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�સાદ ન.ં ૨0૨ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૩ 

(વૈશાખ વદ ૧, મગંળવાર) 

અજાના ીરમા ંં એવતવ્�  ર  ર� છ�થા મી મ-રાગા-��ષા થાય ર�. 

આએમા શરમર,  મમ વગ�ર થા ી્દી ર�, ,વ ાર છ�ત્ ંખ ં્ ંવસી નથા. આએમા 
જાનંવસી ર� ંમ આએમાન� અન  રમ છ�ના ંન�ા–જાન  રછી નથા, , નાર–
દ ખનારના ન�ા નથા છ� �વ શરમર, મન, વા ા, દયા- દાન વગ�ર  જ�યે યછ 
અનય  �યની આનય  ર  ર�. આએમાના નાન સન છ �યવ ાર  ીય છ� ી્દમ વાછ 
ર� રછા ંધમ�ન� રાગાનદના નાવના નથા. અજાના �વ છી ોછ   ં્, , ય,   ં્ છી 
ધમમ થશ� છ�મ માન� ર�. આમ અજાના ીીછાના જાનંવનાવન� , છી નથા. 
ીીછામા ંજાન, દશમન, ચાનરા, , ્્ષાથમ નર  ા ંર� ંવા ન�ા નથા છ�થા જાનથા 
�ષ્ થછા ં અજાના થાય ર�. જાનાન� ીરીદાથમ ન�   ાન્ ં    યુર   ં્ ંવી 
અ�ન�ાય નથા �યાર  અજાનાન� છી આ ચાચ યુર   ં્, આન�  ાન્ ંંમ �ા,ંછ 
સ�વા મી મ-રાગા-��ષા થાય ર�. ીરીદાથ� આવવા    ન આવવા છ� �વન� 
આધાન નથા. છ� જ�યી છી જાનમા ંચ ાવા યીાય ર� રછા ં�વના  વ,શયારમથા 
ીૈસા આવ� ર� ંમ અજાના માન� ર�.  ીક ીદાથમ    છી નથા    ‘મા ં્ રક   ર.’ 
ચડ  મમ અજાનાન�    ક ્ ંનથા    ‘ક ્ ંઅજાના થા’ ી  અજાના �વ સદાય ીરમા ં
છએીર ર   ર� ન� ંવના છએીરછા ત ય મ ,ય ર�. અતઅ્યળ ીદાથ� ન�   ીય છી 
ઠમ  ન� �,છઅયળ ીદાથ�ન� યુર   ં્ ંમ રાગ-��ષ  રછી બધંાય ર�.  મમન�  ાધ� 
રાગ-��ષ થાય ર� ંમ  �્ ંનથા, ી  ીીછ� ીીછાના અજાનન�  ાર � રાગ-��ષ 
 ર  ર� છ�થા બધંાય ર� ી  � ય ાછી નથા. બા, શા�ીમા ં  મમત્ ં ,ન,મમ છરમ   
જાન  રવા  ખા   ીય ર�. �વ ,વ ાર  ર  ર� એયાર   મમ ,ન,મમ ર� છ� જાનના 
ંવ-ીર � ાશ  ંવનાવના ,્ુ ષ્  ર  ર� ી   મક ,વ ાર  રા�યી ંમ  ીક શા� 
   ક ્ ં નથા. �ન� ંવના નાવના નથા છ� ીર �યના નાવના  યામ ,વના ર  છી 
નથા. ીરન� સમ,ન્,ં ીરથા સમ� ,� ંમ માનનાર ીીછ� જાનંવનાવા ર� 
છ�ન� ત ય મન� ીરમા ંરી ાક ,ય ર� છ�થા નવા ંબધંનથા �્છી નથા. આથા ીર 
છથા ,વ લી વગ�ર મા ંં ાન થન્ ંછ�ન� મીકમાગમીગ્ ં,સ� થક ્ ંનથા. થથ૨૪૩થથ 

 વ� આએમા જાનંવસી ર� છ�ન� ં ાન  રમ છ�મા ં  ાનછા  રવા છ� 
મીકમાગમ ર�, ંમ આચાયમ નગવાન વીસ ંાર  ર  ર�  — 
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ગાથા ૨૪૪ 

નન  મી , ન� નન  રાગ, ��ષ  ર  નન  અથ� ,વષ�, 
છી ,નયમથા �,્નરાચ ં ,વધ,વધ  મ� કય  ર . ૨૪૪. 

અનવયાથમ  —ચી નમ  ીદાથ�મા ંમી   રછી નથા, રાગ  રછી નથા, ��ષ 
 રછી નથા, છી છ� ,નયમથા (ચી�સ) ,વ,વધ  મ�ન� ખીાવ� ર�. 

શરમર વગ�ર  સયંીગા ીદાથ�મા ં�ખ્ુ્ઃખ નથા ી  ,મથયામાનયછા છ� 
ુ્ઃખ ન� સસંાર ર�. 

આએમા ન� શરમર �નભ ર�, શરમર ચડ ર�, રછા ં શરમરથા �ખ્ માનનાર 
ીીછાન� નમા ી—�ખ્ વગરની માન� ર�, ન� ચૈછનયસમામા ંશા,ંછની અનાવ માન� 
ર�. શરમર �ખ્મા ં ામ આવ� ર� ંવા માનયછા  ીય છી શરમર ચાલલ્ ંચછા ં�વ 
ુ્ઃખા થક ચવી ચીકં ી  અશરમરમ ,સ� છી ીરમ �ખ્ા ર�. શરમર ચડ ર�. છ�ના 
અવંથાથા આએમામા ં  ાકં થક ્ ંનથા. રછા ંશરમરમા ં ફ રફાર થછા ંમારામા ંથયી 
ંવા અસક ્  લીના છ� ુ્ઃખદાય  ર�. ીીછ� , નાર—દ ખનારસી� ન ર�ી. 
શરમરના સાથ� આએમાન� ં છા નન   ીવા રછા ંશરમરના સાથ� ં છા માના ર� છ� 
ુ્ઃખ ર�. વળમ ીસૈામા ં �ખ્  ીય છી ીસૈામા ં �વ્ડાવા �� છી � યબ �ખ્ા થવી 
ચીકં. ીૈસાની આએમામા ંઅનાવ ર�. અનાવની નીગ   વા રમછ�  રમ શ     છ� 
�એય�ના રાગની નીગ  રમ શ  . ં  આએમામા ંબા, આએમાની છ�મચ બા, ચડ 
ીદાથ�ની અનાવ ર�. અનાવ ર� મા  ્ ,થૃકછા ર   ર�. ીરન�  ીક નીગવક ્ ંનથા, 
ી  ીરન� નીગવવાની નાવ ુ્ઃખ ર�. વળમ છ� ચાચી સયંીગા ર�. �્ ી વખછ 
આએમા ર   છ�્ ી વખછ છ� ચાચી ર  છા નથા. ચી છ�મા ં�ખ્  ીય છી છ� વંક ્
�્મ ચછા ં�ખ્ �્મ ચન્ ંચીકં, ન� છ�મ  ીય છી �,્નઓન� છથા ,સ�ીન� �ખ્ 
�્મ ચન્ ંચીકં. ી  ંમ બનક્ ંનથા. મા  ્ � �વી ીર વંકમ્ા ં�ખ્ માન� ર� 
છ� બધા ુ્ઃખા ર�. ંવના છએીરછા ત ય મ ીરના છએીરછા  ર  ર� છ� ચ ીરાધાનછા 
ર�. ીરીદાથ� જાનમા ંચ ાવા યીાય ર� ન� આએમા , નાર ર�. ી  ‘�્ ંંની � ં
ન� ં મારા ર�.’ ંવા �ધા માનયછાથા સસંાર  ની  ર  ર�. 

ધમ� �વ ,મથયામાનયછા  રછી નથા  
છ�થા છ�ન� મી -રાગ-��ષ થછા નથા. 

જાના �વ �ધા  લીના  રછી નથા. જાના ીરીદાથમન� �નભ માન� ર�. 
આએમાની ંવનાવ , વા-દ ખવાની ર�. શરમર, મન, વા ામા ં ધમ� �વ 
ં એવતવ્�  રછી નથા, ીરીદાથમમા ં છએીર થછી નથા, ીરીદાથમના અવંથા 
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થાય છ�ન� , � ર� ી  ીર મારાથા છ�ના અવંથા થાય ર� ંમ જાના માનછી 
નથા. શરમર,  મમ વગ�ર  ીરીદાથ� મારા ,વષ� નથા, �્ ંીરીદાથ� ,વષ� નથા. બભ� 
,થૃઅ્ ર�. છ�થા ધમ� �વ મી   રછી નથા છ�ન� ં એવતવ્�ના રાગ-��ષ થછા 
નથા. અ � ગાથામા ં�,્નના �ધાનછાથા વાછ  રમ ર�. �,્ન અ�ંથરછાના રાગ-
��ષ ી   રછા નથા, છ�થા બધંાછા નથા. 

બધા સયંીગામા ંધમ� �વ જાનંવસી આએમાના ચ નાવના નાવ� ર�. 

્મ ા  —�મ સા રત્ ં ંવસી ગળી  ર�, અફમ ત્ ં  ડવાશ ર� છ�મ 
આએમાની ંવનાવ જાનાએમ ીગ્ ંર�. જાના ં  જાનંવસી આએમાન� ચ નાવ� ર�. 
�ન� �ના નાવના  ીય છ� છ�ન� ,નરંછર નાવ� ર�. સસંારના નાવનાવાળા ીૈસા 
મળચી, બરૈા ં મળચી, દમ રા મળચી, ંવા સયંીગા ીદાથમના નાવના નાવ� ર�. 
�ના નાવના નાવ� છ�મા ંછ� છએીર થાય ર�. જાનાન� છ� ીદાથ�ના નાવના  ીછા 
નથા છ�ન� છી ં  ા જાનંવનાવના ચ નાવના ર�. સ.યા ુષ્ �વન� 
� ૃંથદશામા ં અલી પન્ાપન્ નાવી  ીવા રછા ં સયંીગી ન� સયંીગાનાવીના 
નાવના નથા. છ�ની છ� ંવામા થછી નથા, રાગ  ય� મા  ્ ીરમા ંફ રફાર થક ચશ� 
ંમ ધમ� માનછી નથા. રીગાન� દવા ીાવા ીડ  ર� ી   ાયમ દવા ીાવાના 
નાવના નથા. રીગ  ીય એયા ં�ધ્ા દવા લય� ર� ન� નારીગછા થછા ંદવા  �છી નથા 
છ�મ ધમ� �વન� નબળાકન�  ાધ� પન્ાપન્ નાવી થાય ર� ી  છ�ના નાવના 
નાવછી નથા. રાગન�  ાધ� ીરીદાથમ વીર  ક ,ય ર� ી  ીરથા ીીછામા ં ાયમ 
થાય ન� ીીછાના રાગથા ીરમા ં  ામ થાય છ�મ છ� માનછી નથા. જાના દર   
વખછ� ીીછાના જાનંવનાવન� અન  ર  ર�, ીરન� છથા ,વ ારન� અન  રછી નથા 
ન� જાનમા ં� � જ�યી ચ ાય ર� છ� છ� જ�યીની આનય  રછી નથા ી  જાન 
ંવનાવની ચ આનય  ર  ર�. 

વછમમાન  લન   જાનની વોાડ , યવમના  ાર � ર�, છ� વછમમાન , ્્ષાથમત્ ં
ફળ નથા. 

અજાના �વન� ીીછાના જાનંવનાવના ં ન�ા-જાન નથા છ�થા છ� ીરમા ં
�ધ્ાર—બગાડ  રવા ઇચર� ર�. ન� જાન ીીછાથા થાય ર� છ�મ નન  માનછા ંીરથા 
જાન થન્ ંમાન� ર�. છ�     ર�    આ વંક ્�એયક અમીં  રમ દ ખાય ર� ન�   
નાક, છ� પ્ ં લ્�   છ� અ�નમાન  લ્� ર�. ીરવંકન્� આમ   ં્ ન� છ�મ   ં્, છ� છારા 
 ાથના વાછ નથા. ન� ીર વંકન્� , વાની જાનની વોાડ દ ખાય ર� છ� , યવમની 
વોાડ  કન� આવ� ર�, છ� �યકછ દ ખાય ર�. છ� વોાડ ીરવંકન્�  ાધ� થયી નથા 
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છ�મ ચ વછમમાનમા ં અપન્રાગ—ન વાની  ય� મા  ્ જાનની વોાડ થયી ંમ 
ી  નથા. વછમમાન  લન   ન છરની નાવ છી ીાીનાવ ર�. અજાના માન� ર�    
અમીં આ્ ા મ  નછ  રમ મા  ્ આ્�્ ંન છર ચડ�્.ં છી પ્ ંીાીનાવ  ાર  ન� 
જાનના વોાડદશા  ાયમ  ીક શ     ચી ંમ  ીય છી છમારમ માનયછા �ચ્બ 
,વશ�ષ ીાીનાવથા ,વશ�ષ જાન થન્ ંચીકં ી  ંમ  દમ  ીક શ   નન .  લન   
જાનની વોાડ દ ખાય ર� છ� બધી , યવમની વોાડ �યકછ દ ખાય ર�. વછમમાન 
ીાીનાવથા ન� જાનંવનાવના ન ારથા જાનાવર ાય છ�મ ચ બા,ં  મ� બધંાય 
ર�. 

જાનંવનાવા આએમાથા જાન �ગ્ થાય ર� એયાર  છ�ન� યીાય શા� 
,ન,મમ  ીય ર�. 

વળમ ધમમન� નામ� ી   ીક        શા�થા જાન થાય ર� છી છ� માનયછા 
ી  ,મથયા ર�. ો ા શા�ી વાચં� છી જાન થાય ંન્ ંવંક ્ં વસી નથા.  ીક , યર� 
   ચી શા�થા જાન થક ્ ંનથા છી સમયસાર   મ લયી રી ન� ીે,ર્ા    મ  �છા 
નથા   

સમાધાન  —નાક, શા�ી બધા ીર ર�. છ�ન� આએમા  �છી નથા છ�મ ચ 
રીડછી નથા. જાનંવનાવમાથંા જાન �ગ્ થાય ર�. આએમા શા� અન� શા� 
છરફના રાગથા ી્દી ર�. �યાર  � � ારના જાનના  ાય ાછ  ીય એયાર  છ�ન� 
યીાય શા� ,ન,મમ  ીય ર�. � વખછ� � ,ન,મમ ીીછાના  ાર � આવ� ર� છ�ન� 
જાના , � ર� ી  જાના ,ન,મમન�  ાવછી નથા. ીે,ર્ા  આવ� છી અધયાએમત્ ં
જાન થાય નન  ન� સમયસાર આવ� છી અધયાએમત્ ં જાન થાય, ંમ જાન 
ીરાધાન નથા. જાનીયામય રછી ીદાથમ ર�. છ� �યાર  ર� એયાર  � ,ન,મમ  ીય ર�, 
છ�ત ્ ંજાન  ર  ર�. અજાનાના સયંીગ ુષ્ ર� છ�થા આ  ાી્ ંન� આ ન  ાી્,ં ંમ 
સયંીગીમા ંોા મ� ના નાવના  ર  ર�, છ� ચ અધમમ ર�. 

� �,્ન મી -રાગ-��ષ  રછી નથા છ�  મ�થા બધંાછી નથા. 

જાના સમ� ર�    વછમમાન જાન શા�ન�  ાધ� નથા ી  �્ ંજાનાએમ  �,ં 
છ�માથંા જાન �ગ  ્ ર�. ીરીદાથ� છ�ના  ાર � આવ� ,ય ર�, �્ ંછ�ન�  ક � ય મ 
શ છી નથા, છ�થા ીરની આનય  રછી નથા. છ� ીીછાના આએમજાનથા �ષ્ નથા 
ં્ �    સદાય જાનંવનાવા ર   ર�.  મમ મદં ીડદા ંમા  ્ જાના થયી ંમ નથા 
ી  જાનંવનાવના ંન�ા–જાનન�  ાર � જાના ર   ર� છ�થા મી -રાગ-��ષ  રછી 
નથા. ીરત્ ંઅવ બંન  � છી  ાન થાય ન� ીરત્ ંઅવ બંન રી�્ ંછી ત ્શાન 
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થાય, ંમ છ� માનછી નથા. બ ારના ીદાથ� અતઅ્યળ    �,છઅયળ નથા ી  
ીીછાની રાગરન છ ચછૈનય ંવનાવ અતઅ્યળ ર� ન� ,વ ાર �,છઅયળ ર�. સાચા ંન�ા-
જાનન�  ાર � ધમ� �વન� ં એવતવ્�ના રાગ-��ષ થછા નથા અન� � �,્ન ,વશ�ષ 
�ંથરછા  ાવા મી -રાગ-��ષસી� ીનર મછી નથા છ�  મ�થા બધંાછી નથા ી  
� ય ાય ર�. 

અજાના  મ�થા બધંાય ર�, જાના  મ�થા બધંાછી નથા. અ � ચર ાતય્ીગ 
ર�. ં્ � ,ન,મમ બછાવન્ ંર�. �,્ન ીીછાના ંવસીમા ંસાવધાન ર   ર� છ�થા છ� 
બધંાછા નથા. 

આ �મા � આએમા ચૈછનયંવનાવા ર� ંન� ં ન� અન  રમ છ�મા ંન�ા-જાન 
ન�  ાનછા  રવા છ� ચ મીકમાગમીગ્ ંર�, છ�મ ,સ� થાય ર�. થથ૨૪૪થથ 

આ રમછ� મીકમાગમ�જાીન સમાનછ થલ્.ં 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૩ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૫ 

(વૈશાખ વદ ૩, તધ્વાર) 

 વ� પન્ીીયીગત્ ં �જાીન  ર  ર�. છ�મા ં �થમ પન્ીીયીગાઓન� નમ  
છરમ   ગલ ી � દશામવ� ર� :— 

પ�્ીીયીગા નમ  ર�, પન્લક્છ ી  શા��  �ાા 
પ�્ીીયીગા ર� ,નરા�વ, શ�ષ આ�વ , વા. ૨૪૫. 

અથમ  —શા�ન� ,વષ� (ંમ  �્ ં ર�   ) પ�્ીીયીગા છ� નમ  ર�, 
પન્ીીયીગા ી  નમ  ર�ા છ�માયં પ�્ીીયીગા ,નરા�વ ર�. બા મના આ�વ ર� 
(અથામક ્પન્ીીયીગા આ�વ સન છ ર�). 

પ�્ીીયીગા ન� પન્ીીયીગાત્ ંંવસી. 

આએમા જાનાનદં ંવસી ર�. શરમર, મન, વા ા વગ�ર  ીર ર�. દયા-દાનાનદ 
,વ લી  ઠ  ર� છ�નાથા રન છ અનાઅ્ળ શાછં ંવનાવના �છા,છ થવા છ� �થમ 
સ.યાદશમન ધમમ ર�. છ� સ.યાદશમન થયા ીરમ પ�્ ંવનાવમા ં �ંથરછા અથવા 
રમ છા  રવા છ� ,ન�ય સાી ્ર�. છ� સાીન્� ંવસીરમ છા વછક ર� ી  રાગ 
વછમછી નથા. છ� પ�્ીીયીગા સાી ્ અથવા ,ન�ય સાી ્ ર�. વળમ  ીક �,્નન� 
આએમાત્ ંનાન ર� છ�મ ચ   ્ ા  �ંથરછા ી  ર�. ીરંક ્ીાચં મ ાોછની ,વ લી 
 ઠ  ર�. છ� ,વ લીના છ�ઓ ંવામા નથા, ી  ,વ લીન� ્ાળમ પ�્ ંવનાવમા ં
ઠરવા માગ� ર�. છ�થા છ�મન� �યવ ાર સાી ્ અથવા પન્ીીયીગા સાી ્     ર�. 
ં ાનછા અથવા મીકમાગમના બ� ન�દ  �ા. સાછમ�થા ંવસીમા ં ાનછા વછક ર�. 
વળમ ર�  ી  મીકમાગમ ર�. એયા ંી  અનછંાતબ્ધંા, અ�એયા�યાના, �એયા�યાના 
 ષાયની અનાવ થયી ર�. ં્�્ ં ચાનરા �ગ્�્ ં ર� છ�થા ર�  � ્ંથાન� પન્ 
આ�વન� ગલ   રમ �યવ ાર સાી ્      ર�. અ � ચાનરાના ,ન�ય અન� 
�યવ ારના વાછ ર�.  ુષ્ની ,ન�ય—�્ ંજાનંવસી �,ં શરમરાનદ નદયા  રમ શ છી 
નથા, રાગ મા ં્ ંવસી નથા ંવા �છા,છ છી ચીથ� થક ગય� ા ર�. અ � છી છ� 
વીરાછંના વાછ ર�. ંવસીમા ં રમ છા છ� ,ન�ય ન� પન્ ,વ લી  ઠ  છ�ન� 
�યવ ાર     ર�. ચાનરાધમમના વાછ ચા � ર�. �ન� ,ન�ય ુષ્ત્ ંનાન નથા, ચીો્ ં
� ્ંથાન �ગ્�્ ં નથા, શરમરના નદયાથા અથવા ,્ુ યથા ધમમ માન� ર� છ� 
બ ારથા ીાચં મ ાોછાનદ ીાળછી  ીય છી ી  છ� �યવ ાર સાી ્   વાછી નથા. 
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પ�્ ંવનાવત્ ંનાન થયા ીરમ � �,્ન ીીછાના ંવનાવમા ં ાનછા  ર  ર� 
છ�ન� અના�વ  �ા ર� ં્ �    છ�મન� મ� નનાવત્ ંબધંન નથા. ન� � �,્નન� 
ંવસીત્ ંનાન  ીવા રછા ંંવસીમા ંઠરમ શ છા નથા. છ�થા મ ાોછાનદના ,વ લી 
 ઠ  ર�, ં્ ી મ� નનાવ ર� મા  ્ બધંન ર�. 

અ �  ીક ��  ર     સમયસારમા ં ુષ્ત્ ંનાન થલ્ ંં્ � ચીથ� � ્ંથાન� 
જાનાન� ,નરા�વ  �ા ન� અ � ર�  � ્ંથાન� �,્નન� આ�વ સન છ  �ા. આત્ ંપ્ ં
 ાર    

સ.યા ુષ્  ુષ્ અી�કાં ,નરા�વ ર�. પન્ીીયીગા �,્ન અ�ંથરછાના 
અી�કાં આ�વ ર�. 

સમાધાન  —અનાનદ ાળથા �વ શરમરના નદયા ન� ,્ુ યમા ંધમમ માનછી 
 છી. છ� �વન� શરમર મા ં્ નન , ,્ુ યના નદયા મારમ નન , �્ ં છી જાનાનદં 
ંવનાવા � ંંવા ંન�ા–જાન થયા ંએયાર  છ� ,વ ારની ંવામા થછી નથા. છ�થા છ�ન� 
અનછં સસંારના  ાર સી ,મથયાએવ રાગ-��ષની આ�વ થછી નથા, છ�થા  ુષ્ 
અી�કાં ચીથા � ્ંથાનવાળાન� સમયસારમા ં ,નરા�વ  �ી  છી ન� અ � 
ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર�. �,્નન�  ુષ્ છી ર�. આએમાના ંન�ા–જાન ર�. ા  
 ષાયની અનાવ  ીવા રછા ંમ ાોછાનદની રાગ  ઠ  ર� ં્ ા ી  મ� નછા ર� 
છ� બધંત્ ં ાર  ર� છ�થા છ�ન� ચાનરાના અી�કાં આ�વ  �ા ર�.—ંમ અી�કા 
સમચવા ચીકં. 

પન્ીીયીગા �વન� નમ     વા    નન    

્મ ા  —�,્નન� પ�્ંવનાવત્ ં નાન ર�. છ� નાન સન છ ંવસીરમ છા 
 રવાના ચ �,છજા  ીય ર� ી  છ�  રમ શ છી નથા  ાર     અ�ંથરછાના રાગ-
��ષ �વછા ર�. નગવાનના ન�કછની—દયાની વગ�ર  રાગ વછક ર� ં્ �     ષાય 
સ,ં ય મ ્ટયી નથા. ચાનરામી નાય  મમની વદય ર� મા  ્  ષાય   �વછી ર� 
ંમ  �્ ંનથા. ીીછાના ંવસીમા ં ાન થછી નથા છ�થા રાગ  �ી ર�. ીીછાના 
આએમાની ંવનાવ છી �,્વપ�્ દશમન અન� જાનમય ર� છ�વા આએમામા ં ાનછાસી 
પ�્ વીયીગસી ીનર ,છ    � સમંછ ીર �યી ન� પન્ાપન્ નાવીથા ,નન,ૃમસી 
ર�, છ�મા ં ાન ર  વા સમથમ નથા છ� પન્ીીયીગા �,્ન ર�. 

(1) છ� �,્નન� ંવસીત્ ં નાન ર�, રછા ં ંવનાવમા ં ઠરમ શ છા નથા ી  
ંવસીમા ં ઠરવાના  ામા ર�. ગામના બ ાર ીાદરમા ં  ન� ી મા સ ગામના 
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ન�  ગ ાય ર� છ�મ આ �,્ન ંવસીશા,ંછમા ં ઠરવાના  ામા ર� છ�થા છ� 
પ�્ીીયીગના ન�   ન� ા ર�. 

(2) વળમ �મના શ�કછન�  ષાય� સધંા ર�. �મ  ીક મા સત્ ંગગં ી ડ  ન� 
છ�ની �ાસ સધંાય ર� છ�મ ર�  � ્ંથાન� વછમછા �,્નન� સસંવ ન  ષાય વછક ર� છ� 
પ�્ીીયીગસી દશા થવા દ છી નથા. 

(3) �ઓ આએમાત્ ં નાન  ીવા રછા ં ીાચં મ ાોછાનદના ીનર ામમા ં
અએયછં આકર્ મનવાળા ર�. પ�્ીીયીગા �,્ન ંવસીમા ં ાન થાય એયાર  મનની 
સબંધં તવ્�, યવમ   ીછી નથા, ી  ર�ા ે ય,મ ાં રાગ વછક ર� છ�થા આકર્ 
મનવાળા  �ા ર�. 

આવા પન્ વીયીગા �વી � પ�્ીીયીગના ન�  દશાવાળા ર�, � ીાચં 
મ ાોછાનદ ીાળ� ર� છ�ઓ નમ  ર�    નથા, છ� અ �    વામા ંઆવ� ર�. 

,્ુ યથા ધમમ માનનારા અન� મનાવનારા  
સસંારમાથંા છરવા �શ્    ર�. 

અ ી ! ી્ઓ વંક ્ં વસી !  ુષ્ત્ ંનાન ર� ી   � ીાચં મ ાોછાનદના 
,વ લીી  ઠ  ર� છ�ન� �,્ન    વા    નન , છ�ના વાછ    વાય ર�. છી ીરમ � �વી 
ીાીમા ં ન છ માન� ન� મનાવ� અન� ,્ુ યથા ધમમ માન� ન� મનાવ� છ� છી સસંારના 
�ડા અયવામા ં ીડદા ર� છ�થા ીીછ� છી ીીછાના મ�ળ�  ના ળમ શ   નન  ીરંક ્
બા,ઓન� ી  છ�ન�  ાઢવા મા  ્ �શ્   ા ીડ . 

ધમમના બ�દર ાર ન� સાસંાનર  ,વષયીમા ંરચયા ીચયા  
ર  છા �વી દમોમ સસંારમ ર�. 

 ીક        અમાર  આ બધા વાછત્ ંપ્ ં ામ ર�   ી  નાક, �,્ન   વા  ીય 
છ�ના ઓળખા  છી  રવા ચીકશ� ન�   �,્ની ાના �યવ ારન�ા ી  ન  ીય, 
છ�ન� �છર અતન્વ છી થાય ચ નન  ન� છ� ,વના ��્કછ થાય નન . �ન� આખી 
નદવસ ખાન્ ંીાન્ ંન�    ર  રવા ર�, � ીાીમા ં�ખ્ માન� ર� ન� �ન� રાગના ન� ા 
ચાલયા  ર  ર� છ� �વ છી અનાએમા ર�. છ�ની વખછ છી રળવામા,ં ખાવામા,ં 
ીાવામા ં,ય ર�. ીસૈી ્ ી, શરમરાનદ મારા ંંમ �્ં્    રવાની વખછ મળ� ી  
આએમા પ્ ંન�   મ મીક થાય છ�ત ્નાન નથા. ીાચં ીચાસ  ,ર સ,ીયા ન�ગા 
થયા  ીય ન� બધા અ્�ં્બા ન�ગા થાય ન� ચ સા ીા ા વડાવછા  ીય છી ીીછાન� 
�ખ્ા માન� ર� ી  ંમા ં  ાકં મા  નથા ન� ચરા �,છઅયળછા આવ�, ચરા રીગ 
 ાબંી ચા � છી ,વચાર  ર     આ �ચ�દગા   વા રમછ� નનશ�   અર  નાક, ં છી 
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ચડના અવંથા ર�, છ�ન� ર  ન્ ં  શ� છી ર  શ�. આએમાના ઓળખા   ર. અ � છી 
આએમાના નાન સન છના �વી ીાચં મ ાોછાનદના ીનર ામીન� ી  ુ્ઃખદાય  
માન� ર� ન� ંવસીમા ંઠરવાના  ામા ર�, છ�ના વાછ ચા � ર�. છી ીરમ � �વી 
ં  ા અપન્નાવમા ંીડદા ર� ન� આએમાના દર ાર  રછા નથા છ� છી દમોમસસંારમ 
ર�. મા  ્ ધમમ   મ થાય, �,્નીગ્ ં  ીન�    વાય, છ�ના ઓળખા   રાવ� ર�. 
મીકમાગમના અથવા �,્ની ાના ન�ા છી સાચા  રવા ચીકં. 

ર�  � ્ંથાન� �શ� વાછરાગછા ર�  
છ�થા પન્ીીયીગાન� ી  નમ     વાય ર�. 

ધમક ીનર મ� ા ંવસીવાળી આએમા ચી પ�્ વીયીગમા ંચીડાય� ી  ીય છી 
મીકના �ખ્ન� ીામ� ર� અન� ચી પન્ વીયીગવાળી  ીય છી ંવગમના ં�ખ્ન� ીામ� 
ર�. ંમ અ�ગયારમા ગાથામા ંના અં્દઅં્દાચાયમદ વ� ીીછ� ચ ,નસી   લ્� ર�. છ�થા 
પન્ીીયીગન� ધમમના સાથ� ં ાથમ સમવાય ર�. આએમામા ંધમમ અન� પન્ીીયીગ 
સાથ�  ીક શ   ર�. છ�થા પન્ીીયીગન� ધમમના સાથ� ં ાથમ સમવાય ર�. પ�્ 
આએમાના  ક� ધમમ થાય ંવા સાચા  ુષ્ અન� ,્ુ યથા ી  ધમમ થાય ંવા 
ખી્મ  ુષ્—ં બ� સાથ�  ીક શ   નન . ી  ંવસીત્ ંનાન થયા ીરમ ચાનરાના 
ીયામયમા ંઅ� ્ �શી ,નમમળ અન� અ� ્ �શી મ� નછાવાળા ર�. ંમ છ� ં  
ીયામયમા ંબ� નાગ ર�. ર�  � ્ંથાન� પન્ીીયીગા �વીન� અ� ્ �શ� વાછરાગછા 
ર� ન� �શ� રાગ ર�, ંમ બભ� સાથ� ર�. છ�મા ં,વરીધ નથા. મા  ્ પન્ીીયીગા ી  
નમ  ર�. 

પ�્ીીયીગા ,નરા�વ  ીવાથા ��્ય નમ  ર� ન� પન્ીીયીગા આ�વ 
 ીવાથા ગલ  નમ  ર�. 

ી  � ીીછાના પ�્ંવનાવમા ં ાન ર   ર� છ�વા પ�્ીીયીગાના સાથ� છ�ઓ 
સરખા  દના નથા  ાર     પ�્ીીયીગા �,્નં તવ્�, યવમ ના રાગ-��ષની અનાવ 
 ય� ર�. સસંવ નની અતવ્�, યવમ ની રાગ છી દસમા � ્ંથાનન� �છ� ્ળ� ર� ી  
તવ્�, યવમ  રાગની અનાવ  ય� ર� મા  ્ સમંછ  ષાયી ્ટયા ર�, ંમ  �્ ં ર�, 
છ�થા છ�મન� ,નરા�વ  �ા ર�. પન્ીીયીગા �,્નન� ર�  � ્ંથાન� સસંવ નની 
છાો વદય વછક ર�, છ�થા છ�ઓ આ�વ ર�. આવા રમછ� પ�્ીીયીગા ,નરા�વ ર� ન� 
પન્ીીયીગા આ�વ સન છ ર� છ�થા પન્ીીયીગાન� પ�્ીીયીગાના સાથ�  �વામા ં
આવછા નથા ી  ીારળથા ગલ  છરમ    �વામા ંઆવ� ર�. 
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અ � વીચાર ં્ � ખી્ા ંમ અથમ ન સમચવી. ર�  � ્ંથાન� ા  
 ષાયની નાશ  રમ �શ� વાછરાગછા ર� ંવા અગી્ચાર દશા ર� ન� ીનર, ય મ 
વાછરાગછાના  ામા ર� છ�થા પન્ રાગન� ,ન,મમ ગ ા વીચાર  ર   ર�. 
��્કછમાગમના અન�સર છી પ�્ીીયીગા �,્ન ચ ર� ન� ર�ા � ્ંથાનવાળા 
પન્ીીયીગા અન�સર નથા, છ�થા છ�મન� ીારળ ગ વામા ંઆ�યા ર�. છી ીરમ � 
�વ ,્ુ યથા ન� બા� નદયાથા ધમમ માન� છ� છી ો ા યુર ર� ં્ �    ,મથયા ુષ્ 
ર�. 

��  —અમી આએમાના ન�ા  રમં ી  ચાનરાત્ ંપ્ ં ામ ર�   

ચાનરાના અનાદરમા ંઆએમાની અનાદર ર�,  
છ�વા �વના ન�ા ી  સાચા નથા. 

સમાધાન  —દશમનપવ્� સન છ ચાનરાના નાવના  ર. ન�ા ચી આખા 
આએમાન� ીનર, ય મ ંવા ાર  ર� છી છ�મા ંબધા � ્ી આવા ,ય ર�. છ�થા ચાનરાની 
અનાદર ન  ીક શ  . ચાનરા ીીછાના નબળાકના  ાર � ન  ક શ   છ� ી્દમ 
વાછ ર�, ી  ચાનરાની અનાદર  રવી છ� છી આએમાની અનાદર  રવા બરાબર 
ર�. છ�ના  ુષ્ ી  સાચા થશ� નન  મા  ્ ‘‘ચાનરા ીરમ થશ� ંમ બી ન્ ંી  
નન .’’–નાવના ન� ન�ા છી ીનર, ય મ આએમાના ચ નાવવા. છ�મા ં બધા � ્ી 
અખડંી � ીનર, ય મ થાઓ, ંવા નાવના નાવવા મા  ્ �મ ર� છ�મ યથાથમ જાન 
 રન્ ંચીકં. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૪ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૫ 

(વૈશાખ વદ ૪ � ્્વાર) 

સવમ ક�ા�-સવમ  ાળ� -સવક ીદાથ�ના ીારળ છ�ન� , ના ં્ જાન ચ ં �્ ં
દ ખાય ર�. 

આએમીદાથમની � યળ ંવનાવ ુ્ઃખદાય  નથા, ીર છરફના  ાગ ાઓ 
ુ્ઃખદાય  ર�. છ�  ાગ ા ,વનાના ંવસીમા ંઆઅ્ળછા નથા. ીરાધાનછામા ંુ્ઃખ 
ર�, ંવનાવમા ં ુ્ઃખ નથા. � � ુ્ઃખ ્ાળમ �ખ્ �ગ્  રન્ ં  ીય છ� � પ�્ 
આએમંવનાવ �ગ્  રવી ચીકં. �્ ં�છ�્મખ વ     ં્ છી શા,ંછ મળ� છ�મ ર�. 
�્ ંજાનંવસી �.ં મારી આનદં ંાયં ગયી નથા, ી  અજાના �વીન� છ�ના ખબર 
નથા. 

આએમા , નાર—દ ખનાર ર�, શરમર, ીસૈા, રાગ-��ષાનદ બધાન� , નાર 
ર�. આ ચગછમા ંંવી  યી ીદાથમ ર�    �ન� આએમા ન , �   ં્ �     ીક 
 �ય લયી છી ંના ીારળ , ના ં્ જાન ર�.  ીક ક�ાન� યાદ  રશી છી છ�ના 
ીારળ ી  જાન ર�,  ીક  ાળના વાછ યાદ  રશી છી છ�ના ીારળ જાન ર  �્ ં
ર�,  ીક ી્દમ ી્દમ શ�કછઓ યાદ  રશી છી છ�ના ીારળ જાન ર  �્ ંર�. �યા ં ીય 
એયા,ં � વંક ્ ીય છ�ન�, ગમ� છ� વખછ�, ગમ� છ� ંના શ�કછઓ  ીય ી  ીારળ 
જાન ર  �્ ંર�. , યવક  ર  ા અીરાધ    અ  ંાર યાદ આવ�, ,નધમનછા    સધનછા 
યાદ આવ�, ,વ લીી અન�  યાદ આવ�, અ્�ં્બાચનીન� યાદ  ર , પન્ાપન્ નાવીન� 
યાદ  ર  છી છ�ના ીારળ જાન ં  ચ ર  �્ ંર�.  ીક        આ વાછ મન� યાદ 
ર  છા નથા છી છ� ે ય ા ચવાલ્ ંર�. ંત્ ંી  જાન ર   ર�. જાનની ીયામય ંા 
ીળ� ન� ંા ક�ા� નથા, ન� ંા જ�યના ીારળ નથા   બધ� જાન ચ દ ખાય ર�. 

છ� જાન આઅ્ળછામા ંનન  અ્ છા ં�શ�  
,નરાઅ્ળછા ીામ� છી સ.યકજાન ર�. 

બધા વંકન્� યાદ  રછા ં ીારળમા ં જાન ર  �્ ં ર�. ,વ લીી અન�  અન� 
જાન ં  ર�. ,મથયા ુષ્ન� અજાન  ીવાથા ુ્ઃખ ર�, સાધ  જાનાન� �શ� આનદં 
ર�. જાનના ીયામયમા ં� જાનના ં છા દ ખાય ર� છ� ીયામયત્ ં ધામ ,નએયમવ્ 
ીદાથમ ર�. છ�ના ંન�ા-જાન  ર  છ� સાધ     વાય. છ� સાધ ીગ્ ં  મ  ીય ન� ,સ� 
  મ થવાય છ�ના વાછ ચા � ર�. ,વ ારના આઅ્ળછાના � અન� છા દ ખાય 
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ર� છ� અન� છા મ્મ અનાઅ્ળછાના ં છા થાય છી જાનના ં છા થક 
   વાય. દયા-દાનના અન� છાત્ ં  ક રીડમ જાનના ં છા સાથ� સ,ંધ  રવા 
ચીકં ન� �્ ં જાનંવનાવા શાછં �,ં ંમ ન�મ  રન્ ં છ� સ.યાદશમન ર�. ન� 
એયારીરમ સાીી્ગ્ ં ીય ર�. � જાન, જાન નાસ� ર� છ� ચૈછનય શ�કછમાથંા આવ� 
ર�. , વાના અવંથા ી  ્ ર� ન� રછા ં જાન ર�ા  ર  ર� છી  ાયમ શ�કછ 
જાનના  ીવા ચીકં.  ીક ી  ચગછના ીદાથ�ના �ંથ,છમા ંજાનના બધ�  ાચરમ 
ર�. , નારના  ાચરમમા ંીીછ� સદાય ન� ીીછાના શા,ંછ મા  ્ ીરીદાથમના સદાય 
ગરચ માન� છી મ�ળ ખાછી નથા. શરમર, મન, વા ા, રાગ-��ષ બધાન� , વામા ં
�્ ંન� �ખ્ મા  ્ ક ્ ં (ક ્ ંં્ � શરમર વગ�ર  ીરીદાથમ) ંમ � માન� છ�ના ન�ા 
સાચા નથા. �છર સન�ખ્ દશા ર� એયા ં ચ આનદં ,વના �્ ં નન , , ય મ દશા 
સાધવાત્ ં સાધન એયા ં ચ ર�. આનદંમા ં ક ્ ં (ીરીદાથમ) નન  ી  આનદંમાયં �્ ં
ંમ ન�મ  રન્ ં ીડશ�. ચૈછનયન� ઢંઢીળમન� ,નછ  રવી ચીકં. �મ �છ્� ા 
રી રાન� માબાી ,નછ  ર  ર� છ�મ અ � અનાનદ ાળથા મી  ,ન ામા ં �છ્� ા 
આએમાન� ,નછ  ર  ર�    ક ્ ં  ી  ર�   �્ ં છી આએમા આનદંંવસી � ં ંમ 
,વચાર ા  ર . અ ી, બધાન� , નારી � ંછી ીરમ મન� ુ્ઃખ ન  ીક શ  . જાન 
સાથ� ખ�દ ન  ીય. આમ ન�મ  ર  છ� જાનના સાથ� �શ� આનદં �ગ્  ર  છી ચ 
સ.યાદશમન ન� ધમમના ે ય,મ ા ર�. જાનના સાથ� સવમથા આઅ્ળછા ન� ખ�દ ર   છ� 
ધમમદશા નથા ી  જાન સાથ� અનાઅ્ળ આનદંદશા �શ� �ગ્  ીવા ચીકં. છ� 
દશા જાનત્ ં,નએય ધામ-પ�્ ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� �ંથરછાથા �ગ્ થાય ર�. 

ંવસીમા ંરમ છા  રછા �,્ન ��્ય નમ  ર�,  
પન્ીીયીગા �,્ન ગલ  નમ  ર�. 

આન્ ં નાન થયા ીરમ ંવસીમા ં ,વશ�ષ  ાનછા વધા ર� અન� �છરમા ં
ીીછાના જાન�યાીારન� �ંથર  ય� ર� ંવા પ�્ીીયીગાઓ નમ  ર� અન� 
પન્ીીયીગાઓ ી  ગલ ી � નમ  ર�—ંમ ીરમાગમીમા ં  �્ ંર�. �વા રમછ� 
ીરમ પ�્ અન� , ય મ જાનદશાન� ીામ� ા ,સ� �વી ચ ,ન�યથા �વ    વાય ર� 
અન� �યવ ારથા ચાર ગ,છમા ંર   ા સસંારમ �વી ી  �વ    વાય ર�, ી  ચડ 
   વાય નન . છ�મ ંવસીના �છર રમ છા  રછા �વી ��્ય સાી ્ ર� અન� 
ંવસીત્ ં નાન ર� ી   ાનછા  રમ શ છા નથા છ�થા ીાચં મ ાોછાનદના 
ીા નમા ં ર   ર� છ�વા પન્ીીયીગા �વી ગલ ી � નમ  ર�.  ાર     
પ�્ીીયીગા નમ � ીીછાના પ�્ આએમાના ં ન�ા–જાન વીરાછં ં ાનછાથા 
તવ્�, યવમ ના બધા પન્ાપન્ નાવીની અનાવ  ય� ર� મા  ્ આ�વરન છ ર� અન� 
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દયા આનદના ીનર ામમા ં ર  છા પન્ીીયીગાઓ આ�વ સન છ ર�. છ�ઓન� 
,મથયાએવના ીનર ામ નથા છ�મ ચ સસંારના �ાઅ્�ં્બાનદના અપન્ આ�વીના 
ીનર ામ ી  નથા ીરંક ્મ ાોછાનદના ીનર ામ  ીય ર�, ી  છ�ની ,નષ�ધ વછક 
ર� ન� પ�્મા ં ઠરવા માગ� ર� છ�થા ગલ  સાી ્  �ા ર�. � શરમરના નદયાથા ન� 
,્ુ યથા ધમમ માન� ન� વ�સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ� છ� છી �,્ન ચ નથા. વાછરાગા 
�,્નદશા થછા ંબા� નાન નદગબંર દશા સ ચ  ીય, વ�ની રાગ ન  ીય, અન�ય 
આનદ ખાવાની નાવ  ીય ચ નન , ીર �વન� મારવાની નાવ ન  ીય, આવા 
સ ચ દશા  ીય છ�વા �,્ન ચી ંવસી  ાનછામા ં ીય છ�ન� ��્ય નમ     વાય 
ન� મ ાોછાનદના ીનર ામમા ં ીય છ�ન� ગલ     વાય. આ વંક�્ંથ,છ ર�. 

 વ� પન્ીીયીગા નમ ત્ ં ક  � યા �ારા     ર�.  — 

ગાથા ૨૪૬ 

વાએસલય �વચનરછ ,વષ� ન� ન�કછ અ �છાનદ   
—ં  ીય ચી નામુયમા,ં છી ચર  છ� પન્લક્છ ર�. ૨૪૬. 
અથમ  —નામુયમા ં ચી અ �છાનદ  �એય� ન�કછ છથા �વચનરછ �વી 

�એય� વએસ છા વછમછા  ીય છી છ� પન્લક્છ ચયામ (પન્ીીયીગા ચાનરા) ર�. 

�,્ન પન્ીીયીગમા ં ીય છી અ �છાનદના ન�કછમા ંવછમછી  ીય. 

્મ ા  —� �,્ન ીીછાના ંવનાવમા ંઠરમ શ છી નથા છ�ન� પન્નાવ  ીય 
છી છ�ના મયામદા પ્ ંન�   ્ ા ર�, છ� બછાવ� ર�. 

�,્નન� છી બધા સગંથા રન છ થવાના નાવના ર�. આએમા જાછા ષ્ા 
ંવનાવા ર�, શરમર  મ�થા �નભ ર�. ,્ુ ય-ીાી ં આએમાત્ ં ંવસી નથા ંવા 
નાન સન છ  ીક ી  ીદાથ�મા,ં ,્ુ ય-ીાીની    મનની સગં  રવાના નાવના 
નથા, સવમથા અસગં થવાના  ામા ર� ી  સવમથા અસગં થવા મા  ્ �્ ી 
, ્્ષાથમ ચીકં છ�્  ી નથા છ�થા થીડા  ષાયના વશ� ં્ �    અ�ંથરછાના 
રાગ-��ષના  ાર � સવમથા ીીછાના પ�્ આએમામા ં �ંથર ર  વાન� સમથમ નથા. 
 મમન� વશ થકન� પ�્ાએમાની અતન્વ  રછા નથા, ંમ  �્ ં ચ નથા. વળમ 
�,્નના ં્ ા રાગન� ી   ષાયની આવ�શ  �ી ર�. � સસંવ નની  ષાય ર� ન� 
�ની  ુષ્મા ં છી ન ાર વછક ર� ંવા રાગન� ી  આવ�શ  �ી ર� છી ીરમ 
,મથયાએવ સન છના રાગ છી � યબ આવ�શનયામ ન� રીડવા યીાય સમચવા. છ�વા 
�,્નન� પન્નાવ  ીય છી અ �છ, ,સ� આનદ �એય� ન�કછની રાગ  ીય ર� ી  
અ્દ વાનદ �એય� ન�કછની રાગ  ીછી નથા. રાગ  રવા �વી ર� અથવા આવા 
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� ારની રાગ  રવી ંમ અ � ંથાીન  રછા ચ નથા. રાગની ,નષ�ધ વછક ર� ન� 
છ� રાગ છીડમ ંવસીમા ં ઠરવા માગ� ર�, ંવા �,્નન� અલી રાગ વછક છી  યા 
�વી �એય� રાગ વછક ર� છ�ત ્ ંછથા રાગના ે ય,મ ાત્ ંજાન  રાવ� ર�. 

પન્ીીયીગા �,્ન વંક ્ં વસી યથાથમ �,છીાદન  રનાર �એય� 
વાએસલયનાવવાળા  ીય. 

� �વી વાછરાગા શા�મા ં રછ ર� ન� પ�્ાએમાના અતન્વમા ં ર  વાત્ ં
�,છીાદન  ર  ર�, છ� �વી �એય� વાએસલય નાવ પન્ીીયીગા �,્નન�  ીય ર�. 
વાછરાગાશા� અતસ્ાર �,છીાદન  રછા  ીય, શરમરના નદયાથા    ,્ુ યથા ધમમ 
નથા, ધમમ છી આએમાના ંન�ા, જાન ન� રમ છાથા ર� ંન્ ં   છા  ીય છ�ના છરફ 
વાએસલય ર� ી  � �વી ,્ુ યથા ધમમ મનાવ�, �યવ ાર  રછા ં રછા ંધમમ થાય 
ંમ મનાવ�, છ�વા ,મથયા ુષ્ �વી �એય� અથવા  �ય� �ગા �,્ન �એય� 
વાએસલયનાવ નાવ� �ગા �,્નન� આવછી નથા. 

અ � નાવ� �ગા �,્નન� પન્નાવ આવ� છી  ીના છરફ આવ�, છ� બછાવ� ર�. 
�વચનરછ �વી �એય� નાવ� �ગા �,્નન� પન્નાવ  ીય એયાર  વાએસલયનાવ થક આવ� 
ર�.  ા ંછી પ�્ાએમામા ંઠર  ન� ન ઠરમ શ   છી પ�્ાએમાત્ ં�,છીાદન  રવાવાળા છરફ  ક 
,ય. ં્ �  કમા ં ી ીમર �વીન�  ાધા ર�. ી   લન  મા ંસામાનય પન્ નાવ  રછા 
 ીય ંવા �વી �એય� વાએસલય આવક્ ં નથા છ�મ ચ સવમજથા ,વ ્�    નારા અન� 
શા�થા �ધા �સી ા  રનારા �એય� પન્રાગ થછી નથા.  �ય� �ગાની અ�ન�ાય 
�છરમા ંસવમજથા ,વ ્� ર� છ�થા નાવ� �ગા �,્નન� છ�ઓ �એય� વાએસલયનાવ આવછી 
નથા. આથા ન�મ થાય ર�    � �વ �ન સ�ંદાયમા ંચનમા ,્ુ યથા ધમમ મનાવ�, દયા-
દાનથા ધમમ મનાવ�, છ� �નસોંમા ંનથા. 

આ �મા � � �,્ન સ,ં ય મી � ંવનાવમા ં ઠય� નથા ી  ા   ષાયના 
અનાવથા �શ� વાછરાગછા ર� ન� �શ� પન્રાગ વીર  �ી છ� �મા � મયામદામા ંવછક ર�, 
છ�ન� � રાગ ર   ર� છ� અ �છાનદ ના ન�કછની અથવા પ�્ાએમાન� �,છીાદન  રવાવાળા 
�વચનરછ �વી �એય� વાએસલયનાવ વછક ર�. આમ પ�્છા સાથ� પન્રાગ વછક ર� છ�થા 
છ�મન� પન્ીીયીગા ચાનરા ર�. 

આથા ંમ  �્ ં   પ�્ આએમાના અતર્ાગ સન છત્ ંચાનરા પન્ીીયીગા નમ ત્ ં
 ક  ર�. � ,્ુ યથા ધમમ મનાવ�, ,ન,મમથા વીાદાનમા ં  ાયમ થાય ંમ મનાવ�, 
વ�સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ� છ� છી ,મથયા ુષ્ ર�, �,્ન ર� ચ નન . 

* 
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�સાદ ન ં૨0૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૬ 

(વૈશાખ વદ ૫, પદ્વાર) 

અ �છાનદ �એય� ન�કછ ન� આગમ ીરાય  �વી �એય� વાએસલય 
પન્ીીયીગા �,્નત્ ં ક  ર� 

નાવાથમ  —આએમાની � યળ ંવનાવ આનદં ંવસી ર�. શરમરાનદ ચડ ીદાથ� 
આએમાથા �નભ ર�, દયા-દાનાનદના નાવી ,વ ાર ર�, છ� ,વ ાર રન છ ંવસી ી,વા 
ર�. છ�વા  ુષ્  રવા છ� ધમમ ર�. છ� વીરાછં સાીી્ ાના વાછ ચા � ર�. આએમાના 
નાન સન છ પ�્ાએમામા ંરમ છા છ� સાછમા ે ય,મ ામા ં ીય ર�. છ�મા ં�,્ન �ંથર 
ર  વા સમથમ ન  ીય એયાર  ર�  � ્ંથાન� આવ� ર� ન� પન્રાગ થક આવ� ર�. છ� 
પન્રાગન� છ�ઓ ધમમ અથવા ધમમની સ ાય  માનછા નથા ી  થયા ,વના ર  છી 
નથા. છ� વખછ� અ �છાનદ �એય� ન�કછ ન� આગમ ીરાય  �વી �એય� વાએસલય 
નાવ આવ� ર� ી  � �વ ક�ર  છામ માન�, ,્ુ યથા ધમમ માન�, ,ન,મમથા  ાયમ 
થાય ંમ માન�, વ�સન છ �,્નીગ્ ંમાન�, છ� �વ છી ,મથયા ુષ્ ર�. છ�ના છરફ 
વાએસલયનાવ આવ� નન . પન્ીીયીગા �,્નન� ન�કછ છથા વાએસલયની રાગ 
 ીવાથા ચચંળછા ર�, છ� નાવ ,્ુ ય ર�, બધંની   ક ્ર�. છ�ન� પન્ીીયીગા ચાનરા 
 ીય ર�  ાર     ં  ા પ�્દશા નથા ી  �શ� પ�્દશાના સાથ� પન્ વીયીગ 
ર   ી ર�. આ �મા � પ�્ાએમ ીનર ,છવાળા ન� પન્ીીયીગા ચાનરાવાળા ંમ બ� 
� ાર  �,્નદશાના વાછ  રમ. વછમમાનમા ં �,્નદશા ચીવાન� મળવા ુ્ મન થક 
ીડમ ર�. આવા �,્નદશા ,વના   વળદશા થાય નન . સવમજ નગવાન� ફરમાવ� ી 
આ માગમ ર�. છ�ન� સછંી આદર  ર�, કન ી માન� ર�. �,્નઓ નાન સન છ આનદંના 
�  � � છા  ીય ર�. બા�મા ંનાન નદગબંર દશા  ીય ર� ન� ોડમોડમમા ં�છર 
અતન્વ  રમન� �બરાચછા  ીય ર�. એયારીરમ સવમજદશાન� ીામ� ર�. છ�   વળમ 
નગવાનન� આ ાર ન  ીય, ી�સાબ ,વષ્ા ન  ીય, ીરમ ઔદાનર  શરમર  ીય, ન� 
છાથ� રીન� ઇચરા ,વના વા ા ના ળ� ન� ં  સમયમા ંા   ાળ ા   ી ન� , �. 
ંવા દશાન� છ� �,્નઓ , ્્ષાથમ  રમન� ીામ� ર�. 

 વ� પન્ીીયીગા �,્નના �ન,ૃમ દશામવ� ર�  — 
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ગાથા ૨૪૭ 

નમ ી �,છ વદંન, નમન, અતગ્મન, અભલએ્થાન ન� 
વળમ નમ,નવાર  ર� ન ,ન�નદછ રાગલછ્ ચયામ ,વષ�. ૨૪૭. 
અથમ  —નમ ી �,છ વદંન—નમં ાર સન છ અભલએ્થાન અન� 

અતગ્મનસી ,વનાછ વછમન  રન્ ં છથા છ�મની નમ યુર  રવી છ� રાગચયામમા ં
,ન�નદછ નથા. 

પન્ીીયીગા �,્નન� પ�્ીીયીગા �,્નન� વદંન નમં ારાનદ  રવાની 
પન્રાગ  ીય ર�. 

્મ ા  —� �,્ન પન્ વીયીગમા ં ીય ર� છ�ન� પ�્ાએમાના અતર્ાગ સન છ 
ચાનરા  ીય ર�. ીીછાન� પ�્ાએમામા ંરમ છા  રવા ર� ી  રમ છા  રમ શ છી 
નથા એયાર  રાગ થાય ર� છી પ�્ાએમા �એય� રાગ ીીછાના  ાર � થાય ર�. પ�્ાએમા 
છી ીર ર�. ીરના  ાર � રાગ થછી નથા. ીરના  ાર � રાગ થાય ંમ માન� છી 
,મથયા ુષ્ ર�. ધમામએમા �,્નન� રાગના  ાળ� ીીછાના  મચીરમથા પન્રાગ થાય 
ર�. પ�્ાએમીનર ,છ �ાનછ  રમ ર� ંવા �,્નન� પન્ીીયીગા �,્ન વદંન આનદ  ર  
ર�. �ન� વદંન  ર  ર� છ� �,્નઓં પ�્ાએમીનર ,છ �ાનછ  રમ ર� ંમ  �લ્ ંર�. 
છ� વીરથા ન�મ થાય ર�    �થમ અપ�્ અવંથા  છા ન� છ�ન� ચ આએમા માનછી. 
છ� � સ.યઅ્ નાન �ારા ન�  ાનછા �ારા પ�્છા �ગ્  રમ ર� છ�વા �,્નન� વદંન 
 ર , � ્નામ ગાય, નમં ાર  ર , માન આીવા  ના થાય ન� ચછા વખછ� 
વળાવવા ,ય. આવા � ારના પન્નાવ  ીય ર� છ�મ ચ ાવ� ર�. આવા � ારના 
પન્નાવ થાય ર� મા  ્ છ�  ના થવાના, ચા વાના     ાથના નદયા  રમ શ   ર� 
ંમ નથા. ચડના નદયા છી ચડના  ાર � થાય ર�. આએમા છ�ની  છામ— છામ નથા. 
ી    વા � ારની પન્નાવ  ીય ર� છ� ચ ા�લ્ ંર�. વળમ છ� પન્ીીયીગા �,્ન 
અનય �,્નઓના સ�વા  ર  ર�    �થા છ�મન� ,વ ારાનદમા ંથા   ાાયી  ીય છી યુર 
થાય. છ� વૈયાનએૃએયના �ન,ૃમ પ�્ાએમાના ીનર ,છન� ,ન,મમે યછ થાય ર�. શરમરના 
ીગચીંા  રમ નમ યુર  ર  ર� એયા ંી   ાથના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા. 
સ�વાની રાગ આવ� છી  ક ,ય ર� ન�  ાથના નદયા  ાથના  ાર � થાય ર�. 

૧.  વૈયાનએૃએયની રાગ આ�યી મા  ્  ાથના નદયા થાય ર�, ંમ નથા. 

૨.  ાથના નદયા થાય ર� મા  ્ સામ�ના �,્નન� શરમરની નમ  છર  ર�, ંમ ી  
નથા. 
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૩.  સામ�ના �,્નન� નમ  છર  મા  ્ નમરન છ શરમરના અવંથા છ�ના 
પ�્ાએમીનર ,છન� મદદ  ર  ર�, ંમ ી  નથા. પ�્ાએમ ીનર ,છ  ર  ર� છી 
શરમરન� ,ન,મમ    વાય ર�. વાછરાગા ીનર ,છ ન� શરમરના ીયામયન�  ાળન�દ 
નથા. 

અ � ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર�. પન્નાવના વાછ ર�, પન્નાવ વખછ� 
 ક ,ય ર� એયાર  � � નદયા થાય છ�ના વીર ,ન,મમથા આરીી  રમ  થન  લ્� 
ર�. વદંન આનદના નદયા છી આએમા  રમ શ છી નથા છ�વા નાનસન છ ચરા 
પન્નાવ થાય છ�ના વાછ  રમ ર�. પન્નાવ થાય છી અ લન   મ ાએમાના ં
� ્નામ ગાય ી   લન  મા ં� મી્ા  ીય છ�ના ં� ્નામ    વદંન  ીક શ   નન  
ન� બા�થા એયાગા  ીય ી  આએમંવસીથા ,વીરમછ માનયછાવાળા  ીય છી છ�ના ં
ી  � ્નામ    વદંનાનદ  ર  નન . આવા રમછ� પન્ીીયીગા �,્નન� પન્નાવ  ીય 
છી ધમામએમા �એય�  ીય ર� � ,ન�નદછ નથા ં્ �    છ�ની ,નષ�ધ નથા.  ુષ્મા ંછી 
,નષ�ધ ચ ર� ી  અ � ચર ાતય્ીગમા ંરાગના ે ય,મ ાવાળાન� ંા � ારની રાગ 
 ીય ર�, છ�ત ્ ંજાન  રાવ�  ર�. 

��  —�,્નન� શરમરમા ંથા   ાગ� છી પ�્ ીનર ,છ થછા નથા છી ે ય�યા 
 ીય છ�ન� ધમમ   મ થાય   

શરમરાનદ બા� નદયાના સાથ� ધમમની સબંધં નથા. 

સમાધાન  —નાક, થા  છી ચડના અવંથા ર� ન� ધમમ છી આએમાના 
વાછરાગાદશા ર�. ીીછ� વાછરાગા ીનર ામ  ર  ર� છી શરમરના અવંથાન� ,ન,મમ 
   વાય ર�. ંવસીમા ંઠરમ ન શ   એયાર  શરમરમા ંથા   ાાયી  ીય અથવા ે યખ 
 ાગા  ીય છી �,્નન� છ� વીર  ક ,ય ર�. ન� થા   છરમ ,ય મા  ્ 
�છર ાનછા થાય ર� ંમ નથા. ી  ીીછ� ંવસીમા ં  ાનછા  ર  ન� છ�  ાળ� 
શરમરની નમ યુર થયી  ીય છી નમરન છ શરમરના અવંથા વાછરાગા ીનર ,છના 
રક ન� ,ન,મમ ર�, ંમ ચર ાતય્ીગમા ંસયંીગના અી�કાં  થન  ર   ર� ન� 
શરમરના નમરન છ થવાના અવંથામા ં �,્નની પન્,વ લી ,ન,મમ ર� ંમ 
બછાવ�  ર�. ે યખ  ાગા  ીય એયાર  ધમમ ન થછી  ીય ન� ખાવાથા ધમમ થછી  ીય 
છી � યબ ખાવાથા   વળજાન થન્ ંચીકં. ીરવંકથ્ા ધમમ નથા. ચડની ીયામય 
ગમ� છ� વછ�, છ�ના સાથ� ધમમન� સબંધં નથા. �,્ન ંવસી રમ છામાથંા ખસા ગયા 
ર� છ�થા પન્મા ંઆવ�  ર�. રછા ંપન્થા ધમમ નથા. ચી પન્થા ી  ધમમ નથા છી 
રી્ ા ખાવાના નદયા થાય    ન થાય છ�નાથા છી ધમમ ંાથંા  ીય   ન ચ  ીય. 
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ંવનાવત્ ંનાન  લ્� નથા છ�થા ધમમ થયી નથા. અનછંા નવી બધા ચાયાં  રવા 
રછા ંછારી પ�્ ંવનાવ ંવી ન� ંવી ર�, છ�  ીક નદવસ  રમાયી નથા, છ�મા ંક ય્  
ીડમ નથા. અસ�ંય �દ શા છએએવ ંન્ ંન� ંન્ ંપ�્ ર�, છ�ના ન�ા  ર છી ધમમ 
થાય છ�મ ર�, બ ારના સયંીગી નડછા નથા. 

સ.યા ુષ્ �વીન�  ુષ્ત્ ંનાન  ીવા રછા ંપન્ાપન્ નાવી થાય ર� ી  
ીછગંની દીર  ાથમા ંરાખવાના �મ ીીછાના ીયામયની દીર છ� ીીછાના  ાથમા ં
રાખ� ર�. �,્નઓન� પન્રાગના �ન,ૃમ થાય ર�, છ� અ � બછા�લ્ ંી  ંવનાવના 
દીરમ  ાથમા ંરાખ� ર�. ,વશ�ષ , ્્ષાથમ  ાવા છ� રાગન� ખ�ચા વાછરાગ થક ચશ�. 
થથ૨૪૭થથ 

 વ� પન્ીીયીગાઓન� ચ આવા �ન,ૃમ  ીય ર�, ંમ �,છીાદન  ર  ર�.  — 

ગાથા ૨૪૮ 

વીદ શ દશમનજાનની, ીીષ —ન   ,શષયી છગ્,ં 
વીદ શ �ચન, ય,છ ી—વછમન ક ્ ં,  સરાગત્.ં ૨૪૮. 

અથમ  —દશમનજાનની (સ.યાદશમન અન� સ.યાજાનની) વીદ શ ,શષયીત્ ં
ન   છથા છ�મત્ ં ીીષ  અન� �ચન� ના , ય,ની વીદ શ ખર ખર સરાગાઓના 
ચયામ ર�. 

(૧) �,્ન સ.યાદશમન અન� સ.યાજાનની વીદ શ આી� ર�. 

્મ ા  —પન્ીીયીગા �,્નના �ન,ૃમ   વા  ીય ર�, છ� બછાવ� ર�. � ૃંથી 
ધમમત્ ં ંવસી સમચવાન�  ામા ર�. અ ી, અનછં ાળથા આ �વ ર ળ� ર�.  વ� 
મા ં્ ન છ   મ થાય, ંમ સસંારથા વરૈાાય  ાવા � � ૃંથી ધમમ સમચવા મા  ્ 
આવ� ન� �,્નન� વીદ શ દ વાની ,વ લી  ીય છી દશમનજાનની વીદ શ આીવી. 
,શષય અતન્ ન�  ાય  ર� ન� �,્નન� ,વ લી આવ� ન� વીદ શ ના ળ� છી �,્નં 
અતન્   ય�    વામા ંઆવ� ર�. સામાના ીાાછા ,વના �યા ં એયા ં વીદ શ દ વા 
ચછા નથા. � ૃંથી વીદ શ સાનંળવા આ�યા ર� મા  ્ �,્નન� રાગ થયી ર�, ંમ 
નથા છ�મ ચ � ૃંથી આ�યા મા  ્ વીદ શ ના ટયી, ંમ ી  નથા ન� �,્નન� રાગ 
થયી મા  ્ વીદ શ ના ટયી, ંમ ી  નથા ી  �,્નન� ચી પન્રાગ  ઠ  ર� છી 
  વા � ારની ,ન,મમ-નૈ,મ,મ  સબંધં  ીય ર�, છ�ત ્ ંજાન  રાવ� ર�. છ� �,્નઓ 
દશમન જાનની વીદ શ આી� ર�. ‘‘આએમા જાછા- ષ્ા ંવસી ર�, શરમરાનદ ચડ 
ીદાથમ ર�, પન્રાગ  ઠ  ર� છ� ,વનાવ ર�. છમીન� સાનંળવાની નાવ થયી ર� છ� 
પન્રાગ ર�. છ� પન્રાગથા જાન નથા, છ�મ ચ ધમમ નથા. અમારાથા છમીન� ધમમ 
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થછી નથા. છમી અમા ં્ છ�મ ચ પન્ રાગત્ ં  ક રીડમ છમારા જાનદશમનમય 
આએમાના ંન�ા–જાન  રશી છી છમીન� ધમમ થશ�. અમારા સા�્ ંચીવાથા ધમમ થશ� 
નન .’’ આમ પ�્ ંવનાવના ં ન�ા–જાનની વીદ શ �,્નઓ આી�. અ � 
ચર ાતય્ીગમા ં ી   �્ ં    �,્નં સ.યાદશમન અન� સ.યકજાનની વીદ શ 
આીવી—ંમ  �્ ંર� ી  બાી્ ં ાકં  �્ ંનથા. � ોછાનદની પન્રાગ  ઠ  છ� 
છા ં્ ંવસી નથા, ધમમન� મદદગાર નથા. ંમ ક ્ ંસમચ�. �,્નન� રાગ  ીય છી 
આ �મા � વીદ શ  ર  ર�. 

(૨) �,્નન� ,શષયના ન  ના છથા છ�ના ીીષ ના �ન,ૃમ  ીય ર�. 

પન્ીીયીગા �,્નન� પન્રાગ  ીય છી  ાય  ,શષયન� દમકા આી� અન� 
છ�મના ીીષ ના �ન,ૃમ વીર  ક ,ય ર�. ‘અ� ્ ક�ા� ,ઓ, આ ઠ  ા � ,ઓ’ 
ંમ ,શષયન�    .  ાર     સામી ,શષય  � ંવનાવમા ં ઠરછી નથા. ીીછાના 
ંવનાવત્ ંીીષ   રમ શ છી નથા ન� અ� ્ � ારની રાગ વછમછી  ીય ન� �,્નન� 
�યા મા ં આવ�    અ� ્ આ ાર અ� ્ ક�ા છ�ન� અતઅ્યળ ીડશ� છી ,શષયના 
યીાયછા અતસ્ાર છ�ન� ીીષ  મળમ ર  શ� ન� ,શષય ીીછાના ે ય,મ ામા ં ની ર  શ� 
ંવી ,વ લી �,્નન� આવછા ં અ� ્ ચાયાં ,ઓ—ંમ    . છ�ના આ ારાનદ 
મા  ્ ,વ લી આવ�. ,શષય ્ મ ર   ન� ે ય,મ ા ,ળવા રાખ� છ�મા ં ,વ લી ,ન,મમ 
થાય ર�. ,વ લીથા અ� ્ સયંીગી મળમ ચશ� ન� છ� મળવાથા ,શષય ્   ર� ંમ 
�,્ન માનછા નથા. દર   વંક ્ ંવછાં ીીછાના  ાર �  ીય ર� ી  ,શષયના 
ીીષ મા ં�,્નની ,વ લી ,ન,મમ ર�, ંમ બછા�લ્ ંર�. 

(૩) �,્નન� �ચન�ન , ય,ના વીદ શના �ન,ૃમ  ીય ર�. 

વળમ નાવ ીન� �ચન�ન  નગવાનના , ય,  રવાની વીદ શ આી�, આદ શ ન 
 ર . રાગા દ વના , ય,  રવાની અથવા ોર  ા ંસન છ �,છમા  ીય છ�ન� , યચવાની 
વીદ શ ન આી� ી  �ચન�ન ના વાછરાગા �,છમાના , યચનની વીદ શ  ર . �,્નન� 
નાન ર�    વીદ શ દ વાની ,વ લી  �ર ર�, છ� મા ં્ ંવસી નથા ન� છ�થા સામી 
�વ સમ� ચશ�, ંમ ી  નથા. છ� છ�ના  ાય ાછથા સમ� ર�. ન� � ૃંથીન� 
વીદ શમા ંંમ        ‘‘છમી ંવનાવમા ંઠરમ ન શ ી એયાર  ના �ચન�ન  નગવાનના 
, ય,  રવા, ,ાા  રવા રછા ં છ� રાગથા ન� , ય,થા ધમમ માનશી નન .’’ પ�્ 
ંવનાવત્ ંનાન ર� ી  રાગ ર� ં્ � પ�્ંવનાવન� ીામ� ા �ચન�ન ીત્ ંબ�મ્ાન 
 ર  ર�. કન ી ી  , ય,ન�કછ  ર  ર�. બ ારના નદયા છી ચડના  ાર � થાય ર�. 
, ય,ની   ક ્યથાયીાય સમ,વ� ન� , ય,  રવાત્ ં   . 
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�,્નન� પન્રાગ  ીય છી વીર �મા �ના �ન,ૃમ  ીય ર�, છ�ન� પન્રાગ 
સમ� ર�. છ�ની  ુષ્મા ં,નષ�ધ વછક ર� ી  ંવસીમા ં ાન ર મ શ છા નથા એયાર  
પન્રાગત્ ં ક  યા  યા �ન,ૃમ વીર ,ય ર�, ં બછા�લ્ ંર�. � �,્ન ીીછાના 
ંવસીમા ંઠરમ ગયા ર� છ�વા પ�્ીીયીગા �,્નન� વીદ શના    ,શષય ન  ાનદના 
�ન,ૃમ  ીછા નથા. થથ૨૪૮થથ 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૬ 

સમવસર  મનંદરની દસમી વા,ષ�  મ ીએસવ નદન 

�વચનસાર ગાથા ૨૪૯ 

(વૈશાખ વદ ૬, શ,નવાર) 

 વ� બધા �ન,ૃમઓ પન્ વીયીગાઓન� ચ  ીય ર�. �ન,ૃમ ં્ � પ્ ં ન� 
છ�ના મયામદા   ્ ા, છ� , વા ચીકં. 

,મથયા ુષ્ ી  ીરત્ ં ાકં  રમ શ છી નથા ી  ીીછામા ં�ા,ંછ, રાગ 
ન� ��ષના �ન,ૃમ  ર  ર�. 

(૧) આએમા જાનદશમનંવસી ર�, છ� ીર �યના બધા �ન,ૃમથા રન છ ર�. � 
= ,વશ�ષ, ન� ન,ૃમ = ીનર ,છ. ,વશ�ષ અવંથા. ીરીદાથ�ના �ન,ૃમઓ અથામક ્
,વશ�ષદશાઓ જાના    અજાના  ીક  રમ શ છી નથા. અજાના માન� ર�    �્ ં
અ્�ં્બત્ ં   ં્ �,ં દ શના �ન,ૃમ   ં્ �,ં ીરના દયા ીાળમ શઅં્ �.ં ી  છ� છ� 
ીદાથ�ના �ન,ૃમ ં્ � ,વશ�ષ ીનર ,છ છ�નામા ંછ�નાથા થક ર મ ર�. અજાનાની 
આએમા છ� ીદાથ�મા ં ાકં  રમ શ છી નથા ી  આ બધા ીદાથ�ત્ ં રમ શઅં્ � ં
ંવા ,મથયાનાવના �ન,ૃમ ીીછામા ં  રમ શ   ર�. આએમાના સમા ીરીદાથ�ના 
સમામા ં  ીક શ   નન  ન� ીરીદાથ�ના સમા આએમાના સમામા ં  ીક શ   નન . 
આએમા �ચદાનદં � ય,છ� ર�. શરમર,  મમ, ચડ વ�ગ�ર  ી્દા ીદાથ� ર�. ી્દા ીદાથ�ત્ ં
આએમા  ર  છી બ� ીદાથમ ં  થક ,ય ર�. શરમર     મામનદત્ ંથન્ ંછ� છ�  �યન� 
આધાન ર�. વ મ ાછના    દાકછરના નાવ  યામ મા  ્ ીસૈા ી�દા થછા નથા. ીીછ� 
જાનદશમનંવસી ર� છ�ન� ે ય ાન� �્ ંઆ્ ા સ,ીયા  માયી ંવા અ�નમાનના છથા 
રાગના �ન,ૃમ  ર  ર� ી  ીસૈા આવવા–ચવામા ં  ાકં  રમ શ છી નથા. આ 
,મથયા ુષ્ના �ન,ૃમના  દ ર�. 

(૨) સ.યા ુષ્ન� �ા,ંછના �ન,ૃમ ્ળમ ગક ર� ી  પન્ાપન્ નાવીમા ં
�ન,ૃમ  ીય ર�. 

 વ� ચીથ� � ્ંથાન� ધમ� �વના �ન,ૃમ  —ધમ� �વ , � ર�    �્ ં
જાનદશમનમય �.ં ીરીદાથ�ના ીનર ામ ફ રવવાના મારમ છા ાછ નથા. મારામા ં
મારમ નબળાકથા પન્ાપન્નાવી થાય ર�. છ� થવા રછા ંછ�ના �્ ી �્ ંનથા. �્ ં
છી જાછા �,ં ીરના �ન,ૃમ �્ ં રમ શઅં્ � ંન� ીરથા મન� ઠમ  થાય ર� ંવા �ા,ંછ 
્ળમ ગક ર�. અનછંા ીદાથ�ત્ ં રવાસી અ�નમાન ્ટલ્ ંર� ન� ,ા ાળમ ંવનાવત્ ં



 22 

નાન થલ્ ં ર�. વળમ પન્ાપન્ નાવીત્ ં ંવામાીગ્ ં ી  ્ટલ્ ં ર�. આ �મા � 
સ.યા ુષ્ �વન� �ા,ંછના �ન,ૃમ ્ળમ ગક ર� ી  પન્ાપન્ નાવીના �ન,ૃમ 
 ીય ર�. 

ીાચંમ� � ્ંથાન� �ા,ંછ ્ળમ ગક ર� ન� છ� વીરાછં અ� ્ અપન્નાવીના 
�ન,ૃમ ી  ો્મ ગક ર� ન� પન્નાવી—ોછાનદના ીનર ામના �ન,ૃમ  ીય ર�. 

(૩) પ�્ીીયીગા �,્નન� પ�્ાએમામા ં ાનછાસી �ન,ૃમ  ીય ર�. 

 વ� પ�્ીીયીગા �,્નના �ન,ૃમ  —આએમા પ�્ ચૈછનય �યીછ ર� ંન્ ંનાન 
ર�. વીરાછં ધયાનમા ં ીય ર�. પ�્ાએમામા ંરમ છા વધા ગક ર� છ�મન� પન્ાપન્ 
નાવીના �ન,ૃમ  ીછા નથા. નાવ ન� વીદ શ આ,્ ં   ,શષયન� દમકા આ,્ ંંવા 
�ન,ૃમ  ીછા નથા. આ છાથ� ર નગવાન વ�ં ર� ન� �્ ંવદં  � ંંવી વ�ં—વદં  
નાવ �,્નન�  ીછી નથા. છ�મન� માા પ�્ાએમામા ં �ન,ૃમ  ીય ર�, ન� પન્ાપન્ 
નાવીથા ,નન,ૃમ  ીય ર�. 

(૪) પન્ીીયીગા �,્નન� ��્યી � પન્નાવીમા ં�ન,ૃમ  ીય ર�. 

 વ� પન્ીીયીગા �,્નના �ન,ૃમ  —આએમા પ�્ ંવનાવા ર� ંન્ ંનાન ર�. 
વીરાછં �શ� વાછરાગછા ી  થક ર� રછા ંસવમથા ંવનાવમા ંઠરમ શ છી નથા 
એયાર  ીાચં મ ાોછાનદના પન્ ીનર ામ  ીય ર�. શરમરન� વ�થા ઢાઅં્ં ંવા 
� ારની રાગ  ઠછી નથા, નાન નદગબંરદશા  ીય ર�. છ�મન�  � ર  ાયના 
રકાની ન� મ ાોછાનદની પન્રાગ  ીય ર�. છ� પન્રાગના �ન,ૃમ   ્ ા  ીય ર� ન� 
છ�ના  દ   ્ ા, છ�  વ�ના ગાથામા ં   વામા ંઆવ� ર�. 

ગાથા ૨૪૯ 

વ  �વ ાય ,વરાધના વી ાર � ,નએય�  ર  
ચવ ,વધ સાીસ્ોંન�, છ� નમ  રાગ�ધાન ર�. ૨૪૯. 

અથમ  —�  ીક (નમ ) સદા (ર)  ાયના ,વરાધના ,વના ચાર � ારના 
નમ સોંન� વી ાર  ર  ર�, છ� રાગના �ધાનછાવાળી ર�. 

�,્નન� ર ાયના �વીન� ુ્ઃખ દ વાની નાવ  ીછી નથા. 

� �વ� આએમાના ંન�ા–જાન વીરાછં ંવસી  ાનછાસી �,્નીગ્ ં�ગા ાર 
 ર   ર� છ� �,્નં સયંમના �,છજા  રમ ર�. નમ સોંન� પ�્ાએમીનર ,છના 
રક મા ં ,ન,મમે યછ ંવા � વી ાર�ન,ૃમ છ� પન્ીીયીગા નમ ી  ર  ર�, છ� 
�ન,ૃમ ર ાયના ,વરાધના ,વનાના  ીય ર�.  ાર     છ�મ � સયંમના �,છજા 
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 ાધ� ા ર�. છ� �,્નની ચૈછનય� યયમ પન્ાપન્ નાવમા ંઅ્   ર�. છ�થા , ય મ ,વ ાસ 
દ ખાછી નથા. ચછૈનય ંવનાવમા ંસવમથા ઠર  છી   વળજાન �ગ  ્ છ�મ ર�, ી  
પન્ીીયીગા �,્ન  � અ�ંથરછામા ંં્ �    પન્રાગમા ંવછક ર�. છ� પન્રાગના 
ી  મયામદા ર�. ,થૃવા, ીા ા વગ�ર  ીાચં ંથાવર ન� ાસ ંમ ર  ાયના �વીન� 
ુ્ઃખ દ વાના નાવ છ�ન�  ીક શ   નન . સ.યા ુષ્ન�  � નબળાકના  ાર � 
અપન્નાવ ી   દા�ચક ્થછા  ીય,  ડાકના ીનર ામ  ીય, રછા ંઆએમાત્ ંનાન 
ર�.  ીક મારી ુ્શમન નથા રછા ં��ષના ીનર ામ થાય ર�. ચદવછ�ન� રા�યવનૈવ 
 ીય,  ા ીછરમ શા  મી્ા �મા મા ં થછા ં  ીય, ંવા અપન્નાવના �ન,ૃમ 
સ.યા ુષ્ન� નાન  ીવા રછા ં ીય ર� ી  �,્નન� �છર  ાનછા ન� વાછરાગછા 
ં્ ા વધા ર�    અપન્રાગ ો ી ો્મ ગયી ર�.  ીક �વના ન �સા થછા  ીય 
ંવી અપન્નાવ �,્નન�  ીછી નથા ન� છ�વી આદ શ ી   ર  નન . ં  ુન ય 
�વન� ી  મારવાની નાવ �,્નન�  ીછી નથા. ં  �વ બા,ન� મારમ શ છી 
નથા છ�મ ચ �વાડમ શ છી નથા, ંવા ંન�ા-જાન ર� ીરંક ્છ� ીીછાના  ાર � 
બા, �વન� ુ્ઃખ થાય નન  છ�વી ,વવ�  �,્નન� વછક ર�. વળમ અમારા મા  ્ અ� ્ 
શા  બનાવચી ંવા ન,ૃમ �,્નન�  ીછા નથા. સ.યા ુષ્ન�  ીક વખછ� અપન્નાવ 
ી   ીય ર� ીરંક ્ �,્ન થછા ં �છર ાનછા ો ા વધા ચછા ં બા� ીનરન  
વીરની, વ� વીરની રાગ ી  �્મ ,ય ર� એયાર  નાન નદગબંરદશા વછક ર�. છ� 
સાીી્દ ીરમ   વળદશા થાય ર�, છ� ,વના   વળ ીમાક ્ ંનથા. �છર નાનસન છ 
 ાનછા વધા ર� ન� રાગ ો ી ો્મ ગયી ર�. રીગ થાય છી �,્ન દવા  ાવવાની 
નાવ  રછા નથા. સ.યા ુષ્ન� દવા  ાવવાની નાવ આવ�, ી  �,્નન� અપન્ 
રાગ ો ી ્ળમ ગયી ર� ન� પન્રાગ ી  મયામદામા ં થાય ર�. �,છજા છી 
ંવનાવના �દર રમ છાના  ર  ા ર�, છ�થા ીનરન ાનદના અપન્નાવી ્ાટયા ર�. 
ીાીના ીનર ામની એયાગ વછક ર� ન� પન્ આવ� ર� છ� ી  ધમામએમા �એય�ની આવ� 
ર�. આવા સાીી્દ ીરમ આગળ વધાન�   વળદશા ીામ� ર�.  ીક        અએયાર  
  વળજાન નથા છી ીરમ �,્ની ાત્ ંઅએયાર  પ્ ં  ામ ર�   છ�ત્ ં સમાધાન  —
નાક,   વળજાનત્ ંસાધન �,્નીગ્ ંર�. છ�ના સાચા ન�ા છી  ર. સાચા ન�ા ,વના 
સ.યક દશમન થાય નન . છ� ,વના �,્નીગ્ ંન� ��્કછ થાય નન  મા  ્ �મ ર� છ�મ 
ન�ા–જાન  રવા ચીકં. 
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પન્ીીયીગા �,્ન ચાર � ારના નમ સોં વીર વી ારના �ન,ૃમ  ર  
ર�. વી ાર ં્ � પ્ ં  

છ� પન્ીીયીગા �,્નન� પ�્ાએમીનર ,છના રક ન� ,ન,મમે યછ ંવા ચાર 
� ારના સોંન� વી ાર  રવાના �ન,ૃમ  ીય ર�. નમ ના ચાર � ાર ર�. 

૧. ઋવ�વાળા નમ  છ� ઋ,ષ ર�. 

૨. અવ,ધજાન, મનઃીયમયજાન અથવા   વળજાનવાળા નમ  છ� �,્ન ર�. 

૩. વીશમ  અથવા કી  ન�� મા ંઆસઢ નમ  છ� ય,છ ર� અન� 

૪. સામાનય સાી ્છ� અ ગાર ર�. 

આ �મા � ચાર � ારની નમ સોં ર�. વળમ સાી,્ અ�� ા, નાવ  ન� 
ના,વ ાન� ી  ગલ ી � સોં    વાય ર�. ં  �વ બા, વીર વી ાર  રછી 
નથા ન� છ� વી ારના �ન,ૃમથા બા, �વના પ�્ાએમાના ીનર ,છત્ ંરક  થક ્ ં
નથા ી  અ � ચર ાતય્ીગત્ ં  થન ,ન,મમથા ર�. પન્ીીયીગા �,્નન� છ� 
� ારની ,વ લી  ઠ  ર� ન� છ� ,વ લીત્ ં ક  ીના વીર ,ય ર� છ� બછાવ� ર�. 

(૧) ઋ,ષ  —� �,્નન� આએમાત્ ંનાન ર�, વીરાછં ઋવ� �ગ્ થક ર�. 
આએમ ન� શરમરના નદયા ી્દમ ર� ંમ , � ર�. ઋવ�  ીવા રછા ંછ�ન� ફીરવવાની 
નાવ નથા. પન્ીીયીગા �,્ન છ�મના વૈયાનએૃએય  ર  ર�. છ� ઋ,ષ વીર વી ાર  ર  
ર�. 

(૨) અવ,ધજાના �,્ન ંવગમ, નર  વગ�ર  ચાયાન� અ� ્  દમા ં, ા શ   
ર� ન� મનઃીયમયજાના બા,ના મનના ,વચારી , ા લય� ર�. છ�મના વયૈાનએૃએય 
 ર  ર�.  ીક �બમાર  ીય છી સ�વા  ર  વગ�ર  � ાર  નાવ  ર  ર�. છ� �,્ન વીર 
વી ારના �ન,ૃમ ર�. 

છાથ� ર નગવાન �એય� વી ારના �ન,ૃમ  —ી્ઓ, આ� સમવસર  
મનંદરની દશમી વા,ષ�  �,છષઠા મ ીએસવનદન ર� ન� છાથ� રના વાછ આવા ર�. 
સવમજ નગવાન �બરાચછા  ીય, એયા ંબાર સના સનાય ર�, ઓમ ધવ,ન �  ્ ર�, 
 ીઠ બધં  ીય ર�, ઇચરા ,વના આએમાના બધા �દ શ�થા અનકરમ વા ા ના ળ� ર�, 
નગવાન ચમાનથા અ�ર �ચ� �બરાચછા  ીય ર�. પન્ીીયીગા �,્નન� રાગ આવ� 
ન� એયા ં વા ા સાનંળવા ,ય ન� વા ા સાનંળમન� નગવાન     ર� છ�મ ીીછ� 
ં ાન થક ,ય ર�. છ� છાથ� રના સ�વા ન� વી ાર  ય�    વાય ર�. ીીછાના 
ચછૈનયન� વછમનમા ં� યં ી છ�ની આરીી આવ� ર�. 
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(૩) વીશમ  અથવા કી  ન�� મા ંચડ  ા �,્નન� ચીકન� પન્ીીયીગા �,્ન 
,વચાર     અ ી, ધનય છારમ દશા !  ાનછામા ંઆસઢ થકન� � ીારમ ીડ  છ� 
વીશમન��  ન� � આસઢ થક ીારમ ફરછા નથા ન�   વળદશા ીામ� ર� છ�ન� 
કી ન��      ર�. ના�ળય�રના �દરની સફ દ ગીળી બ ારના રા ા,  ાચ ા ન� 
રાછડથા ી્દી ર� છ�મ શરમર બ ારના રા ા સમાન ર�,  મમ  ાચ ા સમાન ર�, 
સફ દ ગીળા વીરના રાછડ છ� ,્ુ ય-ીાીના ,વ ારમ નાવ ર�. આએમા છ� બધાથા 
રન છ આનદં ંદ સફ દ ્ીીરા �વી ર�. ંવા ચૈછનયગીળામા ં  ાન થયા ર� ન� 
ીનર, ય મદશા �ગ્ થછા ંં  ી ચૈછનયગીળી ર મ ,ય ર�, છ�વા દશાના યએના  ર  
ર� છ� ય,છ ર�. ંવા ય,છન� ચીક અ ી ધનય અવછાર ! �્ ંી  ન��  મા�્ં ંન�   વળ 
 � ંવા � નાવના નાવ� ર� છ� ય,છ વીર વી ાર  ય�    વાય. 

(૪) સામાનય અ ગાર = સામાનય સાી—્આગાર ં્ � મ ાન વગ�ર . 
છ� �ન� ન  ીય છ� અ ગાર ર�. ીનરન  રન છ છ�વા સાીન્ા વૈયાનએૃએયની નાવ છ� 
અ ગાર વીરની વી ાર ર�. 

આ � ારના �ન,ૃમમા ં રાગના ��્યછા ર�, છ�થા છ� �ન,ૃમ પન્ીીયીગા 
�,્નન�  ીય ર�. અ � ‘રાગ�ધાનીગ્’ં ંવી શબદ વાીય� ર�.  ુષ્મા ંરાગ �ધાન 
નથા.  ુષ્ છી અખડં જાનંવનાવ�ધાન ર� ી  ંવસીમા ંઠરમ શ છી નથા ન� 
પન્રાગમા ંવછક ર� છ�થા રાગ�ધાન  �ી ર�. 

આવા � ારના  ાગ ા પ�્ીીયીગા �,્ન    � સાછમા � ્ંથાનથા ર� 
છ�ન�  ીછા નથા. છ�ન� �,્નના સ�વાની નાવ    નગવાનના વા ા સાનંળવાની નાવ 
ી   ીછી નથા. સવમજના સનામા ં  ીક �,્ન ,ય એયાર  પન્નાવ  ીય ન� એયા ં
, ્્ષાથમ વીાડ  ન� ંવસીના  ાનછા  ર  છી નગવાનના વા ા સાનંળવા છરફ 
વીયીગ  ીછી નથા, છ�થા નગવાનની અનાદર  ર  ર� ંમ નથા. ંવસીના 
 ાનછા વખછ� �બમાર �,્નના વયૈાનએૃએય  રવાની નાવ પ�્ીીયીગા �,્નન� 
 ઠછી નથા છ�થા �,્નની અનાદર  ર  ર� ંમ નથા. અ � છી �,્નન� પન્રાગ 
આવ� છી   વા � ારની આવ� છ�ના મયામદા બછાવા ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૭ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫0 

(વૈશાખ વદ ૭, ર,વવાર) 

ી્દા ી્દા � ્ંથાન� �ન,ૃમના મયામદા. 

૧. આએમા પ�્ આનદંંવસી ર� ંન્ ંત ય મન� ીરમા ં�ખ્ ર�, ,્ુ યથા ધમમ ર� ંવા 
માનયછા �  ર  ર� છ� �વના �ન,ૃમ છ�ના ીયામયમા ંર�. �ા,ંછ  રમ શ   ર� 
ી  છ�ના �ા,ંછના �ન,ૃમ છ�ના ીયામય રીડમ ીરીદાથ�મા ંફ રફાર  રમ શ છા 
નથા. આ ,મથયા ુષ્ના વાછ થક. 

૨. ચીથ� � ્ંથાન� ધમ�ન� આએમાત્ ંનાન ર�. શરમરાનદ નદયા મારમ નથા, ,વ ાર 
મા ં્ ,ા ાળમ ંવસી નથા ંન્ ંનાન  ીવાથા �ા,ંછના �ન,ૃમ ્ળમ ર� ી  
પન્ાપન્ નાવીના �ન,ૃમ ર�. 

૩. ીાચંમ� � ્ંથાન� �ા,ંછના �ન,ૃમ નથા, આસ�કછ ી  �શ� ઓરમ  ીય ર�, 
ીાીના નાવી ો્ાડદા ર� ન� પન્ોછાનદના �ન,ૃમ  ીય ર�. 

૪. ર�  � ્ંથાન� �ા,ંછના �ન,ૃમ નથા છ�મ ચ અપન્ નાવના ો � નાગ� �ન,ૃમ 
નથા ન� પન્ના �ન,ૃમ ી  મયામદામા ં ીય ર�. 

૫. સાછમા � ્ંથાન� તવ્�, યવમ  રાગની અનાવ ર�. પ�્ાએમામા ં ાનછાના �ન,ૃમ 
ર�. ચીથ�થા બારમા � ્ંથાન �ધ્ા અી યરમ ે ય,મ ા ર�. નાન થાય    કર્છ ચ 
સ,ં ય મ ,નમમળ દશા થક ,ય ંમ  ીક ્ ંનથા.   ્ ા  ,નમમળછા ન�   ્ ા  
મ� નછા  ીય ર�, છ� , વા ચીકં. ીરીદાથમના �ન,ૃમ છી ,મથયા ુષ્    
જાના  ીક  રમ શ છા ંનથા. 

અ � ર�ા � ્ંથાન� વછમછા �,્નન�   ્ ા  ,નમમળછા ર� ન�   ્ ા  
મ� નછા ર�. પન્ રાગ  ીય ર� છ�ના મયામદા બછાવ� ર�. છ� પન્ીીયીગા �,્નન� 
સયંમ સાથ� ,વરીધવાળમ �ન,ૃમ ન  ીવા ચીકં. 

ગાથા ૨૫0 

વૈયાનછૃ� વ�છ નમ  ષટ ાયન� ીાડા  ર  
છી નમ  નન , ી  ર� � ૃમા છ� નાવ ીની ધમમ ર�. ૨૫0. 
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અથમ  —ચી (નમ ) વૈયાનએૃએય મા  ્ વ�મવછં વછમછા ંર ાયન� ીાડા  ર  
છી છ� નમ  નથા, � ૃંથ ર�ા ( ાર    ) છ� (ર ાયના ,વરાધના સન છ 
વૈયાનએૃએય) નાવ ીની ધમમ ર�. 

�,્ન વૈયાનએૃએયના �ન,ૃમમા ંર  ાયન� ીાડા  ર   
છી છ� �,્ન ર  છી નથા 

�થમ સ.યાદશમનના વાછ  રમ. ીરમ �,્નના રાગના વાછ  ર  ર�    બા, 
 ીક ધમામએમા �,્ન  ીય છ�ન�  દા�ચક ્ રાગ  ીય, થા   ાાયી  ીય છી છ�મના 
વૈયાનએૃએય મા  ્  ક ,ય ર� ી  છ� વૈયાનએૃએયમા ંીર �વના ન �સા થાય છ�વા 
�ન,ૃમ  ીય છી છ�ત્ ં�,્નીગ્ ંર  ક ્ ંનથા. માઠામા,ં અ�ાનમા,ં ીા ામા,ં વાયરામા ં
અસ�ંય �વી ર� ન� બ્ા્ા,  સ મા ંઅનછંા �વી ર�, છ�ના ન �સા થાય ંમ �,્ન 
�વછક નન . નગવછા , ય, મા  ્ ીા ા વગ�ર ના  ાવન્ ં ઇએયાનદ � નાવ ીના ં
 છમ�ય ર� છ� �,્ન  રછી નથા. સામા �વીના અવંથા ી  દમબ� થક ર    ર�. 
ર  ાયના �વી � �મા � �વવાના  ીય    મરવાના  ીય છ� દમબ� થક ર    
ર�. છ�ન� યએનાથા �વાડમ શ ાછા નથા છ�મ ચ ન �સાના નાવથા મારમ શ ાછા નથા. 
આમ આએમજાન  ીવા રછા ં �,્નન� રાગના મયામદા   ્ ા  ીય છ� બછાવ� ર�. 
નાવ  ીીછા મા  ્ દવા  ાવ�, શરમરના માવચછ મા  ્  ા ા ંીાદંડા—ંઆ ડા વગ�ર  
ના  ાવ�. આએમાત્ ં નાન ર� રછા ં ં્ ી રાગ થક આવ� ર� ી  �,્નન� છ� 
� ારની રાગ  ીક શ   નન . �,્ન છ� � ારની રાગ  ર  ન� આએમાત્ ંનાન ,ળવા 
રાખ� છી નાવ ીગ્ ંઆવ� ન� �ા,ંછ  ર  છી ,મથયા ુષ્ થક ,ય ર�. ,વષગઅ્્માર 
�,્નના શા�મા ંવાએસલય �ગ બછાવવા વખા   ર   ર�. સાછસી �,્નન� રા,ના 
વીસગમથા બચા�યા. ં �મા � રક મા ં ,ન,મમ થયા. ં વાએસલય �ગ 
બછાવવા શા�� વખા   ર   ર� ી  ીીછ� છી �,્નીગ્ ં ત ય મ ચક નાચ ા 
ે ય,મ ાં આવ�  ર�. ંવસીત્ ં નાન ત યં ા નથા ી  છ�મ � � નાવ  યામ છ� 
�,્નના  દ બ ારના  છા. � �,્ન બા, �,્નન� પ�્ આએમાના  ાનછામા ંરક  
થાય ંવા અ�ન�ાયથા વૈયાનએૃએયના �ન,ૃમ  રછા ંીીછાના સયંમના ,વરાધના 
 ર  છી � ૃંથદશામા ંઆવા ,ય ર� ન� ીાચં�્ ં� ્ંથાન આવવા રછા ં�,્નીગ્ ં
માન� છી ,મથયા ુષ્ થક ,ય ર�. 

�,્નઓં સયંમ સાથ� ,વરીધ ન આવ� ં �મા � આચર  આચરન્.ં 

આથા ંમ  �્ ં   �,્નઓન� � પન્રાગના �ન,ૃમ  ીય છ� સવમથા સયંમમા ં
,વરીધ ન આવ� ંવા ચ રમછ�  રવા. વાએસલયનાવ, �નાવનાની નાવ, વીદ શની 
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નાવ વગ�ર  નાવી આવ� ી  છ�માયં મયામદા  ીવા ચીકં. ં્ ા છાો ન થવા 
ચીકં    �થા ીીછાના સયંમના ીા નમા ં ,વરીધ આવ�  ાર     �ન,ૃમમા ં
સયંમ ચ સાધય ર�.  �ય ુષ્મા ંસાધય છી ીરમ ીાનર ા,મ  નાવ ં  ચ ર�. 
,ન,મમ ન�  મમ ,વનાની, ,્ુ ય-ીાી    �શ રન છ પ�્ ,ા ાળમ  �ય ચ ધય�ય ર�. 
,્ુ યનાવથા     ોડ  ા �શ જાનથા ધમમ થાય છ�મ માનછી નથા. ચૈછનયના ચ 
આધાર  ધમમ ર�. ીચંમ ાોછાનદના ીા નથા ધમમ છ�મ માનછી નથા. ધમમ છી 
,ા ાળમ  �યના ચ આધાર  ર� ન� ધય�ય છી પ�્ંવનાવ ર�, છ� ચ સાધવાયીાય ર�, 
ંન્ ંનાન ખસક્ ંનથા ી  અ � �,્નન� પન્રાગ મયામદામા ંઆવ� ર� ન� સયંમમા ં
બાધા ન આવ� છ�થા પન્ રાગના સયંમ ીયામય ર� મા  ્ સયંમ ચ સાધય ર� ંમ 
ચર ાતય્ીગમા ં ીયામયન� સાધય   મ ર�. ચર ાતય્ીગની આએમા ી્દી ન� 
 �યાતય્ીગની આએમા ી્દી ંમ બ� આએમા થક ચછા નથા. માા  થની�,છમા ં
ફ ર ર�. ચર ાતય્ીગ પન્નાવ ન� ,ન,મમ�ધાનથા  થન  ર  ર� ી  પન્નાવ 
થાય ર� મા  ્ સામા �વમા ંઅવંથા થાય અથવા પન્નાવથા ધમમ થાય ંમ 
ચર ાતય્ીગ    છી નથા. ચર ાતય્ીગ પન્ રાગના મયામદા બછાવ� ર�. પન્રાગ 
વખછ� પ�્ત્ ંનાન ર� ન� પન્રાગની ન ાર વછક ર�. �્ ા �ંથરછા ર� ં્ ી ખરી 
ધમમ ર� ન� રાગન� વીચારથા �યવ ારધમમ     ર�. 

નાવાથમ  —� �,્ન ર  ાયના �વીન� ુ્ઃખ આીાન� વૈયાનએૃએય આનદના 
�ન,ૃમ  ર  ર� છ� �,્ન ર મ શ છી નથા ી  ,મથયા ુષ્ થક ,ય ર�. ર  ાયના 
�વીન� �્ ંબચાવા શઅં્ � ં   મારમ શઅં્ � ંંમ માનનાર છી ,મથયા ુષ્ ચ ર� ી  
છ� �એય�ના નાવના વાછ ર�. �થા �,્નં વૈયાનએૃએય આનદના �ન,ૃમ ંવા રમછ� 
 રવા    �થા સયંમના ,વરાધના ન થાય, ં્ �    છાો રાગ ન  રવી ચીકં. 
અ � ં્�્ ં,વશ�ષ સમચન્ ં  —� �,્ન ીીછાના શરમરના ,નનાવ મા  ્  ાકં ી  
ીાીના �ન,ૃમ  રછી નથા અથવા ,શષયાનદના મી થા ી  ીાી�ન,ૃમ  રછી 
નથા છ�ના મા  ્ છી વૈયાનએૃએય, ન�કછ આનદ નાવીમા ંઆરંનાનદ  રમ ીાીનાવ ન 
 રવી છ� છી �યાચબા ન� શીનાંીદ ર�. 

� સસંારમા ંસાવ�ના �ન,ૃમ  ર  ર� ી  ધમમના ં ાય�મા ંવએસા  
બછાવછી નથા છ� દમોમસસંારમ ર�. 

ીરંક ્ � � ૃંથ બા� છી ીાીના �ન,ૃમન� ઇચર� ર�, સસંારમા ં આરંન-
સમારંન  ર  ર� ી  ીીછાના અવંથાન� યીાય વૈયાનએૃએય, ન�કછ આનદ 
ધમમ ાય�મા ંઆરંનથા ીાી થશ� છ�મ માના ધમમ ાયમ  રછી નથા છી છ� � ૃંથન� 
ધમમ ાયમ  ીક ્ ંનથા. ીીછાન� એયા ંદમ રાના  ાન  ીય છી મી્ા ચમ વાર  ર  ન� 
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મી્મ �ન,ૃમ  ર , ન� નગવાનના , ય,, ન�કછના �સગંના વાછ આવ� છી        
બ�્ આરંનવાળમ �ન,ૃમ ન  રવા. , ય,મા ં ન ાછા વખછ� છથા મનંદરી મા  ્ 
બાધં ામ  રાવછા ં�વી   ાય ર� મા  ્ આી � છી ર  ાયના ન �સા ન  રવા, ંમ 
દ ા   ર  ર�. જાના , યર� ર�    દમ રાનંા  ાન વખછના ચમ વારમા ં ીા ા 
ઢીળાછા ંન  છા ં  રસીક  રછા ં�વના ન �સા થછા ન  છા   છ� વખછ� ન �સાની 
વાધંી ન  છી ન� ધમમના વાછ આવ� એયા ંન �સાત્ ંબ ાત્ ં ાઢ  ર� છ� �વન� ધમમની 
��મ નથા.  ાનમા ં ીાચંીચાસ  ,ર સ,ીયા ખરચા નાખ� ન� ધમમના ફાળામા ં
નવધાવવા  ીય છી        અમારા ીાચંસી સ,ીયા છી ો ા—ંમ   મન�  ીનન� 
સ�વ� ર�. ીીછાના મા  ્ મ ાન આ ાશાન બનાવ� ન� ધમમ મા  ્ના ંમ ાનીના વાછ 
આવ� છી        સાદા રાખપ્ ંછી ચા શ� ંમ   મ ,ન ્એસા  બછાવ� ર�. દમ રા-
દમ રમ �એય� રાગ વછક ર� ન� છ�ના મા  ્ �ન,ૃમ બધા  ર  ર� ન� ધમમના ં  ામ 
 રવાના ંઆવ� છી        મન�  ા મા ંવખછ નથા. ંમ ચ બ ાત્ ં  ાઢ  ર� છ�ન� 
ધમમના  ્�ચ નથા, છ� ,મથયા ુષ્ ર�. છ� �વ સસંારના  ્�ચવાળી દમોમ સસંારમ ર�. 

ધમ� � ૃંથીન� ધમમ�નાવના વગ�ર ના �સગં�  ષાય ો્ાડમ પન્રાગ 
આ�યા ,વના ર   નન . 

� ૃંથી    �મન� આએમાત્ ંનાન ર�, અરાગા ુષ્ થક ર�, છ� �વીન� રાગ 
 ીય છી રાગના   ્ ા  દ વછક ર�, છ� બછાવ� ર�. રાગથા ીરના ં ામ થાય ર� ન� 
રાગ ન  ીય છી ીરના ં ામ અ્ મ ,ય ર�, છ�મ નથા ી  �ન� પ�્ંવનાવના 
 ્�ચ થક  ીય છ�ન� ,વ લીવાળમ દશામા ંપ�્ંવનાવના ંસાધ ી �એય� રાગ થયા 
,વના ર   નન . અ � છી રાગના નદશા બછાવ� ર�. ધમ�ન� રાગના નદશા અ્�ં્બ 
ીનરવાર છરફથા �શ� ખસા સાધમ� �એય� વળ� ા  ીય ચ ર�, છ�મ અ � જાન 
 રાવ� ર�. છ� �સગંીન�  ાધ� નન  ી  છ� છ� પન્ �સગંીના સમય�—�મ    
�ચનમનંદરના ંથાીના  રવા, �,્નઓ મા  ્ વૈયાનએૃએય વગ�ર  ધા,મ�  �સગંીં 
પન્રાગ, ન�કછ, યથાશ�કછ દાન, ધા,મ�  �ન,ૃમમા ંવએસા  વગ�ર  � ારની આવ�. 
છ� જાના રાગન� ધમમત્ ં ાર  માન� ર� અથવા છ� પન્રાગથા ીરના ં ામ થાય ર� 
ંમ નથા ી  રાગાન� � ૃંથદશામા ંરાગના નદશા  ક બાી્ વળ� ા ર� છ� બછાવ� 
ર� અન� છ�વા �સગં� ચી પન્રાગ ન આવ�, યથાશ�કછ દાનાનદ ન  ર , વયૈાનએૃએય 
આનદના નાવ ન  ર  ન� અ્�ં્બ મા  ્ ીૈસા વાીરછી  ીય, એયા ં ીન ન  રછી  ીય 
ન� ધમમના  ામમા ંમનંદરાનદ  રવાથા �વના ન �સા થાય ંમ બ ાત્ ંબછાવ� ન� 
 ીનન� ીીષ� છી છ� �વ ,મથયા ુષ્ ર�, છ�ન� સમન છ થક ્ ંનથા. 
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��  —�,્નત્ ંઅત ્ર   રન્ ં   નન    �,્ન છી ર  ાયના ન �સા  રછી 
નથા છી અમાર  ી  ર  ાયના ન �સા થાય છ�ન્ ં ાયમ શા મા  ્  રન્ ં  

� � ૃંથ ર  ાયના ન �સાત્ ંબ ાત્ ંબછાવા છાો  ષાયન� ીીષ� ર� છ� 
,મથયા ુષ્ ર�, છ�ન� ધમમના  ્�ચ નથા. 

સમાધાન  —બરાબર �,્નત્ ં અત ્ર   રન્.ં �,્નં બૈરા—ંરી રા,ં 
વ�ીાર—ધધંા રીડમ દમધા ર� ન� છ�મન� � ૃંથદશા  છા છ� વખછના � અ્�ં્બાચની 
 ીય ર� છ�ના મા  ્ દવા વગ�ર   ાવછી નથા છથા બા� �ન,ૃમ  રછી નથા. 
બરાબર છ�ત્ ંઅત ્ર   રમ છાર  ી  બૈરા—ંરી રા ંરીડમ �,્નીગ્ ં�ગા ાર  રન્ ં
છથા � ૃંથના �ન,ૃમ રીડમ દ વા ન� ર  ાયના ન �સા ન થાય છ�મ  રન્.ં ી  છાર  
�,્નીગ્ ંછી  �ન્ ંનથા ન� � ૃંથદશામા ંઅપન્રાગ ો્ાડમ પન્ રાગ  રવી નથા, 
છ� છારમ માયા ર�. ધમમના �સગં�        થન્ ં શ� છ� થશ�, આી � ંા ંીરના ં ામ 
 રમ શ મં રમં ંમ બ ાત્ ંદ  ર� છી ીરમ દમ રાન� સીમ  રડ  છ� �સગં� અથવા 
વ�ીારના �સગં� થન્ ં  શ� છ�મ થશ� ંમ સમાધાન   મ  રછી નથા   એયા ં છી 
�ન,ૃમમા ંમશ� ્ ર�ા  ર  ર�. ીરીદાથમના અવંથામા ંછી થન્ ં શ� છ�મ થશ� ં 
વાછ છી ંમ ચ ર�. છારા રાગન�  ાર � છ�મા ંફ રફાર થવાની નથા અથવા રાગ 
ન  ર  છી છ�ના અવંથા અ્ મ ચવાના નથા ી  છારમ રાગના નદશા સસંારના 
 ાય� છરફ ઢળ� ા ર�. ન� �,્ન આનદ ધમામએમા �એય� વળ� ા નથા મા  ્ સ.યાદશમન 
થશ� નન . 

સસંારમા ંદમ રાના ં ાન  ીય ન� ીીછાના ીાસ� � યડમ  ીય છી � યડમ રાના 
ર  છા નથા–�્થા ચમ વારમા ંવાીર , �યવ ાર મી્ા  ર  ન� ીીછાના � યડમના 
�મા મા ં બરાબર વાીર  છ�મ આએમંવનાવના નાનવાળા � ૃંથી    �મન� 
ંવનાવના � યડમની ીમી  ાાયી ર� છ�વા �વીન� ંવનાવના નવૃ�ના ં ,ન,મમીમા,ં 
ધા,મ�  �સગંીમા,ં �,્નના વૈયાનએૃએય આનદ �સગં�, �ચનમનંદર બનાવવા વગ�ર  
�સગંીં પન્રાગ આવ� ન�  ીન ો્ાડમ દાનાનદ  યામ વગર છ�ઓ ર   નન . 

 ીક        રાગની ,નષ�ધ છી  રી રી છી ીરમ આ રાગના ે ય,મ ા 
સમચવાના શા ચસર ર� છ�ન� બદ � અમી �મ સામા,ય  વગ�ર   રમં રમં છ�મ 
 યામ  રમં છી ? 

ી્દમ ી્દમ ે ય,મ ાના યથાથમ જાન ,વના સામા,ય   ીક શ   નન . 

સમાધાન  —નાક, રાગા �વ વાછરાગ થયી નથા. ંવનાવમા ંઠરમ શ છી 
નથા એયાર  ધમ�ની રાગ  ક નદશા છરફ વળ� ર� છ� , ન્ ંચીકં. રાગ  રવા 
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�વી ર� અથવા રાગથા ધમમ થાય ર� અથવા રાગથા ીરના ં ામ થાય ર� ંમ 
આમા ંંા ંઆ�લ્ ં  છ� છી વાછ ર� ચ નન  ી  �શંછ રાગ   વા � ારની  ીય 
ન� ે ય,મ ા   વા  ીય છ� , ન્ ં છી ચીકં. છ�ના ં જાન-ન�ા ,વના   વા રમછ� 
સામા,ય   રમશ   દ  ન� બ�સા�્ ં�,ં વા ા મલન રાખા શઅં્ �—ંછ� છી ,મથયાનાવ 
ર�. છ� છી ચડના અવંથા ર� છ� ચડના  ાળ� થાય ર�. આએમા ી્દી, શરમર ી્ું્ ંમ 
નાન થયા ીરમ રાગ  ીય છી   વા � ારની  ીય છ� , ન્ ંછી ચીકં. 

અ � ંમ  �્ ં    �,્ન વૈયાનએૃએય આનદના ં  ાયમ મા  ્ છાો રાગ  રમ ર 
 ાયના ,વરાધના  ર  છી છ�ત ્ ં�,્નીગ્ ંર  ક ્ ંનથા, ી  છ� � ૃંથ થક ,ય ર� ન� 
 ુષ્ ,વીરમછ થાય છી ,મથયા ુષ્ થક ,ય ર�. ન� નાવ   ીય છ� ીીછાના ં
શરમર, અ્�ં્બ આનદ મા  ્ બધા �ન,ૃમ  ર  ન� સ,ીયા ી  ખચક ીરંક ્ધમમના �સગં� 
�નાવના થાય છ�મ ન  ર  ન� ર  ાયના ન �સા થશ� ંમ બ ાત્ ંબછાવા ીીછાના 
 ષાયન� ીીષ� છી છ�ન� સ.યાદશમન થક ્ ંનથા. છ� સસંારની  ્�ચવાળી �વ ર�. 

�યા ં�યા ં� � યીાય ર� છ ા ંસમચન્ ંછ� , 
એયા ંએયા ંછ� છ� આચર  આએમાથ� ચન ં . (નામુ્) 

મા  ્ �યા ં�મ  ીય ન� �વા  દ  ીય છ�મ , ન્ ંન� રાગ ો્ાડમ આચર  
 રન્ ંચીકં. થથ૨૫0થથ 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫0 

(વૈશાખ વદ ૮, સીમવાર) 

સ.યાદશમન થયા ીરમ સાી ્ થય�  �વન� રાગ બા મ ર� છ�ત ્ ં  ક ંા ં
,ય ર�. છ�ત ્ ં વ મન ર�. સ.યાદશમન, સ.યાજાન ન� સ.યકચાનરા  ીય છી 
સાીી્ગ્ ં ીય ર�, છ� ,સવાય સાીી્ગ્ ંનથા. ન�ા–જાન, યવમ  � સાી ્ર� છ�મન� � 
રાગ  ીય ર� છ� બા,ન� મા  ્ આવ� ર�, ંમ નથા. ી  ચી �,્નન� ીીછાના 
મયામદા વીરાછં રાગ આવ� ન� ર  ાયના �વીન� ુ્નવવાની નાવ આવ� છી 
�,્ની ાથા �ષ્ થાય ર� ન� � ૃંથન� ીીછાના ંવનાવની મન મા ત ય મન� 
ંવનાવના સાધ  �વી �એય� પન્રાગ થાય નન  અન�  લન  ચની �એય� છાોરાગ 
આવ� છી છ�ન� સ.યાદશમન થક ્ ંનથા.  વ� પન્ીીયીગાન� પન્રાગના �ન,ૃમ  ીય 
ર� છ�ના બ� ,વનાગ દશામવ� ર�. આએમાત્ ં નાન ર�, �્ ં પ�્ �,ં ચગછના બધા 
ીદાથ�ની જાછા � ન� છ� ીદાથ� જ�ય ર�. �્ ંજાછા- ષ્ા � ંન� છ�  શય ર�. છ�નાથા 
 ાન—ત ્શાન નથા, છ�ન્ ં નાન  ીવા રછા ં � રાગ ર   ર� છ�ના બ� ,વનાગ 
બછાવ� ર�. � પ�્ાએમા ર�, આએમીનર ,છમા ં ાન ર� છ� �એય� વી ાર  રવાયીાય 
ર�. છ� વાછ � યળ ગાથામા ંર�. છ�માથંા ્મ ામા ંના�ંછથા બછા�લ્ ંર�    � પ�્ાએમા 
નથા ી  ,ન,મમથા    ,્ુ યથા  ાન માન� છ�મના �એય� વી ાર  રવા યીાય 
નથા. 

ગાથા ૨૫૧ 

ર� અલી  �ી રછાયં દશમનજાનીનર છ �નન� 

,નરી�કછા, યવમ   રી વી ાર અત ં્ીા વડ . ૨૫૧. 

અથમ  —અલી  �ી થછી  ીવા રછા ં ી  સા ાર-અના ાર ચયામલક્છ 
�નીન� અત ં્ીાથા ,નરી�કી � (પન્ીીયીગા) વી ાર  રી. 

પન્ીીયીગાન� ધમામએમા �એય� ીરીી ાર �ન,ૃમ ,નરી�કી �  ીય ર�. 

ધમ� �વ પન્ ,વ લીથા ધમમ માનછા નથા રછા ંપન્રાગ આવ� છી છ�ના 
 દ   ્ ા ન�  ક ંા ં,ય ર�, છ� બછાવ� ર�. ચૈછનયના ંન�ા–જાન થયા ીરમ 
ધમ�ના  ુષ્ ો ા � ય�મ ર�. છ� � ય�મનાનમા ં�ંથરછા વધા ર� ન� પન્રાગ  ર  ર� 
છ�ન�  ાધ� ,્ુ ય બાધં� ર� ન� છ� પન્રાગ ીીછાના શા,ંછન� રી   ર� મા  ્ 
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જાનાવર ાય, દશમનાવર ાય, મી નાય, �છરાય આનદ ીાી �અૃ,મની બધં ી  
 ર  ર�. આ �મા � પન્થા ,્ુ ય ન� ીાી બનં�ની બધં ીડ  ર�. 

સા ાર = જાન, ,નરા ાર = દશમન. � � જાન-દશમનમા ંચમાવ્  રમ ર� છ� 
�ન ર�. જાન-દશમનમા ં રમ છા  ર  છ� �ન ર�, ,્ુ ય-ીાીના રમ છા નન . 
આએમા જાછા- ષ્ા ર� ંવા �છા,છ છ� સ.યાદશમન ર� ન� છ�મા ંરમ છા છ� ચાનરા 
ર�. આએમા , નાર–દ ખનાર ર�. ખર ખર આએમા ીરન� , છી નથા. ંવન� 
, છા ંીર ચ ાક ,ય ર�. ,્ુ ય-ીાી છ� �્ ંનન , છ�મ ચ અી યરમ ીયામય છ� �્ ં
નન ા �્ ં છી ,ા ાળમ જાય  � ંંવા �છા,છ છ� સ.યાદશમન ર�. છ�મા ં રમ છા 
 રછા  ીય છ� �ન �,્ન ર�. ી�્ામા ં સ.યા ુષ્ � ૃંથીન� ી  �ન     ર�. 
પન્ીીયીગા �વીન� પન્રાગત્ ં અલી બધંન  ીવા રછા ં જાનદશમનમા ં છરબીળ 
�નીન� અત ં્ીાથા  ીક ી  બા� અી�કા રા�યા ,વના વી ાર  રી.  ીક  ીકની 
વી ાર  રમ શ છી નથા ી  પન્ વીયીગાત્ ં રાગ વખછ� ધમામએમા �એય�  ક 
,ય ર�. બા, ધમામએમાના પ�્ અવંથા  ાળ� પન્વીયીગાની પન્નાવ ,ન,મમ ર� 
છ�થા વી ાર  ય�    વામા ંઆવ� ર�. વળમ છ�મા ં બા�  ીક અી�કા  ીવા ન 
ચીકં. પન્ીીયીગાત્ ંરાગ વખછ�  ક ,ય છી ધમામએમા �એય� ,ય અન� છ� ી  
છ�મન� જાન-દશમનમા ં ,ન,મમ થાય ંવી પન્રાગ  ીય ર� ી  ધમામએમા ,સવાય 
અનય છરફ રાગ  ીછી નથા, છ� વાછ ્મ ામા ં �શ�. 

અત ં્ીા ીરીી ાર ંવસી �ન,ૃમ ં્ � પ્ ં  

્મ ા  —પન્ીીયીગા �વન� આએમાત ્નાન ર�. ં  �વ બા, �વ વીર 
વી ાર  રમ શ છી નથા છ�મ ચ ીીછાના પન્રાગથા ધમામએમાના પ�્છાત્ ંરક  
થક ્ ં નથા ી  ીીછ� ંવનાવમા ં ઠરમ શ છી નથા એયાર  પન્રાગ ધમામએમા �એય� 
 ઠ  ર� ન� ધમામએમા ીીછાના પ�્ ંવનાવમા ંઠર  છી પન્ીીયીગાની રાગ ,ન,મમ 
થયી    વાય ર�. છ� અત ં્ીા, યવમ  ીરીી ાર ંવસી �ન,ૃમ    વામા ંઆવ� ર�. 
આવા પન્રાગના �ન,ૃમ ધમામએમા �એય� ચ  ીય ર�. આવા પન્રાગના �ન,ૃમ 
બધંત્ ં ાર  ર�, છી ી  ીીછાન� પ�્ ંવનાવની ��મ ર� ન� છ�મા ંઠરવા માગ� ર�, 
રછા ંઠરમ ન શ   એયા�ંધ્ા પ�્ આએમાના સાધ  �વી �એય� ચ પન્રાગ થાય ર�, 
છ�ની ,નષ�ધ નથા. અ � ચર ાતય્ીગ ર� ં્ � પન્રાગ  ીય છી   ્ ા  દવાળી 
 ીય ન�  ીના �એય�  ીય, છ� બછાવ� ર�. 
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�ની અન� ાછંસીા �દ્શમનચદથા ર  �યીન� સાધ� ર� ન� ં ાછં 
માનયછાસીા ુ્શમનની નાશ  ર  ર�. 

 વ� છ� પન્રાગના �ન,ૃમ  ીના �એય�  ીય ર� છ�     ર�. ‘અન� ાછં સાથ� 
મૈાાથા �મત્ ં�ચમ ી,વા થલ્ ંર� ંવા પ�્ �ની �એય�.’   વા ર� છ� પ�્ �ની  –
અન� ાછં સાથ� મૈાાથા �મત્ ંમન ી,વા થલ્ ંર�. અન� ાછં ં્ � ં  વંકમ્ા ં
વંકી્ ાન� ,ની,વનારમ ીરંીર ,વ ્� બ� શ�કછઓત્ ં� ાશન્ ંછ� અન� ાછં ર�. 
ચદવછ�રા, ર ખડં સાધવા ,ય ર� એયાર  �દ્શમન ચદથા ર ખડંન� સાધા લય� ર� 
ન�  ીક ુ્શમન સામી થાય છી �દ્શમન ચદ વડ  માો્ ં  ાીા નાખ� ર� છ�મ ધમ� 
�વ અન� ાછંસીા �દ્શમન ચદથા ર  �યીના વંક ્ં વસીન� યથાથમ સાધા લય� ર�–
, ા લય� ર�. � ્-ીયામય સન છ છ�ના ંવસીન� , ા લય� ર� ન� આથા ,વ ્� 
   છા  ીય છ�વા ં ાછંવાદમઓની ીરાચય  ર  ર� ં્ �    ીીછામા ં ં ાછં 
,મથયામાનયછાની નાશ  ર  ર�. 

ં ાછં ,મથયા માનયછાની નાશ  રનાર અન� ાછંત્ ંંવસી. 

ં  વંકમ્ા ં વંકી્ ાના ,ની,વનારમ ીરંીર ,વ ્� બ� શ�કછઓત્ ં
� ાશન્ ંછ�ન� અન� ાછં     ર�. ,વરીધા ધમ� વંકન્ી નાશ  રછા નથા ી  વંકન્� 
,ની,વ� ર�. છ�ના ં ષ્ાછંી  — 

�્ ંઆએમા જાનંવનાવા � ંન� ીર�વી અન� ચડ ીદાથ�સી� નથા. 

ીરીદાથ�—�વી ન� ચડ ીર ી � ર� ન� મારા આએમાી � નથા. 

ીર વંકઓ્ સયંીગસી� વછક ર� ી  મન�  ાનદાય     ત ્શાનદાય  નથા. 

રાગ-��ષ આનદ મારમ અવંથામા ં મારાથા થાય ર� ી   મમ અથવા 
ીરીદાથમથા થછા નથા. 

રાગ-��ષ આનદ ીયામયમા ંીીછાના દીષથા થાય ર� ી  ીીછાના ,ા ાળમ 
ંવનાવથા થછા નથા. 

રાગ-��ષ આનદ ,વ ાર ,વ ારી � ર� ન� પ�્ંવનાવસી� નથા. 

પ�્ ંવનાવ પ�્ ંવનાવસી� ર� ન� ,વ ારસી� નથા. 

જાનના ીયામય જાનીયામયસી� ર� ન� રાગસી� નથા. 

રાગના ીયામય રાગીયામયસી� ર� ન� જાનીયામયસી� નથા. 

ં  સમયના ીયામય ં  સમયના ીયામયસી� ર� ન� ,ા ાળમ ંવનાવી � 
નથા. 
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ં  � ્ ,ા ાળી � ર� ન� ં  સમય , યરછી નથા. 

ં  � ્ ં  � ્સી� ર� ન� આખા  �યસી� નથા. 

ં  � ્ ં  � ્સી� ર� ન� બા, � ્સી� નથા. 

 �ય  �યસી� ર� ન� ં  � ્ �્�્ ંનથા. 

 �ય  �યસી� ર� ન� ં  ીયામય �્�્ ંનથા. 

સસંાર ં  સમય , યરછી ર� ન� ,ા ાળ પ�્ ંવનાવમા ંનથા. 

અલીજછા અલીજછાસી� ર� ન� સવમજછાસી� નથા. 

સવમજછા સવમજછાસી� ર� ન� અલીજછાસી� નથા. 

આવા રમછ� ં  વંક ્ીીછાી � ર� ન� ીરથા નથા ંમ બભ� ધમ� સમ� 
છી વંક ્, યરમ થાય ર�. 

આવા અન� ાછં ંવસી સાથ� મૈાા બાધંા �મત્ ં �ચમ ી,વા થલ્ ંર� ંવા 
ધમામએમા �એય�—વાછરાગા સછંી �એય� પન્ીીયીગાન� પન્રાગ થક આવ� ર�. 

કુન યી � યળ વંક ્ચ નથા, છ� છી  
અનછં ીરમાગઓ્ના ં ંધસી અવંથા ર� 

આએમા ીીછાથા જાન  ર  ર� ન� કુન યીથા જાન  રછી નથા—ંમ અન� ાછં 
ર�. કુન યીથા જાન  રછી નથા ંમ    ન્ ંછ� ી  સયંીગ બછાવવા  થન ર�.   મ 
   કુન યી ખર ખર � યળ  �ય નથા. કુન યી છી ,દ્ ગ ં ંધી ર�. અન�  ીરમાગન્ા 
ચથથાન� ં ંધ     ર�, ં્ � � યળ ંવસી છી ીરમાગ ્ર� મા  ્ કુન યી ચ ખર ખર 
 ીક � યળ વંક ્નથા ી  ં  ં  ીરમાગ ્ંવછાં ર   ા ર� છ� ં ક�ા� ં ંધસી� 
ંો ય  ીયામયસી� અ� ્ આ ાર  ન�ગા થયા છ�ન� કુન યત્ ંનામ આનલ્.ં 

ઇુન યીત્ ંયથાથમ જાન  રવાના ઇચર  �વ� ીરમાગ ્ 
� યળ �યત્ ંજાન  રન્ ંીડશ�. 

 વ� આ ઇુન યી ર� ંવી �યવ ાર ી   ીની સાચી    વાય   છ� વાછ 
   વાય ર�. ઇુન યીની ,વચાર  રછા ં ં ંધની ,વચાર  ર , ં ંધની ,વચાર  રછા ં
અન�  ીરમાગન્ા ીયામયી ન�ગા થક છ�ની ,વચાર  રશ�, છ� ીયામયીમાથંા ં  
ીયામયની �યા   રશ� ન� ીયામયની ,વચાર  રછા ંીરમાગ ્   � � યળ  �ય ર� છ�ની 
�યા   ર  છી વંક�્ંથ,છ સમ,ય છ�મ ર�. આમ �ન� ીયામયત્ ંસાત્ ંજાન  રન્ ં
 ીય છ� �, ીયામયવાત ્વીર  ક  રન્ ંીડશ�.  ીક ી  �શ  ીય છ� �શ  ીની   
�શાના જાન ,વના �શત્ ં સાત્ ં જાન થશ� નન ,  �યના જાન ,વના ીયામયત્ ં
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જાન યથાથમ થશ� નન . ઇુન યીત્ ંં્ � ીર વંકત્ ્ ંી  યથાથમ જાન  રન્ ં ીય 
છ� � છ� છ� ીરમાગન્ી � યળ ંવબાવ , વી ચીકશ�. ીરમાગ ્ં  ં  ંવછાં ર�, 
ં ંધસી�  ીવા રછા ંં  ીરમાગ ્બા, ીરમાગન્ા અનાવ ંવનાવ� ર   ી ર�, 
છ�ની ં  � ્ બા, � ્ના અનાવ ંવનાવ� ર   ી ર�, ં  ીયામય બા� 
ીયામયના અનાવ ંવનાવ� ર   ા ર� ંમ ીરીદાથ�ના ી  � યળ  �ય વીર  ુષ્ 
 રવા ીડશ�. 

ીરમાગ ્ �યત્ ંજાન  રવાના ઇચર  �વ�  
આએમા છરફ વળન્ ંીડશ�. 

ીરીદાથ�ત્ ં � યળ  �ય આન્ ં ર� ંન્ ં ન�મ યથાથમ  ી   રમ શ શ�   
ઇુન યી ં ંધસી� ર�. અનછંા ીરમાગ ્�  ્�્ા ર�. છ� ીયામય, છ� ીરમાગ ્ �યના 
ર� અથવા �શ �શાની ર�, ંમ ન�મ  ી   રશ�   ીરમાગમ્ા ં જાન ર�   
ીરમાગન્� છી ખબર ી  નથા. આ ઇુન ય ર�, ં ંધ ર� ંન્ ંજાન  રનાર છી 
આએમા ર�. વળમ ીરમાગ ્ ર� મા  ્ આએમાન� જાન થાય ર�   ના. જાન છી 
ંવછાંી � થાય ર�. વળમ જાન ીરમાગન્ા  ક�  ર  છી સાત્ ંથશ�   ના. છ�ના 
 ક� ી  સાત્ ંજાન થશ� નન . ં્ � છ� � ીીછા છરફ વળન્ ંીડશ� ન� ીીછાત્ ં
ંવસી ન�મ  રન્ ંીડશ�. 

આએમા ંવ-ીર � ાશ  ર� ંવી યથાથમ ,ન મય થછા ંીર � ાશ  
જાનમા ંીરીદાથમન� �મ ર� છ�મ , � ર�. 

ીીછ� ીીછાી � ર� ન� ઇુન યીી � નથા ં્ � ીરથા છી �્ી ીડદી ર� અન� 
ીર ક� � પન્ાપન્ નાવી થાય ર� છ� છી ,વઅૃછ ર�. છ� ં  સમય , યરછા ર�. છ� 
મા ં્ ંવસી નથા ંમ અન� ાછં �ારા ,ુલ્ ંર�.  વ� ીયામયમા ં� , ીગ્ ંથાય ર� 
છ� ઇુન યીથા    ીરવંકથ્ા—,વ ારથા થક ્ ં નથા છી જાનીયામય  ીના ર�   
ંાથંા આવ� ર�   �શ  ીની   ંમ ,વચાર  રછા ં �ય છરફ  ુષ્ ગયા ,વના 
ર  શ� નન . આમ  �ય આએમા � જાનની નડંાર ર� છ�ના વડ  , ન્ ંથાય ર� ંમ 
 — 

૧. �  �યત્ ંયથાથમ જાન  ર  ર� છ� �વ� ીીછાના ીયામયત્ ંજાન યથાથમ  લ્� 
   વાય. 

૨. ીીછાના ંવ-ીર � ાશ  જાનંવનાવની ,ન મય થછા ં ંવન� , છા ં ીરન� 
, ા લય� ર�. 
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૩. � �  �ય ુષ્ ીીછામા ં  રમ ર� છ� �વ બધા ીદાથ�ન�  �ય ુષ્થા—� યળ 
ંવસીથા ચીશ� ી  અવંથાથા ચીશ� નન . 

૪. ં્ � � ઇુન યી ર� છ�મા ં� યળવંક ્છી ીરમાગ ્ર�, ંમ ચીશ� ન� ીરમાગન્ા 
અવંથા ં ંધસી� થકન� અ� ્ � ારના સયંીગસી� થછા ંછ�ન� ઇુન ય    વાય 
ર�, ંવી �યવ ાર , શ�. રેંથ �વ ન � ીરમાગન્� �એયક ચીછી નથા 
ી  ીરીક રમછ� ીરમાગ ્( �ય)ત્ ંન�મ  રમ શ   ર�. 

૫.  �ય ુષ્થા ચીછા ંઇુન યી � યળ વંક ્ચ નથા. અનછંા ીરમાગ ્ં  બા,મા ં
અનાવંવસી ં ંધસી અ� ્ આ ાર  ીડ  ા ર�. �યાર  ઇુન યી  ીક � યળ વંક ્
નથા છી ીરમ આએમાન� ઇુન યીથા જાન થાય વગ�ર  માનન્ ંછ� છી ંો યળ ે ય  
ર�. � �વ  �ય ુષ્  ર  ન� બધા ીદાથ�ન� છ�ના � યળ  �યથા ી્ં ીરમ ં ંધ 
ઇુન યી આનદ �યવ ારથા બી � છ� સયંીગત્ ં જાન  ર  ી  �છર ,ન�ય 
�ગ્ થાય છી �યવ ારની આરીી આવ� ર�. 

ીયામય ુષ્ રાગત્ ં ાર  ર� ન�  �ય ુષ્ વાછરાગછાત્ ં ાર  ર�. 

અજાના �વ ીરીદાથ�ન� સયંીગથા ી્ં ર�. � �વના ીયામય ુષ્ ર� છ� 
બધાન� અન� ીીછાન� ી  ીયામયથા ચીશ�. ીયામય ુષ્વાળાન� રાગ થયા ,વના 
ર  શ� નન . ીયામયી બદ છા ંરાગ-��ષ-મી  થયા ચ  રવાની  ાર     છ� � ંવડમ 
ચ વંક ્માના ર�. �યાર  ંવનાવ ુષ્વાળી ીરના છથા ીીછાના � યળ  �ય વીર 
 ુષ્ રાખ� ર�. ીયામયમા ંફ રફાર થછા ંછ�ન� રાગ-��ષ થછા નથા, છ� છી ીરમાગન્ા 
અવંથાઓ ર�, �્ ંછી જાનમાા � ંંમ ીર વીરથા ી   ક ખસ� ર� ન� ીીછામા ં
રાગ ન� વોાડ � �શ ર� છ�ના વીરના  ુષ્ ખસા ચશ� ન�  �ય વીર  ુષ્ થશ�. 
છ�મ થછા ંસાચા ંન�ા–જાન થાય ર� ન� �ંથરછા વધછા ંવાછરાગછા થાય ર�. 

� ય�મ ીદાથ�ના ( �યના) જાન ,વના ંો યળ ં ંધીત્ ં(ીયામયીત્)ં જાન 
,મથયા ર�. 

 ીક        ‘આ ોીડી દ ખાય ર�’ ી   ી         આ ોીડી ર�   ોીડી � યળ 
વંક ્ નથા. ોીડાની આએમા ી્દી રાખા, ોીડાના શરમરના વાછ લયી છી તખ, 
 ાન, ચામડા વગ�ર  ં ંધી � અ� ્ આ ાર  ન�ગા થયા છ�ન� ોીડી  �ી. વળમ � 
ં ંધ ર� છ� ી  � યળંવસી નથા. ં ંધી ી  અન�  ીરમાગન્� બછાવ� ર�. 

� યળ  �યના જાન ,વના ીયામયત્ ંજાન સાત્ ં ીય નન , 

ીયામયના સાચા જાન ,વના ીયામયીના ં ંધત્ ંસાત્ ંજાન  ીય નન , 
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ં ંધીના સાચા જાન ,વના આ ોીડી ર� ંમ અજાના    છી 

 ીવા રછા ંછ�ત ્ ંોીડા સબંધંા જાન ખી�ં્ ર�. 

આવા � ારના જાન ,વના અજાના ોીડાન� ોીડી     ન� , � છી ી  છ� 
ોીડાન� યથાથમ , છી નથા  ાર     છ� વંક ્ ોીડી ચ નથા. છ� વંક ્ છી 
ીરમાગઓ્ ર� ં્ � � યળ  �યન� ચીન્ ંીડશ�. 

ં  ા ીયામયીન� ચીશ� છ�ત ્ ં જાન  દમ સાત્ ં થશ� નન  મા  ્ છ�ના � યળ 
ંવનાવા  �યીન� , વા ંચીકશ�. અજાના છી ંો ય ન� , � ર�. શા રમછ� ંો ય ન� 
સા�બછ  રશ� ? ંો ય  છી અનછં ીરમાગન્ી ં ંધ ર�. છ�મા ંં  ીરમાગ ્બા, 
ીરમાગસ્ી� નથા, ં  � ્ બા, � ્સી� નથા. ં  ીયામય , યવમ ીયામયસી� 
નથા—આમ અન� ાછં , છા ં� યળ  �યત્ ંજાન  રન્ ંીડશ�. � ય�મ સા�બછ થયા 
,વના ંો ય ત્ ંજાન સાત્ ંથક ્ ંનથા. 

� ય�મ આએમાત્ ંજાન થછા ંબા,  �યીત્ ંજાન યથાથમ થાય ર�. 

� ય�મન� સા�બછ  ી   રશ�   � ય�મ ીરમાગન્� ખબર ર�   ીરમાગન્� 
, નાર છી આએમા ર�. ીીછાની આએમા ,વ ાર રન છ, ,ન,મમ રન છ, �શ �્ ી 
નન , ,ા ાળમ પ�્ � ંંમ ીીછામા ં  ુષ્  રછા ં ંવ-ીર � ાશ  જાન ખા છા ં
ીરીદાથ�ત્ ં જાન યથાથમ થાય ર�. આમ ચીનાર ન�મ  ર  ર�    ોીડા,  ાથા, 
મા સ, �ા-,સ્ષી વગ�ર ના અવયવી � યળ વંક ્નથા. છ� છી ં ંધી ર�. વળમ છ�મા ં
ં  ીયામયમા ંબા� ીયામયની અનાવ ર�. ં  ીયામય છ�ના  �યમાથંા આવ� ર�. 
આમ  �યન� દ ખ� ર�. છ� ઇુન યીન� ઇુન યીસી ચીછી નથા ી  ં    ીરમાગસ્ી� 
, � ર�. છ�થા છ� ઇુન યી વડ  ચીછી નથા, ઇુન યીન� ચીછી નથા, ં ંધન� ચીછી 
નથા, ીરમાગન્ા ીયામયન� ચીછી નથા, ીરમાગન્ા  �યન� ી  �યવ ાર  ી્ં ર�. 
,ન�યથા ંવન� ચ , � ર�, ંવન� , છા ંીર  �યી ચ ાક ,ય ર� ન� ીર �યી 
ચ ાછા ં ંધી આનદત્ ંજાન �યવ ાર  �મ ર� છ�મ  ર  ર�. 

ીીછાન� સાચા  ુષ્ થછા ંંવ-ીર� ાશ  જાન ખા ા ગલ્.ં ીર પ્ ંછ� , � 
ર�, ીર મારામા ંનથા ન� �્ ંંનામા ંનથા, ંમ , � ર�.  ષ્ાછં  — 

૧. અ�ાન ર� મા  ્ ીીછાન� જાન થક ્ ંનથા. 

૨. અ�ાનન�  ાધ� જાન થક ્ ંનથા. 

૩. અ�ાનના અનાવથા ન� જાનના સદનાવથા જાન થલ્ ંર�. 

ીર વંકન્ી ીરવંકમ્ા ંસદનાવ ર�, ીીછામા ંીરની અનાવ ર�, મા  ્ દર   
જ�યના અનાવથા ન� ીીછાના આએમાના સદનાવથા જાન થાય ર�. 
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��  —આમ    શી છી ીરત્ ંઅ�ંછએવ  ડમ ચશ�. 

ંવત્ ંન�મ  રનાર �વ ચ ીરીદાથ� ીરી � ર�,  
ંમ યથાથમ , � ર�. 

સમાધાન  —ીરત્ ંઅ�ંછએવ આ આએમામાથંા સદાય મા  ્  ડમ ગય��્ ંર� 
ચ, ીરત્ ં અ�ંછએવ આએમામા ંઆ�લ્ ં ચ નથા ીરમ  ડવાની �� ર  છી નથા. 
ીરત્ ં અ�ંછએવ ીરમા ં ા �  ાળ�  ર�. ીર વંકન્ા ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવ ંવના ં
 �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અનાવસી ચ વછક ર�. ીરની અનાવ છ� ંવની સદનાવ 
ંમ ન�મ  ર  છી ંવ ંવી � ર� ન� ીર ીરી � ર� ં સાત્ ંમાનલ્ ં   વાય. મારા 
જાનના ીયામય  ીક ીરન�  ાધ� ્ છા નથા, ંમ ન�મ થયા ,વના ીર ીરથા ર� 
છ�ત ્ ં ી  સાત્ ં જાન થશ� નન . ીર મારાથા નથા, મા ં્ જાન મારાથા ર�, �્ ં
ંનાથા નથા ંમ જાન  ર  છી ીર ીરી � ર� ંત્ ં�યવ ાર  જાન  લ્�    વાય. 
સા�બછા ીરના અ�ંછએવના  રવા નથા ી  ંવના અ�ંછએવના  રવા ર�. ંવન� 
,ુયા ,વના ીર ીરી � ર� ંમ  ી  ન�મ  રશ�   ંવત્ ંન�મ  રનાર �વ ચ 
ીરત્ ંઅ�ંછએવ ીરમા ંર� ંમ યથાથમ ંવા ાર  ર�. 

��  —આ બી્ ં,ીષ્ ી�ષ  �ન્ ં ાગ� ર� ! 

જાનંવનાવના  ઢછા  રવા છ� ,ીષ્ી�ષ  નથા ી  સમય� સમય� 
,નમમળછા વધ� ર�. 

સમાધાન  —આ ,ીષ્ી�ષ  નથા. આ છી અન� ાછં સાથ�ના માૈા ર�. ં  
સમયની જાનીયામય બા� સમય� ,વશ�ષ ,નમમળછા ીામ� ર�, � ય�મછા વધ� ર�. �ન� 
ંમ  ાગ�    આ વાછ અમી સાનંળમ ગયા રમં ન� ંમ   મ અ ્�ચ બછાવ� ર� છ� 
�વ બાધ દશામા ં ીડદી ર�, સાધ  નથા. ચૈછનય સમાના આનય� ં  ીરમ 
બાચી, ીરમ ાાચી ીયામય પવ્�મા ંવધછી ,ય ર�. � � દશમન-જાન ીરથા નથા 
ી  ીીછાથા ર� ંમ ન�મ  લ્� ર� છ�ન� ,નમમળછા વધ� ર�. ી   ાનંા ીયામયસી� 
ીરમના ીયામય નથા. ીરમના નવા ીયામય થાય ર� છ� સક ્ �છા �ગ્ થાય ર�. 
  ્ ા ં  ી ી        અમ� વાછ સાનંળમ ર�, ધાર ા  રમ ર�, ન� �્ ં ંવથા � ંન� 
ીરથા નથા—ંમ બી � ી  ખરા છી ી  ીીછાના ીયામયન� ીયામયવાત ્સાથ� 
ચીડદા ,વના છ�ત્ ંબાધ ીગ્ ં્ળક ્ ંનથા ન� છ�વા �વન� ,ીષ્ી�ષ   ાગ� ર� ી  
છ� ,ીષ્ી�ષ  નથા. 
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કા,ય  સમન છના ં  ં  ીયામયમા ં�ંથરછાના અી�કાં અ, યવમછા 
ર� ન�   વળજાનના ન�   ાવ� ર�. 

આએમા જાનંવસી ર�. જાનમા ં રાગ નથા, રાગમા ંજાન નથાા ,ન,મમથા 
રાગ થછી નથા, નબળાકથા રાગ થાય ર� ી  ંવનાવમા ં નથા. આએમા છી 
,ા ાળ પ�્ ર� ંવા ં ન�ા–જાન  રમન� કા,ય  સમન છ �ગ્  લ્� છ� કા,ય  
સમન છ છી   વળજાન થછા ં�ધ્ા કા,ય  ચ ર   ર�. કા,ય દશમનમા ંછી  ચાશ 
નથા. છ� વીરથા અજાના—માા ધાર ા  રમ રાખવાવાળી        ‘‘આ �વન� છી 
કા,ય  સમન છ ંન્ ંન� ંન્ ંચ ર  વાત્ ંર�— વ� બાી્ ંપ્ ં ામ ર�   �યાર    ી 
એયાર  કા,ય  સમન છના ીયામય છી ર� ંમા  ાકં ફ ર નથા.’’ આમ અજાનાન� 
 ાગ� ર�, ી  છ� ે ય  ર�. સમય� સમય� કા,ય  સમન છા આગળ ચક ર�ી ર�. 
�ંથરછાના અી�કાં �વ વધ� ર�. છ�્  ા અી�કાં પ�્છા વધ� ર� છ� ,ીષ્ી�ષ  
નથા ી    વળજાનન� ન�   ાવવાની વીાય ર�. ં  �શ ,નમમળછાની 
 ોડદી છ� �શ સમય� સમય� ,નમમળછા વધા  �ય સાથ� અન�દ થક , ય મદશાન� 
ી વચાડ  નન , છ� �શ  ીની ? �શ �શાની ર� ંમ ન�મ  રનારન� સ.યાદશમન-
જાન-ચાનરાના વછમમાન ીયામય  રછા ંીરમના ીયામયમા ં ,નમમળછા ,વશ�ષ ર� ન� 
  વળજાનન� ન�   ાવ� ર�. મીકદશા થછા ં�શ �શા સવમથા ં સી થક , ય મ 
�યકછદશા થાય ર�. 

  વળજાન �ગ્ થયા ીરમ સાનદ અનછં ાળ �ધ્ા આનદંના, જાનના, 
અતન્વના ંવા ન� ંવા ીયામય  ીવા રછા ંં  સમયના   વળજાનના ીયામય 
છ� બા, સમયના ીયામય નથા. ં  ં    વળજાનના ીયામયમા ં  ાળન�દ  
અ, યવમછા ર�. એયા ંી  ,ીષ્ી�ષ  નથા. 

�શાત્ ંજાન  રનારન� �શત્ ંસાત્ ંજાન થાય ર�. 

ં  ચીીડમ ર�. છ�ત ્ ં ં  ીાત્ ં ચીવાથા �ત્ ં ં ીાત્ ં ર� છ� આખા 
ચીીડમની �યા  આવ� ર�. ં  થાનં ાના  ાસં ચીછા ંઆખા થાનં ાત્ ંજાન  ર  
ર� ન� છ� વીરથા બધા થાનં ાની �યા  આવ� ર�. થાનં ાત્ ં જાન ન  ર  છી 
 ાસંત્ ંજાન સાત્ ંનથા. છ�વા રમછ� શરમર, ઇુન યી,  મમ આ બધા ંર� છ�   વા રમછ� 
ર� ?  મમ  મમથા ર�, બા,થા નથા. વળમ  મમના ં  ીયામય ીીછાસી� ર�, બા, 
ીયામયસી� નથા. વળમ છ� ીયામય  ીના  –� યળ ીરમાગ ્ �યના ર�. ંમ શરમર, 
ઇુન યી વગ�ર ના દાખ ા સમચવા. ં્ � છ� વંકન્ી �યા   રવા ચછા ં ુષ્ છ�ત્ ં
� યળીરમાગ ્�  �ય ર� છ� વીર ,ય ર�. ં્ � �શા  �ય વીર �યા  ,ય ર�. 
�શાના નાન ,વના �શત્ ં જાન સાત્ ં  ીક શ   નન , ી  આ છી સામ�ના 
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ીદાથમના ,ન�યના વાછ થક. ં્ � શરમરના અવંથા,  મમના અવંથા છ� 
ીરમાગન્ા અવંથા ર�, છ� આએમાન�  ાધ� નથા ી  છ�ના � યળ  �યન�  ાધ� ર�. 
આમ ીરની �શ ીર �યન�  ાધ� ર� ંમ ન�મ  લ્�—�શાના નાનવાળી �શત્ ં
ન�મ  ર  ર�. 

ી  ીરીદાથમની ીયામય ીરન�  ાધ� ર� છ� વાછ છી ીરમા ં ગક. છ�ની 
સાચી ,ન મય  ય� ંાર     વાય   ીરની ીયામય મારા જાન ીયામયમા ંર�   ના. 
ીરીદાથમ ર� મા  ્ મન� જાન ર�   ના. �્ ંમન� , છા ંછ� ીદાથ� ચ ાય ર�. છી 
વછમમાન જાનીયામય �યકછ દ ખાય ર� છ�  ીના ર�  ંમ ,વચાર  રછા આએમા 
જાનંવનાવા ર�, છ� ,ન,મમની નથા, છ� રાગસી નથા, અી યરી �યકછ ીયામય 
દ ખાય ર� ંવડી નથા, , ય મજાનંવનાવા ર�, ંમ �શાન� �યા મા ં ક ન�મ 
 ર     અ ી, છ� જાનીયામય છી �શ ર�. મારી ંવનાવ છી અનછં જાનની દનરયી 
ર�, ંમ  �યત્ ંન�મ  રનારન� ીયામયત્ ંયથાથમ જાન થાય ર�. છ� જાન થછા ંીર 
 �યી છથા છ�ના �શી છથા ં ંધીત્ ંયથાથમ જાન �યવ ાર   ર  ર�. 

અન� ાછંન� યથાથમ , છા ંીયામય ુષ્ નાશ ીામ� ર� ન�  �ય ુષ્ થક 
વાછરાગછા  ાવ� ર�. 

આમ અન� ાછં ,ુલ્ ંર� છ�ત ્ ં �ચમ ી,વા થલ્ ંર�. અન� ાછં ધમમ ીીછામા ં
, � ન� ી,વાછા ન આવ� ંમ બન� નન . 

૧. �્ ં ંવથા � ંન� અનછંા ીદીદાથ�સી� નથા. મારી રાગ મારાથા ર� ન�  મમ 
વગ�ર  ીરથા નથા ંમ ન�મ  રછા ં રાગ ીરથા થાય ર� ંવા 
,ન,મમાધાનતવ્�ની નાશ થયી, અનછંા ીર વીરના  ુષ્ની નાશ થાય ર�. 

૨. વછમમાન રાગ રાગી � ર� ન� ંવનાવી � નથા ંમ ન�મ  રછા ંરાગથા 
ધમમ માનવાના ,મથયાતવ્� અથવા રાગ �્ ી માનવાના તવ્�ની નાશ 
થયી ર�. અ,વ ારમ ંવનાવ છરફ તવ્� થક ર�. 

૩. વછમમાન જાનની વોાડ ંવથા ર� ી  ીરથા નથા ંમ માનયછા થછા ં
જાન ીરાધાન માનવાના  ુષ્ ગક ન� ંવનાવ છરફ  ુષ્ થાય ર�. જાન 
મા  ્ દ વ-� ્્-શા�ાનદ ીર વીર ચીવાત્ ંર�્ ંનન  ી  ીીછા છરફ ચીવાત્ ં
ર�્.ં 

૪. વછમમાન �શજાન �યકછ દ ખાય ર� છ� ીીછાથા ર� ન� , યવમથા નથા, છી 
જાન ંાથંા આવ� ર�   દર   ીયામય ં  ીરમ ં  આ�યા ચ  ર  ર�. છ� 
, યવમન�  ાધ� છી નથા  ાર     ીયામયમાથંા ીયામય થાય નન . મા  ્ 
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ીયામયની આધાર ીયામયવાન ર�. ંમ  �ય છરફ  ક થછા ં ીયામયતવ્� 
નાશ ીામ� ર�. આમ અન� ાછંન� ન�મ  રનારના  ુષ્ અનછંા ીરીદાથ� 
વીરથા, પન્ાપન્નાવી વીરથા ન� �યકછ જાનના અી યરમ ીયામય વીરથા 
 ઠમ ગક ન� અનછંા � ્ીની ,ી�ડ �  �ય ર� છ�ના ન�ા–જાન થાય ર�. છ� 
 �ય ુષ્ ર�. છ�મ થછા ં ,મથયાએવ ન� અનછંાતબ્ધંા  ષાયની અનાવ થાય 
ર� ન� �ંથરછા  રછા ંવાછરાગદશા ીામા   વળદશા અન� મીકદશાન� ીામ� 
ર�. 

�ન  ીન�    વા   

,મથયાએવ, રાગ ન� ��ષન� �છ� છ� �ન ર�, �ન  ીક સ�ંદાય નથા. ી્ઓ, 
આ� ંવાધયાય મનંદરના વદોા્ની છથા છ�મા ં સમયસાર �,છષઠાની ૧૪મી 
વા,ષ�  વએસવ નદન ર�. આ� બ�્ સારમ વાછ આવા. અન� ાછંના સાથ� મૈાા  રમ 
�ત્ ં �ચમ ી,વા થલ્ ં ર� છ� �વ   વળ ીામા ,સ�દશાન� ીામ� ર�. ૧૪મા 
� ્ંથાનવાળી અલી સમયમા ં ,સ� થાય ર� છ�મા ં ફ રફાર નથા. અ ી ! 
વંક ્ં વસી �વીં સાનંટલ્ ં નથા. ીરમ��ર છાથ� ર દ વા,ધદ વ પ્ ં     ર�, છ� 
વાછ  �  ાન� ી  ીડમ નથા છી ,વચાર  ંાર  ન� સચવ� ંાર    �ન  ીક 
સ�ંદાય    વાડી નથા, છ� છી વંકદ્શમન ર�. �ન ં્ � �છનાર—,મથયાએવ, 
રાગ-��ષન� �છનાર છ� �ન ર�. ંમ ન�મ  રનાર  ન�મ  રન્ ંીડશ�    ,વ ાર 
ીરન�  ાધ�  ીય છી  દમ ્ળ� નન  ી  ,વ ાર ીીછાના નબળાકન�  ાર � ર�, છ�મ 
આએમામા ં,વ ાર  ીય છી ,વ ાર ંવનાવ થક ,ય ી  ,ા ાળમમા ં,વ ાર નથા. 
આમ સાચા ંન�ા–જાન  રમ � ,વ ારન� �છ� ર� છ�ન� અ,વ ારમ દશા �ગ્ થાય 
ર� ન� �છનારી  ાયમ ર   ર�. ,નમમળછા થાય ર� છ� અ�ંછથા વાછ ર� ન� મ� નછા 
નાશ ીામછા ,ય ર� છ� ના�ંછથા વાછ ર�. આમ અ�ંછ-ના�ંછત્ ંંવસી બરાબર 
સમ� ન� ,વ ારની નાશ  રમ અ,વ ારમ દશા �ગ્  ર  છ� �ન ર�. વળમ �ન શબદ 
છી �છવાના અી�કાં ર�. અજાન રાગ-��ષન� �છ� છ�ન� �ન     ર�. �છન્ ંછ� 
ી  ્ાળવાના અી�કા રાખ� ર�, મા  ્ છ� સાી�ક  થન ર�. વળમ �છન્ ં  ીન�   
રાગન�   રાગ � ,વ�માન ર� છ�ન�   વા રમછ� �છવી   , યવમ રાગની �યય થક 
ગયી ર� છ�ન� �છવાીગ્ ં નથા. ન,વષયની રાગ થયી નથા છ�ન� પ્ ં �છવી   
ં્ � ા   ાળના  ીક રાગન� �છવાીગ્ ંછી ર  ક ્ ંનથા, છી ીરમ �છન્ ંં્ � 
પ્ ં  ીીછાના આએમાના જાનંવનાવના ંન�ા–જાન ન� �ંથરછા થછા ંીીછામા ંરાગ 
વએીભ થછી નથા છ� � રાગન� �એયી ંમ    વામા ંઆવ� ર�, છ� �ન ર�. 
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અન� ાછં સાથ� મૈાા  રનારન� પ�્ �યના છથા   વળજાનના �છા,છ 
થાય ર�. 

અન� ાછંના સાથ� મૈાા  રનારન� ીર વીરથા, ,વ ાર વીરથા, ન� વછમમાન 
�  મ ા ીયામય દ ખાય ર� છ�ના વીરથા  ુષ્  ઠમ ગક ર�.  ાર     છ� � ંમ 
ન�મ  લ્� ર�    જાન—દશમનના �  મ ા ીયામય દ ખાય ર� છ� ીરીદાથમની આનય 
 � � ંછી  મ ા ર   ર� ી  ીરીદાથમની આનય સવમથા રીડમન�  �યની સવમથા 
આનય   ં્ છી અી�કા �્મ ચછા ંઅ, ય મછા ર  શ� નન  ન� , ય મદશા �ગ્ થશ�. 
આમ અન� ાછંના સાથ� મૈાા  રનારન�  �યના �છા,છ આવછા ં   વળજાનના 
�છા,છ ીીછાન� આવ� ર�. છ�ન� બધા ીદાથ� �યકછી �—�એયકી � ન � ન નાસ� 
ી  અ�યકછી � બધા ીદાથ�ત્ ંનાસન છ�ન� થાય ર�. 

૧. અનછંા જ�યી મારામા ંઅનાવી � ર� રછા ંછ� છ�ના સદનાવી � ર�. 

૨. મારી ંવ-ીર� ાશ  ંવનાવ મારા નાવ ી � ર� ી  ીરન�  ાધ� નથા. 

૩. ીર જ�યી મારામા ંમારા  ાર � ચ ાય ર�, ીરન�  ાધ� નન . 

૪. ીરની અનાવ મારામા ંર� રછા ંછ�ની છ�નામા ંઅનાવ નથા (ં્ �    ીર 
ીરમા ંર�.) 

૫. ીરની મારામા ંઅનાવ  ીવા રછા ંીરત્ ંજાન મારા  ાર � થયા ,વના ર  ક ્ ં
નથા   મ    મારા જાનની ંવ-ીર� ાશ  ંવનાવ ર�. 

આમ � � વંકત્ ્ ં ંવસી ન�મ  લ્� ર� છ�ન�  �યના છથા   વળજાનના 
�છા,છ થાય ન� ીરમ ,વશ�ષ , ્્ષાથમ  રમ   વળજાન 
–ીનર, ય મ દશાન� �ાનછ  રશ�. 

ંવનાવના � ય�મછાની �યા   ર  છી  
અન� ાછંન� યથાથમ સમ�યી    વાય. 

ી  અન� ાછંત્ ંંવસી યથાથમ સમચન્ ંચીકં. �થમ સાનંળન્ ંચીકં, છ� 
,વના ,ન મય થક શ   નન  ન� સાત્ ં સાનંટલ્ ં ી  ંાર     વાય  વા ાની 
સાનંળનાર ,ન મય  ર     વા ાથા મન� જાન નથા, વા ા ન� આએમા ી્દા ર�, મા ં્ 
જાન મારાથા ર�. વળમ વા ા ર� છ� વા ા ચ નથા   મ    છ� � યળવંક ્ નથા. 
અનછંા ,દ્ ગ  ીરમાગઓ્ ી્દ  ી્દા ર�. ં ં ના ,થૃકછા બછાવ� ર�. છ�મ ચ 
છ�ના ં  ીયામયની બા� ીયામયમા ંઅનાવ ર�. ં ંધીસી વા ા વગ�ર  સયંીગત્ ં
 થન ર�. છ�  થન સાત્ ંંાર     વાય    ચી ીરમાગ ્ � વીાદાન અસયંીગા 
છએએવ ર� છ�ન� �યા મા ંલય� છી. વળમ ીરીદાથમના � ય�મછાની �યા  ી  ંવના 
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� ય�મછા ,વના આવ� નન . ીીછ� જાનંવનાવા ીદાથમ ર�, ંમ ીીછાના � ય�મછાની 
�યા  આવછા ં ીરના � ય�મછાન� યથાથમ , � ર�. ન� ીરના � ય�મછાની �યા  
આવછા ંછ� ,દ્ ગ  ીરમાગઓ્ � ય�મ મ્મ ંો ય  ં ંધસી�    શરમરસી�     મમસી�, 
ઇુન યસી�    વા ાસી� થયા ર� ંમ �યા  આવ� ર�. 

ં  જાનની ીયામય ંવથા ર� ન� ીરથા નથા ંમ ન�મ  રછા ં
 �ય ુષ્ થાય ર�. 

આ ધમમના વાછ    વાય ર�. આએમધમમ   ી, વંકદ્શમન   ી, છ� ં  ચ ર�. 
નયાયથા વાછ    વાય ર�. 

ં  જાન ીયામય ર� ંમ   ી છી ીરમ છ� અનછંા ીર  �યીના, છ�ના 
� ્ીના છથા ીયામયીના અનાવથા ર�. 

વળમ જાનીયામય ર� ંમ   ી છી છ� રાગના ીયામયથા નથા, 

ીીછાના , યવમના જાનીયામયથા નથા, 

ીીછાના ન,વષયના ીયામયથા નથા ન� 

ીીછાના  �યથા ી  નથા. 

,વશ�ષ ,વશ�ષથા ર� ન� સામાનયથા નથા, સામાનય સામાનયથા ર� ન� 
,વશ�ષથા નથા. ,વશ�ષ સામાનયન�  ાધ�  ીય છી ,વશ�ષ ન� સામાનય ં  થક 
,ય, ી  સવમથા ં  નથા. આમ  થ�ંચક ્અી�કા સમચવા. આવા રમછ� ‘ર�’ 
ન�મ  રનારના  ુષ્ ીરીદાથ� વીરથા, � ્ન�દ વીરથા, , યવમીયામય વીરથા, 
સામાનય ન� ,વશ�ષના ન�દ વીરથા  ડમ ,ય ર� ન� ંવનાવ ુષ્ થયા ,વના 
ર  છા નથા. 

  વળજાનના ં  ીયામય લયી છ� ર�—ંમ ન�મ  રછા ંછ� બા,  �યીસી� 
નથા. બા, � ્ીસી� નથા, , યવમીયામયસી� નથા, ન,વષયના ીયામયસી� નથા. ં  
  વળજાનના ીયામય ર� ંમ    છા ંછ� બધાના અનાવસી� ર�. બા,ની અનાવ ર� 
મા  ્ આએમા ં  ચ ર�—ંમ નથા. બા,ની ીીછાના આએમામા ંઅનાવ ર� ી  
બા,ની બા,મા ંછી સદનાવ ર�. આમ સાચા સમચ   રનારન�  �ય ુષ્ થાય 
ર�.  �ય ુષ્ છ� ચ સ.યાદશમન ર� ન� છ� વાછરાગછાત્ ં ાર  ર�. 

સમચ  વગરના ઔ,ો  નદયાની આન  સસંાર અથક ર�. 

અજાના �વીન� વંક ્ં વસીના �યા  ,વના સાત્ ંમા ાએ.ય આવક્ ંનથા ન� 
ઓો� ઓો� માન� ા નદયા  ર  ર�.  ીકં ં  ચ ન� , યર�્ ં    �,છદમ   રછા 
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વખછ� પક્ ધયાન આવ� છી પ્ ં રી   �,છદમ   રી    ન  રી   �,છદમ ના 
આન વાળા નાકં  �્ ં   �,છદમ ના  ાળ� �,છદમ   રન્ ંચ ચીકં. છ�  યામ 
વગર ચા �   અ ી, ી્ઓ વંક ્ં વસી ચ સમ�યી નથા. �,છદમ ની નાવ છી 
પન્રાગ ર�. છ� રાગ ્ાળમ પક્ ધયાન �ગ્  રમ   વળજાન  �વાત્ ંર�. પન્રાગ 
આવ� ર� છ� રાખવા મા  ્ નથા. પક્ ધયાનના વાછરાગછાન� બદ � છ� � છી રાગ 
ર   છી  ાન થાય ંમ માનલ્,ં છ� અજાના ર�, છ�ન� સાત્ ં�,છદમ   ીક શ   નન . 

રાગ ર   છી  ાન થાય નન  ી  રાગ ્ળ� છી  ાન થાય ંમ અન�  
� ાર  � અન� ાછંત્ ંંવસી વીર    વાલ્ ંછ� � � ંવમા ંવછારમ ીીછામા ંી,વાછા 
ં્ � સ.યાદશમન-જાન-ચાનરા �ગ્  યા� ર� ંવા પ�્ �ની �એય� ં્ �    
�,્નઓ �એય� પન્ીીયીગા �વન� વયૈાનએૃએય આનદની પન્રાગ થાય ર� ી  બા, 
�એય� થછી નથા. 

અ, યવમ અન� ાછંદશ� ના સદ� ્્દ વની ચય  ી ! 

અ�ચરભધારાવા મ ન�દ,વજાના ના સદ� ્્દ વની ચય  ી ! ,વચય  ી! 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨0૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૧ 

(વૈશાખ વદ ૯, મગંળવાર) 

નગવાનના નદ�યધવ,નમા ંઆવ��્ ંઅ, યવમ અન� ાછંત્ ંંવસી. 

આએમાના , ય મદશાન� સાધનાર છ� સાી ્ર�. છ� �,્ન ીીછાના ંવસીમા ંઠરમ 
શ છી નથા એયાર  પન્રાગ થાય ર�. બા, ધમામએમા �એય� અત ં્ીા, યવમ  
વાએસલયનાવ થાય ર�. છ� પન્રાગ વડ  અલી  �ી થાય ર�. છીી  અન� ાછં સાથ� 
મૈાાથા �મત્ ં �ચમ ી,વા થલ્ ંર� ંવા પ�્ �ની �એય� પન્રાગ આવ� ર�. છ� 
અન� ાછંત્ ંંવસી નગવાનના નદ�યધવ,નમા ંપ્ ંઆ�લ્,ં છ�     ર�. 

 ીક ી  ચગછના ચાચ ર� છ� ંવથા  ીય ન� ીરથા ન  ીયા �્ ંઆએમા 
મારા ,સવાયના બા� ચાચીસી� નથા. આમ વંકન્ા ંવસીના , નાર છ� �ન 
ર�. વંકન્ા ંવસીન� ન માન� છ� �ન નથા. આએમા ર� ંમ   ી ન� ીારી છ�ન� 
ક�ર  બના�યી ંમ   ી છી ,વરીધ આવ� ર�.  ીકં બના�યી   ી છી ‘ર� ીગ્’ં 
ર  ક ્ ંનથા. મા  ્ આએમાની  ીક  છામ નથા. 

ા �  ાળ�  આએમા ંવથા ર� ન� ીરથા નથા, 

વછમમાન ીયામય ંવથા ર� ન� બા,ના વછમમાનથા નથા, 

મારી રાગીયામય મારમ નબળાકથા ર� ન�  મમન�  ાધ� નથા, 

�્ ં,ા ાળમ � ંન� વછમમાન રાગ �્ ી નથા. 

જાછાચૈછનયંવનાવીના આનય� ધમમ ર� ન� વછમમાન ,્ુ ય-ીાીના આનય� 
ધમમ નથા. 

ધમમ ંવથા ર� ન� ીરથા નથા, 

રાગ રાગથા ર� ન� રાગ પ�્ ંવનાવથા થછી નથા, 

ધમમ મારા , ્્ષાથમથા ર� ન� � ્્અૃીાથા નથા. 

,નમમળદશા છ� ધમમ ર� ન� છ� ંવનાવના આનય� �ગ્ થાય ર�. 

ીર આએમા અન� ીર શરમરી છ�નાથા ર� ન� માર   ાધ� નથા. 

શરમર શરમરના  ાર � ર� ન� મારા રાગ    ધયાયન�  ાધ� ્ ક ્ ંનથા. 

શરમર શરમરના  ાર � ચા � ર� ન� મારા જાનથા ચા ક ્ ંનથા. 
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ધયાન રાખ� છી સર�્ ંચ ાય નન છર ીડમ ચવાય, છ� વાછ ચ ખી્મ ર�. 
 ાર     શરમર ન� આએમા �નભ વંક ્ ર�. વંક ્   ી, � ્   ી, ીયામય   ી, 
અવંથા ,નમમળ   ી અથવા ,વ ારમ   ી—� ર� છ� ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. આમ 
અન� ાછં ,સ� થાય ર�. 

આ  ા ડમ ર� છ� ંવથા ર� છ�મ ીરથા ી   ીય છી છ�ત્ ં ર� ીગ્ ં ર  ક ્ ં
નથા. આ  ા ડમ ર� છ� તગળમથા નથા.  ા ડમ તગળમના ન�સમા ંઆવા ર� મા  ્ 
છ�ના �ચા થવાસીના અવંથા થક ર�, છ� વાછ ખી્મ ર�. 

દર    �ય ીીછાના  �યથા ર� ન� ીરના  �યથા નથા, 

દર    �ય ીીછાના ંવક�ાથા ર� ન� ીરના ક�ાથા નથા, 

દર    �ય ીીછાના ંવ ાળથા ર� ન� ીરના  ાળથા નથા, 

દર    �ય ીીછાના ંવનાવથા ર� ન� ીરના નાવથા નથા, 

શા,ંછ અથવા ધમમ ંવમા ંર� ન� સયંીગીમા ંનથા, 

ધમમ ંવથા ર� ન� દ વ-� ્્-શા� �એય�ના રાગથા નથા, 

રાગ રાગથા ર� ન� ધમમના ીયામયથા નથા, 

 ા ડમની ં  ં  ીરમાગ ્ીીછાથા ર� ન� બા,થા નથા. 

ં  ીદાથમ ર� છ� અનછંા ીર  �ય-� ્-ીયામયથા નથા—ંમ ન�મ  રછા ં
અનછંા ીરીદાથ� વીરથા  ુષ્  ઠમ ગક. ચડની ીયામય ચડના  ાર � ન� મારી 
ીયામય મારા  ાર �—ંમ ન�મ  રછા ંી,વાદશા થયા ,વના ર   નન . ં ંધમા ં
ીરમાગન્ા � ,વનાવ અવંથા થક ર� છ� બા, ીરમાગ ્ચીડ  ,ન,મમ ર� મા  ્ 
થક નથા ી  ંવના યીાયછાથા થક ર�. રાગ રાગથા ર� ન�  મમથા નથા. 

અન� ાછં ધમમ ન�મ  રનાર �વ, ીર છરફથા ખસા ,ય ર� ન� ંવ 
છરફ વળ� ર�. 

આમ અન� ાછંથા વંક ્્ મ ર મ ર�. અન� ાછંના માા ધાર ા  દા�ચક ્ ર  
છ�  ાયમ ારમ નથા. ી  ંવી � ર� ન� ીરી � નથા ંન્ ંીનર મન થાય છ�ન� પ�્ 
�ની     ર�. મધયંથી � ,વચારછા ંવંકન્ી  ીક  છામ  ીય છ� વાછ  ડમ ,ય ર�. 
છ�મ ચ  ીક ન�  ાધ� રાગ થાય ર� છ� વાછ ી   ડમ ,ય ર�. ન� ��્કછમા ંબધા 
ન�ગા થક ,ય ર� છ� વાછ ી  ર  છા નથા  ાર     ા �  ાળ�  દર   �વ ંવથા 
ન� ીરથા નથા. વળમ, ંવના ,નમમળછા , યરમ થક  ીય ન� ીારા અવછાર ધાર  
 રમ સસંારમા ંઅવછર  ંમ બન� નન .  ાર     ,વ ારમ નાવની સવમથા નાશ થયી 
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છી ,વ ાર ફરમ થછી નથા. આમ અન� ાછં ન�મ  રછા ંીીછાન� ીર સામ� ચીવાત્ ં
ર  ક ્ ંનથા, ીરીદાથ�ત્ ંપ્ ંથશ� છ� ચીવાત્ ંર  ક ્ ંનથા. રાગ ંવથા ર� ન�  મમથા 
નથા ંમ ન�મ  રછા ં  મમ   ્ ા ંબા મ  શ� છ� ચીવાત્ ં ર  ક ્ ં નથા.  ીક �વ 
અ�ગયાર �ગ નુયી  ીય છ�મા ંઅન� ાછંના વાછના માા ધાર ા  રમ ી  ંવ 
છરફ વટયા ,વના છ� વાછ યથાથમ , �    વાય નન . 

અન� ાછંત્ ંર ંય , ા જાન ન� નદયાના  
મૈાા સાધ� ર� છ� ચ �ન ર�. 

અન� ાછંત્ ં ર ંય , ા ંવમા ં ીનર મન  રન્ ં ચીકં. જાનની ીયામય 
જાનથા ર� ન� રાગથા નથા. ન�ાની ીયામય ન�ાથા ર� ન� ીરથા નથા. વાછરાગા 
ીયામય વાછરાગછાથા ર� ન� રાગથા નથા. આમ ન�મ  ર  ન� ીીછાના આએમાન� 
ીર છથા ,વ ારથા ી્દી ીાડમ �છર ીનર મન  ર  છી સ.યાદશમન થાય ર�. છી 
ચ નદયા ન� જાનના માૈા સાધા    વાય ર�. 

ીીછ� ીીછાી � ર� ન� ીરથા નથા, ીીછ� જાનંવસી ર� ન� ,વ ારંવસી 
નથા ંન્ ંજાન ન� ંન્ ં�છર ીનર મન  રછા ંઅનછંા ીદાથ�ના  રવાી ાસી 
રાગની અનાવ થયી છ�મ ચ ,વ ારના  છામી ાની અનાવ થછા ં�શ� વાછરાગછા 
થક છ� નદયા. આમ જાન ન� નદયાના મૈાા છ� અન� ાછં ર�. બ ારના નદયા છી 
આએમા  રમ શ છી નથા, ,્ુ ય-ીાી છ� ી  આએમાના ખરમ નદયા નથા. રાગરન છ 
�છર ીનર મન—વાછરાગા ીનર ામ છ� નદયા ર�. આમ અન� ાછંત્ ં ર ંય 
, ાન� જાન અન� નદયાના મૈાા સાધ� ર� છ� �ન ર�. 

દર   વંક ્ીીછ� ચ ંવછાંછાની ઢંઢ રી ીા્મ ર મ ર�. 

વછમમાન નાવ થાય ર� છ� ીીછાથા થાય ર� છી ીરમ ,ન,મમ આવ� છી થાય 
ં વાછ ર  છા નથા. �વ વછમમાનમા ંરાગ  ર  ર� છ� ીીછાના અીરાધથા  ર  ર� 
ી   ીક ીરન�  ાધ�  રછી નથા. વંકત્ ્ ં,ા ાળમ  �ય, છ�ના � ્ી, છ�ની આ ાર 
છથા અથમીયામય ીીછાથા ર� ન� ીરથા નથા. રરમના સયંીગ� તગળમ  ીાય� ા 
દ ખાય ર�. ી  તગળમ તગળમથા ર� ન� રરમથા નથા, રરમ રરમથા ર� ન� 
તગળમથા નથા. રરમ તગળમન� અડમ ચ નથા. રરમ રરમમા ં  ામ  ર  ર� ન� 
તગળમ ક ય્   ર� છ� તગળમમા ંતગળમના  ાર � �્ા ીડવાસી અવંથા થાય ર�. 
તગળમ ક ય્ વાત્ ં  ામ રરમના અનાવથા, �વના ઇચરાના અનાવથા છથા 
તગળમના સદનાવથા થક ર�્ ંર�. છ�વા રમછ� ં  આએમા ગમ� છ� ક�ા�,  ાળ�     
સયંીગ�  ી, છ� ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. આમ ીરની આન  �્મ ચછા ંીરસન�ખ્ 
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 ુષ્ ્ળ� ર�. મારી ધમમ છી મારામા ંર� ન� ીરમા ંનથા—ંમ અન� ાછં  ુષ્ થાય 
ર�. દર   વંક ્ીીછ� ચ ંવછાંછાની ઢંઢ રી ીા્મ ર મ ર�. 

આન્ ંઅદ ે છ્ અન� ાછં ંવસી વાછરાગદશમન ,સવાય  
બા� ંાયં નથા. 

�્ ં� ંંમ     ન� મારી  ીક  છામ ર� ંમ ી     . આ નાવ મન� થયી ી  
ીરન�  ાધ� થયી ન� રાગ થયી મા  ્ ીસૈા આ�યા—આ બધા માનયછા અજાનાના 
ર�. ીૈસા ીસૈાના  ાર � આવ� ર�, રાગાના રાગન�  ાધ� આવછા નથા. રાગ રાગન� 
 ાર � થયી ર�, ીૈસાના  ાર � રાગ થછી નથા. જાનીયામય  ોડ  ર� છ� ંવથા 
 ોડ  ર� ન� વા ાથા  ોડછી નથા. વા ા વા ાથા ર� ન� �વથા નથા. ં  
અ્�ં્બમા ંબાર ચ  ર�. છ�મા ં ીક  ીકન�  ાધ� નથા. ં ન�  ાધ� બા, નનછા  ીય 
છી બારના ં  થક ચવા ચીકં, ી  છ�મ બનક ્ ંનથા. દર   �વ ંવથા ર� ન� 
ીરથા નથા. વળમ વછમમાન ોડાની આ ાર થયી છ� મા્મના  ાર � ર� ન� અં્નારના 
 ાર � નથા.  ીક        �થમ આ આ ાર ન  છી છી છ�ની ચવાબ ં ર�    
�થમની આ ાર ી  છ� વખછના  ાર   છી. ી   ી આ ાર ી  ંવથા ર� ન� 
ીરથા નથા. બાચી આ ાર ી  ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. વળમ, ં  � ્ આખા 
 �યસી� નથા, ન� વંક ્ં  � ્મા ંઆવા ચછા નથા. સામાનય છ� સામાનયી � ર� 
ન� ,વશ�ષી � નથા, ,વશ�ષ ,વશ�ષી � ર� ન� સામાનયથા નથા. આમ વંકત્ ્ ં
ંવસી ર�. આન્ ંઅદ ે છ્ અન� ાછંત્ ં ંવસી વાછરાગદશમન ,સવાય બા� ંાયં 
નથા. 

��  —ોરના રી રા ંન માન� છી પ્ ં રન્ ં  

જાન, રાગ, વા ા ન� ીર�વી દર   ંવછાં ર�. 

વમર  —છ�મા ંચ છમારી ચવાબ આવા ,ય ર�. રી રા ંરી રાત્ ંમાન� ર� 
ી  છમા ં્ માનછી નથા. છમી છમા ં્ માની રી ી  રી રાત્ ં માનછા નથા. 
�યવ ાર  � સયંીગ ર� છ� જાન  રવા મા  ્ ર�. મારી નાવ ીરમા ં નથા, ીરન� 
 ાધ� નથા. વળમ, �્ ં જાન ,વશ�ષ   ં્ છી વા ાની ,વંછાર આવ� ન� વા ામા ં
,વંછાર થાય મા  ્ બા, �વી સમ� ંમ ા   ાળમા ં બનક ્ ં નથા. વા ા 
વા ાના  ાર � ર�, વા ા રાગના  ાર � આવછા નથા, છ�મ ચ જાનની ,વશ�ષ 
વોાડ થયી મા  ્ વા ામા ં ંીષ્છા આવ� ર� ંમ ી  નથા. જાન, રાગ, વા ા 
છથા બા, �વી ંવછાં ર�. અન� ાછંસી �દ્શમન ચદ ર  �યીન� સાધા ીીછામા ં
ંવ અતન્વ  રાવ� ર�. 
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ં   �યની બા,  �યમા,ં ં  ીયામયની બા� ીયામયમા ંઅનાવ વછક 
ર�. અનાવાએમ  વંક ્ીર �ય અથવા ીરીયામયત્ ંપ્ ં ર    

ં  ોડાના ીયામય ર�. છ�મા ં અં્નારના ીયામયની અનાવ ર�. � વંક ્
અનાવસી�  ીય છ� અડમ ંમ    ન્ ંન� છ� � ફ રફાર  ય� ંમ    ન્ ંછ� � યઢછા ર�. 
અનાવમા ંઅડન્ ંપ્ ં  અડન્ ંશબદ છી ક�ાના ન� છા બછાવ� ર�. દર   ીદાથમના 
વછમમાન અવંથા ંવથા ર� ન� ીરથા નથા, છ� ંવછાંછા ,  ર  ર  ર�. વંકત્ ્ ં
ી ્ન થયા ચ  ર  ર�.  ીક ીરમાગન્ા અવંથા ી્દા ીડવાસી થક છ� છી 
ીરમાગન્ા અવંથા ી ્ન ીામા ર�. છ� છી ,દ્ ગ ની ંવનાવ ર�, છ� સીાછંર 
ંવથા ર� છ� ીરથા નથા. વળમ વછમમાનમા ં�વન� ,વ ાર થાય ર� છ� અવંથામા ં
ર� ન� ,ા ાળમા ંનથા, છ� ,વ ાર નબળાકન�  ાધ� ર� ન�  મમન�  ાધ� નથા. , યવક 
આ રા ં ીાી  યામ  છા ં મા  ્ ,વ ાર થયી ંમ નથા. , યવમના ં ીાી , યવક  છા,ં 
વછમમાનમા ં નથા. બભ�ન� અનાવ વછક ર�. આન્ ં અન� ાછં વંક ્ં વસી ર�, �ન� 
�ચ�દગામા ંઆવા વાછ  ાન� ી  ીડમ નથા છ� સમ� ંાર  ન� ન�ા  ર  ંાર    
મા  ્ � �વ અન� ાછં ંવસી સમ� ીીછામા ં �છર ીનર મન  ર  ર� છ� 
ીરીદાથ�ના વ  થા છથા રાગથા ી્દી ીડમ સ.યાદશમન �ગ્  ર  ર�. 

ંવ-ીર પ�્ાએમીનર ,છમા ં,ન,મમ થાય ંવી પન્રાગ પન્ીીયીગાન� 
 ીય ર�. 

આમ અન� ાછં ંવસી ીીછ� ,ુલ્ ં ર� ન� ીીછાના જાનદશમનંવનાવમા ં
, વા દ ખવાના �ન,ૃમવાળી થયી ર� ન� બા, ધમામએમાઓ ી  અન� ાછં સાથ� 
મૈાાથા ી,વા થયા ર� ન� છ�ઓ ી  જાછા- ષ્ા ંવનાવમા ંીનર ,છવાળા થયા 
ર�. છ�મા ં� પન્ીીયીગા ર� ન� રાગ વખછ� વાએસલયની પન્નાવ  ર  ર� છ� ી  
ધમ� ર� ન� �ના �એય� પન્નાવ  ર  ર� છ� ી  ધમ� ર�. આવા પ�્ાએમા �એય� સ�વા 
આનદની પન્રાગ થાય છી છ�ની ,નષ�ધ નથા ી  છ�મા ંપ�્ાએમાના �ા�નછ ,સવાય 
બા� અી�કા  ીવા ન ચીકં. પન્ીીયીગા �વન� પન્ રાગ  ીય રછા ં છ�ની 
અનાવ  રમ ીીછાના પ�્ાએમામા ં ઠરન્ ં ર� ી  ઠરમ શ છી નથા છ�થા પન્રાગ 
આવ� ર�. છ� ીીછાના પ�્છામા ં ં્ ા  દવાળી  ીવી ચીકં ી  ીીછાના 
અવંથાન� યીાય ન  ીય ંવી છાોરાગ  ીવી ન ચીકં ન� સામ�ના ધમામએમા �એય� 
� પન્રાગ થાય છ� છ�ન� પ�્છામા ં ,ન,મમ થાય ંવા � ારની  ીવી ચીકં. 
ીીછાના માન    �શસંા મા  ્ અથવા ીીછાન�  ીક અૃીા    આશાવામદ મળમ ,ય 
ંવા   કથ્ા  ીવી ન ચીકં. આવા રમછ� છ� �ન,ૃમ અલી  �ીવાળમ  ીવા રછા ં
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પ�્ાએમના વી �બધમા ં ,ન,મમ ર� છ�થા છ�વા પન્રાગના �ન,ૃમ  રવાની ,નષ�ધ 
નથા. છ� પન્ પન્રાગના અલી  �ી  ાગ� ર�—ચરા બધં થાય ર� મા  ્ બધા �વી 
�એય� છ� પન્રાગ  રવી ન� બધા � ાર   રવી—ંમ નથા. 

(૧) � � �વી ,્ુ યથા ધમમ માન�, ,ન,મમથા  ાયમ થાય વગ�ર  � ાર  �ધા 
�સી ા  ર  ન� માન� ંવા ,મથયા ુષ્ �વી ન � છ� બા�થા �,્ન  ીય છીી  છ� 
�એય� વાએસલય—ન�કછના પન્રાગની ,નષ�ધ ર�  ાર     છ�ના �એય�ની રાગ ધમમમા ં
,ન,મમ ી  થછી નથા. 

(૨) બધા � ાર  રાગની ,નષ�ધ ર�. ં્ �    ીીછાન� રાગ થક આવ� છી છ� 
માન ખાછર, આશાવામદ મળ� છ� ખાછર અથવા બા�  ીક અી�કા  ીવા ન 
ચીકં. રાગના ખાછર રાગ ન  ીવી ચીકં ી  ીીછાના ંવનાવના �દર 
ઠરવામા ં,ન,મમસી� થાય છ�વા � ારની  દવાળી રાગ  ીવી ચીકં. 

��  —છી ીરમ પ�્ાએમા મા  ્ રાગ  રવામા ંવાધંી નથા ન�   

વમર  —નાક, રાગ  રવા �વી ર� ંન્ ં ંથાીન  રછા નથા.  ીક ી  
�શંછ    અ�શંછ રાગ  રવા �વી નથા. ં  ુષ્ છી �થમથા ચ ર�. સ,ં ય મ 
ઠરમ ન શ   ન� રાગ  ીય છી   વા � ારની ન�  ીના �એય�  ીય છ�ના વાછ ચા � ર�. 
ધમ� �વ માન� ર�    મારા પન્રાગથા મારમ પ�્છા ્ છા નથા. છ�મ ચ મારા 
પન્રાગથા સામા ધમામએમાના પ�્ ીનર ,છ ્ છા નથા. મારા રાગના  ્ ા વગર 
ચ મારમ છ�મ ચ સામા ં �વના પ�્ ીનર ,છ થક ર મ ર� ંમ ન�મ  ર  છી 
પન્રાગ પ�્ાએમાના ીનર ,છના રક મા ં ,ન,મમ    વાય, નન છર ,ન,મમ 
   વાય નન . છ�્  ા મા  ્ અ �  �્ ં    ગમ� છ� �વી  ીય છ� �એય� ન ગમ� છ� 
� ાર  પન્રાગ  રવાની ,નષ�ધ ર�. સામી �વ ,્ુ યથા ધમમ માનછી  ીય, 
વંક�્ંથ,છ સમચછી ન  ીય, અ્દ વ આનદન� માનછી  ીય છ�ના �એય� વાએસલયની 
,નષ�ધ ર� ન� ીીછાન� થીડમ ી,વાછા �ગ્મ ર� ન� થીડમ બા મ ર�. ીીછ� ીનર, ય મ 
થવાની  ામા ર� ન� રાગ ર   છી આવા પ�્ાએમા �એય�  ક ,ય ી  ીીછાની 
બાચી   ક ્ ીવી ન ચીકં  ાર     પન્રાગ ગમ� છ� �વ �એય� ન� ગમ� છ� � ાર  
 ર  છી ીીછાન� છ�મ ચ બા,ન� પ�્ાએમીનર ,છત્ ંરક  બના શ ક ્ ંનથા. અ � 
પન્રાગ પ�્ ીનર ,છત્ ંરક   ર  ર� ંમ    ન્ ંનથા ી  પ�્ ીનર ,છ ીીછામા ં
ન� ીરમા ં ્   ર� એયાર  ીીછાન� , યવમીયામયમા ંપન્રાગ   વી  છી ન� બા, �એય� 
પન્ રાગ   વી ર� છ� બછાવ� ર�. ી  પન્રાગ આવ� ન� ,ન,મમ  �ી મા  ્ ગમ� છ� 
પન્રાગ  રી ન� ગમ� છ� �એય� પન્રાગ  રી ંમ  ીક શ   નન . ીીછાન� ન� ીરન� 
પ�્છામા ં,ન,મમ થાય ંવી પન્રાગ  ીવી ચીકં. 
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આમ વંક ્ સમ�યા ,વના ં  ા ઓમના ,ી  ર , છ�  ાયમ ારમ નથા. 
ંવા ,ી ન� સમા,ધ ન ામા ંર�.  ી ી ીકા સમ�યા ,વના ‘‘ક ય ંમ ક ય ંમ’’ બી � ર�, 
છ�  ાયમ ારમ નથા. છ�મ ચ વંક ્ં વસી સમ�યા ,વના ઓમના ,ીી ન�    વાછા 
સમા,ધ સસંાર અથક ર�. મા  ્ અન� ાછં ંવસી બરાબર સમચન્ ં ચીકં. 
પન્ીીયીગાન� રાગના ે ય,મ ા વખછ� પ�્ાએમા �એય� રાગ  ીય ર� ન� બા, �એય� 
 ીછી નથા, છ�મા ંી  અન� ાછં  �્ ંર�. 

વળમ ીીછાના પ�્ ીનર ,છમા ં ,ન,મમ થાય છ� � ારની પન્રાગ  ીય ન� 
બા� અી�કાવાળી ન  ીય. આમ અન� ાછં ર�. આવા રમછ� ધમ�ના પન્રાગના  દ 
બછાવાન� જાન  રા�લ્ ંર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૧0 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૧ 

(વૈશાખ વદ ૧0, તધ્વાર) 

પ�્ �ની �એય� છથા પ�્ાએમાના વી �બધના અી�કાથા થછા 
પન્રાગની ,નષ�ધ નથા. 

આએમાના અવંથામા ં ,વ ાર થાય ર�, છ� ,વ ાર ,વનાત્ ંઆએમાત્ ં ંવસી 
પ�્ આનદંમય ર�. છ�વા આએમાના �છા,છ, જાન ન� રમ છા છ� મીકમાગમ ર�. છ� 
મીકમાગમ ચા છા �,્નન� વાછરાગછા ન  ીય એયાર  પન્રાગ   ્ ી  ીય ર� છ�ના 
 દ બછાવ� ર�. સાચા �,્નન� શરમરમા ં રીગ  ીય    થા   ાાયી  ીય છી છ�વા 
�,્નન� વૈયાનએૃએયની પન્ીીયીગાન� ,વ લી આવ� ી  છ� ,વ લી બધંત્ ં ાર  ર�, 
ી  ધમ�ત્ ં  ાર  નથા.  ીક , યર� ર�    �યવ ાર ધમમ છી ખરી ન�   �યવ ાર 
ં્ � સાચી નન . પન્થા ,્ુ ય�અૃ,છ બધંાય ર� ન� પન્નાવ ીીછાના શા,ંછન� રી   
ર� મા  ્ ોા,છ મમના ીાી�અૃ,છઓ ી  બધંાય ર�. ,્ુ ય-ીાી રન છ જાછાંવસીત્ ં
નાન  રમ અરાગા ચાનરાદશા �ગ્  ર  છ�ન� પ�્ �ની     ર�. ,્ુ યથા ધમમ માન� 
છ� �ન નથા—ંવા અજાનાના વાછ નથા. પન્રાગથા જાનાવર ાય વગ�ર  �અૃ,છ 
બધંાય ર�, ંમ , � ર� ન� પન્ન�  �ર માન� ર� છ�વા સાચા  ુષ્વછંન� ંવસીમા ં
ઠરમ શ છી નથા એયાર  સાચા ન�ા–જાનવાળા �ની �એય� વયૈાનએૃએયની પન્રાગ 
આવ� ર� અન� છ� પન્રાગમા ં બા� અી�કા નથા ી  ંવ-ીર પ�્ાએમાના 
ીનર ,છમા ં ,ન,મમ થાય ં્ ા ચ અી�કા ર�. આ �મા �  ીય છી પન્રાગની 
,નષ�ધ નથા. 

,મથયા ુષ્ �એય� છથા બા� અી�કાથા થછા  
પન્રાગની ,નષ�ધ ર�. 

ીરંક ્વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ માનયછાવાળા �એય� પન્રાગની ,નષ�ધ ર�. � 
,્ુ યથા ધમમ મનાવ�, શરમરના નદયાથા ધમમ મનાવ�, છ� ,મથયા ુષ્ ર�. છ�ન� 
વંકન્ા ંવસીના ખબર નથા. પન્ાપન્નાવ છ� ંવ—ન �સા ર�.  ાર     ીીછાના 
જાછા- ષ્ા ંવનાવથા છ� ,વીરમછ નાવ ર�. ન� �ચદાનદં આએમાના ન�ા-જાન 
સન છ વાછરાગા દશા છ� અન �સા ર�. આવા �ન� ન�ા નથા ન� ,વીરમછ માન� ર� 
છ�વા �વી �એય� પન્ીીયીગાન� અત ં્ીાની નાવ આવછી નથા. છ�મ ચ ંવ-ીર 
પ�્ાએમના ીનર ,છમા ંપન્નાવ ,ન,મમ થાય ં્ ા અી�કા ર�. ં ,સવાય બા� 
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 ીક અી�કા નથા.  ીક માન , ય,નદ મા  ્ પન્રાગની ,નષ�ધ ર�  ાર     ં રમછ� 
ીરન�    ીીછાન� પ�્ાએમીનર ,છના રકા થછા નથા. 

 વ� �ન,ૃમના  ાળની ,વનાગ દશામવ� ર�. (અથામક ્પ�્ીીયીગા નમ � ંા 
વખછ� �ન,ૃમ  રવા યીાય ર� અન� ંા વખછ� �ન,ૃમ  રવાયીાય નથા, છ� દશામવ� 
ર�. 

ગાથા ૨૫૨ 

આદાછં દ ખા નમ ન� નમ, રીગ વા ે યખ નયાસથા, 

સાી ્ રી સ�વા ંવશ�કછ�મા  ં �,્નરાચના. ૨૫૨. 

અથમ  —રીગથા, �ધ્ાથા, કષૃાથા અથવા નમ  આદાછં નમ ન� દ ખાન� 
સાી ્ીીછાના શ�કછ અતસ્ાર વયૈાનએૃએયાનદ   રી. 

નાવ� �ગા �,્નના વીસગમ વખછ� પન્ીીયીગા �,્ન છ�મના સ�વા  ર , 
બા મની  ાળ પ�્ાએમામા ં ાન થાય ર�. 

્મ ા  —આએમા શરમરાનદ ીરીદાથમથા ી્દી ર�. ,્ુ ય-ીાી છ�ત્ ં ંવસી 
નથા. આએમા જાનાનદં ંવસી ર� ંવા નાનસન છ ંવસીના  ાનછા ો ા વધા 
ગક ર� છ�વા �,્નન� ીીછાના ંવસીથા ડગા ,ય ંવી વીસગમ �મ  —શરમરમા ં
રીગ, �ધ્ા, કષૃા અથવા થા  આવા ીડ  છી છ� વખછ� બા, �,્ન ચી 
પન્ીીયીગમા ં ીય છી છ�મ � શ�કછ અતસ્ાર છ�મન� મદદ  રવા. આએમાન� રીગ, 
�ધ્ા, કષૃા, થા   ીછી નથા ી  છ� બધા શરમરના અ� ્ � ારના અવંથા ર�. છ� 
�,્નન� પ�્છામાથંા ચલછ્  રછા નથા ી  �,્ન ીીછાના  ાય ાછથા પ�્છાથા 
ચલછ્ થાય છી �ધ્ા આનદ વીસગમ છ� ,ન,મમ    વાય. વળમ, પન્ીીયીગા �,્નના 
પન્નાવથા સાચા �,્નના સ�વા થછા નથા અથવા છ�થા સામ�ના �,્નની વીસગમ 
 ઠમ ચછી નથા અન� સામ�ના �,્નન� વીસગમ આ�યી ર� મા  ્ આ �,્નન� પન્ 
વીયીગ થયી ર�, ંમ ી  નથા. સામ�ના �,્નના વીસગમ ાળ� આ �,્નન� પન્ 
વીયીગ  ીય છી છ�મના વૈયાનએૃએય  રવાની આ  ાળ ર�, ંમ બછા�લ્ ંર� ી  
છ�થા ીરના ં ામ અથવા ચડના ં ામ થાય ર� અથવા ીરન�  ાધ� પન્નાવ આ�યી 
ર� ંમ સમચન્ ંનન . અ � ચર ાતય્ીગમા ં,ન,મમ�ધાન  થન ર�. �,્ન ીીછના 
જાનાનદં ંવનાવમા ંોડમમા ંઠર  ર� ન� ોડમમા ં ,વ લીવાળમ દશામા ંઆવ� ર� છ� 
પન્રાગની  ાળ બા, �,્નના સ�વાની  ાળ ર�. બ ારના નદયા છી થવા  ીય છી 
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થાય, છ� આએમાન� આધાન નથા ી  છ� ,સવાયની  ાળ ીીછામા ંપ�્છા ીનર, ય મ 
 ાવવા મા  ્   વળ ,નન,ૃમની  ાળ ર�. 

,નન�થ નાવ� �ગા �,્નત્ ંંવસી. 

નાવાથમ  —શરમર, મન, વા ા ચડ ર� છ�નાથા આએમાન�  ાન—ત ્શાન 
નથા. ,વ ાર અપ�્છા ર�. આએમા ,ા ાળમ પ�્ ર�. છ�વા નાન સન છ �છરમા ં
 ાનછા  ર  છ� �,્ન ર�. જાન ન� આનદંમા ંઠરન્ ંછ� અતષ્ઠાન ર�. ,્ુ ય-ીાી રન છ 
,નચ આચર –વાછરાગાદશા છ� ��્કછત્ ં  ાર  ર�. છ� ,વના ��્કછ થછા નથા. 
અભયછંર વાછરાગા દશા થછા ં બા�મા ં નાન નદગબંરદશા  ીય ર�. છ�  રવા 
ીડછા નથા. વ�  �વાની રાગ ચ થછી નથા ન� રાગ ન  ઠછા ંવ�ની સયંીગ 
ર   નન . સયંીગ સયંીગના  ાર �  ીછી નથા ી  � વ�ીાા રાખા �,્નીગ્ ં
માન� ન� મનાવ� છ� ,મથયા ુષ્ ર�, છ� �ન નથા. વ� સન છ �,્નીગ્ ંન માન� ી  
� ૃંથદશા માન� છી સ.યાદશમન  ીક શ   ી  વ�સન છ �,્નીગ્ ંમાન� છ� છી 
,મથયા ુષ્ ર�. �છર વાછરાગદશા વધછા ં બા�મા ં નાન શરમર ચ  ીય ંવી 
,ન,મમ–નૈ,મ,મ  સબંધં ર�. સનાછન વંકત્ ્ ંંવસી ચ આન્ ંર�. 

અન�  ીક �વ બા�થા નાન થક ,ય ી  �છરમા ં શરમરના નદયાથા 
ધમમ માન� ન� ,ન,મમથા ન� ,્ુ યથા ધમમ માન� છી છ� ી  ,મથયા ુષ્ ર�, છ� �,્ન 
નથા. સ.યાદશમન ન� સ.યાજાન �થમ  ીવા ંચીકં. છ� સન છ અભયછંર ન� બા� 
,નન�થદશા વછક ર� ંવા �,્ન છ� સાચા નાવ� �ગા �,્ન ર�. ,ન,વ� ારમ આએમા અન� 
પન્નાવસી ,વ ાર ં બ�ન� ં  માનવાસીા ,મથયાએવના ગાઠંત્ ં ક ય્ ન ્ ં ન� 
અન�દઆએમાના ન�ા થવા છ�ન� ,નન�થ સ.યાદશમન     ર� અન� ંવા ,નન�થ 
સ.યાદશમન, યવમ  આએમાના ીયામયમાથંા અ�ંથરછાસી ,વ ારના ગાઠંત્ ં ક ય્ ન ્ ં ન� 
આએમામા ંરમ છા થવા છ� ,નન�થ ચાનરા ર�. ન,ંથ ં્ � ગાઠં. �ા,ંછ છ� મી્મ 
ગાઠં ર�. પ�્ ંવનાવના ં ન�ા–જાનથા છ� ,મથયાએવના ગાઠંની નાશ થાય ર�. 
અોછ ન� ોછનાવ બભ� ,વ ાર ર�. છ� ,વ ારના ગાઠંની નાશ  રમ �છર રમ છા 
 ર  છ� સાીી્દ ર�. 

આવા નાવ� �ગા �,્નન� શરમરમા ં રીગાનદ આવા ીડ  ન� બા, નાવ� �ગા 
�,્ન પન્ીીયીગમા ં ીય છી છ� �સગં� વીસગમ આવ�  �,્નના સ�વા  રવાની  ાળ 
ર� ી  ,મથયા ુષ્ �,્નના સ�વા  રવાની  ાળ નથા. બા મની  ાળ ીીછાના 
ીનર, ય મ પ�્ દશા �ાનછ  રવા મા  ્ની  ાળ ર�. આ �મા � �ન,ૃમના  ાળના 
,વનાગ દશામ�યા. થથ૨૫૨થથ 
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 વ�, પન્ીીયીગા નમ �  ી ના સાથ� વાછચાછના �ન,ૃમ ંા ,ન,મમ� 
 રવાયીાય ર� અન� ંા ,ન,મમ�  રવાયીાય નથા, છ�     ર�  — 

ગાથા ૨૫૩ 

સ�વા ,ન,મમ� રીગા–બાળ –ન�ૃ–� ્્ નમ ી છ ા, 
 લન   ચની સ  વાછ પન્–વીયીગલછ્ ,ન�નદછ નથા. ૨૫૩. 

અથમ  —વળમ રીગા, � ્્ (–, ય�ય વડ રા) બાળ અન� ન�ૃ નમ ીના સ�વાના 
(વૈયાનએૃએયના) ,ન,મમ�, પન્ીીયીગવાળમ,  લન   ચની સાથ�ના વાછચાછ ,ન�નદછ 
નથા. 

પન્ીીયીગા �,્ન  લન  ચની સાથ� �,્નના સ�વા,ન,મમ� વાછચાછ  ર , 
સસંારના  ાય� ,ન,મમ� નન . 

્મ ા  —આએમજાન સન છ ંવસીના �દર � � ર� છ� �,્ન ર�. �મ 
ીા ાના ચાીં દાબવાથા �વારી ફા  ્ ર� છ�મ ,્ુ ય-ીાી રન છ આએમાના ં ન�ા, 
જાન અન� ં ાનછામાથંા પ�્છાની �વારી ફા  ્  ર�. ંવા પ�્ાએમ ીનર છ �,્ન 
રીગા  ીય, ીીછાથા મી્ા  ીય, બાળ   ીય ન� ન�ૃ  ીય છ�વાના સ�વા ,ન,મમ� 
 લન  ચની સાથ� વાછચાછ  રવાની ,નષ�ધ નથા. સ�વાની નાવ આ�યી ર� મા  ્ 
�,્નની રીગ મ્મ ચશ� ંમ ર� ચ નન  ી  સ�વાની નાવ આવ� એયાર  �,્ન 
 લન  ચની સાથ� વાછચાછ  ર , વૈ�ન� , યર�     ક ,છની રીગ ર�, રીગ મ્છા ં
  ્ ા નદવસ  ાગશ� વગ�ર  , યરીરર  ર , છ�્ ા વાછચાછ  રવાની ,નષ�ધ નથા 
ી  છ�થા આગળ વધાન� સસંારમ  ાય� સબંધંા વાછચાછ  રવાની ,નષ�ધ ર�. �મ 
  — ા  વ�ીાર   વા ચા � ર�,  ડાકત્ ં પ્ ં થલ્,ં રાીામા ં પ્ ં આ�લ્,ં દમ રા-
દમ રમના ંસગી   યા�, અ� ્ આ ારીા ા  રમન� અમીન� આીચી—ંવા � ારના 
 ી ી સાથ� વાછચાછની ,નષ�ધ ર�. 

 �યાતય્ીગની ,સ�ાછં રાખાન� ચર ાતય્ીગ ,ન,મમથા  થન  ર  ર�. 

અ � �,્નન� રીગાનદ  ીય છી સ�વા  રવાની ,વ લી આવ� ર� ંમ  �્ ંછ� 
વીરથા ીરત્ ં રમ શ ાય ર�, ંમ સમચન્ ંનન .  ીકી  �વ ીરત્ ં રમ શ છી 
નથા—ં વાછ રાખાન� પન્નાવત્ ં  ક ચછા ં  ીના સાથ� વાછચાછ  ર  ર�, છ� 
બછા�લ્ ંર�.  ીક ંમ માન�    આી � ીરના ં ામ  રવા ંી  આસ�કછ ન રાખવા. 
અનાસ�કછથા  રવા ંંમ     ર� ી  ીરના ં ામ �્ ં રમ શઅં્ � ંછ� નાવ ચ મી્મ 
આસ�કછ ર�, અજાન ન� � યઢછા ર�. આવા � યઢછા �,્નન�  ીછા નથા.  ીક �વ 
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 ીકત્ ં  રવાન� છા ાવછાન નથા. દર   ીદાથમ ંવછાં ીનર મા ર�ી ર�. આમ 
 �યાતય્ીગની ,સ�ાછં રાખાન� ચર ાતય્ીગના ં થન આવ� ર�. 

વળમ  ીક        �,્નન� રીગ શા   ચમએ ાર �ગ્ાવા રીગન� મ્ાડમ દ  ન� 
  ન� અન �સા �ગ્મ  ીય છી ન �સ  �ા ા વૈર ે ય ા ,ય ર� !—આમ અજાના 
દ ા   ર  ર�. 

�,્નના ી,વાછાન� શરમરના શાછા–અશાછા સાથ� સબંધં નથા. 

(૧) �,્નન� શરમરમા ં રીગ આવવી છ� છી , યવમના અશાછા  મમના સયંીગ� 
આવ�  ર�. છ�ન� વછમમાન , ્્ષાથમ સાથ� સબંધં નથા. ી,વાછા  ીય ં્ � ,્ુ ય 
 ીવા ંચ ચીકં, ંવી ,નયમ નથા. ી,વાછા ન� ,્ુ ય ી્દમ વંક ્ર�. � ્ીશ  
�,્નન� ,સ�   ખાય ર�. સનછઅ્માર �,્નન� ૭00 વષમ �ધ્ા ગળછ  ીઢ ર�ી  છી. 
રીગ    વીસગમ ત ્શાન  રછા નથા. વાનદરાચ �,્નન� રીગ મ્મ શરમર �્દંર થલ્ ં
છ� � ્ના  ાર � નન  ી  ,્ુ યની યીગ  છી છ�થા મ્ટી ર�. ં્ � �,્ન  ીય 
છ�ન� રીગ ન ચ  ીય ંન્ ંનથા. 

�,્નન� ચમએ ારથા રીગ મ્ાડમ દ વાની ,વ લી  ઠછી નથા. 

(૨) બાી્ ંચમએ ાર બછાવા રીગ મ્ાડમ દ વાના વાછના ંીષ્છા ં ર�    
શરમરાનદના નદયા છી આએમા  રમ શ છી નથા, છ�ત ્ ંછી �,્નન� નાન ર�. ,મથયા ુષ્ 
મ્ાડવા માગ� છીી  શરમરના અવંથા ફ રવા શ છી નથા.  વ� �,્નન� છ�ન� 
ફ રવવાની ,વ લી  ઠછી નથા ી  ીીછાના  ાર � નબળાકની રીગ થાય ર� 
ં્ �  ક ,ય ર�. સનછઅ્મારન� ંવા  �બધ  ીવા રછા ંીીછાના શરમર વીર 
છ�ની વીયીગ  ર   નન .  ાર     �,્ન , � ર�    દરદની ર  વાની �્ ી  ાળ 
ર� છ�મા ં ીક ફ રફાર  રમ શ   નન . 

ીીછાના જાછાંવનાવમા ંઅરાગા ીનર ,છ છ� અન �સા ર�. છ�ન� બા, 
�વીની ીનર ામ સાથ� સબંધં નથા. 

(૩) ાા� વાછ અન �સાના  —�,્નન� અન �સા �ગ્મ  ીય છી ,સ�  વગ�ર  વરૈ 
ે ય ા ,ય છી ચ અન �સા �ગ્મ    વાય, છી છ�ન્ ં ી  અન �સાત્ ં ંવસી નથા. 
ીીછાના જાછા- ષ્ા ંવનાવમા ંઅરાગા ીનર ,છ છ� ચ અન �સા ર�.  ીક ન �સાના 
નાવ ન  ર  છી �,્નના અન �સા ્   ર�, ંમ ર� ચ નન . અન �સાન� બા� સાથ� 
સબંધં નથા. છાથ� રના સમવસર મા ં �બ ાડમ ન� �દર વગ�ર  �ા ાઓ � 
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અરસીરસ વૈરન,ૃમ ે ય � ર� છ� ીીછાના  ાય ાછથા ે ય � ર�, છાથ� રન�  ાધ� નન . 
છાથ� ર ,્ુ ય�અૃ,છ છ�મા ં,ન,મમમાા ર�. 

નાવ� �ગા �,્ન �ધ્ા, કષૃાનદ છથા ,વ લી વગ�ર   
જ�યીની જાછા ચ ર   ર�. 

આન્ ં�ન� વંક ્ં વસીત્ ંયથાથમ નાન થાય એયારીરમ �,્નીગ્ ં લય�. છ�વા 
નાન ,વના ૨૮ � યળ� ્ત્ ંીા ન  રમ નવમા નૈવ�ય   �વ ગયી ી  પ�્છાની 
અનાદર ન� રાગની આદર  ર   છ�થા ીનર�મ  મ્�્ ં નન . સાચા �,્નઓન� 
વંક ્ં વસીત્ ંનાન ર�. �છરદશા આગળ વધા ર�, બા� નાન નદગબંરદશા વછક 
ર�. ં વાર આ ાર લય� છ�મા ંઆ ાર સાથ� દવા નાવ  આી� છી સાથ�  ક લય�, 
નન છર દવા અ ગ  �છા નથા. રીગ, �ધ્ા, કષૃાન� જ�ય છરમ   , � ર�, આએમાન� 
નડછરરી માનછા નથા. વળમ ીીછાન� દ   �્વાની  ાળ  યા વખછ� ર� છ� બધા 
�,્નન� �યા  આવા ચ ,ય ંન્ ં ી  નથા. �  ાળ� , � ક�ા�, � સયંીગ� દ   
�્વાની  ીય એયા ંચ ન� છ� વખછ� �  ્ ર� રછા ં ,વ લી આવ� છી , યર�. રછા ંછ� 
,વ લીની, છ�ના ચવાબની, નાષાની, આ ાર સાથ� દવા મળ� છ� બધાની જાછા ર   
ર�. આવા નાવ� �ગા �,્નના સ�વા અથક  લન   ચની સાથ� પન્ીીયીગા �,્ન 
વાછચાછ  ર  ર� ી  સસંારના  ામ અથક વાછચાછ  રછા નથા. 

 

                                                                                                                    
* 
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�સાદ ન.ં ૨૧૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૪ 

(વૈશાખ વદ ૧૧, � ્્વાર) 

પન્ીીયીગ ં્ � ,્ુ ય—ીનર ામ. આએમામા ં દયા-દાનાનદના ીનર ામ 
થાય છ� ,્ુ ય ીનર ામ ર�, ધમમ નથા. જાનાનદં ંવનાવના  ુષ્ ન� રમ છા છ� 
ધમમ ર� ી  ંવનાવમા ંઠરમ ન શ   એયા�ંધ્ા પન્નાવ �,્નન� છથા � ૃંથન�  ીય 
ર�. છ�મા ં ીન� પન્ીીયીગ ગલ   ીય ર� અન�  ીન� ��્ય  ીય ર�, છ�     ર�. 

આ પન્ ચયામ નમ ન� વળમ ��્ય  ીય � ૃંથન�ા 
છ�ના વડ  ચ � ૃંથ ીામ� મીક�ખ્ વએઅૃષ્ન�. ૨૫૪. 

અથમ  —આ �શંછે યછ ચયામ—નમ ીન� (ગલ )  ીય ર� અન� � ૃંથીન� છી 
��્ય  ીય ર� ંમ (શા�ીમા)ં  �્ ં ર�ા છ�નાથા ચ (ીરંીરાં) � ૃંથ ીરમ 
સલ�યન� ીામ� ર�. 

�,્નના વૈયાનએૃએય, �ચન�ન ીના ન�કછ વગ�ર  પન્ચયામની નાવ �,્નન� ગલ  
ર�. આએમાના પ�્ંવનાવના નાન વીરાછં  ાનછા ો ા વધા ગક ર�. શરમર 
વીરની રાગ ી  ો ી ચ ો્મ ગયી ર�. સ�વા આનદની પન્નાવ  ીય ર� ી  છ� 
ો ી અલી ર� છ�થા ગલ  ર�. ��્યછા પ�્ીીયીગના ર�. � ૃંથીન� ી  ,્ુ ય-
ીાીના  ્�ચ નથા, ધય�ય છી પ�્ આએમા વીર ચ ર�. � ૃંથદશામા ં તવ્�, યવમ  
રાગની અનાવ  રમ પ�્ીીયીગ બ�્ અલી વખછ  ીય ર� ન� દયા, દાન, ોછ, 
, ય,ની પન્વીયીગ ��્યી �  ીય ર�, ંમ છાથ� ર ીરમાએમાના નદ�યધવ,નમા ં
આ�લ્ ંર�. � ૃંથના  ુષ્ પ�્ ચછૈનય વીર ર�. પન્રાગ  ીવા રછા ંછ�ના વીર 
 ુષ્ નથા છ�થા પ�્ના  ક� રાગની અનાવ  રમ ીરમદશાન� ીામ� ર�. 

પ�્ંવનાવના ન�ાથા સ.યાદશમન ન� છ�મા ં 
�ંથરછાથા મીક �ાનછ થાય ર�. 

્મ ા  —આ આએમાવંક ્ ર�. સા રમા ં �મ માઠાશ , યરમ  ીય ર� ી  
ીા ામા ંનાખવાથા માઠાશ ઓરમ દ ખાય ર� છ�મ આએમા જાનાનદંંવસી ર� ી  
છ� ,્ુ ય-ીાીના નાવ સાથ� ચીડાય ર� છી છ�ત ્ ંજાન  મગ્ ંન� આનદં  મ ી થાય 
ર�. , ય મ આનદં ન� જાન �માથંા �ગ્ થાય છ� ંવનાવ   વી  ીવી ચીકં છ�ના 
�છા,છ  રમન� દમ�દમ� વાછરાગછા વધછા ં ન� ંવનાવમા ં ીનર, ય મ ઠરછા ં , ય મ 
આનદં ન�   વળદશા ીામ� ર�. આ ઇુન યી ચ ાય ર� છ�થા મા ં્ જાન નથા છ�મ 
બા,ં જ�યીથા જાન નથા. �્ ંછી ીનર, ય મ જાનંવસી �.ં ,્ુ ય-ીાી છી આઅ્ળછા 
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ર�, છ�્ ી �્ ંનથા. આમ પ�્ જાનંવનાવના ંન�ા–જાનથા સ.યાદશમન થાય ર�. 
ન� ીરમ અનાઅ્ળ દશાના �છા,છ છ� સ.યાદશમન ર�. છ� થયા ીરમ ી  ચી ,્ુ ય-
ીાી ન� ,ન,મમની સસંગમ  ીય છી , ય મ અનાઅ્ળ દશા થછા નથા ી  ચી 
ંવનાવની સસંગમ  ીય છી , ય મદશા થક ,ય ર�. 

�,્નન� પ�્ીીયીગના ��્યછા ર� ન� પન્ીીયીગના ગલ છા ર�. 
આએમા જાનંવસી ર�. શરમરાનદ ીર ર�. ,્ુ ય-ીાીના નાવી ,વ ાર ર�, 

આએમા છ�નાથા રન છ ર� ંવા પ�્ાએમાના અતર્ાગ સન છના પન્ વીયીગના 
વાછ ર�. � ,્ુ યથા ધમમ મનાવ�, શરમરના નદયાથા ધમમ મનાવ� છ�વાના 
પન્નાવના વાછ નથા ી  �ન� આએમનાન થલ્ ંર�, વીરાછં ંવસી ાનછા ો ા 
વધા ર� ન� ર�ા—સાછમા ે ય,મ ાં � � ર�. ો ા રાગથા ,નવએયામ ર�, 
સવમસગંરન છીગ્ ં ર� છી ી   � થીડા રાગની સદનાવ વછક ર�. છ�થા 
પન્ીીયીગ ગલ  ર�  ાર     પન્ીીયીગ પ�્ાએમીનર ,છથા ,વ ્� ંવા રાગ 
સાથ� સબંધંવાળી ર�. છ� પન્ીીયીગના વખછ� બા, �,્નના સ�વાની નાવ આવ�, 
વાએસલયનાવ આવ�, પ�્ાએમા �એય� ��મ થાય ી  છ� ગલ  ર�. 

� ૃંથન� પન્ીીયીગના ��્યછા ર� ન� પ�્ીીયીગના ગલ છા ર�. 
� ૃંથીન�  � સસંારદશામા ંો ી રાગ વછક ર�, સવમસગં ીનરએયાગા થયા 

નથા ી  આએમાત્ ં નાન ર�. ,્ુ ય-ીાી આએમાન�  ાન  રછા નથા. આએમાની 
ંવનાવ પ�્ ર� છ�વા ંન�ા ન� જાન ર� ી  ંવસીના �દર ઠરમ શ છી નથા છ�થા 
ચાનરાદશામા ંવછમક ્ ં� વન પ�્ાએમ � ાશન ચીકં છ�ની સ.યા ુષ્ � ૃંથન� 
અનાવ ર�. બા મ દશમન અી�કાં છી સ.યા ુષ્ન� ી  પ�્ાએમત્ ં� ાશન ર� ચ. 
�,્ન છથા � ૃંથી—બભ�ન� પ�્ાએમાના  ્�ચ સરખા ર�. �,્નન� ો ી રાગ ો્મ ગયી 
ર� ન� નાવ ન� દયા-દાન �નાવનાની રાગ વછક ર�. આએમાત્ ં નાન ર� રછા ં
ંવસીમા ં ાનછાની અનાવ ર� મા  ્ પન્નાવ ��્ય ર�. �,્નન�   વળજાન �ગ્ 
 રવાના છાએ ા�   દશા ર� ન� � ૃંથન�   વળજાન �ગ્  રવાના છાએ ા�   દશા 
નથા. 

� ૃંથની પન્ીીયીગ દમશઃ મીકત્ ં ાર  ર�. 
�મ  ા �્ ંંફન્ ના સીં મથા � યયમના છ�ચની અતન્વ થછા ંદમશઃ સળગા 

 ઠ  ર� છ�મ સ.યા ુષ્ � ૃંથન� પન્રાગના ,ન,મમ� આએમામા ં ાનછા થાય ર� 
અન� છ�થા પન્ીીયીગ દમશઃ મીકદશાત્ ં ાર  થાય ર�. સ.યા ુષ્ �વન� નાન 
ર�    મારા આએમામા ં  વળજાનસી થવાના છા ાછ ર�. પન્રાગ આવ� ર� છ� મા ં્ 
ંવસી નથા, રાગની ,નષ�ધ વછક ર�. રાગના  ્�ચ નથા.  ્�ચ છી પ�્ ંવનાવના 
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ચ ર�. ચૈછનય ંવનાવમા ં ં ાન થક   વળજાન  � ંવા નાવના ર�. 
, ્્ષાથમ, યવમ  અપન્ રાગ ્ાટયી ર� ન� પન્રાગ ્ાળમ, �ંથર થક, વાછરાગદશા 
�ાનછ  રશ� છ�થા પન્ન� મીકત્ ંીરંીરા  ાર   �્ ંર�. 

પન્ીીયીગન� મીકત્ ંીરંીરા  ાર    મ  �્ ં  
� યયમત ્ ં ,ન,મમ  ીવા રછા ં �મ  ી�ં્ સળગક્ ં નથા ી  �  ા ડાના 

યીાયછા  ીય ર� છ� સળગા  ઠ  ર� છ�મ ,મથયા ુષ્    �ન� પ�્ાએમાની ��મ નથા 
ન� ,્ુ યથા ધમમ માન� ર�, છ�ની પન્રાગ મીકત્ ં ાર  થક ્ ંનથા ી  સમન છા    
�ન� પ�્ાએમાની ��મ ર�, ચૈછનયંવનાવન� ,ુયી ર�, રાગ  ીવા રછા ંછ�ની ,નષ�ધ 
વછક ર�, છ� �વ , ્્ષાથમ  ાવા   વળજાન �ગ્ાવશ� છ�થા છ�ના રાગન� ,ન,મમ 
 �ી ર�. રાગ  રછા ં રછા ંમીક થવાની નથા ી  રાગની અનાવ  રમ વાછરાગ 
થક મીક થશ� છ�થા રાગ વીર વીચાર  ર   ર�. પ�્ાએમા છ� વીાદાન ાર  ર� ન� 
અપન્ ્ાટયી ર� ન� પન્ વછક ર� મા  ્ પન્ન� સયંીગ અથવા ,ન,મમ  �્ ં ર�. 
રાગની સયંીગ = રાગત્ ં ,ન,મમ. ચર ાતય્ીગમા ં ,ન,મમથા  થન ર�.  ાર     
� ૃંથન� રાગ  ીવા રછા ંછ�ના વીર  ુષ્ નથા.  ુષ્ છી અખડં જાય  ંવનાવ 
વીર ચ ર� છ�થા દમ� દમ� , ્્ષાથમ  ાવા �,્નદશા �ગ્  રશ� ન� �યાર  �,્નદશા 
�ગ્  રશ� એયાર  પન્ ગલ  થશ� ન� પ�્ીીયીગ ��્ય થશ� ન� ,વશ�ષ �ંથરછા 
થછા ંવાછરાગછા  ાવા   વળજાન �ગ્  રશ�. એયા ં રાગની સવમથા અનાવ ર�, 
��્ય—ગલ  નથા. રાગની સવમથા નાશ થછા ં મીકદશાન� �ાનછ  ર  ર�. આ 
�મા � પન્ીીયીગ વીર વીચાર  રમ અ � છ�ન� મીકત્ ંીરંીરા  ાર   �્ ંર�. 

��  —આ ગાથા રાગના ર�   
વમર  —રાગત્ ં જાન  રાવા, રાગની અનાવ  રમ,   વળજાન �ાનછ 

 રાવવાના આ ગાથા ર�. રાગ થાય ર� છ� આએમાની દીષ ર� ી  ંવનાવની ��મ 
ર� છ�થા પન્ ો્મ અરાગા નાવ �ગ્  રશ� છ�થા રાગન� ,ન,મમ ાર   �્ ંર�. 
પ�્ીયામય �શ� �ગ્ટી ર� છ� વધાન�   વળજાન  �શ� ં્ � રાગન� ,ન,મમ ાર  
 �્ ંર�. 

� �વ ,્ુ યથા ધમમ માન� છ� �વ  ીઢા સમાન ર�. છ�ન� પ�્ાએમાના �છા,છ 
નથા. �ન� ,્ુ યના  ્�ચ ર� છ�ન� ચડના  ્�ચ ર� ી  આએમાના  ્�ચ નથા. છ�વા 
�વીન� મીકના �ા�નછ થછા નથા. છ�ઓત્ ં વીાદાન ીાા્ ં નથા છ�થા છ�ના 
પન્રાગન� ,ન,મમની આરીી ી  આવછી નથા. 

��  —સમન છા પન્ન� ગલ   ર  છી   
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ધમ� �વન� ન�ામા ંછી અખડં પ�્ંવનાવ ચ ��્ય વછક ર�, ચાનરામા ં
��્ય–ગલ ીગ્ ંર�. 

સમાધાન  —��્ય–ગલ  બાબછના ંીષ્છા  — 
(૧) શરમર, મન, વા ા આનદ ીદાથ� ીર ર�. ીયામયમા ં થછા પન્ાપન્ 

નાવી ં ી  આએમાત્ ંખ ં્ ંવસી નથા. આએમા છી જાનાનદં ંવસી ર� ંવા ં
ન�ા છથા જાન સમન છા છથા �,્નન� વછક ર�. ન�ા છી અખડં ંવનાવન� ચ  ત ય � 
ર�. મા  ્ બભ�ન� ન�ા અી�કાં છી ં  ી જાનંવનાવ ચ ��્ય વછક ર�. દર   
સમય� પ�્ ંવનાવના ચ અ,ધ ાક વછક ર�. 

(૨) અ � � ��્ય ગલ ના બ� � ાર    વામા ં આ�યા ર� છ� ચાનરાના 
અી�કાં    વામા ંઆ�યા ર�. �,્નન� ન�ા–જાન  ીવા વીરાછં  ાનછા ો ા વધા 
ર�, અખડં આએમા ચ ��્ય વછક ર�. ીાચં મ ાોછના ીનર ામીના ગલ છા વછક ર�. 
છ�થા પ�્ ��્ય ર� ન� પન્ ગલ  ર�. નાવ ન� આએમાના ંન�ા–જાન છી ર� ી  
અરાગા ીનર ,છ નથા. પન્ ,વશ�ષ ર� છ�થા પન્ ��્ય ર� ન� પ�્ ગલ  ર� ં્ � 
ચાનરાીયામયના અી�કાં ��્ય-ગલ   �્ ંર�. 

(૩) � ૃંથા �વન� ંવનાવત્ ંનાન ર� છ� દમ� દમ� , ્્ષાથમ  ાવા �,્નીગ્ ં
�ગ્  રશ� એયાર  પ�્ત્ ં��્યીગ્ ં રશ� ન� પન્ન� ગલ   રશ�. 

(૪) એયારીરમ ,વશ�ષ , ્્ષાથમ  ાવા પન્ના ગલ ી ાન� ી  ્ાળમ 
ીનર, ય મ વાછરાગદશા �ાનછ  રમ,   વળજાન �ાનછ  રમ, મીકન� ીામશ�. એયા ં
રાગની અનાવ ર� ં્ � ��્ય—ગલ ીગ્ ંનથા. 

આ �મા � ��્ય—ગલ ના ંીષ્છા ર�. 
ચી ધમ� � ૃંથ અખડં અન�દ  �યના ��્યછા રીડમ—છ�ના અ,ધ છા રીડમ, 

,્ુ ય-ીાીના અ,ધ છા ન�ામા ં  ર  છી ,મથયા ુષ્ થક ,ય ર� ી  છ�ન�  દમ 
ી  પન્નાવના ��્યછા વછમછા નથા. છ�મન� આએમાની અતન્વ  ીક  ીકવાર 
 ીય ર� ી  ,ા ાળ ચૈછનયસમા પ�્ ર�. છ� છરફત્ ં�છર ીનર મન  દમ ી  
ખસક્ ંનથા. છ� ,વશ�ષ , ્્ષાથમ  ાવા, �,્નીગ્ ં�ગા ાર  રમ, મીક ીામશ�. છ�થા 
રાગમા ં મીકના  ાર ની વીચાર  ય� ર�. મીકમાગમથા ી  ��્કછ નથા છી 
રાગથા છી ��્કછ ંાથંા  ીય    ાર     મીકમાગમ ી  ીયામય ર�. ��્કછ છી 
અખડં  �યના આનય� ચ ર� ી  ચર ાતય્ીગમા ં,ન,મમથા  થન  ર   ર�. 
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�સાદ ન.ં ૨૧૨ 
�વચનસાર ગાથા ૨૫૪ 

પ�્  �ય ધમમત્ ં ાર  ર�, ,ન,મમ, પન્રાગ અથવા , યવમની વોાડ 
ધમમત્ ં ાર  નથા. 

પ�્ાએમા �એય�ના પન્રાગાના વાછ અગાવ આવા ગક ર�. � યળ ગાથામા ંएषा 
प्रशसश्ा શબદ ર�. આ �શંછે યછ ચયામ  ીન�  ીય ર�   દયા-દાન ોછથા ધમમ 
થશ� છ�વા �વીના પન્ રાગના વાછ નથા. રાગરન છ ,નમમળ જાનંવસી અખડં 
છએએવ � ંછ�વા  ુષ્, યવમ  પન્રાગ  ીય છ�ન� �શંછ પન્રાગ    વામા ંઆવ� ર�. 
ધમમ ુષ્, યવમ ના વાછ ર�. છી છ� ધમમત્ ં ાર   ી  ર�   

(૧) ધમમત્ ં ાર  પન્નાવ  ીક શ   નન   ાર     ધમમ આએમાના અ,વ ારમ 
અવંથા ર�, ન� પન્નાવ ,વ ાર ર�. ,વ ાર  ાર  અન� અ,વ ારમ  ાયમ ંમ  ીક 
શ   નન . મા  ્ પન્નાવ છ� ધમમત્ ં ાર  નથા. 

(૨) , યવમીયામયમાથંા ધમમીયામય �ગ  ્ નન .  ાર     અવંથામાથંા અવંથા 
આવછા નથા મા  ્ , યવમીયામય ધમમત્ ં ાર  નથા. 

(૩)  �ય � અખડં ીડ �્ ંર�, �મા ંજાન, દશમન, �ખ્ નર  ા ંીડદા ંર�, છ�ના 
આધાર  ધમમ �ગ્ થાય ર�. �વા રમછ� અં્ડળના અવંથા સીનાથા     થીડમથા 
થછા નથા, છ�મ ચ છ� , યવમના અવંથામાથંા આવછા નથા ી  સીત્,ં સીત્ ંમવ્ 
ીડ   ર� છ�માથંા આવ� ર� છ�મ ધમમીયામય  ીક ,ન,મમના આનય�, ીરના આનય�, 
,વ લીના આનય� અથવા , યવમના વોાડના આનય� થછા નથા, ્ છા નથા ન� 
વધછા નથા ી  આએમાના આધાર  થાય ર�, ્   ર� ન� વધ� ર�. આવા પ�્ાએમાના 
અતર્ાગ, યવમ  પન્ચયામના વાછ ર�. ‘प्रशसश्ा’ શબદમાથંા આ ્મ ા  ાઢ   ર�. 

દર    �ય વએીાદ-�યય-�લ�યવાગં ર�. 
 �યના વએીાદ, �યય ન� મવ્ ા  �શી ર�.  ીક ી  ીદાથમના અવંથા 

નવા વએીભ થાય ર�, ીયના અવંથા નાશ થાય ર� ન� વંક ્મવ્ ર   ર�. આએમામા ં
સ.યાદશમનની વએીાદ, ,મથયાદશમનની �યય ન� આએમાની ન�ા � ્ મવ્ ્ મ ર�ી 
ર�. અનછંા આએમાઓ, અનછંા ીરમાગઓ્ ન� બા,ં ચાર-ધમમ, અધમમ, આ ાશ ન� 
 ાળ–ંમ ર  �યી છાથ� રદ વ� ચીયા ર� ન� છ� દર    �યમા ંં  સમયમા ંા  
�શી ચીયા ર�. � વંક ્ર� છ�ની  ીક  છામ  ીક શ   નન  ન�  છામ  ીય છી વંક ્
,નએય ર  છા નથા. � ર� છ�ન�  ી   ર    મા  ્ વંક ્મવ્ ર�. વળમ અવંથામા ં
ી ્ન ન  ીય છી ,વ ાર ્ાળમ અ,વ ારમ થવાની �સગં ર  છી નથા. મા  ્ વંક ્
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,નએય ર મન� ી ્ન ીામ� ર� અથવા ં  સમયમા ંવએીાદ, �યય, મવ્ ા  �શી 
થકન� વંક ્ર�. 

� ૃંથ છથા �,્નન� ન�ા અી�કાં છી પ�્ાએમાની ચ આનય ર�. 
આમ આએમાની વએીાદ-�યય-મવ્ સમ�ન� ધમમની વએીાદ છી મવ્ 

આએમાના આધાર  થાય ર�, ંમ સમચન્ ં ચીકં.  �ય ં્ � વંક ્ ચૈછનય 
આનદં ંદ ર� છ�ના આધાર  સ.યાદશમન થાય ર�.  �ય ુષ્ છ� ચ સ.યા ુષ્ ન�ા 
અી�કાં છી �,્નન� છથા સ.યા ુષ્ન� પ�્ાએમાની ચ આનય ર�.  ાર     છ�ના 
આનય� ચ ધમમ થાય ર�, ્   ર� ન� વધ� ર�. �મ ીાીરના ૬૪ ી ીરમ છાખાશ 
ીથરામાથંા    બા, ,ન,મમમાથંા આવછા નથા છ�મ ચ અી યરમ છાખાશમાથંા છ� 
આવછા નથા  ાર     અી યરમ છાખાશની �યય થકન� ૬૪ ી ીરમ થાય ર�. છ� ૬૪ 
ી ીરમ છાખાશ  �ડમીાીરમા ંશ�કછસી� ર�, છ�માથંા આવ� ર� ન� ૬૪ ી ીરમ થયા 
ીરમ ી  છ�વા ન� છ�વા છાખા ્ મ ર   ર�. છ�મ આએમા પ�્ �ચદાનદં � ય,છ� ર�, 
છ�મા ં   વળજાન ન� ,સ�ીદ નર  ા ં ર�, છ�માથંા ધમમ થાય ર�. ,ન,મમીમાથંા, 
પન્રાગમાથંા    , યવમના ,મથયાએવીયામયમાથંા સ.યાદશમન થક ્ ંનથા. �મ સીનાના 
અન�  ીઢાના ખા  ન�  ર�. સીનાના ખા ન� ખીદવાથા સીત્ ંમળ� ી   ીઢાના 
ખા ન� ખીદવાથા સીત્ ંમળ� નન .  ીઢાના ખા  ખીદવાથા સીત્ ંમળક ્ ંનથા, છ�મ 
ચછૈનય ધાકસ્ીા આએમા �ખ્ના ખા  ર�, છ�ના ન�ા, જાન ન� ં ાનછાથા ધમમ 
થાય ર�. આવા રમછ� દશમન અી�કાં �,્ન છથા સ.યા ુષ્ન� પ�્ાએમાની ચ 
આનય વછક ર�. 

�,્નન� પન્ીીયીગ ગલ  ર�, � ૃંથન� પન્ીીયીગ ��્ય ર�. 
અ � � નાવ  છથા �,્ન  �ા ર� છ� આએમજાન સન છના સમચવા. છ�વા 

�,્નન� ચાનરા અી�કાં ીીછાના યીાય ે ય,મ ા અતસ્ાર ંવસીમા ં ાનછા ર�. 
‘�सदसधाम सदा पद धेरो’ છ� ીીછાત્ ં ીદ ,સ� સમાન સમ� ર� ન� �છર 
ં ાનછાથા આએમાના શા,ંછના �વારા ના ળછા  ીય છ�વા વાછરાગા ંવસી 
રમ છા છ�મન�  ીય ર�. છ�વા �,્નન� વૈયાનએૃએયાનદની પન્નાવ  ીકવાર આવ� ર� 
છ�થા છ�ન� પન્ીીયીગ ગલ  ર� ન� � ૃંથન� આએમાત્ ંનાન ર�. આએમા �ચદાનદંમય 
ર�, છ�માથંા ધમમ અન� �ખ્ થાય છ�મ ર�. છ�ન્ ં નાન ર� ી  �,્નના �વા 
વાછરાગાદશા—�છર ંવસી રમ છા ,વશ�ષ �ગ્  રમ શ છી નથા, પ�્ન� 
ી વચા શ છી નથા છ�થા � ૃંથન� અપન્ વચંનાથક પન્વીયીગ ��્ય ર�. અપન્ 
એયા ં છી છી ્ાટયી ર� ંમ નથા ી  પન્મા ંચીડાય ર� ં્ � અપન્ વએીભ ચ 
થછી નથા. �મ  ્ રમ વીર ચડનાર વચમા ંથીડી ,વસામી લય� ર� ી  ધય�ય છી 
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 ્ રમ વીર ચવાત્ ંર� છ�મ સ.યા ુષ્ન� પ�્ત્ ં ધય�ય ર�. ી  �,્ન �્ ી વન 
, ્્ષાથમ નથા છ�થા અપન્થા બચા પન્ીીયીગમા ંવછક ર�, છ�થા છ�ન� પન્ીીયીગ 
��્ય ર�. દયા, દાન, ોછ, , ય, આનદ નાવીમા ં,વશ�ષ ર   ર�. 
ધમ� �વન� ન�ા અી�કાં ચૈછનયત્ ં, ય ં્ અવ બંન ર� ી  ચાનરા 

અી�કાં છાોમદં  ીય ર�. 
સ.યા ુષ્ન� અપન્થા બચવા મા  ્ની આ પન્ીીયીગની , ્્ષાથમ છ� ી  

પ�્ની ચ મદં , ્્ષાથમ ર�.  ાર     પ�્ાએમાના મદં આ બંનથા અપન્ ીનર ,છ 
ી ્ાકન� પન્ થાય ર� ન� પ�્ાએમાના વન આ બંનથા પન્ ી ્ાકન� પ�્ 
ીયામય �ગ  ્ ર�. વંક ્ં વસી ચરા � ય�મ ર�. ધમ� �વીન� ન�ા અી�કાં છી પ�્ 
આએમાત્ ં, યર , ય ં્ અવ બંન વછક ર�, ી  ચાનરાીયામયના અી�કાં ન�દ ીડ  ર�. 
(૧) બધા ધમ� �વીન� ચૈછનય પ�્ ંવનાવત્ ંન�ા અી�કાં , યર , ય ં્ અવ બંન 

વછક ર�, છ�મા ં ાકં ઓ�–ંવ�્ ંનથા. 
(૨) ચાનરાના અી�કાં પ�્ આએમાત્ ં વન અવ બંન  ીય છી ીયામયમા ં

પ�્નાવ �ગ્ થાય. 
(૩) ચાનરાના અી�કાં પ�્ આએમાત્ ં મદં અવ બંન  ીય છી ીયામયમા ં

પન્નાવ  ીય ર�. 
(૪) ચાનરાના અી�કાં પ�્ આએમાત્ ંછ�થા મદં અવ બંન  ીય છી ીયામયમા ં

અપન્ નાવ  ીય ર�. 
સ.યા ુષ્ન� અપન્રાગ વખછ� ચાનરાના અી�કાં પ�્ આએમાત્ ં

અવ બંન  ીય ર� છ�ના  રછા ંપન્રાગ વખછ� ચાનરાના અી�કાં પ�્ આએમાત્ ં
અવ બંન વધાર   ીય ર� છ�થા સ.યા ુષ્ અપન્થા �્મ પન્મા ંચીડાય ર� એયાર  
છ� ી  પવ્�ની ચ મદં , ્્ષાથમ ર�. બા�મા ંઅપન્ ી ્મ પન્ થયી છ� ચીવાત્ ં
નથા, છ� છી અપ�્છા ચ ર� ી  પન્ના ીારળ ચૈછનયના પ�્છા અપન્ના  ાળ 
 રછા ં ,વશ�ષ ર� મા  ્ છ� ી  પ�્ની ચ , ્્ષાથમ ર� ન� �,્ન ી  પ�્ આએમાત્ ં
છાો અવ બંન લય� નન  છી પન્મા ંર   ર� ન� છાો અવ બંન લય� છી પ�્ાએમામા ં
 ાન ર   ર�. આ �મા � પ�્ાએમાના અવ બંન વીર આધાર ર�. ન�ા અી�કાં 
છી અવ બંન , ય ં્ ર� ી  ચાનરા અી�કાં ન�દ  �ી ર�. 

��  —ચીથ� � ્ંથાન�  ીક �વ પન્ીીયીગમા ં ર� ન� ીાચંમ� � ્ંથાન� 
 ીક �વ અપન્ીીયીગમા ંર� છી છ�મા ંચૈછનયત્ ંઅવ બંન  ીન� વધાર  ર�   

સમાધાન  —ીચંમ � ્ંથાનવછ� અપન્ીીયીગા �વન� ચીથાના 
પન્ીીયીગ  રછા ંચછૈનય ંવનાવત્ ંચાનરા અી�કાં વધાર  અવ બંન ર�  ાર  
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   ીચંમ � ્ંથાનવાળા ન� અપન્  ીવા રછા ં અનછંાતબ્ધંા ન� 
અ�એયા�યાનાવર ાય  ષાયની નાશ થયી ર�. ચીથાન� માા અનછંાતબ્ધંાની 
નાશ ર� મા  ્ ીચંમ� ્ંથાનવછ� �વન� ,વશ�ષ અવ બંન ર�. 

સ.યાદશમનથા માડંમન� મીકદશા �ધ્ાત્ ં ાર  પ�્ાએમા ચ ર�. 
સ.યાદશમન—ધમમ ન� વાછરાગ મા  ્ ી   �થા ઠ ઠ �ધ્ા  �ય ં  ચ  ાર  

ર�. 
ચીથ� � ્ંથાન� પ�્ાએમાત્ ં ,વશ�ષ અવ બંન લય� છી અપન્નાવ થછી 

નથા. 
ીાચંમા � ્ંથાન� પ�્ાએમાત્ ંમદં અવ બંન લય� છી પન્નાવ થાય ર�. 
ર�  � ્ંથાન� પ�્ાએમાત્ ંછાો અવ બંન લય� છી પ�્નાવ થાય ર�. 
ર�  � ્ંથાન� પ�્ાએમાત્ ંમદં અવ બંન લય� છી પન્નાવ થાય ર�. 
 �ય ુષ્ ં્ � પ�્ ંવનાવત્ ં અવ બંન. સ.યા ુષ્ન� પ�્ ચૈછનયની 

આનય ર� ન� �્ ી , ્્ષાથમ  ર  ર� છ�્�્ ં ાયમ થાય ર�. શા�મા ં ખા  આવ�    
ધમ� �વ અપન્થા બચવા પન્મા ંચીડાય ર�. એયા ંપન્ના અવ બંનથા અપન્ 
્ળ� ર� ંમ    ન્ ં છ� �યવ ાર ર�. ખર ખર છી અપન્નાવ ી  ચૈછનયના 
અવ બંન� ્ળ� ર� ન� પન્નાવ ી  ચૈછનયના અવ બંન� ્ળ� ર�. વળમ 
સ.યાદશમનના �ા�નછ, ચાનરાના �ા�નછ, પક્ ધયાન      વળજાન—બધા દશા 
ી   �થા ઠ ઠ �ધ્ા પ�્ ચૈછનયના અવ બંન� ચ થાય ર�. 

ચૈછનય ંવનાવમા ં  વળજાન નલ્� ર�, છ�મા ંં ાનછા  રવાથા 
  વળજાન �ગ  ્ ર�. 

જાના �વન� � ૃંથદશામા ંીીછાના ંવસીત્ ંનાન ર�. ન�ા અી�કાં છી 
ચછૈનયત્ ં, યર , ય ં્ અવ બંન વછક ર�. શ�કછ અી�કાં છી ીીછાન� નગવાન સમાન 
માન� ર� ી  ીયામય� ીામર માન� ર�. છ� ીામર ીયામયની નાશ  રમ   વળજાન 
�ગ્  રવાના નાવના ર�. નબળાકના ીયામય વખછ� ી  આનય છી ચૈછનય 
ંવનાવની ર�. ીયામયમા ં અપ�્છા ર� ી  ંવનાવમા ં અપ�્છા  ીય છી નાશ 
ંાથંા થાય   દમવાસળમમા ંઅ�ાન શ�કછસી� ન  ીય છી નડ ી ંાથંા થાય   
દમવાસળમના  ા ડમ ોસવાથા નડ ી થછી નથા, ્ીીઅં્ ોસવાથા થાય ર�. છ�મ 
શરમરન� ોસવાથા અથવા ,્ુ ય-ીાી ોસવાથા   વળજાન �ગ્ક ્ ં નથા ી  
ચછૈનયંવનાવમા ંં ાન થવાથા   વળજાનની નડ ી �ગ્ થાય ર�. છ�ન્ ંનાન 
 ીવા રછા ં ી   �  ચાશ ર�, મદં , ્્ષાથમ ર� છ�થા પન્નાવ સ�વા , ય, 
વગ�ર ના આવ� ર�. 
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અજાના �વ જાનાના પન્નાવના ન    ર  ર� ી  પ�્ંવનાવના 
અ   (ઓળખા ) ,વના સસંારમા ંરખડ  ર�. 

ચગં મા ંઅ� ્ મા સીં ્ાઢ વડાડવા અ�ાન �ગ્ાવવા ોાસ ન��્ ં લ્� 
ન� છ�મા ંદમવાસળમ ચાીંા છ�થા અ�ાન થક. છ� બી્ ં એયા ંર   ા વાદંરાઓં ચીલ્ ં
ં્ � છ�મ � ી  ોાસ ન��્ ં લ્� ી  દમવાસળમના ખબર નન . છ�થા આ�ગયા    
� � ાશ �વા દ ખાય ર� છ�નાથા અ�ાન થછા  શ� છ�મ ધારમ આ�ગયાન� ી ડમન� 
ં  ીરમ ં  ોાસમા ંનાખવા માડંદા ી  અ�ાન થક નન  ન� છ�ના ્ાઢ  ડમ 
નન , મ  નછ ન ામા ગક, છ�મ જાનાના પન્નાવ—, ય,, ન�કછ, દાન વગ�ર  
ચીકન� અજાના વાદંરાના �મ ન    રવા માડંદી. રી્ ા રીડદા, દાન  યા�, 
, ય,, ,ાા, ોછ છીસી પન્નાવ  યામ. � યળ વંક ્� ચૈછનય ંવનાવ    �મા ં
  વળજાનની નડ ી થવાના છા ાછ ર� અન� �ત્ ંજાનાં અવ બંન  ાી્ ં ક ્ ંન� 
�ન� ��્ય રાખાન� જાના પન્નાવના નદયામા ં દ ખાછી  છી, છ� ��્ય વંકન્ી 
અજાના �વ� �યા  ન  ય� ન� ન    રવા માડંદી ી  ન    રનારન� અ�  
 ીછા નથા. જાનાના પન્નાવ ીારળ પ�્ ચૈછનયત્ ંચીર ર�, છ� ચીલ્ ંનન  ી  
સયંીગી ન�ગા  યામ ન� પન્નાવી ં  ીરમ ં  ો ા  યામ ી  વાદંરાના �મ 
છ�ના મ  નછ માથ� ીડ  ર� ન� સસંારત્ ંીનર�મ  ચા� ્ર   ર�. 

અ � છી ધમ� �વના વાછ ર�. ધમ� �વન� ન�ા છી પ�્ાએમાના ચ ર� ન� 
ચાનરા અી�કાં મદં અવ બંન  ીય ર� એયાર  પન્નાવ  ીય ર� ન� વન , ્્ષાથમ 
 ીય છી પ�્ીનર ,છ થાય ર�. થથ૨૫૪થથ 

પ�્ાએમદ વની આનય  રાવનાર નગવછા � ્્વા ાની ચય  ી ! 
 

* 

 



 68 

�સાદ ન.ં ૨૧૩ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૫ 

(વૈશાખ વદ ૧૩, શ,નવાર) 

�ન� આએમાત ્નાન ર� ી  ંવનાવમા ંઠરમ શ છી નથા છ�ન� દયા, દાન, 
ોછ, , ય,ની નાવ  ીય ર� છ�મ ચ પ�્ાએમા �એય� રાગ  ીય ર�. રછા ં  ુષ્ છી 
ંવનાવ વીર ર� ન� રાગની ન�ામા ં ,નષ�ધ વછક ર� છ�થા દમ�  રમન� વાછરાગછા 
�ગ્  રશ� છ�થા ધમ� �વના પન્રાગન� મીકત્ ંવીચારથા  ાર   �્ ં ક ્.ં  વ� 
અજાનાના ન�ા અ્દ વ-અ્� ્્-અ્શા� વીર ર�. અજાનાની પન્રાગ અજાના �એય� 
ર�.  ષાય–મદંછા  ીવા રછા ં  ાર મા ં ફ ર ર� છ�થા ફળમા ં ફ ર ર�. છ� સસંારત્ ં
,ન,મમ થાય ર�, છ�  વ� બછાવ� ર�  — 

ફળ  ીય ર� ,વીરમછ વંક,્વશ�ષથા પન્ રાગન�, 
,નષી,મ ,વીરમછ  ીય ે ય,મ,વશ�ષથા �યમ બાચન�. ૨૫૫. 

અનવયાથમ  —�મ આ ચગછમા ં અન�  � ારના ે ય,મમા ં ીડ  ા ં બાચ 
ધાનય ાળ� ,વીરમછી � ફળ� ર�, છ�મ �શંછ રાગ વંકન્�દથા  
(–ીાાના ન�દથા) ,વીરમછી � ફળ� ર�. 

અજાનાના પન્નાવના  ાર મા ંફ ર ર�  
મા  ્  ાયમમા ં(ફળમા)ં ન�દ અવશય ર�. 

્મ ા  —અનાચત્ ંબાચ ં  ચ � ારત્ ં  ીવા રછા ંે ય,મના ,વીરમછછા 
 ીવાથા ીા ના ,વીરમછછા થાય ર�. સારમ ે ય,મમા ંધાનય સા ં્ ીા   ર� ન� ખરાબ 
ે ય,મમા ંધાનય ખરાબ થક ,ય ર� અથવા ીા ક ્ ંચ નથા. મા્મના વાસ મા ંન� 
છી� ામા ં રસીક ી્દા ી્દા ંવાદવાળમ થાય ર�. નદમના ીા ાના રસીકમા ં ન� 
અયવાના ીા ાના રસીકમા ંફ ર ીડ  ર�. અ � છી છ� છ� બાચના અથવા ીદાથમના છ� 
છ� વખછના યીાયછા ંવા ચ  ીય ર�, ંમ    ન્ ંર�. ,ન,મમથા ફ ર ીડ  ર�, ંમ 
   ન્ ંનથા ી  ,ન,મમના �ધાનછાથા  થન  લ્� ર�. છ�મ અજાનાના દયા, દાન, 
ોછાનદના પન્નાવી જાનાના �વા  ીવા રછા ં છ� પન્નાવી અજાના �એય� ર�. 
છ�ના પન્ના  ાર મા ં ફ ર ર� છ�થા  ાયમની ન�દ અવશય ર� ં્ �    જાનાના 
પન્નાવ ીરંીરા મીકત્ ં  ાર —,ન,મમ ાર  બન� ર� ન� અજાનાના પન્નાવ 
સસંાર અથક ર�. ગાથા ૨૫૪ મા ંધમ�ના પન્રાગના નદશા બછાવા. વળમ આ ગાથા 
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૨૫૫ મા ંઅજાનાના પન્નાવના નદશા ,વીરમછ ર� ંમ બછાવા ફળમા ંી  ફ ર 
ર� ંમ બછાવ� ર�. 

જાનાન� નાન ર�    �છર સવમજશ�કછ ીડમ ર� છ�મા ંં ાન થવાથા ધમમ 
થાય ંમ ર�. છ�થા ંવનાવ � � �ગ્  ય� ર� ંવા સવમજદ વ છથા સાધ  
,નન�થ � ્્ છથા શા�ાનદ છરફ ધમ�ન� ��મ થાય ર�. છ�ના રાગમા ં,વવ�  વછક ર�, 
છ�થા છ� મીકત્ ં ,ન,મમ થાય ર�. �યાર  અજાનાન� છી સવમજથા ,વીરમછ 
માનયછાવાળા છરફ રાગ ર�. �યવ ારથા ધમમ થાય છ�મ માન� ર�, નવ  ાખ 
નવ ારમાં ચીછા ંધમમ થાય છ�મ માન� ર�. દયાથા, ,ાાથા, દાનથા ધમમ મનાવ� 
ર� ી  પ�્ ંવનાવના આનય� ધમમ થાય છ�મ મનાવછા નથા. છ�વા અ્દ વ, અ્� ્્ 
�એય�ની ��મ સસંારત્ ં ાર  ર�. અ્દ વાનદના  ્�ચ છ� ,્ુ યના છથા �યવ ારના  ્�ચ 
બછાવ� ર�, છ�વા ,મથયા ુષ્ �વ ીાીાતબ્ધંા ,્ુ ય બાધં� ર� ન� ચાર ગ,છમા ંરખડ  
ર�. 

છએએવની આરાધ  ,સ�ગ,છમા ં,ય ર�, ન� ,વરાધ  
 ,નગીદમા ં,ય ર�. 

�મ નમરડી બ�્ ફરછી  ીય એયાર  �ંથર—�ોા ગયી  ીય ંમ  ાગ� ર�. 
છ�મ છએએવ જાનની � છાો ,વરીધ  ર  ર�, ,્ુ યથા ધમમ થાય છ�મ મનાવ� ર�. 
આએમાત્ ં ંવસી આન્ ંછ�  ીય,  ાકં બ ારના નદયા છી  રવા ચીકં ન�   છ�મ 
  મ � �વ જાનની છાો ,વરીધ  ર  ર� છ� �વ વછમમાનમા ં દા�ચક ્પન્નાવના 
ફળસી� દ વગ,છ ીામ� છીી  છ� ીરંીરા ,નગીદમા ંચવાના ર� ન� �ંથર નમરડાના 
�મ ,નગીદના શરમરમા ંઅસ�ંય સાગરીીમ �ધ્ા ં  ચ શરમરમા ં ર�ા  રશ�. 
છએએવની છાો આરાધ  �વ ,સ�ગ,છ ીામ� ર�. છએમવની છાો ,વરાધ  �વ 
,નગીદગ,છ ીામ� ર�. આરાધ ી ા સન છ પન્નાવ  ીય છી �વ �ચ� દ વ ી  
,ય ર� ન� ીરંીરા મીકમા ં ,ય ર�. ,વરાધ ી ા સન છ પન્નાવ  ીય છી 
સામાનય દ વગ,છમા ં ,ય ન� ીારી સસંારમા ં રખડ  ર� ન� ,વરાધ ી ા સન છ 
અપન્નાવ  ીય છી નર ગ,છમા ં ,ય ર�. ીાાછાના ,વીરમછછાથા ફળમા ં
,વીરમછછા ર�. 

,ન,મમ વીાદાનના �,સવ�  ર  ર�. 

જાનાન� ,ન�ય, યવમ  �યવ ાર ર�, ંવસન�ખ્ અ�ન�ાય ર�. � સાચા દ વ-
� ્્-શા�ન� ીર ક� માન� ર� છ�ના વાછ નથા. છ� � સાચા દ વ-� ્્-શા�ન� યથાથમ 
,ુયા નથા. સવમજદ વની આએમા રાગરન છ   વી ર�, ,નન�થ � ્્ની આએમા   વી 
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ર�, અન� ાછંશા� પ્ ં     ર�, છ�મ � યથાથમ , � ર� છ�ત ્ ં ,મથયા ુષ્ીગ્ ં ્ટયા 
,વના ર   નન .  ાર     �વી સવમજની આએમા ર� છ�વી ચ મારી આએમા ર�, �્ ંી  
સવમજ થક શઅં્ � ંવગ�ર  � ાર  ીીછામા ંન�ા  ર  ર�. છ� � સાચા દ વ-� ્્-શા�ના 
ઓળખા   રમ ર�. આએમજાન ,વના દ વ-� ્્-શા�ના ઓળખા  છ� સાચા 
ઓળખા  નથા ન� છ�ન� છ�ઓ ,ન,મમ ી     વાછા નથા. ,ન,મમ ંાર     વાય   
વીાદાનમા ં  ાયમ થાય એયાર  ,ન,મમની આરીી આવ� ર�. ,ન,મમ વીાદાનના 
�,સવ�  ર  ર�    સવમજ આનદન� યથાથમ માનનારી �વ જાના  ીવી ચીકં અન� 
� � ીીછાના આએમામા ં �શ� વાછરાગછા �ગ્  રમ  ીય છ� � છ�મન� યથાથમ 
માનયા    વાય. ી  � દયાદાનથા ધમમ માન� ર�, �યવ ારથા ન� શરમરના નદયાથા 
ધમમ માન� ર�, સવમજ શ�કછંવસી આએમા પ્ ંર�, છ�ના �ન� ખબર નથા અન� ંના 
�ી્ ં   નારા અ્દ વ-અ્� ્્-અ્શા� �એય� ��મ ર�, છ�ન� ,ન�ય વગરની પન્રાગ ર�, 
છ� સસંારત્ ં  ાર  ર�. છ�થા અ્દ વાનદ સસંારમા ં ,ન,મમ થાય ર�. છ� ,ન,મમ ંમ 
�,સવ�  ર  ર�    છ� ,ન,મમી �એય�ના  ્�ચવાળી �વ સસંારના  ્�ચવાળી ર�, 
,્ુ યના  ્�ચવાળી ર�. શા�્ ારન� એયા ં આઠ આના �યા� � યડમ � ય વાથા � યડમ 
સ મસ ામછ ર   ર� ન� �યાચસન છ ીારમ મળ� ર�. સાધાર ન� એયા ંવધાર  �યાચના 
 ીન� � યડમ � ય વાથા � યડમના સ ામછા ર  છા નથા ી  � યડમ ન� �યાચ બભ� ,ય 
ર�, છ�મ ધમ� �વ ીીછાના � યડમ સવમજના ી�ઢમં � ય   ર�. છ�ન� ીીછાના � યડમ 
�યાચસન છ ીારમ મળ� ર� ં્ �    છ�ન� સાચા આએમાના ઓળખા  થક, 
  વળજાનના �ા�નછ થાય ર� ન� અ્દ વાનદના ી�ઢમં � ીીછાના � યડમ � ય   ર� એયા ં
ચીખમની ીાર નથા. છ�ન� આએમાસીા � યડમ ખીવાક ,ય ર� ન� �યાચમા ં
સસંારીનર�મ  ચા� ્ર   ર�. આમ ,ન,મમની ફ ર ર�, છ� ીાાછાની ફ ર બછાવ� ર� 
ન� ીાા ફ ર ફ ર ર� છી ફળમા ંી  ફ ર ર�. 

 વ�  ર ના ,વીરમછછા અન� ફળના ,વીરમછછા દશામવ� ર�  — 

ગાથા ૨૫૬ 

રેંથ—અ�નન છ ધયાનદાન� ોછ,નયમીઠનાનદ   
રછ �વ મીક     નન , બસ નાવ શાછાએમ     . ૨૫૬. 

અથમ  —� �વ રેંથ,વન છ વંકઓ્ન� ,વષ� (રેંથ�—અજાનાં     ા 
દ વ-� ્્-ધમામનદન� ,વષ�) ોછ-,નયમ-અધયયન-ધયાન-દાનમા ં રછ  ીય છ� �વ 
મીકન� ીામછી નથા, શાછાએમ  નાવન� ીામ� ર�. 

વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ    નારા �વી અજાના ર�. 
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સવમજ નગવાન     ર�    ં   �ય બા,  �યત્ ં  ાર  નથા, ,ન,મમ-
વીાદાનમા ં  ામ  રક ્ ં નથા. આએમા ,ા ાળ પ�્ ર�, ,વ ાર ક�   ર�. પ�્ 
આએમાના  ક� ,વ ાર ્ળમ અ,વ ારમ દશા �ગ્ થાય ર�. ,્ુ યથા ધમમ થછી 
નથા. ,્ુ ય અન� સવંર ી્દા ંછએએવી ર�. નવ છએએવી ,થૃઅ્ ,થૃઅ્ ર�. આમ સવમજ 
નગવાન� વંક ્ં વસી યથાથમ બછા�લ્ ંર�. છ�મન� ા   ાળ ા   ી ત્ ંજાન ર�. 
ે યછ ાળ  રછા ંન,વષયના ીયામયી અનછં� ્ા ર  શ�. દશમન-જાન-�ખ્-વાયમ બધા 
� ્ીના ીયામયી ે યછ  રછા ંન,વષયના અનછં અનછં� ્ા ર�. વગ�ર  �મ ર� છ�મ 
સવમજ નગવાન� વંકત્ ્ ં ંવસી ચીલ્ ંર�. આવા વંક ્ં વસીન� � માનછા નથા છ� 
સવમજન� માનછા નથા. અજાના ,મથયા ુષ્ ર�. છ� ોછ  રવાથા અન� ,્ુ ય 
 રવાથા ધમમ થશ�, ,ન,મમથા વીાદાનમા ં ાયમ થશ�, છ�મ મનાવ� ર�. આ્ ા ંોછ 
 રી, છી ધમમ થશ�, આ્ ા ંવરસાછી  રી, આ્ ા ચાચ ખી�—ન ખી� છ�મા ંધમમ 
મનાવ�, આ્ ી અ�નન  રા�યી  ીછ છી ઠમ   ક ્,ં ંમ ીરીદાથમમા ંન� પન્મા ં
ધમમ મનાવ�, છ� ,મથયા ુષ્ ર�. ીાઠમા ંરેંથ શબદ ર�. રેંથની અથમ અજાના 
રેંથ �વી સમચવા. 

સછશા� ,ન,મમ  ીવા રછા ંછ�ના મમમન� નન  સમચનારા �વી ી  
અજાના ર�. 

વળમ �ન� �યવ ાર  દ વ-� ્્-શા� સાચા મટયા ં ર�. સછશા� ,ન,મમસી� 
મળવા રછા ંછ�મા ં    ા નાવન� યથાથમ ન સમ� અન� ,્ુ યથા ન� ,ન,મમથા ધમમ 
મનાવ� છ� �વ ી  અજાના ર�. ં  રી રાની બાી મરછા વખછ� ચીીડામા ં
 ખા ગય�     શ ંરના દ વળના �ડા નાચ� ચૈા �દ્ ૮ના રીચ સવાર  આઠ વાગ� 
૨૫  ાખ સ,ીયા દા્ટા ર�. છ� વાચંાન� છ� રી રાં શ ંરત્ ંદ વળ વ�ચાક ્ ં ક, 
છ�ત્ ં��્ ંખીદવા માડંદી ી  સ,ીયા ના ટયા નન . ીરમ છ�ના બાીના ,મા ીાસ� 
ગયી એયાર  છ� � ,વચાલ્�    મારી ,મા ીાર   ંથાન� સ,ીયા રાખ� નન  ી  ચૈા �દ્ 
૮ ના રીચ ૮ વાગ� દ વળના �ડાની ીડરાયી છ�ના ોરના ફળમયામા ં� ચાયાં 
ીડ  એયા ંદા્ટા  ીવા ચીકં. છ� ચાયા બછાવાન� એયા ંરી રાન� ખીદવાત્ ં �્.ં એયા ં
ખીદછા ં  �માના �ા�નછ થક. આમ  ખા ના નાવન� સમચવાથા  �માના 
�ા�નછ થક. છ�મ શા�મા ં ખા  આવ�    ‘‘પન્ીીયીગ ીરંીરા મીકત્ ં ાર  ર�. 
 મમના વદય� �વ રખડ  ર�’’ વગ�ર . એયા ં અજાના �વ પન્નાવન� ચ મીકત્ ં
ખર ખર  ાર  માના ોછ, છી  રવા મડંમ ીડ  ર� ન� વળમ  મમથા ત ્શાન થાય ર� 
છ�મ માના બ�સ� ર�. શા�ના મમમન� સમ�યા ,વના �યવ ાર રએનાયના નાવન� 
ખીદવા માડંદી, રાગના ીારળ ં ાન થયી ી  ચૈછનય �મા �ાનછ થક નન . 
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છ�થા જાના , ્્ષીં  �્ ં    નાક, ં છી ,ન,મમના ં  થની ર�. છારા 
જાનંવનાવમા ંન�ા–જાન  રમ ં ાન થા છી છન� ધમમ ન� શા,ંછ થાય ંમ ર�. 
ી  સવમજ શ�કછ ીીછાના ર� છ�મા ંધમમ અન� શા,ંછ નન  માનછા ંઅજાના �વ 
ધયાનમા—ં ઠયીગના નદયામા ંઅથવા �યવ ાર રએનાયના રાગમા ંશા,ંછ માન� ર�. 
છ�ન� સવમજ દ વ, � ્્, શા� સ�ંદાય છરમ   મળવા રછા ંછ�ની નાવ સમ�યી નન  
છ�થા છ�ન� ન મટયા બરાબર ર�. વાછરાગના ંશા�  ીવા રછા ંમમમ સમચછી નથા 
છ�થા છ� ી  અજાના ર�. 

ંવનાવ��ર, ,વનાવ��ર, ચડ �રના ંીષ્છા. 

વળમ   ્ ા  �વી બધા થકન� ં  આએમા માન� ર� ન� અ� ્ સમા,ધથા 
ધમમ માન� ર�. છ� ી  � યઢ ર�.  ાર     આ ચગછમા ં અનછંા આએમાઓ ર�, 
અનછંઅનછં ,દ્ ગ  ીરમાગ ્ર�. ધમમ, અધમમ ન� આ ાશ ં  ં  અન� અસ�ંય 
 ાળાગ્ ંર�. દર   ીદાથમ  ાયમ ર મન� ી ્ન ીામ� ર�. છ�મા ંઆએમા છ� ચ�છન ર� 
ન� બા મના બધા અચ�છન ર�. ા  � ારના ક�ર ર�. 

ંવનાવ��ર   દર   આએમા જાન, દશમન, ચાનરા, �ખ્, વાયમ વગ�ર  
શ�કછની નર, યર નડંાર ર�. ીનર, ય મ �ે ્ર�. જાનાનદં પ�્ ી,વા છ�ની ંવનાવ 
ર�. ગમ� એયા,ં ગમ� છ� ક�ા�, ગમ� છ�  ાળ�  છ� ીીછાના ન�યમથા �બરા� ર�, છ�ન�  ીક 
� ય્ મ શ છી નથા. 

,વનાવ��ર   અજાના આએમા ીીછાના ચૈછનય ંવનાવન� ત ય મન� રાગ-��ષ 
આનદ ,વનાવનાવ  ર  છ�મા ંી  છ� ન�યમવાત ્ર� છ�ના ,વનાવન� સાકાક ્છાથ� ર 
ી  ્ાળવા સમથમ નથા. ,વ ારમા ં ી  ંવછાં ન� ,વ ાર ્ાળમ અનાવસી 
થવામા ંી  ંવછાં ર�. 

ચડ �ર   દર   ીરમાગ ્ન� બા,ં ચડ  �યી—દર   ન�યમવાન ર�. છ�ના 
ીયામયન� ફ રવવા  ીક �વ સમથમ નથા. આવા શ�કછ ચડ ીદાથમમા ંીનર, ય મ ર� 
મા  ્ છ� ચડ �ર ર�. 

આ �મા � ા  � ારના ક�રીન� �મ ર� છ�મ માનવા ચીકં. ંમ 
સવમજના વા ામા ંઆવ�  ર� ી  અજાના �વ છ� ા � ક�રીન� માનછી નથા. 
ંવનાવત્ ંનાન નથા, શરમરના નદયા �્ ં રમ શઅં્ � ંંમ માન� ર�, ,્ુ યથા ધમમ 
માન� ર�, અ� ્ નદયાથા સમા,ધ થક માન� ર�, છ�થા છ� અજાના ર�. 
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અજાનાં     ા ંોછ, છીાનદમા ં� �વ  ાન ર�  
છ�ન� ધમમ થછી નથા 

અજાના �વ શા�થા ,વ ્� અથમ  ર  ર�. વીર  �ા છ� બધા અજાનાઓં 
    ા ંોછ, ,નયમ, અધયયન વગ�ર  પન્નાવમા ં� �વ રચયીીચયી ર   ર�, છ� 
�વ ો ા � ાર  પન્નાવ  રછી  ીવા રછા ં મીકન� ીામછી નથા ી  
,્ુ ય�અૃ,છન� બાધં� ર� ન� સસંારમા ંરખડ  ર�. અ્દ વાનદમા ંમાનયછા ર� છ� ,ન,મમફ ર 
ર�. ધમ�ન� પન્ના ીારળ પ�્ંવનાવત્ ં નાન ર� ન� સવમજાનદમા ં ન�ા ર�. 
અજાનાન� ં  ા અ્દ વાનદમા ંન�ા ર� ન� ,વનાવમા ં ાન ર�. ,ન,મમફ ર, નાવફ ર 
બછાવ� ર� છ�થા અ્દ વાનદમા ં ન�ાવાળી છથા ોછાનદથા ધમમ થશ� ંવા 
માનયછાવાળાની પન્નાવ સસંારત્ ં ાર  ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૧૪ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૬ 

(વૈશાખ વદ ૧૪, ર,વવાર) 

ગાથા ૨૫૫ મા ં  �્ ં    ચમાન ફ ર  બાચ ,વીરમછી � ફળ� ર� છ�મ 
અજાનાની પન્રાગ ી  સસંારસી� ફળ� ર�. અજાનાના ં     ા ં ોછ, છી, દયા, 
દાનમા ં� �વ રછ ર� છ� �વ મીકન� ીામછી નથા ી  ,્ુ ય બાધંા સસંારમા ં
રખડ  ર�. 

ીીછ� સવમજ થવાના છા ાછવાળી ર�  
ંવા �છા,છ  રનાર �વ ચ સવમજન� માન� ર�. 

્મ ા   (૧) ‘સવમજ ંથા,ીછ વંકઓ્મા ં ચીડ  ા પન્ીીયીગત્ ં ફળ 
,્ુ યસચંય, યવમ  મીકના �ા�નછ ર�.’ આ વાંમા ં ોગ્ ં ર ંય ર�. �થમ શબદ 
‘સવમજંથા,ીછ’ ર�. છી સવમજ  ીન�    વા, છ� �થમ , ન્ ંચીકં. બધા થકન� 
ં  આએમા નથા ી  ંવછાં અનછં આએમાઓ ર�. દર   ીીછાના  ાર � �ખ્ુ્ઃખ 
ીામા ર�ા ર�. છ�માથંા   ્ ા  �વી આએમજાન  રમ સવમજદશાન� ીા.યા ર�. છ� 
સવમજદશાન�   વા રમછ� ીા.યા   આ આએમાની ‘જ’ અથામક ્ , વા દ ખવાની 
ંવનાવ ર�. શરમર, મન, વા ા છી આએમાથા અએયછં ી્દા ચ ર� ી  આએમાના 
ીયામયમા ંરાગ-��ષ આનદ ,વ ાર છથા  મ ા જાનના દશા દ ખાય ર�. છ� આએમાની 
ખરી ંવનાવ નથા ી  આએમાની ંવનાવ છી ીનર, ય મ , વાની ર�. સવમજ ન� 
સવમદશ� શ�કછ દર   આએમામા ં ર   ા ર�. છ� શ�કછની નરીસી  રવી ચીકં. છ� 
શ�કછની નરીસી  રમ સવમજ �વી �ગ્ સવમજદશાન� ીા.યા છ� રમછ� �્ ંી  મારા 
સવમજ ંવનાવના ન�ા–જાન ન� રમ છાથા સવમજીદન� ીામા શઅં્ ંમ �.ં ,્ુ ય-
ીાી ન� અલીજછા મા ં્ ંવસી નથા ન� ંના આધાર  મા ં્ સવમજીદ �ગ્ક ્ ં
નથા ી  �છરશ�કછના નરીસ� સવમજીદ �ગ્ થાય ર�, ંમ  ત ્ન્ ંચીકં. 
વળમ ં  �વ સવમજદશાન� ીામા શ   ર� છી અનાનદ ાળથા અએયાર�ધ્ા અનછંા 
સવમજ થક ગયા  ીવા ચીકં. વળમ, સવમજદશાના �છા,છવાળા રછા ં  � 
સવમજીદ નન  ીામ� ા ી  સવમજદશાન� સાધવાવાળા અસ�ંયાછા સાધ ી ી  
 ીવા ચીકં. � ,્ુ ય-ીાીરન છ ન� ,ન,મમના અી�કારન છ આએમાન� સાધા ર�ા 
ર�. છી �્ ંી  સવમજ શ�કછવાન �.ં શરમર, મન, વા ા છ� �્ ંનન , દયા-દાનાનદ છ� 
�્ ં નન , અલીજછા �્ ં નન , ,વ ારમા ં મારા  ાર � અ્અં્ � ં છી અપ�્છા ન� 
અ, ય મછા ર   ર� ી  જાનમા ંસવમથા �ંથર થા� છી સવમજદશા �ગ્  રમ શઅં્ 
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ંમ � ંંમ �છા,છ � �વ  ર  ર� છ� ,્ુ ય-ીાીન� ીીછાત્ ં છમ�ય માનશ� નન . 
ચડના નદયા �્ ં રમ શઅં્ �,ં ંમ માનશ� નન . �્ ંસવમજન�  ાય  � ંંમ � યથાથમ 
�છા,છ  ર  ર� છ� સવમજન� માન� ર�. 

, યવક મ ાવારાનદ સવમજ થયા, વછમમાન સામધંર નગવાન સવમજીદ  �બરા� 
ર� ન� ન,વષયમા ંઅનછંા સવમજ થશ�. �થમ આવા �યવ ાર ન�ા  યામ ીરમ ીીછ� 
ી  સવમજ થક શ   ર�, ંમ ન�ા  ર  છી છ� � સવમજન� માનયા    વાય. આવા 
 ્�ચવાળાન�   વળજાન   મ �ગ  ્ છ� ચ છા ાવ� ા ર�. છ�થા જાનના  ્�ચ થછા ં
,વ ારના  ્�ચ  ડમ ,ય ર�. �મ  લન  મા ં � �વન� ધનના  ્�ચ ર� છ� 
ધનવાનના ંગા ા ંગાય ર� છ�મ સવમજીદ �ન� ીીછાન� રચલ્ ંર� છ� સવમજીદના ં
ગા ા ં ગાય ર�. છ�થા � �વ આએમાના  ્�ચ  ર  ર� છ� ,વ ાર છથા અનય 
ીદાથ�ના  ્�ચ રીડ  ર�. 

સવમજના વા ામા ંઆવ�  વંક ્ં વસી. 
(૨) વળમ સવમજ છાથ� ર નગવાન થાય છ�મન� વા ા ,ન,મમસી� ન  ીય 

છ�મ બન� નન ,  ાર     વા ા ન  ીય છી છ�મ � પ્ ં,ુલ્ ંન� વંક ્ં વસી યથાથમ 
પ્ ંર�, છ� બા,ના �યા મા ંઆવા શ   નન . સવમજ થયા ીરમ દ   કર્છ ચ �્મ 
ચકન� મીકદશા થવા ચીકં, ં વાછ બરાબર નથા.  ાર     , યવક અલીજ 
અવંથા વખછ� પન્રાગના ન,ૃમ થક    �્ ં ીનર, ય મ થા� ન� બા,ઓ ી  આ 
વાછ સમ� , ય મ થાઓ. ંવા પન્રાગના ફળમા ં છાથ� ર નામ મમ બધંાલ્,ં છ� 
વદયમા ંઆવ� એયાર  વા ા ના ટયા વગર ર   નન . આમ સવમજના વા ા  ત ય  
રાખવા ીડશ�. 

(૩) સવમજના વા ામા ંઆવ�  વંકત્ ્ ં ંવસી ંવછાં �મ ર� છ�મ , ન્ ં
ચીકં. આએમા , નાર-દ ખનાર ર�. જાનમા ં ુ્ઃખ ન  ીય. ,વ ારમા ં અ્ ન્ ં
થાય ર� છ� છ�ત ્ ં ંવસી નથા. જાનમા ંં ાન થાય છી ીનર, ય મછા �ગ્ થાય 
છ�વી ંવનાવ ર�. દર   વંક ્ � ્-ીયામયીથા નર  ા ર�,  ીક વંક ્ બા,ન� 
ીરાધાન નથા, ર  �યી ન� નવછએએવીત્ ં ,થૃઅ્ ,થૃઅ્ ંવસી યથાથમ , ન્ ં
ચીકં. 

આવા રમછ� સવમજ, સવમજના વા ા અન� સવમજના વા ામા ં આવ�  
વંક ્ં વસીની ધમ� �વ યથાથમ ,ન મય  ર  ર�. છ�થા ,વ ્�    નાર અ્દ વાનદન� 
વદંનાનદ  ર  નન  છ�મ ચ સવમજ �એય� શ ંા  ર  નન . અજાના  ી ી માન� ર�    
અ્દ વાનદ મદદ  ર  ર� ી  છ�ન� માનવાથા છી ,્ુ યની નાશ થાય ર� ન� સવમજના 
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આશાછના થાય ર�. વળમ ,્ુ ય-ીાીની આદર  રનાર �વ સવમજન� માનછી 
નથા. 

ધમ� �વ માન� ર�    ,્ુ ય-ીાીના નાવથા ધમમ થછી નથા. દમવાસળમત્ ં
 ા �્ ં ોસવાથા નડ ી થછી નથા ી  ્ીીઅં્ ોસવાથા નડ ી થાય ર�. છ�મ 
,્ુ ય-ીાીથા   વળજાન થક ્ ં નથા ી  ચૈછનયંવનાવના ં ન�ા, જાન અન� 
રમ છાથા   વળજાન �ગ  ્ ર�. આવા રમછ� અન�  �વી રાગની સવમથા નાશ  રમ 
સવમજદશાન� ીા.યા ર�. ં ચ ીીછ� ીીછાની ીરમ��ર ર�.  ીક બાચી ીરમ��ર આ 
ચગછની  છામ નથા. � વંક ્ ીય છ�ન�  ી   ર    વંક ્ ીય છ�ન�  ીક  ર  નન  
છ�મ ચ વછમમાનમા ં ીક મદદ આી� નન . ,ા ાળમ છ�મ ચ વછમમાનની  ીક  છામ 
નથા. આએમા ીીછ� અનાનદથા ર� ન� વછમમાન ીયામયમા ં ,વ ારમ અથવા 
અ,વ ારમદશાની ીીછ�  છામ ર�. ંવનાવના  ક� ,વ ારની સવમથા નાશ  રમ સ,ં ય મ 
,નદ�ષ અવંથા ીીછ�  ર  ર�, છ� ચ વાછરાગદશા ર�. 

યથાથમ વંક ્ં વસીમા ંચીડ  ા પન્ીીયીગત્ ંફળ ,્ુ યસચંય, યવમ  
મીકના �ા�નછ ર�. 

આમ સવમજંવનાવ ીીછાની ર� ંન્ ં�ન� નાન થલ્ ંર� છ�ન�  � , યરમ દશા 
ન થાય એયા�ંધ્ા પન્રાગ ર મ ,ય ર� ી  છ� પન્રાગન� ીીછાત્ ંંવસી માનછા 
નથા, છ�મ વીર  ુષ્ નથા. સારા ખ��્છન� ીીછાના ખ�છરમા ંસારા દા ા ીા   છ� 
વીર  ુષ્ ર�. ી  ોાસ અથવા રાડા ીા   છ� વીર  ુષ્ નથા. રાડા છી સ  � 
 ીય ચ ર�. છ�મ ધમ�ન� �ચદાનદં નગવાન વીર  ુષ્ ર�. ી  અી યરમ દશામા ં
�્ ી રાગ ર મ ગયી  ીય ર� છ�ના ફળમા ં�ચા દ વગ,છ, છાથ� ર,્ુ ય�અૃ,છ, 
બળદ વ આનદના નાવી મળ� ર� ી  છ� ,્ુ યના ંફળી વીર  ુષ્ નથા  ાર     છ� 
પન્નાવ ન� પન્નાવીના ફળમા ં આએમાના શા,ંછ મળછા નથા, ંમ માન� ર�. 
,્ુ ય-ીાી ,વનાના પ�્ ચૈછનયમા ંં ાનછા થાય ં ચ શા,ંછ ર�. ધમ� �વન� 
સવમજમા,ં સવમજના વા ામા ંન� સવમજંથા,ીછ વંકમ્ા ંન�ા ર� ન� ંવનાવમા ંઠરમ 
શ છી નથા એયાર  છ� �એય� પન્વીયીગમા ં ચીડાય ર�. ંવનાવમા ં �્ ા ં ન�ા, 
જાન, �ંથરછા ર� ં્ ા પવ્� ર� ન� અલી રાગ ર� છ�ત ્ ં, ્ુ ય બધંાય ર� ી  છ� 
,્ુ યમા ં ્�ચ નથા.  ્�ચ છી ંવનાવ વીર ચ ર� છ�થા દમ�દમ� પન્નાવની અનાવ 
 રમન� મીકના �ા�નછ  ર  ર�. 
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અજાનાઓ વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ     ર�  
છ�થા છ�ત્ ં થન  ાર  ,વીરમછછાવાગં ર�. 

છ� ફળ,  ાર ના ,વીરમછછા થવાથા ,વીરમછ ચ થાય ર�.  ાર  ,વીરમછ 
 ીય છી છ�ત્ ં ફળ સસંાર મળ� ર�. રેંથ અજાનાં    �્ ં વંકત્ ્ ં ંવસી છ� 
 ાર ,વીરમછછા ર�. સવમજનગવાન� આએમામા ં ન�ા, જાન ન� ં ાનછાથા ધમમ 
થશ� છ�મ  �્ ંછી અજાના     ર�     ાકં ,્ુ ય  રી,  ાકં  નદયા  રી છી ધમમ થશ�. 
આ �વન� આએમાત્ ંનાન નથા ન� દ વ-� ્્-શા�થા ,વ ્� ંવસી    , બ ારના 
સાધનમા ંધમમ મનાવ�, �છરજાન શા,ંછ નરમ ર� છ�મા ંશા,ંછ નન  માનછા ંબ ારથા 
મનાવ�, ,ન,મમથા વીાદાનમા ં ાયમ થાય છ�મ મનાવ�, દ વ-� ્્ત્ ંંવસી ,વીરમછ 
   , છ� અજાનાના ંથા,ીછ વંક ્ર�, છ�ન� સાચા નદયાના ખબર નથા. 
૧. ીીછાના પ�્ ંવનાવના  ક� ધમમના નદયા થાય ર� છ�મ નન  માનછા ં

શરમરથા, ,્ુ યથા, ધમમના નદયા થાય ર� ંમ માન� ર� છ�ન� ધમમના નદયાત્ ં
નાન નથા. 

૨. ,વ ારના નદયા ીયામયમા ંીીછાના દીષના  ાર � થાય ર�, છ�મ નન  માનછા 
 મમથા ન� ીરથા ,વ ાર થાય ર� ંમ માન� ર�, છ�ન� ,વ ારમ નદયાત્ ંનાન 
નથા. 

૩. શરમરાનદ ચડ ીદાથમના નદયા ચડથા થાય ર�, છ�મ નન  માનછા ંઆએમા ર� 
છી શરમર ચા � ર� ંમ માન� ર�, છ� ચડના નદયા ંવછાં માનછી નથા. 
—આમ અજાના બધા નદયાન� વથાી� ર� ન� જાના બધા નદયા �મ ર� છ�મ 

ંથાી� ર�. 
આ �મા � અજાના � વંકત્ ્ ંંવસી     ર� છ� વંક ્ંવસીથા ,વીરમછ ર� 

ન� સવમજથા ,વીરમછ ર�. છ�થા અજાનાઓં ંથાી� ા વાછ ીીછ� ચ 
 ાર ,વીરમછછાવાળમ ર�. 
વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ માનયછામા ંચીડ  ા પન્ીીયીગત્ ંફળ સસંાર ર�. 

આવા રમછ� ,્ુ યથા ધમમ માનાન�, ,ન,મમથા ધમમ માનાન�, અજાના �વ 
 દા�ચક ્વરસાછી  ર , બા,, ોછ વ�ાીન  ર , ,નયમ  ર , શા�ંવાધયાય  ર , 
ધયાન  ર  ન�  ,રી સ,ીયાત્ ં દાન આી� ન� છ�મા ં પન્ વીયીગ  ગાવ� છી છ� 
પન્વીયીગત્ ં ફળ અધમ ,્ુ ય ર�, છ� પન્નાવના ફળમા ં દ વગ,છ મળ� ર� ન� 
સસંારમા ંરખડ  ર�. આ ફળ ,વીરમછછા ર�. �દ્ વાનદન� માન� ન� ,વશ�ષ મદં ષાય 
 ીય,  �ય� �ગા �,્નના ીનર ામ—૨૮ � યળ� ્ આનદત્ ંીા ન  ીય છી  દા�ચક ્
નવમા નૈવ�ય  �ધ્ા ,ય ન� સામાનય પન્ ીનર ામ  ર  છી મતષ્યમા ં સારમ 
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�ંથ,છવાળી થાય ી  ચારગ,છસી સસંારમા ં રખડ , છ�ના ચનમમર ની આરી 
આવ� નન . 

� �મા ં ાન માન� છ� છ�મા ંં ાન થાય. 
અ �છ નગવાનના વા ામા ંંમ આવ�  ર�    �મા ં ાન માન� છ� છ�મા ં

ં ાનછા  ર . 
૧) જાના �વ માન� ર�    �્ ંસવમજ શ�કછવાન �,ં વછમમાનમા ંમારમ  ચાશ� 

�્ ંઅ્ંી �,ં ી   મમથા અ્ંી નથા. મારા ંવનાવમા ં,વશ�ષ �ંથરછા   ં્ છી 
સવમજછા �ગ્  રમ શઅં્ ંમ �,ં ંમ પ�્ંવનાવથા  ાન માન� ર�. છ� 
પ�્ંવનાવ સાથ� ં છા  ર  ર�, છ� �છા,છ  ર  ર� ીરમ ચાનરામા ંં ાનછા  રમ, 
પક્ ધયાનમા ંં ાન થક મીક ીામ� ર�. 

૨) અજાના �વ માન� ર�     મમ    ા ં ીડ  છી ધમમ થાય ન� પન્નાવ 
 રમં છી ધમમ થાય છી છ� �વ પન્નાવ સાથ� ં છા  ર  ર� ન� સસંારમા ંરખડ  
ર�. 

૩) વળમ  ીક અજાના �વ માન� ર�    આએમા ંવનાવ� છી પ�્ ર�, 
ંવનાવમા ં બા,ના ચસર ન ર   ી  ીયામયમા ં ધમમ અથવા   વળજાન �ગ્ 
 રવા મા  ્ સવમજના ,ન,મમન� શીધવા ચન્ ંીડ —ંમ માનનાર �વ ,ન,મમી સાથ� 
ં છા  ર  ર� ન� સસંારમા ંરખડ  ર�. 

 ીન� શીધવા ચન્ ંર�   ીરવંક ્મળવા છ� પ્ ંછારા  ાથના વાછ ર�  છારા 
ંવનાવન� શીધ. છારમ છૈયારમં અતઅ્યળ ,ન,મમ� ંના  ાર � સયંીગસી�  શ� ચ. 
સવમજ     ર�, � ્્     ર�, ન� આએમા સાકા આી� ર� ી  અજાના માનછી નથા ન� 
,ન,મમન� શીધવા ,ય ર�. ધમમ મા  ્ ીરમા ંં ાન થન્ ં ીડ  ં ચ � યઢછા ર�. 
બમાના ચાીં દાબછા ચાર  બાી્ અચવાગં થાય ર� છ�મ ચૈછનય ંવનાવમા ંં ાન 
થછા ં   વળજાનસી  ળ ળ �યી,છ � ાશ ીામ� ર� ી  અજાનાન� છ�ના ખબર 
નથા. વા� યા વ�ીારમા ંબી્ ંધયાન રાખ� ી  ધમમના બાબછમા ંચી�સ  ર  નન  
ન� �યા ં ીય એયા,ં ીરમકા  યામ વગર ગમ� છ�વા �સી ા ચા છા  ીય એયા ંી  
બધા  ા ીાડમ દ . 

અજાના �વ    � ,ન,મમીમા ં અન� ,્ુ ય-ીાીમા ં ં ાન થાય ર� છ�ન� 
પન્નાવન�  ાધ� દ વ મતષ્યીગ્ ંમળ� ર� ી  મીક થછી નથા, ચાર ગ,છમા ંરખડ  
ર�. 

—આ �મા �  ાર ,વીરમછછાત્ ંફળ ,વીરમછ બછા�લ્.ં થથ૨૫૬થથ 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૧૬ 
�વચનસાર ગાથા ૨૫૬ 

(�ઠ �દ્ ૧, મગંળવાર) 

આ આએમા વંક ્ર�. ‘ર�’ છ� ીનર, ય મ  ીવા ચીકં. 
આ આએમા જાનંવનાવા વંક ્ ર�, છ�ન� ીરીદાથમના અી�કા નથા. 

ીરીદાથમ ન� ,્ુ ય-ીાી રન છ આએમાની ંવનાવ પ�્ ર� ંવા ંન�ા–જાન �ન� ર�, 
છ�ન� ંવનાવમા ં ઠરમ ન શ   છી પન્નાવ થાય ર�. ંવનાવના  ુષ્  ીવાથા છ� 
પન્નાવ, દમ�  રમન� અનાવ થકન� મીકત્ ં  ાર  બન� ર�. અજાના ીીછાના 
ંવનાવથા ��્કછ માનછી નથા ી  ,્ુ યથા ન� ,ન,મમથા ધમમ માન� ર�. છ�ન� 
ં  ી પન્નાવ  કમા ં ીવાથા છ� ,્ુ ય બાધં� ી  મીક ીામ� નન . 

આ આએમા સવમજ ંવનાવા ર�. વંક ્ર� ંમ    ન્ ંન� છ�ન� ીરના અી�કા 
 �વા ીડ  છી ‘ર� ીગ્’ં ર  ક ્ ંનથા. ‘ર�’    છા ંીનર, ય મ સા�બછ થાય ર�. �મ ૧૬ 
વ ા સીનામા ં ં  વા  છાબંાના અી�કા  �વામા ંઆવ� છી છ� સીત્ ં ૧૫ વ�્ ં
   વાય ર� ી  અી�કા ન લય� છી સીત્ ં૧૬ વ�્ ંચ ર�, છ�મ આએમાના ીયામયમા ં
દયા-દાનાનદ ,વ ાર થાય ર� છ�ના અી�કા ન લયી છી આએમા ંવનાવ� પ�્, સવમજ 
છથા સવમદશ� ંવનાવમા ંશ�કછવાળી ર�. ,વ ાર ન� અ, ય મછા નથા. વળમ ,વ ાર 
ી  ીયામયમા ંંવછાં  ર  ર�,  ીક  રાવક ્ ંનથા ન� ંવનાવ� ી  ંવછાં ર� ંમ 
ન�ા–જાન  રમ ઠર  છી ,વ ારની છથા અ, ય મછાની નાશ  રમ મીકદશા �ગ્  ર . 

 ીક        ીર ,ન,મમન� શીધવા ચકં છી પ્ ંવાધંી   
ચછૈનયોરત્ ંવાંક ્ ક છ�મા ંવસ� છી �ખ્ મળ� ર�, ીરમા ં�ખ્ નથા. 
સમાધાન  —ીર ,ન,મમ મળ� છી ધમમ થાય ંમ છ� માન� ર� ી  સવમજ 

શ�કછંવસી �છરમા ંં ાન થા� છી ધમમ થાય, ંમ છ� માનછી નથા. ,ન,મમ, 
રાગ ન� અ, ય મછા ,વનાની ીીછાની ીનર, ય મ ંવનાવ ર� છ�ન� છ� � માનયી નથા. 
 લન  મા ં  ી ી માન� ર�    ર  વાના ોર ,વના ન ચા � છ�મ ચૈછનયંવનાવમા ં
અનછં શ�કછથા નર  ી ર�, છ�ના ,વના ન ચા � ી  ,વ ાર ન� ીરોર ,વના છી 
ચા � ચ. છ�વા સાચા માનયછા  ર  ન� ચૈછનય ોરત્ ંવાંક ્ કન� છ�મા ંવસ� છી 
ધમમદશા ન� �ખ્દશા �ગ્ થાય છ�મ ર�. સવમજંથા,ીછ વંકન્ા ન�ા ંાર   રમ 
   વાય      ીીછામા ં  વળજાન—  વળદશમન વગ�ર  ચકષ્્ય નર, યર નયા� ર�, છ� 
બ ારના ં,ન,મમી ન� ,્ુ યના અવ બંન વગર �ગ  ્ છ�મ ર�, છ�મ  ત ય ાછ  ર  છી 
છ� � વંકન્� માના ર� ન� સવમજન� માનયા ર�. 
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અજાના ંવનાવન� ચીછી નથા ી  સયંીગીન� ી્ં ર�. 
અજાના �વના  ુષ્ સયંીગ વીર ર�, ,્ુ ય વીર ર�, ી  ંવનાવ વીર 

છ�ના  ુષ્ નથા. ૬૪ ી ીરમ  �ડમીાીર ોસછા ંછાખાશના � શ�કછ �છર ીડમ ર� 
છ� �યકછ થાય ર�. ી  અજાના �વ ીથરી  છી છી ૬૪ ી ીરમ થક ંમ 
સયંીગન� ી્ં ર� ી   �ડમીાીરના ંવનાવન� ચીછી નથા.  �ડમ ીાીરના 
ીયામયમા ં છ�ના ીીછાના બા� ીયામયની ી  અનાવ ર� છી ીરમ ીથરી છી 
અનાવંવસી ચ ર�. ંવનાવના વાછ ચા છા  ીય એયાર  સયંીગત્ ંપ્ ં ામ ર�   
ી  સવમજ�     ી ીનર, ય મ વંક ્ં વનાવ    �માથંા જાનદશમનાનદ �યકછ થક શ   
છ�મ ર�, છ�ની �યા  અજાનાન� આવછી નથા, છ�થા છ� મીકન� ીામા શ છી નથા 
ન� પન્નાવના ફળમા ંઅધમ,્ુ ય બાધં� ર�, �યાર  જાના છી દમ� દમ�  રમન� મીક 
ીામ� ર�. 
ચી ,ન,મમથા ીયામય �ગ્છા  ીય છી ,ન,મમના ગ�ર ાચરમમા ંછ�   મ 

્ મ ર   ર�   ન� �ગ  ્ ર�   
ીયામય �ગ્  રવા મા  ્ બા, ,ન,મમના ચસર ર� ંમ અજાના દ ા   ર  

ર�, છી નાચ�ના ં ષ્ાછંીમા ંંા ,ન,મમથા થાય ર�   
(૧)   વળજાન �ગ્ થયા ીરમ સાનદ અનછં  ાળ �ધ્ા સમય� સમય� છ�મા ં

ીનર મન થાય ર�. � સમય� �ગ્ થલ્ ંછ�ન� છમી જાનાવર ાયાનદ  મમના 
,વનાશન�  ાધ� છથા બા,  ાર ન�  ાધ� �ગ્ થલ્ ં    શી છી ીરમના 
અનછં ાળ �ધ્ા  ીન�  ાધ� �ગ  ્ ર�   

(૨)  �ડમીાીર ૬૪ ી ીરમ થછા વખછ� ીથરા ોસવાથા થક    શી ી  ૬૪ 
ી ીરમ �યકછ થક ગયા ીરમ અ� ્ વષ� �ધ્ા ંવા ન� ંવા ીયામય ૬૪ 
ી ીરમ ર   ર�, છ�  ીન�  ાધ� ર   ર�   

(૩) મ ાન બનછા ં નડયાથા થલ્ ં   શી ી  એયારીરમ મ ાન ીચાસ, સી વષમ 
�ધ્ા ્ મ ર   ર�, છ�  ીના આધાર  ્   ર�   

(૪) દાગાની સીના છથા  થીડમથા બનયી    શી છી દાગાની બનયા ીરમ ંવી 
ન� ંવી   ્ ા ં વષ� �ધ્ા ર   ર�, છ�  ીના આધાર  ર   ર�   
ચી સયંીગના આધાર  છ� ીયામયી  ીય છી સયંીગી ખસા ચછા ંછ� ીયામયી 

ી  ખસા ચવા ચીકં, ં્ �    થવા ન ચીકં. 
(૧)   વળજાન થયા ીરમ વારંવાર  મમની કય નથા છ�મ ચ સ ંનન આનદ નથા 

છ�થા ચી છ�ના આધાર    વળજાન  ીય છી   વળજાન ર  ન્ ંન ચીકં. 
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(૨) ીથરાના આધાર  છાખાશ  ીય છી ીથરી ખસા ગયા ીરમ છાખાશ  ર  વા 
ન ચીકં. 

(૩)  નડયાના આધાર  મ ાન  ીય છી  નડયી ગયા ીરમ મ ાન ર  ન્ ંન ચીકં. 
(૪) સીના છથા  થીડમના આધાર  દાગાની  ીય છી સીના ન�  થીડમ આનદ 

સયંીગી યુર થછા ંદાગાની ર  વી ન ચીકં. 
 વ� અજાના ંમ દ ા   ર  ર�    છ� ીયામયી બન� એયા�ંધ્ા ,ન,મમના ચસર 

ર�. બનયા ીરમ છી ીરના સયંીગ વગર ર   ર� ન� બદ � ર�. 
ં  સમય ી  ીયામય ,ન,મમ વગર થક ર મ ર� ંમ માનવામા ંઆવ� 

છી ા � ાળ ,ન,મમ વગર થક ર મ ર� ંમ નથા, થાય ર�. 
ચી અ� ્ ીયામયી થયા ીરમ ીરીદાથમ ન� સયંીગ વગર છ� ર   ર�—્   ર� 

ંમ માનવામા ંઆવ� છી ી   �થા ચ ંવા માનયછા  ર    છ� ીયામયી થછા વખછ� 
ી  ંના સયંીગી વગર ચ થક ર મ ર�. ,ન,મમ ખસા ગયા ીરમ છ� ીદાથમન� 
ર  વાની  ાળ છી ો ી ર�. બનછા વખછની  ાળ ઓરી ર�. �મ    ં  મ ાનન� 
બનછા ંં  વષમ  ાાલ્ ંન� ીરમ ૫0-૧00 વષમ �ધ્ા ્ા્.ં ચી મ ાન ૫0-૧00 
વષમ �ધ્ા  નડયા વગર ્ા્ ંર� ંમ માન� ર� છી બનછા ંં  વષમ  ાાલ્ ંછ�મા ં
ી   નડયા વગર ચ બનલ્ ંર� ંમ માનયછા  ર ન� ! ં �મા � બધામા ંસમ� 
 �ન્.ં વળમ, ંો ય  ં ંધીમા ં અ� ્  ાળ ,ન,મમની સયંીગ દ ખાય ર� ી  ંો ય  
 રછા ં� ય�મ ં ંધી અનછંાનછં ીડદા ર�    � સમય� સમય� સીાછંર ીામા ચ ર�ા 
ર�, છ� ંા ંસયંીગી    ,ન,મમીના આધાર  ી  ્ ર� ંમ    શી   છ� સયંીગ વગર 
ચ ી ્ન ીામા ર�ા ર�. ં ંધના ીયામયીન� સળંગ �યા મા ંલય� ન� ,વચાર  ર     
અ ી છ� ીયામયી ,ન,મમીના સયંીગ વગર ચ ો ી  ાળ ્ મ ર   ર�, બદલયા  ર  
ર�. ચી ં  સમય ી  ,ન,મમ વગર ્ વાની    બદ વાની છ�ની ંવનાવ ર�, છી 
ા � ાળ છ�ના વગર ્ વાની    બદ વાની છ�ની ંવનાવ ન�મ થાય ર�,  ાર     
ં  સમય છ� સલ સમય ંવી ,નયમ ર�. આમ જાના સાચા સમચ   રમ ીીછાના 
ીયામયન� ીરથા ી્દમ ીાડમ  �યમા ંઅન�દ  ર  ર�. છ�ન� ,્ુ યસચંય, યવમ  મીક મળ� 
ર� ન� અજાના થીડા ં,ન,મમી ચીકન� ીયામય ીરથા થક ંમ માન� ર�. છ�થા  �ય 
છથા ીયામયન� ી્દા માન� ર� ી  ીયામયન�  �યમા ંઅન�દ માનછી નથા. છ�થા છ�ન� 
મીક થછી નથા ી  પન્નાવના ફળમા ં અધમ ,્ુ ય વીા�ન  રમ સસંારમા ં
રખડ  ર�. 

 વ� આ ગાથામા ં ી   ાર ,વીરમછછા અન� ફળ,વીરમછછા ચ સમ,વ� 
ર�. 
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ીરમાથમથા અન�નજ, ,વષય ષાયઅ,ધ ચની ીર  
વી ાર—સ�વા—દાન સવમ અ્દ વમતચ્ી � ફળ� . ૨૫૭. 

અથમ  —�મ � ીરમાથમન� ,ુયી નથા અન� �ઓ ,વષય ષાય� અ,ધ  ર� 
ંવા , ્્ષ �એય�ના સ�વા, વી ાર    દાન અ્દ વી � અન� અ્મતષ્યી � ફળ� ર�. 

ગાથા ૨૫૬ મા ંંમ  �્ ં  ક ્ ં    � �વ પ�્ાએમાના  ક� ધમમ થાય છ�મ 
માનછી નથા ી  અજાનાં     ા ંોછ, છીાનદના પન્નાવમા ંરછ ર   ર� છ�ન� 
,્ુ ય થાય ર� ન� �દ્ વ મતષ્યીગ્ ંમળ� ર� ન� � અજાના � ્્ના સ�વા—, ય,  ર  
ર� છ�ન� અધમ ,્ુ ય થાય ર�. ૨૫૬ મા ં,્ુ યના ફળમા ં�દ્ વ મતષ્યીગ્ ં �્ ં ક ્ ં
ન� ૨૫૭ મા ંઅ્દ વ મતષ્યીગ્ ં ાી્ ંર�. 

ીનર, ય મ પ�્ ંવનાવથા ધમમ થાય ર� ંમ � માનછી નથા ી  ,્ુ યથા 
ધમમ થાય ર� છ�મ માન� ર� છ� � ,વષય ષાયન� અ,ધ  માનયા ર�, ી  
જાનદશમનંવનાવ    �ના આધાર  ધમમ ન� વાછરાગછા �ગ્ થાય ર� છ�ન� છ� 
અ,ધ  માનછી નથા છ�વા , ્્ષી �એય� � �વ સ�વા, વી ાર    દાન  ર  ર� છ�ન� 
છ�ના ફળમા ંઅ્દ વીગ્ ં   અ્મતષ્યીગ્ ંમળ� ર�. 

અજાના �વી પ�્ાએમાના જાનથા રન છ ર�  
છ�થા ીરમાથમના અ,  ર�. 

્મ ા  —ં  ં  આએમા શ�કછં ીનર, ય મ ર�. ંવા અનછંા આએમાઓ ર� 
ન� છ� ીયામયમા ં ીનર, ય મ થવાના છા ાછવાળા ર�. વળમ પ�્ આએમાના ં ન�ા–
જાનથા ધમમ �ગ્ થાય ર�, ંમ � માનછા નથા ી  ધમમીયામય મા  ્ ીરના 
ચસર ીડ  અથવા ,્ુ યથા ધમમ થાય ંમ માન� ર�, છ� રેંથ અજાના ર�. આવા 
અજાના � વંકત્ ્ ં�,છીાદન  ર  ર� છ�  ાર –,વીરમછછા ર�. ીીછાની આએમા 
જાનદશમનથા નર  ી ર�, ,ન,વ� ારમ શાછંંવસી ર�. ,ન,મમની આએમામા ંઅનાવ ર� 
ન� ,વ ાર છ� આએમાત્ ંખ ં્ ંવસી નથા. આએમા ીીછ� ંવય ંશ�કછવાત ્ીરમ��ર ર� 
ી  ીીછાત્ ં ન�યમ નન  માનછા ં ,ન,મમન� છથા ,્ુ યન� ન�યમ આી� ર�, છ� 
ીીછાના પ�્ાએમાના જાનથા પ યનય ર� છ�થા છ� ીરમાથમના અ,  ર�. 

અજાના વાછરાગછા �ાનછ  રછી નથા  
છ�થા ,વષય ષાયમા ંઅ,ધ  ર�. 

વળમ છ� �વ ,્ુ યથા ધમમ માન�–મનાવ� ર�. , ય,, ોછાનદ  રવાથા ધમમ 
થશ� છ�મ અજાના મનાવ� ર�. � �વ પન્નાવન�–દયાદાનના નાવન� ીાી માન� 
ર� છ� છી છાો ,મથયા ુષ્ ર�, છ�ના છી વાછ ચ નથા. દયાદાનના નાવ ીાી 
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નથા, ી  ,્ુ ય ર�. ી  ,્ુ યન� ધમમત્ ં  ાર  માન� ર� છ� આએમાના ંવસીન� 
માનછી નથા છ�મ ચ નગવાનન� માનછી નથા છ�થા છ�ન� ધમમ �ગ્ થછી નથા, છ� 
વાછરાગાદશા �ાનછ  રમ શ છી નથા. છ�વા , ્્ષી ,વ ારથા ધમમ થાય ર� ંમ 
માન� ર� ી  ંવનાવથા ધમમ થાય ર� ંમ માનછા નથા, છ�થા છ�મ � 
,વષય ષાયન� અ,ધ  માનયા ર�, છ�ઓ અજાના ર�. 
અજાના �વ અ્દ વ-અ્� ્્ના સ�વાના ફળમા ંઅધમ ,્ુ ય �ાનછ  રમ 

સસંારમા ંરખડ  ર�. 
આવા અજાના �વી �એય� � �વ પન્નાવ  ર , છ�ના સ�વા  ર , , ય,  ર , 

દાન આી� છ�વા �વીન� ધમમ ,વનાત્ ં , ્ુ ય બધંાય ર�. છ�ત ્ ં  ાર  ,વીરમછ ર� 
મા  ્ ફળ ી  ,વીરમછ મળ� ર� ન� �યછંર, નવનવાસા આનદ    ી દ વ અથવા 
,નધમન—રીગા મતષ્ય થાય ર� ન� સસંારમા ંરખડ  ર�. ,્ુ યના ા  � ારી  �ા  — 
(૧) ચછૈનયંવનાવની આદર થક ધમ� �વન� પન્રાગના ં ફળમા ં�ચા ં,્ુ ય 

બધંાય છ� દમ�  રમન� અનાવ થક મીકન� ીમાડ  ર�. 
(૨) પ�્ંવનાવના નાન ,વના ોછ છીાનદ  ર  છ�ન� પન્ના ફળમા ં   ા ,્ુ ય 

બધંાય. છ�ન� મતષ્યીગ્ ંમળ� . મીક થાય નન  ી  ,વીરમછ ફળ મળ� ન� 
ચાર ગ,છમા ંરખડ . 

(૩) ંવસીથા ,વીરમછ    નારા ન� મનાવનારા અ્દ વ-અ્� ્્ના સ�વા, , ય,  ર  ન� 
દાન  ર  છ�વા પન્ના ફળમા ં ંથા    ા ં ,્ુ ય બધંાય—છ�ન� અ્દ વ-
અ્મતષ્યીગ્ ંમળ� , મીક થાય નન  ી  ,વીરમછ ફળ મળ� ન� ચાર ગ,છમા ં
રખડ . 
આ �મા � ચર ાતય્ીગમા ં,મથયા ુષ્ના ં,્ુ યન� �મ ર� છ�મ બછાવા છ�ત્ ં

ફળ � �મા � ર� છ�મ બછા�લ્ ંર� થથ૨૫૭થથ 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૧૭ 

�વચનસાર ગાથા ૨૫૮ 

(�ઠ �દ્ ૨, તધ્વાર) 

 વ�  ાર ના ,વીરમછછાથા અ,વીરમછ ફળ ,સ� થક ્ ં નથા, ંમ ન�ા 
 રાવ� ર�. 

‘,વષયી  ષાયી ીાી ર�’ ચી ંમ ,નસી  શા�મા,ં 
છી   મ છએ�,છબ� , ્્ષી  ીય ર  ,નંછાર ા   ૨૫૮. 

અથમ  —ચી ‘છ� ,વષય ષાયી ીાી ર�’ ંમ શા�ીમા ં �સી   રવામા ં
આ�લ્ ંર� છી છ�મા ં�,છબ� (,વષય ષાયીમા ં ાન) છ� , ્્ષી ,નંછાર    મ  ીક 
શ   ? 

ીાચં ઇુન યીના ,વષયીમા ં ી�ી્ા �વી ીાીમા ંઅતર્કછ ર�. 

્મ ા  —બાચમા ંચમાન ફ ર  ફ ર ીડ  ર�. છ�મ આએમા પ�્ ચછૈનયંવનાવા 
ર� ંવા નાન, યવમ  � પન્રાગ  ીય ર� છ� દમ�  રમન� મીકત્ ં ાર  બન� ર� ન� 
�ન� પ�્ંવનાવના  ુષ્ નથા ી  માા ોછાનદના પન્નાવ  ીય ર� છ�ન� મીક 
થછી નથા ી  �દ્ વ-મતષ્યીગ્ ંમળ� ર�. વળમ �ન� પ�્ ંવનાવત્ ંનાન નથા 
ંવા અ્દ વ-અ્� ્્ �એય� � સ�વા  ર  ર� છ�ના પન્ીીયીગના ફળમા ં અ્દ વ-
મતષ્યીગ્ ંમળ� ર�.  વ� આ ગાથામા ંંમ     ર�    �ન� આએમાત્ ંછી નાન નથા 
અન� પન્નાવ ી   રછી નથા ીરંક ્ં  ા અપન્નાવમા ંર મ ,વષય ષાયીમા ં
 ાન ર   ર� છ� છરવામા ં,ન,મમ છી નથા ી  ીાીત્ ં ાર  થાય ર�, ંમ બછાવ� 
ર�. આએમા જાછા- ષ્ા ંવનાવા ર�, છ�ના અવ બંન�  લયા  થાય ર� છ�મ માનછી 
નથા. પન્નાવ ોછાનદમા ં ર  છા નથા ી  માન, �યા,છ આનદ ,વષય ષાયીમા ં
રચયા ીચયા ર   ર�, છ� �વી ીાીા ર� ન� છ�ના સ�વનારા ી  ીાીા ર�. પ�્ 
ચછૈનયની આનય રીડમ ીાચં ઇુન યીના ,વષયી નીગવ� ન�        અમી ધમ� 
રમં. વળમ છ�મન� રાગના મદંછા ી  નથા છ�વા �વી ીાીા ચ ર�  ાર     દીધ, 
માન, માયા,  ીનના ીનર ામ ીીછ� ીાી ચ ર�. 

છ�વા  ી�ી્ા �વી, બા,ના ,્ુ યત્ ં ાર  નથા છી ીરમ ધમમત્ ં ાર  
છી ન ચ  ીક શ  . 

આવા અજાના ીાીા �વી �એય� � અતર્ાગ  ર  ર� �મ     – અ્દ વાનદન� 
માન�, છી છ� સસંારમા ં ,ન,મમ થાય ર�. છ�વા રાગા દ વીના માનયછાથા ધમમ છી 



 85 

થછી નથા, ,્ુ ય ી  નથા,   �ં્ ીાી થાય ર� ન� , યવમના ં, ્ુ ય બળમ ,ય ર�. 
વળમ �ઓન� ,વષય મ,છ�, નીગના ઇચરા ર�ા  ર  ર�, �ઓના  �ચયમના રાી 
ખરાબ ર�,  �મા સોંર , વ�ીારના નાવ બછાવ�, ત ફર  બછાવ�—ં બધા અ્� ્્ 
ર�. ચી છ� અ્� ્્ ીૈસાન� રીડમન� બ�ઠી ર� છી ીૈસા મળ� છ�વા નાવ અથવા ત ફર  
બછાવવાના શા ચસર ર�  આમ  રવાથા ીૈસા મળશ�, દમ રા થશ�, ંમ     ર�, 
છી છ�વી નાવ છી ીાીનાવ ર�. છ� ીાીન� અતમ્ીદના આીનાર ીાીા ર�. વળમ 
ીૈસાથા ,્ુ ય મનાવ� છી ીૈસાથા ,્ુ ય ર� ચ નન . ,્ુ ય છી રાગના ો્ાડાથા ર�. 
માન મા  ્,  મ,છ� મા  ્ ીૈસા આી� છ� ,વષય ષાયના ીીષ  મા  ્ ર�. છ� ીાી ચ 
ર�. 

વંક ્ં વસીના �ન� ખબર નથા છ�ન� દ વ-� ્્-શા�ના ંવસીત્ ંયથાથમ નાન 
નથા. 

(૧) �ન� રાગરન છ ીીછાના પ�્ંવનાવત્ ં નાન ર� છ�ન� સવમજદ વ   વા 
 ીય છ�ત્ ં નાન ર�. સવમજદ વન� વાછરાગદશા વછક ર�. ં  સમયમા ં ા  ાળ 
ા  ી ન� , � ર�. છ�મન� આ ારાનદ ન  ીય. છ�ઓ અઢાર દીષરન છ—છ�મ , �. 

(૨) �ન� વંક ્ં વસીત્ ંનાન  ીય છ�ન� � ્્ના �છા,છ ી  યથાથમ વછક ર�. 
ચછૈનયંવનાવના વન અવ બંનમા ં�,્નન� છાો રાગ ો્મ ગયી  ીય ર� ન� � 
  વળજાન  �વાના છૈયારમવાળા ર�, છ�મન� રાગ ો્મ ચછા ં ો ા સયંીગી �્મ 
ગયા ર�. છ�મન� વ�, ીાા આનદની રાગ  ીક શ   ચ નન , ંવી સ ચ ,ન,મમ-
નૈ,મ,મ  સબંધં ર�. આમ � માન� ર� છ� સવમજંથા,ીછ વંકન્� માન� ર� ી  
અજાનાન� આ વંક�્ંથ,છત ્નાન નથા છ�થા   વળમન� આ ાર ઠરાવ� ર�, �,્નન� 
વ�ીગ્ ંઠરાવ� ર�, છ� બધા ંવસીથા ,વીરમછ માનયછા ર�.   વળજાનના  દમા ં
આ ાર  �વાની મી   ીક શ   નન . �,્નના  દમા ંવ�ની છાો રાગ  ીક શ   
નન . વ�ની રાગ  ીવા રછા ં�,્નીગ્ ંમનાવ� છ� � રાગમા ં�,્નીગ્ ંમાનલ્ ં ર�. 
આમ માનન્ ંછ� સવમજંથા,ીછ વંક ્નથા ી  રેંથ અજાના ંથા,ીછ વંક ્ર�. 
વળમ છ�વા �વી વ�મા ંન� ખાવાીાવાના ધમાધમમા ંરી ાય છી ીાીા ર�. છ�ઓ 
�એય� � અતમ્ીદના  ર  ર� ન� અતર્ાગ  ર  ર� છ�ન� છ� ,્ુ યમા ંી  ,ન,મમ થછા 
નથા.  ાર     સસંારના વાછી  ર  છ� છી ીાીનાવ ર� ં્ � છ� ીાીમા ં,ન,મમ 
થાય ર�. છી ીરમ છ�ઓ સસંારથા ીાર વછારવામા ં ,ન,મમ  દમ ી  થક શ   
નન . મા  ્ છ�વા અ્દ વ-અ્� ્્ � ,વીરમછ  ાર  ર� છ�નાથા અ,વીરમછ ં્ � 
સવગં ફળ–મીક મળ� ંમ બનક્ ંનથા. 

 વ� અ,વીરમછ ફળત્ ં ાર  ંન્ ં� અ,વીરમછ ાર  દશામવ� ર�  — 



 86 

ગાથા ૨૫૯ 

છ� , ્્ષ ,  �મ્ાગશાળમ, ીાી વીરમ � ન�, 
સમનાવ �યા ંસલ ધા,મ�  , � ્ સ� ય  સ�વન � ન�. ૨૫૯. 

અથમ  —�ન� ીાી ,વરામ ીા.લ્ ંર�, � સવમ ધા,મ� ી �એય� સમનાવવાળી 
ર� અન� � � ્સ�દ્ાયન� સ�વનારી ર�, છ� , ્્ષ �મ્ાગમવછં ર�. 

્મ ા  —આ ગાથામા ંસાચા �,્નઓ   વા  ીય ર� છ� બછાવાન� છ� �,્નઓ 
ંવ-ીર મીક છથા ,્ુ યના ં,ન,મમ ર�, સવળા ફળત્ ં ાર  સવગં  ાર  ર�, ંમ 
બછાવ� ર�. છ� મ ા�,્નઓ   વા ર�   

(૧) �,્નન� ,મથયાએવાનદ ીાી ,વરામ ીા.યા ર�. 

(1) �ન� ીાી ,વરામ ીા.લ્ ં ર�, શરમરના નદયાથા છથા ,્ુ યથા ધમમ 
માનવાત્ ં મી�ં્ ,મથયાએવસીા ીાી ્ળમ ગલ્ ં ર�, છ� �,્નઓ ીીછાના 
ચછૈનયંવનાવના આનય� ધમમ માન� ર�, શરમરાનદન� ીર માન� ર�, ,્ુ ય-ીાીન� 
,વ ાર માન� ર�, ંવનાવ ,ન,વ� ારમ ર� છ�ના આનય� ધમમ માન� ર�. છ�થા 
,મથયાએવસીા ીાી ્ળમ ગલ્ ંર� ન� સસંારના ીાીનાવ ો ા ,વરામ ીા.યા ર�. 

(૨) નવા દમ�કછ �,્ન આગળ વધા ,ય છીી  છ�મના �એય� ીયના 
�,્ન વલ ાસ બછાવ� ર�. 

વળમ છ� �,્ન સવક ધમ�ઓ �એય� મધયંથ ર�. ીીછાન� દમકા  ાધા ો ા ં
વષ� થયા ં  ીય ન� બાચી  ીક �,્ન ીારળથા દમકા  કન� , ્્ષાથમ વીાડમ 
વોાડમા ંઅથવા �ંથરછામા ં ,વશ�ષ � ાર  આગળ વધા ,ય છી છ� �,્નન� નવા 
�,્ન �એય� ��ષ થછી નથા. આ �,્નં  મ ા ંદમકા  ાધા ન� મારાથા આગળ વધા 
ગયી ંન્ ં ંન� થક ્ ં નથા.  ીક �,્નં દીડ વષમ ી   ા ં દમકા  ાધા  ીય ન� 
 ીકં થીડી વખછ થયા  ાધા  ીય, છ� નવા  ીય    ીયના  ીય, વોાડ ઓરી  ીય 
   વધાર   ીય,  ીક ર�  � ્ંથાન�  ીય     ીક ન� ા માડંછી  ીય,  ીક �,્ન બ� 
જાનના ધારમ  ીય,  ીક ા જાનધારમ  ીય,  ીક ચાર જાનધારમ  ીય,  ીક 
  વળજાન �ગ્ાવ�—બધા �એય� સમનાવ વછક ર�. નવા �,્નઓન� ીીછાથા આગળ 
વધછા ંચીક વલ ાસ આવ� ર�. અ ી ! આએમામા ંઅનછં જાનાનદ શ�કછઓ ીડમ ર�, 
�્ ંી  છ�વી , ્્ષાથમ વીા�્,ં ંમ નવા �,્નન� આગળ વધછા ંચીક �મીદ  ાવ� 
ર� ી   ા ના દમકા  ાધ� ી ક ્ ં મારાથા મી્ી થક ગયી ંમ   મ કષામનાવ 
 દમી   ાવછા નથા. આએમા ીીછ� સવમજ શ�કછં ર� ન� ીયામયમા ંસવમજ થકશ 
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ંવા , ્્ષાથ� �વીન� ધા,મ�     વામા ંઆવ� ર�. આવા રમછ� બધા ધા,મ�  �વી 
�એય� સમનાવ વછક ર�. 

(૩) છ� �,્ન સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાના ં ાનછાંવસી ર�. 

વળમ   વા ર� છ� �,્ન   � ્સ� ય ન� સ�વ� ર�. જાન, આનદં, ન�ા, ચાનરા, 
વાયમ વગ�ર  � ્ીન� સ�વ� ર�. ંવનાવમા ં રમ છા  ર  ર�. ,્ુ ય-ીાીન� છથા 
,વ ારન� સ�વનારી નથા. ીરીદાથમ આએમાથા ી્દી ર� ન� ,વ ાર આએમાત્ ં ંવસી 
નથા. આએમા છી જાન દશમન પ�્ ંવસી ર�, ંવા આએમાના �છા,છ છ� 
સ.યાદશમન, ંવા આએમાત્ ં ંવસવં�દનજાન ન� આએમાના �દર વાછરાગા 
�ંથરછા—ંમ સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાના લગ્ીદી ાથા રચાય� ા ં ાનછાસી 
�મ્ાગમત્ ંનાચન ર�. �મ ,સ� નગવછં ,સ�ત્ ંનાચન ર� ં્ �    ,સ�ીદ ીા.યા 
ર� છ�મ �,્ન ં ાનછા ંવસી મીકમાગમત્ ંનાચન ર� ં્ � છ�ન� �મ્ાગમ �ગ્ટી 
ર�. �છરંવસી  ાનછા ો ા વધા ગક ર�. બા� અભયછંર ,નન�થદશા વછક ર�. 
બા�મા ંશરમરના નાનદશા  ીય ર�. માા મીરી�ર ન�  મડંળ  ીય ર�.  ીક વખછ� 
આ ાર  �વાની, �યા�યાન આીવાની    શા� રચવાની આનદ અલી રાગ  ીય ર�, 
બા મ �છરદશા ો ા આગળ વધા ર�. 

છ�વા બા� અભયછંર ,નન�થ �,્ન ંવ-ીર મીક છથા  
,્ુ યત્ ંંથાન ર�. 

આવા �,્ન ીીછાન� છ�મ ચ ીરન� મીકત્ ં છથા ,્ુ યત્ ં ંથાન ર�. ીીછ� 
પ�્ંવનાવમા ંો ી વન , ્્ષાથમ  ર  છી   વળજાન ીામાન� મીકદશા ીામ� ર� ન� 
મીક ન ીામ� એયા ં�ધ્ા � અલી રાગ ર   છ�ના ફળમા ં,્ુ ય બધંાય ર� છ�મ ચ 
બા, �વી ી  આવા જાના �,્ન ીાસ�થા છએએવ સમ�ન� સ.યાદશમન �ગ્ 
 રમ, મીક �ાનછ  ર  ર� ન� મીક �ાનછ ન  રમ શ   એયા ં�ધ્ા સ�વા, વૈયાવચચ 
વગ�ર ની પન્નાવ ર  , છ�ના ફળમા ં ,્ુ ય ,્ુ યબધં  ર  ર�. છ�થા છ�વા �,્નઓ 
બા,ઓ મા  ્ મીકત્ ંછથા ,્ુ યત્ ં ાર  ર�. અ � ીાચંમા આરાના �,્ન  ખ� ર� 
   ીીછ� ીીછાન� છ�મ ચ બા,ન� મીકમા ં ,ન,મમ થાય ર�.  ીક        ીાચંમા ં
આરામા ંમીક નથા ન�  નાક. ં વાછ  ી  સનંાર  ર�   સાચા �છા,છ છી  ર. 
, ્્ષાથમ ઓરી  શ� છી ં ાદ બ� નવ� મીક� ચશ� ી    વા �,્ન મીકમા ં,ન,મમ 
થાય ર� છ� છી બરાબર , ન્ ંચ ચીકં. 
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મીક ન� ,્ુ યસીા ફળત્ ં ાર  ,નન�થ �,્ન ર� ંમ �છા,છ  રવા. 

આચ ા  છી વ�સન છ �,્નીગ્ ં મનાવ�, વ� આનદ ીનરન ના ઢગ ા 
રાખ� છ� છી �,્નદશા નથા. �,્ન છી  ળવા �  �વા  ીય ર�. છ�મન� મીક 
 થ�ળમમા ંવછક ર�. �છર  ાનછા ો ા આગળ વધા ર� ન� બ ાર નાનદશા વછક ર� 
છ� �,્ન ર�. �,્નદશા ો ા આગળ વધછા ં રાગ ો્મ ગયી  ીય ન� છ�ન� વ�ત્ ં
,ન,મમીગ્ ં ીક શ   નન  અન� � �,્ન બા�થા નાન  ીય ી  દ  ના નદયાથા    
,્ુ યથા ધમમ મનાવછા  ીય છ� ી  �,્ન નથા. શરમર ન� ,્ુ ય—ીાીાનદથા રન છ 
આએમા—ંવસીની ગીળી ોડમમા ં�્ી ીડમ ,ય ન� ોડમમા ંશા�વાચંનની ,વ લી 
 ઠ  છ�વા મ ાનદશા �,્નના ર�. આવા �,્નઓ ંવ-ીર બભ�ન� મીક છથા ,્ુ યત્ ં
ંથાન ર� ી  આથા ,વીરમછ �,્નત્ ંંવસી માન� છી ફળ ી  ,વીરમછ આવ� ર�. 
�મ ખરાબ  ીથળી  ીય છી છ�મા ંમરચા—ં ળદર આનદ નર  ા ં  ીય ી    સર 
�વા �ચા ચાચ ખરાબ ફા  ્ ા  ીથળામા ંન  ીય. ખરાબ  ીથળી મા ના �,સવ� 
 ર  ર� છ�મ અ્દ વ-અ્� ્્ વગ�ર  ફા  ્ ા  ીથળા સમાન ર�. છ� ,ન,મમી વીાદાનના 
�,સવ�  ર  ર�    અ્દ વાનદન� માનવાવાળા ,્ુ ય-ીાીના  ્�ચવાળા �વી  ીવા 
ચીકં. ન� છ�ના ફળમા ંસસંાર ર�.  ાર     છ�ઓ મનાવ� ર�    શરમરથા ન� રાગથા 
ધમમ થાય ર�. ચી શરમરના અવંથાથા ધમમ થછી  ીય છી શરમર ઢમ�્ ંીડછા,ં માંુ ્ ં 
ીડછા,ં ઇુન યી ઢમ ા ીડછા ંધમમ ચ ન થક શ   છ�મ ચ રાગના આધાર  ધમમ  ીય 
છી રાગની અનાવ થછા ંધમમના અનાવની �સગં આવ� ી  છ� વાછ ,મથયા ર�. 
ધમમ છી ,્ુ ય-ીાી રન છ ચૈછનયના આનય� ચ ર� ંમ � મનાવ� ર� છ� ચ સાચા 
�,્ન ર�. ન� સાચા �,્ન વીર �ન� ન�ા આવ� ર� છ� ીીછાના આએમાના ંસાચા—ંન�ા 
જાન  રમ ,વશ�ષ �ંથરછા થછા ંમીકન� ીામ� ર� ન� અલી રાગ ર   છી ,્ુ ય બાધં� 
ર�. આવા રમછ� સાચા ફળત્ ં ાર  ‘અ,વીરમછ  ાર ’ ર� ં્ � સાત્ ં ાર  ર� 
ંમ �છા,છ  રવાના આચાયમ નગવાન ન ામ   ર  ર�. મીક    ,્ુ યત્ ં ાર  
છી ીીછાના ીનર ામ ર� ી  અ � ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર� છ�થા મીકદશામા ં
,ન,મમ   ન્ ં ીય છ� બછાવા ,ન,મમ વીર વીચાર  રમ  ાર   �્ ંર�.   
       * * * 
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�સાદ ન.ં ૨૧૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬0 

(�ઠ �દ્ ૩, � ્્વાર) 

 વ� સવળા ફળત્ ં  ાર  ંન્ ં � સવગં  ાર  છ� ,વશ�ષ સમ,વ�  
ર�  — 

અપન્ીીયીગરન છ નમ ી—પ�્ વા પન્લક્છ �, 
છ�  ી ન� છાર ા અન� છદ નકછ ીામ� ,્ુ યન�. ૨૬0. 

અથમ  —�ઓ અપન્ીીયીગરન છ વછમછા થ ા પ�્ીીલક્છ અથવા 
પન્ીીલક્છ  ીય ર�, છ�ઓ (છ� નમ ી)  ી ન� છાર  ર�ા (અન�) છ�મના �એય� 
ન�કછવાળી �વ �શંછન� (–,્ુ યન�) ીામ� ર�. 

અ � ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર� છ�થા �,્નના ��્યી � વાછ  રમ ર�. 
�,્નના વાછમા ં સમન છા છથા � ૃંથ ગલ ી � આવા ,ય ર�. �,્નન� અપન્ 
ીનર ામ  ીછા નથા. છ�મન� બા� અભયછંર ,નન�થદશા વછક ર� છ� ,સવાય 
�,્નીગ્ ંનથા. છ�વા �,્ન  ીક વખછ� વાછરાગા દશામા ંઠરમ ધયાનમા ં ીય ર� ન� 
 ીક વખછ� ીાચં મ ાોછાનદના પન્ ીનર ામમા ંચીડાય� ા  ીય ર�. છ�વા �,્નઓ 
ચગછન� છારવામા ં ,ન,મમ ર�. ી�્ામા ં સમન છા આવા ,ય ર�. છ�મના �એય� 
ન�કછવાળી �વ ,્ુ યન� ીામ� ર�. 

�,્નના �મ સ.યા ુષ્ ધમામએમા ી  બા,ન� છારવામા ં,ન,મમ ર�. 

અ �  ીક , યર� ર�    આવા �,્ન ંાથંા  ાવવા   છી આવી �� ચ 
અંથાન� ર�. છ�વા �વન� સ.યાજાનાની આદર નથા. �દર ંવચરદં સ�વાય ર�. 
છ�વા ��મા ં અીાાછા ર�. અ � �,્ન છારવામા ં ,ન,મમ ર� ંમ  �્.ં ં્ � 
સમન છા છારવામા ં ,ન,મમ નથા ંમ નથા. અ � �,્નત્ ં બ�્માન  રાવ� ર�, 
ં્ � સમન છાની અનાદર  ર  ર� ંમ નથા. સમન છા ી  છારવામા ં,ન,મમ ર�. 
સ.યા ુષ્ન�  �ય ુષ્ થક ર� છ�થા ,ન�રા થાય ર�, છ�ન� સસંાર ર  છી નથા. છ� 
ં  બ� નવમા ંમીક ,ય ર�, છ�ત ્ ંવ મન ો ાવાર શા�મા ંઆવ� ર�. ીાા  ીય 
છ�ન� સમન છા છારવામા ં,ન,મમ થાય ર�. 

 ીક સાી્ં   ીકના ીાસ� નગવાનન� , યરા�લ્ ં    માર    ્ ા નવ ર� ન� 
અ� ્ � ૃંથન�   ્ ા નવ ર�   છી નગવાન� ચવાબ આનયી    � ૃંથન� આઠ 
નવ ર� ન� �,્નન� નકૃના ીાદંડા ં�્ ા નવ ર�. �,્ન થકન�   ્ ા નવ  શ� છ� 
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નગવાનન� , યરવા ચન્ ંીડ  છ� સાી ્ ીક શ   ચ નન . ‘ર � ચડદી રચ, યછ �ી� 
નન ’ છ�મ ંવસીના �દર  ાનછા  રછી �,્ન   વળજાન  �     ાી્ ં ંવા 
છૈયારમવાળી �,્ન �ીી ર   નન . �છર સ ચદશા ો ા આગળ વધા ગક  ીય 
ર�. છ� �,્નન� �છરબા� ,નન�થદશા વછક ર�. છ�ન� વ�ીાાની રાગ ર   છ�મ બન� 
નન  રછા ં� વ�ીાા સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ�, આએમજાન વગર �,્નીગ્ ંમનાવ� 
છ� સવમજની નકછ નથા. છ� � ૃમછ ,મથયા ુષ્ ર�. 

નાવ� �ગા �,્નઓ મીકમા ં,ન,મમ ર�. છ�મા ંગલ ી � સમન છા આવા ,ય 
ર� મા  ્ �ન� ન છ  રન્ ંર� છ� � વૈરાાય, યવમ  ો ા ો ા ન છા  ાવા—ીાાછા 
 ાવા બ�્માન, યવમ  નવ   રન્ ં ચીકં, એયાર  છી છ� નવ ન� ીાા થાય ર�. 
શા�મા ં  �્ ં ર�    ,મથયાએવ �ન્ ં બાી્ ં ીાી નથા મા  ્ આી � બા, ીાી 
 રવામા ંવાધંી નથા ંમ �     ર� છ� ંવચરદંમ ર� ન� છાો ીાી સ�વા ર�ી ર�. 
ીાા �વન� ંવી ંવચરદં  ીય નન . છ� છી ,વચાર     આ્�્ ંી  ીાી અમીન� 
 ીય નન , ીાીથા ડર  છ�વી સર  �વ નવ ન� ીાા ર�. 

,નન�થ �,્ન  દા�ચક ્ંવસીમા ંરમ છા  ર  ર�,  
 દા�ચક ્પન્નાવમા ં ીય ર�. 

આએમજાન સન છ સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાના ં ાનછાવાળા ીનર ,છ �ન� 
�ગ્મ ર� છ� �,્ન ર�. ર�ા-સાછમા ે ય,મ ાં છ�ઓ � છા  ીય ર�. ,સ�ના �વી 
�શ� આનદં �ગ્ટી ર�. અનછંા આએમા, અનછં   વળમ ીરમાએમા, અનછંા � ્ી, 
ીયામયી,  મમ વગ�ર ત ્ ંંવસી યથાથમ , ાન� ીીછાના ંવસીમા ંઠર  ર� છ� �,્નદશા 
ર�. છ�મન� ,મથયાએવસીા મી  ્ળમ ગયી ર�, ��ષ ્ાટયી ર� ન� આસ�કછની અ�શંછ 
રાગ ્ાટયી ર� છ�મ ચ ,્ુ ય-ીાીના નાવી તવ્�, યવમ  ્ાળમન� પ�્ વીયીગમા ં
ચીડાય� ા  ીય ર�. છ�મન�  ીકવાર વીદ શ આીવાની, મ ાોછ ીા નની પન્ 
વીયીગ  ીય ર� વળમ ીારા ંવસીના—�છર ,નમમળછાના ર  મર� મા ંગર ાવ 
થક ,ય ર� ન� �્ ંસાધ —�,્ન � ંંવી ,વ લી ી  �યા ંનથા છ�વા અ, યવમદશા 
વારંવાર �,્નન�  ીય ર�. 

આન્ ં�,્નીગ્ ંર� છ� છી �ન� �છર સાછ�્ ં� ્ંથાન નાવ� �ગ ંીશ� ગલ્ ં
 ીય ન� ીરમ ર�  આવ� છ�ન� છ� અ, યવમછાની �યા  આવ� ન� છ�ઓ   મ શ   અથવા 
ર�ા-સાછમા � ્ંથાન� �,્નના આવા દશા  ીય છ�ના સમન છાન� ખબર ીડ . છ� 
,સવાય ,મથયા ુષ્ �વ � દયા-દાનથા    ,ાા આનદથા ધમમ મનાવ� ર� છ�ન� આ 
વાછની �યા  ી  ન આવા શ  . ીરીદાથમથા ,્ુ ય ી  નથા છી ીરમ ધમમ છી 
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ંાથંા થાય  —ન ચ થાય. શ��્ચંય ીવમછ વીર ડીળમવાળા રીચ ચડ  ર� ન� 
 છર  ર�. છ�નાથા ધમમ  ીય છી છ�ન� ી  થવી ચીકં. આએમાના સમચ  ,વના 
 દમ ી  ધમમ    મીક થછી નથા. ંવના ,ાામા ંધમમ ર�, આ ચૈછનય જાનની 
�્ગંરી ર� છ�ત ્ ંંવસી , ાન� છ�મા ંઆસઢ થયા ,વના સસંારની આરી આવ� ંમ 
નથા. રાગ મદં  ીય છી ,્ુ ય થાય ી  પન્ાપન્ અધમમ ર�. પન્ાપન્ રન છ 
આએમામા ં�ંથરછા છ� ધમમ ર�. 

,નન�થ નાવ� �ગા �,્નઓ બા, �વીન� ી  મીકમા ંન� ,્ુ યમા ં
,ન,મમ થાય ર�. 

વંકત્ ્ ંંવસી યથાથમ �,છીાદન  રનાર  ીય છ� ચ સાચા �,્ન ર�. પન્થા 
ધમમ મનાવ� ન� વ�સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ� છ� ,મથયા ુષ્ ર�. નાવ� �ગા મ ાસમથમ 
�,્નન� �છરદશા ો ા વધા ગક ર� ન� ,વ લી ચરા  ઠ  ર� છ� વખછ� શા�ના 
રચના થક ગક ર�. આવા �,્નઓ ધમમના ં ંથાન ર�, છ�  ી ન� છાર  ર�.  ી ન� 
ં્ � �ના �ના યીાયછા  ીય ર� છ� ીીછાના , ્્ષાથમથા છર  ર� એયાર  �,્ન છ�ન� 
છાર  ર� ંમ    વામા ં આવ� ર� ન� અન� છ�વા �,્ન �એય� ન�કછનાવ, વદંન, 
વૈયાવચચ વગ�ર   ર  ર� છ�મન�  ી ીમર ,્ુ ય બધંાય ર�. �થમ ગાથામા ં મીક 
થાય ર� છ� વાછ આવા ગક  છા. છ�ત ્ ં,ન,મમ ીામાન� � ંવસીમા ંઠરમ ,ય ર� 
છ� મીકદશા ીામ� ર� ન� રાગ ર   ન� ,્ુ ય બધંાય છી �ચા ં,્ુ ય બધંાય ર�. 

બા�—અભયછંર ,નન�થ �,્નીગ્ ં 
છ� ં  ચ ા �  ાળ�  �,્નત્ ંંવસી ર�. 

આવા નાવ� �ગા �,્ન  ીય છ�ન� યથાથમ �,્ન    વાય ર�. વછમમાનમા ંછી 
બ�્ ફ રફાર થક ગયી ર�. વ�સન છ અથવા આએમજાન ,વના �,્નીગ્ ંમનાવ� ર� 
છ� ,મથયા ુષ્ ર�. અં્દઅં્દાચાયમ નગવાન� ંીષ્  ખ�  ર�    વ�સન છ �,્નીગ્ ં
મનાવ� છ� ીરંીરાં ,નગીદમા ંચશ�. નામુ્ રાચચ ં� ી      ર�      

‘‘ં   ીય ા   ાળમા ંીરમાથમની ીથં’’ 
ં  ચ સનાછન ,નન�થ માગમ ર�. નામુ્ રાચચ ં� ના અં્દઅં્દાચાયમન� 

ન�કછનાવથા વદંન  ર  ર�. ‘   અં્દઅં્દાનદ આચાય� ! છમારા ં વચની ી  
ંવસીાતસ્ધંાનન� ,વષ� આ ીામરન� ીરમ વી ારે યછ થયા ંર�. છ� મા  ્ �્ ંછમન� 
અ,છશય ન�કછથા નમં ાર   ં્ �.ં’ 

ી્ઓ, ંમ � ી  ,નન�થ નદગબંર �,્નઓન� નમં ાર  યામ ર�. ના 
અ�છૃચ ં આચાયમમ ારાચ ી  ચર ાતય્ીગ શસ  રછા ં ખ� ર�    ‘યથાત્ે યછ 
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માગમના � �છા અમ� આ  ના’ અમી આ દશા અતન્વાં રમં અન� �ન� 
મીકમાગમ ચીકછી  ીય છ� અમારા ીાસ� ચાલયા આવી. અમી આ  ના. ી્ઓ 
ંમના  ઢછા. આવા નાષા છી  ાવી ! છ� �,્નઓ ંવનાવના �દર � છા  ીય 
એયાર  �્ ં �,્ન � ં ન� આનદં અતન્ન્ ં � ંંવી ,વ લી ી   ીછી નથા. છ�વાન� 
ખબર  ીય    �,્નીગ્ ં  ન ્ ં ીય ન� સમન છાન� �,્નદશાના �છા,છ વછક ર�. આન્ ં
�,્નત્ ં ંવસી   વળમઓ   મ ર�ા ર�, સછંી આદર  ર�, ઇન ી બ�્માન  ર  ર� ન� 
ંાર  �,્નીગ્ ં કપ્ ંછ�ના નાવના નાવ� ર�. ા �  ાળ�  આ ધીખમાગમ ર�. 

� ્ંથાન પન્નાવથા ્ ક ્ ંનથા ી  પ�્ ચૈછનયના અવ બંનથા ચ 
્   ર�. 

આવા સમથમ �,્નઓ બા,ન� છારવામા ં ,ન,મમ થાય ર�. ોડમમા ં ંવસી 
 ાનછામા ં  ીય ન� ોડમમા પન્ીીયીગમા ં  ીય ર�. ી  મ ાોછાનદના પન્ 
વીયીગન�  ાધ� ર� ં � ્ંથાન ્   ર� ંમ નથા. ર�  ી  �્ ી ચછૈનયની 
આનય વછક ર� છ�ન�  ાધ� �,્નીગ્ ં ્   ર� ી  રાગથા � ્ંથાન ્ ક ્ ં નથા. 
રાગથા ્ ક ્ ં ીય છી રાગની નાશ થવા સાથ� ંવનાવની નાશ થક ચવી ચીકં. 
  �ં્ �યવ ારની ં્ � રાગની નાશ થયા ીરમ ,ન�ય—,નમમળ ીયામય ,વશ�ષ 
,નમમળ થાય ર� ી  �યવ ારથા ,ન�ય થાય છ�મ માનછા નથા. આવા �,્નઓ 
બા,ન� છારવામા ં,ન,મમ ર� ન� છ�મના ન�કછ  રનાર ,્ુ યશાળમ ર� ન� છ�ઓ ી  
ંવનાવમા ં,વશ�ષ �ંથરછા  રમ મીક ીામ� ર�. 

 વ� યથાથમ ફળત્ ં  ાર  ંન્ ં� યથાથમ  ાર  છ�ના ં્ �    નાવ� �ગા 
�,્ન છ�ના સ�વાસી �ન,ૃમ સામાનય અન� ,વશ�ષી �  રવાયીાય ર� ંમ બ� 
� યાીથા દશામવ� ર�.  ીક  ીકના સ�વા  રમ શ છી નથા ી  �,્નઓના સ�વાની 
નાવ ધમ� �વન� આવ� ર�. ન� ીીછાના યીાયછા  ીય છી  ાન થાય. 
ચર ાતય્ીગમા ં,ન,મમથા  થન ર�. 

ગાથા ૨૬૧ 

�અૃછ વંક ્દ ખા અભલએ્થાન આનદ નદયા થ મ, 
વછ� નમ , ીરમ વછમનાય � ્ાતસ્ાર ,વશ�ષથા. ૨૬૧. 

અથમ  —�અૃછ વંકન્� દ ખાન� (�થમ છી) અભલએ્થાન આનદ નદયાઓ વડ  
(નમ ) વછ�ા ીરમ � ્ �મા � ન�દ ીાડવી—આમ વીદ શ ર�. 

નાવ� �ગા �,્નન� રીમ�રીમ� વૈરાાય  ળ છી  ીય ર�. 
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અભયછંર પ�્ આએમાના નાવનાન� ચ ાવના ં્ � બન રંગ ,નન�થ ,ન,વ� ાર 
સી છ� સીવાળા નમ ન� અ � �અૃછ વંક ્     ર�. �ન� નાવ� �ગ �ગ્�્ ંર�, 
�છરદશા આગળ વધા ર�, � વૈરાાય� ય,છ� ર� છ�વા �,્નન� રીમ�રીમમા ં વૈરાાય 
દ ખાછી  ીય ર�. �છર વાછરાગાદશા વછમછા  ીય છ�ન� નાન શરમરના અવંથા 
ી  ી્દમ ,છના  ીય. ,મથયાએવ દશામા ં� શરમર  ીય ર� છ�મા ંઅન� વાછરાગા 
દશામા ં,ન,મમ થાય ંવા શરમરમા ંી  ફ ર  ીય ર�. છ�ના ીરમાગન્ા ીયામયના 
યીાયછા ચ ી્દમ ,છના  ીય ર�    � વાછરાગછામા ં,ન,મમ થાય ર�. 

બન રંગ � �ગ �છર પ�્છાન� ચ ાવ� ર�. બા� નાન નદગબંરદશા વૈરાાય 
સન છ વછક ર�, માથાથા છ� ીગ �ધ્ા વૈરાાય રીમ� રીમ� દ ખાય ર�. છ�મન� વ� ન 
 ીય, સ ચ નાનદશા  ીય ન�  ક ,ય છી મીરી�ર ન�  મડંળ  ીય, બા મ  ાકં 
ીનરન  ન  ીય ંવા બા� ,ન,વ� ારમદશા �છરના નાવ� �ગન� � યચવ� ર�. અ � 
ચર ાતય્ીગ ર� છ�થા �,્નઓત્ ંશરમર   ન્ ં ીય છ�ની મ�ળ બછા�યી ર�. 

આવા નાવ� �ગા �,્નન� દ ખાન� �થમ છી માનાથક  ના થન્,ં છ�મના સામ� 
ચન્ ંવગ�ર  � ાર  ,વનય બા, �,્ન  ર  ર� અન� ીરમ ીરમકા  રવા    આ �,્નમા ં
,વશ�ષ ,નમમળછા ર�    વધાર  વોાડ ર� વગ�ર  ચીન્.ં બા�  ખા  ર�    �,્નના 
ીરમકા ા  નદવસ �ધ્ા  રવા ી  �થમ છી માન સએ ારાનદ  રવા. એયારીરમ 
� ્ �મા � ન�દ ીાડવી. આમ �ચન�ન  નગવાનની વીદ શ ર�. 

 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૧૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૧ 

(�ઠ �દ્ ૪, પદ્વાર) 

ંવ ,વષય ત ય મ ીર ,વષયમા ં�ખ્ માનન્ ંછ� અધમમ ુષ્ ર�. 

આએમા સવમજંવનાવા ર�. છ�ના ં ન�ા–જાન, યવમ  રમ છાસી ચાનરા  ીય 
છ�ન� �,્ન     ર�. આએમાના ઓળખા  ,વના ચાનરા   ન્ ં  આએમા ં  સમયમા ં
ા  ાળ ા  ી ન� , વાવાળી ીનર, ય મ જાનદશમન ંવનાવા ર�. ંવા �છા,છ 
�થમ  રવા ચીકં. �વ ીીછ� �ખ્ા થવા માગ� ર� ી  �ખ્ શ�મા ંર� છ� �થમ 
ન�મ  રન્ ંચીકં. ીરમા ં�ખ્ નથા, ીીછામા ંીનર, ય મ �ખ્ ર� છ� ન�મ  રન્ ં
ચીકં. અજાના�વ માન� ર�    ીાચં ઇુન યીના ,વષયી નીગ�યા છ�થા �ખ્ થલ્ ં
છી છ� વડ  શરમરન� �ખ્ થાય ર�    �વન�  શરમર છી ચડ ર�. છ�ન�  ાકં �ખ્ુ્ઃખ 
નથા.  વ� ર�ી આએમા. આએમા છી �ા,ંછથા છ�મા ં�ખ્  લી� ર�. ીરીદાથ�મા ં�ખ્ 
 ીય છી ો ા ીદાથ� ન�ગા થવાથા � યબ �ખ્ થન્ ંચીકં ી  ો ા ીદાથ�  ીવા 
રછા ં�વ  ાવંા ના�યા ચ  ર  ર� મા  ્ ન�મ થાય ર�    ીરીદાથ�ના �દર �ખ્ 
નથા ી  �વ ,મથયા�ા,ંછ  ર  ર�    આ ીદાથ� મન� �ખ્ ર ર�. આ �ા,ંછ ન� 
રાગ છ� ચ સસંાર ર�. વળમ  ષાય ો્ાડમ પન્નાવ  ર  ન� પન્ન�  લયા ત્ ં ાર  
માન� છ� ી  પન્માથંા �ખ્  �વા ઇચર� ર�. ીાચં ઇુન યીના ,વષયીમા ંં  ા 
અપન્ના ચ વાછ ન  �વા. આએમજાન ,વના �ેન્ા ંદશમનથા મા ં્  લયા  થશ� ન� 
�ખ્ થશ� ંમ માના તખથા �ેન્ા ંદશમન  રવા,ં છ� ી  તખની પન્ ,વષય 
ર�. નગવાન સમવસર મા ં�બરા� છી સા ં્, છ�મના ન�કછ ન� વા ાની  ાન મળ� 
ી  આએમામા ંઆ નગવાન �બરા� ર� છ� શ�કછવાગં છએએવ ર�, છ�ના નાન ,વના 
ં  ા પન્ નાવી થાય છ� ી  ીાચં ઇુન યીના ,વષયી ર�. અજાના �વ પન્થા 
 લયા  થશ� છ�મ માન� ર�, છ� ચ અધમમ ુષ્ ર�. 

વળમ  ામ, દીધ, માન, માયા,  ીનના ીનર ામ �એયક આઅ્ળછાવાળા ર� 
છ�મા ં�ખ્  ીક શ   નન . 

મા  ્ ીરીદાથ�મા ંઅપન્નાવીમા,ં પન્નાવીમા ંંાયં �ખ્ નથા. �ખ્ છી 
ીીછાના જાછા ષ્ા ંવનાવમા ંનર �્ ંર�, છ�ના ન�ા–જાનથા �ખ્ થાય ર�, છ�મ 
નન  માનછા ંીર ,વષયમા ં�ખ્ના માનયછા  રવા છ� ,મથયા ુષ્ ર�. છ� અધમમ 
 ુષ્ ર�. 
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�ખ્ શીધનાર  ીીછાના આએમા છરફ  ુષ્  રવા ચીકં. 

છી ીરમ �ખ્ ંા ંર� ન�  ીનાથા થાય   છ� ન�મ  રન્ ંચીકં.  �મા, 
અ્�ં્બ, ખાવાીાવાના ીદાથ�, દ વ-� ્્-શા�, સાકાક ્નગવાન વગ�ર  ીર ર� છ�મા ં
�ખ્ નથા. પન્નાવ ર� છ� ,વ ાર ર�. છ�મા ં�ખ્ નથા. આ નગવાન આએમા અનછં 
શ�કછવાગં છએએવ ર�. છ�મા ં �ખ્, આનદં, જાન વગ�ર  અનછં શ�કછઓ ીડમ ર�, 
છ�માથંા �ખ્ મળ� છ�મ ર�. છ�ના છરફ વળન્ ં ચીકં ન� ીીછાના આએમ,વપવ્� 
 રવા ચીકં. 

પ�્ાએમા છરફ  ુષ્  રવાથા �ખ્ના વએી,મ થાય ર�. 

વળમ   વી આએમા માનય� �ખ્ થાય   બધા થકન� ં  આએમા માન� છી 
દર  ની �ખ્ુ્ઃખની નીગવ્ી ન�ગી થક ગયી, ી  છ�મ  ીક શ   નન . વળમ, 
આએમાની  ીક  છામ ર� ંમ માનવામા ંઆવ� છી આએમા , ય મ સા�બછ થછી નથા. 
મારમ શ�કછઓ મારામા ં નરમ ર�. મારમ ચાચની  ીક  છામ નથા છ�મ ચ મારમ 
ીયામયની ી   ીક  છામ નથા. ીયામયન� ીરત્ ં અવ બંન નન  ન� ીયામય 
ંવ �યત્ ંઅવ બંન લય� છી ધમમ �ગ્ ન થાય, ંમ ી  નન . મા ં્ ,સ�ીદ 
મારામાથંા �ગ  ્ છ�મ ર�. ીરીદાથમના અવ બંન વગર ીનર, ય મ �ખ્ ીીછાથા 
મળમ શ   ંમ ર�, ંવા �છા,છ  રવા ચીકં. છ�વા �છા,છ ન  ીય એયા�ંધ્ા 
ચાનરા નથા ચાનરા ધમમ ર�. ચાનરાત્ ં � યળ સ.યાદશમન ર�. આએમા , નાર–
, નાર ંવનાવના � ય,છ� ર�, છ�માથંા અનછંજાન ન� આનદંના ીયામય �ગ્ થાય 
છ�વી ,ન,ધ ર�—�ખ્ના ખા  ર�. છ�ના વીર  ુષ્  રવાથા �ખ્ મળ� છ�મ ર�. 
આવા  ુષ્ છ� ધમમ ુષ્ ર�. 

આવા �છા,છ ,વના નાનદશા ધાર   ર  છીી  ચાનરા નથા. આએમવંક ્
ીીછ� ચ શા,ંછંવસી ર�. છ�મા ં ં ાન થા� છી શા,ંછ મળ� છ�મ ર�. છ�મ નન  
માનછા,ં ીરીદાથ�મા ંન� ,્ુ ય-ીાીમા ંં ાન થા� છી શા,ંછ મળ� , છ�ન� સાચા 
�છા,છ નથા, છ�ન� ધમમ થછી નથા, �ખ્ થક ્ ં નથા. ,્ુ ય-ીાીના અવ બંન� 
ધમમદશા    , ય મદશા �ગ્ થાય નન . અ, ય મદશા  ીય એયા ં ,વ ાર  ીય, ,વ ાર 
 ીય એયા ં મમબધંન  ીય ન�  મમબધંન  ીય એયા ંસસંારચદ  ે્ ંર�. વળમ   ્ ા  
�વ ંમ માન� ર�    બા, �વત્ ંઆ આએમાથા  લયા  થશ�. વળમ નગવાનના 
�ાથમના   ં્ છી  લયા  થાય ી  ંવ—આએમનગવાનના �ાથમના   ં્ છી  લયા  
થાય છ�વા છ�ન� ખબર નથા. વળમ  ીક માન�    નગવાન છાર  એયાર  આી � છરપ્ ં
છી અએયાર�ધ્ા સસંાર ર�ી છ�ની દીષ નગવાન વીર આવશ�, ી  ંમ  દમ 
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બના શ   નન . �વ ીીછ� ીીછાના  ાર � સસંારમા ં ર   ર� ન� ીીછ� નગવાન 
શ�કછસી ર� છ�ના ંન�ા, જાન ન� ચાનરાથા છર  છ�વી ર�, બાચી  ીક છારવા સમથમ 
નથા. વળમ આએમા ચૈછનયવંક ્ર�, છ� ીીછના �ખ્ મા  ્ શા,ંછ મા  ્ ઇુન યી છરફ 
વળ� . પન્ાપન્ નાવ છરફ વળ� છી છ� અધમમ ર�. છ�નાથા મા ં્  લયા  થશ� ંવા 
માનયછા ચ અધમમ ર�. ધમમ છી �છર ુષ્ના આધાર  ર�, છ�ના નાન ,વના સમન છ 
થાય નન  ન� ચાનરા �ગ  ્ નન . છ�ના નાન ,વના ોછ, છી બધા ંં ડા ,વનાના ં
મ�ડા ંર�. અજાના �વ ,નરથમ  ીર છરફ વ    રમ �ખ્ ન� ધમમ માના ર�ી ર�. 
મા  ્ �ન� ન છ  રન્ ં ીય છ� � ,નન,ૃમ  ક આએમવંક ્  વા ર� છ� યથાથમ , ન્ ં
ચીકં. � � ીીછાના આએમાન� સવમજ શ�કછવાન �ખ્ંવસી માનયી ર�, છ�ના �ધા 
માનયછા નાશ થક ીનર, ય મ �ખ્દશા �ગ્ થાય ર�. નાચ�ના �ધા માનયછાની 
નાશ થાય ર�. 

સવમજ શ�કછવાન � ંંમ માનનારન�......... 

૧. ીરીદાથ�ત્ ં�્ ં રમ દ� ંવા  ુષ્ ર  છા નથા. 

૨. ીરીદાથ�ન� ી ્ાવવામા ં�્ ં,ન,મમ થા� ંવા  ુષ્ ર  છા નથા. 

૩. બધા થકન� ં  સવમ�યાી  આએમા ર� છ� માનયછાની ,નષ�ધ થાય ર�. 

૪. ીીછાના �ખ્ મા  ્ ીરીદાથમ સામ� ચીવાત્ ંર  ક ્ ંનથા. 

૫. ,વ ાર છથા અલીજછાની  ુષ્મા ં,નષ�ધ થાય ર� ન� દમ�  રમ છ�ની નાશ થછા ં
વાછરાગા સવમજીદ ીામ� ર�. આવા રમછ� ીીછાના પ�્ આએમાના ંન�ા–જાન 
 રનાર �વ �ખ્ન� ીામ� ર�. 

ં  �,્નં બા, �,્નન� ચીકન� યથાયીાય ,વનય  રવી. 

્મ ા  —વીર  �્ ંછ�મ આએમાના ંન�ા–જાન  રમન� ,વશ�ષ વાછરાગા દશા 
થક ર� છ�ન� નમ      ર�. છ�ન� બા, નમ ી આએમ,વપવ્�મા ં ,ન,મમ ર�, છ�મના 
�એય� નમ ન� યીાય ,વનયાનદ �યવ ાર  રવી. છ� નમ ન� અભયછંર વાછરાગા 
દશા ર� ન� બા� શરમર ી  છ� વાછરાગછા ન� વૈરાાયન� બછાવના ં્ �ચચ ર�. અ � 
ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર� છ�થા ,ન,મમથા  થન  ર   ર�. ં  �,્ન બા, 
�,્નના ,વપવ્�  રાવા દ છા નથા ી  �,્ન ીીછ� ંવનાવના  ામા ર� છ�થા છ�મ � 
નમ ન� દ ખાન� ,વનય  રવી. છ�મા ં ખર ખર છી ીીછાના ંવનાવની ,વનય ર�. 
નાનદશા ધાર   રમ ર� છ�ના વીર � ્ની આરીી ર�. �થમ છી �,્નન� દ ખછા ં
ચ ીરમકા  યામ ,વના  ના થન્,ં સામા ચન્ ંવગ�ર  સએ ાર  રવી. ી  �્ ંઆ  રન્ ં
છ� ચર ાતય્ીગના ,વ,ધ ર�. નમ ન� રીમ�રીમ વૈરાાય વછક ર�. છ�વાન� દ ખાન� 
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બ�્માન આવ� ર�. ીીછાન� ંવનાવના ન�ા ર� ન� વાછરાગા અવંથામા ં ાન ન 
 ીય એયાર  ,વ લી  ઠ  છી ,વનય  ર  છ�મા ંીીછાના સરળછા ન� અ્ ી ,  ર  ર  
ર�. �થમ ચ દીષ ુષ્થા ચીછી નથા. ીીછ� � ્ની ��મા ર� છ�થા � ્ ુષ્થા ી્ં 
ર�. વળમ નમ ન� યીાય નદયા વડ  ,વનય  ર  ી  � ૃંથન� યીાય નદયા વડ  
ં્ �    �,્ન ીીછ� રસીકીા ાના �ન,ૃમ  રમન� બા, �,્નન� આ ાર ન આી�. 
 ાર     છ� � ૃંથન� યીાય ર�, �,્નન� યીાય નથા. બા� વાછરાગા � �ગ � 
પ�્છાન� બછાવના ં્  ીય છ�વા �,્નની આદર  ર  ી  વ�સન છ �વીની અથવા 
અજાનાની આદર  ર  નન . 

નાવાથમ  —ચી  ીક �,્ન અનય �,્નન� દ ખ� છી �થમ છી છ� � ્વછં ર� 
ંમ માના છ�મના સાથ� �,્નન� યીાય આદર સએ ાર  રવી ીરમ છ�મની ીનરચય 
થયા બાદ છ�મના � ્ અતસ્ાર વછમન  રન્.ં 

અજાના �વ વ�ીાર આનદમા ંીરમકા  ર  ર� ી  આએમા છથા �,્ન 
સબંધંા ીરમકા  રછી નથા. 

વ�ીારમઓ સ,ીયા સાચા ર�    ખી્ા છ� છીાસવા મા  ્ સાીરડમ રાખ� ર�. 
વ�ીારમા ંછથા �યવ ારમા ં ઠગાક ન ,ય છ�ની બ�્ �યા   ર  ર�. શા�્ ારના 
વ�શમા ં ીક આવાન� ઠગવા માગ� છી વ�ીારમ ચ�છા ,ય ર� ન� ન�મ  ર  ર�    આ 
શા�્ ાર નથા, છ�ના �્ડંમ ચા શ� નન . છ�મ �,્ન   વા  ીય છ� �થમ ચ , ન્ ંછી 
ીડશ�. છ� ,ુયા ,વના અનાનદ ાળથા �વ ઠગાક ર�ી ર�. ,્ુ ય-ીાીરન છ પ�્ 
આએમાના ં ન�ા–જાન સન છ �છર વાછરાગા દશા વછક ર� ન� �ન� બા� નાન 
નદગબંરદશા વછક ર� ન� � દશા પ�્છાન� છથા વૈરાાયન� બછાવ� ર� છ� યથાયીાય 
�,્ન ર�. છ� ,સવાય  ીક �,્ન નથા મા  ્ ીરમકા  રવા. 

ીર�યા ંમા �  મીછાઆ ીર�યા ં  મ  , યર, 
ં  ીર�યી નન  આએમા એયા ંર�ી નદા� યઢ. 

મા � , મીછા, સીત્ ંબધાના ીરમકા  રમ ી  એયા ંછી ,્ુ ય �ચ્બ મળ� ર�. 
અ � પ�્ આએમાન� ીર�યી નન . પ�્ આએમાના સાધ  �,્ન   વા  ીય છ�ના 
ીરમકા  રમ નન . અ �     ર�    યથાયીાય � �ગ ચીછા ં�,્નં �યવ ાર  રવી. 
ીરમ � ્ના ીરમકા  રવા. � ્ ન દ ખાય છી ��ષ  રવી નન  ી  આદર  રવી 
નન . 

 વ� ં ,વષયત્ ંબાી્ ં� યા     ર�  — 
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ગાથા ૨૬૨ 

� ્થા અ,ધ  નમ ી �,છ સએ ાર, અભલએ્થાન ન� 
�ચ�  ર , ીીષ  ન  , સ�વન અ � વીનદષ્ ર�. ૨૬૨. 

અથમ  —� ્ા,ધ  (� ્� અ,ધ  નમ ી) �એય� અભલએ્થાન, ન   
(આદરથા સએ ાર), વીાસન, ીીષ  (છ�મના ં અશન, શયન વગ�ર ના �ચ�છા), 
સએ ાર (� ્�શસંા), �ચ�  ર  (,વનયથા  ાથ ચીડવા)ં અન� � ામ  રવાત્ ં
અ �  �્ ંર�. 

�થમ છી બા� નાનદશા, યથાયીાય � �ગ દ ખાન� સએ ાર  રમન� � ્થા 
ીરમકા  રવા. ીીછાથા � ્મા ંમી્ા  ીય, દમકામા ંમી્ા  ીય છ�મન� દ ખાન� �,્ન 
 ના થાય. ‘ીધારી ીધારી’    . છ�મન� થા   ાાયી  ીય છી ીગ દાબ�. છ�મના 
આ ાર ન� શયન મા  ્ ,વચાર  ર     આ ચાયા છ�મન� અતઅ્યળ ીડશ�, છ�મના 
� ્ીના �શસંા  ર , છ�મન� ,વનયથા  ાથ ચીડ  ન� છ�મન� � ામ  ર , ંમ  �્ ંર�. 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૨0 

�છ્ીચંમા 

(�ઠ �દ્ ૫) 

�છ્ીચંમાની નદન ં્ � નગવાનના વા ા અ�ચરભધારાી � 
આગમમા ંચળવાક ર મ છ�ની નદવસ. 

આ� �છ્ીચંમા ર�. નગવાન મ ાવાર ીરમ �ધ્મામંવામા, ચતં્ં વામા 
વગ�ર    વળજાના થક ગયા, એયારીરમ આચાય�ન� અ� ્જાન  ંઠંથ  ક ્.ં ધરસ�ન 
આચાયમન� નગવાનના ીરંીરા વા ાત્ ંજાન  ંઠાન�  ક ્.ં છ� મ ા સમથમ આચાયમ 
 છા. ોડમમા ં સાછમ� � ્ંથાન� રમ છા  રછા, દ  થા આએમા �્ી ીડમ ચછી, 
સ ,નદંની અતન્વ  �છા, ન� ોડમમા ંર�  � ્ંથાન� આવછા વીદ શ આ,્ ંવગ�ર  
,વ લી આવછા. છ�મના ન�ૃાવંથા વખછ� છ�મન� ,વ લી આ�યી    આ જાન  વ� 
શા�સી� �્થંાક ,ય છી સા ં્ �થા �યા ં ો ા �,્નઓ ન�ગા થયા  છા એયા ં
સમાચાર મી  ા બ� �,્નઓન� બી ા�યા. બ� �,્નઓ રવાના થક ગારનાર ી વચ� 
છ� ી   ાના રાા� ધરસ�ન આચાયમન� ંવનન આ�લ્,ં છ�મા ંબ� સફ દ ધીરમ બળદ—
નાર વ ન  રમ શ   છ�વા ચીયા. ંવનન , ય ં્ થછા ં ધરસ�ન આચાયમ છ�ની નાવ 
સમ� ગયા ન� બીલયા ‘‘�છ્દ વછા ચયવછં  ી.’’ બા� નદવસ� બ� �,્ન–,ષ્ીદંછ 
ન� ે યછબ� –ીધાયામ. છ�મ � આચાયમ નગવાનન� વદંન  લ્� ન� આચાયમ નગવાન� 
છ�મન� આશાવામદ આનયા. બ� નદવસ ીરમ છ� �,્નઓં ીીછાના આવવાત્ ં ાર  
 �્.ં આચાયમ નગવાન� બ� ,વ�ા—ં  અી યરા શબદવાળમ ન� ં  વધાર  શબદવાળમ 
આીા. છ� માં �,્નઓ બીલયા ી  માં બરાબર નન  છ�થા દ વાઓ—ં  વધાર  
દાછંવાળમ ન� ં  ઓરા દાછંવાળમ  ાચર થક. �,્નઓં ,વચાલ્�    ચસર માંમા ં
ફ ર ર�. ીીછાના તવ્� વડ  ં મા ં વધાર  ન� ં મા ંઓરા અકર  રમ, ,વ�ાન� 
સરખા  રમ, દ વાન� સાધા. છ� વીરથા આચાયમ નગવાનન� થલ્ ં    આ �,્નઓ 
�છ્જાન ધારમ શ શ� ન�  ખા શ શ�. છ�થા છ�મન� બી્ ંજાન આનલ્.ં છ� વીરથા 
,ષ્ીદંછ ન� ે યછબ�  આચાય�ં ષટખડંાગમ વગ�ર  શા�ીના રચના  રમ. છ� 
રચના , યરમ થક એયાર  �  ��રમા ં શા�ના , ય,  રમન� મી્ા વરોીડા  ાઢટા 
 છા, છ� આચની �છ્ીચંમાની મ ાન નદવસ ર�. છ� શા�ી  વ� રીાકન� ધવ , 
ચયધવ , મ ાધવ —બ ાર ીડદા ર�. છ�મા ંનગવાનના વા ા ચળવાક ર મ ર�. 
છ� �યવ ાર શા�ી ર�, ન� અં્દઅં્દાચાયમ એયારીરમ થયા ર� ન� છ�મ � સામધંર 
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નગવાનના વા ા સાનંળમન� સમયસાર, �વચનસાર આનદ શા�ીના રચના  રમ 
ર�. છ�મા ં��્યી �  �યાતય્ીગના વાછ ર�. આ બધા રચનાઓ અદ ે છ્ બના ર�. 
�ના ંનાાય  શ� છ�ન� છ�ત ્ ંર ંય સાનંળવા મળશ�. � ીાા  ીય, �ન� સસંારની 
નાશ  રવી  ીય, �ન� ંવનાવના �છા,છ  રવા  ીય છ� �વ જાનાઓન� અન� 
છ�મના મમમન� સમચશ� ન�  લયા   રશ�. 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૨ 

�,્નં ીીછાથા � ્� અ,ધ  �,્ન �એય� આદર સએ ારાનદ  રવા. 

અનાનદ સનાછન માગમમા ં �,્નઓ બા� નાન  ીય ર�, છ�મન� વ�  ીછા ં
નથા, વી ર મા ંમીરી�ર ન  મડંળ  ીય ર�, ંવનાવના આનદંમા ં� છા  ીય 
ર�. , યવક �,્નઓ આવા ચ  છા. વછમમાન મ ા,વદ   ક�ામા ં ,વચર  ર� ન� 
ન,વષયમા ંી  અનછં આવા �,્નઓ થશ�. છ�વા �,્નના પ્ ં ,વ,ધ ર�, છ� બછાવ� 
ર�. ંવા �,્નં ીીછાથા અ,ધ  � ્વાળા �,્નન� દ ખા માનાથક  ના થન્,ં સામા 
ચન્,ં આદર  રવી, છ�મના સ�વા  રવા, આ ાર, ીા ા, શયન વગ�ર  બાબછ 
,વચારન્,ં છ�મના � ્ીના �શસંા  રવા, ,વનયથા  ાથ ચીડવા અન� � ામ 
 રવા, વગ�ર  ,વ,ધ  રવા. ચી છ� �,્ન ીીછાના ંવસીમા ં ાન  ીય છી  ાકં ,વ,ધ 
 રવાના  ીછા નથા ી  પન્ીીયીગમા ં  ીય છી સવમજ�     ા �,્નઓ �એય� 
આદર વગ�ર   રવાની ,નષ�ધ નથા. થથ૨૬૨થથ 

 વ� નમ ાનાસી �એય� સવમ �ન,ૃમઓ ,નષ�ધ� ર�. 

ગાથા ૨૬૩ 

�,્ન � યા અથમ�વા  સયંમજાનછીસ��ૃન� 
�� ીાછ, અભલએ્થાન, સ�વા સાી ્ં  છમ�ય ર�. ૨૬૩. 

અથમ  —નમ ીં � યાાથમ,વશારદ (� યાીના અન� � યા ,થછ ીદાથ�ના 
જાનમા ં,ન, ્) છથા સયંમછીજાનાઢટ (સયંમ, છી અન� આએમજાનમા ંસ��ૃ) 
નમ ી �એય� અભલએ્થાન, વીાસના અન� �� ીાછ  રવાયીાય ર�. 

આદર  રવાયીાય �,્ન   વા ર�   

(૧) આગમના ન� ીદાથ�ના જાનમા ં,ન, ્ ર�. 

  વા �,્નઓ સએ ાર  રવાયીાય ર�, છ�ના વાછ     ર�. �થમ છી �,્ન 
� યાીના અન� � યા ,થછ ીદાથ�ના જાનમા ં,ન, ્  ીવા ચીકં. આએમાના ંજાન ન� 
ધયાન  રમ ીનર, ય મ દશા ીામ� ા સવમજ દ વા,ધદ વ છાથ� રન� ,ન,મમસી� વા ા 
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 ીય ર�. ચી વા ા ન ચ  ીય છી વંક ્ં વસી પ્ ંર� છ�ની બા,ન� �યા  ન આવ�. 
�,્નઓ છ� વા ામાથંા રચાય� ા � યાીના ,વશારદ  ીવા ચીકં. છ� �ારા નવ 
છએએવીન� , વા ચીકં. ,ા ાળમ પ�્ ચ�છનામય છએએવ છ� �વછએએવ ર�. બા મના ં
ચ�છના વગરના ંબા, છએએવી ંવછાં અ�વ ર�. દયા-દાનાનદના ીનર ામ ,્ુ ય 
ર�. ન �સા, ીય�ં્, ચીરમ છ� ીાી ર�. બભ� આ�વ ન� બધંત્ ં  ાર  ર�. ,્ુ ય-ીાી 
રન છ પ�્ �વના ંન�ા–જાનથા સવંર, ,ન�રા �ગ્ થાય ર� ન� ીનર, ય મ પ�્દશા 
છ� મીક ર�. ંવા ીનર, ય મ દશાન� ીામ� ા �વી અનછંા ર�. વળમ, ીનર, ય મ દશા 
થયા ીરમ ,સ�ના �વી સસંારમા ં ીારા આવછા નથા ન� મીકમા ં ચક 
ં બા,મા ંનળમ ચછા નથા. ંવા અનછંા ,સ�ી ર� ન� ન,વષયમા ંથવાના ર�. 
આમ મીકછએએવન� માન�. �મ ચ�છન ન� ચડ ી્દ ી્દા ં છએએવી ર� છ�મ ં  �વ 
બા, �વથા ી્દી ર�. મીકમા ંચક બા,મા ંનળમ ,ય છી સમાની નાશ થાય 
ી  છ�મ બનક્ ંનથા. આમ નવછએએવીન� યથાથમ ંવછાં , � ર�. વળમ ર  �યીન� 
�મ ર� છ�મ , � ર�. ંવછાં માન�, ં   �ય બા,ત્ ં  ાકં  ર  નન , ,ન,મમ 
વીાદાનમા ં ાકં  ર  નન  ંમ માન� ર�. વળમ � યા�     ા જાનમા ં,ન, ્ ર� ં્ � 
આગમના ીારળ ર   ા નાવન� બરાબર , � ર�. 

(૨) છ� �,્નઓ સયંમ, છી અન� આએમજાનમા ંસ��ૃ ર�. 

વળમ, છ� �,્નં ીાચં ઇુન યીના ,વષયીન� �એયા ર�, ર  ાયના ન �સાથા 
,નવએયામ ર�, વળમ ીીછાના ંવસીના સ.યક� ાર  ચછના  ર  ર�. પન્ાપન્ ઇચરાની 
,નરીધ  રમ છીમા ં આસઢ ર� છથા આએમજાનમા ં સ��ૃ ર�. નવ છએએવીના 
�યવ ારન�ા  યામ ીરમ ીર છરફથા છથા ,વ લીથા ખસા ીીછાના શાછં ંવનાવ 
છરફ વળમન� જાનમા ંઆસઢ ર�. �ન� નવછએએવના �યવ ારન�ાના ં ી  ઠ  ા ા ં
નથા, છ�ના છી વાછ ચ નથા. દર   �વ અન� અ�વ ીદાથમત્ ં વછમમાન છ� છ� 
ીદાથમથા ર�, છ� છ� ીદાથમથા ન  ીય છી છ� રછી ીદાથમ ર  છી નથા. �વ 
ીરીદાથમના નદયાની  છામ-નીકછા નથા, ી  છ�ની જાછા- ષ્ા ર� ંવા સ.યઅ્ 
�છા,છ વીરાછં ન,ૃમના વએથાનની અનાવ  રમ ંવસીમા ં� � ર�. છ� �,્ન સયંમ, 
છી ન� આએમજાનમા ંઆસઢ ર�. નવ છએએવના �યવ ાર ન�ામા ં� �વછએએવ      
ર� છ� રાગસન છ �વછએએવના વાછ ર�. �્ ં સવમજ થવાન�  ાય  �વ � ં ંમ 
રાગસન છ �વછએએવના ન�ા �થમ  ીય ખરમ ી  છ�  � સ.યાદશમન નથા. 
ીીછાના પ�્ ંવનાવના ચીર  ંવી ,વ લી ી   ઠવા ન દ છા ંંવસીમા ં ાનછા 
 ર  છ� પ�્ �વ ર�. છ� નવ છએએવીના ,વ લીથા ી્દી ર�. આવા રમછ� �,્નઓ 
સયંમ, છી અન� આએમજાનમા ંસ��ૃ ર�. નવ છએએવના �યવ ારન�ા છી અનવા 
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�વ� ો ાવાર  રમ ર� ન� નવમા નૈવ�ય  ો ાવાર ગયી ર� ી  રાગરન છ ન�ા 
 રમ નથા. અ � છી રાગરન છ પ�્ �વછએએવના ન�ા  રમ ર� ન� �છરમા ં ાન ર�, 
છ�વા �,્નના વાછ ર�. 

પ�્ આએમાત્ ંયથાથમ જાન  રન્ ંછ� ચ ધા,મ�  નદયા ર�. 

 ીક , યર�    આમા ંધા,મ�  નદયા પ્ ંઆવા   નાક, આ ચ ધા,મ�  નદયા ર�. 
ચડીદાથમના નદયા ચડથા થાય ર�, ંમ , ન્,ં ,્ુ ય-ીાી ચી આએમાત્ ં ંવસી 
 ીય છી છ�  દમ આએમામાથંા ્ળ� નન  ી  છ� ્ળમ ,ય ર� ન� પ�્ આએમા ં  ી 
ર   ર�. ,્ુ ય-ીાી ક�   વીા,ધ ર�. છ� આએમાત્ ંખ ં્ ંવસી નથા. ,્ુ ય-ીાી 
રન છ પ�્ આએમાના ં ંવસીમા  ાનછા  રવા છ� પ�્ નદયા—ધા,મ�  નદયા ર�. 
અજાના �વી માન� ર�    ીરત્ ં રન્ ંછ� નદયા ર� ી  નાક, ીરીદાથ� ંવછાં ર�, 
છ�ત ્ ં ીક �વ  ાકં  રમ શ છી નથા. 

,મથયા ુષ્ન� ધમમ ીમાડમ આી� ંવા છા ાછ છાથ� રમા ંી  નથા. મા  ્ 
ીરીદાથ�ના નદયા ીરન�  ાધ� થાય ર� ંમ , ન્.ં ,્ુ ય-ીાી ,વઅૃછ 
વીા,ધવાળમ અવંથા ર� ંમ , ન્ ં ન� પ�્ �ચદાનદં ંવનાવના આનય� 
ંવસીમા ં ાનછા  રવા છ� પ�્ નદયા ન� ધા,મ�  નદયા ર�. 

આવા ધા,મ�  નદયાઓ � નમ ી  રમ ર�ા ર�, � છી આનદમા ંઆસઢ ર� 
છ�વા �,્નઓન� દ ખા બા, �,્નં  ના થક આદર સએ ાર  રવી, સ�વા  રવા 
અન� છ�મન� સાષ્ાગં દંડવક ્� ામ  રવા. 

આએમજાન સન છ ચાનરા દશાવાળા �,્નઓના  
યીાય સએ ારાનદ  રવા. 

્મ ા  —�,્નઓ � યાીમા ંઅન� ીદાથ�મા ં,ન, ્ ર�. બધા આએમા ી્દ  ી્દા 
ર�. વંક ્ર� છ� નવા થાય નન  ન� �  ીય છ�ની નાશ થાય નન , ી  દર   ીદાથમ 
્ મન� બદ � ર�. આમ ર  �યીન� �યવ ાર  , �. વળમ, નવ છએએવીન� બરાબર 
, �. ીૈસાથા ીાી નથા, ,્ુ ય નથા    ધમમ નથા. ીૈસી અ�વ ર�. દયા-દાનના 
નાવ છ� ,્ુ ય ર�.   ્ ા   ી ી છ�ન� ીાી     ર� છ� બરાબર નથા ન�   ્ ા  છ�ન� 
ધમમત્ ં  ાર  માન� ર� છ� ી  બરાબર નથા. ,્ુ યન� ીાી માન� છી નવછએએવ 
ર  છા ંનથા. ,્ુ યથા સવંર માન� છી ી  નવછએએવ ી્દા ંર  છા ંનથા. નવ�ન� �મ 
ર� છ�મ માનવા ંચીકં ન� ,વ લીરન છ પ�્ �વના ંન�ા–જાન છી �થમ  ીવા ં
ચીકં. ં વીરાછં ,વશ�ષ  નછા થક છીાનદમા ં આસઢ ર� છ� �,્ન આદર 
 રવાયીાય ર�. છી વગ�ર મા ંઆસઢ  ીય ી  આએમજાન ન  ીય છી છ� છી 
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ન ામી ર�. � �,્નઓ આએમજાન સન છ શા�જાન, સયંમ ન� છીમા ંવછક ર� છ�વા 
�,્નઓ �એય� આદર સએ ાર  રવી. આદર  રનારી �,્ન ી  નાવ� �ગા ર�. ીીછ� 
ંવસીમા ંઠરમ શ છી નથા એયાર  બા, �,્ન �એય� આદરની ,વ લી  ઠ  ર�. નાન 
ર�    પન્,વ લી ર� છ� ી   �ર ર�. મારમ શા,ંછન� � યં્ નારી ર�. છ�નાથા ધમમ 
માનછી નથા ી  આ�યા ,વના ર  છી નથા. ,વ લીવાળમ દશા વખછ� સછં 
�,્નઓત્ ંબ�્માન  ર  ર�. 

આએમજાનપ યનય �,્નઓની આદર સએ ાર આનદ  
 રવાની ,નષ�ધ ર�. 

ીરંક ્ � �,્નઓન� બા�થા નાનદશા વછક ર�, અન�  � ારના છી ન� 
સયંમમા ં વછક ર� ી  �છરમા ંઆએમાના ન�ા નથા, છ� નમ ાનાસ ર�. છ�ની 
આદર  રવાની ,નષ�ધ ર�. છીીરમ � �વન� નવછએએવના ન�ાના ંઠ  ા ા ંનથા છ� 
છી �,્નના ે ય,મ ાથા ો ી યુર ર�. બધા ીદાથ� થકન� ં  માન� અથવા �યીછમા ં
�યીછ નળમ ,ય ંમ માન� ંવાના વાછ ર� ચ નન   ાર     � ીદાથમ ર� છ� 
ંા નદવસ� ન  ીય   ર� છ�ની  છામ   ી છી ,નએય ર  છી નથા, ,નએય   ી છી છ�ની 
 છામ નથા ન� � ીદાથમ ર� છ�ત ્ ં વછમમાન ીરથા   ી છી ‘ર� ીગ્’ં ર  ક ્ ં નથા. 
ીરત્ ંમારાથા થાય ન� મા ં્ ીરથા થાય ંવા �ના માનયછા ર� છ� � વછમમાન 
ીરાધાન માનલ્ ંર�. ં  સમય ીરાધાન માનછા ં,ા ાળ ી  ીરાધાન થછા ંવંક ્
ર  છા નથા, મા  ્ છ� વાછ બરાબર નથા. અનાનદ અનછં બધા ીદાથ� ,ા ાળમ ન� 
વછમમાન ંવછાં ર�, �્ ંી  � ંન� ીર ી  ર�. �્ ંજાછા � ંન� બધા ંજ�યી ર�.  ીક 
 ીકન�  ાધ� નથા. આમ ર  �યી અન� નવછએએવત્ ંશા� �ારા , ીગ્ ં ર   ર�, 
ી  �છરમા ંીીછાની આએમા સવમથા ી્દી ર� ંમ ન�ા નથા ી   ાકં  પન્ 
વીર વચન ,ય ર� છ� નમ ાનાસ ર�. છ�ની સએ ાર  રવી નન , ,વનય  રવી 
નન , ંમ અ �  �્ ંર�. છીીરમ � �વ બધા થકન� ં  આએમા માન�, �યીછમા ં
�યીછ નળમ ,ય ંમ માન�, ,્ુ યન� ીાી માન�, ,્ુ યથા ધમમ માન�, �વ અ�વ 
અરસીરસ ં બા,ત્ ં  રમ આી�—ંમ માન�, વ�સન છ �,્નીગ્ ં માન� છ�વા 
�વી છી નમ ાનાસામા ંી  આવછા નથા. છ�ના આદર–સએ ારના છી વાછ ચ 
નથા. આમા ં  ીક �ય�કછની ,વરીધ નથા છ�મ ચ ��ષ નથા. ીીછાના � ્ત્ ં
બ�્માન આવછા ં� ્ા �એય� બ�્માન આવ� ર�. ી  બા, �એય� બ�્માન આવક્ ં
નથા ી  છ�થા બા, �એય� અનાદર વછક ર�—ંમ નથા. ,વચાર,વરીધ ચગછમા ં
 ીય ી  છ�થા છ� છરફ ��ષ નથા ી  વંક ્ં વસી �મ ર� છ�મ , ન્ ંછી ચીકં, 
છ�થા આએમજાન વગરના �,્નઓ  ીય છ�ની આદર સએ ાર  રવી નન . રી્ ા 
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અન� ,વષ્ા છ�મા ંરી્ ા ખાવા ાય  ર� ન� ,વષ્ા ખાવા ાય  નથા. છ�મા ં,વવ�  
 ર  ર�. છ�થા રી્ ા છરફ રાગ ન� ,વષ્ા છરફ ��ષ નથા. ંમ વાછરાગના 
માગમમા ં �,્નત્ ં ંવસી   ન્ ં  ીય ન�  ી  આદરન� ીાા ર� છ�ની ,વવ�   રવી 
ચીકં.  ીકના વીર ��ષ નથા ી  વંક ્ં વસીત્ ંજાન  રા�લ્ ંર�. 

 વ�   વી �વ નમ ાનાસ ર� છ�     ર�. 

ગાથા ૨૬૪ 

શા��  �્—ંછી� યાસયંમલક્છ ી  સાી ્નન , 
�ચન—વકછ આએમ�ધાન સવમીદાથમ ચી ન�� નન . ૨૬૪. 

અથમ  —� યા, સયંમ અન� છીથા સલંક્છ  ીવા રછા ંી  ચી (છ� �વ) 
�ચનીકછ આએમ�ધાન ીદાથ�ન� ન�છી નથા છી છ� નમ  નથા—ંમ (આગમમા)ં 
 �્ ંર�. 

� �,્ન ીીછાના આએમાન� ન�છી નથા છ� શા�ની , નાર ન� સયંમા 
 ીવા રછા ંનમ  નથા. 

અ � છી � નગવાનના વા ાન� માન� ર� છ�ના વાછ ર�. ી  � �વ 
નગવાનના ં� યાન� માનછી નથા છ�ના વાછ નથા. ષ�્ ખડંાગમ, સમયસાર આનદ 
� યાીના વા ા નગવાનના વા ા સાથ� સ,ંધવાળમ ર�. છ� આએમાના �મા થા ,સ� 
થય� ા વાછ ર�. છ� �,્ન સવમજના ંશા�ીન� , � ર�, અોછના ીનર ામ ્ાટયા ર�, 
 �ચયમત્ ંીા ન  ર  ર�, વીવાસ, ોછ, છી  રમ  ષાયના મદંછાના ીનર ામ 
 યામ  ર  ર� ન� વીસગમ રછા ંછ� �,્ન ચ ાયમાન થછી નથા ી  ા  ી ના નાથ 
�ચન નગવાન�     ા ીદાથ�મા ં��્ય આએમા ર� છ�ન� ન�છી નથા છી છ� નમ  
નથા ી  નમ ાનાસ ર�. ં   ીર રામ ન� બા�  ીર આ�્ ં ગામ. ીરીદાથ� 
છથા ,્ુ ય-ીાીના નાવી ગલ  ર�. ીીછાની આએમા ��્ય ર�. છ� ��્યન� ં્ � 
પ�્ આએમાન� � ન�છી નથા છ� નમ  નથા, ંમ આગમમા ં �્ ંર�. 

 
* 



 105 

�સાદ ન.ં ૨૨૧ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૪ 

(�ઠ �દ્ ૬, ર,વવાર) 

� નમ  ીીછાના આએમાન� ન�છી નથા છ� શા�ની ,  ાર ન� ોછાનદ 
 રછી  ીવા રછા ંનમ ાનાસ ર� 

ચાનરાની ીાળનાર  ીવા રછા ં�ન� આએમાત્ ંજાન નથા છ�ન� સાી ્   છા 
નથા. સ.યકદશમન ન� જાન, યવમ  આચર   ીય છી ચ ચાનરા ગ ાય, છ�વા �,્નન� 
આગમી પ્ ં    ર� છ�ત ્ ંજાન ર�. ર  �યીન� � ્ીયામય સન છ , � ર� છથા નવ 
છએએવીન� , � ર�. જાનાવર ાયના કયીીશમના  ાર � ધાર ા  રમ ર� છ�મ ચ 
અનય મછવાળા ક�ર છામ     ર�.  ીક ીચાસ છએએવીન� માન� ર� વગ�ર  � ાર  
અનયમછના અ�ન�ાયન� , � ર�. ી  અનયમછ પ્ ં     ર� છ� વાછન� માનછી 
નથા. અ્દ વાનદ માનવાવાળાન� અધમ ,્ુ ય થાય ર�, છ� વાછ અગાવ    વાક ગક 
ં્ � �ન� સવમજ છથા સવમજના આગમના ખબર નથા છ�ન� છી આએમાના 
,ન મયના ંઠ  ા ા ંનથા.  ાર     , ્્ષ �મા � વચન �મા  માના શ ાય. સવમજ 
નગવાનન� વાછરાગદશા વછક ર� ન� ં  સમયમા ંા   ાળ, ા   ી ન� , � ર� 
છ�વા સવમજ નગવાન�     ા ંશા�ી �ારા ીદાથ�ત્ ં�,્નં , ીગ્ ં લ્� ર�. વળમ 
છ� �,્ન ર  ાયના ન �સા  રછી નથા,  �ચયમત્ ંીા ન  ર  ર�, અન�  � ારના 
છીમા ં  ાન ર�, રછા ં �ચન નગવાન�     ા સમંછ ીદાથ�ન� , વાવાળા 
આએમાન� છ� ન�છી નથા છ�થા છ� નમ ાનાસ ર�. 

�વ �ખ્ન� ઇચર� ર� મા  ્ વછમમાનમા ંછ�ના ીયામયમા ં 
�ગ્ �ખ્ નથા, ંમ ન�મ થાય ર� 

�વન� ધમમ છી  રવી ર� ી  ધમમ ંા ં ન� ંાર  થાય છ�ના છ�ન� ખબર 
નથા. ધમમ  રવી ર�, ન છ  રન્ ંર�, �ખ્  રન્ ંર�—બી્ ંં  ચ ર�. છ� વીરથા 
ન�મ થાય ર�    ીીછાના વછમમાન દશામા ં�ખ્ નથા. વછમમાનદશામા ં�ખ્  ીછ 
છી �ખ્ ંાયંથા  �વાના ઇચરા ર  છ નન  ી  ુ્ઃખદશા ્ાળમ �ખ્ા થવા ઇચર� 
ર� ન� છ� �ખ્ની અતન્વ છી ીીછ� છ� દશામા ં ાયમ  ીય છી અતન્વા શ  . મા  ્ 
ીીછાના  યાછા બભ� અવંથામા ં ાયમ ર   ર� ન� અવંથા ી ્ન ીામ� ર�, ંમ 
ન�મ થાય ર�. 
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 વ� �ખ્ ંા ંર� છ� ન�મ  રન્ ંીડશ�. 

સયંીગીમા ં �ખ્  ીય છી ો ા સયંીગ� ોગ્ ં �ખ્ થન્ ં ચીકં ી  ંમ 
બનક્ ંનથા 

ચી ીૈસામા ં �ખ્  ીય છી ો ા ીૈસાવાળાન� � યબ �ખ્ થન્ ં ચીકં. 
 રીડી,છ મી્ી �ખ્ા  ીવા ચીકં ી  છ�મ દ ખાક ્ ંનથા મા  ્ ીૈસામા ં�ખ્ નથા. 
ચી  ાડવામા ં�ખ્  ીય છી ો ા  ાડવા ખાવાથા ોગ્ ં�ખ્ થન્ ંચીકં, રછા ં
ા .....ચાર...... ાડવા ખાય એયા ં       માર   વ� ખાવા નથા. મા  ્  ાડવામા ં�ખ્ 
નથા. ,ડા શરમરમા ં�ખ્  ીય છી ,ડા શરમરવાળાન� � યબ �ખ્ થન્ ંચીકં ી  
ંમ નથા. ‘ી  �્ ં�ખ્ છ� ,છ� નયામ’ ંમ અજાના     ર�. ીીછાત્ ંછ ંુ ્ રંછ શરમર 
 ીય ી  દમ રી મરમ ચછા ં ુ્ઃખના  લીના  ના  ર  ર�, છ�થા છંુ ્ રંછામા ં�ખ્ 
નથા. ચી આબસમા ં�ખ્  ીય છી બ� મા સ આખી નદવસ છ�ના � ્ગાન ગાયા ચ 
 ર  છી � યબ �ખ્ થન્ ંચીકં ી  છ� સાનંળછા ંસાનંળછા ંર�વ  ્  ં્ાળી આવ� ર� 
મા  ્ આબસમા ં�ખ્ નથા. ચી ના્ મા ં�ખ્  ીય છી � યબ ના્  ચીવાથા � યબ �ખ્ 
થન્ ંચીકં. એયા ંી  વખછ ચછા ં ં્ાળમ ,ય ર�. 

ચી બૈરા—ંરી રા, ીૈસા વગ�ર  બધા ,છના    વાછા સગવડ  ીય, ન �ડીળ� 
 �ચ છી  ીય, બધા સા  બા  ીય ન� છ�ન�  ાધ� �ખ્  ીય છી છ� �સગં� વ�રમ 
 રડછા ં  મ ુ્ઃખ માન� ર�   છ� બધા વંક ્ ાચર છી ીડમ ર� રછા ં   શ�    નાક, 
મન� ુ્ઃખ બ�્ થાય ર�. મા  ્ છ� ીદાથ�મા ં�ખ્ નથા, ંમ ન�મ થાય ર�. 

બાળ ના ત યસ� યામા ં�ખ્ના માનયછાના �મ અજાના �વી 
શરમરાનદમા ં�ખ્ માન� ર� 

ં  નાની રી રી  ા ડાત્ ં ત યસ� લ્ ં ત યસ� ર�. ખાવાની ીદાથમ  ાકં છ�મા ં
નથા રછા ં રી રી છ�મા ં �ખ્ માન� ર�. છ�ના ીાસ�થા છ�  ક  �વામા ંઆવ� છી 
રડવા માડંશ�. છ�મ બૈરા,ં રી રા,ં  ાડવા છથા શરમર બધા ીદાથ�  ા ડાના 
ત યસ� યા �વા ર�, છ�મા ં ાકં �ખ્ નથા ંમ જાના , ્્ષી     એયા ંઅજાના �વી 
રાડ ીાડ  ર�  ાર     એયા ં�ખ્ નન   ીવા રછા ંછ�મા ં�ખ્ના  લીના  રમ ર�, ી  
છ� બધા �ા,ંછ ર�. 

અજાના �વ શરમર ચક ્ ં રમન� ી  �ખ્ ઇચર� ર� 

અનાનદ ાળથા �વ �ખ્ન� મા  ્  ાવંા નાખ� ર�. ીીછાના �ખ્ મા  ્ શરમરન� 
ચક ્ ં રન્ ંીડ  છી ી   ર  ર�. સા�ન્ા ાાસથા  ં્ાળ� ા વ�્ ીીછ� શરમર રીડમન� 
ી  �ખ્ા થવા માગ� ર�. બા,ં સાધનથા રન છ થકન�, શરમરથા રન છ થકન� ી  
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�્ ં�ખ્ા થકશ, ંમ માન� ર�. છ�ન� �ખ્ના ખબર નથા ી  અજાનનાવ� શરમરન� 
ચક ્ ં રમન� ી  �ખ્ા થવા માગ� ર� ં્ � �ખ્ના સમા  ત ય � ર�. �ખ્ ંા ં ર  �્ ં
ર� ંમ છી છ� ચસર  ત ય � ર� ી  છ� �ખ્ના સમા ંા ંર�, છ�ના છ�ન� ખબર નથા. 

અજાના �ખ્ના સમા સયંીગીમા ંમાન� ર� ી  ીીછાના પ�્ ંવનાવમા ં
માનછી નથા. 

 �ડમીાીરના છાખાશ  �ડમીાીરના �દર ર�. છ� છાખાશ ીથરામા ંનથા 
છ�મ ચ ોસનારના  ાથમા ંનથા. ચ ાના માઠાશ �દર નરમ ર� ી  છ� માઠાશ 
અ�ાનમા ં   છાવડામા ંનથા. અ�ાન �ગ્વાના છા ાછ દમવાસળમના ્ીી ામા ંર� 
ી  છ�ના  ા ડમમા ંનથા. મીરના �ડામા ંમીર થવાના છા ાછ ર�, છ�મ આએમાત્ ં
�ખ્ આએમામા ં ર�. શરમરમા,ં વા ામા,ં  �મામા,ં આબસમા ં �ખ્ નથા રછા ં
અજાના �વ સયંીગીમા ં �ખ્ માન� ર�. ીીછાના આએમામા ં �ખ્ ર�, જાન ન� 
આનદંમય છ�ની ંવનાવ ર�, છ�  ત ય  રાખછી નથા. 

આએમાની ંવનાવ , વા દ ખવાની ર� ન� છ�મા ં�ખ્ ર�. 

આ આએમાની ંવનાવ છી , વા–દ ખવાની ર�.  �તન્ી ંવનાવ ખ્ાશ ર�, 
અ�ાનની ંવનાવ વષ છા, અફમ ની ંવનાવ  ડવાશ ર� છ�મ આએમાની ંવનાવ 
જાન ર� ન� , નાર–દ ખનાર ંવનાવમા ંઆનદં ર�. , નારમા ંઆનદં ન  ીય 
ંમ બન� નન . અજાના �વ     ર�    સાગાર ્મા ંમ,, ચામા ંમ,,  ાડવામા ં
મ, આવ� ર�, ી  છારામા ં ાકં મ, ર�    નન    બા� ચાચના � ્ી શીધ� ર�. 
ચડન� ખબર નથા    આ મારી ંવનાવ ર�. ચડના ંવનાવન� ક ્ ં, � ર�. બા, 
બધામા ંમ, ી  છ�ના , નારમા ંમ, નન . ીીછ� નમા ી, �ખ્ વગરની ન� 
બા, મા વાળા, ં માનયછા ે ય વાળમ ર�. 

વળમ આએમાના અવંથામા ંપન્ાપન્ નાવી થાય ર� છ� અૃ,ામ, વીા,ધ ર�. 
ી્વાન અવંથામા ંઅ� ્ ,વ ારમ નાવ  યામ  ીય છ� વછમમાનમા ંયાદ આવ� ર� ી  
છ� ,વ ારમનાવી અએયાર  થછા નથા. અએયાર  વાચંનમા ં પન્નાવ થક ર�ી ર�. 
ીારી ો�ર ચછા ંઅપન્નાવ થશ�. છ� પન્ ન� અપન્ ી ્મ ,ય ર� ી  છ�ત્ ંજાન 
 ાયમ ર મ ,ય ર�. મા  ્ અૃ,ામ અવંથા આએમાની ખરી ંવનાવ નથા ી  
, વા દ ખવાની ંવનાવ �  ાયમ ર   ર�, છ� આએમાની ંવનાવ ર� ન� છ�મા ંચ 
આનદં ન� �ખ્ ર�. 
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જાન ીનર, ય મ થક ં �્ ંર મ ,ય એયા ંીનર, ય મ �ખ્ ર� ન� છ� 
સવમજદશા ર� 

વળમ ીીછ� �ખ્ા થવા માગ� ર� ન� અશા,ંછ ્ાળમ શા,ંછ  રવા માગ� ર� છી 
ીીછ� ી   ા ં અશા,ંછ ્ાળમ , ય મ શા,ંછ �ગ્  ર   �વ  ીવા ચીકં. �્ ી 
જાનની ,વ ાસ થક આએમામા ંઅન�દ થાય ં્ ા ,નરાઅ્ળછા ન� આનદં ર�. જાન 
ન� શા,ંછન� અ,વનાનાવા સબંધં ર�. �યાર  જાન ,વ ારમનાવીથા સવમથા �્મ 
ીનર, ય મ થાય એયાર  બધા સગંરન છ, ,વ ારરન છ ં �્ ંજાન ર મ ,ય ર� ન� એયા ં
સ,ં ય મ આનદં ન� �ખ્ ર  �્ ંર�, છ� દશાન� સવમજદશા     ર�. છ� સવમજ નગવછંી 
ીીછાના અતન્વ �ારા �ખ્ ંા ંર  �્ ંર� છ� વા ા �ારા   મ ગયા ર�. ન� વા ાન� 
સમ,વનારા � ્્-સવમજીદન� સાધનારા ી  ં ચ   મ ર�ા ર�. આમ સવમજદ વ, 
,નન�થ � ્્ ન� વા ાના  ત ય ાછ �ખ્ના સાધ  �વ�  રવા ીડશ�. 

�ખ્ના ઇચર  �વ� ીરીદાથ� છથા ,વ ારમનાવીત્ ંમા ાએ.ય રીડમ 
ીીછાના આએમાત્ ંમા ાએ.ય  રન્ ંચીકં. 

છ� સવમજ નગવાનના વા ામા ંંમ આ�લ્ ં    �યા�ંધ્ા આએમાન� ીીછાત્ ં
મા ાએ.ય આવશ� નન  એયા�ંધ્ા ીરત્ ં મા ાએ.ય ખસશ� નન . ચડ ીદાથ�–ીૈસા, 
શરમર ઇુન યીત્ ં મા ાએ.ય અજાનદશામા ં માન��્ ં ર� ી  છ� બધા ીદાથ�ત્ ં
મા ાએ.ય  રનાર ંવા આએમાત્ ંમા ાએ.ય  ર  છી �ખ્દશા વએીભ થાય મા  ્ ીર 
વીરથા  ુષ્ ખ�સવવા ચીકં. વળમ �વ અપન્નાવ ો્ાડવા માગ� ર�. ચી છ� 
નાવ ીીછાત્ ં ંવસી  ીય છી ો્ાડવા �યએન  ર  નન  મા  ્ છ� આએમાત્ ં ખ ં્ 
ંવસી નથા. વળમ અ,વ ારમ ંવનાવના  ક ,વના છાો  ષાય ્ાળમ મદં  ષાય 
 ર  છી ,્ુ ય થાય, ી  ધમમ થાય નન . વળમ દયા, દાનાનદ નાવી ,વ ાર ર�. ચી 
છ�મા ંશા,ંછ  ીય છી છ� નાવીન� ી ્ાવવા ઇચર� નન . ોડમમા ંદયાની નાવ અન� 
ોડમમા ંવ�ીારની નાવ  ર  ર� મા  ્ છ� ,વ ારમ ી ્છા નાવી ર�. છ�મા ં�ખ્ નથા. 
ંમ છ� ,વ ારમ નાવીત્ ંમા ાએ.ય રીડમ ીીછાના પ�્ ંવનાવત્ ંમા ાએ.ય  ાવન્ ં
ચીકં.  ી ી ી      ર�    ીરાધાનછામા ંંવનન� ી  �ખ્ નન .  ી ી માન� ર� 
છ� ીરાધાનછા નથા ી  ીીછાના ં�ખ્ ન� આનદં ીીછામા ંનન  માનછા ંીરમા ં
માનવા ંછ� ીરાધાન  ુષ્ ર�. અજાના બ ારના ીદાથ� અતઅ્યળ    �,છઅયળ માન� 
ર� ી  છ� છી બદ છા ર�,  ાયમના ચાચ નથા. શરમર,  �મા વગ�ર  બધા 
ીરીદાથ� �્મ ચવા રછા,ં પન્ાપન્ નાવી �્મ ચવા રછા ંં  ી જાનંવનાવા 
�્ ંર મ શઅં્ �.ં છ� બધાની અનાવ થછા ં�્ ં�ખ્ના છા ાછવાળી �,ં ંમ ,ન મય  ર  
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છી ીરાધાનછા ્ળ� ન� �ખ્ા થાય મા  ્ ીીછાના ંવનાવત ્ મા ાએ.ય  ાવન્ ં
ચીકં. 

આએમા ંવી � ર� ન� અનછંા ીરી � નથા ંમ અન� ાછં ન�મ  રછા ં
ંવ છરફ  ુષ્ ,ય ર�. 

વળમ �ન� �ખ્ા થન્ ંર� છ� � ંમ ી   ત ય   રન્ ંચીકં    આએમા વંક ્
ર� ન� શરમરાનદ બા, ચડ ીદાથ� ી  ર�. બધા થકન� ં  વંક ્નથા. �્ ંી  � ં
ન� બા, ીદાથ� ી  ર�. વળમ, બા, ીદાથ�ન�  ાધ� �્ ંનથા ન� માર   ાધ� છ� 
નથા. �્ ંબધા ીદાથ�ન� , વાવાળી � ંી   રવાવાળી નથા. વંક ્ર� છ� નવા 
થાય નન  ન�  ીય છ� નાશ થાય નન  મા  ્ સવમ ીદાથ�  ાયમ ર� ન� છ� અવંથામા ં
સમય� સમય� ી ્ન ીામા ર�ા ર�. �્ ંીરના અનાવંવનાવથા ્ મ ર�ી �.ં �્ ં
મારાથા � ં ન� શરમર,  �મા વગ�ર થા છથા ,વ ારથા નથા—ંમ ન�મ  રછા ં
ીરીદાથ� વીરથા છ�મ ચ ,વ ાર વીરથા  ુષ્ ખસા ,ય ર�. ન� ીીછા વીર 
 ુષ્ થાય ર�. 

આએમાની સવમજ ંવનાવ અદમ� અનછંા ીદાથ�ન� ં  સમયમા ં
, વાની ર�. 

વળમ ીીછાત્ ં�ખ્ ીૈસામા ં ીછ છી છ� �ખ્ ન� ીૈસી ી્દી ીડછ નન  ી  
ીૈસા ચવાથા ીીછાત્ ં�ખ્ ચક ્ ંનથા. �મ ગીળમાથંા ગળી  ી્ું્ ીડક ્ ંનથા. � 
�ની ંવનાવ  ીય છ� છ�નાથા ી્દી ીડ  નન  મા  ્ આએમાની ંવનાવ � �ખ્ ર� છ� 
છ�નાથા ી્ું્ ીડ  નન . વળમ દયાદાનાનદના નાવી ી  ્ ર�. છ�મા ં�ખ્  ીય છી 
છ�નાથા ી્દી ીડ  નન . છ� છી નાશ થાય ર�. મા  ્ છ�મા ં ી  �ખ્ નથા. �ખ્ 
ીીછામા ંર�. વળમ ીરત્ ંજાન  રવાના શ�કછ ીીછામા ંર�. ીરત્ ંજાન  રવાથા 
બીચી થછી નથા. ીચાસ વષમ ી   ાનંા વાછ યાદ  રછા ં ીચાસ વષમ  ાગછા ં
નથા. થીડા વખછમા ં યાદ  ર  ર�. જાન અનછંા ીદાથ�ત્ ં  રમ શ   ર�. જાન 
 ાળના ન�દન� ગ ક્ ં નથા. અદમ� જાન  રવાના ીીછાના છા ાછ ર�. ં  
સમયમા ં ા  ાળના ીદાથ�ન� અદમ� , વાના શ�કછ મારામા ં ર� ંમ ન�મ 
 રન્ ંચીકં. �યા ંજાન ીનર, ય મ એયા ં�ખ્ ીનર, ય મ ર�. 

જાન સમાધાનંવસી ર� જાન ંવ છરફ ઢળછા ં,નરાઅ્ળ �ખ્ન� ીમાડ  
ર� 

ી  ીીછાના જાન ન� �ખ્ ંવનાવના ખબર નથા છ�થા ‘अपमेको आप 
सल्के हेराम हो गया’ ં  વડાવ દમ રાં ીચાસ  ,ર સ,ીયા સ�ામા ંખીયા. છ� � 
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છ�ના બાીન� ીીછાના ,મા મારફછ    વડા�લ્ ં   આ સ,ીયા નરમ આીી નન છર �્ ં
આીોાછ  રમશ. બાી� ,વચાર  ય�    રી રી આીોાછ  રશ� છી આી ા ઇજચછ 
ચશ�. � થલ્ ંછ� થલ્ ંન� � બ� ચાર  ાખના � યડમ ર� છ� બધા રી રાના ર�. માર  ંા ં
ન�ગા  ક ચવા ર�. છ� રી રાં �્�્ ં�મ્ા�લ્ ંર� છ�્� ્છ�ન� ઓ� ંઆવશ� માર  પ્ ં
  ંમ સમાધાન  રમ દ ગ્ ં નરમ આી� ર�. ચી    આ સમાધાન છી ીર ક� ર�. 
વાંછ,વ  નથા રછા ંી  જાન� ઓો� ઓો� એયા ંન�મ  લ્�    � યડમ રી રાના ર�, 
મારમ નથા. ંમ �,છઅયળ સયંીગીમા ં જાન સમાધાન  ર  ર�. સ,ીયા    રી રી 
સમાધાન  રાવછા નથા ી  બાીત્ ં જાન ંવા �,છઅયળ સયંીગીમા ં સમાધાન 
 રમ, અશા,ંછ ઓરમ  ર  ર�. ��ષ  રવી છ� ,વનાવ ર� ન� સમાધાન  રન્ ંછ� ંવનાવ 
ર�. 

સસંારમા ંીરના  ક� �વ સમાધાન  ર  ર� છી છાો આઅ્ળછા થીડા વખછ 
, યરછા મદં દ ખાય ર� મા  ્ સમાધાન  રન્ ં   ��ષ  રવી છ� આએમાના  ાથના વાછ 
ર�. ચી �વ ંવ ક� સમાધાન  ર  છી ીીછાન� યથાથમ શા,ંછ ન� �ખ્ થાય છ�મ ર�. 
ીરીદાથ�ત્ ંીનર મન થન્ ંમાર  આધાન નથા, છ�મા ંમા ં્ �ખ્-ુ્ઃખ નથા. વળમ 
અપન્નાવ થાય ર� છ� મન� �ખ્સી નથા છ�મ ચ પન્નાવ ી  મદં 
આઅ્ળછાવાળા ર�. મારા જાન ંવનાવમા ં ચ �ખ્ ર� ંમ સમાધાન  રમ, ીર 
વીરથા  ુષ્ ખ�સવા, ીીછા વીર  ુષ્  ર  ન� ીીછાના ંજાન ન� �ખ્ ીીછામા ંર� 
ંવા સાચા ન�ા ન� જાન  ર  છી સમાધાન ન� શા,ંછ થાય ર�. ં ચ ધમમ ર�. 

� �વ જાનંવનાવા આએમાન� ન�� ર�, છ� �ખ્ા થાય ર�. 

અનાનદ ાળથા �વ� ીર વીર  ુષ્  રમ ર�. છ�  ુષ્ રીડમ મારમ ે ય ના 
 ાર � રખડદી � ંન� છ� ે ય  ્ાળમ �્ ંંવછાં થક શઅં્ ંમ �,ં ંમ ,ન મય  ર  છી 
�ખ્ થાય.   વી ર� નગવાન આએમા   બધાન� , નાર ર�. આ �ધા ં્ ર� ન� આ 
અચવાગં ર�, આએમા જાનંવસી ર� ન� શરમરાનદ ચડ ર� છ�મ આએમા ન�મ  ર  ર�. 
પન્ાપન્ નાવી થાય ર� છ� બધાન� , નાર આએમા ર�. અનછંા ીદાથ� ન� અનછંા 
� ારના  ાગ ાઓ  ીવા રછા ંછ� બધાન� ીા ચવાના ં્ � , વાના છા ાછ 
આએમામા ંર�. �ચન નગવાન�     ા સમંછ ,વ�ના ીદાથ�ન� , � ર�. છ� ,વ�ના 
ીદાથ�મા ંઆએમા �ધાન ર�. આવી આએમા �ધાન ર�. છ�મ � , � ર� છ� �ખ્ન� 
ીામ� ર�. ન� � �,્ન આએમાન� ન�છી નથા છ� છીોછાનદ  રવા રછા ંનમ ાનાસ 
ર�. 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૨૨ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૬ 

(�ઠ �દ્ ૭, સીમવાર) 

� �,્ન સવમજ�     ા ંઆગમીન� , � ર�, � � ર  �યી ન� નવ છએએવના 
�યવ ાર ન�ા  રમ ર�, ર  ાયના ન �સાના નાવની એયાગ  ય� ર�, વીવાસ, ોછ, 
છીાનદ  ર  ર� રછા ંી  ીીછાના આએમાન� ન�છી નથા છ� �,્ન નમ ાનાસ ર�. 
 ાર     છ� � ીરસન�ખ્  ુષ્  રમ ર�. શા� સન�ખ્, રાગ ન� ,ન,મમ સન�ખ્ 
ર મન� , ીગ્ ં  લ્� ર� ી  ંવસન�ખ્ થકન� , ીગ્ ં  લ્� નથા છ�થા છ� 
નમ ાનાસ ર�. � સવમજના ંશા�ન� માનછી નથા ન� � �યવ ાર, નવછએએવાનદના 
જાનમા ંે ય   ર  ર� છ� છી નમ ાનાસામા ંી  આવછી નથા. 

�ચન નગવાન�     ા અનછંા ીદાથ�થા નર �્ ંઆ ,વ� ર�. 

અ � ીાઠમા ં �લ્ ંર�    ‘‘�ચનીકછ અનછં ીદાથ�થા નર  ા ,વ�ન�    � 
,વ� ીીછાના આએમા વડ  જ�યી � ીા ચવાક ્ ં  ીવાથા આએમ�ધાન ર�.’’ આમા ં
ોગ્ ં ર ંય ર�. આએમા �ધાન ર�.   વી ર�, છ� આએમા  �ચન નગવાન�     ા 
અનછંા ીદાથ�ન� , � છ�વા બ� દ ંવનાવવાળી આએમા ર�. છ� અનછંા ીદાથ� ંા 
ંા ર�   

(૧) �થમ છી �વ ીીછ� ન છ  રમ �ખ્ા થવા માગ� ર� છી ીીછાના ી   ા ં
ીનર, ય મ �ખ્ા થક ગય� ા �વી  ીવા ચીકં. � જાન અી યરમ દશામા,ં રાગમા ં
છથા ીરીદાથ�મા ંઅ્ મ ચક ્ ંછ� સાચા ંન�ા, જાન ન� �ંથરછા થછા ંજાન ં �્ ં
ર મ ગલ્ ં ન� ,વ ારની નાશ થક ગયી. વાછરાગન� ઇચરા નથા. ઇચરારન છ 
ીનર, ય મ સવમજદશા �ગ્ થક. ,વ ારની સવમથા નાશ થછા ંસવમજદશા �ગ્ થયા 
,વના ર   નન . � સવમજદશામા ંં  સમયમા ંા   ાળ, ા   ી ન� , વાના 
છા ાછ ર�, છ� સવમજ નગવાનના જાનમા ં અનછંાનછં ીદાથ� ચ ાયા. છ� 
અનછંામા ંસવમજ નગવાની ી  આવા ગયા. 

(૨) ‘�ચનીકછ’ શબદ      ર� ં્ �    �ચન�     ા. છ� વીરથા ન�મ થાય 
ર�    �ચનનગવાનન� ઇચરા વગર વા ા  ીવા ચીકં. વા ાવાળા   વળમ ન�મ 
થયા છ�મ ચ વા ા ી  ન�મ થક. 

(૩) વા ાવાળા   વળમ ન�મ થયા છી વા ા વગરના � ય    વળમઓ ી  
ન�મ થાય ર�. 
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(૪) છ�   વળમ નગવછંી ીીછાત્ ંઆલષ્ય , ય ં્ થછા ં,સ�દશા ીામ� ર� ં્ � 
અનછંા ,સ�ી ન�મ થાય ર�. 

(૫) છ� સવમજના વા ા સાનંળમન� સવમજ     ર� છ�મ આએમાના ંવનાવના 
�છા,છ  રમન� રમ છા  રનારા �,્નઓ ન� �છા,છવાળા નાવ ી છથા 
સ.યા ુષ્ઓ ી  ન�મ થાય ર�. 

(૬) છ� સવમજના વા ા સાનંળવા રછા ં ીીછાના ંવનાવની ન� સવમજની 
ન ાર  રનારા બાધ  અજાના �વી ી  અનછંાનછં ર�. 

(૭) �વ વાછરાગદશા ીામછી નથા એયા ં�ધ્ા ,વ ાર  ર  ર�. ચી વછમમાન 
,વ ાર ન  ીય છી વાછરાગછા �ગ્  ીવા ચીકં ી  વછમમાન ,વ ાર �એયક 
ચ ાય ર�. છ� ,વ ાર ીીછાના આએમાના  ક�  ીક શ   નન  ી  ીરના  ક� ચ 
થાય ર� મા  ્ ીીછા ,સવાય અનછંા ીરીદાથ� ર�. 

(૮) ં  �વના ં  નદવસના ૨૪   ા ના ,વ ારની ,વચાર  રવામા ંઆવ� 
છી ંો યળ � ાર  અસ�ંય � ારના ન� � ય�મ � ાર  અનછં � ારના ,વ ાર ર�. છી 
અનછં ાળથા અનછં� ારના ,વ ારી થયા મા  ્ ,વ ારના ં ,ન,મમી—�છરંગ 
,ન,મમ  �ય મ�ના �અૃ,છઓ અનછં � ારના છારછ.યછાવાળમ છ�મ ચ બન રંગ 
,ન,મમી—ની મમ ી  અનછંા � ારના ન�મ થાય ર�. અનછંા નવી, અનછંા 
 મ�ના ં ંધ છથા ની મ� આનદ સા�બછ થાય ર�. આમ ,વ ાર,  મમ ન� ની મમના 
,વ,વધછા ન� ,વ�ચાછા ન�મ થાય ર�. 

(૯)  � ીરના  ક� �વ ,વ ાર  ર  ર� છ� ીરીદાથ�મા ંબા, �વી ન� ચડ 
ીદાથ� બ� � ાર  ર�. �વીમા ં   વળમથા  કન� ,મથયા ુષ્ �ધ્ા �વી    વાક 
ગયા ર�. વળમ ં  �વમા ંઅનછંા � ાર  ,વ ાર ર� છી અનછંા �વીમા ંઅનછં 
અનછં � ાર  ,વ ાર ર� ન� અનછંા � ાર   મ� ન� ની મ�ની સબંધં ર�. ન� ચડમા ં
,દ્ ગ , ધમમ, અધમમ, આ ાશ,  ાળ ી  સા�બછ થાય ર�. 

આ �મા � �ચન નગવાન�     ા અનછંા ીદાથ�થા નર �્ ંઆ ,વ� ર�. આ 
વીરથા ન�મ થાય ર�    બધા થકન� ં  ચ આએમા ર� ન� બા મ બી્ ં�મ ર� છ� 
માનયછા ,મથયા ર�. 

અનછંા ીદાથ�ન� , વાના છા ાછ આએમામા ંર   ા ર�. 

આ અનછં ીદાથ�ન� ં મ સાથ� , વાવાળી આએમા ર� મા  ્ છ� ીદાથ�મા ં
આએમા �ધાન ર�. ીાઠમા ં ખ�  ર�    ‘આએમા વડ  ીા ચવાય ર�.’  ીક ,ન,મમથા 
દ વ� ્્શા�થા    પન્રાગથા , � ર�, ંમ  �્ ંનથા. ીીછાના આએમાથા , � ર� 
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ં્ � બા,  ીક ીરીદાથમથા , છી નથા. ંમ ન�મ થાય ર�. વળમ અનછંા 
ીદાથ� ર� મા  ્ આએમા , � ર�, ંમ ી  નથા. વળમ ીા ,ય ર�, ંમ  �્ ંર� ં 
ંમ બછાવ� ર�    �મ ગમ� છ�્�્ ંીા ા ીાં છી ીા ા થી�્ ંગ ાય ન� ી�્ મી�ં્ 
ગ ાય ર�  ાર     છ� ીા ા ી�્મા ંસમાક ,ય ર�. છ�મ અનછંાનછં ીદાથ� ર� 
છ�ના  રછા ંી  અનછં- � ્ા જ�યી  ીછ છી છ�ન� ી  , ા  �વાના આએમાના 
છા ાછ ર�. 

અનછંા ીદાથ�ન� , વાના આએમાના શ�કછના �છા,છ  �ય ુષ્થા ચ 
થાય ર�. 

અનછંા ીદાથ� છરફના વ  થા, ,્ુ યથા    ઇુન યીથા છ� ીદાથ� , ા 
શ ાય, ંમ નથા ી  મારી ીીછાની જાનંવનાવ ંવ-ીર� ાશ  ર� છ� છરફ 
વગં ન� છ�મા ંં ાન થા� છી ંવ-ીર� ાશ  શ�કછ ીનર, ય મ ,વ ાસ ીામછા ંબધા 
ીદાથ� ચ ાક ,ય ર�. ી  ીરસન�ખ્ ર મન� અનછંા ીદાથ� , ા શ ાય, ંમ 
નથા. �્ ંજાન ચ �,ં જાન સન�ખ્ ચીછા ંજ�યીત્ ંયથાથમ જાન થાય ર�. �યા�ંધ્ા 
આએમા ીરસન�ખ્ ચીયા  રશ� એયા�ંધ્ા ,વ ારદશા અન� જાનના  મ ા દશા  દમ 
્ળશ� નન  ન� સવમજીદ �ાનછ  રમ શ શ� નન . ીીછામા ંસવમજ થવાના છા ાછ ર� 
ંવા �છા,છ આએમસન�ખ્ ર  વાથા થશ�.  �ય ુષ્ ,વના અનછં ીદાથ�ન� 
, વાના છા ાછના �છા,છ થછા નથા. 

ંવસન�ખ્  ુષ્ થછા ંીરના છથા ,વ ારના  ્�ચ નાશ ીામ� ર�. 

આમ � �વ ન�મ  ર  ર� છ�ન� સાચા  ુષ્ થાય ર�. છ�ન� આએમાના જાનની 
મન મા આવ� ર�. મારા જાન સામથયમમા ંઅનછંા   વળમઓ અન� ,સ�ી સમાક ,ય 
ર� રછા ંજાન મી�ં્ ર મ ,ય ર�. ચીથા � ્ંથાનવાળી આવા �છા,છ  ર  ર�.  ીક 
અ �છ વડ ,  ીક વા ા વડ     ,્ં છ ાનદ વડ  , છી નથા ી  ીીછાથા , � ર�, 
ંમ ન�મ  રછા ં ,ન,મમથા  ાન થાય, દ વ-� ્્-શા�થા જાન થાય, ો ા 
,્ં છ ી વાચંાં છી જાન થાય, ંવા  ુષ્ નાશ થાય ર�. ીર છરફના છ�મ ચ 
,વ ાર છરફના  ્�ચ નાશ ીામ� ર� ન� ીીછાના ંવનાવના ,વ ાસ મા  ્ ીરસન�ખ્ 
ચીવાત્ ં ર  ક ્ ંનથા. ંવ છરફ ચીછા ંજાન ીનર, ય મ થાય ર� ન� ીીછાન� ીનર, ય મ 
, છા ંઅનછંા ીર ચ ાક ,ય ર�. ીીછાન� , ન્ ંછ� ,ન�ય ર� ન� ીરન� , ન્ ં
છ� �યવ ાર ર�. 
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,વ ારના સદ નાવમા ંજાન  મગ ્ ીય ર�. અ,વ ારમ દશા બ� દ 
સવમજીગ્ ં�યકછ થાય ર�. 

ો ા  ી ી     ર�    આ બ�્ �ચા વાછ ર� ી  આ �ચા વાછ નથા. આ 
છી  � �છા,છ  રાવવાના વાછ ર�. �થમ �ન   વા  ીય      � સવમજ શ�કછના 
 ત ય ાછ  ર . અનાનદ ાળથા અનછંા નવી થયા છ�મ ચ અનછં � ાર  ,વ ાર ીીછ� 
 યામ ર� છ� ,વ ારી ન� ,વ ારીના ં,ન,મમી અનછં � ારના ંર�. ંમ અનછંા ીદાથ� 
ર�, છ�ત ્ ં, ીગ્ ં,વ ાર સન�ખ્  ુષ્થા થક ્ ંનથા. ,વ ાર છરફના  ુષ્થા જાન 
 મગ્ ંથાય ર�. �વ ,વ ારમા ંર મન� દમ� દમ� ીદાથ�ત્ ંજાન  ર  ર� ી  ,વ ારથા 
ીરા�ખ થક ંવનાવ સન�ખ્ થા� છી અનછંા ીદાથ�ન� અદમ� , વાના મારમ 
છા ાછ ર�, ંમ �છા,છ થાય ર�. �યા ં�ધ્ા ઇચરા  ીય ર� એયા�ંધ્ા જાન અ્   
ર�. ી  ,વ ાર સન�ખ્ નન ,  મમ સન�ખ્ નન . �્ ં છી જાન સન�ખ્ � ં ંવા 
�છા,છ થછા ંઆ જાન ચ સવમજના છા ાછવાગં ર�, ંમ ન�મ થાય ર�. 

૧. �યા ં �ધ્ા ીરસન�ખ્  ુષ્ ર� એયા ં �ધ્ા ંવન� છી , છી નથા ી  
,વ ાર છથા ીરીદાથ�ત્ ં � થી�્ ં , ીગ્ ં દમ� થાય ર� છ� ી  યથાથમ જાન 
   વાક ્ ંનથા. 

૨. ી  ંવનાવ સન�ખ્  ુષ્ થછા ંન� ીીછાના સવમજ ંવનાવના �છા,છ 
થછા ંઅનછંા ીદાથ�ન� અદમ� , વાના છા ાછના �છા,છ આવા ન� ંવ-ીર બધા 
ીદાથ�ત્ ં જાન યથાથમ થલ્,ં છ� અનછંા ીદાથ�ના આનય� થક ્ ં નથા ી  બ� દ 
જાનંવનાવના આનય� થાય ર�. ી  આએમાના સવમ �દ શ�થા �એયક , વાના 
છા ાછ  � ખા ા નથા ી  �છા,છ  રમ ર�. જાનના છા ાછ છી   � ીરીકી � 
દમ� , વાના ર�. 

૩. સાધ દશામા ં ,વ ાર ર� એયા�ંધ્ા જાનમા ંઅ, ય મછા ન� ીરીકછા ર�. ંવ 
સન�ખ્  ુષ્ વડ  �ંથરછા  રમ વાછરાગછા થછા ં ીીછ�   વળજાન �યકછ  રમ 
શ શ� ન� અનછં ીદાથ�ન� �એયક સવમ �દ શીથા અદમ� , ા શ શ�. 

ીીછાના સવમજ શ�કછના  ત ય ાછ ીીછાથા  રવા ચીકં. �ચન 
નગવાન છથા શા�     ર� મા  ્ નન . 

�ચન નગવાન�     ા ીદાથ�ત્ ં ંવસી આન્ ં ર�. ‘�ચન’ શબદમાથંા ન�મ 
થાય ર�    છ�ઓ �થમ �ચન ન  છા. અજાનદશા  છા. ,વ ારના છારછ.યછા ન� 
,વ,વધછા  છા.  મ� ન� ની મ� વગ�ર  ,વ,વધછાવાળા અનછંા ીદાથ� ર�. 
એયારીરમ સાચા  ુષ્ થછા ં આએમા સાથ� �શ� ં છા થક. અ�ંથરછાન�  ાધ� 
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,વ ાર  છી ન� અલીજછા  છા. ીરમ સ,ં ય મ ં છા થછા ંસવમજ �ચન થયા. આમ 
આએમાના ંવસીન� યથાથમ ન�ામા ં �વી ચીકં. વછમમાન ,વ ારમ દશામા ં ,વ ાર 
મદં  રમ શ   ર� ંમ �એયક દ ખાય ર� છી ,વ ારની અનાવ ી   રમ વાછરાગા 
દશા થાય ર� ન� વાછરાગા દશા થછા ંસવમજીગ્ ં�ગ્ થાય ર�. ી  છ� ીીછાના 
આએમા વડ  , ન્ ંથાય ર� ંમ ન�મ  ર  છી �છા,છ સાચા    વાય. નગવાન 
    ર� મા  ્ અનછંા ીદાથ� ર� ંમ ઓો� ઓો� ન�મ  ર  છ� યથાથમ નથા. 
નગવાન છી ીરીદાથમમા ં ગ ાય ર�. આએમા ીીછ� ીીછાના સવમજ શ�કછવડ  
અનછં ીદાથ�ન� , વાવાળી ર�, છ�મ ંવનાવસન�ખ્  ુષ્  રમ ંવન� , � છી 
ીીછાની આએમા અનછંા જ�યીન� ીા ,ય ર� છ�વા છા ાછના �છા,છ સાચા  રમ 
   વાય ન� બધા ંજ�યીમા ંઆએમા �ધાન ર� છ�ના �છા,છ  રમ    વાય. 

� નમ  આગમની ,  ાર ન� સયંમા  ીવા રછા ંીીછાના આએમાન� 
ન�છી નથા છ� નમ ાનાસ ર�. 

� �વ અનછંા ીદાથ�ન� માનછી નથા ી  બધા થકન� ં  ર�, ંમ માન� 
ર� છ�ન� બધા ંજ�યીમા ંઆએમા �ધાન ર� છ�વા ન�ા થછા નથા. છ� છી ંો યળ ે ય મા ં
ર�. વળમ � �વ ીીછાના દશા અલીજ ર   છ�વા માન� ર� છ� � ી  આએમા �ધાન 
માનયી નથા. છ� ી  ંો યળ ે ય મા ં ર�. અનછંા ,સ�ી ર�,   વળમ ર�, સાધ  ર�, 
બાધ  ર�,  મ� ર�, ની મ� ર� વગ�ર  અન�  � ાર  �વ અન� અ�વ બધા ીદાથ� 
ર� ંમ  � �યવ ાર  � જાનમા ં  �છી નથા છ� છી ંો યળ ,મથયા ુષ્ ર�. છ� 
આગમની ,  ાર નથા. આચાયમ નગવાન ંમ     ર�    � �,્ન સવમજ�     ા ં
ર  �યી, નવ છએએવી વગ�ર ન� �યવ ારથા , � ર�, ર  ાયના ન �સાના નાવની 
એયાગ ર�, છી ન� સયંમમા ં ાન ર� રછા ંી  ,વ�ના અનછંા ીદાથ�મા ંીીછાની 
આએમા �ધાન (��્ય) ર� ન� ીીછાના આએમાના આનય� ર મન� , ીગ્ ં  રમન� 
ીીછાના આએમાન� ન�છી નથા ી  ીરસન�ખ્  ુષ્  ર  ર� છ� �,્ન સાચી �,્ન 
નથા ી  નમ ાનાસ ર�. શા�ત્ ં, ીગ્ ંંાર   લ્�    વાય      છ�ત ્ ં ર ંય 
ીીછાના નાવમા ં નાસ� છી. ીીછ� જાછ ર� ન� અનછંા જ�યી ર�. અનછંા જ�યીમા ં
છનમય થયા ,વના જાછા બધાની , નાર ર�, ંવા ન�ા  રછી નથા છ� 
નમ ાનાસ ર�. 
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�ન� ધમમ  રવી ર� છ� � બધા ંજ�યીમા ં 
ીીછાની આએમા �ધાન ર� છ�વા  ુષ્  રવા ચીકં. 

ી્ઓ, અ � આચાયમ નગવાન� ચર ાતય્ીગમા ં ી  આએમ�ધાનના વાછ 
 રમ ર�. દર   ગાથાં  �ય ુષ્ રાખાન� વાછ  રમ ર�. આએમજાન ,વના શા�ત્ ં
, ીગ્,ં ોછાનદત્ ં ીા ન ન� સયંમ બી્ ં �યથમ ર� ંમ    ન્ ં ર�. ન� છી�યામ 
 રછી  ીવા રછા ંછ�ન� ધમમના ગધં ી  નથા. નાક, છાર  ધમમ  રવી ર� ન�   છ� 
વીરથા ન�મ થાય ર�    વછમમાન ીયામયમા ં ધમમ �ગ્ નથા ી  અધમમ ર�. 
અધમમની  રનારી ક ્ ં ન� અધમમન� ્ાળમન� ધમમની  રનારી ી  ક ્ ં રી. વછમમાન 
દશામા ં ધમમ �યકછ  ીય છી ધમમ  રવી ર  છી નથા ન� ધમમ �ગ્  રવાના 
ંવનાવમા ંશ�કછ ન  ીય છી ધમમ �ગ્મ શ   નન  મા  ્ ધમમદશા �ગ્ થાય છ�વા 
શ�કછના નડંારંવસી છારા આએમાના ન�ા  ર. આએમા જાન, દશમન, ચાનરા વગ�ર  
અન�  � ્ીના મી્મ વખાર ર�. છ� આએમા અનછંા જ�યીન� ં  સમયમા ંીા ,ય 
છ�વા છા ાછવાળી ર�. છ� ચાચી ર� મા  ્ , � ર�, ંમ ી  નથા ી  ીીછાના 
આવા છા ાછ ર� ંમ બછાવ� ર�. આ વાછ ી ડવાન� મા  ્ ીીછાત્ ં જાન  ાગ્ ં
 રન્ ં ીડશ�. �ન� વછમમાનમા ં ીીછાના સવમજશ�કછના �છા,છ આવછા નથા છ� 
આગળ   વા રમછ� વધ� ન� �,્નીગ્ ંલય�   ં્ �    છ� વધા શ   નન . મા  ્ સવમ 
જ�યીમા ંીીછાની આએમા �ધાન ર�, છ�વા �છા,છ છ� �થમ સ.યાદશમનસી ધમમ ર�. 
આવી આએમા � �,્ન ન�છી નથા છ� નમ ાનાસ ર�. 

અ �  ીક        બધા મછી વચચ� સમનવય  રી ન� � ્ના મ થાઓ છી   

સમાધાન  —અ�છૃ ન�  �રની સમનવય  ીછી નથા. છ�મ વાછરાગ 
સવમજદ વના યથાથમ વાછન� અનયમછ સાથ� મ�ળ ખાય છ�મ નથા. રછા ંી  બી્ ં
ર� ંમ ‘ર�’ી ાના અી�કાં સમનવય ર�.  ાર     નગવાનના વા ામા ંંમ 
આ�લ્ ં   સ.યકએવ ‘ર�’ ન� ,મથયાએવ ‘ર�’. ,સ�ના �વી ‘ર�’ ન� સસંારમ �વી ી  
‘ર�’. સવમજન� માનનારા �વી ‘ર�’ ન� અલીજ છથા ,વ ારમન� માનનારા �વી ‘ર�’. 
ં્ � છ�મા ં ‘ર�’ી ાના અી�કાં સમનવય ર�. વળમ ીીછ� જાન, દશમન, ચાનરા 
વગ�ર  અનછં � ્ીની ,ી�ડ ર�, ંમ ન�મ  રછા ંબા, �વી ન� ચડ ીદાથ�ના 
� ્ન� ી  , ા લય� ર�. આન� � ્ના મીગ્ ં   વાય ર�. 

વળમ  ીક        આ્ ા �ચા વાછ  રી રી ી  �થમ સાચા મતષ્ય છી 
થન્ ંચીકં ન�   
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મતષ્યીયામયમા ંયથાથમ ,ન,મમી મળવા રછા ં� આએમાના ન�ા  રછી 
નથા છ�  ાચબાના �મ � યખમ ર�. 

સમાધાન  —� �વ ીીછાના આએમાન� યથાથમ ન�છી નથા છ� ,મથયા ુષ્ 
ર�. છ�ની �ધા ન�ાની �યવ ાર છ� મતષ્ય�યવ ાર ર� ન� � �વ સાચા ન�ા  ર  
ર� ન� ીીછામા ંસ.યાદશમન જાન ચાનરા �ગ્  ર  ર�, છ� આએમ�યવ ાર ર�. 

આએમાત્ ં જાન  રમ શ   ંવી મતષ્યનવ મટયી, �નધમમ મટયી, સાચા ં
,ન,મમી મટયા ંરછા ં� �વ મતષ્યીયામય વીરના  ુષ્ રીડમન� આએમાના  ુષ્ 
 રછી નથા, છ� � યખમ ર�. ીા ામા ં ા �ગન�  ાધ�  ાચબા ચ ંન� ચીક શ   નન . 
 ીકવાર  ા �ગત્ ં ીીી�્ ં યુર થછા �થમ ચ ં ચીયી ી  ીીછ� ચ ંના  ા�નછ 
ચીવા નન  રી ાછા ંબા,  ાચબાઓન�    વા ગયી ન� બધાન� છ�ડમ આ�યી. એયા ં
 ા �ગ ીારમ ન�ગા થક ચછા ંચ ં દ ખાછી બધં થક ગયી. �મ છ�  ાચબી � યખમ 
ગ ાય ર� છ�મ � �વ સાચા ં ્ા ા,ં સાચા ં ,ન,મમી ન� ીીછાન� જાનની વોાડ 
મળવા રછા ંબ ારમા ં રી ાય ર� ન� આએમાની ,ન મય  રછી નથા છ�  ાચબાના 
�મ � યખમ ર�. સસંારમા ં રચયી ીચયી ર મ મતષ્યીયામય , યરમ થક ચછા ં ચાર 
ગ,છમા ં�મ   ર  ર�. થથ૨૬૪થથ 

 વ� �,્ની ામા ંસમાન ર� છ�ત ્ ંઅતમ્ીદન નન   રનારની ,વનાશ દશામવ� 
ર�. 

ગાથા ૨૬૫ 

�,્ન શાસન� �ંથછ દ ખાન�, � ��ષથા ,ન�દા  ર , 
અતમ્છ નન  ન નરયા ,વષ�, છ� નાશ ચર  છ �  ર . ૨૬૫. 

અથમ  —� શાસનંથ (�ચનદ વના શાસનમા ંર   ા) નમ ન� દ ખાન� ��ષથા 
છ�ના અીવાદ બી � ર� અન� (સએ ારાનદ) નદયાઓ  રવામા ંઅતમ્છ (�શ્ા) નથા, 
છ�ત ્ ંચાનરા નષ્ થાય ર�. 

� �,્ન બા, �,્નની આદર નન   રછા ં��ષ  ર  ર�, 
 છ�ત્ ંચાનરા નષ્ ીામ� ર�. 

્મ ા  —� નાવ� �ગા �,્ન બા, નાવ� �ગા �,્નના અીવાદ બી �, ��ષ 
 ર  છી છ� �,્નત્ ંચાનરા નષ્ ીામ� ર�. ીીછાની દીષ  ીવા રછા ંછ� ઠમ  ર� ંમ 
માન�, દીષન� દીષ છરમ    ત ય � નન  છી છ� ન�ાથા ી  �ષ્ થાય ર�. અ � વ� 
સન છના    વાછા �,્ન અથવા  �ય� �ગા �,્નના છી વાછ ચ નથા. નગવાન� 
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    ા ંવસીન� , ા �છનમ�ા �ગ્  રમ ચાનરા �ગ્  લ્મ ર� છ�વી �,્ન બા, 
�,્ન નાવ� �ગા  ીય ી  ઓરા વોાડવાળા  ીય, સર�્ ં વાચંછા ં ન આવડક્ ં
 ીય, �યા�યાન સર�્ ંદ છા ંન આવડ , છ�ના ઇષામ  ર  છી ચાનરામા ંદીષ આવ� ર�. 

 ીક �,્નન� વોાડ ઓરી  ીય, અવ,ધ    મનઃીયમયજાન ી  �ગ  ્ છ�મ ચ 
મ,છ છથા �છ્જાનની વોાડ ી  ઓરી  ીય,  �યવચનમા ં ,ન,મમ થાય ંવા ં
નાવવચન ન ી   ીય છી �,્નન� કીન ન થાય    આમ   મ    ાર     
  વળજાન �ગ્વાત્ ં � યળ  ાથમા ં ર� છી સાી્ ં   વળજાન �ગ્મ ચશ�. �મ 
રા�યની ીસૈી  ીક � યં્ મન�  ક ,ય ી  રા�ય  ાથમા ં ીય છી આવ  ચાલયા 
 ર  ર� ન� બ� વષમમા ંીારી ખ,ની નરાક ,ય ર�. ંમ  ીક �,્નન� અવ,ધ    
મનઃીયમયજાન ન  ીય, ન� મ,છ �છ્ની વોાડ ી  ઓરી  ીય ી  
ચછૈનયંવનાવ  ાથમા ં ર� છ� �છ�્મ� યછમમા ં પક્ ધયાન �ગ્  રમ   વળજાન 
ીામશ�. ં્ �  ીક �,્નન� વોાડ ઓરી  ીય    વધાર   ીય,  ીક �,્નન� બ ારમા ં
આબસ-માનીાન વધાર   ીય    ઓરા  ીય છી ી  નાવ� �ગા �,્ન બધા ં  
,છના ર�. �મ માળાના મ  ા બધા ં  ,છના ર� છ�મ   વળજાનના  �ખામા ં
આવ� ા સાધ ી મ  ા �વા ર�. ં  ીરમ ં    વળજાન  �વાના. મા  ્ 
નાવ� �ગા �,્નં બા, નાવ� �ગા �,્નના અદ ખાક  રવા નન . વછમમાનમા ં�,્ન 
નામ ધરાવા �,્નના ં નામ  ,વ� ર�. ં બા,ન� ં બા,ના ધમમશાળામા ં
 છરવા ન દ , , � ચમાનના મા�   થક ગયા  ીય ! આ છી �યવ ારના ંી  
ઠ  ા ા ંન    વાય. શા,ંછ રાખવા ચીકં.  ીક �એય� ��ષ  રવી ચીકં નન . અ � 
છી � નાવ� �ગા �,્ન બા, નાવ� �ગા �,્નના આદર સએ ારાનદ નદયામા ં�શ્ા 
નથા છ� ��ષથા રંગાય�  ર�. છ�ત ્ ંચાનરા ર  ક ્ ંનથા. નબળાકથા ��ષ થયી છ�ન� 
દીષ ન માનછા ં� ્ માન� છી દશમન ી  ર  ક ્ ંનથા. ચાનરા�ષ્ �વ છી ફરમ 
ચાનરા ીામ� ર�, દશમન�ષ્ન� છી ફરમ સ,ંધ  રવા �શ્    ીડ  ર�. ચાનરાના 
નબળાકવાળી �વ ,વચાર     નબળાકથા ��ષ થક ગયી, ીામરછા આવા ગક. 
મારમ �ેછ્ામા ંઆવા ીામરછા ન ીા વ�  ાર     ીામરછા આવવાથા વાછરાગા 
સમછા ર  છા નથા છ�થા ,વચાર  રમન� , ્્ષાથમ  ાવા ંવસી  ાનછામા ંસ,ંધ  રમ 
લય� ર�. અ � ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર�. �,્નઓ ે ય   ર  છી ચાનરાથા ીડ  ર�, 
ંમ સાધ દશાત્ ંયથાથમજાન  રા�લ્ ં ર�. આ વાછરાગની માગમ ર�. વાછરાગના 
માગમમા ંચરાી  દીષ ચા � નન . 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૨૪ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૬ 

(�ઠ �દ્ ૯, તધ્વાર) 

 વ� � નામુય� અ,ધ   ીય છ�ના �એય� , �    છ� નામુય�  મન  ીય ંમ 
આચર   રનારની ,વનાશ દશામવ� ર�. 

�  મન� ્  ીવા રછા ં‘�્ ંી  નમ  �’ં મદ  ર , 
ઇચર� ,વનય � ્-અ,ધ  ીાસ, અનછંસસંારમ બન�. ૨૬૬. 

અથમ  —� નમ  � ્�  મન (   ી)  ીવા રછા ં ‘�્ ંી  નમ  �’ં ંમ 
માનાન� અથામક ્ ગવમ  રમન� � ્� અ,ધ  ીાસ�થા (–� ીીછાના  રછા ં અ,ધ  
� ્વાળા  ીય ંવા નમ  ીાસ�થા) ,વનય ઇચર� ર�, છ� અનછંસસંારમ થાય ર�. 

 � �,્ન ીીછાથા અ,ધ  � ્વાળા ીાસ� ,વનય ઇચર� ર� છ� 
અનછંસસંારમ થાય ર�. 

્મ ા  —આ ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર�. આએમાના  ુષ્ પ�્ંવનાવ 
વીર  ીવા રછા,ં ંવસીના  ાનછાસીા ચાનરાદશા  ીવા રછા ંછ� છ� � ્ંથાન� 
છ�ન� યીાય ,વનય આનદ  ર  છી �,્નદશા ર   ર�. બા, વધા ગય� ા �,્નની 
,વવ�  ન રાખ� છી ચાનરા ર  ક ્ ંનથા. આએમા પ�્ ર� ંવા  �ય ુષ્ ન� સમય 
સમયના ીયામયની ,વવ�  �,્નન�  ીય ર�. ,વવ�  ન રાખ� છી ચાનરા�ષ્ થાય ર� 
ન� સવમથા ,વવ�  ત ય મ ,ય છી દશમન�ષ્ થાય ર�.  વ� આ ગાથામા ંંમ    ન્ ંર� 
   બા, �,્ન  રછા ંીીછાના ,નમમળછા ઓરમ  ીવા રછા ં ‘�્ ંી  �,્ન �’ં ંમ 
ગવમ  ાવા ીીછાથા અ,ધ  મ ાએમા ીાસ� ,વનયના ઇચરા રાખ� છી છ� ીયામયની 
,વવ�  રાખછી નથા, છ�થા ચાનરાથા �ષ્ થાય ર� ન� સવમથા ,વવ�  ે ય ા ,ય છી 
દશમનથા �ષ્ થક અનછંસસંારમ થાય ર�. 

બધાન� સરખા માનવા છ� સમદશ�ીગ્ ંનથા ી  �ગ્ ીયામય �ચ્બ 
,વવ�  રાખવી છ� સમદશ�ીગ્ ંર�. 

 ીક        બધા સાથ� સમાનનાવ રાખાં છી   નાક, � વંક ્ં વસી  ીય 
છ� સમચન્ ંચીકં. ,્ુ યથા    ,ન,મમથા ધમમ માનછા  ીય છ�વા સાથ� સમાનીગ્ ં
રાખન્ ંછ� છી ,મથયા ુષ્ીગ્ ંર�. ,વીરમછ માનયછાવાળાની આદર ન  રવી છ�મ 
ચ ��ષ ી  ન  રવી, મધયંથ ર  ન્.ં � , ્્ષ ીયામયમા ંસવમજદશાન� ીા.યી ર�, 
છ� , ય�ય ર� ી  ીયામયમા ંસવમજીગ્ ં�ગ્ ન  ીય, છ� સવમજ છરમ   , ય�ય નથા. 
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શ�કછં છી બધા સરખા ર�. ,નગીદની �વ,  ાગડાની �વ ન� નગવાનની �વ 
શ�કછં છી ,સ�સમાન ર� રછા ં�ના ીયામય આગળ વધાન� સવમજદશાસી� �યકછ 
થક ર�, છ�ની આદર  ીય ર� ન� છ� ,સવાયના અનય �વની આદર  ીછી નથા, 
,નગીદના     ાગડાના �વન�  ીક ીગ�  ાગક ્ ંનથા. અ્દ વ ન� �દ્ વ, અ્� ્્ ન� 
��્ ્્, ીાા ન� અીાા, સજચન ન� ુ્�ન—ંમ બભ� વચચ� ન�દ �મ ર� છ�મ 
, વી છ� સમદ,શ�છા ર�. બભ� સરખા ર� ંમ માનન્ ંછ� સમદશ�ીગ્ ંનથા, છ� છી 
,મથયા�ા,ંછ ર�. માછા ન� �ા બભ� નારમ ,,છ ર� રછા ંએયા ં,વવ�  રાખ� ર�. રી્ ા 
ન� અન�ય ીદાથમ બભ� ,દ્ ગ  ીરમાગન્ા ં ંધ ર� રછા ં ધમ� �વન� રી્ ા 
વીર  ક ચશ� ી  અન�ય ીદાથમ વીર  ક નન  ,ય  ાર     બભ�ના 
વછમમાન ીયામયમા ંફ ર ર�, છ�  ષ્ાછં� �,્ન છરમ   બધા સરખા  ીવા રછા ંદર  ના 
ીયામયમા ંફ ર ર� મા  ્ ીયામયની ,વવ�   ીવી ચીકં. 

� �,્ન બ�્ ગવમ  ર  ર� ન� અ,ધ  ,નમમળછાવાળા �,્ન ીાસ� ,વનય ઇચર� 
ર� છ�ન� વંક ્ં વનાવની છ�મ ચ ધમામએમાની અનાદર વછક ર�. છ� ન � શા� નુયી 
 ીય    ોછ છી  રછી  ીય છીી  છ� અનછંસસંારમ ર�. અં્દઅં્દાચાયમ નગવાન છી 
ં દમ  ડ  સએય વાછ  ર  ર�. �,્ની ાના ંવસીમા ં ી   �્ ં  ક ્ ં    
ચાનરાદશામા ંવ�ની રાગ ન  ીય રછા ંવ�ની રાગ રાખા �,્નીગ્ ંમનાવ� છ� 
,નગીદમા ંચશ�. છ�મ અ � ી  � �વ ીયામયની ,વવ�  રાખછી નથા ન� ગવમ  ર  
ર� ન� અ,ધ  � ્વાળા �,્ન ીાસ� આદર માગ� છી છ�ન� ન છા ર  છા નથા. 
ીયામયની ,વવ�  નથા છ�થા છ� અનછંસસંારમ થાય ર�. અ � �,્નના વાછ  રમ ર�, 
ી�્ામા ંનાવ ન� સમન છા આવા ,ય ર�. છ�ઓ ી  ીીછાથા અ,ધ  � ્વાળા 
ીાસ� ,વનય માગ� છી છ� ી  અનછંસસંારમ થાય ર�. 

 ીક        અમાર  ના અં્દઅં્દાચાયમત્ ંમાનન્ ં   અનયમછના મી્ા થક ગયા 
 ીય છ�ત્ ં માનન્ ં   નાક, સવમજથા ,વીરમછ �્ ા મછ ર�. �  ીક આએમાન� 
ં ાછં અય્ ંથ માન� ન� ીનર ામા—બદ છી ન માન� છ�મ ચ બા� રમછ� ં ાછં 
માનયછાવાળા  ીય છ� � ૃમછ ,મથયા ુષ્ ર�, છ�ના વાછ ર� ચ નન , છ�ન� માનવાત્ ં
 ીક શ   નન . અ � છી સાચા દ વ-� ્્-શા�ન� માનનારા સાચા નાવ� �ગા �,્ન 
ીયામયની ,વવ�  ે ય ા ગવમ  ર  છી અનછં- સસંારમ થાય ર� ંમ બછા�લ્.ં 

 વ� � નમ  નામુય� અ,ધ   ીય ન� ચી ીીછાનાથા  મન નમ  �એય� 
ીીછાના સમાન આચર   ર  છી છ�ની ,વનાશ દશામવ� ર�. 
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ગાથા ૨૬૭ 

�,્ન અ,ધ � ્  મન� ્ �,છ વછક યનદ ,વનયાનદમા,ં 
છી �ષ્ થાય ચનરાથા વીલક્છ ,મથયા નાવમા.ં ૨૬૭. 

અથમ  —�ઓ નામુયમા ં અ,ધ  � ્વાળા  ીવા રછા ં  મન � ્વાળા 
�એય� (વદંનાનદ) નદયાઓમા ંવછક ર�, છ�ઓ ,મથયા વીલક્છ થયા થ ા ચાનરાથા 
�ષ્ થાય ર�. 

બ ારના વ�શ અથવા એયાગ દ ખા �યા ંએયા ં 
� �વ ,વનય  ર  ર�, છ� ,વનય ,મથયા ુષ્ ર�. 

ં  રા, નગવા ં ીડા ં�યા ં�યા ંી્ં એયા ંીગ�  ાગછી  છી. છ�ન�  ીક 
અજાનાં   મ રાખ��્ ં    નગવા ં  ીડા ંી  ર  ા ં દ ખાય છ�ન� ીગ�  ાગન્.ં ં  
વખછ ં  ગધ�ડા વીર નગન્ ં ી�્ ંવ�્ાં�્ ંચીક રા,, રા, ીીછાના  ાથા 
વીરથા  છરમ ીગ�  ાાયી. છ� વીરથા ં  સાી્ં   �્ ં    નગવા ં  ીડા ં છ� 
સાીત્ ્ ં�ચચ નથા. �મ તબી ન� મા ામરમી બભ� નકૃ ર� રછા ંતબા નાચ� રાયંી 
 �વાય ી  મા ામરમા નાચ� રાયંી  �વા ,ય છી મરમ ,ય. છ�મ માા બ ારથા 
સાી ્નામ ધરાવ� છ� સાી ્ન    વાય. � �વ બ ારની એયાગ દ ખા �યા ં એયા ં
નમન  ર  ન� સામી એયાગા દ ખાછી �વ �,્ન ર�    નન  છ�ના ીરમકા  રછી નથા 
ન� બા� એયાગ દ ખા ,વનય  ર  ર�, છ� ,વનય ,મથયા ુષ્ ર�. 

� �,્ન ીીછાથા  મન �,્નના આદર સએ ાર  ર ,  
છ� ચાનરાથા �ષ્ થાય ર� 

્મ ા  —� �,્ન બા,  રછા ંઅ,ધ  � ્વાળી  ીવા રછા ંબા,  મન �,્ન 
�એય� વદંન, સએ ાર આનદ ,વ,ધમા ં વછક ર� છી છ� ીીછાના ંવસીના સાવધાના 
ત ય મ ,ય ર�, ીયામયની ,વવ�  ે ય ા ,ય ર�. છ� ,મથયાનાવમા ંચીડાય ર� છ�થા 
ચાનરાથા �ષ્ થાય ર�. � અનય મછવાળા એયાગા થક સાી ્નામ ધરાવ� અથવા 
વ�સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ� છ�ના છી વાછ ચ નથા. છ�ના �એય� આદર  ીક શ   
નન  ી  યથા,છ નાવ� �ગા �,્નના વાછ ર�. અ,ધ  � ્વાળા �,્નં ીીછાથા 
   ી  ીય છ�ન� વદંનાનદ  રવા નન . રછા ંમી ન� વશ થક નાચ�ના દશાવાળાન� 
રા� રાખવા વદંન  ર  છી ચાનરાથા ચલછ્ થાય ર�. થથ૨૬૭થથ 

 વ�, અસએસગં ,નષ�ધય ર� ંમ દશામવ� ર�  — 
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ગાથા ૨૬૮ 

� યાાથમ ,ન�યવછં, શ,મછ ષાય અ,ધ  છીા ન �, 
ી  છ� નથા સયંછ, યનદ રીડ  ન  લન  —સગંન�. ૨૬૮. 

અથમ  —� યાના ંીદીન� અન� અથ�ન� � � ,ન,�છ  યા� ર�,  ષાયીન� � � 
સમા�યા ર� અન� � અ,ધ  છીવાળી ર�—ંવી �વ ી  ચી  લન  ચનીના 
સસંગમન� રીડછી નથા, છી છ� સયંછ નથા. 

વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ �સી ા  રનારની છથા  લન   ંવચરદંમ 
�વીની સમાગમ  રવાયીાય નથા. 

� �,્નં વાછરાગ�     ા ર ીદાથ� ન� નવછએએવીની ,ન�ય  ય� ર�, દીધ, 
માન, માયા,  ીનના ીનર ામ ો્ાડદા ર� ન� �,્નદશામા ં અ,ધ  ર� છી ી  
 લન  ચની, રા, છથા અસએસગંાઓની સસંગમ રીડછી નથા છી છ� �,્ન ર  છી 
નથા. છ�  લન  ચની છ�ન� ચાનરાથા �ષ્  રછા નથા ી   લન  ચનીની સમાગમ 
 રવાની છ�ની ીીછાની નાવ ચાનરાથા �ષ્  ર  ર�. , ્્ષ �મા � વચન �મા  
 ીક શ  . ં્ � � , ્્ષ વાછરાગ ન� સવમજ ર� છ�ના ંવચન �મા   ીક શ   ી  
� �વ સવમજ વાછરાગન� માનછી નથા ન� �યવ ાર ન�ાના વાછી  રછી  ીય ન� 
સસંાર �ધ્ારી  રવી ચીકં વગ�ર  � ાર  માનછી  ીય છ� �ન નથા,  લન   ચન 
ર�. છ�વાના સીબછ છ� અસએસગં ર�. છ�વા સીબછથા �વ નાચા ીાયરમં  છરછી 
,ય ર�.  ીક        રાા� થી�્ ંખાવાની વાધંી નન  ંમ   મ રા,ાનીચન  ર , ધામ� 
ધામ� છ�    શ�     ંદ� યળ ખાવામા ંપ્ ંવાધંી ? છ�મ નાચ�  છરછી ,ય ર�.  ીક 
�વ ંવચરદંમ થકન�        ‘‘અમી છી �ાના સગંમા ંર મન�  �ચયમ ીાળમં રમં 
ન�  સી્મમા ં  છરમં રમં.’’ આમ   મ ંવચરદં સ�વ� ર�.  �ચયમ નવ વાડ  
ીા ન  રવાત્ ં �્ ંર�. અસગં આએમાની ��મ રીડમ �ાની સગં  રવાની નાવ ચ 
ત ્શાન ાર  ર�. છ� �વ  �ચયમથા ીડમ ચવાની. દયા-દાનની નાવ ી  રીડવા 
�વી  �ી ર� છી ીરમ �ાના સગંની નાવ છી રીડવાની ચ ર�. વળમ  લન  મા ં
�ના ચાનરાના રાી ખરાબ ર� છ�વા �ા, ્્ષીના ો�ર ી  ચવાના ના   મ ર�. 
 ાર     છ� અસએસગં ર�. વળમ � �વી માસં ખાછા  ીય, દાસ ીાછા  ીય,  ીક 
અ્દરછ ,વ ્� અ્ચ�ષ્ા  રછા  ીય છ�વાની સમાગમ  રવા યીાય નથા. વળમ  ીક 
�વ દ વ-� ્્-શા�ના આજા ,વ ્� થક ંવચરદંમ વછમછી  ીય ન� ધમમના નામ� 
જાનના વોાડન�  ાધ�  દા�ચક ્ વીદ શ આીછી  ીય છી છ� ંવચરદંમ �વની 
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વીદ શ ી  સાનંળવી યીાય નથા  ાર     છ� અસએસગં ર�. મા  ્ બધા � ાર  
અસએસગં રીડવી. 

્મ ા  —� �,્ન શા�મા ં ,ન, ્ ર� ન� સયંમા ર� છ� ચી  લન  ચનીના 
સગંન� રીડછી નથા છી છ� સયંછ નથા, ંમ આ ગાથામા ં   ન્ ંર� ી  ્મ ામા ંછ� 
�,્ન   વી  ીય ર�, છ�ની ,વંછાર  ય� ર�. 

(1) � �,્ન શા�ીના નાવી છથા ીદાથ�ત્ ંંવસી , ાન� ીીછાના 
જાનંવનાવમા ં,નઃશ ં ર�. 

શબદ � = નગવાનના વા ા. �મા ં ચાર  અતય્ીગ આવા ,ય ર�. � 
શબદ � ,વ�ની વાચ  ર� ં્ � ચગછમા ંબધા ીદાથમ ર� ંમ બછાવ� ર�. ર 
 �યી, છ�ના ં  �ય-� ્-ીયામય, ંવનાવ, ,વનાવ, સયંીગ, ,ન,મમ વગ�ર  બધા 
ીદાથ�ન� વા ા બછાવ� ર�. �મા ંઅનછંાનછં ીદાથ�ત્ ંર ંય આવ� ર� છ�વા સક ્
 ક વાળમ નગવાનના વા ાન� છથા છ� શબદ � � ીદાથ�ન� બછાવ� છ� બધા 
ીદાથ�  �ા છ� ી  સક ્ ક વાળા ર�. છ� બભ�ન� ીીછાના જાનમા ં, � ર�. 
નાવ� �ગા �,્નન� નગવાનના વા ાત્ ંઅથવા નગવાન�     ા આગમીના નાવત્ ં
જાન છથા ીદાથ�ત્ ં જાન  ીય ર�. ીીછ� જાય  ,ા ાળ પ�્ ર� ંવા  ુષ્ ન� 
જાન, યવમ  ીીછામા ં� યાના શબદી છથા ીદાથ�ત્ ંજાન ં  સાથ� �્થંાક ગલ્ ંર�. 
�,્નન� નાન ર�    જાન મારા આધાર  ર� ી  શા� છથા જ�યીના આધાર  નથા. છ� 
� યાના ં ીદી અન� ીદાથ�ની ,ન�ય  રનારી �્ ં �.ં મારા આએમામા ં છ� શબદીન� 
(શા�ના નાવીન�) છથા જ�યીન� , વાના છા ાછ ર�. ં  સમયમા ં ા  ાળ 
ા  ી ના ીદાથ�ન� , વાના મારમ શ�કછ ર�. �્ ંીીછ� ચ ,ા ાળમ જાય ંવનાવા 
�,ં ંમ �,્નં ,ન�ય  ય� ર�. મારા આએમાના આધાર  મા ં્ જાન ર�. શા�ી, 
શબદી    ીદાથ�ના આધાર  મા ં્ જાન નથા. ી્ઓ ીીછાના જાનંવનાવના મી્ી 
ન� ,ન�ય બછા�યા ર�. 

આમ �,્નન� ીીછાના સવમજંવનાવના ,નઃશ ંછા વછક ર�. 

પ�્ વીયીગમા ંવારંવાર  ાનછા  રવાથા �,્ન અ,ધ  છીવાળા ર�. 

(૨) વળમ છ� �,્નત્ ં જાકછૃએએવ   ન્ ં ર�   � � રાગરન છ પ�્ વીયીગન� 
 ાધ� દીધ, માન, માયા,  ીનન� વીશમ  યામ ર�. વછમમાન રાગના વીા,ધ ્ાળમ 
ર�. 

(૩) વળમ છ� પ�્ વીયીગમા ંવારંવાર  ાનછા  રવાથા ,નષ ંી થલ્ ંર�. � 
વીયીગ  ંી� નન , પન્ાપન્નાવીમા ંન ,ય છ�ન્ ંન� પ�્મા ંર   છ�ન્ ંછ�ન� ,નષ ંી 
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    ર�. છ�વા ,નષ ંી વીયીગથા જાકછૃએએવ અ,ધ  છીવાગં થલ્ ં ર�. ી્ઓ, અ � 
ચર ાતય્ીગમા ંઅ,ધ  છી  ીન�  �ી  પન્ ીનર ામન� છથા વીવાસ ોછન� અ,ધ  
છી  �ી નથા. પન્ાપન્મા ં � ચછી નથા ી  પ�્મા ં � ,નષ ંીી � ર   ર� છ� 
જાકછૃએએવન� અ,ધ  છી  �ી ર�. આવા રમછ� �,્ન ીીછાના પ�્ વીયીગમા ંવારંવાર 
 ાન ર   ર� છ�થા છ�ન� અ,ધ  છીવાળી  �ી ર�. 

છ�વી �,્ન ી  ચી  લન   ંવચરદંમ છથા ,વીરમછ માનયછાવાળાની સગં  ર  છી 
ચાનરાથા �ષ્ થાય ર�. 

આવી �,્ન ી  ચી  લન   ચની સાથ� સગં  ર  છી સયંછ ર  છી નથા. આથા 
,વીરમછ માનયછાવાળા છી �,્ન ચ નથા મા  ્ છ�ના છી અ � વાછ નથા. અ � નાવ� �ગા 
�,્નના વાછ ર�. 

(૧) �ત્ ં લન   આચર  ી  ,ન�� ર�, આચર ના ંી  ઠ  ા ા ંનથા,  લન  મા ં
મી્ા ગ ાછાઓની સગં  ર  ન� છ�ત્ ંબ�્માન  ર  છી છ� અસએસગં ર�. 

(૨) સવમજ ,સવાયના રાગા દ વી ન� છ�ના ંઅ્શા�મા ંમાનનારા � ્્ની છથા શા�ની 
સગં છ� અસએસગં ર�.   ્ ા   ી ી ચગછન�  �ાં બના�લ્ ંર�, ,વષગ ્છ�ની ીા   ર� ન� 
મ  શ છ�ની નાશ  રનાર ર�, ંમ માન� ર� છ� વાછ ,મથયા ર�. ંવા  ીક ા  �ય�કછ 
નથા. ીીછાના � ૃુષ્ની  છામ ં્ � ીયામયની  છામ આએમા ીીછ� ર�. , યવમ ીયામયની નાશ 
 રનાર ીીછ� ર� ન� મવ્ી � ્ ાવા રાખનાર ીીછ� ર�. ંમ યથાથમ રમછ� નન  માનછા ં
ચગછની  છામ, નાશ  વગ�ર  માનનારની સમાગમ છ� ી  અસએસગં ર�. છ�ન� છી 
�યવ ાર ન�ાના ંી  ઠ  ા ા ંનથા. 

આવા રમછ� સવમજ� � ર  �યીત્ ંંવસી ંવછાં ચીલ્ ંન� ,ુલ્ ંર�, છ�નાથા ,વ ્� 
   નારા—ં ાછં માનનારા છથા  લન  મા ંખરાબ આચર વાળા �વીની સગં �,્ન  ર  
છી છ� ચાનરાથા �ષ્ થાય ર�. મા  ્ �,્નઓં આવી અસએસગં રીડવી. ી�્ામા ં
� ૃંથીં ી  ધમમ ુષ્ં ંવી અસએસગં રીડવી ંમ આવા ,ય ર�. 

અ �  ીક        ં   �ય બા,  �યન� ત ્શાન  રક ્ ં નથા છી ીરમ 
 લન  ચનીની સમાગમ રીડવાત્ ં  મ   ી રી   

સમાધાન  —,સ�ાછં છી ંમ ચ ર�. � �,્નઓ �ષ્ થાય ર� છ�  લન  ચનીથા 
�ષ્ થછા નથા, ી  ીીછાના નાવથા ચ �ષ્ થાય ર�. ીીછ� �,્ન થકન� ી   લન   
ચનીના સગંની નાવ  ય� છ� નાવ છ�ન� ચાનરાદશામાથંા ચલછ્  ર  ર�. ખર ખર છી  લન   
ચની સાથ�ના સમાગમના નાવની ,નષ�ધ  રા�યી ર�. ચર ાતય્ીગમા ં ,ન,મમથા  થન 
 ર   ર�.        * 



 125 

�સાદ ન.ં ૨૨૫ 

�વચનસાર ગાથા ૨૬૮ 

(�ઠ �દ્ ૧૦, � ્્વાર) 

નગવાન સવમજ�     ા અનછં ીદાથ� ર�. છ�ત ્ ંછથા છ�ન�    નારમ વા ાત્ ં
�ન� યથાથમ જાન ર� છ� જાકછૃએએવ ર�, ં્ �    , નાર છએએવ ર�. �,્નં 
,ન�યનય �ારા ન�મ  ર   ર�    �્ ં, નાર � ંન� અનછંા જ�યી ચ ાવાયીાય ર�. 
છ� જ�યી છથા વા ાન�  ાધ� મા ં્ , ીગ્ ંનથા, મા ં્ , ીગ્ ંમાર   ાધ� ર� ંવી 
,ન મય  રમન� � �,્નં ીીછાના  ષાયી મદં ીાડદા ર� અન� જાનની અભયાસ 
 રછા ં �ના �છરદશા ો ા આગળ વધા ર� છ�વી �,્ન ી   લન  ચનીની 
ીનરચય  ર  છી સયંછ ર  છી નથા.  ાર     અ�ાનના સગં,છમા ં ર  �્ ં ીા ા 
,વ ારન� ં્ �    વષ છાન� ીામ� ર�. છ�મ  લન   ચનીના સગંથા �,્ન �ષ્ થાય 
ર� મા  ્  લન  ચનીની સગં સવમથા ,નષ�ધય ચ ર�. 

છએએવની ન�ાગ ન� અ,ધ  છીવાળી �,્ન ી   લન  ચનની સગં  ર  છી 
સયંછ ર  છી નથા. 

નાવાથમ  —�વા રમછ� સા ર ીદાથમ ર�, સા ર શબદ ર� ન� સા રત્ ંજાન 
ર�. ં ા � સક ્રછા ંીદાથમમા ંશબદ નથા, શબદમા ંીદાથમ નથા, શબદમા ંજાન 
નથા, જાનમા ં શબદ નથા, ીદાથમમા ં જાન નથા વગ�ર . ંમ ા �ન� ીરંીર 
અનાવ ર� છ�મ દર   વંકત્ ્ ંસમચન્.ં છ�મ નગવાનના વા ા શબદ � સક ્ર�. 
વા ા ીદાથ�ન� બછાવ� ર� છ� ીદાથમ સક ્ ર� ન� વા ા છથા ીદાથ�ન� બભ�ન� 
જાનમા ંધારમ રાખનાર જાકછૃએએવ ી  સક ્ર�,  ીક ં બા,ન� ીરાધાન નથા. 

ા   ી ના ીદાથ�ન� સવમજ �એયક ી્ં ર� ન� છ�ત ્ ંંવસી વા ામા ંઆવ� 
ર�. વંક ્ં વસી આમ ચ ર� ંમ સાધ  �છા,છમા ં લય� ર� ન� , � ર�. છ�  ીક 
રાગના આધાર     ,ન,મમના આધાર  ,ુલ્ ંનથા ી  ,ન�યનય �ારા ,ુલ્ ંર�. 
વળમ છ� �,્નં  ષાયીન� વીશમ  યામ ર� ન� �છર ાનછા �ારા વીયીગન� 
શીના�યી ર�. છ�વા �,્ન ી   લન  ચનીની સગં  ર  છી ચાનરાથા �ષ્ થાય ર�. 
�યી,છષવાદ, માં, છાંાનદ આબસ  મ,છ� મા  ્  રછા  ીય છ�વા  લન  ચનીની સગં 
 રવી નન . નાાય છી ચડ ર� ન� નાવવાન છી આએમા ર�. નાાય મળ� છી ચડ 
ીદાથ�ની સયંીગ મળ� ર� મા  ્ નાાયમા ં પ્ ં ીડ�્ ં ર�, છ� , વાના ઇચરા નન  
 રછા ંનાવવાન આએમામા ંપ્ ંીડ�્ ંર�, છ� શીધન્ ંસા ં્ ર�. વળમ �  �ચારમ થક 
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�ાઓ સાથ� સગં  રવામા ંપ્ ંવાધંી ર� ંમ   મ ંવચરદં સ�વ� ર�, છ� �ષ્ થવાના ં
 ક  ર� મા  ્ છ�વા �વી સાથ� સમાગમ  રવી નન . ,ન,મમી �ષ્  રછા નથા 
ી  ીીછાની નાવ �ષ્  ર  ર� મા  ્ છ�વા અપન્નાવની ,નષ�ધ  ર  ર�. થથ૨૬૮થથ 

 વ�  લન   ચનત્ ં ક      ર�  — 

ગાથા ૨૬૯ 

,નન�થસી દમકા વડ  સયંમછી� સલંક્છ �, 
 લન    �ી છ�ન� ય, ચી રીડ  ન નન    મમન�. ૨૬૯. 

અથમ  —� (�વ) ,નન�થી � દમ�કછ  ીવાથા સયંમછીસલંક્છ  ીય છ�ન� 
ી  ચી છ� નન    ાય� સન છ વછમછી  ીય છી, ‘ લન  ’  �ી ર�. 

� �,્ન થકન� મી ન� વશ થક �યા,છ, , ય,ના ં,ન,મમ �યી,છષ, માં 
વગ�ર મા ં ાન ર   ર�, છ� �,્ન નથા ી   લન  ચન ર�. 

્મ ા  —�,્નં ીરમ વાછરાગાદશાના �,છજા  ાધા ર� ન� છ� સયંમ અન� 
છી  ર  ર�. ી  ચી છ� �,્ન ીીછાના પ�્ ચૈછનય ંવનાવના આનય� ,નમમળછા 
થાય ર� છ�વી ચ�છન�યવ ાર રીડમન� ંવસીના સાવધાના ત ય મન�, ંવસીના 
અસાવધાના  ર , ,નરંછર મતષ્ય�યવ ાર  ર  ં્ � , ય,,  ાન, �યા,છ વગ�ર  
 ાય�મા ં ાન ર  . છ�મા ંચ ડામાડીળ ર મ ન.યા  ર  છી છ� �,્ન ર  છી નથા, છ� 
�વ  લન   ર�. નન    ાય� ં્ �    �યી,છષ શા�્ ંન� �યી,છષા થા�. માંછાંન� 
સાી્,ં ીરવાળાના માળા ગગ્ ં છી વચન,સવ� થાય, રા,ન� માં આ,્ ં છી મા ં્ 
માન વધ�, સીમ, વ�રમના માં શાખવા, સાી ્થકન� દવા બછાવ�    આવા રમછ� 
રીગ મ્શ�, આ્ ા માળા ગ શી છી ઠમ  થશ� ંમ    , નાડમન� આમ સાધવા, 
અં્ન , ર ચ  વગ�ર  નદયા  ર , છી છ� બધા ં  ાય�  લન   ર�. �,્ન ીીછાના પ�્ 
ંવનાવમા ં  ાનછા ન  રમ શ   છી છ� � પન્નાવમા ં ર  ન્ ં ચીકં ી  આવા 
�યા,છ–, ય,ના અપન્ નાવીમા ંચીડાય છી છ�  લન      વાય ર�, છ� �,્ન ર  છી 
નથા. 

�,્ન  ીકવાર ધમમ �નાવનાના   કથ્ા વૈ�  આનદ નથંી  ખ� ી  છ�મા ં
માન �યા,છની   ક ્નથા. 

�,્નન�  ીકવાર શાસન �નાવનાની ,વ લી આવ� ન� નથં આનદ રચના 
 રવાની ,વ લી આવ�. �મ    , ય�યીાદ આચાયમન� ,વ લી આ�યી ન� વૈ�  
શા�ના રચના શા�ના  ાર � થક ગક. આચાયમ નગવાન ,વ લીના, વા ાના    
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શા�ના  છામ નથા.  �ય, ક�ા,  ાળ, નાવ ચીક  ીકવાર ,વ લી આવ� ી  છ�મા ં
માન, , ય,, �યા,છની   ક ્નથા ન� છ�મા ંચ  ાન ર  છા નથા. ,વ લી આ�યી છ� 
આ�યી.  ીક , યર�    આ ,્ં છ   ી � બના�લ્ ં  છી ચવાબ આી�    છ� છી ચડના 
અવંથા ચડના  ાર � થાય ર�, અમી છ�ના  છામ નથા. છ�વા �,્નન� માન�યા,છ 
મા  ્ ,વ લી નથા ી  ધમમ �નાવના અથક ર�. 

અ � છી પન્વીયીગની અ,ધ ાર ર� છ�થા �,્નં આવા ં  લન    ાય�મા ં
ચીડાક અપન્નાવ થવા ન દ વી ી  પ�્મા ંઠરમ ન શ   એયા�ંધ્ા પન્મા ંર  ન્,ં 
ં અ � બછાવન્ ંર�. 

� ૃંથી ી  અ્દ વાનદની સગં  ર  છી સસંારમા ંરખડ  ર�. 

શરમર આનદ ીરીદાથમના ીયામય  ી  �ધ્ારમ શ   ર�  — ીક નન . �વમા ં
ર   ા ,મથયા�ા,ંછસી ીયામયન� સાકાક ્ છાથ� રદ વ ી  �ધ્ારમ શ છા નથા. 
નગવાનના વા ા ના ળ� ન� �વ નાવ સમ� છી વા ાન� ,ન,મમ    વાય ર�. �મ 
�,્નં  લન    ાય�  રવા ંનન  છ�મ � ૃંથીં ી   લન    ાય�મા ંચીડાન્ ંનન . 
દ વાના માનછા  રવા, સ,ીયાના માગ ા  રવા, રાદં  ન� �ર્ધનના માનછા 
રાખવા વગ�ર   ાયમ  ર  છી છ� �વ ધમમ ીામા શ છી નથા, ી  સસંારસીા 
ખાડામા ંગબડદા  ર  ર� મા  ્ � ૃંથીં છ�વા અ્દ વાનદના ન�ા  રવા નન . 

�વન� ીીછાના ,નમમળ ીયામય સાથ� મ�ળ ર�, ી  ીરીદાથમ    ,વ ાર 
સાથ� મ�ળ નથા. 

  ્ ા  �વી ંમ માન� ર�    ીસૈા  ીય છી ,નન,ૃમ  �વાય ી  છ� 
માનયછા છી ,મથયા ર�. અ � છી આએમ �મા મ�ળવવાના વાછ ચા � ર�. ીૈસાના 
મમછાવાળા �વન� મમછા ો્ાડવાત્ ં    વાય ર�. ં  ીરમાગન્�  ાવવાના 
છા ાછ �વમા ં નથા છી સ,ીયા    � અનછંા ીરમાગન્ા ં ંધ ર� છ�ન� �વ 
ીીછાના  વ,શયારમથા  ાવા શ   છ� વાછ ,મથયા ર�. , યવમના ં, ્ુ યન� યીગ� ીૈસા મળ� 
ર�, ી  �વ છ�ન� મ�ળવા શ છી નથા. ીૈસા સાથ� છી �વન� મ�ળ નથા  ાર     
છ� ીરીદાથમની આએમામા ંઅનાવ ર�. ,્ુ યીાીના નાવ સાથ� ી  પ�્ આએમાન� 
મ�ળ નથા  ાર     છ� ,વ ાર ર�, આએમાત્ ં ખ ં્ ંવસી નથા. ીરીદાથમ અન� 
,્ુ યીાી રન છ ીીછાની આએમા પ�્ ર� ંમ � ીયામય ,ન મય  ર  છ� ,નમમળ 
ીયામય સાથ� આએમાન� મ�ળ ર� ન� છ�  �યમા ં અન�દ થાય ર�. છ�ન� મ�ળ ખાધી 
   વાય મા  ્ �વીં અસએસગં વીરથા  ક વઠાવા દ ન્.ં 
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અ � છી �,્નં અસએસગંના અપન્નાવમા ંનન  ર  છા પન્ીીયીગમા ંર  ન્ ં
ંમ    ન્ ંર�  ાર     આ પન્ીીયીગની અ,ધ ાર ર�. 

 વ� સએસગં  રવાયીાય ર�, ંમ બછાવ� ર�  — 

ગાથા ૨૭૦ 

છ�થા નમ ન�  ીય ચી ુ્ઃખ��્કછ   રમ નાવના, 
છી ,નએય વસન્ ંસમાન અગર ,વશ�ષ � ્ાના સગંમા.ં ૨૭૦. 

અથમ  —( લન   ચનના સગંથા સયંછ ી  અસયંછ થાય ર�) છ�થા ચી 
નમ  ુ્ઃખથા ીનર�ક્છ થવા ઇચરછી  ીય છી છ� સમાન � ્વાળા નમ ના 
અથવા અ,ધ  � ્વાળા નમ ના સગંમા ં,નએય વસી. 

�,્ન  લન  ચની સાથ� સગં  ર  છી �,્ની ાથા �ષ્ થાય ર�. 

્મ ા  —આએમા ીનર ામંવનાવા ર�. ં્ �    ીીછ�  ાયમ ર મન� 
અવંથામા ંબદ ી થાય ર�. છતન અય્ંથ  ીય છી ન�ા-જાન-ચાનરાના ીયામયી 
ફ રવા શ ાય નન , ી  ંમ નથા. �મ અ�ાનના સગંમા ંઆવ��્ ંીા ા ,વ ારન� 
ં્ �    વષ છાન� ીામ� ર�. અ�ાનં ીા ાન� ગરમ  લ્� નથા ી  ીા ા ીીછ� 
અ�ાનની સગં  ર  ર� છી વષ છાન� ીામ� ર�, છ�મ �,્ન  લન   સગં  ર  ં્ �    
રા,, શ�નઠયા છથા બા, �યી,છષા, માંછાં , વાવાળા  લન  ચનીની સમાગમ 
 ર  છી છ�વા નાવથા ીીછ� અસયંછ થાય ર�.  લન  ચની �,્નન� �ષ્  રછા નથા 
ી   લન  ચની સાથ� સમાગમ  રવાની ીીછાની � નાવ ર� છ� સયંછદશથા છ�ન� 
ીાડ  ર�. �,્નઓં ીીછાના ંવનાવમા ંઠરમ ન શ   એયાર  પન્ વીયીગમા ંર  ન્ ં
ચીકં, ી  અપન્નાવ  રવી ન ચીકં. 

�,્નં સમાન � ્વાળા અથવા અ,ધ  � ્વાળા �,્ન સાથ� સદાય 
વસન્ ંયીાય ર�. 

છ�થા � �,્ન સસંારના ં ુ્ઃખથા �ક્છ થવા ઇચરછા  ીય છ� � ીીછાથા 
સમાન � ્વાળા અથવા અ,ધ  � ્વાળા �,્ન સાથ� ર  ન્.ં ુ્ઃખ છી ીીછાના 
મી દશા ર�. મી્ા રા,, શ�નઠયા, દ વી, સ�ના,ધી,છ    �ઓ સયંીગીમા ં�ખ્ માના 
બ�ઠા ર� છ� બધા ુ્ઃખા ર�. વાછરાગા �,્ન ં ાછં �ખ્ા ર�. �,્નઓં �,્નઓની 
ીનરચય  રવી. ીીછાથા વોાડમા,ં , ્્ષાથમ વગ�ર મા ંઅ,ધ  � ્વાળા આચાયામનદ 
 ીય છ�ન� છી ઓળખા શ ાય ી   ીક        આ સમાન � ્વાળી ર� છ� ઓળખા 
શ ાય    નન     ા. ચસર ઓળખા શ ાય. છ�ના ન�ા, વૈરાાયાનદ વીરથા 
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ઓળખાય. અસગં છએએવન� અસગં ીયામય ગીઠ  ર� છી છ� સમાન �,્ન ર�. વળમ ં  
આચાયમન� ,શષય છી ો ા  ીય ન�  ીક નવી દમ�કછ  ીય છી છ� ીીછાના ીારળ 
 ીય છી છ�ના સાથ� સગં  રવી    નન  ંમ  ીક ��  ર  છી   છ�ત્ ંસમાધાન  —
 ીક ,શષયન� વોાડ ઓરી  ીય, ચરા રાગ ી  વછમછી  ીય, વકછા ન  ીય, ી  
ચી છ� મીકની  ામા ર�, ન� વરૈાગા ર�, �ન� ચૈછનય ંવનાવ ,સવાય ,ન,મમી છથા 
રાગની સગં ગીઠછી નથા ી  પ�્ આએમાની ન� પ�્ ીયામયની સગં ગીઠ  ર� ંવી 
�,્ન  ીય છી છ� નવદમ�કછ ન� ઓરા વોાડવાળી  ીવા રછા ંછ� સમાન ર�. છ�ના 
સાથ� ીનરચયની ,નષ�ધ નથા. આ �મા � �,્નં ીીછાના �વા સમાન અથવા 
અ,ધ  � ્વાળા �,્નની સગં  રવી. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૨૬ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૦ 

(�ઠ વદ ૧૧, પદ્વાર) 

�,્નઓના સએસગંથા � ્ના રકા થાય ર� ન� � ્ના નવૃ� થાય ર�. 

�,્નન� સએસગં  રવાયીાય ર�, ંમ દશામવ� ર�. �,્નં ીીછાના સમાન 
� ્વાળા �,્નના સાથ� અથવા અ,ધ  � ્વાળા નમ ના સાથ� સદાય વસન્ ં
યીાય ર�. �વા રમછ� શાછળ ોરના � ય ામા ંરાખ��્ ંીા ા શાછળ ર   ર� ન� વધાર  
શાછળ � ્વાળા બરફના સાથ� રાખવાથા છ� ીા ા વધાર  શાછળ થાય ર� છ�મ 
સમાન � ્વાળા �,્નના સગંથા �,્નના � ્ના રકા થાય ર� ન� અ,ધ  
� ્વાળા �,્નના સગંથા નમ ન� � ્ના નવૃ� થાય ર�. ીીછાના ,નમમળછાત્ ં્ ન્ ં
છથા વધન્ ં છી ીીછાના ચૈછનય ંવનાવના આનય� ચ થાય ર�. ,ન,મમથા, 
,વ લીથા    ,નમમળ ીયામયથા ,નમમળછા વધછા નથા, ્ છા નથા ી  ીીછાના 
ંવનાવમા ં ં ાન થછા ં ,ન,વ� લીદશાના નવૃ� થાય ર�. છ� ી   ા ં �,્નઓન� 
સએસગં  રવાની નાવ  ીય ર� છ� ,વ લીમા ં�,્ન ,ન,મમ ર� છ�થા આરીીથા  થન 
 ર   ર�. 

 વ�, નમ  દમશઃ ીરમ વાછરાગાદશા ીામાન� શા�છ જાનાનદંમય દશાન� 
અતન્વી, ંમ શ ી  �ારા     ર�  — 

 ળશ ૧૭ 

અથમ  —ં રમછ� પન્ીીયીગચ,નછ  ાકં  �ન,ૃમન� સ�વાન� ય,છ સ.યઅ્ 
� ાર  સયંમના સલષઠવ વડ  દમશઃ ીરમ ,નન,ૃમન� ી વચછી થ ી, �ની ર.ય 
વદય સમંછ વંક ્સ� ય ના ,વંછારન�  ા ાથા ી વચા વળ� ર�. (–રમછમાાથા 
, ા લય� ર�) ંવા શા�છા જાનાનદંમયા દશાન� ં ાછં અતન્વી. 

�,્ન દમશઃ ીરમદશાન� ીામ� ર� ન� બધા ીદાથ�ન� , ા લય� ર� ંવા 
શા�છા જાનાનદં દશાન� અતન્વી. 

આવા રમછ�  ાકં  પન્ીીયીગના �ન,ૃમ સ�વાન� �,્ન સયંમન� સ.યઅ્ � ાર  
આરાધછી ીરમ વાછરાગદશાન� ીામ� ર�. �,્નન� પન્ીીયીગના �ન,ૃમ  ાકં  ર�, 
��્ય છી પ�્ીીયીગના �ન,ૃમ ર�. વળમ છ� પન્ના �ન,ૃમ સ�વાન� વાછરાગદશા 
ીામછી નથા. પન્ સ�વન્ ંઆદર ાય નથા   મ    છ� ,્ુ ય ર� ી  ંવનાવમા ંઠરમ 
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ન શ   એયાર  પન્ ીનર ામ આવ� ર� છ�થા અસદ ે યછ વીચારથા  થન  ર   ર�    
છ� પન્ન� સ�વાન� વાછરાગદશાન� ીા.યી ર�. ં્ �    પન્થા ીામછી નથા ી  
ંવનાવથા ીામ� ર�. ી  અ � પન્ીીયીગની અ,ધ ાર ર� છ�થા પન્ વીર આરીી 
 ય� ર�. આવા રમછ� છ� દમ�દમ� વાછરાગદશાન� ીામ� ર� ન� સવમજદશા �ગ્ થાય 
ર�. �ની ર.ય વદય થછા ંસમંછ વંકમ્ાાન� છ� , ા લય� ર�. આએમાના ંવસીમા ં
શા�છ ર   છ�વા જાનાનદંમયા મીકદશાન� ં ાછં� અતન્વી, છ� અતન્વ ,સવાય 
બાચી અતન્વ  રવા �વી નથા. 

આ રમછ� પન્ીીયીગ—�જાીન , ય મ થલ્.ં 
 વ� ીાચં રએની ર� (અથામક ્ વ� ીાચં રએની �વા ીાચં ગાથાઓ    વામા ં

આવ� ર�) એયા ં�થમ શ ી  �ારા છ� ીાચં ગાથાઓની મન મા  રવામા ંઆવ� ર�. 

 ળશ ૧૮ 

અથમ  — વ� આ શા�ન�   ગાના અ  ંાર �વા (અથામક ્આ શા�ના 
ત યડામ� –�ગ્્મ�  �વા)ં આ ીાચં � યાીસી ,નમમળ ીાચં રએની—   �ઓ 
સકં�ીથા અ �છ નગવાનના સમન અવ�છાય શાસનન� સવમછઃ � ાશ� ર� છ�ઓ 
,વ ક  ીથંવાળમ સસંાર–મીકના �ંથ,છન� ચગછ સમક �ગ્  રછા ં થછા ં
ચયવછં વછ�. 

અવ�છાય �ન શાસનન� સવમછઃ � ાશ  રછા ં 
ીાચં રએનમય � યાી ચયવછં વછ�. 

 વ� આ શા�ન�   ગાના �મ માથ� રીગાના �મ—ત યડામ�  સમાન ,નમમળ 
રએનીસીા ીાચં � યાી    �મા ંસકં�ીથા સમન �ન શાસનની સાર સમાક ,ય ર�, 
� અચીડ �ન શાસનન� � ાશ� ર�, છ�ઓ ,મથયાદશમન-જાન-ચાનરાસીા સસંારન� 
છથા સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાસીા મીકમાગમન� � ાશ� ર�. � રંછ� સસંાર મળ� છ� 
રંછ� મીક ન મળ� ન� � રંછ� મીક મળ� છ� રંછ� સસંાર ન મળ�—આમ બભ�ના 
ીથં ,વ ક  ર�. આમ સસંાર-મીકના �ંથ,છન� ીાચં� � યાી � ાશ� ર�. છ� ચગછ 
સમક �ગ્  રછા ંથ ા ંચયવછં વછ�. 

 વ� સસંારછએએવ �ગ્  ર  ર�. અનાનદની સસંાર ર� છ� �મ ર� છ�મ , ી 
છી છ�ન� ્ાળમ મીકદશા �ગ્  ર . સસંાર બૈરા–ંરી રામંા ં  શ�    આએમાના 
�ધાકમા ં શ�      છતન �મ ર�   —સમાધાન  —સસંાર છતન �મ નથા છ�મ 
ચ સસંાર બૈરા–ંરી રા ં    ીરીદાથમમા ં નથા. આએમાના અવળમ અવંથામા ં ર�. 
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સસંાર ી  ચગછત્ ંછએએવ ર�. છ� ચી સવમથા �મ  ીય અથામક ્ન ચ  ીય છી છ�ની 
અનાવ  રમ મીકદશા ીામા શ   નન . સસંાર અજાનનાવમા ંર�, છ�  વ� બછાવ� ર�. 

ગાથા ૨૭૧ 

સમયંથ  ી ી  સ�વા �મ અયથા ન   � અથમન�, 
અએયછંફળ સ��ૃ નાવા  ાળમા ં�વ છ� નમ�. ૨૭૧. 

અથમ  —�ઓ, ન � છ�ઓ સમયમા ં  ીય છીી  (–ન � છ�ઓ 
 �ય� �ગાી � �ચનમછમા ં ીય છીી . ‘આ છએએવ ર� (અથામક ્ંમ ચ વંક ્ં વસી 
ર�) ંમ ,ન�યવછં વછમછા થ ા ીદાથ�ન� અયથાછથી � ન   ર�. (–�વા નથા 
છ�વા સમ� ર�). છ�ઓ અએયછં ફળસ��ૃ (અનછં  મમફળીથા નર  ા) ંવા  વ� 
ીરમના  ાળમા ંીનર�મ   રશ�. 

વંક ્ં વસીથા ,વીરમછ માનયછાના ,ન�યવાળી �વ અજાના ર�. 

્મ ા  —વંક ્ં વસીની ,વવ�  નન   ીવાન�  ાધ� � �વી ીદાથમત્ ંંવસી 
અનયથા સમ� ર�.  ીક  મમની વદય  છી મા  ્ અનયથા સમ� ર� ંમ  �્ ંનથા. 
ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર  ીવા રછા ં મમન� યાદ  યામ નથા. ‘ંવય ંઅ,વવ� થા’ 
વંક ્ં વસીની ીીછાન� ,વવ�  નથા મા  ્ ીીછ� અનયથા સમ� ર�. ‘ધમમ ,વવ�   
,ની� ચી  રમં છી થાય.’ ધમમ દશા ંવ-ીરના ,વવ� થા વએીભ થાય ર�. ં  
આએમા સાથ� બા, આએમા છથા ીદાથ� આ ાશના ં ક�ા� ર   ા ર� ી  છ� 
આએમાન�  ાન ત ્શાન  રછા નથા રછા ંી  ,ન,મમ આવ� છી વીાદાનમા ં ામ 
થાય ન� ,ન,મમ ન આવ� છી  ાયમ ન થાય ંમ અજાના અનયથા �ગાઅૃછ  ર  ર�. 
વીાદાનમા ં ાયમ થાય એયાર  ,ન,મમ વીર આરીી આવ� ર� ંમ છ� સમચછી નથા. 
વળમ આએમાની જાનંવનાવ ન� ,્ુ યીાીના ,વ ારમનાવી બભ� ,વ ક  
ંવનાવવાળા ર�. ,્ુ ય મદદ છામ નથા રછા ંઅજાના �વ ,્ુ યથા ધમમ થાય છ�મ 
માન� ર�. વળમ દર    �યના �દર સમય� સમય� � ીયામયી થક ર મ ર� છ� 
�યવ�ંથછ � સમય� � � ાર   �યની આનય  ર  ર� છ� છ� � ાર  ંવછાં થક ર મ 
ર� રછા ંઅજાના �વ ીયામયન� �યવ�ંથછ માનછી નથા ી  ,ન,મમ આવ� છી 
ીયામય બદ ા ,ય ર� ંમ માન� ર�. વળમ ીીછાના આએમાના પ�્ ંવનાવના 
આનય� ,નમમળ ીયામય �ગ્ થાય ર� છ� ,ન�ય ર� ન� , યવમ ીયામયમા ં� પન્રાગ 
 ીય છ�ન� �યવ ારની આરીી અીાય ર� ંમ નન  માનછા �યવ ારથા ધમમ થાય 
છ�મ છ� માન� ર�. �યવ ાર ,વના  ીક નદવસ ધમમ થાય નન  ંમ છ� ,વીરમછ 
ંવસી માન� ર� ન� ,ન,મમ, સયંીગી ીર  ીવા રછા ં,્ુ ય-ીાી ,વનાવ  ીવા રછા ં
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છ�નાથા ચ ધમમ થાય ર� ંવી અજાનાન� ,ન�ય થયી ર�. દ વ-� ્્-શા� �એય�ના 
રાગથા ચ ધમમ થાય છ�મ માના રાગન� ચ મ એવ આી� ર� ી  ચૈછનયના આનય� 
ધમમ થાય છ�મ મ એવ આીછી નથા. છ� વંક ્ં વસીન�   ્ા � ાર  ,ન�ય  ર  ર�. 

ંવસીથા ,વીરમછ અ્છ મ  ાઢમન� �  
મ ા મી મળથા મ� ન ર�, છ� ,નએય અજાના ર�. 

વળમ ‘‘સછછ ં ,ાછ  રવામા ંઆવછા મ ામી મળથા મ� ન મનવાળા 
 ીવાન�  ાધ� ,નએય અજાના ર�’’ અજાના �વ �ધા છ મ  યામ ચ  ર  ર�. શા�મા ં
,ન,મમના ં થની આવ� એયા ંીીછાના �ધા માનયછાન�  ્ ી મળ� છ�વા �ધા નાવ 
શા�માથંા  ાઢ . શા�મા ં થન આવ�    � � ્્ના સ�વા  રછી નથા છ� ધમમ ીામછી 
નથા. છ� વાં છી � ્્ના સ�વાની ીીછાની નાવ બછાવવા મા  ્ ર�. � ્્ન� ીીછ� 
ઓળખ� ન� સમ� છી ,ન,મમ    વાય ર�. છ�મ ન માનછા ં� ્્ન� આધાન ધમમ માન� 
ર�. છ� �વ શા�માથંા અ્છ મ  ાઢવાન�  ્વાય� ી ર�. ચૈછનયની આનય  રવા �વી 
ર� છ�મ નન  માનછા ં,્ુ યથા    સયંીગથા  ાન માન� ર�. વળમ છ� અ્છ મ  ર  ર�    
અં્નાર ,વના ોડી થયી  ીય છી ં  દાખ ી  ાવી. � ્્ ,વના  ીક ,શષય ધમમ 
ીા.યી  ીય છી બછાવી. આમ અ્છ મ  ર  ર�. મા્મમાથંા ોડા થવાના ીયામય વખછ� 
ોડી થાય છી અં્નારન� ,ન,મમ    વાય ર�. ,શષય ીીછાના  ાય ાછથા સમ� ર� 
એયાર  � ્્ન� ,ન,મમ    વાય ર�.  �ય� ્ છી ંવછાં ર� ી  ીયામય ,ન,મમ આવ� 
છી થાય ંમ છ� અ્છ મ  ાઢ  ર�. આએમા ન� ચડના ીરાધાનછા શીધ� ર�. છ�ના 
ીયામયમા ંઅજાન �્ં્ ાક ર�્ ંર�.  મમની વદય આવ� છી ,વ ાર  રવી ચ ીડ , ંમ 
છ� માન� ર�. અમી તવ્�વાળા રમં છી ીસૈા ન�ગા  યામ, છમી તવ્�વાળા નથા છી 
ીૈસા ન�ગા ન થયા, સારી સગં  રમં છી ,ન,મમની �નાવ ીડ  ન� ખરાબ 
,ન,મમની સગં  રમં છી ખરાબ અસર થાય—ંમ છ� માન� ર�. ધમામએમાન� દ ખાન� 
�નાવ ીડછી  ીય છી બધાન� �નાવ ીડવી ચીકં ી  ંમ દ ખાક ્ ંનથા. વળમ 
 ીક મ ાન , ્્ષની આછાી ંવી ીડ     સામી મા સ ડરમ ,ય. બી ા ી  ન 
શ   વગ�ર      ર�. ી  નાક, મ ાન , ્્ષ આછાીત્ ં ાર  નથા. ીીછ� નયસન છ 
ર� મા  ્ નય  ાગ� ર�, ંમ છ�ન� ખબર નથા. વળમ સમય સમયની ીયામય 
�યવ�ંથછ  ીય છી , ્્ષાથમ ંા ં ર�ી   ંમ અ્છ મ  ર  ર�. મા  ્ ીયામયના 
�યકછદશા છી �ન્ ં,ન,મમ આવ� છ�વા થાય ંમ સછછ ં ,ાછ  રવામા ંઆવછા 
મ ામી મળથા મ� ન મનવાળા  ીવાન�  ાધ� છ� �વી ,નએય અજાના ર�, છ�ઓ 
અજાનન� � યં્ મ ર�ા ર�. 
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,ન,મમથા ન� ,્ુ યથા ધમમ માનનારન� બા�થા �,્ન� �ગ  ીવા રછા ંછ� 
નમ ાનાસ ર�. 

આવી અજાના �વ બા�થા નાન નદગબંર �,્ન થયી  ીય,  ,રી રા ાઓ 
રીડમ  ીય, ીાચં મ ાોછત્ ંીા ન  રછી  ીય છી ી  ીરીદાથમ ન� ,્ુ યથા ધમમ 
માનવાના ીરાધાન  ુષ્ના  ાર � ીરમાથમ નામુયન� ીામ�  નથા છ�થા છ� 
ખર ખર નમ ાનાસ ર�. �યવ ાર �ધ્ારી  રી, ીરમ આંછ� આંછ� ધમમ થશ�, ંમ 
અજાના માન� ર�.  ી સાન� સાત ્ દ વાથા ધીળી થછી નથા છ�મ ,વ ાર  રછા ં
 રછા ંઅ,વ ાર થવાક ્ ંનથા ી  ,વ ારની નાશ  રવાથા અ,વ ારમદશા થાય ર�. 
�્ ં બા,ન� �ધ્ારમ શઅં્ � ં ન� બા,મા ં �ધ્ારી થવાથા મા ં્  લયા  થશ�, ં 
માનયછા �મ ર�. ીર વંકઓ્ ર�, ,ન,મમ ર�, ,્ુ ય ર�, અી યરમ ીયામય ર� ી  
છ�ના આનય�  લયા  નથા. ચૈછનય ંવનાવના  ્�ચ  રવાથા ,ન,મમના  ્�ચ �  ્ 
ર�, ,્ુ યના  ્�ચ �  ્ ર�, અી યરાશ ્ળ� ર�—ં ચ વીાય ર�. ી  અજાનાના  ુષ્ 
ીર ન� સયંીગ વીર ર� છ�થા ગમ� છ�્ ા બા� નદયા  રછી  ીવા રછા ંછ� �,્ન 
નમ ાનાસ ર�. 

 �ય� �ગા �,્ન અનછં ાળ �ધ્ા અનછં ી્દા ી્દા નાવીસી� ી  ્ ર� 
છ�થા અ�ંથર ીનર ,છવાળી ર�. 

છ� અજાના �,્નન� �ચદાનદં જાછા ષ્ા � ંછ�વા  ુષ્ નથા. ,ન,મમ  ીવા 
રછા ં છ� આએમાન� મદદગાર નથા, ,્ુ ય-ીાી  ીવા રછા ં છ� નાવી આએમાન� 
મદદગાર નથા.  રખ-શી     દયાદાનાનદના ીનર ામ  ીવા રછા ં છ� શા,ંછત્ ં
 ાર  નથા. આવા છ�ન� સાચા  ુષ્ નથા. ચૈછનયના આનય� અનછં શા,ંછત્ ંફળ 
આવન્ ંચીકં છ�ન� બદ �  રખ-શી ન� નીગવછી ચીરાશાના અવછારમા ંરખડ  ર�. 
છ� ,મથયા ુષ્ �વ� ન �  �ય� �ગ ધાર   લ્�  ીય છીી  ચી આવી નાવ ચા� ્
રાખશ� છી છ�ન� અનછં ાળ �ધ્ા અનછં ી્દાી્દા નાવીસી�—નાવાછંરસી� ી ્ન્ ં
થયા  રવાથા છ�ઓ અ�ંથર ીનર ,છવાળા ર  શ� અન� છ�થા છ�ઓ સસંારછએએવ ચ 
ર�. દર   ીદાથમના ીયામય છ�ના ંવ ાળ� ંવછાંી � થાય ર�, છ�મ નન  માનછા ં
,ન,મમ આવ� છી થાય છ�મ માનછી  ીવાન�  ાધ� છ�ન� ચૈછનયના  ્�ચ નથા ી  
ચછૈનયથા ,વ ્� પન્ાપન્ નાવીના  ્�ચ ર� છ�થા ોડમમા ંપન્ ન� ોડમમા ંઅપન્મા ં
ી ્ી ખાધા  રશ�.  ીક નવમા ંન �સા, ીય�ં્, ચીરમના નાવ  રશ�.  ીકવાર નદગબંર 
�,્ન થક ીાચં મ ાોછાનદત્ ંીા ન  રમ છીાનદ નાવી  રછી  શ�,  ીક નવમા ં
મી્ા  સાકખાના ં માડંમ �ા ાના ન �સા  રછી  શ�. આમ અન�  નાવાછંરસી 
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ીરાવછમન  યામ  રશ�. ંવનાવન� બદ � ,્ુ યના આનય� ધમમ માનયી ર� છ� �ંથર 
થશ� નન . પન્-અપન્  યામ  રશ�. અમીં છી દયાદાન બ�્  યામ ંમ   મ પન્ન� 
� યં્ ટા  ર  ર�.  �ય, ક�ા,  ાળ, નાવ સારા ંમળ� છી  લયા  થાય, ંમ માન� ર�. 
અ �છ નગવાન ,વના ન� સારા સ ંનન ,વના   વળજાન થાય   ંમ   વળજાન 
મા  ્ ીરના મદદ ઇચરછી ંવનાવન� ત ય   ર� છ� મી ના મ� નછામા ં,ષ્્ થાય ર�. 

છએએવથા ,વ ્� માનયછાવાળી  �ય� �ગા �,્ન સસંારછએએવ ર�. 

આવી અજાના �વ ,નગીદમા ં,ય ર�, મતષ્ય થાય ર�, દ વના નવ ી  
 ર  ર� ન� સાછમા નર   ી  ,ય ર� ન� મતષ્યના નવમા ં નદગબંર સાી ્ થક 
અ�નન  ધાર   ર  ર�—ંમ નવ અ્વામા ંરખડ  ર�. આએમાના ંન�ાજાનન� નન  
માનછા ંઅ�ંથર ીનર ,છ  ીવાન�  ાધ� છ� �વ સસંારછએએવ ર�. ં  ં  આએમા 
શ�કછં ીનર, ય મ �ે ્ર�. ં  ચડ ીરમાગ ્ી  ન�યમવાન ર� ં્ �    છ� છ�ના 
શ�કછમા ં , ય મ ર� ન� આએમા ીીછાની ંવનાવ ત ય મન� ,વનાવમા ં ી  , યરી 
,વનાવ��ર ર�. અજાનાન� ચ�છન ક�ર ન� ચડ ક�રના મન માના ખબર નથા છ�થા 
ીીછ� ,વનાવમા ંક�ર થયી ર�. સાકાક ્ઇન ી છી પ્ ંી  નગવાન આવ� છી ી  
છ� માન� છ�વી નથા.  ાર      ુષ્ સયંીગ વીર ર�. �મ બાચન� ીા ા મળ� છી 
ફળ ીામ� ર� છ�મ વીાદાનન� સયંીગી મળ� છી ફળ� ર�, છ�મ છ� ીરાધાન માન� ર�. 
બાચના નકૃસી થવાના યીાયછા  ીય છી ીા ા ંના  ાર �  ીય ર� ન� 
વીાદાનના  ાય ાછ  ીય છી ,ન,મમ  ીય ર�, ંમ છ� માનછી નથા. આવા રમછ� 
 �ય� �ગા �,્ન વએઅૃષ્ છી ન� વૈરાાયવાળી  ીવા રછા ંછએએવન� અછએએવ માનછી 
 ીવાથા છ� ીીછ� ચ સસંારછએએવ ર�.  �ય� �ગા �,્ન સસંારછએએવમા ંઅન�સર ર�. 
,નગીદના �વથા માડંમન� ીચં�ુન ય �ધ્ાના �્ ા ,મથયા ુષ્ �વી ર�    � 
છએએવન� યથાથમ માનછા નથા ન� અ્છ મ  ાઢટા  ર  ર� છ� ી  સસંારછએએવ ર�, ંમ 
ંમા ંઆવા ,ય ર�. 

 

 

* 



 136 

�સાદ ન.ં ૨૨૭ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૨ 

(�ઠ �દ્ ૧૨, શ,નવાર) 

(આ �વચનત્ ંર  ીનડ�ગ રમ   �વાલ્ ંર�.) 

�વચનસારના ર�લ ા ીાચં ગાથા સમન અચીડ �નશાસનન� � ાશ� ર�. 
સવમજ નગવાન� સસંારછએએવ, મીકછએએવ, મીકછએએવત્ ંસાધનછએએવ, મીકછએએવના 
સાધનછએએવન� સવમ મનીરથત્ ંંથાન છથા શા�ત્ ંફળ ંમ ીાચં ગાથામા ં�  �્ ં
ર� છ�મા ં  �યાતય્ીગ,  ર ાતય્ીગ, ચર ાતય્ીગ, ધમમ થાતય્ીગ—ચાર  
અતય્ીગની સાર આવ� ર�. ીાચં� ગાથા ચયવછં વછ�. સસંારછએએવ ચયવછં વછ� 
ં્ �    સસંારછએએવત્ ં જાન ચયવછં વછ�. � �વ ીદાથ�ની ંવછાં ,ન મય 
 રછી નથા ન� અવળી ,ન મય  ર  ર� છ�ના  ુષ્ ંવ વીર નથા ી  ીરસન�ખ્ 
 ુષ્ ર�. છ�ના  ુષ્ ,ન,મમ ન�  મમફળ વીર ર�. છ� સસંારત્ ં  ાર  ર�. શરમર 
આનદમા ંસસંાર નથા ી  આએમાના �ધા અવંથામા ંસસંાર ર�. આએમંવસીના 
�ધા માનયછાવાળા ન� �ધા આચર વાળા ,મથયા ુષ્ના ીયામય સસંારછએએવ ર� 
ન� આએમાના ીનર, ય મ પ�્ અવંથા છ� મીક ર�. 

 વ� મીકછએએવ �ગ્  ર  ર�. 

ગાથા ૨૭૨ 

અયથાચર  મન, � યા—અથમ�,્ન�યા વીશાછં �, 
છ� , ય મ સાી ્અફળ આ સસંારમા ં�ચર નન  ર  . ૨૭૨ 

અથમ  —� �વ યથાછથી � ીદીના છથા અથ�ના (ીદાથ�ના) 
,ન�યવાળી  ીવાથા �શાછંાએમા ર� અન� અયથાચાર રન છ ર�. છ� સ,ં ય મ 
નામુયવાળી �વ અફળ (– મમફળ રન છ થય� ા) ંવા આ સસંારમા ં �ચર ાળ 
ર  છી નથા (–અલી  ાળમા ં�ક્છ થાય ર�.) 

અ � મીકછએએવ ં્ � ,સ�ના ીયામય  �વા નથા ી  � �,્ન ંવસીના 
�દર � ા ર�ી ર� ન� પન્મા ંઆવવાની નથા છ�મ ચ સવમજદશાના ન�  ર� ન� 
� મીક ,નયમથા અ�,છ છનાવ�  �વાની ર� છ� �,્નન� મીકછએએવ      ર�. 
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� �,્નં ,નમમળ જાનથા ીદાથ�ના ંવસીની ,ન�ય  રમન� વએ� ્છા 
્ાળમ ર�. 

� �,્નન� મીકછએએવ    વામા ંઆવ� ર� છ� �,્ન   વી  ીય ર� છ�ના વાછ 
ચા � ર�. છ� �,્ન ા   ી ના ત યડામ�  સમાન ,નમમળ ,વવ� સીા દમવાના 
� ાશવાળી ર�. છ� � ાશથા છ�ન� વંકત્ ્ ંયથાથમ નાન વછક ર�. આએમા સ ,નદં 
ંવસી ર�, ,ન,મમ ન� ,્ુ ય-ીાી ,વનાની ર�. ન� છ� � ાશથા ીદાથમની �મ ર� છ�મ 
,ન�ય  ય� ર�. �વ ચૈછનયી �—પ�્ી � �ંથછ ર�. ચડ ચડના ં �ય-� ્-ીયામય 
વડ  �ંથછ ર�. ,્ુ ય-ીાી ,વ ારી � �ંથછ ર�. આવી ,ન�ય  ીવાથા છ� �,્નં 
વએ� ્છા ્ાળમ ર�. �યવ ાર   મ  શ�   ,ન,મમ   મ  શ�   નગવાન�  �્ ંછ� સએય 
 શ�   આએમામા ંઅનછં� ્ી   મ  શ�   ક�ર આ ચગછની  છામ  શ�    નન    
વગ�ર  � ારના સદં   ્ાટયા ર�. ડામાડીળીગ્ ં નાશ  લ્� ર�. ીરીદાથ�મા ં
સાવધાના ન� ંવસીમા ંઅસાવધાના ,નવછામવા ર�. આએમા સવમજ થક શ છી  શ� 
  સવમજ થાય ન� થીડા ક�ામા ં�યાીાન� ર   છ� બરાબર  શ�   ંમ સદં   ીડછી 
નથા. મારા આએમાના બ ાર ચીવાથા મારી ,વ ાસ થછી નથા ી  �છર ં ાન 
થવાથા સ,ં ય મ ,વ ાસ થાય ર� ન� સવમજછા �ગ્ થાય ર�. ન � આએમા 
શરમર�મા   ીય ી  ા  ાળ ા  ી ના ીદાથ�ન� સવમજદશા �યકછ થછા ં
, ા લય� ર�. ,ન,મમથા, વા ાથા, નગવાનથા આએમાન�  ાન થાય છ�મ માનછી 
નથા. બધા થકન� ં વંક ્ર�—ંમ ી  માનછી નથા. અનછંા આએમા ન�  મમ 
વગ�ર  ચડીદાથ� ર�. �્ ંછ� ચડ  મ� ન� ચડ ીદાથ� છથા બા, આએમાઓ, સવમજ 
છથા � ્્ વગ�ર  વીરથા  ક ખ�સવા મારી આનય   ં્ છી મન� સવમજદશા �ગ્ 
થાય છ�મ ર�. છ�મ યથાયીાય ,ન મય  રમન� વએ� ્છા ્ાળમ ર�. 

� પ�્ંવસીમા ંકનૃછ  ીવાથા સછછ વીશાછં વછક ર� 

વળમ છ� �,્ન   વી ર� ? છ� �,્ન ંવસીમા ં,મા ગય� ી ર�, ંવસીમા ંકનૃછ 
ર�. ,     ંવસીના બ ાર ના ળવાની આળ� ્ ીય ંમ ંવસી �શાછંમા ંમાન 
થકન� ર�ી ર�. �યવ ારરએનાયમા ં ં ાનછા ન� વએ� ્છા ી  ્ાળમ ર� ન� 
ંવસીમા ં ,મા ગયી ર�. આવા રમછ� ંવસીના  ાનછાથા છ� �,્નની આએમા 
વીશાછં વછક ર�. �યવ ાર, ,ન,મમ    ,વ લી આનદની આનય  �વાથા વીશાછં 
થછી નથા ી  ંવસીના આનયથા વીશાછં વછક ર�. ીયામયતવ્� ્ાળમ ર� ન� 
ંવનાવતવ્�મા ંઢટયી ર�. �યવ ારના ,વ લીન� રીડછી, ીરના વ  ના આ ાકંા 
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્ાળછી, ંવમા ં વન , ્્ષાથમ  રછી છ� �,્ન વીશાછં વછક ર�.  ીક  મક માગમ 
આનયી મા  ્ વીશાછં વછક ર�, ંમ  �્ ંનથા. ી  ીીછ� સછછ વીશાછં વછક ર�. 

� �,્ન ં  ા પ�્ાએમામા ં ાન ર�,  
અયથાચાર રન છ વછક ર�, � ,નએય જાના  ીય.... 

વળમ છ� �,્ન   વી ર�   ીીછાના પ�્ ંવનાવમા ંચ અ�ન�ખ્ી � ,વચર  ર�. 
�થમ ,મથયાદશામા ં ,્ુ ય-ીાી ન� ,ન,મમીમા ં અ�ન�ખ્ થક ,વચરછી  છી ન� 
,વીરમછી � ્ છી  છી ન� �યવ ાર રએનાયથા મા ં્  લયા  થશ�, ંમ માનછી 
 છી છ� સસંારછએએવ ર� ી  સાચા ન�ા  રમ ં  ંવઆએમંવસીમા ં વછક ર�. 
ં મા ંચ વછક ર�, ંમ   મન� અ � સ.યઅ્ ં ાછં  લ્� ર�. સક ્ દ વ-� ્્-શા� 
આનદ ,ન,મમી  ીય ન �, છ� છી સયંીગા છએએવી ર�. નવછએએવના રાગવાળમ ન�ા 
 ીય ન � છ� છી સયંીગાનાવ ર�. છ�નાથા  ાન માનછી નથા. વળમ ંવસીની છ�મ 
ચ �યવ ારની—ંમ બભ�ની આનય  ર  ર�, ંમ ી  નથા. ં ાછં� ંવસી 
અ�ન�ખ્ ચ ,વચર  ર�. આમ ંવનાવસન�ખ્ી �,  �યના આનય� ,વચરછી  ીવાથા 
�યવ ાર ન� ,ન,મમની આનય નન   �છી થ ી અયથાચાર રન છી � વછમછી થ ી 
,નએય જાના  ીય ર�. ં્ �  ીક સમય ી  અજાન થક ્ ં નથા. ંવસીના 
ં છાની આનય �્છી નથા. ચી �યવ ારથા ,ન,મમથા  ાન માન� છી 
સસંારછએએવ થક ,ય ર�. બ�્ �યં ામા ં  �્ ંર�. ીરસન�ખ્ થાય છી સસંાર અન� 
ંવનાવસન�ખ્ થાય છી મીક ર�. �યવ ાર રએનાયના ીનર ામ અયથાચાર 
ીનર ામ ર�. છ�નાથા રન છ ં્ � છ� છરફના સન�ખ્છા ્ાળમ ંવનાવ સન�ખ્ 
વછક ર�. ધમમ મા  ્ ,ન,મમીના રા  ચીવા ીડ  યથા�યાછ ચાનરા ન�   વળજાન મા  ્ 
સ ંનન ન� સારા  ાળના ચસર ીડ ,  મમ ો  ્ છી અપન્ ્ાળમ ન� વીવાસ  રમ ધમમ 
  ં્—ં બધા નાવી ીરસન�ખ્ નાવી ર�. ન� છ� અયથાચારી � વછમન્ ંર�. �યાર  
જાના �,્નં છ� બધા વીરથા  ુષ્ વઠાવા  ાધા ર� ન� આએમા � અનછં� ્ીની 
,ી�ડ ર� છ� છરફ અ�ન�ખ્ી � ,વચર  ર� ન� છ� ખર ખર ંવસીના રમ છામા ંવછક 
ર�. નામદ   �્ ં ર�    ‘‘અન� ા,ંછ  માગમ ી  સ.યઅ્ ં ાછં ંવા ,નચીદના 
�ા�નછ  રાવવા ,સવાય બા, અનય   ક ્ં  વી ારમ નથા.’’ 

ીીછ� ંવી � ર� ન� ીરીદાથ� છથા ીરનાવીી � નથા ંમ અન� ાછં ન�મ 
 રનાર ંવસીમા ંં મા ંચ અ�ન�ખ્ી � ,વચર  ર� છ� સ.યઅ્ ં ાછં� ર�. આમ છ� 
�,્ન ,નએય જાના ર�. ં  સમય ી  જાનાી ાની છથા ંવસીના ં છાની ,વર  
નથા. દર   સમય� જાનાીગ્ ં્   ર� ન� ંવસીમા ં ાન ર�. 
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છ�વા �,્નન� સ,ં ય મ નામુય  ીવાથા મીકછએએવ , ન્.ં 

આવી �,્ન � ંવમા ંઠરમ ગયી ર� ન� �ન� અયથાચાર ્ળમ ગયા ર� ન� �ન� 
ંવસીના �છર વાછરાગછા વછમછા  ીવાથા સ,ં ય મ નામુય �ગ્�્ ં ર� છ�વા 
�,્નન� મીકછએએવ  �્ ંર�. અ � � �વ મીકદશાન� ીા.યી છ�ના વાછ નથા ી  
� �,્ન  � મીકદશા ીા.યી નથા ી  �ન� ંવસીના  ાનછા વછક ર� ન� � 
પન્નાવમા ંફરમ આવવાની નથા ન� ,નયમથા મીકદશા ીામવાની ર� છ�વા ંવસી 
 ાનછાવાળા �,્નન� મીકછએએવ  �્ ંર�. 

વંક ્ુષ્ં છી આએમા મીકંવસી ચ ર�. આએમાના ીયામયમા ં,વ ાર ર� ન� 
છ�ન� ્ાળમન� મીક �ગ્   ં્ ંવા અી�કા વંક ્ં વનાવમા—ં �ય ુષ્ં નથા. 
 �ય ુષ્ં છી આએમા �ક્છ ચ ર�, ં્ �    મીકંવસી ચ ર�. મીક  રવી ર� 
ંમ ી  વંક ્ં વસીમા ં નથા. આએમા ,વ ાર ંવનાવા, સગંંવનાવા નથા ી  
અસગં મીકંવસી ,ન ્ીા,ધ ંવનાવા ર� ંમ  ુષ્ છી �થમ ચ  છા ી  ર�  
� ્ંથાન� �,્નન� � પન્ાપન્ નાવીમા ંનબળાકથા ચીડા  ર  ક ્ ંછ� છરફત્ ંવ   
ખ�સવા ંવમા ં ઠય� ં્ �    ંવસન�ખ્ થક વાછરાગા ીયામય �ગ્ થછા ં ીર 
છરફના પન્ાપન્નાવી ી  ્ળમ ગયા ર� ન� ંવસીમા ં ાનછા ર   ર� છ�વા �,્નન� 
મીકછએએવ  �્ ંર�. 

 ાર     છ� �,્નન� ંવનાવમા ં ાનછા  ીવાથા ,વ ાર વએીભ ચ થછી 
નથા ન�  મ�ની નાશ થાય ર�. 

અજાના �વી ધમમન� છથા ચાનરાન� ુ્ઃખદાય  માન� ર�. અ� ્ છીમા ં
આ્ ા વીવાસ  રવા ીડ  છી ધમમ થાય ન� છીના ,વ,ધ  રવા ીડ . ,વ,ધમા ં
ે ય  થાય છી �ાય,�છ  �ન્ ંીડશ�. આમ અજાના  ં્ાળી  ાવાન�, થા મ થા મન� 
છી , યરી  ર  ર�. છ�ન� છી પન્નાવના ી  ઠ  ા ા ંનથા ીરંક ્ ીક પન્નાવ  રછી 
 ીય છી ી  છ� ચાનરા નથા. ંવનાવના ંન�ા-જાન, યવમ  પ�્છા �ગ  ્ છ� ચાનરા 
ર�. આવા ચાનરાવછંન� મીકછએએવ , ન્ ં ાર     , યવમના સ ળ  મ�ના ંફળ છ� � 
 ા ાથા નષ્  યામ ર� અન� ત યછન  મમફળન� વી,વછી નથા. ીીછાના પ�્ 
ંવનાવમા ં ાનછા થવાથા ,વ ાર વએીભ થછી નથા છ�થા  મમ     મમફળ  ીચક્ ં
નથા. ચગછના રચના  રવા    ,્ુ ય-ીાીની આનય  રવી    ,ન,મમીન� મ�ળવવા ં
ં  ાકં આએમાના  ા ા નથા. ી  પ�્ ંવનાવના ન�ા-જાનમા ં ઠય� છ� 
આએમાના  ા ા ર�. અજાનમા ં,્ુ યથા ન� ,ન,મમથા ધમમ માનછી છ� અજાનના 
 ા ા સ ં  ા ન� અન� ાછં �ારા—�મ    આએમા ંવી � ર� ન� ીરી � નથા, 
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,ન,વ� ારમદશા ,ન,વ� ારી � ર� ન� ,વ ારી � નથા, ંવનાવ ંવનાવી � ર� ન� 
,વનાવી � નથા. આએમા અખડંી � ર� ન� ખડંી � નથા ંમ—અજાનના  ા ા 
સ ં  ા ન� આએમ ંવનાવમા ંન�ા જાન ન� �ંથરછાસીા  ા ાથા  મ�ન� નષ્  યામ. 
આ્ ા ં ષ્    ુ્ઃખ સ ન  યામ. બ�્ વીસગમ સ ન  યામ મા  ્  મમ ખનયા ંર�, ંમ 
 �્ ંનથા. ંવનાવના વનછામા ં મમની નાશ થયી.  મમફળ છી ચડત્ ંફળ ર�, છ� છી 
છ�ના  ાર � નાશ થાય ર�, છ�ન� આએમા નષ્  રછી નથા. ન� ,વ ાર થયી છ�ન�   વા 
રમછ� નાશ  ર    સમાધાન  —ીીછાના પ�્ંવનાવમા ંં ાન થછા ં ,વ ાર વએીભ 
થછી નથા છ�ન� , યવમ  મમના ં ફળ નષ્  યા� ન� નવા  મમફળન� વી,વછી નથા, 
ંમ    વામા ંઆવ� ર�. સ ંનન ન�  ાળ વીર  ુષ્ રાખાન� મીકછએએવ �ગ્ક ્ ં
નથા ી  છ�ના વીરના  ુષ્ની અનાવ  રમન� મીક થાય ર� ં્ �    પ�્ 
ંવનાવમા ંર  છા ીરત્ ં ક �્મ ,ય ર� ન� , યવમ મમની નાશ થાય ર�. 

વળમ છ� �,્ન �ા ધાર   રછી નથા ન� છ�ન� અપ�્નાવની અનાવ 
 ીવાથા છ� પ�્ંવનાવમા ં�ંથર ર   ર�  

છ�થા છ� મીકછએએવ ર�. 

વળમ છ� �,્ન મીકછએએવ   મ ર� છ�ત ્ ં �  ાર  દશામવ� ર�. છ� �,્ન ફરમવાર 
�ા ધાર   રવાસી દમનછાન� ીામછી નથા ન� બા, અપ�્નાવસી ીરાવછમનની 
અનાવ ર� છ�થા પ�્ ંવનાવમા ં �ંથર ર   ર�. આ સ,ં ય મ નામુયવાળા �વન� 
બા, નાવસી ી ્ાન્ ં થક ્ ં નથા, છ� સદા ં  ચ નાવસી� ર   ર�—પ�્ 
ંવનાવમા ં �ંથર ીનર ,છસી� ર   ર� છ�થા છ� �વ મીકછએએવ ચ ર�. અ � 
�ા ધાર   રવા છ�ન� દમનછા   મ ર�. ીાચં� ઇુન યી, મનવચન ાય બળ, 
�ાસીચ્ાસ ન� આલ—્ંમ દશ �ા  છી ચડ ર�. ી  છ�ના ,ન,મમસી� સયંીગ  ીવી 
ં્ ા આએમામા ંયીાયછા ર�. ંવા યીાયછા  જ,ંીદ ર�, શરમ ર�, દમનછા ર�. 
બા, નવ છી ંાયં યુર ર�ા ી  છાથ� રી �  ી� �ા  ધાર  
 રવા છ�  જ, ર�. અ � છી � �,્ન ંવસીમા ંઠરમ મીક લય� છ�વાના વાછ ર�. 
ંવસીમા ંસાવધાન ર   ર� ન� ફરમ પન્નાવ  રછા નથા છ� વએઅૃષ્ �,્નના વાછ 
ર�. છ� ંવનાવમા ં �ંથર ર   ર� ન� સસંારમા ં અવછરછા નથા. શરમર છાથ� રત્ ં
મળન્,ં સવામથમ,સ�ના દ વત્ ંમળન્ ં   આ ાર  શરમર મળન્ ંછ� રાગના  ાર � મળ� 
ર�. �વ દશ �ા  ધાર   ર  છી છ�્ ા જાનમા ંછથા વાયમમા ં મનછા ર�. ંવા 
 મનછા ન� યીાયછા આએમામા ંર� છી ન,વષયમા ં�વ દશ �ા  ધાર   ર  ર� ી  
આ �,્નં ંવસીમા ં�ંથરછા  રમ ર�, જાન છથા વાયમના  મનછા થવા દમધા નથા. 
પ�્થા ,વીરમછ અપ�્ ,્ુ ય-ીાીની નાવ છ� વ�છાયનાવ ર�. છ� ચૈછનયથા 
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,વીરમછ નાવ ર�. છ�વા પન્નાવમા ંીારા આવવાની અનાવ ર�. ીીછાના પ�્, 
અરાગા, અ��ષા ંવનાવમા ંઅવ�ંથછ ,ન�ય ીનર ,છવાળી ર� ન� � ,નયમથા 
મીક ીામ� ર� છ�વા �,્નદશાન� મીકછએએવ     ર�. પન્ીીયીગા �,્ન ,વ લીમા ં
વછક ર� છ�થા છ� સાકાક ્મીકછએએવ નથા. છ� ીરંીરા મીકછએએવ    વાય ર�. � 
ંવનાવના  ાનછામાથંા  છરમન� ર�  � ્ંથાન� પન્વીયીગમા ંઆવ� છ� દશાન� 
મીકછએએવ  �્ ંનથા છી ીરમ પન્રાગ ન� ,ન,મમી પ�્છામા ંમદદ  ર  છ� છી ંો યળ 
અજાન ર�. અ � છી આચાયમ નગવાન     ર�    � �,્ન પન્નાવમા ંઆવછી નથા 
ન� પ�્ ંવનાવમા ં  ાન ર   ર� ન� �ા ધાર સી દમનછા  રછી નથા છ� �,્ન 
મીકછએએવ ર�. થથ૨૭૨થથ 

 વ� મીકછએએવત્ ંસાધનછએએવ     ર�. બા,ં શા�ીમા ંન � ,ન,મમથા વાછ 
 રમ  ીય ન� ,ન,મમન� છથા ,્ુ યન� મીકના ં સાધન  �ા  ીય—મતષ્યનવ 
સ ંનન, ચીથી આરી, મન વગ�ર    વળજાનના ંસાધન ,ન,મમથા સયંીગ બછાવવા 
 �ા  ીય છીી  છ� ખરા ં સાધન નથા. મીકત્ ં ખ ં્ સાધન છી �,્નદશા ર�. 
�છરસાધન ં ચ ર� છ� ગાથામા ં    ર�  — 

ગાથા ૨૭૩ 

, ા યથાથમ ીદાથમન�, છ� સગં �છબામ�ન�, 
આસકછ નન  ,વષયી ,વષ� �, ‘પ�્’ ના�યા છ�મન�. ૨૭3. 

અથમ  —સ.યઅ્ (યથાછથી �) ીદાથ�ન� , છા થ ા, �ઓ બન રંગ છથા 
�છરંગ ીનરન ન� રીડમન� ,વષયીમા ંઆસકછ નથા છ�મન� ‘પ�્’    વામા ંઆ�યા ર�. 

બા�અભયછંર ીનરન  રન છ  
,નન�થ �,્નના પ�્છા છ� મીકત્ ંસાધન ર�. 

  વા ર� �,્નઓ   બધા ીદાથ�ન� �મ ર� છ�મ , � ર�. પ�્ંવનાવના ં
ન�ા-જાન સન છ �છરંગ ીનર ,છ ો ા વધા ગક ર� ન� છાો આસ�કછની ર�દ 
થક ગયી ર�. ંવનાવત્ ંનાન થછા ં�છરમા ંરાગના ીનર ,છ ો ા ો્મ ચવાથા 
વ� આનદની બા� ીનરન  �્મ ગયી ર�. ,મથયાએવ, રાગ-��ષ છ� �છરંગ ીનરન  
ર� ન� ધન ધાનય, દાસ દાસા,  ીડા ંવગ�ર  બા� ીનરન  � રાગના ં ,ન,મમી ર� 
છ�ના વીરત્ ં ક રીડ�્ ંર�. શબદ, સી, રસ, ગધં, ંીશમસી ,વષયીમા ંઆસકછ 
નથા ન� ંવસીન� સાધા ર�ા ર� છ� �,્નન� પ�્    વામા ં આ�યા ર�. બન રંગ 
ીનરન  �્મ ગયી ર�, ંમ ચ ા�લ્ ંી  છ� સાધન નથા. �છરમા ંપ�્છા થક ર� 
છ� ચ મીકત્ ંસાધન ર�.      * 
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�સાદ ન.ં ૨૨૮ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭3 

(�ઠ �દ્ ૧૩, ર,વવાર) 

આએમાના નાન સન છ �છરમા ં, ય મ ી,વાદશા �ગ્ થવા છ� મીક ર� ન� 
પ�્ીીયીગમા ં  ાન ર  નારા �,્નન� મીકછએએવ  �્ ં ર�. છ� મીક છએએવત્ ં
સાધનછએએવ     ર�. પ�્ીીયીગા �,્નઓન� સાધન     ર�. છ� પ�્ �,્નઓ   વા ર� 
  

� �,્નઓ અન� ાછં વડ  જાછા ન� જ�યના ંવસીમા ં�,વ  ર�.... 

અન� ાછં વડ  ચ ાક ્ ં � સ ળ જાકછૃએએવત્ ં અન� જ�યછએએવત્ ં યથા�ંથછ 
ંવસી છ�ના ીાનંડએયમા ં �ઓ �,વ  ર�. જાકછૃએએવ ં્ � , નાર—દ ખનાર 
અન� જ�ય ં્ � ચ ાવાયીાય ીદાથમ—છ� બભ�ત્ ં ંવસી અન� ાછં વડ  ચ ાય ર�. 
છ�મા ં�,્નઓ �,વ  ર�. આએમા , નાર—દ ખનાર ર� ન� શરમર, મન, વા ા જ�ય 
ર�. છ�ની આએમામા ંઅનાવ ર�. આએમા , નાર ર� છ� ીરજ�યસી થછી નથા ન� 
ચ ાવાયીાય ીદાથ� આએમાસી થછા નથા. શરમરાનદના નદયા આએમાથા થછા 
નથા. છ� નદયા છ� છ� ીદાથ�થા થાય ર�. આએમા છ�ની , નાર ર�. શરમર, મન, 
વા ાના અવંથા મારા આધાર  નથા. �્ ં આએમા ંના આધાર  નથા.  મમના 
અવંથા ચડ ીરમાગન્ા  ાર � થાય ર�, આએમાન�  ાધ� થછા નથા. છ�મ ચ છ� 
આએમાન�  ાન-ત ્શાન  રછા નથા. આએમા ંવી � ર� ન� ીરી � નથા. આએમામા ં
જાન� ્ જાન� ્સી� ર� ન� બા, � ્સી� નથા. વછમમાન ીયામય વછમમાની � ર� 
ન� , યવમીયામય    ન,વષયના ીયામયસી� નથા. શાછંઅવંથા શાછંસી� ર� ન� પન્સી� 
નથા. શરમર, મન, વા ા, �ા, અ્�ં્બ, ીનરવાર, દ વ� ્્શા� બધા ીરી � ર� ન� 
મારાસી� નથા. જાનંવનાવા આએમા બી ા શ છી નથા. વા ા વા ાન�  ાધ� ર�, 
આએમાન�  ાધ� નથા. જાન જાનન�  ાધ� ર�, વા ાન�  ાધ� નથા, શરમરન�  ાધ� 
નથા, દયાદાનના ,વ લીન�  ાધ� નથા. ીરના નદયા ીરથા થાય ર� ન� મારાથા 
થછા નથા. દયાદાનાનદ ીનર ામ ,્ુ ય ર� ી  ધમમ નથા. ધમમ છ� ધમમ ર� ન� ,્ુ ય 
નથા. પ�્ ંવનાવના આનય� ધમમ થાય ર� ન� પન્નાવના આનય� ધમમ થછી નથા. 
,વ ાર ીરન�  ાધ� નથા ી  �્ ં ીરત્ ં અવ બંન  � � ં છી ,વ ાર થાય ર�. 
,વ ાર ુ્ઃખદાય  ર� ન� ંવનાવ �ખ્દાય  ર�. વળમ આએમા અનછં� ્ીના ,ી�ડસી 
ં  ર� ન� ીીછાના � ્ ીયામયથા અન�  ર�. આએમા ીીછ�  ાયમ ર   ર� છ� 
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અી�કાં ,નએય ર� ન� અવંથામા ંી ્ન ીામ� ર� મા  ્ અ,નએય ર�. આએમા પ�્ 
ંવનાવ ુષ્ં ી,વા ર� ન� સમય સમયના ,વ ારના અી�કાં ,વ ારમ ર�. ,વ ાર 
,વ ારી � ર�, ,વ ાર પ�્છાી � નથા. પ�્છા પ�્છાી � ર� ન� ,વ ારી � નથા 
ંમ અન�  � ાર  અન� ાછંના ંર ંયન� ,ુલ્ ંર� ન� છ� જાનમા ં�,્ન ો ા ,ન, ્ 
ર�. અ ી ! ચૈછનયંવનાવ સક ્�ચદાનદં ર�, મારા �ખ્ન� મા  ્—ધમમન� મા  ્, મારા 
ંવનાવત્ ંઅવ બંન ર� ી  ,્ુ યીાીત્ ંઅવ બંન  ામત્ ં નથા. દર   ીદાથમ 
મા ં્ જ�ય ર�. દર   જ�ય વંકી્ �  ાયમ ર� ન� ીયામયી � ી  ્ ર� છ� છ�ના ં
 �ય� ્ીયામયી � ર� ન� મારા ં  �ય� ્ ીયામયી � નથા. આમ અન� ાછં વડ  
ન�દજાન  રન્ ંછ� સ.યાદશમન ન� સ.યકજાન ર�. � ૃંથાનમમા ંધમમ  રવી  ીય છી 
આ્�્ ંન�દજાન છી  ીન્ ંચીકં. બરૈા,ં રી રા,ં ીૈસા સસંાર નથા. ચી છ� સસંાર 
 ીય છી �એૃલ ્વખછ� �વ છ�ન� રીડમન� ચાલયી ,ય ર� છી ��્કછ થવા ચીકં. 
બૈરા,ં રી રા,ં શરમર મારા ંર� છ�વા માનયછા ન� દયાદાનથા ધમમ થાય છ� માનયછા 
�ા,ંછ ન� સસંાર ર�. વળમ દ વ, � ્્, શા�, શ�્ચંય ન� સમ�છ,શખર �વન� 
છારવામા ંસમથમ નથા છ� છી આએમાના ંજ�યછએએવી ર�. આમ ન�દ,વજાન  રન્ ંછ� 
�થમ ધમમ ર�. છ� ચ સ.યકદશમન ન� સ.યાજાન ર�. આ ,વના  દમ ી  ધમમ થછી 
નથા. 

� �,્નં ીીછાના ચૈછનયંવસીન� સમંછ બન રંગ છથા �છરંગ 
સગં,છથા ી્ું્  લ્� ર�. 

સ.યાદશમન, જાન, ચાનરા—ા � થકન� મીકમાગમ ર�. જાન સાથ� અરાગા 
અસીા ,ન,વ� લી દશા થાય એયાર  મીકમાગમ    વાય ર�, છ� ચાનરાના વાછ  ર  ર�. 
‘�છરંગમા ંચ ચ ા્  રછા અનછં શ�કછવાળા ચૈછનયથા નાંવર આએમછએએવના 
ંવસીન� �મ � સમંછ બન રંગ છથા �છરંગ સગં,છના ીનરએયાગ વડ  ,વ,વકછ 
 લ્� ર�.’ વ�ાનદ રીડવા—નદયા ાડં  રવા    દયાદાન  રવા ં છ� ચાનરા નથા. 
અ�ાન વષ છાથા શીન� ર� છ�મ આએમા ીીછાના જાનાનદ અનછં� ્થા શીનાયમાન 
ર�. ીૈસા, આબસ, સીાગં શરમર વગ�ર થા છ�મ ચ દયાદાનના નાવથા આએમા 
છ�ચંવા નથા. શરમર સીાગં  ીય, આબસ  ીય, સા ં્ �યા�યાન  રછા ં આવડ , 
નાવ ીમા ંમાન  ીય છી ચાનરા  ાી્ ં   વાય—ંમ અજાના માન� ર�, છ� આએમાત્ ં
છ�ચંવાીગ્ ં નથા. શરમરાનદ છથા પન્ાપન્ નાવીથા �નભી ાત્ ં નાન છી 
� ૃંથદશામા ં  ર    ક ્ ં ી  નાન વીરાછં ધન, ધાનય, દાસ, દાસા વગ�ર  
બન રંગ ીનરન  વીરની મી  રીડદી ર� ં્ � બા�ના ં,ન,મમી �્મ ગયા ંર� ન� 
,વચાર  રવામા ં �યમન ,ન,મમ ર� છ�ના સગં,છની ી  એયાગ  ય� ર� ં્ � છ� 
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છરફના રાગથા ી  ી્દી ીડદી ર� છ�થા છ�ની એયાગ  ય�    વામા ંઆવ� ર�. 
ીરીદાથમ છથા ીરનાવીથા ી્દાી ાત્ ંનાન  ક ્ ંી  ,વશ�ષ અરાગાદશા �ગ્ 
થછા ં�ા, અ્�ં્બ, વ�ાનદ વીરની રાગ �્મ ગયી ર�. 

બ� , યરમ ખાય ન� સાું્  ી�્ ં ી  ર  છ� ચાનરા નથા. અનછં શ�કછવાળા 
ચછૈનયંવનાવના ચીર  ,્ુ ય-ીાી રન છ ંવસીમા ં ઠરન્ ંછ� ચાનરા ર�. ,વ ારન� 
ીીછાની માનવાથા અધમમ થાય ર� છ�ત ્ ંછ�ન� જાન નથા છ�થા સ.યાદશમન નથા ન� 
સ.યાદશમન ,વના ચાનરા નથા. છ� ,વના મીકત્ ંસાધનછએએવ સા�બછ થક ્ ંનથા. 
ીરીદાથમ છથા ,વ ારથા આએમા ી્દી ર� ંન્ ં� ૃંથાનમમા ંનાન  ીવા વીરાછં 
,વષયીના આસ�કછ ો્ાડમ ંવનાવમા ં  ાનછા  રમ ર� છ�ન� મીકછએએવત્ ં
સાધનછએએવ     ર�.  ી ી શરમરાનદ બ ારના ંસાધન ધમમ મા  ્ ચસરમ     ર� ી  
છ� વાછ ખી્મ ર�. આ શરમર છી ચડ ર�. છ�ના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા. વળમ 
ીરના દયા ીાળમ શ છી નથા ન� દયાની ,વ લી  ઠ  ર� છ� રાગ ર�. રાગ રન છ 
�છર વાછરાગા ીનર મન છ� ચાનરા ધમમ ર�. આત્ ંનામ ીચચખા , આત્ ંનામ 
સામા,ય  ર�. જાછા ષ્ા ંવનાવ અન� ાછંી � શી�નછ ર�, � યયમસમાન છ�ચંવા ર�. 
ંવા ંવસીમા ં ાનછા  રછા ંીનરન  વીર  ક ગલ્ ંનન  ન� �છર વાછરાગા 
ીનર ,છ ો ા વધા ગક ર�. 

�,્નના ીનર ,છ �છ �ન  ીવાથા  
છ�ઓ ,વષયીમા ંઆસ�કછ ીામછા નથા. 

‘છ�થા �છઃછએએવના ન,ૃમ (આએમાના ીનર ,છ) ંવસી�ન્છ અન� 
��્ન્છસમાન ર  વાન�  ાધ� �ઓ ,વષયીમા ંચરાી  આસ�કછ ીામછા નથા.’ 

સ.યાદશમન ન� સ.યાજાન થછા ંઆએમા ીરીદાથમથા ી્દી ર� ન� આએમાના 
આનય� જાન છથા મીક થાય ંમ નાન છી વછક ર� રછા ંઆએમાના ીનર ,છ 
,્ુ ય-ીાીમા ંથીડમ અ્ છા— વ� �,્ની ામા ંછ� ીનર ,છ ,્ુ ય-ીાીમા ંઅ્ છા 
નથા ી  ંવસીમા ં�ન્છ ર   ર� છ�મ ચ—છ� ીનર ,છ , �    � યક ગક  ીય. �મ 
ોીર ,ન ાવાળાન� બ ારમા ં પ્ ં બન� ર� છ�ના ખબર ન ીડ  છ�મ �,્નઓ 
મીકમાગમના �છરી્મા—ં,ન,વ� લી આનદંમા ંીીઢટા ર�. બ ારના વાછના ખબર 
ીડછા નથા. અન� ાછં ,ુલ્,ં �છા,છ  રમ. �ન્ ંંવસી ,ુલ્ ંછ�મા ં ાન થક ગયા 
છ�થા ીાચં ઇુન યીના ,વષયીમા ંન,ૃમ વએીભ થછા નથા. 
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ંવા સ ળ મન માવછં પ�્ીીયીગા �,્ન ં  ચ મીકમાગમસી ર�. 

‘ંવા � સ ળ મન માવછં નગવછં પ�્ી (પ�્ીીયીગાઓ) છ�મન� ચ 
મીકછએએવત્ ંસાધનછએએવ , ન્ ંઅથામક ્છ� પ�્ીીયીગાઓ ચ મીકમાગમસી ર�.’ 

દયાદાનાનદના નાવી છ� અપ�્ વીયીગ ર�. છ� ,વનાના ચૈછનય આનય� 
થછી પ�્ વીયીગ છ� મીકછએએવત્ ં સાધનછએએવ , ન્ ં અથવા છ�ન� મીકમાગમ 
, વી. દ વ-� ્્-શા�ના �યવ ાર ન�ા, નવછએએવાનદત્ ં �યવ ાર જાન, 
 ષાયમદંછા આનદસી �યવ ાર રએનાય મીકછએએવત્ ં સાધનછએએવ નથા. રછા ં
 ીક ચાયાં ,્ુ યન� છથા ,ન,મમન� મીકમાગમત્ ં સાધનછએએવ  �્ ં  ીય છી છ� 
,ન,મમીત્ ંછથા સયંીગીત્ ંજાન  રાવવા મા  ્  �્ ંર�, ંમ અ � ંીષ્છા  ર  ર�. 
   �યવ ાર, ,્ુ ય ન� ,ન,મમ ,વનાના પ�્દશાન� મીકમાગમ     ર�. મીકમાગમ 
,નદ�ષ વાછરાગા દશા ર�. દશા દશાવાનથા ી્દમ ર  છા નથા. ંવા દશાવાળા 
સ ળ મન માવછં પ�્ વીયીગા �,્નન� મીકમાગમત્ ંસાધનછએએવ અથવા મીકમાગમ 
, વી. 

અ �  ીક ��  ર     ો ા  ાળથા    છા આ�યા ર� અન�  રછા આ�યા ર� 
ં બી્ ંખી�ં્  શ�   ,ાા  રવા, ીીષ   રવા, દાન  રન્ ંવગ�ર  ધા,મ�  નદયા  શ� 
   આ ં  ચ નદયા  શ�   

,્ુ યીાી રન છ પ�્ આએમામા ંરમ છા ં ચ ધા,મ�  નદયા ર� ન� છ� ચ 
મીકની વીાય ર�. 

સમાધાન  —નાક, છા ં્ સાધન �છરમા ં ીય, બ ારમા ંન  ીય. શરમરના 
ક�ાાછંરથા    ીૈસાના નદયાથા ,્ુ ય નથા છ�મ ચ ધમમ ી  નથા.  ાર     છ� 
ીરીદાથમ ર�. �છરમા ંરાગ ો્ાડ  છ�્ �્ ં, ્ુ ય ર� ી  છ� ,વનાવ ર�. અપન્થા 
બચવા પન્ આવ� ર� ી  છ� ધમમ નથા. ીરીદાથ� ન� ,વ ારથા આએમા છ�ચંવા 
થછી નથા. ીરથા �નભ, ,વ ારથા �નભ �છર રમ છા  રવા છ� ચ ધમમ ર�. 
�થમ �છા,છ  રવા ચીકં. ીરીદાથમના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા ન� ,્ુ ય-
ીાી નાવી છી ,વ ારમ નદયા ર�. છ�નાથા રન છ �છર ંવસી રમ છા છ� ધા,મ�  
નદયા ર�, છ� ,સવાય બા� નદયાથા ધમમ નથા. ો ા વખછ થયા  રછા આ�યા મા  ્ 
સાત્ ં ીય ંવી ,નયમ નથા મા  ્ ,વચારન્.ં નવ  ાખ નવ ાર ચીવાથા બ� ા  
નવ� �ચનવર થાય ંમ અજાનાં મના�લ્ ં ર�. અનછં નવ ાર ગ � છી ી  
��્કછ થાય છ�મ નથા, રાગ ો્ાડ  છી ,્ુ ય થાય ી  છ� ધમમ નથા. 
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 ીક ��  ર     આ �એયક દ ખાય ર�    આ્ ા બા,ના સ�વા  ર  ર� ન� 
 ા ડમઓ ીડવા રછા ંશા,ંછ રાખ� ર� છી ચસર છ�ન� ધમમ થછી  શ� ન� ? 

સમાધાન   (૧) �એયક દ ખાય ર�    શરમરના નદયા શરમરથા થાય ર�, 
આએમાના નદયા આએમાથા થાય ર� ન� બા, આએમાના નદયા બા, આએમાથા થાય 
ર� રછા ંી  માર   ાધ� શરમરના નદયા થાય ર� ન� બા,ના સ�વા થાય ર�, ંમ 
માનન્ ં છ� � યઢછા ર�.—અજાનનાવ ર�  ાર     ીર �યના  ીક અવંથા આએમા 
 રમ શ છી નથા. 

(૨) વળમ આ  ા ડમ ચડ ર� ન� છ�  ાગછા ંમારા આએમાન�  ાગ� ર�, ંમ 
માનન્ ંછ� �ા,ંછ ર�  ાર     બભ�ન� અએયછં અનાવ ર�. 

(૩) વળમ બા,ના સ�વામા ંચરા રાગની ો્ાડી  ય� ર� છ� ,્ુ ય આ�વ ર� 
રછા ંછ�નાથા મન� ધમમ થશ�, ંમ માનન્ ંછ� ી  �ા,ંછ ર�. આવા રમછ� �ા,ંછ  ીવા 
રછા ંધમમ માન� ર� છ�ના ીયામય  મ ા થક ચશ� ન� નાચા ગ,છમા ંચશ�. 

(૪) વળમ ંવા �સગં�  ીક કમા ધાર   ર  છ� સાચા કમા નથા. , યવમ 
�ારબધ ંવા ંબાધંયા ં શ� મા  ્ આી ન� ીનરષ  આ�યી, છ�થા ીનરષ  આીનાર 
�બચારા �વ વીર કમા  રી. આમ � �વ  ાકં   ષાયના મદંછા  રમ ીર  ક� 
કમા ધાર  ર� છ� સાચા કમા નથા. 

(૫) ીરીદાથમના નદયારન છ, ,્ુ ય-ીાી રન છ ીીછાના પ�્ંવનાવમા ં
ીનરષ ન� વખછ� ી  �છર ાનછા થવા ન� ીર વીર  ક ન ચન્ ંન� રાગ-��ષ 
વએીભ નન  થછા ં�છર વાછરાગા અ, યવમ શા,ંછ વએીભ થવા છ� કમા ર�. ી્ઓ, 
આ �,્નઓના ં �ચાી–ં ન� વાો   રડ  ર� ન� બા,ન� અ�ાનની સયંીગ ર� ી  
બ ારત્ ં ક �્મ ગલ્ ંર�. બા,ન� કમા આ,્ ંંવી ,વ લી ી   ઠછી નથા ન� 
�છર ંવસીમા ં ાન ર�, છ� સાચા કમાના ધરનાર ર�. 

(૬) બ ારમા ંધી ા ીડ  છી ી  છ�ત્ ં�,્નન� નાન નથા. બ ારના ીદાથ�મા ં
ઇષ્-અ,નષ્ ન,ૃમ છી નાશ ીામા ચ ર� ી  ીાી ઠમ  નન  ન� ,્ુ ય ઠમ  ર� ંવા 
ન,ૃમ ી  નાશ ીામા ર�. બા� છ�મ ચ �છર ીનરન  નથા. પન્ાપન્નાવીના 
ી ડથા રન છ ંવસીમા ં  ાનછા  રવા છ� ચાનરા ર�. ંવનાવના નાનસન છ 
�છરપ�્છાવાળા—સ ળ મન માવછં પ�્ીીયીગા �,્નન� મીકમાગમ , વી. 
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છ� �,્નઓ �છરપ�્છા વધારવાની ન� ,ન,મમસી�  મમ છીડવાની વન 
, ્્ષાથમ  ર  ર� મા  ્ છ� �,્ન મીકત્ ંસાધનછએએવ ર�. 

પ�્ીીયીગા �,્નન� મીકમાગમ  �ી છ�ત્ ં  ાર  ં ર�    છ�ઓ અનાનદ 
સસંારથા રચાય� ા—બધં ર   ા ,વ ્  મમસીા બાર ાનં� ખી વાના અ,છ વન 
�યએન વડ  ીરાદમ �ગ્  રમ ર�ા ર�. આ સસંાર અનાનદથા ર�. ,નગીદમા ં
ં  ુન ય, બ�ઇુન ય,  મડમ, ઇયળના નવીમા ં અજાનન�  ાધ�  મમ બાધંછી ન� 
ીચં�ુન ય મતષ્યીગ્ ંીામા  �ય� �ગા �,્ન થયી છીી  �યવ ારથા ન� ,ન,મમથા 
ધમમ થાય ંવા માનયછાથા  મમ બાધંછી  છી. છ�  મમ ીા્ન� ખી વાની �,્ન 
અ,છ વન , ્્ષાથમ  ર  ર�. �મ નરછ ચદવછ� ર ખડં સાધવા ,ય ર� ન� વૈછાઢટ 
ીવમછના �ફ્ામા ંર   ા  ીખડંના દરવા, � ૧૮ દીડાદીડમ સાગરીીમ �ધ્ા બધં 
 છા છ�ન� ીીછાના દંડથા છીડમ ના�યા ન�  શ રન� સામા બાી્  ક ,ય ર� છ�મ 
આ �,્ન ીીછાના પ�્ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� ં ાનછાસીા સાધનથા  મ�ના 
બાર ાનં� છીડવા �યએન  રમ ર�ા ર�. અ �  મ�ન� છીડ  ર� ંમ  �્ ંર� છી પ્ ં
આએમા ચડ  મ�ન� છીડમ શ છી  શ�   નાક,  મમ ચડ ર�, છ�ન� આએમા બાધંછી નથા 
ન� છીડછી ી  નથા ન� � ,વ ાર થાય ર� છ�ન� ી  પ્ ં છીડ    ીીછાના 
પ�્ંવનાવમા ં  ાનછા થછા ં ,વ ારના વએી,મ થછા ચ નથા છ�થા નવા ં  મ� 
બધંાછા ંનથા ન� ીયના ં મ� વદયમા ંઆવા ખરમ ,ય ર� ન�  મમ ચીડ  ર  છા ંનથા 
અન�  મ�ન� છીડવાની �યએન  ર  ર�, ંમ    વામા ં આવ� ર�. �યા�ંધ્ા �વ 
અજાનદશામા ં  છી એયા�ંધ્ા ીીછાના નબળાક ર� છ�થા  મમત્ ં ચીર  ક ્,ં ંમ 
   વાક ્ ંી  ીીછાના ંવનાવ વીર  ુષ્  રમન�  ાનછા  રમ છી  મમત્ ંચીર મદં 
ીડ�્ ંન�  મમન� છીડદા ંંમ    વાય ર�. આમ �છરવાયમ સન છ પ�્છા  રવાની ન� 
,ન,મમસી�  મમ છીડવાની �યએન  ર  ર� છ� �,્નદશાન� મીકમાગમ અથવા મીકત્ ં
સાધનછએએવ      ર�. 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૨૯ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૪ 

(�ઠ �દ્ ૧૪, સીમવાર) 

પ�્ ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� આચર  ં ચ મીકની � ્ન રંછી ર�. 
છ� રંછ� ગ,છ  રવાથા મીક ીમાય ર�. 

આ આએમાના , ય મદશાત્ ંસાધન પ�્ વીયીગ ર�. ,્ુ ય-ીાીરન છ ,નમમળ 
દશાન� પ�્ વીયીગ     ર�.   વળજાન,   વળદશમન, અનછં �ખ્, અનછંવાયમ 
�ગ્  રવા મા  ્ પ�્ીીયીગ સાધન ર�. છ�ની મનીરથ  રવા �વી ર�, બાચી 
મનીરથ  રવા �વી નથા. આરસી ા ના  ઠ  સડ વાળી રંછી  ીય, રબરના ં
ીૈડાવંાળમ મી્ર  ીય ન� અ્શળ �ાકવર  ીય છી �્ ા  ડીથા મી્ર દીડાવવા 
 ીય છ�્ ા  ડીથા દીડાવાન� ,ન,�છ ંથાન� ચ દમ ી વચા ચવાય ી  ી યળના 
ખાડા ખબડાવાળા ીીચા રંછા  ીય, ી�ેી  વગરના ીયના મી્ર  ીય ન� અ ોડ 
�ાકવર  ીય છી ધાર  ા ચાયાં ી વચાક ્ ંનથા, ી  રંછામા ંઅ્ મ ,ય ર�,  ા ં
છી મી્ર �ધા વળ� ર�. છ�મ દ   મન વા ાથા ન� ,્ુ ય-ીાીથા રન છ પ�્ ન ીર-
 ઠ  જાનંવનાવના ંન�ા જાન ન� ં ાનછાથા મીકમાગમમા ંગ,છ  ર  છી મીકના 
ંથાન� ં્ � મીકસીા ીીછાના દશાન� ચ દમ ી વચા ,ય ર�. ી  શરમરના નદયા 
છથા ,્ુ ય-ીાીના નદયામા ં ધમમ માના અજાના �વ , ્્ષાથમ  ર  છી મી્રના 
�મ અ્ મ ,ય અથવા ીીછ� �ધ� રંછ� ,ય ર� ં્ �    સસંારમા ંીનર�મ  
 ર  ર�. મા  ્ �ન� મીક  રવી  ીય છ� � મીકત્ ં સાધન , ન્ ં ચીકં. મીક 
આએમાના , ય મ ી,વાદશા ર�, ન� છ�ત ્ ંસાધન પ�્ીીયીગ ર�. છ� પ�્ીીયીગાન� સવમ 
મનીરથના ંથાન છરમ   અ�નનદં  ર�. 

ગાથા ૨૭૪ 

ર  ! પ�્ન� નામુય ના�લ્,ં જાન દશમન પ�્ન�, 
ર� પ�્ન� ,નવામ , પ�્ ચ ,સ� � �્ ંછ� ન�. ૨૭૪. 

અથમ  —પ�્ન� (–પ�્ીીયીગાન�) નામુય  �્ ંર�, પ�્ન� દશમન અન� જાન 
 �્ ંર�, પ�્ન� ,નવામ   ીય ર�, છ� ચ (–પ�્ ચ) ,સ�  ીય ર�ા છ�ન� નમં ાર  ી. 

�,્નદશાથા માડંમ ,સ�દશા �ધ્ાના  ાર સી પ�્વીયીગન� નમં ાર  ી 
! 
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આખા �નદશમનમા—ંસવમજ નગવાનના અવ�છાય શાસનમા ંબધા મનીરથ 
  મ ,સ� થાય છ�ની � ાશ ીાડનારમ ગાથા ર�. આ ચર ાતય્ીગના અ,ધ ારમા ં
�યવ ારના વાછ બછાવા ર�. પન્ ન� પન્ના ં ,ન,મમી બછા�યા ંખરા ી  છ�ની 
મનીરથ  રવા �વી નથા. મનીરથ છી પ�્ની ચ  રવા �વી ર� ંમ આ 
ચર ાતય્ીગના ર�વ્ના સારસી મ ાન ગાથામા ં     ર�. ચૈછનય� ય,છ� આએમા ર� 
છ�ના ં ન�ા, જાન ન� રમ છાસીા પ�્વીયીગન� સાીી્દ  �્ ં ર�. ીાચં 
મ ાોછાનદના પન્નાવ છ� સાીી્દ નથા. છ�વા ચ રમછ� બાર ોછાનદના 
પન્ીનર ામ ી  નાવ ીગ્ ં નથા. આએમામા ં ા  ાળ, ા  ી ન� , વાના 
છા ાછ ખા � ર� છ� પ�્ આએમાના આનય� ખા � ર� ી  દયાદાનાનદના ીનર ામથા 
  વળજાન ખા ક ્ ંનથા. છ�વા પ�્ વીયીગા �વન� ચ ,નવામ   ીય ર� ન� છ� ચ 
�વ ,સ�ીદન� ીામ� ર� મા  ્ પ�્ન� નમં ાર  ી. સવમ નાવીન� �ગ્  રવાત્ ં� યળ, 
બધા ં ાયમત ્ ં ાર  ન� �ધા નાવના નાશની વીાય. ,્ુ યના મનીરથ ્ાળવાની 
વીાય પ�્ વીયીગ ં  ચ ર� ન� છ�ની ચ મનીરથ  રવા �વી ર�. 

પ�્ાએમાના ંન�ા, જાન ન� આચર  ં �ત્ાના વાછ ર� ી  દયા, 
દાનાનદના ીનર ામ �ત્ાના વાછ નથા. 

્મ ા   �થમ ં્ � �ત્ાના વાછ આ ર�. મ એએવના વાછ �થમ ંવા ારવા 
ચીકં. ં  વ�ીારમન� એયાથંા ં  ના   ીરત યર  ચાચી છથા સ,ીયા વધાર  ક 
ગયી. ીરમ નદવાળમં ન સાબ  રવા માડંદી. છ�માથંા ીરત યર  ચાચી �  ક 
ગય�  છ�ના છ�  ા ીાડછી ગયી. મરચા ં સવા સ,ીયાના ં ાધ� . છી         ા, 
 ી�્ ં બ�  ાથ  ક ગય� . છી         ા. ીરમ ોર ામ મા  ્ સથ. ૫૦૧ રી ડા 
વરમના  ક ગય� , ંમ વ�ીારમં  �્ ંછી ના    છ�ના ના ીાડમ    સ,ીયા  ી  
 ક ગલ્ ં ર�   ના   ીાસ�થા ીરત યર   �ગ્ ં વ� ્ થાય ી  �ત્ાના મી્મ 
ર મની ન ાર  ર  ન� છ� ન વ� ય  ન થાય છી વ�ીારમન� દ વાગં  ાઢન્ ંીડ ા છ�મ 
�યવ ાર શા�મા ં,ન,મમથા  થન આવ�    ન�કછ  રવા, દયા ીાળવા છી અજાના 
�વ         ા. બરાબર ર�. વળમ  ખા  આવ�    ,ાા  રવા, ીાચં મ ાોછાનદ 
ીાળવા ં છી છ�ની ચવાબ આી�     ા, બરાબર ર�, છ�  રવા ં ચીકં. ી  
 �યાતય્ીગના શા�મા ં ખા  આવ�    દયા, દાન, ોછાનદ ીનર ામ  ીવા રછા ં
છ� પન્ ર�, આ�વ ર�, બધં ર� મા  ્ છ�ની મનીરથ  રવા �વી નથા ી  �ચદાનદં 
આએમા ર� છ�ના આનય� પ�્ વીયીગ થાય ર� મા  ્ છ�ના નાવના  રવા �વા ર�. 
ંમ �યા ંસાનંળ� એયા ંઅજાના        ‘‘નાકસા  બ, આ વાછ અમીન� નાર  ીડ  ર�, 
છ� સમ,છા નથા. દયા, દાન, , ય,, ન�કછ  રવાત્ ં  ી છી ચ દમ સમ,ય ી  
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આએમા સમ,છી નથા.’’ આમ � આએમાના ં ન�ા–જાન  રછી નથા છ�  ળદર, 
મરચા,ં મ�ડા �વા પન્નાવના  ત ય ાછ  ર  ર� ી  સ,ીયા ૫૦૧ના � યળ ર મના 
�મ પ�્ આએમાની ન ાર  ર  ર�. છ� �વ સસંારમા ંરખડ  ર�, છ�ન� ધમમ થછી નથા. 
અગાવ આ અ,ધ ારમા ં છ�મ ચ બા, �યવ ારના ં શા�ીમા ં પન્ન� ધમમમા ં
મદદગાર વીચારથા  �ી  ીય છી છ� , વા મા  ્  �્ ં ક ્,ં ંમ સમચન્.ં �ત્ાના 
વાછ છી ચૈછનયના આનય� �ગ્છા પ�્ નાવના ર�. 

(1) પ�્ીીયીગાન� ં ાનછા ક વાળી સ.યાદશમન, જાન ચાનરાસી 
મીકમાગમ �ાનછ થાય ર�. 

‘‘�થમ છી સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાના લગ્ીદી ાસી� �વછમછા ં ાનછા 
�ત્ ં ક  ર� ંન્ ં� સાકાક ્મીકમાગમે યછ નામુય છ� પ�્ન� ચ  ીય ર�.’’ 

ીરીદાથમથા ી્દી ન� ,વ ારથા �નભ અખડં ીનર, ય મ �ચદાનદં ંવસી આએમા 
ર� છ�ના �છા,છ છ� સ.યાદશમન, રાગ ,વનાત્ ં ંવસવં�દન જાન ન� ંવસીમા ં
રમ છાસીા ચાનરા—ં ા �ના ં  સાથ� �ન,ૃમ ન� ,વ ારથા ,નન,ૃમ ન� �ત્ ં
 ક  ં ાનછા ર� ં્ �    પ�્ આએમાન� ચ અન  ય� ર� ંવા  ક વાગં 
સાકાક ્મીકમાગમે યછ �,્નીગ્ ંપ�્ીીયીગાન� ચ  ીય ર�. ીીછાના પ�્ ંવનાવમા ં
રમ છા  ર  ર� છ� પ�્ીીયીગા ર�, છ�ન� ચ �,્નીગ્ ં    વાય ર�. ીાચં 
મ ાોછાનદના ીનર ામ આ�વ ર�, છ� �,્નીગ્ ં નથા મા  ્ પ�્ના ચ નાવના 
 રવા �વા ર�. પન્નાવમા ં  લયા  નથા, આએમાના ન�ા, જાન ન� રમ છામા ં
 લયા  ર�. વ�સન છ �,્નીગ્ ંમનાવ� ર� છ� છી �,્નીગ્ ંર� ચ નન  ી  નાન 
નદગબંર �,્ન થાય છીી  પ�્છા ,વનાના દશાન� �,્નીદ છરમ   નગવાન� 
ંવા ારમ નથા. શરમરાનદના નદયા ીર ર�, ,્ુ ય-ીાી અપ�્નાવ ર�. આએમા 
છ�નાથા રન છ ,ા ાળમ પ�્ ર�, છ�ના ંન�ા, જાન  રવા વીરાછં વાછરાગા  ાનછા 
થક છ� મીકમાગમ ન� �,્નીગ્ ંર�. 

પ�્ીીયીગના ફળમા ંઅશરમરમ ,સ�દશા ન� અપ�્ીીયીગના ફળમા ંદમ� 
 રમન� ,નગીદદશા �ાનછ થાય. 

અ �  ીક , યર�    મીકમાગમ ,ન�ય ન� �યવ ાર બ� � ાર   �ા ર� ન�? 

સમાધાન  —�યા ંબ� � ાર  �ા ં  ીય એયા ં �યવ ાર મીકમાગમ ીરંીરા 
વીચારથા પન્નાવ અન� છ�ના ં ,ન,મમી   વા ં ીય છ� બછાવવા  �ી ર�. ,ન�ય 
ં્ � સાચી મીકમાગમ ં  ચ ર�, � આ ગાથામા ં  �ી ર�. મા  ્ યથાયીાય 
સમચન્.ં આએમા અખડં વંક ્ ર�,  મમ રચ  થા ી્દી, ,વનાવથા ી્દી આએમા 
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ીનર, ય મ પ�્ ર�. છ�વા અનછં આએમા ર�, છ�મ સવમજના વા ામા ંઆ�લ ્ર�. � ્્ 
ી  ંમ ચ     ર� ન� શા� ી  ં ચ     ર�. છ�ન્ ં�યવ ાર  ી  � માનછા નથા 
છ�ના છી વાછ ર� ચ નન  ી  � �વ સવમજદ વ, ,નન�થ� ્્ ન� સએશા�ન� માનવા 
રછા ંીાચં મ ાોછન� મીકમાગમ માન� ર� છ�ની મનીરથ �યથમ ર�. �મ  મીદના 
ખા ા ફીછરા ખાડંવાથા ચીખા ના ળછા નથા ી   મીડ ખાડંવાથા ચીખા ના ળ� 
ર� છ�મ ,્ુ યીાીના નાવ ફીછરા ંર�. છ�મા ંં ાન થવાથા ચીખા �વી પ�્ આએમા 
�ાનછ થછી નથા ન�  લયા  થક ્ ંનથા. ના  �દ શના �દર ચમાન બ�્ નરમ ર�. 
છ�મા ં ીક  ીક ઢમ ા ચાયામા ંફીડા  ીય, છ�મા ંીગ � ય વાથા મા સ ી  �દર 
ચાલયી ,ય ર� ન� મરમ ,ય ર�. છ�મ ીાચં મ ાોછાનદના ,્ુ ય ીનર ામ ના ના 
ચમાન �વા ીીચા ર�. છ�મા ં ં ાન થવાથા આએમા �મ્ાવા બ�સ� ર� ન�  ઠ  
ચમાન �વી આએમા ન ીર શા,ંછની નડંાર ર� છ�મા ં ં ાન થવાથા મીકમાગમ 
વએીભ થાય ર� ન� ,સ�દશા થાય ર�. આવી મીકમાગમ   વળમના વા ામા ંઆ�યી 
ર�. ગ ધરી છ�ન� આદર  ર�, ઇન ી અતમ્ીદ  ર�, જાનાઓ અતમ્ીદ  ર�. 
જાનંવનાવા આએમાના અવ બંન� મીકમાગમ ન� મીક ર�. ી  અ,નએય ંવા 
,્ુ ય-ીાીથા મીકના સડ  આવશ� નન . આએમાની છાો ,વરીધ  ર  છી દમ�  રમન� 
બ્ા્ા આનદમા ં ,નગીદના �વ છરમ   વએીભ થશ�. �ર્ ના ં  રાક �વડમ 
 ્ મમા ંઅસ�ંયાછા શરમર ર� ન� ં    શરમરમા ંઅનછંા આએમા ર�. આવા રમછ� 
ંવનાવની અનાદર  રછા ં ન� �યવ ારની આદર  રછા ં આવા ,નગીદના �વ 
છરમ   અવછરન્ ં ીડ  ર� ન� એયા ં �છ�્મ� યછમમા ં શરમર ી ્ાયા  ર  ર�. આ 
�યવ ારત્ ં ફળ ર� ન� પ�્ ંવનાવના ં ન�ા-જાન  રમ રમ છા  ર  છી ચાનરા 
થાય, પક્ ધયાન થક   વળજાન થાય ન� અશરમરમ મીકદશાન� ીામ� ર�. 

(૨) પ�્ીીયીગાન� બધા ીદાથ�ના સામાનય અવ ી નસી   વળદશમન 
ન� ,વશ�ષ , વાસી   વળજાન �ગ્ થાય ર�. 

‘‘સમંછ ે યછ-વછમમાન-નાવા �ય,છર  ી સાથ� ,મ� છ (,મ,નછ) અનછં 
વંકઓ્ના અનવયાએમ  � ,વ� છ�ના (૧) સામાનય અન� (૨) ,વશ�ષના �,છનાસ 
ંવસી � (૧) દશમન (૨) જાન, છ� પ�્ન� ચ  ીય ર�.’’ છ�મા ં�થમ ,વ�ત્ ંંવસી 
બછાવ� ર�. 

 આ ચગછમા ં અનછંા આએમાઓ ર� ન� અનછંા ચડ ીદાથ� ર�. છ� બધા 
થકન� ં  વંક ્નથા. બધા થકન� ં  આએમા  ીય છી વીદ શ  ીક શ   નન  ન� 
સમ,વવાત્ ંઅથવા સમચવાત્ ંર  ક ્ ંનથા. સમચનાર ન� સમ,વનાર ર� છ� ચ 
ં   રછા ંવી ્વંક ્ર�, ંમ સા�બછ  ર  ર�. વળમ ં  ચ આએમા  ીય છી ુ્ઃખ 
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ન  ીય  ાર     ુ્ઃખ છી ીરીદાથમના  ક� ીીછાના ે ય થા થાય ર�. મા  ્ 
ીરીદાથ� ી  ર�, ંમ ન�મ થાય ર�. ં્ � આ ચગછમા ંઅનછંાનછં વંકઓ્ 
ર� છ�  ાયમ ર   ર� ન� છ�ના અવંથા ી ્ન ીામ� ર�. દર   ીદાથમના ે યછ, 
વછમમાન ન� ન,વષયના ીયામયી સાથ� છ�ત ્ ંસામાનયીગ્—ંઅનવયીગ્ ં ાયમ ર   ર�. 
અનછંા આએમા ન� ચડ ીદાથ�  ાયમ મવ્ી � ્   ર� ન� સમય� સમય� છ�મા ં
વએીાદ-�યય ી  થયા  ર  ર�. અનછં � ્ીના ,ી�ડંવસી વંક ્ ાયમ ર   ર� ન� 
�ય,છર  ી ં્ � અવંથા ી ્ન ીામ� ર�. આવા અનછંા ચ�છન ન� ચડ ીદાથ�ત્ ં
બન��્ ં,વ� ર�. આ વીરથા આ ચગછમા ંઅનછંા ીદાથ� સા�બછ થયા ી  બધા 
થકન� ં  નથા. વળમ છ� સ શ—મવ્ ર મન� અવંથામા ંી ્ન ીામ� ર� ંમ 
ન�મ થલ્ ંી  ં ાછં અય્ંથ અથવા ં ાછં ક�   નથા. 

‘ંવા ,વ�ના સામાનયના અન� ,વશ�ષના �એયક �,છનાસંવસી � દશમન 
અન� જાન છ� પ�્ન� ચ  ીય ર�.’ આવા ,વ�ના અનછંા ીદાથ�ન� ન�દ ીાડદા 
વગર–સામાનય દ ખવાસી � શ�કછ છ�ન� દશમનશ�કછ     ર� ન� અનછંા ીદાથ�ન� 
ન�દ ીાડમ ીાડમન� , વાસી શ�કછન� જાન     ર�. બધાન� સામાનય  ીવાી � દ ખ� 
છ�ન� દશમનશ�કછ     ર�. છ�મા ંઆ �વ ર�    અ�વ ર� ંવી અથવા આ  �ય ર� 
ન� આ ીયામય ર� ંવી ન�દ ીાડમન� દ ખન્ ંથક ્ ંનથા ન� જાનશ�કછ બધાન� ન�દ 
ીાડમન� , � ર�. આ  �વ ર�, આ ,દ્ ગ  ર�, આ � ્ ર�, આ ીયામય ર� વગ�ર  
ન�દ-�ન�દથા , � છ�ન� જાનશ�કછ     ર�. � ં  સમયમા ં અનછંા ીદાથ�ન� 
સામાનયી � દ ખ� ર� છ�   વળદશમન અન� અનછંા ીદાથ�ન� ન�દી �—,વશ�ષી � 
, � ર� છ�   વળજાનના �ા�નછ પ�્ીીયીગાન� ચ  ીય ર�. 

(૩) પ�્ીીયીગાન� ંવાના,વ  જાન ન� આનદંના રાીવાગં ,નવામ ીદ 
�ાનછ થાય ર�. 

‘‘,ન,વ�ઘન ખા � ા ં સ ચ જાનાનદંના � ્ાવાળી (ંવાના,વ  જાન અન� 
આનદંના રાીવાળી) નદ�ય �ની ંવનાવ ર�, ંન્ ં� ,નવામ  છ� પ�્ન� ચ  ીય ર�. 
 વ� મીક  ીન� થાય ર�   છ� બછાવ� ર�. છ�મા ં �થમ મીક   વી ર� છ�     ર�. 
આએમા છી સ ચ જાન ન� આનદંવાળી ર�. �મ  મળ સ ચ ખા ા ,ય ર� છ�મ 
આએમાના જાન ન� આનદં સ ચ ખા ા ,ય ર�.  ીક ી  ,છના ,વઘન ,વના 
ખા ા ,ય ર�. સયંીગીથા, ,ન,મમથા    ,્ુ ય-ીાીથા છ� ખાલયી નથા. 
�યવ ારરએનાયથા ,નવામ  થછી નથા. ંવાના,વ  જાન ન� આનદંના � ્ાવાગં 
,નવામ ીદ પ�્ વીયીગાન� �ાનછ થાય ર�. ,નવામ ીદ  ીક બ ારમા ં    
,સ�,શ ામા ંનથા ન� ,નવામ ીદ થયા ીરમ નગવછંી ફરમ નકછીન� સ ાય  રવા 
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સસંારમા ંઅવછરછા નથા. �મ વ�ીારમા ંઅ� ્ મા  વીર રાી માર  ર� છ�મ 
,નવામ ના રાી—‘  ેકડમા મ ’ જાન ન� આનદં ર�. છ� દશા પ�્ વીયીગાન� ચ �ાનછ 
થાય ર�. 

�યવ ાર રએનાયસી પન્ ીનર ામના મનીરથ  રવા �વા નથા. 

�વીન� વંક ્ં વસીના ખબર નથા ન� સવોામા ંધમમ બછાવ� ર�.  ીક ચીરમની 
મા  સંછી ધારમ  ક લય� છી મા  ,ય, સ,ીયા ,ય ન� સર ાર � મા ંબ�સાડ . 
મા  ્ સંછી મળ� ર� ંમ સમ� ચીરમની ીાર ી મા   �વાય નન  નન છર 
,વીરમછ ીનર ામ આવ� ર� છ�મ અજાના �વી સંછામા ંધમમ બછાવ�    આ્ ા 
દયા ીાળચી ન� આમ ,્ુ ય  રચી છી ધમમ થશ�. ી  નાક, ંથા ધમમ થછી નથા. 
શરમરાનદના નદયા અન� ,વ ાર ીાર ા ોરના ર�, છારા ોરના નથા, રછા ંીીછાના 
માનયા છ�થા ,મથયાએવન� ગાઢ  ર  ર�. પન્ાપન્ નાવના નાવના �યથમ ર�. છ�ત ્ ં
� યં્    રવા �ન્ ં નથા. છ�નાથા સ.યાદશમન નથા. ંવનાવમા ં ઠરમ ન શ   એયા ં
�ધ્ા છ� નાવ  ીય છ� ી્દમ વાછ ર�, ી  છ�ની મનીરથ  રવા �વી નથા. �લ્ ા 
મ�દાનમા ં  ્ ર  સ ી�ચવા માડં  છી સ  ડમ ,ય ર� છ�મ ,્ુ યીાીના  ્ ર  આએમા 
 ડમ ,ય ર� ં્ �    રખડ  ર�.   ્ ા  અજાના �વી     ર�    ચીખાની સાથાઓ 
સાથળ વીર  રમ અ� ્ ,છના માળા ચીવા, ઓમના ,ી ચીવા વગ�ર થા 
અ� ્ સયંીગીના ,સવ� થાય ર�. ી  નાક, ં બધા ખી્ા મનીરથ ર� મા  ્ 
�યવ ારના, રાગના    ીચંમ ાોછના નાવના નાવવા �વા નથા. 

સવમ ીદાથ�મા ંપ�્ વીયીગ ં  ચ સવમ મનીરથના ંથાન  
છરમ   અ�નનદંનન� ીાા ર�. 

�મ  લન  મા ં  ીક મી્ી મા સ  ીય ન�  ાકં દાનાનદમા ં સ,ીયા આનયા 
 ીય છી છ�ન� અ�નનદંન અીમ   રમ છ�ના �શસંા  ર  ર�, ંમ આચાયમ નગવાન 
અ � અ�નનદંન આી� ર�—�શસંા  ર  ર�.  ીન� અ�નનદં  ર�   પ�્ીીયીગાન� સવમ 
મનીરથના ંથાન છરમ   અ�નનદં  ર�. ીરના અી�કા ,વનાની, ,્ુ ય-ીાી રન છ 
�ચદાનદં પ�્ ંવનાવના ં ન�ા-જાન સન છ �છર રમ છા  રછા પ�્ �વીન� 
અ�નનદં  ર�. પન્નાવી આવ� છ�ન� અ�નનદંછા નથા. ,વ લી  ી છ� ી્દમ વાછ ર�. 
સારા ં ,ન,મમીના નાવનાન� અન� પન્નાવીના નાવનાન� અ�નનદંછા નથા. દ વ-
� ્્-શા�ના નાવનાન� અ�નનદંછા નથા. ીરીદાથ�થા રન છ, ,વ લી રન છ, 
�ચદાનદં ંવસી આએમાના ંન�ા-જાન ન� રમ છાસીા પ�્ીીયીગન� અ�નનદં  ર�. 
પ�્ીીયીગ છી ીયામય ર�. ી  પ�્ીીયીગ આએમાના આનય� થાય ર� મા  ્ 
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પ�્ીયામયના નાવનામા ં,ા ાળ પ�્ંવનાવના નાવના આવા ,ય ર�. પ�્ીીયીગ 
ં મીકમાગમ અથવા �,્નીગ્ ં ર�. છ�નાથા ચ   વળદશમન ન�   વળજાન �ગ્ 
થાય ર�, છ�નાથા ,નવામ ીદ �ાનછ થાય ર�, છ�નાથા ,સ�દશા  ાયમ ર   ર�. 
ુ્,નયામા ંઅ�નનદંન આીવા �વી  ીય છી આ પ�્ વીયીગ ં  ચ અ�નનદંનન� 
ીાા ર�. આવા પ�્ીીયીગન� અમી અ�નનદંન આીાં રમં, ંન� અમી  ્ ી 
આીાં રમં, ંન� ચ સવમ મનીરથના ંથાન છરમ   �શસંાં રમં, ંમ 
આચાયમ નગવાન     ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૩૦ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૪ 

(�ઠ �દ્ ૧૫, મગંળવાર) 

,્ુ ય-ીાીમા ંં ાનછા છ� બધંમાગમ ર� ન� જાનંવનાવમા ંં ાનછા છ� 
મીકમાગમ ર�. 

આએમાની ંવનાવ જાન ર�. છ� આએમાના ,સવ�ત્ ંસાધન પ્ ં  ,્ુ ય-ીાીસીા 
,વ ારમનાવી છ� મીકમાગમત્ ં સાધન નથા, છ� બધંત્ ં  ાર  ર�. જાનંવનાવમા ં
ં ાનછા છ� મીકત્ ં સાધનછએએવ ર�. છ� સવમ મનીરથના ંથાને યછ ર�. ચૈછનય 
ંવનાવમા ં ં ાનછાથા સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાસીા મીકમાગમ થાય ર�, 
પક્ ધયાન �ગ્ થાય ર�,   વળજાન �ગ્ થાય ર�, ,નવામ ીદ �ાનછ થાય ર� 
ન� ,સ�દશા ી  છ�ના વડ  થાય ર�. 

�વ ંા ં ં ાન છી થાય ર�. રાગ-��ષના ીનર ામમા,ં ખાવા-ીાવામા,ં 
વ�ીાર આનદમા ંવગ�ર  ો ા � ારના ીનર ામીમા ંં ાન થછી દ ખાય ર�. ન �સા, 
ીય�ં્, ચીરમ છથા ખાવાીાવાના નાવમા ંં ાનછા છ� ીાીના ં ાનછા ર�. દયા, 
દાન, ,ાા આનદમા ંં ાનછા છ� ,્ુ યના ં ાનછા ર� ન� આએમંવનાવના ંન�ા-
જાન  રમ છ�મા ંરમ છા  રવા છ� પ�્ના ં ાનછા ર�, છ�ન� પ�્ વીયીગ     ર�. 
ગીળના ના ાન� બ ાર વ�  ્� ્ ંશ� લ્ ંગીળ નથા. છ�મ ચ ગીળમા ંચરા ી યળ ચવ્મ 
 ીય અથવા ચરા ખાર નાખ�   ીય છ� ગીળત્ ંંવસી નથા. ગળી  છ� ગીળની 
ંવનાવ ર�. આએમા ગીળના ના ા �વા વંક ્ર� ન� શરમર, મન, વા ા, બ ારના 
શ� યા સમાન ર�, ,્ુ ય-ીાીના નાવી ખાર �વા ર� છ� આએમાની � યળ ંવનાવ 
નથા. ગીળના ગળી ના �મ આએમાની � યળ ંવનાવ છી , ન્—ંદ ખન્ ં ર�. 
,્ુ ય-ીાીમા ં ં ાનછા છ� બધંમાગમ ર� ન� , વા—દ ખવાના ંવનાવમા ં
ં ાનછા છ� મીકમાગમ ર�, ન� છ� પ�્ીીયીગ ર�, મા  ્ છ� અ�નનદંનન� ીાા ર�. 

બન રાએમા, �છરાએમા ન� ીરમાએમા  
ંમ ા  � ારના આએમાત્ ંંવસી. 

(૧) આ વાછ છી ો ા સાદમ અન� સરળ ર� ી  ીીછાના ંવનાવત્ ં
અજાના �વીન� મા ાએ.ય આવક્ ં નથા. � �વ શરમર, મન, વા ા આનદન� 
ીીછાના માન� ર�, છ�ના નદયા આએમા  રમ શ   ર� ન� છ�નાથા આએમાન�  ાન થાય 
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ર�, ંમ માન� ર� છથા ચૈછનયંવનાવ ત ય મન� ,્ુ ય-ીાીના ,વનાવનાવમા ંં ાન 
થાય ર� છ� બન રાએમા ર�—,મથયા ુષ્ ર�. 

(૨) શરમર, મન, વા ા આનદ �્ ંનથા. ,્ુ ય-ીાી આનદ ,વનાવ ર�, છ� મા ં્ 
ંવસી નથા. �્ ંછી જાનંવનાવા આએમા �,ં ંમ ન�ા, જાન  રમન� ં ાન થાય 
ર� છ�વા સાધ  �વન� �છરાએમા     ર�. આ ં ાનછા પ�્ વીયીગ ર� ન� છ�ન� ચ 
સાીી્દ     ર�. 

(૩) જાનંવનાવમા ં ીનર, ય મ ં ાન થછા ં , ય મ ,વ ાસ થક   વળજાન 
આનદ �ગ  ્ છ�ન� ીરમાએમા     ર�. છ� , ય મ થક ગયા.  વ� છ�મન� ં ાનછા  રવા 
ીડછા નથા. 

,્ુ ય-ીાીના નાવી  ા   ી   ર�, 
છ�મા ંં ાનછા  રવા છ� અપ�્છા ર�. 

�વીં �ત્ાના ર મ  કમા ં ાધા નથા. છ�  કમા ં ાધા ,વના � યળ ર મ 
 ાથ આવ� નન  ન� છ� ,વના ં ાનછા થાય નન . અજાના �વ બ ારના ીદાથ�મા ં
ં ાનછા  ર  ર�. ીૈસા ,ય, દમ રી મર , છ�ના શી મા ંં ાન થાય, શરમર ીીછાત્ ં
માના ં ાન થાય, અપન્ રાગન� ીીછાની માના ં ાન થાય. ીાી છ� 
આછમધયાન ર� ન� દયાદાનાનદના નાવીન� ીીછાના ંમાના છ�મા ંં ાન થન્ ંછ� ી  
અપ�્છાના ં ાનછા ર�. ંવનાવ ત ય મ ચકન� ,્ુ ય-ીાીમા ંરી ાન્ ંછ� ધમમ નથા, 
સાીી્દ નથા, મનીરથ અન� શા,ંછત્ ંંથાન નથા. ,્ુ ય-ીાીના નાવી અ�ંથર ર�, 
ં  ીરમ ં  નવા નવા થયા ચ  ર  ર�,  ા   ી   ર�. છ�મા ં�ંથર થક શ ાય 
નન  મા  ્ છ� અપ�્ ીનર ામ સસંારત્ ં ાર  ર�. 

(૧) જાનંવનાવ ,નએય �ંથર ર�, છ�મા ંં ાનછા  રવાથા પ�્છા �ગ  ્ 
ર� ન� છ� મીકમાગમ ર�. 

આએમા જાનંવનાવા ર�. , વા-દ ખવા મા  ્ ઇુન યન� મનના ચસર નથા. 
દ  , મન, વા ા, ઇુન યીથા ી્દી, ,્ુ ય-ીાીથા રન છ, �છર , વા-દ ખવાની 
ંવનાવ ર� છ�મા ંં ાનછા  રવાથા સ.યાદશમન, જાન, ચાનરા �ગ  ્ ર�. છ� સવમ 
મનીરથત્ ંંથાન ર�, ી,વા ીયામય �ગ્  રવાત્ ંંથાન ર�, છ�ન� સાીી્દ     ર�. 
, ય મ મીકદશાન� �છરંવનાવના આનય� સાધ� ર� છ�ન� સાી ્     ર�. , વા-
દ ખવાની ંવનાવ છ� આએમાત્ ંછએએવ ર�, સએએવ ર�, શ�કછ ર�. છ� જાનમા ંં ાનછા 
છ� સાકાક ્મીકમાગમ ર�. 
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(૨) પ�્ીીયીગથા   વળદશમન ન�   વળજાન �ગ્ થાય ર�. 

�્ ં,ા ાળમ પ�્ આએમા �,ં મા ્ છએએવ ીરથા ી્ું્ ર�. જાનંવનાવ મવ્ ર�, 
ંમા ંં ાન થવાથા પ�્છા �ગ્ થાય ર� ન�   વળદશમન ન�   વળજાન �ગ્ 
થાય ર�. અનછં ીદાથ�ન� ં  સમયમા ંન�દ ીાડદા વગર દ ખ� છ�ન�   વળદશમન 
    ર� ન� છ� ચ સમય� બધાન� ન�દથા , ા લય� છ�ન�   વળજાન     ર�. અજાના 
�વી ોડમમા ં       ંવગમ મળ� , શ�ઠાક મળ� , ીૈસા મળ� છી ઠમ  ન�  ીગંસની ીાઠ 
આવ� છ�મા ં બી �    �सदा �स�द धध द�संशु    ,સ� નગવછંી ! મન� ,સ�ીદ 
દ ખાડી. છ� છી ,ન,મમના ં  થની ર�. ીીછાના અવંથામા ં વની � , ્્ષાથમ  રમ 
,સ�ીદ ીા�્,ં ંમ માગ� ર� ં્ �    ીીછ� ,સ� થાય. ં  બાી્ ,સ�દશાના 
માગ ા અન� બા� બાી્ ીૈસાના માગ ા  ર  ર�—છ� બનં� ીરંીર ,વરીધા ર�. 
છ�વા �વીન�   વળજાન ન� ,સ�ીદ   મ મળ� છ�ના ખબર નથા. છ�   વળજાન 
ીીછાના જાનંવનાવમા ંં ાનછા  રવાથા �ગ  ્ ર�, ,્ુ ય-ીાી ન� મ ાોછના 
ં ાનછાથા �ગ્ક ્ ં નથા. વળમ � , નાર  ીય છ�  ીન� ન , �   બધા 
ીદાથ�ન� , �. पण्रध म इदध म આ , ય મ જાન ન� �ખ્ ંવનાવમાથંા આવ� ર�. ઓમના 
,ી ચી�, ધયાન  ર , છાથ� રી વીર  ક  ર  છી   વળજાન �ગ્ક ્ ંનથા.  ીક 
� ્્ના    નગવાનના અૃીાથા   વળજાન થક ્ ં નથા ી  પ�્ીીયીગથા ચ 
  વળજાન �ગ  ્ ર�. 

(૩) પ�્ીીયીગથા જાન ન� આનદંના  
રાીવાગં ,નવામ ીદ �ાનછ થાય ર�. 

‘‘,ન,વ�ઘન ખા � ા ં સ ચ જાનાનદંના � ્ાવાળી (ંવાના,વ  જાન અન� 
આનદંના રાીવાળી) નદ�ય �ની ંવનાવ ર�, ંન્ ં� ,નવામ  છ� પ�્ન� ચ  ીય 
ર�.’’ ,નવામ  ં્ � શાછ ાે યછદશા. ,્ુ ય-ીાીના નાવ છ�  ષાય અ�ાન ર�. 
 ષાયરન છ આએમામા ં શા,ંછ �ગ્વા છ� અનાઅ્ળ દશા ર�.   વળજાન ન� 
  વળદશમન �થમ �ગ્ થયા ં  છા ં  વ� જાન ન� આનદંના રાીવાગં ,નવામ  
�ગ્ થાય ર�. � ,નવામ  થયા ીરમ ફરમ સસંારમા ંઅવછાર ધાર   રવી ીડછી 
નથા. અનાઅ્ળ, શાછં, વીશમ રસથા નર  ા,ં ,ન,વ�ઘન ખા � ા ંજાન ન� આનદં    
� ખાલયા ંીરમ ીારા ંીડ  નન  છ�   મ �ાનછ થાય   ંવનાવમા ં� આનદં ર� છ� 
શ�કછમાથંા �યકછ દશા થાય ર�. �મ ીાીરમા ં૬૪ ી ીરમ છાખાશ શ�કછસી�  ીય 
ર�, છ� બ ાર આવ� ર�. છ�મ જાન ન� આનદંના શ�કછ �દરમા ં છા છ� � ્ાબના 
 ળમના �મ �ગ્ દશાસી� ખા ા ના ળ�  ર�.  ીક ,ન,મમના આધાર     ,્ુ ય-
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ીાીના આધાર  ખા �  નથા ી  ,ન,વ�ઘન� સ ચ ખા � ા ંર�. વળમ  ી ા ી ન� 
દ ખ� ર� મા  ્ આનદં ર�, ંમ નથા ી  ીીછામાથંા આનદં આવ� ર�. ��્કછ થાય ન� 
, ય મ આનદં ન  ીય છી છ� ��્કછ ચ    વાય નન . ��્કછના સાથ� ીરમ 
આનદંદશાની અતન્વ  ીય ર�. આવા ંજાન ન� આનદંના મ ીરવાગં ,નવામ ીદ 
પ�્ીીયીગાન� ચ �ાનછ થાય ર� મા  ્ આવા ઓળખા   રી, છ� ,સવાય બાચી 
રંછી નથા.  ાખી ,્ં છ ી વાચં�    યીગાનદના નદયા  ર  છ�થા ,નવામ ના �ા�નછ 
થછા નથા. મા  ્ જાન ન� આનદંના � ્ાવાગં ,નવામ ીદ ચીકક ્ ં  ીય છી પ�્ 
ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� ચાનરાથા પ�્ીીયીગ �ગ્  રી, છ� ,નવામ ત્ ં ાર  ર�. 

(4) પ�્ીીયીગથા ,નએય ીરમ આનદંસી ,સ�દશાના �ા�નછ થાય ર�. 

‘‘્ં ીએ મ મ ીરમાનદંસી અવંથાઓમા ં �ંથછ આએમંવનાવના 
વી �બધમાથંા ગનંાર ંવા � નગવાન ,સ� ર� છ� પ�્ ચ  ીય ર� (અથામક ્
પ�્ીીયીગથા ચ ,સ� થાય ર�.)’’ 

,નવામ દશા �ાનછ થયા ીરમ ંવાન� ંવા દશા ,નએય ્ મ ર   ર�. છ� 
,સ�દશાન� અૃછઅૃએયદશા     ર�. છ� દશા પ�્ીીયીગાન� ચ �ાનછ થાય ર�. છ� 
,સ�દશા   વા  ીય ર�  —   ્ં ીએ મ મ ં્ � ચૈછનય ંવનાવના ં ાનછાસીા 
્ા ં �થા  ીછર  ા ર�. આ ,સ�દશા બ ારના સયંીગી, ,ન,મમી    ,્ુ યના મદદથા 
�ગ્મ નથા ી  ીીછાના ચૈછનયંવનાવના આનય� સ ચ �ગ  ્ ા ર�. ન� વળમ છ� 
,સ�દશા ીરમ આનદંસી દશા ર�. ,સ�દશામા ં ,વ ારની, ચગછની    સયંીગીની 
અતન્વ નથા ી  ીરમ આનદંના ીયામયીમા ં,સ�નગવાન �ંથછ ર�. અીનર,મછ 
આનદંન� છ�ઓ અતન્વ� ર�. આવા ,સ�દશાની અતન્વ પ�્ીીયીગાન� ચ �ાનછ 
થાય ર�. 

બધા ી,વાદશાઓ પ�્ીીયીગથા �ગ્ થાય ર� મા  ્ પ�્ીીયીગની 
મનીરથ  રવા �વી ર�. 

દ શમા ં આી � �ધ્ારી  રવી ચીકં, ંમ અજાના     ર�. ી  નાક, 
દ શત્ ં �ધ્રન્ ં    બગડન્ ં છ� છારા  ાથના વાછ નથા. દ શ મારી ર� ન� �્ ં છ�ન� 
�ધ્ારમ    બગાડમ શઅં્ � ં ંવા માનયછા �મ ન� ીાખડં ર�. છારા શરમરના 
અવંથાન� ક ્ ં �ધ્ારવા શ�કછવાન નથા છી બ ારના ીદાથ�ત્ ં ક ્ ં  રમ શ   ં 
માનયછા ચ ીાખડં ર�. છ�વા ,વ લીમા ંં ાનછા  રવા છ� શા,ંછન� � યં્ નારમ ર�. 
ીીછાન� પન્ાપન્ નાવી  ીય છી ી્દમ વાછ ર� ી  છ�થા શા,ંછ ન� આનદં �ગ્ 
થછા ંનથા. છ�મ ચ ીરમ આનદંસી ,સ�દશા  ીકના આશાવામદથા, મતષ્ય દ  થા, 
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મચતછ્ સ ંનનથા, ચીથા આરા વગ�ર થા �ગ્ થછા નથા ી  પ�્ીીયીગથા 
�ગ્ થાય ર�. ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર� ં્ � બધા � ાર   થન આ�લ્ ંખ ં્. 
અપન્નાવ રીડમ પન્નાવ �,્નન�  ીય ર�. અસએસગં રીડવી ન� સએસગં  રવી 
વગ�ર  ો ા ો ા � ાર  વાછ આવા ી  ર�વ  ્ આ ીાચં ગાથામા ંસાર � ય મ દમધી 
   ં બધા ં ખા  ,ન,મમના ં થન સમચવા,ં ી  મીકમાગમ છી પ�્ વીયીગથા 
ચ ર�. આએમા ,ા ાળ સક ્ર�, જાન સક ્ર�, છ�ના આધાર  ી,વાછા �ગ્ થાય ર�, 
�,્નીગ્ ં�ગ્ થાય ર�. છ�નાથા   વળદશમન ન�   વળજાન �ગ્ થાય ર�. છ�નાથા 
,નવામ  થાય ર�. ,નવામ  થયા ીરમ ફરમ સસંારદશા થછા નથા ન� ,સ� થયા ીરમ 
નવા નવા ીયામયી ંવા ચ આનદંના �ગ્ટા ચ  ર  ર� મા  ્ પ�્ીીયીગની 
મનીરથ  રવા �વી ર�. બાચી  ીક મનીરથ  રવા �વી નથા. 

અજાના �વ માન� ર�    ,ાા વગ�ર  પન્નાવ  રી છી મીકદશા થાય. ી  
નાક, છ� છી રાગ ર�. વળમ ીરત્ ં ાયમ �્ ં  ં્ � ંન� ીરથા મારમ ીયામય �ગ  ્ ર� 
ંમ અજાના માન� ર�. અજાના ી  છ�ના ે યછ, વછમમાન ન� ન,વષયના ીયામય 
સન છ અનવય ર  નાર મવ્ ીદાથમ ર�. બાચી ીદાથમ છ�ના ીયામયન� ફ રવવા સમથમ 
નથા, ન� બા,ના ીયામયન� છ� ફ રવા શ છી નથા. બધા ંશા�ીની ં  ચ સાર ર�    
�છર ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� ં ાનછા  રી. છ� વડ  સમન છ થાય ર�, ચાનરા 
થાય ર�, મીકમાગમ �ગ્મ   વળજાન �ગ  ્ ર�. ,નવામ ીદન� �ાનછ થાય ર� ન� 
,સ�દશા અનછં ાળ �ધ્ા ંવા ન� ંવા ર   ર�. 

પ�્ ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� રમ છા  રવાથા સસંારસીા ‘ીનીછા’ની 
નાશ થાય ર�. 

છાર  છા ં્ �યી,છષ ચીન્ ં ીય છી   વી  ાથ ચીવી   છાર  ના,વમા ં  ન ્ ંથન્ ં
ર�   છાર  સાી ્થન્ ંર�   છી જાનંવનાવના ં ાનછાથા સાીી્દ મળશ�. છાર  
  વળજાન  �ન ્ર�  છી જાનંવનાવના ં ાનછાથા   વળજાન �ગ્શ�.  ીક     
   ન  નડછા  ીય છી પ્ ં રન્ ં   ીક બ ારના ન  નડછા નથા. દ  ના નદયાથા 
ન� ,્ુ યથા ધમમ થાય ંવા � માનયછા છ�  ીઢાના ીાય� ીનીછા બ�ઠમ ર� છ�થા 
છન� �ખ્ના �ા�નછ થછા નથા. મા  ્ છાર  ુ્ઃખ ્ાળમ �ખ્ �ાનછ  રન્ ં  ીય છી 
�ધા માનયછાસીા ીનીછા �થમ  ાઢ ન� �વ્ મમય ચૈછનય ંવનાવના ંન�ા-જાન 
 ર છી દમ�  રમન� ,સ�દશા �ગ્ થશ�. અ � છી ,ન,વ�ઘન� ,સ�દશા �ગ્ થાય ર�. 
 ીક ન  નડછા નથા મા  ્ આની ં ની ચ , ્્ષાથમ  ર. 
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સવમ મનીરથના ંથાને યછ પ�્ીીયીગન� નાવનમં ાર  ી. 

 વ� આચાયમનગવાન     ર�    વચન,વંછારથા બસ થાઓ. સવમ મનીરથના 
ંથાને યછ મીકછએએવના સાધનછએએવસી પ�્ વીયીગ ર�. પ�્ વીયીગથા બધા 
મનીરથ ,સ� થાય ર�. �મ સારમ  ાળમ ચમાનમા ં ી્દમ ી્દમ ,છના ં ફળીના 
�ા�નછ થાય ર� છ�મ પ�્ વીયીગથા સાીી્દના �ા�નછ,   વળજાન ન� 
  વળદશમનના �ા�નછ, ,નવામ ના �ા�નછ ન� ,સ�દશાના �ા�નછ થાય ર�. છ� પ�્ 
વીયીગન� નાવ નમં ાર  વ. છ� નાવ નમં ાર   વી ર�   નાવ  ં્ � (નાવ 
નમં ાર  રનારી) છ� �ગ (�શ) ર� અન� ના�ય (નાવનમં ાર  રવા યીાય 
ીદાથમ) છ� �ગા (�શા) ર� છ�થા આ નાવનમં ારમા ંનાવ  છ�મ ચ ના�ય ીીછ� 
ચ ર�. (નાવ  ીીછ� અન� ના�ય ીર ંમ નથા). અ �છ નગવાન નમં ાર 
 રવાયીાય ન� �્ ં નમં ાર  રનાર ંમ છી ર� ચ નન  ી  મારી ,ા ાળમ 
પ�્ંવનાવ છ� ના�ય ર� ન� મારી પ�્ ીયામય છ� નાવ  ર� ંમ ,ા ાળમ ંવનાવ 
છથા ીયામયના ન�દની રાગ ં્ � ના�ય—નાવ ના ન�દની રાગ છ� ી  ીર ર�. 
આએમા છ� ંવન� આવી રાગ  ઠવી છ� ીર ર�. છ�વા ંવ-ીરના ન�દની ી  નાશ 
થયી ર� ં્ � ીીછાના પ�્ વીયીગમા ંઠરછા ંઆવા � ારની રાગ વએીભ થછી 
નથા. નાવ -ના�યી ાન�  ાધ� ંવ-ીરની ,વનાગ અંછ થયી ર�. ંવી 
નાવનમં ાર પ�્ન�  ી, ંમ  �્ ંર�. ં્ �    મારી ીયામય મારામા ં,ન,વ� લીી � 
્ળમ ,ય ર� ન� ીયામય  �ય સાથ� અન�દ થાય ર�. ી્ઓ, આચાયમ નગવાન� 
પ�્ીીયીગન� આવી નાવનમં ાર  ય� ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૩૨ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૪ 

(�ઠ વદ ૨, � ્્વાર) 

પ�્ વીયીગની મનીરથ  રવા �વી ર�, સયંીગી છથા ,્ુ યની મનીરથ 
 રવા �વી નથા. 

‘‘સવમ મનીરથના ંથાને યછ, મીકછએએવના સાધનછએએવસી પ�્ન�, �માથંા 
ીરંીર �ગ—�ગાી � ીનર મ� ા નાવ –ના�યી ાન�  ાધ� ંવ-ીરની ,વનાગ 
અંછ થયી ર� ંવી નાવનમં ાર  ી.’’ 

પ�્ વીયીગસી મીકમાગમ ર� ન� છ� સવમ મનીરથત્ ં ંથાન ર�. આ આએમા 
પ�્ ંવનાવા ર�. છ�ના ંન�ા, જાન અન� રમ છાન� મીકમાગમ     ર�. આએમવંક ્
સક ્ર�, છ�ની ંવનાવ ,નમમળ આનદં–જાનંવસી ર�, છ�ના અવંથામા ં,વ ાર થાય 
ર�, છ� ક�   ર�, ન� ,વ ારત્ ં ક રીડમ ંવનાવ સન�ખ્  ુષ્  રમ ં ાનછા  રવા 
છ� મીકમાગમ અથવા સાીી્દ ર�.   વળજાન,   વળદશમન, અનછં�ખ્ અન� 
અનછંવાયમના �ા�નછત્ ં  ાર  છથા સાનદ અનછં  ાળ સ ચ ીનર, ય મ 
આનદંદશાસી ર  વાત્ ં ાર  પ�્ વીયીગ ર�. છ� સવમ મનીરથત ્ધામ ર�. ીૈસા, 
આબસ, ંવગમ, ,્ુ યના નાવના છ� સાચી મનીરથ નથા, છ� છી ુ્ઃખદાય  નાવના 
ર�, �ગારા  ાથમા ં  ક મીઢામા ં નાખવા �ન્ ં ર�. ીરની, ,્ુ યની    ંવગમની 
મનીરથ  રવાવાળી ચીરાશાના અવછારમા ં રખડમ મરશ�. મા  ્ મનીરથ છી પ�્ 
વીયીગની ચ  રવા �વી ર�. છ� પ�્ વીયીગન� નાવનમં ાર  ર  ર�. 

પ�્ વીયીગ પ�્ આએમાના આનય� �ગ્ થાય ર� ી  ,ન,મમીથા    
,વ ારમ ીયામયીથા �ગ્છી નથા. 

નમં ાર  રવાયીાય �ગા—આખા વંક ્ ીીછ� ર� ન� નમં ાર  રનાર 
ીયામય ર�. છી વંક ્પ્ ંર�, છ� , ન્ ંચીકં. �યીચને યછ સાથ� મ�ળ  રવી ન� 
અ�યીચને યછ  ાઢમ નાખન્ ંછ� સાર ર�. �યીચન = ,વશ�ષ  રમન� ચીડાન્.ં આએમાત્ ં
 લયા  થાય છ� �યીચને યછ ર�. આએમાના ીયામય અખડં આએમાન� અવ બં� છી 
�ંથર થાય ી  ,વ લી, ,ન,મમ    ીયામયના આધાર  �ંથર ન થાય, �ંથરછાના 
અથવા રાગ-��ષના અવંથા ીયના થાય ર� ન� નવા થાય ર�. � અવંથાની �યય 
થાય ર� છ�માથંા નવા આવ�   અનાવમાથંા સદ નાવ થાય   ન ચ થાય. નવા 
ીયામયત્ ં ાર   �ય મવ્ સક ્,ા ાળ ીડ �્ ંર� છ� ર�. છ�ની અજાના �વન� �યા  
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આવછી નથા. અ � નવ  ી   ા ંઅ� ્ �યા  ન  છી ન� નવ  ીરમ �યા  
આ�યી. છી �યા ના નવા ીયામય ીયના ીયામયમાથંા આવ�   ીયના ીયામય વખછ� 
છી �યા  ન  છી. �યા ના અનાવવાળમ ીયામયમાથંા �યા વાળમ ીયામય �ગ  ્ 
  ન ચ �ગ  ્. ંવનાવ મવ્ ર�, છ�ના આનય� ીયામય �ગ  ્ ર�. વળમ વએીાદ ન� 
�યય વીર  ક  ર  છી ી  રાગ થાય ર�  ાર     છ� ન�દ ર�. મા  ્ અન�દ મવ્ 
આએમાના અવ બંન� સ.યાદશમન ીયામય �ગ્ થાય ર� ન� પ�્ીીયીગ �ગ્ થાય 
ર�. 

વંક ્ ીય છ�  ીક દમ’ (નદવસ)     ીકથા થાય   

વંકન્� ીરત્ ંઅવ બંન નથા મા  ્ ,નરા બંા ર� ન� ંવના અી�કા  �વામા ં
આવ� છી ંવાવ બંા ર�. વંક ્ ીય છ�  ીક  ાળ� થાય    ીક ક�ા� થાય    ીક 
દમ’ થાય    ીકથા થાય   ના. ન થાય. મા  ્ વંક ્,ા ાળ ર�. વંકન્ી  છામ  ીક 
ક�ર નથા અન� વંક ્ ીક નદવસ થક નથા છી છ�  ીક નદવસ ન ર   છ�મ ી  
બન� નન  મા  ્ વંક ્અનાનદઅનછં, ંવય,ંસ�, સક ્ર�. આવા સાદમ વાછ  ીવા 
રછા ં�વી        અમીન� સમ,ય નન . આ મન� ન સમ,ય છ�વા સદં    ોર 
ોાલલ્ ંર�. આવડી આએમા   મ સમ,ય છ�વી સદં   ચ સમચવા દ છી નથા. આ 
સમ�યા ,વના ોછ, છી, દયા, દાન  યા� ી  સસંારની �છ આ�યી નન . 

� ્-ીયામય ,વના વંક ્ ીક શ   નન  ન�  ીય છ�ની , નાર ન  ીય 
ંમ બન� નન . 

 ીક        અમીં ોરત્ ં વાંક ્બ�્ ધામી યમથા  લ્� છી છ�ન� , યરવામા ં
આવ�     ીત્ ંવાંક ્ ાી્ ં    ્ ા મા સ  છા   છી        એયા ંમા સ ી  ન 
 છા ન� ોર ી  ન  ક ્.ં ક ્ ં છી    નન   —ના. ક ્ ંન  છી, મા સ ન  છા, ોર 
ન  ક ્ ંછી  ીત્ ંવાંક ્ ાી્ ં  શ�ના ધામી યમ  રમ   છી આ બધા વાછ છારમ ખી્મ 
ર�.   મ    મ ાન વગર, મ ાનમા ંર  નારા મા સી વગર ન� છારા , ી ા વગર 
મ ાનત્ ંવાંક ્ ીક શ   નન . ંમ આએમા ર� ંમ બી � ી  છ�મા ં ી  વસાન� 
ર   ા ર� છ� ,ુયા ,વના ન� છ�ન� , નારી ીીછ� ર� ં ,ુયા ,વના અમી આએમા 
સમ�ં રમં ંમ     છી છ� વાછ ખી્મ ર�. 

(૧) આએમા ર� ંમ     ન� છ�મા ં� ્-ીયામયી વસ� ા નથા ંમ     છી છ� 
વાછ ખી્મ ર�. 

(૨) આએમામા ં� ્-ીયામયી વસ� ા ર� ી  �્ ંછ�ન� , છી નથા ંમ     
છી ી  છ� વાછ ખી્મ ર�. 
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 ીકન� , યરવામા ંઆવ�    આએમા ર�   છી    શ�     ા. આએમા ર�. ી  છ� 
વંક ્  વા ર�  —છી        � ્ ,વનાના ર�. ંમ    નાર આએમાન� , છી નથા 
ન�  ીક ચવાબ આી�    આએમા � ્ ીયામયવાળી ર� છી છ�ન� , યરવામા ંઆવ� ર�    
ક ્ ંછ�ન� , � ર�   છી        ના, �્ ંછ�ન� , છી નથા. આમ બભ�ના ચવાબ ખી્ા 
ર�. છ� આએમાન� , છા નથા. 

અનછં શ�કછઓની નડંાર આએમા ર� ન� છ� બધા શ�કછઓ છથા ીયામયીન� 
, નાર ીીછ� ર�. 

આએમા વંક ્ ર� છ� અનછંશ�કછની નર, યર નડંાર ર�. વંક ્  ાયમ ર� ન� 
ંવનાવ ી   ાયમ ર�. �્ ી ,વ ાસ  રવા માગ� છ�્ ી થક શ   ર�. ,વ ાસ 
થાય ર� છ� ીયામય ર�. આમ આએમામા ં� ્-ીયામય વસ� ા ર� ન� છ�ન� આએમા , ા 
શ   ર�. જાનશ�કછ, દશમનશ�કછ, વાયમશ�કછ, ંવચરએવશ�કછ, ,વેએ્વશ�કછ, 
�ેએ્વશ�કછ વગ�ર  અનછંશ�કછઓ મારામા ંર�. 

–  છામ શ�કછ મારામા ંર� છ�થા મારમ ,નમમળછાની �્ ંીીછ� ચ  છામ �,ં 

–  મમશ�કછ મારામા ંર� છ�થા મારમ ,નમમળછાસીા  મમ— ાયમ �્ ંીીછ� ચ �,ં 

–  ર શ�કછ મારામા ંર� છ�થા મારમ ,નમમળછાત્ ં ર —સાધન �્ ંીીછ� ચ �,ં 

– સ�ંદાનશ�કછ મારામા ંર� છ�થા મારમ ,નમમળછાત્ ંદાન મન� ીીછાન� �્ ંઆ,્ ં�,ં 

– અીાદાનશ�કછ મારામા ં ર� છ�થા , યવમના મ� ન અવંથાની નાશ થક ,નમમળ 
અવંથા �ગ્   ં્ � ંન� છ�મા ં�્ ંીીછ� ચ મવ્ી � ર�્ ં�,ં 

– આધારશ�કછ મારામા ંર� છ�થા મારમ ,નમમળછાની આધાર �્ ંીીછ� ચ �.ં 

આમ અનછંશ�કછની ,ી�ડ આએમા ર� ન� છ�મા ં જાન નામની � ્ ર� છ� 
ીીછાન� છ�મ ચ અનછં શ�કછન� છથા ીયામયીન� , � ર�. 

ીયામય ,ન,વ� લીી �  �યમા ંઅન�દ થાય છ� નાવનમં ાર ર�. 
પ�્ીીયીગન� છ�વી નાવનમં ાર  ી. 

આમ આએમાન� � ્-ીયામયી સન છ બરાબર , �, �છા,છ  ર  ન�  ાનછા 
 ર  છી ીીછાના  ાયમના ,સવ� અથવા મનીરથ ફળ� છ�મ ર�. ી  જાન ,્ુ ય-
ીાીમા ં રી ાય છી મનીરથ ફળ� છ�મ નથા. મા  ્ સવમ મનીરથના ંથાને યછ 
મીકછએએવના સાધનછએએએવસી પ�્ વીયીગન� નમં ાર  ર  ર�.   વી ર� છ� 
નાવનમં ાર   ‘‘�માથંા ીરંીર �ગ-�ગાી � નાવ -ના�યી ાન�  ાધ� ંવ-
ીરની ,વનાગ અંછ થક ગયી ર�.’’ અ �છ નગવાન નમં ાર  રવા યીાય ર� ન� 
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�્ ંનમં ાર  રનાર � ંંમા ંછી ન�દ ીડ  ર�, છ�ના વાછ નથા. ીીછ� ,ા ાળવંક ્
ર�, છ� નમં ાર  રવા યીાય ર�—છ� ના�ય ર�. ન� ીીછાના ીયામય છ� નાવ-
નમં ાર  રનાર ર�.  �ય છ� �ગા ર� ન� ીયામય છ� �ગ ર�.  �ય ન� 
ીયામયના ન�દની ,વ લી ,ન,વ� લી પ�્વીયીગમા ં  રછી ર  છી નથા 
ી  પ�્ વીયીગસી ીયામય  �યમા ં અન�દ થાય ર�, આમ 
,ન,વ� લીી � નમં ાર  યામ ન� છ� સાત્ ંવાંક ્થલ્.ં 

�વચનની સાર યથાથમ સાનંળનાર  
,શષયન� ફળના �ા�નછ થાય ર�, છ� બછાવ� ર�. 

 વ� નગવાન અં્દઅં્દાચાયમદ વ ,શષયચનન� શા�ના ફળ સાથ� ચીડછા થ ા 
શા� સમાનછ  ર  ર�. ી્ઓ, અ � આચાયમ નગવાન     ર�    અમીં 
�વચનસારના ૨૭૫ ગાથામા ં � છએએવ  �્ ં ન� ,શષય� છ� નવ   લ્� છ�ત ્ ં ફળ 
,શષયન� ચસર આવ�. ફળ ન આવ� ંમ બન� ચ નન . આચાયમ નગવાનન� શા� 
 ખવાની ,વ લી  ઠદી ન� સામ� ,શષય છ� શા�ન� સમચનાર ન  ીય છ�મ બન� 
નન . શા�ની સાર બધી  �ી, ,શષય� છ� સાનંટયી છી છ�ત ્ ંફળ ,શષયન� �ાનછ થાય 
ર�, ંવી ,ન,મમ-નૈ,મ,મ  સબંધં બછાવ� ર�. 

ગાથા ૨૭૫ 

સા ાર અગ—્આ ાર ચયામલક્છ આ વીદ શન�, 
� , છી, છ� અલી  ાળ�  સાર �વચનની    . ૨૭૫. 

અથમ  —� સા ાર-અના ાર ચયામથા લક્છ વછમછી થ ી આ વીદ શન� , � 
ર� છ� અલી  ાળ� �વચનના સારન� (–નગવાન આએમાન�) ીામ� ર�. 

�વચનસાર સાનંળમન� ,શષયવગમ ીીછાના પ�્ંવનાવમા—ંવાછરાગા 
ીનર ,છમા ં ાગ� ર�. 

્મ ા  —આ �વચનસાર સાનંળનાર ,શષયવગમ ર� ં્ �    ો ા ,શષયી 
ર�.   વી ર� છ� ,શષયવગમ   ન� આ �વચનસાર સાનંળમન� છ� શ�મા ં  ાગ� ર�   
‘સ,વપ�્ જાનદશમનમાા ંવસીમા ં ર   ા ીનર ,છમા ં  ાગ� ી  ીવાન�  ાધ� 
સા ાર—અના ાર ચયામથા લક્છ વછમછી થ ી’ આએમાત્ ંંવસી માા સ,વપ�્ જાન 
અન� દશમન ર�. છ�મા ંજાન, સા ાર ર� અન� દશમન અના ાર ર�. છ�વા ંવનાવમા ં
,શષયવગમ  ાન થય� ી ર�. છ� ીરમ વાછરાગા દશામા ં  ાગ� ી ર�. ,શષયવગમ 
શરમર, મન, વા ાના નદયામા ં    ,્ુ ય-ીાીના નાવમા ં  ાગ� ી નથા ી  



 165 

છાથ� રના વા ાની સાર સમ� જાન, દશમન ન� ચાનરામા ંવછક ર�. �મ રસીક 
 રછા ંી   ા ંચાચવંકન્ા છીાસ  ર  ી  ખાછા વખછ� છ� ચાચના નાવ ગીખછી 
નથા ી  છ� ચાચન� ખાવાની અતન્વ  ર  ર� છ�મ નગવાનના વા ા �થમ 
સાનંળમ ખરમ ી  છ� સાનંળમન� સાર આ  ાઢટી    છ� છરફત્ ં ક રીડમ ીીછાના 
જાનંવનાવના ં ાનછામા ં ાગ� ા ર  ન્.ં બધા ીદાથ�ત્ ં સામાનયી � અથામક ્
ન�દ ીાડદા વગર અવ ી ન છ� અ ા ાર વીયીગ ર� ન� બધા ીદાથ�ન� ન�દ—
�ન�દ સન છ , વા છ� સા ાર વીયીગ ર�. આવા રમછ� સા ાર—અના ાર ચયામથા 
લક્છ ર�. દયાદાનાનદ, વૈયાવચચાનદના નાવન� , � ખરી ી  છ�મા ં ાન નથા, 
માા ીીછાના પ�્ વીયીગમા ં  ાગ� ી ર�.  ીક મા સન� , યર�    પ્ ં  ામમા ં
 ાગ� ા રી   છ�મ અ � સવમજદ વના વા ા સાનંળમન� ,શષય પ્ ં ામમા ં ાગ� ી ર� 
  ીીછાના વાછરાગા ીનર ,છમા ં ાગ� ી ર�. 

સમંછ શા�ના નાવન� , છી   વળ આએમાન� અતન્વછી, આ 
વીદ શન� , � ર�. 

(૧) વળમ છ� ,શષયવગમ   વી ર�   ીીછ� સમંછ શા�ના અથ�ના 
,વંછારસકં�ીાએમ  �છ્જાનીીયીગ, યવમ  �નાવ વડ    વળ આએમાન� અતન્વછી, 
આ વીદ શન� , � ર�. ‘‘ ીક ,શષય સમંછ શા�ના નાવન� ,વંછારથા ીીછાના 
�છ્જાનમા ંધારમ રાખ� ર� ન�  ીક ,શષય છ� નાવન� �યં ા થા ીીછાના �છ્જાનમા ં
ધારમ રાખ� ર�. જાનના ઓરાવમા વોાડના વાછ ગલ   રમ ર� ી  �છર 
આએમામા ં ાગ� ી ર�, છ� વાછ ��્ય ર�. બધા ંશા�ીન� �    ન્ ંર� છ�ની સાર છ�ના 
નાવ�છ્જાનમા ં આવા ગયી ર�. ીરમ  ીક ,શષય ,વશ�ષ વોાડ, યવમ  છ� સાર 
�છરમા ં ા�યી    ઓરા વોાડ, યવમ   ા�યી, છ�ના સાથ� સબંધં નથા ી  ીીછ� 
નાવ�છ્જાન �ગ્  લ્� ર�. વળમ સમંછ શા�ના નાવન� ,ુયા ર� ં્ �    છ�મા ં
ચાર  અતય્ીગની સાર ,ુયી ર�.  �યાતય્ીગના ં શા�ી વીાદાન શ�કછના 
��્યછાથા વ મન  ર  ર�. ચર ાતય્ીગના ં શા�ી ,ન,મમના �ધાનછાથા છથા 
પન્નાવીના �ધાનછાથા  થન  ર  ર�.  ર ાતય્ીગ � ય�મ ીનર ામના 
�ધાનછાથા  થન  ર  ર�.  થાતય્ીગ � મ ાન , ્્ષી થક ગયા છ�ના 
�વનચનરાના �ધાનછાથા  થન  ર   ર�. છ� બધા અતય્ીગની સાર છ�મ � 
, ા  ાધી ર�. ચાર  અતય્ીગત્ ં ધય�ય છી આએમા પ�્ �ચદાનદં � ં ંવા 
નાન, યવમ  દશમન, જાન ન� રમ છા  રવા છ� ચ ર�. સવમ શા�ીત્ ં છાએીયમ 
વાછરાગછા ર�. આમ બધા ંશા�ીના સારન� છ� , � ર�. 
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(૨) ‘ીચંા�ંછ ાય’મા ંબ� � ારના છાએીયમ  �ા ં ર�.—(૧) � યાછાએીયમ (૨) 
શા�છાએીયમ. દર   ગાથા દમઠ છ�ત્ ં� છાએીયમ  ીય છ�ન� , ન્ ંછ� � યાછાએીયમ ર� 
ન� આખા શા�ત્ ંછાએીયમ—વાછરાગનાવ ર�. છ�મ અ � ી  ,શષય� બધા ંશા�ીન� 
,વંછાર, યવમ  અથવા સકં�ી, યવમ  �નાવ વડ    વળ આએમાન� અતન્વ� ર�. 
આએમાની અતન્વ  રવી છ� શા�જાન  રવાત્ ં છાએીયમ ર�. ી્ઓ, આ 
ચર ાતય્ીગમા ંી  આચાયમનગવાન� ર�વ  ્ આ છાએીયમ બછા�લ્ ંર�. ‘  વળ’ શબદ 
વીર વચન ર�. ં  ા પ�્ આએમાન� અતન્વ� ર�, ી   ીક રાગન�    બા, 
નાવન� અતન્વછી નથા. 

(૩) વળમ �છ્જાનીીયીગ, યવમ  �નાવ વડ  આએમાન� અતન્વ� ર�, ંમ  �્ ં
ર� ી  નગવાનના, વા ાના     �ય�છ્ના ,વ લીના �નાવ વડ  અતન્વ� ર�, 
ંમ  �્ ં નથા ી  ીદાથ�ના ંવસીન� , ા �છર નાવ�છ્જાન �ગ્�્ ં ર�, 
છ�ના �નાવ વડ  અતન્વ� ર� ંમ  �્ ં ર� ં્ �    મ,છજાન, અવ,ધજાન    
મનઃીયમયજાનીીયીગ વડ  આએમાની અતન્વ થછી નથા ી  �છ્જાન વડ  ચ 
આએમાની અતન્વ થાય ર�. વળમ �છ્જાનના �નાવથા અતન્વ� ર�, ંમ  �્ ંછ� 
અ � ચર ાતય્ીગની અ,ધ ાર ર� મા  ્  �્ ંર�. ખર ખર છી ીીછાના ,ા ાળમ પ�્ 
આએમાના �નાવથા ચ આએમાન� અતન્વ� ર�. �છ્જાન છી ીયામય ર�. ીયામયના 
�નાવથા અતન્વ થાય નન  ી  અ � ચર ાતય્ીગમા ંનાવ�છ્જાનના ીયામય 
વીર આરીી  ય� ર�. બા મના ં બધા ં ,ન,મમી—નગવાન, વા ા, ,વ લી વગ�ર  
 ાઢમ ના�યા.ં ,ા ાળમ પ�્ આએમા છ� ,ન�ય ન� ,નમમળ ીયામય છ� �યવ ાર ર�. 
અ � નાવ�છ્જાનના ીયામય વીર આરીી આીા �છ્જાનના �નાવથા આએમાન� 
અતન્વ� ર�, ંમ  �્ ંર�. 

(૪) વળમ  �્ ં   છ� ,શષયવગમ આએમાન� અતન્વછી, આ વીદ શન� , � ર�. 
ી્ઓ, આમા ં� યબા ર�. �યાર  આએમાની અતન્વ થયી ં્ �    ,ન�ય �ગ્ટી 
એયાર  વીદ શ ,ુયી, ંમ    વાલ્.ં છ� ,સવાય વીદ શ ,ુયી    વાછી નથા. 
,શષય� �થમ વીદ શ સાનંળ� ી ખરી રછા ંવીદ શ ,ુયી ંાર     વાય      ચી 
ીીછાના આએમાન� અતન્વ� છી. છ�થા વીદ શ , � ીરમ અતન્વ� ંમ  �્ ંનથા 
ી  � ,શષય આએમાન� અતન્વ� ર� છ� ચ ખર ખર વીદ શન� , � ર�, ન� � ,શષય 
આએમાન� અતન્વછી નથા છ� � વીદ શ સાનંટયી  ીવા રછા ંછ� વીદ શન� , છી 
નથા. ચાર  અતય્ીગની સાર,  �ય� ્ ીયામયની સાર ીીછાના જાન વીયીગમા ં
 ક �છરમા ં ઢટયી એયાર  વીદ શથા , � ર�, ંમ ,ન,મમ છરમ      વાય ર�. 
ખર ખર છી ંવશ�કછના ,વ ાસથા , � ર� એયાર  વીદ શન� ,ન,મમ    વાય ર�. 
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,વપ�્ દશમન–જાન, યવમ  વાછરાગા ીનર ,છ �ગ્  રવા—ં ં  ચ 
�વચનની સાર ર�. 

ી્ઓ, વંક ્ં વસી આમ ર�. આએમાના ંન�ા, જાન, રમ છા ં ચ  ાયમ ારમ 
ર�. ીરમાએમા ન� છારામા ંશ�કછસી�  ાકં ફ ર નથા. ં વાર  ા ીાડમન�  રળ છી 
ખરી. �્ ી ીરમાએમા ન� છારા વચચ� ફ ર રા�યી છ�્ ી છારી દીષ ર�. છારમ �ધા 
માનયછાત્ ં �ર ર�. ,વપ�્ જાનદશમનમાા ંવસી ક ્ ંરી, ંમા ં ાનછા  રવા છ� 
�વચનની સાર ર�. રાશ વ ીવવાના બધા નદયાની સાર છી છ�માથંા માખ  
 ાઢન્ ં છ� ર�.  ાથમા ં રાશ લય�, છ�માથંા રાશ તગળા નાચ� ્ી વા દ  ર� ન� 
માખ   ાઢ  ર� છ�મ શરમર છી બ ાર  ્ંા ં ર  ર�. છ�ના સાથ� છી સબંધં નથા 
ી  ,્ુ ય-ીાીના નાવ તગળમ નાચ� રાશ  ાઢમ નાખ� છ�મ  ાઢમ નાખવા �વા 
ર�.   મ    છા ં્ માખ  નથા ી  ,વપ�્દશમનજાનંવનાવના �છા,છ, જાન ન� 
રમ છા ં ચ માખ  છારવવા �ન્ ંર�. આ �વચનની સાર ર�. �ચનમનંદરી થક 
ગયા ીરમ વીર સીનાના  ળશ � ય   ર� છ�મ અ � �વચનસાર , ય ં્ થલ્ ંછ� વીર 
ર�લ ા ગાથા  ળશ સમાન ર�. 

 ીક ��  ર     છમી ,ન�યના વાછ આવ� ર� એયાર  ગગં ી ડી રી ન� 
�યવ ાર    પન્ના વાછ આવ� એયાર  ીએ્ ારી રી   

સમાધાન  —�યવ ાર    પન્નાવ પ્ ં ામના ર�   છ� છી સસંાર અથક ર�. 
,વપ�્ દશમન જાનંવનાવ ં  ચ  ામની ર�. અ � ી  ,શષયવગમ � યબ નુયી 
 છી    � યબ રાગ  ય�  છી છ� વાછ  રમ ચ નથા ી  ,શષયવગમ   વળ આએમાન� 
અતન્વ� ર�, છ� વીદ શન� , � ર�, ંમ  �્ ંર�. ચર ાતય્ીગમા ંી  ર�વ  ્ સાર 
આ ચ આનયી. ,શષય બાચી �યવ ાર  રછી  છી    પન્નાવ  રછી  છી, ંમ  �્ ં
નથા. �વચનની સાર સાનંળમ ,શષયવગમ   વળ આએમાન� અતન્વ� ર� ન� છ� ચ 
વીદ શન� , � ર�, ંમ  �્ ંર�.   ્ ા સરસ ન� ંીષ્ વાછ  રમ ર� ! 

છ� ,શષયવગમ ે યછાથમ ંવસવં�� નદ�યજાનાનદં ંવનાવવાળા , યવક નન  
અતન્વ� ા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�. 

વળમ  �્ ં   છ� ,શષયવગમ ખર ખર ે યછાથમ—ંવસવં�� નદ�ય જાનાનદં �ની 
ંવનાવ ંવા , યવક નન  અતન્વ� ા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�, છ� ,શષય ે યછાથમ 
= સએયાથમ. ંવસવં�� = ીીછાથા વ�દમ શ ાય ંવા, અન� નદ�ય જાન અન� આનદં 
ંવનાવની નગવાન આએમા    �ની , યવક  દમ અતન્વ  ય� નથા ંવા નગવાન 
આએમાન� ીામ� ર�. 
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(૧) નગવાન આએમા ે યછાથમ ર�  —ે યછાથમ = સએયાથમ,  ાયમ ર  નારી 
ીદાથમ, આએમા ચ ં   ાયમ ર  નારી ીદાથમ ર�, બા મ બધા અે યછાથમ ર�. દયા, 
દાન,  ામ, દીધાનદના નાવી અે યછાથમ ર�— ાયમ ર  નારા નથા. 

(અ) � ના સ�વા દ વી  રછા  ીય,  રીડી અનસરાઓ ખમાખમા  રછા  ીય 
છ� બધામા ંર,છ  રમ �ખ્ માન�—છ�મ ચ ચદવછ�ના ૯૬૦૦૦ રા ાઓ સ�વા  રમન� 
નીચન ીારસછા  ીય ન� પ્ ંચાચ  ાન્ ં  ંમ  ાવનાવથા , યરછા  ીય એયાર  છ�મા ં
ર,છ માનવા છ�મ ચ મતષ્યમા ં સા ં્ ચમ  ચમવા બ�ઠી  ીય ન� છાર આવ�    
અ� ્ વ�ીારમા ંીચાસ  ાખ સ,ીયા ી�દા થયા છ� વખછ� ર,છમા ં�ખ્ માનન્ ંછ� 
બધી અપન્નાવ ર�. છ� અે યછાથમ ર�. ીીછાના ચૈછનય ંવનાવમા ં�ખ્ ર� ંવા 
માનયછા રીડમ ,્ુ યના સયંીગીમા ંર,છ  રમન� �ખ્ માનન્ ંછ� અે યછાથમ ર�. 

(બ) શરમર નબગં ીડ�્ ં  ીય ન� ે યખથા ્ાગંા ક ય્ છા  ીય ન� ીા ા ન 
મળક્ ં ીય એયાર  ��ષ  રમ ુ્ઃખન� વ�દ  ર�. �,છઅયળ સયંીગી છ� ુ્ઃખત્ ં ાર  નથા. 
શરમરન� �,છઅયળછા આવછા ંમન� �,છઅયળછા આવા, ંવા માનયછા છ� ુ્ઃખ ર�. 
આમ ીરન� છથા ીીછાન� ં  માના અપન્ અર,છ  રમ ુ્ઃખ માનન્ ંછ� અે યછાથમ 
ર�. 

( )  ીક મદં ષાયા �વ દયા દાનાનદના ીનર ામ  ર  ર� ન� છ�મા ં �ખ્ 
માન� ર�. પન્નાવ આઅ્ળછામય ર� રછા ંછ�મા ં,નરાઅ્ળછાની અતન્વ  �વા માગ� 
ર�. પન્નાવથા ી  રન છ ીીછાના ંવનાવમા ં �ખ્ ર�, ંમ નન  માનછા,ં 
પન્નાવમા ંર,છ  રમ �ખ્ માનન્ ંછ� અે યછાથમ ર�. 

આમ અજાના �વ ીીછાની જાછા ષ્ા ંવનાવ ત ય મન� અપન્ ર,છમા ં�ખ્ 
માન� ર�, અપન્ અર,છમા ં ુ્ઃખ માન� ર� ન� પન્ ર,છમા ં�ખ્ માન� ર� ી  ા � 
આઅ્ળછામય નાવી  ીવાથા અે યછાથમ ર�. ી  અન�  સયંીગીથા રન છ, પન્ાપન્ 
ર,છ-અર,છથા રન છ ીીછાની પ�્ જાનદશમનમય આએમા ં  ચ ે યછાથમ ર�—
સએયાથમ ર�. ,્ુ યીાીસી આઅ્ળછાન� વ�દવા છ� છ�ની ંવનાવ નથા. 

(૨) નગવાન આએમા ંવસવં�� ર�  —આ આએમા ીીછ� ીીછાથા વ�દમ 
શ ાય ં્ � , ા—અતન્વા શ ાય ંવી ર�. દ વ-� ્્-શા�થા,  ીક બા, 
,ન,મમથા    �યવ ાર રએનાયના પન્નાવથા વ�દમ શ ાય ંવી નથા. આએમા 
વચનાછાછ, મનાછાછ, ,વ લીાછાછ ર�. 

(૩) નગવાન આએમા નદ�ય જાનાનદં ંવનાવવાળી ર�  —આ 
આએમાની ંવનાવ નદ�ય અ�ચ�એય જાન ન� આનદંમય ર�. જાન સવક ીદાથ�ન� , � 
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છ�વા અ�ચ�એય શ�કછવાગં ર�. વળમ આએમા નદ�ય આનદંવાળી ર�. ,્ુ યના 
સયંીગીમા ં અજાના આનદં માન� ર�, છ� છી આઅ્ળછા ર�. આએમા ,નરાઅ્ળ 
ીરમાનદંમય ંવનાવવાળી ર�. 

(૪) , યવક નન  અતન્વ� ા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�   અનાનદ 
સસંારદશામા ંદયા, દાન,  ામ, દીધાનદ ,વ ારન� અતન્વ�   છા. નગવાન આએમા 
છી ,ા ાળ પ�્ ર�, છ�ત ્ ં નાન ે ય ાન� ,વ ારની અતન્વ  ય�  છી. અજાનાન� 
દર   નવમા ંઆઅ્ળછાવાળમ દશા  છા, ીર સાથ� ં એવતવ્�  રમ અપન્ ર,છ, 
અપન્અ ર,છ ન� પન્નાવ  રમન� આઅ્ળછાત્ ં વ�દન  ક ્ ં છ�થા અનાઅ્ળ 
શાછંદશાની અતન્વ ન  છી.  વ� આએમાત્ ં નાન થછા ં અ, યવમ ,નરાઅ્ળછાન� 
અતન્વ� ર�. 

આ �વચનની સાર ન    રમ ,શષયવગમ સએયાથમ, ંવસવં�� ન� જાન ન� 
આનદં ંવનાવવાળા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�. 

 ીક ��  ર     નગવાન આી ન�  ાકં ન આી� છી નગવાન પ્ ં ામના   

સમાધાન  —નાક, � ંવસી સમ� , ય મ નગવાન થયા છ� ીરના 
 છામ છામ નથા, છ�  ીકન�  ાકં આીછા નથા. વા ા સ ચ ના ળ� ન� સમચનાર 
સમ� ,ય ર�. નગવાન છી     ર�    છાર  મારમ ચસર નથા. છારી નગવાન 
છારામા ં�બરા� ર�, છારમ શ�કછ છરફ ચી છી છન� અતન્વ થાય છ�વી ર�. ,વ ાર, 
�યવ ાર    ,ન,મમીથા આએમા ચ ાય છ�વી નથા. છારા ીીછાથા અતન્વ થક શ   
છ�વી ર�. દ વ-� ્્-શા� છન� મદદગાર નથા મા  ્ છારા સા�્ ંચી ન� છારા જાન 
અન� આનદંન� અતન્વ. 

વળમ  ીક  દાચ        આ આએમાના વાછ  રવામા ં,ન્ ્�કછ દીષ  ાગછી 
નન   ીય   

આએમાના વાછ વારંવાર સાનંળવાથા ,ન્ ્�કછ દીષ  ાગછી નથા ી  
જાનના  ઢછા થાય ર�. 

સમાધાન  —દર   સમયના ીયામય ી્દમ ી્દમ ર�. ં  સમયના ીયામય છ� 
બા, સમયના નથા અન� બા, સમયના ીયામય , યવમીયામય �વા નથા. આએમાના 
વાછ છી   વળજાન થાય એયાર  , યરમ થાય છ�મ ર�. ઢીર રીચ ોાસ ખાય ર� ન� 
મતષ્યી દા ા ખાય ર�. રીચન� રીચ ં ન� ં વંક ્ખાવાની  ં્ાળી ં� નદવસ� 
આવ� ર�   રીચ ખીરા  ચ ખાવી—ંવી  ં્ાળી  ાવાન� ખીરા  રીડમ થીરના  ાં્ ા 
   બા� વંક ્ ખાવાની ,વચાર  દમ  ય�   છી શરમર ્ વામા ં ,ન,મમ—
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�યીચને યછ ખાવા—ીાવાના ીદાથ� ંના ં  ીવા રછા ં છન� છ�ની  ં્ાળી 
આવછી નથા. રછા ં શરમર છ�ના  ાર � ્ ક ્ ં નથા છી ીરમ આએમા પ�્ દશમન 
જાનમય ર�, ંના �યીચને યછ વાછ વારંવાર સાનંળછા ં  ં્ાળી આવવી ન 
ચીકં. પ�્ દશમન જાનમય આએમામા ંીનર ,છ ં  ચ વારંવાર અતન્વવા �વા 
ર�. આએમાના ંબધા ંીડખા ંસમચવામા ં��્�્ન્�  ં્ાળી આવછી નથા ી  વારંવાર 
સાનંળમ જાનના  ઢછા  ર  ર�. આમ � ,શષય  ં્ાળી  ા�યા વગર �વચનની 
સાર સમ� લય� ર� છ� ીીછાના જાનાનદં આએમાન� અતન્વ� ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૩૩ 

�વચનસાર ગાથા ૨૭૫ 

(�ઠ વદ ૩, પદ્વાર) 

આ શા�ન� સાનંળવાત્ ંફળ ,શષયચનન� મળ� ર� ંમ   મ શા� , ય ં્  ર  ર�. 
,શષયવગમ   વી ર�   ીીછાના પ�્ ંવસીમા ં ર   ા ીનર ,છમા ં  ાગ� ી ર�. 
દશમનજાનમય ચયામથા લક્છ વછમછી, શા�ીના નાવીન� �છ્જાનમા ં, ા આએમાન� 
અતન્વછી, વીદ શન� , � ર�. છ� ,શષય ે યછાથમ—ંવસવં��—નદ�ય જાનાનદં 
ંવનાવવાળા, , યવક નન  અતન્વ� ા, ંવા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�. અનાનદથા 
અજાન ન� પન્ાપન્ રાગની અતન્વ  છી.  વ� ,નરાઅ્ળ આનદંદશાન� અતન્વ� ર�. 

 ીક , યર�    નગવાન આએમાન�   વા રમછ� ઓળખવી   

સમાધાન  —,્ુ ય-ીાીના નાવ આઅ્ળછા ર�. ંવ છરફ વળન્ ં છ� 
આઅ્ળછા નથા. �થમ �છા,છ છી  ર     વંક ્ અ�ચ�એય જાનંવનાવા ર�. ીર 
છરફના રાગન� છીડમ ંવના ં ન�ા-જાનમા ં ં ાન થાય છી શા,ંછ મળ� છ�મ ર�. 
જાનંવનાવા આએમા ંવછાં ર�, છ� ુ્ઃખા  ીય   ંવાવ બંા  ીય છ� ુ્ઃખા  ીક 
શ   નન  ી  �ખ્ા  ીય. ીરાવ બંન છ� ુ્ઃખ ર�. આમ ંવાવ બંન ન� 
ીરાવ બંન વચચ� તછરી ીાડ  છી ખબર ીડ . ીીછ� ચ નગવાન ંવસી ર�, બાચી 
 ીક ધમમ ીમાડનાર નથા. 

,નચ પ�્ આએમા ીીછા મા  ્ મવ્ ીદાથમ ર�, 
આ �વચનની સાર ર�. 

� ,શષયવગમ �વચનની સાર ન    રમ આએમાન� અતન્વ� ર� છ� નદ�ય 
જાન આનદં ંવનાવવાળા, , યવક નન  અતન્વ� ા નગવાન આએમાન� ીામ� ર�—‘‘   
� આએમા ા �  ાળના ,નરવ,ધ �વા મા ં અવંથાયા  
(–્ નારી)  ીવાથા સ ળ ીદાથ�ના સ� ય ાએમ  �વચનના સારે યછ ર�. ,શષયવગમ 
નગવાન આએમાન� ીામ� ર�.   વી ર� નગવાન આએમા   ા �  ાળના અવ,ધ રન છ 
�વા મા ંઆએમા  ાયમ ર  નારી ીદાથમ ર�. શરમર, મન, વા ા, અ્�ં્બ, દ વ, � ્્, 
શા�  ાયમ ર  નારા ીદાથમ નથા.  ાળના ,નરવ,ધ �વા મા ંછ�ઓ સાથ� ર  છા 
નથા. વળમ પન્ાપન્ નાવી  ાયમ ર  છા ીદાથમ નથા, છ� ી  ી ્ા ખાય ર�, ન� 
છ� ી  અમયામનદછ નથા, મયામનદછ ર�. સસંાર ી  મયામનદછ ર�. અમયામનદછ 
વખછ �ધ્ા સાથ� ર  નારી ીદાથમ છ� મવ્ આએમા ં  ચ ર�. �વચન સ ળ 
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ીદાથ�ના સ� ય ત્ ં�,છીાદન  ર  ર� છ�થા છ�ન� સ ળ ીદાથ�ના સ� ય ાએમ   �્ ં
ર�. ,નચ પ�્ાએમા �વચનના સારે યછ ર�.  ાર     �વચન � સવમ ીદાથમ સ� ય ત્ ં
�,છીાદન  ર  ર� છ�મા ંં  ,ન,એમ ીદાથમ ચ ીીછાન� મવ્ ર�. બાચી  ીક ીદાથમ 
ીીછાન� મવ્ નથા. વા ા બધા ીદાથ�ન�     ર� મા  ્ બધા ીદાથ� વા ામા ંઆવા 
ગયા ર�, ંમ  �્ ંર�. વા ામા ંબધા ીદાથ� આવા ,ય ર� ન� વા ા છથા બધા 
ીદાથ�ન� , ના ં્ જાન ર� ન� જાન ,નએય ્ નાર ર�. ,સ� નગવાન  �ય�, ક�ા� ન� 
નાવ� ી  ્ નન  ી  ીયામય� ી  ્ ર�. ી  ીીછાના આએમા મા  ્ ીીછાની 
નગવાન આએમા ચ મવ્ ર�. છ�મા ં્ ન્ ંન� વાછરાગદશાસી ીનર ,છ  રવા ં ચ 
�વચનની સાર ર�. 

આમ (નામુ્ નગવછ અં્દઅં્દાચાયમદ વ � ાછ) ના �વચનસાર શા�ના 
નામુ્ અ�છૃચ ંાચાયમદ વ ,વર�ચછ છએએવદમ,ી ા નામના ્મ ામા ં ચર ાતય્ીગ 
� યચ  ત ય�  ા નામની કછૃાય �છ્ં ંધ સમાનછ થયી. 

 

 વ� ્મ ા ાર ના અ�છૃચ ંાચાયમદ વ વડ  ીનર,શષ્સી� થી�્ ં   વામા ંઆવ� 
ર�. 

�ચજા� ્,શષય , યર� ર�      

�ે ્! આએમા   વી ર�, ન�   વા રમછ� છ�ની અતન્વ થાય   

‘આ આએમા  ી  ર� (–  વી ર�) અન�  ક રમછ� �ાનછ  રાય ર�, ંવી �� 
 રવામા ંઆવ� છી છ�ની વમર (, યવક)    વાક ગયી ર� અન� (અ �) ફરમન� ી  
   વામા ંઆવ� ર�.’ 

� ,શષય , યરવા આવ� ર� છ�ન�    વામા ંઆવ� ર�. છ�ન� ો�ર વીદ શ દ વા 
ચછા નથા. �ન� સસંારની છાી  ાાયી ર� ન� કષૃા  ાગા ર� છ� , યર� ર�       
નગવત ્! આ આએમા  ી  ર�—  વી ર�   ન�  ક રમછ� �ાનછ  રાય ર�  ી્ઓ, �� 
ી  આવી , યરટી ર�, બાચી  ીક �� , યરટી નથા. ,દ્ ગ  પ્ ંર�    મમ પ્ ંર�   
વગ�ર  �� , યરટી નથા, આએમા સબંધંા �� , યરટી ર�. આએમા ર� ંમ ન�મ  યામ 
,વના  ક નદયા  રશ�    ીના નદયા  રશ�    ીન� �ાનછ  રવા મા  ્ નદયા  રવા   
ંવા  ક નદયા ર�    � નદયાત્ ં નાન થક �્ ં ીરમાએમદશાસી થક ,�   છ� 
આએમાત્ ંંવસી પ્ ંર�   છ�ની અતન્વ  રવાના રમછ પ્ ં  વીાય પ્ ં  માગમ પ્ ં  
ંા  ાર � છ�ન� ીામા શ ાય ર�  �� છી વા ા ર�. છ� છી ચડ ર� ી  વા ા 
ીારળ છ�ના �ચજાસા બછાવ� ર�. �ન� �ચજાસા ર� છ�ન� આ ��  ઠ  ર�. બ,રમા ં
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ના       ર�    માર  મા   �વી ર�, છી , યર� ર�    ંી મા  સારી    મરી  �વા 
,ય છી , યર�    �ચામા ં�ચી  મરી  યી ર�   છ�મ અ � ��્�્—્�ચજા� ્    ર�    
માર  આએમ મરી ચીકં ર�, માર  બા� વંક ્ચીકછા નથા. ંવા �ચજા� ્�વના 
��ના વમરસી� અ �     ર�. જાનાઓ ,નરથમ  વીદ શ આીછા નથા. છ� ��ની 
વમર ં્ � આએમા   વી ર� ન�   મ અતન્વાય, છ�    વાક ગલ્ ં ર� અન� અ � 
ફરમન� ી     વામા ંઆવ� ર�. 

આએમા અનછં ધમામએમ  ર�, અનછં ધમ�ન� અનછં નયી બછાવ� ર�, 
અનછં નયીમા ં�યાીનારા �છ્જાન �મા , યવમ  ંવાતન્વ વડ  આએમા 

ચ ાય ર�. 

‘‘�થમ છી આએમા ખર ખર ચૈછનય સામાનય વડ  �યાનછ અનછં ધમ�ત્ ં
અ,ધષઠાછા (ંવામા) ં   �ય ર�.  ાર     અનછં ધમ�મા ં�યાીનારા � અનછં 
નયી છ�મા ં �યાીના ં્ � ં  �છ્જાનંવસી �મા  છ� �મા , યવમ  ંવાતન્વ 
વડ  (છ� આએમ �ય) �મ�ય થાય ર� (–ચ ાય ર�)’’ 

�થમ ં્ � ખર ખર છી ંમ    ન્ ં ર�    આએમા =  �ય ન� ચૈછનય 
સામાનય = , વા—દ ખવાની સ શ ંવનાવ. આએમા ખર ખર ચૈછનય સામાનય 
વડ  �યાનછ અનછં ધમ�ની ંવામા ં   �ય ર�. આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર   ા ર� 
ન� છ� ધમ�ની ંવામા આએમા ીીછ� ર�, છ� ધમ�ની ંવામા બાચી  ીક ીદાથમ નથા. 
બધા થકન� ં  વંક ્ અજાના  ી ી     ર� છ�મ વંક ્ં વસી નથા ી  દર   
આએમા ી્દી ર� ન� છ� દર  મા ંઅનછં ધમ� ર   ા ર� ન� અનછં ધમ�મા ં�યાીનારા 
અનછં નયી ર�. ં  ં  ધમમન� ં  નય , � ર�, ંમ અનછંા ધમ�ન� , નારા 
અનછં નયી ર�, ન� અનછંા નયીમા ં �યાી�  ં  �છ્જાન આ�્ ં �મા  ર�. 
અ�ંછએવ� ્ ર� છ�મા ંનય �યાી� ર� ં્ �    નય છ�ન� , � ર�. નય �છ્જાનની 
�શ ર� ન� �છ્જાન છ� �શા આ�્ ંર�. �છ્જાન � �મા  ર� છ�મા ંઅનછંા નયી 
આવા ચછા ં �છ્જાન અનછંસી થક ્ ં નથા ી  �છ્જાન ં  ર�. �વા રમછ� 
અનછંા ધમ� �મા ંર   ા ર� છ� આએમવંક ્ં  આખા ર� છ�મ અનછંા નયી �મા ં
સમાક ,ય ર� છ� �છ્જાન �મા  ં  આ�્ ં ર�. છ� �છ્જાન �મા , યવમ  
ંવાતન્વ વડ  આએમા ચ ાય ર�. �છ્જાન �મા  છ� , નાર ર� છ� ીીછાન� છથા 
અનછંા � ્ીન� , � ર�. � જાનમા ંચ ાય છ�ન� �મ�ય     ર�. �મા  = ,વશ�ષ� 
 રમન� માી  રન્.ં �છ્જાન �મા  આખા આએમાન� માી  રમન� ં્ � ,વશ�ષ� 
 રમન� , ા લય� ર�. જાન છ� �મા  ન� �મ�ય બભ� ર�, બા, � ્ી ં  ા �મ�ય 
ર�. આવી અનછં ધમામએમ  આએમા ંવાતન્વ વડ  �મ�ય થાય ર�. 
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દર   આએમામા ંઅ�ંછએવ, ના�ંછએવ વગ�ર  અનછં ધમ� ર�. છ�માનંી ં  ધમમ 
ી  ચી માનવામા ંન આવ� છી નય સરખી ર  છી નથા ન� �મા  ી  સર�્ ંર  ક ્ ં
નથા. ન� �મા  સાત્ ંનન  થછા ંઆએમાની અતન્વ થક શ છી નથા. મા  ્ �ન� 
આએમાની અતન્વ  રવી  ીય છ� � �મ ર� છ�મ ધમ� બરાબર , વા—માનવા 
ીડશ�. અ � ધમમ શબદની અથમ સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાસીા ધમમ સમચવી નન  
ી  ધમમ ં્ � ંવનાવ. ંવા અનછંા ધમ� ર�. છ� અનછંન� , વા મા  ્ અનછં 
સમય  ાગછા નથા. �મ ં  ીાક ર� છ�મા ં અનછં રચ  ી ર� ન� બ્ા્ામા ં
અનછં આએમા ર�, છ�ન� , વા મા  ્ અનછં સમય  ાગછા નથા છ�મ આએમાના 
અનછં ધમ� , વામા ં અનછં સમય  ાગછા નથા. વળમ આએમા બ�-ીાચં 
ંવનાવવાળી નથા, ી  અનછંા ધમમવાળી ંવય,ંસ� ્ છી ીદાથમ ર�. બા,ના 
અનાવથા ્ ના ં્ છએએવ ર�, છ�ન� , વાના ંઅનછંા ીડખા ં ર�. અનછંા ધમ�ની 
ંવામા આએમા ં  ર� છ�મ અનછંનયી �છ્જાન�મા  ં મા ંઆવા ,ય ર� ન� છ� 
�છ્જાન�મા  વડ  આએમા �મ�ય થાય ર� ં્ � ચ ાય ર�.  ીક ,વ લી વડ , 
રાગ વડ , ,ન,મમ વડ  આએમા ચ ાછી નથા ી  �છ્જાન વડ  ચ ાય ર�. 
આએમામા ંઅનછંા ધમ�  ીવા રછા ંછ�ના ખડં થછા નથા. અનછંા ંવનાવની નર  ી 
ં  ીદાથમ ર� ન� અનછંા ધમ�ન� , નાર નયી અનછં ર� ી  �છ્જાન ં  ર�. 
છ� �છ્જાન, યવમ  આએમાની અતન્વ થાય ર�. 

૧. બધા થકન� ં  આએમા માન� છ�ન� આએમાની અતન્વ થાય નન . 

૨. અનછંા આએમાઓ �નભ �નભ ર� ન� દર  મા ં અનછંા ધમ� ર�, ંમ માન� 
અથવા ં  ધમમ ન માન� છ�ન� આએમાની અતન્વ થાય નન   ાર     છ� � 
આખા વંક ્ ત ય  રાખા નન . 

૩. અનછંા ધમ�ન� , નારા અનછંા નયી ર� ન� છ� નયી ં  �છ્જાનમા ં
અન�દ ર�, ંમ અન�દ ન  ર  ી  માા નયના ન�દમા ં રી ાય છી ી  
ંવાતન્વ થછી નથા. 

૪. અન�દ ં સી �છ્જાન �મા થા આએમાની અતન્વ થાય ર�. 

૫. વળમ �છ્જાન �મા  આએમાના અતન્વત્ ં સાધ  ર�. મ,છ, અવ,ધ    
મનઃીયમય જાન છ�ત્ ં સાધ  નથા.   વળજાન છી ીનર, ય મ ર�. એયા ં  ાકં 
સાધવાત્ ંર  ક ્ ંનથા છ�થા છ� નયાછાછ ર�. અવ,ધ ન� મનઃીયમયની ,વષય 
આએમા નથા. મ,છજાન આએમાન� સામાનય � ાર  , � ર�, છ�મા ંનય નથા. 
�છ્જાન ીરીક ન�દથા , � ર� મા  ્ �છ્જાનમા ંનય ીડ  ર�. છ� �છ્જાન 
વડ  આએમાની અતન્વ થાય ર�. છ�મા ં�થમ આએમા   વી ર�, છ� બછાવ� ર�. 
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છ� અનછંા ધમ�ની ંવામા ર� ન� છ� અનછંા ધમ�ના અનછંા નયી ર�. છ�માથંા 
૪૭ નય બછાવ� ર�. 

(૧) આએમા ચૈછનય ં સી સ શ ર� ંમ �યા મા ં �નાર જાનના 
�શન�  �યનય     ર�. 

‘ વ� આએમ �ય  �યનય�, ીરમાાના માફ , �ચનમાા ર� (અથામક ્આએમા 
 �યનય� ચછૈનયમાા ર�, �મ વ� વ�માા ર� છ�મ).’ 

અ � �થમ શબદ � આએમ �ય ર� છ�  �ય-� ્-ીયામયસન છ આ�્ ં
આએમ �ય � �મા ની ,વષય થાય ર�, છ� આએમ �ય સમચન્.ં 

 �યનય� આએમા વ�ના �મ �ચનમાા ર�. �મ વ�મા ં વ�ીગ્ ં વ�ીગ્ ં
ચીવામા ંઆવ� ર� છ� છ�ત ્ ંસામાનયીગ્ ંર� છ�મ આએમા  ાયમ ં સી સ શી ાના 
અી�કાં �ચનમાા ર�.  ીડામા ં છા ાવા ાના ન�દન� નન  ચીછા,ં  ાળા-
ધીળાી ાના ન�દન� નન  ચીછા,ં  ી�્ ં છી  ી�્,ં  ી�્—ંં સી સ શ ર�. છ�મ 
આએમામા ંસસંાર અવંથા  ીય    ,સ� અવંથા  ીય, ઓરા વોાડવાળમ અવંથા 
 ીય    વધાર  વોાડવાળમ અવંથા  ીય છ� બધાન� ગલ   રમ ચૈછનયંવનાવ 
સ શ—સામાનય ંવનાવ બધા અવંથામા ં ચીવામા ં આવ� ર�. આવા સામાનય 
ંવનાવન� �યા મા ં લય� છ�ન�  �યનય     ર�. આ  �યનય ં  સામાનય 
ંવનાવન� �યા મા ં લય� ર�, ં  �શન�—ં  ધમમન� �યા મા ં લય� ર�. ,નગીદ, 
,સ�, સાધ  ન� બાધ  બધા અવંથા વખછ� ચૈછનય ચૈછનય ં સી ર  વાની � 
આએમાની ંવનાવ ર� છ� ંવનાવન� �યા મા ં �નાર નયન�  �યનય     ર�. 

�યવ ારમા ંબધા અી�કા સમ� જાન  ર  ર� છ�મ આએમાના ંવસીમા ં
બધા અી�કા સમચવા ચીકં. 

  ્ ાય �વીન�  ાગ�    આ છી બ�્  ાગ્ ંીડ  ર� ન� અમીન� નયમા ંખબર 
ીડછા નથા. ી  નાક, છારા અ્�ં્બના �યવ ારમા ંી  નય  ા� ્ીડ  ર�. એયા ંછી 
બધા અી�કા સમ� ર�.  ાન સામસા�્ ં થલ્ ં  ીય છી ીીછાના બ�નના ી,છના 
અી�કાં છ� બન�વા ર�. ન� ીીછાના ીએનાના નાકના અી�કાં છ� સાળી ી  ર�. 
એયા ંઅી�કા સમ� ર�. છ�વા ચ રમછ� બા,ં સગી ીમા ં ી  અી�કા સમ� ર�. 
અી�કા ન સમ� છી �યવ ારમા ં ગી્ી થાય મા  ્ એયા ં છી અી�કા બરાબર 
�યા મા ંલય� ર�. છ�મ અ � ી  આએમાન� ી્દા ી્દા ધમ�ના અી�કાં �યા મા ં
 �નાર જાનની �શ છ� નય ર�. છ� બધા અી�કાઓ સમ�યા વગર આએમાત્ ં
ંવસી યથાથમ સમ� શ   નન . દરરીચત્ ં ચદનવૃ� �યાચ  ાઢન્ ં  ીય છી છ� 
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 ાઢવાના મ  નછ  ર  છ�મ અ � આએમાના વાછ � ય�મ ીડખાથંા આવ� છી 
 ા વ્થા જાન  રન્ ંચીકં. 

આએમાના અનછં ધમ� ,ુયા ,વના યીગના નદયા  
સસંાર અથક ર�, છ�ન� ધમમ થછી નથા. 

 ીક        આ્ ા બધા નય , વાત્ ંપ્ ં ામ ર�   ં  આએમા સમ�ન� 
બ�સા ,ય ન�   

૧. માા આએમા સમ�ન� બ�સા ચવાથા  ામ આવક્ ંનથા છ�ના અનછંા ધમ� 
ર�. છ� �મ ર� છ�મ સમચવા ચીકં  ાર       ્ ા ના માનયછા ર�    
આએમા ર� ન� છ�ન� � ્ી ર� છ� �અૃ,છના ર�, આએમાન�  ીછા નથા—છી છ� વાછ 
બરાબર નથા. આએમા વંક ્ર�. વંક ્અન�  � ્ીના નર  ા ર�. આએમાન� 
� ્ી ર�. આએમામા ંઅનછં ંવનાવી અથવા ધમ� ર�. 

૨. વળમ   ્ ા  �વી � ્ી અથવા ધમમ માન� છી ં  ચ ધમમ માન� ર� છી છ� 
ી  યથાથમ નથા.   ્ ા  આએમાન� અય્ંથ ચ માન� ર� છી અય્ંથ ચ  ીય છી 
ી  ્ ર�   મ   વછમમાનમા ંી ્ી ખાછી છી દ ખાય ર� મા  ્ અય્ંથ ં  ચ 
ધમમ આએમામા ંનથા. 

૩. વળમ   ્ ા  �વી ં  ી ી ્નવાળી આએમાની ંવનાવ માન� ર�. ચી 
ં  ી ી ્નવાળી ચ  ીય છી  ાયમ   મ ર   ર�    ાયમ મવ્ીગ્ ંી  
દ ખાય ર�, મા  ્ ં  ચ ી ્ન ંવનાવ આએમામા ંનથા. 

૪. વળમ   ્ ા  �વી ંમ     ર�    આી � આએમાત્ ં ધયાન  રવા બ�સા 
,ઓ  ાર     આી � �ચમન,ૃમની ,નરીધ  રવી ર�. ી  નાક, આએમાની 
ંવનાવ   વડી ર� છ� ,ુયા ,વના શ�ત્ ંધયાન  રમશ  યીગ ં્ � ચીડા  
 રન્.ં  ીના સાથ� ચીડા   રમશ  આએમાના ંવસીન� ,ુયા ,વના 
�મા જાન થાય નન . �મા  થયા ,વના આએમાની અતન્વ—યીગ થક 
શ   નન . આએમાના ,છન� ,ુયા ,વના  ઠયીગ, �ધ્ારસ વગ�ર  નદયાઓ 
 રમ મા સી �વ્ાર થક ગયા ર�, ી  આએમા  ાથ આ�યી નન . 

આએમાના �  ( ક ) ન� અકર (–અ,વનાશા ંવનાવ) , વાથા ધમમ 
થાય ર�. 

ના�્ ં ખનાર  �  ન� અકર , વા ચીકં. ૧, ૨, ૩ ઇએયાનદ �  ર� ન�  , 
ખ, ગ વગ�ર  અકર ર�, છ� ,ુયા ,વના ના�્ ં ખા શ ાય નન . છ�મ આએમાના 
�  ન� અકર ,ુયા ,વના આએમામા ંઅતન્વસીા �ંથરછા અથવા યીગ થાય 



 177 

નન . આએમાની �  =  ક  ચ�છના ર�, ન� અકર = અ,વનાશા ંવનાવ. છ� , � 
છી આએમાની અતન્વ થાય. આ ચગછમા ંઅનછં આએમા ર�, દર   આએમા અનછં 
� ્ીની અથવા ધમ�ની ,ી�ડ ર�. સામાનયી � આએમા ં  ર� ન� ,વશ�ષી � અનછં 
ધમ�વાળી ર�. ં  ધમમન� , વાવાળી ં  નય ર� ંમ અનછં ધમ�ન� 
, વાવાળા અનછં નયી ર�. અનછં નયી થકન� �મા  થાય ર�. �મા  ં  ર� 
ન� નયી અનછં ર�. આવા �મા , યવમ  , � છી આએમાની અતન્વ થાય ન� 
�ચમન,ૃમની ,નરીધ થાય. છ� ,ુયા ,સવાય આએમાની અતન્વ થાય નન . અન�  
ધમામએમ  અખડં આએમા ર�, છ�ના ંન�ા-જાન  રમ �શ� ંવસીમા ં �ંથરછા  ર  છ� 
�થમ સ.યાદશમનસીા યીગ ર�. નાન ીરમ ધયાનની ,વ લી  ઠ  છ� ી   � 
અ�ંથરછાની રાગ ર�, છ�ન� છીડમ ંવનાવમા ંં ાન થાય છ� સ.યઅ્ ધયાન ર�. 
અજાના �વી ,ન,વ� લીની અતન્વ  રી, ંમ     ર�. ી  ,ન,વ� લી  ીન�    ન્ ં
છ�ના છી ખબર નથા. ,ન,વ� લી શબદ બી વાથા ,ન,વ� લી થવાશ�   ચડીદાથ� 
ી  ,ન,વ� લી ર�. મા  ્ �થમ યથાથમ જાન  રન્ ંચીકં. 

વંક ્ં વનાવ અનછં ધમામએમ  ર�, �વી નગવાન�   વળજાનમા ંચીયી છ�વી 
વા ામા ંઆ�યી. છ� આએમાત્ ં ંવસી �છ્જાનમા ંી  ચ ાય ર�, છ� �છ્જાનમા ં
અનછં નયી ીડ  ર�, છ�મા ંં   �યનય ર� છ� સામાનય સ શ ંવનાવન� �યા મા ં
લય� ર�, છ�  �યનયના વાછ    વા ા. 

 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(�ઠ વદ ૫, શ,નવાર) 

(1) ‘‘આએમાની ચૈછનયસી સામાનય ંવનાવ ીીછાથા ર�,  
ીરન�  ાધ� નથા.’’ 

આએમા   વી ર� અન�   મ �ાનછ થાય છ�ની વમર    વામા ંઆવ� ર�. આએમા 
�મ ર� છ�મ જાનમા ં ન આવ� છી છ�ના �ા�નછની વીાય  રમ ન શ  . આએમા 
ચછૈનય ંવનાવ વડ  �યાનછ અનછં ધમામએમ  ં   �ય ર�. આએમા  �યનય� 
�ચનમાા ર�. સામાનય જાન જાન સ શ  ાયમ ર   ર�. ચૈછનય માા સામાનય 
ંવનાવન� � જાન �યા મા ંલય� ર�, છ�ન�  �યનય     ર�. �મ વ�મા ંધીળાીગ્,ં 
ી ીળાીગ્,ં  બંાક વગ�ર  ,વશ�ષીન� �યા મા ંન  �છા ંછ�ત ્ ંવ�ીગ્,ં વ�ીગ્ ંં  
ં  �યા મા ં  �વામા ંઆવ� છ�મ આએમામા ં ,વશ�ષી �યા મા ં નન   �છા ંં �્ ં
�ચનમાાીગ્ ં �યા મા ં  �ન્ ં છ�  �યનય ર�. �ચનમાાીગ્ ં છ�ની ંવનાવ ર�. 
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જાનદશમન ંવનાવત્ ં સામાનયી � ં સી ર  ન્ ં છ� છ�નાથા ર� ી  બા,થા 
અથવા ક�ર  છામથા નથા. બાચી મદદ  ર  છી �વત્ ં �ચનમાાીગ્ ં ્   ંવી 
છ�ની ંવનાવ નથા. બાચી મદદ  ર  છી ંત્ ંસામાનયીગ્ ંર  ક ્ ંનથા. સામાનય 
ં્ �  �ય � ્ ીયામય સન છત્ ં �ય નન  ી  આએમામા ંઆએમીગ્ ં� સામાનય 
ર� છ�ના વાછ ચા � ર�. બધા નયી થકન� �મા  થાય ર�. �મા ની ,વષય આખી 
આએમા ર�. અ � ૪૭ નયના વાછ ર�. સમયસારમા ં૪૭ શ�કછઓના વાછ ર�. અ � 
�વચનસારમા ંધમમના વાછ ર�. આ ધમમ ં્ � સ.યાદશમન ધમમના વાછ નથા, 
ી  આએમા અનછંા ધમ�ન� ધારમ રાખ� ર� છ�ના વાછ ર�. થાળમ �મ  ાડવી ધારમ 
રાખ� છ�મ આએમા આ ધમ�ન� ધારમ રાખછી નથા. ી  ગીળ �મ ગળી  ધારમ 
રાખ� ર� છ�મ આએમા આ ંવનાવીન� ધારમ રાખ� ર�. ચૈછનયમાા—ચૈછનય માાીગ્ ં
ધારમ રા�લ્ ંર�. નય ં  ધમમન� , � ર� ન� �મા  બધા ધમ�ન� , � ર�. 

 ીક     ર�    યીગથા આએમાના ,સવ� થાય ર� ન� �ચમની ,નરીધ થાય ર� ન� 
  

‘‘�્ ં�ચનમાા � ંંવા અ�ંછ ંવનાવના ચીર   
�ચમની ,નરીધ થક ,ય ર�.’’ 

સમાધાન  —નાક, આએમા પ્ ંર� છ� ,ુયા ,વના શ�મા ંયીગ  રમશ  શ�ની 
યીગ સાધાશ   �યવ ાર  દ વ-� ્્-શા�ન�  ત ય  રાખ�, અનછંા આએમા વગ�ર   ત ય  
રાખ�, છ�ન� નયાયથા આએમાના ં બધા ં ીડખાનંા વાછ     ર� ી  �ન� દ વ-� ્્-
શા� આનદના �યવ ાર  ી   ત ય ાછ નથા, ન� બધા થકન� ં  આએમા માન�, 
સવમજન�  ત ય  ન રાખ�, છ�ન� છી  � �યવ ાર ન�ાના ં ી  ઠ  ા ા ં નથા. છ� 
�વન� ધમમ છી ો ી યુર ર�. યીગ વડ  �ચમની ,નરીધ  રવી ર�, ી  છ� યીગ 
ંવનાવના  ક� ચ થાય ર�. આએમા અનછં ધમ�ની ંવામા ર� ંમ અ�ંછ ંવનાવ 
�યા મા ં �છા ંરાગના વએી,મ થછા નથા ન� �ચછની ,નરીધ ંવય ંથક ,ય ર�. 
�ચછની ,નરીધ  રવી ીડછી નથા. ના�ંછ  રછા ં  રછા ંઅ�ંછ ંવનાવ ીમાછી 
નથા, ી  �્ ં �ચનમાા �,ં ંવા અ�ંછ ંવનાવના ંચીર  રાગના ના�ંછ થક ,ય 
ર�. 

 ીક ��  ર      ીક  ીકત્ ં રમ ન શ   ંમ    વાથા �વી �ખ્ા થક ચશ� 
ન�  ીકના સ�વા  રશ� નન    
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‘‘સાચા સમચ   રમ વાછરાગદશા �ગ્ થછા ં�ખ્ી (રાગ રન છ) થક 
ચશ� છ� વાછ બરાબર ર�.’’ 

સમાધાન  —નાક, ં   �ય બા,  �યત્ ં ાકં ી  ન છ    અન છ    સ�વા 
 રમ શ છી નથા. ો ા �વી     ર�    ,ન�યથા ન  રમ શ ાય ી  �યવ ારથા 
છી  રમ શ ાય ર�, ી  છ� ,મથયા ં ાનછ ર�. ,ન�યથા    �યવ ારથા ીરના સ�વા 
છી  રમ શ છી નથા. ીીછ� રાગ  ર  ર� છ� બરાબર ર� ી  રાગથા ીરમા ં ાકં થક ્ ં
નથા ન� રાગથા ંવન�  ાન નથા. રાગ ંવ-ીર બભ�ન� ,નરથમ  ર�. ંવ-ીર ન�દ 
,વજાન થછા ંન� દમ�  રમન� ીનર, ય મ દશા થછા ં�વ � યખી થક ચશ� ં્ �    રાગ 
રન છ થક ચશ�, ં વાછ બરાબર ર�. 

(૨) ‘‘જાન દશમન ચાનરા આનદ ન�દસી અવંથા સી� થન્ ંછ� આએમાની 
ીયામય ધમમ ર�. છ� ીયામયધમમન� , નારા જાનના �શન� ીયામયનય 

    ર�.’’ 

આએમ  �ય ીયામય નય�, છકંમ્ાાના માફ  દશમન જાનાનદ માા ર�. (અથામક ્
ીયામયનય� દશમન-જાન-ચાનરાાનદ માા ર� �મ વ� છકં ્માા ર� છ�મ) આએમા 
ીયામયન� ધાર   ર  ર� છ� છ�ની ીયામય ધમમ ર�. આએમા છ�ન� ધારમ રાખ� ર�. બાચી 
ીદાથમ આએમાના ીયામયન�  રછી નથા. બાચી ીદાથમ આ આએમાના ીયામયન�  ર  
છી ીયામય સા�બછ થછા નથા ન� ીયામય સા�બછ નન  થછા ંઆએમ  �ય સા�બછ 
થક ્ ંનથા. આએમામા ંીયામય થવાની ા �  ાળ છ�ની ીીછાની ધમમ ર�. ,નગીદના 
ીયામયી � થન્ ં    ,સ�ના ીયામયી � થન્ ં છ� છ�ની ધમમ ર�. �મ વ�મા ં
છા ાવા ા ર�—ન�દ ર� છ�મ ન�દ ુષ્ં આએમા દશમન, જાન, ચાનરાાનદ માા ર�. 
છ� ીયામયમા ંઓરી  ીય, વધાર   ીય    , યરી  ીય છ� છ�ની ધમમ ર�. ી   ા ંનયમા ં
� સામાનય સ શ ંવનાવ ં સી બછા�યી છ�મા ંફ ર ીડછી નથા. છ� છી સદા ાળ 
ં સી ર   ર�, છ�મા ંફ ર નથા. મા  ્ ીયામયમા ંી  ફ ર નથા ંમ નથા. દશમન-
જાન-ચાનરાના ન�દસી� ીયામય થવા, ીયામય ઓરમ વમા થવા, છ� છ�ની ીયામય 
ધમમ ર�. 

‘‘ીરન�  ાધ� મારામા ં ાન ત ્શાન થાય ર�    માર   ાધ� ીરમા ં ાન-ત ્શાન 
થાય ર� ંમ માનનાર �વ ીયામય ધમમન� સમચછી નથા.’’ 

 ીક �વ માન�     — મમન�  ાધ� મારામા ં ,વ ાર થાય ર� ન� દ વ-� ્્-
શા�થા મન�  ાન થાય ર� છી ંમ માનનાર �વ પન્ અથવા અપન્—,વ ારસી� 
થવાની ીીછાની ીયામય ધમમ ર� છ�ન� માનછી નથા અન� � �વ ંમ માન� ર�    
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માર   ાધ� ીરન�  ાન-ત ્શાન થાય ર� છ� ીરની ીયામય ધમમ સમચછી નથા. બભ� 
�ા,ંછમા ંર�. છ�ન� �શમાા ી  ધમમ થછી નથા.  ાર  બભ� �વી ીયામયન� સક ્
ંવા ારછા નથા. ીયામય સક ્નન  માનછા ં  �યન� માનછા નથા.  �યન� માનયા 
,વના ધમમ થાય નન . 

વળમ  ીક     આ બધા નયના માથાઅય્   રવા  રછા ંસામા,ય  વગ�ર  નદયા 
 યામ  રી છી ધમમ થક ચશ� ! 

‘‘અજાનસીા �ધ ારથા ધમમદશા થછા નથા, સ.યકજાનસીા � ાશથા 
ધમમદશા �ગ  ્ ર�.’’ 

સમાધાન  —નાક, સમ�યા ,વનાના નદયા ાડંથા  ાન થછી નથા,   �ં્ 
ત ્શાન થાય ર�. આએમાન� સમ�યા ,વના  ક નદયા  રવાથા ધમમ થાય ર� છ�ના 
છ�ન� ખબર ીડશ� નન  ન� સમચ  ,વના સાચા સામા,ય     ધયાન  ીક શ   નન . 
�ધ ારથા �ધ ાર ચછી નથા ી  � ાશથા �ધ ાર યુર થાય ર�, છ�મ 
અજાનસીા �ધારાથા સ.યકજાન સીા અચવાગં થક ્ ંનથા ી  સ.યકજાનસીા 
અચવાગં થછા ં ,મથયાજાનસીા �ધા ં્ ્ળમ ,ય ર�. છ� ્ાળન્ ં ીડક ્ ં નથા. 
શરમરાનદના નદયા છી આએમા  રમ શ છી નથા. પન્નાવસી નદયા ાડં છ� ,વ ાર ર�. 
અ,વ ારમ છએએવના નાન ,વના ,વ ાર ્ળછી નથા. ,વ ારથા ,વ ાર ્ળછી નથા 
ી  પ�્ ંવનાવના નાનથા �ા�નછની નાશ થક દમ�  રમ ,વ ાર સવમથા નાશ 
થાય ર�. 

(૧) સસંારછએએવ ીરીદાથમમા ં     મમમા ં નથા. સસંાર ં ી  આએમાની 
ીયામય ધમમ ર�, છ� ંવા ારવી ીડશ�. સસંાર ીરમા ં નથા, ીરન� 
 ાધ� નથા. ીરન�  ાધ�  ીય છી ીયામય ધમમ સા�બછ થછી નથા. 

(૨) ચી સસંાર ,ા ાળ ંવનાવમા ં ીય છી છ� ંવનાવ થક ,ય ી  છ� છ�ની 
 ાયમની ંવનાવ નથા, ં્ � સસંાર ીયામય ધમમ ર�. 

(૩) છ� સસંાર ીયામયમા ંર� ી  છ� સસંાર ીયામય તવ્�ં ્ાળવા માગ� છી ્ળ� 
  ન ચ ્ળ� . અવંથા વીર  ક ચવાથા છી ,વ ાર થાય ર�. 

(૪) સસંાર મારમ ીયામયમા ંર�, ંમ  ત ય   રમન� છ� મારા પ�્ ંવનાવમા ંનથા. 
પ�્ ંવનાવા ,ા ાળમ જાછા �.ં અનછં ધમામએમ  મા ં્ આએમ �ય ર� છ�ના ં
ન�ા, જાન ન� �ંથરછા ંથછા ં�ા�નછની નાશ થક ધમમદશા વએીભ થાય ર� ન� 
દમ�  રમન� વાછરાગ થાય ર�. 
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‘‘નદયા ાડંથા છથા ીરના સ�વા  રવાથા ધમમ માનનારી �વ 
�સ્ાનાકના �મ ીયઠી ર�.’’ 

ં  �સ્ાનાક  રમન� મા સ  છી. છ� �છરમા ંીયઠી  છી. ં  વાર નાછના 
મા સીન� ચમાડવા મા  ્ નાછના ંવાસ   ક આ�યી ન� છ� વ�ચા છ�ના ીૈસામાથંા 
નાછન� ચમાડવાના ચાચીની બદંીબંછ  રમ નાછ ચમાડમ. ચમાડછા વખછ� ીા ા 
દ વા ીીછ� ના ટયી ન� સાથ�  વા મા  ્ ીખંી રા�યી. બધાન� ીા ા આીછી ,ય ન� 
ગરમા ન  ાગ� છ� મા  ્ ીખંી નાખછી ,ય ન�        ‘‘નાછની મા  નાછ ખાય ન� 
�સ્ાનાકના વા, ીા ા.’’ નાછના મા સન�  ાાલ્ ં   આ મા સ બ�્ ,નમામના  ાગ� 
ર�. આખા નાછ ચમાડવા રછા ંઅ�નમાન  રછી નથા ન� ીીછ� ીા ા આી� ર� ન� 
ીખંા નાખ� ર�. બધા ચમાન� ો�ર ગયા. બા� નદવસ� નાછના મા સી વાસ   �વા 
અન� ન સાબ  �વા આ�યા. છી �સ્ાનાકં ચવાબ આનયી    મ� ગક ા � છમીન� 
 �્ ં  ક ્ ં    ‘‘નાછની મા  નાછ ખાય.’’ મ� છી નાછના ઠામવાસ  વ�ચા નાછન� 
ચમ  આનલ્ ં ક ્.ં �સ્ાનાકના છી માા વા ન� ીા ા  છા.ં આ મા સ �મ ીયઠી 
ર� છ�મ છી અજાના �વી        અમી આ્ ા સ�વા  રમં રમં, આ્ ા ંીરના ં
 ામ  રમં રમં ન� સ�વા  રમન� અ�નમાન ન  રમં છી ધમમ થાય. વળમ આી � 
ોછ છીત્ ંી  અ�નમાન  રન્ ંનન . ંમા ંધમમ માનનારા �વી �સ્ાનાકના �મ 
ીયઠા ર�, છ�ન� �શમાા ી  ધમમ થછી નથા. 

‘‘� � ધમમ  રવી  ીય છ� � અનછં ધમામએમ  આએમાન� અન�  નયીથા 
, વી ચીકં.’’ 

મા  ્ �ન� ધમમ  રવી  ીય છ� � અનછં ધમામએમ  આએમાન� , વી ીડશ�. 
આએમામા ંજાન-દશમન-ચાનરા આનદ � ્ીના ીયામયસી થવાની આએમાની ીયામય 
ધમમ ર�. છ� અનાવસી ધમમ નથા ી  સદ નાવસી ધમમ ર�. �મ વ�મા ંન�દ ુષ્થા 
ચીવામા ંઆવ� છી છા ાવા ાનદના ો ા ન�દ ીડ  ર� છ�મ આએમામા ંજાન-દશમન-
ચાનરા આનદ � ્ ન�દ ર�, સવમથા અન�દ નથા. આએમા ન�દાન�દ ંવસીા ર�, છ� 
ન�દ  ીવી છ� છ�ની ીયામય ધમમ ર�.  ીક બા ાવળમ છાર માર  છી �ન� છાર મારન્ ં
 ીય છ� વંકન્� યથાથમ  કમા ંલય� ર�.  �ય ીદાથમ વગર  ીન� છાર મારશ�   છ�મ 
ધમ��વત્ ં �ય આએમ ીદાથમ ર�, છ�ન� ,ુયા ,વના   વા રમછ� ં ાન થક ધમમ 
�ગ્શ�   ં્ ા મા  ્ અનછંા ી્દા ી્દા ધમ� બછાવા આખા આએમાત્ ં ંવસી 
બછાવન્ ં ર�. જાન, દશમન આનદ ન�દસી ીયામય થવા છ� આએમાની ીીછાની 
ીયામયધમમ ર�, ંમ ન�મ  રાવ� ર�. આવા ીયામય ધમમન� , નારા જાનના �શન� 
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ીયામયનય     ર�. અ � ીયામય ,વ ારમ  ી    અ,વ ારમ  ી,  મ ા  ી    ,વશ�ષ 
વોાડવાળમ  ી    મીકના , ય મ ીયામય  ી—છ� ીયામયસી� ીનર મન્ ંછ� આએમાની 
ીયામયધમમ ર�, ંમ ન�મ  રાવ� ર�. 

(૩) ‘‘આએમા ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ંવી અ�ંછએવ નામની ધમમ 
ર�, છ� અ�ંછએવ ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ�ંછએવ નય     ર�.’’ 

આએમ �ય અ�ંછએવ નય� ંવ  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછએવવાગં ર�. 
 ી મય દીરમન�  ામઠાના �છરાળમા ં ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ં ર   ા અન� 
 �યીન�ખ્ છારના માફ  (�મ છાર ંવ �યથા  ી મય ર�. ંવક�ાથા દીરમન� 
 ામઠાના વચગાળામા ં ર  �્ ં ર�, ંવ ાળથા સધંાનદશા ર� અથામક ્ ધતષ્ય ીર 
ચડાવાન� ખ�ચાય� ા �ંથ,છમા ંર� અન� ંવનાવથા  �યીન�ખ્ ર� અથામક ્,નશાનના 
સન�ખ્ ર�, છ�મ આએમા અ�ંછએવ નય� ંવચકષ્્યથા અ�ંછએવવાળી ર�.) 

,નગીદથા માડંમન� ,સ� �ધ્ાના દર   આએમાની અ�ંછએવ નામની ધમમ ર�. 
દર   આએમા ંવચકષ્્ય—ંવ �ય, ંવક�ા ન� ંવ ાળ ન� ંવનાવથા ર�. આએમ 
 �ય આ�્ ંછ� �મા ની ,વષય ર� ન� છ�માથંા ં  ધમમન� બછાવ� છ� નય ર�. અ � 
અ�ંછએવધમમન� બછાવ� ર�. �મા  = ,વશ�ષ�  રમન� માી  રન્.ં  લન  મા ં    ર�    
આ્ ા દા ા માી  યામ. છ� દા ાન�    માીન� ખબર નથા    મન� માી  ર  ર�    
મારાથા માી થાય ર� ી  જાન ન�મ  ર  ર�    આખા મ મા ંઆ્ ા ં દા ા 
આ�યા છ�મ આએમામા ંઅનછંા ધમ�સીા દા ા ર�. બધા ધમ�ન� , � છ� �મા  ર� 
ન� ં  દા ાસીા ધમમન� , � છ� નય ર�. આમ વંક ્ં વસી , ન્ ંચીકં. આ 
,ુયા ,વના અજાના  ી ી        અમાર  ,ન,વ� લી સમા,ધ  રવા ર� છી છ� છી 
નાષા થક. ,ન,વ� લી સમા,ધ  ીન�    વાય  છ�ના નાવ ,ુયા ,વના બી્ ંન ા�્ ં
ર�. આએમંવનાવ ,ુયા ,વના દ  ના નદયાન� ,્ુ યના નદયાના અ્્ારા  યામ  ર  છી 
ધમમ થછી નથા, મ  નછ અફળ ,ય ર�. 

અ � આએમાના દર   ધમમત્ ં જાન  રાવ� ર�. આએમા � ્ીયામયની આખી 
,ી�ડ છ�  �ય ર�, અસ�ંય �દ શા છ� છ�ત ્ ંક�ા ર�, સમય સમયની ીયામય છ� છ�ની 
 ાળ ર� ન� જાન-દશમન-ચાનરા આનદ શ�કછઓ છ�ની નાવ ર�. આમ આએમ �ય, 
ંવ �ય, ંવક�ા, ંવ ાળ ન� ંવનાવથા અ�ંછ ધરાવ� ર�. છ� છારના  ષ્ાછંથા 
સમ,વ� ર�. 
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‘‘છાર ીીછાના ંંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછ ર�.’’ 

(૧) છારત્ ં  �ય  —છાર  ી મય ર�,  ીઢાત્ ં બન��્ ં ર�. છ� ીીછાના 
 ી મયી ાન�  ાધ� ર�. 

(૨) છારત્ ંક�ા  —છાર દીરમ ન�  ામઠાના વચગાળામા ંર  �્ ંર�, છ� છ�ત ્ ં
ક�ા ર�. છાર ીીછાના ક�ામા ંર  �્ ંર�, આ ાશના ક�ામા ં   બા� વંકન્ા ક�ામા ં
ર  �્ ંનથા. ક�ા ં્ � ી ીળાક વગ�ર  માી. 

(૩) છારની  ાળ  —છાર ધતષ્ય ીર ચડાવાન� ખ�ચાય� ા �ંથ,છમા ંર�, 
છ� છ�ની  ાળ ર�. ખ�ચાય� ા �ંથ,છ ક�    ીય ર�,  ાયમ  ીછા નથા. છ� છ�ની  ાળ 
ર�.  ીક , ્્ષ� છાર ચડાવવાની નાવ  ય� ર� મા  ્ ખ�ચાગ્ ંર�, ંમ નથા છ�મ ચ 
, ્્ષના તગળમન�  ાધ� ખ�ચાય��્ ં નથા. છ�ના સધંાય� ા અવંથા છ�ના ંવ ાળ� 
થય� ા ર�. 

(૪) છારની નાવ  —� વંકન્�  ક બનાવા ર� છ� વંકન્ા સન�ખ્ ર� છ� 
છારની નાવ ર�. �યા ં�યા ંછાર  ીય એયા ંછ�ની નાવ  ીય ચ. છ� નાવ ,ા ાળ ર�. 

‘‘છારના  ષ્ાછંના �મ આએમા ંવ  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછ ર�.’’ 

આમ છાર ંવ �ય, ક�ા,  ાળ, નાવથા અ�ંછ ધરાવ� ર� છ�મ આએમા 
ંવ �ય, ંવક�ા, ંવ ાળ, ંવનાવથા અ�ંછ ધરાવ� ર�. 

(૧) આએમાત્ ં �ય  —અનછંા � ્ીન� ીયામયની ,ી�ડ આખા વંક ્ર�, છ� 
આએમાત્ ં �ય ર�. 

(૨) આએમાત્ ંક�ા  —આએમા અસ�ંય �દ શા અખડં વંક ્ર�. અસ�ંય 
�દ શ છ� આએમાત્ ં ક�ા ર�. શરમર �મા   ીય ર� ી  શરમરના  ાર � નન . 
આ ાશત્ ંક�ા    શરમરત્ ંક�ા છ� આએમાત્ ંક�ા નથા.  મડમમાથંા  ાથા થાય ર� છી 
 મમન�  ાધ� ક�ા ફર  ર�   ના. આએમા છી છ�ના અસ�ંય �દ શમા ંચ ર   ી ર�. 
છ�ના ક�ાથા છ� બ ાર ગયી નથા. છી� ામા ંીા ા ર� છી ીા ાત્ ંક�ા છી� ાનં� 
 ાધ� ર�   ના. ીા ાત્ ંક�ા ીા ામા ંન� છી� ાત્ ંક�ા છી� ામા ંર�. છ�મ આએમા 
બા�થા ગમ� છ� શરમરમા ં  ીય, નાની  ીય    મી્ી  ીય, છી ી  છ� ીીછાના 
અસ�ંય �દ શમા ંર   ી ર�, આએમા ંવક�ાથા અ�ંછ ર�. 

(૩) આએમાની ંવ ાળ  —આએમાની દર   સમયની ીયામય અી યરી 
વોાડવાળી  ીય, વધાર  વોાડવાળી  ીય    , ય મ  ીય, ,વ ારમ  ીય    અ,વ ારમ 
 ીય, છ� ીીછાથા ર� ન� ીરથા નથા. સસંારદશા ી  ીીછાથા ર�  મમન�  ાધ�    
બા, �વન�  ાધ� નથા. છ�મ મીકીયામય ી  ીીછાથા ર� ી   મમના અનાવન� 



 184 

 ાધ� નથા. છ�મ ચ સ ંનન આનદથા ી  નથા. ં  , ્્ષન� �ા,ંછ થાય ર�, છ� 
ીીછાથા થાય ર�, ીરથા થછા નથા. � ્્થા ,શષયન� જાન થલ્ ંંમ માનવામા ં
આવ� છી ,શષયના જાન ીયામયની  ાળ ન  છી ન� જાન થલ્ ંર�   ના. ંમ બના 
શ   નન . જાનની ીયામય ંવ ાળ� ીીછાના  ાય ાછ �ચ્બ થાય ર� ીર  રાવક ્ ં
નથા. � ્્    શા�ાનદના  ાચરમ બછાવવા સયંીગથા  થન  ર   ર� ી  છ�નાથા 
જાન થાય ંમ    વાની આશય નથા. આએમા ીીછાના  ાળ� અ�ંછ ર�. � ર� છ�ન� 
 ી  બાચી  ર    ન� વંક ્ર� છ�ન� ીરથા ર� ંમ   ી છી છ� વંક ્ર  છા નથા. 
મા  ્ ઓરાસી�    , ય મસી�, ,વ ારસી�, ,વ ાર સી�    અ,વ ારસી� ીનર મવાની 
આએમાની ંવ ાળ ર�. 

(૪) આએમાના નાવ  —આએમાના જાન, દશમન, ચાનરાાનદ શ�કછઓ 
અનાનદ અનછં ં સી ંવથા ર� ી  ીરન�  ાધ� નથા. 

આવા રમછ� આએમા ંવ �ય, ંવક�ા, ંવ ાળ, ંવનાવથા અ�ંછ સી� ર�. 
આવી અ�ંછએવ નામની આએમામા ંધમમ ર�. આવા ં  ધમમમા ં� �વ ગી્ા વાળ� 
ર� ન� ીરન� આધાન માન� ર� છ�ન� અનછંા ધમ� સાચા બ�સાડછા ંઆવડ  નન  ન� 
સાચા ન�ા થાય નન . � �વ ીીછાના ં �ય, ક�ા,  ાળ, નાવ ીરાધાન 
માન� છ� � ંવસી �મ ર� છ�મ ન માનલ્.ં આ�ંછ  ં્ � ંવસીના અ�ંછ 
ંવા ારમ નન  મા  ્ છ� મી્ી ના�ંછ  ર�. આ �મા � છારના  ષ્ાછં� આએમા 
ીીછાના ં �ય, ક�ા,  ાળ, નાવથા અ�ંછ સી� ર�. આ અ�ંછએવધમમન� , નારી � 
નય છ�ન� અ�ંછએવ નય     ર�. છ� અ�ંછએવ નય અનછંા નયીમાથંા ં  નય ર�. 
અ � છી આએમાત્ ંબધા ંીડખાથંા જાન  રાવ� ર� મા  ્ યથાથમ જાન–ન�ાન  રવા.ં 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૩૫ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(�ઠ વદ ૬, ર,વવાર) 

આ ીનર,શષ્મા ંઆવ� ી ી   ી  �યનય અન�  �યા,થ� નય 
(,ન�યનય) છ�ના ,વષયીમા ંછફાવછ ર�. 

આએમા   વી ર�, છ�ત ્ ંપ્ ંંવસી ર�, છ�ના વાછ ચા � ર�. આએમામા ંઅનછંધમ� 
ર�. છ� અનછંાધમ�ન� , નારા અનછં નયી ર�. છ� નયના વાછ ચા � ર�. 

અ � ી   ી  �યનય    વાયી, છ� અન�  �યા,થ� નય (,ન�યનય) ર� ં 
બ�ના ,વષયીમા ં ાકં ફ ર ર�   અન�  ીય છી પ્ ંફ ર ર�   

અ � �  �યનય    વામા ંઆવ� ર� છ� અનછંા ધમ�મા ંછ�ના ં  સામાનય 
સ શ ંવનાવ (ધમમ)ન� બછાવ� ર�. છ� ,સવાયના બા, ો ા ધમ� બા મ ર   ર�. 

આધયા�એમ  નથંીમા ં ��્યી � માા બ� ચ નયી  �વામા ં આવ� ર�. (૧) 
 �યા,થ� , (૨) ીયામયા,થ� .—છ�માથંા  �યા,થ� નય વછમમાન ીયામય ,સવાયના 
આખા  �યન� ,વષય  ર  ર�. ન� આ  �યનયની ,વષય ં  ધમમ—સામાનય 
સ શીગ્ ં ર�. આધયા�એમ  નથંીમા ં     ા બ� નય—(,ન�ય)  �યા,થ�  ન� 
ીયામયા,થ�  (�યવ ાર) ં બ� થકન� આ�્ ં �મા  થાય ર�. �યાર  અ � � 
વ મવવામા ંઆ�યા છ� અનછંા ધમ�ન� , નારા અનછંા નયી થકન� આ�્ ં�મા  
થાય ર�. છ�માનંી ં  નય છ�  �યનય ર�. 

અ �  �યનય ં  ચ ધમમન� ન    ર  ર� ન� એયા ં  �યા,થ� નય 
(,ન�યનય) વછમમાન ીયામય ,સવાય આખા  �યન� ન    ર  ર�. આમ બભ�ના 
,વષયમા ંો ી છફાવછ ર�, ંમ સમચન્.ં 

વળમ અ � જાન�ધાન  થન ર� છ�થા ,વ ારમીયામય, બધંીયામય છથા 
મીકીયામય ીીછામા ંથાય ર�, ંમ બછાવવા મા  ્ છ�ન� આ ીનર,શષ્મા ંઆગળ 
,ન�યનય    શ�. �ન� આધયા�એમ  નથંીમા ંીયામયા,થ�  (�યવ ાર) નય     ર�. 

(૩)(ચા�)્  આએમા ંવચકષ્્યથા ર� ંવા અ�ંછએવ ધમમન� બછાવનાર 
અ�ંછએવનય     ર�. 

(૧) �યનય ન� (૨) ીયામયનય—ં બ� છી    વાક ગયા ર� ન� ાાચી 
અ�ંછએવનય ી  આવા ગયી ર�, રછા ંઆ� ફરમ વખછ  �વાય ર�. 
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�મ છાર ંવ �યથા  ી મય ર�, ંવક�ાથા દીરમ ન�  ામઠાના વચગાળામા ં
ર  �્ ં ર�. ધતષ્ય ીર ચડાવ� ા �ંથ,છની  ાળ છ� છ�ની  ાળ ર�. ,નશાનના 
સન�ખ્ીગ્ ં છ� છ�ની નાવ ર�. છ� છારના  ષ્ાછં�—આએમા અનછં � ્-ીયામયના 
,ી�ડસી ં  અખડં  �ય ર�, અસ�ંય�દ શ છ�ત્ ં ક�ા ર�. (ં  નાનામા ં નાની 
ીરમાગ ્�ના બ� �્ ડા ન થક શ   છ� �્ ા આ ાશના ચાયા રી   છ�ન� �દ શ     
ર�. છ� ીરમાગન્ા ગચ વડ  માીવામા ંઆવ� છી આએમા અસ�ંય ીરમાગન્ા �દ શ 
�્ ી ી ીળી ર�. અસ�ંય �દ શાીગ્ ંખર ખર ર� છ� વીચાર નથા. દર   આએમા 
અસ�ંય �દ શા ર�, છ� વાછ સવમજના ં શા� ,સવાય અનય  ીક શા�મા ં નથા. 
આએમા વંક ્ર�, છ�ના અવયવી અસ�ંય ર�, છીી  છ� ી્દા ીડછા નથા. આએમા 
અસ�ંય અવયવા અથવા અસ�ંય �દ શા ં  અખડં  �ય ર�.) છ�ના સમય 
સમયના ીયામય છ� છ�ની  ાળ ર� ન� જાન-દશમન-ચાનરાાનદ ,ા ાળમ શ�કછઓ છ� 
છ�ની નાવ ર�. છ� આએમ �ય   મ ચ ાય, છ�ના વાછ     ર�. 

આએમામા ંજાન નામની � ્ ,ા ાળ ર�. છ�ના ીાચં ીયામયી ર�. �છ્જાન 
જાન� ્ના ં  અવંથા ર�. �છ્જાન આખા આએમાન� ,વષય  ર  ર�. છ� �છ્જાન 
�મા  ર�. ન� �મા ની �શ—જાનત્ ંં  ીડ�્ ં� વીયીગાએમ  ર� છ� ં  ં  
ધમમન� ,વષય  ર  ર�. છ� �શન� નય     ર�. આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર�. અનછંા 
ધમ�ન� અનછંા નયી ,વષય  ર  ર�. આએમાં અ�ંછએવ વગ�ર  અનછંા ંવનાવી 
ધારમ રા�યા ર� મા  ્ આએમા ધમ� ર� ન� છ�ની ં  ં  ંવનાવ છ� ધમમ ર�. (આ 
સ.યાદશમનસી ધમમના વાછ નથા ી  ંવનાવના વાછ ર�.)  �યનય, ીયામયનય 
   વાક ગયા.  વ� અ�ંછએવધમમન� , નાર અ�ંછએવનય     ર�. 

છાર ખ�ચાય�  �ંથ,છમા ંંવ થા ર�. છ� તગળમથા નથા છ�મ , ્્ષના 
,વ લીથા ી  નથા. 

આએમા ીીછાના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછ ધરાવ� ર�. ંમ , નાર, 
જાનના �શન� અ�ંછએવ નય     ર�. છ� છારના  ષ્ાછંથા સમ,વ� ર�. છારત્ ં
 �ય  ી મય ર�. ન� ક�ા દીરમ ન�  ામઠાના વચચ� ર  �્ ં ર�. ન� ધતષ્ય વીર 
ચડાવાન� ખ�ચાય� ા �ંથ,છ છ� છ�ની ીયામય ર�.  ીક ,ન,મમથા, તગળમથા    
, ્્ષના ઇચરાથા છારના ખ�ચાય� ા �ંથ,છ થક નથા.  ાર     તગળમન� છથા 
છારન� અનયીનય અનાવ ર�. ં  ,દ્ ગ ના વછમમાન ીયામયની બા, ,દ્ ગ ના 
વછમમાન ીયામયમા ં� અનાવ છ� અનયીનય અનાવ ર�. ન� , ્્ષના  ળાન� છથા 
છારના અવંથાન� અએયછં અનાવ ર�  ાર     ચ�છન ન� ચડન� અએયછં અનાવ ર�. 
બ� ,દ્ ગ ના ીયામય વચચ� અનયીનય અનાવ    વાત્ ં  ાર  ં ર�    ં  
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,દ્ ગ ના અવંથા બા, ,દ્ ગ ના અવંથાસી� થવાની સનંવ ર�, ી  ચ�છનન� 
ચડસી�    ચડન� ચ�છનસી� થવાની સનંવ  દમ ી  નથા છ�થા ચ�છન ન� ચડ વચચ� 
અએયછં અનાવ  �ી ર�. �ની �મા ંઅનાવ  ીય છ� નાવન� મદદ  ર  છ�મ બન� 
નન . 

સમય સમયની ીયામય થાય ર�, છ�ન�  �ય� ધારમ રા�યી ર�, ,ન,મમ� છ�ન� 
ધાય� નથા ી  ીીછ� ધાય� ર�, મા  ્ છ� ધમમ    વાય ર�.  �યની ીયામય ‘ંવ’થા ર� 
ી  ‘ીર’થા નથા. બા� ચાચ  ી ન �. ી  છ�ન�  ાધ� આ ીયામય થક. ં વાછ 
સાચા નથા.  ી ીન�  � આ  ષ્ાછં ી   ઠ  ીડ  ર�. છાર ીીછ� સધંાય� ા 
અવંથામા ં ંવ ાળ� ર  �્ ં ર�, તગળમન�  ાધ� ર  �્ ં નથા. ઇચરાન� અન� છારન� 
અએયછં અનાવ ર� મા  ્ ઇચરાન�  ાધ� ર    નથા. વળમ તગળમના ીયામય છારના 
ીયામયન� અડછા નથા—ંીશમછા નથા. � વંક ્અનાવસી�  ીય છ� છ�ન�   વા રમછ� 
ંીશક   ચી તગળમના ીયામય છારના ીયામયન� ંીશક છી બભ� ં  થક ,ય. 
અનછંા ચાચી ન�  ીડમ  ીય ી  છ�  ીકન�  ાધ� નથા ન� છારત્ ં  �ય 
સન�ખ્ીગ્ ં છ� છ�ની નાવ ર�. આવા રમછ� છાર ીીછાના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અ�ંછ ધરાવ� ર�. 

છ�મ આએમા ીીછ� � ્-ીયામયની ,ી�ડ ર�, છ� છ�ત ્ ં �ય ર�. અસ�ંય�દ શ છ� 
ંવક�ા ર�. સમયસમયના  ા છ છ� ંવ ાળ ર� ન� અનછંા � ્ી—જાન, દશમન, 
ચાનરા વગ�ર  ંવનાવ ર�. છ�મા ંખાસ  રમન�  ાળમા ંં્ � ીયામયમા ં�વી ે ય  
 ર  ર� ન� છ�ન� ીરાધાન માન� ર�.  મમની છાો વદય આ�યી મા  ્ ,વ ાર થયી, ંમ 
અજાના માન� ર�. સ.યાદશમન   મ થલ્ ં  અજાના     ર�     ાળ �બધ ીા મ મા  ્. 
આ મી્મ �મ ા ર�. દર   ીદાથમમા ંબ� વીાદાન શ�કછ ર�. 

દર   ીદાથમમા ં,ા ાળમ વીાદાન ન� ક�   વીાદાન, ંમ બ� � ારના ં
વીાદાન ર�. 

(૧) ,ા ાળમ વીાદાન  —ા �  ાળ  �યના શ�કછઓ મીીયદ ીડમ ર� છ� 
,ા ાળમ વીાદાન. 

(૨) ક�   વીાદાન  —દર    �યના વછમમાન ીયામય છ� ક�   
વીાદાન ર�. �વા �વા છ� છ�  �યના વછમમાન  ાય ાછ  ીય છ� �ચ્બ ીનર મન 
થાય ર�. આએમામા ં ,વ ાર થવાના ક�   વીાદાન શ�કછ અથવા  ાય ાછ ર�. 
 મમન�  ાધ� ,વ ાર નથા. ,વ ાર  ર  એયાર   મમન� ,ન,મમ    વાય ર�. છ�મ આએમામા ં
સ.યકદશમન �ગ્  રવાના ીીછાના ીયામયના  ાય ાછ ર�, �ન� ક�   વીાદાન 
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    ર�.  ાળ �બધન�  ાધ� છ� થક ્ ંનથા. ીીછ� સમન છ �ગ્  ર  છી  ાળ �બધન� 
,ન,મમ    વાય ર�. છાર અતસ્ધંાનવાળમ દશામા ં ર  �્ ં ર� છ� ીીછાના ક�   
 ાય ાછન�  ાધ� ર    ર�. મા્મમા ં,ા ાળમ શ�કછ છી  ાયમ ર� ી  ોડી થવાના 
� વખછ� વછમમાન  ાય ાછ ર� એયાર  ચ છ�ના ોડાસી અવંથા થાય ર�, અં્નારન� 
 ાધ� છ� થયી નથા. ,ા ાળમ શ�કછ છી ર� ચ ી  વછમમાન વીાદાન શ�કછના 
વાછ ચા � ર�. ચી ીયામય ીરન�  ાધ�  ીય છી ીયામયની નાશ થાય ર� ન� 
ીયામયની નાશ થછા ં �યની ી  નાશ થાય ર�. આ સબંધંમા ંો ાના � યળમા ંે ય  
ર�. ,ન�ય �ગ  ્ છી �યવ ાર નામ ીામ� ર�. વીાદાનમા ં  ાયમ થાય છી બા� 
ચાચન� ,ન,મમ    વાય ર�. 

��  —શબદીના સ ાય �વ લય� ર�   

વમર  —ના, આએમા છી જાનંવસી ર�. શબદ છી નાષાવગમ ાના ીયામય 
ર�. નાષાની ં  સમયની ીયામય આએમાથા થાય છી છ�ના ીયામયની નાશ થાય 
ર�. ીયામયની નાશ થછા ંછ�  �યની નાશ થાય ર�. 

વળમ  ીક , યર�    નથંીત્ ં ,નમામ  છી  રી રી ન�   ી  નાક, નથંીના 
અવંથા છ�ના ીયામયધમમના  ાર � થાય ર�. આએમા છ�ન�  રમ શ છી નથા. શા�ના 
ીયામય થાય એયાર  �વની ,વ લી ,ન,મમ    વાય ર�. દર   ીદાથમની ીયામય 
ંવછાં થક ર�ી ર�. 

,ન�ય ન� �યવ ારત્ ંંવસી. 

�વીન� ,ન�ય �યવ ારના ંવસીના યથાથમ ખબર નથા. �યવ ાર ં્ � 
આરી,ીછ  થન. 

૧. આએમા ીયામયમા ં ,વ ાર ીીછ�  ર  ર�, ંમ બછાવન્ ં ીય એયાર  ,વ ારમ 
ીનર ામ છ� ,ન�ય ન�  મમના વદયન� અથવા ીર ,ન,મમન� �યવ ાર    વાય ર�. 
,વ ાર ીીછ� ીીછાના  ાર �  ર  એયાર  � ીર ચાચ  ીય છ�ત્ ં જાન  રન્ ં છ� 
�યવ ાર. ી  છ� ીદાથમન�  ાધ� ,વ ાર થયી ંમ માનન્ ંછ� �યવ ાર નથા ી  
,મથયાજાન ર�. 

૨. આએમા ીીછાના પ�્ંવનાવના  ક� ધમમ �ગ્  ર  ર� છ� બછાવન્ ં ીય 
છી પ�્ ીનર ામ છ� ,ન�ય ર� અન� એયાર  , યવમીયામયમા ં દ વ-� ્્-શા� �એય�ની 
પન્રાગ  છી, છ� પન્રાગન� �યવ ાર    વામા ં આવ� ર�. પ�્છા ીીછાના 
ંવનાવના આનય� �ગ્  ર  એયાર  , યવમ ીયામયના પન્રાગત્ ં જાન  રન્ ં છ� 
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�યવ ાર ર� ી  છ� પન્રાગથા પ�્છા �ગ્મ, ંમ માનન્ ંછ� �યવ ાર નથા ી  
,મથયાજાન ર�. 

૩. પ�્છા �ગ્મ છ� ીયામય ર� મા  ્ �યવ ાર ન� ,ા ાળમ અખડં આએમા છ� 
,ન�ય ર�. 

આમ ,ન�ય અન� �યવ ારત્ ંયથાથમ જાન  રન્ ંચીકં. 

ીદાથમ, જાન ન� વા ા ા � ંવછાં ર�—ં બા,ન� ીરાધાન નથા. 

વંક ્ં વસી છી �મ ર� છ�મ ર� ી  અજાના �વી ,ન�યથા ી  થાય ન� 
�યવ ારથા ી  થાય, ંમ માન� ર�. �યાર  નાષા બી ાય ર� એયાર  આએમાના 
ઇચરા  છા છ� જાન  રવા મા  ્ ર�. ી  આએમાન�  ાધ� નાષા થક નથા. આએમાની 
ીયામય ંવ ાળથા અ�ંછ ર�. નાષાની ીયામય છ�ના ંવ ાળથા અ�ંછ ર�. મીઢાની 
ીયામય છ�ના ંવ ાળથા અ�ંછ ર�. ન� બા, બધા ીર ાળથા ના�ંછ ર�. 
વંક ્ં વનાવ ર� છ�ન� સવમજ નગવાન�  ય� નથા ી  �વી ર� છ�વી છ�મ � ,ુયી 
ર� ન� છ�વી વા ામા ંઆ�યી ર�. 

ીદાથમસમય, જાનસમય ન� શબદસમય—ા � ંવછાં ર�, ં બા,ન� 
ીરાધાન નથા. ીદાથમન�  ાધ� જાન નથા, ીદાથમન�  ાધ� વા ા નથા, જાનન� 
 ાધ� વા ા નથા, જાનન�  ાધ� ીદાથમ નથા, વા ાન�  ાધ� ીદાથમ નથા. વા ાન� 
 ાધ� જાન નથા, ીદાથમ ીદાથમના  ાર � ર�, જાન જાનના  ાર � ર�, વા ા 
વા ાના  ાર � ર�. 

દર   વંક ્ ંવી � ર� ન� ીરી � નથા. ં  વંકમ્ા ં વંકી્ ાના 
,ની,વનારમ ીરંીરસ ,વ ્� બ� શ�કછઓત્ ં � ાશન્ ં છ� અન� ાછં ર�. ,વરીધા 
શ�કછઓ વંકન્� ,ની,વ� ર�, ી  વંકન્ી નાશ  રછા નથા. આન્ ંઅન� ાછં બધા ં
 �યીમા ંર�. રય�  �યીમા ંઅનછં ધમ� ર   ા ર� ન� અન� ાછંથા વંક ્્   ર�. અ � 
આએમાના વાછ ચા � ર�. 

અ�ંછએવ નય ીદાથમ � ંવસી� ર�, છ�મ , � ી  ,વ ્� , � નન . 

અ � છી આએમા  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછ ર�. છ�મા ં  ાળના અ�ંછના 
વાછ ચા � ર�. આએમાની દર   સમયની ીયામય ંવછાં થક ર�ી ર�. છ� ીરન� 
 ાધ� નથા થછી.  ીક        આ ીયામય ,ન,મમ આ�લ્ ંએયાર  થક, છ� ી   ા ં  મ 
ન થક   ી   ા,ં ી   ાનંા ીયામય  છા. ં  સમયના ં  ીયામય થાય ર�. બધા 
ીયામયી ં  સમયમા ંઆવા ચછા નથા. દર   ીયામય ંવછાં થયા  ર  ર�. 
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 ીક        આએમા અવકછ�ય ર� ન�   નાક, આએમા સવમથા અવકછ�ય  ીય 
છી વા ામા ંન આવા શ   મા  ્ સવમથા અવકછ�ય નથા,  થ�ંચક ્અવકછ�ય ર�. 
વળમ  ીક        આી �વચન આીી રી છી સમ,ય ર�   ચવાબ  —નાક, 
�વચન છી નાષા ર�. છ�ન� આએમા  રમ શ છી નથા ન� નાષાથા સમ,ક્ ંનથા. 
દર  ની ીયામય ંવછાં ર� છ� વાછ છી ચા � ર�. ીીછ� સમ� છી ,ન,મમ    વાય 
ર�. આમ આએમા ીીછાના ંવ ાળથા અ�ંછ ર� ન� જાન-દશમન-ચાનરાાનદ નાવથા 
ી  અ�ંછ ર�. છ� ીરન�  ાધ� નથા. આએમા  �ય ક�ા  ાળ ન� નાવ� અ�ંછ ર� ંમ 
, નાર જાનના �શન� અ�ંછએવનય     ર�, ીરન�  ાધ� જાન થાય ર� ંમ 
અ�ંછએવનય , છી નથા ી  ંવથા થાય ર� ંમ , � ર�. ીરથા થાય ંમ 
, � છી ,મથયાજાન ર�. અજાનાન� નય  ીછા નથા. જાન ,વષયા ર� ન� ધમમ છ�ની 
,વષય ર�. અ�ંછએવ ધમમ ર� છ�ન� જાન , � ર�. આ �મા � અ�ંછએવ નય થયી. 

(૪)ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવસી� નન   ીવાની ના�ંછએવ નામની ધમમ 
આએમામા ંર�. છ� ના�ંછએવ ધમમન� , નાર જાનના �શન� ના�ંછએવ 

નય     ર�. 

આએમ �ય ના�ંછએવનય� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ના�ંછએવવાગં ર�.—
અ ી મય દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ંનન  
ર   ા અન� અ �યીન�ખ્ ંવા ી   ાનંા છારના માફ . (�મ ી   ાતં ્ ંછાર અનય 
છારના  �યના અી�કાથા અ ી મય ર�, અનય છારના ક�ાના અી�કાથા દીરમ ન� 
 ામઠાના વચગાળામા ંનન  ર  �્ ંર�. અનય છારના  ાળના અી�કાથા સધંાય� ા 
�ંથ,છમા ંનન  ર  �્ ંર� અન� અનય છારના નાવના અી�કાથા અ �યીન�ખ્ ર�. 
છ�મ આએમા ના�ંછએવનય� ીરચકષ્્યથા ના�ંછએવવાળી ર�.) 

આએમામા અનછંા ધમ� ર�. છ�મા ંના�ંછએવ નામની ીીછાની ધમમ ર�. શરમર, 
 મમ છથા બા, આએમાસી� નન   ીવાની આએમાની ીીછાની ધમમ ર�. ચી ીરસી� 
નન   ીવાની આએમાની ધમમ ન  ીય છી આએમા ીરમા ંનળમ ચછા ંઆએમાની નાશ 
થાય. અજાના માન� ર�    આએમા  મમથા રખડ  ર� ી  છ� બરાબર નથા.  મમના ં
 �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા આએમા ના�ંછસી� ર� ીરમ  મમ છ�ન� રખડાવ� ંમ બન� 
નન . વળમ વા ા છથા શા�થા જાન થાય ર� ંમ અજાના માન� ર�. વા ા છથા 
શા�સી� નન   ીવાની ના�ંછએવ� ્ આએમાની ર� મા  ્ છ�નાથા જાન થક ્ ં નથા. 
જાન સામાનય ર� છ� ીયામયમા ં ,વશ�ષસી� ીનર મ� ર�, છ�મા ંઇુન યીં, ,્ં છ      
વા ાં પ્ ં લ્�   
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 ીક ��  ર     આ વાછ ં ાછં થક ,ય ર�   

સમાધાન  —આ સ.યઅ્ ં ાછં ર�. અ � છી ીયામય ંવછાં ન�મ  રાવ� ર�. 
ીરીદાથમથા આએમામા ં ાકં ન થાય  ાર     આએમામા ંના�ંછએવ નામની � ્ ર�. 
આમ જાન  યામ ીરમ ીયામયવાન છરફ  ક  રવા , ્્ષાથમ  રમ શ  . 

આ �મા � ના�ંછએવ નામના ધમમન� , નારા જાનના �શન� ના�ંછએવનય 
    ર�. 

(�ઠ વદ ૭, સીમવાર) 

આએમ �ય   ન્ ંર�—છ�ત્ ંપ્ ં ંવસી ર�, છ� વાછ    વાય ર�. આએમીદાથમમા ં
અનછંા ધમ� ર�, છ�ન� અનછંા નયી , � ર�. આ ંવસી ,ુયા ીરમ વીાયના 
વાછ  રશ�. ,ુયા ,વના વીાય શી   છ�મા ંા  ધમ�ન� બછાવનારા ા  નયી—
 �યનય, ીયામયનય ન� અ�ંછએવનય    વાયા. ચીથા ના�ંછએવનયના વાછ ચા � 
ર�. 

આએમા ીરીદાથ� ં્ � શરમર,  મામનદ છથા બા, આએમાી � નથા. 
આએમવંક ્ ં  ર� ી  છ�મા ં ધમમ અનછંા ર�. છ�મા ં ના�ંછએવ નામની ં્ � 
ીરી � નન   ીવાસીની આએમાની ીીછાની ધમમ ર�. છ�થા આએમા  ીક  ાળ� ,  ીક 
ક�ા�, શરમર, વા ા     મામનદસી� થછી નથા. છ�થા ીરીદાથમન�  ાધ� આએમામા ં
સસંાર અથવા ,વ ાર થાય છ�મ  દમ બના શ   નન .  મમ આએમાન� રખડાવ� ર� ં 
�ા,ંછ ર�. ીરની આએમામા ંઅનાવ ર�. છ� અનાવ આએમાન� ત ્શાન  ર  છ�મ બન� 
નન . �વા રમછ� ી   ાતં ્ ં છાર અનય છારના  �યના અી�કાથા અ ી મય ર�. 
અનય છારના ક�ાના અી�કાથા દીરમ ન�  ામઠાના વચગાળામા ં નન  ર  �્ ં ર�. 
અનય છારના  ાળના અી�કાથા સધંાય� ા �ંથ,છમા ં નન  ર  �્ ં ર� અન� અનય 
છારના નાવના અી�કાથા અ �યીન�ખ્ ર� ં્ �    ,નશાનના સન�ખ્ નથા. છ�મ 
આએમા � ્ીયામયની ,ી�ડ વંક ્ આખા છ�  �ય છ� ીર �યથા ના�ંછસી ર�. 
અસ�ંય �દ શાએમ  ંવક�ા છ� ીરક�ાથા ના�ંછસી ર�. ીીછાના સમય સમયના 
ીયામયી ીરના ીયામયીથા ના�ંછસી ર� ન� ીીછાના જાનાનદનાવી ીરીદાથમના 
નાવીથા ના�ંછસી ર�. આમ ીર– �ય, ક�ા,  ાળ ન� નાવથા આએમા ના�ંછસી ર�. 
�વ ,વ ારમ  ીય    અ,વ ારમ, ,નગીદ  ીય    ,સ�—બધા ીર �યીથા ના�ંછી � 
્ મ ર�ા ર�. અજાના �વન� ીીછાની સસંાર ંા ંર� છ�ત ્ ંી  સાત્ ંજાન નથા છી 
છ�ન� ્ાળવાની �યએન ી  સાચી  ીક શ   નન . 
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(અ) સસંાર સસ ાના ંશ�ગડાનંા �મ  
કચ્ર અનાવ અથવા �મ નથા. 

વછમમાન સસંારદશામા ંઆનદંની અનાવ દ ખાય ર� મા  ્ એયા ં ,વઅૃ,છની—
ુ્ઃખની સદ નાવ દ ખાય ર�. ચી ુ્ઃખ વછમમાનમા ં ન ચ  ીય છી �યકછ , ય મ 
આનદંની અતન્વ  ીવી ચીકં ી  , ય મ આનદંદશા નથા મા  ્ સસંારદશા ર�. છ� 
સસંારદશા સસ ાના ંશ�ગડાનંા �મ કચ્ર અનાવ  ીય છી �યકછ આનદં  ીવી 
ચીકં. ન� �યકછ આનદં  ીય છી માર  સમચન્ ંર� છ� વાછ ર  છા નથા. ,શષયન� 
સાનંળવાત્ ંન� � ્્ન� સમ,વવાત્ ંર  ક ્ ંનથા ન� ીીછાન� અભયાસ  રવાના ચસર 
ર  છા નથા મા  ્ સસંાર �મ નથા અથવા કચ્ર અનાવ નથા. વછમમાન આઅ્ળછા 
દ ખાય ર� ન� છ�ન� ્ાળવા માગ� ર� મા  ્ સસંાર ર� ંમ સા�બછ થાય ર�. 

(બ) બધા થકન� ં  ચ વંક ્ ીય છી સસંાર  ીક શ   નન . 

વળમ આ ચગછમા ંબધા થકન� ં  ચ આએમા ર� ન� બા� વંક ્ચ નથા, 
ંમ ચી માનવામા ંઆવ� છી ં  ા વંકમ્ા ંસસંાર અથવા �મ  ીક શ   નન . 
�ા,ંછ ંવના  ક�  ીક શ   નન . વછમમાન �ા,ંછ દ ખાય ર� છી બા� વંક ્
ચગછમા ં  ીવા ચીકં    �ના  ક� �વ �ા,ંછ  ર  ર�. મા  ્ બા, આએમા ન� 
ચડીદાથ� ચગછમા ંર�, છ� અનછંા ીદાથ� અનાનદ અનછં ર�. 

( ) સસંાર ીરીદાથમન�  ાધ�  ીય છી સસંાર  દમ ્ળમ શ   નન . 

વળમ છ� �ા,ંછ ીરીદાથમન�  ાધ�  ીય છી ીરીદાથ� છી અનાનદઅનછં 
ર  વાના ર� છી ીરમ �ા,ંછ ી  અનાનદ અનછં  ાયમ ર   છી છ�ન� ્ાળમ આનદં 
�ગ્  રવાની અવસર ર  છી નથા. બૈરા ંરી રા ંમન� રાગ  રાવ� ર�.  મ� મન� 
  રાન  ર  ર�, દ વ-� ્્-શા�થા મન� ધમમ થાય ર�, ઇએયાનદ માનયછા �ા,ંછ ર�. 
 ાર     ીીછાની આએમા ા �  ાળ ંવ �ય, ક�ા,  ાળ, નાવથા ર� ન� ીર �ય, 
ક�ા,  ાળ, નાવથા નથા. ીરના ચકષ્્યની ીીછામા ં અનાવ ર�, છ� અનાવ 
ીીછાન�  ાન-ત ્શાન   વા રમછ�  ર    �ાન� ચીકન� રાગ થાય ર�, ુ્શમનન� 
ચીકન� ��ષ થાય ર�, ંમ અજાના માન� ર� ી  છ� �ા,ંછ ર�. શરમરની ીયામય 
આએમામા ંનથા. છ�થા શરમરના રીગસી અવંથાથા આએમાન�  ાકં થક ્ ંનથા. ં  
રરી  ાગ� એયાર  �વ માન� ર�    મન� રરી  ાાયી ન� ોગ્ ં ુ્ઃખ થલ્,ં ી  રરી 
શરમરન� અડદી ચ નથા  ાર     શરમરના ંચકષ્્ય રરાના ંચકષ્્યથા ના�ંછસી� 
ર�. �યાર  શરમરના અવંથાન� ી  રરી અડછી નથા છી ીરમ રરી આએમાન�  ાગ� 
ન� છ�ના  ાર � આએમાન� ુ્ઃખ થાય છ� છી મી્ી �મ ર�. વળમ  ીક �વ  મમન� 
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 ાધ� રાગ-��ષ થાય ર�, ંમ માન� ર� છ� �મ ર�.  ાર      મમસી� નન   ીવાની 
ના�ંછએવધમમ આએમામા ંર�. છ�થા  મમ આએમાન�  ાન-ત ્શાન  રછા ંનથા. જાનના 
 મનછા જાનાવર ાય  મમન�  ાધ� નથા, દશમનના  મનછા દશમનાવર ાય  મમન� 
 ાધ� નથા. �ા,ંછના ીયામય છથા �ધા ચાનરાના ીયામય, મી નાય  મમન�  ાધ� 
નથા. વાયામનદના  મનછા �છરાય  મમન�  ાધ� નથા  ાર     ીરચકષ્્યથા 
આએમા ા �  ાળ ના�ંછસી� ર�, ંમ ના�ંછએવધમમ બછાવ� ર�. 

(ડ) સસંાર ીીછાના ,ા ાળમ  �યમા,ં ,ા ાળમ અસ�ંય �દ શમા ં   
,ા ાળમ શ�કછઓમા ંનથા. 

આએમાની સસંાર ીર �ય, ક�ા,  ાળ ન� નાવમા ંનથા. છી શ�મા ંર�   છ� 
, વા મા  ્ ંવમા ંચીન્ ંીડશ�.  �યમા ંસસંાર  ીય છી  દમ ના ળ� નન . અસ�ંય 
�દ શી ર� છ�મા ંસસંાર નથા. છ�ના જાનદશમન આનદ નાવી ,ા ાળ પ�્ ર�. છ�મા ં
સસંાર  ીય છી સસંાર છ�ની � યળ ંવનાવ થક ,ય ી  છ�મ નથા મા  ્ �ા,ંછ 
અથવા સસંાર ીીછાના  �યમા,ં ક�ામા ં   નાવમા ંનથા. 

(ક) સસંાર ીીછાના ંવ ાળમા ંર� ં્ �    ં  સમય , યરછા 
અવંથામા ંીીછાના  ાર � ર�. 

છી ીરમ સસંાર ંા ર�   ીીછાના  ાળમા ંર� ં્ �    ં  સમય , યરછા 
અવંથામા ં ર�. સસંાર સવમથા �મ નથા છ�મ � ીરીદાથમ—બૈરા ં 
-રી રા ં    મમમા ંનથા છ�મ ચ છ�ન�  ાધ� નથા. વળમ છ� ીીછાના ંવનાવમા ંનથા. 
ીીછાની જાનદશમન આનદં ંવનાવ ત ય મન� ીરની આનય  રમન� �ખ્  લી� ર� છ� 
�ા,ંછ સસંાર ર�. બૈરા,ં રી રા ં  રાન  ર  ર� ંવા �ા,ંછ,  મમ મન� રખડાવ� ર� ંવા 
�ા,ંછ, રરી  ાગછા ંમન�  ાાયી છથા છ�થા મન� ુ્ઃખ થલ્ ંંવા �ા,ંછ, દ વ-� ્્-
શા�થા મન� ધમમ થશ� ંવા �ા,ંછ, છ� સસંાર ર�. संसरणध म इ�श संसार  ીીછાના 
જાછા ષ્ા આનદંંવનાવથા સરમ ચન્,ં ત ય મ ચન્ ંછ� સસંાર ર�. છ� ીીછાના ં  
સમયના અવંથામા ંઅથવા ંવ ાળમા ંર�. દયાદાનના નાવ આ�વ ર� રછા ંછ�થા 
મન� ધમમ થશ� ંવા માનયછા છ� સસંાર ર�. �ાન� દ ખછા ંમન� રાગ થાય ર� ન� 
ુ્શમન દ ખછા ંમન� ��ષ થાય ં �ા,ંછ–સસંાર ર�. ીરીદાથ�  ાન-ત ્શાન  રછા 
નથા ી  અજાના માન� ર�    ીરથા મન�  ાન-ત ્શાન ર�, ં ચ સસંાર ર�. 
અજાના �વ સયંીગી દ ખાન�  લીના  ના  ર  ર�. જાનાન� ી  અતઅ્યળ—
�,છઅયળ સયંીગી  ીય ર� ી  છ� સયંીગીન�  ાધ� રાગ-��ષ  રછી નથા, છ� રાગ-
��ષ ીરથા થયા માનછી નથા. વળમ રાગ-��ષ ંવનાવમા ં નથા, ીીછાના 
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નબળાકથા ર� ન� ંવનાવના ચીર  ્ાળવા માગ� ર�. અજાના છી ીરન�  ાધ� �ા,ંછ 
માન� ર�, છ� ે ય  ર�. ીરન�  ાધ� �ા,ંછ થાય છી ીર છથા ીીછ� ં  થક ,ય 
ી  ંમ બનક્ ં નથા. મા  ્ અ � ન�મ  રાવ� ર�     વછમમાન ે ય  ીીછાના 
ીયામયમા ંીીછાથા ર�. ં  �વ સાચા વાછ સાનંળમ ન�ા  ર  ર� અન� બાચી ન�ા 
 રછી નથા, છ� ચ ,વ,વધછા, ,વ�ચાછા ન� ંવછાંછા બછાવ� ર�. આ  � 
સ.યાદશમનના વાછ નથા. આ છી ીયામય ંવછાં ર�, ંમ જાન  રાવ� ર�. 

ં   �યના ંચકષ્્યમા ંબા,  �યના ંચકષ્્યની અનાવ ર� મા  ્ 
ીર �યથા રાગ    જાન નથા. 

છારત્ ં  ષ્ાછં અીાક ગલ્ ં ર�. ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવ� છ�ના ના�ંછ ર�. 
 ીક         ી ા ી  ર� મા  ્   વળજાન છ�ન� , � ર�, છી છ� વાછ બરાબર નથા. 
જ�ય ર� મા  ્ જાન ર�, ંમ માન� છી   વળજાન ીરાધાન થક ગલ્.ં જ�યની ીયામય 
ં્ �  ાળ ી  ંવછાં ર� ન� જાનની ીયામય ી  ંવછાં ર�, ં ના બા,મા ં
ના�ંછ ર�. સસંારદશામા ં� જાન રાગ-��ષમા ંઅ્ ક ્ ં ક ્ ંછ� વાછરાગ દશા થછા ં
અ્ છા દશા બધં થક ન� , ય મ ,વ ાસદશા થક. છ� ંવ ીર� ાશ  જાન ંવન� 
, છા ં ી ા ી ન� , ા લય� ર� ી   ી ા ી ન�  ાધ� , ીગ્ ંનથા. 

વળમ દ વ-� ્્-શા�    છાથ� ર નગવાન ી  �વન� છારવા સમથમ નથા 
 ાર     આ �વમા ંીરના ં �ય-ક�ા- ાળ ન� નાવ ના�ંછસી� ર�. છ�થા છ�નાથા 
ધમમ થછી નથા. અન� ાછં ં્ � અન�  ધમ� આએમામા ં ર�. છ�મા ં ીરી � નથા 
ંવી ી  ં  ધમમ ર�. 

ં  ુન યથા માડંમન� ીચં�ુન ય �ધ્ાના �વી બધા ીર �વીના ં �ય –ક�ા-
 ાળ-નાવથા ના�ંછસી� ર�. ,સ�ના �વી ી   ી ાન� ગયા ીરમ �યીછમા ં�યીછ 
નળમ ચછા નથા  ાર     ં બા,ના ના�ંછસી� છ�ઓ ર   ા ર�. ં  ,સ� બા, 
,સ�ના ંચકષ્્યસી� નથા. અજાના �વ માન� ર�    શરમર,  મમ વગ�ર  મન�  ાન-
ત ્શાન છામ ર� ી  છ� માનયછા � યઢના ર�.  ીક        સસ ાના ં શ�ગડા મન� 
 ાાયા ંન� છ�થા મન� � યમ�્ ંથલ્,ં છ� વાછ ખી્મ ર�  ાર     સસ ાનં� શ�ગડા ંનથા 
ીરમ છ�થા � યમડા ં થવાની �સગં નથા. છ�મ ીર �યથા ીીછાન�  ાન-ત ્શાન 
થાય છ� માનયછા સસ ાનંા ંશ�ગડા ંવાગવાથા � યમડા ંથાય, છ�ના �વા વાછ ર�. 
આ આએમામા ંીર �યના ના�ંછ ર� છી છ� પ્ ં ાન-ત ્શાન  ર    
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�વ ીીછાના યીાયછાથા જાન-દશમનના  મનછા  ર  ર� છી  મમન� 
,ન,મમની આરીી આવ� ર�. 

વળમ  ીક        આએમા ીયામયમા ં ી  ,સ� સમાન પ�્ ર� છી છ� ી  
�ા,ંછ ર�. ીયામયમા ંપ�્  ીય છી �ખ્ા થન્ ંર�, મીકમાગક ચન્ ંર� ન� મીક �ગ્ 
 રવી ર�, છ� વાછ ર  છા નથા. ીયામયમા ં ,વ ાર ર� ન� ંવનાવમા ં ,વ ાર નથા. 
,વ ાર વખછ� ,વ ાર ર� ન� ,ન,વ� ારદશા નથા. છ�મ ચ ,વ ાર ીરન�  ાધ� નથા. 
જાનાવર ાય  મમથા જાન રી ાલ્ ંછ� વીચાર થન ર�. વીચાર ંાર   ા� ્ીડ    
અતી્ચાર ન�મ  ર  છી. ીીછાનામા ં જાનના  મનછાના યીાયછા ર� છી 
જાનાવર ાયન� ,ન,મમ    વાય ર�, દશમનના  મનછા ર� છી દશમનાવર ાય ,ન,મમ 
   વાય ર�. ીીછાનામા ંરાગ-��ષ આનદ વછક ર� છી મી નાય ,ન,મમ    વાય ર�. 
ીીછાનામા ં , ્્ષાથમ ઓરી ર� છી �છરાય ,ન,મમ    વાય ર�. ીીછ� ીીછાની 
ંવનાવ ત ય   ર� એયાર  ંા  મ� અથવા ીદાથ� સયંીગસી� ,ન,મમ  છા છ�ત્ ંજાન 
 રાવ� ર�. ી  છ�થા  મ�ં આએમાન�  મ ી  ય� ંમ નથા.  �યાતય્ીગની આએમા 
ન� ચર ાતય્ીગની આએમા—ંમ બ� � ારના આએમા નથા.  �યાતય્ીગ પ�્ 
વીાદાનના ��્યછાથા  થન  ર  ર� ન� ચર ાતય્ીગ પન્નાવ ન� ,ન,મમના 
�ધાનછાથા  થન  ર  ર�. ચડ  મમ આએમાન� રી   ન� સસંારમા ંરખડાવ� છ� વાછ ચ 
ખી્મ ર�. વછમમાન અવંથામા ં ,વ ાર ન  ીય છી આનદં �ગ્  ીવી ચીકં ન� 
,વ ાર ીરન�  ાધ�  ીય છી  દમ ્ળ� નન  મા  ્ ,વ ાર ીીછ� ં  સમય , યરછી  ર  
ર� એયાર  બા� ચાચ ,ન,મમ    વાય ર�. ,વ ાર વખછ� ીર વીર  ક ગલ્ ં ીય 
ર�. ંમ બછાવ� ર�. પન્રાગ થાય છી દ વ� ્્ વીર �ા,છ વછક ર� ન� અપન્રાગ 
 ીય ર� છી બૈરા ં રી રા ં વીર �ા,છ વછક ર�. રાગન� ,ન,મમ બનાવા ીરના 
�ા,છમા ં�વ રી ાયી ર�. છ� ીીછાના  ાર � ર�. ીરન�  ાધ� નથા  ાર  આએમા 
અનછં � ્ીની ,ી�ડ  �ય ર� છ� ીરથા નથા. અસ�ંય �દ શાએમ  ીરના ક�ાથા 
નથા. ીીછાના વછમમાન ીયામય ીરથા નથા. ીીછાની વછમમાન નાવ ીરથા નથા. 
આ છી  � �યવ ાર જાન  રાવ�  ર�. 

વદયનાવ �વત્ ંંવછએએવ ર�  
ંમ ંવા ાર  યામ ીરમ  �ય ુષ્ થાય ર� 

વળમ વા ા ર� મા  ્ જાન થાય ર� ંમ નથા. જાનના ંવ ાળ� જાન થાય ર� 
,્ં છ  ી  ચડ ર�. ,્ં છ ના ં �ય, ક�ા,  ાળ, નાવથા જાન ના�ંછસી� ર�. મા  ્ 
જાન ંવછાં ર�. 
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વળમ  ીક માન�    ,વ ાર ીયામયમા ંનથા. ચી ીયામયમા ં,વ ાર ન  ીય છી 
,વ ારની અનાવ  રવાત્ ં ર  ક ્ ં નથા ન� ંવનાવ ,વ ારરન છ શાછં ન  ીય છી 
શાછંદશા �યકછ  રવાત્ ંબના શ   નન , ન� ુ્ઃખની આએય,ંછ  નાશ  રવાત્ ંર  ક ્ ં
નથા મા  ્ ંવનાવ� અ,વ ાર ર� ન� ીયામયમા ં ,વ ાર ર�. સસંાર વદયનાવ ર�. 
વદયનાવ છ� ંવછએએવ ર�. ં્ �    ીીછ� અપ�્દશા  ર  ર� છી થાય ર� મા  ્ છ�ન� 
ંવછએએવ  �્ ં ર�. છ� ીયામયત્ ં ંવછએએવ ર� ંમ  ત ય   રમન� ,્ુ ય નન , �શ 
�્ ી નન , �્ ંછી જાન ંવનાવા ,ા ાળ � ંંમ ,ન મય  રમ ંવ છરફ વળ� છી 
ધમમ થાય. છ� ,વના ઓમના ,ી ચી� છી  ાકં ી   ાયમ ારમ નથા. રાગ  રવાથા 
,વ લી �્છી નથા. ીરના છ�મ ચ ,વ લીના મૈાા રીડમ, ંવના મૈાા  ર  છી 
,વ લી �  ્ ર�. ી  અજાના �વ આ  ીય છી ઠમ  ન� આ ન  ી છી ઠમ  નન  
ંવા �ા,ંછ  ર  ર�. જાનાન� ,વ લી આવ� ર� ી  નબળાક ર� મા  ્ આવ� ર� ંમ 
છ� માન� ર�. ીરન�  ાધ� માનછી નથા. ીીછ� ,વ ાર  ર  ર� એયાર   મમ બા� ચાચ ર� 
ંમ જાન  રન્ ંછ� �યવ ાર ર�. 
આએમા ીરથા ના�ંછસી� ર� ંન્ ંન�દજાન  રછા ંઆવડક ્ ંનથા છ� �વ 

,વ ારથા ી  રન છ � ંંન્ ંન�દજાન  રમ શ શ� નન  
(૧) આએમા ીીછાના  ાર � ,વ ાર  ર  ર� ી  ીરીદાથમ અથવા  મમ ,વ ાર 

 રાવછા નથા ંમ અપ�્છાન� યથાથમ , � છ� ીયામયની ,ન�ય ર�. છ� વખછ� 
 મમની વદય ,ન,મમ ર� ંમ જાન  રન્ ંછ� �યવ ાર ર� ી   મમથા અથવા ીરથા 
 ાન ત ્શાન થાય છ� �યવ ાર નથા ી  ,મથયાજાન ર�. 

(૨)  વ�  �ય ુષ્ના ,વષય વખછ� ીયામયમા ં થછી ,વ ાર છ� આએમાત્ ં
,ા ાળમ ંવસી નથા. આએમા પ�્ ચૈછનય ર� છ�ની આનય  રમ પ�્છા �ગ્ થાય 
છ� ,ન�ય ર� ન� , યવમના અપ�્ ીયામયના �યયત્ ંજાન  રન્ ંછ� �યવ ાર ર� ી  
�યવ ાર (રાગ)થા ,ન�ય થાય ંમ માનન્ ંછ� ,મથયાજાન ર�. 

ં્ � અ � છી  � ીરચકષ્્યથા ન�દજાન  રાવ� ર�    છારી આએમા 
અનછં  �યના ચકષ્્યથા ના�ંછસી� ર�. � �વન�  � ીરીદાથમથા ન�દ જાન 
 રછા ંઆવડક ્ ં નથા ન� ીરીદાથમથા  ાન માના ં એવતવ્�  ર  ર� છ� �વન� 
,વ ારથા �્ ં ી્દી ,ા ાળ પ�્ � ંંન્ ં ન�દજાન  રછા ંઆવડશ� નન . અ � છી 
ીરથા ન�દજાન  રાવવાના વાછ ર�. 
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ધમમના ીયામયમાથંા ધમમ �ગ્છી નથા છી ીરમ ીરચકષ્્યથા ધમમ 
ંાથંા થાય   

�થમ આએમાન� ીરચકષ્્યથા ી્દી ીાડદા ીરમ ,વ ાર મારમ ીયામયમા ં
મારાથા થાય ર�, ંવા ,વ લીન� આનય� ી  ,વ ાર ્ળછી નથા. ંા ,વ ારન� 
્ાળવી ર�   વછમમાન ,વ ાર  ીવા રછા ંછ� ,વ ારન� �્ ંછ� ચ સમય� ્ાગં �,ં ંવા 
માનયછા છી �ા,ંછ ર�.  ાર     ં  ચ સમયમા ંં  ચ ીયામયની વએીાદ-�યય ન 
 ીક શ   ી  ીીછાના પ�્ ંવનાવત્ ં ક  ર  છી ,વ ારના વએી,મ થછા નથા. 
છ�થા ન�મ થાય ર�    ,ન,મમથા, રાગથા, જાનના વોાડથા     ોડ  ા ધમમ 
ીયામયમાથંા ધમમ આવછી નથા. ધમમ છી ધમ� ંવા આએમાના આધાર  થાય ર�. 
આમ વંક�્ંથ,છ ર�. ,નમમળીયામયમાથંા ી  ધમમીયામય આવછા નથા છી ીરમ 
ીરીદાથમથા ધમમ થાય ં માનયછા છી ંો યળ અજાન ર�. 
સીમ  રડ   �વન�  �બડી માઠી  ાગ� ર� છ�મ ,મથયાએવસીા  �ર �ન� 

ચડ�્ ંર� છ� �વ આઅ્ળછાન� અનાઅ્ળ શાછં રસ માન� ર�. 
આએમા ંવચકષ્્યથા ર� ન� ીરચકષ્્યથા નથા, છ� જાન છી  � 

શા�જાન ર�, છ� શા�જાનમા ં� ે ય   ર  ર� છ� �વન� આએમજાન થક શ   નન . 
વંક ્ં વસી ,ુયા ,વના ઓમના ,ી ચી�    �ધ્ારસના �યીગ  ર  ન� માન�    
અમીન� અ, યવમ રસ આવ� ર�. ી  નાક, છ� અનાઅ્ળ રસ નથા. છ� છી 
શાછાવ�દનાય �અૃ,છના વદય� આવછી  રખની રસ ર�—છ� આઅ્ળછામય રસ ર�. 
�મ સીમ  રડ   �વન�  �બડી  ડવી  ીવા રછા ંમાઠી  ાગ� ર� છ�મ ,મથયાએવસીા 
 �ર �નામા ં�યાી��્ ંર�, છ� �વન� આઅ્ળછાની રસ અનાઅ્ળ—માઠી  ાગ� ર�. છ� 
�વ યીગ વગ�ર ના નદયા  રમ બફમમા ંર   ર� ન� સસંારમા ંરખડ  ર�.   ્ ા  �વ 
નદયા ાડંમા ંધમમ માન� ર�, સમ�છ,શખર    શ��્ચંય ચવાથા ધમમ માન� ર�. છ� છી 
ીવમછ ર�. છ�નાથા ધમમ છી નથા ીરંક ્,્ુ ય ી  નથા.  ષાયના મદંછા ીીછ�  ર  
છી ,્ુ ય ર� ન� સાત્ ંનાન  ર  છી ધમમ ર�. ીરથા ,્ુ ય, ીાી    ધમમ નથા. વળમ 
  ્ ા  �વી યીગના નદયામા ંધમમ માના બ�ઠા ર�. બભ� �ા,ંછમા ંર�. ,ાાની નાવ 
   ઓમના ,ીની નાવ પન્ ર�—,વ ાર ર�. છ� આઅ્ળછાવાળી ર�. � �વી �મમા ં
ર   ર�, છ� સસંારમા ંરખડ  ર�. 

ીરથા ી્દી ીડમ ,વ ાર રન છ પ�્ આએમાના ંન�ા-જાન  રવા,ં  
ં ં  ચ ીરમાથમની ીથં ર�. 

વળમ   ્ ા  �વી માન� ર�    આ ી  સાત્ ંન� બાી્ ંી  સાત્ ંર�, ંમ 
માનનાર �વ  શી ,ન મય ચ  રછી નથા. ચીખા મગની ખાચડી ખાવામા ં  ામ 
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આવ� ી   ા ંરા ીડ  ી ખાચડી ખાવામા ં ામ આવછી નથા, ંમ �નના નામ� 
,ન�યથા ી  ધમમ થાય ન�  ીકવાર ીરથા ન� �યવ ારથા ી  ધમમ થાય, ંમ 
માના ,મથયાએવસીા  ા ંરા નર  છી અનાઅ્ળ શાછંરસની અતન્વ  �વામા ંછ�  ામ 
આવ� નન . ીયામય ંવછાં થાય ર�, ંવા  ત ય ાછ ,વના  �ય ુષ્  દમ ી  થાય 
નન . છાથ� રના આએમાથા બાચી �વ છરમ ચછી  ીય છી અનછં ાળમા ંઅનછં 
છાથ� રી થક ગયા છી બધાય �વી છરમ ગયા  ીછ ી  ંમ નથા. ીીછ� છર  ર� 
છી છાથ� રન� ,ન,મમ    વાય ર�. ,વ ાર ીરથા નથા ી  મારાથા ર�, ંમ 
 ત ય ાછ  રમ છ�નાથા રન છ ીીછાના પ�્ ંવનાવ છરફ વળન્,ં છ� ધમમ ર�. આ 
ં  ચ ધમમ ર�. 

� રાગની �યય થક પ�્છા �ગ  ્, છ� , યવમના રાગન� �યવ ાર     ર�. 
નામુ્ રાચચ ં�     ર�     — 
‘‘ં   ીય ા  ાળમા ંીરમારથની ીથંા 
 ��ર  છ� ીરમાથમન� છ� �યવ ાર સમછં.’’ 

� પ�્ ંવસીન� ીમાડ  ર�, છ� ીરમાથમ ર� ન� � પન્ ,વ લીની અનાવ થક 
પ�્છા �ગ  ્ ર�, છ� , યવમના પન્ રાગન� �યવ ાર  �ી ર�. વળમ  �્ ંર�     — 

‘‘ંવસી  ક� �ચન આજા આધાન ચી, 
  છ� ી  ક  ક  ો્છા ,છા �ંથ,છમા.ં’’ 

,ન�યથા ીીછાના જાનંવનાવત્ ં  ક ર� ન� �ય ાર  સવમજ નગવાનના 
આજાન� આધાન ર�. સવમજદ વ વંક ્ં વસી આમ     ર�. શા�મા ં �ચન નગવાન 
આ �મા �     ર� ંવી ,વ લી  ઠ  ર� ી  છ� ,વ લી ો્છી ,ય ર�. ં્ � 
�્ ા પ�્છા �ગ  ્ ર� છ� ,ન�ય ર� ન� રાગની અ� ્ અનાવ થયી ન� અ� ્ ર�ી, 
ંન્ ં જાન  રન્ ં છ� �યવ ાર ર�. જાનાન� સાધ દશામા ં �ા,ંછ નથા ી  
ચાનરાદીષના  ાર � અલી રાગ ર� છ� ીીછાના  ાર � ર� ી  મી નાય  મમન� 
 ાધ� નથા. આમ જાના , ્્ષી વંક ્ં વસી યથાથમ , � ર�. 

�વ ,વ ાર  ર  છી  મમ ,ન,મમ    વાય ી   
 મમ �વન� ,વ ાર  રાવક ્ ંનથા. 

અજાના �વ ે યડંા આચર   ર  ન�         મમની છાો વદય આ�યી ં્ � 
અમીન� અપન્નાવ થયી. ં અજાન ર�. ં  �ય�કછં બા,ન� થીા્ મારમ એયાર  
છ�ન�  ીકં , યર�્ ં   થીા્   મ મારમ   છ� � ચવાબ આનયી    ‘‘ગી.મ્સારમા ં
છમીં વાચંલ્ ંનથા ’’ ચાનરા મી નાય  મમના વદયન�  ાધ� દીધ થાય ર�, ંમ 
ગી.મ્સારમા ં  �લ્ ં ર�. ી્ઓ શા� વાચંાન� �ધા અથમ  ાઢમ ીીછાના અપન્ 
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ીનર ામન� સ�વ� ર�. �વ ીીછાના  ાર � ,વ ાર  ર  ર� છી  મમન� ,ન,મમ    વાય 
ર�.  મમ ,વ ાર  રાવ� ર� ંમ ગી.મ્સારમા ં �્ ંનથા. 
� �વ ીરથા  ાયમ થાય ર� ંમ માન� ર� છ�ન� �યવ ાર  ી  સવમજના 

ન�ા નથા, છ� ના�ંછ  ર�. 
અજાના     ર�    નાક, પ્ ં રમં   મી નાય  મમના વદયન�  ાધ� અમાર  

મી   રવી ીડ  ર� ન�  મમની મદં વદય  ીય છી  ષાય મદં થાય, ંમ માનનાર 
�વ ીીછાના અજાનન�  ઢ  ર  ર�. દર   વંક ્ીીછાના ં �ય-ક�ા- ાળ-નાવ� ર� ન� 
ીરી � નથા. દર   વંકમ્ા ં ીીછાના  ાર �  ાયમ થાય છ� ,ન�ય ર� ન� ન�  
બા� ચાચ  ીય ર� છ�ત ્ ંજાન  રન્ ંછ� �યવ ાર ર�. � �વ ીરથા ીીછામા ં ાયમ 
થાય ંમ માન� છ�ના ,ન�ય ન� �યવ ાર બભ� ખી્ા ર�. સવમજ, ,નન�થ� ્્ છથા 
શા� ંમ     ર�    દર   વંકમ્ા ં  ાયમ ીીછાથા થાય ર� રછા ં અજાના �વ 
ીરથા થાય, ંમ માન� ર� છ�થા છ� �વ વંક ્ં વસી �મ ર� છ�મ માનછી નથા, 
ીીછાના આએમાન� માનછી નથા, સવમજદ વન� છથા � ્્ન� માનછી નથા છ�થા છ� 
મી્ી ના�ંછ  ર�. 

આ �મા � આએમા ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવસી� નથા ંવી ના�ંછએવ ધમમ 
આએમામા ંર�. ના�ંછએવ ધમમન� બછાવનાર જાનના �શન� ના�ંછએવ- નય     ર�. 

(5) અ�ંછએવ-ના�ંછએવ નયત્ ંંવસી. 
આએમ �ય અ�ંછએવના�ંછએવનય� દમશઃ ંવીર– �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 

અ�ંછએવ–ના�ંછએવવાગં ર�ા– ી મય છ�મ ચ અ ી મય દીરમ ન�  ામઠાના 
�છરાળમા ં ર   ા છ�મ ચ દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા 
અવંથામા ંર   ા છ�મ ચ સધંાય� ા અવંથામા ંનન  ર   ા અન�  �યીન�ખ્ છ�મ 
ચ અ �યીન�ખ્ ંવા ી   ાનંા છારના માફ . (�મ ી   ાત્ ં છાર દમશઃ 
ંવચકષ્્યના અન� ીરચકષ્્યના અી�કાથા  ી મયાનદ અન� અ ી મયાનદ ર�, 
છ�મ આએમા અ�ંછએવના�ંછએવનય� દમશઃ ંવચકષ્્યના અી�કાથા અ�ંછએવવાળી 
અન� ના�ંછએવવાળી ર�.) (૫) 

આએમાના �દર અ�ંછએવ અન� ના�ંછએવ બભ� ધમ� ં મ સાથ� ર� ી  છ� 
વા ા �ારા દમશઃ   મ શ ાય ર� મા  ્ આએમ �ય અ�ંછએવ-ના�ંછએવનય� દમશઃ 
ંવીર  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછએવના�ંછએવવાગં ર�. �મ ગીળ શબદ ર� છ� 
વાચ  ર� ન� ગીળ ીદાથમ વાચય ર� ન� ગીળત્ ં, ીગ્ ંછ� જાન ર�. ં્ � ીદાથમ, 
જાન, વા ા—ા � ર� ી  ા � �નભ �નભ ર�. ીદાથમન�  ાધ� જાન    વા ા નથા, 
જાનન�  ાધ� વા ા    ીદાથમ નથા ન� વા ાન�  ાધ� ીદાથમ    જાન નથા. 
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આએમામા ંઅ�ંછએવ–ના�ંછએવ દમશઃ    વાયીાય ધમમ ર�. છ� ધમમન� જાન , � ર� 
ન� વા ા     ર�. 
(૧) અ�ંછ ના�ંછ દમશઃ વા ામા ં    વાય ર�, ંવી આએમામા ં ધમમ ર�. ંની 

અથમ ંમ નથા    આએમા ીીછ� બી ા શ   ર�. ી  છ� ધમમ વા ા �ારા   મ 
શ ાય ર�, ંવી ંની અથમ ર�. 

(૨) વળમ સવમથા અવકછ�ય ર� ંમ  ીક     છી છ� ી  ીયઠી ર�. ચી સવમથા 
અવકછ�ય  ીય છી આએમાત્ ંંવસી ,ુલ્ ંછ� વા ા �ારા  દમ   મ શ ાછ 
નન , ી  ંમ નથા. 
ીરના અનાવંવસી ીીછાના નાવન� નન  માનછા ં ંવજ�યના અનાવની 

ી  �સગં આવ� ર� મા  ્ ંવજ�ય છથા ીરજ�ય બભ� ર�. ીરના અનાવંવસી 
આએમા ન  ીય છી આએમા ચડસી થક ,ય, ી  ંમ બનક્ ંનથા. 

‘‘ચડ છ� ચડ ા   ાળમા ંચ�છન ચ�છનસી.’’ 
ા �  ાળ ચડ છ� ચડ ર� ન� ચ�છન છ� ચ�છનસી ર�. આમ ીદાથ� ંવછાં ર�. 

ીદાથ�ન� , ના ં્ જાન ી  ંવછાં ર� ન� વા ા ી  ંવછાં ર�. આએમા 
ંવચકષ્્યથા અ�ંછસી� ર� ન� ીરચકષ્્યથા ના�ંછસી� ર�. ંવા અ�ંછ-ના�ંછ 
ધમ� છ�મા ંં મ સાથ� ર� ી  વા ામા ંછ� ધમ� દમથા    વાય ર�. 

(1) રેંથના વા ામા ંદમ ીડ  ર� મા  ્ આએમીદાથમમા ંઅ�ંછએવ–ના�ંછએવ 
ધમ� આગળીારળ ર�, ં્ � દમ� ર� ંમ ન સમચન્.ં એયા ંછી બનં� ધમ� ં મ 
સાથ� ર�—ં  ચ સમય� ર�. 

(2) રેંથના વા ામા ંદમ ીડ  ર� મા  ્ છ� ધમ�ન� , નારા જાનમા ંદમ 
ીડ  ર�, ંમ સમચન્ ંનન . બભ� ધમ�ન� જાન ં મસાથ� , � ર�. 

(3) વળમ અ�ંછએવ–ના�ંછએવ બ� ચ ધમ� ર�, ંમ ન સમચન્ ં ી  
અ�ંછના�ંછ સબંધંાના સાછ ધમ� ર�. છ�માથંા અ�ંછએવ–ના�ંછએવ ધમ� દમથા   મ 
શ ાય ંવી ી  આ ાાચી ધમમ ર�. ચી ંવી ધમમ ન  ીય છી છ�ની વાચ   ીક 
શ   નન . દમશઃ   મ શ ાય ર� ંવા શબદી છ� વાચ  ર�, ન� અ�ંછએવના�ંછએવ 
ધમમ છ� છ�ત ્ ંવાચય ર�. 

આ �મા � આએમા દમશઃ ંવ-ીર  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અ�ંછએવના�ંછએવવાળી ર� ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� 
અ�ંછએવના�ંછએવનય     ર�. 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૩૭ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ (,ષૃઠ ૪૩૮) 

(�ઠ વદ ૮, મગંળવાર) 

આએમા   વી ર�, છ� ,ુયા ,વના ધમમ થછી નથા. ીીછાના આએમાના ંન�ા-
જાન  રમ છ�મા ંં ાન થાય છી ધમમ થાય ર�. ધમમ આએમાના ,ન,વ� ારમ દશા ર�. 
અનાનદથા રાગ-��ષમા ંં ાનછા  ર  ર�, છ� અધમમ ર�.   વડી આએમા , વાથા 
ધમમ થાય, છ� , ન્ ં ીડશ�. આએમામા ંઅનછં ધમ�—ંવનાવી ર�. છ�ના �છા,છ 
જાન ન  ર  એયા ં �ધ્ા �વત્ ં  લયા  થક ્ ં નથા. આએમા   વી ર�, છ� �યા મા ં
આ�યા ,વના ગમ� છ�્ ા નદયા ાડં  ર  છી છ� ં ડા ,વનાના ંમ�ડા ર�. અનછંા 
ધમ�ન� , નાર અનછં નયી ર�. છ�મા ંચાર નયના વાછ આવા ગક ર�. ીાચંમા 
નયના વાછ ચા � ર�. 

(૫) અ�ંછએવ-ના�ંછએવ ધમમ બછાવનાર જાનના �શન� અ�ંછએવ-
ના�ંછએવનય     ર�. 

આએમા ીીછાના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછસી� ર� ન� ીર �ય- ક�ા-
 ાળ-નાવથા નથા ંવા અ�ંછએવ-ના�ંછએવ ધમ� આએમામા ંં મ સાથ� ર�. છ�ન� 
, નાર નયન� અ�ંછએવ–ના�ંછએવનય     ર�. આએમામા ંછ� ધમ� ં મ સાથ� ર� ન� 
છ�ત ્ ંજાન ી  ં મ સાથ� ર� ી  છ� ધમ�ન�    નારમ વા ામા ંદમ ીડ  ર�. અ�ંછ-
ના�ંછ બ� ચ ધમ� ર�, ંમ નથા. અ�ંછ-ના�ંછના નગંવાળા સાછ ધમ� ર� ન� સાછ 
ધમ� ં  સાથ� ર�. છ�મા ંઅ�ંછ-ના�ંછ ધમ� દમથા   મ શ ાય ર�, ંવી ી  ં  
ધમમ ર�. આએમા બી ા શ   ર�, ંમ ંની અથમ નથા ી  છ� ધમ� દમશઃ વા ામા ં
આવ� ંવી ધમમ આએમામા ંર�. ં ધમમન� , નાર જાનન� અ�ંછએવના�ંછએવનય 
    ર�. આમ અનછં ધમામએમ  વંક ્,ુયા ,વના યીગ  ર     ધયાન  ર  છ� બી્ ં
�યથમ ર�. રાગના ં ાનછામા ંછ� આનદં વ�દ  ર� છ� છી શાછાવ�દનાયના વદયન� 
 ાધ� ર�, ં અૃ,ામ ર�, છ� આએમાની અતન્વ નથા ન� જાન ,વના નદયા  ર  છ� ી  
ન ામા ર�. અનછં ધમામએમ  વંક ્ ,ુયા ,વના આએમાના �દર રમ છાસી 
ચાનરા થક ્ ં નથા. આએમા ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ન� ીર �ય-ક�ા- ાળ-
નાવથા નથા. 
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,નગીદથા માડંમન� ,સ� �ધ્ાના બધા ીયામયી ંવથા ર�, ીરથા નથા. 

સમયસમયના ીયામય છ� ંવ ાળ ર�. ,નગીદના �વના  મ ા ીયામય 
ીીછાના  ાર � ર�.  �બડામા ં  ીર થાય ર� છ�મા ંઅથવા બ્ા્ાના રાક �્ ા 
 ્ મમા ંઅસ�ંયાછા ઔદાનર  શરમર ર� ન� ં  શરમરમા ંઅનછંા આએમા ર�. છ� 
,નગીદના ીયામય ી  છ�ની ંવ ાળ ર�, ં્ �    એયા ંી  જાનદશમનાનદના  મ ા 
અવંથા ીીછાથા ર� ન� મતષ્ય થક સ,ં ય મ �યકછદશા   વળજાન ન�   વળદશમનના 
થાય છી ી  છ� છ�ની ંવ ાળ ર�. છ� ીીછાથા ર�. ીરથા નથા. આમ ,નગીદથા 
માડંમન� ,સ� �ધ્ાના બધા ીયામયી ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. 

,નગીદના  મ ા ીયામય ી  ં  સમયમા ં 
આખા  �યન� સા�બછ  ર  ર�. 

છ� ,નગીદના �વના ીયામય ો ા  મ ા ર�. દશમન, જાન, વાયમ બધા ં
અનછંમા નાગ� �યકછદશામા ંર� ન� કયીીશમનાવ� ર�. રછા ંછ� �શ આખા  �યન� 
,સ�  ર  ર�. ં  ીયામયન�  ાઢમ નાખવામા ંઆવ� છી  �ય , ય ં્ સા�બછ થક ્ ંનથા. 
,નગીદના �વન� � ્ીયામયની ,ી�ડ છ� છ�ત ્ ં  �ય, અસ�ંય�દ શા છ� છ�ત ્ ં ક�ા, 
અનછંા� ્ી છ� છ�ની નાવ ન� સમયસમયના ીયામય છ� ંવ ાળ—આવા રમછ� 
ંવચકષ્્યથા ,નગીદની �વ સમય� સમય� ીનર, ય મ ર�. ં્ �    આ�્ ં �ય ં  
સમયમા ં ીનર, ય મ સા�બછ થાય ર�. ીયામય  મ ા ર� ન� કયીીશમનાવ� ર�, છ� 
બરાબર ર� ી   �ય-ક�ા-નાવ , યરા ન� વછમમાન  ાળ થકન� આ�્ ં  �ય ં  
સમયમા ં સા�બછ થાય ર�. વછમમાન  ાઢમ લયી છી  �ય ,સ� થક ્ ં નથા. ં 
અી�કાં છ� ,નગીદની �શ ી  આખા  �યન� સા�બછ  ર  ર�. 

(અ) આવા ,નગીદના ીયામય ંવથા ર� ન� ીરથા નથા.   વળજાના 
નગવાન� ીીછાના જાન વડ  ,ુલ્ ં   આ્ ા અનછંા ,નગીદના આએમાઓ ર� ન� 
છ�ના ીયામય ી    વળજાનમા ં ચ ા ા ર�.   વળજાનાં ચીલ્ ં મા  ્ ,નગીદના 
ીયામય ર�, ંમ નથા. ,નગીદના ીયામય ી  ંવથા ર� ીરથા નથા.   વળજાન ર� 
મા  ્ ,નગીદના ીયામય ર�, ંમ નથા. ,નગીદના ીયામય જ�ય ર�. છ� જ�ય જાનન� 
ીરાધાન નથા. 

(બ)   વળમ નગવાન� ંમ ચીલ્ ં    આ ,નગીદની �વ મતષ્યનવ ીામા 
  વળજાન ીામશ� છી   વળજાનના ીયામયના અ�ંછ ,નગીદના ીયામયના અ�ંછન� 
 ાધ� નથા.   વળજાન ંવ ાળથા ર� ન� જ�યના  ાળથા ં્ �    ,નગીદના 
ીયામયથા નથા. ,નગીદના ીયામયન�   વળજાન , � ર� મા  ્   વળજાન અ�ંછસી� 
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ર�, ંમ નથા.   વળજાનના અ�ંછ ંવ ાળથા ર�.   વળજાન જ�યન� ીરાધાન 
નથા. જાન જ�યથા ંવછાં ર�. આમ અ�ંછ-ના�ંછ ધમ�  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
દર   વંકમ્ા ંસમચવા ચીકં. 

આમ વંક ્અનછં ધમામએમ  ર�. બધા થકન� ં  વંક ્નથા ન� વંકમ્ા ંં  
ચ ધમમ નથા. આમ ં  ં  વંકમ્ા ંઅનછં ધમ� ર�. અ � આએમાના વાછ ર�. 
છ�મા ંઅ�ંછએવ–ના�ંછએવ ધમ� ં મ સાથ� ર�. જાન ં મ સાથ� છ�ન� , � ર� ી  
વા ામા ં   વામા ંદમ ીડ  ર�. આવા અ�ંછએવ–ના�ંછએવ ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� અ�ંછએવ–ના�ંછએવનય     ર�. 
અ�ંછએવ–ના�ંછએવ ધમ� ં મ સાથ�   મ શ ાછા નથા ંવા અવકછ�ય 

ધમમન� , નાર જાનના �શન� અવકછ�ય નય     ર�. 
આએમ �ય અવકછ�યનય� લગ્ીુ્ ંવીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અવકછ�ય 

ર�ા – ી મય છ�મ ચ અ ી મય, દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ં ર   ા છ�મ ચ 
દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ં નન  ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ં ર   ા છ�મ ચ 
સધંાય� ા અવંથામા ં નન  ર   ા અન�  �યીન�ખ્ છ�મ ચ અ �યીન�ખ્ ંવા 
ી   ાના છારના માફ  (�મ ી   ાતં ્ ં છાર લગ્ીુ્ ંવચકષ્્યના અન� 
ીરચકષ્્યના અી�કાથા લગ્ીુ્  ી મયાનદ અન� અ ી મયાનદ  ીવાથા 
અવકછ�ય ર�. છ�મ આએમા અવકછ�યનય� લગ્ીુ્ ંવચકષ્્યના અી�કાથા 
અવકછ�ય ર�. 

આએમા ીીછાના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ન� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
નથા ંવા અ�ંછએવ–ના�ંછએવ ધમ� આએમામા ંં મ સાથ� ર� ી  વચન વડ  બભ� 
ધમ� ં મ સાથ�   મ શ ાછા નથા, ંવી અવકછ�ય નામની ધમમ આએમામા ંર�. 
અ�ંછના�ંછના સાછ નગંીમા ંઆ ચીથી નગં ર�. અ�ંછ-ના�ંછ ં મ સાથ� વા ામા ં
આવછા નથા ં્ �    છ� અવકછ�ય ર�. અવકછ�ય છ� વાચ  ર� ન� વાચ ત્ ં
વાચય ી   ીન્ ંચીકં. આએમાત્ ંઅ�ંછના�ંછ ંવસી ં મ સાથ�   મ ન શ ાય 
ંવી ધમમ આએમામા ં ર� છ� વાચય ર� ન� અવકછ�ય શબદ છ� વાચ  ર�. આએમા 
ંવચકષ્્યથા ર� ન� ીરચકષ્્યી � નથા ંમ ં મ સાથ�   મ શ ાક ્ ંનથા છ�વી 
અવકછ�ય નામની છ�મા ંધમમ ર� ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અવકછ�ય 
નય     ર�. 

આએમા આવડી મી્ી ર�, છ�મા ંઅનછંા ધમ� ર�, છ� �યા મા ંન લય� એયા�ંધ્ા 
સ.યઅ્ મી્ી આવ� નન  ન� સ.યઅ્ ન�ા થાય નન , ી  ,મથયાન�ા ર  . માા 
આએમા શબદ બી � ી  છ�ના મી્ી �યા મા ંન લય� છી છ�ના ન�ા ીાછળમ ન� 



 204 

મા  વગરના ર  . અથામક ્આખા આએમાન�  ત ય � છ�વા નથા. અજાના �વી માન� 
ર�    નગવાનન�  ાધ� પન્ રાગ થાય, શા�ન�  ાધ� જાન થાય ન�  મમના વદયન� 
 ાધ� ,વ ાર થાયા ં બધા વાછ ીયઠમ ર�. આ ધમ� �યા મા ં લય� છી ખી્મ 
સમચ  ્ળ� . ંવી � � ં ન� ીરી � નથા ંવા  ત ય ાછમા ં અખડં ંવનાવના 
�છા,છ ન�   વળજાનના �છા,છ આવ� ર�. આ બધા ધમ�ન�  ત ય � ન� બધા ધમ�ન� 
ધરનાર ંવા ધમ� ( �ય)ન�  ત ય � છી સ.યક ન�ા થાય ર�. 

અ � છારના  ષ્ાછંથા સમ,વ� ર�    છાર ંવચકષ્્યથા ર� ન� બા, 
છારના ચકષ્્યથા નથા ંવા બ� ધમ� ં મ સાથ�   મ શ ાછા નથા છ�મ આએમા 
ીીછાના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ન� ીરના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા નથા ંમ 
લગ્ીુ્   મ શ ાક ્ ં નથા ંવી અવકછ�ય નામની ધમમ આએમામા ં ર�, છ�ન� 
, નાર અવકછ�યનય ર�. 

(7) અ�ંછએવ-અવકછ�યનયત્ ંંવસી. 
આએમ �ય અ�ંછએવઅવકછ�યનય� ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા લગ્ીુ્ 

ંવીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર�ા (ંવચકષ્્યથા) 
 ી મય, દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ંર   ા અન� 
 �યીન�ખ્ ંવા છથા (લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યથા)  ી મય છ�મ ચ અ ી મય, 
દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંર   ા છ�મ ચ દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંનન  
ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ં ર   ા છ�મ ચ સધંાય� ા અવંથખામા ં નન  ર   ા 
અન�  �યીન�ખ્ છ�મ ચ અ �યીન�ખ્ ંવા ી   ાનંા છારના માફ . (�મ 
ી   ાતં ્ ંછાર (૧) ંવચકષ્્યના છથા (૨) ં મ સાથ� ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા 
(૧)  ી મયાનદ છથા (૨) ન   મ શ ાય ંન્ ં ર�, છ�મ આએમા અ�ંછએવ—
અવકછ�યનય� (૧) ંવચકષ્્યના છથા (૨) લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા 
(૧) અ�ંછએવવાળી છથા (૨) અવકછ�ય ર�.) ૭. 

અ�ંછના�ંછના સાછ નગંમાથંા આ ીાચંમી નગં ર�. આએમા ંવ �ય, 
ંવક�ા, ંવ ાળ ન� ંવનાવસી� અ�ંછ ર�. છ�મ અ�ંછએવી � વંક ્ં વસી   મ 
શ ાય ર� ી  અ�ંછ-ના�ંછ બભ� ધમ� વંકમ્ા ંં  સાથ� ર   ા ર� છ�થા વંક ્
  મ શ ાછા નથા. આ રમછ� આએમામા ંઅ�ંછએવઅવકછ�ય નામની ં  ધમમ ર�. 
અ�ંછએવ ં  ધમમ ન� અવકછ�ય બાચી ધમમ ંમ અ �    ન્ ંનથા ી  અ � છી 
અ�ંછએવ—અવકછ�ય નામની ં  ધમમ આએમામા ં ર�. છ�ન� , નાર જાનના 
�શન� અ�ંછએવઅવકછ�યનય     ર�. 
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� �વ ધમમન� ી  સમ� નન , છ� ધમ� �  �ય ર� છ�ના વીર મા્ માડંમ 
શ   નન . જાન વગરના નદયા ાડં ન ામા ર�. દ વ� ્્થા મન�  ાન નથા.  મમથા 
મન� ત ્શાન નથા ંમ ન�મ  યામ ,વના ંવછાંીગ્ ં� ય � નન . સાત્ ંનાન થયા 
ીરમ ી્દા ી્દા �વના ચાનરાના ીયામયમા ં,વ,વધછા  ીય ખરમ ી  ,વરીધછા ન 
 ીય. �ન� આએમાત્ ંનાન નથા છ�ન� છી દશમન, જાન, ચાનરા બધામા ં,વરીધછા ર�. 
અજાના �વ ,વ,વધછા ન� ,વરીધછાન� મ�ળવવા ,ય છી મ�ળ ખાય છ�મ નથા. 

��  —પ્ ં ાળ ીદાથમ ર�   
વમર  — ા, આ ચગછમા ંઅસ�ંય  ાળાગ ્ર�, છ� વીચાર નથા. છ�  �ય ર�. 

છ� ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. છ�ના અવંથા છ� �યવ ાર ાળ ર�. છ� �યવ ાર 
 ાળના નાનામા ંનાના નાગન� સમય     ર�. છ� સમયના બ� નાગ ીડછા નથા. 
ંવા � ય�મ સમયન� રેંથ �વ ી ડમ શ છી નથા ી  છ�ના �છા,છ  રમ શ   
ર�. છ� ં  સમયમા ંદર    �યના ીનર ામ થાય ર�, છ� ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. 
અજાના �વીન� આ વંક ્વીર્ી   ં  સરખા  ાગ� ી  �છરમા ંો ી તછરી 
ર�. દર    �ય ીીછાન�  ાધ� ર� ન� ીરન�  ાધ� નથા.  ીકન�  ાધ�  ીકમા ંફ રફાર 
થછી નથા. ર  �યી માન�, દર    �યમા ંઅનછંા ધમ�—� ્ી માન�, ં  ં  ધમમ 
ંવછાં ર� ંમ માન� ન� જાન  ર  છી  ામ આવ� ંન્ ંર�. 

અ � ી  અ�ંછએવ–અવકછ�ય ધમમ  �ી    �મ છાર ીીછાથા ર� ંમ 
અ�ંછએવ    વાલ્ ંી  ીીછાથા ર� ન� ીરથા નથા ંમ લગ્ીુ્ ન   મ શ ાય. 
છ�મ આએમા ીીછાના ં �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછ ધરાવ� ર� ંમ    વાલ્ ંમા  ્ 
અ�ંછએવ ી  છ� વખછ� ંવચકષ્્યથા ર� ન� ીર ચકષ્્યથા નથા ંમ લગ્ીુ્ 
  મ શ ાક ્ ં નથા મા  ્ અવકછ�ય. ંમ અ�ંછએવ–અવકછ�ય નામની ં  ધમમ 
,સ� થયી. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ�ંછએવ–અવકછ�યનય     ર�. 

(8) ના�ંછએવ અવકછ�યનયત્ ંંવસી. 
‘‘આએમ �ય ના�ંછએવ–અવકછ�યનય� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા 

લગ્ીુ્ ંવીર- �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ના�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર� – 
(ીરચકષ્્યથા) અ ી મય, દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા 
અવંથામા ંનન  ર   ા અન� અ �યીન�ખ્ ંવા છથા (લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યથા) 
 ી મય છ�મ ચ અ ી મય, દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંર   ા છ�મ ચ દીરમ ન� 
 ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ંર   ા છ�મ ચ સધંાય� ા 
અવંથામા ં નન  ર   ા અન�  �યીન�ખ્ છ�મ ચ અ �યીન�ખ્ ંવા ી   ાનંા 
છારના માફ . [�મ �થમત્ ં છાર (૧) ીરચકષ્્યના છથા (૨) ં મ સાથ� 
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ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા (૧) અ ી મયાનદ છથા (૨) અવકછ�ય ર�, છ�મ 
આએમા ના�ંછએવ–અવકછ�યનય� (૧) ીરચકષ્્યના છથા (૨) લગ્ીુ્ 
ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા (૧) ના�ંછએવવાળી છથા (૨) અવકછ�ય ર�. 

૮.અ�ંછ-ના�ંછના સાછ નગંમાથા આ ર�ી નગં ર�. ના�ંછએવી � 
વંક ્ં વસી   મ શ ાય ર� ી  અ�ંછના�ંછ બભ� ધમ� વંકમ્ા ંં  સાથ� ર   ા ર� 
છ�થા વંક ્   મ શ ાછા નથા. આ રમછ� આએમામા ં ના�ંછએવ–અવકછ�ય નામની 
ધમમ ર�. વંકમ્ા ંબધા ધમ� ં  સાથ� ર�. જાનમા ંં  સાથ� �યા મા ંઆવ� ર� 
ી   થનમા ંં  સાથ� ન આવ�—ંવી ના�ંછએવ–અવકછ�ય નામની ધમમ ર�. છ� 
છારના  ષ્ાછં� સમ�  �વી. આ ના�ંછએવ–અવકછ�ય નામના ધમમન� , નાર 
જાનના �શન� ના�ંછએવ અવકછ�યનય     ર�. 

(9) અ�ંછએવ–ના�ંછએવ–અવકછ�યનયત્ ંંવસી 
આએમ �ય અ�ંછએવ–ના�ંછએવ-અવકછ�યનય� ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા, 

ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા લગ્ીુ્ ંવીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અ�ંછએવવાગં-ના�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર�. (ંવચકષ્્યથા)  ી મય, દીરમ ન� 
 ામઠાના �છરાળમા ંર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ંર   ા અન�  �યીન�ખ્ ંવા, 
(ીરચકષ્્યથા) અ ી મય, દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા 
અવંથામા ંનન  ર   ા અન� અ �યીન�ખ્ ંવા છથા (લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યથા) 
 ી મય છ�મ ચ અ ી મય દીરમ ન�  ામઠાના �છરાળમા ંર   ા છ�મ ચ દીરમ ન� 
 ામઠાના �છરાળમા ંનન  ર   ા, સધંાય� ા અવંથામા ંર   ા છ�મ ચ સધંાય� ા 
અવંથામા ં નન  ર   ા અન�  �યીન�ખ્ છ�મ ચ અ �યીન�ખ્ ંવા ી   ાનંા 
છારના માફ . (�મ ી   ાતં ્ ંછાર (૧) ંવચકષ્્યના, (૨) ીરચકષ્્યના છથા 
(૩) લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા (૧)  ી મય, (૨) અ ી મય છથા (૩) 
અવકછ�ય ર�, છ�મ આએમા અ�ંછએવ–ના�ંછએવ—અવકછ�યનય� (૧) ંવચકષ્્યના 
(૨) ીરચકષ્્યના છથા (૩) લગ્ીુ્ ંવીરચકષ્્યના અી�કાથા (૧) 
અ�ંછએવવાળી, (૨) ના�ંછએવવાળી છથા (૩) અવકછ�ય ર�.) 

અ�ંછના�ંછના નગંીમાથંા આ સાછમી નગં ર�. આએમાની અ�ંછધમમ ન� 
ના�ંછધમમ દમ�   મ શ ાય ર� ી  ં  સાથ� બભ�   મ શ ાછા નથા. ંવી 
આએમામા ંઅ�ંછએવ–ના�ંછએવ–અવકછ�ય નામની ધમમ ર�. આ ા  શબદી ર� મા  ્ 
અ � ા  ધમ� ર� ંમ સમચન્ ંનન  ી  ં  ધમમ સમચવી. આએમામા ંઆવી 
ં  ધમમ ર�. જાન બધા ધમ�ન� ં મ સાથ� , � ર� ી  વા ામા ં ં મ સાથ� 
આવછા નથા. છ� છારના  ષ્ાછં� સમચન્.ં 
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આ �મા � અ�ંછએવ–ના�ંછએવ–અવકછ�ય નામના ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� અ�ંછએવ–ના�ંછએવ–અવકછ�યનય     ર�. 
ીરવંક ્�ખ્ુ્ઃખત્ ં ાર  નથા, ીીછ� અજાનનાવ� ુ્ઃખા થાય છી ીરન� 

,ન,મમ    વાય ર�. 
� �વન� ં  ીાક દ છા ંઆવડ  નન  છ�  ,રી સ,ીયા ંાથંા આીા શ     

છ�મ �ન�  � ધમમ પ્ ં    વાય છ�ના ી  સમચ   ીય નન  છ�ન� ધમ� ંવા 
આએમાની અતન્વ છી ંાથંા થાય   ન ચ થાય. અ � છી ધમમન� સમ,વ� ર�. 

આએમા ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર�. ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા નથા. 
બૈરા ંરી રાથંા �ખ્ નથા, છ� છી ીર �ય ર� રછા ંછ�નાથા �ખ્ માનન્ ંછ� � યઢછા 
ર�. અજાના �વ શરમરના  ્ ા થવાથા, વ�રમના  રડવાથા ુ્ઃખ માન� ર�. ચમૈયી 
શરમરન�  ાગછા ંમન�  ાાયી ંમ માન� ર�. ી  નાક, છ� ીદાથ�ના ં �ય-ક�ા-
 ાળ-નાવી છારાથા છતન ી્દા ર�, છ� છન� ુ્ઃખ આી� નન . વળમ,  ાડવા આનદ 
ખાવાના ીદાથ�મા ંઅન� ીૈસામા ં�ખ્ માન� ર� છ� ી  �મ ર�. ઇન ન� � ા ાત્ ં
�ખ્ નથા ી  �્ ા આસ�કછ ર� છ�્�્ ં ુ્ઃખ ર�. વળમ આએમાન�  મમની બીચી 
નથા   મ    આએમામા ં મમના ના�ંછ ર�. વળમ  ીક ક�ા �ખ્ત્ ં ાર  નથા. �યા ં
,સ� �બરા� ર� એયા ંચ ,નગીદના �વી ર�. ં ના ંચકષ્્યમા ંબા,ના ંચકષ્્યની 
અનાવ ર�. ,સ� ીીછાના  ાર � �ખ્ા ર�, ,નગીદની �વ ીીછાના  ાર � ુ્ઃખા ર�. 
સ.યા ુષ્ �વી ીરીદાથમમા ં  ાન ત ્શાન માનછા નથા, ીીછાની ીયામય 
ીીછામા ં ીીછાથા ર� ંમ માન� ર�. વળમ, ,્ુ યના  ાર �  ીક ીદાથમ ં ક�ા� 
મટયા છી છ� ીીછાન� મટયા ંમ છ� માનછી નથા ન� ��ષ  રમ  ીક ીદાથમ 
ખસ�ડવા માગછી નથા  ાર     છ� માન� ર�    છ� ીદાથમ ા �  ાળ�  મારાથા 
અનાવંવસી ચ ર�. અજાના �વ ,મથયા�મ ાના  ાર � ુ્ઃખા થક ર�ી ર�. 
ીરીદાથ� આ આએમામા ંનથા છી છ� ીદાથ�  ાન-ત ્સાનત્ ં ાર  નથા ન� આ 
આએમાની ીરમા ંઅનાવ ર� ં્ � આ આએમા ીરન� �ખ્ા-ુ્ઃખા  રમ શ   નન . 
ીીછ� ીીછાના  ાર  �ખ્ા-ુ્ઃખા થાય છી ીરચાચન� ,ન,મમ    વાય ી  
,ન,મમથા ુ્ઃખ થલ્ ંર� ંમ નથા. સમયસમયની ીયામય સક ્ર�. ુ્ઃખ ીીછાના 
 ાર � ર�, ીરના  ાર � નથા.  ીક , યર� ર�    �યવ ાર ર�    નન    બા� ચાચ 
ચીડ  ર� ંમ જાન  રન્ ંછ� �યવ ાર ર� ન� બા� ચાચથા ુ્ઃખ થલ્ ંંમ વા ા 
�ારા    વાલ્ ંછ� �યવ ાર ર�. 
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ં  વંકન્ી બા� વંકમ્ા ંઅનાવ ર� છ�થા અનાવસી વંક ્ીરમા ં ાકં  રમ શ   
નન . 

માથા વીર ીાચંમ   ી�્ં � યા્ ંન� માો્ ંનમા ,ય છ�  ીઢાન�  ાધ� આએમા વીર 
બીચી નથા. અર , શરમર વીર ી  બીચી નથા  ાર     ં  ીરમાગમ્ા ં બા, 
ીરમાગન્ી અનાવ ર� ન� ીરમાગન્ી આએમામા ંઅનાવ ર�. શરમર અગર માો્ ંછી ં ંધ ર� 
છ� �યવ ાર ર�. છ�ની ,ન�ય છી ં  ીરમાગ ્ર�. માથાના ીરમાગમ્ા ંં ની બા,મા ં
ના�ંછનાવ ર� મા  ્ છ�ની બીચી આવછી નથા.  ીક        મ ાઅં્ વીાડછા ંતગળમ ક ય્ મ 
ગક, છી છ� વાછ ખી્મ ર�. તગળમના ીયામયમા ંમ ા ાના ીયામયની ના�ંછનાવ ર� ન� 
આએમાના ીયામયમા ંમ ા ાની છથા તગળમની ના�ંછનાવ ર�. � અનાવ  ીય છ� પ્ ં ર  
  તગળમ ક ય્ મ ં્ � પ્ ં  તગળમ ક ય્ મની અથમ ં્ ી ચ ર�    ,દ્ ગ  ીરમાગઓ્ 
ં ંધસી� ન�ગા થયા  છા છ� �્ા ીડદા. દર   તગળમ ંવક�ાથા ી્દ  ી્દમ ર� ન� દર  ના 
ીયામય ી્દ  ી્દમ ર�. આ ાશ ક�ાના અી�કાં ન�  યુર    વાય ર�. 
ં ંધ � યળ વંક ્નથા. ીરમાગ ્� યળ વંક ્ર� ન� ં ંધમા ંર   ા ં  ીરમાગન્ી 

બા, ીરમાગમ્ા ંઅનાવ ર�. 
 વ�  ીક ��  ર     ીરમાગ ્છી દ ખાક ્ ંનથા ન�   છી છ�ન� , યરવામા ંઆવ� ર�    

ં ંધ ી  ંા ંદ ખાય ર�   ચી ંમ ચવાબ આી�    આ માો્ ં�એયક દ ખાય ર�. છી 
, યરવામા ંઆવ� ર�    માો્ ંંા ંર�   ં માો્ ં� યળવંક ્નથા. છ�ની ચવાબ ંમ આી�    
આવા ,છના ચામડમ વગ�ર ના આ ારન� માો્ ં    ર�. છી    વામા ંઆવ� ર�    ચામડમ 
 ીક � યળ વંક ્નથા, છ� છી ં ંધ ર�. છી ં ંધ ી  � યળ વંક ્નથા. ં ંધ છી અન�  
ીરમાગન્ી બન� ી ર�. છ�મા ંીરમાગ ્� યળવંક ્ર� ંમ  ત ય   રન્ ંીડશ�. માો્,ં ચામડમ, 
ં ંધ વગ�ર  સયંીગા વંક ્ર�, � યળ વંક ્નથા. � યળ વંક ્છી ં  ં  ીરમાગ ્ર�. છી 
ીરમ દર   ીરમાગ ્ છ�ના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ન� બા, ીરમાગન્ા ં  �ય-ક�ા-
 ાળ-નાવથા નથા મા  ્ મ ા ાથા તગળમ ક ય્   ન� છ�થા આએમાન� ુ્ઃખ થાય છ� વાછ 
ર  છા નથા  ાર     ં  ીરમાગન્ા બા, ીરમાગમ્ા ંના�ંછ ન� ીરમાગન્ા આએમામા ં
ના�ંછ ર�. આવા રમછ� દર    �યમા ંઅ�ંછના�ંછધમમ ર   ા ર� ી  અ � આએમાના વાછ 
ર�. બધા �વી ીીછાના ં �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર� ન� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા નથા. 
,મથયા ુષ્ �વ �ી્ ં માન� ર� છી ી  છ�ના �ધા માનયછા ીરન�  ાધ� નથા છ�મ ચ 
ીરમા ંનથા ી  ંવ ાળમા ંર   ા ર�. 

અ � સનછનગંાના સાછ ધમ� �    વાયા ર� છ� અનાનદઅનછં બધા �વીમા ં
ર   ા ર�. છ� બધા ધમ� ં મ સાથ� ર�, જાન ં મ સાથ� બધાન� , ા લય� ર� ી  વા ા 
દમથા     ર�.        * 
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�સાદ ન.ં ૨૩૯ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(�ઠ વદ ૧૦, � ્્વાર) 

દર   વંક ્ંવચકષ્્યથા ર� ન� ીરચકષ્્યથા નથા છ�થા ં  �વ 
બા, ીદાથમના સનંાળ રાખા શ છી નથા. 

આએમા ર� છ�મા ંઅનછંા ધમ� ર�—ંવનાવી ર�. અનછંા ધમ�ન� અનછંા નયી 
, � ર�. નય છ� �છ્જાનની નાગ ર� ન� ધમમ છ�  �યની નાગ ર�. આખા વંક ્
અનછંા શ�કછની ,ી�ડ ર�. આખા  �યન� , � છ�ન� �મા જાન     ર�. �મા ની 
,વષય આખી ર�. વંકન્ા ં  ધમમન� , � છ�ન� નય     ર�. ,નગીદથા માડંમન� 
,સ� �ધ્ાના દર   �વમા ંઅનછંા ધમ� ર   ા ર�. દર   આએમા ંવચકષ્્યથા ર� 
ન� ીરચકષ્્યી � નથા. આએમા ર� છ� અનાએમા ર�, �વ ર� છ� અ�વ ર�. �વ 
ંવઅી�કાં �વ ર� ન� ીરન�  ાધ� �વ નથા ં્ �    અ�વ ર�. ીરન�  ાધ� 
આએમા નથા મા  ્ અનાએમા ર�. આએમા ક�ાી � ર� ન� ક�ાી � નથા,  ાળી � ર� 
ન�  ાળી � નથા, નાવી � ર� ન� નાવી � નથા. છ�મા ંર� છ� ંવઅી�કાં ર� ન� 
નથા છ� ીરઅી�કાં નથા. આએમા ંવક�ાી � ર� ન� ીરક�ાી � નથા. ંવ ાળ� ર� 
ન� ીર ાળ� નથા, ંમ સમચન્.ં છાથ� ર નગવાન નગવાન ર� ન� નગવાન નથા 
ંની અથમ ં ર�    નગવાન ંવઅી�કાં નગવાન ર� ન� ીરના અી�કાં 
નગવાન નથા. નગવાન આ આએમાી � નથા મા  ્ નગવાન નથા. આએમા 
ીયામયી � ર� (છ� ંવથા) ન� ીયામયી � નથા (ીરના ીયામયી � નથા). ,સ� ર� 
છ� ,સ� નથા. ર� છ� ંવથા ર� ન� નથા છ� ીરથા નથા. આમ �વ સાચા સમચ  
 ર  છી ીરન�  ાધ� મન�  ાન-ત ્શાન થાય અથવા માર   ાધ� ીરમા ં  ાન-
ત ્શાન થાય છ� માનયછા ્ળમ ,ય. અજાના �વ માન� ર�    મ� રી રાના 
સનંાળ રાખા. વળમ, બ ારગામ ,ય છી ન ામ   ર     રી રાન� સનંાળચી, 
મ ાન-ખ�છર વગ�ર ન� સનંાળચી. ી  નાક, છ� છી છ�ના  ાર � ચળવાક ર�ા ર�. 
છ� વંક ્છ�ના  �ય-ક�ા-  ાળ-નાવથા ચળવાક ર મ ર�, બાચી  ીક છ�ન� ,ળવા 
શ છી નથા. 

 

 



 210 

સાચા સમચ મા ંસમછાનાવ ર�, સાચા સમચ  ,વનાની મદં  ષાય 
ી  ,વષમનાવ ર� 

ં  લર્ી,ીયનના  ખ� ા ન �મછા  ાગળી  છા. છ�ના અયછરમં દમવાન�  ી્ 
મારછા ંછ� દમવી  ાગળ વીર ીડદી છ�થા છ� બળમ ગયા. અયછરમ વીર છ�ન� ��મ 
 છી ં્ � છ� �  �્ ં    ‘‘અયછરમ છન� પ્ ં  �્ ં   મારમ   ્ ા ં વષમના મ  નછ છ� 
ન ામા  રમ દમધા.’’ અજાના માન� ર�    છ� � અયછરમ વીર �્ં સી ન  ય� ન� ો ા 
સમછા ધાર   રમ ી  નાક, છ� અયછરમ વીરના રાગન�  ાધ� છ� � ધારચ રાખા ર� 
ી  �છર છી ,વષમછા ીડમ ર�.  ાર     છ� માન� ર�    આ અયછરમના બ��યા થા 
દમવાન� ધ�ી  ાાયી ન� છ�થા  ાગળ વીર દમવી ીડછા ં ાગળ બળમ ગયા. એયા ં
દર   ીદાથમના ં  �ય-ક�ા- ાળ-નાવ ી્દ ી્દા ંર�. ં બા,ન�  ાધ� નથા છ�મ છ� 
માનછી નથા. છ�  ાગળના બળવાના ીયામય છ�ના ંવ ાળ� થક ર�. અ�ાનન�  ાધ� 
   અયછરમન�  ાધ� થક નથા. છ�  ાગળની બળવાની ં્ � સીાછંર થવાની ધમમ 
ંવથા ર� ન� આએમાની છ� અવંથા , વાની ધમમ ર�. ંમ ંવસન�ખ્ થકન� , � 
છી સાચા સમછા    વાય ી  અયછરમ વીરના રાગન�  ાધ� બા� દીધના ીનર ામ 
ન દ ખાછા  ીય છી છ� સાચા સમછા નથા ી  ,વષમછા ર�. ં    બ  ીાસ� સથ. 
૧૫૦ ના ની્ી  છા. છ�ના રી રાં રમછા ંરમછા ંછ� ની્ી આગમા ંનાખા દમધા. 
ની્ી બળમ ગક. બાકન� ખબર ીડછા ં રી રા વીર �્ં સી ચડદી ન� રી રાન� 
માય�. માર ં્ ી માય�    રી રી મરમ ગયી. ી્ઓ, અજાનમા ંઆ દશા. ની્ી છી 
બળવાના ંવ ાળ� બળમ ર�. અ�ાનં બાળમ નથા. રી રાં બાળમ નથા. રછા ં
રી રાં છ� ની્ી બાળમ, ન� ની્ી બળછા ં �્ ં ુ્ઃખા થક ચકશ વગ�ર  � ાર  
,મથયા�ા,ંછ  ના  રમ છ� ,વષમછા ર�. ી   ી દાખ ી અજાન ન� ,વષમછા સન છ 
 ષાય મદંછાની ન� બાચી દાખ ી અજાન ન� ,વષમછા સન છ દીધનાવની ર�. બભ� 
અજાના ર�, ં  ન� વંક ્ં વસીના ખબર નથા. દર   વંક ્ ંવ �ય-ક�ા- ાળ-
નાવથા ર� ન� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા નથા ં વાછ સમ�ય� ચ સાચા સમછા 
આવ� ર�. 

ં   �ય બા,  �યન�  ાન-ત ્શાન  રક ્ ંનથા  ાર     ં મા ં
બા,ની અનાવ ર�. 

અજાના �વ અ�નમાન  ર  ર�    અમારમ  વ,શયારમથા આ્�્ ં માયા. ી  
 ીક �વ ં  ીાક ી   માક શ છી નથા. ં  ીાકમા ં અનછંા ,દ્ ગ  
ીરમાગ ્ર�. છ� ં  ં  ીરમાગ ્ંવથા ર� ન� ીરથા નથા. છ� અનછં ીરમાગન્� 
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�વ ીીછાના ીાસ�  ાવા શ      રક   રમ શ   ં વાછ ,મથયા ર�. ીીછ� ઇચરા 
 રમ શ   ી  ીરન�  ાવા—� ય મ શ   નન . વળમ ધમમના નામ�        નગવાન 
મટયા છી મન�  ાન થયી ન� અસએસગં થયી મા  ્ ત ્શાન થલ્,ં છ� વાછ ી  
ખી્મ ર�. નગવાન ીીછ� ીીછાના નગવાન ર�, છારી નગવાન ક ્ ં રી ન� ીર 
આએમાની ંવઆએમામા ંઅનાવ ર�. છ�થા ીર �વી આએમાન�  ાન-ત ્શાન  છામ 
નથા. વળમ �વ માન� ર�    ઠંડમન�  ાધ� મન� શરદમ થક ન� છ�થા મન� ઠમ  ન ર�્.ં 
શરમરના ીયામય શરમરન�  ાર � ર�, બ ાર ઠંડમ ઠંડમના  ાર � ર�. આએમા આએમાના 
 ાર � ર�. શરમરના શરદમસી અવંથા બ ારના ઠંડમન�  ાધ� થક નથા છી બ ારના 
ઠંડમ �વન� ત ્શાન  ર  ં માનયછા �મ ર�, મા  ્ અ�ંછ-ના�ંછ ંવનાવ બરાબર 
સમચવી ચીકં. છ� ,વના નદયા ાડં ન� યીગથા સસંાર ચા� ્ ર   ર�, ધમમ થછી 
નથા. 

(૧૦) � ્ન�દ-ીયામયન�દ વગ�ર  ન�દધમમ બછાવનાર જાનના �શન� 
,વ લીનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય ,વ લીનય�, બાળ , અ્માર અન� ન�ૃ ંવા ં  , ્્ષના માફ  
સ,વ લી ર� (અથામક ્આએમા ન�દનય�, ન�દસન છ ર�. �મ ં  , ્્ષ બાળ , અ્માર 
અન� ન�ૃ ંવા ન�દવાળી ર� છ�મ).’’ 

નવ ધમ�ન� બછાવનારા નવ નયી    વાક ગયા ર�. આ� દશમી નય ર�. 
અ � ,વ લીની અથમ ન�દ સમચવી. આએમામા ંદશમન, જાન, ચાનરા વગ�ર  અનછંા 
� ્ીની ન�દ ીડ  ર�. છ�મ ચ ં  ીયામય ીરમ બા� ીયામય ંમ ીયામયમા ંન�દ 
ીડ  ર�.  �ય ન� � ્ વચચ�, � ્ ન� ીયામય વચચ�, ીયામય ન�  �ય વચચ� ી  ન�દ 
ીડ  ર�. આએમંવસી સવમથા અન�દ નથા. ન�દ ી  ં  ધમમ ર�. અનછં � ્ી ન� 
અનછં ીયામયીના અી�કાં અનછં ન�દવાળી ર�. છ� ન�દધમમ અનાનદઅનછં બધા 
�વીમા ંર�. ,સ�મા ંી  ન�દધમમ ર�. એયા ંી   �ય, � ્, ીયામયના ન�દ ર�. ,સ� 
નગવાનન� રાગ નથા છ�થા ,વ લી  ઠછી નથા છ� બરાબર ર�. છ�ઓ ીીછ� છી 
ીીછાના ંવસીમા ં  ાન થયા ર� રછા ં ી  એયા ં ન�દ ધમમની નાશ થયી નથા. 
ીયામય સમય� સમય� �ગ  ્ ર�. છ�ન� અન�  �યન� ન�દ ર�. સવમથા અન�દીગ્ ંનથા, 
વળમ � ્ન�દ ી  ર�. આવા ન�દધમમન� , નાર જાનના �શન� ,વ લીનય     
ર�. 

�મ ં  , ્્ષ બાળ , અ્માર અન� ન�ૃ ંવા ન�દવાળી ર�. આ  ષ્ાછં 
સમચવા મા  ્ આી�  ર�, છ� બધા રમછ�  ા� ્ીડ  નન .  ાર     બાળ  વખછ� 
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અ્મારીગ્ ંનથા ન� અ્માર વખછ� ન�ૃીગ્ ંનથા, છ�મા ંસમયન�દ ર� છ�થા છ� દમ� 
 ીય ર� છ�મ આએમામા ંનથા. આએમામા ંજાન, દશમન, ચાનરા વગ�ર  � ્ન�દી ં  
સમય� ર�, છ�મા ં દમ ીડછી નથા. ં મ સાથ� બધા � ્ી ન� છ�ના ીયામયી  ીવા 
રછા ંછ�મા ંન�દ ધમમ ર    ર�. 

આએમામા ંં  સમય� જાનદશમન વગ�ર ના અનછંા અવંથાઓ ર� ન� છ�મા ં
ન�દ ર�. આએમા અસ�ંય �દ શાએમ  ર� છ�મા ંં  �દ શ છ� બાચી �દ શ નથા, છ�મા ં
ન�દ ીડ  ર�. ં  આએમામા ંં  સમય� અનછંા જાનદશમન� ્ ર� છ�મા ંન�દ ર�. 
આવા ન�દધમમન� ,વ લીનય , � ર�. 

,સ�ના  �યમા ંી  ન�દધમમ ર   ી ર�. 

,સ� અવંથા થયા ીરમ ં  ,સ� બા, ,સ�મા ંનળમ ચછા નથા, દર   
,થૃઅ્ ,થૃઅ્ ર   ર�, ં્�્ ંચ નન  ી  એયા ંછ�ના દર   પ�્ ીયામય—જાન, દશમન, 
ચાનરા આનદ ીયામયીમા ંન�દ ર�. દશમન-ીયામય છ� જાનીયામય નથા વગ�ર . વળમ 
દર   � ્ના ીયામય ી ્ન ીામ� ર�. ી ્ન થન્ ં ં્ � ,વ ારમ થન્ ં    
અી યરાીગ્ ંથન્ ંંમ નથા. ,સ� રાગસી� ીનર મછા નથા ી  ં  સમય� , ય મ 
અવંથા, બા� સમય� બા�, ાા� સમય� ાા� , ય મ અવંથા ં  ીરમ ં  �ગ  ્ 
ર� છ�મા ંી   ા છ� બા� નથા, બા� છ� ાા� ીયામય નથા આમ ન�દ ીડ  ર�. ,સ� 
થયા ીરમ ,વ ારસી� અવંથા થછા નથા ી  સ શ—ંવા ન� ંવા ીયામય ર�ા 
 ર  ર�. પ�્છાના સ શછાના અી�કાં ીયામયમા ંન�દ નથા ી   ાળન�દ  ન�દ ર�. 
ં  સમયના ીયામય છ� બા, સમયના ીયામય નથા ંમ  ાળ ન�દ  ન�દ ર�. 
,વ ાર વખછ� ,વ ારી � ન� ,ન,વ� ાર વખછ� ,ન,વ� ારી � અવંથા ી ્ાયા  ર  
ર�. ,સ�મા ંી  આવી ન�દધમમ ર   ી ર�.  ાર     આએમાં છ� ન�દન� ધારમ રા�યી 
ર�. વળમ અનછંા � ્ી ન� અનછંા ીયામયી ર� ી  ન�દધમમ ં  ર�. છ� � ્ન�દન� 
છથા ીયામયન�દન� ચ ાવ� ર�. આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર�. ંમા ંં  ધમમ ન માન� 
છી વંક ્ નાશ થાય મા  ્ બધા ધમ� યથાથમ , વા ચીકં ન� છ�મ , � છી 
ીરથા વદાસાન થાય ન� ંવ છરફ વળ� . આવા રમછ� ન�દ ધમમન� ચ ાવનાર 
જાનના �શન� ,વ લીનય     ર�. થથ૧૦થથ 
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(૧૧) � ્ન�દ ન� ીયામયના ન�દરન છ આએમા અન�દ ં  ર� ંવા અન�દ 
ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ,વ લીનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અ,વ લીનય� ં  , ્્ષમાાના માફ  અ,વ લી ર� (અથામક ્
અન�દનય� આએમા અન�દ ર�, �મ ં  , ્્ષ બાળ , અ્માર, ન�ૃ ંવા ન�દ 
,વનાની ં  , ્્ષમાા ર� છ�મ).’’ 

દશમી ન�દધમમ    વાક ગયી.  વ� અગાયારમી અ,વ લી—અન�દધમમ 
બછાવ� ર�. ચી આએમામા ંઅન�દ ધમમ ન  ીય છી અનછંા� ્ીના ં  વંક ્સા�બછ 
થછા નથા. અન�દ ન માનવામા ંઆવ� છી ં  ં  � ્ ઠમ  અનછં  �યી માનવા 
ીડ , ી  વંક ્છ�મ નથા. ં  શ�કછવાન ન  ીય છી શ�કછવાનના આધાર ,વના 
શ�કછઓ ર  છા નથા. મા  ્ ં  શ�કછવાન અન�દ આએમા ર�. ંવી અન�દધમમ ર�. 
�મ બાળ  અવંથામા,ં અ્માર અવંથામા,ં અ્માર અવંથામા,ં ન�ૃ અવંથામા ંં  
ચ , ્્ષ ર�. છ� ી્દા-ી્દા , ્્ષ નથા છ�મ આએમાના ી્દમ-ી્દમ અવંથા 
પન્નાવના    અપન્નાવના  ી, છ� ીીછાના બધા ીયામયીમા ં ં  આએમા ર�. 
,નગીદમા ં ી    ,સ�મા ંગમ� છ� ીયામયી  ીય છી છ�મા ંછ�ની આએમા ીીછાના છ� છ� 
ીયામય સાથ� અન�દ ર   ી ર�. ી્દમ ી્દમ ીયામયી અથવા ી્દા ી્દા � ્ી ર� મા  ્ 
આએમા સવમથા ી્દી ર� ંમ નથા, ી  આએમા છ� છ� ીીછાના બધા અવંથામા ં
સાથ� ચીવામા ંઆવ� ર�. છ� અન�દધમમ બધા �વીમા ંઅનાનદઅનછં ર   ી ર�. છ� 
માનવામા ં ન આવ� છી વંકન્ા નાશની �સગં આવ� ર�. આવા અન�દ ધમમન� 
, નાર જાનના �શન� અ,વ લીનય     ર�.  ીક        ન�દન� ી  ધમમ  �ી ન� 
અન�દન� ી  ધમમ  �ી છ�   વા રમછ�   નાક, છ�ન્ ંચ વંકત્ ્ ં ંવસી ર�. આએમા 
ન�દસી� ર� છ� ચ અન�દસી� ર� મા  ્ બધા ધમ�ન� યથાથમ , વા ચીકં. 

રા,ના અર�મા ંછ�ન� યીાય ,વશ�ષ ી  �યા ,વના ચવાબ મળછી 
નથા છ�મ આએમરા,ના અનછંા ધમ� જાનમા ં ાધા ,વના આએમરા, 

�સભ થછી નથા ં્ � ધમમ થછી નથા. 

 લન  મા ંરા,ન� અર� આીવા  ીય છી રા,ના � ,વશ�ષ ી  ીય છ� ન�  
નામદાર, શમશ�રબ ાુ્ર ઇએયાનદ  ખવા ચીકં. વળમ ીીછ� ન , છી  ીય છી 
બા, ીાસ� રમછસર  ખાવ� ન� � ં્ા.ી ચીડવાની  ીય છ� છ�ના વીર ચીડ  છી છ� 
અર� રા,  ાથમા ંલય� ર� ન� સરખા  ખા ા ન  ીય છી છ�ના અર�  ાથમા ંી  
 �વાછા નથા ંમ આએમા મ ાન રા, ર� છ�ન� બી ાવવી  ીય—છ�ન� ઓળખવી 
 ીય છી છ�નામા ં�્ ા ધમ� ર� છ�્  ા ધમ� ીીછાના જાનના ીયામયમા ં ખાન� 
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(ઓળખાન�) આએમાન� બી ાવ� છી આએમા ચવાબ આી� ંવી ર�. ં્ � છ� ીયામય 
આએમા સાથ� અન�દ થક ધમમદશા વએીભ  રશ�. અનછંા ધમ� ,ુયા ,વના 
નદયા ાડંથા    યીગથા આએમા ચવાબ આી� ંવી નથા ં્ �    ધમમ થાય ંમ 
નથા. �મ �  ન� અકર ,ુયા ,વના ના�્ ં  ખાક ્ ં નથા છ�મ આએમાના ધમ� 
,ુયા ,વના ધમમ  રવા બ�સ�, નદયા ાડં  ર  છી ધમમ થાય નન  મા  ્ આએમાના બધા 
ધમ�ન� , વા ચીકં. આ અન�દધમમ    વાયી. છ� અન�દધમમન� , નાર જાનના 
�શન� અન�દનય     ર�. થથ૧૧થથ 

(૧૨) આએમા શબદ �થા   મ શ ાય ર� ંવા આએમાના ધમમન� , નાર 
જાનના �શન� નામનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય નામનય�, નામવાળાના માફ , શબદ �ન� ંીશમના ં્ ર� 
(અથામક ્આએમા નામનય� શબદ �થા    વાય ર�, �મ નામવાળી ીદાથમ છ�ના 
નામસી શબદથા    વાય ર� છ�મ).’’ 

�મ સા ર શબદ વડ  સા ર ીદાથમ   મ શ ાય ર� છ�મ આએમા શબદ ર�—
નામ ર�. છ� વાચ  ર�. છ� વડ     વાવાના યીાયછા આએમામા ં ર� મા  ્ આએમા 
વાચય ર�. આએમા ીીછ� બી � ર� અથવા છ�નામા ંબી વાના યીાયછા ર� ંમ ંની 
અથમ નથા ી  શબદ �થા    વાવાના આએમામા ં ાય ાછ ર�. ંવી આએમામા ં
   વાવાયીાય ધમમ ર�. છ� અનાનદઅનછં ર�. ચી    વાવાયીાય ધમમ આએમામા ંન 
 ીય છી વાચ  વા ા ી  ન  ીય. ંવી ,ન,મમ-નૈ,મ,મ  સબંધં ર�. �મ  ીકત્ ં
નામ  �માચદં ીાડ�્ ંછી છ� નામથા છ�  �માચદં નામની છી , ્્ષ ઓળખાય 
ર�ા છ�મ આએમા શબદથા આ આએમા ર� ંમ ઓળખા શ ાય ર�. શબદ છી ચડ ર�. 
ચડથા આએમા ઓળખાય ર� ંમ    ન્ ંનથા. �વ ઓળખ� ર� છ� ીીછાના જાનથા 
ઓળખ� ર� ી  છ� જાનમા ંશબદ ,ન,મમ ર� મા  ્ શબદથા ઓળખ� ર� ંમ  �્ ંર�. 
સવમજ નગવાનના વા ા ઇચરા ,વના ના ળ� ર�. છ� વા ાન� શબદ �     ર�. છ� 
, ય મ ંવસીન�  �છા આવ� ર�. શબદ � આએમાન� બછાવ� ર� મા  ્ શબદ �ન� 
ંીશમના ં્  �્ ંર�. 

,સ�ત્ ંંવસી નગવાનના વા ામા ંઆવા શ    
ંવી ,સ�મા ંી  ધમમ ર   ી ર�. 

 ીક          વળમ નગવાનન� ચીગ ર� ન� વા ા ર� મા  ્ એયા ંઆ ધમમ ર   ી 
ર� ી  ,સ� અશરમરમ ર�. છ�મન� વા ા નથા છી એયા ંઆ ધમમ  શ�    નન   
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સમાધાન  —છ� �� ચ નથા. ીીછાન� વા ા ર�    નથા છ� વાછ અ � 
નથા. ,સ�—ં શબદ બી ાયી છ� ,સ�દશાની વાચ  ર� ન� ,સ�દશા છ� વાચય ર�. 
,સ�મા ંી  છ� ધમમ ર   ી ર�. ,સ� નગવછંી અશરમરમ ર�. ીરમ �ખ્ા ર� વગ�ર  
,સ�દશાત્ ંવ મન નગવાનના વા ામા ંઆ�લ્ ંછ� વાચય ર� ન� ,સ� નગવાનમા ં
છ�વી વાચયધમમ ં્ � વા ામા ં  મ શ ાય ંવી ધમમ ર�. 

૧. ધમમ ર�–વાચય ર� મા  ્ વાચ સી� વા ા ર� ન� વાચય ન  ીછ છી વાચ  ન 
 ીછ, ંમ વા ા ીરાધાન નથા. 

૨. વા ા �ારા    વાય ર� મા  ્ ,સ�મા ં છ� ધમમ ર   ી ર� ંવી ધમમ ી  
ીરાધાન નથા. વાચ  ન� વાચય ં બા,ન� ીરાધાન નથા. 

૩. ી  ચગછમા ંવાચ વાચય સબંધં ી  ંવછાં ર�. ,સ�દશાત્ ંવ મન વા ા 
�ારા   મ શ ાય ંવી ધમમ ,સ� �વમા ંર� ન� છ�ન�    નારમ વા ા શબદ � 
ી  ર�. આમ બભ�ની સબંધં ંવછાં , વી ચીકં. ીીછ� વા ા �ારા   મ 
શ   અથવા ન   મ શ   છ�ની �� નથા ી  વા ામા ંછ� ધમમ   મ શ ાય ર� 
ં્ ા વાછ ર� ન� છ� બધા �વીમા ંર�. 

આએમા સવમથા અવકછ�ય ર� ંમ માનનાર  
�વ વંક ્ં વસી સમચછી નથા. 

મારા મીઢામા ં�ન નથા, ંમ  ીક     છી છ� �મ ીયઠી ર� છ�મ વા ામા ં
ં  ી  ધમમ ન આવા શ  , ંમ  ીક     છી છ� �વ ીયઠી ર�. ો ા �વી     ર� 
   આએમા વચનાછાછ ર�. ‘વચનાછાછ’    વાલ્ ંં્�્ ંી  વા ામા ંઆ�લ્ ંમા  ્ 
ંવી ી  આએમામા ંધમમ ર   ી ર�.  ીક �વ આએમાન� સવમથા ‘અવકછ�ય’     છી 
છ� �વ આએમાના ંવનાવન� , છી નથા. છ� �વ ‘અવકછ�ય’ શબદ બીલયી 
ં્�્ ં ી  વકછ�ય છી થલ્,ં ંવી ધમમ આએમામા ં ર   ી ર� છી છ� ,ન,મમસી� 
શબદીમા ંઆવ� ર�. મા  ્ સવમથા અવકછ�ય    વચનાછાછ    નાર ીીછાના શબદીથા 
ચ ખી્ા ઠર  ર�. અવકછ�ય    વચનાછાછ શબદી ીીછ� ચ વાચયન� ,સ�  ર  ર� 
છ�વી ,ન,મમ-નૈ,મ,મ  સબંધં ર�. �વ ીદાથમ ર� છી છ�ન� બછાવનારમ વા ા ી  
ર�. નામ ન  ીય છ�ત્ ંવાચય ન  ીય ન� નામ  ીય છી છ�ત્ ંવાચય ી   ીય ંવી 
,ન,મમ-ન,ૈમ,મ  સબંધં ર�.  ીક        વાચ  ર� ી  વાચય નથા છી વાચ ત્ ં
�યીચન પ્ ં  મા  ્ વા ા ર� ન� છ� વા ા �ારા    વાયીાય ંવી આએમામા ંધમમ ર�. 
� �વ વા ાત્ ંઅ�ંછએવ વડાડ  ર� અથવા ં  ધમમત્ ંઅ�ંછએવ વડાડ  ર� છ� �વ 
આએમાત્ ંઅ�ંછએવ વડાડ  ર�. ‘નગવાન’ ંવી શબદ ર�, છ�ત ્ ંજાન ર� ન� નગવાન 
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નામની ીદાથમ ર�. શબદત્ ંજાન, જાનત્ ંજાન, ીદાથમત્ ંજાન—ા �ત્ ંજાન ં  
આએમાન� ર�. શબદ છથા ચડીદાથમન� જાન નથા. આએમાન� બધાત્ ંજાન વછક ર�. 
મા  ્ આએમા સવમથા અવકછ�ય ર� ંમ માનનાર �વ વંક ્ં વસી સમચછી નથા. 
શબદ �ારા આએમા   મ શ ાય ર� ંવી આએમામા ંધમમ ર�. ં  ધમમન� ન માન� છી 
જાન �મા  થક ્ ંનથા ન� �મા જાન થયા ,વના આએમાની અતન્વ થાય નન  
મા  ્ �વીં યથાથમ સમચન્ ં ચીકં. બધા ધમ� થકન� આખા આએમવંક ્, યરમ 
થાય ર�. એયા ંઅનછંા ધમ�મા ંદમ નથા, બધા ધમ� ં મ સાથ� ર�. જાન છ�ન� ં મ 
સાથ� , � ર� ી  અનછંા ધમ�ન�    વામા ંરેંથના વા ામા ંદમ ીડ  ર�. �મ ર� 
છ�મ સમચન્ ંચીકં. આવા રમછ� આએમાત્ ંંવસી શબદ � �ારા   મ શ ાય ર�. 
ંવી આએમામા ંધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� નામનય     ર�. થથ૧૨થથ 

* 
(�ઠ વદ ૧૧, પદ્વાર) 

અનછં ધમામએમ  આએમા છ� ંવ ર� ન� બા, બધા ીર ર� ંમ ંવ ીર 
ન�દ,વજાન ,વના સ.યાદશમન થાય નન  ન� સ.યાદશમન ,વના ચાનરા 

�ગ  ્ નન . 

અનછં ાળથા આએમાત્ ં જાન  લ્� નથા. આએમાત્ ં સાત્ ં જાન  યામ ,વના 
સાત્ ં વછમન થાય નન . બા� નદયા ાડંથા ચાનરા �ગ્ક ્ ં નથા. શરમર, મન, 
વા ા, ીર ચાચ ર�. ,વ ાર ં  સમય , યરછી ર�. આએમા છી અનછંા શ�કછવાળી 
ર�. �વી શ�કછવાળી ર� છ�ન્ ંજાન  ર  છી સાત્ ંજાન થાય ન� ીરમ છ�મા ંં ાનછા 
 ર  છી આએમાત્ ં  લયા  થાય. જાન ,્ુ ય-ીાીમા ંન� ીરમા ંઅ્   ી  આએમા 
સાથ� ં સી ન થાય છી ધમમ ન થાય. 

આએમવંકમ્ા ંઅનછંા ધમ� ર�. અનછંા ધમ�ન� અનછં નયી , � ર�. નય 
ં્ � જાનની �શ. અનછંા ધમ�ની ંવામા ીીછ� ર�. ીીછ� બા,ની ંવામા નથા 
છ�મ ચ ીરીદાથ� આએમાના ંવામા નથા. ,સ� નગવાન છી , ય મદશાન� ીા.યા ર�. 
છ�મન� સમચવાત્ ં બા મ નથા. ધમમ સમચવી  ીય છ�વા �વના વાછ ર�. છ� � 
,વચાર  રવી    �્ ંશ�ની મા�   � ં  ગાડંી મા સ બા, ધનાઢટના ,મ  છન� 
ીીછાના ,મ  છ માન� છી ી  છ� ,મ  છ ગાડંાના થક ચછા નથા છ�મ અજાના 
આએમા ીરીદાથ�, ીૈસા વગ�ર ન� મારા માના ંવામા થવા ,ય છી છ� છ�ની ંવામા 
થક ચછી નથા ન� ીરીદાથ� આએમાના ંવામા નથા. આવા રમછ� ંવ-ીરના 
ી્દાક ન� ન�� નન  એયા�ંધ્ા સ.યાદશમન થાય નન  ન� છ� ,વના આએમાત્ ંઆચર  
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 ીક ્ ં નથા છ�થા ંવ-ીર ,વવ�   રાવવા મા  ્ આએમીદાથમમા ં   ્ ા ધમ� ર� છ� 
વાછત્ ંજાન  રાવ� ર�. 

આ બારમી નામનય ચા � ર�. આએમ �ય નામનય� શબદ �ન� ંીશમના ં્ ર�. 
  વળજાનાના વા ા—શબદ �મા ંઆએમા   મ શ ાય ર�. વા ા �યાી  ર� ં્ � 
   વા ા આએમાત્ ંંવસી     ર� મા  ્ �યાી  ર� ં્ �    આએમ �ય શબદ �ન� 
ંીશમના ં્ ર�, ંમ  �્ ંર�. આએમાત્ ં, ય મ ંવસી નગવાનના વા ામા ંઆવ� ંવી 
આએમામા ંધમમ ર�. છ� ધમમની ંવામા આએમા ર� ી  આએમા વા ાની ંવામા નથા. 
સા ર શબદ ર� છ� સા ર ીદાથમન� બછાવ� ર�. રછા ંસા ર શબદ છ� સા ર ીદાથમ 
નથા છ�મ આએમા નદ�યધવ,ન �ારા   મ શ ાવા યીાય ર� ંવી આએમામા ંધમમ ર� 
ી  આએમા વા ાની ંવામા નથા, આએમા ન� વા ા ી્દા ર�. વા ામા ંઆએમાત્ ં
ંવસી આવા શ   ર� ંવા ધમમન� � જાનની �શ , � ર� છ�ન� નામનય     ર�. 
થથ૧૨થથ 

(૧૩) આએમ �યના ીલદ ગ�   ંથાીના  રમ શ ાય ર� ંવી આએમામા ં
ધમમ ર�, છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� ંથાીના નય     ર�. 

‘‘આએમ �ય ંથાીનાનય�, � ય,છ�ી ાના માફ , સવમ ,દ્ ગ ીન� અવ બંના ં્ 
ર�. (અથામક ્ંથાીનાનય� આએમ �યના ીલદ ગ�   ંથાીના  રમ શ ાય ર�. � ય,છ�ના 
માફ ).’’ 

�વા રમછ� નગવાનના � ય,છ�ના ંથાીના થાય ર� છ�વા રમછ� આએમ �યના 
ગમ� છ� ,દ્ ગ ી વડ  ંથાીના  રમ શ ાય ર�. � ય,છ�ના આ ાર વીરથા    વાય ર� 
   આ સામધંર નગવાન ર�. સામધંર નગવાન મ ા,વદ  ક�ામા ં શરમરસન છ 
છાથ� રીદ  �બરા� ર�. છ�મના ંથાીના � ય,છ��ારા  રમન�   મં રમં    આ 
સામધંર નગવાન ર�. છ�મ  ીકી  ,દ્ ગ  �ારા આએમાન� ંથાીા શ ાય ર�    
આએમા આવડી ર�. છ�ની આ ાર છી શરમર �મા � ર�. વળમ ,સ�ના �,છમા 
વીરથા આ ,સ� નગવાન ર� ંમ ંથાીના  રમ શ ાય ર�. શરમર � યછમ ર� ન� 
બા, �ના વડ  બછાવાય છ� � ય,છ� વગ�ર  ી  � યછમ ર� ન� આએમા અ� યછમ ર�. 

��  —� ય,છ�  ીદાથ�—શરમર, �,છમા વગ�ર થા અ� ય,છ�  આએમાત્ ંજાન થાય 
  

વમર  —� ય,છ�  ીદાથ�થા આએમાત્ ંજાન થક ્ ંનથા. આએમા ીીછાથા જાન 
 ર  ર� ી  આએમામા ંંવી ધમમ ર�    � ધમમથા છ� આએમા ,દ્ ગ ી �ારા બછાવા 
શ ાય ર�. આમ  ાથથા આ ાર બછાવાય,  ાગળ વીર �ચા ચાછરમન� 
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બછાવાય—ંમ ,દ્ ગ ી �ારા બછાવા શ ાય ર�. ી્ઓ આ �ચા ર�્.ં છ� 
,્ુ ્   ગ ના આ ાર �ારા ,સ�ત્ ં ંવસી સમ,વા શ ાય ર� ંવી આએમામા ંં  
ધમમ ર�. છ�થા  રમન� ,દ્ ગ ીથા આએમાન� જાન થાય ર� ંમ સમચન્ ં નન . 
,દ્ ગ ની આ ાર ,ન,મમ ાર  ર�. ી  છ� ,ન,મમ ાર  ંાર     વાય      �વ 
ીીછ� ીીછાના જાનથા સમ�    આએમાની આ ાર આવી ર�. નૈ,મ,મ  �ગ્ થાય 
છી ,દ્ ગ ના આ ારન� ,ન,મમ    વાય ર�. વળમ ‘સવમ ,દ્ ગ ીન� અવ બંના ં્’ 
 �્ ંર�. ં્ �    ,દ્ ગ મા ંછ�સી� ,ન,મમ થવાના શ�કછ ર�. મા  ્ ‘સવમ’   મ દમધા 
ર�. ,દ્ ગ  ન� આએમા �નભ ર�. ી  ,દ્ ગ  વડ  આએમા ચ ાવા શ ાય ર� ંવી 
છ�નામા ંં  ધમમ ર� ન� છ�ન� , નાર જાનના �શન� ંથાીનાનય     ર�. �્ ા 
ધમ� ર� છ�માથંા ં  ધમમ ઓરી , � છી જાન સાત્ ંથક ્ ંનથા. ીૈસા મ�ળવવા 
દ શીરદ શ ,ય ન� રાગ-��ષમા ં મ, મા � ી  નાક, છ� બધા આઅ્ળછા ર�. 
અજાનન�  ાધ� છ� આઅ્ળછા દ ખાછા નથા છ�થા મ, મા � ર� ી  �ન� સાચા 
મ, ચીકછા  ીય છ� � વંકત્ ્ ંંવસી બધા ંીડખાથંા , ન્ ંચીકં. થથ૧૩થથ 

(૧૪) ે યછ અન� ન,વષયના ીયામયસી� આએમા �,છનાસ� ર� છ�વી છ�નામા ં
ં  ધમમ ર� ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન�  �યનય     ર� 

‘‘આએમ �ય  �યનય� બાળ  શ�ઠના માફ  અન� નમ  રા,ના માફ , 
અનાગછ અન� અછાછ ીયામય� �,છનાસ� ર� (અથામક ્આએમા  �યનય� નાવા અન� 
ે યછ ીયામયસી� �યા મા ંઆવ� ર�. �મ બાળ  શ�ઠ ી ાંવસી નાવા ીયામયસી� 
�યા મા ંઆવ� ર� અન� �,્ન રા,ંવસી ે યછીયામયસી� �યા મા ંઆવ� ર� છ�મ).’’ 

�મ શ�ઠની દમ રી બાળ   ીય છ� ન,વષયમા ં શ�ઠ થશ� ંવા ન,વષયના 
ીયામયસી� વછમમાનમા ંછ� �,છનાસ� ર� ન� ં  �,્ન , યવક રા,  છા, છ� રા,ીગ્ ં
રીડમ �,્ન થયા છી ી  છ� અછાછ ં્ � ે યછ ાળમા ં રા,  છા ંમ ે યછના 
ીયામયસી� વછમમાનમા ં �,છનાસ� ર�—�યા મા ં આવ� ર�. છ�મ આ આએમા 
  વળજાના થશ� ંમ ન,વષયના ીયામયસી� વછમમાનમા ં�,છનાસ� ર�. મારી આએમા 
,સ�ીદન� ીામશ� ંમ ન,વષયના ીયામયસી� થવાના  ાય ાછની ધમમ 
આએમ �યમા ં,ા ાળ ર�. 

આ ીનર,શષ્મા ં �થમ  �યનય બછા�યી ર� છ� છી સ શ �ચનમાા 
બછાવનારી નય ર�. �યાર  આ  �યનય છી ે યછ અન� ન,વષય ીયામયના  ાય ાછ 
વછમમાનમા ંર�, ંમ બછાવ� ર�. �મ    મ ાવારાનદ નગવછંી વછમમાન ,સ� ર�. 
છ�ઓ ે યછ ાળમા ંછાથ� ર  છા રછા ંછાથ� રી ાથા વછમમાનમા ંછ�મન� ઓળખવા 
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ંવી ં  ધમમ આએમામા ંર�. ન��  રા, વછમમાનમા ંછાથ� ર નથા ી  ન,વષયમા ં
છાથ� ર થશ�. ન,વષયના  ાય ાછથા વછમમાનમા ંઓળખવા ંવી ી  ં  ધમમ 
આએમામા ંર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન�  �યનય     ર�. 

� �વ છાથ� ર વગ�ર  ીદવાના  ાય ાછવાળી  ીય છ� �વ ચ છાથ� ર 
વગ�ર  ીદવાન� ીામ� ર� ંમ નાવ �છ્જાન , � ર�. 

આ આએમા છાથ� ર થશ�, આ સામાનય   વળમ થશ�, આ આએમા ચદવછ� 
થશ�, વગ�ર  � ારના યીાયછા છ� છ� �વીમા ં અનાનદના ર�. છ� �વમા ં
ચદવછ�ી ાના અથવા છાથ� રી ાના  ાય ાછ ન  છા ન� નવા  ાય ાછ  રમ 
ંમ નથા. અનાનદથા ંમ ન�મ થક ગય�     આ ચ આએમા છાથ� ર વગ�ર  
ીદવાન� ીામશ�, આ બળદ વ થશ� વગ�ર  � ાર  ીદવાના �ા�નછ થવા ંવી છ� 
 �યમા ં ચ ધમમ ર�, છ�ન� નાવ�છ્જાન , � ર� ન�   વળજાન �એયક , � ર�. 
સ.યા ુષ્ત્ ં નાવ�છ્જાન , � ર�    � �વ છાથ� ર થવાની ર� છ� ચ �વ 
છાથ� ર થશ�, � �વ બળદ વ થવાની છ� ચ �વ બળદ વ થવાની, બાચી  ીક 
થવાની નન . ન,વષયના છ�વા ીયામયીસી� થવાના છ� ચ �વના  ાય ાછ ર�, ંમ 
નાવ�છ્જાન , � ર�. 

��  —અ� ્ �વી છાથ� ર થશ�,   વળમ થશ� વગ�ર  ન�મ ર� છી ીરમ 
�વન� , ્્ષાથમ પ્ ંર�ી   

�ાનછના �ા�નછ ર� ંમ ન�મ  રછા ં �ય છરફ  ુષ્ થાય ર� ન� 
 �ય ુષ્ થવા છ� ચ , ્્ષાથમ ર�. 

સમાધાન  —આ �વ છાથ� ર થશ� વગ�ર  � ારના  ાય ાછની ,ન મય  ી � 
 ય�   શ�મા ંર મન� ,ન મય  ય�   ીીછ� ,ન મય  ર  ર� ન� ીીછાના જાનથા ,ન મય 
 ર  ર�. અ ી ! આવા ન,વષયના ીયામયસી� થવાની ધમમ આએમામા ંર�, ંમ ન�મ 
 ર  ર�. �યવ�ંથછ ીયામયી થાય છ�વી  �યની ધમમ ર�. ગમ� છ� ીદ મળ� છી છ�વા 
યીાયછા  છા છી �ા�નછ થાય ર�. �ાનછના �ા�નછ ર�, અ�ાનછના �ા�નછ  ીક શ   
નન . બ ારના ,્ુ યના યીગી મળ� છ�ના વાછ નથા, ી  છાથ� ર ચદવછ� 
વગ�ર ી � આએમાત્ ંથન્ ંછ�વા યીાયછા છ�  �યમા ંર� છી બ ાર આવ� ર�. આમ 
� � ન�મ  લ્� છ� � ીીછાના  �ય છરફ ચીવાત્ ંર�્.ં ી  ,ન,મમી, પન્ાપન્નાવી 
   ીીછાના ીયામય છરફ ચીવાત્ ંન ર�્,ં છ�વા યીાયછાસી� થવાની ધમમ આએમાની 
ર�, બા,ની નથા. આમ  �ય છરફ વળછા ં �ય ુષ્ થાય ર� ન� ં ચ , ્્ષાથમ ર�. 
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અ � છી  �યનયના વાછ ચા � ર�. નય છી સ.યા ુષ્ન�  ીય ર�. �ના 
ીયામય� ન�મ  લ્�    ,સ�દશા,   વળમદશા વગ�ર  ીદવાની ધરનાર આએમા ીીછ� ર�, 
�છરમાથંા છ� ીદવા આીવાના ર� ંમ ીીછાના ીયામયન�  �ય સાથ� ચીડમ ર�, 
છ�વા ધમ� �વન�  �યનય  ા� ્ીડ  ર� ન� છ� �વત્ ંજાન સાત્ ંર�. � અનવા 
�વ ા   ાળમા ંી  ,સ� થવાની નથા છ�નામા ં,સ� થવાની ધમમ  ીય  –ન ચ 
 ીય. છ�મ � ચદવછ� થકન� મીક� ચવાની ર� છ� બળદ વ થકન� મીક� ,ય ંમ 
 દમ બન� નન . ંવા ચ ીદવા ધાર   રમન�—(બ ારના ીદવાના વાછ નથા)—
આએમામા ંંવા ચ યીાયછા ધાર   રમન� મીક� ચવાની ર�, છ�મા ંફ રફાર નથા. 

��  —ંન્ ં,નમામ  થય�  ર� ?    છ�મા ંફ રફાર ન થાય   

ીરીદાથ�ન� છથા રાગન� ફ રવવાની નાવ  રવી છ� ,વષમનાવ ર�. 
અખડં જાય ંવનાવી � ર  ન ્ ંછ� સમછાનાવ ર�. 

સમાધાન  —� ીદવાના � �વમા ંયીાયછા ર� છ� અનાનદના ર�, ંમા ં
 ાકંી  ફ રફાર નથા. આએમ �ય  ીન�     ર�   અનાનદ અનછં ાળ �ધ્ાના 
અનછંા ીયામયીની ,ી�ડ છ� આએમ �ય ર�. છ�મા ં ે યછ ાળના અનછં ીયામયી, 
વછમમાનના ં  ીયામય અન� ન,વષયના અનછં અનછં ીયામયીની સમાવ�શ થાય 
ર�.  વ� � ીયામય થવાના ન  ીય છ� થાય ંમ માનવામા ંઆવ� છ� છ� � ીયામયી 
આડમ અવળમ માના છ�થા છ� �  �યન� માનલ્ ંનન . ી  ંમ  દમ બના શ   નન . 
દર   આએમાના ીયામયી �યવ�ંથછ ન�મ ચ ર�. આમ ન�મ  રછા ં રાગ ુષ્, 
,ન,મમ ુષ્, �શ ુષ્ ્ળ� ર� ન�  �ય ુષ્ થાય ર�. છ�ના  ુષ્માથંા  �યંવનાવ 
 દમ ખસછી નથા. આવા ીયામય  ીય છી ઠમ  ંમ ધમ� નાવના નાવછી  �યના 
નાવના  રછા ં�વા ,છના યીાયછા  ીય ર� છ�વા યીાયછા ીયામયમા ં�ગ્ થાય 
ર�. ીરીદાથમમા ં ફ રફાર  રવાની નાવ છી ,વષમછા ર� ી  �્ ં છાથ� ર થકન� 
મીક� ,� અથવા બળદ વ થકન� મીક� ,� ંવા  ાગ ા છ� ી  ીયામય ુષ્ ર�. 
છ� નાવ ,વષમછાવાળી ર�. છ�વા ,વષમછા જાનાન�  ીછા નથા.  ાર     જાના 
, � ર�    અનાનદથા ,નમામ  થક ત યા્ ંર�    � આએમાઓ છાથ� ર થવાના છ� ચ 
છાથ� ર થકન� મીક� ચશ�. ી  છ� બળદ વ થકન� મીક� ચશ� નન . � આએમાના 
 ાય ાછ વા�દ્ વ થવાના  શ� છ� ચ વા�દ્ વ થવાના, � નારદ થવાન�  ાય  ર� 
છ� ચ નારદ થવાના. � ચદવછ� થકન� મીક� ચવાના, છ� ચદવછ� થકન� ચ મીક� 
,ય, બા, �વી ચદવછ� ન થાય. આમ  �યમા ંંવી ધમમ ર   ી ર� ંમ ન�મ 
 રનારત્ ં જાન ,નમમળ થક ગલ્ ં ર�. અનછં ધમામએમ  આખા આએમ �યન� જ�ય 
છરમ   � જાનીયામય� ન�મ  લ્� છ�ના ીયામય ીીછાના આએમામા ંઅન�દ થાય ર� છ� 
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જાય ીગ્ ં સમછાનાવ ર�. છ� અલી ાળમા ં ��્કછન� ીામશ�. આવા �યવંથાના 
ખબર નથા છ�ન�  �યના  ત ય ાછ આવછા નથા ન�  �યના  ત ય ાછ ,વના ધમમ 
�ગ્ થાય નન . 

��  —� ીદવા મળ� ર� છ�મા ં ીક વાર ફર  ર� ? 

� ીદવા �ન� આવવાના ર� છ�ન� છ� ચ ીદવા આવ� ર�. ધમ� �વ 
ીરીદાથ�ની અન� પન્ાપન્નાવીની જાછા ર   ર�. 

સમાધાન  —આએમાની ંવનાવ , વાની ર�, , વાની ંવનાવ ખદબદા્ 
 રછી નથા. , વાની ંવનાવ ીીછામા ં ,ન,વ� લી થાય ર�. આમ  રન્ ંન� આમ 
ન  રન્ ં ંવી ફ રફાર  રવાની અ�ન�ાય નથા. � ીદવા આવવાના છ� ચ 
આવવાના, છ�ન� ફ રવવાના તવ્� ર  છા નથા. જાનીયામય અખડં આએમા � જ�ય ર� 
છ�મા ંઅન�દ થાય ર�. સ.યકજાન� ન�મ  લ્� ર�    મારમ ીયામયમા ં,સ�ીદ આવશ� 
ચ ંમ ન�મ ર�. વચ ા  ાળમા ંછાથ� રીદ આવશ�, સામાનય   વળમીદ આવશ� 
   ચદવછ�    બળદ વીદ આવશ� છ� �્ ં, છી નથા, ી  � ીદવાઓ આવવાના 
 શ� છ� આવશ� ચ. છ�મા ં ફ રફાર  રવાના માર  ચસર નથા. ીયામયના  ાય ાછ 
�ચ્બ ીયામય �ગ્ થશ�. �ાનછના �ા�નછ ર�. ન  ીય છ� નન્ ંથાય નન . ીીછાના 
યીાયછા અતસ્ાર � ીદવા થવાના  ીય છ� થયા વગર ર  વાના નથા. છ�મા ં
ફ રફાર નથા. આન્ ંન�મ  ર  છી ંવ વીર  ુષ્ થછા ંસ.યાદશમન થાય. 

સસંારમા ંી  ીૈસાના �ા�નછ , ્્ષાથમ વડ  થછા નથા ી  , યવમના ં , ્ુ ય 
અતસ્ાર થાય ર�. મ ાનત્ ંબનન્ ંછ� મ ાનના  ાર � ર�, ,મ�ાના  ાર � નથા. 
 ીક        ,મ�ા વગર   વા રમછ� થાય   સમાધાન  —મ ાન છૈયાર થછા ં�ધ્ા 
,મ�ા છી માા ર–બાર માસ  ીય ર� ીરમ સી વરસ �ધ્ા મ ાન ંન્ ંન� ંન્ ંર   
ર�. એયાર  ,મ�ાના  ાચરમ નથા. ચી ,મ�ાના  ાચરમ વગર સી વરસ ્ મ ર�્ ંછી 
ી   ા ંર–બાર માસ ી  છ�ના વગર ચ બનાન� ્ મ ર�્ ંર�, ંમ ન�મ  ર  છી 
ીરની , નાર ર  . �્ ંછી જાછા �.ં ીરવંકન્ા ીયામય છ�ના  ાર � થક ર મ ર� 
ંમ ન�મ  રછા ં ંવ-ીર � ાશ  જાનંવનાવ ખા � ર� ન� છ�મા ં ીરીદાથ� 
ચ ાક ,ય ર�. સ.યાદશમન થયા ીરમ વચ ા નવી ગમ� છ� આવી છ�ના �એય� 
સમછાનાવ ર�. બળદ વ થકન� મીક� ,� છ�ના  રછા ંછાથ� ર થકન� મીક� ,� 
છી ઠમ —ંવી ,વષમનાવ જાનાન�  ીછી નથા. ીર ,ન,મમીની, ,વ લીીની    
ીયામયની ફ રફાર  રવાના મારમ છા ાછ નથા. �્ ંછી મારા જાન ંવનાવમા ંં ાન 
થા� �.ં ,નમમળ દશા થછા ં વચમા ં � ીદવા આવવાના  ીય છ� આવ� છ�ની �્ ં
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જાછા ચ �.ં અ ી ! ન,વષયમા ં � ીયામય થવાના છ� ીયામય ચ થશ�. સછની 
વએીાદ થશ�. ન  ીય છ�ની વએીાદ થશ� નન . ીયામયીના આધારે યછ  �ય   ન્ ંર�   
 �ય છી પ�્ ર� ંમ , ન્ ં ચીકં. પન્ાપન્ ,વ લીી, ,ન,મમી, ીદવાઓ ન� 
ીયામયી બી્ ંજ�ય ર�. �્ ંછ�મા ંફ રફાર  રનાર નથા. �્ ંછી માા જાછા �.ં આત્ ં
નામ ધમમ ર�. 

સયંીગી, ીદવાઓ, પન્ાપન્નાવી, ીયામયી છથા  �યંવનાવ ફરછા 
નથા �મ ર� છ�મ ર�. માા  ુષ્ ફ રવવાના ર�. 

��  —પ્ ં �યની ીયામય વીર ી   ાત ્નન    

સમાધાન  —ીયામય વીરના  ાતન્ા ચસર ચ નથા,  ાર     ીયામય છી �શ 
ર�. �ના  ુષ્  �યંવનાવ વીર ર� છ�ન� ીયામય  ાતમ્ા ંઆવા ગક ર� ન� ીયામય 
 ાતમ્ા ંઆવછા ં� ીયામય ,ન,મમમા,ં રાગમા ંઅ્ છા છ�  વ� છ�મા ંનન  અ્ છા ં
ંવનાવ છરફ ઢળછા ં,નમમળ થવા  ાગા. ીયામયન� આમ ફ રન્ ંંવી �� ચ ર  છી 
નથા. 

૧.  �યશ�કછઓ છી અનાનદઅનછં � ર� છ� ર� છ�ન� ફ રવવા નથા. 

૨. વછમમાનીયામય � �ગ  ્ ર� છ�ન� ફ રવછા નથા  ાર     ીયામયના  ક� 
ીયામય ફરછા નથા (પ�્ થછા નથા). 

૩. ,વ લીી પન્ાપન્ન� ફ રવવા નથા  ાર     છ� ,વ ાર ર�. ,વ ારના  ક� 
,વ ાર ફરછી નથા (્ળછી નથા). 

૪. સયંીગી છથા ીદવાન� ફ રવવા નથા.  ાર     છ� ીરીદાથ� ર�. આએમા છ�ન� 
ફ રવા શ છી નથા. 

એયાર  પ્ ં ફ રવન્ ં   સયંીગી ફરછા નથા. રાગના  ક� રાગ ફરછી નથા. 
ીયામયના  ક� ીયામય ફરછા નથા (પ�્ થછા નથા) ન� વંકમ્ા ંશ�કછઓ ર� છ�ન� 
ી  ફ રવવા નથા. છી પ્ ંફ રવન્ ં  

 ુષ્ ફ રવ. 

�  ુષ્ ીર વીર, ,્ુ ય વીર ન� ીયામય વીર ર� ન� રાગમા ંઅ્   ર� છ�ન� 
છ� છરફથા વઠાવા ંવનાવ છરફ  ુષ્  રવાના ચસર ર�. સયંીગી વીર  ુષ્  છા 
છ� અખડં  �ય વીર થછા ં,નમમળછા થાય ર� ન� અપ�્છા ્ળમ ,ય ર�. 

��  —જાના સયંીગી ફ રવવાના ઇચરા  ર    



 223 

સમાધાન  —અજાના    જાના  ીક સયંીગી ફ રવા શ છી નથા. છ�થા જાના 
છ�ના ઇચરા  રછી નથા. અનછં ધમ�ની ,ી�ડ વંક ્ર� ંમ ન�મ  રછા ં ુષ્ ફરમ 
ર�,  �ય ફલ્� નથા.  �ય છી અનછં શ�કછની ,ી�ડ ંન્ ંન� ંન્ ંચ ીડ�્ ંર�. છ�ના 
વીર  ુષ્ થછા ંધમમ થાય ર�. 

અ� ્ રાગ ન� અ� ્ સયંીગી મન�  ી ન� અ� ્ ન  ી ંવા નાવના 
જાનાન�  ીછા નથા. 

જાના ચદવછ�ીદ  ી   ીય ર�. ચદવછ� ીદમા ંો ા વીા,ધ ર� છ�થા છ� ન 
આ�લ્ ં  ીછ છી ઠમ   ક ્,ં છ�ના  રછા ં ,નધમન થયી  ીછ છી સા ં્ થાછ—ંવી 
,વ લી જાનાન�   ીછી નથા. ીરીદાથમ આવ�    ન આવ� છી ઠમ  ં બધી 
,વષમનાવ ર�—,મથયાનાવ ર�. ,વષમનાવ  ર  છી સમન છ ર  ક ્ ં નથા. જાના 
, ્્ષી     ર�    છારી છી આએમા ર�. �ન� આવ� છ� જ�ય ર�. ં ંા ંછારામા ંર�   
ં ંા ંછારા મા  ્ આવ� ર�   છ�ઓ છ�નામા ંર મન� છ�ના  ાર � આવ� ર� છી ીરમ 
છ�  ી અથવા ન  ી છ� વાછ ર  છા નથા. વળમ પન્ાપન્ ,વ લીી આવ� ર� છ� પ્ ં
છારામા ંર�   છારા પ�્ ંવનાવન�  ાધ� પ્ ંછ� આવ� ર�   નબળાકન�  ાધ� આવ� 
ર� છ� નબળાક ી  છારમ નથા છી ીરમ આ પન્નાવ  ી ન� અપન્નાવ ન  ી 
ંવી �� ી  ર  છી નથા. ક ્ ંછી પન્ાપન્ નાવીની છથા સયંીગીની , નાર 
રી. 

જ�યીમા ંફ રફાર  રવાની આએમાની અ,ધ ાર નથા. જ�યીન� માા 
, વાની અ,ધ ાર ર�. 

સાધાર , �યી,છષા ી         અ� ્ નદવસ� ન   થશ�.  ીક        આ 
ન   થવા દ ન્ ં નથા.  ાવી, છ�મા ં ફ રફાર  રમં, ી  છ�મા ં  ાકં ફ રફાર થક 
શ છી નથા. ન   થયા ,વના ર  ક ્ ંનથા. છ�મા ં ાકં ફ રફાર  રમ શ છી નથા. 
છ�મ અ � મી્ા �યી,છષા   વળજાના     ર�    � જ�યી, �યા ં� વખછ� આવવાના 
ર�, છ� આવવાના ર� છ�મા ંક ્ ંફ રફાર  રમ શ   ંમ નથા. ંવી વંક ્ં વનાવ ર�. 
જ�યીમા ંફ રફાર  રવાની છારી અ,ધ ાર નથા ી  છ�ન� , વાની છારી અ,ધ ાર 
ર�. આમ ીીછાના જાનંવનાવની મન મા આવ� છી સ.યાદશમન થાય ન� ,વશ�ષ 
� યં્    ર  છી ચાનરાદશા �ગ્ થાય. 

અ �  �યનયના વાછ ચા � ર�. નય સ.યા ુષ્ન� ચ  ીય ર�. અનવાન� નય 
 ીછા નથા. અનવા  ીય છ� છાથ� ર, બળદ વ વગ�ર  ીદવા �ાનછ  રમ શ   નન . 
વંક ્ં વસીના યથાથમ સમચ  અનવાન�  દમ ન થાય. છ�ન� ધમમ થછી નથા છ�થા 
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છ�ન� નય નથા. જાના , � ર�    આ અનવા ર�, છ�ત ્ ં જાન ખી�ં્ ર� ન� છ�ના 
ીયામય ંવા ન� ંવા અનછં ાળ�ધ્ા અનવાી � ચ ર  શ�. 

ે યછ ન� ન,વષયના ીયામયસી� થવાના  ાય ાછ ીીછાના ર� ંવા ધમમત્ ં
નાન થછા ંા   ાળના ીયામયીની ,ી�ડ અખડં આએમા �્ ં� ંંમ ન�મ 

થાય ર�. 

અ � ધમ� �વ ,વચાર  ર�    મ� ો ા નવી  યામ. રા,ના, રં ના, 
મતષ્યના, ઢીરના નાર મના વગ�ર  ગયા  ાળના નવી �છ્જાનમા ં�,છનાસ� ર�. 
ે યછ ાળમા ંંા,ં   વી નવ  છી વગ�ર  ,વગછથા �છ્જાનમા ંછ�  દાચ ન , છી 
 ીય છીી  ે યછ ાળના અનછંા નવીના અનછંા ે યછીયામયની સામાનય �યા  
ીરીકી � આવ� ર�. વળમ ીીછાના  �યંવનાવની ,ન મય  રછા ં �્ ં ન,વષયમા ં
,સ�ીદન� ીામાશ ંવી ,ન મય યથાથમ  ર  ર�. વચ ા નવીમા ં ક ીદવા મળશ� 
છ� ચી�સી � ન , છી  ીય    ીદવા મળમન� ,સ� થવાની    સામાનય   વળમ 
થકન� ,સ� થવાની, ં ન � ખબર  ીય ી  ન,વષયમા ં�યં  વખછમા ં,સ� થકશ 
ંવા �છા,છ આવા ર�, ંમ ે યછ ન� ન,વષયના ીયામયી જાનમા ં �,છનાસ� ર�. 
ં  ી વછમમાન �્ ી ચ � ંંમ �,છનાસક ્ ં નથા. આમ આએમ �ય � ે યછ, 
વછમમાન ન� ન,વષય—ા �  ાળના ીયામયીની ,ી�ડ ર�, છ�ન� યથાથમ ન�મ  લ્�. આવા 
રમછ� �મા જાન �મ�ય ંવા આએમ �યન� ન�મ  ર  ર�. આએમ �ય �ન્ ંર� છ�ન્ ં
ીયામયમા ં�ગ્ થાય ર� ં્ � જાન ન� જ�ય અન�દ થાય ર� છ� સ.યાદશમન ન� 
સ.યાજાન ર�. આવા રમછ� ે યછના ીયામયસી� ન� ન,વષયના ીયામયસી� આએમ �ય 
વછમમાનમા ં �યા મા ં આવ� છ�વી ં  આએમામા ં ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર 
જાનના �શન�  �યનય     ર�. થથ૧૪થથ 

 

�યા�યાન ીરમના ચચામ 

(�ઠ વદ ૧૧, પદ્વાર) 

��  —બી્ ં,નમામ  થય�  ર� ન�   

વંકન્ા સમય સમયના અવંથા છ� ચ છ�ના �યવંથા ર�. 

સમાધાન  — ીક વંકત્ ્ ં ,નમામ  થન્ ં છ� ીયામયધમમ ર�.  �યની ી ્ન 
ંવનાવ ર�.  ીક બાી્ ં,નમામ   રનાર નથા. વંકન્ા સમય સમયના અવંથા છ� 
છ�ના ,વશ�ષ અવંથા ર�. ં્ �    �યવંથા ર� ન� છ� દર   વંકત્ ્ ં,નમામ  ર�. 
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��  — �ય ીયામયન� ફ રવ�    નન    

ીયામયન� ફ રવછા નથા,  �ય ુષ્ થછા ં,મથયાદશમનના ીયામય ફરમન� 
નાશ ીામ� ર�, સ.યઅ્ ીયામય વએીભ થાય ર�. 

સમાધાન  —વંકન્ા બ� ધમ� ર�. સામાનય ન� ,વશ�ષ. બભ�ની ,ન મય  રવી 
છ� ધમમ ર�. સયંીગીન� યુર  રવા નથા,   મ    છ� છી ,નમામ  થક ત ય   ા ર�. �્ ંછી 
જાછા � ંંમ ,ન મય થછા ં ીરત્ ં જાન થક ,ય ર� ન� ,વ ારમ ીયામય ફરમન� 
,ન,વ� ારમ થાય ર�. ચદવછ� ીદ આવ� છી ી  �્ ં જાનંવસી ન� ચદવછ� ીદ 
આવ� છી છ�ન� યુર ી   રન્ ંનથા—ખસ�ડન્ ંનથા. ંવજ�યન� જાન છરફ રાખન્ ંં 
ચ વાછરાગનાવ ર�. બધાની , નાર � ંી  ીરની ંવામા નથા, ીરન� ફ રવવા 
નથા, ીદવાન� ફ રવવા નથા, રાગમા ંફ રફાર  રવી નથા, ીયામયમા ંફ રફાર  રવી 
નથા,  �યમા ંફ રફાર  રવી નથા. �્ ંછી માા , નાર �.ં આમ  �યંવનાવના 
 ુષ્ થછા ં,નમમળછા થાય ર�, �ાનછના �ા�નછ થાય ર�. આમ ન�મ થછા ંધમમદશા 
�ગ્ થાય ર� ન� ,મથયાએવ વએીભ થક ્ ંનથા.  ુષ્ ફ રવવાના ચસર ર�. 

જાના �વન� સાધ દશામા ંનવ �એય�  
છ�મ ચ મીક �એય� સમનાવ વછક ર� 

જાના �વન�  ાકં વારંા નથા. સામાનય   વળમ થકન� મીક� ,� છી ઠમ , 
બળદ વ થકન� મીક� ,� છી ઠમ , છાથ� ર થકન� મીક� ,� છી ઠમ  ંવી ,વ લી 
જાનાન�  ીછી નથા. જાનંવનાવ અ,ધ  ર�. ંવી ,ન મય  રનાર �વન� ‘‘આમ 
  મ  ’’ ંવી �� ચ  ઠછી નથા.  ીકન� સ.યકજાન થયા ીરમ બ� નવ� મીક 
થાય ન�  ીકન� ીાચં નવ� થાય છી બ� નવ   મ   અથવા આન� ીાચં નવ   મ   
ંવી �� નથા.  ાર     નવ વીર  ુષ્ ચ નથા. નામદ   �્ ંર�     — 

‘‘નવ મીક� ી  પ�્ વછક સમનાવ ચી’’ 

સાધ દશામા ં અલી નવી ર�ા ર�. છ� નવી વીર    નવરન છ ીનર, ય મ 
મીકદશા વીર જાનાન� સમનાવ વછક ર�. બભ� જ�ય ર�. મીકમા ંવ  �્ ંચન્ ંનથા 
ન� મી�્ ંચન્ ંનથા. વ   ા મીડા વીર  ુષ્ ચ નથા. નવ    મીક બભ� ીયામય ર�. 
છ� ીયામય વીર  ુષ્ નથા.  ુષ્ ં  અખડં જાય  ંવનાવ વીર ચ ર�. �મ�ય 
ં્ � ચ ાવાયીાય વંક ્� � �મ�ય ર� છ�ન� , �. ,સ�દશા �મ�ય ર�. ,વ લી 
�મ�ય ર�. સયંીગી �મ�ય ર�. અખડં આએમ �ય �મ�ય ર�. છ� બધાન� , ના ં્ 
�છ્જાન �મા  ર�. � � �મ�ય ર� છ�ત ્ ંછ� જાન  ર . ર� છ�ની ફ રફાર  ર   —ના. 
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ફ રફાર  ર  છી �મા જાન ખી�ં્ થાય ર�. આમ �મા જાન ન� �મ�યત્ ં સાત્ ં
ંવસી ન�મ  રન્ ંછ� ચ ન છ ર�. 

આમ   મ   ંવી �� સયંીગીમા ંનથા, ીદવામા ંનથા, પન્ાપન્ 
,વ લીીમા ંનથા, ીયામયમા ંનથા    જાછામા ંનથા. 

સયંીગી, ,વ લીી, ીયામયી � � આવવાના ર� છ� આવવાના ર�. � ,છની 
ીયામય ધમમ આવવાની ર� છ� આવવાની ર�. આમ   મ   ંવી �� સયંીગીમા ં
નથા. આવા ીદવા   મ   ંવી �� ીદવામા ં નથા. આવી ,વ લી    આવા 
ીદવા   મ   ંવી �� ,વ લી    ીયામયમા ં નથા. આમ   મ  ંવી �� 
જાનંવનાવમા ંી  નથા. જાછા � ર� છ� ર�. સયંીગી ન� ીદવા �મ�ય ર�. ,વ લી 
�મ�ય ર�, ીયામય �મ�ય ર�. આ�્ ં �ય �મ�ય ર�. � �મા � ચ ાવાયીાય ર� છ�મ 
�મા જાન , ા લય� ર�. આમ જાછા ંવનાવની છ�મ ચ �મ�ય ંવનાવની ,ન મય 
યથાથમ થછા ંંવ-ીર � ાશ  જાનશ�કછ ખા છા ં�મ ર� છ�મ , � ર�, સ.યકજાન 
�ગ  ્ ર�, ,નમમળદશા થછા ,ય ર� મા  ્ ીદાથમન� યથાથમ સમચી. 

 �યંવનાવ મા ાએ.યદશ� ના સદ� ્્દ વની ચય  ી ! ,વચય  ી !! 

 

*  *  * 
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�સાદ ન.ં ૨૪૧ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ (,ષૃઠ ૪૪૧) 

(�ઠ વદ ૧૨, શ,નવાર) 

�વ� અનાનદ ાળથા ીર ક  લ્� ર�  
ી  ંવસન�ખ્  ક  લ્� નથા. 

આએમામા ં ં  સમયમા ં અનછંા ઋવ�ઓ નર  ા ર�. છ�ન�  ીક બ ારના 
ીદાથ�ના ચસર નથા. ંવડી આએમા �યા મા ંન આવ� એયા ં�ધ્ા  ુષ્ સાચા થાય 
નન , છ� ,વના ચાનરા સાત્ ં  ીય નન . અનછંા નવી થયા ી  આએમ �યન� 
 કમા ં ાી્ ં નન . ,નગીદમા ંગયી. બ� ઇુન યથા ીચં�ુન ય થયી, ંવગમના નવી 
 યામ, બા�એયાગા થક અનછંા નવી  યામ,  �ય� �ગા સાી ્થયી, અનછંવાર ીનંડછ 
થયી,  ાખી ,્ં છ ી નુયી. નવ , યવમ �ધ્ા અભયાસ  ય� ી  આએમાના સન�ખ્ 
થકન� �છા,છ  રમ નન . દ વ-� ્્-શા� ન� �,છમા સા�્ ં ચીકન�, મનના સા�્ ં
ચીકન�, શા�ત્ ં ન છર  લ્� ી  આએમ લયા  થલ્ ં નન . ં વાર ી  ચી 
આએમસન�ખ્ ર મ �છા,છ  ર  છી ચનમ-મર  ્ટયા ,વના ર   નન . 

(૧૪)  �યનયત્ ંંવસી 

(ચા�)્ 

આએમ �યમા ં અનછંા ધમ� ર�. આએમ �ય ે યછ ાળના ીયામયી � ન� 
ન,વષયના ીયામયી � વછમમાન �,છનાસ� ર� ંવી આએમામા ંધમમ ર�.  �ય સન�ખ્ 
 ુષ્  રછા ંવછમમાન ીયામયમા ંપવ્� થાય ર�. મા ં્  �ય ા �  ાળના ીયામયની 
,ી�ડ ર�, છ�માથંા પવ્�ના ીયામય આવ� ર�. છાથ� ર, � ્્, શા�    વા ા  ીક મન� 
ધમમ આી� ંમ નથા. ા   ાળ, ા   ી ના ીદાથ� �મા ં �,છનાસ� છ� જાન 
  વ�્ ંમી�ં્  શ�   બધા ીદાથ� �મ�ય ર� અથામક ્જાનમા ંઆવવાયીાય ર� અન� 
જાન છ� �મા  ર�. �મા જાન �ારા અનછં ધમામએમ  આએમાન� � � ,ુયી છ�ની 
રાગ ક ય્ મન� ંવનાવમા ંં ાનછા થયા ,વના ર   નન . � રછા શ�કછ �છરમા ં
ીડમ ર� છ� �ગ્ થાય ર�. સ.યકજાન વધાન�   વળજાન થાય ર�. 

(૧૫) આએમ �ય વછમમાન ીયામયસી� � ાશ� ંવી છ�ની ં  ધમમ ર�, છ� 
ધમમન� , નાર જાનના �શન� નાવનય     ર�. 



 228 

‘‘આએમ �ય નાવનય�, , ્્ષ સમાન �વછમછા �ાના માફ , છએ ાળના 
(વછમમાન) ીયામયસી� વલ સ�—� ાશ�—�,છનાસ� ર� (અથામક ્ આએમા નાવનય� 
વછમમાન ીયામયસી� � ાશ� ર�. �મ , ્્ષ સમાન �વછમછા �ા , ્્ષએવસી 
ીયામયસી� �,છનાસ� ર� છ�મ).’’ 

� ીયામય રાગ-��ષમા ંન� ,ન,મમમા ંઅ્ છા છ� સાચા ન�ા થછા ં  �યમા ં
અન�દ થાય છ� છી ઠમ  ી  આ નય છી  �ય ીીછ� સ.યકદશમન જાન ચાનરાના 
,નમમળ ીયામયસી� વલ સ� ર�. છએ ાળના ીયામયસી� આ�્ ં �ય �,છનાસ� ર�. અ � 
સાધ ના ઓરમવમા ીયામય  ીય છ�ની �� નથા. ,ન,મમ નન , પન્ાપન્ નાવ 
નન , અી યરમ ીયામય નન  ી  �્ ંછી અનાનદઅનછં પ�્ ચૈછનયંવનાવા � ંંવા 
 ુષ્ થક    વંક ્આખા ીયામયમા ં�,છનાસ� ર�. ંવી આએમામા ંં  ધમમ ર�. છ�ન� 
, � છ�ન� નાવનય     ર�.  �યનયથા આએમ �ય ે યછ ન� ન,વષયના ીયામયસી� 
વછમમાનમા ં �,છનાસ� ર� ન� નાવનયથા આએમ �ય આ�્ ં વછમમાન ીયામયસી� 
વલ સ� ર�.  ીન� વલ સ� ર�     વળજાના છી નયા,છદાછં ર�. ,મથયા ુષ્ �વન� છી 
 �યના ન�ા થછા નથા છ�થા છ�ન�  �ય વલ સક્ ંનથા  ાર     છ� � છી ,વ લી 
છ� ચ �્ ંં્ � રાગ �્ ી ન� ીયામય �્ ી આએમા માનયી ર�, છ�થા છ�ન�  �ય 
વલ સ� નન , માા સાધ  �વન� વલ સ� ર�. આ વીરથા ન�મ થાય ર�    
,ન,મમથા, દયા-દાનના ,્ુ યનાવથા, બા�નદયાથા  �ય વલ સક્ ંનથા. ,ન,મમી 
ન� સયંીગી ીર ર�, ,વ ાર છ� આએમાત્ ં ંવસી નથા અન� ીયામય �્ ી આએમા 
નથા. આએમા છી અનછં ધમામએમ  વંક ્ ર� ંવા ન�ા-જાન થછા ં આ�્ ં  �ય 
ીયામયસી� વલ સ� ર�. સમય સમયના ીયામયના વાછ ર�. વછમમાન ીયામયમા ંઆ�્ ં
 �ય વલ સ� ર�. �વ� , યવક અનછંા વાર નદયા ાડં  યામ, દ  ના નદયા  રમ, ,્ુ યનાવ 
 યામ ી  સાચા સમચ  ,વના ધમમ થયી નન  મા  ્ �થમ અનછં ધમામએમ  
આએમવંકન્ા સમચ   રવા ચીકં. �મ , ્્ષ સમાન �વછમછા �ા , ્્ષએવસી 
ીયામયસી� �,છનાસ� ર� છ�મ આ�્ ં �ય વછમમાન ીયામયસી� વલ સ� ર�. ીયામયમા ં
 �ય છનમય થાય ર�. આમ આખા આએમ �યત્ ંવછમમાન ીયામયસી� � ાશન્ ંંવી 
ી  છ�ની ં  ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� નાવનય     ર� થથ૧૫થથ 

(૧૬) આએમ �ય સવમ ીયામયીમા ં�યાી� ર� ંવા �યાી ધમમન� , નાર 
જાનના �શન� સામાનયનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય સામાનયનય�  ાર, માળા,  ંઠમના દીરાના માફ  �યાી  ર� 
(અથામક ્આએમા સામાનયનય� સવમ ીયામયીમા ં�યાી� ર�, �મ મીછાના માળાની દીરી 
સવક મીછામા ં�યાી� ર� છ�મ).’’ 
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�વા રમછ� મીછાના માળાની દીરી સવમ મીછામા ં�યાી� ર� છ�મ આએમા સવમ 
ીયામયીમા ં�યાી� ર�. આએમા �યાી  ર� ન� ીયામય �યાનય ર�. આએમા ીીછ� ીીછાના 
ીયામયીમા ં �યાી  થકન� ર   ર� ી  દ વ-� ્્-શા� ી ીળા થકન� �વના 
ીયામયમા ં�યાીછા નથા ં્ �    છ� મદદ  રછા નથા. સમય� સમય� આએમા ીીછ� 
ચ દર   ીયામયમા ં�યાીાન� ર    ર�. ીયામયીમા ંઆએમા ીીછ� ચ �ાનછ થાય ર�. 
દ વ-� ્્     મમ શરમરાનદ છ� ીયામયમા ં �ાનછ થછા નથા. અનછં શ�કછની ,ી�ડ 
ંન્ ંઆએમ �ય ીીછ� ચ સ.યાદશમન ીયામયમા,ં ચાનરા ીયામયમા ંન�   વળજાન 
આનદ ીયામયમા ં �યાી� ર�. આન્ ં �યાી ીગ્ ં ં  ધમમ ર�. ધમ� �વ અનછં 
ધમામએમ  વંકન્� , � ર�. ન� , � ર�    મારમ ,નમમળછામા ં�્ ં �યા,્ ં� ંન� મારમ 
,નમમળછા મારા આધાર  ર�. ી  ,ન,મમ આવ� છી  ામ થાય ન� અ� ્ ,નદ�ષ 
આ ાર  ીય છી ,નમમળછા થાય છ� વાછ ર  છા નથા. આ ારાનદ ીદાથ� ધમમ 
ીયામયમા ં�યાીછા નથા. આએમા ીીછ� �યાી  થકન� ીીછાના ીયામયીમા ં�યાી� ર�. 
આન્ ં �યાી ીગ્ ં  ીન્ ં છ� આએમાની ં  ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� સામાનયનય     ર�. 

ીરમા ં   રાગના નદયામા ંધમમ નથા. અનછં ધમામએમ  આએમવંકન્ા ં
ન�ા-જાનમા ંધમમ ર�. 

 ી ીના  ુષ્ અનાનદથા ીરમા,ં ,વ ારમા ંન� �શમા ંર   ા ર�. ી  અનછં 
ધમામએમ  વંક ્  વા ર�, છ�ના છ�ન� ખબર નથા. ધમમ   મ થાય   અનછં ધમ�ન� 
ધરનાર ધમ� આએમાન� ન�મ  ર  છી ધમમ થાય. ં ચ ધા,મ�  નદયા ર�. શરમરના 
નદયા, રાગના નદયા, ,્ુ યના નદયા છ� ધા,મ�  નદયા નથા. ,વધવાના ત� ્�વ્ા, 
અનાચ આીન્ ંછ� ધમમ નથા. છ�  �વાદ વાના નદયા છી ચડના ર�. અત ં્ીાની નાવ 
પન્ ર�–,્ુ ય ર�. ી  છ� ધા,મ�  નદયા નથા. � �વ ીરથા    રાગથા ધમમ માન� 
છ�ન� ધમમ થછી નથા. ી  વંક ્�મ ર� છ�મ ન�મ  ર  છી ધમમ થાય. 

આએમાની ં  ધમમ માન� નન  છી આએમાત્ ંજાન સાત્ ંથક ્ ંનથા. 

સસંારના મી્ી રાખવા ંાયં ી   મ ી ીડ  છી ગીઠક ્ ં નથા. આબસ, 
સમા,�યીગ્,ં ીૈસાના �ા�નછ, ુ્ ાનના  � દ   વગ�ર   ીકી  વંકમ્ા ં  મ ી 
ગીઠછા નથા. �મ છતંન્ી ં ાદ ખા ી ી  ઢમ ી ીડમ ,ય છી છતંમ્ા ંસળ ીડમ 
,ય ર�, છ� ઢમ ી ીડમ ,ય છ� ગીઠક ્ ંનથા, છ�મ આએમામા ંઅનછં ધમ� ર� છ�માથંા 
ં  ધમમન� ી  ન , � છી આએમછતંમ્ા ં સળ ીડ  ર�, છ� ઢમ ી ીડમ ,ય ર� 
ં્ � ,મથયાન�ા થક ,ય ર�. �યવ ાર રએનાયથા ,નમમળન�ા �ગ્ થશ� ંવા 



 230 

�ધા ન�ા થછા ંઅખડંમા ં ખડં ીડ  ર�. આએમાના ં સ.યઅ્ ન�ા-જાન થછા ં નથા 
મા  ્ ં  ી  ધમમ ઓરી માન� અથવા ,વીરમછ માન� છી આએમ �ય સા�બછ થક ્ ં
નથા. આએમ �ય સા�બછ થયા ,વના આએમાની અતન્વ થાય નન . અ � �યાી  
ધમમન� બછાવનાર જાનના �શન� સામાનયનય     ર�. છ� નયત્ ંંવસી , ય ં્ થલ્.ં 
થથ૧૬થથ 

(૧૭) ં  ીયામય વખછ� બા� ીયામયમા ંનન  �યાીવાસી ંવી 
આએમામા ંઅ�યાી ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� 

,વશ�ષનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય ,વશ�ષનય�, છ�ના ં  મીછાના માફ , અ�યાી  ર� (અથામક ્
આએમા ,વશ�ષનય� અ�યાી  ર�. �મ , યવ�કછ માળાત્ ંં  મીછા આખા માળામા ં
અ�યાી  ર� છ�મ).’’ 

આ ધમમમા ંઅ�યાી ીગ્ ં બછાવન્ ં ર�. �મ ં  મીછા બા, મીછામા ં    
આખા માળામા ં�યાીક ્ ંનથા છ�મ આએમાના ં  ીયામય બા� ીયામયમા ં�યાીછા 
નથા. છ�થા ી   ા ીયામયના અી�કાં બા� ીયામયમા ંઅ�યાી ીગ્ ં ર�. આન્ ં
અ�યાી ીગ્ ં ી  આએમાની ં  ધમમ ર�. સામાનયનય� આએમા બધા ીયામયીમા ં
�યાીછી  છી ી  ,વશ�ષનય� બધામા ં�યાીછી નથા, ં  ચ ીયામયમા ં�યાી� ર�. 
આથા ન�મ થાય ર�    ં  ીયામય બા� ીયામયન� મદદ  રમ શ   નન . દશમન-
જાન-ચાનરાના ,નમમળ ીયામય ી  બા� ,નમમળ ીયામયન� મદદ  રછા નથા છી 
ીરમ પન્રાગસી ,વ ારના ીયામય ,નમમળ ીયામયન� મદદ  ર  ન� ધમમ �ગ્ાવ� 
છ�મ  દમ બના શ ક ્ ંનથા. 

અનયમછવાળા ક�રન� સવમ�યાી  માન� ર� છ�ન્ ંસવમ�યાી ીગ્ ંનથા ી  
ીીછાના બધા ીયામયીમા ં �યાી� ર� ં અી�કાં સામાનયનય� આએમા �યાી  ર� 
ંમ  �્ ંર�, ન� ,વશ�ષનય� ં  ીયામયમા ં�યાી� ર� ન� બા� ીયામયમા ંછ� વખછ� 
�યાીછી નથા મા  ્ અ�યાી  ર� ંવી આએમ �યની ,ા ાળ ધમમ ર�. છ� ધમમ સમય 
, યરછી ર� ંમ નથા. ં  ીયામયની �યય થાય ર� મા  ્ ધમમ ચાલયી ,ય ર� ંમ 
નથા. આએમ વંકન્ી ંવી ધમમ ર�    છ� ં  સમય� ં  ચ ીયામયમા ં�યાી�. 

આવા રમછ� �વ ,ન મય  ર  છી ,વરીધછા ્ળ� . વંક ્ં વસી ચ આમ ર�. 
આએમામા ં અનછંા ધમ� ર� ંમ ન�મ  રન્ ં ચીકં. આએમા ં  સમય� ં  
ીયામયમા ં�યાી� ર�, છ� વખછ� છ� બા� ીયામયમા ં�યાીછી નથા ંવા અ�યાી  
ધમમન� , નાર જાનના �શન� ,વશ�ષનય     ર�. થથ૧૭થથ 
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(૧૮) અન�  નવીમા ં ાયમી � ્ ન્ ંંવી આએમામા ં,નએયધમમ ર�, છ�ન� 
, નાર જાનના �શન� ,નએયનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય ,નએયનય�, ન્ના માફ , અવંથાયા ર�. (અથામક ્ આએમા 
,નએયનય� ,નએય–્ નારી ચ ર�, �મ રામ રાવ સી અન�  અ,નએય ંવાગં ધરછી 
 ીવા રછા ંી  ન્ છ�ની છ� ચ ,નએય ર� છ�મ).’’ 

ના્ મા ંના્ મયી ી્દા ી્દા વ�શ ધાર   ર  ર�.  ીક વાર રામની વ�શ, 
 ીક વાર રાવ ની વ�શ ધાર   ર  છી ી  ના્ મયી ં  ચ ર�.  ીક વખછ 
�ાની વ�શ ધાર   ર  રછા ંછ� ના્ મયી સમ� ર�    �્ ંછ� �ાસી થક ગયી નથા. 
�્ ંછી ના્ મયી , ્્ષ �.ં બધા ંવાગંમા ંર  નારી ના્ મયી ,નએય ર� છ�મ આએમાં 
ન્ના �મ વ�શ ો ા ધાર   યામ.  મડમની,  ાગડાની, સાછમા નર ની, દ વની, 
રા,ની, રા ંની વગ�ર  ો ા નવી  યામ, શરમરી ધાર   યામ, છ� આએમા નથા ી  
છ� છ� શરમરી વખછ� છ�વા છ�વા યીાયછાવાળી આએમા ર� �મ    સીીારમ �વ�્ ં
� યમ�્ ંથાય એયાર  એયાનંા આએમ�દ શી છ�સી ીનર મા ,ય ર�. છાથ� ર બાળ ી � 
 ીય એયાર  ઇન ી નગવાનન�  ,રી તખીથા ી્ં ર� છ� સી� આએમા �દર 
ીનર .યી ર�. શરમરથા ંવા અવંથા થાય ર� ંમ નથા ી  ીીછાના  ાર � 
છ�વા અવંથા થાય ર�. છ� ી્દમ ી્દમ અવંથાઓ વખછ� આએમા ,નએય ર�ી ર�. 
આએમા બદ ા ચછી નથા. સાછમા નર   ગયી એયા ંશરમરના  ્ ા વારંવાર થવા 
રછા ં એયા ંી  આએમા અખડં અસ�ંય�દ શા અન�દ વંકી્ �  ાયમ ર�ી. અન�  
ીયામયી થવા રછા,ં અનછંા નવી થવા રછા ંઆએમા ંવી ન� ંવી  ાયમ ્ નારી 
ીદાથમ ર   ર�. ંવી આએમામા ં ં  ,નએયધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� ,નએયનય     ર�. થથ૧૮થથ 

(૧૯) સમય� સમય� ી્દમ ી્દમ અવંથા ધાર   રવા ંવી અ,નએય ધમમ 
આએમામા ંર�, છ� અ,નએયધમમન� , નાર જાનના �શન� અ,નએયનય     

ર�. 

‘‘આએમ �ય અ,નએયનય�, રામ-રાવ ના માફ , અનવંથાયા ર� (અથામક ્
આએમા અ,નએયનય� અ,નએય ર�, �મ ન  ્ ધાર   ર  ા રામ-રાવ સી ંવાગં 
અ,નએય ર� છ�મ).’’ 

�મ ના્ મયી રામની ંવાગં ધાર   ર  ર� એયાર  છ� રાવ સી નથા ન� 
રાવ સી  ીય ર� એયાર  રામસી નથા ં્ � છ� ંવાગંી ક�   ર� છ�મ આએમા ક � 
ક � અવંથાસી� ી ્ાય ર�. આ ાર ી  ી ્ાય ર� ન� બા, � ્ીના અવંથા 
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ી  ી ્ાય ર�, ં્ � છ� ં  ક  , યરછા ર   ર�. અસીાની આ ાર અસીા  ીય 
ર� છ� ી  અવંથાં બદ ાય ર�. આન્ ંઅ,નએયી � ર  ન્ ંં ી  આએમાની ં  
ધમમ ર�. ં અ,નએયધમમન� , નાર જાનના �શન� અ,નએયનય     ર�. 

આએમા ં ાછં ,નએય નથા, ં ાછં અ,નએય નથા.  
આએમા ,નએય-અ,નએય ર�. 

 ીક        આએમાન�  ા ં છી ,નએય માની અથવા અ,નએય માની, ,નએય 
અ,નએય બભ� ં  સાથ� માની રી છ� વાછ અમીન� બ�સછા નથા, ંમ અજાના 
દ ા   ર  ર�. 

સમાધાન  —(૧) આએમામા ં ,નએય અન� અ,નએય ંવા બભ� ધમ� ં  
સાથ� ર   ા ર�. ચી ં  ી ,નએય-અય્ંથ માનવામા ંઆવ� છી  ાયમ શ�મા ંથાય   
ુ્ઃખના અવંથાની નાશ થક આનદંસી અવંથા �ગ્  રવાની �સગં બન� નન . 
આ માર  નવ   રન્ ંર� ન� સમચન્ ંર� ંવા નવ ની નાવ અન� સમચવાની નાવ 
ં સી ,નએય દશા ચ  ીય છી બના શ   નન  મા  ્ આએમા સમય� સમય� 
અ,નએયધમમન� ધાર   રમ ર�ી ર� અથામક ્આએમામા ંસમય� સમય� ીનર મન થાય 
ર�. 

(૨) ચી આએમામા ં ,નએયધમમ ન  ીય ન� ં  ી અ,નએય ધમમ ચ  ીય છી 
ુ્ઃખની અનાવ  રમ �ખ્ના દશા �ગ  ્ છી �ખ્ની અતન્વ ,નએય ીદાથમ વગર 
 ી   રશ�   આએય,ંછ  ુ્ઃખની નાશ થક �ખ્ની નીગવ્ી  ી   ર    �મ ીા ા 
,નએય ર મન� મી,સી અ,નએયદશા ધાર   ર  ર� છ�મ આએમા ,નએય ર� ન� સમય 
સમયના અવંથા અી�કાં અ,નએય ી  ર�. આમ આએમામા ં,નએય અન� અ,નએય 
બભ� ધમ� ર�. 

��  —  વળમ નગવાન અય્ંથ ર�   

  વળમ અથવા ,સ� નગવછંી ં ાછં અય્ ંથ નથા.  
એયા ંી  સમય� સમય� ીનર મન થયા  ર  ર�. 

સમાધાન  —  વળમ નગવાન ં ાછં અય્ંથ નથા.   વળમ નગવાન ંવા ન� 
ંવા ,નએય ર મન� અવંથામા ં સમય� સમય� ી ્ાયા  ર  ર�. ‘‘उतपाद-वयय-
ध्वयययुशध म सश म’’ દર   વંક ્ ાયમ ર મન� અવંથામા ંવએીાદ-�યય થયા  ર  ર�. 

  વળમ નગવાન  ાયમ ર મન� અવંથામા ં   વળજાનાનદ ીયામયસી� સમય� 
સમય� ી ્ટા  ર  ર�. �વા ી   ા ીયામય ર� છ�વા સ શ ીયામય બા� સમય� ર�. 
ી  ી   ા સમયના ીયામય છ� બા, સમયના ીયામય નથા. આમ અ,નએયીગ્ ં
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ર�—ંવા ન� ંવા સ શ ર   ર� ં અી�કાં અય્ંથ    વાય. ી  છ� ંાર    ચી 
અઅય્ંથ માન� છી ં્ �    ી ્નશા  માન� છી. ં ાછં અય્ ંથ નથા. ,વ ાર ન� 
અલીજછા ્ળમન� વાછરાગ ન� સવમજદશા થક એયારીરમ સમય� સમય� ંવા ન� 
ંવા વાછરાગ ન� સવમજ અવંથા ી ્ટા ચ  ર  ર�. અ,નએયધમમ ન  ીય છી ંમ 
ી ્ન્ ંબના શ   નન . વળમ � �વ સસંારમા ં છી, છ� મીક ીામ� ર� એયાર  છ�ની 
છ� ચ �વ ર   ર�, બા,મા ંનળમ ચછી નથા મા  ્ �વ ,નએય ી  ર�. 

સાચા સમચ   ર  ર� એયાર  સ.યઅ્ �છ્જાન �ગ્ થાય ર� ન� સ.યઅ્ 
�છ્જાનની �યય થકન�   વળજાન થાય ર� છ� અ,નએયીગ્ ંબછાવ� ર�. આએમ �ય 
,નએય ન  ીય છી ધમમદશા  ીના આધાર  �ગ  ્ ન� ,સ�મા ં ,નએય ન  ીય છી 
અતન્વ  ી   ર    મા  ્ ,સ� અથવા   વળમઓમા ંી  ,નએય અન� અ,નએય બભ� 
ધમ� ર   ા ર�.  �ય અી�કાં છ� ,નએય ર� ન� સમય� સમય�   વળજાનાનદ ીયામયી 
થાય ર� છ� અી�કાં અ,નએય ી  ર�. 

આ �મા � ીયામયના સમય� સમય� ંવાગં ધાર   રવા ંવી અ,નએય ધમમ 
આએમામા ંર�, છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ,નએયનય     ર�. થથ૧૯થથ 

(૨૦) ા �  ાળના સવક ીદાથ�ન� , વાના શ�કછ �યકછ થવાની 
આએમામા ંસવમગછધમમ ર�, ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� 

સવમગછનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય સવમગછનય�, �લ્ ા રાખ� ા તખના માફ  સવમવછ� (બધામા ં
�યાીના ં્) ર�.’’ 

�વા રમછ� �લ્ ા તખ બધા ીદાથ�ન� ચીક શ   ર� ન� યુરના ન� ન� ના 
ીદાથ�ન� ચીક શ   ર�. છ�મ આએમામા ંં  ંવી ધમમ ર�    � �ગ્ થય� ા  ાળ 
ા  ી ના ીદાથ�ન� રાગ ,વના, વીા,ધ ,વના,  ીકના મદદ ,વના , ા લય� ર�. 
� જાનમા,ં ,ન,મમમા,ં રાગમા,ં સ ંીચ ીામાન�, અ્ ક ્ ં છ� નન  અ્ છા ં
અલીજછા ન� રાગ ્ળમ સવમજદશા ીયામયમા ં�ગ્ થાય ંવી ં  આએમામા ંધમમ 
ર�. છ�ન� સવમગછ ધમમ     ર�. સવમજશ�કછ �છરમા ંીડમ ર�. આએમા ,્ુ ય-ીાી 
�્ ી અથવા અલીજછા �્ ી નથા, ી  સવમજ ંવનાવા ર� ંવા ંન�ા, જાન 
ન� �ંથરછા ીનર, ય મ થછા ં �મ  મળ ,વ ાસ ીામ� છ�મ જાન ,વ ાસ ીામાન� 
બધાન� , ા લય� છ�વી છ�ની ંવનાવ ર�. 
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��  —આમા ં, ્્ષાથમ પ્ ંઆ�યી ? 

સમાધાન  —�મ � સવમજદશા �ગ્  રમ છ� છ�મ � ીીછાનામાથંા �ગ્ 
 રમ ર�. મારી ી  સવમગછ ધમમ ર� ન� �્ ંી  �ગ્  રમ શઅં્ ંમ � ંંમ ન�મ 
 રમ � �વ ીીછાના ીયામય ીીછાના  �ય છરફ વાળ� ર� છ� �વ મીકમાગમમા ં
આ�યી ર� ન� છ� � સવમગછ ધમમત્ ંન�મ  લ્� ર�. મીકમાગમમા ંઆવન્ ંન� દમ�  રમન� 
મીક �ગ્  રવી છ� ચ , ્્ષાથમ ર�. 

આએમા અનછં ધમામએમ  વંક ્ર�. મારામા ંસવમગછ ધમમ ર� છ� બ ારથા નવી 
 ાવવાની નથા. છ� જાનના ીયામય ખા ાન�  ી ા ી ન� , શ� છ�ન્ ંીીછ� ીીછાના 
�છ્જાનથા ન�મ  ર   ર�. ીીછ� ીીછાના શ�કછવાન સા�્ ંચીકન� ન�મ  લ્� ર�    
�્ ંસવમજદશાન� ીામાશ. �્ ંઅલીજ ર મશ    �્ ંરાગા ર મશ ંવા શ ંા છ�ન� ીડછા 
નથા. 

આવી સવમગછ ધમમ સ.યકજાન વડ  ધમ� , � ર�. �્ ંછી જાનંવનાવા � ં 
ન� સવમજદશા �યકછ  રમ શઅં્ ંમ �,ં ંમ �ના ીયામયમા ં ત ય ાછ આવા છ�ન� 
સવમગછધમમ ર�. સવમગછધમમ ીયામયમા ં�ગ્ થયી નથા એયાર  છ�મ ચ �ગ્ થક 
ગયા ીરમ ી  છ� ધમમ ા � ાળ ીીછામા ંર   ી ર�. ંમ નાવ�છ્જાન ન�મ  ર  
ર�. 

અનવા �વન�   વળજાનશ�કછ ર� ન� ,ન,મમસી�   વળજાનાવર ાય  મમ ર�. 
ં્ � છ�નામા ં  વળજાનના શ�કછ ર� ી  સવમગછ ધમમ છ�નામા ંનથા.   વળજાન 
�યકછ ન થાય ંવી અનવાની ,ા ાળમ ધમમ ર�. �મ અન�યએવ � ્ ર� છ�મ 
ં્ � અનવાન� સવમગછધમમ નથા. અ � છી �ગ્ થકન�  ામ  ર  છ�ન� 
સવમગછધમમ  ીય ર�. 

ધમ� �વ ,વચાર  ર�    મારામા ં   વળજાન શ�કછ છી ર� ન� સવમગછધમમ 
ી  ર� ંમ ીીછાન� ,વ�ાસ બ�ઠી. છ� ીરમ ીીછાના જાનના ,વ ાસ મા  ્ 
,ન,મમની, રાગની ન� અલીજછાની આદર  રશ� નન . છ�ન� બા�  ીક  ્�ચ ર  છા 
નથા ી  ધમમની ધરનાર ધમ� ંવા આએમાના  ્�ચ ર   ર�. આમ  �ય ુષ્ થછા ં
,નમમળ ીયામય �ગ  ્ ર� ન� સવમગછધમમની ,ન મય  ય� ર� છ�થા સવમજછા �ગ્ 
થશ� ન�  ી ા ી ન� , શ�. 

આવા રમછ� ા  ાળના સવક ીદાથ�ન� , વાના શ�કછ �યકછ થવાની 
આએમામા ંસવમગછધમમ ર�. છ� સવમગછધમમન� ધરનાર જાનના �શન� સવમગછનય 
    ર�. થથ૨૦થથ 
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(�ઠ વદ ૧૩, ર,વવાર) 

સાત્ ંજાન  રવાથા ધમમ થાય ર� ન� �ખ્દશા �ાનછ થાય ર�. 

આએમામા ં�્ ા ધમ� ર� છ�ત ્ ંયથાથમ જાન  ર  છી છ� સાત્ ંજાન    વાય. 
છ� સાત્ ંજાન �ખ્સી  ીય, ખી�ં્ જાન �ખ્સી ન  ીય. સા ર  �વા ચછા ંઅફમ ન� 
સા ર સમ� છી સાત્ ંફળ આવક્ ંનથા છ�મ ધમમ  રવા ચછા અધમમન� ધમમ સમ� 
છી શા,ંછ થછા નથા. શા,ંછ   ી, �ખ્   ી, ધમમ   ી, સ.યાદશમન   ી, 
અનાઅ્ળદશા   ી બી્ ંં  ચ ર�.  ીક રાગ �ારા આએમા ચ ાછી નથા. ીીછાના 
,નમમળ ીયામય સાથ� આએમા ં ા ાર થછા ંજાન ન� રાગના ં એવતવ્� ્ળ� ર� ન� 
ંવજ�ય છથા જાનના ં છા તવ્� થાય ર�, છ� સ.યાદશમન ન� સ.યાજાન ર� ન� 
છ�થા �ખ્દશા વએીભ થાય ર�. 

ધમમ,ીછા     ર�  —ં વાર ીર સાથ�ના ં એવતવ્�ના ી ડ રીડ ન� 
છારમ ંવસી �મા સા�્ ંચી. 

શરમરથા    ,્ુ ય-ીાીથા ધમમ થાય   ન ચ થાય. આએમનગવાન અનછંા 
ધમ�વાળી ર� ંવા ન�ા નથા છ�ન� જાન ન� ંવજ�ય ં  થછા નથા. છ�ન� સાચા 
ન�ા થછા નથા.  લન  મા ં ી   ીક મા સ સમચછી ન  ીય છી છ�ન� છ�ના 
વડમ ી     ર�    ‘‘આખી નદવસ છા ં્ ચ ગાયા  રમશ. �્ ં  �્ ં� ંં ય� સમચન્ ં
નથા ! ન� ક ્ ંછારમ ં  ી ડ  કન� બ�ઠી ર�.’’ છ�મ અ � ધમમ,ીછા     ર�    પ્ ં
છાર  છારમ ચ ી ડ રાખવા ર�   અમારમ વાછ ં વાર છી સાનંળ, છાર  આખી 
નદવસ રાગ ન� દ  ના નદયાના ંગા ા ંગાવા ર� ન� ં એવતવ્�ના ંગા ા ંગાવા ંર� 
ી  ક ્ ં અનછં શ�કછની ,ી�ડ રી. છ�મ સાત્ ં જાન છી ં વાર  ર. છા ં્ �ખ્ 
છારામા ંર�. ક ્ ં  વડી રી ન�   વી રી. છ�મ જાન  ર છી રાગ સાથ�ના ં એવતવ્� 
્ળ� ન� છા ં્ જાન ન� ંવજ�ય ં ી ાન� ીામ� ન� ધમમદશા �ગ્ થાય. 

આએમાત્ ંજાન  યામ ,વના ધમમ    �ખ્ના �ા�નછ થછા નથા 

રી રી બ,ર  શા   �વા ,ય ન�        શા  આીી. શા વાળી        ા્ ં
શા  ચીકં ર�   યુધા    છાચંળ,ના ના�   રી રી        મન� છ�ના ખબર ન 
ીડ , છમી શા  આીી. છ� રી રી શા ન� ઓળખછી નન   ીવાથા યુધાન� બદ � 
છાચંળ,ના ંીાદંડા વીાડમ આવશ�. છ� �મ � યખમ ર� છ�મ  ીક �વ        અમાર  
ધમમ  રવી ર� છ� મા  ્ �,છદમ , , ય,, ીલષધ વગ�ર   રવા ર�. જાના     ર�    



 236 

ધમમ ંા ંથાય   શ�મા ંથાય    ીના આધાર  થાય  આએમા   વડી ર�   અજાના 
    ર�    છ� અમીન� ખબર નથા, છ�ત ્ ં, ીગ્ ં રન્ ંનથા. અમાર  છી ધમમ  રવી 
ર� મા  ્ અમ� છી ીલષધ, �,છદમ  વગ�ર  સમ�યા ,વના  યામ  રપ્.ં આવી �વ 
રી રાના �મ � યખમ ર�. છ�ન� ં  �શ ી  ધમમ થછી નથા. બ�્ બ�્ છી ંમ     
   અમારા નગવાન સવમજ  છા, છ�ઓ     ર� છ� બી્ ંસાત્ ંર�, અમીન� ખબર ીડ  
નન . છ�વા અજાના �વન� ધમમ થછી નથા. 

,ા ી નાથ �ે ્મીકના ઇચર  �વીન� છ�ના નયના  �મા બછાવ� ર�. 

સવમજ નગવાન� ચીલ્ ંર� ન� વંક ્ં વસી ી  ંમ ચ ર�. અનછંા આએમાઓ 
ર�. દર   આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર�. અનછંા ધમ�ત્ ંન�મ  ર  છી જાન સાત્ ંથાય 
ન� સાત્ ંજાન થછા ં �ંથરછાસીા આચર  થાય ન� ુ્ઃખ ર   નન  ન� �ખ્ �ગ્ 
થાય. અ � ી્દા ી્દા ધમ� બછાવ� ર�. 

(૧)  �યનય� આએમા �ચનમાા ર� ંમ સ શયી � , વામા ંઆવ� ર�. 

(૨) ીયામયનય� આએમા � ્ન�દવાળી છથા ીયામય ન�દવાળી મા� યમ ીડ  ર�. 

(૩) અ�ંછએવનય� આએમા ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ર�. 

(૪) ના�ંછએવનય� આએમા ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા નથા. 

(૫) અ�ંછએવ–ના�ંછએવ નય� આએમાત્ ંંવસી દમશઃ   મ શ ાક ્ ંનથા. 

(૬) અવકછ�યનય� આએમાત્ ંઅ�ંછ-ના�ંછ ંવસી ં મ સાથ�   મ શ ાક ્ ંનથા. 

(૭) અ�ંછએવ—અવકછ�ય. (૮)  ના�ંછએવ અવકછ�ય 

(૯) અ�ંછએવ ના�ંછએવ અવકછ�ય ં    વાયા. 

(૧૦) ,વ લીનય� આએમા જાન દશમન ચાનરા ન� ીયામયીના ન�દવાળી ર�. 

(૧૧) અ,વ લીનય�  ીવા રછા ંઆએમા અન�દ ર�.  

(૧૨) નામનય� આએમા શબદ �થા   મ શ ાય ર�. 

(૧૩) ંથાીનાનય� આએમાત્ ંંવસી ,દ્ ગ ના આ ારથા બછાવા શ ાય ર�. 

(૧૪)  �યનય� આએમ �ય ે યછ ન� ન,વષયના ીયામયસી� વછમમાનમા ં �યા મા ં
આવ� ર�. 

(૧૫) નાવનય� આએમ �ય વછમમાન ીયામયસી� �,છનાસ� ર�. 

(૧૬) સામાનય નય� આએમા �ય સવમ ીયામયીમા ં�યાી� ર�. 

(૧૭) ,વશ�ષનય� આએમ �ય ં  ીયામયમા ં �યાી� ર� એયાર  બા� ીયામયમા ં
�યાીક ્ ંનથા મા  ્ અ�યાી  ર�. 
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(૧૮) ,નએયનય� આએમ �ય બધા અવંથામા ં,નએય ્ ના ં્ છએએવ ર�. 

(૧૯) અ,નએયનય� આએમ �ય દર   સમયના અવંથા , યરક ્ ંઅ,નએય ર�. 

(૨૦) સવમગછ નય� આએમ �ય બધા ીદાથ�ન� , ના ં્ ર�. 

ગક ા � સવમગછનય �ધ્ા વાછ આવા ર�. દમ રમન� આગ્ ંવળાવ� એયાર  છ�ન� 
આ ામા ંઆીવાના ચાચ ઢી� યા વીર ીાથર  ન� સગા ંવ ા ાનં� ચીવા બી ાવા 
ીીછાના ોરના ઋવ� બછાવ� ર�. છ�મ ,ા ી નાથ છાથ� ર નગવાન     ર�    છાર  
મીક� ચન્ ંર� ન�   ચી છન� છારમ ઋવ� બછાવવામા ંઆવ� ર�. ં  ં  આએમામા ં
અનછંા ધમ� ર�. છ� ધમ�ના ઋવ�  કન� મીક� ચવાય. અપ�્ આનદ અ� ્ ધમ� 
એયા ં ન  ીય ી  છ�ત્ ં જાન  ક ચવાય. ં  ય જાનમાથંા ના ળમ ,ય ંમ 
નથા. આવા અનછં ધમ�ની ક ્ ંંવામા રી, છ� છારમ ઋવ� ર�, છ�ના સા�્ ંચી. 

(૨૦) સવમગછનયત્ ંંવસી (ચા�)્ 

આએમામા ં સવમગછધમમ ર� છ� વડ  છ�  ી ા ી ના સવમ ીદાથ�ન� ં  
સમયમા ં, ા શ   ર�.  ી ા ી  ર� મા  ્ સવમગછધમમ ર� ંમ નથા. છ� ીદાથ� છી 
,ા ાળ ર�. ી  સવમગછ ધમમ ીીછાની ર� ંમ �છા,છમા ંઆવ� ન� �ંથરછા  ર  છી 
છ� ધમમ ીયામયમા ં�ગ્ થાય ર� ન�  ી ા ી  ચ ાક ,ય ર�. આએમા અલીજ    
રાગવાળી ર   છ�વી આએમાની ખરી ધમમ નથા. અ � જાન  રાવવાના વાછ ર�. 
ં ી  ધમમ ઓરી માન� છી જાન સાત્ ંથાય નન  ન� ંવજ�ય ંવી � આએમા 
છ�ની અતન્વ થાય નન . 

� � સવમગછધમમ ીીછામા ંર� ંમ ન�મ  લ્� છ� �વ ીરના  ્�ચ  ર   � � 
માનલ્ ં      વળજાન �ગ્વાના છા ાછ મારામા,ં મારાથા ર� છ� ,્ુ ય-ીાીથા, 
,ન,મમથા    અલીજછાથા   વળજાન �ગ  ્ છ�મ માન�  –ન ચ માન�. ં્ � છ� 
�વના  ુષ્ ,ન,મમી છથા ીરીદાથ� વીરથા, ,્ુ ય-ીાી વીરથા, અી યરમ 
ીયામય વીરથા ખસા ંવનાવ છરફ ,ય ર� ન� ીનર, ય મ �ંથરછા થછા ં  વળજાન 
�ગ્ થાય ર�. 

સવમજ નગવાન� અનછંા આએમા �એયક ચીયા ર�. � �વ ીીછાનામા ં
ા  ાળ ા  ી  , વાના શ�કછ ર� ંમ ન�મ  ર  ર�, છ�ના જાનના �શન� નય 
    ર�. જાનની ,વ ાસ થછા ં   વળજાન થશ�, અનછં  �યશ�કછ �યકછ થશ�, 
અનછંવાયમ, અનછં આનદં �ગ્ થશ� ન� ��્કછ થશ�. ંવા ધમમના �છા,છ થક 
શ   ર�. �વ જાન  ર  ર� છ� ીયામય ર� ી  ધમમ છી ,ા ાળ ર�. આમ ન�મ  રછા ં
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,ન,મમની, �યવ ારની, રાગની, ીયામયની આનય  ડમ ગયી, �છર 
આએમશ�કછની આનય ર�ી ન� છ�ના આધાર  , ય મદશા �ગ્ થાય ર�. 

ીરીદાથ�, શરમર,  મમ ન� રાગ-��ષથા રન છ ચૈછનયના � ય�મ �ફ્ામા ં
,નધાન નર  ા ંર�. 

ં  વાછામમા ંઆવ� ર�    ં  ફ મર ીાસ� ડાબ ા  છા છ�મા ંતચગ્ ં ક ્ ંન� 
છ�નાથા ,નધાન દ ખાછા.ં ફ મર ં  મા સન� �ફ્ામા ં ક ગયી એયા ંરએની  છા, છ� 
છ� મા સ�  ાધા. ી  છ� બ� ્ ીના  છી છ� � ફ મર ીાસ� ડાબ ા માગા, ફ મર  છ� 
ી  આીા ન� ક�્ ં   તચ  માા ં  તખમા ંતચ� છી ,નધાન દ ખાશ� ી  
બા� તખમા ંત�શ છી તધળી થકશ. ં  તખ� તચ  ત� ચીલ્ ં છી 
,નધાન દ ખાયા ંછ�થા �શ્ થયી. ી  છ� વધાર   ીનમા ંીડદી ન� ફ મરની ,વ�ાસ 
ન આ�યી. બા� તખમા ંતચગ્ ંત�લ્ ંછ�થા તધળી થયી ન� રએન ી  ગયા.ં છ� 
�નખારમ થક ગયી. એયારથા  ીક છ�ન� ચાચ આી� છી ીીછાન� માથ� ્ી�્ ંમરાવાન� 
છ� ચાચ  �છી. આ છી માા  ષ્ાછં ર�. અ � �ચન��ર નગવાન ,ા ી નાથ 
ચછૈનયના �ડમ �ડમ �ફ્ામા ં,નધાન બછાવ� ર�. ીર નન , શરમર નન ,  મમ નન , 
રાગ-��ષ નન , ી  �છર � ય�મ ંવનાવના �ફ્ા બછાવ� ર� ન�     ર�    ચી આના 
�છા,છ  ર ન� ધયાન  ર છી ા  ાળ ા  ી ના અનછં ીદાથ� ચ ાશ�. અનછંા 
,સ�ી અન�   વળ નગવછંીના ઋવ� છન� દ ખાશ�. છારા ં સ.યાજાન ન�ા વોાડ. 
,સ�ી, સછંી, મ ાએમાઓ,   વળમન� બધાન� ં  સમયમા ં, વાના છા ાછ છારમ 
ર�, મા  ્ છ�ની ,વ�ાસ  ર. 

દર   �વ� ીરીદાથમ વગર ચ ચ ા�લ્ ંર� ી  અજાનાં ,મથયા�ા,ંછ 
ન� અજાન વગર ચ ા�લ્ ંનથા. 

અજાના �વન� ીીછાના આએમાની ,વ�ાસ આવછી નથા. અજાના     ર�    
રી્ ા ,વના ન ચા �, ીૈસા ,વના ન ચા �, ચરા ચરામા ં  ાડં ા ખખડ —આવા 
�ંથ,છમા ં અમીન� આએમા દ ખાછી નથા. આવી �વ ી� ા  ીના મા સના �મ 
્ી ા ંખાકન� ા  ી મા ંરખડ  ર�  ાર     આએમા �વી ર� છ�વી છ� �છાછ  રછી 
નથા. ંવનાવન� મી્ા ક�ાના ચસર નથા ી  અીનર,મછ શ�કછની મન મા ર�. 
છ�ના �છા,છ  રવાથા સ.યાદશમન-જાન-ચાનરા ધમમ �ગ  ્ ર�. ‘‘ં   ીય ા  
 ાળમા ંીરમારથની ીથં.’’ ા �  ાળ ીરમાથમની ીથં ં  ચ ર�. ચૈછનયના �ડમ 
�ડમ �ફ્ામા ં,નધાન નયા� ર� છ�ની ,વ�ાસ આવછી નથા. સસારના બધા વાછ  ર  
છી ��મથા સાનંળ� ,  ીક આબસના ં ગા ા ં ગાય છી  વશથા સાનંળ� ી  
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આએમનગવાનના ંગા ા ંગાય છી સાનંળ� નન . અગર સાનંળ� છી ,વ�ાસ  ાવ� 
નન .  � ! ંવડી મી્ી આએમા  શ� ! નાકસા  બ, અમાર  છી ં  ચાચ વગર 
ચા ક ્ ંનથા. 

(૧) જાના , ્્ષી     ર�    અનાનદથા ીરીદાથમ વગર ચ છ� ચ ા�લ્ ંર�. છ�ના 
,વના ચ દર   આએમા ્ મ ર�ી ર�. 

(૨) ી  અજાના �વ� ીરીદાથમ વગર ન ચા � છ�વા �મ ા ન� અજાન વગર 
ીયામયમા ંચ ા�લ્ ંનથા. 

(૩) જાના , ્્ષી     ર�    છ� બધા વગર ં્ � ીરીદાથમ ન� રાગ-��ષ વગર 
ચ ાવા શ   ંવા ચાચ બછાન્ ં�.ં છારા પ�્ ંવનાવ� અનછં ીદાથ� અન� 
અજાન, રાગ-��ષ વગર ચ ચ ા�લ્ ંર�—છ� અનછં ધમામએમ  આએમા   વી ર�, 
છ�ના વાછ ચા � ર�. 

સવમગછ ધમમના �છા,છ  ર 

આખા ુ્,નયાના ં,નધાનીન� છ�મ ચ અએયાર�ધ્ા �્ ા   વળમ ન� ,સ� થયા 
છ�ન�, વછમમાનમા ં  વળમ ર� છ�ન� અન� ન,વષયમા ં  વળમ થશ� છ� બધાન�, છ�મ ચ 
મીક� ગયા છ�ના  રછા ંઅનછં� ્ા સસંારમા ંર� છ� બધાન� ં  સમયમા ં, ા લય� 
છ�વી છારી સવમગછ ંવનાવ ર�. છ�ના �છા,છ  ર. છ�ના �છા,છ  રનારન� 
,ન,મમની, ,્ુ યની, અી યરમ ીયામયની ,વ�ાસ ર  છી નથા. જાનત્ ંઆ ન ર  ંમ 
, � ર�    મારામા ંસવમગછધમમ ,ા ાળ ર�. વછમમાનમા ંછ� �યા મા ંઆ�યી ં્ � 
ંવજ�ય ન� જાન ં  થયા.ં 

સવમગછધમમ �ગ્ થયા ીરમ સ��યસ�વ નાવ  ીક શ   નન . 

�ન� સવમગછધમમ �ગ્ થયી છ�ન� નગવાનના સ�વામા ં ર  ન્ ં ીડ  ન� 
અલીજછા ર   છ�મ બન� નન . અજાના �વીન� આએમાના ખબર નથા છ�થા 
,વીરમછી � માન� ર�. �ન� સ.યાજાન થાય છ� અલી ાળમા ંસવમજ થક ચવાની. 
મીક� ,ય ીરમ નગવાનના સ�વા  રવા ીડ  ંવી સ��ય—સ�વ નાવ એયા ંનથા. 
એયા ંછી વાછરાગદશા અન�   વળજાન વછક ર�. આથા ,વીરમછ માન� છ� અજાના 
ર�. 

,ા ી નાથ �ે ્    ર�    છારા ંસ.યકજાનસીા ન�ા વોાડ. 

,નધમન મા સ  રીડી,છ થવાના ઇચરા રાખ� ર� ી  એયા ંછી ,્ુ ય  ીય છી 
ીૈસાવાળા થવાય ર�. ી  આએમામા ંં ાન થાય છી ી,વાછા અન� સવમગછધમમ 
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ીયામયમા ં , ય મ �ગ્ થાય છ�મ ર�. ીરંક ્ �વીન� સસંારમા ં વ�ીારધધંા આડ  
�રસદ નથા. બ ારમા ંરળવાત્ ં ાકં નથા, આએમામા ંચ બ�્ ંરળવાત્ ંર�. �છર 
નર, યર નડંાર નય� ીડદી ર�, તખી વોાડ. �થમ �છ્જાન  ોડશ�, ીરમ 
  વળજાન �ગ્શ�. નાના રી રાના તખી તચવા મા  ્ છ�ના મા છ�ન� તખ 
વોાડવાત્ ં     ર� છ�મ અ � નગવાન     ર�    છારા ં સ.યાજાનસીા ન�ા ક ્ ં
વોાડ. રી રી �મ ીીછ� �મ તખી વોાડ  ર�, છ�મ અ � �વ ીીછ� 
સ.યાજાનસીા ન�ા વોાડ  છી  ામ આવ� ંમ ર�. બાચી છ�મા ં મદદ  ર  છ�મ 
નથા. આવા રમછ� � સ.યાજાનસીા ન�ા વોાડ  છ� દયા, દાન, ોછ, , ય,મા ંઅ્   
નન . છ� ીીછાના આએમાના ં ન�ા-જાનમા ં વછક ર�. છ�ન� વીાય  ાથ  ાાયી ર�. 
,વશ�ષ ં ાન થાય છી સવમગછધમમ ીયામયમા ં�ગ્ થાય છ�મ ર�. સવમગછ ધમમત્ ં
મી�ં્ ી�્ ર�, ં્ �    છ�ના વડ  ા  ાળ ા   ી ના ીદાથ� ચ ાક ,ય ર�. 
અનવાન� આ ધમમ  ીછી નથા  ાર     છ�ન�  દમ ી    વળજાન થવાત્ ંનથા. 

નગવાનના વા ા ી  આએમાના ંગા ા ં, યરા ંગાક શ છા નથા છી 
અલીજના વા ા પ્ ં  મ શ     

આ સવમગછધમમના વાછ અ લન   ર�. છ�ના ંગા ા ંી  અ લન   ર�. 

� ીદ ના સવમજ� દમ�ં્ જાનમા,ં 

  મ શંા નન  ી  છ� ના નગવાન ચી. 

છ�  ંવસી ન� અનય વા ા છ� પ્ ં   , 

અતન્વ ગીચર માા ર�્ ંછ� જાન ચી. અ, યવમ અવસર.... 

છ� સવમજીદન� નગવાન� જાનમા ંચીલ્ ંર� ી  વા ા �ારા , ય ં્   મ શંા 
નથા. સવમજના ઓમ ધવ,નમા ંછ�ત ્ ં, ય ં્ ંવસી ન આ�લ્ ંછી અલીજના વા ા પ્ ં
      છ� છી માા અતન્વગીચર ર�. ંમ   મ સવમજદશાના નાવના નાવ� ર�. 

આવા રમછ� સવમગછ ધમમના વાછ    વા ા. છ� ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� સવમગછનય     ર� થથ૨૦થથ 

(21)  ી ા ી ન� , વા રછા ંઆએમા  ી ના ક�ાસી� થછી નથા ી  
ીીછાના ક�ામા ંર   ર� ંવી અસવમગછધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર 

જાનના �શન� અસવમગછનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અસવમગછનય�, મ�ચ� ા તખના માફ , આએમવછ� (ીીછામા ં
ર  ના ં્) ર�.’’ 
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તખ  �રન� , �, અ�ાનન� , � રછા ંતખ છ�મા ંચછા નથા, છ� ીીછામા ંચ 
ર   ા ર�. છ�મ આએમા  ી ા ી ન� , વા રછા ંઆએમા છ�મા ં ચછી નથા ી  
ીીછાના અસ�ંય �દ શમા ંર   ર�. શ�રડમની રસ શ�રડમની સાઠંી રીડમ બ ાર ચછી 
નથા છ�મ ચછૈનય શાછંરસ,   વળજાન—  વળ આનદંરસ ીીછાના ક�ામા ં ર    
ર�. �મ તખ ીીછાના  બંાક ી ીળાકમા ંર   ા ર� છ�મ આએમા ીીછાના અસ�ંય 
�દ શના બ ાર ચછી નથા ી  ીીછાના ક�ામા ં ચ ર   ર�. ંવી અસવમગછ 
નામની ધમમ આએમામા ંર   ી ર�. અસવમગછ = બધ� ી ીળી થકન� ન ફ  ાય ી  
ીીછાના ક�ામા ંર   ંવી છ�ની ં  ધમમ ર�.  

અસ�ંય�દ શા ંવક�ા રીડમ આએમા ીરના  
ક�ામા ં દમ નળમ ચછી નથા. 

(૧) આએમા અનછંમા ંનળમ ,ય ર� ંમ   ્ ા      ર�, ી  છ� વાછ સાચા 
નથા  ાર     છ�ત ્ ંક�ા ી ીગં થકન� ીરમા ં,ય નન  ી  ીીછામા ંર   ંવી 
છ�નામા ંં  ધમમ ર�. 

(૨)  ીક     ર�    આએમાન�   વળજાન થયા ીરમ છ�  ી ા ી મા ં�સરમ 
,ય ન� �યી,છમા ં�યી,છ નળમ ,ય છ� વાછ ી  સાચા નથા. ,્ુ યીાીત્ ં ક 
રીડમ ીીછાના ંવનાવમા ં ીનર, ય મ ં ાન થછા ં   વળજાન �ગ  ્ ર�. ા  ાળ 
ા  ી ના ીદાથ�ન� , ા શ   છ�વા નાવના અનછંછા છથા અીનર,મછછા �ગ્ 
થાય ર�, ી  ીીછાત્ ંક�ા ી ીગં થક ્ ંનથા. 

આ �મા � બધાના ંક�ામા ંનન  �યાીન્ ંંવી અસવમગછધમમ આએમામા ંર� 
છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અસવમગછનય     ર�. થથ૨૧થથ 

(૨૨) ા   ી ના બધા ીદાથ�થા આએમા ખા ા ર� ંવી પ યનયધમમ 
આએમામા ંર   ી ર�, છ� પ યનયધમમન� , નાર જાનના �શન� પ યનયનય 

    ર�. 

‘‘આએમ �ય પ યનયનય� પ યનય (ખા ા) ોરના માફ , ં �્ ં(અ,મ� છ) નાસ� 
ર�.’’ 

�મ ોર ખા ા  ીય ન� છ�મા ંસામાન     ીક ચાચ નરમ ન  ીય છી છ� ોર 
પ યનય નાસ� ર�, છ�મ આએમા ીરચાચીથા ખા ા ર�. ીરીદાથમની ં  ી  રચ   
ંમા ંી�ઠી નથા. અજાના માન� ર�    ીરીદાથમ ,વના મન� ચા ક ્ ંનથા, અ� ્ 
ચાચ ,વના મન� ન ચા �, ંમ છ� માન� ર�. ી  છ� માનયછા ખી્મ ર�. ીર ચાચી 
ંમા ંી�ઠમ નથા. ીરથા છ� સદાય ખા ા ર�. જ�યીની જાનમા ંચ ાવાની ંવનાવર� 
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ી  જ�યીની આએમામા ંી�સવાની ંવનાવ નથા. ના�ંછએવનયમા ંીરથા ના�ંછના 
અી�કા  છા. અ � ીરથા ખા ાના વાછ ર�. આએમા  મમથા ખા ા, શરમરથા ખા ા, 
રી રાથા ખા ા ર�. આએમા ીરવંકથ્ા પ યનય ન  ીય છી આએમા ન� ીરવંક ્ં  
થક ,ય ી  ંમ  દમ બન� નન . ીરવંકમ્ા ંં મ�  થયા ,વના ીરવંકન્� 
, વાની આએમાની ંવ-ીર� ાશ  ંવનાવ ર�. વળમ ીરીદાથ� ન� જ�યી 
�બ અ્  ર� ચ નન  ંમ ી  નથા. �બ અ્  ન  ીય છી ીરથા આએમા ખા ા ર� 
ંમ    વાની �સગં ર  છી નથા. ીરીદાથ� અનાનદઅનછં ર�, છ� ચ ાવાયીાય ર� 
ન� આએમા , નાર ર� ી  છ� ીદાથ� આએમામા ંી�ઠા ,વના આએમા છ�ન� , � ર�, 
ંમ ીરીદાથમથા પ યનય ર  ન્ ંંવી ી  ં  પ યનયધમમ આએમામા ંઅનાનદઅનછં 
ર   ી ર�. 

આએમા ા � ાળ ીરવંકથ્ા ખા ા ર�. 

 ીક        નાક સા  બ અમાર  વીા,ધની નાડી ો ી ર�. આમા ં અમાર  
,નન,ૃમ   વા રમછ�  �વા   આ બધા ીળીચળમાથંા બ ાર ના ળન્ ં�શ્    ર�. છ�ન� 
અ �     ર�    નાક, ીર �વી અન� મન� ીરીદાથ�થા ક ્ ં ા � ાળ ખા ા ર�. 
�યાર  ીર વંકથ્ા ક ્ ં ખા ા ર� છી ીરમ ીરીદાથ� છન� વળાયા ર�, ં વાછ 
સાચા નથા. 

આએમા દ વ-� ્્-શા�થા ી  ખા ા ર�,  મમથા ખા ા ર�, ,નગીદમા ં  છી 
એયાર  ી   મમ આએમામા ંી�ઠા ન ીછા. 

��  —ગી.મ્સારમા ં મમત્ ંવ મન બ�્ આવ� ર� છ�ત ્ ંપ્ ં  

સમાધાન  —નાક, છ� છી �વ ,વ ાર  ર  એયાર   મમ ચીડ  ર� ંમ જાન 
 રાવ� ર� ી  આએમામા ં મમ ી�સા ગયા ંર� ંમ ગી.મ્સાર બછાવક ્ ંનથા છ� ી  
ંમ બછાવ� ર�     મમથા આએમા ા � ાળ પ યનય ર�. 

,મથયાએવસીા  ા ડાથા ચૈછનય ોર બગડ  ર� ન� ંવ-ીર � ાશ  
જાનથા ચૈછનયોર � ાશ ીામ� ર�. 

અનાનદથા �વ� અજાનનાવ� નદયા ાડં—ોછ, છી, ,ાા વગ�ર ના ં  ા ડા ં
ીીછાના ચૈછનયોરમા ંનયા� ી  છ�  ીકી   ામ આવછા ંનથા. ી  છ�મા ંધમમ 
ર�, છ�મ માનવાથા   ્ા છ� ચછૈનયોરન� બગાડમ � ય   ર�. છ� ,મથયા�ા,ંછ  ાઢવા 
મા  ્ ો ી , ્્ષાથમ ચીકશ� ન� �વ ચી ીીછાના ંવ-ીર � ાશ  ંવનાવથા 
વંક ્ં વસી ી્ં છી છ�ન� ધમમ થાય ન� દમ�  રમન� મીકદશાન� ીામ�. �વા રમછ� 
ઓરડી ીરવંકથ્ા ખા ા ર� છ�મ આએમા અનછંા ીદાથ�ન� , વા રછા ંછ�નાથા 
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ખા ા ર�, ી  જાન� ાશથા નર  ી ર�. આમ ીરીદાથમથા ખા ા  ીન્ ં ંવી ં  
પ યનયધમમ આએમામા ંર�, છ� પ યનયધમમન� , નાર જાનના �શન� પ યનયનય     ર�. થથ૨૨થથ 

(૨૩)ીરીદાથ�થા પ યનય  ીવા રછા ંીરીદાથ� સબંધંા ીીછાના જાનથા અપ યનય ર� 
ં્ �    નર  ી ર�. છ� અપ યનયધમમન� , નાર જાનના �શન� અપ યનયનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અપ યનયનય�,  ી ીથા નર  ા વ ા ના માફ , ,મ� છ નાસ� ર�.’’ 

�મ વ ા   ી ીથા નર �્ ંછરક ્ ંદ ખાય ર� છ�મ આએમા જાન� ાશથા નર  ી ર�. 
�વા રમછ� ઓરડી ીરચાચથા ખા ા  છી છ�મ આએમા ીર જ�યીથા ખા ા  છી. છ� 
બાવાસમા ંબી મા ં   વાલ્.ં ી  ીીછાના જાનથા નર  ી ર� છ� આ છ�વાસમા ંબી મા ં
   વાય ર�. જ�યી સબંધંાના જાનથા છ� પ યનય નથા, ી  અપ યનય ર�. અ �  ી થા નર  ા 
વ ા ત્ ં ષ્ાછં ર�. છ�મ આએમામા ંજ�યી નર  ા ર� ંમ ન સમચન્ ંી  આએમા જ�યીના 
જાનથા નર  ી ર�. ીીછાના ંવ-ીર� ાશ  જાનંવનાવન�  ાધ� બધા વંકન્� , � ર�. 
છ�થા , �    છ� જ�યી આએમામા ંી�સા ગયા ં ીય, ,મ� છ થક ગયા ં ીય, ંમ નાસ� ર�. 
�વા રમછ� ોરમા ં� � ાશ ર� છ� બધા દમવા ીન�, મીનન�, ન�ળયાન� વગ�ર ન� � ાશ� ર� 
રછા ંછ� ીદાથ� � ાશમા ંી�સા ગયા નથા છ�મ ીરજ�યી આએમામા ંી�ઠા ,વના આએમા 
છ�ન� , ા લય� ર�. ીરન� , વા મા  ્ ીરીદાથ� સામ� ચીન્ ં ીડક ્ ં નથા. ંવસન�ખ્ 
ચીછા ંછ� ચ ાક ,ય ર�. , �    છ� જ�યી જાનમા ંી�સા ગયા ં ીય, દ્ાક ગયા ં ીય, 
ખીડાક ગયા ં ીય, ચાછરાક ગયા ં ીય,  ીછરાક ગયા ં ીય, �યબા ગયા ં ીય છ�મ નાસ� 
ર�. ં  ી  જ�ય જાનમા ંી��ં્ નથા. ી  આએમા છ� જ�યીના જાનથા નર, યર ર�. છ� જ�યી 
સબંધંાના ીીછાના જાનથા છ� પ યનય નથા, અપ યનય ર�. 

ી્ઓ, આએમાના ં ગા ા ં ગવાય ર� છ� છારા ં ચ ગા ા ં ર�. ક ્ ંઆવડી મી્ી રી. 
અજાના �વ ીરન� મી્ી આવ� ર�. છ�ન�     ર�    ક ્ ંઆવડી જાન� ાશથા નર  ી 
મી્ીવાળી રી. નગવાનત્ ં ંછવન  રછા વખછ�     ર�       �ે ્ ! ક ્ ંધ�ગધ ા રી. 
ી  છ� ંાર    ીીછ� ધ�ગધ ા ર� ંન્ ંનાન થાય એયાર  ,ન,મમથા આરીી આી� ર�. 
આમ વંક ્ં વસી ર�.  ીક        આવા ,વરીધા ધમ�   મ   ી  નાક, ,વરીધા ધમ� 
વંકન્� ,ની,વ� ર�. �યા ંસવમગછધમમ ર� એયા ંઅસવમગછ ધમમ ર�. ,નએય ર� એયા ંઅ,નએય 
ર�, પ યનય ર� એયા ંઅપ યનય ર�. છ� ીરંીર ,વ ્� શ�કછઓત્ ં� ાશન્ ંછ�ન� અન� ાછં     ર�. 

અ � ીરીદાથ�થા પ યનય  ીવા રછા ં ીરીદાથ� સબંધંા ીીછાના જાનથા પ યનય 
નથા, ી  નર  ી ર�—અપ યનય ર�. આવી અપ યનયધમમ આએમામા ંર� ન� છ� ધમમન� , નાર 
જાનના �શન� અપ યનયનય     ર�. 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૪૩ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(�ઠ વદ ૧૩, સીમવાર) 

,શષય� , યર�્ ંર�    �ે,્ આએમા   વી ર� ન� છ�ત ્ ંપ્ ં ંવસી ર�, છ�ની વમર 
અીાય ર�. ા�વાસ નયના વાછ    વાક ગક ર�. ા�વાસમા ંઅપ યનયનયમા ંંમ 
 �્ ં    — 

આએમા અપ યનયનય�,  ી ીથા નર  ા વ ા ના માફ , ,મ� છ નાસ� ર�. 
નગવાન આએમા અનછંા � ્ીથા ન� જ�યીના જાનથા નર  ી ર�. , �    જ�યી 
આએમામા ં ી�સા ગયા ં  ીય છ�મ નાસ� ર�. બાવાસમા નયમા ં ીરીદાથમથા ખા ા 
 �ી  છી ન� અ � ીરીદાથમના જાનથા નર  ી  �ી ર�. ંવ છથા ીર જ�યીના 
જાનથા નર  ી ર�. ીીછાત્ ંજાન બ ાર શીધવા ચન્ ંીડક ્ ંનથા. ીીછાના જાન 
મા  ્ છાથ� રન� શીધવા ચવા ીડ  ંન્ ંંવસી નથા. સાચા ન�ા ન� જાન  યામ ીરમ 
ીીછાની ંવ-ીર� ાશ  ંવનાવ ીનર, ય મ  ોડમ ચછા ંરય�  �યીત્ ં�મ ર� છ�મ 
જાન થક ,ય ર�. ચગછમા ંબધા ીદાથ�ના જાનથા આએમા નર  ી ર�. આમ ંવ-
ીર� ાશ  સામથયમવાન જાનથા નર  ી ર� ંવા  ુષ્  ર  છી સ.યાદશમન ન� 
સ.યાજાન થાય. આ �મા � ીીછાના � ્ીથા ન� જ�યીના જાનથા નર  ી ર� ંવી 
અપ યનયધમમ આએમામા ંર�. છ� અપ યનય ધમમન� , નાર જાનના �શન� અપ યનયનય 
    ર�. 

(૨૪) અન�  જ�યીના જાનથા આએમા ં મ�  ર� ંવી આએમામા ં
અ�છૈધમમ ર�. અ�છૈધમમન� , નાર જાનના �શન� જાન-જ�ય-અ�છૈનય 

    ર�. 

‘‘આએમ �ય જાનજ�ય-અ�છૈનય� (જાન અન� જ�યના અ�છૈસી નય�), મી્ા 
�ધન સ� ય સી� ીનર છ અ�ાનના માફ  ં  ર�.’’ 

આએમા ,સવાયના બધા ીદાથ� જ�ય ર�. છ� જ�યીથા છી આએમા પ યનય ર� ી  
છ� જ�યીત્ ં જાન ન� ંવજાન બભ� ં  થક ,ય ર�. અપ યનયનયમા ં છી ીરના 
જાનથા ખા ા નથા ંમ બછા�લ્ ં  ક ્.ં આ નયમા ં ીરત્ ં જાન આએમા સાથ� 
ં મ�  ર� ંમ બછાવ� ર�. અનછંા છાથ� રી, ,સ�ી થયા છ� જાનમા ં, ાવાયીાય 
ર�. છ� ીરીદાથ� સબંધંાત્ ંજાન ીીછાત્ ંર� છ� અ�છૈનયથા ં  ર�. �મ  ાખી 
 ા ડા ં  ીય છ� બળછા ં  ીય છી બધા ં  અ�ાનંવસી નાસ� ર�, છ�મ અનછંા 
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જ�યીન� , � છીી  જાના�ાન ં  ચ સી� ર�. ં અી�કાં જાન જ�યત્ ંઅ�છૈીગ્ ં
ર�. ંવી આએમાની ં  ધમમ ર�. 

અનયમછવાળા આએમાન� ં ાછં અ�છૈ માન� ર�. બા�  ીક વંક ્ચ નથા, 
ંમ માન� ર� ી  ંન્ ંઅ�છૈ ંવસી નથા. બી્ ંથકન� ં  ચ અ�છૈ માન� ર�, છ� 
વાછ સાચા નથા ી  ર  �યી ી્દ ી્દા ંજ�યી ર�. �વા રમછ�  ા ડાનંા    બા� 
વંકન્ા અ�ાન ી્દમ ી્દમ નાસછા નથા, ી  ં સી� નાસ� ર�. છ�મ �વ, ,દ્ ગ  
આનદ મારા જાનમા ંચ ાય છ� જાન સાથ� માર  ં ીગ્ ંર�. છ� ીદાથ� ર� મા  ્ 
જાન થાય ર� ંમ નથા. બા,ં ,ન,મમી ર� મા  ્ જાન થાય ર� ંમ ી  નથા. 
 ી ા ી  ર� મા  ્   વળજાન ર� ંમ નથા. છાથ� ર, દ વ, ,નન�થ � ્્ ન� શા� ર� 
મા  ્ જાન ર� ંમ નથા. અનછંા ીદાથ� સબંધંાના જાનથા આએમા અ�છૈ ર�. , � 
   ચગછના ીદાથ�  ીછરાક ગયા  ીય, �દર ી�સા ગયા  ીય, �દર  છરમ ગયા 
 ીય ંમ ચ ાય ર�. ંમ જાન ન� જ�યત્ ંઅ�છૈીગ્ ંથલ્.ં છ�થા  રમન�  ી ા ી  
અન� ીીછ� ં મ�  થક ગયા ર� ંમ ંની અથમ નથા. ી  છ� સબંધંાના જાન 
સાથ� ીીછાત્ ંં મ� ીગ્ ંર�. છાથ� ર  ીય    ંમના વા ા  ીય, શ�્ચંય  ીય    
સમ�છ ,શખર  ીય છ� ર� મા  ્ છ�ત ્ ં, ીગ્ ંથાય ર� ંમ નથા ી  ીીછાના ંવ-
ીર� ાશ  જાનંવનાવથા છ� બધાન� , � ર�. ,ન,મમન�  ાધ� જાન થાય ર� છ� 
વાછ ર  છા નથા. આવી ધમમ ીીછાની ર� છ� વાછ બ�સ� નન  છ�ન� આએમાના ન�ા-
જાન થાય નન . 

આ �મા � અન�  જ�યીના જાનથા આએમા ં  ર�—અ�છૈ ર�. ંવી 
જાનજ�ય અ�છૈધમમ આએમામા ંર   ી ર�. ંવા અ�છૈધમમન� , નાર જાના �શન� 
જાનજ�ય–અ�છૈ નય     ર�. થથ૨૪થથ 

(૨૫) જ�યીના ,ન,મમ� આએમાત્ ંજાન અન� સી� નાસ� ર� ંવી �છૈ ધમમ 
આએમામા ંર�. છ� �છૈધમમન� , નાર જાનના �શન� જાનજ�ય–�છૈનય 

    ર�. 

‘‘આએમ �ય જાનજ�ય�છૈનય�, ીરના ં �,છ�બ�બીથા સલંક્છ દીમ ના માફ  
અન�  ર� (અથામક ્ આએમા જાન અન� જ�યના �છૈસી નય� અન�  ર�. �મ 
ીર�,છ�બ�બીના સગંવાળી અરમસી અન� સી ર� છ�મ).’’ 

�વા રમછ� અરમસાના ીાસ� ીરચાચી ીડમ  ીય છી અરમસી અન� સી� દ ખાય 
ર�. ના�ળય�ર ીડદા  ીય છી છ�ના આ ાર , ,ંત ્ ીય છી છ�ના આ ાર ,   રમ  ીય 
છી છ�ના આ ાર  વગ�ર  અન�  આ ાર  અરમસી દ ખાય ર�. 
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  રમ વગ�ર  ન�  ર� મા  ્ અરમસી અન� સી� થયી ર� ંમ નથા. અરમસી 
ીીછાના  ાર � અન� સી� થયી ર�, છ�મ આએમામા ં ીરજ�યી ચ ાય ર�. જાન 
ીીછાન� , ક્ ં ન� અનછંા ીરન� , ક્ ં અન� સી દ ખાય ર� ંન્ ં �છૈીગ્ ં છ� 
આએમાની ીીછાની ધમમ ર� અન�  ીદાથ� ર� મા  ્ અન� ીગ્ ંર� ંમ નથા. અન�  
ીદાથ�ન�  ાધ� આએમામા ં�છૈીગ્ ંર� ંમ  ીક માન� છી છ� વાછ બરાબર નથા. 

 ીક        ોડમમા ંછમી અ�છૈ   ી રી અન� ોડમમા ં�છૈ   ી રી. આ પ્ ં  

સમાધાન  —નાક, ીરંીર બ� ,વરીધા શ�કછઓ વંકન્� ,ની,વ� ર� ન� 
છ�ન� ચ અન� ાછં     ર�. �છૈ ન� અ�છૈ વગ�ર  � ાર  ીરંીર બ� ,વરીધા શ�કછઓ 
આએમ �યન� ,ની,વ� ર�. 

અ �  ીક        અન� ન� , વા રછા ંછી વીા,ધ ન� રાગ થાય ર�. 

અન� ન� , ન્ ંછ� રાગત્ ં ાર  નથા. અન� ન� , છા ંઆએમામા ં
ીીછાના  ાર � �છૈીગ્ ંથન્ ંછ�વી છ�ની ં  ધમમ ર�. 

સમાધાન  —નાક, અન� ન� , ન્ ંછ� વીા,ધ નથા. અન� ન� , ન્ ંછ� છી 
ીીછાની ંવનાવ ર�. ,ન ્ીા,ધ ચૈછનયંવનાવ અન�  જ�યીન� ીા ,ય ર�. અન� ન� 
, છા ંરાગ થાય છ�મ બન� નન . જાન રાગત્ ં ાર  નથા. રાગના ે ય,મ ા રાગત્ ં
 ાર  ર�. અ � છી ંમ    ન્ ંર�    આએમા અ�છૈસી  ીવા રછા ં�છૈસી ી  ર�. 
 ી ા ી  ર� મા  ્ �છૈીગ્ ંર� ંમ નથા, ી  �છૈીગ્ ંછ� ીીછાની ં  ધમમ ર�. 
આવા બા, અનછંા ધમ� આએમામા ં ર�, છ� અનછં ધમામએમ  આખા વંક ્
�મા જાનની ,વષય ર�. છ� આખા વંકન્� �યા મા ંલય� છી સાત્ ંજાન થાય ર�. 

,મથયાએવશલય ગયા ,વના ોછાનદના ીનર ામન�  
�યવ ાર ી     વાછી નથા. 

�મા  �ારા આખા વંકત્ ્ ં ન�મ  યામ ,વના ,મથયાએવશલય ,ય નન . 
મીકશા�મા ં ‘�म ्लयो वशर’ ંન્ ં ં  � યા ર�. શલયરન છ થયા ીરમ ોછાનદ 
ધાર   ર . �યા�ંધ્ા ,મથયાએવ આનદ શલય ન ,ય એયા ં�ધ્ા ોછ, ,નયમ સાચા ં
 ીક શ   નન . બધા થકન� અ�છૈ માન�, ીરવંક ્ ર� ંમ માન� નન  છ� છી 
,મથયાએવશલય ર� ી  ીરવંકન્� માનવા રછા ંીરવંકથ્ા  ાન માન� છી છ� ી  
,મથયાએવશલય ર�. છ�મ માનનારના ં ોછ, ,નયમ સાચા ં  ીછા ં નથા.  ીક        
છ�ના ોછ �યવ ાર  છી સાચા ંન�   નાક, �યવ ાર સાચી ંાર     વાય   ચી 
ીીછામા ં રાગરન છ ,ન�યધમમ �ગ્  ર  છી ોછાનદના ીનર ામન� �યવ ાર 
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   વાય ર�. સ.યાજાન ,વના ોછાનદના ીનર ામ �યવ ાર નામ ી  ીામછા 
નથા. 

જાનત્ ંઅન�  જ�યા ારસી� થન્ ંંવી આએમાની ીીછાની �છૈધમમ ર�. 

અ � �છૈી ાના વાછ ચા � ર�. અરમસા સામ� ી્દમ ી્દમ ચાચી  ીય ર� એયાર  
છ�મા ંછ�ના ંઅન�  �,છ�બ�બી ીડ  ર�. છ� ચાચીન�  ાધ� અરમસામા ંઅન� છા નથા. 
અરમસામા ંં  ી  ચાચ ી�ઠમ નથા. અરમસામા ં  ી સાત્ ં �,છ�બ�બ ીડક ્ ં  ીય 
ી  છ�થા અરમસી  ાળી થછી નથા.  ી સાન� અડવાથા  ાથ  ાળી થાય ર� ી  
અરમસાન� અડવાથા  ાથ  ાળી થછી નથા.  �બડાત્ ં�,છ�બ�બ ીડવાથા અરમસી 
 ડવી થછી નથા. અરમસામા ં દ ખાછા ં �,છ�બ�બી છ� અરમસાના ીયામય ર� છ�મ 
આએમામા ંઅન�  જ�યી ચ ાય ર� ી  છ�થા જ�યીની આ ાર જાનમા ંીડછી નથા 
ી  જ�યીની �વી આ ાર ર� છ�વી જાનમા ં ચ ાય ર�. આમ અરમસાના  ષ્ાછં� 
જાનત્ ં અન�  આ ારસી થન્ ં ંવી આએમાની ં  ધમમ ર�. ંવા જાન-જ�ય 
�છૈધમમન� , નાર જાનના �શન� જાનજ�ય �છૈનય     ર�. થથ૨૫થથ 

,નગીદથા ,સ� �ધ્ા બધા અવંથામા ં,ા ાળમ પ�્ંવનાવ ચી�સી � 
 ીય ર� ંવી ,નયછધમમ ર�. ,નયછધમમન� , નાર જાનન� ,નય,છનય 

    ર�. 

‘‘આએમ �ય ,નય,છનય� ,નયછંવનાવ� નાસ� ર�. �ન� વષ છા ,નય,મછ 
(,નયછ)  ીય ર� ંવા અ�ાનના માફ . (આએમા ,નય,છનય� ,નયછંવનાવવાળી 
નાસ� ર�. �મ અ�ાનન� વષ છાની ,નયમ  ીવાથા અ�ાન ,નયછંવનાવવાળી નાસ� 
ર� છ�મ).’’ 

અ � ,નય,મછની અથમ ,નયછ–ચી�સ ંવનાવ ર�. આએમાની ંવનાવ પ�્ 
�ચદાનદં ંવસી ર�, છ� ,ન,મમના અી�કા ,વનાની ંવાના,વ  ર�. �વા રમછ� 
અ�ાનના વષ છા છ�ની ચી�સ ધમમ ર� છ�મ આએમાની પ�્ ંવનાવ–ધમમ ચી�સ 
ર�. અનાનદ અનછં ં સી પ�્ંવનાવ ર�. ,ા ાળ ,નય,મછ ંવનાવ ર�. ીીછ� ગમ� 
એયા ં ીય છીી  ીીછાની પ�્ ંવનાવ ીીછાથા ી્દી ીડછી નથા. ંવી ,ા ાળ 
પ�્ ંવનાવ ,નય,મછ ં્ �    ,નયછ ર�—ચી�સ ર�, છ�મા ં ફ ર ીડછી નથા. 
આમ � ન�મ  ર  છ� ીીછાની જાનંવનાવ ,ન,મમ આવ� છી �ગ  ્ છ�મ માનછી 
નથા. પ�્ ંવનાવ છી અનાનદ અનછં ં સી ર�, ચી�સસી ર�. આમ ન�મ  રછા ં
,ન,મમી છથા ીરીદાથ� આવ� છી જાન �ગ  ્ છ�વા ,મથયા�ા,ંછની નાશ થાય ર�. 
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સસંારમા ંબધા ચાચીની નરીસી આવ�. આ  મરા મા �  ન �મછા ર�. બૈરા–ં
રી રા ં વ,શયાર ર�. દાગાની સારી ર�. આ ોીડી સારી ર� વગ�ર  બધા વાછી યાદ 
ર   ન� છ� ��મથા સાનંળ� છ�મ અ �     ર�    છારી ંવનાવ ,સ� ીરમાએમા �વી 
ર�. છારી પ�્ ંવનાવ છ�  દમ રીડદી નથા. ં સી આનદં ંદ ંવનાવ ર�. ચી 
અ�ાન વષ છાન� રીડ  છી આએમા ીીછાના ી,વા ંવનાવન� રીડ . છ� ંવનાવ દ વ-
� ્્-શા�માથંા �ગ્છી નથા. ં  સમયના ીયામયમાથંા પ�્છા �ગ્છા નથા 
ી  ીીછાના ંવનાવમાથંા �ગ  ્ ર�. નગવાન આએમા ી,વાછાની ,ી�ડ ં સી 
ંવનાવ ર�. ં  સમય ી  છ� ંવનાવથા ખા ા નથા. �વ નર મા ં,ય    
,નગીદમા ં,ય છીી  છ�  ીક નદવસ આ પ�્ ંવનાવન� રીડછી નથા, ંવી છ�ની 
,નયછ ંવનાવ ર�. છ�ના ંન�ા-જાન  રવાથા ધમમદશા �ગ્ થાય છ�મ ર�. 

(૧) ,મથયા ુષ્ના ,નયછવાદત્ ંંવસી. ી  છ�ના વાછ અ � નથા. 

,નયછ શબદ ો ા ચાયાં વીરાય ર� ન� દર   ચાયાં છ�ની ી્દી ી્દી 
અથમ  ીય ર�.   ્ ા   ી ી ંમ માન� ર�    ‘‘� થવાત્ ં શ� છ� થશ�, છ� ,નયછ ર� 
ંમ નગવાન�  �્ ંર�. મા  ્ આી ન� ધમમ �યાર  થવાની  શ� એયાર  થશ�. આી � 
 ાકં , ્્ષાથમ  રવાના ચસર નથા. વળમ �  ાળ� આી ા ��્કછ થવાના  શ� છ� ચ 
વખછ� થવાના. �મ નગવાન� ચીલ્ ં ીય છ�મ થાય. ંમા ંઆી � ફ રફાર ન  રમ 
શ મં.’’ ંમ ંવચરદંમ થકન� � �વ �માદમ થક ,વ ારના નાવના નાવ� ર� છ� 
,મથયા ુષ્ ર�. ીરવંક ્ન� રાગના ીયામયી ,નયછ ર� ંમ   મ છ�ના વીરથા  ક 
ખસ�ડમ, સયંીગતવ્� ન� રાગતવ્� રીડાવવા ં  �્ ંર� ન�  ીકી  દમ ફરછી નથા 
ંમ જાન  રાવાન� અદમ ંવનાવના  ુષ્  રાવવાની   ક ્ર� ી  ંવચરદંમ �વ 
અદમ ંવનાવના  ુષ્  રછી નથા ી  ‘,નયછ’ની અથમ �ધી સમ� ંવચરદં 
સ�વ� ર�, છ� �વ ,મથયા ુષ્ ર�. છ� ,મથયા,નયછવાદ ર�, છ�ના વાછ અ �  �વા 
નથા. 

(૨) દમબ�ીયામયના ,ન મયમા ંર   ી  
સ.યઅ્ ,નયછવાદ છ� ી  અ �    વી નથા. 

ીરીદાથ�ના અવંથા દમબ� થાય ર�. છ�મા ંઆએમા  ાકંી  ફ રફાર  રવા 
સમથમ નથા. ના  ા,છ�  યાત�્�કામા ંઆવ� ર�    �  ાળ� , � ક�ા�, � વંકન્ા �મ 
ીયામય થવાના  ીય ર� છ�મ ચ થાય ર�. છ�ન� ઇન , નર ન  ી  ફ રફાર  રવા 
સમથમ નથા. ીરીયામયમા ં ફ રફાર  રવા આએમા સમથમ નથા, ંમ � દમબ� 
ીયામયના વાછ  રમ ર�, છ�ની સાચી ,ન મય  ય� ંાર     વાય      અ ી ! 
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ીરીદાથમમા ંફ રફાર  રવા સમથમ નથા. રાગમા ંફ રફાર  રવા સમથમ નથા, ંમ 
� �  ુષ્  રમ ર� ન� ીીછાના જાન ન� વાયમથા ન�મ  ર   ર� છ�ના  ુષ્ ીરીદાથમ 
વીરથા ન� રાગના ીયામય વીરથા ખસા અદમ ંવનાવ વીર ,ય ર�. અદમ 
ંવનાવ વીર  ુષ્ થછા ં સ.યાદશમન જાનના ીયામય �ગ  ્ ર�. છ� �વ 
ીરીદાથમના નદયાની છથા રાગની ંવામા થછી નથા. રાગ ન� ,વ ાર �્ ંનન ,  રખ 
શી  નન , �્ ંછી જાનંવનાવા � ંંમ અદમ ંવનાવના  ુષ્ છ� ચ સાચા  ુષ્ 
ર�. છ� �વ , � ર�    પ�્છા �ગ્ થાય ર� છ� ી  ,નયછ ર� ન� નબળાકની 
અલી રાગ ર   ર� છ� ી  ,નયછ ર�. � � ંવનાવન� ,નયછ ,ુયી ર� છ�ન� ીરમ 
� અલી રાગ ર   ર� છ� રાગન� ી  ,નયછ  �ી ર�. છ� વાછ સ.યા ુષ્ના ર�. 
,મથયા ુષ્ � ંવચરદંથા રાગન� ,નયછ ર   ર� છ� વાછ છી ી   ા ીીકન્મા ં
   વાક ગક ર�. છ�ના તવ્� ,વ ાર વીર ર� છ�ન� નય  ીછી નથા. અ � છી     ર� 
   ંવનાવ ી  ,નયછ, અી યરમ ીયામય ી  ,નયછ, રાગ ી  ,નયછ ન� ,ન,મમી 
ી  ,નયછ ચ ર�. �મ ર� છ�મ જાછા ષ્ાી � , � ર�. ંવનાવના નાવના 
નાવછી ીરના છથા ,વ ારના નાવનાના ,વષમછા  રછી નથા. માા બધાની 
, નાર ર   ર�. 

અજાના  ી ી     ર�    �મા ં ફ રફાર  રમ શ ાય છ�ન� અ,નયછ    ન્ ં ન� 
�મા ંફ રફાર ન  રમ શ ાય છ�ન� ,નયછ    ન્.ં ,નયછ ન� અ,નયછના ં �મા � 
�યા�યા નથા. વંક�્ંથ,છ છી દમબ� ચ ર�. ંવનાવમા ં    ીયામયમા ં  ાકંી  
ફ રફાર  ીક  રમ શ ક ્ ંનથા. દમસર � ીયામય � વખછ� થવાના  ીય છ� ીયામય 
છ� ચ વખછ� થાય ર�. ં  સમય� ં  ચ ીયામય � થવાના  ીય છ� ચ થાય ર�—
આડમઅવળમ થછા નથા ી  આ દમબ� ીયામયની ,ન મય  ીના આધાર  થાય ર� 
  ીયામયના આધાર  છ� ,ન મય થછી નથા. દમરન છ પ�્ ંવનાવ � અદમ� ર� 
છ�ના વીર  ુષ્  ર  છી છ�ની દમબ� ીયામયની ,ન મય સાચી ર� ન� છ� મીકના 
રા   ર� ન� છ� બધા ીયામયની જાછા ર   ર�. છ� � ંવનાવન� ,નયછ ,ુયી છી 
રાગન� ી  ,નયછ ,ુયી    વાય. 

આ દમબ�ીયામયની ,ન મય છ� સ.યઅ્ ,નયછવાદ ર�. ી  અ � ૨૬મા 
નયમા ંઆ સ.યઅ્ ,નયછવાદ    વી નથા. ૨૬મા નયમા ં છી ,નયછ માા પ�્ 
ંવનાવન� ચ    વી ર�. 
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(૩) ,નગીદથા ,સ� �ધ્ાના બધા અવંથામા ં� પ�્ંવનાવ ચી�સી � 
 ાયમ ર   ર� છ�ન� અ � ,નયછ    વી ર�. 

આ ર�વાસમા ંનયમા ં� ,નય,છીગ્ ં  �્ ંર� છ� ં  ા પ�્ંવનાવના ચ 
વાછ ર�. અ � ં  ા પ�્ ંવનાવન� ચ ,નયછ      ર�. દમબ� ીયામયના ,વષય 
વખછ� ંવનાવન�, રાગન� છથા બધા ીયામયીન� ,નયછ       છા. અ � આ નયના 
,વષયમા ંં  ા પ�્ ંવનાવન� ચ ,નયછ      ર�. ન� ,વ ારમ ીયામયન� ૨૭મા 
નયમા ંઅ,નયછ    શ�. ં્ ી ખાસ ફ ર ર�. ,નગીદમા ં ીય એયાર  ી  આ ધમમ 
એયા ં ર   ી ર�. વંક ્ં વનાવમા ં ,વ ાર    વ ી  દમ ી�ઠમ નથા. અનાનદ  ાળથા 
ંવનાવ પ�્ ં સી ર�ી ર�. ,વ ારમદશા  ીય, ઓરમ    વ ા દશા  ીય    
  વળજાન �ગ્ થક ,ય છીી  આ ંવનાવ  ીકી  ચાયાં ઓરી થાય    
વધા ,ય ંન્ ં નથા. ,નગીદથા માડંમન� ,સ� �ધ્ાના બધા �વીમા ં ં સી 
,નય,મછ ચી�સ પ�્ ંવનાવ ર   ી ર�. �મ અ�ાનન� વષ છા ,નયમથા ર� ંમ 
આએમાન� પ�્ ંવનાવ ,નયમથા ર� છ� ,નયછ ધમમન� , નાર જાનના �શન� 
,નય,છનય     ર�. 

(૨૭) ંવનાવથા ,વીરમછસી� ીયામયમા ંીનર મન્—ંઅચી�સી � 
ીનર મન્ ંંવી ં  અ,નયછ ધમમ આએમામા ંર�, ન� છ� અ,નયછધમમન� 

, નાર જાનના �શન� અ,નયછનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અ,નય,છનય� અ,નયછ ંવનાવ� નાસ� ર�. �ન� વષ છા 
,નય,છથા (,નયમ વડ ) ,નય,મછ નથા ંવા ીા ાના માફ  [આએમા અ,નય,છનય� 
અ,નયછ ંવનાવવાળી નાસ� ર�, �મ ીા ાન� (અ�ાનના ,ન,મમ� થછા) વષ છા 
અ,નયછ  ીવાથા ીા ા અ,નયછ ંવનાવવાગં નાસ� ર� છ�મ].’’ 

આએમા ,ા ાળમ પ�્ ંવનાવના અી�કાં ,નયછ ર� છ� બરાબર ર�, ી  
ીયામયમા ં અ,નયછીગ્ ં ર�. �વી ંવનાવ પ�્ ર� છ�વા ીયામયમા ં પ�્છા �ગ્ 
નથા મા  ્ અ,નયછ      ર�. �મ ીા ાની ંવનાવ ઠંડી  ીવા રછા ં વછમમાન 
ીયામયમા ં વષ છા અ,નયછ—અચી�સી � ર   છ�ની ં  ધમમ ર�, છ� વષ છા 
અ�ાનન�  ાધ� નથા. ચી અ�ાનન�  ાધ� વષ છા  ીય છી એયા ં ર  �્ ંઆ ાશ ી  
ગરમ થન્ ંચીકં. ચળની ંવનાવ શાછળ ર� ન� ીયામયમા ંવષ છા ર�. ીયામયમા ં
વષ છા ર� છ�ન� ન ંવા ાર  છી ીાવા માડં  છી દા ા ચશ�. વષ છા સવમથા �મ 
નથા છ�મ વષ છા અ�ાનન�  ાધ� નથા. છ� વષ છા ીા ાની અ,નયછધમમ ર� છ�મ 
આએમા ,ા ાળ પ�્ ંવનાવા ર� ંમ ં  જાનત્ ં ીડ�્ ં, � ર�. બાી્ ંજાનત્ ં
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ીડ�્ ં ંમ , � ર�    અવંથામા ં દયા-દાન- ામ-દીધના ન,ૃમઓ થાય ર� છ� 
અ,નયછ ર�. ંવનાવના �મ છ� ં સી નથા ી  અચી�સ ર�. છ� ,વ ાર ી  
 �યની ં  સમય, યરછી ધમમ ર�. 

(૧) ,વ ાર અવંથામા ંન  ીય છી છ�ન� ્ાળવાની �સગં ર  છી નથા ન�  ીક 
       ,વ ાર છતન �મ ર� છી છ� વાછ ી  બરાબર નથા. જાન છ� અવંથાન� 
, � ર�. � ચાચ  ીય છ� જાનની ,વષય ન થાય છ�મ બન� નન . જાન બધાન� ન 
, � છી છ�ની મન મા પ્ ં   ં  નય ,ા ાળમ ,નયછ ંવનાવન� , � ર�. બાચી 
નય અ,નયછધમમન� , � ર�. ચી ં  સમય , યરછી ,વ ાર ન  ીય છી ંવનાવમા ં
ં ાન થક, ,વ ાર ્ાળમ, મીકમાગમ �ગ્  રવાની ર  છી નથા. મા  ્ ,વ ાર ર� 
ન� ,વ ારન� , ના ં્ જાનત્ ંીડ�્ ંી  ર�. 

(૨) વળમ �મ વષ છા અ�ાનન�  ાધ� નથા, ી  વષ છા ીા ાની અ,નયછ 
ધમમ ર� છ�મ આએમામા ં ,વ ારમ અવંથા    વ ા અવંથા થવા છ� ીરીદાથ� 
અથવા  મમન�  ાધ� નથા ી  છ� આએમાની અ,નયછ ધમમ ર�. 

આડમઅવળમ ીયામય થવા ંવી અ,નયછની અથમ નથા. બધા ીયામયી 
દમબ� ચ ર� ી  સસંારદશામા ંીયામય  �યના પ�્ ંવનાવથા 

,વીરમછ ર�, અચી�સ ર� મા  ્ અ,નયછ ર�. 

 ીક        રાગ અ� ્ � ાર  થવાની ન  છી ી  અ� ્ સયંીગી આ�યા 
મા  ્ થયી ંમ  ીક અ,નયછની અથમ  ર  છી છ� અથમ ખી્ી ર�. � � � ારના 
રાગ થાય ર� છ� છી છ� ચ વખછ� ીયામયના યીાયછા અતસ્ાર થાય ર�. રાગ 
થવાની ન  છી ન�  મમના વદયન�  ાધ� વ   ી થયી ંવી અ,નયછની અથમ નથા. 
�મ ીા ામા ંવષ છા થવાના ન  છા ી  અ�ાન આવા મા  ્ વષ છા વ   ા થક 
ંમ અ,નયછની અથમ નથા. ીા ાના વષ છા � વખછ� થવાના  છા છ� ચ વખછ� 
થક ર�–આડમઅવળમ થક નથા. છ�મ ચ અ�ાનન�  ાધ� ી  થક નથા. છ�વા રમછ� 
આએમાના ીયામયમા ં,વ ાર થવાની ન  છી ી   મમ ન�ગા ંથકન� વદયમા ંઆ�યા 
મા  ્ ,વ ાર થયી ંવી અ,નયછની અથમ નથા. ,વ ાર � � � ાર , � � વખછ� 
થવાની  છી છ� ચ વખછ� છ� ચ � ાર  થયી ર�. ,વ ારના દમમા ંી  ફ ર નથા 
ી  અ,નય,છની અથમ ં્ ી ચ ર�    આએમાની ,ા ાળમ ંવનાવ �વી પ�્ 
ં સી ર� છ�ન્ ંીયામયમા ંપ�્ ીનર મન નથા. ીયામયમા ં ,વીરમછીગ્ ંદ ખાય ર� 
છ�ન� અચી�સીગ્—ંઅ,નયછીગ્ ં    ર� ી  દમબ� ીયામયમા ંફ રફાર થાય છ�વી 
અ,નયછની અથમ નથા.  �યંવનાવ પ�્ ર� છ�વી ીયામયમા ંન  ીવી છ�ન� અ,નયછ 
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    ર�. વળમ અનછંા  મ� ન�ગા ંથકન� રાગ  રાવ� ન�  મમન�  ાધ� ચાર ગ,છમા ં
રખડન્ ં ીડ  છ�વી ી  અ,નયછ ંવનાવ નથા ી  ીીછાના યીાયછાના  ાર � 
ંવનાવથા ,વીરમછી � ર   છ�ન્ ંઅ,નયછીગ્ ંઆએમાની ં  ધમમ ર�. 

અ,નયછધમમ બછાવ� ર�    સસંાર અચી�સ ધમમ ર�,  ાયમ ર  શ� નન  
મા  ્ સસંાર વીરના ીયામય ુષ્ રીડ ન� ,નયછંવનાવના  �ય ુષ્  ર. 

અ,નયછધમમ ંમ જાન  રાવ� ર�    છ� ીરન�  ાધ� નથા ી  ીીછાના 
યીાયછાન�  ાધ� ર�. છ� ,વ ાર ં  સમય , યરછી ર�—અચી�સ ર�, અ,નયછ ર�, 
 ાયમ ર  નારી નથા મા  ્ � ય ંાકશ નન . ,વ ાર છારી ધમમ ર� ખરી ી  છ� 
અચી�સધમમ ર�. છ�થા છ�  ાયમ ર   છ�વી નથા. છ� ્ળમન� છારી ,ા ાળમ 
પ�્ંવનાવ � ,નયછ ર� છ�વા પ�્છા ીયામયમા ં ક ્ ં �ગ્  રમ શ મશ. ંમ છ� 
બછાવ� ર�. �મ ીા ાના વષ છા  ાયમના નથા છ� ્ળમન� ઠંડમ થક ચશ�, ીા ાની 
ચી�સ ંવનાવ શાછળ ર� છ�વી ીયામયમા ંી  �ગ્ થક ચશ�. ંમ �ન� જાન ર� 
છ� વષ ીગ્ ંીા ામા ં ીવા રછા ં� ય ંાછી નથા. છ�મ અ � ી  જાન  રાવ� ર�    
ન � ,વ ાર છારમ ીયામયમા ં  ીય છીી  છ�  ાયમની પ�્ંવનાવ નથા, છ� 
અચી�સ ર� મા  ્ છ� ્ળમ ચશ� ન� ,નયછ ંવનાવ છારામા ં  ાયમ ર  શ� મા  ્ 
અ,નયછ ધમમન� , ા ,વ ાર વીરના ીયામય ુષ્ વડાવ ન� ,નયછધમમત્ ં જાન 
 રમ ંવનાવ ુષ્  ર, ંમ    વાની આશય ર�. 

આ �મા � ીયામયમા ં ,વીરમછસી�—અચી�સસી� ીનર મન્ ંંવી અ,નયછ 
ધમમ આએમામા ંર�. છ� અ,નયછધમમન� , નાર જાનના �શન� અ,નયછનય     ર�. 
થથ૨૭થથ 

* 

(�ઠ વદ ૧૪, મગંળવાર) 

(૨૬) ,નયછનય  —,શષય� ��  ય�  છી      વડી આએમા માનય� શા,ંછ ન� 
�ખ્ થાય   છ� ��ના વમરસી� ચવાબ અીાય ર�. આએમા અનછંા ધમ�ની 
ધરનાર ં  ર�. છ� ,ા ાળમ પ�્ ંવનાવના  ુષ્થા ,નયછ નાસ� ર�. �મ અ�ાનની 
વષ છાધમમ ,નયછ ર�, અ�ાનથા વષ છા ી્દમ ીડછા નથા છ�મ આએમાની ,નમમળ 
જાય  ંવનાવ આએમાથા ી્દી ીડછી નથા. ,નયછ—ચી�સી � ર   ર�, છ�વી 
,નયછ ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� ,નયછનય     ર�. 

(૨૭) અ,નયછનય  —�મ ીા ા શાછળ  ીવા રછા ંવછમમાન વષ છા 
અચી�સ ર�.  ાર     છ� ્ળમ ,ય ર� છ�મ ,્ુ યીાી ,વ ાર અચી�સ ર�—
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 ાયમના નથા. સસંાર ં  સમયની ર�.  ાયમ ંવનાવના  ુષ્થા છ� ,વ ાર ્ાળમ 
શ ાય ર�. આમ ,વ ાર  ીવી ં આએમાની અ,નયછધમમ ર�. છ�ન� , નાર જાનના 
�શન� અ,નયછનય     ર�. 

અ � ,નયછની અથમ પ�્ંવનાવ ન� અ,નયછની અથમ ,વ ાર  ય� ર�.  વ� 
,નયછ અ,નયછના બા� ચાયાં પ્ ંઅથમ આવ� ર� છ�ના ,વશ�ષ ંીષ્છા 

,મથયા ુષ્ની ,નયછવાદ. 

,નય,છવાદ = બનવાત્ ં શ� છ�મ બનશ� ંમ માના � ંવચરદં સ�વ� ર� ન� 
, ્્ષાથમ  રછી નથા છ� ,મથયા ુષ્ની ,નયછવાદ ર�. ગી.મ્સારમા ં� ગાથા   મ 
ર� છ� ,મથયા ુષ્ના ,નય,છવાદના ર�.  ાર     ન,વછ�યછાના નામ� ંવચરદં સ�વ� 
ર�. 

૧. ીીછાની જાનંવનાવ ર�, ંમ છ� , છી નથા. 

૨. �્ ં�ક્છ ંવનાવા ચ � ંંમ ન�ા-જાન  રમ , ્્ષાથમ  રવી ચીકં, ંવી 
, ્્ષાથમ છ�  રછી નથા. 

૩. �વ , ્્ષાથમ ંવ ાળ�  ર  ર�.  ીક ીર ાળ    ીર ,ન,મમ રી ક ્ ંનથા, ંમ 
છ� માનછી નથા. 

૪. , ્્ષાથમ વખછ�  મમની અનાવ થક ,ય ર�, છ�મ છ� માનછી નથા.  મમન� 
ક�રછા આી� ર� ી  ંવનાવન� મી્ી આીછી નથા. આમ ં  ા 
ન,વછ�યછાન� માનવાવાળી ી  બા, ચાર બી ન� નન  માનનારી �વ 
,મથયા ુષ્ ર�. 

(૨) દમબ� ીયામયમા ંર   ી સ.યઅ્ ,નયછવાદ. 

� � દમબ� ીયામયની ,ન મય  ય� ર�, �મ દમબ� થવાત્ ં શ� છ�મ થશ� 
છ�મ માનનારના  ુષ્ રાગ વીર, ,ન,મમ વીર    ીયામય વીર ર  છા નથા ી  
ંવનાવ વીર  ુષ્ ર�. અદમ ંવનાવની ,ન મય  રનાર દમબ� ીયામયની ,ન મય 
સાચી  ર  ર�. પ�્ ંવનાવના  ુષ્ થછા ં� થવાત્ ં શ� છ� થશ� છ�મ છ� , � ર�. 
પ�્ ંવનાવ ,નયછ, રાગના ીયામય અન� ીરીયામય બી્ ં ,નયછ ર� ંમ જાના 
, � ર�. 

(૩) નય ૨૬-૨૭મા ર   ા ,નયછ ન� અ,નયછની અથમ. 

અ � ૨૬મા નયમા ં �્ ં   પ�્ ંવનાવ છ� ,નયછ ર�—ચી�સ ર�. , યવક ગમ� 
છ�્ ી ,વ ાર  ય�  ીય છીી  છ� ,વ ાર પ�્ ંવનાવમા ં દમ ી�ઠી નથા. છ� પ�્ 
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ંવનાવન� ,નયછ  �ી ન� ૨૭મા નયમા ં ,વ ારના ીયામય ંવનાવથા ,વીરમછ ર� 
મા  ્ છ� ીયામયન� અ,નયછ      ર�. આ �મા � ,નયછ, અ,નયછની અથમ 
સમચવી. 

(૪) ,નયછ-અ,નયછ 

ીાચં સમવાયમા ં ં  બી  ,નય,છની ર�. છ� ,સવાયના બા, ચાર છ� 
,નય,છ નન , ં અી�કાં છ� અ,નયછ ર�. છ� ીાચં� સમવાય ં  સાથ� ર�. છ�ના 
ંીષ્છા  — 

૧. ,નયછ  —ન,વછ�યછા �મ થવાત્ ંર� છ�મ ચ થાય ર�. છ� ચ સમય� બા, 
ચાર બી  ર�. 

૨. ંવનાવ  —� વખછ� ��્કછ થવાના  ીય એયાર  થાય ર� ંમ  ી  ન�મ  ર  
ર�   રાગ  ુષ્વાળી છ� ન�મ  રમ શ શ� નન  ી  �્ ંજાનંવનાવા આએમા 
� ંંવી ીીછાની ંવનાવ ન�મ  ય�. 

૩. , ્્ષાથમ  —જાનંવનાવની ,ન મય  ય�    �્ ં�ક્છ ંવસી ચ � ંછ� , ્્ષાથમ 
ર�. 

૪.  ાળ  —આવી ,ન મય  રમ ંવ ાળ� ીીછા છરફ વટયી ર� છ� છ�ની ંવ ાળ ર�. 

૫.  મમની અનાવ  —આવી ,ન મય થછા ં મ�ની ંના  ાર � અનાવ થક ,ય 
ર�. ,મથયાએવ અવંથામા ં મમન� મી્ી આીછી,  વ� ીીછાના ંવનાવન� ,ુયી 
ં્ �  મમન� મી્ી આીછી નથા છ�થા  મમની અનાવ થયી. 

આ �મા � ,નયછ = ન,વછ�ય ં  બી  ન� અ,નયછ = ંવનાવ, , ્્ષાથમ 
 ાળ ન�  મમની અનાવ—ં ચાર બી  ંમ અ્  ીાચં બી  સમવાય ર�. 

થવાત્ ં શ� છ�મ થશ� છ�મ યથાથમ માનનારન� જાનંવનાવની ,ન મય ર�, છ� 
, ્્ષાથમ  ર  ર�, ંવ છરફ વળ� ર�. રાગની ંવામા થછી નથા ી  જાછા ર   ર� 
છ�થા  મમની અનાવ થછી ,ય ર�. 

(૨૮) ીયામયના સવળા    �ધા સંં  ાર આએમ �યના ,ા ાળમ ંવનાવમા ં
 ામ  રછા નથા ંવી ંવનાવધમમ આએમાની ર�. ન� છ� ધમમન� , નાર 

જાનના �શન� ંવનાવનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય ંવનાવનય� સંં  ારન� ,નરથમ   રના ં્ ર� (અથામક ્ આએમાન� 
ંવનાવનય� સંં  ાર ,ન ્ીયીગા ર�) �ન�  ીકથા અ ા  ાઢવામા ંઆવછા નથા 
(ી  � ંવનાવથા ચ અ ાવાળી  ીય ર�) ંવા છા�   ાં્ ાના માફ .’’ 
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,ા ાળમ પ�્ ંવનાવમા ંસંં  ાર  ામ  રછા નથા. સંં  ાર ીયામયમા ં ીય ર�. 
છ� સંં  ાર ,ા ાળ સ શંવનાવમા ં ામ  ર  નન  છ�વી આએમ �યની ં  ધમમ ર�. 
ગમ� છ�્ ી અધમમ ીયામયમા ં  ર , મી્ા ં ીાી  ર , છાો ,મથયાએવન� સ�વ� રછા ં
ન�યની ંવનાવ મીકના  ાય ાછવાળી ર�. છ� ંવનાવમા ં �ધા સંં  ાર  ામ 
 રછા નથા. સ.યાજાનાન� ંવનાવત્ ં નાન થછા ં છ� ,વચાર  ર�    અ ી, મારી 
ંવનાવ ! છ� ીયામયન� , � ર�. અધમમ ીયામય ી  , યવક  છા ી  છ� અધમમના 
સંં  ારથા નવા મ્મન� �્ ંઅનવા થછી નથા  ાર      �યંવનાવના ન�ા-જાન 
વડ  સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાના ીયામય �ગ્ થકન� , ય મછા થાય છ�વા ર�. 
આએમ �યમા ંંવનાવનય� સંં  ાર ,નરથમ  ર�—,ન ્ીયીગા ર�. ીા ામા ંછ�  વીર 
ચ છર  ર�. છ�  ીા ામા ં ી�સક ્ ં નથા છ�મ ીયામયના સવળા    અવળા સંં  ાર 
ંવનાવમા ંી�સછા નથા. �મ  ાં્ ી ંવનાવથા ચ છા�  અ ાવાળી ર�. છ�ના અ ા 
 ાઢવામા ંઆવછા નથા. છ�મ નગવાન આએમાની ંવનાવ  ીકં ોડદી નથા. 
અનછંધમમના � ય,છ� અનાનદઅનછં ંવા ન� ંવા ર�. છ�ની  ીક બનાવનાર  ીક શ   
નન . અજાના છ�ના ીયામયમા ંરાગ-��ષ �ા,ંછ સ�વ� ર� છીી  છ� �છર ંવનાવમા ં
ી�સા ,ય છ�મ બનક્ ંનથા. ,વ ાર ક�   ર�, આએમંવનાવ ંવી ન� ંવી ર�. 
ંમ �છરમા ં ચી,  મડમના નવ  યામ,  ાથાના નવ  યામ.  સાકના નવમા ં
 સાકખાના ં માડંદા ં ન�  સાકખાનામા ં બી ડાની નવ  ય� રછા ં ંાયં ી  
વંક ્ં વનાવ બદ ાયી નથા. ીયામયમા ંફ ર ર� છ�્ ી સસંાર ર� ી  છ� ક માા 
ર� ન� છ� ક માાના સંં  ાર ંવનાવમા ંી�સછા નથા મા  ્ � ય ંાકશ નન . ‘‘અમીં 
, યવક ો ા ંીાી  યામ  છા’’ ં યાદ  રમશ નન . , યવમના ીાીના ઢગ ા  ીય છી 
ી  ં  સમયના ર�, છ� છારા ,ા ાળમ ંવનાવમા ં ી�ઠા નથા. ‘,્ુ ય-ીાીના 
નાવી  યામ ર� મા  ્ નીગવવા ીડશ�’ ંમ  ીક     ર�. ી  નાક, છ� વીા,ધનાવી 
છારા ંવનાવમા ંી�ઠા નથા. અનાનદની છારામા ં ંવનાવધમમ ર�. છ� ંવનાવ ગમ� 
છ�વા સંં  ારન� ,નરથમ   રનાર ર�. � અડદ અન� મગ ચડવા  ાય  ર� છ� ન ચડ  
છ�મ બન� નન , છ� ચડમ ચ ,ય ર�, છ�મ � ંવનાવથા ચ મીક ીામવાન�  ાય  ર� 
છ� મીક ચવાન�  ાય  ન ર   છ�મ બન� નન . ંવી આએમાની નરીસી  ર. મીરના ં
ીારા ં  ીક નદવસ રંગવા ીડ  ર�   ના. છ� ંવાના,વ  ચાછરાય� ા ંચ ર�. છ�મ 
નગવાન આએમા જાન, દશમન, ચાનરા, �ખ્, વાયમ વગ�ર  ,ા ાળમ ંવનાવીથા 
ચાછરાય� ી અનાનદઅનછં ર�. ,્ુ ય-ીાીના સંં  ાર છ�મા ં ી�સછા નથા છ�મ ચ 
,્ુ ય-ીાીના નાવીથા છ� ીારખા શ છી નથા. આમ � ંવનાવન� , � છ� 
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ધમમદશાન� ીામ�. આવા રમછ� આએમામા ં ંવનાવ નામની ં  ધમમ ર�. છ� ધમમન� 
, નાર જાનના �શન� ંવનાવનય     ર�. થથ૨૮થથ 

(૨૯) ીયામયમા ંસ ંં  ાર ફ રવા શ ાય ર� મા  ્ સ ંં  ાર સાથમ  ર� ંવી ં 
અંવનાવ નામની ધમમ ર�. છ� અંવનાવધમમન� , નાર જાનના �શન� 

અંવનાવનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અંવનાવનય� સંં  ારન� સાથમ   રના ં્ ર� (અથામક ્આએમાન� 
અંવનાવનય� સંં  ાર વીયીગા ર�) �ન� (ંવનાવથા અ ા  ીછા નથા ી  
સંં  ાર  રમન�) � ્ાર વડ  અ ા  ાઢવામા ં આવા  ીય ંવા છા�  છારના 
માફ .’’ 

ીયામયમા ં સાચા સંં  ાર  રવા વીયીગા ર�. અવંથા �્ ી, ,્ુ ય-ીાી 
�્ ી આએમાન� માનયી ર�, છ�  ુષ્ ફ રવ. �્ ંજાનંવનાવા વાછરાગ �,ં ીયામયમા ં
ંવા સંં  ાર સાથમ  થક શ   ર�. રાગના ીયામય ફરમન� વાછરાગ ીયામય થક શ   
ર�. ક ્ ં�ે ્રી, ીરમાએમા થવાન�  ાય  રી ંવા સંં  ાર  ાવા શ ાય ર�. ,વ ાર 
આએમાની ંવનાવ નથા છ�ન� ફ રવા શ ાય ર�. �વા રમછ� છારન� � ્ાર ીાસ� 
બનાવડા�લ્ ં ીય છી છ� છા�  અ ાવાગં થક શ   ર�, છ�મ આએમાના ીયામય    
�મા ીૈસા ,વના ન ચા �, રી રા ,વના ન ચા �, ,્ુ ય ,વના ન ચા � ંવા � 
�ધા સંં  ાર ના�યા ર� છ�ન� બદ � �ે ્ �ચદાનદં ંવસી આએમા ,વના ન ચા � 
છ�વા સંં  ાર નાખ. આમ સંં  ારન� સાથમ   રનારી ં  ધમમ ર�. 

 ીક        ‘સી �દર મારમન� �બલ ા ીા  ્ બ�ઠમ ર�’ છી અ �     ર�     ા, 
બ�સા શ   ર�. છ� વખછ� સવળી થવી ચીકં. �ધા ન� �ધા નાવ રાખ� છી  ામ ન 
આવ� ી  સવળા નાવ ગમ� એયાર   રમ શ   ર�. અનછં ાળથા દયા, દાન �્ ી 
આએમા માનયી ર� છ� માનયછા ફ રવાન� ,વ ાર છ� મા ં્ ંવસી નથા, �્ ંછી �ચદાનદં 
ંવસી � ંંવા માનયછા  ર છી ીયામયમા ંસંં  ાર ફ રવા શ ાય ર�. 

�્ ં,સ� થવાની � ંંવા નાવના નાવા સંં  ાર ફ રવ. 

�વન� રાગ ન� ,વ ારત્ ં � યં્    ીવાથા ંવનના ં ી  ંવા ંઆવ�    મારા 
મર  ીરમ �્ ં વાદંરમ થકશ,  ાગડી થકશ    નર   ચકશ વગ�ર  � ાર  ે યડંમ 
અવંથાના ં ંવનના ંઆવ� ર�  ાર     આખી નદવસ છ�વા નાવ સ��યા ર�. અ � 
આએમામા ંઅંવનાવ ં  ધમમ ર� �ન�  ાધ� સંં  ાર વીયીગા ર� ંમ     ર�. મા  ્ 
�ધા માનયછા ન� રાગ-��ષના નાવન� ફ રવ ન� �્ ં ીરમાએમા થકશ,   વળજાન 
ીામાશ, અ �છીદન� ીામાશ ંવા ન  ાર  ાવ છી સંં  ાર ફ રવા શ ાય ર�. છ� 
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સંં  ાર સાથમ  ર�. સાચા સંં  ાર ીાડી �થા ખી્ા સંં  ાર  ડમ ચશ�. ખરાબ ંવનના 
આવ� ર� છ� �દર ખરાબ સંં  ાર ર� મા  ્ આવ� ર�. છ�ન� બદ � નાવના નાવ    ‘�્ ં
ં  નવ ીરમ �ક્છદશાન� ીામાશ. ીચંમ ાળમા ં મારી આ્ ી , ્્ષાથમ નથા 
ી  ં  બ� નવમા ંમારમ ��્કછ થશ� ચ.’ આવા સંં  ાર ીીછ� ીાડ  ર�, બાી્ ં ીક 
ીાડમ દ  છ�મ નથા. 

અ �  ષ્ાછંમા ંછારના છા�  અ ા � ્ાર વડ   ાઢવામા ંઆવ� ર� છ�મ  �્ ં
ર� છી આએમાન�  ીક છા�  બનાવા શ ક ્ ં શ�   

સમાધાન  —અ � બાચી  ીક �વ મદદ  ર  છ�મ નથા. ીીછ� ીીછાના મ�ળ� 
, ્્ષાથમ  રવાની ર�.  ષ્ાછં છ� વીમા ર�. વીમાથા વીમ�ય ,સ�  રન્ ંર�. ચી 
વીમા ન� વીમ�ય સવમ રમછ� મળછા આવ� છી બભ� ં  થક ,ય મા  ્ ,સ�ાછં 
 ષ્ાછં અતસ્ાર બધા રમછ�  ીય નન . � ીયામયમા ં ા    ી   ,વચારી થાય ર� 
છ�ન� ં  ક મા ં્ાળમ શ ાય ર�. સંં  ાર રાખવા    ્ાળવા છ� આએમાના  ાથના 
વાછ ર�.  ીક  મમ માગમ આી� અથવા ક�ર મદદ  ર  છી સંં  ાર ફર  છ�ન્ ં ાકં 
નથા ી  ીીછ� ફ રવવા , ્્ષાથમ  ર  છી ફરમ શ   ર�, મા  ્ સંં  ાર સાથમ  ર�. 

   �વ ! � ય ંાકશ નન  ! ં  સમયમા ંસ ંં  ારથા ,વચારી બદ ા શ ાય 
ર�. 

 ીક        અમીં છી બ�્ ીાી  યા�  છા ંન� ો ી અધમમ  ય�  છી છ�ન� 
આ સમચ    મ થાય    ાકં  બાી્ ં  ી. અ �     ર�    ગમ� છ�્ ા ંછાો ીાી 
, યવક  યામ  ીય છીી  સંં  ાર સવળા થક શ   ર�. છ� છારા  ાથના વાછ ર�.  મમ 
છી ે ય ા બી ા ચશ� ન� સસંારની ીમી ી  નન   ાગ� મા  ્ � ય ંાવા �ન્ ંનથા. 

 ીક        અમીં ો ા ં,્ં છ ી વાચંયા ંર� છ�થા ો ા ં�ચા  ા ડા ંગરમ 
ગયા ર� ન� �દર ખાચડી થક ગયી ર�. છ�ન�     ર�    � ય ંાકશ નન . ં બી્ ંં  
સમયમા ંના ળમ ,ય છ�ન્ ંર�, મા  ્ � ય ંાકશ નન . સારા ,વચારી  ર. , �    �્ ં
�,્નના ્ીળામા ં �,ં �્ ં ��્કછ ીામાન� ,સ� થયી � ં ંવા ં ંવનના ં આવશ� ન� 
સસંારના ંંવનન ્ળમ ચશ�. ં  સમયના વન , ્્ષાથમથા �વી ંવનાવ ર� છ�વા 
સંં  ાર ીયામયમા ં�ગ્ થક શ શ�. �દર ર� છ� બ ાર  ાવા શ ાય ર�. ી્ઓ, આ 
ીનર,શષ્ના અદ ે છ્ રચના ર�. મનંદર વીરના  ાળશના ી�ઠ  �વચનસારના 
ીારળત્ ંઆ ીનર,શષ્  ળશ સમાન ર�. સંં  ાર સાથમ  થક શ   ંવી આએમાની 
ધમમ ર�. છ�  ીકન�  ાધ� નથા. � ્્અૃીાથા    શા�અૃીાથા થાય છ�મ નથા ી  છારમ 
અૃીાથા સાથમ  થાય છ�મ ર�. બ ારના �વી છી ,ન,મમમાા ર�. છાથ� ર મળવા 
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રછા ંન સમ� છી છાથ� ર ,ન,મમ    વાય નન . ીીછ� સમ� છી ,ન,મમ    વાય 
ર�. 

��્�્ન્� ચૈછનય �માની  નરયાવર ૪૭ નયી �ારા  
બછાવવામા ંઆવ� ર�. 

આ ીનર,શષ્મા ં ૪૭ નય ર�. છ�મા ં અ�ંછ-ના�ંછ સનછનગંાના સાછનય, 
નામ, ંથાીના  �ય, નાવ ંમ ચાર નય ન� બા મના ૩૬ નયના ૧૮ ચડ  ા ર�. 
ંમ અ્  ૪૭ નય   મન� આવા અનછંા નયી ર� ંમ   મન� સ ં  ા દ શ�. દમ રમન� 
સાસર  વળાવ� એયાર  મા-બાી  નરયાવર ીાથર  ર�. છ�મ અ � નગવાન અનાનદથા 
રખડછા આએમાન� મીકસી સાસર  વળાવ� ર� ન� છ�ના ઋવ�-સ�વૃ�ની  નરયાવર 
ીાથરમન� બછાવ� ર�. ,નગીદમા ં �વ ો ી  ાળ ર   ર� છ�થા છ�ન� ,ીયરંથાન 
   વાય ર�. છ�માથંા ાસ અવંથા �ાનછ  ર  ર�. મતષ્યનવ �ાનછ  રમ �છર 
અતન્વ  રમ મીક �ાનછ  ર  ર�. છ�ની  નરયાવર બછાવાય ર�.    �વ ! �મીદ 
 ર, છારામા ંઅનછંા ધમ� ર�. ં  ધમમ બા,ન�  ાધ� નથા ી  ંવછાં 
ર�. ક ્ ંછારાથા �ખ્ �ગ્  રમ શ   ંમ ર�. છા ં્ ,નધાન ચી. ંમ ૪૭ 
નય �ારા ચૈછનયના ઋવ� બછાવ� ર�. આ �મા � આએમામા ંસંં  ાર વીયીગા ર�—
સાથમ  ર� ંવી આએમામા ં અંવનાવ નામની ધમમ ર�. છ�ન� , નાર જાનના 
�શન� અંવનાવનય     ર�. થથ૨૯થથ 

(૩૦) આએમાના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખ� ર� ંવી આએમામા ંં  
ધમમ ર�, છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન�  ાળનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય  ાળનય� �ના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખ� ર� ંન્ ં ર�. 
વનાળાના નદવસ અતસ્ાર ીા છા આ ફળના માફ  ( ાળનય� આએમ �યના ,સવ� 
સમય વીર આધાર રાખ� ર�. વનાળાના નદવસ અતસ્ાર ીા છા ં  રમના માફ ).’’ 

આએમાની મીક � સમય� થવાની  ીય છ� ચ સમય� થાય ર�, આડાઅવળા 
સમય� થછી નથા. �વા રમછ� વનાળાના નદવસ�   રમ ંવય ંીા મ ,ય ર�  ાર     
છ�ની ીા વાની  ાળ ર�, છ�વા રમછ� �ની � સમય� ધમમ થવાની  ાળ ીાંી ર� 
છ�ની છ� સમય� થાય ર�. સ.યાદશમનની અથવા મીકની સમય આડીઅવળી થછી 
નથા. આવી ધમમ ર�. છ�  ી  ન�મ  ર  ર�  છ� ધમમ છી આએમાની ર�. ંમ ીીછાના 
 �ય સા�્ ંચીકન� ન�મ  ર ર�. છ� �વ ંમ   મ શ      ��્કછ � સમય� થવાના ર� 
છ� સમય� ચ થવાના ર�. ંવનાવ ુષ્ થછા ં આવા �છા,છ થાય ર�. સવમજ 
નગવાન� ચીલ્ ંર�    મારમ ��્કછ આ સમય� થવાના ર� ી  ંન્ ંન�મ  રનાર 
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 ી  ર� ન�   વા રમછ� ન�મ  ર  ર�   �્ ંઆએમા અનછં ધમમની ધરનાર � ંંમ 
�થમ �છાછ  ર ર�. આમ જાછા ષ્ા થછા ંવાછરાગ ુષ્ થાય ર�. ંવચરદંમ થવા 
મા  ્ નય      નથા. જાછા ષ્ા થવા મા  ્ આ નયત્ ં ંવસી સમ,વ� ર�. 
સસંારના ીયામય છી ં  સમયના ર�. છ�ના વીરના  ુષ્ રીડ  ન� ંવનાવ ુષ્  ર  
છી ચ આ વાછ બ�સ� છ�મ ર�. 

અ� ્  ાળ�  મારમ ,સવ� થશ� ંમ યથાથમ ન�મ  રનારના  ુષ્  �ય 
ંવનાવ �એય� ચ ર   ર�. 

આમ અ� ્  ાળ� ,સવ� થવા ં ી  ં  ધમમ ર�. સવમજ નગવાન� ંમ 
ચીલ્ ંર� મા  ્ છ� ધમમ ર� ંમ નથા. ન� છ� ધમમ ર� મા  ્ સવમજના જાનમા ંઆવ�  ર� 
ંમ ી  નથા. �વી ધમમ ર�, ંવી નગવાન� ,ુયી ન� વા ા �ારા આ�યી. આવી 
ં  આએમાની ધમમ ર�.  ાર     આએમા છ�ન� ધારમ રાખ� ર�, ંમ � ,ન મય  ર  ર� 
છ�ના  ુષ્ ધમમના ધરનાર ધમ� ંવા  �ય વીર ,ય ર�. છ�ન� ીયામયના, રાગના 
   ,ન,મમના  ્�ચ ર  છા નથા. અનછં ધમામએમ  વંક ્ વીર  ુષ્  રમ છ�મા ં ચ 
અનછંી , ્્ષાથમ ર� ન� છ� � ચ સાચી ,ન મય  ય�    વાય. વનાળાના ઋકમ્ા ં  રમ 
ંના  ાળ� ીા મ ચશ� ન� નાચ� ીડશ�.   રમન� મા  ્ વછાવળ  રવાના ચસર નથા. 
છ�મ આએમ �ય આન ્ ર� ંવી ,ન મય  ય� ં્ � સસંાર ક ય્ મન� ીરમાનદંદશા 
�ગ્ થવાના ચ. સમય ધમમની ,ન મય  ય� છ� � ધમ� આએમાની ,ન મય  ય�. છ� 
�વ ,્ુ યથા-,ન,મમથા ��્કછ થશ� છ�મ માન� નન . � સમય� મારમ ,સ�દશા 
થવાના છ� ચ સમય� થવાના ંવી  ાળધમમ મારા આએમ �યની ર�. છ� ધમમ 
,ન,મમની નથા, રાગની નથા, ીયામયની નથા, છ� ધમમ આએમ �યની ર�. છાથ� ર 
નગવાન� ચીલ્ ંર� ન� ંવી ચ આએમ �યની ંવનાવ ર�.  �યત્ ંન�મ  યામ  ીવાથા 
ધમ� �વન� અધાર ચ નથા, વછાવળ નથા. નથા ્ાળવી સસંાર    નથા 
 રવી મીક.  ાર     સસંાર, મીક બભ� ીયામય ર�. ીયામય વીરના  ુષ્ ્ળમ 
ગક ર� ન� ીયામયવાત ્ જાછા ષ્ા ંવનાવના  ુષ્ થક ર� છ�થા ધમ� �વન� 
ધારચ ચ વછક ર�, 

��  — �યની ીયામય વીર  ાત ્ર   નન    

 �ય ુષ્ થછા ંીયામય  ાતમ્ા ંઆવા ,ય ર�. ીયામયની  ાત ્ રવી 
ીડછી નથા. 

સમાધાન  —સ.યા ુષ્ના ીયામય વીર નચર નથા, ીયામય ફ રવવા નથા. 
� ક � ��્કછ થવાના ર�, છ� ��્કછના સમયની ધમમ મારી ર�. છ� ધમમની ધરનાર �્ ં
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� ંંમ ન�મ  રછા ંજાન ન� ંવજ�ય અન�દ થાય ર�. ંમ અન�દછા થછા ં��્કછના 
ીયામયના વછાવળ નથા. મારી ધમમ ,્ુ યથા નથા, ,ન,મમથા નથા, ીયામયથા 
નથા ી  ીયામયવાનમાથંા ધમમ વએીભ થાય ર�. ચી    ,ન મય ીયામયમા ંથાય ર� 
ી  ીયામય ,ન મય  ર  ર�    છ� ધમમ ધમ� ંવા આએમ �યની ર�.  �ય ુષ્ થછા ં
દમસર છ�ના  ાળ�  મીક થક ,ય ર� ન� સસંાર ્ળમ ,ય ર�. આમ  �ય ુષ્ થછા ં
ીયામયની  ાત ્થક ,ય ર�,  ાત ્રાખવી ીડછી નથા. 

� સમય� ��્કછ થવાના છ� ચ સમય� થવાના, ંમ ,ન મય  રનારના 
અલી ાળમા ંચ ��્કછ થાય ર�. 

આ  ા ા વાછ ર�. �્ ંઆ્ ા દયા ીાગં, ોછ ીાગં, ,વશ�ષ ન�કછ   ં્ છી 
મારમ ��્કછ વ   ા થક ,ય ંમ નથા. ��્કછ � સમય� થવાના ર� છ� ચ સમય� 
થવાના ર�. આમ ,ન મય  રછા ં ,વ લી—રાગ-��ષના ,વષમછા ર  છા નથા. 
જાછા- ષ્ા ર  છા � વખછ� �મ થવાત્ ં  ીય છ�મ થાય ર� છ�વા ,ન મયમા ં
વાછરાગછા ર�. આમ, આખા  �યના  ત ય ાછ  રનાર �વના � સમય� ��્કછ 
થવાના છ� ચ સમય� થવાના ર�. રછા ંછ�ના ��્કછ મા  ્  ાબંી  ાળ  ાગશ� નન . 

દયા-દાનના નાવ છી ,વષમનાવ ર� ી  વ   ી મીક   ં્, ંવી નાવ 
ી  ,વષમનાવ ર�. 

�મ દ રાસર વીર  ળશ ચડાવ� ર� છ�મ �વચનસાર વીર ીનર,શષ્મા ં
આી� ા નયીત્ ંવ મન  ળશ સમાન ર�. આ નયમા ંનબળાક નથા ી  ચબરી 
, ્્ષાથમ ર�, ંવનાવ ુષ્ત્ ંચીર ર�. અ ી આએમા ! છારી ંવનાવ ચ ંવી ર�. માર  
ીયામયન� ફ રવવા નથા. ી  ંવનાવ ુષ્ થછા ં,મથયાદશમન ફરમ ,ય ર� ં્ �    
છ�ની નાશ થાય ર�, સ.યાદશમન �ગ્ થાય ર�, �ંથરછા થાય ર�, વાછરાગછા 
આવ� ર� ન�   વળજાન �ગ  ્ ર�. ીરના દયાની નાવ  રવી છ� છી ,વષમછા ર� ચ 
ી  વ   ી મીક   ં્ છ� નાવ ી  ,વષમછા ર�. ,વષમછા છ� ધમમ નથા. વંકન્ા 
અવંથા છ� વંકન્ા �યવંથા ર�. � અવંથા � વખછ� થવાના  ીય છ� થાય ર�, 
ંમ ન�મ  રનાર અવંથાયાની (અથામક ્  �યની) ,ન મય  યામ ,વના ર   નન  
ં્ �    છ�  �યની ,ન મય ચસર  ર  ચ ર�. 

વછાવળ ં્ ા  ચાશ ન�  ચાશ ં્ ા ખ્ાશ. જાછા ષ્ા �વ ધારચ 
ન� સમછાનાવમા ંવછક ર�. 

વછાવળ શ�ના      મદંછા શ�ના   જાનાન� ધારચ ર�. જાછા- ષ્ા ંવનાવન� 
, છી �ંથરછા ીામ� ર� ન� દમ�દમ� ,વ ાર નાશ થછી ,ય ર�. મારમ અલી ાળમા ં
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��્કછ ર�. છ�   વળજાના નગવાન� ચીલ્ ંર� ન� ધમ� �વન� બ��ં્ ર�. અલી ાળમા ં
��્કછ થવાના ર� રછા ં� સમય� ��્કછ થવાના ર� એયાર  ચ થાય ર�. 

નામુ્ રાચચ ં�ં  �્ ંર�    ‘‘વછાવળ ં્ ા  ચાશ ન�  ચાશ ં્ ા 
ખ્ાશ.’’ વ�ીારમા ં ી  વ�ીારમ , � ર�    વછાવળ ન� અધારચ  રવાથા  ાકં 
 ાન નથા. ધનવાનન� ધારચ ર�, ી  વછાવળ નથા. ગરમબ મા સ    �ન� 
ોરના ચાર  � ય ા ખા ા ર�, છ�ન� ૨૦ સીાયાની ીગાર  ીય છ� સથ. ૧૦ના છી ચીડા 
 ક આવ�. ીગાર મળ�    કર્છ ચ વછાવળ  રમ ન� ખદબદા્  ર . �યાર  
ીૈસાવાળી ધારચથા  ામ લય� ર� ન� ચીકછા વંક ્શાછં ી�  ્ (ધારચથા) લય� ર�, 
મ ાન  �શ�, સારા દાગાના  �શ�, છ� ધારચથા બી્ ંલય� ર�, ખદબદા્  રછી નથા, 
 ાર     છ�ત ્ ંી�્ મી�ં્ ર�. ીૈસા નયામ ર� છ�ની નરીસી ર�. છ�મ ધમ� �વન� નરીસી 
ર�    મારામા ંબ�્ ,નધાન નર �્ ંર�. આનદં ંદત્ ંી�્ નર � ્ર�. છ�ન� ,વ�ાસ ર�    
મારમ ��્કછ અલી ાળમા ં થશ�. આમ વીશમ રસ—વાછરાગા  ુષ્વાળાન� 
વછાવળ  ીછા નથા, ,વષમછા  ીછા નથા, સમછાનાવથા ��્કછ થાય ર�. 

ધમ� �વન� નવના ીયામય     
મીકના ીયામય �એય� સમછા નાવ વછક ર�. 

‘‘નવ મીક� ી  પ�્ વછક સમનાવ ચી’’ ંવા  ુષ્ ધમ�ન�  ીય ર�. ધમ� 
�વન� સાધ  દશામા ંઅલીનવ  ીય છ� છરફ    મીકદશા �ગ્વાના ર� છ� બભ� 
છરફ સમનાવ વછક ર�.  ાર     બભ� ીયામય ર�. છ�ના વીર  ુષ્ નથા. જાનમા ં
નવ નથા.  ુષ્ અખડં પ�્ ચૈછનય વીર ર�. માર  ,વ ાર ચીકછી નથા ન� 
,ન,વ� ાર ચીકં ર�, ંમ    નારના  ુષ્ ી  ીયામય વીર ર�, છ� ી  ,વષમછા 
ર�. છ�ત ્ ં ક  � ીયામય વીર ર�. �ત્ ં ક ંવનાવ વીર ર� છ�ત ્ ં ક ,વ ાર 
વીર  ીય ચ નન ,  ાર     ંવનાવ ુષ્ થછા ં,વ ાર ્ળમ ,ય ર�. 

આ �મા � � સમય� ��્કછ થવાના ર� છ� ચ સમય� થાય ર� છ�મ ન�મ 
 રનારના  ુષ્ પ�્ ંવનાવ વીર ચ ર� ન�  ુષ્ સાચા  ીવાથા છ�ન� નય  ા� ્
ીડ  ર�. આ �મા � આએમાના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખ� છ�વી ં  
આએમ �યની ધમમ ર� ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન�  ાળનય     ર�. થથ૩૦થથ 
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(૩૧) આએમાના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખછા નથા ંવી આએમામા ંધમમ ર� ન� 
છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ ાળનય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અ ાળનય� �ના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખછા નથા ંન્ ંર�. 
અૃ,ામ ગરમાથા ી વવામા ંઆવછા આ ફળના માફ .’’ 

અ ી ! મારા આએમાના અલી ાળમા ં ��્કછ થશ�. અ�ચર   =  ાબંી  ાળ 
સસંાર ચા શ� નન . �ના ંવનાવ વીર  ુષ્  ીય ર�, છ�ન� મા  ્ ંમ    વાય    
આ �વ અલી ાળમા ં��્કછ ીામશ�. વા ા ના ળ� ર� છ� છી વા ા ર�. વા ાત્ ં
જાન ર� ન� વા ાની વાચય ંવી ધમમ ી  આએમામા ં ર�. �મ   રમન� ોાસથા 
ી વવામા ંઆવ� ર� ન� બી ાય      રમન� વ   ા ી વા નાખા છ�વા રમછ� આ �વ 
સસંાર વ   ી  ાીા નાખશ� ંમ બી વાના રમછ ર�. આ �વ આસભ ન�ય ર�. 
અલી ાળમા ંં્ �    ં  બ� નવમા ં��્કછમા ંચશ�. આવા  થની�,છ ર� ન� છ�ની 
વાચયધમમ ી  આએમામા ંર�. ��્કછ મીડમ થવાના  છા છ�ના  રછા ંવ   ા થક 
ગક ંવી ંની અથમ નથા. છ� છી � સમય� થવાના  છા છ� ચ સમય� થક ર�, 
ી  �યવ ાર  બી ાય ર�, છ�ત ્ ંજાન  રાવ� ર�. ,શષય � ્્ન�        ‘આી ન મટયા 
 ીછ છી અમારમ ��્કછ થાછ નન . અમી ો ા  ાળ �ખ્ા રખડછ. અમાર  અનછં 
સસંાર રખડન્ ંીડછ’ આવા વા ા ના ળ� ર�. છ� વા ાત્ ંજાન  ર  ર� ન� વા ાની 
વાચય ંવી ં  ધમમ ી  આએમામા ંર�.   રમ ીા વા વખછ� ચ ીા મ ર�, વ   ા 
ીા મ નથા. રછા,ં ોાસમા ંનાખા મા  ્ વ   ા ીા મ ંમ બી ાય ર�.  ીક �વ 
સીમ  રડછા ંમરમ ,ય ર� છ� છ�ના  ાળ�  ચ મર  ીા.યી ર�. આલષ્ય બા મ  ક ્ ંન� 
મરમ ગયી ંવી છ�ની અથમ નથા ી  અ ંમાછ ન� સયંીગ બછાવવા અ ાળ 
�એૃલ્ં  મરમ ગયી ંમ  થન  રવામા ંઆવ� ર�.  ીક , યર�    ‘‘આમ   મ બીલયા 
 ’’ જાના છ� વખછ� ,વષમછા  રછી નથા  ાર     ંવા રમછ� બી વાના રમછ ર�. 

 ીક         ાળનય સાચી    અ ાળનય સાચી   નાક, બભ� નયી સાચા ર� 
ન� આએમામા ંબભ� ધમ� ં મ સાથ� ર�. ં  �વમા ં ાળધમમ ન� બા,મા ંઅ ાળ 
ધમમ ંવા રમછ� ી્દા ધમ� ી્દા ી્દા �વમા ં ર   ા ર� ંમ નથા. ં  ચ 
આએમામા ં ાળધમમ ન� અ ાળધમમ બભ� સાથ� ર   ા ર�. 

આ �મા � �વના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખછા નથા ંવા �યવ ાર  
બી વાના રમછ ર�. ંવી ં  આએમામા ંઅ ાળ નામની ધમમ ર�. છ� અ ાળ ધમમન� 
, નાર જાનના �શન� અ ાળનય     ર�. થથ૩૧થથ 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૪૫ 

[�ઠ વદ ૦)), તધ્વાર] 

આ� સવાર  ીરમ, ય�ય � ્્દ વનાના સમયસાર,  છામ મમ અ,ધ ાર ગાથા 
૭૭ વીરના �વચનત્ ંર  ીડ�ગ રમ  સનંળાવવામા ંઆ�લ્ ં ક ્.ં 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 
(અષાડ �દ્ ૧, � ્્વાર) 

(૩૦)  ાળનયત્ ંંવસી. 
આએમા ં   �ય ર�. છ�મા ંઅનછંા ધમ� ર�. ં  ધમમન� , નાર જાનની 

ં  �શ ર�. બધા ધમ�ન� , નાર જાન �મા  ર�. બધા નયી નાવ�છ્જાનમા ં
સમાક ,ય ર�. �છ્જાન વડ  અખડં આએમાની અતન્વ થાય ર�. છ� આએમા   વી 
ર�, છ�ના વાછ ચા � ર�. છ�મા ં૩૦મી ધમમ ંમ આ�યી    �વના � સમય� ��્કછ 
થવાના  ીય છ� ચ સમય� થાય ર�.   વળજાનમા ં નગવાન� ચીલ્ ં ર� છ�મ દર   
આએમાના ��્કછ છ�ના ંવ ાળ� થાય ર�—આડમઅવળમ થછા નથા. આએમા પ�્ 
�ચદાનદં ર� ંવા  ુષ્ થછા ંદમ�  રમન� � સમય� છ�ની  ાળ ર� છ� સમય�  �ય 
�ક્છસી� ીનર મા ,ય ર�. , ્્ષાથમના  ાળન� છ�મ ચ � સમય� ��્કછ થવાના ર� 
છ�  ાળ વચચ�  ાળન�દ નથા. આએમાના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખ� છ�વી 
આએમામા ંધમમ ર�, છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન�  ાળનય     ર�. 

(૩૧) અ ાળનયત્ ંંવસી. 
� સમય�   વળજાનદશા થવાના ર� છ� સમય ફરછી નથા. આ �વ અનછંી 

, ્્ષાથમ  રશ� છ�થા અલી ાળ� છ�ના ��્કછ થશ�—થીડા  ાળમા ં મીક� ચશ�, ંમ 
�યવ ારથા બી વાના રમછ ર�. ી   ા ં સમય ધમમ બછા�યી છ�મા ં અન� આમા ં
,વરીધ નથા. ,સવ� આડા-અવળા  ાળ� થાય છ�વી અ ાળની અથમ નથા. ,સવ� છી 
છ�ના  ાળ�  ચ થાય ર�. 
ં  નય ં  ધમમન� બછાવ� ર�. ધમમ ધમ� આએમાન� બછાવ� ર�. આમ 

 �ય ુષ્  રવા છ� ચ , ્્ષાથમ ર�. 
��  —ચી ંમ ર� છી , ્્ષાથમ પ્ ં ામ આ�યી   
સમાધાન  —અખડં આએમા અનછંા � ્ીની ,ી�ડ ર�, ંના  ુષ્  રવા છ� ચ 

, ્્ષાથમ ર�.  ાળનય� ન�મ  લ્�    �  ાળ� ��્કછ થવાના છ� ચ  ાળ� ��્કછ થાય 
ર�. છ�મ ,ન મય  રછા ં ચી  �ય વીર  ુષ્ થાય છી છ� માનયછા સાચા  રમ 
   વાય. � થવાત્ ં ીય છ� થવાત ્ર� છ�મ ધારમ ,ન,મમ, ,્ુ ય ન� ીયામય વીર 



 264 

 ુષ્ રાખ� છ�ના વાછ સાચા નથા. છ� બધા વીરથા  ુષ્ વઠાવા અખડં  �ય વીર 
 ુષ્  રવા છ� ચ સાચી , ્્ષાથમ ર�. � સમય� ��્કછ થવાના  શ� એયાર  થશ� ંવી 
ધમમ  ીની ર�   છ� ધમમ આએમાની ર�. છ� ધમમ ,ન,મમની, રાગની અથવા ીયામયની 
નથા ી  આએમ �યની ર�. આમ ,ન મય  રમ � �વ ીીછાના ચૈછનય ંવનાવ 
છરફ વળ� ર� છ�ના ીયામયતવ્�, ,ન,મમતવ્� ્ળમ ,ય ર�, ન� છ� અલી ાળમા ં
��્કછન� ીામ� ર�. � સમય�   વળજાન થવાત્ ંર�    ��્કછ થવાના ર� છ� ચ સમય� 
થાય ર�. છ�મા ં ફ ર નથા ી  , ્્ષાથમ  રમન� �વ વ   ી ��્કછં ગયી ંવા 
બી વાના રમછ ર�. છ� બી વાના રમછની ,નષ�ધ થક શ છી નથા.   વળજાના 
નગવાનના વા ામા ંઆ�લ્ ં   આ �વ ચ દમ મીક� ગયી છી પ્ ં  વળજાના છ� 
, છા ન  છા   અથવા � સમય� છ�ના ��્કછ થવાના  છા છ�ના  રછા ંવ   ા 
થક ર�   ના. છ� છ�ના સમય� ચ થક ર� ન�   વળજાના બરાબર �થમથા ંમ ચ 
, છા  છા, છ�મા ંફ ર નથા ી  છ� �વ , ્્ષાથમ  રમન� ચ દમ મીક� ગયી ંમ 
નગવાનના વા ામા ંી  આવ� ર�  ાર     છ� �મા � બી વાના રમછ ર�. �યાર  
,સવ� થવાના  શ� એયાર  થશ� ંમ   મન�  �ય ુષ્ ન  ર  છ�ના �છા,છ ી  સાચા 
નથા. આ �વ ચ દમ મીક� ગયી ંમ બી વાના રમછ ર� ંવી ં  આએમામા ં
ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અ ાળનય     ર�. થથ૩૧થથ 
(૩૨) આએમાના ,સવ� , ્્ષાથમથા થાય ર� ંવી , ્્ષાથમ નામની આએમામા ંધમમ ર�. 

છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� , ્્ષ ારનય     ર�. 
આએમ �ય , ્્ષ ારનય� �ના ,સવ� યએનસાધય ર� ંન્ ંર�. �ન� , ્્ષ ારથા 

 �તત્ ્ ં  ાડ �ાનછ થાય ર� (–વગ� ર�) ંવા , ્્ષ ારવાદમના માફ . 
(, ્્ષાથમનય� આએમાના ,સવ� �યએનથા થાય ર�. �મ  ીક , ્્ષાથમવાદમ મતષ્યન� 
, ્્ષાથમથા  �તત્ ્ ં ાડ �ાનછ થાય ર� છ�મ.) 

આએમામા ંંવી ં  ધમમ ર�    , ્્ષાથમ વડ  આએમાના ,સવ� થાય ર�, ંના 
મ�ળ�  થછા નથા. આએમામા ં, ્્ષાથમ ર�—વાયમ ર�—આએમબળ ર�    � વડ  ��્કછ 
થાય ર�. આવા અનછંા ધમ� ર�. �મા જાન વડ  આખા આએમાન� , � છી 
સ.યાદશમન-જાન-ચાનરા દશા થાય. ં  ધમમ  ાઢમ નાખવામા ં આવ� છી 
આએમ �ય , ય ં્ થક ્ ંનથા. �છરના વ  થા ધમમના �ા�નછ થાય ર�. �વા રમછ� 
 �તત્ ્ ંબા વાવ� છી  �તત્ ્ ં ાડ  ગ� ર� છ�મ � �વ ,્ુ ય-ીાીના  ્�ચ રીડમ, 
,ન,મમના વ  ની અ�ન�ાય રીડમ, આએમ �ય છરફ વળ� છ�ન� ધમમ થાય છ�મ ર�. 
ધમમ યએનસાધય ર�. �યએન ,વના ધમમ થછી નથા. અ ાળનય� � ધમમ    વાયી છ� 
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ંમ    છી નથા    , ્્ષાથમ વગર ધમમ થાય ર�. એયા ંી  , ્્ષાથમ , યવમ  ચ થાય 
ર�. 

ીનંડછ   મરાચ�ં મીઅ્્�્્મની અથમ મધ, યડી  ય� ર�. �મ મધ, યડી 
બનાવવા મા  ્ માખા , ્્ષાથમ  ર  ર� અથવા  �તત્ ્ ં ાડ વાવવાથા  �તત્ ્ ં ાડ 
મળ� ર� છ�મ આએમાની ધમમ , ્્ષાથમ, યવમ  થાય ર�. છ� ંા , ્્ષાથમથા �ાનછ થાય 
ર�   ,ન,મમના, રાગના, ીયામયના , ્્ષાથમ વડ  નન  ી  અનછં� ્ના ,ી�ડ 
અન�દ �ય છરફ  ુષ્  રવાની ન� છ�મા ં ઠરવાની , ્્ષાથમ  ર  છી ધમમના અન� 
��્કછના �ા�નછ થાય ર�. આવા રમછ� આએમાના ,સવ� , ્્ષાથમથા થાય ર� ંવી 
, ્્ષાથમ નામની આએમામા ં ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� 
, ્્ષ ારનય     ર�. થથ૩૨થથ 
(૩૩) દ�વથા ,સવ� સાધય ર� ંમ બી વાના ી�,છ ર� છ�વી આએમામા ંધમમ 

ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� દ�વનય     ર�. 
‘‘આએમ �ય દ�વનય� �ના ,સવ� અયએનસાધય ર� (–યએન ,વના થાય ર�) 

ંન્ ં ર�. , ્્ષ ારવાદમં દમધ� ા  �તન્ા  ાડના �દરથા �ન� (યએન ,વના, 
દ�વથા) મા �  �ાનછ થાય ર� ંવા દ�વવાદમના માફ .’’ 

 મમન� ્ાળવા મા  ્ �વ� �યએન  રવી ીડછી નથા. આએમા અખડં 
જાનંવસી ર�. ંવા ંવ છરફ  ુષ્  રછા ં  મ� સ ચ ્ળમ ,ય ર� ંવી 
આએમામા ંં  ધમમ ર�.  મમ ્ળ� છી ��્કછ થક ,ય ં્ �    યએન ,વના ��્કછ 
થાય અથવા દ�વથા ��્કછ થાય ંવા ં   થની�,છ ર�. ૩૨મા નયમા ં�  �્ ં
છ�નાથા આ   �ં્ નથા. ૩૨મા નયમા ં, ્્ષાથમના �ધાનછાત્ ં થન ર�. �યાર  આ 
૩૩મા નયમા ં મમના �ધાનછાથા  થન  ર   ર�. �યાર  �વ ંવનાવની , ્્ષાથમ 
 ર  ર� એયાર   મમ ્ટયા ,વના ર  ક ્ ંનથા. ં્ �  મમની અનાવ થવાથા અથામક ્
દ�વથા ��્કછ થાય ર�, ંમ બી ાય ર�. ી   મમ માગમ આી� અથવા મદં ીડ  છી 
ધમમ થાય ંમ ંની અથમ નથા. ી  �વ , ્્ષાથમ  ર  એયાર   મમ ્ળવાના છ�ના 
ીીછાના  ાર � યીાયછા ર� ચ.  મમ ન ્ળ� ંમ બન� ચ નન . દશમન મી નાય  મમ 
્ટલ્ ંમા  ્ સ.યાદશમન �ગ્ થલ્,ં ંમ બી વાના રમછ ર�. આએમાની ંવી ં  
ધમમ ર�, ંમ , ન્ ં ી   મમ માગક આનયી મા  ્ સ.યાદશમન થલ્ ં ંમ નથા. 
શા�મા ં दैवाश म ંવી શબદ આવ� ર�. दैवाश मની અથમ ંમ નથા    ધમમદશા ંના 
મ�ળ�  થાય ર�. ીીછામા ં , ્્ષાથમ, યવમ  થાય ર� ી  ીીછાના ંવનાવ છરફના 
, ્્ષાથમના ��્યછા નન   રછા ં મમ ંના મ�ળ�  ખંયા ંર�, છ�ના ��્યછા  રમ  થન 
 ર   ર�. છ�ન� ખસ�ડવા ંીડછા ંનથા ી   મ� ંવય ંખસા ,ય ર�. , ્્ષાથમવાદમં 
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બ�  ાડવા બના�યા છ�માથંા ં   ાડવી દ�વવાદમન� આનયી—ંન્ ં  ષ્ાછં આવ� 
છ�ની   ક ્ંમ નથા    દ�વવાદમન�  ાડવી ંમ ન� ંમ મળમ ગયી. ી  છ� બભ�મા ં
,્ુ યન�  ાધ� �ા�નછ થક, ંમ બછાવન્ ંર�. , ્્ષાથમવાદમન�  ાડવી મટયી છ� ી  
છ�ના ં,્ુ ય  છા ંછી મટયા ંર�, છ�ના ,વ લીથા મટયી નથા. છ�મ ચ દ�વવાદમન� 
ી   ાડવી છ�ના ં, ્ુ ય  છા ંછી મટયી ર�.  ાડવી મળવી છ� સયંીગ ર�. મા  ્ છ�મા ં
, ્ુ ય  ાર  ર� ી  , ્્ષાથમવાદમન�  ાડવા મટયા એયાર  છ�ન� ,વ લી  છી છ� 
,વ લીન� �ધાન  રમન�  �્ ં   છ� � મ  નછ  રમ  ાડવા બના�યા ન� દ�વવાદમના 
,્ુ યન� �ધાન  રમન�  �્ ં    ંમ ન� ંમ (�યએન વગર)  ાડવા મળમ ગયા. 
રછા ં બભ�ત્ ં , ્ુ ય  મમ ચ ,ન,મમ  ાર  ર�, ંમ સમચન્.ં છ�મ �વ ીીછાના 
, ્્ષાથમથા ચ ��્કછમા ં,ય ર�. છ� , ્્ષાથમના �ધાનછા બછાવવા  ીય એયાર  
�વ , ્્ષાથમ  રમન� ��્કછમા ંગયી ંમ    વાય ર� ન�  મમના અનાવના ��્યછા 
 રમન�     એયાર   મમ ્ટયા,ં એયાર  ��્કછમા ંગયી, ંમ  થન  રવાના રમછ ર�. 

અ �  �તન્ા ં  ાડત્ ં  ષ્ાછં આી�  ર�. , ્્ષાથમવાદમં  �તત્ ્ ં  ાડ 
વાવવાની , ્્ષાથમ  ય� ન� છ�ન�  �તત્ ્ ં ાડ �ાનછ થલ્ ંન� દ�વવાદમં  ાકં ી  
, ્્ષાથમ  ય� નન  ી  , ્્ષાથમવાદમં આી� ા  ાડમા ંદ�વથા મા � ના �ા�નછ 
થક. �મ  ાડમા ં �્દંર ીા   ર� છ�મ  ાડના  ીક રસના ીરમાગ ્ બદ ા 
મા � સી થાય ર�. બભ�મા ં ��્યછા ,્ુ ય મમના ચ ર�, ી  , ્્ષાથમવાદમની 
 �તત્ ્ ં  ાડ વાવવા વખછ� ,વ લી  છી મા  ્ , ્્ષાથમથા મટલ્,ં ંમ  �્ ં ન� 
દ�વવાદમની ,વ લી ન  છી ી  દ�વ  ક ્ ં મા  ્ દ�વથા મટલ્ ં ંમ  �્.ં બા મ 
બભ�ન� દ�વથા મળ� ર�,   મ    છ� સયંીગ ર�. છ�મ ંવનાવના , ્્ષાથમના ��્યછા 
બછાવવા ,સવ�ન� યએનસાધય   મન�  મમના અનાવના ��્યછા બછાવવા ,સવ�ન� 
દ�વસાધય   મ, ખર ખર છી બભ�મા ં, ્્ષાથમથા ચ ,સવ� ર�. 
દ�વવાદ ધમમ આએમાની ર� મા  ્ આએમા છરફ ચીવાથા દ�વવાદત્ ંસાત્ ં

જાન થાય ર�. 
દ�વવાદમન� ધમમના �ા�નછ થક છ�  ીના સા�્ ં ચીકન� થક    મમ સા�્ ં

ચીકન� ધમમના �ા�નછ થાય ર�   ના. દ�વથા �ા�નછ થાય ર�, ંવા બી વાના રમછ 
ર� ન� ંવી આએમામા ં ં  ધમમ ર�. છ� ધમમત્ ં જાન  રમ ધમમના ધરનાર ધમ� 
આએમા સા�્ ંચીવાથા ધમમ થાય ર�. આખી આએમા  ુષ્મા ંઆવ� એયાર  આવા ધમમત્ ં
યથાથમ જાન થાય ર�. નગવાન આએમા   વી ર�   આએમા અનછં ધમમવાળી ર�. છ�ન� 
જાન , � ર�. જાન , નાર આએમા છરફ વળમન� , � ર�. ,ન,મમ, ીયામય, રાગ 
છરફ વળમન� જાન , ક્ ંનથા. ��્કછ સમય ીર આધાર રાખછા નથા ંવી ધમમ 
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 ીની ર�    �યંવનાવની ધમમ ર�. છ� ંવનાવ છરફ  ક થછા ંઅ ાળનયત્ ંજાન 
સાત્ ં થાય ર�. છ�મ દ�વવાદ ધમમ  ીની ર�   આએમ �યની છ� ં  ધમમ ર�. છ� 
આએમ �ય છરફ  ક  રછા ંધમમના શસઆછ થકન� ��્કછત્ ંમા �  �ાનછ થાય ર�. 
 મમના  કથા છ� �ાનછ થક ્ ં નથા. યએનસાધય ન� અયએનસાધય બભ� ધમ� 
આએમાના ર�. ં  આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર�, છ� અનછં ધમામએમ  વંકન્ા નાનથા 
��્કછ થાય ર�. , ્્ષાથમ  ય� એયાર   મમ ખસા ગયા ંન�  મમના  ીા્ � ય ા ગયા, ં 
બી વાના રમછ ર�. 
ં  આએમામા ં, ્્ષાથમ ધમમ ન� બા, આએમામા ંદ�વયીગની ધમમ, ંમ 

નથા. 
,નયછ-અ,નયછ,  ાળ-અ ાળ, યએનસાધય-અયએનસાધય વગ�ર  બધા ધમ� 

ં  આએમામા ંં મ સાથ� ર�. આખા  �યના  ુષ્  ર  છી જાન સાત્ ંથાય ર�. ‘ં  
�વમા ં, ્્ષાથમ નામની ધમમ અન� બા, �વમા ંદ�વધમમ ર�, ં  �વમા ં ાળધમમ 
ર� અન� બા,મા ંઅ ાળ ધમમ ર�, ં મા ંધમમ ન� બા, �વમા ંબાચી ધમમ ર�’ ંન્ ં
નથા. દર   �વમા ંં મ સાથ� આ બધા ધમ� ર   ા ર�. આખી આએમા ,્ુ ય-ીાી 
,વનાની, ,ન,મમના આનય ,વનાની, ીયામયના આનય ,વનાની ર�. છ� ચ�છન 
 �યના આનય� સ.યકદશમન થાય ર�. વછમમાન ીયામયના આનય� સ.યાદશમન થક ્ ં
નથા. દ�વના સા�્ ંચીવાથા ધમમ થછી નથા. આએમા , ્્ષાથમ  ર  છી ધમમ થાય ન� 
 મમ ખંયા ં મા  ્ ધમમ થાય ર� ંવા બ� ધમ�ની ધરનાર આએમા ર�.  ીકન� 
, ્્ષાથમધમમ ન�  ીકન� દ�વધમમ ંમ નથા, બભ� સાથ� ર�. અનછંા ધમ�ની ધરનાર 
આએમા ર� ંમ ,ુલ્ ંએયાર  દ�વધમમન� યથાથમ ,ુયી અન�  મમ ખસછા ં��્કછ થક 
ંમ  થન  રવામા ંઆ�લ્ ંી  છ�થા  રમન� ી્દા ી્દા આએમામા ંી્દા ી્દા ધમ� 
ર�, ંમ નથા. 
ં  આએમામા ંબધા ધમ� ં મ સાથ� ર�, ધમ�મા ં��્ય-ગલ  નથા ી  

 થનમા ં��્ય-ગલ   રવામા ંઆવ� ર�. 
 ીક આએમામા ં ીક ધમમ, ન� બા,મા ંબા, ધમ�  ીય ર�, ંમ નથા.  ીક 

ં મા ં, ્્ષાથમ ન�  ીક બા,મા ંદ�વ, વળમ  ીક ં મા ં ાળ અન�  ીક બા,મા ં
અ ાળ ંમ ી્દા ી્દા ધમ� નથા. દર   આએમામા ંબધા ધમ� ં મ સાથ� ર�. ં  
ં  ધમમ આએમામા ં ર�, ંમ  �્ ં નથા. અનછં ધમામએમ  વંકન્� , છા ં બધા 
ધમ�ત્ ંજાન થાય ર�.  ાળનયથા ,સવ�   મ ન� અ ાળનય� ી  ,સ�મ   મ છી ં 
ધમ� ં  સાથ� ર�      આડાઅવળા ર�    ુષ્ �શ વીર ર�    �શા વીર ર�   
બધા ધમ� ં મ સાથ� ર�.  ુષ્ ં  �શ વીર નથા ી  આખા �શા વીર ર�. ન� 
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છ�મા ં અનછં ીડખાનં� , ા લય� ર� ન� અનછં ીડખા ં , છા ં �યવંથા આડમ 
અવળમ થક ,ય ર�, ંમ નથા. અનાનદ  ાળના ,ન,મમ વીર  ુષ્ ર� છ� ીડછા 
� ય  ંમ    વાની આશય ર� અનછં ધમ�ન� ધારમ રાખ� ંવા  �ય વીર  ુષ્ થછા ં
જાન સાત્ ંથાય ર�. છ� ચ  �ય ુષ્—વંક ્ુષ્ અ � ,સ�  રવા ર�. બધા ધમ� 
��્ય ર�—ં મ સાથ� ર� ી   થનમા ંં  ધમમન� ��્ય  ર  એયાર  બા, ધમ�ન� 
ગલ   ર  ર�. આમ ધમ�મા ં ��્ય-ગલ ીગ્ ં નથા ી   થનમા ં ��્ય-ગલ  
 રવામા ંઆવ� ર�. 

આ વંક ્અ�ચ�એય ન� અગ.ય ર�. બરાબર ધયાન રાખ� છી સમ,ય છ�મ ર�, 
મા  ્ શા,ંછથા સાનંળન્ ં ચીકં. �મ  �તત્ ્ ં  ાડ ન� મા �  ,્ુ યથા મળ�  ર�. 
, ્્ષાથમવાદમન� ી  , ્્ષાથમથા મળ�  નથા. બભ�મા ં , ્ુ ય  ાર  ર�. 
, ્્ષાથમવાદમન� ,વ લી ,ન,મમ  છી છ�થા ,વ લીથા મટલ્ ંંમ  �્ ંી  ખર ખર 
છી બભ�મા ં,્ુ ય  ાર  ર�; છ�મ ��્કછના �ા�નછ છી , ્્ષાથમથા ચ થાય ર� ી  
 મમ ખંયા ં મા  ્ ��્કછ થક ંમ બી વાના રમછ ર�. અનછંા ધમ�ન� ધરનાર 
આએમ �ય ં  ર�. ં  ં  ધમમન� ં  ં  નય , � ર�. અનછંા ધમ�ન� અનછંા 
નયી , � ર� ં્ �    �મા  જાન આખા આએમાન� , � ર�. છ� અખડં આએમાના 
 ુષ્થા સ.યાદશમનસી ધમમદશા �ગ્ થાય ર�. ી   ીક ,ન,મમથા, રાગથા    
ં  ં  ધમમના  ુષ્થા સ.યાદશમન થક ્ ંનથા. 
 ીકવાર , ્્ષાથમથા ��્કછ થાય ન�  ીકવાર  મમ માગમ આી� છી ��્કછ 

થાય, ં માનયછા ,મથયા અન� ાછં ર�. 
  ્ ા  �વી નયત્ ંસાત્ ંંવસી સમચછા નથા. ં્ �     ર�     ીકવાર 

��્કછ , ્્ષાથમથા થાય ન�  ીકવાર  મમ માગમ આી� છી થાય—ંમ છ�ઓ માન� ર� 
ન� છ�ન� અન� ાછં     ર�, ી  છ� છી ,મથયા અન� ાછં ર�. અન� ાછંવાદ  ાકં 
�દડમવાદ નથા. ચૈછનયથા ચ ��્કછ થાય ન� ચડના  ક� ��્કછ ન ચ થાય ંત્ ં
નામ અન� ાછં ર�.  થન ી�,છન� યથાથમ સમ�યા વગર �ી્ ં  ક ,ય છી 
સ.યાદશમન થાય છ�મ નથા.  ીક વાર વીાદાનથા  ામ થાય ન�  ીક વાર 
,ન,મમથા થાય ં સ.યઅ્ અન� ાછં નથા ી  ,મથયા અન� ાછં ર�. �મ ીસૈી 
 ીકવાર , ્્ષાથમથા ી  મળ� ન�  ીકવાર નસાબથા ી  મળ� , ં વાછ ,મથયા ર� 
ી  ,્ુ યથા ચ ીૈસી મળ� ન� , ્્ષાથમથા ન મળ� ં અન� ાછં ર�. છ�મ , ્્ષાથમથા 
ચ ,સવ� થાય ર� ન�  મમ વીરના  ુષ્થા ,સવ� થછા નથા ં અન� ાછં ર�. માા 
 થન  રવાના રમછના બ� � ાર ર�. 
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, ્્ષાથમ ધમમન� ં  ી ી્દી ીાડમન�  કમા ં �વાથા સ.યાદશમન થક ્ ં
નથા ી  , ્્ષાથમ આનદ અનછં ધમમન� ધરનાર ંવા આએમાના  ક� 

સ.યાદશમન થાય ર�. 
 ીક વખછ� , ્્ષાથમ  ર  છી ધમમ થાય ંમ     ન�  ીકવાર  મમ મદં ીડ  છી 

ધમમ થાય ંમ  �્ ંછી છ� ધમમ આએમામા ંર�    બ ારમા ં   મમ સા�્ ંચીવાથા ધમમ 
થાય    આએમા સા�્ ંચીવાથા   ચી આએમા સા�્ ંચીવાથા ધમમ થાય ર� ંમ સમ� 
છી છ�મા ંબધા વાછ આવા ,ય ર�. આએમાના  ુષ્  રવા છ� ચ �યએન ર�—છ� ચ 
, ્્ષાથમ ર�. , ્્ષાથમ � ્  અનછંા� ્ મા ં ની ં  � ્ ર�. છ�ન� ં ન� ી્દી 
ીાડમન� છ� ં  ા , ્્ષાથમ � ્ના  ક�—ધમમ અથવા   વળજાનના �ા�નછ થછા 
નથા. અનછંા ધમ�માથંા , ્્ષાથમધમમન� ી્દી ીાડમ છ�ત ્ ં ક  રવા ,ય છી ન�દના 
 ક� છી રાગ થાય ર�, સ.યાદશમન થક ્ ંનથા ન� સ.યાદશમન ીરમ   વળજાન ી  
� ્ન�દના  ક� થક ્ ં નથા. ી  છ� , ્્ષાથમ આનદ અનછંાધમ�ની ધાર  ધમ� 
ંવા આએમાન�  ક� સ.યાદશમન થાય ર�, ન� છ�ના ચ  ક� વાછરાગછા ન� 
  વળજાન થાય ર�. 

�મ , ્્ષાથમ ધમમની દાખ ી આનયી છ�મ બા, ધમ�ત્ ંસમચન્.ં  ીક ં  
ધમમન� ી્દી ીાડમન� છ�ત ્ ં ક  ર  છી સ.યાદશમન થક ્ ંનથા. ી  છ� ધમમ આએમાની 
ર� ંમ , ા અન�દ આએમાત્ ં ક  ર  છી સ.યાદશમન થાય ર�. છ�મ થછા ંંવ-
ીર � ાશ  જાના ખા � ર� ન� બધા ધમ�ન� યથાથમ , ા લય� ર�. આમ દર   
ધમમન� , વાની   ક ્ધમ� ંવા આએમાના ંન�ા-જાન  રાવવાની ર�. 

આએમાના ,સવ� દ�વથા થાય ર�—યએન ,વના થાય ર�, ં જાન સાત્ ંંાર  
   વાય   સમન છ આનદ ‘યએનસાધય’ ર� ંમ ન�મ  યામ ીરમ ચ ‘યએનસાધય’ 
નથા ંમ     ન� છ�ની આશય સમ� છી બરાબર ર� ી  ‘યએનસાધય’ ર� ંમ 
ન�મ  યામ ,વના ‘યએનસાધય’ નથા ં્ �    દ�વથા સાધય ર� ંમ    ન્ ંછ� યથાથમ 
નથા. છ�વા રમછ� બા, ધમ�ત્ ંી  સમ�  �ન્.ં 

આ �મા � આએમાના ,સવ� દ�વથા થાય ર�—યએન ,વના થાય ર� ંવા  થન 
 રવાના ી�,છ ર�, ંવી આએમામા ંં  ધમમ ર�, ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના 
�શન� દ�વનય     ર�. થથ૩૩થથ 
(૩૪) �વ ીીછ� ીરછાંછા નીગવનાર ર� ંવી આએમામા ંં  ધમમ ર�, 

ન� છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� ક�રનય     ર�. 
‘‘આએમ �ય ક�રનય� ીરછાંછા નીગવનાર ર� ધાવના ુ્ ાન� 

ધવડાવવામા ંઆવછા �સ્ાફરના બાળ ના માફ .’’ 
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વાળંદન� એયા ં ,મછ  રાવવા ,ય ર� છ�મ અથવા �સ્ાફરમમા ં�સ્ાફરના 
બાળ ન� ધાવમાછાના ુ્ ાન� ધવડાવવામા ંઆવ� ર�. બાળ ના માછા  ાચર ન 
 ીય છી છ�ન� બા� ધવડાવ� ર�. બાળ  ં્ ા ીરછાંછા નીગવ� ર�, છ�વા 
બાળ ના યીાયછા ર�, છ�મ આએમા ીીછ�  મમન� આધાન થકન� રાગન� નીગવ�—
ીરછાંછાન� નીગવ� ંવી ી  આએમામા ંં  ધમમ ર�.  મ�ં રખડા�યી નથા ંન્ ં
નાન ર�,  ાર     નય છી સ.યા ુષ્ન� ચ  ીય ર�. સ.યા ુષ્ �યાર  ીીછાના 
ંવનાવમા ં �ંથર  ીછી નથા છ� વખછ� રાગવાળમ દશામા ં  ીય ર�. છ� રાગ 
,ન,મમના આનય� થાય ર�. ં્ � ,ન,મમન� મી્ી આી� ર�.  મમના વદય� જાનાન� 
રાગ-��ષ  રા�યા ર� છ� વાછ છી ર� ચ નન  ી   ુષ્મા ંચૈછનયંવનાવના મી્ી 
રાખાન� ,ન,મમન�  ીક વખછ� મી્ી આવ� ર� ં્ ા ી  ીરછાંછા નીગવ� ર�. 
આએમ �યના મી્ી રા મન� ,ન,મમન� આધાન �્ ંથા� � ંંવી ધમમ મારામા ંર�. 
,ન,મમ મન� આધાન  રમ લય� ંવી મારામા ંધમમ નથા. ,ન,મમન� અથવા  મમન� 
મી્ી આી� ર�, છ� ધમમ  ીની ર�  –ીીછાની ર�. આમ ીીછાના આએમાના મી્ી 
રાખાન� આએમામા ંઆવી ી  ં  ધમમ ર� છ�ત ્ ંન� ,ન,મમત્ ંજાન  ર  ર�. રાગ છ� 
મા ં્ અસ ા  ાયમ નથા. છ� ીરછાંછા ી  આએમાની ધમમ ર�. માર  મારમ ��્કછ 
 રવા ર�. �દર ંવનાવમા ં ��્કછ નરમ ર�. ીયામયમા ં ચરા નબળાક ર� ન� 
,ન,મમની �્ ં�્ ી આનય   ં્ � ંછ�્ ા નબળાક ર�. આમ  �ય ુષ્વાળી �વ 
 �ય ુષ્ રાખાન� ,ન,મમન� મી્ી આી� ર�. શા�મા ંો ા ચાયાં ીાઠ આવ ર�    
‘ મમના બળચીરમથા જાના રાગ-��ષમા ંચીડાય ર�.’ આ  મમના બળચીરમની � ્ાસી 
ર�.  ાર     આ છી સાધ  �વના વાછ ર�. સાધ દશામા ં�છ્જાન વછક ર�. છ� 
�છ્જાન� અખડં ંવનાવન� ચ ંવા ાય� ર� ી  �્�્ ં બાધ ીગ્ ં ર� ં્�્ ં
ીયામયમા ંચરા રાગ-��ષમા ંચીડાન્ ંીડ  ર�. રાગાનદ  રવાના  ુષ્ નથા ી   મમ 
વીર ીીછ�  ક  ર  ર�—છ�ની આનય  ર  ર� છી રાગ-��ષ થાય ર�. આમ  મમના 
બળચીરમથા થછા રાગ-��ષન� નીગવ� ર�, ંમ  થન  રાય ર� ન� ંમ જાન ી  
 ર  ર� ી  છ� સાત્ ંજાન  ીન�  ીય   �ના  ુષ્ અખડં ંવનાવ વીર ીડમ ર� 
છ�ન�. �મ બાળ  ીરછાં થકન� ધાવમાછાન� એયા ં યુધ ીાં ર� છ�મ સાધ  �વ 
ીીછ� ીરછાં થકન� રાગાનદન� નીગવ� ર�. આવી ીરછાંછા નીગવવાની આએમાની 
ં  ધમમ ર�. છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� ક�રનય     ર�. થથ૩૪થથ 

 

* 



 271 

�સાદ ન.ં ૨૫૧ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(અષાડ �દ્ ૬, મગંળવાર) 

(૪૫) ,ન�યનયત્ ં ંવસી  —આએમ �ય   ન્ ંર�    �ન� ઓળ�ય� ધમમ 
થાય   આએમવંક ્�વા ર� છ�વા  કમા ંલય� છી સાચા ંન�ા-જાન થાય. આએમામા ં
અનછં ધમ� ર�. અનછં ધમ�ની ધરનાર આએમા ં  ર�. ીરન�  ાધ� છ� ધમ� નથા 
છ�થા ીરીદાથમ સામ� ચીવાત્ ંર  ક ્ ંનથા. 

૪૫મા ,ન�યનયના ંવસીમા ંંમ  �્ ં   આએમા ીીછ� બધંનાવન� અતસ્ર  
ર� ન� મીકન� ી  ીીછ� અતસ્ર  ર�, બધંનાવ વખછ�  મ�ન� અતસ્ર  ર�, ન� 
મીકનાવ વખછ� દ વ, � ્્ન� અતસ્ર  ર�, ંમ નથા. ૪૪મા નયમા ંંમ  �્ ં ક ્ ં
   બધંનાવ વખછ� �વ ીીછ�  મમના સયંીગન� અતસ્ર  ર� ન� મીક વખછ� �વ 
 મમના અનાવન� અતસ્ર  ર�. અ � ૪૫મા નયમા ં ,નરી�કછા બછાવ� ર�. ીીછ� 
જાછા- ષ્ા પ�્ ંવનાવા ર�, છ� ત ય મન� ,્ુ ય-ીાીના નાવન�—રાગ-��ષાનદ ,વ ારમ 
નાવીન� ીીછ� અતસ્ર  ર� ી  બૈરા—ંરી રા ંઅથવા  મમન� અતસ્રછી નથા અન� 
,્ુ ય-ીાી છ� �્ ંનન , �્ ંછી પ�્ ચૈછનયંવસી �,ં ંવા ંન�ા, જાન ન� ીનર, ય મ 
�ંથરછા સન છ મીકદશાન� �યાર  ીામ� ર� એયાર  છ� ીીછ� ીીછાન� ચ અતસ્ર  ર� 
ી  દ વ-� ્્-શા�ન� અથવા  મમના અનાવન� અતસ્રછી નથા. ૪૫મા નયમા ં
બધં—મીકીયામય ,નરી�ક બછાવવા ર�. 

બધં ન� મીકના ીયામયી ,નરી�કી � ીનર મ� ર�, ંમ જાન  રછા ં ુષ્ 
અનછં ધમામએમ   �ય છરફ વળ� ર�. 

� �વ ં  ચ ધમમન� માન� ર� છ�ના  ુષ્ ન� જાન ,મથયા ર�. � વખછ� 
 મમન� અતસ્રવાની આએમાની ધમમ ર� છ� ચ વખછ�  મમન� નન  અતસ્રવાની ી  
ીીછાન� અતસ્રવાની ધમમ ર   ી ર�. રછા ં� �વ ંમ માનછી નથા ન� ં  ચ 
ધમમ માન� ર� છી છ�ની માન� ી ં  ધમમ ી  ખી્ી ર�. વળમ છ�ત્ ંજાન ન� વા ા 
ી  ખી્ા ં ર�. ી  ચી અનછં ધમામએમ  વંક ્ �યા મા ં લય� છી પ�્ 
ચછૈનયછએએવના  ુષ્ થાય ર�. છ�ના  ુષ્ થછા ં,મથયાએવની નાશ થાય ર�, �ંથરછા 
થછા ં અ�ંથરછાની નાશ થાય ર�. અનછં ાળથા �વન� ીીછાના ંવસીની 
મા ાએ.યની �યા  આ�યી નથા. યા છી ીૈસા ન� અ્�ં્બ બા ામા ંીડદી ર� અથવા 
ધમમના નામ� ,ન�યના નાન ,વના ં  ા �યવ ાર રએનાયના ન�ામા ંર   ી ર�. 
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ી  ંવચૈછનય શ�કછત્ ં મા ાએ.ય આ�યા ,વના ,મથયાએવ ્ળક ્ ં નથા. 
�યવ ારનયના ,વષયમા ં નય ૪૪મા ં  મમના અી�કા આવ� ર� છ� ધમમ બછાવ�  
 છી. અ � ,ન�યનયના ,વષયમા ંનય ૪૫મા ંબધં વખછ� ીીછ� ીીછાન� અતસ્ર  
ર� ન� ,ન,મમના  યાછાન� અતસ્રછી નથા ન� મીક વખછ� ીીછ� ીીછાન� અતસ્ર  ર� 
ન� ,ન,મમના અનાવના અી�કાન� અતસ્રછી નથા. આમ બધંમીકમા ં,નરી�કીગ્ ં
બછા�લ્.ં આવી અ�છૈન� અતસ્રવાની ધમમ આએમામા ં ર�. છ� ધમમન� , નાર 
જાનના �શન� ,ન�યનય     ર�. થથ૪૫થથ 

(૪૬) વીા,ધંવનાવ� ીનર મન્ ંછ� આએમાની ં  ધમમ ર�.  
છ� ધમમન� , નાર જાનના �શન� અપ�્નય     ર�. 

‘‘આએમ �ય અપ�્નય� ો્ અન� રામીાાથા ,વ,શષ્ મા્મમાાના માફ  
સીીા,ધંવનાવવાગં ર�.’’ 

આએમાના ીયામયમા ં ,વ ાર ર� છ� વીા,ધ ર�. ,્ુ યથા ધમમ થાય ંવી 
,મથયાનાવ છથા રાગ-��ષ છ� વીા,ધ ર�. છ� વીા,ધ ીરન�  ાધ� છ�મ ચ સયંીગી    
 મમન�  ાધ� નથા. �મ મા્મમાથંા ોડી ન� રામીાા થાય ર� છ� મા્મના ં સીછા 
નથા, છ� ન�દી ર�—વીા,ધ ર� છ�મ આએમાના ીયામયમા ંસસંાર ર� છ� વીા,ધંવનાવ 
આએમ �યની ર�. બૈરા ં રી રા ં અથવા વ�ીાર ુ્ ાન બધાન�  ાધ� સસંાર નથા. 
આએમાની ીયામયમા ં વીા,ધ ંવનાવ ર�. ંમ સમ� છી પ�્  �યના  ક� 
વીા,ધરન છ થક શ  . ી  ીરન�  ાધ� વીા,ધ માન� છી છ�નાથા રન છ થક શ   
નન . ીયામયમા ંવીા,ધ  ીવા રછા ંપ�્ ંવનાવમા ંવીા,ધ નથા ંવા ંન�ા-જાન 
 રછા સ.યાદશમન થાય ર�. રાગ-��ષની  છામ ીીછ� ર�,  રખશી ની નીકછા ીીછ� 
ર�. ંમ  ત ય   ર  છી છ�નાથા રન છ થક શ    ાર     છ� ધમમ આએમ �યની ર�. 
આએમ �ય છરફ �છરમા ંચીછા ંછ� પ�્ ચછૈનયમાા �છાછ થાય ર�. 

અજાના �વ ીરના  ાર � અપ�્છા માન� ર� છ� નગવાનના આજા 
માનછી નથા. 

અજાના     ર�    ‘પ્ ં રમં   સયંીગી આવા ીડદા ં્ � વીા,ધ  રવા 
ીડ  ર�’ આમ છ� દ ા   ર  ર�. પ્ ંબૈરા—ંરી રા ંછથા ીર ચાચન�  ાધ� વીા,ધ 
 રવા ીડ  ર�   ંન�  ાધ�  ીય છી વીા,ધ રન છ  દમ થક શ ાય નન . છ� છી ીર 
ચાચ ર�. છ�ન�  ાધ� વીા,ધ નથા. �વ ીીછ� વીા,ધ  ર  ર�. વળમ છ�     ર�    
ીચંમ ાળ ર� છ�થા   વળજાન �ગ્ક ્ ં નથા, જાન  મગ્ ં ર�, આસ�કછ થાય ર�, 
વાયમ અવગં ીનર મ� ર�. વળમ    શ�    ‘‘બછાવી ં  દાખ ી ીચંમ ાળમા ં ીક 
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મીક ીા.લ્ ં  ીય છી  ’’ ી  નાક, જાનના  મનછા, વાયમના અવળાક વગ�ર  
� ાર  અપ�્છા છારા  ાર � ર�.  ાળના  ાર � નથા. ઓર� ઓર�     ર�    અમી 
નગવાનન� માનાં રમં ી  નગવાનના આજા છ� માનછી નથા.  ાર     
નગવાન     ર�    અપ�્છા �વની ીીછાની ધમમ ર�. આ        અપ�્છા ીરન� 
 ાધ� ર�. આમ માનવાથા છ� નગવાનના આજા માનછી નથા, છ�થા છ�ન� ધમમ થછી 
નથા. 

દયા, દાન,  ામ, દીધાનદના નાવી આએમાં ધારમ રા�યા ર�. અપ�્છાન� 
આએમાં ધારમ રાખ�  ર� મા  ્ છ� આએમાની ં  ધમમ ર�, ંમ ન�મ  રછા ં
�છરમા ંઆએમા પ�્ ચૈછનયમાા �છાછ થાય ર�. અપ�્છા  ાયમ ર   છ�વા નથા, 
ના ળમ ચશ� ંવી નરીસી આવ� ર� છ�થા છ�ન� પ�્ાએમાની અતન્વ થશ�. આ �મા � 
પન્ાપન્ નાવસી� ીનર મન્ ંંવી વીા,ધંવનાવ આએમાની ં  ધમમ ર�. ન� છ�ન� 
, નાર જાનના �શન� અપ�્નય     ર�. થથ૪૬થથ 

(૪૭) આએમામા ંર   ા ,ન ્ીા,ધ ંવનાવન� , નાર જાનના �શન� 
પ�્નય     ર�. 

‘‘આએમ �ય પ�્નય�   વળ મા્મમાાના માફ  ,ન ્ીા,ધંવનાવવાગં ર�.’’ 

�વા રમછ� મા્મ ં  ા પ�્ ર� છ�મ આએમામા ં વીા,ધ નથા. આએમા 
વીા,ધનાવીથા રન છ ર�. આવી ,ન ્ીા,ધ ંવનાવ આએમાની ર�. � વખછ� 
વીા,ધંવનાવ ર� છ� ચ વખછ� ,ન ્ીા,ધ ંવનાવ ર�. આમ જાન  ર  છી ીીછાના 
ંવનાવત્ ં નાન થાય ન� પ�્ ચછૈનયમાાના �છા,છ આવ�. આમ આએમામા ં
,ન ્ીા,ધ ંવનાવ ર�. છ�ન� , નાર જાનના �શન� પ�્નય     ર�. થથ૪૭થથ 

૪૭ નયીના � યળ ,સ�ાછંી. 

આ �મા � ૪૭ ધમ�  �ા. ંવા અનછંા ધમ� આએમામા ં ર   ા ર�. છ� 
�છ્જાન વડ  �મ�ય થાય ર�. આમ આએમાન� , વાથા સ.યઅ્ �છા,છ છથા 
�ંથરછા થાય ર�. બા� ોછ, છી આનદ નદયા ાડંથા �ંથરછા થછા નથા.  વ� ૪૭ 
નયી �  �ા છ�ના ,સ�ાછં    વામા ંઆવ� ર�. 

૧. આએમ �ય  �યનય� �ચનમાા ર�. 

૨. આએમ �ય ીયામયનય� દશમનજાનાનદમાા ર�. 

૩. આએમ �ય અ�ંછએવનય� ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછએવવાગં ર�. 

૪. આએમ �ય ના�ંછએવનય� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ના�ંછએવવાગં ર�. 
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૫. આએમ �ય અ�ંછએવના�ંછએવનય� દમશઃ ંવ-ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અ�ંછએવના�ંછએવવાગં ર�. 

૬. આએમ �ય અવકછ�યનય� લગ્ીુ્ ંવ-ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અવકછ�ય ર�. 

૭. આએમ �ય અ�ંછએવ-અવકછ�યનય� ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા 
લગ્ીુ્ ંવ-ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા અ�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર�. 

૮. આએમ �ય ના�ંછએવ-અવકછ�યનય� ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા 
લગ્ીુ્ ંવીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા ના�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર�. 

૯. આએમ �ય અ�ંછએવ–ના�ંછએવ અવકછ�યનય� ંવ �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા, 
ીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા છથા લગ્ીુ્ ંવીર �ય-ક�ા- ાળ-નાવથા 
અ�ંછએવ–ના�ંછએવવાગં અવકછ�ય ર�. 

૧૦. આએમ �ય ,વ લીનય� સ,વ લી ર�. 

૧૧. આએમ �ય અ,વ લીનય� અ,વ લી ર�. 

૧૨. આએમ �ય નામનય� શબદ �ન� ંીશમના ં્ ર�. 

૧૩. આએમ �ય ંથાીનાનય� સવમ ,દ્ ગ ીન� અવ બંના ં્ ર�. 

૧૪. આએમ �ય  �યનય� અનાગછ અન� અછાછ ીયામય� �,છનાસ� ર�. 

૧૫. આએમ �ય નાવનય� છએ ાળના ીયામયસી� વલ સ� ર�. 

૧૬. આએમ �ય સામાનયનય� �યાી  ર�. 

૧૭. આએમ �ય ,વશ�ષનય� અ�યાી  ર�. 

૧૮. આએમ �ય ,નએયનય� અવંથાયા ર�. 

૧૯. આએમ �ય અ,નએયનય� અનવંથાયા ર�. 

૨૦. આએમ �ય સવમગછનય� સવમવછ� ર�. 

૨૧. આએમ �ય અસવમગછનય� આએમવછ� ર�. 

૨૨`. આએમ �ય પ યનયનય� ં �્ ંનાસ� ર�. 

૨૩. આએમ �ય અપ યનયનય� ,મ� છ નાસ� ર�. 

૨૪. આએમ �ય જાન-જ�ય-અ�છૈનય� ં  ર�. 

૨૫. આએમ �ય જાન-જ�ય-�છૈનય� અન�  ર�. 

૨૬. આએમ �ય ,નય,છનય� ,નયછ ંવનાવ� નાસ� ર�. 
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૨૭. આએમ �ય અ,નય,છનય� અ,નયછંવનાવ� નાસ� ર�. 

૨૮. આએમ �ય ંવનાવનય� સંં  ારન� ,નરથમ   રના ં્ ર�. 

૨૯. આએમ �ય અંવનાવનય� સંં  ારન� સાથમ   રના ં્ ર�. 

૩૦. આએમ �ય  ાળનય� �ના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખ� ર� ંન્ ંર�. 

૩૧. આએમ �ય અ ાળનય� �ના ,સવ� સમય ીર આધાર રાખછા નથા ંન્ ંર�. 

૩૨. આએમ �ય , ્્ષ ારનય� �ના ,સવ� યએનસાધય ર� ંન્ ંર�. 

૩૩. આએમ �ય દ�વનય� �ના ,સવ� અયએનસાધય ર� ંન્ ંર�. 

૩૪. આએમ �ય ક�રનય� ીરછાંછા નીગવનાર ર�. 

૩૫. આએમ �ય અના�રનય� ંવછાંછા નીગવનાર ર�. 

૩૬. આએમ �ય � ્ાનય� � ્ના મ ર�. 

૩૭. આએમ �ય અ� ્ાનય�   વળ સાકા ચ ર�. 

૩૮. આએમ �ય  ક ૃમનય� રાગાનદીનર ામત્ ં રનાર ર�. 

૩૯. આએમ �ય અ ક ૃમનય�   વળ સાકા ચ ર�. 

૪૦. આએમ �ય નીકકનૃય� �ખ્ુ્ઃખાનદત્ ંનીગવનાર ર�. 

૪૧. આએમ �ય અનીકકનૃય�   વળ સાકા ચ ર�. 

૪૨. આએમ �ય નદયાનય� અતષ્ઠાનના �ધાનછાથા ,સવ� સધાય ંન્ ંર�. 

૪૩. આએમ �ય જાનનય� ,વવ� ના �ધાનછાથા ,સવ� સધાય ંન્ ંર�. 

૪૪. આએમ �ય �યવ ારનય� બધં અન� મીકન� ,વષ� �છૈન� અતસ્રના ં્ ર�. 

૪૫. આએમ �ય ,ન�યનય� બધં અન� મીકન� ,વષ� અ�છૈન� અતસ્રના ં્ ર�. 

૪૬. આએમ �ય અપ�્નય� સીીા,ધ ંવનાવવાગં ર�. 

૪૭. આએમ �ય પ�્નય� ,ન ્ીા,ધંવનાવવાગં ર�. 

આ �મા � ૪૭ નયીના ,સ�ાછંી ર�. ૪૭ ધમ� ર�. 

ં  ધમમ વખછ� બા, ધમ� ગલ  ર� ંમ જાન  ર  છી સ.યઅ્ ર� 
નન છર ં ધમમ ં ાછં માન� છી ,મથયા ર�. 

છ�થા  �્ ં ર�    ‘‘�્ ા વચનીથં ર� છ�્ ા ખર ખર નયવાદ ર�ા અન� 
�્ ા નયવાદ ર� છ�્  ા ચ ીરસમય (ીર મછ) ર�.’’ 

�્ ા વચનના � ારી ર� છ�્ ા નયી ર�. અી�કા સન છ નય છ� સ.યકનય 
ર� અન� અી�કારન છ નય છ� ,મથયાનય ર�ા છ�થા �્ ા સ.યઅ્ નયી ર� છ�્ ા ચ 
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,મથયાનયી ર�. આએમ �યમા ંં  ધમમ ચ માન� ન� છ� વખછ� બા, ધમમ ન માન� છી 
છ� ,મથયાનય ર�. ં  ધમમ બા, ધમ�ના અી�કા રાખ� ર�. વીા,ધંવનાવ વખછ� 
ચ ,ન ્ીા,ધ ંવનાવ ર   ી ર�.  છામ વખછ� અ છામ ધમમ ર�, ીરછાંછા વખછ� 
ંવછાંછા ધમમ ર   ી ર�. વગ�ર  �્ ા ધમ� ર� છ�માથંા ં  ધમમ ન માન� છી છ�ની 
માન� ી ધમમ, છ�ત ્ ંજાન ન� છ�ના વા ા ા � ખી્ા ંર�. અન� ં  ધમમ સાથ� બા, 
ધમ� ગલ  ર� ંમ માન� છી છ�ના ધમ�-જાન-વા ા ા � સાચા ંર�. 

,મથયા ુષ્ �વ     ર�     ીકવાર  મમ માગમ આી� છી ��્કછ થાય ન� 
 ીકવાર , ્્ષાથમ  રવાથા થાય છ� માનયછા ,મથયા ર�.  મમ માગમ આી� છી ��્કછ 
થાય ંવા દ�વધમમ વખછ� જાનથા ��્કછ થાય ંવી ધમમ ર   ી ર�. આવા રમછ� 
ધમ� ં મ સાથ� ર�. વા ા છ�ન� ��્ય-ગલ   ર  ર�. આમ ન�મ  ર  છી સ.યાદશમન 
ન� સ.યકજાન થાય ર�. 

� આએમાન� ં ાછં ધમમવાળી માન� ર�  
છ� �વ ,મથયા ુષ્ ર�, �ન નથા. 

‘‘ીરસમયીત્ ં (,મથયામછાઓત્)ં વચન સવમથા (અથામક ્ અી�કા ,વના) 
   વામા ંઆવક્ ં ીવાથા ખર ખર ,મથયા ર�ા અન� �નીત્ ંવચન  થ�ંચક ્(અથામક ્
અી�કા સન છ)    વામા ંઆવક્ ં ીવાથા ખર ખર સ.યઅ્ ર�.’’ 

 ીક �વ        નદયા �ધાનછાથા ધમમ થાય છ� ચ વખછ� જાન�ધાન ધમમ 
ર�. છ�ન� માન� નન  છી છ� આએમ �યન� માનછી નથા. ં  ધમમન� માનવાથા  �ય 
ખડંખડં થાય ર�. ં  ધમમ ં  વખછ� માનયી, બાચી ધમમ બા,મા ંઅથવા બા� 
વખછ� માનયી, ાાચી ધમમ ાા� વખછ� માનયી છ� માનયછા ,મથયા ર�.  �યનય � 
સામાનય �ચનમાા બછાવ� ર� છ� ચ વખછ� દશમન-જાનાનદમાા ર�. �યાી ધમમ 
વખછ� અ�યાી ધમમવાળી ર� રછા ં � ં  ીરમ ં  માન� ર� છ�ના માનયછા 
ં ાછં ર�. ,નએય વખછ� અ,નએય ર�, ચી�સ ંવનાવ સાથ� અચી�સંવનાવ ર   ી 
ર�. વીા,ધ ંવનાવ વખછ� ,ન ્ીા,ધ ંવનાવ ર   ી ર� ંમ જાન  રછી નથા ી  
ં  ંવનાવન� ચ ં ાછં માન� ર� છ� �વના માનયછા ,મથયા ર�. 

૧.  ં  ધમમન� સવમથા માનછા ંબા, ધમ�ન� ત ય મ ,ય ર�. 

૨.  ં  નયન� સવમથા માનછા ંબા, નયન� ત ય મ ,ય ર�. 

૩. વા ામા ં ,ા્ સવમથા ં ાછં  થન  રછી  ીવાથા અી�કા સન છ 
વા ા ત ય મ ,ય ર�. 
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છ�થા ,મથયા ુષ્ના ં ધમમ, નય ન� વા ા ા � ખી્ા ં ર� ં્ � � �વ 
આએમાન� ં ાછં પ�્ માન�, ં ાછં અપ�્ માન�, ં ાછં ,નએય માન�, ં ાછં 
અ,નએય માન� છ�વા ં ાછંના માનયછાવાળા બધા ીર સમય ર�. ીરમ છ� �ન 
સ�ંદાયમા ં ીય    અનય સ�ંદાયમા ં ીય. આવા માનયછાવાળા �ન નથા  ાર  
   ં ાછં માનવાથા  ુષ્ ખડંખડં થાય ર�. છ�ના  ુષ્ ખી્મ ર� છ�થા �ંથરછા ી  
છ�ન�  ીક શ   નન . 

� �વ અનછં ધમામએમ  આએમાન�  થ�ંચક ્અી�કા સન છ સમ� ર�, છ� 
�ન ર�. 

�નીત્ ંવચન  થ�ંચક ્   વામા ંઆવક્ ં ીવાથા ખર ખર સ.યઅ્ ર�.  ાર     
ં  ધમમના �,છીાદન વખછ� બા, ધમ� છ�ના �યા મા ંર�. આએમા ,નએય ર� ંમ 
   છા ં આએમા  થ�ંચક ્ ી ્ી ખાય ર�—અ,નએય ર� ંમ સમ� ર�. આએમાન� 
વીા,ધંવનાવવાળી    છા ં  થ�ંચક ્ ,ન ્ીા,ધ ંવનાવવાળી સમ� ર�. આએમા 
ન�દવાળી ર� છ� ચ વખછ� અન�દ ર�. �યાર  દ�વયીગથા ��્કછ થાય ંમ બી � 
એયાર  , ્્ષાથમથા ��્કછ થાય ંમ બા� અી�કા સમ� ર�. આએમા રાગની  છામ ર� 
ં ચ વખછ� રાગની અ છામ ર� ંમ સમ� ર�. આમ  કમા ં લય� ર� છ� 
વંક ્ં વસીન� સવમથા ં ાછં માનછી નથા. 

૧. ં  ધમમન� માનછા વખછ� બા, ધમ� ર   ા ર� છ�ના અી�કા રાખ� ર�. 

૨. જાન ી  , � ર�    આએમા ં  ધમમવાળી સવમથા નથા છ�થા જાન ી  
અી�કા સમ� ર� છ�થા સાત્ ંર�. 

૩. છ�ના વા ા ી  અી�કા સન છના  ીય ર�. 

આમ છ�ના ંધમમ-જાન ન� વા ા ા � અી�કા સન છ ર� છ�થા સાચા ંર�. ગમ� 
છ� ધમમ  કમા ંલય�, અપ�્ લય�    રાગના  છામી ાની લય� છીી  અનછં� ્ીની 
,ી�ડ આએમવંક ્ર� છ�ન� યથાથમ સમ� ર�. છ�થા છ� � �મ ર� છ�મ માનલ્ ંર�. �ન 
 ીક સ�ંદાય અથવા વાડી નથા. વંક ્ં વસી �ન્ ંર� છ�ન્ ં�છાછ  રમન� ,મથયાએવ 
રાગ-��ષન� �છ� છ� �ન ર�. 

આએમાન� ં ાછં ં  ધમમવાળી માનવાથા દીષ આવ� ર�, છ�થા છ� 
માનયછા ,મથયા ર�. 

(૧) ચી આએમાન� સવમથા પ�્ માનવામા ંઆવ� છી વછમમાન �ગ્ આનદં 
 ીવી ચીકં. ી  વછમમાનમા ંવીા,ધ છી દ ખાય ર�. મા  ્ સવમથા પ�્ માનનાર 
ં ાછંવાદમ ,મથયા ર�. 
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(૨) ચી આએમાન� સવમથા અપ�્ માનવામા ંઆવ� છી  ીના આનય� અપ�્છા 
્ળશ�   પ�્ના આનય ,વના અપ�્છા ્ળમ શ   નન  ન� સવમથા અપ�્છા  ીય છી 
અપ�્છા  ાયમા ંવનાવ થક ચછા ંમીકદશા થવાની �સગં ર  છી નથા. 

મા  ્ આએમા ં ાછં ં  ધમમમય નથા. અન� ાછંવાદ છ� સાી�કવાદ ર�, છ� 
ં ન� ��્ય  ર  ર�. એયાર  બાચી ધમમ ગલ  ર�.  ીક વખછ� આએમા ીરછાંછા 
નીગવ� ંવી ધમમ ન�  ીક વખછ� ંવછાંછા નીગવ� ંવી ધમમ,  ીક વખછ� �છૈન� 
અતસ્રનારી ધમમ ન�  ીક વખછ� અ�છૈન� અતસ્રનારી ધમમ—ંમ નથા. ં  
આએમામા ંં મ સમય� બધા ધમ� ર   ા ર�. 

૧. આએમામા ંઅનછંા ધમ� ર�, છ�ન� ન માન� છી છ� ,મથયા ુષ્ ર�. 

૨. ં  ધમમન� માનછા વખછ� બા, ધમ�ન� ન માન� છી છ� ી  ,મથયા ુષ્ ર�. 

૩. અનછંા ધમ� ં  સમય� ન માન� ન� આડાઅવળા સમય� માન� છી છ� ી  
,મથયા ુષ્ ર�. 

છ�વા �વીન� આએમ �ય �છાછમા ંઆવક્ ંનથા છ�થા છ� વાછરાગની દાસ 
નથા, છ� સાધ  નથા, �ન નથા. ી  � આએમામા ંઅનછંા ધમ� ં  સમય� માન� 
ર� ન� ં ન� ��્ય  રછા વખછ� બા,ન� ગલ  માન� ર� ન� ંવસી �મ ર� છ�મ માન� 
ર� છ� વાછરાગની દાસ ર�—છ� �ન ર�.  

‘‘ં રમછ� આ (વીરીકછ) � યચન �મા � (અથામક ્૪૭ નયીમા ંસમ,�લ્ ંછ� 
,વ,ધથા) ં  ં  ધમમમા ંં  ં  નય (�યાી�) ંમ અનછં ધમ�મા ં �યાી  
અનછં નયી વડ  ,નસી   રવામા ંઆવ� છી, સ� ્ના �દર મળછા ��છ-ના  
ગગંા-ય�ન્ાના ચળસ� ય ના માફ , અનછં ધમ�ન� ીરંીર અછદનાવમાા વડ  
ી્દા ીાડવા અશં  ીવાથા, આએમ �ય અમ�ચ ંવનાવવાગં, ં  ધમમમા ં
�યાીના ં્, ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� યથીકછ ં ાછંાએમ  (ં ધમમંવસી) ર�.’’ 

વીર બછા�લ્ ંછ� �મા � ં  ધમમન� ં  નય , � ર� છ�થા અનછં ધમ�મા ં
અનછં નયી �યાી� ર�. છ� નય વંક ્ં વસીત્ ં�,છીાદન  ર  ર�. છ�મા ં ી્દા ી્દા 
ધમ� ર�. ી  ં  ધમમ છ� બાચી ધમમ નથા. �મ    સામાનય છ� ,વશ�ષ નથા, 
વીા,ધ ંવનાવ છ� ,ન ્ીા,ધંવનાવ નથા,  ાર     ં  ધમમન� બા, ધમમ સાથ� 
અછદ નાવ ર� અથામક ્ં  ધમમ બા, સી  દમ થછી નથા. છ� અછદ નાવમાા વડ  
ધમ�ન� ી્દા ીાડમ શ ાછા નથા  ાર     વંક ્ અન�દ ર�. ધમ� ી્દા ીાડવા 
અશં  ીવાથા આએમ �ય અમ�ચ  (ં ) ંવનાવવાગં ર�. ધમ�મા ં,વ,વધછા ન� 
ન�દીગ્ ંર� ી  વંકમ્ા ં ,વ,વધછા નથા. વંક ્છી અન� છા રન છ ર�. ધમમ ન�દ  
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ન�દ ર� ી  ધમમની ધરનાર � ધમ� ંન્ ં �ય છ�મા ંન�દ નથા.  �ય છી અન�દ—
ં સી ંવનાવવાગં ર�. �મ ગગંા ન� ય�ન્ાના ��છ ન� વાદળમ ીા ા દનરયામા ં
મળછા ંં  નદમના ચળન� , નારા જાનાશં વડ  ચીવામા ંઆવ� છી સ� ્ ં  
નદમના ચળંવસી ચ ાય ર�, છ�મ આએમ �ય અમ�ચ ંવનાવવાગં ર�. આએમ �ય 
ં  નયથા ચીવામા ંઆવ� એયાર  ં  ધમમમા ં�યાી��્ ંર�. અ,નએય નય વડ  ી્ઓ 
એયાર  અ,નએયધમમમા ં �યાી��્ ંર�, ,નએયનય વડ  ી્ઓ એયાર  ,નએયમા ં �યાી��્ ંર�, 
�યવ ારનય વડ  ી્ઓ છી �છૈધમમન� અતસ્ર  ર�, ,ન�યનય વડ  ી્ઓ છી 
અ�છૈધમમન� અતસ્ર  ર�. આવા રમછ� ં  નયથા ચીછા ંછ� ં  ધમમમા ં�યાીના ં્ 
ર�. આએમ �ય ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� યથીકછ ં  ધમમંવસી ર�. ં  ધમમંવસી 
 ીવા રછા ંબા, ધમ�ની અનાવ થછી નથા. એયાર  બા, ધમ� ગલ  ર�. ી  નય 
ં  ધમમન� ��્ય  રમન� ી્ં એયાર  આએમા ં  ધમમંવસી ર�. આ સ.યઅ્ ં ાછં 
ર� ન� �ન્ય ર�. 

‘‘ીરંક ્ લગ્ીુ્ અનછં ધમ�મા ં �યાી  ંવા અનછં નયીમા ં �યાીનારા 
ં  �છ્જાનંવસી �મા  વડ  ,નસી   રવામા ં આવ� છી, બધા નદમઓના 
ચળસ� ય ના સમવાયાએમ  (સ�દ્ાયંવસી) ં  સ� ્ના માફ , અનછં ધમ�ન� 
વંકી્ � ી્દા ીાડવા અશં  ીવાથા આએમ �ય મ�ચ ંવનાવવાગં, અનછં 
ધમ�મા ં �યાીના ં્. ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� યથીકછ અન� ાછંાએમ  (અન� ધમમ 
ંવસી) ર�.’’ 

 વ� અ � �મા જાનથા આએમાના વાછ  ર  ર�. આએમામા ં અનછંા ધમ� 
 �ા, છ�ન� ં  ં  નય , � ર�, ંવા અનછંા નયી ર�. ંવા અનછંા ધમ� ં  
સાથ� લગ્ીુ્ ર   ા ર�. છ� બધાન� અનછંા નયીમા ં�યાીનારા ં  �છ્જાનંવસી 
�મા  વડ  ,નસી   રવામા ંઆવ� છી �મ દનરયી બધા નદમઓના સ�દ્ાયંવસી 
ં  સ� ્ ર� છ�મ અનછં ધમ�ન� વંકી્ � ી્દા ીાડવા અશં ર� છ�થા �મા થા 
ચીવામા ંઆવ� છી આએમ �ય ી્દા ી્દા ધમ�વાગં—અન�  ંવનાવવાગં મા� યમ 
ીડ  ર�. રછા ંઆએમ �ય વંક ્ં  ં  ધમ� ર�. આવા રમછ� �મા થા ી્ં છી 
આએમ �ય ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� યથાવકછ અન�  ધમમંવસી ર�. 

નયના ,વષય વખછ� આએમ �ય ગગંા-ચમનાના ચળસ� ય ના �મ ં  
ંવનાવવાગં ર�. �મા ના ,વષય વખછ� આએમ �ય બધા નદમઓના ચળસ� ય ના 
સ�દ્ાયંવસીના �મ અનછં ધમ�ના સ�દ્ાયંવસી ર�. 
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નયના ,વષય વખછ� અનછં ધમ� અછદ નાવમાા વડ  ી્દા ીાડવા અશં 
 �ા  છા �મા ના ,વષય વખછ� અનછં ધમ� વંકી્ � ી્દા ીાડવા અશં 
 �ા. 

નયના ,વષય વખછ� આએમ �ય  ીક ં  ધમમમા ં�યાીના ં્ ર�. �મા ના 
,વષય વખછ� આએમ �ય અનછંા ધમ�મા ં�યાીના ં્ ર�. 

નયના ,વષય વખછ� આએમ �ય ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� યથીકછ 
ં ધમમંવસી ર� ન� છ� �ન્ય ર�. �મા ના ,વષય વખછ� આએમ �ય ં ધમ� 
 ીવાન�  ાધ� યથીકછ અન� ધમમંવસી ર� ન� છ� �મા  ર�. 

 

* * * * * 

 

(અષાડ �દ્ ૭, તધ્વાર) 

નયથા ચીવામા ંઆવ� છી આએમ �ય અમ�ચ ંવનાવવાગં–
ં ધમમંવસી ર�. 

,શષય� ��  ય�  છી    આએમા  ી  ર� ન� છ�મા ંંા ંા ધમ� ર�   ,શષય 
સાનંળવાના �ચજાસાવાળી ર�. છ�ન� વમર આી� ર�. અનછં ાળથા ીરત્ ં, ીગ્ ં
 લ્� ર� ી  ીીછાત્ ં , ીગ્ ં  લ્� નથા. ીીછાની અ,ુયી ર�ી ર�. આએમામા ં
અનછંા ધમ� ર�. નય ં  ં  ધમમન� , � ર� ન� �મા  બધા ધમ�ન� ં મ સાથ� 
, � ર�. આએમા �ચનમાા ી  ર� ન� ીયામયમા ં ન�દવાળી ી  ર�, સામાનયનય� 
�યાી  ર� ન� ,વશ�ષનય� અ�યાી  ર�. ં  જાનત્ ંીડ�્ ં,નએયન� , � ર� ન� ં  
ીડ�્ ંઅ,નએયન� , � ર�, ં  નય રાગાનદની  છામ , � ર� ન� બાચી અ છામ—
સાકા , � ર�. આમ ૪૭ � ાર  �ા, ી  ંવા અનછંા ધમ� ર�. ં રમછ� વીર 
 �ા �મા � ં  ં  ધમમમા ંં  ં  નય �યાી� ંમ અનછં ધમ�મા ં �યાી  
અનછં નયી વડ  ,નસી   રવામા ંઆવ� છી, સ� ્ના �દર મળછા ��છ-ના  
ગગંા-ય�ન્ાના ચળસ� ય ના માફ  ં  ધમમ છ� બાચી ધમમ નથા, ,નએયધમમ છ� 
અ,નએયધમમ નથા છીી  વંક ્અી�કાં ધમ�ન� ી્દા ીાડવા અશં ર�. સીનામા ં
ીાળાશ વચન વગ�ર  � ્ી ર� છ�મા ં  � ્ છ� બાચી � ્ નથા રછા ં વંક ્
અી�કાં ં  ર�. ીાળાશન�  ાકં સીનામાથંા ી્દમ ીાડમ શ ાછા નથા. આવા રમછ� 
આએમ �ય ,વ,વધછા રન છ—અન�દ ંવનાવવાગં ર�. �યાર  ં  નયથા ચીવામા ં
આવ� (�છ્જાન �મા  છ� જાન� ્ના ીયામય ર� ન� છ� �છ્જાનના ીયામયના 
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�શન� નય     ર�) છી ં  ધમમમા ં�યાી��્ ંદ ખાય ર�. આએમામા ંઅનછં ધમ� ર� 
ી  ,નએયનયથા ી્ં એયાર  ,નએય  ાગ�, અ,નએયનયથા ી્ં છી અ,નએયધમમમા ં
�યાીના ં્  ાગ�,  છામનયથા ી્ં છી  છામધમમમા ં �યાી�   ાગ� ન� અ છામનયથા 
ી્ં એયાર  અ છામધમમમા ં �યાી��્ ં  ાગ�. આએમ �ય ં  ધમ�  ીવાન�  ાધ� 
યથીકછ ં  ધમમંવસી ર�. આમ નયથા ી્ં છી આએમા ં ધમમં વસી છ� �ન્ય 
ર�. 

�મા જાનથા ચીવામા ંઆવ� છી આએમ �ય મ�ચ ંવનાવવાગં, અન�  
ધમમંવસી ર�. 

ીરંક ્ લગ્ીુ્ અનછંા ધમ�મા ં �યાી  ંવા અનછંા નયીમા ં �યાીનારા 
�છ્જાનથા ચીવામા ંઆવ� છી �મ બધા નદમના ચળસ� ય ના સ�દ્ાયંવસી ં  
દનરયી  ાગ� ર� છ�મ અનછં ધમ�ન� ધાર   રનાર વંક ્ં  ર�. છ�થા વંકી્ � છ� 
ધમ�ન� ી્દા ીાડવા અશં ર� છ�થા આએમ �ય ,વધ,વધ ંવનાવવાગં ર�. 
આએમ �ય ,નએય ી  ર� ન� અ,નએય ી  ર�, નીકછા ી  ર� ન� અનીકછા ી  ર�, 
ીીછ� ીરાધાનીગ્ ંનીગવ� ર� ન� ંવછાં ી  ર   ર�. આમ આએમ �ય ,વધ,વધ 
ંવનાવવાગં ર�. વળમ �મા જાનથા અનછંા ધમ�મા ં �યાીના ં્ ર�. આએમ �ય 
ં  ર� મા  ્ ં  ધમ�  ીવાથા અન� ાછં ધમમંવસી ર�, ,નએય ી  ર� ન� અ,નએય 
ી  ર�,  ાયમ ર  વાના અી�કાં ,નએય ર� ન� ી ્છાના અી�કાં અ,નએય ર�. 
આમ �મા થા ચીવામા ંઆવ� છી અન�  ધમમંવસી  ાગ� ર�.  ીક વખછ� આએમા 
ંવત્ ં  રમ શ   ન�  ીક વખછ� ીરત્ ં  રમ શ   ંન્ ં અન� ાછં નથા ી  અન�  
ધમ�ન� વીર  �ા છ� �મા � �મા જાનથા , � છ� અન� ાછં ર�. 

સ� ્ના  ષ્ાછં� નયથા ચીછા ંઆએમા ં ાછંાએમ  ર� ન� �મા થા ચીછા ં
અન� ાછંાએમ  ર�. 

�મ ં  વખછ� ં  નદમના ચળન� , નાર જાનના નાગવડ  ચીવામા ં
આવ� છી સ� ્ ં  નદમના ચળંવસી ચ ાય ર�. ના  ીા ાથા ચીવામા ંઆવ� 
છી સ� ્ ના  (વાદળમ) ચ ાય ર�ા છ�મ ં  વખછ� ં  ધમમન� , નારા ં  
નયથા ચીવામા ંઆવ� છી આએમા ં ધમમંવસી  ાગ� ર�ા રાગના  છામધમમથા ી્ં 
છી રાગવાળી  ાગ�, નીકછાધમમથા ી્ં છી આ�્ ં �ય નીકછાંવસી  ાગ�. (અ � 
સ.યાદશમન-જાન-ચાનરાસી ધમમના વાછ નથા ી  ંવી ંવનાવ આએમાં ધારમ 
રા�યી ર� મા  ્ ધમમ  �ી ર�.) ી  �મ ં મ સાથ� સવમ નદમઓના ચળન� 
, નારા જાન વડ  ચીવામા ંઆવ� છી સ� ્ સવમ નદમઓના ંચળંવસી ચ ાય ર�. 
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છ�મ ં મ સાથ� સવક ધમ�ન� , નારા �મા  વડ  ચીવામા ં આવ� છી આએમા 
અન� ધમમંવસી ચ ાય ર�. આ રમછ� ં  નયથા ચીછા ંઆએમા ં ાછંાએમ  ર� અન� 
�મા થા ચીછા ંઅન� ાછંાએમ  ર�. 

� વંક ્ં વસીન� માના ,મથયાએવાનદન� �છ� ર� છ� �ન ર�, બા મ બધા 
અનયમછા ર�. 

,ા ી નાથ સવમજદ વથા ,વીરમછ    નારા ો ા ર� મા  ્ છ�ના માનયછાથા 
આએમાના યથાથમ ઓળખા  થછા નથા. � �વી આવી આએમા માન� છ� �ન 
   વાય. � આએમાન� અનછં ધમમંવસી ન , � છ� અનયમછા ર�. �ન વાડી 
અથવા સ�ંદાય નથા. આવી આએમા , � અન� છ�ના  ુષ્  રમ ,મથયાએવાનદન� 
�છ� છ�ન� �ન     ર�. 

 વ� ં ચ આશયન�  ા�ય�ારા   મન� ‘આએમા   વી ર�’ ં ,વષ�ત્ ં થન , ય ં્ 
 રવામા ંઆવ� ર�. 

શ ી  ૧૯ 

અથમ  —‘‘આ રમછ� ંયાએ ારનાના (ંયાએ ારસીા  �માના) વસવા્ન� વશ 
વછમછા નય સ� ય ી વડ  (�વી) ી્ં છી ી  અન� �મા  વડ  ી્ં છી ી  ંીષ્ 
અનછં ધમ�વાળા ,નચ �યન� �દરમા ંપ�્ ચૈછનયમાા દ ખ� ર� ચ.’’ 

 ીકી  નયના ફળમા ંઆએમા પ�્ ચૈછનયમાા ર�  
ંવા �છા,છ થાય ર�. 

ંયાક ્= અી�કા ન� ના =  �મા. આ �મા � ંયાએ ાર ં્ � અી�કાવાળા 
 થનન� વશ વછમછા ં  ં  નયથા ી્ં છી ી  અન� આખા �મા  વડ  ી્ં 
છીી  ંીષ્ અનછં ધમ�વાળા ,નચ આએમ �યન� �દરમા ંપ�્ ચૈછનયમાા દ ખ� 
ર� ચ. ,નએય નયથા ી્ં    અ,નએયનયથા ી્ં, , ્્ષાથમનયથા ી્ં    દ�વનયથા 
ી્ં છીી  પ�્ ચછૈનયમાાના �છા,છ થાય ર�. 

 ીક �વન� ં  રમછ� ધમમ થાય ન�  ીકન� બા� રમછ� ધમમ થાય ંમ નથા. 
ં  આએમામા ંઅ� ્ ધમ� ન� બા, આએમામા ંઅ� ્ ધમ� ંમ ી  નથા. ં  
ં  આએમામા ંઆવા અનછંા ધમ� ર�, છ� બધા ં  સમયમા ંવછક ર�. ં  ં  
નયથા ી્ં    �મા થા ી્ં છી ી  પ�્ ચૈછનયમાા �છાછ થાય ર�. ૪૭ નયી 
 �ા છ�ત્ ંઆ ફળ ર�. 
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 છામનયથા ી્ં છી જાન ન�મ  ર  ર�    રાગાનદ ીનર ામ � થાય ર� છ�ની 
 છામ આએમા ર�.  મમન�  ાધ� રાગ થયી નથા.  છામ ધમમ આએમામા ંર� છ� ચ વખછ� 
અ છામ ધમમ છથા બા, ધમ� ગલ  ર   ા ર�. અ છામનય આએમાની સાકાી ાની 
ધમમ બછાવ� ર�. છ� ચ વખછ� વીા,ધના  છામી ાત્ ંજાન ગલ  ર�. ંમ યથાથમ 
જાન  રછા ંઆએમ �ય પ�્ �છાછ થાય ર�. અપ�્નયથા ી્ં છી વીા,ધ ીીછાના 
ર� ંમ  ત ય   રછા,ં આએમ �ય છરફ ચીછા,ં આએમ �ય પ�્ �છાછ થાય ર�. 
રાગ-��ષ અવંથામા ં ચીવામા ં આવ� ર� છ� ,સવાય ,નએય, સ શ, અ છામ વગ�ર  
અનછં ધમ� ર   ા ર�. દયા-દાનની નાવ વીા,ધંવનાવ ર� ી  છ� ં  સમયની 
ંવનાવ ર�. ી   ાયમ ર   છ�વી ંવનાવ છી ,ન ્ીા,ધમય ર�. આમ ન�ા થછા ં
ચછૈનય પ�્ના �છા,છ થાય ર�. 

,્ુ ય-ીાીના ,વ ારના ફળન� નીગવનારી મારી ધમમ ર� ંમ , નાર 
ન�મ  ર  ર�    ન � સસંાર ર� એયા�ંધ્ા �્ ંછ�ન� નીગન્ ં� ંી  �ખ્ુ્ઃખમા ંઅ્ મન� 
 ાયમ છ�ન� નીગન્ ં ંવી  ાયમા ંવનાવ મારી નથા.  ાયમા ંવનાવ છી 
અનીકછાની ર�. વળમ રાગ-��ષના  છામી ાની ધમમ ન�મ  રછા ં, � ર�    રાગ-
��ષન� �્ ં  ં્ � ંી   છામી ામા ંઅ્ ન્ ંછ� મા ં્ ંવસી નથા, સાથ� અ છામી ાની 
ધમમ ી  મારા આએમાની ર�. આમ ન�મ  રછા ં આએમ �ય �દરમા ં પ�્ 
ચછૈનયમાા �છા,છમા ંઆવ� ર�. 

ીૈસાના �ા�નછ આએમાના નાવથા થછા નથા રછા ંઅજાના �વ છ�ના 
દર ાર  ર  ર� ી  આએમાન� સમચવાના દર ાર  રછી નથા. 

  ્ ા  �વી     ર�    અમી આ્�્ ંબી્ ં, ાં ી  આએમાના ખબર ીડ  
નન . ી  નાક, ‘‘�્ ંમન� ન ,ગ્ ંં   ્�્ ંબી્ ં�ધા ં્  ’’ �વ અજાનથા માન� 
ર�    આ ુ્ ાન ધધંા �્ ં  ં્ �.ં નાક, આએમા માા અજાન ન� રાગ-��ષ  ર  ર�. 
ી  ીરના ીયામયન� આએમા  રમ શ છી નથા. �્ ંથડ  બ�ઠી મા  ્ સારમ  મા ા થક, 
 ાળ� રાખા મા  ્ ીૈસા આ�યા, ં વાછ છતન ખી્મ ર�. ીૈસા ીરવંક ્ ર�. 
ીરવંકન્ા ીયામય આએમાના �યએનથા થાય છી ,દ્ ગ  �ય ીરાધાન થક ,ય. 
ીૈસા છ�ના ંવ ાળ� ક�ાાછંર થકન� આવ� ર�. અજાના �વ માા પન્ાપન્ નાવી 
 ર  ર�. છ�ના ીનર ામથા ીૈસા આવછા નથા રછા ંી  ુ્ ાન ચ ાવવા વગ�ર મા ં
માથાઅય્  ર  ર� ી  અ � આએમ �યના વાછ ચા � એયાર  સમચવાના દર ાર 
 રછી નથા. 
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સાચા ન�ાની વએીાદ ીરમાથંા છી નથા ીરંક ્, યવમીયામયમાથંા ી  
નથા. મવ્ ચૈછનય ંવનાવના આધાર  સાચા ન�ા �ગ  ્ ર�. 

અ � નયના વાછ ચા � ર�. ,નએયનયથા ી્ં    અ,નએયનયથા ી્ં છીી  
અનછંધમામએમ  વંક ્ પ�્ ચછૈનયમાા �છાછ થાય ર�. અતષ્ઠાન ં્ � પન્ 
નદયા, �ધાનછાથા ધમમ થાય ંમ  �્ ં છી છ� ધમમ આએમ �યની ર� ંમ ન�મ 
 રછા ંઆએમા પ�્ ચછૈનયમાા �છાછમા ંઆવ� ર�. સીનાત્ ં  �્ ં  ક ્ ં છ� ી ્મન� 
અં્ડળ થલ્.ં  ડાની છી �યય થયી ન� અં્ડળ થલ્ ં ં શ�માથંા થલ્ ં    ડાના 
અનાવમાથંા અં્ઠળની નાવ થાય  –ના. સીત્ ંશ�કછસી� ર� છ� ી ્મન� અં્ળળસી� 
થલ્ ંર�. �થમ ,મથયા અવંથામા ં�વ માનછી  છી    ,વ ાર �્ ી ચ આએમા ર�. 
ી  �યાર  , વામા ંઆ�લ્ ં   આએમામા ંઅનછં ધમ� ર   ા ર�, આએમા રાગસી� 
ીનર મ� ર�, છ� ચ વખછ� �્ ંજાન �,ં પ�્ �,ં ચૈછનયમાા �,ં ંવી ી  ધમમ ર� 
છથા બા, ધમ� ી  ર�. ંમ ન�મ  રછા ંછ�ન� સાચા ન�ા વએીભ થાય ર�. છી 
સાચા ન�ા � વએીભ થક છ� �થમ ન  છા. નવા વએીભ થક ર�, છી છ� ંાથંા 
આવા   � ીયામય ,મથયાન�ાના �યય થક છ�માથંા સાચા ન�ા આવ�  –ના. 
છ�માથંા ન આવ�. ,મથયા ન�ામાથંા સાચા ન�ા ન આવ� ી  આએમ �ય અનછં 
� ્ીની ,ી�ડ વંક ્ર� છ�ની �છર આનય  રવાથા સાચા ન�ાના ીયામય �ગ્ 
થાય ર�. આવા રમછ� આએમા પ�્ ચૈછનયમાા �છાછ થાય ર�. 

,મથયાએવસીા � યળના નાશથા સસંાર નકૃની નાશ થાય ર�. 
છ�ના નાશ ,વના સસંારની નાશ થછી નથા. 

અજાના �વીં �ત્ી ી ડદી નથા.  ાડના ં ીાદંડા ં છીડદા ં ર� ી  � યળ 
સાી્ ં  ીવાથા  ાડ ીાગંરમ ચશ� ન� � યળ છીડ  છી  ાડ ફરમ ીાગંરશ� નન , ંમ 
સસંારત્ ં � યળ ,મથયાએવ ર� છ� � યળ છીડદા ,વના ોછ, છી આનદ  ર  છીી  
,મથયાએવત્ ં� યળ સાી્ ં ીવાથા સસંાર ફાલયી �લયી ર   ર� ન� ચી ,મથયાએવની નાશ 
 ર  છી અલી રાગ-��ષસીા ીાદંડા ંથીડા ંવખછમા ંનાશ ીામશ� મા  ્ � યળની નાશ 
 રવી ચીકં. 

ં  ધમમ સાથ� બા, ધમ� ર   ા ર� ંમ જાન  ર  છી યથાથમ ર� ી  
ં ાછં માન� છી ,મથયા ુષ્ ર�. 

શા�� ન � ં  નયથા વાછ  રમ  ીય    આએમા રાગાનદની  છામ ર� છીી  
રાગ આએમાની ધમમ ર�, છ�વા ન�ા થછા ં પ�્ ચૈછનયના �છા,છ થાય ર�. વળમ 
નીકછા ધમમના વાછ  રમ છી નીકછાધમમ ચડમા ં નથા, ચડન�  ાધ� નથા, ચડન� 
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નીગવછી નથા ી   રખશી ન� નીગવ� ર� છ� ીીછાની ધમમ ર�, ંમ ન�મ  રછા ં
જાછાના �છા,છ થાય ર�. 

પ�્ ચછૈનયમાા ંવનાવન� ન�ા-જાનમા ં �વી ં ં  ચ  છમ�ય ર�. આ 
,વનાના ોછ, છી ં ડા ,વનાના ંમ�ડા �વા ંર�. આએમ �ય અનછં ધમ�થા વસ��્ ં
ર�, જાનના  �માંવસી ર�. ં  નયથા ી્ં એયાર  બા, નયના અી�કા ર   ા 
ર�. � �વ� ,નએયન� માન� ી  અ,નએયન� ન માન� છ� ,મથયા ુષ્ ર�. રાગની  છામ 
માન� ી  રાગની અ છામ ધમમ ન માન� છી ,મથયા ુષ્ ર�. છ�ન� નય નથા, ી  
અ્નય ર�. અ�છૃચ ંાચાયમ નગવાન     ર�    નયથા ચી    �મા થા ચી છી ી  
�દર પ�્ ચછૈનયમાા �છાછ થાય ર�. ક�રનયથા આએમા રાગ-��ષ આનદ નાવી 
સી� થક ીરાધાનછા નીગવ� ર�. ીરાધાન થકન� રાગ-��ષન�  રવાની ધમમ  મમમા ં
નથા ી  આએમા ીરન� આધાન થકન�  ર  ર�. ંમ ીીછાના આએમ �ય છરફ 
 ુષ્ ચછા ંપ�્ના �છા,છ થાય ર�. 

જાનના ીયામયની વએીાદ ીરન�  ાધ� છથા પન્રાગન�  ાધ� નથા. મવ્ 
જાનશ�કછમાથંા જાનીયામય �યકછ થાય ર�. 

વળમ  ીક        અ � સાનંટયા ીરમ જાન થલ્ ંછી જાન  ીન� થલ્ ં  ચડ 
, � ર�   , નાર છી જાય  ર�, ીીછાના અવંથામા ં, � ર�. ં  સમય� ીયના 
અવંથાની �યય થક નવા અવંથા થાય ર�. અ � આ�યા ી   ા ંઆ ,છત્ ંજાન 
ન  ક ્ ંઅન� અ � આ�યા ીરમ થલ્ ંછી નન્ ંજાન ંાથંા આ�લ્ ં  �દર ,નધાન 
નલ્� ર� છ�માથંા છ� આવ� ર�. અજાના માન� ર�    વા ા  ાન� ીડમ છ�થા અથવા 
પન્રાગ  ય� મા  ્ જાન થલ્ ં ી  મવ્ ંવનાવમાથંા જાન આવ� ર�, ંમ છ� 
માનછી નથા. વા ા છી ીર ર�, ીરન�  ાધ� જાન  ીય નન , જાન છી ીીછાની 
� ્ ર�, છ�માથંા ીયામય �ગ  ્ ર�. , યવમના અવંથા છી �યય થક ર�. છ� �યયમાથંા 
વએીાદ થાય નન  ી  મવ્ જાનંવનાવમાથંા જાન �ગ  ્ ર�. 

આએમ �ય �ન્ ંર� છ�ન ્ ંન�ાજાનમા ં �ન ્ ં 
છ� સ.યાદશમન ન� સ.યાજાન ર�. 

જાન ીીછાથા થાય ર� ંમ માનન્ ંછથા દ  ના નદયા થાય    ,્ુ ય-ીાીના 
ીનર ામ થાય છ�ની આએમા સાકા ર�. આમ જાછા ષ્ા ર  ન્ ંછ� સ.યાદશમન ન� 
સ.યઅ્ જાન ર� ન� ીરમ  ાનછા  રવા છ� ચાનરા ર�. ીાચં મ ાોછના ીનર ામ 
આ�વ ર�. �છર ંવસીમા ં ાનછા ન  ીય એયાર  �,્નન� ંવા ીનર ામ  ીય ર� 
ી  છ� ધમમ નથા. સ.યાદશમન-જાન-ચાનરા મીકમાગમ ર�. આએમાના �દર અનછંા 
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ધમ� ર� છ�ન� અી�કાથા સાધ  �વ , � ર�. ં  સાથ� બધા ધમ�ની ધરનાર 
આએમા ર�, છ�ન� મન અન� રાગના સબંધં ,વના સાધ  �વ ન�ામા ં લય� ર� ન� 
  વળજાન �ગ્ થાય એયાર  સવમથા અસ�ંય�દ શા �એયક દ ખ� ર�. આમ �થમ 
, ન્ ંચીકં. આ ,ુયા ,વના ધમમ થાય છ�મ નથા. દ  ના નદયા છી ીર ર�, 
પન્અપન્ નાવી ,વ ાર ર�. છ� ,વ ાર  ાકં આએમાત્ ં ,ા ાળમ ંવસી નથા. 
આએમાના ં ન�ા-જાન  રવા ં છ� ધમમ ર�. આ �મા � ગમ� છ� નયથા ી્ં    
�મા થા ી્ં છીી  પ�્ ચૈછનયના �ા�નછ થાય ર�. 

આ રમછ� આએમ �ય   ન્ ં ર�, છ�    વામા ંઆ�લ્ ંન� છ�ના �ા�નછની વીાય 
છ�મા ંઆવા ,ય ર�, રછા ંછ�ના �ા�નછની � ાર    વામા ંઆવ� ર�. છ�મા ંી   ા ં
અનાનદ ાળથા �વ શા  ાર � રખડ  ર�, છ�ના વાછ  ર  ર�. 

અજાના �વ પન્ાપન્ નાવી છથા ,ન,મમીના નાવના નાવ� ર�. 

અનાનદથા સસંારદશા ,વષ� આએમાન� ,દ્ ગ  મમ ,ન,મમ ર�. ,ન,મમ    છા ં
ચ છ� ન,ૈમ,મ ના �,સવ�  ર  ર�. ીીછ� ીીછાના  ાર � મી   ર  ર� ંમ  �ય મમ 
�,સવ�  ર  ર�. ીીછાની પ�્ ચૈછનય ંવનાવ ત ય મન� ,્ુ યથા ધમમ થાય, ીાીથા 
�ખ્ થાય, દયા-દાનના ીનર ામ થાય છી ઠમ , પન્રાગ ી   ા ંથયી  છી છ�વી 
બા� સમય� ર   છી ઠમ —ં બધી નાવ મી નાવ ર�. �્ ંઆએમામા ં ાન થા� છી 
ઠમ  ંવા નાવના  રમ નથા. મી નાવનાત્ ં ,ન,મમ ,દ્ ગ  મમ ર�.  મમ આ�લ્ ં
મા  ્ મી  થયી ંમ નથા. ી  �્ ંપ�્ ચછૈનયંવનાવા � ંંવા સાવધાના ત ય મન� 
પન્ાપન્ ,વ લીીના નાવના નાવા છ� ,મથયાનાવ ર�. ન� �ના નાવના નાવ� છ� 
નાવીન�  દમ રીડ  નન . �્ ં જાય  � ંંવા ન�ા  દમ ી   રમ નથા. રાગ-��ષ 
,્ુ ય-ીાીના નાવી ,વ ાર ર�, અૃ,ામ ર�, વીા,ધ ર�. છ�ની અતન્વ સસંારમા ં ર  
ર�. પન્ની અતન્વ  રમ �વ નવમા નૈવ�ય   ગયી ર�. અપન્ની અતન્વ  રમ 
નર મા ંગયી. વગ�ર  પન્ાપન્ નાવ  રમ ચાર  ગ,છમા ં�વ રખડદી ર�. 

ીીછ� , નાર દ ખનાર ર� છ�વા ન�ા-જાન અન� રમ છાની �નાવ ીડવી 
ચીકં, છ�ન� બદ � ,વ ારની �નાવ ીડદી ર�. ,વ ારના ંગા ા ંગાય ર�. ,વષયી 
ચડ ર�. છ�મા ં�ખ્ુ્ઃખ નથા ી  છ�ત્ ં ક  રમ ,વષયમા ંમ, ીડ  ર� ંમ માના 
રાગ  ર  ર�. આ ોીડી ઠમ , આ ગાય ઠમ , આબસ ઠમ , આ ીદાથ� ઠમ  છ�મ માના 
ીરીદાથ�ના �ા,છ રીડછી નથા. બૈરા ંસારા ંમળ� છી ઠમ , ખાવાીાવાના ીદાથ� 
અતઅ્યળ મળ� છી ઠમ , ંમ નાવના નાવ� ર�. શ�ઠ        ુ્ ાન ં સીની 
ીગારદાસ ની ર મન ન� ીાચં  ,ર  માક દ છી  ીય છી છ�ના સાથ� �ા,છ   મ 
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રીડાય   દમ રી        બાી ુ્ ાનત્ ંધયાન રાખ� ર� ન� આી ન�  મા ા થાય ર� 
છી છ�ના �ા�નછ   મ રીડાય   બાી     ર�    રી રી મન�  માક �� ર� છી છ�ના 
�ા,છ   મ રીડાય   આમ અપન્ નાવમા ં�ખ્ માના અપન્ના ં,ન,મમીના �ા�નછ 
 યામ  ર  ર�. વળમ પન્નાવ  ર  છી દયા-દાનના ીનર ામ બ� ્સારા થયા, આવા 
ન� આવા દયાના �ચા ીનર ામ ર   છી ઠમ , નગવાનના , ય, આ� થક ંવા 
સરસ  ા � થાય છી ઠમ —આ ,્ુ યથા ધમમ માનછી  ીવાથા ,્ુ યના ં ,ન,મમીના 
�ા,છ   મ રીડાય   આમ પન્નાવ વખછ� પન્નાવના ં,ન,મમીના �ા,છ વછક ર�. 
ી  �્ ંઆએમા પ�્ થા� છી ઠમ  ંવા નાવના  રછી નથા. �્ ંચછૈનય જાનંવસીા 
� ંછ�વા નાવના  રવા �વા ર� ી  ીયામયતવ્�વાળી �વ રાગ ન� ,ન,મમીના 
નાવના નાવ� ર�. 

મી નાવન�  ાધ� અજાના �વના આએમીનર ,છ � યમરમ ખાય ર�. 

�વ પન્રાગ  ર  ર� છ� ,મથયાએવ નથા. પન્રાગ છી જાનાન� ી   ીય ર� 
ી  છ�ની ,નષ�ધ વછક ર�. અજાના �વ છી પન્રાગ વછમમાનમા ંઆ�યી છ� ઠમ  ર� 
ંમ માન� ર� ન� ન,વષયમા ંી  આવી પન્રાગ  ચી ંમ રાગના નાવના નાવ� 
ર�, છ� ,મથયાએવ ર�. નાચ ા દશામા ંન�કછ, , ય, આનદની પન્રાગ  ીય છ� ી્દમ 
વાછ ર�. ,મથયા ુષ્ન� મી નાવની �નાવ ર�. ીીછાના જાછા- ષ્ા પ�્ંવનાવના ં
ન�ા-જાનની �નાવ ત ય મન� અજાના ીરમા ં ન� પન્ાપન્મા ં �ખ્ માના મી ન� 
અતન્વ� ર�. �મ ીા ામા ં � યમરમ થયા  ર  ર� ન� ચ�ર ચ�ર ફર  ર� છ�મ 
,મથયા ુષ્ �વના આએમીનર ,છ સદાય � યમરમ ખાય ર�. ીીછાના આએમાના ં
ન�ા-જાનન� છ� અતન્વછી નથા. ીીછાની દમ રી દસ  ,ર સ,ીયા  માકન� આી� 
છી        રી રી સારી ીાંી ર�, ઠમ  ,ાયી ર�, ોરન� અચવાળશ� ન� રી રી ી  
સ,ીયા મળ� છ�ના નાવના નાવ� ર�, ંમ ,ન,મમીના  ્�ચ  યામ  ર  ર�. અપન્ રીડમ 
પન્  ર  છી ોડમ મા ંદયા ીાગં, ોડમ મા ંદાન   ં્, શા� વાતં ્,ં , ય, ન�કછ   ં્ 
ંમ પન્રાગ ં થા બાચી, બા,થા ાાચી ી ્ી ખાય ર�—� યમરમ ખાયા  ર  ર� 
ન� આવી પન્રાગ સદાય  ચી ંવા નાવના નાવા ,મથયાએવન� સ�વ� ર�. પન્ અન� 
અપન્રાગના નાવના  ીવાથા છ�ન� ,ન,મમીના �ા,છ વછક ર� ી  પ�્ ંવનાવના 
�ા,છ વછમછા નથા. 

 ીક ��  ર     આમ છમી   ી રી છી છ�વી રાગ છી વાછરાગ થાય એયાર  
્ળ� . વાછરાગદશા ન થાય એયા�ંધ્ા પન્નાવ પ્ ંન  રવી   ીાી  રન્ ં  
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પન્નાવના નાવના છ� મી ના નાવના ર�.  
 ીક અવંથામા ંછ�ના નાવના  રવા �વા નથા. 

સમાધાન  —નાક, સાનંળ છી ખરી. પન્રાગ છી ચાનરા� ્ના ,વીરમછ 
અવંથા ર�. ન� ,વીરમછ અવંથાના નાવના અ,વીરમછ ંવનાવના નાવનાન� 
�ષ્  ર  ર�. પ�્ંવનાવમા ંઠરમ ન શ   એયા�ંધ્ા પન્ આવ� છ� ી્દમ વાછ ર� ી  
�યવ ાર  રછા ં રછા ંધમમ થાય ંમ માનન્ ંછ� અજાનનાવ ર�. �યવ ાર છી રાગ 
ર� ન� રાગના નાવનાથા વાછરાગ દશા થછા નથા. �યવ ારના નાવના છ� મી ના 
નાવના ર�. રાગના આદરથા પ�્ંવનાવ �ગ્છી નથા ી  રાગરન છ 
પ�્ંવનાવના નાવનાથા ,નમમળ ીયામય �ગ  ્ ર�. આન્ ંનાન નન   ીવાના  ાર � 
 �ય� �ગા �,્ન ૨૮ � યળ� ્ત્ ંીા ન  ર  છીી  પન્ અપન્મા ંસદા � યમરમ ખાધા 
 ર  ર�. 

 ીક ��  ર     આએમા પ�્નયની ,વષય ર� છ� ,ુલ્ ંી  અમાર  �યવ ાર  
 રન્ ંપ્ ં  

પ�્ ંવનાવમા ંઠરન્ ંં ચ  રવાત્ ંર�. 

સમાધાન  —આએમા પ�્ ચછૈનયંવનાવા ર� ંવા પ�્ના  ુષ્  રવા. છ� 
ચ  રવાત્ ં ર�. આએમાની �યવ ાર આએમામા ં  ીય, ીરમા ં ન  ીય. ંવનાવમા ં
ન�ા-જાન, યવમ  ઠય� છ� ચ ચાનરા ર�. અપન્નાવ ીાીબધં ર�, પન્નાવ ,્ુ યબધં 
ર�. છ� રન છ આએમામા ંઠરન્ ંછ� ચ  રવાત્ ંર�, બાી્ ં ાકં  રવાત્ ંનથા ન� � આમ 
માનછી નથા છ� પન્-અપન્નાવમા ં� યમરમ ખાય ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૫૩ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(અષાડ �દ્ ૯, પદ્વાર) 

અષાડ �દ્ ૮ � ્્વાર સવાર  �વચનસાર ીનર,શષ્મા ંવ� ણછ નયી ૨૪-૨૫-૨૬-
૨૭ વીર , ય�ય � ્્દ વના �વચનત્ ંર  ીડ�ગ રમ  સનંળા�લ્ ં ક ્.ં 

મી સીા દાસ ીાધી  ીવાન�  ાધ� અજાના �વ પન્ાપન્ નાવીમા ં� યમરમ 
ખાય ર�. 

આએમા   વી ર� છ�ના ૪૭ ધમ�ના વાછ    વા ા.  વ� આએમાના �ા�નછના 
રમછ પ્ ંર�, છ� બછાવ� ર�. છ� બછાવછા ંી   ા ંઅનાનદથા �વ   મ રખડ  ર�, છ� 
�થમ બછાવ� ર�. એયારીરમ વીાય બછાવશ�. 

‘‘�થમ છી અનાનદ ીલદ ગ�    મમ �ત્ ં ,ન,મમ ર� ંવા મી નાવનાના 
(મી ના અતન્વના) �નાવ વડ  આએમીનર ,છ સદાય � યમરમ ખાછા  ીવાથા આ 
આએમા સ� ્ના માફ  ીીછામા ંચ �બ્ધ થછી થ ી દમ� �વછમછા અનછં જ�નછ-
�ય�કછઓ વડ  ીનરવછમન ીામ� ર�, છ�થા જ�નછ-�ય�કછઓના ં,ન,મમસી  ીવાથા � 
જ�યે યછ ર� ંવા બા�ીદાથમ�ય�કછઓ �એય� છ�ન� મૈાા �વછક ર�, છ�થા 
આએમ,વવ�  ,શ,થ  થયી  ીવાન�  ાધ� (–આએમ,વવ� ની છ�ન� અનાવ  ીવાન� 
 ાધ�) અએયછં બન �્મખ ંવી છ� ફરમન� ીલદ ગ�    મમન� રચનારા રાગ-��ષ-�છૈસી� 
ીનર મ� ર� અન� છ�થા છ�ન� આએમ�ા�નછ યુર ચ ર�.’’ 

અનાનદથા �વ ીીછાના જાછાંવનાવન� ત ય મન� મી નાવ  ર  ર� છ� નવી 
નથા ી  અનાનદથા �વા સી�  રછી આવ� ર�. છ�મા ં ,દ્ ગ  મમ ,ન,મમ ર�. 
ીીછાના �ધા  ુષ્ના ચીરથા સસંારમા ંરખડ  ર�. ,દ્ ગ  મમન� ,ન,મમ  �્ ંર�. છ� 
નૈ,મ,મ ના �,સવ�  ર  ર�. ં્ �    ીીછ� મી નાવ  ર  ર� એયાર  ,દ્ ગ  મમન� 
,ન,મમ    વાય ર�. આવા મી નાવના �નાવથા અજાના �વના આએમીનર ,છ 
સદાય � યમરમ ખાય ર�. ોડમમા ં ,્ુ યના નાવ  ર , ોડમમા ં દયાના નાવ  ર , 
ોડમમા ંઅપન્ નાવ  ર , ોડમમા ંીરીદાથ�ન� મ�ળવવાના નાવ  ર , ોડમમા ંન �સા, 
ીયઠ, ચીરમ ઇએયાનદના નાવ  ર , ંમ ીીછાની વીયીગ � યમરમ ખાય ર�. 
આએમંવનાવન� ત ય મ ગયી ર�. આએમા જાનંવસી ર�, ીરીદાથમથા છ� સદાય 
અનાવંવસી ર� ન� ,વ ારથા રન છ પ�્ ંવનાવા ર� છ� વાછ બ�સછા નથા. 
અતઅ્યળ ,ન,મમીન� મ�ળન્,ં �,છઅયળ ,ન,મમીન� યુર   ં્, અતઅ્યળ સયંીગી મળ� છી 
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 ાન થાય ન� �,છઅયળ સયંીગી મળ� છી ત ્શાન થાય ંમ � યમરમ ખાધા  ર  ર� 
ી  �છ�્મખ આએમાના  ્�ચ  રછી નથા. ી્દમ ી્દમ ,છના પન્ાપન્ નાવીન� 
મી્ી આીાન� ીીછાના જાનની �યાીાર છ�મા ં�મ્ાવ� ર�. �વા રમછ� દાસથા ગાડંી 
થય� ી મા સ �યા ં એયા ં � ય.યા ચ  ર  ર� છ�મ અ � ,મથયાએવસીા દાસ ીાધ� ી 
�વ મદીનમમના ી�ઠ  ,મથયાએવમા ંઅન� પન્ાપન્નાવીમા ં� ય.યા ચ  ર  ર�. 

નાવ મા ંદનરયી  ા   ી   ર   ર� છ�મ અજાના  
મી -રાગ-��ષમા ં ા   ી   થાય ર�. 

ીીછાના જાય ંવનાવમા ં ીનર ,છ ં સી થવા ચીકં છ�ન� બદ � 
મી નાવના �નાવ વડ  આ વંક ્ � ન� આ વંક ્રી�્,ં ોછ ીાગં, નદયા ાડં   ં્, 
ંમ અજાના �વ � યમછી ફર  ર�. નાવ  માસમા ંદનરયી �મ ીવનથા ડી � ર� ન� 
ંવી ડી ાયમાન થાય ર�    વ ા  ી  ચા ા ન શ  . �મ એયા ંીવન ,ન,મમ ર� 
ન� દનરયાના અ�ંથર થવાના યીાયછા ર� છ�મ અજાનાના મી સી થવાના યીાયછા 
ર� ન� ,દ્ ગ  મમ છ�મા ં ,ન,મમ ર�. આમ અજાના �વ �બ્ધછા ીામ� ર�. 
ીરચાચીન�  ાધ� �બ્ધછા ીામછી નથા. શરમરત્,ં રી રા વગ�ર ત ્ ં ાકં  રમ શ છી 
નથા રછા ં છ�ત ્ ં  રમ દ� ંવા નાવથા અ�ંથર ર   ર�. ીૈસા મ�ળન્,ં દમ રાન� 
ીર ાન્ ંન� ધમમંથાનમા ંઆવ� છી ોછ   ં્, ીચચખા    ં્, , ય,   ં્ આમ ી્દા 
ી્દા પન્ાપન્ નાવીથા છ� �બ્ધછા ીા.યા ચ  ર  ર� ન� અ�ંથર ર�ા  ર  ર�. 

અજાના �વ જાનીયામયીન� ,ન,મમીમા ંઅન� પન્ાપન્નાવીમા ંં  
ીરમ ં  ફ ર�યા  ર  ર�. 

ીીછાના જાનીયામય ીીછાના જાછા ષ્ા પ�્ ંવનાવન� આધાન થવા 
ચીકં. છ�ન� બદ � ઇુન યીન� આધાન �વછક ર�. ઇુન યના ,વષયમા ં ી  ં  
ચાચથા બા� ચાચ વીર  ક  ર  ર�. આમ અનછં જ�નછ�ય�કછઓ = જાનના 
�ગ્દશાઓ—�યકછછાઓ ીનરવછમન ીા.યા ચ  ર  ર�. ોડમમા ં જાનીયામય 
,્ુ યનાવમા ંરી ાય, વળમ , ય,મા ંરી ાય, વળમ અોછનાવ રી�્—ંંમ ી્દા ી્દા 
,વ લીીમા ં અજાનાના જાનીનર ,છ ીનરવછમન ીામ� ર�. સ.યા ુષ્ન� આએમાત્ ં
નાન ર�, છ�ન� અ�ંથરછાના રાગ-��ષ  ીય ર� ી   ુષ્ છી અખડં જાય ંવનાવ 
વીર ચ ર�. �યાર  અજાના છી જાય ંવનાવન� , છી નથા. સયંીગીન� રી�્,ં 
ીાીમા ંઆગળ વધાન� મી્ી થા�, ,્ુ ય  રમન� ધમમ ીા�્—ંઆમ ,્ુ ય-ીાી ન� 
,ન,મમીમા ંજાનીયામય ીનરવછમન ીામ� ર�. આ ચ અજાનનાવ અન� સસંાર ર�. ીર 
મા  ્ વીયીગન� ફ ર�યા  ર  ર� છ�થા છ�ની આએમા ંવય ં ઠરછી નથા. સસંારમા ં
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રી રા—રી રમઓ મા  ્ આમ   ં્ ન� છ�મ   ં્ ંવા અપન્ નાવ  યામ  ર  ર� ન� 
ધમમના નામ� ોછ   ં્, દાન   ં્, ,્ુ ય   ં્, , ય,   ં્—ંમ � યમરમ ખાધા  ર  ર� 
ી  આએમા સમચવા મા  ્ નવરી થછી નથા. સસંારમા ં બા,ન�    ી ીાડમ �્ ં
મી્ી થા� ંમ નાવના નાવ� ર�. અજાના � ્્ બછાવ�    દાનથા ધમમ થશ� છ� 
સાનંળમ ીાચં  ,ર દાનમા ં વાીર . વળમ નગવાનના , ય,  રાવ� વગ�ર  
પન્નાવીમા ંચ�ર ખાય ર�. આમ અજાના �વ પન્ાપન્ નાવીમા ંચ�ર ખાધા 
ચ  ર  ર�. 

અજાના જ�ય ીદાથ� સાથ� �ા,છ  ર  ર� ી  ચૈછનય સાથ� �ા,છ  રછી 
નથા. 

આમ અજાના �વી પન્ાપન્ નાવમા ં� યમરમ ખાય ર� ન� છ�મા ંછ�ન� �ખ્તવ્� 
 ીવાથા છ�ના ં,ન,મમીમા ંછ�ન� મૈાા �વછક ર�. ીીછાના જાનીયામય સમય� સમય� � 
�યકછ થાય ર� છ�મા ંબા�ીદાથ� ,ન,મમ ર� ં્ � છ� ીદાથ� જ�યે યછ ર�. ી  
છ�ન� જ�યે યછ નન  માનછા ં છ�મના �એય� છ�ન� �ા,છ વછક ર�. ખરમ રમછ� છી 
પન્ાપન્નાવી છ�મ ચ બા� ીદાથ� જ�યમાા ર� ન� ીીછાની ંવનાવ છ�ન� 
, વાની ર�. ી  છ�મ નન  માનછા ંઆ ,ન,મમી  ીય છી ઠમ  ીડ  ન� આ ન  ીય 
છી ઠમ  ન ીડ  ંમ �ા,છ વએયામ  ર  ર�. ી  ીીછાના જાનંવનાવ સાથ� �ા,છ 
થછા નથા. �ા, રી રા ંસારા ંન�  �ાગરા ં ીય છી ઠમ  ીડ , મ ાન  ીય છી ઠમ , 
ીૈસા  ીય છી ઠમ , ની ર સારી  ીય છી ઠમ , ંમ માના સમય� સમય� 
જાનીયામયના �યકછછાન� ,ન,મમીમા ં ચીડ  ર� ન� અન� સી ચ�ર માર  ર�. છ�ન� 
,ન,મમીના મૈાા વછક ર�. ીીછાની , વા-દ ખવાની ંવનાવ ીરીદાથ�થા �નભ ર� 
ન� ,વ ારથા ી  �નભ ર� છ�ત ્ ંનાન નથા છ�થા ચૈછનયંવનાવ સાથ� �ા,છ વછમછા 
નથા. 

જાનના વોાડન� યીાય જ�ય, જ�યના  ાર �  ીય ર� ંમ નન  માનછા ં
જ�ય આ�લ્ ંછી જાન થલ્ ંંમ માનછી જ�યે યછ બા�ીદાથ� સાથ� 

અજાના મૈાા  ર  ર�. 

વળમ આએમામા ં, વાના ીયામયી ી્દમ ી્દમ થયા  ર  ર�, ં સી  ીછા 
નથા અન� છ�ના ં,ન,મમી ી  ી્દા ંી્દા ં ીય ર�, આ�્ ંઅવગં  ીક ્ ંનથા. ંમ ચી 
સમ� છી છી  �ય ુષ્ ન� સાચા  ુષ્ થાય ર� ી  અજાનાન�  �ય ુષ્ નથા ી  
છ�ના ,ન,મમ વીર  ુષ્ ર� છ�થા છ� ,ન,મમી �એય� છ�ન� ��મ વછક ર�. આત્ ંનામ 
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,મથયાએવ ર�. અજાના �વન� ંવનાવના �ા,છ નથા, ી  અી યરમ ીયામયના, ,્ુ ય-
ીાીના નાવના અન� ,ન,મમીના મૈાા વછક ર�. છ�ના દાખ ા  — 

(૧) ીીછ� ચશમાથા ી્ં ર� એયાર  ીીછાના જાનની વોાડ ંવા ચ ,છની 
ર� ન� ંવા વોાડ વખછ� ચશમા ,ન,મમ ર�. ખરમ રમછ� ચશમા જ�યે યછ ર�. ચશમાથા 
દ ખછી નથા, ીીછાના જાનના વોાડથા , � ર�. ંમ છ�ન� ખબર નથા છ�થા આ 
ચશમા આ�યા છી ઠમ  દ ખાલ્ ંંવા માનયછા  રમ ચશમા �એય� �ા,છ  ર  ર�. 

(૨) ીીછાન�  ીક �,છઅયળ સયંીગી આવા ીડ  ર� એયાર  ીીછાના જાનની 
વોાડ ં ચ સયંીગીન� , વાન�  ાય   છી ન� છ� વખછ� ,ન,મમી ી  ં ચ  ીય 
રછા ંછ�મ નન  માનછા ંઆ આ�યા છ� ઠમ  ન થલ્ ંંમ માના �,છઅયળ સયંીગ 
�એય� ��ષ  ર  ર�. 

(૩) ઠંડમ વખછ� ગરમ  ીડા ંમટયા ંછી છ� વખછ� ીીછાના જાનની વોાડ છ� 
ચ જ�યન� , વાની  છી ી  છ�મ નન  માનછા ં,ન,મમ છરફ  ુષ્  રમ  ીડાનંા 
�ા,છ  ર  ર�. 

આમ અજાના �વ મી નાવનામા ંચ�ર મારછી અન�  જાનના ીયામયન� 
ીામછી, ,ન,મમીના મૈાા  રછી, ,મથયાએવન� ,ષ્્  ર  ર�. ી  ,ન,મમ �્ ંનથા, 
રાગ-��ષ �્ ંનથા, ીયામય �્ ી �્ ંનથા, ી  �્ ં,ા ાળમ જાય ંવનાવા વંક ્ ં� ં
ંવા ંન�ા-જાન  રછી નથા. 

જાનીયામય, પન્ાપન્ીયામય ન� ,ન,મમી ં  સમય�  ીવા રછા ંંવછાં 
ર� રછા ંઅજાના પન્રાગ છથા જાન ,ન,મમન�  ાધ� થયા ંમાનછી 

�મ ા સ�વ� ર�. 

આએમા અન�  � ારના ,્ુ ય-ીાીનાવમા ંરી ાય ન� જ�યે યછ ીદાથ� સાથ� 
મૈાા  ર  ં્ ી ચ આએમા ર�    બાચી  ીક આએમા ર�   જ�યે યછ ીદાથ� � 
,ન,મમી ર� છ� છી આએમાથા અએયછં અનાવસી� ર�. ન� વછમમાન રાગ-��ષ છ� ,વ ાર 
ર� ન� જાનની વોાડ દ ખાય ર� છ� �શ ર�. આએમા ,વ ાર �્ ી    �શ �્ ી 
નથા. આએમા છી ,ા ાળમ ,ન,વ� ારમ અખડં જાનંવસી ર� છ�ના આધાર  જાન થાય 
ર�. ંવા �છા,છ અજાના �વ  રછી નથા ન� ીીછાના સમય સમયના જાનના 
વોાડના અવંથાના  ાય ાછ અતસ્ાર ,ન,મમી  ીય ર� ંમ નન  માનછા ં
,ન,મમીથા જાન થલ્ ંમાન� ર�. છ�થા ,ન,મમીના  ્�ચ રીડછી નથા. ક � ક � છ�ની 
વીયીગ પન્ાપન્નાવમા ં વએયામ  ર  ર�. છ�થા છ�ન� ,ન,મમીમા ં ��મ વછક ર�. 
અતઅ્યળ ,ન,મમીમા ંરાગ  ર  ર� ન� �,છઅયળ ,ન,મમીમા ં��ષ વછક ર� ંમ વીયીગ 
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બ ારમા ંવછક ર�. મારા ં�ખ્, ન�ા ન� જાનત્ ંધામ છી મા ં્  �ય ર�, ંમ  �યના 
�ા,છ  રછા ં,ન,મમીના મૈાા  ર  ર�. 

(૧) જાનની વોાડ � અપન્ રાગન� , વાન�  ાય   ીય એયાર  છ� ચ 
,છની અપન્રાગ  ીય ન� છ� વખછ� અપન્રાગમા ં� અ્�ં્બ, રી રમ આનદ ,ન,મમ 
 ીય છ� ચ ,ન,મમ  ીય ર�, આ�્અંવગં  ીક ્ ંનથા. જાન, અપન્રાગ ન� ,ન,મમ 
ા � ં  સમય�  ીવા રછા ંંવછાં ર�,  ીક  ીકન� ીરાધાન નથા. 

(૨) જાનની વોાડ � પન્રાગન� , વાન�  ાય   ીય એયાર  છ� ચ ,છની 
પન્રાગ  ીય ન� છ� વખછ� પન્રાગમા ં� નગવાનના � ય,છ� આનદ ,ન,મમ  ીય છ� 
ચ ,ન,મમ  ીય ર�. અ �  ી  જાન, પન્રાગ ન� ,ન,મમ ા � ંવછાં ર�,  ીક 
 ીકન� ીરાધાન નથા. 

વળમ જાનના વોાડના છારછ.યછા ી  અન�  � ારના  ીય ર�. પન્ાપન્ 
નાવી ી  અસ�ંય � ારના  ીય ર� ન� ,ન,મમી ી  અન�  � ારના—ંી્દા ંી્દા ં
 ીય ર�. ક � ક � જાનની વોાડ ી્દી ી્દી ર�. રાગ ી્દી ી્દી  ીય ર� ન� ,ન,મમી 
ી્દા ંી્દા ં ીય ર� ન� દર   ંવછાં ર�. 

આમ ંવછાં ંવનાવ  ીવા રછા ં અજાના �વ માન� ર�    નગવાનના 
� ય,છ�ન�  ાધ� પન્રાગ થયી ન� � ય,છ�ન�  ાધ� જાન થલ્.ં વળમ અ્�ં્બાનદન�  ાધ� 
અપન્રાગ થયી. આમ અજાના �વન� ,ન,મમના  ્�ચ વછક ર�. અ્�ં્બન� ચીકન� 
અપન્રાગ થાય ર�, ુ્શમનન� ચીકન� ��ષ થાય ર�, � ય,છ�ન� ચીકન� પન્રાગ થાય 
ર�, ંમ છ� માન� ર�. દ વ-� ્્-શા�  ી, અ્�ં્બ બા ા ન� ીૈસા  ી—ગમ� છ�  ી—
બધા જાનમા ંચ ાવાયીાય ીદાથમ ર�, ંમ નન  માનછા ંછ�ના  ાર � રાગ ન� જાન 
થાય ંમ માનન્ ં છ� ,મથયાનાવ ર�. જાના સમ� ર�    જાનના વોાડના � 
,છના યીાયછા  ીય છ� વખછ� ંન્ ંચ જાન  ીય ન� છ� વખછ� છ� ચ � ારની 
રાગ વછમછી  ીય ર�.  ીકન�  ાધ�  ીક નથા. 

(૧)   ખાવાના બા�્દંમ આવ� એયાર  જાનની વોાડ બા�્દંમન� , વાની ર�. 
છ� જાનના ીયામય ીીછાના ,ા ાળમ જાન� ્માથંા આવ� ર� ન� અપન્રાગ થયી છ� 
ચાનરા� ્ના ,વીરમછ અવંથાના  ાળ� થયી ર� ન� બા�્દંમ છ�ના  ાળ�  ક�ાાછંર 
થકન� આવ� ર�. અજાના માન� ર�    બા�્દંમ આવા મા  ્ મન� રાગ થયી ન� છ� 
આવા છી છ�ના સબંધંા જાન થલ્,ં ં માનયછા �મ ર�. 

(૨) �વચનસારના આ  ા્� વચંાક મા  ્ જાન થલ્ ંન� પન્રાગ થયી, ંમ 
અજાના માન� ર�. શબદી આમ બી ાયા મા  ્ જાન થલ્,ં ં માનયછા ો ા 
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અજાનવાળમ ર�. શબદી ન� ,ન,મમી છારામા ંર� ચ નન . ચડના  ાર � જાન  ીય 
નન , ચડના  ાર � પન્રાગ  ીય નન , શબદન�  ાધ� જાન  ીય નન . શબદ ીયામય 
,દ્ ગ માથંા થક ર�. પન્રાગ આએમાના ચાનરા� ્ની ,વ ાર ર� ન� 
સમયસમયના જાનના �યકછ ીયામય આએમાના ,ા ાળમ જાન-� ્ન�  ાધ� ર�, 
ી  અજાના છ�મ માનછી નથા. અજાના માન� ર�    �વ બી � ર� ન� વીદ શ  ર  
ર�, ી  નાક, નાષા છી ચડ ર�, આએમામા ંચડના ખા  નથા    છ� બી �. 

(૩) ીીછાના જાનીયામયન� ીીછાના જાછા ષ્ા પ�્ ંવનાવ સાથ� ં  
 રવા ચીકં છ�ન� બદ � ,ન,મમ સાથ� ચીડ  ર�, ં ચ �ા,ંછ ર�. 

(૩) ,ન,મમ સાથ�ના ં છાતવ્� છીડમન� જાનીયામય    પન્રાગીયામય મારા 
 ાર � થાય ર� ંમ  ત ય � ન� છ� જાનના �શ    પન્રાગ �્ ી �્ ંનથા. �્ ંછી 
,ા ાળમ જાય ંવનાવા જાનદશમનચાનરાાનદ અનછં � ્ીની ,ી�ડ � ંંવા  ુષ્ 
 ર  છી �ા,ંછ ્ળ� . ી  ,મથયા ુષ્ �વન� છ�ના  ્�ચ થછા નથા, છ� છી ,ન,મમના 
 ્�ચ  ર  ર�. 

,ન,મમના  ્�ચ રીડ, ીયામયના  ્�ચ રીડ ન�  
,ા ાળમ ંવનાવના  ્�ચ  ર. 

આએમા વંક ્,ા ાળ ર�, છ�મા ંજાન દશમન આનદ અનછં� ્ી ર�, ન� � � ્ી 
ર� છ�  ીક વખછ� અવંથા વગરના  ીય   અજાના માન�    ન માન� છી ી  છ� છ� 
� ્ીના અવંથા છ� છ� વખછના યીાયછા �ચ્બ �યકછ થાય ર�. જાન� ્ના 
�યકછછા જાનના યીાયછા �ચ્બ, ચાનરા� ્ના ,વીરમછ અવંથા 
પન્ાપન્નાવીસી� થાય ર� ન� છ� વખછ� છ�ન� યીાય ,ન,મમી  ીય ર�. ,ન,મમીમા ં
ી  �ગ્ અવંથા ી્દમ ી્દમ છ�ના  ાર � થયા ચ  ર  ર�. ા � ં  સમય�  ીવા 
રછા ં ંવછાં ર�. આ અબા,ધછ ,નયમ ર�. આવા ,નયમન� નન  , છી અજાના 
માન� ર�    ો�ર  છા એયાર  પન્નાવ ન  છી ી  શ�્ચંય ગયા એયાર  થયી. છી 
, યરવામા ંઆવ� ર�    પ્ ંપન્રાગની  ાળ ન  છી ન� થયી ર�   ના. પન્ છી છ�ના 
 ાળ�  ચ થયી ર�. છ�થા જાના , ્્ષી     ર�    ,ન,મમના  ્�ચ રીડ, જાનના �શના 
 ્�ચ રીડ, રાગના  ્�ચ રીડ ન� ,ા ાળમ ંવનાવના  ્�ચ  ર. 

અજાના �વન� આએમ,વવ� ની અનાવ ર�. છ�થા ફરમ ફરમન� રાગ-��ષસી� 
ીનર મ� ર� છ�થા છ�ન� પ�્ાએમાની અતન્વ થછી નથા. 

અજાના �વી     ર�    ,વ���મ  રી. નાક, ં બધી અજાનનાવ ર�.  ક 
ચાચ સાથ� આએમા ં મ�  થાય ર�    ીક સાથ� થછી નથા. રાગ થાય ર� છ� છી 
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અધમમનાવ ર�. સમચ છી ખરી. સાત્ ંજાન  રવાથા   વળજાન �ગ્શ� ન� આ�્ ં
,વ� છારા જાનમા ંં  સમયમા ંચ ાક ચશ�. 

વળમ � ,છની રાગ થાય ર� છ� ચ રાગ , વાના જાનના યીાયછા  ીય 
ર� ન� છ� વખછ� � ,ન,મમ આવવાત્ ં ીય છ� ચ ,ન,મમ ,ન,મમના  ાર � આવ� ર�. 
કષૃા  ાગા ન� �સ્બંાત્ ંીા ા ીાી્ ંન�  ા.....શ  �્ ંછી નાક, છ� વખછ� �સ્બંાન� 
, વાની છારી જાન ાળ ર�. છ� વખછ� છ� ,છની અપન્ની  ાળ ર� ન� છ� વખછ� 
�સ્બંાન� ક�ાાછંર થકન� આવવાની  ાળ ર�. ી  અજાના �વ માન� ર�    આ 
�સ્બંા મળમ મા  ્ મન� રાગ ન� જાન થલ્.ં છ� �ા,ંછ ર�. 

,સ��ગનરન� ચીકન� પન્રાગ થયી ંમ અજાના     ર�. છી છ�ન�     ર�    પ્ ં
છ� રાગની ંવ ાળ ન  છી   સમયસમયના અવંથા છ� ંવ ાળ ર�. છારી ંવ ાળ 
છારાથા ર�, ીર ાળથા છ� નથા. રછા ંઅજાના �વન� ીીછાના અવંથા � ્ીમાથંા 
�ગ્છા નાસછા નથા ી  ીર ાળ ન� ીદાથ�ન�  ાધ� અવંથા �ગ  ્ ર� ંમ છ� 
માન� ર�, છ� ચ �ા,ંછ ર�. 

અજાના �વ માન� ર�    �,છમાન� �્ ં ા�યી ન� દ રાસર બના�લ્,ં ી  નાક, 
�,છમાત્ ંઆવન્ ંન� ્ ન્ ંછ� છ�ના ંવ ાળથા ર�. બાચી  ીક છ�ન�  ાવા શ   નન . 
છ�ના �યચંનીયામય અન� અથમીયામય છ�ના ંવ ાળ� થક ર મ ર�. 

 ીક ની ર ીાચં  ,ર સ,ીયાની વા,ષ�  ીગાર  કન� ીચાસ  ,ર  માક 
દ છી  ીય છી છ�ના �ા,છ   મ રીડાય   ંમ અજાના     ર�. ની રન�  ાધ� ીૈસા 
મટયા નથા. ની રન�  ાધ� રાગ થયી નથા, છ�ન�  ાધ� જાન નથા. છારા જાનના 
ન� અપન્ રાગના છ� વખછ� ંવા ચ યીાયછા ર�. 

નાગાદારી  ામ  યામ  ર  ર� ન� આી ન� ો�ર બ�ઠા સ,ીયા મટયા  ર  ર� ી  
છ� માનયછા ીયઠમ ર�. નાક, છારા જાનની, અપન્ રાગની, ,્ુ યના વદયની છ�ન� 
સ,ીયા આવવાની ં ચ  ાળ ર�,  ીકન�  ાધ�  ીક નથા. 

નગવાનની નદ�યધવ,ન �્ટી છ�થા જાન થલ્ ં ંમ અજાના માન� ર�. 
જાનીયામયના ન� વા ાના છ� વખછના ંવા ચ યીાયછા ર�. રછા ંઅજાના છ�મ 
માનછી નથા. આએમામા ં� ્ી સામાનય ર� ન� સામાનયત્ ંીનર મન છ� ,વશ�ષ ર�. 
,વશ�ષસી ીનર મન સામાનયન�  ાધ� થાય ર� ંમ ન માનછા ં ,ન,મમન�  ાધ� 
થલ્,ં ંમ અજાના માન� ર�. ,ન,મમ છી જ�ય ર�, ી  છ�નાથા જાન માન� ર�. 
ચાનરા� ્ના ,વીરમછ અવંથાના  ાય ાછથા પન્ાપન્ ીનર ામ નન  માનછા ં
ીરન�  ાધ� થયા માન� ર�. ીીછાના વાયમશ�કછના �ગ્ અવંથા વાયમ� ્ન� 
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આધાર  ર� ંમ નન  માનછા,ં બદામ-ીાંછાથા વાયમ વધ� ંમ માન� ર�. 
ગી.મ્સારમા ં ખા  ર�    � યખા આ ારથા વાયમ   ાય ર�. ી  નાક, ં છી 
,ન,મમના ં થની ર�. ીીછાના  ાર � વાયમ શ�કછ મદં ીડ  ર� એયાર  � યખા આ ારન� 
,ન,મમ    વાય ર�. આમ અજાનાન� સાચા  ુષ્ નથા છ�થા છ�ન� ,ન,મમીમા ં  ્�ચ 
વછક ર�—મૈાા �વછક ર� છ�થા છ�ન� આએમ,વવ� ની અનાવ ર�. ,ન,મમી ીર ર� છ�ન� 
 ાધ� પન્નાવ નથા, છ�ન�  ાધ� જાન નથા ન� મારા  ાર � પન્ થાય છ� ,વ ાર ર�, 
છ� મા ં્ ંવસી નથા ન� જાનની �શ � દ ખાય ર� છ�્ ી �્ ં નથા. �્ ં ,ા ાળમ 
જાછાંવસી � ંંવા આએમ,વવ� ની અજાનાન� અનાવ વછક ર�. છ�ના  ુષ્ અએયછં 
બન �્મખ ર� ં્ � ,ન,મમી છરફ છ�  ્�ચ  યામ  ર  ર� ન� આ ઠમ  ન� આ અઠમ  
ંમ માનાન� રાગ-��ષસી� ીનર મ� ર� ન� છ�થા નવા ં,દ્ ગ   મ� બધંાય ર� છ�થા 
છ�ન� આએમાના અતન્વના �ા�નછ ો ા યુર ર� ં્ �    છ� સસંારમા ંઆવા રમછ� 
અનાનદથા રખડ  ર�. 

 મમ ાડં ,ન,મમ ર� ન� જાન ાડં નૈ,મ,મ  ર�. 

 વ� અનાનદ સસંારમા ંરખડછી �વ ધમમના �ા�નછ  રમ, આએમાની અતન્વ 
 રમ ીરમ આનદંદશાન�   મ ીામ� છ�ના વાછ  ર  ર�. ‘‘ીરંક ્ વ� �યાર  આ ચ 
આએમા �ચડં  મમ ાડં વડ  અખડં જાન ાડંન� �ચડં  રવાથા’’ અ � બછાવ� ર�    
 મમ ાડં = પન્નાવ વડ  જાન ાડંન� �ચડં  રમન� મી ન� ી્દી  રમ આએમાની 
અતન્વ  ર  ર�. સસંારદશામા ંમી નાવનામા ંચડ મમ ,ન,મમ  �્ ં  ક ્.ં ચડ  મક 
મી   રા�યી નથા. ીીછ� મી   ર  ર� છ� નૈ,મ,મ  ર�. એયાર  ,દ્ ગ  મમન� ,ન,મમ 
   વાય ર� ંમ ,ન,મમત્ ંજાન  રાવ�   ક ્.ં છ�મ અ � ી   મમ ાડં = સાચા દ વ-
� ્્-શા�ના ન�ાની રાગ છ� ,ન,મમ ર�. ીીછાના જાનંવનાવના આનય� આએમાની 
અતન્વ  ર  ર� ં્ � નૈ,મ,મ  ીયામય થાય ર� એયાર  , યવમીયામયમા ં� દ વ-� ્્-
શા�ની પન્રાગ  છી છ�ન� ,ન,મમ    વાય ર�. આન�  મમ ાડં વડ  અખડં 
જાન ાડંન� �ચડં  ર  ર�, ંમ  �્ ંર�. 

સાચા દ વ-� ્્-શા�ના ન�ા, નવછએએવ આનદત્ ં�યવ ારજાન,  ષાય 
મદંછાના ીનર ામ—ં �યવ ાર રએનાયન�  મમ ાડં     ર�. 

 વ� �થમ  મમ ાડં ં્ � પ્ ં  શરમર આનદના નદયા છ�  મમ ાડં નથા ી  
સાચા દ વ-� ્્-શા� �એય�ના પન્રાગન�  મમ ાડંમા ંગ વામા ંઆવ�  ર�. �થમ 
છી સાચા દ વ-� ્્-શા�ત્ ંયથાથમ ંવસી , ન્ ંચીકં. શરમરાનદથા ી્દી અન� 
,વ ારથા ી  ી્દી ંવા ીીછાના જાછાંવનાવત્ ંજાન  રમ, ીરમ વાછરાગદશા 
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ીામાન� � ં  સમયમા ંા   ાળ ા   ી ન� , � ર� છ� સવમજદ વ ં ચ સાચા 
દ વ ર�. છ� દ વન� �ા ન  ીય અથવા બા,ં આલધ્ી ન  ીય ી  છ�ઓ વાછરાગા 
 ીય ર�. આ ાર ીા ા  �છા ન  ીય, ૧૮ દીષ રન છ  ીય, છ� સાચા દ વ ર�. 
આએમાના નાનસન છ ચૈછનયના આનય� આએમ ાનછા ો ા વધા ર� ન� અલી રાગ 
વછક ર� ન� બા� નાન નદગબંર દશા વછક ર� ંવા બા�ાછંર ,નન�થદશાના ધાર  
ર� - સાછમ� � ્ંથાન� � છા �,્ન ં � ્્ ર� છ� �,્નન� વ�ીાા ન  ીય. આએમા 
ીીછાી � ર� ન� ીરી � નથા વગ�ર  અન� ાછં ધમ�ન� બછાવનારા ન� સવમજના 
વા ાન� યથાથમ    નારા શા�ી છ� સાચા ંશા�ી ર�. આવા રમછ� સાચા દ વ, � ્્, 
શા�ના સાચા ન�ા ર�. છ�ઓ �   મ ર�ા ર� છ�ન્ ં ર  �યીત્ ં ન� નવછએએવીત્,ં 
વીાદાન—,ન,મમ આનદત્ ં�યવ ાર જાન ન� , ય,-ન�કછનાવ, દ વ-� ્્-શા� �એય� 
બ�્માન વગ�ર  � ાર  વછમછી પન્નાવ અથવા  ષાયમદંછા છ� �યવ ાર રએનાય 
ર� ન� છ�ન�  મમ ાડં     ર�. 

સ.યાદશમનમા ંસાચા દ વ-� ્્ ચ ,ન,મમ  ીય ર�. અ્દ વ-અ્� ્્ના ,ન,મમ� 
 દમ ી  સ.યાદશમન થક ્ ંનથા. 

ધમ� �વન� આએમાની અતન્વ થછા ી   ા ંઅથવા ,ન�ય રએનાય થછા 
ી   ા ંવીર  �ા �મા � �યવ ાર રએનાય  ીય ર�. છ�ન� અ � નદયા ાડં      ર�. 
  ્ ા  �વી ંમ     ર�    સ.યાદશમન છી ીીછાથા થાય ર� છી ીરમ ગમ� છ� 
,ન,મમ  ીય છી ી  થાય. અનવા     �ય� �ગા �,્ન ,ન,મમ  ીય છીી  
સ.યાદશમન થાય ંમ   ્ ા  માન� ર�. છી છ� વાછ ખી્મ ર�. � � સાચા દ વ-
� ્્ન� આ નવમા ંઅથવા , યવમનવમા ંસાનંટયા નથા, �ન� દ શના �બધ �ાનછ થક 
નથા છ�ન� સ.યાદશમન થાય છ� વાછ ,મથયા ર�. દમવ� દમવી �ગ  ્ ર� છ�મ સછન� 
સક ્,ન,મમ  ીય. સ.યાદશમન ીીછાથા �ગ  ્ ર� ી  છ�મા ંઆએમંવનાવના સાચા 
�સી ા  રનાર ચ ,ન,મમ  ીય, બા,  ીક શ   નન . અન� ાછં ંવસીન� યથાથમ 
   નારા ,ન,મમ  ીય ી  ,્ુ યથા ધમમ મનાવનારા ન� ,ન,મમથા વીાદાનમા ં ાયમ 
થાય છ�મ મનાવનારા અ્� ્્ના ,ન,મમ� સ.યાદશમન થાય ચ નન . 

ીર કા જાનની વોાડ  દાચ ઓરી  ીય ી  ન�ા-જાન ,વીરમછ 
 ીવા ંન ચીકં. 

વળમ અ � � �યવ ાર ન�ા-જાન  �ા ંછ�મા ંઆગમત્ ંોગ્ ંજાન  ીન્ ંચ 
ચીકં ંવી સવમથા ,નયમ નથા ી  યથાથમ વંકત્ ્ ંનાવનાસન  ીન્ ંચીકં. 
,શવે ય,છ �,્નન� શા�જાન ોગ્ ંન  ક ્ ંી  નાવનાસન થક ગય� , છ�થા નવ� 
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છએએવીના યથાથમ માનયછા  છા. સ.યા ુષ્ ,છય�ચી—દ ડ ા ં વગ�ર ન� ીર કા 
જાનની વોાડ ઓરી  ીય ર� ી  ,વીરમછ ન�ા-જાન  ીછા ંનથા. 

ીનર, ય મ અખડં જાનંવનાવમા ંં ાનછા  રમ જાનીયામયન� ંવનાવમા ં
અન�દ  ર  ર� છ� � જાન ાડંન� �ચડં  ય� ર�. 

અ � નદયા ાડંથા જાન ાડં �ચડં થાય ર� ંમ  �્ ં ર�. અજાના �વી 
ીાઠની અથમ ન સમ� છી     ર�    ી્ઓ, આ પન્નાવથા પ�્નાવ થાય ંમ  �્ ં
ર�, ી  નાક, ં છી ,ન,મમ બછા�લ્ ંર�. �વન� �યાર  ,ન�ય પ�્દશા �ગ  ્ ર� 
એયાર  , યવક આવી પન્રાગ  ીય ર� છ�ત ્ ંજાન  રાવ� ર�, ી  પન્થા પ�્નાવ થછી 
નથા. ,ન,મમ અથવા �યવ ાર  ીની      �યાર  ીીછામા ં,ન�ય ધમમ �ગ્  ર  ર� 
એયાર  પન્રાગન� �યવ ાર    વાય ર�. અનાનદની ,મથયા ુષ્ �વ ,્ુ યમા ં ન� 
,ન,મમીમા ં ્�ચ રાખાન� રખડછી  છી. છ�  વ� સાચા દ વ-� ્્-શા�ન� યીગ ીામા 
,વવ�   ર  ર�    શરમર આનદ ર�, પન્ાપન્નાવી છ� ,વ ાર ર�, જાનની વોાડ છ� 
�શ ર�, આએમા �શ �્ ી નથા. આમ ,વ ાર રન છ અખડં જાછા ષ્ા 
ંવનાવના ં ન�ા-જાન  રવા ં છ� સ.યાદશમન-જાન ર�. �યવ ાર રએનાયના 
,વ લીની અનાવ  રમ ીીછામા ં ,ન�ય ન�ા �ગ્  ર  ર� ન� ીીછાની ંવ-
ીર� ાશ  જાનંવનાવ �ગ્ થાય ર� ન� ંવન� , છા ંરાગત્ ંજાન અસદ ે યછ 
વીચારથા  ર  ર�. રાગ ીીછાત્ ંંવસી નથા ી  છ� જ�ય ર�. �્ ંઅખડં જાય  �,ં 
ંમા ં�છર ં ાનછાસીા નદયાન� �ચડં  રવાથા ં્ �    ચૈછનય છરફ વળછા ં
ીીછાના જાનીયામયન� ચૈછનયમા ંઅન�દ  રમ ર�. ચૈછનયઅ�ાન વ,ળમ �ચડં  રમ 
ર�. આમ ,ન�ય ંવાતન્વ �ગ્ થાય ર� એયાર  દ વ-� ્્-શા�ના રાગાનદન� 
�યવ ાર    વાય ર�. ,ન�ય ન �ગ  ્ છી �યવ ાર નામ ીામક ્ ં નથા. વળમ 
,ન�ય અન� �યવ ાર સાથ�  ીય ર�, આગળીારળ  ીછા ં નથા. સાધ દશામા ં
સાધ નાવ ન� બાધ નાવ સાથ� ર   ા ર�, અ� ્ પ�્ની નાગ ર� ન� અ� ્ પન્ની 
નાગ ર�. જાન ાડં છ� ,ન�ય રએનાય ર� ન� નદયા ાડં છ� �યવ ાર રએનાય ર�. 
આવા રમછ� �યવ ાર રએનાયના તવ્�, યવમ  ,વ લીની અનાવ  રમન� ીીછાના 
ંવનાવમા ંવન , ્્ષાથમ  ર  ર� છ� આએમાની અતન્વ  ર  ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૫૫ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(અષાડ �દ્ ૧૦, શ,નવાર) 

ીીછાની પ�્ ચૈછનયંવનાવ અતઅ્યળ ર�, ીરીદાથ�  
અતઅ્યળ-�,છઅયળ ર� ચ નન . 

,શષય� ંમ , યર�્ ં ક ્ ં   આએમા  ી  ર�    � ,ુય�  લયા  થાય   આએમા 
 ી  ર�, છ�    વાક ગલ્ ંર�. શા,ંછ ન� ધમમ   મ થાય   છ�ની વીાય પ્ ંર�   છ�ની 
વમર આી� ર�. ી   ા વાછ ં  રમ    અનાનદથા અજાના ીીછાના જાનંવનાવન� 
ત ય મન� ીરવંક ્� જ�ય ર�—જાનમા ંચ ાવાયીાય ર�, છ�ના સાથ� �ા,છ  ર  ર�. 
ીરીદાથ�થા  ાન થાય છ�મ માનાન� છ�ના મૈાા રીડછી નથા ન� જાનાનદં 
ંવનાવના મૈાા  રછી નથા. આએમા પ�્ ચૈછનયંવસી ર�. છ�ના અવંથામા ં,્ુ ય-
ીાી થાય ર�, છ� દીષ ર�. છ� દીષ છથા બા, ીદાથ� આએમાથા ીરચાચ ર�. 
અજાના ીરચાચના મૈાા  ર  ર�. ીર  ીય છી ઠમ  ન� ીર ન  ીય છી ઠમ  ીડ  
નન  છ�વા મૈાાન� ,મથયાનાવ     ર�. અતઅ્યળ ીદાથમ ચગછમા ં ીય છી ીીછાની 
પ�્ ંવનાવ ં  ચ અતઅ્યળ ર�. ીરચાચી અતઅ્યળ-�,છઅયળ નથા. ીરચાચની 
આએમામા ં અનાવ ર� ી  અજાના �ા,ંછ  ના  રમન� ીરન� અતઅ્યળ-�,છઅયળ 
માના રાગ-��ષ  યામ  ર  ર�. 

અનાનદથા ,મથયા ુષ્ �વ જ�યી સાથ� �ા,છ  રમ મી -રાગ-��ષ  યામ 
 ર  ર� છ�થા સસંારમા ંરખડ  ર�. 

અ � ,શષય , યર� ર�    ‘‘   �ે ્ ! શા,ંછ   મ થાય   અમી અનાનદ ાળથા 
ુ્ઃખા રમં, સસંારમા ં રખડમં રમં. અમારમ અશા,ંછ ્ળમ શા,ંછ   મ થાય   
અધમમ ્ળમ ધમમ   મ થાય   અ લયા    મ ્ળ�  ’’—ંમ , યર� ર�. ના � ્્ 
ચવાબ આી� ર�    નાક, ક ્ ંજાનંવસી રી. છારી ંવનાવ , વા-દ ખવાની ર�, 
છ�ન� ે ય ાન� છારામા ં અન�  � ારના જ�નછ–, વાના નદયા થાય ર�. છ� 
જાનીયામયી જ�યી સાથ� મૈાા  ર  ર�. શરમર, મન, વા ા છથા અ્દ વ, અ્� ્્, અ્શા� 
સાથ� માૈા  ર  ર� છ�ન� ,મથયાદશમન     ર�. છ� અનછં સસંારત્ ં ાર  ર�. છ�ન� ન છ-
અન છત્ ંનાન નથા. ીરન� મ�ળન્ ંછી  ાન થાય, ીરન� યુર   ં્ છી ઠમ  ીડ —
ંવા ંવા માનયછા  ર  ર�. છ�ન� સાચા દ વ-� ્્-શા� પ્ ં     ર�, છ�ના ખબર 
નથા. વળમ સાચા દ વ-� ્્ની સયંીગ મળ� ી  ચી છ�નાથા  ાન માન� છીી  
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,મથયાનાવ ર�.  ાર     છ�ઓ ી  આએમાથા ીર ર�. ો ા �વી છી અ્દ વ 
અ્� ્્ના ,ન,મમ� સસંારમા ંરખડ  ર�. છ�ઓ        રાગ ો્ાડી, દાન  રી, બા� દયા 
 રી, ન� આ્ ા ીસૈા ખરચા નાખી. આમ �સી ા સાનંળમ અજાનાન� છ� વાછ 
ી   �થા બ�ઠમ છી  છા ન� આવા વાછ સાનંળછા ંીીછાના અજાનના  ાર � છ� ચ 
વાછ  ઢ  ર  ર�, ી  ીૈસા ીરવંક ્ર� છ�નાથા  ાન-ત ્શાન નથા. ીીછ� રાગ 
ો્ાડ  છી ,્ુ ય ર� ી  ધમમ નથા. ધમમ છી ચૈછનયંવનાવથા થાય ર�, ં વાછ 
છ�ન� બ�સછા નથા ન� ીરવંક ્સાથ� માૈા  રમ ,મથયાએવન� સ�વ� ર� ન� �ા,ંછના  ાધ� 
રખડ  ર�. છ�ન� આએમ�ા�નછ યુર ચ ર�. 

ીીછાના જાનંવનાવના આનય� ન�ા-જાન  ર  ર� એયાર  સાચા દ વ-� ્્-
શા�ની પન્રાગ ,ન,મમ  ીય ર� છ�થા  મમ ાડંથા જાન ાડં �ચડં  ય� 

ંમ    વાય ર�. 

અનાનદની ,મથયા ુષ્ �વ સાચા દ વ-� ્્ ીાસ� ચક ીીછાત્ ં ન છ   મ 
થાય, છ�ની વીાય પ્,ં છ� , યર� ર�. ન છ   ી, ન�ય   ી, ંવછાં   ી,  લયા    ી, 
ન�યની માગમ   ી, �ખ્ા થન્ ંર�,   ી ં બી્ ંં  ચ ર�. છ�ની વીાય     ર�. 

‘‘ીરંક ્ વ� �યાર  આ ચ આએમા �ચડં  મમ ાડં વડ  અખડં જાન ાડંન� �ચડં 
 રવાથા’’ છ�ત ્ ંંીષ્મ ર —�થમ છી છ� �વ સાચા દ વ-� ્્-શા�ના ઓળખા  
 ર  ર�. ં  સમયમા ંા  ાળ ા  ી ત્ ંજાન વછક ર� ન� વાછરાગદશા વછક ર�, 
છ� સાચા દ વ ર�. સ.યાદશમન-જાન સન છ બા� અભયછંર ,નન�થદશા વછક ર� છ� 
� ્્ ચ ર� ન� અન� ાછંન� બછાવનારા ંસાચા ંશા� ર� ંમ સાચા દ વ-� ્્-શા�ના 
ઓળખા   રવા ચીકં ન� છ�મના �ારા વંક ્ં વસી યથાથમ , ન્ ંચીકં. દ  , 
મન, વા ા,  મમ આએમાથા ીર ર�, રાગ-��ષ ,વ ાર ર�, ,વ ારથા રન છ આએમા 
પ�્ ંવનાવા ર� ન� છ�ના આનય� ધમમ ર� ંમ �થમ �યવ ાર , ીગ્ ં  રન્ ં
ચીકં. અ્દ વ-અ્� ્્-અ્શા�ના ન�ા રીડવા ચીકં. સાચા દ વ-� ્્-શા�ની રાગ 
ી  �યવ ાર ર�, ,્ુ ય ર�.  વ� છ� છરફની ,વ લી રીડમ છ� પન્નાવ ી  �્ ંનથા, 
�્ ં છી જાછા ષ્ા �,ં દ  ના ન� ચડના નદયા ,વનાની, ,્ુ ય-ીાી ,વનાની, 
શાછંંવસી � ંંવા ંન�ા-જાન  ર  છી  મમ ાડં વડ  અખડં જાન ાડં �ચડં  ય� 
   વાય ર�. આએમાના ં ન�ા, જાન ન� ં ાનછાથા  લયા  થાય ર�, બા� રમછ� 
 લયા  નથા. સાધ દશામા ંસાચા દ વ-� ્્ �એય�ની રાગ  ીય ર� ખરી ી  છ�થા 
 લયા  નથા.  લયા  ર� ંમ ંાયં  �્ ં ીય છી છ� ,ન,મમ બછાવવા  �્ ંર�, 
ંમ સમચન્.ં 
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ીરીદાથ�મા ંન� ીાીમા ં�ખ્તવ્� ન� ,્ુ યથા ધમમ ર� ં માનયછા 
અનાનદની મી  ર�. 

‘‘અનાનદ ીલદ ગ�    મમર�ચછ મી ન� વધય-ોાછ ના ,વનાગ જાન, યવમ  
ી્દી  રવાન�  ાધ�.....’’ 

આએમા વધય ર�–  ાવાયીાય ર� ન� મી  ોાછ  ર� ં્ �   નાર ર�. 
અનાનદના ,દ્ ગ  મમના ,ન,મમ� થછા મી ન� છથા આએમાન� જાન, યવમ  ી્દી ીાડ  
ર�. છ� મી    વી ર�   મી  �વા સી� અનાનદથા ર�. ન� �વ નવી નવી મી   ર  ર� 
છ�મા ં ચડ  મમ ,ન,મમ ર�. �ા, અ્�ં્બ, ીૈસામા ં �ખ્ ર� ન� ,્ુ યમા ં ધમમ ર�, ં 
માનયછા મી  ર�. , યવમના ં, ્ુ યથા આી � �ખ્ા રમં—ંમ માનન્ ંછ� �ા,ંછ ર�. 
,્ુ ય મમ ન� છ�ના ,ન,મમ� મળછા સયંીગી ચડ ર�. છ�મા ં �ા,છ  ર , ીરથા  ાન 
માન�, બૈરા—ંરી રા ંસારા ં  ીય છી ઠમ  ીડ , ખાનીાન સારા ં  ીય છી ઠમ  ીડ . 
શરમર ,નરીગા  ીય છી ઠમ  ીડ  ંમ માનનાર ીીછાન� નમા ી માન� ર�. ચૈછનય 
અખડં જાનંવનાવા �્ ં� ંછ�વા �છા,છ  રછી નથા. ીર ચાચી આએમાન�  ાન-
ત ્શાન  રછા નથા. છાથ� ર દ વના સમવસર મા ં અનછંવાર ગયી ી  
છાથ� રદ વ ધમમ ીમાડમ શંા નન   ાર     છાથ� ર ીર ર�. છ� ધમમ ીમાડ  નન  
ી  ીીછ� ીામ� છી છાથ� રન� ,ન,મમ    વાય. અજાના �વ     ર�      

ી  �્ ં�ખ્ છ� ,છ� નયામ, બાી્ ં�ખ્ છ� ચાર દમ રા, 
ાાી્ ં�ખ્ �અ્્ળના નાર, ચીો્ ં�ખ્  ીઠમં ,ર. 

આમ મી થા સસંારના ીદાથ�મા ં�ખ્ માનલ્ ંર�. વળમ ધમમના નામ�  દાચ 
બા� દયા, દાન, ોછ, છી  ર  ન� છ�મા ં રાગ ો્ાડ  છી ,્ુ ય ર�, ી  છ�નાથા 
 ાન માન� છી ,મથયાએવ ર�. અ્� ્્ઓં ધમમના વાછ સવોા  રમ નાખા ર�. આ્ ા 
સ,ીયા દાનમા ંઆીી છી ધમમ થક ચશ� ંમ   મન� દયા-દાનમા ંધમમ બછાવ� ર�. 
‘‘, ્ુ ય-ીાી રન છ આએમા સમચવામા ંો ી , ્્ષાથમ ચીકં, ં આી ાથા થક 
ન શ  ’’ ંમ બછાવા અજાના � ્્ં ીસૈા ખરચવાત્ ં ન� દયા-દાન-ોછ-છી 
 રવાત્ ંબછા�લ્ ંછ� અજાનાન� કર્છ બ�સા ,ય ર�, છ�થા છ�વા ં ,ન,મમીમા ં�ા,છ 
 ર  ર�, ી  શરમર ચડ ર�, છ� ધમમન� મદદ  ર  નન , દયા-દાન પન્નાવ ર� છ�થા 
 ાન નથા.  ાન ીીછાના આએમાના ંન�ા-જાનથા ર� છ� વાછ  ીક રમછ� અજાનાન� 
બ�સછા નથા. છ�ન�         ાડવામા ંમાઠાશ ં્ � �ખ્ નથા છ� માન�   ન ચ 
માન�. છ�        �એયક �ખ્ દ ખાય ર� ન�   ીૈસા ી યળ ર�—મા્મ ર�, છ�મા ં�ખ્ 



 302 

નથા. દયા-દાન ,વઅૃછ ંવસી ર�. ,્ુ યથા  ાન થાય નન , ીાીથા �ખ્  ીય નન  
રછા ંઅજાના ,્ુ ય-ીાીમા ં�ખ્ માન� ર� છ� ચ �ા,ંછ ન� સસંાર ર�. 

ીયામયતવ્� આએમા વધય ર�—  ાવાયીાય ર� ન�  
મી  ોાછ  ર� ં્ �   નાર ર�. 

ીરચાચમા ં  ાન-ત ્શાન માનવાના છથા ,્ુ યથા ધમમ માનવાના � 
આએમાના યીાયછા થક છ� આએમા વધય ર�—  ાવાયીાય ર�, ન� મી  આએમાન� 
  નાર ર�—ોાછ  ર�. ,મથયાએવનાવ શા,ંછની   નાર ર�. અખડં જાનંવસીા �્ ં
ચછૈનય � ંંવા �છર ં ાનછા ત ય મન� ,ન,મમના મૈાાની નાવ આએમાન�   નાર 
ર�. ીરચાચથા  ાન માનવી, ીરના રકા  રમ શઅં્ �,ં વગ�ર  નાવ છ� બધી 
મી નાવ ર�. અનછં શ�કછની નડંાર �છરછએએવ ીડ�્ ં ર�, છ�ન� ન માનછા ં
,ન,મમના માૈા ન� ,્ુ યના મૈાા  રમ છ� ીયામયતવ્� આએમા   ાવાયીાય ર� ન� છ� 
મી નાવ આએમાન�   � ર�. અનાઅ્ળ—શાછંરસન� વએીભ થવા દ છી નથા. આવા 
મી મા ં,દ્ ગ   મમ ,ન,મમ ર�. 

પ�્ ચૈછનય ંવનાવન� મી -રાગ-��ષથા  
સ.યકન�દજાન વડ  ી્દી ીાડ  ર�. 

અનાનદના મી ની નાશ   વા રમછ�  ર  ર�   ‘,વનાગજાન, યવમ  ી્દી  રવાન� 
 ાધ�’ અ ી ! આએમા છી પ�્ ચૈછનયંવસી ર�. શરમર, મન, વા ા ચડ ર�—ીર ર�. 
બા, આએમાઓ ,સ�, અ �છ છથા � ્્ છથા બૈરા ંરી રા ંવગ�ર  આએમાથા ીર ર� 
ન� રાગ-��ષ  ીવા રછા ં રાગ-��ષ �્ ી આએમા નથા. આએમા છી ,ન,વ� ારમ 
જાનંવસી ર�. ીરમા ં�ા,ંછ  રમ �ખ્ માત્ ં� ંછ� મા ં્ �ખ્ નથા. �્ ંછી અનાઅ્ળ 
શાછં ંવનાવા અનાનદઅનછં ર  નારી � ં ંન્ ં નાન  રમ આએમા છથા મી ની 
,વનાગ  ર  ર�. બ� ન� ી્દા ીાડ  ર�. પન્ાપન્નાવી ,વ ાર ર� અન� �્ ંછી સાકા �,ં 
બધા ીદાથ�ની , નાર �.ં ચછૈનયંવનાવમા ં  વળજાનસીા � યડમ નરમ ર�. ‘�सद 
सधाम सदा पद धेरो.’ આમ ,વ ાર ,વનાના �છરશ�કછ ,સ�ના �્ ા ીડમ ર� છ� 
જાનંવનાવના ન�ા, જાન, ં ાનછાથા ,મથયાએવની નાશ થાય ર�. આ ,સવાય 
બાચી વીાય નથા. આવા રમછ� આએમા ન� મી ના ,વનાગજાન, યવમ  અનાનદ 
,દ્ ગ  મમર�ચછ મી ન� ી્દી  ર  ર�. 

�ખ્ મા  ્ બ ારમા ંન� ,્ુ યમા ંમનના ોીડા દીડા�યા ી  સ.યકજાન 
થછા ંધમ� �વ પ�્ંવનાવ સાથ� મૈાા  ર  ર� ન� છ�ના સાથ� સાનદ 

અનછં  ાળ ર  વાના  ી  રાર  ર  ર�. 
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પ�્ ચછૈનય ંવનાવ ,સવાય બાી્ ં  ીક શર  નથા. ીૈસાથા ધમમ થછી 
નથા. ીૈસા ખરચવામા ં રાગ ો્ાડ  છી ,્ુ ય થાય ી  ,્ુ યથા  ાન માન� છી 
,મથયાએવ થાય, મા  ્ ,્ુ ય શર  નથા. અનાનદ ાળથા �વ ીીછાના �ખ્ મા  ્ 
બ ાર શીધ  ર  ર� ી  નાક, બ ારમા ં ંાયં �ખ્ નથા. પ�્ ચૈછનયંવસી 
 �માત્ ંશર  શીધછી નથા છ�થા ુ્ઃખા થક ર�ી ર�. આનદંોન� ધમમ�ચન��રના 
ંછવનમા ં    ર�      

દીડછ દીડછ દીનડયી �છા મનના ર  ચીડ, �ચન��ર ! 
��મ �છાછ ,વચારી �ં્ ડમ, � ્્ગમ  �ચી ર  ચીડ, �ચન��ર 
ધમમ �ચન��ર ગા� રંગપ્ ંનગં ન ીડશી  ી �ાછ �ચન��ર ! 
બાચી મનમનંદર આગ્ ંનન  ં અમ અ્ળવ્ રમછ �ચન��ર..ધમમ�ચન��ર 

   ધમમનાથ નગવાન = આએમાની પ�્ંવનાવ છ� ચ ધમમનાથ ર� ન� છ� ચ 
શર ની દાછાર ર�.    પ�્ ંવનાવ, મારા �ખ્ મા  ્ મારા મનના ,વચારી, �યા ં
�ધ્ા દીડા�યા એયા ં�ધ્ા દીડા�ય� રા�યા ી   વ� � ્્ગમ �ારા મન� �છા,છ થક 
ર�, મ� ન�મ  ર   ર�    �ખ્ છી મારમ ન�  ર  વાથા મળ� છ�મ ર�, બ ારમા ંબા, 
 ીક સાથ� મૈાા  રવાથા મળ� છ�મ નથા. અી યરમ દશામા ંીાીથા બચવા પન્નાવ 
આવ� ર� ી  છ�મા ં�ખ્    ધમમ નથા. છ�થા    પ�્ ંવનાવ ! છારા ંગા ા ંગા� � ં
ન� છારમ સાથ�ના �ાછમા ંસાનદ અનછં ાળ �ધ્ામા ંંાયં નગં ીાડમશ નન . અનછં 
છાથ� રી,   વળમઓ આ ચ ,વ,ધથા મીક� ગયા ર�. જાછા- ષ્ા પ�્ ંવનાવ ં 
ં  ચ અમારમ ચાચ ર�. ,્ુ ય-ીાી અમારમ ચાચ નથા છ�થા જાછા- ષ્ા પ�્ 
ંવનાવ ,સવાય બા,  ીકન� મારામા ં દાખ  થવા દકશ નન , જાનંવનાવના 
 ્�ચ ,સવાય ,્ુ યના    ,ન,મમના મૈાા થવા દકશ નન . ં અમારમ અ્ળવ્ના 
રમછ ર�. ,સ� નગવાન, છાથ� રી વગ�ર  થયા ં અમા ં્ અ્ળ ર�. છ�ઓ પ�્ 
ંવનાવના આનય� મીક� ગયા ર� ંથા અમારમ અ્ળવ્ના રમછ ં ચ ર� છ�થા 
બા,  ીક ી  ,્ુ ય ન� �યવ ારન� મારા મનમા ંઆ ાશ નન . આમ ધમ� �વ 
ીીછાના પ�્ ંવનાવ સાથ�  ી  રાર  ર  ર� ન� ,વ લી  ઠદી ર� છ�ની વીચાર 
ધમમ�ચન��ર વીર  ર   ર�. 

આવા રમછ� જાન ાડંન� �ચડં  રવાથા ન�દજાન, યવમ  આએમાન� મી થા ી્દી 
ીાડ  ર�. 
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આએમાતન્વના �નાવથા ીનર ,છ આએમામા ં,ન�ળ  ીવાથા ધમ� �વ 
શાછં સ� ્ના માફ  અ,છ ,નષ ંી ર   ર�. 

‘‘ીીછ�   વળ આએમનાવનાના (આએમાના અતન્વના) �નાવ વડ  ીનર ,છ 
,ન�ળ  રમ  ીવાથા સ� ્ના માફ  ીીછામા ંચ અ,છ ,નષ ંી ર  છી થ ી.’’ 

આવા રમછ� ધમ� �વ� ીીછાના ીનર ,છ �ંથર  રમ ર�, છ�  ીના �નાવ 
વડ    ીક ,ન,મમના �નાવ વડ     �યવ ાર રએનાયના અતન્વના �નાવ વડ  
 �્ ંનથા. આવા ં ,ન,મમીન� મ�ળન્ ંછી ,ન�ળ થા� ંમ  �્ ંનથા ી  ‘  વળ’ 
આએમાના અતન્વના �નાવ વડ  ,ન�ળ  ર   ર�.   વળ શબદ વીર વચન ર�. 
ીરથા  ાન થાય, ,ન,મમીથા ધમમ થાય ંવા મી ના �નાવ વડ  નન , દયા-
દાનના અતન્વ વડ  નન .   વળ = માા આએમાના પ�્ ંવનાવના ંન�ા, જાન ન� 
ં ાનછા ં ચ આએમાની અતન્વ ર�. છ�ના �નાવ વડ  ીીછાના ીનર ,છ �ંથર 
 રમ ર�. �વા રમછ� સ� ્ શાછં  ીય ર� એયાર  �ંથર દ ખાય ર� છ�મ જાનાના 
ીનર ,છ ીીછાના પ�્ ંવનાવ સાથ� અન�દ થછા ં ીીછ� અ,છ ,નષ ંી-�ંથર-
 ીકી  � ારના ન,ૃમના વએથાન ,વનાની–શાછં ર   ર�. 

સસંારમા ંઅનાનદ ાળથા �વન� �ધા  ્વ ીડમ ગક ર�. � બળદી ચીછર  
ચીડાવાન�  ્વાક ગયા  ીય ર� છ� ચીછ ં્ �ત્ ં  રવામા ં આવછા ં કર્છ માો્ ં
ચીછરામા ંનાખા દ  ર� છ�મ સસંારની ડા�ી ગ ાછી , ્્ષ, રી રા ના ીાડછા  ીય 
છીી , ુ્ ાન ન� �યવ ારના ં  ામમા ં માો્ ં માયામ  ર  ર� ન� સસંારસીા ચીછર  
ચીડાય ર�. ન�        અમાર   ાથ� બ�્  ામ થયા ંર�, અમીન� છ� ફાવા ગલ્ ંર�, ંમ 
સસંારમા ં�  ્વ ીડમ ગક  છા ન� છ�મા ંરચયીીચયી ર  છી છ�  વ� ી ્ી ખાય ર�. 
જાનંવનાવમા ંં ાન ર  વાના  ્વ ીાડ  ર�. શરમરાનદ ીરીદાથ� �્ ંનન , ,્ુ ય-
ીાી નાવી �્ ં નન , �્ ં છી જાય  ંવનાવા � ં ંમ ન�ા-જાન  રમ ીનર, ય મ 
વાછરાગછા �ગ્  ર  ર�.   વળ પ�્ાએમામા ં  ાન ર   છી શાછં સ� ્ના માફ  
�ંથર ર   ર�. 

,મથયાદશામા ંજાનીયામયી ં  ીરમ ં  ,ન,મમીમા ંન� રાગમા ં�દડમ 
ફયામ  રછા છ�થા આએમા ીનરવછમન ીામછી  છી છ�  વ� મી ની અનાવ 
થવાથા અનછં જાનીયામયીમા ં�યાીાન� આએમા �બ અ્  ીનરવછમન 

ીામછી નથા. 

‘‘ં મ સાથ� ચ અનછં જ�નછ�ય�કછઓમા ં �યાીાન� અવ ાશના અનાવન� 
 ાધ� �બ અ્  ,વવછમન (ીનરવછમન) ીામછી નથા.’’ જ�નછ �ય�કછઓ = જાનના 
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�ગ્ દશાઓ. સસંારદશામા ં જાનના �ગ્ દશાઓ શ�મા ં રી ાછા   ી્દા ં ી્દા ં
,ન,મમીમા ંરી ાછા  છા. �મ    આ રી રી સારી ર�. વ�્  ંઅ્વ ક ીગ � આવા ર� 
એયારથા ોરમા ંસરખાક ર�. ોર નલ્� નલ્� ર   ર�. ી  � યખમ ! ીસૈા, મ ાન વગ�ર  
વવ ળાના વ�ગ (નદમના ર છા)ના �મ મા્મ સમાન ર�—છ� ,દ્ ગ  ર�. છ� છા ં્ ોર 
નથા. છા ં્ ોર છી ચછૈનય� ય,છ�—જાનોર ર�. ી  ,મથયાદશામા ંચૈછનયના ંસાચા ં
ન�ા-જાનથા ીીછ� ખા ા ર� ન� ધમમના નામ�     ર� નગવાન અમીન� છારમ દ શ�, ‘   
નગવત ્! આ નવીના ંુ્ઃખ અમારાથા સ�ા ંચછા ંનથા મા  ્ ક ્ ંવગાર’ નગવાન 
    ર�    ‘‘, ્ુ ય-ીાી રન છ પ�્ ચૈછનયના ં ન�ા-જાન  ર, ,્ુ ય-ીાીના  ્�ચ 
રીડ. અમી છારવા સમથમ નથા, ક ્ ંીીછ� છારી છર છાર  ચૈછનયદ વ રી’’ ી  છ� 
વાછ અજાનાન� બ�સછા ન  છા ન� અ્� ્્ બ ારથા ધમમ મનાવા દ     શ�્ચંય ન� 
સમ�છ,શખર ચવાથા ધમમ થશ�, ીાચં  ાખ સ,ીયા ખરચા નાખી છી ધમમ થશ�, રાગ 
મદં ીાડી છી ધમમ થશ�–ંમ વાછ  ર  ન� અજાનાન� છ� વાછ બ�સા ચછા  છા છ�થા 
છ�ના જાનીયામયી ં  ીરમ ં  ,ન,મમીમા ંન� ,્ુ ય-ીાીના નાવીમા ં ફ ર�દડમ 
માયામ  રછા  છા. �મ ં  , ય ા  ંછાક ગયા ીરમ બા� , ય ા સાધં� ર� છ�મ ં  
રાગ ીરમ બાચી રાગ, બા, ીરમ ાાચી રાગ—ંમ અનાનદથા જાનીયામયી 
રાગમા ંન� ીરીદાથ�મા ં� યમરમ ખાછા  છા છ�થા છ� ીનરવછમન ીામછી  છી. છ� 
 વ�   વળજાન થછા ં ીયામયી � યમરમ ખાછા નથા ન� ીનરવછમન ીામછા નથા. 
,ન,મમી મારાથા ી્દા ર�, પન્ાપન્નાવી મા ં્ ંવસી નથા, �્ ં છી જાનંવસીા 
આએમા � ં ંવા ,ન�ળ ંવનાવમા ં ીનર ,છ ં ાન  ીવાથા જાનાની આએમા 
બ ારમા ંચછી નથા. સાચા ંન�ા, જાન ન� ીનર, ય મ  ાનછા  ીવાથા ીર છરફ ન� 
,્ુ ય છરફ વળવાની અવ ાશ નથા.  ાર     મી ની નાશ  ય� ર� છ�થા 
, નનદયા ીયામયી ીરમા ં ચછા નથા ન� ંવની ર�ડી રીડછા નથા.   વળજાન 
�ગ્�્ ં  ીવાથા આએમા ં મસાથ� ચ બધા જાનીયામયીમા ં �યાીાન� �બ અ્  
ીનરવછમન ીામછી નથા. 

 
શરમર,  �ય મમ છથા નાવ મમ ા �  ાયા છરફત્ ં ક રીડમ પ�્ ંવનાવમા ં�ંથર 

થન્ ંછ�  ાયીએસગમ ર�. 

આ સમ�યા ,વના ીલષધ, �,છદમ , સામા,ય ાનદ સાચા ં  ીક શ   નન . 
‘‘शावकायं, ठाणेणं, धोणेणं, झाणेणं अपपाणं वो�सरा�ध’’ વગ�ર  ીાઠ બી ા ,ય 
ી   ાયીએસગમ  ીન�    વી છ�ના ખબર ,વના  ાયીએસગમ થક શ   નન . શરમર �ંથર 
બ�સ� છ�ન�  ાયીએસગમ    છા નથા. શરમરના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા. ,્ુ ય-
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ીાીના નાવી છ� ી   ાયામા ં,ય ર�. શરમર,  મમ ન� ,્ુ ય-ીાી ંમ ા �  ાયા 
છરફત્ ં  ક રીડમ જાછા ષ્ા ંવનાવમા ં �ંથરછા  રવા છ�  ાયીએસગમ ર�. �મ 
ના�ળય�રના વી ા ં રા ા,ં  ાચ ા ન� રાછડથા રન છ ધીળા ્ીીરાની ગીળી ર� 
છ�મ નગવાન આએમા ધીળા ્ીીરા �વી ર�. શરમર વી ા ંરા ા ંર�,  મમ  ાચ ા 
સમાન ર�, ,્ુ ય-ીાીના નાવ રાછડ ર�, ન� છ� બધાથા રન છ આનદં ંદ માઠી 
અ�છૃમય આએમા ર� છ�મા ં�ંથર ર  ન્ ંછ�  ાયીએસગમ ર�. 

 
બધા મા  ્ �ખ્ા થવાની વીાય-ીીછાના પ�્ંવનાવના ં 

ન�ા-જાન  રવા ંં  ં  ચ વીાય ર�. 

નાક, ધારી થકન� સાનંળ. અનછં ાળથા આએમ ક�  ્�ચ, યવમ  આએમાના 
વાછ સાનંળમ નથા. અ્� ્્ સનંળાવનારા મટયા છ�થા છ�ના વાછ ખસછા નથા. 
આખા વાછ અવ દીમ ર�. ચગછમા ંધમમના નામ� વછમમાનમા ંચા છા વાછન� અન� 
આ વાછન� , યવમ ી,�મ �્ ી તછરી ર�, ંાયં મ�ળ ખાય છ�મ નથા. મા  ્ 
ીરીદાથમના ન� ,્ુ ય-ીાીના  ્�ચ રીડ ન� આએમામા ંં ાન થા. 

અ �  ીક ��  ર     બાળ�વી મા  ્  ીક બાચી રંછી બછાવી. 

સમાધાન  —બાળ�વી મા  ્ ખીરા  રી્ ા, દાળ-નાછની  ીય    બા� 
ન ખાવા ાય  વંકન્ી  ીય   �મ ખાવા મા  ્ બધા �વી મા  ્ ખીરા  ં  વંક ્
ર� છ�મ આએમાના મીક મા  ્ ં  ચ વીાય ર�, બાચી વીાય નથા. �મ  મરી 
 થ�ળમમા ં �છા ંછ�ના ચમ  છરવર  ર� છ�મ આએમા જાનમા ંછરવર  ર�. ,શષય , યર� 
ર�    ‘‘   �ે ્ ! અમારા જાનમા ંીર ,ન,મમી છરવર  ર�. �્ ંપ�્ ચૈછનય �,ં છ� 
છરવરછી નથા. અમી ંાર  આએમ�ેન્� ન�્મં   અનાનદ ાળથા ીરન� ં્ � 
,વ ારન� ન�્ મ ર�ા રમં છી પ�્ �ચદાનદં આએમાન� ંાર  ન�્મં  ’’ ંમ ,શષય� 
, યર��્ ંછ�ની વમર આી� ર�. નાક, છા ં્ �ખ્ છી છારમ ીાસ� ર�. નગવાન, � ્્    
શા�  ાકં આીા દ  છ�મ નથા. અનછંા ,સ�ી થયા છ� ીીછાના શ�કછ �છર  છા 
છ� �ગ્  રમન� થયા ર�. 

‘‘चेशमरप अम्प अध्र�श, �सदसधाम सदा पद धेर् થ’’ 
મા ં્ ંવસી સદા ચૈછનયસી, વીમા રન છ, ,નરા ાર ,સ�સમાન ર�. 

છા ં્ સી છી સદા પ�્ ર�, ,સ�સમાન ર�. ,ન,મમી, ,્ુ ય-ીાીના ં ાનછા 
રીડમ, છારામા ંન�ા  રમ ઠર છી છન� આએમનગવાનની ન�્ી થશ�. 
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છારમ નચરના આળસ� છા ં્ ચૈછનયસી ,ન ાળન્ ંબા મ ર�્ ંર�. 

અજાના �વન� આ વાછ બ�સછા નથા. ં  તખના ીાીં  ચ ાવવાના 
�વના છા ાછ નથા રછા ંમાન�    ચડત્ ં ામ �્ ં  ં્ �,ં ચીીડા �્ ં ખા શઅં્ ંમ 
માન� ર�, મારા ,વના  ીક બા,થા થાય નન  ંમ માન� ર�. છ�મા ં ચી રાછમા ં
ીકોાછ થયી છી બી્ ંીડ�્ ંર   ર�. શરમરના ીકોાછના આંથા આએમા ી ્ાવા 
શ છી નથા છી ીરત્ ંન� ચીીડાત્ ં   ુ્ ાનત્ ં રમ શઅં્ �,ં ં માનયછા ચ ,મથયા 
ર�. આમ વ�ીારમા ંીૈસા મા  ્ મમછાના ીનર ામ  યામ  ર  ર�. નાક, ક ્ ંીૈસા ખાછી 
નથા ી  મમછા ખાય ર�. છી આ્ ા બધા મમછા  ીના મા  ્   �યાર  દયા-
દાનાનદના ીનર ામથા ી  ધમમ છથા �ખ્ નથા છી ીાીના ીનર ામથા ન� 
ીરીદાથમથા �ખ્  ીય ંમ   મ બન�   રછા ંીાીથા ન� ,ન,મમથા  ાન માન� છ� 
,મથયા ુષ્ ર�. બ ારના  ામમા ંીીછાન�  વ,શયાર માન� ર�. એયા ંછ� � ારની રાગ 
ન� , ્્ષાથમ  ર  ર� ી  ં  રચ   ફ રવવાના છા ાછ આએમામા ંનથા મા  ્ ંવ 
છરફ , ્્ષાથમ  રમ છા ં્ ચૈછનય,નધાન �દર નલ્� ીડ�્ ંર� છ�ન� ચી. છારમ નચરના 
આળસ� છા ં્ સી ,ન ાળન્ ંબા મ ર�્ ંર�. ીર ચાચ છારામા ંનથા. � ચાચ છારામા ં
નથા છ�ના માૈા પ્ ં  �યા ંક ્ ંનથા ન� �મા ંક ્ ંનથા ંવા ીરચાચના મૈાા પ્ ં  
ક ્ ંછારામા ંન� છ� છ�મા—ંમા  ્ ં વાર ચૈછનયન� ,ન ાળ. 

જાના જ�યે યછ ીદાથ�ન� , ા લય� ર� ી   ીકી  જ�ય �એય� છ�ન� 
�ા,છ વછમછા નથા. 

અ � છી ,શષય સમ�ન� વીાય  ર  ર� ન� ીીછાના ીનર ,છ ીીછામા ં�ંથર 
 ર  ર�. ન� છ� ીનરવછમન ીામછી નથા, એયાર  પ્ ંથાય ર� છ� વાછ  ર  ર�. ,નષ ંી 
ર  ન્,ં ીનરવછમન ન ીામન્,ં બા�ીદાથમ સાથ� મૈાા ન થવા, �છ�્મખ થન્—ંવગ�ર  
સમ,વવાની દમ ર�. 

‘‘એયાર  જ�નછ�ય�કછઓના ં ,ન,મમસી  ીવાથા � જ�યે યછ ર� ંવા 
બા�ીદાથમ �ય�કછઓ �એય� છ�ન� ખર ખર માૈા �વછમછા નથા.’’ 

,મથયાએવદશામા ંીરમા ં�ખ્તવ્�  છા એયાર  અન�  બા�ીદાથ� સાથ� મૈાા 
�વછમછા  છા.  વ� ીીછાના ંજાન ન� �ખ્ ીીછામા ંર� ંમ ન�મ  રમન� ીનર, ય મ 
દશા �ગ્ થછા ં બ ારમા ં વ   ચક ્ ં નથા. ંવ-ીર � ાશ  જાનમા ં બધા 
જ�યે યછ ીદાથ�—દ વ-� ્્-શા�, �ા, અ્�ં્બ, ીનરવાર �મ ર� છ�મ ચ ાય ર�. �મ 
અરમસામા ંબધા વંક ્ચ ાય ર� છ�મ ચછૈનય અરમસામા ંમ ાન, દાગાના,  ીડા,ં 
સમ�છ,શખર, શ��્ચંય—બી્ ં ચ ાક ,ય ર� ન� ીીછાના જાન-ંવસીના બ ાર 
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ના ળવાની અનાવ થયી ર�. છ� જ�યીન� , શ� ખરી ી  ં ીદાથ�થા મન�  ાન 
થશ� છ�મ માનશ� નન . ા  ી ના નાથ છાથ� ર નગવાનના ધવ,નથા  ાન થશ� 
છ�વા માનયછા નથા છ�થા છ�ના સાથ� મૈાા થછા નથા.  ાર     છ� , � ર�    
વા ા ીર ર�, વા ાથા જાન થક ્ ંનથા ી  જાનંવનાવ �છર શ�કછસી ીડદી 
ર� છ� �યકછ થાય ર�. ચૈછનયના ખા  ખીદછા ંજાન �ગ  ્ ર�. વાછરાગદશા ન 
થાય એયા ં�ધ્ા રાગ આવ� ર� ી  રાગ અન� ,ન,મમથા  ાન માનછી નથા, ી  
ીીછાના પ�્ ચૈછનયંવનાવથા  ાન માન� ર�. સ.યા ુષ્ �વન� � ૃંથદશામા ં
�ા, અ્�ં્બાનદ  ીય ર� ી  છ�ન�  ાનદાય  માનછી નથા. ,વષયીમા ં�ખ્તવ્� ધમ� 
�વન�  ીછા નથા. આસ�કછ થક ,ય ર� ી  આસ�કછથા ન� ,ન,મમીથા  ાન 
માનછી નથા. આમ  ુષ્ત્ ંચદ સવગં થલ્ ં ર� છ�થા છ�ન�  ીક ી  �વ �એય� 
મૈાા �વછમછા નથા. દ વ-� ્્-શા� ન� સાકાક ્ નગવાનના વા ા �એય� �ા,છ 
વછમછા નથા.   વળજાન �ગ્મ ગલ્ ં  ીય છ�ન� ીરમ  ાકં , વાત્ ંબા મ નથા 
ી  નાચ ા દશાવાળી સાધ દશાથા માડંમન�   વળજાન �ધ્ાના દશાની દમ 
સમ� ર�. 

જાના ીીછાના જાછાંવનાવમા ં,વશ�ષ , ્્ષાથમ  ાવા �ંથર થછા ંરાગ-
��ષની નાશ  ર  ર�. 

‘‘અન� છ�થા આએમ,વવ�  ��્,છુષઠછ (��્ંથછ) થયી  ીવાના  ાધ� અએયછં 
�છ�્મખ થય� ી ંવી આ આએમા, ીલદ ગ�    મમન� રચનારા રાગ-��ષ-�છૈસી 
ીનર ,છથા યુર થયી થ ી.’’ 

અજાનદશામા ંઆએમ,વવ�  ન  છી. નગવાન , � ! આએમા પ્ ં શ�    ા � 
ચા � ન� બી � છ� આએમા—ંમ માનછી, અથવા છી પન્ાપન્નાવ છ� આએમા, ંમ 
માનછી  છી. ી  નાક, શરમર, મન, વા ા વગ�ર  ચડ ીરમાગન્ા અવંથા ર�. 
પન્ાપન્નાવ ,વ ાર ર�. આએમા શરમર, મન, વા ાથા રન છ અન� ,વ ારથા ી  
રન છ પ�્ �ચદાનદં ંવસી ર�, ંમ નાન  રમ, ીીછામા ં��્ંથછ ર   ર�. �થમ 
બન �્મખ વ    ક ્.ં  વ� �છ�્મખ વ    રવાથા રાગ-��ષ વએીભ થછા નથા. આ 
ચગછમા ં ીક વંક ્અતઅ્યળ    �,છઅયળ ર� ચ નન . �્ ંછી જાછા �.ં આમ  ુષ્ 
થવાથા ીરન� અતઅ્યળ માના રાગ  રવાની ન� �,છઅયળ માના ��ષ  રવાની ર�ી 
નન . ી  ીીછાના ંવનાવમા ં સારમ રમછ� �ંથછ ર   ર�. છ�થા રાગ-��ષ વએીભ 
થછા નથા ન� નવા ંચડ  મ� બધંાછા નથા. આન� રાગ-��ષના ીનર ,છ યુર  રમ 
   વાય ર�. રાગન� યુર  રમ શ ાછી નથા ી  ીીછાના ંવનાવમા ં �ંથર થછા ં
રાગ-��ષ વએીભ થછા નથા ંન� રાગ-��ષ યુર  યામ    વાય ર�. 
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આત્ ંનામ જાનના નદયા. આ ધમમના નદયા � નદયાના ફળમા ંવાછરાગછા 
ન�   વળજાન �ગ  ્. આમા ંઆએમાની અતન્વ થયી છ� મી ની ,વનાગ થયી. 
સાચા દ વ-� ્્-શા� ,ન,મમસી�  ીય ર� ન� અ્દ વાનદ ,ન,મમસી�  ીછા નથા. રછા ં
સાચા ં દ વ-� ્્થા  ાન થયી માનછી નથા. વળમ ‘‘અએયછં �છ�્મખ થય� ી’’ 
શબદમા ં અએયછં વીર વચન ર�. ંવમા ં વની � ઢળ� ી—� ીારી ન ફર  ી  
વાછરાગછા ન�   વળજાન �ગ્  ર  છ�વી. 

જાનાનદંંવનાવા નગવાન આએમાના �ા�નછ આ ં  ચ અ, યવમ ર�. 

‘‘, યવક નન  અતન્વ� ા અ, યવમ જાનાનદંંવનાવા નગવાન આએમાન� 
અએયછંી � ચ �ાનછ  ર  ર�.’’ 

અનાનદ ાળથા અનછંા નવી  યામ. નર ના,  મડમના,  ાગડાના, અયછરાના, 
ંવગમના, મતષ્યના ો ા નવી  યામ ી  ંાયં જાનાનદં આએમાની અતન્વ થયી 
નન .  �ય� �ગા �,્નીગ્ ંધાર   લ્� ન� ંવગમમા ંગયી છ� અ, યવમ નથા. અનછંવાર 
ંવા નવ  યામ ર� ન� સયંીગ મટયા ર� છ� અ, યવમ નથા. વળમ ધમમના નામ� ોછ, 
છી, નદયા ાડં  યામ છ� અ, યવમ નથા. અ, યવમ પ્ ંર�   જાનાનદં ંવનાવા નગવાન 
આએમાના �ા�નછ થવા છ� અ, યવમ ર�.   વી ર� આએમા   જાન ન� વાછરાગા 
આનદંંવનાવા આએમા ર�. છ�ના ન�ા-જાન  રમ વાછરાગા ીયામય �ગ્  રવા છ� 
અ, યવમ ર�. 

આ આએમાના �ા�નછની વીાય બછા�યી. સાચા દ વ-� ્્-શા�ન� ઓળખા 
આએમાના જાન ાડંથા મી ની નાશ થાય ર�. આન� નગવાનની ન�્ી     ર�, 
નગવાનની સાકાએ ાર     ર�. ,સ� નગવાન વીરથા નાચ� દશમન દ વા આવછા 
નથા ી  ચૈછનય જાછા- ષ્ા ંવનાવમા ં ીનર, ય મ પ�્ીયામય �ગ્ થવા છ� 
નગવાનન� ન�્ટા    વાય ર�. 

ી્ઓ, આચાયમ નગવાન વલ ાસમા ંસાગમ  ્ નીછસ ંઆી� ર�    ચગછના 
સવક �વી જાનાનદં ીરમાએમદશાન� �ાનછ  રી ચ. 

‘‘ચગછ ી  જાનાનદંાએમ  ીરમાએમાન� �ાનછ  રી ચ’’ અ �  વ� આચાયમ 
નગવાન વલ ાસમા ં આવા સાગમ  ્ નીછસ ં આી� ર�. ચગછ ં્ � ચગછમા ં
ર  નારા    આએમાઓ ! ,્ુ ય-ીાી રન છ આએમાના ંન�ા-જાન  રમ પ�્ આએમાન� 
અતન્વી ન� ીરમ આનદંદશાન� �ાનછ  રી ચ. ા  � ારના આએમા ર�. 

૧. � �વ શરમરના નદયા છથા ,વ ારન� આએમાના ંમાન� ર� છ� બન રાએમા ર�. 
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૨. શરમરના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા. ,વ ાર આએમાત્ ં ંવસી નથા. 
આએમા છી જાનાનદંંવનાવા ર� ંવા ં ન�ા-જાન થયા ં ર� ી   � 
અલીરાગ વછક ર� છ� સાધ  �વ �છરાએમા ર�. 

૩. આએમાના ં ન�ા-જાન વીરાછં ીનર, ય મ  ાનછા  રમ વાછરાગદશા �ાનછ 
 રમ   વળજાન �ગ્  ર  ર� છ� �વ ીરમાએમા ર�. 

અ � આચાયમ નગવાન     ર�       �વી ! આ ીરમાએમીદન� ચસર �ાનછ 
 રી ચ. ન થાય છ�મ    શી નન , � ય ંાશી નન , ીરમાએમા ચસર થાઓ. 
બન રાએમીગ્ ંરીડમ, �વી આએમા ર� છ�વા ંન�ા-જાન  રમ �છરાએમીગ્ ં�ગ્  રમ 
,વશ�ષ , ્્ષાથમ  ાવા ીરમાએમદશાન� �ાનછ  રી ચ. આમ આચાયમ નગવાનની 
આદ શ ન� વીદ શ ર�. �ાનછ  રી ચ. ‘ચ’ શબદ વીર વચન ર�. ં્ � ચસર �ાનછ 
 રી. ચસર ં ચ ીરમદશાન� અતન્વી—ં ંમની વન , ્્ષાથમ બછાવ� ર�. 

* 

અજાનાના અજાનદશા ન� જાનાના જાનદશા વચચ� તછરી. 

(�યા�યાની વીરથા સારાશં) 

�ા�નછના � ારના રમછમા ં �થમ આચાયમ નગવાન� સસંારત્ ં  ાર  
બછાવ�   ક ્ ં ન� ીરમ સસંાર ્ાળવાની ન� પ�્ આએમાના �ા�નછની � ાર 
બછા�યી. છ�ની સાર નાચ� �ચ્બ ર�. 

૧ (અ) અજાના �વન� મી નાવના ર� છ�મા ં અનાનદ ,દ્ ગ  મમ ,ન,મમ ર�. 
(અજાનામા ં ‘અનાનદ’ શબદ વાીર   ર� છ� અજાન અનાનદથા ર�, ંમ 
બછાવ� ર�.) 

  (બ) જાનાન� જાન ાડં �ચડં ર� ં્ � જાનંવનાવમા ં ં ાનછા ર�. છ�મા ં
 મમ ાડં (�યવ ાર રએનાય) ,ન,મમ ર�. ન� જાન ાડંથા અનાનદ  મમર�ચછ 
મી ન� ી્દી  ર  ર�. (જાનામા ં ‘ વ�’ શબદ વાીર   ર�. છ� સાનદ ં્ � 
સ.યઅ્ જાનના શસઆછ બછાવ� ર�.) 

૨ (અ) અજાના �વન� મી નાવની �નાવ ર�. 

   (બ) જાનાન� આએમાના અતન્વની �નાવ ર�. 

૩ (અ) અજાનાના આએમીનર ,છ સદાય � યમરમ ખાય ર�. 

   (બ) જાનાના આએમીનર ,છ ,ન�ળ ર   ર�. 

૪ (અ) અજાના છીફાના સ� ્ના માફ  ીીછામા ંચ �બ્ધ થાય ર�. 
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   (બ) જાના શાછં સ� ્ના માફ  ીીછામા ંચ અ,છ ,નષ ંી ર   ર�. 

૫ (અ) અજાના દમ� �વછમછા અનછં જાનીયામયી વડ  ીનરવછમન ીામ� ર�. 

   (બ) જાના ં મ સાથ� ચ અનછં જાનીયામયીમા ં �યાીાન� ીનરવછમન ીામછી 
નથા. 

૬ (અ) અજાનાન� જાનીયામયીના ં ,ન,મમી ંવા જ�યે યછ ીદાથ� સાથ� મૈાા 
�વછક ર�. 

  (બ) જાનાન� જાનીયામયીના ં ,ન,મમી ંવા જ�યે યછ ીદાથ� સાથ� ખર ખર મૈાા 
�વછમછા નથા. 

૭ (અ) અજાનાન� આએમ,વવ� ની અનાવ ર�. 

   (બ) જાનાન� આએમ,વવ�  ��્ંથછ થયી ર�. 

૮ (અ) અજાના અએયછં બન �્મખ ર�. 

   (બ) જાના અએયછં �છ�્મખ થય� ી ર�. 

૯ (અ) અજાના રાગ-��ષસી� ીનર મ� ર�. 

   (બ) જાના રાગ-��ષસી� ીનર મછી નથા. 

૧૦ (અ) અજાનાન� નવા ં,દ્ ગ  મ� બધંાય ર�. 

   (બ) જાનાન� નવા ં,દ્ ગ  મ� બધંાછા નથા. 

૧૧ (અ) અજાનાન� આએમ�ા�નછ યુર ચ ર�. 

   (બ) જાના અ, યવમ જાનાનદંંવનાવા નગવાન આએમાન� અએયછંી � ચ �ાનછ 
 ર  ર�. 

* 

 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

(અષાડ �દ્ ૧૧, ર,વવાર) 

‘‘ચૈછનય જાનાનદં ંવનાવમા ં�છા,છન�  ાનછા  રવાથા ીરમાએમદશા 
�ાનછ થાય ર�.’’ 

આએમાના �ા�નછની વીાય  �ી. આએમા �છરંગમા ંપ�્ ંવનાવા ર� ી  
અવંથામા ં,વ ારનાવ  રમ ીરવંકથ્ા  ાન માના � મી   ર  ર� છ� �વન� પ�્ 
ંવનાવત્ ંનાન નથા. વછમમાન ીયામયમા ંરાગ-��ષ વડ  ખડંખડં અવંથા થાય ર�. 
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છ�ના  ્�ચ રીડમ છથા ીરવંકન્ા  ્�ચ રીડમ ીરથા  ાન થાય છ�વા માનયછા 
રીડમ ધમ��વ અખડં જાનંવનાવા આએમાના �ચડં જાન ુષ્  રમન� મી ન� ી્દી 
 ર  ર�. ં  ા ચૈછનય ંવનાવમા ં ચ વાયમન� રી વાથા ીનર ,છ ,ન�  ર   ર� 
એયાર  ીીછામા ંઅ,છ ,નષ ંી ર   ર� ન� જાન ીયામય ીીછા છરફ વળવાથા ીર 
વંકન્ા મૈાા �્મ ,ય ર�. છ�ની આએમ ,વવ�  ��્ંથછ થાય ર�. અજાનદશામા ં
ીરવંકથ્ા  ાન માનાન� બન �્મખ થછી છ�  ુષ્ રીડમન� �્ ં જાછા �,ં જાનથા 
નર  ી � ંંવા �છ�્મખ  ુષ્ થક, �છ�્મખ વટયી છ�થા રાગ-��ષના ીનર ,છ 
વએીભ થછા નથા. છ� અ, યવમ જાનાનદં ંવનાવના �ા�નછ  ર  ર�.   વી ર� આએમા   
,વ ાર ંવનાવા આએમા નથા. ીરત્ ંન�્ ંે ય�્ં ં ર  છ�વી આએમા નથા. ીરથા, ન�્ ં
ે ય�્ ં થાય ંવી આએમા નથા. રાગ-��ષ છી ુ્ઃખ ર�. ુ્ઃખ રન છ �છરજાનાનદં 
નગવાન આએમાના �છા,છ ન� રમ છા  રવાથા અએયછંી � �ગ્ લક્છ દશાન� 
ીામ� ર�. આ વીાય  �ી. 

‘‘ા �  ાળ મીકની વીાય ં  ચ ર�.’’ 

‘‘ચગછ ી  જાનાનદંાએમ  ીરમાએમાન� �ાનછ  રી ચ.’’ આચાયમ નગવાન 
આદ શ આી� ર�       �વી ! આએમાની ંવનાવ જાન ન� આનદં ર�, છ�ન� છમી 
ીામી.  ી ી ીૈસામા ંઆનદં માન� ર�, ,્ુ ય-ીાીમા ંઆનદં માન� ર�, ી  છ�મા ં
આનદં નથા.  ી ી આએમાન� ,્ુ ય ંવનાવા, ીરત્ ં  રવાસી ંવનાવા, ીરથા 
 ાન વઠાવ� છ�વા ંવનાવા, શરમર ંવનાવા માન� ર� ી  છ� માનયછા �મ ર�. 
ીરથા  ાન થાય છ�ન્ ંબન રાએમીગ્ ંરીડમ, �છરાએમીગ્ ં�ગ્  રમ, ીરમાએમદશા 
�ગ્  રમ, અશરમરમ ,સ� દશાન� �ાનછ  રી ચ. , યવક   વળમ છથા ,સ� થયા ં 
આ ચ વીાયથા થયા ર�. વછમમાન મ ા,વદ  મા ં આ રમછ�   વળમ થકન� 
છાથ� રીદ  �બરા� ર� ન� ,સ�દશા �ાનછ  ર  ર�. ન� ન,વષયમા ં ી  આ ચ 
વીાયથા ીરમાએમદશાન� �ાનછ  રશ�. 

‘‘   ન�ય�વી ! છમી ી  ીરમ આનદં દશાન� �ાનછ  રી ચ.’’ 

અ � આચાયમનગવાન વીદ શ  રછા ંઆદ શ ી  આી� ર�       ન�ય�વી 
છમી ી  જાનાનદં ંવનાવન� �ાનછ  રી ચ. ‘‘આી �્ં  સબ �યબ ગક ુ્,નયા’’ 
મા  ્ છમી છમા ં્  રી. ીીછાના પ�્ ંવનાવના અવ ી નના આળસ� સસંાર  છી 
ી  �વી પ�્ ંવનાવ  ુષ્મા ં ાધી    કર્છ ચ  ુષ્ અી�કાં સસંારની નાશ 
થયી ન� છ� ીરમાએમા ચસર થવાની. અ � આચાયમ નગવાનન� ચૈછનયના ં ન�ા-
જાન ન� રમ છા વછક ર�. ીીછ� ીરમાએમા થવાના ચ ંવા ,નઃશ ંછા વછક ર�. ચરા 
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પન્ ,વ લી  ઠદી ં્ � છમી બધા ી  આ ીરમાએમદશાન� ીામી ંમ 
વલ ાસ, યવમ   �્ ં ર�. �મ સા રના વીર ચરા મ�  દ ખાય છ� સા રત્ ં ંવસી 
નથા. માઠાશ ન� ધીળાશ વગ�ર  � ્ીની ,ી�ડ છ� સા ર ર� છ�મ દયા, દાન, ોછ, 
,વ લીી વીર વીર દ ખાય ર� છ� મ�  ર�, વીા,ધ ર�. છ� રન છ આએમા પ�્ 
�ચદાનદં અ�છૃરસથા નર  ી ર�. છ�ના ં ન�ા-જાન ન� મીકદશાન� �ાનછ  રી. 
આચાયમ નગવાન બધા �વીન� સબંીધ� ર�. આ બધાય �વી ીરમાએમા થક શ શ� 
   નન  ંવા શ ંા છ�મન� વઠછા નથા.  ાર     આચાયમ નગવાન ીીછ� 
ીરમાએમદશાન� �ાનછ  રવાના ર� ંવા ,નઃશ ંછા છ�મન� વછક ર� છ�થા બ ારમા ં
ી   થન ં � ાર  આવ�  ર�. 

‘‘બ ારના ીદાથ�ત્ ંઆએમા  ાકં  રમ શ છી નથા.  ુષ્ ફ રવ ન� 
ંવનાવ  ુષ્  ર. �ખ્ની ં  ચ વીાય ર�.’’ 

અ �  ીક ��  ર     અમાર  બ ારત્ ં રન્ ં   ીરમાએમા થન્ ં  

સમાધાન  —નાક, �થમ  ુષ્ ફ રવ. બ ારત્,ં શરમરત્,ં ીૈસાત્,ં અ્�ં્બત્ ં
થન્ ંછાર  આધાન નથા. જાનાનદં ંવનાવન� ે ય ાન� ,્ુ ય-ીાી ,વ ારમા ં ાન 
માનવાના  ુષ્ન� રીડ ન� જાનાનદં ંવનાવના  ુષ્  રછા ીરમાએમીદના �ા�નછ 
થશ�. અ � આચાયમ નગવાન�  �માન� �ાનછ  રી ંમ  �્ ં નથા, મતષ્ય    
ંવગમના નવી �ાનછ  રી ંમ  �્ ંનથા. પન્ાપન્ નાવીન� �ાનછ  રી ંમ  �્ ં
નથા, છમી અી યરા ર ી ંમ  �્ ંનથા ી  ીરમાએમ ંવસી �ાનછ  રી, ંમ  �્ ં
ર�  ાર     શરમરાનદ ીર ર�, છ�મા ં�ખ્ નથા. ,ન્ય-ીાીના નાવી પન્ ,વ ાર ર�, 
ં અધમમનાવ ર�. ં ,વનાત્ ં ાયમા છએએવ પ�્ ચૈછનય ંવસી ર�. ંવા ંન�ા-
જાન  રી છી ીરમાએમીદન� ીામશી. આ ં  ચ વીાય ર� બાચી વીાય નથા. 
‘‘ં   ીય ા   ાળમા ંીરમાથમની ીથં’’ ીરમાથમન� ીામવાની રંછી ં  ચ ર�, 
બ� નથા. 

અ � શ ી  ી  ર�  —(ીા. ૪૪૯—૪૫૦) 

(અથમ  —આનદંા�છૃના , યરથા નરચ  વ  છા  �વલય સનરછામા ં(��્કછસીા 
સનરછામા)ં � �યબ��્ ંર�. ચગછન� ચીવાન� સમથમ ંવા મ ાસવં�દનસીા ના (મ ા 
જાનસીા  �મા) �મા ં��્ય ર�. વમમ રએનના ન ર  �ન્ ં� ંીષ્ ર� અન� � 
ઇષ્ ર� ંવા વલ સછા (� ાશમાન, આનદંમય) ંવછએએવન� ચની ંયાએ ાર, 
 ક  �ચન�શ શાસનના વશ� ીામી (–ંયાએ ાર �ત્ ં �ચન  ર� ંવા �ચન 
નગવાનના શાસનની આનય  રમન� ીામી). 
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‘‘  ન ્ ંર� ંવછએએવ   ંવછએએવ આનદંન� અ�છૃના ,ર્થા નરચ  વ  છા 
નદમમા ં�યબ��્ ંર�....’’ 

(૧)   ન્ ં ર� ંવછએએવ ! આનદં�છૃના ,ર્થા નરચ  વ  છા   વલય 
સનરછામા ં � �યબ��્ ં ર�, અ મનછ છથા ,સ� નગવછંી �છર ુષ્ના અવ બંનથા 
ીરમાએમદશાન� ીા.યા ર�. �મ નદમત્ ંમા�ં્ ીા ા વ�� ,ય ર�, છ�મ ��્કછસીા 
નદમમા ં આનદંસીા અ�છૃત્ ં , યર નરચ  વ�� ,ય ર�. દયા, દાન,   ્ ા, 
 ીમળછાના નાવ  �ર ર�, અ�છૃ નથા મા  ્ છ�નાથા રન છ ,ા ાળમ ંવનાવના 
ન�ા  ર. વછમમાન ીયામયમા ં ુ્ઃખ  ીવા રછા ં ,ા ાળમ ંવનાવમા ં આનદં ર�. 
વછમમાન ીયામયમા ંવીા,ધ  ીવા રછા ં,ા ાળમ ંવનાવ ,ન ્ીા,ધમય ર�. વછમમાન 
ીયામયમા ંઅપ�્છા  ીવા રછા ં ,ા ાળમ ંવનાવ ીનર, ય મ પ�્ ર�. ચગછના �વી 
,વષયીમા ંઆનદં માન� ર� છ� આનદં નથા, છ�  �રની આનદં ર�, �ખ્ નથા, �મ 
ચીમાસામા ંનદમ બ�  ાઠં  વ   ર� છ�મ ંવનાવ નરચ  નર  ી ર�.  �વલય સનરછામા ં
ચછૈનય રએન �યબ��્ ંર� છ�માથંા છ� બ ાર ના ળક ્ ંનથા. આ ંવછએએવન� ઓળખાન� 
રમ છા  રી. 

(૨) �મા ં(ંવછએએવમા)ં  ી ા ી ન� ચીવાન� સમથમ ંવા મ ાજાનસીા 
 �મા ��્ય ર�..... 

(૨) ‘‘ચગછન� ચીવાન� સમથમ ંવા મ ાસવં�દન સીા ના (મ ાજાનસીા 
 �મા) �મા ં��્ય ર�.’’   ન ્ ંર� ંવછએએવ ! �મા ં  વળજાનસીા  �મા નરમ ર�, � 
 ી ા ી ન� ચીવાન� સમથમ ર�, ,સ� નગવાનન� છથા અ �છન� �ગ્ થય�  ર� છ�થા 
છ�ઓ ચગછન� �એયક , � ર�. આએમામા ં અ�ંછએવ, વંકએ્વ, �મ�યએવ આનદ 
અનછંા � ્ી ર� ી  છ�મા ં જાન� ્ ��્ય ર�. છ� ંવ-ીર � ાશ  ર�. ીીછાન� 
, � ર� ન� ીરન� ી  , � ર�. 

(૩) ‘‘� વમમ રએનના ન ર  �ન્ ંંીષ્ ર�,  
ઇષ્ ર� ન� આનદંમય ર�.’’ 

(૩) ‘‘વમમ રએનના ન ર  �ન્ ં� ંીષ્ ર� અન� � ઇષ્ ર� ંવા વલ સછા 
ંવછએએવન�’’ �વા રમછ� વમમ રએનના ન ર  ંીષ્  ીય ર�. છ�મા ંડાોા  ીછા નથા. 
છ�મ પ�્ાએમ છએએવ ી  ,વ ાર રન છ ંીષ્ ર�. મા  ્ ીરના છ�મ ચ ,વ ારના  ્�ચ 
રીડ. વળમ ંવછએએવ ચ આએમાન� ઇષ્ ર�. ,્ુ ય-ીાીના નાવી ઇષ્ નથા, ,ન,મમી 
ઇષ્ નથા.  ી ા ી ન� ચીન્ ં છ� ઇષ્ નથા ી  ંવછએએવ ઇષ્ ર�. આનદંથા, 
નર  ા નદમમા ંંવછએએવ ં મ�  થય��્ ંર�. ંવા ંવનાવન� ીામી. 
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‘‘ંયાએ ાર  ક વાગં �ચન�શ શાસન.’’ 

‘‘ંવા ંવછએએવન� ચની ંયાએ ાર  ક  �ચન�શ શાસનના વશ� ીામી.’’    
ચની ! આવા ંવછએએવન� ંયાએ ાર �ચન વાળા �ચન નગવાનના શાસનની આનય 
 રમન� ીામી. ંયાએ ાર =  ીક અી�કાં  થન  રન્ ંછ�,  ષ્ાછંી  —આએમામા ંુ્ઃખ 
 ાગ� ર� ન�    ીક અી�કાં બરાબર ર�. વછમમાન ીયામયમા ં ુ્ઃખ  ીવા રછા ં
ંવનાવમા ં ુ્ઃખ નથા. ંવનાવમા ં�ખ્ ર�. આએમામાસં અપ�્છા દ ખાય ર� ન�   
ચવાબ— થ�ંચક ્વછમમાન , યરછા ર�. ,ા ાળ ંવનાવમા ંસસંાર નથા. નય ીામાશ 
નન . અમી ુ્ઃખા રમં ન�   થ�ંચક ્વછમમાન , યરછા ુ્ઃખા રી ંવનાવમા ં ુ્ઃખા 
નથા. 

આ ,્ુ ય-ીાી દ ખાય ર� ન� ?  થ�ંચક ્ક�   વછમમાન , યરછી દ ખાય ર�. 
ંવનાવમા ં,્ુ ય-ીાી નથા. 

� વખછ� ીયામયમા ંુ્ઃખ ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવ �ખ્થા નર  ી ર�. 

� વખછ� ીયામયમા ંઅપ�્છા ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવ પ�્છાથા 
નર  ી ર�. 

� વખછ� ીયામયમા ંઅલીજછા ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવ સવમજછાથા 
નર  ી ર�. 

� વખછ� ીયામયમા ંદીધ ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવ કમાની દનરયી ર�. 

� વખછ� શરમરના સયંીગસી� દ ખાય ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવના 
અી�કાં શરમરના સયંીગરન છ ર�. 

� વખછ�  મમના સયંીગસી� દ ખાય ર� છ� ચ વખછ� ,ા ાળમ ંવનાવ  મમના 
સયંીગ રન છ ર�. 

આમ અી�કા બરાબર સમચવા ચીકં. આએમાત્ ં છએએવ ીનર, ય મ, પ�્, 
અસગં ર�. 

ી  વછમમાન અમીન� ંન્ ં �ગ્ નાસક ્ ં નથા ન�    થ�ંચક ્ ીયામયમા ં
નાસક ્ ંનથા, ી  �છરમા ંઅનછં શ�કછ નર  ા નાસ� ર�. 

,ન,મમ ,વના નાસક ્ ંનથા ન�   ખી્મ વાછ ર� ક ્ ંસદાય ,ન,મમ ,વનાની 
રી. ક ્ ં,ન,મમની આનય લય� છી ી  છ�  થ�ંચક ્ર�. ંવનાવમા ં,ન,મમની આનય 
નથા. 
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આએમછએએવ સવમથા ,વ ારમ  ીય છ�મ બન� નન   ાર     ંવનાવમા ં,વ ાર 
નથા. 

આએમ છએએવ સસંાર અવંથામા ંસવમથા અ,વ ારમ  ીય છ�મ બન� નન ,  ાર  
   ીયામયમા ં ,વ ાર ર�. નાક સા  બ ! અમી છી ીામર રમં ન�    થ�ંચક ્
ીયામયમા ં ીામરછા ર�. ંવનાવમા ં ીામરછા નથા ી  �ેછ્ા ર�. ીામરછા 
ીયામયમા ં ત ય ા ર� છ� ચ વખછ� ંવનાવમા ં�ેછ્ા ર� ંવા ન�ા  ર  છી ીામરછા 
્ળમન� �ેછ્ા થશ�. 

બૈરા ંરી રામા,ં ીૈસામા ંઆનદં દ ખાય ર� છ�વી આનદં �એયક દ ખાં છી 
માનાં   �થમ ન�મ  ર    છ� આનદં નથા ી  આઅ્ળછા ન� ુ્ઃખ ર�. છ� 
 થ�ંચક ્સમય , યરછા ર�. ,ા ાળ ંવનાવમા ંપ�્છા, અન�દછા, અખડંછા નર  ા 
ર�. ંવા ન�ા  ર, આ ચ માગમ ર�. 

‘‘છ�વા આનદંમય ંવછએએવન� ંયાએ ાર �ચન વાળા �ચન નગવાનના 
શાસન �ારા ીામી.’’ 

નામદ   �્ ંર�    ‘ંવસી  ક� �ચન આજા આધાન ચી.’ આએમા જાનાનદં 
ંવસી ર�. છ�ત ્ ં ક  રમન� � �ચન��ર નગવાનના આજાન� આધાન વછક ર� ં્ � 
   છ�મ �     ા ંયા�ાદ,  થન �ચ્બ ન�ા-જાન  ર  ર� છ�ન� ધમમ થાય ર�. ,્ુ ય-
ીાીના નાવી ,વ ાર ર�, છ� સમય , યરછા ર�. આએમા છી ,વ ાર રન છ પ�્ ર�. 
છ�ના અવ બંનથા સ.યાદશમન, જાન, ચાનરા, ીયામય �ગ્ થાય ર�. જાનાનદંત્ ં
, યર વ   ર�. અનછંા ,સ�ી થક ગયા ર�, છ�મન� જાનાનદંત્ ં , યર વ મ ર�્ ં ર�, 
છારામા ંંન્ ં, યર વ   છ�વા શ�કછ ર�. આવા  ક  વડ   �યન� ઓળખી. ‘ંવસી 
 ક�’  �્ ંર�. 

અજાના �વી     ર�    �મ છી� ાન�  ા્ ચડદી  ીય છી સ�દરમથા ોસાં 
છી  ા્ ,ય છ�મ અનાનદના ,ન�છ ન� ,ન ા�ચછ  મ�ની  ા્ આએમાન� ચવ્ટી ર�, 
છ� છી�યામ ,વના શા રમછ� ,ય   ંમ અજાના દ ા   ર  ર�. 

નાક, પન્ નાવ છ� છી નથા. જાનાનદં ંવનાવના  ્�ચ  રમ છ�મા ંઠરન્ ંછ� 
છી ર� ન� ચાનરા ર�. સમ�યા ,વનાની છી ફીછરા ંખાડંવા સમાન ર� મા  ્ �થમ 
સાચા ંન�ા-જાન છી  રી ીરમ દમ� દમ� રાગ ્ળમ વાછરાગ દશા થશ�. 

‘‘ંવસી  ક� �ચન આજા આધાન ચી, 
  છ� ી  ક  ક  ો્છા ,છા �ંથ,છમા,ં  
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  �છ� થાય ,નચંવસીમા ં ાન ચી. 
  અ, યવમ અવસર ંવી ંાર  આવશ�  ’’ 

ંવસીત્ ં ક રાખાન� દ વાનદ, દ વ વંક ્ં વસી પ્ ં    ર� છ� �મા � વછમન્.ં 
વછમમાનીયામયમા ં ,વ ાર ર� ન� આએમા ,ા ાળ ંવનાવ� છી પ�્ ર�. ંવનાવમા ં
રમ છા  રછી ,વ ાર ો્છી ચશ�. �છ� વાછરાગછા ન�   વળદશાના �ા�નછ થશ�. 
�વા રમછ�  ક થા  �ય ીદાથમ ઓળખાય ર� છ�મ અ � ંયાએ ાર  ક  ર�—
અી�કાથા  થનત્ ંજાન છ�  ક  ર� ન�  �ય આએમા ર� ંવા � ાર  ંયાએ ાર 
�ચન  �ારા આએમાન� ઓળખાન� ંવછએએવન� ીામી. 

( વ�, અ�છૃચ ં � યનર આ ્મ ાના રચનાર ર�, ંમ માનન્ ં યીાય નથા. 
ંવા અથમના  ા�ય �ારા યથાથમ વંક ્ંવસીન� દશામવા ંવછએએવ �ા�નછના ��ર ા 
 રવામા ંઆવ� ર�.) 

શ ી  ૨૦ 

(અથમ  —) (ખર ખર ,દ્ ગ ી ચ ંવય ંશબદસી� ીનર મ� ર�. આએમા છ�મન� 
ીનર માવા શ છી નથા. છ�મ ખર ખર સવમ ીદાથ� ચ ંવય ંજ�યી �—�મ�યી � 
ીનર મ� ર�. શબદી છ�મન� જ�ય બનાવા—સમ,વા શ છા નથા મા  ્) ‘‘આએમા 
સન છ ,વ� છ� �યા�ય�ય (સમ,વવા યીાય) ર�, વા ાથા � યથં ા છ� �યા�યા 
(સમીયછા) ર�’’ અન� અ�છૃચ ં � યનર છ� �યા�યાછા (�યા�યા  રનાર, 
સમ,વનાર) ર�. ંમ મી થા ચની ન નાચી (–ન � ાઓ). (ીરંક)્ ંયા�ાદ 
,વ�ાના બળથા, ,વપ�્ જાનના  ળાવડ  આ ં  આખા શા�છ ંવછએએવન� �ાનછ 
 રમન� આ� (ચની) અ�યાઅ્ળી � નાચી (–ીરમાનદં ીનર ામ� ીનર મી). 

આએમા શબદીન� ીનર માવછી નથા, 
,દ્ ગ ી ંવય ંશબદસી� ીનર મ� ર�. 

આચાયમ નગવાન     ર�    ‘‘અમીં આએમાન� વા ા �ારા  �ી છ� વાછ 
સાચા નથા. ચૈછનયના ંવસીન� શબદીથા વ મવવાના છા ાછ આએમાના નથા, છ� 
વા ાના છા ાછ ર�.’’ આચાયમ નગવાન ,નમામના ર�. મા  ્ આમ     ર�, ંમ ન 
સમચન્.ં ા �  ાળ આએમા વા ાની  છામ નથા. આએમા છી જાછા ષ્ા ંવસી ર�. 
 ીક        ‘આ ્મ ાના રચનાર અમી રમં’’ છી છ�મ માનન્ ંયીાય નથા. ખર ખર 
,દ્ ગ ી ચ ંવય ંશબદસી� ીનર મ� ર�. આએમા છ�મન� ીનર માવા શ છી નથા. 

અ �  ીક , યર� ર�    છી ીરમ ન�છમાથંા અવાચ   મ ના ળછી નથા  
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સમાધાન  —નાષાના  ાળ� નાષા થાય ર�. નાષાની ીયામય ન થવાની 
 ીય છ� ન થાય. �યાર  ીનર મવાની યીાય  ાળ  ીય એયાર  ીનર મ� ર�, આએમા 
છ�ની  છામ નથા. 

અજાના �વ અ�નમાન  ર  ર�    અમારી  ંઠ   વી સારી ર� ! અમી નાષ  
 રમં એયાર   ,રી મા સ ન�ગા થાય ન� ંછબધ થક ,ય. ી  નાક, ંમ 
માનન્ ંછ� �મ ર�. આએમા ચૈછનય અસીા ીદાથમ ર�. ,દ્ ગ  અચ�છન, સીા ીદાથમ 
ર�. આએમામા ંનાષાના ખા  નથા    છ� બી �. બભ�ન� અએયછં અનાવ ર�. ચગછમા ં
નાષાવગમ ાના ીરમાગ ્ ીડદા ર� છ� શબદસી� ીનર મન  ર  ર�. આએમા છ�ન� 
ીનર માવા શ છી નથા. આએમા જાન  ર  અથવા અ�નમાન  ર  ી  નાષાત્ ં
ીનર મન  રમ શ   નન . 

શરમર, વા ા વગ�ર  ,દ્ ગ ત્ ંીનર મન ર� 

,ા ી નાથ છાથ� ર નગવાનના ઓમ ધવ,ન ચડ ર�. સીા ,દ્ ગ  ર�, છ�ત ્ ં
ીનર મન ,દ્ ગ  ીરમાગન્ા  ાર � થાય ર�. ચડના ીયામય આએમા  રમ શ છી 
નથા. અજાના અ  ંાર  ર  ર�. અ � છી બાી્ ં    ન્ ંર�    �મ  ા ા  ી્માથંા 
મ��બ્ બન� ર� ન� ,ડા  ી્માથંા મગચ બન� ર� છ�મ  ા ા ીરમાગમ્ાથંા વા ા 
બન� ર� ન� ,ડા ીરમાગમ્ાથંા શરમર બન� ર�. શરમર ન� વા ાની  છામ ,દ્ ગ  
ીરમાગ ્ર�. આએમા છ�ની  છામ નથા. 

અ �  ીક , યર�    �ન્ ંબી વા માગ� છ�ન્ ંઆએમા બી ા શ   ન�   

સમાધાન  —નાક, ક ્ ંઇચરા  રમ શ   ર� ી  છારમ ઇચરાના છા ાછ નથા 
   નાષા  રમ શ     નાષા ંવછાં ન� ઇચરા ંવછાં ર�. આવા નાન ,વના અજાના 
       અમી સામા,ય   રમં, ીલષધ  રમં, �,છદમ   રમં રમં, ધમમ  રમં 
રમં ી  નાક, � �વ શરમરના    વા ાના નદયાની ંવામા થાય ર� છ� અજાના 
ર�, છ�ન� ધમમ થછી નથા. મા  ્ આચાયમ નગવાન     ર�    અમીં શા�ના રચના 
 રમ ર�, ંમ માનશી નન   ાર     આએમા શબદીન� ીનર માવા શ છી નથા. 

નગવાનના ઓમ ધવ,ન ી  ીદાથ�ન� જ�ય બનાવા—સમ,વા શ છા 
નથા. 

ખર ખર સવમ ીદાથ� ચ ંવય ં જ�યી � ીનર મ� ર�. શબદી છ�મન� જ�ય 
બનાવા સમ,વા શ છા નથા. શબદમા ંછા ાછ નથા    છ� આએમાન� સમ,વ�. ી  
જાન વડ  આએમા સમ� શ ાય ંવી ર� મા  ્ છારા જાનીયામય વડ  છારા આએમાન� 
�મ�ય બનાવ. શબદીના  ાર � જાન થાય છ� વાછ  ીક રમછ� બના શ છા નથા. 
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શબદ છી ,દ્ ગ ના ીયામય ર� ન� સમચ  છ� આએમાના જાનીયામય ર�. ચી 
શબદથા �વ સમચછી  ીય છી ો ા છાથ� રી થક ગયા છ�નાથા બધા સમ� 
ચવા ચીકં ી  ંમ બનક્ ંનથા. ીીછ� સમ� છી વા ાન� ,ન,મમ    વાય. 

જાનમા ંછા ાછ ર�    છ� આએમાન� �મ�ય બનાવ�. 

વા ામા ંછા ાછ નથા    છ� આએમાન� �મ�ય બનાવ�. 

,્ુ ય-ીાીના છા ાછ નથા    છ� આએમાન� �યા મા ં ાવ�. 

નગવાનના વા ા જાન  રાવા આી� ંવા છા ાછ વા ામા ંનથા. 

જાન આએમામા ંર�, વા ામા ંનથા. આમ વંક ્ં વસી સમ� છી  ામ આવ�. 

આએમાસન છ બધા ીદાથ� વા ા �ારા સમચવા યીાય થાય ંવા છ� 
ીદાથ�ના  ાય ાછ નથા. 

‘‘આએમા સન છ ,વ� છ� �યા�ય�ય (સમ,વવા યીાય ર�) ંમ મી થા ચની 
ન નાચી.’’ 

આ ચગછમા ંઆએમા સન છ ર  �યી ર�. છ� વા ાથા સમ,વવા યીાય ર�, 
ંમ મી થા ન નાચી. છ� ીદાથ� ચ ંવા ર�    છ� વા ાથા �મ�ય બના શ   છ�વા 
નથા. ીદાથ� વા ાથા સમ,વવા યીાય ર� ંમ ન માની. ,ા ી નાથ છાથ� ર 
નગવાન� વંક ્ં વસી બના�લ્ ંનથા ી  �ન્ ંંવસી ર� છ�ન્ ં,ુલ્ ંન� વા ા �ારા 
આ�યા. છ� વા ામા ંંમ આ�લ્ ં   વા ા �ારા સમચવા યીાય થાય છ�વી આએમા 
નથા. ,દ્ ગ  વગ�ર  બા,ં  �યી ી  વા ા �ારા સમચવા યીાય થાય છ�વા ં
નથા, ી  છ� ીદાથ� જાન �ારા , ા શ ાય—�મ�ય થક શ   ંવા ર�. � 
ીદાથ� જાન �ારા , ા શ ાય—�મ�ય થક શ   છ� વા ા �ારા �મ�ય થક શ   
ંમ   મ બન�  –ન ચ બન�. મા  ્ આએમા સન છ ર  �યી વા ાથા સમ,વવા 
યીાય ર� ંવા મી થા,    ચની ! છમી ન � ાઓ ં્ �    ંવી મી  છમી  રી 
નન . 

નગવાનના વા ા ીદાથ�ન� સમ,વા શ   ન� જાન આી� ંવા વા ામા ં
છા ાછ નથા. 

‘‘વા ાના � યથં ા છ� �યા�યા (સમીયછા) ર� ંમ મી થા ચની ન નાચી.’’ 
વા ા છી નાષા વગમ ાત્ ંીનર મન ર�. છ� છી ચડના ીયામય ર� ન� સમચ  થવા 
છ� આએમાના ીયામય ર�. બભ�ન� અએયછં અનાવ ર�. મા  ્ વા ાથા જાન થક ્ ંનથા 
ી  ીીછાથા જાન થાય ર�, ંમ સાત્ ંજાન  રી. વા ાથા જાન થક ્ ં  ીય છી 
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�્ ા વા ા સાનંળ� છ� બધાન� સર�્ ંજાન થન્ ંચીકં, ી  ંમ બનક્ ંનથા. 
વા ાથા સમીયછા થાય ર� ંમ �યા�ંધ્ા ,મથયામાનયછા �વના ર   એયા�ંધ્ા છ�ત ્ ં
 ક સદાય વા ા વીર ચ ર�ા  રશ�. વા ા વીરત્ ં  ક રીડમ ીીછાના 
જાનંવનાવ વીર  ક  રવાની �સગં આવશ� નન  ન� છ�ન� સાત્ ંજાન  દમ થશ� 
નન  મા  ્ વા ાથા સમીયછા થાય ર� ંવા મી થા ચની ન નાચી. ંવા 
,મથયાનાવથા અ્દ ા ન મારી. 

આએમા વા ા થછા અકરની  છામ થક શ    
ંવા આએમામા ંછા ાછ નથા. 

‘‘અ�છૃચ ં� યનર છ� �યા�યાછા (�યા�યા  રનાર, સમ,વનાર) ર� ંમ 
મી થા ચની ન નાચી.’’ 

અ � આચાયમ નગવાન     ર�    અમી સમ,વનાર રમં ંમ ન માની. 
અમી આ શબદીના  છામ નથા. ,દ્ ગ  શબદસી� ીનર મ� ર�. આ ીરમાગઓ્ 
ચગછના ીદાથ� ર�. છ�નામા ંવએીાદ-�યય-મવ્ થયા  ર  ર�. ં  અકર અનછંા 
ીરમાગન્ા ં ંધસી અવંથા ર�. છ�ના અમી ીનર માવનાર નથા ન� વા ા � 
બી ાય ર� છ�ના ી  અમી  છામ નથા. 

અ �  ીક        આન્ ંછ�  ીય ! �યવ ાર  ી  ન બી ા શ ાય   આએમા 
આ બી � ર� ન� ! 

સમાધાન  —નાક, આએમા બી છી નથા. બી � છ� આએમા નન , બી � છ� 
બાચી. બી � છ� ચડ. અજાના �વ  ંઠત્,ં � યરત્,ં નાષાત્ ં અ�નમાન  ર  ર�. 
નાષાની  છામ આએમા નથા. આચાયમ નગવાન     ર�    અમીન� વા ાના, શબદના 
 છામ ન બનાવી. અમીન� ચડના  છામ ન બનાવી. નાષા નાષાી � ર� ન� આએમાી � 
નથા, આએમા આએમાી � ર� ન� નાષાી � નથા. મા  ્ આએમા નાષાની    અકરની 
 છામ ર�, અથવા અ�છૃચ ં� યનર આ ્મ ાના  રનાર ર� ંવા મી થા ચની ન નાચી, 
ં્ �    ંવી મી   રી નન . 

જાન, ીદાથમ, વા ા ા � ં  સાથ�  ીવા રછા ંંવછાં ર�, ં બા,ન� 
ીરાધાન નથા. 

ધમ� �વન� ંવનાવમા ં ઠરમ ન શ   એયા�ંધ્ા ,વ લી  ઠ  ર� ન� નાષામા ં
આવ�    અં્દઅં્દ આચાયમનગવાનની ન� અ�છૃચ ંાચાયમ નગવાનની વી ાર ો ી 
ર�. ંવા નાષા નાષાના  ાર � ના ળ� ર�. જાનમા ં નાષાની અનાવ ર�. જાન-
ીદાથમ ન� વા ા ા � ર� ખરા,  ીકની ી  અનાવ નથા, રછા ંા � ંવછાં ર�. 
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અ� ્ શબદી બી ાયા એયાર  શબદ છથા ીદાથમન� , નાર જાન ર�, ીદાથમ ી  ર� 
ન� શબદી ી  ર�. ા � સાથ�  ીવા રછા ંં બા,ન� ીરાધાન નથા, ંમ અ � 
   ન્ ંર�. ,ન,મમન�  ાધ� વા ા ના ળમ નથા. ઇચરાન�  ાધ� વા ા ના ળમ નથા 
ી  વા ા ના ળ� એયાર  ચી ઇચરા  ીય છી ઇચરાથા વા ા ના ળમ ંમ  થન 
 રવામા ંઆવ� ર� ી  ઇચરાથા વા ાત્ ં ીનર મન થાય ર�, ંમ માના  �શી 
નન . 

�શસંા, ,ન�દા વગ�ર  ચડના ીયામયી ર�, આએમા છ�ની  છામ નથા, છ�નાથા 
આએમાન�  ાન-ત ્શાન નથા. 

આમ �યાર  આએમા વા ાની    શબદસી�  ખાયાના ીયામયની  છામ નથા છી 
છ�નાથા ો ા યુર વછમછા ીદાથ�ન� યુર  રમ શ       ાવા શ  , છ� વાછ અશં ર�. 
અજાના �વ માન� ર�    રમછનાછ સારમ  ીય છી સ,ીયા ન�ગા  રમ શ ાય. ધયાન 
રા�લ્ ંછી મીછાના દા ા �વા અકર થયા. ી  નાક, ં બધા માનયછા ,મથયા 
ર�. ીરીદાથ�ત્ ંીનર મન આએમાન� આધાન નથા મા  ્ છ�ત ્ ંઅ�નમાન રીડ. વળમ 
આમ ન�મ  ર  છી ોગ્ ં સમાધાન થાય.  ીક �વના �શસંા ન� ,ન�દા  ર  છી 
,વચાર      ી   ીના ,ન�દા  ર    �શસંા    ,ન�દાના શબદી છી ચડના ીયામય ર�. 
છ�ન� સામી �વ  રમ શ છી નથા. છ� ચડના ીયામયન�  ાધ� મન�  ાન    ત ્સાન 
નથા. આમ સાચા સમચ  થછા ં શા,ંછ થાય ર�. અજાના �વ જાછા ષ્ા નન  
ર  છા ં�શસંા    ,ન�દાથા મન� આમ થલ્ ંંમ ,મથયાએવના ં ા ડા ંખીસ� ર�. અ � 
આચાયમ નગવાન     ર�    આએમા વા ાની  છામ ર� ંવા મી થા ન નાચી. 

અન� ાછં ંવસી સ.યાજાનના બળથા શા�છ ંવ છએએવન� �ાનછ  રમ 
ીરમ આનદંન� અતન્વી. 

‘‘ીરંક ્ ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા ,વપ�્ જાનના  ળા વડ  આ ં  આખા 
શા�છ ંવછએએવન� �ાનછ  રમન� આ� (ચની) અ�યાઅ્ળી � નાચી  
(–ીરમાનદં ીનર ામ� ીનર મી).’’ 

આએમા વા ાની  છામ ર� ન� વા ાથા જાન ર� છ�વી મી   રશી નન . ીરંક ્
ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા ન� ,વપ�્ જાનના  ળા વડ  આએમાની અતન્વ  રી. 
આએમા ંવી � ર� ન� ીરી � નથાા આએમા આએમાી � ર�, વા ાી � નથાા નાષા 
નાષાી � ર�, આએમાી � નથાા અલીજછા ીયામયમા ં ીવા રછા ંસવમજ થક શ ાય 
ર�. ,વ ાર  ીવા રછા ં અ,વ ાર થક શ ાય ર�. ંવા ંયા�ાદ,વ�ાના બળથા 
અતન્વ  રી. ી્ઓ, અ � શબદ ‘ંયા�ાદ,વ�ા’ વાીર   ર�. ંયા�ાદ  થન  �્ ં
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નથા. ી  અન� ાછં સ.યાજાન  ાી્ ંર�. ,ન,મમન� છથા ,્ુ ય-ીાીન� વ�દવાના 
 ુષ્ રીડમન� અખડં ંવનાવના  ુષ્  રમન� અતન્વ  રી. વછમમાન ીયામયમા ં
રાગ-��ષ  ીવા રછા ંન� જાનના ીયામયમા ં�યકછસી� આખી આએમા ન � �એયક ન 
ચ ાય, રછા ંઆખી આએમા પ�્ ીનર, ય મ ર� ંવા �છા,છ  રમ શ ાય ર�. આમ 
�છરજાનમા ં ન�મ  ર   ર� છ�ન� ,વપ�્ જાન ળા    વાય ર�. જાન ળા વડ  
ંવછએએવન� �ાનછ  રી ંમ  �્ ંર� ી  ,ન,મમ વડ , ,્ુ ય-ીાી વડ , રાગ વડ , 
વા ા વડ  �ાનછ  રી ંમ  �્ ં નથા. જાન ળા વડ  આ ં  આખા શા�છ 
,નરાઅ્ળ પ�્ આએમાન� �ાનછ  રમન� આ� ીરમાનદં ીનર ામ� ીનર મી. ીરમા ંન 
નાચી, મી મા ંન નાચી, ,્ુ યમા ંન નાચી, વા ાત્ ંન� રાગત્ ંઅ�નમાન રીડી, ન� 
જાનના  ઢછા  રી. 

 ીક        ીચંમ ાળ ર� ન� આવી ીરમાનદંની અતન્વ  રવાત્ ં  મ  �્ ં
  

સમાધાન  —નાક, આ  ળા સામ�  ી  ી્ં ર�    ુષ્ અખડં પ�્ ચૈછનય 
વીર ચ ર�. ીચંમ ાળમા ંંવસી સમ,ય છ�ન્ ંનથા, ંમ   મન� ંવસીન� � �વ 
 ઠ  માન�  ર� છ� �વીન� ,્ુ યના  ્�ચ ં્ �    ચડના  ્�ચ ર�, ી  આએમાના 
 ્�ચ નથા. આએમાત્ ં ંવસી  ઠ     નારા અન� ,્ુ ય છથા ચડત્ ં  ાયમ સ  �્ ં
   નારા ન� માનનારા બન રાએમા ર�. છ�થા આચાયમ નગવાન     ર�    મી ન� રીડમ 
ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા ીરમ પ�્ આનદં દશાન� આ� ચ ીામી, ંમ 
આશાવામદ, યવમ  આદ શ આી� ર�. 

 

* 
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�સાદ ન.ં ૨૫૭ 

�વચનસાર ીનર,શષ્ 

ંયા�ાદ ,વ�ા વંકન્ા અન� ાછં ંવસીન� બછાવ� ર�. 

‘‘ીરંક ્ ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા ,વપ�્ જાનના  ળા વડ  આ ં  આખા 
શા�છ ંવછએએવન� �ાનછ  રમન� આ� ચની અ�યાઅ્ળી � નાચી (ીરમાનદં 
ીનર ામ� ીનર મી).’’ 

અ � આચાયમ નગવાન આશાવામદ, યવમ  આદ શ આી� ર�    અન� ાછંસીા 
જાનથા ંવછએએવન� �ાનછ  રમન� ીરમ આનદંન� અતન્વી.   વા ર� ંયા�ાદ ,વ�ા 
  વછમમાન ,વ ાર  ીવા રછા ં ,ા ાળ ંવનાવમા ં ,વ ાર નથા. આએમવંક ્ં  
 ીવા રછા ંઅનછંા� ્ીની ,ી�ડ ર� ન� અનછંા � ્ી  ીવા રછા ંવંક ્ં  ં  ર�. 
ં  ર� છ� ચ અન�  ર�, અન�  ર� છ� ચ ં  ર�. ,ા ાળ ંવનાવ ,નમમળ  ીવા રછા ં
ીયામયમા ં મ� નછા ર�. આએમા  �ય ુષ્ં  ાયમ ર  નારી ર� છ� ચ સમય 
સમયના અવંથા ુષ્ં ક�   ર�. આમ ીયામયમા ં,વ લી �ારા �વ ન�મ  ર  ર� 
છ� વખછ� રાગસન છ દ ખાય ર� છી ી  છ� ચ વખછ� ંવનાવ રાગરન છ ર�. 
 ીકી  ીયામય લયી છી ીયામય � ્ વગર ન  ીય ન� � ્ ીયામય વગર ન  ીય. 
આત્ ંનામ ંયા�ાદ ,વ�ાત્ ંબળ અથવા અન� ાછં ર�. છ�થા જાન ,વપ�્છા ીા.લ્ ં
ર�. 

અન� ાછં �છ્જાનના બળ વડ  પ�્ આએમાન� ીામા  
ીરમ આનદંન� અતન્વી. 

આવા અન� ાછંમય ,વપ�્ જાનના બળથા આ ં , આ શા�છ ંવછએએવન� 
�ાનછ  રમન� આ� ચની ીરમાનદંસી� ીનર મી. સમય� સમય� � જાનના ીયામય 
દ ખાય ર� છ� વડ  ં ાન થવાય ર� ી  ,ન,મમ વડ     ,્ુ ય વડ  ં ાન થવાક ્ ં
નથા. ીરમ��ર  આએમા બના�યી નથા ી  બછા�યી ર�. છ�ઓ     ર�    શરમર, �ા, 
 �મા આનદની આએમા ધ ા નથા, ,્ુ ય-ીાીની ી  ધ ા નથા. ી  �છર 
જાન, આનદંાનદ  �મા ીડમ ર� છ�ની આએમા ધ ા ર�. ંમ સ.યાજાન  ળા વડ  
આખા ંવછએએવન� ીયામયમા ં કમા ંલય� ન� દ  ના નદયા ન� ,્ુ ય-ીાીના નદયાના 
 ્�ચ રીડ  છી ંવછએએવના આનદંની અતન્વ થાય છ�મ ર�. ,ા ાળમ ંવનાવ વીર 
વછમમાન ીયામય વડ   ુષ્  ર  છી આ� આએમાત્ ંનાન થક �છર અતન્વ થક 
શ   ંમ ર�. વળમ શા�છ ંવ છએએવ  �્ ંર�. ે યછ ાળમા ંચ  છી ંમ નન , છ�મ ચ 
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વછમમાન �્ ી ી  નન  ીરંક ્ા �  ાળ શા�છ ર  નારી ર�. વછમમાન ીયામય 
, ય મ નન   ીવા રછા ં, ય મન�  કમા ંલય� ર�. ં  સમયના ીયામયમા ંઆ�્ ંશા�છ 
 �ય આવા ચક ્ ંનથા રછા ંં  સમયના ીયામય આખા  �યન� �છા,છમા ંલય� ર� 
ંત્ ંનામ ંયા�ાદ ર�. આવા જાનના બળથા પ�્ ચૈછનય ંદ આએમાન� �ાનછ  રમ 
ચની ીરમ આનદંદશા �ાનછ  રી ંમ આચાયમ નગવાન આદ શ સાથ� આશાવામદ 
આી� ર�. ી  � સમ� છ�ન� મા  ્ આશાવામદ ર�. 

( વ�  ા�ય �ારા ચૈછનયની મન મા ગાકન�, છ� ચ ં  અતન્વવાયીાય ર� 
ંમ ��ર ા  રમન�, આ ીરમ ી,વા ીરમાગમના , ય ામ�્,છ  રવામા ંઆવ� ર�.) 

 ળશ ૨૧ 

અથમ  —આ રમછ� (આ ીરમાગમમા)ં અમદંી  (ચીરથા, બળવાની �, 
મી  ્ અવા�) � થી�્ોંગ્ ંછએએવ    વામા ંઆ�લ્,ં છ� બી્ ંચછૈનયન� ,વષ� ખર ખર 
અ�ાનમા ં  ીમાય� ા વંક ્ સમાન (ંવા ા) થક ગલ્.ં (અ�ાનન� ,વષ�  ીમવામા ં
આવછા ોાન� અ�ાન ખાક ,ય ર�. , �     ાકં  ીમાલ્ ંચ ન  ીય ! છ�વા રમછ� 
અનછં મા ાએ.યવછં ચૈછનયત્ ંગમ� છ�્�્ ંવ મન  રવામા ંઆવ� છીી  , �    ં 
સમંછ વ મનન� અનછં મન માવછં ચછૈનય ખાક ,ય ર�ા ચૈછનયના અનછં મન મા 
ીાસ� બી્ ં વ મન , �    વ મન ચ ન થલ્ ં  ીય ંમ કચ્રછાન� ીામ� ર�.) છ� 
ચછૈનયન� ચ ચૈછનય આ� �બળી �–વની � અતન્વી (અથામક ્ છ� �ચએંવસી 
આએમાન� ચ આએમા આ� અએયછં અતન્વી)  ાર     આ  ી મા ંબાી્ ં  ાકં ચ 
(વમમ) નથા, ચૈછનય ચ ં  ીરમ (વમમ) છએએવ ર�. 

આ ીરમ આગમમા ંનદ�યધવ,નની સાર  
થીડી ો ી બળવાની �    વાયી ર�. 

છાથ� ર નગવાનના વા ામા ં � વંક ્ં વસી આવ��્ ં છ� મ ા�,્નઓં 
 ા ��્ ં ર�. અં્દઅં્દાચાયમ નગવાન બ�  ,ર વરસ ી   ા ં સામધંર નગવાનના 
વા ા સાનંળવા આઠ નદવસ મ ા,વદ  ક�ામા ં ગયા  છા. છ� વા ા સાનંળમન� 
નરછક�ામા ંઆવાન� આ ીરમાગમ બનાવ�  ર�. છ�થા નગવાનના વા ાની સાર 
આમા ં ર� ં્ �    �વચનની સાર ર�. છ�મા ં ચીરથા થી�્ોંગ્ ં છએએવ    વામા ં
આ�લ્ ંર�. જાન અ,ધ ાર, જ�ય અ,ધ ાર, ચર ાતય્ીગ અ,ધ ારમા ંોગ્ ં   વાક 
ગલ્ ં ર�. આએમા શરમરાનદથા ીર ર�, ,વ ાર છ�ત્ ં ંવસી નથા. આએમા છી જાન 
આનદં ંવસી ર�, છ�ના ંન�ા, જાન ન� રમ છાથા મીક થાય છ�મ ર�, બાચી વીાય 
નથા. આ વાછરાગ માગમ ં  ચ ર�, ંમ ચીરથા   મં રમં, ધામ� ધામ�    છા 
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નથા.  ી  , � મીક   મ થછી  શ�   આવા રમછ�  શ�    આમ  શ�   ંમ 
ડામાડીળ રાખછા નથા. ીરથા    ,્ુ યથા ધમમ નથા, ,વ ાર ક�   ર�, આએમા 
,વ ાર રન છ ર� છ�નાથા ચ ધમમ ર�. આ વંક ્આએમાથા �એયક �ગ્ થય�  ર�, 
સવમજથા ર�ં્ર થય�  ર�. આમ થી�્ોંગ્ ં   વામા ંઆવ�  ર�. 

રછા ંચછૈનયના મન મા ીાસ� ં છએએવત્ ંવ મન કચ્રછાન� ીામ� ર�. 

રછા ંી  � થી�્ોંગ્ ંછએએવ    વામા ંઆ�લ્ ંછ� �મ અ�ાનમા ંનાખવામા ં
આવછા ોાન� અ�ાન ખાક ,ય ર�, , �     ાકં  ીમાલ્ ં ચ ન  ીય છ�વા રમછ� 
અનછં મ ાએ.યવાળા ચૈછનયંવસીા આએમા ં સમંછ વ મનન� ખાક ,ય ર� 
ં્ �    ચૈછનયના મન મા ીાસ�  

અતન્વી, �દર નચર  રી, નચર  રનારન� નચરમા ં લયી, દ ખનારન� 
( ષ્ાન�)  શય બનાવી, જાછાન� જ�ય બનાવી, ન�ા  રનારન� ન��ય બનાવી, 
�બળી � અતન્વી. 

અ �  ીક        નાકસા  બ, અમાર  છી દાછ  ,વના ન ચા �, ચીખા ,વના 
ન ચા �, ચા ,વના ન ચા �, ંવા અમારમ �ંથ,છ ર�. બરૈા,ં રી રા,ં ધધંા ીા ા 
અમીન� ગળ� વળાયા ર�. છમી   ી રી    અનછં  �માની નડંાર ર� ી  અમીન� છ� 
 �મા ંાયં નચરમા ંઆવછા નથા. 

ીરની નરીસી રીડમ આએમાના શ�કછની નરીસી  ર, અનછં �વી ં ચ 
વીાયથા મીક� ગયા ર�. 

સમાધાન  —ં બધા ીરવંક ્વગર ચ �વ� ચ ા�લ્ ંર� ી  છ� ,વના ન 
ચા � છ�વા �ધા માનયછા વગર ચ ા�લ્ ંનથા. આએમાત્ ં ંવસી સમ�ન� �ધા 
માનયછા  ાઢમ નાખ. ં  ીરમાગન્� ફ રવવાના છા ાછ �વમા ં નથા. ીરમાગ ્
ીરમાગન્ા  ાર � ર� ન� �વ �વના  ાર � ર�. ક ્ ંીીછ� અનછં શ�કછની ધ ા રી 
ંવી નરીસી આવછી નથા. ચગછના બધા વંકન્ી નરીસી આવ� ી  ીીછાના 
આએમાના અનછં શ�કછની નરીસી આવછી નથા. �્ ા ીરમ��ર થક ગયા છ� 
ી  �થમ સસંારદશામા ં છા, �થમ �ધા માનયછા  છા ી  ીરમ સાચા ન�ા 
 રમ. આએમા દ  , મન, વા ાથા રન છ, ,્ુ ય-ીાીથા રન છ પ�્ ર� ંવા ંન�ા, 
જાન  રમન�, �ંથરછા  રમન�, મીકીદન� ીા.યા ર�. આ ં  ચ વીાય ર�.  મમન� 
યાદ  રમશ નન .  ીક        આ ,વ ાર થાય ર� ન�   અર  ! ,વ ારન� ી  યાદ 
 રમશ નન . ,વ ાર છા ં્ ંવસી નથા, ક�   ર�. છારા જાછા ષ્ા ંવનાવન� 
�બળી � અતન્વી. 
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અ �  ીક        આએમાન� ચ અતન્વવાત્ ં  ી રી, બાી્ ં ાકં  રવાત્ ંનન  
  ીૈસા રળવાત,્ દયા  રવાત્,ં દાન  રવાત્,ં , ય,  રવાત્ ં ાકં નન    

ીરના નદયા આએમા  રમ શ છી નથા, પન્નાવ ,વ ારમ નદયા ર�. પ�્ 
આએમા , વા-દ ખવાના નદયાવાળી ર�. 

સમાધાન  —નાક, ીરવંકન્ા નદયા આએમા  રમ શ છી નથા. �  રમ 
શ છી નથા છ�  રવાત્ ં   વા રમછ�    વાય   દયા, દાન, , ય, વગ�ર ના નાવી 
અથવા  માવાના નાવી  ઠ  ર� છ� બધા ,વ ાર ર�, આઅ્ળછાવાળા ર�. �મા ંુ્ઃખ 
ર� છ� છા ં્ ખ ં્ ંવસી નથા મા  ્ છ�ના વીરત્ ં ક રીડમ પ�્ ચૈછનય ંવનાવના 
 ુષ્  રમ, �ંથર થા ન� ંની અતન્વ  ર. , વા-દ ખવાના ંવનાવથા નર  ી 
મવ્ દનરયી ર�. �મ ગીળની ંવનાવ ગળી  ર� છ�મ આએમાની ંવનાવ , વા 
દ ખવાની ર�. છ�મા ંં ાન થક �ંથર થા છી છ�માથંા શા,ંછ �ગ્ થશ�. આ ં  ચ 
અનગં, અચળ વીાય ર�. 

પ�્ ચૈછનય ંવનાવ ં  ચ વમમ વંક ્ર�,  
બાી્ ં ાકં વમમ નથા. 

ચછૈનયન� અતન્વવાત્ ં  �્ ં ંત્ ં  ાર  ં ર�    આ  ી મા ં બાી્ ં  ાકં 
વમમ નથા, ચૈછનય ચ ં  ીરમછએએવ ર�. 

૧. બૈરા,ં રી રા,ં અ્�ં્બ, મ ાન,  �મા ઇએયાનદ આ ચગછના ીદાથ� વમમ 
ચાચ નથા.  ાર     છ� ીરવંક ્ર�. 

૨. રા,ીગ્ ંમળન્,ં શ�ઠાક મળવા, મતષ્યનવ મળવી, દ વના નવી મળવા—
છ� ી  વમમ નથા  ાર     છ� ીરવંક ્ર�. 

૩. ,ા ી નાથ �ે ્સવમજદ વ ીીછાના મા  ્ વમમ ર� ી  બા,ન� મા  ્ વમમ 
નથા  ાર     છ� ીર �ય ર�. 

૪. દયા-દાનના ીનર ામ વમમ ચાચ નથા. સાચા દ વ-� ્્-શા�ના ન�ા, નવ 
છએએવત્ ં�યવ ાર જાન, , ય,, ન�કછ, ોછ આનદ  ષાયમદંછાના ીનર ામ–
�યવ ાર રએનાય ી  વમમ નથા  ાર     છ� વીા,ધનાવ ર�—
,વનાવનાવ ર�, છ� ચછૈનયત્ ંખ ં્ ંવસી નથા. 

૫.  ીક        મગં�  મા ંચાર વમમ આવ� ર�, છ� વમમ ખરા    નન    અ �છ 
 ી�મ્મા, ,સ�ા  ી�મ્મા, સા�્  ી�મ્મા,   વ ાીુ છી ધ.મી  ી�મ્મા. 
ચાર  વમમ ખરા  –ના. ચાર ન� , નારી વમમ ર�. 
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૬. આખા ચૈછનયવંક ્ઋવ�થા નર  ા ર�, છ�વા  ુષ્  રમન� અન�દ થય� ી પ�્ 
ચછૈનય આએમા ં  ચ વમમ ર�. ,ન ્ીા,ધ ંવનાવ, ,્ુ ય-ીાીના  ાગ ા 
,વનાની પ�્ંવનાવ, , વા–દ ખવાની ંવનાવ નર, યર નર  ી ર� ંવી 
ચછૈનયમય આએમા ં  ચ વમમ ર�. 

અ � આચાયમનગવાન� ‘બાી્ ં ાકં વમમ નથા’ ંમ ના�ંછથા ી   ા ંવાછ 
  મન� ર�વ  ્ ચૈછનય ચ ં  ીરમ છએએવ ર� ંમ અ�ંછથા વાછ  રમન� આ મ ાન 
ીરમાગમ �વચનસાર , ય ં્  લ્� ર�. 

આ મ ાન આગમમા ં જાન અ,ધ ાર, જ�ય અ,ધ ાર ન� 
ચર ાતય્ીગત ય�  ામા ંોગ્ ં   વાલ્ ંર�. વંકત્ ્ ંંવસી બ�્ અ લન   રમછ�    વાલ્ ં
ર�. વાદ,વવાદ  રવાથા ીાર આવ� છ�મ નથા મા  ્ �ન� ન�ય  રન્ ં ીય,  લયા  
 રન્ ં ીય, �ત્ાના ર મ  ાથમા ં �વા  ીય છ� સવકની સાર ં ચ ર�    આએમા પ�્ 
ચછૈનય ંદ ર�. છ�ના  ્�ચ  રમન� રમ છા  ર, આ ં  ચ સાર ર�. �યવ ારના 
વાછી ો ા આવ� ી  �યવ ારથા ીરમાથમ ીમાછી નથા. નાચ�ના �ત્ા ખાસ 
 કમા ં �વા �વા ર�. 

(૧) , યવક નન  અતન્વ� ા અ, યવમ જાન ન� આનદંંવસી ીરમાએમાન� 
�ાનછ  રી ચ. 

(,ષૃઠ ૪૪૯) ‘‘, યવક નન  અતન્વ� ા અ, યવમ જાનાનદંંવનાવા નગવાન 
આએમાન� અએયછંી � ચ �ાનછ  ર  ર�. ચગછ ી  જાનાનદંાએમ  ીરમાએમાન� 
�ાનછ  રી ચ.’’ દયા, દાન, ોછ, છીના નાવ ો ાવાર  યામ ર�. ીાચં મ ાોછત્ ં
ીા ન  રમ  �ય� �ગ ધાર   લ્� ર�. છ�ના ફળમા ં અનછંાવાર નવમા નૈવ�ય   
ગયી ર�. સાીી્ ા વખછ� કન ા ા ડગાવ�    બા, ીનરષ ી આવ� છીી  ડગ� નન  
છ�ન્ ં સાીી્દ ી  અ, યવમ નથા. ંવા નદયા ાડં છી ો ાવાર  યામ ર�. રા, 
ો ાવાર થયી ર�, � ૃંથના નવ  યામ ર�, ,નધમન ન� સધનના નવ  યામ ર�, નર  
ન� ,નગીદના નવ  યામ ર�, છ�મા ંનવાક નથા. 

સસંારના  ી�ી્ા �વન� ીાચં ીચાસ  ાખ સ,ીયા મટયા એયા ંછી માન�    
‘�્ ંી ીળી ન� શ�રમ સા ંડમ.’ બાીા ીાસ� ીૈસા ન  છા ન� અમ� અમારમ  ળાન�  ાધ� 
 માયા. આમ અ�નમાન  ર  ર�. નાક, ં ચડત્ ંઅ�નમાન  ર નન  ંના �ા�નછ 
,્ુ યના યીગ� થાય ર�, છ� અ, યવમ નથા. 
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બાચી �વ ધમમના નામ�        અમીં ોછ  યા�. , ય,  રમ, અમારા �્ ા 
છી�યામ  ીકં નન   રમ  ીય ંન્ ંઅ�નમાન  ર  ર�, ી  નાક, ંના  રછા ંી  
,વશ�ષ નદયા ાડં  રમન� નવમા નૈવ�ય   અનછંા વાર ગયી છ� અ, યવમ નથા. 

,વષયીમા ં�ખ્ નથા, ,્ુ યમા ં�ખ્ નથા. છ� આએમાની ંવનાવ નથા. આએમા 
ીીછ� જાન ન� �ખ્ ંવસી ર� ંમ ન�મ  રમન� અ, યવમ જાનાનદં ંવનાવન� 
અતન્વી. , યવક ં  વાર ી  અતન્�યી નથા મા  ્ છ� ચ અ, યવમ ર�. અ ી ન�ય 
�ા ાઓ ! આનદંન� ચનમ આીનાર આએમાઓ ! છમી ,વ ારન� ચનમ આીનાર 
નથા. ન�ા, જાન, આનદં �છરમા ંર� છ�ના ��,્છ  રી. �થમ ન�ા-જાન  રમ 
ંવનાવ છરફ ઢળછા ંીરમાએમીદન� �ાનછ  રી ચ. 

(૨) મ ાજાનસીા  �માવાળા � ાશ ન� આનદંમય ંવછએએવન� ંયાએ ાર 
 ક  �ચન�શશાસનના વશ� ીામી. 

(,ષૃઠ ૪૫૦) � ાશમાન—આનદંમય ંવછએએવન� ચની ંયાએ ાર ક  
�ચન�શ શાસનના વશ� ીામી. 

  ન્ ં ર� ંવછએએવ   ��્કછ સનરછામા ં �યબ��્ ં ર�, મ ાજાનસીા  �મા �મા ં
��્ય ર�, વમમ રએનના ન ર  �ન્ ં ંીષ્ ર�, ઇષ્ ર� ન� � ાશમાન ર�, ંવા 
ંવછએએવન� ંયાએ ાર  ક  �ચન�ન ના શાસનના વશ� ીામી. આચાયમ નગવછંની 
�છર ીી ાર ર�    ‘‘�ાનછ  રી ચ.’’   ન ્ ંર� અન� ાછં ? ગીળના રવા વીર ચરા 
ી યળ દ ખાછા  ીય છ� છ�ત ્ ંંવસી નથા, ી  �દર ગીળ માઠી નય� ર� છ�મ ,વ ાર 
ચરા વીર દ ખાછી  ીય છ� આએમાત્ ંંવસી નથા ી  �દર આએમા અ�છૃઅં્ન ર�. 

ીયામય� ી ્છી ર�, �છર  �ય ંવનાવ� અય્ ંથ ર�ા 

વંકી્ � ં  ર�, જાન, દશમન, ચાનરા વગ�ર  અી�કાં અન�  ર�. 

ીીછાી � ર� ન� ીરી � નથા. ીરથા અનાવ ંવસી ર�. 

 મમ, શરમર, દ વ-� ્્-શા�, બૈરા,ં રી રા,ં  �મા ઇએયાનદથા અનાવ ંવસી 
ર� ન� ીીછાથા ીીછાના ંવસી ર�. 

આમ ંયાએ ાર �ચચ �ારા ંવછએએવન� ીામી. 

(૩) ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા શા�છ ંવછએએવન� �ાનછ  રમ 
ીરમાનદંસી� ીનર મી. 

(,ષૃઠ ૪૫૦) ‘‘ંયા�ાદ ,વ�ાના બળથા ,વપ�્ જાનના  ળા વડ  આ ં  
આખા શા�છ ંવછએએવન� �ાનછ  રમન� આ� ચની અ�યાઅ્ળી � નાચી.’’ 
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અજાના ચાચ શરમરના બળત્ ંઅ�નમાન  ર  ર�, છ� છી ીર ચાચ ર�.  ાન 
 રછા વખછ� વરીકવાળા ગાય ર�     �માની બ�ળયી  ાન  યામ ,વના ીારી 
ફરશ� નન . (છ�  �માના બળમા ંછી  ાકં મા  નથા ન�  ાનના નાવ ,વ ાર ર�, 
છ�મા ં�ખ્ નથા) છ�મ અ �     ર�    ‘ંયા�ાદ ,વ�ાત્ ંબળ’ �ાનછ  લ્� ર�. છ� � 
,્ુ ય-ીાીના  ્�ચ રીડમ ર� ન� ીીછાના ંવનાવમા ં જાન ચીડ�્ ં ર�. છ� ,્ુ ય-
ીાીથા    ચગછના મ� ાથા રીંી રી ાય છ�વી નથા. �મ દાગાની વછમમાના 
ોડ  ી દ ખાય ં્�્ ં ચ સીત્ ં નથા, છ� છી વછમમાન ીયામય ર�. સીત્ ં અખડં 
ીનર, ય મ ર�. છ�મ વછમમાન વોાડ �્ ી આએમા નથા. �દર આએમા અનછં અનછં 
શ�કછની નડંાર નય� ર� છ�વા �છા,છ � � ંયા�ાદના બળથા  રમ છ� �વ  ીકની 
રીંી રી ાશ� નન  ી  મીક �માન� ચસર વરશ�. ં્ ા મા  ્ અ � આચાયમ 
નગવાન     ર�    ંવછએએવન� �ાનછ  રમ ીરમ આનદંસી� ીનર મી. 

�ચએંવસી આએમાન� ચ આ� વની � અતન્વી. 

(,ષૃઠ ૪૫૧) ‘‘છ� ચૈછનયન� ચ ચૈછનય આ� �બળી �—વની � અતન્વી.’’ 

આ પ�્ ચૈછનયના ં ન�ા-જાન  રમ, , ્્ષાથમ  રમ,  ાનછા  રમ, છ�ન� 
અતન્વી. આ� ચ અતન્વી. વાયદા  રશી નન . ી્ઓ, આચાયમ નગવછંના 
અ, યવમ , ્્ષાથમના અ, યવમ ન  ાર ન� અ, યવમ વીદ શ ! 

આ ચાર  બી મા ં આરાધ ીગ્ ં  �્ ં ર�, વનીગ્ ં બછા�લ્ ં ર�. છાથ� ર 
નગવાનના નદ�યધવ,નની સાર � ય મ દમધી ર�.  વ� વખછ ગાળી નન . ,ન,મમ 
,વ ાર ન� �શના  ્�ચ રીડી ન� ંવનાવના  ્�ચ  રમ ંવનાવન� આ� ચ અતન્વી. 
આ �મા � આચાયમ નગવાનની આદ શ, વીદ શ અન� આશાવામદ ર�. 

આમ (નામુ્ નગવછંઅં્દઅં્દાચાયમદ વ � ાછ ના �વચનસાર શા�ના 
નામુ્ અ�છૃચ ંાચાયમદ વ ,વર�ચછ) છએએવદમ,ી ા નામના સંં અૃછ ્મ ાની ના 
ન �મછ ા  �ઠા ા  શા  અૃછ �ચ્રાછા અતવ્ાદ સમાનછ થયી. 

* 

આ� �વચનસાર� , ય ં્ થછા ં ધમમ��મા વૈરાાયવછં ીનંડછ નાક ના 
ન �મછ ા  �ઠા ા  શા   ીરમ વી ારમ ના સદ� ્્દ વનાના ‘સસંાર સાગર 
છારવા’વાળમ ંક,્છ ગાક  છા. 

મગં મય �વચન ાર ના સદ� ્્દ વની ચય  ી !   

*   *  * 
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