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કાશકીય િનવેદન 
 

મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી, 
મંગલં    કુંદકુદાયોર્,    જૈનધમોર્ તુ   મંગલં. 

 

મહાવીર ભગવાન અને ગૌતમ ગણધર બાદ જેમના નામનો ઉ લેખ કરવામાં આવે છે 
એવા ભરતના સમથર્ આચાયર્, સાક્ષાત્ સદેહે િવદેહ જઈ સીમંધરભગવાનની િદ યધ્વિનનું ત્યક્ષ 
રસપાન કરનાર ીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાયર્દેવ મહાન યોગીશ્વર છે. અનેક મહાન આચાયોર્ તેમના 
દ્વારા રિચત શા ોના આધાર આપે છે. તેનાથી એમ િસદ્ધ થાય છે કે અન્ય આચાયોર્ પણ તેમના 
વચનોને આધારભૂત માને છે. 

તેઓ િનમર્ળ પિવત્ર પિરણિતના ધારક તો હતા જ; પરંતુ પુણ્યમાં પણ સમથર્ હતા કે જેથી 
સીમંધરભગવાનનો સાક્ષાત્ યોગ થયો. મહાિવદેહથી પાછા આ યા બાદ પોન્નુર તીથર્ધામમાં 
સાધના કરતાં કરતાં તેમણે અનેક શા ોની રચના કરી. જેમાં ી સમયસાર, વચનસાર, 
િનયમસાર, પંચાિ તકાયસંગર્હ, અ પાહુડ—આ પાંચ પરમાગમ તો િસદ્ધ છે જ, પરંતુ આ િસવાય 
પણ અનેક શા ોની રચના તેમણે કરેલ છે. 

“ ી સમયસાર” આ ભરતક્ષેત્રનું સવોર્ત્કૃ  પરમાગમ છે. તેમાં નવતત્ત્વોનું શુદ્ધનયની 
દિ થી િનરૂપણ કરી જીવનું શુદ્ધ વરૂપ કા યું છે. “ ી વચનસાર”માં નામ અનુસાર 
િજન વચનનો સાર ઝી યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ, જ્ઞેયતત્ત્વ અને ચરણાનુયોગસૂચક ચૂિલકા 
નામના ત્રણ અિધકારોમાં િવભાિજત કયુર્ં છે. “ ી િનયમસાર”માં મુિનદશાના િનશ્ચય અને 
યવહારઆવ યકનું અને મોક્ષમાગર્નું પ  સત્યાથર્ િનરૂપણ છે. “ ી પંચાિ તકાયસંગર્હ”માં કાળ 
સિહત પાંચ અિ તકાયોનું (અથાર્ત્ છ યોનું) અને નવપદાથર્પૂવર્ક મોક્ષમાગર્નું િનરૂપણ છે. 
તથા“ ી અ પાહુડ” એક દાશર્િનક ગર્ંથ છે, જેમાં સમ્યક્રત્નત્રય એક જ મોક્ષમાગર્ છે એની 
દઢતાપૂવર્ક થાપના કરેલ છે. 
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સવર્જ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં વ તુનું વરૂપ કર્મરૂપ અને અકર્મરૂપે ઝળકી રહ્યું છે. આ 
અકર્મરૂપ વભાવને ય અને ગુણ કહે છે અને કર્મરૂપ વભાવને પયાર્ય કહે છે. િવશ્વમાં સમ ત 
(વ તુની) યની આ જ કર્મરૂપ અને અકર્મરૂપ ( ય-ગુણ-પયાર્યમય) યવ થા છે. કર્મરૂપ અને 
અકર્મરૂપ વભાવની સ યતાને (એકરૂપતાને) શુદ્ધ પિરણમન કહેવાય છે અને કર્મરૂપ અને 
અકર્મરૂપ વભાવની િવસ યતાને (િવરૂપતાને) અશુદ્ધ પિરણમન કહેવાય છે. િવશ્વમાં છ 
યમાંથી ચાર ય તો શુદ્ધરૂપે જ પિરણમી રહ્યા છે; પણ જીવ ને પુદ્ગલ એ બે યો શુદ્ધરૂપે તથા 

અશુદ્ધરૂપે પિરણમતાં જોવામાં આવે છે.  

જીવ યના અશુદ્ધ પિરણમનને જ અજ્ઞાની (અ િતબુદ્ધ અવ થા) કહેવાય છે અને તે 
દુ:ખરૂપ છે. અનાિદકાળના અ િતબુદ્ધ જીવને સમયસારમાં આચાયર્ ભગવાન એ િતબુદ્ધ થવાનો 
માગર્ (મોક્ષમાગર્) દશાર્ યો છે. અનાિદકાળથી આ અ િતબુદ્ધ જીવ પોતાની િમથ્યાબુિદ્ધથી પીડાઈ 
રહ્યો છે. આ િવપરીત બુિદ્ધનો સાચું જ્ઞાન- દ્ધાન થતાં નાશ થાય છે. જીવની િવપરીત બુિદ્ધ ઘણા 
અલગ-અલગ કારની હોય છે તેમાં મુખ્યત્વે પરમાં એકત્વપણું, મમત્વપણું, કતૃર્ત્વપણું, 
ભોકતૃર્ત્વપણું અને વાિમત્વપણું છે. જીવનો ય વભાવ જ્ઞાતા- ા અને અકતાર્ વભાવ છે; પણ 
અજ્ઞાની જીવ પોતાને પરનો કતાર્ અને ભોક્તા માને છે. આ તેનું પરમાં કતૃર્ત્વપણું અિકંિચત્કર છે 
એ સવર્િવશુદ્ધજ્ઞાન અિધકારની ૩૦૮ થી ૩૧૧મી ગાથામાં આચાયર્ ભગવાનને ખૂબ જ પ પણે 
સમજા યું છે. અહીં આત્માનું અકતૃર્ત્વપણું કટકાિદના ાંતપૂવર્ક સમજાવેલ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ ીએ 
આ જ ગાથાના આધારે કર્મબદ્ધપયાર્યનો શંખનાદ ફૂક્યો છે. 

અત્રે તુત વચન વી. સં. ૨૫૦૫ના અષાઢ માસના આઠ વચનો છે. અષાઢ અને 
ાવણ માસમાં િનયિમત સોનગઢમાં િશક્ષણ િશિબરનું આયોજન થતું હતું. આ િશક્ષણ િશિબરમાં 

ઘણા દૂર દૂરથી મુમુક્ષુઓ આવતા હતા અને પૂજ્ય ગુરુદેવ ીને િનરંતર એવી ભાવના રહેતી કે 
તેઓ નીતરતા સત્ધમર્નું વણ કરી અને િનજ ક યાણના માગર્માં આગળ વધે. આ જ 
ઉત્કૃ ભાવનાથી આવો ગહન િવષય આ િશિબરમાં લેવામાં આ યો હતો. આ ગહન આઠ વચનો 
અત્રે અક્ષરશ: શા રૂપે તુત કરવામાં આવે છે. આ રીતે આ શા  ખરેખર પૂજ્ય ગુરુદેવ ીના 
ભાવનું જ ફ્ળ છે. અધ્યાત્મનું રહ ય સમજાવીને પૂજ્ય ગુરુદેવ ીએ જે અપાર ઉપકાર કયોર્ છે 

તેનું વણર્ન વાણીથી યક્ત કરવામાં અમો અસમથર્ છીએ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવ ીની િદ યદેશનાની જાળવણી સી.ડી., ડી.વી.ડી. તથા વેબસાઈટ 
(www.vitragvani.com) જેવા સાધનો વડે ી કુંદકુંદ-કહાન પારમાિથર્ક ટર્ ટ, િવલેપાલાર્, મુંબઈ 
દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ કાયર્ પાછળ ટર્ ટની એવી ભાવના છે કે વતર્માનના આધુિનક સાધનો 
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દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવ ી દ્વારા સમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહોળો લાભ સામાન્યજન લે, કે જેથી આ 
વાણી શાશ્વત જળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગુરુદેવ ીના ત્યેક વચનો અક્ષરશઃ ગર્ંથારૂઢ થાય તેવી 
ભાવનાના ફળ વરૂપે સમયસાર ગર્ંથની ૩૦૮ થી ૩૧૧ ગાથા ઉપર થયેલ વચનો અત્રે કાિશત 
કરવામાં આવી રહ્યા છે.  

પૂજ્ય ગુરુદેવ ીની િદ યદેશનાને ઓિડયો ટેપમાં ઉતારવાનું મહાન કાયર્ શરૂ કરનાર ી 
નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ સંગે આભાર યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ ી િદગંબર જૈન 
વાધ્યાયમંિદર ટર્ ટ, સોનગઢે આ ઉમદા કાયર્ને અિવરતધારાએ ચાલુ રાખ્યું અને સાચવી રાખ્યું, તે 
બદલ તેમના આભારી છીએ. 

સવર્ વચનોને સાંભળીને ગર્ંથારૂઢ કરવામાં ચીવટતા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્ય રચનાને 
પૂણર્ કરવા અથેર્ ક્યાંક-ક્યાંક કૌંસ કરવામાં આવેલ છે. આ વચનો સાંભળી અને ગર્ંથારૂઢ કરવાનું 
કાયર્ િનજેશ જૈન દ્વારા કરવામાં આવેલ છે તથા ી અતુલભાઈ જૈન અને ીમતી આરતીબેન જૈન, 
મલાડ તરફથી આ વચનોના કાશન અથેર્ આિથર્ક સહયોગ ાપ્ત થયેલ છે. વચનોને 
તપાસવાનું કાયર્ ી અતુલભાઈ જૈન અને ીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાં આવેલ 
છે. આ સંગે ટર્ ટ તેમના ત્યે આભાર યક્ત કરે છે.  

િજનવાણી કાશનનું કાયર્ ગંભીર તથા જવાબદારીપૂણર્ હોવાથી અત્યંત જાગૃિતપૂવર્ક તથા 
ઉપયોગની એકાગર્તાપૂવર્ક કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં કાશન કાયર્માં માદવશ કે 
અજાગૃિતવશ કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો િત્રકાળવતીર્ વીતરાગ દેવ-શા -ગુરુ ત્યે ક્ષમા યાચીએ 
છીએ. સવર્ મુમુક્ષુગણને િવનંતી છે કે અશુિદ્ધઓની નોંધ ટર્ ટને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃિત્તમાં 
સુધારી શકાય. આ વચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  

તુત ગર્ંથ પૂજ્ય ગુરુદેવ ી તથા તદ્ભક્ત શમમૂિતર્ ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેન ી 
ચંપાબહેનના ચરણકમળમાં સાદર સમિપર્ત કરીએ છીએ. પાઠકવગર્ આ વચનોનો અવ ય લાભ 
લઈ આત્મક યાણને સાધે એવી ભાવના સાથે િવરામ પામીએ છીએ.  ઇિત િશવમ્.  

ટર્ ટીગણ 

ી કુંદકુંદ-કહાન પારમાિથર્ક ટર્ ટ,  

િવલેપાલાર્, મુંબઈ 
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Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆–––––bPknlPkbPknlPkbPknlPkbPknlPkbPknlPk

(cl@CkmPk)

bkgbkk@m Æ^kTkkg Xkk^kYk@Okkv Kk]^kk A<Okk A@mä

bkl@Pkk ^kck^km bknSkk PkOkm Uk|Xkn ^km@! Pkx bkgÆ^kTkm;

#kkvakkPkm RvBkm bkl@PkTkv A<OkkXkmTkk ñRZkv A@mä

YknlTkAngR bkgÆ^kTkm bkYkZkUk|kXkpPk PkOkv XkkHTk Xk@må

(¢TknìnUk)

AngRAngR @FZkng #kkïkä bkklQkZkk ¢YkpPkv UkoZkkrä

Ck|gQkklSk@kH! Pkk@kYkkg Xkk^kkv Wk|ôkgMTkk XkZkkrå

(l#kBkl@Okm)

¢ckv! ^kkOkm Pkk@m Uk|#kYk@bk-Xkk^kv TkmPk@Pkmä

YknYkndknTkv UkkPkm ¢YkpPk@bk ¢gHl\k Xk@m Xk@m;

¢TkklRTkm YkoGkr l^kak PkOkm P^k@kQkm ©Pk@Pkmä

l^kXkk^kvQkm QkgXkm b^kæUk XkOkm RkvMv Ukl@OklPkå

(#kkRor\kl^k¿mlMPk)

Pkng Gv lTkékZkCk|gQk XkgCk bkDk]k ^Zk^kck@Tkk XkvR^kkä

Pkng Uk|ekkGmOkm ekkTk Tkv §RZkTkm bkglSk bkcn GvR^kk;

bkkQkm bkkSkATkkvä Pkng XkkTkn HCkTkkvä bkgRv#k Ykck^km@Tkkvä

l^kbkkYkkv Xk^k$\kkgPkTkk ñRZkTkkvä Pkng UkgQk Yknl$Pk PkOkkvå

(^kbkgPklPk\kAk)

bknOZkv PkTkv @bklTkWkgSk l#klQk\k QkkZkä

HkOZkv PkTkv ñRZk ekkTkm PkOkkg HOkkZk;

Pkng @nFkPkkg HCkPkTkm <lFk ¢k]bkv bkkwä

Pkng @mIPkkg bkA\kekkZkARv̂ k @mIvå

(¢TknìnUk)

WkTkk^kng UkÒk AngRTkTkkgä @PTkkvTkk ¢dk@kv \kBkm;

PkQkklUk AngRbkoÒkkvTkkg ¢gAkZkv Yko\Zk Tkk ARmå
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અધ્યાત્મયુગસજર્ક પૂજ્ય ગુરુદેવ ી કાનજી વામી 



✽  êkm bkR~Ckn<Rv^k-bPknlPk  ✽
(cl@CkmPk)

bkgbkk@bkkCk@ Pkk@^kk lHTk^kkOkm Gv TkkwAk Xk\kmä

ekkTkm bknAkTkm Yk»Zkk l^kTkk ¢v Tkk^k UkOk Pkk@v Tkc{;

¢k Ak]Ykkg #knükPYkekkTkm bknAkTkm Wkcn Wkcn Rkvõk\kkvä

YknH UknOZk@kl#k V»Zkkv ¢ckv^! Ckn< A~ckTk Pkng Tkkl^kA Yk»Zkkvå

(¢TknìnUk)

¢ckv^! Xk$Pk lFkRkPYkkTkkä bkmYkgSk@-^km@-AngRTkk^!
WkkõkkgPk@ l^kXk^kkv Pkk@kä Pkk@v Tkk^k YknYkndknTkkgå

(l#kBkl@Okm)

bkRk Ólì Pkk@m l^kYk] lTkH FkwPkTZk Tkm@Bkvä

¢Tkv eklUPkYkkgcm R@^k-CknOk-UkZkkrZk l^k\kbkv;

lTkHk\kgWkmXkk^kv Ukl@OklPk b^kæUkv H¥ Xk]vä

lTklYkûkkv ^kcv̂ kk@kv lFkRDkTk l^kakv Akg¥ Tk Yk]vå

(#kkRor\kl^k¿mlMPk)

cwZkng &bkPk bkPkä ekkTk ekkTk" SkWkAv Tkv ^kÈ^kkOkm GoKvä

Hv ^kÈv bknYknYkndkn bkû^k I]Av; Uk@Ü^Zk TkkPkkv PkoKv;

—@kCkÿvak <Fkv Tkä HgUk Tk ^k]v Xkk^kxlÜYkkg–¢g#kYkkgä

KgAkvPAmOkr ¢AgUk ekkTk YklcYkk ñRZkv @cv bk^krRkå

(^kbkgPklPk\kAk)

lTkPZkv bknSkkI@Ok FkgÜ^! PkTkv TkYkng cngä

A<Okk ¢Ak@Ok bkYknÜ^! PkTkv TkYkng cng;

cv ekkTkUkkvakA bknYkvDk^! PkTkv TkYkng cngä

¢k RkbkTkk Æ^kTkl#k\Ukm^! PkTkv TkYkng cngå

(ukCSk@k)

ªMm ªMmä ªMvQkm bknBklTklSk bkPkTkk ^kkZkn lTkPZkv ^kcgPkmä

^kkOkm lFkTYkosPk^! Pkk@m §@-¢TknXk^kTkk bkodYk Xkk^kv Xk@v\km;

Xkk^kkv ªMk l^kFkk@mä ¢lXkTk^k YklcYkk lFkûkYkkg \kk^km \kk^kmä

BkkvZkv\kng @PTk UkkYkngä—YkTk@Qk YkTkTkkv; Uko@Hkv #kl$Pk#kk]m^!
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અધ્યાત્મયુગસજર્ક પૂજ્ય સદગુરુદેવ  
ી કાનજી વામીનો સંિક્ષપ્ત જીવન પિરચય 

 

ભારતદેશના ગુજરાત રાજ્યમાં ભાવનગર િજ લાના “ઉમરાળા ગામમાં થાનકવાસી 
સં દાયના દશા ીમાળી વિણક પિરવારના ે ીવયર્ ી મોતીચંદભાઈના ઘેર, માતા ઉજમબાની 
કૂંખે, િવકર્મ સંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ સુદ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રિવવારે વહેલી સવારે આ 
બાળ મહાત્માનો જન્મ થયો. 

જે સમયે આ બાળ મહાત્મા ધરતી પર પધાયાર્, તે સમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાસ અંધ દ્ધા, 
પાખંડ અને શુ ક િકર્યાકાંડમાં રુંધાઈ રહ્યો હતો. કોઈક થળે આધ્યાિત્મક િચંતન ચાલતું હતું, પણ 
તેમાં અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અંધકારમય કિળકાળમાં આ તેજ વી કહાનસૂયર્નો ઉદય થયો. 

સાત વષર્ની ઉંમરે િનશાળમાં લૌિકક િશક્ષા લેવાનું શરૂ કયરુ્ં. દરેક વ તુના હાદર્ સુધી 
પહોંચવાની તેજ વી બુિદ્ધ િતભા, મધુરભાષીપણું, શાંત વભાવ, ગંભીર મુખમુ ા તથા જતું 
કરવાનો વભાવ હોવાથી બાળ ‘કાનજી’ િશક્ષકોમાં તથા િવદ્યાથીર્ઓમાં િ ય થઈ ગયા. િનશાળમાં 
તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્યાસમાં ાયઃ થમ નંબર આવતો, પરંતુ િનશાળના લૌિકક અભ્યાસથી 
તેમને સંતોષ થયો નિહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગતું કે હુ ંજેની શોધમાં છું તે આ નથી. 

તેર વષર્ની ઉંમરે માતુ ીના અવસાનથી િપતાજી સાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વષર્ 
બાદ િપતાજીનો વગર્વાસ થતાં સત્તર વષર્ની ઉંમરે ભાગીદાર સાથે વેપારમાં જોડાય છે. યાપારની 
વૃિત્ત વખતે પણ તેઓ જરા પણ અ માિણકતા ચલાવી લેતા નિહ. સત્યિન ા, નીિતમત્તા, 

િનખાલસતા અને િનદોર્ષતાથી તેમનું યવહાિરક જીવન સુગંિધત હતું. સાથે તેમનો આંતિરક 
યાપાર અને ઝુકાવ તો સતત સત્યની શોધ તરફ જ હતો. દુકાનમાં પણ ધાિમર્ક પુ તકો વાંચતા. 
વૈરાગી િચત્તવાળા કહાનકુંવર રાિત્રના રામલીલા કે નાટક જોવા જતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરસનું 
ઘોલન કરતાં. જેના ફળ વરૂપે સત્તર વષર્ની ઉંમરે ઉજ્જ્વળ  ભિવ યની આગાહી કરતા બાર 
લીટીના કા યની રચના કરે છે : “િશવરમણી રમનાર તું, તું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણીસ વષર્ની ઉંમરથી તો રાિત્રના આહાર, પાણી તથા અથાણાંનો ત્યાગ કરે છે. 
સત્યની શોધ માટે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષર્ની યુવા વયે દુકાનનો પિરત્યાગ કરે છે અને ગુરુ 
પાસે આજીવન- હ્મચયર્ ત અંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષર્ની વયે (િવ. સં. ૧૯૭૦) જન્મનગરી 
ઉમરાળામાં ૨૦૦૦ જેટલા સાધમીર્ઓના િવશાળ જનસમુદાયની હાજરીમાં થાનકવાસી સં દાયની 
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દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા સમયે હાથી પર બેસવા જતાં ધોિતયું ફાટે છે. તી ણ બુિદ્ધના ધારક 
ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટું થાય છે. 

દીક્ષા લીધાં બાદ સત્યના શોધક આ મહાત્માએ થાનકવાસી તથા શ્વેતાંબર સં દાયના 
સમ ત આગમોનો ગહન અભ્યાસ માત્ર ચાર વષર્માં જ પરૂો કયોર્. સં દાયમાં મોટી ચચાર્ઓ ચાલી. 
કમર્ છે તો િવકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગુરુદેવ ીને હજી િદગંબર શા ો તો મ ા નહોતાં. 
છતાં પૂવર્ના સં કારના બળે તેઓ દઢતાપૂવર્ક િસંહગજર્ના કરે છે “જીવ પોતાથી વતંત્રપણે િવકાર 
કરે છે; કમર્થી કે પરથી નિહ. જીવ પોતાના ઊંધા પુરુષાથર્થી િવકાર કરે છે અને સવળા પુરુષાથર્થી 
નાશ કરે છે.' 

િવ. સં. ૧૯૭૮માં મહાવીર ભુના િજનશાસન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મુમુક્ષુઓના મહાન 
પુણ્યોદય સૂચક એક મંગળકારી પિવત્ર સંગ બને છે. 

૩૨ વષર્ની ઉંમરે, િવિધની કોઈ ધન્ય પળે ીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાયર્દેવ િવરિચત 
સમયસાર નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાં દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવ ીના 
હ તકમળમાં આવે છે અને આ પિવત્ર પુરુષના અંતરમાંથી સહજ જ ઉદ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! આ 
તો અશરીરી થવાનું શા  છે.” એનું અધ્યયન અને િચંતન કરતાં અંતરમાં આનંદ અને ઉ લાસ 
ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પિવત્ર પિરવતર્ન થયું. ભૂલી પડેલી 
પિરણિત િનજ ઘર દેખે છે. ત્યારબાદ િવ.સં. ૧૯૮૨ના ચાતુમાર્સ પહેલા રાજકોટમાં ી 
દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાગર્ કાશક’ ગર્ંથ પૂ. ગુરુદેવ ીને આપ્યો. જે વાંચતા, પોતાના 
હૃદયની અનેક વાતોનું સમથર્ન આ ગર્ંથમાંથી મળી આવતાં તેઓ તેના વાંચનમાં એવા ઓત ોત 
થઈ જતાં કે તે વખતે તેમને ખાવું-પીવું કે સૂવું ગમતું નહીં. ત્યારબાદ ી વચનસાર, અ પાહુડ, 
યસંગર્હ, સમ્યગ્જ્ઞાન દીિપકા, વગેરે િદગંબર શા ોના અભ્યાસથી ૧૩ વષર્ સુધી ખૂબ જ જ્ઞાનની 
ગાઢતા બાદ તેઓ ીને િનઃશંક િનણર્ય થઈ જાય છે કે િદગંબર જૈનધમર્ જ મૂળ માગર્ છે અને તે જ 

સત્ ધમર્ છે. તેથી અંતરંગ દ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેશ કંઈક એવી િ થિત તેમને અસહ્ય થઈ પડે 
છે. તેથી અંતરમાં ખૂબ જ મનોમંથન બાદ સં દાય છોડવાનો િનણર્ય કરે છે. 

પિરવતર્ન માટે યોગ્ય થળની તપાસ કરતાં કરતાં સોનગઢ આવી “ ટાર ઓફ ઇિન્ડયા 
નામના એકાંત મકાનમાં મહાવીર જન્મક યાણકના િદવસે (િવ. સં. ૧૯૯૧, ચૈત્ર સુદ ૧૩) બપોરે 
સવા વાગે સં દાયના િચ ન મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હું થાનકવાસી 
સાધુ નથી, હુ ંસનાતન િદગંબર જૈન ધમર્નો ાવક છું.' િસંહ સમાન વૃિત્તના ધારક આ મહાપુરષે, 
૪૫ વષર્ની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીયર્ ઉછાળીને આ અદ્ ભુત પરાકર્મી કાયર્ કયુર્ં. 
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“ ટાર ઓફ ઇિન્ડયા”માં ત્રણ વષર્ દરમ્યાન િજજ્ઞાસુ ભક્તજનોનો વાહ િદન- િતિદન 
વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમ તાપી 
સત્પુરુષ માટે િનવાસ અને વચનનું મકાન “ ી જૈન વાધ્યાય મંિદર”નું િનમાર્ણ કરા યું. 
ગુરુદેવ ીએ િવ. સં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ િનવાસ થાનમાં મંગળ પદાપર્ણ કયુર્ં. આ 
“ વાધ્યાય મંિદર” જીવન-પયર્ન્ત આ મહાપુરુષની આત્મ-સાધના અને વીરશાસનની ભાવનાનું 
કેન્  બની રહ્યું. 

અહીં િદગંબર ધમર્ના ચારે અનુયોગના નાના-મોટા ૧૮૩ જેટલા ગર્ંથોનો ઊંડાણથી 
અભ્યાસ કયોર્. તેમાંથી ૩૮ ગર્ંથો પર સભામાં વચનો કયાર્, જેમાં સમયસાર ઉપર તો ૧૯ વખત 
અધ્યાત્મવષાર્ કરી છે. વચનસાર, અ પાહુડ, પરમાત્મ કાશ, િનયમસાર, પંચાિ તકાયસંગર્હ, 
સમયસાર કળશ-ટીકા વગેરે ગર્ંથો પર પણ અનેકવાર વચનો કયાર્ છે. 

િદ યધ્વિનનું રહ ય સમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાિદ આચાયોર્ના ગહન શા ોનું 
રહ યોદ્ઘાટન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપિવનાશક અમૃતવાણીને ભાઈ ી નવનીતભાઈ 
ઝવેરીની દીઘર્ િ ને કારણે ી િદગંબર જૈન વાધ્યાય મંિદર ટર્ ટ, સોનગઢ દ્વારા ઈ.સ.૧૯૫૯ થી 
૧૯૮૦ સુધી િનયિમત રીતે ટેપમાં ઉતારી લેવામાં આવી હતી. જેના તાપે આજે આપણી પાસે 
૯૦૦૦ થી વધુ વચનો સુરિક્ષતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મંગલવાણી દેશ-િવદેશના તમામ 
મુમુક્ષુમંડળોમાં તેમજ લાખો િજજ્ઞાસુ  મુમુક્ષુઓના ઘેર-ઘેર ગુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટલું તો 
નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભ યજીવોને પંચમ કાળના અંત સુધી આ િદ યવાણી જ ભવના અભાવમાં 
બળ િનિમત્ત થશે. 

આ મહાપુરુષનો ધમર્સંદેશ દેશ-િવદેશના સમ ત મુમુક્ષુઓને િનયિમત મળતો રહે તે 
હેતુથી  સૌ થમ િવ. સં. ૨૦૦૦ના માગશર (િડસેમ્બર ૧૯૪૩) માસથી “આત્મધમર્” નામની 
માિસક આધ્યાિત્મક-પિત્રકાનું કાશન સોનગઢથી મુરબ્બી ી રામજીભાઈ માણેકચંદ દોશીના 
સંપાદન હેઠળ શરૂ થયું. આજે પણ “આત્મધમર્” ગુજરાતી તેમજ િહન્દી ભાષામાં િનયિમત રીતે 
કાિશત થઈ રહ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ ીના દૈિનક વચનોને િસદ્ધ કરતું “ ી સદ્ગુરુ વચન 
સાદ” સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૦ થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ સુધી કાિશત થયું. વાનુભૂિતિવભૂિષત આ 

ચૈતન્યિવહારી મહાપુરુષની મંગળવાણી વાંચીને તેમજ સાંભળીને હજારો થાનકવાસી, શ્વેતાંબર  
તથા અન્ય કોમના ભ યજીવો પણ તત્ત્વની સમજણપૂવર્ક સાચા િદગંબર જૈનધમર્ના અનુયાયી થયા. 
અરે..! મૂળ િદગંબર જૈનો પણ સાચા અથર્માં િદગંબર જૈન બન્યા. 

ી િદગંબર જૈન વાધ્યાય મંિદર ટર્ ટ, સોનગઢ દ્વારા િદગંબર આચાયોર્-મુિનવરોના તેમજ 
આત્માનુભવી પંિડતવયોર્ના ગર્ંથો અને પૂજ્ય ગુરુદેવ ીના તે ગર્ંથો પરના વચનોને પુ તકરૂપે 
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છપાવવાનું કાયર્ િવ. સં. ૧૯૯૯ (ઇ.સ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ સત્-સાિહત્ય દ્વારા વીતરાગી 
તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-િવદેશમાં અપૂવર્ ભાવના થઈ, જે આજે પણ અિવરતપણે ચાલી રહી છે. 
પરમાગમોનું ઊંડું રહ ય સમજાવીને કૃપાળુ કહાન ગુરુદેવે આપણા સહુ ઉપર કરુણા વરસાવી છે. 
તત્ત્વિજજ્ઞાસુ જીવો માટે આ એક મહાન આધાર છે અને િદગંબર જૈન સાિહત્યની આ એક અમૂ ય 
સંપિત્ત છે. 

દસલક્ષણ પયુર્ષણ પવર્ દરમ્યાન ભારતભરમાં અનેક થળોએ પૂજ્ય ગુરુદેવ ીએ રૂપેલા 
તત્ત્વજ્ઞાનના ચાર માટે વચનકારો મોકલાય છે. આ વૃિત્તથી ભારતભરના સમ ત િદગંબર 
સમાજમાં જાગૃિત આવી છે. આજે પણ દેશ-િવદેશમાં પયુર્ષણ પવર્માં સેંકડો વચનકાર િવદ્વાનો આ 
વીતરાગી વાણીનો ડંકો વગાડે છે. 

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના સં કારોનું િસચંન થાય તે હેતુથી સોનગઢમાં િવ. સં. ૧૯૯૭ (ઇ. 
સ. ૧૯૪૧)ના મે માસના વેકેશનથી ૨૦ િદવસના ધાિમર્ક િશક્ષણ વગર્ શરૂ થયા. વડીલો માટેનો 
ૌઢ િશક્ષણ વગર્ િવ. સં. ૨૦૦૩ના ાવણ માસથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 

સોનગઢમાં િવ.સં. ૧૯૯૭ના ફાગણ સુદ બીજના રોજ નૂતન િદગંબર િજનમંિદરમાં 
કહાનગુરુના મંગળ હ તે ી સીમંધરાિદ ભગવંતોની પંચક યાણક િવિધપૂવર્ક િત ા થઈ. તે 
સમયે સૌરા ર્માં માંડ ચાર-પાંચ િદગંબર િજનમંિદરો હતા અને િદગંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ જોવા 
મળતા હતાં. આવા ક્ષેત્રે ગુરુદેવ ીની પાવન ેરણાથી થમ િજનમંિદર બને છે અને બપોરે 
વચન બાદ િજનમંિદરમાં અડધો કલાક ભિક્ત થાય છે, જેમાં િજનવરભક્ત ગુરુરાજ હંમેશા 

હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓ ી અિતભાવવાહી ભિક્તપાન કરાવતાં. આમ, ગુરુદેવ ીનું જીવન 
િનશ્ચય- યવહારની અપૂવર્ સંિધપૂવર્કનું હતું. 

ઇ. સ. ૧૯૪૧ થી ઇ. સ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન સૌરા  (ગુજરાત) ઉપરાંત ભારત દેશના અનેક 
શહેરોમાં તથા િવદેશમાં (નાઈરોબીમાં) એમ કુલ ૬૬ િદગંબર િજનમંિદરોની મંગળ િત ા, આ 
વીતરાગમાગર્ વતર્ક સત્પુરુષના પિવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ. 

જન્મમરણથી રિહત થવાના સંદેશા િનરંતર સંભળાવનાર આ ચૈતન્યિવહારી પુરુષની 
મંગળકારી જન્મજયંતી ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વષર્થી થઈ. ૭૫મા િહરકજયંતી સંગે સમગર્ 
ભારતના જૈન સમાજ દ્વારા ચાંદી જિડત એક આઠસો પાનાનો દળદાર “અિભનંદન ગર્ંથ” આ 
ભાિવ તીથાર્િધનાથને ભારત સરકારના તત્કાલીન ગૃહમંત્રી ી લાલબહાદુર શા ી દ્વારા મુંબઈમાં 
દેશભરના હજારો ભક્તોની હાજરીમાં અપર્ણ થયો. 

ી સમ્મેદશીખરજીની યાત્રા િનિમત્તે ઈ. સ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. સ. ૧૯૬૭માં એમ બે વખત 
સમગર્ ઉત્તર અને પૂવર્ ભારતમાં મંગળ િવહાર કયોર્. તે જ રીતે ઇ. સ. ૧૯૫૯ અને ઇ. સ. 
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૧૯૬૪માં એમ બે વખત દિક્ષણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ િવહાર કયોર્. આ મંગળ તીથર્યાત્રાના 
િવહાર દરમ્યાન લાખો િજજ્ઞાસુ જીવોએ આ િસદ્ધપદના સાધક સંતના દશર્ન કયાર્ અને તેઓ ીની 
ભવાંતકારી અમૃતમય વાણી સાંભળીને અનેક ભ ય જીવોના જીવનની િદશા આત્મ-સન્મુખ  થઈ 
ગઈ. આ સત્પુરુષને અનેક થાનોથી લગભગ ૮૦ જેટલા અિભનંદન પત્ર અપર્ણ થયા. 

ી વીર ભુના િનવાર્ણ બાદ, આ સળંગ ૪૫ વષર્નો સમય (વીર સંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ 
અથાર્ત્ ઇ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાગર્ની ભાવનાનો સુવણર્કાળ હતો. જે કોઈ મુમુક્ષુ 
અધ્યાત્મ તીથર્ધામ સુવણર્પુરી જતા, તેમને તો ત્યાં ચતુથર્ કાળનો જ અનુભવ થતો. 

િવ. સં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ સાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુકર્વારના રોજ, આ બળ 
પુરુષાથીર્ આત્મજ્ઞ સંતપુરુષ દેહાિદનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગર્ 
થયા, અતીિન્ ય આનંદકંદ િનજ પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થયા. સાંજે આકાશનો સૂયર્ અ ત થયો, 
ત્યારે સવર્જ્ઞપદના સાધક સંતે ભરતક્ષેત્રથી વગર્પુરી તરફ યાણ કયુર્ં. તેઓ ી વીરશાસનને 
ાણવંતું કરી અધ્યાત્મયુગનું સજર્ન કરતાં ગયાં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવ ી કાનજી વામી આ યુગના એક મહાન અને અસાધારણ યિક્ત હતા. 
તેમના બહુમુખી યિક્તત્વની સૌથી મોટી િવશેષતા એ છે કે તેમણે સત્યથી ખુબ જ દૂર જન્મ લઈને 
વયંબુદ્ધની જેમ સત્યનું અનુસંધાન કયુર્ં અને પોતાના ચંડ પુરુષાથર્થી આત્મસાત પણ કયુર્ં. 

આ િવદેહ દશાવંત મહાપુરુષનું અંતર જેટલું ઉજ્જવળ હતું તેટલું બાહ્યજીવન પણ પિવત્ર 
છે; પિવત્રતા અને પુણ્યનો સહજ યોગ આ કિળકાળમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત 
િનયિમત િદનચયાર્, સાિત્વક અને પિરિમત આહાર, આગમ સંમત સંભાષણ, કરુણ અને સુકોમળ 
હૃદય, તેમના િવરલ યિક્તત્વના અિભન્ન અવયવો હતા. શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું િનરંતર િચંતન અને 
વાધ્યાય એ જ તેમનું જીવન હતું. જૈન ાવકના પિવત્ર આચાર ત્યે તેઓ ી હંમેશા સતકર્ અને 
સાવધાન હતા. તેઓ જગતની શંસા કે િનંદાથી અ ભાિવત, માત્ર પોતાની સાધનામાં જ તત્પર 
રહેતા. ભાવિલંગી મુિનઓના તેઓ દાસાનુદાસ હતા. 

આચાયર્ ભગવંતોએ જે મુિક્તનો માગર્ કા યો  છે તેને આ અનુભૂિત િવભૂિષત સંતપુરુષે 
પોતાના શુદ્ધાત્મતત્ત્વની અનુભૂિતના આધારે, સાિતશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યુિક્ત ને ન્યાયથી 
સવર્ કારે સમજા યો છે. યની વતંત્રતા, ય-ગુણ-પયાર્ય, ઉપાદાન-િનિમત્ત, િનશ્ચય- યવહાર, 
કર્મબદ્ધપયાર્ય, કારણશુદ્ધપયાર્ય, આત્માનું શુદ્ધ વરુપ, સમ્યગ્દશર્ન અને તેનો િવષય, સમ્યગ્જ્ઞાન 
અને જ્ઞાનનું વ-પર કાશકપણું ઇત્યાિદ સમ ત તેઓ ીના પરમ તાપે આ કાળે સત્યરૂપે બહાર 
આ યા છે. આજે દેશ-િવદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માગર્ને સમજવાનો યત્ન કરી રહ્યા છે, તે 
તેઓ ીનો જ પરમ તાપ છે. 
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સમગર્ જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ જ અ પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓ ીને 
તો તીથર્કરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો ભાવ જ એવો હતો કે 
સાંભળનાર તેનું રસપાન કરતાં થાકતા જ નિહ. િદ યભાવ ુત જ્ઞાનધારી આ પુરાણપુરુષે પોતે જ 
પરમાગમના આ સારભૂત િસદ્ધાંતો લખા યા છે: 

૧. એક ય બીજા યને અડે નિહ, પશેર્ નિહ. 
૨. દરેક યની દરેક પયાર્ય કર્મબદ્ધ જ થાય છે. 
૩. ઉત્પાદ - ઉત્પાદથી છે, યયથી કે ુવથી નથી. 
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પિરણમનથી થાય છે. 
પ. પયાર્યના અને ુવના દેશ િભન્ન છે. 
૬. ભાવશિક્તના કારણે પયાર્ય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી. 
૭. ભૂતાથર્ના આ યે સમ્યગ્દશર્ન થાય છે. 
૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પયર્ વીતરાગતા છે. 
૯. વ યમાં પણ ય-ગુણ-પયાર્યના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે. 
૧૦. ુવનું આલંબન, પણ વેદન નિહ, અને પયાર્યનું વેદન, પણ આલંબન નિહ. 
આ અધ્યાત્મયુગસજર્ક મહાપુરુષે કાશેલ વાનુભૂિતનો પાવન પંથ જગતમાં સદા જયવંત 

વતોર્! 
તીથર્કર ી મહાવીર ભગવાનની િદ યધ્વિનનું રહ ય સમજાવનાર શાસન તંભ ી કહાન 

ગુરુદેવ િત્રકાળ જયવંત વતોર્! 
સત્પુરુષનો ભાવના ઉદય જયવંત વતોર્. 
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અનુકર્મિણકા 
 

વચન કર્મ    તારીખ  ગુજરાતી મિહનો    વાર શ્લોક/ગાથા પૃ  નંબર 

    ૧  ૨૧-૭-૧૯૭૯  અષાઢ વદ ૧૩   શિનવાર ૩૦૮-૩૧૧      ૧-૧૩ 

    ૨  ૨૨-૭-૧૯૭૯   અષાઢ વદ ૧૪   રિવવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૧૪-૨૫ 

    ૩  ૨૩-૭-૧૯૭૯  અષાઢ વદ ૧૫   સોમવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૨૬-૩૭ 

    ૪  ૨૪-૭-૧૯૭૯  ાવણ સુદ ૧    મંગળવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૩૮-૪૯ 

    ૫  ૨૫-૭-૧૯૭૯  ાવણ સુદ ૨     બુધવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૫૦-૬૧ 

    ૬  ૨૬-૭-૧૯૭૯  ાવણ સુદ ૩    ગુરુવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૬૨-૭૨ 

    ૭  ૨૭-૭-૧૯૭૯  ાવણ સુદ ૪    શુકર્વાર ૩૦૮-૩૧૧    ૭૩-૮૪ 

    ૮  ૨૮-૭-૧૯૭૯  ાવણ સુદ ૫    શિનવાર ૩૦૮-૩૧૧    ૮૬-૯૬ 
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अब, आत्माका अकर्ततृ्व दृष्ाांर्परू्कृ कहर् ेहैं :— 

યે ગાથા જો હૈ વહ મોક્ષ અધિકારકી ચૂધિકા હૈ. યે શુરૂઆતકી ગાથા જો હૈ, વો મોક્ષ 
અધિકાર પૂરા હુઆ ઉસ મોક્ષ અધિકારકી ચૂધિકા હૈ. ૩૨૧ ગાથામેં સમયસાર... પૂરે 

સમયસારકી ચૂધિકા હૈ. `ચૂધિકા'કા અથથ યહ હૈ કક જો કથન આ ગયા વહ ભી હૈ, નહીં આયા 
વહ ભી હૈ, (તથાધપ) ધવશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરના ઉસકા નામ ચૂધિકા હૈ. તો યે ગાથા મોક્ષ 
અધિકારકી.... મોક્ષ અધિકાર પહિે આ ગયા હૈ ન ? ઉસકી ચૂધિકા હૈ. સંસ્કૃત ટીકામેં સબ હૈ. 

दवर्यां  जां  उप्पज्जइ  गणुवेहां  र्ां र्वेहां  जाणस ु अणण्णां । 
जह  कडयादीवहां   दु   पज्जएवहां   कणयां  अणण्णविह ।।३०८।। 
जीर्स्साजीर्स्स  दु  ज े पविणािा   दु   दवेसदा   सतु्त े। 
र्ां     जीर्िजीर्ां     र्ा      र्वेहिणण्णां   वर्याणावह ।।३०९।। 
ण कुदोवि  वर् उप्पण्णो जम्हा कज्जां  ण र्णे सो आदा । 
उप्पादवेद  ण  वकां वि  वर् कािणिवर्  र्णे ण स  होवद ।।३१०।। 
कम्मां    पडुच्च   कत्ता   कत्तािां   ह  पडुच्च    कम्मावण । 
उप्पज्जांवर्   य   वणयिा  वसद्धी  दु  ण  दीसद े अण्णा ।।३११।। 
 

जो द्रव्य  उपज े वजन गणुोंस,े उनस ेज्ञान अनन्य सो । 
ह ै जगर्िें  कटकावद, पयायृोंस े कनक अनन्य  ज्यों ।।३०८।। 
जीर्-अजीर्के पविणाि जो, शास्त्रों वर्षैं वजनर्ि कह े। 
र् ेजीर्  औि  अजीर्  जान, अनन्य  उन पविणािस े।।३०९।। 
उपज े न  आत्मा  कोइस,े इसस े न  आत्मा  काय ृह ै। 
उपजार्र्ा  नवहां  कोइको,  इसस े न कािण  भी  बन े।।३१०।। 
ि!े   कि-ृआविर्  होय  कर्ा,ृ  कि ृ भी  किर्ाि  के । 
आविर्  हुर् ेउपज ेवनयिस,े अन्य  नवहां वसद्धी  वदख ै।।३११।। 

ટીકા : સૂક્ષ્મ બાત હૈ. યે તો મોક્ષ અધિકારકી ચૂધિકા હૈ. ઉસમેં (-શાસ્ત્રમેં) ન આયા હો 

ઐસા ધવશેષ ભી યહાં િેના ઉસકા નામ ચૂધિકા હૈ. કહતે હૈં, પ્રથમ તો યહ કહના હૈ કક.... 

અષાઢ વદ ૧૩, શનનવાર, તા. ૨૧-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૦૮-૩૧૧, પ્રવચન-૧ 
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પ્રથમ નામ र्ार्र् ् શબ્દ પડા હૈ સંસ્કૃતમેં. र्ार्र् ्.. મુખ્ય બાત તો યહ કહના હૈ કક.... સૂક્ષ્મ 
બાત હૈ. जीर् क्रिबद्ध ऐस ेअपन ेपविणािोंस ेउत्पन्न होर्ा हुआ... जीर् क्रिबद्ध... એક પીછે એક 

પકરણામ જો ક્રમબદ્ધ હોતે હૈં (અથાથત્) આગે-પીછે નહીં ઔર પરસે નહીં. આહાહા ! યે 
ક્રમબદ્ધકા બડા ઝઘડા હૈ ન. ઐસા ક્રમબદ્ધ જો હો તો પુરુષાથથ કહાં રહા. એક પીછે એક પયાથય 
જબ ક્રમબદ્ધ હોગી... હૈ તો ઐસા હી. જીવમેં ક્રમસર.... ક્રમવતી કહા હૈ (ઉસે) યહાં 

ક્રમધનયધમત–ક્રમબદ્ધ કહા હૈ. જજસ જીવકો જજસ સમય જો પયાથય હોનેવાિી હૈ વો ક્રમબદ્ધ 
નામ ક્રમમેં આનેવાિી હૈ વો આતી હૈ. અને વો પયાથયકા સ્વકાિ હી યે હૈ, જન્મક્ષણ યહ હૈ. 
જીવમેં જજસ સમય જો પયાથય હોગી, જો પયાથય હોં, આઘીપાછી કોઈ નહીં. ક્રમબદ્ધકી બડી ચચાથ 

હુઈ થી (સંવત) ૧૩કી સાિમેં. ક્રમબદ્ધકા ઐસા અથથ કકયા કક એક પીછે હોગી, પણ ઈસકે પીછે 
યહી (હોગી) ઐસા નહીં. કીિું, એક પીછે એક હો, વહી હો, એનું નામ ક્રમબદ્ધ છે. ૧૩કી સાિમેં 
બડી ચચાથ હુઈ થી ઈસરીમેં. સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ!  

યે જીવ–આત્મા જો હૈ, ઉસકી પયાથય–અવસ્થા ક્રમબદ્ધ–ક્રમધનયમ (અથાથત્) જો 
સમયમેં જો પયાથય હોની હૈ વો હોગી, પીછે (-બાદમેં) જો હોનેવાિી (હૈ વો પીછે) હોગી, પીછે (-

બાદમેં) જો હોનેવાિી (હૈ વો પીછે) હોગી—ઐસે ક્રમસર હોતી હૈ. આગે-પીછે કરનેકી તાકાત 
ઈન્ર ઔર નરેન્રકી ભી નહીં હૈ. આહાહા ! પર વહ ક્રમબદ્ધકા તાત્પયથ ક્યા હૈ, વો કહતે હૈં, 
દેખો. પહિે કહા ન? आत्माका अकर्ततृ्व दृष्ाांर्परू्कृ कहर् ेहैं. ઉપર, ગાથાકે ઉપર. અકતૃથત્વ... 

ક્રમબદ્ધમેં અકતૃથત્વ ધસદ્ધ કરના હૈ. ઝીણી વાત છે ભગવાન! આહા! દરેક જીવકી પયાથય જજસ 
સમય હોનેવાિી હૈ ઉસી સમય હોગી, આગે-પીછે કરનેકી તાકાત ઈન્ર, નરેન્ર, જજનેન્રકી ભી 
નહીં હૈ ઔર પરસે તો હોતી નહીં. આહાહા ! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. યહ કહતે હૈં, અકતાથપના ધસદ્ધ 

કરનેકો ક્રમબદ્ધકી બાત કહતે હૈં. ક્રમબદ્ધ કહનેકો અકતાથ (કહતે હૈં) ઔર અકતાથપના ધસદ્ધ 
કરનેકો ક્રમબદ્ધ કહતે હૈં. આહાહા ! 

પત્ર આયા થા કોઈકા કક ૧૪વી, ૩૮વી, ૭૩વી ગાથા (િો). પણ યે (ગાથા) િેનેકી જરૂર 
થી. વો તો ચિી હૈ ૧૯ બાર. ૧૯વીં બાર યે (સયમસાર) ચિતા હૈ. દો ગાથા તો ૧૯ બાર ચિ 
ગઈ હૈ. પર યે ધશક્ષણ ધશજબર હૈ તો યે ગાથા (િેનેકા ધવકલ્પ આયા). બહુત કઠણ હૈ. આહાહા! 

જીવકી જજસ સમય જો પયાથય હોનેવાિી હૈ યે હોગી. ભગવાન દેખતે હૈં તો હોગી ઐસા 
ભી નહીં. ભગવાન તો જ્ઞાયક હૈં. યે તો સવથજ્ઞ હૈં. વે તો, હોતી હૈ ઉસકો જાનતે હૈં ઔર 

હોનેવાિી પયાથય દરેક જીવમેં—ધનગોદસે િેકર ધસદ્ધ સબમેં..... આહાહા! જો સમય જો પયાથય 
ઉત્પન્ન હોનેવાિી હૈ, યે ક્રમસર–ક્રમબદ્ધ–ધનયમસર ઉત્પન્ન હોગી. તો ઉસકા તાત્પયથ ક્યા હૈ?  

प्रथि र्ो जीर् क्रिबद्ध ऐस े अपन े पविणािोंस.े... જીવ અપને પકરણામોંસે.. અપને 
ક્રમસર પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. હૈ? होर्ा हुआ जीर् ही ह.ै... યે પકરણામ પરસે તો હોતે 
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નહીં ઔર અપને પકરણામસે પરમેં કુછ હોતા નહીં ઔર અપને પકરણામ ભી ક્રમબદ્ધ—એક 
પછી એક હોનેવાિે હૈં વો હી હોંગે. આહાહા! પયાથય ક્રમબદ્ધ હૈ (અથાથત્ હોનેવાિી) હોગી, તો 
ઉસમેં પુરુષાથથ કહાં રહા ? વો કહા હૈ. ઈસમેં અકતાથપના ધસદ્ધ કરના હૈ. આહાહા! અકતાથપના 
ભી નાજસ્તસે બાત હૈ, બાકી ખરેખર જ્ઞાતા ધસદ્ધ કરના હૈ. પંકડતજી! આહાહા! ઝીણી વાત 
બાપુ! ભગવત્! તેરી ચીજ ઐસી હૈ. િોગોંને અપના પક્ષ છોડકર સુની નહીં કભી (કક) સત્ય 
ક્યા હૈ. આહાહા! 

ક્રમબદ્ધપયાથય હોતી હૈ, તો ઉસમેં પુરુષાથથ કહાં રહા ? તો કહતે હૈં કક ક્રમબદ્ધમેં 
અકતાથપનેકા પુરુષાથથ હૈ. જો સમયમેં જો પયાથય (હોનેવાિી હૈ વો) હોગી ઉસકા જબ ધનણથય 
કરતે હૈં તો જ્ઞાયક ઉપર રધષ્ટ જાતી હૈ. જ્ઞાયક પર રધષ્ટ હોનેસે રાગકા.... સૂક્ષ્મ બાત હૈ. ખરેખર 
તો યે પયાથયકા ભી કતાથ નહીં. એટિી બિી વાત અહીં નથી િીિી. જો સમયમેં જો પયાથય 
હોનેવાિી હૈ ઉસકા ધનણથય કબ હોતા હૈ ? કક ઉસકા મૈં અકતાથ હૂં (ઐસા ધનણથય હો). 
અકતાથપનેકા ધનણથય કબ હોતા હૈ ? કક અપને જ્ઞાયકભાવ ઉપર નજર પડે, અપને 
જ્ઞાયકસ્વભાવ પર રધષ્ટ હો તબ ક્રમબદ્ધકા ધનણથય હોતા હૈ. જ્ઞાયકસ્વભાવ ઉપર (રધષ્ટ કરનેસે) 
અકતાથપનેકા પુરુષાથથ આયા. ઝીણી વાત છે ભગવાન! આહાહા!  

૭૨ ગાથામેં તો `ભગવાન' કહકર બુિાતે હૈં આચાયથ. `ભગવાન આત્મા' એમ કહતે 
હૈં. ૭૨ ગાથામેં આયેગા. પ્રભુ! પુણ્ય ને પાપ અશુધચ હૈ, મૈિ હૈ. દયા-દાન-વ્રત-ભજક્ત-પૂજાકા 
ભાવ ભી મૈિ હૈ. `ભગવાન આત્મા' ઐસા શબ્દ હૈ. સંસ્કૃત ટીકા ૭૨. ભગવાન આત્મા 
ધનમથળાનંદ જ્ઞાતા-રષ્ટા હૈ, આહા! ધનમથિ હૈ. પુણ્ય ને પાપ અશુધચ ને મૈિ હૈ. ક્રમસર પકરણામ 
હોતા હૈ તો ભી જો પુણ્ય-પાપરૂપ પકરણામ હોતા હૈ, યે હૈ તો દુુઃખરૂપ ને મેિ. આહાહા! 
જ્ઞાનીકો ભી અપના આત્મા રાગ ને પરકા અકતાથ હૈ ઐસી બુધદ્ધ જબ હોતી હૈ, તબ ઉસકી બુધદ્ધ 
રવ્ય પર જાતી હૈ. સમજમેં આયા? રવ્ય જ્ઞાયક હૈ ઔર જ્ઞાયક ઉપર રધષ્ટ હોનેસે જ્ઞાતા-રષ્ટાકા 
ધનણથય ક્રમબદ્ધમેં હોતા હૈ. ઈસકા–અકતાથપનેકા ધનણથય જ્ઞાતા-રષ્ટાપનેમેં હોતા હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

તો કોઈ એમ કહે, કેવિીને દેખા ઐસા હોગા હમ ક્યા કરે? સમજમેં આયા? પયાથય 
ક્રમબદ્ધ હોગી, ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા, તો હમ ક્યા કર સકતે હૈં? યે પ્રશ્ન હમારે ૭૨કી 
સાિમેં ઊઠા થા. સંવત ૧૯૭૨. કકતને વષથ હુએ? ૬૩ વષથ. ૬૦ ઔર ૩ વષથ પહિે. ઉસમેં થે 
ન? સંપ્રદાયમેં થે ન પહિે? વો પ્રશ્ન ૭૨કી સાિમેં ઉઠા થા. બડા પ્રશ્ન ચિા. દો વષથ હમ નહીં 
બોિે. ૭૦મેં દીક્ષા ઔર ૭૨મેં યે બાત ચિી. દો વષથકી  દીક્ષા થી. ઉસ સમય યે કહતે થે કક 
કેવળીને દેખા ઐસા હોગા, અપને ક્યા કરે? તો કહા, સુનો! કેવળીને દેખા ઐસા હોગા, તો 
કેવળજ્ઞાની ઈસ જગતમેં હૈં.... જ્ઞાનકી એક પયાથય તીન કાિ તીન િોક જાનતી હૈ—ઐસી એક 
સમયકી પયાથય જગતમેં હૈ–સત્તા હૈ, ઉસકા સ્વીકાર હૈ? સમજમેં આયા? 
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શેઠ! ઝીણી વાત છે. તમારા પૈસા-પૈસામાં આ વાત છે નહીં ક્યાંય. આહાહા! ૬૩ વષથ 
પહિે. છોટી ઉમ્ર થી. ચચાથ ચિી થી હમારે સંપ્રદાયમેં. હમારે ગુરુભાઈ બહોત કહતે થે, ક્યા કરે 

ભૈયા? ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા, હમ ક્યા પુરૂષાથથ કરે? (મૈંને કહા), સુનો! ભગવાનને 
દેખા ઐસા હોગા, તો ભગવાન હૈં ઐસા પહેિા ધનણથય હૈ (તુમકો)? પીછે, દેખા ઐસા હોગા. યે 
તો બાદમેં. ભગવાન સવથજ્ઞ પરમાત્મા ધત્રિોકનાથ જગતમેં હૈં, જજસકી જ્ઞાનકી એક પયાથયમેં 

તીન કાિ તીન િોકકો (કુછ) કકયે જબના અપની પયાથયમેં જાનતે હૈ—ઐસી જગતમેં સત્તા હૈ, 
જગતમેં ઐસી (સત્તા હૈ કક) જ્ઞાનકી એક પયાથયમેં તીન કાિ તીન િોક દેખે. અરે ! અપને રવ્ય-
ગુણ-પયાથય ધત્રકાિ દેખે, અપની તીન કાિકી પયાથય ઔર ઉસમેં દૂસરેકી અનંતી તીન કાિકી 

પયાથય ઔર છહ રવ્ય—સબ (દેખે). આહાહા! એક સમયકી જ્ઞાનપયાથયમેં ઐસા કદખે, ઐસી 
જ્ઞાનપયાથયકી જગતમેં સત્તા હૈ? દેખા ઐસા હોગા વો (બાદકી) બાત હૈ. સમજમેં આયા?  

બહુત છોટી ઉમ્રકી બાત હૈ. આહાહા! ૨૫ વષથકી ઉમ્ર થી. અભી તો ૯૦ (વષથ) હુએ. 
૨૫ વષથકી ઉમ્રમેં–જુવાન અવસ્થામેં યહ બાત બહુત ચિી થી. સંપ્રદાયમેં હમારે ગુરુ થે, 
બહોત શાંત થે. સંપ્રદાયમેં થે શાંત.. શાંત.. કષાય મંદ. એકદમ ધવરોિ ન કરે. પહિે તો હમ 

બાત કહે વો સુને ....... ભગવાનને દેખા (ઐસા હોગા), પર ભગવાન જગતમેં હૈં ઐસી સત્તાકા 
સ્વીકાર કબ હોગા? કક કેવિજ્ઞાનકી પયાથય દૂસરેમેં હૈ ઔર જગતમેં હૈ—ઐસા સ્વીકાર અપની 
પયાથયમેં કબ હોગા? કે અપની પયાથય.., જહાં સવથજ્ઞસ્વભાવ અંદર પડા હૈ ઉસ પર નજર 

જાયેગી, તબ કેવિજ્ઞાનકી પયાથયકી સત્તાકા સ્વીકાર યથાથથ હોતા હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! યે 
અધિકાર ક્યોં ધિયા? આહાહા! સમજમેં આયા? પ્રભુ! તારી વાત તો અિૌકકક છે, પણ 
સમજમાં.... આહાહા! 

ભગવાન પરમાત્મા અનંત ધસદ્ધ હૈં ઔર મહાધવદેહક્ષેત્રમેં સંખ્યાતા કેવળી હૈં ઔર ૨૦ 
તીથંકર હૈં. આહાહા! સબ કેવળજ્ઞાની પરમાત્માને દેખા ઐસા હોગા. ઐસે અનંત ધસદ્ધ, કેવિી 

ઔર તીથંકર કેવિી એક સમયકે કેવિજ્ઞાનમેં તીન કાિ તીન િોકકો દેખેં ઐસા હોગા, આગે-
પીછે નહીં. ઐસા `સ્વામીકાધતથકેયાનુપ્રેક્ષા'મેં આતા હૈ. સ્વાધમકાધતથકમેં ૩૨૧-૨૨ ગાથામેં. 
ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા, ઈસકે ધસવા કભી આગે-પીછે નહીં હોગા ઐસા સમકકતી માનતા 

હૈ. ઉસસે ધવરુદ્ધ માને વહ ધમથ્યારધષ્ટ હૈ.—ઐસા ધિખા હૈ. આહાહા! ઐસે ઐસે હમ સામાધયક 
કર િે, પોષા કર િે, મંકદર બના દે—ઉસસે િમથ-બમથ કોઈ હૈ નહીં. આહાહા! િાખો-કરોડો 
રૂધપયા ખરચે ઉસમેં િમથ હૈ, િાખો મંકદર બના િે તો િમથ હૈ—ઐસી બાત હૈ નહીં. વો તો 

જગતકી ચીજ હૈ. ઉસકે કારણસે બનનેવાિી હૈ તો બનતી હૈ. વહ અભી આયેગા. ઉસકા કતાથ 
આત્મા હૈ નહીં. આત્મા ઉસકા કતાથ નહીં, પણ ઉસકા—મંકદર (બનાનેકા), પૂજાકા ભાવ આયા, 
તો યે શુભભાવ હૈ, વો કોઈ િમથ નહીં. આતા હૈ, પણ વો િમથ નહીં, પુણ્ય હૈ. સમજમેં આયા? 
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આતા હૈ. શુભભાવ િમી–સમકકતી, મુધનકો ભી આતા હૈ, પણ વે જાનતે હૈં કક યે રાગ હૈ, હેય 
હૈ. યે મેરી ચીજ નહીં. રાગ હૈ વહ દુુઃખરૂપ હૈ અને ભગવાન (આત્મા) અતીધન્રય આનંદમય 

હૈ.—ઉસકા જબ ધનણથય આતા હૈ.... પયાથયમેં આનંદ કબ આતા હૈ? ભગવાનકો જ્ઞાનકી 
પયાથયકે સાથમેં આનંદ હૈ. પયાથયમેં ધનણથય કરે તો આનંદકા સ્વાદ આના ચાધહયે. કૈસે આતા 
હૈ? આહાહા! (જબ) યે પયાથયકા િક્ષ રવ્ય પર જાતા હૈ. ક્યોંકક પયાથયમેં પયાથયકા ધનણથય 

પયાથયકે આશ્રયસે નહીં હોતા. કેવિીકા ધનણથય ભી પયાથયકે આશ્રયસે નહીં હોતા ઔર અપની 
પયાથયકા ધનણથય ભી અપની પયાથયકે આશ્રયસે પયાથયકા નહીં હોતા. પંકડતજી! આહાહા! ઝીણી 
વાત છે ભગવાન! એવી વાત અિૌકકક છે.  

ત્રણ િોકના નાથ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર કહતે હૈં, સુન તો સહી પ્રભુ! તેરી પયાથયમેં `હમ 
કેવળજ્ઞાની હૈં' ઐસા ધનણથય આયા હૈ? કબ ધનણથય આયેગા? પયાથયકે િક્ષસે આયેગા? હમારે 

િક્ષસે આયેગા? પયાથય તો એક સમયકી હૈ, ઉસકે આશ્રયસે ઉસકા ધનણથય કૈસે હો? યે તો 
પિટતી અવસ્થા હૈ. હૈ ક્રમબદ્ધ, પણ પિટતી–બદિતી અવસ્થા હૈ, ઉસકે આશ્રયસે ધનણથય કૈસે 
હો? ઉસકા અથથ હૈ, યે યહાં કહતે હૈં. અકતાથપના, ક્રમબદ્ધકા ધનણથય કરતા હૈ ઉસકો 

અકતાથપનેકી બુધદ્ધ હોતી હૈ. અકતાથપનેકી બુધદ્ધ, વો નાજસ્તસે બાત કી હૈ. અજસ્તસે કહો તો 
જ્ઞાતા-રષ્ટાકી બુધદ્ધ હોતી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

યહ ગાથા જરી સમજને જૈસી હૈ. ધનજથરા અધિકાર ચિતા થા, પણ યે ધશક્ષણ ધશજબર હૈ 
તો થોડા ઝીણી ચીજ તો સમજે. આહાહા! ઝીણી વાત છે ભાઈ! મુદ્દાની રકમ આ છે, મુદ્દાકી 
રકમ હૈ. કે આ ભગવાન આત્મા.... સવથજ્ઞ પરમેશ્વર જગતમેં હૈં ઐસા ધનણથય પરકે િક્ષસે નહીં 

હોતા, પયાથયકે િક્ષસે નહીં હોતા. મેરા ધત્રકાિી સવથજ્ઞસ્વભાવ હૈ... સવથજ્ઞશજક્ત હૈ ન? 
સવથજ્ઞશજક્ત–ગુણ હૈ તો ગુણકે કારણસે રધષ્ટ ઉત્પન્ન હોતી હૈ, ઉસસે ધનણથય હોતા હૈ કક મેરા 
સવથજ્ઞસ્વભાવ હૈ ઔર સવથજ્ઞસ્વભાવમેંસે સવથજ્ઞકી પયાથય જગતમેં પ્રગટ હોતી હૈ. તો યે 

સવથજ્ઞ(પને)કા ધનણથય હો, યે તો સમ્યગ્દશથન હુઆ. મૈં તો સવથજ્ઞસ્વરૂપ હી હૂં. આહાહા! મૈં 
પુણ્ય-પાપકા ધવકલ્પ નહીં ઔર એક સમયકી પયાથય જજતના ભી મૈં નહીં. આહાહા! મૈં તો 
સવથજ્ઞસ્વરૂપી પ્રભુ (હૂં). એ જ્ઞાન-જ્ઞાયકસ્વરૂપ એમ કહા—છઠ્ઠી ગાથામેં ઐસા કહા. જ્ઞાયક કહા. 

ण वर् होवद अपम्मत्तो ण पम्मत्तो... જ્ઞાયક.. જ્ઞાયક કહો કે સવથજ્ઞસ્વભાવ કહો. યે જ્ઞાયકભાવ 
કહા હૈ. ભગવાન આત્મા ભાવવાન હૈ અને જ્ઞાયક ઉસકા ભાવ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

યે જ્ઞાયકભાવ જગતમેં હૈ, મેરેમેં અજસ્તત્વ હૈ–સત્તા હૈ, પૂણથ પ્રભુ મૈં હૂં. આહાહા! મેરેમેં 
ઐસા એક ગુણ નહીં, પણ ઐસે અનંત ગુણ પકરપૂણથ હૈં. પણ અનંત ગુણકી રધષ્ટ નહીં (કરના). 
ક્યોંકક ગુણ-ગુણીકા ભેદકા િક્ષ કરનેસે તો રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. આહાહા! ગુણ-ગુણીકે ભેદકા 

ધવચાર–ધનણથય ભી નહીં (કરના). આહાહા! ડાહ્યાભાઈ! ઝીણી વાત છે પ્રભુ! આહાહા! મૈં એક 
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જ્ઞાનસે તો પકરપૂણથ હૂં, આનંદસે પકરપૂણથ હૂં, ઈશ્વરતાસે પકરપૂણથ હૂં, કતાથપનેકે સ્વભાવસે 
પકરપૂણથ ભી હૂં, વસ્તુ પકરપૂણથ હૂં—ઐસે અનંત ગુણસે મૈં પકરપૂણથ હૂં. યે પકરપૂણથ વસ્તુ રવ્ય હૈ 

વહ એકરૂપ હૈ. (એકરૂપ વસ્તુમેં) ગુણ-ગુણી ભેદ નહીં હૈં. આહાહા! રવ્યકા જબ િક્ષ, રધષ્ટ 
હોતી હૈ, તબ જગતમેં સવથજ્ઞ હૈં અને ઉન્હોંને દેખા ઐસા હોગા—ઐસા સચ્ચા ધનણથય 
સમકકતીકો હોતા હૈ. આહાહા! ભૈયા! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! યે તો વીતરાગમાગથ હૈ ભાઈ!  

પરમાત્માના ધવરહ પડ્યા, પરમાત્મા તો ત્યાં રહી ગયા. આહાહા! સીમંિર પ્રભુ 
મહાધવદેહમેં જબરાજતે હૈં. ૫૦૦ િનુષ(કા દેહ) હૈ, કરોડ પૂવથકા આયુષ્ય હૈ. મહાધવદેહમેં 

કુંદકુંદાચાયથ ગયે થે, ઉસ (બાત)કો તો દો હજાર વષથ હુએ. (પરમાત્મા) તો વહાં અબજો વષથસે હૈં 
ઔર અભી અબજો વષથ રહનેવાિે હૈં. કરોડ પૂવથકા આયુષ્ય હૈ. એક પૂવથમેં ૭૦ િાખ ૫૬ હજાર 
કરોડ વષથ જાતે હૈં. એક પૂવથમેં ૭૦ િાખ ૫૬ હજાર કરોડ વષથ જાતે હૈં. આહાહા! ઐસી બાત હૈ 

ભગવાન! ઐસા કરોડ પૂવથકા પ્રભુકા આયુષ્ય હૈ. શ્વેતામ્બરમાં બીજી વાત છે. શ્વેતામ્બર ૮૪ 
િાખ પૂવથ કહતે હૈં. વો તો કજલ્પત બાત હૈ. યે તો સંતો અનાકદસે કહતે આયે હૈં યે બાત હૈ. 
કદગંબર મુધનઓ કેવળીના કેડાયતો... આહાહા!  

जीर् क्रिबद्ध.... આમ તો ગુણ સહવતી છે ને પયાથય ક્રમવતી છે—ઐસા પાઠ હૈ ન ? 
ક્રમવતીમેં યે (ક્રમ)બદ્ધ ન આયા. ઈસધિયે યહાં પાઠમેં ઐસા ધિયા હૈ, દેખો !  `ક્રમધનયધમત' 

શબ્દ પડા હૈ. ક્રમસે, પણ ધનશ્ચયસે જો પયાથય (હોનેવાિી) હોગી વહી હોગી. ક્રમ-ધનયધમત. 
અકેિા ક્રમ નહીં. બડી ચધચથત હૈ. કોઈપણ જયસેન આચાયથકી ટીકામેં ઐસા ધિખા હૈ કક કોઈ 
એક ભાવ ભી યથાથથ સમજમેં આયે, તો સબ ભાવ સમજમેં આ જાતે હૈં. ઐસા પાઠ હૈ 

જયસેનાચાયથકી ટીકામેં. યે અધિકાર મોક્ષ અધિકારકી ચૂધિકા હૈ. આહાહા! મોક્ષ કૈસે હોતા હૈ 
ઔર મોક્ષ હોનેસે પહિે સમ્યગ્દશથન કૈસે હોતા હૈ? સમ્યગ્દશથન યે મોક્ષકા માગથ હૈ. મોક્ષકા 
માગથ સમ્યગ્દશથન હૈ ઔર સમ્યગ્દશથન કૈસે હોતા હૈ?  

ક્રમબદ્ધપયાથયમેં.. અપની પયાથય ક્રમબદ્ધ હૈ તો આગે-પીછે તો કર સકતે નહીં. પરકા તો 
કર સકતે નહીં. અપને આત્મા ધસવા કોઈ પરમાણુ, કોઈ આત્મા સ્ત્રીકા, પુત્રકા (હો, ઉસકા) કુછ 

કર સકે (ઐસા) તીન કાિમેં નહીં હૈ. મેરી સ્ત્રી હૈ અને મેરા િડકા હૈ—ઐસા માનના હી 
ધમથ્યા(જ્ઞાન)–ભ્રમ–અજ્ઞાન હૈ. આહાહા! યે આત્મા જભન્ન હૈ, શરીર રજકણ જભન્ન હૈ. ઉસમેં 
તેરા કહાંસે આ ગયા ? આહાહા! િક્ષ્મી મેરી હૈ (ઐસા માનતા હૈ). િક્ષ્મી તો જડ હૈ, િૂળ હૈ, 

અજીવ િૂળ–માટી હૈ. યે અજીવ તેરે જીવકા કહાંસે આ ગયા? યહાં તો ઈસસે આગે જાકર, 
પુણ્યકા પકરણામ ભી મેરા હૈ યે માન્યતા ધમથ્યારધષ્ટકી હૈ. ક્યોંકક યહાં ક્રમબદ્ધમેં તો પુણ્ય-
પાપકે પકરણામસે જભન્ન અપને સવથજ્ઞસ્વભાવકા ધનણથય કરતા હૈ, તો પુણ્ય-પાપકા ભી અકતાથ 

હો જાતા હૈ.  
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મૈં તો સવથજ્ઞસ્વભાવી જ્ઞાયક હૂં, તો જ્ઞાયકભાવ રાગકો કરે? (ન કરે). ક્યોંકક આત્મામેં 
અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા ગુણ હૈં. (ઉસકે) ગુણકા પાર નહીં હૈ. આકાશકે પ્રદેશ હૈં.... 

માપ જબનાકા અિોક.. અિોક.. અિોક હૈ. ઉસકે પ્રદેશ(કી સંખ્યા)સે અનંત ગુને એક જીવમેં 
ગુણ હૈં. અનંત ગુણમેં કોઈ ગુણ ઐસા નહીં કે ધવકાર કરે. ક્યા કહા યે ? અનંતા.. અનંતા ગુણ 
હૈં, ઉસમેં ધવકાર કરે ઐસા કોઈ ગુણ નહીં હૈ. પયાથયમેં ધવકાર કૈસે હોતા હૈ? કે પરકે િક્ષસે, 

પરકે વશસે ધવકાર હોતા હૈ. અપના રવ્ય ને ગુણમેં ધવકાર હોનેકી તાકાત હૈ નહીં. આહાહા! 
દયા-દાનકે પકરણામ કરનેકી ભી અપને ગુણકી તાકાત નહીં. ગુણ તો ધનમથળ હૈ. અનંતા.. 
અનંતા.. અનંતા.. અનંતા ગુણ હૈં ઉસમેં, ધવકાર કરે ઐસા એક ભી ગુણ હૈ નહીં. આહાહા! તો 

યહાં કહતે હૈં કક.... મુખ્ય વાત યહ કહના હૈ કક.... આચાયથ મહારાજ અમૃતચંરાચાયથ કહતે હૈં. 
र्ार्र् ्.... હમારી મુદ્દાકી બાત યે હૈ કક.... સમજમેં આયા?  

क्रिबद्ध ऐस ेअपन ेपविणािोंस.े.. અપના પકરણામ ક્રમબદ્ધ હોતા હૈ. આહાહા! આગે-
પીછે નહીં. વો ચચાથ બહોત ચિી થી વણીજીકે સાથ. વો કહતે થે કક ભિે પકરણામ ક્રમબદ્ધ હો 
(અથાથત્) એક પીછે એક હોતા હૈ, પણ ઈસકે પીછે યહી હો.. ઈસકે પીછે યહી હો—ઐસા નહીં 

હૈ. યહાં ઐસા નહીં હૈ. જો (પકરણામ) હોનેવાિા યે હી હોગા. સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ 
ભાઈ! આ તો પરમાત્માના પેટની વાત છે. આહાહા! અરે! ઈસને કભી ધનણથય કકયા નહીં. 
સ્વસન્મુખ (ઔર) પરસે ધવમુખ. ધનધમત્તસે, રાગસે અને પયાથયસે ભી ધવમુખ ઔર અપને 

ધત્રકાિી સ્વભાવકે સન્મુખ હોકર ધનણથય કરતા હૈ તબ ક્રમબદ્ધકા સચ્ચા ધનણથય હોતા હૈ. 
સમજમેં આયા? આહાહા! આકરી વાત બહુ. અભ્યાસ ન મળે, િોકોને નવરાશ ન મળે, આખો 
કદ' િંિા પાપના. દુકાન, બાયડી, છોકરામાં રોકાય, પાપ.. પાપ.. પાપ. િમથ તો નહીં, પણ 

પુણ્યકા ભી કઠકાના નહીં. આહાહા! ચાર કિાક શાસ્ત્ર વાંચન કરના અને સત્ય માટે સત્સમાગમ 
ધમિના કઠણ. ઐસા (અજ્ઞાની) ધમિે (ઔર) ઊંિા અથથ સમજાવે તો ધમથ્યાત્વ પોષણ હોતા હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? ઉસમેં િમથ.. િમથ તો અિૌકકક ચીજ હૈ. હજી ચોબીસ કિાકમેંસે 

પુણ્યકા–શુભભાવકા ચાર કિાક (ધનકાિના) યે ભી ટાઈમ નહીં.. સમજમેં આયા? ઉસમેં યે 
િમથ.... આહાહા!  

મેરી ચીજ અનંત ગુણસે પકરપૂણથ ભરી હૈ ઉસકા જજસે ધનણથય હો, ઉસકો ક્રમબદ્ધકા 
ધનણથય હોતા હૈ. ઉસકો કેવળજ્ઞાનીને દેખા ઐસા હોગા ઐસા ઉસકો ધનણથય હોતા હૈ. સમજમેં 
આયા? યે ૭૨કી સાિમેં બડી ચચાથ હુઈ થી. મૈંને તો યહ કહા થા કક દેખો! ગજસુકુમાર.... 

ઐસી બાત સુની હૈ કક નહીં? ગજસુકુમાર શ્રીકૃષ્ણકા ભાઈ..... યે ૭૨કી બાત હૈ. ફાગણ માસ.. 
ફાગણ માસ. ગજસુકુમાર... ગજ નામ હાથીના તાળવા હોય એવું સુંવાળું શરીર હતું. ગજ-
સુકુમાર. શ્રીકૃષ્ણકે ભાઈ. નેધમનાથ ભગવાન દ્વાકરકામેં આયે થે, તબ હાથી હોદ્દે પર શ્રીકૃષ્ણકે 
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સાથ દશથન કરને જાતે થે. દશથન કરને જાતે થે તબ ગજસુકુમાર ગોદમેં બૈઠે થે. જુવાન અવસ્થા. 
તો ઉસમેં એક સોનીકી િડકી થી બહુત રૂપાળી થી. સોની.. સોની.. સોનાને દડે રમતી હતી. 

ત્યાં દેખી તો શ્રીકૃષ્ણને કહા, આ કન્યાને અંતેપુરમાં િઈ જાઓ. યે કન્યાકા ગજસુકુમારકે સાથ 
િગન કરાયેંગે. ગજસુકુમાર બૈઠે થે ગોદમેં. વે બાત સુનતે થે. કન્યાકો અંતેપુરમાં િે ગયે. આ 
બેય ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાનકે પાસ સુના અને ઉસી વક્ત ગજસુકુમાર કહતે હૈં, પ્રભો ! 

આપકી આજ્ઞા હો તો મૈં તો મુધનપના િેના ચાહતા હૂં. આહાહા  

હજી એના ભાઈ કન્યાને ત્યાં ગોઠવે છે એ ખબર છે. પ્રભુ! આપની આજ્ઞા હો.... 

ભગવાન ક્યાં આજ્ઞા આપે? વે તો ઓમ બોિતે હૈં, વાણી તો હૈ નહીં. પણ જેને ધવનય કરવાનો 
ભાવ હોય તો એમ બોિેને. પ્રભુ! આપકી આજ્ઞા હો તો મૈં મુધનપણા િેના ચાહતા હૂં. આહાહા! 
એ ઘરે ગયા ત્યારે એની મા પાસે..... આ િગનની વાતું.... આહાહા! માતા! મૈં મેરા સ્વરૂપ 

સાિન કરનેકો સાિકપને સાિુ (હોના ચાહતા હૂં). માતા! રજા દે. મા! માતા રોવા િાગી. માતા! 
જનેતા! તુજે રોના હો તો રો િે, ધફર માતા નહીં કરૂંગા, દૂસરી માતા અબ નહીં કરૂંગા. હવે 
દૂસરા પેટ...... મૈં તો મોક્ષ જાઉંગા. રજા દે મા! મૈં ઈસ ભવમેં મોક્ષ જાઉંગા. આહાહા! 

ભગવાનકો પૂછે જબના છદ્મસ્થકો ઈતના ધનણથય હો ગયા. અરે! ભગવાન આત્મામેં ઈતની 
તાકાત હૈ. વહાં ગયે ને દીધક્ષત હુએ. દીધક્ષત હુએ.... તો કીિું, .......... ભગવાનને દેખા ઐસા 
હોગા?  

 ઐસે એક ક્ષણમેં મુધન હો ગયે ઔર મુધન હુએ પીછે ભગવાનકે પાસ આજ્ઞા િી. પ્રભુ! 
મૈં તો દ્વાકરકાકે સ્મશાનમેં બારહવી પકડમા િેકર ખડા (રહના ચાહતા હૂં). કદગંબરમેં બહુત 

પકડમા નહીં હૈ. સામાધયકમેં બારહ પકડમા આતી હૈ. શ્રાવકકો ૧૧ પકડમા હૈ, મુધનકો ૧૨ 
પકડમા હૈ. આતા હૈ. અપના પાઠ હૈ સામાધયકમેં ઉસમેં સબ કુછ હૈ. ૧૨ પકડમા હૈ સાિુકી. 
૧૨વીં આજખરકી પકડમા બહોત જવાબદારીવાિી હૈ. પ્રભુ! આપકી આજ્ઞા હો તો દ્વાકરકાકે 

સ્મશાનમેં જાકર બારહવીં પકડમા િે િું ઔર ધ્યાનમેં બૈઠું. આહાહા! ઈતના પુરુષાથથ! અને 
ધ્યાનમેં બૈઠે થે વહાં વો સોમિ કન્યાકા ધપતા આયા. અરેરે! કન્યા અંતેપુરમેં ગઈ અને 
રાજકુમાર દીક્ષા (િે)? તો કન્યા રહેશે ક્યાં? ઉસકો (દ્વેષ) હો ગયા. સ્મશાનમેં અધિ થી ન. રાખ 

િેકર પાણી નાખીને પાળ બાંિી અને અધિ નાખી એમાં. અંદરમેં ઉતર ગયે. આહાહા! ઔર 
કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કકયા. કીિું, યે વાણી ભગવાનકી કૈસી હો કક ઉન્હોંને મુધનપના િે ધિયા ઔર 
મુધનપના િેકર સંસારસે ચિે ગયે. ગજસુકુમાર.. હાથીના તાળવા હોતા હૈ ઐસા (સુકોમિ) 

શરીર(વાિે) ગજસુકુમાર. અધિ..... દેહ છૂટ ગયા ઔર અંતરમેં ઉતરકર કેવળજ્ઞાન હો ગયા. આ 
વસ્તુ ભગવાનકી વાણીમેં કૈસે આયી કક પુરુષાથથ કરકે મુધનપના (િે ધિયા)? 
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૭૨કી સાિ. ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા... દેખા ઐસા હોગા—એમ કરીને એકકોર 
બેસી રહે ત્યાં? આહાહા! ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા, તો મૈંને ભી દેખા ઐસા હોગા. મેરે 

જ્ઞાનમેં ભી જબ હોતા હૈ ઉસે દેખનેવાિા મૈં હૂં. આહાહા! વો પયાથયકી રધષ્ટ છૂટકર, પરકા િક્ષ 
છૂટકર જબ અંતરમેં જાતે હૈં તો અપને ક્રમબદ્ધ પકરણામકા  ધનણથય હોતા હૈ. યે પહિી િીટીકા 
અથથ હૈ. િીટી સમજે ન?  

प्रथि र्ो जीर् क्रिबद्ध ऐस.े... ક્રમસર... આગે-પીછેકી બાત નહીં. હુકમચંદજીકા િેખ હૈ 
ન? ક્રમબદ્ધકા બહોત આતા હૈ. હમ તો પહિે બહોત પુરૂષાથથ કરતે થે. ..........  ક્રમબદ્ધકા િેખ 

આતા હૈ ન. હુકમચંદજી. આત્મિમથમેં બહોત આતા હૈ. આહાહા! ઉસમેં તો િોગ ઐસા કહતે હૈં 
કક ક્રમબદ્ધ હોગા, તો પીછે અપનેકો કરના ક્યા? યે તો (જો હોનેવાિા હૈ) વો હોગા. ક્રમબદ્ધકા 
ધનણથય કરનેમેં આત્માકા પુરુષાથથ સ્વસન્મુખ હોતા હૈ, યે પુરુષાથથ હૈ. ભગવાન! તુજે પુરુષાથથકી 

ગધતકી ખબર નહીં. આહાહા! તેરી પયાથય જબ જૈસી હોનેવાિી હોગી, હમ ફેર સકતે નહીં ઔર 
પરસે હોતી નહીં—ઐસા જબ ધનણથય કરને જાતે હૈં, પ્રભુ! તો પ્રભુતા ઉપર તેરી નજર જાયેગી 
અંદર. આહાહા! પ્રભુતાસે ભરા પડા મૈં પ્રભુ હૂં, ભગવત્ સ્વરૂપ હૂં, ભગવત્ સ્વરૂપ ન હો તો 

ભગવત્ સ્વરૂપકી પયાથય કહાંસે આયેગી? સમજમેં આયા? કેવળજ્ઞાનકી પયાથય જો આતી હૈ 
ભગવત્ સ્વરૂપ અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ હોતા હૈ વો કહાંસે આયા? બહારસે આતા હૈ? આહાહા! 
અંદરમેં પડા હૈ. અનંત જ્ઞાન, અનંત દશથન, અનંત આનંદ, અનંત વીયથ, અનંત સત્તા, અનંત 

સુખાકદ અંદર પડે હૈં. આહાહા! ઉસકી જબ એકાગ્રતા હોતી હૈ ઔર ઉસ ઓર નજર જાતી હૈ, 
તબ અનંત ગુણકા એક અંશ સમ્યગ્દશથનમેં પ્રગટ હોતા હૈ. 

 ‘સવથ ગુણાંશે સમકકત.’ શ્રીમદ્ કા વચન હૈ. રહસ્યપૂણથ ધચઠ્ઠીમેં ભી યે હૈ. એકદેશ 
જ્ઞાનાકદકા પ્રગટ હોના વહ ચોથા ગુણસ્થાન હૈ અને સવથદેશ પ્રગટ હોના વહ કેવળીકો હૈ. 
ટોડરમિ. ક્યા કહતે હૈં? આત્મામેં જો અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત—જજસકા અંત ન હો 

ઈતની સંખ્યામેં ગુણ હૈં, જબ અપને સ્વભાવ સન્મુખ હુઆ તો જજતની સંખ્યા હૈ ઉન સબકા 
એક અંશ વ્યક્ત નામ પ્રગટ પયાથયમેં આતા હૈ. સમ્યગ્દશથન હોતે હી સવથ ગુણાંશે સમકકત—
જજતને ગુણ હૈં ઈતને વ્યક્ત અંશ, અલ્પ અંશ વ્યક્ત– પ્રગટ હોતે હૈં. અકેિા સમ્યગ્દશથન હી 

નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? અકેિા સમ્યગ્દશથન ક્યોં ? ખરેખર તો `भदूत्थो’મેં ઐસે કહતે 
હૈં કક શ્રદ્ધાકો આત્મામેં િે જાઓ. પણ અકેિી શ્રદ્ધા આત્મામેં આતી નહીં, શ્રદ્ધાકી મુખ્યતાસે 
બાત કી હૈ. સમજમેં આયા? અનંત ગુણકી પયાથય ઈસ ઓર ઝુક જાતી હૈ.  

યહ રહસ્યપૂણથ ધચઠ્ઠીમેં હૈ. સમજાણું? સબ ગુણકી પયાથય ઈસ ઓર ઢિ જાતી હૈ. 
રહસ્યપૂણથ ધચઠ્ઠીમેં હૈ. અનંત.. અનંત ગુણકી પયાથય જો હૈ, આહાહા! ઈસ ઓર ઝુક જાતી હૈ. 

ઈસ ઓર ઝુક જાતી હૈ તો જજતને અનંત ગુણ હૈં ઈતનેકા એક અંશ વ્યક્ત હો જાતા હૈ. 
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આનંદકા અંશ, શ્રદ્ધાકા અંશ, શ્રદ્ધાનો અંશ એટિે સમકકત, ચાકરત્રકા અંશ વો સ્વરૂપાચરણ, 
પ્રભુતા, ઈશ્વરતા, વીયથકા અંશ. અનંત.. અનંત ગુણકી પયાથયકી રચના કરનેવાિા વીયથકા અંશ 

પ્રગટ હોતા હૈ. આહાહા! આવો માગથ છે. માગથ સમજે જબના એમને એમ કરો વ્રત, કરો ભજક્ત 
ને કરો પૂજા. વો શુભભાવ હૈ. બાપુ! યે તો સંસાર હૈ. આહાહા! આતા હૈ, અશુભસે બચનેકો 
જ્ઞાનીકો ભી આતા હૈ. ઐસા પાઠ હૈ `અશુભ વંચનાથં'. અસ્થાનસે બચનેકો આતા હૈ, પણ હૈ 

બંિકા કારણ. 

ભગવાનસ્વરૂપ આત્મા.... क्रिबद्ध ऐस ेअपन ेपविणािोंस ेउत्पन्न होर्ा हुआ जीर् ही ह.ै... 

ક્રમમેં પકરણામ ઉત્પન્ન હોગા યે જીવ હી હૈ. આહાહા! ક્રમબદ્ધમેં સ્વકે આશ્રયસે જીવકા જો 
(પકરણામ) ઉત્પન્ન હુઆ યે જીવ હૈ, યે અજીવ નહીં, અજીવસે ઉત્પન્ન હુઆ નહીં, યે 
પકરણામકી ઉત્પધત્તમેં પરકી અપેક્ષા હૈ નહીં. આહાહા! આવો માગથ છે. जीर् ही ह.ै.. ભાષા હૈ 

ન? ही ह.ै.. સંસ્કૃતમેં હૈ, जीर् एर्... जीर् एर्... પકરણામકો जीर् एर् કહા. આહાહા! ક્યા કહા? 
અપને ભગવાન આત્મામેં સમય-સમયમેં જો ક્રમબદ્ધ પકરણામ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ઐસા ધનણથય 
અપને જ્ઞાયક રવ્ય ઉપર (રધષ્ટ કરને)સે હુઆ, તો જો પકરણામ ઉત્પન્ન હુઆ વો અનંત 

પકરણામ વ્યક્ત હુઆ. યે પકરણામ જીવ હી હૈ. નહીં તો હૈ તો પયાથય. जीर् ही ह ैએમ કહા. હૈ 
સંસ્કકૃતમેં? जीर् एर्... યે પકરણામકો હમ જીવ કહતે હૈં. પણ યે પકરણામ ક્યા હૈ? 
રવ્યસ્વભાવકે સન્મુખ હોકર ધનમથળ પકરણામ હોતા હૈ ઉસ પકરણામકો યહાં જીવ કહા હૈ. 

સમજમેં આયા? 

રાગાકદ હોતા હૈ, પણ રાગકા જ્ઞાન કરતે હૈં. આહાહા! આવી ઝીણી વાત હોય (તો) 

પકડાય નહીં, પછી માણસ (કહે), એકાંત હૈ.. એકાંત હૈ.. સોનગઢ એમ કહતે હૈં.—(ઐસા) 
પોકાર કરતે હૈ. કરો ભાઈ! ભગવાન! તેરી ચીજ તો ઐસી હૈ. ધપ્રયંકરજી! આહાહા! जीर् ही ह.ै.. 
અપના પકરણમન ઉત્પન્ન હુઆ, જીવરવ્યકે આશ્રયસે જો પકરણામ ક્રમબદ્ધ ઉત્પન્ન હુઆ (વહ) 

જીવ હી હૈ, રવ્યકા પકરણામ રવ્ય હી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? આહા! ઔર अजीर् नहीं... 
નાજસ્તસે કહા, યે અનેકાંત. અનેકાંત યે નહીં કક અપના પકરણામ અપનેસે ભી હૈ ઔર પરસે 
ભી હૈ. યે અનેકાંત નહીં, યે તો એકાંત ધમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

અપના પકરણામ અપનેસે ભી હૈ ઔર પરસે ભી હૈ, યે અનેકાંત હૈ ઐસા કહતે હૈં િોગ. 
ઐસા હૈ નહીં. અપના પકરણામ અપનેસે હી હૈ, અજીવ નહીં. કમથસે નહીં હુઆ, કમથકા 

ક્ષયોપશમ હુઆ તો જીવકા પકરણામ જીવકે આશ્રયસે હુઆ—ઐસા હૈ નહીં. કમથકા ક્ષયોપશમ 
હુઆ તો યે પકરણામ હુઆ ઐસી બાત હૈ નહીં. અપને પકરણામમેં કમથકે ક્ષયોપશમકી અપેક્ષા 
હૈ નહીં. આહાહા! આવો માગથ હવે સાંભળવો કઠણ પડે. આહાહા! આ તો વીતરાગદેવ 

ધત્રિોકનાથ અને તે પણ કદગંબર િમથમાં આવી વાત છે. શ્વેતામ્બરમેં યહ બાત ચિતી નહીં. 
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સ્થાનકવાસી, શ્વેતામ્બરમેં ઐસી (બાત) હૈ નહીં. `મોક્ષમાગથ પ્રકાશક'મેં તો શ્વેતામ્બર, 
સ્થાનકવાસીકો અન્ય મતમેં ડાિા હૈ, અન્યમતમેં. યે પક્ષ(કી બાત) નહીં, પ્રભુ! યે વસ્તુકા 

સ્વરૂપ હૈ. યે ચીજ તો... આહાહા!  

ભગવાન આત્મા અનંત ગુણકા ધપંડ જો હૈ (ઐસે) જબ પયાથય ક્રમબદ્ધકા ધનણથય કરને 

જાતી હૈ અપના સ્વભાવ સન્મુખ હોકર જો પકરણામ ઉત્પન્ન હુઆ યે પકરણામ જીવ હી હૈ. 
જીવના પકરણામ જીવ જ છે, અજીવના પકરણામ અજીવ જ છે. ઐસા કહકર ક્યા કહા ? અંદર 
કમથકા ઉદય આયા, યે (કમથ) મંદ પડ ગયા ઔર પીછે હટ ગયા (ઔર) સમ્યગ્દશથનકી પયાથય 

ઉત્પન્ન હુઈ—ઐસા હૈ નહીં. અપની સમ્યગ્દશથનકી પયાથય હોનેમેં કમથકા ક્ષયોપશમ હૈ તો 
હુઆ—ઐસી અપેક્ષા હૈ નહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! અરે! ક્યારે ધનણથય કરે? નવરાશ ન 
મળે, િંિા આડે નવરાશ નહીં. હમ તો દુકાન પર યે વાંચતે થે. (સંવત) ૬૪-૬૫કી સાિ. ૬૪-

૬૫. ધપતાજી ગુજર ગયે, .... દુકાન ચિાની.... પર હમ તો ધનવૃધત્ત િેતે થે. ભાગીદાર બૈઠે હો થડે 
પર તો હમ અંદર શાસ્ત્ર વાંચતે થે. એ ન હોય ત્યારે થડે બેસવું પડે. ૬૩ સે ૬૮. આહાહા!  

इसीप्रकाि... અનેકાંત કકયા કક જો અપના–જીવકા પકરણામ હૈ યે જીવ હી હૈ, અજીવ 
નહીં અથાથત્ અજીવસે ઉત્પન્ન હુઆ નહીં અથાથત્ કમથકા ક્ષયોપશમ હૈ તો જીવકા પકરણામ 
સમ્યગ્દશથન હુઆ ઐસી અપેક્ષા હૈ નહીં. ક્યોંકક.... ચચાથ બડી હુઈ થી ઈસરીમેં. પંચાજસ્તકાયકી 

૬૨ ગાથામેં ઐસા ધિયા હૈ કક આત્મામેં જો પુણ્ય-પાપકા, દયા-દાનકા, કામ-ક્રોિકા ધવકાર હોતા 
હૈ, યે ષટ્કારકકે પકરણમનસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ૬૨ ગાથા પંચાજસ્તકાય. ૧૩કી સાિ. ૨૨ વષથ 
પહિે ઇસરી ગયે થે ન? સમ્મેદધશખર જાત્રા. તબ બડી ચચાથ હુઈ થી. વો પકરણામ જો હોતા હૈ 

યે અપનેસે હૈ, પરસે નહીં, કમથસે નહીં. કમથસે ધવકાર ન હો તો સ્વભાવ હો જાય—ઐસા પ્રશ્ન 
કકયા સામનેવાિેને. યે સ્વભાવ હી હૈ પયાથયકા. આ ગયા હૈ. ૭૨ ગાથા હૈ ન? ઉસમેં ભી હૈ. 
ખરેખર સ્વભાવ હૈ. યે પયાથયમેં ....પયાથય હોના યે ભી પયાથયકા સ્વભાવ હૈ. પયાથયકા હૈ, 

ગુણકા નહીં, રવ્યકા નહીં. આહાહા! યે પયાથયમેં ધવકાર હોનેમેં પરકી અપેક્ષા જબિકુિ હૈ નહીં. 
કમથકે કારકકી અપેક્ષા નહીં, ઐસા પાઠ હૈ. ૬૨ ગાથા. ધવકાર હોનેમેં કમથકે કારકકી અપેક્ષા નહીં. 
તો ધફર િમથકી પયાથયમેં કોઈ પરકી અપેક્ષા હૈ—(ઐસા હૈ નહીં). આહાહા!  

ધનશ્ચયસે તો ઐસા હૈ કક જબ જીવરવ્યકા અવિંબન િેતા હૈ, તબ વહ પયાથય 
ષટ્કારકસે પકરણમતી હૈ. સમ્યગ્દશથનકી પયાથય ષટ્કારકસે પકરણમતી હૈ. ઉસકા અથથ ક્યા હૈ ? 

કક પયાથયકા કતાથ પયાથય હૈ, પયાથયકા કતાથ રવ્ય નહીં. આહાહા! સૂક્ષ્મ હૈ થોડા. કતાથ કહના ધફર 
ભી પરકી અપેક્ષા નહીં. સમ્યગ્દશથન પકરણામ (સ્વયં)કા કતાથ હૈ યે ષટ્કારકસે પકરણધમત હુઆ 
હૈ. કતાથ, કમથ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ—ષટ્કારકસે સમકકતકી પયાથય ઉત્પન્ન 

હોતી હૈ. પણ કતાથમેં ઉસકા િક્ષ્ય સ્વરવ્ય પર જાતા હૈ. યે સ્વતંત્ર કતાથ હોકર સ્વ પર િક્ષ જાતા 
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હૈ. ક્યા કહા? આહાહા! એમ કે સ્વકા  િક્ષ આયા તો ઈતની પરાિીનતા–અપેક્ષા હુઈ કી 
નહીં? કે નહીં. યે સમ્યગ્દશથનકી પયાથય ષટ્કારકસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, ઉસમેં પરકી અપેક્ષા તો 

નહીં, પણ રવ્ય-ગુણકી ભી નહીં. સમજમેં આયા? 

યે રવ્ય-ગુણકી (અપેક્ષા) નહીં, પયાથય હૈ તો (કોઈ) કતાથ તો હૈ? કકસકા કતાથ? કે અપની 

પયાથયકા. અપની પયાથયકા કતાથ હૈ યે સ્વતંત્રપને સ્વકે િક્ષમેં જાતા હૈ. સમ્યગ્દશથન ને જ્ઞાનકી 
િમથકી પકરણતી–પયાથય કતાથ હોકર સ્વતંત્ર હોતી હૈ ઔર કતાથ હોકર સ્વ ઉપર િક્ષ જાતા હૈ.. 
કતાથ હોકર સ્વ ઉપર િક્ષ જાતા હૈ. આહાહા! એમ કે સ્વકા આશ્રય કરે તો (ઈતની) પયાથયકી 

પરાિીનતા હૈ—ઐસા હૈ નહીં. કહનેમેં આતા હૈ भदूत्थां अवसदो खलु सिावहर्ी हर्वद जीर्ो.... 
(સમયસાર) ૧૧મી ગાથા. હોતા હૈ, ભગવાન પૂણાથનંદકા આશ્રય કરનેસે સમ્યગ્દશથન હોતા હૈ. 
સમજમેં આયા? છતાં યહાં કહતે હૈં કક આશ્રય કરનેમેં ભી યે પયાથય સ્વતંત્ર હોકર આશ્રય 

કરતી હૈ. આહાહા! (સ્વ) ઉપર િક્ષ ગયા માટે પયાથય પરાિીન હુઈ—ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! 
હવે આવી વાત બેસવી કઠણ જગતને. આ ત્રણ િોકના નાથ વીતરાગ પરમાત્માની કદવ્યધ્વધન–
ઓમકાર ધ્વધન છે. `ઓમકાર ધ્વધન સુની અથથ ગણિર ધવચારે..' અને આગમ રચે. `રચી 

આગમ ઉપદેશે ભધવક જીવ સંશય ધનવારે.' આવી વાત છે. આહાહા! સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, जीर् ही ह,ै अजीर् नहीं... યે અનેકાંત હૈ. જીવકા પકરણામ અપનેસે ભી હોતા 

હૈ ઔર પરસે ભી હોતા હૈ (—ઐસા નહીં). આતા હૈ તત્ત્વાથથરાજવાધતથકમેં (કક) દો કારણસે કાયથ 
હૈ. તત્ત્વાથથરાજવાધતથકમેં હૈ. ઉપાદાન ને ધનધમત્ત... ધનધમત્ત હૈ ઉસકા જ્ઞાન કરાયા. ધનધમત્તસે હોતા 
નહીં, પણ ધનધમત્ત હૈ ઉસકા જ્ઞાન કરાયા. દો કારણસે કાયથ ઐસા પાઠ હૈ. યહાં તો એક હી 

કારણ કહા. આહાહા! અકિંકદેવ ભી કહતે હૈં કક દો કારણસે કાયથ હૈ અથવા 
સ્વામીકાધતથકેયાનુપ્રેક્ષામેં ઐસા આયા હૈ, પૂવથ પયાથય યુક્તં રવ્ય ઉપાદાન... પૂવથ પયાથય યુક્તં 
રવ્ય ઉપાદાનં... ઉત્તર પયાથય યુક્ત રવ્ય ઉપાદેય. ઉપાદાન કારણ હૈ ઔર ઉપાદેય કાયથ હૈ. 

પહિી પયાથય ઉપાદાન કારણ હૈ ઔર પીછેકી પયાથય (કાયથ હૈ)—યે સદ્ ભુત વ્યવહારનયસે 
કથન હૈ, ધનશ્ચયસે નહીં. આહાહા! ધનશ્ચયસે તો યે (વતથમાન) પયાથય પૂવથકી પયાથયસે ભી 
ઉત્પન્ન હુઈ નહીં. પૂવથકી પયાથયકા તો વ્યય હોકર ઉત્પન્ન હોતી હૈ, તો ઉત્પન્ન હોનેમેં આશ્રય 

તો ધત્રકાિી રવ્યકા હૈ. આહાહા! કઠણ વાત છે.  

ધનયમસારમેં પાઠ હૈ કક અજ્ઞાનીકો `સતતં સુિભં'... યે સામગ્રી ધમિતી હૈ `સતતં 

સુિભં'—સહજમેં ધમિતી હૈ ઐસે સુિભ હૈ. જ્ઞાનીકો આત્મા ધમિતા હૈ `સતતં સુિભં.' 
(કિશ ૧૭૬). દો પાઠ હૈં ધનયમસારમેં. આિોચના અધિકારકે આજખરમેં હૈ ઔર પહિે 
અધિકારમેં હૈ. ધમથ્યારધષ્ટકો યે બાહ્ય સામગ્રી સુિભ હૈ. (કિશ ૩૦). િક્ષ કરતા હૈ કક મુજે 

પૈસા ધમિા, શરીર ધમિા. િૂળેય ધમિતા નહીં, યે તો પૂવથકે પુણ્યસે ધમિતા હૈ. એક બાજુ 
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ભગવાન, મુધન એમ પણ કહે કે ધમથ્યારધષ્ટકો સામગ્રી ધમિની દુિથભ હૈ.—એમ કહે. ક્યોં ? 
ઉસકે પુરુષાથથકે આિીન નહીં, પૂવથકે પુણ્યકે આિીન હૈ ઇસધિયે દુિથભ કહ કદયા. એક બાજુ 

સુિભ કહા. આહાહા! સમજમેં આયા?  

યહાં કહતે હૈં કક જીવકા પકરણામ જીવકા હૈ, અજીવસે નહીં, કમથસે નહીં અથવા દેવ-

ગુરુ-શાસ્ત્રસે ભી નહીં. અપને રવ્યકે અવિંબનસે અપના પકરણામ જો હુઆ હૈ, યે પકરણામ 
દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકે ધનધમત્તસે ભી નહીં. આહાહા! અજીવસે નહીં અથાથત્ ઈસ જીવસે (જભન્ન) દૂસરે 
સબ જીવ. યહાં તો અજીવમેં કમથ ધિયા, નહીં તો યે જીવ, જીવ હૈ ઔર ઈસકી અપેક્ષાસે દૂસરે 

જીવ અજીવ હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? યે રવ્ય, રવ્ય હૈ ઈસકી અપેક્ષાસે દૂસરે રવ્ય અરવ્ય 
હૈં. સમજમેં આયા? ઝીણી વાત છે ભાઈ! પ્રભુનો એક એક બોિ સમજવો, આહાહા! એ 
અિૌકકક વાતું છે. યે સમજમેં આ ગયા તો ભવકા અંત આ ગયા. આહાહા! ઉસકો ભવ નહીં. 

યહાં કહતે હૈં, अजीर् नहीं... 
 इसीप्रकाि अजीर् भी क्रिबद्ध अपन ेपविणािोंस.े... ભાષા દેખો! શરીરમેં ભી પયાથય 

ક્રમબદ્ધ હોતી હૈ, આત્માસે નહીં. ઐસે ધહિતા હૈ યે ક્રમબદ્ધ હોનેકી િાયકાતસે હુઆ હૈ. 
સમજમેં આયા? પહિે ઐસા થા, અબ ઐસા હુઆ. યે અજીવકી પયાથય ક્રમબદ્ધસે હોનેવાિી 
હુઈ હૈ, આત્માકી ઇચ્છાસે નહીં, આત્માસે નહીં. આહાહા! अजीर् भी... `અજીવ ભી' ક્યોં કહા? 

કક પહિે જીવકી બાત કી થી ન? એટિે અજીવ પણ, એમ. ક્રમબદ્ધ... ઉસમેં ભી ક્રમબદ્ધ હૈ. યે 
મકાન હોનેકી પરમાણુકી પયાથય ક્રમબદ્ધમેં હુઈ હૈ. આહાહા! મંકદર બનતા હૈ તો પરમાણુકી 
પયાથય ક્રમબદ્ધમેં હોનેવાિી હૈ ઉસસે બનતા હૈ. પ્રમુખ ઉસકા બનાનેવાિા નહીં હૈ. આહાહા! 

ભારે ઝીણી વાતું છે. 

अजीर् भी क्रिबद्ध.... સબમેં ક્રમબદ્ધ હૈ ન? આહાહા! યે ભાષા ધનકિતી હૈ વો ભી 

ક્રમબદ્ધ પયાથયસે ભાષા આતી હૈ, આત્માસે નહીં. આહાહા! આત્મા બોિતા નહીં ને બોિતી 
ભાષાકી પયાથયકા આત્મા કતાથ નહીં. अजीर् भी क्रिबद्ध... આહાહા! શરીર, વાણી, મન (આકદ) 
બાહ્ય પુદ્ ગિ (ઔર) આત્મા ધસવા સબ અજીવ ઉનકે પકરણામ ક્રમબદ્ધ–ક્રમસે હોનેવાિે હૈં 

ઔર ક્રમસે હોતે હૈં. આહાહા! કોઈ કહે કક પરમાણુકો સુિાર દું... સમજમેં આયા? આહાહા! 
કચ્ચે શાકમેંસે પક્કા શાક હોતા હૈ યે અધિસે નહીં. ક્રમબદ્ધમેં આનેવાિી પયાથયસે અજીવકા 
પકરણામ હુઆ હૈ ઔર અજીવકા પકરણામ યે અજીવ હૈ. તાવડીસે ઔર સ્ત્રીસે રોટી હુઈ, શાક 

પક્કા હુઆ—ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! ધવશેષ કહેંગે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ)  
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અષયઢ વદ ૧૪, રવવવયર, તય. ૨૨-૭-૧૯૭૯ 

ગયથય-૩૦૮-૩૧૧, પ્રવચન - ૨ 

 

સમયસાર, ૩૦૮ થી ૩૧૧ ગાથાની ટીકા. એક પંક્તિ કલ ચલી હૈ. ફિરસે. प्रथम तो 
जीव...  तावत ् શબ્દ પડા હૈ સંસ્કૃિમેં. સંસ્કૃિ (ટીકા)મેં तावत ् શબ્દ પડા હૈ. जीवो हि तावत ्... 
સંસ્કૃિમેં હૈ. અમૃિચંદ્રાચાયય. સૂક્ષ્મ બાિ હૈ. આ વાિ અત્યારે કઠણ પડે લોકોને. તયા? એક િો 
અપની પયાયય પરસે  િો હોિી નહીં ઔર અપની પયાયય આગે-પીછે હોિી નહીં. સમજમેં 
આયા? ઐસે દરેક પદાથયમેં... આ િો અત્યારે જીવ ઉપર (ઉિારે છે). જીવમેં જો પયાયય હોિી હૈ 
યે પરસે િો હોિી નહીં, પણ વો પયાયય આગે-પીછે હોિી હૈ ઐસા ભી નહીં. આહાહા! યે 
ક્રમસરમેં.... ज ंगणुहेि… `ગુણ' શબ્દ(કા અથય) યહાં પયાયય હૈ. દ્રવ્ય જો પયાયયોંસે ઉત્પન્ન હોિા 
હૈ વહ ઉસકા સ્વકાલ હૈ. સમજમેં આયા? ક્રમબદ્ધ કા વહી અથય હૈ કક ક્જસ સમયમેં જો પયાયય 
ઉત્પન્ન હોિી હૈ, દૂસરે સમયમેં જો પયાયય ઉત્પન્ન હોિી હૈ—યે ક્રમફનયફમિ હૈ. એકલું ક્રમ 
નહીં, ક્રમ અને ફનફિિ. ક્રમસે િો હોિી હૈ, પણ ફનફિિ નામ જો પયાયય હોિી હૈ વહી હોિી હૈ. 
આહાહા!  

િો ઐસે जीव क्रमबद्ध... `ક્રમબદ્ધ' (શબ્દ) કૈસે ફનકાલા? કક ક્રમફનયફમિ. ક્રમકા અથય 
ક્રમ ફનકાલા ઔર `ફનયફમિ'કા અથય બદ્ધ ફનકાલા. ક્રમબદ્ધ. યે ક્રમબદ્ધ ફનકાલા કહાંસે? કક `ज'ं 
જો ગુણ અથાયિ્ જો પયાયય .... હોિી હૈ વહાંસે ફનકાલા આહાહા! પ્રત્યેક દ્રવ્યમેં અપને સ્વકાલમેં 
અપની પયાયય જો ઉત્પન્ન હોનેલાયક હૈ ઉસસે ઉત્પન્ન હોિી હૈ. અભી િો રિનચંદજી આકદ 
કકિનેં પંકડિ ઐસા કહિે હૈં, આત્મદ્રવ્યમેં ઉપાદાનકી યોગ્યિા અનેક પ્રકારકી હૈ. જૈસા ફનફમત્ત 
આયે ઐસી પયાયય હો. યોગ્યિા અનેક પ્રકારકી હૈ. યહાં યે કહિે હૈં કક ઐસા હૈ નહીં. જો પયાયય 
ઉત્પન્ન હોનેવાલી હૈ ઉસી પ્રકારકી ઉસકી યોગ્યિા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઉપાદાનમેં 
અનેક પ્રકારકી ઉત્પન્ન હોનેકી (યોગ્યિા હૈ). જૈસે જલ સિેદ હૈ, (ઉસમેં) રંગ કાલા ડાલો િો 
કાલા હો જાય, નીલા ડાલો િો નીલા હો જાય. ઉપાદાનમેં અનેક યોગ્યિા હૈ, જૈસા ફનફમત્ત ફમલે 
ઐસા હો, નહીં? ઐસા હૈ હી નહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! યહ િો મુદ્દેકી રકમકી બાિ હૈ. 
દરેક દ્રવ્ય.... યહાં િો અપના જીવદ્રવ્ય લેના હૈ. જીવ હૈ.... યે જીવદ્રવ્ય હૈ.... `દફવયં..' જો દ્રવ્ય હૈ 
યે િો `દફવયં' (અથાયિ્) દ્રવ્ય દ્રવિા હૈ. ક્જસ પયાયયસે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન હોિા હૈ ઉસ પયાયયસે હી 
ઉત્પન્ન હોગા અને વો પયાયય ઉસકા કાયય અને દ્રવ્ય ઉસકા કિાય કહનેમેં આિા હૈ. દ્રવ્યકો કિાય 
કહનેમેં આિા હૈ, પણ ખરેખર દ્રવ્ય કિાય નહીં હૈ. ખરેખર િો પયાયય કિાય અને પયાયય કાયય હૈ, 
પણ યહાં ઐસા નહીં લેના હૈ. 
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અહીં િકિ, જો સમયમેં જો દ્રવ્યકી પયાયય ઉત્પન્ન હોનેવાલી હૈ યે હોગી. ઉસકા 
િાત્પયય તયા હૈ? ઐસા કહનેમેં ઔર ઐસે ભાવમેં િાત્પયય તયા હૈ? ૧૭૨ ગાથા પંચાક્સ્િકાયમેં 
ફલખા હૈ. કાયય  ઉસકા િાત્પયય તયા? કક વીિરાગિા. પંચાક્સ્િકાયકી ૧૭૨ ગાથા હૈ. િો યે 
`ક્રમબદ્ધ'કા િાત્પયય તયા? જો દ્રવ્ય જો પયાયયસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ ઉસકા િાત્પયય વીિરાગિા હૈ. 
(ઉસકા) િાત્પયય કૈસે વીિરાગિા હોિા હૈ? કક જો સમય જો પયાયય ઉત્પન્ન હોનેવાલી હૈ ઉસકા 
અગર ફનણયય કરિા હૈ િો રાગ આકદકા અકિાય હો જાિા હૈ. અકિાય હોિા હૈ.... યહાં 
અકિાય(પના) ફસદ્ધ કરના હૈ. ઉપર શબ્દ પડા હૈ. आत्मनो अकतततृ्व ंद्रष्ातं परुस्सरम ् आख्याहत... 
સંસ્કૃિ પાઠમેં યે હૈ. અકિૃયત્વ ફસદ્ધ કરના હૈ ઉસમેં ક્રમબદ્ધ આયા હૈ.  

જો પયાયય જો સમયમેં હોગી... આહાહા! ઉિના બહુ ભાગ નહીં ફલયા હૈ. `પરકી 
સત્તામેં' ઐસા ફલયા હૈ. ખબર હૈ. પણ અંિરમેં ઈિની બાિ ફનકાલી હૈ.... જો સમયમેં જો 
દ્રવ્યકી જૈસી પયાયય હોિી હૈ, ઉસકા િાત્પયય તયા? ઉસકા િલ તયા? વો ક્રમબદ્ધપયાયય કા 

ફનણયય કરને જાિા હૈ, િો પયાયયકે આશ્રયસે ક્રમબદ્ધકા ફનણયય નહીં હોિા. ઉસકા ફનણયય 
પયાયયમેં પયાયયકે આશ્રયસે નહીં હોિા. ઉસકા િાત્પયય વીિરાગિા હૈ. વીિરાગિા પયાયયમેં 
(ઉત્પન્ન કરની) હૈ િો પયાયયકે આશ્રયસે વીિરાગિા ઉત્પન્ન નહીં હોિી. આહાહા! વીિરાગિા 

િાત્પયય હૈ, (પર) વીિરાગિા ઉત્પન્ન કૈસે હોિી હૈ? કક વીિરાગસ્વરૂપ આત્મા હૈ... `ઘટ ઘટ 
અંિર ક્જન વસે, ઘટ ઘટ અંિર જૈન, મિ મકદરાકે પાનસોં મિવાલા સમજે ન. ઘટ ઘટ અંિર 
ક્જન વસે, ઘટ ઘટ અંિર જૈન.' ક્જન તયોં કહા, અંિર જૈન? કક બહારમેં ચક્રવિીકા છહ ખંડકા 

રાજ્ય ભી હો, ૯૬ હજાર સ્ત્રીયાં હો, કરોડો અપ્સરાઓ દેવકો હો.... જૈનપના અંિરમેં હૈ. અંિરમેં 
તયા? `ઘટ ઘટ અંિર ક્જન વસે.' જો ક્જનસ્વરૂપી ભગવાન આત્મા હૈ ઉસ િરિકા યહાં લક્ષ 
અને આશ્રય કરને જાિે હૈં િો પયાયયમેં વીિરાગી સમ્યગ્દશયન હોિા હૈ. યે જૈનપના ઘટમેં હૈ. યે 

જૈનપનેકા કોઈ બાહ્ય ત્યાગમેં ઉસકા પ્રમાણ કરને જાયે િો ફમલે નહીં. છહ ખંડકા રાજ્ય હો, 
૯૬  હજાર સ્ત્રી હો, ૯૬ કરોડ પાયદળ હો, છિાં સમ્યગ્દશયન હૈ. ઘટ ઘટમેં ક્જન ને ઘટ ઘટમેં 
જૈન હૈ. આહાહા! 

યે ક્જનપના જો વસ્િુકા સ્વરૂપ હૈ યે વીિરાગ સ્વભાવી આત્મા હૈ. ફિકાળ ફનરાવરણ 
હૈ, અખંડ હૈ, એક હૈ, શુદ્ધ હૈ, પરમપાકરણાફમકભાવવાલા ફનજ દ્રવ્ય હૈ. આહાહા! યે ફનજ દ્રવ્ય 

પર દ્રફિ કરનેસે.... ફનજ દ્રવ્ય વીિરાગસ્વરૂપ હૈ, પણ ઉસકે પર દ્રફિ કરનેસે વીિરાગી પયાયય 
ઉત્પન્ન હોિી હૈ. િો ઉસમેંસે બહોિ ફનકાલ કદયા. ફનફમત્તસે વીિરાગિા હો, વ્યવહાર 
રત્નિયસે ફનિય હો—યે બાિ ફનકાલ દી. સમજમેં આયા? વ્યવહાર રત્નિય દયા, દાન, પૂજા, 

ભક્તિકે પકરણામ ઉસસે સમ્યગ્દશયન હોિા હૈ યે બાિ ફનકાલ દી. આહાહા! અને કરનેવાલા 
ભી આગે-પીછે કર (સકિા હૈ) યે બાિ ફનકાલ દી. સમજમેં આયા? છિાં શાસ્ત્રમેં ઐસા પાઠ 
આવે કક ઈસ જીવને થોડે–અફચર કાલમેં કેવલજ્ઞાન ફલયા. `અફચરમ્'–ફવશેષ નફહ, અલ્પ કાલમેં 
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ફલયા. પણ ઉસકા અથય તયા? કક ક્જસકી દ્રફિ દ્રવ્ય જ્ઞાયક પર પડી હૈ, ક્જસકો ક્જનસ્વરૂપકી 
દ્રફિકા અનુભવ હુઆ, ઉસકો કેવલજ્ઞાન પાનેકા કાલ હી અલ્પ હૈ. ક્રમસર િો આયેગા. સમજમેં 

આયા? આહાહા!  

ષટ્ખંડાગમમેં િો ઐસા ઉલ્લેખ હૈ કક જબ મફિ અને શ્રુિજ્ઞાનમેં સવયજ્ઞસ્વરૂપી પ્રભુ 

ઉસકા જહાં અનુભવ હુઆ ઔર સમ્યગ્જ્ઞાન હુઆ, મફિ-શ્રુિજ્ઞાનમેં આહાહા! યે મફિ-શ્રુિજ્ઞાન 
કેવલજ્ઞાનકો બુલાિા હૈ—ઐસા પાઠ હૈ ષટ્ખંડાગમમેં. આહાહા! તયા કહિે હૈં? યે મફિ-
(શ્રુિ)જ્ઞાન, જો સમયમેં જો પયાયય હોિી હૈ ઐસા ફનણયય કરને જાિા હૈ િો વીિરાગીસ્વરૂપ 

ભગવાન આત્મા ઉસ પર દ્રફિ જાિી હૈ. ઝીણી વાિ છે ભાઈ ! આહાહા! ઔર વીિરાગભાવ 
ઉત્પન્ન હોિા હૈ, િો કોઈ ઐસે કહિા હૈ કક ચૌથે ગુણસ્થાનમેં િો સમકકિ સરાગ હી હોિા હૈ, 
વીિરાગ સમકકિ નહીં હોિા. ઐસે કહિે હૈં યે જૂઠ હૈ. તયોંકક ક્રમબદ્ધકા િાત્પયય વીિરાગિા હૈ 

અને વીિરાગિા વીિરાગસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઉસકે આશ્રયસે હોિી હૈ. ચૌથે ગુણસ્થાનમેં 
સમકકિ વીિરાગીપયાયય હૈ. પંકડિજી ! આહાહા! સમજમેં આયા? યે િો (સાથમેં રહે હુએ) 
રાગકી અપેક્ષાસે સમકકિકો સરાગ કહા હૈ, (લેકકન) સમકકિ સરાગ નહીં હૈ. રાગકા (પૂણય) 

અભાવ નહીં કકયા, (પૂણય) વીિરાગ નહીં હુઆ ઉસ અપેક્ષાસે સમકકિીકો સરાગ સમકકિી કહા. 
સમજમેં આયા? 

િત્ત્વાથયસૂિમેં ભી (આિા હૈ કક) જબ સ્વગયકા આયુષ્ય બંધિા હૈ િો સરાગસંયમસે 
બંધિા હૈ. ઐસા પાઠ આિા હૈ િત્ત્વાથયસૂિમેં. સરાગસંયમ. ઔર શાિાવેદનીય બંધિા હૈ િો 
સરાગસંયમસે બંધિા હૈ.—ઐસે દો પાઠ હૈં. જુઓ ! િત્ત્વાથયસૂિમેં હૈ. ઉમાસ્વામી. સમજમેં 

આયા? વો સરાગસંયમ કહનેમેં આયા, વો સંયમ સરાગ(રૂપ) નહીં હૈ. સંયમ િો અંિર 
વીિરાગી પયાયય વો હી સંયમ હૈ. પણ સાથમેં આયુષ્ય બંધનેકા કારણ રાગ થા, ઉસ રાગકી 
(અપેક્ષાસે) સરાગ સંયમ કહા. આહાહા! રાગ યે સંયમ હૈ નહીં. આહાહા! ઐસે સમકકિમેં ભી 

સરાગ સમકકિ કહા હૈ. યે િો રાગકે દોષકો (પૂણયિયા) ફનકાલા નહીં યે અપેક્ષાસે કહા હૈ. પણ 
સમ્યગ્દશયન જો હૈ વો વીિરાગીપયાયય હૈ. ક્રમબદ્ધમેં વો આિા હૈ. આહાહા! જો સમયમેં જો 
પયાયય (હોનેવાલી હૈ વો હોગી), આગે-પીછે કરના વસ્િુકી મયાયદામેં હૈ નહીં. વસ્િુકી ફસ્થફિ 

ઐસી હૈ કક આગે-પીછે પયાયય હોના યે વસ્િુકી ફસ્થફિ નહીં. યે આગે-પીછે નહીં હોિી ઔર જબ 
હુઈ હૈ, ઉસકા જ્ઞાન યથાથય હોના (-કરના) હૈ િો યથાથય જ્ઞાન કબ હોગા? ક્રમબદ્ધમેં જો પયાયય 
આયી હૈ ઉસકા યથાથય જ્ઞાન કબ હોગા? કક જો વીિરાગસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા હૈ ઉસકા–

સ્વકા જ્ઞાન હોગા િબ પયાયયકા જ્ઞાન હોગા. આહાહા! સમજમેં આયા?  

હમ કહિે હૈં ન? કહા થા ન? કલ કહા થા. હમારે ૭૨કી સાલમેં પ્રશ્ન ઊઠા થા. (સંવિ) 

૭૨. ૬૩ વષય હુએ. ૬૦ ઔર ૩. બડા પ્રશ્ન ઊઠા થા સંપ્રદાયમેં. ૭૦મેં દીક્ષા ને ૭૨મેં િો..... 
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૭૦સે યે કહિે થે. હમ િો સુનિે થે. નવદીફક્ષિ થે. ૨૩ વષયમેં દીક્ષા લી થી. દો વષય દીક્ષાકે 
હુએ પીછે બહાર ફનકાલા. યે લોગ ઐસે કહિે ઐસે થે કક કેવલજ્ઞાનીને દેખા ઐસા હોગા. યે િો 

ભગવિીદાસ ભી કહિે હૈં કક `જો જો દેખી વીિરાગને સો સો હોસી વીરા રે.' આિા હૈ? પણ 
ઉસકા િાત્પયય તયા? વીિરાગ સવયજ્ઞ પરમાત્માને દેખા ઐસા હોિા હૈ, િો વીિરાગ સવયજ્ઞ 
જગિમેં `હૈં' ઐસી સત્તાકા સ્વીકાર હૈ પહલે? ઈસ સત્તાકા સ્વીકાર (હો), પીછે `દેખા ઐસા 

હોગા' યે પીછેકી બાિ. લાલચંદભાઈ ! આ િો ૭૨માં ચાલિી હિી વાિ મોટી. ગુરુ નરમ થે, 
ઉન્હોંને િો મેરી બાિ સ્વીકાર લી. પણ ગુરુભાઈ થે વે બહોિ ફવરોધ કરિે થે. આત્મા ક્બલકુલ 
પુરુષાથય કર સકિા નહીં. સવયજ્ઞને દેખા િબ હોગા. પ્રભુ! વીિરાગકી વાણીમેં યે સાર આયા 

હૈ? વીિરાગકી વાણી જબ સુની, ઉસમેં ઐસા આયા કક િેરી પયાયયમેં જબ વીિરાગ પયાયય 
હોગી, વો પયાયયકે કાલમેં–સ્વકાલમેં હોગી. સ્વકાલમેં હોગી ઐસા જબ પયાયયકા ફનણયય કરિે 
હૈં, િબ ફિકાલી વીિરાગકા ફનણયય કરિે હૈં િબ સ્વકાલમેં વીિરાગી પયાયય ઉત્પન્ન હોિી હૈ. 

ઝીણી વાિ છે પ્રભુ! આહાહા! શાસ્ત્ર િો ગહન હૈ, યે કોઈ સાધારણ શબ્દ નહીં. 

કુંદકુંદાચાયય (કહિે હૈં), दहवय ंज.ं.. गणुहेिं... दहवय ंज.ं.. गणुहेिं... બસ ઈિનેંમેંસે ફનકાલા 

હૈ સાર. આહાહા! ભાઈ! दहवय ंज.ं.. गणुहेिं... ગુણ એટલે પયાયય લેવાનું. ગુણ કે કદ' ઉત્પન્ન 
થાય છે? પાઠ િો યે હૈં ન? કક दहवय ंज ंउपज्जइ गणुहेिं... હૈ ન? દ્રવ્યમેં જો પ્રકારસે પયાયય 
ઉત્પન્ન હોનેવાલી હૈ વો ઉત્પન્ન હોિી હૈ. ઉસમેંસે અમૃિચંદ્રાચાયયને `ક્રમફનયફમિ' (શબ્દ) 

ફનકાલા. યહાં પરમાત્મા... પરમાત્મા કહિે હૈં વો હી સંિ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? જો સમયમેં 
જો ગુણકી, દ્રવ્યકી પયાયય ઉત્પન્ન (હોનેવાલી) હૈ વો હોગી, ઐસા ઉસમેં હૈ. િો ક્રમફનયફમિ હૈ. 
ક્રમમેં િો થી, પણ ફનયફમિ નામ જો પયાયય વો હોનેવાલી હૈ વો હી હોગી. બડી ચચાય હુઈ થી 

૧૩કી સાલમેં ઇસરીમેં. યે ચચાય ૭૨મેં હુઈ થી સંપ્રદાયમેં (કક) કેવલજ્ઞાનીને દેખા ઐસા હોગા, 
અપને તયા પુરુષાથય કરે?  

સુન! ઈસ જગિમેં કેવલજ્ઞાન એક સમયકી પયાયય હૈ, યે િીન કાલ િીન લોકકો છુએ 
ક્બના જાનિી હૈ—ઐસી એક સમયકી પયાયયકી સત્તાકા સામર્થયય હૈ. ઐસી સત્તાકે સામર્થયયકી 
પ્રિીફિ હૈ પહલી? ઉસને દેખા ઐસા હોગા વો પીછેકી બાિ. એક સમયકી પયાયયકા ઈિના 

સામર્થયય હૈ ઐસા જો ફનણયય કરિે હૈં, વો પરકે (આશ્રય)સે, પયાયયકે આશ્રયસે ફનણયય નહીં 
હોિા. પરકે આશ્રયસે િો નહીં હોિા, પણ પયાયયકે આશ્રયસે યે ફનણયય નહીં હોિા. સમજમેં 
આયા? સૂક્ષ્મ બાિ હૈ ભાઈ! વીિરાગ માગય. આહાહા! યે િો હમ કર દે, મંકદર બના દે, ઐસા 

બનાના... કોન બનાવે? પ્રભુ! યે િો પયાયયકે કાલમેં दहवय ंज ंउपज्जइ... અપની પયાયયકે કાલમેં 
ઉત્પન્ન હુઆ હૈ (ઉસ) મંકદરકો કોન બનાવે? પ્રફિમાકો કોન વહાં સ્થાપે? આહાહા! સમજમેં 
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આયા? શુભભાવ આ જાિા હૈ, િો શુભભાવમેં (કક્રયા) ફનફમત્ત કહનેમેં આિી હૈ (ઔર) યે 
કક્રયામેં શુભભાવ ફનફમત્ત કહનેમેં આિા હૈ. શુભભાવસે વહ હુઆ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા!  

યહાં કહિે હૈં કક ક્રમબદ્ધકા જબ ફનણયય કરિે હૈં (અથાયિ્) કેવલીને દેખા (ઐસા હોગા) 
ઐસા ફનણયય કરિે હૈં, િો ઉસકે ફનણયયમેં, પયાયય જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુમેં ઘુસ જાિી હૈ. ફિકાલી 

જ્ઞાન હૂં, સવયજ્ઞ હૂં.... `સવયજ્ઞ હૈં' ઐસા ફનણયય કરનેમેં મૈં સવયજ્ઞ પૂણય હૂં.... આહાહા! અલ્પજ્ઞકે 
આશ્રયસે સવયજ્ઞકા સચ્ચા ફનણયય નહીં હોિા. બાહરકા ફનણયય હોિા હૈ..... (પ્રવચનસાર) ૮૦ 
ગાથામેં આિા હૈ, `जो जाणहद अरिंत ंदव्वतगणुपज्जय...' યે વ્યવહાર હૈ. અકરહંિકે દ્રવ્ય, ગુણ, 

પયાયય જાનના વો િો વ્યવહાર હૈ અને વો પયાયયકા ફનણયય કરના વો ભી ફવકલ્પ હૈ–રાગ હૈ. 
આહાહા! પણ અપના સ્વરૂપ.... વે સવયજ્ઞ હૈં, યે સવયજ્ઞપના આયા કહાંસે? સવયજ્ઞ ઉનકા 
સ્વભાવ હૈ, `હૈ' ઉસ પ્રાપ્તકી પ્રાફપ્ત હૈ. હૈ, કુવામેં હૈ યે અવેડામેં... `અવેડા'કો તયા કહિે હૈ? 

હોજ. પાની આિા હૈ ન? કુવામેં હો વો હોજમેં આિા હૈ. ઐસે અંદરમેં હો વો બાહર આિા હૈ. 
આહાહા! ભગવાન આત્મા સવયજ્ઞસ્વરૂપી પ્રભુ આત્મા ફિકાલી અનાકદ-અનંિ હૈ ઉસે આવરણ 
ભી નહીં, અપૂણયિા ભી નહીં, ફવરોધિા નહીં, ફવપરીિિા નહીં, આહાહા! ઐસા સવયજ્ઞસ્વભાવી 

ભગવાન (આત્મા) ઉસકે ઉપર જબ દ્રફિ જાિી હૈ િો પયાયયમેં–સમ્યગ્દશયન ને 
વીિરાગીપયાયયમેં સવયજ્ઞકા ફનણયય હુઆ, િબ સાથમેં િીથંકર આકદકા સવયજ્ઞપના વ્યવહારસે 
ફનિયમેં (-ફનણયયમેં) આયા.. વ્યવહારસે ફનણયયમેં આયા. ફનણયયમેં યે આયા? સમજમેં આયા? 

પરદ્રવ્યકા સવયજ્ઞપના પરદ્રવ્યકા હી હૈ ઔર પરદ્રવ્યકા લક્ષ કરનેસે ફવકલ્પ ઊઠિા હૈ. 
સવયજ્ઞ હૈં ઐસા ફનણયય કરિે હી ફવકલ્પ ઊઠિા હૈ. આહાહા! યહાં કહિે હૈં, યે અંિર દ્રફિ.... જો 

વીિરાગસ્વભાવ હૈ યે ફસદ્ધ કરના હૈ. વીિરાગ પ્રભુ અંદર િુમ હો, િો ક્જસ સમયમેં િેરી 
(વીિરાગી) પયાયય ઉત્પન્ન હોિી હૈ, યે ઉત્પફત્તકા ફનણયય િો ફિકાલી જ્ઞાયકભાવકા ફનણયય 
કરનેસે હોિા હૈ. આહાહા! યે ગજબકી બાિ હૈ! બાિ ઐસી હૈ. આહાહા! િણ લોકના નાથ 

સવયજ્ઞ પરમાત્માનું આ િરમાન છે ભાઈ! ઉન્હોંને ઐસે કહા કક હમ સવયજ્ઞ હુએ વહ કહાંસે 
હુએ? પયાયયમેંસે સવયજ્ઞપયાયય આયી હૈ? પ્રવચનસારમાં આવે છેને? જ્ઞાનને કારણપણે 
ગ્રહીને.... આવે છે. પ્રવચનસાર (ગાથા ૨૧)કી ટીકામેં. ફિકાલી જ્ઞાનને કારણપણે ગ્રહીને.... 

ઐસા પાઠ હૈ. પ્રવચનસારમેં હૈ. ફિકાલી જ્ઞાનકો જ્ઞાયક જ્ઞાનભાવકો કારણપને ગ્રહકર... 
આહાહા! ઉસકો કાયય–સમ્યગ્દશયન ને જ્ઞાન હોિા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! વો ભી યહાં 
આયા.  

જબ જીવ મુખ્ય... પ્રથમકા અથય િાવિ્... િાવિ્ કા અથય મુખ્ય. મુખ્ય મુજે યહ કહના 
કક ઔર વસ્િુકી મયાયદા ભી યહ હૈ કક િાવિ્.. जीव क्रमबद्ध... ક્રમસર જો પકરણમન હોનેવાલા 

હૈ વો હોગા. સમજમેં આયા? યહ ચચાય ૧૩કી સાલમેં બહુિ હુઈ થી વણીજીકે સાથ. વો કહિે 
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થે કક ક્રમબદ્ધ હૈ ખરા, પણ ઈસકે પીછે યે હી હોગી ઐસા નહીં, ગમે િે પયાયય હો. કહા, ઐસા 
નહીં. જો સમયમેં ક્જસ પયાયયકે પીછે જો આનેવાલી હૈ યે હી આયેગી, દૂસરી નહીં (તયોંકક) 

આગે-પીછે (ક્રમ હોિા) નહીં. બડી ચચાય હુઈ થી ઇસરીમેં ૧૩કી સાલમેં. સબ થે—રામજીભાઈ 
થે, ફહંમિભાઈ થે, ભાઈ થે ઈંદોરવાલે બંસીધરજી. .... ન બેસી એમને. ઔર યે કહા કક 
આત્મામેં ફવકાર હોિા હૈ યે ષટ્કારકકે પકરણમનસે અપનેસે હોિા હૈ. કમયકે કારણસે નહીં ઔર 

અપને ફિકાલી દ્રવ્યમેં, ગુણમેં િો ફવકાર હોનેકે લાયકાિ હૈ હી નહીં. દ્રવ્ય-ગુણ િો ફિકાલી શુદ્ધ 
પફવિ હૈં. હૈં ગુણ અનંિ, પણ સબ પફવિ હૈં. પફવિ ગુણ અપફવિિાકો કરે ઐસા હોિા હી 
નહીં. સમજમેં આયા? પયાયયમેં જો અપફવિિા હોિી હૈ વહ ગુણસે નહીં. યે ફનફમત્તકે વશ 

હોિા હૈ અપનેસે, ફનફમત્તસે નહીં. ફનફમત્તસે નહીં, ફનફમત્તકે વશ હોકર પયાયયમેં ફવકાર કરિા 
હૈ, યે ફવકાર(રૂપ) પકરણમન પયાયયમેં ષટ્કારકસે હોિા હૈ. પર કારણસે નહીં, દ્રવ્ય-ગુણસે નહીં. 
આહાહા!  

ફવકાર ષટ્કારકસે (હોિા હૈ)—રાગ કિાય, રાગ કાયય, રાગ સાધન, રાગ સંપ્રદાન, રાગ 
અપાદાન ને રાગ આધાર.... જબ ફવકારમેં ઐસા હૈ િો ફનફવયકારી પયાયયમેં કહાં (પરકા 

અવલંબન રહા)? આહાહા! ફનફવયકારી પયાયય જો ધમયપયાયય હૈ—સમ્યગ્દશયન, જ્ઞાન, ચાકરિ 
મોક્ષમાગય, યે પયાયય ભી ષટ્કારકસે અપનેસે પકરણમિી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઉસકો 
દ્રવ્ય-ગુણકી અપેક્ષા ભી નહીં. ઉસકો વ્યવહારકી અપેક્ષા િો નહીં કક અચ્છા વ્યવહાર હૈ િો 

ફનિય હોગા.—ઐસી બાિ િો હૈ હી નહીં. આહાહા! પણ સમ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરિ ઉત્પન્ન 
હોિા હૈ, યે અપના ફિકાલ દ્રવ્યસ્વભાવ જો જ્ઞાયકભાવ હૈ ઉસકે અવલંબનસે હોિા હૈ. યે ભી 
અપેફક્ષિ બાિ હૈ. બાકી િો પયાયય કિાય, પયાયય કમય, પયાયય કરણ આકદ પયાયયકે ષટ્કારક 

પયાયયસે હૈ. સમજમેં આયા? આવી વાિ છે ભાઈ! યે એક લીટીમેં બહુિ ભરા હૈ. આ િો 
ફસદ્ધાંિ છે, આ કોઈ વાિાય નથી, કથા નથી. આહાહા! 

કેવલીને દેખા ઐસા (હોગા) ઐસા ફનણયય હોનેમેં કેવલજ્ઞાનકા ફનણયય કરના પડેગા. 
કેવલજ્ઞાનકી જગિમેં સત્તા હૈ (ઐસા) સ્વીકાર કરે, િબ ઉસકી દ્રફિ દ્રવ્ય ઉપર જાિી હૈ. 
આહાહા! યે ક્રમબદ્ધકા ફનણયય કરને જાિે હૈં, આહાહા! િબ ઉસકા િાત્પયય દ્રવ્યસ્વભાવ પર 

જાિા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! અને પ્રવચનસારમેં ૪૭ નય ફલયે હૈં. કાલમેં ભી મોક્ષ ને 
અકાલમેં ભી મોક્ષ—ઐસા પાઠ આિા હૈ. સમજમેં આયા? ૪૭ નય હૈં. કાળે મોક્ષ ને અકાળે 
મોક્ષ—દોનોં હી બાિ હૈં. જો ક્રમબદ્ધ હૈ (િો) અકાલમેં મોક્ષ કહાંસે આયા? ઉસકા અથય દૂસરા 

હૈ. `અકાલમેં મોક્ષ'કા અથય વો હી કાલ–સમયમેં મોક્ષ હોિા હૈ, વો ઉસકી પયાયય આનેવાલી હૈ 
ઉસ સમય હોિી હૈ. પણ અકાલ (શબ્દ) તયોં ફલયા? કક સ્વભાવ ઔર પુરુષાથયકો સાથમેં લેના 
હૈ. અકેલા ક્રમબદ્ધ (ન લેકર) સાથમેં પુરુષાથય ને સ્વભાવ લેના હૈ. સમજમેં આયા? પાંચ 
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સમવાય સાથમેં લેના હૈ, િો કાલ ફસવા દુસરે ચાર સમવાય જોડકર અકાલ કહનેમેં આયા હૈ. 
આહાહા! પણ અકાલકા અથય ઐસા નહીં કક.... આહાહા! ડાહ્યાભાઈ! આવી વાિ છે.  

આહાહા! અરેરે! આવું મનુષ્યપણું મળ્ું, અરે! માંડ (ધમય) કરવાના ટાણા આવ્યા. 
અવસર સબ આ ગયા હૈ. મોક્ષમાગય પ્રકાશકમેં ફલખા હૈ. મોક્ષમાગયપ્રકાશકમેં ટોડરમલજીને 

ફલખા હૈ, `સબ અવસર ગયા હૈ.' ઐસા પાઠ હૈ. આહાહા! િેરી નીંદ ખોલ દે. જાગૃિ હો જા 
નાથ! પ્રભુ! િેરી શક્તિ િો અનંિ.. અનંિ ગુણસે ભરી પડી હૈ. આહાહા! ઉસકો જગા દે. િું 
નીંદમેં સોિા હૈ. આહાહા! અપને સ્વરૂપકી ખબર નહીં ને રાગ આકદકો અપના માનિે હૈં, યે 

સબ પ્રાણી અસાધ્યમેં હૈં.. અસાધ્યમેં હૈં. મરિે અસાધ્ય હો જાિે હૈં ન? આ િો જીવિો અસાધ્ય 
છે. સાધ્ય જો ફિકાલી જ્ઞાયકમૂફિય પ્રભુ હૈ, આહાહા! ઉસકી દ્રફિ નહીં, ઉસકા અનુભવ નહીં, 
ઉસ િરિકા આશ્રય નહીં અને રાગકા આશ્રય હૈ, વ્યવહારકા આશ્રય હૈ, વે સબ અંધે હૈં.  

યે પાઠ હૈ. आससंारात ्... ि ेअधंा.. સમયસારમેં ફનજયરા અફધકાર હૈ ન? आससंारात ्... 
ि ेअधंा.. `ભો અંધા' ઐસા ફલયા હૈ. હૈ? (ફનજયરા અફધકારકી) છેલ્લી ગાથા. ફનજયરા અફધકાર હૈ 

ન? आससंारात ्.. નહીં હૈ? કળશ ૧૩૮. आससंारात्प्रहतपदमीतहिबधु्यध्वम ् राहगणी 
हनत्यमत्ता... अधंा... सपु्ता... હૈ ન? ઓહોહો! સંબોધન કરિે હૈં કક હે અંધ! અંધા હૈ ન? 
આહાહા! तहिबधु्यध्वम ् अधंा... દૂસરી લીટી. `અંધા' શબ્દ હૈ. હે આંધળા! આહાહા! િુને સબ 

દેખા, પણ િેરી ચીજ નહીં દેખી િો િું અંધા હૈ. આહાહા! હૈ? `અંધા' સંબોધન હૈ. હે અંધ 
પ્રાણીયોં! આહાહા! અરે! જો દેખનેકી ચીજ થી વો િો દેખી નહીં, જાનનેવાલેકો જાના નહીં, 
દેખનેવાલેકો દેખા નહીં, આહાહા! અને જાનનેમેં જો ચીજ આિી હૈ ઉસકો જાનકર રખડા. 

ખરેખર યે ચીજકો જાનિા નહીં, ખરેખર િો અપની પયાયયકો જાનિા હૈ. પરકો જાનિા નહીં, 
પર(કો જાનના) યે િો અસદ્ ભૂિ વ્યવહારનયસે કહનેમેં આિા હૈ. આહાહા! પરકો જાનનેવાલી 
પયાયય અપનેમેં અપનેસે અપનેકો જાનિી હૈ, પણ વો પયાયયકો જાનિા હૈ. આહાહા! સમજમેં 

આયા?   

વો પયાયય િો અંશ હૈ (ઔર) ભગવાન અંશી ફિકાલી આનંદકંદ પ્રભુ હૈ. આહાહા! 

શુદ્ધસ્વભાવસે પૂણય ભરા પડા ભગવાન હૈ. આહાહા! હે અંધા! ત્યાં નજર કર. આહાહા! 
પયાયયમેં રાગ, દયા, દાન, વ્રિમેં રુકા િો ભી યહાં િો અંધા કહિે હૈં. આંધળા હૈ, િુમ અંધે હો. 
િેરી ચીજ રાગસે (ક્ભન્ન) અંદર પૂણાયનંદકા નાથ સક્ચ્ચદાનંદ પ્રભુ હૈ, સિ્ નામ શાશ્વિ જ્ઞાન 

ને આનંદકે જલસે ભરા સાગર હૈ, જ્ઞાન ને આનંદરૂપી જલસે ભરા સાગર હૈ, આહાહા! પ્રભુ! 
વહાં િેરી નજર (કર). ક્રમબદ્ધમેં યે હૈ. સમજમેં આયા? ક્રમબદ્ધમેં જો સમયમેં જો (પયાયય) 
હોગી, જો સમયમેં જો હોગી, િો (તયા) ઉસકે (-પયાયયકે) સામને દેખના હૈ? સમજમેં આયા? 

યહાં િો અકિાયપના, જ્ઞાિાપના ફસદ્ધ કરના હૈ. પાઠ િો યે આયા કક અકિાયપના ફસદ્ધ (કરના 
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હૈ). અકિાય કહો કક જ્ઞાિા કહો. જ્ઞાિા ભગવાન સવયજ્ઞસ્વરૂપી પ્રભુ, સવયદશી અિીફન્દ્રય 
આનંદકા પૂણય નાથ હૈ—ઐસા ફનણયય કરિા હૈ િો ઉસકો સમ્યગ્દશયન હોિા હૈ. યે બાિ હૈ 

ભાઈ! યે ક્બના સબ મીંડા હૈ, એકડા ફવનાના મીંડા. તયા કહિે હૈં? એક ક્બનાકા શૂન્ય. 
આહાહા! યહાં કહિે હૈં.... યહાં અંધા શબ્દ... કી બડી બાિ ચલિી હૈ. અબ જો યહાં અપના 
(અફધકાર) ચલિા હૈ. 

`ક્રમબદ્ધ' આયા ન? जीव क्रमबद्ध.... આહાહા! ઈસમેં પુરુષાથય ઉડ જાિા હૈ, પુરુષાથય 
કરનેકા રહિા નહીં—ઐસે માનિે હૈં. ભફવષ્યમેં જો સમયમેં જો પયાયય હોગી વો હોગી, ઈસમેં 

હમ તયા કર સકે? પણ ઉસકા ફનણયય કરનેમેં િેરા પુરુષાથય સ્વભાવ સન્મુખ જાિા હૈ િબ 
ક્રમબદ્ધકા ફનણયય હોિા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? હમારે ૭૧સે યહી ચચાય ફનકાલી થી 
પહલી. ૬૪ વષય હુએ. બાહરમેં ગુરુ બૈઠે થે. ગુરુ ભી સુનિે થે. કમયસે ફવકાર કભી િીન કાલમેં 

હોિા નહીં. ૭૧કી સાલ. િમારા જન્મ પહેલા. (વ્યાખ્યાન) કરનેકી શુરૂઆિ કી દોપહરકો. 
સુબહમેં િો મેરે ગુરુ વાંચિે થે. પોષા આકદ કરેને પોષા? પોષા આકદ કરે િો બપોરે બેઠા હોય. 
િો કહે, કાનજીસ્વામી વાંચે.... વાંચિે થે િો યે કહા કક કમયસે આત્મા..... તયોંકક કમય પરદ્રવ્ય હૈ. 

પરદ્રવ્યસે અપનેમેં ફવકાર હોિા હૈ.. પરદ્રવ્યસે ફવકાર હોિા હૈ યે િો િીન કાલમેં હોિા નહીં. 
પરદ્રવ્ય અપનેકો કભી છૂિા હી નહીં. સમજમેં આયા?  

પરદ્રવ્ય કભી અપનેકો છૂિા નહીં. આ િીજી ગાથામાં છે સમયસાર. સમયસાર િીજી 
ગાથા. દરેક દ્રવ્ય અપને ગુણ-પયાયયરૂપી ધમયકો ચુંબિા હૈ, પણ પરદ્રવ્યકી પયાયયકો કભી છુઆ 
હી નહીં, ચુંબા નહીં, અડ્યા નહીં. `અડ્યા નહીં'કો તયા કહિે હૈ? છુઆ નહીં. કમયકો આત્મા 

છુઆ હી નહીં ઔર કમય આત્માકો છુઆ નહીં. આહાહા! િેરે અપરાધસે િેરેમેં ફમર્થયા–ભ્ાંફિ 
અને રાગ-દ્વેષ િેરેસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ, કમયસે નહીં. વો ફમર્થયા–ભ્ાંફિ અને ફવકારકા નાશ કરના 
હો, મેરેમેં હૈ નહીં ઐસા ફનણયય કરના હો, િો ઉસકો જ્ઞાયક િરિ જાના પડેગા. આહાહા! 

ફપ્રયંકરજી! યે શાસ્ત્ર..... પંકડિપના યે હૈ. પંકડિાઈની વાિું બધી કરે, પણ મૂળ ચીજ  િો.... 
આહાહા! ૧૧ અંગ ભી પઢ ડાલા અનંિ બાર. એક અંગમેં અઢાર હજાર પદ ને એક પદમેં 
એકાવન કરોડ જાજેરા શ્લોક. ઐસા ૧૧ અંગ કંઠસ્થ કકયા, ઉસમેં તયા આયા? વો (જ્ઞાન) િો 

પરજ્ઞેયફનષ્ઠ હૈ. વો શાસ્ત્રકા જ્ઞાન પરજ્ઞેય હૈ. જે્ઞય પર હૈ ઉસકે જ્ઞાનમેં ફનષ્ઠ હૈ. વહ સ્વજ્ઞાન 
નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? 

વચનામૃિમાં આવે છે, બેનના વચનામૃિમાં. શાસ્ત્રકા જ્ઞાન પરજ્ઞેયફનષ્ઠ હૈ. અંદર આવે 
છે. અપના જ્ઞેય યે નહીં. આહાહા! જબ ફનણયય ક્રમબદ્ધકા કરિે હૈં–જો સમયમેં જો પયાયય હોગી 
યે હોગી ઉસકા ફનણયય કરિે હૈં, િો અપને અંિરમેં ઝુકિા જાિા હૈ, દ્રફિકા ફવષય આત્મા હો 

જાિા હૈ, દ્રફિકા ફવષય ક્રમબદ્ધપયાયય નહીં રહિી. આહાહા! આવી વાિ છે ભાઈ! જરા સમજવું 
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કઠણ પડે. હમારે પંકડિજી કહિે હૈં ન કક મુદ્દેકી રકમ હૈ. મૂલ બાિ હૈ યે. આહાહા! આ િો 
પકડમા લઈ લો, આ લઈ લો. ધૂળમેં હૈ નહીં િેરી પકડમા. પકડમા કહાંસે આયી? સમ્યગ્દશયનકી 

િો ખબર નહીં અને સમ્યગ્દશયન કૈસે હોિા હૈ ઉસકી ખબર નહીં. આહાહા! ક્રમબદ્ધપયાયય 
હોિી હૈ ઉસમેં આગે-પીછે કરનેકી ઇન્દ્ર, નરેન્દ્ર ને ક્જનેન્દ્રકી િાકાિ હૈ નહીં. િું આગે-પીછે કર 
દે પયાયયકો અને ધમય હો જાિા હૈ? આહાહા! સૂક્ષ્મ બાિ હૈ ભાઈ! આહાહા! ભાષા િો સાદી 

છેને પ્રભુ! ભાષા કોઈ ઐસી કકઠન નહીં સંસ્કૃિ, વ્યાકરણ... ભાષા િો સાદી છે. પ્રભુ સાદા હૈ 
અંદર. ફનરાવરણસ્વરૂપ પરમાત્મસ્વરૂપ પૂણય પડા હૈ, ઉસકા આશ્રય લેનેસે ક્રમબદ્ધકા સચ્ચા 
ફનણયય હોિા હૈ. ક્રમબદ્ધકા ફનણયય કરનેમેં સ્વકા આશ્રય લેનેસે સમ્યગ્દશયનકી પયાયય–ભવકે 

અંિકી પયાયય ઉત્પન્ન હોિી હૈ. સમજમેં આયા?  

યે કહા, जीव क्रमबद्ध.... ज ंगणुहेिं ઉસકા અથય ફનકાલા. જો પયાયયસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ.... 

યે અપને પકરણામોંસે... અહીં પાછું, યે પકરણામ અપને દ્રવ્યકા હૈ ઐસે કહના હૈ. દૂસરી જગહ 
કહે કક પકરણામ જો હૈ વહ આત્મદ્રવ્યકા હૈ હી નહીં. પયાયય પયાયયકી હૈ, દ્રવ્ય દ્રવ્યકા હૈ. તયોંકક 
દો વાચ્ય હૈ... દો વાચક હૈ િો અંદર દો વાચ્ય હૈ. િો વાચ્ય દોનોં હી સ્વિંિ હૈં. પયાયય ભી 

સ્વિંિ હૈ ને દ્રવ્ય ભી સ્વિંિ હૈ. આહાહા! યહાં િો પરસે ક્ભન્ન કરનેકી અપેક્ષાસે, અપને 
પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોિા હુઆ (ઐસે કહા). અપને પકરણામોંસે... દ્રવ્ય અપને પકરણામોંસે... 
િો પકરણામ દ્રવ્યકા અપના હુઆ. સમજમેં આયા? પ્રભુ એની વાણી, કુંદકુંદાચાયયદેવ કદગંબર 

સંિો એની વાણી, આહાહા! કહીં હૈ નહીં. ઉસકો સમજના... આહાહા! અપના પક્ષ છોડકર, 
અપને માને હુએ અક્ભપ્રાયકો છોડકર, વસ્િુકે સ્વરૂપકી મયાયદા તયા હૈ ઉસકા અથય, અક્ભપ્રાય 
બનાના—યે કોઈ અલૌકકક બાિ હૈ. યે અક્ભપ્રાયમેં ભગવાન આત્મા આિા હૈ. આહાહા! ઉસકે 

ક્બના અક્ભપ્રાયકા ફવષય દ્રવ્ય હોિા નહીં. આહાહા!  

િો આહીં કહે છે કે उत्पन्न िोता हुआ जीव िी.... એકાંિ કહા. યે પકરણામોંસે ઉત્પન્ન 

હોિા હુઆ જીવ હી હૈ. યે પકરણામસે ઉત્પન્ન હોિા હુઆ યે પકરણામ જીવ હી હૈ. પકરણામ 
જીવ હી હૈ. આહાહા! પાઠમેં હૈ ન? जीव एव... સંસ્કૃિમેં હૈ પહલી લીટી. जीव एव... સંસ્કૃિમેં હૈ. 
પહલી લીટીમેં હૈ. આહાહા! જીવ હી હૈ. અરે પ્રભુ! પકરણામ જીવ હી હૈ? જીવ િો દ્રવ્ય હૈ ઔર 

યે પકરણામ િો એક સમયકી પયાયય હૈ. યહાં િો દ્રવ્ય ક્જસ સમય પકરણમિા હૈ ઐસા લેકર 
દ્રવ્ય અપને પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોિા હુઆ (ઐસા કહા). પરકે પકરણામસે નહીં, પરકા 
પકરણામ ઉત્પન્ન કરિા નહીં. આત્મા ફસવા શરીર, વાણી, મનકી જો અવસ્થા હોિી હૈ યે 

આત્માસે ક્બલકુલ નહીં. આહાહા! અપને પકરણામકે ફસવા દૂસરેકા પકરણામ–પયાયય આત્મા 
િીન કાલમેં કભી કર સકિા નહીં. યે પૈર ચલિે હૈં.. પૈર ચલિે હૈં ઈસ કક્રયાકા કિાય આત્મા 
નહીં. યે િો પરસોં ફવશેષ કહા થા ન? યે પૈર ચલિે હૈં વો જમીનકો છૂિે નહીં. યે પૈર જમીનકો 
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છૂિે નહીં ઔર પૈર ચલિે હૈં. આહાહા! જ્ઞાનચંદજી! તયોંકક એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્યકો કભી છૂિા 
નહીં. આહાહા! ઝીણું પડે, પણ પ્રભુ! માગય આ છે. યે ઉસકો કરના પડેગા. આહાહા! બાિ યે હૈ. 

ઓહોહો! િણ લોકના નાથ સવયજ્ઞ અનુસારી... કદગંબર સંિો કેવળીના કેડાયિો... 
કેવળજ્ઞાનીના કેડાયિે ચાલનારા ને કેવળજ્ઞાનને અલ્પકાળમાં લેનારા... ફહન્દીમેં `લેનારા'કો 

કહિે હૈં? સમજમેં આયા? આહાહા! કહા ન પહલે? કક જબ અપને દ્રવ્યકે આશ્રયસે મફિ-
શ્રુિજ્ઞાન હુઆ, િો વો મફિજ્ઞાન કેવલજ્ઞાનકો બુલાિા હૈ. ષટ્ખંડાગમમેં હૈ. આઓ.. આઓ.. 
અલ્પ કાલમેં કેવલજ્ઞાન આઓ. અબ િુમ્હારા કેવલજ્ઞાન દૂર નહીં રહેગા. આહાહા! એક માણસ 

જાિો હોય િો (કહે), ભૈયા! અહીં આવો.. અહીં આવો.. ..... યહ રસ્િા હૈ ફસદ્ધપુર જાનેકા... 
ફસદ્ધપુર જાનેકા. આહાહા!  આ વાડ રસ્િે જાવું છે કે ખુલ્લા માગે જાવું છે? ગાડા રસ્િો િો બેય 
છે. ભાઈ! અહીં આવો. એમ અહીં કેવલજ્ઞાનને કહે છે કે આવો પ્રભુ! અભી નજીકમેં આઓ. 

અબ િુમ દૂર નહીં રહ સકિે. આહાહા! બીજ ઊગી હૈ િો પૂનમ હોગી હી હોગી. બીજ.. બીજ. 
આજ િો ચૌદશ છે. બીજ ઊગી પૂનમ હોગી હી હોગી. ઐસે ક્રમબદ્ધકા ફનણયય કરનેવાલા 
સમકકિી અલ્પ કાલમેં કેવલજ્ઞાન લે કર છૂટેગા. આહાહા! કઠણ પડે જગિને, પણ ભાઈ! 

અંિરકી ચીજ હૈ, પ્રાપ્તકી પ્રાફપ્ત હૈ. હૈ, ઉસમેંસે લેના હૈ. નહીં હૈ ઉસમેંસે લેના નહીં હૈ. અંદર 
પ્રાપ્ત પડા હૈ. આહાહા!  

યે જીવ હી હૈ. યે જીવકા પકરણામ જીવ હી હૈ. આહાહા! ૩૨૦વી ગાથામેં કહેંગે. 
પંકડિજી!  મોક્ષ ઔર મોક્ષકા માગય જીવ કરિા નહીં. આહાહા! યે િો (જ્ઞાન)પકરણામ કરિા હૈ. 
૩૨૦ ગાથા. આ ગાથા છેને ૩૨૦મી. ઉદય, ફનજયરા ને બંધ, મોક્ષકો આત્મા જાનિા હૈ, મોક્ષકો 

આત્મા કરિા નહીં. ગાથા ૩૨૦. ૩૨૦. ઉદય ઔર ફનજયરા.. ફનજયરાકો જાનિા હૈ, ઉદયકો ભી 
જાનિા હૈ, ફનજયરાકો ભી જાનિા હૈ, બંધકો ભી જાનિા હૈ ઔર મોક્ષકો ભી જાનિા હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? કરિા હૈ ઐસા વહાં નહીં ફલયા. વહાં િો, એકદમ અંદર દ્રવ્યકી દ્રફિ 

ફનમયલ પકરણફિ હુઈ િો પયાયયકા ભી ક્જસકો આશ્રય નહીં. પયાયયકો ઉસકા અવલંબન નહીં ને 
પયાયયકા આશ્રય દ્રવ્યકો ભી નહીં. આહાહા!  

અફલંગગ્રહણમેં િો ઐસા ફલયા હૈ. અફલંગગ્રહણ હૈ ન? ૨૦ બોલ. ૧૭૨ ગાથા 
પ્રવચનસાર. અફલંગગ્રહણ. ૨૦વે બોલમેં િો ઐસા ફલયા હૈ કક યે આત્મા... અપને 
પ્રત્યક્ભજ્ઞાનકા કારણ ઐસા જો આત્મા.... યે હૈ.. યે હૈ.. યે હૈ.. યહી હૈ (ઐસા) પ્રત્યક્ભજ્ઞાનકા 

કારણ આત્મા અપને દ્રવ્યકો સ્પશયિા નહીં.. અપને દ્રવ્યકો સ્પશયિા નહીં ઐસી શુદ્ધ વેદનપયાયય 
હૈ. વેદનમેં આયા વહ મૈં હૂં. આહાહા! યહાં કહિે હૈં કક દ્રવ્ય હૈ યે મૈં હૂં. યે કકસ અપેક્ષાસે લેના 
હૈ? યે િો ....માગય વીિરાગકા સ્યાદ્ વાદ માગય હૈ. પણ સ્યાદ્ વાદકા અથય ઐસા નહીં કક ફનિયસે 

ભી હોિા હૈ ઔર વ્યવહારસે ભી હોિા હૈ. ઉપાદાનસે ભી હોિા ઔર ફનફમત્તસે ભી હોિા હૈ—



24                                                                             ક્રમબદ્ધપર્યાર્ પ્રવચન 

યે સ્યાદ્ વાદ નહીં હૈ. યે િો િુદડીવાદ હૈ. સમજમેં આયા? યહાં કહિે હૈં.... વહાં ૩૨૦ ગાથામેં 
(પયાયયમેં) જીવકી (નાક્સ્િ કહિે) હૈં. જીવ જો હૈ વહ મોક્ષકા માગય કરિા નહીં, મોક્ષકો ભી કરિા 

નહીં. આહાહા! યહાં કહિે હૈં કક.... અભી યે ગાથા ૩૨૦ ચલેગી.  

જીવ अपन े पहरणामोंस े उत्पन्न िोता हुआ जीव िी ि.ै... આહાહા! અભેદ ફલયા. 

ક્જસમેંસે પકરણામ આયા વો પકરણામ ઉસકા હૈ, જીવકા હી હૈ. अजीव निीं. આ અનેકાંિ.. આ 
અનેકાંિ., જીવ ભી હૈ ઔર અજીવ ભી હૈ—યે અનેકાંિ નહીં, યે િો ફમર્થયા એકાંિ–િુદડીવાદ 
હૈ. અપના પકરણામ અપનેસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ યે જીવ હી હૈ, અજીવ નહીં. આહાહા! યે કમયસે 

ઉત્પન્ન નહીં હુઆ. સમ્યગ્દશયન-જ્ઞાન ઉત્પન્ન હુઆ વો કમયકે ક્ષયોપશમસે ઉત્પન્ન નહીં હુઆ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? અજીવસે નહીં. આહાહા! સૂક્ષ્મ બાિ હૈ ભાઈ! જો સમયમેં જો 
(હોનેવાલા હૈ) વો હોગા, યે બાિ....... ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા ઐસા દો વષય સુના. ....તયા 

કહિે હૈં? ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા (ઐસા કહિે હો, િો) સવયજ્ઞ પરમાત્મા જગિમેં હૈં યે 
સત્તાકા સ્વીકાર હૈ અંદર? સત્તાકા સ્વીકાર હૈ િો દ્રફિ જ્ઞાનમેં ઝૂક જાિી હૈ. સવયજ્ઞ(સ્વભાવ)મેં 
દ્રફિ ઝૂક જાયેગી. ભગવાનને ઉસકે ભવ દેખે હી નહીં.  

૭૨કી બાિ હૈ. વો કહિે થે, ભગવાનને દેખા િો હોગા. યહાં કહા કક જ્ઞાનસ્વરૂપમેં જો 
દ્રફિ ઝૂક ગઈ, આહાહા! િો ભગવાનને ઉસકે ભવ દેખે હી નહીં. એક-દો ભવ હો, વહ ભવ 

નહીં, યે િો જ્ઞાનકા જ્ઞેય હૈ. સમજમેં આયા? ઝીણી વાિ છે ભાઈ! એ વીિરાગનો માગય સૂક્ષ્મ 
છે. સાધારણ બાિમેં લે લે યા માન લે, ક્જંદગી ચલી જાયેગી બાપા! આવો વીિરાગ માગય છે 
એનો સત્ય ફનણયય (નહીં કરે) ને સત્યને પંથે નહીં જાય, એ બધા દુુઃખના પંથ છે. આહાહા! 

શાસ્ત્રમેં `ચપલાઈ' કહા હૈ. પુણ્ય ને પાપના અનેક પ્રકાર ફવકાર યે ચપલાઈ હૈ. ચપલાઈ.. 
ચપલાઈ સમજિે હૈં? માણસ `ચપળ' નથી કહેિા? `ચપલાઈ' ઐસા પાઠ હૈ. આહાહા! અને 
ચપલાઈ યે દુુઃખ હૈ. શુભ ને અશુભભાવ દોનોં જીવકે પકરણામ હી નહીં, યે િો અજીવકે–જડકે 

પકરણામ હૈં. આહાહા! એવી વાિ છે. યહાં િો અભી (શુદ્ધ) પકરણામ અપના હૈ વહાં િક લેના 
હૈ. પકરણામ અપને હૈં, અજીવ નહીં. એક બોલ હુઆ.  

इसीप्रकार अजीव भी... આ શરીર, વાણી ને કમય.... કોઈ કહે કક આત્મા રાગ-દ્વેષ કરિા 
હૈ િો વહાં કમય બંધિે હૈં. યહાં ના પાડિે હૈં. કમયવગયણા જો હૈ ઉસમેં કમયપયાયય હોનેકા સમય 
હૈ, િબ હી કમય િરીકે પકરણમન કરિી હૈ. યે અજીવ ભી અપને ક્રમબદ્ધપકરણામસે પકરણમન 

કરિા હૈ. આહાહા! યે હોઠ ચલિે હૈં, જીભ ચલિી હૈ, વો ઉસમેં (-પરમાણુમેં) ક્રમબદ્ધમેં જો 
પકરણામ હૈ વો પકરણામસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ, આત્માસે નહીં ઔર આગે-પીછે ભી નહીં. 
આહાહા! ઉસ સમયકી ભાષાવગયણાકી પયાયય ઉત્પન્ન હોનેકી લાયકાિસે ક્રમબદ્ધમેં હોિી હૈ. 

વચનવગયણામેંસે વચનકી પયાયય હોિી હૈ, યે ક્રમબદ્ધમેં પયાયય આનેવાલી હૈ ઉસસે હોિી હૈ, 
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આત્મા િો કર સકિા નહીં, પણ દૂસરા પરમાણુ ભી ભાષાકી પયાયય કર સકિા નહીં. આહાહા! 
ભાષાકી પયાયય જો પરમાણુમેં હુઈ, ઉસી પરમાણુમેં યે પયાયય ક્રમબદ્ધ હોિી હૈ. આહાહા!  

યે કહા, इसीप्रकार अजीव भी... `ભી' કેમ કીધું? કક પહલે ફલયા થા ન? જીવકા બોલ 
ફલયા થા. એમ અજીવ પણ... क्रमबद्ध अपन ेपहरणामोंस ेउत्पन्न िोता हुआ... આહાહા! યે લકડી 

ઐસે ઊંચી હોિી ઐસે, િો કહિે હૈં કક અંગુલીસે નહીં. ઉસકે ક્રમબદ્ધમેં પકરણામ આનેવાલા થા 
િો નીચેસે ઊંચી હુઈ. યે પયાયયકા કિાય આત્મા િો નહીં, પણ ખરેખર પયાયયકા કિાય ઉસકા દ્રવ્ય 
ભી નહીં. પયાયયકા કિાય પયાયય હૈ. આહાહા! આવી વાિ છે. ઝીણી વાિ બહુ. અત્યારે િો 

બહારમાં સંપ્રદાયમાં વ્રિ લઈ લો, પકડમા લઈ લો. સમકકિ તયા ચીજ હૈ (ઉસકી ખબર નહીં). 
દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધા સમકકિ હૈ, જાઓ. નવ િત્ત્વકી શ્રદ્ધા... આહાહા! ......... અિીણ પીિા હૈ 
ને ફિર કહિે હૈં કક મુજે કસ્િુરીકા ડકાર આયેગા. અિીણ પીિા હૈ ને કસ્િુરીકા ડકાર આયેગા. 

એમ પકડમા-િકડમાનો રાગ િો ફવકલ્પ હૈ. હજી િો સમ્યગ્દશયન વગર પકડમા કેવી? પકડમાવાળા 
બે-બે પકડમા, ચાર પકડમા લે. ધૂળમાંય પકડમા નથી. અને પંચ મહાવ્રિ હો ગયા, અઠ્યાવીસ 
મૂળગુણ હો ગયા. અઠ્યાવીસ મૂળગુણ ને પંચમહાવ્રિ િો રાગ હૈ, આસ્રવ હૈ, બંધકા કારણ હૈ, 

સંસાર હૈ. કહાંસે ધમય આ ગયા ઉસકો? આહાહા! યે પંચમહાવ્રિકા રાગ બંધકા કારણ હૈ, 
દુુઃખકા કારણ હૈ.  

કહા થા ન કલ? નહીં? `મુફનવ્રિ ધાર અનંિ બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો..' અનંિ બાર 
કદગંબર મુફન હુઆ, પંચ મહાવ્રિ ધારે, ફનરફિચાર ૨૮ મૂળગુણ પાલનેવાલા (હુઆ). ઉસકે 
ફલયે ચોકા કરે િો (આહાર) ભી ન લે. ઉસકે માટે ચોકા કરે (ઔર આહાર લે) િો વ્યવહાર ભી 

જૂઠા હૈ. આહાહા! ફનિય િો હૈ હી નહીં, સમ્યગ્દશયન િો હૈ હી નહીં. સમજમેં આયા? ઉદ્દેફશક 
આહારનો ત્યાગ િો અફગયારમી પકડમાવાળાને પણ છે. અફગયારમી પકડમા હૈ ઉસકો ભી 
ઉદ્દેફશકકા ત્યાગ હૈ. મુફનકે માટે બનાિા હૈ ઔર લેિા હૈ, િો લેનેવાલા ભી ફમર્થયાદ્રફિ, દેનેવાલા 

ભી ફમર્થયાદ્રફિ. દેનેવાલા સાધુ માનકર દેિા હૈ ને સાધુ માનકર લેિા હૈ. આહાહા! આકરી વાિ 
છે ભાઈ!   

अजीव भी क्रमबद्ध अपन ेपहरणामोंस ेउत्पन्न िोता हुआ अजीव िी ि.ै.. યે અજીવકા 
પકરણામ અજીવસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ. जीव निीं. દેખો! `જીવ નહીં' નામ જીવસે ઉત્પન્ન હોિા 
નહીં. યે ફહલિે-ચલિે હૈં િો જીવકી પ્રેરણાસે ફહલિે-ચલિે હૈં—ઐસા ક્બલકુલ જૂઠ હૈ. આહાહા! 

ફહલિે-ચલિે હૈં િો ઉસકી જડકી પયાયયસે હૈ, યે જીવસે ક્બલકુલ નહીં. ફવશેષ કહેંગે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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ક્રમબદ્ધ કહા... દરેક દ્રવ્યકી પયાાય ક્રમસર–એક પીછે એક.. એક પીછે એક હોનેવાલી 
હોગી. શાસ્ત્રમેં ઈતના આયા હૈ કક ક્રમરૂપ અને અક્રમરૂપ—પયાાય દો પ્રકારકી હૈ. ૩૮વીં ગાથા. 
૩૮. એક... એક લેના હૈ. अहम ् एको... વહાાં લલયા હૈ ક્રમરૂપ ને અક્રમરૂપ—દોનોં હી પયાાયસે 
ભિન્ન આત્મા હૈ. તો યે અક્રમ ક્યા હૈ? યે અક્રમ (યાની) યે ક્રમબદ્ધકો છોડકર અક્રમ (હોતી 
હૈ)—ઐસા નહીં. એક સમયમેં ગલત આકદ હોતી હૈ વો એક પીછે એક હોતી હૈ (ઈસલલયે) ક્રમ 
કહનેમેં આતા હૈ ઔર એક હી સમયમેં યોગ, રાગ, લેશ્યાકદ (પયાાય) હોતી હૈ ઉસકો અક્રમ 
કહનેમેં આયા હૈ. હોતી હૈ તો ક્રમબદ્ધ, પણ એક સાથમેં યોગ, લેશ્યા, રાગાકદ હોતા હૈ પયાાયમેં, 
ઉસે અક્રમ કહા. અક્રમકા અથા એક સાથ બહોત પયાાય હૈં. અને ક્રમ(કા અથા)–એક સમયમેં 
ગલત હૈ તો દૂસરે સમયમેં વહી ગલત (પયાાય) નહીં, તો યે ક્રમ(રૂપ) હૈ. ગલતમેં ક્રમ હૈ ને જોગ ને 
લેશ્યા, રાગ અક્રમ હૈં અથાાત્ એક સાથ હૈ. હૈ તો ક્રમબદ્ધ. 

૩૮ ગાથામેં एको... જહાાં લલયા ન. अहम ् एको... લલયા હૈ વહાાં. મૈં.. ક્રમરૂપ ને 
અક્રમરૂપ પ્રવતામાન િાવસે ભિન્ન મૈં હૂાં. આહાહા! મૈં એકરૂપ શુદ્ધ લિદાનાંદ હૂાં. ક્રમરૂપ ને 
અક્રમરૂપસે મૈં ભિન્ન હૂાં. ક્રમ-અક્રમ હૈં યે વ્યવહાકરકિાવ હૈં. ૩૮ ગાથામેં `એક'કી વ્યાખ્યા. 
દૂસરી જગહ આતા હૈ તત્ત્વાથા રાજવાલતાકમેં. પણ યે ક્રમ-અક્રમ પયાાયકી બાત હૈ. બાકી ક્રમ 
ઔર અક્રમ દૂસરી રીતસે લેં તો, ગુણ હૈ વો અક્રમ હૈ ઔર પયાાય હૈ યે ક્રમ હૈ. સમજમેં આયા? 
જો ૩૮ ગાથામેં વો લેના નહીં અને યહાાં િી વો લેના નહીં. આહાહા! હૈ પાંકડતજી? ક્રમ-અક્રમ. 
અપની પયાાયમેં ક્રમસે એક સમયમેં એક ગલત હોતી હૈ, દૂસરી નહીં, તો ઈસે ક્રમ કહનેમેં આતા 
હૈ. હૈ તો પયાાય. ઔર એક સમયમેં.. રાગ, યોગ, લેશ્યાકદ એક સમયમેં સાથમેં હૈં. હૈ તો 
પયાાય, હૈ તો ક્રમબદ્ધ. આહાહા! પણ એકસાથ હોનેસે અક્રમ કહનેમેં આયા હૈ.  

તો કોઈ દલીલ કરતા હૈ કક દેખો! અક્રમમેં ક્રમ લલખા હૈ. યે તત્ત્વાથા રાજવાલતાકમેં હૈ. 
અક્રમ.. અક્રમ.. પણ યે તો દૂસરી બાત હૈ. પયાાયમેં એકસાથ જોગ, લેશ્યાકદ હો તો ઉસકો 
અક્રમ કહતે હૈ અથવા... યહાાં ૩૮ (ગાથાવાલી અપેક્ષા) નહીં, પણ બીજે ઠેકાણે આવે છે કે ગુણ 
અક્રમ હૈ ઔર પયાાય ક્રમ હૈ. ગુણ સહવતી હૈં (અથાાત્) એક સાથ અનાંત હૈં. તો `એક 
સાથમેં'(કા અથા) દ્રવ્યકે સાથ હૈં ઐસા નહીં. ક્યા કહા? આત્મામેં ગુણ અક્રમ હૈં–સહવતી હૈં–
એક સાથ હૈં. તો એક સાથ ગુણ હૈં વહ દ્રવ્યકે એક સાથ હૈં માટે (સહવતી કહા–ઐસા) નહીં, 
પણ ગુણ એક સાથ અનાંત હૈં માટે સહવતી કહનેમેં આયા હૈ. સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ 
િાઈ! િગવાનકા માગા બહોત સૂક્ષ્મ હૈ. ક્યા કહા?  

કક જો ગુણ હૈં... િગવાન આત્મા એકરૂપ દ્રવ્ય હૈ ઔર ગુણ અનાંત હૈં. ગુણ એકસાથ– 
સહવતી હૈ, સહવતી નામ સાથમેં વતા રહે હૈં. સહવતી નામ દ્રવ્યકે સાથ ગુણ હૈં ઈસલલયે 
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સહવતી કહા ઐસા નહીં. દ્રવ્યકે સાથ તો પયાાય િી હૈ. (શ્રોતા : અનાંત ગુણ એક સાથ હૈં). 
અનાંત ગુણ સાથમેં હૈં અને પયાાય એક સાથમેં નહીં—યે લસદ્ધ કરના હૈ. ક્રમબદ્ધ લસદ્ધ કરના હૈ 
ન? ગુણ હૈ.... સમજમેં આતા હૈ? સૂક્ષ્મ હૈ િગવાન! માગા તો અાંતરની ઝીણી વાત છે િાઈ! 
આહાહા! વીતરાગ પરમાત્મા.... યહાાં કહતે હૈં.... ૩૮મેં ગુરુને સમજાયા.. ગુરુને સમજાયા 
લશષ્યકો, ઐસા પાઠ હૈ. તો લશષ્યકો સમજાયા તો યે સમજાયા. પ્રિુ! એકવાર સુન લે! તેરી 
પયાાયમેં અક્રમ-ક્રમ દોનોં હી હૈં. દોનોંકા અથા – ક્રમસર પયાાય હૈ, એક ગલત હૈ તબ દૂસરી ગલત 
નહીં વો ક્રમ અને એક સાથમેં રાગ, યોગ, લેશ્યા માટે અક્રમ હૈ. પયાાય ક્રમવતીસે છૂટકર અક્રમ 
હો જાતી હૈ ઐસા નહીં. એક સાથ રહતી હૈ માટે અક્રમ કહનેમેં આયા હૈ. અને ગુણકો િી 
અક્રમ કહનેમેં આયા હૈ. િગવાન આત્મા ગુણ અને પયાાયકે િેદસે િી રલહત હૈ. આહાહા!  

પૂણાાનાંદકા નાથ પ્રિુ એકસ્વરૂપસે ભબરાજમાન હૈ, ઉસકી દ્રલિ કરના ઉસકા નામ 
સમ્યગ્દશાન હૈ, ઉસકા નામ પ્રથમ ધમાકી સીઢી હૈ. આહાહા! તો ઉસમેં ગુણકો સહવતી કહા 
(ક્યોંકક) ગુણ એક સાથ રહતે હૈં. પયાાય એક સાથ નહીં રહતી. વહાાં ઇતના ક્રમવતી કહા. યહાાં 
જરી ક્રમબદ્ધ કહા. લનશ્ચયસે ક્રમમેં એક પીછે એક પયાાય હોનેવાલી હૈ વહ હોગી. આગે-પીછે 
પયાાય દ્રવ્યમેં હોગી ઐસા નહીં. દરેક દ્રવ્યમેં પયાાયકી વ્યવલસ્થત વ્યવસ્થા હૈ. વ્યવસ્થા નામ 
લવશેષ અવસ્થા. ઉસ ઉસ સમયમેં વો પયાાય અપનેસે વ્યવલસ્થત હૈ. દૂસરા કોઈ પયાાયકો કરે 
અથવા યે પયાાયકો ફેરફાર કરે—ઐસા નહીં. દૂસરી બાત. જરીક ખ્યાલમેં આયી બાત.  

એક આત્મામેં ૪૭ શભક્તયાાં–ગુણ લલયે હૈં. હૈં અનાંત, (પણ) ૪૭કા નામ યહાાં લલયા. 
૪૭ શભક્તમેં એક ઐસા િાવ નામકા ગુણ હૈ. િાવ નામકા ગુણ હૈ યે ગુણકા સ્વરૂપ ક્યા? 
સૂક્ષ્મ હૈ િગવાન! કોઈ િી પયાાય જો સમયમેં હોનેવાલી (હૈ વો) હોગી યે િાવગુણકા કાયા હૈ. 
સમજમેં આયા? જો સમયમેં જો પયાાય હોગી યે િાવગુણકા કાયા હૈ. િાવગુણકે કારણસે 
પયાાય જો સમયમેં િવન–હોતી હૈ વો િાવગુણકે કારણસે હૈ, આગે-પીછે નહીં. એક વાત. 
દૂસરી બાત. િાવગુણ હૈ ઉસકા અપને અનાંત ગુણમેં રૂપ હૈ. તો િાવગુણ (હૈ તો) ઉસમેં 
વતામાન પયાાય હોનેવાલી હોગી વો િાવગુણકે કારણસે (હોગી). ઐસે અનાંત ગુણમેં િી 
િાવગુણકા રૂપ હૈ. તો અનાંત ગુણમેં િાવગુણકે કારણ.... આહાહા! સમજાય છે િાઈ? સૂક્ષ્મ 
હૈ િગવાન! આ ક્રમબદ્ધ તો સૂક્ષ્મ છે. અિી પાંકડતજીને ઉસકા સ્પિીકરણ કકયા. હમારે તો 
િલતી હૈ ૭૨કી સાલસે. ક્રમબદ્ધમેં સમજે? કહા થા ન કલ? કક કેવલીને દેખા (ઐસા) હોગા. 
બાત તો સચ્િી ઐસી હી હૈ. જો સમયમેં જો પયાાય હોગી, પણ કેવલીને દેખા ઐસા હોગા ઐસા 
પરસે લેતે હૈં ઉસકો છોડ દે. સમજમેં આયા? 

દ્રવ્યકી પયાાય જબ હોનેવાલી હૈ તબ હોગી યે દ્રવ્યકા સ્વિાવ હૈ. યે દ્રવ્યમેં િાવ 
નામકા એક ગુણ હૈ કક ભજસકે કારણસે જો સમયમેં જો પયાાય હોનેવાલી હૈ વો િાવગુણસે 
હોતી હૈ. અને યે પયાાય (વ્યય હોકર) દૂસરી હોતી હૈ તો ઉસમેં એક િાવ-અિાવ નામકા ગુણ 
હૈ. િગવાન આત્મામેં િાવ-અિાવ નામકા એક ગુણ હૈ. ઝીણી વાત છે પ્રિુ! આહાહા!  અનાંત 
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ગુણકી પયાાય જો વતામાનમેં હૈ વો હોનેવાલી હૈ વહી હૈ, પણ વો િાવકા અિાવ... િાવકા 
અિાવ નામ વતામાનમેં હૈ ઉસકા અિાવ (હોના) ઐસા એક ગુણ હૈ. (ઔર અિાવ-િાવ)  
ગુણકે કારણસે જો વતામાનમેં પયાાય–િાવ નહીં ઉસકા–અિાવકા િાવ વો કરના નહીં પડે. મૈં 
કરુાં ઐસા લવકલ્પ (કરના) નહીં (પડે). આહાહા! સમજમેં આયા? થોડુાં સૂક્ષ્મ છે.  

યહાાં તો ક્રમબદ્ધ આયા, પણ દૂસરી જગહ ક્રમ-અક્રમ (ઐસા િી) હૈ, પણ યે ક્રમ-અક્રમ 
પયાાયકી બાત હૈ. યે ક્રમમેં એક પીછે-પીછે હોગી (ઔર) અક્રમ (િી) હોગી—ઐસા નહીં. 
પયાાયમેં એક સાથ રહનેવાલી પયાાયકો અક્રમ કહતે હૈં અને એક સાથ નહીં રહનેવાલી 
પયાાયકો ક્રમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? યહાાં તો... આહાહા! િાવ નામકા ગુણ હૈ... િાવ 
નામકે દો ગુણ હૈં આત્મામેં. એક િાવગુણ ઐસા હૈ કક ષટ્કારકસે પયાાયમેં જો લવકૃતિાવ હોતા 
હૈ ક્રમસરમેં, તો િાવગુણકે કારણસે લવકૃતપયાાયકા અિાવરૂપ પકરણમન હોના વહ 
િાવગુણકા કાયા હૈ. યહાાં તો ક્રમબદ્ધમેં લનમાલ પયાાય પ્રગટ હોતી હૈ યે લસદ્ધ કરના હૈ. સમજમેં 
આયા? આહાહા! ક્યોંકક આત્મામેં ક્રમબદ્ધ (પકરણમન) હૈ ઐસા જબ લનણાય કરતે હૈં તબ તો 
જ્ઞાયકસ્વરૂપ પર દ્રલિ હોતી હૈ. ઔર જ્ઞાયકસ્વિાવમેં અનાંત ગુણ હૈં, તો અનાંત ગુણમેં એક 
િાવ નામકા ગુણ હૈ (ઔર એક) દૂસરા િી િાવ નામકા ગુણ હૈ. દો િાવ નામકે ગુણ હૈં. એક 
િાવ ગુણકા અથા કક જો સમયમેં જો પયાાય હોનેવાલી હૈ વો િાવ(ગુણ)કે કારણસે હોગી. યે 
િાવ(ગુણકા) રૂપ અનાંત ગુણમેં રહતા હૈ તો અનાંત ગુણ(મેં ઉસકે) કારણસે હોગી. એક બાત.  

દૂસરી બાત. ષટ્કારકસે જો પયાાયમેં લવકૃલત હોતી હૈ યે ક્રમ(બદ્ધકે લનણાય)સે નહીં, 
દ્રવ્ય-ગુણસે નહીં, પયાાયમેં (અપને) ષટ્કારકસે લવકૃત રાગ કતાા, રાગ કાયા, રાગ સાંપ્રદાન આકદ 
કારણ હૈં. રાગાકદ, દ્વેષાકદ, લવષયવાસના આકદ જો પયાાયમેં ષટ્કારક પકરણમન હોતા હૈ, ઉસમેં 
એક ઐસા ગુણ હૈ કક લવકારકા અિાવ હોકર અલવકાર પકરણમન હોતા હૈ. િાવ ગુણ એક. ૪૭ 
શભક્તમેં સબ આ ગયા હૈ. વ્યાખ્યાન બધા લખાઈ ગયા છે ને છપાઈ ગયા છે. સમજમેં આયા? 
અપનેમેં એક િાવશભક્ત–ગુણ ઐસા હૈ કક જો લવકૃત પકરણમન પયાાયમેં હોતા હૈ ઉસકા,  
િાવગુણકે કારણસે લવકૃતકે અિાવરૂપ પકરણમન હોતા હૈ. સમજમેં આયા? લવકૃતકે 
અિાવરૂપ ધમારૂપ–મોક્ષમાગાકી પયાાયરૂપ પકરણમન હોતા હૈ. આહાહા! ક્રમબદ્ધમેં િી ઐસા 
લનકાલના હૈ. સમજમેં આયા?  

કોઈ કહે કક ક્રમબદ્ધ હૈ.. ક્રમબદ્ધ હૈ તો (હોનેવાલી પયાાય) હોગી. પણ સુન તો સહી 
પ્રિુ! આહાહા! પયાાય તો ક્રમબદ્ધ હી હોતી હૈ, પણ ક્રમબદ્ધમેં અકતાાપના કબ આતા હૈ? મૈં 
કરુાં, મૈં ઈસ પયાાયકો કરુાં, તબ તક તો લવકલ્પ હૈ ને કતાાપનેકા િાવ હૈ. પયાાય ક્રમબદ્ધ હોતી 
હૈ ઔર મૈં કરુાં ઐસા લવકલ્પ િી નહીં અને પયાાય હોતી હૈ ઉસે મૈં કરુાં ઐસા (કતાાપનેકા) િાવ 
િી નહીં. આહાહા! શેઠ! આવી વાત ઝીણી છે. આહાહા! પ્રિુ અાંદર સભચ્િદાનાંદ પ્રિુ... ‘લસદ્ધ 
સમાન સદા પદ મેરો’ ઐસી જો અાંદર િીજ હૈ યે પયાાયસે ભિન્ન હૈ. આહાહા! યે ક્રમબદ્ધકી 
પયાાય ઔર અક્રમ પયાાય.. અક્રમ એટલે સાથમેં રહનેવાલે યોગ, લેશ્યાકદ ઉસસે િી રલહત હૈ. 
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આહાહા! ઐસા િગવાન આત્મા જબ દ્રલિમેં આતા હૈ તબ ઉસમેં ભજતને ગુણ હૈં ઉન ગુણમેં 
િાવગુણકા રૂપ હૈ ઉસ કારણસે એક સમયમેં અનાંત ગુણકી પયાાય હોતી હી હૈ. મૈં કરુાં તો 
હોતી હૈ ઐસા હૈ નહીં. ઝીણી વાત છે િાઈ! આહાહા! 

શ્રોતા : આ જ સમજવા જેવી વાત છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : આ સમજવા જેવી વાત છે. ઝીણી વાતુાં બાપુ! સમજાય છે કાાંઈ? 
લપ્રયાંકરજી! યે લપ્રયાંકર કરનેવાલી િીજ હૈ. આહાહા!  

િગવાન આત્મા એક સમયમેં વતામાન ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. હૈ. લિકાલ રહેગા ઐસી 
લિકાલકી અપેક્ષામેં િી વ્યવહાર આ ગયા. કથન આવે, પણ બાકી એક સમયમેં પરમાત્મા 
સ્વયાં પૂણાાનાંદકા નાથ ધ્રુવ હૈ. ક્રમબદ્ધકે લનણાયમેં અકતાાપના આતા હૈ અથવા જ્ઞાતાપના આતા 
હૈ. જ્ઞાતાપના યા અકતાાપના કબ આતા હૈ? કક ક્રમબદ્ધકે લક્ષમેં પયાાયકા લક્ષ છોડકર 
ભજસમેંસે (પયાાય) ક્રમબદ્ધ હોતી હૈ ઉસ દ્રવ્ય પર દ્રલિ દેના. આહાહા! ઝીણી વાત છે િાઈ! 
અનાંત ગુણકા લવકૃતરૂપ પકરણમન જો હોતા હૈ... પણ ઉસમેં ઐસા ગુણ હૈ કક દ્રવ્યકો પકડા.. 
ક્રમબદ્ધપયાાયમેં દ્રવ્યકો–જ્ઞાયકકો પકડા, પણ પયાાયમેં પયાાયકા લનણાય પયાાયસે નહીં હોતા. 
પયાાયકા જ્ઞાન, દ્રવ્યકા લનણાય કરનેસે પયાાયકા જ્ઞાન હોતા હૈ. આહા! તો યહાાં કહતે હૈં કક 
પયાાયમેં જો ક્રમસર પયાાય હૈ ઉસકા જબ લનણાય કરતે હૈં તો જ્ઞાયકકી દ્રલિ હોતી હૈ. જ્ઞાયકમેં 
`િાવ' નામકે દો ગુણ હૈં. એક િાવ નામકા ગુણકે કારણસે અનાંત ગુણમેં ઐસી શભક્ત અપનેસે 
હૈ કક વો સમયમેં પયાાય હોગી, હોગી ને હોગી. મૈં કરુાં તો હોગી ઐસા નહીં. ઔર એક 
િાવગુણ ઐસા હૈ કક પયાાયકા ષટ્કારક પકરણમન હોતા હૈ ઔર ક્રમબદ્ધકા લનણાય જબ જ્ઞાયક 
પર જાતા હૈ તબ ઉસકો લનલવાકારી–ધમાકી પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. ઓલો િાવગુણ.. સમજાય 
છે કાાંઈ? આહાહા! 

આવી વ્યાખ્યા હવે. ઓલુાં તો િાઈ! વ્રત કરો, અપવાસ કરો, તપસ્યા કરો, િભક્ત કરો, 
એ સહેલુાં સટ હતુાં. રખડવાનુાં હતાું એ તો બધુાં. રાગકી કક્રયા હૈ ને રાગકા કતાા હોતા હૈ. આગે-
પીછે કરને જાતા હૈ તો લમથ્યાત્વ હી બઢતા હૈ. આહાહા! ક્યોંકક જો દ્રવ્યમેં િાવ નામકા ગુણ– 
સ્વિાવ હૈ, ઉસ ગુણકે કારણસે વતામાન પયાાય હોગી, હોગી ને હોગી. આગે-પીછે નહીં હોગી, 
ભજસ સમયમેં હોનેવાલી (હૈ તબ) હોગી હી હોગી. મૈં કરુાં તો પયાાય હોતી હૈ ઐસી દ્રલિ ઉડ 
જાતી હૈ. આહાહા! ઐસા લવકલ્પ તો ઉડ જાતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઝીણી વાત છે 
િાઈ! આ તો મૂળ તત્ત્વ છે. પરમાત્મા સવાજ્ઞદેવ લિલોકનાથને જો કહા યે કોઈ પાંથ નહીં, યે 
કોઈ પક્ષ નહીં, યે તો ઐસા વસ્તુકા સ્વરૂપ હૈ. આહાહા!  

યે વસ્તુકા સ્વરૂપ યહ હૈ કક જબ યે વસ્તુકી દ્રલિ હોતી હૈ અને ક્રમબદ્ધ પયાાય ઉપરસે 
લક્ષ છૂટ જાતા હૈ, તબ ઉસકી દ્રવ્યકી દ્રલિ હોતી હૈ તો દ્રવ્યમેં દો િાવગુણ પડે હૈં (ઉસમેંસે) 
એક ગુણકે કારણસે લવકૃતરૂપ પકરણમનકે અિાવરૂપ પકરણમન હોતા હૈ. લવકૃતરૂપ પકરણમનકે 
અિાવરૂપ પકરણમન હોતા હૈ અથાાત્ સમ્યગ્દશાન, જ્ઞાન, િાકરિરૂપ પકરણમન હોતા હૈ. ઔર 
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(દૂસરે) એક િાવ(ગુણ)કે કારણ ઉસ સમય જો પયાાય હોનેવાલી હૈ વો હોગી. આહાહા! મૈં યે 
પયાાય કરુાં તો દ્રવ્યમેં હોગી ઐસા પ્રશ્ન હૈ નહીં, ઐસા લવકલ્પ હૈ નહીં. ડાહ્યાિાઈ! ઝીણી વાત 
છે પ્રિુ! આહાહા!  

વસ્તુમેં લવકલ્પ તો નહીં, પણ જબ િાવગુણકે કારણસે વો પયાાય હોગી, પીછે મૈં કરુાં 
ઐસા લવકલ્પકા લક્ષ િી હૈ નહીં. યે પયાાય કરુાં ઐસા લક્ષ િી ઉસમેં હૈ નહીં. ઉસકા લક્ષ તો 
દ્રવ્ય ઉપર જોરમેં આયા હૈ કક ભજસમેં િાવ, અિાવ, અિાવ-િાવ (આકદ) અનાંત ગુણ પડે હૈં. 
ઝીણી વાત છે. એક-એક બાત પર પહલે વ્યાખ્યાન હો ગયે હૈં બહોત. યે છપ ગયે હૈં. મુાંબઈ 
નક્કી કકયા ન. ૩૫ વ્યાખ્યાન છપાના હૈ. િાર માસમેં ખાસ ઈસકે પર લલયા થા સબ—૪૭ 
શભક્તયાાં, ૪૭ નય, ૨૦ અલલાંગગ્રહણકે બોલ, છ અવ્યક્તકે બોલ આકદ પર વ્યાખ્યાન િાર 
માસમેં એક સાથ લલયે થે. ઉસમેં યે આયા હૈ. કક િાવ નામકે દો ગુણ આત્મામેં હૈં, ક્રમબદ્ધકી 
પયાાયકા લનણાય જબ કરતે હૈં તબ ઉસકી દ્રલિ દ્રવ્ય પર જાતી હૈ ઔર દ્રવ્યમેં ગુણ પડા હૈ િાવ 
નામકા, ઉસ કારણસે લવકાર રલહત પકરણમન હોતા હૈ. નહીં તો ક્રમબદ્ધમેં લવકાર િી આતા હૈ. 
સમજમેં આયા? પણ ક્રમબદ્ધકા લનણાય કરને જાતે હૈં વહાાં ક્રમબદ્ધમેં લનમાલ મોક્ષમાગાકી પયાાય 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? આવી વાતુાં છે. 

તો કહતે હૈં કક प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐस ेअपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... યહાાં 
લનમાલ પકરણામકો અપના પકરણામ કહા. સમજમેં આયા? નહીંતર પયાાય હૈ યે દ્રવ્યસે ભિન્ન 
હૈ. પયાાય તો દ્રવ્ય ઉપર લતરતી હૈ. પયાાયકા પ્રવેશ દ્રવ્યમેં હૈ નહીં. પણ યહાાં તો ઇતના લસદ્ધ 
કરના હૈ કક જીવમેં જો પકરણામ હોતા હૈ યે ક્રમસર હોતા હૈ–ક્રમબદ્ધ હોતા હૈ. સાધારણ િાષા 
તો ઐસે આતી હૈ ન કક ગુણ સહવતી હૈં અને પયાાય ક્રમવતી હૈં. ઐસા સાધારણ શબ્દ આયા 
હૈ. યહાાં ઈસકે ઉપરાાંત `ક્રમલનયલમત' (શબ્દ પડા હૈ). ક્રમવતી તો હૈ, પણ લનયમસે જો 
હોનેવાલી હૈ વો હોગી. આહાહા! ડાહ્યાિાઈ! 

શ્રોતા : જો પયાાય આનેવાલી હૈ વહી હોગી. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વહી હોગી. સત્ હૈ ન? ખરેખર તો સત્ પયાાય....  

યહાાં તો લનમાલ સમ્યગ્દશાન-જ્ઞાન-િાકરિકી પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ, વો િી ક્રમબદ્ધકા 
લનણાય કરનેસે દ્રવ્યસ્વિાવકા લનણાય હોતા હૈ ઉસકા પકરણમન લનમાલ હી હોતા હૈ. સમજમેં 
આયા? લવકાર હોતા હૈ, પણ લવકારસે રલહત (દ્રલિકા) પકરણમન ઉસકા હોતા હૈ. ઝીણી વાત છે 
િાઈ! બાબુિાઈ! આવી વાત છે. લોકોને બેસે, ન બેસે, વસ્તુકા સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. વસ્તુ હી 
ઐસી હૈ. આત્મા હૈ ને આત્મામેં અનાંત ગુણ હૈં, તો અનાંત ગુણમેં એક ગુણ ઐસા હૈ. વતામાન 
પયાાય હો સબ ગુણકી ઐસા િી ઉસમેં ગુણ હૈ. પયાાય કરુાં તો હોગી ઐસી બાત હૈ નહીં. એક 
બાત. અને િાવપયાાય હૈ ઉસકા અિાવ હોતા હૈ, તો યે પયાાયકા વ્યય મૈં કરુાં ઐસા િી નહીં 
હૈ. ક્યોંકક િાવ-અિાવ નામકા એક ગુણ આત્મામેં હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! યે વ્યય 
હોકર... આહાહા!  
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વીતરાગ માગા તો જુઓ! ઓહોહો! િણ લોકના નાથ ભજનેશ્વરદેવના પાંથ કોઈ જુદી 
જાતના છે િાઈ! દુલનયા સાથે કાાંઈ મેળ (ખાય એવુાં નથી). કઠણ (પડે) એટલે લોકો `સોનગઢનાું 
એકાાંત છે.. એકાાંત છે.. એકાાંત છે..' (એમ કહે છે). કહો પ્રિુ! તુમ િી પ્રિુ હો. લસદ્ધાાંતમેં તો 
ઐસા લલયા હૈ કક સમકકતીકો પયાાયદ્રલિ ઉડ ગઈ હૈ, તો દ્રવ્ય (અપેક્ષા)સે પર દ્રવ્ય–(જીવ) 
ઉસકા સાધમી હૈ ક્યોંકક અપની પયાાયદ્રલિ ઊડ ગઈ હૈ તો દૂસરેકી પયાાય નહીં દેખતા. 
પયાાયસે રલહત દ્રવ્ય ઉસકા હૈ (ઐસા દેખતે હૈં). સમજમેં આયા? આહાહા! દ્રવ્ય સાધમી હૈ, 
િગવાન હૈ. અપને પયાાયકા લક્ષ ઉસમેં છૂટા તો પરકી પયાાય હૈ ઉસ પરસે લક્ષ છૂટ ગયા હૈ, 
તો ઉસકા દ્રવ્ય હૈ ઉસે દેખતે હૈં. આહાહા! િગવાનસ્વરૂપ પરમાત્મા હૈ અાંદર. ઉપરસે શરીર 
આકદ યા રાગ આકદ પકરણામ ગમે તે હો, પણ અાંદર તો ઈસસે ભિન્ન િગવાન હૈ. આહાહા! 
ઐસી દ્રલિ હુએ ભબના ક્રમબદ્ધકી ઔર ધમાકી લનમાલ પયાાય ઉત્પન્ન હોતી નહીં. આહાહા! 
સમજમેં આયા? પહલે બહોત બાત હોતી થી. ઘણીવાર િાલી ગયુાંને એટલે, નહીં તો 
શરૂઆતમાાં આ વ્યાખ્યાન થતા હતા.  

अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न.... યે પકરણામ (કૌનસે)? લનમાલ લેના. લવકાર હોતા હૈ સાથમેં, 
પણ ઉસકા જ્ઞાન હોતા હૈ યે (જ્ઞાન)પકરણામ ઉસકા લેના હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? લવકાર 
તો હોતા હૈ પકરણામમેં, પણ યે અપના પકરણામ નહીં. ક્યોંકક ક્રમબદ્ધકા જબ લનણાય હોતા હૈ 
તબ તો દ્રવ્ય–જ્ઞાયક ઉપર દ્રલિ પડતી હૈ. જ્ઞાયકમેં તો કોઈ લવકારીગુણ તો હૈ હી નહીં, 
અલવકારી અનાંત ગુણકા લપાંડ પ્રિુ હૈ. આહાહા! યે અનાંત ગુણકા લપાંડકા સ્વીકાર જહાાં હુઆ તો 
પયાાયમેં લવકૃલત હોતી હૈ, પર યે અપને પકરણામ નહીં. ઉસસે રલહત પકરણામ હૈં યે અપને 
પકરણામ હૈં. ક્રમસર હોતા હૈ, હોના હો તબ હોતા હૈ, તો િી લનમાલ હી અપને પકરણામ  હૈં. 
સમજમેં આયા? 

લવકૃત અવસ્થા જ્ઞાનીકો િી હોતી હૈ, પણ યે અપના પકરણામ હૈ ઐસા (ઉસકો) નહીં 
આતા. આહાહા! ક્રમબદ્ધમેં લવકૃત પકરણામ િી ક્રમસર હી આતા હૈ. યે લવકૃત (પકરણામ) જો 
ક્રમસર આતા હૈ ઉસી સમયમેં લવકૃલતસે રલહત.... ક્રમબદ્ધકે લનણાયમેં દ્રવ્યકા (લનણાય) કકયા તો 
દ્રવ્યમેં તો અનાંત ગુણ હૈં. અનાંત ગુણ લનમાલ હૈં, તો લવકૃત અવસ્થાસે રલહત ક્રમબદ્ધકા લનણાય 
કરતે (હુએ) દ્રવ્યકા લનણાય હુઆ તો લનમાલ પયાાયકી હી ઉત્પલિ હોતી હૈ. યે अपन ेपरिणामोंस े
उत्पन्न होता हुआ जीव ही ह.ै આહાહા! સમજમેં આયા? 

આ તો રહસ્યનો પાર ન મળે. ક્યાાંય પહોંિી શકે નહીં એટલે.... આ તો સાંતોની વાણી, 
કદગાંબર સાંતોની વાણી તો અલૌકકક છે. આહાહા! ક્યાાંય છે નહીં. વેદાાંત (સબ લમલકર) એક 
આત્મા હૈ, શુદ્ધ હૈ—કહતે હૈં. સુધરેલમેં બહોત િલતી હૈ ન. પરદેશમેં િી બહોત િલતા હૈ 
વેદાાંત. વેદાાંત. એક સવાવ્યાપક હૈ.. સવાવ્યાપક હૈ. મુસલમાનમેં િી ઐસા િલતા હૈ. ઉસમેં એક 
સુફી નામકા માગા હૈ, સુફી. દેખા હૈ, હમને દેખા હૈ. એક બાર બોટાદ હમ બહાર લનકલતે થે તો 
સુફી સામને લમલા. લમલા તો સામને ખડા હો ગયા. વૈરાગ્ય દેખાય. ફકીર હોં. વો માને એક હમ 
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હૈં, એક ખુદા.. એક ખુદા હમ હૈં. દો િીજ હૈ નહીં. હમ હૈં ખુદ ખુદા યારો.. હમ હૈં ખુદ ખુદા 
યારો. દૂસરી કોઈ િીજ હૈ નહીં. ઐસા માનનેવાલા.... હમ તો બહોતકે પકરિયમેં આયે હૈં ન? 
હમ દરવાજેસે લનકલતે થે. દો ફકીર થે. વૈરાગ્ય.. ઉદાસ.. ઉદાસ.. .....(પૂછા), કૌન હૈં? યે સુફી 
ફકીર હૈ. એક ખુદા માનનેવાલે. એક હી ખુદા હૈ. સબ જૂઠ હૈ. વેદાાંત િી સવાવ્યાપક માનતે હૈં. 
વેદાાંત તો વહાાં તક કહતા હૈ કક આત્મા ને આત્માકા અનુિવ—દો કહાાંસે આયે? યહાાં તો 
આત્મા ને આત્માકી પયાાય—દો લેને હૈં. અનુિવ હૈ યે પયાાય હૈ. આત્મા લિકાલી હૈ, યે 
ક્રમબદ્ધકા જહાાં લનણાય કરતે હૈં તો આત્માકા અનુિવ હોતા હૈ. આત્માકા અનુિવ ને આત્મા—
(ઐસે) દો કા વેદાાંત લનષેધ કરતા હૈ. આત્મા ને અનુિવ, (યે તો) દ્વૈત હો ગયા.—ઐસા હૈ નહીં. 
સમજમેં આયા? આહાહા! દ્વૈત હી હૈ.  

શ્રોતા : ..... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : અનુિવકી પયાાય હૈ, લવકારકી પયાાય િી હૈ, પણ ઉસ પયાાયસે 
રલહત અપના પકરણમન હોતા હૈ. પણ છે તો ખરાને? હૈ તો ઉસસે રલહત હુઆ ન? આહાહા! 
નહીં હો તો ઉસસે રલહત ક્યા (હોના)? છ દ્રવ્યસે રલહત આત્મા હૈ. તો છ દ્રવ્ય હૈં કક નહીં? 
અપને આત્મા લસવા દુસરે અનાંત આત્મા આકદ સબ હૈં. છ દ્રવ્યકા.... એક સમયકી પયાાયમેં 
દ્રવ્યકા જહાાં આશ્રય હોકર લનણાય હોતા હૈ તો યે પયાાયમેં અપને દ્રવ્ય-ગુણકા િી જ્ઞાન હોતા 
હૈ, વો પયાાયમેં જ્ઞાનકા સ્વ-પરપ્રકાશક સ્વિાવ અપનેસે (પ્રગટ) હોતા હૈ. ..... સ્વ-પરપ્રકાશકકી 
પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! પરકો જાનુાં યે િી નહીં. પરકો જાનના યે િી હૈ નહીં. પર 
સાંબાંધી અપના જ્ઞાન જો હૈ ઉસકો હી જાનતે હૈં. પરકો છૂતા નહીં તો પરકો જાને કહાાંસે? 
આહાહા! સમજમેં આયા? થોડા સૂક્ષ્મ હૈ િૈયા! બાત તો ઐસી હૈ. બરાબર ન સમજાય તો 
રાિે પૂછવુાં. એમ ન સમજવુાં કે અમારે ન પૂછાય. બધાએ પૂછવુાં. આહાહા!  

अपन े परिणामोंस े उत्पन्न होता हुआ... યહાાં તો (કહા કક) अपन े परिणामोंस.े.. િાઈ! 
अपन ेपरिणामोंस.े.. લવકાર યે અપને પકરણામ નહીં, જીવકા યે પકરણામ હી નહીં. ઉસ સમયમેં 
લવકૃત (પકરણામ) હોતા હૈ, પણ ઉસી સમયમેં દ્રવ્યકી દ્રલિસે ક્રમબદ્ધકા લનણાય હૈ, તો લવકાર 
રલહત અપના પકરણામ ક્રમબદ્ધમેં હોતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? યે તો એક લીટીકા અથા  
તીસરી બાર હોતા હૈ. પરસોં કકયા થા, કલ કકયા થા, આજ કકયા. પાર નહીં, વીતરાગ માગાકે 
શાસ્ત્રમેં રહસ્યકા પાર નહીં. આહાહા! ઐસી િીજ િગવાન લિલોકનાથ સવાજ્ઞકે શ્રીમુખસે 
કદવ્યધ્વલનમેં આયી હૈ. કદવ્યધ્વલનમેંસે `ઓાંકાર ધુની સુની અથા ગણધર લવિારે, રિી આગમ 
ઉપદેશ િલવક જીવ સાંશય લનવારે.’ આહાહા! િવ્ય પ્રાણી... આહાહા! 

૩૮ ગાથામેં તો ઐસા કહા હૈ, ૩૮મેં કક ક્રમ-અક્રમ... લશષ્ય પાંિમ આરાકા શ્રોતા હૈ. 
પાંિમ આરાની વાત છે ને? સાધુ પાંિમ આરાના છેને આ અમૃતિાંદ્રાિાયા આકદ? પાંિમ કાલ– 
પાંિમ આરા. પાંિમ કાલમેં અમૃતિાંદ્રાિાયા, કુાંદકુાંદાિાયા (હુએ ઔર) શ્રોતા પાંિમ કાલકા હૈ. 
શ્રોતાકો સમજાતે હૈં... ૩૮ ગાથામેં ઐસા લલયા હૈ કક શ્રોતા સુનતા હૈ ઔર સુનકર તુરત 
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પ્રલતબુદ્ધ (હોતા હૈ)–પામતે હૈં. અને ઐસા પ્રલતબુદ્ધ (હોતા હૈ)–પામતે હૈં.... પાઠ હૈ ૩૮મેં. મુજે 
સમ્યગ્દશાન જો હુઆ, લમથ્યાત્વકા નાશ હુઆ, યે (લમથ્યાત્વકા) અાંકુર અિી ઉત્પન્ન નહીં હોગા. 
આહાહા! ૩૮મેં હૈ, ૩૮ ગાથામેં હૈ. એક ૯૨મેં હૈ. પ્રવિનસાર ૯૨વી ગાથામેં હૈ. 

યે અાંકુર.... પાંિમ આરાકા શ્રોતા ઐસે કહતા હૈ. પાંિમ આરાકે શ્રોતાકો ગુરુને 
સમજાયા–અપ્રલતબુદ્ધકો સમજાયા. કેટલાક એમ કહે છે કે સમયસાર તો સાધુકો (હી પઢના) 
િાલહયે. પણ યહાાં પાઠમેં તો અપ્રલતબુદ્ધકો સમજાયા હૈ. આહાહા! અપ્રલતબુદ્ધ સમજા... 
આહાહા! સાંતોને ઐસી બાત લી હૈ કક લશષ્ય ઐસા કહતા હૈ કક પ્રિો! હમારે લમથ્યાત્વકા નાશ 
હુઆ, યે લમથ્યાત્વકા અાંકુર અબ સાકદ-અનાંત (કાલ)મેં (કિી) ઉત્પન્ન નહીં હોગા. આહાહા! 
અરે પ્રિુ! તુમ તો છદ્મસ્થ હો. પાંિમ આરાકા શ્રોતા અપ્રલતબુદ્ધ થા, ઐસા સુના તો ઇતના જોર 
આ ગયા? ડાહ્યાિાઈ! િગવાન! જોર ક્યા, આત્મામેં ઈતની તાકાત હી હૈ. ઓહોહો! 
`અપ્રલતહત'કી બાત કી હૈ ૩૮ (ગાથા)મેં, ૯૨ (ગાથા)મેં. ઉત્પન્ન હુઆ યે હુઆ. સમ્યગ્દશાન 
હુઆ ઔર પીછે લગર જાયેગા (-નાશ હોગા)—યે બાત હૈ હી નહીં. આસ્રવ અલધકારમેં લલયા હૈ 
જરી જ્ઞાન કરાનેકો (કક) નયસે પકરચ્યુત હો તો ઐસા હોતા હૈ.. આસ્રવમેં `નય પકરચ્યુત...' 
(કલશ ૧૨૧). 

શ્રોતા તો ઐસા લલયા હૈ કક આહાહા! ઐસે સુનતે હી ઉસે રસ આ ગયા ઔર દ્રવ્ય 
ઉપર ઝૂક ગયા. આહાહા! ઝૂક ગયા ને જો અનુિવ હુઆ, સમ્યગ્દશાન હુઆ, તો કહતે હૈં કે 
અબ હમ સમ્યગ્દશાનસે લગરેંગેં ઔર લમથ્યાત્વ ઉત્પન્ન હોગા—યે હમારે નહીં. આવી વાત છે. 
આહાહા! ૯૨મેં િી ઐસા કહા હૈ પ્રવિનસારમેં. આગમ પુરુષોંસે ઔર અપને અનુિવસે જો 
દશાન-જ્ઞાન-િાકરિ હુઆ તો લમથ્યાત્વ આકદકા અાંકુર ઉત્પન્ન હોગા નહીં. િાકરિકી બાત દૂસરી 
હૈ. ક્યોંકક પાંિમ આરામેં હૈં તો સ્વગામેં જાયેંગેં તો િાકરિ નહીં રહેગા. પાંિમ આરાકા સાધુ હૈ 
ન? કેવલજ્ઞાન તો હૈ નહીં. દશાનમેં લમથ્યાત્વકા અાંકુર હમકો ઉત્પન્ન નહીં હોગા. હમ 
િાકરિવાંત હૈં, (લફર િી) િાકરિકા નાશ નહીં હોગા ઐસા નહીં. ક્યોંકક હમ પાંિમ આરામેં હૈં 
ઔર હમેં સ્વગામેં જાના પડેગા. ક્યોંકક કેવલજ્ઞાન હૈ નહીં, હમારે પુરુષાથામેં કમી હૈ. યે કાલકે 
કારણસે નહીં. આહાહા! યહાાંસે તો સ્વગામેં જાના પડેગા, તો િાકરિસે તો રલહત હોગા. 
આહાહા!  

શ્રોતા : િાકરિ અપ્રલતહત નહીં હૈ.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િાકરિ અપ્રલતહત નહીં હૈ, એમ કહા ન. આહા! મગજમાાં કેટલીય 
વાત યાદ આવે, કાાંઈ બધી કહેવા જાય?  

િાકરિપાહુડમેં િાવ આયા હૈ. િાકરિપાહુડમેં પયાાયકા... પયાાય અક્ષય હૈ. દો બોલ હૈ 
ન? અમેય. અક્ષય ને અમેય. પયાાય હોં. દ્રવ્ય-ગુણકી તો બાત ક્યા કરના! દ્રવ્યકી જહાાં 
અનુિવ દ્રલિ હુઈ—મૈં પૂણાાનાંદ પ્રિુ અિેદ અખાંડાનાંદ હૂાં ઐસી જબ દ્રલિ હુઈ—તો કહતે હૈં... 
આહાહા! યે પયાાય િાકરિવાંતકી.., િાકરિવાંતની લીધી છે હોં. અક્ષય હૈ ને અમેય હૈ. નહીં તો 
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િાકરિ તો છૂટ જાયેગા, હમારા િાકરિ છૂટા તો િી હમ તો દૂસરે િવમેં લેંગે હી લેંગે ઔર 
પૂણા કરેંગે. (કોઈ કહે), હમ પાંિમ આરાકે સાધુ હૈં. હમ પાંિમ આરાકે નહીં, હમ તો હમારે 
આત્માકે હૈં. આરા-વારા હમકો નડતા નહીં. આહાહા! િાકરિકી પયાાયમેં.... િાકરિકે અલધકારમેં 
લલયા હૈ વહાાં. ઉસકી પયાાય અક્ષય ને અમેય (અથાાત્) પયાાયમેં મયાાદા નહીં. ઇતની તાકાત 
પયાાયમેં હૈ. ક્યોંકક અનાંત ગુણકી પયાાયમેં એક-એક પયાાય ઇતની તાકાતવાલી હૈ કક અનાંત 
ગુણકો જાને, અનાંત પયાાયકો જાને ઐસી એક જ્ઞાનપયાાયકી તાકાત હૈ, ઐસી તાકાત શ્રદ્ધાકી, 
ઐસી તાકાત િાકરિકી, ઐસી તાકાત અભસ્તત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુલઘુત્વકી આકદ દરેક 
પયાાયકી ઇતની તાકાત હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

યે પયાાયમેં, ઐસે કહતે હૈં કક હમેં તો લમથ્યાત્વ (લફરસે) ઉત્પન્ન નહીં હોગા. પ્રિુ! આપ 
િગવાન પાસે ગયે નહીં ઔર આપને ઈતના દેખા (-જાના)? આપ તો મહાવ્રતધારી હો ન? 
આપ મહાવ્રતધારી હો ને ઈતના કબ દેખા (-જાના)? અમારો નાથ એમ પોકાર કરે છે. અમારો 
પ્રિુ પોકાર કરે છે. યે પ્રિુ ઐસે કહતા હૈ કક હમકો લમથ્યાત્વ અબ (લફરસે) કિી નહીં હોગા. 
આહાહા! યે ક્રમબદ્ધકા લનણાય કરનેમેં દશાનકા લનણાય જો હુઆ તો અપના લનમાલ પકરણામ 
હુઆ, પીછે યે લનમાલ સમ્યક્ પકરણામ નહીં લગરેગા. સમજમેં આયા? શેઠ! આવી વાત સાાંિળી 
નહીં હોય કોઈ કદ’ આટલા વરસમાાં. પૈસો સાાંિળવા જાય ભબિારા. દયા કરો ને વ્રત કરો, 
માંકદર બનાવો. ઉસકે ગાાંવમેં માંકદર નહીં હૈ. માંકદર બનાતે હૈં ન? નયા બનાતે હૈં ન? તુમને 
બતાયા થા ન કક યે નયા બનતા હૈ. વો માંકદરકે પાસમેં.... આહાહા!  યે તો જો સમયમેં જો 
પયાાય જડકી હોનેવાલી હૈ વહ હોગી, હોગી, હોગી. દૂસરા કરે (તો હો) ને દૂસરા ન કરે તો ન 
હો—ઐસા હૈ નહીં. વો યહાાં આયા.  

अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ जीव ही ह.ै.. આહાહા! પાંકડતજી! જીવ હી હૈ (ઐસા 
લનણાય હુઆ) તો લવકારકા પકરણામ દૂર કર કદયા. આહાહા! જીવ હી હૈ..... કક ક્રમબદ્ધકા જહાાં 
લનણાય હુઆ... આહાહા! ગજબ વાત છે! અમૃતિાંદ્ર આિાયા. ગાથા કરનેવાલે કુાંદકુાંદાિાયાને 
તીથંકર જૈસા કામ કકયા હૈ અને અમૃતિાંદ્રાિાયાને ઉનકે ગણધર જૈસા કામ કકયા હૈ. આહાહા! 
અરે! વાણી મળવી મુશ્કેલ બાપા! પ્રિુ! યે કોઈ લૌકકક બાત નહીં, જગતકે પ્રપાંિકી બાત નહીં, 
યે તો અાંતરકી બાત હૈ. આહાહા! जीव क्रमबद्ध... આહાહા! ઈસમેંસે લનકલના રુાંિતા નહીં 
ઈતના ઈસમેં િરા હૈ. આહાહા! अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... લવકારાકદ હૈ તો ખરા, 
પણ લવકારકા જ્ઞાન હૈ યે અપના પકરણામ હૈ. સમજમેં આયા? ક્યોંકક અકતાાપનેકી બાત હૈ ન? 
અકતાાપનેમેં જ્ઞાતા-દ્રિા હુઆ. જ્ઞાતા-દ્રિાકા પકરણામ યે અપના પકરણામ હૈ. ઉસમેં રાગ આતા 
હૈ વો રાગકો જાનના ઐસા જ્ઞાતા-દ્રિાકા પકરણામ હી અપના હૈ. આહાહા!  

क्रमबद्ध ऐस ेअपन ेपरिणामोंस.े... યે પકરણામકા ક્રમબદ્ધ. પકરણામમેં ક્રમબદ્ધ લેના હૈ 
ન? દ્રવ્યમેં ક્યા હૈ? क्रमबद्ध ऐस े अपन े परिणामोंस.े... क्रमबद्ध ऐस े अपन े परिणामोंस.े... 
પકરણામમેં ક્રમબદ્ધ લેના હૈ ન? આહાહા! ઓછુાં છે, પણ પ્રિુ! અમૃતનો ઘડો છે આ તો. એવી 



ગયથય-૩૦૮-૩૧૧                             પ્રવચન - ૩                                      35 

વાત કદગાંબર સાંતો લસવાય ક્યાાંય નથી. શ્વેતાાંમ્બરમેં િી કભલ્પત બાત હૈ. શાસ્ત્ર બનાયે વો 
કભલ્પત બનાયે. આ તો િગવાન લિલોકના નાથની વાણીને સવાજ્ઞના કેડાયતો આડલતયા થઈને 
વાત કરે છે. સવાજ્ઞકે આડલતયા હૈં મુલન. આડલતયા સમજતે હૈં ન? માલ.... આહાહા! યે સવાજ્ઞ 
િગવાનકા માલ હૈ પ્રત્યક્ષપને, શ્રુતજ્ઞાનીકો પરોક્ષ હૈ. પ્રત્યક્ષપને ઉનકા માલ હૈ, યે પ્રત્યક્ષપને 
બતાતે હૈં. આહાહા! પ્રિુ! તુાં પૂણાાનાંદકા નાથ હૈ ન. યે તેરી પયાાય જો સમયમેં હોની હૈ વો 
હોગી ઉસ પરસે દ્રલિ હટા લે. આહાહા! ઇતના સબ હોગા.... ક્યા કહતે હૈં? જો સમયમેં પયાાય 
સત્ હૈ.... ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ સત્ હૈ ન? ઉત્પાદ-વ્યય યે સત્ હૈ. વ્યય અિાવરૂપ હૈ, પણ સત્ હૈ. 
તીનોં સત્ હૈં—ઉત્પાદ સત્ હૈ, વ્યય સત્ હૈ... અિાવ સત્ હૈ, િાવ સત્ હૈ, ધ્રુવ સત્ હૈ. ઔર 
(કકસી) સત્ કો કકસીકી અપેક્ષા નહીં. ઐસા ૧૦૧ ગાથામેં હૈ. પ્રવિનસારમેં આયા હૈ. ઉત્પાદકી 
અપેક્ષા ધ્રુવકો નહીં, આહાહા! ધ્રુવકી અપેક્ષા ઉત્પાદકો નહીં. આહાહા!  

યહાાં (કહતે હૈં કક) જો પકરણામ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ જીવ હી હૈ. યે લનમાલ પકરણામ 
ઉત્પન્ન હુઆ... આહાહા! સમ્યગ્દશાન, જ્ઞાન, શાાંલત... ક્રમબદ્ધ પકરણામમેં વો પકરણામ ઉત્પન્ન 
હુઆ. આહાહા! ગજબ વાત હૈ! આ કદગાંબર શાસ્ત્ર. સમજે નહીં ને સમજ્યા લવના વાાંચ્યા કરે 
અને દીધે રાખે અને શેકઠયા જેવા પૈસાવાળા માણસ બેઠા હોય તો જય નારાયણ કરે, એને કાાંઈ 
ખબર ન હોય. શેઠ! દાખલો આપુાં છુાં. સબ આતે હૈં ન શેઠ. અહીં એક શેઠ છે.... તમારા 
ઈન્દોરના શેઠ ત્યાાંના મુખ્ય. હુકમીિાંદજી સુનતે થે. યહાાં આ ગયે હૈં. પ્રવિનમાંડપ ઉસકે હાથસે 
ખુલ્લા કકયા. રાજકુમાર િી આયે થે, વો મકાન બનાયા તબ. હુકમીિાંદજી તો સુનકર ઐસે 
કહતે થે કક સ્વામીજીકા (કથન) પાંકડત લોગોંકો સમજના પડેગા. ઐસા કહતે થે. જરી નરમ 
માણસ હૈ. રાજકુમારમેં ઐસા હૈ નહીં. એ બધી ગરબડ છે. યહાાં તો સત્ય હૈ યે સત્ય હૈ.  

હુકમીિાંદજી તો ઐસે કહતે થે..... પહલે સાધારણ બાત કરતે થે. પહલે જબ આયે થે 
એકકી સાલમેં. પહલે આયે થે એકકી સાલમેં, ૩૫ વષા પહલે. પહલે તો જબ સુની ઉપાદાનકી 
બાત, તો (કહા), મહારાજ તો અિી આયે હૈં ન સ્થાનકવાસીમેંસે, તો યે બાત બહુત છાંછેડના 
નહીં, બહુત છાંછેડના નહીં, પહલે ઐસે કહતે થે. છાંછેડના નહીં ક્યોંકક..... મેં કીધુાં, છાંછેડો. શેઠ! 
સબ બાત મૈં લનકાલૂાંગા. કે ઉપાદાન પયાાય અપનેસે હોતી હૈ, પરસે નહીં. ઢાંઢેરો પીટો. અહીં 
કાાંઈ ખાનગી નથી. ઢૂાંઢીયામેંસે આયે ને.... પછી તો અનુકૂળ કરી નાખ્યુાં. કેટલી વાર આવ્યા? 
િણ વાર આવ્યા. પહલી બાર આયે થે એકકી સાલમેં, દૂસરી બાર આયે થે ઉદ્ ઘાટનકે ટાઈમ 
પર... દોપહરકો (કહા કક) ૨૫૦૦૦ સાંસ્થાકો દે દો. સાંસ્થાકો ૨૫૦૦૦ દે દો. પહલે એકકી 
સાલમેં. ૩૫ સાલ હુએ. પણ આ માગા.... અનુકૂલ બહોત બોલતે થે. પાંકડત લોગોંકો િી 
સમજના પડેગા. સ્વામીજી કહતે હૈં વો બરાબર સમજે નહીં હૈં ન. ..... આહાહા!  

अजीव नहीं... યે પકરણામ હૈ (વહ) અજીવ નહીં. ઉસકા અથા હૈ કક યે પકરણામમેં રાગ 
િી નહીં ને અજીવ િી નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? માગા જરી ઝીણો છે પ્રિુ! પકડવા માટે 
બહુ ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ. બહોત પ્રયત્ન િાલહયે. આહાહા! દુલનયાને રાજી રાખવા વાત કરે, 
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રાંજન લોકરાંજન.... તારણસ્વામી કહતે હૈં ન કક સારી દુલનયાકા લોકરાંજન કરતે હૈં. જનરાંજન. 
યહાાં અિપાહુડમેં આયા હૈ. જનરાંજન... લોગોંકો ઠીક કૈસે પડે. અરે! ઠીક ક્યા? (જો) હૈ વહ કહ 
ન? જનરાંજન–દુલનયા રાજી હો, ઐસા કરો, દેશ સેવા કરો, એકબીજાને મદદ કરો, સાધમીને 
મદદ કરો. પણ યહાાં કહતે હૈં કક કોઈ મદદ-ફદદ કર સકતા નહીં. આહાહા! જડકી પયાાય..... 
આહાહા! મુલન–સચ્િે સાંત હૈં (ઉન્હેં) આહારપાણી દેતે હૈં, યે આહાર-પાણી દેનેકી કક્રયા આત્મા 
કર સકતા નહીં. આહાહા! ઉસ સમય જો લવકલ્પ આયા... ઉસ સમય જ્ઞાની િી આહાર દેતા હૈ, 
પણ લવકલ્પસે રલહત લનમાલ પકરણામકા સ્વામી હૈ વહ. લનમાલ પકરણામ ઉસસે ઉત્પન્ન હોતા 
હૈ. ક્રમબદ્ધસે લનમાલ પકરણામ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. આહાહા! મૈં રાગ િી નહીં ને મૈં આહાર 
મુલનકો દેતા હૂાં (ઉસ કક્રયાકા) િી ધણી–સ્વામી નહીં. આહાહા! બહુ આકરી વાત છે.  

આ લોકો આહીં કહે, શ્વેતામ્બરની જાિા કરેને આ શેિુાંજયની. જાિા કરીને નીિે ઉતરે 
ને સાધુને આહાર આપે તો બહોત લાિ હોગા. સાધુ ગમે તેવા હોય એના. સાધુ ક્યાાં હતા? 
શ્વેતામ્બરમેં સાધુ.... ગૃહીત લમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા! કુાંદકુાંદાિાયાને કહા ન? મોક્ષમાગા પ્રકાશકમેં 
આયા ન પાંિમ અધ્યાયમેં? અન્ય મતમેં... અન્ય મતમેં ડાલા હૈ. શ્વેતામ્બર, સ્થાનકવાસી 
સબકો અન્ય મતમેં ડાલા હૈ. દુુઃખ લાગે.... પણ સત્ય હૈ વો સત્ય હૈ. તેરે લાિકા કારણ તો યે 
હૈ. તુજે અનુકૂલ બોલે...... લવપરીત હો જાય, નરક ને લનગોદ લમલેગા. પ્રિુ! યે રાંજન કરને 
જાયેગા, નરક, લનગોદ લમલેગા. આહાહા!  

અહીં કહે છે, जीव ही ह,ै अजीव नहीं. આ અનેકાાંત. જીવ િી હૈ પકરણામકા કતાા ને 
અજીવ િી પકરણામકા કતાા હૈ (ઐસા હૈ નહીં). આહાહા! ખરેખર તો ક્રમબદ્ધકે લનણાયમેં જબ 
સમ્યગ્દશાન હુઆ, ઉસ પકરણામકે કાલમેં રાગ હૈ, પણ ઉસ સમય રાગ સાંબાંધી અપના જ્ઞાન 
અપનેસે હોતા હૈ. રાગ હૈ તો જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસા િી નહીં હૈ. આહાહા! યે અપને પકરણામકા 
કતાા અજીવ નહીં. એટલે ક્યા કહતે હૈં? જો અપનેમેં જ્ઞાતા-દ્રિાકા પકરણામ હુઆ, તો રાગકો 
જાના યે િી નહીં. અપનેકો જાના હૈ પયાાયમેં (અથાાત્) રાગ સાંબાંધીકા જ્ઞાન અપના હૈ ઉસકો 
જાના હૈ. સમજમેં આયા? રાગ િી અજીવ હૈ, તો અજીવકા જ્ઞાન યહાાં હુઆ હૈ યે િી વ્યવહાર 
કહનેમેં આયા હૈ. ઉસ સમયમેં અપની સ્વ-પરપ્રકાશક શભક્તસે અજીવ સાંબાંધી પરકા જ્ઞાન 
અપનેસે અપનેમેં હુઆ હૈ, પરકે કારણસે નહીં. રાગકા જ્ઞાન રાગ હૈ તો હુઆ, ઐસા હૈ નહીં. 
આહાહા! સમજમેં આયા?  

अजीव नहीं... અજીવ પકરણામ નહીં. આહાહા! યે પકરણામકા કતાા અજીવ નહીં. 
આહાહા! િગવાન આત્મા.... યે ક્રમસર કહા (અથાાત્) જો હોનેકા (હૈ વો) હોગા હી હોગા ઐસા 
જબ અકતાાપના હો જાતા હૈ, તબ અકતાાપનેકા જ્ઞાતા હો જાતા હૈ. જ્ઞાતા હોતે હી દ્રલિ જ્ઞાન પર 
જાતી હૈ. આહાહા! યે પકરણામમેં જો રાગકો જાનને(રૂપ) પકરણામ હુઆ તો રાગકે કારણસે  
જાનના હુઆ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? રાગકા િી જ્ઞાન હુઆ ન? િાવગુણ 
કહા ન? (પહલે) િાવગુણકે કારણસે લવકૃતપને (પકરણામ) ષટ્કારકસે હોતે હૈં, પણ (દૂસરે) 
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િાવગુણકે કારણસે લવકૃત રલહત ઉસકા પકરણામ હૈ. વો િાવગુણ, હોનેવાલા હોગા યે દૂસરા 
(ગુણ) હૈ. એક િાવગુણ હૈ ઉસમેં (હોનેવાલી) પયાાય હોગી યે દૂસરા (ગુણ) હૈ અને એક 
િાવ(ગુણકા કાયા) લવકૃલત રલહત િાવ હૈ. દો િાવગુણ હૈં ૪૭ (શકકત)મેં. સમજમેં આયા? તો 
દૂસરા િાવ(ગુણ) ઐસા હૈ કક દ્રલિ જબ દ્રવ્ય ઉપર ગઈ ને ક્રમબદ્ધકા લનણાય હુઆ, તો રાગ હૈ 
તો રાગકા જ્ઞાન હુઆ ઐસા હૈ નહીં. રાગકા તો કતાા(પના) આતા નહીં, પણ રાગકા જ્ઞાન હુઆ 
ઐસા િી વ્યવહાર હૈ. યે અપને સ્વ-પરપ્રકાશકકા જ્ઞાન અપને પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, યે 
રાગસે ને અજીવસે નહીં. લવશેષ કહેંગેં. 

(પ્રમાણ વિન ગુરુદેવ) 
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 યે ૩૦૮ સે ૩૧૧ (ગાથા) હૈ. પહેલી લીટી ચાલી છે. તીન દિન ચલી, આજ ચૌથા દિન 
હૈ. ક્યા કહતે હૈં? ...... प्रथम... મુખ્ય બાત તો યહ હૈ દક.... અમૃતચંદ્રાચાયય ઐસે કહતે હૈં... 
तावत ् શબ્િ પડા હૈ. મુખ્ય બાત યહ હૈ દક जीव क्रमबद्ध ऐस.े.. જીવ હૈ (ઉસકી) ક્રમબદ્ધપયાયય 
હોતી હૈ. વો પરસોં નહીં કહા થા? દક આત્મામેં ક્રમવતી ને અક્રમવતી ગુણ હૈ. યે કલ નહીં 
આયા થા. .... આત્મા જો વસ્તુ હૈ, ઉસમેં એક ક્રમવતી અને અક્રમવતી નામકા ગુણ હૈ. જબ 
ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરતે હૈં દક જો સમયમેં જો પયાયય હોનેવાલી (હૈ વો) ક્રમસર હોગી, આગે-
પીછે નહીં. પરસે નહીં, આગે-પીછે નહીં. આહાહા! તો ઉસમેં પુરુષાથય કહાં રહા? વો કહતે હૈં. 
ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરતે હી પયાયયકા લક્ષ છૂટ જાતા હૈ ઔર જ્ઞાયકકા લક્ષ હોતા હૈ, તબ 
ક્રમબદ્ધકા નનણયય (સચ્ચા) હોતા હૈ. ક્યોંદક ક્રમબદ્ધ પયાયયમેં હૈ. દ્રવ્યમેં કાંઈ ક્રમબદ્ધ હૈ નહીં. 
દ્રવ્યમેં ક્રમસર હોના ઔર અક્રમ હોના ઐસા ગુણ હૈ. સમજમેં આયા? 

કલ તો થોડી યે બાત કી થી દક ૩૮વી ગાથામેં ઐસા કહા હૈ દક ક્રમ અને અક્રમ—િોનોં 
પયાયયમેં હૈં. કહા થા? ક્યા? યે ક્રમ ને અક્રમ િૂસરી ચીજ હૈ. ક્રમ નામ એક સમયમેં એક 
ગનત(કી પયાયય) હોતી હૈ, િૂસરે કાલમેં િૂસરી ગનત(કી પયાયય હોતી હૈ), તો યે ગનત ક્રમસર હૈ. 
પણ આત્મામેં યોગ, લેશ્યા, કષાય એક સમયમેં હૈં તો વો અક્રમ કહનેમેં આતા હૈ. પયાયય 
અક્રમસર હોતી હૈ ઐસા હૈ નહીં, પયાયય તો ક્રમબદ્ધ હી હોતી હૈ. આહાહા! પણ વો ક્રમબદ્ધકા 
નનણયય કરને જાતે હૈં વહાં પયાયય ઉપર લક્ષ નહીં રહતા. આહાહા! જ્ઞાયક સવયજ્ઞસ્વભાવી મૈં હૂં.. 
સવયજ્ઞસ્વભાવી હૂં. `સવયજ્ઞ' યે પ્રવચનસારમેં કહા હૈ દક `અસાધારણ જ્ઞાનકો કારણ ગ્રહકર' 
ઐસા સંસ્કૃત પાઠ હૈ. (ગાથા ૨૧). 

જો અસાધારણ નામ સવયજ્ઞસ્વભાવ આત્માકા હૈ યે અસાધારણ ગુણ હૈ, ઉસકો 
`કારણપને ગ્રહકર' ઐસા પાઠ હૈ પ્રવચનસારમેં. અહીં તો યાિ આવે એ આવે... પાર ન મળે 
વસ્તુનો..... આહાહા! ઐસી ટીકા હૈ સંસ્કૃતમેં. `જ્ઞાનકો કારણપને ગ્રહકર..' ઉસકા અથય દક જબ 
ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરતે હૈં તો સવયજ્ઞસ્વભાવકા કારણ ગ્રહણ કરકે ક્રમબદ્ધકા નનણયય હોતા હૈ. 
અને સવયજ્ઞસ્વભાવ જો અંિરમેં હૈ..... ઝીણી વાત છે પ્રભુ! વીતરાગ માગય કોઈ અલૌદકક હૈ. 
આહાહા! એમાં આ દિગંબર સંતોની વાણી ક્યાંય છે નહીં. પણ ગંભીર બહોત હૈ. એક-એક 
શબ્િ ને એક-એક પિમેં ગંભીરતા બહોત હૈ. કહતે હૈં દક (હર એક) સમયમેં ક્રમબદ્ધ હોતા હૈ 
તો હમારા (ઉસમેં) પુરુષાથય કહાં રહા?  

વો કહા થા ૭૨કી સાલમેં. ૭૨કી સાલમેં. ૬૩ વષય હુએ. ઉસ વક્ત ચચાય હુઈ થી 
સંપ્રિાયમેં. ઉસમેં થે ન હમ તો. હમ તો ..... સંપ્રિાયમેં આયે નહીં. હમ તો અંતરમેં સત્ય 
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(લગેગા) વો લેંગે. ઐસા પ્રશ્ન ઊઠા ૭૨મેં દક કેવલજ્ઞાનીને િેખા ઐસા હોગા. અપને ક્યા 
પુરુષાથય કર સકે? ભગવાનને જબ િેખા (હોગા) તબ પુરુષાથય હોગા. હમ પુરુષાથય કૈસે કર 
સકે? ઐસા પ્રશ્ન િો વષય ચલા (સંવત) ૭૦ ઔર ૭૧. નયી નયી િીક્ષા થી. ૨૩-૨૪ વષયમેં િીક્ષા 
લી થી. િોઢ વષય પછી, ૨૫ વષયકી ઉંમરમેં યે ચચાય પ્રગટ કી. તબ તક બોલે નહીં હમ. સુનતે થે. 
એક ગુરુભાઈ થા વો વારંવાર ઐસા કહા કરે. મૈંને ઐસા કહા... ભાઈને બતાવ્યું હતું ત્યાં 
રામજીભાઈને. સરવા. નવંછીયાથી પાનળયાિ જતા સરવા છે. ૭૨ની વાત છે. ૭૨. ૬૩ વષય હુએ. 
૬૦ ઔર ૩. તુમ્હારે જન્મ પહલે. ૪૪ + ૧૯ વષય હુએ. 

ઐસા પ્રશ્ન નનકલા તો કહા, પ્રભુ! તુમ કહતે હો વો બાત મુજકો નહીં બૈઠતી. ક્યોં? 
કેવલીને િેખા ઐસા હોગા, ઇતની બાત તો બરાબર હૈ. પણ પુરુષાથય ક્યા કરે? તો હમ તો 
કહતે હૈં દક કેવલી જગતમેં હૈં... ઈસ જગતમેં એક સમયકી જ્ઞાનકી પયાયયમેં તીન કાલ તીન 
લોક જાનનેવાલે હૈં ઐસે અનંત નસદ્ધ હૈં, લાખો કેવલી હૈં, મહાનવિેહમેં વીસ તીથંકર હૈં. 
કેવલજ્ઞાની હૈં, એક સમયમેં તીન કાલ તીન લોકકો જાનનેવાલી પયાયયકી સત્તા હૈ, તો ઈસ 
સત્તાકા સ્વીકાર હૈ પહલે? પીછે ઉસને િેખા ઐસા હોગા. યે ૭૨કી બાત હૈ. ૬૩ વષય પહલેકી. 
પૂવયકા સંસ્કાર થા ન.  

ખરેખર યે બાત તો ૮૦ ગાથામેં ચલતી હૈ. ૮૦-૮૧-૮૨ ગાથામેં પ્રવચનસારમેં. યે 
(પ્રવચનસાર) તો હાથમેં ભી નહીં આયા થા ૭૨મેં. ૭૮મેં (હાથમેં) આયા. પણ બાત વહી 
અંિરસે આયી. ૮૦-૮૧-૮૨ ગાથા હૈ ન પ્રવચનસાર. जो जाणदि अदिहंत ं
िव्वत्तगणुत्तपज्जयत्तदेहं... જો કોઈ અદરહંતકે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાયય જાને सो जाणदि अप्पाण.ं..  
અદરહંતકે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાયય તો પરદ્રવ્ય હૈ. પરદ્રવ્યકો જાનના.... યહાં તો કહા હૈ દક પરદ્રવ્યકે 
દ્રવ્ય-ગુણ-પયાયય જાનના યે તો નવકલ્પ હૈ. અરે! યે તો નવકલ્પ હૈ, પણ અપને આત્માકે દ્રવ્ય- 
ગુણ-પયાયય—તીનકા નવચાર કરના વો ભી નવકલ્પ હૈ. (પરમ) આવશ્યક અનધકાર, નનયમસાર. 
સબ આધાર િેને જાવે તો િેર લગે. નનયમસાર, આવશ્યક અનધકારમેં ઐસા નલયા હૈ દક 
ભગવાનકે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાયય તો પરદ્રવ્ય હૈ. ભગવાન તો ઐસે કહતે હૈં દક પરદ્રવ્યકા નવચાર 
કરેગા તો તેરી િુગયનત હોગી. મોક્ષપાહુડમેં ૧૬મી ગાથામેં ઐસા કહા.  

ભગવાનને ઐસે કહા, કુંિકુંિાચાયયને ઐસે કહા દક હમારા લક્ષ કરેગા તો તુજે રાગ 
હોગા ઔર તેરી િુગયનત નામ ચૈતન્યકી ગનત નહીં હોગી. યહાં તો ઐસે કહા, जो जाणदि अदिहंत ं
िव्वत्तगणुत्तपज्जयत्तदेहं, सो जाणदि अप्पाण.ं... ઐસા ક્યોં કહા? વો તો નનનમત્તસે કથન દકયા. 
દક સવયજ્ઞકી પયાયય એક સમયમેં પૂણય નરિકકાલ (જાનતી) હૈ, તો યે પયાયય નનકલી કહાંસે? વો 
સવયજ્ઞશક્ક્તમેંસે નનકલી હૈ. સવયજ્ઞ જો ગુણ હૈ ન અંિર? ૪૭ શક્ક્તમાં છે. યે સવયજ્ઞ(ગુણ)મેંસે 
વો સવયજ્ઞ પયાયય નનકલી હૈ. અદરહંતકે દ્રવ્ય-ગુણ ને પયાયયકા નનણયય કરને જાતે હૈં, તો અપને 
દ્રવ્યમેં સવયજ્ઞશક્ક્ત હૈ ઉસકા નનણયય હોતા હૈ, તબ ઉસકો ક્રમબદ્ધ ને અદરહંતકે દ્રવ્ય-ગુણ-
પયાયય વ્યવહારસે જાનનેમેં આયે. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભગવાન!  
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ક્રમબદ્ધ હોતા (હૈ અથાયત્) જો સમયમેં જો પયાયય હોનેવાલી (હૈ વો) હોગી. આગે-પીછે 
નહીં, પરસે તો નહીં, પરદ્રવ્યસે તો નહીં. નનશ્ચયસે તો યહાં યહ નલયા હૈ દક ક્રમબદ્ધકા જબ 
નનણયય હોતા હૈ તો અદરહંતકે કેવલજ્ઞાનકા તો નનણયય ઉસકો હુઆ, વો તો પર હૈ, પણ અપના 
નનણયય હુઆ દક મૈં સવયજ્ઞસ્વભાવી હૂં. આહાહા! મેરી ચીજ હી સવયજ્ઞસ્વભાવી હૈ. અને 
સવયજ્ઞસ્વભાવ ન હો તો પયાયયમેં સવયજ્ઞપના આયેગા કહાંસે? સમજમેં આયા? તો 
સવયજ્ઞસ્વભાવકા જબ નનણયય કરતે હૈં તબ ક્રમબદ્ધકા નનણયય આ ગયા, તબ ઉસકો પુરુષાથય આ 
ગયા. કેવલીને િેખા ઐસા હોગા, તો પહલે કેવલીકી શ્રદ્ધા (હૈ)? અને કેવલીકી શ્રદ્ધાસે પહલે  
અપના સવયજ્ઞસ્વભાવ હૈ ઉસકી શ્રદ્ધા (હૈ)? આહાહા! ઝીણી વાત છે ભાઈ! આ તો પ્રભુના 
નવરહ પડ્યા ને આવી પડ્યા બાપા! આહાહા! આ વાત ક્યાંથી ક્યારે કઈ આવે છે? એ પણ.... 
અંતરથી આવે છે. તૈયાર ગોખી રાખી છે એમ નથી. કલ ક્યા આયા થા ઉસકા ભી ખ્યાલ નહીં 
હૈ. કલ આયા થા વ્યાખ્યાનમેં વો સારી જીંિગીમેં નહીં કહા ઐસા આયા થા. આહાહા! તબ ક્યા 
આયા થા યે ભી (યાિ નહીં). (શ્રોતા: અંતર સે આતી હૈ...) આહાહા! અંિરસે આતી હૈ બાત. 

યહાં કહતે હૈં દક ક્રમવતી ને અક્રમવતી નામકા અંિર ગુણ હૈ, તો સવયજ્ઞસ્વભાવકા જબ 
નનણયય કરતે હૈં તબ દ્રવ્યકા નનણયય કરનેમેં ક્રમવતી ને અક્રમવતી નામકે ગુણકા નનણયય ભી 
સાથમેં આ ગયા. થોડી ઝીણી વાત છે ભાઈ! સમજમેં આયા? જૈસે સવયજ્ઞ જગતમેં હૈં (ઔર) 
ઉન્હોંને િેખા ઐસા હોગા, તો યે સવયજ્ઞપયાયય આયી કહાંસે? વો સવયજ્ઞશક્ક્તમેંસે આયી. 
अप्पाण ंजाणदह.. હૈ ન? મૈં ભી સવયજ્ઞશક્ક્તવાન હૂં, મેરા સ્વભાવ હી સવયજ્ઞસ્વભાવ હૈ. કોઈ 
એક ચીજકા કરના વો તો હૈ નહીં, પણ ઉસકો જાને ક્બના રહે ઐસા (સ્વભાવ) નહીં. તીન કાલ, 
તીન લોકકે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાયય હૈં યે એક પયાયયમેં જાનનેકી મેરી તાકાત હૈ, યે પયાયય 
સવયજ્ઞસ્વભાવમેંસે આતી હૈ. કપૂરચંિજી! બહુ ઝીણી વાત છે ભગવાન! આહાહા! 

તો ઐસા જબ નનણયય કરને જાતે હૈં, તો યે ક્રમવતી–ક્રમબદ્ધમેં જો સમયમેં જો પયાયય 
હોનેવાલી હૈ (વો હોગી).... ઉસે તો ન બૈઠી. બડી ચચાય હુઈ થી વણીજીકે સાથ. ૧૩કી સાલ. યે 
બાત ન બૈઠી. (ઉન્હોંને કહા), એક પીછે એક હોગી, પણ યહી હોગી ઐસા નહીં. અહીં કીધું કે જો 
(હોનેવાલી હૈ) વહી હોગી. આગે-પીછેકા કોઈ પ્રશ્ન હી નહીં, ઈસકે પીછે યહી આયેગી ઐસા હી 
હૈ. (ઉનકા કહના થા દક એકકે પીછે િૂસરી) આયેગી, પણ ઈસકે પીછે યહી આયેગી ઐસા નહીં. 
કીધું, નહીં, ઈસકે પીછે યહી આયેગી ઐસા નનયમ હૈ. યે તો ૧૩કી સાલકી બાત હૈ. તુમ થે દક 
નહીં? નહીં થે. આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં દક क्रमबद्ध ऐस ेअपन ेपदिणामोंस.े.. अपन ेपदिणामोंस.े.. આહાહા! એક 
બાજુ ઐસે કહે દક પયાયય દ્રવ્યમેં હૈ નહીં ઔર દ્રવ્ય પયાયયમેં આતા નહીં. સમજમેં આયા? 
આહાહા! ક્યોંદક િો ચીજ હૈ, અક્સ્તત્વ હૈ. પયાયયકા અક્સ્તત્વ હૈ, દ્રવ્યકા અક્સ્તત્વ હૈ.  
અક્સ્તત્વકો હેતુ નહીં હોતા. હૈ, ઉસકા હેતુ નહીં. ચાહે તો દ્રવ્ય હો, ચાહે તો ગુણ હો, ચાહે તો 
પયાયય હો, હૈ સત્.... બંધ અનધકારમેં હૈ સમયસારમેં. અહેતુક. પયાયય અહેતુક હૈ. યે તો ઠીક, 
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પણ ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરનેસે જો પયાયય ઉત્પન્ન હુઈ—દ્રવ્યકા લક્ષ (કરનેસે) જો પયાયય ઉત્પન્ન 
હુઈ—નનશ્ચયસે યે પયાયયકો દ્રવ્યકી–ધ્રુવકી ભી અપેક્ષા નહીં. ક્યોંદક જો પયાયય હૈ યે સત્ હૈ. 
સત્ કો હેતુ નહીં. આહાહા! ઉસકા–ધ્રુવકા હેતુ નહીં ઉસકો (-પયાયયકો). બહુ ઝીણી વાત છે. 
આહાહા! 

તો યે પદરણામ અપનેસે.... એક બાજુ ઐસા કહે દક ઉસ પદરણામકો ધ્રુવકી અપેક્ષા 
નહીં હૈ. યહાં કહે દક ક્રમબદ્ધ અપને પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા.... સમજમેં આયા? દ્રવ્યકી–
જ્ઞાયકકી દ્રનિ હુઈ તો જો નનમયલ પદરણામ ઉત્પન્ન હુઆ, નવકારકી યહાં બાત નહીં. નવકાર 
પદરણામમેં આતા હૈ.... વો કલ કહા થા. ભાવ નામકા એક ગુણ હૈ આત્મામેં.... ભાવ નામકે િો 
ગુણ હૈં. આત્મામેં ભાવ નામકે િો ગુણ હૈં. ૪૭ શક્ક્તમેં હૈ. એક ભાવગુણકા ઐસા અથય હૈ દક 
જો સમયમેં જો પયાયય હોનેવાલી હૈ યે ભાવગુણકે કારણસે હોગી. (ભાવ)ગુણકે કારણસે હોગી. 
યે ગુણકા અનંત ગુણમેં રૂપ હૈ, તો અનંત ગુણમેં ભી જો સમયમેં જો પયાયય હોગી વહ 
ભાવગુણકે કારણસે (હોગી) ઔર ભાવગુણકા અનંત ગુણમેં રૂપ હૈ વહ અનંત ગુણકે (અપને) 
કારણસે હૈ. આહાહા! જો સમયમેં જો પયાયય અનંત ગુણકી હોનેવાલી હૈ....  

યહાં યે શબ્િ હૈ દક अपन ेपदिणामोंस.े.. `પદરણામસે' ઐસે નહીં કહા, `પદરણામોંસે'. 
અનંત નલયે હૈં. હૈ? બહુવચન હૈ. પહલી લીટીમેં. આ તો ગંભીર વાત બાપુ! દિગંબર સંતોની 
વાત કોઈ અલૌદકક છે. યહાં તો `ક્રમબદ્ધ' એક શબ્િ નલયા હૈ. 

શ્રોતા : ક્રમબદ્ધ શબ્િ જ અલૌદકક છે. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : અલૌદકક હૈ. આહાહા! અને ક્રમબદ્ધકા ક્જસકો નનણયય હુઆ, ઉસકો 
સવયજ્ઞસ્વભાવી પ્રભુકા નનણયય હુઆ. મૈંને તો ઉસ વક્ત હી કહા થા ૭૨કી સાલમેં. વો કહે દક 
ભગવાનને િેખા તબ ભવ હોગા, ઇતને ભવ હોંગેં. સુનો! બાહરસે કહતે થે. ગુરુ તો સુનતે થે.. 
ગુરુ સુનતે થે. ગુરુ બોલતે નહીં થે. ગુરુભાઈ થા વો કડક થા, બહુ આકરા કષાયી. 

કહા, ભગવાનકા જ્ઞાન (હુઆ) ઔર અપને સવયજ્ઞસ્વભાવકા નનણયય હુઆ, ઉસકે 
કેવલજ્ઞાનીને ભવ િેખે હી નહીં હૈ. સમજમેં આયા? ભવ હૈ હી નહીં. િો-ચાર ભવ હો, કિાનચત્ 
એક-િો હો, વહ જ્ઞાનકા જ્ઞેય હૈ. ૭૨મેં કહા થા. ૬૩ વષય પહલે. વહાંકી (-મહાનવિેહકી) બાત થી 
ન. ભગવાન રિકણ લોકના નાથ પાસે હતા. યે તો (પીડા) સહન નહીં હુઈ તો જન્મ (લેકર) આ 
ગયે હૈં. વહાં કહા દક સવયજ્ઞ જગતમેં હૈં ઐસી સત્તાકા જબ સ્વીકાર કરને જાતા હૈ તો ઉસકા 
લક્ષ પયાયય ઉપર નહીં રહતા, ઉસકા લક્ષ ગુણ-ગુણી ભેિ ઉપર નહીં રહતા, ઉસકા લક્ષ દ્રવ્ય 
ઉપર જાતા હૈ–અભેિ પર જાતા હૈ તબ ક્રમબદ્ધકા નનણયય સચ્ચા હોતા હૈ. તો કેવલજ્ઞાનીને 
િેખા (ઐસા) હોગા (ઐસી) કેવલજ્ઞાનકી સત્તાકા સ્વીકાર દકયા (ઔર) અપની સત્તાકા સ્વીકાર 
દકયા, વહાં પુરુષાથય આ ગયા. સમજમેં આ ગયા? આહાહા! ઝીણી વાત છે ભાઈ!  િૂસરી બાત. 
યે ક્રમ ને અક્રમ ગુણ હૈ ઉસમેં તો ક્રમસર–ક્રમબદ્ધ હી પયાયય હોગી. યે ગુણકા ધરનેવાલા ગુણી 
પ્રભુ હૈ, ઉસ ગુણીકી જબ દ્રનિ હોતી હૈ તો ક્રમવતી ગુણકે કારણસે જો ક્રમબદ્ધ આનેવાલી 
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પયાયય હૈ વો હી હોગી. સમજમેં આયા? ઝીણું પડે થોડું, પણ ધીમેથી પચાવવું. ભાઈ! ઝીણું પડે 
થોડું.  

પીછે િૂસરી બાત. પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ યાની એક પદરણામ નહીં હૈ. આજે 
સવારમાં પ્રશ્ન કયોં હતો કોઈ ભાઈએ. એક સમયમેં એક હી પયાયય ઉત્પન્ન હોતી હૈ? કીધું, 
એક ગુણકી એક, પણ (સબ નમલકર) અનંતી. `પદરણામોં' નલયા હૈ ન? તો અનંત ગુણોંકે 
પદરણામ ઉત્પન્ન હોતે હૈં એક સમયમેં. દ્રવ્યમેં અનંત ગુણ હૈં ઔર દ્રવ્યકી જબ દ્રનિ હુઈ તો 
અનંત ગુણ ક્જતની સંખ્યામેં હૈં દક પાર નહીં. આહાહા! આકાશના પ્રિેશનો અંત નથી. અલોકકા 
અંત કહાં આયેગા? કહીં અંત નહીં. અંત કહાં? લોકકા અંત હૈ, અલોકકા અંત કહાં? િસો 
દિશામેં આકાશ કહાં પૂરા હુઆ? કહીં અંત નહીં.. અંત નહીં.. અંત નહીં.. અંત નહીં.. યે ક્યા 
હૈ? આહાહા! ભાઈ! એકવાર નાક્સ્તક નવચાર કરે તો ઉસે અક્સ્તકી શ્રદ્ધા હો જાતી હૈ. દક 
આકાશકે પીછે ક્યા હૈ?  

એકવાર વાત ચાલી હતી. ઓલા જામનગરના િીવાન હતાને. િીવાન મહેરબાનજી. 
એની િીકરો હતો, એ મારી પાસે આવ્યો હતો ૯૧માં. ૯૧માં અહીં આવવું હતુંને ત્યારે. એ અને 
એક ડોક્ટર. બેય આવ્યા હતા. ભઈ! જુઓ! ...... ધુવાણ ગામ હૈ. ઈતના નવચાર તો કરો, િૂસરા 
બાજુમેં રખો. યે (આકાશ) ચીજ હૈ વહ કહા તક હૈ? અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. જોજન 
આગે જાયેં. યે ચીજ અનંત.. અનંત.. અનંત.. જોજનમેં નહીં તો પીછે ક્યા હૈ? અને પીછે હૈ તો 
ઉસકા અંત કહાં? આહાહા! અંિર માથું ફરી જાય એવું છે. માથું એટલે દ્રનિ. આકાશકે પ્રિેશકા 
અંત કહા? છેલ્લો છેડો. છેલ્લા આકાશકા પ્રિેશ કહાં? `છેલ્લા'કો ક્યા કહતે હૈં? લોકકે બાહર 
આક્ખરકા આકાશકા પ્રિેશ કહાં? આખરી હૈ હી નહીં. ક્જતને પ્રિેશ હૈં ઉસસે અનંત ગુને તો 
એક આત્મામેં ગુણ હૈં. આહાહા! યે અનંત ગુણકે પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ઐસે કહા. એક 
ગુણકી પયાયય નહીં. આહાહા!  

શ્રદ્ધાકી પયાયય ઉત્પન્ન હોતી હૈ, આનંિકી પયાયય હોતી હૈ, અરે! ક્જતને અનંત ગુણ હૈં 
ઉન સબકે વ્યક્ત–પ્રગટ પદરણામ ઉત્પન્ન હોતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? ક્જતની ગુણકી 
સંખ્યા હૈ... દ્રવ્ય ઉપર દ્રનિ જાનેસે, ક્જતને ગુણ હૈં સંખ્યામેં ઉન સબ ગુણકા એક અંશ વ્યક્ત–
પ્રગટ હોતા હૈ. સમ્યગ્િશયનમેં અકેલા સમ્યગ્િશયન હોતા હૈ ઐસા નહીં. સમ્યગ્િશયનકી પયાયયમેં 
આનંિકા અંશ, વીયયકા અંશ... જો આત્મામેં વીયય ગુણ હૈ, યે વીયયગુણકા કાયય યહ હૈ દક 
સ્વરૂપકી રચના કરના. શુભ ને અશુભ રાગકી રચના કરના યે વીયયગુણકા કાયય નહીં. સમજમેં 
આયા? અપનેમેં એક વીયયગુણ હૈ–પુરુષાથય નામકા એક ગુણ હૈ. યે ગુણકા કાયય ક્યા? એ ૪૭ 
શક્ક્તમાં છે. સ્વરૂપની રચના. જબ દ્રવ્યકી અંતમુયખ દ્રનિ હુઈ તો ક્જતને અનંત ગુણ હૈં ઉનકી 
પ્રગટ અવસ્થાકી રચના કરતા હૈ યે વીયયકા કાયય હૈ. આહાહા! પુરુષાથયસે હોતા હૈ ઐસે કહના 
હૈ. યે પયાયય ભી ક્રમબદ્ધમેં આતી હૈ, પણ પુરુષાથયસે હોતી હૈ. સમજમેં આયા?  
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વીયયગુણ હૈ ન અંિર? વીયયગુણ અનંતી પયાયયકી રચના કરતા હૈ, તો પુરુષાથય આયા દક 
નહીં? વો સમય જો રાગ આયા હૈ.... યે આત્મામેં ઐસા એક ભાવગુણ હૈ દક ષટ્કારકરૂપસે 
નવકૃત પદરણનત હોતી હૈ ઉસસે રનહત હોના ઐસા ભાવગુણ હૈ. ૪૭ ગુણમેં હૈ. આહાહા! આવી 
વાતું હવે આમાં... ષટ્કારકરૂપસે નવકૃનત હોતી હૈ પયાયયમેં, ઉસ પયાયયસે રનહત... ભાવ નામકા 
ગુણ હૈ તો (નવકારસે) રનહતપને ઉસકા પદરણમન હોતા હૈ, સનહતપને નહીં. યે ક્રમબદ્ધકા 
નનણયય કરનેમેં દ્રવ્યકા નનણયય હોતા હૈ, તો દ્રવ્યમેં એક ઐસા વીયયગુણ હૈ દક જો નનમયલસ્વરૂપકી 
રચના કરે. રાગકી (રચના) કરે ઐસા ઉસમેં હૈ હી નહીં. આહાહા! હા, રાગ આતા હૈ, તો રાગ 
સંબંધી યહાં જ્ઞાન કરતી હૈ જ્ઞાન(પયાયય). યે રાગ હૈ તો ઉસકા જ્ઞાન કરતા હૈ ઐસા ભી નહીં. યે 
જ્ઞાનકી પયાયય સ્વકા જ્ઞાન ઔર પરકા જ્ઞાન કરતી હૈ. પર હૈ તો પરકા જ્ઞાન કરતી હૈ ઐસા ભી 
નહીં. યે જ્ઞાનકી પયાયય અપને સ્વ-પરપ્રકાશક સામર્થયયસે પ્રગટ હોતી હૈ. રાગ હો, પણ રાગ હૈ 
તો યહાં રાગકા જ્ઞાન હુઆ ઐસા હૈ નહીં. 

અપને જ્ઞાનકી પયાયયમેં સ્વ-પરપ્રકાશકી તાકાત હોનેસે.... અનંતી પયાયયમેં િરેક 
પયાયયમેં વીયયકી રચના હૈ. આહાહા! યે અનંત પદરણામ અપને પુરુષાથયસે પ્રગટ હોતે હૈં ઔર 
જો પદરણામોંસે (દ્રવ્ય) ઉત્પન્ન હોતા હૈ વે નનમયલ હૈં. મનલનકી બાત યહાં હૈ નહીં. આહાહા! 
અને જો સમયમેં જો રાગ હૈ ઉસ સંબંધીકા જ્ઞાન અપનેસે અપને કારણસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. 
રાગ હૈ તો રાગકા જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસા ભી નહીં. ઐસા કહા ન? अपन ेपदिणामोंस ेउत्पन्न होता 
हुआ... રાગ યે અપના પદરણામ હૈ નહીં. આહાહા! રાગ, િયા, િાન આદિ અપને સ્વભાવકા 
પદરણમન હૈ નહીં. ક્યોં? દક આત્મામેં ક્જતને ગુણ હૈં ઉસમેં નવકૃનત કર સકે ઐસા કોઈ ગુણ 
નહીં. અનંત ગુણ પનવરિકતાકી પદરણનત કર સકે ઐસે ગુણ હૈં. નવકૃનત કર સકે ઐસા કોઈ ગુણ 
હી નહીં અનંતમેં. આહાહા! નવકૃનત તો હોતી હૈ, યે પયાયયદ્રનિસે નનનમત્તકે વશ હોકર હોતી હૈ. 
ઉસકા ભી જ્ઞાનીકો.... ક્રમબદ્ધકા જબ નનણયય હુઆ તબ રાગકા જ્ઞાન, રાગ હુઆ તો રાગ 
સંબંધી જ્ઞાન હુઆ ઐસા ભી નહીં હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

क्रमबद्ध ऐस ेअपन ेपदिणामोंस.े.. િેખો! અનંત અપને નનમયલ પદરણામોંસે.... ક્જતને ગુણ 
હૈં ઉતની અનંત પયાયય આયી. એક ગુણકી એક, પણ અનંત ગુણકી અનંત પયાયય એક સમયમેં 
હુઈ. સમ્યગ્િશયન જહાં હુઆ, ક્રમબદ્ધકા નનણયય હુઆ, સવયજ્ઞગુણકા નનણયય હુઆ, સવયિશી,  
સવયજ્ઞગુણકા ધરનેવાલા દ્રવ્યકા નનણયય હુઆ, તો અનંત અનંત ક્જતને ગુણ હૈં સબમેં નનમયલપને 
પદરણામ ઉત્પન્ન હોતે હૈં. આહાહા! ઝીણું બહુ ભાઈ! સમજાય એટલું સમજવું બાપુ! આ તો 
પરમાત્મા રિકણ લોકના નાથ એના ઘરની વાતું છે. એના પેટની વાતું છે આ તો. આહાહા!  

શ્રોતા : ..... રચના કરતા હૈ તો પુરુષાથય નસદ્ધ હો ગયા. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : પુરુષાથય હૈ સાથમેં. પુરુષાથય ક્બના કોઈ પયાયય હી હોતી નહીં. 
ક્યોંદક વીયયગુણ જો હૈ, ઉસ વીયયગુણકા અનંત ગુણમેં રૂપ હૈ. તો અનંત ગુણમેં ભી વીયયશક્ક્ત.. 
વીયય નામકી શક્ક્તકા રૂપ હૈ. જબ દ્રવ્ય ઉપર દ્રનિ હુઈ, તો અનંત ગુણમેં વીયયસે પયાયય પ્રગટ 
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હોતી હૈ. ભગવાનને િેખા ઐસા હોગા ઐસા નનણયય જબ હુઆ, તબ અપનેમેં અનંતી પયાયય 
પુરુષાથયસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! ડાહ્યાભાઈ!  

બીજી વાત. યે पदिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસ વક્ત 
રાગ, અજીવ આદિ સારી બાહ્ય ચીજ હો, પણ ઉસ સંબંધીકા અપના જ્ઞાન અપનેસે ઉત્પન્ન 
હોતા હૈ. યે ચીજકો િેખતે હૈં યા ચીજકો જાનતે હૈં ઐસા નહીં. પરચીજકો િેખતા-જાનતા હૈ 
ઐસા હૈ નહીં, યે તો અપનેકો હી િેખતા-જાનતા હૈ. ક્યોંદક પરમેં ઔર અપની પયાયયમેં અત્યંત 
અભાવ હૈ. િોનોંમેં અત્યંત અભાવ હૈ, તો યે પયાયય ઉસકો િેખતી હૈ યહ કહના તો વ્યવહારસે 
કથન હૈ, અસદ્ ભૂત વ્યવહારનયકા કથન હૈ. ઉસ સંબંધી... લોકાલોક ને અપને દ્રવ્ય સંબંધી જો 
અપની (જ્ઞાન)પયાયય ઉત્પન્ન હુઈ, યે અપને સામર્થયયસે અપને કારણસે ઉત્પન્ન હુઈ હૈ. 
લોકાલોક હૈ તો ઉત્પન્ન હુઈ ઐસા ભી નહીં હૈ. આહાહા! હવે આટલે બધે જાવું કઠણ પડે બાપુ! 
પણ માગય તો આ છે. આહાહા!  

अपन ेपदिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... િૂસરેકે પદરણામકો જીવ ન કહા. પયાયય દ્રવ્યમેં 
જાતી નહીં ઔર દ્રવ્ય પયાયયમેં આતા નહીં. યહાં યે કહા દક પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હુઆ 
જીવદ્રવ્ય હી હૈ. સમજમેં આયા? યે અનંત ગુણકા પદરણમન... આહાહા! જહાં ક્રમબદ્ધકા નનણયય 
કરને જાતે હૈં તો જ્ઞાયકસ્વભાવ પર.... `અકતાયપના..' ઉપર યે શબ્િ હૈ. જુઓ! ઉપર.  आत्माका 
अकतततृ्व द्रष्ातंपवूकृ कहत े ह.ै.. અકતયૃત્વ (શબ્િ) હૈ ગાથા ઉપર. અકતૃયત્વ નસદ્ધ કરના હૈ. 
ક્રમબદ્ધમેં પરકી પયાયયકા કતાયપના હૈ નહીં, જ્ઞાતાપના નસદ્ધ કરના હૈ. અકતયૃત્વ નસદ્ધ કરના  હૈ 
ઉસકા અથય, અક્સ્તસે જ્ઞાતાપના નસદ્ધ કરના હૈ. આહાહા! જ્ઞાતાપના જો નસદ્ધ હુઆ, તબ રાગકા 
ભી કતાય નહીં ઔર રાગસે જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસા ભી નહીં. આહાહા! આવી વાત છે ભાઈ! 
સમજમેં આયા?  

યે અનંત શુદ્ધ પદરણામોંસે... अपन ेपदिणामोंस ेઐસા શબ્િ કહા ન? પરકા પદરણામ 
નહીં, રાગકા ભી નહીં. अपन ेपदिणामोंस.े.. અપને ગુણ અનંત હૈં ઉસકી પનવરિક પદરણનત હો યે 
અપને પદરણામ હૈં. વ્યવહાર રત્નરિકય હૈ યે અપના પદરણામ નહીં અને વ્યવહાર રત્નરિકય હૈ 
તબ ઉસકા જ્ઞાન યહાં હુઆ, યે વ્યવહારકા રાગ હૈ તો યહાં (જ્ઞાન) હુઆ ઐસા ભી નહીં. અપને 
જ્ઞાનકી પયાયય ઇતની સામર્થયયવાલી હૈ દક પરકી અપેક્ષા રખે ક્બના સ્વ-પરકો જાનનેકા 
પદરણમન અપનેસે હોતા હૈ. ઝીણી વાતું બહુ બાપુ! આહાહા!  

अपन ेपदिणामोंस.े.. આહાહા! એક કોર કહે દક પયાયય દ્રવ્યકી નહીં. આહાહા! પયાયય 
પયાયયકી હૈ. ન્યાયગ્રંથમેં ભી આતા હૈ. આપ્તમીમાંસા. ધમી ને ધમય—િો ક્ભન્ન હૈં. ધમી (હૈ 
વહ) ધમય નહીં અને ધમય (હૈ વહ) ધમી નહીં. આહાહા! આપ્તમીમાંસા ન્યાયગ્રંથ હૈ, ઉસમેં ભી 
ઐસા આયા હૈ. .... હૈ યે પદરણામ હી જીવ હૈ. આહાહા! હૈ? બાપુ! વીતરાગમાગય એ કંઈ 
હળિરના ગાંઠે ગાંધી થઈ જાય એવું નથી. યે તો બડી ગંભીર ચીજ હૈ. આહાહા! થોડા શાસ્ત્ર 
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પઢા–ભણ્યા એટલે જ્ઞાન હો ગયા, ઐસા હૈ નહીં ભાઈ! ભગવાન આત્માકા જ્ઞાન હો તો (સચ્ચા) 
જ્ઞાન હોતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

अपन े पदिणामोंस.े.. એક વાત. `પદરણામોંસે' (કહનેમેં) અનંત પદરણામ નલયે. 
બહુવચન. उत्पन्न होता हुआ... उत्पन्न होता हुआ जीव ही ह.ै.. યે જીવદ્રવ્ય હી હૈ. યે પયાયય 
જીવકી હૈ તો જીવદ્રવ્ય હી હૈ. આહાહા! આવી વાત છે. અરે પ્રભુ! આત્મામેં તાકાત હૈ, એક 
ક્ષણમેં કેવલજ્ઞાન લેનેકી તાકાત હૈ. ઉસકો ઐસી બાત સમજમેં ન આવે ઐસા કલંક નહીં 
લગાના. આહાહા! એ કલંક છે. અપનેકો નહીં જાન સકતા ઐસી બાત ન કહના, પ્રભુ!  
કેવલજ્ઞાન સારા રિકણ કાળ રિકણ લોકકો જાને ઐસી પયાયય એક ક્ષણમેં પ્રગટ હોતી હૈ–એક 
સમયમેં પ્રગટ હોતી હૈ. આહાહા! અપને સામર્થયયસે દ્રવ્યકા લક્ષ કરનેસે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન 
હોતા હૈ યે મોક્ષ હૈ. યે મોક્ષકે માગયસે મોક્ષ ઉત્પન્ન હુઆ ઐસા ભી નહીં. સમજમેં આયા? 
મોક્ષ તો અભાવ હૈ–વ્યય હૈ અને વ્યયકી અપેક્ષા ઉત્પાિકો હૈ નહીં. આહાહા! યે ઉત્પાિ 
ઉત્પાિસે (હુઆ). બહુત કહો તો દ્રવ્યકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હુઆ ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. યે 
મોક્ષમાગયકા તો વ્યય–અભાવ હો જાતા હૈ. વરના કેવલજ્ઞાન મોક્ષપયાયય હૈ વો ભાવવાલી હૈ. યે 
ભાવ ઉત્પન્ન કહાંસે હુઆ? દક દ્રવ્યમેંસે ઉત્પન્ન હુઆ, ઐસા એક અપેક્ષાસે કહનેમેં આતા હૈ. 
દ્રવ્ય કતાય ને પયાયય કમય, યે ભી ઉપચારસે કથન હૈ. આહાહા!  

કલશટીકામેં આતા હૈ. કલશટીકા હૈ ન? આ કળશ છે ને? કલશટીકા હૈ ન? 
અમૃતચંદ્રાચાયય. ઉસમેં ઐસા આતા હૈ. નનમયલ પદરણામ અપના કાયય ને આત્મા કતાય, યે ભી 
ઉપચારસે (કથન) હૈ. આહાહા! અરે ભગવાન! તેરી બનલહારી તો અંિર હૈ, તુમ તો ભગવાન 
હો. ચૈતન્ય હીરલા તેરે હીરેકી દકંમત કહાં? આહાહા! `બડા બડાઈ બોલે નહીં, બડા ન બોલે 
બોલ, હીરા મુખસે ના કહે, લાખ હમારા મોલ’ એમ કહે છે. ઐસે ભગવાન (આત્મા)કી દકંમત 
કરને નહીં જાના, બાપુ! યે તો દકંમત ક્બનાકી ચીજ હૈ. યે તો મહા ચીજ હૈ. આહાહા! બાપુ! યે 
કોઈ સાધારણ ચીજ નહીં. સમ્યગ્િશયન-જ્ઞાન કોઈ સાધારણ ચીજ નહીં. એના નવના બધું લઈ લે, 
વ્રત લઈ લો, પદડમા લઈ લો—યે સબ ધૂળ હૈ. આહાહા! મૂળ ચીજના જ્યાં ઠેકાણા છે નહીં, 
ઉસમેં વ્રત ને તપ ને પૂજા, પદડમા ને ભક્ક્ત આયી કહાંસે? યે સબ તો રાગ હૈ. યે ધમયકા કારણ 
હૈ (ઐસા માનના) યે તો નમર્થયાત્વ હૈ. આહાહા! આકરી વાત છે ભાઈ!  

આહીં કહે છે, આહાહા! अपन ेपदिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... આહાહા! જીવ હૈ ઐસા 
ભી નહીં કહા. जीव ही ह.ै.. સંસ્કૃતમેં હૈ जीव एव. સંસ્કૃતમેં હૈ जीव एव. જીવ જ. પ્રભુ! તુમ 
કહતે થે દક પદરણામમેં દ્રવ્ય નહીં આતા (ઔર) તુમ તો પદરણામકો દ્રવ્ય કહતે હો. ભાઈ! પરસે 
જુિા ને અપને પદરણામસે અક્ભન્ન હૈ. અક્ભન્નકા અથય, પદરણામ દ્રવ્યમેં એકમેક હોતા હૈ 
ઐસા નહીં. અક્ભન્નકા અથય, પદરણામ પદરણામીમેં અભેિ હોતા હૈ–એકમેક હોતા હૈ ઐસા 
નહીં. વો (પદરણામ સ્વ)સન્મુખ હુઆ તો પરસે નવમુખતા હો ગઈ, તો પદરણામ આત્મામેં અભેિ 
હુઆ ઐસા કહનેમેં આયા. આહાહા! આવો માગય રિકણ લોકના નાથ ક્જનેશ્વરિેવ.... અરે! જેને 
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સાંભળવા ન મળે, એ નવચારે ક્યારે ને બેસે ક્યારે? બાપુ! અને આવો મનુષ્યિેહ ચાલ્યો જાય 
છે. એના મૃત્યુનો જે સમય છે એ તો પાકો છે. ક્જતને દિન જાતે હૈં યે મૃત્યુકે સમીપ જાતા હૈ. 
આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, अपन े पदिणामोंस.े.. अपन े पदिणामोंस.े.. યે અપને પદરણામમેં નનમયલ 
લેના, નવકારી નહીં લેના. નવકાર હોતા હૈ, પર જહાં દ્રવ્યકી દ્રનિ હુઈ, ઉસમેં ભાવ નામકા ગુણ હૈ 
ઉસ કારણસે નવકારસે રનહત પદરણમન (હુઆ) વો ઉસકા હૈ. નવકારકા જો જ્ઞાન હુઆ, નવકારકી 
શ્રદ્ધા હુઈ, યે હુઈ અપનેસે. નવકાર હૈ તો જ્ઞાન હુઆ ને નવકાર હૈ તો શ્રદ્ધા હુઈ—ઐસા નહીં. યે 
શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન હુઆ યે અપના પદરણામ હૈ. રાગ અપના પદરણામ નહીં. આહાહા! ઝીણી વાત 
છે. કાલે આવ્યું એનું એ જ બધું આવે કાંઈ? આહાહા!  

जीव ही ह.ै.. આહાહા! એક કોર પ્રભુ એમ કહે દક પદરણામ ધ્રુવકી અપેક્ષાસે નહીં 
(હોતે). ૧૦૧ ગાથા, પ્રવચનસાર. જો પદરણામ ઉત્પન્ન હોતે હૈં ઉસકો ધ્રુવકી અપેક્ષા નહીં, 
ઉસકો વ્યયકી અપેક્ષા નહીં, ધ્રુવકો ઉત્પાિકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! અરે ભાઈ! એ ટાણા ક્યારે 
મળે? બાપા! ભગવાન સવયજ્ઞ નરિકલોકનાથ ઉસકા હૃિય યે હૈ, ઉસકા અક્ભપ્રાય યે હૈ. સમજમેં 
આયા? આહાહા! યે અપને (પદરણામ) जीव ही ह.ै.. પદરણામ ઉસકા હૈ ન? ઉસસે ઉત્પન્ન 
હુઆ હૈ ન? નનનમત્તસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ યે ભી નહીં. વ્યવહાર રત્નરિકય રાગ હૈ તો ઉસસે યહાં 
સમ્યગ્િશયન હુઆ ઐસા હૈ નહીં. વ્યવહાર રત્નરિકયકા રાગ હૈ, તો રાગકે કારણસે ઉસકા યહાં 
જ્ઞાન હુઆ, ઐસા હૈ નહીં. અપને જ્ઞાનગુણ આદિ જો અનંત ગુણ–શક્ક્ત હૈ યે અપને કારણસે 
અનંત (ગુણકી) પયાયયરૂપ પદરણમન હોતા હૈ. આહાહા! દ્રવ્ય ભી સ્વતંરિક, ગુણ ભી સ્વતંરિક અને 
અનંત પયાયય ઉત્પન્ન હોતી હૈ વો ભી સ્વતંરિક. આહાહા!  

યે પયાયય ઉત્પન્ન હોતી હૈ (ક્જસે) યહાં जीव ही કહા, (પર) નનશ્ચયસે યે પદરણામ 
ષટ્કારકસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. જો નનમયલ પયાયય સમ્યગ્િશયન, જ્ઞાન, ચાદરરિક આદિ હુએ, યે 
પયાયયકા કતાય પયાયય, પયાયયકા કાયય પયાયય, પયાયયકા સાધન પયાયય, પયાયયસે પયાયય (હુઈ), 
પયાયય હોકર પયાયય રખી, પયાયયકે આધારસે પયાયય હૈ. આહાહા! અરેરે! ક્યાં માગય પ્રભુનો અને 
ક્યાં લોક એને માને? આહાહા! અને સત્ય બાત આયી તો કહે, એ.. એકાંત હૈ. અરે પ્રભુ! 
આહાહા! યે સમ્યક્ એકાંત હી હૈ. યે ચીજ હી ઐસી હૈ. નય હૈ વો એક અંશકા લક્ષ હી કરતા 
હૈ, તો એકાંત હૈ. પ્રમાણ હૈ વો િોનોં (નયોં)કા લક્ષ કરતા હૈ, યે અનેકાંત હૈ. દ્રવ્યકા ભી જ્ઞાન ને 
પયાયયકા જ્ઞાન. યહાં તો દ્રવ્યકા જ્ઞાન હુઆ તબ પયાયયકા જ્ઞાન–નનણયય યથાથય હુઆ. ક્રમબદ્ધકા 
નનણયય કબ હુઆ? જબ દ્રવ્યકા નનણયય યથાથય હુઆ તો ક્રમબદ્ધકા નનણયય હુઆ. તબ સવયજ્ઞ 
જગતમેં હૈં પરદ્રવ્ય, ઐસા ભી વ્યવહારસે નનણયય ઉસકો હુઆ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

अपन ेपदिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ जीव ही ह.ै.. આહાહા! કાલ તો ઘણું કહેવાણું હતું, 
કાંઈ બધું યાિ રહે છે? કાગળ આપ્યો હતો કે કાલ બોલાણું એ ફરીને બોલવું, એમ. અહીં તો 
આવતા આવતા આવે ત્યારે આવે. આહાહા! अजीव नहीं... યે ક્યા કહા? દક જો અનંત 
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પદરણામોંસે ઉત્પન્ન હુઆ.... રાગ આયા તો રાગસે યહાં જ્ઞાન હુઆ ઐસા નહીં. અજીવ નહીં, યે 
અજીવસે નહીં હુઆ. રાગ યે અજીવ હૈ, શરીરાદિ અજીવ હૈં, તો અનંત પદરણામ જો ઉત્પન્ન 
હુએ યે અજીવસે નહીં હુએ, રાગસે નહીં હુએ, રાગકા જ્ઞાન રાગસે નહીં હુઆ. આહાહા! આવી 
ઝીણી વાત છે. અબ નશક્ષણ નશક્બરમેં બાહરસે કહાંસે આયે હૈં લોગ. ખ્યાલમેં તો લેના ચાનહયે 
ન? આ મનુષ્યપણું ચાલ્યું જશે. આહાહા!  

અને નવપરીત શ્રદ્ધા થોડી ભી જો રહ ગઈ.... સાતવેં અધ્યાયમેં કહા ન? 
મોક્ષમાગયપ્રકાશકમેં સાતવેં અધ્યાયમેં. પાંચવેં અધ્યાયમેં ગૃહીત નમર્થયાત્વકી બાત કી, છઠવેં 
અધ્યાયમેં કુગુરુ-િેવ(કી બાત કી). સાતવેં અધ્યાયમેં, જૈન સંપ્રિાયમેં જન્મે નફર ભી નમર્થયાત્વ 
કહાં રહ જાતા હૈ ઉસકા અનધકાર હૈ. નમર્થયાત્વકા એક અંશ શલ્ય ભી સંસારકા કારણ હૈ. 
સાતવાં અધ્યાય, મોક્ષમાગયપ્રકાશક. પહલે શરૂઆતમેં કહા. આહાહા! દિગંબર જૈનમેં જન્મે તો 
ભી કહાં નમર્થયાત્વ રહ જાતા હૈ, ઉસકી ખબર નહીં ઉસે. ઉસકા અનધકાર સાતવાં હૈ.  

યહાં કહતે હૈં, જો અપના પદરણામ સમ્યગ્િશયન-જ્ઞાન-ચાદરરિક.. ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરનેમેં 
દ્રવ્યકે નનણયયમેં યે આયા, યે રાગસે નહીં, યે અજીવસે નહીં. યહાં તો અજીવકે સાથ લેંગે. 
ખરેખર તો ઈસ (-સ્વ) જીવકી અપેક્ષાસે ભગવાન પંચપરમેષ્ઠી ભી જીવ નહીં. ક્યા કહા? ઈસ 
(સ્વ)દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે પર અદ્રવ્ય હૈ. રિકણ લોકના નાથ આદિ પંચ પરમેષ્ઠી હૈં વે ભી ઈસ 
(સ્વ)દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે અદ્રવ્ય હૈં, યે (સ્વ)ક્ષેરિકકી અપેક્ષાસે અક્ષેરિક હૈ, યે (સ્વ)કાલકી અપેક્ષાસે 
અકાલ હૈ ને યે (સ્વ)ભાવકી અપેક્ષાસે અભાવ હૈ. આહાહા! ઈસ દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે તો યે અદ્રવ્ય 
હૈ, તો ઈસ જીવકી અપેક્ષાસે પંચપરમેષ્ઠી (સ્વ)જીવ નહીં તો અજીવ હૈં. આહાહા! સમજમેં 
આયા? થોડી સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! સમજનેકી ચીજ તો યે હૈ. ઈસકે ક્બના—ઐસા યથાથય જ્ઞાન, 
યથાથય શ્રદ્ધા ક્બના—જો કુછ કરે વો સબ સંસાર હૈ.  

શુભભાવ યે સંસાર હૈ. િયા, િાન, વ્રત, ભક્ક્ત, પદડમાકે પદરણામ યે સબ શુભ(ભાવ 
હૈં), સંસાર હૈ. સંસાર, કોઈ સ્ત્રી, કુટુંબ–પદરવાર, લક્ષ્મી સંસાર નહીં. સંસાર તો અપની 
પયાયયમેં, અજ્ઞાનીકી અપની પયાયયમેં રહતા હૈ. સંસાર કોઈ િૂસરેમેં રહે? સંસાર તો નવકૃત 
પયાયય હૈ. નવકૃત પયાયય તો આત્માકી પયાયયમેં હોતી હૈ. સંસાર તો ઇસકી પયાયયમેં હૈ. સંસાર 
કોઈ બાહરમેં હૈ? સ્ત્રી, કુટુંબ–પદરવાર, લક્ષ્મી યે સંસાર હૈ? દક નહીં, યે તો પરચીજ હૈ. 
આહાહા! સંસાર તો, તેરી પયાયયમેં શુભરાગ ને અશુભરાગ જો ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે સંસાર હૈ. 
આહાહા! ભારે આકરી વાત ભાઈ! યે સંસાર અજીવ હૈ. સમજમેં આયા? તો યે અજીવસે યહાં 
જ્ઞાનપદરણામ ઉત્પન્ન હુઆ યા અનંત પદરણામ ઉત્પન્ન હુએ ઐસા નહીં. આહાહા! આકરી 
વાત છે ભાઈ! આહાહા!  

રિકણ લોકના નાથની વાણી આવતી હશે એ કેવી હશે? આહાહા! સંતો આવી વાત કરે, 
છદ્મસ્થ મુનનઓ આવી વાત કરે, તો સવયજ્ઞકી વાણી–દિવ્યધ્વનનમેં કૈસા (આતા હોગા)? ઇન્દ્ર ભી 
કુત્તીકે બચ્ચે જૈસે સમવસરણમેં સુનને બૈઠે. એક ભવતારી, પહલે સ્વગયકા ઇન્દ્ર હૈ વો એક 
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ભવતારી હૈ. ઔર ઉસકી મુખ્ય સ્ત્રી–ઇન્દ્રાણી હૈ, કરોડોમેં એક મુખ્ય (હોતી) હૈ, વો ભી એક 
ભવતારી હૈ. િોનોં મનુષ્ય હોકર મોક્ષ જાનેવાલે હૈં. વે જબ સુનનેકો જાતે હૈં તો વાણી કૈસી 
હોગી? પોષા કરો, વ્રત કરો. યે તો કુંભાર ભી કહતા હૈ. સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : શ્રાવણ મનહનાનો સોમવાર આવે તો સૌ કહે કે અપવાસ કરો. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : અપવાસ કરો સોમવારના. આ બેઠો શ્રાવણ મનહનો. શ્રાવણની 
એકમ આજ છે. નસદ્ધાંતને નહસાબે તો શ્રાવણ માસકા એક પક્ષ ચલા ગયા. (અષાઢ) વિ યે 
શ્રાવણ વિ થી, અષાઢ વિ યે શ્રાવણ વિ થી. યે તો િૂસરા પક્ષ (શુરૂ હુઆ). શ્રાવણ સુિ એકમ 
િૂસરા પખવાદડયા (-પક્ષ) હૈ. પહેલા પખવાદડયા ચલા ગયા. બહારની નહસાબે અષાઢ કહે છે, 
નસદ્ધાંતની નહસાબે અષાઢ વિની અમાસ એ શ્રાવણ વિની અમાસ હતી. આજ શ્રાવણ સુિ 
એકમ છે. આહાહા!  

अजीव नहीं... ઇતના આયા, લો. કલકા થોડા બાકી રહી ગયા થા યે જરા.... इसी 
प्रकाि... જીવની પેઠે अजीव भी... અજીવ પણ... ઓલો જીવ લીધો (એટલે) અજીવ પણ... 
क्रमबद्ध... આહાહા! ઉસમેં ભી ક્રમસર પયાયય હોનેવાલી હોતી હૈ. યે મંદિર બના તો ઉસકી 
પયાયયસે બના હૈ. કોઈ કદડયાને બનાયા હૈ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? આહારકા 
એક કવલ નીચે (થાલીમેં) હૈ, વો ઐસે ઉંચા હોતા હૈ વો ઉસકી પયાયયસે હોતા હૈ, હાથસે નહીં, 
...સે નહીં. આહાહા! અજીવ પણ क्रमबद्ध... આહાહા! શરીરકી ઐસી પયાયય રહે વહ ક્રમબદ્ધમેં 
આનેવાલી હૈ વો આયી હૈ. મૈં ધ્યાન રખૂં તો બરાબર રહ સકે, પર્થય આહાર કરું તો નનરોગતા 
રહે, યે બાત સબ (જૂઠી હૈ). આહાહા! િવા યે પરદ્રવ્યકી પયાયયકો નનરોગ કરે, યહાં મના કરતે 
હૈં. ક્યોંદક નનરોગતા ઉસકી–શરીરકી પયાયયકા ક્રમ હૈ તો હોતા હૈ. 

શ્રોતા : ....... તો આખું આયુવેિ ખોટું પડે. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : યે વ્યવહાર કહા. .... આયુવેિમેં.... વૈિકી િવા કરનેસે (રોગ) નમટતા 
હૈ ઐસા આયા હૈ અકલંકિેવમેં. યે તો વ્યવહારનયકા કથન હૈ.  

એક દ્રવ્યકી પયાયય િૂસરે દ્રવ્યકો કભી છૂતી નહીં. તીસરી ગાથા સમયસારકી. એક દ્રવ્ય 
અપને ગુણ-પયાયય(રૂપ) ધમયકો ચૂંબતા હૈ. ટીકા હૈ. િરેક પિાથય અપને ગુણ અને પયાયયરૂપી 
ધમયકો છૂતા હૈ, પરદ્રવ્યકો કભી છૂતા હી નહીં. યે આત્મા હૈ (ઉસને) કભી કમયકો છુઆ ભી 
નહીં. ઈસ શરીરકો ભી આત્માને કભી છુઆ નહીં. શરીરને આત્માકો છુઆ નહીં, આત્માને 
શરીરકો છુઆ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? યે લકડી ઊંચી હોતી હૈ, િેખો! તો કહતે હૈં દક 
ક્રમબદ્ધ પયાયયસે ઐસે ઊંચી હુઈ હૈ. અંગુલીકા આધાર હૈ તો ઊંચી હુઈ, અંગુલીસે ઊંચી હુઈ—
ઐસા તીન કાલમેં હૈ નહીં. આહાહા! પણ વો સંયોગસે િેખતા હૈ. યે યહાં (સંયોગકો) િેખતા હૈ, 
યહાં (સ્વભાવકો) િેખતા નહીં. લાલચંિભાઈ! એ આહીં િેખે છે. આહીં (સ્વભાવ) િેખે તો એની 
પયાયય અહીંથી (-પોતાથી) છે. પણ આ િેખે છે કે જો આ છે તો... પણ એ તો બીજી ચીજ છે. 
આહાહા! સમજમેં આયા?  
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अजीव भी क्रमबद्ध अपन ेपदिणामोंस.े.. ઈસમેં ભી બહુવચન આયા. અજીવ બહોત હૈં 
ન? બહોત અનંત હૈ. સબ અનંત.. આહાહા! યે પાસડા (-પાંસળી) હૈ ન પાસડા? વો નીચેકી 
(હડ્ડીકે) આધારસે નહીં રહા હૈ. એક-એક પરમાણુ અપને ષટ્કારક આધારસે પરમાણુ રહા હૈ, 
પરકે આધારસે નહીં. આ તે કોણ માને? 

શ્રોતા : સંયોગદ્રનિવાળા ન માને. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : સંયોગ(દ્રનિ)વાળા ન માને. વો સંયોગસે િેખતે હૈં. યે અપનેસે રહા 
હૈ વો નહીં િેખતે.  

શ્રોતા : યે ખંભા બનાયા વો દકસને બનાયા? 
પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : દકસને બનાયા? પયાયયને બનાયા હૈ. જડકી પયાયયસે ખંભા બના હૈ. 

યે પુસ્તક બનતા હૈ તો જડકી પયાયયસે બનતા હૈ. આહાહા! અક્ષર નલખતે હૈં, તો યે અક્ષર 
ઇચ્છાસે તો નહીં હુએ હૈં, પણ કલમસે ભી નહીં હુએ હૈં. આહાહા! આવી વાત છે. એમ પ્રભુનો 
પોકાર છે, રિકણ લોકના નાથ ક્જનેશ્વરિેવનો પોકાર છે. અજીવ પરમાણુની િરેક ગુણની પયાયય 
જો સમયમેં હોનેવાલી હોતી હૈ યે અપનેસે હોતી હૈ, પરકે કારણસે હોતી નહીં. આહાહા! 

ઈસકી ભી તકરાર થી ન? ૧૩કી સાલમેં ચચાય બહોત હુઈ થી. યહાં ભી ૭૧કી સાલસે 
હમ કહતે હૈં. ૭૧કી સાલ, ૬૪ વષય પહલે. દક નવકાર અપનેમેં કમયસે હોતા નહીં. ૭૧કી સાલસે. 
હમ તો લાઠીમેં..... યે પ્રશ્ન વણીજીકે સાથ ચલા. વણીજી કહે, ઐસા નહીં હૈ, કમયસે નવકાર હોતા 
હૈ. સવયિા (હોતા હૈ), કોઈ સમય ભી નનનમત્તસે નહીં હોતા હૈ ઐસા નહીં. કીધું, તીન કાલ તીન 
લોકમેં નનનમત્તસે હોતા નહીં. જુિી વાત છે. ...ભાઈ! આહાહા! પરદ્રવ્યકી પયાયય... એક 
પરમાણુકી પયાયય િૂસરે પરમાણુકી પયાયયકો છૂતા નહીં, કરતા નહીં. તો પરમાણુકી પયાયય જીવ 
કરે ઐસે કેમ બને? ક્યોંદક અજીવકા પદરણામ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વો અજીવ હી હૈ. આહાહા!  

યે अजीव भी क्रमबद्ध अपन े पदिणामोंस.े.. આહાહા! યે ક્રમબદ્ધમેં મહા ભગવંત 
ક્બરાજતે હૈં (અથાયત્) ક્રમબદ્ધકા નનણયય કરનેસે ભગવાન (આત્મા) નજરમેં આતા હૈ, તબ 
ક્રમબદ્ધકા સચ્ચા નનણયય હોતા હૈ. સમજમેં આયા? ઝીણી વાત છે ભાઈ! अजीव भी क्रमबद्ध.... 
આહાહા! યે પુસ્તક હૈ યે ઘોડીકે આધારસે રહા હૈ ઐસા નહીં એમ કહતે હૈં. યે પરમાણુ અપની 
પયાયયકે અપને આધારસે, અપને કારણસે પયાયયમેં હૈ. પરમાણુ અપની પયાયયમેં અપને કારણસે 
હૈ. પરકે કારણસે પરમાણુ નહીં. એક પરમાણુ િૂસરા.... નસદ્ધાંતમેં ઐસા (આતા) હૈ દક િો ગુણ 
અનધક હો.... યહાં તીન ગુણ હો ઔર િૂસરા (પરમાણુ) પાંચ ગુણ હો, (તો પહલા) પાંચ 
ગુણ(રૂપ) હો જાતા હૈ, લો. તત્ત્વાથયસૂરિકમેં ઐસા હૈ. યે તો નનનમત્તકા કથન હૈ. પરમાણુમેં પંચ 
ગુણ તીખાશકી પયાયય હૈ અને િૂસરે પરમાણુમેં તીન ગુણકી હૈ. યહાં પાંચ ગુણ(વાલા) આ જાય 
તો (િૂસરા) પાંચ ગુણ(રૂપ) હો જાતા હૈ. તો પાંચ ગુણકે નમલનેસે પાંચ ગુણ હોતા હૈ ઐસા નહીં. 
ક્રમબદ્ધમેં પાંચ હોનેકા કાલ ઉસકા હૈ તો પાંચ(ગુણરૂપ) હુઆ હૈ. આહાહા! નવશેષ આયેગા. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુિેવ) 
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સમયસાર, સર્વવર્શુદ્ધ અવિકાર. યે અવિકાર મોક્ષ અવિકારકી ચૂવિકા હૈ. ચૂવિકાકા 
અર્વ યહ હૈ કક પહિે કહા હુઆ હૈ ર્ો ભી કહેંગેં ઔર નહીં કહા ર્ો ભી વર્શેષ કહેંગેં. મોક્ષ 
અવિકારકી યહ ચૂવિકા હૈ. ઈસમેં સ્પષ્ટ બહોત આયા હૈ. કોઈ પ્રશ્ન કરે કક ૧૪ર્ીં ગાર્ામેં, 
૩૮ર્ીં ગાર્ામેં—ઉસમેં સબ આયા હૈ. ૧૪ર્ી ગાર્ામેં યે કહા કક અપના ભગર્ાન આત્મા 
અબદ્ધ હૈ. રાગસે બંિ નહીં, કમવસે બંિ નહીં, એક પયાવય જિતના નહીં. ર્ો બાત યહાં આતી હૈ. 
ભગર્ાન (આત્મા) અબદ્ધસ્પૃષ્ટ હૈ. અબદ્ધસ્પૃષ્ટમેં નાજસ્તસે કર્ન હૈ, અજસ્તસે કહો તો 
મુક્તસ્ર્રૂપ હી ભગર્ાન અંદર હૈ. દ્રવ્યસ્ર્રૂપ.. દ્રવ્ય–ર્સ્તુ હૈ યે તો મુક્તસ્ર્રૂપ હૈ. ઉસે અબદ્ધ 
કહકર મુક્તસ્ર્રૂપકા ભી જ્ઞાન કરતે હૈં, મુક્તસ્ર્રૂપકી પ્રતીવત કરતે હૈં, મુક્તસ્ર્રૂપકા અનુભર્ 
કરતે હૈં, યે સારે જૈનશાસનકા અનુભર્ કરતે હૈં. યે ૧૫ર્ી ગાર્ામેં કહા હૈ. સમિમેં આયા? તો 
ઉસમેં ભી સબ આ ગયા હૈ. ૧૪ર્ી, ૩૮ર્ી... 

૭૩ર્ીમેં ભી યહ કહા  કક એક સમયકી પયાવય.... પરસે તો ભગર્ાન જભન્ન હી હૈ, 
રાગસે ભી જભન્ન હૈ. અપની જો િમવકી વનમવિપયાવય ર્હ સ્ર્દ્રવ્યકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, 
યે ષટ્કારકકે પકરણમનસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, દ્રવ્યસે ભી નહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? યહાં 
કહા કક અપના આત્મા ક્રમસર અપને વનમવિ પકરણામસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ર્સ્તુ તો વિકાિી 
ર્સ્તુ હૈ. વિકાિ વનમવિ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈત્યનન, શુદ્ધ બુદ્ધ વચદ્સસ્ર્રૂપ પ્રભુ. શુદ્ધ હૈ, બુદ્ધ હૈ, 
જ્ઞાનકા વપંડ હૈ અને `વસદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો.' આહાહા! ઉસમેં ષટ્કારકકી પકરણવત જો 
પયાવયમેં હૈ, િમવકી હોં, વર્કારકી નહીં, પરકી તો નહીં. અપની પયાવયમેં િમવકી પકરણવત—
ચૈત્ય શુદ્ધ ભગર્ંત ઉસકા અનુભર્, ઉસકી પ્રતીવત, ઉસકા જ્ઞાન, ઉસમેં િીનતા, ર્ો પયાવય 
અપને ષટ્કારકસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? 

૭૩મેં કહા ર્હી યહાં કહા. `અપને પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ' ઉસકા અર્વ, ર્ો 
પકરણામ ભી વનમવિ ષટ્કારકસે ઉત્પન્ન હોતે હૈં. આહાહા! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. ર્ીતરાગકા િમવ 
ર્ીતરાગસ્ર્ભાર્સે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ર્ીતરાગસ્ર્ભાર્(રૂપ) ર્ો અપના પકરણામ હૈ, યે પકરણામ 
કહાંસે ઉત્પન્ન હુઆ? કક વિકાિી ર્ીતરાગસ્ર્ભાર્ હૈ ઉસકે આશ્રયસે હુઆ. સમિમેં આયા? 
આ તો પહેિી િીટીના ર્ોડાક શબ્દ... जीव क्रमबद्ध ऐस ेअपन ेपरिणामोंस.े.. દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય હૈ 
હી, પણ ઉસકી જો વનમવિ પયાવય હોતી હૈ યે ભી ક્રમબદ્ધ અપની પયાવયકે કાિમેં પયાવયકા 
િ્મક્ષણ હૈ. યે પયાવયકા ઉત્પવિકા કાિ હૈ. આહાહા! ૧૦૨ ગાર્ા પ્રર્ચનસાર.  

अपन े परिणामोंस े उत्पन्न होता हुआ... `પકરણામોંસે ઉત્પન્ન હોતા હુઆ' ઐસા ક્યોં 
કહા? કક પકરણામ દ્રવ્યકી પયાવય હૈ ઈસ અપેક્ષાસે કહા, બાકી `દ્રવ્યસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ' (ઐસા 
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કહના) યહ ભી વ્યર્હાર હૈ. સમિમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न 

होता हुआ जीव ही ह,ै... આહાહા! અપનેકો કેર્િજ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે અપને પકરણામસે 
ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ચાર નાવતકા નાશ હોતા હૈ તો કેર્િજ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઐસી અપેક્ષા નહીં. 
આહાહા! ઐસે દશવનમોહનીય કમવ એક હૈ ઉસકા અભાર્ હોતા હૈ તો યહા સમ્યક્ કી પયાવય 
હોતી હૈ ઐસી અપેક્ષા ભી નહીં. આહાહા! ઐસે અપનેમેં, આત્મ સમ્યગ્દશવન શુદ્ધ ચૈત્ય 
આત્માકા સાક્ષાત્કાર (અર્ાવત્) જૈસા આત્મા હૈ ઐસા જ્ઞાનમેં આકર, અનુભર્મેં આકર પ્રતીવત 
કી ઔર પીછે ઉસમેં િીનતા હોતી હૈ, યે ભી અપને દ્રવ્યકે આશ્રયસે િીનતા હોતી હૈ. પણ ર્ો 
િીનતા ભી ખરેખર તો અપને ષટ્કારકકે પકરણમનસે િીનતા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! 
દ્રવ્યસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ યહ ભી એક વ્યર્હાર સંબંિ બતાના હૈ. બહુ ર્ાત સૂક્ષ્મ છે. યહ બાત 
ચાર કદન ચિી ર્ી, આિ પાંચર્ાં કદન હૈ. યે તો ગંભીરતાકી બાત હૈ. પાર નહીં ઉસકા. 
અમૃતચંદ્રચાયવકી ટીકા ઔર કુંદકુંદાચાયવકે શ્લોક. એક-એક શ્લોકમેં ગંભીરતાકા પાર નહીં. 

યહાં દૂસરા આયા. इसीप्रकाि अजीव भी... જૈસે જીર્ ભી અપની પયાવયકે ક્રમકાિમેં—
અપની ઉત્પવિકે કાિમેં—અપને પકરણામસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, યે પકરણામ યહાં વનમવિ િેના, 
મવિન નહીં. ક્યોંકક દ્રવ્યમેં અનંત ગુણ હોને પર ભી કોઈ ગુણ વર્કૃવત કરે પયાવયમેં ઐસા કોઈ 
ગુણ નહીં. આહાહા! ઐસા અનંત ગુણકા વપંડ પ્રભુ અપની પયાવયસે જો ઉત્પન્ન હોતા હૈ તો 
અજીર્ ભી અપની પયાવયસે ક્રમસર ઉત્પન્ન હોતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? યે અંગુિી 
ચિતી હૈ ઐસે, તો ક્રમબદ્ધ પયાવયમેં સ્ર્કાિમેં હોનેકી કક્રયાકા પકરણામ હોના ર્ા તો હુઆ હૈ. 
આત્માસે હુઆ હૈ, આત્માને ઐસા કકયા તો અંગુિી ચિતી હૈ (ઐસા હૈ નહીં). ભગર્ાનકી 
પૂજામેં સ્ર્ાહા... સ્ર્ાહાકી ભાષાકી પયાવય અજીર્મેં ક્રમસર હોનેર્ાિી હુઈ હૈ. ઝીણી ર્ાત. 
આહાહા! આ તમારા પૈસાર્ાળાએ સાંભળર્ું..... કરોડપવત બે કરોડ રૂવપયા. મંકદર બનાયા ન 
મંકદર? આઠ િાખ ખરચા. આઠ િાખમેં પીછે.... હમ ર્હાં રહે તબ તક (ર્હીં) રહે તો, સ્ટીિ 
પડા ર્ા સ્ટીિ, ઉસમેં ચાિીસ િાખ ઉત્પન્ન હો ગયા. નફામેં ચાિીસ િાખ વર્શેષ. આઠ િાખ 
ખરચા ને ચાિીસ િાખ આયા. (શ્રોતા : અચ્છા િંિા હૈ). યે તો અજીર્કી પયાવય ક્રમસે 
આનેર્ાિી ર્ી તો આયી હૈ, ઉસમેં આત્માકો ક્યા? આહાહા!  

ર્ો તો યહાં કહતે હૈ, अजीव भी क्रमबद्ध... યે પૈસેકી પયાવય ઉસ સમય યે ક્ષેિમેં 
આનેર્ાિી ર્ી.., યે ક્ષેિમેં (આનેર્ાિી) ર્ી, ઉસમેં માન િે કક મેરા પૈસા હૈ, યે તો વમથ્યા(દ્રવષ્ટ) 
મૂઢ હૈ. આહાહા! કહો, માણેકચંદભાઈ! આ તમારા પૈસાર્ાળાને..... પૈસેકી પયાવય, ક્રમબદ્ધમેં 
અજીર્કી જો પયાવય ઉસ સમયમેં યહાં ક્ષેિાંતર હોનેર્ાિી હૈ ઐસી હોતી હૈ. દૂસરા પ્રાણી કહે કે 
મૈંને રાગ કકયા, પુરુષાર્વ કકયા તો પૈસા કમાયા, યે ભ્રમ યાની અજ્ઞાન હૈ. આહાહા! अजीव 
भी... `અજીર્ ભી' ક્યોં કહા? જીર્કી બાત પહિે ચિી હૈ ન? અજીર્ પણ... આહાહા! રોટી 
બનતી હૈ તો આટેકી પયાવય ઉસ સમય રોટી(રૂપ) હોનેર્ાિીર્ી તો હુઈ હૈ. સ્ત્રીસે હુઈ નહીં, 
તર્ા–તાર્ડીસે હુઈ નહીં, અવિસે હુઈ નહીં. આહાહા! સ્ત્રીકી ઇચ્છા રોટી (બનાને)કી ર્ી તો હુઈ 



52                                                                    ક્રમબદ્ધપર્યાર્ પ્રવચન 

 

હૈ ઐસા ભી નહીં. ગિબ ર્ાત છે. આહા! ઔર ર્ો આટા િેકર ઉસમેં ર્ેિણ વફરાતે હૈં, તો 
ર્ેિણ ઉસકો છૂતા હૈ ઐસા ભી નહીં. ર્ેિણ કહતે હૈં? યે ર્ેિણસે રોટી ઐસે ચૌડી હોતી હૈ 
ઐસા હૈ નહીં. ઇસકી પયાવય ક્રમબદ્ધમેં ઐસી હોનેર્ાિી ર્ી તો હોતી હૈ. આહાહા! 

શ્રોતા : દેખાય છે ને? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : દેખાય, યે તો સંયોગસે દેખતા હૈ મૂઢ. ઉસકી પયાવયસે દેખે તો 
ઉસકી પયાવય અપનેસે હુઈ હૈ. દેખતા હૈ સંયોગસે—ર્ેિણસે, અવિસે. દેખનેર્ાિેકી દ્રવષ્ટમેં ફેર 
હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : દરબારને તો આટિા બિા રૂવપયા આર્ે... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : કોની પાસે રૂવપયા આર્ે? ક્યાં રૂવપયા િૂળમાં આર્ે?  

આની પાસે તો બે કરોડ રૂવપયા છે. શાંવતપ્રસાદ અપને યહાં આતે ર્ે ઉસકે પાસ 
ચાિીસ કરોડ. ઉસમેં ક્યા હૈ? અભી એક ર્ૈષ્ણર્ શેઠ ર્હાં મુંબઈ આયા ર્ા હમારે દશવન 
કરનેકો, (ઉસકે પાસ) પચાસ કરોડ હૈ. આ અમારા ચીમનભાઈના શેઠ. ચીમનભાઈ હૈં ન? 
ઉસકે યહાં નોકરી કરતે ર્ે. છોડ દી. ર્ો ર્ૈષ્ણર્ હૈ ઔર ઔરતેં હૈં સબ શ્વેતામ્બર જૈન. અને 
િડકા આકદ સારે આદમી ર્ૈષ્ણર્. યે નરમેં દો (િમવ). સ્ત્રીકો પ્રેમ હૈ.... ર્ો માણસ ભી નરમ હૈ. 
ર્ોડા સુનનેકો આયે ર્ે. ર્ો ર્ૈષ્ણર્ હૈ ન? (તો પૂછા), મહારાિ! કતાવ હૈ કક નહીં? કતાવ હૈ કક 
નહીં? ૫૦ કરોડ રૂવપયા. િૂળમેં ક્યા હૈ? પચાસ... પાંચ અબિ હૈ કક િૂળ અબિ હૈ.  

િડકી પયાવય ઉસ સમય ઉસ ક્ષેિમેં આનેકા ક્રમ ર્ા તો આયી હૈ. ઉસકે પુણ્યસે આયી 
હૈ ઐસા કહના યે ભી વનવમિકા કર્ન હૈ. પૂર્વકા પુણ્ય હૈ યે તો િડકી પયાવય હૈ. યે (પુણ્યકા) 
પરમાણુ િુદી પયાવય હૈ અને યે પૈસા આતા હૈ ર્હ દૂસરી પયાવય હૈ. પુણ્યસે પૈસા આયા ઐસે 
કહના યે ભી વનવમિકા કર્ન હૈ. આહાહા! બહુ ર્ાત..... પ્રભુનો માગવ. યહાં તો પ્રભુકી ભજક્ત 
કરતે હૈં ઉસમેં અર્ાિ આતા હૈ `સ્ર્ાહા', યે િડકી ક્રમબદ્ધપયાવયમેં હોનેર્ાિી (હૈ તો) હોતી હૈ. 
સ્તુવત કરનેર્ાિા ઐસા માને કક મૈં યહ ભાષા કરતા હૂં, મૈં સ્તુવત કરતા હૂં.. અરરર! સમિમેં 
આયા? યે તો વમથ્યાત્ર્કા પોષણ હૈ. આહાહા! શેઠ નહીં આતે બડે ભાઈ? હરીશચંદ્રભાઈ. 
નરમ હૈ. ર્ો તો જિનેશ્વરપ્રસાદ સહરાનપુર. મૈં તો હરીશચંદ્ર િબિપુર કહતા ર્ા. આહાહા! 

યહાં કહતે હૈં કક શરીરકી પયાવય ભી િબ જો ક્ષેિમેં જાનેકી યોગ્યતા હૈ ર્હાં ક્રમબદ્ધ 
હોતી હૈ. સમિમેં આયા? યે કહતે હૈં, अजीव भी क्रमबद्ध अपन े परिणामोंस.े.. अपन े
परिणामोंस.े.. યે ભી પકરણામ ઉસકો કહતે હૈં. પયાવયકી દશાકો યહાં પકરણામ કહતે હૈં. 
પકરણામ ક્યોં કહા? કક પકર–સમસ્ત પ્રકારે, પયાવયકે ભેદ... વનયમસારમેં આયા હૈ. ૧૪મી 
ગાર્ામેં. परि समतंात ् भदेम ् इरत गच्छतीरत पर्ा ार्ः ઐસા શબ્દ હૈ વનયમસાર ૧૪ર્ી ગાર્ા. 
શરૂઆત કરતે હૈં ન. વનયમસાર ૧૪ર્ીં ગાર્ા હૈ ન? સંસ્કૃત હૈ. परि समतंात ् भदेम ् इरत 
गच्छतीरत पर्ा ार्ः સંસ્કૃત હૈ. પયાવય કકસકો કહના? પકરણામ ક્યોં કહા? પકર–સમસ્ત પ્રકારે, 
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નમ ગયા. પયાવય અપનેસે હુઈ હૈ. પકરણામ.. પકરણામ.. સમસ્ત પ્રકારે નમન નામ ઉત્પન્ન 
હોના. યે અપનેસે (ઉત્પન્ન) હુઈ હૈ, દ્રવ્યસે નહીં, ગુણસે નહીં, પરસે નહીં. આહાહા! આર્ું અહીં 
ક્યાં સંભળર્ા મળે? હૈ સંસ્કૃત હૈ. ૧૪ર્ી ગાર્ા હૈ ન? આજખરમેં. परिसमतंात ्.. પકર+યાય. 
પયાવય ક્યોં કહા? ક્રમબદ્ધ પયાવય–પકરણામ ક્યોં કહા? परि समतंात ् भदेम ् इरत गच्छतीरत 
પયાવયરૂપી ભેદ ઉત્પન્ન હોતા હૈ દ્રવ્યમેં. भदेम ् इरत गच्छरत इरत पर्ा ार्ः અર્ાવત્ જો સર્વ 
તરફસે ભેદકો પ્રાપ્ત હો યે પયાવય હૈ. સમિમેં આયા? 

તો યે પકરણામ ભી પયાવય હૈ. તો દ્રવ્યમેં યે સર્વ પ્રકારસે અપને પકરણામ ભેદ હોકર 
અપનેસે હોતા હૈ. પરકે કારણસે અજીર્કી પયાવય હોતી હૈ (ઐસા હૈ નહીં). આહાહા! ઐસે 
કાઉસ્સગ્ગ િગાના, મૈં ઐસા કાઉસ્સગ્ગ.... શરીરકી પયાવય ક્રમમેં ઐસે હોતી હૈ તો ઐસા હોતા 
હૈ. ઉસસે `મૈંને ઐસા કકયા' (ઐસા માનના) યે તો ઉસકા અજભમાન હૈ. કૌન િગાતે હૈં? કોઈ 
િગાતે નહીં. માનતે હૈં. અજ્ઞાની માનતે હૈં કક હમ ઐસે કરતે હૈં. ભગર્ાનકી સ્તુવત ભી ચિતી 
હૈ તો ર્ાણીકી પયાવયસે ચિતી હૈ અને ક્રમસર પયાવય હૈ ઉસસે ચિતી હૈ. આહાહા! મંકદર ભી 
હુઆ, પ્રવતમા ભગર્ાનકી ઉપરમેં... ર્ો ક્રમસર િડ–અજીર્કી પયાવય હોનેકે કારણસે પકરણામ 
ર્હાં હુઆ હૈ. યે પરમાણુમેં भदेम ् इरत गच्छरत... ઉસ સમય ભેદરૂપ પયાવયકી ઉત્પવિ હૈ તો 
ક્રમસર ઉત્પન્ન હોતા હૈ. દૂસરા જીર્ કક દૂસરા અજીર્ ઉસકો બનાયે ઐસા તીન કાિમેં હોતા 
નહીં. આહાહા!  

યહાં તો ર્ોડા... મૈંને કકયા, મૈંને કકયા, હમને કકયા, ઐસા મૈંને કકયા, ઐસા મૈંને કકયા.... 
યહાં તો દરેક અજીર્કી પયાવય વ્યર્વસ્ર્ત હૈ. વ્યર્વસ્ર્તકા અર્વ વ્યર્સ્ર્ા. વ્યર્સ્ર્ાકા અર્વ 
વર્શેષે અર્સ્ર્ા. વ્યર્સ્ર્ાકા અર્વ વર્શેષે અર્સ્ર્ા. સામા્ય પરમાણુ જો દ્રવ્ય હૈ ઉસકી વર્શેષ 
અર્સ્ર્ાકો વ્યર્સ્ર્ા કહતે હૈં. તો પરમાણુકી વ્યર્સ્ર્ા દ્રવ્યમેં પયાવયસે હોતી હૈ. આહાહા! 
સમિમેં આયા? આ ઝીણી ર્ાત છે ભાઈ! અત્યારે તત્ત્ર્નો ફેરફાર બહુ ર્ઈ ગયો છે. માન િેતે 
હૈં કક હમારે િમવ હોતા હૈ. ભગર્ાનકી સ્તુવત કી, ભગર્ાનકો ચાર્િ ચઢાયા, કેસર ચઢાયા. અબ 
તો ભગર્ાનકા અજભષેક કરતે હૈં પંચામૃતસે. ભગર્ાન તો ર્ીતરાગ હૈં. મૂવતવકો પંચામૃત ભી 
હોતા નહીં. આહાહા!  

યે મૂવતવ ભી સ્ર્ાપન હુઈ હૈ ર્ો ક્રમપયાવયસે ર્હાં સ્ર્ાપન હુઈ હૈ. સ્ર્ાપન કરનેકા 
ભાર્ર્ાિા ર્ા તો ક્રમમેં શુભભાર્ આનેર્ાિા તો આયા. યે શુભભાર્સે તો..... સબ ક્રમમેં હૈ. 
સબ ક્રમમેં હૈ. ... ભોપાિમેં ર્ે ન? ભોપાિમેં ગયે ર્ે ન? પર્ૈયાજી! ભોપાિમેં પંચકલ્યાણક ર્ા 
તબ આયે ર્ે ન? ૪૦ હજાર માણસો ર્ે. વ્યાખ્યાન–પ્રર્ચનમેં ૪૦ હજાર. સબ સુનતે ર્ે, પણ 
ર્ો સબ આનેર્ાિી પયાવય ર્ી તો આયી હૈ. આહાહા! અને ભાષાકી વનકિનેકા કાિ હૈ તો 
ભાષા વનકિતી હૈ. પ્રભુ! ઐસી બાત હૈ. યે િડ હૈ. િડ ક્રમબદ્ધ અપને પકરણામસે ઉત્પન્ન 
હોતા હૈ. આહાહા! આ ર્ાત બેસે... 

શ્રોતા : વનશ્ચયસે તો ઐસા હૈ..... 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : વનશ્ચયસે નામ યર્ાર્વ જૈસી ર્સ્તુકી વસ્ર્વત હૈ ઐસા યહ હૈ. ઇસસે 
વર્પરીત માનના ર્હ દ્રવષ્ટ વર્પરીત હૈ. આહાહા! એમ કે વનશ્ચયસે ઐસા હૈ. તો વ્યર્હારસે 
હોતા હૈ કક નહીં? સ્પષ્ટીકરણ કરાતે હૈં. આહાહા! યહાં તો કહતે હૈં કક શ્રીમદને એક બાર 
કહા.... શ્રીમદ્ રાિચંદ્ર. વતનકાકા ટૂકડા કરના યે ભી આત્મામેં તાકાત નહીં હૈ. એક વતનકા–
તરણા. વતનકાકા દો ટુકડા કરના યે આત્માકી શજક્ત નહીં. તો ટૂકડાકી પયાવય ક્રમબદ્ધમેં 
હોનેર્ાિી હૈ તો હોતી હૈ. આહાહા! પુરુષાર્વ તો અજ્ઞાનકા કરે. માને કક મૈં ખેડ કરતા હૂં, 
બળદકો જોતતા હૂં, બળદકો ચિાતા હૂં. યે સબ અજભમાન વમથ્યાત્ર્ અજભમાન હૈ. આહાહા!  

યે કહતે હૈં, ઇસીપ્રકાર નામ જીર્ની પેઠે–જીર્ની જેમ, अजीव भी क्रमबद्ध अपन े
परिणामोंस.े.. આહાહા! `પકરણામોંસે' ક્યોં કહા? અનંત પકરણામ હૈં ન? દરેક પરમાણુમેં 
અનંત ગુણ હૈં, તો એક સમયમેં અનંતી પયાવય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. એક પરમાણુમેં એક સમયમેં 
અનંતી પયાવય (હોતી હૈ). ક્યોંકક અનંત ગુણ હૈં ન? તો ઉસકી અનંતી પયાવય ક્રમબદ્ધમેં– 
ક્રમસરમેં આનેર્ાિી હૈ ર્ો આયી હૈ. આહાહા! આર્ું કામ. વનશ્ચયસે ઐસે હૈ, પણ વ્યર્હારસે 
કર સકતા હૈ ન? ઐસે કહતે હૈં. વ્યર્હારસે બોિનેમેં આતા હૈ. ઉસને કહા કક યે શહેર મેરા. 
સમિમેં આયા? ગાર્ મેરા, રાિકોટ મેરા. સરદારશહેર.... સરદાર શહેર નવહ, કૌનસા ગાર્?  
સહરાનપુરકે હમ રહનેર્ાિે. સહરાનપુર દૂસરી ચીિ હૈ, તુમ રહનેર્ાિે દૂસરી ચીિ હો. 
સહરાનપુરમેં રહનેર્ાિે તુમ હો? તુમ તો આત્મામેં રહનેર્ાિે હો. રાગમેં રહનેર્ાિે ભી નહીં, 
તો શહેરમેં રહનેર્ાિે (કહાં)? આહાહા! બહોત ફેર હૈ.   

अजीव भी क्रमबद्ध अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... આહાહા! પાણી ઉષ્ણ હોતા હૈ 
અવિકે વનવમિસે, તો કહતે હૈં કક ઉષ્ણ હોનેકે ક્રમમેં પાણીમેં ઉષ્ણ હોનેકા પયાવયકા કાિ ર્ા તો 
ઉષ્ણ હુઆ, અવિસે નહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? આ તો દ્રષ્ટાંત છે. વસદ્ધાંત તો યે હૈ કક 
પ્રત્યેક અજીર્ પદાર્વમેં અપને સ્ર્કાિમેં ક્રમસરમેં આનેર્ાિે પકરણામસે યે પકરણામ હોતા હૈ. 
આનેર્ાિા હૈ ઔર હોનેર્ાિા હૈ, સ્ર્કાિ હૈ. આહાહા! ખરેખર તો જો ભી પકરણામ (હોતા હૈ) 
પરમાણુમેં ને અજીર્મેં, ર્ો ષટ્કારકસે પકરણમન હોતા હૈ. યે પરમાણુકા પકરણામ ભી....  

પંચાજસ્તકાય ૬૨ ગાર્ા હૈ. પંચાજસ્તકાય. ઉસમેં, જીર્ ઔર કમવ—દોનોં(કે પકરણામ) 
અપને પકરણામસે હુએ હૈં ઐસા પાઠ હૈ. ૬૨ ગાર્ા, પંચાજસ્તકાય. ર્ો ચચાવ હુઈ ર્ી ર્ણીકે સાર્. 
વર્કાર અપનેસે હોતા હૈ, પરસે નહીં. યહાં તો અભી વનમવિ પયાવયકી બાત ચિતી હૈ. વનમવિ 
પયાવય ભી અપનેસે ક્રમસર હોનેર્ાિી હૈ તબ હોતી હૈ. ઉસકા અર્વ, િમવકી વનમવિ પયાવયકા 
આશ્રય દ્રવ્ય (કહના) યે વ્યર્હાર હૈ. તો દ્રવ્ય ઉપર દ્રવષ્ટ જાયેગી–પયાવય અપને દ્રવ્યકી તરફ 
ઝુકેગી.. આહાહા! પયાવય મુખ બદિેગી–પયાવયકા મુખ રાગ, પુણ્ય ને દયા-દાન ને વર્કલ્પ ઉપર 
હૈ, યે પયાવય મુખ બદિેગી, અપને દ્રવ્ય તરફ મુખ બદિેગી, તબ ઉસકો ક્રમબદ્ધમેં સમ્યગ્દશવન 
ને િમવ હોતા હૈ.  

શ્રોતા : મુખ કૈસે બદિના હૈ? 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે હૈ ઉસકો ઐસે કરના હૈ. મોઢું આમ છે તો આમ કરી નાખ.  
સમિમેં આયા?  

કોઈ ભી પરકા કર સકે ઐસા હો તો, યે ઐસા હૈ (ઉસે) ઐસા કર દો. આહા! ઐસે ર્ા, 
ઐસે કર દો. ઐસે નહીં હોતી. સમિમેં આયા? ઐસા હૈ........... આહાહા! ર્ાત બહુ ઝીણી છે 
બાપુ! ભગર્ાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા.... અનંત દ્રવ્ય જૈસે હૈં.... અનંત અનંતપને કબ રહેંગે? 
અનંતમેં એક દ્રવ્યકી પયાવયકા દૂસરા કતાવ ન હો તો અનંત અનંતપને રહેંગે. જો દૂસરા દ્રવ્ય 
દૂસરેકી પયાવયકા કતાવ હો તો યે પયાવય જબનાકા ર્ો દ્રવ્ય રહા. પયાવય જબનાકા દ્રવ્ય રહતા નહીં. 
એક (દ્રવ્ય) પયાવય જબના રહા, દૂસરા દૂસરેકા કતાવ હો તો ર્ો પયાવય જબનાકા દ્રવ્ય રહા. પયાવય 
જબનાકા દ્રવ્ય રહે તો દ્રવ્યકા ભી નાશ હોતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? શેઠ! ઐસી ઝીણી 
બાત હૈ. શેઠ એટિા ભાગ્યશાળી કે વશજબરમેં આર્ે છે, દુવનયાસે છૂટ જાતા હૈ.  

યહાં તો યે કહતે હૈં કક કોઈ ભી રિકણ કે કોઈ ભી પરમાણુકા સ્કંિ... યે સ્કંિ હૈ ઉસમેં 
જો પરમાણુ હૈ, યે પરમાણુ ભી ક્રમસર અપની પયાવયસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. યે સ્કંિમેં આયા હૈ 
તો ઐસી પયાવય હુઈ ઐસા નહીં. યે પરમાણુકી િોહીકી... યે િોહી હૈ ન? િોહીકો ક્યા કહતે 
હૈં? ખૂન. ઉસકી પયાવય હુઈ ન, તો પરમાણુ યહાં આયા તો ખૂનકી પયાવય હુઈ ઐસા હૈ નહીં. યે 
પરમાણુકી ખૂનકી પયાવય હોનેકી યોગ્યતાસે ક્રમબદ્ધ આનેર્ાિી ર્ી તો આયી હૈ. આહાહા! 
પ્રભુ! તુમ તો જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા હો ન. જાનને-દેખનેર્ાિા કતાવ હો જાયે તો વમથ્યાત્ર્પના આ જાતા હૈ. 
આહાહા! તુમ તો.... જ્ઞાતા–અકતાવ વસદ્ધ કરના હૈ ન? યહાં તો અકતાવ વસદ્ધ કરના હૈ. ઉપર હૈ 
ન. બતાયા ર્ા.  

आत्माका अकतत ात्व दृष्ातंपवू ाक कहत े हैं... અમૃતચંદ્રાચાયવ. અકતૃવત્ર્... ર્ે (-અજ્ઞાની) 
ઈશ્વરકો કતાવ કહતે હૈં તો યહાં તો કહતે હૈં કક દ્રવ્ય પયાવયકા કતાવ નહીં. ઈશ્વર કતાવ તો હૈ નહીં 
કોઈ ચીિકા, પણ ચીિકી જો પયાવય હૈ ઉસ પયાવયકા દ્રવ્ય કતાવ નહીં. દૂસરા દ્રવ્ય તો નહીં 
કતાવ... આહાહા! આકરી ર્ાત છે ભાઈ! યે તો પરમાત્મા જિનેશ્વરદેર્ વિિોકનાર્ને 
સર્વજ્ઞસ્ર્ભાર્મેં ઐસી પદાર્વકી મયાવદા–વસ્ર્વત દેખી હૈ યે બાત હૈ. દુવનયા માને કક ન માને. 
ઉસકો–સત્યકો સંખ્યાકી િરૂર નહીં. િાખો માને તો સત્ય કહેર્ાય, ર્ોડા માને તો અસત્ય 
કહેર્ાય—એર્ું છે નહીં. ર્ો કહતે હૈં. આહાહા!  

આ કોકડયું... સ્ત્રી ભરત ભરતી હૈ ન? ભરત કપડેમેં. તો કહતે હૈં કક યે પયાવય સ્ત્રીકે 
આત્માને કકયા ઐસા હરામ હૈ. ભરત ભરતી હૈ ન કપડેમેં? અહીંયા ગોઠર્ી દીિું.... ર્ે 
(અજ્ઞાની) કહતે હૈં કક સ્ત્રીને કકયા, ઇસકી ઇચ્છા હુઈ તો હુઆ. યે જબિકુિ િૂઠ હૈ. આહાહા! 
ભરત ભી અપની પયાવયમેં ક્રમબદ્ધમેં હોનેર્ાિી પયાવયસે હોતા હૈ. આહાહા! શું કહેર્ાય? 
તોરણ કરતે હૈં ન? તોરણ.. તોરણ.. ઉસમેં દાણા.... હાર્ી બનાતે હૈં. મોતીકો... યે ગોઠર્ણીકી 
પયાવય સ્ત્રીને કી કક ઉસકી અંગુિીસે હુઆ (ઐસા હૈ નહીં). 

શ્રોતા : ...સે ખૂન વનકિતા હૈ...  
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે નહીં, અપનેસે ખૂનકી પયાવય નીકિતી હૈ. આહા! દેખો! યે 
અંગુિી હૈ ન? યે અંગુિી ઉસકો અડી (-છુઈ) હી નહીં. ઐસે ખડ્ડા હુઆ, યે ખડ્ડેકી પયાવય 
ક્રમસર પરમાણુમેં હોને(ર્ાિી) હુઈ હૈ, ઉંગિીસે નહીં હુઈ. આહાહા! સમિમેં આયા? યે બાત.... 
પણ સંયોગસે દેખતે હૈં, ઉસકી પયાવયકો દેખે તો..... અંગુિી દૂસરી ચીિ હૈ ઔર ર્ો હુઆ 
દૂસરી ચીિ હૈ. ર્ો સંયોગસે દેખતે હૈં, પણ ઉસકી પયાવય ઉસમેં (અપનેમેં) ઉત્પન્ન હુઈ ઉસ 
દ્રવષ્ટસે તો દેખતે નહીં. આહાહા! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! અભી તો ગડબડ બહુત હો ગઈ હૈ.  

પુસ્તક બનાના, ર્ો ભી (પરમાણુકી) અપની પયાવયસે હોતા હૈ. પુસ્તક હમને બનાયા... 
આહાહા! આચાયવ મહારાિ તો કહતે હૈં, યે ટીકા... હમને ટીકા બનાયી ઐસે મોહસે ન નાચો.  
હમ તો જ્ઞાતા(-દ્રષ્ટા) હમારે સ્ર્રૂપમેં હૈં. હમારે સ્ર્રૂપસે બહાર વનકિકર યે ટીકાકી રચના હુઈ 
(ઐસા હૈ નહીં) અને વર્કલ્પ આયા હૈ તો ટીકાકી રચના હુઈ ઐસા ભી નહીં. વર્કલ્પ આયા હૈ 
તો વર્કલ્પ મેરા કતવવ્ય હૈ યે ભી નહીં. આહાહા! મૈં તો જ્ઞાતા (હૂં). અકતાવ વસદ્ધ કરના હૈ ન? 
પરકા તો કતાવ નહીં, પણ રાગકા ભી કતાવ આત્મા નહીં. દયા-દાન-વ્રતાકદકા વર્કલ્પ આતા હૈ, 
પણ આત્મા કતાવ હૈ ઐસા નહીં. ક્યોંકક આત્મા પવર્િ વપંડ પ્રભુ હૈ, ર્ો વર્કારકો ક્યોં કરે? 
ચક્રર્તી રાજાકો મકાનકી િૂિ સાફ કરનેકો કહના કક ચક્રર્તી! િૂિ વનકાિ દે. ઐસે ભગર્ાન 
આત્મા અનંત પવર્િ ગુણકા વપંડ હૈ ઉસકો દયા-દાન વર્કલ્પકા કતાવ બનાના, યે ચક્રર્તીકો િૂિ  
વનકાિનેકો (કહને જૈસી) બાત હૈ. આહાહા! યે દ્રષ્ટાંત આતા હૈ શાસ્ત્રમેં. શાસ્ત્રમેં સબ ભરા હૈ. 
કદગંબર શાસ્ત્રમેં દ્રષ્ટાંત ઔર ્યાય સબ ભરા હૈ. િહાં િહાં જૈસે ચાવહયે ર્હાં ર્હાં સબ ભરા 
હૈ.  

क्रमबद्ध अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ... જોયું! उत्पन्न होता हुआ अजीव ही ह.ै.. યે 
પયાવયકો અજીર્ કહા. અજીર્કી પયાવયકો અજીર્ કહા, જીર્કી પયાવયકો જીર્ કહા.—એમ 
અત્યારે િેર્ું છે. નહીં તો જીર્દ્રવ્ય હૈ ર્ો પયાવયમેં આતા નહીં, ઐસે અજીર્દ્રવ્ય હૈ ર્ો પયાવયમેં 
આતા નહીં. પણ યે પયાવય ઉસસે હુઈ હૈ ઐસે બતાના હૈ. પરસે નહીં હુઈ અને ક્રમસે 
આનેર્ાિી (ર્ી ર્ો) હુઈ હૈ–આયી હૈ, યે બતાકર (કહા કક) અજીર્કા પકરણામ અજીર્ હૈ. 
આહાહા! ઐસે ક્યોં કહા? અજીર્કા પકરણામ અજીર્ હૈ અર્ાવત્ દૂસરે સાર્મેં જીર્ હો તો 
ઉસસે હુઆ ઐસા હૈ નહીં. એ ના પાડે છે દેખો! अजीव ही ह,ै जीव नहीं... હૈ? `જીર્ નહીં' ઐસે 
ક્યોં કહા? કક જીર્ સંયોગમેં હો, તો ઉસસે ર્હ પયાવય િડકી હુઈ હૈ ઐસા તીન કાિમેં નહીં. 
આહાહા! 

આ ર્ાત.... પછી સોનગઢનું એકાંત છે.. એકાંત છે, ઐસા કહતે હૈં. કહો પ્રભુ! ભગર્ાન 
કહતે હૈં (કક સોનગઢ કહતા હૈ?) કકસકી બાત હૈ યે? આહાહા! િણ િોકના નાર્ તીર્ંકરદેર્ 
સીમંિર ભગર્ાનકે શ્રીમુખસે વનકિી હુઈ ર્ાણી હૈ. યે કુંદકુંદાચાયવને સુની હૈ ઔર યહાં આકર 
યે શાસ્ત્ર બનાયા. આહાહા!  

શ્રોતા : આપ ઉસ સમય ર્?ે 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : તભી ર્હાં ર્ે. સુનનેકો ગયે ર્ે. એ ર્ાત એટિી..... યે તો ભગર્ાન 
કુંદકુંદાચાયવકી બાત હૈ. આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, अजीव ही ह.ै.. યૂં વિયા. એકાંત નહીં હૈ ન? ઐસે કહતે હૈં કક કર્ંવચત્ 
અજીર્પયાવય અજીર્સે હુઈ, કર્ંવચત્ જીર્સે હુઈ—ઐસે અનેકાંત કહો. યે અનેકાંત હૈ નહીં 
પ્રભુ! યે એકાંત તો હૈ. યે કહતે હૈં કક અજીર્કી અપની પયાવયસે અજીર્ ઉત્પન્ન હુઆ યે અજીર્ 
હી હૈ.. અજીર્ હી હૈ.. આહાહા! યે હોઠ હિતે હૈં તો અજીર્કી પયાવય અજીર્ હી હૈ, જીર્ નહીં. 
ઐસે ક્યોં કહા? અંદર જીર્ હૈ તો ઉસસે હોઠ વહિા હૈ ઐસા નહીં, માટે જીર્ નહીં. આહાહા! 
ઈતના અજભમાન છોડના..... આહાહા!  

શ્રોતા : મડદું કેમ બોિતું નર્ી?  

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : મડદુ બોિતું..? મડદું ચાિે પણ છે. સુના હૈ?  

રાતકો... અમને તો નિરે પડેને. હમારા બડા ભાઈ ર્ે. ર્ો ૫૭કી સાિમેં ગુિર ગયે. 
બડે ભાઈ ર્ે, બહુત સુંદર ર્ે, બહુત હુવશયાર ર્ે. મુંબઈકા પાની િગ ગયા ર્ા. ૫૭, સંર્ત 
૧૯૫૭. તબ હમારી ઉંમર ૧૧ ર્ષવકી ર્ી. ૧૧ ર્ષવકી. ૪૬મેં િ્મ હૈ. રાતકો ર્ો ગુિર ગયે, 
હમને દેખા ર્ા. રાવિકો ઉસમેં સુિાયે... ર્ો કોશ... કોશ સમિતે હો? િોહેકી કોશ હોતી હૈ ન? 
ક્યા કહતે હૈં? યે િોહેકી કોશ નહીં હોતી? એ મૂકી છાતી પર. ક્યોંકક મુદાવ ખડા ન હો જાય. 
મુદાવ ભી ખડા હો જાતા હૈ. યે મુદાવ ભી.... પર ઐસા હોનેર્ાિા હો તબ.... કોશ.. કોશકો ક્યા 
કહતે હૈ? િોહેકી હોતી હૈ ન િંબી? ખોદનેકી... હમને દેખા હૈ.  

૫૭કી સાિ. હમ તો છોટી ઉમ્રકે ર્ે. હમારી માતાજી કહે, યહાંસે વનકિ જાઓ. મામાને 
નેર જાઓ. મામા ગૃહસ્ર્ હતા, બિા બહુ પૈસાર્ાળા હતા. મામા હતા પૈસાર્ાળા. કહ્ું, અહીંર્ી 
ચાલ્યા જાઓ. તમે નહીં દેખી શકો. અહીં સૂર્ું નહીં. ભાઈ ગુિરી ગયા છે. મુદાવ રખા હૈ તો યહાં 
સોના નહીં. યે ૫૭કી બાત હૈ. કકતને ર્ષવ હુએ? ૭૮ ર્ષવ પહિેકી બાત હૈ. ર્ો મુદાવકો રખતે હૈં 
ઐસા. બાકી તો મુદેકી પયાવય ઐસી ખડી હોનેકી નહીં ર્ી તો બાહ્ વનવમિ... પણ હોનેકી ર્ી 
ઔર રખા તો નહીં હુઆ ઐસા ભી નહીં.  

ર્ો હમને દેખા હૈ. ૧૧ ર્ષવની ઉંમરે ૫૭ મેં. છપ્પનીયો દુકાળ હતોને. ૫૬મેં બડા 
અકાિ (પડા) ર્ા. ૫૬મેં ર્રસાદ નહીં ર્ા. હમારી તો છોટી ઉમ્ર ર્ી ૧૦ ર્ષવકી. બડા અકાિ.. 
બહોત દુકાળ.. ઐસા દુકાળ કક હમ િ઼ડકે નદીકે પાર ગયે, નદીકો દેખને. એક ભરર્ાડ ખડા ર્ા. 
ભરર્ાડ ખડા ર્ા ઔર ગાય ૨૫, ૩૦, ૪૦, ૫૦ ખડી ર્ી. ગાયોકી આંખોંમેં આંસુ.. આંસુ.. 
ભરર્ાડકો પૂછા... ભાઈ! ચાર-પાંચ કદનસે નાસકા એક તૃણ ભી નહીં વમિા ગાયકો. એક 
વતનકા નહીં. ૫૬ કી સાિમેં..... પાંચ ઇંચ ર્રસાદ આયા ર્ા પહિે. બસ, પીછે નહીં આયા. 
૫૬કી બાત હૈ. ભરર્ાડ ખડા ર્ા. ભરર્ાડ સમિતે હો? ગાયોકા ગોર્ાળ. ગોર્ાળની આંખ્યુંમાં 
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આંસુ. અરે! આ ગાયું... ૩૦-૪૦ ગાય. ચાર-પાંચ કદનસે એક વતનકા નહીં વમિા. કહાંસે િાર્ે? 
નાસ હી નહીં ઉગા.  

અભી ભી ઐસા સુના હૈ. (ર્રસાદ) ખેંચાઈ ગયોને એક મવહનો. અષાઢ સુદ િીિ તક 
૧૧ ઇંચ આ ગયા હૈ. અભી નહીં આયા. નાસ જબના બારહ-ચૌદહ ઢોર મર ગયે. ર્ોડા ર્ોડા 
નાસ ઉગા હૈ. ખેડે તો ખાઈ શકે. ખેડનેકી શજક્ત ન હો, મર ગયે. પર ર્ો સમયમેં ર્ો પયાવય 
હોનેકી ર્ી ઈસસે હોતી હૈ. આહાહા! નાસ ન વમિા માટે દેહ છૂટ ગયા ઐસા હૈ નહીં. દેહકી 
પયાવય છૂટનેકી ર્ી ઔર દેહમેં આત્મા રહા તો આયુષ્યકે કારણસે રહા—યે ભી હૈ નહીં. આયુષ્ય 
િડ હૈ ઔર ભગર્ાન આત્મા ચૈત્ય હૈ. તો િડસે આત્મા રહ સકે અંદરમેં, ઐસા હૈ નહીં. 
અપની પયાવયકી યોગ્યતાસે ક્રમસરમેં શરીરમેં રહનેકી યોગ્યતા હૈ ઇતને સાિ રહતે હૈં. િબ 
યોગ્યતા છૂટ જાતી હૈ તબ છૂટકર સ્ર્ગવમેં ચિે જાતે હૈં. િમીજીર્કી (બાત હૈ). સમિમેં આયા?  

આચાયવને દ્રષ્ટાંત કદયા હૈ. મનુષ્યમેંસે સ્ર્ગવમેં (જાતા હૈ) યે દ્રષ્ટાંત અપના વિયા હૈ.  
કારણ કે આચાયવ દેહ છોડકર સ્ર્ગવમેં જાનેર્ાિે હૈં. ચાર ગવતકા દ્રષ્ટાંત હૈં પંચાજસ્તકાયમેં, ર્હાં 
ર્ો વિયા હૈ. મનુષ્યસે સ્ર્ગવ ને સ્ર્ગવસે વફર મનુષ્ય હોકર.... કુંદકુંદાચાયવ આકદ કકતને સંત તો 
કેર્િજ્ઞાન પાકર મોક્ષ જાનેર્ાિે હૈં. ઐસી વસ્ર્વત હૈ. યે મનુષ્યકા દ્રષ્ટાંત ઐસા વિયા હૈ. મનુષ્ય 
મરકર નરક કક વતયંચમેં જાતે હૈં ઐસા નહીં વિયા. મનુષ્ય મરકર સ્ર્ગવમેં જાતે હૈં ઐસા વિયા. 
કારણ કે અપની બાત કી હૈ. અપને ક્રમસે દેહ છૂટ જાયેગા તો હમેં ક્રમસે સ્ર્ગવકી ગવત વમિેગી. 
કેર્િજ્ઞાન હૈ નહીં, પૂણવ પ્રાવપ્ત હૈ નહીં તો દેહ તો વમિેગા, પણ યે િડકે કારણસે િડ સંયોગ 
વમિેગા. અપની યોગ્યતાકે કારણસે ર્હાં સ્ર્ગવમેં રહતે હૈં. શ્રેવણક રાજા ભી અભી નરકમેં ભી 
હૈં... શ્રેવણક રાજા નરકમેં હૈં નહીં, ર્ે અપની પયાવયમેં ઔર ગુણમેં હૈં. આહાહા!  

પરકો કભી છુઆ હી નહીં, તો પરમેં રહે ઐસા કહાં હૈ? બહુ કઠણ.. કઠણ.. ભાઈ! 
સમિમેં આયા? એકને તો પ્રશ્ન કકયા ર્ા કક શ્રેવણક રાજા મરકર નરકમેં ગયે. દેખો! 
નરકગવતકા ઉદય આયા તો ઉ્હેં જાના પડા. નરકગવત બાંિી ર્ી ન પહિી? મુવનકી અશાતના 
કી ર્ી. નરકકા આયુષ્ય બંિ ગયા. બડા આયુષ્ય બંિ ગયા ર્ા. પીછે મુવન વમિે ઔર મુવનકે 
પાસ સમકકત પાયા. ર્ો બહુત (િંબી) વસ્ર્વત બંિી ર્ી ર્ો તોડકર ૮૪૦૦૦ ર્ષવકી રહ ગઈ. 
૮૪૦૦૦ ર્ષવ હૈ. અભી ભી (નરકમેં) હૈં. પર અપની પયાવયકી યોગ્યતાસે (હૈ). ગવતકા ઉદય હૈ 
ઉસ કારણસે ર્હાં ગયે હૈં ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! અનુપૂર્ી ભી િૂઠી હૈ. નામકમવમેં ૯૩ 
પ્રકૃવતમેં એક અનુપૂર્ી પ્રકૃવત હૈ. યે અનુપૂર્ી પ્રકૃવત ક્યા હૈ? કક એક ગવતમેંસે દૂસરી ગવતમેં િે 
જાના. ઐસે કહતે હૈં યે સબ વનવમિસે કર્ન હૈ. આહાહા!  

યે બૈિ હૈ ન? નાર્, બૈિકો નાકમેં નાર્ ડાિતે હૈં (વફર) ખેંચતે હૈ. ઐસે આનુપૂર્ી 
ખેંચકર િે જાતે હૈં ઐસા િેખ હૈ. ર્ો તો આનુપૂર્ી પ્રકૃવત હૈ ઐસા વનવમિકા જ્ઞાન કરાનેકો 
(કર્ન) હૈ. બાકી અપની પયાવયકી યોગ્યતાસે કમવ .... હૈ તો ઉસ પ્રકારસે સ્ર્ગવમેં જાતે હૈં, 
નરકમેં જાતે હૈં. આહાહા! તો अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता हुआ अजीव ही ह,ै जीव नहीं... આ 
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અનેકાંત છે. જીર્સે ભી હો ઓર અજીર્સે ભી હો તો અનેકાંત (કહિાયે)—યે અનેકાંત નહીં. 
આહાહા! કર્ંવચત્ અપની પયાવય અપનેસે, કરં્વચત્ પરસે—ઐસા કહો તો અનેકાંત વસદ્ધ હોતા 
હૈ.—ઐસા હૈ નહીં. जीव नहीं... જીર્કી પયાવય ઉસકો (અજીર્) ઉત્પન્ન કર સકે ઐસા જબિકુિ 
હૈ નહીં. ક્યોં?  

હર્ે દ્રષ્ટાંત આપે છે. जसै े (कंकण आरद परिणामोंस े उत्पन्न होनवेाले ऐस)े सवुण ा ... 
સોના.. સોના.. સુર્ણવ.. कंकण आरद परिणामोंस.े.. કંકણ, કડા, ર્ીંટી વર્ગેરે. परिणामोंके साथ 
तादात्म्य ह.ै.. આહાહા! સોના જો જેર્રરૂપ હુઆ, ઉસ જેર્ર(રૂપ) પકરણામસે સોના તાદાત્મ્ય હૈ. 
જૈસે ઉષ્ણતાકે સાર્ અવિ તાદાત્મ્ય હૈ, ઐસે જ્ઞાનકે સાર્ આત્મા તાદાત્મ્ય હૈ–તત્સ્ર્રૂપ હૈ, 
ઐસે સુર્ણવ કંકણ (આકદ) અપની પયાવયસે તાદાત્મ્ય હૈ. પરસે હુઆ હી નહીં. સોનેમેંસે કંકણ 
હુઆ ર્ો સોનીસે હુઆ નહીં. આહાહા! ક્યોંકક ઉસકે પકરણામોંસે તાદાત્મ્ય હૈ. યે પકરણામોંસે 
સોના ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. જેર્રકી અર્સ્ર્ા સોનેસે ઉત્પન્ન હુઈ હૈ, સોનીસે નહીં, હર્ોડીસે નહીં, 
નીચે એરણસે નહીં. આર્ી ર્ાતું... આકરું િાગે માણસને. આખો કદ' અમે આ કરીએ છીએ, આ 
કરીએ છીએ ર્ેપાર-િંિા. કૌન કરતા હૈ? બાપુ! સબ સંયોગસે કદખતા હૈ. બાકી સંયોગી પયાવય 
તો ઉસકે કારણસે હોતી હૈ. તુમ માનતે હો કક હમારેસે યે હુઈ, યે તો વમથ્યાત્ર્કા પોષણ હૈ. 
વમથ્યાત્ર્ સંસાર હૈ, યે વમથ્યાત્ર્ હી આસ્રર્ ઔર સંસાર હૈ. યે અહંકાર વનકાિના (ઔર) 
ભેદજ્ઞાન કરના ર્હ અિૌકકક બાત હૈ.  

િડકી પયાવય મેરેસે નહીં ઔર મેરી પયાવય િડસે નહીં. આહાહા! ઐસે ભેદ કરના...  
યહાં કહા, सवुण ाका कंकण आरद परिणामोंके साथ तादात्म्य ह.ै સોનેમેંસે જો જેર્ર હોતા હૈ યે 
પકરણામ હૈં. પકરણામકે સાર્ સુર્ણવ તાદાત્મ્ય હૈ. પકરણામકે સાર્ સોની તાદાત્મ્ય હૈ? યે 
જેર્રકે સાર્ એરણ તાદાત્મ્ય હૈ? યે પકરણામકે સાર્ હર્ોડી તાદાત્મ્ય હૈ? આહાહા! જેર્ર 
ઉત્પન્ન હુઆ હૈ ર્ો હર્ોડીસે નહીં, એરણસે નહીં, સોનીસે નહીં. આહાહા! પૂર્વ પયાવયસે ભી 
નહીં. એક સમયમેં જો પયાવય ક્રમબદ્ધ ઉત્પન્ન હુઈ હૈ, ર્ો પૂર્વકી પયાવયસે ભી નહીં અને 
વનશ્ચયસે તો સુર્ણવકે દ્રવ્ય-ગુણસે ભી નહીં. આહાહા!  

તાદાત્મ્ય કહા હૈ ન? उसी प्रकाि सव ा द्रव्योंका...  सवा द्रव्योंका अपन ेपरिणामोंके साथ 
तादात्म्य ह.ै જીર્કા પકરણામ અપને આત્માકે સાર્ તાદાત્મ્ય હૈ. અજીર્કા પકરણામ અજીર્સે 
તાદાત્મ્ય હૈ. એક પરમાણુકા પકરણામ ર્ો પરમાણુસે તાદાત્મ્ય હૈ. કોઈપણ ચીિકા પકરણામ 
ઉસ તત્ત્ર્સે તિ રૂપ હૈ, પરકે સાર્ કોઈ સંબંિ હૈ નહીં. આહાહા! વશક્ષણ વશજબરમેં ઐસા અર્વ 
વનકાિતે હૈં. આ છે બાપુ! અરેરે! અનાકદકાળર્ી ૮૪ િાખમાં.... ભાઈ! ભૂિી ગયો ૮૪ િાખના 
અર્તારને... 

શ્રોતા : બીજા પૂછે કે ......આનાર્ી આ ર્ાય છે?  

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : એ બીજા પૂછે, ન પૂછે એ જાણે. અહીં તો ર્સ્તુવસ્ર્વત આ છે. આ 
બીજા પૂછે એની તો ર્ાત ચાિે છે. યે હજારો માણસમેં તો બાત ચિતી હૈ. પૂછે (ઐસી)  
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ભાષાકી પયાવય ભી પૂછનેર્ાિેકી કક્રયા નહીં હૈ. દરબાર! એર્ી ર્ાત છે ભાઈ! આહાહા! પરમ 
સત્યકી બાત હૈ. આહાહા! इसप्रकाि जीव अपन े परिणामोंस े उत्पन्न होता ह ै तथारप उसका 
अजीवके साथ कार् ाकािणभाव रसद्ध नहीं होता... ક્યા કહતે હૈં? કોઈ કહે કક જીર્ અપને 
પકરણામોંસે તો ઉત્પન્ન હોતા હૈ ન? ઇતના તો કારણ ને કાયવ કરતા હૈ ન? જીર્ અપને 
પકરણામકા કાયવ તો કરતા હૈ ન? અપને પકરણામકા કાયવ કરે તો દૂસરેકે પકરણામ ભી કરે. જેમ 
ગોર્ાળ એક ગાયકો ચરાને િે જાય, તો દૂસરા કહે, મેરી ગાય ભી િે જા. ઐસા આતા હૈ. 
ગોર્ાળ હૈ ન? ગોર્ાળ. એક ગાયકો િે જાય તો હમારી ગાયકો ભી સાર્મેં િે જા. હમારે 
કહાં....... ઐસે અજીર્કા પકરણામ હોતા હૈ? સમિમેં આયા? 

ઉસમેં દૂસરે દ્રવ્યકા ભી પકરણામ કારણરૂપ હો તો ઉસમેં ક્યા હૈ? આહાહા! િુઓ, 
પ્રભુ! આત્મામેં એક અકાયવકારણ નામકા ગુણ હૈ. ક્યા કહા? ૪૭ ગુણ હૈ ન? ઉસમેં 
અકાયવકારણ નામકા એક ગુણ હૈ. ૧૪ર્ા હૈ. આહાહા! ૪૭મેં ૧૪ર્ા હૈ, અકાયવકારણ. આત્મા 
પરકા કાયવ નહીં અને આત્મા રાગ ને પરકા કારણ નહીં. આહાહા! પીછે હૈ ૪૭ શજક્ત. હૈ કક 
નહીં? ૧૧૨ પન્ના? શ્લોક.. શ્લોક.. ૧૩. ૧૪મેં આયા. `અ્યસે નહીં કકયા જાતા ઔર અ્યકો 
નહીં કરતા ઐસા એક દ્રવ્યસ્ર્રૂપ અકારણકાયવશજક્ત હૈ. ' હૈ અંદર? ૧૪ર્ી હૈ. ૧૩ નંબર પીછે 
૧૪ર્ી. `અ્યસે નહીં કકયા જાતા...' આહાહા! આત્મામેં િડસે કોઈ પયાવય નહીં કી જાતી ઔર 
આત્મામેં રાગસે સમ્યગ્દશવનકી પયાવય નહીં કી જાતી. આહાહા! `અ્યસે નહીં કકયા જાતા...' 
`અ્યસે'મેં પરદ્રવ્ય ને રાગ સબ િેના. ક્યોંકક શજક્તકા ર્ણવન હૈ ન? તો શજક્તકે ર્ણવનમેં 
પયાવય વનમવિ હી િી હૈ. ક્રમ-અક્રમ વિયા હૈ પીછે ઉસમેં. અક્રમ ગુણ ને ક્રમ પયાવય, પર યે ક્રમ 
પયાવય વનમવિ િી હૈ. શજક્તકા ર્ણવન હૈ ન? ક્રમ-અક્રમમેં યહાં એકસી વનમવિ પયાવય હી િી હૈ. 
ક્રમમેં રાગ.... ક્યોંકક શજક્ત હૈ ર્ો ર્સ્તુકા ગુણ હૈ. ગુણકો િરનેર્ાિા દ્રવ્ય હૈ ર્હ પવર્િ હૈ ઔર 
શજક્ત ભી પવર્િ હૈ, તો પવર્િતાકા પકરણામ પવર્િ હૈ. સમિમેં આયા?  

રાગકા પકરણામ આત્માકા હૈ ઐસા યહાં હૈ નહીં. શજક્તકે ર્ણવનમેં શુરૂઆતમેં ઔર 
પીછે દોનોં િગહ ઐસે વિયા હૈ. આહાહા! નયકા અવિકાર, પ્રર્ચનસારમેં ૪૭ નયકા અવિકાર 
વિયા હૈ ર્હાં વિયા હૈ જ્ઞાન કરાનેકો. િમીજીર્ ગણિર હૈં ઉનકે ભી િરા વર્કલ્પ આયા શાસ્ત્ર 
રચનેકા, તો ઉનકા પકરણમન હૈ તો કતાવ કહનેમેં આતે હૈં. આહાહા! પકરણમનકી અપેક્ષાસે કતાવ 
કહનેમેં આતા હૈ, કરનેિાયક હૈ માટે કતાવ હૈ ઐસા નહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? 
પ્રર્ચનસારમેં ઐસા વિયા હૈ. કતાવનય હૈ, ભોક્તાનય હૈ. યહાં યે નહીં િેના. યે દ્રવ્યદ્રવષ્ટકા 
વર્ષય હૈ. શજક્તકા ર્ણવન હૈ. સમિમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોતા : સમયસાર ... કક પ્રર્ચનસાર ...? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : દોનોં જ્ઞાનકી પ્રિાનતાસે જાનનેિાયક ચીિ હૈ ઐસે માનના. દ્રવષ્ટકી 
અપેક્ષાસે અપના પકરણામ વનમવિ હી હોતા હૈ ઐસા માનના.  
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આગે હૈ, પ્રશ્ન હૈ આગે. `જિસમેં ક્રમ-અક્રમસે પ્રર્તવમાન અનંત િમવ હૈં ઐસા આત્મા 
જ્ઞાનમાિ કકસ પ્રકાર હૈ?' ઉસમેં હૈ પહિે યે બાત. `જિસમેં ક્રમ-અક્રમસે પ્રર્તવમાન અનંત િમવ 
હૈં...' પણ યહાં ક્રમ િેના વનમવિ. યહાં ક્રમમેં મવિન ન િેના. પહિે શબ્દ હૈ. પીછે ભી હૈ. યે તો 
બહોત બાર સભામેં ૧૮ ચિ ગયા હૈ. યે ૧૯ર્ી બાર ચિતા હૈ. ઉિર હૈ? 

`પ્રશ્ન : જિસને ક્રમ-અક્રમસે પ્રર્તવમાન અનંત િમવ હૈં ઐસા આત્મા જ્ઞાનમાિ કૈસે હૈ?' 
ર્ો તો જ્ઞાનમાિ હી હૈ. `પરસ્પર જભન્ન ઐસે અનંત િમોંકે સમુદાયરૂપસે પકરણવમત એક 
જ્ઞવપ્તમાિ ભાર્રૂપસે સ્ર્યં હી હૈ.' સમિમેં આયા? યે અનંત શજક્તમેં ક્રમ તો વનમવિ વિયા હૈ. 
દૂસરી (િગહ) પંચાજસ્તકાયમેં ૬૨ ગાર્ામેં વિયા, ર્હાં વર્કારકી પયાવય સ્ર્તંિ ષટ્કારકસે 
પકરણમતી–હોતી હૈ ઐસા વિયા હૈ. ર્હાં તો જ્ઞેય અવિકાર હૈ તો જ્ઞેયકો બતાના હૈ. યહાં તો 
દ્રવષ્ટપ્રિાન શજક્તકા ર્ણવન હૈ. શજક્ત પવર્િ હૈં સબ અને પવર્િકો િરનેર્ાિા પ્રભુ ભી પવર્િ 
દ્રવ્ય હૈ. પવર્િસે ક્રમમેં અપવર્િતા આતી હૈ યે બાત હૈ નહીં. આતી હૈ અપવર્િતા, પણ ર્ો 
અપવર્િતાકા જ્ઞાન કરતી હૈ યે જ્ઞાનપયાવય અપની હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? 

ર્ો તો કહા ર્ા ન? ભાર્ નામકા એક ગુણ હૈ. ભાર્ગુણ હૈ. ઉસમેં પીછે હૈ. ભાર્ હૈ 
ન? અંદર શજક્ત હૈ. ભાર્શજક્ત હૈ. દેખો! ૩૩ર્ી. `વર્દ્યમાન અર્સ્ર્ા યુક્તપનેરૂપ ભાર્શજક્ત.' 
અમુક અર્સ્ર્ા જિસમેં વર્દ્યમાન હો ર્હ ભાર્શજક્ત. ૩૩ર્ી શજક્ત હૈ. યે ભાર્શજક્તકે કારણસે 
ઉસકી પયાવય વનમવિ હી હોતી હૈ. વનમવિકી બાત હૈ યહાં. મૈં કરું તો પયાવય વનમવિ હો ઐસા 
વર્કલ્પ ભી િહાં નહીં. આહાહા! િહાં દ્રવ્ય પર દ્રવષ્ટ કર પયાવય ઝુક ગઈ, દ્રવ્યમેં ભાર્ નામકા 
ગુણ હૈ ઉસ કારણસે અનંત ગુણકી પયાવય વનમવિ હી પ્રગટ હોતી હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? 
એક ભાર્(ગુણ) યે વિયા. એક ભાર્(ગુણ) દૂસરા હૈ. આહાહા! આગે હૈ.  

૩૯. િુઓ! `કતાવ-કમવ આકદ કારકોંકે અનુસાર જો કક્રયા...' યે વર્કાર હૈ. વર્કાર પયાવયમેં 
હોતા હૈ, `ઉસસે રવહત ભર્નમાિમય હોનેર્ાિી ભાર્શજક્ત.' દો પ્રકારકી શજક્ત હૈ. એક 
ભાર્શજક્ત, અનંત ગુણમેં ભાર્શજક્ત પડી હૈ તો દરેક ગુણકી એક સમયમેં હોનેર્ાિી પયાવય 
હોગી, હોગી ને હોગી. મૈં કરું તો હોગી ઐસા હૈ નહીં. યે એક ભાર્શજક્ત. એક ભાર્શજક્ત, 
વર્કારકા પકરણામ ષટકારક(રૂપ) પકરણમન હોતા હૈ ઉસસે રવહત પકરણમન યે ભાર્શજક્તકા 
ફિ હૈ. વર્શેષ કહેંગે. 

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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સમયસાર, (ગાથા) ૩૦૮ થી ૩૧૧. ક્રમબદ્ધની વ્યાખ્યા આવીને? ક્રમબદ્ધમેં પરકા 

કારણ-કાયયકા અભાવ હોતા હૈ. વવશેષ સ્પષ્ટીકરણ આતા  હૈ. ઉસકા કારણ વહ હૈ. ક્યા? કક 
जीव अपन ेपरिणामोंस ेउत्पन्न होता ह.ै.. યે ક્રમબદ્ધમેંસે વનકાલા. જબ जीव अपन ेपरिणामोंस े

उत्पन्न होता ह.ै.. ક્રમબદ્ધમેં ઉસકા વનશ્ચય (-વનણયય) જાતા હૈ જ્ઞાયક ઉપર. વો બાત યહાાં હૈ. 

જ્ઞાયક ઉપર દૃવષ્ટ હુઈ તો જીવ  અપને પકરણામોંકે સાથ તાદાત્મ્ય હૈ. આહાહા! इसप्रकाि जीव 

अपन े परिणामोंस े उत्पन्न होता ह.ै.. વનગોદસે લેકર વસદ્ધ,  એક-એક સમયકે પકરણામ.... 
વનમયલકી યહાાં  બાત હૈ હોં. અપ ને પકરણામસે જીવ ઉત્મપન્ન હોતા હૈ.  આહાહા! પકરણામસે 

ઉત્મપન્ન (હોતા હૈ). જીવદ્રવ્ય તો હૈ હી. परिणामोंस ेउत्पन्न होता ह ैतथारप... ઐસે ક્યોં કહા? કક 
અપને પકરણામોંસે તો ઉત્મપન્ન હોતા હૈ ન? ઈતના તો કાયય કરતા હૈ ન?  અપને પકરણામોંસે 
ઉત્મપન્ન હોતા હૈ ન? નહીં ઉત્મપન્ન હોતા ઐસા તો હૈ નહીં.  

उसका अजीवके साथ कार् यकािणभाव रसद्ध नहीं होता... ઐસે કક અપને પકરણામસે 
ઉત્મપન્ન હોતા હૈ , તો પરકા પકરણામ ભી કરે. જો ઉત્મપન્ન ન હોતા હો , કાયય ન હોતા હો તો તો 

પરકા કાયય ન કરે. આહાહા ! કાયય  તો કરતા  હૈ. ઝીણી વાત છે.  જીવ અપને વનમયલ પકરણામકા  
કાયય તો કરતા હૈ , તથાવપ પરકા કાયય નહીં કરતા —ઐસા લેના હૈ. સમજમેં આયા? ગાંભીર શબ્દ 
હૈ. કક અપને પકરણામોંસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ તથાવપ–તોપણ.... વનમયલ પકરણામસે તો ઉત્મપન્ન 

હોતા હૈ. મૈં શુદ્ધ ચૈતન્યઘન જ્ઞાન આનાંદકાંદ પ્રભુ હ ાં, ઉસકા (-મેરા) પકરણામ તો આનાંદ ને 
શાાંવત યે ઉસકા પકરણામ હૈ. અહીં ધમય પામેલાની વાત ચા લે છે અથવા ક્રમબદ્ધકા જજસકો 
વનણયય હુઆ ઉસકી બાત ચલતી હૈ. આહાહા! 

જગતમેં દરે ક પદાથયકી અપની અવસ્થાસે વ્યવવસ્થત વ્યવસ્થા હોતી હૈ. દરે ક પદાથયકી 
અપને પકરણામ–અવસ્થાસે વ્યવસ્થા હોતી હૈ. દ સરા પકરણામ ઉસકો કરે તો ઉસકી પયાયય 

વ્યવસ્થા હોતી હૈ ઐસા હૈ નહીં. તો આ બધા વ્યવસ્થાપક છે ને? નહીં? યે પ્રમુખ હૈ, 
વ્યવસ્થાપક હૈ. કકસકા વ્યવસ્થાપક? ભાઈ! જો દ્રવ્ય અપને પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ ક્રમમેં , 
તો ઉસકી પયાય ય કી વ્યવસ્થા વો હી ઉસકી વ્યવસ્થા હૈ . આહાહા! દ સરા જીવ ઉસકી વ્યવસ્થા 

કરે? દ સરા જીવ ભી અપને વનમયલ પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ , તો વો અપને  પકરણામસે 
ઉત્મપન્ન હો ઔર દ સરેકે  ભી પકરણામ ઉત્મપન્ન કરે—ઐસા નહીં હોતા.  

તેથી... `તથાવપ' વલયા હૈ. એમ કે અપના કાયય કરે  ન? કરતા તો હૈ કક નહીં?  કરતા હૈ 
કક નહીં? પલટતા હૈ કક નહીં? તો વિર દ સરેકો  ભી પલટાવે. કહતે હૈં  કક ઐસા હોતા નહીં. 
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ક્યોંકક દ સરા દ્રવ્ય ભી અપને પકરણામસે પકરણવમ ત હોતા હૈ. દ સરા દ્રવ્ય કોઈ પયાયય જબનાકા 
દ્રવ્ય હૈ, ઐસા દ્રવ્ય હૈ નહીં. આહાહા ! (ઉસકી) પયાયયકા કાયય કરનેવાલા કોઈ એક દ્રવ્ય–
પરદ્રવ્ય હૈ , તો ઉસકી પયાયયકા કાયય દ સરા જીવ કરે ઐસા કભી હોતા નહીં. આહાહા! આ બધા 
શેકિયાઓ ધાંધો કરે, વેપાર કરે દુકાનમાાં ધડાધડ. ક્યા કરે? કતાય હો ના તો મરના હૈ. મૈં કરાં... 
ભગવાન જ્ઞાયકસ્વરૂપ પ્રભુ ઉસકો  રાગકા, પરકા કામ સોંપના.. આહાહા! યે તો પ્રભુકા મૃત્મયુ હૈ 
અથવા ઉસકા અનાદર હૈ. અનાદર હૈ વો હી મૃત્મયુ હૈ. આહાહા! આ બધા વેપાર કરે  છે લોઢાના. 
આહાહા! બબ્બે કરોડનુાં તો સ્ટીલ (પડ્ુાં હતુાં), એમાાં ભાવ વધી ગયા તો ચાલીસ લાખ પેદા થઈ 
ગયા, લ્યો. ખુશ થયા  કે નહીં? 

વો પરમાણુ, વહાાં ક્રમબદ્ધમેં આનેવાલા પરમાણુ આયા હૈ , ઉસકી પયાયયકે ક્રમબદ્ધમેં. 
દ સરેકે કારણસે પૈસા આયા વહાાં..... (શ્રોતા : એની  જ પાસે આવ્યા, બીજા પાસે ન આવ્યા?) 
ઉસકે પાસ આયા વો તો ઉસ સમય કાયયકી દશા ને કાલ હી ઐસા થા. પ વયકા પુણ્ય કહનેમેં 
આયા, વો પુણ્ય તો વનવમત્ત હૈ. પ વયકા પુણ્ય પૈસેકો ખીંચકર  લાવે—ઐસા હૈ નહીં. બોલનેમેં 
આતા હૈ કક ઉસકે પુણ્યકે કારણસે..... શાસ્ત્ર ભી ઐસા કહતા હૈ કક પુણ્યકા િલ વમલતા હૈ. 

પદ્મપ્રભમલધારીદેવ કહતે હૈં કક પ્રભુ! દ સરેકી ર વદ્ધ દેખકર તુજે વવસ્મય હોતા હૈ ઔર 
તુજે ઇચ્છા હોતી હૈ કક આહાહા! કરોડપવત, અબજપવત મૈં ભી હોઉં. તો પ્રભુ! યે અકરહાંતકી 
ભજક્ત કર તો ઉસમેં પુણ્ય હોગા ઔર ઉસસે વમલેગી વસ્તુ. તેરેકો વમલેગી તો ભી તુજે ક્યા 
લાભ હૈ? આહાહા! તુાં તો ભગવાન આત્મમા સજચ્ચદાનાંદ પ્રભુ  હૈ, જજસમેં અનાંત અનાંત વનમયલ 
ગુણકી ખાણ હૈ . યે ખાણકી પ્રતીવત જજસકો ક્રમબદ્ધકે પકરણામમેં હુઈ.. આહાહા! યે તો અપને 
પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ. ક્યોં? કક દરેક જીવદ્રવ્યમેં કતાય નામકા એક ગુણ હૈ... કતાય નામકા 
ગુણ હૈ. તો કતાય હોકર અપને પકરણામકા કમય નામ કાયય કરતા  હૈ. આહાહા! કતાય હોકર.... 
અપને વનમયલ પકરણામકી બાત હૈ હોં.  

સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરત્ર... ક્રમબદ્ધકે વનણયયમેં જ્ઞાયક ઉપર દ્રવષ્ટ હોનેસે સ્યગ્દશયન- 
જ્ઞાન હુઆ, યે સ્યગ્દશયનકે કાયયકા કતાય કૌન હૈ? કક જીવમેં કતાય નામકા ગુણ હૈ . યે 
કતાય(ગુણ)કે કારણસે સ્યગ્દશયનકી પયાયય ઉત્મપન્ન હુઈ હૈ. પ વયકી પયાયયસે નહીં, વનવમત્તસે 
નહીં, સુનનેસે નહીં. આહાહા! બહોત માંથન કકયા વવકલ્પસે અાંદર , તો ઉસસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ, 
ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! માંથન હૈ યે તો વવકલ્પ હૈ. આહાહા! અપનેમેં કતાય નામકા અનાકદ ગુણ 
હૈ, યે કતાયગુણકે કારણસે ઉસકી સ્યગ્દશયન આકદ પયાયય ઉત્મપન્ન હોતી  હૈ.  

અથવા કમય નામકા ગુણ હૈ આત્મમામેં. ઓહોહો ! એક જડકમય હૈ, એક નોકમય હૈ, એક 
રાગકા કમય હૈ, એક વનમયલપયાયયરૂપી ભાવકમય હૈ, વનમયલ... આહાહા! અને એક કમય નામકા ગુ ણ 
આત્મમામેં હૈ. ક્યા કહા? આત્મમા વસવાય અનાંત પદાથયકા કાયય હોતા હૈ વો ભી ઉસકા કમય હૈ . યે 
કમય, પદાથયને અપના પકરણામ કકયા, વો પકરણામ ઉસકા કાયય હૈ. કાયય  કહો કક કમય કહો. એક 
વાત. દ સરી – જડકમય હૈ ઉસકો કમય કહના , પરમાણુ અપની પયાયયસે પકરણમા હૈ વો ભી કમય  
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હૈ.– દો. તીસરા – રાગ-દ્વેષકા પકરણામ કરના  વો ભી એક કમય હૈ, ભાવકમય. તીન. એક વનમયલ 
પકરણામ (રૂપ) કાયય હો વો ભી કમય  હૈ – ચાર. ઔર એક કમય નામકા ગુણ આત્મમામેં હૈ . 
આહાહા!  

સ ક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! અરેરે! અનાંત  કાલમેં સત્મય વાત વમલી નહીં  (ઔર) વમલી તો રવચ 
નહીં. આહાહા! એકાાંત.. એકાાંત લગે . વ્યવહાર.. કુછ કુછ રાગકી માંદતા કરનેસે હોતા હૈ કક  
નહીં? તો કહતે હૈં કક ઉસકે કમય નામકે  ગુણને ક્યા કકયા? રાગસે જો હુઆ, તો રાગ કતાય ., 
આહાહા! સમજમેં આયા? અને ધમયપયાયય કાયય  (હુઈ). યે રાગ કતાય (ઔર ધમયપયાયય) કાયય (હો)  
તો કતાય નામકે ગુણકા કાયય ક્યા હૈ? આહાહા! બહુત ઝીણી વાત  છે. મુદ્દેકી બાતકો ઉસને કભી 
દ્રવષ્ટમેં વલયા નહીં. આહાહા! યહાાં કહતે હૈં કક કમય ઇ તને  પ્રકારકા હૈ. આહાહા! એક ગુણરૂપી 
કમય, એક વનમયલ પયાયયરૂપી કમય, એક રાગરૂપી ભાવકમય, એક (દ્રવ્ય)કમયરૂપી પયાયય જડકી ઔર  
એક પરકે પકરણામરૂપી કમય. આહાહા!  

પરકા કમય આત્મમા કરતા હૈ કક નહીં? કમયકા પકરણામ જો હૈ ઉસકો ભી આત્મમા કરતા 
નહીં ઔર રાગ હૈ વો ભી આ ત્મમાકા કતૃયત્મવ નહીં ઔ ર વનમય લ પયાયયકા કતાય હૈ વો ભી ઉપચારસે 
હૈ. આહાહા! વનમયલ પકરણામ અપના કાયય ને આત્મમા કતાય ઐસા ભી ઉપચારસે–વ્યવહારસે 
કહનેમેં આતા હૈ. કલશટીકામેં હૈ. કલશટીકામેં હૈ સબ. સમજમેં આયા? આહાહા! યહાાં તો 
કહતે હૈં  કક આત્મમામેં કમય નામકા ગુણ હૈ .. કમય નામકા ગુણ હૈ. જડકમયકા નહીં, રાગકા નહીં, 
પયાયયકા નહીં. આહાહા! જૈસે ભગવાન આત્મમા જ્ઞાનસ્વભાવી વત્રકા લ હૈ, આનાંદસ્વભાવી 
વત્રકાલ હૈ, ઐસે કમયસ્વભાવી વત્રકાલ હૈ. આહાહા!  

આ બધુાં સાાંભળ્ુાં ન હોય, ત્મયાાં પૈસા-પૈસામાાં ન સાાંભળ્ુાં હોય. માંકદરમેં આિ લાખ 
ખરચા  માટે ધમય હો ગયા (ઐસે માને), પણ પૈસા ખરચ સકતા હી નહીં આત્મમા. યે પરમા ણુકી 
પયાયયકા કાયય તો પરમા ણુકા હૈ, દ સરેકા યે કાયય હૈ હી નહીં. આહાહા! અને યે પૈસેકે કાયયસે 
માંકદરકા કાયય હોતા હૈ  ઐસા ભી નહીં. ( શ્રોતા : કોઈનો ઉપકાર ગણતા જ નથી). એ તો બધી 
વ્યવહારની વાતુાં છે. આહાહા! `ઉપકાર' આતા હૈ ન? ભાઈને વલયા હૈ ન `મોક્ષમાગયપ્રકાશક'મેં 
આિવે અધ્યાયમેં? અકરહાંતને ઉપકાર કકયા હૈ ઉપદેશ દેકર , મૈં યે ઉપકારકા .... ઉલ્લેખ કરતા 
હ ાં.  આિવે અધ્યાયમેં હૈ. `મોક્ષમાગયપ્રકાશક.' આહાહા! હમ ઉપકાર કરતે હૈં , યે તો વનવમત્તસે 
કથન હૈ. સમજમેં આયા? 

અભી તો બહોત ચલતા હૈ ન? વો ચૌદ બ્રહ્ાાંડકા નકશા બના કર નીચે લખતે હૈં 
`જીવાનાાં પરસ્પર  ઉપગ્રહો.' પરસ્પર ઉપકાર કરતે હૈં. ઉપકાર કરતે હૈં  ઉસકી વ્યાખ્યા ઐસી હૈ 
નહીં. જહાાં તહાાં યે ચલ રહા હૈ. `ઉપકાર'કા અથય વનવમત્તપ ને હૈ ઈતના જ્ઞાન કરાનેકો ઉપગ્રહ: 
અથવા ઉપકાર ઐસે દો શબ્દ વલયે હૈં. આહાહા! યહાાં તો પરમાત્મમા ઐસે કહતે હૈં કક જીવ 
અપને પકરણામકો... પકરણામ કહો કક કમય કો કક કાયય કહો. અપને કાયયસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ 
તથાવપ ઉસકા અજીવકે સાથ, રાગકે સાથ,  કમયકે સાથ, શરીરકે સાથ કાયયકારણભાવ વસદ્ધ નહીં 
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હોતા. યે જડકમય કાયય ને આત્મમા કારણ ઐસા વસદ્ધ નહીં હોતા. આહાહા! યે શરીર ચલતા હૈ, 
ઐસી ભાષા વનકલતી હૈ, યે ભાષાકા વનકલના કાયય ને આત્મમા કતાય ઐસા કભી વસદ્ધ હોતા 
નહીં. આહાહા!  

उसका अजीवके साथ कार् यकािणभाव... યે તો કલ કહા થા ન?  આત્મમામેં અકાયયકારણ 
નામકા ગુણ હૈ. . આત્મમામેં અકાયયકારણ ગુણ હૈ કક (જજસસે) પર(દ્રવ્ય) કતાય ને આત્મમાકી પયાયય 
કાયય ઐસા તો હોતા નહીં, પણ રાગ કતાય ને વનમયલ પયાયય કાયય ઐસા ભી હોતા નહીં. સ ક્ષ્મ 
બાત હૈ. સમજમેં આયા? વ્યવહારરત્મનત્રય કતાય અને સ્યગ્દશયન વનમયલપયાયય કાયય ઐસા 
કતાય-કમય (સાંબાંધ) હૈ નહીં. બહોત (હુઆ તો) આત્મમા કતાય ને વનમયલપયાયય કમય ઐસે  ઉપચારસે 
દો ભેદ પ ડતે હૈં, પણ વ્યવહાર રાગ..... સબકા વો લેખ આતા હૈ. વ્યવહાર.. વ્યવહાર.. 
વ્યવહાર.. વ્યવહાર તો કરો, વ્યવહાર કરો, કરતે-કરતે પીછે  છોડ દો. આહાહા! (શ્રોતા : પહલે 
તો કરના પડતા હૈ ?) પહલે ને પીછે કરે કૌન? અપને  પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોનેવાલા પ્રભુ 
(આત્મમા હૈ ) ઔર દ સરે  પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોનેવાલા વો (દ સરા) દ્રવ્ય હૈ. પકરણામ જબનાકા તો 
કોઈ દ્રવ્ય હૈ નહીં અથવા પરદ્રવ્ય અપને કાયય જબનાકા તો હૈ નહીં . ઉસકા (અપના) કાયય હૈ, તો  
આત્મમા અપના કાયય કરતા હૈ ને પરકા ભી કાયય કરતા હૈ?  તો કાયય જબનાકા દ્રવ્ય હો ગયા. 
પયાયય જબનાકા દ્રવ્ય હો ગ યા. પયાયય જબનાકા દ્રવ્ય હોતા હી  નહીં કભી. છન્નાલાલજી! આવી 
વાત છે ભાઈ! આહાહા!  

ભગવાનકી વાણી કતાય અને આત્મમાકી જ્ઞાનપયાયય કાયય ઐસા હૈ નહીં. સમજમેં આયા? 
ક્યા કહતે હૈં? વિરસે લેતે હૈં. વાણી જો ભગવાનકી કદવ્યધ્વવન હૈ , યે તો પરમાણુકી પયાયય 
અપનેસે ઉત્મપન્ન હુઈ હૈ. યે ભગવાનસે ભી નહીં. ભગવાનકી કદવ્યધ્વવન ભગવાનસે ભી નહીં  
(હોતી). આહાહા! ભગવાન તો વનવમત્ત કહને મેં આતે હૈં. લોકાલોકકો કેવલજ્ઞાન વનવમત્ત કહનેમેં 
આતા હૈ ઔર કેવલજ્ઞાનમેં લોકાલોક વનવમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. વનવમત્ત કહનેમેં આયા , પણ 
વનવમત્તસે હુઆ હૈ ઐસી ચીજ હૈ નહીં. કેવ લજ્ઞાન લોકાલોકકો વનવમત્ત હૈ તો કેવ લજ્ઞાનસે 
લોકાલોક ઉત્મપન્ન હુઆ હૈ? અને લોકાલોક કેવલજ્ઞાનમેં વનવમત્ત હૈ તો લોકાલોકસે કે વલજ્ઞાનકી 
પયાયય ઉત્મપન્ન હુઈ હૈ? યે સવયવવશુદ્ધ (અવધકાર)મેં પાિ હૈ. સવયવવશુદ્ધ  (અવધકાર) સમયસાર. 
આજખરી અવધકારમેં હૈ. કેવલજ્ઞાન લોકાલોકકો વનવમત્ત હૈ ઔર લોકાલોક કેવ લજ્ઞાનકો વનવમત્ત 
હૈ. સવયવવશુદ્ધ અવધકારમેં પીછે  હૈ. ઉસકા અથય ક્યા? કક દ સરી ચીજ હૈ ઇતના જ્ઞાન કરાયા. 
કેવલજ્ઞાન ઉત્મપન્ન હુઆ, તો યે લોકાલોક ઉસકા કારણ–કતાય ને  આત્મમાકા કેવલજ્ઞાન કાયય ઐસા 
હૈ? અને કેવલજ્ઞાનકા કાયય વો લોકાલોકકો વનવમત્ત હૈ તો કેવ લજ્ઞાન કતાય ને લોકાલોક કાયય—
ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! આવી ઝીણી વાત.  

યે યહાાં કહતે હૈં. જીવ અપને પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ –કાયય તો કરતા હૈ, ઐસે 

કહતે હૈં. કાયય કકયે જબના રહતા હૈ ઐસા તો નહીં. કાયય કરતા  હૈ તો પરકા ભી કાયય કરે તો 
ઉસમેં ક્યા હૈ? લોકમેં કહતે હૈં કક ગોપાલ એક ગાયકો ચરાતા હૈ તો હમારી ગાયકો ભી લે જા. 
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દો ગાય ચરાવે, ચાર ગાય ચરાવે...  એક ગાયકો ચરાવે તો પાાંચ ગાયકો ચરાવે . અપના કાયય 
કરતા હૈ તો પરકા ભી કાયય કરે . કાયય કરે જબના રહતા હૈ તો તો પરકા કાયય ન કરે, ઐસા કહતે 

હૈં. દેખો! શબ્દ કૈસા વલયા હૈ?  

जीव अपन े परिणामोंस.े.. પકરણામ નામ કાયય. સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરત્ર આકદ 

પકરણામ–કાયય. આત્મમાકા કતાય નામકે ગુણસે કાયય હોતા હૈ અથવા કમય ગુણસે યે કમય હુઆ હૈ. 
અપનેમેં કમયગુણ હૈ .. કમયગુણ હૈ ઉસ કારણસે કમય નામ ધમયકી વીતરાગી પયાયય (હુઈ હૈ)–
કમયગુણસે કમય હુઆ હૈ. આહાહા! યે અપને પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ, તથાવપ–ઐસા હોને 

પર ભી.... એક અપના  કાયય કરે જબના  રહે ઔર આપ ઐસે કહો કક પરકા કાયય ન કરે  (તો તો 
િીક હૈ). પણ કાયય તો કરતા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! ઝીણી વાત છે ભાઈ! 

વીતરાગ સવયજ્ઞ પરમા ત્મમા .... અાંતર વસ્તુ આત્મમા હી સવયજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મમા હૈ.  
આહા! અપને પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ , અપના કાયય કરતા તો હૈ. કાયય કકયે જબના રહતા 
નહીં, તો ભી–તથાવપ પરકા કાયય નહીં કરતા . ઐસા વલયા  ન? `તથાવપ' વલયા ન? ઐસા હોને 

પર ભી. .. તથાવપ નામ ઐસા હોને પર ભી ... અપના સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરત્રકા કાયય આત્મમા 
અપને પકરણામસે કરતા  હૈ. ઉસમેં ગુણ હૈં . ઉસકે ગુણ તો ધ્રુવ હૈં , ગુણકા પકરણમન નહીં હોતા . 
ગુણ તો અપકરણમનસ્વભાવી , અપકરણામી પાકરણાવમકભાવસે વત્રકાલ હૈ. સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-

ચાકરત્રકા પકરણામ યે પકરણમન હૈ. તો યે પકરણમનકા કતાય આત્મમા અપને  પકરણામકા કતાય હૈ. 
યે પકરણામ કતાયકા કાયય હૈ. રાગ નહીં, શરીર નહીં, વાણી નહીં, સ્ત્રી નહીં, કુટાુંબ નહીં, ધાંધા નહીં. 
આહાહા! પૈસાવાળાને આ બધુાં આકરાં પડે. પૈસા અમે આટલા આપ્યા, સાંગ્રહ્યા, આટલા ભેગા  

કયાય. દુકાનકે ગલ્લે પર બૈિકર, ગ્રાહકકા ધ્યાન રખકર.... અ હાંકાર હૈ.. અહાંકાર હૈ. પરદ્રવ્ય ઔર 
તેરે  દ્રવ્યમેં અત્મયાંત અભાવ હૈ. તો અભાવ (હોને પર ભી)  પરકા કાયય કરે , (ઐસે) કૈસે બને 
પ્રભુ? આહાહા! તેરે અહાંકારકા નામ વમથ્યાત્મવ હૈ. આહાહા! 

અપને કાયયસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ तथारप उसका अजीवके साथ कार् यकािणभाव रसद्ध नहीं 

होता... ઐસા વસદ્ધ કકયા કક જબ ક્રમબદ્ધકા વનણયય કરતે (હુએ) અપને જ્ઞાયકભાવકા વનણયય 

હુઆ, તો અપનેમેં સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન પયાય ય ઉત્મપન્ન હુઈ . વો પયાયય હૈ ઉસકા કતાય તો આત્મમા 
હૈ. ઉસમેં વ્યવહાર રત્મનત્રય રાગ કતાય ઔર વનમયલ પયાયય કાયય—ઐસા હૈ? કક ઐસા હૈ નહીં. 
એક વાત. વનમયલ પયાયય કતાય ને રાગ કાયય —ઐસા હૈ? કક  ઐસા હૈ નહીં. રાગકા કાયય જુદા હૈ . 

આહાહા! સમજમેં આયા? અપની ચીજકો જાનકર જો સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન હુઆ, ઉસસે ઉત્મપન્ન 
હોતા હુઆ વો પકરણામ(રૂપી) કાયય કરતા  હૈ. વો કૈસે? કક  વો પકરણામકા કાયય પ વય પયાયય થી 
તો ઉત્મપન્ન હુઆ ? કેવલજ્ઞાન હુઆ, તો મોક્ષમાગય થા તો  કેવલજ્ઞાન ઉત્મપન્ન હુઆ? કે , ના. યે 

મોક્ષમાગયકા તો વ્યય હોતા હૈ. યે (જીવ) તો સીધા અપને કેવલજ્ઞાન પયાયયસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ. 
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આહાહા! સમજમેં આયા? આવી વાતો હવે. જહાાં મોક્ષમાગય સે ભી મોક્ષ નહીં, તો રાગસે, 
વનવમત્તસે ઔર પરસે તો કહાાં રહા? આહાહા!  

अजीवके साथ.... યહાાં `અજીવકે સાથ' (શબ્દ) વલયા હૈ, પણ ઉસકા અથય યહાાં  ઐસા 
ભી લેના કક ઈસ જીવકે વસવા દ સરે જીવ હૈં વે ઈસકી અપેક્ષાસે અજીવ હૈં. ઉનકા કાયય ભી 

આત્મમા કર સકતા નહીં. આહાહા! અજીવકા કમય–કાયય તો નહીં .... ઈસ જીવકે વસવા દ સરે  જીવ 
હૈં વહ અજીવ હૈં. અપની  અપેક્ષાસે અજીવ હૈં, ઉનકી (અપની) અપેક્ષાસે જીવ હૈં . આહાહા! યહાાં 
તો અજીવકા વનષેધ કકયા, તો વિર (અન્ય) જીવકી પયાયયકા કતાય (બનકર) કર સકતા ઐસા હૈ 

આતા હૈ કક નહીં? પરજીવકા કાયય કર સકતા હૈ ઐસા આતા હૈ કક  નહીં? યે આત્મમાકે વસવા 
પરવસ્તુ સબ (અજીવ હૈં અથાયત્) યે જીવ નહીં. યે જીવ અપને સ્યગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરત્રકે 
પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા  હૈ. આહાહા! પરજીવમેં સ્યગ્દશયન ઉત્મપન્ન હોતા હૈ તો ઉસમેં (ઈસ) 

આત્મમા કી પયાયય કતાય ને સ્યગ્દશયન ઉસકા કાયય—ઐસા હૈ નહીં. આહાહા!  

તોપણ.... આહાહા! उसका अजीवके साथ कार् यकािणभाव रसद्ध नहीं होता... ક્યોં? 

કારણ દેતે હૈં. क्योंरक सवय द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव ह.ै.. ક્યા 
કહતે હૈં? સવય દ્રવ્યોંકે સાથ.... ઉત્મપાદ્ય નામ ઉત્મપન્ન હોનેલાયક કમય (-કાયય) અને પર આત્મમા 
ઉત્મપાદક—ઉત્મપાદ્ય ને ઉત્મપાદક ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! હાથકી ઐસે ઉપર હોનેકી લાયકાત 

ઉત્મપાદ્ય ઔર આત્મમાકા વવકલ્પ ઉત્મપાદક અથવા જ્ઞાનમેં આયા કક મુજે હાથકો ઉપર કરના હૈ 
ઐસા જ્ઞાન ઉત્મપાદક અને હાથ ઉપર હુઆ યે ઉત્મપાદ્ય—ઉસકા અભાવ હૈ. આહાહા! 
ભભ તમલજી! યે ભભ વત દ સરી હૈ . વો સબ તો ધ લકી ભભ વત હૈ. આહાહા! ભગવાન ! તેરા 

માગય, પ્રભુ! કોઈ અલૌકકક હૈ. આહાહા!  

અકેલા સાાંભળ્ા–સુના ઔર ઉસસે જ્ઞાનકી પયાયય હુઈ , કહતે હૈં કક સુનના.. સુનનેકી 

પયાયય કતાય ને જ્ઞાનપયાયય કાયય—ઐસા હૈ નહીં. યે જ્ઞાનપયાયય ભી પરલક્ષી હૈ, યે સ્યગ્જ્ઞાન 
નહીં. ક્યા કહા? સુનનેસે અાંદર જો જ્ઞાન હોતા હૈ , ઉસકી પયાયય તો ઉસકે કારણસે  હોતી હૈ, 
સુનનેસે નહીં. પણ વો જ્ઞાન જો ઉત્મપન્ન હુઆ, સ ત્રકા વનવમત્ત હૈ સુનને મેં, તો યે જ્ઞાન ભી 

સ્યગ્જ્ઞાન નહીં. ક્યોંકક પરલક્ષસે હુઆ  હૈ. સ્યગ્જ્ઞાનકા કાયય તો અપને  દ્રવ્યકે આશ્રયસે 
હોતા હૈ. આહાહા! શાસ્ત્રકા જ્ઞાન કતાય ને આત્મમાકા સ્યગ્દશયન કાયય —ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! 
કહાાં લે જાના હૈ?  

પ્રભુ! તેરી સ્વતાંત્રતા.... તેરેમેં પ્રભુતા નામકા ગુણ હૈ. ૪૭ શજક્ત હૈ ન?  ઉસમેં પ્રભુત્મવ 
નામકા એક ગુણ હૈ–ઈશ્વર હોનેકા ગુણ હૈ . ઈશ્વર હોનેકા એક ગુણ હૈ, સવય ગુણમેં ઈશ્વરગુણકા 

રૂપ હૈ. આહાહા! અનાંતા.. અનાંતા.. ગુણ ઈશ્વરરૂપ હૈં. ઈશ્વર કોઈ પરકી આશા નહીં કરતે. 
આહાહા! અખાંડ પ્રભુતાસે શોભાયમાન , સ્વતાંત્રતાસે, અપને પ્રતાપસે પ્રત્મયેક ગુણકી પયાયય 
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અપની અખાંડ સ્વતાંત્રતાસે પયાયયસે ઉત્મપન્ન હોતી હૈ. આહાહા! કોઈ વનવમત્ત  કારણસે તો નહીં, 
પણ પ વયકી પયાયયસે યે ઉત્મપન્ન હુઈ ઐસા ભી જજસમેં નહીં. આહાહા!  

યહાાં તો સીધે જ્ઞાયકભાવસે આત્મમા પકરણામમેં ઉત્મપન્ન હોતા હુઆ કાયય કરતા હૈ તો 
દ સરેકે કાયયમેં ઉસકી મદદ હો ઐસા હૈ નહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! યે લકડી ઉંચી હોતી હૈ, 

ઉસમેં કતાય(ગુણ) હૈ–ઉસમેં ભી કતાય નામકી શજક્ત હૈ, ઉસકે કારણસે કાયય  હોતા હૈ. અાંગુ લીસે 
નહીં. દુવનયા સાંયોગસે દેખતી હૈ, પણ ઉસકે સ્વભાવસે (કાયય હુઆ) હૈ ઐસા નહીં દેખતી. 
આાંખસે દેખતે હૈં કક ઉંગલી હૈ કક નહીં? પણ ઉંગલી તો સાંયોગ હૈ, પર હૈ. સમજમેં આયા? 

એમ સુનનેસે જ્ઞાન હુઆ ... યે ભી પર હૈ. સુનના પરચીજ હૈ , ઉસસે જ્ઞાન તેરેમેં હો? યે 
તો અમૃતચાંદ્રા ચાયયને કહા હૈ કક યે ટીકા મૈં ને કી હૈ ઐસે  મોહસે ન નાચો. પ્રભુ! મૈં તો 

જ્ઞાનસ્વરૂપસે મગ્ન હ ાં.  મૈં વવકલ્પમેં ભી આયા નહીં , તો ટીકાકી કક્રયામેં કહાાંસે આઉંગા? 
આહાહા! સમયસાર, પ્રવચનસાર, વનયમસાર, ઇષ્ટોપદેશમેં દરેકમેં પીછે હૈ. આહાહા! ઐસી 
ટીકા! કહતે હૈં કક યે તો શબ્દકી પયાયયસે કાયય હુઆ હૈ. શબ્દ પરમા ણુમેં કતાય-કમય શજક્ત હૈ 

ઉસસે પયાયયકા કાયય હુઆ હૈ , મેરેસે નહીં. મૈં ટીકાકા કરનેવાલા હ ાં ઐસે  મોહસે ન નાચો ઔર 
મેરી ટીકા સુનનેસે તુમકો જ્ઞાન હોતા  હૈ ઐસે  ન નાચો. આહાહા! ઉસમેં હૈ . મેરી ટીકા સુનનેસે 
તુજે જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસે ન નાચો. આહાહા! હૈ કક નહીં અાંદર? આજખરકે શ્લોકમેં. પ્રવચનસારમેં 

વવશેષ હૈ... પ્રવચનસારમેં વવશેષ હૈ. આહાહા! છે પ્રવચનસાર? (શ્લોક ૨૧).  

`ખરેખર પુદ્ ગલો જ સ્વયાં શબ્દરૂપે પકરણમે છે. આત્મમા તેમને પકરણમાવી શકતો  

નથી.' આત્મમા શબ્દકો પકરણમા સકતા નહીં. `તેમ જ ખરેખર સવય પ દાથો જ સ્વયાં જ્ઞેયપણે– 
પ્રમેયપણે પકરણમે છે. શબ્દો  તેમને જ્ઞેય બનાવી–સમજાવી શકતા નથી.' યે શબ્દ આયા તો 
તુજે જ્ઞાનકી પયાયય ઉત્મપન્ન હુઈ , ઐસે ન નાચો. પ્રભુ ! આહાહા! એ મવણભાઈ! શબ્દ જો 

પકરણમતે હૈં  વો પુદ્ ગલકી પયાયયસે પકરણમતે હૈં , આત્મમાસે નહીં. એક બાત. તેમને પકરણમાવી 
શકતો નથી–પકરણમા સકતા નહીં. તેમ જ સવય પદાથય સ્વયાં જ્ઞેયપ ને પકરણમતે હૈં. યે અપની 
પયાયયમેં જાનના હોતા હૈ યે અપનેસે હોતા હૈ. સુનનેસે હોતા હૈ, કાનમેં શબ્દ પડા તો જ્ઞાન 

હુઆ—ઐસે ન નાચો પ્રભુ! ઐસી પરાધી નતા નહીં હૈ. આહાહા! કપ રચાંદજી! ઐસી બાત હૈ.  
આહાહા! શબ્દ, શાસ્ત્ર.....  

કહતે હૈં, યે તો વવકલ્પ હૈ. અને શાસ્ત્રસે જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસે ન નાચો. જ્ઞાનકી ખા ણ તો 
તુમ હો.  તુ્હારેસે જ્ઞાન કતાય હોકર જ્ઞાનકી પયાયય કમય નામ કાયય હોતા હૈ. તો સુનનેસે હોતા હૈ 
ઐસા ન માનો. આહાહા! ....... એ તો આવે, પણ આમ વાત છે. ભાષા તો ઐસી હી આવે કક  

આગમકા અભ્યાસ કરો, દેવ-ગુરકી શ્રદ્ધા કરો , સુનો, ગુરકી સેવા કરનેસે–ગુરકી ચરણસેવના 
કરનેસે સમકકત હોતા હૈ—ઐસા ભી આતા હૈ. યે વનવમત્તકા કથન હૈ. સમજમેં આયા? 
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આહાહા! `શબ્દો તેમને જે્ઞય બનાવી સમજાવી શકતા નથી. આત્મમા સવહત વવશ્વ તે વ્યાખ્યેય...' 
આત્મમા સવહત સારા વવશ્વ વ્યાખ્યેય–વ્યાખ્યા કરનેલાયક–સમજાવવા યોગ્ય `(અને) વાણીની 

ગ ાંથણી તે  વ્યાખ્યા–સમજ તી અને અમૃતચાંદ્રસ કર વ્યાખ્યાતા–વ્યાખ્યા કરનાર–સમજાવનાર— 
એમ મોહથી જનો ના નાચો.' અથયમેંસે ઐસે લે કક યે તો વનમાયની હૈં તો વનમાયનતાસે  બાત કરતે 
હૈં. વનમાયની હૈં, પણ વનવમત્ત કતાય હૈ હી નહીં. આહાહા!  

પીછે હૈ. ૨૧ (શ્લોક)મેં. પ્રવચનસારમેં શ્લોક બહોત થોડે હૈં–કલશ થોડે હૈં. 
સમયસારમેં ૨૭૮ હૈ, વનયમસારમેં બહોત હૈં કલશ. ઇસમેં થોડે હૈં. ૨૨ કલશ હૈં, સારે 

પ્રવચનસારમેં કલશ ૨૨ હૈં. સમયસારમેં ૨૭૮ કલશ હૈં, વનયમસારમેં બહોત હૈં . યહાાં કહતે હૈં 
કક અમૃતચાંદ્રસ કર વ્યાખ્યાતા–સમજાનેવાલે હૈં ઐસે મોહસે જનો ના નાચો. આહાહા! 
સમજાનેવાલેકો ઐસા હો જાયે કક મૈં સમજાતા હ ાં તો ઉસે સમજમેં આતા હૈ. 

શ્રોતા : આપ સમજાતે હૈં મહારાજ! તો હમ સમજતે હૈં. 

પ જ્ય ગુરદેવશ્રી : ઐસી બાત હૈ  નહીં, એમ કહતે હૈં . માગય અલૌકકક હૈ ભાઈ ! 
આહાહા! યે વવકલ્પકા કતાય આત્મમા નહીં. આહાહા! ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ વો ક્યા વવકલ્પ–રાગ, 
વવકાર, દુુઃખ, આકુ લતા(કો ઉત્મપન્ન કરે)? આનાંદકા નાથ આકુ લતાકો ઉત્મપન્ન કરે? આહાહા! 

વવકલ્પ જો સમજાનેકા હૈ વો ભી આકુ લતા, દુુઃખ હૈ. સમાવધશતકમેં વહાાં તક વલયા હૈ, 
આહાહા! મૈં પરકો સમજાતા હ ાં  યે ભી ઉન્મતતા હૈ, ઘેલછા છે.  સમાવધશતક. પાગલપના હૈ. 
આહાહા! ક્યોંકક ઉસકો તેરેસે સમજમેં નહીં આતા , ઉસકો ઉસસે (-ખુદસે) સમજમેં આતા હૈ. 

વાત આકરી બહુ. આખી દુવનયાથી િેર છે. અત્મયારના તો પાંકડતો તો હમ ઐસા કરે... 

એક બાર ઐસા સુના થા. ૫૦ પાંકડત યહાાંકે વવરોધમેં ઈકઠ્ઠે  હુએ થા ઇન્દોરમેં. ૫૦ 

પાંકડતોંને ઐસા વનણયય કકયા કે પરદ્રવ્યકા કરે નહીં યે કદગાંબર (જૈન) નહીં. અહીંથી ના પાડેને કે 
પરદ્રવ્ય(નુાં કરી શકે નહીં). કરો પ્રભુ! તુમ તો પ્રભુ હો અાંદરમેં. ભ લ હોતી હૈ પયાયયમેં. `જામે 
જજતની બુવદ્ધ હૈ ઉતનો કદયો બતાય, વાાંકો બુરો ન માનીયે ઔર કહાાંસે લાય. ’ આહાહા! ઝીણી 

વાત છે ભાઈ! અહીં ભગવાન અમૃતચાંદ્રાચાયય કહે છે કે  ન િુલાઓ. આહાહા! ઓહો! ટીકા સુની 
ઉસસે મેરેકો જ્ઞાન હુઆ ઐસા ન હીં હોતા. એમ િુલાઓ નહીં. આહાહા! `સ્યાદ્વાદવવદ્યાના  
બળથી વવશુદ્ધજ્ઞાનની કલા વડે...' સ્યાદ્વાદવવદ્યાકે બલસે વવશુદ્ધજ્ઞાન કી કલા.... `આ એક આખા 

શાશ્વત  સ્વતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરો...' આજે જ પ્રાપ્ત કરો. આહાહા! ઐસા પાિ હૈ. કદગાંબર સાંતોની 
વાણી કોઈ અલૌકકક છે. આજે જ પ્રાપ્ત કરો. પીછે કરાં ગા (ઐસા ભાવના હૈ) તો તુજે રવચ નહીં. 
જજસકી રવચ હૈ ઉસકા વીયય ઉસ ઓર ગવત કકયે જબના રહેગા નહીં. આહાહા! `રવચ અનુયાયી 

વીયય.' ધન્નાલાલજી! આહાહા ! જજસકો  રવચ હૈ વો વાયદા કરે ઐસા હોતા નહીં. આહાહા! 
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`વાયદા' કહતે હૈં? વહન્દીમેં ક્યા કહતે હૈં? (વાદા.. વાદા.) વાયદા કરે કક પીછે.. પીછે.. (-બાદમેં). 
પીછેમેં પીછે રહેગા.. પીછેમેં પીછે રહેગા.  આહાહા!  

`એક આખા શા શ્વત સ્વતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરી. ..' આહાહા! પ્રભુ! `એક આખા શા શ્વત  
સ્વતત્ત્વ..' ભાષા દેખો! એક સારા પકરપ ણય પ્રભુ શાશ્વત ટાંકોત્મકીણય શાશ્વત  સ્વતત્ત્વ.. એ સ્વતત્ત્વ 

અહીં આવ્યુાં. આહાહા! `એને પ્રાપ્ત કરીને આજે (જનો) અવ્યાકુળપણે નાચો.' આહાહા! એક 
અખાંડ શાશ્વત ચૈતન્ય પ્રભુ .. આહાહા! ઉસ તરિકા લક્ષ કરકે પ્રાપ્ત કરો . યે કરનેલાયક હૈ. 
આહા! `આજે (જનો) અવ્યાકુળપણે... ' પ્રભુ! તુાં તેરી ચીજમેં આજ હી જો અાંદરમેં એકાગ્ર હોગા  

તો આજ  હી નામ ઉસ કાલમેં હી તુજે આનાંદ આયેગા. એ જ કહે છે, દેખો! અવ્યાકુળપણે 
પકરણમો. આહાહા! અતીવન્દ્રય આનાંદપ ને પકરણમો પ્રભુ! આહા! યે હી તેરા કાયય હૈ. યે આત્મમા 
અપને પકરણામસે ઉત્મપન્ન હોતા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! આકરી વાત છે ભાઈ! આ તો , 

`હુાં કરાં.. હુાં કરાં .. એ જ અજ્ઞાન છે, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. ' બૈલ ગાડીકો ચલાતા હો , 
ઉસકે નીચે ...મેં કુત્તાકા વસર છુએ તો (ઉસે લગતા હૈ કક) મેરેસે ગાડી ચલતી હૈ. ઐસે દુકાનમેં 
બૈિે તો મેરેસે ધાંધા ચલતા હૈ  (ઐસે માનતા હૈ તો) કુત્તે  જૈસા હૈ. શેિ! અહીં તો આ વાત છે. 

શેિ સાંપ્રદાયકી દૃવષ્ટ છોડકર  આયે હૈં ન કક ક્યા કહતે હૈં  યે સુનનેકો? માગય તો, પ્રભુ! કોઈ 
અલૌકકક હૈ.  

યે યહાાં કહા કક कार् यकािणभाव रसद्ध नहीं होता... યે શબ્દ કારણ અને જ્ઞાનકી પયાયય 
કાયય—ઐસા વસદ્ધ નહીં હોતા. આહાહા! સમયસારમેં આતા હૈ ન? કક મૈં પરકો બાંધ કરા દ ાં, મૈં  
પરકો વીતરાગ કરા  દ ાં... બાંધ અવધકારમેં  હૈ. પરકો મૈં મોક્ષ કરા  દ ાં. મ ઢ હૈ. ઉસકી વીતરાગતાસે 

મોક્ષ હોગા ને ઉસકે રાગસે , અજ્ઞાનસે સાંસારમેં રહેગા. તુમ ઉસકો વીતરાગતા દે સકતે હો? 
આહાહા! બાંધ અવધકારમેં હૈ. મૈં પરકો બાંધ ને મોક્ષ કરા દ ાં... આહાહા! પ્રભુ! તુાં શુાં કરે છે? 
પ્રભુ! તુાં તો જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ ન?  જ્ઞાનસ્વરૂપમેં વવકલ્પ ઊિતે હૈં  યે, પ્રભુ! દુુઃખરૂપ હૈ ન? તો તુજે  

દ સરે કા ક્યા કરના હૈ? આહાહા! ઐસા અજભમાન કહાાં તક તુજે રખના હૈ? આહાહા! જબ તક 
મૈં પરકા કર સકતા હ ાં (ઐસા)  અજભમાન હૈ, વમથ્યાત્મવ હૈ , તબ તક તુાં સ્વસન્મુખ નહીં હો 
સકતા. આહાહા! ભાષા સમજમેં આતી હૈ શેિ? આહાહા! ઝીણી વાત છે પ્રભુ!  

उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव ह.ै ક્યા કહા? सवय द्रव्योंका... सवय द्रव्योंका अन्यद्रव्यके 

साथ... અકરહાંતકા દ્રવ્ય ઉત્મપાદક અને સુનનેવાલેકા જ્ઞાન ઉત્મપાદ્ય  (અથાયત્) ઉત્મપન્ન હુઆ—

ઐસા અભાવ હૈ. હૈ કક  નહીં અાંદર? ઉત્મપાદ્ય ને ઉત્મપાદક. ઉત્મપાદ્ય–ઉત્મપન્ન હોનેવાલા કાયય અને 
ઉત્મપાદક દ સરી ચીજ—ઐસા ઉત્મપાદ્ય-ઉત્મપાદકકા અભાવ હૈ. જડકી પયાયય ઉત્મપાદ્ય–હોનેલાયક 
અને આત્મમા ઉત્મપાદક—ઐસા અભાવ હૈ. આહાહા! વાણીકી પયાયય ઉત્મપાદ્ય અને આત્મમા ઉસકા 

ઉત્મપાદક—(ઐસા) અભાવ હૈ. આહાહા!  
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શ્રોતા : કમયશાસ્ત્રમેં તો દ સરા હી વલખા હૈ?  

પ જ્ય ગુરદેવશ્રી : ક્યા વલખા હૈ? યે તો પહલે બતાયા પ્રવચનસારમેં. ટીકા હમને કી 
હી નહીં. હમ કહાાં હમારી પયાયયકો છોડકર પરમેં જાયેં ઔર કરેં? આહાહા! આકરી વાત બાપુ ! 
જગતથી મેળ ખાવુાં મુશ્કેલ. આહાહા! જન્મ-મરણસે રવહત હોનેકી રીત કોઈ અલૌકકક હૈ.  

બાહરસે રાજી હો જાય, સુખી હો જાય અને દ સરે કો.... અષ્ટપાહુડમેં કહા હૈ ઔર 
તારણસ્વામીમેં કહા હૈ  કક જનરાંજન, ઐસી અનુક લ બાત કરે કે જનરાંજન હો જાય. અષ્ટપાહુડમેં 

કહા હૈ કાુંદકુાંદાચાયયને. આહાહા! પ્રભુ! જનરાંજનકી અનુક લ બા ત તુમ કરો ગે, તો તુજે ભ્રમણા હૈ. 
સારી દુવનયા ખુશી  હો જાય. ભૈયા! એક-દ સરેકી મદદ કરો. ત્મયાાં ગરીબ ઓવશયાળો માણસ 
હોય તો કહે, મહારાજને બહોત અચ્છા કહા, હમેં મદદ કી. હમ  ગરીબ માણસ હૈં  તો હમકો 

મદદ કરનેકો શેિકો કહા. રાજી હો જાય. શુકનચાંદજી! આહાહા! એય!  

ઘણા માણસનો કાગળ આવે અમારી પાસે  ખાનગી કક હમ વનવૃત્ત હો ગયે હૈં તો યહાાં  

હમકો રખો. આહીં રાખે કોણ? ઐસી ... પ્રવૃવત્તમેં પડે કૌન? સાધુકા ભી લખાણ આતા કક  હમેં 
વહાાં આના હૈ. ભવ્યસાગર કદગાંબર સાધુ હૈ ન?  (શ્રોતા : આપ વ્યવસ્થા કરતે નહીં ?) કુછ 
કરતે નહીં. આહાહા! ભવ્યસાગરકે પત્ર બહોત આયે. કદગાંબર સાધુ જાલનામેં થે. 

સ્થાનકવાસીકા આચાયય થા આનાંદસાગર, ઉસકો (બહોત લોગ) વાંદન કરને આતે થે. 
આનાંદસાગર સ્થાનકવાસી સાધુ થા. આહાહા! આનાંદસાગર, નહીં? સ્થાનકવાસી. શુાં કહે? 
આનાંદઋવષ. વો ભવ્યસાગરકે પાસ આતા થા. નગ્ન મુવન હૈ તો વહાાં આતા થા. તો કહતે થે કક 

હમારે  પાસ આતા હૈ....  

યહાાં તો પત્ર ઐસે વલખા હૈ હમકો કક તુ ્હારી  બાત વનકલી તો કહતે હૈં કક ભૈયા! હમ 

સાધુ નહીં, હમ મુવન નહીં. હમને તો સમકકત જબનાકા ભેષ લે વલયા હૈ. અબ હમારા વહાાં 
આનેકા ભાવ હૈ. તુમ ઇતના વલ ખો કક આઓ. હમ તો ઈતના ભી વલખતે નહીં કક  આઓ યા 
જાઓ. બહોત પત્ર આયે થે.  સ્વામી! ઇતના વલખો કક આઓ. તુમ આઓ તો કહાાં િહરાના? 

ઇસમેં મૈં ક્યા પ્રવૃવત્ત કરાં? ઉસકો આહાર-પાની કૌન દે, મકાન કૌન દે ? આહાહા! વે ભી કહતે 
હૈં.... એક બાર વલખા થા ઉસને કક  આહાર-પાનીકા તો હો જાયેગા. ભલે ન આપે, હો જાયેગા. 
પણ અહીં કરે કોણ? અહીં આવે  તો ક્યાાં નાખીએ? પછી તમને  કોણ રાખે ને ક્યાાં રાખે?  અહીં 

કોણ કરે? બાપુ! અહીં કોઈ કરે નહીં.  

એક સ્થાનકવાસી સાધુ આયા થા જુવાન. ઉસકી બહેનને દીક્ષા લી, ઉસમેં કોઈ ભ લ હો 

ગઈ થી. તે કાંટાળો આવી ગયો હતો. આવ્યો, કહે, મને અહીં રાખો. હમ તો કકસીકો ર ખતે નહીં. 
તુ્હે કહાાં રખના? મકાન ક્યા.... ચલા ગયા. સુબહમેં આયા થા, દોપહરમેં ગયા . જુવાન થા, 
મારવાડી. પત્ર તો બહોત આતે હૈં  ખાનગી, પણ અહીં કોણ કરે? બાપા! યે તો ઉપદેશકા વવકલ્પ 
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આતા હૈ ઔર વાણી વન કલતી હૈ, આતી હૈ. અહીં રાખીને ઉપાવધ કોણ (વહોરે)?  યહાાં દેખો! 
ક્યા કહા?  

सवय द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ... સવય દ્રવ્ય વલયે  ન? જીવ, અજીવ—પરમાણુ, ધમાયજસ્ત 
આકદ કોઈપણ તત્ત્વ. ઉત્મપાદ્ય–ઉત્મપન્ન હોનેલાયક અને ઉત્મપાદક–ઉત્મપાદ કરનેવાલા—ઐસા 

(સાંબાંધ) હૈ નહીં. સવય દ્રવ્યોંમેં  ઉત્મપાદ્ય વહ ને ઉત્મપાદક દ સરા—ઐસા હૈ નહીં. ઉત્મપાદ્ય વહ ને 
ઉત્મપાદક ભી વહ. ખરેખર ઉસકી પયાયય ઉત્મપન્ન હોતી હૈ ઉસકા કારણ ભી વહ ને કાયય ભી 
વહ–પયાય ય કારણ ને પયાયય હી કા યય—ઐસા હૈ પ્રભુ! ઇસમેં વનવમત્ત ઉત્મપાદક ને નૈવમવત્તક 

ઉત્મપાદ્ય—ઉસકા અભાવ હૈ. હૈ? ઉત્મપાદ્ય.. ઉત્મપાદ્ય નામ ઉત્મપન્ન હોનેલાયક કાયય  ઔર ઉત્મપાદક–
ઉસકો ઉત્મપન્ન કરનેવાલા. सवय द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ... આહાહા! ક્યા બાકી રહા ઈસમેં?  

દેવ-ગુર ઉત્મપાદક અને (વશષ્યકી) સ્યગ્દશયનકી પયાયય ઉત્મપાદ્ય—(ઐસા) હૈ નહીં. 
આહાહા! આકરી વાત છે ભાઈ! આ વશક્ષણ વશજબરમાાં આવ્યા  તો વશક્ષક આ જ વાત કરેને. 
પાંકડતજી! આહાહા! અભાવ હૈ... उसके કારણ-કાયયભાવ रसद्ध न होन ेपि... પરદ્રવ્ય ઉત્મપાદ્ય ને 

દ સરા પરદ્રવ્ય ઉત્મપાદક ઐસા વસદ્ધ ન હોને પર जीवके अजीवका कतत यत्व रसद्ध नहीं होता. 
અજીવ(ની પયાયય) જીવનુાં કાયય.., અજીવકી પયાયય જીવકા કાયય ઐસા વસદ્ધ હોતા નહીં. સમજમેં 
આયા? ક્યા આયા? अजीवके जीवका कमयत्व... અજીવકો જીવકા કમયત્મવ–કાયય ઐસા વસદ્ધ નહીં 

હોતા. अजीवके जीवका कमयत्व... અજીવકો જીવકા કાયય(પના).... અજીવને જીવનુાં  કાયય(પણુાં).... હૈ 
કક નહીં અાંદર? અજીવકો કમયત્મવ... પીછે ઐસે લેના. તીસરા શબ્દ હૈ, અજીવકો  જીવકા કમયત્મવ 
વસદ્ધ નહીં હોતા. આહાહા! સમજમેં આયા? આહાહા!  

સ્યગ્દૃવષ્ટ જો કુાંભાર હો, તો ઘડા બનને(કે કાલમેં)  `ઘડા મૈં બનાતા હ ાં' ઐસા વવકલ્પ 
ઉિતા હી નહીં. કુાંભાર સ્યગ્દૃવષ્ટ હોતા હૈ કક નહીં? સ્ત્રી સ્યગ્દૃવષ્ટ હો  વો, રોટી બનાતી હ ાં, 

શાક બનાતી હ ાં—ઐસા માનતી નહીં. આહાહા! સ્યગ્દૃવષ્ટ જીવ કાયયમેં (વનવમત્તકી) ઉપવસ્થવત  
દેખે તો ભી ઉસસે બનતા હૈ ઐસા માનતે નહીં. આહાહા! બહુ આકરાં  કામ! રોટી, દાલ, ભાત, 
શાક કરના, પુડ લા કરના, વડી, પાપડ, સેવ.. .. હુવશયાર બાઈ હોય , હાથ હળવો હોય તો 

બરાબર થાય. ભ્રમણા હૈ તેરી. આહાહા! जीवके अजीवका कतत यत्व रसद्ध नहीं होता. અજીવકો   
જીવકા કાયય ઐસા વસદ્ધ નહીં હોતા. હૈ ? આહાહા! औि उसके (-अजीवके जीवका कमयत्व) रसद्ध 

न होन े पि, कता य-कमयकी अन्यरनिपके्षतर्ा... આહાહા! વસવદ્ધ હોનેસે.... જરી ઉસકી વવશેષ 

વ્યાખ્યા હૈ. વનરપેક્ષ આયા ન? વવશેષ કહેંગે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરદેવ) 
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આ સમયસાર છે. યે સર્વવર્શુદ્ધ અવિકાર બહોત અપૂર્વ હૈ. પ્રત્યેક પદાર્વમેં પયાવય 

ક્રમબદ્ધ હોતી હૈ ઉસ પયાવયકો પરકી અપેક્ષા નહીં. સમજમેં આયા? જૈસે ઘડા–ઘટ ઉત્પન્ન 
હોતા હૈ  ઉસકો કુુંભારકી અપેક્ષા નહીં. હૈ? કતાવ-કમવકા મહા વસદ્ધાન્ત હૈ યહ. कर्त ा-कर्ाकी 
अन्यनिरपके्ष... આહાહા! કતાવકા કાયવ ઉસમેં અન્યકી અપેક્ષા હી નહીં. ઘડા હોતા હૈ તો કુુંભારકી 

અપેક્ષા નહીં. ર્ણકર ર્સ્ત્ર કરતા હૈ તો ર્સ્ત્રમેં ર્ણકરકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! ભાષા હોતી હૈ 
ઉસમેં આત્માકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? યહ અક્ષર વિખનેમેં આતા હૈ (ઉસમેં) 
વિખનેર્ાિેકી અપેક્ષા નહીં. સારી દુવનયાકી બાત ક્રમબદ્ધમેં આ ગયી હૈ. કતાવ-કમવ મહાવસદ્ધાુંત 

હૈ. कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्ष... અન્ય પદાર્વકી અપેક્ષા નહીં જહાું. આહાહા! જૈસે આત્મામેં રાગ 
હો તો ઉસમેં કમવકી અપેક્ષા હી નહીં ઔર કમવબુંિન જો હોતા હૈ ઉસકે રાગકી અપેક્ષા નહીં. 
રાગ ઉસને કકયા માટે કમવબુંિન હોતા હૈ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! 

યે શરીર ચિતા હૈ ઉસમેં આત્માકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! આત્માને ઇચ્છા કી ઇતની 
અપેક્ષાસે શરીર ચિતા હૈ ઐસા હૈ નહીં. રોટી બનતી હૈ તો રોટીમેં સ્ત્રીકી કક તર્ેકી, અવિકી 

અપેક્ષા હૈ—ઐસા હૈ નહીં, ઐસે કહતે હૈં. સમજમેં આયા? યે ટોપી જો ઉપર રહતી હૈ ઉસકો 
શરીરકી અપેક્ષા નહીં. कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्ष... હૈ ન? આહાહા! ઝીણી ર્ાત છે ભગર્ાન!  
યે બાત યર્ાર્વપને ન બૈઠે, ઉસે અન્તમુવખ હોનેકી િાયકાત હી નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? 

યહાું કહતે હૈં, યે હીરેકી બાત યાદ આ ગઈ, શાુંવતભાઈકી. હીરા વઘસતે હૈં ન? ઉનકી દુકાનમેં 
બહોત ૨૦-૨૫ માણસ વઘસતે હૈં હીરા. ઝળકતે હૈ. તો હીરા ઘસતે હૈં ઔર જો ઉજ્જજ્જર્િતા 
(ઉત્પન્ન હોતી) હૈ ઉસકો ર્ો ઘસનેર્ાિેકી અપેક્ષા નહીં હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? શાક 

પક્કા હોતા હૈ ઉસમેં અવિકી, સ્ત્રીકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! યે હોઠ વહિતે હૈં તો પરમાણુ કતાવ 
ને હોઠ ઉસકા કમવ હૈ, ઉસમેં આત્માકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! આ ચીજ... યે ક્રમબદ્ધમેં ડાિા હૈ 
ક્યોંકક પ્રત્યેક પદાર્વમેં જજસ સમયમેં જો પયાવય હોનેર્ાિી હોતી હૈ તો ઉસકો પરકી અપેક્ષા 

નહીં હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

જગતમેં કોઈ ભી ચીજકી પયાવય–કાયવ, યે પદાર્વકા કમવ કહો કે કાયવ કહો કે પયાવય કહો 

કે ઉસકા–પરમાણુકા, જીર્કા કાયવ કહો, યે અપની પયાવયકે કાયવમેં પરકી કોઈ અપેક્ષા નહીં હૈ. 
આહાહા! આ ર્ાત બેસર્ી (કઠણ) આખી દુવનયાને હોં. યે ઉપર રહા હૈ ન? ક્યા કહતે હૈં? 
પાસડા (-પાુંસળી). પાસડાકો નીચેકે આિારકી અપેક્ષા નહીં. ભભૂતમિજી આહાહા! પાસડા જો 

રહા હૈ... પાસડા કહતે હૈં તુમ્હારેમેં? ર્ો નીચેકી અપેક્ષાસે રહા હૈ (ઐસા હૈ નહીં). આહાહા! 
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ગજબ ર્ાત છે. ભભૂતમિજી! ગજબ ર્ાત હૈ! આહાહા! કહતે હૈં, એક પરમાણુ ગવત કરતા હૈ,  
પર્ન આયા તો પરમાણુ–વતનકા ચિતા હૈ (ઐસા હૈ નહીં). ર્ુંટોવળયા હોતા હૈ ન ર્ુંટોવળયા? 

ઉસમેં વતનકા ઉડતા હૈ, ર્ો વતનકા ઉડતા હૈ તો ઉસકો પર્નકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! 

યે પુસ્તક બનતા હૈ ઉસકો બનાનેર્ાિેકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં ઔર પુસ્તક બનતા હૈ. 

પુંકડતજી બહોત બનાતે હૈં. આહાહા! આ વસદ્ધાુંત તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા વિિોકનાર્નો વસદ્ધાુંત 
ક્રમબદ્ધ કહીને.... આહાહા! જબ જો દ્રવ્યકી જો પયાવય જો સમયમેં ઉત્પન્ન હોતી હૈ તો ઉસકો 
પરકી અપેક્ષા કહાું રહી? હો, વનવમત્ત હો. ઘડા બનનેમેં ઘડેકો કુુંભારકી અપેક્ષા નહીં હૈ. કુુંભાર 

હો, પણ ઉસકી અપેક્ષાસે ઘડા બના હૈ ઐસા હૈ નહીં. ઔર ર્ણકર હૈ ર્ણકર—ર્સ્ત્ર–કપડા 
બુનનેર્ાિા, ઉસસે કપડા બુના (ગયા) હૈ ઐસા હૈ હી નહીં. કપડેકી પયાવયકે કતાવ-કમવકી 
અપેક્ષામેં ર્ણકરકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં . આહાહા! આ ર્ાત...  

ઘરમેં વતજોરીમેં પૈસા રખતે હૈં કક કોઈ ન િે જાયે તો, કહતે હૈં કક ઉસમેં પૈસા રખનેકી 
અપેક્ષામેં કકસીકી અપેક્ષા હૈ નહીં. ર્હાું રહનેકી ઉસકી યોગ્યતાકા કતાવ-કમવ ઉસમેં હૈ. આહાહા! 

વતજોરીસે રહા નહીં. વતજોરીમેં રખે ઉસકી અપેક્ષાસે ર્હાું રહા નહીં. આહાહા! તાિા કદયા, 
કહતે હૈં, તાિા બુંિ હુઆ ઉસકો કુુંચીકી અપેક્ષા નહીં. પુંકડતજી! આર્ી ર્ાત છે પ્રભુ! આહાહા! 
પ્રભુની ર્ાત અપૂર્વ છે. આ ર્ાત કહેર્ામાિ નર્ી, પણ અુંતરમાું આ ર્ાત બેસર્ી (કઠણ છે). 

યહાું તો ઐસે કહતે હૈં, ભગર્ાનકી ર્ાણી કાનમેં પડી તો ર્હાું જ્ઞાનકી પયાવય ઉત્પન્ન હુઈ, 
ઐસી ર્ાણીકી અપેક્ષા ઉસકો હૈ નહીં. યે પન્ના જો હૈ ઉસકે ર્ાુંચનેસે જ્ઞાન હોતા હૈ, તો કહતે હૈં 
કક જ્ઞાનકી પયાવયમેં પન્નેકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. જ્ઞાનકી પયાવય કાયવ હૈ ઔર કતાવ આત્મા હૈ, યહ 

વ્યર્હાર હૈ. વનશ્ચયસે પયાવય કતાવ ને પયાવય કાયવ હૈ. આહાહા! ઉસમેં–પન્નેમેં દેખનેસે જ્ઞાન 
હોતા હૈ યે બાત સત્ય નહીં હૈ. આહાહા! ઔર પરકે સમજાનેસે જ્ઞાન હોતા હૈ, ઉસમેં 
સમજાનેર્ાિા ઔર ર્ાણીકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! કકતનેમેંસે હઠ જાના! આહાહા! 

રોટીકા ટુકડા હોતા હૈ ઉસકો દાુંતકી અપેક્ષા નહીં. ટુકડા હોતા હૈ ન દાુંતસે? યે ટુકડા 
હોતા હૈ ર્ો કાયવ હૈ—રોટીકા–પરમાણુકા ક્રમ હૈ, ઉસમેં દાુંતકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! ઔર 

જાનનેમેં આતા હૈ તો ચશ્મા વનવમત્ત હૈ ઔર નીચે ઉતરા તો નહીં જાનનેમેં ચશ્મેકી અપેક્ષા હી 
નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? (શ્રોતા : સર્વર્ા વર્પરીત હૈ?) સર્વર્ા વર્પરીત જગતમેં હૈ 
ભૈયા! આહાહા! યહાુંકા–કદગુંબરકા વર્રોિ આતા હૈ કરુણાદીપ આકદમેં. એક દેરાર્ાસી સાિુ 

ચુંદ્રશેખર વમિા ર્ા. ચુંદ્રશેખર હૈ, ર્ો હમારે પાસ િીંબડી આયા ર્ા. કહા, ચચાવ કરના હૈ. (મૈંને 
કહા), હમ કકસીસે ચચાવ કરતે નહીં. પણ યે બાત ઐસી કોઈ હૈ! કહતે હૈં, ર્ાદવર્ર્ાદ ઐસા કોઈ 
હો.... વનયમસારમેં તો કુુંદકુુંદાચાયવ પ્રભુ કહતે હૈં, પ્રભુ! સ્ર્સમય ને પરસમય સાર્ે ર્ાદવર્ર્ાદ 

નહીં કરતો. ઐસી ચીજ અગમ્ય હૈ કક ગમ્ય કરનેમેં કોઈ ર્ાદવર્ર્ાદસે ગમ્ય હો જાયે (ઐસા હૈ 
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નહીં). વનયમસારમેં આતા હૈ. ર્ાદવર્ર્ાદ.... સ્ર્સમય–અપના જૈન ઔર પરસમય અન્ય—ઉસકે 
સાર્ ર્ાદ નહીં કરના.  

તો કહા કક હમ ર્ાદ જબિકુિ કરતે નહીં. પીછે ઉઠતે સમય બોિે કક યે ચશ્મે જબના 
જાનનેમેં આતા હૈ? કહા, હો ગયા ભાઈ! ર્ાદ. ર્ો સબ બાત અબ કરુણાદીપમેં ડાિતે હૈં, યે 

કદગુંબરકી બાત. િો, ચુંદ્રશેખરકી બાત તોડ દેતે ર્ે, ઐસા-ર્ૈસા...  ચશ્મેસે દેખનેમેં આતા હૈ કક 
નહીં? કહા, હો ગઈ ચચાવ ભૈયા! ચશ્મા દૂસરી ચીજ હૈ ઔર જાનનેકી પયાવય દૂસરી ચીજ હૈ. 
જાનનેકી પયાવયમેં... શુું કહેર્ાય? ચશ્મેકી અપેક્ષા હી નહીં. તો ચઢાતે ક્યોં હો? કૌન ચઢાતા 

હૈ? પ્રભુ! ર્ો ચઢતા હૈ તો અપને કતાવ-કમવસે ચઢતા હૈ, અુંગુિીસે નહીં ચઢતા. આહાહા! અરેરે! 
નાકકે આિારસે ચશ્મા રહા હૈ ઐસી પરકી અપેક્ષા નહીં. યે શબ્દ હૈ? હૈ કક નહીં અુંદર? દેખો! 

कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत (-अन्यद्रव्यस ेनिरपके्षर्यत, स्वद्रव्यर्ें ही) नसनि होिसे.े.. 
આહાહા! મહા વસદ્ધાુંત હૈ. હમારે પર્ૈયાજી કહતે ર્ે કક ક્રમબદ્ધકી બહોત અચ્છી બાત આયી. 
આજ સર્ેરેમેં પર્ૈયાજી આયે ર્ે ન? ક્રમબદ્ધકા વનચોડ યે હૈ. સમજમેં આયા? કક પ્રત્યેક 

પદાર્વકી જો પયાવય જો સમયમેં–જો કાિમેં–જન્મક્ષણમેં ઉત્પન્ન હોનેકી હૈ ર્ો ઉત્પન્ન હોગી, 
ઉસકો પરકી અપેક્ષા હૈ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા?  એક હાર્ દૂસરે હાર્કો છૂતા નહીં. 
અપના જો કાયવ હૈ યહાું ઐસા, ઉસ કાયવમેં અુંગિીકી અપેક્ષા નહીં ઔર અુંગુિીકે કાયવમેં ઈસ 

અુંગુિીકી અપેક્ષા નહીં. અરર! આર્ી ર્ાત! સમજાનેર્ાિેકો જોર આ જાયે કક ભાષાસે િોગોંકો 
સમજા દુું... આહાહા! તો કહતે હૈં કક સમજનેકી પયાવય ઉસકી હૈ, ઉસમેં તેરી ભાષાકી અપેક્ષા 
હૈ નહીં. આહાહા! (શ્રોતા : પરસ્પર ઉપકાર.... ) યે બાત વનવમત્તકા કર્ન હૈ.  

`પરસ્પર ઉપગ્રહો..' આતા હૈ ન સબમેં? ચૌદ બ્રહ્ાુંડકા (ફોટો બના હો), નીચે વિખે 
`પરસ્પર ઉપગ્રહો..' સબમેં આતા હૈ બહોત. ઓહોહો! `પરસ્પર ઉપગ્રહો...' એ તો ઠીક, 

મોક્ષમાગવપ્રકાશકકે આઠર્ે અધ્યાયમેં હૈ. તીર્ંકરોં, ગણિરોંને ભી પરોપકાર કકયા હૈ ઉપદેશ 
દેકર, (ર્હી) મૈં ભી કહતા હૂું. યે તો વનવમત્તકા કર્ન હૈ. મોક્ષમાગવપ્રકાશક આઠર્ેં અધ્યાયમેં હૈ. 
સમજમેં આયા? હૈ યહાું? યહાું હોગા. `વમથ્યાદૃવિ જીર્ોંકો મોક્ષમાગવકા ઉપદેશ દેકર ઉસકા 

ઉપકાર કરના ર્હી ઉત્તમ ઉપકાર હૈ.' દેખો! મોક્ષમાગવપ્રકાશક. યે સબ વનવમત્તસે કર્ન હૈ. 
સમજમેં આયા? `શ્રી તીર્ંકર-ગણિરાકદ ભી ઐસા ઉપાય કરતે હૈં. ઈસવિયે શાસ્ત્રમેં ભી ઉનકે 
ઉપદેશાનુસાર ઉપદેશ દેતે હૈં.' યે વ્યર્હારકા કર્ન હૈ. મોક્ષમાગવપ્રકાશકમાું છે. 

 અરે પ્રભુ! યહાું તો કહતે હૈં કક પ્રત્યેક દ્રવ્યકી.... સુનનેર્ાિેકો જો (જ્ઞાન)પયાવય ઉત્પન્ન 
હોતી હૈ ર્ો પયાવય સુનનેકી અપેક્ષા જબના ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! બુંિ અવિકારમેં વિયા હૈ 

ન? કક પરકા મોક્ષ (કરતા હૂું) ઔર પરકો બુંિ કરાતા હુૂં ઐસા માનતે હો, (િેકકન) ઉસકો 
અજ્ઞાનસે બુંિ હોતા હૈ ઔર ર્ીતરાગભાર્સે ઉસકા મોક્ષ હોતા હૈ, તો તુમ ક્યા ઉસકો (બુંિ)-
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મોક્ષ કરા દેતે હો? આહાહા! બહુ ઝીણી ર્ાત! બહુ અપૂર્વ ર્ાત! આહાહા! માિા વફરાતે  હૈં 
માિા, ઉસમેં મણકા (-મોતી) જો નીચે ઉતરતા હૈ ઉસે અુંગુિીકી અપેક્ષા નહીં. સમજમેં આયા? 

આહાહા! અુંગુિીસે વફરતા હૈ ઐસી પરકી અપેક્ષા નહીં હૈ. ઉસમેં આત્માકી અપેક્ષા નહીં. ર્ો 
પયાવય ઉસકે સમયમેં કાિક્રમસર–ક્રમબદ્ધ હોનેર્ાિા કાયવકા કતાવ તો ર્હી પરમાણુ હૈ. જજસકા 
કાયવ દેખો, ઉસ કાયવકા કતાવ ર્ો હૈ. ઉસ કાયવમેં દૂસરેકી અપેક્ષા હૈ નહીં. રોટી બનતી હૈ, રોટિા 

બનતા હૈ... ઐસે ઐસે બનતા હૈ ન? બાઈ (ઘુમાતી હૈ) ગોિ ચક્કર કરનેકો, તો કહતે હૈં કક 
ઉસમેં હાર્કી અપેક્ષા હૈ નહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : સુંયોગર્ી દેખાય. 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : સુંયોગસે દેખનેર્ાિા સુંયોગસે દેખતા હૈ. ઉસકે સ્ર્ભાર્સે દેખે તો 

ઉસકી પયાવય ઉસસે હુઈ હૈ. આહાહા! જગતકી દ્રવિ સુંયોગ ઉપર હૈ.  

જૈસે એક દૂિી હૈ દૂિી, ઉસ પર છરી પડી તો ટુકડા હુઆ, યે ભી જૂઠ હૈ. ટુકડા હોનેમેં 

છરીકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. આર્ી ર્ાત.... ક્યા કહતે હૈં? સમજમેં આયા? આહાહા! કતાવ-
કમવકી.... કરનેર્ાિા ને ઉસકા જો કમવ–કાયવ, કોઈ ભી પદાર્વકા—ચૈતન્યકા કક જડકા.... ઉસમેંસે 
ઐસા હી વનકિા કક આત્મામેં જો વર્કાર હોતા હૈ, તો કતાવ (જડ)કમવ ઔર કાયવ વર્કાર—ઐસા હૈ 

હી નહીં. યે બડી ચચાવ હુઈ ર્ી ૧૩કી સાિમેં. નહીં. કમવકે વનવમત્ત જબના વર્કાર હોતા હૈ? યહાું 
કહે કક વર્કાર હોનેમેં–વર્કારકે કાયવમેં કતાવ યે જીર્કી પયાવય હૈ. પયાવય કહો કક જીર્ કહો. પણ 
ઉસમેં કમવકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. આહાહા!  

તો યે ભી આયા કક અપનેમેં જ્ઞાનકા જો ક્ષયોપશમ હોતા હૈ, જ્ઞાનકી શુવદ્ધકી ર્ૃવદ્ધ હોતી 
હૈ. ભિે અજ્ઞાન હો ર્ોડા, પણ ઉસમેં કમવકે ક્ષયોપશમકી અપેક્ષા હૈ નહીં. ઉસમેં આતા હૈ કક 

નહીં? પુંકડતજી! ઉસમેં યહ આયા કક નહીં? જ્ઞાનાર્રણીયકા ક્ષયોપશમ હોતા હૈ તો આત્મામેં 
જ્ઞાનકા વર્કાસ હોતા હૈ ઐસી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. બડી ચચાવ હુઈ ર્ી ૧૩કી સાિમેં. નહીં, 
કમવકા ઉઘાડ હો તો યહાું (જ્ઞાનકા) ક્ષયોપશમ હોતા હૈ. કમવકા ઉદય હો તો યહાું 

વર્ભુંગાર્વિજ્ઞાન હોતા હૈ. કીિુું, ઐસા હૈ નહીં. યે તો ૧૩કી સાિ, ૨૨ ર્ષવ પહિેકી બાત હૈ. 
હમ તો ૭૧કી સાિસે કહતે હૈં, ૬૫ ર્ષવ પહિેસે. 

શ્રોતા : કરણાનુયોગકી ભાષા ઐસી હૈ કક .... 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : ર્ો તો ઐસા હી કહતે હૈં. કમવસે વર્કાર હોતા હૈ ઔર વર્કાર હુઆ 

તો કમવબુંિન હોતા હૈ. દોનોં આમનેસામને. વર્કાર હુઆ તો કમવકી અપેક્ષા ઔર કમવકા બુંિન 
હુઆ તો રાગ-દ્વેષકી અપેક્ષા હૈ. પર યહાું મના કરતે હૈં. વર્કાર હુઆ તો કમવકી અપેક્ષા હૈ નહીં. 
कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... હૈ? આહાહા!  

શ્રોતા : ર્ો તો દ્રવ્યાનુયોગમેં વિખા હૈ.... 
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પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : યહી ચીજ હૈ. દ્રવ્યાનુયોગસે દૃવિ કરે ને પીછે તીન અનુયોગ ર્ાુંચે 
તો દ્રવિમેં બૈઠે. ઉસમેં વિખા હૈ મોક્ષમાગવપ્રકાશકમેં ટોડરમિજીને. દ્રવ્યાનુયોગસે દૃવિ વમિે 

પીછે ઉસ દૃવિકે પ્રમાણસે ચરણાનુયોગ પઢે તો બૈઠેગા, નહીં તો નહીં બૈઠેગા. ઉસમેં હૈ. યે તો 
૮૨કી સાિમેં વમિા ર્ા મોક્ષમાગવપ્રકાશક. જબ હમ પઢતે ર્ે તો િુન ચડ ગઈ ર્ી. ખાના-પીના, 
ર્હોરર્ા જાર્ુું, કોઈ (ચીજકી) રુવચ નહીં—ઐસા હો ગયા ર્ા. મોક્ષમાગવ ૮૨.. ૮૨. કકતને ર્ષવ 

હુએ? ૫૩ ર્ષવ પહિે રાજકોટમેં.  

શ્રોતા : કકતના આશ્ચયવ હુઆ ર્ા ઉસ ર્ક્ત આપકો? 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : ઉસસે નહીં, અપની પયાવયકી યોગ્યતા ઐસી ર્ી. આહાહા!  

૪ ર્ષવ પહિે ૭૮મેં સમયસાર વમિા. ૫૭ ર્ષવ હુએ. ૭૮મેં... આહા! પહિે ૭૭મેં વમિા 
ર્ા, હાર્મેં આયા, પીછે દે કદયા. કીિુું, પઢનેકા ર્ખત નહીં હૈ. ૭૮મેં પઢા. સમયસાર, 
પ્રર્ચનસાર, વનયમસાર. ફાગણ માસમેં. ૭૮કા ફાગણ. સારે શાસ્ત્ર અપાસરેમેં પઢતે ર્ે. એકર્ાર 

વ્યાખ્યાન દેકર હમ યહી પઢતે ર્ે. અને આઠમ ને પૂનમના કદર્સે....   

ઉસમેં (સ્ર્ાનકર્ાસીમેં) પૂનમ માનતે હૈં. આઠમ ને પૂનમ ઔર આઠમ ને અમાસ 

માનતે હૈં. ઉસ કદન ઉપર્ાસ રખતે ર્ે. એક મવહનેમેં ચાર ચોવર્હારા. ચોવર્હારા એટિે પાણીનુું 
જબુંદુ નહીં. તો એક વ્યાખ્યાન દેકર હમ તો જુંગિમેં ચિે જાતે ર્ે. ૭૮કી બાત હૈ. સુબહમેં એક 
વ્યાખ્યાન દેકર... ઉસ કદન ઉપર્ાસ રખતે ર્ે. આઠમ ને પૂનમ, અમાસ. દો આઠમ ને એક 

પૂનમ ને અમાસ. વ્યાખ્યાન દેકર જુંગિમેં ચિે જાતે ર્ે. એક માઈિ છેટે દૂર. કોઈ માણસ નહીં. 
િાખો ગાડા માટી વનકિા એક ખડ્ડા ર્ા, ઉસમેં ચિે જાતે ર્ે. અકેિા.... વ્યાખ્યાનકે બાદસે િેકર 
શામકો પાુંચ-છ બજે તક અકેિે રહતે ર્ે. પાણી-બાણી પીતે નહીં ર્ે ઉસ ર્ક્ત ઉપર્ાસ. ૭૮મેં 

પહિે સમયસાર વમિા. જુંગિમેં પઢા.  

ઓહોહો! યે ચીજ.... યહ તો મૈંને સુંપ્રદાયમેં ભી કહા ર્ા. શરીર રવહત હોનેકી ચીજ હો 

તો યહ હૈ. સબ શાસ્ત્ર શ્વેતામ્બરકે ભિે હો, પણ શરીર રવહત હોનેકી ચીજ તો યે સમયસાર હૈ. 
ઐસા ભાર્ અુંદર આના ર્ો શરીર રવહત હોનેકી ચીજ હૈ. આહાહા! યે ચીજ તો વનવમત્ત હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? યે એક શબ્દ તો ગજબ કામકા હૈ. િાિચુંદભાઈ! कर्त ा-कर्ाकी 
अन्यनिरपके्षर्यत... આહાહા! મહાવસદ્ધાુંત.. આહાહા! ડાહ્યાભાઈ! આહાહા! કોઈ ભી દ્રવ્ય–
પદાર્વકી પયાવય જો સમયમેં હોનેર્ાિી (હૈ ર્ો) હોગી, ઉસ કાયવકા કતાવ યે દ્રવ્ય હૈ. એ પયાવયકા–
કાયવકા કતાવ દ્રવ્ય હૈ ને યે પયાવય કમવ હૈ. યે પયાવયમેં પરદ્રવ્યકી કોઈ અપેક્ષા હૈ નહીં. હો, વનવમત્ત 

હો. પ્રત્યેક પદાર્વકે કાયવકાિમેં વનવમત્ત તો હોતા હી હૈ. અનાકદ-અનુંત જો દ્રવ્યકી પયાવય હોતી 
હૈ, પયાવય અપનેસે હોતી હૈ ઉસ ર્ક્ત વનવમત્ત તો હોતા હી હૈ, પણ વનવમત્તકી અપેક્ષાસે ર્ો 
પયાવય હુઈ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા!  
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શ્રોતા : સબ વનવમત્તોંકો િમવદ્રવ્યકે સમાન સમજના. 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : િમવદ્રવ્ય કહા ન? ઇિોપદેશમેં આતા હૈ. હમારે યહાું સબ બાત આ 
ગઈ હૈ. જૈસે (જીર્) સ્ર્તુંિતાસે અપની ગવત કરતા હૈ, તો િમાવજસ્તકો વનવમત્ત કહનેમેં આતા હૈ.  
ઇિોપદેશમેં ઐસા કહા હૈ. િમાવજસ્તકાયર્ત્. સબ દ્રવ્ય િમાવજસ્તકાયર્ત્...  વનવમત્ત કૈસા હૈ? 

િમાવજસ્તકાયર્ત્ હૈ. યહાું તો ર્ો કહતે હૈં કક વનવમત્તકી યહાું અપેક્ષા હી નહીં હૈ. આહાહા! 
વનવમત્ત હો, પણ વનવમત્તકી અપેક્ષા પયાવય–કાયવ કરનેમેં હૈ હી નહીં. જડકા ઔર ચેતનકા જો 
સમયકા કાયવ હૈ, ઉસકા કતાવ ને કાયવ સ્ર્દ્રવ્યમેં હૈ. સ્ર્દ્રવ્ય કતાવ ને સ્ર્દ્રવ્યકી પયાવય કાયવ હૈ. 

પરદ્રવ્યકે વનવમત્તકી અપેક્ષા ઉસમેં હૈ નહીં. આહાહા!  

આ કાુંડામાું ઘકડયાળ રહી છે.... આ શેઠને દેખીને વર્ચાર આવ્યો. ઘકડયાળ રહી હૈ ર્ો 

કિાઈકે આિારસે રહી હૈ ઐસા હૈ નહીં. હાર્કે આિારસે રહી હૈ યે હૈ હી નહીં. આહાહા!  
િકડીકા ટેકા િેતે હૈં ર્ૃદ્ધ િોગ... યે હૈ ન? તો (િકડી) જમીનકો છૂતા હૈ? કે ના. જમીનકો છૂતી 
હી નહીં. હાર્મેં પકડી હૈ તો હાર્ ભી િકડીકો છૂઆ હી નહીં. આહાહા! સુંયોગસે દેખતે હૈં, યે 

સુંયોગ(દ્રવિ) કે કારણસે કદખતા હૈ. આહાહા! 

શ્રોતા : આપ કહતે હો તો માનના હી પડેગા.  

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : એમ નહીં. િન્નાિાિજી ઠીક કહતે હૈં. ન્યાયસે જૈસા હૈ ઐસા 
માનના પડા. ન્યાય નામ `વન' િાતુ હૈ. `વન' િાતુ (કા અર્વ) ર્સ્તુકા જૈસા સ્ર્રૂપ હૈ ઉસ તરફ 

િે જાના ઉસકા નામ ન્યાય. ન્યાયસે સમજના. ઐસે કહતે હૈં તો માન િેના, ઐસા નહીં. ન્યાયમેં 
`વન' િાતુ હૈ. `વન' િાતુકા અર્વ યે હૈ કક િે જાના. ઐસી ચીજ હૈ ઉસ તરફ જ્ઞાનકો (િે) જાના 
ઉસકા નામ ન્યાય. પ્રત્યેક ચીજ અપને સમયમેં આગે-પીછે હુએ જબના અપને કાિમેં પયાવય 

હોતી હૈ, યે પયાવયકો પરદ્રવ્યકી અપેક્ષા જબિકુિ કકુંવચત્ હોતી નહીં. આહાહા!  કપૂરચુંદજી! 
આર્ી ર્ાત છે.  

ભગર્ાનકે દશવન કરનેસે શુભભાર્ હોતા હૈ ઉસકી મના કરતે હૈં યહાું. શુભભાર્ હોતા 
હૈ ઉસમેં ભગર્ાનકે વનવમત્તકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! ગજબ ર્ાત છે! યે ર્સ્તુકા સ્ર્રૂપ ઐસા 
હૈ. કોઈ ભગર્ાનને બનાયા નહીં. જૈસા હૈ ર્ૈસા કહ કદયા, (ભગર્ાન) કતાવ નહીં. આહાહા! 

ભગર્ાનકી કદવ્યધ્ર્વન છૂટતી હૈ તો કદવ્યધ્ર્વનકા કાયવ ભગર્ાનકા હૈ ઐસા ભી નહીં. 
ભગર્ાનકી કદવ્યધ્ર્વન `ભવર્જન જોગ...' આતા હૈ ન ર્ો? `ભવર્ ભાગ ર્ચન યોગ...' ર્ો ભી 
વનવમત્તકા કર્ન હૈ. `ભવર્ ભાગ ર્ચન યોગ...' યે વનવમત્તકો કર્ન હૈ. ર્ાણીકે કાિમેં પરમાણુકી 

પયાવય ભાષારૂપ હોનેકી ર્ી, ઉસ પયાવયકો આત્માકી અપેક્ષા નહીં ને સુનનેર્ાિેકી ભી અપેક્ષા 
નહીં. આહાહા! એર્ી ર્ાત છે પ્રભુ! તારી પ્રભુતાનો પાર નર્ી. આહાહા!  
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યહાું અપનેમેં સમ્યગ્દશવન જબ હોતા હૈ તો ઉસમેં રાગ ને વનવમત્તકી અપેક્ષા નહીં. 
કતાવ-કમવ.. કતાવ આત્મા ને સમ્યગ્દશવન પયાવય કાયવ યે ભી વ્યર્હાર હૈ. બાકી પયાવય કતાવ ને 

પયાવય કાયવ હૈ, ઉસમેં વનવમત્તકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! કક ગુરુ વમિે, તીર્ંકર વમિે માટે 
સમ્યગ્દશવન હુઆ. આહાહા! દેશનાિજબ્િ વમિનેસે જ્ઞાન હોતા નહીં.  દેશનાિજબ્િકે કાિમેં જો 
પયાવય હુઈ ર્ો તો પરિક્ષી જ્ઞાન હૈ, યે ભી દેશનાિજબ્િસે હુઆ નહીં. ઉસ સમયમેં પરિક્ષી 

ઇતના વર્કાસ હોનેકા પયાવયકા કાિ ર્ા તો ઐસા હુઆ હૈ. આહાહા! 

યહાું તો જહાું હો ર્હાું હમ કરતે હૈં.. હમ કરતે હૈં... સારી વ્યર્સ્ર્ા હમ કરતે હૈં.. સારા 

બે કરોડ રૂવપયા..... ભભૂતમિજી..... આહાહા! યે તો દ્રિાુંત હૈ. ૫૦ કરોડ રૂવપયાકા (આસામી) 
આયા ર્ા ન હમારે પાસ મુુંબઈમેં? ચીમનભાઈકા શેઠ ર્ૈષ્ણર્ હૈ. પચાસ કરોડ. પણ સ્ત્રી (-
પત્ની) શ્વેતામ્બર જૈન હૈ. િડકા આકદ સબ સારા ર્ૈષ્ણર્, ઉસકી સબ સ્ત્રીયાું જૈન શ્વેતામ્બર. 

આયા ર્ા. વર્નુંતી ભી કી ર્ી, મહારાજ! હમારે ઘર પર પિારો. સબકા ભાર્ હૈ. ગયે ર્ે. ૧૫૦૦ 
રુપયે રખે ર્ે. પહિે આયે ર્ે વ્યાખ્યાનમેં તબ હજાર રૂવપયે રખે ર્ે. હોનેર્ાિે, રહનેર્ાિે 
પરમાણુ ર્હાું રહે, જહાું જાના હૈ ર્હાું જાતા હૈ. ર્હ કહે કક મૈંને કદયે ઔર દૂસરા કહે, મેરેકો 

વમિા, (જૂઠ હૈ). અરેરે! બહોત ફેર હૈ ભાઈ! ર્ીતરાગ માગવ. આહાહા!  

પૈસેકી પયાવય.... શાસ્ત્રમેં આતા હૈ, મોક્ષમાગવ પ્રકાશમેં ભી આતા હૈ. શાતા ર્ેદનીયકે 

ઉદયસે શરીર વમિે, સુંયોગ અનુકૂિ વમિે—ઐસા આતા હૈ. યે વનવમત્તસે બાત હૈ. ઉસમેં 
વનવમત્ત કૌન ર્ા?—(ઈતના બતાના હૈ). બાકી શરીરમેં રોગ હોતા હૈ યે અશાતાકા ઉદયસે 
(હોતા હૈ) યે વનવમત્તકા કર્ન હૈ. રોગ હોતા હૈ શરીરકી પયાવયમેં, ઉસમેં અશાતાકે ઉદયકી 

અપેક્ષા નહીં. આહાહા! ડાહ્યાભાઈ! ડહાપણ ઉડી જાય એર્ુું છે. દુવનયાના ડાહ્યા ઉડી જાય એર્ુું 
છે. આહાહા! પૈસા િેના-દેના, મૈં પૈસા દે સકતા હુૂં.... પૈસેકા કતાવ-કમવ તો પૈસા (ખુદ) ર્ા. પૈસેકા 
પરમાણુ કતાવ ઔર જાનેકી કક્રયા ઉસકા કાયવ હૈ. દેનેર્ાિા ઐસે માને કક મૈંને કદયા, વમથ્યાભ્રમ 

હૈ. આહાહા!  

આગળ પૈસાર્ાળા બેઠા છે. આ શેઠ પૈસાર્ાળા છે. ભભૂતમિજી, કપૂરચુંદજી હૈં. બહોત 

િાખોપવત હૈં. ર્ોડા િાખોપવત ઐસે નહીં. જ્ઞાનચુંદજી! તુમ્હારી આબરુું તો બહોત હૈ ર્હાું. .... 
શેઠ બડા પૈસાર્ાળા હૈ. પૈસાર્ાળા આત્મા હૈ? કકતના ર્ાળા હૈ? એક ર્ાળો નીકળે પગમાું, તો 
રાડ નાખે. આહાહા! પાણી ખારા બહુત હો, ...કા પાણી હો તો ર્ાળા વનકિતા હૈ. આ તો કેટિા 

ર્ાળા? પૈસાર્ાળા, બાયડીર્ાળા, કુટુુંબર્ાળા, આબરૂર્ાળા, છોકરાર્ાળા, છોકરીર્ાળા, 
જમાઈર્ાળા. કેટિા ર્ાળા? આહાહા! કોના કદકરા, કોના બાપ? પ્રભુ ઐસે કહતે હૈં. બાપકી 
પયાવયકા કતાવ બાપકા આત્મા હૈ, િડકેકી પયાવયકા કતાવ ઉસકા આત્મા હૈ. તો િડકા ઉસકા 

કહાુંસે આયા? અને િડકેકા બાપ.. પણ બાપ આયા કહાુંસે? પ્રભુ! એર્ી ર્ાત છે ભાઈ! 
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બાહરમેં તો સુનને વમિતી નહીં. શેઠ દરકાર છોડકર ચિે આયે, સુંપ્રદાયકી દૃવિ રખે તો આ 
સકે નહીં. ઐસી તો બાત ચિતી નહીં ર્હાું. યહાુંકા વર્રોિ કરતે હૈં. અરે પ્રભુ! યે બાત હમારે 

ઘરકી નહીં, યે ર્સ્તુકા સ્ર્રૂપ હૈ. આહાહા!  

પ્રત્યેક પદાર્વમેં જો સમયમેં પયાવય ઉત્પન્ન (હોને)કા કાિ હૈ, ઉસ સમયમેં ઉત્પન્ન 

હોગી. વનવમત્ત હોતા હૈ, પણ વનવમત્તસે ઉત્પન્ન હુઈ ઐસી અપેક્ષા હૈ નહીં. આહાહા! 
તત્ત્ર્ાર્વરાજર્ાવતવકમેં ભી ઐસા આયા હૈ. એક કાયવમેં દો કારણ હૈં.—ઉપાદાન, વનવમત્ત. 
તત્ત્ર્ાર્વરાજર્ાવતવકમેં હૈ. એક કાયવમેં દો કારણ હૈં—ઉપાદાન અને વનવમત્ત. યે તો વનવમત્તકા જ્ઞાન 

કરાયા હૈ. બાકી ઉપાદાનકી પયાવય હોનેમેં કોઈ વનવમત્તકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. સમજમેં આયા? 
તો અભી પુંકડત ઐસે કહતે હૈં કક પ્રત્યેક પદાર્વમેં ઉપાદાનકી અનેક યોગ્યતા હૈં, પણ જૈસા 
વનવમત્ત વમિે ઐસા કાયવ હોતા હૈ. અરર! નહીં તો એકાુંત હૈ.. એકાુંત હૈ.. ઠીક પ્રભુ! યે ક્રમબદ્ધમેં 

ડાિા હૈ. ક્રમબદ્ધકી વર્શેષ પુવિકા કારણ યહ હૈ. આહાહા! યે શબ્દ ઉસમેં ડાિે હૈં ઉસકા કારણ 
હૈ કક જે પદાર્વકી જો સમયમેં પયાવય ઉત્પન્ન હોગી, ઉસમેં ઉત્પાદ્ય–ઉત્પન્ન હોનેિાયક અને 
ઉત્પાદક દૂસરી (પર)ચીજ ઐસા હૈ હી નહીં. યે આ ગયા હૈ. ઉત્પાદ્ય-ઉત્પાદક. ઉપર. હૈ ન?  

जीव अपि ेपनरणतर्ोंस ेउत्पन्न होर्त ह ै र्थतनप उसकत अजीवके सतथ कतय ाकतरणभतव 
नसि िहीं होर्त, क्योंनक सवा द्रव्योंकत अन्यद्रव्यके सतथ उत्पतद्य-उत्पतदकभतवकत अभतव ह.ै હૈ? 

દરેક દ્રવ્યકી પયાવયમેં પયાવયરૂપી ઉત્પાદ્ય અને વનવમત્ત ઉત્પાદક—ઐસા અભાર્ હૈ. આહાહા! 
બહુ કઠણ અપૂર્વ ર્ાત છે પ્રભુ! ર્ીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા વિિોકનાર્કી યહ કદવ્યધ્ર્વન હૈ. 
આહાહા! અભી તો બહોત ગડબડ હો ગઈ હૈ. ઐસા હોતા હૈ.. ઐસા હોતા હૈ.. વ્યર્હારસે 

વનશ્ચય હોતા હૈ.. આહાહા! યહાું તો કહતે હૈં કક અપની વનશ્ચય પયાવય સ્ર્દ્રવ્યકે આશ્રયસે હુઈ 
હૈ ઉસકા કતાવ આત્મા અને કમવ વનમવિ પયાવય–િમવ હૈ, ઉસમેં રાગકી યા પરકી અપેક્ષા હૈ હી 
નહીં. આહાહા! વ્યર્હાર રાગકી મુંદતા ર્ી, તો વનશ્ચય સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હુઆ (ઐસા 

અજ્ઞાની માનતે હૈં). ક્યોંકક જબ સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હોતા હૈ તો ઉસકે પહિે શુભભાર્ (હોતા 
હૈ). અશુભભાર્ હો ઔર પીછે સમકકત હોતા હૈ ઐસા હોતા નહીં. ક્યા કહા? જબ સમ્યગ્દશવન 
ઉત્પન્ન હોતા હૈ, તબ ઉસકે પહિે શુભભાર્ હી હોતા હૈ. અશુભભાર્ હો ઔર સમકકત દશવન 

હો ઐસા (હોતા) નહીં. ક્યોંકક મૈં આનુંદ હૂું, શુદ્ધ હૂું ઐસા વર્કલ્પ આયા યે શુભભાર્ હૈ. 
શુભભાર્ હૈ તો સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હુઆ ઐસા હૈ નહીં. સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હોનેિાયક– 
ઉત્પાદ્ય ને રાગ–વર્કલ્પ ઉત્પાદક (અર્ાવત્) ઉત્પન્ન કરાનેર્ાિે—ઐસા હૈ નહીં. 

યે ઈતનેમેં વિખા હૈ. ભાઈ આવ્યા છે કે નર્ી આવ્યા? જ્ઞાનચુંદજી નર્ી આવ્યા. ભાઈ 
કહેતા હતા કે આર્ર્ાના છે. નર્ી આવ્યા. કદખ નહીં રહે. આર્ર્ાના હતા. બહોત નરમ માણસ 

હૈં જ્ઞાનચુંદજી. નરમ માણસ. હુકમચુંદજી, જ્ઞાનચુંદજી, બાબુભાઈ ઉનકા પ્રભાર્નામેં બહોત 
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હાર્ હૈ, વનવમત્ત હૈ. (શ્રોતા: વનવમત્તસે કામ હોતા નહીં). જહાું જહાું પ્રભાર્નાકી પયાવય હોનેર્ાિી 
હૈ ર્હાું વનવમત્ત કહનેમેં આતા હૈ, પણ વનવમત્તકી અપેક્ષા પ્રભાર્નાકી પયાવયકો નહીં. આહાહા! 

હૈ કક નહીં ઉસમેં? દેખો! कर्त ा-कर्ाकी.... કોઈ ભી પદાર્વમેં પદાર્વ કતાવ હોકર કમવ નામ 
પયાવયકા કાયવ હુઆ, ઉસ સમયકે કાયવમેં अन्यद्रव्यस े निरपके्षर्यत, स्वद्रव्यर्ें ही... પરદ્રવ્યકી 
અપેક્ષા નહીં ઔર અપને સ્ર્દ્રવ્યમેં વસવદ્ધ હોનેસે સ્ર્દ્રવ્યકી પયાવય ર્ો પયાવય કાયવ ને સ્ર્દ્રવ્ય 

ઉસકા કતાવ (ઐસા) વ્યર્હાર હૈ. બાકી પયાવય કાયવ ને પયાવય કતાવ યે સ્ર્દ્રવ્યમેં હૈ. પણ પયાવય 
કાયવ ને વનવમત્ત કતાવ ઐસી કોઈ ચીજ હૈ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? યે દો અવિકાર વિયે 
હૈં, (એક) ક્રમબદ્ધ વિયા હૈ, (દૂસરા) શુદ્ધભાર્ અવિકાર. ૪૫ ર્ષવ હુએ યહાું. ૪૫ ર્ષવમેં વશક્ષણ 

વશજબર..... ૪૫ ર્ષવ, યહાું આને(કે બાદ) ૪૫ર્ાું ચોમાસા હુઆ. ૪૫–૪ ઔર ૫. ૯૧મેં આયે ર્ે. 
(સુંર્ત) ૯૧ ફાગણ ર્દ િીજ, તુમ્હારી ચૈિ ર્દ િીજ. તો યહાું ૪૪ ર્ષવકે ઉપર ચાર માસ હો 
ગયે. યહાું તો વશક્ષણ વશજબર હર ર્ષવ ચિતી હૈ. કહા, ૪૫ ર્ષવ હુએ ઔર બહોત આદમી આયે 

હૈં. યે બાત પ્રભુ! અુંતરમેં બૈઠની (ચાવહયે), ભાષાસે નહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : સબ બાત તો સોનગઢસે વનકાિી હૈ. આ ર્ાત આપે સોનગઢર્ી કાઢી છે. 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : યે વનવમત્તસે કર્ન હૈ. બાત તો ઐસી હૈ. સમજમેં આયા? ગયા 
હતાને ત્યાું, ર્ણીજી સાર્ે ચચાવ બહોત હુઈ ર્ી. નહીં તો ર્ણીજી તો કદગુંબર સુંપ્રદાયમેં બડે 

આબરુુંદાર હૈં. ઉસકો ભી યે બાત નહીં વમિી ર્ી. ક્રમબદ્ધ નહીં. ક્રમબદ્ધ હૈ ખરા, પણ ઈસ 
પયાવયકે પીછે યહી પયાવય હોગી—ઐસા નહીં. કીિુું, નહીં, ઈસ પયાવયકે પીછે યહી પયાવય હોગી 
ઐસી ક્રમબદ્ધકી વ્યાખ્યા હૈ. બહોત (િોગ) બૈઠે ર્ે, સબ ર્ે. હમારે રામજીભાઈ ર્ે, બુંસીિરજી 

ર્ે, કૈિાસચુંદજી ર્ે. જાિા ગઈ ર્ી ન પહિી બાર તેરકી સાિમેં. આહાહા!  

યહાું તો કહતે હૈં કક ભગર્ાનકે દશવનસે શુભભાર્ હુઆ ઐસા હૈ નહીં. ઉસ સમયમેં 

શુભભાર્ હોનેકે ક્રમમેં આનેર્ાિી પયાવય હૈ. વનવમત્ત–ભગર્ાનકે દશવનસે શુભભાર્ હુઆ ઐસા 
હૈ હી નહીં. આહાહા! આર્ી ર્ાત. આ બિુું આર્ુું માને પછી કોઈ કરશે નહીં. પણ કરે છે કોણ? 
ફક્ત ઉસકી સમજણમેં ફેર હૈ. બાકી તો હોનેર્ાિી (હૈ ર્ો) હોગી પયાવય. સમજણમેં ફેર હૈ. મૈં 

ભગર્ાનકા દશવન કરતા હુૂં, દશવન કકયા તો મુજે શુભભાર્ હુઆ. ઘર પર સ્ત્રીકે પાસ ર્ે તબ 
શુભભાર્ ક્યોં નહીં ર્ા? યહાું મૈં આયા, ભગર્ાનકા દશવન કકયા તો શુભભાર્ હુઆ. જૂઠ બાત 
હૈ. અને સ્ત્રીકે પાસ ર્ા તબ અશુભભાર્ ર્ા ર્ો સ્ત્રીકે કારણસે હુઆ? વનરપેક્ષતયા અશુભભાર્ 

તેરેસે હુઆ હૈ. પરકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. આહાહા! પુંકડતજી! આર્ી ર્ાત છે પ્રભુ! અિૌકકક 
ર્ાત છે. ઈસ એક શબ્દમેં તો સારા બાર અુંગકા સાર હૈ. આહાહા!  

ક્રમબદ્ધકી વસવદ્ધમેં યહ આયા હૈ. દરેક દ્રવ્યકી પયાવય ઉસ સમયમેં ક્રમસે હોનેર્ાિી હૈ, 
તો કોઈ વનવમત્તકી અપેક્ષા ઉસકો નહીં, ઉસમેં યે આયા હૈ. આહાહા! कर्त ा-कर्ाकी 
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अन्यनिरपके्षर्यत... પ્રત્યેક પદાર્વમેં જો સમયમેં જો પયાવય હોતી હૈ.... યહાું તો વનમવિતાકી બાત 
હૈ ક્રમબદ્ધમેં. વનમવિ પયાવય જો હોતી હૈ ઉસમેં કતાવ આત્મા અને વનમવિપયાવય કમવ હૈ. કમવકા 

ક્ષયોપશમ હુઆ તો સમકકત હુઆ, ઐસા હૈ નહીં. સમજમેં આયા? જ્ઞાનમેં કમી-બઢી હોતી 
હૈ... એ ચચાવ ર્ઈ હતી ત્યાું. પુસ્તકમેં હૈ. ઉસને પુસ્તક છપાયા હૈ. જમાદાર હૈ ન બાબુ? કેર્ા? 
બાબુિાિ જમાદાર. ર્ણીજીને યહાુંકા વર્રોિ કકયા ર્ા ન? ર્ો છાપા હૈ કક દેખો! ર્ણીજી ભી 

ઐસે કહતે હૈં. યાિામેં ગયે ર્ે પહિે, ઉસ ર્ક્ત ભી કહા ર્ા કક જો સમયમેં પયાવય હોગી ઉસકો 
વનવમત્તકી, પરકી અપેક્ષા હૈ નહીં. અપનેમેં.... વર્કારકા પ્રશ્ન હુઆ ર્ા. વર્કાર હૈ ઉસમેં કમવકે 
વનવમત્તકી અપેક્ષા હૈ નહીં. દેખો! સુંસ્કૃત ટીકા પુંચાજસ્તકાય ૬૨ ગાર્ા. પર કારકકી અપેક્ષા હૈ 

હી નહીં. ઐસા સુંસ્કૃત હૈ પુંકડતજી! પર કારકકી–કતાવ-કમવકી કોઈ અપેક્ષા હૈ હી નહીં. વર્કાર 
હોનેમેં ભી કમવકી અપેક્ષા નહીં, તો પ્રભુ! િમવકી પયાવય હોનેમેં પરકી અપેક્ષા તો હૈ હી નહીં. 
આહાહા! આર્ી ર્ાત છે. આકરી ર્ાત િાગે. 

શ્રોતા : ર્ો તો પ્રુફ કરનેકે વિયે ર્ણીજીકી પ્રત્યક્ષતાકા ફાયદા ઉઠાતે હૈં બાબુિાિ. 

પૂજ્જય ગુરુદેર્શ્રી : હા, ઉઠાર્ે. દેખા હૈ. માગવ તો યહ હૈ. આહાહા! આ તો દાુંડી પીટીને 
કહેર્ામાું આર્ે છે. અુંદર વિખા હૈ કક નહીં? ક્રમબદ્ધકી પુવિમેં યે બાત િી હૈ.  

પહિે શુરુ કકયા હૈ કક પ્રત્યેક જીર્ ને અજીર્ અપને સમયમેં ઉત્પન્ન હોનેર્ાિી 
પયાવયકા ઉત્પાદક હૈ, પર નહીં. અને ર્ો ભી ઉસી સમયમેં, આગે-પીછે નહીં. કોઈ દ્રવ્યકી પયાવય 
આગે-પીછે કર સકે ઐસા (હોતા નહીં). સ્ર્દ્રવ્ય ભી ઐસા ન કર સકે. પરદ્રવ્યકી તો અપેક્ષા 

નહીં, આહાહા! પણ સ્ર્દ્રવ્ય ભી પયાવય આગે-પીછે કર સકે ઐસા ર્સ્તુકા સ્ર્રૂપ નહીં. 
આહાહા! ક્રમબદ્ધકા વનણવય કરનેમેં યહ સાર આયા હૈ. ઉસકા સાર યહ આયા હૈ. સમજમેં 
આયા? પાુંચ x પાુંચ = પચ્ચીસ, સરર્ાળા (-પકરણામ) ક્યા આયા? પચ્ચીસ આયા. ઐસે યે 

ક્રમબદ્ધકા સરર્ાળા (-સાર) ક્યા? પરમાણુ જડ ને ચૈતન્ય..... િાખ, ક્રોડ, અનુંત પરમાણુ હૈં 
ઔર અનુંત આત્મા હૈં... વનગોદકે જીર્મેં ભી કમવસે હીણી દશા હુઈ ઐસા હૈ નહીં.  

વનગોદકે જીર્મેં.... ઐસે કહતે હૈં કક જબ િગ એકેવન્દ્રય જીર્ હૈ એટિે કમવકા જોર હૈ. 
મનુષ્યાકદ હોતા હૈ પીછે આત્માકા જોર ચિતા હૈ. યહાું તો કહતે હૈં કક દરેક સમયમેં અપની 
પયાવયકા કતાવ આત્મા હૈ. વનગોદમેં ભી.... વનગોદ સમજે? િહસુન, પ્યાજ, િીિફૂગ (આકદ) 

અનુંત જીર્ હૈં. અનુંત જીર્મેં દરેક જીર્કે દો-દો શરીર હૈં—તેજસ, કામવણ. અુંગુિકે અસુંખ્ય 
ભાગમેં અનુંત જીર્ હૈં, ઉસમેં અનુંત શરીર ભી હૈં. એક પરમાણુકી પયાવય દૂસરે પરમાણુકો 
વનવમત્ત હો, પણ યે વનવમત્તકી અપેક્ષાસે પરમાણુમેં પયાવય હો ઐસા હૈ નહીં ઔર કમવકે ઉદયસે 

વનગોદકી પયાવય હુઈ ઐસા ભી નહીં. આહાહા!  
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વનગોદકી પયાવય જો હુઈ ર્ો ઉસી સમય હોનેર્ાિી ર્ી, ર્ો પરકી અપેક્ષા જબના (હુઈ 
હૈ). પરકે કતાવ-કમવકી અપેક્ષા જબના ઉસ પયાવયકા કતાવ જીર્ હૈ ઔર યે પયાવય ઉસકા કાયવ હૈ. 

આહાહા! ભારે ર્ાત ભાઈ! મોક્ષમાગવ પ્રકાશકમેં ઐસા આયા હૈ કક નદીમેં ચિતે પાનીકા બહોત 
જોર હો તો રોક નહીં સકતા આત્મા. નદીકા દ્રિાુંત હૈ. યે તો વનવમત્તકા કર્ન હૈ. બાકી ઉસ 
સમય ભી પાનીકે પ્રર્ાહમેં... આહાહા! ઐસા શરીર ચિતા હૈ ર્હ અપની પયાવયસે અપને કતાવ-

કમવસે ચિતા હૈ, પાનીકે કારણસે નહીં. આહાહા! એક બ્રહ્ચારી ર્ા તો મોટરમેં બૈઠા ર્ા. 
મોટરમેં બૈઠા તો ઐસા કહા કક સોનગઢર્ાિે ઐસે કહતે હૈં કક હમ મોટરસે નહીં ચિતે. મોટર 
ચાિતી હોય અને અુંદર બેઠો હોય.... મોટર ચિતી હો તો શરીર ચિતા હૈ ઐસા હૈ હી નહીં. 

અુંદર શરીરકો ગવત કરનેમેં મોટરકી અપેક્ષા હૈ હી નહીં. આ ર્ાત...   

મોટરમેં બૈઠે હૈં.... મોટર ચિતી હૈ.... મોટર પવહયેસે ચિતી હૈ ઐસી અપેક્ષા ભી નહીં. 

(શ્રોતા: પેટરોિસે તો ચિતી હૈ). પેટરોિસે ચિતી નહીં. નામ સોનગઢકા દેતે હૈં કક સોનગઢકી 
મોટર પેટરોિકે જબના ચિતી હૈ—ઐસા સબ િોગ કહતે હૈં. આ ર્ાત અપૂર્વ છે. અને આપણી 
મોટર પેટરોિર્ી ચાિે. યહાું કહતે હૈં કક પેટરોિકી પયાવયકા કતાવ પેટરોિ હૈ. મોટર ચિતી હૈ ઉસકા 

કતાવ મોટરકા પરમાણુ હૈ. પેટરોિસે મોટર ચિતી હૈ યે બાત સત્ય હૈ નહીં. યે બાત બહાર 
આયેગી. સોનગઢકી મોટર પેટરોિ જબના ચિતી હૈ. અરે! સોનગઢકી મોટર હૈ હી નહીં. મોટર 
મોટરકી હૈ. આહાહા! મોટરકી ચિને(રૂપ) પયાવય જો હોતી હૈ ઉસમેં ડરાઈર્રકા કારણ–અપેક્ષા 

નહીં. ઉસકે નીચે હૈ... શુું કહેર્ાય? પૈડા. ઉસકો ભી મોટરકી અપેક્ષા નહીં. મોટરમેં બૈઠે હૈં ઔર 
મોટર ચિતી હૈ તો શરીર ઐસા ગવત કરતા હૈ ઐસા ભી નહીં. શરીરકી પયાવયકા કતાવ ઉસ 
સમયમેં શરીરકા પરમાણુ હૈ. અુંદરમેં બૈઠે હૈં તો મોટરસે શરીર ચિતા હૈ ઐસા ભી નહીં. આરે 

ભારે! સોનગઢનુું નામ પાડીને કહેને િોકો. આહાહા! ક્યા કહતે હૈં? દેખો ન!  

कर्त ा-कर्ाकी.... કોઈ ભી દ્રવ્ય કતાવ હોકર કાયવ ઉસ સમયમેં હોતા હૈ ઉસમેં कर्त ा-
कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... અન્ય દ્રવ્યકી અપેક્ષા નહીં. પરપદાર્વકી ઉસમેં અપેક્ષા હૈ નહીં. 
આહાહા! રોગ હોતા હૈ ને દર્ાસે વમટતા હૈ ઐસી અપેક્ષા હૈ નહીં, ઐસા કહતે હૈં. અરે! ગજબ 
ર્ાત હૈ. આયુર્ેદકા વિયા હૈ તત્ત્ર્ાર્વરાજર્ાવતવકમેં. આયુર્ેદકી દર્ાસે વમટતા હૈ.. દર્ાસે વમટતા 

હૈ—ઐસા હૈ નહીં. યે તો વ્યર્હારસે કર્ન કકયા હૈ. આહાહા! શરીરમેં–પરમાણુમેં રોગ જો હોતા 
હૈ તો અશાતાકે કારણસે હુઆ હૈ ઐસા નહીં. અશાતા જડ(કમવ) દૂસરી ચીજ હૈ ને યે દૂસરી 
ચીજ હૈ. રોગ હોનેમેં અશાતાકે ઉદયકી અપેક્ષા હી નહીં. આહાહા! આર્ી ર્ાત સાુંભળર્ી કઠણ 

પડે.  

कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... યે તો મહાવસદ્ધાુંત હૈ. ચૌદ બ્રહ્ાુંડકા વસદ્ધાુંત હૈ. 

આહાહા! અનુંત તીર્ંકરોં, અનુંત કેર્વિયોં, અનુંત સુંતો, અનુંત સમકકતીયોં ઈસ પ્રકારસે 
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માનકર દુવનયાકો ઐસે કહા હૈ. `કહા હૈ' ર્ો કાયવકા કતાવ ભી ર્ાણી હૈ. આહાહા! कर्त ा-कर्ाकी 
अन्यनिरपके्षर्यत (-अन्यद्रव्यस े निरपके्षर्यत... પરકી અપેક્ષા જબના દરેક દ્રવ્યકી પયાવય 

સ્ર્દ્રવ્યસે હોતી હૈ. હૈ? स्वद्रव्यर्ें ही नसनि होिसे.े.. ઉસ દ્રવ્યકી પયાવય ઉસ દ્રવ્યમેં અપનેસે 
વસવદ્ધ હોનેસે... આહાહા! जीवके अजीवकत कर्त ात्व नसि िहीं होर्त. જીર્ અજીર્કા કાયવ કરે 
ઐસા વસદ્ધ નહીં હોતા. જીર્ અપની પયાવયકો કરે અને પરકી ભી કરે (ઐસા માને) તો દો 

કક્રયાર્ાદી વમથ્યાદ્રવિ હોતા હૈ. સમયસારમેં આતા હૈ.. સમયસારમેં આતા હૈ. અપની પયાવય 
ભી કરે ને પરકી ભી કરે, એક દ્રવ્ય દો કક્રયા કરે (ઐસા માને) તો વમથ્યાદ્રવિ હૈ. અજ્ઞાની હૈ, 
જૈનકી ખબર ઉસકો નહીં. વર્શેષ કહેંગે. 

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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શ્રાવણ સુદ ૫, શનનવાર, તા. ૨૮-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૦૮-૩૧૧, પ્રવચન - ૮ 

 

પહેલા ભાગન ું થોડ ું લઈએ. બાકી હૈ ન? પહેલાન ું બાકી છે. પીછે હૈ. એક લીટી ફિરસે 

(લેતે) હૈં. એક કલાક રહા હૈ તો થોડા લેતે હૈં. જ્ઞાનચુંદજી આયે  હૈં ન? ઉસને કહા. બહોત સૂક્ષ્મ 
અપૂર્વ બાત હૈ. ક્રમબદ્ધ જો કહા.... દરેક દ્રવ્યકી પયાવય જો સમયમેં જબ જો હોનેર્ાલી હૈ ર્ો 
હોગી. ઉસકે પીછે સમયમેં હોનેર્ાલી હૈ (ર્હી) હોગી. ઉસમેં કોઈ દ્રવ્ય ભી અપની પયાવયમેં 

િેરિાર કર સકતા નહીં. આહાહા! જબ પ્રત્યેક દ્રવ્ય અપની પયાવયકા ભી િેરિાર–આગે-પીછે કર 
સકતા નહીં, તો પરદ્રવ્યસે ઉસમેં પયાવય હો યે તો હૈ નહીં. એ અહીંયા આપણે કાલ ચાલય ું હત ું. 

कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... પ્રત્યેક પદાથવ ર્તવમાન સમયમેં અપના કતાવ નામ 
સ્ર્તુંત્ર હોકર.. કતાવ નામ સ્ર્તુંત્ર હોકર (કરે). ર્તવમાન પયાવય જો હૈ યે ઉસકા કમવ નામ કાયવ હૈ. 
કતાવ-કમવકી પ્રર્ૃફિ પરદ્રવ્યસે ફનરપેક્ષતયા હૈ. પરદ્રવ્ય ફનફમિ હૈ  તો યહાું ઐસા હોતા હૈ ઐસા 

હૈ નહીં. કથન આ યે. દોપહરકો કથન આયા થા ન? કક કમવકે ક્ષયસે હ આ ક્ષાફયક(ભાર્). યે તો 
ફનફમિકા જ્ઞાન કરાયા. ક્ષાફયક–કેર્ળજ્ઞાન પયાવય હોતી હૈ તો પર ફનફમિકી  અપેક્ષા તો નહીં, 
પણ પૂર્વ પયાવયકી ભી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! ઐસી ચીજ હૈ, બહ ત સૂક્ષ્મ અપૂર્વ હૈ.  

પ્રત્યેક પદાથવકી અપને સ્ર્કાલમેં જન્મક્ષણ–ઉત્પફિકાલમેં અપને સમયસે પયાવય 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ, યે આગે-પીછે ભી હોતી નહીં અને પરસે હોતી નહીં. પરકી અપેક્ષા  ભી નહીં. 

જો પયાવય અપને સમયમેં હોનેર્ાલી હૈ યે સત્ હૈ. ચાહે તો ફર્કાર હો કક અ ફર્કાર હો, યહાું તો 
અફર્કારકી બાત હૈ.  .... ષટ્કારકકે પકરણમનમેં ફર્કૃફત હૈ ઉસસે રફહત હોના યે અપના 
સ્ર્ભાર્–ગ ણ હૈ. ષટ્કારકરૂપસે ફર્કૃત અર્સ્થા–પયાવય હોતી હૈ, ઉસસે રફહત હોના ઐસા 

અપનેમેં કક્રયા નામકા ગ ણ હૈ. આહાહા! ભાર્ નામકા યા કક્રયા (નામકા), બેમાુંથી એક શબ્દ છે. 
પરસે રફહત હોના ર્હ અપના ગ ણ હૈ, રાગ સફહત હોના હો અપની ગ ણદશા નહીં. આહાહા!  

યહાું તો કહતે હૈં , कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... આહાહા! જો સમયમેં દ્રવ્યકી પયાવય 
હોતી હૈ ઉસમેં અન્ય દ્રવ્યકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! કેર્લજ્ઞાન હોતા હૈ (ઉસમેં) કમવકે ક્ષયકી 
અપેક્ષા નહીં. ક્ષય હો . ક્ષયકી વ્યાખ્યા? કમવરૂપ પકરણમન જો હૈ યે દૂસરે સમય અકમવરૂપ હો 

ર્હ ક્ષય હૈ. ક્ષયકા અથવ ક છ નાશ હોતા હૈ ઐસી ચીજ નહીં. કમવરૂપ પયાવય થી ર્ો અકમવરૂપ હો 
ગઈ ઉસે  કમવકા ક્ષય કહનેમેં આયા હૈ. તો યહ કમવ કે ક્ષયકી (અપેક્ષા) ભી અપનેમેં કેર્લજ્ઞાન 
ઉત્પન્ન હોનેમેં કક સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હોનેમેં (હૈ નહીં).  સમ્યગ્દશવન ઉત્પન્ન હોનેમેં 

દશવનમોહકે અભાર્કી અપેક્ષા ઉસમેં હૈ નહીં. આહાહા! યે તો કરનેલાયક અપની ચીજમેં હૈ. 
અપની પયાવય અપનેસે હૈ , ઉસમેં પરકી કોઈ અપેક્ષા (નહીં) કક ફનફમિ હૈ તો હ આ. કથન 
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આયે. ઉફચત ફનફમિ હોતા હૈ , અનાકદ-અનુંત પ્રત્યેક પયાવ યમેં જો જો સમય મેં જો હોનેર્ાલી 
પયાવય હૈ ઉસમેં સામને  અન કૂલ–ઉફચત ફનફમિ હોતા હૈ , પણ ર્ો ઉફચત ફનફમિ હૈ તો પયાવય 

હોતી હૈ ઐસી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? બહ ત અપૂર્વ બાત હૈ પ્રભ ! આત્માકા 
ફહત કોઈ અલૌકકક હૈ, યે સાધારણ કોઈ રીતસે હો જાતા હૈ (ઐસા હૈ નહીં). આહાહા! 

ર્ૈરાગ્ય કહા ન ર્ૈરાગ્ય? ર્ૈરાગ્ય તબ હોતા હૈ કક જબ અપની સમ્યગ્દશવનકી પયાવય 
અપને દ્રવ્યકે અર્લુંબનસે હ ઈ , તબ સમ્યગ્દશવનકી પયાવયકે કા લમેં શ ભ-અશ ભભાર્સે ફર્રક્ત 
હોના યે ર્ૈરાગ્ય હૈ. . યે ર્ૈરાગ્ય હૈ. ફત્રકાલી જ્ઞાયકભાર્કી જ્ઞાન ને  પ્રતીત હોકર અન ભર્ હોના... 

અન ભર્ હોકર પ્રતીફત હોના ... આહાહા! ઉસમેં પરદ્રવ્યકી કોઈ અપેક્ષા (નહીં) કક કમવ.. કમવ.. 
કમવ..  કમવ ખસે તો ઐસા હોતા હૈ  ઔર કમવકા ઉદય આયે ફર્કાર હોતા હૈ . યે સબ બાત જૂઠ  હૈ. 
શાસ્ત્રમેં યે કથન આયે તો યે ભી જૂઠ હૈ–વ્યર્હાર હૈ. કલશટીકામેં બહોત બાર ફલખા હૈ. 

રાજમલજી. જૂઠા  વ્યર્હાર.. જૂઠે વ્યર્હારસે કથન હૈ, સત્ય નહીં. સત્ય વ્યર્હાર તો અપની 
પયાવય અપનેસે હ ઈ યે ભી સદ્ ભૂત વ્યર્હારનય હૈ. આહાહા! અપને દ્રવ્યસે, ધમવકી પયાવય 
અપને દ્રવ્યકે આશ્રયસે હ ઈ યે ભી સદ્ ભૂત વ્યર્હાર હૈ. ફનચયસયસે તો ઉસ સમયકી પયાવયકો 

દ્રવ્ય-ગ ણકી ભી અપેક્ષા નહીં, ફનફમિકી અપે ક્ષા નહીં.—ઐસી પયાવય સત્ હૈ ઉસકો કોઈ હેત કી 
જરૂર નહીં. અહેત ક હૈ. ઇતના શબ્દ કલ એક કલાકમેં ફલયા. 

कर्त ा-कर्ाकी.... કોઈ ભી દ્રવ્યકી પયાવયમેં કતાવ-કમવ ભભન્ન હોતા હૈ ઐસા હૈ નહીં. તે તે 
દ્રવ્ય કતાવ અને તે તે દ્રવ્યકી અપની પયાવય કમવ નામ કાયવ  હૈ આહાહા! કતાવ-કમવ યે ભી 
ઉપચારસે કથન હૈ. દો ભાગ પડ ગયે ન? આહાહા! બાકી ફનફર્વકારી પયાવય–ધમવ હોતા હૈ ર્ો 

અપનેસે હોતા હૈ, ઉસકો કોઈ અપેક્ષા હૈ હી નહીં. પરકી અપેક્ષા તો નહીં , પણ ફનચયસયસે સત્ 
હૈ... સમ્યગ્દશવન સત્ હૈ અને યે (સમ્યક્) દશવન દ્રવ્યકે લક્ષસે હોતા હૈ . છતાું દ્રવ્ય અને ગ ણકી 
અપેક્ષા ઉસકો હૈ નહીં. આહાહા! આર્ી ર્ાત મ શ્કેલ પડે. સમજમેં આયા? અરે ! ક્યારે સમજે? 

બાપ ! મન ષ્યભર્ અનુંતે કાળે મળ્યો છે , ઈસમેં યે ન સમજેગા તો સારા મન ષ્યપના વ્યથવ હો 
જાયેગા. કહાું જન્મ લેગા ૮૪ લાખ યોફનમેં ઈસકા કોઈ પતા નહીં.  

યે યહાું કહતે હૈં, कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... अन्यनिरपके्ष... કોઈ અપેક્ષા હી નહીં. 
આહાહા! શાસ્ત્રમેં અપેક્ષાકા જ્ઞાન તો બહોત આતા હૈ. તો કહા કક ફનફમિ હૈ ઉસકા જ્ઞાન 
કરાનેકો કહા. મોક્ષમાગવપ્રકાશ કમેં હૈ . કક વ્યર્હાર કહા હૈ યે ફનફમિકા જ્ઞાન (કરાયા). વ્યર્હાર 

કહતા હૈ ઐસા હૈ નહીં. મોક્ષમાગવપ્રકાશકમેં સાત ર્ેં અધ્યાયમેં હૈ. વ્યર્હાર કહતા હૈ ઐસા હૈ 
નહીં. પણ વ્યર્હાર ફનફમિકા જ્ઞાન કરાનેકો કહા હૈ. દૂસરી ચીજ હૈ ઉસકા જ્ઞાન  (કરાયા), પણ 
દૂસરી ચીજસે દૂસરી ચીજમેં ક છ હ આ ઐસી કોઈ અપેક્ષા ર્સ્ત કે  સ્ર્રૂપમેં હૈ નહીં. પરમાત્મા 

અપને સ્ર્રૂપકી... ઓહોહો! પૂણાવ નુંદકા નાથ પૂણવ સ્ર્રૂપ હૈ , ઉસમેં પ્રભ તાશભક્ત એક-એક 
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ગ ણમેં ભરી પડી હૈ. ઐસે અનુંતા .. અનુંતા.. ગ ણ ઈશ્વરશભક્તસે–પ્રભ ત્ર્શભક્તસે (ભરે હૈં).  
અપને પ્રતાપસે સ્ર્તુંત્રપને પકરણમે ઐસી પ્રભ ત્ર્ નામ કી શભક્ત હૈ, અનુંત ગ ણમેં પ્રભ ત્ર્ 

નામકી શભક્તકા રૂપ હૈ. આહાહા!  

તો અનુંત ગ ણ ભજતને હૈં ઉસકી જો પયાવય હોતી હૈ ઉસ  પયાવયમેં ગ ણકી અપેક્ષા નહીં , 

પણ દૂસરી પયાવય હ ઈ તો યે પયાવય હ ઈ. સમ્યક્ (દશવન)કી પયાવય હ ઈ તો સમ્યગ્જ્ઞાનકી પયાવય 
હ ઈ ઐસી ભી અપેક્ષા નહીં. દૂસરી પયાવયકો દૂસરી પયાવયકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! સમજમેં 
આયા? ક્યોંકક યે સત્ હૈ. સત્ હૈ ઉસકા હેત  હોતા નહીં. બુંધ અફધકારમેં ફલયા હૈ , સમયસાર. 

દ્રવ્ય અહેત ક, ગ ણ અહેત ક, પયાવય અહેત ક. બુંધ અફધકારમેં હૈ. ઐસે યહાું કહતે હૈં .... યે  
સમજના પ્રભ ! યે કોઈ (સાધારણ) બા ત નહીં. યે પઢ ફલયા કક ઐસા કહતે હૈં.. ઐસા કહતે થે .. 
ઐસા જ્ઞાન કર ફલયા માટે સમજ ગયા, ઐસી ચીજ નહીં પ્રભ !  

कर्त ा-कर्ाकी अन्यनिरपके्षर्यत... તીન લોકકે નાથકી ભી અપની પયાવયમેં ભબલક લ 
અપેક્ષા નહીં. ભગર્ાન ત્રણ  લોકના નાથ સર્વજ્ઞપ્રભ  ઉ નકી તો અપેક્ષા નહીં અપને 

સમ્યગ્દશવનમેં, પણ ઉનકી ર્ાણીકી ભી અપેક્ષા નહીં. આ હાહા! સમજમેં આયા? અને શાસ્ત્ર જો 
બના હૈ, ઉસકી ભી સમ્યગ્દશવનકી પયાવયમેં અપેક્ષા નહીં. આહાહા! 

શ્રોતા : સ નનેસે ઝટકા સા લગતા હૈ.  

પૂજ્ય ગ રુદેર્શ્રી : યે પ ણ્ય.. પ ણ્ય નહીં. પ ણ્યસે ભી હોતા નહીં. અન કૂ લ ફનફમિ 

ફમલતા હૈ યે પ ણ્યસે નહીં. ક્યોંકક પ ણ્યકા પરમાણ –જડ ભભન્ન હૈ અને આનેર્ાલી ચીજ ભભન્ન 
હૈ. તો આનેર્ાલી ચીજકો શાતાકા ફનફમિ હૈ તો આ યી ઐસી અપેક્ષા હૈ નહીં. આહાહા! શરીરમેં 
ફનરોગતા હ ઈ અને સરોગતાકા વ્યય હ આ , ઉસમેં શાતાર્ેદનીય ફનફમિ હો, પણ ઉસકી અપેક્ષા 

નહીં. આહાહા! એમ ભગર્ાન ફત્રલોક કે નાથકે દશવન કરનેસે શ ભભાર્ હોતા હૈ ઐસી કોઈ 
અપેક્ષા નહીં. આહાહા! 

યહાું તો શ ભભાર્કી બાત હૈ નહીં. યહાું તો શ ભભાર્કે કાલમેં જો અપની જાનનેકી– 
જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાકી પયાવય હૈ ઉસમેં શ ભભાર્કી અપેક્ષા નહીં  હૈ ઔર  શ ભભાર્મેં ભગર્ાનકી ર્ાણી 
ઔર ભગર્ાનકી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! આર્ી ર્ાત. યે તો ફનર્ૃિ તત્ત્ર્ હૈ. પ્રભ  અુંદર તો 

ફનર્ૃિ તત્ત્ર્ હૈ. ફનર્ૃિ તત્ત્ર્ સમજે? કોઈ રાગકી પ્રર્ૃફિ આકદ કા સદ્ ભાર્ હૈ હી નહીં. 
આહાહા! પરદ્રવ્યસે તો ફનર્ૃિ હૈ , પણ રાગ, દયા, દાન, દેર્-ગ રુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધાકા રાગ ઉસસે 
ભી ફનર્ૃિ તત્ત્ર્ હૈ. આકરી ર્ાત ભાઈ! ફિર ભી વ્યર્હાર આતા  હૈ... વ્યર્હાર આતા  હૈ ઉસ 

વ્યર્હારકી અપેક્ષા ફનચયસયકો હૈ નહીં. અને વ્યર્હાર આતા હૈ.... શબ્દમેં ઐસા આર્ે કક જ્ઞાનીકો 
જબ તક કમવકા જોર હૈ તો રાગ આકદ આ જાતા હૈ. અથવમેં ફલખા હૈ દો જગહ જયચુંદ પુંકડતને. 
હેમરાજ.... ધમીકો અપને સ્ર્રૂપકી પ્રતીત અન ભર્ સમ્યગ્દશવન સ્ર્દ્રવ્યકે અર્લુંબનસે હ આ 
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ઐસા કહનેમેં આતા હૈ , પણ ઉસમેં ભી સમ્યક્ પયાવય હ ઈ યે ષટ્કારકસે પકરણમન કરતે (હ ઈ 
હૈ). ષટ્કારકમેં કતાવપનેકી બાત હૈ, પયાવય સ્ર્યું કતાવ (હોકર) સ્ર્તુંત્રપ ને દ્રવ્યકા લક્ષ કરતી હૈ યે 

સ્ર્તુંત્રપને કરતી હૈ. આહાહા! ઐસી કતાવ-કમવ (આકદ) ષટ્કારકકી પકરણફત જો પયાવયમેં હોતી 
હૈ, ઉસમેં પરકી અપેક્ષા તો હૈ નહીં, પણ ઉસકે દ્રવ્ય-ગ ણકી ભી અપેક્ષા નહીં. આહાહા! 

કલ તો દ્રષ્ટાુંત–દાખલા બહોત બાર ફલયા થા. યે તો જ્ઞાનચુંદજીને કહા, કલકા થોડા 
(લો). હમ દો કદનસે આયે નહીં ન? (–अन्यद्रव्यस े निरपके्षर्यत અથાવત્ स्वद्रव्यर्ें ही) नसनि 
होिसे.े.. અપની પયાવયમેં સ્ર્દ્રવ્યસે ફસફદ્ધ હોનેસે... યે સ્ર્દ્રવ્યકી પયાવયકા કા લ હૈ–જન્મક્ષણ હૈ.  

પ્રર્ચનસારમેં ૯૯ ગાથામેં હારકા દ્રષ્ટાુંત કદયા હૈ. હાર.. હાર.. જો ક્ષેત્રમેં જો મોતી હૈ ર્ો ર્હાું 
હી હૈ. ૧૦૮ મોતી. જો સ્થાનમેં મોતી (હૈ ર્ો) ર્હાું હી હૈ, આગે-પીછે નહીં. આગે-પીછે કરોગે તો 
હાર તૂટ જાયેગા. એમ ભગર્ાન આત્મામેં જો સમયમેં જો પયાવય (હોનેર્ાલી હૈ) ર્હ હોગી, 

આગે-પીછે નહીં. આગે-પીછે કરને જાઓગે તો દ્રવ્યકી દૃફષ્ટ તૂટ જાયેગી. દ્રવ્યકી દૃફષ્ટ તૂટ 
જાયેગી, દ્રવ્ય કહાું (તૂટતા હૈ)? સમજમેં આયા? આર્ી ર્ાત છે બાપ ! યે તો થોડા જ્ઞાનચુંદજી..... 
કાલે તો એક લીટી એક કલાક લીધી હતી . ગજબ ર્ાત હૈ બાપ ! યે તો અપૂર્વ બાત હૈ. યે કોઈ 

પક્ષકી યા સુંપ્રદાયકી બાત નહીં. યહાું તો ઐસી અપેક્ષા કહકર ભી ... આહાહા! 

ફત્રલોકનાથ.... અસુંખ્ય પ્રફતમાયેં ભજનપ્રફતમા, ભજનમુંકદર  અસુંખ્ય હૈં. ઇન્દ્રોં ભી દશવન 

કરતે હૈં સમકકતી.. સમકકતી.. ક્ષાફયક સમકકતી. આહાહા! ઐસા ફર્કલપ આતા હૈ તો લક્ષ ર્હાું 
જાતા હૈ. ઐ સી ર્સ્ત કી ફસ્થફત હૈ. એક બાજ  કહના કક ભગર્ાનકી પ્રફતમાકદ કી ભી... અરે! દેર્-
ગ રુકી ર્ાણી જો સચ્ચી ર્ાણી હૈ ઉસકી પયાવયમેં અપેક્ષા નહીં. આહાહા! દૂસરે કદન ઐસે કહના 

કક અપના સમ્યગ્દશવન અપનેસે હ આ, તો ભી શાશ્વત ભજનપ્રફતમા હૈ  ઉસકા દશવન ક્ષાફયક 
સમકકતી કરતે હૈં. આહાહા! યે ફર્કલપકે કાલમેં ફર્કલપ આતા હૈ. યે ફર્કલપ ઉસસે હ આ ઐસા 
નહીં. ઇન્દ્ર જબ જન્મે પહલે ..... ફસદ્ધાુંતમેં ઐસા (પાઠ) હૈ..... એક અક્ષર ભી િેરિાર હો જાયે 

શાસ્ત્રકા તો દૃફષ્ટ ફર્પરીત હો જાતી હૈ. ઇન્દ્ર જન્મતા હૈ તો પહલે ભગર્ાનકી (અકૃફત્રમ) 
પ્રફતમાકે દશવન કરનેકો જાતા હૈ ઐસા ફસદ્ધાુંતમેં પાઠ હૈ. એકાર્તારી–એક ભર્તારી સમ્યગ્દૃફષ્ટ 
હો, આહાહા! પર જબ જન્મતે હૈં.... જન્મતે (કહનેસે) ઉનકી કો ઈ માતા હૈ નહીં. િૂલ કી શૈયા હૈ 

ઉસમેં એકદમ ઉત્પન્ન હો જાતે હૈં . અુંતમ વહૂતવમેં જ ર્ાન શરીર જૈસા શરીર ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ.. 
િૂલકી શૈયામેં એકદમ. આહાહા!  

ઐસા ક્ષાફયક સમકકતી જીર્ હો , ર્ો ભી ત રુંત કહતા હૈ કક તૈયારી કરો, ભગર્ાનકે 
મુંકદરમેં દશવન (કરને) જાના હૈ. આહાહા! ઐસા ફસદ્ધાુંત હૈ શાસ્ત્રમેં. શાસ્ત્રમેં ન્યાયસે (ફર્રુદ્ધ) 
એક ભી અક્ષરકા િેરિાર કરે (તો) દૃફષ્ટ ફર્પરીત હૈ. સમજમેં આયા? તો ઇન્દ્ર ભી આકર (કહતે 

હૈં), તૈયારી કરો. આહાહા! દે ર્ો હાથીના રૂપ ધારણ કરે, ઇન્દ્ર  બેસે ઉપર. હાથીન ું રૂપ , ઐરાર્ત 
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હાથી. આહાહા! ભગર્ાનકે દશવન કરનેકો સારે દેર્ કરોડો દેર્ સાથમેં લેકર જાતે હૈં . આહાહા! 
યે ભાર્ આયા ર્ો પ ણ્યબુંધકા કારણ હૈ. યે આયે ભબના રહે નહીં અને યે ધમવસ્ર્રૂપ નહીં. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ધમવ નહીં માટે (ન) આયે ઐસા નહીં હૈ. આહાહા! 

સમ્યગ્દૃફષ્ટકો, ક્ષાફયક સમકકતીકો... શાુંફતનાથ આકદ કકતનેં તીથંકર ક્ષાફયક સમકકત 

લેકર આતે હૈં, ૯૬૦૦૦ (સ્ત્રીકે) સાથ લગન કરતે હૈં. દરરોજ–એક-એક કદનમેં સેકડોં રાણીસે 
લગન કરતે હૈં. તીન જ્ઞાન ને ક્ષાફયક સમકક ત. યે ચાકરત્રકા દોષ હૈ. જબ  તક ર્ીતરાગતા ન હો 
તબ તક ઐસા રાગ આતા હૈ. પણ આતા હૈ યે ધમવ હૈ ઐસા નહીં. આહાહા!  અહીંયા તો 

ભગર્ાનની ભભક્ત કરી, સ્ત ફત કરી, (તો માને કક) ધમવ હો ગયા . ધૂળમેં ધમવ નહીં, સ ન ન! 
ધૂળમેં નહીં એટલે યે પ ણ્યાન બુંધી પ ણ્ય ભી નહીં. યે તો પાપાન બુંધી પ ણ્ય હૈ. સમકકતીકી 
પૂજા, ભભક્તકા રાગ પ ણ્યાન બુંધી પ ણ્ય હૈ. આહાહા! આટલો બધો િેર છે. સમજમેં આયા?  

યે યહાું કહનેમેં આતા હૈ, स्वद्रव्यर्ें ही) नसनि होिसे,े जीवके अजीवकत कर्त ात्व नसि 
िहीं होर्त. જીર્મેં અપને ફસર્ા પરકા કતૃવત્ર્–કરના (ઔર) પરકો રખના ઐસા ફસદ્ધ નહીં હોતા. 

इसनिय ेजीव अकर्त ा नसि होर्त ह.ै આહાહા! આ સરર્ાળો. ક્રમબદ્ધમેં અકતાવ (પના) ફસદ્ધ હોતા 
હૈ ઈસ કારણસે. અપની પયાવય ક્રમસર હોતી હૈ ઉસમેં પરકી અપેક્ષા નહીં. ઈસ કારણ 
ક્રમબદ્ધમેં અકતાવ (પના) ફસદ્ધ હોતા હૈ. આહાહા! ઉપર અકતાવ કહા ન ? ઉપર  યે ફલયા હૈ. 

आत्मतकत अकर्त ात्व दृष्तांर्पवू ाक नसि करर् ेहैं. ઉપર પહલા શબ્દ હૈ. યે અકતૃવત્ર્ ફસદ્ધ કકયા. 
આજ તો આઠર્ાું કદન હૈ. શફનર્ારસે શ રૂ કકયા, આજ શફનર્ાર હૈ. આહાહા! પાર નહીં  પ્રભ ! 
ગુંભીરતાકા પાર નહીં. ર્ીતરાગ કી ર્ાણી ને ઉસકા ભાર્ સામાન્ય  પ્રાણી નહીં સમજ સકે. 

આહાહા!  

હમ મલાડ ગયે થે ન? અમને દેખીને, એના માણસો છે એ એકદમ મૂફતવનો ફર્રોધ 

કરર્ા માુંડ્યા. મલાડ ગયે તબ. કારણ કે એ લોકો મૂફતવને માને નહીં. મૂફતવ પાસે જાય નહીં  એટલે  
એકદમ મૂફતવ ફર્રોધના ગાણા (ગાર્ા) માુંડ્યા. ભગર્ાનદાસે કહ્ ું, બુંધ કરી દે. કહાું  એકાુંત હો 
જાતા હૈ ઉસકી ખબર  નહી લોગોંકો. આહાહા! પ્રચાર હી ઐસા હૈ ર્હાું. મૂફતવ નહીં..  મૂફતવ નહીં.. 

મૂફતવ હૈ નહીં.. પ્રફતમા હૈ નહીં. યહાું તો કહતે હૈં, શાશ્વત અસુંખ્ય પ્રફતમા, અસુંખ્ય મુંકદર હૈં . 
આહાહા! યે મુંકદર હૈ તો ઉસસે શ ભભાર્ હોતા હૈ ઐસા હૈ નહીં અને ર્ો શ ભભાર્ હૈ.... જબ  
તક ર્ીતરાગ ન હો, તો અપની કમજોરીસે શ ભભાર્ આયે ભબના રહતા  નહીં, છતાું શ ભભાર્ 

ધમવ નહીં અને ધમવકા કારણ નહીં. અન્યફનરપેક્ષ . રાગકી અપેક્ષા ભબના સમ્યગ્દશવનકી પયાવય 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ.  આહાહા! ઝીણી ર્ાત ભાઈ! યહાું કોઈ પક્ષ નહીં, ર્ાડા નહીં. યહાું તો તીન 
લોકકે નાથ સીમુંધરસ્ર્ામી ભગર્ાન િરમાતે હૈં યે બાત હૈ. આહાહા! શ ું કહે ? શ ું કરે? સમજમેં 
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આયા? ઇસફલયે જીર્... ર્ો પહલે શબ્દ કહા થા . અકતાવપના દૃષ્ટાુંતપૂર્વક ફસદ્ધ કરતે હૈં . તો 
ક્રમબદ્ધમેં અકતાવપના ફસદ્ધ કકયા.  

भतवतर् ा : सव ा द्रव्योंके पनरणतर् नभन्न नभन्न हैं... અથવ કરનેર્ાલે હેમરાજજી કહતે હૈં  
અપની સાદી ભાષા મેં. सव ा द्रव्योंके पनरणतर् नभन्न नभन्न हैं. सभी द्रव्य अपि-ेअपि ेपनरणतर्ोंके 
कर्त ा हैं. આહાહા! ર્ાણીકા કતાવ  ભી આત્મા નહીં પ્રભ ! આહાહા! ર્ાણી જબ હોતી હૈ, યે અપને 
સ્ર્કાલમેં ર્ચન (-ભાષા)ર્ગવણાસે ભાષાપને પકરણમના (હોતા હૈ) ઉસ કાલમેં ભાષા હોતી હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? આત્માસે નહીં. યે તો બોલતે બોલતે અહુંકાર આ જાય કક મૈં કૈસા 

બોલતા હૂું, મૈં કૈસા લોગોંકો સ નાતા હૂું . આહાહા! અરે પ્રભ ! સર્વ  દ્રવ્યકા ઉસકા પકરણામ 
સ્ર્તુંત્ર હૈ. તેરી ભાષાસે ઉસકા પકરણામ આતા હૈ ઔર ભાષાકી પયાવ ય તેરેસે હોતી હૈ  (ઐસા 
હૈ નહીં). આહાહા! બહ  કામ આકરુું. આ તો ત્રણ લોકના નાથ સીમુંધર પરમાત્મા એમની 

ર્ાણી છે. સુંતો આડફતયા હોકર યે બાત કરતે હૈં. ર્હાું ગયે થે, ભગર્ાન ક ુંદક ુંદાચાયવ ગયે થે. 

તો કહતે હૈં  ક ક सभी द्रव्य अपि-ेअपि ेपनरणतर्ोंके कर्त ा हैं. ઉન પકરણામોંકે કતાવ હૈં . व े
पनरणतर् उिके कर् ा हैं. દેખો! જો દ્રવ્યકા જો પકરણામ ઉસ સમય.. ઉસ સમયમેં હોનેર્ાલા 
હ આ. ઉસકા કતાવ ર્ો દ્રવ્ય કહા યહાું. અભી ઇતના ભેદ હૈ. નહીં તો પકરણામકા કતાવ પકરણામ 
હી હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  ૬૨ર્ીં ગાથા પુંચાભસ્તકાય(મેં આતા હૈ), ફર્કારકા પકરણામ 

ષટ્કારકસે અપનેસે હોતા હૈ. કમવકી અપેક્ષા  નહીં, ફર્કાર અપનેસે સ્ર્તુંત્ર પયાવયમેં હોતા હૈ. 
ઐસા પયાવયકા સ્ર્ભાર્.. સ્ર્ભાર્ ઐસા હૈ. ઉસકો પરકી અપેક્ષા નહીં . ફર્કારકે ષટ્કારક 
પકરણમનમેં પરકી અપેક્ષા નહીં , તો ફનફર્વકારી સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન આકદ પકરણામ. .. આહાહા! 

આ તો ધમવની પહેલી સીઢી છે બાપ  ! એ આકરી ર્ાત છે. યે સમ્યગ્દશવન ને સમ્યગ્દશવન કા કતાવ 
કૌન ને ર્ો કકસકા કાયવ, કૈસે હોતા હૈ, યે દશા કૈસી હોતી હૈ? આહાહા! ઈસકે ભબના સબ શૂન્ય 
હૈ. સમ્યગ્દશવન ભબના  પકડમા , સાધ પના, ૨૮ મૂળગ ણ, પુંચ મહાવ્રત સબ  સુંસાર હૈ.. સબ 

સુંસાર હૈ. શ ભભાર્કો સુંસાર કહા હૈ.  

યહાું કહતે હૈં, પકરણામ ઉસકા કાયવ હૈ. પકરણામકા કતાવ ર્ો દ્રવ્ય હૈ અને ર્ો પકરણામ 

ઉસકા કાયવ–કમવ હૈ. આહાહા! કતાવ રાગ ને ફનમવ લ પયાવય–સમકકત કમવ ઐસા હૈ નહીં. સમજમેં 
આયા? निश्चयस ेनकसीकत नकसीके सतर्... ફનચયસયસે–યથાથવસે–ર્ાસ્તર્મેં नकसीकत नकसीके सतर् 
कर्त ाकर् ासांबांध िहीं ह.ै આહાહા! ભગર્ાનકી ર્ાણી કતાવ ને સામ ને શ્રોતાકો જ્ઞાન હોતા હૈ ઐસી 

કોઈ (વ્યર્સ્થા) હૈ નહીં. અરેરે! આ ર્ાત કબૂલ કરર્ી ... આહાહા! યે તો શાુંત માગવ  ર્ીતરાગકા 
હૈ. શ્રીમદ્ કહે છે એક ર્ા ર ‘ર્ચનામૃત ર્ીતરાગના પરમ શાુંતરસમૂળ , ઔષધ જે ભર્રોગના   
કાયરને પ્રફતકૂળ રે, ગ ણર્ુંતા રે જ્ઞાની અમૃત ર્રસ્યા રે પુંચમકાળમાું. ’ આહાહા! ર્ચનામૃત 

ર્ીતરાગના અને પરમ શાુંતરસમૂળ. .. પરમ શાુંફત–રાગ રફહત શાુંફત એ ર્ીતરાગના ર્ચનનો 
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સાર છે. ઔષધ જે ભર્રોગના... યે ર્ીતરાગકી ર્ાણીમેં ભાર્ કહે, ર્ો ભર્કે રોગ નાશ કરનેકી 
બાત હૈ. ઔષધ જે ભર્રોગના , પણ કાયરને પ્રફતકૂળ. આ હાહા! શાસ્ત્રમેં તો ર્હાું લગ કહા હૈ 

કક શ ભભાર્કા રુફચર્ુંત હૈ યે નપ ુંસક હૈ, પાર્ૈયા–ફહજડા હૈ. અપને પ રુષાથવકી ઉસકો ખબર 
નહીં. દો-તીન જગહ આયા હૈ સમયસારમેં. `ક્લીબ.. ક્લીબ..' સુંસ્કૃતમેં `ક્લીર્' હૈ. નપ ુંસક.  
શ ભભાર્કી રચના કરનેર્ાલા ઔર શ ભસે ધમવ હોતા હૈ ઐસા માનનેર્ાલા નપ ુંસક–હીજડા હૈ, 

પાર્ૈયા હૈ. એ શેઠ! 

(શ્રોતા : કહાું ફલખા હૈ?) સમયસારમેં ફલખા હૈ. યે સમયસાર નહીં? નામ બતાના હૈ? 

યે સમયસાર હૈ કક નહીં? ૪૩કે એક ગાથા પહલે. ૪૩.. ૪૩.. ૪૨ હોં. કેટલામી? ૪૩ ગાથામેં 
હૈ, દેખો! પન્ના ૮૨ હૈ. ૪૩ ગાથા, પીછે ઉસકી ટીકા. ૪૧, ૪૨, ૪૩ ગાથા ઉસકી ટીકા. 
આહાહા! इस जगर्र्ें आत्मतकत असतधतरण िक्षण ि जतििकेे कतरण िप  ांसकर्तस ेअत्यन्त 
नवर्ढू़ होर् ेहुए... દૂસરી જગહ ભી હૈ. યે તો એક જગહ... આહાહા! હૈ? ૪૧, ૪૨, ૪૩ ગાથા 
ઉસકી ટીકા. ટીકા. આયા હાથ? ક્યા હૈ? इस जगर्र्ें आत्मतकत असतधतरण िक्षण...  જાનના-
દેખના યે તો ભગર્ાન આત્મા(કા લક્ષણ) હૈ. ઉસકા લક્ષણ રાગ કરના કક  પરકા કરના હૈ હી 

નહીં ઔર શ ભરાગ કરનેસે ધમવ હોતા હૈ ઐસા ઉસકા લક્ષણ નહીં. આહાહા!  

िक्षण ि जतििकेे कतरण िप  ांसकर्तस ेअत्यन्त नवर्ढू़ होर् ेहुए... હૈ કક નહીં શ્લોક? 

પાના િેર હો ગયા.  યે ફહન્દી હૈ. યે ભી ફહન્દી હૈ? ૮૨ પન્ના હૈ ફહન્દીમેં. ટીકાકી પહલી લીટી હૈ.  
આહાહા! દૂસરી  જગહ હૈ, પણ યે એક નમૂના બસ હૈ. દૂસરી જગહ.... પણ અહીંયા એટલ ું 
આવ્ય ું. ૧૫૪ પન્ના? ગાથા. હા. યે સામાફયકમેં હૈ. સામાફયકકા પાઠ હૈ ઉસમેં હૈ. હા, હા. એ 

નીકળ્ય ું. એ બધ ું બતાવ્ય ું છે. યે કોઈ નયા નહીં હૈ , બહોત બાર બતાયા હૈ પહલે. ક્યા આયા? 
અહીં ફચહ્ન નથી એટલે ખબર નહીં. ૧૫૭? કકતની? ૧૫૪ ગાથા. ૧૫૪. આહાહા! યે તો 
ફહન્દી હૈ ન, તો ફચહ્ન નહીં કકયા હૈ. જ ઓ! જ ઓ, ઈસમેં હૈ. ૧૫૪.  

सर्स्त कर्ाके पक्षकत ितश करिसे.े.. ૧૫૪કી ટીકા. सर्स्त कर्ाके पक्षकत ितश करिसे े
उत्पन्न होिवेतित जो आत्मितभ (निज स्वरूपकी प्रतनि).... आत्मितभस्वरूप र्ोक्षको इस 
जगर्र्ें नकर्ि े ही जीव चतहर् े हुए भी, र्ोक्षके कतरणभरू् सतर्तनयककी–जो (सतर्तनयक) 
सम्यग्दशाि-ज्ञति-चतनरत्रस्वभतववतिे परर्तर् ाभरू् ज्ञतिके भविर्तत्र ह.ै.. સામાફયક ને 
સમ્યગ્દશવન તો આત્માકા ભર્ન–આત્માકે સ્ર્રૂપમેં પકરણમન હૈ . આહાહા! હૈ? 
एकतग्रर्तिक्षणय  क्त ह ैऔर सर्यसतरस्वरूप ह ैउसकी–प्रनर्ज्ञत िेकर भी... પ્રફતજ્ઞા લેતે હૈં કક 
હમકો સામાફયક કરના મોક્ષમાગવ.... આહાહા! प्रनर्ज्ञत िेकर भी दुरन्त कर्ाचक्रको पतर करिकेी 
िप  ांसकर्तके... શ ભસે પાર હોના યે નહીં કરતે. શ ભમેં રહ ના યે નપ ુંસક હૈ. આહાહા! ક્યોં? 

આત્મામેં એક ર્ીયવ નામકા ગ ણ હૈ. ૪૭ શભક્તમેં હૈ પીછે. તો ર્ીયવગ ણકા કાયવ ક્યા? ભગર્ાન 
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તો ર્હાું કહતે હૈં કક અપને સ્ર્રૂપકી રચના કરે ર્ો ર્ીયવ. રાગકી રચના કરે ર્ો નપ ુંસક હૈ. 
આહાહા! બધા નપ ુંસક જ છે, ભાન ક્યાું છે? આજન ું થોડ ું થોડ ું નર્ ું આવ્ય ું  હોં. આહાહા! હૈ  

અુંદર?  

અપની સામાફયકકી પ્રફતજ્ઞા કરે કક હમેં નર્ કોકટસે રાગકા ત્યાગ ને હમારે ધમવ.... પણ 

શ ભભાર્સે ન હટના યે નપ ુંસકતા હૈ. હટતા નહીં. નપ ુંસક ર્હાું શ ભભાર્મેં રુક જાતા હૈ. 
આહાહા! આત્મામેં ર્ીયવ નામકા ગ ણ હૈ . યે ગ ણકા પીછે લખાણ હૈ શભક્તમેં. બધા આધાર દેર્ા 
જાય તો ર્ાર લાગે. ર્ીયવગ ણકા કાયવ ક્યા  હૈ? કક અપની જો શ દ્ધ પફર્ત્ર જો શભક્તયાું અનુંત હૈં 

ઉસકી પયાવયમેં રચના કરના , ર્ીયવસે શ દ્ધકી રચના કરના યે ર્ીયવગ ણકા કાયવ હૈ. આહાહા! 
સ્ર્રૂપકી શ દ્ધ રચના કરના , આહાહા! યે ર્ીયવ નામ આ ત્માકા પ રુષાથવ હૈ. યે ર્ીયવ રેત હૈ 
(ભજસસે) પ ત્ર-પ ત્રી હોતે  હૈં યે તો જડ માટી–ધૂળ હૈ. આત્મામેં પ રુષાથવ–ર્ીયવ નામકા ઐસા એક  

ગ ણ હૈ કક જો  અપની અનુંતી શભક્ત–ગ ણ ફનમવળ હૈં–પફર્ત્ર હૈં ઉસકી પયાવ યમેં રચના કરે .  
રાગકી રચના નહીં. આહાહા!  

જ્ઞાનીકો રાગ આતા  હૈ, પણ રાગકા કતૃવત્ર્ મેરા હૈ, રાગ મ જે કરનેલાયક હૈ ઐસા  હૈ 
નહીં. એક ર્ાત. ઔર દૂસરી બાત ઐસે ભી હૈ કક જ્ઞાનીકો રાગ આતા  હૈ ભભક્ત આકદકા, યે 
પકરણમન હૈ તો રાગકા કતાવ મૈં હૂું  ઐસા ભી માનતા હૈ. નયકે અફધકારમેં આતા હૈ. ૪૭ નય. 

કરનેલાયક હૈ ઐસે નહીં , પણ પકરણમન હોતા હૈ ઉસ કારણસે કતાવ કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા! 

આટલી અપેક્ષાઓ . પ્રભ ... પ્રભ નો પાર ન મળે. ર્ીતરાગ માગવ ગુંભીર.. ગુંભીર.. ગુંભીર.. 

આહાહા! ઉસકા એક-એક પદ ને એક-એક શ્લોક સમજના બહ ત અલૌકકક બાત હૈ. એમને 
એમ ર્ાુંચી જાય, ભણી જાય.... એક જણાએ (કહ્ ું), મહારાજ! સ્ર્ામીજી! આપ સમયસારકી 
બહોત પ્રફસફદ્ધ–ર્ખાણ કરતે હો . હમને તો ૧૫ કદનમેં સમયસાર પઢ ફલયા. આહાહા! અરે 

ભાઈ! એક લીટી સમજના, એક ગાથા ને એક પુંભક્ત સમજના અલૌકકક બાત હૈ. આહાહા!  

કહતે હૈં કક જો કોઈ અપને  સ્ર્રૂપમેં પ્રફતજ્ઞા કરકે.... હમેં સામાફયક કરના હૈ ઔર 

સામાફયક મેરે મોક્ષકા કારણ હૈ ઐસી પ્ર ફતજ્ઞા લેકર ભી શ ભભાર્સે હટતે નહીં ઔર અપની 
પ્રફતજ્ઞા અન સાર સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન-ચાકરત્રકી પકરણફત કરતે નહીં  ઔર રાગકી પકરણફતમેં પડા 
હૈ, આહાહા! નપ ુંસક હૈ–પાર્ૈયા હૈ–હીજડા હૈ. જૈસે નપ ુંસ કકો ર્ીયવ હોતા નહીં તો પ ત્ર હોતા 

નહીં, પ ત્ર-પ ત્રી. એમ શ ભભાર્ નપ ુંસક હૈ. શ ભભાર્મેંસે ધમવકી પ્રજા હોતી નહીં. આરે , ભારે 
ર્ાત આકરી ! જ્ઞાનીકો ભી શ ભભાર્ આતા હૈ. જાનતા હૈ કક મેરી કમજોરી હૈ. અમારુું મૂળ ર્ીયવ 
છે એન ું કાયવ છે નહીં. મેરા પ રુષાથવ હૈ જો અુંદર , આહાહા! ઉસકા કાયવ નહીં. ક્યોં કક ર્ીયવ તો 

પફર્ત્ર હૈ અુંદર. અનુંત ગ ણકે સાથમેં ર્ીયવગ ણ પફર્ત્ર હૈ. પફર્ત્રકા કાયવ તો પફર્ત્રતાકી રચના 
યે કાયવ હૈ. અને રાગકી પયાવયમેં દ ુઃખ ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે મેરે પફર્ત્ર પ રુષાથવ–ર્ીયવ ગ ણકા 
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કાયવ નહીં. આહાહા!  ઝીણી ર્ાત છે ભાઈ! જ્ઞાનચુંદજી આવ્યા નહોતા ને. કહે, િરીર્ાર થોડ ું લયો. 
તો કાુંઈ એન ું એ િરીર્ાર આર્ે એર્ ું કાુંઈ છે? યે તો આનેર્ાલા હો ર્ો આયે.  

नकसीके सतर् कर्त ाकर् ा सांबांध िहीं. इसनिय ेजीव अपि ेपनरणतर्कत कर्त ा ह ैऔर अपि े
पनरणर् कर्ा हैं । इसी प्रकतर अजीव अपि ेपनरणतर्ोंकत ही कर्त ा ह.ै.. આહાહા! और अपि े
पनरणतर् कर् ा हैं । કમવ એટલે કાયવ. इस प्रकतर दूसरकेे पनरणतर्ोंकत अकर्त ा ह।ै યે ફસદ્ધ કકયા, 
લયો.  

'इसप्रकतर जीव अकर्त ा ह ैर्र्तनप उस ेबन्ध होर्त ह,ै यह कोई अज्ञतिकी र्नहर्त ह'ै इस 
अर् ाकत किशरूप कतव्य कहर् ेहैं. ઉસકા કલશ હૈ. અચ્છી બાત હૈ. એક કલશ લેંગેં. 

अकर्त ा जीवोऽयां निर् इनर् नवश  ि: स्वरसर्ः 
स्फ रनचज्जयोनर्नभ ाश्छुनरर्भ  वितभोगभविः   । 

र्र्तप्यस्यतसौ स्यतद्यनदह नकि बन्धः प्रकत नर्नभः 
स खल्वज्ञतिस्य स्फ रनर् र्नहर्त कोऽनप गहिः ।।१६५।। 

(स्वरसर्ः नवश  ि) निजरसस े नवश  ि ह ै ભગર્ાન તો. આહાહા ! અપની શભક્ત–અપના 

રસ–અપને  સ્ર્ભાર્સે તો પ્રભ  આત્મા પફર્ત્ર હૈ. આહાહા! હૈ? निजरसस ेनवश  ि ઔર (स्फ रर्-

नचर् ्-ज्योनर्नभ ाः ुनरर्-भ  वि-आभोग-भविः) स्फ रतयर्ति होर्ी हुई... આહાહા! ક્યા કહતે હૈં ? 
ભગર્ાન (આત્મા) તો શ દ્ધ ચૈતન્યઘન ફર્શ દ્ધ હૈ ઔર ઉસમેંસે જો પયાવય પ્રગટ હોતી હૈ–

સ્િ રાયમાન હોતી હૈ ર્ો પફર્ત્ર હોતી હૈ. આહાહા! જો સ્ર્ભાર્ સર્વજ્ઞસ્ર્ રૂપી હૈ.... આહાહા! 
જરી સૂક્ષ્મ બાત હૈ. સર્વજ્ઞસ્ર્ભાર્કા દરેક (ગ ણ)મેં ઉસકા રૂપ હૈ . બહોત ફર્ચાર કકયા પણ 
હમકો બરાબર બૈઠી નહીં. ભગર્ાનકી ર્ાણી કી ઈતની બાત.... દરેકકા બહોત ફર્ચાર કકયા. 

સર્વજ્ઞ નામકા સ્ર્ભાર્ હૈ .... પાઠ ઐસા હૈ કક પ્રત્યેક ગ ણમેં ઉસકા રૂપ હૈ. અુંદર પકડ મેં આતા 
નહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : આપકો નહીં બૈઠતા તો હમકો......  

પૂજ્ય ગ રૂદેર્શ્રી : પકડમેં આતા નહીં. જે હોય એમ કહીએ બાપા! બહોત સૂક્ષ્મ ફર્ચાર 

કરતે હૈં.... સર્વજ્ઞ(ગ ણ) હૈ ઉસકા પ્રત્યેક ગ ણમેં રૂપ ક્યા? રૂપ કહા હૈ , ફચદફર્લાસમેં `રૂપ' કહા 
હૈ. અભસ્તત્ર્ગ ણકા રૂપ, પ્રમેયત્ર્ગ ણકા રૂપ ર્ો તો ખ્યાલમેં આ જાતા હૈ. જૈસે જ્ઞાન હૈ ઔર 
અભસ્તત્ર્ગ ણ ભભન્ન હૈ. જ્ઞાનગ ણ હૈ યે અભસ્તત્ર્ગ ણસે હૈ ઐસા નહીં. અભસ્તત્ર્ગ ણ ભભન્ન હૈ . 

ક્યોંકક `द्रव्यतश्रयत निग  ाणत ग  णतः' ઉમાસ્ર્ામીન ું સૂત્ર છે.  તત્ત્ર્ાથવસૂત્ર.  द्रव्यतश्रयत निग  ाणत ग  णतः 
ગ ણકે આશ્રયસે ગ ણ નહીં, ગ ણકા આશ્રય દ્રવ્ય હૈ. આહાહા ! તો કહતે હૈં , યહાું ચૈતન્યજ્યોફત 
પ્રગટ હોતી હૈ–સ્િ રાયમાન હોતી હૈ. સર્વજ્ઞગ ણ આકદ સ્ર્ભાર્ જો હૈ યે પયાવયમેં પ્રગટ હોતા હૈ. 

કકસીકી અપેક્ષાસે નહીં, કકસીકે કારણસે નહીં. આહાહા! હૈ? 
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ભજસકી સ્િ રાયમાન જ્યોફત હ ઈ... चरै्न्यज्योनर्योंके द्वतरत िोककत सर्स्त नवस्ततर व्यति 

हो जतर्त ह.ै.. આહાહા! અપને સ્ર્ભાર્કી પયાવય પ્રગટ હોતે હી સારે લોકાલોકકો જાન લેતે હૈં. 

વ્યાપ્ત હોતા હૈ  ઉસકા અથવ યહ હૈ.  સારે લોકાલોકકો જાન લેતે હૈં . કોઈ ચીજકો કરતા તો નહીં , 
પણ કોઈ ચીજ જાનનેમેં આયે ભબના રહતી નહીં. આહાહા! અપને ફસર્ા કોઈ ચીજકા કતાવ નહીં  
ઔર અપને ફસર્ા અનુંત ચીજકો જાને ભબના રહતા નહીં. આહાહા! આર્ો સ્ર્ભાર્ છે પ્રભ !  

બહ  આકરુું  કામ છે ભાઈ! ફર્ચાર તો.... અહીં તો આખો કદ ' ફનર્ૃફિ છે. તો આ જ લઢણ 
ચાલત ું હોય છે. બહોત બાર તો સૂક્ષ્મ બાત પડે તો હમકો પતા નહીં લગતા. સમજમેં આયા?  

સર્વજ્ઞ, સર્વદશી યે અપના ગ ણ હૈ . જ્ઞાનગ ણ હૈ ર્ો અભસ્તત્ર્ગ ણ સે ભભન્ન હૈ. 
અભસ્તત્ર્ગ ણકા જ્ઞાનમેં રૂપ હૈ  ઇસકા અથવ? કક જ્ઞાન હૈ યે અપનેસે હૈ ઐસા અભસ્તત્ર્કા રૂપ 
ઉસમેં હૈ. અભસ્તત્ર્ ગ ણ નહીં . આરે આરે! સમજમેં આયા? ભગર્ાન આત્મા જ્ઞાનસ્ર્રૂપી હૈ, 

ભગર્ાન આત્મા અભસ્તત્ર્સ્ર્રૂપી હૈ. અભસ્તત્ર્કા જ્ઞાનગ ણમેં (રૂપ હૈ). અભસ્તત્ર્ગ ણકે કારણસે 
જ્ઞાનગ ણ હૈ ઐસા નહીં અને અભસ્તત્ર્ગ ણકા જ્ઞાનગ ણમેં રૂપ હૈ . રૂપકા અથવ જ્ઞાનગ ણ હૈ યે  
અપને અભસ્તત્ર્સે હૈ. અભસ્તત્ર્ગ ણકે કારણસે હૈ ઐસા નહીં. આહાહા! આ ર્ાતો તો ઝીણી છે 

બાપ !  

શ્રોતા : ... સ્ર્ભાર્ જ્ઞાન હી હૈ, અભસ્તત્ર્ સ્ર્ભાર્ જ્ઞાન હી હૈ. 

પૂજ્ય ગ રુદેર્શ્રી : જ્ઞાન હૈ યે તો જ દી બાત હૈ. પણ જ્ઞાન સર્વજ્ઞ (સ્ર્ભાર્ી) હૈ ઔર 
સબ ગ ણમેં ઉસકામેં રૂપ હૈ યે ક્યા—ઉસકા પતા નહીં લગતા.  ભાઈ લાલચુંદભાઈ! અહીં તો 

જેર્ ું હોય એર્ ું કહીએ. કારણકે બાત તો બહોત સૂક્ષ્મ ફર્ચાર બહો ત લે ગયે...... એક-એક બાત, 
શાસ્ત્રકી એક-એક ગાથા બહોત સ્પષ્ટીકરણ કરકે હમ  સમજતે હૈં અુંદર. ઐસે (ઉપરસે) માન 
લેના ઐસા નહીં. ભાર્મેં ભાસન હોના ચાફહયે. જ્ઞાન હૈ ઉસમેં અભસ્તત્ર્ ગ ણ નહીં, પણ 

અભસ્તત્ર્કા રૂપ હૈ , યે તો બરાબર હૈ. ક્યોં? જ્ઞાન હૈ તો જ્ઞાન `હૈ' ન? હૈ તો ઉસકા `હૈ'પના 
આયા અપનેસે.  તો ઐસા એક ગ ણમેં દૂસરે ગ ણકા રૂપ ભલે હો , પણ સર્વજ્ઞકા રૂપ ક્યા હૈ? 
સૂક્ષ્મ પડતા હૈ ભૈયા! ભગર્ાન કહતે હૈં તો યથાથવ હૈ, પર ઉસકા પાર લે સકે નહીં. આહાહા!  

યહાું કહતે હૈં, યે સ્િ રાયમાન જ્યોફત જબ પ્રગટ હોતી હૈ તો લોકાલોકકો જાનતી હૈ. 
એમ કહતે હૈં . હૈ? सर्स्त नवस्ततर व्यति हो जतर्त ह ैऐसत नजसकत स्वभतव ह,ै.. ઐસા તો જીર્કા 

સ્ર્ભાર્ હૈ. આહાહા! અુંદર સર્વજ્ઞસ્ર્ભાર્ હૈ.... પયાવયમેં સર્વજ્ઞપ ના પ્રગટે યે તો ઉસકા 
સ્ર્ભાર્ હૈ. પ્રાપ્ત કી પ્રાફપ્ત હૈ. અુંદર પડા હૈ ભગર્ાન (આત્મા) પૂણાવનુંદ સર્વજ્ઞ(સ્ર્ભાર્ી). યે  
પયાવયમેં સર્વજ્ઞપ ના આતા હૈ ર્ો ઉસમેંસે આતા હૈ. યે સર્વજ્ઞપનેમેં  લોકાલોક જાનનેમેં આતા હૈ. 

ભલે ક્ષેત્ર ઇતને મેં હૈ શરીર પ્રમાણસે. આકાશકા અુંત નહીં (કક) કહાું આકાશ પૂરા હ આ? (અુંત) 
હ આ  તો પીછે ક્યા? ઉસકા ભી જ્ઞાનમેં (પ્રમાણ) આ જાતા હૈ. તો (પ્રમાણ) આ જાતા હૈ માટે 
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આકાશકા અુંત આ ગયા ઐસા હૈ નહીં. અનુંત  અનુંતરૂપસે જાનનેમેં આયા. અનુંતકો જાના તો 
અુંત હો ગયા? સમજમેં આયા? આહાહા!  

(अयां जीवः) ऐसत यह जीव (इनर्) पवूोक्त प्रकतरस.े.. આહાહા! (परद्रव्यकत र्र्त 

परभतवोंकत) (अकर्त ा निर्ः) अकर्त ा नसि हुआ... અમૃતચુંદ્રાચાયવ. ક્રમબદ્ધકી ટીકા ભી ઉ ન્હોંને કી 

અને ફિર કલશ ભી ઉન્હોંને કકયે. યે ક્રમબદ્ધકા કલશ હૈ. જૈસે મુંકદર બનાકર પીછે કળશ ચઢાતે 
હૈં, ઐસે યે ટીકા હૈ મુંકદર ઔર ઉપર કલશ ચઢાયા. આહાહા! અલૌકકક ર્ાત છે. દ ફનયાસે 
(ભભન્ન) યે ર્સ્ત  ઐસી હૈ  કક ઐસી બાત કહનેર્ાલેકો પાગલ કહે. પરમાત્મપ્રકાશમેં આયા હૈ. 

પાગલ લો ગ જ્ઞાનીકો પાગલ માને ઐસી યે ચીજ હૈ. આહાહા! અરેરે ! ર્સ્ત .... યહાું યે કહા. જો  
અુંદર શ દ્ધસ્ર્રૂપ હૈ.... અકતાવપના ક્યોં હૈ? કક જ્ઞાનજ્યોફત ભગર્ાન પૂણવ સ્ર્રૂપ  હૈ, આહાહા! 
ઉસકી શભક્તમેંસે પૂણવ જાનનેકી વ્યક્તતા આતી હૈ, પણ કોઈ ચીજકા કતાવ હૈ અને કોઈ ચીજસે 

યે કેર્લજ્ઞાન સ્િ રાયમાન હ આ ઐસા હૈ નહીં. આહાહા! કમવકે  ક્ષયસે કેર્લજ્ઞાન હ આ ઐસા હૈ 
નહીં. યે તો અપેક્ષા હો ગઈ. પહલે તો કહા કક ફનરપેક્ષ (તત્ત્ર્ હૈ). આહાહા! ભભૂતમલજી! યે 
કહીં સ ના હી નહીં પૈસેમેં. આ  બધા લોઢાના ધુંધા... લોઢામાું તો કાટ લાગે છે. લોહા.. લોહા..  

જુંગ..  જુંગ.. આહાહા! 

કહતે હૈં કક પ્રભ ! મૈંને અકતાવ ક્યોં કહા? ક્રમબદ્ધમેં અકતાવ(પના) ક્યોં કહા? કક પ્રભ કા 

સ્ર્રૂપ તો સર્વજ્ઞસ્ર્ભાર્ી હૈ ન. યે કહા ન પહલે? ફનજરસસે ફર્શ દ્ધ હૈ ... ફનજરસસે ફર્શ દ્ધ હૈ. 
અપની શભક્ત–ગ ણસે પફર્ત્ર હૈ. આહાહા! પરકે કારણસે  હૈ નહીં. અપને રસસે ફર્શ દ્ધ હૈ. 
આહાહા! ઔર ભજસકી स्फ रतयर्ति होर्ी हुई चरै्न्यज्योनर्योंके द्वतरत... ચૈતન્યકી પ્રકાશપયાવય 

હ ઈ... આહાહા! ઉસકે દ્વારા લોકકા सर्स्त नवस्ततर व्यति हो जतर्त ह.ै.. યે વ્યર્હારસે બાત કરતે 
હૈં. યે જ્ઞાનકી સર્વજ્ઞશભક્ત હૈ ર્ો પયાવયમેં આયી તો સર્વ લોકકો જાનતે હૈં. લોકાલોકકો જાનતે 
હૈં (ઐસા કહના ભી) વ્યર્હાર હૈ. ખરેખર તો અપની પયાવયકો હી જાનતે હૈં . લોકાલોકકો તો 

પયાવય છૂતી હી નહીં. પણ દ ફનયાને ખ્યાલમાું આર્ે કે સ્િ રાયમાન શભક્તકી શભક્ત (-તાકાત) 
કકતની હૈ, યે માપ બતાનેકો `લોકાલોક જાનતે હૈં' ઐસા કહા. આહાહા! આર્ી ધમવની ચીજ છે 
ભાઈ! શ ું થાય?  

चरै्न्यज्योनर्योंके द्वतरत... ચૈતન્યજ્યોફતયોંસે હોં, એક પયાવય નહીં. અનુંતી પ્રકાશ 
પયાવય હ ઈ. સર્વજ્ઞ જહાું હ એ તો ચૈતન્યકી સબ શભક્તયાું પૂણવ પ્રકાશમાન હો ગઈ. ચૈતન્યકી 

એક સર્વજ્ઞપયાવય જહાું પ્રગટ હ ઈ તો ઉસકે સાથ સર્વ  શભક્તકી વ્યક્તતા હો ગઈ. શભક્ત કી 
સ્િ રાયમાન ચૈતન્યજ્યોફતયાું.... ભજતની ચૈતન્યજ્યોફત હૈં  ઈતની સબ પયાવયમેં સ્િ રાયમાન હો 
ગઈ. આહાહા! ऐसत यह जीव.... આહાહા! पवूोक्त प्रकतरस े(परद्रव्य र्र्त परभतवोंकत अकर्त ा.... 

દેખો! અકતાવ ફસદ્ધ હ આ. र्र्तनप... ઐસા હોને પર ભી.... પ્રભ ! ત ું ઐસા હૈ હી. આહાહા! 
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તથાફપ उस ेइस जगर्र्ें... આહાહા! कर्ाप्रकत नर्योंके सतर् जो यह (प्रगट) बन्ध होर्त ह.ै.. 

અરેરે ! એર્ી ચૈતન્યજ્યોફત ઝળહળ જ્યોફત.... દેર્ીલાલજી કહાું બૈઠૈ હૈં? નથી? નહીં હૈં. ક છ 

કામ હોગા. હૈં? નહીં હૈં. યે તો ચૈતન્યકી સ્િ રાયમાન જ્યોફત .... એક જ્ઞાન(પયાવય) સ્િ રાયમાન 
નહીં (હોતી), ચૈતન્યકી સર્વ શભક્તયા હૈં.... જૈસે સર્વજ્ઞપના પૂણવ હ આ ઐસે સર્વ શભક્તકી 
પયાવયમેં પૂણવતા પ્રગટ હ ઈ. આહાહા! અરેરે ! ઐસી ર્સ્ત ફસ્થફત હૈ તો ભી જગતમેં કમવપ્રકૃફતયોંકે 

સાથ બુંધ હોતા હૈ! આહાહા! અરેરે! એને કમવન ું બુંધન! આહાહા! 

કારણ કે (सः खलु अज्ञतिस्य कः अनप गहिः र्नहर्त स्फ रनर्) सो वह वतस्तवर्ें 
अज्ञतिकी कोई गहि र्नहर्त... આહાહા! ઇસકે સ્ર્ભાર્કી ગહન મફહમા હૈ , પણ ઉસકે 
અજ્ઞાનકી ગહન મફહમા (દેખો કક) ઐસી ચીજકો બુંધ હોતા હૈ ! આહા! યે ક્યા આયા? 
મહાપ્રભ  ચૈતન્યજ્યોફત અુંદર શભક્તસે સ્િ રાયમાન ર્સ્ત  તરીકે , લયો. સમજમેં આયા? ઐસી 

ચીજ હૈ, આહાહા! અનુંત ચૈતન્ય શભક્તયોંસે ભબરાજમાન, સ્િ રાયમાન ચૈતન્યજ્યોત પરમાત્મા  
હૈ, ઐસી ચીજકો પ્રકૃફતકા બુંધ હોતા હૈ! અરેરે! યે ક્યા હોતા હૈ? ઐસે કહતે હૈં. 

કમવપ્રકૃફતયોંકે સાથ પ્રગટ બુંધ હોતા હૈ યે ર્ાસ્તર્મેં અજ્ઞાનકી કોઈ ગહન મફહમા  હૈ. 
આહાહા! અરેરે! અજ્ઞાન સમજાના.... ઐસી ચીજમેં .. અજ્ઞાનકી કોઈ ગહન મફહમા હૈ કક ઉસકો 
કમવપ્રકૃફતકા બુંધ હોતા હૈ. ભજસમેં અનુંતી જ્યોફત સ્િ રાયમાન–અુંદર પ્રગટ હૈ. એક નહીં પણ 

અનુંતી ચૈતન્યજ્યોફત પ્રગટ હૈ ઐસા અપના પરમાત્મસ્ર્રૂપ હૈ ઉસકો કમવપ્રકૃફતકા બુંધન હો યે 
કોઈ અજ્ઞાનકી મફહમા હૈ. ર્સ્ત કે સ્ર્રૂપકા ભાન નહીં. અજ્ઞાનકી ગહન મફહમા હૈ. પાર ન પામે,  
ઐસા અથવ ફલખા હૈ ટીકામેં. ગહન એટલે પાર ન પામે . પાર તો પા  લેતે હૈં સમકકતી. પણ 

અજ્ઞાનકી ઐસી ગહન મફહમા હૈ કક ઐસા ચૈતન્ય સ્િ રાયમાન અનુંત શભક્તકા ફપુંડ પ્રભ , 
આહાહા! ઉસકો કમવબુંધન હો , યે કોઈ અજ્ઞાનસે હોતા હૈ. અજ્ઞાનકી કોઈ ગહન મફહમા  હૈ. યે  
અજ્ઞાનકા નાશ આત્માકે સ્ર્ભાર્કે આશ્રયસે હો સકતા હૈ.  

(પ્રમાણ ર્ચન ગ રુદેર્) 
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