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પ્રકાશકીય

પરમ  વીતરાગી  સવ�જ્ઞ  ભગવાન  સીમધંર  સ્વામીના  સાક્ષાત્  સદેંશા  લાવનાર  શ્રી
કંુદકંુદઆચાર્ય�દેવની કૃતિતઓ શ્રી સમર્યસારજી, શ્રી પ્રવચનસારજી, શ્રી તિનર્યમસારજી આદિદ અનેક ગઢૂ
રહસ્ર્યો ભરેલા લીપીબદ્ધ શાસ્ત્રો જિ2નાગમો બહાર આવી ગર્યા છે. તે આપણા સૌના અહોભાગ્ર્ય છે. 

આ  તિવષમ  પચંમ  કાળમાં  પણ  ચોથા  ધમ�કાળ  સમર્યમાં  એક  મહાપરુુષ પજૂ્ર્ય  શ્રી
કાનજીસ્વામીએ  સવુણ�  તીથ�ધામમાં  પધારી  સવુણ�મર્ય  સમર્યની  (આત્માની)  દિકંમત  પ્રકાશી  છે.
તેઓશ્રીની  વાણી  પરમ  વીતરાગમર્ય,  વૈરાગ્ર્યમર્ય,  ગભંીરરહસ્ર્યમર્ય  ઝરતી  ભેદજ્ઞાનના  સરૂ
સભંળાવતી મમુકુ્ષઓુને મગુ્ધ કરે છે, અને ભવ્ર્ય પ્રાણીઓ તેનુ ંરસાસ્વાદન કરે છે. 

આ તિસંહ સમાન ગર્જના કરતી વાણી સાભંળવા માટે પજૂ્ર્ય બેનશ્રી ચપંાબેન તથા પજૂ્ર્ય બેન
શાતંાબેન જેવા નીકટ મોક્ષના મોતીઓ સોનગઢમાં પધાર્યા�  હતા.  પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ કહતેા હતા કે બન્ને
બેનો એવી ટગરકી લગાવી સાભંળે છે!  તેઓ મોક્ષના મોતી છે  -  નીકટ ભવી જીવો છે.  તેઓની
આંખોની ચેષ્ટા ઉપરથી તેઓનો ઉત્સાહ અને તિવનર્ય દેખાઈ આવે છે. 

પજૂ્ર્ય  બેનશ્રી  ચપંાબેન  તથા  પજૂ્ર્ય  બેન  શાતંાબેન  બન્ને  બેનોએ  સવુણ�તીથ�માં  વસતા
કહાનગુરૂદેવના શાસનમાં પ્રભાવનાને દિદવ્ર્યપણે તિનશ્ચર્યથી તથા વ્ર્યવહારથી ખબૂ સુદંરતાથી દિદપાવ્યું
છે.  બન્ને બેનોની તિનશ્રામાં  64  બાળબ્રહ્મચારીબેનો આશ્રમમાં આત્મદિહત માટે રહ્યા હતા.  બધાને બેટી
તલુ્ર્ય વાત્સલ્ર્ય પ્રેમ આપ્ર્યો હતો. 

પજૂ્ર્ય બેન શાન્તાબેનનો 2ન્મ મોસાળ પક્ષમા ંઢસા ઢોલરવા (અમરેલીની બાજુ) ગામે તિવક્રમ
સવંત્ 1966 (ઈસ્વી સન્  1910)  ફાગણ સદુ  11 ના શભુ દિદને તિપતાશ્રી મણીલાલભાઈ તથા માતશુ્રી
દિદવાળીબાને ત્ર્યા ંપરોદિઢર્યે થર્યો હતો. દિદવાળીબાના દીપક પ્રકાશતા ખારા કુટંુબ ધન્ર્ય બન્યુ.ં કુટંુબમાં
સૌથી મોટા પજૂ્ર્ય બેન હતા. તેમને ચાર બહનેો તથા એક ભાઈ મકંુુદભાઈ છે. બચપણથી 2 પજૂ્ર્ય
બેનનુ ંજીવન વૈરાગ્ર્યમર્ય અને આદશ�રૂપ તેમ2 વાત્સલ્ર્યમર્ય હત ુ.ં 

પજૂ્ર્ય  બેન  શાન્તાબેન  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના પદિરચર્યમાં  આવ્ર્યા  ત્ર્યારથી  તેઓને  થયું કે  આ
કહાનગુરૂ તે 2 મારા સાચા જીવનતિશલ્પી. હવે હુ ંબીજા કોઈ ગુરૂ ધારીશ નહીં. 

સૌ પ્રથમ  ગુરૂદેવે એવો મહામતં્ર આપ્ર્યો હતો કે  "બેન! બહારમાં ક્યારં્ય સખુ-શાતંિત નથી.
પોતાના આત્મામાં 2 સખુ ભરપરૂ ભયુo છે.  માટે સૌ પ્રથમ આત્માને ઓળખો.”  ત્ર્યાં પહલેી 2 વાર
'આત્મા'  શબ્દ સાભંળતાં રોમરોમ ઉલ્લતિસત થઈ ગર્યા અને પછૂયુ ંકે હે સાહબે!  આત્માને કેવી રીતે
ઓળખવો? 

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે 2વાબ આપ્ર્યો કે 'આત્મા' મન-વચન-કાર્યાથી પેલે પાર છે. તો ફરીથી પછૂયુ ંકે
પેલે પાર એટલે...? 

ત્ર્યારે ગુરૂદેવે કહ્યુ ંઆત્મા મન-વચન-કાર્યાથી તદન જુદો છે. તેમા ંજ્ઞાન આનદં આદિદ અનતં
ગણુો ભર્યા� છે. તેનાથી આત્મા 2ણાર્ય છે. શરીરાદિદ ઈન્દ્રિન્wર્યોથી 2ણાતો નથી. તેવો પરુુષાથ� કરવો. 
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અંતરના ઉંડાણથી  -  તીવ્ર આત્માથ�તા હોવાથી તેવી ઉગ્ર આત્મ લગની 2 તેનો માગ� કરી
આપે છે. આત્માની ખરેખર લગની લાગે તો અંતર પ્રર્યત્ન વડે તેની શોધ કરે અને અંતર પ્રર્યત્ન વડે
આત્મદેવને 2રુર પ્રગટ કરે છે. 

પજૂ્ર્ય બેનશ્રી ચપંાબેન પણ કહતેા હતા કે  'બેન'નો આત્મા ખબૂ સરળ છે.  જેમ કહીએ તે 2
પ્રમાણે તેમનુ ંwવ્ર્ય પદિરણમે છે. 

પજૂ્ર્ય શ્રી  ગુરૂદેવના અપવૂ�  ભેદજ્ઞાનના  મતં્રો  એવા  હ્રદર્યમાં સોંસરવટ ઉતરી  ગર્યા  અને
પરુુષાથ�ની ધારાએ તીવ્રતાથી આત્મ સાક્ષાત્કાર આસો વદ ચોથને દિદવસે "આત્મ ઉપર્યોગ" પોતાના
સ્વરૂપમાં થભંી પોતાનુ ંસહ2 તિનતિવ�કલ્પ સ્વરૂપ અનભુવાયુ.ં  ત્ર્યારે ચૈતન્ર્ય પ્રભ ુજાજ્વલ્ર્યમાન જ્ર્યોતિત
સ્વરૂપે "એકલા"ં પોતાના તિન2 સ્વરૂપમાં ડોલી રહ્યા હતા....તિનજાનદંમાં રમી રહ્યા હતા; તે સ્વરૂપની
દિકંમત થતા ંઅદ્ભુત અપવૂ� મહાત્મ્ર્ય આવે છે. 

આવું મહાન  અદ્ભુત  કાર્ય�  આ  મહાપુરુષના  પરમ  પાવન  સમાગમે  થયું છે.  ત્ર્યારે  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવનો ઉપકાર ગાતા-ગાતા બોલતા હતા કે 

આ શરીરની સીવડાવુ ંખોળ કે બદલો નહીં વળે રે લોલ…. 
પજૂ્ર્ય બેનના હ્રદર્યમા ંશ્રી દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરૂની ભક્તિ�ત ખબૂ ઉછળતી હતી. તે ભક્તિ�ત જેણે 2ોઈ છે

તેને 2 ખ્ર્યાલ હશે. 
પજૂ્ર્ય બેનના જીવનમાં પણ ઘણા-ઘણા ચડાવ ઉતારના અટપટા પ્રસગંો ભજ્ર્યા છે. ત્ર્યારે તે

સમર્યે સમતા રુપી કુળદેવી હા2રા હજૂર રહી શાક્તિન્ત અને સખુ પમાડતી હતી.  તેમાનંા કોઈ-કોઈ
પ્રસગંો  પજૂ્ર્ય  બેને  ડાર્યરીમાં  પોતાના  હસ્તાક્ષરથી  નોંધ  કરેલ  છે.  જે આપણા  દરેકના  જીવનમાં
ઉપર્યોગી તેમ2 લાભદાર્યક થાર્ય તે હતેથુી આ ડાર્યરીનુ ંપ્રકાશન કયુo છે. 

આ પસુ્તકના ટાઈપસેદિટંગ અને દિડઝાઈનીંગ માટે મે. દિક્રએટીવ પે2 સેટસ�ના શ્રી સમીર પારેખ
તથા સમર્યસર સુદંર મwુણ કરી આપવા બદલ મે. પારસ પ્રીન્ટ્સના શ્રી રાજુભાઇ પારેખના આભારી
છીએ. 

અંતમા ંઆ કૃતિતના માધ્ર્યમથી જિ2નાગમના મમ�ને સમજી સમસ્ત વાચકગણ આત્મદિહતને પ્રાપ્ત
થાઓ એ2 ભાવના. 

પજૂ્ર્ય શ્રી કાનજીસ્વામી સ્મારક ટ્રસ્ટ, દેવલાલી
ટ્રસ્ટીગણ
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દ્વિ
તીય આવતૃ્તિ� પ્રસગેં
પ્રથમ આવતૃિ�મા ંપજૂ્ર્ય બેન શાન્તાબેનના માત્ર હસ્તાક્ષરોની ડાર્યરી છપાવવામા ં(પ્રકાશનમા)ં

આવી  હતી.  એમાં  2  સધુારો  કરતાં  દરેક  મમુકુ્ષઓુ  વાચંી  શકે  એવી  ભાવનાથી  પજૂ્ર્ય  બેનના
હસ્તાક્ષરની 2 કોપી ટાઈપ સેટીંગમાં કરવામાં આવી છે.  અને ગ2ુરાતી ટાઇપ સેટીંગમાથંી  દિહંદી
ટાઈપ સેટીંગ કયુo છે.  જે બધા મમુકુ્ષઓુને લાભદાર્યી થાર્ય. તિવશેષમાં જે પ્રથમ આવતૃિ�માં રહી ગયું
હત ુ ંતેનો તથા પજૂ્ર્ય બેનશ્રી ચપંાબેન પર લખેલ પત્રો તેમ2 દૂધીબેન માટે પદિરવત�ન સબંધંી પત્રો
પજૂ્ર્ય બેને લખ્ર્યા હતા તે બધુ ંઆમા ંસમાવેશ કરેલ છે. 

અત્ર્યતં સુદંર પજૂ્ર્ય બેન શ્રી શાતંાબેન દ્વારા હસ્તલિલલિખત ડાર્યરીના પ્રકાશનનો આ શભુઅવસર
અમારા માટે પરમ હષ�નો તિવષર્ય છે.  આ ડાર્યરીમાં લખાર્યેલ અણમોલ રત્નોના ભવ્ર્ય જીવ પોતાના
માનસ પટલ પર સ2ંોઈને પોતાનો મોક્ષમાગ� પ્રશસ્ત કરી શકે એવી ભાવના.

અંતમા ંઆ કૃતિતમા ંપજૂ્ર્ય બેનના હસ્તાક્ષરો, તેન ુ2 ગ2ુરાતી ટાઇપ સેટીંગ તથા દિહન્દી ટાઈપ
સેટીંગ આવવુ ં2ોઈએ જેથી આત્માથ� મમુકુ્ષઓુને લાભનુ ંકારણ બને તેમ ઘણાં મમુકુ્ષઓુની માગં
હોવાથી આદરભાવથી સ્વીકાર કરી આ દ્વિદ્વતીર્ય પ્રકાશન બહાર આવે છે.  જ્ઞાનીઓની દશાના મમ�ને
સમજી સમસ્ત આત્માથ�ઓ આત્મદિહત પામે એ 2 ભાવના. 

પજૂ્ર્ય શ્રી કાનજીસ્વામી સ્મારક ટ્રસ્ટ, દેવલાલી
ટ્રસ્ટીગણ
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ॐ
卐 卐

સવ� અદિરહતં ભગવાનને નમસ્કાર 

સવ� તિસદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર 
પચં પરમેષ્ઠી ભગવાનને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર 

પરમ ઉપકારી કહાન ગુરૂદેવને પરમ ભક્તિ�તથી નમસ્કાર
જે  ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે  આ આત્માએ,  પોતે  પોતાના  સત્ સ્વરૂપને  ઓળખ્યુ.ં  પોતાનો

જ્ઞાર્યક, પોતે જ્ઞાન ને જ્ઞાતા ત્રણે પોતાના એકરૂપ અભેદરૂપ થઈને પદિરણમ્ર્યા. અનતં ગણુ ઉછળીને
આત્મા પ્રત્ર્યક્ષ પણે દેખાર્ય તેમ આત્માના દશ�ન થર્યા. આનદંનો અનભુવ થર્યો. 

જ્ઞાર્યક  મન વચન કાર્યાની  દિક્રર્યામાં  હર  સમર્યે  તે  મન  વચન કાર્યાથી  જુદો,  જ્ઞાર્યકપણે
પદિરણમન કરે છે. રાગ દ્વષેના ભાવો જ્ઞાર્યક દેવના વેદનમા ંછે 2 નહીં. 

તિવભાવ પદિરણમન આત્માની અશદુ્ધ પદિરણતિતમાં છે.  પણ તે  ગૌણપણે વેદાર્ય છે.  જ્ઞાર્યકનું
પદિરણમન મખુ્ર્યપણે વેદાર્ય છે. 
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પચંપરમેષ્ઠી ભગવાનને નમસ્કાર
આત્મા જ્ઞાનનો અવતાર છે. જ્ઞાનતિપંડ છે. સમતાસ્વરૂપ છે, આનદં સ્વરૂપ છે. આદિદ અનતં ગણુ

સ્વરૂપ છે.  આત્મા પોતે પરથી તિનરપેક્ષ છે.  તિનરપેક્ષ સ્વરૂપે 2 પોતે છે.  પરની અપેક્ષા તો આત્માને
કલકંરૂપ છે. પોતે પોતાના ગણુથી 2 ભરપરૂ છે. પછી પરની અપેક્ષા એમા ંક્યા ંછે 2? એવા તિનરપેક્ષ
સ્વરૂપને તિનહાળતા ંશાતંિત, સમતા, આનદં ઉછળે છે. 

જેમ તિસદ્ધ ભગવાન બધાને જાણે દેખે છે છતા ંરાગદ્વષે થતા નથી. તેમ આ આત્મા પણ તિસદ્ધ
સ્વરૂપે 2 છે. જાણવુ ંદેખવુ ંતારો સ્વભાવ છે. સ્વભાવમા ંરાગદ્વષેનો અભાવ 2 છે. 

121

http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org
http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org


પજૂ્ય બેન શાતંાબેનના હસ્તાક્ષરોની ત્તિનજ ડાયરી

શાતંાબેન મણીલાલ ખારા
તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૨ (ઈસ્વી સન ્1966) -સોનગઢ 

પજૂ્ય કહાન   ગુરૂદેવના   પરમ પ્રતાપે જીવનની સફળતા થઈ તે જીવનની  
યાદી પોતાના લાભ માટે

શ્રી સીમધંરનાથને અનતં-અનતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર. 
પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરૂદેવને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર. 

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો જ્ર્યારથી સમાગમ થર્યો ત્ર્યારથી લખવાનો તિવચાર આવતા ંલખાર્ય છે. તિવક્રમ
સવંત ્૧૯૮૧ (ઈસ્વી સન્ 1925) માં ગઢડાગામે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું ચાતમુા�સ હત ુ.ં  ત્ર્યારે આ શરીરના
તિપતાશ્રી વગેરે લગભગ ખારા કુટંુબના પોણોસો માણસ સદિહત પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના દશ�ન કરવા ગર્યા
હતા. 

તે વખતે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના દશ�ન આ જિ2ંદગીમા ંપહલેા ં2 થર્યા. એ વખતે આ શરીરની ઉંમર
૧૬ વષ�ની હતી. એ વખતે એમ થયુ ંકે આ કોઈ મહાન પરુુષ છે. તેમની વાણી પ્રત્ર્યે બહમુાન આવતું
હત ુ.ં  ત્ર્યારે તો ત્ર્યાં છ સાત દિદવસ રહીને ઘેર આવી ગર્યા.  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવને 2ોતાં 2 તેમના પ્રત્ર્યે
બહમુાન ઘણુ ંઆવતુ ંહત ુ,ં આ કોઈ પરમેશ્વર સ્વરૂપે છે કે શુ ંએમ થત ુ ંહત ુ.ં 

ત્ર્યાર બાદ તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૮૨  (ઈસ્વી સન્  1926)  નુ ંચાતમુા�સ પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવનું વઢવાણ
થયુ.ં ત્ર્યા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના દશ�ન કરવા 2વાના ભાવ ઘણા ંહતા પણ 2ઈ શકાયુ ંનહીં. 

ત્ર્યાર બાદ તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૩ (ઈસ્વી સન્ 1927) નુ ંચાતમુા�સ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું દામનગર
હત ુ.ં  ત્ર્યાં મારી ભાવના સતંષુ્ટ થઇ. મારા તિપતાશ્રી મને દામનગર મકૂી ગર્યા. ત્ર્યાં મને ત્રણ મહીના
પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવની વાણી સાભંળવાનો લાભ મળ્ર્યો.  તે ત્રણ મહીના રહવેાનો પહલેો 2 લાભ મળ્ર્યો.
ત્ર્યારે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ ભેદજ્ઞાનનુ ંસ્વરૂપ કહતેા કે ભેદજ્ઞાન થતાં આત્મામાં એવો પરથી ભેદ પડે છે કે
જેમ ડુગંરમાં  ફાડ  પડે  પછી  તે  ડુગંર  સધંાતો  નથી  તેમ  આત્મામાં  પરથી  જુદાની  ફાડ  પડે  છે,
એકત્વબદુ્વિદ્ધમાથંી  જુદો  પડે  છે  પછી  તે  પર સાથે  એકમેક  થતો  નથી.  આત્મા  મન-વચન-કાર્યાથી
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પેલીપાર છે,  મન-વચન-કાર્યાથી આત્માનુ ંસ્વરૂપ જાણી શકાત ુ ંનથી.  તેનાથી અગમ્ર્ય છે.  તે વાત
પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ પાસેથી વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં સાભંળતા અંતરમાં ઘણો ઉલ્લાસ આવતો હતો અને ભેદજ્ઞાનની
વાત પ્રત્ર્યે હૃદર્ય ઉછળી 2ત ુ ંહત ુ.ં આવુ ંસ્વરૂપ કેમ મને પ્રાપ્ત થાર્ય એવી જિ2જ્ઞાસા ને લગની ત્ર્યારથી
શરૂ થઇ. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ પ્રત્ર્યે બહમુાન આવતુ ંને આ પુરુષ પવૂ�ના પદિરલિચત હોર્ય, એમ હૃદર્યમા ંથર્યા
કરત ુ ંહત ુ.ં 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૪ (ઈસ્વી સન્ 1928) માં એક માસ અમરેલી પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ પધાર્યા� હતા
ત્ર્યાં પણ વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં ભેદજ્ઞાનનુ ંસ્વરૂપ ઘણુ ંઆવતુ ંહત ુ,ં  ભેદજ્ઞાનની વાત સાભંળતા,ં આ ભેદજ્ઞાન
આ જીવનમા ં2લ્દી કેમ પ્રાપ્ત થાર્ય એમ અંતરમા ંલગન રહ્યા કરતી હતી. 

ત્ર્યાર બાદ તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૮૪  (ઈસ્વી સન્  1928)  માં રાણપરુ ચાતમુા�સ પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવનું

થયુ.ં ત્ર્યાં પણ ચાર મદિહના અમે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણીનો લાભ લેવા રહ્યા હતા. તે ચોમાસામાં "છ
wવ્ર્ય અને નવતત્વની ચચા� બહુ સરસ ચાલી હતી" ક્યા ગણુસ્થાને ક્યા ક્યા પાચં ભાવમાથંી ભાવ
હોર્ય, સામાતિર્યકમાં છ wવ્ર્યમાથંી કયુ ંwવ્ર્ય હોર્ય, ને નવતત્વમાથંી કયુ ંતત્વ હોર્ય, વગેરે વગેરે ઘણી
ચચા�  તે ચોમાસામાં ચાલી હતી,  વ્ર્યાખ્ર્યાનો પણ ભેદજ્ઞાનના સારા આવતા હતા.  કોઈ પણ કથાની
વાત પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ વ્ર્યાખ્ર્યાનમા ંકરે તો પણ તે કથામાથંી આત્મા ઉપર 2 ઉતારતા હતા. 

તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૮૫ (ઈસ્વી સન્ 1929)  નુ ંચાતમુા�સ લાઠી થયુ ંહત ુ.ં  ત્ર્યાં પણ અમે પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવની વાણીનો લાભ લેવા રહ્યા હતા.  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાન સાભંળતા આત્માની જિ2જ્ઞાસા
વધતી 2તી હતી.  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  કહે છે તેવ ુ ંભેદજ્ઞાન આ આત્માને 2લ્દી કેમ પ્રાપ્ત થાર્ય,  તેવી
ઝખંના રહ્યા કરતી હતી. રાત દિદવસ તે 2 લગન રહ્યા કરતી હતી. 

પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના  વ્ર્યાખ્ર્યાનમાથંી આત્મ લગન લાગે,  લગન વધે તેવા સવુાક્યો પણ ઉતારી
લીધા  હતા.  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવની સાથે-સાથે  આત્મ  સાધના  સાધવી  છે  અને  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવની  સાથે
ભતિવષ્ર્યમાં પણ આત્મકલ્ર્યાણ કરી સાથે તિસદ્વિદ્ધને પ્રાપ્ત કરવી છે.  એમ અંતરમાં બહ2ુ ભાવના થતી
હતી. 

“પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના આત્મા પ્રત્ર્યે ઘણુ ં2 બહમુાન આવતુ ંહત ુ ંકે દુતિનર્યામા ંકેટલાક નામધારી સતં
છે પણ આ સતં તો બધાથી જુદા 2 મહાન મદિહમાવતં છે.  ર્યથાથ� સતં છે.  પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને પહલેાં
2ોતાં 2 એમ થયુ ંકે આ મારા સાચા  ગુરૂ છે.  હું એમનો સેવક છુ.ં  આ ગુરૂ દ્વારા 2 મારો આત્મા
સસંાર સમwુને પાર કરી આત્મ આનદંને પામશે. “

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૬ (ઈસ્વી સન ્1930) નુ ંચાતમુા�સ અમરેલી ગામે થયુ ંહત ુ ંજ્ર્યા ંમારા માતા
તિપતા અને અમે રહતેા હતા. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું ચોમાસુ ંઆપણા ગામમાં થયુ ંએટલે ત્ર્યારે એમ લાગત ું
હત ુ ં કે ચાર મદિહના જાણે ધમ�નો મહરેામણ ઉમટર્યો.  વ્ર્યાખ્ર્યાન પણ પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના એવા રતિસક
તત્વજ્ઞાનથી ભરેલાં આવે ને વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં અધ્ર્યાત્મ પદો પણ ગાઈને બોલતા હતા. તેથી વ્ર્યાખ્ર્યાન
સાભંળતા તત્વના રતિસક2નો શ્રોતા તો ડોલી ઉઠતા ંહતા. 

ત્ર્યા ંઅમરેલી ચાતમુા�સમા ંનારણભાઈ પણ સાથે હતા. તે ચોમાસામાં તત્વની તો રેલમછેલમ
ચાલી હતી. બહારગામથી માણસો ઘણાં આવતા હતા. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને પોતાનો તત્વજ્ઞાનનો ઉલ્લાસ
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હતો. નારણભાઈ તિનતિમ� માત્ર હતા. 
ત્ર્યા ંઅમરેલી ચાતમુા�સ પરંૂુ થર્યા બાદ, પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ તિવંછીર્યા ગર્યા હતા ત્ર્યા ંઅમે તિવંછીર્યામાં

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના દશ�ન કરવા ગર્યા હતા. ત્ર્યા ંપજૂ્ર્ય બેનશ્રી ચપંાબેન પણ દશ�ન કરવા આવ્ર્યા હતા.
ત્ર્યાં અમે પહલેા વહલેા ભેગા થર્યા. એમને 2ોતાં 2 મારૂં હૃદર્ય એમના તરફ ખેંચાયુ ંઅને કેમ જાણે
પવૂ�ના સબંધંી હોઈએ એવુ ંતેમના પ્રત્ર્યે દિદલ એકતાની માફક ખેંચાયુ.ં  અમે એક બીજા સામેસામું
ટગટગ 2ોઈ રહ્યા પછી તિવશેષ પદિરચર્ય ન થર્યો. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૭ (ઈસ્વી સન ્1931) મા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું ચાતમુા�સ પોરબદંર થયુ ંત્ર્યા ંપણ
અમે ગર્યા હતા. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણી સાભંળીને મને આવુ ંભેદજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાર્ય એવી ઝખંના
થર્યા કરતી અને ભેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અંતરમા ંમથંન ચાલ્ર્યા કરત ુ ંહત ુ.ં ત્ર્યા ંદેવીદાસ ઘેવદિરર્યા
હતા. 

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણી તો ત્ર્યારે પણ અદભતુ 2 હતી. સમ્ર્યગ્દશ�ન વગર બધુ ંનકામુ ંછે એમ
સમ્ર્યગ્દશ�ન ઉપર પહલેેથી 2 વ2ન છે. 

તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૮૮ (ઈસ્વી સન્ 1932)  માં જામનગર પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું ચાતમુા�સ થયુ.ં  ત્ર્યાં
પણ પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાનો  ઘણાં સરસ આવતા  હતા  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના પ્રતાપે  આત્મસ્વરૂપ
પામવાની ધગશ બહુ 2 રહ્યા કરતી હતી. કોઈ-કોઈવાર નીંદર પણ ન આવે. 

ખાવા પીવામા ંપણ રસ ન આવે અને એમ 2 વેદન રહ્યા કરે કે આ આત્માનુ ંઅસ્સલ સ્વરૂપ
ક્યારે પ્રાપ્ત થાર્ય. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૯ (ઈસ્વી સન્ 1933) મા ંરા2કોટ શહરમા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું  ચાતમુા�સ થયુ.ં
તે સાલમા ંપજૂ્ર્ય બહનેશ્રી ચપંાબેન સમ્ર્યગ્દશ�ન પામીને રા2કોટ ચાતમુા�સ કરવા આવ્ર્યા હતા. પજૂ્ર્ય
બહનેશ્રીને 2ોઈને એમ થયુ ંકે આમણે તો પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના ચોમાસા પણ કર્યા� નથી માત્ર આઠ દિદવસ
દશ�ન કરવા ચોમાસામાં આવતા ને આટલો બધો પરુુષાથ� કરીને સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત કરી લીધુ.ં  અને
અમે તો આટલા ચાતમુા�સ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની સાથે કરીએ છીએ,  વ્ર્યાખ્ર્યાન સાભંળીર્યે છીએ તો પણ
સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત થયુ ંનહીં. પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી આવ્ર્યા પછી તે સાલમા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે આ આત્મા પ્રત્ર્યે
કૃપા કરીને કહયુ ંકે તમે આ ચપંાબેનનો પદિરચર્ય કર2ો તો તમારા આત્માને પણ લાભનુ ંકારણ થશે. 

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની સાક્ષી આવી અને કૃપા કરી આદેશ આ સેવક પર કર્ય° તેથી મને ઘણો ઉમગં
આવ્ર્યો,  હષ�  થર્યો અને  મેં  પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીનો  ખાસ પદિરચર્ય કરવો શરૂ કર્ય° અને  પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી
ચપંાબેનને પણ આ આત્મા ઉપર કૃપા હતી તેથી અંતરની વાત કરવી શરૂ કરી. અને પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી
પણ કહતેા  કે  મને  પણ એમ તિવચાર આવતો હતો કે  હું પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના ચોમાસામાં 2ઈશ ત્ર્યાં
શાતંાબેનના સહવાસમા ંરહીશ એટલે એમની પણ આ સેવક પર ઘણી કૃપા હતી. ત્ર્યાર પછી આત્માનું
વેદન ઘણુ ં2 2ોરદાર ઉપડયુ.ં ક્યારં્ય ચૈન પડે નહીં. ખાવુ ંપીવુ ંભાવે નહીં, નીંદ આવે નહીં. એકાતંમાં
ત્રણ ત્રણ કલાક બેસીને આત્માની શોધખોળ કરવાનો પ્રર્યત્ન 2 થર્યા કરતો. 

શાસ્ત્ર ઉઘાડીને વાચંવા ંબેસુ ંતો વાચંતા વાચંતા એ 2 તિવચાર આવે કે આ શાસ્ત્રમા ંકહયુ ંછે તે
રૂપે મારી પદિરણતિત ક્યારે પદિરણમી જાર્ય. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાનમા ંકે શાસ્ત્રમા ંક્ષમાનુ ંસ્વરૂપ આવે
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કે સાચી ક્ષમા ને સાચી સમતા તો આત્માના સ્વભાવને 2 કહવેાર્ય. ત્ર્યા ંએ વાત તો એવી મીઠી લાગે
અને અંતરમા ંએવુ ંવેદન થાર્ય કે એ સ્વભાવરૂપ ક્ષમાભાવ, સ્વભાવરૂપ સમતાભાવ મને ક્યારે પ્રગટે?
મારે તો એ ક્ષમાસ્વરૂપ ભાવ 2 2ોઈએ છીએ. આ ઉપલક ક્ષમા કે શભુભાવરૂપ ક્ષમાના ભાવથી મને
સતંોષ થતો નથી. મારે તો સ્વભાવ ક્ષમાભાવ 2 2ોઈએ છીએ. એ સ્વભાવભાવ લેવા માટે તો એટલું
બધુ ંવેદન થાર્ય કે જેનુ ંવણ�ન થઇ શકત ુ ંનથી. વેદનાર પોતે 2 જાણે છે. 

આ શરીરની બા, આ શરીરનો ભાઈ, જે એકનો એક તેના ઉપર ઘણી પ્રીતિત. તે બધા રા2કોટ
આવેલા પણ તે વખતે આત્માને પામવાનુ ંવેદન એટલું બધુ ં કે કોઈ ઉપર પ્રીતિત પણ આવે નહીં.
પ્રીતિતભાવ-રાગભાવ બધા ભાવ પડેલા પણ તે વખતે આત્મવેદનની મખુ્ર્યતા થઇ 2તા ંતે બધુ ંગૌણ
થઇ ગયુ.ં 

આ શરીરના બા તો રડવા લાગ્ર્યા કે આ મારી દીકરીને આ શુ ંથઇ ગયુ.ં  અમારી કોઈ સાથે
બોલતી નથી. તેનો ભાઈ તેનો કેટલો વહાલો તે આવ્ર્યો છે તો તેને પણ બોલાવતી નથી. પણ તેને શું
કહવે ુ.ં આત્મવેદન આગળ કાઈં ગમત ુ ંનહીં. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૮૯ (ઈસ્વી સન ્1933) નુ ંચાતમુા�સ રા2કોટમા ંપૂરંુ થયુ.ં ત્ર્યારે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે

કૃપા કરી આ સેવકને કહયુ ંકે અમે જે સ્થાનકવાસીનુ ંલિચન્હ મહુપતિ� રાખી છે, પણ આ બધુ ંતે કલ્પિલ્પત
છે, સાચો માગ� તો કોઈ જુદો 2 છે. ક્યાકં એકાતં 2ઈને બેસી 2વુ ંછે. ત્ર્યારે આ સેવકે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને

કહયુ ંકે ગુરૂદેવ! આપના વગર અમે ક્યારં્ય રહી શકવાના નથી. અમે તો જ્ર્યા ંઆપ 2શો ત્ર્યા ંઆવશુ.ં
અમે તો આપનુ ં2 શરણ સ્વીકાયુo છે. ત્ર્યારે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે ઘણી કૃપા કરી કહયુ ંકે "અમે જ્ર્યા ં2ઈએ
ત્ર્યાં તમે આવ2ો!”  તે વાક્ય સાભંળીને  અંતરમાં એટલો બધો આનદં ને  ઉલ્લાસ આવ્ર્યો કે પ્રભ!ુ
ગુરૂદેવે  ઘણી કૃપા કરી.  નહીંતર એમ થત ુ ં કે આ  ગુરૂદેવ  ક્યાકં એકાતંમાં ચાલ્ર્યા 2શે તો એમના
શધુ્ધઅમતૃના ઉપદેશનુ ંતિસંચન અને મહા અમતૃરૂપ આત્માના પોષણ વગર આપણે શુ ંકરશુ?ં આવા
પુરુષ તો બીજા ક્યારં્ય દુતિનર્યામાં દેખાતા નથી.  પણ પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે  વચન આપ્યુ ંતેથી તે પ્રકારની
અંતરમા ંએ�દમ શાતંિત થઇ ગઈ ને ફીકર દૂર થઇ. 

પછી પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી દિહમ્મતભાઈને ત્ર્યાં સરૂત ગર્યા ને હું અમરેલી માતા-તિપતા પાસે આવી
પણ આત્મલિચંતન તો ચાલ ુ2 હત ુ.ં ત્ર્યા ંઅમરેલીમા ંશ્રીમદ રા2ચwંનુ ંપસુ્તક વાચંવા બેસતા પણ એમ
2 થાર્ય કે આમાં જે લખ્યુ ંછે તે મને ક્યારે પ્રગટે, તે તિવચારમાં ચડી 2તાં વાચંન આગળ ચાલે 2
નહીં. કોઈ પણ અધ્ર્યાત્મ પસુ્તક લઈને વાચંન કરતાં આત્મલિચંતનમાં ચડી 2વાર્ય ને વાચંન અટકી
જાર્ય ને લિચંતન વધી જાર્ય. 

ત્ર્યાર બાદ તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૦  (ઈસ્વી સન્  1934)  નું ચાતમુા�સ  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે  રા2કોટ
સદરમાં કયુo.  ત્ર્યાં ચાતમુા�સમાં પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી ચપંાબેન ને હુ,ં  ને બે ચાર બીજા બેનો અમે રા2કોટ
સદરમા ંચાતમુા�સ કરવા આવ્ર્યા. 

ત્ર્યારે  તે  સાલમાં શરૂઆતમાં પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  એક વખત બપોરના વ્ર્યાખ્ર્યાન આપતા હતા.
સવારના એકાતંમાં વાચંન કરતા હતા. ત્ર્યારે પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી મને કેટલીક વાર અંતરના સારા સારા
ન્ર્યાર્ય કહતેા હતા. ત્ર્યારે મને બહુ ઉલ્લાસ આવતો ને પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી તિવષે મને બહુ મહાતમ આવતું
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હત ુ.ં ઓરડીમાથંી બહાર આવીને હું બીજા બેનોને કહવેા જેવુ ંકહું કે મને પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીએ આજે ઘણું
સરસ સમજાવ્યુ.ં 

મને પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીએ સ્ફદિટકનુ ંદૃષ્ટાતં આપ્યુ ંકે સ્ફદિટકમાં અશદુ્ધતા છે તે વખતે પણ તેમાં
શદુ્ધતા છે. તે અશધુ્ધતાને ન2રમાથંી કાઢી નાખો ને એકલા શદુ્ધતા તરફ જુઓ તો એકલી શદુ્ધતા 2
દેખાશે. તેમ આત્મામા ંરાગ-દ્વષેની પદિરણતિત હોવા છતા ંતેના તરફ નહીં 2ોતા ંરાગ-દ્વષે રદિહત એકલા
શદુ્ધ ચૈતન્ર્યને જુઓ તો ચૈતન્ર્યની શદુ્ધતા દેખાશે.  તે વાત તેમણે ખાસ સમજાવવા માટે અને તમે
આમ 2રૂર તિવચાર2ો એવી કૃપાwન્દ્રિષ્ટથી કહયુ.ં જેથી તેમણે કહયુ ંને તરુત 2 મારી તિવચાર શ્રેણી તેમને
કહ્યા પ્રમાણે ચાલવા લાગી. સવારથી જ્ર્યારથી પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીએ કહયુ ંત્ર્યારથી તે તિવચાર 2ોરશોરથી
ચાલવા લાગ્ર્યા.  અને સાજંે લગભગ ચારેક વાગે રાગ-દ્વષેની પદિરણતિતથી જુદો શદુ્ધ ચૈતન્ર્ય એ�દમ
લક્ષમાં આવ્ર્યો કે "આહા! આ શદુ્ધ ચૈતન્ર્ય હુ ંપોતે 2 છુ”ં. એમ આખો આત્મા પ્રતીતિતમાં આવ્ર્યો, શદુ્ધ
આત્મા અને રાગ-દ્વષેના ભાવોનુ ં લિભન્નપણું એકદમ થઇ ગયુ.ં  આ હું આત્મા છું જેનુ ં લિચંતન અત્ર્યાર
સધુી થત ુ ંહત ુ ંને આત્મા આત્મારૂપે ખ્ર્યાલમા ંઆવતો નહોતો તે આત્મા ખ્ર્યાલમા ંઆવ્ર્યો. અત્ર્યાર સધુી
દેહ ને આત્માના એકપાણામા ંઅંધારંુ 2 દેખાત ુ ંહત ુ ંતો આ આત્મા ખ્ર્યાલમા ંઆવતાં "એ�દમ ચૈતન્ર્ય
જ્ર્યોત પ્રગટ થઇ”.  ઉપર્યોગની દશા ઉલટ પલટ થઇ ગઈ,  અજ્ઞાનદશા અને  આ જ્ઞાનનીદશામાં
અંતરમાં એ�દમ પલટો થઇ ગર્યો.  કેવળજ્ઞાનીનુ ંસ્વરૂપ 2ણાયુ,ં  મતુિનઓનુ ંસ્વરૂપ 2ણાયુ.ં  ગુરૂદેવનું

સ્વરૂપ 2ણાયુ.ં 
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ત્તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૦   (  ઈસ્વી સન ્  1934)   રાજકોટ સદર  
પરમ પજૂ્ર્ય અદ્ભુત ઉપકારી,  દિહન્દુસ્તાનમાં જે આત્મ સ્વરૂપ છુપેલું તેને  પોતે  જાતે  શોધી

સમ્ર્યક્ માગ́ પોતે ચાલી બીજાને ચલાવનાર પરમ પરુુષાથ� વડે કોઈ અદ્ભુત આત્મસ્વરૂપનુ ંજ્ઞાન કરી
મળૂ માગ�ને સમજાવનાર 2ગત ઉધ્ધારક હે શ્રી  સદગુરૂદેવ!  આપને મારા અત્ર્યતં-અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી
વારંવાર નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. સવ� પરમ પ્રતાપ હ ેગુરૂદેવ! આપનો 2 છે. 

અને તિવશેષમાં હે પરમ કૃપાળુ પ્રભશુ્રી!  આપે મારા ઉપર અથાગ ઉપકાર કરી આત્મ તત્વને
પામેલ સ્વરૂપજ્ઞાની સ્વરૂપધ્ર્યાની આપના પ્રત્ર્યે ભક્તિ�તવતં એવા શ્રી બહનેશ્રીનો સમાગમ કરાવ્ર્યો તેથી
તે બહનેશ્રીના (ચપંાબેનના) તદન તિનકટ સમાગમથી આ આત્માને અપવૂ� લાભ થર્યો છે. 

પરમ કૃપાળુ બહનેશ્રીએ પરમાથ�  wન્દ્રિષ્ટ વડે મહાકૃપા  કરીને  તિનરંતર લાભ આપીને  અથાગ
ઉપકાર  કર્ય°  છે.  તે  બહનેશ્રી  સાધકદશામાં  વદૃ્વિદ્ધ  કરતા  સમીપે  લિબરાજી  રહ્યા  છે.  એવા  પતિવત્ર
આત્માઓની  છત્રછાર્યાથી  આ આત્માની  સાધકદશા  પણ ર્યથાર્યોગ્ર્ય વદૃ્વિદ્ધ  પામે  છે.  અપવૂ�  તત્વને
સમજાવનાર હ ેકૃપાળુ બહનેશ્રી! આપને મારા અત્ર્યતં-અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી વારંવાર નમસ્કાર હો નમસ્કાર
હો. 

હે  કૃપાળુ કહાન પ્રભશુ્રી  આ આત્માની  ર્યોગ્ર્યતા 2 એવી હતી કે  જ્ઞાનીના  તદન તિનકટના
સમાગમ વડે ચૈતન્ર્ય પ્રભ ુતીવ્રતાએ જાગે ને પરમ તત્વને પામે. તે સવ� સરુ્યોગ પ્રભ!ુ આપના પ્રતાપે
થર્યો. સવ�મા ંપ્રભ ુઆપનો 2 પ્રતાપ છે. 

શ્રી  સદગુરૂ પ્રભનુી મદિહમા કોઈ અદ્ભુત ને અપાર છે.  હે શ્રી  સદગુરૂદેવ!  આપને મારા પરમ
ભક્તિ�તથી અનતં-અનતં વદંન હો. 
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અપવૂ@ દિદવસની ત્તિનશાની
સાલ તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૦ (ઈસ્વી સન ્1934) 

શ્રી
રા2કોટ સદર

અષાઢ વદ અમાસને શકુ્રવારે સાજંે પરમ પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી કોઈ અદ્ભુત ઉપકાર કરી આત્માનું
મળૂ સ્વરૂપ સમજાવતા હતા.  તે વખતે શ્રી  ગુરૂદેવની  કોઈ અપવૂ� કૃપા વડે આત્માના સ્વરૂપનુ ંલક્ષ
થયુ.ં આત્મસ્વરૂપ આ જાતનુ ં2 છે તેમ તિન:શકંતા આવી પછી તે આત્મલક્ષમા ંજ્ઞાન અને ધ્ર્યાન વડે
આગળ  વધતાં  વધતાં  આસો  વદ  ચોથને  શકુ્રવારે  રાત્રે  દશના  ટાઈમે,  લગભગ.  પરમ  પજૂ્ર્ય
બહનેશ્રીની સમીપે તેમની કોઈ અદ્ભુત કૃપા વડે, શ્રી સદગુરૂદેવની અપવૂ� મદિહમા વડે, આત્મ ઉપર્યોગ
પોતાના  સ્વસ્વરૂપ  તરફ  વળતાં  વળતાં  સહ2પણે  ઝડપથી  તીવ્રતાએ  ઉપર્યોગ  પરથી  છૂટીને
સ્વસ્વરૂપમા ંથભંી પોતાનુ ંસહ2 "તિનતિવ�કલ્પ" સ્વરૂપ અનભુવાયુ.ં તે વખતે ચૈતન્ર્ય પ્રભ ુજાજ્વલ્ર્યમાન
જ્ર્યોતિત સ્વરૂપે  "એકલા"  પોતાના તિન2 સ્વરૂપમાં રમી રહ્યા હતા. "તિનજાનદંમા"ં  ડોલી રહ્યા હતા.
"ઊછળી રહ્યા હતા”. વાહ. વાહ. તે સ્વરૂપ તો કોઈ અદ્ભુત. તે સ્વરૂપનુ ંકોઈ અદ્ભુત મહાતમ આવે છે.
ખરૂ ંઆત્મ સ્વરૂપ તો તે 2 છે. તિન:શકંપણે તે 2 છે. 

 આ પ્રતાપ, હ ેશ્રી સદગુરૂદેવ! આપનો 2 છે. 
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તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૧ (ઈસ્વી સન ્1935) 
બેન શાન્તા, 

પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના આત્માનો ને આ આત્માનો એવો કોઈ સહ2 સબંધં વત´ છે, કે તે આત્મા અને
આ આત્મા તે બન્ને જુદા wવ્ર્યો છતા ંબેર્યના ચૈતન્ર્યની પદિરણતિત ઘણી ઘણી વાર એકી સાથે એક સરખી
2 અમકુ પ્રકારે પદિરણમે છે.  તેમ કામ�ણ કોથળીમાથંી પણ ઘણી ઘણી વાર ઉદર્ય એક સરખો 2 ને
એકી સાથે 2 પ્રગટ થાર્ય છે. તેમ ઔદાદિરક શરીરમા ંપણ ઘણી ઘણી વાર અશાતા સાતાનો ઉદર્ય એક
સરખો ને એકી સાથે પ્રગટ થાર્ય છે, તેમ વત�માનમા ંવત´ છે. 

આ સબંધં આ કાળે આશ્ચર્ય� ઉપજાવે છે. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૧ (ઈસ્વી સન ્1935) 

ભવાતંરમાં પણ અમે બન્ને આત્મા સાથે-સાથે સાધકદશા વધારી સાથે-સાથે કેવળજ્ઞાન પામી
સાથે-સાથે મોક્ષ 2શુ.ં તેમ આ આત્મા સહ2પણે કહ ેછે તે તેમ 2 છે ને સત્ર્ય છે. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૧ (ઈસ્વી સન ્1935) 
આ  આત્માને  જાણ્ર્યો  ત્ર્યારે  અદિરહતંદેવનુ,ં  તિસદ્ધદેવનું  સાચું  સ્વરૂપ  2ણાયુ.ં  પચંપરમેષ્ઠી

ભગવાનનુ ંસાચુ ંસ્વરૂપ આ આત્માને જાણવાથી 2 2ણાર્ય છે. અદિરહતં ભગવાને પોતાના ચૈતન્ર્યની
પણૂ�તાને પ્રાપ્ત કરી તેમ આ આત્મા પણ પોતાના ચૈતન્ર્યદેવની પણૂ�તા પ્રાપ્ત કરે તે 2 ભાવના છે.
સાચો આનદં ને સાચું સખુ ને શાતંિત પોતાના ચૈતન્ર્યમાં 2 છે,  બીજે ક્યારં્ય છે 2 નહીં.  પોતાના
ચૈતન્ર્યમા ં2 આનદં ને શાતંિત વેદાર્ય છે જે અપવૂ� છે. 

ગુરૂદીવો ગુરૂદેવતા, ગુરૂવર ગણુની ખાન,
ગુરૂ વસે 2ો અંતરમા,ં તો પામે ભવનો પાર. 

ગુરૂ વસે 2ો અંતરમા ંનો અથ� કે સમ્ર્યગ્દશ�ન, સમ્ર્યગ્જ્ઞાન હોર્ય તે 2 ગુરૂ કહવેાર્ય. તો ગુરૂને

જે ઓળખે તેણે સમ્ર્યગ્દશ�નને ઓળખ્યુ ંમાટે તે સેવકને સમ્ર્યગ્દશ�ન સમ્ર્યગ્જ્ઞાન થાર્ય તેથી તે સેવક
ભવનો પાર પામે. 

અત્ર્યાર સધુી એમ થત ુ ંહત ુ ં કે  ણમોં અદિરહતંાણં બોલીર્યે  છીએ,  પરંત ુ અદિરહતંના આત્માનું
સ્વરૂપ કેવુ ંહોર્ય તે તો કાઈં ખબર નથી. તે આ આત્મા લક્ષમાં આવતાં અદિરહતંનુ ંપણૂ� સ્વરૂપ આવું
હોર્ય તેમ બરાબર સમજાણુ.ં 'પણૂ�તાને લકે્ષ શરૂઆત',  જે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ કહે છે તે પણ હવે બરાબર
સમજાણુ.ં  અનતંા કેવળજ્ઞાનીનુ ંસ્વરૂપ સમજાણુ,ં  તિસદ્ધ ભગવાનનુ ંસ્વરૂપ સમજાણુ.ં  મતુિનવરનુ ંસ્વરૂપ
સમજાણુ,ં ગુરૂદેવનું સ્વરૂપ સમજાણુ.ં પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો ઘણો ઉપકાર એમ થત ુ ંહત ુ ંપણ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો

આત્મા શું કરે છે તે તો સમજાતુ ંનહોત ુ,ં  તે હવે સમજાણુ.ં  અજ્ઞાનતામાં પરુુષાથ� કરવા 2તાં પણ
એ�દમ અંધાધુઘંી લાગતી હતી. કાઈં માગ� 2 દેખાર્ય નહીં, તો હવે આત્માનુ ંસ્વરૂપ લક્ષમાં આવતાં
મોક્ષનો માગ� એ�દમ ચોખ્ખો થઇ ગર્યો.  મોક્ષનો માગ� હાથમાં આવી ગર્યો.  મેં બહનેશ્રીને કહયુ ં કે
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તમારા આત્માનુ ંસ્વરૂપ પણ મને સમજાણુ,ં તમે અંતરમા ંશુ ંકરો છો તે મને હવે સમજાણુ.ં 
એ રીતે ભેદજ્ઞાન થતા,ં  જ્ઞાર્યક આત્મા આખો લક્ષમાં આવતાં પરુુષાથ�નો દોર સમ્ર્યક્ પ્રકારે

ચાલ ુથર્યો. 
પરુુષાથ�નો દોર હાથમાં આવ્ર્યો એટલે ઉપર્યોગને સ્વરૂપમા ંલીન કરવાનો પ્રર્યત્ન ચાલ ુથર્યો.

ભેદજ્ઞાન થયુ.ં  આત્મા લક્ષમાં આવ્ર્યો પણ હજુ તિનતિવ�કલ્પદશા પ્રાપ્ત થઇ નહોતી તેથી ઉપર્યોગને
સ્વરૂપમા ંલીન કરવાનો પરુુષાથ� કરવા માટે લગની લાગી. ને રાત દિદવસ એમ 2 થાર્ય કે જ્ર્યા ંસધુી
તિનતિવ�કલ્પદશા પ્રાપ્ત થઇ નથી ત્ર્યાં સધુી કાચુ ંછે.  2ર્યારે તિનતિવ�કલ્પદશા પ્રાપ્ત થાર્ય ત્ર્યારે 2 ખરૂં
સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત થાર્ય, ત્ર્યારે 2 તિનશ્ચર્યદશા પ્રાપ્ત થઇ કહવેાર્ય. લક્ષગતની પહલેી પહલેીદશા એટલે
પ્રર્યત્ન સારી રીતે કરવો પડયો. જ્ર્યા ંસધુી તે ખરેખરદશા પ્રાપ્ત ન થાર્ય ત્ર્યા ંસધુી ક્યારં્ય ચેન પડત ું
નહોત ુ.ં જ્ઞાર્યકને જ્ઞાર્યકરૂપે રાખવા માટે પ્રર્યત્ન કરતા ંકરતા ંઅઢી મદિહના લગભગ પ્રર્યત્ન થર્યો. 

ત્ર્યાર બાદ તે2 સાલમાં તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૦  (ઈસ્વી સન્  1934)  ના આસો વદી ચૌથને
શકુ્રવારના લગભગ રાત્રે દસ વાગતા એકદમ ઉપયોગ પરથી છૂટીને જ્ઞાયક આત્મામાં લીન થયો ને
અદભતુ આત્માનો ત્તિનત્તિવHકલ્પ અનભુવ થયો. "અચિચંત્ય આનદં અનભુવાયો" "ચૈતન્યનુ ંઅનપુમ સ્વરૂપ
અનભુવાયુ.ં આત્માનુ ંખરેખરંુ સ્વરૂપ અનભુવાયુ.ં 

ખરો આનદં અનભુવાયો. સાક્ષાત ્ચૈતન્ય સ્વરૂપ અનભુવાયુ.ં સાક્ષાત ્ત્તિસદ્ધ સ્વરૂપ અનભુવાયુ.ં
અનતં-અનતં  ગણુ  ઉછળી  નીકળ્યા,  અનતંગણુ  સ્વરૂપ  ચૈતન્ય  અનભુવાયો.  ખરેખરો  આનદં
અનભુવાયો, ખરેખર સમભાવ સ્વરૂપ, સમાત્તિZસ્વરૂપ જ્ઞાયક આત્મા અનભુવાયો. જાજવલ્યમાન ચૈતન્ય
જ્યોત્તિત જાગતૃરૂપે દેદીપ્યમાન કરતી અનભુવમાં આવી. સાક્ષાત ્જ્ઞાયક, જ્ઞાયકરૂપે અનપુમ પદિરણમન
કરતો અનભુવાયો. 

વાહ! ચૈતન્ર્ય વાહ! તારંુ સ્વરૂપ તો ખરેખર અદભતુ છે. 
આ રીતે  સાક્ષાત્ ચૈતન્ર્યનો અનભુવ થતાં જ્ઞાર્યકધારા દૃઢપણે પદિરણમવા લાગી,  ઉપર્યોગ

બહાર આવતા ંએમ થયુ ંકે જેના માટે વેદન થત ુ ંહત ુ ંજેના માટે પ્રર્યત્ન હતો તે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયુ.ં આ
સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થર્યે 2 આત્મા પોતાની પણૂ�દશા પ્રાપ્ત કરી પણૂ�તાને પહોંચી શકે છે. પણૂ� આનદં પ્રાપ્ત
કરે છે.  ભવભ્રમણનો અંત પામી શકે છે.  જે પરુુષાથ�થી સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત થયુ ંતે એવી તિવશેષતા
પવૂ�ક  પ્રાપ્ત થયું છે  જે સમ્ર્યગ્દશ�નના  ફળમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે  એવી  અપ્રતિતહત ધારા  એ
સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત થયુ ંછે. 

ત્ર્યારથી ભેદજ્ઞાન ધારા બરાબર ચાલવા લાગી. જ્ઞાનધારા મખુ્ર્ય રહવેા લાગી અને ઉદર્યધારા
ગૌણપણે રહવેા લાગી. બન્ને ધારા એક સાથે પદિરણમી છે. ત્ર્યાર બાદ આત્માનુ ંધ્ર્યાન કરવા બેસાર્ય છે
ત્ર્યારે ધ્ર્યાનમા ંલીનતા પણ સારી થાર્ય છે. થોડા થોડા દિદવસને આંતરે તિનતિવ�કલ્પદશા પણ આવી જાર્ય
છે. આત્માનભુવ કોઈ-કોઈ વાર પ્રગટ થર્યા 2 કરે છે. સતિવકલ્પદશામાં પણ જ્ઞાર્યકની ક્તિસ્થરતા સારી
રહે છે.  જ્ઞાતા,  જ્ઞાતાપણે રહીને  જે તિવકલ્પ આવે તેને  જે્ઞર્ય તરીકે  જાણે છે-સાક્ષીરૂપે  જ્ઞાતા રહીને
તિવકલ્પને લિભન્નપણે જાણે છે. તિવકલ્પ આવે છે ખરા, પણ તે દુઃખરૂપ ને ઉપાતિધરૂપ લાગે છે. જ્ઞાર્યકમાં
લીન થવાની ભાવના રહ ેછે. તિવકલ્પ હરે્ય બદુ્વિદ્ધએ 2ણાર્ય છે. 
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રાગ દ્વષેના અલ્પ પદિરણામ આવે છે ખરા પણ આત્માની જ્ઞાર્યક સમાતિધ સાથે ને સાથે 2 રહે
છે.  જ્ઞાર્યકસમાતિધની મખુ્ર્યતા રહે છે ને રાગ દ્વષેની ભાવના વેદનમાં ગૌણ રહે છે.  જ્ર્યાં સધુી પણૂ�
જ્ઞાર્યકદશા પ્રાપ્ત નથી થઇ ત્ર્યા ંસધુી અલ્પ પણ રાગ-દ્વષેના પદિરણામ છે ખરા. 

પણૂ� જ્ઞાર્યકભાવની આકાકં્ષા ઘણી રહે છે. પ્રર્યત્ન કરતાં કરતાં પણૂ� વીતરાગ સવ�જ્ઞદશા પણ
2રૂર થોડા સમર્યમા ં2 પ્રાપ્ત થઇ 2શે. એમ અંતર આત્મા કોલકરાર આપે છે. 

પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે  પણ અમારા  બન્ને  બેનોની  ઘણા  પ્રશ્નો  પછૂીને  પરીક્ષા  કરી.  પરમ  કૃપાળુ
ગુરૂદેવના પરમ ઉપકારને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર હો! 
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પજૂ્ય બેન શાતંાબેને દૂZીબેનને લખેલા પત્રો
(  હસ્તાક્ષરની કોપી બ્ર  .   હદિરભાઈ પાસે કરાવી છે  )  

શતિનવાર 

સત્પુરુષોના ચરણ સેવનને તિનરંતર ઇચ્છનાર બહને દૂધીબહને, 
વાકંાનેરથી 

લી:
શાન્તાના ર્યથા ર્યોગ્ર્ય. 

એક મદિહનો થર્યો હું તથા પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી જામનગરથી અહીં વાકંાનેર આવ્ર્યા છીએ.  પરમ
પજૂ્ર્ય કૃપાળુ દેવ પણ અહીં વાકંાનેર હતા. અહીં અલિગર્યાર દિદવસ રહી મહા સદુ બી2ને દિદવસે અહીંથી
તિવહાર કરી  થાન પધાર્યા�  છે.  અને ત્ર્યાથંી  આ2કાલમાં ચોટીલા પધારશે.  તમારો મુબંઈથી લખેલ
કાગળ જામનગર કસ્તરુબેન ઉપર હતો તે કાગળ ગઈ કાલે અહીં અમને મળ્ર્યો છે.  કસ્તરુબેન પણ
પજૂ્ર્યશ્રીના દશ�ને આવ્ર્યા હતા.  અઠવાદિડયુ ંથયુ ંહજી અહીં છે.  બીજુ,ં  બહને તમને ઘણી 2 ખશુાલી
સાથે લખવાનુ ંકે જામનગરથી ગામડે પજૂ્ર્ય સાહબે પધાર્યા�  હતા.  ત્ર્યાં હુ ં તથા પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી ગર્યા
હતા અને ત્ર્યાં કેટલીક પજૂ્ર્ય સાહબે સાથે વાતચીત થઈ તેમાં પજૂ્ર્ય સાહબેે એક વાત એવી કરી કે
2ોરાવરનગર ગામ મને બરાબર અનકૂુળ લાગત ુ ંનથી કારણ કે 2ોરાવર માથે વઢવાણ અને કાપં, તે
બન્ને  ગામમાં સ્થાનકવાસીનો મોટો 2થ્થો.  તેને  લઈને 2ોરાવરમાં શાતંિત ન રહ.ે  અને તે બે મોટા
શહરેોમા ંકેટલાક સાધ ુઆરજાને દુ:ખનુ ંકારણ થાર્ય માટે ક્ય ુગામ અનકૂુળ કે'વાર્ય? 

એમ પજૂ્ર્ય સાહબેે અમને વાત કરી એટલે અમને તિવચારતા ંએમ લાગ્યુ ંકે પ્રભ!ુ સોનગઢ ગામ
બધી રીતે અનકૂુળ છે કારણ કે ત્ર્યાં આગળ પાછળ કોઈ સ્થાનકવાસીનું મોટંુ ગામ નથી તેમ તે
ગામમાં પણ કોઈ ઘર સ્થાનકવાસીનુ ંનહીં તેમ વળી તે ગામના હવા પાણી પણ ઘણાં સારા.  અને
સ્થાનકવાસી કોઈ ત્ર્યાં નહીં એટલે શારીદિરક અને માનતિસક બધી રીતે શાતંિતવાળંુ ગામ તે સોનગઢ
ગણાર્ય. અને તમે મને પેલી વાત કરી હતી તે પણ મેં સાહબેને કરી. દૂધીબ્હને એકવાર કહતેા હતા કે
મારા ભાઈ એમ કહતેા હતા કે 2ો પજૂ્ર્ય સાહબે અહીં પધારે તો એમને આપણુ ંઘર રહવેા આપીએ.
આવી રીતે દૂધીબ્હને એકવાર મને કહતેા હતા. આ બધી વાત કરવાથી પજૂ્ર્ય સાહબેને એમ લાગ્યુ ંકે
તે સોનગઢ ગામ આપણા માટે બધી રીતે હમણા ંતો અનકૂુળ છે. ત્ર્યા ંચાદિરત્રતિવ2ર્યનુ ંઆશ્રમ છે એટલે
બધી રીતે સારંુ છે તેમ જાણી પજૂ્ર્ય સાહબેે સોનગઢ તરફ 2વા તિવચાર નક્કી કરી તે તરફ તિવહાર કર્ય°
છે. 

વઢવાણથી મગનભાઈ,  દાસભાઈને ત્રબંકભાઈ અહીં બે ત્રણ વાર આવી ગર્યા ને વઢવાણ
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પજૂ્ર્ય સાહબેને પધારવા ઘણી તિવનતંી કરી કે સાહબે 2ોરાવર નહીં તો કાપં પાસે એક દુધરે2 ગામ છે
ત્ર્યાનં ુ.ં  તોપણ પજૂ્ર્ય સાહબેે તે લોકોને ના પાડીને સોનગઢનુ ં2 હાલ નક્કી કયુo છે.  હવે ચોટીલાથી
તિવંછીર્યા અને ત્ર્યાથંી ઉમરાળા થઈને સોનગઢ પધારશે. ત્ર્યા ંપધારતા ંલગભગ મદિહનોક તો સ્હજેે થઈ
2શે. હવે મગનભાઈ અહીં આવ્ર્યા હતા તેમને અને અમારે એમ વાતચીત થઈ કે પજૂ્ર્ય સાહબેને ત્ર્યાં
પધારતાં ભલે મદિહનો લાગે  પણ આપણે તે  પહલેાં મકાન તિવગેરેની  સગવડ રાખવી 2ોઈએ.  તો
મગનભાઈએ કહ્યુ ંકે આઠ-દશ દિદવસમાં આપણે બધી તૈર્યારી રાખવી અને ઉમરાળા પજૂ્ર્યશ્રી પધારે
ત્ર્યાં આપણે બધા ખબર આપવા કે સાહબે સોનગઢમાં બધી તૈર્યારી મકાન તિવગેરેની છે.  હવે તમને
2ણાવવાનુ ંએ છે કે તમારા ભાઈનુ ંમકાન છે તે બધા ગહૃસ્થના મકાનની સાથે-સાથે છે કે એકાતંમાં
છે અથવા તો તે મકાનમાં પજૂ્ર્ય સાહબે બે મદિહના, ચાર મદિહના અગર તો વરસ બે વરસ કે અમકુ
વરસો કદાલિચત ્રહે તો તમારા ભાઈને કાઈં પણ અડચણ નથી ને? 2ો કે કેટલો ટાઈમ તે મકાનમાં
રહવે ુ ંકાઈં હાલ તો નક્કી નથી. હમણા ંતો બે ત્રણ મદિહના માટે 2ોઈએ છે પણ આ તો તમારા ભાવ શું
છે તે જાણવા લખ્યુ ંછે. તમારા ભાઈ તેમના મકાનમા ંપજૂ્ર્ય સાહબેને રહવેાની હા પાડે તેમા ંકોઈ પણ
રીતે તેમનુ ંમન દુભાવવુ ંન 2ોઈએ. ઉત્સાહપવૂ�ક ભાવથી 2ો તે મકાનમા ંરહવેાની હા પાડતા હોર્ય તો
2 આપણે તે મકાન 2ોઈએ છે. નહીંતર બીજા ભાડે મકાનની પણ સગવડ થઈ શકશે. મકાન કેટલી
સગવડતાવાળંુ છે તે 2ોવા માટે મગનભાઈ તથા દાસભાઈ અઠવાદિડર્યા પછી સોનગઢ આવવાના છે
તો તમે તરુત 2 દેશમા ંઆવવાનુ ંરાખશો. 

બહને! તમારી ઘણા દિદવસની ભાવના સફળ થઈ છે. તે અપવૂ� લ્હાવાનો વખત આવ્ર્યો છે. આ
લાભ તો મળવો ઘણો 2 મશુ્કેલ છે. તેમાં કેટલો લાભ છે તે બધુ ંતમારા ભાઈને 2ણાવશો અને તે
ટાઈમે તમારા ભાઈ પણ દેશમા ંહોર્ય તો ઘણુ ંસારંુ એમ અમને લાગે છે. માટે હમણા ંએક બે મદિહના
તમારા હરગોતિવંદભાઈથી 2ો દેશમાં આવી શકાર્ય તો વધારે સગવડતાવાળંુ ગણાર્ય.  વધારે ટાઈમ
નહીં પણ એક મદિહના આવે તો ઘણુ ંસારંુ. પજૂ્ર્ય સાહબે ત્ર્યા ંસોનગઢમા ં2 ફેરફાર કરશે કે કેમ તે કાઈં
હજી નક્કી નથી.  હમણાં તો ત્ર્યાં પધારવાનું નક્કી છે.  ત્ર્યાં આવ્ર્યા પછી શું અનકૂુળતા રહે છે તે
ઉપરથી બધુ ંનક્કી થશે. અહીંથી હુ ંતથા પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી આવતી કાલે સવારે અમરેલી 2વાના છીએ.
અને ત્ર્યાં હમણાં રોકાવાનું છે.  અમે પેલા એમ ધાયુo  હત ુ ં કે  અમરેલી 2ઈ ચાવણથી દૂધીબહનેને
અમરેલી તેડાવી આ બધી રૂબરૂમાં વાતચીત કરીશુ.ં  પણ તમે મુબંઈ છો તેમ કાલે ખબર મળ્ર્યા તો
આ કાગળનો 2વાબ હવે તમે તિવચાર કરી તમારા ભાઈને પછૂીને તમે ક્યારે દેશમા ંઆવો છો અથવા
ભાઈ આવે છે કે કેમ તે બધા તિવગતવાર ખબર અમરેલી મારા સીરનામે  (સરનામે)  તરુત 2 મને
2ણાવશો. તમારો કાગળ આવ્ર્યા પછી મારે મગનભાઈને કાગળ લખવાનો છે. તમે સોનગઢ આવ્ર્યા
પછી મગનભાઈનો કે કોઈનો તમારા ઉપર કાગળ આવે તો તમારા નામથી કોઈ પાસે લખાવ2ો.
તમારા હાથ અક્ષરથી ન લખતા કારણ કે તમારા અક્ષર કોઈ ઉકેલી ન શકે તેથી. મને તમારા અક્ષર
ઉકલે છે તેથી મને તમારે લખવો. તમારે અને મારે હમણા ંતો કાઈં વાતચીત થઈ ન હતી. પણ પેલા
તમે મને વાત કરી હતી તે મને તિવચારવાથી ઠીક લાગવાથી….

મેં પજૂ્ર્ય સાહબેને કહ્યુ ંને તમારા પણુ્ર્ય ખીલ્ર્યા અને ભાવનાનુ ંપદિરણામ આવવાનો કાળ આવી
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ગર્યો એટલે આ બધુ ંસરખુ ંઉતરી ગયુ ંછે.  તમારા પણુ્ર્યને કારણે આ બધુ ંબન્યુ ંએટલે આ હાથથી
તમને કાગળ લખાર્ય છે, નહીં તો આત્મદશાને કારણે આવી કાઈં પ્રવતૃિ� થતી નથી. મારી તથા પજૂ્ર્ય
બહનેશ્રીની શાદિરરીક ક્તિસ્થતિત સાધારણ સાધારણ રહે છે. તદન તદુંરસ્ત નથી. મેં આ કાગળમાં જેટલા
2વાબ માગ્ર્યા છે તેમાથંી કાઈં પણ નહીં ભલૂતા.  તિવચારીને ભાઈને પછૂીને બધો તિવગતવાર 2વાબ
અમરેલી તરુત 2 લખશો. 

(હસ્તે) હ: 
સદગુરૂનો તિશષ્ર્ય 

અમરેલીનુ ંસીરનામુ ં(સરનામુ)ં: 
મણીલાલ જેચદં

ગોખલાવાળા 
(મકુામ) મ:ુ અમરેલી

શાન્તાને આપશો 
તે પ્રમાણે છે.
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પોસ્ટમા ં
પોસ્ટનો તિસક્કો 

16 ફરવરી 1935 
અમરેલી 
ગુરૂવાર

ધમ�પ્રેમી ભક્તિ�તવતં દૂધીબહને તથા હરગોતિવંદભાઈ! 
 
તમારો સત્પુરુષ પ્રત્ર્યે ઘણી 2 ભક્તિ�ત ભરેલો કાગળ ગઈ કાલે વાચં્ર્યો તે વાચંી ઘણો 2 આનદં

થર્યો છે.  ખરેખર સત્પુરુષ પ્રત્ર્યે ભક્તિ�ત હોર્ય તે આત્માને મહા કલ્ર્યાણનુ ંકારણ થાર્ય છે.  દુધીબેનની
ભક્તિ�ત તો હોર્ય 2 પણ ભાઈ હરગોતિવંદભાઈની ભક્તિ�ત 2ોઈ અમે બન્ને બ્હનેો ઘણા 2 ખશુ થર્યા છીએ.
સત્ર્ય સમા2મા ંગણાતા હતા છતાં સત્પુરુષ પ્રત્ર્યે ભાવ ઉલ્લસતા ંલાભ લેવામા ંસમા2 આડો આવતો
નથી. સત્પુરુષ પ્રત્ર્યે ખરી ભક્તિ�ત ઉલ્લસે તે ખરેખર આ મનષુ્ર્ય જીવનનુ ંસફળપણુ ંછે. તમારો કાગળ
આવ્ર્યા પછી પણ અમે મગનભાઈને ખબર આપ્ર્યા છે ને પજૂ્ર્ય મહારા2 સાહબેને પણ ખબર આપ્ર્યા
છે. ત્ર્યાથંી જે ખબર આવશે તે તમને 2ણાવશુ.ં અને સોનગઢ ક્યારે પધારશે તે પણ 2ણાવશુ.ં 

દૂધીબેન!  તમને 2ણાવવાનું કે તમે લખ્યું કે હું પજૂ્ર્ય સાહબે પધાર્યા�  પહલેાં પદંર દિદવસ
અગાઉ દેશમા ંઆવીશ. તો પણ અમે લખીએ છીએ કે જેમ બને તેમ તમે વેલાસર આવવાનુ ંરાખશો.
અને તમે દેશમા ંઆવો ત્ર્યારે આંહી અમરેલી એક બે દિદવસ આવી 22ો. એટલે આપણે રૂબરૂમા ંબધી
વાતચીત થઈ જાર્ય. અહીં અમારે ત્ર્યાં 2 ઉતરવાનુ ંરાખશો.  અને હરગોતિવંદભાઈ ને તે બધા પજૂ્ર્ય
સાહબે પધાર્યા�  પહલેાં એક કે બે દિદવસે આવે તો પણ હરકત નથી.  તે તમે દેશમાં આવ્ર્યા પછી
આપણને ખબર મળશે એટલે તેમને 2ણાવશુ.ં ત્ર્યારે તે દેશમાં આવે. તિવગતવાર કાગળ બધા ખબર
મળ્ર્યા પછી લખશુ.ં અમારી બન્ને બેનોની તલિબર્યત ઠીક છે તે ખબર કસ્તરુબેનને તથા શાતંાને આપશો.

મગનભાઈનુ ંસરનામુ:ં 
ચનુીલાલ લક્ષ્મીચદંની દુકાને 

(આ કાગળ મગનભાઈ તિસવાર્ય બીજા કોઇ ફોડશો નહીં.) 
તે પ્રમાણે કરશો. 

મ.ુ (મકુામ) વઢવાણ 

હઃ (હસ્તે) 
શાન્તાના ર્યથાર્યોગ્ર્ય
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પોસ્ટકાડ�
પોસ્ટનો તિસક્કો

10 March 1935 
 અમરેલી 
રતિવવાર

સત્પુરુષોની સેવાને સદા ઈચ્છનાર ભક્તિ�તવતં બેન દૂધીબહને! 

તમારો કાગળ ઉમરાળાથી લખેલ ભાર્યાણી સાથેનો મળ્ર્યો હતો.  પજૂ્ર્ય પરમ ઉપકારી કૃપાળુ
ગુરૂ સાહબે શકુ્ર અગર શતિનવારે સોનગઢ પધારવાના હતા તો હવે પજૂ્ર્ય પ્રભશુ્રી ત્ર્યાં સોનગઢ સખુ
શાતંિતથી પહોંચી ગર્યા હશે.  ત્ર્યાં સોનગઢમાં કેટલી ક્તિસ્થરતા છે તે 2ણાવશો.  અને પજૂ્ર્ય પ્રભશુ્રીના
શરીરે હવે સારી રીતે સખુ શાતંિત હશે. બાકી સમાચાર હોર્ય તો 2ણાવશો. ભાઈ શાતંિતભાઈને કહશેો કે
અહીં અમને બધા તિવગતવાર ખબર સાથે તમારા જાણવામાં જે આવ્યુ ંહોર્ય તે 2ણાવશો. ત્ર્યાં કેટલી
ક્તિસ્થરતા છે અને ત્ર્યાથંી તિવહાર કરીને કર્યા ગામ પધારવાના છે અને તલિબર્યત પજૂ્ર્ય સાહબેની કેમ છે
તિવગેરે હકીકત 2ણાવશો. અહીં પજૂ્ર્ય કૃપાળુ બહનેશ્રીની તલિબર્યત સારી છે. આ શરીરે પણ સારંુ રહ ેછે.

પજૂ્ર્ય પ્રભશુ્રીને અમારા ભક્તિ�તભાવે વદંન હો વદંન હો. 
પત્રનો 2વાબ તરંુત આપશો. પ્રભશુ્રી ત્ર્યા ંપધાર્યા� છે કે શુ ંતે 2ણાવશો. 

લી:
બેન શાન્તાના ર્યથાર્યોગ્ર્ય વદંન. 

(તે વખતે પોસ્ટકાડ�મા ં3 પૈસા (પોણો આનો) દિટકીટ લાગતી.)
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પોસ્ટ કાડ� 
પોસ્ટનો તિસક્કો 

 3 અપ્રેલ 1935 
અમરેલી 

મગંળવાર
ધમ� પ્રેમી બહને દૂધીબહને 
(સોનગઢ) 

મેં તમને એક પોસ્ટકાડ�  લખ્યુ ંહત ુ ંતે મળ્યુ ંહશે. અમને અહીં આવ્ર્યા આજે નવ દિદવસ થર્યા
છતાં તમારા તરફથી પજૂ્ર્ય કૃપાળુ દેવ સખુશાતંિતમાં લિબરાજે છે તિવગેરે કાઈં પણ સમાચાર નથી તો
પજૂ્ર્ય  સાહબે  સખુશાતંિતમાં  લિબરાજે  છે  એટલા  સમાચાર  સાધારણ  રીતે  પણ સમાચાર  જાણવાની
વારંવાર ઈચ્છા રહ્યા કરે છે. તિવશેષ સમાચાર ન હોર્ય તો કાઈં હરકત નહીં પણ સાધારણ સખુશાતંિત
પરુતા સમાચાર પાચં છ દિદવસે 2ણાવતા રહો તો ઘણુ ંસારંુ. 

પજૂ્ર્ય મહાન ઉપકારી કૃપાળુ પ્રભુ સખુશાતંિતમાં લિબરા2તા હશે.  તેઓશ્રીને અમારા વતી બહુ
માનથી વદંણા નમસ્કાર પહોંચે. શાતંિતલાલભાઈ સખુશાતંિતમા ંહશે. 

વાકંાનેરથી પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના પત્રો અહીં આવે છે. તેઓ પણ સોનગઢના સમાચાર તિવષે પછુાવે
છે તો તમારાથી પત્ર 2લ્દી ન લખી શકાર્ય તો હરગોતિવંદભાઈ પાસે લખાવો તો પણ ઘણુ ંસારંુ. ત્ર્યાથંી
અહીં આવ્ર્યા પછી કાઈં પણ સમાચાર નથી તેથી તમારા તરફથી પત્રની ઘણી વાટ 2ોવાર્ય છે માટે
તરંુત પત્ર લખવા તિવનતંી છે. 

 લી:
બહને શાતંાના ર્યથાર્યોગ્ર્ય વદંન
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અમરેલી
મગંળવાર 

સત્પુરુષોના ચરણ સેવનને ઈચ્છનાર બહને દૂધીબહને 
 
મેં તમને એક પોસ્ટકાડ� ચાર દિદવસ પહલેા ંલખ્યુ ંહત ુ ંતે મળ્યુ ંહશે. પરમ પુરુષ પરમ ઉપકારી

કૃપાળુ ગુરૂસાહબે તિવંછીર્યાથી આજે તિવહાર કરી ચાર પાચં દિદવસમા ંઉમરાળા પધારશે અને ઉમરાળા
વધારે રોકાર્ય એમ અત્ર્યારે સભંવ નથી 2ણાતો. તો હવે પજૂ્ર્ય સાહબેને સોનગઢ પધારવા આડા પદંર
દિદવસ પણ પરૂા  ગણાર્ય નહીં.  તો  હવે  તમે  આ કાગળ વાચંી  તરુત 2 રવાના  થવાનું રાખશો.
હરગોતિવંદભાઈ પણ તમારી સાથે આવે તો વધારે સારંુ. અમને એમ થાર્ય છે કે ભાઈએ જેમ કાગળમાં
ઉછળતા ભાવે ભક્તિ�ત બનાવી છે તેમ પજૂ્ર્ય સાહબે પાસે ઉછળતા ભાવે તિવનતંી કરે તો સોનગઢની
અનકૂુળતા  તિવશેષ  ખ્ર્યાલમાં  આવી  જાર્ય.  પજૂ્ર્ય  સાહબે  આવે  છે  સોનગઢ  તરફ  2.  ભાવ  પણ
સોનગઢના છે. પણ ઉમરાળામાં ભાઈ પોતે તિવનતંી કરે એટલે પજૂ્ર્ય સાહબેને સોનગઢની અનકૂુળતા
તિવશેષ ખ્ર્યાલમા ંઆવવાથી બીજા કે્ષત્રના ભાવનગર તિવગેરેના 2રા પણ ભાવ રહતેા હોર્ય તે અટકીને
સોનગઢ તરફ તિવશેષ ખેંચાણ થાર્ય.  તો આ કાગળ મળ્ર્યા પછી બે ત્રણ દિદવસમાં તમે તથા ભાઈ
રવાના થવાનુ ંરાખો તો વધારે સારંુ. ભાઈને પાછળથી વધારે ન રહવેાર્ય તો હરકત નથી પણ અત્ર્યારે
વહલેા આવે તેમા ંતિવશેષ લાભ રહલેો છે. 

પજૂ્ર્ય સાહબે ઉમરાળા તિવશેષ ન રોકાર્ય તો તમે દેશમાં આવ્ર્યા પછી લગભગ અઠવાદિડર્યે 2
સોનગઢ પધારશે તેમ 2ણાર્ય છે અને ઉમરાળા વધારે ઘણુ ંકરીને નહીં રોકાર્ય એમ 2 2ણાર્ય છે.
મુબંઈથી દેશમા ંઆવવાનુ ં2રા પણ મોડું ન કરશો. આવા અપવૂ� અવસરે આવવામા ંઢીલ ન થાર્ય તે
ખાસ ધ્ર્યાન રાખશો. ઉમરાળા વીરજીભાઈ, મગનભાઈ, દાસભાઈ તિવગેરે ભાઈઓ આવવાના છે અને
ઉમરાળા ભાઈ પણ 2ઈ પોતાના ભાવ બતાવે તેમા ંવધારે લાભ છે. માટે તમે મુબંઈથી સીધા અહીં
અમારી પાસે આવો ને ભાઈ સીધા સોનગઢ જાર્ય અને અમે તમને રૂબરૂમાં બધી હકીકત 2ણાવીએ.
તમે 2ઈને ભાઈને કહો ને ભાઈ પછી તે પ્રમાણે ઉમરાળા પોતાના ભાવ પવૂ�ક તિવનતંી કરવા જાર્ય.
આમ બને તો વધારે લાભવાળંુ છે માટે આ પ્રમાણે થવાનો ખાસ ખ્ર્યાલ રાખવાનો છે.  અને આ
લખાણનુ ં2રા પણ દુલ�ક્ષ થવા દેવુ ંર્યોગ્ર્ય નથી.  હવે તમે શુ ંનક્કી કરો છો તેનો 2વાબ તરુત 2
નક્કી કરી 2ણાવશો. 

લી:
બેન શાતંાના ર્યથા ર્યોગ્ર્ય. 

કાગળનો 2વાબ તરંુત 2 નક્કી કરી 2ણાવશો અને તમે સીધા અહીં આવશો.  ભલે એકાદ
દિદવસ 2 રોકાશો પણ અહીં 2રૂર આવશો. આ અવસરે આવવામા ંઢીલ ન થાર્ય તે વધારે લાભ વાળંુ
છે. 
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બધુવાર
ધમ� સ્નેહી બહને દૂધીબહને! 

અમરેલી 
બેન મણી તથા શાન્તાના વદંન સ્વીકારશોજી. 

મેં આપને પોસ્ટ કાડ�  પેલા ઘણા દિદવસ પહલેા ંલખ્યુ ંહત ુ ંતે મળ્યુ ંહશે. પરમ પજૂ્ર્ય મહારા2
સાહબે રાણપરુમા ંહજી લિબરાજે છે કારણ કે પજૂ્ર્ય મહારા2 સાહબેની તલિબર્યત રાણપરુમા ંવધારે નરમ
થઈ ગઈ હતી. પાચં છ દિદવસ વધારે નરમ રહી, ત્ર્યાર પછી તરંુત 2 આરામ આવી ગર્યો છે. અત્ર્યારે
તો તલિબર્યત તદન આરામમા ંછે પણ અશક્તિ�ત ઘણી થઈ ગઈ હતી. તેથી હાલમા ંશાતંિત ખાતર ફાગણ
વદ અમાસ સધુી રાણપરુ રહવેાના છે.  અમે એક આંટો 2ઈ આવ્ર્યા હતા.  હવે તો તલિબર્યત તદન
આરામમા ં2 છે. ચૈત્ર સદુમા ંરાણપરુથી તિવહાર કરી વઢવાણ પધારશે. વઢવાણ પધારશે ત્ર્યારે અહીંથી
અમારે તથા જામનગર વાળા બેનોને તથા પજૂ્ર્ય બેનને બધાને સૌ સૌની સગવડતા એ રસોડા કરી
રહવેા તિવચાર છે.  માટે તમારે પણ વઢવાણ 2વુ ંહોર્ય ને રસોડું કરી રહવે ુ ંહોર્ય તો 2 કોઇ જાતની
હરકત નથી. પજૂ્ર્ય કૃપા તિનધીની આજ્ઞા છે. 

પજૂ્ર્ય કૃપા તિનધી ગુરૂદેવ સાહબે વઢવાણ પહોંચ્ર્યા પછી કઈ તરફ 2વુ ંતે નક્કી થશે. હાલ તો
વઢવાણથી રા2કોટ 2શે તેમ 2ણાર્ય છે તો પણ વઢવાણ ગર્યા પછી વધારે નક્કી થશે.  પ્રેમચદં
બાપા, મળૂજી બાપા તથા નાનચદંકાકા તે ત્રણે 2ણા દેશમા ંછે. ફાગણ વદ ચોથના 2ર્યાના લગ્ન છે.
ને ફાગણ વદ આઠમના મગંળજીના લગ્ન છે. પજૂ્ર્ય સાહબેને વઢવાણ 2લ્દી પહોંચવાના ભાવ હતા
પણ વચ્ચે ઠંડી બહુ પડવાથી તલિબર્યતના કારણે રાણપરુ દોઢ મદિહનો થર્યા પધાર્યા�  છે.  હજી પદંર
દિદવસ ક્તિસ્થરતા છે.  હવે પજૂ્ર્ય કૃપાળુ દેવની તલિબર્યત તદન આરામમાં છે માટે હવે કાઈં પણ દિફકર
કરવા જેવુ ંનથી. આપની તલિબર્યત સારી હશે. 

હઃ 
શાન્તા
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વાકંાનેર 
સોમવાર

ભક્તિ�તવતં બહને દૂધીબહને 
તમારો પત્ર મળ્ર્યો. શ્રી કૃપાળુ ગુરૂદેવના વેષનુ ંપદિરવત�ન થયુ ંતેવા સમાચાર તમે 2ણાવ્ર્યા

તે જાણી આનદં થાર્ય છે.  પરમ પજૂ્ર્ય કૃપાળુ દેવ સખુશાતંિતમાં લિબરા2તા હશે.  તેઓશ્રીને  અમારા
અત્ર્યતં ભક્તિ�તભાવે વદંન નમસ્કાર પહોંચે.  તમે તથા હરગોતિવંદભાઈ પજૂ્ર્ય સાહબેના આજ્ઞા પ્રમાણે
વત�ન રાખો છો તે ઘણુ ંસારંુ ને લાભરૂપ છે. હજુ પણ તેમ 2 વત�ન રાખવુ ંતે તિવશેષ લાભરૂપ છે. 

પજૂ્ર્ય ગુરૂસાહેબ ક્યાં સધુી તિનવતૃિ�માં રહે છે ને ક્યારથી વાચંવ ુ ંશરૂ કરશે તે 2ણાવશો. ત્ર્યાં
માણસો કોણ કોણ દશ�ને લ્ર્યે આવે છે તે 2ણાવશો.  હરગોતિવંદભાઈ તિવગેરે પજૂ્ર્ય સાહબે પ્રત્ર્યે પ્રેમ
ભક્તિ�ત સાથે મજા લીર્યે છે તો પણ એમને માટે સત્પુરુષો પ્રત્ર્યે પ્રેમ ભક્તિ�ત લાભરૂપ 2 હોર્ય તે વસ્ત ુ
ક્તિસ્થતિત છે. 

અમારા બન્નેની તલિબર્યત સાધારણ રહે છે.  નવીન જે કાઈં હોર્ય તે 2ણાવતા રહશેો.  પજૂ્ર્ય
સાહબેની શાદિરરીક ક્તિસ્થતિત સારી હશે. પદિરવત�ન શાતંિતપવૂ�ક થઈ ગયુ ંતે ઘણુ ંસારંુ થયુ ંછે. 

લી:
સતની છારં્ય ઇચ્છનાર 

બેન શાતંાબેનના ર્યથા ર્યોગ્ર્ય
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પોસ્ટ કાડ� 
તા. 7 મઈ 1935

 વાકંાનેર
ભાઈશ્રી શાતંિતલાલભાઈ
તમારો પત્ર મળ્ર્યો. વાચંી સમાચાર જાણ્ર્યા. 
પરમ ઉપકારી જ્ઞાન સાગર ગુરૂરાજ સખુસમાતિધમા ંલિબરા2તા હશે. તેઓશ્રીની શાદિરરીક ક્તિસ્થતિત

સારી જાણી આનદં. 
તેઓશ્રીને અમારા અત્ર્યતં-અત્ર્યતં ભક્તિ�ત ભાવે વારંવાર વદંન નમસ્કાર પહોંચે. 
જ્ઞાનીઓની છાર્યામાં રહવેારૂપ  ગુરૂકૃપાએ ટંુક સમર્યમાં ર્યોગ બનવા ર્યોગ્ર્ય જાણી ઉલ્લાસ

આવે છે. 
પજૂ્ર્ય પ્રભશુ્રીના વેષનુ ંપદિરવત�ન થયુ ંત્ર્યારે અને ત્ર્યાર પછી પણ સોનગઢમા ંશાતંિત 2 રહે છે,

તેવા સમાચાર જાણવામા ંઆવ્ર્યાથી આનદં થાર્ય છે. 
2ો કે છાપામા ંબહુ આડુઅંવળંુ ઘણુ ંઆવે છે, પરંત ુત્ર્યા ંશાતંિત છે તે પજૂ્ર્ય પ્રભશુ્રીના પનુ્ર્યનો

2 પ્રતાપ છે. 
અમોને ત્ર્યાં આવવા તિવષે જ્ર્યારે આજ્ઞા થાર્ય ત્ર્યારે 2ણાવશો.  વાકંાનેરથી લી.  બન્ને બ્હનેોના

ર્યથાર્યોગ્ર્ય. 
દૂધીબહનેે  લખેલ સમાચાર જાણ્ર્યા.  શ્રી  સદગુરૂદેવના સખુશાતંિત પરુતા  સમાચાર 2ણાવતા

રહશેો. 
ભાઈશ્રી વનીચદંભાઈ મળ્ર્યા હતા. તેમને ત્ર્યા ં2ણાવવા કહ્યુ ંહત ુ ંકે પજૂ્ર્ય મહારા2શ્રીને મારા

વતી સખુશાતા પછૂશો ને હું જેઠ સદુ બી2 ત્રી2માં ત્ર્યાં સોનગઢ આવીશ.  તેમ તમે સોનગઢ પત્ર
લખો ત્ર્યારે મારા વતી લખશો તેમ અમને કહ્યું હત ુ.ં  અને તે પજૂ્ર્ય સાહબે પાસે આવી ગર્યા બાદ
અગાસ 2વાના છે તેમ તે કહતેા હતા. અહીં વનીચદંભાઈ કોઈ-કોઈ વાર આવે છે પ્રશ્ન ચચા� થાર્ય છે
તે સે2. 
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તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૦  (ઈસ્વી સન્  1934)  નું ચાતમુા�સ પરુૂં કરીને  થોડા ગામ ફરીને  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવ ૧૯૯૧મા ંઅહીં સોનગઢ પધાર્યા�. 

તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૧  (ઈસ્વી સન્ 1935)  ના ફાગણ વદ ત્રીજે પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  અહીં સોનગઢ
પધાર્યા�. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે અંતરજ્ઞાનથી અને દિદગબંર શાસ્ત્ર દ્વારા નક્કી કરેલુ ંછે કે દિદગબંર ધમ� 2 સાચો
ધમ� છે. અનાદિદનો તે 2 ધમ� ચાલ્ર્યો આવે છે. અનતં તીથoકરો આ માગ́ ચાલીને મોક્ષ પામ્ર્યા છે. અને
અનતં તીથoકરોએ આ દિદગબંર માગ�ને 2 સ્થાપ્ર્યો છે. એવો પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો દૃઢ તિનશ્ચર્ય હોવાથી તેમને
સ્થાન�વાસીનુ ં લિચન્હ જે મહુપતિ� તેનો ત્ર્યાગ અહીં સોનગઢમાં ચૈત્ર સદુ ૧૩ના મહામગંલ મહાવીર
જિ2નેશ્વરના 2ન્મકલ્ર્યાણક દિદને મહુપતિ�નો ત્ર્યાગ કર્ય°. ને "હુ ંબ્રહ્મચારી છુ"ં તેવ ુ ંપોતાનુ ંપદ "દિદગબંર
ધમ�" અનસુાર જાહરે કયુo. આવો સપં્રદાર્યનો મોટો ફેરફાર તો "પરુુષાથ� તિસંહ" પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ 2 કરી
શકે. 

પજૂ્ર્યશ્રીના પ્રતાપે  સતધમ�નો ફેલાવ કોઈ અદભતુ થર્યો છે.  નાના બાળકોથી માડંીને  વદૃ્ધ
સધુીના  ભાઈઓ બહનેો  સતધમ�નો  આદર કરતાં અને  સતધમ�ની  રુચિ� કરતાં થઇ ગર્યાં છે.  આ
પચંમકાળમા ંઆ વીતરાગી સત ્ધમ�નો ફેલાવ આ અદ્વિદ્વતીર્ય પરુુષ દ્વારા 2 થાર્ય. સામાન્ર્ય મનષુ્ર્યોનું
આ કામ નથી. 

આ પરમ પુરુષ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે આ આત્માએ અનતંકાળમા ંજે આત્માને જાણ્ર્યો
નહોતો તે આત્માને આત્માની જાગતૃિત થઈને જાણ્ર્યો,  અનભુવ્ર્યો જેથી ભવભ્રમણનો નાશ થર્યો અને
મકુ્તિ�ત નજીક થઇ 2વાયુ.ં  જે સાક્ષાત્ તીથoકરના ર્યોગમાં પણ આત્મપ્રાલ્પિપ્ત ન થઇ તે આ  સદગુરૂ

(કહાનગુરૂદેવના) પરમ પ્રતાપે થઇ તે ગુરૂદેવને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! 
આ શરીરમાં છાતીમાં ભીંસ આવવાનુ ંદદ�  ઘણીવાર થત ુ.ં  ત્ર્યારે જેમ ભીંસનુ ં2ોર વધે તેમ

જ્ઞાર્યકભાવની પણ તીવ્રતાનુ ંસામુ ં2ોર વધે. તે ભેદજ્ઞાનનો પરમ પ્રતાપ છે. 
આ આત્માને ભેદજ્ઞાન થયુ ંત્ર્યારથી સાથે-સાથ શરીરમાં પણ અશાતા પ્રગટ થઇ છે.  પેટમાં

વાયુ ગોળો,  છાતીમાં  દુઃખાવો  ભીંસ  પણ એ અશાતા  2ર્યારે  વધારે  દેખાર્ય  ત્ર્યારે  આત્મસમાતિધ
આત્મશાતંિત જ્ઞાર્યકભાવની વદૃ્વિદ્ધ પણ વધારે થાર્ય- થતી એ પ્રત્ર્યક્ષ અનભુવશીલ વાત છે. 

પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે  અમારા  બન્ને  આત્માના  સમ્ર્યગ્જ્ઞાનની  ઘણી  પરીક્ષા  કરી  હતી.  પણ  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે અમે બન્ને આત્મા પરીક્ષામા ંપાસ થઇ ગર્યા હતા. પાર ઉતરી ગર્યા હતા. 

તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૧  (ઈસ્વી સન્  1935)  માં પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ સોનગઢ પધાર્યા�  હતા.  ત્ર્યારથી
અમે બન્ને બેનો પણ સોનગઢ આવ્ર્યા હતા,  ત્ર્યારથી અમે સોનગઢમાં 2 રહીએ છીએ.  શરૂઆતમાં
સોનગઢમાં  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ દિદવસમાં  એક  વખત વ્ર્યાખ્ર્યાન  વાચંતા  હતા.  એક  વખત વ્ર્યાખ્ર્યાન
સાભંળ્ર્યા  બાદ  બાકીનો  ટાઈમ આત્મસાધના  માટે  એકાતંમાં  બે-ત્રણ કલાક  બેસીને  જ્ઞાર્યકભાવની
તિવશેષ વદૃ્વિદ્ધને માટે ધ્ર્યાનમા ંબેસતા ંહતા. બાકી વધેલા ટાઈમમા ંશાસ્ત્ર સ્વાધ્ર્યાર્ય પણ કરતા ંહતા. 
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ગુરૂદેવે પૂછેલા પાંચ પ્રશ્નોની કોપી 
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પરમ પજૂ્ર્ય પરમ ઉપકારી કરુણા સાગર જ્ઞાન તિનતિધ શ્રી ગુરૂદેવે પછેૂલા સવુણ�મર્ય પાચં પ્રશ્નો, તેના 
ઉ�ર આ પાચં લખાર્યેલા છે. 

પરમ પુરુષ શ્રી સદગુરૂના કહાનગુરૂદેવના જ્ઞાનનુ ંલક્ષ જ્ર્યા ંજ્ર્યા ંપદિરણમે છે તે સવ�કાર્ય°મા ં
અથાગ ઉપર્યોગ 2 હોર્ય છે. 

પરમ પુરુષ શ્રી સદગુરૂદેવને અને તેમના પરમ ઉપકાર ને વારંવાર નમસ્કાર હો! 

ત્તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩   (  ઈસ્વી સન ્  1937)   માગસર માસ  

શાતંાબેન
આ પ્રશ્ન વાચંતાને તરત લખાર્યેલા છે સોમવારે સવારે પાચં વાગે લખવાની શરૂઆત થઇ

તેમા ંસૌથી પહલેા આ પ્રશ્ન લખાર્ય છે. 
ગુરૂદેવનો પાચંમો પ્રશ્ન: આત્મ આનદં અને ત્તિનત્તિવHકલ્પતામા ંભેદ અથવા કાળનુ ંઆતરંૂ શુ ંછે? 
પજૂ્ર્ય બેનનો ઉ�ર:  જે વખતે આત્મઉપર્યોગ પર લક્ષથી છૂટી પોતાના જ્ઞાર્યકમાં એકાકાર

તિનતિવ�કલ્પ ઉપર્યોગે પદિરણમે છે તે વખતે 2 ખરો આનદં અનભુવાર્ય છે. 
ઉપર્યોગનુ ંતિનતિવ�કલ્પપણે પ્રણમવુ ંને આનદંનુ ંઅનભુવવુ ંતે બેર્ય એક સાથે 2 થાર્ય છે તેમાં

કાળનુ ંઅંતર કાઈં 2ણાત ુ ંનથી. 
આત્મઉપર્યોગ 2ર્યારે તિનતિવ�કલ્પપણે હોર્ય છે ત્ર્યારે 2 ખરો આનદં ને ખરંુ સખુ વેદાર્ય છે ને

ખરો આનદં ને ખરંુ સખુ ત્ર્યારે કે 2ર્યારે આત્મઉપર્યોગ તિનતિવ�કલ્પપણે હોર્ય ત્ર્યારે. 
હવે તેમા ંભેદ તો શુ ંકહવેો. પણ તેના સ્વભાવ ભેદ અપેક્ષાએ ભેદ લદિહર્યે તો લહી શકાર્ય. 
બાકી તો અભેદ એકાકાર પદિરણમે તેમા ંભેદ તો શુ ંકહવેો. 
(બી2ો પ્રશ્ન આ લખાણો છે) 
પજૂ્ય ગુરૂદેવશ્રીનો બીજો પ્રશ્ર્ન: અનભુવ વખતે જ્ઞાન સત્તિવકલ્પ કેવી રીતે છે? 
પજૂ્ર્ય  બેનનો  ઉ�ર:  આત્માના  તિનતિવ�કલ્પ  અનભુવ  વખતે  જ્ઞાર્યક  જ્ઞાર્યકસ્વરૂપે  પ્રગટ

ઉપર્યોગપણે સહ2 પદિરણમે છે તે વખતે જ્ઞાતા wવ્ર્યમાં પ્રગટપણે કોઈ  "અલિચંત્ર્ય ને અદભતુતાએ"
જુદી જુદી જાતના સ્વભાવ સ્વરૂપે જુદી જુદી અવસ્થાના જુદા જુદા તરંગોને જુદી જુદી રમત સ્વરૂપે
કોઈ” "અદ્દભ્તૂતાએ" આત્મ wવ્ર્ય પદિરણમી રહયુ ંછે તે બધા સ્વભાવો અવસ્થા ને તરંગોને જ્ઞાન જાણે
છે તે જ્ઞાનની સતિવકલ્પતા છે.  અન્તમુ�હતૂ�ની અનભુવ ક્તિસ્થતિતમાં જ્ઞાર્યક wવ્ર્યમાં ઉપર લખ્ર્યા મ2ુબ
જુદી જુદી જાતના અવસ્થાને તરંગો ક્ષણે ક્ષણે પદિરણમે છે તે બધી અવસ્થાને જાણવા સ્વરૂપે જ્ઞાનમા,ં
જ્ઞાનની જે નવી નવી અવસ્થા સહ2 પદિરણમે છે તે જ્ઞાનની સતિવકલ્પતા. જ્ઞાનની અવસ્થા ને બીજા
બધા ગણુોની અવસ્થા એકી સાથે 2 પદિરણમે છે. 
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અનભુવમાં કતા�  દિક્રર્યા ને કમ� જે પોતાના છે તેમાં જ્ઞાનગણુનુ ંપદિરણમન થઈને જે જ્ઞાનની
નવી અવસ્થારૂપે કાર્ય� આવે છે,  તે પણ જ્ઞાનની સતિવકલ્પતા છે.  પોતાના જ્ઞાનની નવી અવસ્થા ને
બીજા ગણુોની નવી અવસ્થા જાણવારૂપે જે જ્ઞાનનુ ંકાર્ય� આવે છે તે જ્ઞાનની સતિવકલ્પતા છે. 

(ત્રી2ો આ પ્રશ્ન લખાર્યો છે. સવ�જ્ઞની વ્ર્યાખ્ર્યા)
પજૂ્ય ગુરૂદેવશ્રીનો ત્રીજો પ્રશ્ન: સવ@જ્ઞની વ્યાખ્યા તમારી ભાષાથી કેવી રીતે થઇ શકાય છે? 
પજૂ્ર્ય બેનનો ઉ�ર: જ્ઞાન ઉપર્યોગનુ ંપર લકે્ષ પદિરણમન સવ�થા, સવ�થા પ્રકારે છૂટીને જ્ઞાન

ઉપર્યોગનુ ંજ્ઞાન ઉપર્યોગપણે અખડં સહ2 પ્રગટ પ્રત્ર્યક્ષ સ્વરૂપે પદિરણમી 2વુ ંતે સવ�જ્ઞપણુ ંઅથવા
જા2વલ્ર્યમાન જ્ર્યોતિત સ્વરૂપે અખડં જ્ઞાતા wવ્ર્યને તેના સવ� ભાવોને પ્રત્ર્યક્ષપણે એકીસાથે પ્રગટપણે
જાણવા-અનભુવવારૂપ સહ2 જ્ઞાન ઉપર્યોગનુ ંપ્રણમવુ ંતે સવ�જ્ઞતા. 

(ચોથો પ્રશ્ન આ લખાર્યો છે) 
પજૂ્ય ગુરૂદેવશ્રીનો ચોથો પ્રશ્ન: બીજા વેદાતંાદિદ કરતાં જિજનનુ ંજુદાપણું મખુ્ય મદુ્દા સદિહત શું

માન્યતા છે? 
પજૂ્ર્ય બેનનો ઉ�ર: જૈન છ wવ્ર્યને માન્ર્ય રાખે છે ને તેના તિનતિમ� નૈતિમતિ�ક સબંધંરૂપ ભાવને

પણ માન્ર્ય રાખે છે ત્ર્યારે વેદાતં એક 2 wવ્ર્યને માને છે ને એક 2 wવ્ર્યને માનતાં તિનતિમ� નૈતિમતિ�ક
સબંધંરૂપ ભાવનો તિનષેધ થઇ 2 જાર્ય છે તેનો તિનષેધ થતાં નૈતિમતિ�કરૂપ જે wવ્ર્યનો સ્વભાવ તેનો
તિનષેધ થાર્ય છે ને સ્વભાવનો તિનષેધ થતાં wવ્ર્ય વસ્તનુો તિનષેધ થાર્ય છે, એટલે જૈનનાં અલિભપ્રાર્યમાં
વસ્ત ુwવ્ર્યનુ ંઅખડં અક્તિસ્તત્વ રહે છે. ત્ર્યારે વેદાતંના ંઅલિભપ્રાર્ય પ્રમાણે wવ્ર્યની સ્વાધીનતા વગેરે બધું
ઉડી જાર્ય છે એટલે વસ્તસુ્વભાવની કંઈ પણ વ્ર્યવસ્થા કે મર્યા�દા રહતેી નથી તેમ પરwવ્ર્યનુ ંતિનતિમ�
પામીને  આત્મwવ્ર્યની  પર્યા�ર્ય  તિવકારપણે  પદિરણમે  છે  તેને  પણ વેદાતં  માનતા  નથી  તે  તિવકારને
અતિવકારપણે માને  છે એટલે અતિવકાર પર્યા�ર્યપણે પદિરણમવાનો તેનો પરુુષાથ�  ઉપડી શકતો નથી
એટલે તેના અલિભપ્રાર્ય પ્રમાણે તેને સપંણૂ� કાર્ય�તિસદ્વિદ્ધ થઇ શકતી નથી ને તે સપંણૂ� સખુને અનભુવી પણ
શકતા નથી. 

અને જૈન પરwવ્ર્યના તિનતિમ�ે આત્મwવ્ર્યની જેમને જેટલા અંશે તિવકાર પર્યા�ર્ય થાર્ય છે તે પ્રમાણે
તેને માન્ર્ય રાખે છે એટલે અતિવકાર પર્યા�ર્યપણે પદિરણમવાનો તેનો પરુુષાથ� ઉપડી શકે છે એટલે તે
સવ� કાર્ય�તિસદ્વિદ્ધને પહોંચી શકે છે ને તે સપંણૂ� સખુને અનભુવી પણ શકે છે માટે જૈનનો અલિભપ્રાર્ય સત્ર્ય
છે ને વેદાતંનો અલિભપ્રાર્ય તે સત્ર્ય નથી આ રીતે વેદાતં ને જૈન જુદા પડે છે. વેદાતં આત્માને સવ�થા
શદુ્ધ માને છે ને જૈન પણ wવ્ર્યwન્દ્રિષ્ટએ સવ�થા શદુ્ધ માને છે એટલે તે અપેક્ષાએ સાધારણ રીતે બેર્ય એક
છે તેમ કહી શકાર્ય,  પણ વેદાતં શદુ્ધ માને છે તે શદુ્ધનુ ંર્યથાથ� સ્વરૂપ સમજ્ર્યા વગર શદુ્ધ માને છે
2ર્યારે જૈન છે તે શદુ્ધનુ ંર્યથાથ� સ્વરૂપ સમજીને શદુ્ધ માને છે માટે તે રીતે પણ જૈન અને વેદાતં જુદા
પડે છે. 
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પાચંમો આ પ્રશ્ન લખાણો છે, પેલો પ્રશ્ન અગરુુલઘનુો છે તેનો ઉ�ર -
પજૂ્ય ગુરૂદેવશ્રીનો પહલેો પ્રશ્ન: અગરુુલઘનુી વ્યાખ્યા શી રીતે કરી શકો છો? 
પજૂ્ર્ય બેનનો ઉ�ર: wવ્ર્યની જે હાતિન વદૃ્વિદ્ધ સ્વરૂપે પર્યા�ર્ય પદિરણમે છે છતા ંપણ તે મળૂ સ્વરૂપે

હાતિન-વદૃ્વિદ્ધરૂપે નહીં થતા ંતેમા ંજે એકાકારપણુ ંઉભ ુછે તે અગરુુલઘ ુસ્વભાવ. 
બાકી અગરુુલઘ ુસ્વભાવની તિવશેષ સ્પષ્ટ વ્ર્યાખ્ર્યા થવા તરફ લક્ષ પહોંચત ુ ંનથી. અનભુવમાં

જ્ઞાન સતિવકલ્પ ક્યા પ્રકારે છે તેની જે વ્ર્યાખ્ર્યા આવી છે તેમા ંઅગરુુલઘ ુસ્વભાવની વ્ર્યાખ્ર્યા સમાર્ય છે
પણ તેમાથંી અગરુુલઘ ુસ્વભાવની વ્ર્યાખ્ર્યા તિવશેષ સ્પષ્ટ જુદી પાડવા તરફ લક્ષ પહોંચત ુ ંનથી. 

આ પાચં પ્રશ્નનો ઉ�ર શ્રી સદગુરૂ પ્રતાપે ર્યથાશક્તિ�ત પ્રમાણે લખાર્યા છે. 

ॐ 

શાતંિત, શાતંિત, શાતંિત. 
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તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૪  (ઈસ્વી સન્  1938)  માં પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીને જાતિતસ્મરણ જ્ઞાન થયું હત ુ.ં
પ્રથમમાં  શ્રી  કંુદકંુદાચાર્ય�દેવ  અહીં  ભરતમાથંી  તિવદેહ  કે્ષત્રે  પધાર્યા�  ત્ર્યારે  અમે  બન્ને  બેનો,  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવનો આત્મા  અને  નારણભાઈનો  આત્મા,  અમે  ચારે  જીવો  પરુુષપણે ત્ર્યાં  ભગવાનનાં
સમવસરણમા ંબેઠા હતા, વગેરે ઘણુ ંલાબં ુસ્મરણ છે તે પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના લખાણમા ંછે. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૪ (ઈસ્વી સન ્1938) ના પોષ માસમા ંમને આગલે દિદવસે સ્વપ્ન આવ્યુ ંકે
હુ ંમહાતિવદેહ કે્ષત્રમા ંછુ.ં ત્ર્યાનંા માતા-તિપતા ઘણા ઊંચા ને મોટા તે પણ સ્વપ્નમા ંઆવ્ર્યા. 

ને પોષ સદુના બીજે દિદવસે પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના આંખ સામુ ંસહજેે ન2ર 2તા ંએમ સ્મરણ આવ્યું
કે આ આત્માને મેં ઓલા ભવમાં પુરુષપણે 2ોર્યેલ છે. તે પણ પરુુષ હતા ને હું પણ પરુુષ હતો, તેમ
એ�દમ સ્પષ્ટપણે સ્મરણ આવ્યુ.ં  તેમનુ ંનામ દેવાભાઇ છે ને આ આત્માના પુરુષ શરીરનુ ંનામ ત્ર્યાં
લાભભાઈ છે તેમ બરાબર ર્યાદ આવ્યુ.ં  લાભભાઈના માતા-તિપતાના મોટા મોટા ઘર છે,  ઘણા ઊંચા
ઊંચા મકાનમા ંઅમે રહીએ છીએ તેમ બરાબર ર્યાદ આવ્યુ.ં 

માતા-તિપતા વગેરે સારંુ ગહૃસ્થ કુટંુબ છે. દિરદ્વિદ્ધ-તિસદ્વિદ્ધ વાળા ઘર છે. માતા-તિપતા ઘણા ંખાનદાન
છે તે બરાબર ર્યાદ આવ્યુ.ં 

હુ ંલાભભાઈ, રસ્તામા ંચાલ્ર્યો 2તો હતો ત્ર્યા ંદેવભાઈની બા મને રસ્તામા ંમળ્ર્યા. તેમણે મને
કહયુ ંકે ભાઈ ત ુ ંક્યાકં તપાસ કર ને દેવાભાઇ ક્યારનો ગર્યો છે.  તે હજુ આવેલ નથી.  મેં કહયુ ંહુ ં
તેમને ગોતી આવુ ંછુ.ં દેવાભાઈના માતા-તિપતાને અને લાભભાઈના માતા-તિપતાને તિમત્રતા સારી હતી.
દેવાભાઇ અને લાભભાઈને પણ તિમત્રતા ઘણી સારી હતી. પછી હુ ંરસ્તા પર 2તો હતો. ત્ર્યા ંદેવાભાઇ
સામેથી ચાલ્ર્યા આવતા હતા. મેં તેમને કહયુ ંકે દેવાભાઇ ચાલો તમારી બા રસ્તા પર ક્યારના તમારી
રાહ 2ોઈને ઉભા છે. દેવાભાઇએ કહયુ ંકે ચાલો આવુ ંછુ.ં 

ત્ર્યા ંઉપર મેં ન2ર કયુo તો આકાશમા ંમોટંુ સમવસરણ જેવુ ંહત ુ ંને ત્ર્યા ંઆનદં મહોત્સવ થઇ
રહ્યો હોર્ય એમ લાગ્યુ.ં 

ત્ર્યારે  કહાનગુરૂદેવનો આત્મા લક્ષમાં આવતો નહોતો.  ત્ર્યાર બાદ ઘણા વષ´  તિવક્રમ સવંત્
૨૦૦૪  (ઈસ્વી  સન્  1948)  ની  સાલમાં  કહાનગુરૂદેવનો આત્મા  ત્ર્યાં  રા2કુમાર  છે  તે  રા2કુમાર
બરાબર ર્યાદ આવ્ર્યા. હુ ંઅને દેવાભાઇ અમે બન્ને રા2કુમારના મહલેના બહાર તેમની વાટ 2ોતા ઉભા
હતા.  ત્ર્યાં રા2કુમાર  ગુરૂદેવ  કહાનનો આત્મા,  તેમના મહલેમાથંી  લાલ મખમલના 2રીના લગુડા
પહરેીને બહાર આવ્ર્યા,  અમે ત્રણે 2ણા સમવસરણ તરફ ચાલ્ર્યા અને રસ્તામાં ધમ�ની ચચા�  કરતા
કરતા ચાલ્ર્યા 2તા હતા. રસ્તો બહુ સુદંર ચારે બાજુ ઝાડી અને વન હોર્ય એવો હતો ત્ર્યાથંી 2તા હતા.
આ કહાનગુરૂદેવનો આત્મા આ રા2કુમાર છે તેમ સ્પષ્ટપણે બરાબર ર્યાદ આવ્યુ.ં 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૪ (ઈસ્વી સન્ 1938) ની સાલમાં સ્વાધ્ર્યાર્ય મદંિદરની સ્થાપના થઇ પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવ સ્વાધ્ર્યાર્ય મદંિદરમા ંલિબરાજ્ર્યા. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૫ (ઈસ્વી સન ્1939) મા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ સઘંસદિહત શત્રુ2ંર્ય તીથ�ની ર્યાત્રાએ
પધાર્યા�.  ત્રણસોથી  ચારસો  જેટલા  મમુકુ્ષ ુ ભાઈ બેનો  સાથે  હતા.  ત્ર્યાં  પાલીતાણામાં  શ્રી  જિ2નેન્w-
મદંિદરમા,ં દિદગબંર-મદંિદરમા ંભગવાનના દશ�ન કર્યા� અને દશ�ન કરતા ંઅમે બન્ને બેનોને એવી ભાવના
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થઇ કે આપણને સાક્ષાત્ ભગવાનના તો તિવરહ પડયા પણ આપણે રહીએ છીએ ત્ર્યાં પ્રતિતમાજીના
દશ�ન પણ નથી. તે અમારી ભાવના પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ પાસે પહુચંી તે પજૂ્ર્ય શ્રી એ કહયુ ંવાત સાચી છે
ભાવના ભાવો. 

અમને બન્ને બેનોને કોઈપણ ભાવનાનો તિવચાર આવે તો કેટલીક વાર સાથે 2 આવે. ઘણીવાર
એવુ ંબને કે ઘણા ઘણા પ્રકારના પ્રશસ્ત તિવચારો  (અમને ચપંાબેન શાતંાબેન) બન્ને બેનોને સાથે 2
આવે.  કોઈ દેવ સબંધંી તિવકલ્પ આવે,  કોઈ તિવકલ્પ ગુરૂ સબંધંી આવે,  કોઈ તિવકલ્પ શાસ્ત્ર સબંધંમાં
આવે, કોઈ આત્માના ગણુોના તિવચાર કરતા ંહોઈએ તો તેના તિવકલ્પ આવે તો ઘણી ઘણીવાર એક 2
સાથે બન્ને બેનો ને તિવકલ્પ સાથે 2 આવે,  કોઈ આત્માના ધ્ર્યાન સબંધંી તિવકલ્પ આવે તો પણ તે
ઘણીવાર સાથે 2 આવે. આ બન્ને wવ્ર્યનો એવો 2 કોઈ સમુેળ છે કે ઘણી ઘણીવાર આવુ ંબન્યુ ંછે, બને
છે. ઘણીવાર અમે બન્ને બેનો શાસ્ત્ર વાચંતાં હોઈએ તો આના નામનુ ંતેમના હાથમાં આવે ને તેમના
નામનુ ંઆના હાથમા ંઆવે, આવુ ંતો મોટે ભાગે બનત ુ ં2 આવે છે. તે કોઈ આ બન્ને wવ્ર્યના સબંધંી
સચૂના છે. 

તિવક્રમ સવંત્ ૧૯૯૫ (ઈસ્વી સન્ 1939)  માં રા2કોટમાં પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનું  ચાતમુા�સ થયુ.ં  ત્ર્યાં
નાનાલાલભાઈ તથા 2ડાવબેન 2સાણીને  અમારી  સોનગઢમાં શ્રી  જિ2નમદંિદરની ભાવનાનો ખ્ર્યાલ
આવતા ંસોનગઢમા ંદિદગબંર જિ2નમદંિદર બધંાવવુ.ં તેવો તેમનો ઉલ્લતિસત ભાવે તિનણ�ર્ય કર્ય°. ૧૯૯૬માં
રા2કોટથી ચાતમુા�સ પૂરંૂ કરીને પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ સોનગઢ પધારતા હતા. ત્ર્યારે વચમા ંજૂનાગઢ તીથ�ની
ર્યાત્રાનો પ્રોગ્રામ થર્યો હતો. સઘં સદિહત પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ અને અમે બધાએ લિગરનાર તીથ�ની ર્યાત્રા કરી.
શ્રી તીથoકર દેવ નેતિમનાથ ભગવાનના ત્રણ કલ્ર્યાણક થર્યેલી મહા પતિવત્ર ભતૂિમ લિગરનાર લિગરીની ર્યાત્રા
કરતા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને અપવૂ� ભાવો આવ્ર્યા હતા. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે અમને પણ ઘણા સારા
ભાવ આવ્ર્યા હતા.  અને  ઘણી ભક્તિ�તપવૂ�ક લિગરનાર તીથ�ની  ર્યાત્રા પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  સાથે  થઇ હતી.
સહસ્ત્રામવનમાં પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવને  ઘણા અપવૂ�  ભાવ આવવાથી  સાષ્ટાગં  નમસ્કાર કર્યા�  હતા.  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવના પ્રતાપે તે જાત્રા અદભતુ થઇ હતી. 

તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૬ (ઈસ્વી સન્ 1940) મા ંપજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ સોનગઢ પધાર્યા�. ત્ર્યારે તે સાલમાં
શ્રાવણ સદુ ૧૩ના શ્રીનાનાલાલભાઈ 2સાણી દ્વારા શ્રી જિ2નેન્wમદંિદરના પાર્યા રોપાર્યા અને શ્રી દિદગબંર
જિ2નમદંિદર એ�દમ 2લ્દી પરુૂ ંથયુ.ં 

શ્રી મદંિદરજીમાં પ્રતિતમાજી લિબરા2માન કરવાના હતા તો પ્રતિતમાજી લેવા માટે પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે

અમને બન્ને બેનોને  (ચપંાબેન-શાતંાબેનને)  આજ્ઞા કરી કે તમે 2ર્યપરુ 2ઈને વીતરાગી ભાવવાળા
પ્રતિતમાજી લઇ આવો તેથી અમે 2ર્યપરુ પ્રતિતમાજી લેવા બન્ને બેનો ગર્યા. ત્ર્યાં પ્રતિતમાજીવાળાને ત્ર્યાં
આ ત્રણ પ્રતિતમા તૈર્યાર 2 હતા.  અત્ર્યારે સોનગઢ મદંિદરમાં લિબરા2માન છે તે શ્રી સીમધંરનાથ  -
શાતંિતનાથ અને પદ્મપ્રભ ુતે ત્રણે પ્રતિતમાજી ત્ર્યા ંતૈર્યાર હતા. તે પ્રતિતમાજી લઈને અમે સોનગઢ આવ્ર્યા,
પ્રતિતમાજીને સાથે આવતાં અમારા દિદલમાં એટલો આનદં થર્યો કે અમે ભગવાનની સાથે આવ્ર્યા ને
ભગવાનનો ભેટો થર્યો તેથી અંતર ઘણુ ંપ્રફુલ્પિલ્લત થયુ.ં 

સાક્ષાત ્તીથoકર દેવ-વીતરાગદેવનો તો તિવરહ પડયો છે પણ વીતરાગ ભાવની પનુ્દ્રિષ્ટનુ ંતિનતિમ�
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વીતરાગ પ્રતિતમાજીને દેખીને પણ અંતરમા ંશાતંિત થઇ પ્રફુલ્પિલ્લતતા આવી સતંોષ થર્યો. 
પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ પણ પ્રતિતમાજીને 2ોઈને થોડી વાર થભંી ગર્યા ને તેમને ભાવ આવ્ર્યા કે વાહ!

વીતરાગ તારી મwુા વાહ!  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના ઉદ્ગારો નીકળ્ર્યા કે હે નાથ!  તારા સાક્ષાત્ દશ�નના તો
તિવરહ પડયા!  પણ તારી પ્રતિતમાજીના દશ�નથી સતંોષ માનશુ.ં  અને આરાધના કરીને તારા સાક્ષાત્
દશ�ન પામશુ.ં ત્ર્યાર બાદ સીમધંર આદિદ ભગવતંોના પચંકલ્ર્યાણક થર્યા અને ફાગણ સદુી મહામગંલ
બી2ને દિદવસે શ્રી સીમધંર ભગવાન આદિદ શાતંિતનાથ પદ્મપ્રભ ુનેતિમનાથ ભગવતંો મદંિદરમા ંલિબરા2માન
થર્યા. ૧૯૯૭ ની સાલ (ઈસ્વી સન ્1941) ને ફાગણ સદુી બી2 હતી. 

ભગવાનના પચં કલ્ર્યાણક થતા ત્ર્યારે અમને બન્ને બેનોને અને પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવને  એવો ભાવ
આવતો હતો કે જાણે સાક્ષાત્ ભગવાનના કલ્ર્યાણક થતા હોર્ય ને ભાવ ઉલ્લસે તેવા ભાવ ઉલસતા
હતા. 

2ર્યારે શ્રી મદંિદરજીમાં ભગવાન પધારતા હતા ત્ર્યારે બીજા ભાઈઓ બોલતા હતા કે પધારો
ભગવાન પધારો!  ત્ર્યારે  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવને  એવા ભાવ આવ્ર્યા કે શ્રી મદંિદરજીના દ્વારમાં શ્રી સીમધંર
ભગવાન પધારતા હતા અને તેમની સામે સાષ્ટાગં નમસ્કાર લાબંા થઈને કર્યા� અને આંખમાથંી આંસુ
ચાલ્ર્યા જાર્ય અને પાચં તિમતિનટ તો એમ 2 રહ્યા.  આ રીતે  શ્રી સીમધંર ભગવાનના પ્રતિતમાજીની
પધરામણી વખતે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને ભગવાન પ્રત્ર્યે ભાવ આવ્ર્યા હતા. ઘણીવાર પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને તિવરહ
લાગતો હતો તેવા ઉદગાર ભક્તિ�તમા ંનીકળતા હતા. 

ભગવાનની પ્રતિતમાજીના દશ�નથી જાણે કે સાક્ષાત્ ભગવાનના 2 દશ�ન થાર્ય છે.  જાણે કે
સાક્ષાત ્ભગવાનના ભેટા થર્યા એવા ભાવ આવતા હતા અને આવે છે. 

શ્રી જિ2નેન્w પ્રતિતમાજીની પણ મદિહમા અદભતુ છે એમા ંપણ અહીં સોનગઢમા ંલિબરાજે છે એવી
મwુાવાળા  ભગવાનના  દશ�ન કરતાં જાણે કે  સાક્ષાત્ વીતરાગના  દશ�ન કરતાં હોઈએ એમ થતાં
વીતરાગ સ્વરૂપનુ ંબહમુાન આવે છે, વીતરાગી દેવનુ ંબહમુાન આવતા ંપોતાને વીતરાગી ભાવ પ્રાપ્ત
કરવો છે તેની પનુ્દ્રિષ્ટ થાર્ય છે, વીતરાગ ભાવનો ઘણો આદર થાર્ય છે-પોતાના વીતરાગ ભાવની નજીક
થવાર્ય છે. 

ભક્તિ�ત  વખતે  સીમધંર  ભગવાનની  ભક્તિ�ત  કરતાં  કોઈ-કોઈવાર  તો  એવું  લાગે  છે  કે
સીમધંરભગવાનની મwુા 2ોતાં જાણે આ રહ્યા સાક્ષાત ્ભગવાન વાહ! પ્રભ!ુ વાહ! તારંુ સ્વરૂપ! એવી
અદભતુ મwુા જાણે કે હમણાં ભગવાનની ઘ્વની છૂટશે એવી અપવૂ� મwુા દેખાર્ય છે.  એવા અંતરનાં
ભાવ થતા ંજ્ઞાનમા ંએવી મwુા 2ણાર્ય છે કે સાક્ષાત ્વીતરાગદેવ લિબરાજે છે. 

પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં  સમર્યસાર,  પ્રવચનસાર,  તિનર્યમસાર,  પચંાક્તિસ્તકાર્ય,  અષ્ટપાહડૂ,
પચંાધ્ર્યાર્યી, wવ્ર્યસગં્રહ, મોક્ષમાગ�-પ્રકાશક, સમાતિધશતક, પરુુષાથ�તિસદ્વિદ્ધઉપાર્ય, સ્વામી કાતિત�કેર્યાનપુ્રેક્ષા,
પદ્મનદંી પચંતિવંશતિતકા વગેરે દિદગબંર આચાર્ય°ના શાસ્ત્ર વાચેં છે ને તેમાથંી એવુ ંસરસ સમજાવે છે.
અને આચાર્ય°ના હૃદર્ય બતાવે છે તે વાત 2ર્યારે સમ2ણમા ંઆવે છે ત્ર્યારે એવુ ંલાગે છે કે આચાર્ય�
ભગવન્તોએ કેવો સરસ ચોખ્ખો માગ� બતાવ્ર્યો છે. એ�દમ 2ડ ચૈતન્ર્ય જુદા અને એકદમ ભેદજ્ઞાનની
વાત ચોખ્ખી દીવા જેવી બતાવી છે, 2ો કે અત્ર્યારે આ કાળે તો પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે તીથoકરોનો માગ� એ�દમ
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ચોખ્ખો બતાવ્ર્યો છે.  2રા પણ ભેળસેળ વગરનો એકદમ ચોખ્ખો ભેદજ્ઞાનનો માગ�  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ

અત્ર્યારે બતાવી રહ્યા છે.  અત્ર્યારના જીવોના ઘણા સદભાગ્ર્ય છે કે આવી ભેદજ્ઞાનની ચોખ્ખી દીવા
જેવી વાત પ્રત્ર્યક્ષ સાભંળવા મળે છે.  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે ઘણા જીવો અત્ર્યારે આ કાળે
મકુ્તિ�ત પામવાની લાર્યકાત પ્રગટ કરી લેશે. 

પરમ પજૂ્ર્ય કૃપાળુ ગુરૂદેવનો પરમ પરમ ઉપકાર છે જે ભવનો અંત સાક્ષાત ્તીથoકર દેવના
સમીપે ન આવ્ર્યો તે ભવનો અંત એ�દમ નજીકમા ંભવનો અંત જેમના પ્રતાપે થર્યો તે પરમ કૃપાળુ
સદગુરૂદેવને અત્ર્યતં-અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી વારંવાર નમસ્કાર હો! 

સાક્ષાત ્તીથoકર દેવના સમીપે ભવનો અંત ન આવ્ર્યો તેમા ંઆ આત્માની 2 લાર્યકાત નહોતી.
તેમા ંપોતાનુ ં2 કારણ હત ુ.ં સાક્ષાત ્તીથoકર દેવ તો સાક્ષાત ્મોક્ષ પમાડવાના પરમ પરમ તિનતિમ� છે
તેમના સાક્ષાત ્ર્યોગમા ંજીવ ન સમજ્ર્યો તેમા ંપોતાની 2 ખામી છે. 

ભેદજ્ઞાન થર્યા પછી એમ થાર્ય છે કે હુ ંપોતે 2 જ્ઞાર્યક આત્મા છુ ંમારો જ્ઞાર્યક હુ ંસખુથી ભરેલો
છુ.ં મારામા ં2 સખુ છે. મારામાથંી 2 સખુ પ્રગટે છે. જ્ઞાર્યકમા ં2 લીન રહવેાથી સખુ અને શાતંિત લાગે
છે. જ્ઞાર્યક તિસવાર્ય બીજા તિવકલ્પોમા ં2રા પણ સખુ ભાસત ુ ંનથી. દુઃખ 2 લાગે છે. 

જેમાં સખુ ન હોર્ય તેમાં સખુ ક્યાથંી ભાસે?  જેમ જેમ જ્ઞાર્યકમાં લીન થવાર્ય છે તેમ તેમ
જ્ઞાર્યકની તીવ્રતા થતી જાર્ય છે,  જ્ઞાર્યકની તીવ્રતા તે 2  રુચિ�કર લાગે છે.  વ્ર્યાખ્ર્યાન પછી સવારે
મદંિદરમા ંબેસીએ છીએ ત્ર્યારે તો એ�દમ ધ્ર્યાન થઇ જાર્ય છે. જ્ઞાર્યકમા ંલીન એ�દમ થઇ 2વાર્ય છે. 

વ્ર્યાખ્ર્યાનમાથંી  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ પાસેથી  ચૈતન્ર્ય આનદંનું ઘોલન સાભંળીને  સવારે  મદંિદરમાં
બેસીએ છીએ.  ત્ર્યારે ધ્ર્યાનમાં એ�દમ લીન થઇ 2વાર્ય છે.  શ્રી જિ2નેન્wદેવની ધ્ર્યાનસ્થ મwુાની છત્ર
છાર્યામા ંઆ આત્મા પણ ચૈતન્ર્ય સ્વરૂપમા ંએ�દમ લીન થઇ જાર્ય છે. 

પરમ પજૂ્ર્ય કૃપાળુ ગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે શાશ્વતધામ શ્રી સમ્મેદતિશખરજીની ર્યાત્રા પણ ઘણી
વાર થઇ. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ સાથે પણ ર્યાત્રા શાશ્વત તીથ�ની થઇ. તે શાશ્વત તીથ�ના દશ�ન થતા ંરોમરોમ
ઉલ્લસી 2તા ંહતા. જાણે કે કોઈ તિસદ્ધ ભગવાનના ધામમા ંઆવ્ર્યા હોઈ એ એવો ઉલ્લાસ આવતો
હતો.  જાણે કે સાક્ષાત્ તિસદ્ધ ભગવાનના દશ�ન થતાં હોર્ય એવુ ંભાસત ુ ંહત ુ.ં  જાણે કે ચારે કોર તિસદ્ધ
ભગવાન લિબરા2તા ંહોર્ય એવુ ંદૃશ્ર્ય દેખાત ુ ંહત ુ.ં 

તિસદ્વિદ્ધધામોની  ર્યાત્રા  કરતાં  જાણે  કે  તિસદ્ધ  ભગવન્તોના  દશ�ન  થર્યા  એવું લાગે,  જાણે  કે
મતુિનવરોના દશ�ન થર્યાં એવા ભાવો ભાસ્ર્યમાન થતા હતા.  વન 2ગંલ દેખીને મતુિનરા2 ર્યાદ આવે
અને આપણને એવીદશા ક્યારે પ્રાપ્ત થશે કે સવ� ઉપાતિધથી મ�ુત થઈને આત્મસમાતિધમા ંલીન થઈને
સરં્યમભાવ પ્રાપ્ત કરીને વન 2ગંલમાં આત્મસાધના સાધીએ એવો ઉ�મ સઅુવસર ક્યારે આવશે,
જાત્રા કરતા ંઆવા સરં્યમ ભાવની પણ સારી પનુ્દ્રિષ્ટ થાર્ય છે. 

તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૬ (ઈસ્વી સન્ 1970) ની સાલમા ંકમ�નો ઉદર્ય આકરો આવ્ર્યો હતો પણ તે
ઉદર્યના સમર્યે જ્ઞાર્યકનો સામ્ર્યભાવ સારી રીતે વદૃ્વિદ્ધને પ્રાપ્ત થર્યેલ છે. 

કમ�ના આકરા ઉદર્યના સમર્યે પણ આત્મામા ંશાતંિત સમાતિધની પ્રાલ્પિપ્ત સારી થઇ છે. 
ઉદર્યે ઉદર્યનુ ંકામ કયુo આત્માએ આત્મશાતંિતનુ ંકામ કયુo. 
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આ આત્મામા ંપહલેાથી એમ ભાસત ુ ં2 થત ુ ંહત ુ ંકે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ તીથoકર થશે અને અમે બન્ને
બેનો તેમના ગણધર થશુ.ં મેં પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીને વાત કરી કે આમ થવા ર્યોગ્ર્ય છે. તો પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીએ
કહયુ ંકે હા તમારી વાત બરાબર છે એમ 2 થવાનુ ંછે. પછી પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના કહવેાથી મને 2ણાયુ ંકે
પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીને સ્મરણમા ંપણ એમ 2 આવ્યુ ંછે કે બન્ને ગણધર થવાના છીએ. 

આ આત્માને-જે સમ્ર્યગ્દશ�ન પ્રાપ્ત થયુ ંછે તે અપ્રતિતહતધારાએ 2 છે અને ભતિવષ્ર્યમા ંપણ તે
ધારા વદૃ્વિદ્ધ પામીને પણૂ�તાને પ્રાપ્ત થશે. પરમ પજૂ્ર્ય કૃપાળુ ગુરૂદેવના પ્રતાપથી હવે સસંારનો અંત
નજીકમા ં2 દેખાર્ય છે. 2લ્દી આત્માનદંની પણૂ�તાને પામીએ એ 2 ભાવના. 

પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવશ્રીનું પણ મહા અમતૃ વચન છે કે અમે ત્રણે 2ણા સાથે મોક્ષમા ં2વાના છીએ. 
પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીનુ ંપણ મહામગંલમર્ય એ 2 વચન નીકળે છે કે આપણે ત્રણે 2ણા સાથે 2

મોક્ષમા ં2શુ.ં હવે જા2ો સમર્ય નથી ટૂંક સમર્યમા ં2 ભવનો અંત છે. 
આ આત્મામા ંપણ એ 2 ભાસ્ર્યમાન થાર્ય છે કે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ ને અમે બન્ને બેનો ત્રણે સાથે 2

મોક્ષમાં જાશુ ંઅને હવે સસંારનો દિકનારો નજીક 2 છે.  આત્માની પણૂ� જ્ઞાન આનદંદશા 2લ્દી પ્રાપ્ત
થાર્ય અને તિન2 સ્વરૂપમા ંપણૂ� ક્તિસ્થતિત 2લ્દી થાર્ય એ2 ભાવના. 

તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૭ (ઈસ્વી સન્ 1971) સાલમા,ં તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૬ (ઈસ્વી સન્ 1970) ની
સાલ કરતાં પણ ઘણો  2 આકરો  ઉદર્ય ઉપસગ�રૂપે  બહારનો  આવ્ર્યો  પણ તે  ઉદર્ય વખતે  પણ
જ્ઞાર્યકભાવનો સમતાભાવ-સામ્ર્યભાવ સારી રીતે વદૃ્વિદ્ધને પામ્ર્યો,  જ્ઞાર્યકભાવનો સામ્ર્યભાવ-આ જ્ઞાર્યક
દેવના પ્રતાપે બરાબર પ્રગટરૂપે પદિરણમી રહ્યો હતો,  વદૃ્વિદ્ધને પામ્ર્યો હતો.  ઉદર્યે ઉદર્યનુ ંકામ કયુo,
ઉદર્ય તો પર wવ્ર્ય છે, તેમા ંઆત્માનુ ંકાઈં ચાલે નહીં, આત્મદેવ પોતે પોતાના ભાવને કરી શકે તેથી
આ આત્માએ પોતાનો સ્વભાવ શાતંિતના ભાવે પદિરણમાવ્ર્યો. 

આકરો બહારનો ઉદર્ય હતો તે પ્રસગંમા ંઆત્માના પદિરણામમાં ઘણુ ં2 લાભનુ ંકારણ થયુ ંછે.
ચોથાકાળમાં પણ મોટી મોટી સતીઓ સીતાજી,  ચદંનાજી વગેરેને  બહારના ઉદર્ય આવ્ર્યા હતા તો
આપણને આ કાળે આવે તેમાં કાઈં આશ્ચર્ય� નથી,  પરંત ુ તે  પ્રસગંમાં પોતે પોતાના જ્ઞાર્યકભાવમાં
રહીને જ્ઞાર્યકભાવની પ્રગટ શાતંિતનો અનભુવ કર્ય°, આત્મ સમાતિધનો વધારો કર્ય° તે આ જ્ઞાર્યકદેવની
આરાધના આરાધી અને આરાધે છે. હ ેજ્ઞાર્યકદેવ! તને ધન્ર્ય છે! 

ઉપસગ�રૂપે ઉદર્ય આવ્ર્યો હતો ત્ર્યારે સારો સમા2 ધ્રજુી ઉઠયો હતો. ભલભલાના કાળજા કંપી
ઉઠયા હતા પણ આ આત્માએ જ્ઞાર્યકભાવની પ્રગટ આરાધના કરેલી હતી તે હા2ર થઇ ગઈ, કોઈ-કોઈ
વાર ખેદ પણ થઇ 2તો હતો પણ મખુ્ર્યપણે જ્ઞાર્યકભાવની સમતા વેદાતી હતી. 

ભાઈ ભાભી, બેનો બનેવી, ભાણે2ો કુટંુબી2નો અને સ્નેહી 2નોએ આ આત્મા પ્રત્ર્યે જે સમર્યે
સારી લાગણી દશા�વી હતી. શ્રી જિ2નેન્w દેવોની કૃપાથી 2લ્દી બધુ ંવાતાવરણ સારંુ થઇ ગયુ ંહત ુ.ં 
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પરમ ઉપકારી કરુણા સાગર શ્રી સદગુરૂદેવને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર હો. 
 હ ેપરમ કૃપાળુ ગુરૂદેવ! આપના પરમ પ્રતાપે મારો આ જ્ઞાર્યકભાવ જ્ઞાર્યક પદિરણતિત બરાબર

પ્રગટપણે જ્ઞાર્યકરૂપે સહ2પણે પદિરણમી રહી છે. આ જાજ્વલ્ર્યમાન જ્ઞાર્યક જ્ર્યોતિતનુ ંપ્રગટપણે બરાબર
વેદન થઈ રહ્યુ ંછે. જ્ઞાર્યકભાવનુ ંવેદન મખુ્ર્યપણે અને શભુાશભુ ભાવનુ ંવેદન ગૌણપણે પદિરણમી રહ્યું
છે.  જ્ઞાર્યકભાવની પ્રગટ પદિરણતિત કર્યારે પણ પરભાવ સાથે એકમેક થતી નથી.  બન્નેનુ ંજુદંુ જુદંુ 2
સહ2પણે વેદન વત´ છે. 

 અજ્ઞાનનુ ંવેદન તો અંધાધ ૂધંીપણે હોર્ય. અજ્ઞાનમાં લિબલકુલ અજ્ઞાનનુ ંઅંધારંુ 2 હોર્ય. તેમાં
જ્ઞાર્યક આત્મા જુદો 2ણાર્ય 2 નહીં. એકલા શભુાશભુ ભાવો અને દેહ તે 2 આત્મા 2ણાર્ય. મારો તો
આ જાગતો દેખતો આત્મા જાગતૃપણે જ્ઞાતાનુ ંવેદન કરતો જાગતી જ્ર્યોતપણે બરાબર પ્રણમી રહ્યો
છે. 

જ્ઞાન ઉપર્યોગ ક્યારેક ક્યારેક પરભાવથી લિબલકુલ છૂટીને “એકલા આત્મા આનદંનો અનભુવ”
પણ કરે છે. 

ભેદજ્ઞાનની પદિરણતિત પ્રગટપણે તિનઃશકંપણે બરાબર પદિરણમી રહી છે. 
મન-વચન-કાર્યાના પ્રવત�ન વખતે પણ જ્ઞાર્યકભાવનુ ં2 મખુ્ર્યપણે પ્રગટ વેદન બરાબર વત´

છે. 
સતિવકલ્પદશામા ંપણ જ્ઞાર્યકની ક્તિસ્થરતા સહ2પણે બરાબર રહે છે. જ્ઞાતા, જ્ઞાતાપણે રહીને જે

તિવકલ્પ આવે તેને જે્ઞર્યપણે જાણે છે. 
રાગાદિદના ંતિવકલ્પ આવે છે ખરા પણ તે દુઃખરૂપ ને ઉપાતિધરૂપ 2 લાગે છે. 
તિવકલ્પ આવે તે વખતે પણ આત્મ સમાતિધ સાથે ને સાથે 2 રહે છે તિવકલ્પ વખતે જ્ઞાર્યક

સમાતિધની 2 મખુ્ર્યતા રહ ેછે. 
હે ગુરૂદેવ! આપના પ્રતાપે અને પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીના પ્રતાપે આત્મ આનદંની પણૂ�તા 2લ્દી થાર્ય.

એ 2 ભાવના. 
કરુણાસાગર પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને નમસ્કાર. 

તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૮ (ઈસ્વી સન ્1972) 
આ આત્માનુ ંજ્ઞાર્યકનુ ંપદિરણમન બરાબર પ્રગટપણે પદિરણમી રહયુ ંછે જ્ઞાનજ્ર્યોતિત પ્રગટપણે

બરાબર જાગતી જ્ર્યોત જા2વલ્ર્યમાનપણે પદિરણમી રહી છે. 
ભેદજ્ઞાનધારા બરાબર પ્રગટપણે વેદાર્ય છે. આત્મા તિનતિવ�કલ્પ અનભુવને પણ કોઈ-કોઈ વાર

અનભુવે છે. આ આત્માને આ આત્મદશ�ન જ્ઞાર્યકભાવ પ્રગટ છે તેમા ંઅનતં તિસદ્ધ ભગવાનની સાક્ષી છે.
અનતં તિસદ્ધ ભગવાને આ આત્માની જ્ઞાર્યક જ્ર્યોતિત પ્રગટપણે વત´ છે. તેને સ્વીકારી છે. અનતં અદિરહતં
ભગવાનની સાક્ષી છે. અનતં અદિરહતં ભગવાને આ આત્માની જ્ઞાર્યક જ્ર્યોતિત પ્રગટ છે તે સ્વીકારી છે. 
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તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૮ (ઈસ્વી સન ્1972) ભાw માસ 
જ્ઞાર્યક જ્ર્યોતિત છે તે સમતા સ્વરૂપે વેદાર્ય છે. સમતા સ્વરૂપ છે તે જ્ઞાર્યક સ્વરૂપ છે. જ્ઞાર્યક

સ્વરૂપ છે તે સમતા સ્વરૂપ છે.  જ્ઞાર્યક સ્વરૂપ છે તે પ્રતીતિત સ્વરૂપ છે,  પ્રતીતિત સ્વરૂપ છે તે જ્ઞાર્યક
સ્વરૂપ છે. જ્ઞાર્યક સ્વરૂપ છે તે તિનરાકુળ સ્વરૂપે વેદાર્ય છે. જ્ઞાર્યક સ્વરૂપ છે તે ધીર સ્વરૂપ છે. જ્ઞાર્યક
સ્વરૂપ છે તે આનદં સ્વરૂપે છે. આનદં સ્વરૂપે વેદાર્ય છે તે જ્ઞાર્યક સ્વરૂપે છે. 

તિવક્રમ સવંત ્૨૦૩૨ની સાલ (ઈસ્વી સન ્1976) 
જેઠ માસમાં આ શરીર પડી 2વાથી ડાબા પગના હાડકામાં ફે્ર�ચર થયુ ંને પગનુ ંઓપરેશન

પણ થયું તે  વખતે  પગની પીડાના વેદન વખતે 2 પીડા કરતાં આત્મશાતંિતનું વેદન વધારે  હત ું
"જ્ઞાર્યકદેવ પોતે હા2રાહજૂર જાગતો હતો" તેમા ંજ્ઞાર્યકદેવનુ ંસખુનુ ં2 વેદન મખુ્ર્ય હત ુ.ં જ્ઞાર્યકદેવ 2
જ્ઞાનમા ંતરવરતો હતો તેમા ંકેટલી વાર તો પીડાનો ખ્ર્યાલ પણ રહતેો નહોતો. આત્મા પોતે અશરીરી
છે તે અશરીરપણુ ં2 ન2રે દેખાત ુ ંહત ુ,ં  wવ્ર્ય ને ભાવે અશરીરી થવુ ં2 છે. શરીર મળવાનુ ં2 નથી
પછી રોગ ક્યા ંઆવવાનો 2 છે? શરીરનો ર્યોગ છે ત્ર્યા ંસધુી જે ઉદર્ય હોર્ય તે આવે. 

ઓપરેશનના કારણે શરીરમા ંઘણી 2 નબળાઈ થઇ 2તી હતી ને શરીર કદાચ છૂટી પણ જાર્ય
એમ પણ લાગત ુ ંહત ુ ંતો શરીર છૂટે તેનો ભર્ય 2રા પણ નહોતો. 

શરીરનો સરં્યોગ છૂટે, આત્મા તો કાર્યમ ટકનારો છે, પોતે તો ધ્રવુ સ્વરૂપે શાશ્વત છે જ્ર્યા ંસધુી
જ્ઞાનાનદં સ્વભાવની પણૂ� પ્રાલ્પિપ્ત નથી થઇ ત્ર્યાં સધુી બી2ો દેહ તો મળશે અને તે દેવનો ભવ 2
મળશે, અને તે દેવભવ પણ સસંાર 2 છે. જ્ઞાનાનદં આદિદ અનતં ગણુની પણૂ�તા કરીને ચૈતન્ર્ય તિપંડ
શરીર રદિહત એકલો ચૈતન્ર્ય દેવ પોતાના અનતંગણુમા ંકેલી કરે તેની બલિલહારી છે. 

શ્રી જિ2નેન્w દેવ અને  શ્રીગુરૂદેવના પરમ પ્રતાપે તે પદ પ્રાપ્ત થવાને જાજીવાર નથી.  તેનું
આરાધન ચાલે 2 છે. 

તિવક્રમ સવંત ્૨૦૩૫ની સાલ (ઈસ્વી સન્ 1978) ની સાલથી પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની આ સેવક પર
ઘણી  કરુણા હતી.  આ સેવકના તિનતિમ�ે ઘણા 2 ઉમગંથી મકંુુદભાઈને ઘરે 2 2મવા પધાર્યા�  હતા.
પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના ત્ર્યારથી આ સેવક માટે ઘણા કરુણાવાળા ઉદગારો નીકળતા હતા, કહતેા હતા કે બેન
પણ અમારી સાથે 2 છે વગેરે વગેરે ઘણુ ંસારંુ કહતેા હતા. છેલ્લા બે વષ° આ સેવક પર ઘણી કરુણા

રહી. 
છેવટ તિવક્રમ સવંત્ ૨૦૩૭  (ઈસ્વી સન્  1980)  ની સાલમાં કારતક વદી સાતમની સાજંે

લગભગ સાતના ટાઈમે પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો  આત્મા આ નશ્વર દેહને છોડી દેવલોકને પામ્ર્યો.  ત્ર્યારે આ
સેવક પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની સમીપે 2 હતો.  પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ  છેલ્લા મુબંઈમાં પધાર્યા�  ત્ર્યારે આ સેવક પણ
મુબંઈ ગર્યેલ ત્ર્યારે ૧૨ દિદવસ ત્ર્યા ંપજૂ્ર્યશ્રીની હા2રીમા ંહુ ં હતો તે વખતે પજૂ્ર્યશ્રીની તલિબર્યત નરમ
હતી અને આ સેવક મુબંઈ ગર્યેલ તેથી પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે  ઘણી ખશુી બતાવી હતી. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને  દેહ
છૂટયા પહલેા ૪ દિદવસ અગાઉ એવા ભાવ આવ્ર્યા કે મારે આહાર પાણીનો ત્ર્યાગ કરવો છે. ત્ર્યારે આ
સેવક પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના દશ�ન કરવા ગર્યેલ તો પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે આ સેવક સામુ ં2ોઈને કહયુ ંકે બેન! મારે
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સથંારો કરવો છે આહાર વગેરેનો ત્ર્યાગ કરવો છે. અંતમાં પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ જ્ઞાર્યક આત્માની આરાધના
કરી અને સ્વગ�માં પધાર્યા�  છે. “2ર્ય હો  કહાનગુરૂદેવનો” અમને  ગુરૂના તિવરહમાં મકૂીને તે ચાલ્ર્યા
ગર્યા. 

ૐ 

શાતંિત, શાતંિત, શાતંિત. 
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પજૂ્ર્ય બેનના હસ્તાક્ષરોની કોપી
(ઉપસગ�ના સમર્યે વૈરાગ્ર્ય આવતા ંનીચે પ્રમાણે ગાર્યનની રચના કરી.) 

ધીર2 સ્વભાવી દેવ 
ધીર2 સ્વભાવી દેવ........ચેતન ધીર2 ધારો,
ધીર2મા ંશાતંિત અપાર.....ચેતન ધીર2 ધારો,

ધીર2મા ંછે સાથે ગણુ અનતંા, 
તે ઝગમગતા પ્રગટે અપાર ....... ચેતન.

ધીર2મા ંશાતંિત અપાર ....... ચેતન.
પ્રભ ુઉપદેશ દે છે ભ�તને,

 પ્રભ!ુ દાસને સમઝાવે ....... ચેતન.
 જ્ઞાર્યક સ્વભાવી ત ુ ંતો દેવ રે શાશ્વત

 આકુળ વ્ર્યાકુળતાનો નાશ રે ....... ચેતન.
ધીર2મા ંશાતંિત અપાર,

 પ્રભ!ુ દાસને સમજાવે ....... ચેતન.
ધીર2નો તિપંડ ત ુ ંદેવ, 

 જ્ઞાર્યક સ્વભાવને દેખ રે ....... ચેતન.
 ધીર2મા ંઆનદં અપાર, 

 શરણુ ંછે તારામાચં રે ........ ચેતન.
 આનદંથી કરો રે પ્રર્યત્ન રે, 

 ધીર2થી પહોંચશો ભવપાર રે ....... ચેતન.
ધીર2 છે જ્ઞાર્યકદેવમા ંરે,

 દાસને પ્રભ ુસમજાવે રે ....... ચેતન.
એક ઉપાર્ય છે તારે રે,

 ધ્ર્યેર્યને ધ્ર્યાનમા ંલેજે રે ....... ચેતન.
 માગ� છે ન2રે તમારે રે,

 સમર્ય નથી હવે ઝાઝો રે ....... ચેતન. 
પ્રભ ુવાતંિછત કાર્ય� તિસદ્ધ થાર્ય રે,

 પણૂ� થાર્યે સવ´ કાર્ય� રે ....... ચેતન.
ટૂંક સમર્યમા ંહુ ંઆવુ ંપ્રભ ુદ્વારે,

 ભગવન્તને ભ�ત મળી જાર્ય રે ....... ચેતન 
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તિવક્રમ સવંત ્૨૦૨૭ (ઈસ્વી સન ્1971) 

આસો માસ 
બેન રમા! 

 તારે આત્માની જિ2જ્ઞાસા વધારવી.  હાલતા-ચાલતાં ગમે તે કામની પ્રવતૃિ�માં પણ એ લક્ષ
રાખવુ ંકે આ કાર્ય� બહારનુ ંશરીરથી થાર્ય છે હું તો તેમાં જાણનાર છું.  જે બધાને જાણ્ર્યા કરે છે તે
જાણનાર તત્વ હુ ંછુ.ં એમ વારંવાર તિવચાર્યા� કરવુ.ં 

પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવે  શ્રીમદમાથંી  કેવા સરસ બોલ આપણને સભંળાવ્ર્યા હતા કે  સ્વwવ્ર્યનો રક્ષક
ત્વરાથી થા.  વગેરે દસ (10)  બોલ બહુ સરસ છે,  તે વારંવાર ર્યાદ કરવા.  ભલે શરીર કામકા2ની
પ્રવતૃિ�મા ંહોર્ય તો તે વખતે પણ આત્મા તો આવા તિવચાર કરી શકે છે. 

એવા એવા તત્વના સતુ્રો ર્યાદ કરી લેવા કે પસુ્તક હાથમાં ન હોર્ય તોપણ તે તત્વના સતુ્રોનું
સ્મરણ થર્યા કરે. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાનમાથંી પણ પોતાને દિહત થાર્ય તેવી વાત ર્યાદ રાખી લેવી
ને તેનુ ં લિચંતવન કર્યા�  કરવુ.ં  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ  તો ચૈતન્ર્ય આત્માની વાત બહુ સ્પષ્ટ બતાવી રહ્યા છે.
સમર્યસાર નાટકમાથંી પણ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ કહતેા હતા ને કે 

“સમતા રમતા ઉધ્વ�તા જ્ઞાર્યકતા સખુ ભાસ
વેદકતા ચૈતન્ર્યતા એ સબ જીવ તિવલાસ” 

 આવા સતુ્રો ર્યાદ કરી રાખવા જેથી ગમે ત્ર્યારે પણ તેનુ ંલિચંતવન કરી શકાર્ય. 
જેમ મ્ર્યાનથી તલવાર જુદી છે તેમ દેહથી આત્મા પ્રત્ર્યક્ષ જુદો છે. જેમ નાલિળર્યેરની કાચલીથી

અંદરનો ગોળો જુદો છે તેમ દેહરૂપી કાચલીથી આ ચૈતન્ર્ય ગોળો જુદો છે. જ્ઞાની તે ચૈતન્ર્ય ગોળાનો 2
તિનરંતર અનભુવ કરી રહ્યા છે. 

જ્ઞાનીને દેહથી તદન જુદો આત્મા આત્માપણે સ્પષ્ટ પ્રગટ જાજ્વલ્ર્યમાન જ્ર્યોતિતનો અનભુવ
વત્ર્યા� 2 કરે છે. જ્ઞાનીને ઉદર્યધારા જુદી 2 તિનરંતર વહ ેછે. 

પરમકૃપાળુ ગુરૂદેવનો  પરમ ઉપકાર છે.  પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવે આત્માનુ ંઅપવૂ� સ્વરૂપ સમજાવ્યુ ંતે
સ્વરૂપ તેમના પ્રતાપે અનભુવપવૂ�ક સમજાણુ.ં  આત્માના સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર પવૂ�ક સમજાવ્યુ.ં  જ્ઞાન
આનદં આદિદ અનતં ગણુના વેદનપવૂ�ક સમજાણુ ંતે શ્રી પરમકૃપાળુ ગુરૂદેવના ચરણોમા ંઅત્ર્યતં ભક્તિ�ત
પવૂ�ક નમસ્કાર.  સાક્ષાત્ તીથoકર દેવ તો સાક્ષાત્ કેવળજ્ઞાન આપનાર છે.  તેમનો તો પરમ પરમ
ઉપકાર છે. અપવૂ� આત્મસ્વરૂપ ગુરૂદેવના પ્રતાપે સ્પષ્ટ સમજાણુ ંઅને અનતંકાળથી રખડપટ્ટીનો અંત
આવી ગર્યો તે શ્રી ગુરૂદેવના ચરણોમા ંવારંવાર નમસ્કાર. 

 સાક્ષાત્ તીથoકર  દેવ મહાતિવદેહમાં  લિબરાજે  છે  તેમનો  અનતં-અનતં  ઉપકાર  છે.  સાક્ષાત્
તીથoકર દેવને અનતં-અનતં ભક્તિ�ત પવૂ�ક નમસ્કાર હો. 
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આત્માથqઓને સબંોZન 

જ્ર્યારે જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થાર્ય છે ને અજ્ઞાન નાશ થાર્ય છે ત્ર્યારે અંતર આત્મામાં પદિરણતિતમાં
એકદમ ઉથલપાથલ ફેરફાર દેખાર્ય છે. અજ્ઞાન અંધારામાથંી જ્ઞાન જ્ર્યોતિત પ્રગટ થતા ંજ્ઞાનમા ંચૈતન્ર્ય
આત્માનુ ંઅક્તિસ્તત્વ પકડાતાં આખો ચૈતન્ર્ય જાજ્વલ્ર્યમાન જ્ર્યોતિત હાથમાં આવી જાર્ય છે.  અંદરમાં હુ ં
કોણ છું તેને  જાણવાની મહનેત હતી તે  2 હું આ રહ્યો જ્ઞાન તિપંડ આત્મા.  તેમ 2ણાતાં આનદં
ઉલ્લતિસત થાર્ય છે. રોમ રોમ ઉછળે છે. 

આત્મપદાથ� હુ ં2 આ છું તેમ 2ણાતા ંમોક્ષમાગ� 2ણાઈ ગર્યો. ભગવાને મોક્ષ માગ� કહ્યો છે તે
મોક્ષ માગ� આત્મા 2ણાતા ંસાચો માગ� 2ણાર્ય છે. આત્મા 2ણાતા ંસાચી wઢ પ્રતીતિત થાર્ય છે. આ 2 હું
આત્મા છુ.ં આ આત્મામા ંઉપર્યોગ લગાવવો તે 2 મોક્ષ માગ� છે. 

ગુરૂદેવનું સ્વરૂપ પણ આત્મા જ્ઞાનમા ં2ણાતાં 2ણાર્ય છે. ગુરૂદેવ જે મોક્ષમાગ� કહે છે તે પણ
આત્મા જ્ઞાનમા ંપકડાતા ંમોક્ષમાગ� સાચેસાચો 2ણાર્ય છે. 

2ર્ય હો દેવ-ગુરૂ ભગવાનનો. 
2ર્ય હો આ ચૈતન્ર્ય દેવનો. 

અષાઢ વદ અમાસ 
સતિવકલ્પદશાનો અપવૂ� દિદવસ 

 
પજૂ્ર્ય માસીબાના હસ્તાક્ષરોની પ્રસાદી

આત્મા આત્માને ઓળખવા માટે  રુચિ� ખબૂ 2ોરદાર પ્રાપ્ત કરે તો આત્મદેવ અંદરથી જાગ્ર્યા
વગર રહે 2 નહીં. રુચિ� આત્મદેવને ખબૂ આવકાર આપે છે, તો આત્મદેવ અંદરથી જાગતૃ થાર્ય 2.
માટે સવ� મમુકુ્ષ ુજીવો એ આત્માની રુચિ� ખબૂ 2 વધારવા જેવી છે. 

આત્મદેવ જાગતૃ થાર્ય એટલે તો એના આનદંનો પાર ન રહ.ે ભવનો અંત આવી જાર્ય અને
આત્મદેવ જાગતા ને જાગતા હોર્ય. પરથી લિભન્ન 2 પોતાની જ્ઞાન જ્ર્યોતિતને અનભુવે તેને આત્મદેવની
પણૂ� પ્રાલ્પિપ્ત નજીક 2 છે. એમા ંસશંર્ય નથી 2. 

શદુ્ધ ઉપર્યોગ પ્રાપ્ત થાર્ય તે શદુ્ધ ઉપર્યોગમાં વારંવાર લીનતા કરવાનો પ્રર્યત્ન છે તે શદુ્ધ
ઉપર્યોગનુ ંકોઈ હરણ કરી શકત ુ ંનથી. 
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બેટા રમા! 
આત્માનુ ંજ્ઞાન આનદં સ્વરૂપ છે તે વારંવાર ર્યાદ કરવુ.ં હુ ં શરીરથી ને રાગથી તદન જુદો છું

તેનું સ્મરણ કર્યા�  કરવુ.ં  પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવના વાક્યો  તને  જે  તિપ્રર્ય હોર્ય  તેને  વારંવાર  ર્યાદ  કરવા.
અદિરહતંજીનુ ંસ્વરૂપ તિવચારવુ,ં શ્રી તિસદ્ધજીનુ ંસ્વરૂપ તિવચારવુ.ં મહામતુિનઓને શરીર પર ઉપસગ� આવે છે
છતા ંઆત્મામા ંકેવા લીન હોર્ય છે તે મહા મતુિનરા2ની દશાનુ ંલિચંતન કરવુ.ં હવે 2લ્દી અશરીરી પદની
પ્રાલ્પિપ્ત થાર્ય તેની આરાધના તિનત્ર્યે આરાધુ ંતેવી ભાવના વારંવાર કરવી. 

લી:
માસીબા
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શ્રી શ્રતુપચંમી

આજે ધરસેન આચાર્ય� દેવે દીધેલુ ંજ્ઞાન તેને અપવૂ� રીતે ગ્રહણ કરીને ભતૂબલી મતુિનરા2 અને
પષુ્પદંત મતુિનરાજે તેની શાસ્ત્રો�ત રચના કરીને આજે તેનો અંકલેશ્વરમાં ઉત્સવ કર્ય°.  જેથી આ2ના
દિદવસનુ ંશ્રતુ પચંમી નામ સ્થપાયુ ંછે. 

ધન્ર્ય છે તે ધરસેન આચાર્ય�દેવ,  ભતૂબલી મતુિનરા2 ને પષુ્પદંત મતુિનરા2!  જેમણે આત્માના
જ્ઞાનની આરાધના કરતા કરતા સાથે-સાથે શ્રતુજ્ઞાનનો પણ આટલો પ્રચાર કર્ય°. 

ધન્ર્ય છે તે કંુદકંુદાચાર્ય�દેવ અને  અમતૃચwંાચાર્ય�દેવ  જેમણે આત્માના સ્વરૂપની કેવી મસ્તી
લગાવી ને કેવા સરસ ભાવો સમર્યસાર, પ્રવચનસાર, પચંાક્તિસ્તકાર્ય વગેરે શાસ્ત્રોમા ંભર્યા� છે જે વાચંતા
આત્મા અનતં ગણુ સ્વરૂપે ઉછળે છે. અસખં્ર્ય આત્મ પ્રદેશમા ંઆનદં આનદં થાર્ય છે. 
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અપવૂ@ શાતં્તિત પામવા આત્માને ઓળખો

આત્માથ� જીવે આટલુ ંકરવા ર્યોગ્ર્ય છે.  શ્રી તિસદ્ધ ભગવાન તથા અદિરહતં ભગવાનની ભક્તિ�ત
અંતરમાં તિવશેષપણે પ્રાપ્ત કરવા ર્યોગ્ર્ય છે. આચાર્ય�, ઉપાધ્ર્યાર્ય, મતુિનરા2, પચંપરમેષ્ઠી ભગવતંોની
ભક્તિ�ત.  આત્માથ�તા પવૂ�ક તિવશેષપણે વધારવા ર્યોગ્ર્ય છે.  કષાર્યની મદંતા પવૂ�ક ઇન્દ્રિન્wર્યતિવજેતા થઈ
સાધમ� વાત્સલ્ર્ય ભાવને વધારવા ર્યોગ્ર્ય છે. આત્માની રુચિ� વધારવા ર્યોગ્ર્ય છે. જ્ઞાન, આનદં આદિદ
અનતં ગણુનો તિપંડ આત્મા છે તે આત્માને જ્ઞાનમા ંગ્રહણ કરવા તિવશેષ પ્રર્યત્ન કરવા ર્યોગ્ર્ય છે. 

આત્મા જ્ઞાનનો તિપંડ વસ્ત ુછે તે આત્માને પરથી લિભન્ન અક્તિસ્તત્વને એકલા શદુ્ધ ચૈતન્ર્યમાત્ર
આત્માને જ્ઞાનમા ંગ્રહણ કરવા માટે ખાસ પ્રર્યત્ન કરવા ર્યોગ્ર્ય છે. 
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ધન્ર્ય છે અદિરહતં,  તિસદ્ધ ભગવાનને જેણે પોતાની પણૂ� શદુ્ધતા પ્રાપ્ત કરી ને કૃત્ર્ય-કૃત્ર્ય થર્યા
તેમને વારંવાર નમસ્કાર હો. આચાર્ય�, ઉપાધ્ર્યાર્ય, સાધ ુભગવતંો પણ પોતાની પણૂ� શદુ્ધતાની નજીક
પહોંચી ગર્યા છે તેમને પણ વારંવાર નમસ્કાર હો.

આ આત્મા પણ પોતાના શદુ્ધ સ્વરૂપની આરાધના કરે છે.  પોતાના ચૈતન્ર્ય દેવની શદુ્ધતાની
પણૂ�તા તરફ ઝૂકી રહ્યો છે. પોતાનો જ્ઞાર્યકદેવ જ્ઞાનમા ંતરવરે છે. ઝળકી રહ્યો છે. જ્ઞાર્યક પોતે 2 છે.
પોતાની સામે મોજૂદ છે. સાક્ષાત ્પોતે ઝળકી રહ્યો છે. તિનરંતર જ્ઞાર્યક દેવનુ ંજ્ઞાર્યક પદિરણમન વેદાર્ય
છે. તે 2 આનદં છે. 
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પજૂ્ય બેને પજૂ્ય ચપંાબેન પર લખેલા પત્રો 
તિવક્રમ સવંત ્1992 (ઈસ્વી સન ્1936) 

ચૈત્ર વદ -12 શતિનવાર 
બપોરના અલિગર્યાર 

ચૈતન્ર્ય રત્નાકર જ્ઞાતા પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને અત્ર્યતં ભક્તિ�તથી નમસ્કાર! 
પ્રગટપણે સ્વરૂપ ક્તિસ્થત કૃપાળુ બહનેશ્રી આપને મેં કાલે પત્ર લખ્ર્યો છે તે આપને આજે સવારે

મળી ગર્યો હશે. આપનો ગુરૂદેવનો લખેલ પત્ર આજે સવારે નવે (નવ વાગે) મળ્ર્યો છે. કોઈ કારણે
ટપાલના કારણે ગઈકાલે આપનો પત્ર અમને ન મળ્ર્યો તેમ 2ણાર્ય છે. 

આપના શરીરે સખુાકૃતિત વત´ છે જાણી પદિરણામમાં શાતંિત થઈ છે.  આ શરીરમાં છાતીમાં હવે
કાઈં તિવશેષ ઉદર્ય નથી પણ અશક્તિ�તનો ઉદર્ય તો હજી રહ્યા કરે છે.  બોલવામાં તિવશેષ અશક્તિ�ત હવે
નથી 2ણાતી પણ ચાલવામાં થોડું થોડું ઓસરીમાથંી ઘરમાં આસ્તે આસ્તે આવી શકાર્ય છે.  ઠીક છે
ધીરે ધીરે શક્તિ�ત આવવા સભંવ 2ણાર્ય છે. 2ોઈએ છીએ ઉદર્ય કેમ પ્રવત´ છે તે, બાકી તો શુ ંથાર્ય? 

આટલુ ંલખ્ર્યા પછી 2મવા બેસાણુ.ં 2મવામા ંરોટલીની શરુઆત આજે થઈ છે. ઘણુ ંકરીને આ
શરીરની ધીરે ધીરે સરખાઈ આવી 2વા ર્યોગ્ર્ય 2ણાર્ય છે. 

બાકી તો બધુ ંઉદર્ય આધીન 2 છે ત્ર્યાં શુ.ં પોતે જાણ્યુ ંહોવાથી જાણકમાં ક્તિસ્થર ઉભો ઉદર્યને
2ોર્યા કરે છે. 

આપ લખો છો તે સત્ર્ય 2 કે પરમાણનુી પર્યા�ર્ય પોતે પદિરણમે છે તે અશાતાના ઉદર્યમા…ં..
સામે આત્મા પોતે જેટલો સહ2 સ્વરૂપે સમભાવ પદિરણામે પ્રગટ પદિરણમે છે. તે 2 આનદં છે

અને તિવશેષ તિવશેષ સમભાવ સ્વરૂપ…..
અહા!  આ જીવનમાં જે સફળતા મેળવવા ર્યોગ્ર્ય છે તે મેળવાણી.  તે આપશ્રી  સદગુરૂનો 2

પ્રતાપ છે. તે સદગુરૂઓને બહમુાનથી વારંવાર વદંન નમસ્કાર હો. 
ધન્ર્ય છે જે આત્માઓ બાહ્ય લક્ષ તિવશેષપણે ચકૂી તિવશેષપણે તિવશેષ સ્વરૂપ ઉપર્યોગે પદિરણમે

છે. અથવા તો બાહ્ય ઉપર્યોગ સવ�થા પલટાવી ને સવ�થા પ્રગટ સહ2 સ્વરૂપે પ્રણમી જે મહા આનદંને
ભોગવે છે તેવા આત્માઓને ધન્ર્ય છે, વારંવાર ધન્ર્ય છે. 

તેવા  આત્માઓના  જેમણે દશ�ન કર્યા�  છે  તેમને  પણ ધન્ર્ય છે.  સહ2 સ્વરૂપ ક્તિસ્થતદશાના
આનદંને ધન્ર્ય. 

અહો અહો મ2ુને નમુ ંનમો મ2ુને નમો મ2ુ રે. 
અમીટ ફળ દાન દાતારની જેથી થઈ ત2ુ ભેટ રે. (શ્રીમદ રા2ચwં) 

શ્રી  સદગુરૂદેવના પ્રતાપને ધન્ર્ય છે.  જિ2ંદગીની સાફલ્ર્યતા કરાવે તેવા  સદગુરૂદેવને વારંવાર
વદંન છે.  હે  ગુરૂદેવ તેં આ પામર ઉપર અનતં કૃપા કરી છે.  અદ્વિદ્વતીર્ય શ્રી  ગુરૂદેવનું  મલુ્ર્ય નથી.
આપણા મહાભાગ્ર્યે અમલુ્ર્ય રત્ન ગુરૂદેવ આપણને સાપંડયા છે. 

હવે તેમના ચરણમા ંવાસ હો એ2 ભાવના.
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તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩ (ઈસ્વી સન ્1937) 
કારતક – બધુવાર સવાર

પરમ ઉપકારી શ્રી ગુરૂદેવને પરમ ભક્તિ�તથી નમસ્કાર 
કૃપાળુશ્રી (બહનેશ્રી) 

આપના હસ્તાક્ષરના પત્રના દશ�ન હજુ સધુી થર્યા નથી. સશુીલાનો પત્ર મળ્ર્યો છે તેમા ંઆપે
લખેલ છે. આંહી તે વાચંીએ છીએ. 

પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂરાજ સખુશાતંિતમા ંલિબરાજે છે જાણી આનદં. 
આપશ્રી  હજુ  પણ  ત્ર્યાં  સખુશાતંિતમાં  હશો.  આપને  કોઈ  પણ  પ્રકારે  બહારથી  પણ  કોઈ

અગવડતા આવતી નહીં હોર્ય. આપને શરીરે પણ સખુશાતંિત 2 હશે. આપને સવ� પ્રકારે સખુશાતંિત 2 હો
તેવા સમાચાર જાણવાની ભાવના છે તો તે આપની કૃપાથી 2ણાશે. 

અહીં વાચંનમાં સમર્યસાર ચાલે છે.  મોક્ષમાગ� પ્રકાશક તો હજુ પણ વચંાણું નથી કારણ કે
સમર્યસાર એકાગ્રપવૂ�ક વાચંતા તેમા ંઘણો રંગ આવે છે તેથી તે તરફથી લક્ષ છૂટી મોક્ષમાગ� પ્રકાશક
વાચંવા ભણી wન્દ્રિષ્ટનુ ંવલણ થત ુ ંનથી.  સમર્યસારના એકેક શબ્દના રહસ્ર્ય ઉપર wન્દ્રિષ્ટ મકુતાં જાણે
તેમા ંઘણા ંઘણા ંરહસ્ર્ય આશર્યો ભર્યા� હોર્ય તેમ ભાસ્ર્યા 2 કરે છે. 

પણ તેમાં સદગુરૂ પ્રતાપે જેટલી પ્રગટ શક્તિ�ત ઉઘડે તે પ્રમાણે ઉકેલ કરી શકાર્ય.  બાકી તો
જ્ઞાન અનતં શક્તિ�તવાળંુ છે એટલે સપંણુ� ઉઘડયા વગર પણૂ� તો કર્યાથંી થાર્ય? 

કૃપાળુશ્રી!  આપે આ પ્રકારે વાચંન કરવાની આજ્ઞા આપી તે એક મહાન ઉપકાર 2 કર્ય° છે.
ઉપકારી આપશ્રી સદગુરૂઓ તો પ્રથમથી તે ઠેઠ સધુી ઉપકાર 2 કરી રહ્યા છે. ને ગુરૂકૃપાએ થઈશુ ંતે
2 સ્વરૂપ 2ો. તે 2 વસ્તનુો તિનર્યમ છે. સહ2 ક્તિસ્થતિત પ્રમાણે વાચંન, તિવચાર, ધ્ર્યાન વગેરે થર્યા કરે છે.
તે આપશ્રી સવ� જાણો છો. છતા ંભાવના આવવાથી લખી 2વાર્ય છે. 

અહીં જે વેષનો ફેરફાર કરવાનો છે તેની આજ્ઞા મળી ગઈ છે. હવે આવતી કાલે ગુરૂવાર ેઅગર
પરમ દિદવસે શકુ્રવારે તે બેમાથંી એક દિદવસે 2રૂર ફેરફાર થઈ 2શે તેમ 2ણાર્ય છે. ફેરફાર થશે તે
દિદવસે  હું આપને  2ણાવીશ.  2ો કાલે થશે  તો કાલે  ને  પરમ દિદવસે  થશે તો પરમ દિદવસે 2રૂર
2ણાવીશ. બે દિદવસમાં 2રૂર ફેરફાર થઈ 2શે તેમ 2ણાર્ય છે. ને ત્ર્યાર પછી સારો વાર આવે ત્ર્યારે
સોનગઢ 2વુ ંતેમ મારી બાની ઈચ્છા છે.  તો ત્ર્યાર પછી તો સોમવાર આવે છે.  છતાં પણ વહલેાં
આવવાના પ્રર્યાસના ભાવ છે. નહીંતર છેવટ સોમવાર તો સાચો 2 છે. 

163

http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org
http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org


તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩ (ઈસ્વી સન ્1937) 
પોષ વદ 8 

બધુવાર. 
અમરેલી 

ભવનો અંત કરાવનાર શ્રી ગુરૂદેવને પરમ પરમ ભક્તિ�તથી નમસ્કાર. 
પરમ પજૂ્ર્ય પરમ ઉપકારી સ્વરૂપે ક્તિસ્થત કૃપાળુ શ્રી (બેન) 

ત્ર્યાથંી રવાના થર્યા બાદ અહીં શાતંિતથી પહોંચાણુ ંછે. શરીરને ખાસ કરીને કાઈં તિવશેષ હરકત
આવી નથી. આપના શરીરે સખુાકૃતિત હશે. 

પરમ પજૂ્ર્ય પરમ કૃપાળુ પજૂ્ર્ય ગુરૂસાહેબ સખુશાતંિતમાં લિબરા2તા હશે.  અનભુવપ્રકાશ ગ્રથં
વ્ર્યાખ્ર્યાનમા ંપરૂો થવા આવ્ર્યો હશે. પછવાડેથી શુ ંઆવે છે તે મારાથી વાચંી પણ શકાય ુ ંનથી. બી2ો
નવો ગ્રથં વ્ર્યાખ્ર્યાનમા ંશુ ંશરૂ થાર્ય છે તે ર્યોગ્ર્ય લાગે તો 2ણાવવા કૃપા. 

અનભુવ પ્રકાશમા ંઅનભુવનુ ંરહસ્ર્ય ઘણુ ંસરસ આવ્યુ ંછે જેમ છે તેમ 2 વ્ર્યાખ્ર્યા ઘણી સારી
આવી છે. “અનેક સતં સમાતિધ ધરી ધરી પાર ભર્યો હૈ.”  તે શબ્દ સાભંળતાં અનભુવીઓને પ્રશસ્ત
ઉલ્લાસ આવી જાર્ય છે. ને ઉપર્યોગનુ ંવલણ અનભુવ તરફ તિવશેષ કરીને પદિરણમવા માડેં છે. તેમાં
કોઈવાર ઉપર્યોગ તદન તિનતિવ�કલ્પ ઉપર્યોગે પદિરણમે છે ને કોઈવાર સતિવકલ્પ ક્તિસ્થરતા તિવશેષે થાર્ય છે
2ો કે અનભુવી આત્માની સહ2 ક્તિસ્થતિત 2 આ પ્રકારની હોર્ય છે છતાં પણ આવા ગ્રથંો પણ કેટલીક
વાર તિવશેષે લાભનુ ંકારણ બની આવે. 

સપંણૂ� સમાતિધસ્થ પદિરણામી આત્માઓને ધન્ર્ય છે.  વારંવાર નમસ્કાર છે.  તથા તદન એકલા
વસતા સવ�સગં પદિરત્ર્યાગ સ્વરૂપે મહાસમાતિધસ્થ થર્યેલા આત્માઓને પણ વારંવાર ધન્ર્ય છે. 

પરમ ઉપકારી ગુરૂરાજને વારંવાર વદંન હો. 
ગાડીના હડદોલાને લઈને સ્હ2ે દુઃખાવો જે થઈ આવ્યુ ંછે તિવશેષે કાઈં નથી. એકાદ બે દિદવસ

શાતંિત લેવાશે એટલે સારંુ થઈ 2શે. 
લી:

સદગુરૂ તિશષ્ર્યના પરમ ભક્તિ�તભાવે વારંવાર વદંન નમસ્કાર હો
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તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩ (ઈસ્વી સન ્1937) 
પોષ વદ 10 

શતિનવાર 
પરમ પજૂ્ર્ય શ્રી ગુરૂદેવની ચરણ સેવામા ંતિનરંતર તદન સમીપ હો એ 2 ભાવના. 
પરમ પજૂ્ર્ય પરમ કૃપાળુ સ્વરૂપેક્તિસ્થત પદિરણામી પજૂ્ર્ય બહનેશ્રી ગઈ કાલે આપનો કૃપા પત્ર

મળ્ર્યો.  આપે લખેલી અન્ર્ય હકીકત જાણી.  તે ખરેખર 2 છે કે જ્ઞાતા સ્વરૂપે થર્યેલી સહ2 પદિરણતિત
અમકુ અંશે જ્ર્યાં ઉભી છે તેને ઉદર્યના તિનતિમ�ે જે અમકુ અંશે અક્તિસ્થર પદિરણતિત ઉભી છે તે અક્તિસ્થર,
સહ2 ક્તિસ્થરને અસર ન 2 કરી શકે તે વાત સત્ર્ય છે. ખરેખર સત્ર્ય છે ને તે તેમ 2 છે. 

મને છાતીની ભીંસ આવી ન હતી, દુઃખાવો થઈ જાર્ય છે તેવી જાતનો દુ:ખાવો થઈ ગર્યો હતો.
ને ગાડીના હડદાને લઈને તે બે દિદવસ રહ્યો. હવે છેલ્લા બે દિદવસ થર્યા તો તદન સારંુ છે. 

ત્ર્યાં પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવ બપોરની વાચંણીમાં શ્રીમદ્ રા2ચwં વાચંશે  તે જાણ્યુ.ં  ક્યાં ત્ર્યાનં ુ ં શાતં
વાતાવરણ ને ક્યા ંઅહીંનુ ંધમાલિલયુ ંવાતાવરણ. સપંણૂ�તાએ આત્મા, આત્માને આત્મા 2 2ોઈએ છીએ.
બીજુ ંકાઈં 2ોઈત ુ ંનથી ને બીજે ક્યારં્ય દ્દન્દ્રિષ્ટ આપવી ગમતી પણ નથી.  છતાં ઉદર્યના કારણે બધી
દિક્રર્યા થાર્ય પણ છે. 

સવાoશ સમાતિધ થાર્ય ત્ર્યારે 2 સવ� રીતે શાતંિત થવા ર્યોગ્ર્ય છે. 
અમકુ અંશે સમાતિધ હોવા છતા ંજ્ર્યા ંસધુી સવ�જ્ઞ-સમાતિધ ન થાર્ય ત્ર્યા ંસધુી સતંોષ કોઈ પણ

પ્રકારે થાર્ય તેમ નથી. વાચંન ખાસ તિવશેષ અત્ર્યારે અહીં થત ુ ંનથી. 
આપની શાદિરરીક ક્તિસ્થતિત કેમ છે તે જેમ હોર્ય તેમ 2 2ણાવવા કૃપા. 
સ્થાનકવાસીના મહારા2 ત્રણ મારવાડી જે ત્ર્યા ંઆવ્ર્યા હતા તે અહીં આજે આવ્ર્યા છે. 
પરમ કૃપાળુ પજૂ્ર્ય ગુરૂરાજ પરમ સખુ શાતંિતમાં લિબરા2તા હશે.  તેઓને અમારા ભક્તિ�ત ભાવે

વદંન હો. તેમની શરીર પ્રકૃતિત સારી હશે. તેમની શરીર પ્રકૃતિત સવ� રીતે સારી રહો એમ અંતરમા ંબહુ
ઝખંના થાર્ય છે. 

લી: 
વીતરાગ આદિદ સત્પુરુષોના સેવકના પરમ ભક્તિ�તભાવે વદંન હો. 
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શ્રી સોનગઢ 
તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩ (ઈસ્વી સન ્1937) 

ફાગણ વદ – 5 ગુરૂવાર 
સા2ં સાડા ચાર 

વાકંાનેર 
પરમ કૃપાળુ જ્ઞાનતિનતિધ ગુરૂદેવને નમસ્કાર 
પરમ પજૂ્ર્ય પરમ ઉપકારી સ્વરૂપે સહ2 ક્તિસ્થત કૃપાળુ બહનેશ્રી 

આપનો કૃપા પત્ર આજે આપના તરફથી મળ્ર્યાથી તિવશેષ આનદં થર્યો. આપશ્રી અહીં સોમવારે
આવશો જાણી તિવશેષ આનદં થર્યો.  પરમકૃપાળુ શ્રી સદગુરૂદેવ પરમ સખુશાતંિતમાં લિબરાજે છે.  પજૂ્ર્ય
ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાનમા ંહજી શ્રીમદ્ વચંાર્ય છે. 

આજે તેંત્રીશ વરસનો  'ઉપર્યોગ લક્ષણે સનાતન'  શ્રીમદનો  જે પત્ર છે તેનો  ઉપલો ભાગ
વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં વચંાણો છે.  સ્પષ્ટીકરણ ઘણુ ંસારંુ થત ુ ંહત ુ.ં  તીવ્ર અશાતાના ઉદર્ય વખતે વીર્ય� તિવશેષ
જાગ્રતપણે હોર્ય છે તે જ્ઞાનીની ક્તિસ્થતિત છે. તે અશાતાનો ન્ર્યાર્ય આપણે જે પ્રકારે કહતેા હતા તે પ્રકારે
2 શ્રીમદ્ મા ંઆવે છે ને સ્પષ્ટીકરણ પણ તે 2 પ્રકારે પજૂ્ર્ય સાહબે કરતા હતા. 

આપના દશ�ન 2લદી થાર્ય તેમ ભાવના વત્ર્યા�  કરે  છે.  આપને સોમવારે  આવવાનું જાણી
પદિરણામમાં શાતંિત થાર્ય છે. આપને ત્ર્યા ં2વાથી મોટાબેન તિવગેરેને શાતંિતનુ ંકારણ થયુ ંહશે. મોટાબેન
તિવગેરે બધાને સોમવારે અહીં આવવાનુ ંરાખ્યુ ંતે સારંુ કયુo.  પજૂ્ર્ય બાપાનો કાગળ ગઈ કાલે અહીં
મળ્ર્યો હતો. આપના શરીરે સારંુ હશે. 

લી:
સદગુરૂસેવક 

મારા શરીરે સારંુ  છે.  કૃપાળુશ્રી હાલ ઘડી આપના હસ્તાક્ષરના પત્ર દશ�ન થર્યા છે.  વાચંી
આનદં થર્યો છે. મારા શરીરે સારંુ છે. 

પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂસાહેબ સખુશાતંિતમા ંલિબરા2તા હશે. તેમને પરમ ભક્તિ�તભાવે વદંન પહોંચે. 
ઉદર્યને લઈને પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના વ્ર્યાખ્ર્યાનમાં સમર્યસારનાટક સાભંળવાનો પણ ખડં પડયો છે

ઉદર્ય ત્ર્યા ંશુ ંથાર્ય? આપ સવ� તે મહાન લાભ લઈ રહ્યા છો, ધન્ર્ય છે તે નગરીને. 
લી:

સતં તિશષ્ર્યના પરમ ભક્તિ�ત ભાવે વારંવાર વદંન નમસ્કાર હો. 
મારાથી આપનો તથા શ્રી  ગુરૂદેવનો તિવરહ સહન થઈ શકતો નથી.  હવે તો એક ક્ષણ પણ

તિવરહ ન પડે એવુ ંબને તેમ વારંવાર ભાવના થઈ આવે છે માટે તેમ 2રૂર થશે 2. 
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મમુકુ્ષઓુને સબંોZન
દેહ ને આત્મા તદન જુદી વસ્ત ુછે. આત્મા ચૈતન્ર્ય ચમત્કાર જ્ઞાન, આનદંનો તિપંડ છે. આત્મા

ચૈતન્ર્ય ચમત્કાર, જ્ઞાન, આનદંનો તિપંડ છે. 
શરીરમાં પીડા  થાર્ય પણ આત્મામાં શાતંિત ભરી  છે  તે  શાતંિત તરફ ન2ર કરવી  ને  શાતંિત

સમાતિધમા ંરહવેાનો પ્રર્યત્ન કરવો. 
દેહ તો લિબલકુલ 2ડ છે તે તો કાઈં જાણતો 2 નથી. જાણનારનો તિપંડ આત્મા છે.  જાણનાર,

દેખનાર વસ્ત ુતે આત્મા છે. 
ચેતનાર ચૈતન્ર્ય તો હુ ંછુ ંતેમ ચેતનાર આત્માને અંદર ગોતવો. 
ચેતનાર આત્મામાં આનદં, જ્ઞાન વગેરે અનતં ગણુો ભર્યા� છે.  તે ચેતન આત્માનો 2 તિવચાર

કર્યા� કરવો. દેવ, ગુરૂનું મહાતમ ર્યાદ કરવુ.ં પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો ઉપકાર ર્યાદ કરવો. શરીરમા ંદદ�
થાર્ય ત્ર્યારે શરીર તરફ લક્ષ ન રાખવુ.ં 

દેવ,  ગુરૂની ભક્તિ�ત ર્યાદ કરવી.  આત્માના તિવચાર કરવા.  જેમાં રસ પડે ને પદિરણામ વેદના
તરફ ન જાર્ય. તેના તિવચારમા ંચડી 2વુ.ં 

આત્માના ગણુોના તિવચારમાં ચડી 2વાર્ય તો તે વધારે લાભરૂપ છે.  આત્મા રાગ દ્વષે આદિદ
તિવભાવ ભાવોથી લિબલકુલ જુદો શદુ્ધ સ્ફદિટક જેવો છે. 

જ્ર્યારે જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થાર્ય છે ને અજ્ઞાન નાશ થાર્ય છે ત્ર્યારે અંતર આત્મામાં પદિરણતિતમાં
એકદમ ઉથલપાથલ ફેરફાર દેખાર્ય છે. અજ્ઞાન અંધારામાથંી જ્ઞાન જ્ર્યોતિત પ્રગટ થતા ંજ્ઞાનમા ંચૈતન્ર્ય
આત્માનુ ંઅક્તિસ્તત્વ પકડાતા આખો ચૈતન્ર્ય જાજ્વલ્ર્યમાન જ્ર્યોતિત હાથમાં આવી જાર્ય છે.  અંદરમાં હુ ં
કોણ છુ ંતેને જાણવાની મહનેત હતી તે 2 હુ ંઆ રહ્યો જ્ઞાનતિપંડ આત્મા, તેમ 2ણાતા ંઆનદં ઉલ્લતિસત
થાર્ય છે. રોમ રોમ ઉછળે છે. 

આત્મપદાથ� હુ ં2 આ હુ ંછુ.ં તેમ 2ણાતા ંમોક્ષમાગ� 2ણાઈ ગર્યો. ભગવાને મોક્ષમાગ� કહ્યો છે
તે મોક્ષમાગ� આત્મા 2ણાતા ંસાચો માગ� 2ણાર્ય છે. આત્મા 2ણાતા ંસાચી wઢ પ્રતીતિત થાર્ય છે. આ 2
હુ ંઆત્મા છુ.ં આ આત્મામા ંઉપર્યોગ લગાવવો તે 2 મોક્ષમાગ� છે. 

ગુરૂદેવનું સ્વરૂપ પણ આત્મા જ્ઞાનમા ં2ણાતાં 2ણાર્ય છે. ગુરૂદેવ જે મોક્ષમાગ� કહે છે તે પણ
આત્મા જ્ઞાનમા ંપકડાતા ંમોક્ષમાગ� સાચેસાચો 2ણાર્ય છે. 

2ર્ય હો દેવ, ગુરૂ ભગવાનનો. 
2ર્ય હો ચૈતન્ર્ય દેવનો. 
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પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને આત્મશાતંિતકા માગ� અનપુમ બતાર્યા. હ ેભવ્ર્ય! ત ુ ંશાતંિત કા સાગર હૈ. પર વસ્ત ુ
કા ત ુ ંકતા�  હતા�  નહીં હૈ.  હોનહાર મેં 2ો હોનેવાલા હોગા સો હોગા.  ત ુ ંચૈતન્ર્ય સમતાકા સાગર હૈ.
અનતં ગણુકા તિપંડ હૈ. અનતં ગણુધારી તેરા ચૈતન્ર્ય મેં ઉપર્યોગ કો 2ોડ દે.  ઉપર્યોગ કો ચૈતન્ર્ય મેં
ડબૂો દે તો તમુ્હેં સમતા સાગરકા અનભુવ હોગા. પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવને ચૈતન્ર્ય કા સ્વરૂપ ઈતની સકૂ્ષ્મતાસે
સમજાર્યા હૈ, દિક કહતે થે દિક હ ેભાઈ! તમુ જાણનાર તત્વ હો, જ્ઞાર્યક તિપંડ હો, તમુ તમુ્હારે જ્ઞાર્યકકો દેખો
તો તમુ્હારે મેં આનદં સાગર ઉછલેગા.  આનદં,  જ્ઞાન,  શાતંિત સબ તઝુમેં ભરા હૈ,  કહીં બાહરસે નહીં
આતા. ર્યે તો તમુ જ્ઞાર્યક દેવ કે સામને દ્દન્દ્રિષ્ટ કર ર્યે હી તેરા કામ હૈ.  પ્રર્યત્ન કરકે ભી તઝુમેં દ્દન્દ્રિષ્ટ
લગાની ચાદિહએ. ત ુ ંતેરે જ્ઞાર્યક પર દ્દન્દ્રિષ્ટ હો તો તેરે કો સબ લિભન્ન હૈ. શરીરકા મૈં પડોશી હુ ંઐસા તઝેુ
પ્રત્ર્યક્ષ જૈસા હી માલમુ પડેગા. ગુરૂદેવકા તો ઉપકાર અમાપ હૈ. ઉનકે ઉપકારકા વણ�ન એક જીભસે હો
હી નહીં સકતા.  મોક્ષકા માગ� એકદમ સ્પષ્ટ કરકે દિદખાર્યા.  સારે ભારતભરમેં આબાલગોપાલ સબકો
પરમ વાત્સલ્ર્ય ભાવ સે સમજાર્યા. 

 અભી ર્યે કાલમેં ઐસે ગુરૂજી તિમલના બહતુ દુલ�ભ હૈ. 
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મહા  સદુી  બી2ને  દિદવસે  સવારમાં વહલે ું પ્રતિતમાજી પ્રવેશ કરાવવા  2તા હતા  તે  દિદવસે
સ્વપ્નમાં નાનુ ં દેરાસર,  પણ ઘણું સુદંર સોનાની નકશીવાળંુ આવ્યુ ંને પડખે એક મોટંુ દડા જેવડું
મોતી કે હીરા જેવુ ંદેખાણુ ંહત ુ.ં મહા સદુી ત્રી2ને દિદવસે એવુ ંસ્વપ્ન આવ્યુ ંકે પ્રતિતમાજીને સ્ટેશને લેવા
2ઈએ છીએ.  જ્ર્યાં  સ્ટેશને  ગર્યા  ત્ર્યાં  તો  સોનગઢના  સ્ટેશનમાં  મોટંુ  2બર2સ્ત દેરાસર  હત ું ને
દેરાસરની રચના કોઈ દિદવ્ર્ય રચના હતી. સોના તિવગેરેની કોઈ દિદવ્ર્ય નકસીને સોનાથી ને ઈમીટેશનથી
ઘણી સરસ રચના હતી.  મોટંુ 2બરંુ દેરાસર હત ુ.ં  ને નીચે ને ઉપર ઘણાં પ્રતિતમાજી હતા.  ને ત્ર્યાં
આપણે બધા ભગવાનને  ગામમાં પ્રવેશ કરાવવા  ગર્યા હતા.  એટલે ત્ર્યાં અમે  પછૂયું કે  સીમધંર
ભગવાનને અમે અહીં ઓરડીમા ંરાખ્ર્યા હતા તે કર્યા ંગર્યા તે. ત્ર્યાથંી કોઈએ કહ્યુ ંકે સીમધંર ભગવાન
ઉપર મેડી ઉપર મદંિદરમા ંગોખમા ંલિબરાજે છે. અમે કહ્યુ ંઅમારે ગ્રામ પ્રવેશ ભગવાનને આજે કરાવવા
છે તો ત્ર્યાથંી કોઈ એ 2વાબ આપ્ર્યો હતો, 'મદંિદર સદિહત પ્રભનુે તમે લઈ જાવ.' પછી મદંિદર સદિહત
પ્રભનુે ગામ તરફ પ્રવેશ થવા લાગ્ર્યો. બસ પછી જાગી 2વાણુ.ં  સ્વપ્નમાં દેરાસર 2ોયુ ંતેવ ુ ંદેરાસર
જાણે ક્યારં્ય 2ોયુ ંનથી. કોઈ અદભતુ છે રચના! કોઈ દેવતાઈ દેરાસર હત ુ.ં 

મહાસદુી સાતમ આઠમમાં એવુ ંસ્વપ્ન આવ્યુ ંકે સીમધંર પ્રભ,ુ શાતંિતનાથ ને પદ્મપ્રભ ુતે ત્રણે
ભગવાન સ્વાધ્ર્યાર્ય મદંિદરમાથંી એમની જાતે સ્વતતં્ર પ્રતિતમાજી ચાલીને તિન2 મદંિદરમા ંએમના આસને
બેસી ગર્યા. ને નેમનાથ પ્રભ ુઉપર એમની જાતે એમને સ્થાને બેસી ગર્યા. 

જે દિદવસે સાતમ આઠમમાં ઉપરનુ ંસ્વપ્ન મને આવ્યુ ંતે 2 દિદવસે પજૂ્ર્ય બહનેશ્રીને એવું
સ્વપ્ન આવ્યુ ંકે રત્નના પ્રતિતમાથી આખો ઓરડો ભર્ય° છે. 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવ આહાર માટે ઘર ેપધાયા1 હતા
(પજૂ્ર્ય બેનના હસ્તાક્ષરોની કોપી)

પધારો 

આવો આવો ગુરૂદેવ તમારી શુ ંકરંુ હુ ંસેવ 
 અમારા આંગણા સોહ ે

તમારા શા કરંુ સન્માન તમારા શા કરંુ ગણુગાન 
 અમારા આંગણા સોહે

તમે છો જ્ઞાનાનદં અવતારી ગુરૂદેવ ચૈતન્ર્ય ચમત્કારી 
 અમારે આંગણા સોહે

તમારા પાદ પડે ધન્ર્ય ભતૂિમ તમારી wન્દ્રિષ્ટમા ંછે તિનતિધ 
 અમારા આંગણા સોહ ે

તમારા મખેુ અમતૃધાર અમારા આતમ ઉલસી જાર્ય
 અમારા આંગણા સોહ ે

તમે છો કરુણારસ ભડંાર આનદં મગંળના દાતાર 
 અમારા આંગણા સોહ ે

અમ સેવકના તારણહાર અમ આતમ રક્ષણહાર 
 અમારા આંગણા સોહ ે

ગુરૂજી અદ્વિદ્વતીર્ય અવતારી જેની 2ગમા ંનહીં 2ોડ 
 અમારા આંગણા સોહે

ગુરૂજીની આરતી ઉતારંૂ તમારા વારણા ઉતારંૂ

અમારે આંગણે આવ્ર્યા નાથ 
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સોનગઢમા ંપચંકલ્યાણક પ્રત્તિતષ્ઠા પહલેા આવેલ બને્ન બેનોને
સ્વપ્નો

શ્રી કૃપાળુ ગુરૂરાજ ેકહ્યુ ંકે તમે બેર્ય પાચંમા ગણુસ્થાનવાળા છો અને તમે બન્ને દેવ થવાના
છો.  એની સાથે 2 એમ આવ્યુ ંકે અમે બન્ને દેવ થઈને આપની પાસે આવ્ર્યા છીએ.  અને આપની
સમક્ષ અમે બન્ને દેવ ઉભા છીએ. દેવનુ ંશરીર તિવગેરે ઘણુ ંતે2સ્વી હત ુ.ં 

 તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૮ (ઈસ્વી સન ્1942) 
હું અને પજૂ્ર્ય બહને બન્ને બેઠા હતા તેમાં સામેથી કોઈ 2ગંલી લશ્કરનુ ંકાળંુ ટોળંુ ચાલ્યું

આવતુ ંહત ુ.ં બેન અને હુ ંઅમે બન્ને 2ણા લશ્કરને નહીં આવવા દેવા માટે ઝઝુમતા હતા. ત્ર્યા ંભગવાન
શ્રી કંુદકંુદઆચાર્ય�દેવ નગ્ન દિદગબંર મતુિનપણે પધાર્યા�  અને અમારા બન્નેના આગળ આવીને અમારા
બેર્યની આડા લાબંા હાથ કરીને ઉભા રહ્યા.  અમારા બન્નેની રક્ષા કરતા હોર્ય તેવી રીતે લશ્કર સામે
મખુ રાખીને લાબંા હાથ કરીને ઉભા જાણે અમને કહ્યુ ંકે તમે તિનભ�ર્ય રહ2ેો કાઈં નહીં થાર્ય. ત્ર્યાં તો
લશ્કર તરત 2 ક્યા ંગ્યુ ંતે ખબર ન રહી. પછી અમે બેર્ય 2ણા ભગવાન કંુદકંુદદેવને ખબૂ વદંન કર્યા�.
ખબૂ પગમા ંપડી પડી વદંન કર્યા�. 
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શાતંાબેન

પરમ કૃપાળુ સદગુરૂદેવને નમસ્કાર 
તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૩ (ઈસ્વી સન ્1937) ના ભાદરવામા ંઅથવા આસોમા ંઆવેલ સ્વપ્ન 
હુ ંપુરુષ છુ ંએમ પુરુષદેહનુ ંસ્વપ્ન આવ્યુ.ં અને મારા મા અને બાપ પણ સ્વપ્નમા ંઆવ્ર્યા. ઘરે

કોઈક મહમેાન આવેલા. સ્ત્રી પણ હતી. ઘરે કોઈક મહમેાન આવેલા હતા તે 2તા હતા. મારા મા બાપ
તેમને વળાવવા 2તા હતા. ત્ર્યા ંઘરમા ંને ઘરમા ંહુ ંપણ ઉભો હતો. મોટંુ 2બરંુ મકાન હત ુ.ં મારા મા
બાપ મોટા ધનાઢય ગહૃસ્થ છે ને હુ ંએમનો દીકરો છુ ંબન્નેન ુ ંશરીર ઘણુ ંમોટંુ હત ુ.ં પણુ્ર્યશાળી હતા. આ
રીતે સ્વપ્ન આવેલ. 

 તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯ 0 (ઈસ્વી સન્ 1934) ની સાલમાં વસ્તકુ્તિસ્થતિત પામ્ર્યા પહલેાં લગભગ તે
ટાઈમમા ંએમ સ્વપ્ન આવેલુ ંકે હુ ંવીતરાગના દશ�ન કરવા જાઉં છુ ંઅને મને વીતરાગના દશ�ન થર્યા.
અને સામાન્ર્ય કેવળીના ટોળા અને નગ્ન મતુિનઓના ટોળાના મેં  દશ�ન કર્યા�.  આવી રીતે  ત્રણવાર
લગભગ દરરો2 ઉપરા ઉપર સ્વપ્ન આવેલ હત ુ.ં 

 તિવક્રમ સવંત ્૧૯૯૧ (ઈસ્વી સન્ 1935) મા ંએક વખત ભતિવષ્ર્યનુ ંસ્વપ્ન એમ આવેલ કે હું
ને પજૂ્ર્ય બેન પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવ સામે ઉભા છીએ. 
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પજૂ્ય   ગુરૂદેવશ્રીની   ૯૨મી જન્મ જયંતી વખતે પજૂ્ય બેને બોલેલા શબ્દો  
વૈશાખ સદુ બી2 
તા. 5. 5. 81

આજે પરમ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો પાવન 2ન્મ દિદવસ, પાવન મગંળ 2ન્મ દિદવસ છે. 
ગુરૂદેવનો 2ન્મ તો આપણા આત્માના કલ્ર્યાણ રૂપે તિનવડર્યો છે.  ગુરૂદેવે  તો આપણા ઉપર

પરમ પરમ ઉપકાર કર્ય° છે. ગુરૂદેવના ઉપકારનુ ંવણ�ન તો કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. 
ણમો અદિરહતંાણથંી માડંીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ ત્ર્યાં સધુીનો બધો ઉપકાર ગુરૂદેવનો 2

છે. 
ગુરૂદેવનો ઉપકાર તો અસખં્ર્ય પ્રદેશમાં વ્ર્યાપી ગર્યો છે. આપણે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશુ ંત્ર્યાં

સધુી ગુરૂદેવનો ઉપકાર ભલૂાર્ય તેમ નથી. 
દર વષ´  તો આપણે પજૂ્ર્ય  ગુરૂદેવની  2ન્મ 2ર્યતંી તેમની હૈર્યાતીમાં ઉ2વતા હતા.  તેથી

આત્મામા ંઉલ્લાસ થતો હતો. 

2ન્મ 2ર્યતંિત સબંોધન
આજે આપણે પજૂ્ર્યશ્રીની 2ન્મ2ર્યતંી તેમની ગેરહા2રીમાં ઉ2વીએ છીએ. તેથી તિવરહ વસમો

લાગે છે. તો પણ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણી ટેપમા ંભરેલી છે તે સાભંળીએ છીએ ત્ર્યારે એમ 2 થાર્ય છે કે
આ રહ્યા ગુરૂદેવ! આપણને વાણી સભંળાવી રહ્યા છે. શુ ંએમની વાણીમાં તત્વજ્ઞપણુ ંઅને સકૂ્ષ્મપણું
ભયુo છે! 

આજે પણ ટેપ અને પ્રવચન રત્નાકર દ્વારા પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવના તત્વનો સાર ગુજંી રહ્યો છે. ફેલાઈ
રહ્યો છે. પ્રવચન રત્નાકર તો દરેક મમુકુ્ષ ુભવ્ર્ય 2નો વાચંી શકે તેમ છે. 

ટેપ અને પ્રવચન રત્નાકરની વાણી દ્વારા ભવ્ર્ય 2નો આત્માનુ ંકલ્ર્યાણ કરે એ2 ભાવના. 

ઈસ્વી સન ્1982
આજે ગુરૂદેવનો સમાતિધ દિદવસ છે. ગુરૂદેવને  ગર્યા આજે બે બે વરસ થઈ ગર્યા પણ ગુરૂદેવ

ન2ર સામે તરવરે છે. ભલૂાતા 2 નથી. ભલૂાર્ય કર્યાથંી? ગુરૂદેવ તો ઊંચામા ંઊંચી વસ્ત ુદઈ ગર્યા છે.
જે કોઈ ન આપે એવી અદ્ભુત ચેતના આપી ગર્યા છે. જે ચેતના પોતે 2 છે. સવ� આત્મા ચેતના સ્વરુપે
2 છે. પોતે ન2ર કરીને જુવો તો હા2રાહજૂર જ્ઞાર્યક દેખાર્ય એવુ ંજ્ઞાર્યકદેવનુ ંસ્વરૂપ ગુરૂદેવ પોતાના
અનોખા શ્રતુજ્ઞાન વડે ઝીણવટથી સ્પષ્ટ રૂપે સમજાવી ગર્યા છે.  એવો જ્ઞાર્યક દેવનો માગ� ચોખ્ખો
કરીને ભ�તો ઉપર અપાર ઉપકાર કરી ગર્યા છે. દેવ-ગુરૂ-શાસ્ત્રનુ ંસ્વરૂપ પણ ર્યથાથ� બતાવી ગર્યા છે.
જેથી આત્માથ�ને સહલે ુ ંપડે તેવ ુ ંબતાવી ગર્યા છે. માટે ગુરૂદેવે કહલેા તત્વને સમ2વા પ્રર્યત્ન કરવો
તે ગુરૂદેવનું સ્મરણ છે. 

 પરમ ઉપકારી ગુરૂદેવના ચરણમા ંવારંવાર પરમ ભક્તિ�તથી નમસ્કાર હો. 
પ્રવચન રત્નાકરમાં તો  ગુરૂદેવે  રત્નો 2 રેડયા છે.  રત્નાકરનુ ંમનન કરતાં ચૈતન્ર્ય રત્નાકર

પ્રાપ્ત થાર્ય તેવા રત્નાકર છે. 
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નૈરોબીથી પ્રત્તિતષ્ઠા કરી સોનગઢ પZાયા@ ત્યારનુ ં
     સ્વાગત  -  ગીત  

      (પજૂ્ર્ય બેનના હસ્તાક્ષરોની કોપી)

આજે ગુરૂજી મારા સવુણ́ પધાર્યા� રે
સવુણ�પરુીમા ંઆજે મગંળ વાજંા વાગે રે 

આ2 મારા આંગલિળર્યામા ંગુરૂજી પધાર્યા� રે 
આ2 અમ હૈડામા ંહરખ અપાર રે 
આવો પધારો મારા સદગુરૂદેવા

શી શી કરંુ ત2ુ ચરણની સેવા 
હીરલે વધાવુ ંગુરૂને રત્ને વધાવુ ંરે - આ2

આદિફ્રકા દેશમા ંગુરૂજી પધાર્યા� 
જિ2નેંw ભગવતંોના સ્થાપન કરાવ્ર્યા 

વાણી કેરી બસંરીથી બ્રહ્માડં ડોલ્યુ ંરે - આ2
ગુરૂ ગણુ ગીતો ગગનમા ંહી ગાજે રે 
દિદવ્ર્ય આશ્ચર્ય�કારી ગુરૂ ભરતે જાગ્ર્યા 
પ્રભાવશાળી સતં અ2ોડ પધાર્યા� 

દેશ તિવદેશોમા ં2ર્યકાર ગાજ્ર્યા રે - આ2 
દૂર દેશાવર ગુરૂજી પધાર્યા� 

અગલિણત જીવોના અંતર ઉજાળ્ર્યા 
સત્ર્યધમ�ના આંબા રૂડા રોપ્ર્યા રે - આ2 

તિનશદિદન ગુરૂજીની વાટ અમે 2ોતા ં
અમ અંતરીર્યામા ંદશ�નની આશા 

ક્યારે પધારે મારા સદગુરૂ દેવા રે - આ2 
આજે પધાર્યા� મારા ગુરૂ ભગવતંા રે - આ2 

 રત્ન લિચંતામણી ગુરૂવર પધાર્યા� 
ભાવી તણા ભગવતં પધાર્યા� 

સવુણ�પરુીમા ંઆજે મગંળમાળ વત´ રે - આ2
ગગન મડંળમાથંી અમતૃ વષા� વષ´ રે 

તિનશદિદન હો2ો ગુરૂ ચરણોની સેવા રે - આ2
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આસો વદ ચોથ સમ્યક્ત્વ મહામગંળ દિદન

જ્ઞાર્યકદેવ આત્મા  તરફ ઉપર્યોગ આરૂઢ થાર્ય છે  ત્ર્યારે  જ્ઞાર્યક તરફ ઉપર્યોગ લીન થતાં
એકદમ પરથી ઉપર્યોગ ખેંચાઈને પોતાના જ્ઞાર્યકમા ંલીન થાર્ય છે ત્ર્યારે અનતંગણુ ઉછળે છે. અનતં
આનદં તરંગો ઉછળે છે. ચૈતન્ર્યદેવ ચમત્કારી છે તે સાક્ષાત ્અનભુવાર્ય છે, વેદાર્ય છે. સાક્ષાત ્તિસદ્ધ
સ્વરૂપનો અંશે અનભુવ થાર્ય છે.  એકલા 2 ચૈતન્ર્યદેવનો અનભુવ થાર્ય છે.  રાગાદિદ કોઈ પરભાવ
ત્ર્યારે દેખાતા નથી. શરીરાદિદના કોઈ પણ પરપદાથ� ત્ર્યારે દેખાતા નથી. એકલો ચૈતન્ર્યદેવ 2 અદ્ભુત
અનતંગણુસ્વરૂપે વેદાર્ય છે. 

પજૂ્ર્ય બેનના હસ્તાક્ષરો. 
10. 10. 87
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પજૂ્ય બેનના હસ્તાક્ષરોની કોપી
સમાત્તિZ  -  દિદન  

અહો ઉપકાર જિ2નવરનો કંુદનો ધ્વતિન દિદવ્ર્યનો
જિ2ન કંુદ ધ્વતિન આપ્ર્યા અહો તે ગુરૂ કહાનનો

અહો અહો પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવશ્રી એ શુ ંઉપકાર કર્ય° છે તેની ઉપમા પણ આપી શકાર્ય તેમ નથી.
શ્રી ગુરૂદેવે તો શ્રી જિ2નેન્w દેવનુ ંસ્વરૂપ, તિનગ્રoથ મતુિનઓનુ ંદિદગબંર સ્વરૂપ સમજાવ્યુ ંઅને શાસ્ત્રજીના
અથ� ઉકેલવાનુ ંસ્વરૂપ સમજાવ્યુ.ં શ્રી ગુરૂદેવ તો રત્નલિચંતામણી હતા. કલ્પવકૃ્ષ કામધેન ુહતા. તેમની
પાસેથી આત્માનુ ંજે સ્વરૂપ ઈચ્છે તે મળત ુ ંહત ુ.ં  ગુરૂદેવ પોતે ચૈતન્ર્ય લિચંતામણી હતા. તેમની વાણી
પણ લિચંતામણી હતી.  દેદાર પણ લિચંતામણી જેવો હતો.  તેમનુ ંશ્રતુજ્ઞાન અલૌદિકક ચૈતન્ર્ય લિચંતામણી
હત ુ.ં  તેમના શ્રતુજ્ઞાનની એટલી તો સકૂ્ષ્મતા હતી કે,  ભલભલા બદુ્વિદ્ધવાળા પણ મ ૂઝંાઈ 2તા હતા.
આવા પરમ ચમત્કારી  ગુરૂદેવ આપણને મળ્ર્યા તે આપણુ ંસવ´નુ ંઅહો અહો ભાગ્ર્ય.  આ કાળે આવા
અનપુમ શક્તિ�ત વાળા  પરુુષ મળવા ઘણા ઘણા 2 દુલ�ભ.  આ તો કોઈ શ્રી જિ2નને્wની કૃપાથી અને
કુદરતની મહરેબાનીથી આવા ગુરૂદેવનો ભેટો થર્યો. અહો અહો આવા પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો ઉપકાર આપણે
શુ ંગાઈએ. 

આ સવ� કોઈ ઉપર તો એમની અથાગ અથાગ કરુણા હતી, જેમની કરુણાથી આ ચૈતન્ર્યદેવ
જાગતો થર્યો, અને અનતં કાળ ના ં2ન્મ – મરણનો નાશ થર્યો, ભવનો અંત આવ્ર્યો. તેમના પ્રતાપે
આત્મા શાશ્વત સખુને પામશે એનાથી બી2ો શુ ંઅતિધક ઉપકાર હોર્ય. 

અરે આ ગ2ુરાતના ત્ર્યાં  ગુરૂદેવનો  2ન્મ હતો.  તેથી ગ2ુરાતમાં તો તેમનો મદિહમા હોર્ય 2,
પરંત ુઘણા દૂર દેશમા ંદિહન્દી ભાષી, મરાઠી આદિદ અનેક દેશવાળા ને પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણીનુ ંએટલું
બધુ ંમહાત્મ્ર્ય છે કે 2ર્યપરુથી આઠ આઠ દિદવસ પદંિડતો 2ર્યાં વાચંવા જાર્ય ત્ર્યાં દશ દશ પદંર પદંર
હજારની કેસેટ વેંચીને આવે છે. વેંચનાર તો વેંચે પણ ખરીદનાર લે એટલી પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની વાણીની
દિકંમત છે. 

તે વાત સાલિબત થાર્ય છે, અને તે અમલુ્ર્ય વાણીની દિકંમતને કારણે તે ભાઈઓ પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવની

મદિહમા ઘણી 2 ગાર્ય છે.  આવા આખા ભારતભરને ચૈતન્ર્યનો ચમત્કાર બતાવનાર પજૂ્ર્ય ગુરૂદેવનો

2ન્મ તે સારા ભારતના ંવીરપતુ્રનો 2ન્મ છે. તિસંહ કેસરીનો 2ન્મ છે. અદ્વિદ્વતીર્ય અવતારી મહાપુરુષનો
2ન્મ છે. 
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प्रकाशकीय

             परम वीतरागी सव,ज्ञ भगवान सीमंधर स्वामी का साक्षात् संदेश देने वाले श्री कुन्दकुन्दाचार्य, देव

   की कृतितर्याँ श्री समर्यसारजी,   श्री प्रवचनसारजी,    श्री तिनर्यमसारजी आतिद,       अनेक गूढ़ रहस्यों से भरे हुए

       ।     । तिलतिपबद्ध शास्त्र व तिजनागम बाहर आ गए हैं वह अपना सबका अहोभाग्य है

       इस तिवषम पंचमकाल में भी चौथे धम,काल समान,       एक महान पुरूष पूज्य श्री कानजीस्वामी सुवर्ण,

  ।    तीथ,धाम में पधारे आपने सुवर्ण,मर्य समर्य (आत्मा)      ।   की कीमत प्रकातिशत की है उनकी वार्णी परम

वीतरागमर्य, वैराग्यमर्य,   गंभीर रहस्यमर्य झरती,    भेदज्ञान के सुर सुनाती,      मुमुकु्षओं को मुग्ध करती है और

भव्य-     । प्रार्णी उसका रसास्वादन करते हैं

               इस तिसंह समान गज,ना करती वार्णी सुनने के तिलए पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन तथा पूज्य बेन शांताबेन

        ।         जैसे तिनकट मोक्ष के मोती सोनगढ़ में पधारे थे पूज्य गुरुदेव कहते थे दोनों बहनें ऐसी टकटकी लगाकर

 सुनती हैं,       वे मोक्ष के मोती हैं -     ।        तिनकट भव्य जीव हैं उनकी आँखों की चेष्टा से उनका उत्साह और

    । उनकी तिवनर्य तिदखाई देती है

              पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन तथा पूज्य बेन शांताबेन दोनों बहनों ने सुवर्ण,तीथ, में रहकर कहान गुरुदेव

    के शासन में प्रभावना को, तिदव्यपने,          ।  तिनश्चर्य से तथा व्यवहार से खूब संुदरता से तिदखार्या है दोनों बहनों

   की छत्रछार्या में 64           ।    बाल ब्रह्मचारी बहनें आश्रम में आत्मतिहत के तिलए रहती थी ं सभी को बेटी तुल्य

   । वात्सल्य पे्रम तिदर्या था

         पूज्य बेन शांताबेन का जन्म मातृपक्ष में ढंसा ढोलरवा (   अमरेली के पास)    गाँव में तिवक्रम संवत्

1966 (   ईस्वी सन् 1910)   फालु्गन शुक्ला 11         के शुभ तिदन तिपताश्री मर्णीलालभाई तथा माताश्री तिदवालीबा के

    ।           ।  र्यहाँ भोर में हुआ था तिदवालीबा के घर दीपक प्रकातिशत हुआ तिजससे खारा कुटंुब धन्य बना कुटंुब में

    ।         ।      सबसे बड़ी पूज्य बेन थी ं उनकी चार बतिहनें तथा एक भाई श्रीमुकंुद भाई हैं बचपन से ही पूज्य बेन का

   जीवन वैराग्यमर्य और आदश,रूप,    । साथ ही वात्सल्यमर्य था

        पूज्य बेन शांताबेन पूज्य गुरुदेव के परिरचर्य में आईं,       तब से उनको लगा तिक रे्य कहानगुरु,  रे्य ही

   ।        । मेरे सचे्च जीवनतिशल्पी हैं अब मैं दूसरे तिकसी को गुरु नही ं बनाऊँगी

        सबसे पहले गुरुदेव ने ऐसा महामंत्र तिदर्या था तिक, "     बेन बाहर में कही ं सुख-  शाँतित नही,ं  स्वरं्य के

      आत्मा में ही सुख भरपूर भरा है;      ।इसतिलए सबसे पहले आत्मा को पहचानना "     वहाँ पहली ही बार 'आत्मा'
  शब्द सुनकर रोम-        रोम उल्लतिसत हो गर्या और पूछा तिक साहेब!      आत्मा को तिकस तरह से पहचानें? 

      पूज्य गुरुदेव ने जवाब तिदर्या तिक 'आत्मा'  मन-वचन-    ।      कार्या से पार है तो तिफर पूछा के पार

अथा,त्......? 
   तब गुरुदेव ने कहा-  आत्मा मन-वचन-     ।     कार्या से तद्दन जुदा है उसमें ज्ञान आनंद आतिद अनन्तगुर्ण

 ।      ।       भरे हैं उससे आत्मा जानने में आता है शरीरातिद इन्द्रि�र्यों से जानने में नही ं आता,   । ऐसा पुरुषाथ, करना
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    अंतर की गहराई से -    तीव्र आत्माथ,ता होने से,  उग्र आत्म-        लगनी ही उस माग, को प्रगट कर देती

।                   है आत्मा की वास्तव में लगनी लगे तो अंतर के प्रर्यत्न द्वारा उसकी शोध करे और अंतर के प्रर्यत्न द्वारा

    । आत्मदेव ज़रूर प्रगट होता है

       पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन भी कहती थी ं तिक "बेन"     ।     का आत्मा खूब सरल है जैसा कहती हँू उस ही

    । प्रमार्ण उनका द्रव्य परिरर्णमता है

                पूज्य श्री गुरुदेव का अपूव, भेदज्ञान का मंत्र ऐसा हृदर्य में सोसंरवट उतर गर्या और पुरुषाथ, की

   धारा तीव्रता से आत्म-            साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगी और आसो वद् चौथ के तिदन "  आत्म उपर्योग" अपने

      स्वरूप में थमकर स्वरं्य का सहज "तिनतिव,कल्प"    ।    स्वरूप अनुभव में आर्या तब चैतन्य प्रभु जाज्वल्यमान

  ज्योतित स्वरूप "अकेला"       अपने तिनज स्वरूप में डोल रहा था.........     तिनजानंद में रम रहा था;  उस स्वरूप

        । की कीमत आने से अद्भुत अपूव, माहात्म्य आता है

            ।    ऐसा महान अद्भुत कार्य, इस महापुरुष के परम पावन समागम में हुआ है तब पूज्य गुरुदेव का

 उपकार गाते-गाते,   बोलती थी ं तिक-
         आ शरीरनी सीवडावंु खोल के बदलो नतिह वले रे लोल....…

(   तिहन्दी अथ, -     इस शरीर की जूती बनवाऊँ,       तो भी उपकार नही ं चुकार्या जा सकता)
      पूज्य बेन के हृदर्य में श्री देव-शास्त्र-      गुरु की भन्द्रि� खूब उछलती थी;      रे्य भन्द्रि� तिजसने देखी है

   । उनको ही ख्याल होगा

      पूज्य बेन के जीवन में भी बहुत-  बहुत चढ़ाव-      उतार के अटपटे प्रसंग बने हैं,    तब उस समर्य

        । समतारूपी कुलदेवी हजराहजूर रहकर शाँतित और सुख देती थी ं   उनमें से कुछ-     कुछ प्रसंग पूज्य बेन ने

  स्वरं्य की        डार्यरी में अपने हस्ताक्षरों से नोधं की है,         जो अपने प्रते्यक के जीवन में उपर्योगी तथा

 लाभदार्यक हो,         । इस हेतु से इस डार्यरी का प्रकाशन तिकर्या है

         इस पुस्तक में टाईप सेतिटंग और तिडजाइतिनंग के तिलए मे.       तिक्रएतिटव पेज सेटस, श्री समीर पारेख के

                  तथा संुदर मुद्रर्ण का काम सही समर्य पर करने के तिलए हम पारस तिपं्रट के श्री राजुभाई पारेख के

 । आभारी हैं

               अंत में इस कृतित के माध्यम से तिजनागम के मम, को समझकर समस्त वाचकगर्ण आत्मतिहत को

 प्राप्त करें ,  ।र्यही भावना  

     पूज्य श्री कानजी स्वामी स्मारक ट्र स्ट, देवलाली

ट्र स्टीगर्ण
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    द्वि9तीय आवृद्वि> के प्रसंग पर

             प्रथम आवृति� में पूज्य बेन शांताबेन के मात्र हस्ताक्षरों की डार्यरी छापने में (  प्रकाशन में) आर्यी

।    थी उसमें ही सुधार करके,               सभी मुमुकु्ष पढ़ सकें ऐसी भावना से पूज्य बेन की हस्ताक्षर की ही कॉपी

                टाइप सेतिटंग करने में आर्यी है और गुजराती टाइप सेतिटंग में से तिहंदी टाइप सेतिटंग की है,   जो सभी

   ।            मुमुकु्षओं को लाभदार्यी हो तिवशेष र्यह तिक जो प्रथम आवृति� के प्रकाशन में रह गर्या था,   उसका तथा

                  पूज्य बतिहनश्री चंपाबेन को तिलखे गए पत्र और दूधीबेन को परिरवत,न के तिलए तिलखे गए पत्र पूज्य बेन ने

 तिलखे थे,      । उन सबका इसमें समावेश तिकर्या है

              अतं्यत संुदर पूज्य बेन श्री शांताबेन द्वारा हस्ततिलन्द्रिखत डार्यरी के प्रकाशन का र्यह शुभ अवसर

      ।            हमारे तिलए परम हष, का तिवषर्य है इस डार्यरी में तिलन्द्रिखत अनमोल रत्नों को भव्य जीव अपने मानस पटल

      पर संजोकर अपना मोक्षमाग, प्रशस्त कर सकें ,  ।र्यही भावना

        अंत में इस कृतित में पूज्य बेन के हस्ताक्षर,         उनकी ही गुजराती टाइप सेतिटंग तथा तिहंदी टाइप

     सेतिटंग का समावेश होना ही चातिहए,         तिजससे आत्माथ� मुमुकु्षओं को लाभ का कारर्ण बने,   ऐसी बहुत

    मुमुकु्षओं की माँग होने से,      आदरभाव से उसको स्वीकार तिकर्या गर्या,      तिजस कारर्ण से र्यह तिद्वतीर्य प्रकाशन

   ।            बाहर आ रहा है ज्ञातिनर्यों की दशा का मम, समझकर समस्त आत्माथ� आत्मतिहत को प्राप्त करें ,  र्यही

 । भावना है

     पूज्य श्री कानजी स्वामी स्मारक ट्र स्ट, देवलाली

 ट्र स्टीगर्ण
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ॐ
 卐 卐

     सब अरहंत भगवान को नमस्कार हो! 
     सब तिसद्ध भगवान को नमस्कार हो! 

       पंचपरमेष्ठी भगवान को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार हो! 
         परम उपकारी कहान गुरुदेव को परम भन्द्रि� से नमस्कार हो! 

             ।   गुरुदेव के परम प्रताप से इस आत्मा ने स्वरं्य अपने सचे्च स्वरूप को पहचाना स्वरं्य ज्ञार्यक स्वरं्य

  ज्ञान और ज्ञाता,       तीनों स्वरं्य एकरूप अभेदरूप होकर परिरर्णमे,     अनंतगुर्ण उछलकर आत्मा प्रत्यक्षपने

तिदखा,     उस आत्मा का दश,न हुआ,    । आनंद का अनुभव हुआ

 ज्ञार्यक मन,  वचन,         कार्या की तिक्रर्या में हर समर्य वह मन,  वचन,     कार्या से जुदा ज्ञार्यकपने

  । परिरर्णमन करता है राग-          । दे्वष के भाव ज्ञार्यकदेव के वेदन में है ही नही ं

       ।       । तिवभाव परिरर्णमन आत्मा की अशुद्ध परिरर्णतित में है तिकनु्त वह गौर्णपने वेदन में आता है ज्ञार्यक

       । का परिरर्णमन मुख्यरूप से वेदन में आता है
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   पंचपरमेष्ठी भगवान को नमस्कार

    ।  ।  आत्मा ज्ञान का अवतार है ज्ञानतिपण्ड हैं समतास्वरूप है,    आनंद स्वरूप है,  अनातिद-  अनंत गुर्ण

 ।      ।     ।      स्वरूप है आत्मा स्वरं्य पर से तिनरपेक्ष है तिनरपेक्ष स्वरूप ही स्वरं्य है पर की अपेक्षा तो आत्मा को

 । कलंकरूप है स्वरं्य,         ।       अपने स्वरं्य के गुर्णों से ही भरपूर है तिफर पर की अपेक्षा इसमें कहाँ है?  ऐसे

     तिनरपेक्ष स्वरूप को तिनहारते ही शाँतित, समता,   । आनंद उछलता है

    जैसे तिसद्ध भगवान सबको जानते-  देखते हैं,   तिफर भी राग-   ।    दे्वष नही ं होता उसी प्रकार आत्मा भी

   । तिसद्ध स्वरूप ही है जानना-    ।   देखना तेरा स्वभाव है स्वभाव में राग-     । दे्वष का अभाव ही है
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      पूज्य बेन शांताबेन के हस्ताक्षरो ं की द्विनजी  -  डायरी  

   शांताबेन मर्णीलाल खारा

   तिवक्रम सम्वत् 2022 (   ईस्वी सन् 1966) सोनगढ़

      पूज्य कहान गुरुदेव के परम प्रताप से  ,       जीवन की सफलता से इस  
  जीवन की याद  ,      हमारे लाभ के द्विलए  

    श्री सीमंधर नाथ को अनंत-    अनंत भन्द्रि� से नमस्कार! 
        परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार! 

            पूज्य गुरुदेव का जब से समागम हुआ तब से तिलखने का तिवचार आर्या,   ।  वो तिलखा है तिवक्रम सम्वत्

1981 (   ईस्वी सन् 1925)         ।     में गढडा गाँव में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स हुआ तब इस शरीर के तिपताश्री

             । वगैरह लगभग खारा कुटंुबजन पचह�र लोगों सतिहत पूज्य गुरुदेव के दश,न करने गए थे

            ।      उस व� पूज्य गुरुदेव के दश,न इस तिज़ंदगी में पहली बार ही हुए उस व� इस शरीर की उम्र

16   ।          ।       ।वष, की थी उस व� ऐसा लगा तिक रे्य कोई महान पुरुष हैं उनकी वार्णी के प्रतित बहुमान आता था

   तब तो वहाँ छह-       ।         सात तिदन रहकर के घर आ गरे्य पूज्य गुरुदेव को देखकर ही उनके प्रतित बहुत बहुमान

 ।     आता था रे्य कोई परमेश्वर स्वरूप हैं-   । ऐसा लगता था

    उसके बाद तिवक्रम सम्वत् 1982 (   ईस्वी सन् 1926)        में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स वढवार्ण में

।           हुआ वहाँ पूज्य गुरुदेव के दश,न करने जाने का भाव बहुत था,    । तिकनु्त जा नही ं सके

    उसके बाद तिवक्रम सम्वत् 1983 (   ईस्वी सन् 1927)       का चातुमा,स पूज्य गुरुदेव का दामनगर में

।     ।      ।     हुआ वहाँ मेरी भावना सफल हुई मेरे तिपताजी मुझे दामनगर छोड़ गरे्य वहाँ मुझे तीन महीने पूज्य

      ।         ।   गुरुदेव की वार्णी सुनने का लाभ तिमला वहाँ तीन महीने रहने का पहला ही लाभ तिमला वहाँ पूज्य गुरुदेव

     भेदज्ञान का स्वरूप कहते थे तिक,               भेदज्ञान होने पर आत्मा में ऐसा पर से भेद पड़ता है तिक जैसे पव,त में

  दरार पड़ जारे्य,      बाद में वो पव,त जुड़ता नही,ं          वैसे आत्मा में पर से जुदा होने की फाट है,  एकत्वबुन्द्रिद्ध में

   से जुदा पड़ती है,         ।  तिफर वो पर के साथ कभी एकमेक नही ं होती आत्मा मन, वचन,    । कार्या से पार है मन,
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वचन,        कार्या से आत्मा का स्वरूप नही ं जान सकते,   ।       उससे अगम्य है रे्य बात गुरुदेव के पास से व्याख्यान

       ।          । में सुनकर अंतर में बहुत उल्लास आता था भेदज्ञान की बात के प्रतित हृदर्य में उल्लास आता था ऐसा

            ।      स्वरूप मुझे कैसे प्राप्त हो ऐसी तिजज्ञासा और लगन तब से शुरू हुई पूज्य गुरुदेव के प्रतित बहुमान आता

       था तिक रे्य पुरुष पूव, के परिरतिचत हो,ं      । ऐसा हृदर्य में हुआ करता था

  तिवक्रम सम्वत् 1984 (   ईस्वी सन् 1928)      में एक माह के तिलए अमरेली,    । पूज्य गुरुदेव पधारे थे वहाँ

        ।    भी व्याख्यान में भेदज्ञान का स्वरूप बहुत आता था भेदज्ञान की बात सुनकर,     रे्य भेदज्ञान इस जीवन में

   जल्दी कैसे प्राप्त हो,       । रे्य अंदर में लगन रहा करती थी

    उसके बाद तिवक्रम सम्वत् 1984 (   ईस्वी सन् 1928)        ।में रार्णपुर में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स हुआ

               ।     वहाँ पर चार महीने हम पूज्य गुरुदेव की वार्णी का लाभ लेने के तिलए रहे थे उस चातुमा,स में छह द्रव्य

        ।        और नव तत्व की चचा, बहुत सरस चली थी तिकस गुर्णस्थान में पाँच भावों में से कौन-    कौनसे भाव होते हैं,
                  सामातिर्यक में छह द्रव्य में से कौनसा द्रव्य होता है और नौ तत्व में से कौनसा तत्व होता है, आतिद-आतिद

      ।       ।     बहुत चचा,र्यें उस चौमासे में चली थी ं व्याख्यान भी भेदज्ञान के अचे्छ आते थे कोई भी कथा की बात

   गुरुदेव व्याख्यान में करें ,           । तो भी वे कथा में से आत्मा ऊपर ही उतारते थे

  तिवक्रम सम्वत् 1985 (   ईस्वी सन् 1929)       ।     में चातुमा,स लाठी में हुआ था वहाँ पर भी हम पूज्य

         ।        गुरुदेव की वार्णी का लाभ लेने के तिलए रहे थे पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान सुनकर आत्मा की तिजज्ञासा

  ।    बढ़ती जाती थी पूज्य गुरुदेव कहते हैं,         ऐसा भेदज्ञान इस आत्मा को जल्दी कैसे प्राप्त हो,  ऐसी झंखना

  । रहा करती थी रात-      । तिदन र्यही लगन रहा करती थी

      पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में से आत्म-  लगन लगे,  लगन बढ़े,      । ऐसे सुवाक्य भी तिलख तिलए थे पूज्य

  गुरुदेव के साथ-  साथ आत्म-            साधना साधनी है और पूज्य गुरुदेव के साथ भतिवष्य में भी आत्म-कल्यार्ण

       करके साथ में तिसन्द्रिद्ध को प्राप्त करना है,       । ऐसी अंतर में बहुत भावना होती थी

"                  पूज्य गुरुदेव के आत्मा के प्रतित बहुत ही बहुमान आता था तिक दुतिनर्या में तिकतने नामधारी संत हैं,
         पर रे्य संत तो सबसे जुदे ही हैं और महा-  मतिहमावन्त हैं,   ।      र्यथाथ, संत हैं पूज्य गुरुदेव को पहले देखकर ही

       ।    ।          ऐसा हुआ तिक रे्य मेरे सचे्च गुरु हैं मैं इनका सेवक हँू इन गुरु द्वारा ही मेरा आत्मा संसार समुद्र को पार

 कर आत्म-   ।आनंद को पारे्यगा "
  तिवक्रम सम्वत् 1986 (   ईस्वी सन् 1930)       ।   का चातुमा,स अमरेली गाँव में हुआ था वहाँ हमारे माता-

    ।               तिपता और हम रहते थे पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स अपने गाँव में हुआ इसतिलए तब रे्य लगता था तिक चार

     ।             महीने धम, का मेला लगा है व्याख्यान भी पूज्य गुरुदेव का ऐसे तत्वज्ञान रस से भरा हुआ आवे और

        व्याख्यान में अध्यात्म के पद भी गाकर बोलते थे;        उससे व्याख्यान सुनकर तत्वज्ञान के रतिसकजन तो डोल

 । उठते थे

       ।       वहाँ अमरेली चतुमा,स में नारर्णभाई साथ में थे उस चौमासे में तत्व की तो रेलम-   ।छेल चली थी

बाहर-      ।       ।    । गाँव से लोग बहुत आते थे गुरुदेव को अपने तत्वज्ञान का उल्लास था नारर्णभाई तिनतिम� मात्र थे

      वहाँ अमरेली चातुमा,स पूरा होने के बाद,      ।    पूज्य गुरुदेव तिवंछीर्या गाँव गरे्य थे वहाँ हम तिवंछीर्या में

      ।         ।  पूज्य गुरुदेव के दश,न करने गरे्य थे वहाँ पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन भी दश,न करने आर्यी ं थी वहाँ हम
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  ।                 पहली बार तिमले उनको देखते ही मेरा ह्रदर्य उनकी तरफ न्द्रिखंचा और ऐसा लगा तिक मानो रे्य कोई पूव, के

 ।        ।     संबंधी हैं ऐसा उनके प्रतित तिदल एकता के मातिफक न्द्रिखंचा हम एक दूसरे के आमने-  सामने टक-  टक देख

 रहे थे,     । लेतिकन तिवशेष परिरचर्य नही ं हुआ

  तिवक्रम सम्वत् 1987 (   ईस्वी सन् 1931)       ।   में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स पोरबंदर हुआ वहाँ पर हम

 ।      गरे्य थे पूज्य गुरुदेव को बहुत सुनकर "      मुझे ऐसा भेदज्ञान कब प्राप्त हो"     ऐसी झंखना हुआ करती और

          ।    । भेदज्ञान प्राप्त करने के तिलए अंतर में मंथन चला करता था वहाँ देवीदास घेवरिरर्या थे

         । पूज्य गुरुदेव की वार्णी तब भी ऐसी अद्भुत ही थी "      सम्यग्दश,न बगैर सब कुछ व्यथ, है" ऐसा

     । सम्यग्दश,न ऊपर पहले से वजन था

  तिवक्रम सम्वत् 1988 (   ईस्वी सन् 1932)       ।  में जामनगर पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स हुआ वहाँ भी

       ।          पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान बहुत अचे्छ होते थे पूज्य गुरुदेव के प्रताप से आत्मस्वरूप को पाने की धगश

    । बहुत ही रहा करती थी कई-      । कई बार नीदं नही ं आती थी

खाने-                  पीने में भी रस नही ं आता था और ऐसी उहापोह रहा करती थी तिक इस आत्मा का असल

   । स्वरूप कब प्राप्त हो

  तिवक्रम सम्वत् 1989 (   ईस्वी सन् 1933)         ।में राजकोट शहर में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स हुआ

            ।  उस साल में पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन सम्यग्दश,न पाकर राजकोट चातुमा,स करने आर्यी ं थी ं पूज्य बतिहनश्री

             को देखकर ऐसा लगा तिक आपने तो पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स भी तिकर्या नही,ं     मात्र आठ तिदन दश,न

            ।    करने चातुमा,स में आती ं और इतना सारा पुरुषाथ, करके सम्यग्दश,न प्राप्त कर तिलर्या और हम तो इतने

      चातुमा,स पूज्य गुरुदेव के साथ करते हैं,    व्याख्यान सुनते हैं,       । तो भी सम्यग्दश,न प्राप्त हुआ नही ं पूज्य

                  बतिहनश्री आर्यी ं तिफर इस साल में पूज्य गुरुदेव ने इस आत्मा के प्रतित कृपा करके कहा तिक तुम इन

    चम्पाबेन का परिरचर्य कर लो,        । तो तुम्हारे आत्मा के लाभ का कारर्ण होगा

               पूज्य गुरुदेव की साक्षी आई और कृपा करके इस सेवक को आदेश तिकर्या तिजससे मुझे बहुत

 उमंग आई,             ।   हष, हुआ और मैंनने पूज्य बतिहनश्री का खास परिरचर्य करना शुरू तिकर्या पूज्य बतिहनश्री

       चम्पाबेन की इस आत्मा के ऊपर कृपा थी,           इसतिलए अंदर की बात करनी शुरू की और बतिहनश्री भी

                कहती थी ं तिक मुझे भी र्यही तिवचार आता था तिक मैं पूज्य गुरुदेव के चौमासे में जाऊँगी,   वहाँ शांताबेन के

  ।  सहवास में रहँूगी इतनी उ   नकी भी      ।       इस सेवक पर बहुत कृपा थी उसके बाद आत्मा का वेदन बहुत ही

 ।    । जोरदार हुआ कही ं चैन पड़े नही ं खाना-   ।   ।   पीना भावे नही ं नीदं आवे नही ं एकांत में तीन-   तीन घंटे बैठकर

  आत्मा की शोध-        । खोज करने का प्रर्यत्न ही हुआ करता था

   शास्त्र खोलकर बैठकर पढ़ती,  तो पढ़ते-            पढ़ते र्यही तिवचार आता था तिक इस शास्त्र में कहा है उस

      ।           रूप मेरी परिरर्णतित कब परिरर्णतिमत हो जाए पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में र्या शास्त्र में क्षमा का स्वरूप

              ।      आरे्य तिक सच्ची क्षमा और सच्ची समता तो आत्मा के स्वभाव को ही कहते हैं वहाँ रे्य बात तो ऐसी मीठी

          लगे और अंदर में ऐसा वेदन हो तिक रे्य स्वभावरूप क्षमाभाव,  स्वभावरूप समताभाव,    मुझे कब प्रगट हो?
      ।  मुझे तो रे्य क्षमास्वरूप भाव ही चातिहए रे्य ऊपर-    ऊपर की क्षमा से,      शुभभावरूप क्षमा के भाव से मुझे

  संतोष नही ं होता,      ।          मुझे तो स्वभाव क्षमाभाव ही चातिहए रे्य स्वभाव भाव लेने के तिलए तो इतना सारा वेदन
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      ।      । हो तिक तिजसका वर्ण,न नही ं हो सकता वेदने वाला स्वरं्य ही जानता है

   इस शरीर की माँ,     इस शरीर का भाई,     जो एक ही था,      ।  उनके ऊपर बहुत प्रीतित थी वे सब

                  राजकोट आरे्य पर उस व� आत्मा को पाने का वेदन इतना ज़्यादा था तिक तिकसी के ऊपर प्रीतित आवे

। नही ं प्रीतितभाव-रागभाव,     सभी भाव पड़े हुए थे,           पर उस व� आत्मवेदन की मुख्यता हो जाने से वो सब

  । गौर्ण हो गरे्य

             । इस शरीर की माँ तो रोने लगी तिक मेरी लड़की को क्या हो गर्या हमसे,    ।तिकसी से बोलती नही ं

    उसका भाई उसको तिकतना प्यारा,         ।    वह आर्या है तो उससे भी बोलती नही ं पर उनको क्या कहें?
      । आत्मवेदन के सामने कुछ अच्छा नही ं लगता

   तिवक्रम सम्वत् 1989 (   ईस्वी सन् 1933)      ।    को राजकोट में चातुमा,स पूरा हुआ वहाँ पूज्य गुरुदेव ने

              कृपा कर इस सेवक को कहा तिक हम जो स्थानकवासी का तिचह््न मँुहपट्टी रखते हैं ,     पर रे्य सब कन्द्रिल्पत है,
सच्चा-      ।       ।       माग, तो कोई जुदा ही है कही ं एकांत में जाकर बैठ जाना है वहाँ इस सेवक ने पूज्य गुरुदेव को

         ।     कहा तिक गुरुदेव आपके बगैर हम कही ं रह सकते नही ं हम तो जहाँ आप जाओगे,  ।  वहाँ आर्येंगे हमने तो

    ।        आपकी ही शरर्ण स्वीकारी है तब पूज्य गुरुदेव ने बहुत कृपा करके कहा-   जहाँ हम जार्येंगे,   आप लोग

 ।             वहाँ आना रे्य वाक्य सुनकर अंतर में इतना आनंद और उल्लास आर्या तिक हे प्रभु!    गुरुदेव ने बहुत कृपा

।            की नही ं तो ऐसा लगता तिक रे्य गुरुदेव कहाँ एकांत में चले जाते,    तो उनके शुद्ध-    अमृत के उपदेश के

  तिसंचन और महा-        अमृतरूप आत्मा के पोषर्ण बगैर हम क्या करते?       ऐसा पुरूष तो दूसरा कोई दुतिनर्या में

 ।       तिदखता नही ं पर पूज्य गुरुदेव ने रे्य वचन तिदर्या,          ।तिजससे उस प्रकार की अंतर में एकदम शाँतित हो गई

  तिचंता दूर हु ।ई  
  बाद में बतिहनश्री,          तिहम्मतभाई के घर सूरत गईं और मैं अमरेली माता-    तिपता के पास आर्यी,  पर

    ।          आत्मतिचंतन तो चलता ही रहा वहाँ अमरेली में श्रीमद् राजचंद्र जी की पुस्तक पढ़ने बैठती,   पर ऐसा ही

          ।      लगा तिक इसमें जो तिलखा है वो मुझे कब प्रगट हो उस तिवचार में चढ़ जाती थी,     तो वाँचन पूरा चले ही

।         नही ं कोई भी अध्यात्म पुस्तक का वाँचन करें तो आत्म-         तिचंतन में चढ़ जार्यें और वाँचन अटक जाए और

  । तिचंतन बढ़ जाए

    उसके बाद तिवक्रम सम्वत् 1990 (   ईस्वी सन् 1934)  में      पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स राजकोट के

  ।         सदर में हुआ वहाँ चातुमा,स में पूज्य बतिहनश्री चम्पाबेन और मैं दो-   चार दूसरी बहनें,   हम राजकोट सदर

   । में चातुमा,स करने आरे्य

              ।  वहाँ उस साल में शुरुआत में पूज्य गुरुदेव एक बार दोपहर को व्याख्यान देते थे सुबह में ,
 एकांत में,   वाँचन करते थे,         तब पूज्य बतिहनश्री मुझे तिकतनी बार अंतर के अचे्छ-    । अचे्छ न्यार्य कहती थी ं तब

            ।     मुझे बहुत उल्लास आता और पूज्य बतिहनश्री का मुझे बहुत माहात्म्य आता था चौक में से बाहर आकर

             । मैं दूसरी बहनों को कहती तिक मुझे पूज्य बतिहनश्री ने आज बहुत अच्छा समझार्या

            मुझे पूज्य बतिहनश्री ने स्फतिटक का दृष्टान्त तिदर्या तिक स्फतिटक में अशुद्धता है,    उसी व� उसमें

 शुद्धता है,             उस अशुद्धता को नज़र में से तिनकाल दो और अकेली शुद्धता तरफ देखो,   तो अकेली शुद्धता

   ।     ही तिदखाई देती है उसी प्रकार आत्मा में राग-           दे्वष की परिरर्णतित होने पर भी उसकी तरफ नही ं देखें और
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राग-       दे्वष रतिहत अकेले शुद्ध चैतन्य को देखें,       ।    तो चैतन्य की शुद्धता तिदखाई देगी रे्य बात उन्होंनने खास

       समझार्यी और तुम इस पर तिवचार ज़रूर करना,    ।      ऐसी कृपादृतिष्ट से कहा उन्होंनने कहा और तुरंत ही मेरी

      ।  तिवचार शे्रर्णी उनके कहे अनुसार चलने लगी सुबह से,       जब से पूज्य बतिहनश्री ने रे्य कहा,    तब से वो तिवचार

जोर-          शोर से चलने लगा और शाम लगभग चार बजे राग-        दे्वष की परिरर्णतित से एकदम जुदा शुद्ध चैतन्य

     एकदम लक्ष्य में आर्या तिक "आहा!        ।रे्य शुद्ध चैतन्य मैं स्वरं्य ही हँू "       ऐसा पूरा आत्मा प्रतीतित में आर्या,
  शुद्धात्मा और राग-       ।    दे्वष भावों का तिभन्नपना एकदम हो गर्या र्यह मैं आत्मा हँू,     तिजसका तिचंतन अब तक

   होता था और आत्मा,       आत्मारूप से ख्याल में आता नही ं था,      ।   वह आत्मा ख्याल में आ गर्या अब तक देह

        और आत्मा के एकपने में अँधेरा ही तिदखता था,        तो रे्य आत्मा ख्याल में आते ही "  एकदम चैतन्य-ज्योत

  ।प्रगट हो गई "    उपर्योग की दशा उलट-   पलट हो गई,         अज्ञान की दशा और इस ज्ञान की दशा में,  अंतर में

   ।    एकदम बदलाव आ गर्या केवलज्ञानी का स्वरूप जाना,     मुतिनर्यों का स्वरूप जाना,    गुरुदेव का स्वरूप

। जाना
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  द्विवक्रम सम्वत्  1990 (    ईस्वी सन्  1934)    राजकोट सदर  

   परम पूज्य अद्भुत उपकारी,       तिहंदुस्तान में जो आत्मस्वरूप छुपा हुआ था,   उसको स्वरं्य शोधकर,
        सम्यक् माग, पर स्वरं्य चलकर दूसरों को चलाने वाले,       परम पुरुषाथ, द्वारा कोई अद्भुत आत्मस्वरूप का

 ज्ञान करके,      मूल माग, को समझाने वाले,    जगत के उद्धारक,    हे श्री सद्गुरुदेव!   आपको हमारा अतं्यत-
     अतं्यत भन्द्रि� से बारंबार नमस्कार हो,  नमस्कार हो!     सव, परम प्रताप हे गुरुदेव!   । आपका ही है

       और तिवशेष र्यह तिक हे परम कृपालु प्रभुश्री!      आपने मेरे ऊपर अथाह उपकार करके,  आत्मतत्व को

प्राप्त,   स्वरूप ज्ञानी,   स्वरूप ध्यानी,        आपके प्रतित भन्द्रि�वन्त ऐसी श्री बतिहनश्री (चम्पाबेन)   का समागम

करार्या,   इसतिलए बतिहनश्री (चम्पाबेन)            । के तद्दन तिनकट समागम से इस आत्मा को अपूव, लाभ हुआ है

             परम कृपालु बतिहनश्री ने परमाथ, दृतिष्ट द्वारा महाकृपा करके तिनरंतर लाभ देकर अथाह उपकार

 ।          ।     तिकर्या है वे बतिहनश्री साधकदशा में वृन्द्रिद्ध करके समीप तिवराज रही ं हैं ऐसी पतिवत्र आत्माओं की छत्रछार्या

          ।       से इस आत्मा की साधकदशा भी र्यथार्योग्य वृन्द्रिद्ध को पाती है अपूव, तत्व को समझाने वाली हे कृपालु

बतिहनश्री!        आपको मेरा अतं्यत भन्द्रि� से बारंबार नमस्कार हो,  नमस्कार हो! 
    हे परम कृपालु कहान प्रभुश्री!        इस आत्मा की र्योग्यता ही ऐसी थी तिक,    ज्ञानी की तद्दन तिनकटता

             ।      के समागम द्वारा चैतन्य प्रभु तीव्रता से जागे और परम तत्व को प्राप्त हो रे्य सव, सुर्योग प्रभु आपके प्रताप

 ।       । से हुआ सव, में प्रभु आपका ही प्रताप है

         ।   श्री सद्गुरु प्रभु की मतिहमा कोई अद्भुत और अपार है हे श्री सद्गुरुदेव!    आपको मेरा परम

  भन्द्रि� से अनंत-   अनंत वन्दन हो! 
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   अपूवb द्विदन की द्विनशानी
   साल तिवक्रम सम्वत् 1990 (   ईस्वी सन् 1934) 

 श्री
 राजकोट सदर

      आषाढ़ कृष्णा अमावस्या को शुक्रवार को शाम,       परम पूज्य बतिहनश्री कोई अद्भुत उपकार करके

     आत्मा का मूल स्वरूप समझाती थी,ं            उस व� श्री गुरुदेव की कोई अपूव, कृपा द्वारा आत्मा के स्वरूप

  ।      का लक्ष्य हुआ आत्मस्वरूप इस जातित का ही है,   ।    ऐसी तिनः शंकता आई बाद में उस आत्म-   लक्ष्य में ज्ञान

    और ध्यान द्वारा आगे बढ़ते-          बढ़ते आतिश्वन कृष्णा चतुथ� को शुक्रवार रातित्र दस बजे लगभग,   परम पूज्य

             बतिहनश्री के समीप उनकी कोई अद्भुत कृपा द्वारा श्री सद्गुरुदेव की अपूव, मतिहमा द्वारा,  आत्म उपर्योग

  स्वरं्य के स्व-   स्वरूप तरफ झुकते-           झुकते सहजपने जल्दी से तीव्रता से उपर्योग पर से छूटकर स्व-स्वरूप

  में थम गर्या,     स्वरं्य का सहज "तिनतिव,कल्प"    ।     स्वरूप अनुभव में आर्या इस व� चैतन्य प्रभु जाज्वल्यमान

   ज्योतित स्वरूप से "अकेला"       । अपने तिनज स्वरूप में रम रहा था "तिनजानंद"    । में डोल रहा था "उछल" रहा

। था वाह!  वाह!       ।        । रे्य स्वरूप तो कोई अद्भुत है इस स्वरूप का कोई अद्भुत माहात्म्य आता है सच्चा

    ।    । आत्मस्वरूप तो रे्य ही है तिनशंकपने रे्य ही है

 रे्य प्रताप,   हे श्री गुरुदेव!   । आपका ही है
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   तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935) 
 बेन शांता, 

               पूज्य बतिहनश्री के आत्मा का और इस आत्मा का ऐसा कोई सहज संबंध वत,ता है तिक,  वो आत्मा

  और र्यह आत्मा,            रे्य दो जुदा द्रव्य होने पर भी दोनों की चैतन्य परिरर्णतित बहुत-    बहुत बार एक साथ, एक

   ।       जैसी ही परिरर्णमती है कम, की थैली में से भी बहुत-          बहुत बार उदर्य एक जैसा ही और एक साथ ही

  ।       प्रगट होता है उसी प्रकार औदारिरक शरीर में भी बहुत-   बहुत बार असाता-      साता का उदर्य एक जैसा और

     ।      । एक साथ ही प्रगट होता है उसी प्रकार वत,मान में वत,ता है

       । र्यह संबंध इस काल में आश्चर्य, उपजाता है

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935) 

      भवान्तर में भी हम दोनों आत्माएँ साथ-     साथ साधकदशा बढ़ाते हुए साथ-   साथ केवलज्ञान पाकर

साथ-   ।       साथ मोक्ष जार्येंगे ऐसा र्यह आत्मा सहजपने कहता है तिक,      । ऐसा ही है और सत्य है

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935) 

      इस आत्मा को जाना तब अरिरहंतदेव का,     ।   तिसद्धदेव का सच्चा स्वरूप जाना पंच परमेष्ठी भगवान

            ।       का सच्चा स्वरूप इस आत्मा को जानने पर ही जानने में आता है अरिरहंत भगवान ने स्वरं्य के चैतन्य की

   पूर्ण,ता को प्राप्त तिकर्या,             वैसे ही र्यह आत्मा भी स्वरं्य के चैतन्यदेव की पूर्ण,ता को प्राप्त करे,   ।र्यही भावना है

        सच्चा आनंद और सच्चा सुख और शाँतित स्वरं्य  चैतन्य   में ही है,     ।    कही ं और है ही नही ं स्वरं्य चैतन्य में ही

      आनंद और शाँतित का वेदन होता है,   । वो अपूव, है

 गुरुदीवो गुरुदेवता,    गुरुवर गुर्ण नी खान,
   गुरु वसे जो अंतरमां,     ।तो पामे भव नो पार

       गुरु वसे जो अंतरमां का अथ, तिक सम्यग्दश,न,       ।    सम्यग्ज्ञान हो तो ही गुरु कहलाते हैं तो गुरु को जो

पहचाने,    उसने सम्यग्दश,न को पहचाना,     इसतिलए उस सेवक को सम्यग्दश,न,   सम्यग्ज्ञान होता है, तिजससे

       । वह सेवक भव का पार पा जाता है

         अब तक ऐसा होता था तिक र्णमो अरिरहंतारं्ण बोलती थी,       परंतु अरिरहंत के आत्मा का स्वरूप कैसा

है,      ।              रे्य तो कुछ खबर नही ं थी तब र्यह आत्मा लक्ष्य में आते ही अरिरहंत का पूर्ण, स्वरूप ऐसा होता है, रे्य
  । बराबर समझ आर्या '     पूर्ण,ता के लक्ष्य से शुरुआत',     जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं,      वो भी अब बराबर समझ में

।       आर्या अनंत केवलज्ञानी का स्वरूप समझ में आर्या,       । तिसद्ध भगवान का स्वरूप समझ में आर्या मुतिनर्यों

    का स्वरूप समझ में आर्या,      ।      गुरुदेव का स्वरूप समझ में आर्या पूज्य गुरुदेव का बहुत उपकार है, ऐसा
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 लगता था,               लेतिकन पूज्य गुरुदेव का आत्मा क्या करता है रे्य तो समझ में आता नही ं था,    रे्य अब समझ में

।           ।      आर्या अज्ञानता में पुरुषाथ, करते जाते थे पर एकदम अंधाधंुध लगता था कोई माग, ही तिदखाई नही ं देता

था,                ।    तो अब आत्मा का स्वरूप लक्ष्य में आते ही मोक्ष का माग, एकदम स्पष्ट हो गर्या मोक्ष का माग, हाथ

  ।               ।   में आ गर्या मैंनने बतिहनश्री से कहा तिक आपके आत्मा का स्वरूप भी मुझे समझ में आ गर्या आप अंतर में

        । क्या करती हो मुझे वो अब समझ में आर्या

                 इस रीतित से भेदज्ञान होने पर ज्ञार्यक आत्मा पूरा लक्ष्य में आने पर पुरुषाथ, की डोर सम्यक् प्रकार

   । से चालू हो गई

                पुरुषाथ, की डोर हाथ में आई इसतिलरे्य उपर्योग को स्वरुप में लीन करवाने का प्रर्यत्न चालू हो

।   ।     गर्या भेदज्ञान हो गर्या आत्मा लक्ष्य में आ गर्या,         तिकनु्त अभी तिनतिव,कल्पदशा प्राप्त नही ं हुई थी इसतिलए

              उपर्योग को स्वरूप में लीन करने का पुरुषाथ, करने के तिलए लगनी लगी और रात-    तिदन ऐसा ही लगता

       था तिक जब तक तिनतिव,कल्पदशा प्राप्त नही ं होती,    ।      तब तक कच्चा है जब तिनतिव,कल्पदशा प्राप्त हो तब ही

    सच्चा सम्यग्दश,न प्राप्त होता है,       तब ही तिनश्चर्य दशा प्राप्त हुई,    ।   ऐसा कहा जाएगा लक्ष्यगत की पहली-
 पहली दशा,      ।          इसतिलए प्रर्यत्न अच्छी तरह करना पड़ा जब तक वास्ततिवक दशा प्राप्त नही ं हो तब तक कही ं

   ।         चैन पड़ता नही ं था ज्ञार्यक को ज्ञार्यकरूप से रखने के तिलरे्य प्रर्यत्न करते-     करते ढाई मतिहना लगभग प्रर्यत्न

। हुआ

 उसके बाद,       उस ही साल में तिवक्रम सम्वत् 1990 (   ईस्वी सन् 1934)     की आतिश्वन कृष्णा चतुथ� को

       शुक्रवार को लगभग रातित्र दस बजे एकदम          उपयोग पर से छूटकर ज्ञायक आत्मा में लीन हुआ और

     ।     अद्भुत आत्मा का द्विनद्विवbकल्प अनुभव हुआ अद्विचन्त्य आनंद अनुभव में आया,   चैतन्य का अनुपम

   ।       । स्वरूप अनुभव में आया आत्मा का वास्तद्विवक स्वरूप अनुभव में आया

    ।      ।  सच्चा आनंद अनुभव में आया साक्षात् चैतन्य स्वरूप अनुभव में आया साक्षात् द्विसद्ध

   । स्वरूप अनुभव में आया अनंत-    अनंत गुण उछल पड़े,       अनंत गुण स्वरूप चैतन्य अनुभव में आया,
    वास्तद्विवक आनंद अनुभव में आया,     वास्तव में समभाव स्वरूप,    समाद्विsस्वरूप ज्ञायक आत्मा

  ।           अनुभव में आया जाज्वल्यमान चैतन्य ज्योद्वित जागृतरूप से दैदीप्यमान करती हुई अनुभव में

। आयी  साक्षात् ज्ञायक,          । ज्ञायक रूप से अनुपम परिरणमन करता हुआ अनुभव में आया

वाह!  चैतन्य वाह!       । तुम्हारा स्वरूप तो वास्तव में अद्भुत है

            । इस प्रकार से साक्षात् चैतन्य का अनुभव होने पर ज्ञार्यकधारा दृढ़पने परिरर्णमने लगी उपर्योग

          बाहर आने पर ऐसा लगा तिक तिजसके तिलए वेदन होता था,    तिजसके तिलए प्रर्यत्न था,    वह स्वरूप प्राप्त हो

।            गर्या र्यह स्वरूप प्राप्त होते ही आत्मा स्वरं्य की पूर्ण,दशा को प्राप्त करके,     ।पूर्ण,ता तक पहँुच सकता है

    । पूर्णा,नंद प्राप्त कर सकता है भव-      ।      भ्रमर्ण का अंत पा सकता है तिजस पुरुषाथ, से सम्यग्दश,न प्राप्त हुआ

              वह ऐसी तिवशेषतापूव,क हो गर्या है तिक तिजस सम्यग्दश,न के फल में केवलज्ञान प्राप्त होगा,  ऐसी अप्रतितहत

     । धारा से सम्यग्दश,न प्राप्त हुआ है

       ।       तब से भेदज्ञान की धारा बराबर चलने लगी ज्ञानधारा मुख्य रहने लगी और उदर्यधारा गौर्णपने

 ।      ।          रहने लगी दोनों धाराएँ एक साथ परिरर्णमती हैं उसके बाद आत्मा का ध्यान करने के तिलए बैठते हैं, तब
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      ।  ध्यान में लीनता भी अच्छी होती है थोड़े-          ।थोड़े तिदन के अंतर से तिनतिव,कल्पदशा भी आ जाती है

 आत्मानुभव कोई-      ।         ।कोई बार प्रगट होता ही है सतिवकल्पदशा में भी ज्ञार्यक की न्द्रिस्थरता अच्छी रहती है

ज्ञाता,      ज्ञातापने रहने पर जो तिवकल्प आरे्य,     उनको जे्ञर्य तरीके जानते हैं-     साक्षीरूप से ज्ञाता रहकर तिवकल्प

   ।    को तिभन्न जानते हैं तिवकल्प आते तो हैं,       ।     पर वे दुः खरूप और उपातिधरूप लगते हैं ज्ञार्यक में लीन होने की

  ।      । भावना रहती है तिवकल्प को हेर्यबुन्द्रिद्ध से जानते हैं

राग-       दे्वष का अल्प परिरर्णाम आता तो है,     पर आत्मा की ज्ञार्यक-      ।समातिध साथ ही साथ रहती है

ज्ञार्यक-       समातिध की मुख्यता रहती है और राग-         ।   दे्वष के भाव के वेदन में गौर्णता रहती है जहाँ तक पूर्ण,

   ज्ञार्यकदशा प्राप्त नही ं हुई,    तब तक अल्पपने राग-      । दे्वष के परिरर्णाम हैं तो सही

      ।  पूर्ण, ज्ञार्यकभाव की आकांक्षा बहुत रहती है प्रर्यत्न करते-      करते पूर्ण, वीतराग सव,ज्ञदशा भी ज़रूर

     ।     । थोड़े समर्य में प्राप्त हो जारे्यगी ऐसा अंतरात्मा वादा करता है

             ।    पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों बहनों से बहुत से प्रश्न पूछकर के परीक्षा की परम कृपालु गुरुदेव के

       परम उपकार को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार हो! 
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       पूज्य शांताबेन 9ारा दूsीबेन को द्विलखे हुए पत्र
(  ब्र  .       हरिरभाई द्वारा हस्ताक्षर की कॉपी  )  

शतिनवार

           सत् पुरुष के चरर्ण सेवन की तिनरंतर इच्छा रखने वाली बेन दूधीबेन, 
  वाँकानेर से

ली:
  ।शांता का र्यथार्योग्य

             ।  एक महीना हुआ मैं तथा पूज्य बतिहनश्री जामनगर से र्यहाँ वाँकानेर आरे्य हुए हैं परम पूज्य

     ।             कृपालुदेव भी र्यही ं वाँकानेर में थे र्यहाँ ग्यारह तिदन रहकर माह सुद् दूज के तिदन र्यहाँ से तिवहार करके

         ।       थान पधारे हैं और वहाँ से आजकल में चोटीला पधारें गे तुम्हारा मंुबई से तिलखा हुआ पत्र जामनगर

   ।       ।        ।कसू्तरबेन के पास था वह पत्र कल र्यहाँ हमें तिमला है कसू्तरबेन भी पूज्यश्री के दश,न करने आई थी ं

  आठ तिदन हुए,   ।   अभी र्यही ं हैं दूसरी बात बतिहन,          आपको बहुत खुशी के साथ तिलख रही हँू तिक जामनगर

      ।              से गाँव में पूज्य साहेब पधारे थे वहाँ मैं तथा पूज्य बतिहनश्री गरे्य थे और वहाँ पूज्य साहेब के साथ बहुत

 ।                बातचीत हुई उसमें पूज्य साहेब ने एक बात ऐसी की तिक जोरावर नगर गाँव मुझे बराबर अनुकूल नही ं

लगता,         कारर्ण तिक जोरावर में तथा वढ़वार्ण और काँप,         उन दोनों गाँवों में स्थानकवासी के बहुत लोग

(जत्था) ।               हैं तिजस कारर्ण जोरावर में शाँतित नही ं रहेगी और इन दो बड़े शहरों में तिकतने साधु,  आतिर्य,कों को

        दुः ख का कारर्ण होने से कौनसा गाँव अनुकूल कहलारे्यगा?
               ऐसी पूज्य साहेब ने हमसे बात की इसतिलए हमें तिवचार करके रे्य लगा तिक हे प्रभु!  सोनगढ़ गाँव

    ।    सब तरीके से अनुकूल है कारर्ण तिक वहाँ आगे-        पीछे कोई स्थानकवासी का बड़ा गाँव नही ं है,  वैसे भी

              उस गाँव में भी कोई घर स्थानकवासी का नही ं है और उस गाँव का हवा-     पानी बहुत अच्छा है और

    ।           स्थानकवासी कोई वहाँ नही ं है इसतिलए शारीरिरक और मानतिसक सब प्रकार से शाँतित वाला गाँव वो

                ।  सोनगढ़ कहा जाता है और तुमने मुझसे पहले बात की थी वो भी साहेब से मैंनने की दूधीबेन एकबार

                    कहती थी ं तिक मेरे भाई ऐसा कहते थे तिक जो पूज्य साहेब र्यहाँ पधारें तो उनको वे अपना घर रहने को

।       ।           देंगे इस प्रकार दूधीबेन एकबार मुझे कहती थी ं रे्य सब बात करने से पूज्य साहेब को ऐसा लगा तिक

          ।       सोनगढ़ गाँव अपने तिलए सब तरीके से अभी तो अनुकूल है वहाँ चारिरत्रतिवजर्य का आश्रम है इसतिलए सब

   ।              तरह से अच्छा है ऐसा जानकार पूज्य साहेब ने सोनगढ़ तरफ जाने का तिवचार नक्की तिकर्या और उस

   । तरफ तिवहार तिकर्या है
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  वढवार्ण से मगनभाई,   दासभाई और त्रम्बकभाई,  र्यहाँ दो-        तीन बार आ गरे्य और पूज्य साहेब को

                  वढ़वार्ण पधारने के तिलए बहुत तिवनती की तिक साहेब जोरावर नही ं तो काँप के पास एक दुधरेज गाँव है,
  वहाँ पर (पधारिरए)।         ‘ ’       तो भी पूज्य साहेब ने उन लोगों को ना बोला और सोनगढ़ का ही तिफलहाल नक्की

 ।           ।    तिकर्या है अब चोटीला से तिवंछीर्या और वहाँ से उमराला होकर सोनगढ़ पधारें गे वहाँ पधारने में लगभग

     ।     ।        मतिहना तो सहज ही हो जाएगा अब मगनभाई र्यहाँ आरे्य थे उनकी और हमारी रे्य बातचीत हुई तिक पूज्य

                 साहेब को वहाँ पधारने में भले महीने लगे पर आपको तो उसके पहले मकान वगैरह की तैर्यारी रखनी

।      चातिहए तो मगनभाई ने कहा तिक आठ-            दस तिदन में अपन सब तैर्यारी रखेंगे और उमराला पूज्य श्री पधारें ,
                ।   तब हम सब खबर देंगे तिक साहेब सोनगढ़ में सब तैर्यारी मकान वगैरह की हो गई है अब तुम बताओ

      तिक रे्य तुम्हारे भाई का मकान है,       वे सब गृहस्थ के मकान के साथ-      साथ है तिक एकांत में हैं?  अथवा तो

      उस मकान में पूज्य साहेब दो महीना,  चार महीना,    अगर हो तो वष,,       दो वष, र्या अमुक वषÀ तक कदातिचत्

        रहें तो तुम्हारे भाई को कोई भी अड़चन (तो)  नही ं ना?       वैसे तिकतने टाईम उस मकान में रहें,  ऐसा कुछ

     ।   तिफलहाल तो नक्की नही ं तिकर्या था अभी तो दो-      तीन महीने के तिलए चातिहए है,      पर रे्य तो तुम्हारा भाव क्या

है,       ।  र्यह जानने के तिलए तिलखा है तुम्हारे भाई,            उनके मकान में पूज्य साहेब को रहने के तिलए हाँ कहें,
           ।       उसमें तिकसी भी प्रकार से उनके मन में दुभा,व नही ं होना चातिहए उत्साहपूव,क भाव से जो उस मकान में

     रहने के तिलए हाँ कहते हो,ं      ।         तो ही हमें वो मकान चातिहए नही ं तो दूसरे तिकरारे्य के मकान की भी सुतिवधा

  ।     हो सकती है मकान तिकतनी सुतिवधा वाला है,          वो देखने के तिलए मगनभाई तथा दासभाई आठ तिदन बाद

   सोनगढ़ आने वाले हैं,        तो तुम फौरन ही देश में आने का । रखना

बहन!        ।        । तुम्हारी बहुत तिदनों की भावना सफल हुई है र्यह अपूव, लाभ लेने का व� आर्या है र्यह

      ।    लाभ तो तिमलना बहुत ही मुन्द्रिÁल है उससे तिकतना लाभ है,        वो सब तुम्हारे भाई को बताना और उस

         टाईम तुम्हारे भाई भी देश में हों तो बहुत अच्छा,    ।   ऐसा हमें लगता है इसतिलए अब एक-   दो महीने तुम्हारे

     हरगोतिवंदभाई जो देश में आ सकें ,     ।        तो बहुत सुतिवधा हो जारे्यगी ज़्यादा टाईम नही ं पर एक महीने के तिलए

   ।          आर्यें तो बहुत अच्छा पूज्य साहेब वहाँ सोनगढ़ में ही फेरफार करें गे तिक क्या,     ।वो अभी नक्की नही ं है

      ।        अभी तो वहाँ आने का तर्य है वहाँ आने के बाद क्या अनुकूलता रहती है,     ।उसके बाद सब नक्की होगा

                ।  र्यहाँ से मैं तथा पूज्य बतिहनश्री कल सुबह अमरेली जाने वाले हैं और वहाँ अभी रुकना है हमनें पहले

      ऐसा तिनर्ण,र्य तिकर्या था तिक अमरेली जाकर,       चावर्ण से दूधीबेन को अमरेली बुलाकर,     रे्य सब रूबरू में

 ।     बातचीत करें गे पर तुम मंुबई में हो,    रे्य कल खबर तिमली,         तो इस पत्र का जवाब अब तुम तिवचार करके,
   तुम्हारे भाई को पूछकर,             तुम कब देश में आने वाले हो अथवा भाई आते हैं तिक क्या,   वह पूरी तिवगतवार

    खबर अमरेली मेरे एड्र ेस (पते)     ।         पर तुरंत ही मुझे बताना तुम्हारा पत्र आने के बाद मुझे मगनभाई को पत्र

 ।     तिलखना है तुम सोनगढ़ आने के बाद,        मगनभाई का र्या तिकसी का तुम्हारे ऊपर (  नाम पर)  पत्र आरे्य, तो

     ।           ।तुम्हारे नाम से तिकसी से तिलखवाना तुम स्वरं्य मत तिलखना क्योंनतिक तुम्हारे अक्षर कोई पढ़ नही ं सकता

           ।      मुझे तुम्हारे अक्षर समझ में आ जाते हैं इसतिलए मुझे तुम तिलखना तुम्हारी और मेरी अभी तो कोई

   ।       बातचीत हुई नही ं थी पर पहले तुमने मुझसे बात की थी,    वह मुझे तिवचारने से,   ठीक लगने से....(तिलखा)। 
                मैंनने पूज्य साहेब से कहा और तुम्हारा पुण्य न्द्रिखला और भावना का परिरर्णाम आने का काल आ
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 गर्या है,        ।        इसतिलए र्यह सब सरलता से उतर गर्या है तुम्हारे पुण्य के कारर्ण रे्य सब बना है,  इसतिलए इस

      हाथ से तुमको पत्र तिलखा गर्या है,  नही ं तो,         ।  आत्मदशा के कारर्ण ऐसी कोई प्रवृति� होती नही ं है मेरी तथा

     पूज्य बतिहनश्री की शारिररिरक न्द्रिस्थतित साधारर्ण-   ।    ।    साधारर्ण रहती है एकदम तंदुरुस्त नही ं है मैंनने इस पत्र में

   तिजतने जवाब माँगे हैं,      ।        उसमें से कुछ भी नही ं भूलना तिवचार करके भाई से पूछकर सब तिवगतवार जवाब

   । अमरेली तुरंत ही तिलखना

 

 (हसे्त) ह:
  सद्गुरु का तिशष्य

    अमरेली का एड्र ेस (पता): 
  मर्णीलाल जर्यचंद

 गोखलावाला

 (मुकाम) मु: अमरेली

   शांता को देना

    ।उस प्रमार्ण से है
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 पोस्ट में

  पोस्ट का तिसक्का

16  फरवरी 1935
  अमरेली

गुरुवार

    धम,पे्रमी भन्द्रि�वन्त दूधीबेन तथा हरगोतिवंदभाई! 
          तुम्हारा सतु्परुष के प्रतित बहुत ही भन्द्रि� भरा पत्र कल पढ़ा,       ।उसे पढ़कर बहुत ही आनंद हुआ है

      वास्तव में सतु्परूष के प्रतित भन्द्रि� हो,          ।  तो वह आत्मा के महाकल्यार्ण का कारर्ण होता है दूधीबेन को

   भन्द्रि� तो है ही,        पर भाई हरगोतिवंद भाई की भन्द्रि� देखकर,          ।हम दोनों बहनें बहुत ही खुश हो गए हैं

     सत्य समाज में तिगनती होने  पर भी,          सतु्परूष के प्रतित भाव उल्लतिसत होने से लाभ लेने में,  समाज आड़े

 ।       नही ं आता सतु्परुष के प्रतित सच्ची भन्द्रि� उल्लतिसत हो,         ।वो वास्तव में इस मनुष्य जीवन की सफलता है

                   ।तुम्हारा पत्र आने के बाद हमने मगनभाई को खबर दी है और पूज्य महाराज साहेब को भी खबर दी है

    वहाँ से जो खबर आएगी,       वो तुम्हें बतार्येंगे और सोनगढ़ कब पधारें गे,   । रे्य भी बतार्येंगे

दूधीबेन!                तुमने तिलखा है तिक मैं पूज्य साहेब के पधारने के पंद्रह तिदन पहले देश में आऊँगी,  तो भी

                 हम तिलख रहे हैं तिक जैसे बने वैसे तुम जल्दी आने का रखना और तुम देश में आओ,   तब र्यहाँ अमरेली

एक-             ।     दो तिदन के तिलए आ जाना तिजससे अपनी प्रत्यक्ष सब बातचीत हो जाएगी हमारे र्यहाँ ही उतरने का

          रखना और हरगोतिवंदभाई आतिद सब पूज्य साहेब के पधारने के एक-    दो तिदन पहले आर्यें,    ।तो भी हज़, नही ं

         तो तुम्हारे देश में आने के बाद हमें समाचार तिमलेंगे,   तो उन्हें बतार्येंगे,     ।  तब वे देश में आवें तिवगतवार पत्र

      ।       सब खबर तिमलने के बाद में तिलखेंगे हम दोनों बहनों की ततिबर्यत ठीक है,     रे्य खबर कसू्तरबेन को तथा

  । शांता को देना

 
    मगनभाई का एड्र ेस (पता):

     चुन्नीलाल लक्ष्मीचंद की दुकान से

 (        रे्य पत्र मगनभाई तिसवार्य दूसरा कोई खोलना नही)ं 
   ।इस प्रमार्ण से करना

 मु. (मुकाम)  वाढ़वार्ण

ह: (हसे्त) 
   शांता का र्यथार्योग्य! 
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पोस्टकाड,

  पोस्ट का सीक्का

10  माच, 1935
  अमरेली

रतिववार

         सतु्परुषों की सेवा को सदा चाहने वाली भन्द्रि�वन्त बेन दूधीबेन! 
 तुम्हारा पत्र,    उमराला से तिलखा हुआ,      ।    भर्यार्णी के साथ का तिमला था पूज्य परम उपकारी कृपालु

         गुरु साहेब शुक्रवार र्या शतिनवार को सोनगढ़ पधारने वाले थे,       तो अब पूज्य प्रभुश्री वहाँ सोनगढ़ सुख-शाँतित

   ।      से पहँुच गरे्य होगें वहाँ सोनगढ़ में तिकतनी न्द्रिस्थरता है,          रे्य बताना और पूज्य प्रभुश्री के शरीर में अब अच्छी

  तरीके से सुख-  ।     ।       शाँतित होगी बाकी समाचार हो तो बताना भाई शाँतितभाई को कहना तिक र्यहाँ हमें,  सब

        तिवगतवार खबर के साथ तुम्हें जो पता चला हो,  ।        वह बाताना वहाँ तिकतनी न्द्रिस्थरता है और वहाँ से तिवहार

             करके तिकस गाँव में पधारने वाले हैं और पूज्य साहेब की ततिबर्यत कैसी है,   । वगैरह हकीकत बताना र्यहाँ

      ।      । पूज्य कृपालु बतिहनश्री की ततिबर्यत अच्छी है रे्य शरीर भी अच्छा रहता है

       पूज्य प्रभुश्री को हमारा भन्द्रि�भाव से वंदन हो!  वंदन हो! 
    ।     पत्र का जवाब तुरंत देना प्रभुश्री वहाँ पधारे हैं क्या,  । वह बताना

ली:
    बेन शांता का र्यथार्योग्य वंदन! 

(       उस व� पोस्टकाड, में ३ पैसा (  पौन आने)   ।तिटतिकट लगती थी )
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 पोस्ट काड,

  पोस्ट का तिसक्का

3  अपै्रल 1935 
 अमरेली

मंगलवार

  धम,पे्रमी बतिहन दूधीबेन, 
 (सोनगढ़) 

     मैंनने तुमको एक पोस्टकाड, तिलखा था,   ।         वो तिमला होगा हमको र्यहाँ आरे्य आज नौ तिदन हुए तिफर भी

     तुम्हारी तरफ से पूज्य कृपालुदेव सुख-    शाँतित से तिवराजते हैं,  वगैरह,      कोई भी समाचार नही ं (तिमला)। तो

  पूज्य साहेब सुख-    शाँतित में तिवराजते हैं,  इतने समाचार,    सधारर्ण रीतित से भी,    समाचार जानने की बारंबार

  ।        इच्छा रहती है तिवशेष समाचार न हो तो कोई बात नही,ं   पर साधारर्ण सुख-    शाँतित तिजतने समाचार पाँच-
    छह तिदनों में बताते रहो,   । तो बहुत अच्छा

     पूज्य महान उपकारी कृपालु प्रभु सुख-    शाँतित में तिवराजते होगें,        तो उन श्री को हमारी तरफ से

    बहुमान से वंदना नमस्कार पहँुचे!   शाँतितलालभाई भी सुख-   । शाँतित में होगें

        ।        वाँकानेर से पूज्य बतिहनश्री के पत्र र्यहाँ आते हैं उन्होंनने भी सोनगढ़ के समाचार के तिवषर्य में

 ।       पुछवारे्य हैं तो तुमसे पत्र जल्दी न तिलख पाए,      तो हरगोतिवंदभाई के पास से तिलखवाना,    ।तो भी बहुत अच्छा

          वहाँ से र्यहाँ आने के बाद में कोई समाचार नही ं थे,          इसतिलए तुम्हारी तरफ से पत्र की बहुत राह देखी

 जाती है,       । इसतिलए तुरंत पत्र तिलखने की तिवनती है

 ली:
     बतिहन शांता का र्यथा र्योग्य वंदन!
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 अमरेली

मंगलवार

         । सतु्परुष के चरर्ण सेवन की इच्छा रखने वाली बेन दूधीबेन

        मैंनने तुमको एक पोस्टकाड, चार तिदन पहले तिलखा था,   ।    वो तिमला होगा परम पुरूष परम उपकारी

       कृपालु साहेब तिवंछीर्या से आज तिवहार करके चार-        पाँच तिदन में उमराला पधारें गे और उमराला ज़्यादा

रुकें गे,     ।        ऐसा अभी संभव नही ं लगता अभी पूज्य साहेब को सोनगढ़ पधारने में आठ-    पंद्रह तिदन पूरे नही ं

 तिगने जार्यें,             ।    तो अभी तुम रे्य पत्र पढ़कर तुरंत ही रवाना होने का रखना हरगोतिवंदभाई भी तुम्हारे साथ

   ।                आर्यें तो बहुत अच्छा हमको ऐसा लगता है तिक भाई ने जो पत्र में उछलते भावों से भन्द्रि� बनाई है, उस

      ही प्रकार उछलते भावों से तिवनती करें ,         ।  तो सोनगढ़ की अनुकूलता तिवशेष ख्याल में आ जारे्य पूज्य साहेब

     ।             सोनगढ़ तरफ ही आ रहे हैं भाव भी सोनगढ़ का ही है लेतिकन उमराला में भाई स्वरं्य तिवनती करें , तिजससे

             पूज्य साहेब को सोनगढ़ की अनुकूलता तिवशेष ख्याल में आने से दूसरे के्षत्र का,   भावनगर वगैरह का, ज़रा

   भी भाव रहता हो,       ।        तो अटककर सोनगढ़ तरफ तिवशेष न्द्रिखंचाव आरे्यगा तो र्यह पत्र तिमलने के बाद में दो-
          तीन तिदन में तुम तथा भाई भी रवाना होने का रखना,   ।       तो ज़्यादा अच्छा भाई बाद में ज़्यादा न रह पार्यें,

  तो परेशानी नही,ं    पर अभी पहले आर्यें,    । इसमें तिवशेष लाभ है

     पूज्य साहेब उमराला तिवशेष न रुकें ,             तो तुम्हारे देश में आने के बाद लगभग आठ तिदन में ही

 सोनगढ़ पधारें गे,           ।      ऐसा लगता है और उमराला ज़्यादा नही ं रुकें गे ऐसा लगता है मंुबई से देश में आने में

    ।         ज़रा भी देर मत करना ऐसे अपूव, अवसर में आने की ढील न हो,    । इसका खास ध्यान रखना उमराला

वीरजीभाई,  मगनभाई,               दासभाई वगैरह भाई आने वाले हैं और उमराला भाई भी जाकर स्वरं्य के भाव

बतार्यें,    ।             उससे बहुत लाभ है इसतिलए तुम मंुबई से सीधा र्यहाँ हमारे पास आओ और भाई सीधे सोनगढ़

        ।          जार्यें और हम तुमसे रूबरू में सब हकीकत बतार्यें तुम जाकर भाई को भी कहो और भाई तिफर बाद

में,   उस प्रमार्ण से,      ।        उमराला स्वरं्य भावपूव,क तिवनती करने जार्यें ऐसा बने तो बहुत लाभ है इसतिलए इस

  प्रमार्ण से हो,                  ।इसका खास ख्याल रखना है और इस पत्र में से कुछ ज़रा भी दुल,क्ष होने देना र्योग्य नही ं

     अब तुम क्या नक्की करती हो,       । उसका जवाब तुरंत ही नक्की करके बताना

ली:
   । बेन शांता का र्यथार्योग्य

            ।     पत्र का जवाब तुरंत ही नक्की करके बताना और तुम सीधे र्यही ं आना भले ही एकाद तिदन ही

    ।        रुकना लेतिकन र्यहाँ ज़रूर आना इस अवसर पर आने में ढील न हो,    । इसमें ज़्यादा लाभ है
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बुधवार

   धम, से्नही बेन दूधीबेन! 
 अमरेली

       । बेन मर्णी तथा शांता का वन्दन स्वीकार करना

       मैंनने आपको पोस्टकाड, बहुत तिदन पहले तिलखा था,    ।    वो तिमल गर्या होगा परम पूज्य महाराज साहेब

    रार्णपुर में अभी तिवराजते हैं,             कारर्ण तिक पूज्य महाराज साहेब की ततिबर्यत रार्णपुर में बहुत नरम हो गई

। थी पाँच-     छह तिदन बहुत नरम रही,        ।     बाद में तुरंत ही आराम हो गर्या है अभी तो ततिबर्यत एकदम अच्छी

हैं,       ।          तिफर भी कमज़ोरी बहुत आ गई थी इसतिलए अभी शाँतित के तिलए फालु्गन कृष्णा अमावस तक रार्णपुर

   ।       ।      ।    में रहने वाले हैं हम एक बार होकर आ गरे्य हैं अब तो ततिबर्यत एकदम अच्छी है चैत्र शुक्ला में रार्णपुर

    ।  से तिवहार करके वढ़वार्ण पधारें गे वढ़वार्ण पधारें गे,          तब र्यहाँ से हम तथा जामनगर वाली बहनों का तथा

   पूज्य बेन का सबका,         ।    अपनी सुतिवधा अनुसार रसोड़ा करके रहने का तिवचार है इसतिलए तुम्हें भी वढ़वार्ण

      जाना हो और रसोड़ा करके रहना हो,        ।    तो भी तिकसी बात की तिदक्कत नही ं है पूज्य कृपातिनधी की आज्ञा

। है

        पूज्य कृपातिनधी गुरुदेव साहेब के वढवार्ण पहँुचने के बाद,   कहाँ जाना है,   ।  रे्य तर्य होगा अभी तो

   वढवार्ण से राजकोट जार्येंगे,    ऐसा लगता है,           ।तो भी वढवार्ण जाने के बाद में ज़्यादा नक्की होगा

पे्रमचंदबापा,   मूलजीबापा तथा नानचंदकाका,     ।        रे्य तीनों देश में है फालु्गन कृष्णा चौथ को जर्या की शादी है

         ।         और फालु्गन कृष्णा अष्टमी को मंगल जी का लगन है पूज्य साहेब के वढवार्ण जल्दी पहँुचवाने के भाव थे

                ।  लेतिकन बीच में ठंडी बहुत पड़ने से ततिबर्यत के कारर्ण रार्णपुर डेढ़ महीने पधारे हुए हो गरे्य अभी पंद्रह

  ।               तिदन न्द्रिस्थरता है अब पूज्य कृपालुदेव की ततिबर्यत एकदम अच्छी है इसतिलए अब तिकसी भी प्रकार से तिचंता

   ।    । करने जैसा नही ं है आपकी ततिबर्यत अच्छी होगी

 ह:
शांता! 
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 वाँकानेर

सोमवार

  भन्द्रि�वन्त बेन दूधीबेन, 
  ।       तुम्हारा पत्र तिमला श्री कृपालु गुरुदेव का वेष परिरवत,न हुआ,     रे्य समाचार तुमने बताए,  र्यह

   ।    जानकर आनंद होता है परम पूज्य कृपालुदेव सुख-    ।      शाँतित में तिवराजते होगें उन श्री को भी हमारा अतं्यत

    ।           भन्द्रि�भाव से वंदन नमस्कार पहँुचे तुम तथा हरगोतिवंदभाई पूज्य साहेब की आज्ञा प्रमार्ण से वत,न रखते

हो,      ।      रे्य बहुत अच्छा और लाभरूप है अभी भी रे्य ही वत,न रखना,    । वह तिवशेष लाभरूप है

            पूज्य गुरु साहेब कब तक तिनवृति� में रहेंगे और कबसे पढ़ना शुरू करें गे,   ।  रे्य बताना लोग वहाँ

कौन-     कौन दश,न को आते हैं,  ।       वो बताना हरगोतिवंदभाई वगैरह पूज्य साहेब के प्रतित पे्रम-   भन्द्रि� के साथ

  मज़ा लेते हैं,        तो भी उनके तिलए सतु्परुषों के प्रतित पे्रम-    भन्द्रि� लाभरूप ही हो,    । रे्य वसु्त न्द्रिस्थतित है

       ।      ।   हम दोनों बहनों की ततिबर्यत साधारर्ण रहती है नर्या कुछ हो तो बताते रहना पूज्य साहेब की

   ।     शारिररिरक न्द्रिस्थतित अच्छी होगी परिरवत,न शाँतित पूव,क हो गर्या,    । रे्य बहुत अच्छा हुआ

ली: 
     सत्य की छार्या को चाहनेवाली

   । बेन शांता का र्यथार्योग्य

202

http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org
http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org


 पोस्ट काड,

 तारीख 7  मई 1935
वाँकानेर

  भाई श्री शाँतितलालभाई

  तुम्हारा पत्र तिमला,   । पढ़कर समाचार जाने

        ।    परम उपकारी ज्ञानसागर गुरुराज सुख समातिध में तिवराजते होगें उनकी शरीरिरक न्द्रिस्थतित अच्छी

  जानकर आनंद (हुआ)! 
  उनको हमारा अतं्यत-       । अतं्यत भन्द्रि�भाव से बारंबार वंदन नमस्कार पहँुचे

           ज्ञातिनर्यों की छार्या में रहने रूप गुरुकृपा से कम समर्य में र्योग,    बनने र्योग्य जानकर,  उल्लास

 । आता है

      पूज्य प्रभुश्री के वेष का परिरवत,न हुआ,           तब और उसके बाद भी सोनगढ़ में शाँतित ही रहती है,
     । ऐसा समाचार जानकार आनंद होता है

  वैसे छापे (समाचार-पत्र)  में बहुत, उल्टा-    ।    सीधा बहुत आता है परंतु वहाँ शाँतित है,   रे्य पूज्य प्रभुश्री

     । के पुण्य का ही प्रताप है

        हमें वहाँ आने के तिवषर्य में जब आज्ञा हो,   ।      तब बताना वाँकानेर से दोनों बहनों का र्यथार्योग्य

(वंदन)। 
     ।    दूधीबेन का तिलखा हुआ समाचार जाना श्री सद्गुरुदेव के सुख-      । शाँतित से भरे समाचार देते रहना

   ।            भाईश्री वनीचंदभाई तिमले थे उन्होंनने वहाँ बताने के तिलए कहा था तिक पूज्य महाराजश्री को मेरी

  तरफ से सुख-       शाँतित पूछना और मैं जेठ शुक्ला दोज-     ।   त्रीज में वहाँ सोनगढ़ आऊँगा तुम सोनगढ़ पत्र

      तिलखो तब मेरी तरफ से भी तिलखना,              ऐसा हमें कहा था और वे पूज्य साहेब के पास आने के बाद आगास

  जाने वाले हैं,    ।   ऐसा वे कहते थे र्यहाँ वनीचंदभाई कभी-   कभी आते हैं, प्रश्न-   चचा, होती है,  । वह सहज
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  तिवक्रम सम्वत् 1990 (   ईस्वी सन् 1934)         का चातुमा,स पूरा करके गाँवों में घूमकर पूज्य गुरुदेव

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935)    । में र्यहाँ सोनगढ़ पधारे

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935)          ।में फालु्गन वद् तीज को पूज्य गुरुदेव र्यहाँ सोनगढ़ पधारे

                  ।पूज्य गुरुदेव ने अंतज्ञा,न से एवं तिदगंबर शास्त्रों द्वारा नक्की कर तिलर्या तिक तिदगम्बर धम, ही सच्चा धम, है

        ।            अनातिद से ही र्यह धम, चलता आ रहा है अनंत तीथÈकरों ने इस माग, पर चलकर मोक्ष पार्या है और अनंत

         ।         तीथÈकरों ने इस तिदगम्बर माग, को ही स्थातिपत तिकर्या है ऐसा पूज्य गुरुदेव को दृढ़ तिनश्चर्य होने से उन्होंनने

     स्थानकवासी का तिचन्ह जो मँुहपट्टी (    धारर्ण कर रखा था),        उसको त्याग कर र्यहाँ सोनगढ़ में चैत्र शुक्ला

               तेरस को महामंगल महावीर तिजनेश्वर के जन्म कल्यार्णक के तिदन मँुहपट्टी का त्याग तिकर्या और "मैं

 ब्रह्मचारी हँू"      ऐसा अपने पद को "  तिदगम्बर धम,"     ।    के अनुसार जातिहर तिकर्या ऐसा सम्प्रदार्य का बड़ा

  फेरफार तो "  पुरूषाथ� तिसंह"      । पूज्य गुरुदेव ही कर सकते हैं

             ।    पूज्य गुरुदेवश्री के प्रताप से सत् धम, का फैलाव कोई अद्भुत हो गर्या है छोटे बच्चों से लेकर

   वृद्ध तक के भाई-                । बहन सचे्च धम, का आदर करते और सचे्च धम, की रूतिच करने वाले हो गरे्य हैं इस

            ।     पंचम काल में वीतरागी सचे्च धम, का फैलाव अतिद्वतीर्य पुरूष द्वारा ही हुआ सामान्य मनुष्यों का रे्य काम

 । नही ं था

                 परम पुरुष पूज्य गुरुदेव के परम प्रताप से इस आत्मा ने अनंतकाल में तिजस आत्मा को जाना नही ं

था,   उस आत्मा  को     आत्मा की जागृतित होकर जाना,  अनुभव तिकर्या,  तिजससे भव-     भ्रमर्ण का नाश हो गर्या

    ।           और मुन्द्रि� नज़दीक हो गई जो साक्षात् तीथÈकर के र्योग में भी आत्मप्रान्द्रिप्त नही ं हुई थी,   वो सद्गुरु

(  कहान गुरुदेव)     ।        के परम प्रताप से हुई उन गुरुदेव को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार हो!  नमस्कार हो! 
           ।      इस शरीर में छाती में भीसं का दद, बहुत बार होता था तब जैसे भीसं का जोर बढ़ा,  वैसे

       ।      । ज्ञार्यकभाव की भी तीव्रता के सामने जोर बढ़ा र्यह भेदज्ञान का परम प्रताप है

    इस आत्मा को भेदज्ञान हुआ,          ।    साथ ही साथ शरीर में भी असाता प्रगट हो गई पेट में वारु्य गोला,
     छाती में भीसं का भी दद, ,         लेतिकन रे्य असाता जब ज़्यादा होती हुई तिदखे,    तब आत्मसमातिध आत्मशाँतित

     ।     । ज्ञार्यकभाव की वृन्द्रिद्ध भी बढ़ जाए रे्य प्रत्यक्ष अनुभवशील बात है

              ।   पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों बहनों के आत्मा के सम्यग्ज्ञान की बहुत परीक्षा की थी पर पूज्य गुरुदेव

              के परम प्रताप से हम दोनों बहनें आत्मा की परीक्षा में पास हो गईं थी,ं    । पार उतर गईं थी

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935)      में पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ पधारे थे,     तब से हम दोनों बहनें

    भी सोनगढ़ आ गर्यी थी,ं        ।        तब से हम सोनगढ़ में ही रहने लगे शुरुआत में सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव तिदन में

   ।          एकबार व्याख्यान देते थे एक बार व्याख्यान सुनने के बाद बाकी का टाइम आत्म-    साधना के तिलए एकांत

 में दो-             ।     चार घंटे बैठकर ज्ञार्यकभाव की तिवशेष वृन्द्रिद्ध के तिलए ध्यान में बैठते थे बाकी बचे हुए टाइम में

    । शास्त्र स्वाध्यार्य भी करते थे
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         पूज्य गुरुदेव श्री 9ारा पूछे गए पाँच प्रश्नो ं के स्व  -    हस्ताक्षर की कॉपी  
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   परम पूज्य परम उपकारी,  करुर्णासागर,  ज्ञानतिनतिध,          श्री गुरुदेव द्वारा पूछे गरे्य सुवर्ण,मर्य पाँच प्रश्न उनके

    । उ�र रे्य पाँच तिलखे हैं

           परम पुरूष श्री सद्गुरु के कहान गुरुदेव के ज्ञान का लक्ष्य जहाँ-    जहाँ परिरर्णतिमत होता है,  उन

           । सभी कार्यÀ में वो सव, कार्य, में अथाह उपर्योग ही होता है

            परम पुरूष श्री सद्गुरुदेव को और उनके परम उपकार को बारंबार नमस्कार हो! 

  द्विवक्रम सम्वत्  1993 (    ईस्वी सन्  1937)    मागbशीर्षb माह  

शांताबेन

     ।        रे्य प्रश्न पढ़कर तुरंत तिलखे हैं सोमवार सुबह पाँच बजे तिलखने की शुरूआत हुई,   उनमें सबसे

    । पहले रे्य प्रश्न तिलखा है

    पूज्य गुरुदेवश्री का पहला प्रश्न:         आत्मानंद और द्विनद्विवbकल्पता में भेद अथवा काल का अंतर

 क्या है? 
   पूज्य बेन का उ�र:    तिजस समर्य आत्म-         उपर्योग पर लक्ष्य से छूटकर स्वरं्य अपने ज्ञार्यक में

       एकाकार तिनतिव,कल्प उपर्योग रूप से परिरर्णतिमत होता है,        उस समर्य ही वास्ततिवक आनंद अनुभव में आता

। है

       उपर्योग का तिनतिव,कल्पपने परिरर्णमना और आनंद का अनुभवन,        रे्य दोनों एक साथ ही होते हैं,
        । उसमें काल का अंतर कोई जानने में नही ं आता

आत्म-               उपर्योग जब तिनतिव,कल्प रूप होता है तब ही वास्ततिवक आनंद और वास्ततिवक सुख वेदन में

              आता है और वास्ततिवक आनंद और वान्द्रिस्तवक सुख तभी कहा जाएगा तिक जब आत्म उपर्योग

  । तिनतिव,कल्पपने हो तब

     अब उसमें भेद तो क्या कहना?            पर उसमें स्वभाव भेद अपेक्षा से भेद कहना हो तो कह सकते

। हैं

           । बाकी तो अभेद एकाकार परिरर्णमता होने से उसमें भेद तो क्या कहें

(      दूसरे प्रश्न का र्यह तिलखा है) 
    पूज्य गुरुदेवश्री का दूसरा प्रश्न:        अनुभव के वक्त ज्ञान सद्विवकल्प द्विकस तरह है? 
   पूज्य बेन का उ�र:        आत्मा के तिनतिव,कल्प अनुभव के व� ज्ञार्यक,    ज्ञार्यकस्वरूप से प्रगट

   उपर्योगपने सहज परिरर्णमता है,         उस व� ज्ञाता द्रव्य में प्रगटपने कोई "    अतिचन्त्य और अद्भुतता से"
तिभन्न-      तिभन्न जातित के स्वभाव स्वरूप जुदी-    जुदी अवस्था में जुदा-    जुदा तरंगों को जुदी-    जुदी रमत स्वरूप से
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 कोई "  अद्भुतता से"      ।   आत्म द्रव्य परिरर्णतिमत हो रहा है उन सभी स्वभावो,ं     अवस्थाओं और तरंगों को ज्ञान

 जानता है,     ।      वह ज्ञान की सतिवकल्पता है अन्तरमुहूत, की अनुभव की न्द्रिस्थतित में,     ज्ञार्यक द्रव्य में ऊपर तिलखे

 मुतातिबक तिभन्न-       तिभन्न जातित की अवस्था के तरंग क्षर्ण-    ।     क्षर्ण में परिरर्णमते हैं उन सभी अवस्थाओं को जानने

    स्वरूप ज्ञान में जो नर्यी-     नर्यी अवस्थार्यें सहज परिरर्णमती हैं,    ।   वह ज्ञान की सतिवकल्पता ज्ञान की अवस्था

           । और दूसरे सब गुर्णों की अवस्था एक साथ ही परिरर्णतिमत होती है

 अनुभव में, कता,,       तिक्रर्या और कम, जो स्वरं्य के हैं,         इनमें ज्ञान गुर्ण का परिरर्णमन होकर के जो ज्ञान

 की नई-      नई अवस्थारूप से कार्य, आता है,      । वो भी ज्ञान की सतिवकल्पता है

            अपने ज्ञान की नई अवस्था और सब गुर्णों की नई अवस्थाओं को जाननेरूप,    जो ज्ञान का कार्य,

है,     । वह ज्ञान की सतिवकल्पता है

(     तीसरा प्रश्न र्यह तिलखा था,   सव,ज्ञ की व्याख्या-)
    पूज्य गुरुदेवश्री का तीसरा प्रश्न:           सवbज्ञ की व्याख्या तुम्हारी भार्षा में द्विकस तरह से हो सकती

है? 
   पूज्य बेन का उ�र:        ज्ञान उपर्योग का पर लक्ष्य से परिरर्णमन सव,था-    सव,था प्रकार से छूटकर, ज्ञान

 उपर्योग का,            ज्ञान उपर्योगपने अखंड सहज प्रगट प्रत्यक्ष स्वरूप से परिरर्णतिमत हो जाना,   वो सव,ज्ञपना

        अथवा जाज्वल्यमान ज्योतित स्वरूप से अखंड ज्ञाता द्रव्य को,    उनके सव,भावों को,    प्रत्यक्षपने एक साथ

 प्रगटपने जानना,     अनुभवनरूप सहज उपर्योग का परिरर्णमना,   । वो सव,ज्ञता है

(     चौथा प्रश्न र्यह तिलखा है)
    पूज्य गुरुदेवश्री का चौथा प्रश्न:          दूसरे वेदांताद्विद और जैन का जुदापना या द्विभन्नपना मुख्य मुदे्द

   सद्विहत क्या मान्यता है? 
   पूज्य बेन का उ�र:         जैन छह द्रव्य को मानते हैं और उनके तिनतिम�-    नैतिमति�क संबंधरूप भाव को

                  भी मानते हैं और वेदांती एक ही द्रव्य को मानते हैं और एक ही द्रव्य को मानने से तिनतिम�-नैतिमति�क

       ।          संबंधरूप भाव का तिनषेध हो ही जाता है उसके तिनषेध होने पर नैतिमति�करूप जो द्रव्य का स्वभाव उनका

                तिनषेध हो जाता है और स्वभाव का तिनषेध होने पर द्रव्य वसु्त का तिनषेध हो जाता है,    अथा,त् जैन के

        अतिभप्रार्य में वसु्त द्रव्य का अखण्ड अन्द्रिस्तत्व रहता है,        तब वेदांत के अतिभप्रार्य मुतातिबक द्रव्य की

     स्वाधीनता वगैरह सब उड़ जाती है,            ।इसतिलए वसु्त स्वभाव की कोई भी व्यवस्था र्या मर्या,दा नही ं रहती

             उसी प्रकार परद्रव्य का तिनतिम� पाकर के आत्मद्रव्य की पर्या,र्य तिवकारपने परिरर्णतिमत होती है,  उसको भी

  ।            वेदांत नही ं मानता वे तिवकार को अतिवकारपने मानते हैं इसतिलए अतिवकार पर्या,र्यपने परिरर्णमने का उसका

   पुरुषाथ, नही ं हो सकता,             इसतिलए उनके अतिभप्रार्य प्रमार्ण से उनके समू्पर्ण, कार्य, की तिसन्द्रिद्ध नही ं हो सकती

         । और उनको समू्पर्ण, सुख का अनुभव भी नही ं हो सकता

                 और जैन परद्रव्य के तिनतिम� से आत्म द्रव्य की तिजसे और तिजतने अंश में तिवकार पर्या,र्य होती है,
      उस प्रमार्ण से उनको मान्य रखते हैं;          इसतिलए अतिवकारी पर्या,र्य रूप से परिरर्णमने का उनका पुरुषाथ, हो
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 सकता है,                  इसतिलए वे सव, कार्य, तिसन्द्रिद्ध तक पहँुच सकते हैं और वे समू्पर्ण, सुख का अनुभव भी कर सकते

।             ।     हैं इसतिलए जैन का अतिभप्रार्य सत्य है और वेदांत का अतिभप्रार्य सत्य नही ं है इस प्रकार से वेदांत और

   ।                जैन जुदा पड़ते हैं वेदांत आत्मा को सव,था शुद्ध मानते हैं और जैन भी द्रव्यदृतिष्ट से सव,था शुद्ध मानते हैं ,
         इसतिलए उस अपेक्षा से साधारर्ण रीतित से दोनों एक हैं,    ।      ऐसा कह सकते हैं पर वेदांत शुद्ध मानते हैं वे

                  शुद्ध का र्यथाथ, स्वरूप समझे बगैर शुद्ध मानते हैं और जैन शुद्ध का र्यथाथ, स्वरूप समझ के शुद्ध मानते

हैं,          । इस रीतित से भी जैन और वेदांत जुदा पड़ते हैं

(     पाँचवा प्रश्न र्यह तिलखा है),     पहला प्रश्न अगुरुलघु का है,  उसका उ�र-
    पूज्य गुरुदेवश्री का पहला प्रश्न:         अगुरुलघु की व्याख्या द्विकस तरह से कर सकते हो? 
   पूज्य बेन का उ�र:          द्रव्य की जो हातिन वृन्द्रिद्धस्वरूप से पर्या,र्य परिरर्णमती है,    तिफर भी वह

  मूलस्वरूप से हातिन-     वृन्द्रिद्ध रूप नही ं होते हुए,    उसमें जो एकाकारपना है,    । वह अगुरुलघु स्वभाव है

          ।    बाकी अगुरुलघु स्वभाव की तिवशेष स्पष्ट व्याख्या तरफ लक्ष्य पहँुचता नही ं अनुभव में ज्ञान

    सतिवकल्प तिकस प्रकार से है,     उसकी जो व्याख्या आती है,       ।उनमें अगुरुलघु स्वभाव की व्याख्या समाती है

              । पर उसमें अगुरुलघु स्वभाव की व्याख्या तिवशेष स्पष्ट जुदा करने की तरफ लक्ष्य नही ं पहँुचता

    रे्य पाँच प्रश्नों के उ�र,          । श्री सद्गुरु के प्रताप से र्यथाशन्द्रि� प्रमार्ण से तिलखे हैं

 ॐ
  । शाँतित शाँतित शाँतित
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  तिवक्रम सम्वत् 1994 (   ईस्वी सन् 1938)        ।  में पूज्य बतिहनश्री को जातितस्मरर्ण ज्ञान हुआ था प्रथम में

       श्री कंुदकंुदाचार्य,देव र्यहाँ भारत से तिवदेह के्षत्र पधारे,    तब हम दोनों बहनें,     पूज्य गुरुदेवश्री की आत्मा और

  नारर्णभाई की आत्मा,               हम चार जीव पुरूषरूप से वहाँ भगवान के समवशरर्ण में बैठे थे इत्यातिद बहुत

  लंबा स्मरर्ण है,      । वह पूज्य बतिहनश्री ने तिलखा है

  तिवक्रम सम्वत् 1994 (   ईस्वी सन् 1938)            के पौष माह में मुझे अगले तिदन स्वप्न आर्या तिक मैं

   ।   महातिवदेह के्षत्र में हँू वहाँ के माता-      तिपता बहुत ऊँचे और बड़े (हैं),     । वो भी स्वप्न में आर्या

                  और पौष सुतिद दूज के दूसरे तिदन पूज्य बतिहनश्री की आँख के सामने सहज ही नज़र जाने पर ऐसा

              ।    स्मरर्ण आर्या तिक इस आत्मा को मैंनने तिपछले भव में पुरूष रूप में देखा है वो भी पुरूष थे,   मैं भी पुरुष

था,       ।           वो एकदम स्पष्टरूप से र्याद आर्या उनका नाम देवाभाई था और इस आत्मा के पुरूष शरीर का

  नाम लाभभाई था,    ।   रे्य बराबर र्याद आर्या लाभभाई के माता-     तिपता के बड़े घर हैं,  बहुत ऊँचे-  ऊँचे मकान

   में हम रहते हैं,    । ऐसा बराबर र्याद आर्या माता-      । तिपता वगैरह अच्छा गृहस्थ कुटंुब है रिरन्द्रिद्ध-   तिसन्द्रिद्ध वाला घर

। है माता-    तिपता बहुत खानदानी हैं,    । रे्य बराबर र्याद आर्या

मैं, लाभभाई,      ।        ।  रासे्त से चलता जा रहा था वहाँ देवाभाई की माँ मुझे रासे्त में तिमली उन्होंनने मुझसे

     कहा तिक तू कही ं ढँूढ न,    ।    ।  देवाभाई कबसे गर्या है वह अभी आर्या नही ं मैंनने कहा,    मैं उनको ढँूढकर आता

।   हँू देवाभाई के माता-     तिपता और लाभभाई के माता-       ।  तिपता में भी बहुत गहरी तिमत्रता थी देवाभाई और

      ।       लाभभाई में भी बहुत गहरी तिमत्रता थी बाद में मैं रासे्त पर जाता था,      वहाँ देवाभाई सामने से चले आते

।    थे मैंनने उनको कहा तिक,   देवाभाई चलो,            ।तुम्हारी माँ रासे्त पर कबसे तुम्हारी राह देखते हुए खड़ी हैं

  देवाभाई ने कहा, चलो!  । आता हँू

                वहाँ ऊपर मैंनने नज़र की तो आकाश में बड़ा समवशरर्ण जैसा था और वहाँ आनंद महोत्सव हो

 रहा था,  । ऐसा लगा

         ।    तब कहान गुरुदेव का आत्मा लक्ष्य में नही ं आता था उसके बहुत वषÀ बाद,   तिवक्रम सम्वत्

2004 (   ईस्वी सन् 1947)   के साल में,       कहान गुरुदेव की आत्मा वहाँ राजकुमार है,   वो राजकुमार बराबर

 ।               । र्याद आर्या मैं और देवाभाई हम दोनों राजकुमार के महल के बाहर उनकी राह देखते खड़े थे वहाँ

    राजकुमार गुरुदेव कहान का आत्मा,            उनके महल में से लाल मखमल के ज़री के कपड़े पहनकर बाहर

।              आरे्य हम तीनों जन समवशरर्ण की तरफ चले और रासे्त में धम, की चचा, करते-     ।करते चलते जा रहे थे

  रास्ता बहुत संुदर,       चारों बाजू झाड़ी और वन हो,ं   ।     ।    ऐसा था वहाँ से जा रहे थे र्यह कहान गुरुदेव का

   आत्मा रे्य राजकुमार है,     । ऐसा स्पष्टपने बराबर र्याद आर्या

  तिवक्रम सम्वत् 1994 (   ईस्वी सन् 1938)      ।   में स्वाध्यार्य मंतिदर की स्थापना हुई पूज्य गुरुदेव स्वाध्यार्य

  । मंतिदर में तिवराजे

  तिवक्रम सम्वत् 1995 (   ईस्वी सन् 1939)          में पूज्य गुरुदेव संघ सतिहत शतंु्रजर्य तीथ, की र्यात्रा के

 । तिलए पधारे 300  से 400  मुमुकु्ष भाई-    ।    बहन उनके साथ थे वहाँ पालीतार्णा में तिजनेंद्र-  मंतिदर में, तिदगम्बर-
                  मंतिदर में भगवान के दश,न तिकरे्य और दश,न करते हुए हम दोनों बहनों को ऐसी भावना हुई तिक हमें

      साक्षात् भगवान का तो तिवरह पड़ा है,    पर हम रहते हैं,      ।  वहाँ प्रतितमाजी के भी दश,न नही ं हमारी भावना
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          पूज्य गुरुदेव के पास पहँुची तो पूज्य गुरुदेवश्री ने कहा तिक,   ।  बात सच्ची है भावना भाओ!
               ।  हम दोनों बहनों को तिकसी भी भावना का तिवचार आवे तो तिकतनी बार साथ ही आवे बहुत बार

   ऐसा बना तिक बहुत-      बहुत प्रकार के प्रशस्त तिवचार (हमको-चम्पाबेन, शांताबेन),     दोनों बहनों को साथ ही

।     आरे्य कोई देव संबंधी तिवकल्प आरे्य,      कोई तिवकल्प शास्त्र संबंध में आरे्य,      कोई तिवकल्प गुरु संबंध में आरे्य,
       कभी आत्मा के गुर्णों का तिवचार करते होवें,            तो उसके तिवकल्प आर्यें तो बहुत बार एक ही साथ दोनों

    बहनों को साथ ही आर्यें,              । कोई आत्मा के ध्यान संबंधी तिवकल्प आरे्य तो भी बहुत बार साथ ही आरे्य रे्य

        दोनों द्रव्यों का ऐसा ही सुमेल है तिक बहुत-     बहुत बार ऐसा बना है,  ।     बनता है कई बार हम दोनों बहनें

  शास्त्र पढ़ते हो,ं                उस समर्य इनके हाथ में उनके नाम का एवं उनके नाम का इनके हाथ में आरे्य,  ऐसा तो

      ।           । बहुत बार बनता ही आ रहा है रे्य कोई दोनों बहनों के द्रव्य के संबंध की सूचना है

  तिवक्रम सम्वत् 1995 (   ईस्वी सन् 1939)         । में राजकोट में पूज्य गुरुदेव का चातुमा,स हुआ वहाँ

               नानालालभाई तथा जड़ावबेन जसार्णी को हमारी सोनगढ़ में श्री तिजनमंतिदर की भावना का ख्याल आने पर

     सोनगढ़ में तिदगम्बर तिजनमंतिदर बनवाना है,        ।  ऐसा उन्होंनने उल्लतिसत भाव से तिनर्ण,र्य तिकर्या तिवक्रम सम्वत्

1995 (   ईस्वी सन् 1939)            । में राजकोट का चातुमा,स पूरा करके पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ पधारने वाले थे तब

         ।         बीच में जूनागढ़ तीथ, की र्यात्रा का प्रोग्राम हुआ था संघ सतिहत पूज्य गुरुदेव और हम सबने वहाँ से

    ।         ।  तिगरनार तीथ, की र्यात्रा की श्री तीथÈकर नेतिमनाथ भगवान के वहाँ तीन कल्यार्णक हुए महापतिवत्र भूतिम

          ।        तिगरनारतिगरी की र्यात्रा करके पूज्य गुरुदेव को अपूव, भाव आरे्य थे पूज्य गुरुदेव के परम प्रताप से हमें भी

                 ।बहुत अचे्छ भाव आरे्य थे और बहुत भन्द्रि�पूव,क तिगरनार तीथ, की र्यात्रा पूज्य गुरुदेव के साथ हुई थी

            ।     सहस्त्रवन में पूज्य गुरुदेव को अपूव, भाव आने से साष्टांग नमस्कार तिकर्या था पूज्य गुरुदेव के प्रताप से

    । वह र्यात्रा अद्भुत हुई थी

  तिवक्रम सम्वत् 1996 (   ईस्वी सन् 1940)     ।     में पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ पधारे तब उस साल में श्रावर्ण

               शुक्ला तेरस को श्री नानालालभाई जसार्णी द्वारा श्री तिजनमंतिदर की नीवं डाली गई और श्री तिदगंबर

    । तिजनमंतिदर एकदम जल्दी पूरा हुआ

               श्री मंतिदरजी में प्रतितमाजी तिवराजमान करवानी थी तो प्रतितमाजी लेने के तिलए पूज्य गुरुदेव ने हम

  दोनों बहनों (   चम्पाबेन और शांताबेन)     को आज्ञा दी तिक,        तुम जर्यपुर जाकर के वीतरागी भाव वाली

  ।        ।       प्रतितमाजी ले आओ इसतिलए हम जर्यपुर प्रतितमाजी लेने दोनों बहने गरे्य उस प्रतितमा जी वाले के पास तीन

   ।         प्रतितमार्यें तैर्यार ही थी ं अभी सोनगढ़ मंतिदर में तिवराजमान है वे श्री सीमंधरनाथ,    शाँतितनाथ और पद्मप्रभु वे

    ।         ।    तीन प्रतितमाजी वहाँ तैर्यार थी ं वे प्रतितमाजी को साथ लाते हुए हम सोनगढ़ आरे्य प्रतितमाजी के साथ लाकर

                  आते हुए हमारे तिदल में इतना आनंद हुआ तिक हम भगवान के साथ आरे्य और भगवान से तिमलाप हुआ,
      । इस कारर्ण अंतर बहुत प्रफुन्द्रिल्लत हो गर्या

       साक्षात् तीथÈकरदेव वीतरागदेव का तो तिवरह पड़ा है,      पर वीतरागभाव की पुतिष्ट के तिनतिम�, वीतराग

       प्रतितमाजी को देखकर भी अंतर में शाँतित हुई,  प्रफुल्लता आई,  । संतोष हुआ

               पूज्य गुरुदेव भी प्रतितमाजी को देखकर थोड़ी देर थम गरे्य और उनको भाव आए तिक वाह!
   वीतराग तुम्हारी मुद्रा वाह!        पूज्य गुरुदेव के उद्गार तिनकले तिक हे नाथ!      तुम्हारे साक्षात् दश,न का तो तिवरह
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पड़ा,                ।तिफर भी तुम्हारी प्रतितमा के दश,न से संतोष मानेंगे और आराधना करके तुम्हारे साक्षात् दश,न पार्येंगे

               तब उसके बाद श्री सीमंधर आतिद भगवान के पंचकल्यार्णक हुए और फालु्गन शुक्ला महामंगल दूज के

     तिदन श्री सीमंधर भगवान आतिद शाँतितनाथ,  पद्मप्रभु,   नेमीनाथ भगवन्त,     । मंतिदर में तिवराजमान हुए तिवक्रम

 सम्वत् 1997 (   ईस्वी सन् 1941)       । का साल और फालु्गन शुक्ला दूज थी

   भगवान का पंचकल्यार्णक हुआ,            तब हम दोनों बहनों और पूज्य गुरुदेव को ऐसा भाव आर्या था

             तिक मानो साक्षात् भगवान के कल्यार्णक हो रहे हों और भाव उल्लतिसत होते हो,ं    ऐसे भाव उल्लतिसत होते

। थे

        तिजस समर्य श्री मंतिदरजी में भगवान पधार रहे थे,          उस समर्य दूसरे भाई बोल रहे थे तिक पधारो

 भगवान पधारो!                 तब पूज्य गुरुदेव को ऐसे भाव आए तिक श्री मंतिदरजी के द्वार पर श्री सीमंधर भगवान

                 पधार रहे थे और उनके सामने ज़मीन पर पूरे लेटकर साष्टांग नमस्कार तिकर्या और आँखों में आँसू आते

  जाएँ और 5     ।            तिमनट तो ऐसे ही रहे इस प्रकार से श्री सीमंधर भगवान की प्रतितमाजी के पधारने के समर्य

        ।           पूज्य गुरुदेव को भगवान के प्रतित भाव आए थे कई बार पूज्य गुरुदेव को तिवरह लगता था तो वैसे उद्गार

    । उनकी भन्द्रि� में तिनकलते थे

               ।  भगवान की प्रतितमा के दश,न से मानो तिक साक्षात् भगवान के ही दश,न हो गरे्य हैं मानो तिक

    साक्षात् भगवान की भेंट हुई,       । ऐसा भाव आता था और आता है

       ।       श्री तिजनेंद्र प्रतितमाजी की भी मतिहमा अद्भुत है उसमें भी र्यहाँ सोनगढ़ में तिवराजमान हैं,  ऐसी

              मुद्रावाले भगवान के दश,न करते समर्य मानो तिक साक्षात् वीतराग का दश,न कर रहे हैं,   इस प्रकार

     ।           वीतराग स्वरूप का बहुमान आता है वीतरागी देव का बहुमान आने पर मुझे भी वीतरागी भाव प्राप्त

 करना है,    ।       ऐसी पुतिष्ट होती है वीतराग भाव का बहुत आदर आता है,      स्वरं्य के वीतराग भाव के नज़दीक

  । हो जाते हैं

                भन्द्रि� के समर्य सीमंधर भगवान की भन्द्रि� करते हुए कई बार तो ऐसा लगा तिक श्री सीमंधर

          भगवान की मुद्रा देखकर मानो तिक रे्य रहे साक्षात् भगवान वाह! प्रभु! वाह!  तुम्हारा स्वरूप!  ऐसी अद्भुत

       मुद्रा मानो तिक अभी भगवान की ध्वतिन छूटेगी,      ।      ऐसी अपूव, मुद्रा तिदखती है ऐसे अंतर के भाव होने पर

            । ज्ञान में ऐसी मुद्रा जानने में आती है तिक साक्षात् वीतरागदेव तिवराजते हैं

     पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में समर्यसार,  प्रवचनसार,  तिनर्यमसार,  पंचान्द्रिस्तकार्य,  अष्टपाहुड़,
पंचाध्यार्यी, द्रव्य-संग्रह,  मोक्षमाग, प्रकाशक, समातिधशतक,   पुरुषाथ, तिसन्द्रिद्ध उपार्य,  स्वामी कातित,केर्यानुपे्रक्षा,

               पद्मनन्द्रिन्द पंचतिवंशतितका वगैरह तिदगंबर आचार्यÀ के शास्त्रों का वाँचन करते हैं और उसमें से बहुत सरस

(संुदर)        समझाते हैं और आचार्यÀ का हृदर्य बताते हैं,       रे्य बात जब समझ में आती है,    तब ऐसा लगता है

          ।  तिक आचार्य, भगवान ने तिकतना सरस और स्पष्ट माग, बतार्या है एकदम जड़-    चेतन जुदा और एकदम

   भेदज्ञान की बात स्पष्ट,    दीपक जैसी बताई है,            जो तिक अभी इस काल में तो पूज्य गुरुदेव ने तीथÈकरों का

    ।            माग, एकदम स्पष्ट बनार्या है ज़रा भी तिमलावट तिबना एकदम स्पष्ट भेदज्ञान का माग, पूज्य गुरुदेव अभी

  ।         बता रहे हैं अभी के जीवों का बहुत सद्भाग्य है तिक ऐसी,        भेदज्ञान की स्पष्ट दीपक जैसी बात प्रत्यक्ष सुनने

 ।                  तिमलती है पूज्य गुरुदेव के परम प्रताप से बहुत से जीव अभी इस काल में मुन्द्रि� पाने की लार्यकात प्रगट
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 । कर लेंगे

     परम पूज्य कृपालु गुरुदेव का परम-           परम उपकार है तिक तिजस भव का अंत साक्षात् तीथÈकरदेव के

  समीप नही ं आर्या,    उस भव का अंत,          एकदम नज़दीक में भव का अंत तिजनके प्रताप से हुआ,  ऐसे परम

   कृपालु सद्गुरुदेव को अतं्यत-      अतं्यत भन्द्रि� से बारंबार नमस्कार हो! 
                साक्षात् तीथÈकरदेव के समीप भव का अंत नही ं आर्या उसमें इस आत्मा की ही लार्यकात नही ं थी,

     ।         उसमें स्वरं्य का ही कारर्ण था साक्षात् तीथÈकरदेव तो साक्षात् मोक्ष प्राप्त करवाने वाले परम-  परम तिनतिम�

हैं,       उनके साक्षात् र्योग में जीव न समझे,     । उसमें अपनी ही कमी है

             भेदज्ञान होने के बाद में ऐसा लगा तिक मैं स्वरं्य ही ज्ञार्यक आत्मा हँू,      मेरा ज्ञार्यक सुख से भरा हुआ

।     ।        ।          ।है मेरे में ही सुख है मेरे में से ही सुख प्रगट होता है ज्ञार्यक में लीन रहने से सुख और शाँतित लगती है

          ।    । ज्ञार्यक तिसवा दूसरे तिवकल्पों में ज़रा भी सुख भातिसत नही ं होता दुः ख ही लगता है

         तिजसमें सुख न हो उसमें सुख कहाँ से भातिसत हो? जैसे-       जैसे ज्ञार्यक में लीन होते जाते हैं, वैसे-
      ।       ।    वैसे ज्ञार्यक की तीव्रता होती जाती है ज्ञार्यक की तीव्रता ही रूतिचकर लगती है व्याख्यान के बाद सुबह

   मंतिदर में बैठते हैं,       तब तो एकदम ध्यान हो जाता है,       । ज्ञार्यक में एकदम लीन हो जाते हैं

  व्याख्यान में से,     पूज्य गुरुदेव के पास से,         चैतन्य आनंद का घोलन सुनकर सुबह मंतिदर में बैठते

हैं,        ।       वहाँ ध्यान में एकदम लीन हो जाते हैं श्री तिजनेंद्रदेव की ध्यानस्थ मुद्रा की छत्र-     छार्या में रे्य आत्मा भी

       । चैतन्य स्वरूप में एकदम लीन हो जाता है

               परम पूज्य कृपालु गुरुदेव के परम प्रताप से शाश्वत धाम श्री समे्मदतिशखरजी की र्यात्रा भी कई

 ।          ।        बार हुई पूज्य गुरुदेव के साथ भी शाश्वत तीथ, की र्यात्रा हुई उस शाश्वत तीथ, का दश,न होने पर रोम-
              रोम उल्लतिसत हो जाता था मानो तिक साक्षात् तिसद्ध भगवान के धाम में आए हों,    ।ऐसा उल्लास आता था

        मानो तिक साक्षात् तिसद्ध भगवान के दश,न होते हो,ं     ।     ऐसा भातिसत होता था मानो तिक चारों ओर तिसद्ध

  भगवान तिवराजते हो,ं     । ऐसा दृश्य तिदखाई देता था

         तिसद्धधाम की र्यात्रा करके मानो तिसद्ध भगवंतों का दश,न हुआ,   ।   ऐसा लगता था मानो मुतिनवरों का

 दश,न हुए,      । ऐसे भाव में भास्यमान होते थे वन-           जंगल को देखकर मुतिनराज र्याद आते थे और अपने को भी

          ऐसी दशा कब प्राप्त होगी तिक सव, उपातिध से मु� होकर,    आत्मसमातिध में लीन होकर,  संर्यमभाव प्राप्त

 करके वन-   जंगल में आत्म-  साधना साधें,      ऐसा उ�म सुअवसर कब आरे्यगा,     र्यात्रा करते समर्य ऐसे

       । संर्यमभाव की भी बहुत अच्छी पुतिष्ट होती है

  तिवक्रम सम्वत् 2026 (   ईस्वी सन् 1970)       में कम, का उदर्य कतिठन आर्या था,     पर उस उदर्य के

समर्य,           ।ज्ञार्यक का साम्यभाव अच्छी तरह से वृन्द्रिद्ध को प्राप्त हुआ है

         कम, के कतिठन उदर्य के समर्य भी आत्मा में शाँतित-       । समातिध की प्रान्द्रिप्त बहुत अच्छी हुई है

            । उदर्य ने उदर्य का काम तिकर्या और आत्मा ने आत्मशाँतित का काम तिकर्या

                 इस आत्मा में पहले से ही ऐसा भातिसत होता था तिक पूज्य गुरुदेव तीथÈकर होगें और हम दोनों

   ।           बहनें उनके गर्णधर होगें मैंनने पूज्य बतिहनश्री से बात की तिक रे्य होने र्योग्य है,     तो पूज्य बतिहनश्री ने कहा-
हाँ!     ।    ।  तुम्हारी बात बराबर है ऐसा ही होना है बाद में,          पूज्य बतिहनश्री के कहने से मैंनने जाना तिक पूज्य
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              । बतिहनश्री को स्मरर्ण में भी रे्य ही आर्या है तिक दोनों गर्णधर होने वाले हैं

       इस आत्मा को जो सम्यग्दश,न प्राप्त हुआ है,           वह अप्रतितहत धारा से ही है और भतिवष्य में भी वह

       ।           धारा वृन्द्रिद्ध पाकर के पूर्ण,ता को प्राप्त होगी परम पूज्य कृपालु गुरुदेव के प्रताप से अब संसार का अंत

     ।      नज़दीक में ही तिदखाई देता है जल्दी आत्मानंद की पूर्ण,ता को पारे्य,   । रे्य ही भावना

               । पूज्य गुरुदेवश्री के भी महाअमृत वचन हैं तिक हम तीनों जन साथ में मोक्ष में जार्येंगे

                 पूज्य बतिहनश्री के भी महामंगलमर्य रे्य ही वचन तिनकलते हैं तिक अपन तीनों जन एक साथ ही मोक्ष

 ।     में जार्येंगे अब ज़्यादा समर्य नही ं है,        । थोड़े समर्य में ही भव का अंत है

              इस आत्मा में भी रे्य भातिसत होता है तिक पूज्य गुरुदेव और हम दोनों बहनें ,     तीनों साथ ही मोक्ष में

        ।   जार्येंगे और अब संसार का तिकनारा नज़दीक ही है आत्मा की पूर्ण,ज्ञान-     आनंददशा जल्दी प्राप्त हो और

      तिनज स्वरूप में पूर्ण, न्द्रिस्थतित जल्दी हो,   । र्यही भावना है

  तिवक्रम सम्वत् 2027 (   ईस्वी सन् 1971) में,   तिवक्रम सम्वत् 2026 (   ईस्वी सन् 1970)   से भी बहुत

  ही कतिठन उदर्य,  उपसग,रूप से,   बाहर का आर्या,         पर उस उदर्य के समर्य भी ज्ञार्यकभाव का समताभाव,
       साम्यभाव अच्छी तरह से वृन्द्रिद्ध को प्राप्त हुआ,    ज्ञार्यकभाव का साम्यभाव,      इस ज्ञार्यकदेव के प्रताप से

      ।     ।      बराबर प्रगटरूप से परिरर्णतिमत हो रहा था वृन्द्रिद्ध को प्राप्त हुआ था उदर्य ने उदर्य का काम तिकर्या, उदर्य

   तो पर द्रव्य है,      उसमें आत्मा का कुछ चलता नही,ं         आत्मदेव स्वरं्य अपने भाव को कर सकता है तिजससे

          । इस आत्मा ने अपने स्वभाव को शाँतित के भाव से परिरर्णमार्या

 मुन्द्रिÁल (कतिठन)    बाहर का उदर्य था,           वह प्रसंग आत्मा के परिरर्णाम में बहुत ही लाभ का कारर्ण

 ।      हुआ है चौथेकाल में भी बड़ी सतितर्यों सीताजी,           अंजनाजी वगैरह को बाहर के उदर्य आरे्य थे तो अपने को

    इस काल में आरे्य तो,    उसमें कोई आश्चर्य, नही,ं          परंतु इस प्रसंग में अपने स्वरं्य के ज्ञार्यकभाव में रहकर

      ज्ञार्यकभाव की प्रगट शाँतित का अनुभव तिकर्या, आत्म-        समातिध को बढ़ार्या और इस ज्ञार्यकदेव की आराधना

   ।     आराधी और आराधते हैं हे ज्ञार्यकदेव तुम धन्य हो! 
    उपसग,रूप से उदर्य आर्या था,      । तब सारा समाज तिहल गर्या था अचे्छ-     अचे्छ लोगों के कलेजे काँप

 ।          उठे थे तिकनु्त इस आत्मा ने ज्ञार्यकभाव की प्रगट आराधना की थी,     ।  वह हातिजर हो गर्यी कई बार

(गौर्णपने)     खेद भी हो जाता था,         । पर मुख्यपने ज्ञार्यकभाव की समता वेदन में आती थी

भाई,  भाभी,  बहनें,  बहनोई,            भानजे सब कुटुम्बीजनों और से्नहीजनों ने इस आत्मा के प्रतित उस

    ।            । समर्य अच्छी संवेदना तिदखाई थी श्री तिजनेंद्रदेव की कृपा से जल्दी सारा वातावरर्ण अच्छा हो गर्या था
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           परम उपकारी करुर्णा सागर श्री सद्गुरुदेव को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार हो! 
     हे परम कृपालु परम उपकारी गुरुदेव!           आपके परम प्रताप से तथा परम कृपा से मेरा रे्य

ज्ञार्यकभाव,        ज्ञार्यक की परिरर्णतित बराबर प्रगट रूप से,    ज्ञार्यक रूप से,     । सहजपने परिरर्णम रही है इस

         ।       जाज्वल्यमान ज्ञार्यक ज्योतित का प्रगटपने बराबर वेदन हो रहा है ज्ञार्यकभाव का वेदन मुख्य रूप से और

      ।         शुभाशुभभाव का वेदन गौर्णपने परिरर्णम रहा है ज्ञार्यकभाव की प्रगट परिरर्णतित कभी भी परभाव के साथ

  ।   एकमेक होती नही ं दोनों का तिभन्न-       । तिभन्न ही सहजपने वेदन वत, रहा है

      ।         अज्ञान का वेदन तो अंधाधंुधपने होता है अज्ञान में तिबलु्कल अज्ञान का अँधेरा ही होता है, उसमें

       ज्ञार्यक आत्मा जुदा जानने में आता ही नही,ं    अकेला शुभाशुभभाव और देह,    वो ही आत्मा है,  ऐसा जानने

  ।    में आता है मेरा तो र्यह जागता-   देखता आत्मा जागृतपने,     ज्ञाता का वेदन करता हुआ,   जागती ज्योतपने

   । बराबर परिरर्णम रहा है

  ज्ञान उपर्योग कभी-            । कभी परभाव से तिबलु्कल छूटकर अकेला आत्मानंद का अनुभव भी करता है

        । भेदज्ञान की परिरर्णतित प्रगटपने तिनशंकपने बराबर परिरर्णम रही है

मन-वचन-            कार्या के प्रवत,न के समर्य भी मुख्यपने ज्ञार्यकभाव का ही प्रगट  वेदन   ।बराबर वत,ता है

         । सतिवकल्पदशा में भी ज्ञार्यक की न्द्रिस्थरता सहजपने बराबर रहती है ज्ञाता,    ज्ञातापने रहकर जो

  तिवकल्प आते हैं,     । उन्हें जे्ञर्यरूप से जानता है

     रागातिद के तिवकल्प आते तो हैं,        । पर वो दुः खरूप और उपातिधरूप ही लगते हैं

 तिवकल्प आर्यें,     उस व� भी आत्म-  समातिध साथ-    ।    साथ ही रहती है तिवकल्प के समर्य ज्ञार्यक-
     । समातिध की ही मुख्यता रहती है

 हे गुरुदेव!          आपके प्रताप से और पूज्य बतिहनश्री के प्रताप से आत्म-     आनंद की पूर्ण,ता जल्दी हो,
  । र्यही भावना है

       करुर्णासागर परम पूज्य श्री गुरुदेव को नमस्कार हो! 
  तिवक्रम सम्वत् 2028 (   ईस्वी सन् 1972) 

          इस आत्मा का ज्ञार्यक का परिरर्णमन बराबर प्रगट परिरर्णम रहा है,     ज्ञान ज्योतित प्रगटपने बराबर

 जागती ज्योत,    । जाज्वल्यमानपने परिरर्णम रही है

       । भेदज्ञान धारा बराबर प्रगटपने वेदन में आती है आत्मा,      तिनतिव,कल्प अनुभव को भी कभी-कभी

 ।        अनुभवता है इस आत्मा को र्यह आत्मदश,न ज्ञार्यकभाव प्रगट है,       ।उसमें अनंत तिसद्ध भगवान की साक्षी है

            अनंत तिसद्ध भगवानों में इस आत्मा की ज्ञार्यक ज्योतित प्रगटपने वत, रही है,    । उसे स्वीकारा है अनंत

    ।           अरिरहंत भगवान की साक्षी है अनंत अरिरहंत भगवान को इस आत्मा की ज्ञार्यक ज्योतित प्रगट है,  उसे

 । स्वीकारा है

  तिवक्रम सम्वत् 2028 (   ईस्वी सन् 1972)  भाद्र मास

          ।     ।वह ज्ञार्यक ज्योतित है वो समतास्वरूप से वेदन में आती है समतास्वरूप है वो ज्ञार्यकस्वरूप है

     ।      ज्ञार्यकस्वरूप है वह समता स्वरूप है ज्ञार्यकस्वरूप है वह प्रतीतितस्वरूप है,    प्रतीतितस्वरूप है वह

 ज्ञार्यकस्वरूप है,          ।    ज्ञार्यकस्वरूप है वह तिनराकुलस्वरूप से वेदन में आता है ज्ञार्यकस्वरूप है वह धीर
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 स्वरूप है,     ।      ज्ञार्यकस्वरूप है वह आनंदस्वरूप है आनंदस्वरूप से वेदन में आता है,   ।वह ज्ञार्यकस्वरूप है

  तिवक्रम सम्वत् 2032 (   ईस्वी सन् 1976)  में

      जेठ माह में शरीर तिगर जाने से,             दाएँ पैर की हड्डी में फैक्चर हो गर्या और पैर का ऑपरेशन भी

।          हुआ उस व� पैर की पीड़ा के वेदन के समर्य भी,         ।पीड़ा से आत्मशाँतित का वेदन ज़्यादा होता था

"     ज्ञार्यकदेव स्वरं्य हाजराहजूर जागता था",           ।उसमें ज्ञार्यकदेव के सुख का ही वेदन मुख्य होता था

                ।  ज्ञार्यकदेव ही ज्ञान में तैरता था उसमें तिकतनी बार तो पीड़ा का ख्याल भी रहता नही ं था आत्मा स्वरं्य

       अशरीरी है वो अशरीरीपना नज़र में आता था,        ।   द्रव्य और भाव से अशरीरी होना ही है शरीर तिमलने वाला

 ही नही,ं       तिफर रोग कहाँ से आने वाला है?    शरीर का र्योग है,  तब तक,     । जो उदर्य हो वह आवे

                ऑपरेशन के कारर्ण शरीर में बहुत ही कमज़ोरी हो जाती थी और शरीर कभी छूट भी जाए, ऐसा

  ।         । भी लगता था लेतिकन शरीर छूटे उसका भर्य ज़रा भी नही ं था

   शरीर का संर्योग छूटे,             ।  आत्मा तो कार्यम रहने वाला है स्वरं्य तो धु्रव स्वरूप से शाश्वत है जब तक

            ज्ञानानंद स्वभाव की पूर्ण, प्रान्द्रिप्त नही ं थी तब तक दूसरा देह तो तिमलेगा,       वह देव का ही भव तिमलेगा और

     ।         वह देव भी संसार ही है ज्ञानानंद आतिद अनंत गुर्णों की पूर्ण,ता करके चैतन्य तिपंड,  शरीर रतिहत, अकेला

चैतन्यदेव,      अपने अनंत गुर्ण में केली करे,   । उसकी बतिलहारी है

                श्री तिजनेंद्रदेव और श्री गुरुदेव के परमप्रताप से उस पद की प्रान्द्रिप्त में ज़्यादा देर नही ं है, उसका

   । आराधन चलता ही है

  तिवक्रम सम्वत् 2035 (   ईस्वी सन् 1978)          । से पूज्य गुरुदेव को इस सेवक पर बहुत करुर्णा थी इस

               ।     सेवक के तिनतिम� से बहुत ही उमंग से मुकंुदभाई के घर भोजन के तिलए पधारे थे पूज्य गुरुदेव के तब से

       इस सेवक पर बहुत करुर्णावाले उद्गार तिनकलते थे,         कहते थे तिक बेन भी हमारे साथ ही हैं, वगैरह-वगैरह

   ।           । बहुत अच्छा कहते थे अंत के दो वषÀ में इस सेवक पर बड़ी करुर्णा रही

   आन्द्रिखरी तिवक्रम सम्वत् 2037 (   ईस्वी सन् 1980)         में कातित,क वदी सप्तमी को शाम के लगभग 7
              बजे पूज्य गुरुदेव की आत्मा ने इस नश्वर देह को छोड़ देवलोक को प्राप्त तिकर्या,     तब रे्य सेवक पूज्य

    ।       गुरुदेव के समीप ही था पूज्य गुरुदेव आन्द्रिखर में मंुबई में पधारे,      ।  तब र्यह सेवक भी मंुबई गर्या तब 12
       तिदन वहाँ पूज्यश्री की हातिज़री में मैं रहा,           उस व� पूज्यश्री की ततिबर्यत नरम थी और र्यह सेवक मंुबई

गर्या,        ।       तिजससे पूज्य गुरुदेव ने बहुत खुशी बताई थी पूज्य गुरुदेव को देह छूटने के 4    तिदन पहले ऐसा भाव

   आर्या तिक मुझे आहार-     ।         पानी का त्याग करना है तब र्यह सेवक पूज्य गुरुदेव का दश,न करने गर्या,  तो

         पूज्य गुरुदेव ने इस सेवक के सामने देखकर कहा तिक,  बेन!    मुझे संथारा करना है,    आहार वगैरह का

  ।  त्याग करना है अंत में,           । पूज्य गुरुदेव ज्ञार्यक आत्मा की आराधना करके स्वग, में पधारे हैं "   जर्य हो कहान

 गुरुदेव की"       हमें गुरु के तिवरह में छोड़कर  वे  । चले गए

 ॐ
  । शाँतित शाँतित शाँतित
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(      पूज्य बेन के हस्ताक्षर की कॉपी)
(             ।उपसग, के समर्य वैराग्य आने पर तिनम्न प्रकार से गार्यन की रचना की ) 

  धीरज स्वभावी देव
   धीरज स्वभावी देव .......   चेतन धीरज धारो, 
   धीरजमां शाँतित अपार .......   चेतन धीरज धारो, 

    धीरजमां छे साथे गुर्ण अनंता, 
     ते झगमगता प्रगटे अपार .......  चेतन।

    धीरजमां शाँतित अपार ....... चेतन।
     प्रभु उपदेश दे छे भ�ने, 

 प्रभु!   दासने समझावे ...... चेतन।
        ज्ञार्यक स्वभावी तू तो देव रे शाश्वत

     आकुल व्याकुलतानो नाश रे .......  चेतन।
   धीरजमां शान्द्रिन्त अपार

     दासने प्रभु समझावे रे .......  चेतन।
     धीरज नो तिपंड तंु देव, 

     ज्ञार्यक स्वभावने देख रे ....... चेतन।
   धीरजमां आनंद अपार, 

     शररंु्ण छे तारामांर्य रे ....... चेतन।
     आनंदथी करो रे प्रर्यत्न रे, 

     धीरजथी पहोचंशो भवपार रे .......चेतन।
    धीरज छे ज्ञार्यकदेवमां रे,

     दासने प्रभु समझावे रे ....... चेतन।
     एक उपार्य छे तारे रे, 

     धे्यर्यने ध्यानमां लेजे रे .......  चेतन।
     माग, छे नजरे तमारे रे, 

      समर्य नथी हवे झाझो रे ....... चेतन।
     प्रभु वांतिछत कार्य, तिसद्ध थार्य रे,

      पूर्ण, थारे्य सवØ कार्य, रे ....... चेतन।
     टंूक समर्यमां हंु आवंु प्रभु द्वारे, 

       भगवंत ने भ� मली जार्य रे ....... चेतन।
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  तिवक्रम सम्वत् 2027 (   ईस्वी सन् 1971) 
 आतिश्वन माह

 बेन रमा! 
     । तुम्हें आत्मा की तिजज्ञासा बढ़ाना चातिहए चलते-           तिफरते चाहे तिजस काम की प्रवृति� में हो पर रे्य लक्ष्य

     रखना तिक रे्य कार्य, बाहर का,    ।     ।     शरीर से होता है मैं तो उसमें जाननहार हँू जो सबको जानते रहता है, वह

   ।    । जाननहार तत्व मैं हँू र्यह बारंबार तिवचार करना

                 पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् में से तिकतना सरस बोल अपने को सुनार्या था तिक स्वद्रव्य का रक्षक तुरंत

हो,   वगैरह दस (१०)    बोल बहुत सरस हैं,    ।       वे बारंबार र्याद करना भले शरीर कामकाज की प्रवृति� में हो,
तो,          । उस व� भी आत्मा तो ऐसा तिवचार कर सकता है

ऐसे-             ऐसे तत्व के सूत्र र्याद कर लेना तिक पुस्तक हाथ में न हो,        तो भी इन तत्वों के सूत्रों का स्मरर्ण

 ।          हुआ करे पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में से भी अपना तिहत हो,        वैसी बात र्याद रख लेना और उसका

  ।            ।   तिचंतवन तिकर्या करना पूज्य गुरुदेव तो चैतन्य आत्मा की बात बहुत स्पष्ट बता रहे हैं समर्यसार नाटक में

      से भी पूज्य गुरुदेव कहते थे तिक-
समता-  रमता उरधता,   । ज्ञार्यकता सुखभास

 वेदकता चैतन्यता,    ।।ए सब जीवतिवलास

            । ऐसे सूत्र र्याद करके रखना तिजससे चाहे जब भी उनका तिचंतवन कर सके

     जैसे म्यान और तलवार अलग हैं,        ।    वैसे ही देह से आत्मा प्रत्यक्ष जुदा है जैसे नारिरर्यल की काचली

     से अंदर का गोला जुदा है,          ।     वैसे ही देहरूपी काचली से रे्य चैतन्य गोला जुदा है ज्ञानी उस चैतन्य गोले का

     । ही तिनरंतर अनुभव कर रहे हैं

      ज्ञानी को देह से तद्दन जुदा आत्मा,        आत्मपने स्पष्ट प्रगट जाज्वल्यमान ज्योतित का अनुभव वत,ता

  ।        । ही रहता है ज्ञानी को उदर्यधारा जुदी ही तिनरंतर बहती है

      ।        परम कृपालु गुरुदेव का परम उपकार है पूज्य गुरुदेव ने आत्मा का अपूव, स्वरूप समझार्या, वह

       ।      ।स्वरूप उनके प्रताप से अनुभवपूव,क समझ में आर्या आत्मा के स्वरूप को साक्षात्कारपूव,क समझार्या

ज्ञान-         आनंद आतिद अनंत गुर्णों के वेदनपूव,क समझ में आर्या,         उन श्री परम कृपालु गुरुदेव के चरर्णों में

  अतं्यत भन्द्रि�पूव,क नमस्कार!          ।   साक्षात् तीथÈकर देव तो साक्षात् केवलज्ञान देने वाले हैं उनका तो परम-
  ।             परम उपकार है अपूव, आत्मस्वरूप गुरुदेव के प्रताप से स्पष्ट समझ में आर्या और अनंतकाल की

    ।        रखड़पट्टी का अंत आ गर्या उन श्री गुरुदेव के चरर्णों में बारंबार नमस्कार! 
       ।  साक्षात् तीथÈकर देव महातिवदेह में तिवराज रहे हैं उनका अनंत-   ।  अनंत उपकार है साक्षात् तीथÈकर

     देव को अनंत भन्द्रि�पूव,क नमस्कार हो! 
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  आत्माद्विथbयो ं को संबोsन

         जब ज्ञानदशा प्राप्त हो और अज्ञान का नाश होता है,       तब अंतरात्मा में परिरर्णतित में एकदम उथल-
पुथल,    ।         फेरफार तिदखता है अज्ञान अँधेरे में से ज्ञान ज्योतित प्रगट होने पर,      ज्ञान में चैतन्य आत्मा का

    अन्द्रिस्तत्व पकड़ में आने पर,         ।  पूरी चैतन्य जाज्वल्यमान ज्योतित हाथ में आ जाती है अंदर में,   मैं कौन हँू-
    उसको जानने की मेहनत थी,        ।       वही मैं रे्य रहा ज्ञान तिपंड आत्मा रे्य जानने में आने पर आनंद उल्लतिसत

 । होता है रोम-   । रोम उछलता है

आत्म-     पदाथ, मैं ही र्यह हँू,          ।   रे्य जानने में आने पर मोक्षमाग, जानने में आ गर्या भगवान ने मोक्षमाग,

 कहा है,   वह मोक्षमाग,,          ।     आत्मा जानने पर सच्चा माग, जानने में आता है आत्मा जानने पर सच्ची दृढ़

  ।    ।     प्रतीतित होती है र्यही मैं आत्मा हँू इस आत्मा में उपर्योग लगाना,    । रे्य ही मोक्षमाग, है

   गुरुदेव का स्वरूप भी,         ।     आत्मा ज्ञान में जानने पर जानने में आता है गुरुदेव ने जो मोक्षमाग, कहा

है,         वह आत्मा भी ज्ञान में पकड़ में आने पर,  मोक्षमाग, सच्चा-     । सच्चा जानने में आता है

     जय हो देव गुरु भगवान की! 
    जय हो इस चैतन्यदेव की! 

  आर्षाढ़ कृष्णा अमावस्या

   सद्विवकल्पदशा का अपूवb द्विदवस

   परम पूज्य मासीबा (मौसी)    के हस्ताक्षरों की प्रसादी, 
आत्मा,           आत्मा को पहचानने के तिलए रुतिच खूब जोरदार प्राप्त करे,      तो आत्मदेव अंदर से जागे

   ।       बगैर रहे ही नही ं रुतिच आत्मदेव को खूब आवकार देती है,       । तो आत्मदेव अंदर से जागृत होता है इसतिलए

           । सब मुमुकु्ष जीवों को आत्मा की रुतिच खूब ही बढ़ाने जैसी है

         ।       आत्मदेव जागृत हो अथा,त् इसके आनंद का पार न रहे भव का अंत आ जारे्य और आत्मदेव

   ।      जागृत और जागृत हो पर से तिभन्न ही अपनी ज्ञान-    ।     ज्योतित का अनुभव करें उस आत्मदेव की पूर्ण, प्रान्द्रिप्त

  ।    । नज़दीक ही है इसमें संशर्य नही ं है

    शुद्धोपर्योग प्राप्त होने के बाद,          ।  उस शुद्ध उपर्योग में बारंबार लीनता करने का प्रर्यत्न है उस शुद्ध

      । उपर्योग का कोई हरर्ण नही ं कर सकता
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 बेटा रमा! 
 आत्मा ज्ञान-  आनंदस्वरूप है,     ।         रे्य बारंबार र्याद करना मैं शरीर से और राग से तद्दन जुदा हँू,

   ।         उसका स्मरर्ण तिकर्या करना पूज्य गुरुदेव के वाक्य तुम्हें जो तिप्रर्य हो,ं     ।उनको बारंबार र्याद करना

   अरिरहंतजी का स्वरूप तिवचारना,     ।      श्री तिसद्धजी का स्वरूप तिवचारना महामुतिनर्यों के शरीर पर उपसग, आते

हैं,        तिफर भी आत्मा में कैसे लीन होते हैं,       ।   उन महामुतिनराज की दशा का तिचंतन करना अब जल्दी अशरीरी

   पद की प्रान्द्रिप्त हो,    उसकी आराधना तिनत्य आराधँु,    । ऐसी भावना बारंबार करना

ली:
मासीबा
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  श्री शु्रतपंचमी पवb

आज,       श्री धरसेनाचार्य,देव का तिदर्या हुआ ज्ञान,        उसको अपूव, रीतित से ग्रहर्ण करके भूतबतिल

        मुतिनराज और पुष्पदन्त मुतिनराज ने उनकी शास्त्रो� रचना करके,      आज उसका अंकलेश्वर में उत्सव

।            । तिकर्या तिजससे आज के तिदन की शु्रतपंचमी के नाम से स्थापना हुई है

   धन्य हैं वे धरसेनाचार्य,देव,     भूतबतिल मुतिनराज और पुष्पदन्त मुतिनराज!     तिजन्होंनने आत्मा के ज्ञान की

 आराधना करते-  करते साथ-       । साथ शु्रतज्ञान का भी इतना प्रचार तिकर्या

             धन्य हैं वे कुन्दकुन्दाचार्य,देव और अमृतचंद्र आचार्य,देव तिजन्होंनने आत्मा के स्वरूप की कैसी मस्ती

     लगाई और कैसे सरस भाव समर्यसार, प्रवचनसार,      पंचान्द्रिस्तकार्य आतिद शास्त्रों में भरे हैं,   तिजनको पढ़ते ही

     ।    आत्मा अनंत गुर्णस्वरूप से उछलता है असंख्य प्रदेश में आनंद-   । आनंद होता है

       अपूवb शाँद्वित पाने के द्विलए आत्मा को पहचानो

      ।         आत्माथ� जीव को इतना करने र्योग्य है श्री तिसद्ध भगवान तथा अरिरहंत भगवान की भन्द्रि� अंदर

     ।        में तिवशेषपने प्राप्त करने र्योग्य है आचार्य, उपाध्यार्य मुतिनराज पंचपरमेष्ठी भगवंतों की भन्द्रि�

    ।    आत्माथ�तापूव,क तिवशेषपने बढ़ाने र्योग्य है कषार्य की मंदतापूव,क इन्द्रि�र्य-    तिवजेता होकर साधम� वात्सल्य

   ।      । भाव बढ़ाने र्योग्य है आत्मा की रुतिच बढ़ाने र्योग्य है ज्ञान,        ।आनंद आतिद अनंत गुर्णों का तिपंड आत्मा है

            । उस आत्मा को ज्ञान में ग्रहर्ण करने का तिवशेष प्रर्यत्न करने र्योग्य है

     ।   आत्मा ज्ञान का तिपण्ड वसु्त है उस आत्मा को,   पर से तिभन्न,  अन्द्रिस्तत्व को,   अकेले शुद्ध चैतन्यमात्र

 आत्मा को,           । ज्ञान में ग्रहर्ण करने के तिलए खास प्रर्यत्न करने र्योग्य है

  धन्य हैं अरिरहंत,          तिसद्ध भगवान तिक जो अपनी पूर्ण, शुद्धता प्राप्त करके कृत्य-   कृत्य हुए हैं, उनको

  बारंबार नमस्कार हो! आचार्य,, उपाध्यार्य,            साधु भगवान भी स्वरं्य की पूर्ण, शुद्धता के करीब पहँुच गए हैं,
    उन्हें भी बारम्बार नमस्कार हो! 

          ।      र्यह आत्मा भी स्वरं्य के शुद्ध स्वरूप की आराधना करता है स्वरं्य के चैतन्यदेव की शुद्धता की

    ।       ।   ।    ।पूर्ण,ता तरफ झुक रहा है स्वरं्य का ज्ञार्यकदेव ज्ञान में तरवरता है झलक रहा है ज्ञार्यक स्वरं्य ही है

   ।     ।        अपने सामने मौजूद है साक्षात् स्वरं्य झलक रहा है तिनरंतर ज्ञार्यकदेव का ज्ञार्यक परिरर्णमन वेदन में आ

 ।    । रहा है रे्य ही आनंद है
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        पूज्य बेन 9ारा पूज्य चंपाबेन को द्विलखे गए पत्र
  तिवक्रम सम्वत् 1992 (   ईस्वी सन् 1936) 

 चैत्र कृष्णा-   १२ शतिनवार

  दोपहर ११ बजे

          चैतन्य रत्नाकर ज्ञाता परम पूज्य गुरुदेव को अतं्यत भन्द्रि� से नमस्कार! 
    प्रगटपने स्वरूप न्द्रिस्थत कृपालु बतिहनश्री,       आपको मैंनने कल पत्र तिलखा है,     वह आपको आज ही

   ।           सुबह तिमल गर्या होगा आपका गुरुदेव का तिलखा हुआ पत्र आज ही सुबह नौ (  नौ बजे)  । तिमला है तिकसी

           कारर्ण से टपाल के कारर्ण से कल आपका पत्र हमें नही ं तिमला,   । ऐसा लगता है

      ।         ।   आपके शरीर में सुखाकृतित वत, रही है रे्य जानकर के परिरर्णाम में शाँतित हो गई है इस शरीर में

               ।   छाती में अभी कोई तिवशेष उदर्य नही ं पर कमज़ोरी का उदर्य तो अभी रहा करता है बोलने में तिवशेष

         कमज़ोरी अभी जानने में नही ं आती पर चलने में थोड़ी-थोड़ी,      आँगन में से घर में धीरे-    ।धीरे आ सकती हँू

 ठीक है! धीरे-     धीरे शन्द्रि� आना संभव है,   ।      ऐसा लगता है देखते हैं उदर्य कैसे प्रवत,ता है,   बाकी तो क्या

हो? 
       ।        ।  इतना तिलखने के बाद खाना खाने बैठी हँू खाने में रोटी की शुरुआत आज हुई है र्यह शरीर

धीरे-    धीरे अच्छा हो जाएगा,   ।ऐसा लगता है

     ।  बाकी तो सब उदर्याधीन ही है वहाँ क्या?       स्वरं्य जाना है इसतिलए जानने में न्द्रिस्थर, खड़ा,  उदर्य को

  । देखा करता है

             ।    आप तिलखते हो वो सत्य ही है तिक परमारु्ण की पर्या,र्य स्वरं्य परिरर्णमती है वह असाता के उदर्य

…में .             ।   सामने आत्मा स्वरं्य तिजतना सहज स्वरूप से समभाव परिरर्णाम से प्रगट परिरर्णमता है वो आनंद है

 और तिवशेष-   …तिवशेष समभाव स्वरूप ..
आहा!        इस जीवन में जो सफलता तिमलने र्योग्य है,   ।      वह तिमल गई वह आपश्री और सद्गुरु का ही

 ।         प्रताप है उन सद्गुरुओं को बहुमान से बारंबार वंदन नमस्कार हो! 
        धन्य हैं वे आत्मार्यें जो बाह्य लक्ष्य तिवशेषपने चूककर,      तिवशेषपने तिवशेष स्वरूप उपर्योग में परिरर्णम

 ।              रही हैं अथवा जो बाह्य उपर्योग सव,था पलटाकर के सव,था प्रगट सहज स्वरूप से परिरर्णतिमत हैं ,  जो

   महाआनंद को भोगती हैं,    वे आत्मार्यें धन्य हैं,   । बारंबार धन्य हैं

      ऐसी आत्माओं का तिजन्होंनने दश,न तिकर्या है,    ।      वे भी धन्य हैं सहज स्वरूप न्द्रिस्थतदशा का आनंद धन्य

। है

अहो! अहो!  मुजने नमंु,     । नमो मुजने नमो मुज रे

        ।। अतिमट फल दान दातारनी जेथी थई तुज भेंट रे (  श्रीमद् राजच�) 
      ।     श्री सद्गुरुदेव के प्रताप को धन्य है तिज़ंदगी की सफलता कर दें ,     ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार

 वंदन हो!          ।      । हे गुरुदेव आपने इस पामर पर अनन्त कृपा की है अतिद्वतीर्य श्री गुरुदेव का मूल्य नही ं अपने

       । महाभाग्य से अमूल्य रत्न गुरुदेव हमें तिमले हैं

       अब उनके चरर्णों में वास हो र्यही भावना! 

221

http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org
http://www.AtmaDharma.com
http://www.AtmaDharma.org


  तिवक्रम सम्वत् 1993 (   ईस्वी सन् 1937) 
कातित,क-   बुधवार सुबह

        परम उपकारी श्री गुरुदेव को परम भन्द्रि� से नमस्कार! 
  कृपालु श्री (बतिहनश्री) 

         ।     आपके हस्ताक्षर के पत्र का दश,न अभी तक नही ं हुआ सुशीला का पत्र तिमला है,  उसमें आपने

 ।    । तिलखा है र्यहाँ वही पढ़ते हैं

   परम पूज्य गुरुराज सुख-    शाँतित में तिवराजते हैं,   । जानकर आनंद हुआ

    आपश्री अभी भी वहाँ सुख-   ।     शाँतित में होगंी आपको तिकसी भी प्रकार से,     बाहर की भी कोई

   ।     प्रतितकूलता आती नही ं होगी आपके शरीर में भी सुख-  ।     शाँतित होगी आपको सव, प्रकार से सुख-  शाँतित ही

हो,      उसके समाचार जानने की भावना है,       । तो वो आपकी कृपा से जाना जाएगा

     ।          र्यहाँ वाँचन में समर्यसार चलता है मोक्षमाग, प्रकाशक तो अभी तक पढ़ना हुआ नही ं कारर्ण तिक

    समर्यसार एकाग्रता पूव,क पढ़ने से,            उसमें बहुत रंग आता है तिजससे उस तरफ से लक्ष्य छूटकर मोक्षमाग,

        ।   प्रकाशक पढ़ने के तिलए दृतिष्ट का झुकाव होता नही ं समर्यसार के एक-       एक शब्द के रहस्य पर दृतिष्ट डालने

पर,      ऐसा लगता है मानो उसमें बहुत-  बहुत रहस्य,   आशर्य भरे हो,ं      । ऐसा भातिसत होता ही रहता है

            पर उसमें सद्गुरु के प्रताप से तिजतनी प्रगट शन्द्रि� का उघाड़ हुआ है,     उस प्रमार्ण से तिनकाल

 ।      सकते हैं बाकी तो ज्ञान अनंत शन्द्रि�वाला है,          इसतिलए समू्पर्ण, उघाड़ के तिबना पूर्ण, तो कहाँ से हो? 
 कृपालु श्री!        आपने इस प्रकार वाँचन करने की आज्ञा दी,        ।वह एक महान उपकार ही तिकर्या है

                 उपकारी आपश्री सद्गुरु तो प्रथम से ही आन्द्रिखरी तक उपकार ही कर रहे हैं और गुरुकृपा से हुआ, वो

  ही स्वरूप देखा,     ।     वही वसु्त का तिनर्यम है सहज न्द्रिस्थतित प्रमार्ण से वाँचन, तिवचार,    ध्यान वगैरह हुआ करता

है,     ।        । वो आपश्री सव, जानते हैं तिफर भी भावना आने से तिलखा जाता है

           ।      र्यहाँ तिजस वेष का फेरफार करना है उसकी आज्ञा तिमल गई है अब कल गुरुवार को र्या परसों

 शुक्रवार को,          इन दो में से एक तिदन ज़रूर फेरफार हो जाएगा,   ।     ऐसा लगता है फेरफार होगा उस तिदन मैं

 ।            ।    आपको बताऊँगी र्यतिद कल होगा तो कल र्या परसों होगा तो परसों ज़रूर बताऊँगी दो तिदन में ज़रूर

  फेरफार हो जाएगा,            ऐसा लगता है और उसके बाद अच्छा वार आरे्यगा तब सोनगढ़ जाऊँ,   ऐसी मेरी माँ

  ।       ।         ।  की इच्छा है तो उसके बाद तो सोमवार आता है तिफर भी पहले आने का प्रर्यास का भाव है नही ं तो

     । आन्द्रिखरी सोमवार तो पक्का ही है
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  तिवक्रम सम्वत् 1993 (   ईस्वी सन् 1937) 
  पौष कृष्णा 8 

 बुधवार

अमरेली

           भव का अंत कराने वाले श्री गुरुदेव को परम भन्द्रि� से नमस्कार! 
        परम पूज्य परम उपकारी स्वरूप न्द्रिस्थत कृपालु श्री (बेन) 

           ।       वहाँ से रवाना होने के बाद र्यहाँ शाँतित से पहँुच गई हँू शरीर में खास करके कोई तिवशेष हरकत

  ।     । आई नही ं है आपके शरीर में सुखाकृतित होगी

       परम पूज्य परम कृपालु पूज्य गुरुदेव साहेब सुख-    ।  शाँतित में तिवराजते होगें अनुभवप्रकाश गं्रथ

     ।            ।   व्याख्यान में पूरा होने वाला होगा बाद में क्या आएगा वह पाठ मेरे से पढ़ा भी नही ं गर्या दूसरा नर्या गं्रथ

     व्याख्यान में क्या शुरू होता है,        । वो र्योग्य लगे तो बताने की कृपा करें

        ।  अनुभवप्रकाश में अनुभव का रहस्य बहुत अच्छा आर्या है जैसा है,     वैसी ही व्याख्या बहुत अच्छी

 । आई है "    अनेक संत समातिध धर-     ।धर के पार हुए हैं "        रे्य शब्द सुनकर अनुभतिवर्यों को प्रशस्त उल्लास आ

             ।   जाता है और उपर्योग का झुकाव अनुभव तरफ तिवशेष करके परिरर्णतिमत हो जाता है उसमें कभी उपर्योग

                तद्दन तिनतिव,कल्प उपर्योग से परिरर्णमता है और कई बार सतिवकल्प न्द्रिस्थरता तिवशेष होती है जो तिक अनुभवी

         ।          आत्मा की सहज न्द्रिस्थतित ही इस प्रकार की होती है तिफर भी ऐसे गं्रथ भी तिकतनी बार तिवशेष लाभ का

  । कारर्ण बन गए

      ।   समू्पर्ण, समातिधस्थ परिरर्णामी आत्माओं को धन्य है बारंबार नमस्कार हो!    तथा तद्दन अकेले रहने

            वाले सव,संग परिरत्याग स्वरूप से महासमातिधस्थ हुई आत्माओं को भी बारंबार धन्य है! 
      परम उपकारी गुरुराज को बारंबार वंदन हो! 
     गाड़ी के धके्क की वजह से,     ।   थोड़ा दद, हो गर्या है तिवशेष कुछ नही,ं एक-    दो तिदन आराम लँूगी,

   । तो अच्छा हो जारे्यगा

ली: 
         सद्गुरु तिशष्य का परम भन्द्रि�भाव से बारंबार वंदन नमस्कार हो! 
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  तिवक्रम सम्वत् 1993 (   ईस्वी सन् 1937) 
  पौष वद् 10 
शतिनवार

           परम पूज्य श्री गुरूदेव की चरर्ण सेवा में तिनरंतर तद्दन समीप हो,ं   । र्यही भावना है

   परम पूज्य परम कृपालु,      ।     ।स्वरूप में न्द्रिस्थत परिरर्णामी पूज्य बतिहनश्री कल आपका कृपा पत्र तिमला

      ।            आपके द्वारा तिलखी गई अन्य हकीकत जानी वो वास्तव में ही है तिक ज्ञाता स्वरूप से हुई सहज परिरर्णतित

     अमुक अंश में जहाँ खड़ी है,             उसके उदर्य के तिनतिम� से जो अमुक अंश में अन्द्रिस्थर परिरर्णतित खड़ी है, वो

अन्द्रिस्थर,       सहज न्द्रिस्थर को असर नही ं कर सकती,    ।         । रे्य बात सत्य है वास्तव में सत्य है और वो ऐसा ही है

      मुझे छाती में भीसं आई नही ं थी,    दद, हो जाता है,          इस प्रकार का दद, हो गर्या था और गाड़ी में

      ।        । धक्का लगने से दो तिदन दद, रहा अभी तिपछले दो तिदनों से सब ठीक है

        वहाँ पूज्य गुरुदेव दोपहर वाँचन में श्रीमद् राजचंद्र पढ़ें गे,  ।     रे्य जाना क्या वहाँ का शाँत वातावरर्ण

     ।       ।    और क्या र्यहाँ का शोरगुल वातावरर्ण समू्पर्ण,ता से आत्मा को आत्मा ही चातिहए दूसरा कुछ चातिहए नही ं

      ।          । और कही ं दृतिष्ट देना अच्छा नही ं लगता तिफर भी उदर्य के कारर्ण सारी तिक्रर्या होती भी है

           । सवाÈश समातिध हो तब ही सव, रीतित से शाँतित होने र्योग्य है

         अमुक अंश में समातिध होने पर भी जब तक सव,ज्ञ-         समातिध नही ं हो तब तक तिकसी भी प्रकार से

   ।  संतोष हो नही ं सकता वाँचन खास,     । तिवशेष अभी र्यहाँ होता नही ं

    आपकी शारीरिरक न्द्रिस्थतित कैसी है?    वो जैसी भी है,      । वैसी ही बताने की कृपा करें

  स्थानकवासी के महाराज,  तीन मारवाड़ी,         । जो वहाँ आरे्य थे वो र्यहाँ आज आरे्य हैं

     परम कृपालु पूज्य गुरुराज परम सुख-    ।     शाँतित में तिवराजते होगें उनको हमारा भन्द्रि�भाव से वंदन

।      ।        हो उनके शरीर की प्रकृतित अच्छी होगी उनकी शरीर प्रकृतित सव, प्रकार से अच्छी रहे,    ऐसी अंदर में

   । बहुत जंखना होती है

 ली:
          वीतराग आतिद सतु्परुषों के सेवक का परम भन्द्रि�भाव से वंदन हो! 
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 श्री सोनगढ़

  तिवक्रम सम्वत् 1993 (   ईस्वी सन् 1937) 
  फालु्गन कृष्णा -  ५ गुरुवार

 शाम ४:  ३०

वाँकानेर

 परम कृपालु,     ज्ञान तिनधी गुरुदेव को नमस्कार! 
         परम पूज्य परम उपकारी स्वरूप में सहज न्द्रिस्थत कृपालु बतिहनश्री! 

        ।      आपका कृपा पत्र आज तिमलने से तिवशेष आनंद हुआ आपश्री र्यहाँ सोमवार को आर्येंगे जानकर

  ।     तिवशेष आनंद हुआ परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव सुख-    ।     शाँतित में तिवराजते हैं पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में

   । श्रीमद् पढ़ा जाता है

  आज श्रीमद् का,    ‘   ’    तैतीस साल का उपर्योग लक्षरे्ण सनातन का जो पत्र है,    उसके ऊपर के भाग

     ।     ।       का वाँचन व्याख्यान में हुआ है स्पष्टीकरर्ण बहुत अच्छा हुआ था तीव्र असाता के उदर्य के समर्य वीर्य,

   तिवशेष जागृत होता है,     ।          वह ज्ञानी की न्द्रिस्थतित है उस असाता का न्यार्य आपने तिजस प्रकार से कहा था, उस

                । प्रकार से ही श्रीमद् में आता है और स्पष्टीकरर्ण भी उसी प्रकार से पूज्य साहेब करते हैं

   आपके दश,न जल्द हो,ं      ।        रे्य भावना वत,ती रहती है आप सोमवार को आने वाले हैं रे्य जानकर

    ।            । परिरर्णाम में शाँतित हुई है आपका वहाँ जाना बड़ी बतिहन वगैरह की शाँतित का कारर्ण हुआ होगा बड़ी

          ।       बतिहन वगैरह सबका सोमवार को र्यहाँ आने का रखकर अच्छा तिकर्या पूज्य बापा का पत्र कल र्यहाँ तिमला

।    । था आपका शरीर अच्छा होगा

ली:
 सद्गुरु सेवक

    ।           । मेरा शरीर भी अच्छा है कृपालुश्री इसी व� आपके हस्ताक्षर के पत्र का दश,न हुआ है पढ़कर

  ।    । आनंद हुआ है मेरा शरीर अच्छा है

   परम पूज्य गुरुसाहेब सुख-    ।      । शाँतित में तिवराजते होगें उनको परम भन्द्रि�भाव से वंदन पहँुचे

                ।उदर्य के कारर्ण पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान में समर्यसार नाटक सुनने का भी खंड पड़ गर्या है

   उदर्य वहाँ क्या हो?        आप सभी वो महान लाभ ले रहे हैं,     धन्य है उस नगरी को! 

ली:
         संत तिशष्य का परम भन्द्रि�भाव से बारंबार वंदन नमस्कार हो! 

           ।       मेरे से आपका तथा श्री गुरुदेव का तिवरह सहन नही ं हो सकता अब तो एक क्षर्ण भी तिवरह न

पड़े,  ऐसा बने,      ।     । ऐसी बारंबार भावना हो जाती है इसतिलए ऐसा ज़रूर होगा ही
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  मुमुक्षुओं को सम्बोsन
      ।    देह और आत्मा तद्दन जुदी वसु्त है आत्मा चैतन्य चमत्कार ज्ञान,     । आनंद का तिपंड है आत्मा

चैतन्य, ज्ञान,    । आनंद का तिपंड है

   शरीर में पीड़ा हो,        ।       तिफर भी आत्मा में शाँतित भरी है उस शाँतित की तरफ नज़र करके शाँतित-
     । समातिध में रहने का प्रर्यत्न करना

    देह तो तिबलु्कल जड़ है,      ।     । वह तो कुछ जानता ही नही ं जानने वाला तिपंड आत्मा है जाननेवाली,
    । देखनेवाली वसु्त वो आत्मा है

    ।       । चेतनार चैतन्य तो मैं हँू उस चेतनार को आत्मा के अंदर खोजो

   चेतनार आत्मा में आनंद,      ।       ज्ञान वगैरह अनंत गुर्ण भरे हैं उस चेतन आत्मा का ही तिवचार करना

। चातिहए देव,       ।        ।गुरु का माहात्म्य र्याद करना चातिहए परम पूज्य गुरुदेव का उपकार र्याद करना चातिहए

         । शरीर में दद, हो तब शरीर तरफ लक्ष्य नही ं करना

देव,      ।    ।      गुरु की भन्द्रि� र्याद करना आत्मा का तिवचार करना तिजसमें रस पड़े और परिरर्णाम वेदना

  तरफ न जाए,     । उस तिवचार में चढ़ जाना

            ।  आत्मा के गुर्णों के तिवचार में चढ़ जार्यें तो वह बहुत लाभरूप है आत्मा राग,   दे्वष आतिद तिवभाव

   भाव से तिबलु्कल जुदा,    । शुद्ध स्फतिटक जैसा है

          जब ज्ञानदशा प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है,      तब अंतरात्मा में परिरर्णतित में एकदम

उथल-पुथल,   ।              फेरफार तिदखता है अज्ञान अँधेरे में से ज्ञान ज्योतित प्रगट होने पर ज्ञान में चैतन्य आत्मा का

             ।      अन्द्रिस्तत्व पकड़ में आते ही पूरी चैतन्य जाज्वल्यमान ज्योतित हाथ में आ जाती है अंदर में मैं हँू कौन हँू?
    उसको जानने की मेहनत थी,         तो वो ही मैं र्यह रहा ज्ञान तिपंड आत्मा,     ऐसा जानने पर आनंद उल्लतिसत

 । होता है रोम-   । रोम उछलता है

    ।        ।    आत्मपदाथ, मैं ही र्यह हँू ऐसा जानने पर मोक्षमाग, जानने में आ गर्या भगवान ने मोक्षमाग, कहा

है,            ।      वो मोक्षमाग, आत्मा को जानने पर सच्चा माग, जानने में आता है आत्मा जानने पर सच्ची दृढ़ प्रतीतित

 ।     ।     होती है र्यह ही मैं आत्मा हँू इस आत्मा में उपर्योग लगाओ,    । रे्य ही मोक्षमाग, है

        गुरुदेव का स्वरूप भी आत्मज्ञान में जानने के बाद,     ।   जानने में आ जाता है गुरुदेव जो मोक्षमाग,

 कहते हैं,           वो भी आत्मा ज्ञान में पकड़ में आने पर मोक्षमाग, सच्चा-     । सच्चा जानने में आता है

  जर्य हो देव, गुरु,  भगवान की! 
   जर्य हो चैतन्यदेव की! 
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        ।  पूज्य गुरुदेव ने आत्मशाँतित का माग, अनुपम बतार्या है हे भव्य!     ।  तू शाँतित का सागर है पर वसु्त

  का तू कता,-   ।        ।      । हता, नही ं है होनहार में जो होने वाला होगा सो होगा तू चैतन्य समता का सागर है अनंत

   ।         ।      गुर्ण का तिपंड है अनंत गुर्णधारी तेरे चैतन्य में उपर्योग को जोड़ दे उपर्योग को चैतन्य में डुबा दे,  तो तुझे

   ।             समतासागर का अनुभव होगा पूज्य गुरुदेव ने चैतन्य का स्वरूप इतनी सूक्ष्मता से समझार्या है तिक कहते

   थे तिक हे भाई!    तुम जाननहार तत्व हो,   ज्ञार्यक तिपण्ड हो,     तुम तुम्हारे ज्ञार्यक को देखो,    तो तुम्हारे में आनंद

 । सागर उछलेगा आनंद,  ज्ञान,      शाँतित सब तुझमें भरा है,      ।    कही ं बाहर से नही ं आता तो तू ज्ञार्यकदेव के

  सामने दृष्टी कर,     ।    रे्य ही तेरा काम है प्रर्यत्न करके भी (तुझे)    । तुझमें दृष्टी लगानी चातिहए तेरी,  तेरे ज्ञार्यक

  पर दृष्टी हो,       ।     तो तेरे से सब तिभन्न हैं शरीर का मैं पड़ोसी हँू,        ।ऐसा तुझे प्रत्यक्ष जैसा ही मालूम पड़ेगा

     ।           ।  गुरुदेव का तो उपकार अमाप है उनके उपकार का वर्ण,न एक जीभ से हो ही नही ं सकता मोक्ष का

    ।     माग, एकदम स्पष्ट करके तिदखार्या सारे भारतभर में आबाल-      गोपाल सबको परम वात्सल्य भाव से

। समझार्या

         । अभी इस काल में ऐसे गुरुजी तिमलना बहुत दुल,भ हैं

             माघ शुक्ला दूज के तिदन सुबह में प्यारी प्रतितमाजी का प्रवेश करवाने जाते थे,     तो उस तिदन स्वप्न में

 छोटा मंतिदर,                 तिकनु्त बहुत संुदर सोने की नक्काशी वाला और पास में एक गोल मोती र्या हीरे जैसा तिदखता

।                ।    था माघ शुक्ला तीज के तिदन ऐसा स्वप्न आर्या तिक प्रतितमाजी को से्टशन लेने जा रहे हैं जैसे ही से्टशन पर

गए,                  तो वहाँ तो सोनगढ़ के से्टशन में बड़ा जबरदस्त मंतिदर था और मंतिदर की रचना कोई तिदव्य रचना

।      थी सोने वगैरह की कोई तिदव्य नक्काशी,         । सोने से और इमीटेशन से बहुत अच्छी रचना थी बड़ा, बहुत

                  बड़ा मंतिदर था और नीचे और ऊपर बहुत प्रतितमाजी थी और वहाँ हम सब भगवान का गाँव में प्रवेश

  ।            करवाने गरे्य थे वहाँ पर हमने पूछा तिक सीमंधर भगवान को हमने र्यहाँ कमरे (ओरडी)   में रखा था, वो

 कहाँ गरे्य?                । वहाँ तिकसी ने कहा तिक सीमंधर भगवान ऊपर मेड़ी ऊपर मंतिदर में वेदी में तिवराजते हैं हमने

कहा,         हमें गाँव में भगवान का आज प्रवेश कराना है,        तो वहाँ से तिकसी ने जवाब तिदर्या था,  मंतिदर सतिहत

    ।          ।     । प्रभु को तुम ले जाओ तिफर मंतिदर सतिहत प्रभु का गाँव में प्रवेश होने लगा बस तिफर नीदं खुल गई स्वप्न

    में जैसा मंतिदर देखा था,       ।  वैसा मंतिदर कही ं देखा ही नही ं था कोई   अद्भुत रचना है!   कोई देवकृत मंतिदर

। था

  माघ शुक्ला सप्तमी,        अष्टमी को ऐसा स्वप्न आर्या तिक सीमंधर प्रभु,   शाँतितनाथ और पद्मप्रभु,  रे्य तीन

          भगवान स्वाध्यार्य मंतिदर में से अपने आप ही प्रतितमाजी चलकर तिनज-       मंतिदर में अपने आसन पर बैठ गए

          । और नेतिमनाथ प्रभु ऊपर स्वरं्य ही अपने स्थान पर बैठ गए

  तिजस तिदन सप्तमी-     अष्टमी में मुझे स्वप्न आर्या,          उस ही तिदन पूज्य बतिहनश्री को ऐसा स्वप्न आर्या तिक

       । रत्न की प्रतितमा से पूरा चौक भरा है
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       पूज्य गुरदेव आहार के द्विलए घर पर पsारे
(      पूज्य बेन के हस्ताक्षर की कॉपी)

पधारो

       आवो आवो गुरुदेव तमारी शंु करँू हंु सेव

  अमारा आंगर्णा सोहे, 
       तमारा शा करँू सन्मान तमारा शा करँू गुर्णगान, 

  अमारा आंगर्णा सोहे

      तमे छो ज्ञानानन्द अवतारी गुरुदेव चैतन्य चमत्कारी, 
  अमारा आंगर्णा सोहे

        तमारा पाद पड़े धन्य भूतिम तमारी दृष्टीमां छे तिनतिध

  अमारा आंगर्णा सोहे

      तमारा मुखे अमृतधार अमारा आतम उलसी जाए, 
  अमारा आंगर्णा सोहे

      तमे छो करुर्णारस भंडार आनंद मंगलना दातार

  अमारा आंगर्णा सोहे

     अम सेवकना तारर्णहार अम आतम रक्षर्णहार, 
  अमारा आंगर्णा सोहे

      गुरुजी अतिद्वतीर्य अवतारी जेनी जगमां नही ं जोड़, 
  अमारा आंगर्णा सोहे

     गुरुजीनी आरती उतारँू तमारा वारर्णा उतारँू, 
   अमारे आंगरे्ण आव्या नाथ
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       सोनगढ़ में पंचकल्याणक प्रद्वितष्ठा के पूवb दोनो ं बहनो ं

   को आया हुआ स्वप्न

                 श्री कृपालु गुरुराज जी ने कहा तिक तुम दोनों पाँचवे गुर्णस्थान वाली हो और तुम दोनों देव होने

 ।                  वाली हो इसके साथ ही ऐसा आर्या तिक हम दोनों देव होकर आपके पास आरे्य हुए हैं और आपके समक्ष

     ।       । हम दोनों देव खड़े हुए हैं देव का शरीर वगैरह बहुत तेजस्वी था

  तिवक्रम सम्वत् 1998 (   ईस्वी सन् 1942) 
      मैं और पूज्य बतिहन दोनों बैठे थे,           उसी समर्य सामने से कोई जंगली लÁर का काला टोला चला

  ।   आ रहा था बेन और मैं,            ।   हम दोनों लÁर को नही ं आने के तिलरे्य झँुझला गरे्य थे वहाँ भगवान श्री

             कुन्दकुन्दाचार्य,देव नग्न तिदगंबर मुतिनदशा में पधारे और हम दोनों के सामने आकर के आड़ा-  लंबा हाथ

  ।      करके खड़े रहे हम दोनों की रक्षा करते हो,ं           इस तरह से लÁर के सामने मुख करके लंबा हाथ करके

 खड़े रहे,        मानो हमसे कहा हो तिक तुम तिनभ,र्य रहो,   ।       कुछ नही ं होगा इतने में तो लÁर तुरंत ही कहाँ

गर्या,     ।           । र्यह पता ही नही ं चला बाद में हम दोनों ने भगवान कुन्दकुन्दाचार्य,देव का बहुत वंदन तिकर्या चरर्णों

 में झुक-   । झुककर वंदन तिकर्या

शांताबेन

    परम कृपालु सद्गुरुदेव को नमस्कार! 
  तिवक्रम सम्वत् 1993 (   ईस्वी सन् 1937)         । में भाद्रपद में अथवा आतिश्वन में आर्या हुआ स्वप्न

  मैं पुरूष हँू,               ।   ।ऐसा पुरूष देह का स्वप्न आर्या और मेरे माँ और बाप भी स्वप्न में आरे्य स्त्री भी थी

     ।    ।  घर में कोई मेहमान आरे्य थे वे जा रहे थे मेरे माँ-      ।   बाप उनको छोड़ने जा रहे थे वहाँ घर में,  मैं  भी खड़ा

 ।    ।  ही था बहुत बड़ा मकान था मेरे माँ-          । बाप बहुत धनाढ्य गृहस्थ हैं और मैं उनका बेटा हँू माँ-बाप, दोनों

    ।  का शरीर बहुत बड़ा था पुण्यशाली थे,    । ऐसा स्वप्न आर्या था

  तिवक्रम सम्वत् 1990 (   ईस्वी सन् 1934)      में वसु्तन्द्रिस्थतित पाने के पहले,     लगभग उस टाईम ऐसा

                  स्वप्न आर्या तिक मैं वीतराग के दश,न करने जाती हँू और मुझे वीतराग के दश,न हुए और सामान्य केवतिलर्यों

           ।   के टोले और नग्न मुतिनर्यों के टोले के भी मैंनने दश,न तिकरे्य इस तरह तीन-बार,   लगभग प्रतिततिदन लगातार

  । स्वप्न आए थे

  तिवक्रम सम्वत् 1991 (   ईस्वी सन् 1935) में,           एक बार भतिवष्य का स्वप्न ऐसा आर्या तिक मैं और पूज्य

बेन,      । पूज्य गुरुदेव के सामने खड़े हैं
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     परम पूज्य श्री गुरुदेव की  92       वी ं जन्म  -     जयंती के समय पूज्य  
    बेन 9ारा कहे गये शब्द

   वैसाख शुक्ल दूज

 तारीख ५-५-८१

       आज परम पूज्य गुरुदेव का पावन जन्म तिदवस,   पावन मंगल जन्म-  । तिदवस है

           ।      गुरुदेव का जन्म तो अपनी आत्मा के कल्यार्ण के तिलए हुआ है गुरुदेव ने तो अपने ऊपर परम-
   ।             । परम उपकार तिकर्या है गुरुदेव के उपकार का वर्ण,न तो तिकसी भी प्रकार से हो नही ं सकता

      र्णमो अरिरहंतारं्ण से लेकर केवलज्ञान प्राप्त करें ,         । वहाँ तक का सारा उपकार गुरुदेव का ही है

         ।      गुरुदेव का उपकार तो असंख्य प्रदेशों में व्याप गर्या है हम केवलज्ञान प्राप्त करें गे तब तक

     । गुरुदेव का उपकार भूल नही ं सकते

       हर वष, तो हम पूज्य गुरुदेव की जन्म-जरं्यती,      ।   उनकी उपन्द्रिस्थतित में मनाते थे तिजससे आत्मा में

  । उल्लास होता था

  जन्म जयंती सम्बोsन
     आज हम पूज्य गुरुदेवश्री की जन्म-       ।    जरं्यती उनकी गैरहातिज़री में मना रहे हैं उनके तिवरह का दुः ख

 ।          ।   लगता है तो भी पूज्य गुरुदेव की वार्णी टेप में भरी है वह सुनते हैं,        तब ऐसा लगता है तिक रे्य रहे

गुरुदेव!     ।         हमें वार्णी सुना रहे हैं क्या उनकी वार्णी में तत्वज्ञपना और सूक्ष्मपना भरा है! 
               ।   आज भी टेप और प्रवचन रत्नाकर द्वारा पूज्य गुरुदेव के तत्व का सार गँूज रहा है प्रचार हो रहा

।     है प्रवचन रत्नाकर तो प्रते्यक मुमुकु्ष,   भव्यजन पढ़ सकें ,  । ऐसा है

           टेप और प्रवचन रत्नाकर की वार्णी द्वारा भव्यजन आत्मा का कल्यार्ण करें ,   । ऐसी भावना है

  ईस्वी सन् 1982
   आज गुरुदेव का समातिध-  ।     तिदवस है गुरुदेव को गरे्य आज दो-        दो वष, हो गरे्य तिफर भी गुरुदेव नज़र

   ।   ।   के सामने तरवरते हैं भुलाते ही नही ं भूलें भी कैसे?         ।   गुरुदेव तो ऊँची में ऊँची वसु्त दे गरे्य हैं जो कोई न

दे,       ।     ।      ।  ऐसी अद्भुत चेतना दे गरे्य हैं जो चेतना स्वरं्य ही है सभी आत्मा चेतना स्वरूप ही हैं स्वरं्य नज़र

      ।        करके देखो तो हाजराहजूर ज्ञार्यक तिदखता है ऐसे ज्ञार्यकदेव का स्वरूप गुरुदेव अपने अनोखे शु्रतज्ञान

       ।          द्वारा सूक्ष्मता से स्पष्टरूप से समझा गरे्य हैं ऐसा ज्ञार्यकदेव का माग, स्पष्ट करके भ�ों पर अपार उपकार

  । कर गरे्य हैं देव-        ।     शास्त्र का स्वरूप भी र्यथाथ, बता गरे्य हैं तिजससे आत्माथ� को सरल पड़े,   ऐसा बता गरे्य

।           हैं इसतिलए गुरुदेव द्वारा कहे गए तत्व को समझने का प्रर्यत्न करना,     । र्यह गुरुदेव का स्मरर्ण है

           परम उपकारी गुरुदेव के चरर्णों में बारंबार परम भन्द्रि� से नमस्कार हो! 
          ।       प्रवचन रत्नाकर में तो गुरुदेव ने रत्न ही भर तिदए हैं रत्नाकर का मनन करने पर चैतन्य रत्नाकर

 प्राप्त हो,   । ऐसा रत्नाकर है
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          नैरोबी प्रद्वितष्ठा से सोनगढ़ पsारे उस समय स्वागत  -  गीत  
(      पूज्य बेन के हस्ताक्षर की कॉपी)

     आज गुरुजी मारा स्वर्णØ पधार्या, रे

     स्वर्ण,पुरीमां आज मंगर्ण बाजां वागे रे

     आज मारां आंगर्णीर्यामां गुरुजी पधार्या, रे

     आज अम हैडामां हरख अपार रे

   आवो पधारो मारा सद्गुरुदेवा

     शी शी करँू तुज चरर्णनी सेवा

      हीरले वधावंु गुरुने रते्न वधावंु रे - आज

   आतिãका देशमां गुरुजी पधार्या,

   तिजनेंद्र भगवंतोनंा स्थापन कराव्या

      वार्णी केरी बंसरीथी ब्रह्मांड डोलंु्य रे - आज

      गुरु गुर्ण गीतो गगनमां ही गाजे रे

    तिदव्य आश्चर्य,कारी गुरु भरते जग्या

    प्रभावशाली संत अजोड़ पधार्या,

     देश तिवदेशोमां जर्यकार गाज़्या रे - आज

   दूर देशावर गुरुजी पधार्या,

    अगतिर्णत जीवोना अंतर उजाल्या

      सत्य धम,ना आंबा रुड़ा रोप्या रे - आज

    तिनशतिदन गुरुजीनी वाट अमे जोतां

   अम अंतरीर्यामां दश,ननी आशा

      क्यारे पधारे मारे सद्गुरु देवा रे - आज

      आजे पधार्या, मारे गुरु भगवंता रे -  आज

   रत्न तिचंतामतिर्ण गुरुवर पधार्या,

   भावी तर्णा भगवंत पधार्या,

     स्वर्ण,पुरीमां आजे मंगर्णमार्ण वतØ रे -  आज

     गगन मंडलमांथी अमृत वषा, वषØ रे

      तिनशतिदन होजो गुरु चरर्णोनी सेवा रे - आज
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     आद्वि�न कृष्णा चौथ सम्यक्त्व महामंगल द्विदन
ज्ञार्यकदेव,      आत्मा तरफ उपर्योग आरूढ़ होता है,        तब ज्ञार्यक तरफ उपर्योग लीन होने पर एकदम

         पर से उपर्योग हटकर स्वरं्य ज्ञार्यक में लीन होता है,      ।   तब अनंत गुर्ण उछलते हैं अनंत आनंद तरंगे

 ।   उछलती हैं चैतन्यदेव चमत्कारी है,       वह साक्षात् अनुभव में आता है,     ।  वेदन में आता है साक्षात् तिसद्ध

      ।       ।    स्वरूप का अंश वेदन में आता है अकेले ही चैतन्यदेव का अनुभव होता है रागातिद परभाव तब कोई

 ।       ।      तिदखता नही ं शरीरातिद कोई भी परपदाथ, तब तिदखता नही ं अकेला चैतन्यदेव ही अद्भुत अनंत गुर्ण

     । स्वरूप से वेदन में आता है

   पूज्य बेन के हस्ताक्षर

10. 10. 87
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     पूज्य बेन के हस्ताक्षरो ं की कॉपी

  अहो उपकार द्विजनवरनो,    कंुदनो ध्वद्विन द्विदव्यनो

द्विजन-   कंुद ध्वद्विन आप्या,    अहो ते गुरू कहाननो

अहो! अहो!       पूज्य गुरुदेवश्री ने जो उपकार तिकर्या है,      ।  उसकी उपमा भी नही ं दे सकते श्री गुरुदेव

     ने तो श्री तिजनेंद्रदेव का स्वरूप,           तिनग्र,न्थ मुतिनर्यों का तिदगंबर स्वरूप समझार्या और शास्त्रजी का अथ,

   ।    तिनकालने का स्वरूप समझार्या श्री गुरुदेव तो रत्न-  तिचंतामतिर्ण थे,  कल्पवृक्ष,   ।   कामधेनु थे उनके पास से

     आत्मा का जो स्वरूप चाहता था,    ।   वो तिमलता था गुरुदेव स्वरं्य चैतन्य-  तिचंतामतिर्ण थे,    उनकी वार्णी भी

 तिचंतामतिर्ण थी,       ।    उनका दीदार भी तिचंतामतिर्ण जैसा था उनका शु्रतज्ञान अलौतिकक चैतन्य-  ।तिचंतामतिर्ण था

               ।   उनके शु्रतज्ञान की तो इतनी सूक्ष्मता थी तिक तेज बुन्द्रिद्धवाले भी उलझन में पड़ जाते थे ऐसे परम

   चमत्कारी गुरुदेव हमें तिमले,      ।        र्यह हम सबका सौभाग्य है इस काल में ऐसी अनुपम शन्द्रि� वाले पुरूष

 तिमलना बहुत-   ।              बहुत ही दुल,भ रे्य तो कोई श्री तिजनेंद्रदेव की कृपा से और कुदरत की मेहरबानी से ऐसे

  । गुरुदेव तिमल गरे्य अहो! अहो!          ऐसे गुरुदेव के उपकार को हम क्या कह सकते हैं? 
      रे्य तो सबके ऊपर तो उनकी अथाह-   अथाह करुर्णा थी,       तिजनकी करुर्णा से रे्य चैतन्यदेव जागृत

    हुआ और अनंतकाल का जन्म-    मरर्ण का नाश हुआ,    ।     भव का अंत आर्या उनके प्रताप से आत्मा शाश्वत

  ।        सुख को पारे्यगा इससे दूसरा अतिधक क्या उपकार हो सकता है? 
अरे!                इस गुजरात में गुरुदेव का जन्म हुआ इसतिलए गुजरात में तो उनकी मतिहमा होती ही है, परंतु

   बहुत दूर देशों में,   तिहंदी भाषा,             मराठी आतिद अनेक देश वालों को पूज्य गुरुदेव की वार्णी का इतना

     माहात्म्य है तिक जर्यपुर से आठ-        आठ तिदन पंतिडत जहाँ स्वाध्यार्य करने जाते हैं,  वहाँ दस-दस, पंद्रह-पंद्रह

     ।            हजार की कैसेट बेचकर आते हैं बेचनेवाला तो बेचता पर लेनेवाले को पूज्य गुरुदेव की वार्णी की इतनी

 । कीमत है

                  रे्य बात सातिबत होती है और उस अमूल्य वार्णी की कीमत के कारर्ण वे भाई लोग पूज्य गुरुदेव की

    ।             मतिहमा बहुत ही गाते हैं ऐसे पूरे भारतभर को चैतन्य का चमत्कार बताने वाले पूज्य गुरुदेव का जन्म, पूरे

  भारत के वीर-    ।     ।      । पुत्र का जन्म है तिसंह केसरी का जन्म है अतिद्वतीर्य अवतारी महापुरूष का जन्म है
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