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શ્રીમદ્ રાજચદં્ર રચનામૃત
પત્રાંક – ૮૪૩

વીતરાગનો ધર્મ જયવંત વતતો
May the Dharma of Dispassionate Lords Triumph

 વીતરાગનો ધર્મ

 વીતરાગધર્મનો રહિરા

 નનશ્ચય અને આશ્રય કત્મવયરૂપ

 દેિાદદ ભયનો વવક્ેપ નિીં

 દ્ાદશાંગીનો સાર

 ખેદ અકત્મવયરૂપ

 આત્મવૃત્તિનું બળ રાખવું

 વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ

 Dharma of Dispassionate Lords

 Glory of Dispassionate Dharma

 Necessity of Resolve and Refuge

 No Disturbance of Fear of Separation from Body

 Essence of Twelve Canons

 Remorse not Appropriate

 Strengthen the Soul-focused Tendency

 Recall the State of Dispassionate Ones



પત્ાંક - ૮૪૩
વસો, પ્રથમ આસો સુદ ૬, બુધવાર, ૧૯૫૪

શ્રીમત્ રરીતરાગ ભગરતોએ નનશ્ચિતાર્વ

કરેલો એરો અચચત્ય ચચતામણિ-

સરરૂપ, પરમ હહતકારી, પરમ

અદ્ ભુત, સર્વ દુઃખનો નનઃસંશય

આત્યંતતક ક્ષય કરનાર,

પરમ અમૃત સરરૂપ એરો સરવોતૃ્ષ્ટ

શાશ્વત ધમ્વ જયરંત રતવો,

ત્ત્કાળ જયરંત રતવો.

તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્ટયસ્થિત ભગવતનો અને તે જયવંત ધમ્મનો આશ્ય સદૈવ કર્્મવય છે. 

જનેે બરીજુ ંકંઈ સામરય્મ નથરી એવા અબુધ અને અશકત મનુષયો પણ તે આશ્યના બળથરી 

પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ ભુત ફળને પામયા છે, પામે છે અને પામશે. મા્ેટ નનશ્ચય અને આશ્ય 

જ કર્્મવય છે, અધરીરજથરી ખેદ કર્્મવય નથરી.

ચચર્માં દેહાદદ ભયનો વવક્ેપ પણ કરવો યોગય નથરી.

દેહાદદ સંબંધરી જ ેપુરુષો હષ્મવવષાદ કરતા નથરી તે પુરુષો પૂણ્મ દ્ાદશાંગને સંકે્પમાં સમજ્ા 

છે, એમ સમજો. એ જ દૃષષ્ટ કર્્મવય છે.

હંુ ધમ્મ પામયો નથરી, હંુ ધમ્મ કેમ પામરીશ? એ આદદ ખેદ નહીં કરતાં વરીતરાગ પુરુષોનો ધમ્મ 

જ ે દેહાદદ સંબંધરીથરી હષ્મવવષાદવૃત્ર્ દૂર કરી આત્ા અસંગ-શદુ્ધ-ચૈતન્ય-સવરૂપ છે, એવરી 

વૃત્ર્નો નનશ્ચય અને આશ્ય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્ર્નું બળ રાખવું, અને મંદ વૃત્ર્ થાય ત્ાં 

વરીતરાગ પુરુષોનરી દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ ભુત ચદરત્ર પર દૃષષ્ટ પ્રેરીને વૃત્ર્ને અપ્રમર્ 

કરવરી, એ સુગમ અને સવવોતૃ્ષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્ાણસવરૂપ છે.

 નનર્વકલપ.



Patrank – 843

Vaso, First Aso Sud 6, Wednesday, 1954

 
May the dharma as determined by the Glorious Dispassionate Lords, 
which is an inconceivable wish-fulfilling jewel, supremely beneficial, 
supremely wondrous, undoubted ultimate annihilator of all miseries, 
supreme elixir, the best amongst all, eternal; be triumphant, be 
triumphant in all three periods of time.

The refuge of that Glorious Lord abiding in the infinite fourfold qualities 
and that triumphant dharma must always be sought. With the strength 
of that refuge, those who have no other capability, such unintelligent and 
weak ones too have attained, are attaining, and shall attain the wonderful 
fruit that bestows supreme happiness. Therefore, resolve and refuge 
alone are necessary, remorse due to impatience is not appropriate.

It is also not worth letting the mind be disturbed due to the fear of 
separation of body etc.

The ones who are neither delighted nor despondent regarding the body 
etc., they have comprehended the entire twelve canons in essence, 
understand this. This alone must be the vision.

I have not attained dharma. How will I attain dharma? Instead of worrying 
in such ways, follow the dharma of the Dispassionate Ones; that is, to 
eliminate the tendency of delight and despondency regarding the body 
etc., resolve and take refuge in the tendency that the nature of the soul 
is unattached-pure-consciousness, strengthen that tendency alone and 
when the inclination slackens, recall the state of the Dispassionate Ones, 
focusing on Their extraordinary conduct, make the tendency devoid of 
lethargy. This is easy and supremely beneficial as well as bestows welfare.

Beyond thought.



રંગલાચરણ 

જય જય જય જયવંત વતવો, વરીતરાગનો ધમ્મ;

પરમકૃપાળુ સદ્ ગુરુ હૃદયે રહો જયવંત!

અચચત્ ચચતામષણ સવરૂપ, વરીતરાગનો ધમ્મ;

પરમ હહતકારી ધમ્મ એ, પરમ અદ્ ભુત ધમ્મ.

સવ્મ દુઃખનો નનઃસંશય, આતં્તતક ક્યકરણં;

પરમ અમૃત સવરૂપ સવવોતૃ્ષ્ટ, શાશ્વત એ સુધમ્મ.

અહો ઉપકાર કૃપાળુદેવનો, દીધો ધમ્મનો મમ્મ;

પરમ સુખનો માગ્મ મળયો, અહો પ્રભુ કરુણાવંત!

ધમ્મનો નનશ્ચય કરાવરીયો, આપ્ું અનન્ય શરણ; 

આપયો આશ્ય ધમ્મનો, નમું સદ્ ગુરુ ભગવંત.

શ્રીમત્ વરીતરાગનો ધમ્મ વત્રકાળ હો જયવંત;

પરમકૃપાળુ સદ્ ગુરુ હો અગષણત વંદન.



Mangalacharan

Jay jay jay jayvant varto, Vitragno dharma;
Param Krupalu Sadguru Hridaye raho jayvant!

Achintya chintamani swaroop, Vitragno dharma;
Param hitkari dharma ae, param adbhut dharma.
Sarva dukhno nisanshay, atyantik kshaykaranam;

Param amrut swaroop sarvotkrusht, shashwat ae sudharma.

Aho upkar Krupalu Devno, didho dharmano marma;
Param sukhno marg malyo, aho Prabhu karunavant! 
Dharmano nishchay karaviyo, aapyu ananya sharan;
Aapyo ashray dharmano, namu Sadguru Bhagwant.

Shrimat Vitragno dharma trikaal ho jayvant;
Param Krupalu Sadguru ho aganit vandan.



આરતી 

ધન ધન ભાગય અમારાં, પરમકૃપાળુદેવને પામયા;

ધન ધન ભાગય અમારાં, વરીતરાગનો ધમ્મ પામયા.

સવ્મ દુઃખ નનઃસંશય ્ટળશે, અચચત્ ચચતામષણ ફળશે;

અહો! અહો! પરમ અમૃત ધમ્મ ગ્રહીએ,  અનંત ચતુષ્ટય વરીએ.

અબુધ અશકત હંુ સામરય્મહીન છંુ,  ધમ્મ આશ્યબળથરી પરમ સુખ પામરીશ હંુ;

નનશ્ચય કરી આશ્ય લઈશંુ હો વ્ાલા! હવે અધરીરજથરી ખેદ નવવ કરશું.

દ્ાદશાંગરીનો સાર,  સમજાવો છો ગુરુરાજ!

આત્વૃત્ર્ કરી નનભ્મય થવું, તવ ધમ્મનો આશ્ય ગ્રહીશું;

ઓ વ્ાલા હવે આત્સવરૂપમાં ઠરશું,  વરીતરાગ ધમ્મને ગ્રહીશું.  ૧ 

અસંગ શદુ્ધ ચૈતન્યસવરૂપ છે માહરંુ,  હષ્મ-વવષાદ હવે દેહાદદનો છાંડશું;

વરીતરાગરી દશાને હંુ સમરંુ,  હો વ્ાલા! તારા અદ્ ભુત ચદરત્રથરી પ્રેરાઉં.

નમો નનર્વકલપાય! કલ્ાણસવરૂપાય! 

કરી વૃત્ર્ અપ્રમર્ તુજમાં ભળંુ, વરીતરાગ ધમ્મમાં રમવું;

જય જયવંત વતવો વત્રકાળ કૃપાળુ, ધમ્મદાતા મારા સદ્ ગુરુ.  ૨ 

ધન ધન ભાગય અમારાં, પરમકૃપાળુદેવને પામયા;

વરીતરાગનો ધમ્મ જયવંત વતવો, વરીતરાગનો ધમ્મ જયવંત વતવો.



Arti 

Dhan dhan bhagya amara, Param Krupalu Devne pamya;
Dhan dhan bhagya amara, Vitragno dharma pamya.

Sarva dukh nisanshay talshe, achintya chintamani falshe;
Aho! Aho! Param amrut dharma grahiye, anant chatushtay variye.

Abuddh ashakt hu samarthyaheen chhu, dharma ashraybalthi param
sukh pamish hu;

Nishchay kari ashray laishu ho vhala! Havey adhirajthi khed navi karshu.
Dwadashangino saar, samjavo chho Gururaj!

Atmavrutti kari nirbhay thavu, Tav dharmano ashray grahishu;
O vhala havey atmaswaroopma tharshu, Vitrag dharmane grahishu. 1

Asang shuddh chaitanyaswaroop chhe mahru, harsh-vishad havey 
dehadino chhandshu;

Vitragi dashane hu samru, ho vhala! Tara adbhut charitrathi prerau.
Namo Nirvikalpay! Kalyanswaroopay!

Kari vrutti apramatt Tujma bhalu, Vitrag dharmama ramvu;
Jay jayvant varto trikaal Krupalu, dharmadata mara Sadguru. 2

Dhan dhan bhagya amara, Param Krupalu Devne pamya;
Vitragno dharma jayvant varto, Vitragno dharma jayvant varto.



Notes
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