ં
(ચનવાસ થાનમા)ં, ચવહારમા,ં ાપચધમા ં (પ ર�હમા)ં, �મણમા ં (�નય �ચુનમા)ં 
�થવા ચવકથામા ં�ચપ ધં   છપ  નથન. 

��લુનન પ  વાપ ં નથન. પણ �ચૂમકાના �માણમા ં� �લુરાગ હ ય, પ ે
રાગમા ં પણ �ચપ �ન  ચનષેધ છે એ્લ ે ચનદ�ષ આહાર, ચવહાર વગેર�મા ં પણ 
�ાયં પ રણામન  �ચપ � ન થજ �ય, �્ા ને �્ા રહ�—એવન �ચુનનન 
વનપરાગદના હ ય છે.  પર ાક �નન મહા ચન��થદના છે, �ાર�ક ચનદ�ષ 
આહારનન કચૃી ઊ �્, �થવા મ હના મ હનાના ાપવાસ થયા હ ય, ચવહાર થાય ક� 
 ન� �ચુનઓન  સગં, ‘ચવકથા’ મ રપોછ ન ેકમોં —પેમા ં�ાયં �ચુનને �ચપ � 
ન હ ય......�લુરાગમા ંપણ ાપય ગનન મ�લનપા થાય છે, મા �્ પે્લ  �ચપ � 
પણ થવા દ�વ  ય ોય નથન. 

છ� થ �ચુનને ધાચમિક કથાવાપાર કરપા ં પણ ચનમર  ચ પનય ચવકલપ્કુપ 
થવાથન  ને મ�લન થાય છે, પેથન પે ધાચમિક કથાને પણ ચવકથા એ્લે ક� 
��ુાતમ� યથન ચવ�ુ� કથા કહ  છે. 

�ન આ દનન ચવકથા પ  પાપ છે, પેવન ચવકથા પ  �ચુનને હ ય ં ન હ, પણ 
 ન� સાથે ના�નન ચચાર વગેર� કથામા ં પણ �લુચવકલપ છે, ને પે્લે  ન ે
 દરન  ��ુ પય ગ રં�ંપ થાય છે, મા �્ પે �લુરાગ થાય પેમાયં �ચુનએ 
�ચપ � થવા �કુ ં નથન.  વ� યના ��ુ પય ગમા ં ં �ચપ � થવા �કુ ં
છે....આવા �ચુનપણામા ંપ  આનદંનન લહ�ર છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૧૫ 

(ચ � ાદુ ૭, ��ુવાર) 

�ને આતમા્ુ ં કલયાણ કરકુ ં હ ય પેણે �થમ નર રા દ પર� યથન થુદ  
આતમા છે પેને ઓ �નને,  પ�ુર�  વલાવનન ��ષ્ કર ને સ�યોદનરન �ગ્ 
કરકુ,ં પે પહ�લ  ધમર છે. �થમ એકુ ંસ�યોદનરન થાય તયારપછ  ં �ચુનદના હ ય. 
પે �ચુનદના્ુ ં આ વણરન છે; આવન �ચુનદના વગર ક�વ ્ાન હ ્ ુ ં નથન. 
�ચુનઓને  પર વલાવમા ંરમણપા�વૂરક  ાકમા ંપ�ન ચન��થદના થજ ગજ છે, 
પેમને પર� યના �ચપ ધં વગરનન દના ક�વન હ ય છે ? પે કહ છે. ાપાદાનમા ં
��ુલાવ �ગ �્ તયા ં ાકમા ં ચનચમી ક�કુ ં હ ય, પે પણ �ણકુ ંં જએ.  દરમા ં
ચ પનયલોપને �વલ ંનને ાપય ગ થલંન ગય  છે. તયા ં  ાકમા ં વ�ા દના 
�વલ ંનનન કચૃી હ ય ન હ. સા� ુ પદ પે પ  પરમેષ્ પદ છે.  દરમા ં
્ાયક વલાવ �તયે ઘણ  ં આ�ય વપ  છે, ઘણન ં � થરપા વપ  છે. એવા 
�ચુનઓને છ�� �ણુ થાને આહારા દનન કચૃી ઊ �્, તયા ં ના�આ્ાથન ચવ�ુ� 
��લુલાવ પ  હ પ  ં નથન, પણ ના�આ્ા �્સુાર � �લુ છે પેમા ં પણ 
�ચપ ધં હ પ  નથન. 

�� :—સ�યોદનરન થ્ુ ંપ ય આ  ધન �ચ�પા ન મ્  ? 

ાીર :—સ�યોદનરન થ્ુ ંએ્લે ��ામાથંન પ  સવર �ચ�પા ્   ગજ છે, 
એકલા ્ાયક વલાવનન ��ષ્ થજ છે, પણ હં � થરપા કર ને  દર ્રવા્ુ ં
 ાક  છે. �ચુનન  આતમા પ  ંગંલમા.ં.......આતમાના આનદંમા ં �લપ —� ૂકા ં
�ાપ  હ ય છે. આતમ્ાન પછ  એવન દના આ યા ચવના ક�વ ્ાન ન થાય. 

૧.  પર વલાવના આ�યે ં �મણદના ્ક  છે, ને પેમા ં ાક ચનચમી નર ર 
છે. પે નર ર નર રના કારણે નલે છે પણ પેમા ં ચનચમી પર ક� આહાર છે. 
�ચુનને પ ે આહારનન કચૃી ઊ �્ છપા ં  દરમા ં ચ પનયન  દ ર ન ્ ૂ્ �, 
��ુ પય ગનન � �ચૂમકા છે પેમા ં લગં ન પોવા છે. એ્લ ે આહારનન 
કચૃીમા ં�ચપ �પ�ુ ં�ચુનને હ ્ ુ ંનથન. સદ ષ આહાર પ  લયે ં ન હ, પણ 
ચનદ�ષ આહારનન કચૃીમા ંપણ �ચપ � ન થજ �ય.  પર વ્પન  દ ર 
�કૂ ને આહારનન કચૃી ન ઊ �્... એવન ા� �ચુનદના હ ય છે. આ દનાન ે
ઓ �વન ં જએ. 
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૨. �ચુન પ પાના  વ્પનન ધારા ્ ૂ્ વા ન છે. મ હના—મ હનાના ાપવાસ 
થાય પ ય  દર �ેદ ન થાય. નર રનન કચૃી સાથે ચવર ધ ન આવે પેવન 
ર પે એ્લે ક� ન�કપ હ ય પે્લા �માણમા ં ાપવાસ કર�. એકદમ હ્થન 
ાપવાસ કર� ને નર ર �્  �ય એકુ ંન હ ય �ને  દર ��ુાતમ� યમા ં
નનરંગ �ને ચન પરંગ � થરપા રચાપન �ય.....�હ  ! �ણ ે ક� આહાર 
કરવાનન કચૃીથન થાક લાોય  હ ય, પમે  પરના  વ્પમા ંચવ�ાચંપ લય ેછે. 
આહારનન કચૃી ્ ૂ્  ન ે  વ્પમા ં્યાર છે. તયા ંઆનદં છે, ચવ�ામ છે, પણ 
થાક ક� �ેદ લાગપ  નથન. આહારનન કચૃીના રાગથન થા�ા પે થાકને 
 વ્પમા ં ચવ�ામ લજને ાપાર� છે. ચનરાાુ  વ્પન � યમા ં ્યાર છે, તયા ં
આહારનન આાુ પા થપન નથન. આવન દનાને લગવાન ાપવાસ કહ� છે. 
સહં ાપવાસ હ ય, ાપવાસમા ંહ્ ક� �ચપ ધં ન હ ય. 

�મ છ ગાા ચાલન ચાલનને થા�  હ ય ને પ ાજમા ંંજને ચવસામ  લયે, 
પેમ �ચુનવર  આહારનન કચૃીથન થાક ને  દરમા ં ચ પનયનન પ ાજમા ં
ંજન—ેલનન થજને ચવસામ  લયે છે......  વલાવમા ં લનન થજને રાગના 
થાકને ાપાર� છે ને  દર �ચવકાર  પ રણચપ રચાપન �ય છે. 

૩.  પર  વ્પમા ંલનન થજને, પે્ ુ ંધયાન ધર ને, ચ પનયલગવાનનન �ચસ�� 
મા �્—એ્લે ક� ક�વ ્ાન �ગ્ કરવા મા �્—�ગ ર�ફુામા ંરહ�પા હ ય, તયા ં
પે  થાનન  �ચપ ધં થવા દ�પા નથન. આ �ફુામા ંં રહ�કુ,ં એવ  આ�હ 
નથન.  દરમા ં ચ પનયનન �ચૂમકામા ં �ચપ � થયા છે, તયા ં  ાક 
�ગ ર�ફુાના ં  થાન ન  �ચપ ધં નથન. ચવકલપ ઊ્પા ં �ગ ર�ફુા વગેર� 
ધયાનના ં થાન  �તયે લ  �ય......પણ તયા ંપેન  �ચપ ધં નથન. 

૪. યથ કપ નર રનન કચૃીના કારણ�પૂ �લ ાને �થ  કરવામા ં આવ્ુ ં � 
ચવહારકાયર, પેમા ંપણ �ચપ � નથન. 

૫. �ામણયપયારય્ુ ંસહકાર  કારણ હ વાથન �ન  ચનષેધ નથન એવ  � ક�વ  
દ�હમા� પ ર�હ છે, પણ મમપા નથન. કમોં  ને મ રપોછ  ગસણ છે. 

૬. મા� �નય નય   ધય  ધકપણે �મન  કથ�ંચ્ા પ રચય વપ  છે એવા � 
�મણ (�નય �ચુન) પેમના �તયે પણ �ચપ ધં નથન. 

�ચુનને  નં આો �વ   વાપ પ  હ ય ન હ, પણ  ન� �ચુનઓ સાથ ે
કાજં ્ાનવાપાર કરપા હ ય, ક જને સમ�વપા હ ય ક� ક જ પાસેથન 
સમંપા હ ય—એ ચસવાય  ન� હ�્ એુ �ચુન સાથે પણ પ રચય હ પ  
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નથન. �નઆ દન  પ રચય �ચુનને હ ય ં ન હ ને લસ કક સગંમા ં�ચુન પો� 
ન હ. �ચુનને �ાર�ક  ન� �ચુન સાથે ્ાનહ�્ એુ પ રચય વપ  છે, પ ે
પ રચય પણ �ચપ ધં્ુ ં કારણ થાય પવે  ન હ ય.  દરના વનપરાગન 
��ુલાવ સ હપન  �લુલાવ છ�� �ણુ થાને ક�વ  હ ય પેનન આ વાપ છે. 
એકલા �લુનન વાપ નથન, ક�  ાક �યાનન વાપ નથન. ચરણા્યુ ગમા ં
ચનચમીથન કથન હ ય. 

૭. ન�દ્પ �દુ ગલ લલાસ (�દુ ગલપયારય) સાથે સ ંધંથન �મા ં ચ પનય્પન 
લોપન  લાગ મ�લન થાય છે એવન, ��ુાતમ� યથન ચવ�ુ� � કથા, પેમા ં
પણ �ચપ ધં કરવા �વ  નથન. ્ાયક આતમા  વુ છે પે ચ પનયલોપ છે, 
પેમા ં�લુચવકલપ ઊ્પા ંપણ ચ પનય�ચૂમકા મ�લન થાય છે. 

આવા આ સાપ �કાર કકા પેવા લાવ મા ં �ચુનને �ાયં �ચપ ધં કરવા 
�વ  નથન. પે �લુચવકલપથન પણ ્ાન�ચૂમકા �ચચ�પ થાય છે—મા �્ પ ે
ચવકલપ થન પણ ચ પનય�ચૂમને �ચચ�પ થવા દ�વન ય ોય નથન. આકુ ં�ચુનપ�ુ ંછે. 

�� :—આકુ ં�ચુનપ�ુ ં�તયાર� પા   નકાય ��ંુ ? 

ાીર :—ં  ��ુુષાથર કર� પ  �તયાર� પણ �ચુનદના થવાન  કાજં ચનષધે 
નથન, પણ હં આવન દનાવા ા ક જ �ચુન ં વામા ંઆ યા નથન. પહ�લા ંઆ દના 
ઓ �વન ં જએ. આવન �ચુનદના આ યા પહ�લા ંપેનન યથાથર ��ા કર ને પેનન 
લાવના કર  નકાય ક� :— 

�હ  ! એ ધનય દના �ાર� આવે ?  વ્પાનદંનન ��વૂરદનામા ં �ાર� 
�લનએ ? �ાર� �ચુન થજએ ? 

સવર લાવથન  દાસનનય કચૃી કર , 
મા� દ�હ પે સયંમહ�્  ુહ ય ં ; (�નમ ાુ ) 

�નમ ાુ  રાંચ�ં �ચુન ન થજ ન�ા પણ એવન �ચુનદનાનન લાવના કરપા ં
કરપા ં સમાચધમરણે દ�હ છ ો ને ચાલયા ગયા. આ ચ � વદ પાચંમે પેમના 
સમાચધમરણને ૫૦ વષર �રૂા ંથાય છે. પેમને �ચુનદના થજ ન હપન પણ ‘��વૂર 
�વસર’મા ં ચન��થદનાથન માોં ને �્્ ચસ�દના ાધુનનન લાવના કર  છે. લાવના 
પ  ક�વ ્ાનનન પણ થાય. 

�ચુન પ  નોન  દગ ંર ચ પનય વ્પમા ં �લપા હ ય છે. પે �ચુનદનાનન 
 પરમા ંઓ �ાણ કર ને પેનન લાવના પણ �તયાર� પ  લ ક ને ુુલરલ થજ ગજ 
છે. 
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ચસ� લગવાન �વ  �નાાુ  નાપં, ાપનમ રસ  દર �ગ �્, ચ પનયન  
�ુગંર  ફા્ ને  દરથન નાપંરસનન ધારા � �્, પેવન દનાને ાપવાસ કહ�વાય છે, ને 
પેવન �ચુનદના હ ય છે. 

લાવાથર :—આગમચવ�ુ� આહારચવહારા દ પ  �ચુનએ �થમ ં છ ોઊા છે. 
હવે સયંમના ચનચમીપણાનન ્�ુ�એ �ચુનને � (૧) આગમ કપ આહાર, (૨) 
�નનન, (૩) �ફુા વગેર�મા ં ચનવાસ, (૪) ચવહાર, (૫) દ�હમા� પ ર�હ, (૬) 
�નય �ચુનઓન  પ રચય �ને (૭) ધાચમિક ચચાર—વાપાર વપ  છે, પેમના �તય ે
પણ રાગા દ કરવાય ોય નથન—પેમના ચવકલપ થન પણ મનને રંગાવા દ�કુ ંય ોય 
નથન; એ ર પે આગમ કપ આહારચવહારા દમા ંપણ �ચપ ધં પામવ  ય ોય નથન 
કારણ ક� પનેાથન સયંમમા ંછેદ થાય છે. ।।૨૧૫।। 

હવે છેદ �ુ ંછે (�થાર્ા ક ને છેદ કહ�વામા ંઆવે છે) પે ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૧૬ 

આસન—નયન ગમના દક� ચયાર �યતનચવહ ન �, 
પે �ણવન  હ�સા સદા સપંાનવા હનન �મણને. ૨૧૬. 
�નવયાથર :–�મણને નયન, આસન ( સેકુ)ં,  થાન (ઊલા રહ�કુ)ં, ગમન 

 તયા દમા ં� ��યપ ચયાર પે સવરકા ે સપપ  હ�સા માનવામા ંઆવન છે. 

છ�ા �ણુ થાને �ચુનન ે�લુરાગ પ  છે, પણ �ચૂમકા  હારન  �લુરાગ થજ 
�ય પ  પે્ુ ં નામ �માદચયાર છે. �હો �ચુનનન �ચૂમકાન  � �લુરાગ છે પને ે
���ુ પય ગમા ંનથન ગણય , ક�મ ક� પે �લુનન સાથે પણ  દર ��ુપા પ  વપ  છે, 
ને ચવકલપ પ ો ને ��ુમા ંંવાના છે. આ વાપ નથન સમ�યા પઓેએ આ વાપનન 
્ કા કર  છે ક� આહારા દમા ંપણ ��ુ પય ગ ક�મ કક  ? પણ �હો કજ �પે ા છે 
? પેનન પેને � ર નથન. �હો ચરણા્યુ ગ્ુ ંકથન છે;  દર ��ુપાનન �ચૂમકા 
્કાવન રા�નને વપરપ  � �લુ પય ગ પેને પણ �હો ચનચમી પર ક� ��ુમા ંગણય  
છે. ક�મ ક� �ચૂમકા  હારન  �લુરાગ �ચુનને હ પ  નથન. �હ  ! �ચુનદના ક�વન હ ય 
? ંગપને પનેન � ર નથન...... 

આચાયર લગવાન કહ� છે ક� �ચુનને  પરરમણપાનન �ચૂમકામા ં�લુચવકલપ 
ઊ �્ પણ પેમા ં�માદ ન થવા દ�વ , ં  �માદ કર� પ  પેને ��ુ પય ગ �ચૂમકામા ં
છેદ થાય છે. �લુચવકલપથન ��માદપણે ચવહારા દ કર� પે્ ુ ં નામ �હો 
��યપચયાર નથન કહ , ને પેને છેદમા ંનથન ગણન, ક�મ ક� એ્લ  �લુ આવે પે પ  
�ચુનનન છ�ન �ચૂમકા્ુ ં વ્પ છે. પણ પેમા ંં  �માદ  થજ �ય પ  ં પે  હ�સા 
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�ને છેદ છે. ં  ક� �લુ ચવકલપ ઊ �્ પે પણ પરમાથ  પ   હ�સા છે, પણ �હો પને ે
 હ�સા નથન ગણન ક�મ ક� પેનાથન છ� ં�ણુ થાન નથન હણા્ ુ.ં �ચુનદના ્ક ને ��ુ 
સાથે ચનચમી પર ક� વપરપ  � �લુચવકલપ છે પેને �હો  હ�સા પર ક� નથન ગણય  
પણ છ�ન �ચૂમકાનન  હારન  રાગ થજ �ય— ેદરકાર  થજ �ય, પ  તયા ં
સયંમન  છેદ થાય છે ને પે  હ�સા છે. 

�ચુનને  પરમા ં ક�વન વનપરાગદના હ ય, ક�વન ��ુપા હ ય, પ ે �ચૂમકામા ં
ક�વ  ચવકલપ હ ય ને પે �ચૂમકામા ંસહંપણે ક�વા ં ાકચનચમી  હ ય—પે  ધા્ુ ં
વણરન સાથે ને સાથે ક્ુ� છે. આચાયરદ�વે ચરણા્યુ ગ પણ �દ �પુ વણર ય  છે. 
�હૃ થ ને આવન દના ન થાય પણ પેનન લાવના રા�નને આવન દના્ુ ં્ાન પ  
કરકુ ંં જએ ન ે? �હૃ થ એ આવન દનાન ેઓ �વન ં જએ, ને આનાથન ચવ�ુ� 
હ ય પેનન ��ા છ ોવન ં જએ. સાચન �પનપ �ને ્ાન�વૂરકનન �ચુનદના ક�વન 
હ ય પેનન આ વાપ છે. પે �ચુનદના ન થજ નક� પ  પનેા ં��ા-્ાન ્કાવન રા� ે
પે પણ સતયના માગ  છે. 

�ચુનને આહારા દન  � �લુચવકલપ ઊ �્ છે પે પ   ષધ સમાન છે. �મ 
 ષધનન ��કુ મયારદા હ ય છે. ક જ વ દ� ૨।। ્।. લાર �રુ�   દવા પર ક� 
�ાવા્ુ ંક ુ ંપેને  દલે  વાદન  ��ૃ� થજને ૦।। નેર �રુ�   �ાવા માોં� પ  પેન ે
ઊલ�ંુ ્કુનાન કર� પમે આ ચન��થ �ચુનદનામા ં દર ચનચવિકલપ � થરપા ન ્ક� 
તયાર� �લુચવકલપ ઊ �્ પે  ષધ �વ  છે. પણ ં  પે �લુચવકલપમા ંં �માદ  
થજ �ય ને  દરનન દના �કૂ  �ય પ  તયા ંચ પનયનન  હ�સા થાય છે.  હારનન 
 હ�સાનન વાપ નથન પણ  દરમા ંચ પનયન  ાપય ગ હણાય , પે ં  હ�સા છે. 

�� :–આ્.ુ ં �ુ ંધયાન રા�વા મા �્ પ  પો�ે ક જકનન ં્ર પો�? 

ાીર :— નં  �ુ ં કર� ? પયારયનન પો� ેપ પા્ુ ંઆઆુ ં� ય ઊ�ુ ં છે, પે 
� યના આ�યે આ  �ુ ંસહં થજ �ય છે.  ન� ક ્ુ ંપોઆુ ંલકે ુ ંછે ? 

ક જ કહ� ક� ‘‘આ પ  �ંનકલપન �ચુનનન વાપ છે;  થવનરકલપન �ચુનને પ  
વ�ા દ હ ય !’’—પ  એમ નથન. લાજ ! �ંનકલપન ક�  થવનરકલપન પે  ધાય 
�ચુનઓનન દના પ  આવન ં હ ય છે. �ંનકલપન એ્લે એકલા રહ� પે; �ન ે
 થવનરકલપન એ્લ ે સ�દુાયનન સાથ ે રહ� પે; એ્લ  ં ફ�ર છે. પણ 
 થવનરકલપનન  �થર એવ  નથન ક� પે વ�ા દ રા�ે ! 

�ના દ�નપં  ધા �ચુનઓનન  પર ન ે  ાક દના આવન ં હ ય છે. 
મહાચવદ�હના �ચુન હ  ક� લરપ ે�ના હ , પણ પેનન દના પ  આવન ં હ ય છે. 
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આથન ચવ�ુ�દનામા ંવ�ા દ સ હપ �ચુનપ�ુ ંમનાવે પે પ  ચમથયા��ષ્ છે. પેનન પ  
�હો વાપ ં નથન. પણ �ને યથાથર �ચુનદના હ ય પે પણ ં  ગમન, આહાર 
વગેર�મા ં�માદ  થજ �ય પ  પેને પણ �ચુનપણામા ંછેદ પો� છે— હ�સા થાય છે. 
મા �્ �ચુનઓએ �ચૂમકા �્સુાર વપરપા �લુમા ંપણ �માદ  થકુ ંન ં જએ. 

�હો ચરણા્યુ ગ છે, પેથન ચા ર�નન �ચૂમકા �્સુાર સાથે વપરપ  � 
�લુ પય ગ છે પેને પણ ચનચમી પર ક� ��ુ પય ગમા ંગણય  છે. ક�મ ક� તયા ં� ૂ 
�ચૂમકા ્ક  રહ� છે. � ૂ �ચૂમકાને  ાધા કર� પવે  �લુલાવ હ ય પ  પેને �હો 
���ુ ાપય ગ ગણય  છે. � યા્યુ ગમા ંપ  �લુચવકલપને પણ ���ુ ાપય ગ ં 
કહ�વાય છે, ને  પરમા ં ચનચવિકલપ થજને લનન થાય પનેે ં ��ુ પય ગ કહ�વાય 
છે. મા �્ �ા ં ક�વ  આનય છે પે ��ુુગમે સમંકુ ં ં જએ. � �ઢૂ ંવ ને આ 
વાપનન � ર નથન પેઓ આચાયરદ�વના આ કથન ાપર ્ કા કર� છે ક� ચવહાર 
કરપા ંકરપા ંપણ ��ુ પય ગ ક�મ કક ? પણ �હો ચરણા્યુ ગમા ંક�વન ન �લ છે 
પે સમંવાનન પેનામા ંપાકાપ નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૩ 

�વચનસાર ગાથા ૨૧૭ 

(ચ � ાદુ ૯, રચવવાર) 

હવે છેદના  પરંગ �ને   હરંગ એવા  ે �કાર ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૧૭ 

ંવ —મર  ંવ, યતનહ ન આચાર તયા ં હ�સા ન� ; 
સચમચપ—�યતનસ હપને ન હ  ધં  હ�સામા�થન. ૨૧૭. 
�થર :—ંવ મર  ક� ંવ , ��યપ આચારવા ાને ( પરંગ)  હ�સા 

ચનચનપ છે; �યપને, સચમચપવપંને (  હરંગ)  હ�સામા�થન  ધં નથન. 

આતમા્ુ ં સ�યાા  લાન થયા પછ  રાગર હપ  પર� થરપા થાય તયાર� 
�ચુનદના હ ય છે ને તયા ં  ાકમા ં ચન��થપા સહં હ ય છે. �ચુનને ઘણન 
વનપરાગપા �ગ્  છે ને �ચપ �લપ રાગ રક  છે. તયા ંં  �માદ વધન �ય પ  
પે �ચુનને  હ�સા થાય છે, મા �્ �માદલાવ પે  હ�સા છે. �ચૂમકા �્સુાર � 
�લુચવકલપ છે પનેે �હો �માદમા ં નથન ગણય , પણ પે �ચૂમકામા ં હ ય પેવા 
�લુચવકલપને ઓ ંગનને ચવનેષ રાગ થાય પ  તયા ં �ચુનને �માદલાવથન  હ�સા 
થાય છે.  હારમા ં લલે પરંવનન  હ�સા ન થપન હ ય, પણ ં   પરંગમા ં
�માદલાવ હ ય પ  તયા ંપે �ચુનને  હ�સા લાગે છે. ્ાપા�ષ્ા ચ પનય વલાવમા ં
લનનપા થજ તયા ંરાગનન કચૃી ��કુ મયાર દપ ં હ ય, પે્ લા રાગને �ણે પણ 
પેથન ચવનેષ રાગ થજ �ય પ  પે �માદ છે ને પે  હ�સા છે.  વલાવના આ�ય ે
�્લન વનપરાગપા છે પે્લ  પ  ચનનય �યતન છે ને તયા ં�ચૂમકા �્સુાર વપરપ  
�લુચવકલપ પેને  યવહાર �યતનમા ંગણય  છે, ને ં  �ચૂમકા  હારન  ચવકલપ ઊ �્ 
પ  પેને �હો ��યપઆચાર એ્લે ક� �માદ ગણવામા ંઆ ય  છે, ને પે ં  હ�સા 
છે. પર ંવ મર� ક� ન મર� પનેન સાથે  હ�સા—� હ�સાન  સ ંધં નથન. ક જને પન, 
રાગ હ ય ને સામ  ંવ મર  �ય, પ  તયા ંપણ સામ  ંવ મય� પેનન  હ�સા આ 
ંવને નથન પણ પ પાન  � પન, રાગલાવ છે પે ં  હ�સા છે, પે ં પાપ છે. એ 
ં �માણે પર ંવ ન મર� ને �હો કષાયલાવ હ ય પ   હ�સા લાગે ં છે. �હો 
�ચુનને કષાયલાવ ન હ ય ને સામ  ંવ મર� પ  તયા ં�ચુનને  હ�સા લાગપન નથન. 

્ાન વલાવનન �  વ-પર�કાનક પયારય �નલે પેન   વલાવ પ  રાગના 
�મને પણ �ણવાન  ં છે. રાગના �મન ે્ાન ફ�રવ્ ુ ંનથન. ્ાન પ  રાગથન 
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થુદાપણે રહ ને રાગને �ણે છે. ્ાન રાગને લાવ્ ુ ંનથન ને ્ાન રાગન ે
્ા ્ ુ ં પણ નથન. �ચૂમકા કરપા ં વધાર� રાગ થજ �ય પ   વ-પર�કાનક 
્ાનમા ંપેન  ૌયાલ આવે છે. ્ાન પ  પે  ણે પણ  વ-પર�કાનક  વલાવથન 
રાગને પણ �ણે ં છે. પન,રાગ થજ �ય પ ય ્ાન પ  પેને �ણે ં છે. ્ાન 
પ પાના  વલાવ સન��ુ રહ ને રાગને �ણે છે.–રાગ સન��ુ થજને રાગને �ણ્ુ ં
નથન. આ પ  ્ાન�ણુના  વલાવનન વાપ થજ. �ને � રાગ થાય ચા ર�નન 
ચવકાર  પયારયન  પે ં કા  છે, પે પયારયન  પેવ  ં �મ છે. છ�� �ણુ થાન ે
��કુ રાગ હ ય પનેાથન ચવનેષ થાય પ  ્ાન પેને �ણે છે ક� આ �ચૂમકાને મા �્ 
આ પન,રાગ છે. તયા ં્ાનન   વલાવ પ  પે વ�પે પેવા રાગન ેં �ણવાન  છે. 
પે વ�પન  ��ુુષાથર પણ પેવ  ં છે, �ન ેરાગન  પણ પેવ  ં �મ છે, તયા ં્ાન ે
�ણ્ુ ંછે ક� આ �ચૂમકા કરપા ંચવનેષ રાગ છે પે  હ�સા છે. 

્ાયક ચનચવિકલપ આતમામા ં �્લન �લેદપ રણચપ થજ છે પે્લન 
ચનનયસચમચપ છે. 

��ુાતમ વ્પમા ં (�ચુનતવ �ચપ) સ�યાા ‘ ચપ’ �થાર્ા પ રણચપ પ ે
ચનનયસચમચપ છે. �ને પે દનામા ંવપરપન � (હ્ વગરનન) જયાર—લાષા દ સ ંધંન 
�લુ પ રણચપ પે  યવહાર—સચમચપ છે. (��ુાતમ વ્પમા ંસ�યાા  પ રણચપ્પ દના 
ન હ ય તયા ં�લુ પ રણચપ હ્સ હપ હ ય છે; પે �લુ પ રણચપ  યવહારસચમચપ 
પણ નથન.) 

��ષ્ પ  ��ોં એકાકાર ્ાયક � યને ં ક્લૂે છે. 
્ાન  વ-પર�કાનક  વલાવથન, પે પે �ચૂમકાના રાગને પણ �ણે છે. 

ચા ર�મા ં�ચૂમકા �્સુાર રાગ હ ય છે, ને �ચૂમકાનન મયારદાથન રાગ વધન 
�ય પ  તયા ં હસા છે. 

રાગ પ  પેના કા �મે આ ય  છે, પણ પે �ચૂમકાને મા �્ પવે  પન,રાગ 
થાય પે  હ�સા છે—એમ ્ાનમા ંૌયાલ કરા ય  છે. 

આહાર સદ ષ હ ય. �ધ�કમ� આહાર હ ય, પણ ં  �ચુનને  પરમા ં પ ે
�કારન  ચવકલપ ન ઊ્ઊ  પ  તયા ંપે આહાર લેવા છપા ં�ચુનને �ચૂમકા  હારન  
પન, રાગ ન હ હ વાથન  હ�સા લાગપન નથન. 

્ કા :—‘‘���ુ પય ગ પે  પરંગ છેદ છે, પર�ાણ ન   યપર પ (–
 ન�ના �ાણ ન  ચવ છેદ) પે   હરંગ છેદ છે. 
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છ�ા �ણુ થાને ચનદ�ષ આહાર વગેર�નન � �લુકચૃી ઊ �્ છે પેને �હો 
ચરણા્યુ ગમા ં ���ુ પય ગ નથન ગણય , ને તયા ં  પરંગ છેદ નથન. પણ 
�ધ�કમ� આહાર લેવાનન કચૃી ઊ �્ પ  તયા ં���ુ પય ગ હ વાથન  પરંગ છેદ છે. 

થુઓ ! આવન દના ચવના �ચુનદના હ પન નથન. આવન �ચુનદના વગર 
મન�પયરય્ાન થાય ન હ. �હૃ થને મન�પયરય્ાન હ ય ન હ. �નમ ાુ  રાંચ�ં કહ� 
છે ક� 

હ� ાંુદાંુદા દ આચાય� ! પમારા વચન  પણ  વ્પા્સુધંાનન ે ચવષે આ 
પામરને પરમ ાપકાર�પૂ થયા ંછે, પે મા �્ �ુ ંપમને �ચપનય લ�કપથન નમ કાર 
ક�ંુ �.ં (�નમ ાુ ) 

થુઓ પ  �રા ! ાંુદાંુદાચાયર �નમદના પણ ��ુુ છે. પચંા� પકાયમા ંાપર 
મગં� કમા ં નમ કાર કરપા ં �નમ ાુ  રાંચ�ં લ�ે છે ક� ‘નમ� સદ �રુવે’ એવા 
ાંુદાંુદાચાયરદ�વે પ  આવન �ચુનદના વણરવન છે. આનાથન ચવ�ુ� �ચુનદના માને પ  
પેને �ન ાંુદાંુદ લગવાને ચમથયા��ષ્ કક  છે, પે ંવને �નધમરનન � ર નથન. 
આકુ ંકહ�નારા ાંુદાંુદ��નુે � ��ુુ પર ક�  વનકાર� પે વ�સ હપ �ચુનપ�ુ ંક�મ માન ે
? ાંુદાંુદાચાય  પ  વ ્ ુ્ ુ ં  વ્પ ક ુ ં છે. છ�ા �ણુ થાનનન પયારયન   વલાવ 
ક�વ  છે, પે ં  પા ય  છે. તયા ં વ�ા દ લેવાન , ક� લસ કક કામ મા ં પોવાન  
રાગલાવ હ ય ં ન હ. ક�વ ્ાન પયારયન   વલાવ એવ  છે ક� તયા ં
આહારપાણનનન કચૃી ક� રાગ—વ� વગેર� હ ય ં ન હ. આન ે  દલે ક�વ  ન ે
આહારા દ મનાવે ક� �ચુનને પણ વ�ા દ મનાવે પ  પેણે દ�વ-��ુુ-ધમરને �ણયા 
નથન, એ્લે ક� વ ્ ુવલાવને �ણય  નથન. આકુ ં �ચુનપ�ુ ં લલે પ પાન ે
વપરમાનમા ંન થજ નક� પરં્ ુ��ા પ  પેવન ં રા�વન ં જએ. �કુ ં�ચુનપ�ુ ંહ ય 
પેનાથન ચવપર પ  વ્પ માને પ  તયા ંચમથયા��ા છે. 

 પરંગ �ને   હરંગ છેદમા ં પરંગ છેદ ં   વાન છે,   હરંગ ન હ; 
એ્લે ક�  પરંગ છેદથન ં  હ�સા છે, મા�   હરંગ છેદ પે  હ�સા્ુ ંકારણ નથન. 
‘‘કારણ ક� પર�ાણ ના  યપર પન  સદ લાવ હ  ક� �સદ લાવ હ , ���ુ પય ગ 
ચવના � હ પ  નથન એવા ��યપ આચાર વો� �ચસ� થપ  (–�ણવામા ંઆવપ ) 
���ુ પય ગન  સદ લાવ �ને વપ  છે પનેે  હ�સાના સદ લાવનન �ચસ�� ાચુનચનપ 
છે.’’ 

� ય વલાવથન પ  રાગન ય કપાર આતમા નથન પણ પયારયમા ંરાગપણે ક ણ 
પ રણમે છે ?—મા �્  યવહારમા ં પે રાગ્ુ ં ને પેના ચનચમી્ુ ં પણ ્ાન કરકુ ં
ં જએ.  પરમા ંરાગન  સદ લાવ પે ં  હ�સા છે,  ાકમા ંપર ંવ મય� પે્ લા 
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મા�થન  હ�સા નથન. �નદનરનમા ંપ  રાગલાવનન ાતપચીને ં  હ�સા કહ  છે. છ�ન 
�ચૂમકાએ �લુરાગ છે પે પરમાથ  પ   હ�સા ં છે, પરં્ ુ�હો ચરણા્યુ ગમા ં
�ચૂમકાથન  હારન  રાગ થાય પ  પેને  હ�સા ગણન છે. વનપરાગલાવ પે ં � હ�સા 
ધમર છે. છ�� �ણુ થાને ��કુ રાગ થપ  હ વા છપા ં તયા ં પે �ચૂમકા �્સુાર 
વનપરાગપા ્ક  રહ  છે, પે ં � હ�સા ધમર છે. �લુરાગ થાય પે કાજં 
‘� હ�સાધમર’ નથન. 

્ાનનને લાવન  પ  �ણૂર ચા ર� ને વનપરાગપાનન ં હ ય છે. ં  �ણૂરપાનન 
લાવના ન હ ય પ  પ  યથાથર ��ા-્ાન પણ રહ�પા ં નથન. �ન ંયસેનાચાયર 
૨૪૪મન ગાથામા ંકહ� છે ક� :—ाध्ं ्वत�ागगा��रवाावाानं यधु्ा ्ेगन ्दिकत 
साो�ग्े्�लनामा्े् देशने गा��ररं ल��लणूरगा��र ं लनु�ाो�गग�मसमाे भ�्षा�त 
तेन ्ा�णेनेदानवमसमा्ं समा्ध्भा्नाा भेद ानभा्नाा ग लाूरत े गा��र ं
लशगाा�्भातव�त नै्  ं््तवाम य ् 

આકુ ં વનપરાગચા ર�્ુ ં  યાૌયાન સાલં  ને ક�્લાક કહ� છે ક� 
‘સય �ગક�વલનને પણ એકદ�ન ચા ર� છે, પ ર�ણૂર ચા ર� પ  �ય �ગક�વલનના 
ચરમ સમયે થાય છે, પે કારણે હમણા ં �માર� સ�યકતવલાવનાથન પથા 
લેદ્ાનલાવનાથન  સ છે, ચા ર� પછ  થને’ પ  એમ કહ�કુ ં ં જએ 
ન હ.....વપરમાન પેવન દના ન �ગ્  હ ય પ પણ પેનન લાવના પ   પરમા ં
વપરમાનમા ંલાવન નકાય છે. વનપરાગપાનન લાવના છ ો ને રાગનન લાવના કર� 
પેને પ  ��ા-્ાન પણ રહ�પા ંનથન. �ણે �રૂા  વલાવને �ણય —��ામા ંલનધ , 
પેને પયારયમા ં પણ �ણૂરપાનન લાવના ં હ ય છે, હ્ હ પ  નથન ને લાવના 
�્પન નથન. 

�ને ��માદલાવ્પ ���ુ પય ગ છે પેને  હ�સા થાય છે �ને �ન ે
���ુ પય ગ હ પ  નથન પેને  હ�સાન  પણ �લાવ ં છે. �મ  ાકમા ંપરંવ ન 
મર� છપા ં પ   પરંગમા ં ���ુ પય ગ હ ય પ  તયા ં  હ�સાનન �ચસ�� છે પમે 
‘‘���ુ પય ગ ચવના � હ ય છે એવા �યપ આચાર વો� �ચસ� થપ  (–
�ણવામા ંઆવપ ) ���ુ પય ગન  �સદ લાવ �ને વપ  છે પેને, પર�ાણ ના 
 યપર પના સદ લાવમા ંપણ  ધંનન ��ચસ�� હ વાને લનધે,  હ�સાના �લાવનન 
�ચસ�� ાચુનચનપ છે.’’ 

એ્લે  ાક �ાણન મર� પેનન  હ�સા આ ંવને નથન.  પરંગ  હ�સા પે ં 
દ ષ છે ને  ાક  હ�સા પ  ચનચમીમા� છે. ‘‘આમ હ વા છપા ં(�થાર્ા  પરંગ છેદ 
ં ચવનેષ   વાન છે,   હરંગ છેદ ન હ—આમ હ વા છપા)ં   હરંગ છેદ  પરંગ 
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છેદ્ુ ંઆયપનમા� હ વાથન પેને (  હરંગ છેદને)  વનકારવ —માનવ  પ  ં જએ 
ં.’’  ાકમા ં ચનચમી છે પે્ુ ં્ાન કરકુ ંં જએ, ને  પરંગમા ં ચવનેષ રાગ ન 
થજ �ય પે મા �્ ��ચૃપ રા�વન ં જએ, ક�મ ક�  પરમા ંરાગથન ં  હ�સા થાય 
છે. 

લાવાથર :—��ુ પય ગ્ુ ંહણાકુ ંપે  પરંગ  હ�સા— પરંગ છેદ છે �ન ે
 ન�ના �ાણ ન  ચવ છેદ થવ  પે   હરંગ  હ�સા—  હરંગ છેદ છે. 

ંવ મર  ક� ન મર , �ને ��યપ આચરણ છે પેને ��ુ પય ગ હણાપ  
હ વાથન  પરંગ  હ�સા થાય ં છે �ને પથેન  પરંગ છેદ થાય ં છે. �ને �યપ 
આચરણ છે પેને, પર�ાણ ના  યપર પ્પ   હરંગ  હ�સાના—  હરંગ છેદના—
સદ લાવમા ંપણ, ��ુ પય ગ ન હ હણાપ  હ વાથન  પરંગ  હ�સા થપન નથન �ને 
પેથન  પરંગ છેદ થપ  નથન. 

હવે, સવરથા  પરંગ છેદ ચનષેધય—તયા�ય છે, એમ ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૧૮ 

�ચુન યતનહ ન આચારવપં છકાયન   હ�સક કક ; 
ંલકમલવ્ા ચનલ પ લાૌય , ચનતય યતનસ હપ ં . ૨૧૮. 
�થર :—��યપ આચારવા   �મણ છયે કાય સ ંધંન વધન  કરનાર 

માનવામા–ંકહ�વામા ં આ ય  છે; ં  સદા �યપપણે આચરણ કર� પ  ં મા ં
કમ નન માફક ચનલ પ કહ�વામા ંઆ ય  છે. 

છ�ન �ચૂમકા �્સુાર �લુરાગ હ વા છપા ં તયા ં �ચુનને �ચૂમકામા ં દ ષ 
લાગપ  નથન મા �્ પેને �હો ચનલ પ કકા છે. રાગ્ુ ં �લપ  ધંન છે, પણ 
�ચૂમકાથન ચવનેષ રાગ નથન એ્લે �ચૂમકાથન  ્પુ થપા નથન મા �્ પે ચનલ પ ં 
છે. 

્ કા :—‘‘���ુ પય ગ ચવના � હ પ  નથન એવા ��યપ આચાર વો� 
�ચસ� થપ  (�ણવામા ંઆવપ ) ���ુ પય ગન  સદ લાવ  હ�સક ં છે, કારણ ક� 
છ કાયના �ાણ ના  યપર પના આ�યે થપા  ધંનન �ચસ�� છે; �ન ે
���ુ પય ગ ચવના � હ ય છે એવા �યપ આચાર વો� �ચસ� થપ  
���ુ પય ગન  �સદ લાવ � હ�સક ં છે.’’ 

થુઓ પ  �રા ! �નદનરનમા ં� હ�સા ને  હ�સાનન આ  યાૌયા ! પર ંવનન 
સાથે  હ�સા—� હ�સાન  �ુ ંસ ંધં છે ? પ પાનન �ચૂમકામા ં ચવનષે રાગ થજ �ય 
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પ  ્ાન તયા ં�ણે છે ક� આ પન,રાગથન ચા ર�નન �ચૂમકાનન  હ�સા છે. લ ક  પ  
 ્ ૂ  હારમા ં�્�ા છે ને આ માગરનન સમંણ પણ ુુઘર્ થજ પછ  છે ! 

�હ  ! છ�ા �ણુ થાને પણ �ચુનને ચનલ પ કકા. ક�મ ક� તયા ં�ચવકાર  લાવ 
્�  છે. રાગનન હદ છે પે્લન ્ાન �ણે છે......ને ��લુ રાગ ન થજ �ય પેનન 
��ચૃી વપ  છે. આવા �ચુનને પરના આ�યે થપા લેન પણ  ધંન  �લાવ 
હ વાને લનધે, ં મા ં�લપા કમ નન માફક, ચનલ પપણાનન �ચસ�� છે; મા �્ પે પ ે
સવર �કાર� ���ુ પય ગ્પ  પરંગ છેદ ચનષેધય–છ ોવાય ોય છે, ક� � � �કાર� 
પેના આયપનમા��પૂ પર�ાણ યપર પ્પ   હરંગ છેદ �તયપં ચનચષ� હ ય. 

�યા ં પરંગમા ં છેદ— હ�સા નથન તયા ં  હરંગ છેદ પણ નથન. �યા ં ાક 
 હ�સા દન  ચનષેધ કય� હ ય તયા ં પે �કારના  પરંગ ���ુલાવન  ચનષેધ છે, 
એ્લે ક�  પરંગન  છેદ છ ોવાય ોય છે—એમ સમંકુ.ં 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૪ 
�વચનસાર ગાથા ૨૧૮ લાવાથર. 

(ચ � ાદુ ૧૦, સ મવાર) 

આ પ  �ચુનદના્ુ ંવણરન છે. આવન �ચુનદના થયા પહ�લા ંસ�યોદનરન હ કુ ં
ં જએ. સ�યોદનરન વગર �ચુનપ�ુ ંથાય ન હ �ને દ�વ-��ુુ-ના�નન સાચન ��ા 
વગર સ�યોદનરન થાય ન હ. મા �્ સવર્દ�વ ક�વા હ ય, ચન��થ ��ુુ ક�વા હ ય, 
પે્ ુ ં પર ને  ાક  વ્પ ક�કુ ંહ ય, પથા ના�  ક�વા ંહ ય, પે સમંકુ ંં જએ. 
દ�વ-��ુુ-ના�નન સમંણમા ં પણ �નન �લૂ હ ય પેને પ  �હૃ પ ચમથયાતવ છે. 
�હો કહ�વાય છે પેવન ં �ચુનદના માનયા ચવના પ   યવહાર��ા પણ સાચન થાય 
ન હ. 

‘‘ના�મા ં��યપ—આચારવપં ���ુ પય ગનને છ કાયન   હ�સક કક  છે 
�ને �યપ આચારવપં ��ુ પય ગનને � હ�સક કક  છે, પેથન ના�મા ં� �કાર� છ 
કાયનન  હ�સાન  ચનષધે કરવામા ંઆ ય  હ ય, પે પે સવર �કાર� ���ુ પય ગન  
ચનષેધ સમંવ .’’ 

૨૮ � ૂ�ણુ વગેર� �લુરાગ છ�ન �ચૂમકાનન મયારદા �માણે હ ય, પેનાથન 
ચવનેષ પન, રાગ થજ �ય પ  પે �ચુનને છ કાયન   હ�સક કક  છે, એ્લે ક� 
�ચુનપણામા ંપન, રાગ હ જ નક� ન હ. �ચુનપણામા ંછ કાયનન  હ�સાન  ચનષધે કક  
છે. પેમા ં �ર��ર પ   પરંગમા ં પન, રાગન  ં ચનષેધ છે. વ�ા દ રા�વાન  
લાવ પે પન, રાગ છે. � ના� વ� સ હપ �ચુનપ�ુ ંમનાવે, પે ના� પણ સાચા ં
નથન ને પે �ચુનપ�ુ ંપણ સા�ુ ંનથન. �ચુનને  પરંગમા ં�ણ કષાયન  નાન થય  
હ ય ને  ાકમા ંવ�ા દ ર હપ  દગ ંરદના હ ય.–આ ચસવાય વનપરાગ માગરમા ં
�ચુનદના હ પન નથન. આવન દના સવર્ એ આદર  �ને કહ , સપં એ પે માગર 
સે ય . મહાચવદ�હમા ં�તયાર� આવ  માગર ધ � ધં ચાલન રક  છે �ને પે ં માગર 
�તયાર� કહ�વાય છે. આતમ્ાન�વૂરકનન વાપ છે. આતમ્ાન વગર પ  �ચુનદના 
હ ય ં ન હ. આતમ્ાન પછ , દ�હદ�વ મા ં રહ�લ  ચ પનય્ાપા ગ    �લત છે. 
પેમા ં્રપા ંઘણ  ં રાગ ્ ૂ્   �ય ને �વ  માપાએ ંન�ય  પેવન દ�હનન દના થજ 
�ય તયાર� �ચુનપદ હ ય, આ્લન મયારદા ચસવાય �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 

�તયાર� �હો આવા �ચુન નથન દ��ાપા, પણ પેથન કાજં �ચુનદના્ુ ં વ્પ 
ફર  �ય ન હ. મહાચવદ�હમા ં �તયાર� લા�  સપં -�ચુનઓ આવન લાવ�લ�ગન 
�ચુનદનામા ં� રાંમાન છે. �ચુનપ�ુ ંન પા   નક� પ  પેથન કાજં �નદનરનમા ંદંો 
નથન પણ �ચુનપ�ુ ંચવપર પ ર પે માને પ  પેને દંો છે એ્લે ક� પેનન ��ા ચમથયા 
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છે. આતમાનન �ને દ�વ-��ુુ-ના�નન સાચન ��ા પણ ન હ ય તયા ં�ચુનપ�ુ ંમાનન 
લયે પે પ  ચમથયાતવ છે. 

હવે ાપચધને (–પ ર�હન)ે એકાચંપક  પરંગ—છેદપ�ુ ં હ વાથન ાપચધ 
 પરંગ છેદનન માફક છ ોવાય ોય છે, એમ ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૧૯ 
દ�  હક  �યા થક  ંવ મરપા ં ધં થાય—ન થાય છે, 
પ ર�હ થક   વુ  ધં, પેથન સમ પ છ ોઊ  ય ગનએ. ૨૧૯. 
�થર :—હવે (ાપચધ ચવષે એમ છે ક�), કાયચેષ્ા�વૂરક ંવ મરપા ં ધં 

થાય છે �થવા નથન થપ ; (પણ) ાપચધથન—પ ર�હથન ન�   ધં થાય છે; પેથન 
�મણ એ (�હ�પ દ�વ એ) સવર પ ર�હને છ ોઊ  છે. 

નર રનન ચેષ્ાથન પર �ાણન હણાય તયા ંપ  ં  �ચુનને પન, રાગ હ ય પ  
દ ષ લાગે, પણ ં  �માદલાવ ન હ ય પ  તયા ંદ ષ લાગપ  નથન, પણ વ�મા ં
પેમ નથન �થાર્ા વ�ા દ પ ર�હ હ ય તયા ંપ  ં્ર  પરમા ંમમતવા દ લાવ 
હ ય ં છે ને પેથન તયા ંં્ર  ધં થાય છે. પેથન ય ગનઓએ સમ પ પ ર�હન ે
છ ોઊ  છે. 

�ચુન ધયાનમા ં ે્ા હ ય ને ક જ વ� ના�ન �ય પ  તયા ંપ  પે ાપસગર છે, 
પે પ ર�હ નથન. �ચુનને વ�ના �હણનન કચૃી નથન, વ� રા�ે �ને કહ� ક� 
�ચુનદના છે. પ , લગવાન કહ� છે ક� ન�  પે ચમથયા��ષ્ છે. વ�સ હપ 
સ�યો��ષ્પ�ુ ં હ જ નક�, પાચં�ુ ં�ણુ થાન હ જ નક�, ��ચાર પ�ુ ં હ જ નક�—
પણ �ચુનદના પ  હ ય ં ન હ. આચાયર લગવાન કહ� છે ક� લાજ ! વ ્�ુ થચપ પ  
આવન છે. પારાથન એ્લન � થચપએ ન પહ�ચન નકાય પ  પણ ��ામા ં પ  
નાક્લુાપ ન કર ન. ��ામા ંપ  �મ છે પેમ ક્લુાપ રા��, પ  પાર  ��ાનન 
પ  ના�ુકાર  ્ક  રહ�ને. �ચુનનન વનપરાગન પયારયન  ધમર ં એવ  છે ક� તયા ંવ� 
સાથે ચા ર�ન  ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં હ ય ં ન હ. આવન વ ્�ુ થચપ હ વાથન 
�મણ—�હ�પ લગવપં એ સવર પ ર�હને છ ોઊ  છે. આવન ં �ચુનમાગરનન ��ોં 
ધારા છે.......આનાથન ચવ�ુ� માને પે વનપરાગમાગરનન �નાપના કર� છે. 

્ કા :—‘‘�મ કાય યાપાર�વૂરક પર�ાણ યપર પ ���ુ પય ગના 
સદ લાવ �ને �સદ લાવ વો� �ન કાચંપક  ધં્પ હ વાથન પેને (કાય યાપાર�વૂરક 
પર�ાણ યપર પને) છેદપ�ુ ં �ન કાચંપક માનવામા ં આ ્ુ ં છે, પેમ ાપચધ્ુ—ં
પ ર�હ્ુ ંનથન.’’ 
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 ાકમા ંપરંવ મર� તયાર� �હો �ચુનને  ધંન થાય ં �થવા ન ં થાય 
એવ  ક જ એકાપં ચનયમ નથન; પણ ં  �ચુનને �માદ હ ય પ  પ   ધં થાય છે 
ં, ને �માદ ન હ ય પ   ધં થપ  નથન. ક�મ ક� ચસ�ાપં એવ  છે ક� पमधताोगात य 
पाणवाल�ोलणं णहसंा—એ્લે ં   દરમા ં�માદલાવ હ ય પ  ં  હ�સા છે. પેમ 
વ�ા દ પ ર�હના સ ંધંમા ંનથન એ્લે ક� વ�ા દ પ ર�હ હ ય તયા ં�ાર�ક  ધં 
થાય ને �ાર�ક ન થાય એમ �પવાદ નથન. તયા ંપ  એક ં ચનયમ છે ક� �યા ં
વ�ા દ પ ર�હ હ ય તયા ંંવને ���ુ ાપય ગ એ્લે ક� પન,રાગ હ ય ં છે, ન ે
પેથન તયા ંં્ર  ધં થાય ં છે. ‘‘પ ર�હ સવરથા ���ુ પય ગ ચવના હ પ  નથન 
એકુ ં � પ ર�હ્ુ ં સવરથા ���ુ પય ગ સાથે �ચવનાલાવનપ�ુ ં પેનાથન �ચસ� 
થપા એકાચંપક ���ુ પય ગના સદ લાવને લનધે પ ર�હ પ  એકાચંપક  ધં્પ છે, 
મા �્ પેને (–પ ર�હન)ે છેદપ�ુ ંએકાચંપક ં છે.’’ પ ર�હને �ને  દરના ���ુ 
ાપય ગને પ  એવ  ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં છે ં ક� �યા ંવ�ા દ પ ર�હ હ ય 
તયા ં  દરના �ચુનપણાનન ��ુપા હ પન નથન, એ્લે તયા ં પ  �ચુનપ�ુ ં સવરથા 
છેદાજ �ય છે. વ�સ હપ પ  �ચુનદના હ પન ં નથન. આવ  ચનયમ છે. ‘‘પેથન ં 
લગવપં �હ�પ એ—પરમ �મણ એ—પ પે ં �થમ ં  ધાય પ ર�હને છ ોઊ  
છે �ને પેથન ં  ન�ઓએ પણ  પરંગ છેદનન માફક, �થમ ં  ધ ય પ ર�હ 
છ ોવાય ોય છે, કારણ ક� પે (પ ર�હ)  પરંગ છેદ ચવના હ પ  નથન.’’ 

આ લવે મ   ંવા્ુ ંલગવાનને ન�  છે. પણ  ાકમા ંસમ પ પ ર�હ 
છ ો ને વનપરાગન �ચુન થયા વગર લગવાનને પણ ક�વ ્ાન થ્ ુ ંનથન. પનથ�કર 
લગવપં એ પ  આવન દનાથન ક�વ ્ાન સાધ્ુ ં છે, ને  ન� ંવ  પેનાથન  �ુ ં
માને પ  પે ંવ પનથ�કરના માગરથન  ાક છે. ચનચમીથન લાલ—્કુનાન માન ે
પેને પ  સ�યકદનરન પણ નથન. પ  પછ  �ચુનપદ ક� આચાયરપદ પ  પેને હ ય ં 
ને્ુ ં? આતમા્ુ ંલાન હ ય પેને પણ વ�સ હપ �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 

વ�સ હપ �ચુનદના હ પન નથન. એથન કાજં ચનચમી્ુ ંં ર આવન ં્ ુ ંનથન. 
ચનચમીને લનધે �ચુનદના �્ક  એમ પેન  આનય નથન, પણ એવા ચનચમીના સગં 
વ�પે  દર પ પાન ે ���ુલાવ છે, પથેન ં �ચુનદના હ પન નથન.  ાકમા ં
�લ�ય આહાર �ાપ  હ ય �ને કહ� ક�  દર �મને ��લુલાવ નથન, પ  પે ક�મ 
 ને ? ��લુલાવ વગર એવા ચનચમી ાપર લ  �ય ન હ. પમે પન,રાગ વગર 
વ�ા દના �હણન  લાવ થાય ં ન હ �ને એવ  પન,રાગ હ ય તયા ં�ચુનપ�ુ ંન 
ં હ ય. �મ  પરમા ંમાસં �ાવાન  લાવ ન હ ય તયા ંલાષા પણ એવન ન હ ય ક� 
‘‘માસં સા�ંુ છે’’ પમે ં  પરમા ં��ચયરન  લાવ હ ય તયા ં‘‘�નન  સગં સાર  છે’’ 
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એવન લાષા હ ય ં ન હ. લાષા પ  લાષાના કારણે હ વા છપા,ં લાવન  �ને 
લાષાન  આવ  ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં છે. પેમ વ�ર હપપણાન ે�ને �ચુનપણાને 
પણ એવ  ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં છે. �ચુનદનાન  ચનમર  વનપરાગલાવ  દર 
થય  હ ય �ને લાષામા ંએમ કહ� ક� ‘‘વ�ા દ રા�વામા ંવાધં  નથન’’—એમ  ન ે
ં ન હ. �યા ંવ�ા દ રા�વાનન ્�ુ� છે તયા ં�ચુનપ�ુ ંનથન. આમ હ વાથન સવર્  
લગવપં એ �ચુનપણામા ંવ�ા દ પ ર�હન  ચનષેધ કય� છે. 

લાવાથર :—���ુ પય ગન  �સદ લાવ હ ય પ  પણ કાયાનન 
હલનચલના દ  �યા થપા ં પર ંવ ના �ાણ ન  ઘાપ થજ �ય છે. મા �્ 
કાયચેષ્ા�વૂરક પર�ાણ ના ઘાપથન  ધં થવાન  ચનયમ નથન;  
–���ુ પય ગન  સદ લાવમા ં થપ  � કાયરચેષ્ા�વૂરક પર�ાણ ન  ઘાપ પેનાથન 
પ   ધં થાય છે �ને ���ુ પય ગના �સદ લાવમા ં થપ  � કાયચેષ્ા�વૂરક 
પર�ાણ ન  ઘાપ પેનાથન  ધં થપ  નથન. આ ર પે કાયચેષ્ા�વૂરક થપા 
પર�ાણ ના ઘાપથન  ધં થવા્ુ ં�ન કાચંપક હ વાથન પેને છેદપ�ુ ં�ન કાચંપક છે–
ચનયમ્પ નથન. 

�મ લાવ ચવના પણ પર�ાણ ન  ઘાપ થજ �ય છે, પેમ લાવ ન હ ય પ  
પણ પ ર�હ્ુ ં�હણ થાય એમ કદ   ન ેન હ. �યા ંપ ર�હ્ુ ં�હણ હ ય છે તયા ં
���ુ પય ગન  સદ લાવ �વશય હ ય ં છે. મા �્ પ ર�હથન  ધં થવા્ુ ં પ  
એકાચંપક—ચનચનપચનયમ્પ છે. પેથન પ ર�હને છેદપ�ુ ં એકાચંપક છે. આમ 
હ વાથન ં પરમ �મણ એવા �હ�પ લગવપં એ �થમથન ં સવર પ ર�હન  
તયાગ કય� છે �ને �નય �મણ એ પણ �થમથન ં સવર પ ર�હન  તયાગ કરવ  
ં જએ. 

આતમ� યમા ં�ચુનપણાનન ચનમર  પયારય �ગ �્ પેન   વલાવ પ  આવ  છે. 
આવન ચનમર  પયારયના  વલાવને � ન ઓ �ે પેણે � યને પણ ઓ ૌ્ુ ંનથન. 
વ�સ હપ �ચુનપ�ુ ંમાને પેને પ  સાચન �ાવકદના પણ રહ�પન નથન. એના કરપા ં
પ  સાચન ��ાવા   �ાવક સાર  છે. �હ  ! સપં એ આવ  ��ુકપમાગર કક  છે. 
આવ  ��ુકપમાગર છે. પેમા ં�પવાદ કરન  ન હ—ચવપર પ માનન  ન હ. આ પ  
ક જ પ  નથન. આન  � ચવર ધ કરને પે ર�ોને, પણ માગર  નં ર પે થવાન  
નથન. 

હવે, ‘કહ�વાય ોય  �ુ ંકહ�વા્ુ ંછે’  તયા દ કથન શલ ક �ારા કરવામા ંઆવ ે
છે :— 
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ક ન ૧૪ 
સપં —આચાય� કહ� છે ક� ‘‘� કહ�વા �કુ ંં હ્ ુ ંપે �ચવનેષપણે કહ�વા્ુ ં

છે. એ્લાથન ં ં  ક જ ચેપ—ેસમ� પ , ( ાક  પ ,) વાણનન  �ચપ ચવ પાર 
કરવામા ંઆવે પ પણ ચનનેપનને (–�ણસમથુને, ંો �વાને) �ર��ર  યામ હનન 
(–મ હનન) �  �ચપ ુુ પર છે. 

�ને ચવવકે્�ુ� નથન એવા �ચેપન—ંો �વા �ણસમથુને ક ણ સમ�વન 
નકને ? �ને વાદચવવાદ ં કરવ  છે પેવા ંો �વાને ક જ ર પે સમ�વન નકાય 
પેકુ ં નથન ? �વ  માગર હપ  પેવ  �હ�ર કર ને આચાયરલગવાને હાથ ��ંેર  
નાૌયા છે ક� �ચુનઓન  માગર પ  આવ  ં છે. � �ં્ાા ુહને....� ચવવેક  હને....પ ે
પ  આ્લાથન ં  �ુ ંસમં ંને. ક�મ ક�  �ુ ંકહ�વાજ ગ્ુ ંછે. સ�યોદનરન �ુ ં? 
સ�યો્ાન �ુ ં ? સ�યકચા ર� �ુ ં ? ને પેન   ાક  યવહાર �ુ ં ? પે  �ુયં 
 પષ્પણે કહ�વાજ ગ્ુ ંછે. સમંનારા પ  આ્લાથન ં્ર સમં ંને.  ાક  � 
ંો �વા છે પે પ  કાજંક ાુપકર કાઢને. પવેા �ણસમથુને પ  મ હનન �  �ચપ 
ુુ પર છે. 

આચાયરદ�વને ક�ુણા આવન ગજ ક�, �ર� ! �ઓ � ચારા �ચપેન �વા છે 
પેને આવ  વનપરાગન માગર ક�મ સમ�ન ે ? �નામા ં ‘ચેપન’ એ્લે આતમાનન 
��ચૃપન  લાવ હને પે પ  આ્લાથન વ ્�ુ થચપ સમં ંને,  ાક  મ હ  ંવ ન ે
પ  મ હનન � માથંન નનક કુ ં�શુક�લ છે. 

�હા �ચુનદના ! પ ે પ  આતમાના આનદંના �્લુવમા ં �લનારા છે ! 
�ાર�ક આહારનન કચૃી થાય ને આહાર લેવા �ય તયા ં ક જના ્દનન  �વાં 
કાને પો� પ  પાછા ફર  �ય છે. 

�મે પ  આનદંમગંલકાર  મ  દનાને સાધવા નનક યા છ એ, તયા ંવ   આ 
્દન ના ? �મે ચ પનયના આનદંમા ં�લનારા, તયા ંવ ચે આવા ્દનના ંચનચમી 
ના ?—એમ  પરમા ંઆનદંનન ા�પા વો� આહારનન કચૃી ફોાક પ ો  ના�ે છે. 
ક જ ર પ  હ ય તયા ં�ચુન આહાર ન લયે. આનદંના ં ર� કચૃી સહં ્ ૂ્   �ય છે. 
પણ ‘‘�ર� ! �માર� આં આહારમા ં પરાય પોઊ  !’’ એમ �ચુનને થ્ ુ ંનથન. 
આવન આનદંમય �ચુનદના છે. 

આમા ં�ચુનદના્ુ ં વ્પ સવર �કાર� કહ�વાજ ગ્ુ ંછે. સર  ંવ ને પ  પ ે
વાપ �ચીમા ં ેસન ંને. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૨૦ 

(ચ � ાદુ ૧૧, મગં વાર) 

��ુકપના રાંમાગ  
ચવચરનારા સપં 

�ચુનવર ને નમ કાર હ . 

�હ�પ સસ કમ� પણ  
કર  નાન એ ં ચવચધ 
વો�, 
ાપદ�ન પણ એમ ં 
કર , ચનકીૃ થયા; ન�ુ ં
પેમને. 

(�વચનસાર ગાથા ૮૨) 

 

આ સાધક�ચુનનન 
વાપ છે. આચાયરદ�વ કહ� છે ક� �હ  ! �ને આતમા્ુ ં��વૂર લાન થ્ુ ંછે, ને પેમા ં
લનન થપા ં  પરમાથંન �ણ કષાયન  �લાવ થજ ગય  છે પેમને  ાકમા ં
સહંપણે નોન  દગ ંરપ�ુ ં હ ય ં છે—આવન �ચુનદના �નમાગરમા ં છે. �હો 
ચરણા્યુ ગનન ૧૯ ગાથા �ારા પેન ંઘ�ુ ંવણરન ક્ુ�, સમંનારા આ્લામા ંસમં 
ંને; ાુપક� �થુયા��ષ્ઓને પ   ધા પકર �ને  વ છદં ઊ્ઊા ં કરને. 

ક જ કહ� :–‘‘�ચુનદનાનન આવન આલુલન વાપ કરવાથન પ  લ ક ને ુુ�� 
લાગને ને ચવર ધ થને. મા �્ આચાયરદ�વે આવન વાપ આલુલન ન �કૂ  હ પ પ  ્ ક 
હ્ ુ.ં’’ પ  પેમ કહ�નાર   વ છદં  છે. સપં નન વાપ સાલં પા ં �મ દ આવવ  
ં જએ ક� �હ  ! આવન વાપ કદ  �ણન ન હપન. એમ ��વૂર વાપ સાલં પા ં
 પરમા ંઆનયર ને �મ દ આવવ  ં જએ. �હ  �લ  ! �મને કાજં લાન ન હ્ ુ,ં 
ને આપે યથાથર વ ્�ુ થચપ આલુલન કર ને �મારા ાપર ાપકાર કય�, ંગપ ાપર 
ાપકાર કય�. �ચુનદના ક�વન હ ય પે્ુ ંંરાય લાન ન હ્ ુ,ં ને �મે  �ુ ંમાનપા 
હપા. પનેે  દલે આપે યથાથર વ ્�ુ થચપ સમ�વનને �મને �સતયથન 
છ ોા યા....�મને  �ુ નયાલ કયાર! આન ે  દલે ક જ એમ  �ુ ં માનન લયે ક� 
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�ચુનઓએ આવન વાપ આલુલન ન કર  હ પ પ  લ ક ને ુુ�� પ  ન લાગપ !—પ  
એમ કહ�નાર   વ છદં  �ને વનપરાગન �ચુનઓન  વેર  છે. સતય વાપ આલુલન 
કરપા ંપા� ંવ  સતય સમંને ને કલયાણ થને. પે મા �્ ં �ન ાંુદાંુદાચાયર વગેર� 
વનપરાગન સપં એ માગર આલુલ  ��ૂ  છે. એમ સવ�ં લજને �મ દ  પાવવ  
ં જએ, પેને  દલે �  ધા પકર કર� પ ે આચાયર સપં નન આ્ા  હાર છે, 
 વ છદં  છે. થુઓ પ  �રા ! એક પરફ આચાયરદ�વનન ક�ુણા ! ને  નં પરફ 
ંગપના  ધા ંવ નન �વ ાજ !  તે સામસામા છે !! 

�હા ! ચરણા્યુ ગમા ં�ચુનદનાનન ક�વન �દ �પુ �ને સરસ વાપ આલુલન 
કર  છે ! આવન સરસ વાપ સાલં પા ંપા� ંવને �મ દ આવે. 

�� :—‘‘વ�ર હપ ં �ચુનપણ ંહ ય ને વ�સ હપ �ચુનપ�ુ ંમાને પે ાુ��ુુ 
છે, એમ કહ�પા ંવ�સ હપ �ચુનપ�ુ ંમાનનારાને ુુ�� લાગે—મા �્ પેમ ન ક ુ ંહ પ 
પ  સા�ંુ હ્ ુ ં!’’ 

ાીર :—યથાથર વ ્�ુ થચપ �હ�ર કરપા ં�સતયન  ચનષેધ પ  થજ ં �ય. 
‘આમ સતય છે’ એમ સતય્ુ ં  થાપન કરપા,ં ‘પેનાથન ચવ�ુ� �સતય છે.’ એમ 
�સતયન  ચનષેધ પણ થજ ં �ય છે—એવ  �નેકાપં છે. તયા ં� �ંુ માનનારાન ે
ુુ�� લાગે પ  પનેા  ધા લાવને કારણે છે, પેમા ં્ાનન �ુ ંકર� ? એવન પ  ક જ 
�્પણા ંગપમા ંનથન ક� �  ધાયને સાર  લાગે. 

ક જ કહ� : ‘જવર ંગપના કપાર નથન’ એમ કહ�વાથન જવરને કપાર 
માનનારાને ુુ�� લાગને; મા �્ પેમ ન કહ�કુ ંં જએ. પ  ્ાનન કહ� છે ક� પે ં 
�માણે, ‘જવર કપાર છે’ એમ કહ�વાથન ‘જવર કપાર નથન’ એકુ ંમાનનારાને �ુ ંુુ�� 
ન હ લાગે ? પ  પ  પછ  સતય—�સતયનન કાજં �્પણા ં ન થજ નક� !—મા �્ 
એમ નથન. �ને ુુ�� લાગે પે પેના કારણે છે, સતયના કારણ ેન હ. સતયને પ  
્ાનન સતય પર ક� �હ�ર કર�, પમેા ં ક જ �્ાનન કલપનાથન ુુ�� લગાો� પ  પે 
પેના પ પાના  ધા લાવથન છે. પેથન કાજં સતયનન �્પણાન  ચનષેધ ન કરાય ! 

મા �્ �હો  પષ્પણે �ચુનદના્ુ ં વ્પ વણરવપા આચાયર લગવાને કક ંછે 
ક� વ� ર હપ ં �ચુનદના હ ય છે.  પરનન �ને  હારનન � થચપ �મ હપન પેમ 
 પષ્ કહ�વાજ ગજ છે. આ કા ે આકુ ંકહ�વાય ોય ન હ્ ુ ંને કહ�વાજ ગ્ુ—ંએમ 
નથન પણ �  રા ર કહ�વાય ોય હ્ ુ ંપે ં કહ�વા્ુ ંછે. આવન �ચુનદનાને ન�  
કરં . �ચુનદના પે પ  ક�વ ્ાન લવેા મા �્ ચ પનયના હોચક� �લપન દના છે. 
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આચાયરદ�વે સતયવાપનન �હ�રાપ ંગપના કલયાણને મા �્ કર  છે, કાજં 
ક જને ુુ�� લગાોવાન  પેમન  લાવ નથન. �્ાનન  ધા લાવે ુુ�� લગાો� પે 
પેના પ પાના કારણે છે. મ  દના �કાનકમા ંઆ વાપને  પષ્ કરપા ંનનચે �ું   
ંણાવે છે :— 

�� :—આપ કહ  છ  પે પ  સા�ુ,ં પરં્ ુ �નયમપ નન ચન�દા કરપા ં
�નયમપન ુુ�� પામ,ે �ને  ન�ઓનન સાથે ચવર ધ થાય, પથેન ચન�દા ના મા �્ 
કર  છ  ? 

ાીર :—ં  કષાય�વૂરક ચન�દા કર એ વા �નયને ુુ�� ાપ�વનએ પ  �મે 
પાપન ં છ એ, પણ �હો પ  �નયમપના ��ના દવો� ંવ ને �પતતવ��ાન �ઢ 
થાય �ને પેથન પઓે સસંારમા ં ુુ��ન થાય, પેથન ક�ુણાલાવવો� �હો યથાથર 
ચન્પણ ક્ુ� છે. છપા ંક જ દ ષ ચવના પણ ુુ�� પામે, ચવર ધ ાપ�વે, પ  પેમા ં
�મે �ુ ં કર એ ? �મ મ દરાનન ચન�દા કરપા ંકલાલ ુુ�� પામે, ાુનનલનન ચન�દા 
કરપા ંવેશયા દક ુુ�� પામે પથા ��ંુ—� �ંુ ઓ �વાનન પર  ા  પાવપા ં્ગ 
ુુ�� પામે, પ  પેમા ં�મે �ુ ંકર એ ? એ �માણે ં  પાપનઓના લયથન ધમ�પદ�ન 
ન આપનએ પ  ંવ ્ુ ંલ.ુ ંક�મ થાય ? એવ  પ  ક જ ાપદ�ન નથન, ક� � વો� 
સવર ંવ ને ચેન થાય. 

આચાયરદ�વને ચવકલપ ઊ્પા ંક�ુણાલાવે ઘણન  પષ્ વાપ કર ને �ચુનપ�ુ ં
સમ� ્ુ.ં 

હવે આ ાપચધન  (પ ર�હન ) ચનષધે પે  પરંગ છેદન  ં ચનષધે છે, એમ 
ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૨૦ 

ચનરપે  તયાગ ન હ ય પ  ન હ લાવ��ુ� �લ�નુે, 
ને લાવમા ં�ચવ��ુ� ને  ય કમરન  કજ ર પ  ને ? ૨૨૦. 
�નવયાથર :—ં  ચનરપ ે (ક જ પણ વ ્નુન �પે ા ચવનાન ) તયાગ ન 

હ ય પ  �લ�નુે લાવનન ચવ��ુ� નથન �ન ેલાવમા ં� �ચવ��ુ છે પેન ેકમર ય 
કજ ર પે થજ નક� ? 

�હો પ  કમરન  નાન કર ને �લપકા મા ંક�વ ્ાન લયે એવન �ચુનદનાનન 
વાપ છે, પે દનામા ંઘણન વનપરાગપા હ ય છે, તયા ંવ�ા દ ાપાચધ હ ય ન હ. આ 
વ� લ� ને આ ઓ�ંુ, આ ફા્રુ ંને આ ્ ૂ્ ર ુ—ંએવન વ�નન ાપાચધ �ચુનને હ ય ં 
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ન હ. વ�સ હપ �હૃ થને  વલાવનન ��ષ્ �ને આતમલાન હ જ નક�, પણ આવન 
�ચુનદના પ  ન ં હ ય. ક�મ ક� તયા ંલાવનન પે્લન ચવ��ુ� નથન. 

્ કા :—આચાયરદ�વ ચ �ા્ુ ં�ષ્ાપં આપનને આ વાપ  પષ્ કર� છે. 

‘‘�મ ફ પરાના ં સદ લાવમા ં ચ �ાને ચવષે રહ�લન (રકપપા્પ—રપાન્પ) 
���ુપાન  તયાગ (–�લાવ, નાન) હ પ  નથન, પેમ   હરંગ સગંના સદ લાવમા ં
���ુ પય ગ્પ  પરંગ છેદન  તયાગ હ પ  નથન.’’ 

�ને  ાકમા ંવ�ા દ પોઊા ંછે પેને  દરમા ંરાગનન રાપપ (લાલાન) પો  ં છે. 
વ� છ ો ને  ેસે છપા ં દરમા ંરાગ રહ� એમ  ને, પણ  દરન  રાગ �્  �ય 
ને વ� હ ય એમ ન  ને; વ�્ુ ંફ પ�ંુ હ ય �ને  દર રાગલાવ ન હ ય—એમ 
 ને ન હ. નર ર ાપર વ� પહ�યાર હ ય �ને કહ� ક� ‘‘�મે પ  �ચુન છ એ, �મન ે
પ ર�હન  રાગ નથન’’ પ  આચાયરદ�વ કહ� છે ક� પે �ચુન નથન પણ પા�ોં  છે, 
પેનન વાપ થૂ્  છે.  દરન  રાગ �્પા ં  હારમા ં વ� પણ �્  ં �ય છે. 
�મારા �્લુવથન ન ેઆગમનન સા નથન �ચુનદનાનન વાપ કર . હવે, સાથે ્�ુકપ 
ને �ષ્ાપંથન પણ પે વાપ ચસ� કર એ છ એ. 

��ુ પય ગ પે ક�વ ્ાન્ુ ં � ૂ છે. પે ��ુ પય ગ વ�ા દના 
પ ર�હવા ાને હ પ  
નથન. 

થુઓ, ૧૯૬ મન 
ગાથામા ં ચાર �કારના ં
��ૂ યાનંન વાપ આવન 
હપન, ને આ પાચં�ુ ં
ક�વ ્ાન્ુ ં ��ૂ ્ુ ં
આ ્ુ.ં પરમાથ  �લદે 

આતમા પે ં સ�યોદનરન વગેર�  ધા ધમ�્ુ ં��ૂ ્ુ ંછે. 

�્ુ ં��ૂ ્ુ ંંવ્ ુ ંછે પે ઝાો �લપકા ે પાગંર  ંને. 

૧. રાગ-�ષે્ુ ં � ૂ ચમથયાતવ છે. �યા ં ચમથયાતવન  નાન નથન તયા ં રાગ-�ષેન  
યથાથર નાન થપ  નથન. 

૨. ચા ર�્ુ ં� ૂ સ�યકતવ છે. સ�યોદનરન વગર ચા ર�દના ઊગપન નથન. 

૩. પર� યમા ં�કચૃી્ુ ં� ૂ—મ હમ  છે. મ હમ  એ્લે ચમથયાતવ પેમ ં રાગ-
�ષે, પે ં પરમા ં�કચૃી્ુ ં��ૂ ્ુ ંછે. 
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૪. ચચં પા્ુ ં� ૂ મન છે. મનના આ�યે ચચં પા—રાગ-�ષે થાય છે. 

૫. �હો છેલ.ુ ં� ૂ કહ� છે ક� ક�વ ્ાન્ુ ં��ૂ ્ુ ં��ુ પય ગ છે. 

આવ  ��ુ પય ગ વ�ા દના પ ર�હવા ાને હ પ  નથન. �હૃ થ ધમારતમાન ે
સ�યોદનરન �ને સ�યો્ાનનન ��ુપા હ ય, પણ �ચુનદનાન  ��ુ પય ગ 
વ�સ હપ દનામા ંહ ય ં ન હ. 

�મ �ચુનદના નોન વનપરાગન છે પેમ ્ાનનઓના ંવચન પણ નોનસતય છે. 
�મ છે પેમ યથાથર વ ્�ુ થચપને �હ�ર કર� છે. � ંવ સવ   પો� પેને  ેસ.ે 
 ધા ંવને પ  �ના દથન �્ાન ચાલન ં ર ુ ંછે ! 

�ચુનને  ાકમા ંવ�ા દ હ પા ંનથન એમ � પ ર�હન  ચનષેધ કય� છે પેમા ં
�ર��ર  દરમા ં ���ુ ાપય ગના ચનષેધ્ુ ં ં �ય ંન છે. �ચુનને 
પન,રાગલાવન  ચનષેધ હ ય છે પે �ય ંન  પાવવા મા �્  ાક પ ર�હન  
�લાવ  પા ય  છે.  દરના રાગા દલાવ  �્ાા ન હ ય ન ે  ાકમા ં વ�ા દ 
છ ો ને  ેસે પેનન �હો વાપ નથન. �હો પ   દરનન વનપરાગનદના�વૂરક  ાકમા ં
ક�વન દના હ ય પેનન વાપ છે. 

‘�હ  ! આવન �ચુનદના પ  �મે સાલં   ન હપન. �મે પ  નયાલ થજ 
ગયા.’ એમ પા�ંવ  સવ�ં લયે છે. વનપરાગન �ચુનને ંગપના ંવ ને સતય 
વ ્�ુ થચપ સમ�વવાન  ચવકલપ ઊ્ઊ  છે તયા ંઆ કથન થ્ુ ં છે, પેને  દલ ે
 ધ  ંવ કહ� છે ક� ‘‘આકુ ં કહ�વાથન પ   ન�ને ુુ�� લાગે મા �્ આવન વાપ 
આલુલન ન કર  હ પ પ  સા�ંુ !’’—પ  પેવ  ાુપકર કરનાર  વ છદં  છે. �ર� �ઢૂ ! 
મહાસપં વનપરાગન �ચુનદનામા ં�લપા કરપા ં�ુ ં્ ુ ંવધન ગય  ? આચાયરદ�વને �ુ ં
પારા �્લન ્�ુ� ન હ હ ય ? �ર� �ઢૂ ! �ચુનવર એ � ક ુ ંછે પે યથાથર ં ક ુ ં
છે, પે સાલં પા ં�મ દ ન આવપા ંપેને ાુપકર ઊ �્ છે પે પાર  મ ્   વ છદં છે. 

�ર� લાજ ! આચાયરદ�વ કહ� છે ક� ના�મા ં પ  લગવાન ેઆવન �ચુનદના 
ફરમાવન છે �ને ્ ુ ં કહ� છે ક� ‘‘આમ ન ફરમા ્ુ ં હ પ પ  સા�ંુ’’—એ્લે ્ ુ ં
લગવાનન , ના�ન  �ને સપં ન  વેર  થય , વ ્�ુ થચપન  �ને પારા આતમાન  
્ ુ ં ુુશમન થય . મા �્ આચાયર લગવાને � યથાથર વ ્�ુ થચપ આલુલન �કૂ  છે પ ે
સમં, પાર   વ છદં એક  ાથુ �કૂ ને આચાયર લગવાને ક ુ ં છે પેમ સમં ! 
।।૨૨૦।। 

હવે ‘ાપચધ પે એકાચંપક  પરંગ છેદ છે’ એમ ચવ પારથન ાપદ�ને છે:— 
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ગાથા ૨૨૧ 

આરંલ, �ણસયંમ �ને �છૂાર ન તયા—ંએ �મ  ને ? 
પર� યરપ � હ ય પે કજ ર પ સાધે આતમને ? ૨૨૧. 
�નવયાથર :—ાપચધના સદ લાવમા ં પેને (�લ�નુે) �છૂાર, આરંલ ક� 

�સયંમ ન હ ય એ ક�મ  ને ? (ન ં  ને.) પથા � પર� યમા ં રપ હ ય પ ે
આતમાને કજ ર પે સાધે ? 

�હા ! �ચુનવર  પ  ંગપથન એકદમ ચન� �હૃ �ને ચસ�હકચૃીએ ચવચરનારા 
છે. પાંં રાપ  ના ઢ ર �કુ ં �ચુનપ�ુ ં નથન. �મ ચસ�હને ગ    લાગે પ  કાજં 
પાંં રાપ  ે પાય ન  ધંાવે, પેમ �ચુનને �હૃ થ નન �પે ા ન હ ય, આરંલ ન 
હ ય, પ ર�હા દ ન હ ય. �ને પ ર�હ હ ય પેને પ  �હૃ થ નન ઓચનયા  છે. પ ે
પ  પાંં રાપ  ના ઢ રનન �મ �હૃ થ ન  ઓચનયા   છે, પેને વ� ધ વા વગેર�ન  
આરંલ છે, �સયંમ છે, વ�નન �છૂાર છે. એવ  પે ંવ આતમામા ં લનન થજને 
આતમાને કજ ર પે સાધે ? �હો �ણૂર સાધવાનન વાપ છે. વ�ા દ પ ર�હનન 
�છૂારવા ા �હૃ થ ધમારતમાને સ�યોદનરન્ાન હ ય, પણ વ�ા દ સ હપ દનામા ંપ ે
ક�વ ્ાન પામન ન નક�. પેને �ચુનદના ન હ ય.....�હ , આ પ   પરન  એકદમ 
ચનકચૃીમય નાપંમાગર છે. વ�-પા�નન ાપાચધ �ને પેને રંગવા વગેર�નન �કચૃી 
આતમાથ�ને  પરમા ંગ �્ ન હ; �ચુન પ  વ�-પા� વગરના, ાપાચધ વગરના હ ય 
છે. આતમાના આનદંના �્લુવનન �ેણનમા ંપો�લા �ચુનને વ    હારનન ાપાચધ 
નન ? 

આ વાપ �હૃ થ ને દ�વ-��ુુ-ના�નન ઓ �ાણ કરવા મા �્ સમંવાન ે
ં્ર  છે. દ�વ-��ુુ-ના� ક�વા ંહ ય પે પ  �ણક ું જએ ને ? પે ચવના �યા ંતયા ં
માથા �કાવે પેને ધમર થાય ન હ. �ના  દયમા ંવ�ા દ પ ર�હનન �છૂાર છે ન ે
પ પાને �ચુન માને છે પે ંવ વનપરાગના માગરને �ણપ  નથન. વનપરાગના ં
માગરમા ંસપં�ચુનને એવન પ ર�હનન �છૂાર ક� આરંલનન કચૃી હ જ નક� ન હ.  
       *** 
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�સાદ ન.ં ૧૬૬ 

�વચનસાર ગાથા ૨૨૧ 
(ચ � ાદુ ૧૨, ્ધુવાર) 

સા�પુદ ક�કુ ંહ ય ?—ક� � સા�પુદ વગર ક�વ ્ાન �ને ��ુકપ ન થાય, 
પેનન આ વાપ છે. �ચુનપણાને ચવપર પ માને પ  પેનન ��ા ં  ધન છે. પ ે
વનપરાગનન આ્ાને માનપ  નથન, ��ુુને ઓ �પ  નથન, ને ના�નેય ઓ �પ  
નથન. �યાથંન ધમર લેવ  છે પેનન ઓ �ાણ પ  કરવન ં જએને ? દ�વ-��ુુ-
ના�નન યથાથર ��ા કરવન ને પઓે �ુ ં કહ� છે, પેનન સમંણ કરવન પે પણ 
�હૃ થન  એક ધમર છે. �ચુનદના આ યા પહ�લા ં�ચુનદના ક�વન હ ય, પે ઓ �વન 
ં જએ. णमो लोए सव् साहूणंમા ં� સા�ઓુને નમ કાર કરવામા ંઆવે છે પ ે
સા�નુન દના ક�વન હ ય ? પે્ુ ંઆ વણરન છે. પ ર�હ સ ંધંન �મ-પ�મન    ં  
�ચુનને માથે ન હ ય. આ કપોા ંલવેા,ં આ પહ�રવા ંને મલેા ંથાય એ્લ ેધ વા, 
ધ જને ાકૂવવા,ં ાકૂવનને સકં�લવા ને પેન ેસાચવવા—ંઆવન ાપાચધ �ચુનને હ ય 
ન હ. �યા ં કામનન  યવ થા કરવા્ુ ં માથે હ ય તયા ં �ચુનપ�ુ ં હણાય છે, તયા ં
 હ�સાના પ રણામ છે એ્લે ક� �સયંમ છે. �યા ંમમતવ, આરંલ �ને �સયંમ હ ય 
તયા ં�ચુનપ�ુ ંન હ ય. 

‘‘ાપચધ �્ુ ં��પનય હ ય પેને (�થાર્ા આતમાથન �નય એવ  પ ર�હ �ણ ે
�હણ કય� હ ય પેન)ે પર� યમા ં રપપણાને લનધે ��ુાતમ� યના સાધકપણાન  
�લાવ હ ય છે.’’ 

ચ પનયમા ંલનનપા નથન ને  ાક વ�ા દ પ ર�હનન ાપાચધમા ં� પોઊ  છે 
પેને �ચુનદનાના સાધકપણાન  �લાવ છે. આમ હ વાથન ાપચધને એકાચંપક 
 પરંગ છેદપ�ુ ંન�  થાય છે. એ્લે પ ર�હનન મમપા છે તયા ં�ચુનપણાન  છેદ 
થાય છે. 

�ચુનપ�ુ ંપ   ચન સાધકદના છે. એકદમ  દરમા ંરમણપાનન ંમાવ્ થજ 
ગજ છે. પ ર�હ્ુ ંલ  હ ય તયા ંપેવન ��ુ પય ગનન ંમાવ્ ન થજ નક�. મા �્ 
�યા ંાપચધ છે તયા ં�ચુનપણાન  છેદ ં છે. 

આ �હો પાતપયર છે ક� ‘ાપચધ આવ  છે. (�થાર્ા પ ર�હ પે  પરંગ છેદ 
ં છે) એમ ન�  કર ને પેને સવરથા છ ોવ .’ 

પહ�લા ંઆકુ ં�ચુનપ�ુ ંન�  કર ને પ ર�હને છ ોવ . આકુ ં�ચુનપ�ુ ંન�  
કયાર વગર પ  �ચુનદના હ ય ન હ. ।।૨૨૧।। 
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ાપચધન  સવરથા ચનષધે છે—એમ ક ુ.ં હવ ેપેમા ં�પવાદ ાપદ�ને છે. હવે, 
‘ક જને �ાકં �ાર�ક ક જ �કાર� ક જક ાપચધ �ચનચષ� પણ છે.’ એવ  �પવાદ 
ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૨૨ 
�હણે ચવસગ  સેવપા ંન હ છેદ �થન થાય છે, 
પે ાપચધ સહ વપ� લલે �ચુન કા  ે�ે ચવ�ણનને. ૨૨૨ 

પરના ં�હણ-તયાગ્ુ ંકથન ાપચારથન છે.  દર પેવ  ચવકલપ ઊ્ઊ  તયા ં
ચનચમીથન �હણ-ચવસગર કરવા્ુ ંક ુ ંછે. �ર��ર આતમા પરને �હ —છ ો  નકપ  
નથન. એ પ  વ ્�ુ થચપ ં છે. પણ ચરણા્યુ ગમા ંચનચમી્ુ ં્ાન કરા ્ુ ંછે. 

�થર :—� ાપચધને (આહાર-ચનહારા દના)ં �હણ-ચવસિનમા ં સેવપા ં
�નાથન સેવનારને છેદ થપ  નથન, પે ાપચધ સ હપ, કા � યને �ણનને, આ 
લ કમા ં�મણ લલે વપ�. 

્ કા :—‘‘આતમ� યને ��પનય �દુ ગલ� યન  �લાવ હ વાથન  ધ ય 
ાપચધ ચનચષ� છે—એમ ાતસગર (–સામાનય ચનયમ) છે.’’ 

લગવાન આતમા એક ��ુ� ય છે, પેમા ંનર રા દ સવર પરન  �લાવ છે. 
આતમામા ં એક પરમા�મુા�ના ં પણ �હણ-તયાગન  �લાવ છે. �ણે આવા 
આતમાનન ��ષ્ કર  ને પછ  પેમા ંરમણપા કરવા લાોય  પેને �ચુનપણામા ં ન� 
ક જ ાપચધન  સગં ન હ ય. આ પ  ાતસગર છે એ્લે એકલા આતમામા ંલનનપા પ  
�ચુનવર ન  ાતસગર માગર છે. �ને મન-વાણન-દ�હ્ુ ંલ  �ય પે �પવા દક ાપચધ 
છે. એ્લે મન-વાણન-દ�હને પણ �પવાદ પર ક� ાપચધમા ંગણયા ંછે, પણ વ�ન ે
પ  �પવાદ પર ક� પણ �ચુનન  ાપચધ ગણય  નથન. ‘‘ચવચનષ્ કા  �ેને વન 
ક જક ાપચધ �ચનચષ� છે—એમ �પવાદ છે. �યાર� �મણ સવર ાપચધના 
ચનષેધન  આ�ય કર ને પરમ પે ાસયંમને �ા�પ કરવાન    છક હ વા છપા ં
પણ.... ચનચવિકલપ થજ ને �ચદાનદં  વ્પમા ં� ્ય� છે પનેે પ  નર રા દ ાપચધ્ુ ં
લ  ં્ ુ ંનથન પણ, પેવન લાવના હ વા છપા ં�યાર� �ાસ કા  ે�ના વને હ ન 
ન�કપવા   હ ય �ન ે ચનચવિકલપપણે ્ર  ન નક� પ  પેમા ંંરાક �પવાદ કર ન ે
મન-વાણન-નર ર ાપર લ  �ય છે, તયાર� �્તુાૃષ્ સયંમન ે ્કાવન રા�નન ે
ાપચધન  આ�ય કર� છે. એ્લે ક� સરાગલાવ થપા ંનર રા દ ચનચમી ાપર લ  
ગ્ુ ં મા �્ પેને ાપચધ ગણય  છે. આ ાપચધ પે આતમા્ુ ં ��પનય છે. એ્લે ક� 
આતમાથન �લત છે. આતમા પ  ્ાપા�ષ્ા ��ુ છે—એકુ ં લાન �ને પેમા ં ઘણન 
લનનપા પ  �ચુનને વપ  છે. �ણૂર વનપરાગપણે આતમામા ં ્રા્ ુ ં નથન તયાર� 
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ાપદ�ન્ુ ં �વણ કરકુ,ં ાપદ�ન દ�વ , આહાર કરવ , પર ંવનન દયા વગેર� 
ચવકલપન  લાવ આવ ે છે. તયા ં ાપચધન  આ�ય હ વા છપા ં સયંમન  છેદ થપ  
નથન, મા �્ �ર��ર પ  પે ાપચધ નથન, તયા ંસયંમન  છેદ નથન પણ ઊલ્  પ ે
ાપચધ પ  છેદના ચનષેધ્પ છે. છ�� �ણુ થાને ચવકલપ વ�પે પેકુ ંલ  ન કર� પ  
પ   ન� રાગમા ંં ોાને. મા �્  યવહાર સયંમ—છ� �ણુ થાન—્ક્ ુ ંહ વાથન પ ે
�લુ ચવકલપને ાપચધમા ંગણય  નથન. પરમાથ —ાતસગર પર ક� પ  પે દ ષ છે, પણ 
 યવહાર�—છ�ા �ણુ થાન �પે ાએ—�પવાદ પર ક�—પેવ  �લુચવકલપ �ન ે
આહારા દ ાપચધ હ ય છે, પે ાપચધ સયંમના છેદ્ુ ંકારણ નથન. 

‘‘� (ાપચધ) ���ુ પય ગ ચવના હ પ  નથન પે છેદ છે. પરં્ ુઆ (સયંમના 
 ાક સાધનમા��પૂ ાપચધ) પ  �ામણયપયારયના સહકાર  કારણ�પૂ નર રનન 
કચૃીના હ�્ �ુપૂ આહારનનહારા દના ં�હણ—ચવસિન સ ંધંન છેદના ચનષેધને �થ  
�હવામા ંઆવપ  હ વાથન સવરથા ��ુ પય ગ સ હપ છે પેથન છેદના ચનષેધ્પ ં 
છે.’’ 

�ચુનને સાપ�ુ ંને છ� ં�ણુ થાન હ�ર વાર આ યા કર�. પેમા ંપણ સાપમ ે
ચનચવિકલપ �્લુવમા ં્ય� પે ાતસગર છે, ને છ�� ચવકલપ ઊ્ઊ  પે �પવાદ છે. 
�હ  ! હં પ  �ચુનદના �ુ ં પેનન પણ � ર ન હ ય, સ�યોદનરન્ુ—ંચ થા 
�ણુ થાન્ુ—ંપણ �્કા�ુ ં ન હ ય, ને વ� છ ો ને �ચુનપ�ુ ં માનન  ેસે પેન ે
લગવાન �ચુન કહ�પા નથન, ને પે ધમ� પણ નથન. 

છ�ા �ણુ થાને �લુકચૃી ઊ �્ છપા ંપેને �હો સવરથા ��ુ પય ગ ં ગણય  
છે. ક�મ ક� છ�ા �ણુ થાનનન દનાને ચવઘન કર� પેવન ���ુપા નથન, છ�ા �ણુ થાને 
આહારા દનન કચૃી ઊ �્ તયા ં રાગ પ ષવાન  �ચુનન  હ�્  ુ નથન. પણ સયંમન  
ચનલાવ થાય ને ��લુરાગ ન આવન �ય—પે હ�્ થુન—આહારા દ ાપચધ હ ય છે, 
મા �્ પે ાપચધથન સયંમન  છેદ થજ ંપ  નથન. 

�ચુનરાં પ પે સસંારથન  હાર નનક  ને,  ધન માનયપા્પન ાૂવાનન 
લે�ોમા ંલરાયેલા ંવ ને  હાર કાઢવા મા �્ આ વ ્�ુ થચપ સમ�વે છે.પ�નદં  
પ ચનસનમા ંદાન �ચધકારમા ંઆચાયરદ�વ કહ� છે ક� �મે આતમાનન રમણપા કરપા,ં 
�ચુન થજને સસંારના ાૂવામાથંન  હાર નનક   ગયા છ એ, ને સસંારમા ંલ લ્પન 
ાૂવાનન લે�ોમા ં લરાજ પો�લા ંવ ને ક�ુણાથન  હાર કાઢવા મા �્ �મે આ 
દાનન  ાપદ�ન કય� છે, ક� હ� લાજ ! �વૂ  પારા �ણુ દાઝઊા તયાર� �ણુય  ધંાયા ંન ે
પેના ફ મા ંઆ પ સા વગેર� મ યા.....મા �્ દાન કર ને પનેન મમપા ઘ્ાો. �મ 
કાગોાને   ેલા ઊ� ોયા મ ે તયા ં પે ક ....ક ....કર ને  ન� કાગોાને લેગા 
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કર ને �ાય છે, પેમ પારા �ણુ દાઝનને ઊ� ોયા્પ �ણુય થયા ંતયાર� પને પ સા 
વગેર� મ યા. પે ં  ્ ુ ંએકલ  �ા....ને લ લ ઘ્ાો ને દાન ન કર પ  ્ ુ ંલ લના 
ાૂવાનન લે�ોમા ં લરાજ ગયેલ  છે. પારા ાપર ક�ુણા કર ને �મે આ દાનન  
ાપદ�ન કય� છે. પેમ �હો ાુ��ુુઓનન  ધન ��ા્પન ાૂવાનન લે�ોમા ં લરાજ 
પો�લા ંવ ને સસંારથન  ચાવવા મા �્ ક�ુણા�વૂરક આચાયર લગવાને �ચુનપણાન  
ાપદ�ન કય� છે. આ ચરણા્યુ ગનન ન્આપમા ંઆચાયર લગવાને ક ુ ં હ્ ુ ં ક� 
�માર  આતમા સસંારના ુુ��થન �કુપ થવાન  કામન હપ  પથેન �મે �ચુનદના 
 ગનકાર કર  છે �ને ં   ન� ��ુ�ુ ુ ંવ  પણ �માર  �મ સસંારુુ��થન 
�્વાના કામન હ ય પ  આકુ ં �ચુનપ�ુ ં  ગનકાર કર . �મે પ  પેવન �ચુનદના 
�્લુવન રકા છ એ, ને પે �ચુનદનાના �મે �ણેપા છ એ. આમ કહ ને �ચુનદના્ુ ં
 વ્પ �ુ ંછે, પે ઓ �ાવે છે. �ચુનદનાના નામે લ ક  �યા ંતયા ંલે�ો� લરાજ પો� 
છે, પેવા ંવ ને  હાર કાઢવા મા �્ �મે આ યથાથર �ચુનદના ઓ �ાવન છે. ં  
આકુ ં�ચુનપ�ુ ંથજ નક� પ  પ  પેમ કર�. પણ ં  ન થજ નક� પ પણ ��ા પ  
આવન ં રા��, ��ામા ંંરાય  નથુ ંમાનનન ન હ. 

છ�ા �ણુ થાને �લુરાગ �ને મન વગેર�્ ુ ં�વલ ંન હ વા છપા ં�હો પેન ે
સવરથા ��ુ પય ગ કક  છે, ક�મ ક� છ�ા �ણુ થાનથન નનચે પોપ  નથન ને પે દના 
્ક  રહ� છે, પે પા� ંસાપમે ંવા મા �્ છે; મા �્ છ�ા �ણુ થાને પણ ��ુ પય ગ ં 
ગણય  છે. ં ક� છ� ં�ણુ થાન પ  � યના આ�યે ં ્જુ ંછે પણ �ચુનને ચવકલપ 
ઊ �્ તયાર� �ુ ં � થચપ છે ? ચવકલપનન મયારદા છે ? પે્ુ ં્ાન કરા ્ુ ં છે. ચ ્ુ—ં
પાચં�ુ ંક� છ� ં�ણુ થાન પણ � યના ં આ�યે ્જુ ંછે. � યન  આ�ય રા�નને 
વ ચે �ચૂમકા �માણ ે ક�વ  રાગ હ ય ને પે વ�પે ક�વા ં ચનચમી હ જ નક�—પે્ ુ ં
વણરન ચરણા્યુ ગમા ંછે. 

�મણપયારયનન વનપરાગપા પ  આતમ વલાવના ં આ�યે છે. ને રાગન  
ચવકલપ ઊ્પા ંઆહારા દના ં�હણ—તયાગ ાપર લ  �ય છે. ં  તયા ંહ્ કર� પ  
�ેદ થપા ંસયંમમા ં ાધા થજ �ય છે, મા �્ છ�ા �ણુ થાને આહારા દનન કચૃીન ે
પણ સવરથા ��ુ પય ગમા ંગણન છે. પેનાથન સયંમન  છેદ થપ  નથન. 

નર રને �ામણયપયારય્ુ ંસહકાર  કારણ કહ�વાય છે પણ  વલાવના આ�ય ે
સયંમ �ગ્ા  હ ય તયાર� નર રને પે્ ુ ં સહકાર  કહ�વાય ને ? ��ુ ાપાદાનન  
આ�ય પોઊ  છે તયાર� નર રને ચનચમી ક ુ.ં પણ ં   વલાવના આ�યે સયંમ ં 
ન ્�  હ ય પ  નર રને સહકાર પ�ુ ં ક ્ુ ં કહ�કુ ં ? સયંમ્ુ ં સહકાર  ચનચમી 
નર ર છે, ને નર રન ે ્કવામા ંઆહાર—નનહારા દના ં �હણ-ચવસિન ચનચમી છે. 
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આમ છ�� �ણુ થાને ચવકલપ ઊ્પા ંઆહારા દ્ુ ં�હણ છે પે સયંમન  છેદ ન થાય 
પે્લા મા �્ ં છે. મા �્ પે આહારા દ ાપચધથન સયંમન  છેદ થપ  નથન. ।।૨૨૨।। 

હવે �ચનચષ� ાપચધ્ુ ં વ્પ ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૨૩ 

ાપચધ �ચન� દપને, �સયંપ ંન થક  �ણ�ાથયરને, 
�છૂાર દંનનર હપને ં �હ  �મણ, થ ો  લલે. ૨૨૩. 

પર� યને �હવા—છ ોવાનન વાપ પે ચનચમી્ુ ંકથન છે. 

�થર :—લલે થ ો  હ ય પ પણ, � �ચન� દપ હ ય, �સયંપંન થન 
��ાથરનનય હ ય �ને � �છૂાર દના ંનન ર હપ હ ય—એવા ં ાપચધને �મણ 
�હણ કર . 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૭ 

નાસન�લાવન સપં ને નમ કાર. 

 ્ાર ઓફ જ�નોયા નામના મકાનમા ં��ૂય ��ુુદ�વ�ન્ુ ંમગંલ �વચન. 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � ાદુ ૧૩, ��ુુવાર) 

આ� લગવાન મહાવનરન  ંનમ દન છે. લગવાન મહાવનરન  ંનમ થય  
પેને આ� કલયાણક પર ક� કહ�વાય છે, પે્ ુ ંકારણ �ુ ં? પે કહ�વાને. 

આ ંગપમા ં�નપં આતમાઓ, દ�હથન �લત  વયચંસ� સ્ા છે, દર�ક  વપ�ં 
છે; પેને ક જએ  ના યા હ ય પ  પે ચનતય રહ�પન નથન. દર�ક ંો ને ચેપન પદાથર 
 વયચંસ� �ના દ�નપં છે, � વ ્ ુસ્ા છે પેન  ક જ રચનાર ન હ ય. 

મહાવનરા દ �નપં સવર્ પનથ�કર  થયા. �ણૂર ્ાનમા ં પમેણે ંગપના ં
 વયચંસ� પતતવ  �ણયા,ં ને પેવન ં વાણનમા ં�હ�રાપ થજ. 

આતમા ્ાન વલાવન છે, પે �રૂા ્ાન વલાવવા   છે, ં  પે પરનન 
�પે ા છ ો ને  વલાવમા ં વ ે પ  પે ચ પનયનન �ણૂર ન�કપન  ચવકાસ કર ને 
સવર્પદ પામે. દર�ક આતમામા ંપેવન પાકાપ છે. 

ંગપ �ના દ છે, ંો �ના દ છે, ચેપન �ના દ છે. પેમા ંચ પનય્ુ ંલાન 
કર ને પનેે સાધનારા સાધક  પણ �ના દથન થયા ં કર� છે, ને પરમાતમપદ પણ 
પામનાર હ ય છે. લગવાન મહાવનર ંન�યા તયાર� કાજં સવર્ ન હપા પણ પછ  
પે લવમા ં ક�વ ્ાન �ગ્ કર ને સવર્ પરમાતમા થયા. ંન�યા તયારથન �ણૂર 
પરમાતમ વલાવ્ુ ંલાન હ્ ુ.ં પે લાન પ  �વૂર લવ મા ંથય.ેુ ંહ્ ુ.ં �વૂ  �ન� લવ ે
એવન કચૃી ઊ્  ક� �હ  ! �ુ ં મારા ચ પનય વલાવનન પરમાતમદના પા�ુ ં
!.......�થવા ચનચમી પર ક� ંગપના ંવ  ધમર પામે.......ંગપમા ં ધમરનન ક�ૃ� 
થાય. આવા ચવકલપથન પનથ�કર નામકમર  ધંાજ ગ્ુ.ં 

�ુ ંપરમાતમપદ પામવાનન પાકાપવા   �—ંએવ  ચવવાસ પ   પરમા ંહપ  
પણ હં રાગનન કચૃી હપન પેથન પનથ�કર નામનન �ણુય�ાૃચપ  ધંાજ ગજ. પેના 
ાદયમા ંપનથ�કરપદ મ ે, સમવસરણ રચાય ને  ન�  આવનને લ�કપ કર�.  દરમા ં
સવર્પા છે પે પચવ�પા છે. પે પચવ�પા ાપરાપં  હારમા ં�ણુયન  પેવ  ય ગ 
હ ય છે. આવા મહાવનર લગવાનન  ંનમ આ� ચ�નલામાપાનન ાૂં�ે થય  હપ  
�ને આ ં લવમા ં આતમાનન �ણૂારનદંદના થવાનન હ વાથન પેમના ંનમન ે
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કલયાણક પર ક� ઊંવાય છે. સામાનય ંવ  પ  ઘણા ંનમે છે, પેના ંનમનન કાજં 
ચવનેષપા નથન પણ � ંવ આતમાનન �ણૂારનદંદનાને પામવા ંન�ય  પેના ંનમન ે
કલયાણક ગણાય છે. સ્ા  વલાચવક ચનરપે  આતમા્ુ ં લાન હ્ ુ.ં ં  આતમાના 
આનદંને મા �્ પરનન �પે ા માને પ  પે પરાધનનપા છે, પે પરાધનનપામા ંા�ુ 
હ ય ન હ. 

આતમા પ  ્ાન વલાવન છે, પેનન સ�યાા  �વ થાના પાચં �કાર છે. 
મચપ્ાન, �પુ્ાન, �વચધ્ાન, મન�પયરય્ાન ને ક�વ ્ાન. પેમાથંન સ�યાા  
મચપ—�પુ ને �વચધ એ �ણ ્ાન લજને પ  મહાવનર ��નુ  આતમા ચ�નલા 
માપાના ગલરમા ંઆ ય  હપ . પેમના  દ યધવચનથન ંગપના ઘણા ંવ ન  ા�ાર 
થવાન  હપ , મા �્ પમેના ંનમને  ન� એ કલયાણક પર ક� ઊં ય , પેન  આ� 
 દવસ છે. 

લગવાન મહાવનર� �ુ ંક ુ ં? 

દર�ક આતમા  વપ�ં છે. પમારા કલયાણ મા �્  ન�નન ં્ર નથન. � આ 
પરમાતમ વલાવન  ચવવાસ કરપ  નથન પે �ચવવાા ુ ંવ પરના �વલ ંન ે
ઓચનયા�ં ંવન ંવે છે, પે પરાધનન �ને ુુ��ન છે.  નં  ક જ મા�ંુ  હપ કર  
દ�ને—એમ માને પ  પેન  �થર એ થય  ક� �લૂ પણ પ પે કર  નથન. ં  લગવાન 
પારપા હ ય પ  �ુ ં�તયાર ાધુન પેમણે ર�ોા ય ? ંવ પ પ ેપ પાનન �લૂથન 
ર�ોઊ  છે, ક જએ પનેે �લૂ કરાવન નથન ને ક જ  નં  પેને પારપ  નથન. 

આતમા પ પાના  વલાવના ચવવાસથન પ પ ેં પર� છે. લગવાન મહાવનર� 
 વપ�ંપાન  ઢંઢ�ર  પન્ા  ક� દર�ક આતમા પ પાના પ ર�ણૂર  વલાવના આ�યથન 
પરમાતમા થજ નક� પેવન પેનન પાકાપ છે. પરનન ઓચનયા  લેવન પો� પેવ  પ ે
��રૂ  નથન. 

આ લરપ �ેે ઘણા ંવ  પતતવ સમંને કલયાણ પામવાના પા� હપા, તયા ં
લગવાન મહાવનરન  �વપાર થય , ક�મ ક� ંગપમા ં એવ  ચનયમ છે ક� પા� 
ંવ  પ યાર થાય તયા ંક જ ંવ ાતચપ�મમા ંચોપા ંચોપા ંલગવાનપણે ંનમ ે
છે. લગવાને કાજં ંગપના ંંવ ન  ા�ાર કરવા મા �્ ંનમ લનધ  ન હપ , પણ 
�ર��ર પ પાના આતમાનન સાધના �રૂ  કરવા પેમન  �વપાર હપ . લગવાને પ ે
લવમા ં વાચ�પ �ણૂરપા �ગ્ કર  પેથન આ� પેમન  ંનમકલયાણક ઊંવાય છે. 

આ� ંનમકલયાણક ચનચમીે �ાસ �વચનસારનન ૨૩૨ મન ગાથા વચંાય છે. 
�વચનસાર એ્લે લગવાનનન વાણનન  સાર ! મહાવનર �� ુપછ  �નેક મહાન 
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સપં  થયા. પેમાથંન ંગંલમા ં વસનારા  દગ ંર સપં ાંુદાંુદ �ચુનએ આ ના� 
ર યા ં છે. પેમને સવર્નન વાણનનન પરંપરાથન ્ાન થયે.ુ.ં મહાચવદ�હ ે�મા ં
વપરમાન સનમધંર લગવાન પનથ�કરપણે � રા� છે તયા ંાંુદાુદં�ચુન ગયા હપા, ન ે
પછ  આ ના�  ર યા ંછે. પેમા ંઆતમાનન  વપ�ંપાન  ઢંઢ�ર  છે. 

�મ લોો પનપરમા ંપ પામા ં૬૪ પહ ર  પન�ાનનન પાકાપ છે. પે  હારથન 
આવપન નથન, પણ  દર ન�કપમા ંછે, પમેાથંન �ગ �્ છે. પેવન �પનપ કર ને ઘસ ે
છે. પેમ ચ પનય આતમામા ં�ણૂર પરમાતમ થવાનન પાકાપ છે, પેન  ચવવાસ કર ન ે
પેન  આ�ય કર� પ  �ણૂર પરમાતમપદ �ગ �્ છે. 

્।. ૭૩૫—૭-૦નન �ોૂ , �ને નામાનન ચસલક એ  તેન  મે  હ ય છે, ્ાન 
પથા વચન પણ પેવા ં ં હ ય છે. પેમ �ણૂર પરમાતમપદ પે આતમાનન 
 વ્પલ�મન—�ોૂ  છે, લગવાનનન વાણનમા ંપેમ આ ્ુ ં છે, લગવાનના ના�્પન 
ચ પોામા ં પેકુ ં ં નામ લૌ્ુ ં છે, ને સા�ુ ં ્ાન પણ પેકુ ં ં �ણે છે. �ન ે
આતમાનન �ણૂારનદં દના �ગ્ કરવન હ ય પેણે સવર્ ના આગમન  �ભયાસ કરવ  
ં જએ. �મ ક જકના ચ પોામા ં પ પાનન �ોૂ ્ુ ં નામ ન નનક ે પેમ સવર્  
ચસવાય  ન�ના આગમમા ંચ પનય વલાવનન સાચન �ોૂ ્ુ ંના�ુ ંન હ ય. 

મા �્ આતમાને �ણવ  હ ય ને  હપ કરકુ ંહ ય પેણે પહ�લા ંસવર્ ને �ણવા 
ં જએ. �મ ાયૂરના ં કરણ    છા વગર ં �કાન ફવક ને  ધકાર ુૂર કર� છે પેમ 
લગવાનને   છા વગર ં  દ યવાણનના ં કરણ  � �્ છે ને લ ય ંવ  પનેા વો� 
�્ાન  ધકારન  નાન કર� છે. 

ંવ પ પાના  વલાવને �લૂનને ચવકારમા ંએકા�પા પ  �ના દથન કર  રક  
છે પેથન ં ર�ો  રક  છે.  દર એકા� થાય પે ં ા�ુન થવાન  ર પ  છે.  દર 
એકા� થકુ ં પેન  �થર એ થય  ક�  દરમા ં ં �ણૂરપાનન ન�કપ લર  છે. પેન  
ચવવાસ કર ને પમેા ંએકા� થપા ંપે �ગ �્ છે. 

�્લા આતમા છે પે દર�કમા ંપ પપ પાનન પરમાતમન�કપ �લત �લત છે. �ન ે
આવા  વલાવમા ં��ા-્ાન �ને રમણપાનન એકા�પા થાય પેને ં મ  માગર 
�ગ �્ છે. પેવન એકા�પા પદાથરના  વલાવન  ચનનય કર� પેન ે ં થાય છે, ન ે
પદાથરન  ચનનય પ  આગમના �ભયાસથન ં થાય છે. મા �્ �ને આતમાનન �કુપ 
પરમાનદં દના કરવન હ ય પેણે આતમામા ં ચન�સદં�હ થજને પેમા ંએકા�પા કરવન 
પોને. આ લોો  પનપર ં છે, પતથર નથન—એવ  ચનણરય થયા ચવના પેને ઘસવાન  
ચવકલપ ન હ ઊ �્, પેમ આતમાના �ણૂર  વલાવન  ચન�સદં�હ ચનણરય �થમ ં કરવ  
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ં જએ. ચનણરય કયાર વગર પમેા ં એકા�પા થને ન હ. સવર્ ે કહ�લા ં ના�મા ં
આતમાને ક�વ  કક  છે પે �ણયા ચવના ચનણરય ન હ થાય. 

�મ �ણે પદાથર ં ય  હ ય પેને �છૂાય ક� પમે �ુ ંં ્ુ ં? પણ ેધ ાન ે
�ુ ં�છૂકુ ં? પેમ �ણે �ણૂર ્ાનન�કપ �ગ્ કર ને આતમા �ને ંો  ધા પદાથ�ન ે
�તય  ં યા છે પેવા લગવાને �ુ ં ં ્ુ,ં પે �ણકુ ં ં જએ. લગવાન ચસવાય 
 ન�ને પ  ��ંુૂ ્ાન ં નથન એ્લે પણેે પ  પદાથ�ને ં યા ં નથન, પથેન 
પેમના આગમના �ભયાસથન આતમા ંણાપ  નથન. 

લગવાનના આગમમા ં �ુ ં ક ુ ં ? દર�ક પદાથરન   વલાવ ચનતય 
પ રણમનનનલ છે. ચનતયપા ્ક ને પ રણ�યા કર� છે. ં  આમ ન હ ય પ  પ  
આતમા પ પાનન વપરમાન � થચપન  પલ્  કર ને, પેમા ંક�ૃ� કર ન ે�ણૂરદના �ગ્ 
ન કર  નક�, પણ પમે નથન. ચનતય  દલવાન   વલાવ એ્લે ક� દર�ક પદાથર 
ાતપાદ  યય  વુ  વલાવન છે. પે પદાથ� પેના કારણે  દલવાના  વલાવવા ા 
છે. પારા કારણે પેમા ં કાજં થ્ ુ ં નથન. મા �્ ્ ુ ં પે્ ુ ં ધણનપ�ુ ં છ ો  દ� ને પારા 
 વલાવમા ંવ . આમ લગવાન મહાવનર�  દ યધવચન �ારા �હ�ર ક્ુ�. 

દર�ક પદાથર  વપ�ં ચ�કા  ાતપાદ— યય— વુ  વલાવવા ા છે. પે પ પાનન 
ય ોયપા �માણે ં દર�ક સમયે ાતપાદ પામે છે. ક જ  નં  તયા ં ફ�રફાર કરપ  
નથન. મારા આતમાના ાતપાદ— યય— વુમા ંપરપદાથરથન લાલ—્કુનાન થાય ન હ. 
મારા આતમાન  ધમર મારા આતમાના ં આ�યે ઊપ� છે, ક જ પરના આ�ય ે
માર  ધમર નથન—આવા  વા�યન  ચનણરય થપા ંપરા�યથન લાલ થાય એવન ચમથયા 
માનયપા ્   �ય છે, ને  વા�યે ધમર થાય છે. લગવાન મહાવનરના આતમ 
ંવનમા ંઆકુ ંલાન હ્ ુ.ં 

ંગપના  ધા પદાથ� ં  ચનતય પ રણમનનનલ ન હ ય ને એક્પ ં હ ય 
પ  પ  ઝાોના ં પાન �ર� ન હ, ઘ્  � �્ ન હ, ઘ માથંન ર ્લન થાય ન હ, 
સસંારમાથંન ��ુકપ થાય ન હ, પણ પે પ   �ુ ંથ્ ુ ં�તય  દ��ાય છે. દર�ક પદાથર 
પ પાના  વલાવથન ં પ રણમનનનલ છે. 

નર રના ં ાતપાદ— યય— વુ નર રમા,ં ને આતમાના ં ાતપાદ— યય— વુ 
આતમામા ં છે, મા �્ નર રમા ં્ ક હ ય ને ર ્લા ંમ ે પ  ં આતમાને ધમર થાય 
એમ નથન. આતમા પ પે પ પાના આ�યે ં ાતપાદ— યય— વુ પામે છે, મા �્ પને ે
પ પાથન ં ધમરન  ાતપાદ થાય છે, ક જ  ન�ના આ�યે પેન ેધમર થપ  નથન. 
�યા ં ાધુન આવા  વયચંસ� પતતવન  ચનણરય ન કર� તયા ં ાધુન સદં�હ ્ ે ન હ. 
ચન�સદં�હ થયા ચવના  દર એકા�પા થાય ન હ ને ોામાો   રકા કર� ક� �ુ ંઆન ે
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ક�ંુ, આને લ ગવનને ા�ુ લ�, આમ સદં�હમા ં ો લયા કર�, પેન ે  વમા ંએકા�પા 
થાય ન હ ને પે એકા�પા ચવના ધમર થાય ન હ. 

ા�ુ �ને ્ાનપણે પ રણમવાન  માર   વલાવ છે, એમ �ન ેલાન નથન 
�ને પરન  કપાર—લ કપા થજને � ા�ુ લેવા માગે છે પે ંવ, પ પા્ુ ં� �હ�ર 
ંવન—��ુ ંવન છે પેને �લૂનને, ચવકારલાવમા ંએકા�પાથન ુુ��ન ંવન ંવ ે
છે. પદાથરના  વલાવન  �યા ંચનણરય નથન તયા ંસનંય છે ને संशााधमा �्नशा�त 
એ્લે �યા ં સનંય છે તયા ંઆતમા નાન પામે છે. નાન પામે છે એ્લે ક� પને ે
પ પાના ં્ાન �ને આનદં  યકપ થપા ંનથન—એમ સમંકુ.ં 

હ� ંવ ! પાર� ા�ુ ને નાચંપ ં જએ છે ને ? પે પ  પરમાતમદનામા ં છે. 
પેથન એ ન�  કર ક� પારા પહ�લા ંએવા પરમાતમપદને પામેલા ક ણ છે? ને પેઓ 
કયા ાપાયે પરમાતમા થયા? કાજં ્ ુ ંં પહ�લવહ�લ  નથન. પારા પહ�લા ં વા�ય ે
��ુકપન  ાપાય કરનારા �ને કહ�નારા ક ણ થજ ગયા? પે્ુ ં વ્પ �ુ ં? ને પેનન 
વાણન કજ ? પેના ચનણરય ચવના આતમાન  યથાથર ચનણરય ન હ થાય. 

લગવાને પ  ચ પનય વલાવન  ચવવાસ કર ને પેના આ�યે સવર્પદ �ગ્ 
ક્ુ� �ને પમેનન વાણનમા ંએમ આ ્ુ ંક� હ� ંવ  ! પમાર   વલાવ પણ આવ  ં 
પ ર�ણૂર પરમાતમા થવાન  છે, પેન  ચવવાસ કર ને પેમા ંએકા� થાય પ  પમન ે
�ણૂર પરમાતમદના �ગ �્. 

� ંવ આકુ ંસમ� પેણે ં લગવાનન  ંનમકલયાણક �ર��ર  
ઊં ય  કહ�વાય. 

આવા વ ્ ુવલાવન ે�ણયા ચવના પ પાનન કલપનાથન ��ુકપન  માગર હાથ 
આવે પેમ નથન. દર�ક આતમા  વપ�ં છે. એકના કહ�વાથન  નં  આતમા સમ�—
એવન ક જનન પરાધનનપા નથન.  ણે ને પ ે �ને ચ પનયમા ં  વા�યન  ચવવાસ 
આવપ  નથન પેને ા�ુન  ર પ  ં હાથ આ ય  નથન. પે પરા�ય ન ધે છે ક� 
ક જકના આનનવારદથન કલયાણ થને, દ�વ-��ુુ-ના�ના નરણથન ં કલયાણ થજ 
ંને, આમ પરા�યમા ં�્ક� છે પેને લગવાન કહ� છે ક� લગવાન ! પાર� પરન  
આ�ય નથન. પારામા ંં �નપં ન�કપ પો  છે, સવર્પા્ુ ં��ંુૂ સામથયર પારામા ં
છે, પેમા ંં  વા�યથન પે �ગ �્ છે. આમ લગવાનના આગમ ફરમાવે છે. પણ 
�મારામા ં (આગમમા)ં ક ુ ં છે મા �્ પન ેઆગમના આધાર� પા�ંુ પરમાતમપદ 
�ગ્ને એમ ક જ પરા�યનન વાપ આગમ કહ�પા નથન. 
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ચ પનય સદાય ચ પનયપણે પલ �્, ંો સદા ંોપણે પલ �્.  ન�ના 
�વલ ંને �ગ �્ પેવ  પદાથરન   વલાવ ં નથન. લગવાને પ  આવા 
 વાધનનપાના ચનણરયને ં ��ુકપન  ાપાય કક  છે. 

પ પે � ધ કય�, સામ   મા ન કર� તયા ંાધુન પ પાન  �વ�ણુ ન ્ ે પ  
પ પાન  �વ�ણુ ન ્ ે પ  પ પન  આર  ન આવે. ને  ન� �પરાધ કર�—�ાપ 
દ� પ  આ્ુ ં� ૂ�ું ંથાય એવ  પરાધનન હ જ નક� ન હ. ં   મા ન આપે તયા ંાધુન 
 ધાને ન ધવા ંકુ ંપો� ક� ‘લાજ, મને  મા આપ.’—એમ ન  ને. એ લલે  મા 
ન કર� પણ પ પે પ પાન  �વ�ણુ ્ા ે પ   ન�ના �વલ ંનનન ક� ાૃપાનન ં્ર 
નથન. 

હ� પરમાતમા ! ્ ુ ં પાર�. પણ પ પે પરનાર  ક�વો  પેન  ચનણરય �ન ે
આ�ય ન કર� તયા ંાધુન કલયાણન  �વસર આવે ન હ. �ુ ંરાગ ક�ંુ પ  પર ચનં 
આવે, રાગ ક�ંુ પ  નર ર નનર ગ થાય એવન પર ચનં પણ પરાધનન નથન. 
 વપ�ં  વસન��ુ ં વા ધનર  થાય પ  �નપં  રાગ ્   વનપરાગન ��ા થાય છે. 
દર�ક પદાથર  વપ�ં છે એમ લગવાનનન વાણનમા ંઆ ્ુ ંછે. � સ્ા છે પે પેનાથન 
પલ �્ છે. ક જને પરાધનન ક� ઓચનયા ા ન માનયા પે્ુ ં નામ � હ�સા. ક જ 
પારાથન ન પલ �્, ્ ુ ં પરથન  ગો� ક� ાધુર� એવ  નથન. એવન �ના દ-�નપં 
 વપ�ં સપનન ��ા પે લગવાનનન કહ�લન � હ�સા છે. પે ં સવર ંવ પા   નક� 
છે.  ન� માન ેક� ન માને પેના આધાર� � હ�સા નથન. પરા�ય ��ષ્ થજ, પર્ુ ં�ુ ં
લ.ુ ં ક� � ૂ�ું ં કર  નાંુ, પર મા�ંુ લ.ુ—ં્�ંુૂ કર� એવન પરાધનન માનયપા ં મહા 
 હ�સા છે ક�મ ક� પેમા ં�નપં �તયે રાગ-�ષેનન ાતપચી થાય છે. 

દર�ક પદાથર પેના કારણે પલ �્ છે. પેમા ંક જ પરન  �ચધકાર નથન. ‘છે’ પે 
પેનાથન છે. ં  પારામા ંપાર  ન�કપ નથન પ  ક જથન આવને ન હ ને છે પ  ક જનન 
�પે ા ન હ. આવન ચનતય ા�ુન થવાનન � હ�સા લગવાન કહ� છે. 

પરના કપાર—લ કપાનન ્�ુ� ્  ,  વાધનન ચનતયાનદંનન ��ા થજ, ્ાપા 
સા ન થય , સહં નાચંપન  લ કપા થય ,  યવહાર �ણુય કરપા ંકરપા ંધમર ન થાય 
એમ  વાચ�પ ��ા-્ાન થપા ં�્ાન, �લપ્પાન  �લાવ થજ સવર્ વનપરાગ 
થાય છે.  વ્પ પ  ંો ચેપન્ુ ં વયચંસ�  વપ�ં છે. 

આકુ ંસમ� પે્ુ ંકલયાણ થાય છે. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૬૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૨૩ 

(ચ � ાદુ ૧૪, ��ુવાર) 

વનપરાગમાગરમા ંછ�ા-સાપમા �ણુ થાને �લપા �ચુનનન દના ક�વન હ ય ને 
પેને  ાકમા ંાપકરણ ક�વા હ જ નક� ? પે્ ુ ંઆ વણરન છે. પે્ ુ ં�ને લાન નથન 
પેને પ  દ�વ-��ુુ-ના�નન પણ સાચન ��ા નથન. પેને સ�યોદનરન હ જ નક� ન હ. 

‘‘� ાપચધ સવરથા  ધંન  �સાધક હ વાથન �ચન� દપ છે, સયંપ ચસવાય 
�નય� �્�ુચપ હ વાથન �સયંપ ંન  વો� ��ાથરનનય છે �ને રાગા દ 
પ રણામ ચવના ધારણ કરવામા ંઆવપ  હ વાથન �છૂાર દના ાતપાદન ર હપ છે, પ ે
�ર��ર �ચનચષ� છે.’’ �ચુનને � ાપચધ કહ�વામા ંઆ ય  છે, પે ક�વ  છે ? ક� 

૧. સવરથા  ધંન  �સાધક હ વાથન �ચન� દપ છે.......વ�ા દ પ ર�હ પ  
 ધંનન  સાધક છે. 

૨. સયંપ ચસવાય �નય� � �્�ુચપ છે પેથન �સયંપ ંન  વો� ��ાથરનનય 
છે. 

૩. રાગા દ પ રણામ ચવના ં કમોં , મ રપોછ  વગેર� હ ય છે. પેથન પે 
પ ર�હ �છૂારર હપ ં હ ય છે. આવ  ાપચધ ં �ચનચષ� છે. આ ચસવાય 
વ�ા દ સવર પ ર�હ પ  ચનચષ� ં છે. 

આનાથન ચવ�ુ� એ્લ ેવ�ા દ પ ર�હ પ   ધંનન  સાધક છે, પેથન પે પ  
�ચુનઓને હ ય ં ન હ. ।।૨૨૩।। 

હવે, ‘ાતસગર ં વ ્ધુમર છે, �પવાદ ન હ’ એમ ાપદ�ને છે :— 

એ્લે ચનનયથન પ   ધા ં પ ર�હન  ચનષેધ ં છે. પણ છ�� ચવકલપ 
ઊ્પા ંકમોં  વગેર� ાપર લ  �ય છે પેથન પે �પવાદ્પ પ ર�હ છે. પણ 
વ�ા દ પ  �પવાદમા ંપણ �ચુનને હ ય ન હ. 

ગાથા ૨૨૪ 

�મ �નય પ ર�હ હ ય �યા ંકહ  દ�હને પ ર�હ �હ  ! 
મ  ે �ને દ�હ�ય ચનષ�ચપકમર ાપદ�ને �ંન  ? ૨૨૪. 

�યા ંનર રને પણ પ ર�હ કક  �ને પેનન મમપા પણ છ ોવા્ુ ંક ુ,ં પ  
પછ  વ�ા દન  પ ર�હ પ  �ચુનને ક�મ હ ય ? આચાયરદ�વ પ  લગવાનનન સા ન 
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આપનને કહ� છે ક� ‘‘ં  �ંનવરવ� એ મ  ના ��લલાષનને, ‘દ�હ પ ર�હ છે’ એમ 
કહ ને, દ�હમા ંપણ ��ચપકમરપ�ુ ં(સ ંકાર ર હપપ�ુ)ં ાપદ�શ્ુ ંછે, પ  પછ  પેમન  
એવ  આનય છે ક� પનેે �નય પ ર�હ પ  નાન  હ ય ? 

્ કા :—‘‘�હો �ામણય પયારય્ુ ં સહકાર  કારણ હ વાથન �ન  ચનષધે 
કરવામા ં આ ય  નથન એવા �તયપં ાપાી દ�હમા ં પણ, ‘આ (દ�હ) પર� ય 
હ વાથન પ ર�હ છે, �ર��ર પે �્�ુહ ય ોય નથન પણ ાપે ા ય ોય ં છે’ એમ 
કહ ને, લગવપં �હ�પદ�વ એ ��ચપકમરપ�ુ ંાપદ�શ્ુ ંછે.’’ 

ચ પનય ગ  ાના આનદં ચસવાય  ન� ક જનન �પે ા �ચુનને હ ય ન હ. દ�હ 
પ�ન નંક સયં ગમા ં વપરપ  હ વા છપા ં પે દ�હનન પણ ાપે ા ં કરવા્ુ ં
લગવાને ક ુ ંછે. દ�હને નવોાવવ  ક� નણગારવ  પેન  ચનષેધ કર ને લગવાને પ  
�ચુનવર ને ��ચપકમરપ�ુ ંં ાપદ�શ્ુ ંછે. પ  પછ  �ચુનઓને �  નં  ુૂર રહ�લ —
�્પુાી પ ર�હ પ  � ચાર  નાન  ં હ ય? �થાર્ા ન ં હ ય—એવ  વનપરાગ 
પનથ�કર લગવાનન  આનય �ગ્ ં છે. 

ાંુદાંુદ લગવાન કહ� છે ક� ‘‘�्ं �्ंगन�म�त’’ એ્લે ંરાય પ ર�હ 
�ચુનવર ન ેક�મ હ ય ? ‘‘ल��गहो ्�ा्ः �्ं नाम.....’’ �યા ં�ચુનઓને દ�હ �તયનેા 
લ ન  પણ ચનષેધ કર ને પનેે �પવાદમા ંગણય  છે, પ  પછ  વ�—પા�—પ સા 
વગેર�ન  પ ર�હ પ  � ચાર  હ ય ં �ાથંન ? નર ર પ  નંક્ુ ં  વય ં�ા�પ 
થયે.ુ ંછે, ને વ�ા દ પ  ુૂરના—��ા�પ છે, પ  પેન  આદર �ચુનઓને �ાથંન હ ય 
?—ન ં હ ય. એવ  લગવાનન  આનય  યકપ છે. ાંુદાંુદાચાયર કહ� છે ક� 
લગવાનન  આવ  આનય �મને  યકપ ં લાસે છે. � ાંુદાંુદાચાયરદ�વન  આનય 
છે, પે ં �હ�પલગવાનન  આનય છે. આથન ન�  થાય છે ક� ાતસગર ં વ ્ધુમર 
છે, �પવાદ ન હ.  યવહાર� નર રા દ પ ર�હ હ વા્ુ ં ંણા ્ુ ં હ્ ુ,ં પરં્ ુ પેન ે
�પવાદમા ંગણનને પરમાથ  પ  પેન ય ચનષેધ કય� છે. (આ્ુ ંપાતપયર એ છે ક� 
પરમ ચન��થપ�ુ ંં વ ્ધુમર છે પથેન પે ં �વલ ંવા ય ોય છે.) 

પરમાથરમા ંસવર પ ર�હન  ચનષધે પે ં વ ્ધુમર છે એમ  પાવનને હવ ે
 યવહાર� �પવાદ પર ક� પ ર�હમા ં�ુ ંહ ય છે ? પે  પષ્ ંણાવે છે:— 

ગાથા ૨૨૫ 

ંન�યા �માણે ્પ લાૌ્ુ ંાપકરણ �ંનમાગરમા,ં 
��ુુવચન ને ા�ૂાધયયન, વ   ચવનય પણ ાપકરણમા.ં ૨૨૫. 
�નમ ાુ  રાંચ�ં પણ કહ� છે ક� :— 
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‘‘મા� દ�હ પે સયંમ હ�્  ુહ ય ં ......’’ 

�ને ‘‘દ�હ� પણ  ક��ચ્ા �છૂાર નવ હ ય ં .’’ 

પણ લ ક  પ પાના  વ છદંના આ�હમા ં ધા �થ� કર� છે. 

�નવયાથર :—યથા�પ્પ � �લ�ગ (–ંન�યા �માણે ્પ એકુ ં� �લ�ગ) 
પે �ંનમાગરમા ંાપકરણ કહ�વામા ંઆ ્ુ ંછે; ��ુુના ંવચન, ા�ૂ ્ુ ં�ધયયન �ન ે
ચવનય પણ ાપકરણ કહ�લ છે. 

્ કા—આમા ં�ચુનઓન  � �ચનચષ� ાપચધ �પવાદ પર ક� છે પે્ ુ ંવણરન 
ક્ુ� છે. �પવાદ પર ક� � ાપચધ કક  છે પે પણ એવ  ં છે ક� � �ચુનઓન ે
સયંમમા ં ાપકાર કરનાર  છે, પેથન પે ં ાપકરણ�પૂ છે,  નં  ન હ. પ ે
ાપકરણના લેદ  આ �માણે છે. 

સવર આહાયર ર હપ સહં્પથન �પે� પ એવા (સવર આહાયર ર હપ) 
યથા�પ્પપણાને લનધે �   હરંગ �લ�ગ�પૂ છે એવા ંકાય�દુ ગલ .’’ 

આહાયર =  હારથન લાવવામા ંઆવ્ુ;ં ાૃચ�મ,  પાચધક (સવર ાૃચ�મ—
 પાચધક લાવ થન ર હપ એકુ ં� �ચુનના આતમા્ુ ંસહં્પ પે, વ�ા�ષૂણા દક 
સવર ાૃચ�મપાઓથન ર હપ યથા�પ્પપણાનન �પે ા રા�ે છે �થાર્ા �ચુનના 
આતમા્ુ ં ્પ—દના—સહં હ વાથન દ�હ પણ યથા�પ ં હ વ  ં જએ; મા �્ 
યથા�પ્પપ�ુ ંપે �ચુનપણા્ુ ં ાક �લ�ગ છે.) 

વ�ા દ પ   હારથન લાવવામા ં આવે છે પેવ  પ ર�હ �ચુનને ન હ ય, 
સયંમહ�્ એુ નર ર—મન—વાણન ાપર લ  �ય પે પણ ાપાચધ છે. કાયાના ં
�દુ ગલ  પે  ાક�લ�ગ છે. ને પે �ચુન્ુ ં ાપકરણ છે, પણ વ�—પા� પે કાજં 
�ચુન્ુ ંાપકરણ નથન. �लगंं ा्ारातरलं કહ ને પ�ન ચન��થપા ં  પાવન છે. 

(૨) ��ુુના ંવચન, �વણ પણ પ ર�હમા ંછે. 

થુઓ ! ��ુુના ંવચન ક�વા ંછે ? પતકા   ધક છે. પે કા ે ં (ાપદ�નકા ે 
ં)   ધ દ�નારા.ં (ના� ન�દ  સદા   ધના ં ચનચમી�પૂ હ વાથન ચનતય  ધક 
કહ�વામા ં આ યા છે. ��ુુવચન  ાપદ�નકા ે ં   ધના ં ચનચમી�પૂ હ વાથન 
પતકા   ધક કહ�વામા ંઆ યા છે. 

આતમા્ુ ંલાન કર ને � ચનચવિકલપ થય  છે પેને પ  �ન ��ુુના ંપતકા   ધક 
વચન સાલં વા્ુ ંપણ નથન હ ્ ુ,ં એ્લે તયા ંપ  વચન �દુ ગલન  પણ પ ર�હ 
નથન. છ�� ચવકલપ ઊ �્ તયાર� �વણમા ં ચનચમી પર ક� ��ુુના ંવચન હ ય છે, પને ે
પણ પ ર�હ ગણય  છે. �ન ��ુુના ંવચન પતકા   ધક છે. ન ેરામ ાણનન �મ 
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�મ ઘ છે, આતમપતતવછ પક છે. આતમાના  વ્પને �કાનનારા ં છે. એમ પહ�લા ં
��ુુગમનન વાપ લનધન. પછ  ના�નન વાપ લેને. ��ુુગમ વગર  વ છદં� ના�  
વાચંે પ  પે ન�્પ થજ પો�. �ચુનના ંવચન  પ  રામ ાણ �વા ંચસ� ાપદ�ન્પ 
છે, ક� � કાને પોપા ં ં પા� ંવને રામ ાણ �કુ ં કામ કર� છે. વ   પ ે
આતમપતતવછ પક છે. એ્લે ક� આતમાને ં  પાવવાનન પેમનન �ૌુયપા છે. ગમ ે
પે વાપ કરપા હ ય પણ પેમા ંઆનય પ  આતમાન   વલાવ ં  પાવવાન  છે. 
�ણુય-પાપ  પાવવાનન વાપ ન કર , પે પ  ના� પમા ંઆવન �ય છે. �� પમા ં
આતમપતતવનન ં વાપ લનધન. આતમાને �ણપા ંંો્ુ ંપણ ્ાન પેમા ંઆવન �ય 
છે. �ચુનઓ—��ુુઓન  ાપદ�ન �ૌુયપણે આતમપતતવને ં  પાવનાર  હ ય છે. ન ે
એવ  ાપદ�ન પતકા   ધક છે—રામ ાણ �વ  છે. સામે સમંનાર પણ એવ  પા� 
છે ક� નની સમં �ય છે. એ્લે પનેે મા �્ ��ુુના ંવચન  રામ ાણ �કુ ં કામ 
કયાર ચવના રહ� ન હ. �ચુનના ંવચન  સાલં પા ં ન� �ચુનને ્ાનનન પયારય ચનમર  
થપન �ય છે. આવ  ાપદ�ન હ ય પનેે વનપરાગમાગરમા ં�ચુન્ુ ં�લ�ગ ક ુ ંછે. પણ 
ચનચથલપા ંકરનારા ંવચન ્ુ ં�વણ પ  �ચુનને ાપકરણ પર ક� ગણ્ુ ંનથન. 

�મણ કરવામા ંઆવ ેછે—એમ ક ુ ં છે એ્લે ક� છ�ા �ણુ થાનવા   પ પે 
�વણ કરવાન  કામન છે. ��ુુ સામેથન પેને સલં ાવવા ંપા નથન. છ�ા 
�ણુ થાનવા ા �ચુન પનથ�કર લગવાન પાસે પણ સાલં પા હ ય, તયા ં પમેનન 
વાણનમાથંન આવ  આતમપતતવન  આનય કાઢ� પ  ં પેણે સાલં ્ુ ં કહ�વાય. 
લગવાનનન ક� ��ુુનન વાણન ��ુુષાથરને ચનચથલ કરનાર  હ ય ન હ. આતમાના 
ચવકાસમા ંં ચનચમી થાય પેવ  પેમન  ાપદ�ન હ ય છે. છ�ા �ણુ થાનવા ા �ચુન 
� વચન સાલં ે પ ે ાપદ�નવચન ક�વા ં હ ય ? પેમા ં પણ આવન વાપ કર  ક� 
આતમાના ધમરનન ક�ૃ� કરાવે પેવા ંં વચન  હ ય, ને ઝનલનાર પણ પેવ  ં હ ય 
છે. 

છ�ા �ણુ થાને ાપાદાનમા ંઘણ  વનપરાગલાવ છે. તયા ંચનચમીમા ંાપકરણ 
ક�વા ંહ ય ? ક� ચન��થ યથા�પ્પવા�ં નર ર ં તયા ંચનચમીપણે હ ય, વ�વા�ં 
નર ર ચનચમી પર ક� તયા ંન હ ય. 

�વણમા ં ચનચમી પર ક� વચન ક�વા ં હ ય ? ક� આતમાને  પાવનને ધમરનન 
ક�ૃ� કરાવનારા ં�મ ઘ વચન  હ ય. સાલં નાર પણ પેવ  છે ક� ધમરનન ક�ૃ�મા ંં 
હ�્  ુ  નાવે છે. ચનચથલપાન  આ�ય લપે  ં નથન. સલં ાવનાર પણ પેકુ ં ં 
સલં ાવનારા છે. વનપરાગપણે આતમા ��પૃ થાય પે આતમા છે. �ણુય-પાપ પ ે
�ર��ર આતમા નથન. 
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�ચુનના ાપકરણ્ુ ંવણરન કરપા ંઆચાયરદ�વે પનથ�કરના ં�ને ��ુુના ંવચન  
ક�વા ં હ ય પે પણ ઓ �ા ્ુ ં છે. આવા ંવચન  સાલં વા ંપે પણ ધ �માગરમા ં
મા� �પવાદ પર ક� છે. કાયા ક� વચન ાપર લ  �ય પે કાજં વ ્ધુમર નથન, 
એ્લે પે ધ �માગર નથન. ધ �માગર પ  ચનચવિકલપ ��ુ પય ગમા ં્રકુ ંપે ં છે, 
પેમા ંન ્રાય તયાર� આવ  �પવાદ હ ય. 

છ�ા �ણુ થાનવા ા �ચુન ક જક વાર પનથ�કરન   દ યધવચન પણ સાલં પા 
હ ય. લગવાનનન વાણનમા ં પ   �ુ ં એક સાથે આવે છે. પણ �ચુન પ પાનન 
લાયકાપથન ધમરક�ૃ� થાય એવ  ં આનય ઝનલે છે. કમરન  ાદય આવને ને પો  
ંવાને એવ  ચનચથલ આનય કાઢ� ન હ. આતમપતતવછ પક છે એ્લે સામ ે
આતમપતતવને ં નાર  ંવ છે. �માર� લનધે પને આતમા ંણાય એમ આતમાન ે
પરાધનન  પાવનાર  ��ુુનન વાણન ન હ ય, પણ પારા  વલાવથન ્ ુ ંઆતમાન ે
�ણ, એમ પનેે  વાધનનપા  પાવે છે. છપા ંપે પ પે આતમપતતવ પર�ે તયાર� ક�વન 
વાણન ચનચમી હ ય પે્ ુ ં્ાન કરા ્ુ ંછે. 

�હો પ  �ચુનના ાપકરણમા ં પણ આવા ં ન�દ  હ ય છે. પ   ન� 
ધમારતમાઓને પણ આવન ં �પના ં વચન  ચનચમી પર ક� હ ય—એવન વાપ 
પેમાથંન નનક ે ં છે. �હ  ! �ચુનવર ના ંાતસગર માગરનન પ  વાપ નન કરવન ? 
પરં્ ુપેમન  �પવાદ માગર પણ આવ  છે. આથન ચવનેષ રાગના ંચનચમી  �ચુનન ે
હ ય ન હ. 

�� :—�હો વચનને પતકા   ધક �ને રામ ાણ �વા ં ચસ� કયા�, પ  �ુ ં
ચનચમીનન �ૌુયપા થજ ગજ ? ક� ચનચમીથન કાજં થાય એમ થજ ગ્ુ?ં 

ાીર :—�હો ચરણા્યુ ગમા ં ચનચમી્ુ ં ્ાન કરા ્ુ ં છે. ને સામે 
સાલં નાર પ  છ�ા �ણુ થાને વપરપા �ચુન છે. પેથન પમેને મા �્ પે વચન  
રામ ાણ �વા ંચનચમી થાય ં છે, ક�મ ક� ાપાદાનમા ંપે્લન પ યાર  છે. 

ચન��થ દ�હ �ને ��ુુના ં પતકા   ધક �મ ઘ વચન —એ  ે �કારના 
ાપચધનન વાપ કર . હવે �નં વાપ કહ� છે. 

�મ્ુ ં �ધયયન કરવામા ંઆવે છે એવા ં ચનતય  ધક, �ના દચનધન ��ુ 
આતમપતતવને �કાનવામા ંસમથર �પુ્ાનના સાધન�પૂ, ન�દાતમક ા�ૂ �દુ ગલ . 

 વલાવનન �� પ ન ે પરનન ના� પ—આવા ��ુ આતમપતતવને �કાનવામા ં
ા�ૂ  સમથર છે. �ચુનને �ૌુયપણે �પુ્ાન્ુ ં �વલ ંન છે. પે �પુ્ાનમા ં
ચનચમી�પૂ ન�દ�પુ છે. પે �ના દચનધન આતમ વલાવને  પાવે છે. ક જ 
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�ચુનઓને �વચધ, મન�પયરયાન હ ય, પણ  વલાવને સાધવામા ંપ  લાવ�પુ ્ાન 
ં સાધન છે. પે લાવ�પુમા ં ચનચમી એકુ ંન�દ�પુ છે. પે્ ુ ંલ  �ય તયાર� પ ે
પણ �ચુનઓ્ુ ંાપકરણ છે. �ચુનઓને આવા ��ુાતમપતતવને �કાનનારા ંના� નન 
 વાધયાય આ દન  ચવકલપ હ ય છે, પેથન પ ેપણ �ચુનઓ્ુ ંાપકરણ છે. 

હવે ચ ્ુ ંાપકરણ કહ�ને. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૦ 

(ચ � ાદુ ��ૂણ�માએ ‘‘આતમચસ��’’નન  વાધયાય હપન.) 

�વચનસાર ગાથા ૨૨૫ 

(ચ � વદ ૧, રચવવાર) 

�ચુનદના ક�વન હ ય, પે્ ુ ંઆ વણરન છે. વનપરાગમાગરમા ં ચન��થ  દગ ંર 
દનામા ંં �ચુનપ�ુ ંહ ય છે. છ�ા—સાપમા �ણુ થાને �ચુનને વ�—પા� હ ય ન હ. 
�પવાદ પર ક� �ચુનના ંાપકરણ ક�વા ંહ ય, પે્ ુ ંવણરન કર� છે. 

૧. ચવકલપ ઊ �્ તયાર� ક જ વ�પે નર ર ાપર લ  �ય પેથન નર રન ે
ાપકરણ ક ુ ંછે. 

૨. ��ુુના ંવચનન ેક� પનથ�કરના  દ યધવચનના �વણને પણ �ચુન્ુ ંાપકરણ 
ક ુ ંછે. ��ુુનન વાણન પતકા   ધક છે, પે ��ુાતમાને  પાવનાર  છે, પેથન 
વાણનને ાપકરણમા ંગણન છે. 

૩. �ચુન્ુ ં�ાર�ક ના�ના �ધયયન ાપર લ  �ય છે પેથન ના�ને પણ 
ાપકરણ કકા ંછે. 

આ �ણ �કાર કહ�વાજ ગયા છે. 

હવે ચ થ  �કાર કહ�વાય છે. 

આવન �ચુનદના ન �ગ્  નક� પ  પેનન ��ા કરવન, પણ  �ુ ંમાને પ  પ  
પે ચમથયા��ષ્ થાય છે. 

�ચુનને નર ર મા�ન  પ ર�હ હ ય પણ પનેા ાપર મમપા ન હ ય. નર ર, 
વચન �ને ના� એવા ં �ણ ાપકરણ કકા ં છે, �ચુનને �ણ કષાયન  પ  નાન 
થય  હ ય છે,  પરનન ચનચવિકલપ �્લુવદનામા ંવારંવાર �લ ેછે, �ને ચવકલપ 
ઊ �્ તયાર� ક�વા ચનચમી ાપર લ  �ય ? પે  પા ્ુ ંછે. 

(૪) ��ુ આતમપતતવને  યકપ કરનાર દનરના દક � પયારય  પે—્પ ે
પ રણમલેા ��ુુષ �તયે ચવનનપપાન  ��લ�ાય �વપારવનારા ં�ચી �દુ ગલ . 

�ચુનને પ પાને પણ સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર� �ગ્ાા ં છે એ્લે ��ુાતમા 
 યકપ થય  છે, ને  ન� વનપરાગન �ચુનને સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર� �ગ્ાા ંહ ય 
પેમના �તયે પેને ચવનય આવે છે.  પરમા ંઆતમા્ુ ં લાન કર ને પેમા ં ્રપા ં
�ચુનઓને ��ુાતમપતતવનન �ગ્પા થજ છે, પેવા �ચુન સ�યોદનરન—્ાન—
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ચા ર�્પ વનપરાગન પયારયપણે પ રણમેલા છે, પેવા �ચુન �તયે ચવનયન  
��લ�ાય �વપારવનારા ં� �ચી�દુ ગલ  છે પે પણ �પવાદ પર ક� ાપકરણ છે. 

આ ર પે નર ર, ��ુુવચન, ના� પથા ચવનયલાવમા ં �વપરપા ં
�ચી�દુ ગલ —આ ચાર �કારના ંચનચમી ાપર છ�ા �ણુ થાને �ચુન્ુ ંલ  �ય છે. 
મ રપોછ  �ન ેકમોં  પ  નર ર ાપકરણમા ંસમાજ �ય છે, ક�મ ક� નર ર ાપર 
લ  �ય છે તયાર� મ રપોછ  ક� કમોં  ાપર લ  �ય છે. �ચુનઓ લગવાનનન 
લ�કપ કર� પે પણ ચવનયમા ંઆવન �ય છે. આ ાપકરણ છે પેના પરફન  ચવકલપ 
ઊ �્ છે પે �લુલાવ છે, પે  વલાવધમર નથન પણ �પવાદ છે. આ ચાર �કારના 
લાવ �ચુનને આવે છે, પણ પે કાજં વનપરાગલાવ્પ ધમર નથન. પણ વ ચે પે્ લન 
હદન  ં રાગ આવે છે પે્ ુ ં્ાન કરા ્ુ ંછે. પેનાથન ચવનેષ રાગ �ચુનને ન હ ય. 

‘‘�હો પાતપયર છે ક� કાયાનન માફક વચન �ને મન પણ વ ્ધુમર નથન.’’ 

�મ કાયા ાપર લ  �ય પે આતમાન   વલાવ નથન પમે ��ુુવચન ક� 
મન ાપર લ  �ય ને રાગ થાય પે પણ આતમાન   વલાવ નથન. �ચુનઓને છ�� 
�ણુ થાને પેવ  રાગ થાય—પણ �ચુનઓ પનેે ધમર માનપા નથન. 

લાવાથર 

(૧) � �મણને �ામણયપયારયના સહકાર  કારણ�પૂ, સવર ાૃચ�મપાઓથન ર હપ 
યથા�પ્પ સન��ુ કચૃી �ય, પેને કાયાન  પ ર�હ છે. 

(૨) � �મણને ��ુુ ાપદ�નના �વણમા ં કચૃી ર કાય, પેને વચન�દુ ગલ ન  
પ ર�હ છે. 

(૩) � �મણને ા�ૂાધયયનમા ંકચૃી ર કાય, પનેે ા�ૂ�દુ ગલ ન  પ ર�હ છે. 

(૪) � �મણને ય ોય ��ુુષના ચવનય્પ પ રણામ થાય, પનેે મનના ં
�દુ ગલ ન  પ ર�હ છે. 

આ �માણે �પવાદ પ ર�હના ચાર �કાર છે. ાતસગર માગરમા ં પ  ક જ 
પ ર�હ્ુ ં લ  ં નથન. ‘‘ં  ક� આ પ ર�હ  ાપકરણ�પૂ હ વાથન 
�પવાદમાગરમા ંપેમન  ચનષેધ નથન, પ  પણ પેઓ વ ્ધુમર નથન.’’ 

સવર્ના આગમ ક�વન દનાને સ�યાા  �ચુનપ�ુ ં ફરમાવે છે, પે સમંવા 
મા �્નન આ વાપ છે. પનથ�કર ના નાસનનન વાપ ાંુદાંુદાચાયર લગવાને આ 
�વચનસારમા ં�કૂ  છે, પે �હો આલુલન થાય છે. નર ર ાપર, મન ાપર ક� વચન 
ાપર લ  �ય તયાર� પેને ાપકરણ કહ�વાય છે.  વ્પમા ંચનચવિકલપ ્ય� પે પ  
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�ચુનઓન  ાતસગર માગર છે. છપા ંાપર �ું  ના પ ર�હ ાપર લ  �ય પ  પણ 
છ�ા �ણુ થાનનન �ચુનદના છેદાપન નથન. ।।૨૨૫।। 

ગાથા ૨૨૬ 

આ લ કમા ંચનરપે  ને પરલ ક �ણ�ચપ � છે. 
સા� ુકષાયર હપ, પેથન ્કુપ આ’ર–ચવહાર  છે. ૨૨૬. 
�થર :—�મણ કષાયર હપ વપરપ  થક  આ લ કમા ં ચનરપે  �ન ે

પરલ કમા ં��ચપ � હ વાથન ્કુપાહાર ચવહાર  હ ય છે. 

્કુપાહાર ચવહાર  = (૧) ય ોય (–ા�ચપ આહાર—ચવહારવા  ) (૨) ્કુપના 
�થાર્ા ય ગનના આહાર—ચવહારવા  ; ય ગ�વૂરક (–આતમ વલાવમા ં ં ોાણ 
સ હપ) આહાર—ચવહારવા  . 

્ કા :—થુઓ �ચુન ક�વા છે? ‘‘�ના દચનધન એક્પ ��ુ આતમપતતવમા ં
પ રણપ હ વાને લનધ ે�મણ સમ પ કમર�દુ ગલના ચવપાકથન �તયપં ચવચવકપ (–
�લત)  વલાવ વો� કષાયર હપ છે.’’ 

 પરમા ં�ના દ�નપં ્ાયક વલાવ છે. પેમા ંલનન થયા તયા ંપે �ચુનઓ 
સમ પ કમરથન �લત ં છે. �યા ં વલાવમા ં્ય� તયા ંકમર સાથે સ ંધં �ા ંરક  ? 
�હો પ  ક ુ ંક� �ચુનન  આતમા સમ પ કમરથન �લત થજ ગય  છે. એને  દલે હં 
પ  એમ માને ક� કમર મને ર�ોાવને, પ  પવેાને �ચુનદના �ાથંન હ ય ? 

‘‘�ચુનઓને પે કા ે (વપરમાન કા ે) મ્ષુયપ�ુ ં હ વા છપા ં પણ (પ પ)ે 
સમ પ મ્ષુય યવહારથન   હ� ૂરપ હ વાને લનધે આ લ ક �તયે ચનરપ ે (ચન �હૃ) 
છે.’’ વ   પે �ચુનઓને મ્ષુય દ�હન  સયં ગ છે, પણ પે પ  રાગર હપ થજન ે
ચ પનયમા ં્ય� છે, પથેન � વનપરાગપયારય �ગ્  પે ં �ચુનઓન  આતમ યવહાર 
છે, ને પેઓ  ાક સમ પ મ્ષુય યવહારથન ર હપ છે. મા �્ �ચુનઓ આ લ કમા ં
ચનરપે  છે. �યા ંનર રનન પણ ાપ ેા છે તયા ં ન�  ાક પદાથ�નન નન વાપ ? 
�ચુનઓ પ  લ ક યવહારથન  હાર નનક   ગયા છે, ને  પરમા ંચ પનયનન ચનમર  
પયારય થજ પે ં પમેન   યવહાર છે. 

‘‘પેમ ં �ચુનઓને લચવષયમા ંથનારા દ�વા દ લાવ  �્લુવવાનન ્ષૃણાથન 
�નૂય હ વાને લનધે પર લ ક �તયે ��ચપ � છે.’’ 

�ન ાંુદાંુદ લગવાન �ને �ન ��પૃચ�ંાચાયર �હો �ચુનપણે હપા, પેઓ 
 વગરમા ંંવાના હપા, પણ તયાનંા લ ગનન ્ષૃણા પેમને નથન. સ�યો��ષ્ �ન ે
�ચુનઓ વ માચનક  વગરમા ં ં �ય; આરાધક ધમારતમા  ચા  વગ  ં �ય. ન ે



 122 

 વગરમાથંન પણ રા� વગેર� �ણુયવપંન ે તયા ં ં �વપર�, પણ દ ર�પામા ં ન 
�વપર�. છપા ંધમારતમાઓને પે લ ગના �્લુવનન ્ષૃણા નથન. �ચુનને ૌયાલ છે 
ક� માર  સાધકદના �ણૂર ન હ થાય એ્લે  વગરન  �વપાર થને, પણ પેને તયાનંા 
લ ગનન ��લલાષા નથન. વનપરાગલાવ હ વાથન પે પરલ કમા ંપણ ચનરપે  છે. 
સ�યો��ષ્ ધમારતમા �હોથન મર ને સનધા મહાચવદ�હ �ેમા ં ન �ય, પેમ ં 
�નપયારયમા ંપણ ન ઊપ�. �ચુનઓને એવન વનપરાગપા છે ક�  વગરના વ લવનન 
્ષૃણા ં નથન. �લપ રાગ રહ  ગય  છે પથેન �ણુય  ધંાજ �ય છે ને વ લવ મ ે 
છે. એ્લે  ન� થાય ક� લ કાચંપક, ��ચષિ વગેર� થાય, પણ ચ પનયમા ં પ�ુર� 
પ રણચપ થજ હ વાથન ધમારતમા પે વ લવનન ્ષૃણાથન ર હપ છે. 

�ચુનને વપરમાન નર રનન  �હૃા નથન. પેમ ં લચવષયમા ંમ નારા વ લવનન 
્ષૃણા નથન. મા �્ પેઓ આ લ ક પેમ ં પરલ ક �તયે ��ચપ � છે, એવન પેમનન 
વનપરાગન પ રણચપ થજ ગજ છે. 

‘‘પેથન, �મ ્ેય પદાથ�ના ્ાનનન ચસ��ને મા �્ (–ઘ્પ્ા દ પદાથ�ને 
ં વા મા �્ ં) દ વામા ંપેલ �રૂવામા ંઆવે છે �ને દ વાને �સેોવામા ંઆવ ેછે 
પેમ, �મણ ��ુ આતમપતતવનન ાપલા�ધનન ચસ��ને મા �્ (–��ુાતમાને �ા�પ 
કરવા મા �્ ં) પે નર રને �વોાવપ  �ને ચલાવપ  હ વાથન ્કુપાહાર ચવહાર  
હ ય છે. 

ચરણા્યુ ગમા ંચનચમી્ુ ંકથન છે. પે �કારન  ચવકલપ ઊ �્ છે, ને  ાકમા ં
પેવન  �યા થજ �ય છે. તયા ંપે્ ુ ં્ાન કરાવવા ક ુ ંક� નર રને �વોાવે �ન ે
ચલાવે છે. પણ તયા ંનર રનન મમપા નથન. આતમા નર રનન  �યા કર  નક� છે એમ 
�હો કહ�વાન  આનય નથન. પણ �ચુનને રાગ ઊ્પા ંપે �કારના આહાર—ચવહારન  
ચવકલપ ઊ �્ છે. પે ચવકલપન  આર પ કર ને, �ચુન નર રને �વોાવે �ને ચલાવ ે
છે, એમ ક ુ ંછે. 

�ણૂર વનપરાગપયારય �ગ્  નથન ને ચવકલપ ઊ �્ છે પથેન દ�હ ાપર લ  
ંપા ંઆહારા દનન કચૃી ઊ �્ છે, ચમથયા��ષ્ પ  નર રન  ધણન થાય છે. પણ �હો 
પ  પહ�લા ંં એ વાપ કર  ક� �ચુનઓ નર રથન ચનરપે  છે. પછ  આ ચનચમી્ુ ં
્ાન કરા ્ુ ં છે ક� �ચુન નર રને આહાર—ચવહાર કરાવે છે.....તયા ં છ�ન �ચૂમકામા ં
પે્લ  ચવકલપ ઊ �્ છે....પેનાથન ચવનષે રાગ થવા દ�પા નથન. પે �પે ાએ ક ુ ંક� 
: ��ુાતમપતતવનન ાપલા�ધનન ચસ��ને મા �્ પે નર રને �વોાવ ે ને ચલાવે છે. 
એવા �ચુનઓ ્કુપ આહાર—ચવહાર  છે. પન, રાગ�વૂરક, ��ૃ� થજને આહારા દમા ં
�ચુન �વપરપા નથન મા �્ પે ્કુપ આહાર—ચવહાર  છે. 
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સ�યોદનરન્ુ ંધયયે પ  આઆુ ં� ય ં છે, પ ેવાપ પ  કદ  �સે ન હ. સ�યાા 
��ષ્ ંવ પરના આ�યે, ચવકલપના આ�યે ક� પયારયના આ�યે લાલ માને એમ 
�ણકા મા ં  ન્ ુ ં નથન. વનપરાગનપયારયમાથંન વનપરાગપા થપન નથન મા �્ પે 
પયારયન  આ�ય પણ સ�યો��ષ્ને ��ામા ંનથન. ��ામા ં� યન  ં આ�ય છે, 
પે � ય ાપર ��ષ્ રા�નને આ  ધન વાપ છે. 

‘‘આ �હો પાતપયર છે. �મણ કષાયર હપ છે પેથન પ ે નર રના 
(–વપરમાન મ્ષુયનર રના) �્રુાગથન ક�  દ યનર રના (–લચવષયના 
દ�વનર રના) �્રુાગથન એ આહાર—ચવહારમા ં� યકપપણે �વપરપ  નથન; ��ુ 
આતમપતતવનન ાપલા�ધના સાધક�પૂ �ામણયપયારયના પાલનને મા �્ ં ક�વ  
્કુપાહારચવહાર  હ ય છે.’’ 

�ચુનને છ�� �ણુ થાને ચનદ�ષ આહાર—ચવહારન  ચવકલપ ઊ �્, પે �ચુન 
��ુઆતમપતતવનન ાપલા�ધના સાધક�પૂ �ામણયપયારયના પાલનને મા �્ ં 
ક�વ  ્કુપાહારચવહાર  હ ય છે. આ પણ ચનચમી્ુ—ંચરણા્યુ ગ્ુ ં કથન છે. 
પરમાથ  પ  � યના આ�યે લનનપા થાય, પેના ં ર� ં સાધકપ�ુ ં્ક� છે ને વધ ે
છે. 

પ પાને મા �્ આહારના ચ કા કયાર હ ય, ને પે આહાર લયે, એકુ ં�ચુનદનામા ં
હ ય ન હ. એવ  આહાર લયે પનેે ્કુપાહાર ન કહ�વાય, ને તયા ં�ચુનપ�ુ ંન હ ય ! 
આવન યથાથર �ચુનદનાન  વનપરાગલાવ ન �ગ �્ પ  પ પાન ે �ચુન ન માનવ , 
પણ યથાથર �ચુનપ�ુ ં ઓ �નને પેનન ��ા કરવન. આથન ચવ�ુ� માને પ  પ ે
ચમથયા��ષ્ છે. 

લગવાન ાંુદાંુદાચાયર �ષ્પા�ુોમા ંપ  કહ� છે ક� : 

रहराार्स��सो �तलतुस�मधतं ण �गहणद हधतेस ु् 
रा लेा अपलबहुां तधतो लणु राा इण�गोदम य ््૧૮्् ા�ૂપા�ુો. 
�થર :—�ચુન છે પે યથા�પ્પ છે. �મ ંનમ્ ુ ં ા ક નોન્પ છે પેવન 

નોન્પ  દગ ંર ��ુાના ધારક છે. પેઓ પ પાના હાથમા ંપલના ફ પરા �્.ુ ં
પણ ક�ુ ં �હણ કરપા નથન. ં  થ �ું—ઘ�ુ ં પણ �હણ કર� પ  પે �ચુન પેના 
�હણથન ચનગ દમા ં�ય છે. 

ં  ન�કપ હ ય પ  આકુ ં�ચુનપ�ુ ંપા �, પણ ન�કપ ન હ ય પ  ��ા પેવન 
કર�. ક�મ ક� ાંુદાંુદ લગવાન કહ� છે. 
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रं स््ा तं ्क�ा रं ग ण स््ेा तं ग स हणं ् 
्े्�लिरणेणह ंभइणां स हमाणसस सममधतं ््૨૨््  દનરનપા�ુો 
�થર :—ં  કરવાને સમથર હ ય પ  પ  કર એ. � કરવાને સમથર ન હ ય પ ે

��ા કર�. ક�મ ક� ક�વ   લગવપંે ��ા કરવાવા ાને સ�યકતવ ક ુ ંછે. 

એવન �ચુનદના્ુ ં�હો પ�ન  પષ્ વણરન આચાયરદ�વે ક્ુ� છે. ।।૨૨૬।। 

હવે, ્કુપાહારચવહાર  સા ા્ા �નાહારચવહાર  (–�નાહાર  �ન ે�ચવહાર ) 
ં છે. એમ ાપદ�ને છે :— 

ગાથા ૨૨૭ 

આતમા �નેષક પે ય પપ, પ�તસ��મા ંાછપ રહ  
વણ—એષણા �લ ા વ  , પેથન �નાહાર  �ચુન. ૨૨૭. 
�થર :—�ન  આતમા એષણાર હપ છે (�થાર્ા � �નનન વલાવન 

આતમાને �ણપ  હ વાને લનધે  વલાવથન આહારનન   છા ર હપ છે) પેને પે પણ 
પપ છે; (વ  ) પેને �ા�પ કરવા મા �્ (–�નનન વલાવન આતમાને પ ર�ણૂરપણ ે
�ા�પ કરવા મા �્) �યતન કરનારા એવા � �મણ પમેને �નય (– વ્પથન થુદ  
એવન) �લ ા એષણા ચવના (–એષણાદ ષ ર હપ) હ ય છે; પેથન પે �મણ  
�નાહાર  છે. 

�ચુનને આહાર ન ધવાનન લાવના ં નથન, પણ આહાર ર હપ એવા 
�નાહાર  ચ પનય વલાવમા ં ં લનનપાનન લાવના છે, પેથન પે �ચુનન  આતમા 
�નાહાર  છે, મા �્ �ચુનઓને પે પપ છે.  વલાવમા ંએષણા છે એ્લે  વલાવમા ં
્રવાનન �ૌુયપામા ં આહાર ન ધવાનન �ૌુયપા નથન.  ણે ને પ ે  પરના 
આનદંને ન ધનને પમેા ંલનન થાય છે, ને  દરથન ��પૃ ઝર� છે. આવન દનામા ં
વપરપા �ચુનને  વલાવથન ં પપ હ ય છે, હાથમા ંઆહારન  ક � ય  પોઊ  હ ય પે 
વ�પે પણ �ચુનઓનન દના પ   પરના �નાહાર  આતમ વલાવમા ં છે, પેથન 
પેમને  વલાવથન આહારનન   છા નથન. આહાર ર હપ  વલાવમા ં ં ્રવાનન 
�ૌુયપા છે, મા �્ �ચુનઓન  આતમા એષણા ર હપ છે, પેથન પેને પપ છે. આહારના 
એક રંકણ્ુ ં પણ �હણ મારામા ં નથન એકુ ં લાન હ વાથન �ચુનને આહારનન 
  છા નથન, પથેન પનેે પે પણ પપ છે. લલે આહારન  ચવકલપ ઊ �્ પણ લાવના 
પ  �નાહાર  આતમાનન ં �ૌુય છે, વનપરાગલાવ�વૂરકનન દનાનન આ વાપ છે. 
�નાહાર   વલાવનન લાવના �ને એકા�પા ઘણન ચવનેષ વધન ગજ છે. 
સ�યો��ષ્ને �નાહાર   વલાવનન ��ષ્ છે, પણ �ચુન �્લન લાવના ક� એકા�પા 
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હ પન નથન. �હો પ  �ને ઘણન વનપરાગપા થજ ગજ છે, એવન �ચુનનન દના્ુ ં
વણરન છે. 

 પર વ્પમા ં �.ુ.ં.....આનદંમા ં લપે્ાજ ��.......ને �ણૂર ચ પનય ન ે
ક�વ ્ાનને �ા�પ ક�ંુ—આવન લાવનાવા ા �ચુનને આહારનન કચૃી ઊ �્ પ પણ પ ે
ચનદ�ષ આહારનન ં કચૃી હ ય છે. પે �પ ેાએ પે �ચુનને �નાહાર  ં કહ�વામા ં
આ યા છે. 

આતમા્ુ ંલાન કયાર પછ  પણ આ દના લેવન પોને. આતમાનન ઓ �ાણ 
કર ને એવન દના �ગ્ાા વગર ક�વ ્ાન �ને ��ુકપ ન હ થાય.  ગંલામા ં ે્ ા ં
 ે્ા ંઆવન �ચુનદના ન હ આવે. મા �્ આતમાનન ઓ �ાણ સ હપ આવન વનપરાગન 
�ચુનદનાનન લાવના કરવન ં જએ. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૨૭ 

(ચ � વદ ૨, સ મવાર) 

�થમ પ  �ચુનને આતમા્ુ ંલાન હ ય છે ક� �ુ ંદ�હા દ ંોથન થુદ  ્ાનમય 
આતમા �,ં ને રાગા દ થાય પે માર  પયારયનન ���ુપા છે, પે મા�ંુ  વ્પ નથન. 
એવા લાન પછ   વલાવમા ં્ર ને આનદંન  �્લુવ કરપા ં�ચુનને �ણ કષાયન  
�લાવ થજ ગય  છે. એવન દનામા ં�ચુનને આહારનન કચૃી ઊ �્, પ  ક�વ  આહાર 
હ ય ? પે વાપ કર� છે. 

આતમા પ પે આહાર—પાણનના �હણ વગરન  છે, એ્લે પે પ પે  વલાવથન 
ં �નનન  વલાવવા   છે. આવા આતમાને �ણપા �ને �્લુવપા હ વાથન 
�ચુનઓન ે�નનન પપ છે. પમેં આહારનન કચૃી ઊ �્ છે તયાર� પણ દ ષર હપ 
્કુપાહાર  હ વાથન પ ેસા ા્ા �નાહાર  ં છે. દ ષ સ હપન  આહાર પમેને હ પ  
નથન. �ચુનને ‘્કુપાહાર ’ કકા પેન  આલુાસ  :— 

‘‘સદાય સમ પ �દુ ગલના આહારથન �નૂય એવા આતમાને �ણપ  થક  
સમ પ �નનન્ષૃણા ર હપ હ વાને લનધે �ન   વય ં�નનન ં  વલાવ છે, પે 
ં પેને �નનન નામન  પપ છે.’’ 

મારા આતમામા ં�દુ ગલન  આહાર પ  છે ં ન હ ને આહારનન કચૃી ઊ �્ પે 
પણ પયારયનન ન  ાજ છે. પે મા�ંુ  વ્પ નથન. સમ પ �કારના આહારથન માર  
આતમા �ાલન છે. મા �્ મને ક જ �કારના આહારનન ્ષૃણા નથન, માર  આતમા સવર 
�કારના આહારનન ્ષૃણાથન ર હપ છે. ચવકલપ ઊ �્ પણ લાવના પ  �નાહાર  
્ાપા  વલાવનન ં વપ  છે, પેથન �ચુનના આતમાન   વલાવ ં  વય ં�નનન્પ 
છે. [ વય ં= પ પાનન મે ે; પ પાથન; સહંપણે. (પ પાના આતમાને  વય ં�નનન 
 વલાવન �ણવ  પે ં �નનન નામન  પપ છે.)] આહારના રંકણ ચવનાન  
�ચદાનદં   વ્પ �—ંએવન ��ષ્ �ને થજ પે આતમા  વય ં�નનન વલાવવા   
છે. �નન એ્લે � રાક, પે �ને નથન પે  વય ં�નનન છે; આતમાન   વલાવ 
સદાય આહાર વગર ં ્ક�લ ,  વય ં�નનન વલાવન છે. મારા ં� ય— ે�—કા —
લાવ્પ  વય્ષુ્ય મારામા ંછે, ને ંોના ંોમા ંછે. આમ ઓ �નને  દરમા ં� 
�ચુનઓ ્યાર છે પ ે �ચુનઓને  વય ં �નનન પપ છે. આતમાન   વલાવ ં 
�નનન છે. ર ્લા �ાવા પે આતમાન   વલાવ નથન, ને આહારનન કચૃી ઊ �્ પ ે
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પણ  વલાવ નથન.  પરંગમા ંઆતમાના �નનન  વલાવને �ણય  પે સપં ન ે
 વય ં�નનન પપ છે. ક�મ ક�  પરંગ્ુ ંચવનષ   વાનપ�ુ ંછે.  હારમા ંઆહાર 
�્ા  પનેન �ૌુયપા નથન પણ  દરમા ંઆતમા  વય ં�નનન  વલાવન છે પને ે
�ણનને પેમા ં્ય� પે �ચુનનન �નનનદના છે. પે �ચુન  ાક આહાર કરવા છપા ં
આહાર નથન કરપા. આતમાના �નનન વલાવને સમંને �ચુનઓ પ ે
�નનન વલાવન આતમાને �્લુવે છે—મા �્ પે �નાહાર  છે. 

 નં વાપ :—�વ  �નાહાર  ્ાયક વલાવ �ણય  �ને �્લુ ય  છે પેનન 
ચસ��ને મા �્ ચનદ�ષ આહાર આચર� છે. છ�� ચવકલપ ઊ �્ છે તયાર� આતમાથન �નય 
એવન �લ ા ાપર લ  �ય છે, તયાર� સવર દ ષ ર હપ આહાર લયે છે, પેમા ંદ ષ 
આવવા દ�પા નથન પેથન આહાર કરપા હ વા છપા ંઆહાર ન કરપા હ ય પેવા ં 
છે. મા �્ �ચુન �નાહાર  ં છે.  ે �કાર  પાવનને �ચુનને �નાહાર  કકા. સાપમે 
્યાર તયાર� પ  �નનન–�નાહાર   વલાવન આતમાને �્લુવે છે, ને છ�� ચવકલપ 
ઊ્ઊ  તયાર� દ ષ ્ા  ને આહાર લયે છે. પેથન પે આહાર કરવા છપા ં�નાહાર  ં 
છે. ક�મ ક� લાવના આહારનન નથન પણ  દરના ્ાયક  વલાવમા ં ્રવાનન ં 
લાવના છે. ચવકલપના �ને આહારના પ  ્ાપા�ષ્ા છે. સ�યો��ષ્ પણ રાગન  
કપાર થપ  નથન પણ ્ાપા રહ� છે, પ  �ચુનને �લપ રાગનન કચૃી ઊ્  પેના �ને 
આહારના ્ાયક ં છે. એ્લે સા ા્ા �નાહાર  ં છે ‘‘કારણ ક� ્કુપાહાર પણાન ે
લનધે પેમને  વલાવ પેમ ં પરલાવના ચનચમીે  ધં થપ  નથન.’’ 

 પરન  ચ પનય વલાવ  ધં્ુ ંકારણ નથન, પેમ ં આહાર ચનદ�ષ હ વાથન 
પે પણ �ચુનને  ધંન્ુ ં કારણ નથન;  વલાવથન એ્લે પ પાના �ચદાનદં  
 વલાવના �્લુવથન  ધંન થ્ ુ ં નથન. પેમ ં પરલાવથન એ્લે આહારના 
કારણથન—પેમને  ધંન થ્ ુ ંનથન—એવન �ચુનદના છે. (�લુરાગ્ુ ં� �લપ  ધંન 
છે પે ગસણ છે. પેનન �હો ગણપર  નથન.) ચસ�સમાન  વ્પનન નાચંપ ઘણન વધન 
ગજ છે, રાગ ઘણ  ્   ગય  છે. �ચપ �લપ રાગ રક  છે એ્લે �લુકચૃી ઊ �્ 
છે. �હ  ! એ સ�યોદનરન�વૂરકનન �ચુનદનાનન વાપ ંગપે સાલં   નથન. 

�નાહાર નન �મ �ચુન �ચવહાર  છે એ વાપ પણ એમા ંઆવન ં �ય છે, 
પે કહ� છે. 

એ �માણે (�મ ્કુપાહાર  સા ા્ા �નાહાર  ં છે એમ કહ�વામા ંઆ ્ુ ંપે 
�માણે) (૧)  વય ં�ચવહાર  વલાવન હ વાથન �ને (૨) સચમચપ��ુ (– યારસચમચપ 
વો� ��ુ એવા) ચવહારવા   હ વાથન ્કુપચવહાર  (–્કુપચવહારવા   �મણ) 
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સા ા્ા �ચવહાર  ં છે—એમ, �્કુપ હ વા છપા ંપણ (–ગાથામા ંન હ ક ુ ંહ વા 
છપા ંપણ) સમંકુ.ં 

�ચુનન  આતમા પ પે  વય ં�ચવહાર   વલાવવા   છે. આતમાન   વલાવ પ  
� થર �ચવહાર  છે, ંોને ચલાવે પે આતમાન   વલાવ નથન. ંો નર રનન ગચપ 
આતમા કરપ  ં નથન પણ  વય ંંો પ પે ગચપ કર� છે. �ને આવા આતમા્ુ ંલાન 
નથન પે પ  ચમથયા��ષ્ છે. �ચુન પ પાના આતમાને નર રના રંકણ થન �નૂય �ણ ે
છે, ને ચવહારન  ચવકલપ ઊ �્ તયાર� ��ુસચમચપ સ હપ હ ય છે, પેથન ્કુપચવહાર  છે 
એ્લે �ચુનઓ �ર��ર �નાહાર નન �મ �ચવહાર  છે.  દરમા ં  વલાવમા ં ્ય� 
તયાર� ચનનયસચમચપ છે, ને ચવકલપ ા્ઊ  તયાર�  યારસચમચપ્ુ ંપાલન થાય છે પ ે
 યવહાર સચમચપ છે. આવા �મણ  �ર��ર �ચવહાર  ં છે. �હા ! દ�હનન 
ચાલવાનન  �યા થપન હ ય પે વ�પે પણ �ચુનઓ �ચવહાર  ં છે.  પરનન વાપ 
છે.  પરમા ં�ચુનને ઘણન વનપરાગપા વધન ગજ છે. ગાથામા ંપ  �ચુનને �નાહાર  
કકા છે પણ � ર પે �નાહાર  છે પે ર પે પેઓ �ચવહાર  છે. એ વાપ પણ પેમા ં
આવન ં �ય છે—એમ સમંકુ.ં 

�્ાનન પ   ણ ે ણે ચ પનય્ુ ંલાન �કૂ ને ંોનન  �યાન   વામન થાય 
છે, પે પ  ચમથયા��ષ્ છે. આતમા ંોનન  �યા કર� એમ � માને પેને �ચુનદના પ  
હ ય ં ન હ, ને સ�યોદનરન પણ ન હ ય, પે પ  ચમથયા��ષ્ છે. મા �્ આવન 
વનપરાગન �ચુનદના �ગ્ થયા પહ�લા ંવ ્ ુવ્પનન ઓ �ાણ કરવન ં જએ. પ ે
ઓ �ાણ પછ   પરમા ં્રપા ં�ચુનદના �ગ �્ છે. ।।૨૨૭।। 

હવે, (�મણન)ે ્કુપાહાર પ�ુ ંકજ ર પે ચસ� થાય છે, પે ાપદ�ન ેછે:— 

ગાથા ૨૨૮ 

ક�વલનર ર �ચુન તયાયં ‘મા�ંુ ન’ �ણન વણ—�ચપકમર છે, 
ચનં ન�કપના ગ પન ચવના પપ સાથ પન ય �લ છે. ૨૨૮. 
�થર :—ક�વ દ�હ  �મણે (–�ને મા� દ�હ્પ પ ર�હ ં વપ  છે એવા 

�ચુનએ) દ�હમા ં પણ ‘માર  નથન’ એમ સમંને પ રકમર ર હપ વપરપા ં થકા,ં 
પ પાના આતમાનન ન�કપને ગ પ યા ચવના પપ સાથે પનેે (–દ�હને) ્કુપ કય� (–
ં ોઊ ) છે. 

ંો દ�હ ચ પનયથન �લત છે, પે દ�હ માર  નથન, એકુ ંલાન પ   ધા �ચુનને 
હ ય છે, ને �ચુનઓન ેપ  ઘણન વનપરાગપા થપા ંદ�હ �તયે ાપે ાલાવ થજ ગય  
છે એ્લે દ�હ ાપર રાગ નથન, પેથન દ�હનન ન લા—નણગાર �ચુનને હ પા નથન, ન ે
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પ પાના આતમાનન �્લન ન�કપ છે પેને ગ પ યા વગર પપ કર� છે....આહારન  ક� 
દ�હન  એક રંકણ પણ માર  નથન—એવા લાન સ હપ પેમા ં્ાન ્ર  ગ્ુ ંછે.—
 પરમા ંઆનદંન  નાપં રસ ાછ   રક  છે, તયા ં�ચુનને પપ છે. �ુ ં્ાયક � ંન ે
દ�હા દ  ધા પર્ેય  છે. �ુ ંપે ્ેયન  નથન, ને પે ્ેય  મારા ંનથન. આમ  તેનન 
�લતપા્ુ ંલાન કર ન,ે  દરમા ંઆનદંના �્લુવમા ં્યાર છે, તયા ંદ�હનન ાપ ેા 
થજ ગજ છે, એ્લે ન�કપ �માણે પપ પેમને હ ય છે. 

્ કા :—‘‘�ામણયપયારયના સહકાર  કારણ પર ક� ક�વ  દ�હમા� ાપચધન ે
�મણ ં રથન—હ્થન ન હ ચનષેધપ  હ વાન ેલનધે પે ક�વ  દ�હવા   છે.’’ ચનનયથન 
પ  લાન છે ક� એક રંકણ પણ માર  નથન. એવા લાનથન  દર વનપરાગપા 
�ગ્  છે, ને  યવહારમા ં�ામણયપયારય્ુ ં ચનચમી નર ર છે ક�મ ક� રાગ ઊ્પા ં
�ાર�ક તયા ંલ  �ય છે. દ�હન  ચનષેધ હ્�વૂરક �ચુનને થપ  ં નથન. લાયકાપ 
હ ય તયા ંાધુન નર રન  સયં ગ રહ�. નર રનન મમપા �્  ગજ છે, પણ નર રન ે
છ ો  નાઆુ ંએવ  હ્ નથન એ્લે ક�વ  દ�હમા�ન  સયં ગ છે. 

સવર લાવથન  દાસનનય કચૃી કર , મા� દ�હ પે સયંમહ�્  ુહ ય ં ; 

 દરમા ંાદાસનન વનપરાગલાવ થય  છે. પે પ  ��ુ ાપાદાન છે, ને તયા ં
ચનચમી પર ક� મા� નર ર ં હ ય છે. નર ર હ વા છપા ંપનેા સ ંકારનન—નણગાર 
વગેર�નન કચૃી �ચુનને હ પન નથન. કાજં પે નર રના કારણે �ચુનદના ્ક  નથન, પણ 
ચ પનય વલાવના આ�યે �ચુનદના ્ક�લન છે. પે વ�પે નર રને ચનચમી પર ક� 
સહકાર  ક ુ ં છે.  પરમા–ંચ પનય- વલાવમા ં ્રપા ં ચનરાાુ  વનપરાગન આનદં 
�ગ્ા  છે પે �ચુનદના છે. નર ર પ   ાક છે, પેમાથંન કાજં વનપરાગપા આવપન 
નથન. વનપરાગપા �ણુયલાવમાથંન ન આવે ને �થમનન પયારયમાથંન પણ પ ે
વનપરાગનપયારય ન આવે.  પરના ��ોંાનદં  ચ પનયમા ંએકા� થપા ંપમેાથંન ં 
વનપરાગન પયારય આવે છે. પેવા ચ પનય્ુ ંલાન કયાર પછ  પેમા ં્ય� ને �ચુનદના 
થજ, તયાર� સયં ગ પર ક� દ�હ ક�વ  હ ય, પે્ ુ ં્ાન કરા ્ુ ંછે. પણ ં  વનપરાગન 
�ચુનદના ન હ ય પ  નર રને ક ્ુ ં સહકાર  કહ�કુ?ં મા �્ ‘સહકાર ’ કહ�પા ં ં 
ાપાદાન પ પે પ પાથન છે—એમ ચસ� થાય છે. ાપાદાન વગર સહકાર  ક ્ુ ં? 

�ચુનઓને ક�વ  દ�હ હ ય છે. દ�હ હ વા છપા ંપેઓ પ રકમર સ હપ છે. ‘‘દ�હ 
હ વા છપા ં પણ, ‘�्ं �्ंगण’  તયા દ �વૂરા�ૂ (૨૨૪મન ગાથા) વો� �કાચનપ 
કરવામા ંઆવલેા પરમેવરના ��લ�ાય્ુ ં �હણ કર  ‘આ (દ�હ) �ર��ર માર  
નથન. પેથન પે �્�ુહય ોય નથન પરં્ ુાપે ાય ોય ં છે’ એમ દ�હમા ંસમ પ 
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સ ંકારને છ ો�લ હ વાથન પ રકમર ર હપ છે; પેથન પેને દ�હના મમતવ�વૂરક �્�ુચપ 
આહાર�હણન  �લાવ હ વાને લનધે ્કુપાહાર પ�ુ ંચસ� થાય છે.’’ 

ાંુદાંુદાચાયરદ�વે ંગપ પાસે લગવાન પરમેવરના ��લ�ાયને �હ�ર કય� 
છે. પ પાનન પા�પા વગર ંવ ચ�લ કનાથ પનથ�કર પાસે ંજને પણ સમ�યા 
વગર પાછ  ફય�. એ્લે ‘ક�વ   આગ  રહ  ગય  ક ર ’ ક�મ ક� પ પે પયારયન ે
 પ�ુર�  વલાવમા ંવા   ન હ. 

દ�હન  સયં ગ હ વા છપા,ં �ચુનને લાન છે ક� આ દ�હ માર  નથન, પેથન પે 
�્�ુહય ોય નથન.–પે મમપા કરવા �વ  નથન પણ ાપે ાય ોય ં છે. આવા 
લગવાન પનથ�કરના ��લ�ાયને �ણનને �ચુનઓએ દ�હના સમ પ સ ંકારને છ ો  
દ ધા છે પેથન પે પ રકમર ર હપ છે. �ણે કા ે �ુ ં�ચદાનદં  વલાવે �� પ્પ � ંને 
દ�હનન મારામા ં�ણેકા ે ના� પ છે.–આવા લાન�વૂરક �ચુનઓને દ�હનન મમપા �્  
ગજ છે એ્લે મમપા�વૂરકના �્�ુચપ આહારા દ પેમને હ પા ંનથન. મા �્ પેમન ે
્કુપાહાર પ�ુ ંચસ� થાય છે. એ ર પે ્કુપાહાર પણાનન એક વાપ કર . હવે  નં 
વાપ કર� છે. 

‘‘વ   ( નં ર પ)ે, પેણે (આતમન�કપને ંરાય ગ પ યા ચવના) સઘ  ય ે
આતમન�કપને �ગ્ કર ને છેલલા ા�ૂ (૨૨૭મન ગાથા) �ારા કહ�વામા ંઆવેલા 
�નનન વલાવલ ણ પપ સાથે પે દ�હને સવર આરંલથન (ાછમથન) ્કુપ કય� (–
ં ોઊ ) છે; પેથન આહાર�હણના પ રણામ વ્પ � ય ગધવસં પેન  �લાવ 
હ વાને લનધે પેન  આહાર ્કુપન  (–ય ગનન ) આહાર છે; મા �્ પેને 
્કુપાહાર પ�ુ ંચસ� થાય છે.’’ 

�ચુનદના પ  પરમવેરપદ છે, પાચં પદમા ંપે પદ આવે છે. પે પ  આતમાનન 
વનપરાગનદના છે. �્ાનનને � ય્ુ ંલાન નથન પેથન પેને � યનન ન�કપ  નોાયેલન 
છે. પણ �ચુનઓ પ  આતમા્ુ ંલાન કર ન ેપેમા ં ્યાર છે એ્લ ેપેમને આતમાનન 
 ધનયે ન�કપઓ �ગ્  છે. એ ર પે આતમાનન ન�કપ �ગ્ કર ન,ે 
�નનન વલાવન �ચદાનદં  આનદંકંદ  વ્પમા ંં ોાયા છે. પેમને આહાર�હણથન 
ચ પનયમા ંં ોાણન  નાન થપ  નથન, મા �્ પેમન  આહાર પે ્કુપન  ં આહાર 
છે. ચ પનયનન સન��ુપા્ુ ંં ોાણ �્ ને પેમને આહાર હ પ  નથન. મા �્ પેઓન  
આહાર પે ્કુપન  ં આહાર છે પથેન પેઓ ્કુપાહાર  ં છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૨ 
�વચનસાર ગાથા ૨૨૮ 

(ચ � વદ ૩, મગં વાર) 
આતમાના લાન પછ  સા�પુદમા ંક�વન વનપરાગપા હ ય છે, પે્ ુ ંઆ વણરન 

છે. આવન વનપરાગપા થયા વગર ક�વ ્ાન થ્ ુ ંનથન. આ ક જ  ન�નન વાપ 
નથન પણ આતમાને આવન દના થયા વગર પેનન ��ુકપ થપન નથન. પહ�લા ં
આતમાના ્ાન વલાવનન ઓ �ાણથન સ�યોદનરન ને સ�યો્ાન થયા પછ  
ચા ર�દના્ુ ંઆ વણરન છે. 

દ�હ્ુ ં લ  �્ ને  વલાવ પરફ ં ોાણ ઘ�ુ ં વધન ગ્ુ ં છે. એ્લે પ ે
�ચુનઓને �ુ ંઆહાર્ુ ં�હણ ક�ંુ �—ંએવા પ રણામ  વ્પ ય ગધવસંન  �લાવ 
છે; આહાર�હણ આતમાન   વલાવ છે એમ માને પેને પ  સ�યોદનરનન  પણ નાન 
છે. ��ષ્મા ંપ  આહાર્ુ ં�હણ કરવાનન ્�ુ� નથન ને � થરપામા ંપણ કષાયન  
એ્લ  �લાવ થજ ગય  છે ક� �નાથન ય ગન  ધવસં થાય એવા આહાર-�હણના 
પ રણામ ં થપા નથન. પેથન પે �ચુનઓ ્કુપાહાર  છે. પેમન  આહાર ્કુપાહાર 
છે; ચા ર�ન  નાન થાય પેવ  સદ ષ આહાર પેને હ પ  નથન. 

�નનન વલાવલ ણ પપ એ્લે ક� �નનન વલાવ �્ુ ંલ ણ છે એવ  
પપ. (� આતમાના �નનન વલાવને �ણે છે પેને �નનન  વલાવલ ણ પપ 
વપ  છે.) �ને ય ગધવસં એ્લે ય ગન  નાન. ‘આહાર �હવાન  આતમાન   વલાવ 
છે’ એવા પ રણામે પ રણમકુ ં પે ય ગધવસં છે. �મણને આવ  ય ગધવસં ન હ 
હ વાથન પે ્કુપ �થાર્ા ય ગન છે �ન ે પેથન પેન  આહાર ્કુપાહાર �થાર્ા 
ય ગનન  આહાર છે.) 

લાવાથર :—�મણ  ે �કાર� ્કુપાહાર  ચસ� થાય છે. (૧) નર ર પર 
મમતવ ન હ હ વાથન પેને ા�ચપ ં આહાર હ ય છે પેથન પે ્કુપાહાર  �થાર્ા 
ા�ચપ આહારવા   છે. વ   (૨) ‘આહાર�હણ આતમાન   વલાવ નથન’ એવા 
પ રણામ  વ્પ ય ગ�મણને વપરપ  હ વાથન પે �મણ્કુપ �થાર્ા ય ગન છે �ને 
પેથન પેન  આહાર ્કુપાહાર �થાર્ા ય ગનન  આહાર છે. ।।૨૨૮।। 

હવે ્કુપાહાર્ુ ં વ્પ ચવ પારથન ાપદ�ને છે :— 
ગાથા ૨૨૯ 

આહાર પે એક ં, ાણ દર ને યથા—ાપલ�ધ છે, 
�લ ા વો�,  દવસે, રસે છાહ ન, વણ—મ�મુાસં છે. ૨૨૯. 

�મ વેપાર  વેપાર કરવામા ંવ્ાવ ને � ્નન ંવા દાર ન  ૌયાલ રા� ે
છે, પ  �હો �ચુનને કહ� છે ક�—હ� �ચુન ! પાર� ઘણન વનપરાગપા પ  થજ ગજ છે, 
હવે પાર  �ચૂમકામા ંઆહારા દન  ચવનષે રાગ ન હ ય. ં  ચવનષે રાગ થજ �ય 
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પ  �ચુનદના ન હ ્ક�. �ચુનદનામા ંપ   પરમા ંઘણન લનનપા થજ ગજ છે, તયા ં
રાગન  ઘણ  �લાવ છે. 

�ચુનપણાન  આ યથાથર માગર સવર્  લગવાને કહ�લ , ાંુદાંુદ લગવાન ે
ઝનલનને �પે �્લુવેલ  છે, ને પ પે આ ચરણા્યુ ગનન ન્આપમા ં કહ� છે ક� 
‘‘પે �ામણયને  ગનકાર કરવાન  � યથા્�ુપૂ માગર પેના �ણેપા �મે આ 
ઊલા.’’ થુઓ કથનન ! �મ ે પ પે �ામણયમા—ંછ�� સાપમે �ણુ થાને વપ� રકા 
છ એ ને  ન�ને પેન  માગર દ��ાોનારા �ણેપા �મે આ સા ા્ા ાલા છ એ. �હ  
! વનપરાગન સપં ન  � માગર છે પેમા ં�મ ેવપ� રકા છ એ ને પેના �મે �ણેપા 
છ એ. �નમદ� આવા ાંુદાંુદાચાયરને વદંન ક્ુ� છે. ક જ �નમદને માને પણ 
ાંુદાંુદ��નુા આ કથનને ન માને પ  પેણે �ર��ર �નમદને પણ માનયા નથન. 

�ચુનઓન  ્કુપ આહાર ક�વ  હ ય, પે્ુ ં�હો વણરન છે. 
�થર :—�ર��ર પે આહાર (–્કુપાહાર) એક વ�પ, ઊણ દર, યથાલ�ધ 

(–�વ  મ ે પેવ ) �લ ાચરણથન,  દવસે, રસનન �પે ા ચવનાન  �ને મધ—માસં 
ર હપ હ ય છે. 

્ કા :—��પૃચ�ંાચાયરદ�વ ્કુપાહારના ૭   લન  આલુાસ  કર� છે. 
‘‘એક વ�પ આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે્લાથન ં 

�ામણયપયારયના સહકાર  કારણ�પૂ નર ર ્ક� છે.’’ �ચુનને એક વ�પ કરપા ં
વધાર� વ�પ આહારનન કચૃી ં ન હ ય. �નેક વ�પ આહાર કરવાન  લાવ થાય 
તયા ં�ચુનપ�ુ ં્ક  ન નક�. ‘‘એકથન વધાર� વ�પ આહાર પે ્કુપાહાર નથન એમ 
નનચે �માણે  ે �કાર� ચસ� થાય છે.’’ 

(1) �નેક વ�પ આહાર પ  નર રના �્રુાગથન સેવવામા ં આવપ  
હ વાથન �તયપંપણે  હ�સાયપન કરવામા ં આવપ  થક  ્કુપ (–ય ોય) નથન 
(�થાર્ા પે ્કુપાહાર નથન). 

 �ુ ધધંામા ંલનન હ ય પેને પણ �ાવાનન કચૃી (ધધંાનન લ .પુપાને લનધે) 
 �ુ ન ઊ �્. પમે �હો �ચુનઓ પ  આતમાના  પર વ્પમા—ંઆનદંના �્લુવમા ં
એવા લનન છે ક� �નકે વ�પ આહારનન કચૃી ં ઊ્પન નથન. �ચુનઓને આતમાનન 
�નાાુ પાના �્લુવના ધધંાનન પેઢ  એવન ધમધ કાર ચાલે છે ક� પેમને નર ર 
�તયે �્રુાગ ઊો  ગય  છે એ્લે વારંવાર આહારનન કચૃી ં હ પન નથન.  દર 
હ્ નથન પણ સહંપણે આહારનન કચૃી ં ્ ૂ્   �ય છે. �ચુનઓ એક વ�પ ં 
આહાર કર�. �યા ં દરમા ંઆતમાના આનદંનન ધારા � �્ છે તયા ં�ચુનને  ે વ�પ 
આહાર ન હ જ નક�.  નં વ�પ આહાર કર� પ  પે �ચુન નથન. 
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(૨) ��ણૂ�દર આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે ં �ચપહપ ય ગ 
ચવનાન  છે. (�ણૂ�દર આહાર ્કુપાહાર નથન એમ નનચે �માણે  ે �કાર� ચસ� 
થાય છે. 

આહારને કારણે કાજં ય ગ હણાપ  નથન પણ  પરમા ંપે �કારન  �માદ ક� 
��ૃ�લાવ થજ �ય પેનાથન �ચુનના ય ગન  છેદ થાય છે. ��ૃ�પણે પે્  લર ન ે
એક વ�પ ંમન લય—ેએવ  લ .પૂ લાવ �ચુનને ન હ ય. આ પ  વનપરાગન સપં ન  
માગર છે. �ને �લપકા ે ક�વ ્ાન લકેુ ંછે પેવન સાધક �ચુનદના સાધારણ ંવ  
ન કર  નક�. 

�ચુનને દ�હન  સયં ગ હ વા છપા ંદ�હ �તયે ક�્લન ાદાસનનપા હ ય છે, પે 
�હો  પાવે છે. આવા �ચુનને ઓ �નને આનાથન ચવ�ુ� હ ય પેન ે�ચુન માનવા ન 
ં જએ. ��ંુૂ પે્ લર ને ંમવા �ય પ  તયા ં પે આહાર �ચપહપ ય ગવા   
હ વાથન પેને કથ�ંચ્ા  હ�સાયપન કક  છે. આહારને કારણે  હ�સા નથન પણ  દર 
પન, રાગલાવ થજ ગય  તયા ં�માદથન  પરનન નાચંપ હણાય છે, પે ં  હ�સા છે. 

 ન�  દવસે ાપવાસ કરવાન  હ ય ક� ચવહાર કરવાન  હ ય મા �્ આ� 
વધાર� ંમન લ�—એવન કચૃી �ચુનને ન હ ય. આ પ  �ચુનઓન  સહં �લસ કક 
સહ�તમ વલાવન  માગર છે. ચ પનયન  દ ર ��ૂા વગર આનદંનન ધારા ચાલન 
�ય છે. �મ દ રોા ંાપર થા  મા ં ધે માથે ન્ ચાલે પનેા કરપાયં આ માગર 
પ  �લસ કક સહં નાચંપન  છે. લ ક ને  હારથન આ દનાન  ૌયાલ આવે પેમ 
નથન. દ�હ �ને રાગર હપ ચ પનય્ુ ંલાન થયા પછ નન આ દના છે. 

(૩) ‘‘યથાલ�ધ આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે ં (આહાર) 
ચવનેષચ�યપા વ્પ �્રુાગથન �નૂય છે.’’ �વ  ચનદ�ષ મ ે પવે  આહાર �ચુનન ે
હ ય. ��કુ આહાર હ ય પ  ં ્ ક એવન કચૃી �ચુનને ન હ ય. (अ) �યથાલ�ધ 
(�વ  મ ે પવે  ન હ પણ પ પાનન પસદંગનન ;  વે છાલ�ધ.) આહાર પ  
ચવનેષચ�યપા વ્પ �્રુાગ વો� સેવવામા ં આવપ  હ વાથન �તયપંપણ ે
 હ�સાયપન કરવામા ંઆવપ  થક  ્કુપ (ય ોય) નથન; વ   (ब) �યથાલ�ધ 
આહારન  સેવનાર ચવનેષચ�યપા વ્પ �્રુાગ વો� સેવનાર  હ વાથન પે આહાર 
્કુપન  (–ય ગનન ) નથન. 

�મ �ાો  �રૂવ  હ ય પે સ નાથન પણ �રૂાય ને કાકંરાથન પણ �રૂાય. પેમ 
�ચુનને પ  આહારનન કચૃી ઊ્  પે મા� �ધુાના નાન �રૂપ  આહાર કર� છે. તયા ં
ગમે પે આહાર મ ે પવે  લયે છે. 

(૪) �લ ાચરણથન આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે ં આરંલ�નૂય 
છે. (अ) ��લ ાચરણથન (–�લ ાચરણ ચસવાયન ) � આહાર પેમા ંપ  આરંલન  
સલંવ હ વાને લનધે  હ�સાયપનપ�ુ ં �ચસ� હ વાથન પે આહાર ્કુપ (–ય ોય) 



 134 

નથન, વ   (ब) એવા આહારના સેવનમા ં(સેવનારનન)  પરંગ ���ુ�  યકપ (–
�ગ્) હ વાથન પે આહાર ્કુપન  (–ય ગનન ) નથન. 

�ચુન પ પે �લ ા મા �્ �ય છે. ક જ ંગંલમા ંદ�વા આવે ને �ચુન �ાય એમ 
 ને ન હ. વ   પા�મા ંઆહાર લજને આવને પમે પણ ન હ ય. �ચુનન પા� ં 
ન હ ય. પ પાને મા �્ કર�લન ક જ ચનં �ચુન ન લયે. પ પાને મા �્ કર�લ  આહાર 
લયે પેને પ  પ રણામનન ���ુપા છે. 

(૫)  દવસે આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે ં સ�યાા  ( રા ર) 
ં જ નકાય છે. (अ) � દવસે ( દવસ ચસવાયના વ�પમા)ં આહાર પ  સ�યાા 
ં જ નકાપ  નથન પેથન પેને  હ�સાયપનપ�ુ ં�ચનવાયર હ વાથન પે આહાર ્કુપ (–
ય ોય) નથન; વ   (ब) એવા આહારના સવેનમા ં પરંગ ���ુ� હ વાથન  યકપ 
હ વાથન પે આહાર ્કુપન  (–ય ગનન ) નથન. 

(૬) રસનન �પે ા ચવનાન  આહાર પે ં ્કુપાહાર છે, કારણ ક� પે ં 
 પરંગ ��ુ�થન  દર છે. (अ) રસનન �પે ાવા   આહાર પ   પરંગ ���ુ� 
વો� �તયપં  હ�સાયપન કરવામા ંઆવપ  થક  ્કુપ (–ય ોય) નથન; વ   (ब) 
પેન  સેવનાર  પરંગ ���ુ� વો� સેવનાર  હ વાથન પે આહાર ્કુપન  (–
ય ગનન ) નથન. 

ુૂધ, દહો વગેર� રસવા   આહાર હ ય પ  ્ ક, દાપં નથન મા �્ સાર  મ ે 
પ  ્ ક—આવા રસનન �પે ા �ચુનઓને ન હ ય. ર ગ હ ય મા �્ ��કુ  વા દષ્ 
આહાર મ ે પ  ્ ક—એવન કચૃી પણ ન હ ય. �ચુનને  દરમા ંચ પનયના ધયાનનન 
ંમાવ્ એવન હ ય છે ક� દ�હ �ને આહારથન ાપે ા થજ ગજ છે. ચ�વપ�ને તયા ં
 ચ  આહાર મ ે પ  તયા ં રસનન ��ૃ� થપન નથન. �હૃ થ �ાવક  પ  પ પાનન 
લ�કપ લાવનાથન ગમે પેવ  આહાર આપે. પે પ  સમ� છે ક� ‘‘�હ  ! મારા 
ેગણે ધમર્ુ ંકલપક ૃ આ ્ુ ં !’’ એ્લે પે પ  લ�કપ�વૂરક આહાર આપે છે પણ 
�ચુનને પ  આતમાના ��પૃના  વાદન  �્લુવ છે, પનેે આહારના રસનન ��ૃ� 
હ પન નથન. 

(૭) મછ-માસં ર હપ આહાર પે ં ્કુપાહાર છે. કારણ ક� પેને ં 
 હ�સાયપનપણાન  �લાવ છે. (�) મછ-માસં સ હપ આહાર પ   હ�સાયપન 
હ વાથન ્કુપ(-ય ોય) નથન; વ   ( ) એવા આહારના સેવનમા ં પરંગ ���ુ� 
હ વાથન પે આહાર ્કુપન  (-ય ગનન ) નથન. મધ—માસં પ  �ચુનને હ ય ં ન હ 
પણ પનેે  પન લ  ક જ આહાર �ચુન ન લયે. મધના આહારમા ંપણ મ �ંુ પાપ છે. 
ના� પ  કહ� છે : એક મધના � �ુુના આહારમા ં૭ ગામ  ા વા �્.ુ ંપાપ લાગે 
છે. સાધારણ �નને પણ મધ—માસંન  � રાક હ ય ન હ, પે પ  મહા હ�સક છે. મધ—
માસંન  લેપ હ ય પવે  ક જ આહાર ક� દવા �ચુનને હ ય ન હ. 
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‘‘�હો મધ માસં  હ�સાયપન્ુ ંાપલ ણ છે પેથન ‘મધ માસં ર હપ આહાર 
્કુપાહાર છે’ એ કથન �ારા એમ સમંકુ ંક�) સમ પ  હ�સાયપન�નૂય આહાર પે 
ં ્કુપહાર છે. �મ મધમાસંમા ં  હ�સા હ વાથન પેન  ચનષેધ કય�. પેમ વન પચપ 
વગેર� ક જ પણ �ાણનનન  હ�સાવા   આહાર �ચુનને ન હ ય. 

�ચુનને નર ર મા� પ ર�હ હ વા છપા ંપેના ચનલાવમા ંએ્લન ાપે ા થજ 
ગજ છે ક� �ાયં ચવનષે રાગ થવા દ�પા નથન.  દરમા ંપે્લન લનનપા વધન ગજ 
છે.  દર  વસવંેદન આનદંમા ંપર    દના છે. ાનન ાનન �રૂણપ   ને ઘનમા ં
ઝ   ે ને પે રસ ્પકપન હ ય, પેમ �ચુનઓને આતમા ચ પનયગ     પરના 
લર�રૂ આનદં  વલાવમા ંએવ  રસ    થજ ગય  છે ક� આનદંનન ધારા ્પક� છે. 
નાપંરસનન ધારા ્પક� છે,  પરમા ંએકદમ વનપરાગપા થજ ંપા ંઆવન દના 
સહં હ ય છે. 

�ર�ર� ! લગવાને ક ુ ંમા �્ આ્.ુ ં �ુ ંપા કુ ંપો� છે—એમ �ચુનને ન હ ય 
પણ સહં હ ય. �માર  � સહંદના છે પે લગવાને �ણન છે, ને લગવાન ે
વણરવન છે પેવન ં �માર  સહંદના છે. એમ �ચુનઓને  દરમા ંસહંદના છે. 
આવ  ધ �માગર છે. ।।૨૨૯।। 

હવે ાતસગર �ને �પવાદનન મ �ન વો� આચરણ્ુ ંા�ુ થપપ�ુ ંાપદ�ને છે 
:— 

ગાથા ૨૩૦ 
ક�ૃતવ,  ા પણા ચવષે, ોલાનતવ, �ાપં દના ચવષે, 
ચયાર ચર  ચનંય ોય, � ર પ � ૂછેદ ન થાય છે. ૨૩૦. 
�નવયાથર :— ા , ક�ૃ, �ાપં ક� ોલાન �મણ � ૂન  છેદ � ર પે ન 

થાય પે ર પે પ પાને ય ોય આચરણ આચર . 
�� :—આવા વનપરાગન �ચુન આ� �ાયં મ પા હને ? 
ાીર :—‘‘મહાચવદ�હ �ેમા ંઘણા �ચુનવર  ચવચર� છે !!’’ 
 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૩ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૦ 

(ચ � વદ ૪, ્ધુવાર) 

આતમા ્ાન વલાવન છે �ને નર ર, કમર વગેર� પર્યે  છે. પનેન 
�વ થાન   વામન આતમા નથન. આતમાનન પયારયમા ં ચવકાર થાય છે, પે પ પાન  
દ ષ છે, પે  વ્ેયન   ન છે, ને ચ�કા   ચ પનય વલાવ છે પે પર્યે છે. આવા 
્ેયપતતવને �ણવાન  ્ાનન   વલાવ છે. એ્ુ ંવણરન પહ�લા   ે�ચધકારમા ંક્ુ�. 
એ  ે �ચધકાર  વો� આતમાના ્ાન વલાવને �ણનને પછ  ચવનેષ વનપરાગપા 
થપા �ચુનદના થાય છે. પે �ચુનદના ક�વન હ ય, પે્ ુ ંઆ વણરન છે. 

�ચુનઓન  ાતસગર માગર પ  વનપરાગપા ં છે, ને �લુ ચવકલપ આવે પ ે
�પવાદ્પ છે, દ ષ્પ છે. 

 ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાને (�થાર્ા  ા , ક�ૃ, �ચમપ ક� ોલાન �મણે પણ) 
સયંમન —ક� � (સયંમ) ��ુાતમપતતવ્ુ ંસાધન હ વાથન � ૂ�પૂ છે પને  છેદ � 
ર પે ન થાય પે ર પે, સયંપ એવા પ પાને ય ોય �ચપ કકરન (–ક્ ર) આચરણ ં 
આચરકુ,ં એ �માણે ાતસગર છે. 

�ને આતમા્ુ ંલાન છે ને  વ્પમા ંરમણપા થપા ંવનપરાગપા વધન ગજ છે, 
એવ  આ્ વષરન   ા ક પણ �ચુન હ ય,  ા ક હ વા છપા ંપણ મહાગલંનર છે. 
 ા ક�ચુન એવા ન હ ય ક� વરસાદના પાણનમા ંપાપરા ં�કૂ ને રમપ કર�, એ પ  
 ધન  ા ક્�ુ� છે. આ પ  દ�હ નાન  હ વા છપા ંચ પનયમા ં�ચપ ગલંનરપા છે. 
 પર ્યાર છે. વ   ક જ �ચુનઓ ક�ૃ હ ય, ક�ૃ �ચુનઓ લાકો ન  �્ક  ન લયે; 
વ   ક જ �ચુન ર ગન હ ય ક� થાક�લા હ ય;  ન� નનર ગ વગેર� �ચુનઓનન પ  
વાપ �ુ ં? પણ � �ચુન નાનન વયના હ ય ક� ક�ૃ હ ય—થાક�લા હ ય ક� ર ગન હ ય—
એવા �ચુનઓએ પણ ��ુ આતમધયાનમા ંં  રા ર ચવચરકુ.ં ન ે��ુાતમપતતવના 
સાધન�પૂ સયંમન  છેદ ન થાય પે ર પે પ પાને ય ોય �ચપ કકરન આચરણ ં 
આચરકુ.ં આ ાતસગર છે. 

પરમાથર સાધન પ  ચ�કા   ચ પનય કારણ પરમાતમા ં છે. પયારયને કારણ 
કહ�કુ ં પે  યવહારથન છે. ને �હો ચરણા્યુ ગમા ં પ  નર રન ે પણ ાપચારથન 
સયંમ્ુ ં સાધન કહ�ન.ે  દરમા ં એક્પ ચ પનય  વલાવલાવ છે, પે ં મ  ્ુ ં
પરમાથરકારણ છે. 
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વનપરાગન ��ુ લાવ્પ � ચનમર  સયંમપયારય છે પે ��ુાતમાનન ચસ��્ુ ં
સાધન છે. ��ષ્મા ંપ  ��ોં ્ાયક  વલાવ ં પોઊ  છે, પે ં પરમાથર સાધન 
છે, પેના ં આધાર� ચનમર  પયારય થાય છે. 

લલે  ા ક હ ય, ક�ૃ હ ય, થાક�લ  હ  ક� ર ગન હ —પેણે પણ, સયંમ 
પા વામા ં�માદ  ક� ચનચથલ ન થકુ,ં પણ પ પાનન ન�કપ �્સુાર �ચપ કકરન 
આચરણ આચરકુ.ં ‘કકરન’ ન�દન  �થર ુુ�� લાગે પેકુ ંાકલષ્ ન હ, પરં્ ુ દર 
��ુ પય ગનન ા�પા વધે, ્ાયક ચ પનય � યમા ં લનનપા વધપન �ય પેવન 
ચવનેષ ��ચૃપ રા�વન—એમ �હો આનય છે.–આ પ  ાતસગર છે. આ દના પે �ણેન 
�ને ક�વ ્ાન્ુ ંકારણ થાય છે. આ દના ચવના �ેણન ક� ક�વ ્ાન ન થાય. 

 ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાને પણ આતમામા ં� થરપા વધે પેવ  ા� �યતન કરવ  
એમ કહ ને  ધાય �ચુનઓન  ાતસગર માગર  પા ય . 

હવે �પવાદમાગર પણ  પાવે છે : 

(2) ‘‘ ા , ક�ૃ, �ચમપ ક� ોલાન �મણે—નર રન —ક� � (નર ર) ��ુાતમ 
પતતવના સાધન�પૂ સયંમ્ુ ં સાધન હ વાથન � ૂ�પૂ છે પેન —છેદ � ર પે ન 
થાય પે ર પે,  ા —ક�ૃ—નાપં—ોલાન એવા પ પાને ય ોય (�થાર્ા  ા , ક�ૃ, 
�ચમપ ક� ોલાન એવ  � પ પે પનેે ય ોય) � ૃુ ુ  (–ક મ ) આચરણ ં આચરકુ,ં 
એ �માણે �પવાદ છે.’’ 

�હો �પવાદ માગર  પાવવ  છે પેથન પણ ન�દ નથન વાપય�. 

��ુાતમ પતતવ્ુ ં� ૂસાધન સયંમ છે. ને પે સયંમના ચનચમી પર ક� નર ર 
� ૂ�પૂ સાધન છે. નર રમા ંન�કપ ન હ ય ને હ્ કર� ને આાુ પા થાય—એકુ ં
�ચુનઓ ન કર�, સહં વનપરાગલાવપણે, પ પાનન ન�કપ �પા યા વગર �્.ુ ં
થાય પે્.ુ ંકર�, પ પાનન ન�કપને ય ોય � ૃુ ુ  આચરણ ં આચરકુ—ંએ �પવાદ છે. 

નર ર ાપર લ  ં્ ુ ંહ ય, સહં સહનન�કપ ન હ ય, છપા ં‘આહાર ન ં 
કરવ ’ એવ  હ્ �ચુનને ન હ ય. પ પા્ુ ંસહં વનયર ક�ક ુ ંકાયર કર� છે,  વલાવમા ં
� થરપા ક�્લન �મે છે, પેન  ચવવેક રા�નને ન�કપ �માણે પપ વગેર� �ચુનઓ કર�. 

સ   કારણ લાવનામા ંપણ ક ુ ં : ‘‘शि्ततः तलसधाागः’’ પ પાનન ન�કપ 
ં જને પપ વગેર� કર�.  ન� ્વુાન �ચુનઓ લા ંા લા ંા ચવહાર કર� તયા ં�ુ ંપણ 
પેમનન સાથે લા ં  ચવહાર કર ન એમ હ્ કર ને ��ચે ન હ, સહં ન�કપ ં જન ે
ધનરં�વૂરક વપ  છે,  દર પ  ્ાપા�ષ્ા રહ� છે, ચવકલપ ઊ �્ પને  ચવવેક છે. આ ૂ 
થાક લાગે, ચાલવાનન પાકાપ ન લાગપન હ ય, છપા ં હ્ કર ન ે ચવહાર કર�, પ  
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�હો પેને કહ� છે ક� હ� �ચુન ! ્ ુ ંહ્ કર ન ન હ. પાર  ન�કપને ય ોય � ૃુ ુ  આચરણ 
આચર�; પેથન કાજં પાર  �ચુનદના ્   ન હ �ય ! મા �્ � ર પે નર રના લ  ે
આાુ પા ન થાય, ને સયંમમા ં છેદ ન પો� પે ર પે ચવવેક રા�નને વપર� ! 
નર રનન ન�કપ ન હ ય તયા ંચવનષે ાપવાસ ન થજ નક� ક� ચવહાર ન થજ નક� પ  
આાુ પા કર ન ન હ, ને પ રણામમા ંહ્ આવવા દજન ન હ. 

ા� �યતનથન વનપરાગ પ રણામપણે ્રકુ ંપે  ધા �ચુનઓન  ાતસગર છે. 
�યાર� ્ર  ન નકાય ને �લુ ચવકલપ ઊ �્, તયાર� પ પાનન ન�કપન  ચવચાર કર ન ે
પ રણામમા ં�ેદ ન થાય પે ર પે ક મ  આચરણ આચરકુ—ંઆવ  �પવાદ છે. � 
� ૂ ૨૮ �ણુ  છે પમેા ંપ  છેદ પોવા ં ન છે, પણ ૨૮ � ૂ�ણુ રા�નને ક�વન ર પ ે
વપ  પનેન વાપ છે—આવ  ક મ  આચરણન  �થર છે, પણ એવ  �થર નથન ક� ૨૮ 
� ૂ�ણુનન દરકાર કયાર ચવના નાપાચન�લયાપણે વપરકુ ં! 

�� :—ઊલા રહ�વાનન ન�કપ ન હ ય પ   ે્ા  ે્ા આહાર લયે ? 

ાીર :—ઊલા ઊલા ં આહાર લયે. ને ઊલા રહ�વાનન પાકાપ ન હ ય પ  
સથંાર  કર�. ચસ�હને પા્ા ક� પાંં રાપ   ન હ ય પેમ �ચુનઓને  ે્ા  ે્ા આહાર 
ન હ ય. પે પ  મ  ના મેદાને પો�લ  ચસ�હ છે, રાગને ંપવા મેદાને પોઊ  છે, પ ે
 પરમા ં� થરપા વધાર ને રાગન  નાન કર� છે. 

હવે ાતસગર �ને �પવાદ  તેનન સચંધ કર ને કથન કર� છે :— 

(૩) ‘‘ ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાને’ સયંમન —ક� � ��ુાતમપતતવ્ુ ંસાધન હ વાથન 
� ૂ�પૂ છે પને —છેદ � ર પે ન થાય પે ર પે સયંપ એવા પ પાને ય ોય �ચપ 
કકરન આચરણ આચરપા,ં (પેણ)ે નર રન —ક� � ��ુાતમપતતવના સાધન�પૂ 
સયંમ્ુ ંસાધન હ વાથન � ૂ�પૂ છે. પેન  (પણ) –છેદ � ર પે ન થાય પે ર પે 
 ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાન એવા પ પાને ય ોય � ૃુ ુ  આચરણ પણ આચરકુ,ં એ 
�માણે �પવાદસાપ ે ાતસગર છે.’’ 

ાતસગર આચરણ પે �ૌુય છે. પે ાતસગરમા ંન ્ક  નકાય તયાર� �પવાદ 
પર ક� � ૃુ ુ  આચરણ પણ આચરકુ—ંઆવ  ાતસગર સાપે  �પવાદ છે. �ચુનઓન ે
વારંવાર સાપમા �ણુ થાનન  ચનચવિકલપ �્લુવ પ  આ યા ં કર� છે. લગવપન 
આરાધનામા ંઆવે છે ક� :— 

�ચુનએ સથંાર  કય� હ ય ને ્ષૃાનન કચૃી થજ આવે તયા ં ન� �ચુન કહ� છે 
ક� હ� �ચુન ! પ� �નપં માપાના ંએ્લા ં ુૂધ પનધા ંક� �નપંા સ��ુ લરાય, મા �્ 
પાણનનન કચૃી છ ો. �નપં દ રયા લરાય પે્લા ંપાણન પનધા ંછપા ંપેનાથન ્ાૃ�પ 
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ન થજ, મા �્ હ� �ચુન ! ધયાન રા� ! ને  દરના ચ પનયના આનદંમા ં્ર.....હમણા ં
દ�હ �્ ને સમાચધમરણ થને, મા �્ નાપં થજને ચ પનયનન ��ચૃપમા ંરહ  ! થુઓ ! 
પે સથંાર  કરનારા �ચુન પ પે પણ છ��-સાપમે �ણુ થાને પ  �લે ં છે. છપા ં
સમાચધ ્ાણે  ન� �ચુન એવ  ધ ધમાર ાપદ�ન સલં ાવે છે ક� હ� �ચુન ! �ગ  ! 
�ગ  ! ચ પનયનન ��ચૃપમા ંરહ . હમણા ંદ�હ �્ને,  વગરમા ંંન  ને મહાચવદ�હમા ં
પનથ�કર લગવાન સનમધંર�� ુ� રા� છે, તયા ંંન  ! ધયાન રા�ં  ! દ�હ્ુ ંલ  
છ ો ને ચ પનયમા ં ્રં  ! ‘‘��ોં આરાધના રા�ં .’’ આમ કહ ને  ન� �ચુન 
��ુુષાથરનન ા�પાન  ાપદ�ન કર�. કાજં �મ ફરપ  નથન પણ �ચુનદનામા ં�મ ક�વ  
હ ય પેન  ચવવેક  પા ય  છે. ચરણા્યુ ગનન ન લનના ંકથન છે, પે કજ �પે ાએ 
છે પે સમંકુ ંં જએ. 

(4) ‘‘ ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાને નર રન —ક� � ��ુાતમપતતવના સાધન�પૂ 
સયંમ્ુ ંપાલન હ વાથન � ૂ�પૂ છે પેન —છેદ � ર પે ન થાય પે ર પે  ા —ક�ૃ—
�ાપં—ોલાન એવા પ પાને ય ોય � ૃુ ુ  આચરણ આચરપા ં (પણેે) સયંમન —ક� � 
��ુાતમપતતવ્ુ ંસાધન હ વાથન � ૂ�પૂ છે પેન  (પણ)—છેદ � ર પે ન થાય પ ે
ર પે સયંપ એવા પ પાને ય ોય �ચપ કકરન આચરણ પણ આચરકુ,ં એ �માણ ે
ાતસગર સાપ ે �પવાદ છે.’’ 

હ્�વૂરક નર રન  છેદ ન થાય ને સયંમ પણ ્ક  રહ� પે � ૃુ ુ  આચરણ 
આચરપા ંકકરન આચરણ પણ આચરકુ.ં ન�કપ હ ય પ  ચનચથલ ન થકુ.ં �ચુન પ  
પ પે ચવવેકના દ રયા છે, ચ પનયના ધયાનમા ંં લનન રકા કર� છે, હ્ હ પ  ં 
નથન, છપા ંચરણા્યુ ગના ાપદ�નમા ંપને  ચવવેક કરા ય  છે. 

‘‘આથન (એમ ક ુ ંક�) સવરથા (સવર �કાર�) ાતસગર ને �પવાદનન મ �ન વો� 
આચરણ્ુ ંા�ુ થપપ�ુ ંકરકુ.ં’’ 

 વલાવમા ંલનનપા વધપન �ય, ને �ેદ પણ ન થાય—એમ  તે �કારન  
ચવવેક રા�નને �ચુનઓ વપ  છે.  સ ! માર� પ  ��ુ પય ગમા ં ં રહ�કુ ં ન ે
આહારા દન  �લુચવકલપ આવવા ં ન દ�—એમ હ્ ન કર�. ��ુ ાપય ગમા ં
રહ�વાય પ  પે પ  ાતસગર ં છે, પણ � થર ન રહ  નકાય તયાર� સહનન�કપન  
ચવવેક રા�નને આહારા દમા ંપણ �ચુનઓ �વપ . ।।૨૩૦।। 

ાપરનન ગાથામા ં સયંમ્ુ ં ા�ુ થપપ�ુ ં કજ ર પે �ચુનઓને હ ય છે પ ે
 પા ્ુ ં છે. હવે આ ગાથામા ં પેથન ચવ�ુ� વાપ કર� છે. હવે ાતસગર �ન ે
�પવાદના ચવર ધ (–�મ �ન) વો� આચરણ્ુ ંુુ�� થપપ�ુ ંથાય છે, એમ ાપદ�ન ે
છે :— 
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ગાથા—૨૩૧ 

ં  દ�ન-કા  પથા  મા-�મ-ાપચધને �ચુન �ણનને 
વપ  આહારચવહારમા,ં પ  �લપલેપન �મણ પે. ૨૩૧. 
�થર :—ં  �મણ આહાર �થવા ચવહારમા ંદ�ન, કા , �મ,  મપા પથા 

ાપચધને �ણનને �વપ  પ  પે �લપલપેન હ ય છે. 

‘‘�લપલેપ થાય છે’’ પેમાથંન આચાયરદ�વ ાતસગર �ને �પવાદના ચાર 
  લ કાઢને. 

્ કા :— મપા પથા ોલાનપાન  હ�્  ુ ાપવાસ છે �ને  ા પણા પથા 
ક�ૃપણા્ુ ં �ચધષ્ાન ાપચધ—નર ર છે. પેથન �હો (્ કામા)ં  ા —ક�ૃ—�ાપં—
ોલાન ં ��ચવામા ંઆવે છે. (�થાર્ા � ૂ ગાથામા ં�  મા, ાપચધ વગેર� ન�દ  
છે પેન  આનય ��ચનને ્ કામા ં‘ ા , ક�ૃ, �ાપં, ોલાન’ એ ન�દ  ં વાપરવામા ં
આવે છે.) 

૨૩૦મન ગાથામા ં ા , ક�ૃ, �ાપં ને ોલાન—એવા ન�દ  વાપયાર હપા, આ 
ગાથામા ંપે ન�દ  સનધા નથન વાપયાર, પણ  મપા વગેર�નન વાપ કર  છે. પમેાથંન 
પે આનય નનક ે છે, મા �્ �હો પણ પેમનન ં વાપ લેવામા ંઆવે છે. 

(૧) ‘‘દ�નકાલ્ને (દ�ન—કા ને �ણનારને) પણ, ં  પે  ા —ક�ૃ—�ાપં—
ોલાનતવના �્રુ ધ વો� (�થાર્ા  ાલતવ, ક�ૃતવ, �ાપંતવ �થવા ોલાનતવન ે
�્સુર ન)ે આહારચવહારમા ં �વપ  પ  � ૃુ ુ  આચરણમા ં �વપરવાથન �લપલપે 
થાય છે ં (–લેપન  પ�ન �લાવ થપ  નથન), પેથન ાતસગર સાર  છે.’’ 

��ુ પય ગમા ંન રહ�વાય તયાર� �લુ ાપય ગથન �લપ  ધંન પણ થાય ં 
છે, મા �્ પે્લ  પણ દ ષ છે પે �પે ાએ પ  ��ુ પય ગન  ાતસગર માગર ં સાર  
છે. 

(2) ‘‘દ�નકાલ્ને પણ, ં  પે  ા —ક�ૃ—�ાપં—ોલાનતવના �્રુ ધ વો� 
આહારચવહારમા ં�વપ  પ  � ૃુ ુ  આચરણમા ં�વપરવાથન �લપ ં લેપ થાય છે (–
ચવનેષ લેપ થપ  નથન). પેથન �પવાદ સાર  છે.’’ 

��ુમા ં્ર  ન નકાય તયાર� હ્ વગર �લુ ાપય ગ આવે પેનાથન �લપ ં 
 ધંન થાય છે. એ્લે પન,  ધંન થ્ ુ ં નથન પે �પ ેાએ �પવાદ સાર  છે. 
� ધંપણાનન �પે ાએ પ  પે �લપ ધંન પણ સા�ંુ નથન એ્લે ાતસગર ં સાર  
છે ને પન,  ધંન નથન થ્ ુ ંપણ �લપ ં  ધંન થાય છે. એ �પે ાએ �પવાદ 
પણ સાર  છે. 
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મા �્ �ચુનઓ ચવવેક રા�નને ાતસગર વ�પ ે ાતસગરમા ં ને �પવાદ વ�પ ે
�પવાદમા ંવપ  છે. 

(૩) ‘‘દ�નકાલ્ને પણ, ં  પે  ા —ક�ૃ—�ાપં ોલાનતવના �્રુ ધ વો� � 
આહાર—ચવહાર પેનાથન થપા �લપલેપના લયને લનધે પેમા ંન �વપ  પ  (�થાર્ા 
�પવાદના આ�યે થપા �લપ  ધંના લયને લનધે ાતસગરનન હ્ કર  �પવાદમા ં
ન �વપ  પ ), �ચપ કકરન આચરણ્પ થજને ��મે નર રને પાો  ના�નન ે
દ�વલ કને પામનને �ણે સમ પ સયંમા�પૃન  સ�હૂ વમન નાૌય  છે એવા પને ે
પપન  �વકાન ન હ રહ�વાથન, �ન  �ચપકાર �ન� છે એવ  મહાન લેપ થાય 
છે, પેથન �પવાદ ચનરપે  ાતસગર �ેય નથન.’’ 

નર ર પ  પેના પોવાના કા ે ં પો� છે, પેન  �મ કાજં ્ ૂ્ પ  નથન છપા ં
�હો ‘��મ ે નર ર પોવા્ુ ં ક�મ ક ુ ં ? ક�મ ક� �ચુન પ પાનન �ચૂમકાન  ચવવકે 
�કૂ ને હ્�વૂરક વપ  પ  પેના સયંમન  �મ ્ ૂ્   �ય છે. એ્લે પે હ્લાવન  
આર પ કર ને નર રને પણ ��મે પાો  ના�વાનન વાપ કર . �હો પ  
�ચુનદનામા ં ઘણન વનપરાગપા હપન, પેમા ં પ  સયંમ્પન ��પૃન  દ રય  હપ , 
પેમા ંવ ચે હ્ કય� પ  પે સયંમ છેદાજને, આ્ષુય ��ંુૂ કર ને દ�વમા ંંને ને તયા ં
પ  પેને સયંમ પપન  �વકાન નથન રહ�પ , પેથન પેન ેતયા ંઘણ  મહાન લપે થાય 
છે. મા �્ હ્વા   ાતસગર �ેય નથન. એકાપં ાતસગરમા ંં વપરવાન  હ્ કર� ને છ�� 
ચવકલપ આવે પેન  ચવવેક ન રા�ે, પ  હ્થન દ�હ �્પા ં વગરમા ંંજને �સયંમન 
થને, ને �સયંમનપણામા ંપ  પન,  ધંન થને. મા �્ ચવવેકના �ાંવાને હાથમા ં
રા��. ચ પનયમા ં��ષ્ �ન લનનપા રા�નને, ચવવકે�વૂરક વપર�. ાતસગરમા ંવપારય 
પ  વપર�. પણ ાતસગરમા ં ન વપારય તયાર� �પવાદ પણ સાર  છે. �પવાદ 
વગરન  ચનરપે  ાતસગર �ેય નથન. 

હવે ચ થા �કારમા ંકહ�ને ક� ાતસગર વગરન  એકલ  �પવાદ �ેય નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૧ 

(ચ � વદ ૬, ��ુવાર) 

વનપરાગનદનાનન �પે ા રાૌયા ચવના �ચુનઓએ એકલા 
�લુઆચરણમા ંર કાકુ ં�ેય નથન. 

ચન��થ �ચુનઓ્ુ ંઆચરણ ક�કુ ંહ ય છે, પનેન વાપ ચાલે છે. �ભયપંર �ણ 
કષાયન  નાન થય  છે,  પર વનપરાગદના ઘણન વધન ગજ છે.  ાકમા ંનોન 
 દગ ંર દના વપ  છે. વ�પા� સ હપ �ચુનપ�ુ ંકહ�વા્ ુ ંનથન. નર રના રંકણ થન 
પથા �ણુય-પાપથન થુદ  નાપં આતમાન ે�ચુન �્લુવે છે. �તયાર� મહાચવદ�હ �ેમા ં
આ્ વષરના રાંાુમાર  �ચુન થાય છે. ને લગવાન ઋષલદ�વના વ�પમા ં � ો 
�વૂરના આ્ષુયવા ા પણ �ચુન હપા. પે �ચુનઓને ચવકલપ ઊ �્ પ  દ ષ ર હપ, 
 પરાય ર હપ આહાર લયે. પે �ચુનઓ મન, વાણન, દ�હથન થુદ  આતમા �્લુવ ે
છે ને ચવકલપદનામા ંહ ય તયાર� ચવહાર ક�ંુ, આહાર લ�, વગેર� �કારન  ચવકલપ 
ઊ �્ છે. આમ છ��—સાપમે �ણુ થાને �ચુન �લે છે. ધમર પ  ચ પનયના  વલાવે ં 
છે ને આહારા દના ંચવકલપ  ઊ �્ છે પે  ધં્ુ ંકારણ છે. પે ધમર્ુ ંકારણ નથન છપા ં
પણ ં  �ચુનઓ પે �લપ લપે �તયે  ેદરકાર રહ�, ને  વલાવમા ં � થરપા્પન 
ચા ર� ક� � ાતસગર માગર છે પે �કૂ ને  વ છદં� �વપ  ને � ૃુ ુ  આચરણ ચવનષે કર� 
પ  પે �સયંમન થજ �ય છે. પેને �ચુનપ�ુ ંરહ�્ ુ ંનથન. ં  પે �ચુન  ા ક, ક�ૃ, 
થાક�લ  ક� ોલાન હ ય પ  પણ છ�� �ણુ થાને ચવનેષ �માદ કર , � ૃુ ુ  આચરણ 
આચર� પ  પેને �ચુનપ�ુ ં રહ�્ ુ ં નથન.  ા ક, ક�ૃ ક� થાક�લા �ચુન હ ય પ  
પપનયાર, ચવહાર આ દ પ પાનન ન�કપ �્સુાર કર� એ્લન �્ છે પણ એથન પણ 
ઢ લા થજન ે�માદ કર� ને  વલાવમા ંલનનપા ન કર� ને  પર ્ાપા�ષ્ા  વલાવ 
છે એવન ��ષ્ �કૂ� પ  ચમથયા��ષ્ થજ �ય છે ને  પરલનનપા ન કર� પ  
�ચુનપ�ુ ં્ક્ ુ ંનથન, ચ થા �ણુ થાને આવન �ય છે. 

થુઓ, આ �ચુનદના ! થાક�લા, ક�ૃ ક�  ા ક �ચુન મા �્ પણ ચવનેષ �્ 
નથન એવ  �ચુનમાગર છે. આવન ર પે �સયંપ ંન સમાન �કચૃી હ વાને કારણ ે
પેને પે વ�પે પપન  �વકાન નથન ને પેને મહાન લેપ થાય છે ક� � લેપન  
�ચપકાર �ન� છે. પેથન ાતસગરનન �પે ા રાૌયા ચવનાન  એકલ  �પવાદમાગર 
એ્લે એકલા �લુ આચરણમા ંર કાકુ ંપે �ચુનને મા �્ �ેય નથન. 
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આથન એમ ન�  થાય ક� ાતસગર �ને �પવાદના ચવર ધવા�ં આચરણ 
સવરથા તયા�ય છે. � �પવાદમા ં વનપરાગપાન  નાન થાય પેમા ં ાતસગર ન ે
�પવાદ માગરન  ચવર ધ આવે છે. પેથન  વલાવમા ંલનનપા કરવન પે ાતસગર ન ે
ચવકલપ ઊ �્ પ  �પવાદ પર ક� ૨૮ � ૂ�ણુ્ુ ં પાલન કરકુ—ંએમ ાતસગર �ન ે
�પવાદનન સાપે પા વો� �્ુ ંકાયર �ગ્ થાય છે એવ   યા�ાદ વનપરાગન માગર 
સવરથા �્સુરવા ય ોય છે. 

�ચુનમાગરમા ંહ્ પણ ન થાય ને ચનચથલપા પણ ન સેવાય,  
એમ આચરણ આચરકુ.ં 

લાવાથર :—�યાાંધુન �ચુન �ણૂર વનપરાગનદના �ા�પ ન કર� તયાાંધુન 
�ચુનએ આચરણનન ા�ુ થચપ મા �્ ાતસગર ને �પવાદનન મ �ન સાધવન ં જએ. 
પ પાનન નાર  રક �વ થા  રા ર ન હ ય પ  એકલા ાતસગર— પર 
વનપરાગનદનાના માગરન  આ�હ રા�નન ે ક�વ  �ચપ કકરન આચરણનન હ્ ન 
કરવન. �મ ક� ર ગ હ ય ને ાપવાસ કર   ેસે, નર ર ક�ૃ ંણર હ ય ને વધાર� 
ચવહાર કરવ , પે હ્ છે—પેમ કરકુ ંન હ. પ પાનન ન�કપ �્સુાર પપ કરકુ.ં વ   
વનપરાગન દના �કૂ ને એકલન ચનચથલપાવા�ં આચરણ પણ કરકુ ંન હ. હ્ પણ 
ન થાય �ને ચનચથલપા પણ ન આવે, એમ વપરકુ ંં જએ. વનપરાગ લગવાનન  
માગર �નેકાપં છે. પ પાના પ રણામ પપાસનને એકંદર લાલ થાય પેમ વપરકુ,ં 
એમ લગવાનન  ાપદ�ન છે. નાર  રક � થચપ સ   ક� ચન ર  હ ય પ પણ એક ં 
�કાર� વપરકુ ંએવ  �ંનમાગર નથન. નાર  રક � થચપ ન    હ ય પ   �ુ ચવહાર ક� 
પપ ન કરવ  પેમ ં ચનચથલપ�ુ ંપણ આવવા ન દ�કુ.ં આ �માણે �ચુનમાગર છે. 
થુઓ, �ચુનને  પરમા ં પન,રાગ થાય છે પ  �ચુનપ�ુ ં ્ક્ ુ ં નથન પ  પછ  
વ�પા� સ હપ �ચુનપ�ુ ંહ ય પેમ �ણકા મા ં નન નક� ન હ. 

હવે શલ ક �ારા આતમ� યમા ં � થર થવા્ુ ં કહ ને આચરણ �્ાપન �ણૂર 
કરવામા ંઆવે છે. 

ક ન ૧૫ 

�થર :—એ �માણે ચવચનષ્ આદરવા ા �રુાણ ��ુુષ એ સેવ.ે ુ,ં ાતસગર 
�ને �પવાદ �ારા ઘણન �થૃાા  �થૃાા  �ચૂમકાઓમા ં યાપ્ ુ ં� ચરણ (–ચા ર�) 
પેને યચપ �ા�પ કર ને, �મન� �્લુ ચનકચૃી કર ન,ે ચ પનય સામાનય �ન ે
ચ પનય ચવનેષ્પ �ન  �કાન છે એવા ચનં� યમા ંસવરપ� � થચપ કર . 
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આચાયર લગવાન આદ�ન કર� છે. 

આ �માણે સાવધાનન રા�વાવા ા ન ે  વલાવન  આદર રા�વાવા ા 
�નપંા ્ાનનઓ �ન ેસપં એ ાતસગર ને �પવાદ માગર �ારા થુદ  થુદ  �ચૂમકામા ં
આચરણ સેવે.ુ ંછે. ક જ વ�પે   છાન  ચનર ધ કર�, ક જ વ�પે આહાર લયે, ક જ 
વ�પે ા� ચવહાર કર�, ક જ વ�પે ા� ચવહાર ન કર�, વનપરાગપા્ુ ંધયાન રા� ે
ને કદા�ચ્ા �લુમા ંઆવે પ  પણ ચનચથલ ન થાય, એવન ર પે પ પાના પ રણામ 
�્સુાર થુદ  થુદ  �ચૂમકામા ં યાપ્ ુ ંચા ર� � �નપંા ્ાનનઓએ સે ્ુ ંછે, પેકુ ં
�ચુનઓએ �ા�પ કરકુ ંને પ પાનન ન�કપ �્સુાર �મન� �લુા�લુલાવ થન �્લુ 
ચનકચૃી કર ને સામાનય ને ચવનેષાતમક એવા  વ� યમા ંસવર �કાર� લનન રહ�કુ.ં 

થુઓ, આચરણ �ચધકારન  છેલલ  સરવા   લનધ  છે. આ વ ્ ુ�ાવન ને 
આ ન �ાવન, પે વાપ પ  લનધન ં નથન કારણ ક� પે પ  ંો પદાથ� છે. પને ે
�હવા ક� �કૂવાનન કથા આતમા કર  નકપ  નથન. �હો પ  રાગ � થપ  હપ  ને � 
રાગ ્ાપા્ુ ં ્ેય હ્ ુ ંપે રાગથન પણ ચનકચૃી કર ને  વ્પમા ં ્ર  �ઓ એમ 
��પૃચ�ંાચાયર મહારાં આદ�ન કર� છે. � યસામનય એ્લે  વુ ્ાપા�ષ્ા ��ુ 
 વલાવ ને ચવનેષ એ્લે �ણુય-પાપના ચવકલપ ચવનાનન  યકપ વનપરાગન પયારય. 
એ  ે થજને સામાનય ને ચવનેષ્પ �ન  �કાન છે એવા ચનં� યમા ંચાર�  ાથુથન 
રમણ કર . થુઓ, છેવ �્ ૨૮ � ૂ�ણુ ને ચવકલપ  કાઢ  નાૌયા ક�મ ક� પે આતમા 
નથન. �ચુનઓ  પરલાન સ હપ  વ્પમા ં સવર �કાર� લનન રહ —એમ આચાયર 
લગવાન કહ� છે. 

આ ર પે આચરણ �્ાપન સમા�પ થ્ુ.ં 

ામા વામન લગવાન્ુ ંપહ�.ુ ંા�ૂ समा�दशरन ानगा��राइण मो�मागरः પ ે
મ  માગર કહ , વનપરાગન પ રણામ કહ , સા�પુદ કહ —એક ં છે. પે મ  માગર 
�થવા �ચુન્ુ ંલ ણ ્ાન વ્પનન  દર એકા�પા છે. પે મ  માગર્ુ ં�્ાપન 
કર� છે. પેમા ં �થમ મ  માગર્ુ ં � ૂ સાધન સવર્ ે કહ�લા ં પરમ આગમ મા ં
�ભયાસ કરવ  પે છે. આગમના �ભયાસથન સ�યોદનરન થાય છે ને સ�યોદનરન—
્ાન હ ય પ  ચા ર� હ ય છે ને પેનન �ઢપા પણ આગમના �ભયાસથન થાય છે. 

પરપદાથર ને �ણુયમા ંએકા�પા પે ુુ�� છે ને આતમામા ંએકા�પા પ ે
ા�ુ છે. 

�્ાનન ંવ મ હના કારણે પરમા ંએકા�પા કર� છે. લ�મન, �ન—ાુ�ંુ  હ ય 
પ  મને ા�ુ થાય એવન કલપના કર� છે ને આપર રસ�ધયાન કર� છે. પણ પે પ  
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આાુ પા છે, ુુ�� છે—નગદ ુુ�� ં છે. �તય  આાુ પા વેદ  રક  છે, ન ે
પરલ ે દયા-દાના દ પ રણામ કર  �ણુયમા ંએકા�પા કર� છે પે પણ ુુ�� ં છે. 
તયા ંપણ મદં આાુ પા વેદ  રક  છે. પર પદાથર ચવનાન , �ણુય-પાપ ચવનાન  
્ાન  વલાવ એક ં ા�ુકર છે એવા ં��ા-્ાન કર�, એકા�પા કર� પ  પેમાથંન 
ા�ુ ાતપત થાય છે કારણ ક� પેમા ંઆતમા એકને ં �� કર�લ છે. પે એકા�પાના 
લ ણવા ા મ  માગર્ુ ંસાધન ના�ન  �ભયાસ પેમા ં�કચૃી કરાવે છે. 

ગાથા ૨૩૨ 

�ામણય �યા ં કાાય, ને  કાાય વ ્ચુનનયે, 
ચનનય  ને આગમ વો�, આગમ�વપરન �ૌુય છે. ૨૩૨. 
�નવયાથર :—�મણ એકા�પાને �ા�પ હ ય છે; એકા�પા પદાથ�ના 

ચનનયવપંને હ ય છે; (પદાથ�ન ) ચનનય આગમ �ારા થાય છે; પેથન આગમમા ં
 યાપાર �ૌુય છે. 

�ચુનઓ  વ્પમા ંએકા�પા કર ને એક આતમાને �� કર  લનનપા કર� છે. 
મન, વાણન, દ�હથન આતમા થુદ  છે એવા લાન સ હપ  પર રમણપા કર� પે �ચુન 
છે. �્ાનન ંવ પરમા—ંરાગ-�ષેમા ંએકા�પા કર� છે. આતમામા ંપરન  �લાવ 
છે, એમ �થમ લાન થકુ ંં જએ. છ � ય   વપ�ં છે, નવ પતતવ   વપ�ં છે, 
એમ �થૃાા  �થૃાા  આગમ �ારા ્ાન કર� પ  સમ કપ થાય. છ � ય  ન ે
નવપતતવ ્ુ ં  વ્પ ઓમ ધવચન �ારા આ ્ુ ં ને આગમ મા ંલ�ા્ુ ં પેન  સ�યાા 
�કાર� �ભયાસ કરવ  ં જએ. વનપરાગના નામે ક જ કાલપપ ના�  રચે છે મા �્ 
પર  ા કર  વનપરાગના ંઆગમ  �ા છે, પે �ણકુ ં ં જએ ને પે ના� �ારા 
યથાથર વ ્ ુ  વ્પ �ણકુ ં ં જએ. ના� �ભયાસથન પતતવ નન �પનચપ થાય, 
�પનચપ થયા પછ  �ચુનપ�ુ ંલયે. �ચુનપણામા ંએકા� થાય પ  વનપરાગપા પામ,ે 
ને વનપરાગ થયા પછ  ચસ�દનાને પામે. 

્ કા : (૧) �થમ એ્લે ��ુાનન વાપ પ  એ છે ક� �ચુનઓ પ પાના ્ાન 
 વલાવનન એકા�પામા ંએ્લે  વ્પાનદંનન રમણપામા ંહ ય છે. �ચુનઓ ંગપનન 
લપમા ં પોપા નથન. થુઓ, આ �ચુનદના ! �ને ગણધર  પણ નમ કાર મ�ં 
  લપન વ�પે નમ કાર કર� છે. પે �ચુનપદ ક�કુ ંહને ? પરપદાથરમા ંપ  એકા�પા 
નથન પણ મહા,પા દના ચવકલપ  ઊ �્ છે પનેન પણ એકા�પા નથન. 

(૨) આતમા ્ાન વલાવન છે. પેમા ંએકા�પા પેને હ ય છે ક� �ણે પદાથ�ના 
 વ્પન  ચનનય કય� હ ય છે. નર રા દનન �વ થા ંોથન થાય છે, આતમાથંન 
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થપન નથન. વ   ંવ કમાવાના લાવ કર� મા �્ પ સા આવે છે—એમ નથન. ંો 
ંોના કારણે  ે�ાપંર થજને આવે છે, ંવના ��લુલાવથન આવપા નથન. વ   
�ને  વ્પન  ચનનય થય  હ ય પે પ પાના નર રને સાચવન નાંુ �,ં એમ માન ે
ન હ. આતમા �્પન છે ને નર ર ્પન છે. દવા પણ ્પન છે, દવાથન પણ નર રનન 
�વ થા નનર ગ થપન નથન. એમ દર�ક પરમા� ુ  વપ�ં માને, આતમા  વપ�ં 
માને. વ   કમર ંો છે. પેના ાદયથન આતમાને રાગ થાય પેમ માને ન હ. કમર 
�થૃાા  છે. પ પાના �પરાધથન �વ થામા ં રાગ થાય છે, છપા ં  વલાવમા ં રાગ 
નથન. રાગ ર હપ  વલાવમા ં��ા-્ાનથન ધમર છે. આ ર પે છ પદાથ� ને નવ 
પતતવ ન  યથાથર ચનનય છે પેને ં એકા�પા હ ય છે. � ંવ ંોનન  �યા 
આતમાથન થાય પેમ માને, કમરથન ર�ો� એમ માને, �ણુયથન ધમર માને પેન ે
પદાથ�ન  ચનનય નથન ને ચનનય ચવના સ�યોદનરન થાય ન હ ને સ�યોદનરન 
ચવના એકા�પા થાય ન હ. મા �્ પદાથ�ના  વ્પન  ચનણરય કરવાવા ાને ં 
એકા�પા છે. 

(૩) પે પદાથ�ન  ચનણરય કરવા મા �્ લગવાને કહ�લા ંઆગમન  �ભયાસ 
કરવ  ં જએ. લગવાનનન ઓમ ધવચનમા ંઆવે.ુ ંપદાથર્ુ ં વ્પ ને પે  વ્પન ે
યથાથર  પાવનારા ં વનપરાગન ના� મા ં  યાપાર એ ં ાપાય છે. � ના�મા ં
નર રનન  �યા આતમાથન થાય, �ણુયથન ધમર થાય, એમ લ�ાણ હ ય પે ના� 
વનપરાગના ંનથન. �થૃાા  �થૃાા  નવે પતતવ ્ુ ંયથાથર  વ્પ  પાવપા ંહ ય પે ં 
વનપરાગન ના�  છે, પેમા ં ં  યાપાર—એ્લે ક� �કચૃી કરવન એ ં ર પ  છે, 
 નં  ક જ માગર નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૬ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � ાદુ ૭, નચનવાર) 

આગમ  ક�વા ંછે ? 

સા�પુદ કહ , એકા�પા લ ણવા   દના કહ , મ  માગર કહ — �ુ ંએક ં 
છે. આતમા ્ાન  વ્પ છે, દનરન—્ાન—ચા ર� આ દન  ચપ�ો છે. પેમા ંરમણપા એ 
ં મ  માગર છે. પે રમણપા પદાથ�ના ચનનયવપં ��ુુષ ને હ ય છે ને પદાથ�ન  
ચનનય આગમના �ભયાસથન થાય છે. પે ચસવાય  નં  ર પ  નથન. �હો 
ચરણા્યુ ગમા ંચનચમીનન �ધાનપાથન કથન છે. આગમ ્ાનમા ંચનચમી છે મા �્ 
આગમ ચવના ચનણરય થપ  નથન એમ ચનચમીનન �ધાનપાથન કથન છે. �ર��ર 
આગમ ચવના પદાથ�ન  ચનનય કર  નકાપ  નથન. પદાથ� �ણે કા  ાતપાદ—
 યય—�સ ય્પ �વપ� રકા છે. સમંનાર ંવ પણ નવન �વ થા્પે ાતપાદ 
થાય છે, �વૂર �વ થા્પે  યય થાય છે ને કાયમ પ પે ્ક� છે. ને ાપદ�ન—ંો 
પરમા� ુ�લત છે પે પણ નવન �વ થા ્પે ાતપત થાય છે, �વૂર �વ થાન   યય 
થાય છે ને પરમા� ુ  વુ ્ક� છે. આવા ાતપાદ- યય- વુ—�ણ લ ણ વા ા 
પદાથ�ના ્ાન વો� આગમ  ા�ુ થપ  પરંગથન ગલંનર છે. થુઓ, આમા ંઆગમ  
ક�વા ંહ વા ં જએ, પે વાપ પણ આવન �ય છે. દર�ક પદાથરન  પ પાના કારણે 
ાતપાદ થાય—પ પાના કારણે  યય થાય ન ેપ પે સ�ન ્ક  રહ�. એ �માણે  ધા ં
� ય ્ુ ં વ્પ  પાવ ેપણ ચનચમી આવે પ  ાપાદાનમા ંાતપાદ થાય ને ચનચમી 
ન આવે, ાતપાદ ન થાય એકુ ંવ ્ ુવ્પ પરાધનન  પાવે પે આગમ નથન. વ   
પે આગમ  સાચા દ�વ, ચન��થ ��ુુ વગેર�્ ુ ં લ ણ �ુ ં છે, પે  પાવે. ચ થા 
�ણુ થાનથન પરેમા �ણુ થાન ાધુનનન �ચૂમકા્ુ ંલ ણ �મ છે પેમ  પાવે પે ં 
આગમ છે. આવા ંઆગમ  સવર્ના માગર ચસવાય  ન� �ાયં હ જ નક� ન હ. પે 
આગમ  સમ પ પદાથ�ના યથાથર ્ાનથન ગલંનર છે. 

દર�ક પદાથર ાતપાદ- યય-�સ ય લ ણવા   છે. 

�હો ક જ �� કર� ક� નર ર ંવ ચવના ક�મ ચાલ્ ુ ં નથન ? સમાધાન: 
લાજ, નર રમા ંાતપાદ— યય— વુ એવા ં�ણ લ ણ  �વપ  છે ક� ન હ ? ક� પે �ણ 
લ ણ  આતમાને આધાર� છે ? પે પદાથર છે ક� ન હ ? ં  પે પદાથર છે પ  પેના 
ાતપાદ— યય પેના કારણે છે, આતમાને લનધે નથન. નર ર્ુ ંચાલકુ,ં પોકુ,ં � થર 
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રહ�કુ ંપે નર રના કારણે છે, આતમાને લનધે નથન. નવન �વ થાન  ાતપાદ થાય છે, 
થૂનન �વ થાન   યય થાય છે ને પરમા�ઓુ  વુ ્ક� છે. 

�ચધગમં સ�યોદનરન પણ આતમાને પ પાથન થ્ુ ં છે, ��ુુન ે લનધે થ્ુ ં
નથન. કારણ ક� ચનષયના આતમાને ાતપાદ- યય- વુ્પ �ણ લ ણ  �વપ  છે. 
પેના ચમથયાતવન   યય થાય છે, સ�યોદનરનન  ાતપાદ થાય છે, ંવ  વુ ્ક� છે. 
સ�યોદનરન્પન ાતપાદ થવ  પે � ય્ુ ંપ પા્ુ ંલ ણ છે. પ પાના કારણે ાતપાદ 
થય  છે પણ ��ુુને લનધે ાતપાદ થય  નથન. ��ુુને લનધે ્ાન થાય છે, એમ 
માનનાર ચ�લ ણન પદાથર્ુ ં વ્પ �ણપ  નથન. 

��ોનના ચનચમીે કપ�ુ ં   ે છે, પેમા ં કપોાના પરમા�મુા ં  પનર�ણુનન 
પયારય ાષણ્પે પ રણમે છે, ાષણ્પ થવાન  પેન   વકા  છે. ાષણપાન  ાતપાદ 
પે કપોાના પરમા�ુ્ ુ ંલ ણ છે. તયા ં��ોન છે પે પ  મા� ચનચમી્ુ ં્ાન કરવા 
મા �્ છે. ર ્લનના �ુકોાનન �વ થા થવન પે ાતપાદ પેના કારણે છે. મ ઢાના 
દાપંને લનધે ક� ંવનન   છાને લનધે �ુકોા થપા નથન. દર�ક પરમા� ુપ પાના 
લ ણ સ હપ પ પામા ંપ રણમે છે. દાપંના ંાતપાદ— યય— વુ દાપંમા ં�વપ  છે. 
� વ ્નુન વાપ ચાલપન હ ય પે ાપર લ  ંકુ ંં જએ. પ ેાતપાદ— યય— વુ 
�ણે લ ણ  પે વ ્નુ ે પાવે છે,  નં સયં ગન વ ્નુે  પાવપા નથન. 

 વપ�ં વ ્ ુવ્પ  પાવનાર  દ યધવચનના આધાર� રચાયેલા ંના�ન  
�ભયાસ કરવ . 

�હ  ! વ ્ ુવ્પ  વપ�ં છે. સવર્ લગવાનના ્ાનન  પ ર�ણૂર ચવકાસ 
થય  ને ચનચમી્પે  દ યધવચન નનક  . પમેણે  વપ�ં વ ્નુ   વલાવ �વ  છે 
પેવ  ં ય  ને પેવ  વાણન્પે આ ય  છે. દર�ક પદાથર  વયચંસ� છે. પે એક 
સમયમા ં ાતપાદ— યય— વુ્પ �વપ� રહ�લ છે, પે એક્પ ાૂ્ થ નથન. � 
એક્પ ન હ ય પે સમયે સમયે પલ �્ છે ને � પલ �્ છે પે પ પાના  વલાવથન 
પલ �્ છે. પેન  પ રણમનનનલ  વલાવ છે. ક જ પદાથર ક જ્ુ ં કર  નક� ન હ. 
નર રનન ર ગન �વ થામાથંન નનર ગ �વ થા ંવ કર  નક� ન હ. દર�ક પરમા�નુન 
પયારય  વપ�ં થજ રહ  છે. પરમા� ુ�ંવ—�ચેપન પદાથર છે. પે્ ુ ંંવ કાજં 
કર  નક� ન હ. આવા લાન ચવના સ�યોદનરન—્ાન થાય ન હ. પે ચવના ચા ર� 
�ગ �્ ન હ. ચા ર� ચવના ક�વ ્ાન થાય ન હ, ક�વ ્ાન ચવના ચસ�દના થાય 
ન હ. મા �્ �ને ��ુકપ કરવન હ ય પેણ ેક�વ ્ાન �ગ્ કરકુ.ં ક�વ ્ાન �ગ્ 
કરવા મા �્ વનપરાગપા લાવવન. વનપરાગપા મા �્ ચા ર�  ગનકાર કરકુ,ં ચા ર� 
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મા �્ સ�યોદનરન ન ે સ�યો્ાન �ગ્ કરકુ.ં પે સ�યોદનરન ને ્ાન મા �્ 
પદાથ�ના  વ્પન  ચનનય કરવ  ને પદાથરના  વ્પના ચનનય મા �્ ના�ન  
�ભયાસ કરવ . 

�્ાનન ંવ  પર્ુ ંકરવા્પ �હકંાર કર� છે. 

�્ાનન ંવ  વ ્ ુવ્પ સમંપા નથન પેથન વ ્ ુવ્પથન ચવપર પ કહ� 
છે. લાષાન  પનેા કારણે ાતપાદ થવા છપા ં�્ાનન માને છે ક� આતમા છે પ  
લાષા   લાય છે. લાષાન  ચ�લ ણન  વલાવ છે. પે આતમાને લનધે નથન. ંવ 
��લમાન કર� છે ક� �ુ ંનર ર્ુ,ં દ�ન્ુ,ં ાુ�ંુ ્ુ ંકર  નાંુ �—ંએ લાવ ચમથયા છે. પર 
વ ્નુ  આતમામા ં�લાવ છે. પર વ ્ ુ પેના ાતપાદ- યય- વુ લ ણ થન ્ક  
રહ  છે.  નં  પેમા ં�ુ ંકર� ? 

�હો �� કર� ક� આગમન  �ભયાસ ં્રન  છે એમ પ  પમ  કહ  છ . 

આગમ કહ� છે : ‘‘પા�ંુ ્ાન પારાથન થાય છે, મારાથન થ્ ુ ંનથન’’ 

સમાધાન :—લાજ, એ પ  ચનચમીના ંકથન  છે. � ંવનન પ પાનન ્ાનનન 
ય ોયપા હ ય છે પેને આગમનન ાપ� થચપ હ ય છે. આગમથન ્ાન થાય છે એમ 
આચાયર્ુ ં કહ�કુ ંનથન. આગમ પણ એમ કહ�્ ુ ં નથન ક� મારાથન પને ્ાન થન.ે 
આગમ કહ� છે ક� પારા ાતપાદ— યય— વુ પારામા ં છે. પારા ્ાનન  ાતપાદ 
પારામા ં �વપ  છે, મારામા ં (એ્લે આગમમા)ં �વપરપ  નથન, એમ આગમ 
ગલંનરપણે સાચા ્ાનથન ા�ુ થપ છે. આગમ એ ં કહ� છે ને �નન �નન ્ાનનન 
ય ોયપા છે પેને પેને ્ાનનનન વાણન �થવા આગમ ચનચમી્પે હ ય છે, પણ 
ચનચમીથન ્ાનન  ાતપાદ થપ  નથન. 

દર�ક પદાથર ચનતય પલ્નનનલ છે. 

દર�ક વ ્ ુ વયચંસ� છે. ચનતય હ ય પેન  ક જ કપાર હ જ નક� ન હ. જવર 
કપાર કહ  પ  પદાથર ચનતય રહ�પ  નથન ને પદાથર પલ્પ  હ ય ન હ પ  ુુ�� 
્ા  ને ા�ુ કરકુ ં છે એમ હ જ નક� ન હ. મા �્ પદાથર પલ્પ  છે ને � પદાથર 
પલ્પ  હ ય પનેે વપરમાનમા ં નં  પલ્ાવન નક� ન હ. ચ�કા   પદાથર છે, પેન  
ક જ કપાર નથન ને પલ્નનનલ છે મા �્ પનેે વપરમાનમા ંક જ પલ્ાવનારનન ં્ર 
નથન. દર�ક વ ્ ુ વપ�ં છે. 

પપેલા ાપર નામ લ�વાનન �વ થા પે પરમા�નુા કારણે થજ છે, ંવથન 
થજ નથન, ્ાકંણાને લનધે થજ નથન. ંવ ધયાન રા�ે પ  ર ગ મ �્ એમ નથન પણ 



 150 

નર રનન �વ થા  વપ�ં, દવા  વપ�ં ને ંવના લાવ  વપ�ં. દર�કના ંાતપાદ—
 યય— વુ પ પામા ંછે. કમરથન ચવકાર થપ  નથન પણ ંવ ચવકાર કર� છે પ  કમર 
ચનચમી કહ�વાય. ંવના ં ાતપાદ- યય- વુ ંવમા ં છે, કમરને લનધે નથન. 
લગવાનનન �ચૂપિને લનધે ંવને �લુલાવ થપ  હ ય પ  ચ ર લ ક  �ચૂપિ ચ ર  
�ય છે, પનેે �લુલાવ ક�મ થપ  નથન? � ંવ �વા લાવન  ાતપાદ કર� પમેા ંપ ે
ચનચમી કહ�વાય છે. દર�ક વ ્ ુ ચનતય રહ ને સમયમા ં પલ્ન  વપ�ંપણે કર  
રહ�લ છે. આ વ ્ ુ્ ુ ં  વ્પ છે. આકુ ં ા�ૂમ પ રણમન સવર્ના ્ાન ચસવાય 
 ન� �ાયં હ જ નક� ન હ. ��રૂા ને રાગન ંવ ના ૌયાલમા ંવ ્ ુ્ ુ ં વ્પ ��ંુૂ 
ન આવન નક�. આમ આતમા ્ાનાનદં  વલાવન છે, પેના  પરમા ંપદાથરન  ચનણરય 
કર ને એકા�પા કરવન પે મ  માગર છે. ને પે પદાથરન  ચનણરય સવર્ના આગમ 
ચવના હ જ નક� ન હ, મા �્ સવર્ના ંઆગમન  �ભયાસ કરવ . 

�્ાનનને પદાથરના  વ્પન  ચનણરય નથન  
પેથન મનમા ંોામાો   રકા કર� છે. 

વ   પદાથ�્ુ ં�કુ ં  વ્પ છે પેકુ ં�ણયા ચવના  વ્પમા ંએકા�પા થજ 
નકપન નથન. �ને પદાથ�ન  ચનનય નથન પે ોામાો   રકા કર� છે. આ સા�ુ ંહન ે
ક�  નથુ ં સા�ુ ં હન—ેએવન આાુ પામા ં ચમથયાતવ સ હપ ચચં પાને પામે છે. 
આતમામા ં ચવકાર કમરને લનધે થપ  હને ક� માર� લનધે થપ  હન ે ? મા�ંુ કલયાણ 
મારાથન થ્ ુ ંહને ક� ચનચમીથન થ્ ુ ંહને ? આ નર ર નર રના કારણે ચાલ્ ુ ંહન ેક� 
આતમાથન ચાલ્ ુ ંહન ે? આતમા ન હ ય પ  નર ર ચાલ્ ુ ંદ��ા્ ુ ંનથન. વેપારમા ં
હ�ચનયાર થન ંવ કમાપ  હને ક� �ણુયથન કમાપ  હને ? આમ પદાથરના ચનણરય 
ચવના ોામાો   રહ� છે. દર�ક વ ્ ુ  વપ�ં પેના કારણે પ રણમે છે. ંવનન 
હ�ચનયાર થન પ સા આવપા નથન. નર ર નર રના કારણે ચાલે છે, આતમાને કારણ ે
ચાલ્ ુ ંનથન. 

�હો ક જ �� કર� ક� :સવર્ના ંઆગમ મ યા,ં આ  �ુ ં્ાન થાય છે ને ? 

સમાધાન : આગમ એમ કહ� છે ક� પાર  આતમા પારા સ�યાા  ્ાનના 
ાતપાદ લ ણથન �વપ� રક  છે. �ુ ં(આગમ) આ ્ુ ંમા �્ પને સ�યક્ાન થ્ુ—ં
એમ આગમ કહ�્ ુ ંનથન. ંવ ્ાન કર� પ  આગમને ચનચમી કહ�વાય છે. આગમ 
એ ં કહ� છે. ્ાન મા �્ મારા ાપર્ુ ંલ  છ ો ને પારામા ંં . 
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�� :—આગમન  ચવવેક પ  રા�વ  ં જએ ને ? 
સમાધાન :—આગમ �મ કહ� પેમ માનકુ ંપે ચવવેક છે. ાતપાદ લ ણ પારા 

� યને ંણાવે છે. પરં્ ુ�ુ ંઆગમ પાર  નંક � ંએમ  પાવ્ ુ ંનથન. દર�ક વ ્ ુ
 વપ�ં છે એમ ન�  કર� પેણે આગમન  ચવવેક કય� છે. 

�ના દકા થન ંવને પરાધનનપા ને �લ�ારાપ�ુ ંગ �્ છે. 

�ના દકા થન ંવન ે વપ�ંપા ગ ્પન નથન, પરાધનનપા ને લન�ારાપ�ુ ં
ગ �્ છે. ક ણ ક ્ુ ંલ.ુ—ં� ૂ�ું ં કર� ? પ પા્ુ ંલ.ુ ં�થવા � ૂ�ું ંપ પાથન થાય છે, 
પરથન થ્ ુ ંનથન. પરન  સપંકર સાધવા્ુ ં�્ાનન કહ� છે પણ પરને ંવ સાધન 
નકપ  નથન. પ પે લાવ કર� છે. લાવન  ાતપાદ પ પાને ંણાવે છે, પરન ે
ંણાવપ  નથન. દર�ક સમય સમયન  પયારય  વપ�ં છે.  નં ચનં લલે હ , પણ 
 નં ચનં છે પ  ાતપાદ થાય છે—એમ નથન.  નં ચનંનન ના પાોપા નથન. 
ચનચમી છે ��ંુ, પણ ચનચમી ક ્ુ ં? ાપાદાનમા ંકાયર થાય તયાર� ક� પે પહ�લા ં? � 
સમયે કામ થાય પે સમયે ં ચનચમી છે, પહ�લા–ંપછ  છે ં ન હ. ચનચમી આવ ે
પછ  ાપાદાનમા ંકામ થાય �થવા ાપાદાનમા ંકામ થયા પછ  ચનચમી કહ�વાય. 
એમ આગ  પાછ  નથન. એક ં સમયે ચનચમી-ન ચમચીક સ ંધં છે. ને એક 
સમય પ  છ� થને �ા ંૌયાલમા ંઆવે છે ? પણ ાતપાદ લ ણથન  વનન �પનચપ 
થપા ં વ-પર�કાનક  વલાવ �નલપા ંપર�કાનક ્ાનમા ંપરપદાથ�્ુ ં્ાન થજ 
�ય છે. પણ પરથન પ પામા ંકાજંપણ થાય છે એકુ ં્ાન થ્ ુ ંનથન. ન ચમચીકમા ં
 વપ�ં કાયર થાય છે તયાર� પર પદાથર—ચનચમીનન ાપ� થચપ પેના કારણે છે. આવા 
 વપ�ં ્ાનન  ચનણરય નથન પેથન �્ાનન ંવ ને મનમા ંોામાો   � થચપ રકા 
કર� છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � વદ ૧૦, સ મવાર) 

‘‘સયં ગન પદાથ�મા ંા�ુ નથન, પ પાના ્ાન વલાવમા ંા�ુ છે.’’ 

�ને આતમાનન �ણૂર પચવ�પા ં જપન હ ય પેણે આતમવ ્ ુ�ુ ંછે પે �ણકુ ં
ં જએ. પ પાન  ��ુ  વલાવ �કૂ ને નર ર, મન, વાણન પે ં �ુ ં� ંને ચવકાર  
લાવ થાય છે પે ં �ુ ં� ં�થવા પેથન મન ેલાલ છે એમ �ાચંપ કરવન પે સસંાર 
છે, ુુ��દાયક છે. પે સસંાર એ્લે ચવકાર  લાવન   વલાવના લ ે �લાવ કરવ  
ને �ણૂારનદં ��ુ દના �ગ્ કરવન પે મ   છે. ંવને ા�ુન થકુ ં છે પેથન પ ે
વપરમાનમા ં ા�ુન નથન એમ ન�  થાય છે. ા�ુન હ ય પ   નં ચનંનન 
ઓચનયા  હ ય ન હ. ા�ુ મા �્ �ન, ાુ�ંુ , પ સાનન ં્ર પો� પે માનયપા �્ાન 
�ને ુુ�� છે. પર ચનં  સામે �યાાંધુન ંવ ં યા કર� તયાાંધુન ંવને નાચંપ 
થાય ન હ. પર ચનં  સયં ગન છે. આતમા �્લ  કા  રહ� પે્લ  કા  પે ચનં  
એક  ે�ે પણ રહ�પન નથન મા �્ ંવ્ુ ં ા�ુ સયં ગન પદાથ�મા ં હ જ નક� ન હ. 
પેથન નાચંપ ને ા�ુ ં જ્ ુ ં હ ય પેણે આતમા  વયચંસ� પદાથર છે, પેન  આ�ય 
કરવ  ં જએ. સમય ે સમયે ંો �ને ચેપનમા ં ા�ૂમ પ રણમન થયા કર� છે. 
આકુ ંા�ૂમ પ રણમન �ણનાર સવર્  હ જ નક�. રાગન ક� �લપ્ સ�ંણૂર ા�ૂમ 
વ ્ ુવ્પ �ણન નક� ન હ. 

‘‘�મ વેપાર  ુુકાનના ચ પોા પપાસે છે પેમ ધમ� ંવે સવર્ના 
ના�  પપાસવા ં જએ.’’ 

પે સવર્ લગવાનન ે સવર્પદ �ગ્ાા પછ  ઓમ ધવચન નનક  , પે 
વાણનને આગમ કહ� છે, ને પે વાણનના આધાર� �ચુનઓએ ના�નન રચના કર  પને ે
પણ આગમ કહ� છે. આવા આગમના �ભયાસ ચવના પદાથરન  ચનણરય થપ  નથન. 
�વન ર પે ઘરનન �ોૂ નન ચવગપ પ પાન   ાપ ચ પોામા ંલ�ન ગય  હ ય પ  પે 
�ોૂ નન પપાસ ચ પોા ં જને કર� છે, પમે ચસદ ��ાોંમા ં�ુ ં �ુ ં વ ્ ુ છે પેનન 
 ધન ચવગપ સવર્ના ના�મા ંછે. પે ના�  પપાસવા ંં જએ. આતમા �ુ,ં �દુ ગલ 
�ુ,ં કમર �ુ?ં પે  �ુ ં�ણકુ ંં જએ ને �ણનને પદાથ�ન  ચનનય કરવ  ં જએ. 
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‘‘ંવે  વ-પરન  ચવવેક કરવ  ં જએ.’’ 

આગમન  �ભયાસ કર ને પદાથરન  ચનણરય કરવ  ં જએ. ફ્કો  �ન ે
સાકરના  ે ગાગંોા હ ય પેમા ંમા�ન સાકર ાપર ચ� �્ છે ને ફ્કો ને છ ો  દ� છે. 
મા�ન �કુ ંમન વગર્ુ ં�ાણન પણ �  પદાથર છ ોવા �વ  છે �ને �ા પદાથરન ે
�હણ કરવાથન મન્ાન આવે એમ છે, એન  ચવવેક કર� છે પ  પછ  સં્ ન પચંે�ન�ય 
ંવ ા�ુ નેમા ં છે, એન  ચવવેક ન કર� પ  ા�ુનન �ાા�પ ન થાય. દર�ક પદાથર 
 વથન છે ને પરથન ના� પ ્પે છે. પેમ ન હ ય પ  પદાથર ્ક  નક� ન હ. �ુ ંઆતમા 
્પે � ંને �નપંા પર ્પે નથન. પેમ ં �ુ ં��ુ � ંને �ણુય-પાપના ચવકાર ્પ ે
નથન એવ  સાચ  ચનણરય કરવ  ં જએ. �ના દ કા થન �્ાનનએ માન્ુ ં છે ક� 
પ સા ચવના ચાલે ન હ, નર ર ચવના ચાલે ન હ, એવન  ધન માનયપા કર  છે. 
પદાથ�ના ચનણરય ચવના એ �ાચંપ ્ ે ન હ ને પદાથ�ન  ચનણરય ના�  �ારા થાય 
છે. 

‘‘�્ાનન્ુ ં�ચી સવર� ોામાો   છે.’’ 

પદાથ�ના ચનણરય ચવના  વ્પમા ં એકા�પા થપન નથન કારણ ક� �ન ે
પદાથ�ન  ચનનય નથન પે ક જવાર ચનનય કરવાનન   છાથન આાુ પા પામે છે ન ે
પ પાનન � થચપ ોામાો   હ વાના લનધે ચચં પા પામે છે. મા�ંુ ા�ુ મારામા ંહન ે
ક� પર પદાથરમા ંહને ? પર પદાથ� પ પના હ ય પ —પ પાનન સાથે સદાય રહ�વા 
ં જએ, થુદા પોવા ન ં જએ. આ પ સા મારા આધાર� આવપા હને ક� ક�મ ? ં  
આતમાને આધાર� હ ય પ  પે પ સા  વયચંસ� પદાથર રહ�પા નથન. ચનચમીથન ધમર 
થપ  હન ેક� મારાથન ધમર થપ  હને ? આ ચનં છે એન  ક જ કપાર હને ? ં  પેન  
ક જ કપાર હ ય પ  પદાથર ચનતય રહ�પ  નથન. �ુ ંપહ�લા ંન હપ  એમ કહ� પ  � 
વ ્ ુપહ�લા ંન હ ય પે �ણે કા  ન હ ય. વ   �હો સાલં  એ છ એ તયાર� ્ાન 
થાય છે પ  ્ાન પયારય પરથન થપ  હને ક� મારાથન થપ  હને ?—લાજ, પરથન 
્ાન હ ય પ  પ પે ્ાન વગરનન વ ્ ુસા� પ થજ, પણ એમ  ને ન હ. ંવ 
ચનનય કર� પ  આાુ પા ઘ �્ છે. આ આતમા નર ર ચવના એકલ  ક�મ રહ�પ  હને ? 
પર પરથન છે, ક જ ક જના આધાર� નથન, ુુકાને  ેસવાથન પ સા આવપા હને ક� ન 
 ેસવાથન આવપા હને ? એન  ચનણરય નથન; લાજ, પ સા �યતનથન આવપા નથન 
પણ �વૂર �ાર�ધના ય ગે આવે છે. પાપમા—ંચવષયમા ંા�ુ હને ક� �ણુયમા ંા�ુ 
હને ક� �ાવા—પનવામા ંા�ુ હને ? મન્ાન મારામા ંહને ક� ંોમા ંહને ? એમ � ય 
�ણુ પયારય એક�યન  ચનણરય કય� નથન. આતમા �ારન  હને ? �ણુ  �ારના હન ે
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? માર  ધમર �વ થા ��ાથન થપન હને ક� આતમાથન થપન હને ? �્ાનન ંવ 
�મણાના કારણે  હ�ચકા �ાય છે, ોામાો   રહ� છે, કા લા�ધ પાક� તયાર� મ   
થપ  હને ક� ��ુુષાથર વો� થપ  હને ? એવ  ચનણરય નથન પેથન �્ાનન ોામાો   
રહ� છે. લગવાન સવર્ે પેમના ્ાનમા ં મારા ચવષે  �ુ ં �ણેલ છે, પ  માર  
પયારયમા ં હવે �ુ ં કરવા્ુ ં ાક  રહ� છે ? એમ ોામાો   રહ� છે. �ને સવર્ન  
ચનણરય છે પેને પ પાના ્ાન વલાવન  ચનણરય થાય ને પેને લવ હ જ નક� ન હ. 

��ોન આવે પ  પાણન ાષણ થાય, ન આવે પ  ન થાય એમ માને છે પણ 
પાણન �દુ ગલ � ય ્ાઢા ક� ાના્પે પલ્વાન  પેન   વલાવ છે, પે પેને લનધે છે, 
��ોનને લનધે નથન. �્ાનન માને છે ક� ૌયાલ ન રા�નએ પ  �દર  કપોા કાપન 
ગયા, પણ �દર હપા ંપ  કપાયા ંપે વાપ � ્  છે. કાપો પ  �દુ ગલનન �વ થા 
છે, પે્ ુ ંગ કુ,ં �્કુ,ં ફા્કુ ંવગેર� પે્ ુ ંવપરમાન પેનાથન છે પણ પરથન નથન. 
પરમા� ુકાયમ રહ ન ે�્ા �ગર  કંધ્પ થાય છે પેનન �્ાનનને � ર નથન. 
વપરમાન �વ થા પરથન હ ય પ  વ ્ ું રહ�પન નથન, વ ્નુા નાનન  �સગં 
આવે છે. આ ચનણરય ન હ હ વાથન �્ાનન ોામાો   રકા કર� છે. �્ાનન માને છે 
ક� પરવ ્નુા લનધે રાગ થાય છે, પણ ્ાનન પેમ માનપ  નથન.  વલાવને લનધ ે
પ  રાગ નથન ં. મા� ન  ાજને લનધે �લપ રાગ ્ાનનને છે પે રાગન  ્ાનન 
્ાપા છે. આ સ�યકદનરન ને ્ાન છે. આ �ણયા ચવના ,પ પપ નકામા છે. �મ 
ંગપકપારનન માનયપાવા ા ંવ  જવરને કપાર માને પેમ �ન નામ ધરાવન કમ  
મને ર�ોા ય  એમ માને પ   નંે એક ં માનયપાવા ા થયા. કમર ંો છે, કમર 
આતમાને કાજં કર� ન હ, મા �્ વ ્ ુવલાવ �મ છે પેમ સમ� પ  નાચંપ થાય. 

વ   �હો ‘કદા�ચ્ા’ ન�દ વાપય� છે એ્લે કદા�ચ્ા �્ાનન ંવ ચનણરય 
કરવાનન ચચં પામા ંર કાય છે. ક જવાર પરના કપારપણામા ંર કાય છે, ક જવાર 
પરના લ કપાપણામા ંં ોાય છે એમ સમંકુ.ં �હો પ  �તયાર� પદાથરના ચનણરય 
કરવાનન ચચં પામા ંર કાણ  છે. �ણુયથન ધમર થાય, ચનચમી આવ ેપ  લાલ થાય, 
ના�થન ્ાન થાય, �ચપમાથન �લુલાવ થાય એમ માનન રક  છે. ચનણરય ન હ 
હ વાથન સદં�હના  હ�ો  ામા ંહોચન રક  છે. વ   �્ાનન ંવ ચવચાર� છે ક� ��ુકપ 
�ય છે પે ક જ પાછા આવપા નથન. પરલ કમા ં ધા �ય છે પણ પહ� યાનન 
પહ�ચ પ  ક જનન આવપન નથન. નન �ા�ન પરલ કનન પેમ ં ��ુકપનન ? આ પ ે
પરલ ક હને ક� ન હ ? આમ �્ાનન ોામાો   રકા કર� છે. આવન ર પે આાુ પા 
પામનને પે ચચં  રકા કર� છે. 
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હવે, પરપદાથરના કપારન  લાવ કર� છે. નર ર્ુ ં ક�ંુ, નર રનન �વ થાન ે
પલ્ાકુ,ં દ�નન  ા�ાર ક�ંુ, ાુ�ંુ ન  ા�ાર ક�ંુ, છ કરા્ુ ંક�ંુ, એવા ંકરવા્પ લાવ 
કર� છે. દર�ક પદાથર  વયચંસ� છે. આતમા ્ાપા છે ને �લત પદાથ� ્ેય છે એમ 
ન હ માનપા પરન  કરવા્પે �નન ્�ુ� છે પેને �ણકા ના ંપદાથ�ન  કરવાન  
�હકંાર રહ�લ  છે, એ ં �ાચંપ ને દ ષ છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૭૯ 
�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � વદ ૧૧, મગં વાર) 

આ મ  માગરન  �ચધકાર છે. આતમામા ં �ણૂર પચવ�પા �ગ્ થાય પે્ ુ ં
કારણ મ  માગર છે. પે મ  માગર આતમામા ંએકા�પા ચવના હ ય ન હ. એકા�પા 
પદાથ�ના ચનણરય ચવના હ ય ન હ. ને પદાથ�ન  ચનણરય આગમના �ભયાસ ચવના 
હ ય ન હ. �ને પદાથ�ન  ચનણરય નથન પેને �ચીમા ંઆાુ પા રકા કર� છે. પે 
ોામાો   રકા કર� છે. માર  નાચંપ ��ુુાૃપાથન થપન હને ક� મારામાથંન આવપન હન ે
? નર ર ્ ક રહ� પ  ધમર થપ  હને ક� ક�મ,  યવહારથન ધમર થપ  હને, �ણુયથન 
ધમર થપ  હને ?—આમ ોામાો   રકા કર� છે. �ને મ  નન �ાા�પ કરવન હ ય પેણ ે
મ  માગર  ગનકાર કરવ  ં જએ. મ  માગર મા �્ એકા�પા કરવન ં જએ. 
એકા�પા મા �્ પદાથ�ન  ચનણરય કરવ . પદાથ�ના ચનણરય મા �્ સવર્ના ં
આગમ ન  �ભયાસ કરવ . પણ � ંવ આગમન  �ભયાસ કર  પદાથરન  ચનણરય 
કરપ  નથન પે ોામાો   થવાથન �તયપં ચચં પા પામે છે. 

પરનન �વ થાન  કપાર માનનાર ંવ ��ન છે. 
કદા�ચ્ા પે �્ાનન ંવ પર્ુ ં કરવા્પ લાવ કર� છે. �ુ ં નર ર્ુ ં ક�ંુ, 

પરનન દયા પા�ં—એવા લાવ કર� છે.  ન�ન  ા�ાર ક�ંુ,  ન�ને પાર  દ�, 
પરપદાથર વો� મા�ંુ પ રણમન થાય, મારા ચવના દ�ન, ાુ�ંુ , છ કરા્ુ ંક�મ ચાલન ે
? મારા ચવના આ �ાણનનન  હ�સા થજ �પ—આમ પર્ુ ંકરવાન  લાવ પે �વર 
સમાન છે. ંગપકપારનન માનયપાવા   ંગપન  કપાર જવર છે એમ માને છે પેમ 
આ ચમથયા��ષ્, �ન નામ ધરાવન પરપદાથરનન પયારયન  કપાર થાય છે. પર 
પદાથ�નન �વ થા ્ેય છે ને �ુ ં ્ાપા � ંએમ �લૂન ંજને પદાથ�નન ા�ૃષ્—
ાતપચી પ પાથન થાય એમ માને છે. એક પદાથરનન એક સમયનન �વ થા �ુ ંકર  
નાંુ � ંએમ માને છે પે �ણ કા ના પદાથ�નન �વ થા મારાથન થાય પેમ માનન 
રક  છે. પે ંગપકપારનન માનયપાવા ાનન �મ ચમથયા��ષ્ છે. 

�મ ઘે્ ા ં ‘‘મ�.......મ�......’’ કર� છે પેમ �્ાનન ંવ નર રને �ુ ંપા ે ક�ંુ, 
પરનન �વ થા નહ પન થવાનન છપા ંમારાથન થજ, પરનન દયા પા�ં—એમ પર્ુ ં
કરવા્પ ��લમાન કયાર કર� છે. પાવ આવે પ   ન�કનન માર ....દાકપરન ે
  લાવ ......વગેર� �કાર� આાુ પા કર� છે. ક જ માણસ �ું ર  �ય પ  કહ� ક� 
પમ ને સેવા કરપા ંન આવો , દવા કરપા ંન આવો , �ુ ંહ પ પ  આમ કર  દ�પ—
એમ �હકંાર કર� છે. પર પદાથ� એના કારણે પલ �્ છે એમ ન હ માનપા ં�ુ ંએને 
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પલ્ાવન દ� એમ પ ેમાને છે. પરન  એક સમયન  પયારય પ પ ેકર  નક� છે એમ 
માનનાર ંવ આ ંગપના �નપં આતમાઓ્ુ ંપથા �નપં �દુ ગલપરમા�ુ્ ુ ં�ુ ં
કર  નાંુ � ંને પે માર� આધનન છે, એમ માને છે. છપા ંપે પદાથ� પેને આધનન 
થજને પ રણમપા નથન. 

�નઓ માને છે ક� �ુ ંર ્લાનન �વ થાને ક�ંુ �.ં ��ુુષ  માને છે ક� �ુ ંપ સા 
પેદા કર  નાંુ,  યાં ાપ�વન નાંુ વગેર� પ પાનન  વ્પલ�મન �કૂ ને ંોલ�મન 
ાપર મ હ કર� છે. પર્ુ ંથકુ ંપરને આધાર� છે ને  વ્ુ ંથકુ ં  વના આધાર� છે. 
પરના કપારપણાથન ર હપ આતમા છે, પેન  સ્ા સમાગમ �ારા ચનણરય કરપ  નથન. 
છ કરાને સાર  ર પે ક� કુ ંપ  હ�ચનયાર થાય એમ પર આતમાન ેપ રણમાવવાન  
લાવ છે પેને �ણકા  �ણલ કના પદાથ�ને એક સમયમા ં પલ્ાવવાનન 
ક્ ૃરતવ્�ુ� રહ�લન છે. સમ પ પદાથ�નન �કચૃી્પે પ રણમપ  હ વાથન �ચપ ણ 
  લ પામે છે. 

�્ાનન ંવ પરક્ ૃરતવવાદને લનધે �ચપ ણ   લ પામે છે 
�ુ ં ુુકાને હાંર હ પ પ  ્ચપયા ંવા ન દ�પ, ુુકાન ર�ઢ  �કૂ  પ  આમ 

થ્ુ.ં મ� આ ંવનન દયા પા  , �ુ ંતયા ંગય  હ પ પ  પે ંવ્ુ ંકામ ાધુાર  દ�પ–
આમ સમયે સમયે   લ પામે છે. પ પાના ્ાન દનરન વગેર� �નપં �ણુ ન  
આદર કર  પ પામા ં્કકુ ંને પ રણમકુ ંં જએ, પેને  દલે �નપંા પદાથ�્ુ ં�ુ ં
કર  દ� એવન માનયપામા ંપ પા્ુ ંવનયર ર જુ ંછે ને  �ુ ંપ રણમન કર  રક  છે 
ને   લને પામન રક  છે. આતમાના �નપંા�ણુ નન એકા�પામા ંનાચંપ થવન ં જએ 
પેને  દલે  �ુ ંપ રણમન કર   ણે  ણે આાુ પા �્લુવે છે. ધમ� ંવને  ણ ે
 ણે નાચંપ થાય છે. �્ાનન સદં�હ ને   લને પામે છે. ંગપના પદાથ� ચનતય છે, 
પેન  કપાર ક જ હ જ નક� ન હ. વ   પદાથ� પલ્નનનલ છે પે પરથન પલ્ન 
પામે ન હ પણ �્ાનનને પેનન � ર નથન. �્ાનન માને છે ક� �ુ ંઆમ   લય  ન ે
સામેના ંવના આવા પ રણામ થયા.  ન�એ � ધ કય� પેથન મારા પ રણામ 
 ગોઊા વગેર� માનનને �ચપ ણ   લ પામે છે. 
�્ાનન પર પદાથ�ને લ ગવવાના લાવથન �ચીમા ંાશક�રા્ પામે છે. 
વ   �ને આગમના �ભયાસ �ારા પદાથ�ના  વ્પન  ચનનય નથન પ ે

ક જવાર પરપદાથરને લ ગવવાનન   છાવા   થાય છે. �્ાનન પણ 
�ાવાપનવાના પદાથ�ને લ ગવન નકપ  નથન પણ પે માને છે ક� �ુ ંઆને લ ગવનન ે
ા�ુ મે વન લ�. આતમા �્પન છે, ંો પદાથ�મા ંા�ુ નથન. ંવ સાચન સમંણ 
કર  નાચંપને લ ગવે, યા પ  રાગને લ ગવે પણ પરને પ  ક જ લ ગવન નક્ ુ ંં 
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નથન. ્ાનન �ણે છે ક� આ ્પન પદાથ� છે પેનન પયારયને �ુ ં�્પન �ોપ  નથન. 
એક ્પન  ન� ્પનન ે�ોપ  નથન પ  પછ  �્પન ્પનને �ાથંન �ો� ને લ ગવ ે
? ંો પદાથ�  પનર, રસ, ગધં, વણરવા ા છે. આતમા � પન�, �રસ, �ગધં, 
�વણરવા   છે પણ �્ાનનને પે્ ુ ંલાન નથન પેથન પે પરને લ ગવન લેવા   છે 
છે. કાલનન ક ને � ર છે, માોં કર ને સયં ગ  સાપંોઊા છે. પ સા, �ન, પલગં, 
ાુવંા ા કપોા—ં ધા ં માોં મ યા છે, મા �્ લાવ  લજ લ�. એમ ચવકારનન 
લાવનાને �્લુવન રક  છે. ��ોન �ોપા ં�ુ ંઊન  થજ ગય  એમ માને છે. મન્ા ં
પદાથ� ચા�પા ંમન્  થજ ગય  માને છે. પણ લાજ, પે મન્ા, ાના પદાથર્ુ ં્ાન 
થાય છે, પરં્ ુપે ્પ ્ ુ ંથપ  નથન. પરપદાથરન  પ  પારામા ં�લાવ છે પ  પે 
�લાવ્પ પદાથરન  �્લુવ ક�વન ર પે કર  નક�? પે  ધન  ધન માનયપા છે. એક 
પદાથરને લ ગવવાનન   છા છે પે ચવવના સમ પ પદાથ�ન  લ કપા થવા   છે છે. 
‘ચવવને  વય ંલ ોયપણે �હણ કર ને’ એ્લે ક� સમ પ પદાથ� �હણ કર  નકપ  
નથન પણ પે માને છે ક� સમ પ પદાથ�ને �ુ ં લ ગવન નક ન. એ માનયપા ં 
�મણા છે. પે �્ાનન ંવ પરપદાથ�ને લ ગવવામા ંહષર—ન ક કયાર કર� છે પેથન 
પેને પયારયમા ં ાશક�રા્ થયા કર� છે. પરવ ્ ુ લ ગવાપન નથન, પણ ચવકારન ે
લ ગવે છે પેથન પ પાનન નાચંપ . ૂં્ ાય છે. 

�� :—પદાથ�ને ચનનયથન પ  લ ગવન નકાય ન હ પણ  યવહારથન પ  
લ ગવન નકાય ને ? 

ાીર :—આતમાન   યવહાર આતમામા ં હ ય, ંોમા ં હ ય ન હ. આતમા પર 
વ ્નુે  યવહારથન પણ લ ગવપ  નથન, મા� �્ાનલાવને લ ગવે છે. 
�ાવાપનવાનન  �યામા ંપ  વ ્ ુ ે�ાપંર પામે છે. ‘‘છપા ંમ� પે વ ્નુે લ ગવન’’ 
એમ �્ાનન માને છે. ્ાનન સમ� છે ક� પરપદાથ�ને �ુ ંલ ગવન નકપ  નથન. 
પરપદાથ� પરફ લ  �ય છે પે નાચંપમા ંલગં પો� છે. ંરા ન  ાજ છે એમ 
માને છે પણ ��ષ્ પ  ��ોં  વલાવ ાપર ં પો  છે. પેઓ પરમા ંા�ુ માનપા 
નથન. 
�્ાનન ંવ ્ેય મા ં ષ્ �ચનષ્નન કલપના કર  �તયપં �� થરપાને 

પામે છે. 
�્ાનન ંવ પરમા ં ા�ુ માનન �્ાુ ૂ ચવષય  મ ે પ  ્ ક પો� ન ે

�ચપાૂ  ચવષય  મ ે પ  ્ ક ન હ એમ પરપદાથરમા ં ષ્—�ચનષ્પ�ુ ંકલપે છે. 
રસ—�રૂ  મ ે પ  ્ ક ને ઝેર આ દ મ ે પ  ્ ક ન હ. પણ પ ેપ  ્ાનના ં્ેય 
છે, પેમા ં ષ્—�ચનષ્પ�ુ ંછે ં ન હ.  ધા ં્ેય ન  ંણાવાન  એક ં �કાર છે, 
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પણ પરને લ ગવવાના આવેનમા ંઆમ હ ય પ  ્ ક ને આમ હ ય પ  ્ ક ન હ 
એમ ્ેય ના  ે લાગલા પો� છે—ને પેથન �તયપં �� થરપા પામે છે, પ પાના 
 વલાવમા ં � થરપા પામપ  નથન.  ણે  ણે આ ્ ક ને આ �્ ક એમ પરમા ં
�ુ�ચ કર , લ ગવ્  માનન �� થર થાય છે. 

આમ �્ાનન ંવને પદાથ�ન  ચનણરય નથન પેથન પેને ધમર થપ  નથન. 
            *** 
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�સાદ ન.ં ૧૮૦ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � વદ ૧૨, ્ધુવાર) 

�્ાનન ંવ �ણ કારણ ને લનધે �ચનનયન છે. 

૧. � ંવ આતમાના  વ્પન  યથાથર ચનણરય કરપ  નથન પેને ચચં પા રકા 
કર� છે. આતમા થુદ  હને ક� ક�મ એવા સદં�હને લનધે ોામાો   રહ� છે. પેથન 
 ય�પા પામે છે. પેન ેધમર થપ  નથન. 

૨. વ   આતમા ્ાન-દનરન-ચા ર�ન  ચપ�ો છે, પર્ુ ંકાજં પણ કરવા સમથર 
નથન છપા ં પર્ુ ં કરવાના લાવથન �ચપ ણ   લને પામે છે પેથન પેન ે
 પર એકા�પા થજ ધમર થપ  નથન. 

૩. ક જવાર �્ાનન ંવ પરને લ ગવન ા�ુ મે વન લ� એમ �ાચંપ કર� છે. 
પરપદાથરને પ  લ ગવન નકપ  નથન પણ ચવકારને લ ગવે છે પેથન પેનન 
�ચીકચૃી ક.ચુષપ રહ� છે ને  ષ્—�ચનષ્નન કલપના કર  �તયપં �� થરપા 
પામે છે. પેથન  વલાવમા ંએકા� થજ ધમરદનાને પામપ  નથન. 

આમ �ણ �કારના કારણે પે �્ાનન ંવ �ચનનયન છે. પે �્ાનન ંવન ે
ધમર થપ  નથન. કારણ ક� પે ાૃપચનનય, ચન�ષ�ય, ચનલ�ગ એવા એક 
લગવાનઆતમાને દ��પ  નથન પેથન એકા�પા નથન. 

ક�વ  છે લગવાનઆતમાન   વલાવ ? 

(૧) ાૃપચનનય :—આતમા ચનનયવપં છે. નર ર, મન, વાણન, �ન—ાુ�ંુ  
વગેર� પરપદાથર પે આતમા નથન. પરનન  હ�સા આતમા કર  નકપ  નથન, પરન ે
 ચાવન નકપ  નથન. આતમામા ંદયા-દાના દ ચવકાર થાય પે આતમાનન નાચંપ મા �્ 
 ેકાર છે, આતમાનન નાચંપ પ  આતમાના આ�યે છે. પર્ુ ં લ.ુ—ં્�ંુૂ કરવાન ે
આતમા સમથર નથન. પે પર્ુ ં  દલકુ ં પનેા કારણે છે, ને મા�ંુ લ.ુ—ં્�ંુૂ મારા 
કારણે છે, એમ ચનનય છે. વ    હારથન કલયાણ થ્ ુ ં હને ક�  પ�ુર� ��ષ્થન 
કલયાણ થ્ ુ ંહને એવ  સદં�હ નથન. �ણુય-પાપના આ�યે નાચંપ નથન પણ  પ�ુર� 
્ાન વલાવના આ�યે નાચંપ ને ધમર છે. એવ  લગવાનઆતમા ાૃપચનનય છે. 

(૨) ચન�ષ�ય :—લગવાનઆતમા નર રન ેહલાવન ચલાવન નક� ન હ, પરન  
ા�ાર કર  નક� ન હ. �ુ ં � ં પ   ન� ંો પદાથ�નન �વ થા થાય છે એવ  
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આતમાન   વલાવ નથન. ંોનન  �યા ંોના કારણે થાય છે, પેન  આતમા કપાર 
નથન. ાુ�ંુ ્ુ,ં દ�ન્ુ,ં સમાં્ુ,ં સઘં્ુ ંકર  આપે એવ  આતમ વલાવ નથન. વ   
આતમામા ં�ણુય-પાપના પ રણામ્પ  �યા થાય છે પે પણ આતમાન  �ર   વલાવ 
નથન મા �્ લગવાન આતમા પે  �યા ચવનાન  છે, મા �્ ચન�ષ�ય છે, છપા ંપણ ાૂ્ થ 
નથન. પ પાના  વલાવના ં��ા-્ાનનન  �યાવા   છે એ �પે ાએ સ �ય છે પણ 
પર ને ચવકારનન  �યાથન ર હપ છે મા �્ ચન�ષ�ય છે. 

(૩) ચનલ�ગ :—આતમા પરને લ ગવપ  નથન. ંો પદાથ�નન �વ થા પ  
થુદ  થુદ   �યા્પે લ� છે, પેને આતમા �ાજ નકપ  નથન, વેદ  નકપ  નથન. પણ 
�્ાનન પયારયમા ં હર�—ન કનન લાગણનને લ ગવે છે પણ લગવાનઆતમા � 
ચનલ�ગ  વ્પ છે પેમા ંપ  હર�—ન કનન લાગણનન  પણ લ ગવ્  નથન.  વ્પમા ં
પરન  પથા આાુ પાન  લ ગવ્  નથન મા �્ ચનલ�ગ છે. 

(૪) ્ગુપદ �ણે છે :—આવ  લગવાનઆતમા દ�હ દ�વ મા ં� રા� છે. 
આતમા ચસવાય �નપંા આતમાઓ પથા �નપંા ંો પદાથ�ને એક સમય ે
�ણવાન   વલાવ છે. ક જ્ુ ંકર� પેવ   વલાવ નથન. સવરદન� ને સવર્ થવાન  
 વલાવ છે, થ ો� થ ો� �્ક ને �ણકુ ંપે પણ પેન   વલાવ નથન. �લપ્દના 
રહ� પે આતમાન   વલાવ નથન. એક સમયમા ંપ ર�ણૂર �ણકુ ંપવે   વલાવ છે. 

(૫) ્ાન  વલાવન �નપં છે :—વ   સમ પ ચવવના પદાથ�ને પન 
�ય છે. �મ ક � ય  નાન  હ ય ને મ �ંુ મ �ંુ હ ય છે પેમ �નપંા ્ેયને �ણવા 
છપા ં ્ાનનન �નપંપા  ાક  રહ  �ય છે. એ્લન ્ાનનન �નપંપા છે. 
�નપંકા થન ર�ોઊ , �લુા�લુ લાવ  કયાર પણ પે લાવ  ને નર ર્પે થય  નથન. 
પેન  ્ાન વલાવ ચવના  છે. ંગપ્ુ ં ્ાન કરવાનન પાકાપવા   છે પણ 
ંગપને પલ્ાવવાનન પાકાપવા   નથન. ગ  ને �ણપા ં ્ાન ગ  ્પે થ્ ુ ં
નથન, વોછ ના ો�ં્ુ ં ્ાન કર� પણ પે ્પ થપ  નથન. �નપંને �ણવા છપા ં
�નપંપા આ ૂ્ પન નથન. 

(૬) એક છે :—�નેક પદાથ� દ��ે છે. �ચપાૂ  ક� �્ાુૂ  સયં ગ ન ે
�ણવા છપા ં્ાન વલાવ �નેક્પ થપ  નથન. �ણુય-પાપનન પણ �નેકપા હ વા 
છપા ં�નેક્પ થપ  નથન. પણ લગવાનઆતમા એક્પ રહ� છે. વ   સા�ુ ંલાન 
થયા પછ  ્ાનદનરનનન ચનમર પા �મે�મે �નેક �કાર� વધવા છપા ં
લગવાનઆતમા પ  એક્પ છે. 

આવન ર પે લગવાનઆતમા ાૃપચનનય, ચન�ષ�ય, ચનલ�ગ, સવ ને ્ગુપ ાુ  
�ણનાર, �નપંને �ણવા છપા ં ્ાનનન �નપંપા આ ૂ્ � ન હ પેવ , �નેકન ે
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�ણવા છપા ંએક્પ રહ�નાર  છે. પણ �્ાનન ંવ �ને આગમન  �ભયાસ નથન 
પેન  આતમા  વલાવે ાૃપચનનય, ચન�ષ�ય, ને ચનલ�ગ હ વા છપા ંપેવન ��ા કરપ  
નથન. પરનન મદદ ચવનાન , પરને મદદ ન કર� પેવ , પરન  લ કપા નથન છપા ં
�્ાનન ંવ પેને દ��પ  નથન, �ણપ  નથન, ��પ  નથન. પેને સપ્ા  ય�પા 
હ ય છે. �ુ ં્ાન �,ં ��ુ �,ં �ણુય-પાપ ર હપ � ંએમ ન હ માનપા ંપર્ુ ંકર  
નક ન ને લ ગવન નક ન એમ માનનાર  ય�પા સેવન રક  છે. �યા ં ય�પા હ ય 
છે તયા ંઆતમામા ં એકા�પા હ પન નથન ને �યા ંઆતમામા ં એકા�પા નથન તયા ં
 ય�પા હ ય છે. આમ �� પ—ના� પથન વાપ કર�લ છે. 

વ   આતમાના  વલાવમા ંએકા�પ�ુ ંનથન તયા ં�ચુનપ�ુ ં ચસ� થ્ ુ ંનથન. 
�હો �ચુનપણાનન �ૌુયપાથન વાપ છે. લગવાન આતમાને આવ  ��ામા ં લનધા 
પછ   પર રમણપા કરવન પે ચા ર� છે.   રા—ંછ કરા ંછ ો  દ�વા,ં ંગંલમા ંરહ�કુ,ં 
દયા પા વન,  ે ર ્લન ઓછ  �ાવન પે સા�પુદ નથન. પરથન ચનરા   ��ુ 
 વલાવ છે એવા ં��ા-્ાન ન કર� પ  સા�પુદ હ ્ ુ ંનથન. 

(૧) �ને ચન�નકં આતમાનન �પનચપ નથન પે ંવ �ુ ં્ાન વલાવન એક � ં
એવન �પનચપ કરપ  નથન. પણ �ુ ંઆ  ધા ંસગાવહાલાનં  �,ં �ુ ં�ણુય-પાપન  �,ં 
�ુ ંકપાર—લ કપા �,ં એમ પે માને છે. નર ર, મન, વાણન  ધા પર છે પથા �ણુય-
પાપ ચવલાવ છે એમ ન હ માનપા ંપરથન પથા ચવલાવથન પ પાન ે�નેકપણે ��  
રક  છે. આતમા �ણનાર—દ��નાર એક છે એમ ન હ માનપા ં�નેકપણે ��ા કર  
રક  છે. હં માર� પર્ુ ંઘ�ુ ંઘ�ુ ંકરવા્ુ ં ાક  છે ને પરથન ઘ�ુ ંઘ�ુ ંલવેા્ુ ં
 ાક  છે. સ  સાપંનવા ાને એકનન ં્ર પો�, આમ વાપ  કર�. પરપદાથ� આતમાન ે
નરણ�પૂ નથન, આતમા ચનરાલ ંન ્ાપા�ષ્ા એક પતતવ છે, પેમ ન હ માનપ  
�નેકપણે ��ા કર  રક  છે. પે ��ામા ંપે પાક  આ�હ  થય  છે. ચમથયાતવમા ં
મ પાન થય  છે. ‘‘ક જ ક જ્ુ ં કાજં કર� ન હ, પરમા�ુ્ ુ ં કર� ન હ. ક જ  ન� 
ંવ્ુ ં કાજં કર� ન હ’’—આવ  પે ધમર �ાયં હ પ  હને ? સાચન વાપ  હાર 
આવવા છપા ંસતય સાલં વા નવર  થાય ન હ ને આતમાનન  ધન ��ામા ંપાક  
આ�હ  હ ય છે, પનેે ધમર થપ  નથન. 

(૨) આગમન  �ભયાસ કર ન ેપ પે �ણનાર—દ��નાર એક ં પદાથર છે, 
એમ �ણકુ ંં જએ. પેને  દલે �લુા�લુ લાવ  થાય છે પે ં �ુ ં� ંએમ �્ાનન 
માને છે. �ુ ં પર્ુ ં કર  નાંુ �,ં �ુ ં નર રવા   �,ં �ુ ં કમરવા   �,ં �ુ ં �ણુય-
પાપવા   � ં વગેર� �નેક �કારનન ચવકાર  પયારયને કરપ  �ુ ં �નેક � ં પેવન 
્ાનનન લાવનાને લાવે છે. મારા પતતવમા ં ન�ન  �વેન નથન એકુ ં્ાન થકુ ં
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ં જએ, પેને  દલે �નેકના ્ાનમા ં�ુ ં�નેક � ંએવા ્ાન્ુ ંર્ણ ને � ૂં્ ણ કર� 
છે. આતમા્ુ ં�ણપ�ુ ંકર ને  વલાવમા ંએકા� થાય પ  એકપા છે પણ  ય�પા 
કર� પ  �નેકપ�ુ ંછે પેથન  ધા ્ાનવા ા �્ાનનને ધમર થપ  નથન. 

(૩) માર  ્ાન વલાવ એક્પ છે ને એમા ં ં એકા�પણે ્ર  રમણપા 
કરવન પે ચા ર� છે, એમ પે �્ાનન ંવ માનપ  નથન. પેથન �નેક �કારના 
ચવકલપ  દ ોાવે છે. આ ચમ� છે પથેન મન ેરાગ થાય છે, આ ુુશમન છે પેથન મન ે
�ષે થાય છે. લગવાન મ યા મા �્ મને સમ કપ થને, ુુશમન મ ય  મા �્ મન ે
ગેરલાલ થને,  ન� આતમાને મ� મદદ કર  પ  પે ા�ુન થયા ને મને સપં ષ થય , 
મદદ ન કર  હ પ પ  ુુ��ન થાપ. મ� ધયાન રાૌ્ુ ંપ  આ્લા ંવનન દયા પા  . 
ુુશમન આવને પ  મને માર  ના�ને, �્ાુૂ  ચમ�  આવે પ  મને ચવસામ  મ ે 
વગેર� �નકે �કારના ચવકલપ  કયાર ં કર� છે. લાજ, પાર  ચવસામ —પાર  નાચંપ 
પારામા ંહ ય પણ  હારમા ંહ ય ન હ. ક જ �ું ર  ંપા,ં ્ ુ ંપેને ચવસામ  આપન 
નક ન ? ક� એ પ પે નાચંપ રા�ને પ  થન ે? પેનન નાચંપ પનેામા ંછે, પાર  નાચંપ 
પારામા ંછે. � ંવ �નાચંપ પ પાના �્ાનના કારણે ઊલન કર� છે પે પ પે ્ાન 
કર  નાચંપ કર� પ  ા�ુન થાય,  નં  ક જ ા�ુન કર  છે—એમ નથન. પ પાના 
્ાન વલાવમા ંએકા� થજ એકપ�ુ ં સાધન નાચંપ ને આનદં �્લુવવ  ં જએ 
પેને  દલે �્ાનન ંવ આતમાને �લ�ાર  માનન, પ પા્ુ ં ા�ુ પરમા ં છે એમ 
માનન �નેક પરપદાથરન  આ�ય લજ ચવકલપ  ા્ા યા ં કર� છે. �મ પાણન્ુ ં
�રૂ એક સરઆુ ંચાલ્ુ ંં્ ુ ંહ ય પણ ર પામા ં�લુ આવે પ  �્લા �લુના થાલંલા 
હ ય પે્લા �ોં�ોં ્પે પે �વાહ થજ �ય છે, પેમ ્ાનંલ એક �વાહ  છે. 
પયારયમા ં�ગ્ થજ  વલાવમા ં�લેદ થકુ ંં જએ પણ �્ાનન �નેક �કારના 
ચવકલપ ને ઊલા કર  ્ાનનન એક્પ પ રણચપ ન હ કરપ  �નેક �કાર� �ોં�ોં 
કર� છે, એક પછ  એક ચવકલપ  સપપ કયાર ં કર� છે. આ્ુ ંકર  દ�, આમાથંન ા�ુ 
મે વન લ� વગેર� �નેક �કારના ંચવકલપ મા ંર કાજ ્ાનપ રણચપ ને �ોં�ોં કર� 
છે ને પેમા ંસપપ �વપ  છે ને પે �કારના ચવકલપ મા ં�વપરપ  હ વાથન ચા ર�મા ં
મ�લનપા ઊલન કર� છે. 

આવન ર પે �ને આગમન  �ભયાસ નથન, પદાથ�ન  ચનણરય નથન પે 
�્ાનન ંવને પ પાન  આતમા �ણનાર-દ��નાર છે એવન �પનચપ, ્ાન ન ે
રમણપા નથન પેથન પે પ પાને �નેકપણ ે��ે છે, �નેકપણે �ણે છે ને �નેક 
�કારના ચવકલપ થન પ પાનન પ રણચપને �ોં�ોં કર� છે, પનેે સ�યકદનરન—્ાન—
ચા ર�્પે �વપરપન એકા�પા થપન નથન. �ુ ં આતમા ્ાન વલાવન � ં એવન 
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�પનચપ, �ુ ંઆતમા ્ાન વલાવન � ંએકુ ં્ાન, �ુ ંઆતમા ્ાન વલાવન � ંપેમા ં
ચવકાર ર હપ રમણપા કરવન ં જએ એવન કચૃી વ્પ સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર� 
પ રણચપએ �વપરપન � �ચન—્ા�પ—કચૃી્પ આતમપતતવમા ં એકા�પા �્ાનનન ે
નથન. પણ �ુ ં�ણુયવા   �,ં ચવકારવા   �,ં �ુ ંાુ�ંુ વા   �,ં �ુ ંદયા પા નાર �,ં 
એવન  ધન �પનચપ,  �ુ ં ્ાન,  ધન � થરપા હ ય છે. પથેન પે �નેકપ�ુ ં
�્લુવે છે. આમ પતતવનન ��ા નથન પેથન  વ્પમા ંએકા�પા નથન. એકા�પા 
ચવના આતમ વ્પનન લનનપા્પ �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. �ચુનપ�ુ ંનોન �વ થામા,ં 
ચવકલપમા,ં પાચં મહા,પમા ંનથન પણ આતમ વલાવ ક� � પરપદાથર ને �ણુય-
પાપ ર હપ છે પેમા એકા�પા પે �ચુનપ�ુ ં છે. પણ �્ાનન ંવ �ોં�ોં કર  
�નેકપ�ુ ંકર� છે, પને ે�ચુનપ�ુ ંહ જ નક� ન હ, પેને ધમર પણ થપ  નથન. 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૨ 

(ચ � વદ ૧૩, ��ુુવાર) 

લગવાને કહ�લા ંઆગમ ન  �ભયાસ નથન પેને પદાથ�ન  ચનણરય નથન. પ ે
 વ-પરનન થુદાજને �ણપ  નથન. �મા ં સદં�હ નથન એવા ાૃપચનનય આતમાને, 
પરનન  �યા ર હપ ચન�ષ�ય આતમાને, પર �ને ચવકારના લ ગવ્ા ર હપ ચનલ�ગ 
આતમાને � ��પ  નથન પેને ધમર થપ  નથન. આવા આતમાનન �પનચપ નથન પેન ે
 ય�પા છે, પેને એકા�પા નથન. પેથન પે ંવને સા�પુદ હ જ નક� ન હ. �હ  ! 
એક સમયમા ં �ણકા  �ણલ કને �ણનાર લગવાન આતમા્ુ ં �્ાનન ંવ 
 પ�ુર� �ુ�ચ કર  ્ાન કરપ  નથન. 

સ�યાા  ્ાન્પન નયન—ે� �ગ્ ન કર  એ્લે લગવાન આતમાને ં ય  
ન હ. નર ર ને પરપદાથ� મારા છે, �ણુયથન લાલ છે એવ  ચમથયાલાવ પે પાપ છે. 
આતમા ્ાપા વલાવન છે પેના ં ��ા-્ાન કર  ચમથયાતવન  ને રાગ-�ષેન  નાન 
કર� છે પે પ પે હ ર છે. ક જ આતમા પરમેવર છે પે પ  પેના હ ર છે. પે આ ંવન ે
કાજં આપન દ� પમે નથન. પ પે સાચન સમંણ કર  હ ર થાય છે. આતમામાથંન 
સાચા ્ાન વો� પરમાતમદના �ગ્ કર� પે નર નારાયણ છે. પણ �્ાનનન ે
આવા આતમા્ુ ંલાન નથન પેથન પેને ધમર થપ  નથન ને સા�પુદ હ ્ ુ ંનથન. 

આથન એમ ક ુ ંક� મ  માગર �થવા �ચુનપણાનન ચસ�� કરવા મા �્ ��ુ�ુએુ 
સવર્ ન�કપ �નલન છે એવા સવર્ લગવાનના ના�મા ંચનષણાપ થકુ.ં �મ કમ  
ચવકાસ પામે પેમ �ન  ચ પનય વલાવ ��ા, ્ાન ને રમણપા �ારા પ ર�ણૂર 
�નલન ગય  છે એવા સવર્ લગવાને વ ્ ુ્ ુ ં  વ્પ �કુ ં છે પેકુ ં �ણ્ુ ં છે ને 
વાણન �ારા એકુ ંં કથન આ ્ુ ંછે. લગવાનનન ઓમ ધવચનને ન�દ�� કહ� છે ન ે
�નેકાપં �્ુ ંલ ણ છે પે ન�દ��મા ંચનષણાપ થકુ.ં 

�નેકાપં વ ્નુા �નકે ધમ�ને  પાવે છે. પેના ં�ષ્ાપં  :— 

આતમા આતમાથન છે, પરથન નથન;  વલાવ  વલાવમા ં છે,  વલાવ 
ચવલાવમા ં નથન; ચવલાવ ચવલાવમા ં છે, ચવલાવ  વલાવમા ં નથન; એક �ણુ પે 
�ણુમા ં છે,  ન� �ણુમા ંનથન; એક વપરમાન પયારય વપરમાન પયારય્પે છે ને 
 નં �પૂ—લચવષયનન પયારય્પે નથન. સાધકપયારયમા ં�રૂ  પયારય નથન ને �રૂ  
પયારય ��રૂા્પે નથન. 
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૧. એક પદાથર  ન� પદાથર્પે નથન એમ ન�  કરપા ં�ણે કા ના પદાથ�્પે 
નથન એમ ન�  થાય છે. પેથન ક જ પદાથર  ન� પદાથરને લાલ-્કુનાન કર� 
ન હ, સહાય પહ�ચાો� ન હ. 

૨. એક �ણુ  ન� �ણુ્પે નથન એમ ન�  કરપા ં�ણે કા  ક જ �ણુ  ન� 
�ણુ્ુ ંકામ કર� ન હ મા �્ એક �ણુ  ન�ન ેસહાય કર� ન હ. 

૩. એક પયારય  નં પયારય્પે નથન. એક ન�મા ં�લાવ છે. પ  �વૂર પયારય 
વપરમાનને મદદ કર� પે વાપ રહ�પન નથન. 

આમ એક પદાથરને  ન� પદાથરનન �પ ેા ન હ હ વાથન � ય પ ર�ણૂર 
સા� પ થાય છે. એક �ણુ  ન� �ણુનન �પે ા રા�પ  નથન મા �્ �ણુ પ ર�ણૂર 
સા� પ થાય છે, એક પયારય  નં ક જ પયારયનન �પે ા રા�પ  નથન મા �્ 
પયારય પ ર�ણૂર સા� પ થાય છે. 

�હ  ! �નેકાપં વ ્ ુવ્પ �દ �પુ છે. 

�નેકાપં વ ્ ુ્ ુ ં વ્પ સમં પ પામા ં વપ�ંપા �ગ્ કરવન પે  વરા�ય 
છે. આતમા પ પે ચનવાનદં  વ્પ છે. પેને ક જ માર  નક� ન હ, નર રને માર  નક� 
ન હ, નર રન   યય થાય પેને લ ક  �તૃ્ ુકહ� છે. પરમા�નુન �વ થા પલ્  છે. 
સયં ગન ચનં છે પેન  પણ નાન થપ  નથન પ  પછ  �સયં ગન આતમા કદ  મર� 
પેમ  ને ન હ. મા �્ આતમા્ુ ં  વ્પ �કુ ં છે પેકુ ં �નેકાપં �ારા �ણકુ,ં પેમા ં
ચનષણાપ થકુ—ંપારંગપ થકુ,ં �વગાહન કર  પી  મે વવ . દ રયામા ં�મ મ પન 
લેવા � ૂક  માર� છે પેમ આગમ  ોા દ રયા છે પેમા ં ોા �વને કર   વલાવમા ં
ચનષણાપ થકુ,ં પેનાથન ં મ  માગરનન ચસ�� છે. 

�� :—� ય�લ�ગન �ચુનએ ઘણા ંના� ન  �ભયાસ કય� હ ય પ  પે ચનષણાપ 
�ર  ક� ન હ ? 

ાીર :—ના. ના�મા ં�મ ક ુ ંછે પેમ � ય�લ�ગન �ચુન ��ા કરપ  નથન. પે 
 ો�  ો� �ણુયથન ધમર માને છે, પે ના�થન ચવ�ુ� છે મા �્ પ ેના�મા ં ચનષણાપ 
નથન, ને ક જ સમ કપનને ્ાનન  �લપ ાઘાો હ વા છપા ંઆગમે કહ�લા લાવ્ુ ં
લાસન છે. નર ર ંો—પર છે, ચવકાર પે આતમા્ુ ં  વ્પ નથન. આતમા 
્ાન વલાવન છે, એકુ ંલાન પેને વપ  છે મા �્ પે  ધા ંના� મા ંચનષણાપ છે. 

 ાપદાદાના થૂના ચ પોામા ં થૂન  ગરાસ ને લે�ુ ં નનક ે પ  વેપાર  
ઝનણવ્થન પપાસે છે પેમ લગવાનના ચ પોામા ં ક�વ લ�મનન  લર�લ  થૂન  
ગરાસ નનક ય  છે. ચ પોામા ંલે�ુ ંનનક ્ુ ંછે. થુઓ, આગમ કહ� છે ક� પમા�ંુ આ 
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થૂ્ુ ંલે�ુ ંવાલુ કર  નક  છ . ચ પોામા ંલેણન રકમનન ��કુ વષરનન �દુપ  ાધં ે
છે. �હો પ  આગમ કહ� છે ક� ્ ુ ંનરકમા ંગય , ચનગ દમા ંગય , લલે �નપંકા  
ગા ય , �મ એ પે �દુપ માોં  વા   છે. પા�ંુ લે�ુ ં્ ુ ંલજ નક� છે. ર�ોવાનન 
પયારય એક સમયનન છે. પયારય્�ુ� ાપર મોોા વા  ને ક�વ ્ાન્પન લ�મન 
 દરથન કાઢ. આમ �ના દકા ન  � વાયેલ  આતમા �ગ્ થજ નક� છે. મા �્ 
ના� ન  �ભયાસ કરવ . આ એકલા �ચુન મા �્ નથન પણ  ધાએ એ ં �ભયાસ 
કરવ  ય ોય છે. 

લાવાથર :—આગમ ચવના પદાથ�ન  ચનનય થપ  નથન. પદાથ�ન  ચનનય 
નથન મા �્ પદાથ�ના  વ્પ ચવષે ચવપર પ ��ા છે. મા �્ �્ાનનને ચચં પા રકા 
કર� છે. �્ાનન ંવ પરપદાથર્ ુ ં કરવાનન ��લલાષાથન   લ પામે છે ને 
પરપદાથ�ને લ ગવવાનન ��લલાષાથન �� થરપા પામે છે. આમ હ વાથન �્ાનન 
ંવ  વ્પમા ં એકા� થજ નકપ  નથન. �્ાનન ંવ કહ� છે ક� �ુ ં  ે્  � ં
તયાાંધુન પમા�ંુ કર ન, પછ  ક ણ પમા�ંુ કરને ?  ન� આતમા �ને પરમા�નુન 
�વ થા ફ�રવન નકપ  ન હ હ વા છપા ંઆ્.ુ ંકામ  ાક  રહ  ગ્ુ,ં છ કર  ાંુવાર  
રહ  ગય , આ મકાન ���ંુૂ રહ  ગ્ુ,ં પાચં હ�ર ્ચપયા ધમરમા ંન�ધાવં  પણ 
્ચપયા રા�નને  યાંમા ંંમણ કરં . આમ �ોૂ  પેક રા�નને ��લમાન કર� છે. 
�ર� લાજ, ક જપણ ંવ પર્ુ ં કામ કર  નકપ  નથન, �્ાનન ંવને મરવા 
વ�પે સાકર્ુ ંપાણન યાદ આવે છે પણ ��પૃ આતમા યાદ આવપ  નથન. પરના 
ક્ ૃરતવ—લ ક્તૃવ ર હપ ��ુ  વલાવથન લર�લ  ��પૃમય આતમા છે પેને યાદ કર, 
નકામ    લ ન કર. એકવાર ચ પનય  વલાવના ંગાણા ંગા ને એકા�પાને � ૂં્  ન ે
��પૃ પન. પણ �મ ્નન �ણૂન આ ૂ્ � તયાર�  નં �ણૂન સાધંે છે પેમ �્ાનન ંવ 
ચ પનય  વલાવનન એકા�પા ન હ કરપા એક પછ  એક ચવકલપ સાધંયા કર� છે ન ે
  લ પામે છે. આતમાના ં��ા-્ાન—ચા ર�્પે થપન ��ુાતમાનન �કચૃી �્ાનન 
ંવને એકા�પા ચવના હ પન નથન, પેથન પેને �ચુનપ�ુ ં �ા�પ થ્ ુ ં નથન. મા �્ 
મ  ના ��લલાષન ંવ એ સવર્ે કહ�લા ંના� મા ં�વનણપા �ા�પ કરવન. 

આ ગાથાઓમા ં સવર્ ે કહ�લન સમ પ � ય�પુને સામાનયપણે આગમ 
કહ�વામા ંઆવેલ છે. ક જ વાર � ય�પુના આગમ �ને પરમાગમ એવા  ે લદે 
પણ પો� છે. ંવના લેદ  પથા કમ�ના લેદ  પાવનાર � ય�પુને ‘આગમ’ કહ� છે 
ને સમ પ � ય�પુના સાર�પૂ �ચદાનદં એક લગવાન આતમાના �કાનક 
�ધયાતમ—� ય�પુને ‘પરમ આગમ’ કહ�વામા ંઆવે છે. 
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સમયસાર, પચંા� પકાય, ચનયમસાર, �ષ્પા�ુો, પતતવાથરા�ૂ, 
�વચનસાર— ધાને પરમ આગમ કહ� છે. સમયસાર, �વચનસાર, પચંા� પકાય 
�ણે �ા�પૃ�થં  છે, પેમા ંચ પનયનન �ૌુય વાપ છે. �ણે પરમ આગમ છે. ।।૨૩૨।। 

હવે � ંવને આગમન  �ભયાસ નથન પેને પચવ�પા �ગ્ થપન નથન 
એ્લે ક� કમરન  નાન થપ  નથન. 

ગાથા ૨૩૩ 

આગમર હપ � �મણ પે �ણે ને પરને, આતમને; 
�લ� ુપદાથર—��ણ પે  ય કમરન  કજ ર પ કર� ? ૨૩૩. 
�નવયાથર :—આગમહ ન �મણ આતમાને (પ પાને) �ને પરને �ણપ  

નથન ં; પદાથ�ને ન હ �ણપ  �લ� ુકમ�ન ેકજ ર પે  ય કર� ? 

્ કા :—�ર��ર લગવાનનન વાણન ચવના  વ-પર લેદચવ્ાન થ્ ુ ંનથન. �ુ ં
આતમા ્ાન વલાવન � ંને નર ર, કમર પર છે. આતમા પે  વ છે ને ચવકાર પર છે—

એકુ ં લેદચવ્ાન થ્ ુ ં નથન. પમે ં આતમા સક  લ કાલ કને �ણનારા 
્ાન વલાવવા   પરમ આતમા છે, એકુ ં્ાન પણ લગવાનનન વાણન ચવના થ્ ુ ં
નથન. આકુ ં�ને  વ-પર લેદચવ્ાન નથન પેમ ં પરમાતમ્ાન નથન પે ંવન ે
મ હનનય આ દ ંો કમરન , રાગ�ષેા દ લાવકમરન  પથા ��રૂા ્ાનના કાયરન  
નાન થપ  નથન. ્ાન્ુ ંએક ્ેયથન  ન� ્ેયમા ંપલ્ાકુ ંપે ્ા�પપ રવપરન્પ 
કમર છે. છ� થને ��રૂ  દનામા ં્ાન પલ્  �ાય છે. પે ��રૂા ્ાનનન દના પે 
આતમાન   વલાવ નથન. ંો કમર પ  પર છે, પેન  આતમામા ં�તયપં �લાવ છે, 
પણ ચવકાર હ ય છે તયાાંધુન ંોકમર ચનચમી્પે હ ય છે. લાવકમર પે મ હ-રાગ-�ષે 
છે. પે પ  આતમાન   વલાવ નથન પણ ્ાનનન ��રૂ  દના્પે રહ�કુ ં પે પણ 
આતમાન   વલાવ નથન. પ ર�ણૂર ્ાનમા ં એક ્ેય ાપરથન  ન� ્ેય ાપર 
પલ્  થાય ન હ. મા �્ આતમ્ાન ન ે પરમાતમ્ાન ર હપ ંવને � યકમર, 
લાવકમર ને ��રૂા ્ાનન  નાન થપ  નથન. 

(૧) �થમ પ  ંગપને આગમ્ુ ં્ાન ં નથન.  યવહારના ંોાકા ંવન ે
ચ પોા્ુ ંપાને પા્ુ ંયાદ હ ય પણ સવર્ે કહ�લા ંના� મા ં�ુ ંછે પેનન � ર નથન. 
ના�નન �ુ�ચ નથન. ક�કુ ંછે આ ંગપ ? ચ રાનનના �વપારન  પાર નથન. 

(૨) ચમથયાતવ્પન મહામ હથન લવ્પ સ રપા વહ  રહ  છે. �મ નદ મા ં
પાણનના લ ઢ� લ ઢ ઊછ ે છે પમે �્ાનનનન પયારયમા ંમ હના લ ઢ ઊછ ે છે. પ ે
મ હ લવ્પન નદ ના �વાહને વહ�વોાવે છે. 
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(૩) �વન ર પે ધ્રૂ  પનધેલ માણસ ંગપના ધ  ા પદાથ�ને પણ પન ા 
થુએ છે પેમ �્ાનન ંવે ચમથયાતવ્પન દા્ પનધ  છે પેથન પેને  વ-પરન  ચવવકે 
નાન થય  છે. �મ ગ ન� ય   હારગામ ગય  ને પ પે ગ ન� ય  છે એકુ ં�લૂન 
ગય  ને પ પાને ન ધવા નનક ય , પેમ લગવાન આતમા પ પ ેા�ુ વ્પ છે પ ે
પ પાને ન ધવા નનક ય  ક� આતમા �ા ંહને ? �ણુય-પાપ પે �ુ ં? રાગ પે �ુ ં? 
લાજસાહ� , આતમા ક ણ પે �મ ને � ર પોપન નથન. પ પાને ં �લૂન ગય . 
આવન ર પે ચવવેક ન હ હ વાથન ચવવેક�નૂય ્ાન�ય ચપ વો� થુએ છે. કારણ ક� 
�્ાનન્ુ ં્ાન ફ ્ ને ંો ન થાય એ્લ ેક� લે સે  ્ાન વો� �ણે છે પ  પણ 
 વ ને પરન  ચનનય કરાવનાર આગમ ાપદ�ન�વૂરક પ પે ્ાન વ્પ છે પેવા 
�્લુવન  �લાવ છે. આતમા પે  વ છે ને આતમ�દ�ને રહ�લા ંનર ર, કમર પર છે. 
આતમાન  ��ુ ાપય ગ પે  વ છે ને દયા-દાના દના ચમ�ણ સ હપન  
ચમ�ણાપય ગ પે પર છે—એમ  વ-પરન  ચવવકે ચસ� થપ  નથન. આતમા 
આતમામા ંછે ન ેનર ર નર રમા ંછે. આતમ�દ�ન� થપ � ક ુ ંછે પે ચરણા્યુ ગ્ુ ં
કથન છે. આતમાને એક ે�ે નર ર, કમર રહ�લા ંછે પેથન આતમ�દ�ન� થપ ક ુ ંછે. 

આવન ર પે ચવવેક ન હ હ વાના કારણે  વ-પર લેદચવ્ાન નથન પેથન પેન ે
ધમર થપ  નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૨ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૩ 

(ચ � વદ ૧૪, ��ુવાર) 

‘‘�્ાનન ંવને મ હના કારણે  વ-પર લેદ ચવ્ાન થ્ ુ ંનથન.’’ 

�થમ પ  સવર્દ�વે કહ�લા ંના� ન  ંગપને �ભયાસ નથન. પેવા ંગપ ે
�ના દ કા થન ચમથયાતવ્પન દા્ પનધ  છે. નર ર ને �ણુય મારા ંછે, એવા મ હથન 
મ�લન થજ લવ્પન નદ ને વહાવન છે ને ચ રાનનમા ં�વપાર ધારણ કર� છે પ ે
ંવને  વ-પરન  લદે નથન, પે ંો્પ થય  નથન પણ પનેે પરથન થુદાન  ૌયાલ 
નથન. �મ સ નાનન સાકં  ના ં મક ોા હ�ર હ વા છપા ં સાકં   એક છે, પેમ 
આતમાને �સૌંય �દ�ન  હ વા છપા ંપે એક છે, સકં ચ-ચવ પાર પામન નક� એવા 
�વયવવા   છે. પે આતમાના એક  ે�ે નર રને કમર રહ�લા ંછે. આતમા નર ર ન ે
કમરથન થુદ  છે. ક જ �નય્ુ ંઘર��ુ ંલોનમા ંમાગન આવે પ  પે ઘર��ુ ંપ પા્ુ ંથજ 
ં્ ુ ંનથન, પમે નર ર પારાંુ ઘર��ુ ં છે પે આતમા્ુ ંથ્ ુ ંનથન પણ �્ાનન ંવ 
નર ર ��ંુ પોપા,ં �ુ ંમર  ગય  એમ માને છે. આતમા ચ�કા   વ ્ ુપે  વ છે ન ે
નર ર, કમર પે પર છે. આતમાના ્ાન દનરનન  ��ુ  યાપાર પે  વ છે ને 
મ�લનલાવવા   ાપય ગ પે પર છે. આમ  વ-પર લેદચવ્ાનન  �્ાનનન ે
�લાવ છે. દયા-દાના દ ચવકાર  લાવ પે આતમાન   વલાવ પ  નથન પરં્ ુ
પયારયન  પણ પે �ર��ર  વલાવ નથન. 

 વ પયારયન  ્ાન દનરન ાપય ગમય  વલાવ છે. દયા, દાનમા ં �્ક� 
પેવ  પયારયન  પણ  વલાવ નથન. આમ �્ાનનને  વ-પર લેદ ચવ્ાન ચસ� થ્ ુ ં
નથન. 

�હ  ! �યાર� નર ર, કમર ક� � એક  �ે ેરહ�લા ં છે ને ચવકાર � પ પાનન 
પયારયમા ંથાય છે પ ેપણ પર છે પ  પછ    રા—ંછ કરા,ં ુુકાન, પ સા આતમાનન 
ચનં કદ  પણ હ જ નક� ં ન હ. ચેપન �ને ંોના � ય-�ણુ-પયારય થુદ� થુદા છે 
છપા ંપણ �્ાનન ંવ ��લમાન કર� છે ક� �ુ ંપરનન દયા પા�ં �,ં ,પ ક�ંુ �,ં 
 ન�ને મદદ ક�ંુ �,ં  ન�નન  યવ થા ક�ંુ �.ં �ુ ં� ંપ  લાષા   લાય છે વગેર� 
�કાર� ��લમાન કર� છે. પરના ં� ય-�ણુ-પયારય થુદા છે ને  વઆતમાના ંથુદા ંછે, 
એકુ ંપેને લાન નથન. 
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સાચા ંઆગમ ક ને કહ�વા ં? ને પેન  ાપદ�ન ક�વ  હ વ  ં જએ ? 

� ના�  નર ર ને આતમા એક કહ�, કમરથન આતમા ર�ો� એમ  પાવે, પ ે
વનપરાગના ંના�  નથન. પણ નર ર ને કમરથન આતમા થુદ  છે પમે  પાવે, ચ પનય 
ને �્ચુવધાયન ��ુ ાપય ગ્પ પ રણચપથન ચવકાર  પ રણચપ થુદ  છે પેમ 
 પાવે, કમર આતમાન ે હ�રાન કરપા નથન એમ  પાવે, દયા-દાના દ પ રણામ 
�વો  ં આતમા નથન પણ �ણનાર—દ��નાર પે ં આતમા છે એમ  પાવે, પ ે
વનપરાગના ંના�  છે. આતમા સપપદાથર છે, �નપંા �ણુ ન  ચપ�ો છે. પે પલ્ન 
પામે છે. પયારયમા ં ચવકાર છે પણ પે આતમા્ુ ં  વ્પ નથન મા �્ પર છે. વ   
દ�વ-��ુુ-ના� પણ પર છે. પેનાથન ધમર થાય પેમ મનાવે ન હ. ના� કહ� છે ક� 
મારા પરફનન કચૃી ઊ �્ છે, દ�વ-��ુુ �તયે ચવકલપ ઊ �્ છે, પે પારા ાપય ગનન 
ચનં નથન. ચ પનયન ે�્સુર ને થનાર  ચનં પાર  છે. ્ ુ ંપ  ચ પનય�ય ચપ છ . 
�્ાન રાગ-�ષેને  ા   ના�ે પેવન પાર  ્ાન�ય ચપ છે—એમ � કહ� પ ે
વનપરાગના ંઆગમ છે. વ   �હો આગમ પદ�ન�વૂરક ક ુ ં છે. આગમ�વૂરક ક ુ ં
નથન. આગમ �્સુાર કહ�નારા ્ાનન ��ુુષ ના ાપદ�ન�વૂરક એમ પેન  �થર છે. 
એ્લે � વનપરાગના ંના�  મ વા છપા ંનર રનન  �યાથન ધમર મનાવે, કમરથન 
આતમા ર�ો� એમ ાપદ�ને, દયાદાનથન લાલ થાય એમ મનાવે પે આગમન  
યથાથર ાપદ�નક નથન. મા �્ પેવા � ્ા ાપદ�નક પણ કાઢ  નાૌયા છે. �હો પ  
આગમે કહ�વા �ું   યથાથર ાપદ�ન આપે પેનન વાપ છે એ્લે ક� ાપદ�નક ્ાનન 
હ વા ં જએ, એમ પણ ન�  થાય છે. �હો ાપદ�ન ચનણરય કરાવે છે પે કથન 
ચરણા્યુ ગ્ુ ં છે. પ પે ચનણરય કર� છે પ  આગમના ાપદ�નન ે ચનચમી કહ� છે. 
�ચુન પેમ ં �હૃ થ   ધા મા �્ આ ં ાપદ�ન છે. સસ મા �્ ા�ુન થવાન  ર પ  આ 
એક ં છે. ્ાનનના ાપદ�ન �ારા આગમન  �ભયાસ કર   વ-પર લેદચવ્ાન 
કરકુ.ં 

વ   �્ાનન ંવને સાચા આગમના ાપદ�નન  �લાવ છે. આતમા 
પ ર�ણૂર ્ાન વલાવન છે. પેમા ંએકા� થપા ંસવરદન� ને સવર્ પયારય �ગ્ થજ 
નક� એમ છે. એવા પરમાતમ વલાવને  પાવનારા આગમન  ાપદ�ન �્ાનનન ે
મ ય  નથન. કદા�ચ્ા ક જ ંવને આવ  ાપદ�ન મ ે ક� ્ ુ ં લગવાન છ , 
પરમાતમા છ , પ પણ પે કહ�ને ક� ‘‘લાજસાહ� , �તયાર� પરમાતમા થવાય ? ના, 
ના. આ પ  પાચંમ  આર  છે. પમ  લગવાન કહ  છ  પણ �ુ ંએવ  નથન. લગવાન 
નામના છ કરાને પેના ાુ�ંુ નઓ આ લ� ુપ� ુ�વ  છે એમ કહ�પા પે યાદ રા�નને 
લ� ુ ધે કહ�પ  ફર� ક� �ુ ંલ� ુપ� ુ�.ં પમે ના�ે પયારય��ષ્એ થયેલા ંથુદા ંથુદા ં
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લવ ્ુ ં ્ાન કરા ્ુ ં પ  �્ાનનંવે લ�—ુપ�નુન પે �્ પકો  રાૌ્ુ ં ક� �ુ ં પ  
એક��ન�ય �.ં પચંે�ન�ય �,ં �ુ ં રાગન �,ં �ુ ં કમરવા   �,ં એમ પ પાને માનવા 
લાોય . ્ાનન કહ� ક� લાજ ્ ુ ંલગવાન છ , પરમાતમા છ . ્ ુ ંરાગન નથન, કમરવા   
નથન. પ પણ �્ાનન ંવ ના પાો� છે. આગમન  ાપદ�ન  ે �ન�ય આ દ્ુ ં્ાન 
કરાવન પે પયારયમા ં �્કવા મા �્ ન હપ . પણ  �ન�ય થન ર હપ, રાગ-�ષેથન 
ર હપ, ��ણૂરપાથન ર હપ, પ ર�ણૂર પરમાતમા છ  એમ �પનચપ કરાવવા 
�ધયાતમના� ન  ાપદ�ન છે પેનન �્ાનનને � ર નથન. �્ાનન કહ� છે ક� �ુ ં
સવરદન� થજ નાંુ એમ નથન, �ુ ંપ  રાકં  �લ�ાર  �.ં પાચંમા આરામા ંનર રનન 
ન  ાજ હ ય, આવા કા ે પરમાતમાનન વાપ  ન હ ય. લગવાનનન ાૃપા હ ય પ  
પર  ંવાય. પ  પછ  એમ ન�  થ્ુ ં ક� લગવાનનન �ાૃપાથન ્ ુ ં ર�ોઊ  પણ 
પાર  �લૂથન ર�ોઊ  ન હ—એમ ્ ુ ંમાને છે. પણ પે યથાથર નથન. �્ાનન કહ� છે 
ક� પાચંમે કા ે આવ  ાપદ�ન ! આમ સાચા ાપદ�નનન �વ્ા કર� છે. આવન ર પ ે
સાચા ાપદ�નન  �લાવ છે પેથન પેને  વ—�્લુવ થપ  નથન. 

�પાપવપં ્ાન વલાવન એક પરમાતમા ક�વ  છે ? 

આ ંગપમા ં�ણકેા  ંો ને ચપેનનન પ રપા્  ચાલન �ય છે. �મ ઘ ો  
એક પછ  એક પગ ાપાોપ  દ ોઊ  �ય છે પેમ ંો ને ચેપન � ય � યપણ ે
કાયમ રહ  એક પછ  એક એનન �વ થા �મ � થયા કર� છે. એવા ંો ને ચેપન 
પદાથ�નન ચ�કા  પ રપા્  ચાલયા ં કર� છે. પેમા ંચવ�ચ� પયારય ન  સ�હૂ �ગ્ 
થાય છે. એક પરમા� ુએક સમયમા ંલનલ  હ ય પે  ન� સમયે કા   થજ �ય 
છે. ચનગ દમાથંન એક ંવ નનક  , મ્ષુય થજને પે ં લવે ક�વ ્ાન પામે છે. 
�હો ક જ ધમ� ંવ � માર �વ થામા ંહ ય, નર ર ંણર થ્ુ ંહ ય,  ન� સમય ે
�ું ર  �ય ને દ�વ્ુ ંા ુદંર નર ર �ા�પ થાય.  ે� ફર�, લાવ ફર�, લવ ફર�, આ 
�ુ ં? આ્લ   ધ  ફ�રફાર ! એમ ંો ને ચેપન વ ્મુા ંચવ�ચ� પયારય ન  સ�હૂ 
�ગ્ થાય છે. �નપંકા નન �નપં પયારય  �ગ્ થાય છે, એવા �ગાધ ગલંનર 
 વલાવન ચવવને આતમા �ણન લયે પેવ  છે. ્ાન વલાવન પરમાતમા ચવવન ે
્ેય્પ કર ને �પાપવપં વપ  છે. ચવવમા ંંો ને ચેપન �નપં પદાથ�ના ં � ય 
�ણુપયારય છે. પે �નપં હ વા છપા ંપે �નપંને એક સમયમા ં�ણન લયે છે મા �્ 
એક કક  છે. વ   �પપપા ક ુ ં છે. પ પે ં ્ાન કરવા મા �્ �પાપવપં છે. 
�નેક ્ેય  છે મા �્ ્ાન થાય છે—એમ નથન. પણ  વ્યે પથા �નપંા 
પર્યે ને એક સમયમા ં  વય ં �ણન લયે છે. આવન ન�કપવા   આતમા દર�ક 
ંવન  છે. 
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ના�હ ન �્ાનન ંવન ે‘‘�ુ ંપરમાતમા  વ્પ �’ં’ એકુ ં્ાન હ ્ ુ ંનથન. 

પણ �્ાનનને �પાપવપં ્ાન વલાવન એક પરમાતમાનન � ર નથન. 
પ પાનન  ક�મપ નથન. ગામોાના માણસને હ રાનન  ક�મપ કહ� પ  કહ�ને ક� આ્લન 
 ધન  ક�મપ ! પમે �્ાનનને �નપં ન�કપવા ા પરમાતમ વ્પનન વાપ કરપા ં
નવાજ લાગ છે. પણ લાજ ! ્ ુ ંએવ  ં છ . પે ન�કપન  પ લ રાગ ને નર રથન 
થાય ન હ પણ ્ાન એકથન ં પ લ થજ નક�. પરમ આતમા એકલ  ચ પનય 
�ય પ વ્પ છે. ્ેય નન પયારય  ચવ�ચ�પાના સ�હૂ વ્પ છે છપા ંએક પયારય 
આો �વ   �ગ્ થપન નથન. એવન  ધન પયારય ને એક સમયમા ં �ણવાન  
 વલાવ પ પાન  છે એકુ ંપેને ્ાન થ્ ુ ંનથન કારણ ક� પનેે આગમન  �ભયાસ 
નથન પેમ ં સાચા ાપદ�ન�ારા વાપ સાલં   નથન. 

નર રા દ પર પથા ચવકાર સાથે એકતવ્�ુ�ના કારણે �્ાનનને કમરન  
 ય થપ  નથન. 

આ ર પે �્ાનન ંવ પરાતમ્ાનથન �નૂય છે. આતમા પે  વ છે ને નર ર, 
કમર આ દ પદાથ� પર છે. ચ પનયને �્સુર ને થપ  ��ુ ાપય ગ પે  વ છે ન ે
દયાદાનમા ં�્કપ  ચવકાર  ચમ� ાપય ગ પે પર છે. આકુ ંપરાતમ ્ાન નથન 
એ્લે આતમા  વ ને વ ચે્ ુ ંલેદ્ાન �ન ેનથન પેને � યકમર ને લાવકમરન  નાન 
થપ  નથન. કારણ ક� પે �્ાનન ંવ � યકમરના ચનચમીે થપા નર ર વગેર� સાથ ે
એકપા �્લુવે છે. નર ર પે ં �ુ ં �—ંએમ માને છે પથા મ હરાગ-�ષે સાથ ે
એકપા �્લુવે છે. ચવકારથન આતમાને લાલ માનવ  પે મ હ સાથે એકતવ્�ુ� 
કહ�વાય છે. ચવકાર �્લ  ં �ુ ં� ંએમ માને છે. નર ર પથા �ણુયથન આતમા થુદ  
છે એમ  વ-પર ચવવકે ન હ કરપા ંનર ર પથા ચવકાર સાથે એકત્�ુ� કરવન પે ં 
પયારય્�ુ� છે. પેથન પે આતમા વધય છે ન ેમ હા દલાવકમ� ઘાપક છે. ને મ હા દ 
� યકમ� પણ પેમા ંચનચમી�પૂ હ વાથન ઘાપક કહ�વાય છે. આવન ર પે પયારય્�ુ� 
હ વાના કારણે વધય—ઘાપકના ચવલાગન  �લાવ છે એ્લે વધય—ઘાપકપ�ુ ંછે. 

આતમા પથા ચવકારન  ચવલાગ નથન પણ એકપ�ુ ં છે. ં  આતમાને ચવકારન  
ચવલાગ હ ય પ  વધય—ઘાપકપ�ુ ંહ જ નક� ન હ. પણ પયારય્�ુ� હ વાના કારણ ે
�્ાનન ંવને � યકમર પથા લાવકમરન  નાન થપ  નથન. �નપંકા થન 
પ ર�મણ કર� છે. મા �્ �ને સસંારમાથંન  ચકુ ંહ ય પેણે સ્ા સમાગમે આગમન  
�ભયાસ કરવ . ને  વ-પર લેદચવ્ાન કરકુ.ં 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૩ 

(વ ના� ાદુ ૧, રચવવાર) 

ક�વ   લગવાને  દ યધવચન �ારા વ ્ ુ્ ુ ં વ્પ ક ુ,ં પે આગમ મા ંલ�ા્ુ ં
છે. પે આગમ્ુ ં�ને ્ાન નથન પેને  વ �ને પર્ુ ંલેદ્ાન નથન. આતમા પે  વ 
છે ને નર રા દ પર છે. આતમાન  ્ાનદનરન ��ુ ાપય ગ પ ે  વ છે ને દયા-
દાના દના ચવકાર  પ રણામવા   ાપય ગ પે પર છે—એમ  વ-પરન  લેદ નથન 
પેને મ હ-રાગ-�ષેન  નાન થપ  નથન. �્ાનન ંવને  વ-પરનન વહવચણનન  
ચવવેક નથન. પયારય��ષ્ ંવ પ પે ં વધય છે એ્લે ક� હણાવાય ોય છે ને 
મ હા દલાવ  ઘાપક છે. આમ વધય—ઘાપકન  �લાવ કય� નથન પેથન સસંારન  
નાન થપ  નથન. આમ  વ-પરના લેદચવ્ાનમા ં સાચા ં આગમ ચનચમી હ વા ં
ં જએ ને આગમન  ાપદ�ન દ�નાર પણ એવા હ વા ં જએ ક� �  વ-પર્ુ ં
લેદ્ાન કરાવે. � ંવને  વ-પર લેદ્ાન નથન પેને ધમર થપ  નથન. 

�નેક ્ેય મા ંપતપરપણાને લનધે �્ાનન્ુ ં 
્ાન �ોં�ોંદનાને પામે છે. 

(૨) આતમા પ પે પરમ આતમા  વ્પ છે એકુ ં�ને ્ાન નથન પે ંવન ે
�ના દસસંારથન ્ેય મા ં પતપરપાવા�ં ્ાન છે. નર ર, મન, વાણન, દ�વ, ��ુુ, 
ના�, �ણુય ને પાપના ચવકલપ  ્ેય છે ને આતમા ્ાપા છે છપા ં્ાન વલાવન 
પરમાતમામા ં � થર ન હ રહ�પા ં�્ાનનએ પરપદાથર ાપર મન્ માોં  છે. દયા-
દાના દ ચવકાર  � ્યે છે પેમા ંને પરપદાથ�મા ંપેન  ્ાન વલાવ  થલંન ગય  
છે. �ણનાર—દ��નાર પર ક� ન હ રહ�પા ંપે પરવ ્મુા ંએકા� રહ� છે. �ણુય-પાપ 
ને પર વ ્નુન એકા�પામા ં ્ાન �યા પલ્  �ાય છે, પણ ચ પનયમા ં એકા� 
રહ�પન નથન. પરમા ં�પનચપ કર� છે. એક �ણૂન આ ૂ્ પા ં નં �ણૂન સાધંે છે પેમ 
�્ાનન ંવ એક પછ  એક ્ેયમા ંપતપર રહ� છે. રાગ આવે પ  �ષેમા ંપતપરપા 
નનર ગ થજ �ય પ  ્ ક એમ રાગમા ંપતપરપા, ચવષ્ા દ��ે પ  �ષેમા ંપતપર, 
�લના ગંરા દ��ે પ  �નચપમા ંપતપર રકા કર� છે. નર ર ્ા�ંુ પોપા ં�ણે ક� �ુ ં
્ાઢ  પો  ગય —એમ પરમા ંપતપર રહ� છે. પણ ્ાન વલાવમા ંપતપરપા નથન. 
નર ર �ષુ્ થપા ં�ુ ં�ષુ્ થય  પેમ પ પાન  ાતપાદ માને છે ને નર ર ઢ .ુ ંપોપા ં
પ પે ઢ લ  પોઊ  પેમ પ પાન   યય માને છે. લ�મન, �ન વગેર�નન �ાા�પ થપા ં
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પ પે ા�ુન  ાતપાદ માને છે ને   રા,ં છ કરા ંમર  ંપા,ં પ સા ંંપા ંપ પે ા�ુન  
ચવનાન માને છે. આમ �્ાનન્ુ ં્ાન દર�ક વ ્નુા ાતપાદ—ચવનાન્પે પ રણમ ે
છે,  પર  વલાવનન એકા�પા ચવના ્યે મા ં એકા� થજ �ોં�ોં �વ થા્પ ે
પ રણમે છે. 

 વલાવનન એકા�પા ચવના ્ાનનન �ોં�ોંદનાન  નાન થપ  નથન. 

�ના દકા થન ંવ પરમા ં એકતવ્�ુ� કર� છે. પે માને છે ક� ્ચપયા 
�ચરવાથન ધમર થાય પણ પે પ  ંોનન �વ થા છે. પેને આતમા કર  નકપ  નથન. 
છપા ંંોમા ંપતપર રહ� છે. આય�ં લ, ાપવાસ કયાર મા �્ ધમર થય  એમ માને છે. 
પે ંવ નર રનન  �યામા ંપતપર રહ� છે.  ન�ઓ નાપા �છેૂ પ  પેને ્ ક પો� ન ે
પપનન ાંવણન કર� પ  ્ ક પો�. આમ પર ્ેય મા ં ્ાન �ોં�ોં કર� છે. 
પરમાતમ ્ાન વલાવને છ ો  પરમા ંલ  કર� છે. પણ  વલાવમા ંએકા�પા ચવના 
પરમા ંએકા�પા નાન પામપન નથન. �ના દ સસંારથન ્ા�પ ્યેચનષ્ હ વાથન પ ે
દર�ક પદાથરના ાતપચી—ચવનાન્પે પ રણમવાને લનધે પ રવપરન પા�યા કર� છે. 
પરમાતમચનષ્પા ચવના ્ા�પ્ુ ં પે પ રવપરન �ચનવાયર છે. આતમા 
પરમાતમા વ્પ છે. પેના લાન ચવના ચમથયા�ાચંપન  નાન થજ નક� એમ નથન—
એમ ક ુ ંછે. ્ાનન  પયારય � �નેક ્ેય  ાપર લ  કર ને �ોં�ોં થાય છે પ ે
�ોંપણાન  નાન  વલાવનન એકા�પા ચવના થપ  નથન. 

કમરન  નાન કરવા મા �્ લેદ્ાન્ુ ંચનચમી આગમન  �ભયાસ કરવ  
ં જએ. 

આતમા �સૌંય�દ�નન વ ્ ુછે. પ પ ેપરમાતમ વ્પ છે. પેન  ્ાન પય ગ 
પર્યે મા ં �્ક ન ે �ોં�ોં થાય છે. પે �ોં�ોં �્કપન દનાન  નાન 
પરમાતમ વ્પના લ ે થાય છે. �ને સસંારન  નાન કરવ  હ ય પેને મા �્ આ 
વાપ છે. �ર� આતમાએ ચ રાનનના �વપારમા ંપ પાનન નાચંપ્ુ ં ઘર ં ્ુ ં ન હ, 
પર ઘરનન માોં  છે;  વનન માોં  નથન. કમર સારા ંહને પ  ્ ક થને પે માનયપા 
 ધન છે. મા �્ �ને કમરન   ય કરવ  હ ય પેણે  ધા �કાર� આગમનન ાપાસના 
કરવન ં જએ. �ને આગમનન સેવા કરવન હ ય પે નનચેનન  ા પ  ધયાનમા ંરા� ે
પ  પેણે આગમનન સેવા કર  કહ�વાય. 

(૧) ંગપનન �ુ�ચ છ ો  સપસમાગમે આગમન  �ભયાસ કરવ . 

(૨) ાુદ�વ-ાુ��ુુ-ાુના�નન �ુ�ચ પહ�લે ધોાક� છ ોવન ં જએ. 
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(૩) સાચા દ�વ-��ુુ-ના�નન �ુ�ચ કર ને પેવા ાપદ�નક પાસેથન પે આગમ  
સાલં વા ં જએ ને ચવ�ુ� ાપદ�નક પાસેથન ના� સાલં વા ંન હ. 

(૪) �હો આગમ  એ્લે � ય આગમનન વાપ છે. પે આગમ  એમ કહ� છે ક� 
મારા પરફ્ુ ંવલણ પે લાલ્ુ ંકારણ નથન. ્ ુ ંમારા પરફ્ુ ંવલણ છ ો ન ે
 વનન �ુ�ચ કર પ  લાલ થાય ને પ  આગમને ચનચમી કહ�વાય. 

આમ આગમન  મમર સમ� પ  આગમનન ાપાસના કર  કહ�વાય, આવન 
સેવા કર� ને  વ-પર લેદચવ્ાન કર� પ  લાવકમ� રાગ�ષેા દન  નાન થાય છે. 
ચનચમી્પે � યકમરન  પણ નાન થાય છે ને ્ા�પપ રવપરન્પ કમ�ન  પણ નાન 
થાય છે. ્ા�પપ રવપરન્પ કમ� = ્ાન પ પામા ં એકા� ન હ થપા ં �નેક 
્ેય મા ં�ોં�ોં દના થાય પે પણ કમર છે. ્ા�પ = ્ાનનન  �યા—�નેક ્યે મા ં
�ોં�ોં્પ દના થવન પે પણ કમર છે. એમ �ણે કમ�ન  નાન કરવા મા �્  વલ ે 
સ્ા સમાગમે આગમન  �ભયાસ યથાથર કરવ  ં જએ. આગમન  �ભયાસ કર� 
પ   વ-પર લેદચવ્ાન થાય પેમ ં પરમાતમ્ાન થાય ને પ  સવ  કમ�ન  નાન 
થાય. 

લાવાથર :—આ ંગપ આગમનન ાપાસના ર હપ છે એ્લે ક� સા�ુ ં
વ પ વ્પ સમ�્ુ ંનથન. વ   આગમના ાપદ�ન�વૂરક પેને  વન  �્લુવ થપ  
નથન. મા� ‘આગમ�વૂરક’ ક ુ ં નથન, ્ાનનના �ન��ુેથન આગમન  ાપદ�ન 
સાલં  ને ચનણરય કર� પ   વા્લુવ થાય પણ �્ાનન ંવને પે્ ુ ંલાન નથન. 
��ચૂપિક આતમા પે �ુ ં� ંને �ચૂપિક એવા ંકમર, નર ર વગેર� પર છે એમ લાન નથન. 
કદા�ચ્ા ના� સાલં ે પ  પણ  ધા �થર કાઢ� છે. �ણનાર—દ��નાર  વલાવના 
લ ે ચનમર  ાપય ગ થજ �લેદ થાય પ ે�ુ ં� ંને દયા-દાનના ચમચ�પ ાપય ગ 
પે �ુ ંનથન એમ  વ-પર લેદ્ાન કરપ  નથન પેને આગમ ાપદ�ન�વૂરક  વા્લુવ 
નથન. �ુ ંપ ર�ણૂર પરમાતમ વ્પ �,ં પ ર�ણૂર ચસ�સમાન � ંએકુ ંપરમાતમ ્ાન 
પણ કરપ  નથન. 

આતમા હણાવાય ોય થય  એ્લે �ુ ં? 

આ ર પે �ને  વ-પર ્ાન પેમ ં પરમાતમ્ાન નથન પેન ે  વ-પર્ુ ં
લેદચવ્ાન નથન પથેન પેને મ હા દ લાવકમ�ન  નાન થપ  નથન. �ુ ંસમયે સમય ે
મારા �્ાનના કારણે હણાજ રક  � ંન ે ચવકાર  લાવ હણનાર છે. વ ્ ુ�ગ્ 
હ ય પેને હણન કહ�વાય. પ  �ુ ંચ પનય પયારયમા ં�ગ્ થ્ુ ંછે ? ને રાગ-�ષે પને ે
હણે છે ?—ના.  વલાવ્ુ ંલ  કરપ  નથન ને ચનમર  પયારય �ગ્ થપન નથન, 
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પેને રાગ-�ષે હણે છે એમ કહ� છે. ચનમર  પયારય �ગ્ છે ને ચવકાર પેને હણે છે 
એમ નથન. આતમા હણનાર �ાર� થય  ?  વલાવ્ુ ંલાન ન હ રહ�પા ં ચવકારનન 
�ુ�ચ કર� પે ં હણાવાય ોય થય  તયાર� ચવકારને �ને ચનચમી્પે ંોને હણનાર 
કહ�વાય છે. એવન પયારય ્�ુ�વા ા ંવને લાવકમર �ને � યકમરન  નાન થપ  
નથન. 

(૨) પ પે પરમ ્ાન વલાવન છે પેમા ં એકા�પા ચવના ્ા�પ પ રવપરન 
્ ્ ુ ં નથન. પેથન ્ાનનન �ોં�ોં દનાન  નાન થપ  નથન. ંવ  વ ્ ુવ્પ 
સમ� ન હ ને મા� ગ �ે ક� ‘‘�ધમાધમ �ચધક  પચપપ, સક  ંગપમા ં�ુયં’’ આ 
વા� �વ થા્ુ ં ્ાન કરાવે છે. પયારય્ુ ં ્ાન કરાવન �ધમ પયારયમા ં
ઊલ  રા�વ  નથન પણ ્ ુ ં પામરપા ર હપ પરમાતમ વ્પ છ  એમ 
્ાન કરાવક ુ છે. વ   ‘ચસ�ા ચસ�� મમ ંદ સં્ ’ુ એમ   લે છે. પા�ંુ ચસ�પદ 
 પરમા ંછે.  ન� ક જ ચસ� પને કાજં આપે એમ નથન. પ પે ચસ�દના �ગ્ કર� 
પ  ચસ� લગવાન ાપર આર પ આવે છે. એ  ધા ં ચનચમીના ં કથન  છે. �મ 
‘‘ઘરોાના ં�ણુય �ાય છે’’—એમ   લાય છે પેમ આ  ધા ંચનચમીના ંકથન  છે. 

મા �્ મ  ના ં�થ� ંવ એ �મ છે પમે ના�ના �થ� સમંવા ં જએ ન ે
સવર �કાર� સવર્ ે કહ�લા ંઆગમને સેવવા.ં પે સે યા �ાર� કહ�વાય ? ના� પાસે 
દ વા કર� �થવા ના���ૂ કર� પ  ાપાસના કર  કહ�વાય ?—ના. �નપંકા થન 
વ ્ ુવ્પ સમ�્ુ ંનથન, પે સમ� પ  ના�નન સેવા કર  કહ�વાય. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૬ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૪ 

(વ ના� ાદુ ૨ સ મવાર) 

�મ રાપે ચાલવાવા ા મા �્  ીન્ુ ં �ંવા�ં ે� સમાન છે પેમ 
મ  માગ  ંવાવા ા મા �્ સવર્ના ંઆગમ ં એક ચ�ુ ંછે, એમ ાપદ�ને છે: 

ગાથા ૨૩૪ 

�ચુનરાં આગમચ� ુને સસ �પૂ  �ન�યચ� ુછે, 
છે દ�વ �વચધચ� ુને સવર�ચ� ુચસ� છે. ૨૩૪. 
�થર :—સા� ુઆગમ ચ�વુા ા છે, સવર �પૂ  (–�ાણનઓ)  �ન�યચ� ુછે, 

દ�વ  �વચધચ� ુ છે �ને ચસ�  સવરપ�ચ� ુ (સવર પરફથન ચ�વુા ા �થાર્ા સવર 
આતમ�દ�ને ચ�વુા ા) છે. 

ચસ�  પથા ક�વ  ઓને �સૌંય�દ�ને ્ાન �ગ્રુ ંછે મા �્ સવરપ�ચ� ુ
છે. 

્ કા :—�થમ પ  એ્લે ��ુાનન વાપ એ છે ક� આ લ કમા ં ચસ�  ન ે
ક�વ  ઓ ��ુ ્ાનમય હ વાથન સવરપ�ચ� ુ છે. �યા ંાધુન રાગ હ ય તયા ંાધુન 
્ાનન  �રૂ  ચવકાસ નથન. ચસ�મા ંરાગ નથન. ચસ� લગવપં ને �ણૂર ્ાન �નલન 
ગ્ુ ં છે. �મ કમ નન ક   �રૂ��રૂ  �નલન �ય છે પેમ આતમા �સૌંય�દ�નન 
�નલન ગય  છે. સવર�દ�ને ક�વ ્ાન �ગ્ થ્ુ ંછે. આ�ા આતમાએ ે�  ઊઘો  
ગજ છે. પનથ�કરને નર ર હ વા છપા ંપેઓ ે�થન ં પા નથન, કાનથન સાલં પા 
નથન પણ �સૌંય �દ�ન  �નલન ગયા છે. દર�ક �દ�નેથન ં વા્ુ ંસાલં વા્ુ ં �ુ ં
કામ કર� છે પથેન લગવાનને સવરપ�–ચ� ુકહ�વામા ંઆવે છે. 

્ાનન ચસવાય સવ  સસંાર  ંવ  પથા દ�વ  મા� �પૂરને �ણે છે મા �્ 
 �ન�યચ� ું છે. 

્ાનન ચસવાય  ાક ના સવ  સસંાર  ંવ નન �પૂર � ય મા ંં ��ષ્ છે પથેન 
 �ન�યચ� ુ છે. �્ાનન ંવ  મા� ંોન ે થુએ છે, ચ પનયને ં પા નથન. આ 
નર ર ચાલ્ુ,ં વાણન   લાજ—એમ થુએ છે. આતમા �પૂર નર રન  ને વાણનન  ધણન 
નથન, પણ પેનાથન થુદ  છે. પે્ ુ ંપેને લાન નથન. ર ્લા ન �ાધા પ  ાપવાસ 
થય , ર ્લા �ાય પ  ાપવાસ ન થાય, એમ ર ્લાને ં થુએ છે. પણ ર ્લા 
ંો છે પનેે આતમા �હપ  નથન ક� છ ોપ  નથન છપા ંઆ્.ુ ંલન�ુ ંને આ્.ુ ંન 
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લન�ુ.ં આ્લન  �યા થજ ક� ન થજ, એ ાપર ધમર ક� �ધમર માને છે. ંો ાપર ં 
પેમનન ��ષ્ છે, પણ ��પૃ આતમા ાપર ��ષ્ નથન પેથન પેને સાચન ે�  નથન 
એ્લે ક�  �ન�યચ� ુછે. 

દ�વ  ા�ૂમતવવા ા �પૂર પદાથ�ને �ણે છે મા �્ �વચધચ� ુછે. પેઓ લલ ે
�વચધ્ાનથન ા�ૂમ પદાથ�ને થુએ પ પણ �પૂરને ં થુએ છે પણ �ણુય-પાપ 
ર હપ ��ચૂપિક ા�ૂમ આતમાને ં પા નથન. �વચધ્ાનથન ા�ૂમ પરમા�ઓુન ે
ં જ નક� પણ પે પરમા� ુ�ને દયાદાના દના લાવ થન ર હપ આતમા્ુ ંપઓેન ે
પણ લાન નથન મા �્ પેઓ પણ  �ન�યચ� ું છે. સામાનય મ્ષુય   ્લૂ �પૂર 
પદાથ�ને દ��ે છે, દ�વ  ા�ૂમને દ��ે છે— ાક   નં  ફ�ર નથન. આતમાનન એક�ન ે
� ર નથન, મા �્ દ�વ ને પણ  �ન�ય ચ� ુકકા છે. 

�્ાનન ંવ  �્ાન ને મ હથન ઘાયલ થયેલા છે. 
આ �માણે  ધાય સસંાર  ંવ  મ હથન ઘાયલ થયેલા છે ક�મ ક� પેઓ 

્ેયચનષ્ છે. આતમા �ચદાનદં �ચૂપિ છે પે �કૂ ને નર રથન, લ�મનથન ધમર થન,ે 
દયા-દાનથન કલયાણ થને. ચવષય થન ા�ુ થને એવન માનયપાથન � ચારા ંવ  
ચ રાનનના �વપારમા ંઘાયલ થયા છે. �મ લોાજમા ંસ ચનક ગ   થન  � પામ ે
પ  પેને સારવાર મા �્ ઝ   મા ંના�નને દવા�ાને લાવવ  પો� છે, ને પા્ાપોો  
 ાધંવા પો� છે, પે ચવના પે સાં  થપ  નથન, પેમ �્ાનન ંવ ને દ�હનન  �યાથન 
પથા �ણુયથન કલયાણ માનનને મ  માગરમા ંચાલવાના ્ાગંા ્ ૂ્   ગયા છે. પઓે 
્ાનચનષ્ આતમ વલાવમા ંવલણ રા�ે પ  સા� થાય પેમ છે. 
પરપદાથ�નન પથા �ણુયનન �નચપ પે મ હ છે. પે મ હ ્ેયચનષ્પણા્ુ ં

� ૂ છે. 
વ   પેઓ ્ેયચનષ્ છે, કારણ ક� પરપદાથ� ંણાવાય ોય છે, પેમ ન હ 

માનપા ં પેનાથન લાલ—્કુનાન માને છે. નર ર ાપર થુએ, મન ાપર થુએ, 
આ્લન ��ા કર , આ્લન આય�ં લ  કર , આ્લન વ ્ ુ�ાધન ને આ્લન છ ો  
એમ ્ેય મા ં�નચપ કર� છે. વ   દયા-દાના દના ચવકાર  લાવ પ પા્ુ ં્ેય છે, 
એમ ન હ માનપા ં પમેા ં �નચપ કર� છે. �ને દયા-દાનના લાવ ને ,પના લાવ 
ાપર �નચપ છે પનેે આતમા ાપર �નચપ નથન. સા ા્ા લગવાન ાપર 
એકતવ્�ુ�નન �નચપ વપ  છે પે પણ ્ેયચનષ્ છે. �યાર� લગવાન ાપરનન �નચપન ે
પણ ્ેયચનષ્ કહ� છે પ  પછ  લ�મન,   રા—ંછ કરા ંપ  �ાયં ુૂર રહ  ગયા ં ! 
પેના ાપરનન �નચપવા ા પ  ્ેયચનષ્ ં છે. �્ાનન ંવ ��લમાન કર� છે ક� 
આ્લા ્ચપયા ધમરમા ંવાપયાર, કમાપન વ�પે પાપના લાવ કર� છે ને વાપરપન 
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વ�પે ��લમાન કર� છે પણ એક� પ સ  પાર  નથન, વાસ પણ સગ  નથન, ંલ 
વ ને ન હ, કાન સાલં ને ન હ. પે પાર  વ ્ ુ નથન પણ �્ાનન ંવ પ સા 
�ર યા્ુ ં��લમાન કર� છે, પ સા ાપરન  રાગ ઘ્ાો� પ  �ણુય થાય ને �ણુયનન 
�નચપ કર� પ  ચમથયાતવ લાગે. �ણુયનન �નચપ કર� પેને ્ેયચનષ્ કહ� છે. પછ  પ ે
,પધાર  હ  ક� � ય�લ�ગન �ચુન હ . �ને �ણુયનન પથા નર રનન  �યાનન �ુ�ચ છે પ ે
 ધા ્ેયચનષ્ છે, પે  ધા મ હથન હણાજ ગયા છે. 
�્ાનનને ્ાન વલાવ  ષ્ નથન પેથન ��ુાતમાના �્લુવથન સધા્ ુ ં

ક�વ ્ાન �ગ્્ ુ ંનથન. 
્ાનચનષ્પણા્ુ ં � ૂ ��ુાતમપતતવ્ુ ં સવંદેન છે. ્ાનચનષ્પ�ુ ં એ્લે ક� 

પ પાન  આતમા ્ાન વલાવન છે પે ં  ષ્ છે. આકુ ં માનનારને પરપદાથ�નન 
 �યામા ં ફ�રફાર થપા ં મ હ થપ  નથન. નર ર, મન, વાણનનન  �યા એના કારણે 
થાય છે. આતમા પેમા ંંપ  નથન. ર ગન નર ર થપા ં�ુ ંન    પોઊ , મરણ થપા ં
�ુ ં નષ્ થજ ગય , એમ ્ાનન માનપ  નથન. આતમા �ણનાર—દ��નાર છે, 
નર રા દ પર છે, �ણુય-પાપથન ર હપ છે, એવા ��ુ આતમા્ુ ં  વસવંેદન પ ે
્ાનચનષ્પણા્ુ ં � ૂ છે. આવન �્લુવવા    પરદના છે, પે ધમર છે. પે 
 પરદનાથન આગ  વધપા ંવધપા ં ક�વ ્ાન—સવરપ� ચ�પુ�ુ ં�ગ્ થાય છે. 
પણ �્ાનનને આતમાના ્ાન વલાવ્ુ ં લાન નથન પેથન ��ુાતમાન  �્લુવ 
થપ  નથન પેથન પેમન ેસવરપ�ચ�પુ�ુ ંએ્લ ેક�વ ્ાન �ગ્્ ુ ંનથન. 

‘‘પપેલા ાપર કા્ ચોઊ  હ ય પ  પે કા્ને કાઢવા મા �્ સોદર  �ન ે
મા્ થન ઘસે પ  કા્ �ય પેમ આતમાનન  દર મ ્ા કમરના ક ્ ોા પોઊા છે, 
મ ્ા થર �મન ગયા છે પે ાપવાસ ને  �યાકાોં કર� પ  કમર ્ ૂ્ � ને ધમર થાય.’’ 
એમ �્ાનન દલનલ કર� છે. લાજ, કમર પ  ંો છે, પે પ  ્ાનમા ંંણાવા ય ોય 
પદાથર છે. પેનાથન આતમા થુદ  છે. વ   પરપદાથ� આ �ાંુૂ. આ લ�—એ પ  
�ાચંપ છે. ંોનન �નચપ છે પે પ  આતમાનન ચનં નથન. પણ ચવકાર ાપર ��ષ્ 
રા�નને �ુ ં રાગને છ �ુ.ં.....રાગને છ �ુ.ં...એમ રાગ ાપર ��ષ્વા   ંવ પણ 
્ેયચનષ્ છે. પેને આતમા  ષ્ છે પેવન �નચપ નથન. પેને ધમર થપ  નથન. �ણુય-
પાપ ર હપ ્ાન વલાવ છે પેના ં��ા-્ાન કરપ  નથન–પેથન ચવકાર ર હપ થપ  
નથન. 

�હો ક જ �� કર� ક� �માર�   રા—ંછ કરાનંે નલાવવા ં ક� આતમાનન સાથ ે
�નપન કરવન ? 
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સમાધાન :—પર ંવ ને �ુ ંનલાકુ ં� ંને ર ણ ક�ંુ � ંએમ માનનાર મ હમા ં
ઘાયલ થજ ગય  છે, પે સસંારમા ં ર�ો� છે. પર ંવ  એના કારણે છે. પનેા 
આ્ષુયના કારણે ્ક  રકા છે. એક પરમા�નુે આતમા લાવપ  નથન. �લુા�લુ 
લાવ  થાય પે ્ેય છે, પે ્ાન નથન. પે  ધાનંે �ણનાર ્ાન છે. સમ કપન 
આવન ર પે �ણે છે. 

�હો પ  �ૂંકામા ં  ે ચનં કહ  છે. પ પાના આતમાનન ઓ �ાણ કર� ન ે
્ાનચનષ્પ�ુ ં કર� પ  ��ુાતમાન  �્લુવ થજ ક�વ ્ાન �ગ �્. પેથન ઊલ�ંુ, 
આતમાનન ઓ �ાણ ન કર� ને ્ેય મા ં�નચપ કર� પ  ચ રાનનના �વપારમા ંર�ો�—
 ે ં વાપ છે. �મ સાકરમા ંમન્ાન ચસવાય  નથુ ંહ ય ન હ પમે આતમામા ં્ાન 
ચસવાય  નથુ ંહ ય ન હ. 

નર ર,   રા,ં છ કરા,ં પ સા ને ાુદ�વ, ાુ��ુુ, ાુના� ાપર �નચપ કર� પે પ  
્ેયચનષ્ છે ં. પણ પ પાના ચ પનયનન �નચપ છ ો  સાચા દ�વ-��ુુ-ના�નન 
એકલન �નચપ કર� પે ંવ પણ ્ેયચનષ્ છે. પે મ હથન હણાજ ગય  છે, પેને ધમર 
થપ  નથન. ધમ� ંવને દ�વ-��ુુ-ના� �તયે �લુરાગ હ ય છે પણ પેનન ��ષ્—
�ુ�ચ લગવાન ાપર ક� �લુરાગ ાપર નથન,  વલાવ ાપર ં છે. �યાર� �્ાનન 
પ  પેનામા ંં �નચપ કર , લગવાન મા�ંુ કલયાણ કરને એમ માનન પેમા ંપતપર 
થય  છે, પેને ધમર થપ  નથન. 
મહા�ચુનઓ આગમચ�થુન  વ-પર ચવલાગ કર ને ્ાન વલાવ સન��ુ રહ� છે. 

હવે સવરપ�ચ�પુણાનન ચસ�� મા �્ એ્લે ક� ક�વ ્ાન �ગ્ાવવા મા �્ 
લગવાન�ચુનઓને આગમચ� ુ હ ય છે. �ચુનને લગવાન કકા છે. �ને ગણધર  
નમ કારમ�ંમા ંનમ કાર કર� છે ક� ‘‘હ� સપં ! પમારા ચરણમા ં�માર  નમ કાર 
છે’’—એવા �ચુન ક�વા હને ? મા� નોનદના પે �ચુનપ�ુ ંનથન. નર ર ને ચવકાર પર 
છે, આતમા ્ાન વ્પ છે એવા લાનસ હપ  વ્પનન  દર ચવનેષ � થરપા વધન 
છે એવા લાવ�લ�ગન �ચુનઓને �સૌંય�દ�ને ક�વ ્ાન �ગ્ાવવા મા �્ 
આગમચ� ુછે. પેઓ ્ાનચ�થુન  વ-પરન  ચવલાગ કર ને મહામ હન  નાન કર� 
છે ને સપપ ્ાનચનષ્ રહ� છે. આતમા ્ાન વ્પ છે ને નર રા દ ્ેય છે, આતમા 
પે  વ છે ને �લુા�લુ લાવ  પે ્ેય છે, ્ાનમા ંપે ંણાય છે. ્ેય  ્ાનમા ંન 
ંણાય એમ કરકુ ં�ન� છે પ પણ, આગમ ચ�થુન  વ-પરન  ચવલાગ કર ન ે
મહામ હન  �મણે નાન કય� છે પવેા �ચુનઓ પરમ આતમ વ્પને પામનન ે
્ાન વલાવનન સન��ુ સદાય રહ� છે. પે ં મ  માગર છે ને મ  ્ુ ંસાધન છે. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૭ 
પરમ ાપકાર  �ન સદ ��ુુદ�વ ંનમંયપંન  દન. 

(વ ના� ાદુ ૨, મગં વાર) 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૪ 
્ેયચનષ્ ંવ ને ચસ�દના �ગ્ થપન નથન. 

આ આતમામા ં� �ણૂર ��ુદના �ગ્ થાય છે પેને ચસ�દના કહ� છે. પેમન ે
સવરપ�ચ�પુણાનન ચસ�� છે એ્લે ક� �સૌંય �દ�ને ક�વ ્ાનના દ વા �ગ્ થજ 
ગયા છે. પણ સાધારણ ંવ ને �પૂર પદાથ� ાપર ��ષ્ છે પે  �ન�ય થન દ��ે છે 
પણ �પન�ન�ય ચ પનય વલાવને �ણપા નથન. ચ પનયને �ણયા ચવના  વ-પર 
લેદ્ાન થ્ ુ ંનથન. દ�વ  પણ એમા ંં આવન �ય છે.  ધા સસંાર  ંવ  મ હથન 
ઘાયલ થયલેા છે. પઓે સસંારમા ંર�ો� છે. �વો  આતમા છે પવેો  �ગ્ ન કર� 
પ  ચસ� થાય ન હ, ન ે�વો  આતમા છે પેવા ં��ા-્ાન ન કર� પ  ધમર થાય ન હ. 
ચ પનય્ુ ં લાન નથન એવા સસંાર  ંવ  ્ેયચનષ્ છે. નર ર �્ાુૂ  હ ય પ  
્ ક, �ણુય હ ય પ  ્ ક—એમ માનનાર ંવ  ્ેયચનષ્ છે, પેને ધમર થપ  નથન ન ે
ક�વ ્ાન �ગ્ થ્ ુ ંનથન. 

આગમચ� ુ�ચુનઓએ મહામ હન  નાન કય� છે ને પેમના 
ચ પનયસ��ુમા ં્ાનના લ ઢ સપપ વહ� છે. 

આતમા ્ાન વ્પ છે. સકંલપ ચવકલપથન ર હપ આતમા્ુ ં ��ુ વેદન પ ે
્ાનચનષ્પણા્ુ ં � ૂ છે. પેનાથન ચસ�પદ સાધન નકાય છે.  વલાવ સન��ુ 
પતપરપા કર� પે ચસ�પદ સાધવાન  ાપાય છે. ચસ�પદનન ચસ�� મા �્ �મણ  
આગમચ� ુહ ય છે. પેઓ આગમ ચ�થુન લેદ્ાન કર� છે. પાચં મહા,પા દના 
લાવ  થાય પે ્ેય છે ને આતમા ્ાપા છે. પે ્ેય  ્ાનમાથંન થુદા પાો  નકાય 
ન હ. ર ગ આવે તયાર�  વને �ણપા ંનર રનન પે �વ થાને પર પર ક� �ણે છે. 
� ધ થાય તયાર�  વન ે�ણપા ં� ધ થય  છે એમ પેને પર પર ક� �ણે છે, પણ 
નર ર પથા ચવકારને પ પાના માને ન હ, પણ પેને �ણવા્ુ ંન  નન નક� એમ 
થાય ન હ. કારણ ક� ્ાનન   વ પર �કાનક  વલાવ છે. એમ ્ાનસામથયરથન 
 વ-પરનન વહવચણન કર ને મ હન  નાન કય� છે. 

‘‘દનરનમ હ  યપનપ થજ ઊપ�ય    ધ �, 
  દ�હ �લત ક�વ  ચ પનય્ુ ં્ાન ં .’’ 
એકલા  વલાવના ્ાનનન વાપ કર  છે. નર ર, કમર, લાવકમર, મા�ંુ  વ્પ 

નથન. એકલા ચ પનય વલાવ્ુ ં ્ાન વપ  છે. એવા �ચુનઓ પરમ આતમદનાન ે
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પામે છે. �હો પરમાતમા એ્લે ચસ� લેવા નથન પણ પરમ આતમ વલાવ 
દનાવા ા લેવા છે. દ રયામા ં�મ પાણનના લ ઢ આવે છે પેમ ચ પનયનન મધયમા ં
વનપરાગન દના વહ� છે. ્ાનના લ ઢના લ ઢ આવે છે. દયા-દાનના લ ઢ આવપા 
નથન. �ચુનઓ સપપ ્ાનચનષ્ રહ� છે એ્લે ક� ્ાન-દનરન-ચા ર�નન એકપા્પ 
રહ� છે. આથન એમ ક ુ ં ક� ��ુ�ુઓુએ  �ુયં આગમ્પ ચ� ુ વો� ં દ��કુ.ં 
।।૨૩૪।। 

હવે, આગમ્પ ચ� ુવો�  �ુયં દ��ાય છે ં, એમ સમથરન કર� છે. 
ગાથા ૨૩૫ 

સસ �ચ� �ણુપયારય્કુપ પદાથર આગમચસ� છે; 
પ ેસવરને �ણે �મણ એ દ��નને આગમ વો�. ૨૩૫. 
�થર :— ધા પદાથ� ચવ�ચ� (�નેક �કારના) �ણુપયારય  સ હપ 

આગમચસ� છે. પે સવરને એ �મણ  આગમ વો� �ર��ર દ��નને �ણે છે. 
આગમથન છ � ય નન �પનચપ થાય છે. 

્ કા :—��ુાનન વાપ એ છે ક� આગમથન  ધા પદાથ� ંણાય છે. પેમા ં
�થમ � યનન વાપ કર� છે. પે � ય  આગમ �્સુાર મે વા ા ં છે. ક�વ  ઓ, 
ચસ� , સપં , નારક , ચનગ દના ંવ —એવા �નપંા ંવ , પરમા�થુન લજન ે
મહા કંધ ાધુનના ં�દુ ગલ� ય , ધમર, �ધમર, આકાન ને �સૌંય કા ા�—ુપે � ય  
�� પ ધરાવે છે. �નપંા �� ુ ચસ� થયા એથન �નપંા �ણુા સસંારમા ંર�ો� છે. 
પરમા� ુપણ �નપંા છે—પે ચવચાર કરપા ંઆગમ સાથે  ધં ેસપન વાપ છે.  ધા ં
� ય  ્ાનમા ંંણાય પેવા ંછે. 
વ   પે � ય  ચવ�ચ� �ણુપયારયવા ા ંછે એમ સા� પ થાય છે. 
વ   આગમવો� પે � ય  ચવ�ચ� �ણુપયારયવા ા છે, એમ ��ા  ેસે છે. 

ચવ�ચ�ના ં �ષ્ાપં  : �મ ક� : એક પરમા�મુા ં �નપં �ણુ  છે, એવા �નપં 
પરમા�નુ  ા�ૂમ  કંધ એક �દ�નમા ંપણ સમાય. આકાન �નપં�દ�નન છે. વ   
એક ચનગ દના નર રમા ં�નપંા આતમા રહ� છે ને પે દર�ક આતમા ચસ�ના �્લા ં 
�ણુ  ધરાવે છે. વ   ચનગ દન  ંવ મ્ષુય થજ ક�વ દના પામે છે આ �ુ ં ? 
એક મ્ષુયન  ંવ આ્ વરસે �ચુન થજ ક�વ  પામે છે. આ �ુ ં? એક � ય�લ�ગન 
�ચુન મ્ષુયમાથંન નવમન � વેયક� �ય ને પાછ  ચારગચપમા ં ર�ો� છે. એક 
પરમા� ુ�નપં�ણુ ન  ચપ�ો છે,  ે� ના્ુ ંછે. પે  ક��ચ્ા �ણે ન હ ને એક આતમા 
�નપં�ણુ ન  ચપ�ો છે, પે કાજં ન �ણે, પમે  ને ન હ. ્ાન�ણુ  વને �ણ ેન ે
�નપંા  ન� �ણુ ન ેપથા �નપંા  ન� પદાથ�ને �ણે. ��ા �ણુ પ પાને ન 
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�ણે. આ �ુ ં ? એમ �નેક �કારનન ચવ�ચ�પા છે. એક પરમા� ુએક સમયમા ં
ચસદ રાં લ ક  ચે �ય ને �નેક પરમા�ુ્ ુ ં ને.ુ ંનર ર �હો પો�ુ ંરહ�,  �ુ ં
�ય ન હ. આ �ુ ં ? એમ �્ાનનને �મ પો� છે. પણ આમ ક�મ પે ��ને ં 
�વકાન નથન. પે � ય  ચવ�ચ� �ણુપયારયવા ા ં �પનપ થાય છે. ક જ ંવ 
  લવા માગે પ  ંલદ    લન નક� ન હ કારણ ક� ંોન  ચવ�ચ� પયારયધમર છે. 
�તૃ્ ુ વ�પે આતમા નર રના  ે�થન થુદ  પોવા માોંઊ  મા �્ �વાં સર�  
નનક પ  નથન એમ નથન. પે વ�પન  ંોલાષા પ  � પષ્્પે પ રણમવાન  
 વલાવ છે. ક જ �્ાનન ંવ �થમ વ ્ ુવ્પન  નકાર કર� છે પણ 
 પ�ુર�પૂરમા ંસવ   થજ સ�યોદનરન પામન, �ચુનપ�ુ ંલજ ક�વ ્ાન પામે છે.   ે
ઘો  પહ�લા ંસપન  નકાર કર� ને  ે ઘો  �રૂ  થપા ંક�વ ્ાન ! આ �ુ ં? આ્લ  
 ધ  ફ�રફાર ! એક ંવને ્�ુ�ન  ઘણ  ાઘાો હ ય,  વલાવના ં��ા-્ાન નથન. 
સપન  ઘણ  ં પન, ચવર ધ કય� ને ચનગ દમા ંગય . એક સમય પહ�લા ંપચંે�ન�ય 
મ્ષુય આ્લ   ધ  ાઘાોવા   ને  ન� સમયે સકં ચાજન ે એક��ન�ય ચનગ દ 
થય . આ �ુ ં ? વ   પે ંવ ચમથયાલાવ સેવપ  હપ  મા �્ પેને મ્ષુય 
નર રમાથંન ચનગ દના નર ર� ંકુ ં પો�ુ ં છે, એમ પણ નથન. નર રનન ચવ�ચ�પા 
નર રના કારણે ને આતમાનન પયારયનન ચવ�ચ�પા આતમાના કારણે છે. પે પે � ય  
ચવ�ચ� �ણુ પયારયવા ા ંછે. એવ  ં �ણુ ન  પથા પયારય ન  ચવ�ચ�  વલાવ છે, 
 નથુ ંકારણ નથન. 

આગમ સહવપ� �ણુ  ને �મવપ� પયારય ના ધમ�ને  પાવે છે. 
આગમ સહ�કીૃ એ્લે ક� �ણુ ને પથા �મ�કીૃ એ્લે ક� પયારય ના 

�નેક ધમ�ને કહ�નાર �નેકાપંમય છે પથેન આગમ �માણ�પૂ ચસ� થાય છે. 
આતમામા ં્ાન, દનરન, ચા ર� વગેર� �ણુ  સાથે રહ� છે પેથન �ણુ ને સહ�કીૃ કહ� 
છે ને પયારય  એક પછ  એક થયા કર� છે. ક જ  દવસ પયારયન  મે  ્ ૂ્ � ન હ 
મા �્ પયારય  �મ�કીૃ કહ�વાય છે.  ધન પયારય  એક સાથે હ જ નક� ન હ. �ણુ  
 ે�ે સાથે છે ન ેપયારય  કા લેદ� �મ � છે. સવર � ય ના એક  સાથે �વપરપા 
�ણુધમ� ને �મે �વપરપા પયારયધમ�ન ે કહ�નારા ં આગમ  છે. આગમ � યના 
�નપંા ધમ�મા ં યાપલે છે. એ્લે ક� પનેે કહ�નાર છે. 

આગમ �નેકાનપમય ધમ�ને  પાવે છે. 
આગમ �નેકાનપમય છે, �નેક ધમ�ને  પાવે છે. પે �નકેાનપના ં�ષ્ાપં  

:—એક આતમા ંોન ે લનધે નથન, ંો પરમા� ુઆતમાને લનધ ે નથન; એક �ણુ 
 ન� �ણુને લનધે નથન. એક પયારય  નં પયારયને લનધે નથન; નર ર નર રન ે
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લનધે છે, આતમાને લનધે નથન; વાણન વાણનને લનધે છે,   છાને લનધે નથન;   છા 
  છાને લનધે છે,  ન� �ણુને લનધે નથન. 

દર�ક વ ્ ુ વયચંસ� છે ને  ન�થન નથન.  ન�થન છે એમ કહ� પ  ‘છે’પ�ુ ં
 ન�મા ંલ   ંને, વ ્ ુ  વપ�ં રહ�ને ન હ. �વૂ  �લુરાગ હપ  મા �્ ધમરદના 
�ગ �્ છે એમ નથન, વપરમાનમા ંચવકાર છે પે �વૂ  ચવકાર હપ  મા �્ છે–એમ નથન. 
� ય છે પે �ના દથન પ પાથન છે ને પરથન નથન, �ણુ છે પે �ના દથન પ પાથન 
છે ને પરથન નથન, ચવકાર છે પે પે સમયના ચવકારથન છે ને �વૂરના ચવકારથન નથન, 
ચનમર  પયારય છે પે �વૂરનન પયારયથન નથન. દર�ક આતમા ને પરમા� ુ વપ�ં છે. 
ં  પરથન હ ય પ   વપ�ં રહ�પા નથન. એમ લગવાનનન વાણન �નેકાનપ ધમ�ન ે
 પાવે છે. 
આગમ  ધા ં� ય ના �નેકાનપ ધમ�ને કહ� છે મા �્ આગમ �માણ�પૂ 

છે. 
આગમ �નકે ધમ�ને  પાવે છે. � ્ાનમા ં �નપંા � ય , �ણુ  ને 

પયારય ને �ણવાનન પાકાપ સ�ંણૂરપણે આવન છે પેમનન વાણન પે વ ્ ુવ્પ 
 પાવવામા ં ચનચમી થાય છે મા �્ વાણનમા ંઆર પ આપવામા ંઆ ય  છે. �હો 
� ય�પુ એ્લે આગમન  મ હમા  પાવે છે. વનપરાગનન વાણનમા ં�નપં � ય ન ે
ંણાવવાનન પાકાપ ન હ પ પ  ચનચમીપણાન  આર પ આવપ ન હ મા �્ એવા 
ચનચમીપણાનન વાણનમા ં પાકાપ છે. વાણન પણ �નપંા � ય-�ણુ-પયારયન ે
ંણાવવાનન પાકાપવા   છે. મા �્ આગમ �માણ�પૂ ચસ� થાય છે. 

લાવ�પુ્ાનન �ચુન પર  ્ાનમા ંપ ર�ણૂર છે. 
 ધા પદાથ� આગમથન ચસ� થયલેા છે �ને પે �ચુનઓને ્ાનમા ંંણાય 

છે કારણ ક� ચવ�ચ� �ણુપયારયવા ા ંસવર� ય ના �નેક ધમ�ન ે�ણનારા �નકે 
ધમ� લાવ�પુ ્ાનમા ંછે. પે લાવ�પુ્ાન �ચુનને હ ય છે. એ્લ ેક� �ચુનઓ  ધા 
પદાથ�ના ં� ય-�ણુ-પયારયને પર   ર પે �ણૂરપણે �ણે છે. વ    વયમેવ �ણ ે
છે એમ ક ુ ંછે. 

(૧) પે પદાથ� ્ેય  છે મા �્ �ચુનઓ �ણે છે, એમ નથન. 
(૨) આગમ  ધા પદાથરને કહ� છે મા �્ �ચુનઓ �ણે છે, એમ નથન. 
થુઓ, �હો લાવ �પુ્ાનનન પાકાપ  પાવે છે. છ� થ �ચુનનન વાપ છે. 

નર રા દ પે �ુ ં ન હ, રાગ-�ષે પે �ુ ં ન હ. �ુ ંઆતમા ્ાન વ્પ � ંએવા ��ા 
્ાનનન  વ પરફ વ ેલ  ્ાનપયારય �નપં � ય-�ણુ-પયારયને પર   ર પ ે
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�ણવાનન પાકાપવા   થય  છે. �મ વાણનનન પયારય  ધા ં� ય મા ં  યાપક છે 
પેમ લાવ�પુ્ાનનન પયારય  ધાને પર   ર પે યથાથર �ણન લય ેછે. 
ક�વ ્ાનન �તય  ્ાને પ ર�ણૂર, �પુ્ાનન પર   ્ાન ેપ ર�ણૂર, 

વનપરાગનન વાણન કહ�વામા ંપ ર�ણૂર. 
આગમ �નપંા � ય-�ણુ-પયારયને કહ  નક� છે મા �્ �નપંા ધમ� પેમા ં

 યાપેલા છે. થુઓ, �હો ચનચમી �મ છે પમે  થપાય છે. 
સવર્ લગવાન્ુ ં ક�વ ્ાન દર�ક પદાથરના � ય-�ણુ-પયારયને એક 

સમયમા ંપ ર�ણૂર �ણન લયે છે મા �્ પેમ્ુ ં્ાન �ણૂર �તય  છે. 
�પુ્ાનન દર�ક પદાથરના � ય-�ણુ-પયારયને યથાથર ર પ ે �ણન લયે છે, 

પેમના ્ાનમા ં ક જ વ ્ ુ્ ુ ં રહ ય પર  પણે  ાક  રહ�્ ુ ં નથન મા �્ પે પણ 
પર  ્ાને �રૂા છે. 

લગવાનનન વાણનમા ં � ય-�ણુ કાયમ છે ને લાષા પયારય છે. પે  ધા ં
� ય-�ણુ-પયારયને કહ� છે મા �્ પે પણ �રૂ  છે. 

પ ર�ણૂરપાના ં��ા-્ાન કર  � � થર થાય પે �વશય પ ર�ણૂર થાય 
છે. 

ક�વ   લગવાન એક સમયમા ં �તય  પ ર�ણૂર �ણે છે મા �્ સવર્  
�તય ્ાન ે�રૂા છે, �ચુનઓ પર  ્ાનમા ંપ ર�ણૂર �ણે છે મા �્ �ચુનઓ પર   
્ાને �રૂા છે, વનપરાગનન વાણન વ ્ ુવ્પને કહ�વાનન પાકાપમા ં પ ર�ણૂર છે 
મા �્ વાણન �રૂ —આકુ ં � ્ાન કર� છે પેને પરન  મ હમા ્ ે છે ને  વનન 
પ ર�ણૂરપાન  મ હમા આવે છે. પ ર�ણૂર  વલાવન  મ હમા આવપા ં સ�યોદનરન 
�ગ્ થાય છે. �હો સ�યોદનરન સ હપ ચા ર�દનાનન વાપ છે. પેમા ંગસણપણ ે
સમ કપન આવન �ય છે. પે સમ કપન્ુ ં્ાન પાકાપવા�ં છે. પનથ�કરદ�વનન વાણન 
� પ ર�ણૂર છે પેન  ં ગ પણ પેને મ   રહ�ને ને પે ચવનેષપણે પ પાના 
 વલાવમા ં એકા� થને તયાર�  �ુ ં સવરથા �તય  ંણાને એ્લે ક� સવરપ�ચ� ુ
�નલન ંને �થાર્ા ક�વ દનાને પામન.ે થુઓ, �ને પ ર�ણૂરપાના લણકાર 
�થમથન છે પે પ ર�ણૂરદનાને �વશય પામ ેછે. 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૫ 

(વ ના� ાદુ ૩, ્ધુવાર) 

આતમા �ને ંોનન �લતપા્ુ ં્ાન આગમ�વૂરક થાય છે. � ય �ુ,ં �ણુ �ુ,ં 
ચનમર  પયારય �ુ,ં પ ે  �ુ ંઆગમ ચ�વુા ા મા �્ ��શય નથન એ્લે ક� દર�ક 
વ ્નુા  વ્પ્ુ ં્ાન પેને થાય છે. નર રા દ પર છે, �ણુય-પાપ ાપાચધલાવ છે, 
��ુ આતમા ચનરપરાધન પતતવ છે એકુ ં્ાન આગમ �ારા થાય છે પેથન �ચુનઓન ે
આગમચ� ુકહ� છે. ।।૨૩૫।। 

હવે, આગમ્ાન, પે �વૂરક નવે પતતવ નન ��ા �ને પે ્ાન ન ે��ા�વૂરક 
 પરમા ંલનનપા—એ �ણેના ્ગુપદપણાન ેમ  માગરપ�ુ ંહ વાન  ચનયમ કર� છે. 
સ�યોદનરન�વૂરક સયંમદના હ ય છે. �ને સ�યોદનરન ન હ ય પેને સાચા ં,પ, 
ચનયમ હ પા ંનથન. પ ેછકાયનન ર ા કરપ  હ ય પ પણ પેને સયંમ હ પ  નથન. 
સ�યોદનરન્ુ ંકારણ આગમ્ાન છે. � ંવ નર રથન ને �ણુયથન ધમર માને �ન ે
પ પાના આતમાને પરાધનન માને પેને   છાચનર ધ્પ પપ હ પ  નથન, સયંપલાવ 
નથન, �ચુનપ�ુ ંનથન. 

� ય્પૃનયા  દન એ્લે ઋષલદ�વ લગવાનને  
આહારદાનન   દન 

આ� � ય્પૃનયા છે. ઋષલદ�વ પરમાતમા �યાર� �ચુન�વ થામા ં હપા 
તયાર�  ાર માસના ાપવાસ પછ  આ� પારણાન   દવસ છે. �ચદાનદં 
પરમાતમાના ધયાનમા ં��પૃ્પન નેરોા �્પા હપા, વનપરાગન નાચંપન  આહાર 
કરપા હપા. આતમધયાનમા ંઆહારનન   છાન  સહ�� �લાવ થપા ં ાર માસ ાધુન 
ાપવાસમા ંહપા. ચવકલપવા   �ચૂમકામા ંઆહારનન કચૃી ઊ્પન તયાર� આહાર મા �્ 
નનક પા પણ પે વ�પે �ચુનઓને આહારદાન ક�મ આપકુ ંપ ે ચવચધનન � ર ન 
હપન �ને ઋષલદ�વ લગવાનને આહાર મ વાન  ય ગ પણ ન હપ . પછ  
�ેયાસંાુમારન  ંવ � �વૂ  આ્મા લવમા ંલગવાન ઋષલદ�વના ંવનન પતનન 
હપા ં ને ઋષલદ�વ લગવાનન  ંવ પનેા પચપ હપા. �ેયાસંાુમાર� �ચપ મરણ 
્ાનથન �ણ્ુ ંક� �વૂ  આ્મા લવમા ં�મ એ �ચુનઓન ેઆ ચવચધથન આહારદાન 
આપેલ હ્ ુ,ં પે યાદ આવપા ં�યેાસંાુમાર� ય ોય ચવચધ �્સુાર ઋષલદ�વ �ચુનન  
ય ોય સતકાર કર  નેરો ના રસથન પાર�ુ ં કરા ્ુ,ં પે આંન  � ય્પૃનયાન  
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 દન છે. આ� �ચુનદાનન  મહા  દવસ છે.  � ુએ્લે નરેો . પેના રસ્ુ ં દાન 
આપવામા ંઆવેલ મા �્ જ��ુનં કહ�વાય છે. 

ાંુદાંુદાચાયર લગવાન કહ� છે ક� પે �ચુનપ�ુ—ંસયંપપ�ુ ંઆતમાના ��ા-્ાન 
કર  રમણપા કર� પ  �ગ �્ છે. આતમાના ં��ા-્ાન ચવના પાચં  �ન�ય ન  ચનર ધ, 
,પ, ચનયમ, વરસનપપ આ દ કાયરકાર  નથન. સયં ગર હપ—રાગર હપ—�રાગન 
આતમપતતવનન આગમ�વૂરક ��ા ન ેરાગર હપ  પર રમણપા હ ય પે �ચુન છે, પ ે
મ  માગર છે. પે �ચુનને  પરદના ઘણન આગ  વધન છે, છ�� સાપમે �ણુ થાન ે
�લે છે, �લપ રાગ વપ  છે ને  ાક નોન  દગ ંર દના વપ  છે. પે �ચુનપ�ુ ંન ે
એ ં મ  માગર છે. 

ગાથા ૨૩૬ 

��ષ્ ન આગમ�ચૂવિકા પે ંવને સયંમ નહો, 
–એ ા�ૂ ક��ંુ છે વચન; �ચુન ક�મ હ ય �સયંમન ? ૨૩૬. 
�થર :—આ લ કમા ં �ને આગમ�વૂરક ��ષ્ (–દનરન) નથન પેને સયંમ 

નથન એમ ા�ૂ કહ� છે; �ને �સયંપ પે �મણ કજ ર પે હ ય ? 

�હો ાંુદાંુદાચાયર લગવાન ક�વ   લગવાનના ંરહ યમ�ં કહ� છે. પેઓ પ  
આતમધયાનમા ં�લે છે, વચમા ં ચવકલપ ઊ �્ છે ને ના�રચના પેના કારણે થજ 
ગજ છે. �હ  ! આ ંગપમા ં ંવ ન ે આગમ�વૂરક ��ા નથન. ચ�લ કનાથ 
સવર્દ�વે દર�ક પદાથર થુદ�થુદ  કક  છે. વ    વલાવ ચવલાવ પણ �લત છે. પે 
 ધા્ુ ંલાન આગમ�વૂરક નથન પેને સ�યાા  દનરન હ ્ ુ ંનથન. ��ાના ં �્કાણા ંનથન 
પેને �ાવકપ�ુ ં ક� �ચુનપ�ુ ં હ જ નક� ન હ. નર ર વગેર� ંો પદાથ�નન પયારય  
પેના કારણે થાય છે. આતમા પેન  �ણનાર—દ��નાર છે, સા ન છે પેકુ ંલાન નથન 
પેને �ચુનપ�ુ ંનથન. 

�ને સ�યોદનરન �ગ્ થ્ુ ંનથન પેને ચા ર� હ જ નક� ન હ. 

્ કા :—‘આ લ કમા’ં પેમા ં‘આ’ ન�દ લ કનન ચવછમાનપા  પાવે છે. �� 
સતય ને ંગપ ચમથયા એમ નથન. આતમા ને ંો પદાથ�ન  લ ક છે. આગમ્ુ ં�ચ  
 યાતકાર છે.  યાતકાર એ્લે �પે ાએ કથન—આતમા પ પાપણે છે ને પરપણ ે
નથન. આતમા પ પાપણે છે ને પરપણે છે એમ હ જ નક� ન હ.  વ�પે ાએ પ પે છે 
ને પર�પે ાએ પ પે નથન, એમ �પે ા કથનને  યાતકાર કહ� છે. આતમા 
આતમાપણે છે, ંો્પ ેનથન; વનપરાગન ��ા પ પાના આ�યે થાય છે ને દ�વ-��ુુ-
ના�ના આધાર� થપન નથન; દર�ક આતમા ને પરમા�નુા ં� ય-�ણુ-પયારય પ પાના 
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કારણે છે ને પરના કારણે નથન, એવન �પે ાવા�ં કથન � આગમ મા ં છે પે 
આગમ�વૂરક પતતવાથર��ાન �્ુ ં લ ણ છે એવન સ�યાા  ��ષ્ �ને �ગ્ થજ 
નથન પે  ધાય ંવ ને સયંમ ં ચસ� થપ  નથન. સાચન ��ષ્ નથન એ્લે ક� 
સાચા વ ્ ુવ્પનન � ર નથન. નર ર પે ં �ુ ં�,ં વાણન મારાથન   લાય છે, �ુ ં
� ંપ  નર ર ચાલે છે; ર ્લા ન આ યા પ  ાપવાસ થય  �ને પપ થય , પેવા 
ાપવાસથન ધમર થય . ંવે �્કંુપાન  લાવ કય� મા �્ ંવ  ચન ગય . �ુ ં� ંપ  
પરના ંકામ થાય છે, એમ �નેક �કારથન પતતવથન ચવ�ુ� ��ા કર� છે, પણ માર  
પયારય મારાથન છે, પરનન પયારય પરથન છે, એમ � સાચન ��ા કરપ  નથન પેન ે
સયંમ ં ચસ� થપ  નથન કારણ ક� ચા ર�્ુ ં� ૂ સ�યોદનરન છે, ને પનેા ચવના 
ચા ર� હ જ નક� ન હ. 

 વ-પર લેદચવ્ાનના �લાવના કારણે �્ાનન ંવ નર ર ને રાગ 
સાથે એકતવ્�ુ� કર� છે. 

કારણ ક� પેને  વ-પરના ચવલાવન  �લાવ છે એ્લે �સૌંય�દ�નન આતમા 
 વ છે ને નર ર, કમર વગેર� પર છે. �ણવા—દ��વાન  ��ુ ાપય ગ પે  વ છે ને 
દયા-દાના દ પ રણામ પે પર છે, એમ લેદ્ાન નથન. કાયા સાથે એકતવ્�ુ� કર� 
છે. નર ર હ ય પ  ધમર થાય, ધયાન રા�નએ પ  નર ર ્ક�, કાયા ્કાવવા મા �્ 
આહારનન ં્ર છે, વગેર� �કાર� �્ાનન માને છે, પણ આહાર   છાના કારણે 
આવપ  નથન ને આહાર આવવા છપા ંનર રને ્કકુ ંહ ય પ  ્ક� છે એકુ ં વપ�ં 
લાન પેને નથન. કાય તસગર કરપન વ�પે કાયાને � થર રા�વન, મસન રા�કુ ંએમ 
કાયા ને વચનનન  �યા પ પાને આધનન માને છે. ધયાન રા�નએ પ  પ સા પેદા 
થાય ને લગવાનના દનરન કરવાથન �ને પર �ેે ંવાથન ધમર થાય એમ માને છે 
પેને  વ-પરન  ચવવેક નથન. સમેપચન�ર પથા સા ા્ા દ�વ પણ પર છે ને પેના 
પરન  રાગ પણ પર છે. નર રને �ને પરને પ પે ્કાવન નક� એમ માને છે પ ે
 વ-પરનન એકપા કર� છે. પે લલે નામધાર  �ાવક ક� સા� ુ હ ય પ પણ 
ચમથયા��ષ્ છે. 

વ   પે ંવ  કષાય સાથે એકતવ્�ુ� કર� છે. દયાદાન પ  ચવાૃપલાવ છે—

પર છે ને ��ુાપય ગ પે  વ છે. પણ �્ાનન ંવ દયાદાનન  લાવ માર  છે, પ ે
કરવા �વ  છે ને પેથન પેને ચનચવિકાર દના �ગ્ને એમ માને છે. � ંવ ને  વ-
પર્ુ ં લેદ્ાન નથન પેમને લલે કદા�ચ્ા પાચં  �ન�ય ના ચવષય ન  સયં ગ 
દ��ાપ  ન હ ય, છ કાયનન � ય હ�સા દ��ાપન ન હ ય �ને એ ર પે સયં ગથન 
ચનકચૃી દ��ાપન હ ય પ  પણ નર ર ને ચવકાર સાથે એકતવ્�ુ� કરનાર ંવ ન ે



 190 

�ર��ર પાચં  �ન�ય ના ચવષય નન ��લલાષાન  ચનર ધ નથન,  હ�સાન  ંરાય 
�લાવ નથન �ને એ ર પે લાવથન � લાુલ ચનકચૃી નથન. પે �્ાનન ંવ 
 હારથન રા�ય, ાુ�ંુ  ને રાણનન  તયાગ કર   ે્  હ ય, �ચુન થય  હ ય, ચનદ�ષ 
આહાર લેપ  હ ય પણ કષાયમદંપાથન ધમર માનપ  હ વાથન પ  પેને એક પણ 
ચવષય ્ ય  નથન, કારણ ક� પેનન �ુ�ચ ચવકાર ને  હારનન  �યા ાપર છે. પને ે
્ાપા�ષ્ા  વલાવનન �ુ�ચ નથન ને નર રથન ચવષયન  તયાગન દ��ાય છે પણ 
 પરમા ં��લ�ાય ચવકારન  છે. એક સમયના રાગન  ધણન થજ પેનન � �ુ�ચ કર� 
છે પેને �ણકા ના રાગ્ુ ં  વામનપ�ુ ં વપ  છે ને સયં ગ  હ ય પ  ્ ક એવ  
��લ�ાય છે. ચવષય નન �ુ�ચ પો�લન છે પેથન પે ચવષય થન �્�  નથન. 

આતમા  વુ આનદં વલાવન છે, પેનન �ુ�ચ છ ો  � વુ ચવકારનન �ુ�ચ કર� 
છે. ચવકારનન �ુ�ચવા   સયં ગનન �ુ�ચવા   હ ય ં ને ��કુ સયં ગ  �્ાુૂ  ન ે
��કુ �ચપાૂ  છે એવન �્ાુૂ —�ચપા ૂનન માનયપા પે પરન ેપ પાના માનયા 
ચવના હ જ નક� ન હ. ‘‘श���मादां खलु ंधमरसाधनम य’’ એમ માનન નર ર મં્પૂ 
કરવા માગે છે. નમાલા ંવ  દ�ન્ુ ં ર ણ કર  નક� ન હ એમ માનનાર નર ર 
�ને આતમા એક કર� છે. વ   ક જ ંવ સાાતતવક �ાૃચપવા   દ��ાપ  હ ય, �લપ 
આહાર લેપ  હ ય પણ નર ર સાથે એકતવ્�ુ� કરનાર ંવન ેપાચં  �ન�ય મા ં
એકતવ્�ુ� વપ  છે. 

પરંવને  ચાવન નાંુ � ંએમ માનનાર છ ંવચનકાયન  ઘાપન છે. 

વ   આવ  એકતવ્�ુ� કરનાર ંવ છકાયના ંવન  ઘાપન છે. �્ાનન 
�ચુન નર ર �્ાુૂ  હ ય પ  લાલ થને ને નર રનન  �યાથન ધમર થને, એમ 
માનપ  હ ય છે પેથન પે ચનદ�ષ આહાર લપે  હ ય, સચમચપ્ુ ંપાલન કરપ  હ ય, 
ક જ ંવને મારપ  દ��ાપ  ન હ ય પ પણ છકાયન  ઘાપન છે. કારણ ક� કાયાર હપ 
ક� �ણુય-પાપ ર હપ એવ  આતમા ્ાપા�ષ્ા છે પેમ પે માનપ  નથન. પ પાના 
ચ પનય �ાણનન પે  હ�સા કર� છે. �ને નર ર સાથે એકતવ્�ુ� વપ  છે, �ન ે
કષાયનન એકતવ્�ુ� વપ  છે, પનેે છકાયનન  હ�સા ્   છે એવ  આર પ �ાથંન 
આવે ? ન ં આવે. પર ંવને �ુ ં ચાવન નાંુ �,ં પેનન ંપના કર  નાંુ �,ં એમ 
માનનાર છ કાયન  હણનાર છે. વપરમાનમા ંલનલ પર ના ંવને હણવાન  લાવ 
નથન છપા ંપણ એક ંવનન ર ા �ુ ંકર  નાંુ �,ં એમ માન્ુ ંપેણે સામા ંવના 
�ાણ પરાધનન માનયા ને પેન  ર ણ કરવાન  લાવ કરવા �વ  માનય  પે લાવ 
ચવકાર છે, ્ાપા�ષ્ા લાવ �કૂ ને ચવકારનન �ુ�ચ પે ં  હ�સા છે. 
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�� :—પેવ  ંવ  યવહાર� પ  છકાયનન  હ�સાથન ચનવતય� છે ને ? 

સમાધાન :—ના. પે  યવહાર� પણ ચનવતય� નથન. ��લુલાવ પથા 
 હ�સા્ુ ં ચનચમી દ��ા્ ુ ં નથન એ્લે લ ક  લલે ચનવતય� કહ� પણ �મ  એન ે
ચનવતય� કહ�પા નથન. પેવા ંવને  વપ� ચનકચૃીન  �લાવ છે. કદા�ચ્ા ંગંલમા ં
ગય  હ ય, �ગ ર�ફુામા ં એકલ  ધયાનમા ં  ે્  હ ય, પણ �ગ ર�ફુામા ં �� પ  
ધયાન સરઆુ ંથને ને કષાયમદંપા ધમરમા ંમદદ કરને એવન એકતવ્�ુ�ના કારણ ે
ંરાપણ ચનકચૃી પા�ય  નથન.  હારથન મહાવનરન  વેન, નોન નર રનન �વ થા 
ધારણ કર  હ ય પણ રાગન  આદર હ વાથન  વલાવન  પેને �નાદર છે. રાગન  
આદર છે પેથન પેને  યવહાર� પણ ચનવતય� કહ  નકાપ  નથન પેથન પેને સયંમ 
ચસ� થપ  નથન. 

પ પે પરમાતમ વ્પ છે એવા ં��ા-્ાન નથન પેને મ  માગર �ગ્ 
થપ  નથન. 

માર  ્ાયક  વલાવ પ ર�ણૂર પરમાતમ  વ્પ છે. �લપ્પા માર   વલાવ 
નથન. �ણકા  �ણલ કના પદાથ�ને ��મે—એક  સાથે �ણવાન  માર   વલાવ 
છે. પેવા ્ાનના �લાવને લનધે એક પછ  એક ્ેયને �ણે છે. ્ાયક  વલાવનન 
�નચપ છ ો  ્ેય મા ં�નચપ �થવા ��નચપ કર� છે. ્ાયક  વલાવ વો�  વ �ણપા ં
પર ંણાજ �ય છે, એકુ ંલાન નથન પેથન પરમા ંએકા� થવાનન  વ છદં  �કચૃી 
રા�ન છે. પેથન આતમાના  વલાવમા ંપેને એકા�પા થપન નથન. 

આ ર પે પેમને સયંમ ચસ� થપ  નથન �ને �મને સયંમ નથન પેમન ે
પરમાતમ વલાવમા ં�ઢપણે લનન રહ�વા્પ �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન એ્લે ક� મ  માગર 
પેને હ પ  નથન. આ �માણે �ને  વ-પર લેદચવ્ાન નથન પથા પરમાતમ ્ાનન  
�લાવ છે પેને મ  માગર ચસ� થપ  નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૮૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૬ 

(વ ના� ાદુ ૪, ��ુુવાર) 

પનથ�કર લગવાને કહ�લન વાણન �ારા રચાયલેા ંના� મા ંકથન   ે�પે ાએ 
આવે છે. આતમા  વપણે છે ને પરપણે નથન. પ પાનન �પે ાએ છે ને પ પાનન 
�પે ાથન નથન કહ  પ  પે વાપ  રા ર નથન. વ ્ ુ પ પાપણે છે ને પરથન 
નથન—એમ વ ્નુ   વલાવ છે. લગવાનના ્ાનમા ંપણ એમ ં ંણા્ુ ં છે, ન ે
વાણન �ારા એમ ં આ ્ુ ં છે. �નન આવન �નેકાપં��ષ્ નથન પેને સયંમ ચસ� 
થપ  નથન. 

વ   ક�્લાક ંવ  એમ માને છે ક� આતમા ચનનયથન પ  નર ર્ુ ંન કર  
નક� પણ  યવહારથન કર  નક�—એ માનયપા પણ �મ છે. પ પાન   યવહાર 
પ પામા ંહ ય પણ પરમા ંન હ ય. આતમા નર ર્પે નથન પ  પછ  આતમા નર ર્ુ ં
 યવહારથન પણ કાજં કર  નક� ન હ. વ   �ણુય હ ય પ  ્ ક પો� એ લાવના પણ 
�મ છે. �ણુયનન   છા રા�ન સારા સયં ગ ને લ ગવવા   છે છે પેને �ણ કા ના 
ંગપના ંો પદાથ�ને લ ગવવાનન   છા રહ�લન છે. �ણુય સાથે એકતવ્�ુ� વપ  
છે પેને ્ાન  વલાવન  �નાદર છે. પ પે ્ાના દ �ણુ ન  લોંાર છે. પ પાન  
�ણવાન   વલાવ છે પેમ ન હ માનપા ંપર્ુ ં કરવા્પ, પરને લ ગવવા્પ ન ે
�ણુય પથા ચવકાર્પ પ પાને માને છે, પે પ પાના �નપંા �ણુ નન  હ�સા કર� છે 
પેથન છકાયનન  હ�સા કર  રક  છે. રાગ �ને ચનચમીનન � લાવના લાવે છે પને ે
્ાપા�ષ્ા  વલાવનન  હ�સા �્  નથન કારણ ક� પેને  વન  �નાદર વપ  છે. 
 વ હ�સા �્  નથન પેથન પર હ�સાન  તયાગન કહ�વાય ં ન હ.  હારથન 
વ રાોયવા   �ચુન હ ય ને  ાકથન લલે  હ�સા ન દ��ાપન હ ય પ  પણ પે  હ�સાથન 
ચનવતય� નથન મા �્ પનેે સયંમ ચસ� થપ  નથન. 

 નં  ંવ ચ�વપ� સ�યો��ષ્ છે, લોાજમા ં ઊલ  હ ય પણ  વલાવ્ુ ં
લાન છે. �ષેના પ રણામ હ વા છપા ં પેનન લાવના નથન, �કાય વલાવનન 
લાવના છે. ચા ર�દ ષ છે પેથન �લપ  ધં છે પણ પેને �નપં સસંાર્ુ ં ધંન 
નથન. 

ક જ સ�યો��ષ્ હાથન પાચં પચનસ મણ ઘાસ �ાપ  હ ય ને  હારથન �લપ 
 હ�સા દ��ાપન હ ય પણ ંોનન  �યા મારાથન થપન નથન ને �લપ રાગ-�ષે થાય 
છે પે મા�ંુ  વ્પ નથન એકુ ંપેને લાન છે. રામના લાજ વ રાોય પામે છે, � હાથન 
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ાપર  ે્ા હપા પે હાથનને �વૂરલવન  પેમનન સાથે સ ંધં હપ , પે �ચપ મરણ 
્ાનથન �ણનને વ રાોય પામે છે. રાગથન �થૃાા  ચ પનયનન લાવનામા ં રાગનન 
લાગણન નથન. આવા ધમારતમા ંવ ને પ પાના ્ાપા�ષ્ા ��ુ  વલાવન  આદર 
છે. ને �ણુય-પાપન  આદર નથન—એ ં � હ�સા છે. આવા ધમ� ંવને �ષેના 
પ રણામ હ ય,  ાકથન  હ�સા દ��ાપન હ ય ને ઢ રન  ંવ આ ૂ લનલ પર  �ાપ  
હ ય પ પણ પે ંવ  છકાયનન  હ�સાથન ચનકચૃી પા�યા છે ને �્ાનન વ રાોય ને 
ધયાનમા ંહ ય �થવા દયા પા પ  હ ય પણ �ણુયથન ધમર માને પ  પે  હ�સાથન 
ચનકચૃી પા�ય  નથન. 

વ   �્ાનન ંવન ેપ પે પરમાતમ વ્પ છે એકુ ંલાન નથન પેથન પે્ ુ ં
્ાન રાગમા ં �્ક  ચનરંાુનપણે દર�ક ્યેમા ં �ોં�ોં થાય છે, પે  વલાવમા ં
એકા�પા પામપ  નથન પેથન પે સયંમ ચસ� થપ  નથન. એ ર પે પેને સયંમ નથન, 
 વલાવમા ંએકા�પા નથન, પેને �ચુનપ�ુ ં�થવા મ  માગર હ પ  નથન. 

આથન આગમ્ુ ં ્ાન, પતતવાથર ��ાન �ને  પર � થરપા—�ણેના 
્ગુપદપણાને ં મ  માગરપ�ુ ંહ વાન  ચનયમ છે. ।।૨૩૬।। 

હવે આગમ્ાન—પતતવાથર��ાન—સયંપતતવ �ણે સાથે ન હ ય પ  મ  માગર 
ઘ્પ  નથન, એમ ચસ� કર� છે :— 

ગાથા ૨૩૭ 

ચસ�� નહો આગમ થક , ��ા ન ં  �થ� પણન; 
ચનવારણ નહો �થ� પણન ��ાથન, ં  સયંમ નહો. ૨૩૭. 
�થર :—આગમથન, ં  પદાથ�્ુ ં��ાન ન હ ય પ  ચસ�� (��ુકપ) થપન 

નથન; પદાથ�ને ��નાર  પણ, ં  �સયંપ હ ય પ  ચનવારણ પામપ  નથન. 

ક�્લાક ંવ ને નવાજ લાગે છે ને કહ� છે ક� આતમા કાજં કર  નકપ  નથન 
એમ પમ  ાપદ�નમા ંકહ  છ  પણ માણસ  આ�   દવસ કરવા્ુ ંપ  કહ� છે. �મ 
ક� ‘‘દા લાપ કરં , મ ્ર પ યાર રા�ં  એમ કહ� છે. ાપદ�ન એ્લે વાણનનન 
�વ થા કર  નકાય ન હ છપા ંર ં ાપદ�ન કરવ , લ�ન નકાય ન હ છપા ંઆમ 
લ�ં  એમ કહ� છે. ાપદ�નથન લાલ થાય ન હ છપા ંાપદ�ન ર ં  ધા સાલં ે પ  
છે. ચનચમી્ુ ં�વલ ંન લેકુ ંન હ છપા ંર ં ાપદ�ના દ્ુ ં�વલ ંન લયે છે. પર્ુ ં
કર  નકા્ ુ ંપ  નથન ને આ �ુ ં? 

દર�ક વ ્ ુ વપ�ંપણે પ રણમન રહ  છે,  યવહારના ંકથન  સયં ગ ્ુ ં
�થવા ચનચમી ્ુ ં્ાન કરાવે છે. 
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સમાધાન :—લાજ, સાલં . એ  ધા ં  યવહારના ં કથન  છે. પાણનના 
લ ્ાનન �મ. પર પદાથરનન �વ થા �મ થવાનન હ ય પેમ થાય છે, પેને આતમા 
કર  નકપ  નથન. ફ�રવન નકપ  નથન, પણ પે પે પદાથ�મા ંપેના કારણે  �યા થાય 
પ  ંવના ચવકલપને ચનચમી કહ�વાય છે. ંવના ચવકલપથન પે  �યા થજ નથન ન ે
પરમા ં  �યા થાય છે મા �્ ંવમા ં ચવકલપ નથન. દર�ક વ ્ ુ  વપ�ં છે. 
 યવહારના ંકથન   નં સયં ગન ચનં્ુ ં્ાન કરવા મા �્ છે. 

‘‘આગમંચનપ ્ાનથન, ં  પે ��ાન�નૂય હ ય પ  ચસ�� થપન નથન પથા 
આગમ્ાન ચવના � હ ્ ુ ંનથન એવા ��ાનથન પણ ં  પે ��ાન સયંમ�નૂય હ ય 
પ  ચસ�� થપન નથન.’’ 

�હો એમ કહ�કુ ંછે ક� આગમ �ારા ધારણા થજ ક� આતમા પે આતમા છે ન ે
ંો પે ંો છે. આતમા �ણુયથન થુદ  છે એમ ધારણા થજ પણ પનેે  પરમા ં��ા 
 ેસપન નથન. પેને એમ થાય છે ક� ાપદ�ન સાલં વા પ  ંવ  �ય છે ને ાપદ�ન 
સાલં  ને ઘણા સમ કપ પામે છે મા �્ એમાથંન ં્ર લાલ થપ  હને—એમ પે માન ે
છે. આગમે કહ�.ુ ં ક� ાપદ�ન વાણન પર છે, પેનાથન લાલ નથન છપા ં પને ે
 પર��ા થજ ન હ. ��ુુથન ્ાન થાય ન હ છપા ંઘણા ��ુુ પાસે પ  �ય છે. 
એમ આગમ્ુ ં યવહા�ંુ ્ાન હ વા છપા ં પર ચવવાસ આવપ  નથન પેથન પને ે
સ�યોદનરન �ગ્ થ્ ુ ંનથન ને પે મ  માગર પામપ  નથન. 

વ   આગમ્ાન સ હપ સમ કપ હ ય પણ સયંમ એ્લે ચા ર� ન હ ય 
પ  પે ંવ પે ં લવે મ   પામપ  નથન. આતમાના ં��ા-્ાન થયા ંહ ય પણ 
 પરલનનપા ન હ ય પ  પે લવે ��ુકપ પામ ે ન હ. પે આ  
�માણે :— 

(૧) હવે �થમ �ન ે આગમથન  ધા પદાથ�્ુ ં ્�ુકપ સ હપ  વ્પ પ  
�ણ્ુ ંછે પણ પ પામા—ં પરમા ં��ા કરપ  નથન પનેન વાપ કર� છે. પણ � ંવ 
આગમ  થન ચવનષેે કર ને ચવચારણા કર ને સક  પદાથ�્ુ ં�મ છે પેમ  વ્પ 
ચવચારપ  નથન પે પ  આ �ચૂમકાથન ઘણા ંુૂર છે. 

अ. � ક જ  દવસ આગમ વાચંપ  નથન પેનન પ  વાપ નથન. 

ब. ક જ આગમ લણવા છપા ં�થર સમંપ  નથન પેનન પણ વાપ નથન. 

्. ક જ આગમના  ધા �થર કાઢ� ક� ચનચમીથન ાપાદાનમા ંકાયર થાય, �ણુયથન 
ધમર થાય એવા  ધા � પષ્ પકરણાવા ાનન �હો વાપ નથન. 
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ड. �હો પ  આગમ �મ કહ� છે પેમ  રા ર ચવચારણા કર  પદાથ�્ુ ં વ્પ 
્ાનમા ં ધારણ કર  રાૌ્ુ ં છે. ચનચમીથન ાપાદાનમા ં કામ થાય ન હ, 
�ણુયથન ધમર થાય ન હ એમ છ � ય  �ન ેનવપતતવ ્ુ ં વ્પ ્�ુકપ�વૂરક 
 વપ�ં �ણ્ુ ંછે પેવા ંવને ��ા ક�મ થપન નથન, પેનન વાપ ચાલે છે. 

આગમના લ ે કર�લ ્ાન �ોં�ોં થાય છે, �નેકપા ાતપત કર� છે, 
એક્પ આતમાનન ��ા કર્ ુ ંનથન. 

પે ંવ આગમના   થન  ધા પદાથ�્ુ ં્�ુકપસ હપ  વ્પ �ણપ  હ વા 
છપા ંઆતમાનન �પનચપ કરપ  નથન પ  પેને સ�યોદનરન થ્ ુ ંનથન. આતમા ક�વ  છે 
? સમ પ પદાથ�ના ્ેયાકાર  �મા ં�ચપ� �� પ થાય છે �થાર્ા પેમને � �ણે છે 
એકુ ં  પષ્ એક ્ાન ં આતમા્ુ ં ્પ છે. આતમા  ધાને �ણનાર  છે એમ 
 વલાવ સન��ુ થજન ેંવ ્ાન કર� પ  ્ાન એક્પ રહ� છે. ્ાપા પરફ વ ે.ુ,ં 
 વલાવનન એકપા ાતપત કર્ ુ ં �્ુ ં  વ્પ છે એવ  આતમા છે પણ આગમ 
સન��ુપણે થયે.ુ ં ્ાન �નેકપા ાતપત કર� છે. પેનન ધારણા  રા ર છે પણ 
પે્ુ ં્ાન પર સન��ુ છે પેથન ્ાન એકપ�ુ ંપામ્ ુ ંનથન, �ોં�ોંપ�ુ ંથજ �ય 
છે. પેથન પેને આતમાનન �પનચપ નથન.  ધા ં્ેય નન ��ષ્ છ ો   પ�ુર� વ ે ન ે
્ાપાનન �ુ�ચ કર� પ  ��ા થાય ન ે  વ-પર �કાનક  વલાવ �નલપા ં  ધા 
પદાથ�ને �ણન લયે છે પણ  વલાવ સન��ુ કામ કરપ  નથન પેથન પેને ધમર થપ  
નથન. 

સમયસાર, �વચનસાર, ચનયમસાર, પચંા� પકાય  ધા ંઆગમ  છે પેમ ં 
પરમાગમ  પણ છે. પનેા વો� ્ાનન  ાઘાો થય  છે. છ � ય ને  રા ર �ણે છે 
પણ આગમ પરફ્ુ ં્ાન એ્લે ચનચમી પરફના વલણવા�ં ્ાન પે આતમા નથન 
ને પે ્ાન સમ કપ્ુ ં કારણ નથન છપા ં સમ કપ થપા ં પહ�લા ંઆગમ્ુ ં ્ાન 
આ યા ચવના રહ�્ ુ ંપણ નથન. આગમ્ુ ં્ાન ં ન કર� �થવા  �ુ ંકર� પેનન પ  
વાપ ં નથન પણ યથાથર ્ાન આગમ �ારા કરપ  હ વા છપા ંએકાકાર એક્પ 
્ાન વલાવન આતમાનન �પનચપ કરપ  નથન, પેનન વાપ ચાલે છે. 

્ાન વલાવન આતમાનન ��ા કરપ  નથન પે ્ેયચનમોન ્ાનચવ�ઢૂ 
ંવ છે. 

આવા એકાકાર ્ાન વલાવન આતમાનન ��ા નથન પેથન ાપર કહ�લ  આતમા 
ક� �મા ંસમ પ પદાથ� ંણાજ �ય છે, એવા એકાકાર આતમાને  �્લુવપ  નથન 
એવ  પે ્ેયચનમોન ્ાનચવ�ઢૂ ંવ ્ાનન નથન પણ �્ાનન ં છે. ્ેયચનમોન 
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= એક પછ  એક ્યેમા ં લનન છે પણ  ધા ં ્ેય ને �ણનાર આતમામા ં લનન 
નથન. વ  , ્ાનચવ�ઢૂ = ધારણા ્ાન છે પણ  પર  વ્પ્ુ ં્ાન નથન મા �્ 
્ાનચવ�ઢૂ કક  છે. 

પે ંવે આગમ �ારા �ણ્ુ ંછે ક� ‘‘રાગથન ક� �ણુયથન લાલ નથન. આતમામા ં
ક�વ ્ાનનન પાકાપ છે. �ોં�ોં દના પ ે �ુ ં નથન. આતમાના ં � ય-�ણુ-પયારય 
પ ર�ણૂર છે.’’ વગેર� �કાર� �મ છે પમે પણેે ના� સન��ુ થજ, ્ેય પરફ વ  ન ે
્ાન ક્ુ� છે. પણ આતમા ્ાન વલાવન છે પે પરફ વ  ન ે �થાર્ા  વ પરફ 
વ  ને ્ેયને �થવા પરને �ણયા નથન. ્ાપા ચવનાના ્ેયને  વ ચવનાના પરન ે
�ણયા છે મા �્ ્ેયચનમોન છે ને ્ાપા્ુ ં્ાન ક્ુ� નથન મા �્ ્ાનચવ�ઢૂ છે. આ 
સમ�યા ચવના સ�યકદનરન ્ાન—ચા ર� નથન. પે ંવ ્યે સન��ુ થજને �ણ ે
છે, આગમનન �ાલન ધારણા કર  છે. ્ાપાન   વલાવ  ધા ્યે ને પન ંવાન  
એ્લે ક� �ણવાન  છે. એ્લ  �ગાધ ્ાનદ રય  છે એવન એક્પ �પનચપ કરપ  
નથન. પે ્ેય મા ં� ૂન ગય  છે ને ્ાનથન �સન ગય  છે. આગમ  ધા પદાથ�્ુ ં
�કાનક હ વા છપા ં�્ાનનને આગમ �ુ ંકર� ? મા �્ પેવ  ંવ �્ાનન છે. મા� 
આગમ્ાનના ાઘાોથન ધમર થપ  નથન. ને ��ુકપ થપન નથન મા �્ �થમ આગમ 
�ારા �ણકુ ંને પે �ું    વમા ં��કુ ંને લનનપા કરવન પે મ  માગર છે. 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૦ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૭ 

(વ ના� ાદુ ૫, ��ુવાર) 

��ુ�ુ ુંવે ્ાનન ��ુુષ નન વાણન  �મુાન�વૂરક સાલં  ને આગમ્ુ ં
્ાન કરકુ.ં 

પનથ�કર લગવાને વાણન �ારા દર�કના ં � ય-�ણુ-પયારય્ુ ં  વ્પ થુુંુ છે, 
એમ ક ુ ં છે. પે �ું   �્ાનન ંવ આગમ  ે  ધા પદાથ�નન ચવનેષ  પષ્ 
પકરણા (ચવચારણા) કરપ  હ વા છપા ંએક્પ આતમાના  વલાવને �પનપ કરપ  
નથન પેથન પેને સ�યોદનરન થ્ ુ ં નથન પ  પછ  �ણે આગમન  �ભયાસ કય� 
નથન, પેનન પ  નન વાપ કરવન ? �થમ પ  ��ુ�ુઓુએ આગમ �ુ ં કહ� છે પ ે
યથાથર સમંકુ ંં જએ. વ   આગમના કહ�નાર ાપદ�નક ાપર પણ ��ા હ વન 
ં જએ. �મનન પાસથેન યથાથર વ ્ ુસાલં ે પેમના �તયે યથાથર ચવનય ને લ�કપ 
હ વા ંં જએ. પણ કહ�નારથન ાપરવ્ થાય પેન  એક � ર પણ સાચ  નથન. છ 
� ય   વપ�ં છે, દર�ક પયારય પણ  વપ�ં છે, ચનચમીને આતમા લાવન નકપ  
નથન, �ણુયથન ધમર નથન—એમ આગમ �ારા  રા ર �ણે ન ેપનેા કહ�નાર સાચા 
દ�વ-��ુુ-ના�ન  ચવનય  રા ર � વે પ  ેગણે આ ય  કહ�વાય, પે �ણુય છે, 
પણ ધમર નથન. 

 વ છદં  ંવ ધમર પામવાનન ય ોય �ચૂમકાને પણ પા� નથન. 

પણ � ંવ ્ાનના ચનચમી એવા સાચા દ�વ-��ુુ-ના�ન  ચવર ધ કર� ન ે
આ્ાને ઓ ંગે પે્ુ ં આગમ્ુ ં ્ાન પણ સા�ુ ં નથન. ્ાનાવરણનય છ �કાર� 
 ધંાય છે. � ્ાનન પાસેથન સમ�ય  હ ય છપા ંકહ� ક� પેનન પાસેથન �ુ ંસમ�ય  
નથન, �ુ ંપ  માર  મ ેે સમ�ય  �.ં  વ છદં  થજ આ્ા ાથાપનને વપ , ્ાનમા ં
 પરાય કર�.  ન� ્ાન પામપા હ ય પેમા ં  પરાય કર� વગેર� �કાર� � 
�ચવનય કર� પે પ  ��ુુનન વાણન સાલં વાને પણ લાયક નથન ને ધમરને લાયક 
પ  નથન ં. 

સપસમાગમે આગમ્ુ ં્ાન કરવા છપા ં� ંવ આતમ્ાન કરપ  
નથન, પેને કાજં પણ ચસ�� નથન. 

�હો પ  પેવા  વ છદં  ંવનન વાપ નથન. ��ુુન  ચવનય કર� છે, ક જ 
�પન  દંલ કરપ  નથન,  પરાય કરપ  નથન પેવ  ંવ આગમે કહ�લ છે પ ે
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�ું   ��ા કર� છે, નવપતતવને �મ છે પમે સમ� છે, �ણુયથન ક� ચનચમીથન લાલ 
માનપ  નથન. પે ંવ  વલાવ્ુ ં લાન કર� પ  ેગણે આ ય  કહ�વાય ને પ  
ના� ચનચમી કહ�વાય. પણ આકુ ંઆગમ્ાન હ વા છપા ં � આતમાનન �પનચપ 
કરપ  નથન પેને સ�યોદનરન �ગ્ થ્ ુ ં નથન ને ધમર થપ  નથન. પે ંવન ે
આતમા્ુ ં્ાન નથન મા �્ પે ્ાનચવ�ઢૂ છે, �્ાનન છે. ને ્ેય ્ુ ં�કાનક હ વા 
છપા ં આગમ પેવા �્ાનનને �ુ ં કર� ? મા �્ આતમાનન ��ાન�નૂય એકલા 
આગમ્ાનથન ચસ�� થપન નથન. 

સ�યોદનરન ને સ�યો્ાન હ વા છપા ં વ્પનન  પરરમણપા નથન પ  
�ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 

વ   સ�યોદનરન ને સ�યો્ાન હ વા છપા ંસયંમ ન હ ય પ  પે લવે ��ુકપ 
થપન નથન, એ વાપ હવે કર� છે. 

વ   આતમાન   વલાવ  વ-પર �કાનક છે.  વને �ણપા ં ધા પદાથ�ને 
�ણન લયે છે.  વ પરફ વ ે.ુ ં્ાન એક્પ છે. ચમથયા��ષ્્ુ ંપર પરફ વલણ 
હ ય છે. એ્લે આગમના લ ે થયે.ુ ં્ાન �ોં�ોંપા પામન �નેકપા પામે છે. 
�હો સ�યો��ષ્નન વાપ છે. સ�યો��ષ્્ુ ં ્ાન  વલ ે હ ય છે ને �નેકન ે
�ણવા છપા ં�નકેપા પામ્ ુ ંનથન, પણ એકપા પામે છે. એવા એક્પ આતમાન ે
��પ  હ વા છપા,ં �્લુવપ  હ વા છપા ંપણ ં  પ પામા ં � થરપા ન કર� પ  
મ  નન �ાા�પ થાય ન હ. પેન  સસંાર પ રચમપ થય  છે. પણ સસંારન   પ પ ે
લવે થને ન હ. �હો ચરણા્યુ ગમા ં ચા ર�નન �ધાનપાથન વાપ છે. 
સ�યકદનરન—્ાન—ચા ર�નન એકપા પ ે મ  માગર �થવા �ચુનપ�ુ ં છે. 
સમયસારમા ંસ�યોદનરન થ્ુ ંએ્લે �કુપ ં છે, એમ કહ� છે. તયા ંદનરન �ધાન 
�ચધકાર છે. તયા ં �� થરપાને ગસણ કર  ��ષ્ન  મ હમા  પાવે છે. �હો 
ચરણા્યુ ગમા ંસ�યોદનરન ને ્ાન હ વા છપા ં� થરપા ન કર� પ  પે લવે ��ુકપ 
ન થાય એમ કહ ને  વલાવ��ષ્�વૂરક ચા ર�નન રમણપા કર� પ  મ  માગર થાય 
છે એમ  પાવકુ ંછે. � ંવ આતમાના ં��ા-્ાન હ વા છપા ં વલાવમા ંલનનપા 
કરપ  નથન, પે સયંપ એ્લે �ચુન હ જ નક� ન હ. 

ધમ� ંવ પ પાનન ન  ાજના કારણે વનપરાગપા કરપ  નથન  
એ દ ષ છે. 

પેનન કચૃી �ના દ મ હ-રાગ-�ષેનન વાસનાથન પર� યમા ં�મણના લનધ ે
 વ છદં  છે. �હો �� થરપાનન વાપ છે. � ય  વલાવ્ુ ંલાન હ વા છપા ં�વૂર 
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પયારયના � ધ, માન, માયા, લ લનન વાસનાથન રાગ-�ષેના પ રણામ થાય છે. 
(�વૂરપયારયના સ ંકારથન રાગ-�ષે થાય છે એ ચનચમી્ુ ંકથન છે) ચ પનય્ુ ંલાન 
હ વા છપા ં �્લા રાગ-�ષેમા ં ર કાય છે પેને  ય�લચાર કક  છે. દયા-દાનમા ં
�્ક� છે પે  ય�લચાર છે, દ ષ છે,  વ છદં છે. પાચંમે �ણુ થાને ક જ વ�પ ે
આપર—રસ�ધયાન પણ થાય છે. ��ુ મરપા ં�ેદ થાય. ક જ વ�પ ે�ષેન  લાવ પણ 
થજ આવ—ેએ  ધા ં લાવ  ધમ�ને પ પાનન ન  ાજના કારણે થાય છે. ક જ 
�સગં   ને છે મા �્ �થવા ચનચમી ને લનધે રાગ-�ષે થપા નથન પણ પ પાનન 
કચાનના કારણે થાય છે ને એ્લ  દ ષ છે. �હો ચરણા્યુ ગમા ંપણ રાગ-�ષે્ુ ં
કારણ કમર, સયં ગ  ક� ચનચમી  છે, એમ ક ુ ંનથન. મા� પ પાનન �વૂર પયારયનન 
વાસનાથન થયા છે, એમ  પા ્ુ ં છે. પ ે �વૂરપયારય્ુ ં ્ાન કરા ્ુ ં છે. પ પ ે
�� થરપાના, � ધા દ્પે પ રણમ ે છે પ ે ચનનય છે ને �વૂરના ચવકારથન પે થયા 
એમ કહ�કુ—ં�ણકુ ંપે  યવહાર છે. ધમ� ંવને વપરમાન �� થરપાના રાગ-�ષે 
પ પાના કારણે થાય છે એ ચનનય વાપ રા�નને �વૂરપયારયના સ ંકારથન થાય છે, 
એમ ક ુ ં છે. પ ે ચનચમીથન કથન કર�લ છે, પણ ચનચમીમા ં ંો કમરને �થવા 
સયં ગ ને પ  લનધા ં નથન. 

સ�યાા  ��ા–્ાનનન સાથે વનપરાગન ચા ર� ન હ હ વાથન ધમ� ંવને 
(પે લવે) મ  નન ચસ�� થપન નથન. 

આવન ર પે ધમ� ંવનન પ રણચપ પરલાવ મા ં રાકાયેલન છે. પેથન �ણુય-
પાપનન લાગણન ર હપ ચનષકંપ એક આતમપતતવમા ંલનનપાન  �લાવ છે એ્લે ક� 
વનપરાગ દનાન  �લાવ છે પે સયંપ કહ�વાપ  નથન. ચ થે �ણુ થાન ે
 વ્પાચરણચા ર� �ને પાચંમે દ�નચા ર� હ ય છે પણ પે સા ા્ા ચા ર� નથન. 
��ા-્ાનનન સાથે �રાગન રમણપા ન હ ય પ  સયંમન નથન. સમ કપનને લાન છે, 
��ા સાચન છે છપા ં��ુુષાથર ન    છે એ્લે કહ� છે ક� ચા ર� ચવના ��ુકપ થપન 
નથન. સમ કપનને �નનચપ ન હ ય, દા્ પનવાન  ક� �લ�ય � રાક લેવાન  હ જ 
નક� ં ન હ. પણ હં �ાવાપનવાન , ર વા વગેર�ન  રાગ છે પે �સયંમલાવ છે—
�તયાગલાવ છે. ધમ� ંવને લાન છે ક� પરપદાથર થુદા છે, રાગ મા�ંુ  વ્પ 
નથન. એવા ં��ા-્ાન છે. પણ પે હ વા છપા ંપે �સયંમન છે. મા �્ સયંમ�નૂય 
��ા નથન ક� ્ાનથન મ   થપ  નથન, કારણ ક� સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર� એમ 
�ણેનન એકપા પે મ  માગર છે. પે �ને નથન પેને પે લવે મ  નન �ાા�પ થપન 
નથન. 
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આથન આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન ને સયંમ �ણે એક સાથે નથન પેન ે
મ  માગરપ�ુ ંઘ્્ ુ ંનથન ં ।।૨૩૭।। 

હવે, ચમથયા��ષ્ંવને આગમ્ુ ં  યવહાર ્ાન છે, નામ ચન પે ે
નવપતતવ નન ��ા છે, ને છ કાયનન દયા પા ે છે. પાચં  �ન�ય ન  ચનર ધ કર  
��લુથન  ચન �લુલાવ કર� છે છપા ંપણ આતમ્ાન ચવના મ  માગર નથન. પેથન 
આતમ્ાન મ  માગર્ુ ંાતાૃષ્ સાધક છે, એમ સમ�વે છે. 

ગાથા ૨૩૮ 

�્ાનન � કમ� �પાવે લ  ક  ્ લવ  વો�, 
પે કમર ્ાનન ચ���ુપ  સ ા ્ાસમા�થન  ય કર�. ૨૩૮. 
�થર :—� કમર �્ાનન લ  ક  ્ લવ  વો� �પાવે છે, પે કમર ્ાનન �ણ 

�કાર� (મન—વચન—કાયાથન) ��ુપ હ વાને લનધે ા ્ાસમા�થન �પાવે છે. 

�ને સાચા દ�વ-��ુુ-ના�નન સાચન ��ા નથન ને �્ાન�વૂરક પપ કર� છે 
પેવા ંવનન પ  વાપ નથન પણ સાચા દ�વ-��ુુ-ના� મ ેલ છે, આગમા દ્ુ ં
 યવહા્ ્ાન કર  સયંમ ધારણ કર� છે પે �ણે ્ગુપ ાુ  હ વા છપા ંપણ પેને કમર 
�પપા ં નથન ને સમ કપનને કમર ્રુપ �પ ે છે કારણ  
ક� :— 

૧. ચમથયા��ષ્ને આગમ્ુ ં ્ાન એ્લે ક� પર પરફ્ુ ં ્ાન છે, ને ધમ�ન ે
 વઆતમા્ુ ં્ાન છે. 

૨. ચમથયા��ષ્ને નવપતતવનન નામ ચન ેપે  યવહા્ ��ા છે, ને ધમ�ન ે
 પરના લાન સ હપ નવપતતવનન ��ા છે. 

૩. ચમથયા��ષ્ને  યવહાર સયંમ ને �લુલાવ છે, ધમ�ને  પર રમણપા છે. 

—આમ  તે વ ચે ઘણ  ફ�ર છે. પેથન �્ાનન કર ો ના ંદાન આપે, વરસન 
પપ વગેર� કર� પ પણ આતમાના લાન ચવના પેને ધમર થપ  નથન ને ધમ� થ ોા 
સમયમા ંકમ� �પાવે છે. 

�્ાનન રાગ-�ષેન  કપારલ કપા થજ નવા ંકમ�  ાધંન સસંારમા ંર�ો� 
છે. 

્ કા :—�્ાનન �નેક �કારના પપ  �મથન કર� છે. ,પ ાછાપન કર� છે. 
એક ,પ ��ંુૂ થાય ને  નથુ ંન્ કર�, પણ આતમા્ુ ંલાન નથન. નર રા દ  �યા પર 
છે, આહારના ં�હણ—તયાગ આતમામા ંનથન. આતમામા ંરાગ ઘ્ાો  �લુ લાવ થાય 
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છે પે પણ આતમા્ુ ં  વ્પ નથન, એકુ ં�્ાનનને લાન નથન. મા� �લુલાવન  
 ધ  ��ુુષાથર છે પેથન ��કુ ��લુ કમ�  ધંાપા ંનથન ને �ણુયના ંકમ�  ધંાય 
છે. પણ  પરમા ંદયા-દાના દથન ધમર થને એવન રાગનન પકોને લનધે રાગ-�ષેન  
કપાર થાય છે ને હર�—ન કન  લ કપા થાય છે. આતમા ્ાપા�ષ્ા છે એકુ ં પેને 
લાન નથન પેથન   છાન  ચનર ધ થજ,  વલાવમા ંલનનપા થજ � પપ થાય ન ે
નાચંપન  �્લુવ થવ  ં જએ, પે પેને થપ  નથન. પપથન આનદં થવ  ં જએ 
પેને  દલે આાુ પાને વેદ� છે. ાપવાસા દ પપના પારણામા ં �્ાુૂ  સામ�ન 
�ાવાપનવાનન મ ે પ  નાપા વેદ� છે ને �ચપાૂ પા હ ય પ  �ણગમ  કર  �નાપા 
વેદ� છે. આવન ર પે આાુ પા્પે થપ  હ વાથન નવા ં કમર  ધંાપા ં �ય છે. 
�્ાનનના ંપપ હાથન નાન �ું   નકામા ંછે. ને રાગ-�ષેના કારણે એક પછ  એક 
કમ�  ધંાપા ં�ય છે ને લા�  કર ો  લવમા ંઆવન પપનયાર કર�, ચ ચવહાર કર�, 
પોકામા ંપપે પ પણ કમર �પપા નથન. થૂના ંકમ� પેના સમયે ાદયમા ંઆવનન ે
�પે છે પણ નવા ં ધંાપા ં�ય છે. ‘ઓ ંગન �ય છે’ એ્લે ક� �પપા ંનથન. થૂના ં
કમ� રહ�પા ંનથન એ �પે ાએ ઓ ંગન �ય છે, એમ ક ુ ંછે. લા�  લવ ન  �થર 
�નપં લવ  સમંવા. 

આમ �્ાનનને આતમ્ાન નથન પેથન ધમર થપ  નથન ને કમ�ન  નાન થપ  
નથન. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૮ 

(વ ના� વદ ૬, નચનવાર) 

�્ાનન ંવ આતમ્ાનના �લાવને લનધે સસંારમા ંર�ો� છે. 

આતમા્ુ ંયથાથર ્ાન કયાર ચવના ના�્ુ ં્ાન કર�, નવપતતવનન  યવહા્ 
��ા કર� ક� પાચં મહા,પ પા ે પ  પણ કલયાણ થ્ ુ ંનથન. �્ાનન ંવ �્ાન 
પપ કર , દયા, દાન, ��ાના લાવ કર ,  �યાકાોં કર  કમ�ને ઓ ંગન ગય  છે. 
આતમાના લાન ચવના  �ન�યદમન ક્ુ�, નર ર ાકુાજ ગ્ુ ં પણ ંનમ-મરણન  
 પ આ ય  ન હ. થૂના ં કમ� ાદયમા ં આવનને �ર  �ય છે ને રાગ-�ષેનન 
કપાર્�ુ�ના કારણે નવા ંકમ�  ાધંે છે. એક માણસ દ�ણા પે �્  ે ્ચપયા આપે ન ે
એકસ  ્ચપયાન  માલ ાધાર લજ દ��ુ ંવધાર� પેમ �્ાનન ંવને �ણુયના લાવ 
વો� થ ોા ંકમર ઘ્ાા ંછે—એમ  યવહારથન લાસે પણ �ણુયથન ધમર માનપ  હ વાથન 
નવા ં કમર  ધંાય છે. પેને ંનમ-મરણ ્ પા ં નથન. લા�  કર ો  લવમા ં
�નપંવાર પપ કર� પ ે� ચારા કમરના ાદયને ઓ ંગે પણ કમરને ્ા ે ન હ એ્લ ે
ક� આતમાનન ��ુ� થાય ન હ, પેથન સસંારમા ં ર�ો� છે. ાપવાસ ક�મ થાય પેનન 
� ર નથન, રાગ ઘ્ાો� પ  �ણુય થાય ને �ણુયથન ધમર માને પ  ચમથયાતવ્ુ ંમ �ંુ 
પાપ  ાધંે છે. આમ  પર  વલાવના ્ાન ચવના  �ુ ંક્ુ� પણ સસંારન   પ 
આ ય  ન હ. 

આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન, સયંપતવથન આતમાનન �્�ુચૂપ થાય છે, 
પે  યવહાર્ુ ંકથન છે. 

હવે ધમ� ંવ પે ં કમ� આતમ્ાન હ વાને લનધે થ ોા સમયમા ં�પાવ ે
છે, એનન વાપ કર� છે. ધમ� ંવને આતમ્ાન �ગ્ાા પહ�લા ંઆગમ્ાના દ હ ય 
છે. 

(૧)  યાપકારક�પન આગમ્ાન :—ધમ� ંવે આગમન  �ભયાસ કય� 
છે. પે આગમ્ુ ં�ચ   યાપકાર છે. ક જ �પે ાએ કહ�કુ ંપે પે્ ુ ંુધાણ છે. �મ ક� 
આતમા આતમાપણે છે, પરપણે નથન. આતમા ફ ્ ને નર ર્પ થપ  નથન.  વલાવ 
 વલાવપણે છે ને ચવલાવપણે કદ  નથન, ચવલાવ ચવલાવપણે છે ને  વલાવપણ ે
નથન. આતમા ્ાન વ્પ છે. કમર ંો છે. કમર આતમાને હ�રાન કર� ન હ. આતમા 
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પ પે �લૂ કર� પ  કમરને ચનચમી કહ�વાય એમ આગમ્ુ ં્ાન �મ છે પેમ કર�લ 
છે. 

(૨) પતતવાથર ��ાન :—આતમા ્ાન વ્પ છે, પે ંવ છે. ંવને ંવ 
માને, નર ર, કમર વગેર� �ંવને �ંવ માને. દયા-દાના દ લાવ �ણુય છે.  હ�સા, 
થૂ ંુ, ચ ર , પાપલાવ છે.  તે આબવ ને  ધંના ંકારણ છે. ��ુ  વલાવના ંલ  ે
આતમાનન  ને ��ુ દના્પ સવંર, ચનિરા થાય છે ને પ ર�ણૂર ��ુપા મ   છે, 
એમ માને. ંવ �ંવ્ુ ં(નર ર્ુ)ં કાજં કર� ન હ, �ંવ કમર ંવને હ�રાન કર� 
ન હ એમ માને. �ણુયને આબવ માને, �ણુયથન ધમર એ્લે સવંર થાય પેમ માન ે
ન હ. આમ નવપતતવ નન યથાથર ��ા કર  છે. 

(૩) સયંપતવ :—રાગ ઘ્ાો  �લુલાવ કર� છે. પાચં  �ન�ય ્ુ ંદમન કર� 
છે. છકાયનન દયાન  લાવ કર� છે. 

આવન ર પે આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન ને સયંપતવ ્ગુપદ� ધમ�ને હ ય 
છે પણ પે  યવહાર છે—ચવકલપ છે.  યવહા્ ્ાન યથાથર કર�લ છે. પ સાનન �ાા�પ 
આતમાના ��ુુષાથરથન થપન નથન. પણ પ પામા ંસવ   ��ુુષાથર કર� પ  ધમર થાય 
એમ  યવહાર ્ાન કર�લ છે. 

પે  યવહાર ્ાન ને �લુરાગના ચવકલપના �ચપનય �સાદથન ��ુ 
્ાનમય આતમપતતવનન �્�ુચૂપ �ા�પ કર�લન છે. �હો ચરણા્યુ ગ્ુ ંકથન છે. 
��ુ્ાનનન �્�ુચૂપ્ુ ં કારણ  યવહા્ ્ાન ને ,પા દના લાવ કકા છે. પ ે
 યવહારથન કકા છે. ��ુ આતમાના ં��ા-્ાનથન ં ને પેના �સાદથન પે �્�ુચૂપ 
થાય છે પણ સ�યક્ાન �ગ્ થપા ંપહ�લા ંઆગમ્ાન—નવ પતતવ નન ��ા ને 
સયંમલાવ હ ય છે પથેન પેના �સાદથન �્�ુચૂપ થજ છે એમ ચનચમીથન કથન 
કર�લ છે. 

��ુ ્ાનમય આતમપતતવનન �્�ુચૂપ ્ાનન્ુ ંચનનય લ ણ છે. 

��ુ ્ાનમય આપમપતતવનન �્�ુચૂપ પ ે ્ાનનપણા્ુ ં લ ણ છે. �હો 
્ાનનન �ૌુયપાથન વાપ કર  છે. પે ચનનય લ ણ છે. પે ચનનય લ ણ �ગ્ કર� 
છે તયાર� આગમ્ાન—પતતવાથર ��ાન ને સયંતવના ્ગુપદપણાને  યવહાર 
કહ�વામા ંઆવે છે. આવન ર પે ચનનય— યવહાર  તે  પાવેલ છે. નર રા દ પર છે, 
દયા-દાનના લાવ  ચવકાર—આબવ છે, માર   વલાવ પ  �ચદાનદં ્ાન  વલાવન 
છે, એકુ ં લાન થપા ં ંોથન ાદાસ થય , ને �ણુય-પાપથન પાછ  � ય , ન ે
 પર��ષ્ થજ એ્લ ેઆતમપતતવન  �્લુવ થપા ં્ાનન થય . 
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્ાનન મન વચન કાયાનન �કચૃીમાથંન ચવરામ પા�ય  છે પેથન થૂના ંકમર 
�ર  �ય છે. 

પે ્ાનનને ્ાનનપણાના સદ લાવને લનધે મન-વચન-કાયા સ ંધંનના ંકાય� 
�્ક  ંવાથન ચ���ુપપ�ુ ંવપ  છે. મન-વચન-કાયા પ  ંો છે—પર છે, પેનાથન 
�્કવા્ુ ંનથન પણ પેના લ ે �લુા�લુ લાવ  થપા પેનાથન ��ામા ંપ  ચનવતય� 
છે પણ �હો સ�યકદનરન�વૂરક � થરપાનન વાપ છે. �લુા�લુ લાવ થન ચનવતય� છે 
પેથન �ણે પરફનન �કચૃી ર ક ને  વ્પમા ં ��ુપ થય  છે. આમ, પને  ા� 
��ુુષાથર હ વાથન કમ� ાદયમા ંઆવન �ર  �ય છે. ્ાનન પ  પ પાના  વલાવમા ં
ં લનન છે. એ ં �ચોં ાછમ છે. 

્ાનન રાગ-�ષેન  કપાર નથન, હર�–ન કન  લ કપા નથન પેથન સહં 
મા�મા ંકમ�ને નષ્ કર� છે. 

�્ાનન ંવ દયા-દાના દમા ંલાલ માનન પેનાથન ધમર થને, પમે માનપ  
પેથન પેને ચવકારનન પકો હપન. �યાર� ્ાનનને �લુા�લુ લાવ  ાપર ��ષ્ નથન, 
પે્ ુ ં �વલ ંન લજ ધમર થને પેમ પે માનપ  નથન. �્ાનન  યવહાર કરપા ં
કરપા ંધમર થને પમે માનપ  નથન. રાગ-�ષેન  કપાર ને હર�-ન કન  લ કપા થપ , 
�યાર� ્ાનનને રાગ-�ષે્ુ ંકપારપ�ુ ંનથન ન ેહર�ન કન  લ કપાપ�ુ ંનથન. ્ાનન 
્ાપા રહ� છે પથેન સમ પ ા�ુુુ��ા દ ચવકાર  ચનર પ થજ ગયા છે પેથન નવા ં
કમ�  ધંાપા ં નથન. આથન ્ાનન સહં મા�મા—ંઆનદંથન કમ�ને �પાવે છે. � 
કમ� �્ાનન �નપંા લવ મા ં્ા   નકપ  ન હપ , મા� ઓ ંગપ  હપ , પે કમ�ને 
્ાનન � ૂમાથંન નાન કર� છે. આ્ુ ંનામ ધમર છે, સવંર—ચનિરા છે. 

આતમ્ાન ં મ  માગર્ુ ંાીમ સાધન છે. 

�હો પ  આગમ્ાન—પતતવાથર ��ાન ને સયંપપ�ુ—ંએ �ણેનન સાથે 
આતમ્ાન હ ય પ  ં મ  માગર છે. આતમ્ાન ચવના �ણે હ ય પ  પણ કાયરકાર  
નથન પ  પછ  � ંવને આગમ્ાન વગેર�ના ં �્કાણા ંનથન, પનેન �ચૂમકા પ  ઘણન 
ુૂર છે. નવપતતવનન  યવહાર ��ાના ં �્કાણા ંનથન. આતમા નર ર્ુ ંકર� પેમ માન,ે 
 યવહારથન ધમર માને, �ણુયથન ધમર માને, ,પ કરપા ંકરપા ંમ   થને પમે માન—ે
પેવા  ્લૂ ચમથયા��ષ્નન પ  વાપ ં નથન. પણ આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન ન ે
સયંપતવ્ુ ં ્ગુપદપ�ુ ં હ વા છપા ં પણ આતમ્ાન ં મ  માગર્ુ ં ાીમસાધન 
સમંકુ.ં 
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આગમ્ાન :—નર રથન ધમર થાય, કમર હ�રાન કર� એમ માનનાર્ુ ં
આગમ્ાન સા�ુ ંનથન. લગવાનનન  દ યધવચન �ારા આવે.ુ ંવ ્ ુવ્પ યથાથર 
ર પે કહ�નાર આગમ ્ુ ં ્ાન કર�, ંવ ંવપણે છે, કમર કમરપણે છે, એકન  
 ન�મા ં�લાવ છે, દર�કના ં વચ્ષુ્ય પ પાથન છે, ને પરથન નથન. વ   આગમ 
પર છે. આગમથન ્ાન થ્ ુ ંનથન એમ આગમ ને ્ાનને થુદા ં�ણે. 

પતતવાથર ��ાન :—નવે પતતવ ને થુદા થુદા માને, �ણુયથન ધમર થપ  
નથન એમ ��ે,  યવહારથન ચનનય થપ  નથન એમ માને, કમર, નર ર �ંવ છે. 
આતમા ્ાન વ્પ છે.  તે  વપ�ં છે એમ માને પે  યવહાર��ા છે. 

સયંપતવ :— ાર ,પના ક� પચંમહા,પના લાવ  છકાયનન ર ાન  લાવ 
�લુ છે. 

આ �માણે આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન ને સયંપતવ્ુ ં ્ગુપદપ�ુ ં છે, 
એ્લે ક�  યવહારરતન�ય છે. પે �ણુય ધં્ુ ંકારણ છે, ધમર નથન. �ણે હ વા છપા ં
પણ પે ચવકલપ થન ર હપ, �લેદ આતમાના આધાર� થ્ ુ ંઆતમ્ાન ં મ  માગર્ુ ં
ાીમ સાધન છે. 

�હ  આતમાઓ, આતમ્ાન ં સમંપ કર , ને પેના મા �્ ��ુુષાથર કર . 

�ના દથન વ ્ ુવ્પ ંવ એ સાલં ્ુ ંનથન. આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન 
ને �લુરાગ પે પર� ય પરફ વલણવા   રાગ છે. પે ર હપ ચ પનય�ચૂપિ � ંએકુ ં
્ાન કરકુ ંપે આતમ્ાન છે. આતમ્ાન થપા ંપહ�લા ંઆગમ્ાના દ હ ય �રા, 
પણ પેનાથન આતમ્ાન થ્ ુ ં નથન. �નદનરન વ ્દુનરન છે. નવપતતવન  રાગ 
ચ પનયમા ંનથન. ચમથયાતવ, રાગ-�ષેને ંપે પે �ન છે. �ન નામ ધરાવવાથન �ન 
થપ  નથન. �ણુય-પાપનન મન્ાન છ ો   વલાવન  આદર ન કર� પે �ન નથન, 
�ાવક નથન, સા� ુ નથન. આગમ્ાન પ  ઘણનવાર કર  ��ૂ  છે ને � ય�લ�ગ 
ધારણ કર  દ�વલ કમા ંંવ ઘણન વાર ગય  છે, પણ આતમા્ુ ંલાન ક્ુ� નથન. 
�હો પ  આચાયરદ�વ કહ� છે ક� ‘‘�હ  આતમાઓ, દયા-દાનથન ધમર મનાવનારા 
ચમથયા��ષ્ છે. પનેન વાપ માનન  ન હ. નર ર, મન, વાણન પર છે, દયા- દાન 
ચવકાર છે. પમાર  આતમા ��ુ ચ પનય�ચૂપિ છે. પેના ં��ા-્ાન કર  ્ર . એ ં 
મ  માગર છે. એમ પમ  સમંપ કર . વ ્ ુવ્પ એમ ં છે.  દ યધવચનમા ંએમ 
આ ્ુ ંછે ને �મ  પણ એ ં કહ એ છ એ. આતમ્ાન ં મ  માગરને મા �્ સમંપ 
કરકુ.ં પે �ા�પ ન થાય તયાાંધુન પેન  �યતન કરવ  ને ચવનષે ��ુુષાથર કરવ .’’ 
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�્ાનન પપ પથા ધમરને કષ્દાયક માને છે પે �લૂ છે. પપ ને ધમર પ  
નાચંપના દાપાર છે. 

લાવાથર :—�્ાનનને  ા પપ હ ય છે ને �લુલાવના  ધા ��ુુષાથરથન 
કમર પાક� છે, એ્લે થ ોા ં કમ� �પે છે ન ેનવા ંઘણા ં ધંાય છે. �્ાનન ંવ 
ઘણા લવ  કર� છે ને મહાકષ્થન કમ�ને ઓ ંગન �ય છે. �્ાનન ંવ ધમરન ે
કષ્દાયક માને છે. ધમર કષ્દાયક હ જ નક� ન હ, ધમર પ  નાચંપદાયક છે. 
ાપવાસ કર� ને ગ�ં ાકુાય એ્લે કહ� ક� લાજ, આણે  �ુ સહન ક્ુ�. ગ�ં ાકૂા્ુ ં
પ  પણ ધનરં રા�ન. લાજ, પપ કરવ  એ પ  લ ઢાના ચણા ચાવવા �કુ ંછે એમ 
કહ  �્ાન પપના મલાવા કર  પપને �ને ધમરને કષ્દાયક માને છે. � વ ્ ુ
કષ્દાયક લાગે પમેાથંન નાચંપ મ ે? ધમર પ  નાચંપદાયક હ વ  ં જએ. �્ાનન 
પરાણે પપ કર ને  પરમા ંઆપરધયાન કર� છે. પેને ંરાપણ ધમરધયાન થ્ ુ ંનથન. 
આતમા �ણયા ચવના �નાચંપ ્ ે ન હ. આતમા �ચદાનદં  વ્પ છે, એવા લાનમા ં
 પર લનનપા વધપા ંરાગ ઘ્  �ય છે ને સહ�� પપ ને ાપવાસ થજ �ય છે. 
એવા વ�પે ્ાનનને નાચંપ ઘણન વધન ગયેલન હ ય છે. ધમર પ  નાચંપન  દાપાર છે. 
�્ાનન ઘણા લવ  કરવા છપા ંકમ�ને ઓ ંગે છે, પણ નાન કરપ  નથન. �યાર� 
્ાનનને આતમા્ુ ંલાન છે પેથન રમપ મા�મા ંકમ�ન  નાન કર� છે. 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૨ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૮ 

(વ ના� ાદુ ૭, રચવવાર) 

�્ાનન નવા ંકમ�  ાધંે છે, ્ાનન સહં મા�મા ં ધા ંકમ�ને નષ્ કર� 
છે. 

આતમા ્ાન વલાવન વ ્ ુ છે. નર ર, કમર વગેર� પર છે ને દયા-દાન પે 
ચવાૃપલાવ છે. પે આતમાન  ��ુ  વલાવ નથન. �્ાનન ંવન ેપેકુ ંલાન નથન. 
પાપનન વાસનમા ંમન્ાન માને છે, �ણુયથન ધમર માને છે પે ચમથયા��ષ્ છે. પે ગમ ે
પે્લા ં,પ, પપ, ાછાપન કર� પણ પે ��ૂારજ લર�લા ંપપ છે. પેનાથન પેના ંકમર 
�પપા ં નથન. પે માને છે ક� ‘ �ુ ુુ�� સહન કર એ પ  ધમર થાય.’ પેને ધમર 
કં્ા ામય લાગે છે, ચા ર� આનદંમયને  દલે ુુ��મય લાગે છે. આવા ંવ ન ે
પપમા ં આપરધયાન થાય છે, પે �ણુય્ુ ં પણ કારણ નથન પ  ધમર્ુ ં
કારણ પ  �ાથંન હ ય ? ન ં હ ય. પેથન �્ાનનને ઘણા ંકષ્ વે્ વા છપા ં
કમર �પપા ંનથન. પણ ્ાનન થ ોા સમયમા ંકમરને �પાવે છે. કારણ ક� �ુ ંઆતમા 
ચ પનય વલાવન �,ં નર રા દ પથા �લુા�લુ લાવ  મારા ્ાનના ં્ેય 
છે, �ુ ં સવરને �ણનાર �,ં ચવકલપમા ં પનમય થયા ચવના �ુ ં ��ુ ં �.ં 
આમ સાચન ��ષ્ થવાથન થ ોા વ�પમા ં લનલામા�થન ્ાનન કમ�ન  
નાન કર� છે. 

વ   �્ાનન �્ાુૂ  સયં ગ મા ંહર� કર� છે ને �ચપાૂ પામા ંન ક કર� છે. 
પેથન પે હર�—ન કન  લ કપા થાય છે. પથેન નવા ંકમ�  ધંાયા ં કર� છે. �યાર� 
્ાનન ક જપણ સયં ગ ને �્ાુ ૂ ક� �ચપા ૂ માનપ  નથન, પે પેન  ્ાપા રહ� છે 
પેથન પેને નવા ંકમ�  ધંાપા ંનથન. 

મા �્ આતમ્ાન ં મ  માગર્ુ ંાીમ સાધન છે. ।।૨૩૮।। 

આતમ્ાન ચવના આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન,  
સયંપતવ કાયરકાર  નથન. 

‘‘હવે આતમ્ાન �નૂય ને સવર આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન પથા 
સયંપતવ્ુ ં્ગુપદપ�ુ ંપણ � ક��ચતકર છે, કાજં કર્ ુ ંનથન, એમ ાપદ�ને છે.’’ 

આતમા ��ોંાનદં  વ્પ છે, �ણુય-પાપ ચવનાન  છે, પેવન  પરમા ં��ા 
ચવના આગમ્ાન વગેર� કાજં પણ લાલ કર્ ુ ંનથન. 
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આગમ્ાન :—આતમા રાગર હપ છે. આતમાના ચનનય  વ્પમા ં
 યવહારન  �લાવ છે. � ય-�ણુ-પયારય �મ છે પેમ આગમ �ારા �ણે, નવ 
�વૂર ને ��ગયાર  ગ્ુ ં ્ાન હ વા છપા ં પણ આતમ્ાન ચવના આગમ્ાન 
કાયરકાર  નથન. 

પતતવાથર ��ાન :—ંવા દ નવે પતતવ ને �મ છે પેમ નામચન ેપથન 
�ણે છે. ંવ �ંવને થુદા �ણે, �ણુયથન ધમર માને ન હ, ંવમા ંઆબવન  
�લાવ છે—એમ નવ ે પતતવ નન �થૃાા  �થૃાા  રાગવા   ��ા છે પણ આતમ્ાન 
ચવના પે કાયરકાર  નથન. 

સયંપતવ :—�લુ લાવ કર�,  ાર ,પ્ુ ંપાલન કર�, �ચુન હ ય પે પાચં 
મહા,પ પા ે, પણ આતમ્ાન ચવના પે સયંમ કાયરકાર  નથન. 

વપરમાનમા ંપ  આગમ્ાનના ને નવપતતવનન  યવહાર ��ાના ંપણ �્કાણા ં
નથન. ‘‘ચનચમીથન લાલ થાય, �ણુયથન ધમર થાય, સયં ગ  ન ે ચનચમી  મે વન 
નકાય.’’ આવન માનયપા પ   ્ ૂ �લૂ છે. પર પદાથર પેના કારણે આવે છે એમ 
માને છે. ચનચમીથન લાલ માનપ  નથન, એમ  વપ�ં ્ાન પ  કર�લ છે. પણ 
આગમના લ ે �ણુયના આ�યે થયેલ  ્ાનન  ાઘાો છે. પે આતમ્ાન નથન. 
ક જ ંવ આ્ વષરથન લણવા માોં� ને � ો �વૂર્ ુ ંઆ્ષુય હ ય તયા ંાધુન મા� 
આગમના લ ે લણે. પે આગમ પ  પર્ેય છે પણ  વ્ેયના લ ે �ણપ�ુ ં
કરપ  નથન પેથન પેન ેઆતમ્ાન થ્ ુ ંનથન. આમ હ વાથન પે્ુ ં �ુ ંઆગમ્ાન 
કથૃા �ય છે. સમવસરણમા ંનાના ચકલાને ્ાનન  થ ો  ાઘાો હ વા છપા ંપ ે
આતમ્ાન કર� છે. કારણ ક� પે્ ુ ંવલણ  વ ્ાપા�ષ્ા પરફ છે. �યાર� �્ાનન 
મ્ષુયને ઘણ  ાઘાો હ વા છપા ંપરલ  હ વાથન આતમ્ાન �ગ્ કરપ  નથન. 
પે ંવ હ�ર  રાણનઓ છ ો�, નર રના �ોં�ોં ક જ કર� પ પણ � ધ ન કર�, 
��ચયરપાલન કર� પ પણ આતમ્ાન ચવના  �ુ ંકથૃા છે. 

ગાથા ૨૩૯ 

��મુા� પણ �છૂાર પણ  સદ લાવ ં  દ�હા દક�, 
પ  સવરઆગમધર લલે પણ નવ લહ� ચસ�તવને. ૨૩૯. 
�થર :—�ને ં  દ�હા દક �તયે પરમા� ુ�્લન પણ �છૂાર વપરપન હ ય, પ  

પે લલે સવરઆગમધર હ ય પ પણ ચસ�� પામપ  નથન. 

ચમથયા��ષ્ ંવ સવર આગમન  �મ છે પેમ પરલ  ે�ભયાસ કર� છે. 
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્ કા :—ચમથયા��ષ્ ંવ � ય�ણુ પયારયને હ પામલકવ્ા �ણે છે.  ધા ં
આગમ ન  �ભયાસ કય� છે, આગમ  �મ કહ� છે પેમ  રા ર આગમસન��ુ 
થજને �ણપ�ુ ંકર� છે. પણ �ુ ં�ચદાનદં  વ્પ �.ં મારામા ંઆબવનન � લાગણન 
ઊ �્ છે પે ુુ��દાયક છે એમ પ પાના આતમાને ચવકારથન થુદ  પાો  આતમ્ાન 
કરકુ ંં જએ, પે ન હ કરપ  હ વાથન ગમે પે્ લા ના� લણે પ  પણ પે ચમથયા��ષ્ 
છે. 

પેને આતમ્ાન નથન પણ આગમ્ાન પ   રા ર કર� છે. હાથમા ંઆમ�ં 
 પષ્ દ��ાય પેમ આગમ્ાનથન પર્ુ ં �ુ ં પષ્ �ણે છે. ંોન  પયારય ંોથન 
થાય, ચેપનથન ન થાય; �વૂર પયારયથન વપરમાન પયારય ન થાય, દર�ક પદાથરના 
� ય-�ણુ-પયારય સ્ા છે. એમ યથાથર્ાન કર�લ છે. �પૂ, વપરમાન ને લચવષયનન 
 વ �ચપ પયારય  સ હપ સમ પ � ય ને �ણવાન  પ પાન   વલાવ છે એમ �ણ ે
છે.  વ �ચપ = પ પપ પાને ય ોય એ્લે ક� ંોન  પયારય ંોથન થાય ન ે
આતમાન  પયારય આતમાથન થાય એમ પ પાના ચસવાય  ધા આતમા ને ંો 
પદાથ�ના  વ્પને પર સન��ુ થજને �ણ ેછે, રાગ �ારા �ણે છે પણ  વસન��ુ 
થજને પ પાને લ ેવનને �ણપ  નથન.  ધા � ય સ�હૂને �ણે છે એ્લે ક� 
�નપંા ચસ�, �નપંા સસંાર  વગેર� આતમાઓ, �નપંાનપં પરમા�,ુ ધમર, �ધમર, 
આકાન ને �સૌંય કા ા� ુ વગેર� � ય ્ુ ં�ણપ�ુ ં ક્ુ� છે. આ  ધ  �ભયાસ 
પરસન��ુ ્�ુ� વો� કર�લ છે પણ પર પરફના વલણ રહ પ  વઆતમા પરફના 
વલણથન કય� નથન. આ્લ   ધ  ાઘાો દ��ાય છે પે  ય પનમલાવ છે. ાઘાો 
છે પે �ણુય્ુ ં કારણ છે, ધમર્ુ ં કારણ નથન. સ�યોદનરન્ુ ં કારણ પ  
પરમપા રણાચમક લાવ એક ં છે. ધમર્ુ ં કારણ  ય પનમલાવ નથન. 
 ય પનમલાવ લલે હ  પણ એનાથન આતમ્ાન થ્ ુ ંનથન. 

�ને આગમન  યથાથર �ભયાસ નથન  
પે ધમરનન �ચૂમકાથન પણ ઘણા ુૂર છે. 

(1) થુઓ, �હો આગમના સારને આમ ા સમાન કય� છે, એમ ક ુ ંછે. � 
ંવ સસંારના ં�ભયાસમા ંપોઊ  છે પે પ  ઘણ  ુૂર છે. લસ કક �ભયાસ છ ો  
આગમન  �ભયાસ કર�લ છે, પેનન વાપ છે. 

(૨)  નથુ ંઆગમન  �ભયાસ કરવા છપા ંઆગમથન ચવ�ુ� લાવ  કાઢ� પેનન 
પ  �હો વાપ છે ં ન હ. નર રનન  �યાથન આતમાને લાલ થાય, આતમા છે પ  
વાણન   લાય છે, નર ર ધમર્ુ ંસાધન છે એમ માને, �્ાુૂ  ચનચમી હ ય પ  
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લાલ થાય, �ણુયથન ધમર થાય એવા  ્લૂ ચમથયા��ષ્નન વાપ લનધન નથન, પે પ  
ધમરનન �ચૂમકાથન  �ુ ુૂર છે. 

�હો પ  ચમથયા��ષ્ ક� �નન આગમના �ભયાસમા ં�લૂ નથન, પેનન 
વાપ છે. 

�હો પ  વ રાોય�વૂરક ના�ન  �મ છે પમે �ભયાસ કર�લ છે. �ણુયને �ણુય 
માને, ધમર માને ન હ; ચનચમીથન લાલ માને ન હ.  ધા આતમા �ને ંોનન પયારય  
વપરમાન પ પપ પાના કારણે થાય છે, પરથન ન હ; એમ આગમ �ારા ન�  કર�લ 
છે. ંોનન �પૂ, વપરમાન, લાચવ પયારય  ંોથન થાય છે, મારાથન ન હ; માર  રાગ 
મારાથન થાય છે, પરથન મને રાગ થય  નથન. કમ  મને રાગ કરા ય  નથન. એક 
પયારય પરને લનધે થાય પ  વપરમાન પયારય  વપ�ં રહ�પન નથન. �મ ક જ 
જવરને ંગપકપાર માને છે. પેમ એક � યનન વપરમાન પયારયન  કપાર  નથુ ં� ય 
કહ  પ   તેનન માનયપા  ્લૂ �લૂવા   છે. આવન  ્લૂ �લૂ પ  પેણે ્ા   છે. 
દર�ક આતમા ને ંોનન પયારય  વા�ચપ પ પાનન સીામા ંરહ� છે. પેમ પે માને છે. 

 ધ  �ભયાસ પરલ ે કય� છે, પણ  વલ ે ચનણરય કય� નથન. 

આ  �ુ ં પણેે આગમ પરફ ં જને ન�  કર�લ છે. રાગ મદંપાથન ન�  
કર�લ છે. ને રાગ મદંપાથન પરસન��ુન  ાઘાો થય  છે. પે હં ચમથયા્ાનન  
પયારય છે. ના� કહ� છે પમે પેણે �ણ્ુ ં છે, પયારય્�ુ�એ �ણ્ુ ં છે પણ 
� ય્�ુ�એ �ણ્ુ ંનથન. આગમના વલણ�વૂરક �ણ્ુ ં છે પણ  વલાવના આ�ય ે
ચનચવિકલપ ચનણરય થય  નથન. સ�યોદનરનનન પયારય પર પરફના ્ાનના ાઘાો 
લાવથન �ગ્પન નથન, સમ કપનન પયારય પયારયમાથંન આવપન નથન. �્ાનન 
માને છે ક� ના�ના ાઘાોનન પયારય છે પે પરફ વ�ં પ  સમ કપ થાય એ્લ ે
પયારયમાથંન પયારય થાય પેમ પે માને છે. ્ાન વલાવ આ�   નન પો�લ  છે 
પેના આધાર� સ�યોદનરન થને પેમ પે માનપ  નથન. પેથન પેન ેઆતમ્ાન થ્ ુ ં
નથન. 

ચનવ�ચૂપ �ચુનને લાવ�પુ્ાન હ્ ુ.ં આતમા �ચદાનદં વ્પ છે, આબવ 
આાુ પા  વ્પ છે, માર  નાચંપ ને ધમર મારા � યના આ�યે �ગ �્ પેમ છે, એમ 
લાવ�પુ્ાન હ્ ુ.ં પથેન પેઓ ક�વ દનાને પા�યા. 

 



 211 

પરસન��ુ��ષ્વા   ંવ ્ાનન  ઘણ  ાઘાો હ વા છપા ંધમર પામપ  
નથન. 

�યાર� ચમથયા��ષ્ ્ાનન  ઘણ  ાઘાો હ વા છપા ંઆતમ્ાન ન હ હ વાથન 
પે્ુ ં  �ુ ં ્ાન ચમથયા છે. પરસન��ુ ��ષ્ કરપા ં કરપા ં કલયાણ થને, એમ પ ે
માને છે. પ પાના ચસવાય  ધા ં � ય ને �ણે છે પણ પે પ   યવહાર થય  ન ે
પેનાથન ચનનય થને, પેમ પે માને છે. પણ માર  આતમા આનદં વ્પ પે ચનનય છે 
એમ  વસન��ુ થજને �ણપ  નથન. પર-સન��ુપ�ુ ં પ ે  યવહાર છે ન ે
 વસન��ુપ�ુ ં પે ચનનય છે. પ પાનન પયારય  વસન��ુ થપા ં �ગ્ને પમે પ ે
માનપ  નથન. પરસન��ુ��ષ્ન  �લાવ કર� પ   વસન��ુ દના થાય એ્લે ક� 
આગમ ાપરથન લ  ા્ાવે ને પયારયને � ય પરફ વા ે પ   વસન��ુ દના થાય 
પણ પેમ પે કરપ  નથન ને પરસન��ુ વલણ રા�નને  ય પનમલાવથન ધમર થન ે
પેમ પે માને છે પેથન પેને ધમર થપ  નથન. 

�હ , વ ્ ુવ્પ આચાયરલગવાને �દ �પુ ર પે  પા ્ુ ંછે.  પરના લાન 
સ હપ  પર રમણપા પેમને ઘણન વધન ગજ હપન. પે વનપરાગન દના થપા ં ાક 
નોનદના નર રના કારણે હ ય છે. પે મહા�ચુન �હો કહ� છે ક� આગમન  �ભયાસ 
હ વા છપા,ં પાચં મહા,પ્ુ ંપાલન હ વા છપા ંઆતમાનન �ુ�ચ કર  ં  આતમ્ાન 
કરપ  નથન પ  આગમન  �ભયાસ વગેર� કાજંપણ કાયરકાર  નથન. મા �્  વસન��ુ 
�ુ�ચ કર  આતમ્ાન �ગ્ કરકુ ંએમ કહ�વાન  સાર છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૪ 
�વચનસાર ગાથા ૨૩૯ 

(વ ના� ાદુ ૯, મગં વાર) 

આતમ્ાન ચવના સવર આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન પથા  
સયંપતવ કાયરકાર  નથન. 

આગમ્ુ ં ્ાન, પતતવાથર ��ાન ને સયંપતવ હ વા છપા ં �ને આતમ્ાન 
નથન પે્ુ ંકલયાણ થ્ ુ ંનથન. ંવે આતમ્ાન ચવના આગમન  �ભયાસ કય� છે. 
�નપંા આતમા છે. દર�કના �નપંા �ણુ  છે, પેનન પયારય  વપ�ં છે. નર ર, કમર, 
 વપ�ં છે. ક જ ક જના કારણે નથન ને વપરમાનના કારણે લચવષયનન પયારય નથન. 
 વા�ચપ �વ થા ંોનન ંોના કારણે �ને આતમાનન આતમાના કારણે પે પે 
વ�પે થાય છે. એમ  રા ર �ણે છે. નવપતતવનન ��ા કર� છે. ંવને ંવ 
�ણે, �ંવને �ંવ �ણે, �ણુય, પાપ, આબવ,  ધં �મ છે પેમ �ણે. સવંર, 
ચનિરા ઊઘોઊા નથન પણ સવંર, ચનિરા, મ   પતતવ્ુ ં વ્પ �ણે. આગમ�ારા 
છ � ય ને  વપ�ં �ણે છે. આમ આગમનન પથા નવ પતતવ નન ��ા કર� છે. પમે 
ં પાચં  �ન�ય ના ચવષય નન ��લલાષા ર ક  છે.  ાર ,પ, પાચં મહા,પના 
�લુલાવ કર� છે, �ચુન હ ય ને ૨૮ � ૂ�ણુ્ુ ંપાલન કર� છે. એમ  યવહાર્ાન છે. 
સયંમ્ુ ંપાલન કર� છે છપા ંપણ આતમ્ાન નથન પેથન પે ચસ��ન ેપામપ  નથન. 
�હૃ પ ચમથયાતવ ્ા વા છપા ં��હૃ પ ચમથયાતવના સદ લાવના કારણે 

ંવ સસંારમા ંર�ો� છે. 
પે ંવને આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન, સયંપતવ, ્ગુપદ હ વા છપા ંપ ે

�ણપ�ુ ં  વલ ે ક્ુ� નથન. પણ આગમ �ારા એ્લે પરલ ે ક્ુ� છે. પે ��ુુષ 
ંરાક મ હમ થન લવેાજ ગય  છે. ‘ંરાક’ એ્લે ા�ૂમ ચમથયાતવ રહ  ગ્ુ ં છે. 
પેણે ાુદ�વ, ાુ��ુુ, ાુના�નન ��ા છ ો  છે. સાચા દ�વ-��ુુ-ના�ને માને છે પમે ં 
આગમ �્સુાર નવે પતતવ નન  યવહાર ��ા �મ છે પેમ કર  છે પેથન પેને  ્લૂ 
ચમથયાતવ �થવા �હૃ પ ચમથયાતવ  યવહાર� ્ ્ુ ંછે. એ �પે ાએ ંરાક ક ુ ંછે. 
�યા ં�હૃ પ ચમથયાતવ હ ય, ાુદ�વા દનન ��ા હ ય તયા ંપ  ��હૃ પ ચમથયાતવ હ ય 
ં. �હો પ  ��હૃ પ �થવા ા�ૂમ ચમથયાતવ  ાક  છે પેથન ંરાક મ હવો� �લ�પ 
કક  છે. વ  , પન, ચમથયાતવ  યવહાર� ્ા ્ુ ંછે. �ર��ર ચનનયથન ્ા ્ુ ંહ ય પ  
ફર  પે �હૃ પ ચમથયા��ષ્ થાય ન હ. ��હૃ પ ્ા ્ુ ં હ ય પ  ં  ્લૂ પન, 
ચમથયાતવ ્ા ્ુ ંકહ�વાય પણ  યવહારથન �હૃ પ ્ા ્ુ ંછે પણ ��હૃ પ છે પેથન 
ંરાક ન�દ વાપર�લ છે. 
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ંવન ેા�ૂમ ચમથયાતવના કારણે આતમાન  �્લુવ થપ  નથન. 
પે મ હમ  ંરાક �ુ ં ાક  છે ? પણેે � � �ભયાસ કય� પે આગમના લ  ે

કય� છે, પણ  વલ ે કય� નથન. ચ પનય  વલાવનન  પર�ુ�ચ ન હ કરપા ંના�ના 
�ણપણાન  �ેમ કર  �છૂારજ ગય  છે. ચ પનયના આ�યે લાલ ન હ માનપા ં
પરસન��ુ વલણથન એ્લે ક� ચનચમીથન �ુઝંાજ ગય  છે. પે  યવહાર ચનચમી ન ે
પા ે છે, ,પા દ્ુ ંપાલન કર� છે પણ પે રાગ છે, �ણુય છે; ધમર નથન. પે ંવ 
�છૂાર વો� ાપરકપ છે એ્લે  પરમા ંચવકારનન �ુ�ચ રહ  છે પણ  વલાવનન �ુ�ચ 
કરપ  નથન. 

પેથન પે ંવ ચનચવિકાર  ાપય ગમા ં પ રણચપ કર ને ્ાનાતમક આતમાન ે
�્લુવપ  નથન. ક�વ  છે ્ાનાતમક આતમા ? ��ુ ્ાન વ્પ છે. પેમા ં
પરપદાથરના ં�હણ—તયાગ પ  છે ં ન હ કારણ ક� પરપદાથરન  આતમામા ં�તયપં 
�લાવ છે. પણ રાગના ં�હણ—તયાગ પણ ્ાનાતમક આતમામા ંનથન. કારણ ક� 
રાગન  ્ાનમા ં �વને ં નથન પ  પછ  પેને છ ોવાન  રહ�પ  નથન. આવા 
્ાનાતમક આતમામા ં� થર થજને ચનચવિકાર  ��ુ પ રણચપન  �્લુવ થવ  ં જએ 
પણ ચવકારનન �ુ�ચ હ વાથન પથા પરસન��ુ ��ષ્ હ વાથન પે સ�યોદનરન—્ાન—

ચા ર�દનાને �્લુવપ  નથન. પેણે પર સન��ુ રહ , રાગ ઘ્ાો , ્ાન ક્ુ� છે 
પણ ્ાનાતમક ચ પનયન  આ�ય લનધ  નથન. પે ંવ પ પાના ્ાનમા ં ચવષય  
ફ�રવે છે. આ ંવ છે, આ �ંવ છે, આ પાપ છે, એમ થુદા થુદા લેદ કર  
ચવષય  ફર� છે પેમ રાગ પણ થુદ  થુદ  ફરપ  �ય છે પણ  પર્ાપા વ્પ 
એક.ુ ં��ુ ંવપતતવ � ંએમ એક્પ ��ા્ાન કર  ્ર  ંકુ ંં જએ, પેમ કરપ  
નથન પેથન પેને વનપરાગન પયારયન  �્લુવ થપ  નથન. 

�� :—પેને �્લુવ ગમપ  નથન ક� આવોપ  નથન ? 
ાીર :—ં  પેને  વ આનદં ને �્લુવ ગમપ  હ ય પ  ચવકારન  �્લુવ 

કર� ન હ. �્ાનન � કાજં કર� છે પે  �ુ ંલ ગના ચનચમીે કર� છે. પન, ચમથયાતવ 
નથન પણ દયા-દાન ચવકલપમા ંર કાજ ગય  છે. પે  �ુ ંચવકારના �્લુવ મા �્ છે 
પેથન પેને  વ�્લુવ ગમપ  નથન. 

ંવને ા�ૂમ ચમથયાતવના કારણે કમરન  નાન થપ  નથન પથા  
ધમર થપ  નથન. 

‘‘પે ��ુુષ મા� પે્લા (ંરાક) મ હકલકં્પ � �નલન પેનન સાથે  ધંાયેલા ં
કમ�થન ન હ �્પ  થક  ચસ� થપ  નથન.’’ 
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પે ંવને નવ �વૂર ન ે��ગયાર  ગન  �ભયાસ છે. ધારણા  ધન કર�લ છે. 
પણ  વસન��ુ થજન ે્ાન કરપ  નથન. �ય ંન�પૂને સાધપ  નથન. પેથન ા�ૂમ 
ચમથયાતવ રહ  ગ્ુ ં છે. ‘મ  માગર �કાનક’મા ંપણ ક ુ ં છે ક� ‘‘� ંવ  �નન છે 
પથા �ંનઆ્ાને માને છે પેમને પણ ા�ૂમ ચમથયાતવ રહ  �ય છે. એ ચમથયાતવ 
ન�નુ   ન પણ ્રૂ  છે, પેથન એ ા�ૂમ ચમથયાતવ પણ તયાગવા ય ોય છે.’’ પેનન 
ં �હો વાપ કર� છે. આગમ્ાનથન મા�ંુ આતમ્ાન ઊઘોને એવન માનયપા્ુ ં
ા�ૂમ નલય રહ  ગ્ુ ંછે પેને નર રા દ �તયનેન �છૂાર કહ  છે. નર ર, �ણુય, ચનચમી, 
 ન વગેર�નન ા�ૂમ �ુ�ચ રહ  છે.—ંરાક મ હ  ાક  છે મા �્ �નલન ન�દ વાપર�લ 
છે. રાગ ને �ણુયનન ા�ૂમ એકતવ્�ુ�મા ં�છૂારજ ગય  છે. પાચં નેર ુૂધમા એક 
્ચપયાલાર ઝેર ના�ે પ  પે ુૂધ માણસને માર  ના�ે છે, �ષુ્  આપ્ુ ંનથન; પમે 
ા�ૂમ હ વા છપા ં પે ચમથયાતવ હ વાથન �નપં સસંાર ર�ોાવે છે. વ   ‘ંરાક 
મ હમ ’ કહ�પા ંએમ કહ�કુ ંછે ક� આ ંવે ાુદ�વા દનન ��ા છ ો , આગમ ને  પષ્ 
પકરણાથન �ણયા, લગવાનનન પરંપરા વાણન્પ ના� ને ં માને. નવપતતવન ે
 રા ર માને, ,પા દ્ુ ંપાલન કર�. આ્.ુ ં કરવા છપા ંા�ૂમ ચમથયાતવ—કાજંક 
�ણુય ાપર �થવા પરસન��ુ ��ષ્ના કારણે રહ  �ય છે. એમ કહ ને આતમ્ાન 
ાપર વંન આપકુ ંછે. આતમ્ાન ચવના આગમ્ુ ં્ાન વગેર� કાજંપણ કાયરકાર  
નથન ને ા�ૂમ ચમથયાતવથન પણ ં  ંવ સસંારમા ં ર�ો� છે પ  પછ  � ંવ 
�ણુયથન ધમર ને ચનચમીથન લાલ માને, ાુદ�વા દને માને પે પ   ્લૂ ચમથયા��ષ્ છે. 
આ ા�ૂમ ચમથયા��ષ્ ંવને  વલાવ્ુ ં વેદન નથન મા �્ �ણુય્ુ ં વેદન છે. 
સ�યો��ષ્ ંવ સસંારમા ંને રા�યપા્મા ંહ વા છપા ંપે્ ુ ંલ   વલાવ ાપર છે 
પેથન પેને ધમર થાય છે ને �્ાનન   રા—ંછ કરા ંછ ો , ંગંલમા ં�ય,  ાર  ાર 
માસના ાપવાસ કર�,  પર કષાયમદંપા વપ  છે, પણ પરસન��ુ��ષ્ હ વાથન 
પેને ચવલાવ્ુ ંવદેન છે, પેને  વલાવનન �ુ�ચ નથન, પેથન આતમકલયાણ નથન. 

સયંમ પા ય , આગમ્ાન ક્ુ�, નવપતતવનન ��ા કર  છપા ં પણ સવર્  
લગવાન કહ� છે ક� �મ  પેને ્ાનન કહ�પા નથન કારણ ક� ્ાપા�ષ્ા  વલાવનન 
�ુ�ચ કરપ  નથન. આગમ્ાન, નવપતતવનન ��ા ને  �ન�યદમનથન સમ કપ થ્ ુ ં
નથન છપા ંપણ પેનાથન સમ કપ થને પેમ પે માને છે. મ ્ા સચંામા ં�નલન ના�  
પ  સચં   ધં પો  �ય છે પેમ આતમા ્ાનાતમક  વ્પ છે પેમા ંરાગથન લાલ 
થાય પેવન  ધન માનયપા્પન �નલન પો� પ  ચ પનય સચં  પેનન  વલાવ્પન કામ 
કરને ન હ એ્લે ક�  વસવંેદન થને ન હ. આવન ર પે � ંવન ેા�ૂમ ચમથયાતવ 
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રહ  �ય છે પેને લાવકમ�ન  ને ચનચમી્પે � યકમ�ન  નાન થપ  નથન પેથન પેન ે
ધમર થપ  નથન. 

આથન, આતમા �ચદાનદં  વ્પ છે, પેના ્ાન ચવના ના�્ુ ં્ાન, પતતવાથર 
��ાન ને સયંપપ�ુ ં ંરાપણ લાલદાયક નથન. એક સમયે �ણે હ વા છપા ં
આતમાને લાલ થપ  નથન. પરસન��ુ��ષ્ વો� આતમલાલ થાય ન હ. ।।૨૩૯।। 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૩૯ 

(વ ના� ાદુ ૧૦, ્ધુવાર) 

�ન મહાવનર લગવાન ક�વ ્ાન કલયાણક  દન. 

ગાથા ૨૩૯મા ંએમ ક ુ ંક� આતમાન  ્ાન વલાવ પરના �વલ ંને નથન. 
ંગપના � � પદાથ� છે પે્ ુ ંસ�ંણૂર ્ાન સવર્ને છે. ને સવર્  છે પ  પેમનન 
વાણન પણ પ ર�ણૂર રહ ય  પાવનાર  છે. ને પે વાણનમા ં� આ ્ુ ંપે આગમે ક ુ ં
છે. એકલા આગમ્ુ ં્ાન કરપા ં  વ્ુ ં્ાન રહ  �ય છે કારણ ક�  વ્ુ ં્ાન 
આગમમા ંનથન. આમ આગમ સન��ુ રહ ને ્ાન કરવાથન આતમા્ુ ં્ાન થ્ ુ ં
નથન. આથન આતમ્ાન�નૂય આગમ્ાન, પતતવાથર ��ાન, સયંપતવ્ુ ં્ગુપદપ�ુ ં
કાજંપણ લાલકપાર નથન. ।।૨૩૯।। 

�ષ્ાપં�વૂરક ક�વ ્ાનનન ચસ��. 

વપરમાનમા ં ંવ  વપરમાન પદાથ�્ુ ં �તય  ્ાન કર� છે, �પૂકા મા ં
વપરપા ંવ  પે કા  વપરપા પદાથ�્ુ ં �તય  ્ાન કરપા હપા ને લચવષયમા ં
થનારા ંવ  પે કા ે વપરપા પદાથર્ુ ં�તય  ્ાન કરને. એ �માણે પે પે કા ે 
વપરપા ંવ ને પે પ ેકા ે વપરપા પદાથ�્ુ ં�તય  ્ાન હ ય છે પેમ �ણેકા ના 
સવર પદાથ�્ુ ંએકસાથે �તય  ્ાન થજ નક� છે. ને પકે ુ ં્ાન �ને છે પે સવર્  
છે. વ   આ  ે�ે વપરપા પદાથ�્ુ ં ્ાન �હોવા ા કર� છે. ચવલાયપના  ે� ે
વપરપા પદાથ�્ુ ં્ાન પે  ે�ના ંવ  કર� છે. એમ થુદા થુદા  ે�ે વપરપા ંવ ન ે
પે પે  ે�ના પદાથ�્ુ ં્ાન હ ય છે. પેમ સવર ે�ે વપરપા પદાથ�્ુ ં્ાન એક 
ંવને પણ થજ નક� છે ને પે સવર્ છે. પેમને ક જ કા ના ક�  ે�ના પદાથ� 
�ણવા  ાક  રહ�પા નથન. આ �માણે સવર્નન ચસ�� થજ. એવ  સવર્ વલાવ 
એક સમયમા ં ધા પદાથ�ને �ણન લેવાનન પાકાપવા   દર�ક ંવન  છે. 

પરલ ે આતમ્ાન થ્ ુ ંનથન પણ  વલ ે આતમ્ાન થાય છે. 

હવે આ ંવન  ્ાન વલાવ સવર્ �વ  પ ર�ણૂર છે એમ પ પાના ્ાનન  
ચનણરય કયાર ચવના આગમમા ંઆ આતમાનન વાપ આવન હ ય ન ેપે વો� �ણે પ  
પેથન  વસવંેદન �તય  ્ાન થ્ ુ ં નથન. ્ાન  વ્ુ ં છે �ને  વ્ુ ં ્ાન 
પરસન��ુ થજને કરકુ ં  નન નક્ ુ ં નથન. આ આતમા્ુ ં ્ાન પ ર�ણૂર  વ-
પર�કાનક છે એમ લ�ાણ લલે ના�મા ંઆ ્ુ ંને ��ુુએ પણ વાણન �ારા ક ુ.ં પ ે
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વાણનના કહ�નારા ��ુુ �ને ના�નન સામે ં જને �ણપ�ુ ં ક્ુ� પણ �્ુ ં
(આતમા્ુ)ં ્ાન છે પનેા સા�ુ ંં જને ્ાન ન કર� પ  આતમ્ાન થાય ન હ. મા �્ 
�્ુ ં ્ાન છે ને �ના ્ાનના ં વ�ાણ ના� ને વાણન કર� છે પેના સા�ુ ં થુએ. 
એ્લે ક� આતમા સા�ુ ંથુએ પ  આતમ્ાન થાય પેમ છે. 

આતમ્ાન ચવના્ુ ં�તય  પે �તય  ્ાન ં નથન પણ ચમથયા્ાન છે. 

ક જ કહ� ક� આ �્ લ �તય  દ��ાય છે પ  પેને �છૂવામા ંઆવે છે ક� પે 
�તય  ્ાન આતમામા ંછે ક� �્ લમા ં? પર ્ેયમા ંઆ આતમા્ુ ં્ાન હ જ નક� 
ન હ. �તય  ્ાન પરમા ં નથન પેમ ં પરને લનધે નથન.  નથુ ં �ષ્ાપં :—
 દ યધવચનમા ં�થવા ના�મા ંએમ આ ્ુ ંક� ‘‘પાર   વલાવ પ ર�ણૂર છે, ��ુ છે’’ 
પ  ના� પારા મા �્ આમ કહ� છે પે ્ાન પા�ંુ છે ક� ના�્ુ ં? પાર   વલાવ આવ  
છે એમ પે ન�  ક્ુ� નથન. પ  ના� પારા મા �્ આમ કહ� છે પે આ ્ુ ંપણ ‘‘પારા 
મા �્ ્ ુ ંઆમ કહ� છે પે આ ્ુ ંન હ.’’ પારા ઘરમા ંકર ો ્ચપયા છે એમ  ન� કહ� 
ને ્ ુ ંઆનુન થા, પે �ુ ંકામ્ુ ં? પારા ઘરમા ંકર ો ્ચપયા છે એવન પને � ર છે ? 
ક�  ન� કહ� છે મા �્ ્ ુ ંમાને છે ? પાર  �ોૂ  ્ ુ ંપ પે પપાસન ં  પ  કામનન છે. 
એમ ્ ુ ં પ પે ્ાન વલાવન છ  એકુ ંઆતમ્ાન �ગ્ કર પ  કામ્ુ ં છે. પણ 
એક.ુ ંઆગમના લ  ેકર�લ ્ાન કાયરકાર  નથન. ચનચમી ને રાગના �વલ ંન 
ચવનાના પ પાના ્ાન વલાવના આ�યે થ્ ુ ંઆતમ્ાન પે �તય  ્ાન યથાથર 
છે.  વ્ુ ં�તય  ્ાન ક્ુ� નથન પે ચવના આ વ ્ ુ�તય  છે પે વાપ ં � ્  છે. 

�તય  ્ાન ચવના એક.ુ ં�્મુાન પે ચમથયા્ાન છે. 

પેવન ં ર પે  નથુ ં �ષ્ાપં : એમ ક જ કહ� ક� ‘‘�મૂાો  ં જને ��ોન્ુ ં
�્મુાન ્ાન કર એ છ એ.’’ પ  �છૂ એ છ એ ક� �્મુાન્ા્ા �મૂાોામા ં છે, 
��ોનમા ં છે ક� આતમામા ં છે ? પર્ેયમા ં�્મુાન્ાન હ જ નક� ન હ. હવે ં  
પારામા ં�્મુાન ્ાન છે એમ ્ ુ ંકહ� પ  પે �્મુાન્ાન �તય �વૂરક હ ય ક� 
એક.ુ ંહ ય ?  ને �તય �વૂરક �્મુાન હ ય પ  ં પે �્મુાન ્ાન સા�ુ ંછે. 
મા �્ �ણે રાગર હપ, ચનચમી ર હપ ��ુ વલાવના લ ે  ને �તય  ્ાન �ગ્ 
ક્ુ� છે પે પછ  પ પે �્મુાન કર� પ  પે્ ુ ં �્મુાન્ાન સા�ુ ં છે.  ન ે
�તય ્ાન ચવના એક.ુ ં�્મુાન પે સા�ુ ં�્મુાન્ાન નથન, પણ ચમથયા્ાન 
છે. 
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હવે આગમ્ાન પતતવાથર ��ાન, સયંપતવના ્ગુપદપણા્ુ ં �ન ે
આતમ્ાન્ુ ં્ગુપદપ�ુ ંસાધે છે એ્લે આતમ્ાન પે ચનનય ને આગમ્ાન પ ે
 યવહાર એમ ચનનય  યવહાર  તે્ ુ ંસાથે વણરન કર� છે :— 

ગાથા ૨૪૦ 

� પચંસચમચપ, ચ���ુપ,  �ન�ચનર ધન, ચવંયન કષાયન , 
પ ર�ણૂર દનરન્ાનથન, પે �મણને સયંપ કક . ૨૪૦. 
�નવયાથર :—પાચં સચમચપ્કુપ, પાચં  �ન�ય ના સવંરવા  , �ણ 

�ાુ�પસ હપ, �ંપકષાય �ને દનરન્ાનથન પ ર�ણૂર—એવ  � �મણ પેને સયંપ 
કક  છે. 

(૧) 

આગમ માથંન �નેકાપં વ્પ �ણનને ધમ� પ પાના આતમાને એકાકાર 
્ાન વ્પ ��ે છે ને �્લુવે છે. 

આગમ્ુ ં ુધાણ—�ચ  �નેકાપં છે. આતમા  વપણે છે ને પરપણે નથન. 
કાયમન ચનં હ ય પે કાયમન  વથન હ ય ન ેપરથન ન હ ય. �  �ણક પયારય હ ય 
પે  �ણકપણે  વથન હ ય પણ પરથન ન હ ય. વ ્,ુ વ ્નુા �ણુ , વ ્નુન 
�વ થા, વ ્ ુ્ ુ ં  ે�—એમ દર�ક  વથન હ ય ને પરથન ન હ ય. વ ્ ુ ‘છે’ એમ 
કહ�પા ંપરને લનધે નથન એમ આવન �ય છે. પરને લનધે હ ય પ  ‘છેપ�ુ’ં રહ�્ ુ ં
નથન. વ ્નુ   વલાવ ં �નેકાપંમય છે. ્ાનમા ં પણ એમ ં આ ્ુ ં છે ન ે
વાણન પણ એમ ં કહ� છે. આમ �નેકાપં ધમ�ને  પાવનારા આગમના   થન 
પ પાના આતમાને �ણપા ંપરને �ણન લય ેપેવ  પ પાન   વ-પર �કાનક  વલાવ 
છે એમ ન�  કર� છે પે ંવ ધમ� છે. પરપદાથ� પથા રાગ વગેર� સક  ્ેય ન ે
 વમા ંરહ ને �ણે છે. ચમથયાતવ �વ થામા ં ચનચમી  પથા રાગ પરફ ઢ   ્ાન 
�નેકપાન—ે�ોં�ોં દનાને પામ્ ુ ંહ્ ુ ંપે હવે ્ાન �વ થામા ંએક્પપણાને પામ ે
છે. �ુ ં ્ાયક  વલાવન �.ં માર   વ-પર �કાનક  વલાવ છે. પર્ેય ના 
સ ંધંવા�ં ્ાન પે પણ મા�ંુ ્ાન છે. એમ પ પાના ્ાનમા ંએકપ�ુ ંપામે છે. 
�હો આગમ  થન કહ�વામા ંઆ ્ુ ં છે. પે ચનચમીથન ક ુ ં છે. �ર��ર પ  પ પ ે
પ પાના   થન એકપ�ુ ંપામે છે તયાર� આગમ ચનચમી કહ�વાય છે. આવા એકાકાર 
્ાન વ્પ આતમાને ��ે છે ને �્લુવે છે. આગમે પ  કહ�.ુ ંક� ‘‘્ ુ ં્ાન વ્પ 
છ .’’ પહ�લા ંપરસન��ુ ્ાન હ્ ુ.ં હવે  વ્ેયમા ંએકાકાર થાય છે ને ના�ે �વ  
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કક  પેવ  પ પે પ પાના આતમાને રાગ, ચનચમી ને  ન ચવનાન  �પનપ કર� છે, 
 વસવંેદન ્ાન કર� છે. આ �માણે સ�યકદનરન ને સ�યક્ાનનન વાપ કર . 

(૨) 

� ંવ  વલાવમા ં�ઢપણે � થરપા કરવા માગે છે.... 

હવે સ�યકચા ર�નન વાપ કર� છે. ગાથા ૨૩૨ મા ં ક ુ ં છે ક� મ  માગર્ુ ં
લ ણ એકા�પા છે.  વલાવને એકને ં �� કરવ  પે મ  માગર્ુ ંલ ણ છે. � 
ંવ પર પરફ વ ેલ  હપ , આગમ પરફ વ ેલ  હપ  પે હવે પ પાના  વલાવ 
પરફ �ક� છે. પે ધમ� ંવ પ પાના ્ાન વલાવમા ંં � થર રહ�વા્ુ ં  છે છે. 
 વલાવમા ં્રવાનન કચૃી ઊ �્ છે, પે પ  કચૃી છે, પેનાથન  વલાવમા ં્રા્ ુ ંનથન. 
કચૃી ઊ �્ છે પે ચનનયચા ર� નથન.   છા થવન ને ્રકુ ં  ત ે �લત ચનં  છે. 
પરપદાથરનન પ    છા નથન ં, ��લુ ક� �લુને પણ   છપ  નથન પરં્ ુ ચનતય 
 પર ચનધાન ્ાન વલાવન વ ્મુા ંલનન થા�, એમ   છે છે. 

(૩) 

� ંવ પાચં સચમચપથન  ાુચનપ �કચૃી વો� �વપ  છે..... 

સયંમના સાધન્પ  નાવેલા નર ર પા�ને પાચં સચમચપથન  ાુચનપ 
�કચૃી વો� �વપારવપ  પ પાના ્ાન  વલાવમા ં્ય� ને સયંમ પરફ વ ય  તયાર� 
નર ર ને સયંમના સાધન્પ આર પ આ ય . �થમ �યાર� સ�યોદનરન ન ે
સ�યો્ાન હપા ં ને સયંમ ન હપ  તયાર� નર રને સયંમના સાધનન  આર પ 
આવપ  ન હ. કારણ ક�  પરમા ંસયંમ ન હપ  પણ  પર સયંમ �ગ્ા  તયાર� 
આર પ �પાય . સયંમ  વલાવ્ુ ં સાધન છે. ��ુ �્લુવ—પ ર�ણૂર આનદં પ ે
સાધય છે. �હો ચનનય સયંમ સાધય  તયાર� નર રથન સધા્ુ ંએમ ક ુ.ં �નમ ાુ  પણ 
કહ� છે ક� : ‘‘મા� દ�હ પે સયંમ હ�્  ુ હ ય ં .’’ હ�્  ુ એ્લે ચનચમી,  વલાવ—
ાપાદાનકારણ �ગ્રુ ંતયાર� ચનચમીકારણ ાપર આર પ આવે છે. ચનચમીથન થ્ુ ં
એમ માનવામા ંઆવે પ  ચનચમી પ્ થ ન ર ુ.ં ચનચમીે ાપાદાન્ુ ંકામ ક્ુ� �ન ે
એમ થપા ં તેના નાનન  �સગં આવે છે. 

‘‘નર ર પા�ને પાચં સચમચપથન  ાુચનપ �કચૃી વો� �વપારવપ ’’ = 
નર રનન  �યાને આતમા �વપારવન નકપ  નથન પણ પાચં સચમચપના પાલન વ�પ ે
નર રનન  �યા નર રના કારણે પે પે સચમચપને ય ોય હ ય છે, એમ ક ુ ંછે. �મ ક� 
:— 
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(૧)  યાર સચમચપના પાલન વ�પે પે ંવને પ પામા ં�માદલાવ ઘણ  
ઓછ  છે, ં જને ચાલવાન  લાવ છે. તયાર� ચાલવાનન  �યામા ં ધનમે ધનમ ે
સાવચેપનથન પગ ઊપોપા હ ય પણ �મ આવે એમ ઝ્ઝ્ પગ ઊપોપા ન 
હ ય, દ ોાદ ો  ન હ ય પણ ચાલવાનન  �યા ધનમન હ ય. 

(૨) લાષા સચમચપના પાલન વ�પે � ૃુ ુ , સતય વચન   લવાન  લાવ 
હ ય. પે વ�પે લાષા પણ લાષાના કારણે � ૃુ ુ , સયંમન નનક ે, �વન પેવન �ય ોય 
લાષા ન નનક ે. 

(૩) એષણા સચમચપના પાલન વ�પે ચનદ�ષ આહાર લેવાનન કચૃી છે. 
આહાર લેવાનન કચૃીમા ં ાુન છે. ચવનેષ �માદ ન હ ય. પે વ�પે નર રનન  �યા 
પણ ઊલા રહ�વાનન ને હાથમા ંઆહાર લય ેપેવન �પનન (નર રના કારણે) હ ય. 
પણ આહાર લેપન વ�પે નર ર   ંુે હ ય �થવા ા ૂ્ ુ ંહ ય, એમ  ને ન હ. 

(૪) આદાન—ચન ેપણા સચમચપના પાલન વ�પે કચૃીમા ં  ાુન છે. 
વ ્ ુ લેપન-�કૂપન વ�પે સાવધાનન રા� ે છે તયાર� હાથનન �થવા નર રનન પ ે
�કારનન �વ થા લ� છે. (નર રના કારણે) પણ ક જ ચનં �મ પમે ના�ન છે, 
એમ  ને ન હ. 

(૫) ાતસગર સચમચપના પાલન વ�પે �ચુન સાવધાન છે. ચવનેષ �માદ 
થવા દ�પા નથન. કફ, ��ૂ વગેર� સાવધાનન�વૂરક ંવર હપ  થ મા ં ેપણ કર� પ ે
વ�પે હાથ વગેર�નન  �યા હાથના કારણે પેવન ં ધનમન લ� પણ વગર ં યે �યા ં
તયા ંના�ન છે, એમ  ને ન હ. 

આ �માણે પાચં સચમચપ્ુ ંપાલન  રા ર કર� છે તયાર� સયંમના ંસાધન્પ 
નર રનન  �યા નર રના કારણે  ાુચનપ હ ય છે. 

(૪) 

� ંવને પાચં  �ન�ય ના ચવષય ન  ચનર ધ �ારા  
મન-વચન-કાયાન   યાપાર ચવરામ પા�ય  છે..... 

‘‘�મન� પાચં  �ન�ય ના ચનન  ચનર ધ �ારા �ને કાય—વચન—મનન  
 યાપાર ચવરામ પા�ય  છે એવ  થજને’’ 

 પરમા ં  વ્પ રમણપા વધપા ંપે ંવ લાવ  �ન�ય ન  ચનર ધ કર� છે. 
તયાર� � ય  �ન�ય ન  ચનર ધ સહ�� થજ �ય છે.  પરમા ંરાગ ઘણ  મદં પોઊ  
છે. પાચં  �ન�ય  વન વપ  છે, પેથન મન—વચન—કાયાન  ��કુ હદન   યાપાર 
ચવરામ પા�ય  છે. 
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૧.  પર લાવમનન   યાપાર  ને ચનકીૃ થય  છે એ્લ ે � યમનના 
પરમા�ઓુ સાથે એ્.ુ ંં ોાણ ઓ� ંહ ય છે. 

૨. કાયા પરફના લ વા    યાપાર  ને ચનકીૃ થય  છે એ્લે કાયાનન  �યા 
પણ  �યાના કારણે પનેે �્ુ્ પ હ ય. 

૩. વચન પરફના લ વા    યાપાર  ને ચનકીૃ થય  છે એ્લે વચનનન 
 �યામા ંપણ ‘‘�લ�ય �ાઓ’’ એકુ ંવચન વચનના કારણે નનક ે ન હ. 

આ �માણ ેપે ંવ મન-વચન-કાયાના  યાપારમા ં��કુ હદ� ચનકીૃ થય  
છે. 

(૫) 

� ંવ  વ-પર લેદચવ્ાનના કારણે કષાય ને મલલનન �મ દ ાવન 
દ ાવનને માર  ના�ે છે..... 

‘‘�ચદકચૃીને પર� યમા ં �મણ્ુ ં ચનચમી � કષાયસ�હૂ પે (કષાયસ�હૂ) 
આતમાનન સાથે �નય નય મનલનને લનધ ે�તયપં એક્પ થજ ગય  હ વા છપા ં
પણ  વલાવલેદને લનધે પેને પરપણે ન�  કર ન ે આતમાથન ં પનેે ાુન  
મલલનન માફક �તયપં મદરન કર ને ��મે માર  ના�ે છે.’’ 

પર પદાથ�મા ં �કચૃી્ુ ં કારણ � ધ, માન, માયા, લ લ્પ �� થરપાના 
પ રણામ છે. પે પ રણામ  સાથે આતમા �તયપં એક્પ થજ ગય  છે. ‘એક્પ થજ 
ગય  છે’ એ્લે ક� એક સમય �રૂપા ાતપત થયેલા છે છપા ંપણ આતમાન  ્ાયક 
 વલાવ �નાાુ  નાપં છે ને કષાય  આાુ પા ાતપત કરનારા છે. આમ 
 વલાવલેદ હ વાથન ��ુ આતમા પે  વ છે ને કષાય પે પર છે, એમ પે ંવે ન�  
ક્ુ� છે. પેથન ��ુ આતમાથન ં ાુન  મલલનન માફક કષાય ને દ ાવન દ ાવનને 
માર  ના�ે છે. �હો ચા ર�નન ચવનેષ રમણપાનન વાપ છે. �મ એક મલલ  ન� 
મલલને કચો ને રગદ    ના�ે છે પેમ �હો ��ુ આતમા �ુ ં મલલનન �મ 
કષાય નન સામે ઊલ  હને ? ચવછમાન હ ય પેને કચો  ન�ાય પ  �ુ ં કષાય  
ચવછમાન હને ને પછ  કચો  ના�પ  હન ે ?—આ પ  ના�નન કથન પ�ચપ છે. 
પ પાના ્ાપા�ષ્ા ��ુ  વલાવમા ંએકા� થપા ં કષાય  ાતપત ં થપા નથન. 
પેને કષાય ને મલલનન �મ કચો  કચો ન ેમાર  ના�ે છે એમ કથન કરવામા ં
આવે છે.  વલાવ સાથે એકપા થજ એ્લ ેકષાય  ાતપત ં થયા ન હ. કચો  
કચો ને માર  ના�ે છે પે ા� ��ુુષાથર  પાવે છે. 
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પે ંવને ચવ��ુ ્ાન વલાવમા ં�ઢ લનનપા હ વાથન  
પે સા ા્ા �ચુન છે. 

આવન ર પે પે ��ુુષને સ�યોદનરન, સ�યો્ાન પ  હ્ ુ ં ં, ાપરાપં 
 વલાવમા ં�ઢપણે લનન થવા   છે છે. પાચં સચમચપનન  ાુચનપ �કચૃીથન �વપ  
છે. પાચં  �ન�ય ના ચનર ધથન મન, વચન કાયાન   યાપાર ચવરામ પા�ય  છે. 
આતમા �ને કષાય ન  લેદ �ણનને કષાય ને કચો  ના�ે છે એ્લે ક� ચવનષે 
��ુુષાથર લાવન  પર રમણપા કર� છે. પથેન પે ��ુુષને ચવ��ુ દનરન્ાનમા� 
 વલાવ્પે રહ�લા  વ� યમા ં વનપરાગન દના ાતપત થજ છે પેથન પે સા ા્ા 
સયંપ ં છે. �ને પનેે ં આગમ્ાન-પતતવાથર ��ાન—સયંપતવના ્ગુપદપણા્ુ ં
�ને આતમ્ાન્ુ ં્ગુપદપ�ુ ંચસ� થાય છે. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૬ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૧ 

(વ ના� ાદુ ૧૧, ��ુુવાર) 

હવે આગમ્ાન–પતતવાથર ��ાન–સયંપતવના ્ગુપદપણા્ુ ં �ન ે
આતમ્ાન્ુ ં્ગુપદપ�ુ ં�ને ચસ� થ્ુ ં છે એવા આ સયંપ્ુ ંક્ુ ંલ ણ છે, પે 
ાપદ�ને છે :— 

ચન�દા—�નસંા, ુુ��—ા�ુ, � ર— �ંમુા ં�યા ંસા�ય છે, 
વ   લ ષ્—કનક�, ંચવપ—મરણે સા�ય છે, પે �મણ છે. ૨૪૧. 
�થર :—ન� ુ�ને  �ંવુગર �ને સમાન છે, ા�ુ �ને ુુ�� �ને સમાન છે, 

�નસંા �ને ચન�દા �તયે �ને સમપા છે, લ ષ્ (મા્ ્ુ ં ઢ��ં) �ને કાચંન �ન ે
સમાન છે પેમ ં ંચવપ �ને મરણ �તયે �ને સમપા છે, પે �મણ છે. 

છ��—સાપમે �ણુ થાને �લપા ચન��થ �ચુનઓ્ુ ંલ ણ  
વનપરાગન સમપા છે. 

(૧) ન� ુ�ને  �ંવુગર �ને સમાન છે :—પ પે આતમા ્ાન વલાવન 
છે, દયા-દાના દ ચવકાર મા�ંુ  વ્પ નથન. �ુ ં ચવ��ુ આતમપતતવ �,ં ન� ુક� ચમ� 
પ  ્ાપાના ં્ેય છે. ્ાપા  વલાવને ન� ુક� ચમ� હ જ નક� ન હ. પયારયમા ંથપ  
ચવકાર પે ન� ુછે ને ચવકાર ર હપ આતમ વલાવ પે ચમ� છે. પર ક જ ન�-ુચમ� 
હ જ નક� ન હ—એમ  ધા �તયે સમલાવ વપ  છે.  ધા્ુ ં લ.ુ ં કર  દ�, પરન ે
મદદ આ�ુ,ં પર પાસથેન મદદ લ�, એ સમલાવ નથન. પરના ક્ ૃરતવનન માનયપા 
ર હપ �ુ ં �ણનાર � ં ને  ધા પદાથ� ્ેય છે એકુ ં �થમ લાન થકુ ં પ ે
સ�યોદનરન—્ાન છે. પેકુ ં લાન થયા પછ  ધમ� ંવને પ પાનન ન  ાજન ે
કારણે �લપ રાગ-�ષે થાય છે. ન�-ુચમ�ન ેં જને રાગ-�ષે થપા નથન. પરના 
કારણે રાગ-�ષે થાય પેમ ધમ� માનપ  નથન પણ �હૃ થ �વ થામા ં પ પાના 
કારણે �લપ રાગ-�ષે થપા પેવા �� થરપાના રાગ-�ષે પણ �ચુનને થપા નથન. 
�ચુનને ન�-ુચમ� �તયે સમાનલાવ વપ  છે. ્ાપાના ્ાનમા ંગમે પે ્ેય આવ,ે 
 ધા ્ેય ન  એક ં �કાર છે, લેદ નથન. 

(૨) ા�ુુુ�� �ને સમાન છે :—ધમ� ંવને �્ાુૂ  સયં ગ  ક� 
�ચપાૂ  સયં ગ  સમાન છે. ધમ� નાપાના સયં ગ થન ા�ુ માનપ  નથન ક� 
�ચપાૂ  સયં ગ થન ુુ�� માનપ  નથન. કારણ ક� પરપદાથર ા�ુ—ુુ��્ુ ં કારણ 



 224 

નથન. આવ  ��લ�ાય ધમ� ંવને છે. �ુ ંચનચમી થજને પણ પર ંવ ને ા�ુુુ�� 
આપન નાંુ ન હ એવા લાન પછ  પણ પ પાનન ન  ાજના કારણ ે�લપ રાગ-�ષે 
થાપ પરં્ ુ�ચુનને પ  એ્લા પણ રાગ-�ષે થપા નથન.  ધન વ�પે સમલાવ વપ  
છે.  ધા ં્ેય ને એક ં �કાર� �ણે છે. 

(૩) �નસંા �ને ચન�દા �તયે સમપા છે. :—�નસંા �ને ચન�દાના ન�દ  
ંોનન પયારય છે. પે ન�દ થન મને લાલ-્કુનાન નથન. ંગપના ંવ  � �નસંા 
ક� ચન�દા કર� છે પે માર  �નસંા ક� ચન�દા કરપા નથન, પે પેના લાવનન �નસંા ક� 
ચન�દા કર� છે, એમ ધમ� ંવને �થમ લાન છે. પણ પ પાનન ન  ાજને કારણ ે
�લપ રાગ-�ષે થપ  પે �ચુનને થપ  નથન. પે પ  પ પાના  વલાવમા ંસમલાવ 
રા�ે છે. 

સમપાલાવ પરમા ંનથન, પરને લનધે નથન. સમપા  વ્પ આતમા પ પે 
છે પેમાથંન સમપા પયારય્પે �ગ �્ છે. 

આ સમપાલાવ ચવના ક જ કહ� ક� મને  નં  ંવ લાકો  મારવા આ ય  ને 
મ� સમપા રા�ન પ  પનેન સમપા સાચન નથન. 

૧. લાકો નન  ચન થવાનન �વ થા લાકો ને કારણે થાય છે. છપા ંપે માન ેછે 
ક� આતમાથન લાકો   ચન થાય છે, પે માનયપા ચમથયા છે. 

૨. લાકો   ચન થજ ને નર રનન સાથે સયં ગ થપા ંમને લાગન એમ પે માન ે
છે. લાકો  આતમાને �ો  નથન, પેમ ં નર રને પણ �ો  નથન,  તેન ે
�લાવ છે. છપા ંમાન ેક� મને લાગન ને ુુ�� થ્ુ ંએ માનયપા ચમથયા છે. પ ે
નર ર સાથે એકતવ્�ુ�  પાવે છે. 

૩. �ષે પરને લનધે થય  એમ પે માને છે ને �ષે ન હ કરપા ંનાચંપ રા�ે પે પણ 
પરને લનધે રા�ે પ  પે �લુલાવ છે. ને પે �લપ �લુલાવથન ધમર થય  
માને છે. પથેન પે માનયપા ચમથયા છે. સમપા વ્પ પ પે ં છે, એવા 
આતમાના લાન ચવના પે કાયરકાર  નથન. �હો પ  �ચુનને લાન છે ક� મારા 
ચવ��ુ ્ાનદનરનમય  વલાવમા ં ્ાન ચસવાય  નથુ ં કાજં નથન. એવા 
લાન�વૂરક  વલાવમા ં લનન રહ� છે ને �� થરપાના રાગ-�ષે �ણન થવા 
દ�પા નથન. 

�� :—ાુ�ંુ ને ક જ માર્ ુ ંહ ય પ  �ુ ંં જ રહ�કુ ં? 
ાીર :—આતમાને પર ંવ  ાુ�ંુ  નથન. ચવ��ુ ્ાનદનરન આ દ 

�નપં�ણુ  પે આતમા્ુ ંાુ�ંુ  છે. એક ન�ને ક જ  ચાવન નક્ ુ ંનથન,  �ંવુગરના 
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કારણે રાગ નથન ને મારનારના કારણે �ષે નથન. પ પે  વ્પમા ં્ક  નકપ  નથન 
પેથન �લપ રાગ-�ષે થાય છે પેને ધમ� ંવ �ણે છે,  નથુ ં કાજં કર  નકપ  
નથન. �યાર� �ચુનને પ  એ્લા પણ રાગ-�ષે હ પા નથન. 

(૪) મા્ ્ુ ંઢ��ં �ને કાચંન �ને સમાન છે. :—મા્  નકામન છે ન ે
સ ્ુ ંકામ્ુ ંછે એમ ધમ� ંવ માનપ  નથન. પે વ ્ ુપ પાને પ  લાલ—્કુનાન 
કર� એમ પ  પે માનપ  નથન પણ ક જ ંગંલમા ંસ નાનન �ાણ નનક ે પ  મને પ  
કાજં ન હ, પણ પરન ેપે કામ આવને એમ પણ ધમ� ંવ માનપ  નથન. પર� ય 
ક જને કામ આવને એ માનયપા �ઢૂ ંવનન છે. પે ચનં છે પ   ન�ને �થવા 
છ કરાઓને કામ આવને એમ ધમ� માનપ  નથન �ને પ ેચનં  છે મા �્ મને રાગ 
થાય છે એમ પણ ધમ� માનપ  નથન. ધમ� ંવને �હૃ થદનામા ંપ પાના કારણે 
�લપ રાગ હ ય છે પણ પેન  ��ામા ં ચનષેધ વપ  છે. �યાર� �ચુનને પ  
�� થરપાના રાગ-�ષે પણ હ પા નથન. 

દર�ક � યનન �ય ંન�પૂ  �યા પ પામા ં વપ�ં રહ�લન છે,  
પરને લનધે નથન. 

દર�ક પદાથર પ પાનન �ય ંન�પૂ  �યા પ પે પ પા મા �્ કર� છે, પર મા �્ 
કરપ  નથન. દર�ક � યમા ંવ ્તુવ નામન  �ણુ છે ને પેને લનધે દર�ક પદાથરમા ં
પેનન �ય ંન�પૂ  �યા થાય છે. એક વ ્નુ   નં વ ્મુા ં�લાવ છે પ  એક 
વ ્ ુ  નં વ ્નુ  ાપય ગ કર  નક� એમ  ન્ુ ં નથન. છપા ં  નં વ ્નુ  
ાપય ગ ંવ કર  નક� છે એમ માનકુ ંપે ચમથયાતવ છે. �ન ચસ�ાપં �વેચનકામા ં
વ ્તુવ�ણુન  દા�લ  આપેલ છે ક� ઘોાનન �ય ંન�પૂ  �યા ંલધારણ છે. પે 
પ   યવહાર દા�લ  સમ�વવા મા �્ છે. ઘોાનન �ય ંન�પૂ  �યા ઘોામા ંછે ન ે
પાણનનન �ય ંન�પૂ  �યા પાણનમા ંછે. ક જ પદાથરનન �ય ંન�પૂ  �યા પરમા ં
પેમ ં પરને લનધે હ જ નક� ન હ. આમ ન�  કયાર ચવના માનકુ ંક� આ વ ્ ુઆન ે
�ય ંનવાન છે ને આને આ મદદ કરન ેપે પ  ચમથયાતવનલય છે. �ને એ ગયા 
પછ  ,પન થવાય છે, પે ચવના ,પ—પપ સાચા ંહ જ નક� ન હ. 

(૫) ંચવપ �ને મરણ �તયે સમપા છે. :—નર ર સયં ગ્પે રહ� 
�થવા ચવય ગ્પ થાય પે �તયે ધમ�ને ્ાપા�ષ્ા લાવ છે. સપર મને માર  
ના�ને, પલવાર માર  નાન કરને, એમ ધમ� ંવ માનપ  નથન. �્ુ ંંવન � 
વ�પે રહ�કુ ંહને ક� �્વા્ુ ંહને પ ે�ું   થને. એમા ંક જ ફ�રફાર કરવા સમથર 
નથન, એમ ધમ� ંવ માને છે. ંવવાના સયં ગ ને નંક લાકુ ં ને મરવાના 
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સયં ગ ને ુૂર ક�ંુ એવ  ��લ�ાય ધમ�ન ેનથન. આ્ષુય �ું   ંવન રહ� છે, 
એમ ધમ� માને છે છપા ંપ પાના કારણે �લપ રાગ-�ષે થાય છે પેન  ્ાપા રહ� 
છે. �ચુનને પ  પે �લપ રાગ-�ષે પણ હ પા નથન, પેને પ  ચવનેષ સમપા છે. 

આવન ર પે �્ાુૂ —�ચપાૂ  સયં ગ મા ં ��ા ને ્ાનનન સમપા ાપરાપં 
ચા ર�નન રમણપા્પ સમપા છે પે �ચુન છે. 

આતમાનન  દર  વ્પ રમણપા્પન ચા ર� સ�યોદનરન�વૂરક હ ય છે, 
ચા ર� પે ં ધમર ન ેસમપા છે. 

્ કા :—પાચં  �ન�ય ્ુ ં દમન, છકાયનન  હ�સાના પ રણામન  �લાવ 
વગેર� �કાર� સયંમ ચવ��ુ દનરન—્ાનમા�  વલાવના ં��ા-્ાન�વૂરક હ ય છે ન ે
પે  વલાવનન  દર વનપરાગન પ રણચપ પ ેચા ર� છે. �ુ ં ન�ન ેા�ુ—ુુ�� આપન 
નાંુ �,ં �ચપાૂ  સયં ગ થન ંવ મર  �ય છે, પર� યનન �થર �યા �ુ ંકર  નાંુ � ં
વગેર� ��લ�ાય �ન ે છે પે ચમથયાતવન છે. પેને સયંમ હ જ નક� ન હ. ને �ન ે
સ�યોદનરન નથન પનેે સમપા હ જ નક� ન હ. �્ાનન સયં ગ ને થુએ છે પણ 
વ ્નુા  વલાવને ં પ  નથન. વ ્ ુવલાવ �ણયા ચવના �ચપાૂ પાના �સગેં 
નાચંપ રા�વા છપા ં પે સાચન સમપા નથન. પેવન સમપા પ  ંવે પર લ  ે
�નપંવાર ધારણ કર  છે. આતમા ્ાન ચસવાય  નથુ ંકાજં પણ કર  નકપ  નથન 
એવા લાન�વૂરક  પરમા ંરમણપા વધે પે ચા ર� છે, ચા ર� ધમર છે, ધમર સા�ય 
છે, સા�ય ચનદ�ષ વનપરાગન �્પન પ રણામ છે. ધમ� ંવન ે ��ા �પે ાએ 
સમપા છે પણ �હો પ  �ચુનએ ચવનેષ લનનપા �ારા વનપરાગન દના �ગ્ કર  છે 
પેને સાચન સમપા હ ય છે, પેથન �ચુન્ુ ંલ ણ સમપા છે. 

્ાપાને ્ેય મા ં ષ્-�ચનષ્પ�ુ ંનથન  
આથન �ચુનઓને ક જ ંવ ન�-ુચમ� નથન. 

ધમ� ંવ ક જને ન�-ુચમ� માનપ  નથન. �નને લનધે રાગ થાય ન ે
ુુશમનને લનધે �ષે થાય, એમ ધમ� માનપ  નથન. પેમ ં પ પાન  ્ાપા�ષ્ા 
 વલાવ છે પેને લનધ ેરાગ-�ષે થાય એમ પણ પે માનપ  નથન. ્ેય પદાથ�મા ં
��કુ પદાથ�  ષ્ છે ને ��કુ �ચનષ્ છે—એવા ્ેય મા ં  ે લાગ નથન ને 
્ાન વલાવમા ં  ષ્ �ને �ચનષ્પ�ુ ં નથન. એક ં �કાર� ંણાવાન  ્ેય ન  
 વલાવ છે ને ્ાનન  પણ એક ં �કાર� �ણવાન   વલાવ છે. લરપ પથા 
 ા�ુ લને લોાજ કરવા્પ �ષેના પ રણામ થયા હપા પે પરન ેલનધે થયા નથન; 
�ષે થય  મા �્ લોાજનન  �યા થજ એમ પણ નથન, ને લોાજનન  �યા થજ મા �્ 
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�ષે થય  એમ નથન.  ય�કપ �તયે �ષે નથન. ધમ� ંવ �ણે છે ક� લોાજનન  �યા 
લોાજના કારણે છે, �ષે �ષેના કારણે છે, પ ે્ાન ્ાનના કારણે છે. આમ  વપ�ં 
ર પે  ધન  �યા માન ેછે. �્ાનન ંવ પરના કારણે રાગ-�ષે માને છે પે ગાોા 
નનચેના ાૂપરાનન �મ �ુ ં � ં પ  આ  ધન �વ થા થાય છે, એમ માને છે. પ ે
ચમથયાદનરન છે. ્ાનન ્ાન વલાવમા ંરહ ને  ધન  �યાને પથા રાગને �ણે છે. 
�યાર� �ચુનને પ  �લપ રાગ-�ષે પણ થપા નથન પેથન ન�-ુચમ�મા ં�ચુનને મ હ 
હ પ  નથન. 

�ચુનઓ �્ાૂુ -�ચપાૂ  સયં ગ મા ંવનપરાગન સમપા ધારણ કર� છે. 

ધમ� ંવ નાપાના �સગંમા ંા�ુ �ને �નાપાના �સગંમા ંુુ��નન કલપના 
કરપ  નથન. નર ર નનર ગ રહ�, પ સાનન �ાા�પ થાય ને  ન� �્ાુૂ  �સગં  
આ યા મા �્ મને ા�ુ થ્ુ ં�થવા પ ે�સગં  મને ્ ક છે ન ેા�ુના દાપાર છે 
પથા નર ર ર ગન થાય, પ પે ચનધરન થાય ને �ચપાૂ  સયં ગ  આવે મા �્ મન ે
ુુ�� થ્ુ,ં એમ ધમ� માનપ  નથન.  ધા સયં ગ  ્ેયમા� છે. પેમા ં પે  ષ્—
�ચનષ્નન કલપના કરપ  નથન. પ પાનન ન  ાજથન �લપ રાગ-�ષે થાય છે પણ 
પે �સગં ને લનધે પ ે થયા એમ પે માનપ  નથન. પ પાના કારણે થયા સમં 
્ા વા �યતન કર� છે. �યાર� �ચુનઓને ગમ ેપેવા �્ાુૂ —�ચપા ૂ સયં ગ  હ વા 
છપા ં ન  ાજના પણ રાગ-�ષે થપા નથન. �ણ કષાયન  નાન કય� છે, 
વનપરાગન નાચંપ ઘણન વધન ગજ છે, છ��—સાપમે �ણુ થાને �લપા હ ય છે એવા 
�ચુનને સમપાલાવ વપ  છે. 

�્ાુ ૂ �ચપા ૂ સામ�ન વપરમાન ��ુુષાથરને લનધે મ પન નથન પણ 
નાપા-�નાપા વેદનનય કમરના ચનચમીે મ ે છે. 

ક�્લાક ંવ  એમ માને છે ક� �્ાુૂ  ક� �ચપાૂ  સામ�ન મ વામા ંનાપા-
�નાપા વેદનનય � યકમર ચનચમી છે ં ન હ, પણ પે સામ�ન ંવના ��ુુષાથર  

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૧ 

(વ ના� ાદુ ૧૨, ��ુવાર) 

(૪) 

ચન��થ �ચુનઓ મા્  ને સ ્ુ—ં તેને સમાન �ણે છે. 

આ ગાથામા ં �ચુન્ુ ંલ ણ સમપા  પા ્ુ ં છે. પે સમપાધાર  �ચુન ક�વા 
હ ય છે ? પેઓ ક જ ંવને ન�-ુચમ� માનપા નથન પેમ ં પેના �તયે રાગ-�ષે 
કરપા નથન, વ   �્ાુૂ —�ચપાૂ  સયં ગ ને સમાન માને છે. �નસંા ને ચન�દામા ં
સમાનપા માને છે. �પનપ ાપરાપં ચ પનય ��ુ  વલાવમા ંનાચંપ વપ  છે. વ   
ઢ�ફા �ને સ નામા ંસમલાવ વપ  છે. હ રા, માણેક ક� ્ચપયા મ ે પ  પેથન મન ે
્ ક પોને �થવા  ન�ને લાલ કરને, એમ ધમ� ંવ માનપ  નથન. � ંવ પર 
� યથન લાલ-્કુનાન માને છે પે ચમથયા��ષ્ છે. ધમ� ંવ ક લસા ને હ રાને 
સમાન માને છે. કારણ ક� વ ્ ુ ધન મા� ્ેય છે. ્ેય્પે પેમા ંકાજં લેદ નથન. 
સમ કપન ંવ રા�યપા્મા દ��ાપ  હ ય, પેને સામ�ન ઘણન હ ય પણ પ ે
પદાથ�મા ંા�ુ માનપ  નથન. મા�ંુ ા�ુ પ  મારામા ં છે. �લપ ન  ાજન  રાગ 
થાય છે, પેને લનધે પર પરફ લ  �ય છે પણ પે રાગમા ંક� પર વ ્મુા ંા�ુ 
માનપ  નથન. રા� હ ય ને ક જ ુુશમન ચો  આવે પ  માને છે ક� મા�ંુ રા�ય 
માર  પાસે છે, પેને ક જ . ૂ્ વા સમથર નથન. આમ પર વ ્મુા ંા�ુ—ુુ�� માનપ  
નથન. �લપ રાગ-�ષે પ પાના કારણે થાય છે પણ �ચુનને પ  �લપ રાગ-�ષે પણ 
થપા નથન. પેમને સ ના પથા ઢ�ફા �તયે રાગ-�ષે હ પ  નથન,  તેને સમાન માન ે
છે. 

(૫) 

ચન��થ �ચુનને ંવન ને મરણમા ંન્નૂાચધકપા હ પન નથન. 

�ચુનઓને દ�હ � �્ ક� દ�હ રહ� પે �તયે સમપાલાવ વપ  છે. લાં્ ુ ંઆ્ષુય 
હ ય પ  વધાર� ધમર થાય �ને ંલદ  મર  ંવાથન ધમર થાય ન હ, એમ ધમ� 
માનપ  નથન. છ કરા નાના છે, પે મ ્ા થજ �ય ન ેકમાપા થજ �ય તયાાંધુન 
આપણે ંવનએ પ  ્ ક, એવન લાવના ધમ�ને હ પન નથન કારણ ક� આતમા ચ�કા  
�ચવનાનન છે, ક જ ંનમ્ ુ ંનથન પેમ ં મર્ ુ ંનથન. ાયૂર રા�ે દ��ાપ  નથન, ચ�ં 
 દવસે દ��ાપ  નથન પ  ાયૂર ચ�ંના ં ક જએ  નાન કાઢાા ં ? ના, કારણ ક� પેન ે
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લર સ  છે ક� ાયૂર ચ�ં મર  ગયા નથન પણ પેના કા ે પાછા દ��ાને, પેથન ન ક 
કરપ  નથન પેમ એક આતમા એક લવથન  ન� લવે �ય તયાર� �થમના લવનન પ ે
પે ંોયાએ દ��ાપ  નથન, પેમા ં નાન ના ? �્ાનન રાગ-�ષેને લનધે ન ક કર� છે. 
્ાનન પર પદાથરના સયં ગ—ચવય ગને લનધે રાગ-�ષે કરપ  નથન. પ પાનન 
ન  ાજને લનધે �લપ રાગ-�ષે થાય પણ આતમા મર� છે, એમ કદ  માનપ  
નથન. �હો પ  �પનચપ ાપરાપં રમણપાનન વાપ છે. �ચુનને પ  પે �સગંના કા ે 
પણ �લપ રાગ-�ષે થપા નથન. 

‘‘ંચવપ ક� મરણે ન હ ન્નૂાચધકપા, 
લવમ  ે પણ ��ુ વપ  સમલાવ ં . ��વૂર �વસર...’’ 

થુઓ, આ ધમ� ંવનન લાવના ! પ પાને નર ર સાથ ંચવપ રહ�વાન  
�સગં હ ય ક� ચવય ગ થવાન  �સગં હ . ંચવપન  �સગં �ચધક એ્લે ્ ક છે ન ે
મરણન  �સગં ન્નૂ એ્લે ્ ક નથન એવન ્ કા્ ક ્�ુ� ધમ�ને હ પન નથન. 
ન  ાજના રાગ-�ષે �સગંના વ�પે (�સગંને લનધે ન હ) થાય છે પે ્ા  ન ે
પણ સયંમલાવમા—ં�ચુનપણામા ં�ાર� આકુ ંએવન ધમ�ંવ લાવના લાવે છે. 

(૧) આ માર  ુુશમન છે ને આ  વંન છે :—એવા �ચુનન ેઆ માર  
ુુશમન છે ને આ માર  ચમ� છે એવા રાગ-�ષે હ પા નથન. ��ુ વલાવ માર  ચમ� 
છે ને ચવકાર  લાવ ુુશમન છે. એ ચસવાય  નથુ ં ક જ ન�-ુચમ� નથન. આ ંવ  
મારા  હપ�ચ�પક છે પે મા�ંુ સા�ંુ કરને એમ �્ાનન ંવ  માને છે પણ પ પા્ુ ં
 હપ—� હપ પ પાથન છે, પરથન નથન. �ચુનને ��ા પ  છે ં ાપરાપં � થરપા 
હ વાથન રાગ-�ષે પણ થપા નથન. 

(૨) આ આ�ાદ છે ને આ પ રપાપ છે :—પાચં લા�નન પેદાન થાય, 
ક જ રા� ઘેર આવે �થવા ૬૦ વષ  દ કર  આવે પ  �્ાનન  �ુ આ�ાદ માન ે
છે ને ક જ �ચપા ૂ સયં ગ  આવપા ં પ રપાપ માને છે. ધમ� ંવ સયં ગ મા ં
ા�ુુુ�� માનપ  નથન. �ચુનને પ  પેવા �સગં મા ંરાગ-�ષે પણ થપા નથન. 

(૩) આ મા�ંુ ાતકષરણ (ક ચપિ) છે ને આ �પકષરણ (�પક ચપિ) છે. 
:—પ સાનન �ાા�પ થપા ં�માર  ચોપન થજ છે ને �માર   ધેય લાવ �છુાય છે, 
ને ચનધરન થપા ંક જ લાવ �છૂ્ ુ ંનથન, એમ �્ાનન માને છે. ધમ� ંવ �નસંા—
ચન�દાને સમાન માને છે. લ ક  વાહવાહ   લે ક� ચન�દા કર� પેનન ધમ�ને પરવા હ પન 
નથન. �ુ ં પ  ચવ��ુ ્ાનમય આતમા �,ં એકુ ં લાન છે ને �ચુનને પવેન �પનચપ 
ાપરાપં ંરાપણ રાગ-�ષે થપા નથન. 
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(૪) આ મને � ક��ચતકર છે ને આ ાપકારક છે :—�્ાનન પરવ ્નુ ે
ાપકારક માને છે. ‘‘સઘંર�લ  સાપ પણ કામ આવે’’ એમ માનયપા કર ન ે
પરવ ્મુા ંમ હ કર� છે. ધમ� ંવ માને છે ક� પરવ ્ ુાપય ગન �થવા ચનરથરક 
નથન. પર વ ્ ુપ  એક ં �કાર� છે, ��ુ �ચદાનદં આતમા એક ં ાપય ગન છે. 
ધમ� ંવને પર વ ્મુા ં્ ક—�્ કપ�ુ ંનથન. �ચુનને પ  ��ા ાપરાપં લનનપા 
વધન ંપા ં�� થરપાન  ચવકલપ ઊ્પ  નથન. 

(૫) આ મા�ંુ ્કકુ ંછે ને આ �તયપં ચવનાન છે. :—આ્ષુયને લનધ ે
્કકુ ં ને આ્ષુયના �લાવને લનધે મરકુ ં થાય છે પે પ  સયં ગ નન �પે ાએ 
વાપ છે. ધમ� ંવ પ  પ પાના આતમાને �ચવનાનન માને છે. �ચુન  ે વષર વધાર� 
ંવે પ  નાસન સરઆુ ંચાલે એમ ધમ�ને એકતવ્�ુ�નન લાવના હ પન નથન. દર�ક 
ંવ પ પાનન ય ોયપા �્સુાર એક પછ   નં  લાવ કર� છે. ક જ �ક માપ 
વ ્ ુ નપન નથન. � � વ�પે �ન  પયારય � ર પે �્વાન  હ ય છે પે �માણે 
� �્ છે. એમા ંક જ ફ�રફાર કરવા સમથર નથન. આમ ધમ�ને ��ા હ ય છે ને �ચુનન ે
પ  �પનપ ાપરાપં પ ે�કારના સયં ગના કા ે પણ રાગ-�ષે થપા નથન. 

ચન��થ �ચુન મ હના �લાવને લનધે ્ાન વલાવને �્લુવે છે 

આવન ર પે �ચુનન ેમ હન  �લાવ છે. ાપરાપં રાગ-�ષે્ુ ં ેપ�ુ ં�ગ્ થ્ ુ ં
નથન એ્લે �� થરપાના રાગ-�ષે ્   ગયા છે. ને પ પાના ચવ��ુ દનરન 
્ાન વલાવન આતમાને સપપ �્લુવ છે. થુઓ, આ �ચુનદના! �ચુન નામ 
ધરવાથન �ચુનપ�ુ ં �ગ્્ ુ ં નથન. દ�હા દનન  �યા માર  નથન, �લુા�લુ લાવ  
ચવકાર છે પે આતમા્ુ ં ��ંુ  વ્પ નથન, આતમા પ  ્ાન વલાવન છે, એવા 
 વલાવમા ંલનનપા પ ે�ચુનપ�ુ ંછે ને પે ક�વ ્ાન્ુ ંસાધન છે. આ લાન ચવના 
ધમ�પ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 

વપરમાનમા ં �લુ ચવકલપ ને ંોનન  �યાથન ધમર માને છે, પેન ે પ  હં 
દનરનના ં પણ �્કાણા ં નથન, પ  પછ  �ચુનપ�ુ ં પ  �ાથંન હ ય ?–ન ં હ ય. 
આતમાના ં ��ા-્ાન સ હપ  પર રમણપા પે સા�પુ�ુ ં છે, રાગ-�ષે્ુ ં  ેપ�ુ ં
થાય પે સા�પુ�ુ ંનથન— પર એકપા થાય પે સા�પુ�ુ ંછે. 

ચન��થ �ચુન  ધા ં્ેય ને પફાવપ ચવના �ણે છે. 

આ ર પે �ચુનને ન�-ુચમ�મા ંપફાવપપ�ુ ંનથન. કારણ ક�  તે ્ાનના ં્યે 
છે. પે ્ેય મા ંન�—ુચમ�પ�ુ ંનથન પેમ ં પેઓ ન�-ુચમ� છે એમ ્ાનમા ંપણ 
લાસ્ ુ ંનથન. ક જ ચદંનથન નર ર ઘસે �થવા લોપનન નનચે પ પે દ ાજ �ય પ  
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પણ  તે �સગંને સમાન માને છે. �નસંા સાર  ને ચન�દા �રા , એમ માનપા 
નથન. કારણ ક�  તે લાષાનન પયારય છે. મા્  ને સ ્ુ ં તે ંો � ય છે, એમ 
માનન પેમા ંેપર  પાોપા નથન. પેમ ં પે �તયે રાગ-�ષે કરપા નથન. ક જ 
મરણન  �સગં  ન ે �થવા  ચવાન  �સગં  ને પણ પમેા ં રાગ-�ષે કરપા 
નથન. આ �માણે  ધા �સગં ને ્ેય પર ક� �ણે છે ને ક જ �સગંમા ંલેદ પાોપા 
નથન. ક જ વ�પે સપર આવનને �ંફાોા મારપ  હ ય ને ક જ વ�પે ક જ ંવ 
�મા�મા કરપ  હ ય— ધાને સમાન માન ેછે.  ધા ં્ેય  પફાવપ ચવના ્ાનમા ં
ંણાવાય ોય છે, એમ �ચુન માને છે. 

ચન��થ �ચુનને વનપરાગન પ રણચપ �ચ�લપ થજ છે પેથન  ધે 
સમપાલાવ વપ  છે. 

પેવા �ચુનને પ પાના ્ાનાતમક  વલાવમા ં વનપરાગન પયારય �ગ્  છે. 
�હ , માર� પ  મારા ્ાપા  વલાવમા ં ્રકુ ં એ ં ધમર છે. સ�યો��ષ્ ંવન ે
��ા-્ાન પ  હપા ંપણ �� થરપાના ંરાગ-�ષે થપા હપા. �સગંને લનધે રાગ-�ષે 
થપા ન હપા પણ �સગંના કા ે રાગ-�ષે થપા હપા પણ �ચુનને પ  એ રાગ-�ષે 
પણ થપા નથન, પેમને  ધે કા ે ને  ે�ે સમપા વપ  છે. ચનયા   ��કુ ંોયાએ 
ગા વ  ને ાના   મહા  ેવર ગા વ  એકુ ં �ચુનને હ ્ ુ ં નથન કારણ ક� પર 
પદાથરમા ં નાચંપ—�નાચંપ છે ં ન હ. સહં ્ાનાનદં  વલાવમા ં પ રણચપ લનન 
થવાથન, �હૃ થને � �કારન  રાગ-�ષે થપ  પેવ  �ચુનને થપ  નથન. પેમને પ  
સવરપ� સા�ય છે, સમપાલાવ વપ  છે. આ આમ થ્ુ ંહ પ પ  ્ ક હ્ ુ ંને આ ્ ક 
ન થ્ુ ંએવન �� થરપા પણ હ પન નથન, સવરપ� સમપાલાવ વપ  છે. 

આગમ્ાન�વૂરક આતમાના ં��ા-્ાન સ હપ વનપરાગનદના સમપાલાવ 
પે �ચુન્ુ ંલ ણ છે. 

આવન ર પે વનપરાગનદના્પ સમપાલાવ પે �ચુનપણા્ુ ં લ ણ છે. પ ે
વ�પે રાગ ઘણ  ઘ્  ગય  હ ય છે ને નર રનન નોન �વ થા સહં હ ય છે, પ ે
કરવન પોપન નથન. પે ચવના �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન ને પેનાથન �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન. 
 ાકમા ં ૨૮ � ૂ�ણુ્ુ ં પાલન, નર રનન નોન �વ થા વગેર�  ાક �ચ   પ  
�ગાાનન ગાથામા ંઆવન ગયેલ છે. પણ સ�યોદનરન ચવના ન ે પર રમણપા્પન 
સમપાલાવ ચવના એકલન નોનદના ધારણ કર� પ  પે �ચુનપ�ુ ંછે ં ન હ. �ચુન્ુ ં
લ ણ પ  સ�યોદનરન સ હપ વનપરાગનદના્પન સમપાલાવ છે ને તયાર� 
ચનચમી્પે ૨૮ � ૂ�ણુ્ુ ંપાલન ને નોનદના વગેર� હ ય છે. આવન ર પે ંવ—



 232 

�ંવ વગેર�ને થુદા �ણે, આગમ �ારા યથાથર ્ાન કર�, નવ પતતવ ને �થૃાા  
�થૃાા  �ણે, પાચં  �ન�ય ના ચવષય્ુ ંદમન કર� ને સયંમ ધારણ કર�, પેનન સાથ ે
પ પે ��ુ આતમા છે એકુ ંઆતમ્ાન કર� પ  કાયરકાર  થાય છે, પ  ં �ચુનપ�ુ ં
હ ય છે. એક.ુ ંઆગમ્ાન—પતતવાથર ��ાન—સયંપપ�ુ ંહ ય ને આતમ્ાન ન હ ય 
પ  �ચુનપ�ુ ંહ ્ ુ ંનથન, પ  પ  ચમથયા��ષ્ છે ને આતમ્ાન હ ય પણ વનપરાગન 
લનનપા ન હ ય પ  સ�યો��ષ્ કહ�વાય પણ �ચુન કહ�વાય ન હ. �ચુનને આતમાના ં
��ા-્ાન સ હપ  પર વનપરાગન દના ને સમપા ચવનેષ હ ય છે. એ �માણ ે
�ચુન્ુ ંલ ણ સમપાલાવ ક ુ.ં ।।૨૪૧।। 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૧૯૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૨ 

(વ ના� ાદુ ૧૩, નચનવાર) 

હવે એમ સમથરન કર� છે ક� લગવાનનન ઓમ ધવચનમા ં વ ્ ુવ્પ �મ 
આ ્ુ ં છે પેમ આગમમા ં લ�ા્ુ ં છે. પ ે આગમ્ાન, નવપતતવ નન ��ા ન ે
છકાયનન દયાન  લાવ ક� મહા,પા દન  લાવ એ �ણના ્ગુપદપણાનન સાથ ે
આતમ્ાનના ્ગુપદપણાનન ચસ��્પ � આ સયંપપ�ુ ંપે ં મ  માગર છે ક� �્ુ ં
 નથુ ંનામ એકા�પા લ ણવા�ં �ામણય છે. 

�ગ, ્ાન ને ચા ર� �ણમા ં્ગુપદ� આ્ઢ �, 
પેને કક   કાોયગપ, �ામણય તયા ંપ ર�ણૂર છે. ૨૪૨. 
�થર :—� દનરન, ્ાન �ને ચા ર�—એ �ણેમા ં ્ગુપ ાુ  આ્ઢ છે, પે 

એકા�પાને પામલે  છે એમ (ના�મા)ં ક ુ ંછે. પેને �ામણય પ ર�ણૂર છે. 

ક�વ ્ાનન છે મા �્ આદર ને ચનગ દન  ંવ છે મા �્ �નાદર એકુ ં
્ાપા  વલાવમા ંનથન. 

્ેયપતતવ �ને ્ા્પૃતતવનન �મ છે પમે �પનચપ �્ુ ં લ ણ છે પેન ે
સ�યકદનરન કહ� છે. ્ેયપતતવ એ્લે ્ાનમા ંંણાવાય ોય પદાથ� ને ્ા્પૃતતવ 
એ્લે �ણનાર—દ��નાર—્ાપા�ષ્ા  વ્પ. આતમા �ણનાર—દ��નાર  વ્પ છે 
પણ નર રને ચલાવનાર ક� રાગ કરનાર પે આતમા્ુ ં વ્પ નથન. વ ્ ુવલાવ—
� ય, �ણુ, પયારય �મ છે પેમ �ણે. �નપંા ચનગ દના ંવ  મા �્ દયા પા   
નકાય છે, એમ નથન પણ પે ્ાનમા ંંણાવાય ોય છે. લગવાને ંવ ના �કાર 
ંણા યા છે પણ પ ે છકાયનન ર ા આતમા કર  નક� છે, એમ ક ુ ં નથન. પણ 
આતમા પે  ધાન  �ણનાર છે ને પે ્ેય  આતમામા ં ંણાવાય ોય છે. આતમા 
પરપદાથરનન �વ થાન  કપાર, ર ક ક� લ ક નથન. આતમા ાુદ�વ—ાુ��ુુ—ાુના�નન 
પયારયને  રા ર �ણે, ાદુ�વ—ા�ુ�ુુ—સ્ા ના�ને પણ �ણે. ચનગ દનન પયારય 
હ ણન છે પેમ �ણે ને ચસ�નન પયારય �ણૂર છે એમ �ણે પણ ચનગ દનન પયારય 
હ ણન છે મા �્ પેન  �નાદર ને ક�વ ્ાનન પ ર�ણૂર છે મા �્ પેન  આદર એમ 
સ�યો��ષ્ ્ેય મા ં�ોં પાોપ  નથન.  ધા ં્ેય  એક ં �કાર� ંણાવાય ોય છે 
ને �ુ ંપે  ધાને એક ં �કાર� �ણનાર  �.ં 



 234 

્ાન વલાવન આતમા રાગન  કપાર નથન પેમ રાગન  નાનક પણ નથન, 
મા� ્ાપા છે. 

આતમા ્ાપા વલાવન છે પેમા ં પરવ ્નુા ં �હણ—તયાગ પ  છે ં ન હ 
કારણ ક� પરવ ્નુે આતમાએ કદ  �હ  નથન પેમ ં છ ો  નથન. પણ આતમાનન 
�વ થામા ં� રાગ ન ે�ષે થાય છે પે પણ પરપદાથરને લનધે નથન પણ પ પાના 
કારણે છે. પે રાગ-�ષે પ પાનન ન  ાજથન થાય છે પેમ �ણે છે પણ આતમા 
રાગ-�ષેને �હ� ક� છ ો� પેકુ ંવ ્ ુવલાવમા ંનથન. ં  રાગ-�ષેના ં�હણ—તયાગ્પ 
ચ�કા    વલાવ હ ય પ  પે  વલાવ રાગ-�ષેથન ર હપ કદ  થાય ન હ. � રાગ 
થાય છે પનેે �ણે છે પણ આતમા રાગન  ાતપાદક નથન, પેમ રાગન  નાનક પણ 
નથન. આતમા રાગન  નાન કર� છે એમ કહ�કુ ંપે પણ ાપચાર કથન છે. આતમા 
રાગને �ણે છે �ર  પણ રાગ થય  મા �્ �ણે છે �થવા રાગ વો� �ણે છે, એમ 
પણ નથન, પ પાના  વલાવથન �ણે છે. 

્ાન વલાવ ાપાદાન—ચનચમીકારણ— તેને  રા ર �ણે છે. 

વ   ્ેયપતતવને પણ  રા ર �ણે. દ�વ-��ુુ-ના�ના  વ્પને �ણે છે. છ 
� ય ને �મ છે પેમ �ણે. પે પદાથ�ન  ક જ કપાર—હપાર નથન. પહ�લા ંપણ કપાર 
નથન ને �તયાર� પણ ક જ કપાર નથન પેમ �ણે. વ   � ્ેય —ચનચમી  હ ય પને ે
ચનચમી પર ક� ં �ણે પણ પે ચનચમી  ાપાદાનમા ંકાજં કર  છે છે એમ ન �ણે. 
ના�મા ં  ે કારણ આવે છે. એક ાપાદાનકારણ ને  નથુ ં ચનચમીકારણ. �ુ ં
્ાન વલાવન � ંએ ાપાદાનકારણ ને તયાર� રાગ �થવા  ન� પદાથ� પે ્ાનમા ં
ચનચમીકારણ છે. એમ  તે કારણ ને �ણે છે પણ ્ેય હ્ ુ ંપ  ્ાન થ્ુ ંપેમ ન 
�ણે. 

યથાથર ્ાપાપ�ુ ંક�ક ુ ંછે ? 

વ   ક�વ  છે આતમા ? પર પદાથરન  પ  કપાર નથન ં પણ સસંારનન 
પયારયન  કપાર ને નાનક પણ નથન. સસંાર ાતપત થાય ને નાન થાય ને 
મ  પયારયન  ાતપાદ થાય પેને �ણે છે. સસંાર �ને મ  પયારય  તે ્ેય છે. 
વ   ચવકાર  પયારયન ેપે �ણે છે. પે ચવકાર  પયારયમા ંઊલ  રહ ને �ણપ  નથન. 
પણ ચવકાર ર હપ પ પે ્ાન વલાવન છે પેમા ંઊલ  રહ ને �થાર્ા પેના ં ��ા-
્ાન કર ને પછ  �લપ ચવકાર રહ� પેને �ણે પ  પેણે  વલાવ ને ચવકાર  તે્ ુ ં
યથાથર ્ાન ક્ુ� કહ�વાય. આવા લાન ચવના �ાવક ક� �ચુનપ�ુ ંહ જ નક� ન હ. 
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વ   આતમાનન �પનચપ થવન પે સ�યોદનરન પયારય છે, �ણુ નથન. ક�્લાક 
લ ક  પેને �ણુ કહ� છે, પે વાપ � ્  છે. �વૂરનન �વ�ણુ્પ �વ થા હપન પે્ લન 
ને �ણુ્પ �વ થા થજ પે �પે ાએ પનેે �ણુ કક  છે. ચસ�ના આ્ �ણુ કકા 
છે. પે �ગ્ થયા. �ણુ પ  ચ�કા   છે પે �ગ્પા નથન, પણ �વ થા �ગ્ થજ 
છે. પણ સસંાર �વ થામા ંપે દનાને �વ�ણુ કહ�પા, હવે દના સ�યાા  થપા ંપેન ે
�ણુ કકા છે પણ પે પયારય છે એમ  રા ર ્ાન કર�. 

્ાન�ધાનથન સ�યોદનરનનન  યાૌયા. 

આવન ર પે ્ેયપતતવનન પથા ્ાપાપતતવનન �મ છે પેમ �પનચપ કરવન પ ે
સ�યોદનરન છે. સ�યોદનરનન  ધયેય પ  એક પરમ પા રણાચમક લાવ છે. ચનચમી 
ન હ, ચવકાર ન હ, ચનમર  પયારય ન હ, �ણુલેદ ન હ પણ એકલ   વલાવલાવ 
એક્પ કારણ પરમાતમા પે સ�યોદનરનન  ચવષય છે. �લેદ ��ુ વલાવ પ ે
��ષ્ન  ચવષય છે. �હો ચરણા્યુ ગન  �ચધકાર છે. આતમા �ણનાર છે ને  ન� 
પદાથ� ંણાવાય ોય છે. ્ાન રાગનન પયારયને �ણે, પરને �ણે,  ન� �ણુ ન ે
�ણે, �ણકુ ંપે રાગ્ુ ંકારણ નથન. �હો  વ-પર્ુ ંયથાથર ્ાન કર� છે. ્યે = 
આતમા ચસવાય �નપંા પદાથ�, ્ાપા = આતમા. આમ  તેન   યવહાર� ્ાપા્ેય 
સ ંધં  પાવનને  તેનન �મ છે પેમ �પનચપ કરવન પે સ�યોદનરન્ુ ં લ ણ 
્ાન�ધાન કથનથન ક ુ ંછે. �યાર� ��ષ્�ધાન કથનમા ં ાચયકલાવ પણ ��ષ્ન  
ચવષય નથન પેમ ં ્ાપા્ેય સ ંધંને પણ ��ષ્  વનકારપન નથન. ��ષ્ પ  ��ોં 
એક્પ  વલાવને ં  વનકાર� છે. �હો ચરણા્યુ ગમા ં ્ાપા્ેયન   યવહાર 
સ ંધં  પાવન ્ાન�ધાનથન સ�યોદનરનનન  યાૌયા છે. 

્ાપા ને ્યે્ુ ં�મ છે પેમ ્ાન કરકુ ંપે સ�યો્ાન્ુ ંલ ણ છે. 

ના� લણે પેને ્ાનપયારય કહ  નથન. ના�ના ં લણપરને પથા આ્લા 
 ધા માણસ  વ ચે લાષણ દ�પા ંઆવો� પેને સ�યો્ાનપયારય કહ  નથન. આતમા 
્ાન વલાવન છે ને  ન� �નપંા પદાથ� ્યે છે. સકંલપ—ચવકલપ, દયા-દાન  ધા ં
્ેય છે. આમ ્ેયપતતવ ને ્ાપાપતતવનન યથાય ોય �્�ુચૂપ �્ુ ંલ ણ છે પ ે
્ાનપયારય છે. ્ાનપયારય લ�ય છે ને �્�ુચૂપ પે્ ુ ંલ ણ છે. હ�ર  �વધાન 
કર� પેને ્ાનપયારય કહ�વાપન નથન પણ �વધાન મા ં�ોં�ોં ્�ુ� થાય છે. પ ે
પર પરફના વલણવા   લાવ છે, આતમા પરફના વલણવા   લાવ નથન. પેથન 
�વધાનમા ં� ન�કપ દ��ાય છે પે �્ાનલાવ છે. ચનગ દથન માોં ને  ધા ંવ  
્ેય ને રાગ-�ષેના પ રણામ પણ ્ેય છે. ્ાન વલાવન આતમા પે ્ાપા છે, પેના 
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 પર આ�યે �ગ્ થ્ ુ ં્ાન પે સ�યો્ાન છે. ના�્ુ ં�ણપ�ુ ંપે ્ાનપયારય 
નથન પણ  પર �્�ુચૂપ પે ્ાનપયારય છે. 

ચવલાવનન ચનકચૃીથન  યાપન વનપરાગન પ રણચપ પે ચા ર�્ુ ંલ ણ છે. 

્ેય �ને ્ાપાનન �  �યાપંરથન ચનકચૃી પેના વો� રચાપન 
�ષ્્ા્પૃતતવમા ંપ રણચપ �્ુ ંલ ણ છે પે ચા ર�પયારય છે. ્ેય �ને ્ાપા 
ચવલાવ  �યાથન ચનવપ  પેને લનધે રચાપન � દ��નાર—�ણનાર આતમપતતવમા ં
પ રણચપ પે ચા ર�પયારય્ુ ં લ ણ છે. �થમ સ�યોદનરન �ને સ�યો્ાનનન 
વાપ કર . સ�યો્ાનમા ંલાન હ્ ુ ંક� પરપદાથર પરફ લ  ંકુ ંને �લુા�લુ લાવ  
થવા પે આતમા્ુ ં વ્પ નથન. આતમા ્ાન વ્પ છે એમ �પનચપ પથા ્ાન હપા ં
પણ ્ાપા હં ચવલાવથન ચનવતય� ન હપ . ્ાપા વલાવ � રાગમા ં�્કપ  હપ  
પે હવે ચનકચૃી પામનને  વ્પમા ંલનનપા થવા માોં  પે વનપરાગન—દના છે. પેન ે
ચવલાવ �યાથન ચનકચૃી કહ� છે.  ધા �લુલાવ થન, દયા-દાનથન, પાચંમહા,પના 
પાલનથન ચનકચૃી થવન પે ચા ર� છે. 

સ�યોદનરન ને સ�યો્ાન વ�પે ્ાપા �ણપ  ક� આ દયા-દાનન  રાગ 
થય  એમ રાગને ્ેય પર ક� �ણપ  પણ તયા ં્ાપા રાગથન હથુ ચનવતય� નથન 
પણ  પર વલાવમા ં ્ર  ંપા ં રાગન  �લાવ થપા ં રાગ ્યે પર ક� રક  ં 
ન હ. રાગ હ ય પ  રાગને �ણવાપ�ુ ંરહ� પણ રાગન  �લાવ થપા ં્ેયનન પણ 
 �યાપંરથન ચનકચૃી થજ. એ્લ ે્ાપા પ પ ેરાગમા ં�્કપ  હપ , પે હવ ેરાગમા ં
ન �્�  ને રાગ � ્ેય્પ હપ  પે પણ ગય  ને  ન� ્ેય મા ં્ાપા �્કપ  
હપ , હવે પે ્ેય મા ં્ાપા �્કપ  નથન.  ન�ં ્ેય  ્ેય્પે રહ  ગયા.ં આમ 
્ેય �ને ્ાપા ચવલાવ �યાથન ચનવપ  પેને લનધે રચાપન � ્ાપા વલાવમા ં
પ રણચપ પે ચા ર� લ ણ છે. �વૂ  સ�યો્ાનનન દનામા ં લાન હ વા છપા ં
�� થરપાન  રાગ થપ  હપ  પે હવે ્ેય મા ં�્કપ  નથન. �થન ્ાપા ને ્ેય 
 તે ચવલાવથન ચનવતયાર છે. ચા ર�પયારય્ુ ં લ ણ �લુલાવ �થવા નર રનન 
નોન �વ થા કહ  નથન પણ વનપરાગન પ રણચપને ચા ર�્ુ ંલ ણ ક ુ ંછે. 

દનરન �ણુનન દર�ક પયારયન  ચવષય સામાનય છે છપા ંદર�ક પયારયન  
ચવકાસ એકસર�  નથન. 

વ   આતમા �ષ્ ્ા્પૃતતવ છે એ્લે સામાનય દનરન ને ્ાન વ્પ છે. 
દનરન સામાનયને દ�� ે છે. દનરન �ને ્ાનના લેદ �થવા  ન� પદાથરના લેદ 
�થવા � ય-�ણુ-પયારયના લેદને દનરન  વનકાર્ ુ ં નથન. પેન  ચવષય સામાનય 
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છે. એમ છપા ં  ધન દનરનપયારયન  ચવકાસ એક સર�  હ ય એમ નથન. �મ 
ચનમર દના વધપન �ય પેમ દનરનન  ચવકાસ થપ  �ય છે. �મ ્ાનન  ચવકાસ 
થાય છે પેમ. ્ાન પ   ધાને લેદ પાો ને �ણે છે. �મ ક� : આ � ય છે, આ 
�ણુ છે, આ પર છે, વગેર� લેદ પાો ન ે �ણકુ ં પે ્ાન્ુ ં કામ છે. આવા 
�ષ્્ા્પૃતતવમા ંપ રણચપ પે ચા ર� છે. 

આ �માણે સ�યોદનરન, સ�યો્ાન ને સ�યકચા ર�—�ણનેા ંલ ણ  પાવન 
મ  માગર  પા ય . ક�્લાક ંવ  લગવાનના દનરનને દનરનચવ��ુ� કહ� છે પણ પ ે
દનરન��ુ� નથન. આતમા પરથન ને ચવકારથન થુદ  છે એવન ��ા પે દનરનચવ��ુ� છે 
ને પેથન આતમચસ�� છે ને પે ધમર્ુ ં� ૂ છે. સમ કપ્ુ ંલ ણ �્કંુપા ક ુ ંનથન 
પણ યથાથર �પનચપ પે સમ કપ્ુ ંલ ણ ક ુ ં છે. ્ાન ઘણા ં્ેય ને �ણે છપા ં
રાગ્ુ ં કારણ નથન પે વાપ પણ  પાવન ને ચા ર�્ુ ંલ ણ નોનદના �થવા 
 ાક �યા નથન પણ વનપરાગન પ રણચપને ચા ર�્ુ ં લ ણ ક ુ ં છે. આ �ણ ે
પયારય  સ�યાા  છે ને પે એક  સમયે છે. 

સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર� �ણે પયારય નન આતમાનન સાથે એકપા પે 
�ચુનપ�ુ ંછે �થવા મ  માગર છે. 

‘‘આ પયારય ને �ને આતમાને લા યલાવકપણા વો� ઊપ�લા �ચપ ગાઢ 
 પર�પર ચમલનના   ને લનધે એ �ણે પયારય ્પે ્ગુપ ાુ   ગ— ગનલાવ ે
પ રણપ આતમાને, આતમચનષ્પ�ુ ં હ પા,ં � સયંપપ�ુ ં હ ય છે, પે સયંપપ�ુ,ં 
એકા�પા લ ણવા�ં �ામણય �્ુ ં  નથુ ં નામ છે એવ  મ  માગર ં છે—એમ 
�ણકુ.ં’’ લાવક એ્લે થનાર, �ને લાવક � ્પે થાય પે લા ય. આતમા લાવક 
છે �ને સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર�નન પયારય  લા ય છે. આતમાને સ�યોદનરન—
્ાન–ચા ર�નન પયારય  સાથે એકમેકપા હ ય છે, �લતપા નથન. આતમા  ગન છે ન ે
લા ય્પ સ�યગદનરન—્ાન—ચા ર�નન પયારય  પેના  ગ  છે. �હો � ય ન ે
પયારય એક સમય �રૂપા �લેદ વણરવવા છે, સવરથા �લેદ નથન. સવરથા �લદે 
હ ય પ  પયારય નાન થપા ં� યન  નાન થજ �ય પણ કથ�ંચ્ા �લેદ છે. �હો 
�લેદ  પાવવા છે. � યને ાપાદાન �ને પયારયને ચનચમી  પાવન એકમેક કર�લ 
છે. પયારય પયારયવાનમા ંલ   ગજ ને પયારયવાન પયારયમા ંલ   ગય . 

� યા્યુ ગના કથનમા ં મ  માગરને નાનવાન પતતવ ક ુ ં છે. કારણ ક� 
મ  માગર ને આતમા એકમેક હ ય પ  મ  માગરન  નાન થપા ંઆતમાન  નાન થવ  
ં જએ. તયા ં થુદા પતતવ  પાવનને એક ��ોં આતમાને ં ધયયે  પાવવ  છે. 
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વ   �વચનસારમા ંઆવેલ છે ક� પયારય � યને  પનરપન નથન ને � ય પયારયન ે
 પનર્ ુ ં નથન–એમ લ�ાણ આવેલ તયા ં પયારય ને � યને  વપ�ં  પાવવા છે. 
�હો આતમા �ને પયારયને �ચપ ગાઢ  પર�પર ચમલન ક ુ ંછે. પ  �ુ ંપા રણાચમક 
લાવ � �ના દ�નપં એક્પ છે પે પલ્ ને પયારય્પ થજ ંપ  હને ? 
સમાધાન :—લાજ, આ ચરણા્યુ ગ્ુ ંકથન છે. �હો સમય�રૂપા લેગા ંરહ� છે પે 
 પાવકુ ં છે. આતમા ચ�કા   રહ  �ય એક ાથુ ને સ�યોદનરના દ પયારય રહ  
�ય  નં  ાથુ; એમ નથન. �ણ પયારય  મ  ને આતમામા ંએકા� થાય છે પ ે
એકા�પ�ુ,ં �ણેનન એકપાન  એકસમય  પાવનને એકા�પા ને સયંપપ�ુ ં
 પાવકુ ંછે પથેન પયારય �ને � યને �લદે કર  ચવચવ ાથન કથન કર�લ છે. આ 
�માણે �ણે પયારય  આતમા સાથે એક થાય છે. પ ેઆતમાન ેઆતમચનષ્પ�ુ ંછે—પ ે
સયંપપ�ુ ંછે �થવા એકા�પા લ ણવા�ં �ચુનપ�ુ ંછે �થવા મ  માગર છે, એમ 
�ણકુ.ં 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૦૦ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૨ 

(વ ના� ાદુ ૧૪, રચવવાર) 

સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર� �ણ પયારય  હ વા છપા ંઆતમામા ંએકપણાન  
�્લુવ કરાવે છે. 

�હો મ  માગરન  �ચધકાર છે. સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર� મ  માગર છે. 
આતમા ્ાપા વ્પ છે ને નર ર-મન-વાણન-રાગ-�ષે  ધા ંણાવાય ોય પદાથર છે 
એમ ્ાપા ને ્ેયનન �પનચપ થવન પ ે સ�યોદનરન છે. ્યે ને ્ાપાનન 
�પનચપ�વૂરક �્�ુચૂપ પે સ�યક્ાન છે ને ચવલાવથન ચનકચૃી ન ે પરમા ંરમણપા 
પે સ�યાા  ચા ર� છે. સ�યકદનરન-્ાન-ચા ર�ના પયારય પથા આતમા થુદા નથન, 
 તે પર પર ગાઢ ચમલન્પ છે પનેે આતમચનષ્પ�ુ ં કહ� છે. આતમાનન સન��ુ 
પતપરપા પે ં સયંપપ�ુ ં છે. એક ��ુ ચ પનય  વ્પને �� કર�લ છે એવા 
એકા�પા લ ણવા�ં �મણપ�ુ ંકહ , સયંપપ�ુ ંકહ , મ  માગર કહ —એક ં છે. 
ચમથયાદનામા ં �ણુય-પાપમા ં ંવ એકા� થપ  પે હવે એકલા ્ાન વલાવમા ં
એકા� થાય છે. ુુચધયાન   વાદ �નેકાતમક એક છે. કારણ ક� �લેદથન પેમા ંએક 
ુુચધયાન  ં  વાદ આવે છે �ને લેદથન પેમા ં ુૂધ, સાકર,  દામ વગેર� �નકે 
વ ્નુ   વાદ આવે છે. પેમ સયંપપણામા ં �નેકાતમક એકન  �્લુવ છે. પ ે
સયંપપણામા ંસ�યોદનરન, સ�યો્ાન ને સ�યકચા ર� �ણે પયારય  થુદ  થુદ  છે. 
એ �પે ાએ તયા ં�નેકાતમકપ�ુ ંછે ને �ણે પયારય  આતમા સાથે એકમેક થજ છે 
મા �્ એક છે. �હો �નેકાતમક એકના �્લુવમા ં � �નેકાતમકપ�ુ ં છે પ ે
પર� યમય નથન. તયા ંપર� ય થન એ્લે �ણુય-પાપના �નેક ચવકાર  લાવ થન પ  
ચનકચૃી ં છે. પેમ ં �નેક પર� ય ્ુ ં �વલ ંન પણ છ ો�ુ ં છે. મા� 
સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર�્પ  વ ન ને લનધે ં �નકેાતમકપ�ુ ં છે. મા �્ તયા,ં 
�નેકાતમકપ�ુ ં હ વા છપા,ં એક ��પ�ુ ં �ગ્ છે. �નેકપા્ુ ં ્ાન છે પણ 
�નેકપામા ં ર કાપ  નથન, એકપા થજ છે. આતમા રાગમા ં �્કપ  નથન ન ે
પયારયમા ં � ય સન��ુપા �સપન નથન. આમ પયારય પયારયવાન સાથે �લેદ 
થય —પે એકા�પા લ ણવા   સયંપદના �થવા મ  માગર છે ને પે ચસ�દના 
થવા્ુ ંકારણ છે. 
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ચ પનય દ વાના  વ-પર �કાનક  વલાવનન �ગ્પા ચવના ,પા દનન 
 �યા સસંાર �થ  છે. 

�્ાનન ંવ ને લાગે ક� આમા ં હાર્ુ ં કરવા્ુ ંપ  કાજં ન આ ્ુ;ં પણ 
લાજ, ચવચાર કર ક�  હાર્ુ ં્ ુ ંકાજં કર  નકપ  નથન, પર પરફ્ુ ં� વલણ છે પ ે
રાગ છે. ને રાગર હપ ્ાન વલાવમા ં ્રકુ ં એ ં  �યા છે. પણ ંવ ને આ 
ચ પનયદ વાનન � ર નથન. દ�હને, �ણુય-પાપને પથા આ�ા આતમાને �ણનાર 
ચ પનયદ વાનન � ર નથન. 

 ે છ કરાને કહ�વામા ંઆ ્ુ ંક� ચાર પ સાનન ચનંમા ંઆ�  ઓરો  માલથન 
લર  દ�વ . પેમાથંન એક છ કરાએ ચાર પ સાનન થૂનન સાં્  ઓ લાવન આ�  ઓરો  
લર  દ ધ .  ન�એ ચાર પ સામા ંથ �ુ ંપેલ ને નાન  દ વ  લાવનને પેના �કાનથન 
આ�  ઓરો  લર  દ ધ . પેના  ાપાને ક ુ ંક� મ� આ ઓરો  આ�  �કાનથન લર  
દ ધ  છે. પહ�લા છ કરાએ થૂનન સાં્  ઓ લર�લન, પ ે કામ આવે એમ ન હપન. 
ઊલ�ંુ, પનેે �ાલન કરાવપા ંમથૂર ના પ સા  ે્ા ને  ન� છ કરાએ �કાન લર�લ  
પેથન પે �કાન કામ આ ય .  ધારાન  નાન થય . પેથન �કાન કરનાર છ કર  
હ�ચનયાર ગણાય . પવેન ર પે �ણુયથન ધમર થાય, નર રનન  �યાથન લાલ થાય, 
ચનચમીથન ાપાદાનમા ંકાયર થાય—એમ આતમાના લાન ચવના ,પ, પપ, ાપવાસ, 
આય�ં લ કયાર, ��ા કર —વગેર� ઘણન  �યાઓ કર  ને સાં્  ઓનન �મ  ધા 
લાકોા ં�  યા ંપણ આતમાના લાન ચવના પે કાયરકાર  થયા ન હ, ઊલ્  સસંાર 
વધય . �મ સાં્  ઓ કઢાવવા મા �્ મથુર ના પ સા  ે્ા પેમ આ  ધન માનયપા 
કાઢવા મા �્ આ ૂ ��ુુષાથર ં જને તયાર� પ  ચ પનય ઓરો  સાફ થને. નર ર, વાણન 
પર છે, �ણુય-પાપ ચવકાર છે, �ુ ંપ  ્ાપા  વ્પ �,ં ચવકારમા ં�્કકુ ંપે માર  
 વલાવ નથન, �ુ ંપ   ધાન  �ણનાર �—ંએમ ચ પનય દ વાના �કાનથન પ પાના 
આ�ા આતમાને લર  છે એ્લે પ ે

�નપં આતમા પથા �દુ ગલા દ � ય  છે. દર�ક કાયમ રહ ને પલ્ન પામ ે
છે. ંવ પ પાન   વલાવ �કૂ� છે પ  ચવકાર થાય છે ને  વલાવમા ં� થર થાય પ  
એકા�પા થાય છે. આતમામા ં�નપંા �ણુ  છે, દનરન—્ાન—ચા ર�—�ણ �ણુ નન 
થુદ  થુદ  પયારય  હ વા છપા ં પર �્લુવ વ�પે એકપા છે. આમ યથાથર ્ાન 
�ગ્ થાય છે. 

‘‘મ   કક  ચનં ��ુપા, પે પામે પે પથં; 
સમ� ય  સ ંેપમા,ં સક  માગર ચન��થ.’’ (�નમ ાુ ) 
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પ પાના આતમાનન પ ર�ણૂર ��ુદના પે ં મ   છે. ચસ�ચનલા ાપર ંકુ ંપ ે
મ   નથન. � સ�ંણૂર ��ુપાને પમાો� પે મ  ન  પથં છે. મ  દના પામવા્ુ ં
કારણ મ  માગર છે �ને પે સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર�નન એકપા્પ કક  છે. 

મ  માગરનન એક ં પયારયમા ં યવહારનય, ચનનયનય ને �માણ 

પે મ  માગર લેદાતમક હ વાથન ‘સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર� મ  માગર છે’ 
એમ પયારય �ધાન  યવહારનયથન કથન છે. �હો  યવહારરતન�યને લેદાતમક 
કહ�લ નથન. રાગ ક� ચવકલપ વો� લેદ પો� પેનન વાપ નથન. દનરન—્ાન—ચા ર�નન 
�ણ પયારય  છે મા �્ લેદ છે �ને �ણ પયારય  મ  માગર છે, એમ કહ�ક ુપે લેદથન 
કથન છે,  યવહારનયથન કથન છે. �ણના લ ે લેદ પો� ન ે પેથન આતમાન  
�્લુવ થપ  નથન પે વાપ �હો લેવન નથન. પેમ ં ચ�કા   � યને �ણે પ ે
ચનનયનય ને પયારયને �ણે પે  યવહારનય—એવન ર પ ે ચનનયનય ન ે
 યવહારનય્ુ ંકથન �હો લેકુ ંનથન. �હો પ  મ  માગરનન  યાૌયા છે. મ  માગર 
પયારય છે. પે પયારયમા ં  યવહારનય, ચનનયનય ને �માણ કહ�વા છે. �હો 
ચરણા્યુ ગ્ુ ં કથન છે, પેથન એક ં પયારયમા ં �ણે ાપાયાર છે ને લેદાલેદ 
 પાવેલ છે. 

(૧) પેમા ં �થમ પ  ાપર ક ુ ં પે �માણે પે મ  માગરનન પયારય્ુ ં
સ�યોદનરન—્ાન—ચા ર� એવા લેદ પાો ને ્ાન કરકુ ં પે પયારય�ધાન 
 યવહારનયથન કથન છે. (�ણુયપાપના લેદનન વાપ �હો લનધન ં નથન.) 

(૨) પે મ  માગર �લેદાતમક પણ છે. કારણ ક� �ણે પયારય  આતમા સાથ ે
�લેદ થજ છે ને  વલાવને ં �� કર  આતમામા ંલનન થજ છે. આવન ર પે પે ં 
મ  માગરનન પયારય્ુ ં �લેદથન ્ાન કરકુ ં એ્લે ક� ‘એકા�પા મ  માગર છે,’ 
એમ � ય�ધાન ચનનયનયથન પે્ુ ં કથન છે. �હો ચનનયનય કક  એ્લે પને  
ચવષય � ય છે, એમ ન સમંકુ.ં �હો પણ નયન  ચવષય પ  મ  નન પયારય ં 
છે. પણ �ણનેન એકપા થજ પે એકપણા્ુ ં્ાન કરાવે છે, મા �્ ચનનયનય કક  
છે. 

(૩)  ધાય પદાથ� લેદાલેદાતમક હ વાથન મ  માગરનન પયારય પણ 
લેદાલેદાતમક છે. પે પયારયમા ં દનરન-્ાન-ચા ર� એમ �ણનન �પે ાએ લેદ 
પણ છે પેથન સ�યોદનરન-્ાન-ચા ર� એ મ  માગર છે ને �ણે પયારય નન એકપા 
થજ આતમા સાથે �લેદ થજ મા �્ એકા�પા એ પણ મ  માગર છે, એમ 
મ  માગરનન પયારય્ુ ં ે પો�ાથંન એક  સાથે ્ાન કરકુ ંપે �માણથન કથન છે. 
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આ �માણ ે ચરણા્યુ ગ હ વાથન મ  માગરનન એક ં સમયનન પયારયમા ં
ચનનયનય,  યવહારનય �ને �માણ—�ણે ાપાયાર છે. 

હવે શલ ક �ારા મ  �ાા�પને મા �્ �ષ્ા—્ાપામા ંલનનપા કરવા્ુ ંકહ�વામા ં
આવે છે. 

ક ન ૧૬ 

�થર :—એ �માણે, �ચપપાદકના આનયને વન, એક હ વા છપા ંપણ �નકે 
થપ  હ વાથન (�થાર્ા �લેદ�ધાન ચનનયનયથન એક—એકા�પા્પ—હ વા છપા ં
પણ કહ�નારના ��લ�ાય �્સુાર લેદ�ધાન  યવહારનયથન �નેક પણ—દનરન—
્ાન—ચા ર�્પ પણ થપ  હ વાથન) એકપાને (એકલ પણાન)ે પેમ ં 
ચ�લ ણપણાને પામલે  � �પવગરન  (મ  ન ) માગર પેને લ ક �ષ્ા-્ાપામા ં
પ રણચપ  ાધંનને (–લનન કર ને) �ચ પણે �વલ ં  ક� �થન પે (લ ક) 
ાલલસપન ચેપનાના �્લુ ચવકાસને �લપકા મા ંપામે. 
� ંવ પ પાના ્ાપા-�ષ્ા  વ્પમા ંલનનપા કર� છે પે �લપકા મા ં

ક�વ ્ાનને પામે છે. 
એ �માણે કહ�નારના ��લ�ાય �્સુાર ચનનયનયથન  વલાવમા ંએકા�પા 

પે મ  માગર છે ને કહ�નારના ��લ�ાય �્સુાર લેદ�ધાન કથનથન મ  માગર 
સ�યકદનરન-્ાન-ચા ર�્પ–ે�નેક્પે પણ થાય છે. આ �માણે મ  માગર 
ચનનયનયથન એક લ ણવા   છે ને  યવહારનયથન ચ�લ ણવા   છે. આવ  
મ  ન  માગર પેને  ધા ંવ  પ પાના ્ાન વલાવમા ંપ રણચપ કર ને �ચ પણ ે
�વલ ં . �ુ ંચ પનય ��ુ �,ં ંોનન  �યા ર હપ, �ણુય-પાપનન  �યાર હપ મા� 
�ણનાર—દ��નાર � ંએવન  પર ��ષ્ કર ને, લનનપા કર ને ચ પનયને �વલ ં . 
થુઓ, �હો આચાયર લગવાન આ�ા લ કના ંવ ને સાગમ �્ ન પ�ંુ આપે છે. 
આમ �વલ ંન કરવાથન, �મ પાણનના �વારાને ચાપં દા વાથન પાણનનન સેર  
 હાર આવે છે, પેમ ચ પનયના ં ��ા-્ાન કર  � થરપા્પન ચાપં દા વાથન પ ે
ાલલસન આવપા ં ચેપના �્લુ ચવકાસને એ્લે ક� ક�વ ્ાન, ક�વ દનરન, 
�નપંા�ુ, �નપંવનયરને થ ોા વ�પમા ં પામે છે. �્લ  કા  સસંારમા ં ગય  
પે્લ  કા  ��ુકપ લેવા મા �્ ં જપ  નથન, �લપકા મા ં��ુકપને પામે છે. આ્ુ ં
નામ ય ગનન સાધના છે. પે ય ગનન સાધનાથન પરમાતમદના—ય ગનદના પમાય 
છે. 

હવે પરમા ંને �ણુય-પાપના �નેક લાવ મા ંએકા� થકુ ંપે �નેકા�પા છે. 
પેને મ  માગરપ�ુ ંઘ્્ ુ ંનથન, એમ દનારવ ેછે :— 
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ગાથા ૨૪૩ 
પર� યને આ�ય �મણ �્ાનન પામે મ હને, 
વા રાગને વા �ષેને, પ  ચવધચવધ  ાધંે કમરને. ૨૪૩. 

� �ચુન પરમા ંલાલ માનન આ�ય કર� છે, પે ચમથયા��ષ્ થાય છે ને 
�નેક કમ�ને  ાધંે છે. 

�થર :—ં  �મણ �નય � યન  આ�ય કર ને �્ાનન થય  થક  મ હ કર� 
છે, રાગ કર� છે �થવા �ષે કર� છે પ  પે ચવધચવધ કમ� વો�  ધંાય છે. 

� �ચુન પ પાના ચ પનય  વલાવન  આ�ય �કૂ ને નર ર, મન, વાણનથન 
લાલ થને, � ુપક થન ્ાન થને, ��ા કરવાથન ધમર થને, એમ માનનને ચનચમી  
પથા �ણુયપાપના લાવ ન  આ�ય કર� છે પે મ હ  થાય છે. પર� યથન પથા 
�ણુય-પાપથન ચનકચૃી વો� ધમર થાય છે પે �કૂ ને પરમા ંલાલ—્કુનાન માને છે. 
�હો �ચુનનન વાપ �ૌુય છે. ગસણમા ં�હૃ થ  આવન �ય છે. ંગંલમા ં�ગ ર�ફુામા ં
ંજએ પ  ધમર થાય, એમ માને છે. ં  �ગ ર�ફુાથન ધમર થપ  હ ય પ  પેમા ં
રહ�લા ન  ક  ને પણ ધમર થવ  ં જએ. ના�મા ં ચનચમીના ંકથન  આવ—ે�યાર� 
ંવ ક�વ ્ાન �ગ્ કર� તયાર� �  ે� હ ય પેના ાપર આર પ આવે છે પણ પ ે
 ે�થન ક�વ ્ાન થ્ ુ ંનથન. �્ાનન ંવ પરમા ંલાલ—્કુનાન માનનને �્ાુૂ  
પદાથ�મા ં�નચપ ને �ચપાૂ  પદાથ�મા ં�ષે કર� છે પેથન ચવચવધ કમ� વો�  ધંાય 
છે. 
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