


વિજય - સિ્વ પર કે સિ પર?
Conquer From Within

રાષ્ ટ્રસંત પરમ ગુરુદેિ શ્રી નમ્રમુવન મહારાજ સાહેબના ં
આતમહહતકારરી પ્રિચનો



પરમ યુદ્ધપરમ યુદ્ધ
રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનન મહારાજ સાહેબનાં પ્રવચનોરાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનન મહારાજ સાહેબનાં પ્રવચનો

પ્રથમ આપ્રથમ આિૃવ્તિઃ િૃવ્તિઃ સપ્ેમબર-2020સપ્ેમબર-2020

પ્રકાશકિઃ પ્રકાશકિઃ પરમ પ્રકાશન પરમ પ્રકાશન 

Jain Diksha (Public & Religious Trust) Jain Diksha (Public & Religious Trust) 

in association with Parasdham in association with Parasdham 

Opp. B. C. C. I. Ground, Mahavir Nagar, Kandivali (West),  Opp. B. C. C. I. Ground, Mahavir Nagar, Kandivali (West),  

Mumbai – 400 067, Maharashtra, IndiaMumbai – 400 067, Maharashtra, India

: પ્રાનતિસ્ાન :: પ્રાનતિસ્ાન :

#  Vallabh Baug Lan#  Vallabh Baug Lane, Tilak Road, Ghatkopar (East),  e, Tilak Road, Ghatkopar (East),  
 Mumbai – 400 077, Maharashtra, India Mumbai – 400 077, Maharashtra, India

#  12/2A, Bakul Bagan Row, Bakul Bagan, Bhowanipore,  #  12/2A, Bakul Bagan Row, Bakul Bagan, Bhowanipore,  
 Kolkata – 700 025, West Bengal, India Kolkata – 700 025, West Bengal, India

#  4, Africa Colony, Saurashtra Kala Kendra, Sadguru Nagar, #  4, Africa Colony, Saurashtra Kala Kendra, Sadguru Nagar, 
 Kalavad Road, Rajkot – 360 007, Gujarat, India Kalavad Road, Rajkot – 360 007, Gujarat, India

#  Opp. B. C. C. I. Ground, Mahavir Nagar, Kandivali (West),  #  Opp. B. C. C. I. Ground, Mahavir Nagar, Kandivali (West),  
 Mumbai – 400 067, Maharashtra, India Mumbai – 400 067, Maharashtra, India

#  Hathibhai Nagar, Diwalipura, Old Padra Road,  #  Hathibhai Nagar, Diwalipura, Old Padra Road,  
 Vadodara – 390 015, Gujarat, India Vadodara – 390 015, Gujarat, India

E-mail: E-mail: connect@parasdham.org connect@parasdham.org 

Contact: +91 8657484493Contact: +91 8657484493

Published by: Param Prakashan Published by: Param Prakashan 

Typesetting by: Keystroke DesignTypesetting by: Keystroke Design







હે ઉપકારરી ગુરુદેિ!

અમે તો કોડરીયા હતાં,

આ જયોત તમારરી છ ેઅને આ પ્રકાશ તમારો છ.ે

અનેક આતમાઓનરી આતમજયોતને પ્રકાશમાન કરનાર

આપશ્રીના શ્રીચરણોમાં સાદર સમપ્વણ...

અપ્વણમ્ સમપ્વણમ્







જગતના અનંત આતમાઓ મા્ે સતયવાણરીનો પરમ યોગ જગતના અનંત આતમાઓ મા્ે સતયવાણરીનો પરમ યોગ 
કરાવરીને હજારો આતમાઓને સંસાર સાગર તરાવરી રહેલા કરાવરીને હજારો આતમાઓને સંસાર સાગર તરાવરી રહેલા 

આ ગ્ં્સજ્જનમાં અમને સંપનતિના પરરગ્હ્રી મુકત ્વાનો આ ગ્ં્સજ્જનમાં અમને સંપનતિના પરરગ્હ્રી મુકત ્વાનો 
અવસર મળ્ો.અવસર મળ્ો.

વારંવાર આવા અવસર અમને પ્ાપ્ત થાય  વારંવાર આવા અવસર અમને પ્ાપ્ત થાય  
એ જ ભાવના...એ જ ભાવના...  
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।। આ ગ્રંથ પ્રકાશનના સહયોગી  ।।।। આ ગ્રંથ પ્રકાશનના સહયોગી  ।।



યુદ્ધ સતય મા્ે પણ હોય, અસતય મા્ે પણ હોય,  

યુદ્ધ અનિકાર મા્ે પણ હોય, યુદ્ધ આનિપતય મા્ે પણ હોય,  

અિમ્જ મા્ે તો યુદ્ધ હોય,  

પણ શું િમ્જના ક્ેત્રમાં પણ યુદ્ધ સંભવરી શકે?  

હા, િમ્જના ક્ેત્રમાં પણ પળ-પળ ચાલતું યુદ્ધ  

એ્લે પરમ યુદ્ધ!  

પરમ યુદ્ધ એ્લે શું? 

પરમ યુદ્ધમાં પળેપળનો પુરુષા્્જ કઈ રરીતે પ્રગ્ે? 

પરમ યુદ્ધના યોદ્ધા કોણ બનરી શકે? 

પરમ યુદ્ધમાં કઈ રરીતે આપરી શકાય શત્રુઓને માત? 

પરમ યોદ્ધાના મનમાં ઉદભવતા આવા દરેક પ્રશ્ોનું સમાિાન 

આપે છે, 

પરમ યુદ્ધ પુસતક દ્ારા, 

રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનન મહારાજ સાહેબ!
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જ્યારે કોઈ દિશયા, કોઈ ધ્ે્, કોઈ લક્્ નક્કી થયા્ છ ેત્યારે 
એ  દિશયામયાં ગતિ અને પ્રગતિ સહજિયાથકી થવયા લયાગે છ;ે પણ જ્યાં સુધકી 
દિશયા નક્કી હોિકી નથકી ત્યાં સુધકી વ્ત્િનું મન wavering હો્ છ,ે ત્યાં 
સુધકી િેનકી શત્િઓ વપરયા્ છ ેઓછકી અને વેડફયા્ છ ેવધયારે! 

ભગવાન મહાવીરના નામની આગળ ‘ભગવાન’ શબ્દ, શું આ શબ્દ 
જનમમોજનમથી વપરાતમો હશે કે પછી તેમની દ્દશા નક્ી થઈ, ગતત નક્ી થઈ, 
પ્રગતત શરૂ થઈ પછી વપરાવાની શરૂઆત થઈ?

જગતના મમોટાભાગના જીવમો લક્યતવહીન જ હમોય છ,ે દ્દશા વગરની 
્દમોટવાળા હમોય છ.ે 

સંસારમાં રહીને ગમે તેટલી ગતત કરે કે પ્રગતત... પણ એ  
temporary જ હમોય છ,ે કેમ કે, લક્યતવહીન હમોય છ.ે તેમનું જીવન, જીવની 
દ્દશા નક્ી કયાયા તવનાનું હમોય છ.ે જીવનની ગમે એટલી દ્દશા નક્ી કરમો, 
એના અંતે કમોઈ પ્રાતતિ હમોતી નથી. 

જીવનમાં ધારેલી બધી જ દ્દશાઓ અવ્દશાનું કારણ હમોય છ ે કે  
સત ્દશાનું?

જીવનમાં કરેલી બધી જ ગતતઓ સદગતતનું કારણ હમોય છ ે કે પછી 
્દુગયાતતનું?

મયાનવકીનું લક્્ જીવનને દિશયા આપવયાનું નહીં, પણ જીવને દિશયા 
આપવયાનું હોવું જોઈએ, કેમ કે, જીવન temporary છ ે અને જીવ  
permanent છ.ે 

જીવનને દ્દશા આપનારા અનેક આતમાઓની વચ્ે એક આતમા હતમો, 
જીવને દ્દશા આપનારમો!

ધમયા અેક યુદ્ધ : યુદ્ધ ધમયા કે અધમયા ?
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એ આતમા હતમો ભગવાન મહાવીરનમો!

ભગવાન મહાવીરના નામની આગળ ‘ભગવાન’ શબ્દ કયારે લાગયમો?

આપણા આતમા અને ભગવાનના આતમામાં કમોઈ ફરક હમોય કે પછી 
એકસરખા જ હમોય? શું પ્રભુ મહાવીરના આતમા પાસે વધારે જ્ાન હમોય અને 
આપણા આતમા પાસે ઓછુ ંહમોય એવું બને ખરં? શું ભગવાન મહાવીર પાસે 
strong બળ હમોય અને આપણે તનબયાળ, એવું હમોય ખરં?

બધાનમો આતમા એકસરખમો છ,ે એકસરખી ક્ષમતાવાળમો છ.ે આતમાની 
દૃતટિએ બધા જ આતમા એકસરખા છ,ે કમોઈ ફરક નથી, છતાં ઘણમો ફરક છ.ે 

બધાના આતમપ્ર્દેશમો સરખા, બધાની આતમશતકત સરખી, છતાં કમોઈ 
કેવળજ્ાની, કમોઈ અલપજ્ાની અને કમોઈ અજ્ાની. આવું કેમ? આ ભે્દ શા 
માટ?ે 

કેમ કે, ભવમોભવથી આપણે જીવનને દ્દશા આપતા આવયા છીએ, જયારે 
ભગવાને તેમના અંતતમ ભવમાં જીવને દ્દશા આપી હતી. 

જીવનનકી કોઈ પણ દિશયા હો્, એ મયાત્ર આંખ ખુલ્કી હો્ ત્યાં સુધકી 
જ િેખયા્ છ,ે આંખ બંધ થયા્ પછકી િેખયાિકી નથકી. 

જીવનની દ્દશાઓ અને ્દશાઓ વારંવાર બ્દલાયા કરે છ,ે જયારે 
ભગવાન મહાવીરે સવયંના જીવની દ્દશા નક્ી કરી,  એ દ્દશા એક જ હતી 
અને એટલે તેમની ્દશા પણ એક જ હતી. 

ભગવયાન મહયાવકીરે જ ેદિશયા નક્કી કરકી હિકી એ દિશયા હિકી, 

‘હંુ મને મળું.’

ઘણાને એમ થાય કે આપણે તમો આપણને રમોજ મળીએ જ છીએને? 

પરમ યુદ્ધ
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પણ ના!

હંુ જનેે મળું છુ,ં િે હંુ છુ ંજ નહીં અને જનેે મયારે મળવયાનું છ ેિેને હંુ 
આજ સુધકી મળ્ો જ નથકી. 

જ ેપમોતાને મળે છ ેતેને બીજાને મળવાનું મન થતું જ નથી. જ ેસવયંમાંથી 
મેળવી લે છ ેતેને બહારથી કંઈ મેળવવાનું મન થતું જ નથી. જ ેપમોતાને મળતા 
નથી તે જગત આખાને મળવા જાય છ.ે જ ેપમોતાને મળવાની દ્દશાને નથી 
અપનાવતા તે જગતની ્દરેક દ્દશામાં ભટકયા કરે છ!ે

જ ેજગત આખાને મળે, પણ પમોતાને જ ન મળે તે કયારેય કંઈ મેળવી 
શકતા નથી, કેમ કે, જગતમાંથી જ ેકંઈ મેળવીએ છીએ એ મેળવેલું હમોય છ ે
અને મેળવેલું હંમેશાં ગુમાવવાનું જ હમોય છ.ે

હંુ મને મળું, હંુ મયારયામયાંથકી કંઈ મેળવું, હંુ મયારયા થકકી કંઈક મેળવું 
આવકી બોધ દૃતટિ જ્યારે પ્રગટ થયા્ છ ેત્યારે શરૂ થયા્ છ ેએક ્ુદ્ધ. 

અને એવું જ યુદ્ધ શરૂ થયું રાજકુમાર વધયામાનના તવ્ારમોમાં.

યુદ્ધ એ ધમયા છ ેકે અધમયા?

જવાબ મળશે, યુદ્ધને કયારેય ધમયા કહેવાય? યુદ્ધ એટલે જ અધમયા!

બરાબર છ!ે 

જો ્ુદ્ધ અન્ સયાથે હો્ િો જરૂર અધમ્મ છ,ે પણ ્ુદ્ધ જો સવ્ંનું 
સવ્ંનકી સયાથે ‘સવ’ને પ્રયાપ્ત કરવયાનું હો્ િો એ ધમ્મ છ.ે

જનેા તવ્ારમોમાં યુદ્ધ ્ાલતું હમોય કે આ સા્ું કે આ, આ યમોગય કે 
આ, આ આતમદહતકારી કે આ, તે જ ‘સવ’ની દ્દશામાં આગળ વધતમો 
"ધમયા આરાધક" કહેવાય! જનેી અં્દરમાં સતય-અસતય, યમોગય-અયમોગય  

ધમયા અેક યુદ્ધ : યુદ્ધ ધમયા કે અધમયા ?



18

કમોઈ યુદ્ધ ્ાલતું નથી, તે કયારેય ધમયા આરાધક ન હમોય.

સંસારી અને સાધક, ધાતમયાક અને અધાતમયાકમાં આ જ ફરક હમોય છ.ે 

જનેે એક જ અવયાજ, મનનો અવયાજ, બહયારનો અવયાજ જ સંભળયાિો 
હો્ િે સંસયારકી હો્.

જનેે બે અવયાજ, મનનો અને આતમયાનો, બહયારનો અને અંિરનો 
સંભળયાિો હો્ િે સયાધક હો્. 

આવું જ યુદ્ધ શરૂ થયું વધયામાનના તવ્ારમોમાં, વધયામાનના મનમાં! 
રાજકુમાર વધયામાનને પણ બે અવાજ સંભળાતા હતા, એક મનનમો અને એક 
આતમાનમો! 

વધયામાન પણ આપણા જવેા શરીર અને મનવાળા મનુષય જ હતા. 
વધયામાન પણ પહેલાં સંસારી જ હતા. યશમો્દા જવેી પ્રેમાળ પતની હતી અને 
તપ્રય્દશયાના જવેી વહાલી ્દીકરી હતી અને છતાંય વધયામાનના મનમાં યુદ્ધ શરૂ 
થયું... તવ્ારમોનું યુદ્ધ શરૂ થયું. 

વધયામાન! તને મહેલ ગમશે કે મમોક્ષ ગમશે?

વધયામાનનું મન કહેતું હતું કે તું મહેલમાં રમોકાઈ જા. મહેલમાં તને બધી 
જ સુખસગવડ અને સાનુકૂળતાઓ છ,ે અલગ-અલગ ભમોજન મળે છ,ે 
પદરવારનમો પ્રેમ છ.ે જો તું ધમયાના માગગે જઈશ તમો કાંટા જ મળશે, ભમોજન 
પણ કયારેક મળશે તમો કયારેક નહીં મળે... મહેલ જવેું સુખ બીજ ેકયાંય 
નહીં મળે!

પણ વધયામાનનમો આતમા તરત જ સવયંના મનને જવાબ આપતમો કે આવા 
મહેલ તમો અનંતકાળમાં અનંતવાર મળ્ા છ.ે 

આજ ેજો તું મહેલમાં રમોકાઈ જઈશ તમો કયારેક ઝૂંપડુ ંપણ મળશે તમો 
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કયારેક નરક પણ મળશે, પણ જો તું આજ ેમહેલ છમોડી ્દઈશ તમો તને એક 
એવું સથાન મળશે જયાંથી તારી કયારેય નનામી નહીં નીકળે, જયાં પહોંચયા 
પછી તારે એક પણ ભવ નહીં કરવા પડ.ે શું તું મહેલના ક્ષતણક સુખ માટ ે
મમોક્ષના શાશ્વત સુખને ખમોઈ ્દઈશ?

જનેે આજ ેઅનુકૂળિયા ગમે છ,ે િેને કયાલે પ્રતિકૂળિયા મળે છ.ે 

જનેે આજ ે સુખનો સૂરજ મળે છ,ે િેને કયાલે િુઃખનું અંધયારં પણ  
મળે છ.ે 

વધયામાન તવ્ારે છ,ે

મારે શું કરવું જોઈએ? મારા માટ ેશું યમોગય છ?ે શું મહેલનું સુખ કાયમ 
રહેશે? શું યશમો્દાનમો પ્રેમ કાયમ સાથે રહેશે? શું તપ્રય્દશયાનાની લાગણીમાં 
મારે અટવાઈ જવું જોઈએ? 

ના... ના! આ બધું તમો આજ ેછ,ે પણ કાલે નહીં રહે!

મારે આ ભવના ક્ષતણક સુખ અને સંબંધમોમાં નથી કયાંય અટકવું કે નથી 
કયાંય ફસાવું.

વધ્મમયાનનકી સયામે એક િરફ રયાજસુખ હિું, વર્ષોથકી પ્રેમ આપનયારયા, 
લયાગણકી આપનયારયા સંબંધો હિયા, મયાન-સનમયાન આપનયારકી પ્રજા હિકી, બધું 
જ હિું, પણ બકીજી િરફ વધ્મમયાન સયામે સંસયારનું વયાસિતવક સવરૂપ હિું.  
વધ્મમયાનને સત્ સમજાઈ ગ્ું હિું કે સંસયારમયાં ગુણોનો ઉપ્ોગ પણ 
સવયાથ્મ મયાટે જ થયા્ છ,ે ‘સવ’ મયાટે નહીં!

વયતકત ક્ષમાપના કરે છ ેતમો પણ સંબંધ ન બગડ ેએ માટ!ે 

વયતકત તવનય પણ કરે છ ેતમો વયવહાર સા્વવા માટ!ે
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સંસયાર એટલે મયાત્ર role, જમેયાં reality જરયા પણ ન હો્!

વધયામાનનું મન કહેતું કે જગંલમાં તકલીફ પડશે, પણ વધયામાનનમો આતમા 
કહેતમો હતમો કે સંબંધમોના ્દંભમાં વધારે તકલીફ પડશે. 

અહમ્  અને અહયામની ્દુતનયા વચ્ે મહાવીરનમો આતમા પણ મૂંઝાય છ.ે

સવજનમોની પ્રીતત અને સવયા જીવમો પ્રતયેના પ્રેમ વચ્ે જાણે એક યુદ્ધ 
્ાલતું હતું!

પણ શું પ્રભુ મહાવીર જયારે મહેલ છમોડીને મમોક્ષના માગગે નીકળ્ા હશે, 
રાજમહેલમાંથી પહેલું પગતથયું ઊતયાયા હશે તયારે તેમને તવ્ાર આવયમો હશે 
કે યશમો્દા માટનેી મારી જવાબ્દારીનું શું થશે? 

ના!

વધયામાને યશમો્દાને કહું, ‘‘આપણે સામે-સામેના સંબંધવાળાં નથી, આપણે 
સાથે-સાથેના સંબંધવાળાં છીએ. સામે-સામે રહીશું તમો કયારે છૂટાં પડી જઈશું 
એ નક્ી નથી, પણ સાથે-સાથેનમો સંબંધ હશે તમો મમોક્ષમાં પણ સાથે હશું.'' 

વધયામાનની યશમો્દા પ્રતયેની પ્રીત સા્ી હતી અને વધયામાનનાં જગત 
આખા પ્રતયે પ્રેમની રીત પણ સા્ી હતી .

કયારણ કે, પ્રકીિનકી એ જ રકીિ સયાચકી કહેવયા્, જ ેજગિનયા સવ્મ જીવ 
પ્રત્ે પ્રેમ પ્રગટયાવે. 

મહાવીરના હૃ્દયમાં પારાવાર પ્રેમ હતમો, જગતના જીવમાત્ર પ્રતયે પ્રેમ 
હતમો, એક-એક આતમા માટ ેઅનંત પ્રેમ હતમો. પમોતાના થકી કમોઈ જીવ ્દુઃખી 
થાય એ મહાવીર માટ ેઅસહ હતું.  

મહાવીરને સમજાઈ ગયું હતું કે બીજાના મૃતયુ તવના એક પણ જીવન 
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કયારેય હમોતું નથી. મારે આ ્દેહને ટકાવવા માટ ેઅનંતા-અનંતા જીવમોની 
દહંસા કરવી પડશે, ્દુઃખી કરવા પડશે. 

પ્રેમ િો એ જ હો્ જમેયાં અન્ને અંશમયાત્ર પકીડયા ન હો્. સવ્મ જીવ 
મયાટેનયા પ્રેમને જ ધમ્મ કહેવયા્. જનેે સયાચો પ્રેમ હો્ િે ્્યારે્ કોઈને 
પકીડયા આપકી જ ન શકે. પકીડયા એ જ આપકી શકે જ ેપ્રેમનયા નયામે ભ્રમને 
પોર્િયા હો્. 

તવ્ાર કરમો, તમારી lifeમાં છ ેકમોઈ એવી વયતકત, જ ેતમને પ્રેમ કરતી 
હમોય અને તેના દ્ારા તમને કયારેય મન્દુઃખ ન થયું હમોય, પીડા ન થઈ હમોય, 
વે્દના ન થઈ હમોય? નહીં હમોય! યા્દ રાખજો, જો કમોઈના થકી પીડા મળતી 
હમોય તમો એ કયારેય પ્રેમ ન હમોય, પણ પ્રેમના નામે ભ્રમ હમોય.

પ્રેમ િો હિો પ્રભુ મહયાવકીરનો! જ ેતવચયારિયા, મયારયા જીવન મયાટે બકીજા 
જીવોને પકીડયા ન આપવકી પડે. મયારયા જીવન મયાટે અન્ જીવોનું મૃત્ુ ન 
કરવું પડે એટલે જ પ્રભુ મહયાવકીરે પોિયાનયા જ મૃત્ુનું મૃત્ુ કરકી નયાખ્ું. 

પ્રભુ મહાવીરની પ્રીત સા્ી હતી અને મહાવીરનમો પ્રેમ પણ તનઃસવાથયા 
હતમો, કરણાભયયો હતમો અને માટ ેજ તવ્ારયુદ્ધમાં તેમના આતમાનમો અવાજ 
જીતી જાય છ ેઅને ધમયાપંથ પર પ્રયાણ કરવાનમો સંકલપ કરે છ.ે

જ ેપ્રભુ મહાવીરને આટલાં વર્યો પછી આજ ેપણ જગત પૂજ ેછ,ે તમો 
શા માટ ે પૂજ ે છ?ે શા માટ ે તેમના નામની આગળ ભગવાન શબ્દ છ?ે 
કેમ કે, યુદ્ધમાં તેમનું મન હારી ગયું હતું અને આતમા જીતી ગયમો હતમો. 
સંબંધમો પ્રતયેનમો રાગ હારી ગયમો અને સવયા જીવમો માટનેમો પ્રેમ જીતી ગયમો હતમો. 

મહાવીરને પણ સંસારના સંબંધમો અને સુખનાં સાધનમો આકર્યાતાં હતાં; 
પણ મહાવીરને અં્દરનમો અવાજ, Inner voice વધારે powerful લાગયમો.
આતમાના અવાજ ેસતય સમજાઈ ગયું અને ભ્રમ તૂટી ગયમો. 
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મહાવીરને સમજાઈ ગયું કે મહેલ કરતાં મમોક્ષ અમૂલય છ ેઅને મહાવીર 
મહેલ, પદરવાર, સંબંધમો બધું જ છમોડીને ્ાલી નીકળ્ા ધમયાના પંથે! 

સાડાબાર વર્યાની સાધના અને મહાવીરે મૃતયુનું મૃતયુ કરી ્દીધું.  

મૃત્ુનું મૃત્ુ એટલે તનવયા્મણ!

હવે એક પણ કાળ કયારેય મહાવીરનમો કમોતળયમો કરી નહીં શકે, હવે 
કયારેય મહાવીરની નનામી નહીં નીકળે. 

મનુષય તમો મહાવીર પણ હતા અને મનુષય આપણે પણ છીએ. 
આપણા તવ્ારમોમાં પણ યુદ્ધ ્ાલતું જ હમોય છ,ે પણ મમોટાભાગે એમાં જીત 
મનની જ થાય છ,ે અવાજ મનનમો જ સંભળાય છ.ે 

મનનયા અવયાજનકી સયામે આતમયાનયા અવયાજનકી જીિ થવકી એને જ 
કહેવયા્ છ ેધમ્મ્ુદ્ધ. જીવનમયાં ધમ્મ િો ઘણો ક્ષો, ચયાલો શરૂ કરકીએ એક 
ધમ્મ્ુદ્ધ!

 

પરમ યુદ્ધ
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રાનવીનુરં લક્ય જીવનને હદશા આપવાનુરં નહીં પણ જીવને હદશા 
આપવાનુરં હોવુરં જોઈએ, કેરકે જીવન temporary ્ ેઅને 
જીવ permanent ્.ે 

જીવનની કોઈ પણ હદશા હોય, એ રાત્ આરંખ ખુલ્ી હોય તયારં 
સુધી જ દેખાય ્,ે આરંખ બરંધ થાય પ્ી દેખાતી નથી. 

જો યુદ્ધ અનય સાથે હોય તો જરૂર અધર્મ ્,ે પણ યુદ્ધ જો 
સવયરંનુરં સવયરંની સાથે ‘સવ’ને પ્રાપ્ત કરવાનુરં હોય તો એ ધર્મ ્.ે

સરંસારરારં ગુણોનો ઉપયોગ પણ સવાથ્મ રાટ ેજ થાય ્,ે ‘સવ’ 
રાટ ેનહીં!

પ્રીતની એ જ રીત સાચી કહેવાય, જ ેજગતના સવ્મ જીવ પ્રતયે 
પ્રેર પ્રગટાવે. 

રનના અવાજની સારે આતરાના અવાજની જીત થવી એને જ 
કહેવાય ્ ેધર્મયુદ્ધ!

ધમયા અેક યુદ્ધ:  યુદ્ધ ધમયા કે અધમયા ?



24

yÉ©ÉÇ - +àH «ÉÖu

પરમ યુદ્ધ

yÉ©ÉÇ«ÉÖu©ÉÉÅ  
     ´ÉÒù{ÉÉà Ê´ÉW«É

02



25

યદુ્ધ ચાહે બાહ્ય હોય કે આરંતહરક, યુદ્ધરારં તરને હરાવનારારં તત્વ ત્ણ હોય. 
ત્ણ પ્રકારની  વસથવત એવી સર્્મઈ ર્ય કે તરે જીતવાની અણી પર હો તયારં 
જ હારી ર્ઓ.

પહેલા પ્રકારની વસથવત તરને લલચાવે, બીર્ પ્રકારની વસથવત લપસાવે 
અને ત્ીર્ પ્રકારની વસથવત ડગરગાવે!

રહાવીરના રન અને આતરા વચચે યુદ્ધ ચાલતુરં હતુરં તયારે રન કયારેક 
સુખ, સગવડ અને અનુકૂળતારારં લલચાવે તો કયારેક વપ્રય વયવકતને નજર 
સરક્ષ ગોઠવી દે, પણ રહાવીર લલચાયા નહીં, રહાવીર અડગ રહ્યા રાટ ે
રહાવીર જીતી ગયા!

રહાવીરને તેરનુરં રન કયારેક ડરાવી પણ દેતુરં. `ના રહાવીર! ધર્મનો 
રાગ્મ બહુ કહઠન ્,ે તયાગનો રાગ્મ કપરો ્,ે વેરાન વનરારં વનચર પ્રાણીઓ 
હશે, ઠરંડી-ગરરી કેવી રીતે સહન થશે!' અને તયારે જ આતરારારંથી જવાબ 
આવતો, `નહીં, રારે રારરં  કલયાણ કરવુરં ્,ે રારે હવે આ પહરભ્રરણથી રુકત 
થવુરં ્,ે ભલે ગરે તે કષ્ો આવે કે પહરષહો આવે, હુરં  સહન કરવા તૈયાર ્ુરં.'

મહયાવકીરનું મન ડરયાવિું હિું, પરંિુ આતમયાનો અવયાજ અડગ હિો, 
મયાટે જ મહયાવકીર ્ુદ્ધમયાં જીિકી ગ્યા. ધમ્મ કરિયાં િમને પણ ડરયાવનયાર, 
અટકયાવનયાર, લપસયાવનયાર અને ડગમગયાવનયાર અનેક િત્વ છ.ે

રહાવીરની આસપાસ પણ લપસાવનારારં તત્વો હતારં. 

શુરં પતની યશોદાએ રોકવાનો પ્રયતન નહીં કયયો હોય? 

શુરં પુત્ી વપ્રયદશ્મનાએ લાગણી સારે નહીં રૂકી હોય?

સરંસારનો વનયર ્ ે કે ધર્મના રાગગે જતા હોય તેને રાગના રાગગે 
લાવવાવાળા અનેક હોય. એ સરયે જ ેલપસી ગયા તે હારી ગયા. 
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જ ેઆતમયા લપસિો નથકી એ આતમયા ્ુદ્ધમયાં જીિકી જા્ છ.ે 

રહાવીરનો આતરા પણ ન ડયયો, ન લપસયો, ન ડગરગયો, ન લલચાયો 
રાટ ેજ, જીતી ગયો અને રન હારી ગયુરં. 

રહાવીરે રહેલ ્ોડતી વખતે, પહરવારને ્ોડતી વખતે પહેલુરં પગવથયુરં 
અડગ શ્રદ્ધા, દૃઢ રનોબળ અને અતૂટ વવશ્ાસ સાથે ભયુું રાટ ેજ ્લે્ુરં 
પગવથયુરં-વનવા્મણ સુધી પહોંચી શકયા. 

વનવા્મણ પારીને શાશ્ત સુખના સથાને પહોંચી શકયા, રહાવીર યુદ્ધરારં 
જીતી ગયા!

રહાવીર પૂજનીય, વરંદનીય બની ગયા, 

રહાવીર ‘ભગવાન રહાવીર’ બની ગયા. 

વધ્મરાન રહાવીરના અરંતરરારં યુદ્ધ શરૂ થયુરં હતુરં, યુદ્ધ હતુરં સત અને 
અસત વચચેનુરં! 

એ યુદ્ધ હતુરં રન અને આતરાનુરં!

એ યુદ્ધરારં કયારેક રન જીતની હદશારારં હોય તો કયારેક આતરા! કયારેક 
રહેલ તો કયારેક રોક્ષ! કયારેક વહાલસોયી દીકરી તો કયારેક વૈરાગય! 
કયારેક પતની તો કયારેક પ્રવ્રજયા! આ સાચુરં કે આ? આ યોગય કે આ? 
અને અરંતે શુરં થાય ્?ે 

યુદ્ધરારં કોણ જીતે ્?ે

અંિે આતમયાનો તવજ્ થયા્ છ ેઅને મનનો પરયાજ્!  પ્રેમનો તવજ્ 
અને લયાગણકીનો પરયાજ્! જ્યાનનો તવજ્ અને મોહનો પરયાજ્!

રહાવીર રહેલ ્ોડીને રોક્ષની હદશા તરફ આગળ વધે ્.ે રહેલરારં 

પરમ યુદ્ધ
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સેંકડોની સાથે રહેનાર રહાવીર પ્રવ્રજયાના પરંથે એકલા જ આગળ વધે 
્,ે એકારંત સાધનાના લક્ય સાથે એકલા વનની વાટ ેનીકળે ્.ે એ સરયે 
દેવલોકના દેવ ઇનદ્ર પધારે ્ ેઅને રહાવીરને કહે ્ ે્ ે: 

પંથ કદિન છ ેસયાધનયા કેરો, સયાથ િમયારકી રહેવયા િો, 

જ્યાન થકકી હંુ જોઈ રહ્ો છુ,ં ભયાતવનયા ભયાવ િમયારયા. 

હે વીર! રને તરારી સાથે રહેવા દો. હુરં  તરારી સરંભાળ રાખીશ. તરારો 
પરંથ કહઠન ્.ે 

એ સરયે રહાવીરના રુખરારંથી શબદો સરે ્.ે.. 

હે ઇનદ્ર! તરે જનેી સરંભાળ રાખવાની વાત કરો ્ો તે હુરં  નથી અને જ ે
હુરં  ્ુરં તેની સરંભાળ રાખવાની તરારી ક્ષરતા નથી.

્યાિ રયાખજો, જ ેપકીડયા્ છ ેિે જ પૂજા્ છ.ે

જ ેપકીડયાને આમંત્રણપતત્રકયા લખકી શકે છ,ે જ ેવેિનયાને આવકયાર આપકી 
શકે છ,ે જ ેકટિોનું સવયાગિ કરકી શકે છ ેિે મહયાપુરર્ બનકી શકે છ ેઅને 
એવયા મહયાપુરર્ હિયા પ્રભુ મહયાવકીર!

એક લક્ય... એક ધયેય... 

જ ેહદવસે રહાવીરે રહેલ ્ોડ્ો એ હદવસે રહાવીરે એક સરંકલપ કયયો 
હતો...

જયારં સુધી વનવા્મણને ન પારુરં તયારં સુધી ચેનથી બેસીશ નહીં અને ખરેખર, 
જ ેહદવસે રહાવીરે દીક્ષા લીધી તયારથી જ ેહદવસે કેવળજ્ાન પ્રાપ્ત થયુરં તયારં 
સુધી એટલે કે સાડાબાર વષ્મરારં રહાવીરે રાત્ 48 વરવનટની જ ઊંઘ લીધી. 
એ પણ એક-એક second જરાક વાર રાટ ેઆરંખ રીંચાણી હોય એ બધુરં 
ભેગુરં કરીને!

ધમયાયુદ્ધમાં વીરનમો તવજય
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યુદ્ધનો સેનાની કયારેય યુદ્ધના રેદાનરારં સૂવે નહીં. 

ધર્મના ક્ષેત્રારં કેટલી વાર તરને ઊંઘ આવી હશે? કરંટાળો આવયો હશે? 
હરણારં નહીં ને પ્ી કરીશનો વવચાર આવયો હશે.

રહાવીર કરંઈ એર ને એર પૂર્યા નથી. પીડા, વેદના, કષ્ો, પહરષહો, 
આપવતિઓ અને પ્રવતકૂળતાઓ ર્ણે રહાવીરના વરત્ો બની ગયારં હતારં! 

આપણે અનુકૂળતાને આવકારવાવાળા ્ ીએ, જયારે રહાવીર પ્રવતકૂળતાને 
આવકારવાવાળા હતા.

જનેે મહયાવકીર બનવું હો્, જનેે પરમયાતમયાનયા પગલે-પગલે આગળ 
વધવું હો્, િેનો સંકલપ હોવો જોઈએ કે મયારે પ્રતિકૂળિયાને, પકીડયાને, 
વેિનયાને આવકયારવકી છ.ે િેનો એક તન્મ હોવો જોઈએ કે મયારે મયારકી 
િકલકીફ, મયારયા problems કોઈને કહેવયા નથકી. જ ેproblemsને પચયાવકી 
શકે િે જ ધમ્મ ્ુદ્ધ લડકી શકે છ.ે

ભગવાન રહાવીરે શુરં કયારેય કોઈને કહ્યુરં કે આ રને પથથર રારે ્ ેકે 
આ રને પહરષહો આપે ્?ે ના! 

અરે! જ ેસાથે રહેવા તૈયાર હતા તેવા દેવોને પણ તેરણે કહી દીધુરં કે 
રારે કોઈ સહાયની જરૂર નથી.

આવી ખુરારી હતી પ્રભુ રહાવીરની!

આવુરં પ્રબળ સત્વ હતુરં રહાવીરના આતરાનુરં!

 કહેવું એ મનનકી નબળયાઈ છ ેઅને સહેવું એ આતમયાનકી સબળયાઈ છ.ે 

રહાવીરે અનેક પ્રકારનારં કષ્ો અને પહરષહો સહન કયાું. એરારં જયારે 
ગોવાળે કાનરારં ખીલા રાયા્મ તયારે વેદના પરાકાષ્ાએ પહોંચી હતી, પણ 
રહાવીર સહનશીલતાના પૂર્રી હતા. તેરની સહનશીલતાનો કોઈ પાર 

પરમ યુદ્ધ
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નહોતો. 

પણ... એક second રાટ ેરહાવીર હારી ગયા, જયારે વૈદ ખીલા બહાર 
કાઢતા હતા તયારે ભયરંકર અસહ્ય વેદનાના કારણે એક ચીસ નીકળી ગઈ... 
પણ ફરી રહાવીર તરત જ સર્ગ થઈ ગયા, ર્ગ્ત થઈ ગયા, ફરી યુદ્ધરારં 
લાગી ગયા કે જ ેથાય ્ ેએ રને નથી થતુરં. 

િમને જ્યારે િકલકીફ, પકીડયા, વેિનયા થયા્ ત્યારે મહયાવકીરને ્ યાિ કરવયા 
જોઈએ. મયારકી િકલકીફ, મયારકી વેિનયા મહયાવકીર જટેલકી િો નથકી જ ને!

સરંકલપ કરો,

‘રારે સહન કરવુરં ્!ે’

મયારકી વિેનયા કોઈન ેકહેવકી એ મયારકી નબળયાઈ છ,ે મયારકી weakness છ ે
અન ેમયારકી વિેનયા મયારે સહેવકી એ મયારકી સબળયાઈ છ,ે મયારકી strength છ.ે 

રહાવીરને ખબર હતી કે ધર્મનો પથ એ કરયોને ખપાવવાનો પથ ્,ે 
કરયોનો ક્ષય કરવાનો પથ ્ ેઅને રહાવીર એક પ્ી એક કરયોને ખપાવતા 
ગયા, ખપાવતા ગયા, પ્રવતકૂળતાને સહન કરતા ગયા. 

કરયોને કોણ ખપાવી શકે? સુખ કે દુઃખ?

કરયોનો ક્ષય કયારે થાય? અનુકૂળતારારં કે પ્રવતકૂળતારારં?

્યાિ રયાખજો, પ્રતિકૂળિયા જ કમષોનો ક્ષ્ કરયાવકી શકે છ!ે

રહાવીર પ્રવતકૂળતાને આવકારતા અને દુઃખોને સહન કરતા હતા. 

રહાવીર કરણાના સાગર હતા. રાટ ેજ, બધાની ના હોવા ્ તારં જ રંગલરારં 
ચરંડકૌવશક નારનો દૃવષ્વવષ સપ્મ હતો, રહાવીર તયારંથી જ પસાર થયા. 
રહાવીરને જોઈને ચરંડકૌવશકે જયારે તેરને ડરંખ રાયયો તયારે રહાવીરે શુરં કયુું? 

ધમયાયુદ્ધમાં વીરનમો તવજય
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ક્ોધી સપ્મની સારે સવયરં કોવપત થયા? જવેાની સાથે તેવા થયા? 

ના! રહાવીરે ક્ોધનો જવાબ પ્રેરથી આપયો. 

રહાવીરની આરંખરારંથી વરસતી પ્રેરની ધારાએ ચરંડકૌવશકના ક્ોધને 
શારંત કરી દીધો. 

જનેે પરરાતરાના પગલે ચાલવુરં હોય, પરરાતરાના પગલે પા-પા પગલી 
ભરવી હોય તે કયારેય જવેા સાથે તેવા ન થાય!

કષ્ો અને પહરષહોને સરભાવે સહન કરતારં-કરતારં રહાવીરની 
જીવનયાત્ા આગળ વધે ્  ેઅને સાડાબાર વષ્મ પ્ી એક હદવસ ઋજુવાવલકા 
નદીના હકનારે, શાલ વૃક્ષની નીચે, ગોદુહહકા આસને રહાવીર કેવળજ્ાન અને 
કેવળદશ્મનને પારે ્.ે

જ ે લક્ષ... જ ે હેતુથી ધર્મયુદ્ધ શરૂ કયુું હતુરં એ લક્ષ વસદ્ધ થઈ ગયુરં. 
રહાવીરનો આતરા યુદ્ધરારં જીતી ગયો, યુદ્ધ પર પૂણ્મવવરાર થઈ ગયુરં. જ ે
પારવુરં હતુરં એ પરાઈ ગયુરં. વધ્મરાન રહાવીર, ભગવાન રહાવીર બની ગયા.

ધર્મયુદ્ધરારં વીરનો વવજય થયો. શુરં રેળવવો ્ ેતરને પણ ધર્મયુદ્ધરારં 
વવજય? કરવો ્ ેઆ રનુષયભવને ધર્મની અનુભૂવતથી સાથ્મક? તો ચાલો 
ર્ણીએ કયારં શસ્તોના સહારે આપણે ધર્મયુદ્ધરારં વવજયી બની શકશુરં!  

પરમ યુદ્ધ
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જ ેઆતરા લપસતો નથી એ આતરા યુદ્ધરારં જીતી ર્ય ્.ે

જ ેપીડાને આરરંત્ણપવત્કા લખી શકે ્,ે જ ેવેદનાને આવકાર 
આપી શકે ્,ે જ ેકષ્ોનુરં સવાગત કરી શકે ્ ેતે રહાપુરષ 
બની શકે ્ ેઅને એવા રહાપુરષ હતા પ્રભુ રહાવીર!

જનેે રહાવીર બનવુરં હોય, જનેે પરરાતરાના પગલે-પગલે  
આગળ વધવુરં હોય તેનો સરંકલપ હોવો જોઈએ કે રારે 
પ્રવતકૂળતાને, પીડાને, વેદનાને આવકારવી ્.ે

રારી વેદના કોઈને કહેવી એ રારી નબળાઈ ્,ે  
weakness ્ ે અને રારી વેદના રારે સહેવી એ રારી  
સબળાઈ ્,ે રારી strength ્.ે

ધમયાયુદ્ધમાં વીરનમો તવજય
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પ્રભુ રહાવીર, ધર્મયુદ્ધના વવજતેા, સાડાબાર વષ્મ સુધી લડ્ા અને 
અરંતે વવજયી બનયા. જ ેલક્ય સાથે આતરયુદ્ધ શરૂ કયુું હતુરં એ લક્ય વસદ્ધ 
થઈ ગયુરં અને પ્રભુ રહાવીરની પરર પ્રજ્ાનુરં પ્રાગટ્ય થયુરં. કેવળજ્ાની પ્રભુ 
વીરને જ્ાત જ હતુરં કે હવે તેરના વનવા્મણનો સરય થવાનો ્ ેઅને રાટ ે
વનવા્મણ પહેલારં પ્રભુએ જગતનારં હહત, શ્રેય અને કલયાણ રાટ ેવવશ્ના સરસત 
જીવો પર અનરંતી કરણા વરસાવી. 

જગતના જીવોને પણ પ્રભુના વનવા્મણની ખબર પડી ગઈ હતી. આખા 
નગરને, આખા દેશને ખબર પડી ગઈ હતી, ‘પ્રભુ રહાવીર હવે રોક્ષરારં 
પધારવાના ્,ે પ્રભુ રહાવીર હવે આપણી વચચેથી વવદાય લેવાના ્.ે’ 

‘પ્રભુ! તરે નહીં હો તો? 

તો પ્રભુ! અરે યુદ્ધરારં હારી જઈશુરં! અરે ધર્મયુદ્ધરારં હારી જઈશુરં.' 

પ્રભુની એક અરીદૃવષ્થી અનેક જીવોનારં હૃદયપહરવત્મન થતારં હતારં, 
પ્રભુની વાણીના પ્રભાવથી અનેક આતરા સરંસારસાગર તરવા તૈયાર થતા 
હતા. પ્રભુના સનેહરારં ભીંર્ઈને અનેક જીવો સરળ બની જતા હતા. પ્રભુના 
પ્રેરે સરવપ્મત થઈને અનેક આતરાઓએ આતરવવજયી બનવા અરંતરયુદ્ધ, 
ધર્મયુદ્ધ શરૂ કયાું હતારં અને રુવકત રરંવજલે જવા તતપર બનયા હતા. 

પણ ‘અરંવતર બે હદવસ, 48 કલાક અને વીર પ્રભુ આપણી આરંખોથી દૂર 
થઈ જશે? આપણી દૃવષ્થી દૂર થઈ જશે? કોણ આપશે આપણને જ્ાન અને 
કોણ આપશે સરજ? કોણ વહાવશે પ્રેરની પાવન ગરંગા અને કોનુરં રળશે 
શરણ?’

સરવસરણરારં ઉપવસથત દરેકની આરંખોરારંથી અશ્રુની ધાર વહી રહી 
હતી. રૌન ભાવે સૌની આરંખો ર્ણે વારરંવાર પ્રભુને અરજી કરી રહી હતી. 
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‘હે પ્રભુ! તરારા વવના અરારરં  કોણ? હે પ્રભુ! તરે નહીં ર્ઓ. તરે 
નહીં હો તો અરે આ યુદ્ધરારં હારી જઈશુરં! હે પ્રભુ! સતની ્ત્્ાયા વવના 
અસતની અસર અરને યુદ્ધરારં હરાવી દેશે!’ 

પણ તેઓ ભગવાન રહાવીર હતા, કરણાવનધાન પ્રભુ રહાવીરે આપણે 
ધર્મયુદ્ધરારં હારી ન જઈએ એ રાટ ેવવદાય લેતારં-લેતારં પણ અરંવતર ક્ષણ સુધી 
આપણને યુદ્ધરારં લડવા રાટ ેઆગરરૂપી શસ્તો આપયારં, કેટલાય પ્રકારનારં 
સરજનારં શસ્તો આપયારં અને કેટલાય પ્રકારનુરં પ્રેરકબળ પૂરવાના પ્રયતનો કયા્મ.  

વત્કાળજ્ાની પરરાતરા રહાવીર પણ ર્ણતા હતા કે પ્રતયક્ષ પરરાતરા 
વવના પૃથવીના જીવોની પહરવસથવત કેવી થઈ જશે! પણ જ ેવનયત હોય ્  ેએને 
તીથુંકર પણ કયારેય બદલી શકતા નથી!

જગતના જીવોની વચરંતા અને વયથા દૂર કરવા પ્રભુ વીરે કહ્યુરં, હે આતરન્ ! 
તને વચરંતા થાય ્ ેને કે હુરં  નહીં હોઉં તો તારરં  શુરં થશે?

હે વતસ! તુરં વચરંતા ન કર, તને ધર્મયુદ્ધરારં વજતાડી શકે એવારં ભાવશસ્તો 
હુરં તને આપુરં ્ુરં એને તુરં કાયર તારી સાથે જ રાખજ,ે તારી પાસે જ રાખજ.ે
પ્ી આ જગતની એક પણ વસતુ, વયવકત, પહરવસથવત અને કરયો તને કયારેય 
ધર્મયુદ્ધરારં હરાવી નહીં શકે. આ રારો અનુભવ ્.ે 

અને પ્રભુ રહાવીરે રોક્ષરારં પધારતારં-પધારતારં... પારંચરા આરાના અરંત 
સુધી, આ વવષરકાળના અરંત સુધી લોકોને કાર લાગે, જનેા આધારે લોકો 
સરંસારસાગર તરી શકે, જનેા આધારે લોકો યુદ્ધરારં જીતી શકે એવી અરંવતર 
દેશના આપી, જ્ાન આપયુરં, સરજ આપી, ઉપદેશ આપયો, અરે! જટેલુરં 
આપી શકાય એટલુરં બધુરં જ આપી દીધુરં. અનેક પ્રકારની પ્રેરણા આપી અને 
ધર્મયુદ્ધરારં જીતી શકાય એવારં ભાવશસ્તો આપયારં.

પ્રભુ વીરે આપેલારં ભાવશસ્તોરારંથી પ્રથમ પ્રેરક શસ્ત્ર આપ્ું ‘તવન્’નું!

પરમ યુદ્ધ
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પ્રભુએ કહ્ું, હે સયાધક! િયારયા આ ધમ્મ્ુદ્ધમયાં િને સૌથકી વધયારે ટકયાવકી 
રયાખે, જાગ્રિ રયાખે, િને ્ુદ્ધમયાં તજિયાડકી િે અને ્્યારે્ હયારવયા ન િે એવું 
અમોઘ એક શસ્ત્ર છ ેઅને એ શસ્ત્રનું નયામ છ ેતવન્!

જરે એક વપતા તેની વવદાયની ક્ષણે, અરંવતર ક્ષણે પોતાના વહાલસોયા 
પુત્ને ્લે્ી વશખારણ આપે એર વીર પ્રભુ રહાવીરે તેરના વહાલા 
વારસદારોને, તેરને અનુસરતા ધર્મયુદ્ધના સેનાનીઓને વવદાયની અરંવતર 
ક્ષણે અનુભવનારં અરૃત વચનો આપયારં.

ધમ્મ્ુદ્ધનયા સેનયાનકીને છલે્ું બળ પૂરં પયાડિયાં-પયાડિયાં કહ્ું : હે આતમન્ ! 
િયારયામયાં જો તવન્ભયાવનું શસ્ત્ર હશે િો સંસયારનકી કોઈ િયાકયાિ િને હરયાવકી 
નહીં શકે, િયારયામયાં જો તવન્ અને નમ્રિયાનયા ગુણ હશે િો જગિનો એક 
પણ અવગુણ િને અસર નહીં કરે... િયારો તવન્ જ િયારકી ઢયાલ બનકી 
જશે.

િયારયામયાં જો ઉતકૃટિ તવન્ હશે િો િયારો ક્ોધ ક્ષણમયાં શયાંિ થઈ 
જશે, િયારો ego એક પળમયાં zero થઈ જશે અને િું અવગુણો પર જીિ 
મેળવકી શકકીશ. 

તનવયા્મણનકી અંતિમ ઘડકીઓમયાં પ્રભુ વકીરે આતમ્ુદ્ધનયા સયાધકને બકીજુ ં
અણમોલ શસ્ત્ર આપ્ું ‘સહનશકીલિયા’નું!

પ્રભુ વીરે કહ્યુરં, હે વસવદ્ધના સાધક! હે ધર્મયોદ્ધા!

તુરં પહરષહોને સહન કરજ.ે.. પહરષહો પર તુરં વવજય રેળવજ.ે ગરે તેવી 
તકલીફ આવે, ગરે તેવી વેદના આવે, ગરે તેવારં કષ્ો આવે, ગરે તેવી 
રુશકેલી આવે, તુરં સહન કરજ.ે 

જ ેસહન કરે છ ેિે જ આ ્ુદ્ધમયાં તવજ્કી બને છ,ે 

જ ેસહન કરે છ ેિે જ તસદ્ધતવને પયામે છ,ે 

ધમયાયુદ્ધનાં શસ્તમો
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જ ેસહન કરે છ ેિે જ િરેક ક્ષેત્રમયાં સફળ થયા્ છ.ે 

જ ેસહન નથકી કરિયા િે ધમ્મ્ુદ્ધમયાં હયારકી જા્ છ,ે કમ્મ્ુદ્ધમયાં પણ 
હયારકી જા્ છ.ે 

હે ધર્મયોદ્ધા! જરે રેં દેવ દ્ારા અપાયેલા પહરષહોને સરતાભાવે, 
ભેદજ્ાનની અનુભૂવત સાથે સહન કયા્મ, જરે ગોવાળે કાનરારં ખીલા રાયા્મ 
અને રેં સરભાવે સહન કયુું એર તુરં પણ તારારં કષ્ોને, તારી વવકટરારં વવકટ 
પહરવસથવતને સરભાવે સહન કરજ.ે 

સમભયાવે સહન કરવું એટલે અનંિયા કમષોનો ક્ષ્ કરવો અને જ્યારે 
કમષોનો ક્ષ્ થયા્ છ ેત્યારે જ ધમ્મ્ુદ્ધમયાં તવજ્ મેળવકી શકયા્ છ.ે મયાટે 
જ, મુશકેલકીઓ વખિે ્યાિ રયાખવું... આ મુશકેલકી નથકી, આ િો મયારયાં 
કમષોને ખપયાવવયાનું પરમ તનતમત્ત છ.ે આ સૂત્ર િમને સહન કરવયાનકી શત્િ 
આપશે અને ્ુદ્ધમયાં જીિ અપયાવશે. 

પ્રભુ મહયાવકીરે િેમનકી અંતિમ િેશનયામયાં ધમ્મ્ુદ્ધનયા સેનયાનકીને ્ુદ્ધમયાં 
જીિવયા મયાટે ભયાવશસ્ત્રોનકી પ્રેરણયામયાં િૃિકી્ શસ્ત્ર આપ્ું ‘વફયાિયારકી’નું!

પ્રભુ વીરે કહ્યુરં, 

હે ધર્મયુદ્ધના સેનાની!

િું સિયા્ િયારયા પિને વફયાિયાર રહેજ.ે જ્યાં િયારં જ ેપિ હો્ એ 
પિને વફયાિયાર રહકીને તનષ્યાપૂવ્મક તનભયાવકીશ િો િું અવશ્ તવજ્ને 
પ્રયાપ્ત કરકીશ. 

જો તને પવતનુરં પદ રળુરં ્ ેતો તારે પવતના પદરારં વફાદાર રહેવુરં પડશે.
જો તને સાધકનુરં પદ રળુરં ્ ેતો તારે સાધકદશાને વનષ્ાપૂવ્મક વનભાવવી 
પડશે. જો તને વશષયનુરં પદ રળુરં ્ ેતો તારે એરારં વફાદાર રહેવુરં પડશે. નહીં 
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તો તુરં હારી જઈશ. 

જો તને રનુષયનુરં પદ રળુરં ્ ેતો તારે રનુષયના પદરારં વફાદાર રહેવુરં 
પડશે. રનુષયનુરં પદ પ્રાપ્ત કરીને તુરં પ્રાણી જવેી style કે પ્રાણી જવેો વયવહાર 
ન કરી શકે. જો તારા વત્મનરારં કયારંય પ્રાણીનો અરંશ પણ આવી જશે તો તુરં 
યુદ્ધ હારી જઈશ. 

તુરં check કર તારી અને પ્રાણીની lifeને! અને તુરં check કર તારા 
selfને! તારી કઈ actionરારં, તારા કયારં વત્મનરારં પ્રાણીની અસર ્,ે તો 
પહેલા તેને દૂર કર. નહીં તો તુરં ધર્મયુદ્ધરારં કયારેય જીતી નહીં શકે. 

જ ેપોિયાને પ્રયાપ્ત પિને વફયાિયાર રહકીને ્ુદ્ધ કરે છ ેિે જ ધમ્મ્ુદ્ધમયાં 
તવજ્નકી પિયાકયા લહેરયાવકી શકે છ.ે 

પ્રભુ વકીરે પોિયાનયા અંતિમ સમ્ે અંિર્ુદ્ધનયા ્ોદ્ધયાને ચિુથ્મ 
તચંિનલક્ષકી શસ્ત્ર આપ્ું ‘સમજ’નું!

પ્રભુ વીરે કહ્યુરં, 

હે વીર યોદ્ધા! હે આતરન્ ! તુરં સરજી ર્! 

समयं गोयम मा पमायए।

હે આતરન્ ! તુરં સરજી ર્, તારી પાસે અરંતરયુદ્ધ રાટ ેસરય બહુ ઓ્ો 
્ ેએટલે તારા પુરષાથ્મને, તારા શૂરાતનને જરા પણ રરંદ પડવા દેતો નહીં! 
જરા પણ પ્રરાદ કરતો નહીં. 

િને ખબર છ,ે ્ુદ્ધમયાં જમે-જમે સમ્ ઓછો થિો જા્ િેમ-િેમ 
વ્ત્િનું શૂરયાિન વધિું જા્. એમ િું પણ સમ્ને અલપ મયાનકીને િયારયા 
શૂરયાિનને પ્રગટયાવજ,ે િો જ િું ્ુદ્ધમયાં જીિકી શકકીશ. 

ધમયાયુદ્ધનાં શસ્તમો
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અને જો એકવાર યુદ્ધરારં હારી જઈશ તો તારી પાસે જીતવાનો કોઈ 
chance, કોઈ તક નહીં રહે. 

વચરંતન કર, શુરં ગાયને સરજ હોય કે રારા રાટ ેશુરં યોગય ્ ેઅને શુરં 
અયોગય? ના!

શુરં કોઈ પક્ષીને વવચાર આવે કે રારે રારા ‘સવ’ સાથે યુદ્ધ કરીને ‘સવ્મજ્’ 
બનવુરં ્?ે ના! 

શુરં કોઈ દેવલોકના દેવો ધર્મયુદ્ધ લડી શકે? ના! કેર કે દેવો ધારે તો પણ 
ધર્મ ન કરી શકે. 

શુરં નારકીના જીવને ધર્મયુદ્ધનો વવચાર આવે? ના!

મયાત્ર ને મયાત્ર એક મનુષ્ જ એવો છ ેજ ે‘સવ’ થકકી, ‘સવ’ વડે, ‘સવ’ 
મયાટે ્ુદ્ધ લડકી ‘સવ્મસવ’ને પયામકી ‘સવ્મજ્’ બનકી શકે છ,ે ધમ્મ્ુદ્ધ દ્યારયા 
સકળ કમષોનકી તનજ ્મરયા કરકી આતમયાને શુદ્ધ, તવશુદ્ધ અને પદરશુદ્ધ બનયાવકી 
શકે છ,ે ઇતનરિ્ો પર control રયાખકીને આતમયાને પરમયાતમયા બનયાવકી શકે 
છ,ે ધમ્મ્ુદ્ધમયાં તવજ્કી બનકીને મહયાવકીરમયાંથકી ‘ભગવયાન મહયાવકીર’ બનકી 
શકે છ.ે 

જ્યારે આ ધમ્મશસ્ત્રોનયા આધયારે ્ુદ્ધ થયા્ છ ેત્યારે જ ્ુદ્ધમયાં તવજ્કી 
બનકી શકયા્ છ!ે

પરમ યુદ્ધ



39

પ્રભુએ કહ્યુરં, હે સાધક! તારા આ ધર્મયુદ્ધરારં તને સૌથી વધારે 
ટકાવી રાખે, ર્ગ્ત રાખે, તને યુદ્ધરારં વજતાડી દે અને કયારેય 
હારવા ન દે એવુરં અરોઘ એક શસ્ત ્ ેઅને એ શસ્તનુરં નાર 
્ ેવવનય!

જ ેસહન કરે ્ ેતે જ આ યુદ્ધરારં વવજયી બને ્,ે જ ેસહન 
કરે ્ ેતે જ વસદ્ધતવને પારે ્,ે જ ેસહન કરે ્ ેતે જ દરેક 
ક્ષેત્રારં સફળ થાય ્.ે 

રુશકેલીઓ વખતે યાદ રાખવુરં... આ રુશકેલી નથી, આ તો 
રારારં કરયોને ખપાવવાનુરં પરર વનવરતિ ્.ે આ સૂત્ તરને સહન 
કરવાની શવકત આપશે અને યુદ્ધરારં જીત અપાવશે. 

જ ે પોતાને પ્રાપ્ત પદને વફાદાર રહીને યુદ્ધ કરે ્ ે તે જ 
ધર્મયુદ્ધરારં વવજયની પતાકા લહેરાવી શકે ્.ે

રાત્ ને રાત્ એક રનુષય જ એવો ્ ેજ ે‘સવ’ થકી, ‘સવ’ વડ,ે 
‘સવ’ રાટ ેયુદ્ધ લડી ‘સવ્મસવ’ને પારી ‘સવ્મજ્’ બની શકે ્,ે 
ધર્મયુદ્ધ દ્ારા સકળ કરયોની વનજ ્મરા કરી આતરાને શુદ્ધ, વવશુદ્ધ 
અને પહરશુદ્ધ બનાવી શકે ્,ે ઇવનદ્રયો પર control રાખીને 
આતરાને પરરાતરા બનાવી શકે ્,ે ધર્મયુદ્ધરારં વવજયી બનીને 
રહાવીરરારંથી ‘ભગવાન રહાવીર’ બની શકે ્.ે 

ધમયાયુદ્ધનાં શસ્તમો
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ધર્મયુદ્ધરારં જીતવા રાટનેારં ભાવશસ્તોની સરજ તો રળી ગઈ. હવે 
જોઈએ ધર્મયુદ્ધરારં આપણા આતરાને અનાહદ અનરંતકાળથી હરાવનારા 
શત્ુઓ કોણ ્?ે

આપણા આતરાને હરાવનારા શત્ુઓ ્  ેઆપણી સરંજ્ાઓ, ચાર પ્રકારની 
સરંજ્ાઓ...

આહાર સરંજ્ા, ભય સરંજ્ા, રૈથુન સરંજ્ા અને પહરગ્હ સરંજ્ા!

શુરં કયારેય વવચાર આવયો ્ ે કે રારી સરંજ્ાઓ જ રારા રોક્ષરાગ્મરારં 
અવરોધક ્,ે રારી રુવકત રરંવજલરારં બાધક ્?ે

આહાર સરંજ્ારારં જીવતા હોય એવા લગભગ જીવો આપણી નજર સારે 
દેખાતા હોય ્ ,ે પ્ી એ રનુષય હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય કે જીવજ રંતુ હોય. 

ભય સરંજ્ા પણ લગભગ દરેક જીવો વારરંવાર અનુભવતા હોય ્.ે 
રનુષયને કોઈ ભૂતનો ભય હોય તો કોઈ પ્રાણીનો અથવા સરાજનો અને 
સરંબરંધીઓનો પણ ભય હોય! રારાથી કરંઈ અયોગય થઈ જશે તો? હુરં આર 
કરીશ તો સરાજ શુરં કહેશે? આ પણ એક પ્રકારનો ભય ્.ે 

રૈથુન સરંજ્ા અથા્મત્ વવકાર, વાસના પણ લગભગ દરેક જીવોરારં દૃશયરાન 
થતારં જ હોય ્.ે 

પહરગ્હ સરંજ્ા એટલે વસતુઓનો સરંગ્હ કરવાની વૃવતિ, સરંબરંધોને 
વધારવાની વૃવતિ.

સરંજ્ા એ ્ ેજ ેઅરંદરરારંથી જ આવે ્,ે એને નથી કોઈ શીખવતુરં કે નથી 
એના કોઈ class હોતા!
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રાનવનુરં બાળક હોય કે પશુનુરં, એને જનરતારંની સાથે જ ખબર પડી ર્ય 
્ ેકે ભૂખ લાગે તયારે દૂધ કયારંથી અને કેર વપવાય. નાનપણથી જ એ રોટો 
અવાજ કે ધડાકો સારંભળે તો ડરી ર્ય. વબલાડી કૂતરાને જુએ કે તયારંથી 
ભાગી ર્ય. 

આરારંથી કોઈપણ વસત ુકોઈને શીખવવી નથી પડતી, કેર કે અનરંતકાળથી 
એ જ કયુું ્ ેએટલે ભવોભવ એ જ સરંસકારરૂપે સાથે આવે ્.ે 

જ્યારે જગિનયા મોટયા ભયાગનયા લોકો આ ચયાર સંજ્યામયાં જીવિયા હો્ 
છ ેત્યારે બહુ જ અલપ મહયાપુરર્ો અને સતપુરર્ો આ સંજ્યા સયામે ્ુદ્ધ 
કરવયાનકી પ્રજ્યામયાં જીવિયા હો્ છ.ે જ ેઆ ચયાર પર તવજ્ પ્રયાપ્ત કરે િેઓ 
જ ભગવયાન મહયાવકીર સમયાન તવજ્કી બનકી શકે.

પણ ઘણાબધા ભાવવકો એવા હોય જરેને આતરયુદ્ધ કરવાના ઉતકૃષ્ 
ભાવ હોય ્,ે પણ ઘણો પુરષાથ્મ કરવા ્તારં તેઓ ધર્મયુદ્ધરારં શત્ુ સારે 
જીતી નથી શકતા, કારણ કે, તેઓ શત્ુઓને પારખી નથી શકતા. 

જરે બાહ્મ યુદ્ધરારં શત્ુઓ રાત્ હવથયારોથી જ યુદ્ધ ન કરે, પણ 
કાવાદાવા અને પેંતરા પણ કરે, એર સરંજ્ાઓ પણ આપણી સાથે પેંતરાબાજી 
કરે. આપણા રનની અરંદર ઘૂસી ર્ય અને રન આપણને નબળા બનાવી દે. 

(1) આહયાર સંજ્યારૂપકી શત્રુ :

આહાર સરંજ્ા કેવી રીતે આપણી શત્ુ બની શકે?

આહાર પ્રતયેનો આસવકતનો ભાવ તેને કહેવાય ્ ેઆહાર સરંજ્ા.

રાનો કે તરે આહાર સરંજ્ા પર વવજય રેળવવા, આહાર પ્રતયેની આસવકત 
પર વવજય રેળવવા ઉપવાસ કયયો. ઉપવાસ પણ એક પ્રકારનુરં યુદ્ધ જ ્.ે 
ઉપવાસ એટલે 24 કલાક સુધી આહારનો તયાગ, એક પણ અન્નનો દાણો 
ન વાપરવો.  

પરમ યુદ્ધ
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તો ઉપવાસરારં શુરં થયુરં?

એક તરફ ભૂખ લાગી હોય, પણ એક તરફ આહાર ન વાપરવાના 
પચચકખાણ હોય. 

એક તરફ ભોગના બધા જ પદાથયો હોય, પણ એક તરફ તયાગનો 
સરંકલપ હોય. 

આવા સરયે જયારે રન ખાવા તરફ પ્રેરે તયારે આતરા પચચક્ ખાણ યાદ 
કરાવે અને આતરબળને strong બનાવવાનો પ્રયતન કરે. પણ આવા જ સરયે 
રન એની પેંતરાબાજી શરૂ કરે, Emotional blackmailing શરૂ કરે. 

હે જીવ! જરી લે! ભૂખયા પેટ ેભગવાનનુરં નાર પણ લેવાનુરં રન નહીં થાય. 
શરીરરારં શવકત હશે, શરીર સક્ષર હશે તો સાધના પણ શ્રેષ્ થઈ શકશે. 
તારે કયારં શોખ રાટ ેખાવુરં ્?ે તારે તો સાધના રાટ,ે શરીરને ટકાવવા રાટ ે
ખાવુરં ્.ે

અને તરારરં  જ રન તરને પા્ો જવાબ આપે : હા, વાત તો સાચી ્,ે 
જોને! અતયારે પણ ભૂખ લાગી જ ્,ે નબળાઈ પણ લાગે ્.ે એરારં રાળા 
કરવાની, પરરાતરાનુરં સરરણ કરવાનુરં રન જ કયારં થાય ્?ે એના કરતારં 
એકવાર જરી લઉં. પ્ી શારંવતથી સારાવયક પણ કરીશ અને પ્રવતક્રણ પણ 
કરીશ. 

તરારા જ રને તરને નબળા બનાવી દીધા, તરને ઢીલા બનાવી દીધા.
તરે એના દાવપેચરારં, એની ચાલરારં ફસાઈ ગયા અને તરે ધર્મયુદ્ધરારં હારી 
ગયા!

તરે આહાર સારે હારી ગયા અને તરારી આહાર સરંજ્ા જીતી ગઈ. આવુરં 
આજ સુધી કેટલીવાર બનયુરં હશે?  

ધમયાયુદ્ધનાં શત્રુઓ
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પણ એ સરયે જો તરે તરારા ‘સહનશીલતા’ નારના શસ્ત સાથે યુદ્ધના 
રેદાનરારં ગયા હોત તો?

તો ગરે તેવી ભૂખ, ગરે તેવી નબળાઈને પણ સહન કરી શકત અને 
તરારી ધર્મસાધનાને વનવવ્મઘન પહરપૂણ્મ કરી શકત!

િમયારકી ‘સહનશકીલિયા’ િમને આહયાર સંજ્યા સયામે જરૂર તજિયાડકી િેિ 
અને એ જ સહનશકીલિયા િમને ધમ્મ્ુદ્ધમયાં તવજ્કી બનયાવકી િમને તસદ્ધતવ 
સુધકી લઈ જાિ!

(2) ભ્ સંજ્યારૂપકી શત્રુ :

આખા હદવસરારં ચાર સરંજ્ારારંથી સૌથી વધારે અસર કરતી હોય એવી 
સરંજ્ા ્ ેભય સરંજ્ા!

રને કરંઈ થશે તો નહીંને, રારા પ્રતયેની તેની લાગણી ઓ્ી તો નહીં થઈ 
ર્યને, તે રારાથી નારાજ તો નહીં થઈ ર્યને, રારારં સરંતાનો અવળે રાગગે 
તો નહીં ર્યને, રારરં  કરંઈ ખરાબ તો નહીં થાયને, રારરં  કરંઈ ચાલયુરં તો નહીં 
ર્યને! - ભય સરંજ્ા જીતી ગઈ અને તરે હારી ગયા.

રોટા ભાગની વયવકતઓ આવી કલપનાના ભયરારં જીવતી હોય ્.ે 

જનેકી અંિરમયાં ભ્ હો્ િે નબળો હો્ અને જ ેભ્ જીિવયાનો 
પુરર્યાથ્મ કરિો હો્ િે વકીર્ોદ્ધયા હો્ અને જમેણે ભ્ને જીિકી લકીધો 
હો્ િે તસદ્ધ પુરર્ મહયાવકીર હો્!

તરારા રનરારં સતત એક ભય હોય ્ ેજ ેતરને સતત સતાવતો હોય 
્.ે તરે કરંઈ પણ કરો ્ો, કોઈપણ કાય્મ કરો ્ો તયારે રનરારં કોઈ ને કોઈ 
પ્રકારનો ભય હોય જ ્.ે રારરં  કાર રારા bossને ગરશેને? રારો વયવહાર 
સરાજરારં યોગય તો હશેને? રારારં બાળકોને રારાથી સરંતોષ તો હશેને? રારી 

પરમ યુદ્ધ
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પતની રને વફાદાર તો હશેને? ભય સરંજ્ા જીતી ગઈ, તરે હારી ગયા.  

એક કાલપવનક ભય તરને શારંવતથી જીવવા જ ન દે! પણ જો તરારો 
આતરા strong હોય, તરારા વવચારો positive હોય તો તરારારારં એક 
આતરવવશ્ાસ હોય, તરારી સરજદારીનુરં ગૌરવ હોય.

તરારો inner voice તરને કહેતો હોય, જોજ!ે તારા આ કારથી તારા 
boss કેટલા ખુશ થઈ જશે! તારા વયવહારની સરાજ જરૂર નોંધ લેશે. તારારં 
સરંતાનો રાટ ેતો તુરં આદશ્મ વપતા ્ ેઅને તારી પતનીને તુરં એટલો પ્રેર કરે 
્ ેકે તેને બીર્નો વવચાર સવપનરારં પણ નહીં આવી શકે. - ભયસરંજ્ા હારી 
ગઈ, તરે જીતી ગયા! 

તરારારં સરજદારીનારં શસ્તોએ ભયસરંજ્ાને ઘાયલ કરી દીધી.

ધમ્વયુદ્ધમાં જ ેપરમાતમાએ આપેલાં શસ્તોને સાથે રાખે છ ેતે અિશય 
જીતે છ.ે 

ધર્મયુદ્ધરારં જ ેપરરાતરાનો હોય એને ‘પર’ની પરવા જ ન હોય!

(3) મૈથુન સંજ્યારૂપકી શત્રુ :

કોઈ સુરંદર, આકષ્મક, વયવકતને જોઈ તરારરં  રન તેના તરફ આકષા્મયુરં. 
રન એકદર ધીરે-ધીરે ્ળકપટથી તેને જીતવાનો પ્રયતન કરે ્.ે એટલે 
પહેલા તરે એની સાથે Hi-hello કરીને વાતની શરૂઆત કરો ્ો, પણ 
તરારો આતરા તરને રોકે ્ ેકે આ તારા રાટ ેયોગય નથી. આવા સરયે, 
યાદ કરો, તરારા વફાદારીના પદને! ઘરરારં પતની હોય અને અનય નારી પર 
નજર ન કરાય. વફાદારીનુરં શસ્ત તો તરે કાઢુરં, પણ રને પા્ુરં કહ્યુરં, તારે 
કયારં તેની સાથે સરંબરંધ બારંધવો ્?ે બે ઘડી વાતચીત કરવારારં શુરં વારંધો ્?ે

ધમયાયુદ્ધનાં શત્રુઓ
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ખલાસ! યુદ્ધરારં રૈથુન નારના શત્ુએ તારી સેનારારં પ્રવેશ કરી લીધો. 
ધીરે-ધીરે એ એક પ્ી એક step આગળ વધે ્.ે આજ ેવાતચીત કરી, 
કાલે સાથે coffee પીધી, પરર હદવસે movie જોવા ગયા અને અરંતે! 
પહરણાર શુરં આવયુરં?

તરારા આકષ્મણે, રૈથુન નારના શત્ુએ તરને હરાવી દીધા! 

મયાટે ભગવયાને ‘વફયાિયારકી’ નયામનું શસ્ત્ર આપ્ું છ ેઅને કહ્ું છ,ે આ 
શસ્ત્રથકી િું િયારયા તવકયાર અને વયાસનયા નયામનયા શત્રુઓને હરયાવજ ેઅને 
ધમ્મ્ુદ્ધમયાં તવજ્ પ્રયાપ્ત કરજ.ે 

(4) પદરગ્રહ સંજ્યારૂપકી શત્રુ :

તરારા કબાટરારં અનેક shirt અન ે T-shirt હશે. કેટલારંય તો 
કપડારં એવારં પણ હશે જ ે હજી એકવાર પણ પહેયાું નહીં હોય. ્તારં 
Mallની બહાર ‘New arrival’નુરં board જુઓ અને તરારા પગ એ  
Showroom તરફ વળી ર્ય. કેર?

કેર કે પહરગ્હ નારની સરંજ્ાએ તરારા આતરા પર કબજો જરાવી દીધો 
્.ે 

ચાર પેઢી ખાય એટલુરં તરારી વતજોરીરારં ભયુું હોય ્તારંય વધુ કરાવા 
રાટ ેતરે Businessરારં કેટલુરંય સાચુરં-ખોટુરં કરો? 

શા રાટ?ે 

કેર કે, તરે તરારા વવનય અને વવવેક નારનારં શસ્તોને ભૂલી ર્વ ્ો.

તરારા પહરગ્હે તરારી અનુકરંપા પર, તરારા સહાયધર્મ પર, 
તરારા રાનવતાના ગુણ પર વવજય  રેળવી  લીધો  ્.ે 

પરમ યુદ્ધ
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રાટ ેજ, ભગવાને ભાવશસ્તો આપતારંની સાથે જ કહ્યુરં હતુરં કે એને કાયર 
તારી પાસે અને તારી સાથે જ રાખજ,ે તો જ તુરં ધર્મયુદ્ધરારં જીતી શકીશ. 

ધર્મયુદ્ધરારં કયારેય નબળા ન પડાય. જરાક નબળા પડ્ા તો સરંજ્ાઓ 
તો આક્રણ કરવા હરંરેશારં તૈયાર જ હોય ્.ે 

ધર્મની એક વયાખયા... 

સંજ્યા ઘટે એનું નયામ ધમ્મ!

જમેને પમોતાની Lifeમાં ધમયા વધારવમો હમોય તેમણે આ ્ાર સંજ્ાઓને 
ઘટાડવાનમો પુરર્ાથયા કરવમો જોઈએ, આ ્ાર સંજ્ા પર જીત મેળવવાની 
સાધના કરવી જોઈએ. 

જરે-જરે આ ચાર સરંજ્ા ઘટ ે ્ ે તેર-તેર આતરાની નજીક  
જવાય ્.ે 

ધમયાયુદ્ધમાં જમે સંજ્ાઓ શત્રુઓ બનીને આતમાને હરાવે છ ેએમ ઇતનરિયમો 
પણ શત્રુ બનીને આતમાને હરવાનમો પ્રયતન કરે છ.ે માટ ેઇતનરિયમો આંખ, નાક, 
કાન, જીભ અને કાયાને પણ જીતવી એટલી જ જરૂરી છ.ે 

જ ેઇતનરિ્ોને જીિકી જા્ છ ેિેનો આતમયા જીિકી જા્ છ.ે જ ેઇતનરિ્ોને 
જીિકી જા્ છ ેિે ઇતનરિ્યાિકીિ જ્યાનને પ્રગટ કરકી શકે છ.ે  

રાટ ેજ, ભગવાને તેરની કલયાણકારી જ્ાનવાણીરારં કહ્યુરં...

હે આતરન્ ! તારા રાટ ેતુરં જ નરકનુરં સજ ્મન કરી શકે ્ ેઅને તુરં જ 
રોક્ષનુરં સજ ્મન કરી શકે ્.ે તારી ગવત, તારી વસવદ્ધ તારા પર જ વનભ્મર 
કરે ્.ે જો તુરં સરંજ્ાઓ અને ઇવનદ્રયો પર વવજય પ્રાપ્ત કરે ્ ેતો તારા રાટ ે
રોક્ષનારં દ્ાર ખૂલી ર્ય ્ ેઅને જો તુરં હારી ર્ય ્ ેતો તારા રાટ ેચારે 
ગવતનારં દ્ાર ખૂલી ર્ય ્.ે 

ધમયાયુદ્ધનાં શત્રુઓ



48

પહરભ્રરણના આ ચક્કરરારંથી રુકત થવા, રોક્ષને પારવા તુરં પ્રબળ 
પુરષાથ્મ કર, તુરં ક્ષણભરનો પણ પ્રરાદ ન કર અને તુરં ધર્મયુદ્ધરારં વવજયી 
બની ર્! 

ધર્મ એટલે શુરં? ધર્મ શુરં ્?ે

ધર્મ સાધના ્?ે ધર્મ પૂર્ ્?ે ધર્મ આરાધના ્?ે 

ધર્મ ઉપાસના ્?ે ધર્મ હક્યા ્?ે 

ના! ધર્મ એક યુદ્ધ ્!ે

ધમ્મ એક એવું ્ુદ્ધ છ,ે જમેયાં જ ેતવજ્ પયામે છ ેિેનયા નયામનકી આગળ 
‘ભગવયાન’ શબિ લયાગકી જા્ છ.ે 

ભગવાન બનવુરં ્?ે તો આજથી શરૂ કરો ધર્મયુદ્ધ!

પરમ યુદ્ધ
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જરેને પોતાની lifeરારં ધર્મ વધારવો હોય તેરણે ચાર 
સરંજ્ાઓને ઘટાડવાનો પુરષાથ્મ કરવો જોઈએ, ચાર સરંજ્ા પર 
જીત રેળવવાની સાધના કરવી જોઈએ. 

જ ેઇવનદ્રયોને જીતી ર્ય ્ ેતેનો આતરા જીતી ર્ય ્.ે જ ે
ઇવનદ્રયોને જીતી ર્ય ્ ે તે ઇવનદ્રયાતીત જ્ાનને પ્રગટ કરી  
શકે ્.ે  

જગતના રોટાભાગના લોકો આ ચાર સરંજ્ારારં જીવતા હોય ્ ે
તયારે બહુ જ અલપ રહાપુરષો અને સતપુરષો આ સરંજ્ા સારે 
યુદ્ધ કરવાની પ્રજ્ારારં જીવતા હોય ્.ે જ ેઆ ચાર પર વવજય 
પ્રાપ્ત કરે તેઓ જ રહાવીર સરાન વવજયી બની શકે.

ધમયાયુદ્ધનાં શત્રુઓ
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આપણો અહીં જનર થયો, આપણે અહીં આવયા અને હવે આપણી 
life પૂરી થઈ જશે અને આપણે જશુરં... તો પ્ી જવેા આવયા હતા તેવા જ 
return થશુરં કે આપણી lifeરારં કોઈ turn હશે?

વચરંતન કરો, 

આપણી lifeનો કેટલો સરય બાકી ્?ે ખબર નથી. આવતીકાલ 
આવશે? ખબર નથી. ્તારં ઘણા એર રાનતા હોય ્ ેકે હજી તો આપણી 
ઉંરર કયારં થઈ ્?ે હજી તો ઘણો સરય બાકી ્.ે 

સરય તરને લારંબો લાગે ્,ે પણ એકવાર તરારા અનરંતકાળ પર દૃવષ્ 
કરો... ભૂતકાળરારં જ ેઅનરંત સરય ગયો ્ ેએની સારે આ ભવનારં, આ 
જીવનનારં જટેલારં વષયો રળારં ્,ે એરારંથી return થવાનુરં એ નક્કી ્ ેતો 
turn સાથે return થવાનુરં કે એર ને એર જ return થવાનુરં?

શુરં કયારેય વવચાયુું ્ ે કે અહીંથી return થયા પ્ી આપણી દશા, 
આપણી હદશા, આપણી ગવત કઈ હશે, કયારં હશે, કેવી હશે? શુરં અરૂલય 
એવો રાનવભવ રળા પ્ી... આટલારં વષયો ધર્મધયાન કયા્મ પ્ી પણ અરંદરરારં 
અનરંતકાળથી પડલેારં ઈષયા્મ, અદેખાઈ, ego, વનરંદા, ટીકા, ક્ોધ આહદ ગયારં 
ખરા? અને રનુષયના રાનવતા, ક્ષરા, નમ્રતા, સરળતા, સરંતોષ જવેા ગુણો 
આવયા ખરા?

Check કરશો તો ખબર પડશે કે બહારથી ધાવર્મકતાનો dress પહેયયો 
્,ે પણ અરંદરનુરં address તો કરંઈક અલગ જ ્.ે 

તરારી અરંદરની વૃવતિ અને બહારની પ્રવૃવતિને check કરો. બહારનુરં 
ખોવળયુરં રનુષયનુરં ્,ે પણ અરંદરથી? જયારં સુધી કોઈ નડતુરં નથી તયારં સુધી 
એક સારા રનુષય તરીકે રહી શકો, પણ જવેા કોઈ નડ ેએટલે તરત જ બધા 
જ સરંસકાર બહાર આવી ર્ય. 

પરમ યુદ્ધ
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આ ભવરારં શુરં કરવાનુરં ્?ે બીજુ રં કરંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. જરૂર ્ ે
રાત્ એક ‘turn’ લેવાની... રાણસ બનવાની, turn લેવાની! કેર કે, રૃતયુ 
પ્ી આપણે કયારં return થવાના ્ીએ? જ ેસંસકાર અહીં હશે એ જ 
સંસકાર આિતા જનમમાં સાથે આિશે. એટલે કોઈપણ પ્રવૃવતિ કરતી વખતે 
કોઈપણ વૃવતિ પ્રગટ ે તયારે યાદ રાખવાનુરં કે ‘હુરં  રાણસ ્ુરં’ અને રાણસ 
તરીકે રારી પ્રવૃવતિ અને વૃવતિ કેવી હોવી જોઈએ.

તરારી ર્તને check કરો. તરારી પાસે તરારા કબાટરારં 25-50 જોડી 
dress, સાડીઓ વગેરે પડ્ારં ્.ે એરારંથી કેટલીયે સાડી એવી ્ ેજ ે્લે્ારં 
6 વષ્મથી કયારેય પહેરી નથી, કેટલાય dress એવા ્ ેજનેી fashion પણ 
જૂની થઈ ગઈ ્.ે 

્તારં તરારી સારે કોઈ ફાટલેારં-તૂટલેારં કપડારંવાળી વયવકત આવે તયારે 
કબાટ ખોલવાનુરં રન થાય ્?ે એરારંથી એકાદ સાડી કે dress આપવાનુરં 
રન થાય ્?ે 

ના... ના... હજી આ સાડી કયારં ફાટી ્?ે હજી તો આ dressનો રરંગ 
કયારં fade થયો ્?ે

આને શુરં કહેવાય? સરંગ્હ કરેલી વસતુઓનો પહરગ્હ. 

આવી વૃવતિ કોની હોય? કીડીની. 

કીડી પણ પોતાની જરૂહરયાત કરતારં રોટો કવણયો લઈને જતી હોય 
તયારે તેને ખબર હોય કે એ કયારં ર્ય ્?ે

જયારે આવી કોઈ વૃવતિ પ્રગટ ેતયારે યાદ આવી જવુરં જોઈએ કે આ મારા 
ભૂતકાળના સંસકાર બહાર આિરી રહ્ા છ ેઅને હિે મારે પાછા એ જ 
ભિમાં return નથરી થિું એટલે મારે અહીંથરી turn લેિો છ.ે

ધમયા- Lifeને અાપે Turn!



54

કદાચ બહુ ઊંચી કક્ષાના ધાવર્મક ન બનાય, બહુ ઊંચી કક્ષાના સાધક 
ન બનાય તો no problem! એના પહેલારં આપણે રાણસ બની જઈએ, 
lifeરારં એક turn લઈ લઈએ. 

KGના પાઠ શીખયા વવના collegeનો અભયાસ કરવા જઈએ તો શુરં 
થાય?

KG વગરની college એ knowledgeનુરં નહીં... No know-
ledgeનુરં પ્રતીક ્.ે રાણસ બનયા વવના જ જો ધાવર્મક બની ગયા તો શુરં 
થાય? પરરાતરાની કૃપાથી આ ભવ, ધર્મ, ગુરના જ ેસરંયોગો રળા ્ ેએને 
પણ ભવવષયરારં અનરંતકાળ રાટ ેગુરાવી દેશુરં. 

એટલે નક્કી કરો કે lifeરારં turn લેવો ્ ેકે એર જ return થવુરં ્?ે

ધર્મ lifeને એક turn આપે ્.ે 

્યાિ રયાખજો, જનેકી lifeમયાં ધમ્મ નયામનો turn આવે છ ેએ ્્યારે્ 
એમનેમ return નથકી થિયા. 

પણ keroseneના ડબબાને ધોયા વવના જ એરારં ઘી ભરીએ તો શુરં 
થાય? Keroseneની વાસ આવયા વવના રહે જ નહીં.

તેર તરારી ર્તને check કરો.

બહારથી ભલે ઉચચ કક્ષાના ધાવર્મક ગણાતા હશો, પણ અરંદરરારં કયારંક 
ને કયારંક kerosene જવેા ભૂતકાળના સરંસકારો તો પડ્ા જ હશે. 

રાટ ેજ શુદ્ધ ઘી જવેો રાનવભવ ભૂતકાળની kerosene જવેી વૃવતિઓને 
કારણે બગડી ર્ય ્.ે 
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તરારી આસપાસના એક-એક પ્રાણી, પક્ષી અને જ રંતુઓને જુઓ અને 
તરારી વૃવતિ અને પ્રવૃવતિને check કરો, ઘણરંબધુરં સરર્ઈ જશે. 

ઘણા બહારથી શારંત દેખાતા હોય, પણ અરંદરથી તરાપ રારવાની 
તૈયારીરારં હોય. ગરોળીનો ભવ ્ોડ્ો, પણ ગરોળીની વૃવતિ નથી ગઈ. 

ઘણાને વારે-વારે બીર્ને ટોકવાની અને ડરંખ રારવાની આદત હોય ્.ે 
રચ્રનુરં ખોવળયુરં ્ોડ્ુરં, પણ રચ્રની વૃવતિ ન ગઈ. 

આ રારરં  ઘર ્,ે આ રારી family ્,ે આ રારી વસતુ ્.ે એ શુરં ્?ે 
રસતાનો કૂતરો પણ એના areaરારં બીર્ને જોઈને ભસવા લાગે અને ર્ણે 
કહેતો હોય... ‘આ તો રારો જ area ્.ે’

આવયા કોઈ પણ અવગુણ બહયાર આવે ત્યારે પહેલયા પોિયાનકી જાિને 
સમજાવો... ‘હંુ મયાણસ છુ,ં મયારયાથકી આવું ન થયા્.’ 

તવ્ાર કરમો કે મારી આ વૃતતિ કમોના જવેી છ?ે અને જો હંુ આજ ેપણ 
આ જ વૃતતિ રાખીશ તમો મારં આવતા ભવનું reservation પણ કયાં થશે? 
જો આટલું યા્દ રહેશે તમો lifeમાં Turn લેવમો નહીં પડ,ે ‘turn’ લેવાઈ જશે. 

માનમો કે તમે રમોડ પરથી પસાર થતા હમો તયારે કમોઈ bikeવાળી વયતકત 
જતાં-જતાં તમારી ઉપર છાંટા ઉડાડીને જતી રહે તયારે તમે શું કરમો? કેટલાંય 
સરસવતી વ્નમો કહી ્દમો. પણ એ સમયે યા્દ રાખવાનું કે "હંુ માણસ છુ"ં 
આટલું તવ્ારવા માત્રથી તે road પર ઊભા-ઊભા તમારમો ધમયા થઈ ગયમો.

Let go કયુું, સરતા રાખી એટલે ધર્મ થઈ ગયો.

ક્ોધ ન કયયો, ગુસસો આવયો પણ ગુસસાના ભાવથી પા્ા ફયા્મ, પાપથી 
પા્ા ફયા્મ એટલે સાધના થઈ ગઈ અને સારે જવાબ ન આપયો, શબદોના 
કોવળયા ન ખાધા એટલે ઉપવાસ થઈ ગયો. 
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ઘણીવાર બધુરં સરજવા ્તારં, ર્ણવા ્તારં કરી નથી શકતા, કેર કે, 
ભૂતકાળના સરંસકારોનો force એટલો બધો strong હોય ્ ે કે લાખ 
સરજણ હોવા ્તારં સરય આવે તયારે એ રાખ થઈ ર્ય ્ ેઅને આપણે 
સરંયોગો સાથે ભળી જઈએ ્ ીએ. એટલે આપણે આકૃવતથી તો રાણસ ્ ીએ, 
પણ પ્રકૃવતથી પણ રાણસ થવા રાટ ેlifeરારં turn લેવાની ખાસ જરૂર ્.ે 
Lifeરારં ધર્મની જરૂર ્.ે

જટેલા રનુષયો હોય એરારંથી રનુષય રરીને રનુષય થાય તેવા કેટલા અને 
રનુષય રરીને પ્રાણીજગતરારં ર્ય એવા કેટલા? 

જનૈ ધમ્મગ્રંથ આગમનયા ‘શ્કી ભગવિકી સૂત્ર’મયાં ભગવયાને એનો ratio 
બિયાવ્ો છ.ે અનંિયા ભવ જ્યારે પ્રયાણકીમયાં, પંખકીમયાં, જિંુમયાં, વનસપતિમયાં 
તવિયાવકીએ ત્યારે એક ભવ મનુષ્નો મુશકેલકીથકી મળે. 

હવે જો એ ભવરારં ‘રાણસ’ બની ગયા એટલે કે પ્રકૃવતથી રાણસ બની 
ગયા તો up, નહીં તો down. તરારી life upની હદશારારં ્  ેકે downની?

અનરંતા જીવોને જ ેનથી રળુરં, જરે કે રાનવભવ, સારરં  કુળ, ધર્મ, સારો 
પહરવાર, ગુર અને સતસરંગનો યોગ, પરરાતરાની સરજ અને અનુભૂવત 
કરાવનાર આ બધુરં જ આપણને રળુરં ્.ે 

એટલે કે અનરંતાથી આપણે અલગ ્ીએ, વવવશષ્ ્ીએ, શ્રેષ્ ્ીએ, 
પરરંતુ એ બધુરં રેળવીને પણ જો ‘રાણસ’ ન બનયા તો?

તો એ રળુરં તો પણ શુરં અને ન રળુરં તો પણ શુરં?

ચાલો, કદાચ બધી જગયાએ રાણસ ન બની શકીએ તો  
‘no problem’, પણ ઘરરારં તો રાણસ બની શકીએને? 

આપણો સૌથી રોટારારં રોટો weak point એ જ ્ ેકે ઘરની બહાર 
તો હજી પણ ‘રાણસ’ જવેા દેખાઈએ ્ીએ, પણ ઘરરારં? ઘરરારં અસસલ 
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સવરૂપે આવી જઈએ ્ીએ.

ભગવાને કહ્યુરં ્,ે 
चत्ारि पिमंगाणि, दलु्ल्ािीह जंतुिो। 

मािुसतं् सुई सद्ा, संजमम्मि य वीरियं॥

                   (श्ी उत्िाध्ययन सूत्र 3/1)

વાસતવવકતા તો એ ્ ેકે દુલ્મભરારં દુલ્મભ કરંઈ હોય તો એ ્ ેરનુષયભવ 
અને રનુષયપણાનારં લક્ષણો. 

જનેારારં પ્રાણીપણાનુરં એક પણ લક્ષણ ન હોય તેનુરં નાર રનુષય. 

જ ેએકવાર મનુષય બની જાય છ ેતેની ્દરેક ક્ષણ ધમયામય બની જાય 
છ ેએટલે તેને ભગવાન બનતાં વાર નથી લાગતી, કેમ કે, માણસ એને જ 
કહેવાય જ ેબીજાને સમજી શકે, બીજાને સાંભળી શકે, બીજાને સા્વી શકે, 
બીજાને ઓળખી શકે, પમોતાનું છમોડીને બીજાને કંઈક આપી શકે, જાતને 
ઘસીને પણ બીજાને ્મક આપી શકે. 

મયાણસ એને જ કહેવયા્ જનેયામયાં ભગવયાનનયા અંશ હો્ અને જ ે
ભગવયાનનો વંશ હો્. 

જયારે તે ભગવાનનો વરંશ હોય તયારે તેને ધર્મ કરવો નથી પડતો, ધર્મ 
તેનાથી સહજતાથી થઈ જતો હોય ્.ે

જો ધર્મ કરશુરં તો lifeથી turn થશુરં, તો જ કદાચ ભવવષયરારં રાણસ 
થઈ શકશુરં અને turn થયા વવના return થશુરં તો પા્ા વતયુંચ બની જશુરંુ. 

આપણો આવિો ભવ ભગવયાનનયા હયાથમયાં નથકી, આપણયા જ હયાથમયાં 
છ.ે આપણે સવ્ં જ આપણયા ઈશ્વર છકીએ. 
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‘જવેયા આપણયા ભયાવ, એવું આપણં ભતવષ્.’

આપણકી સવ્ંનકી ઇચછયા અને ભયાવ એ જ આપણો આવિો ભવ નક્કી 
કરે છ.ે 

જો બળતવણયા, ચીહડયા, ડરપોક, અવભરાની, ક્ોધી, કપટી રહીશુરં તો 
કયારં જઈશુરં અને શારંત, પ્રશારંત, ઉપશારંત બનીશુરં તો કયારં જઈશુરં? તે આપણે 
વવચારવાનુરં ્.ે

આપણે કોઈને નડકીએ નહીં, કોઈને રડયાવકીએ નહીં, કોઈને ફસયાવકીએ 
નહીં, કોઈને છિેરકીએ નહીં, ખોટંુ બોલકીએ નહીં, જરૂરથકી વધયારે રયાખકીએ 
નહીં એ જ આપણો ધમ્મ છ,ે એ જ સયાચો ધમ્મ છ.ે 

આવી ધર્મની આરાધના કરતારં જો આપણને આવડી ર્ય તો જીવનની 
દરેક પળ ધનય બની ર્ય ્ ેઅને આવી ધર્મ-આરાધના જ lifeને ‘turn’ 
કરવાની ‘master key’ ્.ે ખોટ રાત્ એટલી ્ ેકે ધર્મના સાચા સવરૂપ 
સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી, ધર્મના રર્મને ર્ણી શકતા નથી.

ધર્મના સાચા અથ્મને સરજવાનો ચાલો કરીએ પુરષાથ્મ.

 

પરમ યુદ્ધ
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જનૈ ધર્મગ્રંથ આગરના ‘શ્રી ભગવતી સૂત્’રારં ભગવાને  
ratio બતાવયો ્.ે અનરંતા ભવ જયારે પ્રાણીરારં, પરંખીરારં, 
જ રંતુરારં, વનસપવતરારં વવતાવીએ તયારે એક ભવ રનુષયનો 
રુશકેલીથી રળે.

રાણસ એને જ કહેવાય જ ે બીર્ને સરજી શકે, બીર્ને 
સારંભળી શકે, બીર્ને સાચવી શકે, બીર્ને ઓળખી શકે, 
પોતાનુરં ્ોડીને બીર્ને કરંઈક આપી શકે, ર્તને ઘસીને પણ 
બીર્ને ચરક આપી શકે.

આપણો આવતો ભવ ભગવાનના હાથરારં નથી, આપણા જ 
હાથરારં ્.ે આપણે સવયરં જ આપણા ઈશ્ર ્ીએ.

જવેા આપણા ભાવ, એવુરં આપણરં ભવવષય.

રાણસ એને જ કહેવાય જનેારારં ભગવાનના અરંશ હોય અને જ ે
ભગવાનનો વરંશ હોય.  

ધમયા- Lifeને અાપે Turn!
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પાણીરારં જો કચરો ભળે તો ગટર બની ર્ય અને એ જ પાણીને જો 
filter કરવારારં આવે તો ગરંગાના પાણી સરાન બની ર્ય. આતરાના ભાવો 
પણ પાણી જવેા હોય ્.ે 

તરારા ભાવોને ગટરનુરં પાણી બનાવવુરં કે ગરંગાનુરં પાણી એ તરારા જ 
હાથરારં ્.ે તમારા ભાિોનો remote control તમારા જ હાથમાં છ.ે 
ભાિશુવદ્ધ એ જ ધમ્વ છ.ે 

એક હદવસ શ્રેવણક નારના એક રહારાર્ ભગવાન રહાવીરનારં દશ્મન 
કરવા ર્ય ્  ેતયારે તયારં ધયાનસથ રુદ્રારારં લીન થઈને ઊભેલા પ્રસન્નચરંદ્રરુવનને 
જુએ ્.ે તેઓ ભાવથી તેરનારં દશ્મન કરે ્ ેઅને તેરની શ્રેષ્ ધયાનસથ 
અવસથાને જોઈને તેઓ ભગવાન પાસે જઈને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂ્ ે્ ે: 

શ્રેવણક રાર્ : હે ભગવાન! ધયાનસથ રુદ્રારારં ઊભેલા રુવન પ્રસન્નચરંદ્રનો 
આતરા કેટલો ઉતિર ્ ?ે ભગવાન! તેઓને આવતા ભવરારં કઈ ગવત રળશે?

ભગવાન : રાજન! જો અતયારે તેરનુરં રૃતયુ થશે તો તેઓ સાતરી  
  નરકરારં જશે. 

શ્રેવણક રાર્ : ભગવાન! એવુરં કેર? એ તો રુવન ્ ેઅને ધયાનસાધનારારં   
રગ્ન ્.ે

ભગવાન : તેઓના ભાવોના કારણે. તેરનુરં દ્રવય શરીર અતયારે રુવનના 
વેશરારં ધયાનરુદ્રારારં ્,ે પણ ભાવશરીર ્,ે યુદ્ધના રેદાનરારં! 

શ્રેવણક રાર્ : ભગવાન! એ કેવી રીતે? 

ભગવાન : ધયાનસથ રુદ્રારારં ઊભેલા રુવન પ્રસન્નચરંદ્રએ હરણારં તેરની 
પાસેથી પસાર થતી પ્રર્ની વાતો સારંભળી કે આ રાર્ તો અહીં રુવન બનીને 
ઊભા ્ ેઅને તયારં તેરના દીકરા પાસેથી રાજ ્ીનવી લેવા આસપાસના 
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રાર્ઓ એક થઈને યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યા ્.ે 

પ્રસન્નચરંદ્ર રાર્એ સરંસારતયાગ કયયો, રુવનતવ ધારણ કયુું, પણ હજી 
કયારંક પુત્-પહરવાર સાથે connection રહી ગયુરં ્.ે એ relationના 
કારણે reaction આવયુરં. 

રાજ ્ીનવી લેવાની વાત સારંભળતારં રુવન પ્રસન્નચરંદ્ર ક્ોવધત થયા અને 
એ ભૂલી ગયા કે હુરં  રુવન ્ ુ રં, હુરં  સાધુ ્ ુ રં, હુરં  રાજપાટ તયાગીને આવયો ્ ુ રં અને 
તેઓ ભાવથી અતયારે શત્ુ રાર્ઓ સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા ્.ે 

તેરનુરં દ્રવય શરીર અતયારે રુવનનુરં ્,ે પણ તેરનુરં ભાવ શરીર અતયારે 
રાર્નુરં ્,ે એક વપતાનુરં ્,ે એક શત્ુનુરં ્.ે તેરના ભાવ અતયારે રારવાના 
્.ે રાટ ેજો તે અતયારે રૃતયુ પારે તો સાતરી નરકરારં ર્ય.  

શા રાટ ેઆવુરં થયુરં? તેના સવયરંના ભાવોના કારણે...  

કેર કે, પ્રસન્નચરંદ્ર રાજવષ્મનો સવયરંના ભાવો પર control ન રહ્યો!  

થોડી ક્ષણો પસાર થઈ. ફરી શ્રેવણક રાર્ ભગવાનને પૂ્ ે્,ે 

શ્રેવણક રાર્ : ભગવાન! પ્રસન્નચરંદ્રરુવન અતયારે રૃતયુ પારશે તો પણ  
  નરકરારં જ જશે?

ભગવાન : ના રાજન! જો અતયારે તે રૃતયુ પારશે તો બારરા 
દેવલોકરારં જશે.

ભગવાનનારં આ વચનો સારંભળી શ્રેવણક રાર્ આશ્ચય્મથી બોલયા,

શ્રેવણક રાર્ : હે ભગવાન! સાતરી નરકરારંથી સીધા બારરા દેવલોકરારં?   
એ પણ આટલી થોડી ક્ષણોરારં? ભગવાન એવુરં શુરં થયુરં? 

ભગવાન : રાજન! પ્રસન્નચરંદ્રરુવન ભાવથી યુદ્ધના રેદાનરારં યુદ્ધ કરી 

પરમ યુદ્ધ
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રહ્યા હતા. શત્ુને રારવા તેરનો હાથ ઊંચો થયો અને રસતક પાસે આવયો 
અને વવચાર આવયો કે અરે! રારો રુગટ કયારં? રાજરુગટ વવનાનુરં આ રારરં  
રસતક? 

રસતક પર હાથ ફરતારં જ તેરને યાદ આવયુરં કે હુરં  તો રુવન ્ુરં, આ 
રારરં  રુવનતવના આભૂષણરૂપ રૂરંહડત રસતક ્.ે આવા વવચારોની સરૃવત થતારં 
તેરના ભાવો બદલાવા લાગયા. પસતાવાના નીરરારં તે રુવન ભીંર્વા લાગયા. 

અરેરેરે! જનેો તયાગ કરીને, જ ેરાજપાટ-રહેલ, પતની, પુત્ને ્ોડીને 
નીકળો ્ુરં તેની સાથે પા્ો connect કેવી રીતે થઈ ગયો? રારાથી આવી 
ભૂલ કેવી રીતે થઈ ગઈ?

સાચા હૃદયથી થતા પસતાવાના ભાવ હવે તેરને બારરા દેવલોકરારં લઈ 
જવા જટેલા શુભ થઈ ગયા ્.ે જો આ ક્ષણે તેરનુરં રૃતયુ થાય તો તેરનો 
આતરા બારરા દેવલોક તરફ ગવત કરે.

ફરી થોડી ક્ષણો પસાર થઈ. આશ્ચય્મવરવશ્રત ભાવો સાથે વજજ્ાસુ શ્રેવણક 
રાર્ ભગવાનને પૂ્ ે્.ે 

શ્રેવણક રાર્ : ભગવાન! પ્રસન્નચરંદ્રરુવન ખરેખર બારરા દેવલોકરારં 
જશે?

ભગવાન : રાજન! પ્રસન્નચરંદ્રરુવન રોક્ષરારં જશે. શ્રેવણક રાર્નુરં આશ્ચય્મ 
double થઈ ર્ય ્.ે 

શ્રેવણક રાર્ : ભગવાન! કરંઈ સરર્તુરં નથી. બારરા દેવલોકથી આટલી જ  
 ક્ષણોરારં સીધા રોક્ષરારં.

ભગવાન : હા રાજન! પ્રસન્નચરંદ્રરુવનએ પ્રાયવશ્ચતિ અને પ્રવતક્રણ 
કરતારં-કરતારં તેરના ભાવોને શુદ્ધ, વવશુદ્ધ અને પહરશુદ્ધ કરી દીધા.  
આતરશુવદ્ધના  ભાવોરારં તયારં ને તયારં કરયોને ક્ષય કરી દીધા અને તેઓ 

ધમયા- ભાવમોનમો Watchman
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કેવળજ્ાન અને કેવળદશ્મનને પામયા ્.ે

થોડી ક્ષણ પહેલારંનો પુત્પ્રેરરારં રાગી બનેલો આતરા ભાવશુવદ્ધ કરીને 
વીતરાગી બની ગયો. જુઓ, દેવલોકના દેવો પણ એરનો કેવળજ્ાન રહોતસવ 
ઊજવવા પધારી રહ્યા ્.ે 

થોડીવાર પહેલારં સાતરી નરક... થોડી ક્ષણો પહેલારં બારરુરં દેવલોક અને 
પળરારં રોક્ષ! 

પળ મયાટે કરેલયા ભયાવ પણ અનંિ ભવોને બગયાડકી શકે છ ે અને 
પળ મયાટે કરેલયા ભયાવ અનંિ ભવોને સુધયારકી શકે છ.ે િેથકી જ ભયાવનયા 
watchman બનવયાનું છ,ે પળે-પળે ઊિિયા ભયાવોને watch કરવયાનયા છ.ે 
ભયાવોને watch કરવયા િેને જ ધમ્મ કહેવયા્ છ.ે

અતયારે ઊઠલેા ભાવ શુભ ્ ે કે અશુભ? રાગના ્ ે કે વવરાગના? 
સવભાવના ્ ેકે વવભાવના? તે રાટ ેalways alert રહેવુરં. વવભાવના ્ ેતો 
તરત જ change કરી નાખો. 

કેમકે, જનેયા ભયાવ બગડ્યા એનો ભવ બગડ્ો.

જનેયાે આ ભવ બગડ્યાે એનું ભતવષ્ બગડકી ગ્ું. 

જનેા ભાવોરારં ક્ોધ આવી ગયો એનુરં ભવવષય ક્ોધરય બની ગયુરં. 

જનેા ભાવોરારં ક્ષરા આવી ગઈ એનુરં ભવવષય ક્ષરારય બની ગયુરં.

સવયરંના ભાવોની ઉપર સરંયર રાખવો તેને ધર્મ કહેવાય ્.ે

આપણા ભાવ જ આપણને ભગવાન બનાવી શકે ્ ેઅને આપણા ભાવ 
જ આપણને શેતાન બનાવી શકે ્.ે 

પરમ યુદ્ધ
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કોઈપણ ધર્મ-આરાધના ‘સવ’ના ભાવથી હોય ્,ે ‘સવ’ આતરાથી  
હોય ્.ે 

આપણા ભાવ જ આપણા આતરાને શુદ્ધ કરી સદ્ ગવત અપાવી શકે ્ ે
અને રાટ ેજ ધર્મ આપણી સદ્ ગવતનુરં કારણ બને ્.ે 

ભાવથી ધર્મ ્ ેઅને ધર્મથી જ ભાવોની વવશુવદ્ધ થાય ્.ે 

આરયાધનયા, સયાધનયા કરવયાનકી સયાથે ભયાવોનકી તવશુતદ્ધ જ્યારે ભળે છ ે
ત્યારે જ સયાચયા અથ્મમયાં ધમ્મ થયા્ છ.ે

Check કરો તરારી selfને.

શુરં તરારી ધર્મહક્યાઓ, તરારી ભાવ વવશુવદ્ધનુરં કારણ બને ્?ે

જ ે ક્ષણેક્ષણ ભયાવ તવશુતદ્ધનું ્ુદ્ધ કરકી શકે િે જ ક્ષણેક્ષણ ધમ્મ-
આરયાધનયા કરકી શકે. 

શુરં તરે ધર્મ-આરાધક ્ો?

ધમયા- ભાવમોનમો Watchman
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પળ રાટ ે કરેલા ભાવ પણ અનરંત ભવોને બગાડી શકે ્ ે
અને પળ રાટ ે કરેલા ભાવ અનરંત ભવોને સુધારી શકે ્.ે 
એથી જ ભાવના watchman બનવાનુરં ્,ે પળે-પળે ઊઠતા 
ભાવોને watch કરવાના ્.ે ભાવોને watch કરવા એને જ 
ધર્મ કહેવાય ્.ે 

જનેા ભાવ બગડ્ા એનો ભવ બગડ્ો. જનેાે આ ભવ બગડ્ાે 
એનુરં ભવવષય બગડી ગયુરં.

આપણા ભાવ જ આપણને ભગવાન બનાવી શકે ્ ે 
અને આપણા  ભાવ જ આપણને શેતાન બનાવી શકે ્.ે

આપણા ભાવ જ આપણા આતરાને શુદ્ધ કરી સદ્ ગવત અપાવી 
શકે ્ ેઅને રાટ ેજ ધર્મ આપણી સદ્ ગવતનુરં કારણ બને ્.ે

જ ેક્ષણેક્ષણ ભાવ વવશુવદ્ધનુરં યુદ્ધ કરી શકે તે જ ક્ષણેક્ષણ ધર્મ-
આરાધના કરી શકે. 
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અનરંતા જીવોરારં એકાદ જીવને પુણયના ઉદયે આતરાને જોવાનુરં રન 
થાય ્,ે જનેે રન થાય ્ ેતેને જ એ હદશારારં આગળ વધવા અને સાધના 
કરવાની પ્રેરણા થાય ્ ેઅને તેનો પ્રવેશ સાધનાના ક્ષેત્રારં થાય ્.ે

સાધનાના ક્ષેત્રારં પ્રવેશ પારવા ઇચ્તી વયવકત, આતરસાધના કરવા 
ઇચ્ુક વયવકત અને સાધના દ્ારા આતરાને સુધારવા ઇચ્તી વયવકત રાટ ે
આ ્ ેઅવનવાય્મ રાગ્મદશ્મન.

થોડી ક્ષણો રાટ ેઆરંખ બરંધ કરીને કલપના કરો. પ્રભુ રહાવીરને કેવળજ્ાન 
અને કેવળદશ્મનની પ્રાવપ્ત થયા પ્ી, દેવો વનવર્મત ભવય સરંકુલરારં એક-એક 
પગલુરં ભરીને અવત ભવય વસરંહાસન પર વબરાજરાન થયા હશે એ દૃશય કેવુરં 
હશે? નગરની રધયરારં રાતોરાત ઊભુરં થઈ ગયેલુરં, સોના-ચારંદી અને રતનો 
અને રવણરતનોથી શોભતુરં આ હદવય સરંકુલ જોઈને તયારંના લોકોના રનરારં શુરં 
થતુરં હશે? 

શુરં તેરને ખબર હશે કે આ સરંકુલને ‘સરવસરણ’ કહેવાય? શુરં તેરને 
ખબર હશે કે આ દેવોએ બનાવયુરં ્?ે 

શુરં તેરને ખબર હશે કે એરારં વબરાજરાન ‘રહાવીર’ને કેવળજ્ાન અને 
કેવળદશ્મન પ્રાપ્ત થયુરં ્?ે 

ના, લોકોને કરંઈ જ ખબર નથી. 

પણ હા, human psychology પ્રરાણે દરેક વયવકતરારં જયારે એ 
કરંઈક નવુરં જુએ, નવુરં સારંભળે તયારે તેના વવશે જોવા અને ર્ણવાની વજજ્ાસા 
જરૂર હોય.

જો એ સરયે તરે તયારં હો તો સરવસરણની ભવયતા જોઈને તરારી 
આરંખો અરંર્ઈ ર્ય કે પરરાતરાનારં દશ્મન કરીને તરારી દૃવષ્ વનર્મળ થાય?

»ÉÅ´Éàq{É
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પરમાતમાનાં ્દશયાન કરીને દૃતટિને એ જ તનમયાળ બનાવી શકે જનેા 
અંતરમાં પરમાતમાની મુખાકૃતત જોતાં જ સંવે્દનાના સૂર નીકળવા લાગે.

‘જનેયામયાં સંવેિનયા છ ેિે જ ધમ્મ-આરયાધનયા કરકી શકે છ ેઅને ધમ્મ 
કરવયા મયાટે અંિરનકી સંવેિનયા બહુ જરૂરકી છ.ે’

‘સંવે્દન જ ધમયા કરવા ઉતસાદહત કરે છ.ે’

અજ્ાનીને આકષ્મણ ગરે ્,ે જયારે જ્ાનીને અધયાતર ગરે ્.ે અજ્ાનીને 
બહારનુરં આકષ્મણ આકષગે ્,ે જયારે જ્ાની પરરાતરાનારં કે ગુરનારં દશ્મન કરે 
તયારે તેનુરં હૃદય સપરંહદત થવા લાગે અને તેના અરંતરરારંથી જ્ાનનારં ઝરણારં 
ફૂટવા લાગે.

આપણે કેવા ્ીએ? જ્ાની કે અજ્ાની? નથી આપણે સરંપૂણ્મ જ્ાની કે 
નથી આપણે સરંપૂણ્મ અજ્ાની. આપણે ્ીએ બરંનેની વચચેના ‘બુવદ્ધશાળી’. 

અજ્ાનીને કોઈ સરજ ન હોય અને જ્ાની કયારેય એના જ્ાનનુરં પ્રદશ્મન 
ન કરે. જયારે બુવદ્ધશાળી? તે એની બુવદ્ધનો ઉપયોગ કયા્મ વવના રહી જ ન 
શકે.

એ રાણવા કરતારં રાપવારારં વધારે સરય બગાડ.ે પરરાતરાનારં દશ્મનની 
અરૂલય ક્ષણો એ સરવસરણનારં હીરા અને રતનોનુરં રૂલય આરંકવારારં બગાડ.ે

જયારે સરંવેદનશીલ વયવકત જયારં એકવાર પરરાતરા કે ગુરની સૌમય 
રુખાકૃવત વનહાળે, પ્રભુની અતયરંત ઉપકારક વાણી સારંભળે તયારે તેરનારં 
દશ્મન રાત્થી તેનો આતરા સપરંહદત થવા લાગે. તેરના સારંવનધયરારં, તેરનારં 
Positive vibrationsના સપશ્મ રાત્થી તેના હૃદયની ધડકન તીવ્ર ગવતએ 
ધડકવા લાગે.

પરમ યુદ્ધ
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‘જ્યાં જવયા પર આપણકી જાિ ઓગળવયા લયાગે, આપણો અહમ્  
ઓગળવયા લયાગે, આપણં અતસિતવ ઓગળવયા લયાગે ત્યારે મયાનવું કે આ 
‘ધમ્મનું સથયાન’ છ.ે’

જયારે આવુરં થાય તયારે જ તરારો ધર્મક્ષેત્રારં પ્રવેશ સાથ્મક થાય.

ધમયાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પામવાની પ્રથમ શરત એટલે મન, તવ્ાર, 
બુતદ્ધ, માનયતાઓ અને અહમ્ ને છમોડીને માત્ર હૃ્દયને ભાવ અને ભતકતથી 
સંવે્દનશીલ બનાવવું.

જો એકવાર તમારા હૃ્દયમા ંપરમાતમાનમો કે ગરુભતકતનમો ભાવ જાગી 
ગયમો તમો તમારં હૃ્દય કંઈક અલગ પ્રકારની જ અનભુતૂત કરવા લાગશ.ે ભતકત 
જ ભકતના હૃ્દયન ેસપદં્દત કરીન ેસવં્ેદનાન ેજગાડ.ે ભતકત ભકતના હૃ્દયને 
સ્દાય ઢઢંમોળ ેછ,ે જાગ્રત કરે છ,ે સાધના કરવા ઉતસાદહત કરે છ,ે આરાધનામાં 
આન્ંદનમો અનભુવ કરાવ ેછ ેઅન ેસાધના કયાયાનમો સતંમોર્ આપ ેછ.ે

જો તરને ધર્મથી સરંતોષની અનુભૂવત કરવી હોય તો પ્રભુ અને ગુર પ્રતયે 
અહોભાવને જનરાવો. અહોભાવથી જ સરંવેદના જનરે, સાધના કરવાનુરં રન 
થાય, સાધના કરતારં-કરતારં ભવ સાથ્મક થાય.

શુરં પરરાતરા રહાવીરના સરવસરણરારં આવનારા બધા જ જ્ાની હતા? 
બધા જ સરજુ હતા? 

બધા જ દીક્ષા લેવાની તૈયારી કરીને આવયા હતા? 

ના, આવયા તયારે અલગ હતા અને પરરાતરાનારં દશ્મન કરીને, પરરાતરાની 
વાણી સારંભળા પ્ી અલગ હતા. 

શુરં આવુરં આપણી સાથે થાય ્?ે

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- સંવે્દન
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જયારં આવયા પ્ી પણ જો આપણે બદલાતા નથી તો સરજવુરં કે તયારં 
આપણે જતા જ નથી.

નાહવા રાટ ેબાથરૂરરારં ગયા પ્ી જો એવા જ બહાર આવીએ તો 
સરજવુરં કે આપણે અરંદર જઈને નાહ્યા જ નથી.

એવી જ રીતે જો ધર્મના ક્ષેત્રારં ગયા પ્ી પણ જો ર્તને બદલી ન 
શકીએ, હૃદયનુરં પહરવત્મન કરી ન શકીએ તો રાનવુરં કે આપણે નથી જતા, 
આપણરં રાળખુરં રાત્ જ ર્ય ્,ે બહારનુરં શરીર ધર્મના ક્ષેત્રારં ર્ય ્ ેઅને 
અરંદરનુરં રન બીજ ેકયારંક.

ધમ્મનયા ક્ષેત્રમયાં જડ જા્ છ,ે ચેિન નથકી જિું અને જ્યાં સુધકી ચેિન 
ન જા્ ત્યાં સુધકી સંવેિન ન જનમે. ચેિન જા્ િો તચંિન થયા્.

વષયોનારં વષયો સુધી, કલાકોના કલાકો સુધી પરરાતરાની વાણી સારંભળા 
પ્ી પણ જો રારંહ્યલો ન સુધરે તો રાનવુરં કે બહારથી તરે ધર્મક્ષેત્રારં ્ો 
પણ અરંદરથી બીજ ેકયારંક.

કલાકોના કલાકો સરંતોના સારંવનધયરારં વજનવાણી સારંભળા પ્ી, 
પરરાતરાના ભાવોને સારંભળા પ્ી, પણ અરંતર અહોભાવથી સપરંહદત ન 
થાય તો એક વાત નક્કી જ ્ ેકે શરીર અહીં હોય ્ ેઅને રન... 

આવુરં શા રાટ ેથાય?

શુરં દુવનયાના અવાજની જરે પરરાતરાનો અવાજ પણ કાનને જ 
અથડાઈને બહાર નીકળી ર્ય ્?ે 

શુરં આપણે પણ પેલા ઝાડ જવેા જ ્ીએ જ ેએક બાજુથી સુકાઈને રૂક્ષ 
થઈ ગયુરં ્ ેઅને બીજી તરફ એરારં નવી-નવી કૂરંપળો ફૂટી રહી ્.ે 

પરમ યુદ્ધ
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નથી એને રૂક્ષતાનુરં વેદન કે નથી એને નવી કૂરંપળોનો આનરંદ! તેને કોઈ 
પ્રકારનુરં સરંવેદન જ નથી. 

તેને તો એ પણ ખબર નથી કે એ શા રાટ ેઅહીં વષયોથી એક જ જગયાએ 
ઊભુરં ્?ે શા રાટ ેજનરે ્?ે 

શા રાટ ેસુકાઈ ર્ય ્?ે એને કરંઈ જ ખબર નથી. 

કિયાચ આપણે પણ એનયા જવેયા નથકીને? સંવેિન તવનયાનું જીવન એટલે 
મૌનપણે વેિનરદહિ, ભયાવતવહકીન ઊભેલયા વૃક્ષ જવેું જીવન.

ધર્મક્ષેત્રારં પ્રવેશયા પ્ી, ધર્મરૂપી positive vibrationsના areaરારં 
પહોંચયા પ્ી પણ જો તરારી negativity દૂર ન થાય, તરારા negative 
ભાવો positive ન થાય, તરારા અરંતરાતરારારંથી અવાજ ન નીકળે કે અહીં 
કરંઈક અદ્ ભુત ્,ે અનનય ્,ે શ્રેષ્ ્,ે અનુપર ્ ેકેર કે અહીં રારરં  હૈયુરં 
ઠરે ્,ે રનને શારંવત રળે ્,ે વવચારો વવરાર પારે ્,ે અરંતર આનરંદ અનુભવે 
્,ે અહીં વગર રાગયે રૂરંઝવણનુરં સરાધાન રળે ્.ે 

અને કહ્યા વગર જ બધુરં સરર્ઈ ર્ય ્ ેતો ચોક્કસ રાનજો કે તરે 
આવયા ્ો, પણ તરારરં  ચેતન નથી આવયુરં. ચેતન એટલે તરારો આતરા. 

જો આતરા આવે તો જ આતરાને સપશગે, આતરાને અસર કરે. તો જ 
આતરા vibrate થાય, આતરા સપરંહદત થાય. આતરા સપરંહદત થાય તો જ 
સરંવેદન જનરે.

કુતૂહલવશ ગયેલા ચૌદ પૂવ્મના જ્ાની અને 500 વશષયોના ઘરરંડી ગુર 
ગૌતર જયારે સરવસરણનારં પગવથયારં ચડ્ા હશે તયારે કેવળજ્ાની પરરાતરા 
રહાવીરે ગૌતરને આવતા વનહાળા હશે, ગૌતરના રનને ર્ણયુરં હશે, તેના 
ભાવને ર્ણયા હશે, તેના વવચારોને ર્ણયા હશે, તેના હૃદયને, તેના આતરાને 

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- સંવે્દન
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ર્ણયા હશે અને તેરના રુખ રારંથી અતયરંત વહાલથી ભરપૂર શબદ નીકળો 
હશે... ‘ગોયરા’.

યા્દ રાખજો, સાધનાની શરૂઆત હંમેશાં આકર્યાણથી, પ્રભાવથી અથવા 
તમો Miraclesથી થતી હમોય છ.ે જયારે કમોઈક અદ્ ભુત ક્ષણે કંઈક અલગ, 
કંઈક અનમોખી, બધાથી જુ્દી એવી અનુભૂતત થાય તયારે વયતકતને feel થાય 
કે આજ ેહંુ આટલાં વર્યોમાં હતમો એના કરતાં અલગ છુ,ં મારામાં કંઈક અલગ 
જ શતકત છ,ે આજ ેમારા હૃ્દયનાં સપં્દનમો કંઈક અલગ જ છ.ે

જયારે આપણં અંતર હલબલરી જાય છ ે તયારે હૃદય સપંહદત  
થાય છ.ે

જયારે આપણરં હૃદય સપરંહદત થાય ્ ેતયારે આપણો આતરા vibrate 
થાય ્ ેઅને જયારે આપણો આતરા vibrate થાય ્ ેતયારે આપણારારંથી 
અલગ પ્રકારનારં સરંવેદનો થવા લાગે ્.ે 

બસ, એ જ સરંવેદનો ધર્મસાધના રાટનેારં જરૂરી સરંવેદનો હોય ્.ે એ 
ક્ષણથી, એ ધનય ઘડીથી, એ હદવય પળથી આતરા ધર્મસાધનાના ક્ષેત્રારં પ્રવેશ 
કરે ્ ેઅને આતરાની સુધરવાની શરૂઆત થાય ્.ે 

પણ આપણી ખોટ એ જ ્ ેકે આપણા કાન સારંભળે ્,ે આપણી આરંખ 
જુએ ્ ેઅને હક્યા આપણરં શરીર કરે ્.ે 

પરરાતરાની એ શબદગરંગા ગૌતરના heartને touch કરી ગઈ, તેના 
આતરાને સપરંહદત કરી ગઈ અને ગૌતરે સાધનાના ક્ષેત્રારં પ્રવેશ કરી લીધો 
અને સાધનાને વસદ્ધ કરીને વસદ્ધતવને પામયા.

સારાનય રાનવીને કદાચ આ વાત સારાનય લાગે, પણ તરને ખબર નથી 
કે આવી ઘટના અનરંતકાળ પ્ી આતરા સાથે ઘટતી એક અદ્ ભુત ઘટના ્.ે

પરમ યુદ્ધ
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Problems, ઘર, સરંસાર, ધરંધો, કારોબાર, રૂવપયા, પહરવાર, પહરવારને 
લગતા, દીકરા-દીકરી, એરારં ને એરારં જનર, જીવન, રૃતયુ, કયારેક વૃક્ષરારં, 
કયારેક વનસપવતરારં, કયારેક પશુ-પક્ષીરારં, કયારેક રનુષયરારં. 

શા રાટ ેઆવુરં? શા રાટ ેજનર લેવાનો? શા રાટ ેરૃતયુ પારવાનુરં? કરંઈ 
જ ખબર ન હોય એવા અનરંતકાળની વચચે એક ભવરારં એક ક્ષણ, એક પળ 
એવી આવે જયારે ધર્મને સારંભળવાની સુવણ્મ તક રળે અને એ ધનય ક્ષણે ‘જો 
આતરા સપરંહદત થઈ ગયો તો?’, ‘આતરાનુભૂવત થઈ ગઈ તો?’

‘આતમસપંિન એ તસતદ્ધનયા સજ ્મન મયાટેનું પ્રથમ પગલું છ.ે’ 

ધર્મક્ષેત્રારં ઘણીવાર આવયા, પણ ધર્મયુદ્ધની તૈયારી તયારે જ કરી 
શકીએ જો આપણારારં સપરંદનનો જનર થાય. ચાલો, અહોભાવ થકી સપરંદનોને 
જનરાવી ધર્મયુદ્ધનો શરંખનાદ ફૂરંકીએ.

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- સંવે્દન
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જનેારારં સરંવેદના ્ ેતે જ ધર્મ-આરાધના કરી શકે ્ ેઅને 
ધર્મ કરવા રાટ ેઅરંતરની સરંવેદના બહુ જરૂરી ્.ે

ધર્મના ક્ષેત્રારં પ્રવેશ પારવાની પ્રથર શરત એટલે રન, વવચાર, 
બુવદ્ધ, રાનયતાઓ અને અહમ્ ને ્ ોડીને રાત્ હૃદયને ભાવ અને 
ભવકતથી સરંવેદનશીલ બનાવવુરં.

ભવકત જ ભકતના હૃદયને સપરંહદત કરીને સરંવેદનાને જગાડ.ે 
ભવકત ભકતના હૃદયને સદાય ઢરંઢોળે ્ ,ે ર્ગ્ત કરે ્ ,ે સાધના 
કરવા ઉતસાહહત કરે ્ ,ે આરાધનારારં આનરંદનો અનુભવ કરાવે 
્ ેઅને સાધના કયા્મનો સરંતોષ આપે ્.ે

ધર્મથી સરંતોષની અનુભૂવત કરવી હોય તો પ્રભુ અને ગુર પ્રતયે 
અહોભાવને જનરાવો. અહોભાવથી જ સરંવેદના જનરે, સાધના 
કરવાનુરં રન થાય, સાધના કરતારં-કરતારં ભવ સાથ્મક થાય.

સરંવેદન વવનાનુરં જીવન એટલે રૌનપણે વેદનરહહત, ભાવવવહીન 
ઊભેલા વૃક્ષ જવેુરં જીવન.
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આતરકલયાણની ભાવના સાથે ધર્મસાધનાના ક્ષેત્રારં જયારે એક 
આતરા પ્રવેશ પારે ્ ેતયારે પ્રવેશ પામયા પ્ી હદન-પ્રવતહદન તેને પોતાના 
આતરા રાટ ેકરંઈક પારવાના, કરંઈક રેળવવાના, કરંઈક પ્રાપ્ત કરી લેવાના ભાવ 
અરંતરરારંથી પ્રગટ થાય ્.ે

પરમયાતમયા કહે છ,ે ‘જ્યાં સુધકી િું િયારયા ભૂિકયાળને ભૂંસિો નથકી ત્યાં 
સુધકી િયારયા ઊજળયા ભતવષ્નકી િયારકી કલપનયા મયાત્ર કલપનયા બનકીને જ રહે 
છ.ે એ ્્યારે્ વયાસિતવકિયા બનકી શકિકી નથકી.’

પણ આપણી રોટારારં રોટી કચાશ કહો કે ખારી કહો, આપણને આપણા 
ભૂતકાળનો સરંગ્હ કરવાનો ખૂબ જ શોખ ્.ે આપણે આપણા કડવા 
ભૂતકાળને, કડવા પ્રસરંગોને, કડવી ઘટનાઓને કયારેય ભૂલતા નથી અને 
કયારેય ભૂલવાનો પ્રયતન પણ કરતા નથી. 

એ બધુરં જ આપણી memoryરારં fit & mix જ કરતા જઈએ ્ીએ 
અને જવેુરં કોઈ વનવરતિ રળુરં, જવેી કોઈ ઘટના બની કે જવેો એ પ્રકારનો 
પ્રસરંગ આવયો એટલે બધુરં જ દબાયેલી springની જરે ઊ્ળીને બહાર 
આવશે, પ્ી એ સારંસાહરક પ્રસરંગો હોય કે ધાવર્મક રાનયતાઓ હોય. 

ગૌતરસવારી જયારે પ્રભુ રહાવીરનારં ચરણોરારં આવીને પ્રભુના આચરણને 
અનુસરવાનો પ્રયતન કરે ્ ેતયારે તે સવયરંના ભૂતકાળને ભૂલવા લાગે ્.ે 
ભૂતકાળની ઘટનાઓ, ભૂતકાળના પ્રસરંગો અને સવયરંની રાનયતાઓને ભૂલવા 
લાગે ્.ે 

ભૂતકાળની દરેક પહરવસથવતને ધીરે... ધીરે... ધીરે... ધીરે delete કરતારં-
કરતારં એક નવા ભાવરારં, નવી ભવકતરારં, નવા વાતાવરણરારં અને એક નવી 
જ ધર્મસાધનારારં પોતાના આતરાને જોડતા ર્ય ્.ે 
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પરરાતરા કહે ્ ,ે ‘જયારે કરંઈ પણ નવુરં પ્રાપ્ત કરવુરં હોય તયારે પ્રથર જૂનુરં 
્ોડવુરં જ પડ ે્ ેઅને ્ોડ્ા વગર કરંઈ પણ રેળવી શકાતુરં નથી.’

જયારં સુધી આપણે આપણા કડવા ભૂતકાળને, ભૂતકાળના એ સરંસકારોને, 
એ સરરણોને ભૂલતા નથી તયારં સુધી કદાચ નવુરં કરંઈક રળી ર્ય, શ્રેષ્ કરંઈક 
પ્રાપ્ત થઈ ર્ય તો પણ એ પચતુરં નથી, કેર કે, કડિા ભૂતકાળનરી સાથે 
મરીઠો િત્વમાન mix થાય તો મરીઠો િત્વમાન પણ કડિો બનરી જાય છ.ે 

વવચાર કરો કે આવા ધર્મના ક્ષેત્રારં સાધના-આરાધનારારં આપણે કરંઈ 
પહેલીવાર નથી આવયા. અનેક ભવોરારં અનેકવાર આપણે આનાથી પણ 
ઉતિર આરાધના કરી ્,ે ઉપાસના કરી ્ ેઅને અનરંતવાર કરવા ્તારં 
આપણો અહમ્ , આપણરં કપટ, આપણો લોભ, આપણી રાયા, આપણારારં 
રહેલારં રાગ-દ્ષે, ઈષયા્મ-અદેખાઈ, આપણા અવગુણો ગયારં કે રહ્યારં?

Bathroomરારં જઈ નાહીને નીકળતી વયવકત કેવી હોય? ચોખખી હોય 
કે રેલી હોય?

તે સવચ્ અને ઊજળી થઈને બહાર નીકળે. 

એર ધર્મના ક્ષેત્રારં, ધર્મની આરાધનારારં, ધર્મનારં અનુષ્ાનોરારં જોડાયા 
પ્ી આપણો આતરા હદવસે-હદવસે પાવન, પવવત્ અને પ્રસન્ન થવો જોઈએ 
કે પ્ી?

આપણે તો વષયોની સાધના પ્ી, ભવોની ઉપાસના પ્ી પણ એર 
જ કહીએ ્ીએ કે ના, હજી સુધી રારારારં ફેરફાર થયો નથી, હજી ઘણી 
ખારીઓ અરંદરરારં પડી ્,ે હજી પણ વાતે-વાતે ગુસસો આવી ર્ય ્,ે રાગ-
દ્ષે થઈ ર્ય ્ ેઅને પ્ી અશારંવત, અશારંવતનો પાર નથી.

તો પ્ી એની પા્ળનુરં રુખય કારણ શુરં ્?ે

પરરાતરા કહે ્,ે ‘બહારથરી ગમે એટલું સારંુ ભરતા રહો, પણ જયાં 
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સુધરી અંદરનરી ખરાબરીઓ નરીકળતરી નથરી તયાં સુધરી સારંુ ભરેલું પણ 
ખરાબ થયા વિના રહેતું નથરી.’

ધર્મસાધનાના ક્ષેત્રારં આગળ વધવુરં હોય તો તરારારારં જટેલો ભૂતકાળ 
પડલેો ્,ે યા તો તરે એને ભૂલતારં શીખી ર્વ, યા એને ભૂરંસતારં શીખી ર્વ 
અથવા એને નગણય કરતા ર્વ. 

આજ ેરસતે જતારં તરને તરારી કોઈ જૂની પહરવચત વયવકત રળી ર્ય 
તો તરે તેને કઈ રીતે જોશો? 

તરે તેને ભૂતકાળરારં કયારેય રળેલા હશો અને તરારો તેની સાથેનો 
જવેો અનુભવ હશે એ અનુભવ ફરી પા્ો અતયારે memoryરારં આવી 
જશે.

આપણે ્દરેક વસતુને, ્દરેક વયતકતને એના ભૂતકાળના આધારે જ 
માપતા થઈ ગયા છીએ અને માટ ેજ આપણે પમોતે પણ વતયામાનને સુધારવાની 
જગયાએ વતયામાનમાં પણ ભૂતકાળની અસરને કારણે આપણા શ્ેષ્ઠ વતયામાનને 
બગાડીએ છીએ.

પરરાતરા કહે ્,ે ધર્મસાધનાના ક્ષેત્રારં પ્રવેશ પારવાની શરત રાત્ એ 
જ ્ ેકે તુરં તારા ભૂતકાળને ખરંખેરતારં શીખી ર્.

જ્યાં સુધકી ભૂિકયાળ આપણયા આતમયામયાંથકી િૂર થિો નથકી ત્યાં સુધકી 
આપણો આતમયા શુદ્ધ થિો નથકી અને જ્યાં સુધકી આતમયા શુદ્ધ થિો નથકી 
ત્યાં સુધકી મળેલું શ્ેષ્ પણ અશુદ્ધ થઈ જા્ છ.ે

ભૂતકાળ જયારં સુધી અરંતરાતરારારં પડલેો ્ ેતયારં સુધી વત્મરાનનારં બધારં 
કાયયો, વત્મરાનની બધી સાધનાઓ, વત્મરાનની બધી વસથવતઓ ભૂતકાળની 
અસર નીચે આવી ર્ય ્ ેઅને એ અસર નીચે આવવાને કારણે વત્મરાનરારં 
કરેલુરં બધુરં પણ વયથ્મ ર્ય ્.ે
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આપણા વત્મરાનના જ ે કરંઈ પણ વયવહારો ્ ે એ દરેક વયવહારરારં 
આપણા ભૂતકાળના જનરોની અસર, ભૂતકાળના વયવહારોની અસર, 
ભૂતકાળના જીવનની અસર અને ભૂતકાળની પ્રવૃવતિઓની અસર રહેલી 
હોય ્.ે

બહારનંુ શરરીર બદલાય છ,ે પણ આતમા તો એનો એ જ હોય છ.ે 
એટલે આતમા પર પડેલા સંસકારો પણ એના એ જ રહે છ.ે બહારનુરં 
શરીર બળીને રાખ થઈ ર્ય ્,ે પણ આતરા તો જ ેગયા ભવરારં હતો, જ ે
એના આગલા ભવરારં હતો, જ ેએના આગળના ભવરારં હતો એનો એ જ 
રહે ્.ે

પરરાતરા કહે ્,ે આતરા એકનો એક જ ્,ે શરીર બદલાતારં રહે ્,ે 
જનરો બદલાતા રહે ્,ે ગવતઓ બદલાતી રહે ્,ે પહરવસથવતઓ બદલાતી 
રહે ્,ે રનઃવસથવતઓ બદલાતી રહે ્.ે બધુરં જ બદલાતાની વચચે એકરાત્ 
આતરા એનો એ જ હોય ્.ે

આતરા જયારે શરીર ્ોડ ે્ ેતયારે રાત્ શરીરના ગુણધર્મ જ ્ૂટ ે્.ે 
બાકી સરંસકાર તો સરંકળાયેલા જ રહે ્.ે 

રાટ ે જ તાર્ જનરેલા બાળક કે તાર્ જનરેલા ગલૂહડયાને કયારેય 
શીખવવુરં નથી પડતુરં કે દૂધ આર વપવાય, આર સૂઈ જવાય, આર રડાય, 
આર હસાય. આ રમરીનો ખોળો ્  ેએટલે હસવાનુરં અને આ બીજી વયવકતનો 
ખોળો ્ ેએટલે રડવાનુરં. 

શુરં આ બધુરં એને શીખવવુરં પડ્ુરં? આ બધુરં આવયુરં કયારંથી?

તરને કદાચ ખબર નહીં હોય કે તરારા આતરારારં આની પહેલારંના 
અનેક ભવ પહેલારં કઈ તારીખે શુરં ખાધુરં હતુરં અને કયા હદવસે કોને રળા 
હતા એની પણ memory પડલેી હોય ્.ે 
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માત્ર આ પહેલાંના અમુક ભવમોની જ નહીં, પણ જયારથી અને જયાં 
સુધી તમારી પાસે મન હતું એવા 900 ભવની memories લઈને આપણે 
આ ભવમાં અતયારે આવયા છીએ. એટલે કે એ 900 ભવમાં જ ેકંઈ પણ કયુું 
હશે એ બધા જ સંસકારમો આ ભવમાં લઈને આવયા છીએ. એટલે જવેું એક 
તનતમતિ મળે છ ેકે જવેમો યમોગ થાય છ ેએટલે એ સંસકાર બહાર આવે છ.ે

એટલે કદાચ ધર્મના સરંસકારો, ધર્મના વસદ્ધારંતો, ધર્મનારં અનુષ્ાનો અને 
ધર્મના વયવહારો થોડાક સરય રાટ ે કે કલાક-બે કલાક રાટ ે આપણને 
change કરે ્,ે આપણા ભાવોને સુધારવાનો પ્રયતન કરે ્,ે પણ કયારં 
આજનો કલાક-બે કલાકનો ધર્મ અને કયારં અનરંતકાળના, જનર-જનરારંતરના 
સરંસકારો? 

કયારં જનરોજનરની અને કયારં વત્મરાનની અરુક ક્ષણોની સાધના અને 
આરાધના?

હવે તરે કહો કે આટલો ધર્મ કયયો, પણ રનને કયારંય શારંવત ન રળી, 
હૃદયરારં કરંઈ પહરવત્મન ન આવયુરં અને ઉદ્ગે પણ ઓ્ો ન થયો. 

કયારંથી થાય? તરે જ ેહતા તે અનરંતકાળથી હતા અને તરે જ ેકયુું એ 
અલપકાળથી કયુું. ધર્મધયાન તો આ ભવનારં 5-10 કે પચીસ વષયોથી કરતા 
હશો અને એરારં પણ હદવસના કલાક-બે કલાક.

હવે તરે જ વવચારો કે તરારા ધર્મ કરવાના કલાકોની સારે તરે કરેલા 
અધર્મના કલાકો કેટલા? 

કયારં એ અનરંતકાળના કુસરંસકારોના કલાકો અને કયારં વત્મરાનના 
સુસરંસકારોના કલાકો?

પરરાતરા કહે ્,ે programming કરેલા robotનરી જમે જો 
ધમ્વધયાન કરતા રહેશો તો જિેા હતા તેિા ને તેિા જ રહેશો.
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જયારથી જનર લીધો તયારથી રનના robotરારં programming 
થઈ ગયુરં. આપણે ધાવર્મક ્ીએ એટલે આપણે આ પ્રરાણે જીવાય, આવી 
રીતે રાળા કરાય, આ પ્રરાણે ધર્મના ઉતસવો ઊજવાય, આ હદવસોરારં 
વ્રત-ઉપવાસ કરાય, આ પ્રરાણે પરરાતરાને પ્રાથ્મના કરાય. નાનપણથી જ 
આપણારારં આ પ્રકારનુરં programming થઈ ગયુરં ્ ેએટલે આપણે એ 
પ્રકારનુરં કરતા આવયા ્ીએ. 

રાનો કે આપણરં programming આનાથી વવપરીત થયુરં હોત તો? તો 
આપણે તે પ્રકારનુરં વત્મન કરતા હોત, બરાબરને?

હવે શુરં થયુરં? અતયારે તો આપણે નવા programming પ્રરાણે જીવતા 
થઈ ગયા, પણ જૂના જ ેprogramming કરેલા હતા તેને delete કયા્મ? 

ના.

એટલે શુરં થયુરં? જૂનુરં અને નવુરં બરંને mix-up થઈ ગયુરં. એટલે જયારં સુધી 
ધર્મસથાનકરારં હતા તયારં સુધી ધર્મના ભાવરારં, અહોભાવ સાથે શારંત અને 
આદશ્મ શ્રાવક બની ગયા.

પણ જવેુરં આ કલાક-બે કલાકનુરં programming પૂરરં  થયુરં, અહીંથી 
બહાર નીકળા એટલે તરત જ અનરંતકાળનુરં જૂનુરં programming બહાર 
આવી ગયુરં અને આપણી વૃવતિ, પ્રવૃવતિ અને આપણો વયવહાર પણ એવારં જ 
થઈ ગયારં.

પરરાતરા કહે ્,ે 

જ્યાં સુધકી િું િયારયા અનંિકયાળનયા programmingને delete નહીં 
કરે ત્યાં સુધકી અહીંથકી ગમે િેટલું શ્ેષ્ પ્રયાપ્ત કરકીશ, ગમે િેટલકી સયાધનયા 
કરકીશ, િે િયારયામયાં પદરવિ્મન નહીં લયાવકી શકે.

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- Programmingને Delete કરો
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જરે ‘કૂતરાની પૂરં્ડી વારંકી તે વારંકી’. તેને ્ રહહના સુધી જરીનરારં 
સીધી દબાવીને રાખો, પણ જવેી બહાર કાઢો એટલે પા્ી હતી તેવી ન ે
તેવી જ.

તેર આપણા અનરંતકાળના વારંકા થયેલા સરંસકારો રાત્ આ ભવની અરુક 
કલાકોની આરાધનાથી કયારંથી અને કેવી રીતે સીધા થાય?

જયારં સુધી 900 ભવોથી આતરા સાથે સરંકળાયેલા અને આપણી memoryરારં 
પડલેા એ સરંસકારો ભૂરંસાતા નથી, ભૂલાતા નથી તયારં સુધી એ વારરંવાર-
વારરંવાર બહાર આવયા જ કરવાના.

એટલે જ ધર્મ-આરાધના કયા્મ પ્ી ઘરે જતી વખતે જો એકાદ 
ગાડીવાળાથી ખાબોવચયાના પાણીના ્ારંટા તરારારં કપડારં પર પડી ર્ય તો 
શુરં થાય? 

જવેા ્ારંટા ઊડ્ા એટલે રગજના આરંટા loose થઈ જવાના.

આ તો એક હદવસનુરં programming હતુરં, જયારે ગુસસો તો 
અનરંતકાળથી programmingરારં પડ્ો જ ્.ે પરરાતરા કહે ્,ે પહેલા 
તુરં એ ગુસસાને, એ રાગ-દ્ષેને, એ ઈષયા્મ-અદેખાઈને દૂર કર. જો એ delete 
થશે તો જ તને આરાધનાની અસર થશે. નહીં તો ધર્મસભા, આવારં પ્રવચનો, 
આવી પરરાતરાની વાણી તો તેં અનરંતવાર સારંભળી ્,ે પણ તેની અસર 
થતી નથી.

એટલે નક્કી કરો કે આજથી રારે રારા ભૂતકાળની memoriesનુરં 
વનરીક્ષણ કરવુરં ્.ે રારે એકવાર એ બધી જ memoriesને જોવી ્,ે તેને 
ઓળખવી ્.ે 

રારી પ્રતયેક પ્રવૃવતિરારંથી રારે રરંથન કરવુરં ્ ેકે આ રારી ભૂતકાળની 

પરમ યુદ્ધ
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વૃવતિ હતી? આ રારરં  ભૂતકાળનુરં વલણ હતુરં? 

ખરેખર, અતયારે તો રને આ કરવુરં ગરતુરં નથી તો પ્ી રારાથી આવુરં 
કેર થઈ ગયુરં? 

રને સરર્ય ્ ેકે ક્ોધ અને ઈષયા્મ અવગુણો ્,ે ્તારં રારાથી કેર થઈ 
ર્ય ્?ે 

તેની પા્ળનુરં કારણ શુરં ્ ેઅને જ ેકારણ ્ ેએનુરં વનરાકરણ શુરં ્?ે

પ્રવૃવતિ કયા્મ પ્ીના આ વવચારો, આ ભાવો કદાચ તરને ર્ગ્ત કરતા 
રહેશે અને ધીરે-ધીરે તરારા એ ભૂતકાળના સરંસકારો ભૂલાતા જશે.

અવગુણો ઓળખતારં-ઓળખતારં જો થોડી ઘણી memories પણ  
delete થઈ ગઈ તો પણ આ ભવ સાથ્મક ્ ેઅને જો એ ન થઈ શકયુરં તો 
આપણી સાધના કયારેય સાથ્મક થવાની નથી.

ધમ્મ્ુદ્ધમયાં programmingનકી memoriesને delete કરવયાનકી 
જ ેprocess કરે છ ેિે જ તવજ્કી બનકી શકે છ.ે

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- Programmingને Delete કરો
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‘જયારં સુધી તરંુ તારા ભૂતકાળને ભૂરંસતો નથી તયારં સુધી તારા 
ઊજળા ભવવષયની તારી કલપના રાત્ કલપના બનીને જ રહે 
્.ે એ કયારેય વાસતવવકતા બની શકતી નથી.’

જયારં સુધી આપણે આપણા કડવા ભૂતકાળને, ભૂતકાળના એ 
સરંસકારોને, એ સરરણોને ભૂલતા નથી તયારં સુધી કદાચ નવુરં 
કરંઈક રળી ર્ય, શ્રેષ્ કરંઈક પ્રાપ્ત થઈ ર્ય તો પણ એ પચતુરં 
નથી, કેર કે કડવા ભૂતકાળની સાથે રીઠો વત્મરાન mix થાય 
તો રીઠો વત્મરાન પણ કડવો બની ર્ય ્.ે 

ભૂતકાળ જયારં સુધી અરંતરાતરારારં પડલેો ્  ેતયારં સુધી વત્મરાનનારં 
બધારં કાયયો, વત્મરાનની બધી સાધનાઓ, વત્મરાનની બધી 
વસથવતઓ ભૂતકાળની અસર નીચે આવી ર્ય ્ ે અને એ 
અસર નીચે આવવાને કારણે વત્મરાનરારં કરેલુરં બધુરં પણ વયથ્મ 
ર્ય ્.ે

ધર્મયુદ્ધરારં programmingની memoriesને delete 
કરવાની જ ેprocess કરે ્ ેતે જ વવજયી બની શકે ્.ે
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જયારે એક આતરા ધર્મને સરવપ્મત થાય ્ ેતયારે સૌપ્રથર પોતાના 
અનરંત ભૂતકાળ તરફ દૃવષ્ કરતારં-કરતારં એને સવયરંનો ભવવષયકાળ પણ 
દેખાવા લાગે ્.ે

‘જ ે ભૂિકયાળને તનહયાળે છ ે િે જ ભતવષ્ને ઉજ્જવળ બનયાવકી  
શકે છ.ે’

ભવવષયને ભવય અને ઉજ્જવળ બનાવવા રાટ ેપહેલા ભૂતકાળના ભારને 
ભૂલવો પડશે, ભૂતકાળનારં સરરણો, ભૂતકાળની memoryને ભૂરંસવી પડશે.

જયારં સુધી ભૂતકાળની memory અરંદરરારં પડલેી હશે તયારં સુધી તે 
આતરાને અધર્મના રાગગે પ્રેહરત કરતી જ રહેશે અને વયવકતના વત્મરાનને 
પણ બગાડી દેશે. 

આપણે અત્યારે એટલું િો ચોક્સ જ કહકી શકકીશું કે આપણો 
ભૂિકયાળ ભગવયાન જવેો િો નહીં જ હો્, કેમ કે આપણે વિ્મમયાનમયાં 
ભગવયાન નથકી. જો આપણે ભૂિકયાળ ભગવયાન જવેો તવિયાવ્ો હોિ 
િો આજ ે આપણો વિ્મમયાન પણ ભગવયાન જવેો હોિ, પણ આપણો 
વિ્મમયાન ભગવયાન જવેો નથકી એ જ બિયાવે છ ેકે આપણો ભૂિકયાળ ભૂલ  
ભરેલો છ.ે

આપણો ભૂતકાળ જો સારો હોત, શ્રેષ્ હોત તો અતયારે આપણે 
ભગવાનના સથાને હોત, પણ આજ ેજયારે ભગવાનના સથાને નથી એ જ 
બતાવે ્ ેકે ભૂતકાળ આપણો સારો નહોતો. હા, કદાચ આપણો વત્મરાન 
સારો બની શકે ્ ેખરો અને એના આધારે આપણરં ભવવષય પણ શ્રેષ્ બની 
શકે ્.ે

પરમ યુદ્ધ
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જ ેસરયે ગૌતર સવારી ભગવાન રહાવીરનારં દશ્મન કરે, હૃદય સપરંહદત 
થાય, ભગવાનને નરી ર્ય, ઝૂકી ર્ય અને ભગવાનનારં ચરણ અને શરણરારં 
સરવપ્મત થાય. સરંવેદન, પાત્તા, વવનય અને સરપ્મણતા પ્ી શુરં થાય?

શુરં રાત્ પગે લાગવાથી કે પગરારં પડવા રાત્થી પહરવત્મન આવી ર્ય? 
પુદ્ ગલ પદાથ્મના બનેલા પગરારં રાથુરં રૂકી દેવા રાત્થી શુરં કરંઈ પહરવત્મન 
આવી ર્ય? 

એવા તો આપણે કેટલાય જનરોરારં કેટલાયના પગરારં કેટલીયે વખત 
રાથારં રૂકયારં હશે અને અતયારે પણ રૂકીએ ્ ીએ અને ભવવષયરારં પણ રૂકતા 
હોઈશુરં.

ડોલ કૂવાની અરંદર ર્ય એનુરં કોઈ રહત્વ નથી. ડોલરારં ભરાયેલુરં બહાર 
નીકળે અને કૂવારારં રહેલુરં પાણી ડોલરારં ભરાય એનુરં રહત્વ ્.ે

‘જયારં સુધી ડોલ ખાલી થતી નથી તયારં સુધી ડોલરારં કરંઈ ભરાતુરં નથી.’

એર પરરાતરા કહે ્ ે કે ધમ્વના ક્ેત્માં આિરીને જો તમારે કંઈક 
પામિું છ,ે કંઈક મેળિિું છ ેઅને ખરેખર ભિને સુધારિો છ,ે ભિોભિ 
સુધારિા છ ેતો સૌથરી પહેલા તમારે તમારરી અંદર જ ેભરેલું પડું છ ેએને 
બહાર કાઢિું પડશે, અંદરમાં જટેલું ભરેલું છ ેએ બધું ખાલરી કરિું પડશે.

ધર્મસાધનાના ક્ષેત્રારં પ્રવેશવાની એક આ પણ શરત ્.ે સોંપવા રાત્થી 
સુધારો નથી. સરવપ્મત થયા પ્ી, તારી અરંદર જ ેપડલેુરં ્ ેએ બધુરં બહાર 
કાઢી દે.

વવચાર કરો. આટલારં વષયોથી, વષયોનારં વષયોથી ધર્મના ક્ષેત્રારં આવીએ 
્ીએ તયારે આપણે અહીંથી કરંઈ લઈને જઈએે ્ીએ કે અહીં આપણરં કરંઈ 
સોંપીને જઈએ ્ીએ? કેટલાયનારં પ્રવચનો સારંભળા પ્ી અને કેટલારંય 
સતયને ર્ણયા પ્ી પણ આપણી ર્ત હરંરેશને રાટ ેએક અસરંતોષ અનુભવે 
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્ ેકે આટલારં વષયો ધર્મધયાન, સાધના-આરાધના અને ઉપાસના કરવા ્તારં 
પણ કોને ખબર કેર હજુ પણ જોઈએ એવો સુધારો થતો નથી, જોઈએ એવુરં 
પહરવત્મન આવતુરં નથી, જોઈએ એવો આતરસરંતોષ થતો નથી.

 શ્રેષ્રારં શ્રેષ્ રાનવભવ, ઉતિર કુળ, પરરાતરાની વાણી, ધર્મનુરં ક્ષેત્ 
અને સાધના કરવાની સાનુકૂળતા બધુરં જ રળા પ્ી તને એરારંથી શુરં રળુરં? 
તને શુરં પ્રાપ્ત થયુરં? તારારારં કેટલુરં પહરવત્મન આવયુરં? તારા આતરાની કેટલી 
શુવદ્ધ થઈ?

વવચારો તો ખરા. જ ેગૌતરે પ્રભુ રહાવીરને કયારેય જોયા નહોતા, જ ે
ગૌતરે કયારેય પ્રભુ રહાવીરનુરં નાર સારંભળુરં નહોતુરં, જ ેગૌતરને આપણી 
જરે જનરથી નરસકાર રરંત્ રળો નહોતો, જ ે ગૌતરે કયારેય રહારાજ 
સાહેબ-રહાસતીજીનારં દશ્મન કયાું નહોતારં, જ ે ગૌતરને સારાવયકની કોઈ 
સરજ નહોતી, જનેે રુહપતિી એટલે શુરં ? એની પણ ખબર નહોતી, જ ેગૌતર 
બ્ાહ્મણ હતા, યજ્-હવન કરવાવાળા હતા એ જ ગૌતર પ્રભુ રહાવીરનારં 
ચરણ પકડ ે્.ે ના, રાત્ ‘ચરણ’ જ નથી પકડતા, પરરંતુ પ્રભુ રહાવીરનુરં 
‘આચરણ’ પણ પકડ ે્.ે 

ચરણ પકડવયા મયાત્રથકી કે પગે લયાગવયા મયાત્રથકી કંઈ ફરક પડિો નથકી. 
આચરણ પકડવયાથકી આતમયાનકી શુતદ્ધ થયા્ છ.ે

ધમ્મથકી આતમયાનયા શુદ્ધકીકરણનો પહેલો પ્ર્ોગ છ,ે જ ેઅંિરમયાં પડેલું 
છ ેએને પહેલયા બહયાર કયાઢો.

‘જયારં સુધી બહાર નહીં કાઢો તયારં સુધી અરંદરરારં કરંઈ ઊતરવાનુરં નથી.’

ગૌતર પ્રભુ રહાવીરને રાત્ નરતા જ નથી, ગૌતર પહરવવત્મત થઈ  
ર્ય ્.ે
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ગૌતર આખેઆખા change થઈ ર્ય ્.ે ગૌતરરારં પહરવત્મન આવી 
ર્ય ્.ે ગૌતરનુરં હૃદયપહરવત્મન થઈ ર્ય ્.ે

ગૌતરનો ભૂતકાળ ભૂરંસાઈ ર્ય ્.ે ગૌતરની memory delete થઈ 
ર્ય ્.ે

જરેને સાધના કરવી ્ ,ે ઉપાસના કરવી ્ ,ે જરેને ખરેખર આતરકલયાણ 
સાધવુરં ્ ેઅને જરેને show કરતારં સવસથ થવારારં રસ ્ ેતેરણે આ વાત 
યાદ રાખવા જવેી ્.ે

ગૌતર આપણને રહાબોધ આપી રહ્યા ્.ે ગૌતર જવેા પ્રભુ રહાવીરના 
સારંવનધયરારં ગયા, પોતાનુરં રગજ બરંધ કરી દીધુરં. ગૌતર જવેા પ્રભુ રહાવીરના 
શરણરારં ગયા, પોતાના ભૂતકાળને ભૂરંસી નાખયો. જવેો ભૂતકાળ ભૂરંસયો 
એટલે વત્મરાન સુધરી ગયો અને ભવવષયકાળ ભવય બની ગયો.

જ ેવયવકતએ વજ રંદગીભર શાસ્તોનુરં વારંચન કયુું હોય, 500 જટેલા વશષયો 
બનાવયા હોય અને પોતે ભગવાન તરીકે પૂર્યા હોય તે જ વયવકત પ્રભુ 
રહાવીરનારં ચરણોરારં રૌન થઈને, એક સાવ સારાનય રાનવ તરીકે બેઠી 
હોય. આવુરં થાય કયારે? આવી અવસથા આવે કયારે?

ગૌતર પ્રભુ રહાવીરનારં દશ્મન કરવા નહોતા આવયા. એ તો રાત્ 
વજજ્ાસાવશ જોવા આવયા હતા. ્તારં દશ્મન કરવા લાગયા અને દશ્મન કરતારં-
કરતારં દશ્મનીય બની ગયા. અને આપણે ખાસ દશ્મન કરવા જઈએ અને 
દશ્મન કરતારં-કરતારં જોતા રહીએ. આટલુરં કરવા રાત્થી શુરં પહરવત્મન આવે 
ખરરં?

ગૌતર પ્રભુ રહાવીરનુરં, ધર્મનુરં શરણ સવીકાયા્મ પ્ી પોતાના ભૂતકાળને 
અરંદરરારંથી ખોતરી-ખોતરીને બહાર કાઢવા લાગે ્ ,ે કારણ કે પારવાનો એક 
જ વનયર ્  ેકે પહેલા પાત્નુરં શુદ્ધીકરણ થવુરં જોઈએ. જયારં સુધી પાત્ની શુવદ્ધ 
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ન થાય તયારં સુધી પ્રાવપ્ત સફળ ન થાય.

ગૌતરે પ્રભુ રહાવીર સાથે પોતાનુરં હૃદય તો જોડી દીધુરં, પોતાના હૈયારારં 
પ્રભુ રહાવીરને સથાન તો આપી દીધુરં. પ્રભુ  સાથે બે હાથ અને હૈયુરં જોડ્ા 
પ્ી પણ શુરં એ યજ્-હવન કરવાનુરં ચાલુ રાખશે? 

ગૌતર સૌથી પહેલા પોતાની એ બધી ભૂતકાળની પ્રવૃવતિઓ ્ ોડશે અને 
પ્ી ધીરે-ધીરે ભૂતકાળની વૃવતિઓને ્ોડશે.

ધમયાસાધનાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પામવાની આ પણ એક શરત છ ે કે જો 
આતમશુતદ્ધ કરીને આતમકલયાણ કરવું હમોય, પરમાતમાના ભાવમોને સમજવા 
હમોય તમો સૌથી પહેલા તમારી પ્રવૃતતિમાંથી તમારા ભૂતકાળને છમોડમો અને પછી 
તમારી વૃતતિમાંથી ભૂતકાળને છમોડમો.

પ્રવૃતત્તનો અને વૃતત્તનો ભૂિકયાળ વિ્મમયાનને બગયાડે છ.ે

પ્રવૃવતિનો ભૂતકાળ અને વૃવતિનો ભૂતકાળ આ બરંનેરારં ફરક શુરં?

પ્રવૃવતિ એટલે જ ેઆપણે અતયારે આ ભવરારં કરી રહ્યા ્ીએ અને વૃવતિ 
એટલે ભવોભવના જ ેસરંસકાર આપણા આતરાની સાથે જોડાઈ ગયા ્ ેઅને 
અતયારે પણ એવુરં કરવાની પ્રેરણા કરે ્.ે

પ્રવૃતત્ત સુધરે છ ે ત્યારે આખો ભતવષ્કયાળ અને ભવોભવ સુધરકી 
જા્ છ,ે જ્યારે વૃતત્ત સુધરે છ ેત્યારે આખો વિ્મમયાનકયાળ સુધરકી જા્ છ.ે

એક બહેન દરરોજ ધર્મસથાનકરારં આવ.ે Honda city carરારં  
driver રૂકી ર્ય. બહેન ગાડીરારંથી ઊતરે એટલે ખુલ્ા પગે ઊતરે. કદાચ 
ધર્મસથાનકરારં ચરંપલ ચોરાઈ જવાના ભયથી carરારં જ કાઢીને ઊતરતારં હશે. 
પ્ી ધર્મસથાનકરારં આરાધના કરે, ર્પ કરે અને પ્રવચન સારંભળે. બધી 
હક્યાઓ પૂરી કરી ઘરે જવાનો સરય થાય તયારે ફરી એ જ car લેવા આવે 
અને carરારં બેસતી વખતે એ બહેનના પગરારં નવેનવારં ચરંપલ હોય.
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એ બહેન કરોડપવત હતારં, એકસાથે દસ જોડી ચરંપલ ખરીદી શકે તેવારં 
સરૃદ્ધ હતારં, પણ ્તારંય ‘ચરંપલ ન ચોરે તયારં સુધી ચેન ન પડ.ે’ આ તેરની 
વૃવતિ હતી.

કોઈ રજબૂરીના કારણે, નોકરી ન રળવાના કારણે, પેટનો ખાડો પૂરવાના 
કારણે કે ભૂખયારં બાળકો રાટ ેચોરી કરે તે એની પ્રવૃવતિ કહેવાય, પણ તે 
બહેન જરેની પાસે Honda city જવેી car હોય, પોતાનો bungalow 
હોય, ધર્મધયાન કરતારં હોય, સરજ હોય ્તારં પણ ધર્મના સથાનકરારંથી જ 
ચોરી કરે? અને એ પણ ચરંપલની?

તે બહેનને પૂ્વારારં આવયુરં કે તરે શા રાટ ેઆવી ચોરી કરીને પાપકર્મ 
બારંધો ્ો? તો કહે, હુરં  બધુરં સરજુ રં ્ુરં કે હુરં  ખોટુરં કાર કરરં  ્ુરં, પાપ બારંધુરં ્ુરં. 
હુરં  બધુરં જ ર્ણરં ્ુરં, પણ કોણ ર્ણે કેર રારી આ આદત ્ૂટતી જ નથી. 
બધા ગુસસો કરે ્,ે પ્રેરથી સરર્વે પણ ્.ે હુરં  પ્રયતન કરવાની કોવશશ 
પણ કરરં  ્ુરં, પણ કરી શકતી નથી. જ ેહદવસે ચરંપલ ન ચોયાું હોય એ હદવસે 
કયારંય ગરે નહીં. ચેન ન પડ,ે ખાવાનુરં ન ભાવે, કોઈની સાથે બોલવુરં ન ગરે 
અને ર્ણે અધૂરરં -અધૂરરં  લાગયા કરે, રન અને રગજ પર ભાર રહે અને 
રુશકેલીથી બીર્ હદવસની રાહ જોઉં. અને જયારે બીર્ હદવસે ચરંપલ ચોરી 
લઉં પ્ી જ ‘હાશ’ થાય, પ્ી જ ‘શારંવત’ થાય ્.ે

તે બહેન સાથે આવુરં કેર થતુરં હશે? તેરણે ભૂતકાળરારં ચોરી કરી હશે 
અને એરારં એવારં ઓતપ્રોત થઈ ગયારં હશે, ચોરી કરી-કરીને ખૂબ જ ખુશ 
થતારં હશે, ખુશી રનાવતારં હશે અને એરારં ને એરારં રચયારંપચયારં રહેતારં હશે 
એના કારણે ચોરી કરવાના દૃઢ સરંસકાર આતરા સાથે એવા જોડાઈ ગયા કે 
આ ભવે પણ પી્ો ્ોડતા નથી. આ ભવરારં ચરંપલનો આખો શોરૂર ખરીદી 
શકે એટલી ધનસરંપવતિ હોવા ્તારં ભૂતકાળની વૃવતિ ચરંપલ ચોરવાની પ્રેરણા 
કયા્મ કરે ્.ે એને બદલે જો કોઈ સારા સરંસકાર આતરા સાથે દૃઢ રીતે જોડાઈ 
ગયા હોત તો? તો તેરનો વત્મરાન કેટલો ભવય હોત? 

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- ભવવષયની ભવયતા
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આપણા દરેકરારં આપણા ભૂતકાળની અનરંતી વૃવતિઓ પડલેી ્.ે જયારં 
સુધી આપણે આપણી એ વૃવતિઓને સુધારીશુરં નહીં, અરંદરરારં પડલેા એ 
સરંસકારોને સુધારીશુરં નહીં તયારં સુધી ગરે તેટલુરં ધર્મધયાન કરીશુરં, સાધના-
આરાધના કરીશુરં, પણ અરંતે તો પા્ા હતા તયારં ને તયારં જ આવી જઈશુરં.

ભૂિકયાળને delete કરવો, ભૂિકયાળનયા સંસકયારને delete કરવયા 
અને ભૂિકયાળનકી વૃતત્ત delete કરવકી એ જ સયાચકી સયાધનયા છ,ે એ 
ધમ્મસયાધનયાનયા ક્ષેત્રમયાં પ્રવેશવયાનું પગતથ્ું છ.ે

યુદ્ધની શરૂઆત જયારે શરંખનાદથી થાય તયારે એ ધર્મયુદ્ધ વવજયધર્ 
ફરકાવે ્.ે તરારા ધર્મયુદ્ધને વવજય સુધી પહોંચાડવા ભૂતકાળને ભૂરંસવાના 
પુરષાથ્મનો શરંખનાદ તરારે ફૂરંકવો પડશે. 
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જ ેભૂતકાળને વનહાળે ્ ેતે જ ભવવષયને ઉજ્જવળ બનાવી 
શકે ્.ે

જો આપણે ભૂતકાળ ભગવાન જવેો વવતાવયો હોત તો આજ ે
આપણો વત્મરાન પણ ભગવાન જવેો હોત, પણ આપણો વત્મરાન 
ભગવાન જવેો નથી એ જ બતાવે ્ ેકે આપણો ભૂતકાળ ભૂલ 
ભરેલો ્.ે

પ્રવૃવતિનો અને વૃવતિનો ભૂતકાળ વત્મરાનને બગાડ ે્.ે

પ્રવૃવતિ એટલે જ ેઆપણે અતયારે આ ભવરારં કરી રહ્યા ્ીએ 
અને વૃવતિ એટલે ભવોભવના જ ેસરંસકાર આપણા આતરાની 
સાથે જોડાઈ ગયા ્ ેઅને અતયારે પણ એવુરં કરવાની પ્રેરણા 
કરે ્.ે

પ્રવૃવતિ સુધરે ્  ેતયારે આખો ભવવષયકાળ અને ભવોભવ સુધરી 
ર્ય ્,ે જયારે વૃવતિ સુધરે ્ ેતયારે આખો વત્મરાનકાળ સુધરી 
ર્ય ્.ે
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એક વયવકત તેના ઘરે એક ગાયને લઈ આવે ્ .ે તે રોજ એની પાસેથી 
દૂધ રેળવે, પણ સારે તેને કરંઈ જ ખાવાનુરં આપતો નથી. જો આવુરં જ ચાલતુરં 
રહે તો એ ગાય કેટલા હદવસ દૂધ આપશે? કદાચ બે-ચાર હદવસ દૂધ આપે, 
પણ પ્ી? પ્ી ગાય દૂધ આપવાનુરં જ બરંધ કરી દેશે.

એવી જ રીતે તરે વષયોથી ધર્મ કરો ્ો, ધર્મક્ષેત્રારં આવીને સાધના-
આરાધના કરો ્ો. તરે રેળવયુરં તો ઘણરં, પરરંતુ કયારેય કરંઈ અપ્મણ કરવાનો 
તો વવચાર જ નથી કયયો. તરને કેટલુરં સુખ રળુરં? કેટલી શારંવત રળી? કેટલા 
problems solve થયા? કેટલી સરાવધ રળી?

યાદ કરો, વવચાર કરો.

કોઈ જવાબ નહીં રળે.

કેર કે, ધર્મ કયયો ્,ે પણ ર્ણે-અર્ણે એરારં સવાથ્મ ભળી ગયો ્.ે

જયારં સુધી ધર્મક્ષેત્રારં આવીને કરંઈ અપ્મણ નથી કરતારં તયારં સુધી તરે 
ધર્મક્ષેત્રારંથી ઘણરં લઈ ર્વ ્ો, પણ સવાથ્મ સાથેની આરાધનાના કારણે 
સાચા અથ્મરારં કરંઈ પારી શકતા નથી.

પરરંતુ ધર્મક્ષેત્રારં સવાથ્મ એટલે શુરં?

હુરં  રાળા કરીશ તો રારરં  રન શારંત થઈ જશે, હુરં  સારાવયક કરીશ તો રને 
સદ્ ગવત રળશે, હુરં  પ્રવતક્રણ કરીશ તો રારારં પાપ ધોવાઈ જશે, હુરં  ઉપવાસ 
કરીશ તો રારારં કરયોની વનજ ્મરા થશે.

‘હુરં  કરંઈ રેળવુરં’ ધર્મક્ષેત્રારંથી રાત્ રેળવવાનો જ વવચાર કયયો ્.ે 

રોટાભાગે ધર્મકે્ષત્રારં આવનારી વયવકતનુરં ધર્મ કરવા પા્ળનુરં લક્ય આ 
જ હોય ્  ેઅને આ બધુરં કયા્મ પ્ી પણ ભાવ તો એ જ હોય, રારા આતરાનુરં 
સારરં  થાય અને રને રોક્ષ રળે. 

પરમ યુદ્ધ
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જરેારં પોતાનુરં ‘સારરં ’ થાય એ ભાવ હોય એને સવાથ્મ કહેવાય.

આપણી આ સવાથ્મવૃવતિની આપણને એક આદત પડી ગઈ ્.ે 

કરંઈ પણ કરો, પહેલો વવચાર આવશે કે રને આરારંથી શુરં રળશે? આર 
કરીશ તો રને શુરં લાભ થશે?

સવાથ્મ, સવાથ્મ અને રાત્ સવાથ્મ.

સવાથ્મ સાથેની ધર્મ-આરાધનાથી પુણય બરંધ થાય ્,ે પણ કરયોનો ક્ષય 
નથી થતો અને જયારં સુધી કરયોનો ક્ષય ન થાય તયારં સુધી સમયક સુખ કે શારંવત 
ન રળે. કરયોનો ક્ષય થાય એટલે luck, good luck બની ર્ય અને જયારં  
good luck હોય તયારં કોઈ problems કે અસરાવધ ન હોય. ધર્મ કયા્મ 
્તારં problems અને અસરાવધ આવે ્ ેએનો અથ્મ એ ્ ેકે કયારંક સવાથ્મ 
ઘર કરીને બેઠો ્.ે 

સંસયારમયાં સવયાથ્મ કિયાચ સો પયાપનું કયારણ હો્, પણ ધમ્મમયાં સવયાથ્મ 
િો લયાખો પયાપોનું કયારણ હો્ છ.ે એટલે ધમયાક્ષેત્રમાં ધમયા કરતાં પહેલા, 
સાધનાની શરૂઆત કરતાં પહેલા ‘સેવા’ કરવી જોઈએ, કારણ કે સવાથયાનું 
એકમાત્ર મારણ સેવા છ.ે

જયાં સુધી સવાથયા હમોય તયાં સુધી ધમયાથી સુખ ન હમોય. ધમયાની સાધનામાં 
જયારે સેવા ભળે છ ેતયારે કમયોની તનજ યારા થાય છ ેઅને જયાં સુધી સવાથયા 
ભળેલમો હમોય છ ેતયાં સુધી માત્ર પુણયની પ્રાતતિ થાય છ.ે

સેવા કયાયા તવનાની સાધનાને સવાથયા કહેવાય અને એમાં માત્ર સવયંના જ 
લાભની વાત હમોય. જયાં સવાથયા હમોય તયાં પરમાતમા કયારેય ન હમોય, પછી તે 
ધમયાનું ક્ષેત્ર હમોય કે સંસારનું ક્ષેત્ર હમોય.

ધર્મરારં સવાથ્મ ન ભેળવવો હોય તો ‘સેવા’ કરો.

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- સવાથ્મ
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પણ સાચા અથ્મરારં સેવા એટલે શુરં? શુરં સરંપવતિના દાનને સેવા કહેવાય?

ના, રાત્ સરંપવતિનુરં દાન આપવુરં એ સેવા નથી. 

તરારી પાસે જ ેકરંઈ હોય તરારો સરય, તરારી શવકત, તરારી આવડત, 
તરારી સલાહ, તરારી કલા એનો ઉપયોગ ધર્મક્ષેત્રારં કરવો, પરરાતરાના 
કાય્મરારં કરવો, પરરાતરાના missionsરારં કરવો એ ‘સેવા’ ્.ે

પોિયાનકી સમજનો ઉપ્ોગ કરવો એ પણ સેવયા છ.ે િમે જ ેપ્રભુજ્યાનને 
પયામ્યા છો એનકી સમજ અન્ને આપવકી એ પણ સેવયા છ.ે

સેવા કરવારારં શુરં કરવુરં પડ?ે

સેવા કરવારારં રનને રારવુરં પડ,ે સેવા કરવારારં ઇચ્ાઓનુરં રૃતયુ કરવુરં 
પડ,ે સેવા કરવારારં સવાથ્મને ્ોડવો પડ,ે સેવા કરવારારં રોજશોખને ભૂલવા 
પડ.ે 

તનઃસવાથયા સેવા તમારી સાધનાને સાથયાક અને સફળ બનાવશે. પરમાતમાના 
સથાનકમાંથી કંઈક મેળવમો છમો તમો પરમાતમા માટ ે‘સેવા’ દ્ારા કંઈક આપમો. 
પરમાતમાનમો ધમયા પામીને કેટલીયે દહંસા અને કેટલાય પાપથી બ્ી રહા છમો, 
કેટલાંય પુણયનમો stock જમા કરી રહા છમો તમો પરમાતમા માટ ેશું કરમો છમો?

આખકી તજિંગકી ભગવયાનનું નયામ લેવું એ િમયારો સવયાથ્મ છ,ે પણ 
ભગવયાનનું કંઈક કયામ કરવું એને જ પરમયાથ્મ કહેવયા્ અને આ પરમયાથ્મ 
જ િમને ધમ્મનો અનુભવ કરયાવશે. 

પરરાતરાનો ઉપકાર વયકત કરવા રાટ ે્ ેસેવા. 

પરરાતરાનુરં ઋણ ચૂકવવા રાટ ે્ ેસેવા. 

પરરાતરા રાટ ેકરંઈક કરવા રાટ ે્ ેસેવા.

પરમ યુદ્ધ
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સેવાની અનુભૂવત જ અનનય હોય ્.ે એકવાર અનુભવ કરી જુઓ. 
્લે્ા શ્ાસ સુધી સેવા ્ોડવાનુરં રન નહીં થાય.

સેવા કરીને કયારેય સેવાનો show કે સેવાનુરં પ્રદશ્મન ન કરાય. સેવાનો 
એક અનુભવ કરી જોજો. તરારા સવભાવરારં પહરવત્મન પોતાની રેળે આવી 
જશે. તરારો અહમ્  અને ગુસસો ઘટવા લાગશે. તરારી અરંદરથી શુભ  
auraનો સ્ોત વહેવા લાગશે. તરારી આસપાસ પ્રેરરય, પ્રીવતરય વાતાવરણ 
સર્્મઈ જશે. 

ઘણા લોકો કહેતા હોય ્ ેકે અરને ખબર ્ ેકે ગુસસો ન કરાય, ગુસસો 
ખરાબ ્,ે પણ શુરં થાય, ગુસસો આવી જ ર્ય ્,ે કરંઈ ફરક પડતો નથી.

એક પ્રયતન સેવાનો કરી જુઓ. ફરક લાવવો નહીં પડ,ે ફરક આવી 
જશે. ગુસસો ઘટાડવો નહીં પડ,ે ગુસસો ગાયબ જ થઈ જશે. 

એક પ્રયોગ કરી જુઓ.

જમે-જમે સેવયા વધિકી જશે િેમ-િેમ પ્રકૃટિ શયાિયા વેિનકી્ કમ્મનો 
બંધ થિો જશે. 

જ ે વયતકત તનઃસવાથયા સેવા કરતી હમોય તે ભાગયે જ બીમાર પડતી 
હમોય. જ ે વયતકત સેવા કરીને પણ વારંવાર બીમાર પડતી હમોય તમો 
સમજવું કે સેવામાં કંઈક ક્ાશ છ,ે સેવામાં કયાંક સવાથયા ભળી ગયમો 
છ.ે ધમયાયુદ્ધમાં જીત મેળવવા મારે મારા સવાથયા નામના શત્રુનમો પરાજય  
કરવમો છ.ે

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- સવાથ્મ
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સરંસારરારં સવાથ્મ કદાચ સો પાપનુરં કારણ હોય, પણ ધર્મરારં 
સવાથ્મ તો લાખો પાપોનુરં કારણ હોય ્.ે એટલે ધર્મક્ષેત્રારં ધર્મ 
કરતારં પહેલારં, સાધનાની શરૂઆત કરતારં પહેલારં ‘સેવા’ કરવી 
જોઈએ, કારણ કે સવાથ્મનુરં એકરાત્ રારણ સેવા ્.ે

સેવા કયા્મ વવનાની સાધનાને સવાથ્મ કહેવાય અને એરારં રાત્ 
સવયરંના જ લાભની વાત હોય. જયારં સવાથ્મ હોય તયારં પરરાતરા 
કયારેય ન હોય, પ્ી એ ધર્મનુરં ક્ષેત્ હોય કે સરંસારનુરં ક્ષેત્ હોય.

પોતાની સરજનો ઉપયોગ કરવો એ પણ સેવા ્.ે તરે જ ે
પ્રભુજ્ાનને પામયા ્ો એની સરજ અનયને આપવી એ પણ 
સેવા ્.ે

આખી વજ રંદગી ભગવાનનુરં નાર લેવુરં એ તરારો સવાથ્મ ્,ે પણ 
ભગવાનનુરં કરંઈક કાર કરવુરં એને જ પરરાથ્મ કહેવાય અને આ 
પરરાથ્મ જ તરને ધર્મનો અનુભવ કરાવશે. 

જ ે વયવકત વનઃસવાથ્મ સેવા કરતી હોય તે ભાગયે જ બીરાર 
પડતી હોય. જ ેવયવકત સેવા કરીને પણ વારરંવાર બીરાર પડતી 
હોય તો સરજવુરં કે સેવારારં કરંઈક કચાશ ્,ે સેવારારં કયારંક 
સવાથ્મ ભળી ગયો ્.ે
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અનરંતા જીવોરારં કોઈક એક જીવને ધર્મ રળે ્ ે અને ધર્મક્ષેત્રારં 
જવાનુરં રન થાય ્,ે ધર્મ કરવાના ભાવ થાય ્.ે એરારં પણ ઘણાને ધર્મ કયા્મ 
પ્ી ધર્મની અનુભૂવત થતી નથી, ધર્મ કરવાથી જ ેશારંવત અને સરાવધ રળવી 
જોઈએ એ રળતી નથી. 

કીડી ન રરાય અને કરંદરૂળ ન ખવાય એ અધર્મને તો બધા અધર્મ રાને 
્,ે પણ કયારેક ધર્મ પ્ી અધર્મ થઈ જતો હોય ્.ે

ધર્મયુદ્ધના એ શત્ુનુરં નાર ્ ેઅહમ્!

વયવકત સરંસારની અધર્મ પ્રવૃવતિને ્ોડીને ધર્મના ક્ષેત્રારં તો આવી ર્ય 
્,ે પણ ધર્મની સાધનાઓના અહમ્ ને પકડી લે ્.ે 

હુરં  તો આખો હદવસ ધયાન, સાધના, સવાધયાય જ કરરં  ્ુરં, આખો હદવસ 
ધર્મરારં જ પસાર કરરં  ્ુરં, આને કહેવાય ધર્મનો અહમ્ ! 

રારે વશવબરરારં જવુરં જ ્,ે હુરં  તો સતસરંગરારં જઈશ જ! આ ્ ેધર્મ 
રાટનેી ઇચ્ા અને આગ્હ. 

ઇચછાથરી કરેલો ધમ્વ અધમ્વ બનરી જતો હોય છ,ે કેમ કે, ઇચછા આગ્રહ 
બને છ ેઅને આગ્રહ અંતે અહમ્  બનરી જાય છ ેઅને અહમ્  અધમ્વ છ.ે 

ધર્મનુરં ક્ષેત્ ઇચ્ાઓથી રુકત થવાનુરં ક્ષેત્ ્ ે અને ધર્મ ઇચ્ાઓને 
્ોડવાનુરં શીખવે ્,ે પણ રોટાભાગના લોકો ઇચ્ાને ્ોડી શકતા નથી. કેર 
કે, ધર્મને અરંદરનો કતૃ્મતવભાવ બનાવી દીધો ્.ે 

રોટાભાગના લોકો ધર્મક્ષેત્રારં સવાથ્મથી આવે ્ ,ે જયારે પ્રેરથી આવનારા 
બહુ જ ઓ્ા હોય ્.ે 

પરમ યુદ્ધ
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જ ેસવાથ્મ રાટ ેધર્મ કરે ્ ેતે ધર્મ કરીને પણ અહમ્  કરે ્.ે 

રાટ ેજ ધર્મયુદ્ધરારં જીત રેળવવા વવચારોને filter કરવાની જરૂર ્.ે 

‘હુરં  રાળા ન કરરં  તો રને ચેન ન પડ,ે હુરં  ઉપવાસ ન કરરં  તો રને ચાલે 
જ નહીં, હુરં  દશ્મન કરવા ન ર્ઉં તો રને ગરે જ નહીં.’ આ ્ ેધર્મ પ્રતયેનો 
રાગ, ધર્મ પ્રતયેનુરં આકષ્મણ!

ધમ્મ પ્રત્ે રયાગ ન હો્ અને ધમ્મનું આકર્્મણ ન કરવયાનું હો્, કેમ કે 
ધમ્મ પ્રત્ેનો રયાગ અંિે દ્રે્ બનકી જા્ છ ેઅને ધમ્મ પ્રત્ેનું આકર્્મણ અંિે 
આવેશમયાં પદરણમે છ.ે 

ધર્મરારં જયારે action અને emotions બરંને pure હોય તયારે જ 
આતરાની શુવદ્ધ થાય અને તયારે જ ધર્મની અનુભૂવત થાય. 

સાધનાની સાથે શુભ ભાવ ભળે તો આતરશુવદ્ધ થાય અને સાધનાની 
સાથે ઇચ્ા ભળે તો આતરા અશુદ્ધ થાય. 

સાધના કરવાને કારણે action ધર્મની થાય ્,ે એ જ સાધનરારં જયારે 
ઇચ્ા mix થાય ્ ેતયારે ભાવ અધર્મ થઈ ર્ય ્.ે 

્યાિ રયાખજો, ઇચછયાને જ્યારે પોર્ણ મળે છ ેત્યારે અહમ્ નો જનમ 
થયા્ છ.ે 

આ એક એવુરં secret ્ ેજનેે બધા સરજી શકતા નથી, તો ધર્મરારં 
ઇચ્ાને જીતવા શુરં કરવુરં જોઈએ? 

ધર્મરારં રાગ, ઇચ્ા, આગ્હ કે અપેક્ષા ન હોય, પણ સરપ્મણતા હોય.

સમપ્મણિયા આવે એટલે ઇચછયાનું, રયાગનું સહજિયાથકી મૃત્ુ થઈ જા્.

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- ઈચ્ા
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ભગવાન કહે ્ ે: 

જયારે ધર્મક્ષેત્રારં પ્રવેશ કરો તયારે પહેલા ગુરશરણે સરવપ્મત થઈ જવુરં 
જોઈએ, કેર કે, જ ેસરવપ્મત હોય ્ ેતેની સવયરંની કોઈ ઇચ્ા હોતી નથી. 

રાનો કે બે વયવકત ્.ે બરંને ધર્મસાધના કરે ્.ે એરારં એક સરવપ્મત ્ ે
અને એક ઇચ્ાથી સાધના કરનાર ્.ે 

બરંનેને પ્રશ્ન પૂ્વારારં આવે ્.ે.. 

તરે શુરં કરો ્ો? 

એક કહે ્,ે હુરં  તો આખો હદવસ ધયાન, સાધના કરરં  ્ુરં. સાત કલાક તો 
સવાધયાય કરરં  ્ુરં, રાળા કરરં  ્ુરં વગેરે.

િે વ્ત્િએ અધમ્મ િો છોડ્ો, પણ ધમ્મનકી સયાધનયાઓનયા અહમ્ ને 
પકડકી લકીધો એટલે ધમ્મનો અહમ્  કરકીને ધમ્મને અધમ્મ બનયાવકી િકીધો. 

જયારે સરવપ્મત વયવકત કહે ્,ે ગુરદેવની જ ેપ્રેરણા ્ ેએ થાય ્.ે 

બીજો પ્રશ્ન પૂ્વારારં આવે ્.ે.. શુરં તરે વશવબરરારં જવાના ્ો?

હા, હા... હુરં  તો જવાનો જ ્ુરં. ગરે તે થાય, businessને પણ બાજુરારં 
રૂકીને હુરં  તો વશવબરરારં જઈશ જ. વશવબરરારં તો જવુરં જ જોઈએને!

આવો જવાબ આપીને તે વયવકતએ ધર્મના નારે અહરંકારનુરં પ્રદશ્મન કયુું 
કહેવાય.  

જયારે સરવપ્મત વયવકત કહે ્ ે: એ સરયે જવેા યોગ અને સરંયોગ હશે 
અને જ ેપ્રરાણે ગુરની પ્રેરણા આવશે એ પ્રરાણે ગોઠવાઈ જશે. 

ત્ીજો પ્રશ્ન પૂ્વારારં આવે ્.ે.. શુરં વાત ્,ે તરે તો આઠ ઉપવાસ કયા્મ.
કાલે પારણરં ્?ે

પરમ યુદ્ધ
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હા, અઠ્ાઈ તો રારાથી આર રરતારં-રરતારં થઈ ર્ય. આ વખતે તો સોળ 
પૂરા કરવા ્.ે 

એટલે કરયોની વનજ ્મરા કરાવતી તપસાધના પ્ી પણ ભાવ કતૃ્મતવનો 
કયયો. ‘હુરં  કરરં  ્ુરં, રારાથી થાય ્’ે એ કતૃ્મતવભાવને કારણે ધર્મ અધર્મ બની 
ર્ય ્!ે

એટલે તેની actionરારં તપસાધના ્ ેઅને emotionરારં કતૃ્મતવભાવ ્.ે 

જયારે સરવપ્મત વયવકત કહે ્,ે કૃપા ્ ેદેવ-ગુરની, તે જ ેકરાવે ્ ેતે 
થાય ્.ે

કેટલા ઉપવાસ કરવાના ્?ે કાલે પારણરં ્?ે 

રને ખબર નથી. ગુરદેવ કરાવશે તયારં સુધી કરીશ અને ગુરદેવ કહેશે 
તો પારણરં કરી લઈશ. 

રારરં  શરીર રારાથી જોડાયેલુરં ્ ,ે પણ રારો આતરા તો રારા ગુરદેવ સાથે 
connected ્.ે તે જ ેકરાવે ્ ેએ થઈ ર્ય ્.ે કૃપા ્ ેગુરદેવની! એટલે 
તેની actionરારં સાધના ્ ેઅને emotionરારં નમ્રતા અને અકતૃ્મતવભાવ.

ચોથો પ્રશ્ન પૂ્વારારં આવે ્.ે.. 

આજકાલ તરારો business વધયો લાગે ્?ે 

હા, હરણારં ઉપાશ્રય ર્ઉં ્ુરં, થોડો ઘણો ધર્મ કરરં  ્ુરં એની અસર ્!ે 
આ ્ ેegoનુરં દશ્મન!

જયારે સરવપ્મત વયવકત કહે ્,ે હા, ગુરદેવની કૃપા ્,ે તેરના સારંવનધયરારં 
રારારં પાપ પુણયરારં convert થઈ રહ્યારં ્ ેએટલે બધુરં સારરં  થઈ રહ્યુરં ્.ે  
આ ્ ેશૂનય ભાવ!

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- ઈચ્ા
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જ ેEgoને zero કરે છ ેિે જ ધમ્મનો અનુભવ કરે છ.ે 

પારંચરો પ્રશ્ન પૂ્વારારં આવે ્.ે..

સતસરંગનો બહુ સારો લાભ લઈને આવયા તરે? 

હા, chance રળો હતો એટલે જઈ આવયા. આટલા રોટા અને રહાન 
સરંતના સતસરંગરારં જઈએ એટલે આપણો પણ વટ પડનેે!

ધમ્મ ક્ષો પણ status મયાટે, એટલે પયામ્યા કંઈ નહીં. 

જયારે સરવપ્મત વયવકત કહે ્,ે હા, પરરાતરાની કૃપાનો પ્રસાદ પારવા 
ગયા હતા. થોડો પ્રસાદ પામયા ્ીએ. અરને અનનય લાગયો ્ ેઅને અરારી 
ભાવના ્ ેબધા આ પ્રસાદને પારે. 

વવચારો, જવાબ બરંને વયવકત આપે ્,ે પણ બરંનેની વાણીરારં કેવો ફરક 
્!ે

પાણી બરંને ્,ે ્તારં એક ગરંગા કહેવાય ્ ેઅને એક ગટર! ગરંગા વનર્મળ 
્ ેઅને ગટરરારં કચરો ્.ે 

વાણી બરંને વયવકતની ્,ે પણ એકરારં ગરંગા જવેી પાવનતા અને શુદ્ધતા 
્,ે જયારે બીર્રારં અહમ્ , ego, ઈષયા્મ, આગ્હ અને ઇચ્ારૂપી કચરો 
ભરેલારં ્ ેજ ેધર્મની સાધના કરી અરૂલય ધર્મને પણ અધર્મ બનાવી દે ્.ે 

વપવડાવવુરં જ ્ ે તો ગટરનુરં પાણી શા રાટ ે વપવડાવવુરં? અરૃત જ 
વપવડાવવુરં જોઈએને.

અધમ્વનંુ તો પાપ હોય, પણ ધમ્વ કરરીને જ ેધમ્વને અધમ્વ બનાિરી દે 
તેનું પાપ અનેકગણં િધરી જાય છ.ે

પરમ યુદ્ધ
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ધર્મરારં કયારેય show ન હોય. કોઈ કરે ્ ેરાટ ેહુરં  કરરં  એર નહીં, રારા 
રાટ ેશ્રેષ્ ્ ેરાટ ેરારે કરવુરં ્ ેએ ભાવ હોવા જોઈએ.

જ ેદરેક સાધનાને ઇચ્ા, આગ્હ અને કતૃ્મતવ બનાવી દે ્ ેતે કયારેય 
ધર્મની અનુભૂવત કરી શકતા નથી, ધર્મથી પ્રાપ્ત ફળને ભોગવી શકતા નથી.  

ધમ્મક્ષેત્રમયાં વ્ત્િ fail થયા્ છ ે એક મયાત્ર ઇચછયા, આગ્રહ અને 
કિૃ્મતવને કયારણે.

અધમ્મને અધમ્મ મયાનવો સહેલો છ,ે પણ ઇચછયા, આગ્રહ અને કિૃ્મતવથકી 
થિયા ધમ્મને અધમ્મ મયાનવો, સમજવો અને સવકીકયારવો બહુ જ અઘરો છ.ે 

ધર્મક્ષેત્રારં આવીને સતય અને અનુભવને પ્રગટ કરવારં જોઈએ, કતૃ્મતવભાવ 
અને અહમ્ ને નહીં.

ભગવાન કહે ્,ે 

તરારો ધર્મ, તરારી ધર્મસાધના અધર્મ ન બની ર્ય એટલા રાટ ેજ 
ધર્મક્ષેત્રારં પ્રવેશ કરનાર વયવકત રાટ ેગુરનુરં શરણ અને સારંવનધય જરૂરી ્.ે 

જમે િહીં તવનયા િૂધ જામે નહીં એમ ગુરકૃપયા તવનયા ધમ્મસયાધનયા 
સયાથ્મક થયા્ નહીં. 

જમે બહારથી સરખી ્દેખાતી જમીનની વચ્ે પણ જનેી પાસે vision 
હમોય તે કહી ્દે કે અહીં ખમો્દશમો તમો પાણી નીકળશે અને અહીં ખમો્દશમો તમો 
સમોનું. એમ ગુર પાસે પણ એક vision હમોય જનેા દ્ારા તે આપણા અંતરના 
ગુણ અને અવગુણને જાણે અને આપણને એ દ્દશામાં પ્રગતત કરાવે.  

ગુર તરારા અનાહદકાળના સરંસકારોને શુદ્ધ કરવા આજ્ા આપે અને 
આજ્ા દ્ારા રુવકતના રાગગે લઈ ર્ય. 

ધમયાયુદ્ધનમો શંખના્દ- ઈચ્ા
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ગુર આપણા ભાવોને ર્ણે અને આપણા ego, અહમ્ , કતૃ્મતવભાવ જવેા 
અવગુણોને દૂર કરાવે. 

ગુર આપણી ઇચ્ાનુરં રૃતયુ કરાવે, જથેી આપણે ધર્મસાધનાની અનુભૂવત 
કરી શકીએ. 

ગુર આપણને ખોટા અને અસતયના રાગગે જતારં અટકાવે અને સતયની 
રાહ પર પ્રગવત કરાવે. 

જયારં સુધી જીવનરારં ગુરનો પ્રવેશ ન થાય તયારં સુધી થતી ધર્મસાધના 
ઇચ્ાથી થતી હોય ્,ે આજ્ાથી નહીં. 

ઇચછયાથકી કરેલયા ધમ્મથકી પુણ્નો બંધ થયા્, પણ કમષોનો ક્ષ્ ન થયા્. 

ઇચછયાથકી કરેલયા ધમ્મમયાં િૃતપ્ત હો્, પણ મુત્િ ન હો્.

ઇચછયામુત્િ એ જ સયાધનયા છ.ે 

‘રારા રાટ ેજ ેસરયે જ ેયોગય હશે તે રને કરાવશે. રારારારં કરંઈ પણ 
કરવાનો અભાવ પણ નથી અને ભાવ પણ નથી, આગ્હ પણ નથી અને 
ઇચ્ા પણ નથી. કરાવે તો કરવુરં ્,ે ન કરાવે તો અફસોસ નથી.’ 

આ ્ ેસરપ્મણભાવ, આ ્ ેશૂનયભાવ.

સરપ્મણભાવ ધર્મને અધર્મ બનતારં અટકાવે ્.ે સરપ્મણભાવ આપણને 
ધર્મયુદ્ધરારં ઇચ્ા અને આગ્હ નારના શત્ુ સારે વવજયી બનાવે.
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ધર્મ પ્રતયે રાગ ન હોય અને ધર્મનુરં આકષ્મણ ન કરવાનુરં હોય, 
કેર કે, ધર્મ પ્રતયેનો રાગ અરંતે દ્ષે બની ર્ય ્ ેઅને ધર્મ 
પ્રતયેનુરં આકષ્મણ અરંતે આવેશરારં પહરણરે ્.ે 

જ ેegoને zero કરે ્ ેતે જ ધર્મનો અનુભવ કરે ્.ે 

અધર્મને અધર્મ રાનવો સહેલો ્,ે પણ ઇચ્ા, આગ્હ અને 
કતૃ્મતવથી થતા ધર્મને અધર્મ રાનવો, સરજવો અને સવીકારવો 
બહુ જ અઘરો ્.ે 

જરે દહીં વવના દૂધ ર્રે નહીં એર ગુરકૃપા વવના ધર્મસાધના 
સાથ્મક થાય નહીં. 

ઇચ્ાથી કરેલા ધર્મથી પુણયનો બરંધ થાય, પણ કરયોનો ક્ષય ન 
થાય. ઇચ્ાથી કરેલા ધર્મરારં તૃવપ્ત હોય, પણ રુવકત ન હોય. 
ઇચ્ારુવકત એ જ સાધના ્.ે 
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જગતરારં રોટા ભાગના ભાવવકો સરજી શકતા નથી કે ધર્મનો અનુભવ 
એટલે શુરં? ધર્મનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? ધર્મની અનુભૂવતરારં શુરં થાય? 

ધર્મનો અનુભવ તયારે જ થાય જયારે ધર્મને પામયા હોય. ધર્મને પારવા 
રાટ ેવજજ્ાસા, ઝરંખના, તરસ અને તડપ હોવારં જોઈએ.

વજજ્ાસા, ઝંખના, તરસ અને તડપ પામિાનરી ઉતકૃષ્ અંતરનરી 
ઝંખના એ જ પ્રાવતિને સાથ્વક કરે છ.ે

રળે ્ ેશુરં એનુરં વધારે રહતવ નથી, પણ રેળવવાની તરસ અને તડપ 
કેટલી ્,ે પારવાની તાલાવેલી કેવી ્ ેએ રહતવનુરં ્.ે

ભૂખ ન હોય અને વયવકત થાળ ભરીને જરી લે એની અસર વધારે નથી 
હોતી, પણ કકડીને ભૂખ લાગી હોય અને રાત્ રોટલી અને શાક જ રળે તો 
પણ એની તૃવપ્ત, એનો સરંતોષ અને એનો ઓડકાર કરંઈક અલગ જ હોય.

રાટ ેજ પ્રભુને પારવા રાટ,ે પ્રભુના ધર્મને પારવા રાટ ેકાયર એક તરસ, 
એક તડપ હોવી જોઈએ. જો પારવાની તડપ, તરસ અને ઝરંખના હશે તો 
પ્રાવપ્તની એક-એક ક્ષણ અરૂલય અને આનરંદદાયક બની જશે. તરે ધર્મને 
સરજવાનો પ્રયતન ઘણીવાર કયયો ્તારં ધર્મનો અનુભવ થતો નથી એવુરં કેર?

એનુરં રુખય કારણ એ ્ ે કે પ્રભુના ધર્મને સરજવાનો પ્રયતન કરતા 
હોવા ્તારં વાસતવવકતારારં ધર્મ શુરં ્ ેએ સરજી શકતા નથી. તરે શારંવતથી 
વવચાર કરશો તો તરને સરર્શે કે તરે જયારે-જયારે negative ભાવોરારં 
હશો તયારે-તયારે તરે અશારંત થતા હશો અને જયારે-જયારે તરે ધર્મની કોઈ 
આરાધનારારં જોડાતા હશો તયારે-તયારે તરે એક અલગ પ્રકારની શારંવત અને 
પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરતા હશો. 
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આ શારંવત, આ પ્રસન્નતા એ ધર્મની અનુભૂવત ્.ે ધર્મનો અનુભવ એટલે 
ગુણનો અનુભવ.

ક્ોધ એ અવગુણ ્ ેઅને ક્ષરા એ ગુણ ્.ે તરે તરને જ check કરો.

તરે જયારે ક્ોધરારં, આવેશરારં, આક્ોશરારં હો ્ો તયારે તરારરં  રન 
અશારંત, બેચેન અને વયાકુળ હોય ્ ેઅને જયારે તરે કોઈને ક્ષરા આપો 
્ો, ક્ષરાભાવરારં હો ્ો તયારે તરારરં  રન ન રાત્ શારંત હોય ્,ે પણ એક 
પ્રકારની પ્રસન્નતા પણ અનુભવે ્.ે 

જ્યારે િમે એ શયાંતિ અને પ્રસન્નિયાનયા ભયાવમયાં હો ત્યારે સમજવું 
કે િમે ધમ્મનો અનુભવ કરકી રહ્યા છો અને જ્યારે િમે ક્ોધમયાં અને 
આવેશમયાં હો ત્યારે સમજવું કે િમે અધમ્મનો અનુભવ કરકી રહ્યા છો.

આખા દ્દવસમાં તમે ધમયાનમો અનુભવ વધારે કરમો છમો કે અધમયાનમો? 
શાંતતનમો અનુભવ વધારે કરમો છમો કે અશાંતતનમો? 

િમે જ્યારે-જ્યારે disturb થયાવ છો, અશયાંિ થયાવ છો ત્યારે-ત્યારે 
િમયારયા આતમયાનયા ગુણો પણ down થયા્ છ.ે અને, િમે જ્યારે ધમ્મ-
આરયાધનયામયાં, સેવયામયાં, સતકયા્્મમયાં જોડયાવ છો, જ્યારે-જ્યારે શયાંતિનો 
અનુભવ કરો છો ત્યારે-ત્યારે િમયારયા આતમગુણો શ્ેષ્ બનકી જા્ છ.ે

તમે disturb કયારે થાવ છમો? તમને અશાતં કમોણ કરે છ?ે તમે  
disturb કમોના કારણે થાવ છમો? 

તમને disturb કરે છ ે તમારી નજીકના, તમારી સાથે અને તમારી 
આસપાસ રહેવાવાળા. તમને disturb કરે છ ેતમારા સંબંધમો. તમે અશાંત 
થાવ છમો તમારા સંબંધમોને સા્વવાના કારણે.

િમે જટેલયા કોઈનકી નજીક જશો એટલયા િમે ધમ્મનયા અનુભવથકી િૂર 
થિયા જશો.
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તમારરી lifeમાં તમે જટેલરી વયવ્તઓથરી close હશો એટલો તમને 
ધમ્વમાં loss થશે. જટેલા તરારી નજીક વયવકતઓ વધારે એટલા તરારા 
રાગ-દ્ષે અને વવકલપો વધારે, એટલી રનની અશારંવત વધારે. અને જયારં 
અશારંવત હોય તયારં ધર્મનો અનુભવ ન હોય.

તો શુરં કરવુરં જોઈએ?

જટેલા તરે સરંબરંધોથી દૂર રહેશો એટલી તરે ધર્મની અનુભૂવત કરી 
શકશો. જરેને તરે તરારી આસપાસના રાનો ્ો, નજીકના સરંબરંધીઓ રાનો 
્ો, તેરનાથી ધીરે–ધીરે દૂર થતા જશો તો તરારી અરંદર એક અલગ 
પ્રકારની શારંવતનો અનુભવ થવાની શરૂઆત થઈ જશે.

Lifeરારં સરંબરંધો વધારવા જોઈએ કે ઘટાડવા જોઈએ? તરારા  
mobileરારં contact list લારંબુરં થવુરં જોઈએ કે ઘટવુરં જોઈએ?

પણ થાય ્ ેશુરં, જરાક કોઈ વયવકત પ્રેરથી બોલાવે, બે-ચાર રીઠી-રીઠી 
વાતો કરે, થોડુરં smile આપે એટલે તરને થાય કે તેને તરારા રાટ ેકેટલી 
બધી લાગણી ્.ે એ લાગણીના કારણે તેની સાથે connection શરૂ થઈ 
ર્ય જ ેશરૂઆતરારં તો ખૂબ જ સારરં  અને રનગરતુરં લાગે, પણ પ્ી ધીરે-
ધીરે ગણતરી શરૂ થાય, અપેક્ષાઓ શરૂ થાય અને એરારંથી રાગ-દ્ષે અને 
વવકલપો શરૂ થઈ ર્ય. 

જવેા રાગ-દ્ષે શરૂ થાય એટલે relationsરારં reactions આવવાનારં 
શરૂ થઈ ર્ય. 

શરૂઆતરારં લાગે કે આ વયવકત ભલી ્,ે આપણા કારની ્,ે આપણને 
ઉપયોગી ્,ે પણ જો એક અપેક્ષા પૂરી ન થઈ તો કારની વયવકત ક્ષણભરરારં 
નકારી થઈ ર્ય ્.ે 

જરેને ખરેખર ધર્મને પારવો હોય, ધર્મનો અનુભવ કરવો હોય, 
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આતરપ્રાવપ્ત કરવી હોય, આતરગુણોની અનુભૂવત કરવી હોય અને અરૂલય 
તથા દુલ્મભ એવા આ રાનવભવને સાથ્મક કરવો હોય તો શુરં કરવુરં જોઈએ?

પોતાના સરંબરંધો વધારવા જોઈએ કે સુધારવા જોઈએ? 

સરંબરંધોને સુધારવાનો અને લારંબા સરય સુધી ટકાવી રાખવાનો ઉપાય 
શુરં ્?ે

એક વાત યાદ રાખવાની.

સરંબરંધો દૂધ જવેા હોય ્ .ે દૂધ જયારે તાજુ રં હોય તયારે એકદર proper 
હોય. જરે-જરે સરય વીતે તેર-તેર એ બગડવા લાગે. દૂધને બગડવા ન દેવુરં 
હોય તો શુરં કરવુરં જોઈએ? 

દૂધને બગડવા ન દેવુરં હોય તો એરારં દહીંના રેળવણનારં થોડારં ટીપારં 
નાખવારં જોઈએ, જથેી એ દૂધ દહીં બની ર્ય. દહીંને વલોવી એરારંથી રાખણ 
કાઢવુરં જોઈએ. ઘી કયારેય બગડતુરં નથી અને લારંબા સરય સુધી સારરં  રહે ્.ે 

િૂધ જવેયા સંબંધોને લયાંબયા સમ્ સુધકી ટકયાવકી રયાખવયા મયાટે સૌપ્રથમ 
એમયાં પ્રભુનકી સમજનયાં થોડયાં ટકીપયાં નયાખવયાં જોઈએ. પ્રભુનકી સમજણનું 
મેળવણ એ સંબંધોને તસથર કરશે. 

વસથર થયેલા સરંબરંધોને જરૂર પડશે રરંથનની. રરંથન દ્ારા જ ેખટાશ અને 
કડવાશરૂપી ્ાશ નીકળે એને કાઢી નાખવાની અને જ ેરાખણ વધે એને 
સનેહની, પ્રેરની હૂરંફ આપી તપાવવાનુરં એટલે પ્ી એ સરંબરંધ ઘી જવેા બની 
જશે અને લારંબા સરય સુધી ટકશે.

કેટલાક સરંબરંધો એવા હોય જ ેકરયોના ઉદયના કારણે બરંધાયેલા હોય 
અને એ સરંબરંધોને life time રાખવાના હોય. એવા સરંબરંધોને ઘી જવેા 
બનાવી દેવા જોઈએ. જ ેસરંબરંધરારં ખટાશ આવવાની શરૂઆત થઈ હોય એને 
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લાગણી અને હૂરંફ દ્ારા રીઠા બનાવી લેવા જોઈએ.

રાનો કે કોઈ સરંબરંધ એવા ્ ેજ ેબગડી જવાની તૈયારીરારં ્ ેતો એને 
તરત જ સુધારી લેવા. એ બગડતા સરંબરંધરારં લાગણીરૂપી લીંબુના રસનારં 
થોડારં ટીપારં નાખી દો અને પ્ી એરારં સનેહની ઘણીબધી sugar નાખી દો. 
સરંબરંધ પેંડા જવેા રીઠા-રધુરા બની જશે.

પણ ્યાિ રયાખો, સંબંધો વધે િો સમસ્યાઓ વધે.

સંબંધો બગડે િો સંઘર્્મ વધે.

સમસ્યા અને સંઘર્્મ વધે એટલે અશયાંતિ અને અકળયામણ વધે. 
અશયાંતિ અને અકળયામણ ધમ્મનો અનુભવ થવયા ન િે. 

પ્રભુએ કહ્યુરં ્ ,ે ધર્મનો અનુભવ તેરને જ નથી, જઓે સરંબરંધોને વધારવારારં 
અને સરંબરંધોને સાચવવારારં અટવાયેલા રહે ્.ે 

ધમયાનમો અનુભવ એટલા માટ ેનથી થતમો, કેમ કે, જયાં વયતકત સંબંધભાવમાં 
હમોય છ ેતયાં તે કમયાભાવમાં હમોય છ.ે જમે-જમે સંબંધ ઘટ ેતેમ-તેમ કમયો ઘટ.ે 
જમે-જમે કમયો ઘટ ેતેમ-તેમ શાંતત વધે. જમે-જમે શાંતત વધે તેમ-તેમ ધમયાનમો 
અનુભવ થાય. 

પ્રભુએ કહ્યુરં ્,ે 

હે બયાળ! જો િયારે ધમ્મનો અનુભવ કરવો હો્ િો,

િું સંબંધોથકી મુ્િ થઈ જા. એ શ્ેષ્ મયાગ્મ છ.ે

તું જરૂદરયાત વગરના સંબંધમોને ઘટાડી ્દે.

જ ેસંબંધમો કમયોના ઉ્દય પ્રમાણે ટકાવવાના છ,ે
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તે સંબંધમોને ઘી જવેા બનાવી ્દે. 

જ ેસંબંધમો સા્વવા પડ ેએવા છ,ે

તે સંબંધમોને પેંડા જવેા બનાવી ્દે. 

શાંતતની પ્રાતતિ માટ ેઆ જ માગયા છ.ે 

શાંતતની પ્રાતતિ જ ધમયાનમો અનુભવ કરાવશે. 

ધમયાના અનુભવનું બીજુ ંનામ છ,ે શાંતત અને સમાતધ. 

ધર્મ કરવા રાટ ે ધર્મસથાનકરારં - ઉપાશ્રય, દેરાસર કે રરંહદરરારં જવુરં 
જોઈએ એવુરં જરૂરી નથી. તરે જયારં રહો ્ો એ ઘર જ ધર્મસથાનક બની 
જવુરં જોઈએ.

 ધર્મસથાનકરારં ધર્મ-આરાધના કરવા જવુરં એ શ્રેષ્ ્,ે પણ ઘરને જ 
ધર્મસથાનક બનાવવુરં અવતશ્રેષ્ ્,ે કેર કે, ધર્મસથાનકરારં તરે કલાક, 2 
કલાક કે 3 કલાક ર્વ, 2-3 કલાક ધર્મ-આરાધના કરો, 2-3 કલાક શારંવતનો 
અનુભવ કરો, અથા્મત્  2-3 કલાક ધર્મની અનુભૂવત થાય, પણ જયારં તરે 24 
કલાક રહો ્ો એ ઘર જ જો ધર્મસથાનક બની ર્ય તો...

તો 24 કલાકની ધર્મ-આરાધના, 24 કલાકની શારંવત અને 24 કલાક 
ધર્મની અનુભૂવત. 

જયારં વધારે સરય રહેવાનુરં ્ ેતયારં જો ધર્મ કરતારં આવડી ર્ય તો પળ-
પળ ધર્મનો અનુભવ થાય. 

ઘર એક એવુરં સથાન ્ ેજયારં સાથે રહેતી વયવકતઓ સાથે સૌથી વધારે 
communications થાય ્.ે એ communicationsરારં કયારંક ને કયારંક 
કોઈ correctionની વાત આવી જતી હોય ્.ે એ સરયે જો સારેવાળી 

પરમ યુદ્ધ
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વયવકતરારં ego હોય તો complications શરૂ થઈ ર્ય ્,ે પણ એ જ 
ઘરરારં જો સરંબરંધોરારં પ્રભુની સરજણ હોય તો... તો તે ઘર, ઘર ન હોય પણ 
ધર્મસથાનક હોય. 

તે ઘરરારં દરેકની દરેક વાતનો સવીકાર હોય. રોટા નાનાની વાતને 
સરજતા હોય અને નાના રોટાનો આદર કરતા હોય એટલે સરસયા કે 
સરંઘષ્મને કોઈ સથાન ન હોય અને શારંવત-સરાવધ પારાવાર હોય. 

ધર્મનો અનુભવ કરવા પ્રભુ સાથેનુરં connection strong કરવુરં 
જોઈએ.પ્રભુ સાથેનુરં connection તયારે જ strong થાય જયારે પળ-પળ 
પ્રભુની સરજ હોય, 24 કલાક પ્રભુનો અહેસાસ હોય, 24 કલાક ધર્મ થતો 
હોય અથા્મત્  દરેક પ્રવૃવતિને સાધના બનાવતારં આવડતુરં હોય.

ઘર જો ધમ્મસથયાનક બનકી જા્ િો સંબંધો અને સંબંધો આધયાદરિ 
િરેક પ્રવૃતત્ત અને િરેક વ્વહયાર એક સયાધનયા બનકી જા્ છ.ે અન્થયા 
સમસ્યાનું સજ ્મન થયા્ છ.ે 

Lifeરારં સૌથી વધારે સરય સરંબરંધોની પા્ળ વીતે ્,ે રાટ ેજો સરંબરંધો 
જ ધર્મરય થઈ ર્ય તો ધર્મના અનુભવની સાથે રળેલો આ રાનવભવ પણ 
સાથ્મક થઈ ર્ય.

ધમયાયુદ્ધમાં શત્રુ- સંબંધમો
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જયારે તરે એ શારંવત અને પ્રસન્નતાના ભાવરારં હો તયારે 
સરજવુરં કે તરે ધર્મનો અનુભવ કરી રહ્યા ્ો અને જયારે તરે 
ક્ોધરારં અને આવેશરારં હો તયારે સરજવુરં કે તરે અધર્મનો 
અનુભવ કરી રહ્યા ્ો.

તરે જયારે-જયારે disturb થાવ ્ો, અશારંત થાવ ્ો તયારે-
તયારે તરારા આતરાના ગુણો પણ down થાય ્.ે અને, 
તરે જયારે ધર્મ-આરાધનારારં, સેવારારં, સતકાય્મરારં જોડાવ ્ો, 
જયારે-જયારે શારંવતનો અનુભવ કરો ્ો તયારે-તયારે તરારા 
આતરગુણો શ્રેષ્ બની ર્ય ્.ે

તરે જટેલા કોઈની નજીક જશો એટલા તરે ધર્મના અનુભવથી 
દૂર થતા જશો.

ધર્મનો અનુભવ તેરને જ નથી, જઓે સરંબરંધોને વધારવારારં અને 
સરંબરંધોને સાચવવારારં અટવાયેલા રહે ્.ે

ધર્મનો અનુભવ કરવા પ્રભુ સાથેનુરં connection strong 
કરવુરં જોઈએ. પ્રભુ સાથેનુરં connection તયારે જ strong 
થાય જયારે પળ-પળ પ્રભુની સરજ હોય, 24 કલાક પ્રભુનો 
અહેસાસ હોય, 24 કલાક ધર્મ થતો હોય અથા્મત્  દરેક પ્રવૃવતિને 
સાધના બનાવતારં આવડતુરં હોય.
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એક શેઠ ેતેરના નોકરને સૂચના આપી હતી કે તારે દરરોજ સવારે 
્ વાગે એટલે gardenરારં જઈને બધારં ઝાડને પાણી નાખવાનુરં. 

એક હદવસ શેઠ surprise checking કરવા રાટ ેગયા. ્ના સવા 
્ થયા, પણ નોકર gardenરારં ઝાડને પાણી પાવા ન આવયો. શેઠને ગુસસો 
આવયો અને જોરથી બૂર રારી. નોકર આવયો એટલે પૂછુરં, ઝાડને પાણી 
નાખવા કેર નથી ગયો?

પણ શેઠ, બહાર વરસાદ આવે ્.ે 

ભલે વરસાદ આવે, તુરં ્ત્ી લઈને પાણી નાખવા ર્. 

આને કહેવાય ્ ેઆગ્હ, પકડ. ઘણીવાર ધર્મક્ષેત્રારં આવનારા કેટલાક 
લોકોના રનરારં, વવચારોરારં કેટલીક રાનયતાઓ, કેટલાક વસદ્ધારંતો કયારંક ને 
કયારંક પકડ કરીને બેઠારં હોય ્.ે ધર્મક્ષેત્રારં આવે તો તયારં પણ પોતાની 
પકડનો જ આગ્હ રાખે. 

જયારં પકડ ્,ે જયારં આગ્હ ્ ેતયારં અહમ્  હોય ્,ે તયારં problems 
વધારે હોય ્.ે જયારં સરળતા હોય ્ ેતયારં દરેક problemનુરં solution 
સહજ હોય ્.ે પણ જ ેવયવકત સાચા અથ્મરારં ધર્મને પારે ્,ે ધર્મનો અનુભવ 
કરે ્ ેતેના આતરારારં `અજ્જવે' ગુણ પ્રગટ થાય ્.ે અજ્જવે એટલે સરળતા. 

સરળિયા એટલે પોિયાનકી કોઈ પકડ નહીં, પોિયાનો કોઈ આગ્રહ નહીં.
બધું જ સવકીકયા્્મ.

એ જ ઘરરારં problems વધે ્,ે જનેા ઘરરારં સરળતાનો અભાવ હોય 
્.ે 

ઘણા એવા લોકો હોય ્ ેજઓે રોજ ધર્મસથાનકરારં જતા હોય, ધર્મનુરં 
knowledge પણ હોય અને ધાવર્મક હક્યાઓ પણ કરતા હોય, પણ ઘરરારં 

પરમ યુદ્ધ
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તેરનો વયવહાર અને વત્મન કરંઈક અલગ જ હોય. તેરનો વયવહાર જોઈને 
આસપાસવાળા કહેતા હોય કે આના કરતારં તો અરે ધર્મક્ષેત્રારં નથી જતા 
એ વધારે સારરં  ્.ે 

પણ િમયારો વ્વહયાર જોઈને બકીજા કોઈને ધમ્મક્ષેત્રમયાં આવવયાનું 
મન થયા્ િો િમયારકી ધયાતમ્મકિયા સયાચકી કહેવયા્. જનેે સયાચયા અથ્મમયાં ધમ્મ 
સમજા્ો હો્ િેનયામયાં સહજિયાથકી સરળિયા પ્રગટ થયા્. િેનયા ચહેરયા પર 
એક અલૌદકક પ્રસન્નિયા હો્.

જનેા ્હેરા પર ધમયાની પ્રસન્નતા ન ્દેખાય તે કયારેય ધાતમયાક ન 
કહેવાય. જનેે ધમયાની અનુભૂતત હમોય તેની અસર તેના અંગ-અંગમાં હમોય. 
તેના અંગ-અંગમાં સરળતા પ્રસરતી હમોય. 

પણ રોટાભાગના લોકો ધર્મ પણ routine અને પરરંપરાગત કરે ્,ે 
જનેા કારણે ધર્મના આગ્હો પણ આવતા ર્ય ્ ેએટલે વયવકત confuse 
થઈ ર્ય ્ ે કે ધર્મ કેવી રીતે કરવો? અને એરારં ને એરારં એનો અરૂલય 
સરય વીતી ર્ય ્.ે 

પણ સરળ વયવકતના ચહેરા પર સરંતોષ અને પ્રસન્નતા હોય. જ ેસરળ 
હોય એ વવચારતો હોય કે હુરં  કેવો પરર ભાગયશાળી ્ુરં કે રને ભગવાન 
રળા, ભગવાનનો ધર્મ રળો અને કેટલારંય પાપથી બચી રહ્યો ્ ુ રં. ભગવાનનો 
ઉપકાર ્ ેરારા પર.

જ ેસરળ હો્ િે જ પરમયાતમયા સયાથે બયાળક બનકીને વયાિ કરકી શકે. 

જ્યાં સુધકી આગ્રહ અને પકડ હો્ ત્યાં સુધકી ક્ષમયાપનયા પણ હોિનકી 
હો્, heartનકી ન હો્. 

ધમયાયુદ્ધમાં શત્રુ- આગ્રહ
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જ ેવયવકત સરળ બને ્ ેતે શુદ્ધ બને ્.ે નહીં તો અવગયાર લાખ સાઠ 
હર્ર રાસક્ષરણ કયા્મ પ્ી પણ તીથુંકર નથી બનાતુરં. 

ભગવાન મહાવીર પણ કહે છ ેકે હંુ માસક્ષમણના કારણે તીથુંકર નથી 
બનયમો, પણ આતમાને સરળ બનાવવાના કારણે તીથુંકર બનયમો છુ.ં 

જટેલાં કમયો ઉગ્ર તપસયા કરવાથી ન ખપે તેનાથી અનેકગણા સા્ા 
હૃ્દયથી, સરળ અને તનખાલસ બનીને ‘sorry’ કહેવાથી ખપી જાય છ.ે જો 
સરળતા આવી ગઈ તમો માસખમણ તવના પણ મમોક્ષ થઈ શકે છ.ે 

મયાનવકીનું સૂત્ર છ,ે smart હો્ િે successful હો્. 

પણ પ્રભુ મહયાવકીરનું સૂત્ર છ,ે સરળ હો્ િે જ successful થયા્. 

જ ેસરળ હોય તેની aura શુભ અને positive હોય. જ ેpositive 
હોય તે દરેક ક્ષેત્રારં સફળ થાય. 

સરળ વયવકત વયવહાહરક હોય. વયવહાહરક વયવકત જયારે ધર્મક્ષેત્રારં 
આવે તયારે પણ સફળ થાય અને તયારંથી આધયાવતરક ક્ષેત્રારં પણ આતરશુવદ્ધ 
દ્ારા આતરવસવદ્ધ સુધી પહોંચી શકે ્.ે 

સરળતા એ આતરાનો શ્રેષ્ ગુણ ્.ે 

જ ેવયવકત સરળ હોય ્ ેતેના શબદો સહજ હોય ્ ેઅને તેનારં વચન 
સતય હોય ્.ે 

સરળ થવયા મયાટે વધયારે કંઈ કરવયાનકી જરૂર નથકી. 

ફ્િ પયાંચ શબિોને જીવનમંત્ર બનયાવવયાનયા છ.ે એ પયાંચ શબિો છ ે: 
જી, ok, ભલે, િકીક છ ેઅને sorry.

પરમ યુદ્ધ
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Ok શબદ તયારે જ બહાર આવશે જયારે ego zero થઈ ગયો હશે. 

કોઈપણ પ્રશ્ન કે argument વવના ‘ઠીક ્ ’ે, ‘ભલે’ શબદો કયારે બહાર 
આવે?

જયારે અહમ્  શૂનય થઈ ગયો હોય અને હૃદય એકદર સરળ બની ગયુરં 
હોય, સવીકારભાવવાળુરં બની ગયુરં હોય!

જ ેસરળ હોય ્ ેતેનો તરત જ રોક્ષ થાય ્,ે જ ેસરળ નથી બનતા તે 
ભવભ્રરણ કરતા રહે ્.ે 

સરળતાપૂવ્મક આપવારારં આવતા જવાબરારં ઉચચારેલો દરેક શબદ 
`ધર્મશબદ' હોય ્.ે 

સરળ વ્ત્િનયાં પુણ્ ગજબનયાં હો્, કેમ કે, િે વ્ત્િ સમ્ે-સમ્ે 
પુણ્ બયાંધિકી હો્. 

સરળતા લાવવા શુરં કરવુરં જોઈએ?

ભગવયાન કહે છ,ે આજ્યા આગ્રહને ઘટયાડે છ ેઅને સરળિયાને વધયારે 
છ.ે આજ્યા તવકલપને ઘટયાડે છ ેઅને સવકીકયારભયાવને વધયારે છ.ે મયાટે જ, 
સરળ બનવયા ઇચછિકી વ્ત્િએ ગુર કે પરમયાતમયાનકી આજ્યામયાં રહેવું 
જોઈએ. 

સરળ વયવકત કયારેય arguments ન કરે. તે રાત્ રજૂઆત કરે, 
કેર કે, argumentરારં પોતાની વાત સાચી બતાવવાની દલીલ હોય, જયારે 
સરળતારારં જ ેસાચુરં ્ ેએ સવીકારવાની વાત હોય. 

જરે-જરે વયવકત ધર્મનો અનુભવ કરે ્ ે તેર-તેર સરળતાનો ગુણ 
તેનારારં વવકાસ પારે ્.ે

જ ેસરળ હોય તે સવસથ હોય અને તે નીરોગી રહે ્.ે

ધમયાયુદ્ધમાં શત્રુ- આગ્રહ
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જનેારારં ક્ોધ, આક્ોશ, આવેગ, argument વગેરે હોય તેનો ગુસસો 
જો બહાર ન નીકળે તો અરંદર ને અરંદર ઘૂરરાયા કરે અને brain cellsને 
dead કરવા લાગે. 

એટલે આરોગયની દૃવષ્એ પણ સરળ હોવુરં સારરં  ્.ે 

સરળતા તયારે જ આવે ્ ેજયારે આજ્ાનો સવીકાર થાય ્.ે સરળતા 
તયારે જ આવે ્ ેજયારે રૃદુતા હોય ્.ે રૃદુતા એ આતરાનો એક ગુણ ્.ે 
રૃદુતા તયારે જ આવે જયારે નમ્રતા હોય, અરંતરરારં નરરાશ હોય, હૃદયરારં 
કોરળતા હોય. 

જ ેરૃદુ હોય તેની આરંખરારં નમ્રતા હોય, તેના હોઠરારં નમ્રતા હોય, તેના 
વાણી, વયવહાર અને વત્મનરારં નમ્રતા હોય.

ભગવાન રહાવીરને દૂરથી જુએ અને ગૌતરનુરં અવસતતવ ધીરે-ધીરે 
ઓગળવા લાગે. એક-એક પગલુરં નજીક આવે અને એનો અહમ્  ઓગળવા 
લાગે. ભગવાનના ચહેરા પર જ ેરૃદુતા હોય, સરળતા હોય અને એના કારણે 
તેરની આરંખોરારંથી જ ેપ્રેર અને વાતસલય નીતરતારં હોય એરારં ભીંર્ઈને જ 
વયવકત તયારં ને તયારં સરવપ્મત થઈ ર્ય. 

જિેરી તમારરી પ્રકૃવત હોય તેિરી જ તમારરી આકૃવત હોય.

એટલે આકૃવત જોઈને જ વયવકતના સવભાવની ખબર પડી ર્ય. 

રૃદુ વયવકત જયારં ર્ય તયારં સફળ જ થાય, કેર કે, તેની વાણીરારં રૃદુતા 
અને રીઠાશ હોય. રૃદુતા સારેવાળી વયવકતને પણ શારંત કરી દે ્.ે 

રોટાભાગના લોકો ઉપાશ્રયરારં કે ધર્મસથાનકરારં ઉપદેશ સારંભળતા 
શીખયા ્,ે પણ ધર્મ-ઉપદેશને ઘરરારં લાવયા નથી, ઘરરારં ધર્મ કરતા શીખયા 
નથી. 
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ધર્મને રાત્ વત્મનરારં લાવયા ્,ે વૃવતિરારં ધર્મને લાવયા નથી. 

જો વૃવતિરારં ધર્મ આવી ર્ય તો ઘર પણ ઉપાશ્રય બની ર્ય, ધર્મસથાનક 
બની ર્ય. 

જ ેરૃદુ હોય તેની દરેક વૃવતિ અને પ્રવૃવતિ એવી હોય જનેા કારણે તે 
વયવકત કોઈને નડ ે નહીં અને એના કારણે કોઈને ન દુઃખ થાય, ન કોઈ 
તકલીફ થાય. 

રૃદુતા હોય તયારં વવનય હોય અને જયારં વવનય હોય તયારં સફળતા હોય. 
સરંસારના ક્ષેત્રારં જ ેસફળ હોય તે ધર્મના ક્ષેત્રારં પણ સફળ થાય. 

જ ેસંસયારમયાં તનષફળ થયા્ િે ધમ્મક્ષેત્રમયાં ભયાગ્ે જ સફળ થયા્. 

જરેને ઘરને ઉપાશ્રય બનાવતારં આવડ ેતે જ ઉપાશ્રયરારં શારંત-પ્રશારંત 
અને વનવવ્મકલપ રહી શકે. 

રૃદુતા, કોરળતા, નમ્રતા હોય તો બીજુ રં બધુરં આવી ર્ય ્.ે જો આ ત્ણ 
ગુણો ન આવે તો બાકીનુરં ગરે તેટલુરં આવે તે કયારેય સાથ્મક ન થાય. 

એક સરયે ગૌતર સવારી, અવગ્નભૂવત આહદ ગણધરો વચચે ચચા્મ 
ચાલતી હતી. કોઈ કહે એકેવનદ્રયરારં આર હોય તો કોઈ કહે આર હોય, કોઈ 
કહે પરંચેવનદ્રયની આ વવશેષતા હોય તો કોઈ કહે ના, આ હોય. 

ચચા્મના અરંતે ગૌતર સવારી, ભગવાન રહાવીર પાસે આવે ્ ે અને 
બે હાથ જોડીને ઊભા રહે ્.ે તયારં જ ભગવાન રહાવીર કહે ્,ે ગણધર 
અવગ્નભૂવત સાચા ્,ે તરારે તેરની ક્ષરા રાગવી જોઈએ. ગૌતર સવારી - 
ભગવાન રહાવીરના પ્રથર વશષય અને પ્રથર ગણધર, પ્રખર જ્ાની પરંહડત, 
પારંચસો વશષયોના ગુર ્તારં તેરનાથી નાના વશષય પાસે ર્ય ્ ેઅને કહે ્,ે 
‘તરે સાચા ્ો.’ 

ધમયાયુદ્ધમાં શત્રુ- આગ્રહ
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‘તરે સાચા ્ો અને રારી ભૂલ હતી, રને ક્ષરા આપો’ આવા શબદો 
રુખરારંથી તયારે જ નીકળે જયારે અરંતરરારં અતયરંત રૃદુતા હોય અને અહમ્  
જરા પણ ન હોય.

રાટ ેજ કહ્યુરં ્ ેકે સાધના, આરાધના અને ધમ્વધયાન જરૂરરી છ,ે પણ 
એ બધાથરી વિશેષ જરૂરરી છ ેઆતમગુણોનરી રક્ા અને સુરક્ા. 

અને એના રાટ ેજ ભગવાને કહ્યુરં ્ ેકે સરળતા રોક્ષનો easy way ્.ે

ધર્મયુદ્ધરારં સરળતાનુરં શસ્ત તરને વસવદ્ધ સુધી પહોંચાડ ે્.ે 
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એ જ ઘરરારં problems વધે ્,ે જનેા ઘરરારં સરળતાનો 
અભાવ હોય ્.ે 

જનેા ચહેરા પર ધર્મની પ્રસન્નતા ન દેખાય તે કયારેય ધાવર્મક 
ન કહેવાય. જનેે ધર્મની અનુભૂવત હોય તેની અસર એના અરંગ-
અરંગરારં હોય, એના અરંગ-અરંગરારં સરળતા પ્રસરતી હોય.

રાનવીનુરં સૂત્ ્ ,ે smart હોય તે successful હોય. પણ પ્રભુ 
રહાવીરનુરં સૂત્ ્,ે સરળ હોય તે જ successful થાય.

સરળ થવા રાટ ેવધારે કરંઈ કરવાની જરૂર નથી. ફકત પારંચ 
શબદોને જીવનરરંત્ બનાવવાના ્.ે એ પારંચ શબદો ્ ે: જી, ok, 
ભલે, ઠીક ્ ેઅને Sorry.

ભગવાન કહે ્,ે આજ્ા આગ્હને ઘટાડ ે્ ેઅને સરળતાને 
વધારે ્.ે આજ્ા વવકલપને ઘટાડ ે્ ેઅને સવીકારભાવને વધારે 
્.ે રાટ ેજ સરળ બનવા ઇચ્તી વયવકતએ ગુર કે પરરાતરાની 
આજ્ારારં રહેવુરં જોઈએ. 
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જયારે એક આતરા ધર્મ કરવા રાટ ેપ્રયતન અને પુરષાથ્મને વધારે 
્ ેતયારે તેના પુરષાથ્મરારં શુરં હોવુરં જોઈએ? ગુણોની વૃવદ્ધ હોવી જોઈએ કે 
અવગુણોની શુવદ્ધ?

ભગવાને કહ્યુરં ્,ે ગુણિૃવદ્ધનો ઉપાય અિગુણોનરી શુવદ્ધ કરાિે છ ેઅને 
અિગુણોનરી શુવદ્ધનો ઉપાય ગુણોનરી િૃવદ્ધ કરાિે છ.ે બરંને એકબીર્ના 
સાપેક્ષ ્.ે

ગુણોની વૃવદ્ધ થાય એટલે automatic અવગુણોની શુવદ્ધ થઈ ર્ય અને 
અવગુણોની શુવદ્ધ થાય એટલે automatic ગુણોની વૃવદ્ધ થવા લાગે. અને 
એના રાટ ેગુણો અને અવગુણોને બન્નેને ર્ણવા અને ઓળખવા જરૂરી ્.ે

ધર્મ-આરાધનાની સાથ્મકતા અહહરંસા ગુણના પ્રાગટ્યથી થાય ્.ે

ધર્મનુરં ફળ જો તરને અહહરંસાના ગુણની ભેટ આપે તો જ એ ધર્મ સાથ્મક 
કહેવાય. 

અનયાદિકયાળનયા આ સંસયાર પદરભ્રમણનું કોઈ મૂળભૂિ કયારણ હો્ 
િો એ દહંસયા છ.ે િરેક પયાપ, િરેક િોર્ અને િરેક અવગુણનું મૂળ દહંસયા 
છ.ે માટ ેજ, જમેણે દહંસાથી તનવૃતતિ મેળવી લીધી તેણે સંસારથી તનવૃતતિ 
મેળવી લીધી, કેમ કે, દહંસા એ સંસારનું કારણ છ ેઅને અદહંસા મુતકતનું 
કારણ છ.ે

અહહરંસાના ભાવ કયારે પ્રગટ?ે

જયારે ममम्त्त्मे सव्वभूएसु નો ભાવાથ્મ સરર્ય તયારે અહહરંસાના ભાવ 
પ્રગટ થાય.

દરેક જીવ રારા જીવ સરાન ્,ે જવેો રારો આતરા ્ ેએવો એરનો 
આતરા ્,ે જરે રને સુખ-દુઃખનો અનુભવ થાય ્ ેએર દરેક જીવને સુખ-
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દુઃખનો અનુભવ થાય ્.ે જો હુરં એરને સુખ આપીશ તો રને સુખ રળશે 
અને જો હુરં એરને દુઃખ આપીશ તો રને દુઃખ રળશે. આ કર્મનો સનાતન 
વનયર ્.ે 

હવે વવચારો, જયારે તરે સનાન કરવા ર્ઓ ્ો તયારે શુરં તરને વવચાર 
આવે ્ ેકે હુરં  આ પાણીના અસરંખય જીવોને રારા સુખ રાટ ેથઈને દુઃખ આપુરં 
્ુરં, વેદના આપુરં ્ ુ રં, એરની હહરંસા કરરં  ્ ુ રં, પાપ કરરં  ્ ુ રં. જો આવો અહહરંસાભાવ 
પ્રગટ થાય તો સનાન જવેુરં પાપનુરં કાય્મ કરતારં-કરતારં ભાવથી તરે ધર્મ કરી 
શકો ્ો. 

પાપના ડરનરી સાથે જો પ્રેમ અને કરુણા આિે તો જ અહહંસા સાથ્વક 
થાય.

આપણા રનરારં પાપ રાટ ેડર હોવો જોઈએ અને હૃદયરારં જીવરાત્ પ્રતયે 
પ્રેર અને કરણાના ભાવ હોવા જોઈએ, તયારે જ જીવનની ક્ષણ-ક્ષણરારં ધર્મ 
કરી શકાય.

જ ેજનેે પ્રેર કરતા હોય ્ ેતે તેને કયારેય દુઃખી નથી કરતા. જો તરે 
સૃવષ્ના જીવરાત્ને પ્રેર કરતા હો તો તરે કયારેય એને દુઃખ થાય, વેદના 
થાય કે એની હહરંસા થાય એવી પ્રવૃવતિ ન કરી શકો. તરારી દરેક પ્રવૃવતિરારં 
અહહરંસાની આરાધના હોય.

તરે જયારે ચાલો ્ ો, તયારે તરે હહરંસા પણ કરી શકો ્ ો અને અહહરંસાથી 
પણ ચાલી શકો ્ો.

રોટાભાગે તરે ચાલતા હો તયારે જો કોઈ તરારી સાથે હોય તો તેની સાથે 
વાતો કરતા હો અથવા mobileરારં વાત કરતા હો અથવા આજુબાજુની 
દુકાનો અને showroomને જોતા હો અને પગ નીચે કેટલારંય જીવ-જ રંતુ 
અને કીડી-રકોડા કચડાઈ જતારં હોય.

ધમયા જયારે દહંસા પર તવજય મેળવે!
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ભગવાન હરંરેશારં જતનાપૂવ્મક અને યુગપથ જોઈને ચાલતા હોય. યુગપથ 
એટલે સાડા ત્ણ હાથ નીચે જોઈને ચાલવુરં. તરારી જટેલી height ્  ેએટલા  
distance સુધી નીચે જરીન પર નજર રાખીને ચાલવુરં. રાનો કે એટલી 
જગયારારં તરારારં 4-5 steps થાય ્ ેએટલે પારંચરા step પર કદાચ કોઈ 
કીડી કે રકોડો દેખાય તો તરે પહેલારં જ સાવધાન થઈ ર્વ ને તયારં પહોંચીને 
એને સુરવક્ષત સથાન પર રૂકીને આગળ વધી શકો.

કયારેય વવચાયુું ્ ેકે ચાલવા જવેી સારાનય હક્યા કરતારં પણ તરે ધર્મ 
કરી શકો ્ો.

આજથકી સંકલપ કરો કે હંુ પણ મયારયા ભગવયાનનકી copy કરકીશ, મયારયા 
ભગવયાનનકી જમે ્ુગપથ જોઈને જ ચયાલકીશ. હંુ મયારયા પગ પર control 
રયાખકીને જિનયાપૂવ્મક ચયાલકીશ, મયારયા ભગવયાન જમે ચયાલે છ ેએમ ચયાલકીશ.

આ એક નાનકડા સરંકલપથી કેટલા લાભ થશે?

ભગવાનની copy કરવાના ભાવ થાય એટલે ભગવાન માટ ેપ્રેમ થઈ 
ગયમો, ભગવાનની જમે ્ાલશમો એટલે જીવમો માટ ેપણ પ્રેમ થઈ ગયમો, કમોઈ 
જીવ મરી ન જાય એવી સાવધાની આવી ગઈ અને અદહંસાની આરાધના 
થઈ ગઈ.

જનેયા દિલમયાં અદહંસયા હો્ િેનયા દિલમયાં અદરહંિ તબરયાજિયા હો્.

જનેા હદલરારં અહહરંસા ન હોય તેના હદલરારં કયારેય અહરહરંત ન પધારે 
તેના હદલરારં કયારેય ધર્મની પ્રવતષ્ા ન થાય.

બહેનો દાળ-શાકનો વઘાર કરતી વખતે તેરારં રાઈ નાખતારં હોય તયારે 
શુરં કયારેય વવચાર કરતારં હોય ્ ેકે આજ ેહુરં આટલા જીવોને તળી રહી ્ુરં, 
એરને કેટલી વેદના થતી હશે? રારા જીભના સવાદ રાટ ેહુરં  કેટલા જીવોની 
હહરંસા કરી રહી ્ુરં? બની શકે ્ ેકે કયારેક રારે પણ આવી રીતે ગરર 

પરમ યુદ્ધ
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તેલરારં તળાવુરં પડ.ે

આજથકી સંકલપ કરો કે, 

કિયાચ રયાઈનયા સવયાિ તવનયા ન ચયાલે િો જટેલકી વયાપરો છો એનયા કરિયાં 
અડધકી વયાપરશો. જથેકી િમે અડધયા જીવોને શયાિયા અને અભ્િયાન આપકી 
શકશો.

જટેલી અનય જીવોને શાતા પરાડશો એટલી શાતા રળશે.

જટેલી અશાતા પરાડશો એટલી અશાતા રળશે.

જનેા હૃદયરારં અહહરંસાની ભાવના હોય એ પળ-પળ સાવધાન હોય અને 
સાવધાની જ ધર્મનુરં રૂળ ્.ે

અહહરંસાની આરાધના એટલા રાટ ેકરવાની જથેી રનરારં સતત પાપનો 
પસતાવો રહે. પાપનો પસતાવો હહરંસાની રાત્ાને ઘટાડ ે્.ે તરારી અહહરંસાની 
ભાવનાથી કેટલાય જીવોની જતના થઈ શકે ્,ે કેટલાય જીવો રૃતયુથી બચી 
શકે ્.ે

જયાં અહહંસાનો અંશ છ,ે તયાં મોક્નો િંશ છ.ે

આતરયાત્ારારં આગળ વધવા તરારી સરંસારની દરેક પ્રવૃવતિ સાથે ધર્મને 
જોડી દો. દરેક પળનો સદુપયોગ કરીને આતરાની શુવદ્ધનો પુરષાથ્મ કરો.

સરંસારની દરેક પ્રવૃવતિને સાધના બનાવી દો.

તમે જયારે સનાન કરવા જાઓ તયારે પ્રથમ એક તવ્ાર કરમો કે હંુ 
આતમસવરૂપ છુ,ં આતમયાત્રાનમો યાત્રી છુ,ં સંસારમાં છુ ં એટલે સંસારનાં 
કતયાવયમોમાં જોડાવું પડ ે છ.ે ્દેહનાં સનાન તમો અનંતા ભવમોમાં અનંતી વાર 
કયાું છ ેઅને આજ ેફરી એકવાર કરી રહમો છુ,ં તયારે હે પ્રભુ! આ ્દેહના 
અનંતવાર થતા સનાન સાથે આતમાના સનાન માટ ેમંત્રમોચ્ાર પણ કરં છુ.ં

ધમયા જયારે દહંસા પર તવજય મેળવે!
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રોટાભાગે લોકો સનાન કરતી વખતે કોઈ ગીત ગણગણતા કરતા હોય 
અથવા સરંસારના વવચારો કરતા હોય. 

રરંત્સનાન કરવાથી શુરં થાય?

એક તરફ ્દેહસનાન અને એક તરફ મંત્રસનાન કરવાથી ્દેહસનાનમાં 
તમારી આસતકત ઘટી જશે. એને કારણે તમને તનકાત્તને બ્દલે તનદ્ધત કમયા 
બંધાશે, જનેમો તમે નાનકડી સાધના દ્ારા પણ ક્ષય કરી શકશમો. થઈ ગયમોને 
સનાન કરતાં-કરતાં પણ ધમયા. 

સંસારમાં છમો, રસમોઈ બનાવવી પડ ે છ.ે રસમોઈ બનાવવા શાકભાજી 
સુધારવાં પડ ેછ.ે શાકભાજી સુધારતી વખતે એવા ભાવ કરમો કે,

હે પ્રભુ! વનસપતતકાયના આ જીવમો તમો એમનાં કમયોનાં ફળ ભમોગવે છ,ે 
પણ હંુ મારાં નવાં કમયોનમો બંધ કરં છુ,ં આ શાકભાજીને cut કરીને હંુ મારા 
આતમાના અદહંસા ગુણની કતલ કરં છુ.ં

હે પ્રભુ! એવમો અવસર કયારે આવશે જયારે મારે આ શાકભાજી 
સુધારવાં ન પડ ેઅને મારા આતમગુણની કતલ કરવી ન પડ.ે

જો અરંતરરારં આ ભાવ આવી ર્ય તો આતરાની શુવદ્ધ થઈ ર્યને.

જયારે તરે એક, બે કે પારંચ સારાવયક કરો ્ો તયારે તરે શુરં કહો ્ો? 
આજ ેરેં પારંચ સારાવયક કરી, આ ્ ેકતૃ્મતવભાવ.

તરારા ભાવ એવા હોવા જોઈએ કે અતયારે હુરં  પૂણ્મપણે સરંસારનો તયાગ 
કરવા અસરથ્મ ્ુરં, પણ સારાવયક દ્ારા હુરં  એક કલાક સરંસારનો તયાગ કરીને 
સાધુતવનો અહેસાસ કરવાનો પ્રયતન કરરં  ્ુરં. એક કલાક રાટ ેરારી અરંદરરારં 
સાધુતવને પ્રગટ કરી સરતાભાવની, જીવોને અભયદાન આપવાની સાધના 
કરરં  ્ુરં.

પરમ યુદ્ધ
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જરે-જરે આવા ભાવોની વૃવદ્ધ થશે તેર-તેર તરારારારં સરંયરના સરંસકાર 
ર્ગ્ત થવા લાગશે.

જયારે સારાવયક ગ્હણ કરતી વખતે સારાવયકના પાઠ બોલો તયારે ભાવ 
પ્રગટ થવા જોઈએ, પ્રભુ પ્રતયે પ્રેર પ્રગટ થવો જોઈએ.

ભાિશુવદ્ધ થશે તો જ આતમાનુભૂવત થશે.

જિેરી આતમાનુભૂવત હશે એિરી આતમાનરી વિશુવદ્ધ થશે. 

ધર્મ-આરાધનારૂપ નરસકાર રરંત્ તો તરે ઘણીવાર બોલતા હશો, પણ 
નરો અહરહરંતાણરં બોલતી વખતે જો અરંદરથી ભાવ થયા કે રારે રાત્ અહરહરંત 
પરરાતરાને નરસકાર નથી કરવા, નરસકાર કરીને રારે પણ તેરની જરે રારા 
આતરાના અહર એટલે કે અવગુણોરૂપી દુશરનો સાથે યુદ્ધ કરી આતરવવજયી 
બનવુરં ્.ે

શુરં તરારા ભાવ રાત્ એટલા જ હોવા જોઈએ કે જયારં સુધી હુરં  સવારે 
પારંચ વખત નરસકાર રહારરંત્ ન બોલુરં તયારં સુધી પથારીરારંથી ન ઊઠુરં.

નયા, િમયારયા ભયાવ હોવયા જોઈએ કે િરરોજ સવયારે નમસકયાર મહયામંત્રનયા 
સમરણ સયાથે હંુ ગુણવૃતદ્ધનકી પ્રતિજ્યા લઉં છુ.ં સંકલપ કરં છુ ંકે જવેયા મયારયા 
પ્રભુ છ ેએવયા મયારે બનવું છ.ે

નરસકાર રરંત્નુરં સરરણ પ્રવતજ્ા કયારે બને?

જયારે એ પ્રયોગ બને અને એ હદશારારં પુરષાથ્મ થાય.

હદવસ દરમયાન કોઈ તરારા પર ગુસસો કરશે તયારે તરે તરત જ alert 
થઈ જશો કે રારે સારે ગુસસો નથી કરવાનો, કેર કે, રેં સવારે નરસકાર 
રરંત્ના પાઠનુરં સરરણ કરતી વખતે પ્રવતજ્ા કરી હતી કે રારે રારા પ્રભુ 
અહરહરંત જવેા બનવુરં ્.ે

ધમયા જયારે દહંસા પર તવજય મેળવે!
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ધર્મ જયારે સરરણરારં આવે તયારે એ તરારા કુસરંસકારોને વવસરૃત કરાવી 
શકે.

નરો વસદ્ધાણરં પદનુરં સરરણ કરતી વખતે ભાવ હોવા જોઈએ કે હુરં  શુદ્ધ 
થઈ રહ્યો ્ુરં, કેર કે, રારે રારા પ્રભુ જવેુરં વસદ્ધ બનવુરં ્.ે

 હે પ્રભુ! આપના વસદ્ધતવ પ્રતયે અતયરંત અહોભાવ પ્રગટ થાય ્.ે આપ 
સવ્મજ્ ્ો, સવ્મશ્રેષ્ ્ો... આ થઈ ગયો પ્રેર.

હે પ્રભુ! આપ જવેુરં વસદ્ધતવપદ હુરં પણ પ્રાપ્ત કરી શકુરં એવી રારા પર 
કૃપા કરો, કૃપા કરો. આ થઈ ગઈ પ્રાથ્મના.

હે પ્રભુ! આજ નહીં તો કાલ... એક હદવસ રારે આપના જવેા બનવુરં જ 
્.ે આ થઈ ગઈ પ્રવતજ્ા.

હે પ્રભુ! આપના જવેા બનવા રાટ ેહુરં  ક્ષણે-ક્ષણે ર્ગ્ત રહીશ, સાવધાન 
રહીશ અને રારારં રન, વચન અને કાયાને controlરારં રાખીશ. આ થયો 
પુરષાથ્મ. 

નરસકાર રહારરંત્નુરં સરરણ તો અનેકવાર કરો ્ો, પણ નરસકાર 
રહારરંત્ પ્રેર ્,ે પ્રયોગ ્,ે પ્રવતજ્ા ્ ેઅને પુરષાથ્મ ્ ેએવા ભાવ સાથે 
કયારેય જોડાયા નથી એટલે એના ફળની પ્રાવપ્ત જણાતી નથી. એટલે ધર્મ-
આરાધનાનુરં ફળ અનુભવાતુરં નથી.

નરોતથુણરંની સતુવત અનેકવાર બોલયા ્ો અને એરારં વતન્નાણરં-તારયાણરં 
પણ અનેકવાર બોલયા ્ો. રારા પ્રભુ વતન્નાણરં-તારયાણરં ્ ેએવો અહોભાવ 
પણ પ્રગટ કરો ્ો, પણ કયારેય એવો ભાવ નથી કયયો કે હુરં  પણ રારા 
તીથુંકર પરરાતરાનો અરંશ ્ુરં, તેરનો વારસદાર ્ુરં તો હુરં  પણ વતન્નાણરં-
તારયાણરં બની શકુરં ્ુરં.

લોગસસના પાઠ દ્ારા કાઉસગગ કરો ્ો તયારે ગણતરી ન કરો કે 
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4 લોગસસ કે 20 લોગસસનો કાઉસગગ કયયો, તયારે રાત્ પાઠ બોલવા 
પ્રતયે સાવધાન રહી દેહ અને આતરા અલગ ્,ે અલગ થઈ રહ્યા ્ ેએ 
અનુભૂવતનો અહેસાસ કયયો કયારેય?

સરંસારની પ્રવૃવતિઓ જયારે ધર્મરય બની ર્ય ્,ે તયારે આતરયાત્ા 
પળ-પળ પ્રગવત કરે ્ ેઅને તવહરત આતર રરંવજલની નજીક આવી ર્ય ્,ે 
આતર રરંવજલને પ્રાપ્ત કરવાનો આ શ્રેષ્ પુરષાથ્મ ્.ે

ધમયા જયારે દહંસા પર તવજય મેળવે!
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જયારે તરે સનાન કરવા ર્ઓ ્ો તયારે શુરં તરને વવચાર 
આવે ્ ે કે હુરં  આ પાણીના અસરંખય જીવોને રારા સુખ રાટ ે
થઈને દુઃખ આપુરં ્ુરં, વેદના આપુરં ્ુરં, એરની હહરંસા કરરં  ્ુરં, 
પાપ કરરં  ્ુરં. જો આવો અહહરંસા ભાવ પ્રગટ થાય તો સનાન જવેુરં 
પાપનુરં કાય્મ કરતારં-કરતારં ભાવથી તરે ધર્મ કરી શકો ્ો. 

આજથી સરંકલપ કરો કે હુરં  પણ રારા ભગવાનની copy કરીશ, 
રારા ભગવાનની જરે યુગપથ જોઈને જ ચાલીશ. હુરં  રારા 
પગ પર control રાખીને જતનાપૂવ્મક ચાલીશ, રારા ભગવાન 
જરે ચાલે ્ ેએર ચાલીશ.

ભગવાનની copy કરવાના ભાવ થાય એટલે ભગવાન રાટ ે
પ્રેર થઈ ગયો, ભગવાનની જરે ચાલશો એટલે જીવો રાટ ેપણ 
પ્રેર થઈ ગયો, કોઈ જીવ રરી ન ર્ય એવી સાવધાની આવી 
ગઈ અને અહહરંસાની આરાધના થઈ ગઈ.

આજથી સરંકલપ કરો કે કદાચ રાઈના સવાદ વવના ન ચાલે 
તો જટેલી વાપરો ્ો એના કરતારં અડધી વાપરશો. એનાથી 
અડધા જીવોને શાતા અને અભયદાન આપી શકશો.
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સાધક ગુણોથી સર્્મય ્ ેઅને સરંસારી અવગુણોથી સર્્મય ્.ે

પણ આ ગુણ અને અવગુણ હોય શુરં?

જ ેમાત્ તમારંુ જ નહીં, પણ તમારરી આસપાસનું પણ હહત કરે, જ ે
સિ્વ હહતકારરી હોય તેનું નામ ગુણ છ.ે

જ ેમાત્ તમારંુ જ નહીં, પણ તમારરી આસપાસનું પણ અહહત કરે, જ ે
સિ્વ અહહતકારરી હોય તેનું નામ અિગુણ છ.ે

જયારં ડગલે ને પગલે પાપ અને હહરંસા થાય એવુરં હોય ્ ેસરંસારનુરં ક્ષેત્ 
એટલે અવગુણનુરં ક્ષેત્ અને જયારં ઓ્ારારં ઓ્ી હહરંસા અને પાપકારી પ્રવૃવતિ 
થાય એવુરં હોય ્ ેસાધનાનુરં ક્ષેત્ એટલે સદ્ ગુણનુરં ક્ષેત્.

જરે-જરે વયવકતરારં સદ્ ગુણો આવતા ર્ય એટલે તે પોતાના હહત સાથે 
આસપાસવાળાનુરં પણ હહત કરવા લાગે.

પ્રભુએ ધર્મ-આરાધકની એક વવશેષતા, એક વવશેષ ગુણધર્મ બતાવયો ્ ે
જનેુરં નાર ્ ે‘પાપભીરતા’.

તરે કોઈના બરંગલારારં પ્રવેશ કરો અને gate પર board જુઓ,  
‘Beware of Dog’. હવે અરંદર જતી વખતે તરારરં  દરેક પગલુરં કેવુરં હોય? 
એરારં શુરં હોય?

ભય પણ હોય અને સાવધાની પણ હોય.

એ સરયે તરારી આરંખ પણ ર્ગ્ત હોય અને તરારા કાન પણ સતેજ 
હોય અને તરારરં  રન સાવધાન હોય.

એક ધર્મ-આરાધક એ જ હોય જ ેજગતરારં પ્રતયેક પગલે સાવધાની 
રાખીને ચાલતો હોય, કેર કે, સાધકને પ્રતયેક પગલે એક board વરંચાતુ 

પરમ યુદ્ધ
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હોય, ‘BEWARE OF SIN’.

ધમ્મ-આરયાધકનયાં મન, વચન અને કયા્યાનકી પ્રવૃતત્તઓ હંમેશયાં જિનયામ્ 
હોવકી જોઈએ. એટલે જ્યાં-જ્યાં અજિનયા થઈ શકે એમ હો્ ત્યાં-ત્યાં િેનકી 
આંખો સયામે board આવકી જા્... "BEWARE OF SIN".

જયારે કોઈપણ વયવકત ર્ગ્ત કે સાવધાન ન હોય તયારે તેના દ્ારા પાપ 
થવાની શકયતા વધારે હોય ્.ે

સરંસારરારં રહેવાથી સૌથી વધારે પાપ શેનુરં થાય? સરંસારરારં રહેવાથી 
સૌથી વધારે પાપ થાય ્ ેહહરંસાનુરં.

હહરંસા એટલે શુરં?

‘પોિયાનયા સુખ મયાટે બકીજાને િુઃખ આપવું એનું નયામ દહંસયા છ.ે’

દુઃખ એટલે રાત્ દુઃખી કરવુરં નહીં, પણ તેની સાથે-સાથે પીડા આપવી, 
વેદના આપવી, ત્ાસ આપવો, રડાવવુરં, હેરાન કરવુરં, રારવુરં કે રારી નાખવુરં 
એ બધા પણ હહરંસાના જ પ્રકાર ્.ે રાટ ેજ સરંસારીનુરં પ્રતયેક પગલુરં હહરંસાથી 
સર્્મય ્.ે 

ધમ્મ, િે િમયારયામયાં સયાવધયાનકી લયાવકી િમયારયા પયાપ-પગલયાને પુણ્- 
પગલયા બનયાવે છ.ે 

એક વયવકત સવારના ઊઠશે અને ઊઠ્ા પ્ી washroomરારં જશે. 
વવચાર કરો... શુરં અસરંખય જીવોનારં રૃતયુ વગર કયારેય washroomનો 
ઉપયોગ હોય ખરો? Washroom એટલે પાણીના સૌથી વધારે વપરાશનુરં 
સથાન અને પાણીનુરં દરેક ટીપુરં હહરંસા કરાવે ્.ે

જરે વનસપવત સવયરં જીવ ્ ેએર પાણી પણ સવયરં જીવ ્.ે સોયની એક 
અણી પર કેટલુરં પાણી સરાય? એ micro ટીપા જટેલા પાણીરારં પણ કેટલા 

ધમયા જયારે અસાવધાની પર તવજય મેળવે!
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બધા જીવો હોય ્ ેર્ણો ્ો? જો એ દરેક જીવને રાઈના દાણા જવેડા 
કરવારારં આવે તો આખુરં વવશ્ ભરાઈ ર્ય, એનાથી પણ વધારે જીવો એટલા 
પાણીરારં હોય.

હવે કલપના કરો... જો સોયની અણી ઉપર એટલા જીવો હોય તો એક 
ટીપારારં કેટલા હોય? એક tumblerરારં કેટલા હોય? અને એક bucketરારં 
કેટલા હોય? અને તરારો આખા હદવસરારં પાણીનો વપરાશ કેટલો હોય?

રોજના આટલા બધા જીવો રૃતયુ પારે ્,ે શા રાટ?ે તરારા સુખ રાટ ે
જ ને? તરે fresh feel કરો, તરે સવચ્ અને સુરંદર દેખાવ, તરને ગરરીરારં 
શીતળતા રળે એ રાટ ેજ ને? અને જયારે તરે એ જીવોને રૃતયુ આપતા હો 
તયારે કયારેય વવચાર આવયો ્ ેકે હુરં  અસરંખય જીવોની હતયા કરી રહ્યો ્ુરં? 
જરે કોઈ બકરી કાપે એર હુરં પાણીના જીવોને કાપી રહ્યો ્ુરં, એરને રારી 
રહ્યો ્ુરં? જ ેતરને આવુરં વવચારવા રાટ ેસાવધાન કરે એને કહેવાય ધર્મ. 

જનૈ ધર્મના ઉપદેશ ગ્રંથ ‘શ્રી આચારારંગ સૂત્’ અને ‘શ્રી ભગવતી 
સૂત્’રારં વત્કાળજ્ાની ભગવાને હજી એક વાત કરી ્,ે 

તરારા હાથરારં કોઈ રરચુરં રૂકે તો તીખુરં લાગે? ન લાગે. રોઢારારં રૂકે 
તો? તો તીખુરં લાગે, કેર કે, હાથ કરતારં જીભ વધારે sensitive ્ ેઅને એ 
જ રરચુરં આરંખરારં નાખે તો? તો-તો રહી જ ન શકાય. બળતરાની અસહ્ય 
વેદના થાય, કેર કે, જીભ કરતારં પણ આરંખ વધારે sensitive ્.ે પાણીના 
જીવો પણ આટલા વધારે sensitive હોય. રાટ ેતેરને સપશ્મ રાત્થી અતયરંત 
વેદના થાય.

રાનો કે કોઈ નાનકડી ત્ણ જ રહહનાની બાવલકા ગરર પાણીના tubરારં 
પડી ગઈ અને આખા શરીરે દાઝી ગઈ. એને આખા શરીરે ફોલ્ા થઈ ગયા 
્.ે હવે એના ઉપર એક રાખી બેસે તો એ નાનકડી બાવલકાને કેવી વેદના 
થાય?

પરમ યુદ્ધ
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એવી જ વેદના પાણીના જીવોને આપણા સપશ્મથી થતી હોય ્.ે એ જ 
દાઝી ગયેલી બાવલકાની skin કેટલી બધી sensitive થઈ ગઈ હોય? 
એના પર કોઈ acid નાખે તો તેને કેટલી વેદના થાય? એ બળતરા અને 
વેદનાની તો કલપના જ ન કરી શકાય. એના કરતારં પણ અતયરંત વધારે વેદના 
પાણીના જીવોને થાય જયારે તરે સાબુ કે shampooનો ઉપયોગ કરો.

તરારા જીવન રાટ.ે.. તરારા સુખ રાટ ેતરે રોજનુરં કેટલુરં પાણી વાપરતા 
હશો અને રોજના કેટલા જીવોની હહરંસા કરતા હશો? કેટલા જીવોને દુઃખ, 
દદ્મ અને વેદના આપતા હશો?

પાણીનુરં દરેક ટીપુરં વાપરતારં જ ેતરને સાવધાન કરી 'BEWARE OF 
SIN'નુરં signboard દેખાડ ેએને કહેવાય ધર્મ. 

એવી જ રીતે સરંસારરારં રસોઈ બનાવતી વખતે રોજના વનસપવતકાયના 
જીવો, અવગ્નના જીવો, પાણીના જીવોની કેટલી હહરંસા થાય ્?ે

સયાધક એ જ હો્ જનેે ન િેખયાિયા જીવોનકી કિલ કરિકી વખિે પણ 
કંપયારકી છૂટિકી હો્. 

ધમયા-આરાધકથી પાપ થતાં હમોય એ સમયે પણ તેમના મનમાં એક ખે્દ 
હમોય, વે્દના હમોય, પીડા હમોય, સમજ હમોય કે અમારે અમારી સાધનામાં 
ઉપયમોગી એવા આ શરીરને ટકાવવા માટ ેબીજા જીવમોને વે્દના આપવી પડ ે
છ,ે એમની દહંસા કરવી પડ ેછ.ે એ ખે્દની સાથે એમનું લક્ય પણ તનષપાપતા 
તરફ જવાનું હમોય છ.ે

સનાન કરવુરં પડ ે્,ે પણ shower ચાલુ રાખવાની કે tub ભરવાની 
જરૂર કેટલી? 

ધમ્મ-આરયાધક િે જ હો્ જનેયામયાં શોખનો અંશ ન હો્. એ મયાત્ર 
જરૂર પૂરિું વયાપરિો હો્ અને ફરજ તનભયાવિો હો્.

ધમયા જયારે અસાવધાની પર તવજય મેળવે!
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યાદ કરો, તરને પાણી ઢોળતી વખતે કયારેય હાયકારો થયો ્?ે શાક 
સુધારતી વખતે કે gas ચાલુ કરતી વખતે કયારેય હાયકારો થયો ્ ?ે કદાચ 
કયારેય નહીં, કેર કે, એ routine થઈ ગયુરં ્.ે

િમે પોિે જ તવચયાર કરો, પયાપમયાં િમે તનિ્મ્ અને તનષ્રુ થઈ ગ્યા 
છો કે પયાપભકીર છો? િમે શું કરો છો એનયા કરિયાં પણ િમયારકી feeings 
શું છ ેએનું મહતવ વધયારે હો્ છ.ે પયાપ કરિયાં િમયારકી આંખમયાં આંસુ આવે 
ત્યારે મયાનજો કે િમયારો ધમ્મ સયાથ્મક થ્ો.

પૃથવી, પાણી, અવગ્ન, વાયુ અને વનસપવત વવના થોડુરં જીવન ચાલવાનુરં ્ ?ે 
આ બધુરં તો કરવુરં જ પડ ેને. આવા ભાવ સાથે તરે પાપ રાટ ેઆશ્ાસનરારં 
આવી ગયા ્ો કે પાપ કયા્મનો આઘાત લાગે ્?ે

જો પાપ થઈ રહ્યુરં ્,ે રારે પાપ કરવુરં પડ ે્ ેએવી feelings થતી હોય, 
પાપ રાટનેો આઘાત લાગતો હોય તો નક્કી પાપનુરં પ્રરાણ ઘટી ર્ય, પાણી 
વાપરવારારં રયા્મદા આવી ર્ય. 

શાક સુધારતી વખતે આરંખરારં આરંસુ આવી ર્ય અને ખુલ્ા રોઢ ે
બોલવાનુરં રન જ ન થાય, કેર કે, એક વખત ખુલ્ા રુખે બોલયા એટલે 
અસરંખય વાયુકાયના જીવોની કતલ થઈ ગઈ.

એટલે જ તરારી અરંદરરારં શુરં હોવુરં જોઈએ?

પાપભીરતા. 

અને આરંખોની સારે શુરં હોવુરં જોઈએ?

'BEWARE OF SIN'નુરં board.

ભગવયાને કહ્ું છ,ે આ જગિનો િરેક જીવ જીવવયા ઇચછ ેછ.ે મૃત્ુ 
કોઈને તપ્ર્ નથકી એટલે આપણકી જીવનશૈલકી એવકી ન હોવકી જોઈએ, જનેયા 

પરમ યુદ્ધ



147

કયારણે બકીજા જીવોનકી દહંસયા થયા્, બકીજા જીવોને વેિનયા થયા્.

ધર્મ તરને જગતના સવ્મ જીવો સાથે રૈત્ી કરાવી, સવ્મ જીવો પ્રતયે પ્રેર 
રખાવે ્.ે

જો તરને સવ્મ જીવો પ્રતયે પ્રેર હોય તો તરે કોઈને પણ પીડા આપી 
શકો? ન આપી શકો.

એટલે જ ધર્મ-આરાધકના રનરારં એક ડરંખ હોય, એક વેદના હોય કે 
રારે રારી સગવડ રાટ ેકેટલાના શત્ુ બનવુરં પડ ે્?ે

જટેલી સગવડ વધારે એટલી શત્ુતા વધારે.

કેમ કે, કોઈપણ સગવડ ્્યારે્ બકીજાને િુઃખ આપ્યા તવનયા કે 
બકીજાનકી દહંસયા ક્યા્મ તવનયા મળે જ નહીં.

જીવનવનવા્મહ કરવો એ પહરવસથવત ્ ે અને શોખ અને સગવડ એ 
રનઃવસથવત ્.ે

શરીરની પદરતસથતત માટ ે જટેલાં પાપ કરવાં પડ ે એમાં તનદ્ધત કમયા 
બંધાય, જ ેનાનકડી સાધનાથી પણ ક્ષય થઈ શકે છ,ે પણ શમોખ અને સગવડ 
માટ ેજટેલાં પાપ કરીએ એમાં તનકાત્ત કમયો બંધાય જનેે ભમોગવવાં જ પડ.ે

આપણમો આજનમો શમોખ એ આપણા આવતા ભવનમો શમોક બને છ.ે

આજની ્દરેક મજા બીજાના મમોતમાંથી સજાયાયેલી છ ેકે નથી? એટલે જ 
ભગવાને કહું છ ેકે બીજાને ્દુઃખ આપયા વગર કયારેય સુખ મળતું નથી અને 
એ સુખને મેળવનાર ્દુઃખ મેળવયા વગર રહેતમો જ નથી.

હે પ્રભુ! રારા સુખ ખાતર તો રારરં  હૃદય ઘણીવાર ધબકે ્,ે પણ 
બીર્નુરં દુઃખ જોઈને રારરં  હૃદય ધબકી ર્ય એવુરં કરણાથી ભરેલુરં હૃદય 
આપી દે, જથેી હુરં  ભલે દુઃખી થાઉં, પણ બીર્ને દુઃખી કરી જ ન શકુરં. રારા 

ધમયા જયારે અસાવધાની પર તવજય મેળવે!
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જીવનની જરૂહરયાત વસવાય હુરં રારા શોખ કે સુખ રાટ ેકોઈને રોતની સર્ 
ન આપુરં, કોઈને વેદના ન આપુરં, કોઈને પીડા ન આપુરં. આવા હોય ્ ેએક 
ધર્મ-આરાધકના ભાવો.

સંસયારમયાં રહેવયાને કયારણે િુઃખ આપવું જ પડે એવકી પદરતસથતિ હો્ 
િો હંુ બકીજાને િુઃખ આપું છુ ંએ વયાિને સિિ સમરણમયાં રયાખકીને હંુ સવ્ંને 
'BEWARE OF SIN'નુ ંboard િેખયાડકીશ.

ધર્મ-આરાધક પાપભીરતાના ગુણના કારણે પાપ કરતારં ડરે, પાપ કરતારં 
રડ.ે

જ ેસવ્મ દુઃખકર ્ ેએનુરં નાર પાપ. સવ્મને પીડા આપવી એનુરં નાર પાપ.

ધર્મ જયારે તરને અસાવધાની પર વવજયી બનાવે તયારે તે પાપભીરતાનો 
ગુણ પ્રગટ કરાવે.
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પોતાના સુખ રાટ ેબીર્ને દુઃખ આપવુરં એનુરં નાર હહરંસા ્.ે

સાધક એ જ હોય જનેે ન દેખાતા જીવોની કતલ કરતી વખતે 
પણ કરંપારી ્ૂટતી હોય. 

પાપ કરતારં તરારી આરંખરારં આરંસુ આવે તયારે રાનજો કે તરારો 
ધર્મ સાથ્મક થયો.

આ જગતનો દરેક જીવ જીવવા ઇચ્ ે્ .ે રૃતયુ કોઈને વપ્રય નથી 
એટલે આપણી જીવનશૈલી એવી ન હોવી જોઈએ, જનેા કારણે 
બીર્ જીવોની હહરંસા થાય, બીર્ જીવોને વેદના થાય.
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અનરંતા જીવો જયારે ધર્મકથાની રવચવાળા હોય તયારે એક જીવ 
આચરણની રવચવાળો હોય. 

ભગવાનનો ઉપદેશ ગ્હણ કરવાની પણ અલગ-અલગ જીવોની અલગ-
અલગ રવચ હોય. જરે તાવ આવે તયારે કોઈ સુદશ્મનની ગોળી લે, તો કોઈ 
paracetamolની tablet લેવાનુરં પસરંદ કરે. કોઈ કહે, હુરં  આરાર કરીશ 
તો રારો તાવ ઊતરી જશે, એર જ કોઈને પોતાની સાધનારારં શ્રદ્ધા હોય, 
એર કોઈને કથા-વાતા્મ ગરે તો કોઈને કાવય-્રંદરૂપે ઉપદેશ ગરે. 

આતરશુવદ્ધ કરવાના ત્ણ ઉપાય ્ ે: 

આલોચના એટલે કે પોતાના દોષનુરં અવલોકન કરવુરં.

વનરંદા એટલે કે સવના દોષ તરફ દૃવષ્ કરવી. 

ગહા્મ એટલે કે એ દોષ પ્રતયે ઘૃણા થવી. 

ગુસસો કરવો ખરાબ ્ ેએ ર્ણવુરં અને રાનવુરં અલગ ્ ેઅને હુરં  ગુસસો 
કરરં  ્ુરં એ રારા રાટ ેબહુ ખરાબ ્,ે રારે ગુસસો કરવો જ ન જોઈએ એ ્ ે
અવલોકન. 

રને ગુસસો કેર આવે ્?ે એનુરં કારણ શુરં ્?ે આ ્ ેપોતાના દોષ તરફ 
દૃવષ્. જયારે પોતાનો દોષ... દોષ લાગે ્ ે તયારે જ તેને બહાર કાઢવાનો 
પુરષાથ્મ થઈ શકે ્.ે 

ગુસસા પ્રતયે અરંદરથી એક પ્રકારની નફરત થવી, ઘૃણા થવી, વતરસકાર 
થવો એ ્ ેગહા્મ. જનેા પ્રતયે ઘૃણા થાય એ પ્ી કયારેય તરારાથી થઈ જ 
ન શકે. 

આલોચના પ્ી આવે વનરંદા. વનરંદા એટલે ‘સવદોષદશ્મન’. પોતાના દોષો, 
પોતાના અવગુણો અને પોતાની ભૂલોનુરં દશ્મન.
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પણ થાય ્ ેશુરં? 

વયવકતને સવના ગુણો દેખાય અને પરના દોષો, પોતાની ભૂલ એને કયારેય 
ભૂલ ન લાગે અને બીર્ની નાનકડી ભૂલ પણ બહુ રોટી લાગે. 

રાનવરનની રાનવસકતા હોય ્  ેકે પોતાની ભૂલોને, પોતાના અવગુણોને 
્ુપાવશે અને બીર્ની જરાક ભૂલને પણ વગાડી-વગાડીને જગતને બતાવશે. 

જનેે વારરંવાર પોતાની ભૂલનુરં ભાન થાય ્ ેતે ‘ધાવર્મક’ કહેવાય ્.ે 

જનેે ભૂલનુરં ભાન થાય ્ ેતે ભૂલની ક્ષરા રાગીને હળવા થઈ ર્ય ્,ે 
સુખી થઈ ર્ય ્.ે

અને આ જ સાચો ધર્મ ્ ે‘સવદોષદશ્મન’.

રાત્ રાળા, ર્પ, ઉપવાસ, આયરંવબલ કરવા તે પ્રવૃૃવતિનો ધર્મ ્ ેઅને 
વારરંવાર તે દરેક પ્રવૃૃવતિરારં રન, વચન અને કાયાના સમયકરૂપે પહરણરન 
કરવારં તે એક સાધકનો પુરષાથ્મ હોવો જોઈએ.

~É³à~É³{ÉÖÅ «ÉÖu

01. પ્રવૃતત્ત મયાળયાનકી :

તરે જયારે ‘રાળા’ કરો ્ો તયારે વવચારો ્ો અથવા કોઈ પૂ્ ેતો કહો 
્ો, રેં આજ ે27 રાળા કરી.

‘રેં રાળા કરી.’

આ ભાવ કરીને તરે કતૃ્મતવભાવ કયયો એટલે હક્યા થઈ, પણ કરયોની 
વનજ ્મરા ન થઈ.

મયાળયાનકી પ્રવૃતત્તને ધમ્મસયાધનયા બનયાવવયા,

પરમ યુદ્ધ
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તરે જયારે રાળા કરો તયારે ભાવ કરો કે આ રાળાના રાધયરથી હુરં  
પરરાતરા પ્રતયે વવનયભાવ પ્રગટ કરરં  ્ુરં, ગુણોને નરસકાર કરીને રારા 
ગુણોના પ્રાગટ્યનો પુરષાથ્મ કરરં  ્ુરં, રારા અહરંકારને ઘટાડવાનો પ્રયતન કરરં  
્ુરં.

ભાવશુવદ્ધ કરાવતી આ સાધના પુણયબરંધ સાથે કરયોની વનજ ્મરા કરાવશે 
તો જ તરે પળેપળ ધર્મયુદ્ધ કરી શકશો.

02. પ્રવૃતત્ત સનયાનનકી :

તરે જયારે સનાન કરો ્ો તયારે આખા હદવસરારં શુરં કરવુરં એનુરં  
planning કરો ્ો અથવા કોઈ ઘટના ઘટી હોય તો એને વાગોળીને રાગ-
દ્ષે કરો ્ો અથવા તો કોઈ હફલરી ગીત ગુનગુનાવો ્ો.

અથા્મત્ પાણીના જીવોની હહરંસા સાથે સાબુ અને shampooના 
ઉપયોગથી પાણીના જીવોને વેદના આપી અશુભ કર્મનો બરંધ કરો ્ો. 

સનયાનનકી પ્રવૃતત્તને ધમ્મસયાધનયા બનયાવવયા, 

દેહના સનાન સાથે રરંત્ દ્ારા આતરસનાન કરો. 

સનાનની સાથે-સાથે તરને જ ેરરંત્ પ્રતયે શ્રદ્ધા અને વવશ્ાસ હોય એનુરં 
સતત સરરણ કરો.

રરંત્ોચચાર દ્ારા આતરસનાન કરવાથી દેહસનાનની આસવકત ઘટી જશે, 
જનેા કારણે તરને વનકાવચત કરયોને બદલે વનદ્ધત કર્મનો બરંધ થશે, જનેો 
તરે નાનકડી વ્રત-તપ-જપ જવેી સાધના દ્ારા પણ ક્ષય કરી શકશો અને 
પળેપળના ધર્મયોદ્ધા બની શકશો.

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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03. પ્રવૃતત્ત રસોઈનકી :

તરને શાકભાજી સુધારવારં પડ ે ્ ે તયારે રોટાભાગનારં બહેનો શાક 
સુધારતી વખતે વવચારતારં હોય ્ ેકે રારા જવેી ઝીણી ભાજી તો ભાગયે જ 
કોઈને સુધારતારં આવડતી હશે, રારા તો દરેક કટકા એકસરખા જ થાય.

એક બાજુ વનસપવતકાયના જીવોની કતલ અને ઉપરથી અવભરાન. 
પહરણાર કેવુરં ભોગવવુરં પડ?ે 

ખરંધકરુવનએ એક ફળની ્ાલ ઉતારી એકથી બે વરવનટ રાટ ેઅવભરાન 
કયુું. પહરણારે તેરના આખા શરીરની ખાલ ઊતરી.

શયાક સુધયારવયાનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા,

શાક સુધારતી વખતે પસતાવાના ભાવ સાથે પ્રભુને પ્રાથ્મના કરો.

હે પ્રભુ! વનસપવતકાયના આ જીવો તો એરનારં કરયોનારં ફળ ભોગવે ્,ે 
પણ હુરં રારારં નવારં કરયોનાે બરંધ કરી રહી ્ુરં. આ શાકભાજીને cut કરીને હુરં  
રારા આતરાના અહહરંસા ગુણની કતલ કરી રહી ્ુરં.

હે પ્રભુ! કયારે એવો અવસર આવશે જયારે રારે આ શાકભાજી સુધારવારં 
નહીં પડ.ે

ભાવોની આ શુવદ્ધ હહરંસાના પાપને ધોવારારં અને ધર્મયુદ્ધ લડવારારં તરને 
સહાયક બની જશે.

04. પ્રવૃતત્ત પ્રયાથ્મનયાનકી :

રોટાભાગના ભાવવકોનો વનતય વનયર હોય ્ ેકે સવારના પથારીરારંથી 
ઊઠતારં પહેલારં પારંચ કે નવ વખત નરસકાર રહારરંત્નુરં સરરણ કરવુરં.

અને સરરણ કરતી વખતે પણ ભાવ એ જ હોય કે સવારના ઊઠતારં જ 

પરમ યુદ્ધ
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પ્રભુને પ્રાથ્મના કરીએ એટલે આખો હદવસ સારો ર્ય.

પણ શુરં ખરેખર એવુરં બને ્?ે ના.

કેર કે, આ તો સવાથ્મ કહેવાય.

સવયારનકી પ્રયાથ્મનયાને સયાધનયા બનયાવવયા,

નરસકાર રહારરંત્નુરં સરરણ કરતી વખતે ભાવ કરો કે જવેા રારા પ્રભુ 
્ ેએવા રારે બનવુરં ્,ે એના પ્રયતનરૂપે હુરં  આ ગુણવૃવદ્ધની પ્રવતજ્ા ગ્હણ 
કરરં  ્ુરં.

સવારની આ પ્રાથ્મના પ્રવતજ્ા તયારે બનશે જયારે એ પ્રયોગરૂપરારં 
પહરણરશે.

હદવસ દરમયાન કોઈ તરારા પર ગુસસો કરશે તયારે તરે તરત જ alert 
થઈ જશો કે રારે સારે ગુસસો નથી કરવાનો, કેર કે, રેં સવારે નરસકાર 
રહારરંત્ના સરરણ સાથે પ્રવતજ્ા કરી હતી કે રારે રારા પ્રભુ અહરહરંત જવેા 
બનવુરં ્.ે

ભાવ બદલાયા, સવાથ્મ ્ૂટી ગયો, ‘સવ’ની સાધના થઈ ગઈ.

05. પ્રવૃતત્ત સયામયાત્કનકી :

તરે જયારે ઘરરારં કે ધર્મસથાનકરારં ‘સારાવયક’ની આરાધના કરો ્ો 
તયારે તરે અરંદરથી feel કરો ્ો કે વાહ! આજ ેતો રેં 3 સારાવયક કરી, 
આજ ેરને 5 સારાવયક કરવાનો લાભ રળો.

સયામયાત્કને સયાધનયા બનયાવવયા,

તરે ભાવ કરો કે અતયારે હુરં  પૂણ્મપણે સરંસારનો તયાગ કરવા અસરથ્મ 
્ુરં, પણ સારાવયકની સાધના દ્ારા હુરં  એટલો સરય સરંસારનો તયાગ કરીને 

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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સાધુતવનો અહેસાસ કરવાનો પ્રયતન કરરં  ્ુરં, એટલો સરય રારી અરંદરરારં 
સાધુતવને પ્રગટ કરીને સરતાભાવની અને જીવોને અભયદાન આપવાની 
સાધના કરરં  ્ુરં.

સારાવયક રાટનેા આ ભાવોની શુવદ્ધ અને વૃવદ્ધ તરારી અરંદરરારં સરંયરના 
ભાવ અને સરંયરના સરંસકાર ર્ગ્ત કરી તરને ધર્મયુદ્ધરારં વવજયી બનાવશે.

તરે જયારે સારાવયક બારંધતી અને પાળતી વખતે સારાવયકના પાઠ 
બોલો ્ો તયારે એ કરંઠસથ હોવાથી કડકડાટ full speedરારં બોલી ર્વ ્ો 
અને પ્ી રાળા કે સવાધયાય કરવા લાગો ્ો. 

શબિોને સયાધનયા બનયાવવયા,

સારાવયકના પાઠનો એક-એક શબદ બોલતી વખતે ભાવ થવો જોઈએ. રને 
રારા પ્રભુ દ્ારા અવશય કરવા યોગય આરાધના કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો ્ .ે 

‘किेमम भंते सामाइयं सावजं् जोगं पच्चक्ामम’

પ્રભુની ભાષાના આ શબદો બોલતી વખતે અહોભાવ પ્રગટ થવો જોઈએ 
કે અહો! આ તો હુરં  દીક્ષારરંત્નુરં ઉચચારણ કરરં  ્ુરં. દીક્ષાનો યોગ તો જયારે 
થશે તયારે, પણ આજ ે આ દીક્ષારરંત્નુરં ઉચચારણ પણ રારા રાટ ે પરર 
સદ્ ભાગયનુરં કારણ ્.ે

 પ્રભુ પ્રતયે પ્રેર અને ભાવોની શુવદ્ધ થાય તો જ આતરાની અનુભૂવત 
થાય.

06. પ્રવૃતત્ત નમસકયાર મંત્ર બોલવયાનકી : 

તરે ‘નરો અહરહરંતાણરં’નુરં સરરણ કરો કે આ પદની રાળા કરો તયારે 
કલપના કરો કે અરે અહરહરંત પરરાતરાને નરસકાર કરીએ ્ીએ, તેરના 
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ગુણોને વરંદના કરીએ ્ીએ, અહરહરંત પ્રભુ રારા દેવ ્ ેવગેરે.

‘નમો અદરહંિયાણં’ને સયાધનયા બનયાવવયા,

તરે સરંકલપ કરો કે રારે પણ તેરની જરે રારા આતરાના અહર એટલે કે 
અવગુણોરૂપી દુશરનો સાથે યુદ્ધ કરીને આતરવવજયી બનવુરં ્.ે

રને જયારે કોઈના પર ગુસસો આવશે તયારે હુરં  સારેવાળા પર ક્ોધ નહીં 
કરરં , પણ રારા ક્ોધનો નાશ કરી, રારા ક્ષરા નારના ગુણને પ્રગટ કરીશ અને 
તયારે જ રારરં  ‘નરો અહરહરંતાણરં’ બોલવુરં સાથ્મક થશે.

ભાવ જયારે શુદ્ધ થાય ્ ેતયારે લક્ય વસવદ્ધનુરં સર્્મય ્.ે

07. પ્રવૃતત્ત કયાઉસગગનકી :

તરે લોગસસના પાઠ દ્ારા કાઉસગગ કરો ્ો તયારે રોટાભાગે ગણતરી 
કરો ્ો કે 4, 20 કે 40 લોગસસનો કાઉસગગ કયયો અથવા એક સરંતોષ 
અનુભવો ્ો કે અરે 24 તીથુંકર પરરાતરાનુરં સરરણ કયુું, તેરને વરંદના કરી, 
તેરનો જયજયકાર કયયો.

કયાઉસગગનકી દક્્યાને સયાધનયા બનયાવવયા,

શબદો પ્રતયે નહીં પણ શ્ાસોશ્ાસની પ્રહક્યા પ્રતયે સાવધાન રહી, રનને 
એકાગ્ કરી, દેહ અને આતરા અલગ ્,ે આતરા શરીરથી અલગ થઈ રહ્યો 
્ ેઅને હવે એ તરને જોઈ રહ્યો ્,ે તરારી પ્રવૃવતિને વનહાળી રહ્યો ્ ેએ 
અહેસાસ કરો.

ભાવોનુરં પહરવત્મન દૈહહક હક્યાને અધયાતરનો અહેસાસ કરાવે ્.ે

08. પ્રવૃતત્ત નમોતથુણં સિુતિ બોલવયાનકી :

નરોતથુણરં સતુવત અનેકવાર કરી ્ ે તયારે એક જ લક્ય રાખયુરં ્ ે કે 

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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નરોતથુણરં દ્ારા હુરં  રારા અહરહરંત પરરાતરા, વસદ્ધ પરરાતરા અને રારા 
ઉપકારી ધર્મગુરને વરંદના કરરં  ્ુરં. નરોતથુણરં રારા ભયને દૂર કરી રને વનભ્મય 
બનાવે ્.ે

तिन्नाणं-िनारयनाणं મયારયા પ્રભુ સવ્ં િરે છ ેઅને અન્ને િયારે છ.ે

तिन्नाणं-िनारयनाणं સયાધનયા બનયાવવયા,

मतन्ािं-ताियािं- હૈયેથી હોઠ ેઆવતા અરંતરથી ભાવ કરો કે હુરં  પણ 
રારા તીથુંકર પરરાતરાનો અરંશ અને વરંશ ્ ુ રં, તેરનો વારસદાર ્ ુ રં તો હુરં  પણ 
તેરની જરે રારા પહરવાર રાટ ેતો मतन्ािं-ताियािं જરૂર બની શકુરં ્ુરં.

હુરં  પ્રભુપુત્ ્ુરં, તેરનો આ વારસો અવશય ગ્હણ કરી શકુરં ્ુરં.

રારો એ હદશાનો પુરષાથ્મ એ જ પ્રભુસરરણની સાથ્મકતા ્.ે

09. પ્રવૃતત્ત મુહપત્તકી પહેરવયાનકી :

તરે જયારે-જયારે રુખ પર રુહપતિી પહેરો ્ો તયારે વવચારો ્ો કે 
આપણા ધર્મરારં કહ્યુરં ્ ે કે વાયુકાયના જીવોની રક્ષા કરવા રાટ ે રુહપતિી 
પહેરવી જોઈએ.

મુહપત્તકી પહેરવયાનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા મયાટે,

રુહપતિી પહેરતી વખતે વવચાર કરો કે આ રુહપતિી દ્ારા વાયુકાયના 
અસરંખય જીવોની જતના સાથે હુરં  રારા અહહરંસાગુણની વૃવદ્ધ કરરં  ્ુરં અને રારા 
હહરંસા નારના અવગુણની શુવદ્ધ કરરં  ્ુરં, અહહરંસાની આરાધનાની અનુરોદના 
કરરં  ્ુરં.

હક્યા અને ભાવ વચચેનો ફરક જો સરજરારં આવી ર્ય તો લક્ય 
આતરશુવદ્ધનુરં બની ર્ય અને ધર્મયુદ્ધરારં વવજયી બનાય.

પરમ યુદ્ધ



159

10. પ્રવૃતત્ત ઘરનકી બહયાર નકીકળવયાનકી :

તરે જયારે ઘરની બહાર ર્વ ્ો તયારે કેવી રીતે ર્વ ્ો? એકદર 
ફટાફટ ઘહડયાળરારં જોતારં-જોતારં gate ખોલયો અને રનરારં અનેક પ્રકારના 
વવચારોના યુદ્ધ સાથે બહાર નીકળી ગયા. એટલે આખો હદવસ આવેગ, 
ઉદ્ગે, ઉતાવળ અને અકળારણરારં પૂરો થઈ ગયો.

ઘરનરી બહાર જિાનરી પ્રિૃવ્તને સાધના બનાિિા,

ઘરની બહાર નીકળતારં પહેલારં દેવ-ગુરનુરં સરરણ કરી તેરને વવનયપૂવ્મક 
વવનરંતી કરો,

હે ભરંતે! હુરં  જયારં ર્ઉં તયારં આપ રારી સાથે રહેશો.

દેવ-ગુર તરારી સાથે ને સાથે હોય તો કેટલી શારંવત અને સરાવધ હોય.

બીજુ રં, ઘરની બહાર પગ રૂકતી વખતે હરંરેશારં યાદ રાખીને પહેલારં right 
પગ જ બહાર રૂકવો. 

જો પહેલુરં step right હોય તો બાકીનારં બધારં steps right જ થઈ ર્ય. 

11. પ્રવૃતત્ત ચયાલવયાનકી :

તરે જયારે ચાલો ્ો તયારે કેવી રીતે ચાલો ્ો?

જો તરારી સાથે કોઈ હોય તો તેની સાથે વાતો કરતારં-કરતારં, એકલા હો 
તો mobileરારં કોઈની સાથે વાતો કરતારં-કરતારં અથવા આસપાસ જોતારં-
જોતારં કે કઈ નવી દુકાન ખૂલી ્ ેઅથવા કયારં showroomરારં કઈ નવી 
વસતુઓ આવી ્.ે

િમયારકી ચયાલવયાનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા,

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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આજથી સરંકલપ કરો કે હુરં  ચાલવારારં રારા પ્રભુની copy કરીશ. રારા 
પ્રભુ જતનાપૂવ્મક અને નીચે જોઈને ચાલતા હતા, નીચે દૃવષ્ રાખીને ચાલતા 
હતા જથેી કોઈપણ જીવજ રંતુ, કીડી કે રરંકોડા હોય તો તરત જ દેખાઈ ર્ય 
અને પોતાના પગ પર control કરીને એ જીવોને બચાવી શકાય.

પ્રભુની જરે ચાલવાના સરંકલપથી જીવરાત્ પ્રતયે કરણાભાવ પ્રગટી ર્ય, 
કોઈપણ જીવ રરી ન ર્ય એવી સાવધાની આવી ર્ય અને બધાથી શ્રેષ્ 
અહહરંસાની આરાધના થઈ ર્ય.

12. પ્રવૃતત્ત free સમ્નકી:

તરારા દરેક કાય્મ વચચે તરને કયારંક ને કયારંક 2-5 કે 10 વરવનટનો સરય 
free રળતો હોય ્ .ે જરે કે તરે officeરારં ્ ો અને કોઈની રાહ જુઓ ્ ો. 
તે નથી આવયા તયારં સુધી તરે free બેઠા ્ો. બહેનોએ રસોઈ બનાવી લીધી 
્,ે પણ હજુ જરવાની વાર ્ ેએટલો સરય free ્ો.

આ સરયરારં તરે શુરં કરો ્ો? કોઈ friendને phone કરીને time-
pass કરો ્ો અથવા TV જુઓ ્ો.

Free સમ્ને સયાધનયા બનયાવવયા,

એ 2-5 કે 10 વરવનટ રાટ ેતરે ધયાન-સાધના અથવા કાઉસગગ કરી 
ભેદજ્ાનની અનુભૂવત કરો, તરને જ ેવપ્રય હોય એ રરંત્ના ર્પ કરો,‘હુરં  કોણ 
્ુરં?’ એના પર વચરંતન કરો અથવા ‘હુરં  આતરા ્ુરં, રારરં  લક્ય રોક્ષ ્’ે એ 
ભાવનુરં સતત ઘૂરંટણ કરો.

રરંત્સાધનાથી તરારા વવચારો શભુ અને positive થશ.ે તરારી આસપાસ 
એ રરંત્ોના પરરાણઓની હદવયતા પ્રસરશ ેઅને આવા શભુ, positive અને 
હદવય વાતાવરણરારં તરારરં  દરેક કાય્મ, દરેક deal સફળતાલક્ષી બની જશે.

પરમ યુદ્ધ
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પ્રવૃતત્ત આહયારનકી :

13. નાસતાનરી પ્રિૃવ્ત :

તરે સવારે નાસતો કરો ્ો. તરારી નાસતાની પ્રવૃવતિ કેવી હોય ્?ે 
Officeએ પહોંચવાની ઉતાવળ હોય તો ફટાફટ અથવા સરય હોય તો 
newspaper વારંચતારં-વારંચતારં અથવા whatsapp check કરતારં-કરતારં 
અને સાથે-સાથે અવભપ્રાયો આપતારં-આપતારં.

નયાસિયાનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા,

નાસતાની વાનગીઓ ખાતારં-ખાતારં વવચાર કરો કે પૂવ્મ ભવે કરંઈક સતકાયયો 
કરી શુભ કરયો બારંધયારં હશે એટલે આજ ેરને ભરપેટ અને ભાવતો નાસતો 
રળે ્.ે કેટલારંય બાળકો રાત્ે ભૂખયારં સૂતારં હશે અને અતયારે ઊઠ્ા પ્ી 
પણ કરંઈ રળશે કે નહીં એ નક્કી નથી.

આજથી રારે દરરોજ સવારે ભૂખયા રાટ ેકરંઈક ભોજન લઈને જવુરં ્,ે 
તેરને પ્રેરથી જરાડવા ્.ે

ભૂખયાને જ ેજરાડ ે્ ેતેરને કયારેય ભૂખયા સૂવાનો વારો આવતો નથી.

ભાવ બદલાય એટલે ભવવષય બદલાઈ ર્ય.

14. પ્રવૃતત્ત બપોરનયંા ભોજનનકી:

તરે દરરોજ બપોરે જરો ્ો. જરતી વખતે પણ એ જ mobile 
અથવા TV હોય. બધા સાથે જરવા બેઠા હોય તો કોઈ ને કોઈની વાતો 
હોય- સરંબરંધીઓની અથવા રાજનીવતની. વાતો ન હોય તો રસોઈની પ્રશરંસા 
અથવા વનરંદા હોય.

એક તરફ પોતાના શરીરને ટકાવવા ્ કાયના જીવોની હહરંસાનુરં પાપ અને 
બીજી તરફ રાગ-દ્ષેના ભાવો સાથે અશુભ કરયોનો બરંધ.

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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જમવયાનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા,

જરતારં પહેલારં સૌપ્રથર વપરસાયેલી થાળીને બે ઇંચ ઊંચી કરી, આરંખ 
બરંધ કરી ભાવના ભાવવી કે રારા ઉતકૃષ્ ભાવ ્ ેકે કોઈ પણ સરંત-સતીજી 
રારા આરંગણે પધારે અને તેરને હુરં  ભાવથી વહોરાવુરં. રારા આરંગણે કોઈપણ 
વભક્ષુક કે અવતવથ પધારે અને તેરને હુરં  પ્રેરથી જરાડુરં. 

 આવી નાનકડી શુભ ભાવના, શુભ વવચાર ભોજન રાટ ેથયેલી હહરંસા 
અને પાપકરયોનો કરંઈક અરંશે ક્ષય કરવારારં સફળતા અપાવે ્.ે

15. પ્રવૃતત્ત સૂવયા પહેલયાંનકી :

રાત્ે સૂતી વખતે ઊંઘ ન આવે તયારં સુધી શુરં કરો ્ો?

TV જુઓ ્ો, whatsapp check કરો ્ો, magazine વારંચો 
્ો અથવા આખા હદવસના વવચારો કરો ્ો. Business હોય તો એનુરં  
tension કરો ્ો અને પ્ી એ જ ભાવરારં કયારે ઊંઘ આવી ર્ય ્ ેએ 
ખબર પડતી નથી.

સૂવયા પહેલયાંનકી પ્રવૃતત્તને સયાધનયા બનયાવવયા,

રાત્ે સૂતારં પહેલારં પ્રથર ઘરના બધા નાના-રોટા સભયોને તરારાથી 
થયેલી ભૂલો બદલ sorry અથવા વરચ્ાવર દુક્કડમ્  કહો. ઘરના સભયો 
સાથે ઘરના servant, maid, driver આહદને પણ sorry કહેવુરં.

તયારબાદ કાન પકડીને પ્રભુ સરક્ષ આખા હદવસની ભૂલોની રાફી 
રાગવી અને પ્રભુને પ્રાથ્મના કરવી, 

હે પ્રભુ! રારી ભૂલોને સુધારી શકુરં એવી શવકત આપજો.

પરમ યુદ્ધ
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આવા ભાવોથી પાપના ભારથી હળવા થવાય ્  ેઅને tensionથી રુકત 
રીઠી વનદ્રાનો આનરંદ રાણી શકાય ્.ે

ધમયા જયારે ્દમોર્મો પર તવજય મેળવે!
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જનેે ભૂલનુરં ભાન થાય ્ ેતે ભૂલની ક્ષરા રાગીને હળવા થઈ 
ર્ય ્,ે સુખી થઈ ર્ય ્.ે

દરેક પ્રવૃૃવતિરારં રન, વચન અને કાયાનુરં સમયકરૂપે પહરણરન 
કરવારં એ એક સાધકનો પુરષાથ્મ હોવો જોઈએ.

દેહના સનાન સાથે રરંત્ દ્ારા આતરસનાન કરો. 

વનસપવતકાયના આ જીવો તો એરનારં કરયોનારં ફળ ભોગવે ્,ે 
પણ હુરં રારારં નવારં કરયોનાે બરંધ કરી રહી ્ુરં. આ શાકભાજીને 
cut કરીને હુરં  રારા આતરાના અહહરંસાગુણની કતલ કરી રહી 
્ુરં. હે પ્રભુ! કયારે એવો અવસર આવશે જયારે રારે આ 
શાકભાજી સુધારવારં નહીં પડ.ે

‘કરેવર ભરંતે’- આ શબદો બોલતી વખતે અહોભાવ પ્રગટ થવો 
જોઈએ કે અહો! આ તો હુરં  દીક્ષારરંત્નુરં ઉચચારણ કરરં  ્ુરં. 
દીક્ષાનો યોગ તો જયારે થશે તયારે, પણ આજ ેઆ દીક્ષારરંત્નુરં 
ઉચચારણ પણ રારા રાટ ેપરર સદ્ ભાગયનુરં કારણ ્.ે 

ભૂખયાને જ ે જરાડ ે ્ ે તેરને કયારેય ભૂખયા સૂવાનો વારો 
આવતો નથી. ભાવ બદલાય એટલે ભવવષય બદલાઈ ર્ય.



165

NOTES



166



167



168

રાષ્ ટ્રસરંત પરર ગુરદેવ...

 એક એવા યુગપુરષ ્,ે જઓે કરંડારેલી કેડી પર ન ચાલતારં, 

સરય અને સરંજોગો અનુરૂપ કલયાણ કેડી કરંડારી રહ્યા ્.ે

 રાષ્ ટ્રસરંત પરર ગુરદેવ સવ અને સવ્મના હહત, શ્રેય અને 

કલયાણ રાટ ેયુગોથી ચાલતી પરરંપરાનો આદર કરી કરંઈક નવુરં, કરંઈક 

અનોખુરં, પ્રેરણાદાયક અને પ્રગવતકારક કરવા પ્રબળ પુરષાથ્મ કરે 

્,ે યુગને એક નવી હદશા અને દ્રવષ્ આપે ્,ે જનેા દ્ારા વયવકતને 

વયવકતગત રાગ્મદશ્મન રળે ્.ે રાટ ેજ, આજ ેદેશ-પરદેશના હર્રો 

ભાવવકોના સાધનારાગ્મનુરં પ્રેરકબળ બનયા ્.ે




