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                         ૧. ભરતચક્રવતી 

શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતના જ્યેષ્ઠપુત્ર, ભરતભૂમિના સ્વાિી, મનરવદ્ય સામ્રાજ્યના િામિક 

થયા. ચૌદ િહારત્નો, નવ િહામનમિ, ૧૬ હજાર દેવો, ૩ર હજાર રાજવી, ૬૪ હજાર િનોહર 

સુંદરી, ૩ર-૩ર પાત્રબદ્િ ૩ર હજાર નાટકો, ૩૬૦ રસોયા, ૧૮ શ્રેણી-પ્રશ્રેણી જનો, ૮૪ 

િાખ ઘોડા, ૮૪ િાખ હાથી, ૮૪ િાખ રજ, ૯૬ કરોડ પાયદળ, ૭ર હજાર પુરુવર, ૩ર 

હજાર જનપદ, ૯૬ કરોડ ગાિ, ૯૯ હજાર દ્રોણિુખ, ૮૪ હજાર પટ્ટણ, ર૪ હજાર કબબટ, ર૪ 

હજાર િંડિ, ર૦ હજાર આકાર, ૬ હજાર ખેટક, ૧૪ હજાર સંવાહક, પ૬ અંતરોદક, ૪૯ 

કુરાજ્યો, મવનીતાનગરી અન ેસંપૂણબ ભરતક્ષેત્રનું સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કયુું છે તેવા ભરત ચક્રીએ ૬ 

િાખ પૂવબિાં ૧ હજાર વષબ ઓછંુ એટિુ ંસામ્રાજ્ય ભોગવયું. ખાવા-પીવાના િનોહર સ્ત્રીઓના 

અન ે રાજ્યિક્ષ્િીના અખૂટ ભોગો ભોગવી રહ્યા છે. પોતાના અરીસાભવનિાં એટિ ે ક ે

શણગારગૃહિા ંબેસીને શણગાર સજી રહ્યા છે એવા સિયે તેની એક આંગળીિાંથી અંગૂઠી સરી 

પડે છે. આંગળીની શોભા કંઇક ઘટી ગયેિી જુએ છે અને િનોિન મવચારિારા પિટાઈ જાય 

છે. 

"શંુ આ શરીરની શોભા આભૂષણોથી જ છે ?" તેિને ખપતુ ં નથી આભૂષણોની 

શોભાવાળું શરીર ! હવે તો ભરત ચક્રીને આત્િાની શોભાની ખેવના જાગી ગઈ. ત્યાં જ સવ ે

આભરણો ઉતારવા િાગ્યા. વૈરાગ્યના શુદ્િ પરરણાિોની વૃમદ્િ થવા િાગી. રાજ્યિક્ષ્િી, 

સ્ત્રી-પરરવાર, ભોગ-મવિાસ બિાનું િિત્વ િનથી જ ખંખેરી નાખયું અન ેિિત્વ કે િૂછાબરૃપ 

સઘળા પરરગ્રહને ત્યજી દઈ ભરત ચક્રી બન્યા કેવિી. સંયિશ્રેણીના પ્રથિ સ્થાનેથી 

આરંભાયેિી યાત્રા ચોટી સુિી પૂણબ થઈ ગઈ. ગૃહસ્થ-લિંગ ત્યાગી બની ગયા ભરતિુમન. 

પણ કેિ ? આટિી િક્ષ્િી, સ્ત્રીઓના િોહ, બિું જ કઈ રીત ે છૂટી ગયું ? એ પણ 

ગૃહસ્થાપણાિાં ? એ પણ શણગારખંડિાં ? એ પણ ચક્રવતીપણાિા ં? 

બસ, એક જ કારણ. એક જ કારણ. 

પૂવબના ભવિાં "િહીિર" નાિક રાજકુિાર અવસ્થાિાં દીક્ષા ગ્રહણ કરેિી ત્યારે પણ 

ગુણાકાર િુમનની મનિબળ વૈયાવચ્ચ કરેિી. પરંપરાએ "બાહુ" નાિક િુમન પણ બન્યા. આ બાહુ 

િુમનના ભવિાં પણ પ૦૦ સાિુઓને મવશુદ્િ આહાર િાવી આપી મનિબળ ગોચરીભમતત 



કરવાના અમભગ્રહિારી િુમન બન્યા. આહાર આરદથી કરેિ મવશુદ્િ ભમતત તેના ચક્રવતીપણાનું 

કારણ જરૃર બની; પણ આરાિક ભાવે કરાયેિી ભમતતથી ઉપાર્જબત કિબ તેન ે સંસારિા ં

જકડનાર બેડીરૃપ ન બન્યુ.ં બબ્બ ે ભવના િુમનપણાના સંસ્કાર અને મવશુદ્િ સાિુકિબની 

આરાિનાએ તેને ચક્રવતીપણાની િૂછાબથી દૂર િઈ ગયા અન ેબની ગયા ભરત કેવળી િોક્ષના 

અમિકારી. "કારણ કે ત ેસાિુ હતા." 

પૂવેની સાિુપણાની સ્પશબના તેને િાટે બની ગયો મસદ્િમશિાનો પાસપોટબ. બસ આ જ 

છે િોક્ષિાગબના પ્રબળ પુરુષાથી ભરત ચક્રીની પ્રાગૈમતહામસક પ્રમતભા. 

 

૨. બાહુબિી 

બાહુબિીએ યુદ્િભૂમિિાં સંયિ અંગીકાર કયો. ભરતે અશ્રુભીની આંખે પુનઃ રાજ્યનો 

સ્વીકાર કરવા કાકિદૂી કરી. નથી જોઇતુ ંિારે ચક્રીપણં, નથી જોઇતું આ રાજ્ય. ભાઈ- ૯૮ 

ભાઈઓ તો પહેિાં જ િને છોડી ગયા અન ેતું પણ ! પણ નહીં, બાહુબિી તો િૌન િારણ 

કરીને કાયોત્સગે મસ્થર થઈ ગયા. તયાંથી આવયો આ વૈરાગ્ય ? તયાંથી આવી આ દૃઢતા ? 

ચક્રી ભરતે જ્યારે યુદ્િનુ ંકહેણ િોકલયું ત્યારે તો એ જ બાહુબિી બોિેિા કે "શંુ ભરત 

ઘડીકિા ંભૂિી ગયો કે અિ ેગંગા તીરે જ્યારે સાથે રિતા હતા ત્યારે િેં તેને ઉપાડી આકાશિાં 

ઉછાળેિો અને પછી પૃથ્વી ઉપર પડતાં પડતાં પહેિાં ઝીિી િીિેિો ? એ શંુ ભરત ભૂિી ગયો 

કે આવો તો િેં તેન ેઅનકે વખત હરાવયો છે ?" ...પછી તો સાિ સાિી સેના ગોઠવાઇ, બાર 

વષબ પયબન્ત ભયાનક યુદ્િ ચાલયુ,ં અનેક જીવોનો સંહાર થયો. શકેન્દ્રના વચન ેસંહાર અટકાવી 

ભરત-બાહુબિી બે જ વચ્ચે યુદ્િ થયું. તેિા ંદૃમિ-બાહુ-િુમિ-દંડ અન ેવચન એ પાંચે પ્રકારના 

યુદ્િિા ં ભરત હારી ગયો. જ્યારે ભરત આ હાર પચાવી ન શતયો ત્યારે ચક્રરત્ન િૂતયુ.ં 

બાહુબિી પણ ક્રોિાવેશિાં આવીન ેબોિી ઊઠ્યા કે આ તારા ચક્રરત્નને ચૂણબ કરી દઇશ. ત્યારે 

ભરતે િુઠ્ઠી િારી અન ેબાહુબિી જંઘા સુિી ભૂમિિાં ઊતરી ગયા. જેવા બાહુબિી િુઠ્ઠી 

િારવા િસ્યા કે દેવો બોલયા ઃઃ "બાહુબિી એ િુઠ્ઠી િારશો નહીં- અન્યથા ભરત ચૂર્ણબભૂત 

થઈ જશે." 

બાહુબિીએ ત્યાં જ સ્વયં િસ્તકના વાળનો િોચ કરી દીિો. ચારરત્ર િારણ કરી 

કાયોત્સગબિાં મસ્થર થઇ ગયા. પણ તયાંથી આવયો આ ભાવ ? જેના પરરણાિો બાર-બાર 



વષબથી યુદ્િિય છે, િારુ ં કે િરું-ના ભાવો છે. આવા ભયંકર ક્રોિ-કિેશયુતત િાનસિા ં

ક્ષિાભાવનાં અને વૈરાગ્યનાં બીજ રોપાયા તયાંથી ? જે િાનવીએ બાર-બાર વષબ આ ભૂમિરૃપ 

પરરગ્રહન ે િાટે ક્રોિ-િાન-કષાયને પોષ્યા તેિાં અચાનક આ મવરમતભાવ અન ે કષાયોની 

ઉપશાંમતનાં પરરણાિ આવયા ંતયાંથી ? 

બસ એક જ ઉત્તર- "કારણ ક ેતે સાિુ હતા." 

પૂવબના ભવિાં સુબુમદ્િ િંત્રીપુત્ર છે. ગુણાકર િુમનની મનિબળ વૈયાવચ્ચ કરી છે, દીક્ષા 

અંગીકાર કરી છે. ફરી પણ િનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરી "સુબાહુ" નાિ ેિુમન બન્યા છે. તે ભવિાં પણ 

પ૦૦ સાિુઓની શરીરની ચાકરી કરીને અનન્ય બળ ઉપાજબન કયુું. પણ આ પૂવ ે પાળેિ 

સાિુપણં અન ેિોક્ષિાગબની મવશુદ્િ આરાિનાનું ફળ તેિન ેબાહુબિીના ભવિાં પણ ચારરત્રના 

પરરણાિન ે દેનારા ં થયાં. એક વખત પણ મવશુદ્િ ભાવથી કરાયેિી સંયિની સ્પશબના 

બાહુબિીને યુદ્િભૂમિિા વૈરાગ્યદાતા બનાવી ગઈ. નહીં તો તયાં ચક્રવતીનું બળ ? તયાં 

ચક્રવતીનુ ંસૈન્ય ? કેટિા દેવતા અન ેસુભટોની સહાય ? છતાં બાર-બાર વષબ પયબન્ત યુદ્િિા ં

જીતી ન શતયા ? અરે ! ખુદ ચક્રવતી પણ જે સાિાન્ય િનુષ્યન ેહરાવી ન શતયા એટિુ ંજેિનું 

બાહુબળ હતું- પણ ના ! આ બાહુબળની પ્રામપ્ત આરાિક એવા વૈયાવચ્ચ ભાવની હતી. 

સુમવશુદ્િ સંયિ આરાિના ઝળહળતી જ્યોતના પ્રકાશિાં આ એક પ્રાગૈમતહામસક પ્રમતભાનું 

તેજ દેદીપ્યિાન બન્યુ ંહતું. િાટે જ ત ેિોક્ષિાગબનો પુરુષાથી યુદ્િભૂમિિાં યોદ્િો િટીને સંત 

બની ગયો. ક્રોિામગ્નન ેક્ષિાના વારરથી શીતળ બનાવી દીિો. પરરગ્રહના પાપને ઠેિીને એક જ 

સ્થાને કાયોત્સગબમસ્થત કરી દીિા. બિા ંપાછળ બસ એક જ લચંતનીય તત્ત્વ- "કારણ ક ેતે સાિુ 

હતા." 

 

૩. મચિાતીપતુ્ર િમુન  

ચોરોની સેનાનો સ્વાિી, ક્રૂર-ઘાતકી અન ે મનદબય એવો એક ઉન્િાગ ેચડેિો આ િાનવી 

છે. પોતાની પ્રાણપ્યારી વલિભા એવી સુંસિાનું િડથી અિગ કરાયેિ િસ્તક એક હાથિા ં

િટકી રહ્યું છે, બીજા હાથિાં ક્રોિરૃપ કષાયન ેપ્રગટ કરતુ ંએવુ ંિોહીસીંમચત ખડગ્ છે. અંતરિા ં

િોહ અન ે કિેશરૃપી જ્વાળાઓ ભડકી રહી છે. સાથ ેશરીર પણ શ્રમિત છે અને ભૂખની 

ભૂતાવળે ભરડો િીિો છે. આવી મવષિ શારીરરક-િાનમસક મસ્થમતિા ંરહેિા મચિાતીપુત્રને ફતત 



ત્રણ જ શબ્દો - ઉપશિ-મવવેક અન ેસંવર િોક્ષિાગબનો પ્રવાસી બનાવી ગયા. પણ કેિ ? - 

તયો ચિત્કાર સજાબયો આ રાગ-દ્વેષના દ્વન્દ્વિાં ફસાયેિા િાનવીના જીવનિાં ? કે જેણે 

તેના કાિરાગ અને ક્રૂર પરરણાિથી ભડભડ બાળી રહેિા તેના આત્િાિા ંઅકલપ્ય પરરવતબન 

આણી દીિું ? 

અનેક પ્રવચનોના શ્રવણ કરતા ંઆપણા જીવનને ન સ્પશી શકતી વાતો એ આ િાનવીિાં 

ફતત ત્રણ જ શબ્દોએ કેવો ચિત્કાર સર્જી દીિો કે રૌદ્રધ્યાનથી નરકગાિી બનતા જીવને 

પળવારિાં દેવિોકિા ં મબરાજિાન કરી દીિો. કારણ ? િાત્ર એક જ કારણ- કારણ કે તેઓ 

સાિુ હતા. 

યજ્ઞદેવ સાિુિિબિાં મનશ્ચિ બન્યો છે. સિગ્ર સ્વજન વગબન ેપણ તેણ ેપ્રમતબોિ કયો છે 

પણ સ્વપત્નીને તેનો રાગ હજી મચત્તિાંથી ખસ્યો નથી. સજ્જડ સ્નેહાનુરાગથી તેની પત્ની 

યજ્ઞદેવિુમનન ે દીક્ષા છોડાવવા પ્રયત્નશીિ બની છે. મનશ્ચિ એવા િુમન ઉપર કાિણપ્રયોગ 

કયો, પણ પ્રયોગની મવપરીત અસર થતાં યજ્ઞદેવિુમન િૃત્યુ પાિી દેવિોકે સંચયાબ. 

આ જ યજ્ઞદેવ મચિાતી દાસીના પુત્ર સ્વરૃપ ે જન્િ િે છે. સુંસિા નાિ ે જન્િેિી 

પૂવબભવની પત્નીને જ રિાડવાનું-સાચવવાનું કાયબ કરે છે. સુંસિા રડવા િાંડે ત્યારે તેણીની 

યોનીિા ં મચિાતીપુત્ર હસ્તસ્પશબ થતાં જ રુદન બંિ કરી દે. આવા અપકૃત્યથી ઘરિાંથી કાઢી 

િૂકાય છે; પણ પેિા સ્પશે તેના િનિાં મવષયની પીડા િૂકી દીિી. સુસંિાનુ ઘેર જ િાડ પાડ,ે 

સુંસિાને ગ્રહણ કરે અન ેપોતાની બનતી મપ્રયા જ્યારે હાથવગી બનતી ન જણાય ત્યારે તેનું 

િસ્તક િડથી અિગ કરીને દોડવા િાગ.ે  

જુઓ, આ સિગ્ર જીવનિા ંતયાંય િિાબચરણ નથી. પૂવબભવની સ્વપત્ની એવી સુંસિાનો 

તીવ્ર રાગ છે અન ેઆચરણ પણ ચોરી અને ખૂનના જ કયાબ છે; છતાં ચારણ િમબ્િિારી િુમનને 

જોઈને િિબ-ઉપદેશ શ્રવણની ઈચ્છા જાગે. ત્રણ જ શબ્દોનો ઉપદેશ અન ે મચિાતીપુત્રની 

લચંતનયાત્રા તેન ેકાયોત્સગબિાં મસ્થર કરીને સાિુિિબયુતત આરાિનાિય બનાવી દ-ે તે પણ તયા ં

સુિી ? અઢી રદવસિાં તો મચિાતીપુત્રના શરીરને કીડીઓએ ચાળણી જેવુ ંબનાવી દીિુ-ં તો 

પણ સિભાવે વેદના સહન કરે. 

તયાંથી આવયો આ સિભાવ ? તયાંથી આવયું  સમ્યક ્શ્રદ્િાનુ ંતત્ત્વ ? તયાંથી ઉદભવયો 

આ ચારરત્રરાગ અને તયાંથી જન્િી આ િોક્ષપથની અમભિાષા ? બસ એક જ કારણ... 



કારણ કે તે સાિુ હતા- પૂવબભવનું મવશુદ્િ ચારરત્ર તેન ેતપ-સંયિની શમતત અપી ગયુ.ં 

પૂવબભવની મનશ્ચિતા તેન ે પળવારિાં સ્ત્રીના રાગિાંથી િુમતત અપાવી ગઈ. આ હતી 

પ્રાગૈમતહામસક પ્રમતભા- આ હતી િોક્ષિાગબની પુરુષાથબતા. કારણ કે ત ેસાિુ હતા. 

 

૪. કરૂગડ ુિમુન 

"ભરહેસર-બાહુબિી" સજ્ઝાયિા ંસ્થાન પાિેિ આ એક િહાસત્ત્વશાળી પ્રમતભા છે, 

જેને ભોજન કરતા ં કેવળજ્ઞાનની પ્રામપ્ત થઈ. િોક્ષિાગબના પ્રબળ પુરુષાથી એવા આ િુમન 

આિ તો દૃમિમવષ સપબ જેવી મતયુંચ યોમનિાંથી િનુષ્યપણાન ે પામ્યા છે. તો પણ આ 

િનુષ્યભવિા ંતેિણ ેજે અણાહારીપદ પ્રાપ્ત કયુું તેનુ ંઆશ્ચયબ તો જુઓ કે આહાર કરતા કરતા 

અણાહારીપદ પામ્યા. જેને હંિેશ િાટે છોડવાનું છે તેવા શરીરને આહારથી પરરતૃપ્ત કરતાં 

કરતા ંતેઓ અણાહારી અથાબત્ આહારરમહતપણં પામ્યા. પણ કેિ ? આ બની જ કઈ રીતે શક ે

? બસ, જેિ શણગાર સજતા ભરત આત્િાનો શણગાર પામ્યા, બાહુબળથી બીજાના િસ્તકન ે

ચૂણબ કરવા િથતા બાહુબિીએ પોતાના જ િસ્તકનું (વાળનું) ચૂણબ કરી નાખયું, સ્ત્રીના રાગથી 

યુતત મચિાતી જ વૈરાગી થયા તેિ આ કૂરગડ ુિુમન આહાર કરતા જ મનરાહારી થયા. પણ 

રહસ્ય તો એક જ- "કારણ ક ેતે સાિુ હતા." 

સપબનો ભવ તો તેની ભૂિનુ ંપરરણાિ હતું, પણ િૂળભૂત તો તે સાિુ જ હતા ને ? 

િાસક્ષિણને પારણે િાસક્ષિણ કરતા તપસ્વી િુમનવર હતા. પારણે પણ સ્વવીયબબળથી જ 

ગોચરીની ગવેષણા કરનારા, પણ આંખનું તેજ ઘટી જવાથી દેડકી ઉપર પગ આવયો. નાની શી 

દેડકી તુરત િૃત્યુ પાિી. બાળસાિુનુ ંજોવંુ અને પ્રમતક્રિણ વેળા દેડકી િાયાબની આિોચના કેિ 

ન કરી ત ે પૂછયું. તપસ્વી િુમનવરનુ ં રોષાયિાન થવંુ અન ેઅંિારાિા ંથાંભિો અથડાતા િૃત્યુ 

થવંુ. 

આ અસિામિ િરણે એક વખત તો તેને દૃમિમવષ સપબનો ભવ આપી જ દીિો; પણ 

સાિુપણં પાળીને આવેિા તપસ્વી િુમનવર હતા ન ે? જામતસ્િરણ પાિેિા સપે સિભાવપૂવબક 

અમચત્ત આહારથી જ જીવનની નાવ હંકારી. ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા દેહના, તો પણ સિભાવ ન 

ગુિાવયો. પરરણાિ કેટિું સુંદર ! િૃત્યુ પછી રાજપુત્ર બન્યા, તો પણ પૂવે આરાિેિ 

શ્રિણપણાને િીિે રાજ્યિાં આસમતત ન કરતાં વૈરાગ્યવાન િુમનવર બન્યા. 



મતયુંચના ભવથી આવેિા હોવાથી તેની ભૂખ તીવ્ર વેદના અપબતી- તો પણ અમભગ્રહ કયો 

કે પૂવે િુમનપણાને ક્રોિથી મવરાધ્યું છે િાટે આ ભવે કદામપ ક્રોિ ન કરવો. ગોચરી જઇ, આહાર 

િાવી, આિોવી વાપરવા બેઠા છે. ઉપવાસી સાિુ તેના આહારિાં જ બળખો ફેંક ેછે. ત્રણ ત્રણ 

તપસ્વી સાિુ તેનો કટ ુવાણીથી મતરસ્કાર કર ે છે તો પણ બળવાની  જુગુપ્સા નહીં અન ેકટ ુ

વાણી પરત્વે કોઈ રોષ નહીં. સિભાવિીન કૂરગડુ િુમન આત્િલનંદા કરતા મવચારે છે ક ે "હંુ 

આવો પેટભરો સાિ ુ છંુ ત્યારે જ બીજાન ેદ્વેષનું મનમિત્ત બન્યો ને !" અુ જ આત્િલનંદા તેન ે

કેવળજ્ઞાન અપાવી ગઈ. 

આ આત્િલનંદા ભાવ- આ સિત્વ તયાંથી  આવયા ? "કારણ ક ેતે સાિ ુહતા." 

એક વખતની સાિુિિબની સ્પશબનાએ તેન ે જૈનશાસનની તવારીખિાં તેજસ્વી પાત્ર 

બનાવી દીિા. 

 

૫. િાસતસુ િમુન 

"કારણ કે ત ેસાિ ુહતા."  અમભનવ લચંતન-શંૃખિાની છઠ્ઠી કડી છે. િાસતુસિુમન. 

સાિામયક આરદના અથબને જાળવવાિાં પણ અશતત એવા આ િુમનએ ગુરુભમતત વડે કરીન ે

જ્ઞાનના કાયબરૃપ એવી કેવળિક્ષ્િીને પ્રાપ્ત કરી. એ હતી પૂવબભવની સંયિયાત્રાની ફિશ્રુમત. 

સદ્ગુરુ પાસ ેદીક્ષા અંગીકાર કરી વૈરાગ્યભાવે ભીંજાતા િુમન, સાિામયક શ્રતુજ્ઞાન ભણી 

રહ્યા છે. પૂવબભવનું ઉપાર્જબત જ્ઞાનવરણીય કિબ ઉદયિા ંઆવતા અજ્ઞાનરૃપી અંિકારના ઓળા 

ઊતરી આવયા. એક પદનો પણ િુખપાઠ કરી શકતા નથી. અમવશ્રાિપણે અભ્યાસનો પુરુષાથબ 

અન ે પૂણબ બહુિાન છતાંયે જ્ઞાન ચડતુ ંનથી. તેિની આ સાિથ્યબરમહતતાને જાણીન ેસાિામયક 

શ્રુતનો અથબ સંક્ષેપથી જણાવયો ઃઃ “}¢¢ L„ }¢¢ ¼é„” કોઇ ઉપર રોષાયિાન ક ેતોષાયિાન થવંુ 

નહીં. બાર વષબનો અમવશ્રાન્ત પરરશ્રિ, બાળકો દ્વારા મનત્ય િજાક, મનત્ય તપ, પછી પણ 

ઋક્રક્રગભળ્ગ શબ્દો બોિ ેછે. પણ ઋક્રક્રન્ગ ઋક્રક્રભળ્ગ યાદ રહેતુ ંનથી. અન ેઅચાનક એકદા 

જ્ઞાનના પ્રકાશનો મવસ્ફોટ થતાં શ્રુતજ્ઞાનિા ંપ્રગમત ન કરી શકનાર િુમન ચાર ેજ્ઞાનોને ગૌણ 

કરીને સીિા જ આત્િપ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાનન ેપ્રાપ્ત કરી ગયા.  

એક નાનું વાતય યાદ ન રાખી શકનારના જીવનિાં આ ત ે તયો ચિત્કાર થયો કે સિગ્ર 

જગતનું સંપૂણબ જ્ઞાન વયાઘાત-રમહતપણે પરરણમ્યું ? 

કારણ ક ેતે હતા પૂવબભવના આચાયબ ગુણરત્નના મનિાન સિા શ્રુતના અથી, સૂત્રાથબરૃપી 



જળનું દાન કરવાિાં િેઘ સિાન, શ્રિરમહત અને મનશ્ચિપણ ેઅધ્યાપનકાય ે રત... િોહના 

ઉદય ે મવપરીત મવચારણાથી જ્ઞાનને આવરક કિબ બાંધ્યું, પણ સિગ્ર જીવનની જ્ઞાન-આરાિના 

અન ે સંયિયાત્રાનો સંસ્પશબ તેના આત્િાને સિગ્ર જ્ઞાન આવરક કિબ બાંધ્યું, પણ સિગ્ર 

જીવનની જ્ઞાન-આરાિના અન ે સંયિયાત્રાનો સંસ્પશબ તેના આત્િાને સિગ્ર જ્ઞાન-આવરક 

કિોના ક્ષયને િાટે થયુ.ં પૂવબભવિાં ક્ષયોપશિજન્ય જ્ઞાનની આરાિનાયુતત સાિુપણં વતબિાન 

ભવે ક્ષામયક જ્ઞાન પ્રદાતા બન્યુ-ં કારણ- "કારણ ક ેત ેસાિુ હતા." જૈનશાસનની આ તેજસ્વી 

પ્રમતભા આપણી સન્િુખ સ્વાધ્યાયનો ઉચ્ચતિ આદશબ િૂકી જાય છે. 

 


