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આ કુું દકુું દાચાર્ય મહારાજ કૃત અષ્ટપાહુડ છે. એમાં એ ભાવપાહુડની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે 

છે. ભાવપાહુડ એટલે આત્માનો જે ત્રિકાળ શુદ્ધ ચૈતન્ર્મૂર્તિ વીતરાગત્રવજ્ઞાનઘન સ્વભાવ 
છે એની ભાવના કરીને એની શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવી અને એ શુદ્ધતા પ્રગટ કરીને કેવળજ્ઞાન 
આદદ અનંત ચતુષ્ટ પ્રગટ કરવા એને અહીંર્ા ભાવ સાર અને ભાવ શુદ્ધ કહે છે. ૧૪૮ 
થઈ. હવે ૧૪૯ ગાથા. 

  दसंणणाणावरण ंमोहणणय ंअतंराइय ंकम्म ं। 
  णणट्ठवइ भणवयजीवो सम्म ंणजणभावणाजतु्तो ।।१४९।।  

દ્રગજ્ઞાનઆવૃત્તિ, મોહ તેમજ અંતરાય કમમન,ે 
સમ્યક્પણે જજનભાવનાથી ભવ્ય આત્મા ક્ષય કરે. ૧૪૯. 

ક્યા કહતે હૈં ? દેખો ! સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના સે યુક્ત ભવ્યજીવ હૈ... જો 
કોઈ ભવ્ર્ નામ લાર્ક પ્રાણી હૈ વહ સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના સે યુક્ત... જજનભાવના 
એટલે સમ્ર્ગ્દશયન. સમ્ર્ગ્દશયન એટલે ત્રિકાળી અનંત ચતુષ્ટર્સંપન્ન ભગવાન અનંત જ્ઞાન, 
અનંત દશયન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય—એવંુ જેનું ત્રિકાળી એકરૂપ સ્વરૂપ છે, એની 
અંતરની એકાગ્રતાની, પ્રતીતની ભાવના દ્વારા એને કેવલજ્ઞાન આદદ અનંત (ગુણ) પ્રગટ 
થાર્ માટ ેતેને જજનભાવના કહનેમેં આતા હૈ. કહો, સમજાર્ છે કાુંઈ ? 

સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના સે યુક્ત... અપના સ્વરૂપ અનંત ચતુષ્ટર્(રૂપ) હૈ ઉસકી 
અંતરમેં એકાગ્રતા ભાવના સહહત ભવ્ય જીવ હૈ વહ જ્ઞાનાવરણ, દર્મનાવરણ, 
મોહનીય, અંતરાય... ર્ે ચાર ઘાત્રત કમય હૈં ઉનકા નનષ્ઠાપન કરતા હૈ (અથાયત્) ઉસકા 
નાશ કરતા હૈ. કહો, સમજમેં આતા હૈ ? ભગવાન આત્મા અપના શુદ્ધ ચૈતન્ર્સ્વરૂપ હૈ 
ઉસકી એકાગ્રતારૂપ જજનભાવના કરનેસે અપની પર્ાયર્મેં અનંત ચતુષ્ટર્ (આદદકી) પૂણયતા 
પ્રગટ હોતી હૈ. ઐસી એકાગ્રતા–ભાવના જો અનંત ચતુષ્ટર્કા કારણ હૈ ઉસકો ર્હાું 
જજનભાવના કહનેમેં આર્ી હૈ. બરાબર હૈ ? ‘જજનભાવના’ વીતરાગીત્રવજ્ઞાનઘન અપના 
ચૈતન્ર્સ્વભાવ, ઉસકી એકાગ્રતા હોના ઉસકા નામ સમ્ર્ગ્દશયન-સમ્ર્ગ્જ્ઞાન-સમ્ર્ક્ચાદરિ 
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હૈ, વહ જજનભાવના હૈ. ઉસસે પૂણય સવયજ્ઞપદ, પૂણય દશયન, પૂણય  આનંદ, પૂણય વીર્ય (આદદ) 
પ્રગટ હો ઉસકો ર્હાું જજનભાવના કહનેમેં આતી હૈ. કહો, સમજાર્ છે ? સમજમેં આતા 
હૈ ? 

ભાવાથમ : દર્મન કા ઘાતક દર્મનાવરણ કમમ હૈ... અપના અનંત દશયનસ્વરૂપ 
અપનેકો (ઔર) પરકો સામાન્ર્ દેખના ઐસા પૂણય સ્વભાવ(મર્) હૈ. ઉસકો ઘાતનેમેં 
ઘાત્રતકમય— દશયનાવરણીર્કમય હનત્રમત્ત હૈ. પર્ાયર્ તો અપનેસે ઘાત હોતી હૈ, પર ઉસમેં 
હનત્રમત્ત દશયનાવરણીર્કમયકા ઘાતક(પના) કહનેમેં આતા હૈ. જ્ઞાન કા ઘાતક જ્ઞાનાવરણ 
કમમ હૈ... અપના અનંત જ્ઞાન િણ કાળ િણ લોક જાનનેકી શક્ક્ત રખતા હૈ.—ઐસા 
આત્મા, ઉસકી પર્ાયર્મેં અપની હીન–કમ દશાકે કારણ જો આત્માકા ત્રિકાળી સ્વભાવ 
પ્રગટ હોનેમેં ઘાત હો રહા હૈ, ઉસમેં જો હનત્રમત્ત પડતા હૈ (ઐસે) જ્ઞાનાવરણીર્કો 
હનત્રમત્તપને 'ઘાત દકર્ા' ઐસે કહનેમેં આતા હૈ. સમજાર્ છે કાુંઈ ? સુખ કા ઘાતક 
મોહનીય કમમ હૈ... લ્ર્ો. અહીં તો કમય.. કમય.. અપના આત્મા આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધ અનાકુળ 
આત્મરસ સ્વરૂપ હૈ. અનાકુળ આત્મરસ સ્વરૂપ હૈ ઉસકી વતયમાન પર્ાયર્મેં જો અપને 
ઊલટ ે  પુરુષાથયસે આનંદકા ઘાત હો રહા હૈ, ઉસમેં મોહનીર્કમય હનત્રમત્ત પડતા હૈ તો 
મોહનીર્કમયને અપને સુખકા 'ઘાત દકર્ા' ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. કહો, સમજાર્ છે ? 
સમજમેં આતા હૈ ? 

વીયમ કા ઘાતક અંતરાય કમમ હૈ... અપના અનંત વીર્ય, અનંત જ્ઞાન, દશયન, આનંદકી 
રચનાકી શક્ક્ત–સ્વભાવ–સામર્થર્ય... અપના અનંત જ્ઞાન, અનંત દશયન, અનંત આનંદ 
સ્વભાવકી રચનારૂપ સામર્થર્ય ઐસા જો અપના અનંત વીર્ય હૈ ઉસકી પદરણત્રતમેં ઊલટી 
પદરણત્રતકે કારણ–ત્રવપરીત પદરણત્રતકે કારણ અનંત વીર્યકા ત્રવકાસ હોના (ચાહહરે્ ઉસકા) 
ઘાત હુઆ હૈ.. ત્રવકાસ હોના (ચાહહરે્) ઉસકા ઘાત હો રહા હૈ. ઉસ વીર્યકે ઘાતમેં 
અંતરાર્કમયકો હનત્રમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. ઓહોહો ! સમજમેં આતા હૈ ? ધન્નાલાલજી ! 

અપના ત્રવકાસ અપનેસે હૈ. અનંત દશયન, જ્ઞાન, આનંદ જો સ્વભાવ હૈ ઉસમેં દ્રત્રષ્ટ 
એકાગ્ર હોકર પર્ાયર્મેં ઐસા ત્રવકાસ હોના (ચાહહરે્), વો ત્રવકાસ નહીં કરતા (ઔર) અપની 
અલ્પ પર્ાયર્મેં પદરણત્રત કરતા હૈ તો વીર્યકા ઘાત હુઆ, ઉસમેં વીર્ાાંતરાર્કા હનત્રમત્ત પડા, 
તો વીર્ાાંતરાર્ને 'ઘાત દકર્ા' ઐસા વ્ર્વહારસે કહનેમેં આર્ા હૈ. ઈનકા નાર્... વહ ચાર 
ઘાત્રતકમય જો હનત્રમત્તરૂપ કહે ઈનકે નાશકો સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના કહીરે્. જજન આજ્ઞા 
માનકર... દેખો ! ઉસકા નાશ કરનેમેં કારણ કૌન હૈ? કે સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના... 
સવયજ્ઞ વીતરાગ ઉનકી આજ્ઞા ર્હ હૈ દક વીતરાગસ્વભાવ પ્રગટ કરો અને રાગ ને અજ્ઞાન 
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સ્વભાવકા નાશ કરો. અપને ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ર્ વીતરાગત્રવજ્ઞાનઘન પડા હૈ ઉસકા ત્રવકાસ 
(કર) વીતરાગપના લાઓ ઔર રાગ ઔર અજ્ઞાનભાવકા નાશ કરો. વહ વીતરાગ સવયજ્ઞ 
પરમાત્માકી આજ્ઞા હૈ.  

રે્ આજ્ઞા માનકર જો અપને સ્વભાવ સન્મુખ હોકર સમ્ર્ગ્દશયન હુઆ, તો વહ ચાર 
ઘાત્રતકમયકા નાશકા કારણ સમ્યક્ પ્રકાર જજનભાવના કહીરે્. જજન આજ્ઞા માનકર જીવ-
અજીવ આદદ તત્ત્વકા યથાથમ નનશ્ચય કર... મેરા જીવ જ્ઞાર્કસ્વભાવ પૂણય  હૈ, પર્ાયર્મેં 
અપૂણય  હૈ, હનત્રમત્તમેં દૂસરી અજીવ આદદ વસ્તુ હૈ, અપની પર્ાયર્મેં પુણ્ર્-પાપ આસ્રવ, 
બંધ આદદ ત્રવકારી દશા ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઔર મેરે સ્વભાવકે આશ્રર્સે મેરી અપૂણય ઔર 
પૂણય શુત્રદ્ધ—સંવર-હનજજરા ર્ે અપૂણય  શુત્રદ્ધ અને પૂણય  શુત્રદ્ધ મોક્ષ, ર્ે અપને શુદ્ધસ્વભાવકે 
આશ્રર્સે ઉત્પન્ન હોતે હૈં.—ઐસે સાત તત્ત્વકા ર્થાથય શ્રદ્ધાન કરના. કહો, સમજાર્ છે 
કાુંઈ ? દેવીલાલજી ! ઈસકી સદભાવના કરના, કહે છે. દેખો ! જજન આજ્ઞા માનકર... 
જજન આજ્ઞા ઈસકો કહતે હૈં, ભગવાન અપના વીતરાગીત્રવજ્ઞાન ચૈતન્ર્દળ ઘન ઉસકે 
સન્મુખ હોકર ઉસકી ભાવના નામ એકાગ્રતા કરના, ઉસમેં જીવ-અજીવ (આદદ સાત 
તત્ત્વ)કા જ્ઞાન આ ગર્ા. જીવકા જ્ઞાન આ ગર્ા, અપની પર્ાયર્ હનમયળ હો ઉસકા નામ 
સંવર-હનજજરા આ ગર્ે, પૂણય હો ઉસકા નામ મોક્ષ આ ગર્ા ઔર જજતની અપની પર્ાયર્ 
રુકતી હૈ પુણ્ર્-પાપ, આસ્રવ, બંધમેં, ઉસકો ત્રવકાર કહતે હૈં. વહ આસ્રવ, બંધ ઔર 
પુણ્ર્-પાપ ભી ઉસમેં આ ગર્ે  

જીવ-અજીવ આદદ તત્ત્વકા યથાથમ નનશ્ચય કર શ્રદ્ધાવાન હુઆ હો... ર્થાથય 
અપના શુદ્ધ પરમાત્મસ્વભાવ અજીવસે જભન્ન, ત્રવકારસે જભન્ન હૈ—ઐસે અપને સ્વભાવકા 
શ્રદ્ધાવાન હુઆ હો વહ જીવ કરતા હૈ... વહ ઐસી જજનભાવના કરનેલાર્ક હૈ. સમજમેં 
આર્ા ? જજસકો હનત્રમત્તકો ત્રમલાના હો ઔર હનત્રમત્તકો જુટાના હો, (જજસે) હનત્રમત્તસે 
લાભ-નુકસાન હૈ—ઐસી ભાવના હૈ વહ ત્રમર્થર્ાત્વભાવના હૈ, વહ જજનભાવના નહીં. ર્ે 
ત્રમર્થર્ાભાવના હૈ. જજસકો પુણ્ર્-પાપકા મત્રલન પદરણામ કરના હો ઔર ઉસસે મુજે લાભ 
હો ઐસી ભાવના (હો ઉસે) ભી ત્રમર્થર્ાત્વભાવના કહતે હૈં, અજજનભાવના (કહતે હૈં). 
અજજનભાવના.. ર્ે જજનભાવના હૈ.. અપના ચૈતન્ર્ શુદ્ધ પરમાત્મસ્વભાવકો જાનકર, 
પ્રતીત્રત કર, અજીવ મેરેસે જભન્ન હૈ, પુણ્ર્-પાપ આસ્રવ આદદ મત્રલન પદરણામ ભી મેરે 
સ્વભાવસે જભન્ન હૈં, ઐસે સાત તત્ત્વકી શ્રદ્ધા કર સ્વભાવ સન્મુખ એકાગ્રતાકી ભાવના 
કરના ઉસકા નામ જજનભાવના કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આર્ા ?  
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ઈસત્તિયે જજન આજ્ઞા માન કર... 'જજનઆજ્ઞા'કા અથય હી વહ હૈ દક 

વીતરાગીત્રવજ્ઞાન પ્રગટ કરના, અરાગી–હનમયળદશા પ્રગટ હોના ઔર મત્રલનદશાકા નાશ 
(હોના), વહ વીતરાગકી આજ્ઞા હૈ. બહુ ટૂુંકામાં–સંક્ષક્ષપ્તમાં આ આજ્ઞા છે. જજન આજ્ઞા 
માન કર યથાથમ શ્રદ્ધાન કરને કા યહ ઉપદેર્ હૈ. ર્થાથય શ્રદ્ધાન કરના... મૈં ચતૈન્ર્ પૂણય 
હૂું  (ઐસી) ઉસકી એકાગ્રતા (કરુું ) ઔર રાગકી, પુણ્ર્કી એકાગ્રતા છોડ દુું—વહી 
વીતરાગકી આજ્ઞા હૈ, વહી સાત તત્ત્વકી શ્રદ્ધા હૈ. ઐસી શ્રદ્ધા કરનેવાલા આત્માકી ભાવના 
કરતા હૈ. ઐસી શ્રદ્ધા ક્ષબના આત્માકી ભાવના કર સકતા નહીં. રાગકી ભાવના કરતા હૈ 
જજસસે અનંત ચતુષ્ટર્ મૈલા હોતા હૈ અને ઉસે ચાર ગત્રતમેં રૂલના પડતા હૈ.  

આગે કહતે હૈં દક ઈન ઘાત્રતર્ા કમોં કા નાશ હોને પર 'અનંત ચતુષ્ટર્' પ્રકટ હોતે 
હૈં. જુઓ ! વહ જજનભાવના કરનેસે ચાર ઘાત્રત(કમય) નાશ હોતે હૈં ઔર નાશ હોનેસે ચાર 
ગુણ ઉત્પન્ન હોતે હૈં. ચાર ઘાત્રત(કમય)કા નાશ હોતા હૈ તો ચાર ગુણપર્ાયર્ ઉત્પન્ન હોતી હૈ.  

बलसोक्खणाणदसंण चत्ताणर णव पायडा गणुा होंणत । 
णटे्ठ घाइचउके्क  लोयालोय ंपयासणेद ।।१५०।।  

 ચઉઘાનતનાર્ે જ્ઞાન-દર્મન-સૌખ્ય-બિ ચારે ગુણો, 
 પ્રાકટ્ય પામે જીવને, પરકાર્ િોકાિોકનો. ૧૫૦. 

पायडा गणुा होंणत... અંતરમેં (સબ) ગુણ પ્રકટ હોતે હૈં.  
પૂવોક્ત નામ ૧૪૯ ગાથામેં કહા... જો જજનભાવના—ચૈતન્ર્ પરમાત્મસ્વભાવકી 

એકાગ્રતારૂપ ભાવના—કહી, ઉસસે ઘાત્રતકમય ચતુષ્ટર્કા નાશ હોને પર... ઉસસે ચાર 
ઘાનતયા કમોંકા નાર્ હોને પર... અનંત બલ, અનંત આનંદ, અનંત જ્ઞાન, બેહદ–અનંત 
દશયન યે ચાર ગુણ પ્રગટ હોતે હૈં. ર્ે (ગુણ) શક્ક્તમેં હૈં, ઉસ શક્ક્તકી એકાગ્રતાકી 
ભાવનાસે પર્ાયર્મેં વહ શક્ક્ત વ્ર્ક્ત–પ્રગટ હોતી હૈ. કહો, સમજાર્ છે કાુંઈ ? લ્ર્ો, ર્ે 
ભગવાન હોનેકી કલા હૈ. ભગવાન કૈસે હોતે હૈં ? કહો, ર્ે સમાત્રધમરણ કૈસે હોતા હૈ ? 
દેહ છૂટનેકે સમર્ હમેં સમાત્રધમરણ કૈસે કરના ? ર્હાું વહી કહતે હૈં. સમાત્રધમરણ.. અપના 
સ્વરૂપ પત્રવિ હૈ અને રાગ મત્રલન હૈ, મૈં પૂણય હૂું  ઔર અજીવ જભન્ન હૈ. બસ, ઈતની અંદર 
શ્રદ્ધા કરના ઔર એકાગ્રતા હોના અને એકાગ્રતામેં દેહ છૂટ જારે્ વહ સમાત્રધમરણ હૈ. 
અનંત કાલમેં મરણકી સંત્રધમેં કભી ઐસા મરણ (એક) સેકું ડ ભી દકર્ા નહીં. મરણકે 
પલટકાળમેં... એક ભવસે દૂસરે ભવમેં જાને(કે સમર્) વહ પલટકાળમેં–મરણકી સંત્રધમેં 
ઐસા સમાત્રધમરણ કરનેવાલેકો એકાદ ભવમેં કેવલજ્ઞાન હો જાર્ેગા. સમજાર્ છે કાુંઈ ?  
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દેહ તો છૂટગેા, અવશ્ર્ છૂટગેા. છૂટા (-જભન્ન) હૈ તો છૂટગેા. સંર્ોગી હૈ તો સંર્ોગ 

છૂટ જારે્ગા. અપના સ્વભાવ... વહ સંર્ોગ ઔર સ્વભાવકે બીચમેં જો રાગ ઔર દ્વષેકી 
એકતાકી ત્રમર્થર્ાત્વભાવના કી હૈ, ઉસકો છોડકર ચૈતન્ર્ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાકી ભાવના કરના, ઉસ 
ભાવનાસે સમાત્રધમરણ હોતા હૈ, ઉસી ભાવનાસે કેવલજ્ઞાન હોતા હૈ. ઉસ ભાવનાસે 
ભત્રવષ્ર્મેં... ઐસા ક્યોં ત્રલર્ા ? દક ઈસ ભવમેં તો કેવલજ્ઞાન હૈ નહીં, તો ઐસા આર્ા. 
સમજમેં આર્ા ? તો ર્હ ભાવના કરનેસે સમાત્રધ મૃત્યુ હોતી હૈ. ઉસે કોઈ ઐસા ગોખે ને 
શીખે ને (કહે દક) ભગવતી આરાધના સુન લો. ક્યા સુન લે ? (જજસે) સુને વો તો શબ્દ હૈ, 
જડ હૈ. અપની ભગવતી આરાધના ચૈતન્ર્ જ્ઞાનાનંદ રાગસે રહહત ઈસકી શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-
રમણતાકી પદરણત્રત ઉસકો આરાધના કહનેમેં આતી હૈ. વહ આરાધના કરનેવાલેકો દેહકા 
સંર્ોગ છૂટનેકે કાલમેં સમાત્રધમૃત્યુ હોતી હૈ ઔર ભત્રવષ્ર્મેં સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિકી 
પ્રાપ્પ્તકા એકત્વ હોકર વહ અનંત ચતુષ્ટર્કો પ્રાપ્ત કર આરાધક હો જાતા હૈ. પોપટભાઈ! 
આ છે.  

શરૂઆત, મરણ અને કેવળ(જ્ઞાન)—અહીં િણ વાત લીધી. જઘન્ર્-મધ્ર્મ અને 
ઉત્કૃષ્ટ. સમજાર્ છે કાુંઈ ? આચાર્ય તો એકદમ ચતુષ્ટર્ની વાત કરે છે, પણ એની 
ભાવના.... જાણે છે કે અમે પંચમ કાળના સંત છીએ. અમને કેવળજ્ઞાન આ પંચમ કાળ–
સમર્મેં ઉત્પન્ન નહીં હોગા, પર હમારી ભાવના શુદ્ધ ચૈતન્ર્ તરફકે ઝુકાવમેં જો ચલતી હૈ, 
વહી ભાવના (સહહત) દેહ છૂટગેા અને વહી ભાવનાસે કેવલ લેંગેં. ભત્રવષ્ર્મેં મનુષ્ર્ ભવ 
પ્રાપ્ત કર અનંત ચતષુ્ટર્ ઈસ ભાવસે હી પ્રાપ્ત હોંગેં. દૂસરી કોઈ દિર્ાકાુંડસે ર્હ પ્રાપ્ત 
હોગા નહહ. બરાબર હૈ રાજમલજી ? ર્ે સમાત્રધમરણ હૈ. (કોઈ) ઐસે કહે દક સુનાઓ, 
લ્ર્ો, સમાત્રધમરણ સુનાઓ. ક્યા કહતે હૈં ? સુનાઓ. અમને સમાત્રધમરણ સંભળાવો, 
સંભળાવો. આ સમાત્રધમરણ. એ પોતે અપનેકો સુનારે્–સંભળાવે તો ઉસકી સમાત્રધ હોતી 
હૈ. 

ઘાનતયા કમોંકા નાર્ હોને પર અનંત જ્ઞાન-દર્મન-સુખ-બિ યે ચાર ગુણ પ્રગટ 
હોતે હૈં. ઉસકા અથય ક્યા દકર્ા ? દક અપને આત્મામેં જો શક્ક્ત હૈ વો પ્રગટ હોતી હૈ. 
પ્રગટ હોતી હૈ, તો વતયમાન પર્ાયર્મેં (જો) અલ્પ જ્ઞાન, અલ્પ દશયન, અલ્પ વીર્ય, અલ્પ 
આનંદકા અંશ અથવા દુુઃખ ર્ા ત્રવકાર હૈ ઉસકા નાશ કરકે પૂણય અનંત જ્ઞાન આદદ પ્રાપ્ત 
કરના. મેરા પૂણય આનંદ આદદ અનંત ચતુષ્ટર્ સ્વભાવ હૈ ઐસી જજનભાવના કરનેસે ચાર 
ગુણ જો શક્ક્તરૂપ હૈં, (વહ) પ્રગટ હો ગર્ે. પર્ાયર્મેં ઉસ ગુણકી પર્ાયર્ પ્રત્ર્ક્ષ હોગી. 
જીવકે ગુણ પ્રગટ હોવે તબ લોકાલોક કો પ્રકાક્ષશત કરતા હૈ, લ્ર્ો. એ ચોથો બોલ મૂક્યો. 
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लोकालोकं प्रकाशयणत... લોક અને અલોક (સહહત) તીન કાલ તીન લોકકી કોઈ બાત સવયજ્ઞકે 
(જાનનેમેં) બાકી રહતી (નહીં) ઐસા ઉસકો પ્રકાશતે હૈં. ઘાનતયા કમોંકા નાર્ હોને પર... 
આહીં તો (કહ્ું કે) ઘાત્રતકમયનો નાશ થાર્, પણ કર્ો કોણે નાશ ? એ બધા કથન આવે 
વ્ર્વહારના.  

ભાવાથમ : ઘાનતયા કમોંકા નાર્ હોને પર અનંતદર્મન, અનંતજ્ઞાન, અનંતસુખ, 
અનંતબિ યે અનંતચતુષ્ટય પ્રકટ હોતે હૈં. અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ કરતે હૈં તો ઘાત્રતકમયકા 
નાશ હોતા હૈ. અનંતદર્મન-જ્ઞાન સે છહ દ્રવ્યોં સે ભરે હુએ ઈસ િોક... અનંતદશયન-
જ્ઞાનકી પર્ાયર્ અપને સ્વભાવમેં શક્ક્તરૂપ હૈ, વો ઉસકી (-સ્વભાવકી) એકાગ્રતા દ્વારા જો 
પ્રગટ હુઈ, તો અનંતદર્મન-જ્ઞાન સે છહ દ્રવ્યોં સે ભરે હુએ ઈસ િોક... છ દ્રવ્ર્સે ભરા 
લોક–જગત..  િોકમેં અનંતાનંત જીવોંકો... ઉસમેં જીવકી સંખ્ર્ા અનંતા-અનંત હૈ, 
ઈનસે ભી અનંતાનંત ગુણે પુદ્ ગિોંકો... જીવકી (સંખ્ર્ા) અનંતાનંત ઔર પુદ્ ગલ ઉસસે 
અનંતાનંત. ઉસસે (-જીવસે) અનંતાનંત ગુણે. ઔર ધમમ, અધમમ, આકાર્ યે તીન દ્રવ્ય... 
ધમય, અધમય અને આકાશ ર્ે તીન દ્રવ્ર્ હૈં. વો (જીવ ઔર પુદ્ ગલ)—દોનોં અનંતાનંત ત્રલર્ે. 
ઔર અસખં્યાત કાિાણુ... ત્ર્ાં કાલાણુ જોઈએ. સમજાણું ? એ કાલાણુ (શબ્દમાં) 
'લો' થઈ ગયું છે, ત્ર્ાં 'લા' જોઈએ. અસંખ્ર્ાતા કાલાણુ... કાળના અણુઓ. ભગવાન 
સવયજ્ઞ પરમાત્માને અસંખ્ર્ (કાલ)દ્રવ્ર્ દેખે હૈં.  

ઈન સબ દ્રવ્યોં કી... એ સવય દ્રવ્ર્ની અતીત... ગત કાલકી જજતની પર્ાયર્ેં હુઈ 
વહ અનંત પર્ાયર્ેં.. વતયમાનમેં અનંત ગુણકી અનંત હૈં ઔર ભત્રવષ્ર્મેં અનંત ગુણકી અનંત 
હોંગી. અતીત, અનાગત ઔર વતમમાનકાિસંબંધી અનંત પયામયોં કો જભન્ન જભન્ન... 
દેખો ! જુઓ ! અહીં તો એમ કહે છે. દકતનેં કહતે હૈં દક જ્ઞાન-દશયન દેખતે હૈં, પણ 
સામાન્ર્પને દેખતે હૈં, સમર્-સમર્કી પર્ાયર્ જભન્ન કરકે દેખતે નહીં. સમજમેં આર્ા? 
દેવીલાલજી ! કેવલજ્ઞાન હૈ (વહ) લોકાલોકાકો સંક્ષક્ષપ્તમેં સામાન્ર્(રૂપ) દેખતા હૈ, પણ 
સમર્-સમર્કા (જ્ઞાન) જુદા કરકે–ભેદ કરકે દેખતા હૈ ઐસા નહીં હૈ. ર્હાું કહતે હૈં દક 
ન્ર્ારે-ન્ર્ારેકો (હર) એક કાલ (-સમર્)મેં દેખતા હૈ. અનંત ગુણકી એક-એક પર્ાયર્ પ્રત્ર્ેક-
પ્રત્ર્ેક પૃથક્-પૃથક્ ભગવાનકે જ્ઞાનમેં ન્ર્ારી ન્ર્ારી–જભન્ન જભન્ન (દદખતી હૈ). ઈસ સમર્કી 
ઈસ દ્રવ્ર્કી ઈસ કાલકી... ઈસ સમર્કી ઈસ દ્રવ્ર્કી ઈસ કાલકી (ર્ે પર્ાયર્ હૈ)—ઐસે 
તીન કાલ તીન લોક ભગવાનકે જ્ઞાનમેં આર્ે. 

(શ્રોતા : ર્ે ત્રવકલ્પ.....) ત્રવકલ્પ કહાુંસે હોતા હૈ ? લે ! કહાું ઉઠતા હૈ ? ક્યા ત્રવકલ્પ 
ઉઠતા હૈ ? દકસ પ્રકારકા ત્રવકલ્પ ઉઠતા હૈ ? (શ્રોતા : .....) ના. ત્રવકલ્પ ઊઠતા નહીં. વો 
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(અજ્ઞાની) ઐસે માનતે હૈં દક સમર્-સમર્કી જભન્ન-જભન્ન પર્ાયર્ અનંત દ્રવ્ર્કી હૈં ઐસા જો 
દેખ લે ભગવાન, તો અપના પુરુષાથય કરનેકા સમર્ તો આર્ેગા તબ આર્ેગા. અપને 
કારણસે તો કુછ હોગા નહીં. ઐસા કહતે હૈં. (શ્રોતા : ....) ત્રવકલ્પ ક્યા ? ત્રવકલ્પ તો રાગ 
હૈ. ઉસે (ભગવાનકો) ત્રવકલ્પ તો હૈ હી નહીં. પણ વો િણ કાળ િણ લોક ભૂતકી અનંત 
અવસ્થા, ભત્રવષ્ર્કી અનંત (ઔર) વતયમાન અનંત ગુણકી અનંત અવસ્થા.... વતયમાન ભી 
અનંત હૈં ન ? સબકો ભગવાન એક સમર્મેં પૃથક્-પૃથક્ જાને તો જો દ્રવ્ર્કી જજસ કાલમેં 
જો પર્ાયર્ હોનેવાલી હૈ ઐસા જાના. તો આગે-પીછે તો પર્ાયર્ હોગી નહીં. રાજમલજી ! 
ક્યા કરના ? કહો. ઈસત્રલર્ે કહતે હૈં દક સામાન્ર્ દેખે. સામાન્ર્ દેખે, પણ ઈસ સમર્મેં 
ર્હી પર્ાયર્ હોગી ઐસા જભન્ન (દેખે) નહહ. ઐસા હૈ હી નહીં. કહો, વાડીભાઈ ! શું છે 
તમારા બાપને ? સમજાણું કાુંઈ ? જભન્ન-જભન્ન પર્ાયર્ દેખે, (ર્હાું) ઐસા કહતે હૈં. 

સબ દ્રવ્યોં કી અતીત, અનાગત ઔર વતમમાનકાિસંબંધી અનંત પયામયોં... 
જજસ દ્રવ્ર્કી જજસ સમર્મેં હોતી હૈ ઉસ સમર્કા જ્ઞાન ભગવાનકો હૈ. દૂસરે સમર્કી રે્ 
પર્ાયર્ હૈ ઉસકા જ્ઞાન હૈ. તીસરે સમર્કી ર્ે પર્ાયર્ હૈ ઉસકા જ્ઞાન હૈ. સબ–િણ કાળ િણ 
લોકકી પર્ાયર્ોંકા જ્ઞાન ભગવાનકે જ્ઞાનમેં આ ગર્ા હૈ. જભન્ન જભન્ન એક સમયમેં સ્પષ્ટ 
દેખતા હૈ... દશયનસે. ઔર જ્ઞાનસે એક એક કાળ જાનતા હૈ. કોઈ કહતા હૈ દક ર્ે દશા 
કબ હો ગઈ ? ભગવાન ! પણ ઐસી કેવલજ્ઞાનપર્ાયર્કી તાકાત ચૈતન્ર્મેં હૈ વો તો બતાતે 
હૈં. અનંત ચતુષ્ટર્ મેરેમેં (ભી) હૈ. ભગવાનને (શદકતરૂપ) હૈ ઉસમેં એકાગ્ર હોકર પ્રગટ 
દકર્ા. તો (જજસને) પ્રગટ દકર્ા ઉસને જૈસા દેખા હૈ ઐસા હી હોતા હૈ.—ઐસી પ્રતીત 
કરનેવાલેકો, સ્વચતુષ્ટર્—અનંત જ્ઞાન–સવયજ્ઞ, સવયદશી, અનંત આનંદ ઔર બલ જજસકી 
શક્ક્તમેં પડ ેહૈં ઉસકે સન્મુખ એકાગ્રતા હોતી હૈ, તબ સવયજ્ઞ ભગવાનકી પ્રતીત ઉસકો 
આતી હૈ ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આર્ા ? ભગવાનકા એક સમર્કા જ્ઞાન તીન 
કાલ તીન લોકકો સ્પષ્ટ દેખતા હૈ. આગે-પીછે (દેખના ઐસા) કુછ હૈ નહીં. ધનાલાલજી ! 
ઐસી પ્રતીત જજસકો આર્ી, વો તો સવયજ્ઞકા નંદન હો ગર્ા. વો તો સવયજ્ઞકા લઘુ પુિ હો 
ગર્ા. (જ્ર્ેષ્ઠ) પુિ ચાદરિ(વાન મુહન) હૈં. સમજમેં આર્ા ?  

ભગવાન આત્મા... એક સમર્મેં તીન કાલ તીન લોક જૈસા હુઆ, હોતા હૈ અને 
હોગા (વો દેખતે હૈં). ર્ે (હોનેકે) બાદમેં જાનેંગેં (ઐસા) નહીં. એક સમર્મેં તીન કાલ તીન 
લોક જાનતે હૈં (ઔર) ઐસા હી પદરણમન હોતા હૈ, ઐસા હી જાનતે હૈં. 'ગુણકી શ્રદ્ધાકા 
દક ચાદરિકા પુરુષાથય કરના હમારે અત્રધકારકી બાત તો રહી નહીં. વહ તો સમરે્ સમરે્ 
(જૈસી હોનેવાલી) હોગી (ઐસી) હોગી'—ઐસા (અજ્ઞાની) કહતે હૈં. સમજાર્ છે 
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દેવીલાલજી ? અરે ! અદરહુંતકા ઉસકો જ્ઞાન નહીં (અને) ઓઘે-ઓઘે પૂજા કરો, ભક્ક્ત 
કરો, જાિા કરો અને ઐસા કરો ને ફૈસા કરો. મરી જા ને, કાુંઈ નથી એમાં. વો તો રાગકી 
મંદતા હો તો કદાત્રચત્ કોઈ પુણ્ર્ બંધ જાર્ેગા. ઉસમેં ધરમ-બરમ તીન કાલ તીન લોકમેં હૈ 
નહીં. ભગવાન આત્મા એક સમર્મેં કેવલજ્ઞાનસંપન્ન પરમાત્મા હો સકતા હૈ. તો મૈં ભી 
પરમાત્મા હો સકતા હૂું . કારણ દક વે ભી આત્મા હૈં (ઔર) ઉનકી પર્ાયર્ પ્રગટ  હૈ. મૈં ભી 
આત્મા હૂું  (ઔર પૂણય) પર્ાયર્ (પ્રગટ કરને)કી શક્ક્ત મૈં રખતા હૂું . તો શક્ક્તવાનકી પ્રતીત્રત 
હોતી હૈ તબ સવયજ્ઞકી પ્રતીત આતી હૈ. ઉસમેં પુરુષાથય આ ગર્ા. સમજમેં આર્ા ? દૂસરા 
પુરુષાથય ક્યા કૂદના હૈ ? ક્યોં રાજમલજી ? ક્યા કૂદના હૈ ? દોડના હૈ ?  

અહો ! ભગવાનકા જ્ઞાન એક સમર્મેં તીન કાલ તીન લોકકી (ક્સ્થત્રત) જૈસી હોતી 
હૈં ઐસા જાનતા હૈ. ત્ર્ારે કહે, નહીં. ઐસા હો તો અકાલમૃત્યુ ક્યોં કહી ભગવાનને ? 
અરે! ભગવાનને અકાલ મૃત્યુ તો હનત્રમત્તકી પ્રધાનતાસે કહી હૈ. ભગવાનકે જ્ઞાનમેં નહી 
આર્ા દક ઉસ સમર્મેં દેહ છૂટ જારે્ગા ? અકાલ મૃત્યુ હૈ ક્યા હનશ્ચર્મેં ? સમજમેં આર્ા 
? ભગવાનકે જ્ઞાનમેં (આર્ા દક) ઉસ સમર્મેં દેહ છૂટનેવાલા હૈ તો છૂટગેા હી. તીન કાલમેં 
ફેર નહીં (પડતા). આગે પીછે ... ઘટના હોતી હૈ, ઘટ જાતી હૈ તો દદખે ઐસા દક (અકાલ) 
મૃત્યુ હોતા હૈ. વહ તો હનત્રમત્તકા કથન હૈ. જૈસા પૂવયકા પરમાણુકા બંધ હુઆ (થા ઉસકા) 
કથન દકર્ા હૈ. બાકી તો એક સમર્ માિ ભી આગે-પીછે મૃત્યુ હોતી નહીં. જો સમર્મેં દેહ 
છૂટનેવાલા (હૈ વો) તીન કાલ તીન લોકમેં દફરતા નહીં. ઐસા કેવલજ્ઞાનને જાના.—ઐસા 
કેવલજ્ઞાન અપની પ્રતીતમેં આર્ા. કબ ? દક અપને સ્વભાવ સન્મુખ હોકર એકાગ્ર હો તો. 
સમજમેં આર્ા ? ઉસકા નામ મોક્ષમાગયકા પુરુષાથય કહનેમેં આતા હૈ. પુરુષાથય ક્યા જડમેં 
કરના હૈ ? ક્યા રાગકો ટાલનેકા કરના હૈ ? ક્યા કરે ?  

કહતે હૈં, ભગવાન.. અનંતાનંત જીવદ્રવ્ર્કો, ઉસસે અનંતાનંત પુદ્ ગલદ્રવ્ર્ 
પરમાણુકો, એક આકાશ, ધમાયક્સ્ત, અધમાયક્સ્ત દ્રવ્ર્ ઔર અસંખ્ર્ કાલાણુદ્રવ્ર્—વહ 
સબ દ્રવ્ર્કી ભૂતકાલકી અનંતી દશા, વતયમાનકી અનંતી દશા, ભત્રવષ્ર્કે પ્રવાહકી અનંતી 
દશા–પર્ાયર્ જબ જહાું જહાું હોનેવાલી હૈ (ઉન) સબકો ભગવાન એક સમર્મેં જાનતે હૈં. 
એક સમયમેં સ્પષ્ટ દેખતા હૈ ઔર જાનતા હૈ. કહો. ઐસી જજસકો પ્રતીત હુઈ, શ્રદ્ધામેં 
આર્ા, વો બાત શ્રદ્ધામેં આર્ી, તો સ્વભાવ સન્મુખ હુએ ક્ષબના શ્રદ્ધા હોતી નહીં. સમજમેં 
આર્ા ? ધન્નાલાલજી ! બહોત ગરબડ ચલાતે હૈં કેવલજ્ઞાન(કે સંબંધ)મેં. 

અભી ભી આર્ા હૈ થોડા. દક તુમ ભગવાનકા નામ લેકર અકાલમૃત્યુ (નહીં હૈ ઐસા) 
કહતે હો, તો ભગવાન તો અનાદદ (દેખતે) હૈં, અનંત (દેખતે) હૈં, (તો) ઐસે એક સમર્(કે 
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જ્ઞાનમેં) ગરબડ હો જાર્ેગી. લે ! ક્યા ગરબડ હો જાર્ેગી ? (શ્રોતા : .....) નહહ, કહતે હૈં 
દક ઐસા અકાલમૃત્યુ નહહ માનેગા તો ભગવાનને અનંત દેખા હૈ, અનાદદ દેખા હૈ, તો (કાલકે 
એક) અંશમેં ક્યા અનાદદ દેખા હૈ ? આદદ તો દેખા નહહ. પણ આદદ હૈ હી કહાું ? જૈસા 
અનાદદ હૈ ઐસા દેખા. દેખે ક્ષબના બાત કહી હૈ ઐસી બાત તીન કાલમેં નહીં. અનંત કાલ 
હૈ, તો એમ કે ઉસકા અંત તો નહીં દેખા. પણ અંત હૈ કહાું ? જૈસા.. શરૂઆત નહીં, અંત 
નહહ, પર્ાયર્કી રચના નર્ી હોતી નહીં. પર્ાયર્ તો અનાદદસે ચલી આતી હૈ. જૈસા દ્રવ્ર્ 
અનાદદસે હૈ, ઐસી પર્ાયર્ ભી (અનાદદસે હૈ). એમ દ્રવ્ર્ જેમ અનંત કાળ રહેગા વૈસે 
ઉસકી પર્ાયર્ ભી અનંત કાલ રહેગી. જૈસા હૈ ઐસા ભગવાનકે અનંત જ્ઞાનમેં અનંતકા 
અનંત જ્ઞાન આ ગર્ા. અનંતકા જ્ઞાન (આર્ા તો) વો ચીજ પદરત્રમત હૈ—ઐસા જ્ઞાન આ 
ગર્ા ? ઐસા હૈ (નહહ). અનંતકા અનંતપને જ્ઞાન હો ગર્ા. ઝીણી વાત બહુ આ ! આ 
કેવળજ્ઞાન(માં) િમબદ્ધ આવ્ર્ા પછી ભારે ગરબડ ઉઠી. િમબદ્ધ(માં એમ) આવ્યું કે (સબ) 
િમબદ્ધ હોતા હૈ. એર્ ગરબડ.. ગરબડ.. ગરબડ..  

ર્હાું કહતે હૈં, ભગવાનકા જ્ઞાન ઔર ભગવાનકા દશયન છ દ્રવ્ર્કી િણ કાળકી 
સમર્-સમર્કી જજતની પર્ાયર્ેં હૈં (ઉસે) એક સમર્મેં પૃથક્ દેખતે હૈં. સમજે ? વળી 
ભત્રવષ્ર્મેં હોગા તબ દેખેંગેં ઐસા નહીં હૈ. સવયજ્ઞ તો વતયમાન સમર્મેં અનંત કાલ પીછે 
હોનેવાલી પર્ાયર્કો પહલેસે દેખતે હૈં. અનંત કાલ (પહલે) ચલી ગર્ી વસ્તુ(કી) પર્ાયર્, વો 
ભી દેખતે હૈં. વહ જ્ઞાનસ્વભાવ ઈતના મહાત્મ્ર્વંત હૈ. ઈસકા મહાત્મ્ર્ કોઈ અપૂવય હૈ. 
ઐસી જ્ઞાનપર્ાયર્કી, ઓહોહો ! તાકાત ! વો પર્ાયર્કી તાકાત માનનેવાલા, દ્રવ્ર્કી તાકાત 
માને ક્ષબના પર્ાયર્કી તાકાત માન સકતા નહીં. સમજમેં આર્ા ? એક સમર્કી પર્ાયર્કી 
ઈતની તાકાત હૈ, તો ઐસી અનંત પર્ાયર્ેં જજસકે અંદરમેં પડી હૈ—ઐસા ભગવાન ધ્રુવ 
જ્ઞાર્ક આત્મા પૂણાયનંદ પૂણય જ્ઞાનઘન હૈ ઐસી પ્રતીત હુએ ક્ષબના પર્ાયર્કી પ્રતીત હોતી 
નહીં. દ્રવ્ર્કી પ્રતીત ક્ષબના અંશકી પ્રતીત કભી હોતી નહીં. કહો, સમજાર્ છે કાુંઈ? બધા 
ગરબડ કરે છે મોટા. તમારે કરતા ઘરમાં.. કહો, સમજાણું ? એના કાકા.  

એક સમયમેં સ્પષ્ટ દેખતા હૈ ઔર જાનતા હૈ. દેખો ! અનંત સુખ સે અત્યંત 
તૃપ્તતરૂપ હૈ... અપને હનત્ર્ાનંદ પ્રભુ ભગવાન આત્મામેં (શક્ક્તરૂપ) આનંદ થા, ઉસકી 
રુત્રચ, પદરણત્રત, સમ્ર્ક્ જજનભાવના કરનેસે અનંત આનંદ પ્રગટા. તૃપ્તરૂપ હૈ.. તૃપ્તરૂપ હૈ. 
અનંત આનંદસે તૃપ્ત તૃપ્ત પૂણય આનંદસે કૃત્ર્કૃત્ર્ હો ગર્ા. ઐસા ભગવાન અનંત 
આનંદમર્ હૈ ઔર વીર્ય... અનંત ર્ક્ક્ત દ્વારા... ર્ે પર્ાયર્કી શક્ક્તકી બાત ચલતી હૈ. લો! 
કૌન કહતા હૈ ? શક્ક્ત. શક્ક્ત કૌન કહતા થા ? ઓ દેવીલાલજી ! (શ્રોતા : પર્ાયર્..). 
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પર્ાયર્શક્ક્તકી બાત ચલતી હૈ. અનંત ર્ક્ક્ત દ્વારા... અપને વીર્યકી અનંત શક્ક્ત પ્રગટ 
હુઈ હૈ, ઉસસે અબ દકસી ભી નનનમિસે અવસ્થા પિટતી નહીં હૈ. તો ક્યા પહલે 
હનત્રમત્તસે અવસ્થા પલટતી થી ? હનત્રમત્તકે લક્ષમેં અપની અવસ્થા ત્રવપરીત ઔર અપૂણય  
હોતી થી, (અબ) પૂણય જ્ઞાન-દશયન-આનંદકી (પર્ાયર્) પ્રગટ હો ગઈ, વીર્યકે સામર્થર્યસે પૂણય 
રચનામેં ત્રવઘ્ન હોતા નહીં. ઈતની અનંત શક્ક્ત પર્ાયર્મેં પ્રગટ હુઈ, અનંત બલકી–અનંત 
વીર્યકી. સમજમેં આર્ા ?  

ઐસે અનંત ચતુષ્ટયરૂપ જીવ કા નનજ સ્વભાવ પ્રકટ હોતા હૈ... અપના શક્ક્ત–
સ્વભાવરૂપ સ્વભાવ થા, વહ હનજભાવના.. હનજભાવના અને જજનભાવના કરનેસે વહ 
પ્રગટ હોતા હૈ. ઈસત્તિયે જીવ કે સ્વરૂપ કા... તેથી જીવકે સ્વરૂપકા ઐસા પરમાથમ સ ે
શ્રદ્ધાન કરના... લ્ર્ો. જુઓ ! ઐસા આર્ા. વો ભગવાનકો ઐસા પ્રગટ હુઆ હૈ, પણ 
વૈસા (હી) સ્વરૂપ તેરા હૈ ઐસા શ્રદ્ધાન કરના. ઈસત્તિયે જીવ કે સ્વરૂપ કા ઐસા પરમાથમ 
સે શ્રદ્ધાન કરના વહ હી સમ્યગ્દર્મન હૈ. કહો, આ પુરુષાથય આવ્ર્ો કે નહહ ? બાબુભાઈ! 
કહો, શું કરે ? માણસ તકરાર કરે. ભગવાન ! પણ તકરાર ટાળવાને કાળે વળી તકરાર ક્યા ં
ઊભી કરી ? અવસર સબ આ ગર્ા હૈ. પુરુષાથય કરનેકા સબ અવસર આ ગર્ા હૈ. કોઈ 
(સ્વભાવસે) ખાલી હૈ નહીં અને દશામેં ઊલટા ઊલટા ચલતા હૈ. ભગવાન ! વો ઊલટી 
(શ્રદ્ધા)મેં તો ચોરાશી ગત્રત ત્રમલેગી. ઉસસે તો કોઈ પદરભ્રમણ ટલેગા નહીં.  

જર્ચંદ પંદડત ઈસમેંસે આચાર્ય મહારાજકા ભાવ હનકાલકર કહતે હૈં દક ઐસા 
ચતુષ્ટર્સ્વરૂપ પ્રગટ હુઆ તો મેરા ભી ઐસા ચતુષ્ટર્ સ્વરૂપ સ્વભાવ હૈ.—ઐસા અંતમુયખ 
હોકર હનત્રમત્તકી શ્રદ્ધા છોડ દે, રાગકી (શ્રદ્ધા) છોડ દે, અલ્પજ્ઞદશા પ્રગટ હૈ ઉસકી શ્રદ્ધા 
છોડ દે. હનત્રમત્તકી રુત્રચ છોડ દે, રાગ-વ્ર્વહારકી (ઐસી) રુત્રચ છોડ દે દક ઉસસે મેરા 
કલ્ર્ાણ હોગા ઔર અલ્પ જ્ઞાન, અલ્પ દશયન, અલ્પ વીર્ય અને ત્રવપરીતભાવ જો વતયમાનમેં 
હૈ (ઉસકી) રુત્રચ છોડ દે. અનંત ચતુષ્ટર્સંપન્ન જીવસ્વભાવ ઉસકી દ્રત્રષ્ટ કરનેસે સમ્ર્ગ્દશયન 
હોતા હૈ, કેવલજ્ઞાન હોતા હૈ. કહો, સમજાર્ છે કાુંઈ ? બહુ મોટી વાત ! પણ આમાં કાુંઈ 
હળવેથી ચાલવાનંુ કાુંઈ હશે કે નહીં ? હળવે હળવે ચલનેકા (માગય) હૈ દક નહહ ? 'હળવ-ે
હળવ'ેકો ક્યા કહતે હૈં તુમ્હારે ? ધીરે ધીરે. ધીરે ધીરે કોઈ ચલનેકી ચીજ હૈ દક નહહ ? ર્ે 
ધીરે ધીરેકી બાત કરતે હૈં ન ? સમ્ર્ગ્દશયન ધીમાકી બાત હૈ. પછી ઉગ્ર ચાદરિ અને ઉસસે 
ઉગ્ર શુક્લધ્ર્ાન હૈ, ઉસકા ફળ કેવળજ્ઞાન હૈ.  

આગે જજસકે અનંતચતુષ્ટય પ્રકટ હોતે હૈં, ઉસકો પરમાત્મા કહતે હૈં... દેખો ! 
હવે વ્ર્ાખ્ર્ા કરે છે. પરમાત્માકે નામસે જો ગરબડ ચલી હૈ, તો પરમાત્માકો દકતને નામસે 
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કહનેમેં આતા હૈ વો પરમાત્માકે નામ કહનેમેં આતે હૈં. ઉસકે અનેક નામ હૈં, ઉનમેં સે  
કુછ પ્રકટ કર કહતે હૈં. ભગવાનકો અનંત જ્ઞાન, દશયન, આનંદ ઔર વીર્ય પ્રગટ હુઆ, ઉસ 
પરમાત્માકો અનેક નામસે કહનેમેં આતા હૈ. તબ ઉસકો લાગુ પડતે હૈં. ઉસમેં સબ... 
'લાગુ'કો ક્યા કહતે હૈં ? લાગુ પડતે હૈં. ૧૫૧. 

 णाणी णसव परमटे्ठी सव्वण्हू णवण्हू चउमहुो बदु्धो । 
अप्पो णव य परमप्पो कम्मणवमकु्को य होइ फुड ं।।१५१।।  
તે જ્ઞાની, ત્તર્વ પરમેષ્ઠી છે, નવષ્ણણુ, ચતુર્ુમખ બુદ્ધ છે 
આત્મા તથા પરમાતમા, સવમજ્ઞ કમમનવર્ુક્ત છે. ૧૫૧. 

ઐસા અનંત ચતુષ્ટર્ જજસકો પ્રગટ હુઆ, શક્ક્તમેં થા (ઔર) પર્ાયર્મેં પ્રગટ હુઆ. 
શક્ક્તવાનકો કબૂલા, શક્ક્તકી કબૂલાત હુઈ ઔર પ્રગટ હુઈ વો પર્ાયર્ ભી અંતરકી તાકાતસ ે
પ્રગટ હુઈ. વતયમાન પર્ાયર્મેં ઈતની (શક્ક્તવાન) પર્ાયર્ (હૈ વહ) પહલે પ્રગટ નહીં થી. દ્રવ્ર્ 
શક્ક્તવાન, ઉસકા ગુણ–શક્ક્ત હૈ (ઔર) અલ્પ પર્ાયર્ થી, વો શક્ક્તવાનકી પ્રતીત કરનેસે, 
અંતરમેં એકાગ્રતા કરનેસે અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ હુઆ ઉસકો પરમાત્મા કહતે હૈં. બાકી કોઈ 
દહુનર્ા પરમાત્માકા નામ લેકર ગરબડ કરતી હૈ, ઐસે પરમાત્મા હૈં નહીં. તો ઐસા હૈ.. 
પરમાત્મા જ્ઞાની હૈ... ત્રવસ્તાર કરશે બધો. ર્ે પરમાત્માકો તીન કાલકા જ્ઞાન કરનેવાલા 
જ્ઞાની કહીર્ે. પરમાત્મા ત્તર્વ હૈ... ક્ષશવ.. રે્ પરમાત્માકો ક્ષશવ કહીરે્. દૂસરે શંકર-ફું કરકો 
કહતે હૈ વો ક્ષશવ હૈ નહીં. પરમેષ્ઠી કહીરે્. પરમ ઈષ્ટમાં રહેલા... પોતાની પૂણય દશા. કહેશે 
હવે વાત. 

સવમજ્ઞ હૈ... સવયજ્ઞ વો હૈ દક ઐસી શક્ક્તમેંસે જજનભાવના કરકે વીતરાગી પર્ાયર્મેં 
સવયજ્ઞપદ પ્રગટ હુઆ, ઉસકો સવયજ્ઞ કહનેમેં આતા હૈ. નવષ્ણણુ હૈ... ઉસકો ત્રવષ્ણુ કહતે હૈં. 
અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ હુઆ ઉસકો ત્રવષ્ણુ કહતે હૈં. કોઈ જગતકા બનાનેવાલા દક સંહાર 
કરનેવાલા દક રક્ષણ કરનેવાલા ઐસા બ્રહ્મા-ત્રવષ્ણુ-મહેશ કોઈ હૈ હી નહીં. તીન કાલ, તીન 
લોકમેં હૈ હી નહીં. ર્હાું 'શુદ્ધ' રૂપક લેકર બાત ઉત્પાદ-વ્ર્ર્-ધ્રુવકી કી હૈ. ભગવાન 
આત્મા... ઐસા અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ હો વો ત્રવષ્ણુ હૈ. ચતુર્ુમખ બ્રહ્મા, લ્ર્ો. ઉસકો બ્રહ્મા 
કહના. 'ચતુમુયખ'નો કરશે ખુલાસો. ઉસકો બુદ્ધ કહના. સવયજ્ઞ ઉસકા નામ બુદ્ધ હૈ. આત્મા 
કહીરે્. આત્મા.. णव य परमप्पो... આત્મા, વળી પરમાત્મા, એમ લેવું. અને કોઈ એમ કહે, 
આત્મા તે પરમાત્મા થઈ શકે છે. પણ આના નામ છેને આ તો એટલે (જેને) આત્મા કહીએ 
ઉસે પરમાત્મા કહનેમેં આતા હૈ. કમયસે રહહત હૈ ઈસત્રલર્ે ત્રવમુક્ત કહીએ. કહો, કમયત્રવમુક્ત 
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છે ને ? યહ સ્પષ્ટ જાનો. ર્ે પરમાત્મા કમયસે રહહત હૈ. પહલે કમયકા સંબંધ થા. થા, વો 
જજનભાવના કરકે નાશ દકર્ા. ઉસકો પરમાત્મા આદદ નામસે કહનેમેં આતા હૈ.  

ભાવાથમ : 'જ્ઞાની' કહને સે સાંખ્યમનત જ્ઞાનરનહત ઉદાસીન ચૈતન્યમાત્ર માનતા 
હૈ. ચૈત્ર્ શબ્દ છે ને ? હા, માિ. ચૈતન્ર્માિ માને છે. એને જ્ઞાન-દશયનની પર્ાયર્ (સહહત) 
નથી માનતા, પણ ચેતન તો માને છે. જ્ઞાનરનહત ઉદાસીન ચૈતન્યમાત્ર, એમ. જ્ઞાનરહહત 
એટલે જાનપનેકી દિર્ા (રહહત). (શ્રોતા : ....) હા, એ બરાબર છે. ચૈતન્ર્ સહહત માનતા 
હૈ. ચૈતન્ર્સહહત (અથાયત્) અકેલા ચૈતન્ર્. 'જ્ઞાનરહહત'કા અથય ક્યા ? જ્ઞાનકી જાનનેકી 
દિર્ારહહત. ઉદાસીન ચૈતન્યમાત્ર–ચૈતન્ર્સહહત માનતા હૈ. એ તો ચૈતન્ર્ છે એમ માને 
છે. એમાં કાુંઈ જાણપણાની દિર્ા કે દશયનની દિર્ા હૈ (ઐસે) વો માનતે નહીં. ઉસકા નનષેધ 
હૈ. એનો હનષેધ કરવામાં આવ્ર્ો. 

વળી 'ત્તર્વ' હૈ. ભગવાન આત્મા ક્ષશવ હૈ. એ ‘નમોત્થુણં’માં આવે છે. ‘નમોત્થુણં’ 
નથી તમારે. 'ક્ષસવ-મલર્-મરુ-મણંત..' નમોત્થુણુ છે. હા, એમાં ક્ષશવ આવેને? એ ક્ષશવ 
એટલે ઓલા શંકર નહહ. આ શંકર ભગવાન શંકર છે... જજસકો દ્રવ્ર્ થા અનાદદકા, શક્ક્ત 
થી અનાદદકી (ઔર) જજનભાવના કી નર્ી ઔર જજનભાવનાસે નર્ા અનંત કેવલજ્ઞાન પ્રગટ 
દકર્ા, ઉસકો ક્ષશવ કહનેમેં આતા હૈ. અનાદદકા હી ક્ષશવ કહતે હૈં ઐસા કોઈ ક્ષશવ-દફવ હૈ 
નહીં. સમજમેં આર્ા ? સબ કલ્યાણોં સે પદરપૂણમ હૈ. દેખો ! સબ કલ્યાણોં સે પદરપૂણમ 
હૈ... જૈસા સાંખ્ર્મત્રત નૈર્ાત્રર્ક વૈશેત્રષક માનતે હૈં વૈસા નહીં. સાંખ્ર્મત્રત આદદ પદરપૂણય 
માનતે નહીં. આહા ! નથી, એની વાત જુદી છે. આ તો પૂણય  કેવળજ્ઞાન, પૂણય  દશયન, 
આનંદ ઉસકા નામ ક્ષશવ હૈ. વો લોગ માનતે નહીં.  

વળી 'પરમેષ્ઠી' હૈ. અનંત ચતુષ્ટર્સંપન્ન ભગવાનકો પરમેષ્ઠી કહનેમેં આતા હૈ. 
પરમ (ઉત્કૃષ્ટ) પદમેં ક્સ્થત હૈ. એક એ અથય. પરમ ઉત્કૃષ્ટ અપની હનમયળદશામેં દટક રહા 
હૈ ઉસ અપેક્ષાસે ભગવાનકો પરમેષ્ઠી કહનેમેં આતા હૈ. ઐસા સ્વરૂપ અન્ર્મેં હોતા નહીં. 
અથવા ઉત્કૃષ્ટ ઈષ્ટત્વ સ્વભાવ હૈ... ઉત્કૃષ્ટ ઈષ્ટ.. ઈષ્ટ.. ઈષ્ટત્વ. ઈષ્ટત્વ.. ઈષ્ટત્વ.. 
હપ્રર્.. અપના ઉત્કૃષ્ટ ઈષ્ટત્વ સ્વભાવ હૈ. જૈસે અન્યમનત કઈ અપના ઈષ્ટ કુછ માનકર 
કે ઉસકો પરમષે્ઠી કહતે હૈં. પણ ઉસમેં ઈષ્ટત્વ લાગુ પડતા નહીં. કૈસે નહહ? ઈષ્ટત્વ  તો 
વો ઈષ્ટત્વ હૈ (દક જો) અન્ર્ અહનષ્ટત્વકા નાશ કરકે ઈષ્ટત્વ પ્રગટ હુઆ.. પ્રગટ હુઆ. 
અજ્ઞાન, રાગ-દ્વષે અહનષ્ટ હૈં... કેવલજ્ઞાન આદદ ઈષ્ટ પ્રગટ હુઆ ઉસકો હી પરમેશ્વર 
કહનેમેં આતા હૈ. પરમેષ્ઠી કહનેમેં આતા હૈ એમ.  



 
 
 

ભાવપાહુડ, ગાથા-૧૫૧  પ્રવચન-૧  13 
 
 
વળી 'સવમજ્ઞ' હૈ... સવય લોકાલોકકો જાને. એક સમર્મેં ભગવાન િણ કાળ િણ 

લોકકો જાને વો હી સવયજ્ઞ હૈ, દૂસરા કોઈ સવયજ્ઞ હૈ નહીં. ત્રિકાલ સવયજ્ઞ કોઈ હૈ ને વળી 
ઉસને જગત બનાર્ા. બનાર્ા તો તીન કાલકા જ્ઞાન કહાું રહા ? બનાર્ા, પીછે વતયમાન અને 
ભત્રવષ્ર્ દો કાલકા જ્ઞાન હુઆ. ગર્ા કાલમેં થા ઉસકા તો જ્ઞાન રહા નહીં. સવયજ્ઞ... ત્રિકાળ 
જૈસી હનજ અને પર વસ્તુ ભૂત-વતયમાન-ભત્રવષ્ર્(રૂપ) હૈ સબકો એક સમર્મેં જાનતે હૈં 
વો હી સવયજ્ઞ હૈ, દૂસરા કોઈ સવયજ્ઞ હૈ નહીં. સમજે ? અન્ય દકતને હી  દકસી એક પ્રકરણ 
સંબંધી સબ બાત જાનતા હૈ ઉસકો ભી સવમજ્ઞ કહતે હૈં (ઐસા હૈ નહીં). કોઈ ચલત ે
અત્રધકારમેં પૂણય હો, વતયમાન ક્ષેિ-કાલકી બાતમેં પૂણય હો, ઉસકો સવયજ્ઞ કહતે હૈં.—ર્ે 
સવયજ્ઞ નહીં. એક હૈ ન વધાયમેં ? હા, વો. વો કહે દક 'વતયમાનમેં જો સબસે અત્રધક 
જાનનેવાલા હૈ વો સવયજ્ઞ હૈ. એક સમર્મેં તીન કાલ તીન લોક જાનતા હૈ ઐસા સવયજ્ઞ 
નહીં.' રે્ શંકાસે ભ્રષ્ટ હુઆ. ચલા ગર્ા આગેસે આગે. ક્યાંનો ક્યાં ચાલ્ર્ો ગર્ો. નહહ તો 
દદગંબર જૈન હતો. એમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને ક્યાંર્ સ્થાપી દીધું. ઈસમેં કોઈ હૈ કે નહહ  
ઉદર્પુરકા ? ચંદ્રસેનજી ! તમારે હૈ દક નહહ કોઈ વહાું ? કોઈ હૈ ? સબકો માનતે હૈં. વો 
ભી તમારા ..... ઓલો જૂઠેજૂઠા ગપ્પેગપ્પ. નાક્સ્તક બડા.  

ર્હાું તો કહતે હૈં, સવયજ્ઞ વતયમાન પ્રકરણ... કોઈ એક પ્રકરણ એટલે કોઈ એક વાત 
ચાલતી (હોર્) એમાં પૂણય હોર્, ઉસકો સવયજ્ઞ કહતે હૈં. અથવા કોઈ (એથી) આગળ વાત 
કરે કે વતયમાનમેં જજતના ત્રવજ્ઞાનમેં ત્રવશેષ–અત્રધક (જાનકાર) હો ઉસકા નામ સવયજ્ઞ હૈ.—
ઐસા સવયજ્ઞ હોતા હી નહીં. વતયમાનમેં કહાુંસે જાને ? એક દ્રવ્ર્કી અનંતી પર્ાયર્ેં ઔર 
અનંતી પર્ાયર્મેં (હર) એક પર્ાયર્કે અનંતા અત્રવભાગ પ્રત્રતચ્છેદ. ઉસે ભી વો તો જાન 
સકતા નહીં. વતયમાનમેં ભી પૂણય  હો સકતા નહીં. વો સવયજ્ઞ ઉસકો કહતે હૈં. સવયજ્ઞ, િણ 
કાળ િણ લોકકો હસ્તામલવત્ એક સમર્મેં જાને ઉસકો સવયજ્ઞ (કહતે હૈં). ઓહો ! ધમયકા 
મૂલ તો સવયજ્ઞ હૈં. તો સવયજ્ઞમેં જહાું ગરબડ ઉઠી, (તો) ધમયમેં ગરબડ હુએ ક્ષબના રહતી 
નહીં.  

વળી 'નવષ્ણણુ' હૈ.. જજસકે જ્ઞાન સબ જ્ઞેયોમેં વ્યાપક હૈ... ત્રવષ્ણુ ક્યોં કહતે હૈં ? 
અપના જ્ઞાન લોકાલોક જાનતા હૈ ઉસ અપેક્ષાસે વ્ર્ાપક હૈ. જ્ઞાનમેં લોકાલોક જાનનેમેં 
આતા હૈ ઉસ અપેક્ષાસે વ્ર્ાપક હૈ. અન્યમનત વેદાાંતી કહતે હૈં દક સબ પદાથોંમેં આપ 
હૈ અથવા સવય પદાથયમેં વ્ર્ાપતા હૈ તો ઐસા હૈ નહીં. એક (જીવ) સવય પદાથયમેં (વ્ર્ાપતા) 
હૈ ઐસા ભી નહીં ઔર જ્ઞાન સવય પદાથયમેં.. એક (જ્ઞાન) સવય પદાથયમેં વ્ર્ાપ જાતા હૈ ઐસા 
ભી નહીં. કહો, સમજે ? 
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'ચતુર્ુમખ' કહને સે કેવિી અરહાંત કે સમવસરણ મેં ચાર ર્ુખ ચારોં દદર્ાઓંમેં 

દદખતે હૈં... દેખો ! બ્રહ્માને ચાર મુખ (છે એમ) કહે છેને એ લોકો ? ભાઈ ! વો બ્રહ્મા 
નહીં. ભગવાન સવયજ્ઞ પરમાત્મા સમવસરણમેં ક્ષબરાજતે હૈં, ચાર મુખ દદખતે હૈં. મુખ તો 
એક હૈ. પણ સ્ફદટક જૈસા શરીર હૈ ન ? સ્ફદટક જૈસા શરીર હો ગર્ા હૈ (તો) ચાર મુખ 
દદખતે હૈં, ચારોં બાજુ. સબકો ઐસા દદખતા હૈ દક હમારે સામને હૈં ભગવાન, હમારે સામને. 
'ચતુર્ુમખ' કહને સે કેવિી અરહાંત કે સમવસરણ મેં ચાર ર્ુખ ચારોં દદર્ાઓં મેં દદખત ે
હૈં ઐસા અનતર્ય હૈ, ઈસત્તિયે ચતરુ્ુમખ કહતે હૈં. એથી તેમને ચતમુુયખ કહેવામાં આવે 
છે. અન્યમનત બ્રહ્મા કો ચતુર્ુમખ કહતે હૈં (વો) જૂઠ હૈ. કોઈ બ્રહ્મા ઐસા (હૈ નહીં). રે્ 
ભગવાન હી બ્રહ્મા હૈં. આ ભગવાન જ બ્રહ્મા છે. િણ કાળ િણ લોકકો (જાનતે હૈં), ચાર 
મુખ દદખતે હૈં ઔર ચાર અનુર્ોગ ઉનકે મુખમેંસે હનકલા (તો) વે હી બ્રહ્મા હૈં, દૂસરા કોઈ 
બ્રહ્મા હૈ નહીં. ઐસે સવયજ્ઞકી પ્રતીત કરકે અપને સ્વભાવકી શ્રદ્ધા કરના વો સમ્ર્ગ્દશયન હૈ. 
વો બાત બતાનેકો ર્હ બાત કહતે હૈં. ભાવશુત્રદ્ધ પ્રગટ કરનેકો.. 

વળી 'બુદ્ધ' હૈ... કૈસા હૈ ભગવાન આત્મા ? જો (પર્ાયર્મેં) પ્રગટ હુઆ વો. સબકા 
જ્ઞાતા હૈ... બુદ્ધ એટલે જ્ઞાતા. સબકો—િણ કાળ િણ લોકકો—જાનનેવાલા હૈ. 
બૌદ્ધમનત ક્ષપ્ણક કો બુદ્ધ કહતે હૈં... બૌદ્ધમત્રત એક-એક સમર્કી અવસ્થા 
જાનનેવાલેકો બુદ્ધ કહતે હૈં, (પર) વૈસા હૈ નહીં.  

વળી 'આત્મા' હૈ... સવયજ્ઞકો આત્મા કહતે હૈં. અપને સ્વભાવ મેં હી હનરુંતર પ્રવતયતા 
હૈ... अतणत गच्छणत इणत आत्मा. આત્માકા અથય अतणत गच्छणत इणत आत्मा. અપને પૂણય  
સ્વભાવમેં પ્રવતે ઉસકા નામ આત્મા હૈ. તો પૂણય સ્વભાવમેં પ્રવતે તો  ભગવાન હી પ્રવતે, 
દૂસરા કોઈ પ્રવતય સકતા નહીં. ઉસકા નામ આત્મા કહતે હૈં. લ્ર્ો, પૂણય  આત્મા એને કહે 
છે, એમ કહે છે. દૂસરા પૂણય આત્મા કહાું ? કાર્યપરમાત્મા હુઆ ઉસકો હી પૂણય આત્મા 
કહતે હૈં. પૂણય દશા એ આત્મા. આ માથે ત્રવશેષણ કીધાને   સવયજ્ઞ, સવયદશી વગેરે એને 
આત્મા કહીએ. આમ આત્મા-આત્મા સાધારણ અલ્પ પર્ાયર્માં છે, પણ આત્માની પૂણય 
દશા–દદવ્ર્શક્ક્ત પ્રગટ હુઈ ઉસકો હી આત્મા કહનેમેં આતા હૈ. અન્યમનત વેદાાંતી સબ 
મેં પ્રવતમતે હુએ આત્મા કો માનતે હૈં વૈસા નહીં. 'વેદાુંતી' વચ્ચે શબ્દ પડ્યો છે. સબ મેં 
પ્રવતમતે હુએ (અથાયત્ સવય)વ્ર્ાપક એમ માને. પ્રવતમતે હુએ આત્મા કો માનતે હૈં—એમ 
છે નહીં. એમાં વ્ર્ાપે છે એમ છે નહીં.  

વળી 'પરમાત્મા' હૈ. ભગવાનકો હી પરમાત્મા કહતે હૈં. આત્માકા પણૂમ રૂપ 'અનંત 
ચતુષ્ટય' ઉસકે પ્રગટ હો ગયે હૈં... આત્માનંુ પૂણય સ્વરૂપ ચાર ચતષુ્ટર્ પર્ાયર્મેં પ્રગટ 
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હુએ, લ્ર્ો. પ્રગટ પર્ાયર્ માની, ગુણ માના, દ્રવ્ર્ માના. તો પર્ાયર્ દકસને માની ? વેદાુંત-
ફેદાુંતમેં પર્ાયર્ તો હૈ નહીં. દૂસરેમેં ભી કહાું એક સમર્મેં ઉત્પાદ્-વ્ર્ર્ ને ધ્રૌવ્ર્ હૈ? જૈન 
પરમેશ્વર ક્ષસવા તીન કાલમેં ઐસે એક સમર્મેં તીન અંશ કભી દકસીને માને નહીં.  

ભગવાનકો કહતે હૈં ન સ્વરં્ભુ સ્તોિ મેં ? કોણ ? સમંતભદ્ર આચાર્ય. ભગવાન ! 
આપકા સવયજ્ઞપના ઐસે હમને નક્કી દકર્ા દક કાલકા સમર્ એક ઔર દ્રવ્ર્કે અંશ તીન. 
એક સમર્મેં તીનોં અંશ આપને દેખે તો આપ હી સવયજ્ઞ હો. છોટેમેં છોટા કાલ ઔર ઉસમેં 
જાને તીન (અંશ). જ્ઞાનકી ત્રવકાસશક્ક્ત પૂણય હુએ ક્ષબના ઐસા એક સમર્મેં તીન અંશ 
સાથમેં જાનના (સંભવ નહીં). સમર્ એક, જાનના તીનોં અંશ. દેવીલાલજી ! ઐસે ભગવાન 
આપ હી હૈં, સવયજ્ઞ આપ હી હૈં—ઐસા હમને નક્કી દકર્ા હૈ. દૂસરા કોઈ સવયજ્ઞ હો સકતા 
નહીં. સમજાર્ છે કાઈ ?  

આત્માકા પૂણમ રૂપ 'અનંત ચતુષ્ટય' ઉસકે પ્રગટ હો ગયે હૈં, ઈસત્તિયે  પરમાત્મા 
હૈ. કમમ જો આત્મા કે સ્વભાવ કે ઘાતક ઘાનતયાકમોં સે રનહત હો ગયે હૈં... છેલ્લા 
શબ્દ–આક્ષખરકા શબ્દ. 'કમમનવર્ુક્ત'. એટલે પહેલા કમય હતા એમ બતાવવું છે. પહેલા–
અનાદદથી ક્ષબલકુલ ક્ષશવ (-મુક્ત) હતા—એ વાત છે નહીં. કમયકા પહલે સંબંધ થા, અબ 
સ્વભાવકે સંબંધકી એકાગ્રભાવના કરકે કમયસે ત્રવમુક્ત હો ગર્ે. ઉસકો હમ પરમાત્મા, 
સવયજ્ઞ, ક્ષસદ્ધ, અદરહુંત કહતે હૈં. અથવા કુછ કરને યોગ્ય કાયમ ન રહા... 'કમયત્રવમુક્ત'કા 
દૂસરા અથય દકર્ા. કમય નામ કાર્ય. ભગવાનકો કુછ કાર્ય કરના બાકી નહીં, પૂણય કૃતકૃત્ર્ હો 
ગર્ે. ચાદરિ (-મુહનદશા)મેં તો અભી થોડી ક્સ્થરતા કરકે કેવલજ્ઞાન (લેના) બાકી હૈ. 
ભગવાનકો તો કુછ કાર્ય કરના નહીં રહા. કમયસે ત્રવમુક્ત હૈં–સબ કાર્યસે ત્રવમુક્ત હૈં. પૂણય 
કાર્ય નર્ા (પ્રગટ કરના) હોં. સમર્-સમર્કી પદરણત્રત હોતી હૈ વો તો... કુછ કરને યોગ્ય 
કાયમ ન રહા, ઈસત્તિયે ભી ભગવાન કમમનવર્ુક્ત હૈ. સાખં્યમનત, નૈયાનયક સદા હી 
કમમરનહત માનતે હૈં વૈસે નહીં હૈ. દેખો ! સાંખ્ર્મત્રત આદદ એમ કહે કે અનાદદસે આત્મા 
કમયરહહત હી હૈ, ક્ષશવ હી હૈ. ક્ષશવકો કુછ કમય હૈ નહીં. વો બાત જૂઠ હૈ. અનાદદસે કમયકા 
સંબંધ થા, સ્વભાવકે સંબંધકી ભાવના કરનેસે છૂટ ગર્ા, ઉસ અપેક્ષાસે ભગવાનકો 
કમયરહહત કહનેમેં આતા હૈ.  

સદા હી કમમરનહત માનતે હૈં વૈસે નહીં હૈ. ઐસે પરમાત્મા કે સાથમક નામ હૈં. 
સવયજ્ઞ પરમાત્માકે સાથયક (અથાયત્) જજસમેં અથય ક્ષસદ્ધ હોતા હૈ ઐસે નામ હૈં. અન્ર્મત્રત 
અપને ઈષ્ટ કા નામ એક હી કહતે હૈં... લ્ર્ો, અન્ર્મત્રત પોતાના ઈષ્ટનંુ એક જ નામ 
આપે. બસ ક્ષશવ, કાું શંકર, કાું ત્રવષ્ણુ, કાું બ્રહ્મા. એક જ નામ લ્ર્ો. આહીં તો ગુણસંપન્નકો 
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અનેક નામ(રૂપ) ઉપમા ક્ષસદ્ધ હો સકતી હૈ. ઉનકા સવમથા એકાાંત કે અજભપ્રાય કે દ્વારા 
અથમ જબગડતા હૈ, ઈસત્તિયે યથાથમ નહીં હૈ. સવયજ્ઞ ભગવાન ત્રિલોકનાથ જૈન પરમેશ્વર 
ક્ષસવા કોઈ પરમેશ્વર હૈ હી નહીં ઔર (અન્ર્કો) પરમેશ્વરકા નામ દેતે હૈં વહ ઉસકો લાગ ુ
પડતા નહીં. અરહાંત કે યે નામ નયનવવક્ષા સે સત્યાથમ હૈં... લ્ર્ો. અદરહુંત ભગવાન... 
ત્રવશેષ તો અદરહુંત ભગવાનની વ્ર્ાખ્ર્ા કરી છે. કારણ કે એને વાણી કાઢવી (-સ્થાપવી) 
છે ને ? શરીર સહહત વાણી હૈ, પરમાત્મા હુએ તો લોગોંકો પરમાત્મા (હોને)કા બોધ દદર્ા—
ઐસી અદરહુંતકી વ્ર્ાખ્ર્ા આતી હૈ. અદરહુંત ઉસકો કહતે હૈં. સમજમેં આર્ા ? ઐસા 
જાનોં. અદરહુંત ઉસકો કહતે હૈં. ઘણા ગુણનું વણયન કયુાં. વસ્તુ હતી, એમાં શક્ક્તઓ છે 
એની જજનભાવના કરી... જજનભાવના એટલે સમ્ર્ગ્દશયન—રાગરહહત દ્રત્રષ્ટ. રાગસે જભન્ન 
પડકર દ્રત્રષ્ટ કરકે સ્વભાવમેં એકાગ્ર હુઆ, કેવળજ્ઞાન પ્રગટ હુઆ, ઉસકો સબ નામ લાગુ 
હોતા હૈ. દૂસરેકો લાગુ હોતા નહીં.  

આગે આચાયમ કહતે હૈં દક ઐસા દેવ ર્ુજે ઉિમ બોનધ દેવેં. લ્ર્ો. કુું દકુું દાચાર્ય 
જેવા પણ ભાવના કરતા હતા. આહાહા ! એણે–ભગવાને અનંત ચતષુ્ટ પ્રગટ કર્ાય છેને? 
અનંત જ્ઞાન, અનંત દશયન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય. હે ભગવાન ! આપકો હુઆ હૈ, મુજે 
દો. વળી આ શું ? સમજાર્ છે ? કુું દકુું દાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે કોઈ પાસેથી કુંઈ મળતું 
નથી, હનત્રમત્તસે ત્રમલતા નહીં, પર્ાયર્મેંસે નર્ી પર્ાયર્ હોતી નહીં, રાગસે સમ્ર્ક્ કી નર્ી 
પર્ાયર્ હોતી નહીં. અહીંર્ા કહે છે, પ્રભુ ! ઐસા અનંત ચતુષ્ટર્ આપકો પ્રગટ હુઆ હૈ, 
તો હમકો દ્યો. ર્ે અપને અનંત ચતુષ્ટર્કી એકાગ્રતાકી ભાવના હૈ. સમજમેં આર્ા ? હે 
નાથ ! આપકી હમ ત્રવકલ્પસે ભક્ક્ત કર રહે હૈં, તો હમારે ત્રવકલ્પમેં અશુભ ત્રવકલ્પ ન 
આવે ઔર અલ્પ કાળમેં વો (શુભ) ત્રવકલ્પ તૂટકર હમેં અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ હો—ઐસી 
પ્રાથયના કરતે હૈં. કોલકરાર કરતે હૈં દક હમ કેવલજ્ઞાન લેંગેં એક-દો ભવમેં. દૂસરા કુછ ફરે 
નહીં ઐસે કહતે હૈં. ભગવાન હમકો દ્યો એમ કહતે હૈં. ભગવાનને દેખા હૈ ઐસી હમારી 
પ્રતીત તો હમકો હો ગર્ી હૈ, ચાદરિ ભી હૈ, પૂણય નહી હૈ તો હોગા હી. એકાદ ભવમેં પૂણય 
હોગા હી. હમ ભી અહંત હોંગેં. તો અદરહુંતને હમકો દદર્ા ઐસા વ્ર્વહારસે કહનેમેં આતા 
હૈ.  

લ્ર્ો, કુું દકુું દાચાર્ય માંગણી કરતે હૈં ! (કોઈ) ચીજ કોઈ પાસેથી મળતી નથી, દ્રવ્ર્ 
ક્ષસવા ત્રમલતી નહીં (ઔર) પર્ાયર્મેંસે પર્ાયર્ પ્રગટ હોતી નહીં. જુઓ, મજણલાલભાઈ ! 
આ વળી ક્યાંથી કાઢ્ું ? દેઉ મમ્ ઉત્તમ બોહહ.. હે ભગવાન ! આપ દેવ હો. અને દેવ 
ઉસકો કહીએ દક કુછ દેતે હૈં તો દેવ કહીએ. વો પહલે આ ગર્ા હૈ. પહેલા આવી ગયું છે 
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ને ? ભગવાન તો લક્ષ્મી આપે, ભોગ આપે, પુણ્ર્ આપે ને મોક્ષ આપે. ચાર તો દેતે હૈં. 
ધન્નાલાલજી ! પહલે વો ગાથા આ ગર્ી હૈ. ભગવાનકા અથય ? ભગવાનને જો કહા ઉસકા 
જો જ્ઞાન કરતે હૈં, શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરતે હૈં ઉસકો મોક્ષ ભી હોતા હૈ, રાગ આતા હૈ તો પુણ્ર્ 
ભી હોતા હૈ, પુણ્ર્મેંસે ત્રવષર્ભોગ ભી ત્રમલતે હૈં અને પુણ્ર્સે લક્ષ્મી ભી ત્રમલતી હૈ. તો 
ચારકો દેનેવાલે આપ હી હો ઐસા હમ માનતે હૈં. પહલે ઐસે કહા થા. અબ તો ર્હાું કહતે 
હૈ દક પ્રભુ ! હમેં અનંત ચતુષ્ટર્ દ્યો. વો ચાર—ધમય, અથય, કામ ને મોક્ષ નહીં. અમારે તો 
એકલો મોક્ષ આપજો, ઐસી પ્રાથયના ત્રવનર્સે કરતે હૈં. 

               (પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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  પ્રવચન નં.  ૨ 
ગાથા ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૫૪ 

સંવત ૨૪૮૭, શ્રાવણ સુદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧૭-૮-૬૧ 

 

 

અષ્ટપ્રાભૃત હૈ, ઉસમેં ભાવપ્રાભૃતકા અત્રધકાર ચલતા હૈ. 'ભાવ'કા અથય ર્હાું 
શુદ્ધભાવ મુખ્ર્ ત્રલર્ા હૈ. આત્મામેં સચ્ચા સમ્ર્ગ્દશયન, જ્ઞાન ઔર ચાદરિ, સચ્ચા કહત ે
ર્થાથય–હનશ્ચર્, ઐસી જો અવસ્થા આત્મામેં ત્રિકાળી ચૈતન્ર્સ્વભાવકે આશ્રર્સે હોતી હૈ, 
ઉસકો ર્હાું શુદ્ધભાવ કહનેમેં આર્ા હૈ. ઉસકી પ્રધાનતા હૈ. આચાર્ય મહારાજ પ્રાથયના કરે 
છે. પ્રભુકી હપછાન કરકે પરમાત્માકે દ્રવ્ર્-ગુણ-પર્ાયર્, ઉસકા બોધ બરાબર અંતરમેં હુઆ 
હૈ, ઐસે ભાન સહહત અપની પ્રાથયના કરતે હૈં. પ્રભુ ! સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિકી પૂણય પ્રાપ્પ્ત 
હમકો દો. હમેં દૂસરી કોઈ ઇચ્છા હૈ નહીં. પરમાત્મા ! આપ તો મહાન–ગુણસે અત્રધક હો, 
હમકો બોત્રધ દો. બોત્રધ નામ સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિ—તીનકી એકતાકી પ્રાથયના કરતે હૈં.  

इय घाइकम्ममकु्को अट्ठारहदोसवणिओ सयलो । 
णतहुवणभवणपदीवो दउे मम ंउत्तम ंबोणहं ।।१५२।। 

इय (ર્ાની) ઈસપ્રકાર ઘાનતયા કમો સે રનહત... ભગવાન ચાર ઘાત્રતકમયસે રહહત 
હુએ હૈં. જ્ઞાનાવરણીર્, દશયનાવરણીર્, મોહનીર્ ઔર અંતરાર્—ઐસે કમયકા નાશ અપની 
જજનભાવના—વીતરાગભાવના દ્વારા દકર્ા હૈ. ઔર ક્ષુધા-તૃષા આદદ... વો કમયકી બાત 
કી દક અંતમુયખ પર્ાયર્મેં ક્યા દોષ ગર્ા ? ક્ષુધા ભગવાનકો હૈ નહહ. સવયજ્ઞકો ક્ષુધા લગતી 
નહીં. તૃષા નહીં, રોગ નહીં. ત્રવગેરે અઢાર દોષ હૈ, વહ અઠારહ  દોષોં સે રનહત... 
ભગવાનકા આત્મા અઢાર દોષ રહહત હો ગર્ા હૈ. ચાર ઘાત્રતકમયકા નાશ હુઆ, અઢાર દોષ 
રહહત હુએ. સકલ (અથાયત્) શરીર સહહત. સકલ—કલ એટલે શરીર, સ એટલે સહહત. 
ભગવાનકો શરીર સહહત (કહના રે્) અદરહુંતકી વ્ર્ાખ્ર્ા કરતે હૈં. અદરહુંત તો ઉપદેશ દેત ે
હૈં ન ? તો ઉનકી પ્રાથયના (કરતે હુએ) ઉનકી બાત કરતે હૈં. હે ભગવાન ! આપ શરીર 
સહહત હો ઔર તીન ભવનરૂપી ભવનકો... િણ ભવન—િણ લોકરૂપી ભવન નામ જગત 
ઉસકો પ્રકાત્તર્ત કરને કે ત્તિયે પ્રકૃષ્ટદીપક.... પ્રકૃષ્ટ નામ ખાસ, ઊંચામાં ઊંચું દીપક સમાન 
આપ દેવ હૈ. ચૌદ બ્રહ્માંડ—િણ લોકમેં પ્રકાશ કરનાર, હે પરમાત્મા ! આપ દીપક—ત્રવશેષ 
(અથાયત્) ખાસ પ્રકાશમર્ દીવો ઐસે આપ દેવ હૈં. તો ર્ુજે... હે નાથ ! પરમાત્મા ! અંતર 
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ભક્ક્ત આત્માકી જગી હૈ. અંતરમેં જ્ઞાનાનંદસ્વભાવ, શુદ્ધસ્વભાવ પત્રવિ ત્રચદ્ ઘન ઉસકી 
ભક્ક્ત હનશ્ચર્સે જગી હૈ. તો વ્ર્વહારસે ભગવાનકી ભક્ક્ત ઉસકો સ્ફૂરણામેં આતી હૈ. 
સમજમેં આર્ા ? 

ભગવાન આત્મા વીતરાગત્રવજ્ઞાન સક્ચ્ચદાનંદઘન ઉસકે અનુભવમેં, ઉસકી ભાવના 
કરનેકી અંતરમેં ભક્ક્ત જાગી હૈ. તો ભગવાનકો કહતે હૈં, પ્રભુ ! હમકો સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-
ચાદરિકી પ્રાપ્પ્ત દ્યો. હમકો બોત્રધ દ્યો. એમ માંગેને સ્વગયની, ઈન્દ્રપદની, તીથાંકરપદની, 
સવાયથયક્ષસત્રદ્ધના પદની (માગણી). પ્રભુ ! હમારી તો એક હી ભાવના હૈ. હમારે આત્મામેં 
હમારી દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિકી પર્ાયર્કી પૂણય અભેદતા હો જાર્ે, વહી અમારી પ્રાથયના હૈ. 
અંતમુયખી દ્રત્રષ્ટમેં વહી ત્રવષર્ ચલતા હૈ. ઈસપ્રકાર આચાયમ ને પ્રાથમના કી હૈ. કોઈ કહે, 
ભગવાન કે કુું દકુું દાચાર્ય કે કોઈ પાસેથી ત્રમલતા નહીં તીન કાલમેં. અપની સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-
ચાદરિરૂપી સંપદા અપને હનજ પ્રભુ–પરમાત્માકે અવલંબન ક્ષબના કભી (ભી) કહીંસે ત્રમલતી 
નહીં. દેવીલાલજી ! બરાબર હૈ ? તો વળી મહાવીર... 

વળી પરમાત્મા પાસે માંગણી કરતે હૈં. વો ભક્ક્ત હૈ. હવે એક નવંુ અહીં... 
'નવા'(કો) ક્યા કહતે હૈં ? નર્ા. ર્ે તો હમારી ભાષા આ જાતી હૈ થોડી. 'સકલ' ત્રવશેષણ 
હૈ. ભગવાનકો 'સકલ' ત્રવશેષણ દદર્ા. હે ભગવાન ! આપ શરીરસહહત હૈં. આપકા હમકો 
બહુત ઉપકાર હૈ. ક્ષસદ્ધ તો શરીર રહહત હો ગરે્. ઉનકે પાસ શરીર ભી નહીં, વાણી ભી 
નહીં. આપ શરીર સહહત હૈં. ર્હ સકલ.... મોક્ષમાગમ કી પ્રવૃત્તિ કરને કે જો ઉપદેર્ હૈ, 
વહ વચન કે પ્રવતે જબના... વચન કે પ્રવતે જબના નહીં હોતે હૈં. જગતકે પ્રાણીમેં 
મોક્ષમાગયકી પ્રવૃક્ષત્ત ઉપદેશકે વચનકી પ્રવૃક્ષત્ત ક્ષબના હોતી નહીં. સમજમેં આર્ા ? ક્ષસદ્ધ 
પાસે તો શરીર ભી નહીં, વાણી ભી નહીં. 'ભગવાનકા શરીર' વહ વ્ર્વહારસે હનત્રમત્તસે 
કથન હૈ. (ભગવાનકો) શરીર ભી નહીં, રાગ ભી નહીં. ર્હાું તો સંર્ોગ સંબંધ, હનત્રમત્ત-
નૈત્રમક્ષત્તક સંબંધમેં ભગવાનકો શરીર હૈ (ઐસા કહા જાતા હૈ) ઔર શરીરકી પ્રવૃક્ષત્તસે વચન 
પ્રવતતે હૈં, ઉસકે ક્ષબના વચનકી પ્રવૃક્ષત્ત હોતી નહીં.  

વચનકી પ્રવૃત્તિ ર્રીર જબના નહીં હોતી હૈ. ઉપદેશ શરીર ક્ષબના ન હોર્ અને 
વચનની પ્રવૃક્ષત્ત શરીર ત્રવના ન હોર્. ઈસત્તિયે અહંતકા આયુ કમમ કે ઉદયસે... ભગવાનકો 
આયુષ્ર્કમયકે ઉદર્સે ર્રીર સનહત અવસ્થાન રહતા હૈ. શરીરમેં થોડા– અલ્પ કાલ ભી 
ઉસમેં રહે. પૂણય કેવળજ્ઞાન હો ગર્ા અને એકદમ–એક સમર્મેં (મોક્ષ) હો જાર્ે તો 
મોક્ષમાગયકી પ્રવૃક્ષત્ત કહનેવાલા ઉપદેશ તો રહા નહીં. કેટલાક લોગ કહતે હૈં અન્ર્મત્રત દક 
પૂણયદશા હો જારે્ તો શરીર છૂટ જાર્. પૂણયતા—(ક્ષસદ્ધ) હો જાર્ે તો શરીર રહતા નહીં, 
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વાણી રહતી નહીં. અનંતમેં અનંત ત્રમલ જાતે હૈં—ઉસકે ત્રવરુદ્ધમેં કહા હૈ, (ક્યોંદક) ઐસા 
હૈ (નહહ). સવયજ્ઞ હુએ, પરમાનંદ હુઆ, અનંત ચતુષ્ટર્ પ્રગટ હુઆ, તબ જો શરીર ન હો 
તો ઉપદેશકી વાણીકી પ્રવૃક્ષત્ત (ન હો ઔર) જગતકો સુનનેમેં ત્રમલે નહીં દક ક્યા મોક્ષમાગય 
હૈ ? ક્યા મોક્ષ હૈ ? ક્યા આત્મા હૈ ? ક્યા છ દ્રવ્ર્ હૈ ? વો તો પૂણય હો ગર્ે (ઔર) પૂણય 
હોકર મુક્ક્ત હો ગઈ. પણ પૂણય હુએ પીછે કૈસા જાના ? દકસ પ્રકારસે જાના ? મોક્ષમાગય 
કૈસે હોતા હૈ ? ઐસા ઉસને કૈસા અનુભવ દકર્ા ? ઔર ઉસકા ફલ કૈસે ત્રમલા ? વહ 
વાણી ક્ષબના તો (ઉપદેશકી) પ્રવૃક્ષત્ત હોતી નહીં. સમજમેં આર્ા ? 

એક ફેરી આ પ્રશ્ન ચચાયણો હતો વેદાુંતવાળાઓને. નહહ, પૂણય (થાર્), પછી વળી 
શરીર કેવા ને વાણી કૈસી ને ફલાણા કૈસા ? અરે ભાઈ ! તો પછી, મોક્ષમાગય ક્યા (હૈ, 
ઐસા) મોક્ષકી પ્રવૃક્ષત્તકા હનત્રમત્ત(રૂપ ઉપદેશ) વચન ક્ષબના દકસને કહા ? તુમ્હારી કલ્પનાસે 
મોક્ષમાગય માન લો, ઐસી ચીજ હૈ નહહ. અવસ્થાન રહતા હૈ. દકતની બાર તો..... 
આયુષ્ર્(કમય)કે કારણસે શરીર સહહત (હોનેસે) વાણી હનકલતી હૈ. ઔર સુસ્વર આદદ 
નામકમમકે ઉદયસે વચનકી પ્રવૃત્તિ... લ્ર્ો, ઠીક. સુસ્વર નામકમયકા ભગવાનકો ઉદર્ હૈ. 
નામકમયકી એક પ્રકૃત્રત હૈ. સવયજ્ઞ હુએ, અનંત આનંદ હુઆ, અનંત બલ હુઆ, અનંત દશયન 
હુઆ, છતાં આયુષ્ર્કમયકે હનત્રમત્તસે શરીર હૈ ઔર સુસ્વરકમયકે ઉદર્સે ધ્વહન હનકલતી હૈ. 
નામકમમકે ઉદયસે વચનકી પ્રવૃત્તિ... સુસ્વર.. મેઘધ્વહન જૈસે ગાજતી હૈ, ઐસી દદવ્ર્ધ્વહન 
હનકલતી હૈ. ર્ે હનત્રમત્ત-નૈત્રમક્ષત્તક સંબંધ હોતા હૈ. ઈતના સંબંધ ભગવાન સવયજ્ઞ હુએ તો 
ભી રહા. વાણી, શરીર આદદ ક્ષબના મોક્ષમાગયકા હનત્રમત્ત કૌન હૈ ? ઐસા સબંધ ન સમજે, 
ન માને, ઉસકો મોક્ષમાગયકી પ્રવક્ષત્ત હોતી નહીં. સમજમેં આર્ા ?  

ઈસ તરહ અનેક જીવોંકા કલ્યાણ કરનેવાિા ઉપદેર્ હોતા રહતા હૈ. ભગવાન 
સવયજ્ઞ પરમાત્મા.... સમજમેં આર્ા ? સવયજ્ઞ પરમાત્મા..... ....... અંતરમેં સવયજ્ઞસ્વભાવ 
શક્ક્તરૂપ આત્મામેં પડા હૈ, (ઉસકે) અંતમુયખ સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન જજનભાવનાસે જજસને 
અનંત જ્ઞાન, અનંત દશયન, અનંત આનંદ ઔર અનંત વીર્ય પ્રગટ દકર્ા હૈ. ઐસા પૂણય સ્વરૂપ 
પ્રાપ્ત કરકે જો ઉસમેં શરીરકા હનત્રમત્ત ન હો તો ઉપદેશકી વાણીકી પ્રવૃક્ષત્ત નહહ હોતી. તો 
ઉસને પૂણય ક્યા જાના ઔર પૂણયકા કૈસા અનુભવ હુઆ, પૂણાયનંદકી સક્ચ્ચદાનંદ પૂણય 
પર્ાયર્–દશા કૈસી પ્રાપ્પ્ત હુઈ—ઐસા (કહનેકી) પ્રવૃક્ષત્ત તો વાણી ઔર શરીર ક્ષબના હોતી 
નહીં. કોઈ ઐસે કહે દક પૂણયતા પ્રગટ (હો) જાર્ે તબ શરીર ઔર વાણીકી પ્રવૃક્ષત્ત નહીં 
રહતી હૈ, તો ઉસકો મોક્ષમાગય સુનનેકા વચનકા હનત્રમત્ત ભી (રહતા) નહીં. (પર) ઐસા હૈ 
હી નહીં.  
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ભગવાન આત્મા સત્–શાશ્વત જ્ઞાન-આનંદકા પપિડ પ્રભુ હૈ. વહ શાશ્વત જ્ઞાન-આનંદ 

ઉસકી અંતર્દયત્રષ્ટ જજનભાવના રાગરહહત, ત્રવકલ્પરહહત, પુણ્ર્રહહત, મનરહહત, સંગરહહત 
ત્રચદાનંદસ્વભાવકી એકાગ્રતાકી ભાવના કરતે (હુએ) કેવલજ્ઞાન હુઆ. (દફર ભી) પૂવયકે 
આયુષ્ર્કમયકે હનત્રમત્તસે શરીરકા સંબંધ ભી રહા ઔર નામકમયકે સંબંધસે સુસ્વરકી ધ્વહન 
ભી રહી, તો જગતકો ઉપદેશકી પ્રવૃક્ષત્ત ત્રમલતી હૈ. ભગવાનકો ઇચ્છા નહહ, કલ્પના નહહ, 
ત્રવકલ્પ નહહ. પૂણાયનંદ આત્માકી દશા પ્રગટ હો ગઈ, તો અંતર સ્વભાવમેં થા વો પ્રાપ્તકી 
પ્રાપ્પ્ત હો ગઈ. અંતરમેં સવયજ્ઞપદ, પૂણય આનંદ, પૂણય વીર્ય, પૂણય દ્રષ્ટા–દશયનશક્ક્ત, જો 
અંતર સ્વભાવમેં પૂણયતા થી ઉસકી એકાગ્રતા–ધ્ર્ાન આદદ કરનેસે પ્રાપ્તકી પ્રાપ્પ્ત હુઈ. થા, 
વો પ્રગટ હુઆ. પણ જો થા (ઔર) પ્રગટ હુઆ, વો ચીજ ક્યા હૈ (ઉસકા ઉપદેશ).., 
શરીર ઔર વાણીકા સંર્ોગ ન હો તો દહુનર્ાકો ઉપદેશકી પ્રવૃક્ષત્તકા હનત્રમત્ત ત્રમલતા નહીં. 
તો અદરહુંતકો શરીર ભી હૈ, વાણી ભી હૈ, (પર) ઇચ્છા નહી, ત્રવકલ્પ નહીં, રાગ નહહ, 
વૃક્ષત્તકા ઉત્થાન નહીં. વાણીકા સહજ હનકલના... ઓમ ધ્વહન હનકલતી હૈ તો જગતકે પ્રાણી 
ઉસકી ર્ોગ્ર્તાકે પ્રમાણસે સમજ લેતે હૈં. તો કહતે હૈ કે ભગવાન ! અનેક જીવોંકા કલ્ર્ાણ 
કરનેવાલા ઉપદેશ મુખસે હનકલતા હૈ.  

દકતને (હી), ઐસા  અવસ્થાન પરમાત્મા કે સંભવ નહીં હૈ ઐસા માનતે હૈં. દકતને 
ઐસા માનતે હૈં દક ઐસા હોતા નહહ, પૂણય  હો જાર્ તો. અરે ! વસ્તુકા સ્વરૂપ..... શુદ્ધકા 
અંતર અનુભવ હુઆ તબ લગ રાગ આદદ રહતા હૈ. રાગ આદદ ન રહે તો પૂણય  પ્રાપ્પ્ત 
કરનેકા પ્રર્ત્ન કહાુંસે કરે ? પહલે આત્માકા ભાન હુઆ (દક) મૈં સક્ચ્ચદાનંદ શુદ્ધ જ્ઞાતા-
દ્રષ્ટા હૂું . મેરા સ્વભાવ હી અનાદદ-અનંત જ્ઞાન, દશયન, આનંદકું દ હૈ. ઐસા ભાન કરતે (હુએ) 
ભી અક્સ્થરતાકા રાગ-દ્વષે રહ જાતા હૈ. પીછે સ્વરૂપકી ક્સ્થરતાકી જમવટમેં વો રાગ-દ્વષે 
ક્ષખર જાતા હૈ. વીતરાગત્રવજ્ઞાનઘન દશા પ્રગટ હોતી હૈ. તો કોઈ કહતે હૈં દક પરમાત્મા હુએ 
તો ઉસકો શરીર-વાણીકી પ્રવૃક્ષત્ત હોતી નહીં. વો બાત સચ્ચી નહીં. વહ (શરીર-વાણી) નહહ 
તો ઉપદેશકી પ્રવૃક્ષત્ત દેના (સંભવ નહીં). લોગોંકો ધરમકા માગય કૈસે સુનનેમેં આર્ે ?  

તબ મોક્ષમાગમકા ઉપદેર્ ભી નહીં બનતા હૈ, ઈસપ્રકાર જાનના ચાનહયે. 
સમજમેં આર્ા ? ડોક્ટર ! ક્યા કહતે હૈં ? ચાર-પાંચ બાત ક્ષસદ્ધ કી. એક તો, આત્મા વસ્તુ 
હૈ ઉસમેં જો પૂણય જ્ઞાન-આનંદ આદદ દશા પ્રગટ હુઈ, વો સત્તામેં થી, શક્ક્તમેં થી, સ્વભાવ–
સામર્થર્યમેં થી ઔર એકાગ્રતા સાધન દ્વારા વહ પ્રગટ કી. ઉસકો આયુષ્ર્કમયકે કારણસે 
અભી શરીર ભી રહતા હૈ ઔર સુસ્વર નામકમયકી પ્રકૃત્રતકે કારણસે ધ્વહન-અવાજ ભી 
રહતી હૈં. ઈચ્છા નહીં, ત્રવકલ્પ નહીં. હનર્વિકલ્પ આનંદકે અનુભવમેં એકરૂપ પપિડ હો ગર્ા 
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હૈ. સમજમેં આર્ા ? જો શરીર અને વાણી ન હો તો ઉપદેશકી પ્રવૃક્ષત્ત ... જાતી હૈ એટલે 
ઉપદેશની પ્રવૃક્ષત્ત હોતી નહી. જો વાણી અને શરીર ન હો, તો જગતકો સત્ર્ માગય (દક) 
જો પૂણય સવયજ્ઞને દેખા, વો તો સુનનેમેં આતા નહીં. બરાબર હૈ ?  

શ્રીમદ્ માં આવે છેને ? કે 'જે પદ શ્રી સવયજે્ઞ દીઠુું  જ્ઞાનમાં.. જે પદ શ્રી સવયજે્ઞ દીઠુું  
જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો.' પૂણય રૂપ તો વાણીમેં કૈસે આવે ? 
વાણી ને શરીરકી પ્રવૃક્ષત્ત ઉસકે ર્ોગસે વો વાણી નીકલતી હૈ. સમજાર્ છે ? 'તે સ્વરૂપને 
અન્ર્ વાણી તે શું કહે ? અનુભવગોચરમાિ રહ્ું તે જ્ઞાન જો.. અનુભવગોચરમાિ રહ્ું તે 
જ્ઞાન જો. અપૂવય અવસર એવો ક્યારે આવશે ?' સવયજ્ઞપદ હોર્ અને એ વખતે વાણી 
નીકળે, એવો અવસર પ્રભુ ! અમારે ક્યારે આવશે ? એ તો એક અંદરની ભાવનાનો 
ભણકાર છે. સમજાર્ છે ? સવયજ્ઞ પરમાત્મા... પૂણાાંનંદ સ્વભાવકી પ્રાપ્પ્ત, અનુભવ હુઆ 
ઔર ઉનકી વાણીમેં આર્ા. પણ વો તો પૂણય  ચીજ હૈ, વચનાતીત હૈ, દેહાતીત હૈ, 
ત્રવકલ્પાતીત હૈ, મનકે સંગરહહત હૈ—ઐસી ચીજકી પૂણય દશા હુઈ. પૂણય (વસ્તુ) તો કહનેમેં 
નહીં આતી, પણ ઉસકે ર્ોગ્ર્ વાણીકે ર્ોગસે ઐસા જો ઉપદેશ ન પ્રવતે તો જગતકો માગય 
ત્રમલતા નહીં. હનત્રમત્તરૂપસે માગય નહહ ત્રમલતા.  

શરીર ઔર વાણી ભગવાન અદરહુંતકો હોતી હૈ. દેહ છૂટ જાર્.... અદરહુંતકા અથય 
જીવનમુક્ત. અંતરમેં પૂણય દશા પ્રગટ હુઈ તો ભી શરીરકા આયુષ્ર્ અભી ત્રવદ્યમાન હૈ ઔર 
'ક્ષસદ્ધ'કા અથય ત્રવદેહમુક્ત (અથાયત્) શરીર ઔર વાણીસે મુક્ત હો ગર્ે, અકેલા આત્મા 
(રહા), પૂણાયનંદકી પ્રાપ્પ્ત હુઈ. ઐસે ક્ષસદ્ધ ભગવાન ‘નમો ક્ષસદ્ધાણં’ રે્ દૂસરા પદ હૈ પંચ 
નવકારમેં. ઉસકો ત્રવદેહમુક્ત કહતે હૈં. ‘નમો અદરહુંતાણં’ વો ત્રવદેહમુક્ત નહહ, પણ 
જીવનમુક્ત હૈ. પૂણય દશા પ્રાપ્ત હુઈ, પણ આયુષ્ર્ બાકી હૈ, ઉસમેં વો વાણી, શરીરકા 
સંબંધ (હોનેસે ઉપદેશ) સહજ ઇચ્છા ક્ષબના હનકલતા હૈ. ભગવાન પાસે પ્રાથયના કરતે હૈં. 
ર્ે પ્રાથયના (કરનેસે) કોઈ દેતા નહહ કહીંસે. ઉનકો ત્રવકલ્પ ઉઠા હૈ, પૂણાયનંદકી અંદર પ્રતીત્રત, 
રમણતા હૈ ઔર પૂણયતા (પ્રગટ) કરનેકી અપની ભાવના હૈ, તો ભગવાનકો કહતે હૈં, પ્રભુ 
! હમકો હમારી પૂણય દશાકી પ્રાપ્પ્ત હો ઐસી હમારી ભાવના હૈ. દૂસરી કોઈ હમારી ભાવના 
હૈ નહીં. ભક્તોંકો ત્રવકલ્પ આતા હૈ તો ઐસા કથન હનકલતા હૈ. કોઈ દે દેતા નહીં. બાહરસે 
આ જાતા નહી. અપને પુરુષાથયસે અંતરકી પ્રાપ્પ્ત હોતી હૈ. કોઈ (બાહ્ય) કારણસે તીન 
કાલમેં હોતી નહીં. ૧૫૨ (ગાથા) હુઈ. ૧૫૩ ગાથા 

આગે કહતે હૈં દક જો ઐસે અરહાંત.. અરહાંત જજનેશ્વર કે ચરણોં મેં નમસ્કાર 
કરતે હૈં... જજનકો આત્મા પૂણય વીતરાગ અકષાર્ ત્રવજ્ઞાનઘન આનંદકી પ્રાપ્પ્ત હુઈ ઉનકો 
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જજનેશ્વર કહનેમેં આતા હૈ. જો ઐસે અરહાંત જજનેશ્વર કે ચરણોં મેં નમસ્કાર કરતે હૈં, 
વે સંસાર કી જન્મરુપ બેિ કો કાટતે હૈં. વે સંસારકી જન્મરૂપ બેલીકો નાશ કર ડાલતે 
હૈં.  

णजणवरचरणबंरुुहं णमणंत ज ेपरमभणत्तराएण 
त ेजम्मवणेिमिंू खणणंत वरभावसत्थणे ।।१५३।।  

આહાહા ! જુઓ ર્હાું ભગવંત... રે્ પરમાત્માકી બહારકી ભક્ક્ત તો ત્રવકલ્પ હૈ, 
પણ અંતરકી હનર્વિકલ્પ ભક્ક્ત આત્મામેં જગી હૈ ઔર પૂણય  દશા હૈ નહહ, તો પૂણય  
પરમાત્માકે ચરણકમલમેં નમન કરનેકી ભાવના આર્ે ક્ષબના રહતી નહીં. જો રાગ ત્રમટ જાર્ે, 
પૂણાયનંદ હો જારે્, તો પીછે કુછ રહતા નહીં. પીછે કોઈ વંદ્ય-વંદક(ભાવ) રહતા નહીં દક 
વંદન કરનેવાલા મૈં ઔર રે્ વંદન કરનેર્ોગ્ર્—(ઐસા) પ્રાપ્ત પૂણય  દશામેં રહતા નહીં. 

અથમ : જો પુરુષ... પુરુષ એટલે આત્મા. કોઈપણ આત્મા પરમ ભક્ક્ત અનુરાગ 
સે... પરમ ભક્ક્ત અનુરાગ સે... પાઠમેં હૈ ન ? परमभणत्तराएण દૂસરે પદમેં છેલ્લા શબ્દ હૈ. 
છેલ્લા એટલે આક્ષખરકા. હમારા ગુજરાતી થોડા આ જાતા હૈ. परमभणत्तराएण પરમ ભક્ક્તકે 
રાગસે જજનવરકે ચરણકમિોં કો નમસ્કાર કરતે હૈં... णजणवरचरणबंरुुहं પાઠ હૈ. 
વીતરાગત્રવજ્ઞાનઘન જજસકી દશામેં પ્રાપ્ત હુઆ ઐસે જજન એટલે ગણધર, ઉનકે વર એટલે 
તીથાંકર સવયજ્ઞ. चरणबंरुुहं... એના ચરણરૂપી કમળ अबंरुुहं... अबं ु નામ પાણીમેં પ્રગટ 
હોનેવાલા કમલ.. अबंरुुहं.. પાણીમેં–જલમેં ઉત્પન્ન હુઆ કમલ, ઐસે જો ભગવાનકે 
ચરણકમલ ઉસકો જો નમતા હૈ.... ખરેખર તો....  

એકવાર સ્તુત્રત કરતે થે સમંતભદ્રાચાર્ય સવયજ્ઞ પરમાત્માકી. સમંતભદ્રાચાર્ય (કહે), 
પ્રભુ ! આપકો અભત્રવ જીવ નહહ નમતે, નહહ નમેંગેં. જજસકો અંતરમેં ત્રવકલ્પ–રાગકી રુત્રચ 
હૈ (ઔર) ભગવાન આત્મા સક્ચ્ચદાનંદ હનમયળ આનંદ શુદ્ધ પરમ આનંદકા કું દ હૈ ઐસી 
જજસકો રુત્રચ, દ્રત્રષ્ટ નહહ ઔર ત્રવકલ્પ ઊઠતે હૈં—દર્ા, દાન, વ્રત, તપ, જપ, ભક્ક્તકા 
શુભત્રવકલ્પકા ઉત્થાન હોતા હૈ, ઉસકી જજસકો રુત્રચ–પ્રીત્રત–પ્રેમ–વહાલપ હૈ ઐસા 
અભત્રવ નાલાર્ક જીવ પ્રભુ ! આપકો વંદન નહહ કર સકતા. સમજમેં આર્ા ?  
ધન્નાલાલજી! ક્યા કહતે હૈં ? સમંતભદ્ર આચાર્યને ‘સ્વર્ંભૂ સ્તોિ’ બનાર્ા હૈ. ૨૪ તીથાંકર 
સ્તવન... રેલમછેલ સ્તુત્રત કરતે હૈં. ત્રવકલ્પ આતા હૈ તો ઐસી ભક્ક્ત આર્ે ક્ષબના રહતી 
નહીં. સમજતે હૈં દક ત્રવકલ્પકા છેદ તો હમસે હોતા હૈ, કોઈ કરનેવાલા નહીં. હમ હી કતાય, 
હમ હી કમય, હમારા કરણ, હમારા સંપ્રદાન, અપાદાન, અત્રધકરણ—છઓં દિર્ા હમસે 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ, પરસે ઉત્પન્ન હોતી નહીં. પણ સ્તુત્રત કરત ેકરતે ઐસે બોલે, પ્રભુ ! અભત્રવ 
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જીવકી પ્રકૃત્રત–ગ્રંત્રથ ઐસી હૈ.... શુભરાગકા કણ જજસમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ,  ઉસકી એકતા, 
ઉસકી રુત્રચ (ત્રવભાવ)કે સાથ છૂટતી નહીં અને રાગકે કણકો આદર દેતા હૈ ઐસા 
ત્રમર્થર્ાદ્રત્રષ્ટ જીવ, ભગવાન ! આપ સવયજ્ઞ પરમાત્મા આપકો નહીં નમેગા. ઉસકા નમન તો 
રાગમેં ગર્ા હૈ. સમજમેં આર્ા ? 

રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ન ? ત્રવકલ્પ હૈ ન ? જબ લગ હનર્વિકલ્પદશા પૂણય  ન હો, તબ 
(તક) સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ ધમીકો ભી રાગ તો આતા હૈ, પણ હૈ વો દોષ. અશુભસે બચનેકો ભી 
શુભ દર્ા-દાન, ભક્ક્ત આદદકા ત્રવકલ્પ તો આતા હૈ, પણ હૈ વો દોષ. તીવ્ર પાપકા પદરણામ 
વો મહાન દોષ હૈ ઔર શુભ લાગણી–વૃક્ષત્તકા ત્રવકલ્પ ઊઠતે હૈં દર્ા-દાન-ભક્ક્ત-વ્રત-તપ-
પૂજાકા, વહ અલ્પ દોષ હૈ. દોષ.. દોનોં હી દોષ હૈં. દોનોં હી આત્માકે ગુણ દક આત્માકી 
શાંત્રતમેં કારણ હૈ નહીં. ભગવાન ! જબ લગ પૂણય વીતરાગ અત્રવકારી આત્માકી પૂણય દશાકી 
પ્રાપ્પ્ત ન હો, તબ લગ જ્ઞાનીકો ભી ભગવાનકો નમનેકા ત્રવકલ્પ આતા હૈ. તો કહતે હૈં દક 
વો નમતે હૈં ર્ે આપકા વીતરાગીસ્વરૂપ (સમાન) અપના ભાન કરકે નમતે હૈં અને અજ્ઞાની 
પ્રાણી જજસકે અંતુઃકરણમેં શુભરાગ દર્ા-દાન આદદ પુણ્ર્કા પ્રેમ–રૂચી વતયતી હૈ ઔર 
ઉસસે મેરે લાભ હોગા, શાંત્રત ત્રમલેગી, ધમય હોગા, ગુણ-ગુણીકા ભેદ કરનેસે ભી ત્રવકલ્પ 
ઊઠતે હૈં ઐસે રાગસે મુજે લાભ હોગા, પ્રભુ ! ઐસા માનનેવાલા અભત્રવ આપકો નહીં 
નમેગા. રે્ તો રાગકો હી નમતા હૈ. રાજમલજી ! રાગકો હી નમતા હૈ ?  

અંતરમેં ઊંડે ઊંડે મીઠાશ.... ચૈતન્ર્પ્રભુ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાકા પપિડ, અખંડ આનંદકા કું દ 
ઉસકી રુત્રચ ન હોકર, વ્ર્વહાર.. વ્ર્વહાર.. વ્ર્વહાર દિર્ાકાુંડકા ત્રવકલ્પ, નામસ્મરણ,  
જાપ, ભક્ક્ત, પૂજા, દાન, દર્ા, જાિા (આદદકે) ત્રવકલ્પ ઉઠતે હૈં વો રાગ હૈ, ધમય નહીં. વો 
ત્રવકલ્પકે પ્રેમમેં–વ્ર્જભચારમેં પડા હૈ, ઉસકી ઊલટી દ્રત્રષ્ટ રાગસે ખસતી નહીં. કઠણ તો 
બાત હૈં હોં હેમચંદજી ! સમજના પડગેા. િણ કાળ િણ લોકમેં દૂસરા માગય નહીં. સમજમેં 
આર્ા ? િણ કાળ િણ લોકમેં, રે્ કહનેમેં આતા હૈ ઐસા સત્ર્કા દૂસરા પંથ હૈ નહીં. 
ભગવાન આત્મા સક્ચ્ચદાનંદ સત્.. સત્. સત.્. સત્.. સત્.. સત.્. સત.્. શાશ્વત સત્ જ્ઞાન-
આનંદકા કું દ હૈ. ઉસકી અંતરમેં રુત્રચ રાગકે અવલંબન ક્ષબના હોતી હૈ ઔર ઉસમેં ક્સ્થરતા 
ભી રાગકે આશ્રર્ ક્ષબના હોતી હૈ. આતા હૈ, જબ લગ પૂણય ન હો તબ લગ રાગ આતા હૈ. 
પણ અજ્ઞાની–ત્રમર્થર્ાશ્રદ્ધાવાન તો વો રાગકો હી સવયસ્વ માનકર, ઉસસે મેરા કલ્ર્ાણ હો 
જાર્ેગા, વો કમયકાુંડ–દિર્ાકાુંડસે મેરા કલ્ર્ાણ (હોગા)—ઐસા માનનેવાલા મૂઢ જીવ હૈ. 
વો રાગકી પ્રીત્રતકે પડખેમેં (-પક્ષમેં) ચડ ગર્ા હૈ.  
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જેમ પરસ્ત્રીકે પડખે ચડ જાતા હૈ. 'પડખા' સમજતે હો ? 'પડખે'કો ક્યા કહતે હૈં? 

(શ્રોતા : પાસમેં). પડખે—પાસમેં.. પાસમેં લ્ર્ોને ભાઈ ! તુમ્હારી પહિદી ભાષા બહોત આતી 
નહીં. પાસમેં ચડ જાતે હૈં વો રાગકે પાસમેં.... ર્ે સ્ત્રીકે પાસમેં–પડખે ચડ જાતા હૈ વો 
વ્ર્જભચારી હૈ, ઐસે હે નાથ ! શુભરાગકા કણ ઉઠતા હૈ ઉસકે પાસમેં ચડ જાતા હૈ, ઉસસ ે
મેરા કલ્ર્ાણ (હોગા ઐસી માન્ર્તા હૈ) વો વ્ર્જભચાદરણી દ્રત્રષ્ટ હૈ. સમજમેં આર્ા?   
ડોક્ટર ! વ્ર્જભચાદરણી દ્રત્રષ્ટ હૈ. ભગવાન ! આપ અવ્ર્જભચારી પૂણય દશાકો પ્રાપ્ત હો, તો 
વ્ર્જભચાદરણી દ્રત્રષ્ટવંત આપકો નહીં નમેગા. સમજમેં આર્ા ? બહારસે ભલે નમે.. 
બહારસે ભલે નમે. અંતરમેં અત્રવકારીસ્વભાવ જજસકો જચા નહહ, રુચા નહહ, પ્રતીતમેં 
આર્ા નહહ, ઉસકે પોષણમેં આર્ા નહહ, તો રાગકા પોષણ કરનેવાલા, માન્ર્તા કરનેવાલા, 
સ્થાપન કરનેવાલા, ઉસમેં લાભ માનનેવાલા, દહુનર્ાકો (કહેગા) દક રાગસે લાભ હોગા, િમે 
િમે રાગકી ઐસી દિર્ા કરો, દિર્ાસે લાભ હોગા. ઐસા મૂઢ પ્રાણી આપકી 
વીતરાગીત્રવજ્ઞાનઘન દશાકો નહહ નમેગા. બરાબર હૈ ? ર્હાું તો નમનેવાલા સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ ત્રલર્ા 
હૈ. સમજમેં આર્ા ?  

હે આત્મા ! પરમ ભક્ક્ત અનુરાગ સે... ઐસા શબ્દ ત્રલર્ા હૈ. જજનવર કે 
ચરણકમિોં કો નમસ્કાર કરતે હૈં... પરમ ભક્ક્ત.... ઐસા ઉલ્લાસ દક જૈસે માતાકી 
ગોદમેં બાલક પડા હો ઔર ઉસકો માતા પ્રત્ર્ે પ્રેમ આતા હૈ, ઐસે સવયજ્ઞ વીતરાગ 
ત્રિલોકનાથ દક જજનકો ચૈતન્ર્ આનંદઘન (ઐસી) પ્રગટ દશા હુઈ, ઉનકે પ્રત્રત ગોદમેં જાત ે
હૈં, પ્રભુ ! મોટાને ઉત્સંગ નાનાને શી ચચિતા ? વેલજીભાઈ ! લ્ર્ો, એનો એ શબ્દ બોલ્ર્ા, 
ફેરવ્યું નહહ કાુંઈ. કાુંઈક શબ્દફેર છેને થોડો ? એ માટે તો તમને કીધું. 'મોટાને ઉત્સંગ...' 
શું શબ્દ છે ? 'બેઠાને' કુંઈક શબ્દ છે. છે કુંઈક. 'મોટાને ઉત્સંગ, બેઠાને શી ચચિતા, તેમ પ્રભ ુ
પરમ પ્રસાદ, સેવક થર્ા હનશ્શ્ચિતા. તેમ પ્રભુ ચરણ પસાર્, સેવક થર્ા હનશ્શ્ચિતા.' જુઓ ! 
ર્હાું સેવકકો, ભગવાન સવયજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ આત્માકી સમ્ર્ક્ ચીજકો આદર દેકર 
રાગ આતા હૈ તો ઉસમેં વંદન કરતે હૈં.  

તો કહતે હૈં, હે પ્રભુ ! આપકે ચરણકમલમેં નમતે હૈં. પ્રભુ ! હમેં આપકા હી શરણ 
હૈ. ઉસકા અથય દક આપકી જો મોટપ–બઢાઈ આપકો પ્રગટ હુઈ, ઐસી મેરી દ્રત્રષ્ટમેં હમારા 
સ્વભાવ પ્રગટ માનનેમેં આર્ા હૈ. અબ, હમારી ક્સ્થરતા બાકી હૈ, તો રમણતા કરતે કરત ે
આપ જૈસી પર્ાયર્ પ્રગટ કરનેલાર્ક હમ હો ગર્ે હૈં. સમજમેં આર્ા? ઉસે સવયજ્ઞ 
પરમાત્માકા પરમ ભક્ત વ્ર્વહારસે કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આર્ા ? જજસકા દોષ 
ક્ષબલ્કુલ હનકલ ગર્ા હૈ ઐસા હનદોષ પરમાત્મા.... જજસકો દોષ રુચતે હૈં.. પુણ્ર્-પાપ દક 
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શુભ-અશુભભાવ દોષ રુચતે હૈં વહ હનદોષ ભગવાનકો માનતા નહીં. વહ હનદોષ ભગવાનકો 
નમન કરતા નહીં. બરાબર હૈ ધનાલાલજી ? 'મોટાને ઉત્સંગ...' પ્રભુ ! આપના ચરણમાં 
પડ્યા છીએ હોં. આ દાસ... દાસ સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ હી હો સકતા હૈ, દૂસરા દાસ હો સકતા નહહ. 
ભગવાન સક્ચ્ચદાનંદ પ્રભુ શુદ્ધ જ્ઞાર્કકી દ્રત્રષ્ટ, રુત્રચ, પદરણતી હુઈ, રાગ બાકી હૈ, પૂણયતા 
નહીં હૈ, તો કહતે હૈં, પ્રભુ ! હમ આપકે દાસ હૈં. વો સાધકજીવ હી ભગવાનકા દાસ હો 
સકતા હૈ. રાગ ઔર પુણ્ર્સે ધમય માનનેવાલા ત્રમર્થર્ાદ્રત્રષ્ટ ભગવાનકા દાસ હો સકતા નહીં.  
સમજમેં આર્ા ?  

તો કહતે હૈં, પરમ ભક્ક્ત અનુરાગ સે જજનવર કે ચરણકમિોં કો નમસ્કાર કરત ે
હૈં, વે શ્રેષ્ઠભાવરુપ 'ર્સ્ત્ર' સે.... શ્રેષ્ઠભાવરુપ 'ર્સ્ત્ર'... 'શ્રેષ્ઠ'કા અથય શુદ્ધભાવ.. 
શુદ્ધભાવ.. ભગવાનકી ભક્ક્તકા ત્રવકલ્પ હૈ, ઉસકી ભક્ક્ત હૈ, પણ અંદરમેં આત્માકે 
સ્વભાવકી રુત્રચ, દ્રત્રષ્ટ.. મેરા ત્રચદાનંદ એકરૂપ સમ સ્વભાવ હૈ ઐસી રુત્રચ, દ્રત્રષ્ટ હો ગઈ 
હૈ—ઐસે ઉસકે આશ્રર્સે જો શુદ્ધભાવ પ્રગટ હોતા હૈ, ર્ે શ્રેષ્ઠભાવરૂપ 'ર્સ્ત્ર' સે જન્મ 
અથામત્ સંસારરૂપી બિે કે ર્ૂિ જો નમથ્યાત્વ આદદ કમમ ઉસકો નષ્ટ કર ડાિતે હૈં (ખોદ 
ડાિતે હૈં). ખોદી કાઢે છે. વાસ્તત્રવક વીતરાગ ચૈતન્ર્સ્વભાવકી રુત્રચ કરનેવાલા વો હી 
ભગવાનકી ખરેખર ભક્ક્ત કરને આર્ે. ભ્રમણા.. રાગ, ત્રવકલ્પ, પરવસ્તુ મેરી હૈ ને મેરેમેં 
હૈ—ઐસી જો ભ્રમણા (હૈ, ઉસે)—ચૈતન્ર્ જ્ઞાર્કકી દ્રત્રષ્ટ કરતે હૈં ઉસકી રુત્રચસે, 
પદરણતીસે, અવસ્થાસે વહ ભ્રમણા આદદ કમયકો—જજનવરકે દાસ નાશ કર સકતે હૈં. 
રાગકે દાસ નાશ કર સકતે નહીં. સમજમેં આર્ા ? 

સંસારરૂપી બેિ.... નમથ્યાત્વ આદદ કમમ ઉસકો નષ્ટ કર ડાિતે હૈં. ત્રમર્થર્ાત્વ 
આદદ છે ને ? ચાદરિ દોષ હો, સબ હૈ.... સંસાર નષ્ટ કરતે હૈં–નાશ કરી નાંખે. અવસ્થામેં 
(દોષ) હૈ, (મત્રલન) અવસ્થા હૈ. મત્રલન અવસ્થા ન હો તો હનમયલતાકા પ્રગટ અનુભવ હોના 
ચાહહર્ે. ઔર અંતર સ્વભાવમેં પૂણય હનમયલતા ન હો તો પ્રગટ કહાુંસે હોગી ? કોઈ બહારસે 
ચીજ આતી નહીં. અંતરમેં જો અખંડ આનંદ શુદ્ધ ત્રચદાનંદમૂર્તિ સ્વભાવ પડા હૈ.... ઉસકી 
દશામેં જો પૂણય આનંદ હો તો મત્રલનતાકા અનુભવ હોતા નહીં. મત્રલનતાકા– રાગકો 
અનુભવે વો મત્રલન હૈ. તો જબ લગ રાગ હૈ, તબ લગ હનમયલ પૂણય દશાકા અનુભવ નહહ 
હૈ. પણ આત્માકી દ્રત્રષ્ટકા અનુભવ હો ગર્ા, તો કહતે હૈં, પ્રભુ ! આપ તો ..... આપકો 
પૂણય દશા પ્રગટ હુઈ હૈ. આપકા સેવક હનશ્શ્ચિત હૈ. અલ્પકાલમેં હમ રાગ આદદકો સ્વભાવકી 
શ્રેષ્ઠ ભાવનાસે નાશ કરેંગેં. ઉસમેં હમેં સંદેહ નહીં હૈ. હમ આપકે જૈસી દશા પ્રાપ્ત કરેંગેં. 
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ઐસે સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ ભગવાનકો નમન કરતે (હુએ) અપની ભાવનાકો ઉછાલતે હૈં. સમજાર્ છે 
કાુંઈ ? 

ભાવાથમ : અપની શ્રદ્ધા–રુત્તચ–પ્રતીનત સે જો જજનેશ્વરદેવ કો નમસ્કાર કરતા 
હૈ... જજનેશ્વર એટલે જજન. જજન એટલે રાગ અને અજ્ઞાન જીતકર જજસને વીતરાગ 
ત્રવજ્ઞાનઘનદશા પ્રાપ્ત કી, ઐસે જજનેશ્વરદેવકો શ્રદ્ધા–રૂત્રચ–પ્રતીત્રતસે નમતા હૈ. હવે આવ્યું, 
જુઓ ! ઉનકે સત્યાથમસ્વરૂપ સવમજ્ઞ વીતરાગપને કો જાનકર... ભગવાન પૂણાયનંદકી 
પ્રાપ્પ્ત જજસે હુઈ, વો સત્ર્ાથયસ્વરૂપ સવયજ્ઞ હૈ. એક સમર્મેં તીન કાલ તીન લોક જાનતે હૈં 
ઔર વીતરાગ હૈ (અથાયત્) કષાર્દોષ રહહત હૈ. ઐસા જાનકર.... સત્યાથમસ્વરૂપ–સાચા 
સ્વરૂપ સવમજ્ઞ વીતરાગપને કો જાનકર ભક્ક્ત કે અનુરાગ સે  નમસ્કાર કરતા હૈ. ઓહો! 
ઐસા કહનેવાલા... વાસ્તત્રવક તત્ત્વકી ઐસી ઉપદેશ શૈલી સવયજ્ઞ ભગવાન ક્ષસવા આતી 
નહહ. ઐસા અંતરદ્રત્રષ્ટકા પ્રેમ સહહત ભગવાનકે ચરણકમલકો નમતા હૈ, તબ જ્ઞાત હોતા 
હૈ દક સમ્યગ્દર્મન કી પ્રાપ્તત કા યહ ત્તચન્હ હૈ. સમજમેં આર્ા ? બાબુભાઈ ! વાત પણ 
બહુ... પણ શરતું બહુ હોં એમાં. સમજાણું ? શરતું... શરતું સમજેને ? ક્યા કહતે હૈં 
તુમ્હારે ? શરત.. શરત. એક તો ભગવાન શુદ્ધ ત્રચદાનંદ પરમાનંદ .... અપના હી સ્વભાવ 
હૈ. કોઈ બાહરસે આનેવાલા નહહ હૈ. ઐસી ચીજકી રૂત્રચ જમી ઔર રાગ આદદ આતા હૈ 
ઉસકી રુત્રચ છૂટ ગઈ. ઐસે જીવ પૂણાયનંદકી પ્રાપ્પ્તકા પ્રર્ત્ન અંતરમેં કરતે હૈં, વે હી 
સત્ર્ાથયસ્વરૂપ સવયજ્ઞ વીતરાગકો જાનતે હૈં. દૂસરે સત્ર્ાથયસ્વરૂપ સવયજ્ઞ વીતરાગકો જાનત ે
નહીં. સમજમેં આર્ા ?  

સમ્યગ્દર્મન કી પ્રાપ્તત કા યહ ત્તચન્હ હૈ. અંતરકા વીતરાગભાવ—અકષાર્ 
હનદોષસ્વભાવ રૂચા ઔર જરી અક્સ્થરતાકા રાગ–ચાદરિદોષ બાકી હૈ, (તો) ભગવાનકે 
પ્રત્રત ઉછલતા પ્રેમ હૈ, ઓહો ! ઉસને પૂણય પરમાત્માકી બાત કી. ઉન્હોંને (માગય) બતાર્ા, 
ઉન્હોંને અપના માગય દકર્ા ઔર (જજસ ત્રવત્રધસે) પ્રાપ્ત દકર્ા વો ત્રવત્રધ હમકો કહી. ઐસે 
પ્રેમસે જો વદંન કરતે હૈં, તબ જ્ઞાત હોતા હૈ દક સમ્યગ્દર્મન કી પ્રાપ્તત કા યહ ત્તચન્હ હૈ, 
ઈસત્તિયે માલૂમ હોતા હૈ દક ઈસકે નમથ્યાત્વ કા નાર્ હો ગયા. તબ જ્ઞાત હોતા દક  
ઉસકી ભ્રમણા.. રાગસે, હનત્રમત્તસે, સંર્ોગસે ધમય માનના વો સબ ભ્રમણા ત્રમર્થર્ાભ્રમ હૈ—
(ઉસકા) નાશ હુઆ. અબ આગામી સંસાર કી વૃત્તદ્ધ ઈસકે નહીં હોગી, લ્ર્ો. અલ્પકાલમેં 
ઉસકે રાગાદદ નાશ હોકર પરમાત્મા .... સાદદ-અનંત શુદ્ધ આનંદકું દ (દશા) પ્રગટ હો 
જાર્ેગી. ઐસા જાહનરે્ દક ઈસકે સંસાર–ભવ હૈ નહીં. ઈસપ્રકાર બતાયા હૈ.  કહો, 
સમજાર્ છે કાુંઈ ?  
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આગે કહતે હૈં દક જો જજનસમ્યક્ત્વ કો પ્રાતત પુરૂષ હૈ સો વહ આગામી  કમમ 

સે ત્તિતત નહીં હોતા હૈ. ભગવાન આત્મા રાગ ઔર કમયસે હનલેપ જભન્ન ચીજ હૈ. ઐસા 
અંતરમેં બોધ હો ગર્ા... ભગવાન પ્રભુ ચૈતન્ર્મૂર્તિ... દ્રષ્ટાુંત આપશે. જેમ કમત્રલનીનું પિ 
પાણીમાં લેપાતું નથી. કમત્રલનીનું પિ... એમ ભગવાન ત્રચદાનંદ આખો આત્મા, ક્ષજણક રાગ 
હોતા હૈ ઔર કમયકા સંર્ોગ સંબંધ હૈ ઉસસે હનરાલા તત્ત્વ હૈ. હનરાલા હૈ. તો રાગ, પુણ્ર્ 
ત્રવકલ્પસે ઉસકા સંગ નહહ. તો કમયકા–જડકા તો સંગ ઉસમેં હૈ નહહ. ઐસી અપને 
સ્વભાવકા જજનસમ્ર્ગ્દશયન હુઆ, તો કહતે હૈં દક વહ આગામી  કમમ સે ત્તિતત નહીં હોતા 
હૈ. ભત્રવષ્ર્કા કમયકા ઉસકો બંધ હોતા નહીં.  

जह सणललेण ण णलप्पइ कमणलणणपत्त ंसहावपवडीए।  
तह भावणे ण णलप्पइ कसायणवसएणहं सप्पणुरसो।।१५४।।  
यथा सणललेन न णलप्यत ेकमणलनीपत्र स्वभावप्रकृत्या। 
तथा भावने न णलप्यत ेकषायणवषय:ै सत्परुुष:।।१५४।। 

જૈસે... વો અપને દ્રષ્ટાત આ ગર્ા હૈ ૧૪વીં ગાથા, સમર્સારમેં. જૈસે કમત્તિનીકા 
પત્ર અપને સ્વભાવ સે હી.... કમત્રલનીકા પિકા સ્વભાવ હી ઐસા હૈ. ઉસકે નીચે ઝીણી 
ઝીણી રોમ ઐસી કોરી હૈ દક પાણીમેં પડા દદખે દક ડૂબા (દદખે, પણ) ઉપર બબિદ ુઅટકે 
નહીં. ચોખ્ખા (-સુખા) પડા રહે. કમલનીકા પિકા નીચે રંૂવાટી ઐસી કોરી.. કોરી.. કોરી હૈ. 
રંૂવાટી સમજતે હો ? ઝીણી, ઝીણી. રંૂવાટા વો તો વનસ્પત્રત હૈ. પણ ઉસ જાત્રતકી ઝીણી 
ઝીણી હોતી હૈ. આમ ઉપાડો, પાણીસે કુછ લેનાદેના નહીં. પાણીસે છુઆ હી નહીં, પાણીમેં 
ડૂબા હી નહીં, પાણીસે સંબંધ હુઆ હી નહીં. ઐસા પ્રકૃત્રત–સ્વભાવ હૈ. દકસકા ? વો 
કમત્રલનીકા પિકા. જિ સે ત્તિતત નહીં હોતા હૈ... વો દ્રષ્ટાુંત દદર્ા.  

વૈસે સમ્યગ્દ્રનષ્ટ સત ્પરુુષ હૈ... ભગવાન આત્મા રાગ, પુણ્ર્-પાપકે ત્રવકલ્પસે મેરી 
અંતમુયખ ચીજ જભન્ન હૈ ઔર કમય અને શરીરસે મેરી ચીજ તદ્દન અસંગ–જુદી હૈ. ઐસા 
અંતરમેં સમ્ર્ગ્દશયન-બોધ હો ગર્ા, વો સત્પુરુષ હૈ. વે અપને ભાવ સે હી ક્રોધાદદક કષાય 
સે ત્રલપ્ત નહીં હોતા. ઉસે કમયકા બંધ હોતા નહીં. ક્યોંદક કમયકા બંધકા કારણ ઉસે કરતા 
નહીં. સ્વભાવ.. સ્વભાવ.. સ્વભાવ.. જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા જગતકા ઔર  જ્ઞેર્-દ્રશ્ર્ (ઉસકા) જ્ઞાતા-
દ્રષ્ટા. જગતકે દ્રશ્ર્કા દ્રષ્ટા મૈં હૂું , જે્ઞર્કા જ્ઞાતા હૂું , દૂસરા કોઈ સંબંધ મુજે હૈ નહીં. ઐસા 
અંતયદ્રત્રષ્ટ હુઈ, વો કષાર્-િોધ-માન-માર્ા આદદ (રૂપ) હોતા નહહ ઔર ત્રવષર્કી વાસનાકી 
ગંધ ભી ઉસકો હોતી નહીં. કોરા રહતે હૈં, પણ સ્વભાવકી એકાગ્રતાકી ભાવનામેં વો ભી 
િમે-િમે છૂટ જાતે હૈં. ઉસકો કમયકા બંધ હોતા નહીં.  
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આહીં તો પાણીનંુ દ્રષ્ટાુંત આપ્યંુ. કમત્રલનીને જળ અડતું નથી. અડતા ક્યા ? છુતા 

નહહ. કમત્રલનીકે પિકો જલ છૂતા હી નહીં કભી. એમ સત્પુરુષ સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ જીવ... 
નાદરર્ેલ–શ્રીફલમેં જૈસા ગોટા જભન્ન હૈ.... શ્રીફલમેં મીઠા.. મીઠા.. સફેદ ટોપરા હૈ વો 
છાલસે જભન્ન હૈ, કાચલીસે જભન્ન હૈ ઔર કાચલી તરફકી રાતડ હોતી હૈ ઉસસે ભી જભન્ન 
હૈ. ઐસે ભગવાન આત્મા શરીરરૂપી કાચલીસે જભન્ન હૈ. શરીરરૂપી છાલા. ઉપરનું છાલંુ હોર્ 
છે ને ? આ છાલાને દળીને લોટ કાઢે છેને ? અંદર કમયરૂપી આઠ કમયના રજકણ ઝીણી 
માટી–ધૂળ વો કાચલી હૈ, વો કાચલીસે (ભી) જભન્ન હૈ. ઔર રાતડ નામ પુણ્ર્-પાપકે 
ત્રવકલ્પસે ભી ભગવાન તો જભન્ન હૈ. ચૈતન્ર્મૂર્તિ વો રાગસે ભી જભન્ન હૈ. ઐસી જજસકો 
દ્રત્રષ્ટ હો ગઈ—સમ્ર્ગ્દશયન હુઆ, વો ત્રવકારસે, બંધસે ત્રલપાતા નહીં. સમજમેં આર્ા ? 
જુઓ ! આ ભાવશુદ્ધનો અત્રધકાર. ભાવપ્રાભૃત હૈ ન ? ભાવપ્રાભૃત. શુભ ભી ભાવ હૈ, 
અશુભ ભી ભાવ હૈ ને શુદ્ધ ભી ભાવ હૈ. પહિસા, જૂઠુું , ચોરી, ત્રવષર્, ભોગવાસના, કામ, 
િોધ એ અશુભભાવ છે, પાપવાસના હૈ. દર્ા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત, તપ, જપ, જાિા, 
નામસ્મરણ, કોમલતા ઐસા ત્રવકલ્પ વો સબ શુભરાગરૂપી દોષ હૈ. ઉસસે ભગવાન આત્મા 
જભન્ન હૈ ઐસી દ્રત્રષ્ટ હુઈ, બંધન નહહ હૈ ઉસકો. વો અલ્પકાલમેં રાગ આદદસે છૂટ જારે્ગા 
ઔર પરમાત્મપદકી પ્રાપ્પ્ત–મુક્ક્ત હો જાર્ેગી. કહો, સમજાર્ છે કાુંઈ ? 

ભાવાથમ : સમ્યગ્દ્રનષ્ટ પુરુષ કે... ‘સમ્ર્ક્‘—સાચી દ્રત્રષ્ટ. 'સાચી દ્રત્રષ્ટ'કા અથય પૂણય  
આનંદ અને જ્ઞાનસ્વભાવકી પ્રતીત હુઈ ઔર રાગસે પૃથક્, હનત્રમત્તસે પૃથક્ અપના સ્વભાવ 
(હૈ ઐસા) ભેદજ્ઞાન દકર્ા. ઐસા સત્પુરુષ સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ કે નમથ્યાત્વ ઔર અનંતાનુબંધી 
કષાય કા તો સવમથા અભાવ હી હૈ. ઉસકો ભ્રમણા હોતી નહી દક રાગસે લાભ હૈ, 
હનત્રમત્તસે લાભ હૈ.—ઐસા ત્રમર્થર્ા અજભપ્રાર્ હોતા નહીં. અનંતાનુબંધી નહીં. અનંત 
સંસારકા કારણ િોધ-માન-માર્ા-લોભ (દક) જો સ્વભાવકા અનાદર કરતા હૈ. શુદ્ધ 
ત્રચદાનંદકા અનાદર હોતા હૈ ઐસા િોધ, માન, કપટ ને લોભ સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ–ધમીકી 
સ્વભાવદશામેં હોતા નહીં.  

અન્ય કષાયોં કા યથાસંભવ અભાવ હૈ. હાસ્ર્, રત્રત (આદદ) દૂસરે કષાર્કા રસ 
મંદ જજતના પડ઼તા હૈ, ઈતના થોડા કષાર્ અભાવ હો ગર્ા હૈ. નમથ્યાત્વ... ત્રવપરીત 
માન્ર્તા—ત્રવપરીત અજભહનવેષ—ત્રમર્થર્ા–જૂઠા આશર્ (દક) પુણ્ર્સે ધમય (માનના) ઔર 
વતયમાનમેં અલ્પજ્ઞ પર્ાયર્ હૈ ઉસકો પૂણય માનના ઔર હનત્રમત્ત આદદસે લાભ માને ઐસી 
વતયમાન દ્રત્રષ્ટ જજસકી હૈ—ઐસા જો ત્રમર્થર્ાત્વ ઔર અનંતાનુબંધી કષાર્ ઉસકે અભાવ 
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સે ઐસા ભાવ હોતા હૈ.... એના અભાવથી એવો હનમયળ શુદ્ધભાવ પર્ાયર્માં– અવસ્થામાં 
પ્રગટ હોર્ છે.  

જો પરદ્રવ્યમાત્ર કે કતૃમત્વ કી બુત્તદ્ધ તો નહીં હૈ... ક્યા કહતે હૈં ? આત્માકા સમ્ર્ક્ 
ભાન હુઆ, તો દેહ આદદકી દિર્ા મૈં કરતા હૂું  ઐસી બુત્રદ્ધકા નાશ હો જાતા હૈ. દેહ, વાણી 
આદદ જડ મૈં કર સકતા હૂું  દક વાણી મૈં બોલ સકતા હૂું—(ઐસા) િણ કાળમેં આત્મામેં 
નહીં. વાણીકે કારણસે વાણી હનકલતી હૈ, શરીરકે કારણસે શરીર ચલતા હૈ. ઉસકી વતયમાન 
જડકી દિર્ા–પર્ાયર્–અવસ્થાકા આત્મા કતાય હૈ હી નહહ. સમજમેં આર્ા? ધમી સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ 
જ્ઞાની જીવ ઐસા અપનેકો સમજતા હૈ, માનતા હૈ દક પરદ્રવ્ર્, શરીર, વાણી, મન, આહાર, 
પાણી—વહ સબ જડ પરપદાથય હૈ. ઉસકા પલટના ઉસકે આધીન હૈ—જડકે આધીન હૈ. 
મેરા કામ કુછ નહહ હૈ ઉસમેં. મૈં બોલતા ભી નહીં, મૈં ચલતા ભી નહીં, મૈં ઉપદેશ દેતા નહીં, 
મૈં ખાતા નહીં, મૈં પીતા નહીં. વહ તો જડકા કામ જડમેં હોતા હૈ. ઓહોહો ! કહો, 
દેવીલાલજી ! ઐસી દ્રત્રષ્ટ, ધમયકે શુરૂઆતવાલેકી ભી ઐસી સમ્ર્ક્ દ્રત્રષ્ટ હો જાતી હૈ. 

ર્ે તો જહાું-તહાું અજભમાન.. ઐસા શરીરકા કામ દકર્ા, ઐસી વાણી હમને કી.  દો 
ઘંટ ેઐસા વ્ર્ાખ્ર્ાન દદર્ા દક લોગ રુંજનમંજન હો ગર્ે. અરે મૂઢ ! સમજ તો ખરો ! વો 
વાણી તો જડકી ધ્વહન ઉઠતી હૈ, રજકણકી ધ્વહન ઉઠતી હૈ. આત્મામેં કહાું વો રજકણ 
પડા હૈ ? આહાહા ! સમજમેં આતા હૈ ? આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ ત્રચદાનંદ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા હૈ. 
વાણીકે રજકણકી ધ્વહન ઉસમેં પડી હૈ ? ઉસકી ખાણમેં રજકણ ધૂલ હૈ ? ર્ે  ધૂલકી ધ્વહન 
ઊઠતી હૈ. અજ્ઞાની વાણી દક દેહકી દિર્ાકા કતાય હોતા હૈ, જ્ઞાની ઉસકા કતાય નહહ હોતા. 
સમજાર્ છે કાુંઈ ? (શ્રોતા : વ્ર્વહારનર્ ઉડી ગર્ો?) વ્ર્વહારનર્ ઉડી ગર્ો.  

વ્ર્વહારનર્સે કહનેમેં આતા હૈ, ક્યા ? કહનેમે આતા હૈ, પણ ઐસા હૈ નહીં— 
ઈસકા અથય ઐસા સમજના. વ્ર્વહારનર્સે કહનેમેં આતા હૈ ઔર અભૂતાથયદ્રત્રષ્ટસે કહા 
ગર્ા હૈ ઔર અસત્ કથનસે કહા હૈ, (પર) ઐસા હૈ નહહ.—ઐસા અથય વ્ર્વહારનર્કા 
સમજના. સમજમેં આર્ા ? બોલનેમેં ઐસા આતા હૈ દક ઉસને બોલા, ઉસને ઉપદેશ દદર્ા, 
પર ઐસા હૈ નહહ. વો તો જરી ત્રવકલ્પકા સંબંધ હૈ ઔર ઉસકા સંબંધ દેખકર કહનેમેં 
આર્ા હૈ. પણ રજકણ–એક આંખકી પાંપણ ભી ચલતી હૈ વો આત્માકે અત્રધકારકી બાત 
નહીં. ભગવાન આત્મા જ્ઞાતા ત્રચદાનંદમૂર્તિ હૈ. વો જ્ઞાનકા એક અંશ ઉસકો અપે તો દિર્ા 
હોતી હૈ (ઐસા) તીન કાલમેં નહીં હૈ. ઓહોહો ! સમજાર્ છે કાુંઈ?  

પરદ્રવ્યમાત્ર કે... પરદ્રવ્ર્માિ ક્યોં કહા ? સબ પરદ્રવ્ર્(કી દિર્ા)—ખાના, પીના, 
લેના, દેના. આ વચન કોણ બોલે છે ? ક્યાં ગર્ો ? શું છે આ ? ર્ે વચન કૌન બોલતા હૈ? 
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(શ્રોતા : ભાષાવગયણા). ભાષાવગયણા, લ્ર્ો. ર્ે ભાષાવગયણા બોલતી હૈ—ઐસે કહતા હૈ 
બાલક. ભાષાવગયણા રજકણકા પપિડ–સમૂહ પડા હૈ ઉસમેંસે ભાષા હનકલતી હૈ. (ભાષા) 
કહાું આત્મામેં પડી હૈ ? સમજમેં આર્ા ? રૂપચદંજી ! ભાષાવગયણા બોલતી હૈ. ઓર્ મા! 
વણયગા સમજે ? રજકણકા સમૂહ–વગય.. વગય.. સમૂહ. રજકણકા સમૂહ પડા હૈ ઉસસે વો 
ધ્વહન (ઉઠતી હૈ). ભાષાવગયણા. શરીર ભી નહીં, શરીર ભી બોલતા નહીં. શરીર જુદી ચીજ 
હૈ, વાણી જુદી ચીજ હૈ. જભન્ન-જભન્નકા કાર્ય જભન્ન-જભન્ન હોતા હૈ. ર્ે તો ભાન નહીં (ઔર) 
જહાું-તહાું મૈંને દકર્ા.. મૈંને દકર્ા.. મેંને દકર્ા. લ્ર્ો. ‘હુું  કરુું  હુું  કરુું  એ જ અજ્ઞાન છે, 
શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.' કૂતરો.. કૂતરો.. કૂત્તા. મોટુું  શકટ–ગાડુું . છ મણ ભાર ભર્ાય 
હોર્ ને કૂતરો નીચે ચાલતો હોર્, એનંુ માથંુ અડતું હોર્ જરી, એ માને  કે મારે લઈને આ 
ચાલે છે. અરે ! ૫૦-૫૦ મણના, ૧૦૦ મણના બળદ ચલાવે છે. તારા ઉપર પડ ેતો મરી 
જા, કચરાઈ જા.  

એમ જગતના પદાથય સ્ત્રી, કુટુુંબ, શરીર ઔર વેષ આદદકી જડકી અવસ્થા, વો 
ઉસકે કારણસે હોતી હૈ. દૂસરા કહતા હૈ દક હમારેસે દેશકા સુધાર હુઆ. પરકા સુધાર 
હુઆ. હમ પરકા સુધાર કર સકતે હૈં. કહતે હૈં દક વો ત્રમર્થર્ાદ્રત્રષ્ટ મૂઢ જીવ હૈ. ઉસકો પર 
ઔર સ્વકી જભન્નતાકા ભાન હૈ નહીં. બરાબર હશે ? લ્ર્ો. કુું વરજીભાઈ ! કહે છે કે આ 
કાુંઈ કરતા નથી.—એમ કહે છે. મફતનો મોટર લઈને જાર્. ત્ર્ાં મફતનો માળો અજભમાન 
કરે છે એમ કહે છે. હવે તો નહહ જાતા હોર્. ઓલા જાવા નહહ દેતા હોર્. પરદ્રવ્ર્માિનું 
કાુંઈ કરતા (નથી). છાપ એવી છે તમારી હોં.  

પરદ્રવ્યમાત્ર કે કતૃમત્વ કી બુત્તદ્ધ તો નહીં હૈ... ઓહો ! સમજમેં આતા હૈ ? 
પોપટભાઈ ! આ પૈસા-બૈસા ધૂળ, કહે છે કે મેળવી શકતો નથી.—એમ કહે છે. આ પાંચ-
પાંચ લાખની, દસ લાખની ધૂળ છેને માટી. એ તો માટી કાુંકરા ધૂળ હૈ. તેરેમેં ક્યા પડા હૈ ? 
ઔર તેરી તાકાતસે વો ચીજ આતી હૈ ? ધૂળમાંર્ કામમાં આવતી નથી. ક્યા કામમેં આતી 
હૈ ? ઈતની આતી હૈ દક વો મેરા હૈ (ઐસી) મમતામેં હનત્રમત્ત પડતા હૈ. કોઈ દૂસરે કામમેં 
આતી નહીં વો ચીજ. વો તો જડ હૈ, માટી હૈ, ધૂળ હૈ, અજીવ હૈ. આરે, આરે ! ક્યા   
કરના ? અરે પ્રભુ ! તેરી ચીજ ક્યા હૈ તું સમજ લે. ઔર પરચીજ ઉસકે કારણસે પલટતી 
હૈ, બદલતી હૈ, દટકતી હૈ. ક્યા તેરે કારણસે (બદલતી) હૈ ? શરીરકી દિર્ા, તેરા હનરોગ 
રહનેકા ભાવ હૈ તો ભી હનરોગ નહીં રહતી હૈ. વો તો જડકી અવસ્થા હૈ. .... દક શરીરકો 
મૈં હનરોગ રખું. તો તો કોઈ રોગ હોવે હી નહીં શરીરમેં. વો તો જડકી– પરમાણુકી–પુદ્ ગલકી 
અવસ્થાકો, આત્મા માનતા હૈ દક મૈં કરતા હૂું . મૂઢ હૈ.  
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સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ ઐસા માનતા નહીં. ધમી માનતા હૈ દક મૈં તો જ્ઞાન હૂું . મૈં તો વો હોતા હૈ 

ઉસકો જાનતા હૂું . મેરેસે હુઆ ઐસા મૈં માનતા નહીં. રે્ જહાું-તહાું.. હુું  કરુું .. હુું  કરુું .. હુું  
કરુું .. અજભમાન.. અજભમાન.. સાધુ નામ ધરાવે તો અજભમાન. મૈંને ઐસા ઉપદેશ દદર્ા, 
લોગોંકો ઐસા રુંજન કર દદર્ા. અરે ભગવાન ! તુમ કૌન હો ? કહાું (પરમેં) ગર્ે (હો) તુમ? 
ક્યાં તેરે જ્ઞાનકા કોઈ ભાગ વાણીમેં આ ગર્ા હૈ ? કોઈ તેરે જ્ઞાનકા અંશ પરમેં પ્રવેશ કર 
ગર્ા હૈ દક તુને કુછ દૂસરેકા દકર્ા ? સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ જીવકો પરદ્રવ્યમાત્ર કે કતૃમત્વ કી બુત્તદ્ધ 
તો નહીં હૈ... બરાબર હશે વાડીભાઈ ? ધમયકી દ્રત્રષ્ટ હુઈ નહહ, અસત્ર્ દ્રત્રષ્ટ હૈ, વો જહાું-
તહાું જગતકી ચીજકા સ્વામી હોકર–માત્રલક હોકર કતાય માનતા હૈ. માનતા હૈ, કર સકતા 
નહીં. સમજાણું ?  

પરાંતુ ર્ેષ કષાયોં કે ઉદય સે કુછ રાગ-દ્વેષ હોતા હૈ... કહતે હૈં દક આત્માકા 
ભાન હુઆ હૈ, ઈતના રાગ ઔર ભ્રમણા ગઈ. થોડા રાગ હૈ. ઉસકો કમમ કે ઉદય કે નનનમિ 
સે હુએ જાનતા હૈ. રાગ આદદ હોતા હૈ વો મેરે સ્વભાવકી ચીજ નહીં. કમયકે હનત્રમત્તકા 
જજતના–થોડા સંગ હૈ ઉસસે ઉત્પન્ન વો તો ઉપાત્રધભાવ હૈ. સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ–ધમી અપનેકો 
પરદ્રવ્ર્માિકા રખનેવાલા, કરનેવાલા, બનાનેવાલા, વ્ર્વસ્થાપક નહહ માનતા ઔર થોડા 
રાગ બાકી હૈ ઉસે ઉપાત્રધ માનતા હૈ. વો તો રોગ હૈ. થોડા રાગ તો આતા હૈ, જબ (તક) 
વીતરાગ સવયજ્ઞ ન હો તબ (તક). ઈસત્તિયે ઉસમેં ભી કતૃમત્વબુત્તદ્ધ નહીં હૈ... રાગ મૈં 
રખતા હૂું  ઐસી ઉસકી બુત્રદ્ધ તો ત્રવકાર હૈ.. ત્રવકાર(કા) વ્ર્ાપાર હૈ. આત્માકે સ્વભાવમેં 
કુછ લાભ કરનેવાલા (નહીં). પદરણત્રત જરી નબળાઈસે આ જાતી હૈ. મૈં (ઉસે) રખનેકા 
કતાય (ભી નહીં). સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ ગૃહસ્થાશ્રમમેં આત્માકા અનુભવ સમ્ર્ગ્દશયન હો તો ભી ઐસે 
(કતાય) માનતા નહીં.  

તો ભી ઉન ભાવોં કો રોગ કે સમાન જાનકર.... ર્ે ત્રવકલ્પ ઉઠતે હૈં દર્ા-દાન, 
વાસના જરી રાગકી ઉન ભાવોં કો રોગ કે સમાન જાનકર... રોગ.. રોગ.. રોગ.. રોગ.. 
રોગ અચ્છા હૈ ? રોગ રખનેકી ઇચ્છા હૈ ? જાનકર અચ્છા નહીં સમજતા હૈ. ૧૦૪ દડગ્રી 
તાવ-બુખાર અચ્છા હૈ ? નહહ. ૯૯ દડગ્રી ? અચ્છા નહહ ? અચ્છા તો કહતે હૈં લોગ. અરે 
૯૯ દડગ્રી ભી જો છ મહહના ચલે તો જીથરીમેં ફોટા લેના પડ ે દક ક્યા હૈ. કુછ હૈ દક         
નહહ ? અંદર ફેફસામેં રોગ... સમજમેં આર્ા ? એક પુણ્ર્કા રાગ ત્રવકલ્પમાિ ભી રોગ હૈ. 
ઉસકો અચ્છા માનનેવાલેકો ક્ષર્રોગ પડા હૈ. (શ્રોતા : ....) ૯૯... પર તુમકો ખબર નહહ 
ડોક્ટરકો? ૯૯.. ૯૯.. ૯૯ થોડા અંદર (બુખાર) રહતા હૈ બહોત થોડાસા. દકતને સાલસ ે
હૈ ? છ માસ. કુછ કુછ ફેફસામેં દરદ હોગા. ફેફસામેં ક્યા કહતે હૈં ? ચાંદા પડ ેચાંદા. ચાંદા
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પડનેે ચાંદા. આહીં જીથરી ફોટો લેવરાવો. ઘણા એવા માણસો આવે  છે. જુવાન હોર્.. 
શરીરમાં કાુંઈ થતું નથી. લોહી તો અચ્છા હૈ. કુંઈપણ છ માસસે.... ફોટો પાડ ેતો કહે, ક્ષર્ 
હૈ. હેં ! ..... દસુરે ભાગમેં ગર્ા નહીં. કદાત્રચત્ ત્રમટ ેતો ત્રમટ.ે  લાવો ખાટલો લાવો. જીથરી 
છેને ખાટલા. એમ ૯૯ (તાવ જેવો) રાગનો એક કણ પણ ભલો જાણે, ર્ે રોગકો ભલા 
જાનનેવાલા હૈ. સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ રાગકો ભલા જાનતા નહીં.  

ઈસપ્રકાર અપને ભાવોંસે હી કષાય-નવષયોં સ ેપ્રીનત બતુ્તદ્ધ નહીં હૈ...  ઈસપ્રકાર 
અપને ભાવોંસે હી ધમીકો કષાર્ એટલે િોધ, માન, માર્ા, લોભ, પાંચે ઈક્ષન્દ્રર્ના ત્રવષર્ 
ભાવ ઉસમેં પ્રીનત બુત્તદ્ધ નહીં હૈ, ઈસત્તિયે ઉનસે ત્તિતત નહીં હોતા... સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ તેનાથી 
લેપાર્માન થતો નથી. જિકમિવત્ નનિેપ રહતા હૈ. રાગ અને પરદ્રવ્ર્સે જભન્ન કતાય 
હોકર હનલેપદ્રત્રષ્ટમેં રહતે હૈં. ઈસસે આગામી કમમ કા બંધ નહીં હોતા હૈ. ઈસસે આગામી 
કમયકા બંધ ઉસકો હોતા નહીં. સંસાર કી વૃત્તદ્ધ નહીં હોતી હૈ... ભવ બઢતે નહીં. ઐસા 
આર્ય હૈ. રે્ ગાથાકા ઐસા આશર્ કહનેમેં આર્ા હૈ. ત્રવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩ 
ગાથા  ૧૧૦, ૧૧૧ 

 

 
૧૧૦ ગાથા છે. કૌંસમાં છે. નનરાંતર સ્મરણમેં રખના…. એમ આવ્યું હતુંને પહેલંુ? 

દીક્ષા કાલકી હનરુંતર ભાવના કરના. એ ટીકાનો શબ્દ છે. ભાષાકારે મૂક્ું છે. ક્યા? 
સમ્યગ્દર્મન-જ્ઞાન-ચાદરત્રકે વૃત્તદ્ધ હેતુ... પહેલો આ તકજ  છે કે સમ્ર્ગ્દશયન....  આત્માનો 
સ્વભાવ છે એ એનો માલ છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ આદદ તત્ત્વનો માલ–સ્વભાવ એ 
વસ્તુસ્વભાવ છે. એનું ભાન થઈને મૂળ પહેલી પ્રતીત–સમ્ર્ગ્દશયન થાર્ અને એ સ્વરૂપનો 
શુદ્ધ ચૈતન્ર્ સ્વભાવ જે છે અંદર માલ–તત્ત્વ એનંુ જ્ઞાન થાર્ અને એમાં રમણતા થાર્—
એની વૃત્રદ્ધને હેતુ.... આ િણ તો છે કહે છે. મુહનની વ્ર્ાખ્ર્ા છેને ત્રવશેષપણે ? િણ તો છે, 
પણ િણની વૃત્રદ્ધને હેતુ હે ર્ુનન ! દીક્ષા કે સમય કી અપૂવમ ઉત્સાહમય તીવ્ર નવરક્ત 
દર્ા કો... ત્રલર્ા સ્મરણમેં. સમ્ર્ગ્દ્રત્રષ્ટ જીવ જ્ર્ારે દીક્ષા– ચાદરિ લે છે, એ વખતની એને 
દીક્ષા સમર્ની અપૂવય ઉત્સાહમર્ તીવ્ર ત્રવરક્ક્ત છે. જાણે ક્ષબલ્કુલ પર ઉપર લક્ષ જ ન કરુું  
અને અંતરમાં જાઉં, એવી તીવ્ર ઉત્સાહદશા તે વખતે હોર્ છે. (શ્રોતા : .....) ભાવ ભલે 
હોર્, પણ પાછળ શુત્રદ્ધની વૃત્રદ્ધ...... લક્ષ ન્ર્ાં છે ને ? વૈરાગ્ર્—રાગથી રહહત, સ્વરૂપ 
તરફના વલણવાળું ચચિતવન એ સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિની વૃત્રદ્ધનું કારણ છે.  

દીક્ષાને સમરે્... આ તો સાચી દીક્ષા હોં, આ અત્ર્ારે સાધારણ લે છે એ કુંઈ દીક્ષા 
નથી. આ તો આત્માનો સ્વભાવ–માલ જેને અંતરનો ભાસ્ર્ો છે. હુું  એક ચૈતન્ર્ના સ્વભાવ–
માલવાળી ચીજ છુું , તત્ત્વ છુું , પદાથય છુું , વસ્તુ છુું . મારામાં તો અનંત આનંદનો માલ વસ્ર્ો 
છે. એની પર્ાયર્ એનંુ માપ કરે છે. (શ્રોતા : એ શું છે?) એક સમર્ની  દશયન-જ્ઞાન-પર્ાયર્ 
એનંુ માપ કરે છે કે આ પૂણય છે એમ. માલ... વસ્તુ છેને તત્ત્વ–પદાથય. એનો જે ત્રિકાળી 
સ્વભાવ–તત્ત્વનંુ સત્ત્વ આખું, ધ્રુવ સત્ત્વ, એનંુ જેણે જ્ઞાનની પર્ાયર્માં માપ કાઢ્ું છે કે આ 
ચીજ આવી છે. અને એ જ્ઞાનમાં એનું માપ એમ છે એવંુ આવતાં એને જે પ્રતીત થાર્ છે 
એનંુ નામ સમ્ર્ગ્દશયન છે. અને તે સ્વરૂપ નામ માલની કકિમત થઈ, પર્ાયર્ે માપ કયુાં, પ્રતીત્રત 
થઈ. એ ઉપરાુંત હવે મારા સ્વરૂપમાં જે શક્ક્તરૂપે છે એને પર્ાયર્માં લાવવા, અંતર રમણતા 
કરવી એનું નામ ચાદરિ છે. એ િણની વૃત્રદ્ધના હેતુએ ત્રવચાર કરવો, એમ કહે છે.  
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દીક્ષાને સમરે્ આમ વૈરાગ્ર્ આવે અંદર. આખી દહુનર્ાથી જાણે ઉદાસ.. ઉદાસ.. 
ઉદર્ભાવથી પણ ઉદાસ.. મુહનપણું એટલે શું ! આહાહા ! (શ્રોતા : ....) સ્વભાવ સન્મુખ. 
(શ્રોતા .......) ના, ગુણસ્થાન તો છઠ્ઠું -સાતમું.  દીક્ષા વખતે ભાવ જે હતોને એ આટલો 
હતો, બસ. પછી તો દીક્ષા થઈ, ત્ર્ાં એ તો સાતમા (ગુણસ્થાને) ધ્ર્ાનમાં રહે, પણ દીક્ષા 
પહેલા (ભાવ) તો આવો હોર્ને ? એકદમ પરથી ખસીને પૂણય અંદરમાં જાવું છે. એવંુ 
‘જર્ધવલ’માં આવે છે ને? ‘જર્ધવલ’. મેં  તો દીક્ષા વખતે શુદ્ધ ઉપર્ોગને અંગીકાર કર્ો 
છે. (શ્રોતા : .....) હા, એ. મેં તો શુદ્ધ ઉપર્ોગ... જેમાં શુભભાવ પણ ન આવે.       
આહાહા ! ‘જર્ધવલ’. ત્ર્ારે પ્રશ્ન આવ્ર્ો હતો વીંત્રછર્ા. બે હજારની સાલ. ૩૦ વષય થર્ા. 
...... (સંવત) ૨૦૦૦. એમાં આ આવ્યું હતું. કીધું, ન્ર્ાં કહ્ું હતું પહેલંુ.  

જુઓ ! આ મુહનપણું ! તદ્દન ઉગ્ર ઉત્સાહથી આત્મા મારી ચીજ જે મૂળ વસ્તુ 
એમાં રમણ કરવું એ મેં પ્રત્રતજ્ઞા કરી હતી. આહા ! પણ આ શુભભાવ આવ્ર્ો મહાવ્રત 
આદદનો, આહાર લેવાની વૃક્ષત્ત આવી, એ મારુું  પચ્ચખાણ ભંગ થઈ ગયું. આહાહા ! વાણી 
તો જુઓ દદગંબર સંતોની ! એ કાુંઈ કહે છેને ? આહાહા ! અરે ! મેં તો આત્માના અંતર 
આનંદસ્વરૂપમાં રમવંુ એવી મેં પ્રત્રતજ્ઞા કરી હતી, એ ક્ષસવાર્ બીજુું  નહીં. આહા ! અરે ! 
આ પાંચ-પચાસ વષય કે લાખ-બે લાખ વષયમાં જે કુંઈ શુભ ઉપર્ોગ આવ્ર્ો અને એમાં હુું  
અટક્યો, એ મારી પ્રત્રતજ્ઞાનો ભંગ થર્ો છે. આહાહા ! ગજબ વાત છે ને ! (શ્રોતા : ......) 
એ મુહન(પણું)–ઉત્કૃષ્ટની વાત લીધી છે અહીંર્ા તો. એમાં આવે છે જર્ધવલમાં, પાઠ છે 
એ. મેં તો મારા શુદ્ધ ઉપર્ોગરૂપી ચલિગપણું ગ્રહણ કયુાં છે. પંચ મહાવ્રતના ત્રવકલ્પ એમ 
નહીં.  

એ તો ‘મોક્ષમાગય પ્રકાશક’માંર્ આવે છે ને ? 'મોક્ષમાગય પ્રકાશક'માં આવે છે, 
શરૂઆતમાં. મેં તો શુદ્ધ ઉપર્ોગરૂપી મુહનપણું જે મોક્ષનું સાધન એને મેં અંગીકાર કયુાં છે. 
આહાહા ! ઉદર્ભાવથી મરી ગર્ો છુું  હુું  તો. મારા શુદ્ધ ઉપર્ોગથી રમંુ એ મારી ચીજ છે. 
આહાહા ! એવા મુહનપણાની પ્રત્રતજ્ઞા લીધી હતી, (એમાં) વચમાં આહારની વૃક્ષત્ત આવી, 
આ શુભ ઉપર્ોગ, ધમય ઉપદેશ કરવો ને મહાવ્રતના પદરણામ... આહા ! જુઓ તો ખરા ! 
દદગંબરના તીવ્ર વચનોને લઈને.... આવે છેને શ્રીમદ્ માં ? રહસ્ર્ સમજી શકાર્ છે. કે    
અહો ! વીતરાગતાનંુ વણયન ! જેને (એમ લાગે છે કે) પંચ મહાવ્રતના પદરણામથી પણ મારી 
પ્રત્રતજ્ઞામાં ભંગ થર્ો છે. આહાહા ! હુું  ફેર પ્રત્રતજ્ઞા લઉં છુું  મરણને ટાણે, સમાત્રધમરણને 
ટાણે.. આહાહા ! દેહ છૂટવાનો કાળ છે. હુું  ફેર પ્રત્રતજ્ઞા લઉં છુું . મારે તો શુદ્ધ ઉપર્ોગમાં 
રહેવું છે. આહાહા ! ત્ર્ારે એ પચ્ચખાણ કરી દેહ છોડ ેસમાત્રધમરણમાં. આહાહા ! દેહ 
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છૂટવાનો સમર્ તો આવશે કે નહહ ? બધાર્ને નહહ આવે ? જુવાનોને પછી આવશે એમ 
હશે ? આહાહા ! પરથી છૂટો તદ્દન ઉદાસ છુું , મારા સ્વરૂપમાં હુું  સાવધાન છુું . આહાહા ! 
દીક્ષા પ્રત્રત જે ઉત્સાહ હતો એવી ત્રવરક્તદશાને ર્ાદ કરે છે. આહાહા ! આ તો સાચી 
દીક્ષાની વાત છે ને ? સમ્ર્ગ્દશયન સહહતની વાત છે. આહાહા ! 

દીક્ષા એટલે જે આત્માનો સ્વભાવ—સ્વ-ભાવ—કાર્મી વસ્તુનો ભાવ— 
આનંદભાવ, જ્ઞાનભાવ, હનત્ર્ાનંદભાવ, પ્રભુતાની પૂણયતાની સ્વચ્છતાનો ભાવ એવો જે 
મારો સ્વભાવ—એને મેં જે અનુભવમાં, પ્રતીત્રતમાં લીધો છે, હવે મારા માલમાં મારે રમવું 
છે. આહાહા ! મારી ઘરની ચીજમાં મારે રમવું છે, એનંુ નામ ચાદરિ છે. આહાહા ! કહો,  
વજુભાઈ ! પહેલંુ જાણવંુ તો પડશે કે નહહ કે વસ્તુની ક્સ્થત્રત આવી છે ? આહાહા ! વસ્તુ 
છેને પણ ? મહાવસ્તુ માલ. એક સમર્ની પર્ાયર્ એ તો બારદાન છે, એ માલનું માપ કરનાર 
છે. આહાહા ! વસ્તુ છે ને ? રાગ-દ્વષે તો નહીં, પણ વતયમાન પર્ાયર્ જે છે એ પર્ાયર્ 
ત્રિકાળી વસ્તુનું માપ કરે, માલને તોળે છે. આહા ! એવી સમ્ર્ગ્દશયનપર્ાયર્, 
સમ્ર્ગ્જ્ઞાનપર્ાયર્માં આવો માલ જેને અંતર બેઠો છે. વસ્તુ છેને પણ એ ? સત્વ છે ને? 
સત્નંુ સત્ત્વ છે ને ? સત્ પણું છે ને ? પૂણય આનંદ ને પૂણય સ્વચ્છતા ને પૂણય પ્રભુતા એ એનંુ 
મૂળ સ્વરૂપ–માલ છે. એ માલનું માપ કરીને પ્રતીત્રત જેને અંતરમાં થઈ ગઈ છે, એને હવે 
દીક્ષાકાળે અંતર રમણતામાં તો એટલી ઉત્સુકતા થાર્ છે કે હવે હુું  તો આમાં જ આવંુ, 
બસ થઈ રહ્ું. બહાર નીકળવું જ નથી. આહાહા !  

એવી અપૂવમ ઉત્સાહમય તીવ્ર  નવરક્ત દર્ા કો સમરણમાં લાવે. આહાહા ! એક 
વાત. દકસી રોગોત્પનત કે સમય... રોગ આકરો આવ્ર્ો હોર્ શરીરમાં. આહા ! એક છોડી 
જુવાન હતી ૧૨-૧૩ વષયની. એને રાણપુરમાં હડકાયંુ કૂતરુું  કરડ્ું. આપણે પ્રેમચંદભાઈ 
હતાને એના ભાઈબંધ હતા, મોઢ. એની દીકરી હતી. એના બાપ મરી ગર્ા હતા. આ 
પ્રેમચંદભાઈ, નહહ ? ..... એને હડકાયંુ કૂતરુું  કરડ્ું. એમાં હડકાયંુ કૂતરુું  .... ન દેખાડાર્ 
પાણી, ન પવાર્ પાણી, ન અપાર્ આહાર, ન નખાર્ પંખો, એટલી પીડા એને (કે) પવનેર્ 
નખાર્ નહહ. આહાહા ! આવા રોગ ટાણે કેવો વૈરાગ્ર્ હોર્ ! વૈરાગ્ર્ કરે તો. (શ્રોતા : 
વૈરાગીને ....). વૈરાગીને .... આહાહા ! પ્રેમચંદભાઈને કહે, કાકા ! એ મોઢ હતા. ...... બહુ 
ત્રમિ હતા. મરી ગર્ા એ તો ક્ષબચારા. પ્રેમચંદભાઈ બેઠેલા. કાકા ! મને ક્યાંર્ ચેન પડતું 
નથી. મને શું પીડા થાર્ છે એ હુું  કહી શકતી નથી. કાુંઈ મને ખબર પડતી નથી. પીડા.. 
પીડા.. પીડા.. હડકાયંુ કૂતરુું .... કાુંઈ ચેન પડ ેનહીં. આહાહા ! સૂતા સૂવાર્ નહીં, બેઠા 
બેસાર્ નહહ, પવનના પંખા નખાર્ નહહ, પાણી પીવાર્ નહહ, આહાર લેવાર્ નહહ. 
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આહાહા! એ ૨૪ કલાકે કે ૪૮ કલાકે દેહ એમને એમ છૂટી જશે. આહાહા ! જુઓ ! આ 
રોગના કાળ. એ વખતે ધમાયત્માને વૈરાગ્ર્ એવો આવે.. આહાહા ! આ શરીર !  

એક ગાર્ને મેં જોઈ હતી હીરાભાઈના મકાનમાં હતાને ત્ર્ારે. ગાર્ એક હતી એને 
હડકાયંુ કૂતરુું  કરડેલંુ. ગાર્ મોટી લઠ્ઠ જેવી. ગાર્ ચારેકોર ફર્ાયફર..... ન પીવે પાણી, નહહ 
આહાર, નહહ પવન. અરેરાટ ! એ ૨૪ કલાક કે થોડા કલાક રહી. ... કુંઈ હતું એમાં પડી 
પડીને તરફડીર્ા મારે. શરીર જુઓ તો હનરોગ જુવાન અવસ્થા હતી એ ગાર્ની. એક 
પોલીસ નીકળ્યો. પોલીસને કીધું, આ શું છે આ ? આ શું ક્સ્થત્રત થાર્ છે જોઈ તેં ?  દેહની 
આ ક્સ્થત્રત છે બાપા ! આહાહા ! આત્મા અંદર દેહથી જુદી ચીજ છે એની ખબરુું  નથી. 
એ પોલીસેર્ ક્ષબચારો ..... જુઓ ! કીધું, જુઓ ! આ તરફડ.ે આહાહા ! એમાં કાગડા 
મારે .... પૂંછડુું  હલાવી શકે નહીં. જુઓ ! આ દશા શરીરની. આહાહા ! એવા રોગને કાળે 
જ્ર્ારે વૈરાગ્ર્ની વૃક્ષત્ત ઊભી થઈ હોર્ ત્ર્ારે, કહે છે કે ર્ાદ રાખજે ભાઈ ! આહાહા ! 
દહુનર્ાની લાલચમાં ભૂલી ન જજે ભાઈ ! એવે કાળે કેમ ભૂલી જાર્ છે આહાર-પાણી ? 
આહાહા ! 

લાઠીવાળી બાઈનંુ નહોતું કહ્ું ? ઘણીવાર કહ્ું છે. લાઠીની છોડી હતી જુવાન અને 
રૂપાળી. બે વરસનંુ પરણેતર. એનો ધણી નવી પરણેલો. જૂની મરી ગરે્લી. શીતળા નીકળ્યા. 
દાણે-દાણે ઈર્ળ. ધીરૂભાઈનું મકાન છેને ત્ર્ાં ? આપણે તલકચંદભાઈ, નહહ ? એના 
ડલેામાં પાછળ હતા. તળાઈમાં નાખેલી. આમ જુવાન અવસ્થા, રૂપાળું શરીર. નવી 
પરણેલી, એમાં ધણી... આહા ! આમ શરીર કરે તો, બા ! મેં આવા પાપ આ ભવમાં નથી 
કર્ાાં. મારાથી કાુંઈ સહન થતું નથી. કેમ શું થાર્ છે, શું કરવું, કાુંઈ સૂઝ પડતી નથી. આમ 
ફેરવે તો હજારો ઈર્ળું આમ (પડે), આમ ફેરવે તો હજારો ઈર્ળું આમ પડ.ે દાણે- દાણે 
ઇર્ળ પડેલી. આહાહા ! આવા રોગના સમર્ને ર્ાદ કરજે ભાઈ ! આહાહા ! એને નહહ, 
પણ તને પણ આમ થાર્ તો શું થાર્—એમ ર્ાદ કરજે બાપુ ! આહાહા ! 

એવા રોગની ઉત્પક્ષત્તને કાળે.... આહાહા ! જુવાનજોધ અવસ્થા હતી હોં બાઈની. 
જુવાન હતી બાઈ. નરમ હતી બાઈ ક્ષબચારી. નરમ હતી. ઘણીવાર આવેને.  એમ ને એમ 
સૂકાઈ ગઈ, પછી મરી ગઈ. આહાહા ! ન ભાવે ખાવંુ, ન ભાવે પીવું, ન ઊંધ આવે, ન 
જાગતાં ઠીક પડ.ે કાુંઈ ઠીક ન પડ.ે આહાહા ! આવે છેને ? શરીરમાં કેટલા કરોડ રોગ હોર્ 
છે ? કેટલા રોગ ? એર્ ધનજીભાઈ ! (શ્રોતા : ૫,૬૮,૯૬,૫૮૪).  આહાહા ! આ રૂપાળા 
શરીર લાગે સારા. એમાં જ્ર્ારે પાંચ કરોડ રોગ ફાટ ેરંૂવાટ ેરંૂવાટ.ે હમણાં આવશે આપણે 
આમાં. છેલ્લંુ. પહેલી ગાથાઓ .... છેને ? ૩૪ ગાથા ..... એક-એક અંગુલમાં ૯૬-૯૬ રોગ 
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છે. આહાહા ! છેને એમાં ? કેટલામંુ ? ૧૫૦ પાનંુ. ગાથા ૩૭, લ્ર્ો. ૩૭ ગાથા છે એ. 
આપણે પડી રહી. ૩૭ ગાથા છે. 

एके्ककं्कगणुल वाही छण्हणवदी होंणत जाण मणयुाण ं। 
अवससे ेय सरीर ेरोया भण णकणत्तया भणणया ।।३७।। 

મનુષ્ર્કે શરીરમેં એક-એક અંગુલમેં ૯૬-૯૬ રોગ... એક આટલો આંગળો (-વેઢો) 
એટલામાં ૯૬ રોગ. એવા આખા શરીરમાં... સમજાણું ? આહા ! એક-એક આટલંુ  
(વેદઢયુંને) અંગુલ કહેવાર્. એમાં ૯૬ રોગ. એવા આખા શરીરમાં... ફાટ ેત્ર્ારે ખબર પડ.ે 
આહા ! છેવટ ેમરણ ટાણે આમ હાર્.. હાર્..! આંખ્યુંમાંથી આંસુ ચાલ્ર્ા જાર્. ....ભાઈના 
દીકરા અમુલખ હતા. નાનાલાલભાઈના કાકાના દીકરા. નાનાલાલભાઈ કરોડપત્રત. બધા 
ઊભા હતા. આખો ઓરડો ભર્ો હતો. કરોડપત્રત એના ભાઈ િણેર્— નાનાલાલભાઈ, 
મોહનભાઈ, બેચરભાઈ. એના કાકાનો દીકરો હતો. અમારુું  ચોમાસું ન્ર્ાં હતું ૯૯માં. મરવાનું 
ટાણું અને બોલાવ્ર્ા મંગત્રલક સંભળાવવા. ત્ર્ાં બેચરભાઈએ હાથમાં રકાબીમાં જરી 
મોસંબી લઈ એને વહોરવા માટે આપી. પણ એ હાથમાં ઝાલી શક્યો નહહ અને આંખમાંથી 
આંસુની ધારા ચાલે. આ બધા ભાઈઓ કરોડપત્રત હતા. શું હાલ નાખેને આમ ? એ વખતનો 
દશા જોઈ હોર્ તો... ૯૯ની સાલની વાત છે. ૩૨ વરસ થર્ા. રાજકોટમાં. ભાઈ ! એવા 
ટાણાને ર્ાદ કરજે, કહે છે. આહાહા ! શાતાશીળીર્ા થઈને ખાધા-પીધાના ભાવને ભૂલી 
જજે હવે આવે ટાણે. આહાહા !  

અહીંર્ા આવ્યુંને ? રોગોત્પત્તિ કે સમય કી ઉગ્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્ય સંપત્તિ કો....    
દેખો ! ભાઈ ! આહાહા ! અરેરે ! એક ક્ષણ પણ શરીરમાં રહેવું ઠીક નથી—એમ લાગે 
એને. એમાં રાડરેાડ. ઈર્ળું ચાલે, બળતરા થાર્, ઝબકારા બોલે એના અંદરમાં અક્ષિના. 
અક્ષિના તણખા હોર્ એમ આખા શરીરમાં લાગે, પગમાં અક્ષિના તણખા બોલતા હોર્. 
આહાહા ! એવી રીતે એના આંતરડાઓમાં આમ... એવા રોગના સમરે્ ધમીને જ્ઞાન ને 
વૈરાગ્ર્ની સંપક્ષત્ત પ્રગટી છે એને ર્ાદ કરજે ભાઈ ! આહાહા ! એ શરીરના રજકણો પણ 
મારા ધાર્ાય ન થાર્, એ હુું  કોને કહુું  કે આમ કરજે ? આહાહા !  

કહે છે કે આવા ટાણે, હે મુહન ! આવા રોગના કાળને ર્ાદ કરજે. એ વખતની 
વૈરાગ્ર્ ને જ્ઞાનની સંપદાને ર્ાદ કરજે એમ કહે છે. આહાહા ! એ વખતનું જ્ઞાન, એ વખતનો 
વૈરાગ્ર્. આહાહા ! આ આત્માના મોક્ષમાગયની વૃત્રદ્ધને હેતુ આવી ભાવના કરજે. દહુનર્ાને 
ભૂલી જજે. આહા ! દહુનર્ા ક્યાં છે અને શું છે, એ એને ઘેરે રહી. મને કાુંઈ મદદ કરે એવંુ 
છે નહીં. આહાહા ! આંખમાંથી આંસુ, ભાઈ ! બેચરભાઈના આંખમાંથી આંસુ જાતા હતા. 
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એના ઓલાને ડબલ ન્યુમોહનર્ા હતો. સૂવડાવે આમ હેઠે મૂકતા...  મરવાની તૈર્ારી ...... 
પીડા.. પીડા.. પીડા.. ધારા ચાલી જાર્ આંખમાંથી. બેચરભાઈના આંખમાંથી આંસુ જાર્. 
આહાહા ! નાનાલાલભાઈના ભાઈ બેચરભાઈ. મોટુું  શરીર.... પોતે મરતાં અસાધ્ર્ થઈ 
ગર્ેલાને. હડફેટ વાગી કુંઈક. બેચરભાઈ અસાધ્ર્ રહ્યા હતા. .... એમ કાુંઈક થયંુ હતું. 
અસાધ્ર્.. અસાધ્ર્.. કાુંઈ ખબર ન મળે. મોટુું  શરીર એવંુ... આહાહા !  

બાપુ ! એ જડના રોગને કાળે એ વખતે જ્ઞાનીને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ર્ની દશા હોર્, તે 
દશાને ર્ાદ કરજે. આહાહા ! આમ ર્ાદ કરીશ નહહ કે મેં આમ શાતાપણે આમ લીધા ને 
બહુ ખાધા ને પીધા ને. મરી ગર્ો હવે. ખાધા-પીધા શું હતું ? આહાહા ! ખાધા-પીધા એ 
રાગ હતો. આહાહા ! રાગમાં તો રૂદન હતું. આત્માની શાંત્રત રગડાઈ જતી. આહાહા ! એ 
ખાવા-પીવાની હોંશુમાં, પ્રભુ ! શાંત્રતને તો રગડી મારી તેં. આહાહા ! આ તો અંતરના 
માગયની શુત્રદ્ધની વૃત્રદ્ધ માટ ેઆવી ભાવના કરજે, એમ કહે છે. તારો તો માલ પડ્યો છે. મોટી 
દકુાન છે અંદર. આહાહા ! મોટુું  ગોદામ છે. તારો ધ્રુવ મોટો ગોદામ છે. આહાહા ! અરે ! 
એ વાત બેસે કેમ ? ભાઈ ! પણ તું વસ્તુ છોને નાથ ! તત્ત્વ છો કે નહહ ? પદાથય છે કે    
નહીં ? એ પદાથય એક સમર્ની દશામાં આવી ગર્ો છે ? આહા ! એક સમર્ની પર્ાયર્–
પલટતી દશા એમાં એ માલ આખો આવી ગર્ો છે ? એ તો જભન્ન છે આખો. આહાહા ! 
એવા સ્વભાવની સન્મુખતાની દ્રત્રષ્ટ-જ્ઞાન-ચાદરિ પ્રગટ્ાં છે, એની શુત્રદ્ધની વૃત્રદ્ધ માટ ેઆવી 
ભાવના કરજે ભાઈ ! આ તો ભઈ ! જેને આત્માનું કલ્ર્ાણ કરવું હોર્ એની વાતું છે. 
બીજાને તો (એમ લાગે કે) આ શું માંડી ? મારી નાખ્ર્ા. તો અમારે સંસારનું કાુંઈ કરવું રહ્ું 
નહીંને ? કોણ કરે ? બાપુ ! સાંભળને ભાઈ ! રાગ ને દ્વષે, સંકલ્પ ને ત્રવકલ્પ કરે.      
આહાહા !  

બે વાત થઈ. દકસી દુ:ખ કે અવસર પર પ્રગટ હુઈ ઉદાસીનતા... એવા કોઈ દુુઃખ 
આવ્ર્ા હોર્, દીકરો મરી ગર્ો હોર્ ૨૦ વરસનો. બે દદવસના પરણેતરે મરી જાર્ અને એ 
વખતે એને વૈરાગ્ર્ થાર્. આહા ! દુુઃખનો પ્રસંગ છે ને. આહાહા ! એક ગામમાં એક ભાઈ 
મરી ગર્ો. બીજા ભાઈને ન કહેવાર્ કારણ કે એની પણ મરવાની તૈર્ારી હતી. એક મરી 
ગર્ો ને સ્મશાનમાં લઈ ગર્ા. બાળીને આહીં આવ્ર્ા ત્ર્ાં આ મરી ગર્ો. એને કહેવાર્ નહહ 
કે આ મરી ગર્ો છે બીજો ભાઈ. આહા ! ..... એવા દુુઃખના પ્રસંગ (તારી સાથે) પણ 
ભજ્ર્ા હોર્. આહાહા ! એ પોકે પોકે રોતો હોર્ એ વખતે. અરેરે ! મારા દુુઃખ કોને        
કહુું  ? કુું વરજીભાઈ કહેતા. 
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જ્ઞાનીને એ દુુઃખના પ્રસંગે વૈરાગ્ર્ થઈ ગર્ો હોર્ છે. આહાહા ! દીકરો મર્ો હોર્, 
દીકરી રાુંડી હોર્, મકાન બળ્ું હોર્, વીમાવાળો એ જ વખતે ભાંગ્ર્ો હોર્. હા, ચારેકોરની 
લાગી હોર્ સરખી. એવા પ્રસંગે, હે જ્ઞાની ! ર્ાદ કરજે તારા વૈરાગ્ર્ને. આહાહા ! એ 
દુુઃખના અવસર. પહેલંુ હતું દીક્ષાના વૈરાગ્ર્ની, બીજો હતો રોગ પ્રત્રે્નંુ, િીજો દુુઃખનો 
પ્રસંગ, એમ. દીકરી રાુંડી હોર્, દીકરો મર્ો હોર્, બાર્ડી મરે નાની ઉંમરમાં અને ૨-૨ વષયના 
આંતરાના ૭-૮ છોકરા હોર્. દસ-દસ છોકરા હોર્, છોડીયંુ હોર્. એ વખતે બાઈ મરી 
જાર્, ઉંમર ૫૦ વરસની હોર્, એ વખતે એને (-વૈરાગ્ર્ને) ર્ાદ કરજે, બાપા ! તને શું....? 
આ તો જ્ઞાનીની વાત છે ને. એ ફૂલચંદભાઈ ! આહાહા ! ઓલાને તો કાુંઈ નહહ થાર્. એ 
મરશે તો હુું  બીજી કરીશ. મોટી ઉંમર હોર્ તો બીજી ન થાર્. પણ આ તો ધમીની વાત છે. 
ધમીને એવા બહારના પ્રસંગ આવ્ર્ા હોર્ અને એ વખતે એને જ્ઞાન ને વૈરાગ્ર્ની ધારા હોર્ 
એ ર્ાદ કરજે તું, ભાઈ ! એમ કહે છે. આહાહા ! ૨૫-૨૫ વરસની દીકરી હોર્, ઘરે પાલન-
પોષણ કયુાં હોર્, ખવરાવ્યું-પીવરાવ્યું બધું હોર્ અને એ પરણીને હદરજનને ઘેરે વઈ જાર્, 
એ પ્રસંગ હોર્ ત્ર્ારે શું થાતું હશે ? આ ક્ષિસ્તી-ક્ષિસ્તી લઈને વર્ા જાર્ છે ને. અત્ર્ારે 
તો ઘણું થાર્ છે ને ? આહાહા ! એ બધું થાર્. આહાહા !  

આ કાળે એવો કાળ.... આ વૈરાગ્ર્ના કાળ એવા બધા હોર્ છે. ૨૫-૨૫ વરસની 
છોડીયંુનું ભરણપોષણ કરીને (મોટી કરી હોર્), મોટરમાં ફરવાની છૂટ આપી હોર્, મોટરનો 
(ડ્રાઈવર) શીખ હોર્ એને લઈને વઈ જાર્. શીખ શું કહેવાર્ ? શીખ કહેવાર્ને? મંુબઈમાં 
થયંુ છે. આ તો બધા બનેલા છેને ? સરદાર. હાું, સરદાર. એ સાચી વાત. આહાહા ! ધમીને 
પણ સંસારમાં એવો પ્રસંગ આવી જાર્, કહે છે. આહા ! એ વખતે એને વૈરાગ્ર્ ને જ્ઞાનની 
ધારા આવે. આહાહા ! એ વખતનો પ્રસંગ છે આ. ધમીના પ્રસંગની વાત છે હોં.       
આહાહા ! એને ક્યાં મોઢુું  દેખાડવંુ, ક્યાં કરવંુ એમ થઈ જાર્. હાર્.. હાર્..! પાંચ 
(માણસ)માં મોઢા આગળ બેસીને વાતું કરી હોર્ મોટી-મોટી. આ ઘેરે આવીને (ખબર પડી 
કે) આ થયંુ. હાર્.. હાર્..! જ્ઞાન ને વૈરાગ્ર્ થર્ા હોર્ ધમીને, એવા પ્રસંગમાં એને તું ર્ાદ 
કરજે. ધમીને કહે છે. પ્રગટ ઉદાસીનતા.. ઉદાસ.. આહાહા !  

ઘરમાં ૨૦ વરસનો છોકરો મરી ગર્ો હોર્ અને ક્ષશર્ાળાના દદ'માં પાક કર્ાય હોર્, 
ઓલા સાલમપાક ને શું કહેવાર્ એ ? સવારમાં અડદદર્ો ને.. એ બધા ઉપર ઉદાસ થઈ 
જાર્ ઉદાસ.. હાર્.. હાર્..! એક બાપ હતો. એકની એક દીકરી, એના પર એટલો પ્રેમ. 
કોઈ નહોતું ને દીકરો મરી ગરે્લો ને એકની એક દીકરી. પ્રેમ બહુ. અફીણનંુ બંધાણ બહુ 
અફીણનંુ બંધાણ ઘણું. એ છોડી મરી ગઈ ને બાળીને આવ્ર્ા. અરેરે ! જેના ઉપર મેં આખો 
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રાગ ઢોળ્યો. બાર્ડી નથી, છોકરા નથી, છોડી એક હતી. અરેરે ! એ છોડીને ગઈ, તો આ 
અફીણ છોડ્ું ન જાર્ હવે ? એ અફીણની દાબલી નાખી દીધી. અફીણનું જ બંધાણ... 
નાંખી દીધું. આહા ! આવા પ્રસંગ. દીકરી ને બાપ—બે. બાપ ને (દદકરી) બે જણા. એમાં 
આ એક ઉપર બહુ પ્રેમ. આ મરી ગઈ, એને બાળીને આવ્ર્ો ને આહાહા ! આ અફીણનંુ 
ટાણું આવ્યુંને, બાપા ! લ્ર્ોને. અરે ભાઈ ! એ દીકરી ત્રવના ચાલશે કે નહહ હવે ? તો અફીણ 
ત્રવના ન ચાલે ? એ દાબલી અફીણની હતી તે ફેંકી દીધી. એવા પ્રસંગને ર્ાદ કરજે બાપુ ! 
એમ કહે છે. આહા ! પંદડતજી ! આહાહા ! અફીણ છોડી દીધું. ..... છોડ દદર્ા, અફીણકા 
બંધાણ થા વહ છોડ દદર્ા. એકની એક છોકરી ત્રવના ચાલે છે, હવે હુું  એકલો રહ્યો. 
આહાહા !  

કહે છે કે આત્માનંુ જેને ભાન થયંુ છે કે હુું  એક ચૈતન્ર્ આનંદના માલવાળું તત્ત્વ છુું . 
મારામાં અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદ છે, આનંદનું ગોદામ છે મારો આત્મા આહાહા ! એવા અતીક્ષન્દ્રર્ 
આનંદને ખોલીને એટલો કાઢી શકુું  અંદરથી, આહાહા ! એવી જેને પ્રતીત્રત અને જ્ઞાન અને 
રમણતા થઈ છે એવા ધમીને, આવા પ્રસંગોને ર્ાદ કરીને શુત્રદ્ધને વધારજે, એમ કહે છે. 
આહાહા ! કોઈ મારંૂ નથી, હુું  કોઈનો નથી. એ તો હતું દ્રત્રષ્ટમાં. આ તો ચાદરિની 
અક્સ્થરતાની વ્ર્ાખ્ર્ામાં છે ને. આહાહા ! વસ્તુનો સ્વભાવ એ મારુું  શરણ છે એ મને 
ભાસ્યું છે. હવે બીજુું  કોઈ શરણ નથી જગતમાં. એમ ભાવના કરીને દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિની 
શુત્રદ્ધને વધારે. આહાહા ! જર્ંત્રતભાઈ ! તમારા બે જણામાં એવો પ્રસંગ બન્ર્ો ન હોર્. 
વળી... ૩ બોલ કીધા.  

દકસી ઉપદેર્ ઔર તત્ત્વનવચાર કે ધન્ય અવસર પર... આહાહા ! આ િીજો 
બોલ કહે છે. કોઈ ઉપદેશ એવો તત્ત્વનો આવ્ર્ો, એ વખતે ધન્ર્ પળે એને વૈરાગ્ર્ થઈ 
ગર્ો હોર્ અંદરથી. આહાહા ! કોઈ ઉપદેશ અને તત્ત્વત્રવચાર.... કાું એ પોતે તત્ત્વના 
ત્રવચારમાં ધારામાં.. 'આનંદસ્વરૂપ હુું  છુું ' એવી ત્રવચારધારામાં કોઈ ઉલ્લક્ષસત વીર્ય ફાટ્ું 
હોર્ અંદર. આહાહા ! ધન્ય અવસર પર જગી પનવત્રતા.... આહાહા ! ધન્ર્ સમર્ે 
અંદર આનંદના નાથ આત્માને જગાડીને જે સમ્ર્ગ્દશયન ને જ્ઞાનમાં બહાર લાવ્ર્ો છે. 
આહાહા ! સમજાણું કાુંઈ ? એવા ધન્ય અવસર પર જગી પનવત્રતા અંત:ભાવના કો 
સ્મરણ મેં રખના. એ વખતે ભાવના જે પ્રગટી હોર્ વૈરાગ્ર્ની, એનો ઉપદેશ મળ્યો હોર્ 
સીધો ભગવાનનો, મુહનઓનો. આહાહા ! ફાટફાટ વૈરાગ્ર્ અંદર થઈ ગર્ો હોર્. એવા 
પ્રસંગને, હે ધમાયત્મા ! ર્ાદ રાખજે કે જેથી તને શુત્રદ્ધની વૃત્રદ્ધ થાર્. બાપુ ! કોઈની સામંુ તું 
જોઈશ નહીં. આહાહા ! ધન્ય અવસર પર... ભાષા દેખો ! કોઈ ઉપદેશને કાળે કે 
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તત્ત્વત્રવચારને કાળે ધન્ય અવસર પર જગી પનવત્ર અંત:ભાવના કો સ્મરણ મેં રખના. 
નનરાંતર સ્વસન્ર્ુખ જ્ઞાતાપનકા ધીરજ અથમ સ્મરણ મેં રખના, ભૂિના નહીં. એ ગાથાનો 
ત્રવશેષ ભાવાથય છે.  

આગે ભાવલિિંગ શુદ્ધ કરકે દ્રવ્યલિિંગ સેવન કા  ઉપદેર્ કરતે હૈં. હવે કહે છે કે 
હે મુહન ! સમ્ર્ગ્દશયનની પ્રાપ્પ્ત પછી દ્રવ્ર્ચલિગ ધારણ કરજે. સમ્ર્ગ્દશયનના ભાન ત્રવના 
બાહ્યચલિગ ધારણ કરીશ તો એમાં આત્માને કાુંઈ લાભ નહીં થાર્. લૂગડાું ફેરવી નિપણુ ં
(લઈને) સાધુ માને, પણ અંતર ભાવમાં સમ્ર્ગ્દશયન એ ચીજ શું છે એની ખબરંૂ  ન મળે.  

सवेणह चणुवहणलंग ंअब्भतंरणलंगसंणुद्धमावण्हणो । 
बाणहरणलंगमकि ंहोइ फुड ंभावरणहयाण।ं।१११।। 

હે ર્ુનનવર ! તૂ અભ્યંતરલિિંગ કી શુત્તદ્ધ અથામત્ શુદ્ધતા કો પ્રાતત હોકર... 
અભ્ર્ંતરચલિગ નામ આત્મદશયન–સમ્ર્ગ્દશયન. આહાહા ! ભગવાન પૂણાયનંદનો નાથ એ હુું  
છુું—એવંુ જેને અનુભવમાં પ્રતીત્રત થાર્ ત્ર્ારે અભ્ર્ંતરચલિગ–સમ્ર્ગ્દશયન પ્રગટ થયંુ 
કહેવાર્. સમજાણું કાુંઈ ? આ તો ન મળે સમ્ર્ગ્દશયન (અને) કેમ થાર્ ને શું છે એની ખબરુું  
ન મળે અને દીક્ષા લઈને બેસે. લૂગડા ફેરવે કે નાગો થાર્ નિ. આહાહા ! હે ર્ુનનવર ! તૂ 
અભ્યંતરલિિંગ કી શતુ્તદ્ધ અથામત્ શુદ્ધતા કો પ્રાતત હોકર... સમ્ર્ગ્દશયનને પ્રાપ્ત કરીને, 
એમ કહે છે. આહાહા ! પહેલંુ કતયવ્ર્ તો ધમીને આ છે. સમજાણું કાુંઈ ? 

શુદ્ધ ચૈતન્ર્વસ્તુ ભગવાન આત્મા એનંુ ચૈતન્ર્નંુ આત્માનું અંતરસ્વરૂપ– ભાવસ્વરૂપ 
તો એનંુ અંતર આનંદ છે, અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદનો એ તો દળ છે. આત્મા એને કહીએ કે 
અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદનો દળ–પપિડ એને આત્મા કહીએ. આહાહા ! આ શરીર કાુંઈ આત્મા 
નથી, આ તો જડ-માટી-ધૂળ છે. કમય જડ છે. આ પુણ્ર્ ને પાપના ભાવ થાર્... પહિસા-
જૂઠ-ચોરી-ત્રવષર્ભોગ એ પાપભાવના ત્રવકાર અચેતન–જડ છે. આ દર્ા-દાન-વ્રત-ભક્ક્ત-
પૂજાના ભાવ થાર્ એ પણ રાગ ને અચેતન–જડ છે. આહાહા ! અચેતન છે ને ? જેમાં 
ચૈતન્ર્નંુ તત્ત્વ ન આવે, જ્ઞાનનો અંકુર જેમાં નથી એ રાગને શું કહેવંુ ? ચાહે તો વ્રતનો હોર્, 
તપનો હોર્, પૂજા ને ભક્ક્તનો (હોર્), પણ એ રાગ તો અચેતન છે. આહાહા ! સમજાર્ 
છે ? અંદર ભગવાન આત્મા.. એ અચેતન ત્રવકલ્પ ને રાગની પાછળ ચૈતન્ર્દળ ધ્રુવ સ્વરૂપ 
માલ પડ્યો છે આખો. આહાહા ! કઢાર્ેલો દૂધપાક જેમ પડ્યો હોર્ને કડાર્ામાં, એમ 
આત્મદ્રવ્ર્માં આવો અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદનો દૂધપાક પાકેલો પડ્યો છે અંદર. આહાહા ! તૈર્ાર 
છે. આહાહા ! પણ હજી સાંભળ્ું નથી, ખબર નથી કે આત્મા શું કહેવાર્ ? હુું  કોણ છુું , 
ક્યાં છુું , (એની) હજી ખબરુું  ન મળે. આહાહા ! સમજાણું કાુંઈ ?  
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ભગવાન આત્મા અંદર અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદ ને અતીક્ષન્દ્રર્ શાંત્રત અને અતીક્ષન્દ્રર્ 
સ્વચ્છતા અને અતીક્ષન્દ્રર્ પ્રભુતા (સ્વરૂપ છે). આ બહારની સંઘવીની પદવી ને  આ 
વકીલાતની પદવી, આ ડોક્ટરની પદવી ને આ શું કહેવાર્ ? સંઘપત્રતની, આ શેઠાઈની, એ 
બધી ધૂળની પદવીઓ છે. આહાહા ! અંદરમાં આત્માના આનંદનું સ્વચ્છપણું, પ્રભુતા... 
જેના સ્વભાવની પ્રભુતા.. એ પ્રભુતાના સામર્થર્યથી ભરેલો છે. પણ એને ત્રવશ્વાસમાં આવે 
ત્ર્ારે એ સામર્થર્ય ભાસેને ? કોઈ એમ કહે કે આવો સામર્થર્યવાળો છે તો પછી આમ કેમ ? 
પણ સામર્થર્યવાળો છે એમ બેઠુું  છે ક્યાં એને ? આહાહા ! ભગવાન ત્રિલોકનાથ તીથાંકરદેવ 
આત્માને આવો કહે છે એવી તો એને ખબરેર્ નથી. એમાં અનંત બળ છે, અનંત જ્ઞાન છે, 
અનંત પ્રભુતા છે. સામર્થર્યનો પાર નથી એટલી પ્રભુતા ભરી છે. આહાહા !  

તો એ પ્રભુતા કેમ એને બાહ્ય આવતી નથી ? કહે છે. પણ, બાપુ ! એમ છે એવો 
ત્રવશ્વાસ તને ક્યાં આવ્ર્ો છે ? તારે માટે તો એ નથી. હોવા છતાં પણ નથી. હોવાપણું છે 
એવંુ જેણે માન્યું એને હોવાપણું છે. આહાહા ! સમજાણું કાુંઈ ? આવી વાતું બાપુ ! ધમયની 
વાત વીતરાગની બહુ ઝીણી છે. લોકો બહારથી કલ્પી બેઠા છે ને. આહાહા ! ક્યાંર્ આરા 
ન આવે એવી વાત છે. આ તો ચૈતન્ર્ ભગવાન અંદર, આહાહા ! મોટા તળાવમાં ઉતરવાના 
પગથીર્ા હોર્ને અંદર ? એનાથી ઉતરાર્. આખી ચારેકોર ઓલી શું કહેવાર્ ? (શ્રોતા : 
પાળ) પાળથી કુંઈ ઉતરાર્ ? ગારાવાળી હોર્, ઓલી હોર્, પગ ખસીને વર્ો જાર્. આરો 
હોર્ ત્ર્ાં ઉતરાર્. એમ આત્માને સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન એ અંતરમાં ઉતારવાના આરા છે. 
સમજાણું કાુંઈ ? આહાહા ! 

ભગવાન તો પૂણાયનંદથી ભરેલો, અતીક્ષન્દ્રર્રસથી ભરેલો, છલોછલ ભરેલો આત્મા 
છે. આ કેમ બેસે ? એ કુંઈ ૫-૧૦ હજાર પેદા થાર્ ત્ર્ાં ખુશી થઈ જાર્, બાર્ડી જરી 
સારી મળે ત્ર્ાં રાજી થઈ જાર્.. અરે ! એને આત્મામાં આનંદ છે અને અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદથી 
ભરેલો (છે એ) કેમ બેસે ? આહાહા ! પામરતાના પ્રમાણ બીજી જાતના થઈ ગર્ા. 
પ્રભુતાના પ્રમાણ ને આત્માની દ્રત્રષ્ટ જોઈએ, એ નથી. આહાહા ! કહે છે કે પ્રભુ તારો 
આત્મા, આહા ! અભ્ર્ંતર(ચલિગ)ની પ્રાપ્પ્ત કર્ાય પછી ચાર પ્રકાર કે બાહ્યલિિંગ કા સેવન 
કર. આહાહા ! પણ એના ભાન ત્રવના તું બાહ્યચલિગ મુહનપણું ને શ્રાવકપણું લઈને બેસીશ, 
(તો) ત્રમર્થર્ાત્વ છે બધું. આહાહા ! ઓહો ! ભાવપાહુડતા ! ચૈતન્ર્નો હનર્વિકલ્પ સ્વભાવ 
પૂણય, એક-એક ગુણ પૂણય એવા તો અનંત ગુણનો પપિડ છે, અનંત શક્ક્તનું સામર્થર્ય છે. 
એવો એ સ્વભાવ એની સમ્ર્ગ્દશયનની પ્રાપ્પ્ત કરીને શુત્રદ્ધ કરજે, પછી સાધુપણું ચલિગ ધારણ 
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કરજે. .... પણ આ ત્રવના ચલિગ ધારણ કરીશ તો મરીને હેરાન થઈ જઈશ. આ તો જ્ર્ાં 
ત્ર્ાં મુહનપણું આપી દીધું. આહા !  

કાલે કોઈ કહેતું હતું, બાર વરસનો છોકરો ને ૧૪ વરસની છોકરી—બેન-ભાઈ એ 
બંનેને દીક્ષા આપવાના છે. હવે એને ખબર ન મળે કે શું ચીજ છે. આહાહા ! અરેરે ! 
ભગવાનના માગયને શું કરી નાખ્યું ! શાકભાજી જેવું કરી નાખ્યું. એક ફેરી આવ્યું હતુંને 
છાપામાં આવ્યંુ હતું. આહા ! શાકભાજીનીર્ કકિમત છે અત્ર્ારે તો. (શ્રોતા : બહુ મોંઘું). 
મોંઘુ છે. રૂહપરે્ શેર એમ કુંઈક કહે છે. બાર આના શેર આ દૂધી-બૂધીના. વાતું કરે આપણે 
ક્યાં... ? કારેલા.. મોંઘાઈ છેને બધાર્માં. (શ્રોતા : ...) કારેલા મોંઘા. આ ઋતુમાં રસની 
સાથે હોર્ને. કેમ મળે છે અત્ર્ારે ખબર છે ? (શ્રોતા : દૂધી ૨ રૂ. દકલો) ર રૂ. દકલો, 
ઓહોહો ! બશેર ને છ ભાગ ૨ રૂહપર્ે. એક રૂહપર્ાનો એક શેર ને િણ ભાગ. આરે,       
આરે ! ગજબ છે ને !  

આહીં કહે છે, ભાઈ ! તારો આત્માનો આનંદ છેને અંદર ? એને એકવાર 
સમ્ર્ગ્દશયનમાં સ્વાદ લઈને પ્રતીત કરજે, પછી તું ચલિગ ધારણ કરજે. આહાહા ! મારો 
આત્મા અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદનો નાથ છે, એનો એકવાર સમ્ર્ગ્દશયનમાં સ્વાદ લઈને, શુત્રદ્ધ પ્રગટ 
કરીને પછી તું મુહનપણું લેજે. આ ત્રવના મુહનપણું લઈને ચલિગ ધારણ કરીશ, (તો) તારા 
હનરથયક જશે બધા. આહાહા ! એવા દ્રવ્ર્ચલિગ તો અનંત વાર ધારણ કર્ાય. આહાહા !  

શુદ્ધતા કો પ્રાતત હોકર ચાર પ્રકાર કે બાહ્યલિિંગ કા સેવન કર... એ ચાર કહેશે. 
ક્યોંદક જો ભાવરનહત હોતે હૈં ઉનકે પ્રગટપને બાહ્યલિિંગ અકાયમ હૈ. આહાહા ! જેને 
આત્માના આનંદના સ્વાદની ખબર નથી, અતીક્ષન્દ્રર્નો સ્વાદ કેવો હોર્ ને કેવો આત્માના.... 
એને આ બાહ્યચલિગ અકાર્યકારી છે કહે છે. એ સાધુપણાના લૂગડાું આમ પહેરેને.... લૂગડાું 
કાઢી નાખીને અહીં નિની વાત લ્ર્ોને. આ તો સાધુર્ ક્યાં... ? અરે ! વસ્ત્રવાળા સાધુ તો 
દ્રવ્ર્ચલિગીર્ નથી. આહા ! વાતું આકરી પડ,ે દુુઃખ લાગે હોં બીજાને. દુુઃખ લાગવા માટ ે
નથી, પ્રભુ ! વસ્તુની ક્સ્થત્રતમાં સ્પષ્ટતા માટ.ે... ભાઈ ! તારા માટ ેપણ હહતની વાત છે. 
આહાહા ! જે ત્રમર્થર્ાત્વ સેવીને દુુઃખમાં પડ્યા છે અને જેના ફળમાં પણ દુુઃખ થશે, એનો 
કેમ ત્રતરસ્કાર કરવો, એનો અનાદર કેમ કરવો. જાણવું ફક્ત કે આ થાર્ છે જગતમાં. 
આહાહા !  

આહીં તો પરમાત્મા... કોણ કહે છે ? કે મુહન એમ કહે છે. ભાઈ ! તું બાર વ્રત કે 
પંચ મહાવ્રતને અંગીકાર કરવા પહેલાં સમ્ર્ગ્દશયનને પ્રગટ કરજે. જે શુદ્ધ ચૈતન્ર્ છે, 
આહાહા ! એવી શુદ્ધતાનું જેમાં ભાન થાર્, પ્રતીત થાર્, સાક્ષાત્ થાર્—એવી 
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સમ્ર્ગ્દશયનની પ્રગટતા કરીને પછી બાહ્યચલિગ ધારણ કરજે. આ ત્રવના જો એકલા 
બાહ્યચલિગ ધારણ કર્ાય, અકાર્ય(કારી) છે—કાુંઈ કાર્યક્ષસત્રદ્ધ નહહ થાર્ તારે. આહાહા ! નરક 
ને હનગોદના અવતાર બાપા ! આહાહા ! ત્ર્ાં કોઈ સગોવહાલો માસીબા નથી બેઠી કે હાલ 
ભાઈ ! આહાહા ! આહીં તો કહે છે કે આત્મા વસ્તુ જે છે એનંુ ર્થાથય સમ્ર્ગ્દશયન પ્રગટ 
કરવું એ અપૂવય વાત છે ભાઈ ! સમ્ર્ગ્દશયન એટલે સાધારણ વાત નથી કે આ દેવ-ગુરુ-
શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ સમ્ર્ગ્દશયન. એ સમ્ર્ગ્દશયન નથી. નવ તત્ત્વના ભેદવાળી શ્રદ્ધા એ પણ 
સમ્ર્ગ્દશયન નથી. સમ્ર્ગ્દશયન તો આત્મા આનંદનો નાથ, પૂણાયનંદનો નાથ, પૂણાયનંદથી 
ભરેલો પદાથય એનો જેને પ્રતીતમાં સ્વાદ આવે, એ અતીક્ષન્દ્રર્ આનંદનો જેને સ્વાદ આવે 
અને એમાં પ્રતીત્રત આવે એને સમ્ર્ગ્દશયન કહે છે. હજી એની તો ખબરુું  ન મળે અને અમે 
ધમય કરીએ છે અને આ વ્રત લીધા ને તપ લીધા, એ રણમાં પોક મૂકવા જેવી વાતું છે બધી. 
આહાહા ! સમજાણું કાુંઈ ? 

આહીં ભગવાન એમ કહે છે કે પ્રથમ સમ્ર્ગ્દશયન પ્રગટ કરજે. પછી બાહ્યચલિગની 
વાતું કરજે, પણ સમ્ર્ગ્દશયનની જ્ર્ાં ખબર નથી અને બાહ્યના ચલિગ લઈ લીધા બાર વ્રતના 
ને પંચ મહાવ્રતના, એ બધા તારા અકાર્ય(કારી) છે. રખડવા માટ ેછે—પદરભ્રમણ માટ ેછે. 
આહાહા ! કેમ ? ક્યોંદક જો ભાવરનહત હોત ેહૈં ઉનકે પ્રગટપને બાહ્યલિિંગ અકાયમ હૈ 
અથામત્ કાયમકારી નહીં. આહાહા ! જેને, આત્મા વસ્તુ શું છે એનો અનુભવ નથી, અંતર 
સન્મુખ થઈને એની પ્રતીત્રત કરી નથી, એ સન્મુખ જવા બાહ્યચલિગ, દિર્ા ધારણ કરે, 
અકાર્ય(કારી) છે, એનો લાભ તને નથી. આહાહા !  

ભાવાથમ : જો ભાવકી શુદ્ધતા સે રનહત હૈ... એ ભાવ શબ્દે સમ્ર્ગ્દશયન. એ 
સમ્ર્ગ્દશયન અલૌદકક ચીજ છે. બધા માની બેસે કે અમે સમદકતી છીએ.... એ અલૌદકક 
વાત છે બાપા ! આહા ! જો ભાવકી શુદ્ધતા સે રનહત હૈ, જજનકે અપની આત્માકા 
યથાથમ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન, આચરણ નહીં હૈ, ઉનકે બાહ્યલિિંગ કુછ કાયમકારી નહીં હૈ. જેન ે
આત્મજ્ઞાન નથી, 'એગં જાની સવ્વં જાની..' એવો જાણનારને જાણ્ર્ો નથી. આહાહા ! 
એ આત્માનું..... અપની આત્માકા... ભાષા એમ છે ને ? ભગવાનના આત્માનું નહહ. 
ભગવાનની આત્માની શ્રદ્ધા એ તો રાગ છે. આહાહા ! ત્રિલોકનાથ તીથાંકરદેવ પરમાત્માની 
શ્રદ્ધા એ પણ રાગ છે, એ તો ત્રવકલ્પ છે, એ સમ્ર્ગ્દશયન નથી. આહાહા ! અપની 
આત્માકા યથાથમ શ્રદ્ધાન... ભગવાન આત્મા ક્ષસદ્ધસ્વરૂપી પૂણાયનંદ સ્વરૂપ..... એવા 
આત્માનું જ્ઞાન કરીને એની ઓળખાણ કરીને એની પ્રતીત થવી, એનંુ ર્થાથય વસ્તુનું જ્ઞાન—
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આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપનંુ જ્ઞાન અને એ આત્મામાં રમણતા એ એનંુ આચરણ... અંશ ે
પણ રમણતા સમ્ર્ગ્દશયનની સાથે હોર્ છે. સમજાણું કાુંઈ ? ભારે આકરી વાતું આવી.  

એક તો ધંધાના પાપ આડ ેનવરો ન થાર્. બાર્ડી-છોકરાને પોષવા માટ,ે રળવા માટે 
ક્ષબચારો રાતના આઠ-આઠ વાગ્ર્ા સુધી... આહાહા ! વખત મળે કલાકનો તો બીજુું  
બહારનું સાંભળવાનંુ મળે. એમાં સમ્ર્ગ્દશયન શું અને કેમ પ્રાપ્ત થાર્ એ વાતેર્ સાંભળવા 
મળે નહહ. એના જીવન બધા ઢોર જેવાં જીવન છે.  દહુનર્ામાં ભલે આબરૂમાં ગણાર્ કે 
આ પચાસ લાખ પેદા કર્ાય ને કરોડ રૂહપર્ા આવ્ર્ા ને બે કરોડ આવ્ર્ા ને પાંચ કરોડ... 
ખુરશી પહેલી પડે બહારમાં. (શ્રોતા : ...ન્ર્ાર્થી રળવું એમાં પાપ છે?) ન્ર્ાર્થી રળવું એ 
પાપ છે. રળવાનો ભાવ જ પાપ છે. ન્ર્ાર્પૂવયક શું ? દકુાને બેસવાનો ભાવ પાપ. લખ્યંુ 
હતું, માણસને સાચવવંુ, દકુાન-ઘરને સાચવવું એ પાપ. એમ હશે પ્રવીણભાઈ ? એ       
મુકેશ ! શું હશે ? આ તારા બાપ બધું કરે છેને. તારા માટ ેકરે છે ? એના રાગ માટ ેકરે છે. 
આહાહા !  

(શ્રોતા : ન્ર્ાર્પૂવયકમેં પાપ....) પાપ હૈ. (શ્રોતા : અન્ર્ાર્પૂવયકમેં મહાપાપ....) 
અન્ર્ાર્મેં બડા પાપ હૈ. પૈસા કમાનેકા ભાવ વહી પાપ હૈ. આહાહા ! ન્ર્ાર્થી કમાવે, 
રીતસર કમાવે, પણ ભાવ તો પાપ છેને એ ?  આહાહા ! એમાં આત્મા તો ભારે થતો જાર્ 
છે. આહા ! એણે આત્મા પોતાની ચીજને ન જાણી, કહે છે, અને પરને માટ ેરોકાઈ.... આ 
કાળ  ગાળ્યો બધો. આહાહા ! એ આવે છે કથા એક.  

એક ભાઈ માટ ેબીજા ભાઈએ પાપ બહુત દકર્ા. બીજા ભાઈએ પાપ બહુ કર્ાય એ 
મરીને નરકે ગર્ો. અને જેના માટ ેપાપ કર્ાય હતા એ વળી ત્ર્ાં ભવનપત્રતનો અસુર(દેવ 
થર્ો). બે ન્ર્ાં (નરકમાં ભેગા) થર્ા. પછી અસુર ઓલાને મારે છે. ત્ર્ાં એને ર્ાદ આવે છે 
કે પણ ભાઈ ! મેં તારા માટ ેપાપ કર્ાય હતાને. પણ આહીં ક્યાં... કોણે કીધું હતું તને પાપ 
(કરવાનંુ)? નાના ભાઈ માટ ેમોટા ભાઈએ પાપ કર્ાય રોગની દવા-બવામાં. એમાં ઓલો 
મરીને નરકે ગર્ો, નારકી થર્ો અને ઓલો જે હતો એણે કુંઈ ભાવ ઠીક કર્ાય હશે એ 
અસુરકુમારનો દેવ થર્ો. એ ત્ર્ાં અસુરનો દેવ થર્ો. મારે એને ઓલાને. એમાં ર્ાદ આવ્યંુ, 
પણ ભાઈ ! મેં તારા માટ ેપાપ કર્ાાં અને તું મને મારે ? પણ કોણે તને કીધું હતું કે મારા 
માટ ેકરજે ? આહાહા ! એવંુ બને છે. અનંત વાર બન્યું છેને. હા, એ નવી ક્યાં વાત છે ? 
આહા ! આત્માકા ર્થાથય (શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન ક્ષબના) બાહ્યમેં કુછ કાર્યકારી નહહ. કારણ પાકર 
તત્કાિ જબગડ જાતે હૈં... જેને આત્મદશયન–સમ્ર્ગ્દશયન નથી, આત્મ અનુભવ નથી, એ 
બાહ્યચલિગ અને વ્રતને ધારણ કરે, એ પ્રસંગ આવે તો બગડીને ભ્રષ્ટ થઈ જશે. આહાહા ! 
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એને આત્માનો લાભ થશે નહહ. માટ ેપ્રથમ સમ્ર્ગ્દશયનની પ્રાપ્પ્ત કર્ાય પછી બાહ્યચલિગ સેવન 
કરવું. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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