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૧.ધર્મરુચિ
તાપસપણાની દીક્ષાને ધારણ કરીને રહેલા ધર્મરુચિ ર્ૂળથી રાજપુત્ર છે . ચજતશત્રુ રાજા અને
ધારણી રાણીના કુલદીપક છે . ચજતશત્રુ રાજાને તાપસ દીક્ષા અંગીકાર કરતા જાણી, પુત્ર ધર્મરુચિએ
પણ તાપસ સાધુપણં ગ્રહણ કર્ુ.ું તાપસક્રિર્ાનું આદશમ પાલન કરી રહેલા ધર્મરુચિએ એકદા
અર્ાવાસ્ર્ાના પૂવમ ક્રદને "અનાકુદ્ીી" શબ્દ સાંભળ્ર્ો. તાપસચપતાને પૂછર્ું કે, આ અનાકુદ્ીી
એટલે શું ?
તાપસચપતા જણાવે છે કે વત્સ ! વનસ્પચતનું છે દન-ભેદન કરવું એ પાપક્રિર્ા છે . આ
અર્ાવાસ્ર્ા જે વો પવમક્રદવસ આવે ત્ર્ારે એ ક્રદવસે પાપકાર્મ ન કરવું તે અનાકુદ્ીી કહેવાર્.
ધર્મરુચિ તાપસને ચવિાર થર્ો કે ર્નુષ્ર્ની જે ર્ વનસ્પચત પણ સચિત્ત તો છે જ. તો પછી
આવી અનાકુદ્ીી સદા-સવમદા રહેતી હોર્ તો કેવું સારું ?
જે તાપસ િૌદશને ક્રદવસે ઉદ્ઘોષણા કરી રહ્યો છે તેને અનાકુદ્ીીના કાર્ર્ી હોવાનો
શુભચવિાર ન આવ્ર્ો. અરે, જે ચપતાએ અનાકુદ્ીીનો અથમ જણાવી પાપક્રિર્ાનો ચનષેધ
સર્જાવ્ર્ો તેને અર્ાવાસ્ર્ા ચસવાર્ના ક્રદવસે પણ વનસ્પચત છે દન-ભેદનર્ાં પાપ છે ર્ાટે તેનો
ત્ર્ાગ કરવો તે ન સર્જાર્ું અને ધર્મરુચિને જ આ ચવિાર કેર્ સ્ૂર્ો ? "કારણ કે તે સાધુ હતા.
તે ધર્મરુચિને તપોવન નજીક જૈ ન સાધુનાં દશમન થર્ાં. ધર્મરુચિ પૂછે છે કે, હે સાધુજનો ! શું
તર્ારે આજે અનાકુદ્ીી નથી ? સાધુ કહે, તાપસજી ! અર્ારે તો જીવનપર્મન્ત અનાકુદ્ીી જ હોર્
છે , અથામત્ સાવધ આિરણનો ત્ર્ાગ જ હોર્ છે . ધર્મરુચિને થર્ું કે, અહો ! ર્ેં પણ આવું આિરણ
પૂવે કરેલું છે . જાચતસ્ર્રણ જ્ઞાન થતાં પૂવે પાળેલું સાધુજીવન ર્ાદ આવી ગર્ુ.ં એ પણ ર્ાદ આવ્ર્ું
કે, પૂવે ર્ેં સવે વનસ્પચત જીવોને અભર્દાન આપેલું હતું ર્ાટે જ આ ભવે પણ ર્ને ર્ાવજ્જજીવઅનાકુદ્ીી પાલનની ઈચ્છા જાગી.
અને પૂવમના ર્ુચનરાજ બન્ર્ા વતમર્ાન પ્રત્ર્ેક-બુદ્ધ.

ધર્મરુચિ પ્રત્ર્ેક-બુદ્ધ બની ગર્ા. ભાગવતી દીક્ષા ધારણ કરી. અનેકને કંકાક્રદ ભક્ષણ ન કરવા
પચ્િક્ખાણ કરાવ્ર્ાં. આ પ્રત્ર્ેક-બુદ્ધપણાની જો કોઈ જડ હોર્ તો તે એક જ"કારણ કે તે સાધુ હતા."
એક વખત વનસ્પચતજીવોને આપેલ અભર્દાન તેના આત્ર્પ્રદેશર્ાં જે ભાવોનું સ્થાપન કરી
ગર્ાં તે જ ભાવોએ આ ભવર્ાં પણ તેને સાવદ્ય-વૃચત્તની નીવતમવા પ્રેરણા આપી અને એ જ
ભાવોએ તેના ર્ુચનજીવનને સ્ર્રણપટ્ટ પર લાવી બનાવી દીધા પ્રત્ર્ેક-બુદ્ધ.

૨ કુર્ામપત્ર
ુ
કોઈ શ્રાવક ઘરર્ાં વસવા છતાં જો ચનસ્પૃહ ચશરોર્ણી થઈ વતે તો કુર્ામપુત્રની જે ર્ ઘરર્ાં
પણ ચનર્મળ એવા કેવળજ્ઞાનને પાર્ે.
આ અથમને પ્રસ્ુટ કરતો શ્લોક વાંિતા જ ઝબકારો થર્ો. આ કુર્ામપુત્ર કોણ છે ? ઘેર બેઠાં
કેવળજ્ઞાન થર્ું કઈ રીતે ? એર્ના જીવનર્ાં આ િર્ત્કાર સજામર્ો ક્ર્ાંથી ?
એક જ ઉત્તર - "કારણ કે તે સાધુ હતા."
ર્ૌવનવર્ર્ાં ઘણી સ્ત્રીઓ ઈચ્છતો હોવા છતાં સ્ત્રીથી ચવરક્ત એવો આ કુર્ામપુત્ર છે . કોઈ
ર્ુચનના ર્ુખથી ફક્ત ચસદ્ધાંતપાઠ સાંભળવાથી તેર્ને કેવળી બનવાનું ચનચર્ત્ત ર્ળી ગર્ું. શું આ
આશ્િર્મ નથી ? ર્ૌવનવર્ે સ્વૈચચ્છક સર્ર્પમત સ્ત્રીથી ચવરક્ત રહેવું અને કેવળ શાસ્ત્ર-વિનરૃપ
ર્ૂળપાઠનું શ્રવણ જ તેને કેવળી બનાવવાની સીડી બની જાર્ એ વાત કંઈ નાની સૂની છે ? આ
અભૂતપૂવમ ઘટના બની કઈ રીતે ? "કારણ કે તે સાધુ હતા."
દુગમર્પુરર્ાં દ્રોણ નાર્ક રાજા- દ્રુર્ાદેવી રાણીને દુલમભકુર્ાર નાર્ે પુત્ર હતો. નગરના
ઉદ્યાનર્ાં સર્વસરેલ કેવલીના ર્ુખેથી ત્ર્ાં વસતી ભદ્રર્ુખી ર્ચક્ષણીએ જાણર્ું કે આ દુલમભકુર્ાર
તેના પૂવમભવનો સ્વાર્ી છે , ત્ર્ારે દુલમભકુર્ારને લઈને પોતાના ભવનર્ાં ગઈ. દુલમભકુર્ારને પણ
જાચતસ્ર્રણ જ્ઞાન થતાં બંને પરસ્પર પ્રીચતવાળા થર્ાં. પણ ર્ચક્ષણીએ કુર્ારનું આર્ુષ્ર્ અલ્પ છે
તેર્ જાણીને કુર્ારને વનર્ાં કેવળી પાસે ર્ૂકી દીધો. કેવળી ભગવંતની વાણી શ્રવણ કરતાં તે
કુર્ારને સર્ક્રકત પ્રાપ્ત થર્ું. દીક્ષા લીધી. ત્ર્ાંથી ચ્ર્વી ર્હાશુિ દેવલોકે દેવતા થર્ા.
આ હતો કુર્ામપુત્રનો પૂવમભવ. સમ્ર્ક્ત્વ પ્રાપ્ત કરેલ કુર્ાર પૂવમભવે શુદ્ધ િાક્રરત્રની
પક્રરપાલના કરીને આવેલા. તેર્ણે સર્જણપૂવમક પાળેલ િક્રરત્ર સ્ત્રીના રાગથી કે ચવષર્થી ચવરક્ત
બનાવનાર થર્ું અને શુદ્ધ સમ્ર્ક્ત્વે તેને ર્ોક્ષર્ાગમના પ્રબળ પુરુષાથી બનાવી દીધા.
દેવલોકથી ચ્ર્વીને આ કુર્ાર રાજગૃહી નગરીર્ાં ર્હીન્દ્ર રાજાની કર્ામ નાર્ની રાણીના ઉદરે
પુત્રપણે ઉત્પન્ન થર્ા. તેનું નાર્ તો ધર્મદેવ પાડેલું હતું પણ બધા જ તેને કુર્ામપુત્ર કહેતા હતા.

આ કુર્ામપુત્રએ એક વખત ર્ુચનને ચસદ્ધાંતપાઠ કરતા સાંભળ્ર્ા. આ પાઠ સાંભળતા તેને
જાચતસ્ર્રણ જ્ઞાન થર્ુ.ં પૂવમનું શુદ્ધ સમ્ર્ક્ત્વ ર્ુક્ત સાધુપણં નજરે ચનહાળતા, િાક્રરત્રવાચસત
આત્ર્ા જાગૃત થઈ ગર્ો. શુકલધ્ર્ાનની ધારાએ કુર્ામપુત્રને ઘેર બેઠા બેઠા જ ભાવિાક્રરત્ર સ્પશી
ગર્ું અને આ ભાવિાક્રરત્રની સ્પશમનાએ તેને બનાવી દીધા કુર્ામપુત્ર કેવલી.
એટલું જ નહીં પણ િાર દીચક્ષત થર્ેલા ર્ુચનરાજો પણ જ્જર્ારે કુર્ામપુત્ર કેવલી સર્ીપે આવ્ર્ા
અને ર્ૌન ધારીને રહ્યા ત્ર્ારે કુર્ામપુત્ર કેવલીએ વણમવેલ િારેના પૂવમભવના સાધુ-સ્વરૃપને સાંભળીને
તે િાર ર્ુચનરાજો કેવલી થર્ા.
ભાવદીચક્ષત એવા કુર્ામપુત્ર કેવલીએ પણ દ્રવ્ર્વેશને ગ્રહણ કરી- કેશનો લોિ કરી અનેક
જીવોને બોધ આપ્ર્ો. પણ આ બધાંની પશ્િાદ્ ભ ીૂ ચી ીેર્કાર્ાં પડેલું જો કોઈ તત્ત્વ હોર્ તો
એક જ- "કારણ કે તે સાધુ હતા."

૩ . સુદં રી
આપણી એક અચભનવ ચિંતનર્ાત્રા િાલી રહી છે , તેર્ાં ર્હાસત્ત્વશાળી નરરત્નો જ નહીં.
ર્હાસતીરૃપ આર્ામ કે નારીરત્નોની ઝાંખી પણ કરી લઈએ. "કારણ કે તે સાધુ હતા."
ર્ાઇલસ્ટોનનું ત્રીજુ ં નાર્ છે . "સુંદરી."
િિવતી જે વો રાજવી જે ની સાથે પરણવાના કોડ ર્ાંડી બેઠો છે , છતાં જે ને આવા
સ્વરૃપવાન રાજવીનો ર્ોહ નથી, તેના છ ખંડના રાજ્જર્ની જે ને સ્પૃહા નથી, ૯૬ કરોડ
પાર્દળની જે ને તર્ા નથી. આ સવે ઋચદ્ધ-ચસચદ્ધ જે ને હીણ સર્ાન ભાસે છે , એવી આ
સુંદરીના અદ્ભુત પાત્રર્ાં ઝળકતો વૈરાગ્ર્ જોઈને થાર્ કે આ નારીરત્નર્ાં આવો ઉચ્િત્તર્ ભાવ
આવ્ર્ો ક્ર્ાંથી ?
અરે ! િાક્રરત્રપ્રાચપ્ત ર્ાટેનો તેણીનો પુરુષાથમ તો જુ ઓ !
સુંદરીના રૃપર્ાં દીવાનો બનેલ િિવતી ૬૪,૦૦૦ કન્ર્ાને પામ્ર્ા પછી પણ સુંદરી સાથે
ચવવાહના ભાવોને ર્નોભવનર્ાં ધરીને બેઠો છે ત્ર્ારે આ તરફ સુંદરી આર્ંચબલનો તપ આદરીને
બેઠી છે . તે આર્ંચબલ તપ પણ એક ક્રદવસ- એક અઠવાક્રડર્ું- એક ર્ા કે એક વષમ નહીં, પૂરાં સાઇઠ
હજાર વષમ સુધી. સાઇઠ-સાઇઠ હજાર વષમનો તપ પણ શેના ર્ાટે ? ર્ારા રૃપ અને ર્ૌવનનો ર્ોહ
િિવતીને છે ર્ાટે િાક્રરત્ર લેવા રજા નથી આપતો ને ? તો ખત્ર્ કરી દો આ રૃપ-ર્ૌવનને.
િાક્રરત્રના ર્ાગે ચવઘ્નરૃપ બનતું શરીર ન જોઈએ. ન જોઈએ આ રૃપ, જે ર્ને સંર્ર્ અંચગકાર
કરવાર્ાં બાધારૃપ બની જાર્ છે .
ક્ર્ાંથી આવ્ર્ા આ પક્રરણાર્ કે જે સ્ત્રીને રાજસુખ-વૈભવ-લક્ષ્ર્ી-ભોગ-ચવલાસ-ક્રરચદ્ધ અને
ખુદ પોતાના શરીરની સ્પૃહાનો પણ ત્ર્ાગ કરાવી દે ? બસ એક જ કારણ - "કારણ કે તે સાધુ
હતા."
પૂવે પાંિર્ાં ભવર્ાં ગુણાકર નાર્ે શ્રેષ્ઠીપુત્ર છે . તે ભવર્ાં ઉગ્ર તપસ્વી એવા ગુણાકર ર્ુચનની

ચનર્મળ વૈર્ાવચ્િ કરીને પ્રવ્રજ્જર્ા અંગીકાર કરેલી. સુંદર િાક્રરત્રપાલન કરીને અચ્ર્ુત દેવલોકે ગર્ા.
ત્ર્ાંથી વજ્રસેન તીથુંકરના પુત્રરત્નપણાને પામ્ર્ા. 'ર્હાપીઠ' નાર્ક આ પુત્રે પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરી.
ર્હાપીઠના ભવર્ાં કરેલ અદભૂત તપશ્િર્ામથી તપના અંતરાર્કર્ોને ખપાવતા સુંદરીના ભવર્ાં
પણ ૬૦ હજાર વષમ સુધી આર્ંચબલ કરવાનું સાર્ર્થર્મ ઉત્પન્ન થર્ું અને આ સાધુજીવનની જે
સુચવશુદ્ધ આરાધના કરી તે એક વખતનું સાધુપણં જ આ નારી રત્ન ર્ાટે ર્ોક્ષનગરીનો
પથપ્રદશમક ર્ાઇલસ્ટોન બની ગર્ો.
આ હતી ચજનશાસનની ર્ાદગાર તવારીખ સર્ી ર્ોક્ષર્ાગમની પ્રબળ પુરુષાથી આર્ામરત્નપણ આપણી ચિંતનર્ાત્રાનો એક ર્ાત્ર ર્ુદે જે તેને પ્રાગૈચતહાચસક કાળની પ્રચતભા બનાવી ગર્ો તે
એ જ કે- િાક્રરત્રનો આવો દૃઢ રાગ અને સંસારની સંપૂણમ ચવરચક્તનું જો કોઈ કારણ હોર્ તો પૂવે
પાળેલું સાધુપણં.

૪ સતી સીતા
લોક સર્ક્ષ અચગ્નપરીક્ષાર્ાં ઉત્તીણમ થર્ેલા, ર્હાસતીનું ચબરૃદ પાર્ેલા (સીતા) જે ને ફક્ત
રાર્ કે લક્ષ્ર્ણ જ નહીં પણ સર્ગ્ર પ્રજાજન જાતોજાત લેવા ર્ાટે આવ્ર્ા હતા. જે ના બંને પુત્રો
લવ અને કુશે પણ ર્ુદ્ધર્ાં જબરદસ્ત ચવજર્ ર્ેળવેલો છે , તેનો પણ હષમ છે . તે હવે અર્ોધ્ર્ાની
ર્હારાણી બનનાર છે અને લવ-કુશના ચવજર્ીપણાથી તે રાજર્ાતા પણ છે . બધાં જ દુુઃખો દૂર
થર્ા છે . સુખના સૂરજ ઊગ્ર્ા છે .
પણ-પણ સીતા સતીને આ ક્ષાર્ોપશચર્ક સુખના સૂરજના ક્રકરણે દુચનર્ા જોવી નથી. હવે
તેને રાજર્ાતા કે રાજરાણી થવું નથી. બસ િાર જ્ઞાનધારી શીલિંદ્રસૂક્રરની દેશના સાંભળી, ચવશેષે
ધર્મકાર્મર્ાં પ્રવતમતી એવી તેણે કાળિર્ે દીક્ષા લીધી. પરંપરાએ ર્ોક્ષને પણ પાર્શે, શાશ્વત સુખર્ાં
ર્હાલશે.
આ ર્હાસતીના પ્રચસદ્ધ િક્રરત્રની વાતો નો આબાલ-ગોપાલ પ્રચસદ્ધ છે . અપ્રચસદ્ધ હોર્
તો એક જ વાત- જ્જર્ારે સુખનાં શર્ણાં સાિાં પડર્ાં, જ્જર્ારે કલંક રચહતતા સાચબત થઈ, જ્જર્ારે
જીવનના કષ્ટર્ર્ કંટકોને સ્થાને ૂલોનાં ચબછાનાં પથરાર્ાં ત્ર્ારે તેવા અનેરા અવસરે જ આ
સંસારનો ત્ર્ાગ અને સંર્ર્ના સ્વીકારર્ાં ચનચર્ત્ત શું હતું ? બસ, એક જ ચનચર્ત્ત- "કારણ કે તે
સાધુ હતા."
પૂવમભવર્ાં ચર્લાણીની નગરીર્ાં શ્રીભૂચત પુરોચહતની વેગવતી નાર્ે પુત્રી છે . દીક્ષા ગ્રહણ
કરી, તીવ્ર તપશ્િર્ામ કરી, પોતાના દુષ્કૃત્ર્ની ચનંદા કરી સ્વગે ગઈ. આ ભવે જનક રાજાની પુત્રી
થઈ છે .
આ પૂવમભવના સાધુપણાના સંસ્કાર એ જ િાક્રરત્રપ્રાચપ્તનું ચનચર્ત્ત. પૂવે સાધુને ખોટું કલંક
આપ્ર્ું- તે આ ભવે તેના ર્ાટે કલંક અપાવનાર બન્ર્ુ.ં અને એ જ કલંકકથાનું કારણ જ્જર્ારે

શીલિંદ્રસૂક્રરએ જણાવ્ર્ું ત્ર્ારે પૂવમભવે લીધેલ સાધુપણં આ ભવર્ાં સાધુપણં આપનાર બની ગર્ું.
શોકાતુર બની અશ્રુભીના િહેરે નગર બહાર વનર્ાં ર્ૂકાર્ેલ સીતાને એ જ રાર્ે જ્જર્ારે
નગરપ્રવેશ કરાવી તેનું સતીપણં લોકસન્ર્ુખ જાહેર કર્ુું, લોકો હષમનાદથી વધાવતા તેની
ર્હારાણીને નગરર્ાં લઈ જવા ઉતાવળા બન્ર્ા ત્ર્ારે હષમના કોઈ આવેગ કે ઉન્ર્ાદને બદલે સતી
સીતા િાક્રરત્રના રંગે રંગાર્ેલા જોવા ર્ળ્ર્ાં. પણ કેર્ ? શા કારણે ? કારણ કે તે (પૂવે) સાધુ હતા.
પૂવે વેગવતીના ભવર્ાં પાળેલા સંર્ર્નો સંસ્પશમ ચવનેતા બન્ર્ો અને રાજપાટ, પુત્રપક્રરવાર, સ્નેહી સ્વજનોનો સ્પશમ િલાર્ર્ાન કરી ન શક્ર્ો- કારણ કે તે સાધુ હતા. આ જ
સાધુપણાને તેને અચ્ર્ુત લોકનું ઈન્દ્રપણં આપ્ર્ું. આ જ સાધુપણં તેને પરંપરાએ ર્ોક્ષ પણ
અપાવનાર થશે.

૫ .સુભદ્રા
ચવંધ્ર્ાિળ પવમતની સર્ીપે વેભેલ નાર્ક સચન્નવેશર્ાં સોર્ા નાર્ક રૃપવતી બ્રાહ્મણી સ્ત્રી
છે . રાષ્ટ્રકુટ નાર્ના બ્રાહ્મણને પરણેલી છે . બત્રીશ પુત્ર-પુત્રીથી વ્ર્થીત આ સ્ત્રીને સાધ્વીને
વહોરાવતી વેળા જાચતસ્ર્રણ જ્ઞાન થર્ુ.ં પૂવમભવ જોર્ો, વૈરાગ્ર્ પાર્ી, દીક્ષા લીધી, અનશન કર્ુ,ું
દેવ થઈ, ર્હાચવદેહે જઈ ર્ોક્ષને પાર્શે.
આ છે જ્ઞાત કથા. બધા જ દીક્ષા લે- પાળે પણ ખરા- કદાિ ર્ોક્ષે પણ જાર્ એર્ાં જવાઈ શી
છે ? એવું ક્ર્ું અજ્ઞાત ચવષર્વસ્તુ આ કથાર્ાં પડેલું છે જે સોર્ા બ્રાહ્મણીને ર્ોક્ષે લઈ ગર્ું ?
"કારણ કે તે સાધુ (સાધ્વી) હતા."
ર્ોક્ષપ્રાચપ્તર્ાં ચનચર્ત્ત બન્ર્ું સોર્ા સાધ્વીપણં, પણ સોર્ાને સાધ્વી બનાવનાર એવો તેનો
પૂવમભવ ક્ર્ો હતો ?
વારાણસી નગરીર્ાં સુભદ્રા સાથમવાહની પત્ની હતી. પુત્રના અભાવથી પીડાતી તે સ્ત્રીએ
સાધ્વીજીના ઉપદેશથી દીક્ષા લીધી. સ્વાધ્ર્ાર્ર્ાં તત્પર અને સુંદર િાક્રરત્રપાલન કરતી હોવા છતાં
અપત્ર્ર્ોહર્ાં ગળાડૂબ એવી તે સુભદ્રાને વૃદ્ધા સાધ્વીની અનેક સજાવટ ચનષ્ફળ નીવડી. છે વટે
પાચક્ષક અનશન કરી પ્રથર્ સ્વગે દેવી થઈ. પરર્ાત્ર્ા ર્હાવીરને વાંદવા આવી ત્ર્ારે પણ
પૂવમભવનાં બંને અભ્ર્ાસ આ ભવે પ્રગટ થર્ા.
સાધ્વીપણાના અભ્ર્ાસે ભગવંત ર્હાવીરની ભચક્ત પણ અદ્ભૂત હતી અને બાળકના રાગને
લીધે નાટ્ર્ કરતી વખતે પણ ઘણાં બાળકોને ચવકુવીને જ ભચક્તનૃત્ર્ કરતી. આ બહુ પુચત્રકા દેવીને
જોઈને ગૌતર્સ્વાર્ીને પ્રશ્ન થર્ો કે, હે ભગવન્ ! આર્ કેર્ ? પરર્ાત્ર્ાએ ચર્ષ્ટ વાણીથી સર્ગ્ર
પૂવમભવ જણાવી કહ્યું કે, આ દેવી હવે સોના બ્રાહ્મણી થશે. ત્ર્ાં તેને પ્રચતવષમ પુત્ર-પુત્રીનું જોડલું
જન્ર્શે. એવું સોળ વષમ િાલશે અને ૩ર પુત્ર-પુત્રીની ર્ાતા થશે. સંતાનોના પ્રભાવે દુુઃખી થર્ેલી
સોર્ા પૂવમભવનું સ્ર્રણ થતાં દીક્ષા ગ્રહણ કરશે. પોતાના ચવરાધક ભાવોની આલોિના કરી તૃતીર્

ભવે ર્હાચવદેહે ર્ોક્ષર્ાં જશે.

આ હતી તેની ર્ોક્ષર્ાત્રા. ર્ોક્ષર્ાત્રાર્ાં ચનચર્ત્ત હતો તેનો દુુઃખગર્ભમત વૈરાગ્ર્. દુુઃખગર્ભમત
વૈરાગ્ર્ર્ાં ચનચર્ત્ત હતું તેનું બહુ સંતાનપણં- બહુ સંતાનપણાર્ાં ચનચર્ત્ત હતો તેનો ર્ોહગર્ભમત
વૈરાગ્ર્.
ર્ોહગર્ભમત અને દુુઃખગર્ભમત વૈરાગ્ર્ જ તેના ર્ાટે જ્ઞાનગર્ભમત વૈરાગ્ર્ બન્ર્ો. અને
જ્ઞાનગર્ભમત વૈરાગ્ર્ અપી ગર્ો તેને ર્ોક્ષર્હેલનું ચિર સ્થાચપત્વ. પણ બધાનાં ર્ૂળર્ાં અજ્ઞાત
કથાના ચવષર્વસ્તુનો ચનષ્કષમ જોવો હોર્ તો આ લેખર્ાળાનું ર્ૂળ શીષમક જ ર્ાદ કરવું પડે."કારણ કે તે સાધુ હતા."

