૧ર.૯ ભાવ વવશુવધિ માટે શુું કરશો ? પ્રવિક્રમણમાું અવિચારોનો પરરચય
પરમાત્મ શાસનના મોક્ષમાર્ગની પ્રત્યેક આરાિના, હૃદયના વવશુધિ ભાવો પર કમગવનર્ગ રા અવલુંબે છે .
ભાવોની વવશુવધિ, વનદોષમન, વનિઃસ્વાર્ગ હૃદય અને વનમગલ વાણી-વહેવાર વિગન પર આિાર રાખે છે .
આવી વસ્ર્વિ પર ર્યાું સુિી ન પહોંચાય ત્યાું સુિી પાપોના ર્ુંર્ આત્મા ઉપર ખડકાયાું ન કરે િે માટે
પ્રવિક્રમણ વનત્ય કરવાનુું ર્ણાવયુું છે અને િે પણ શુધિ ર્ાય િે માટે કેટલીક ચોક્કસ જાણકારી અને
સાવિાની રાખવાની છે . આવા જ્ઞાન અનુ ભાન સાર્ે એકવાર પણ વવશુધિ હૃદયર્ી પ્રવિક્રમણ અવિચાર
રવહિનુું બની જાય િો ઓછી મહેનિે વિુ કમગવનર્ગ રા કમગક્ષય અને સુંસારમુવક્િ મળી ર્િા વાર નવહ
લાર્ે. પરુંિુ િે પહેલાું ર્રૂરી વવચારણા કરી લઈએ.
પ્રવિક્રમણ એ પશ્ચાિાપની પવવત્ર પ્રરક્રયા છે . િેના ધવારા આત્મસ્નાન છે . િેના અવિચાર એટલે જ્ઞાનારદ
ર્ુણોમાું લાર્ેલા દોષર્ી મવલન આત્માએ પાપર્ી પાછા હઠવુ,ું વવભાવ દશામાુંર્ી સ્વભાવ દશામાું
આવવુ,ું વવરાિક ભાવમાું આવવુું અર્વા પર-ઘરમાુંર્ી સ્વઘર િરફ પ્રયાણ કરવા માટે છે . અનુંિકાળર્ી
અજ્ઞાનિાને કારણે આપણા આત્મામાું હહુંસા વર્ેરે અઢારેય પાપના દરવાજા વનરુંિર ખુલ્લા છે . મન-વચન
અને કાયાર્ી આ અઢારેય પાપોના ધવાર ખુલ્લા હોવાર્ી પ્રવિક્ષણે આપણો આત્મા નવા નવા કમોના
બુંિનોર્ી બુંિાિો જાય છે . આર્ કારણે જીવનો ર્ન્મ, ર્રા મરણારદ અસુંખ્ય દુિઃખોની પરુંપરાવાળો
સુંસાર કાયમ ઊભો રહે છે .
આપણી ભૂલ છે કે, હહુંસારદ પાપોને પાપ િરીકે જાણિા નર્ી અને જાણ્યા પછી પાપોને પાપ િરીકે
માનિા નર્ી, ત્યારબાદ પાપોનો સાચા રદલર્ી ભાવપૂવગક પશ્ચાિાપ પણ કરિા નર્ી પરુંિુ આર્ સાચુું
પ્રવિક્રમણ છે . ર્ે આત્માઓ આત્માના જ્ઞાનારદ ર્ુણો ઉપર અવિક્રમણ કરે છે , િેને પ્રવિક્રમણ ફરજીયાિ
છે . અવિચાર એ ભૂલ છે . િે ભૂલને ભૂલવાની છે , ભૂલોનો ભાર્ાકાર કરવાનો છે . ભૂલ ન કરે િે ભર્વાન
કહેવા, ભૂલોનો સ્વીકાર કરે િે ઈન્સાન કહેવાય. ભૂલનો સ્વીકાર ન કરે િે હેવાન અને ભૂલ બીજા ઉપર
ઢોળી દે િે શેિાન કહેવાય.

ઈન્સાનમાુંર્ી ભર્વાન યા મહાન બનવુું છે , િો ભૂલોનો સહષગ સ્વીકાર કરી લો. હૃદયપટ્ટ ઉપર
પશ્ચાિાપના પાવન અવનનર્ી દોષોને બાળી દો. અવિચારો અને મોટો દોષો, જાણ અર્વા અજાણર્ી
આપણા આત્મા ધવારા ર્ાય છે . દરેક વ્રિ અર્વા આચારમાું ર્યારે ર્યારે દોષો લર્ાડ્યા છે , િેનાર્ી દૂર
ર્વા પવક્ખ, ચોમાસી અને સુંવત્સરી પ્રવિક્રમણમાું પાપ યાદ કરીને પવવત્ર બનવાનુું છે . બાર્રૂમમાું સ્નાન
કરવા ર્યેલો વયવક્િ ર્ે મ શરીર પર રહેલા મેલને દૂર કરીને પવવત્ર ર્ઈ બહાર આવે છે િેમ આપણે પણ
આપણા આત્મા ઉપર લાર્ેલા અવિચારને દૂર કરીને વનમગળ બનીને બહાર આવવાનુું છે . અને
ઉપયોર્પૂવગક પ્રવિક્રમણારદ રક્રયાઓ સભાન અવસ્ર્ામાું ર્ કરવાની છે . એ ર્ આ િમગનુું રહસ્ય છે .
ઈરરયાવવહયા અને પ્રવિક્રમણ ધવારા અઈમુત્તા મુવનએ કમો ખપાવી અુંિમુગહૂિગમાું ર્ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્િ કયુું
હિુું એ ર્ પ્રવિક્રમણ આપણે કરીએ છીએ. િો િે વવશુધિ બને િે માટે આપણા અવિચારો અને પાપદોષને દૂર કરવા જાણવા ર્ોઈએ.
અવિસાર - એક આત્મવનરીક્ષણ
૧. જ્ઞાનાચાર - જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરવાના ૮ આચાર (વનયમો) છે . િે અનુસાર જ્ઞાન પ્રાપ્િ ન કયુું માટે િેનો
દોષ લાનયો અર્ાગિ્ અવિચાર-પાપ લાનયુ.ું આ ઉપરાુંિ પણ ર્ે પૂર્નીય છે . િેર્ી સાર્ે અયોનય વયવહાર
કયો િે માટે િેને પણ અવિચારની પુંવક્િમાું સ્વીકાયો. ટૂુંકમાું જ્ઞાન-જ્ઞાની ને જ્ઞાનના સાિનો
(ઉપકરણો)પ્રત્યે પૂર્યભાવ ન કેળવયો િેર્ી િે લાર્ેલા પાપનુું આ પાઠ ધવારા વમચ્છાવમ દુક્કડમું મુંર્ાય
છે .
ર. દશગનાચાર - દશગનના પણ ૮ આચારો છે . િે મુર્બ પૂર્ય ભાવે પ્રવૃવત્ત ન કરી અશુભ વવચારો કયાગ િે
માટે િેનુું પાપ લાનયુ.ું અવિચાર લાનયા. દશગન પ્રત્યે પ્રમાદ સેવયા બેદરકારીર્ી રક્રયા કરી વવર્ેરે માટે
વમચ્છાવમ દુક્કડું.
૩. ચારરત્રાચાર - ચારરત્રપાલન માટે પણ ૮ આચારો છે . િે અનુસાર દેશ વવરવિમય જીવન પૌષિસામાવયકારદમાું પૂણગ કયુું િો િે ચારરત્ર ઉત્તમ ચરરત્ર ઘડે અન્યર્ા જીવન વેડફાઈ જાય. કેમ ચાલવુું ? કેમ
બોલવુ?
ું ભોનય વસ્િુ કેવી ગ્રહણ કરવી ? કેમ બેસવુું મૂકવુું ? ત્યર્વાલાયક વસ્િુ કેવી રીિે ત્યર્વી ?

ફેંકવી આ વાિો જીવનમાું સમ્યક્ રીિે સ્વીકારવા જાણી લેવી ર્ોઈએ. એટલુું ર્ નહીં મન-વચન ને
કાયાની ઉપર કુંટ્રોલ રાખવો ર્ોઈએ.
ચારરત્રના અવાુંિર વવચારોમાું શ્રાવકના ૧ર વ્રિ અને સમ્યકત્વનો અવિકાર આવે છે . િેર્ી શ્રાવક િમગદેશવવરવિ િમગ સુશોવભિ ર્ાય છે . આ વવચારોમાું પ્રર્મ સમ્યકત્વના પાુંચ અવિચારોને આ સૂત્રમાું
ર્ણાવવામાું આવે છે . ૧. શુંકા, ર.આકાુંક્ષા, ૩. વવવિવર્ચ્છા, ૪. અન્યદૃવિ પ્રશુંસા, પ. સુંસ્િવ, આ
પાુંચ વવચારો વમથ્યાત્વ િરફ ખેંચી જાય છે . મનમાું વસ્ર્ર વવચાર ન હોવાના કારણે સાચુું સાચુું ર્ છે કે ?
એવા શુંકાશીલ વવચારો ઘર કરી જાય છે . માટે આ પાુંચ દુર્ુગણોર્ી દૂર-સુદૂર રહેવુું ર્રૂરી છે .
(૧) પ્રાણાવિપાિ વવરમણ વ્રિ ઃિઃ બાર વ્રિમાુંનુું પહેલુું વ્રિ. કોઈ પણ નાના-મોટા જીવો પ્રત્યે સુંપૂણગ દયા
રાખવી ઘણી ર્રૂર છે . િેર્ી શાિાવેદનીય કમગ બુંિાય. વવચાર વસ્ર્ર-પરરપકવ ર્ાય. કુલ પ૬૩ પ્રકારના
જીવોની વવચારણા આ વ્રિમાું સુંકળાયેલી છે .
(ર) મૃષાવાદ ઃિઃ નીવિ-અનીવિના વવચાર સાર્ે આ વ્રિને પ ભેદ સવહિ વણગવાયુું છે . જીવનને સુિારવા
અણુવ્રિ સ્વીકારવા-પાળવા પડે. એકવાર ખોટુું બોલનારને સો વાર ખોટુું બોલવુું પડે છે , માટે અસત્ય
વચનોર્ી આઘા રહેવુું સાર્ગક છે .
(૩) અદત્તાવાદ (ચોરી) ઃિઃ પુણ્ય એટલે નીવિનુું િન. પાપ એટલે અનીવિનુ,ું અનુમવિ વવનાનુ,ું લૂુંટેલ,ુું
ચોરેલ,ુું ઝૂુંટવેલુું િન. ર્ે િન આવયા પછી દુિઃખ ર્ાય, અશાુંવિ વિે વવચારોનુું પિન ર્ાય િેવા િનને આ
વ્રિમાું બીજાને રાજીખુશીર્ી નર્ી આપ્યુું માટે ચોરેલુું િન કહેવાય છે . િેના પણ પાુંચ ભેદ પ્રકાર છે .
(૪) સ્વધવારા સુંિોષ ઃિઃ મનુષ્યને પાુંચ ઈવન્િયો મળી છે . િેનો મયાગરદિ ઉપયોર્ જીવને િુંદુરસ્િી, શાુંવિ,
દીઘગ આયુષ્ય વવર્ેરે આપે, અન્યર્ા અકાળે વૃધિાવસ્ર્ા વવર્ેરે દુર્ુગણોના વશકાર ર્વુું પડે. સુંસારમાું પુત્ર
પરરવારની વૃવધિ અબ્રહ્મના કારણે ર્ાય છે . િેર્ી સ્વધવારા (સ્વ પત્ની) સુંિોષ એ સુખનો શાુંવિનો
ર્ન્મમરણ ઘટાડવાનો માર્ગ છે . આ પાપ મન-વચન-કાયાર્ી ર્ાય છે . બીજી રીિે સુવાળા સ્પશગ, મિુર
શબ્દ શ્રવણ અને સુરૂપનુું દશગન કરવાર્ી, ર્ોવાર્ી ર્ાય છે . માટે ર્ ઈવન્િયો ઉપર કાબૂ રાખવાનુું કહ્ુું છે .

(પ) પરરગ્રહ ઃિઃ પરરગ્રહ એટલે ર્રૂરરયાિ કરિા વિુ િન, િાન્યારદ નવ પ્રકારનો સુંગ્રહ. પુણ્યના યોર્ે ર્ે
કાુંઈ પણ ભોર્ાવલી કમગના ઉદયે મળિુું હોય િેનાર્ી ખાસ જાણીબુઝીને અળર્ા રહેવ,ુું પરરગ્રહનો
ઉપભોર્ કે વિારો ન કરવો એ આ વ્રિની પાછળની ભાવના છે . પરરગ્રહ એ પાપ છે . એના આર્મન,
જાળવણી, સાચવણી, કોઈ લૂુંટી ન જાય િેની હચુંિા, બીજા ઇષ્યાગ ન કરે વવર્ેરે એવા કષાયોને વનવમત્ત મળે
છે . મુખ્યત્વે, વયવક્િર્િ વવચારો પરાવઃમોને બર્ાડે છે . િેર્ી જીવન અપરરગ્રહમય ઘણુું આશીવાગદરૂપ
બને છે . િન પુણ્યર્ી મળે. િેનો ભોર્વટો ર્ો વવવેકર્ી કરવામાું આવે િો નવુું પુણ્યાનુબુંિી પુણ્ય બાુંિી
શકાય.
(ઉપરના નું.૧ ર્ી પ સુિીના અણુવ્રિ-વુંદનીય પૂ. સાિુ-સાધ્વીજી મહારાર્ે વિારે સૂક્ષ્મ રીિે પાુંચ
મહાવ્રિ- એ નામે સ્વીકારેલા હોય છે અને િેનુું સુવવશુધિ રીિે પાલન કરિા હોય છે .)
(૬) રદનપરરમાણ ઃિઃ પાુંચ અણુવ્રિનો વવભાર્ પૂણગ કયાગ પછી ત્રણ ર્ુણવ્રિમાું રદનપરરમાણની વવચારણા
અહીં શરૂ ર્ાય છે . રદર્્ એટલે રદશા. પરરમાણ એટલે ર્મણાર્મણ કરવા માટેની મયાગદા. ર્ે મ પરરગ્રહ
એ િન િાન્યારદની મયાગદા રાખવા માટેનુું વ્રિ છે . િેમ ર્ુણ ર્ે ના કારણે જીવનમાું પ્રવેશે-વવકસે િેમાનુું
એક રદર્્ પરરમાણ છે .
મુખ્યત્વે વવના કારણે ર્મણાર્મણ કરવાની ટેવને ઘટાડવા િર્ા ર્યાું ર્યા નર્ી, ર્વાનુું નર્ી ત્યાુંના (િે
ક્ષેત્રમાું ર્યેલા) પાપોનો ત્યાર્ કરવા માટેનો સહેલામાું સહેલો ઉપાય રદશાઓની મયાગદા બાુંિવી, રદશા૧૦ છે અને િે સુંબુંિી અવિચાર-પ છે . એર્ી જીવનમાુંર્ી ચુંચળિા દૂર ર્ાય િે સમિાની વૃવધિ ર્ાય.
(૭) ભોર્-ઉપભોર્ ઃિઃ માત્ર એક ર્ વખિ ઉપયોર્માું આવે િેનુું નામ ‘ભોર્’ અને ર્ે વારુંવાર વાપરી
શકાય િે ‘ઉપભોર્’. સુંસારી જીવ ભોર્-વવલાસમાું ડૂબેલો હોય છે . િેનો ત્યાર્ કરવો, ઘટાડો કરવો એ
ર્મિુું નર્ી. હકીકિમાું ર્યાું મયાગદા નર્ી ત્યાું દુિઃખનુું આવાર્મન છે . એ દુિઃખર્ી બચવા પુણ્યના ઉદયે
ભોર્ સામગ્રી મળે િો પણ ઘટાડવી. ન વાપરવી િેમાું બુવધિમત્તા છે .

ભોર્-ભોર્ાવલી કમગ સાર્ે સુંકળાયેલા છે . પ્રાયિઃ ભોર્વસ્િુ એક રદવસ ર્ે ટલી ર્ ભોર્વાય છે . િેર્ી આ
વ્રિના અુંિર્ગિ ૧૪ વનયમોને સાુંકળી લેવામાું આવયા છે . આ જીવને ર્ે ટલુું ખાવા-પીવા-ભોર્વવા મળે
છે . િેનાર્ી અનેકર્ણુું સુંસારમાું છે , િે બિા િવયો વર્ર ખાિે અનુમોદનાના કારણે પાપર્ી જીવ લેપાય
છે . િેર્ી આ ૧૪ વનયમો ધવારા સુંખ્યાના પરરણામની વવના કારણર્ી બુંિાિા અનર્ગ-દુંડના પાપોર્ી
બચી ર્વાય છે .
ઉપરાુંિ આ જીવને ર્ો સમજાવવામાું આવે અને નેક િોળા ર્ે ટલા (મુખવાસ, ચટણી વવ.) િવયર્ી
બચાવવામાું આવે િો ‘મને ર્ોઈિુું નર્ી. આના વવના ચાલી ર્શે’ એ દૃવિએ િારેલા પ્રમાણર્ી પણ બચી
ર્વાશે. એ વિારાનો ફાયદો. આમ કરિાું આ ભવય જીવ ૧૪ વનયમોના આલુંબનર્ી પોિાનો સુંસાર
ઘટાડવા સમર્ગ ર્શે.
સ્ત્રી વર્ગ ર્ે મ છએ જીવવનકાયની વવરાિના રસોડામાું કરે છે િેમ પુરુષવર્ગ વયાપાર-વયવસાયમાું પુંદશ
કમાગદાન કરે છે . કારખાના અર્વા િેવા ન ઈચ્છવા કરવા યોનય કાયો અમયાગરદિ રીિે આ જીવ િનના
લાલચે કરે છે . િેનાર્ી બચવા માટે પણ આ વ્રિમાું આગ્રહ રાખ્યો છે . બીજી રીિે ર્ે નુું િન પાપાનુબુંિી
હોય એવા િનીને આવા પ્રકારના આરુંભ સમારુંભ કરવાનુું મન ર્ાય. એ પાપી મનને પાપર્ી પાળવા આ
વ્રિ ઘણુું ઉપકારક છે .
(૮) અનર્ગદુંડ ઃિઃ અર્ગ એટલે ર્ે મ િન અર્ગ ર્ાય િેમ ઉપયોર્ી-ર્રૂરી એવો અર્ગ કરશુું િો િરિ અનર્ગ
એટલે બીનર્રૂરી બીનઉપયોર્ી એ વાિ સમજાશે. ‘સ્વ’ એટલે પોિા સુંબુંિી અને ‘પર’ એટલે પારકા
સુંબુંિી. આુંખ-લર્ભર્ બીજાનુું ર્ ર્ુ એ છે . પણ દપગણનો સહારો લો િો િમે િમારુું ર્ોઈ શકશો.
મુખ્યત્વે આ વ્રિ ધવારા ર્ે અવિચાર-પાપ લાર્ે છે . િેમાું માત્ર ઉપયોર્ વવના, ર્રુરરયાિ વવના, કોઈને
રાજી ખુશ કરવા માટે વાણી ધવારા પ્રવૃવત્ત ર્ાય છે . પરપુંચાિ યા આખા ર્ામના ‘મામા’ ર્વા ર્ે વુું કાયગ
આ જીવ કરે. સરવાળે િો અપયશ ર્ મળે. માટે ર્ે માું કાુંઈ સાર નીકળિો ન હોય (છોિરાું ખાુંડવાર્ી કે
પાણી વલોવવાર્ી) િેવી પ્રવૃવત્તર્ી અળર્ા રહેવાનુું આ વ્રિમાું સૂચન છે .

(૯) સામાવયક ઃિઃ બાર વ્રિનો ત્રીર્ો વવભાર્ ચાર વશક્ષાવ્રિ ધવારા શરૂ ર્ાય છે . ર્ે વ્રિ સ્વીકારવાર્ી
જીવનમાું સધર્ુણની વૃવધિ ર્ાય, િમગની પ્રર્વિ ર્ાય, આત્માની ઉન્નવિ ર્ાય િેને વશક્ષાવ્રિ કહેવાય છે .
સામાવયક જીવનમાું સમભાવની-સમિાની વૃવધિ કરાવે. બે ઘડી ૪૮ વમવનટ સુિી આત્મા સ્વની શોિમાું
સમય પસાર ર્ો કરે િો અજ્ઞાનિાર્ી આટલા રદવસો પર-પારકાની પાછળ વેડફેલા સમય શવક્િ માટે
હસવુું આવે. શરમ લાર્ે.
સમભાવ-સમિા-શાુંવિ જીવનમાું ત્યારે ર્ આવે ર્યારે િમે વવરવિમાું પ્રવેશ કરો. વવરવિ એટલે
અવવરવિવાનર્ી દૂર ર્વુ.ું વવરવિ એટલે પાપ પ્રવૃવત્તર્ી વનવૃત્ત-અવલપ્િ ર્વુ.ું વવરવિ એટલે સુંસારસુંસારીઓર્ી િેટલો કાળ (સમય) છૂ ટા ર્વુ.ું વવરવિ એટલે સુંસારની કરેલી-કરવાની પ્રવૃવત્તઓને યાદ ન
કરવી.
સામાવયક-૪૮ વમવનટ એટલા માટે છે કે, આ જીવ આદ્યાવત્મક વવચાર િેર્ી વિુ સમય કરી શકિો નર્ી.
અર્વા વવચાર ટકી શકિા નર્ી. આવા સામાવયક વ્રિ માટે ૧૦-મનના, ૧૦-વચનના, ૧ર-કાયાના
દોષર્ી બચવુું ર્ોઈએ. સામાવયક એ સાિુજીવનની વાનર્ી છે .
(૧૦) દેશાવર્ાવશક ઃિઃ આ વ્રિના પણ પ અવિચાર છે . વિગમાન સમયે એકાસણુું કે િેર્ી વિુ િપ બે
પ્રવિક્રમણ અને ૮ સામાવયક અને ઓછાુંમાું ઓછા પાપ કાયો રદવસભર કરવાના હોય છે . ર્ો અનુકૂળિા
હોય િો ત્રણ દેવનુંદન, પરડલહેણ, પચ્ચકખાણ પારવાની પણ રક્રયા કરવાનો આગ્રહ રાખવો.
(૧૧) પૌષિોપવાસ ઃિઃ પૌષિ ઉપવાસ કરી ૮ પહોર (ર૪) કલાક સુિી શ્રાવકે વવવશિ રીિે સાિુજીવન
જીવવાનો અનુભવ કરવો ર્ોઈએ. આ વ્રિની સાર્ે ખાસ અિપ્રવચન માિાઓનુું પણ પાલન કરવાનુું
હોય છે .
અિ પ્રવચન માિા એટલે પોસાિીના જીવનચયાગ ઉપર દેખરેખ. એનાર્ી સુંસારી જીવન અને વ્રિિારી
જીવનનો િુલનાત્મક અભ્યાસ ર્ાય છે . ઓછામાું ઓછો પાપનો બુંિ કરવા આરાિક જાગ્રિ રહે છે .
બીજી રીિે શ્રાવકની ૧૧ પડીમા ઉપિાનારદ િારણ કરનારે સવગપ્રર્મ પૌષિ કરી શુધિ આચારોનુું પાલન

કરવા ભાવના ભાવવાની હોય છે . માર્ેરાન ર્નારનુું મન પ્રસન્ન ર્ાય ર્યારે પૌષિ લેવાર્ી રદવસજીવન િન્ય બની જાય એવુું બને.
(૧ર) અવિવર્ સુંવવભાર્ ઃિઃ આ એક એવા પ્રકારનુું વ્રિ છે ર્ે માું પૌષિ-ઉપવાસ અને બીજા રદવસે
એકાસણુું કરવાનુું હોય છે . ઉપરાુંિ િે રદવસે અવિવર્ને ઘેર વનમુંત્રી શુભ ભાવે ભવક્િ કરવાની હોય છે . એ
વયવક્િ ર્ે ટલા િવય ભોર્નમાું વાપરે િેટલા ર્ િવયનુું એકાસણુું કરવાનુું હોય છે .
અનુકૂળિા હોય, સાિુનો યોર્ મળ્યો હોય િો કલ્પનીય આહાર-પાણીની ભવક્િ પણ કરવાની વિુ પ્રેરણા
આપી છે . દાન એવા પ્રકારે આપવુું ર્ોઈએ ર્ે ર્ી આપ્યાનો આનુંદ અનુભવાય. દાનમાું વપરાયેલુું િવય
પણ સુવવશુધિ હોય િો િે પુણ્યાનુબુંિી પુણ્ય બુંિાવે. અન્યર્ા દાન આપી ર્ો આિગધ્યાન ર્યુું િો િે
પાપાનુબ
ું ુંિી પાપ બુંિાવે.
સુંલેષણા ઃિઃ બાર વ્રિ પછી સુંલેષણાના પાુંચ અવિસારની ચચાગ આવે છે . સુંલેષણા એટલે મરણ વખિે
કરવાની શુભ આરાિના. એનુું ર્ બીર્ુ ું નામ દેવી પદ્માવિી આરાિના િર્ા અુંિ સમયની આરાિના.
િેમાું ૧૦ અવિકારો શુભ ભાવના ભાવવા માટેના આવે છે .
પુણ્યશાળી આત્મા પુણ્યના યોર્ે િમગર્ી વવમુખ હોય િો અુંિ સમયે િમગ-ધ્યાનર્ી સન્મુખ ર્ાય છે ,
સમાવિમરણ પામે છે . ર્યારે ભારે કમી જીવ હોય અુંવિમ સમયે કરવા યોનય કાયગ કયાગ ન હોય- કરવાની
ભાવના ર્િી ન હોય િેર્ી દુર્ગવિ પામે. િેવા માટે આ અવિકારમાું પાુંચ અવિચારો દશાગવાયા છે અને િે
માટે અયોનય આચરણ માટે વમચ્છાવમ દુક્કડું આરાિક આત્મા આપે છે .
િપાચાર ઃિઃ પાુંચ અવિચારમાું ચોર્ો પ્રકાર િપાચારનો છે . િેના ૧ર ભેદ દશાગવાયા છે . ૬ બાહ્ ૬અભ્યુંિર. એક વાિ સમર્વા વવચારવા ર્ે વી છે કે જ્ઞાનદશગન ચારરત્રની વવરાિના આ જીવે ર્ે કાુંઈ કરી
હોય િે પાપનુું પ્રાયવશ્ચિ િપની આરાિના ધવારા ર્ાય છે . એટલે િે ત્રણે રત્નત્રયીનુું શુવધિકરણ િપના
૧ર પ્રકારો િેમ ર્ ઉપવાસ આરદ ધવારા ર્ાય છે . િપર્ી આત્મશુવધિ અને પુણ્યની વૃવધિ ર્ાય એમ
કહીશુું િો ખોટુું નર્ી.

િપ કરિાું જીવનમાું કષાય ર્વા ન ર્ોઈએ. િપ સમભાવે કરવો ર્ોઈએ. િો ર્ ચીકણાું કમોનો આ િપ
ધવારા ક્ષય ર્ાય. બાહ્ િપનુું આચરણ બીજી વયવક્િને એક યા બીજી રીિે દેખાય ર્યારે અભ્યુંિર િપ
જીવનમાું ર્ુણની વૃવધિ કરાવે છે . ર્ુણવાન ર્ એ િપ કરવા પ્રેરાય છે .
વીયાગચાર ઃિઃ આ આચારના ત્રણ અવિચાર છે . મુખ્યત્વે પૂવગના ચારે આચારોમાું શવક્િ છૂ પાવયા વવના
પ્રવૃવત્ત કરવી ર્ોઈએ. િે રીિે ન કરી ઉિાવળ કરી પ્રમાદ સેવયો. વવ. અવિચાર છે . િે માટે પાવક્ષકચોમાવસક-સુંવત્સરરક વમચ્છાવમ દુક્કડું મુંર્ાય છે .
અવિચારના અુંિમાું જ્ઞાનાચારારદ ૧ર૪ અવિચારોને ફરી સ્મરણ ટૂુંકમાું કરી અઢાર પાપ સ્ર્ાનકારદ પાપો
કયાગ-કરાવયા-અનુમોદ્યા હોય િે વવિરાર્ની આજ્ઞા વવરુધિ ચાર પ્રકારે કયુું હોય િે માટે વમચ્છાવમ દુક્કડું
અપાય-મુંર્ાય છે .
સાર ઃિઃ આ સૂત્ર ધવારા પાપને હનુંદનીય કાયગ સ્વરૂપે માનો. િે પાપર્ી પાછા ફરવા ર્ુરુની સાક્ષીમાું હનુંદા
કરો અને આત્માને એવા દુષ્કૃત્યોર્ી દૂર કરવા, મુક્િ કરવા માટે ભર્ીરર્ પ્રયત્ન કરો. ર્ે ર્ી વવશુધિ ભાવો
ધવારા આત્મા સવગર્ા, સવગદા કમગક્ષય પામે એ ર્ અવભલાષા.

